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ْبَھمِ مُ لْ ا َكْشفُ  "  "                                                                
“Kasful Mubham”                                                        
“কাশফুল মবুহাম”                                                           

▓ “জিটল িবষেয়র সমাধান” ▓                                                                                                                  
( ةِ َماعَ ةِ َجَماعَ وألْ  نَّةِ السُّ  ْھلِ أَ  ْوءِ ضَ  ىلَ عَ  )                                        

(আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত)                                  
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) 

�� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক, এম.এম/এম.এ 11-06-20  
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িবষয়ঃ-“উলামােকরামগেণর মােঝ মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষেয়র ইসলামী সিঠক সমাধােনর প�িত” 
�সে� আেলাচনা।                                                                  
উে�শয্ঃ-মসুিলম মানুষগেণর মেধয্ ঐকয্ �িত�া করণ ।                                                     
সূচনাঃ  َلَِمْینَ اْلعَ  َربِّ  ِ�َّ  دُ مْ أَْلح , মহান আ�াহ তাআ’লার �িত অসংখয্ �শংসা এবং আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর অগিণত দরদ ও সালাম ে�রেণর পর 
অ� �� �ণয়েন হাত িদলাম। মহান আ�াহ তাআ’লাই েতৗিফক দাতা। মুসিলম উ�ার অেনক 
স�ািণত �ানী-গণী মনীষীবৃ� মসুিলম মানুেষর �ানরােজয্ �ােনর আেলা িবিকরণ করবার জনয্ এ 
রকম অেনক অেনক স�ুর �� রচনা  কেরেছন।                                                                                                                       
অমার এ ��খানাও এ পেথর জনয্ একিট �ু� �েচ�া মা� । এ ��িটর মূল আেলাচয্ িবষয় হে� 
“মুসিলম উলামােকরামগেণর মােঝ মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষেয়র ইসলামী সিঠক সমাধােনর প�িত” 
�সে� আেলাচনা। এতদেু�েশয্ সিঠক ও িনরেপ� সমাধােনর মানেসই এ �� রচনার শভ কােযর্ 
িনেজেক িনেবিদত করলাম । েযেহতু এ ��িটর মূল আেলাচয্ িবষয় হে� “মুসিলম 
উলামােকরামগেণর মােঝ মতিবেরাধপণূর্ জিটল িবষেয়র ইসলামী সিঠক সমাধােনর প�িত” �সে� 
আেলাচনা েসেহতু েসই দিৃ�েকান েথেক ��িটর নাম রাখা হলঃ 

িকতােবর নামঃ 

ْبَھمِ مُ لْ ا َكْشفُ  "  "                                                                
“Kasful Mubham”                                                        
“কাশফুল মবুহাম”                                                           

▓ “জিটল িবষেয়র সমাধান” ▓                                                                                                                  
( ةِ َماعَ ةِ َجَماعَ وألْ  نَّةِ السُّ  ْھلِ أَ  ْوءِ ضَ  ىلَ عَ  )                                        

(আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত)                                  
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) 

��খানা রচনায় উৎসাহ-উ�ীপনায় আেছনঃ                                                                                            
ةِ عَ اْلَجَماوَ  نَّةِ السُّ  لُ ھْ أَ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) স�েকর্  একিট �� রচনার জনয্ আমার 

সহধিমর্নী/ �ী তাসিলমা েবগম(মরহমা/পরেলাকগত- ইনিতকাল িদবস ও তািরখঃ ২৯ মাচর্ , ২০১৯, 
েরাজ শ�বার, েবলা �ায় সকাল ৯টা) আমােক েবশ উৎসাহ-উ�ীপনা িদেয় আমােক এমনভােব 
��ত করেলন যার ফল�িতেত মহান আলালাহ তাআ’লার প� হেত আমার কলব বা অ�ের সৃ� 
এক �গ�য় অনূে�রণার মধয্ িদেয় িতিন  আমার পাে�র্ েথেক েশষ পযর্� আমােক িদেয়ই  অ� 
গেবষণামূলক মূলয্বান �� রচনা করাইয়ােছন  ।িক� ��িট �কাশনার পেুবর্ই িতিন ইনিতকাল 
কেরেছন ( ِ  إنَّا  । আিম তাঁর িবেদহী আত্নার রহমত ও মাগিফরাত এবং জা�াত ( عُْونَ اجِ رَ  ھِ إِلَیْ  اإِنَّ  و  ِ�َّ
কামনার জনয্ স�ািণত পাঠকবেগর্র �িত সিবনয় আেবদন করিছ এবং আিমও তাঁর �িত অিধক স�� হেয় 
তাঁর িবেদহী আত্নার রহমত ও মাগিফরাত কামনায় এই ��িট উৎসগর্ কের তাঁর জনয্ জা�াত কামনা করিছ। 
আ�াহ�া আিমন ! بِ لنَّ ا دِ َحمَّ مَ  یِِّدنَاسَ  ىَعلَ  َصلِّ  مأللھ ِ ِ مِّ األُ  ّي      َوَسلِّمْ  بَاِركْ  وَ  ھِ ْصَحابِ أَ  وَ  آَِلھِ  و ّي

��খানা রচনার �ি�য়া ও প�িতঃ                                                                    
**�িতিদন  আিম এই ��িট িলখেত বসার পূেবর্ আমােদর নবী রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলািহ ওয়া 
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সা�ামার উপর কেয়ক মতর্ বা দরদ-সালাম পের আ�াহ তাআ’লার িনকট এই বেল দআু’ কির েয, 
েহ আ�াহ তাআ’লা, এই ��িটেত েকান সংেশাধন,সংেযাজন ও িবেয়াজন করার থাকেল তা আমার 
অ�ের ইলহাম কের িদন এবং েসই অনূযায়ী তা িলখবার তাওফীক িদন । আমার দআু’র 
ফল�িতেত আমার মেন হল েযন মহান আ�াহ তাআ’লা িতিন তাঁর অপিরসীম দয়া-কৃপা ও েমেহর 
বাণীেত আমার দআু’ কবুল কেরেছন । আমার দআু’ কবুল হওয়ার িনদশর্ন এই েয, এই ��িট 
িলখেত িগেয়  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � 
সবর্িনকৃ� েকান আিলম-উলামার িলিখত েকান �ে�র আ�য় িনেত হয়িন ।              
বরং"  َالثَةثَّ ال 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 ,  ْج ادُ ھَ تِ اْالِ   তথা গেবষণাল�  ةُ سُّنَّ لأ  (আসসু�াহ) 
তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পণূর্ সমথর্নকারী 
হেয় 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  َةُ َماعَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ََعةِ امَ اْلجَ  وَ  ةِ سُّنَّ لا ْھلُ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� 
মুসিলম িহেসেব  শধু পিব� কুরাআন ও হািদস শরীেফর উপর িনভর্ র হেয়ই এই ��খানা রচনা 
কেরিছ। এই �ে� বিণর্ত �িতিট অধয্ায় ও অনুে�েদর সােথ স�িতপূণর্  হািদস শরীেফর উ�ৃিত 
েদওয়া হেয়েছ িবধায় �িতিট অধয্ােয়র িবষয়ব� ইসলাম ধম�য় দিৃ�েকান েথেক েকান িকছু �হণ-
বজর্ েনর জনয্   ُلٌ وْ أُص   বা মূলনীিত িহেসেব গণয্ । এই ��খানা েকান ওযাজ-নিসহেতর �� িহেসেব 
বয্বহার হেবনা । বতর্ মান ��িট  ১ম খ� িহেসেব অিভিহত হেব । পরবত�েত তাওবা-ইি�গফার, 
িযকর, আল হাসানুল খুলক তথা সু�র চির� নামক ইতয্ািদ িবষেয় ওয়াজ-নিসহতস�িলত ২য় খ� 
�কািশত হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                            
মহান আ�াহ তাআলাই তাওফীক দাতা ।                                                                      
** ��খানা রচনায় তত্ত-উপাত্ত, তথয্ সং�েহ আেছনঃ                                                                                                         
এই ��িটর রচনার কােযর্ দলূর্ভ ��সমহূ>>(যমন মসুা�াফু আিব শায়বা (জ�-ইনিতকাল-১০৯-২৩৫), 
মসুা�াফু আ�ুর রা�াক (জ�-ইনিতকাল-১২৬-২১১), মসুনাদ ুআহমাদ (জ�-ইনিতকাল-১৬৪-২৪১), আল 
ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী (জ�-ইনিতকাল-২৬০-৩৬০), আল ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী (জ�-
ইনিতকাল-২৬০-৩৬০, সুনেন দােরিম- �েণতার নাম-অ��াহ িবন আ�ুর রহমান, জ�-ইনিতকালঃ ১৮১-
২৫এ এবং বখুারী  শরীফ,মসুিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আব ুদাউদ শরীফ, সুনােন নাসাই 
শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ)<<গেবষণা কের িবিভ� তত্ত-উপাত্ত, তথয্ ও িবষয়ব�র সােথ 
সাম�সয্শীল িবপুল সংখয্ক হািদস শরীফসমহূ সং�হ কের িদেয়েছন সােবক �ধান িশ�ক(পাঁচগাঁও উ�িবদয্ালয়, 
আড়াইহাজার,নারায়ণগ�) মাওলানা েমা: কামরল হক, িবএ,িব,এড ।                                                                                                                               
��খানার পিরমাজর্ নায়  আেছনঃ                                                                                                                     
এই ��িট আেদয্াপা� েদেখেছন এবং পিরমাজর্ নার কাজিট কেরেছন হযরত মাওলানা মফুতী েমা: মিহউি�ন, 
আরবী �ভাষক,  ব�র ইসলািময়া ফািযল মাদরাসা, ব�র, নারায়ণগ� ।                                                                                                                  
��খানা �কাশার জনয্ আিথর্ক সহেযািতায় আেছনঃ                                                                                 
েমা: আতাউর রহমান (েসিলম), ধম�য় িশ�ক, বাংলােদশ েসনাবািহনী, িপতা:-েমা: ইয়ািছন িসকদার, �াম:-
ভেবর চর, েপা:-ভেবর চর,  উপেজলা:-গজািরয়া, েজলা:-মিু�ীগ� ।                                                                                              
��িট কি�উটাের কে�াজ কেরেছনঃ                                                                                                                          
�� �েণতা অধয্� মহুা�দ নরূল হক, এম.এম/এম.এ �য়ং িনেজই ।                                                 
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িবে�র উলামােকরামগেণর মেধয্ মতিবেরাধপূণর্ ইসলািম শরীয়েতর   ০৮িট মতিবেরাধপূণর্ বা�ব 
জিটল  িবষয়গেলার িব�ািরত সূচীপ� 
 
(ক)  মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়গেলার সমাধান প�িত স�েকর্  আনষুি�ক �াতবয্ িবষেয়র 
আেলাচনা: -----------------------------------------পৃ�ানং-২৮৪                                                                                                                                                                                          
(খ) " َوالتَّْعِدْیلِ  اْلَجْرحِ  ِعْلمُ  " (” ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল ”) তথা ”হািদস সমােলাচনা িব�ান” 
শাে�র আেলাচয্ িবষয়ঃ----------------------------------------পৃ�ানং-২৮৭                                                                                                                                                                             
(গ) �থম ও ি�তীয় যুেগর তােবইন এবং তােব’-তােবই’নেদর নােমর তািলকার সংি�� িববরণঃ-
------------------------------------------------------পৃ�া নং-২৯৫                                                                    
(ঘ) বা�ব মুসিলম আইিন জীবন তথা  أَْلِفْقِھى- আল িফকহী] জীবন গঠন প�িতঃ------পৃ�া 
নং-৩০৩                                                          
(১নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>>  ُأَ لْ بِدْ َعة  (আল-িবদআ’তু) তথা (“ইসলাম ধেমর্) 
নতুন িকছু সংেযাগ বা সংেযাজনঃ "  ٌبِ دْ عَ ة"(িবদআ’তুন) স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষয়- পৃ�া 
নং-৩০৯, " ُبِدْ عَ ة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্------------পৃ�া নং--
৩২১,                            অিভধানিভিত্তক  শাি�ক  অথর্, অিভধানিভিত্তক 
পািরভািষক অথর্----------পৃ�া নং-৩২৭  
(২নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার   ِِعْلمُ  الْ َغْیب (ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান”----------------- 
পৃ�া নং- ৩৩৮                                                                                                                             
(৩নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি�র সিঠক তথয্ স�েকর্  অ� থাকাঃ -পৃ�া নং- ৩৫১                                                                                                                                                              
(৪নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>  ٌسُ نَّ ةٌ  َحَسنَة  (সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “উত্তম িনয়ম” 
-------------------------------------------------------পৃ�া নং-৩৭০           
(৫নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়> َعاءُ -أْلمُ نَاجَ اة  তথা “�াথর্না-িনভৃত (দআু’-মুনাজাত) ألدُّ
আলাপ” ------------------------------------------------ পৃ�া নং-৩৮৭ 
(৬নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব  জিটল িবষয়>  َعاءُ -أْلُمنَاَجاة  (েদায়া-মনুাজােত) ألدُّ
-----------------------------  তথা “মাধয্ম” অবল�ন করাঃ (ওআিছলা)َوسِ یْ َلةُ  “
-----পৃ�া নং-৪০৫ 
(৭নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>  َِوَرثَ ةُاْألَ ْنبِیَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ) 
গণস�িলত “আিলম” ----------------------------------------পৃ�া নং- ৪১৪ 
(৮নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়>> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম �স�: ---------পৃ�া নং-৪২৯ 
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স�ািণত পাঠকবেগর্র �িত িবেশষ অনেূরাধ রইল ।এই গে�র েয েকান অংশ বা িবেশষ বণর্না 
�ে�র নাম এবং গে�র িলখেকর নাম উে�খ কের েয েকান পাঠক েকান িবষয় �মােণ বা 
উদাহরণ িদেত িগেয় উ�ৃিত িহেসেব বয্বহার করেত পারেবন । এেত �� �েণতার েকান আপিত্ত 
েনই ।                                                                                                                         
আিম এ ��খানা আমার জ�দাতা িপতা-মাতার নােম, বাংলােদশ রাে�র মহান �পিত ও 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর �থম রা�পিত জািতর িপতা-জািতর জনক ব�ব�ু েশখ 
মুিজবুর রহমােনর িবেদহী আত্নার মাগিফরাত , রহমত ও জা�াত কামনায়, আেরা িবেশষভােব 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর বতর্ মান মাননীয় �ধানম�ী, গণতে�র মানস কনয্া ও ব�ব�ু 
েশখ মুিজবুর রহমােনর সূেযাগয্ কনয্া জনাব েশখ হািসনার সূ�া�য্ ও দীঘর্ হায়াৎ কামনায় 
উৎসগর্ করলাম। পাশাপািশ গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর বতর্ মান মহামানয্ রা�পিত 
জনাব েমাঃ আ�লু হািমদ ও মাননীয়  িশ�াম�ী জনাব ডাঃ িদপ ুমিন মেহাদেয়র সািবর্ক কলয্াণ 
কামনায় এ �� খানা উপহার �দান করলাম।                                                                                                                                                 
পিরেশেষ স�ািণত পাঠকবেগর্র �িত আমার সিনবর্� অনূেরাধ এই েয, যিদ অ� �ে�র েয েকান 
ভুল আপনােদর িনকট পিরলি�ত হয় বা আমার েয েকান মতামত আপনােদর িনকট দেূবর্াধয্ বেল 
িবেবিচত হয় বা েয েকান �িট আপনেদর দিৃ� েগাচর হয় তেব আপনারা আমােক অবিহত করেল 
বা েয েকান সু-পরামশর্ িদেল আিম উহা সাদের �হণ করব এবং পরবত� সং�রেণ বা উপের 
বিণর্ত ওেয়ব সাইেট পিরমাজর্ ন সহকাের �কাশ করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । আমার এই �ে�র 
আেলাচয্ িবষয়ব�গেলার আেলাচনা যিদ মসুিলম জািতর সামানয্তম উপকাের আেস তেব আমার �ম 
সাথর্ক হেয়েছ বেল মেন করব ।                                                                                                                                                     
েহ মহান আ�াহ তাআ’লা , আমার ভুল-�িট �মা কের আপিন আমার এ ��িট কবলু করন, 
এর বয্াপক �সার ঘিটেয় িদন, মুসিলম জািতর কলয্াণ করন এবং দিুনয়া ও আিখরােত এ ��খানা 
আমার সফলতা এবং অমার পিরবারবগর্, আপনজনসহ শভাকা�ী ব�ু-বা�ব সকেলর েবেহে� 
�েবেশর এবং েদাযখ েথেক পির�াণ লােভর উপায় কের িদন।  আমীন! আ�াহ�া আমীন। মহান 
আ�াহ তাআ’লা তাওিফক দাতা।             
িবেশষ��বয্ঃ   ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ َجمَ اَعة (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআ’ত) নােম দল বয্াতীত ইসলাম বা ইসলােমর 
নােম অথবা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর শ�াবলীর নােম েকান দল-উপদেলর অি�� থাকেত পারেবনা 
মেমর্ �ানিট মসুিলম মানেুষর মেন েবাধগেময্র জনয্ " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর” কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িভ� িভ� নােম  গিঠত বাংলােদেশ িবদয্মান দল-
উপদেলর নামগেলাই উদাহরণ িহেসেব অ� �ে�র িবিভ� �ােন েদখােনা হেয়েছ । তাই, উ� দল-উপদলগেলার 
অনসূারীেদর মেন িবরপ �িতি�য়ার সূ�পাত েথেক দেূর অব�ান করেত এবং বিণর্ত িবষয়গেলা তােদর মেতর 
অনকূুল হেল বা�বায়ন করেত এবং �িতকুল মেন হেল  ৈবরী মেনাভাব পিরহার কের গভীর িচ�া-ভাবনা কের  
িনেজেদর অনকূুল পূবর্মেত বহাল থাকেত িবনীত অনেুরাধ করা হল । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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কাশফুল মুবহাম �ে� বিণর্ত গর�পূণর্ িবষয়ব�র  সূচীঃ  

ভুিমকা- পৃ�া নং-১ 

গর�পূণর্ িবষয় �স�-  পৃ�া নং-১২ 

গর�পূণর্ িবষয় “ " َخْیرُ  اْلقُ ُرْون  الثََّالثَة (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীসমূহ ” ও " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " ( আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ�শতা�ীসমূহ” এবং 
 ( আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) أَ ْھلُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  اْلجَ َماَعةِ    তথা (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ "
�সে�র উপর আনুষি�ক িব�ািরত আেলাচনা -----------------------------পৃ�া 
নং-১২     

   তথা  সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة "
এবং " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " ( আরযাললু কুরিন) তথা  সবর্িনকৃ�  শতা�ীর মসুিলম জািতর 
মানেুষর মযর্াদা ও অব�ানঃ ---------------------------------------
---পৃ�া নং- ১৯   

 তথা সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী স�ক�য় (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة"
সূচীপ�                                                                                                                                                                                                                                            

(১নং). "َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثَّ َال ثَة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর অ�ভূর্ � 
সেবর্াৎকৃ� মানুষ এর সং�া   এবং সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী স�েকর্  পিব� হািদস শরীফসমূেহর  
মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনাঃ--------------------------------------পৃ�া নং-২০ 
(২নং).  ُأْلِحَجاب  বা পদর্ া স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষয় ও ِحَجابُ لْ أ  বা পদর্ ার  ফরজ হওয়ার 
ে��াপট------------------------------------------------- পৃ�া নং- ৪০                                                       
(৩নং).  ُأْلِحَجاب   বা পদর্ ার ও   ُألِستْر বা সতেরর �কৃত িবধানঃ ------------পৃ�া নং- ৪২ 
(৪নং).  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) প�িতঃ-পৃ�া নং- ৪৬ 

 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীস�ক�য় িব�ািরত সূচীপ  (আরযাললু কুরিন ) " أَْرذَلُ  اْلقُرُ ْونِ "
 
(১নং). " ِأَْرذَلُ  الْ قُ ُرْون " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মানুষ 
এর সং�াঃ----------------------------------------------- পৃ�া নং- ৬০  
(২)  ُنِ اْلقُُروْ  أَْرذَل"  " (আরযালুল করিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ী (চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত�শতা�ীসমূহ) স�েকর্  পিব� হািদস শরীেফর মাধয্েম আেলাচনাঃ-----------পৃ�া নং-৯৫ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

7 

(৩নং). " ِأَْرذَ لُ  اْلقُ رُ ْون  " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� 
মুসিলম  মানুষ” িকভােব "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতন শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানুেষ পিরণত হেত পাের তার প�িতঃপৃ�া নং-১১৬  
(৪নং). বতর্ মান কােলর" ِأَْرذَلُ  اْلقُُروْ ن   " (আরযালুল কুরিনর) সবর্িনকু� শতা�ীর অ�ভূর্ � 
সেবর্াৎকৃ� আিলম মুসিলমগেণর কতগেলা িচ� ও গণাবলীঃ ----------------পৃ�া নং- ১২১                          
(৫নং).মুিমন-মুসিলম হওয়ার সািটর্ িফেকট বা সনদ এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদঃ--
------------------------------------------------------পৃ�া নং- ১২৪ 
(৬নং).   ُْونِ قُرُ الْ  أَْرذَل" (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � একজন মানুষ মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট মুিমন-মুসিলম 
হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ অজর্ ন করার প�িতঃ--------পৃ�া নং- ১২৭  
 
  �নােম দলস�ক�য় িব�ািরত সূচীপ( আহলসুসু�াত ওআল জামাআত) أَْھلُ  السُّنَّةِ  َواْلجَ َماَعةِ 
 
َعةِ َواْلَجَما   نَّةِ  أَْھلِ  فَةُ رِ َمعْ   السُّ  (মা’িরফাতু আহিল��ুাহ ওআল জামাআ’ত): আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত এর পিরচয় স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষেয়র আেলাচনা :-------- পৃ�া নং-১৩০  
(১নং).  ِأَ ھْ لِ  السُّنَّةِ  َواْلَجَماَعة (আহলুসসু�াহ ওআল- জামাআ’ত): আহলুসসু�াহ ওআল -জামাআ’ত) 
বাকয্িটর শাি�ক িবে�ষণ :------------------------------------ পৃ�া নং-১৩৬ 
(২নং).  َِمْعِرفَ ةُ  أَْھلِ  السُّ نَّ ةِ  َواْلَجَماَعة (আহলুসসু�াত ওআল জামাআত )নােম দলিটর পিরচয়  স�েকর্  
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক হািদস শরীফসমূেহর 
মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনা: ------------------------------------পৃ�া নং-১৪৮ 
(৩নং). " قُْوا ِ  َجمِ یْ عًا وَ  الَ  تَ فَ رَّ  �অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব) " َواْعتَِصُمْوا بَِحْبلِ  �َّ
হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এর 
বয্াখয্া--------------------------------------------------পৃ�া নং- ১৫৯ 
(৪নং).  ُاْلَجَماَعة  (আল-জামাআ’ত) তথা    ِنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة  আহলু��ুাত ওআল)  أَ ھْ لُ  السُّ
জামাআ’ত ) নােমদলিটর নাম করেণর উৎস স�েকর্  িনে� িব�ািরত আেলাচনাঃ -পৃ�া নং- ১৬৬ 
(৫নং).  ُالْ جَ َماَعة" (আল-জামাআ’ত) তথা   ِنَّ ةِ  وَ  اْلَجَماَعة  আহলু��ুাত ওআল)  أَْھلُ  السُّ
জামাআ’ত )নােম দল তয্াগকারীর করন ও অশভ পিরণিত এবং অব�াঃ ------পৃ�া নং-১৬৮ 
(৬নং).ألجماعة (আল-জামাআ’ত) নােম  তথা أھل السنة و ألجماعة  (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) নােম 
নাম না রাখার, নাম ধারন না করার পিরণাম ও ফলাফল স�েকর্   আেলাচনাঃ-----------পৃ�া নং-১৮২ 
(৭নং). لزوم أھل السنة و الجماعة واإلعتصام   স�েকর্  আেলাচনাঃ------------পৃ�া নং-১৯১ 
(৮নং). “ ُاْلَجَماَعة" (আল-আল-জামাআ’ত) তথা  ِنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة  আহল�ু�ুাত ওআল) أَ ھْ لُ  السُّ
জামাআ’ত) নােম দলিটর অনূসরন করা ফরজ বা আবশয্ক েকনঃ -----------পৃ�া নং ১৯৫ 
(৯নং). ইসলাম ধেমর্ ৭৩ ( িতয়াতু্তর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ এবং “ َجَماَعةُ لْ ا " (আল-
জামাআ’ত) তথা   ِنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة  নােম দল �িত�ার(আহলু��ুাত ওআল জামাআত) أَْھلُ  السُّ
ে��াপটঃ ------------------------------------------------পৃ�া নং-১৯৮  
(১০নং). " ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) তথা  ِنَّةِ  وَ  الْ َجمَ اَعة  (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) أَْھلُ  السُّ
নােম দলিট পালন করার িবষেয় মহান আ�াহ তাআলা ও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবিভ� িনেদর্শনা েথেক �া� সংি�� িববরণঃ---- পৃ�া নং-২০৫  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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০৬িট মতিবেরােধর কারণসমূেহর িব�ািরত সূচীপ� 

 
***আেলম-উলামােদর মেধয্ মতিবেরােধর কারন স�েকর্  আনুসি�ক আেলাচনা> পৃ�া নং---২০৮ 
 
(১নং) মতিবেরােধর কারণ> সীমাব� িসেলবাসভূ� )  ٌنَِصا ب /িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলম 
হওয়াঃ---------------------------------------------------পৃ�া নং-২১১                      
(২নং) >> ( ُْختَِالف عنَازُ تَّ اَل << তথা মতপাথর্কয্তা  اَْالِ  তথামতিবেরাধ----------পৃ�া নং-২১৩ 
(৩নং)>> ( ُْجتَِھاد قِیاِس   <<তথা গেবষণা  اَْالِ  তথা তুলনা  বা অনুমান: ------পৃ�া নং-২১৬     
(২নং) মতিবেরােধর কারণ> মহান আ�াহ তা’আলার �িত পিরপূণর্ ঈমান না থাকাঃ ----পৃ�া নং- ২১৮ 
(৩নং) মতিবেরােধর কারণ> মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপূণর্   
ঈমান না থাকা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা : -----------------------পৃ�া নং- ২১৮ 
(৪নং) মতিবেরােধর কারণ> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
সাহাবীগণেক     ( ٍإِْحَسا ن ইহসান ) তথা সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবুহ অনুসরন না 
করা:--------------------------------------------------- পৃ�া নং-২৪০    
(৫নং) কবর ও মাযার িযয়ারত �স� : ---------------------------পৃ�া নং-২৪৩                                                                         
(৬নং)মতিবেরােধর কারণ> “মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ ُمْورُ  السَّاِكتُ  َعنْ ھا أ) 
স�েকর্   অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চারিট আইনগত নাম স�েকর্  অ� থাকা:    ---পৃ�া নং-২৫৬  
(৭নং) জােয়য ও মবুাহ িনধর্ারণ করার মলূনীিতঃ ---------------------------পৃ�া নং- ২৭৩    
(৮নং) হালাল ও হারাম িনধর্ারেণর নীিতমালাঃ -----------------------------পৃ�া নং- ২৭৭  
(৯নং) মতিবেরােধর কারণ>“ بِْدعَ ة”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী 
অথর্ স�েকর্  অ�  থাকা: স�েকর্  আেলাচনা :--- ---------------------পৃ�া নং-২৮৩  
 
০৮িট মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটলিবষয়গেলার িব�ািরত সূচীপ�   

(ক)  মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়গেলার সমাধান প�িত স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষেয়র 
আেলাচনা: -----------------------------------------পৃ�ানং-২৮৪                                                                                                                                                                                          
(খ) " َوالتَّْعِدْیلِ  اْلَجْرحِ  ِعْلمُ  " (” ইলমলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল ”) তথা ”হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র 
আেলাচয্ িবষয়ঃ-----------------------------------------------পৃ�ানং-২৮৭                                                                                                                                                                             
(গ)  �থম ও ি�তীয় যুেগর তােবইন এবং তােব’-তােবই’নেদর নােমর সংি�� তািলকাঃ---  পৃ�া নং-২৯৫                                                                    
(ঘ) বা�ব মসুিলম আইিন জীবন তথা  أَْلِفْقِھى- আল িফকহী] জীবন গঠন প�িতঃ-----পৃ�া নং-৩০৩                                                           
(১নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>>  ُأَْلبِدْ َعة  (আল-িবদআ’তু) তথা (“ইসলাম ধেমর্) 
নতুন িকছু সংেযাগ বা সংেযাজন>>"  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) স�েকর্  আনষুি�ক �াতবয্ িবষয়ঃপৃ�া নং-৩০৯  
                                                                                                                                            
(১নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয় এর আওতাধীন " ٍُكلُّ  بِْدَعةٍ  َضالَ لَ ة" ( কু� ু িবদআ’িতন 
দলালাতুন) বােকয্র অ�ভূর্ �(১) " ُبِْدَعة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্-পৃ�া নং-৩২১ 
(১) " ُبِْدَعة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্- িনে� বিণর্ত (ক,খ,গ,ঘ) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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বণর্মালায় �িমকস�িলত চারিট (০৪িট) প�িতেত িব�ািরত আেলাচনা:                                                                                          
(ক) " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " عَانِىمَ لْ ا ِعْلمُ  " (ইলমলু 
মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " ْیَجازُ ْالِ اَ  " (আল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং " نَابُ طْ اَْالِ  "    
(আল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                                                                            
(খ) " اْلبََالَغةِ  مُ ِعلْ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " ْیعِ دِ اْلبَ  ِعْلمُ  " (ইলমুল 
বাদী’) এর অ�ভূর্  তথা “দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহােরর (আত্ তাওিরয়য্াতু) " التَّْوِریَةُ " �
মাধয্েম<>                                                                                                                       
(গ) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( أ�ُ  َعْنھا ِكتُ اسَّ ال أْألُُمْورُ   )বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                     
(ঘ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  َاِمعُ وَ ج 
 তথা “বয্াপক অথর্েবাধক বাকয্বলী” প�িত বয্বহােরর (”জাওয়ািমউল কািলম”) "اْلَكِلمِ 
মাধয্েম<>িব�ািরত আেলাচনা ।                                                                                                                                                   

(২) " ُاَْلبِْدَعة" শ�িটর অিভধানিভিত্তক  শাি�ক  অথর্ঃ---------------------পৃ�া নং-৩২৭ 

(২নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার   ِعِ لْ مُ  اْلغَْیب (ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান”- --------------প�ৃা নং- ৩৩৮                                                                                                                            
(৩নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি�র সিঠক তথয্ স�েকর্  অ� থাকাঃ -পৃ�া নং- ৩৫১                                                                                                                                                             
(৪নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>  ٌُسنَّةٌ  َحَسنَة  (সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “উত্তম িনয়ম” 
-------------------------------------------------------পৃ�া নং-৩৭০          
(৫নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়> ألدَُّعاءُ -ألْ مُ نَاجَ اة (দআু’-মনুাজাত) তথা “�াথর্না-িনভৃত 
আলাপ” ---------------------------------------------পৃ�া নং-৩৮৭ 
(৬নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব  জিটল িবষয়>  ألدُّعَ اءُ -أْلمُ نَاَجاة (েদায়া-মুনাজােত) “  َُوِسْیلَة 
(ওআিছলা) তথা “মাধয্ম” অবল�ন করাঃ  ---------------------পৃ�া নং-৪০৫                 
(৭নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>  َِوَرثَةُاْألَْنبِیَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ) 
গণস�িলত “আিলম” -----------------------------------পৃ�ানং-৪১৪   
(৮নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম �স�:-------------------------প�ৃা নং-৪২৯                                               
আিম এ  �ে�                                                                                                                                                          
(১) সবর্ �থম মতিবেরােধর কারণসমহূ উপ�াপন করব  ।                                                                                    
(২) তারপর মতিবেরােধর কারণসমূেহর বয্াখয্া করব  ।                                                                                         
(৩) তারপর মতিবেরাধপণূর্ জিটল িবষয়গেলা �িমক অনসুাের উপ�াপন করব  ।                                                
(৪) তারপর জিটল িবষয়গেলার সমাধান প�িত বণর্না করব  (পৃ�া নং-১৬৭ েদখনু)  ।                                                                       
(৫) সবর্েশেষ জিটল িবষয়গেলার ইসলািমক সিঠক সমাধােনর বয্াখয্া করব ইনশা আ�াহ 
তাআ’লা।    

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

10 

  িনে� মসুিলম মানেুষর মােঝ মতিবেরােধর ০৬িট (ছয়িট) কারন  উপ�াপনঃ                                             
 
(১নং) মতিবেরােধর কারণ> সীমাব� )  ٌنَِصا ب /িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলম হওয়াঃ-পৃ�া নং-২১১                      
(২নং) >> ( ُْختَِالف ُزعنَاتَّ اَل << তথা মতপাথর্কয্তা  اَْالِ  তথামতিবেরাধ----------পৃ�া নং-২১৩ 
(৩নং)>> ( ُْجتَِھاد قِیاِس   <<তথা গেবষণা  اَْالِ  তথা তুলনা  বা অনুমান: ------পৃ�া নং-২১৬     
(২নং) মতিবেরােধর কারণ> মহান আ�াহ তা’আলার �িত পিরপূণর্ ঈমান না থাকাঃ ----পৃ�া নং- ২১৮ 
(৩নং) মতিবেরােধর কারণ> মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপূণর্   
ঈমান না থাকা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা : -----------------------পৃ�া নং- ২১৮ 
(৪নং) মতিবেরােধর কারণ> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
সাহাবীগণেক( ٍإِْحَسا ن ইহসান)তথা সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবহু অনসুরন না করা-পৃ�া নং-২৪০    
(৫নং) কবর ও মাযার িযয়ারত �স� : ---------------------------পৃ�া নং-২৪৩                                                                         
(৬নং)মতিবেরােধর কারণ> “মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ ُموْ رُ  السَّاِكتُ  َعنْ ھا أ) 
স�েকর্   অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চারিট আইনগত নাম স�েকর্  অ� থাকা:- ---পৃ�া নং-২৫৬  
(৭নং) জােয়য ও মবুাহ িনধর্ারণ করার মলূনীিতঃ ---------------------------পৃ�া নং- ২৭৩    
(৮নং) হালাল ও হারাম িনধর্ারেণর নীিতমালাঃ -----------------------------পৃ�া নং- ২৭৭  
(৯নং) মতিবেরােধর কারণ>“ بِْدعَ ة”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী 
অথর্ স�েকর্  অ�  থাকা: স�েকর্  আেলাচনা :--- ---------------------পৃ�া নং-২৮৩  
িনে� ০৮ িট মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষয় �িমক অনসুাের  উপ�াপনঃ                                                         
 
(১নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>>  ُأَْلبِ دْ َعة  (আল-িবদআ’তু) তথা (“ইসলাম ধেমর্) নতুন িকছু 
সংেযাগ বা সংেযাজনঃ পৃ�া নং-  ৩০৯ ( এর িভতর "  ٌبِ دْ َعة"(িবদআ’তুন) স�েকর্  আনষুি�ক �াতবয্ 
িবষয়- পৃ�া নং-৩১৯ েথেক পৃ�া নং-৩৩১পযর্�, " ُبِدْ عَ ة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত 
অথর্-৩২১, অিভধানিভিত্তক  শাি�ক  অথর্ অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্-----------------পৃ�া 
নং-৩২৭    
(২নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার      ِعِ لْ مُ  الْ غَْیب (ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” -------------পৃ�া নং- ৩৩৮                       
(৩নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার মহান সৃি�র সিঠক তথয্ -----------------------------------পৃ�া নং- ৩৫১                                                                                                                                                              
(৪নং)মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>  ٌُسنَّةٌ  َحَسنَة (সু�াতুন হাসানাতুন)তথা “উত্তম িনয়ম” পৃ�া নং-৩৭০                       
(৫নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়> ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَاجَ اة (দআু’-মনুাজাত) তথা “�াথর্না-িনভৃত আলাপ” -
-------------------------------------------------------------পৃ�ানং- ৩৮৭                                                                                                                       
(৬নং) মতিবেরাধপূণর্  বা�ব  জিটল িবষয়>  ألدُّ عَ اءُ -أْلمُ نَ اجَ اة (েদায়া-মনুাজােত) “  ُوَ ِسیْ لَ ة (ওআিছলা) তথা 
“মাধয্ম” অবল�ন করাঃ---------------------------------------------প�ৃা নং- ৪০৫  
(৭নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়> َِورَ ثَ ةُ اْألَ نْ بِ یَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণরওআিরছ) গণস�িলত 
“আিলম” ----------------------------------------------------- পৃ�া নং-৪১৪    
(৮নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়>> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম �স�  ----------------------------পৃ�া নং- ৪২৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
উপেরর �িমক না�ার অনসূাের পযর্ায়�িমক ধারাবািহকতা র�া কের বিণর্ত িবষয়গেলা অধয্য়ন 
করেল পিঠত িবষয়গেলা অিত সহেজই আয়ে� এেস যােব এবং অিত সহেজই েবাধগময্ হেব ।                                                                    
তাই অধয্য়ন কােল পযর্ায়�িমক ধারাবািহকতা র�াকরা একা� কাময্ ।     



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আিম অ� �ে�র সচূনালে� উপের বিণর্ত মূল িবষয়গেলা (“মতিবেরােধর কারণসমূেহর বয্াখয্া  ও 
জিটল িবষয়গেলার ইসলািমক সিঠক সমাধােনর বয্াখয্া  ”) আেলাচনা শর করার পবূর্ মূহেতর্  
ভুিমকােতই িতনিট আেলাচয্ িবষয়স�িলত একিট গর�পূণর্ িবষয় িনে� িব�ািরতভােব আেলাচনা কের 
িনব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                                              
আর েসই গর�পূণর্   িবষয়িট িনে� বিণর্ত হে�>   
 

‡‡ গর�পূণর্ িবষয় �স� ‡‡  পৃ�া নং- ১১ 
 

গর�পূণর্ িবষয়ঃ “ " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَة (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীসমূহ ” ও " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ�শতা�ীসমহূ” এবং 
 ( আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআত) أَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ َجَماعَ ةِ    তথা (আল-জামাআ’ত) "الْ جَ مَ اَعةُ "
�সে�র উপর আনুষি�ক িব�ািরত আেলাচনা ”।------------------------ পৃ�া নং- ১১ 
                                                
উপেরা� গর�পণূর্ িবষয়িটেত িনে� বিণর্ত পৃথক পৃথক িতনিট পস� অ�ভূর্ � আেছ ।                                                                                                                                    
(১) خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীসমূহ” �সে� 
আেলাচনা                                                                                                                           
(২) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ�শতা�ীসমহূ” �সে� আেলাচনা।                                      
(৩) " ُاْلَجمَ اَعة" (আল-জামাআ’ত) তথা    ِأَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  اْلجَ مَ اعَ ة (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআত)�সে� আেলাচনা ।                               

উপেরা� গর�পণূর্ িবষয়িট স�েকর্  িব�ািরত জানা থাকেল একজন মসুিলম মানুষ ইসলাম ধেমর্ 
তার িনজ� অব�ান কতটুকু, তার িনজ� অিধকার কতটুকু, িক বা তার করনীয় তা িতিন জানেত 
পারেবন। তখন িতিন বুঝেত পারেবন েয, িতিন �াধীন নন, িতিন হে�ন পরাধীন । তখন িতিন 
ইসলাম ধেমর্ তার িনজ� অব�ান স�েকর্  সিঠকভােব উপলি� করেত পারেবন েয, িতিন এখন 
মসুলমান আেছন িকনা, জা�ােত েযেত পারেবন িকনা ? তখন িতিন িনেজেক িনেয়ই মহা বয্� হেয় 
পরেবন । তখন িতিন ইসলািম িবষয় স�েকর্  লাগামহীন ব�বয্ িদেবন না, েকান �ে�র উত্তর 
তাৎ�িনক িদেবন না, বরং একটু িচ�া-ভাবনা কের উত্তর িদেবন।                      
আসুন, আিম এখন আমার উপেরর ব�বয্ টুকুর সােথ স�িত েরেখ বিণর্ত গর�পূণর্ 
িবষয়>>>>>> “خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن الثَّ َال ثَ ة (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী” ও 
-আল)  "اْلَجمَ اعَ ةُ " তথা “ সবর্িনকৃ�শতা�ী ”  এবং (আরযাললু কুরিন ) " أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
জামাআ’ত)  তথা     ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّةِ  وَ  الْ جَ َماَعة (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআত )  �স�িট ”   
িব�ািরত আেলচনা কের েনই ।                                                                                           

সূচনাঃ �থেমই আিম বেল িনি� েয, আমরা মুসিলম । আমরা মসুিলম জািত । আমরা ধম�য় 
িবষেয় রায়-মতামত, ফতওয়া ও িস�া� দােন ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর (পা�ী ও 
পেুরািহতেদর) অনূরপ �াধীন নই বরং পরাধীন । ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর �েতয্েকই 
িনেজেদরেক পেুরাপুিরই �াধীন মেন কের মহান আ�াহর িনেদর্শনা বয্তীত যার যার মত কের ধম�য় 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িবষেয় রায়-মতামত, ফতওয়া ও িস�া� দান কের থােকন । ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর 
এরপ েদৗরােত্নয্র িবষয়িট আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ওহীর 
মারফত অবগত হেয় িনে� বিণর্ত দিুট হািদস শরীেফ এভােব বণর্না কেরেছন েয,------------                                                                                            
�থম হিদস শরীফঃ    

 ْینَ عِ بْ سَ وَ  ىدَ حْ أِ  ىَعلَ  دُ وْ ھُ ْلیَ ا اِْفتََرقَتْ "  :  وسلم ھیلع هللا صلي هللا رسول قال : لَ  قَا ، كٍ الِ مَ  نْ بِ  فِ وْ عَ  نْ عَ 
 نَ یْ عِ بْ سَ وَ  ثٍ َال ثَ  ىلَ عَ   ىْ تِ مَّ أُ  نُّ قرِ تَْفتَ ل   هِ دِ یَ بِ  ِسيفْ نَ يْ ذِ لَّ ا و قَةً رْ فِ  نَ ِعیْ بْ سَ  وَ  نِ یْ تَ ثْنَ أِ  ىلَ عَ  ىرَ اصَ النَّ  تِ قَ رَّ افتَ و قَةً فِرْ 
 : لَ  اقَ  ، ؟ يھُ  نْ مَ  و ،ِ �َّ  ُسْولَ رَ  ایَ  : لَ یْ قِ  ، "ارنَّ ال يفِ  نَ َوَسْبعُوْ  تَانثْنََوا ، ةِ نَّ جَ لْ ا ىفِ  َوَواِحَدةُ  قَةرْ فِ 

رانيبطلل یربالك مجمعال في) ) 55541(". ةُ عَ َماجَ الْ  . "  
(অথর্ঃ-আউফ িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: ইয়াহিদরা একাতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, নাছারারাও বায়াতু্তর দেল 
িবভ� হেয়েছ, আর যার হেত আমার হায়াত বা জান তার শপথ, আমার উ�ৎ িতয়াতু্তর দেল 
িবভ� হেব, একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ করেব), বায়াতু্তর দলই েদাযেখ (�েবশ করেব), 
বলা হল: েহ আ�াহর রাসুল (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), তারা কারা? িতিন বলেলন : 
তারা হে� ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا أَْھل    (আহলসুস�ুাহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দল”, আল- ম’ুজামুল কািবর,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৫৫৫ ।     
ি�তীয় হািদস শরীফঃ                                                                                                                        

 مسجده في وسلم لیھع هللا يصل هللا ولرس حول قعوداً  كنا:  لاق هجد نع ھیبأ عن هللا بدع بن یركث)2(
 ھو ذاإف هاءدر فوكش عنھ يرس يحت یالً طو كثمف هرداء تغشيف بالوحي مالسلا ھلیع میربج ءهاجف بالمدینة

 : رنصااآل لاقف " ؟ خلالن من جرخی ما فعری مكیأ" لفقا ءشي لىع ضبقا وھ اذإو شدیداً  قاً عر قعرت
 ھفرعن نحن الإ  النخل من یخرج  شيء سیل اأمن و تنأ انیبأب موسل علیھ هللا صلي هللا لورس ای نحن

 ى،نو هللا ولرس ای اذھ : اول افق       ھذا؟ ام":ل افق ي،نو ھایف افأذ یده حفت ثم نخل باحصأ ننح
ة،سن ىنو:  الو اق ء؟شي أي  ىون" :ل اق  

 ، نعلبال النعل وحذ مكلبق نم سنن لتسلكن دینكم ھداعتی ماللسا ھیلع لریبج كم ءجا ،  صدقتم " : لاق
ً  نإو ،  راً بشف اً رشب إن مأخذھ بمثل ولنأخذن ً ف ذراعا ً  إن،و ذراعا ً عافب باعا  جرح يف اخلود لو يتح ، ا

ھیف متخلد بض  

 انھإ ثم، مھتوجماع سالمإلا ةحدوا فرقة إال ةلضا كلھا ةقرف ینعسب سىمو لىع تقترفا لئارإس بني أن إال
 ثم مھتعاجمو مالساإل ةدحاو فرقة إال ضالة كلھا قةفر سبعین و دىحإ ىلع ممری ابن عیسى على ترقتفا

 يف ) )18341( تھمعاجمو مسالإلا حدةاو إال رانال فى اھلك ةقفر نیبعس و ینثنتا على نونتكو إنكم
.ينارلطبل یركبال جممعلا                                                               

অথর্ঃ- অথর্ঃ- “কািছর িবন আ�ু�াহর িপতা তাঁর দাদা েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, আমরা মদীনার 
মসিজেদ রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চতুিদর্ েক বসা িছলাম, এমতাব�ায় িজবরাইল 
আলাইিহস সা�াম ওহী িনেয় আসেল িতিন (রাসুল�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) চাদর িদেয় 
(িনেজেক) েডেক দীঘর্�ন থাকেলন েশষ পh©�  ওহীর অব�া চেল েগেল িতিন চাদর খুেল 
েফলেলন । িতিন তখন েকান িকছুেত ধরা অব�ায় অতয্ািধক ঘমর্া� হেয় বলেলন- “েতামােদর 
েকউ িক জান েখজরু েথেক িক েবর হে� ? আনসারগণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসুল সা�াহ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর বাবা-মা আপনার জনয্ উৎসিগর্ত, আমরা েখজরু েথেক যাই েবর 
হয় তা সবই জািন,, আমরা েতা েখজেুরর মািলক । তারপর িতিন তাঁর হাত খলুেলন, এেত িবিচ 
রেয়েছ । অতপর িতিন বেলেলন, এটা িক ? তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসলু সা�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা এটা হে� িবিচ । িতিন বলেলন, িকেসর িবিচ ? তাঁরা বলেলন, বষর্ িবিচ , িতিন 
বলেলন- সিতয্ই বেলছ । িজবরাইল েতামােদর িনকট েতামােদর ধমর্ েদখাশনা করেত এেস 
বেলেছন- েতামরা অবশয্ই েতামােদর পবূর্বত�েদর িনয়েমর উপর এক জতুার সােথ অনয্ জতুার 
সামনা-সামিন অব�ার নয্য়(পবূর্বত�েদর হবহ আদেশর্র উপর) চলােফরা করেব। েতামরা 
পূবর্বত�েদর িনয়মেক তােদর মতই ধের রাখেব । যিদ তারা এক িবঘৎ, পযর্ায়�েম এক হাত, এক 
গজ কের তােদর িনয়মেক ধের রােখ েতামরাও েতমিনভােব পবূর্বত�েদর িনয়মেক ধের রাখেব । 
এমনিক তারা যিদ গসােপর গেতর্  �েবশ কের তেব েতামরাও তােত �েবশ করেব ।  িক� বনী 
ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা-দল বয্তীত 
�েতয্কিট িফরকা -দলই (ضالة) ��, তা হে� (মিু��া� একিট দল হে�) ماعتھمجو سالمإلا  
(আল-ইসলাম ও তােদর ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َنَّ  ْھلُ أ  َعةِ َماجَ لْ ا وَ  ةِ السُّ
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআত) নােম দল, আর তারা ঈসা ইবেন মিরয়েমর  উপর ৭১িট 
িফরকা-দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা-দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা বা দলই (ضالة) 
পথ �� , আর তা হে� (মুি��া� একিট দল হে�)   ماعتھمجو مالسإلا আল-ইসলাম ও তােদর 

ةُ عَ َمااْلجَ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম  ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
দল,  আর িন�য়ই  েতামরাও  ৭২িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় যােব, একিট িফরকা -দল 
বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা হে� (মুি��া� একিট দল 
হে�)  اعتھوجم مسالإلا  (আল-ইসলাম ও তােদর  ْةُ عَ َماجَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা      

 নােম দল । আল-ম’ুজামলু কািবর,িতবরানী(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ َماعَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৪৮১  ।    

উপেরা� হািদস শরীফ েথেক �া� ফলাফলঃ                                                                                                                                           
(১)উপেরা� হািদস শরীফখানা েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, مسالإلا  (ইসলাম) এবং                

َعةِ ااْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ    (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) পর�র (এেক অপেরর  সােথ)উৎে�াতভােব 
জিড়ত । েযখােন  َةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) েনই েসখােন مالسإلا  
(ইসলাম)ও েনই। েযখেন مسالإلا  (ইসলাম) েনই েসখােন মসুিলমও েনই । অতএব, েয বয্াি� 
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনযূায়ী িনজ দেলর নাম  َُعةِ َمااْلجَ  وَ  نَّةِ السُّ  أَْھل    (আহল�ু�ুাত 
ওআল জামাআত) নাম রােখনা, িনেজেক �কােশয্  َُعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھل    (আহল�ু�ুাত ওআল 
জামাআত) নােম দলিটর অনূসারী িহেসেব েঘাষণা েদয় না েস হে� ( لٌّ اض )পথ�� এবং েদাযখী । 
উপেরা� দিুট হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এ কথাও বঝুা েগল েয, ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র 
উ�েতরা �থম পযর্ােয় েবশ কেয়ক বৎসর পযর্�   المساإل (আল-ইসলাম) ও ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھل    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� 
িছল। পরবত�েত মসুা-ইসা নবী আলাইিহমসু সালামগেণর িতেরাধােনর পর তারা তােদর েদৗরােত্নয্র 
কারেণ মূল مالساإل  (আল-ইসলাম) ও  ْةُ عَ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা         

 নােম দল েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) َجَماَعةِ الْ  وَ  سُّنَّةِ لا لُ ھْ أَ 
িবভ� হওয়ায় পথ�� হেয় িগেয়িছল এবং উপেরা� হািদস শরীেফর মমর্ানযূায়ী ফল�িতেত  তারা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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েদাযেখ �েবশ করেব ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(২) উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এ কথাও বুঝা েগল েয, একজন মুসিলম মানষু িনজ ধেমর্র 
সকল অনশুাসন (সকল আেদশ-িনেষধ) পালন বা বা�বায়ন করা সে�ও َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ ْلَجَماا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল 
েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেল েস প��� হেয় যায় এবং েস আর মসুিলম থােক না ।  
ফল�িতেত হািদস শরীেফর মমর্ানযূায়ী  উ� মুসিলম মানষুিট ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র উ�েতর 
মত েদাযেখ �েবশ করেব ।                                                                                     
(৩) উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এ কথাও বঝুা েগল েয, উপেরা�  দিুট হািদস শরীেফই 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু 
কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানুষেদরেক িবেশষকের িনকৃ� মসুিলম 
উলামাগণেক  ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র উ�েতর কৃত অভয্াস ও কৃত অব�ার বণর্না িদেয় 
এভােব কেঠারভােব সতকর্  কেরেছন েয, যােত কের তারা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযালুল কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানষু িবেশষকের িনকৃ� মসুিলম উলামাগণ 
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� অসসূরণ কের তােদর কৃত অভয্াস ও কৃত অব�া �হণ না 
কের । ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র উ�তেদর কৃত অভয্াস ও কৃত অব�া িছল ةُ َجَماعَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َنَّةِ لا لُ ھْ أ  নােম দল েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ َجَماالْ  وَ  سُّ
িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হওয়া । িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � বতর্ মান কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু িবেশষকের কতক মুসিলম 
উলামাগণ ম�াগতভােব এমনই েবপেরায়া হেয় েগেছন েয, তারা এথন আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেঠার সতকর্ তােক ��ভােব �তয্াখান কের বৃ�া�িুল 
�দশর্ন কের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল “  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ'ত) নােম দল তথা  ْةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ 
 ��তথা 4 িবি (ফুরকাত)  الْ فُ رْ قَة নােম দল েথেক(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ   
হেয় দেল-উপদেল  িবভ� হেয় পথ �� হেয় যাে� এবং তারা মসুিলমও থাকেতও পারেছ না । 
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র উ�েতর মত বতর্ মান কােলর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � বতর্ মান কতক িনকৃ� মসুিলম মানুষ িবেশষকের কতক মুসিলম 
উলামাগেণর ম�াগত লালনকৃত অভয্াস ও অব�া এই েয, তারা িনেজরাই ইসলােমর নােম বা 
ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম 
িবিভ� দল-উপদল গঠন কের তারা িনেজরা তােদর িনেজেদর গিঠত িবিভ� দল-উপদলগেলােক ওহী 
বা �তয্ােদশ বয্তীতই উত্তম বেল আখয্া িদেয় থােক । মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অনমুিতর �েয়াজন মেন কের না । বতর্ মান কােলর   َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ الْ   " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম মানুষ 
িবেশষকের কতক মসুিলম উলামাগণ এখন আর দেল-উপদেল িবভ� হওয়ার িবষয়িট, মসুিলম না 
থাকার িবষয়িট এবং পথ �� হেয় যাওয়ার িবষয়িটর �িত েকান �ে�পই করেছ না ।   

                                                 
4 >>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয  েকান নােম)<< 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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পরবত�েত এর িবশদ বণর্না আসেছ ।                                                                                                          
এখােন এখন দিুট(০২িট) �� হেত পাের                                                                                          
(১ নং ��) ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র ধেমর্র নাম েয আরবী ভাষায়  اإلسالم(ইসলাম) এবং 
তােদর ইসলািম দেলর নাম েয আরবী ভাষায় ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা        

                                           ?িছল এটা েকমন কের হল (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ ااْلَجمَ  وَ  نَّةِ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
তােদর ভাষােতা আরবী িছল না ।                                                                                         
(২ নং ��) ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামারা যিদ  ُالْ َجمَ اَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল েথেক 
তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল েথেক িবি�� হেয় দেল-
উপদেল িবভ� হওয়ােত পথ�� হেয় তারা েদাযেখ �েবশ কের, তা হেল  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামাগণ যিদ আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 َجَماعَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ    
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হয় তেব িক 
তারা পথ�� হেয় েদাযেখ �েবশ করেব না  ?                                                                                                               
(১ নং �ে�র  উত্তর এ েয, আমােদর ৩িট মারাত্নক ধরেনর অ�তার ফেল  আমরা জািন না েয, 
তােদর ভাষা আরবী িছল ।                                                                                                               
�থমত কারণঃ মুসিলম জািতর সকেলর ভাষােতা আরবী নেহ । আরবেদশগেলা বয্তীত িভ� িভ� 
অনারব েদেশর িভ� িভ� মসুিলম মানুেষর িভ� িভ� হাজার ভাষা রেয়েছ । এতদসে�ও অনারব 
মুসিলম েদশগেলার মসুিলমেদর ধম�য় সব িবষয়গেলার  নামও িক� আরবী । েযমন- তােদর 
ধেমর্র নাম আরবী ভাষায়  اإلسالم    (ইসলাম) এবং তােদর ইসলািম দেলর নাম আরবী ভাষায়  

اَعةُ مَ اْلجَ   (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) اَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
ইতয্ািদ।                                                                                             
ি�তীয় কারণঃ আমােদরেক এ িবষয়িট ভাল কের জানেত হেব েয, সকল নবী ও রাসুল আলইিহমসু 
সালামগেণর ভাষা িছল “আরবী” অথবা  িবষয়িট এভােব বলা েযেত পাের েয, আরবী ভাষা 
েবেহ�ীবাসীেদর  ভাষা হওয়ায় সকল নবী ও রাসুল আলাইিহমুস সালামগণ আরবী ভাষা জানেতন । 
েযমন হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:   

 يٌّ بِ َعَری ينَّ ِألَ  ،تٍ الَ ثَ لِ   َربَ ْلعَ ا ابُّوأَحِ  " :  مسلو علیھ هللا صلي هللا لرسو لَ قَا : لَ قَا ، سبَّاعَ  نِ بْ اِ  نْ عَ 
سُ مِ اْلَخا ءُ ٌجزْ ألْ  ـ  ينارللطب طسواال معجملا يف) 5583(ـ بِيٌّ رَ عَ  ةِ نَّ اْلجَ  لِ أَھ نُ اسَ لِ  وَ  يٌّ َربِ عَ  اَنُ قُرْ والْ       

অথর্:- হযরত ইবন ুআ�াস (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : “ েতামরা িতনিট কারেণ আরবী ভাষােক ভালবাস, েকননা, আিম 
আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষী (কুরআেনর ভাষা আরবী) আর েবেহ�ীবাসীেদর ভাষা 
আরবী ” । আল-ম’ুজামলু আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৫৮৩, চতুথর্ খ� ।                                                                                                        
(অ� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আরবী 
ভাষার মান-মযর্াদা ফুিটেয় তুেলেছন ) । েসজনয্ই ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র ধেমর্র নাম 
আরবী ভাষায় ةُ عَ امَ جَ الْ  এবং তােদর ইসলািম দেলর নাম আরবী ভাষায় (আল-ইসলাম)  ماإلسال  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َاَعةِ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দল িছল  ।                                                                                                                    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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তৃতীয় কারণঃ সকল নবী ও রাসলু আলইিহমসু সালামগেণর উপর আরবী ভাষায় ওহী অবতরন 
হত । পের নবী ও রাসুল আলাইিহমসু সালামগণ উ� ওহী (�তয্ােদশ) তাঁরা তাঁেদর িনজ িনজ 
ভাষায় অনবুাদ বা রপা�িরত কের তাঁেদর �-� কওম বা স�দােয়র িনকট েপৗঁেছ িদেতন ।   
েযমন হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:     
 ایً َوخْ  هللاُ  لَ أَْنزَ  امَ  ، هِ یَدِ بِ  يسِ نَفْ  يذِ لَّ اوَ  " :  وسلم ھلیع هللا يلص هللا رسول لَ قَا:  الَ قَ  ، ةِ رَ یرَ ھَ  يبِ أَ  َعنْ  

ٍ بِ نَ َعلَى قَطُّ   مجعملا في) 5463("ـ ھِ نِ اِلسَ ب ھُ قَْومُ  ھُ غُ لِّ بَ یُ  ْعدُ بَ  وَ ھُ  نُ وْ كُ یَ  مَّ ثَ  ، ةِ عََربِیَّ الْ بِ  الَّ إِ  ھُ نَبَیْ  وَ  ھُ بَْینَ ّي
                                                        ينارطبلل وسطاال

অথর্: হযরত  আব ু হরায়রা  (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন :  “ যার হােত আমার জীবন তাঁর শপথ, আ�াহ 
(তাআ’লা)  কখেনাই েকান নবীর উপর আরবী বয্তীত ওহী (�তয্ােদশ) অবতরন কেরন িন । 
তারপর িতিন তা তাঁর  কওম বা স�দােয়র িনকট তাঁর িনজ ভাষায় েপৗঁেছ িদেতন” । আল-
ম’ুজামলু আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬৩৫ ।                                                                                            
তাই, উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র 
ধেমর্র নাম আরবী ভাষায় سالمإلا (আল-ইসলাম) এবং তােদর ইসলািম দেলর নামও আরবী ভাষায় 

اَعةُ َجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّ لا ْھلُ أَ   নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ َجمَ لْ ا وَ  ةِ سُّ
দল িছল।                                                                                                                                                                                                                                                                     
(২ নং �ে�র  উত্তর এ েয,  একিট কারেণ অবশয্ই তারাও পথ�� হেয় েদাযেখ �েবশ করেব ।    
কারণিট এই েয, একই অপরােধর শাি�র হকুম েতা সব জািতর েবলায়ই এক ও অিভ� । িভ� 
হকুম হেব না, হেত পাের না । ইসলাম ধেমর্ েকান �জন�ীিত ও প�পা�মলূক েকান হকুম েনই । 
একই অপরােধর জনয্ মুসিলম মানেুষর জনয্ একরকম হকুম বা আইন আর ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািতর জনয্ অনয্রকম হকুম বা আইন হেব না । একই অপরােধর জনয্ ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত 
এবং মসুিলম জািতর জনয্ শাি� সমভােব �েযাজয্ হেব, িভ�তর হেব না যা উপেরা� ১২ নং 
পৃ�ায় উে�িখত  �থম ও ি�তীয় হািদস শরীেফ ��ভােব বয্� হেয়েছ  ।                                                                                                                                                  
অতএব, ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল  তথা  ُةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ السُّنَّ  أَْھل    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ায় ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািতর উলামােদর েয পিরণিত হেব বা হেয়েছ ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা         

 নােম দল েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
িবভ� হেয় েগেল  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ�  
উলামাগেণরও িঠক একই পিরণিত হেব ।                                                                                                                      
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর েদৗরােত্নয্র জনয্ েয শাি� িনধর্ািরত আেছ  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামাগেণর েদৗরােত্নয্র জনয্ও 
েসই শাি�ই িনধর্ািরত আেছ ।                                                                                                
উপেরা� হািদস শরীেফ ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর েদৗরােত্নয্র শাি�র িবষয়িটর বণর্নার 
পাশাপািশ  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�  শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
উলামাগেণর  েদৗরােত্নয্র শাি�র িবষয়িটও  সতকর্ তা হওয়ার জনয্ সমভােবই উে�খ করা হেয়েছ।  
এতদসে�ও  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� ‘ শতা�ীর” অ�ভূর্ � কতক 
িনকৃ� উলামাগণ েগাঁড়ামী বশত: উ� সতকর্ তা �তয্াখান কেরই চলেছন । তােদর  েদৗরাত্নয্ 
বতর্ মান ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর েদৗরােত্নয্র েচেয়ও শতগণ বৃি� েপেয় চলেছ । তারা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সতকর্  হওয়ার পিরবেতর্  মসুিলম মানুেষর জনয্ ইসলািম আইেন  �দত্ত সীমা ল�ন কের লাগামহীন 
কথা-বাতর্ া বলেছ এবং ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ََعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেয় দল-উপদল গঠন কেরই চলেছন ।  

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামাগেণর  
বঝুা উিচৎ েয, তারা ধম�য় আইেন বাঁধা, �াধীন নন ।                                                                                                                                                                                     
এই সম� িবষেয়র িদেক ল�য্ কেরই আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা মসুিলম মানষুেক দইুিট ে�িণেত এবং মুসিলম জািতর মানেুষর সময় কালেক দইুিট যেূগ 
িবভ� কের ইসলািম আইেন ও ইসলাম ধেমর্ উভয় যেূগর অ�ভূর্ � সাধারণ মসুিলম মানুষ এবং 
মসুিলম উলামাগেণর আইন রচনায়, রায়-মতামত �কােশ , ফতওয়া �দােন , িমমাংসা, িস�া� 
দােন এবং মতবাদ �কােশ কতটুকু �মতা , মযর্াদা ও অব�ান রেয়েছ তা তুেল ধেরেছন । তাই, 
এই িবষয়িট অতয্� গর� এবং মেনােযােগর সােথ উপলি� কের মানেত হেব ।                                                                                                                               
(ক) মুসিলম জািতর মানেুষর সময় কােলর নামকরনঃ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িহজরী সেনর �থম িতনশত বৎসরেক  "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী ”  এবং িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক 
শর কের িকয়ামত সংঘটন পযর্�  সময় কালেক   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযালুল কুরিন) তথা 
“ সবর্িনকৃ� শতা�ীসমহূ ” নােম  নামকরন কেরেছন  । 

 (খ) মুসিলম জািতর মানেুষর ে�িণর নামকরনঃ   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � মুসিলম মানুষেক সেবর্াৎকৃ� মানষু এবং  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু 
কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীসমূেহর ”  অ�ভূর্ � মুসিলম মানষুেক সবর্িনকৃ� মানষু িহেসেব 
অিভিহত কেরেছন ।                        

 তথা  সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী   এবং (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)" خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَة "
 তথা  সবর্িনকৃ�  শতা�ীর মসুিলম জািতর মানেুষর (আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
মযর্াদা ও অব�ানঃ    

َالثَةثَّ ال  “ نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    ” (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর উৎকৃ� মসুিলম মানষু 
এবং  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  ”  (আরযালুল কুরিন)   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর ) িনকৃ� মসুিলম মানষু স�েকর্  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার অেনকগেলা পিব� হািদস শরীফসমহূ রেয়েছ । তময্ধয্ েথেক এখােন চারিট হািদস শরীফ  উে�খ 
করা হল।                                                                                                                            
�থম হািদস শরীফঃ                                                       أبي نع 

 عرابال مث،مونھلی ذینال مث نھم،یلو نیالذ ،ثم ينرق سانلا ریخ " :لوقی لمسو ھیعل هللا صلي هللا ولسر سمعت ، یرةرھ
 یربكال عجمالم في) 7132( ـ +نيبراللط سطواال جمعمال في) 5475" ( ةعاسلا مقوت أن إلي رذلأ

                                                                                                                                                         يناللطبر
অথর্ঃ -হযরত আবু হরায়রা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ: “ সেবর্াৎ কৃ� মানষু আমার শতা�ী(নবী ও সাহাবীগণ), তারপর 
পরবত� শতা�ী (তােবয়ীগণ’), তারপর পরবত�  শতা�ী (তােব’-তােবঈনগণ),  তারপর চতুথর্ শতা�ী েথেক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িকয়ামত পযর্� (জ� �হণকারী আস� সকল মসুিলমই) সবর্ িনকৃ� মসুিলম । আল-ম’ুজামলু আওসাত, 
িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৪৭৫ + আল-ম’ুজামলু কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩২৭       
ি�তীয় হািদস শরীফঃ                                                                                                                                          

 نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ،ثُ  يْ نِ رْ قَ  ِس انَّ ال رُ یْ خَ  :" مسلو علیھ هللا صلي هللا هللا لوسر ل اقَ  : ل اقَ  ةَ رَ یْ ُھبَ  نْ بِ  َدةعْ جَ  نْ عَ 
 بیركال مجعلما يف )3412( "لُ ْرذَ أَ  نَ وْ رُ اْآلخَ  ثُمَّ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ 

يناربلطل                                                                     
অথর্ঃ --হযরত জা’দাতা িবন হবাইরা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক  বিণর্ত, িতিন বেলন :  রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন :“সেবর্াৎকৃ� মানষু আমার শতা�ী (নবী  ও সাহাবীগণ), তারপর 
পরবত� শতা�ী(তােবয়ীগণ’),, তারপর পরবত� শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ),  তারপর পরবত� েলােকরা 
(চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল মসুিলমই) সবর্িনকৃ� । আল-ম’ুজামলু 
কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩।                                                                                                                                
তৃতীয় হািদস শরীফঃ                                                      ْيبِ أَ  َعن 

 ْینَ ذِ اَلَّ   مَّ ثُ  ، َمِعي نَ ِذیْ لَّ اَ  وَ  انَأَ  : الَ قَ فَ  ؟ رٌ یْ خَ  نَّاِس لا يُّ أَ   موسل ھیلع هللا صلي هللا ولرس  ئِلَ سُ :  لَ اقَ   ھأَنَّ  ، ةِ رَ یَھرَ 
ابِعُ رَّ ال ءجزألْ  ـ ـ دَ أَْحمِ  دِ نَُمسْ  في) 9958( ـ بَِقيَ  نْ مَ  ضَ فَ رَ  ھُ أنّ كَ   مَّ ثُ  ،رِ ثَ اْآل  ىلَ عَ  نَ یْ ذِ اَلَّ   مَّ ثُ  ، ثَرِ اْآل  لَىعَ                                                                                           

অথর্ঃ হযরত আব ুহরায়রারা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক িজ�াসা করা হল েকান মানষুিট সেবর্াত্তম বা সেবর্াৎকৃ� ? িতিন বলেলন, আিম এবং যারা 
আমার সােথ আেছ, তারপর যারা (আমার) অবয্বিহত পের (আসেছ) , তারপর যারা (তােদর) অবয্বিহত 
পের (আসেছ),তারপর যারা অবিশ�জন রেয়েছন  তােদরেক েযন িতিন (রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা) �তয্াখান কেরেছন (অথর্াৎ তারপর চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল 
মসুিলমেক �তয্াখান কেরেছন) । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৫৯৯, চতুথর্ খ�।                                                                                                                                          
চতুথর্ হািদস শরীফঃ                                                       ْْبنِ ا َعن 

لَ أَ  إِنَّ " :  مسلو ھیعل هللا يصل هللا ا لوسر الَ قَ :  لَ قَا ، دِ وْ عُ سْ مَ  ُ ا هِ ذِ ھَ  وَّ  نَ یْ فِ لِ َمْختَ  مْ ھُ رَ اِشرَ  ُھمْ رَ آَخِ وَ  ،ُھمْ ارَ یَ خِ  ةَ مَّ ْأل
.مساخلا ءزجألْ  ـ يانطبرلل بیرالك مجلمعا يف) 63601( ـ نَ یْ قِ رِّ تَفَ مُ                                                                                                                                 

অথর্ঃ-ইবন ু মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত : রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
বলেলন, “ িন�য়ই এ উ�েতর �থম অংেশর  মসুিলমগণ>>5 হে�ন সেবর্াত্তম মসুিলম আর এ উ�েতর েশষ 
অংেশর  মসুিলমগণ>>6 হে�ন ( َمَ خْ تَ لِ فِ ْین )িভ�মত3

িবি�� 4(ُمتَ فَ رِّ قِ یْ نَ ),7

8 উপদেল িবভ� দ�ু মসুিলম। আল-
ম’ুজামলু কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৩৬৬ ।         

 

                                                 
5  >>এই উ�েতর �থম অংশ * �থম অংেশর মসুলমানগণ>> "  خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও 
তােব’- তােবঈন মসুিলমগণ)<< 
 6  >> এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মসুলমান>> " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � মসুিলমগণ 
7 >> এ উ�েতর �থম অংেশর *  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মসুিলমগেণর 
িভ�মত েপাষণকারী( ْینَ فِ لِ تَ خْ مَ  ) 
 নােম দল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ     নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) الْ جَ مَ اعَ ةُ  << 8
েথেক িবি�� দেল-উপদেল িবভ�( نَ یْ قِ رِّ فَ تَ مُ  ) দ�ু মসুিলম। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َالثَة "
অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মানষু  এর সং�াঃ ” 

তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” অ�ভূর্(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)" خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَة " � সেবর্াৎকৃ� 
মানুষ বলেত বঝুায়" خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َالثَ ة "(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 اْال  তথা গেবষণাল� 

ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম,  �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 তফর পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ْةُ َماعَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  �নােম দলব(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھلُ 
“সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম”।   

তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী” স�েকর্   خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ نِ  الثَ الَ ثَ ةِ   পিব� হািদস 
শরীফসমূেহর মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনাঃ 

সূচনা :  َّثَةَال الث نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ   (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী” হে�  َلُ ذَ رْ أ 
"نِ وْ رُ قُ لْ ا  ” (আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর 

পরবত� শতা�ীসমেূহর) িনকৃ� মসুিলম মানুেষর জনয্ অনূসরণেযাগয্ সেবর্াত্তম েলাক িচি�ত করার 
ও বাছাই করার একমা� গর�পণূর্ মানদ� । এই ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” 
মাধয্েম  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং 
এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ� মসুিলম মানেুষরা জানেত পারেবন েকান েলাকিট মসুিলম, েকান 
েলাকিট অমসুিলম, েকান মসুিলম আিলম মানেুষর �দত্ত রায়-মতামত ,  ِتَِھادُ جْ اْال  তথা গেবষণাল� 

ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ মানেত হেব ও 
অনূসরণ করেত হেব । এই  َّةثَ َال الث نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” মাধয্েম  َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا  ”(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) িনকৃ� মসুিলম মানুেষরা আেরা জানেত পারেবন েকান মসুিলম আিলম মানেুষর �দত্ত 
রায়-মতামত , دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত 
িস�া� ও মতবাদ মানা যােব না ও অনসূরণ করা যােব না । তাই, এই  َّةَالثَ الث نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা 
“সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী” হে�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ� মুসিলম মানেুষর জনয্ 
অনসূরণেযাগয্ সেবর্াত্তম েলাক িচি�ত করার ও বাছাই করার একমা� গর�পণূর্ সময়কাল । েসই 
জেনয্ই,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং 
এর পরবত�  শতা�ীসমেূহর)িনকৃ� মসুিলম মানষুেক " ةثَ َال ثَّ لا  نوْ رُ قُ لْ ارُ یْ خَ    "খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) তথা 
“সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী” স�েকর্  িব�ািত জানেত হেব।                            
আসনু, এখন আমরা  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী” 
স�েকর্  আেলাচনা কির ও জািন। আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

20 

সা�ামার িহজরেতর সময়কাল েথেক শর কের পরবত� িতন শত বৎসর (৩১২ িহজরী সন পয©�) 
পয©� সময়কালেক ثَةَال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী ” বেল । এই “সেবর্াৎকৃ� 
িতন শতা�ীেত ” জ� �হণকারী সকল মুিমন-মুসিলমই জা�াতী । 9 কারণ, তাঁরা   ُاْلجَ َماعَ ة(আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  �নােম দলব(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ اْلَجَما وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
উত্তম ও উৎকৃ� েলাক হওয়ার বয্াপাের আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার অেনক হািদস শরীফ রেয়েছ ।এ িতন শতা�ীর মুিমন-মসুিলমগণেক হবহ 
অনসূরনকারীরাও জা�াতী । তাঁেদর  স�েকর্  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  বেলেছনঃ                                                 

 لُ خُ یَدْ  الَ "  : لُ وْ یَقُ  ملوس ھلیع هللا يصل بِيَّ النَّ  تُ ِمعْ سَ  :قَالَ ---ةَ بَ قْ عُ  ھیْ أَبِ  نْ عَ  ، عُْقبَةَ  ْبنِ  نِ مَ حْ رَّ لا دِ بْ عَ  نْ عَ 
 يف ) )39414( .اثً الَ ثَ ◌ْ  "يِ نَرآ نْ مَ  أَىَ رَ  نْ مَ  َرأى الَ  وَ  ، نِيْ آر نْ مَ  ىرأَ  الَ  وَ  ، يْ رآنِ  مٌ لِ ُمسْ  رَ االنَّ 

.ينابرطلل ریكبلا مجعمال                                                       
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 মসুিলম(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’ুজামলু 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� মসুিলম ও এেদরেক আ�াহ তাআ’লা েকান িকছুই "  مِ لِ سْ الُمُ  سانَّ لا لُ ذَ رْ أَ  
গর� েদন না । তােদর বয্াপাের আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলন- 

 نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ،ثُ  يْ نِ رْ قَ  ِس االنَّ  رُ یْ خَ  :" ملسو لیھع هللا ليص هللا هللا لرسو لَ  اقَ  : ل اقَ  ْیَرةَ بَ ھُ  نْ بِ  ةْعدَ جَ  نْ عَ 
ينراطبلل یربالك جمعمال يف)  )4321(  " لُ أَْرذَ  نَ وْ َخرُ اْآل  ثُمَّ ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  .  

অথর্ঃহযরত জা’দাতা িবন হবাইরা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন :  রাসলুু�ািহ 

                                                 
 তথা সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীেত জ� �হণকারী েকান  মিুমন-মসুিলম চতুথর্ শতা�ীর পূবর্ خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن الثَّ َال ثَة  9
পযর্� "  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 , دُ اتِھَ جْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল�  ةُ نَّ سُّ لأ  (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  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলব� মসুিলম িহেসেব জীিবত েথেক পরবত�েত অ�বত�কালীন সমেয় ইনিতকাল কেরন িতিনও   ةثَ َال ثَّ ال  رُ یْ خَ  

نوْ رُ قُ لْ ا   (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী মসুিলম 
।   ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী েথেক শর কের  চতুথর্ 
শতা�ীরপূবর্ পযর্� মধয্বত� সময়কালেক অ�বত�কালীন সময় বেল । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : “সেবর্াৎকৃ� মানষু আমার শতা�ী (নবী ও সাহাবীগণ), 
তারপর পরবত� শতা�ী(তােবঈগণ),তারপর পরবত� শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ),তারপর 
পরবত�গণ হে� িনকৃ� েলাক ”।আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩।  

  ،منھولی نیالذ مث، ينقر ناسال رخی: " یقول ملسو ھیلع هللا يصل هللا هللا سولر عتمس ، رةیھر يأب عن
نيبراللط طوسالا مجعالم يف )7545" ( عةسالا ومتق نأ ليإ ذلأر الرابع مث  ،مھونیل نیالذ ثم .                                                                             

অথর্ঃ- হযরত অব ুহরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনেছন : “সেবর্াতকৃ� েলাক আমার যগু [�থম শতা�ী (নবী ও 
সাহাবীগণ)],এর পরবত�েদর যুগ সেবর্াতকৃ� যুগ [ি�তীয় শতা�ী(তােবঈগণ) ], এর পরবত�েদর 
যগু সেবর্াতকৃ� যগু [তৃতীয় শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ)] , তার পর চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত 
আস� েলাক িনকৃ� েলাক ”।আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৪৭৫ । 

 ينثالا مث ،فیھ الذي رنقلا نرق یرخ "ملسو ھیعل هللا ليص هللا هللا ولرس لقا: لاق ،باخطال بن عمر نع
يرانطبلل طسواال مجعالم يف)  )2543( "ائً شی بھم هللا أیعب فال عبلراا مث ،لثثاال مث ،                                                                                  

অথর্ঃ- হযরত ওমর ইবনলু খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “সেবর্াতকৃ� যুগ েয যেূগ ি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 । 

 ،لثاثال ثم ، ثانيال مث ، ، قرني اسنلا ریخ "مسلو ھیلع هللا يصل هللا هللا ولرس لقا: قال ،هللاِ  دِ بْ عَ  نع
نيللطبرا االوسط عجممال في) 6333(ــ" مْ ھِ یْ فِ  رَ یْ خَ  الَ  مٌ وْ قَ  ءُ ىجِ یَ  مث                                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত অ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুাি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’ুজামলু আওসাত, 
িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৩৬ ।                                                                                         
অতএব, িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল িনকৃ� মসুিলমেদর 
মধয্ হেত যারা ةَالثَ ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” মসুিলম মানুেষর  হবহ 
অনসূরনকারী ও পণূর্ 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 মসুিলম সমােজ  েয যত বড় 
আিলম, মহুাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, েরাজাদার, হা�ী, পীর, গাউস-কুতুব, তাসিবহওয়ালা, 
িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা িহেসেব পিরিচত  হউক না েকন তারা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মানুষ হওয়ায় তারা মহান আ�াহ তাআ’লা 
এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট সবেচেয় িনকৃ� ও 
েদাযখী েলাক িহেসেব গণয্ । েস সবুােধ ধম�য় িবষেয় এ সম�  সবেচেয় িনকৃ� ও েদাযখী 
েলাকেদর িলিখত েয েকান িকতাব-বই-�� বািতল ও অ�হণীয় এবং সবেচেয় িনকৃ� ও েদাযখী 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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মুসিলম হওয়ার সবুােধ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত ,  ِادُ ھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল�  ُّةُ نَّ ألس (আসসু�াহ) 
তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ বািতল ও অ�হণীয়। েয সম� মসুিলম 
তােদর িলিখত েয েকান িকতাব-বই-�ে� বিণর্ত ফতওয়া-রায় এবং তােদর মতামত মানেব, 
অনসূরন 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 মসুিলম । মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট বা�েব অমসুিলম ।                                                                                                             

কারণ, " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثََّالثَة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � 
সকল মসুিলম মানষুেক স�াণ করা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সকল মানুেষর উপর ফরজ । এটা এ জনয্ েয,"   َّةثَ َال الث نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � সকল মুসিলম মানষুগণ হে�ন  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী েথেক পরবত� িকয়ামত সংঘটন পযর্� 
সময়কােলর )অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সকল মানেুষর জনয্ আ�াহ তাআ’লার রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর িবষেয় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্ 
মানদ� আর আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাি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 --------------------------------------- 

 لفذاو ةعلجماا يلع هللا ید نإ" مھل قال ثم ملسو ھعلی هللا صلي هللا هللا ولرس ركذ: ابطخلا بن رمع نع
 كمرخیا ابيحصأ إن ,أال ر،النا يف لأص لاطلبا نأ و ةالجن في صلأ قحلا   نإ و  شیطانال عم

 جممعال في ) )0546("جھرلاو لكذبا شویف ثم ،نھمیلو ینذلا نرلقا ثم ،ھمونیل نیذلا لقرنا مث م،ھوفأكرم
رانيبطلل طوساال                                                                     

অথর্ঃ-ওমর িবন আল খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  তাঁেদরেক বলেলন, “ িন�য়ই আ�াহর হাত তথা আ�াহর অন�ূহ “ َعةُ امَ جَ لْ ا " 
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أ   (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) দলিটর 
উপর । একাকী� শয়তােনর সােথ আর হক বা সেতয্র মলূ 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 খনুাখিুন” �কাশ 
পােব ।আল-ম’ুজামলু আওসাত,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ ।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 لمسو یھلع هللا يلص هللا هللا لسور نَّ إِ : الَ قَ فَ  ، بیةابالج اسَ النَّ رمع بَ خط قال :لقا  ،ةَ رَ مْ سَ  نِ بْ  رِ جابِ  عن
 مٌ وْ قَ  ءُ يْ جِ یَ  ثم لونھم،ی الذین مث ،یلونھم نلذیا مث ، ، يباحأص ىإِلَ  اِسنُوحْ أَ  : ،فقال َھذَا يممقا مثل يْ فِ   امَ قَ 
 نْ أَ  مْ كُ نْ مِ  بَّ حَ اَ  نمف ، دَ ھَ شْ تَ سْ ی نأ لبق ادةھالش َعلَى دُ ھَ شْ َویَ  ،اھَ یْ لَ عَ  فلحستی أن لقب الیمین َعلَى مْ ھُ دُ أَحَ  ِلفُ حْ یَ 
 أةربام جلر خلونی ال و أبعدَ  نثنیاال من ھو و دحاولا مع نالشیطا نإف لجماعة،ا زملیلف جنةالْ  ةَ حَ وْ بُ حْ بُ  لَ ایَنَ

نوم ، انطیشلا امھثلاث  نَّ إِ ف دمحأ ندسم) 971"( "مؤمن، وَ ھُ ف تھئیس هُ ءوسُ تَ  و ھنتسح هرُّ سُ تَ   ُكمْ ِمنْ  انَ كَ   .                                                                                                                                  
অথর্ঃ-জািবর িবন সামরাহ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব জািবয়ােত 
আমােদরেক ব�ৃতা িদেয় বেলেছন : রাসলু�ুাি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 স�ুর 
বয্বহার কর, তারপর তােদর পরবত�েদর (তােব’-তােবঈনেদর) �িত স�ুর আচরণ কর, তারপর 
এমন স�দায় আসেব যােদর এেকক জন এমন হেব েয, শপথ চাওয়ার পেূবর্ই শপথ কের েফলেব, 
�া�য্ চাওয়ার পেূবর্ই �া�য্ িদেয় েফলেব । অতএব, েয জা�ােতর সখূ-সা�ণ্দয্ েপেত চায় তােক 
অবশয্ই ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দলেক তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ (আহলসুসু�া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 স�ুর িকছু পছ� হয আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মুিমন । মসুনাদ ু
অহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৯ । 

উপের বিণর্ত দিুট হািদস শরীফখানােত দইুিট িবষয় খুবই গর�পণূর্ িহেসেব এেসেছ ।                                                                        
(১) “ স�াণ �দশর্ন কর ” ও “সু�র আচরণ কর”  কথািট ।                                                                                                                       
(২) “  الھرج ” তথা “ খুনাখুিন হেব” কথািট ।                                                                                                       
(১) আল-ম’ুজামলু 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�-"  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(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 , دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল�  

ةِ نَّ لسُّ ا  (আস-সু�াহ) তথা িনয়ম  , �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ 
অনূসারী ও পণূর্ 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 মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উপের বিণর্ত হািদস শরীফ শরীফখানার  অবমাননা কের একজন মুসিলম িক কের 
মসুিলম থাকেত পাের আপিন মেন কেরন ?                                                                                                        
মেন রাখেবন,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্শতা�ী ও 
এর পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগেণর মেধয্ যারা  " ةثَ َال الثَّ   نوْ رُ قُ الْ رُ یْ خَ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  সেবর্াৎকৃ� মুসিলম ও জা�াতী মসুিলম হওয়ার সবুােধ 
তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত, دُ اھَ ْجتِ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� نَّةُ سُّ أل (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত 
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হেবনা তারা মসুিলম 
থাকেবনা ।                                                                                             

এখন �� হল েয, "خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة "(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, " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة "(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 রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীফ 
থাকায়  তাঁরা সকেলই জা�াতী । তাই, তাঁরা এত স�াণ, এত মযর্াদাস�� মসুিলম । তাছাড়া, 
পিব� কুরআেনও তােদর পে� �মা চাওয়ার জনয্ হওয়া  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমেূহর)   
অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর উপর ফরজ কের েদওয়া হেয়েছ। তাঁেদর  স�েকর্  আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলেছনঃ                                                 

ْحمَ ال دِ َعبْ  َعنء  لُ خُ دْ یَ  الَ  : " ْولُ یَقُ  ملسو ھیلع هللا يلص يَّ بِ نَّ ال تُ عْ مِ سَ  :الَ قَ ---ةَ بَ قْ عُ  ھیْ بِ أَ  نْ عَ  ، ةَ ُعْقبَ  نِ بْ  نِ رَّ
 يف )) 41439( .اثً ثَالَ ◌ْ  "يِ نآرَ  َمنْ  ىَ أَ رَ  نْ مَ  ىأرَ  الَ  وَ  ، يْ رآنِ  نْ مَ  ىأَ ر الَ  وَ  ، آنِيْ ر مٌ ْسلِ مُ  رَ االنَّ 

.نياربللط یرلكبا ممعجلا                                                   
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’ুজামলু কািবর, িতবরানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং- ১৪৩৯৪।  

 نْ مَ  ىأَ رَ  َمنْ  وَ  ، يْ نِ رآ نْ مَ  أَىرَ  َمنْ وَ  ، يْ آنِ ر ِلَمنْ  ىُطْوبَ : " مسلو ھیلع هللا يلص هللا هللا ولسر لقا
ً ثَ  "يِ نآرَ  َمنْ  ىَ أَ رَ  يرانبطلل طوساال مجمعال في ) )1066( .االَث : قَالَ  كٍ َمالِ  ْبنِ  أَنٍَس  ْولَىمَ  َعنْ                                                                               

অথর্ঃ- হযরত আ�ুনাস িবন মািলেকর েগালাম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন :  রাসলু�ুাি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 সসুংবাদ (তােব’-তােবঈনও)”। আল-ম’ুজামলু আওসাত, িতবরানী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬১০৬।                                                                              
উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত সুসংবাদ েপেত হেল  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)   অ�ভূর্ � মুসিলমগণেক িনে� 
বিণর্ত হািদস শরীেফর মমর্ানূযায়ী আমল করেত হেব । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ْستِ بِ  مْ ْرتُ مِ أُ : لَتْ اقَ  َشةَ ائِ عَ  َعنْ        مسلو ھیعل هللا يلص مْ كُ یَّ بِ نَ تُ َسِمعْ  نِّيإِ  امَّ أَ  ، ْمتُُمْوُھمْ َشتَ فَ  ُكمْ فِ لَ سَ لِ  فَارِ غْ اْإلِ
نيبراللط الوسطا عجممال في) 1452(" اھَ لَ أَوَّ  اھَ ِخرُ آَ  یَْلعَنُ  ىتَّ حَ  ةُ مَّ اْألُ  هِ ذِ ھَ  ىْفنَتَ  الَ  ": لُ وْ قُ یَ                                                                                                           

অথর্ঃ- হযরত আেয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলেছন : েতামােদর পবূর্বত�ে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 10 �থম অংশেক 
11  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,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "  (আরযাললু 
কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)   অ�ভূর্ � 
মসুিলমগণেক সবর্দাই  ةثَ الثََّال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(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>> " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর)অ�ভূর্ � মুসিলমগেণর দািয়� ও 
কতর্ বয্ হে� এই েয, তারা �থম অংেশর মুসিলমগেণর>>"خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثََّال ثَ ة " 
(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর”  অ�ভূর্ � সাহাবীগণ   (রািদআ�াহ 
আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মসুিলমগেণর জনয্ সবর্দা �মা �াথর্ণা ও ম�ল কামনা করা।                                                                                                                         

�মা �াথর্ণা ও ম�ল কামনা করার িনদশর্ন ও ল�ণঃ    

ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(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 ,  ِادُ ھَ ْجتِ اْال  তথা গেবষণাল�  মতামত, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হওয়া হে� " ةثَ ثََّال لا  نوْ رُ قُ لْ ارُ یْ خَ    " 
(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা“সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর ”অ�ভূর্ � সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) , 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মসুিলমগেণর জনয্  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � মসুিলমগেণর �মা 
�াথর্ণা ও ম�ল কামনা করার িনদশর্ন ও ল�ণ । েযমন মহান আ�াহ পিব� কুরআেন বেলনঃ  

                                                 
10 এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মুসলমান>> " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযালুল কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � মুসিলমগণ  
11 �থম অংশেক * �থম অংেশর মুসলমানগণেক>> "  خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ الَ ثَ ة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা 
“সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈন 
মুসিলমগণেক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 نَ یْ لِّلَّذِ  ِغال�  ِبنَاقُلُوْ  فِى ْجعَلْ تَ  الَ وَ  نِ ْیَمااْإلِ بِ  اقُْونََسبَ  نَ یْ ذِ الَ  اانِنَوخْ إِ وَ  نَاْرلَ اْغفِ  انَبَّ رَ  لُْونَ وْ یَقُ  مْ ِدھِ عْ بَ  نْ مِ  اوْ اءُ جَ  نَ ِذیْ الَّ  وَ 
)10(الحشرــ ةرـسوـ مٌ یْ َرحِ  ُءْوفٌ رَ  كَ نَّ إِ  ابَّنَرَ  ْوانُ آَمَ                                                                                                                                                                   

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। সরুা হাশর, আয়াত নং-১০। 
অতএব, "   َّةثَ َال الث نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর ” 
অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  সেবর্াৎকৃ� 
মুসিলম ও জা�াতী মসুিলম হওয়ায় তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত,  ِادُ ھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� 

ةُ نَّ ألسُّ  (আসসু�াহ) তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও 
পূণর্ সমথর্নকারী হওয়া " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমেূহর)অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর উপর ফরজ। 
                                                                                                         
অনয্থায়  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "  (আরযাললু 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 أَ  إِنَّ : "  مسلو ھیعل هللا يصل هللا ا لوسر لَ اقَ :  الَ قَ  ، دِ وْ عُ سْ مَ  نِ بْ ا َعنْ  ُ ا هِ ذِ ھَ  وَّ  وَ  ، ُھمْ یَارَ خِ  ةَ مَّ ْأل
.سمالخا ءزجألْ  ـ يانطبرلل بیركلا مجلمعا يف) 63601( ـ نَ یْ قِ رِّ فَ تَ مُ  نَ ِفیْ لِ َمْختَ  مْ ھُ رَ ارَ شِ  مْ ھُ رَ آَخِ                                                                                                                                 

অথর্ঃ-ইবন ুমাসউদ (রািদআ�াহ আনহ )েথেক বিণর্ত : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
বলেলন, “িন�য়ই এ উ�েতর �থম অংেশর  মুসিলমগণ>> 12 হে�ন সেবর্াত্তম মসুিলম আর এ 
উ�েতর েশষ অংেশর  মসুিলমগণ>>13 হে�ন ( َمَ خْ تَ لِ فِ ْین)িভ�মত েপাষণকারী 10

 ��িবি(ُمتَ فَ رِّ قِ یْ نَ ) ,14
11

15 দেল-উপদেল িবভ� দ�ু মুসিলম। আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১২৩৬৬ ।                                                                                         
তেব, " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ�শতা�ী” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগেণর মেধয্ যারা  "خَ یْ رالْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة"(খাইরল  
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  সেবর্াৎকৃ� মসুিলম ও জা�াতী মুসিলম হওয়ার সবুােধ 
তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত,  ِادُ ھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া, 
িমমাংসীত িস�া� ওমতবােদর হবহ অনসূারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেব তারাও জা�াতী। এটা এ জনয্ 

                                                 
12 >> * �থম অংেশর মসুলমানগণ>> "  خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মসুিলমগণ<< 
13  >> এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মুসলমান>> " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � মসুিলমগণ  
14  >>এ উ�েতর �থম অংেশর *  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ِأَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈন মসুিলমগেণর িভ�মত েপাষণকারী( نَ یْ فِ لِ تَ خْ مَ  ) 
 নােম দল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ َجمَ اعَ ةِ     নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) الْ جَ مَ اعَ ةُ  <<  15
েথেক িবি�� দেল-উপদেল িবভ�( نَ یْ قِ رِّ فَ تَ مُ  ) দ�ু মসুিলম। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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েয, "خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَة "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � 
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� 
একিট েবেহ�ী দল   َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ)  ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� িবধায় তাঁরা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত ।                                                                                                       
আর ""نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর বা শতা�ীসমেূহর)অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর মেধয্ যারা"   ةثَ الثََّال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "  
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা                  

 নামধারী দলব� সেবর্াৎকৃ� মসুিলম ও(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ اْلَجمَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
জা�াতী মসুিলম হওয়ার সবুােধ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত,  ِدُ اھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ ألسُّ           
(আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ 
সমথর্নকারী হেব না তারা েদাযখী এবং তারা  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর অ�ভূর্ � থাকেব না । েযমন-  আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ িববৃত আেছ ।                                                                                                                                                                    

ثَ  يْشِعرِ ْألَ ا ثِ رِ احَ لا نِ عَ   ِھنَّ بِ  ىْ نِ رَ أَمَ  ّ�ُ  ٍس َخمْ بِ  مْ كُ رُ آَمُ  انَأَ  وَ  " : الَ قَ  مَسلَّ  وَ  ْیھِ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ   يُّ بِ نَّ لا نَّ أَ  ھُ َحدَّ
 نْ مِ  مِ ْسالَ اإلِ  ْبقَةَ رِ  لَعَ خَ  دْ قَقَ  رٍ بْ شِ  دَ یْ قِ  ةَ اعَ مَ جَ الْ  َرقَ افَ  نْ مِ  ھُ ِانَّ فَ  ةُ عَ اْلَجمَ وا ةُ رَ جْ ھِ لْ او دُ اھَ جِ الْ  وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ سَّ ال
ِ  ا ْولُ سُ رَ  ایَ  لٌ جُ رَ  الَ قَ فَ  ـ نَّمَ َجھَ  اثَ جُ  ِمنْ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ یَّ لِ ھِ ااتْلجَ  ىوَ عْ دَ  ىعَ اِدَّ  نْ مَ وَ  عَ جِ یَرْ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ قِ نُ عُ   ىلَّ صَ  نْ َوإِ  �َّ

ِ  ىوَ عَ دَ بِ  اوعُ ادْ فَ  امَ وصَ  ىلَّ صَ  نْ إِ وَ "   لَ اقَ  مَ وَصا ِ  د ابَ عِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ لا نَ یْ مِ لِ ُمسْ الْ  ُكمْ  امَّ سَ  ِذىالَّ  �َّ َّ� 
)3627( ،يذلنرما نسن+ ـ ينابرلطل كبیرال ملمعجا في ) )02391"                                                                                                                    

(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.আনগূতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ سُّنَّ ال ْھلُ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)দলব� হেয় 
থাকেত)। অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােমদলিট  েথেক الْ فُ رْ قَة (ফুরকাত) 
তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের 
েফলল । িক�  েস (পনূরায় 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 তবওু, 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  মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন”।। আল-
ম’ুজামুল কািবর,িতবরানী, হািদস শরীফ নং-৩৩৫৩ . সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- 
২৭৬৩।                                                                                                         



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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উপেরা� হািদস শরীেফ  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  ََعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল তয্াগকারী মসুিলমেক 
ইসলাম েথেক বিহ�ার েঘাষণা কেরেছন। “ইসলাম েথেক বিহ�ার” কথািটর অথর্ হল আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “উ�ত েথেক বিহ�ার” ।                                                                                                      

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর)   অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ যখনই আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী 
দল  “  َْعةُ َماجَ ال " (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َْعةِ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ   (আহলু��ুাত ওআল 
জামাআত)নামধারী দলব� হেয় " 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,  دُ َھاتِ جْ ْالِ ا তথা গেবষণাল� 

ةُ نَّ ألسُّ   (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও 
পণূর্ সমথর্নকারী হেবন তখন তারাও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উ�ত । আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এরপ 
ৈবিশে�র অিধকারী েকান উ�তই েদাযেখ �েবশ করেব না । 

 يفِ  اھَ ضُ بَعْ  وَ  رِ انَّ لا يفِ  اُضھَ عْ بَ  وَ  إِالَّ  ةٍ مَّ أُ  نْ مِ  امَ ":  الَ قَ  ،لموس لیھع هللا يصل ّيِ بِ نَّ ال نِ عَ  رَ ُعمَ  نِ بْ ا نْ عَ 
.سداسلا جزءلْ أ ـ نيبراللط یرالكب مجلمعا في )) 321( ." ةِ نَّ اْلجَ  فِي اھَ لُّ كُ  َھاإِنَّ فَ  يتِ مَّ أُ  ِإالَّ  ةِ اْلَجنَّ       না 

। েযমন আমােদর নবী মহুা�া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’ুজামলু 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 বঝুেত পারব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । িবষয়িট অতয্� গর�পণূর্ িবধায় একিট 
ফুটেনােটর(Footnote) িভতর িচি�ত কের েদখােনা হল । 16                                                                                                                 

                                                 

16 (Footnote) মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলম 
স�ানরা অথবা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا 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 ।                                                                                                                                                                                



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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তারা পিব� কুরআেনর ছুরা বাকারার িন� বিণর্ত আয়ােতর অ�ভুর্ � । েযমন আ�াহ তাআ’লা পিব� 
কুরআেন বেলনঃ-" ِ ب انَّ مَ آ لُ وْ قُ یَّ  نْ مَ  ِس انَّ لا نَ  مِ وَ  نیْ نِ مِ ؤْ مُ بِ  مْ ھُ  امَ وَ  رِ خِ الَ ا مِ وْ یَ لاوب ا�َّ " (অথর্ঃ-“আর মানুেষর মেধয্ িকছু ে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"  " (আরযাললু 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"  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� 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 لْ ا 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--------------------------------------------------- 
  كَ لِ ذَ  ـ هللاِ  نِ ذْ إِ بِ   تِ ارَ یْ خَ لْ ابِ   قٌ بِ اسَ   مْ ھُ نْ مِ وَ    دِص تَ قْ مُ  مْ ھُ نْ َومِ  -ھِ سِ فْ نَ لِ م لِ  اظَ  مْ ھُ نْ مِ فَ  - انَ دِ ابَ عِ  نْ مِ ا نَ یْ فَ طَ صْ ا نَ یْ ذِ لَّ ا بَ  اتَ كِ لَّ ا انَ ثْ وْ رَ وْ اَ  مَّ ثُ 
ِ  دُ مْ ْلحَ ا ْوالُ  اقَ  وَ   ـ ریْ رِ حَ  اھَ یْ فِ  مْ ھُ سُ ابَ لِ  وَ  اؤً لُ ؤْ لُ وَّ  بٍ ھَ ذَ  نْ مِ  رَ وِ اسَ اَ  نْ مِ  اھَ یْ فِ  نَ وْ لَّ حَ یُ  اھَ نَ وْ لُ خُ دْ یَ  نٍ دْ عَ  تُ انَّ جَ    ، رُ یْ بِ كَ لْ ا لُ ضْ فَ لْ ا وَ ھُ  َّ�ِ 

ـروْ كُ شَ  روْ غَفُ لَ ا نَ بَّ رَ  نَّ اِ-نَ زَ حَ لا انَّ عَ  بَ ھَ ذْ اَ  يْ ذِ لَّ ا    
(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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 (২) আল-ম’ুজামলু আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ এ বিণর্ত “  جھرلا  ” 
তথা খনুাখিুন হেব কথািটর বয্াখয্াঃ িনে� িবিণর্ত হািদস শরীফখানা অধয্য়ন করেল “  جھرلا  ” তথা 
“খনুাখুিন হেব” কথািটর বয্াখয্া পাওয়া যােব ।হািদস শরীফখানা এই,  

 :ْواالُ قَ  ، جُ َھرْ الْ  ةِ عَ االسَّ  يِ یَدَ  نَ یْ بَ  إِنَّ  :لَ قَا مَ َسلَّ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ،ّيِ رِ عَ شْ ْأل ا) ىسَ وْ مُ  وبُ أَ (َعنْ 
امِ  رُ ثَ أَكْ  : والُ اقَ  ، لُ تْ قَ لْ اَ : لَ اقَ  ؟ جُ رْ ھَ الْ  امَ وَ   سَ یْ لَ  ھُ إِنَّ  ، اقً لْ أَ  نَ یْ عِ بْ سَ  نْ مِ  رُ أَْكثَ  َعامٍ  لَّ كُ  تُلُ قْ لَنَ أنَّ إلِ  ، لُ تُ قْ نَ مَّ
 َمازَّ لا أَْھلِ  لُ وْ قُ عُ  عُ زَ نْ تُ لَ  ھُ نَّ إِ : لَ ؟قَا َمئِذٍ وْ یَ  الُنَوْ قُ عُ  انََمعَ وَ  : اوْ الُ قَ ، اْعضً بَ  مْ كُ ِض بَعْ  لُ قَتْ  نْ َولَكِ  ، نَ یْ كِ رِ شْ اْلمُ  مُ كُ لِ تْ قَ بِ 

 دمحأ دنسم ـ ءٍ يْ شَ  لىعَ  واسُ یْ لَ وَ  ، ءٍ يْ شَ  ىلَ عَ  مْ ھُ نَّ أَ  مْ ھُ رُ ثَ كْ أَ  بُ یَْحسَ  ، نَّاِس لا ِمنَ  ءٌ اَھبَ  ھُ لَ  فُ لُ خْ یَ وَ  ِن،
)10198 (                                                                                                    

অথর্ঃ- হযরত আবু মসুা আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : িকয়ামেতর সামেনই “ جھرلا  ” (“হারজ”) , তাঁরা 
(সাহাবীগণ) বলেলন : “ جھرلا  ” (“হারজ”) িক ? িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা) বলেলন: “খনুাখিুন/হতয্া ” , তাঁরা (সাহাবীগণ) বলেলন : আমরা যা হতয্া করিছ 
উহার েচেয়ও েবশী, িন�য় আমরা �িত বছর সতু্তর হাজােরর েচেয় েবশী খনুাখিুন/হতয্া কির । 
িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: এই হতয্া ( এই“ الھرج”-“হারজ” 

                                                                                                                                   
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 ( دٌ ِص تَ قْ  مُ مْ ْنھُ مِ وَ  ھِ سِ فْ نَ لِّ  مٌ لِ اظَ  مْ ھُ نْ مِ فَ    ) বয্াখয্ায়  উসামা 
িবন যায়দ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছনঃ-       
                                                                                                                                                                          
ِ بِ لنَّ ا لَ اقَ :  لَ اقَ ، ] رطِ افَ [ )دِص تَ قْ مُ  مْ ھُ نْ مِ وَ  ھِ سِ فْ نَ لِّ  مٌ لِ اظَ  مْ ھُ نْ مِ فَ   (  دٍ یْ زَ  نْ بِ  ةَ امَ سَ أُ  نْ عَ  "     ةِ مَّ ْألُ ا هذِ ھَ  نْ مِ  مْ ھُ لُّ كُ   :لمسو ھیلع هللا يلص  ّي

)133(دمحأ دسنم  ـ يناربطلل ریبكلا عجمملا يف ) 314(                                                          ةِ نَّ جَ لْ ا ىفِ  مْ ھُ لُّ كُ  ، وَ  ةٍ دَ حِ اوَ  ةٍ لَ زِ نْ مَ بِ  مْ ھُ لُّ كُ  ءِ الَ ؤُ ھَ    
(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 রাসুলু�াি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।                                                                                                                    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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তথা“খনুাখিুন/হতয্া) েতা েতামােদর মুশিরকেদর হতয্া করা  নয় । িক� এই হতয্া ( এই “  
 হারজ” তথা“খুনাখিুন/হতয্া) হে�, েতামােদর পর�র পর�রেক (কতক মুসলমান“-” الھرج
কতক মুসলমানেক) হতয্া করা, তাঁরা (সাহাবীগণ) বলেলন : েসই িদন িক আমােদর �ান-বিু� 
থাকেব না ? । িতিন (রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: েসই জামানার    
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্  (আরযালুল কুরিন) " أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ ") �) ে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 
।মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৯৮০১ ।                                                                                                                                        
এর কারন হে� এই েয, েসই িদেন (তারা)  " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযালুল কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  “  ُاْلَجمَ اعَ ة" 
(আল-জআ’ত) নােম দল তথা    ِأَھْ لُ  السُّنَّ ةِ  وَ  الْ َجمَ اَعة (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) দলব� 
হেয় " 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� 
মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত , ُاْالِ جْ تِ َھاد  তথা গেবষণাল�  ُألسُّ نَّ ة(আসস�ুাহ) তথা 
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেবনা 
। ফল�িতেত  " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু 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� মসুিলমগণ “  ُالْ جَ مَ اعَ ة " (আল-
জামাআ’ত)  নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ َماعَ ة (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) নােম দলিটর 
সােথ “الھرج” (“হারজ”)  বা  “খুনাখিুন/হতয্ায� ”করেব।                                                                                                           
েসই জেনয্ই ثَةِ الَ ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর মিুমন-মুসিলমগণেক হবহ অনূসরনকারী 
এবং পূণর্ সমথর্নকারী, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াি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  ْلُ أَھ 

 নােম দলদলব� উৎকৃ� মুসিলমগেণর (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا
একমা� আ�িরক দািয়� হে� তাঁরা  সবর্দাই  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ েথেক এবং তােদর �দত্ত রায়-মতামত-মতামত , ফতওয়া , 
িস�া� ও মতবােদর অনসূরন ও সমথর্ন  েথেকও দেূর থাকেবন । কারণ,   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ 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  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  ُةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھل   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর 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  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা   َنَّ ا لُ ھْ أ ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ لسُّ  (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক িবি�� থাকায় বা িবি�� হওয়ায় এবং  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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দলনাম ধারণকারী দল না হওয়ায়  তারা ব�েব মুসিলম নেহ ।                                                   
তেব "  ِأَ رْ ذَ لُ  النَّ اِس  الُ مُ سْ لِ م " তথা সবর্ িনকৃ� মসুিলম মানুষ”   ِخَ یْ رُ  النَّ اِس  الْ مُ ْسِلم " তথা সেবর্াৎকৃ� 
মসুিলম মানেুষ পিরণত হওয়ার প�িত �সে� (পৃ�া নং-১১৬ ��বয্)  বিণর্ত গণাবলী অজর্ ন 
করেত পারেল " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
মসুিলমগণও ( িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল িনকৃ� 
মুসিলম মানুষগণও) সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হেত পাের ।                                                                                           
এটা এ জনয্ েয,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
মসুিলমগণ যিদ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাি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 দলব� হেয় (দেল-উপদেল িবভ� হেয়(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ 
িবি�� না হেয়) "  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 اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ  
(আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পণূর্ 
সমথর্নকারী হেয় থােকন তা হেল তােদর জনয্ িনে� বিণর্ত চারিট হািদস শরীেফ মহা সুসংবাদ 
রেয়েছ । েস সসুংবাদিট হে�, তখন তারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হৃদেয়র  
আপন ভাইেয়র সে�াধেন সে�ািধত হেবন । আমােদর নবী মহুা�া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 অনসূারীেদরেক 
�া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  ।                                                                                                                             
আসনু ! আমরা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (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 রাসলুু�াি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 রাসুল�ুাি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 

 " ؟ انً امَ إِیْ  قِ لْ خَ الْ  بُ جَ أَعْ  نْ مَ  اسُ لنَّ ا یَُّھاأَ  ایَ  ":ملسو ھیلع هللا يصل هللا هللا ولسر  لَ اقَ  قَاَل، سابَّ عَ  نِ إِبْ  نْ عَ 
:  لَ اقَ  ،هللا رسول ایَ  ْونَ نَّبِیُّ فَال: والُ اقَ ؟ رَ مْ اْألَ  ونَ نایِ عَ یُ  ُھمْ وَ  ةُ كئِ َملَ الْ  نُ مِ یُؤْ  الَ  فَ یْ كَ  وَ "  : لَ اقَ  ، كةُ ئِ لَ مَ الْ : واالُ قَ 

َ فَ  :والُ اقَ  " ؟ ءِ امَ السَّ  نَ مِ  مْ ْیھِ َعلَ  لُ زِ نْ یَ  يُ خْ لْ اوَ  ، نَ ویُّ بِ نَّ لا  ِمنُ یُؤْ  الَ  فَ َكیْ   فَ یْ كَ ":  لَ اقَ  ،هللا ولسر ایَ  كَ َحابُ صْ أ
 يبِ  نَ وْ نُ مِ یُؤْ  ، يدِ عْ بَ  نْ مِ  ْونَ ئُ ِجیْ یَ  مٌ قَوْ  ، انً َمایْ إِ  اِس النَّ  بُ جَ عْ أَ  نَّ كِ لَ وَ  ؟ نَ وْ رَ یَ  َما ْونَ رَ یَ  ُھمْ وَ  ابِيحَ أَصْ  نُ مِ ؤْ یُ  الَ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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قُ و، ينِ وْ رَ یَ  مْ لَ وَ                                                                                                         ـ نيابرطلل ریكبلا عجمملا في ) )03921(." انِيوَ خْ إِ  كَ ئِ لَ وأُ  ، ينِ وْ یَرَ  مْ لَ وَ  يْونِ یَُصّدِ
অথর্ঃ-হযরত ইবনু আ�াস বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুল�ুাি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 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� মানেুষর 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   

 : لَ اقَ  ، انِيْ ْخوَ إِ   تُ یْ قِ لَ  يأَنِّ  تُ دْ دِ وَ " :موسل یھعل هللا يصل هللا هللا ولرس  قَالَ  ،لَ اقَ  ، كٍ لِ امَ  نِ بْ إِ  ٍس نَأَ  نْ عَ 
 نَ یْ ذِ لَّ ا يانِ وَ إِخْ  نَّ َولَكِ  بِياحَ صْ أَ  مْ تُ نْ أَ  :الَ قَ  ؟ اَنكَ ْخوَ إِ  نُ نَحْ  سَ یْ لَ  أَوَ  :مسلو ھلیع هللا يلص ّيِ بِ نَّ ال ابُ حَ أَصْ  فَقَالَ 

ـ َمدحْ أ دنَسْ مُ  في) ) 74271(".ـ َرْونِيیَ  مْ َولَ ، يْ بِ  اوْ نُ مَ آ                                                                                                                       
অথর্ঃ-হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলু�ুাি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 । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৭৭৪ ।                                                          
তৃতীয় হািদস শরীফ     

 مٌ الَ سَ  : لَ افَقَ  ةِ رَ بَ قْ مَ لْ ا لِ ھْ أَ  لَىعَ  مَ لَّ سَ فَ  ، َرةَ بَ َمقْ لْ ا ىتَ أَ  نَّھُ أَ  :لموس ھیعل هللا يلص  ّيِ بِ نَّ ال نِ عَ  ، َرةُھَریْ  أبِي نعَ 
 ، انَانَوَ إِخْ  أَْینَارَ  دْ قَ  انَّ أَ  ْدتُ دِ وَ  :" قَالَ  ،ثُمَّ  نَ وْ الَِخقُ  مْ بِكُ  هللاُ  ءَ اشَ  نْ إِ  اَوإِنَّ  ، نَ یْ نِ مِ رْ مُ  مِ وْ قَ  رَ ادَ  مْ كُ یْ َعلَ 
 ، دُ عْ بَ  اوتُ أْ یَ  مْ لَ  نَ یْ ذِ لَّ ا يانِ وَ خْ إِ  و ابِيحَ أَصْ  تُمْ نْ أَ  لْ بَ :  الَ قَ  ؟ كَ نََواخْ إِ بِ  نَالَسْ  أَوَ :  لَ اقَ  هللاِ  لَ ورس یَا :اولُ اقَ فَ : الَ قَ 

 وْ لَ  تَ أَیْ رَ أَ : الَ قَ  ؟ دُ عْ بَ  تِكَ مَّ أُ  نْ مِ  تِ یَأْ  لَمْ  نْ مِ  فُ رِ عْ تَ  فَ یْ كَ  هللاِ  ولَ رس یَا:  لُوااقَ فَ ، ْوِض حَ الْ  َعلَى مْ ھُ طُ رَ فَ  انََوأَ 
:  لَ قَا ، بَلَى:  اولُ اقَ  ؟ افُھَ رِ عْ یَ  نْ كُ یَ  مْ لَ أَ  ، مٍ ھْ دُ  مٍ ھْ بُ  ْیلٍ خَ  ينَاْھرَ ظَ  بَْینَ  ةٌ لَ جَّ خَ مُ  رٌّ غُ  َخْیلٌ  لَھُ  تْ انَكَ  ًال جُ رَ  نَّ أَ 

لِ  اُغر�  ةِ مَ ایَ قِ لْ ا مَ وْ یَ  نَ یَأْتُوْ  ُھمْ نَّ فَإِ   نَّ دَ اذَ یُ لَ  أَالَ  :  لَ اقَ  مَّ ثُ  ، ِض وْ حَ الْ  ىلَ عَ  مْ ھُ طُ فَرَ  انَأَ وَ  ، ءِ وْ ُوضُ لْ ا رِ ثَ أَ  نْ مِ  نَ یْ ُمَحجَّ
الُّ لا رُ یْ عِ اْلبَ  دُ اذَ یُ  امَ كَ  يْ ِض وْ حَ  نْ عِ  مْ ِمْنكُ  لٌ ِرَجا  : َفأَقُْولُ  ، َدكَ عْ بَ  الُوبَدَّ دْ قَ  مْ إِنَّھُ :  الُ قَ یُ فَ  ، مَّ لُ ھَ  أالَ  مْ ھِ یْ دِ انَأُ  ضَّ

دمَ أحْ  نَدسْ مُ  يف)  )0818".(ـ اقً حْ سُ   اقً حْ سُ                                                                                                      
অথর্ঃ-হযরত আব ু হরায় (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, (িতিন বেলন) নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা একিট কবর�ােন এেস কবরবাসীেক সালাম িদেয় বলেলন :  َمٌ الَ سَ :  ُكمْ َعلَیْ  الَمٌ س 

نَ وْ ِخقُ الَ  مْ كُ بِ  هللاُ  ءَ اشَ  نْ إِ  انَّ إِ وَ  ، ْینَ نِ مِ رْ مُ  مِ قَوْ  رَ ادَ  مْ كُ یْ لَ عَ    ,  তারপর বলেলন : আিম চাই আমােদর 
ভাইেদর সা�াৎ কির, তাঁরা (সাহাবীগণ রািদআ�াহ আনহম)  বলেলন :  ইয়া রাসলুু�ািহ , 
আমরা িক আপনার ভাই নিহ ? িতিন(রাসুল�ুািহ) বলেলন : বরং েতামরা আমার সাহাবী আর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আমার  ভাই হে� তারা যারা এখেনা আেসিন । আিম তােদর আেগই আমার হাউেজ (হাউেজ 
কাউছাের) থাকব । তাঁরা (সাহাবীগণ রািদআ�াহ আনহম)  বলেলন :  ইয়া রাসলু�ুাি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� 
দাগয�ু ে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 ি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-কাননু পিরবতর্ ন 
কের েফেলেছ । তখন আিম বলব : দরূ হও, দরূ হও ।  মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৮১০৮ ।                                                               
�াতবয্ িবষয়ঃ উপেরা� হিদস শরীেফ " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  পরবত�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীেত জ��হণকারী মসুিলম মানুেষর দিুট অব�ার িববরণ বণর্না করা হেয়েছ  ।                                                                                                     
১ নং অব�াঃ                                                                                                                                               

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর মধয্ 
হেত কতক মুসিলম মানষু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয়  একমা� একিট েবেহ�ী দল   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা                 নােম দলব� হেয়(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
" ثَةَال 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 , دُ تَِھاجْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ أل (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, 
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পণূর্ 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�াঃ                                                                                                                                       

"نِ وْ رُ قُ لْ ا "  (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর মধয্ হেত 
কতক মসুিলম মানষু শরীয়ত সমিথর্ত 17  (Footnote) আইন বিহভূর্ ত, 18  (Footnote) মহান 

                                                 
17 (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 । 
18(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” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  الْ سَّ اكِ تُ  عَ نْ ھَ ا أ ) এর বণর্না �স� পৃ�া নং-২৫৬ এ েদখুন ।   
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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 اْنھَ عَ  تُ كِ اسَّ الْ  رُ وْ مُ ْالُ أَ   ) (পৃ�া নং-
২৫৬) ��বয্ ) অ�ভূর্ � বতর্ মােন �কািশত এবং ভিবষয্েত �কািশতবয্ মানব কলয্াণকর  মসুিলম 
সমােজ সৃ� ও �চিলত েয েকান  নতুন নতুন ঐি�ক িবষয় স�েকর্   জািয়য ও মবুাহ বলার 
পিরবেতর্  ফরজ-হারাম ও িন�নীয় িবদআ’ত বলায় এবং পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাণীগেলার অপবয্াখয্ার মাধয্েম আইন-কাননু পিরবতর্ ন করায় তােদরেক নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা হাউেজ কাউছার েথেক দরূ হও, দরূ হও বেল তািড়েয় িদেবন।                                                                                   
“ ধম�য়  আইন-কাননু 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 পরুষ-
মিহলােদর পর�র পর�েরর �িত দিৃ�পাত করার িবধান স�েকর্  পিব� কুরআেনর ছুরা নেূরর 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- وغُ یَ  نِ نِیْ مِ ؤْ ْلمُ لِ  قُلْ    !অথর্ঃ- েহ নবী    مْ ھِ رِ اصَ بْ أَ  نْ مِ  اضُّ
আপিন মিুমন পুরষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ ।                                                                
(২ নং) ছুরা নেূরর ৩১ নং আয়াত--  !অথর্ঃ-এবং েহ নবী نَّ ھِ ارِ صَ بْ أَ  نْ مِ  ُضضْ یَغُ  اتِ نَ یْ ْلُمْؤِمنِ لِ  لْ قُ  وَ -
আপিন মুিমন মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ ।                                                                     
বিণর্ত উভয় আয়ােতই মহান আ�াহ তাআ’লা পরুষ-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 পরুেষর ে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 মখু েঢেক েবগানা পরুেষর 
�িত দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনার হকুম এবং মখু, হাত ও পা েঢেক রাখার হকুম েকাথা 
েথেক েপল ?                                                                                                                
তাহেল এই হকুম িক  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
মসুিলমগেণর হকুম না িক "   َّثَةَال الث 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� আিলমগেণর হকুম ?                                                                                            
েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা উভেয়র �িত পর�র পর�েরর �িত দিৃ�পােতর িবষেয়             
" ةثَ َال ثَّ ال  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� আিলমগেণর 
মতামত হে� এই েয, েবগানা মিহলােদর মখু,হাত ও পা েখালা রাখা জািয়য ।                                                                                                                      
েযমন হািদস শরীেফ আেছ--                                                                                            



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(১  بِا�ِ  نُ مِ ؤْ تُ  ةٍ أَ رَ مْ ِإلِ  لُّ یَحِ  الَ "  : لَ اقَ  ھُ نَّ أَ  ملسو ھیعل هللا يلص بِّيِ نَّ ال َعن )ْنَھاعَ  هللاُ  يَ ِض رَ ( ةَ شَ ئِ َعا نْ عَ  
                                                                                           غِ ارذِّ ال فِ صْ نِ  ىلَ عَ  ضَ بَ قَ وَ  "نَاھُ  اھَ  لىا ْیَھادَ یَ وَ  اھَ ھَ َوجْ  الَّ إ  رَ تُْظھِ  نْ أَ  تْ كَ رِ عَ  اذَ إِ  رِ خِ ْالَ ا موْ یَ لْ ا وَ 

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 মখু ও অধর্ 
বাহ পযর্� হাত ছাড়া (তার শরীেরর) অনয্ েকান অ�-�তয্� েখালা ৈবধ নেহ ।           

 صلي هللا ولسر َعلَى تْ َخلَ دَ  )ماھُ نْ عَ  هللاُ  ِضيَ رَ ( رٍ كَ بَ  يبِ أَ  تِ نْ بِ  ءْسَماأَ  نَّ أَ  )اھَ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ ( ةَ شَ ئِ َعا نْ عَ 
َ فَ  ، اقٌ قَ رِ  بٌ ایَ ثِ  اْیھَ َعلَ  وَ  ملوس ھیلع هللا  ءامَ سْ أَ  ایَ  " : اھَ لَ  الَ َوقَ  موسل ھیلع هللا يلص هللا لوسر اھَ نْ عَ  ضَ ْعرَ أ

 وداد وبأ : َوَكفِّھِ  ھِ ھِ جْ وَ  إِلَى َشارَ أَ  وَ " اذَ ھَ وَ  اَھذَ  الَّ إِ  اھَ نْ مِ  يرَ یُ  نْ أَ  حْ یَْصلُ  مْ لَ  ضَ یْ حِ مَ لْ ا تْ غَبَلَ  اذَ إِ  ةَ أَ رْ مَ لْ ا نَّ إِ 
)4410(ـ                                                                               

অথর্ঃ-হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা ) েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), িন�য়ই হযরত আবু 
বকর রািদআ�াহ আনহর কনয্া আসমা পাতলা কাপড় পিরিহত অব�ায় রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট �েবশ করেল িতিন তার েথেক মখু িফিরেয় িনেয় তােক বলেলন: েহ 
আসমা !  িন�য়ই েকান মিহলা ঋতু�াব(বােলগ) অব�ায় উপনীত হেল তার তার অ�-�তয্ে�র 
এটা (মখু ও হাত) ছাড়া েকান অ� েদখােনা স�ত নেহ এবং িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তাঁর িনেজর মখু ও হােতর িদেক ইশারা কের েদখােলন।   আব ু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, পরুষ-মিহলােদর মখু, 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�  ةثَ َال ثَّ ال 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� আিলমগেণর মতামত ।                                                                                                            
আর  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক সবর্ িনকৃ� 
আিলমগেণর মতামত হে� মহান আ�াহর িনেদর্ েশর িবপরীত  েবগানা মিহলারা তােদর মখু,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 মখু, 
হাত ও পা েঢেক েবগানা পরুেষর েচহারার  �িত তােদর দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ চলা-েফরা 
ও কথা-বাতর্ া বেল থােক । এইটােক তারা মিহলােদর পদর্ া বেল ।                                                                                                                                         
এইটা পেুরাপুিরই মহান আ�াহর িনেদর্ েশর িবপরীত অমল ও আচরণ । এেত েকান সওযাব বা 
পরু�া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 মখু, 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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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�চার কের   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� 
আিলমগণ মসুিলম সমাজেক েধাকা িদে� । অথচ হািদস শরীেফ আেছ, 

َ  ةُ نَوْ مُ یْ مَ  هُ دنعِ وَ  مسلو ھعلی هللا يلص  لَتْ اقَ  ةَ ْلمَ سَ  أُمِّ  َعن  الَ قَ فَ  ابِ جَ حِ الْ بِ  انَرْ مِ أُ  َما دَ عْ بَ  كَ لِ َوذَ  مِ وتُ كْ مَ  مُّ أُ   بلَ قْ فَأ
 انَِصرُ بْ یُ  الَ  ىمَ عْ أَ  سَ لَیْ أَ  ، هللا ولسر یَا انَلْ قُ فَ "  ْنھُ مِ  ابَ جِ تَ حْ اِ  " لمسو لیھع هللا صلي ّيِ بِ نَّ لا ّيِ بِ نَّ ال ندَ عِ  تُ نْ كُ  
      )4112( داود وبأ: " ھِ نِ ارَ ِص بْ تُ  امَ َلْستُ أَ  امَ ْنتُ أَ  نِ اوَ اْمیَ فَعَ أَ "سلمو یھعل هللا صلي ّيِ بِ النَّ  لَ افَقَ  افُنَرِ یَعْ  الَ  وَ 

অথর্ঃ-হযরত উে� সালমা (রািদআ�াহ আনহা )  েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন),  আিম রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট িছলাম এবং  মায়মনুাও ি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 রাসলু�ুাি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।   
                                                                                                            
উপেরা� হািদস শরীেফ “েবগানা পরুেষর িদেক দিৃ�পাত করা হারাম” �মািণত হয় ।                 
অতএব, দিৃ� অবনত না েরেখ মখু, হাত ও পা েঢেক েবগানা পরুেষর েচহারার �িত (উপেরর 
িদেক)  দিৃ� েরেখ চলা-েফরা ও কথা-বাতর্ া বলাও হারাম । বতর্ মান কােলর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� আিলমগণ এর িবপরীত 
মতামত িদেয় থােকন । এটাই হে� আইন-কাননু পিরবতর্ েনর সংি�� বয্খয্া ।                                                                                                              
এ ধরেনর আইন-কাননু 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  

 ،اُھمَ أَْیَسر ارَ اِْختَ  إِالَّ  قَطُّ  َرانِ أَمْ )مَ َوَسلَّ   َعلَْیھِ   هللاُ  ىلّ صَ   يُّ بِ النَّ ( لَْیھِ عَ  عُِرضَ  اَومَ :  لَ اقَ  ،كٍ الِ مَ  نِ بْ  نَِس أَ  نْ عَ 
ِ  ھِ یْ فِ  یَُكنْ  الَمْ مَ  ِ  نَ اكَ  نْ فَإِ  ، طٌ خَ سَ  ِ�َّ  سطواال مجعملا يف )2519(" ِمْنھُ  النَّاِس  أَْبعَدَ  َكانَ  طٌ َسخَ  ْیھِ فِ  ِ�َّ

يناربطلل                                                              
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’ুজামলু আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৯১৫২ ।                                                        
 আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ আেরা  বেলনঃ       

  لَْیھِ عَ  ُعِرضَ  امَ ◌َ  َمیَّةَ سُ  اْبنُ  :مَ َسلَّ  وَ  ھیْ َعلَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  َرُسْولُ  قَالَ  : الَ قَ  ،ْودِ َمْسعُ  بنِ  هللاِ  دِ َعبْ  نْ عَ     
أحمد ندسم )6837( امَ ھُ ِمنْ  دَ شَ رْ اْألَ  ارَ تَ اِخْ  إِالَّ  قَطُّ  ْمَرانِ أَ                                  

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুাহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :ইবনু সমুাইয়ার িনকট  দিুট িবষয় উপ�ান করা হেল 
উভেয়র মেধয্ অিধক সিঠকিটই �হণ করেতন ।মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৭৬৮   
                                                                                                            
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ আেরা  বেলনঃ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 " امَ ھُ رسَ یْ أَ  ارَ اِْختَ  الَّ إِ  نِ یْ رَ أَمْ  نَ یْ بَ  مَ لَّ َوسَ   لَْیھِ عَ   هللاُ  ىلّ صَ   بِيُّ النَّ  رَ ُخیِّ  َما: " لَ اقَ  َرةَ،یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نْ عَ   
                                                                                                                  يطبرانلل رِ یْ بِ كَ ال جمعملا يف )308(

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

 جمعملا يف )1586( "امً ثْ إِ  نَ وْ كُ یَ  يتَّ حَ  امَ ھُ رَ سَ یْ أَ  رَ اتَ خْ اِ  الَّ إِ  ْینِ رَ مْ أَ  نَ یْ بَ  َخْیر الَ " : تْ الَ قَ  اھَ نَّ أَ   َشةَ ئِ اعَ  نْ عَ 
ـ  يرانبطلل سطواال                                                              

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’ুজামলু 
আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৬৫১ । উপের �স��েম এেস যাওয়া   ُأْلحِ جَ اب  
বা পদর্ া স�েকর্  িনে� একটু আেলাচনা কের িনব ইনশাআ�াহ তাআলা । তেব,  خَ یْ رُ   الثَّ َال ثَ ة

نوْ رُ قُ لْ ا  " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী” স�েকর্  পর্�া নং-৫১-েথেক 
পূনরায় শর হেব । 

বা পদর্  أْلحِ جَ ابُ   া স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষয় ও   ُأْلحِ َجاب  বা পদর্ ার  
ফরজ হওয়ার ে��াপট                         প�ৃা নং ৩৮                                                                 
সূচনাঃ- বা পদর্  َجابُ ْلحِ أ  া 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  ُألْ حِ َجاب  বা পদর্ ার িবধান অবতীেণর্র �েয়াজন হয়িন । পরবত�েত এই 
সময়গেলােত বনু কুরাইজা, বনু নািজর ও বনু কানইুকার িকছু িকছু েলাক মসুলমানরপ ধারণ কের 
কপট মুসিলম িহেসেব আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দরবাের আসা-যাওয়া করেত 
থােক । َجابُ ْلحِ أ   বা পদর্ ার িবধান অবতীণর্ হওয়ার পেূবর্ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �ীেদর সােথ(উ�াহাতুল মিুমিনন তথা মিুমনেদর মােদর সােথ) সকেলরই সরাসির েদখা-
সা�ােতর সুেযাগ িছল ।এ সমেয় কপট মসুিলম তথা মুনািফকরাও এই সূেযােগর স�য্বহার কের  
মসুলমানেদর নয্ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ীেদর সােথ েদখা-সা�াত করেত পারত। 
মুসলমানেদর আত্না ও হৃদয় েযমন ��,পিব� ও িনমর্ল িছল মনুািফকেদর আত্না ও হৃদয় 
মসুলমানেদর 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 মসুলমানেদর ি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 মিুমনেদর মােদর জনয্)  

َجابُ ْلحِ أ  বা পদর্ ার বয্ব�া েনন । হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর মেনর আকা�া ও চািহদা 
যুি�যু� থাকাসে�ও  িক� েকান উপল�য্ ছাড়াই হঠাৎকের َجابُ ْلحِ أ   বা পদর্ ার িবধান জারী বা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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- “  َـ سورة ي ـحَ وِن الَھَوي، إِْن ُھَو إِالَّ َوْحٌي یُ ْنِطُق عَ َوَما ی

)4-3أیةُ ـ ـ(جمِ لنَّ ا  ”(অথর্ঃ- এবং িতিন �বিৃত্তর তাড়নায় [িনজ েথেক) েকান কথা বেলন, (যা 
বেলন) তা ওহী বা �তয্ােদশ,  সরুা 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  َابِ ِحجَ لْ ا 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 ।                                                                                       
�থম হািদস শরীফঃ                                                                                                               

َھاتَ َفلَْو أََمرْ ُر فَاجِ الْ َو ْلبَرُّ ا َعَلْیكَ ُل خُ دْ یَ  َ�ِ  لَ وْ سُ رَ  قُْلُت : یَا ھُ  َعنْ َي َ�ُ َرِض َل ُعَمُر قَاقَاَل:  َعْن أَنٍَس  َن بِاْلِحَجاِب یِ ِمنِ ؤْ المُ  َت أُمَّ
)4890البخاري (ــ  ابِ فَأَْنَزَل َ�ُ آَیَةَ اْلِحجَ                                                                                                                                      

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 19 
সবাই আেস, যিদ আপিন উ�াহাতুল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদরেক পদর্ ার আেদশ করেতন, 
এেতই আ�াহ  َابِ اْلِحجَ  ةَ آَی  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ কেরন, বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮৯০ 
ি�তীয় হািদস শরীফঃ   

 وَ ھُ  وَ اِصعِ ْلَمنَ ا ىلَ إِ َن زْ رَّ تَبَ  ذَاإِ  لِ یْ للَّ اُكنَّ یَْخُرْجَن بِ  لَّمَ َوسَ   لَْیھِ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  يَّ بِ النَّ   جَ َي َ�ُ َعْنَھا أَنَّ أَْزَواَرِض  َشةَ ئِ اعَ  نْ عَ 
 َرسُْولُ  كُنْ ْم یَ ئََك فَلَ اسَ ْب نِ جُ احْ  لَّمَ َوسَ   لَیْھِ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  َ�ِ  یَقُْوُل ِلَرُسْوِل ھُ  َعنْ َي َ�ُ َرِض  ابِ طَّ خَ  الْ َمُر ْبنُ اَن عُ ، َوكَ  أَْفیَحُ ِعْیدٌ صَ 

لَّیَاِلي ِعَشاًء ِمَن ال لَْیلَةً   مَ لَّ سَ وَ   ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلّ صَ النَّبِيَّ  جُ َزوْ  ةَ عَ مْ بِْنُت زَ  َدةُ وْ سَ ْت جَ رَ خَ  فَ یَْفعَلُ  مَ لَّ سَ وَ   لَْیھِ عَ   هللاُ  ىلّ صَ َ�ِ 
ــ  بُ اجَ ْلحِ  اِزلَ أُنْ : فَ  َشةُ ئِ اعَ  تْ قَالَ  بُ اِحجَ  الْ ا َعلَى أَْن یُْنَزلَ  ِحْرصً َدةُ وْ سَ ا نَاِك یَ فْ ْد َعرَ قَ   أَالَ رُ ةً فَنَاَداَھا ُعمَ  َطِوْیلَ ْمَرأَةً اِ  انَتْ َوكَ 

أحمد ندسم )62650(                                                                                                                    
অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা)  েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �ীগণ ��াব-পায়খানার জনয্ “মানািস’” 20 নােম উ��ােন গমন করেতন ।আর হযরত 
ওমর (রািদআ�াহ আনহ) রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেতন, আপিন আপনার 
�ীেদরেক পদর্ া করন, রাসুল�ুাি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  ةَ آَی  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  َبِ َجااْلحِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হল । 
মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫০৬ ।                                                          
তৃতীয় হািদস শরীফঃ   

                                                 
19 >> �থম হািদস শরীফখানােত বিণর্ত েনকী শ� �ারা হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) মুিমনেদরেক 
আর পাপী শ� �ারা মুনািফকেদরেক বুঝাইয়ােছন ।   
হে� ��াব-পায়খানার মত হাজত পরূেণর িব�ৃত-উ��ান । বতর্ (”’মানািস“) الْ َمنَاِص عِ  << 20 মােন 
��াব-পায়খানার মত শ�গেলা অপছ�নীয় িবধায় আধুিনক সমেয় এগেলােক “বাথ রম” িহেসেব 
অিভিহত করা হয় ।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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بَْیرِ َوةَ ْبنِ َعْن ُعرْ   اْحُجْب نَِسائَكَ  لَّمَ َوسَ   لَْیھِ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  ْوِل َ�ِ ِلَرسُ  یَقُْولُ  ابِ َخطَّ الْ  ْبنُ  َمرُ عُ َكاَن  : تْ لَ ا قَ ةَ شَ ئِ اعَ  نَّ أَ   الزُّ
 َدةُ وْ سَ ْت فََخَرجَ  عِ اِص نَ مَ الْ   لَ قِبَ  ْیلٍ لَ  ىلَ إِ  ْخُرْجَن لَْیًال یَ   لَّمَ َوسَ   لَْیھِ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  َ�ِ  لِ وْ سُ رَ اُج وَ َوَكاَن أَزْ  اَلْت :قَ  یَْفعَلْ  لَمْ فَ  لَْت :اقَ 

 : ْلِحَجاُب قَاَلْت َُل اْنزَ  یُ نْ َلى أَ عَ  اْرصً حِ  َدةُ وْ سَ یَا ْفتُِك قَْد َعرَ قَاََل ْسِجِد فَ َو ُھَو فِى اْلمَ  ُعَمرُ فََرآَھا  ةً لَ ِویْ  طَ ةً َرأَ َوَكاَنْت اِمْ  بِْنُت َزْمعَةَ 
 َ مدأح ندسم )27269( ــــ   بَ اجَ حِ الْ  لَّ جَ  وَ  َعزَّ َ�ُ  َل ْنزَ فَأ                                                                                                                                                

অথর্ঃ হযরত উরওয়া িবন যবুাইর(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় আিয়শা (রািদআ�াহ 
আনহা )বেলেছন: হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) রাসুল�ুাি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,  রাসুল�ুাি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 িভতের েথেকই   َاْلِحَجابِ  ةَ یَ آ  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�া  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত 
21 অবতীণর্ করেলন । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৯৭২।                                                                                                               
চতুথর্ হািদস শরীফঃ   

 مَ لَّ سَ وَ   لَْیھِ عَ   هللاُ  ىلّ صَ النَّبِيَّ  تَْفَخُر َعلَى نَِساءِ  ٍش  َجحَ ْیَنُب ِبْنتُ زَ انَْت كَ   :  َسِمْعُت أَنًَسا قَاَل : الَ قَ ، ى ْبُن َطْھَمانَ َعْن ِعْیَسی
 مَ فَقَا ، تِ یْ بَ ى الْ فِ ْم ا ھُ ُجلُْوًسا َكمَ ْوُم َن اْلقَ اكَ  ئٍِذ ُخْبًزا َو لَْحًما،وَ عََم َعلَْیَھا یَْومَ طْ َوأَ  ،ِء امَ السَّ  نَ مِ  يأَْنَكَحنِ  َجلَّ  َو زَّ  عَ َ�َ  نَّ :إِ  ْولُ تَقُ 

ذَِلَك عَلَْیِھ َوعُِرَف  قَّ فَشَ  مْ ا ھُ مَ كَ  سٌ ُجلُوْ  َع َواْلقَْومُ جَ مَّ رَ ، ثُ ْلبَثَ یَ  نْ أَ  َ�ُ ء ااشَ مَ   ثَ فَلَبَج رَ خَ فَ  لَّمَ َوسَ   لَْیھِ عَ   هللاُ  ىلّ صَ َ�ِ  لُ وْ َرسُ 
)65513( أحمد ندسمَل آیَةُ اْلِحَجاِب ــ فِى َوْجِھِھ ،فَنُزِّ                                                                                                                                           

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 

                                                 
21 >> (১)  ِآَیَ ةَ  اْلِحَجاب বা পদর্ ার আয়াতঃ সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াতেক   ِآَ یَ ةَ  اْلحِ َجاب বা পদর্ ার আয়াত  বেল। 
সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াত হে� এই--------------------------------------------                                                                                                                                  

 الَ ا وَ ُروْ تَشِ انْ فَ  تُمْ مْ فَِإذَا َطعِ  اواْدُخلُ فَ  مْ ِعْیتُ دُ  لَِكْن إِذَاوَ  هُ اِإنَ ْیَن ِظرِ ا نَ رَ یْ  غَ امٍ عَ طَ   إِلَىمْ لَكُ  نَ ذَ ؤْ ْن یُّ أَ  ألَّ إِ  بِّيِ نَّ ال بُیُْوتَ  الُوخُ \ْدتَ  وا الَ نُ مَ َن آِذیْ لَّ ا اھَ یُّ أَ   ایَ 
َ سَ  ذاإِ وَ  قِّ حَ ِمَن الْ  يِ حْ تَ سْ  یَ الَ  ْم َوَ�ُ كُ ِمنْ  يِ تَحْ فَیَسْ  يَّ بِ النَّ  يْ ذِ ؤْ یُ َن اكَ  ُكمْ لِ ذَ  نَّ إِ  ثٍ یْ ِلَحدِ  ْینَ سِ ُمْستَاْنِ   ــ بٍ اجَ حِ  آءِ رَ وَ  نْ مِ  نَّ ھُ  وْ لُ ْسئَ فَ  اعً اتَ مَ  نَّ ھُ وْ مُ تُ لْ أ

 )35(ــا مً یْ  َعظِ َد َ�ِ نْ عِ  نَ ْم َكاكُ لِ ذَ  نَّ ا إِ دً أَبَ  ْعِدهِ بَ  ِمنْ  ھُ اجَ ا أَْزوَ وْ ِكحُ تَنْ  نْ أَ  الَ وَ   َ�ِ لَ ُسوْ رَ  واْؤذُ أـَْن تُ  مْ كُ َوَما َكاَن لَ  نَّ ھِ بِ وْ لُ قُ وَ  مْ كُ بِ وْ لُ قُ لِ  رُ ھَ طْ أَ  مْ كُ لِ ذَ 
ـ بازألحا ةسور                                                                                                                         

অথর্ঃ-েহ মুিমনগণ! েতামােদরেক অনুমিত েদওয়া না হেল েতামরা খাওয়ার জনয্ খাবার র�েনর অেপ�া 
না কের নবীর গেৃহ �ে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 রসলুেক 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 ।   
 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ে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 মখুম�েল েদখা েগল । ফেল  َاْلِحَجابِ  آََیة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হল । 
মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৫৬৫।                             
বা পদর্  أْلحِ َجابُ  ার ও  ُألسِ تْ ر বা সতেরর �কৃত িবধানঃ প�ৃা নং ৪১  

নবী-রাসুল আলাইিহমসুসালামগেণর, তাঁর সাহাবীগেণর এবং  ِوَ َرثَةُ  اْألَ ْنبِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া 
(নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত আিলগেণর  ُأْلحِ جَ اب  বা পদর্ ার িবধান:  

আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল 
মিুমিননগেণর পদর্ ার �রপঃ                                                
ইসলােম নারীেদর জনয্ অনুেমািদত   ُألْ حِ جَ اب  বা পদর্ ার িধান েমেন চলা ফরজ । ইসলােম   ُأْلحِ جَ اب
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 মহুা�াদরু   রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান 
�ীগণ তথা উ�ুল মিুমিননগেণর(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                                 

َ سَ  ذاإِ وَ   اباألحز سورة)35( ةیأْأل ــ نَّ ھِ بِ لُوْ َوقُ  ُكمْ بِ وْ لُ قُ لِ  رُ ھَ طْ أَ  مْ كُ لِ ذَ  ــ بٍ اجَ حِ  آءِ رَ وَ  نْ مِ  نَّ ھُ  وْ لُ ئَ سْ فَ  ًعااتَ مَ  نَّ ھُ وْ مُ تُ لْ أ
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 । সরুা 
আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।                                                                                                                                                          
(২ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সরুা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ                                                 

جَ بَ تَ  نَ جْ تَبَرَّ  َوالَ  نَّ كُ تِ وْ یُ بُ  ىفِ  قَْرنَ وَ  ُ ا ةِ ِلیَّ اھِ جَ الْ  رُّ ابزألحا ةرسو )33( ـ ــ لَىوْ ْأل                                                                                                                      
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 ।                                            
(৩ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সরুা আহযােবর ৩২ নং  পণূর্ আয়াতঃ                                                                   

َ  نَّ تُ سْ لَ  ّيِ بِ النَّ  اءَ سَ نِ  ایَ   الً وْ ق ْلنَ َوقُ  َرضٌ مَ  ھِ بِ قَلْ  قِى ِذيْ لَّ ا عَ مَ طْ قَیَ  لِ وْ قَ الْ بِ  نَ َضعْ تَخْ  َال فَ  نَّ تُ یْ قَ اتَّ  نِ إِ  اءِ سَ نِّ لا نَ مِ  دٍ حَ َكأ
ـــ بازحاأل رةوس)23(ـــ اقً ُروْ عْ مَ                                              

 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  পণূর্ আয়াতঃ                                                     

 ْینَ ذَ ؤْ یُ  الَ فَ  نَ فْ رَ عْ یُّ  نْ آَ  أَْدنَ  كَ لِ ذَ  ــ ِھنَّ بِ بِ الَ جَ  نْ مِ  نَّ ھِ َعلَیْ  ْینَ نِ دْ یُ  نَ یْ نِ ْؤمِ اْلم ءِ َسانِ وَ  كَ اتِ نَبَ وَ  ِجكَ اوَ زْ ِألَ  لْ قُ  يُّ بِ النَّ  اھَ یُّ أَ  یَا
بازحاأل ةروس )59(ــ امً یْ حِ ًرارَّ وْ فُ غَ  هللاُ  انَ كَ وَ  ـ                                                                                                                      

(৫ নং �িমক) ছুরা নেূরর ৩০ নং আয়াত-  ُوغُ یَ  نِ یْ نِ مِ ْلُمؤْ لِ  لْ ق  ْورِ نُّ لا سورة)03( ـــ مْ ھِ رِ اصَ بْ أَ  نْ مِ  اضُّ
অথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মিুমন পরুষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ ।                                                                



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(৬ নং �িমক) ছুরা নেূরর ৩১ নং আয়াত  رةوس)13( نَّ ھِ رِ اصَ بْ أَ  ِمنْ  ُضضْ یَغُ  اتِ نَیْ نِ ْلُمْؤمِ لِ  لْ قُ  وَ ـ 
- ْورِ لنُّ ا                                                                                 

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 সরুা 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 মিুমিননগেণর(রািদআ�াহ আনহ�া) েবলায়ই �েযাজয্ । 
েসই জেনয্ই যখনই পিব� কুরআেনর সরুা আহযােবর ৫৩ নং আয়াত 22 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 পেূবর্ �েয়াজেনর তািকেদ 
আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসলু�ুাি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 পেূবর্র মত সরাসির কথা-বাতর্ া বলার 
অনূমিত থাকলনা । ফেল পরবত�েত েকহই আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মিুমিননগেণর (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 সরুা আহযােবর ৫৪ নং আয়ােতর অংশ 
িবেশেষর পদর্ ার ি�তীয়  িনেদর্শনামাও  শধ ুআমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মিুমিননগেণর (রািদআ�াহ আনহ�া) েবলায়ই 
�েযাজয্ । েসই জেনয্ই যখনই পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৪ নং আয়াত 23 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 অনরূপ 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 মখু-ম�ল,হাত-পা েকান েবগানা পুরষেদর সামেন খুেলন িন এবং েকান 
েবগানা পরুষ তাঁেদর মুখ-ম�ল,হাত-পা েখালা অব�ায় েদেখন িন । কারণ, উপের বিণর্ত (১ নং 

                                                 
 অথর্ঃ- যখন  وَ إِ ذا سَ أَلْ تُمُ وْ ھُ نَّ  مَ تَ اعً ا فَ سْ ئَ لُ وْ  ھُ نَّ  مِ نْ  وَ رَ آءِ  حِ جَ ابٍ  ــ ذَ لِ كُ مْ  أَ طْ ھَ رُ  لِ قُ لُ وْ بِ ُكمْ  وَ قُ لُ وْ بِ ھِ نَّ  ــأألْ یة (53)سورة األحزاب “))<< 22
ে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 ”))<< 
 অথর্ঃ “েতামরা (নবী-পত্নীগণ) ঘেরই) ” وَ قَ رْ نَ  فِ ى بُ یُ وْ تِ كُ نَّ  وَ الَ  تَ بَ رَّ جْ نَ  تَ بَ رُّ جَ  الْ جَ اھِ لِ یَّ ةِ  اْألُ وْ لَ ى ــ(34) سورة األحزاب “)) << 23
অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মুখর্তার যেুগর অনূরপ িনেজেদরেক সি�ত কের �দশর্ন কেরা না। সুরা 
আহযাব, আয়াত নং-৩৩”) << 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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�িমক) ও (২ নং �িমক)  �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর িনেদর্শ 24 েমাতােবক তাঁরা ঘর 
েথেক েবর না হওয়ায় েকান পরুষই তাঁেদরেক েদেখই িন । কেজই, নবী-পত্নীেদর মখু-ম�ল,হাত-
পা েখালা অব�ায় েদখার ��ই আেস না ।                                                                                                            
এটা এই জনয্ েয, আি�য়া আলাইহমসুসালামগন হে�ন উ��র জন । তাঁরা হে�ন তাঁেদর উ�েতর 
জনয্ অনসূরনীয়  মহান আদশর্ । েসই জেনয্ তাঁেদর �িত মহান আ�াহর আেদশও মহান এবং  
স-ূউ� মযর্াদাস�� । তাঁেদর �ীগণও সাধারণ মানেুষর 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 রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার  উ�ুল মিুমিনন 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-  

َ فَ  ةُ نَوْ مُ یْ مَ  هُ دنعِ وَ  ملسو یھلع هللا يصل  الَتْ قَ  ةَ مَ لْ سَ  مِّ أُ  نعَ   لَ افَقَ  بِ اجَ حِ لْ ابِ  نَارْ مِ أُ  َما دَ عْ بَ  كَ لِ ذَ وَ  ومِ ْكتُ مَ  مُّ أُ   لَ بقْ أ
 انَِصرُ بْ یُ  الَ  ىمَ عْ أَ  سَ لَیْ أَ  ، هللا ولسر ایَ  انَلْ فَقُ "  ِمْنھُ  ابَ تَجِ اِحْ  " لموس لیھع هللا يلص بِّيِ نَّ لا ّيِ بِ نَّ لا ندَ عِ  تُ نْ كُ  
 دواد وبأ: " ھِ نِ ارَ ِص بْ تُ  امَ ْستُ لَ أَ  امَ تُ نْ أَ  نِ اْمیَاوَ عَ فَ أَ "  مسلو یھلع هللا صلي بِّيِ النَّ  لَ اقَ فَ  انَفُ رِ عْ یَ  الَ  وَ 

1241(ـ                                                           
অথর্ঃ-হযরত উে� সালমা (রািদআ�াহ আনহা )  েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন),  আিম রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট িছলাম এবং  মায়মনুাও িছল । এমিন সময় ইবন ু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 রাসলু�ুাি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।                                                                             
েসই জেনয্ পদর্ াস�ক�য় �থম আেদশখানা সাধারণ মিুমন-মুসিলম মানেুষর েবলায় �েযাজয্ নয়, 
ি�তীয় আেদশখানা �েযাজয্  ।                                                                                  
তেব, হা ! েকান মিুমন- মসুিলম যিদ আি�য়া আলাইহমসুসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত 
েথেক  َءِ ایَ بِ نْ اْألَ  ةُ َرثَ و -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 

                                                 

24 (১ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ                                          
َ سَ  ذاإِ وَ  ــ بازحألا سورة)35( ةیألْ أــ نَّ ھِ بِ لُوْ قُ وَ  مْ كُ بِ وْ لُ قُ لِ  رُ ھَ طْ أَ  مْ كُ لِ ذَ  ــ بٍ اجَ حِ  آءِ رَ وَ  نْ مِ  نَّ ھُ  وْ لُ ئَ سْ فَ  ًعااتَ مَ  نَّ ھُ وْ مُ تُ لْ أ                       

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                                                 

بازحألا ةروس )33( ـ ــ لَىوْ ْألُ ا ةِ یَّ لِ ھِ اجَ لْ ا جَ رُّ بَ تَ  نَ جْ رَّ تَبَ  الَ وَ  نَّ كُ تِ وْ یُ بُ  فِى نَ رْ قَ وَ                                                                                                                       
অথর্ঃেতামরা (নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মুখর্তার যেুগর অনূরপ িনেজেদরেক 
সি�ত কের �দশর্ন কেরা না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ও ি�তীয় আেদশখানা>> েমাতােবক িতিন তার �ীেক পদর্ ার আেদশ িদেত পােরন। িক� বতর্ মান জগেত  َلُ ذَ رْ أ 
"نِ وْ رُ قُ لْ ا  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর মেধয্ আি�য়া 

আলাইহমসুসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত েথেক  َیَاءِ بِ نْ اْألَ  ةُ ثَ َور -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,  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (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 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পর একমা� তাঁেদর েবলাই �েযাজয্।    َءِ ایَ ْنبِ اْألَ  ةُ ثَ رَ و - ওআরাছাতুল আি�য়া 
(নবীগেণর ওআিরছ ) গণস�িলত “আিলম” স�েকর্  জানেত পৃ�া নং-৪১৪ েদখুন)। 

সাধারণ মুিমন- মুসিলমগেণর  ُأْلحِ َجاب   বা পদর্ ার �রপঃ                                       
মিহলােদর মখু, হাত ও পা েখালা েরেখ পেুরা শরীর েঢেক 21

25 (Footnote) চলা েফরা করা হে� 

                                                 
2525 (Footnote)  (মিহলােদর মুখ, হাত ও পা েখালা েরেখ পেুরা শরীর েঢেক রাখার নাম  ُألسِ تْ ر বা সতর বেল, 
এটা মিহলােদর জনয্ ফরজ, এটােক  ْبُ اجَ حِ أل   বা পদর্ া বেল না, ঘেরর দরজা বা জানালােত কাপড় আটেক 
েদওয়ার নাম  ْبُ اجَ حِ أل   বা পদর্ া,  ْبُ اجَ حِ أل   বা পদর্ ার িবধান অবতরেনর পর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা ঘেরর দরজােত কাপড় আটেক বা কাপড় লািগেয় তাই কেরেছন,  এই بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার িভতের 
অব�ান করাই নবী-পত্নীেদর জনয্ ফরজ িছল এবং এই بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ 
েবগানা পরুষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলাই নবী-পত্নীেদর জনয্  ُأَ لشَّ رِ یْ عَ ة তথা আইন িছল ।                                                                                               
(১) বতর্ মান জগেত " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� 
মুসিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মুিমন-মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার বা�বায়নকৃত بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ােক  ْابُ جَ حِ أل   বা পদর্ া বেলনা, িনেজেদর বানােনা 
িনয়মেক بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ া বেল, بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পরুষেদর সােথ 
কথা-বাতর্ া বলা েথেক তারা তােদর �ীেদরেক বারন কের থােক, এটােক তারা  بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ া বেল এবং 
ে�িডট মেন কের ও গবর্ েবাধ কের, বা�েব এটা بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ া নয় এবং এটা ে�িডট বা গেবর্র িবষয়ও 
নয়, তারা নবী-পত্নীেদর بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পরুষেদর সােথ কথা-
বাতর্ া বলার িবষয়িট এবং তাঁেদর েথেক সাহাবীেকরামগণ(রািদআ�াহ আনহমগণ) আমােদর নবী মুহা�াদরু   
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক  হািদস শরীফ �বন করার িবষয়িটও   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মুসিলম আিলম-উলামাগণ বা 
সাধারণ মুিমন-মুসিলমগণ আমেল েনয়িন, এেত �মাণ হয় েয,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযালুল কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মুসিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মুিমন-মুসিলমগণ 
িনেজেদরেক আমােদর নবী মুহা�া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 ( �ِ ابِ  ذُ وْ عُ نَ  ) । তা না হেল েযইটা بُ َجاحِ لْ أ   বা পদর্ া নয় তারা েসইটােক  বা  ابُ جَ حِ ألْ  
পদর্ া বেল েকন আর েযইটা বা পদর্   ابُ جَ حِ لْ أ  া তারা  েসইটােক ُب اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার বরেখলাপ বেল েকন ?, 
এইভােব তারা মুসিলম মানুষেক িবেশষকের সাধারণ অ�  মুসিলম মানুষেক েধাকা িদে�, অথচ মহান 
আ�াহ তাআ’লা  ْابُ جَ حِ أل   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পরুষেদর সােথ কথা-বাতর্ া 
বলাই নবী-পত্নীেদর জনয্  َعَةُ یْ رِ لشَّ أ  তথা আইন কের িদেয়েছন যােত কের মুসিলম মানুষ তােদর েথেক ধম�য় 
িবষেয় �ানমূলক ি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                                                                                                                                           



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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َ حَ دٍ  مِ نَ  النِّ سَ اءِ  إِ نِ  اتَّ قَ یْ تُ نَّ  فَ الَ  تَ خْ ضَ عْ نَ  بِ الْ قَ وْ ِل قَ یَ طْ مَ عَ  الَّ ذِ يْ  قِ ى قَ لْ بِ ھِ  َمَرضٌ  وَ قُ لْ نَ  قوْ الً  مَ عْ رُ وْ قً ا ـــ(32)سورة األحزاب  ِ  لَ سْ تُ نَّ  َكأ        یَ ا نِ سَ اءَ  النَّ بِ ّي
েহ নবীপত্নীগণ ! েতামরা অনয্ নারীেদর মত নও ; যিদ েতামরা আ�াহেক ভয় কর, পরপরুেষর 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 ابُ جَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পরুষেদর সােথ কথা-
বাতর্ া বলার িবষয়িট সংকীণর্তা ও সীমাব�তামু� কের িদেয়েছন । তেব, পদর্ া িহেসেব নয় বরং িনরাপত্তার 
�ােথর্ بُ اجَ ْلحِ أ   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখও েবগানা পরুষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলা েথেক 
তারা তােদর �ীেদরেক বারন করেত পােরন । এেত েকান েদাষ েনই । তেব, ""نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   (আরযালুল কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম আিলম-উলামাগেণর মেধয্ বা সাধারণ মুিমন-
মুসিলমগেণর মেধয্ যারা এই কাজিট কের থােকন তারা “ বা পদর্   بُ اجَ حِ لْ أ া এবং িনরাপত্তার �ােথর্র” কথািটর 
মধয্কার পাথর্কয্িট  িক তা জনসমুে� ভালভােব বুিঝেয় িদেত হেব এবং এটা করা তােদর জনয্ উিচৎ ।                
 

  বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) (বাইআ’ত) بَ یْ عَ ةُ  
প�িতঃ   

(২) �ারি�ক কথাঃ " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � এমন  কতক 
িনকৃ� আিলম-উলামাও রেয়েছন যারা মিহলা মুসিলম মানুষগেণর   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কেরনা 
(�চিলত ভাষায় মুিরদ কেরন না), মিহলা মুসিলম মানুষগণেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ না করােক (�চিলত 
ভাষায় মুিরদ না করােক)  তারা بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ া মেন কের, বা�েব এটা  َاءسَ نِّ یَةُ الأ  (আয়াতুনিনসা) বা 
মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়ােতর পণূর্ িবেরাধী ও পিরপ�ী । 
সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াতেক أَیَ ةُ  النِّ َساء (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়াত বেল, মুসা�াফু 
আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮১৮ । এই  َءلنَِّساا یَةُ أ  (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়ােতর শতর্ াবলীর উপর 
িভিত্ত কের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিহলা মুসিলমেদরেক    َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মুিরদ করেতন) । পরবত�েত  ََساءةُ النِّ یَ أ  (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর 
আয়ােতর মমর্াথর্নুযায়ী  পরুষ মুসিলমেদরেকও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা   َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মুিরদ করেতন) । হািদস শরীেফরসােথ সম�য় কের  َةُ یَ أ

ءاسَ النِّ   (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াতখানা 
িনে� েদওয়া হলঃ----------------------------------------------------------- 

ِھ یْ لَ إِ  َھاَجرَ  نْ  مَ نُ حِ تَ مْ َن یَ اكَ  ملوس ھعلی هللا ليص هللا ولسر نَّ أَ ھُ أَْخبَْرتُ  مَ لَّ سَ وَ   ھِ یْ لَ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  ِبيَّ لنَّ ا ْوجِ زَ ةَ شئِ انَّ عَ ِر أیْ بَ  الزُّ ْبنِ  ةِ وَ ُعرْ  نعَ 
 الَ وَ  نَ نِیْ زْ یَ  رَ وَ  نَ قْ رِ سْ یَ  الَ وَ  ائً یْ شَ  ا�َِ بِ  نَ كْ رِ شْ یُ  الَّ  نْ أَ  ىلَ عَ  كَ نَ عُ یِ ابَ یُ  َتُ انَ مِ ؤْ ملْ ا كَ ءَ اجَ  اذَ إِ  يُّ بِ نّ ال اھَ یُّ أَ  ایَ ((( ىلَ تَعَا َ�ِ ْوِل قَ  اْآلیَِة بِ هِ ذِ ِمنَاِت بِھَ ُمؤْ لْ ا نَ مِ 
 ــ مٌ یْ حِ رَ  رٌ وْ فُ غَ  هللاَ  نَّ إِ ــ نَّ ھُ لَ رْ فِ غْ تَ سْ اوَ  نَّ ھُ عْ یِ ابَ فَ  فٍ وْ رُ عْ مَ  ىفِ  كَ نَ یْ ِص عْ یَ  الَ وَ  نَّ ھِ ُجلِ رْ أَ وَ  نَّ ھِ یدِ یْ أَ  نَ یْ بَ  ھُ نَ یْ رِ تَ فْ یَ  نٍ اتَ ھْ بُ بِ  نَ یْ تِ أْ یَ  الَ وَ  نَّ ھُ دَ الَ وْ أَ  نَ لْ تُ قْ یَ 

 دْ قَ : لموس علیھ هللا يلص هللا ولرسا ھَ لَ َل اقَ  ِمنَاتِ ُمؤْ الْ  ِمنَ الشَّْرِط  اذَ بِھَ  رَّ قَ أَ  نْ ةُ :فَمَ شَ ائِ عَ ْت لَ ا: قَ رِ یْ بَ زُّ ال ْبنُ  َوةُ رْ عُ اَل قَ  )))21( نةحتمملةاورس
          بَ ایَ ْعتُ كِ  كَ الًَما ، وَ الَ  َوَ�ِ  مَ امَ سَّ تْ  یَ دُ هُ  یَدَ  إِ مْ رَ أَ ةٍ  قَطٌّ  فِى اْلُمبَایَ عَةِ  مَ ا بَ ایَ عَُھنَّ  إِالَّ بِقَوْ لِ ھِ  : قَْد بَ ایَعْ تُكِ  عَ لَى ذَ لِ كَ  ـــ مسند أحمد (26967)
অথর্ঃ হযরত উরওয়া িবন যবুাইর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �ী আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) তােক(হযরত উরওয়া িবন যবুাইর রািদআ�াহ আনহেক) 
জানাইয়ােছন েয, িন�য় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর িনকট েযই সম� মিহলা মুিমন 
িহজরত কের আসত তােদরেক আ�াহর বাণী এই আয়াত িদেয় পরী�া করেতন (((“েহ নবী ! ঈমানদার 
নারীরা আপনার কােছ এেস আনূগেতয্র  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ কের(�চিলত ভাষায়  মুিরদ হেত আেস এই 
উে�েশয্) েয, তারা আ�াহর সােথ 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 আনূগেতয্র  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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করন(�চিলত ভাষায় মুিরদ করন)”।সুরা মুমতািহনা, আয়াত নং-১২ ))) হযরত উরওয়া িবন যবুাইর 
(রািদআ�াহ আনহ) বেলন: হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) বেলেছন: মুিমন মিহলােদর মেধয্ েয এই শতর্  
�ীকার কের িনত তােক রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেতন : “আিম েতামােক কথার 
মাধয্েম  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম” , আ�াহর শপথ ! যত�ণ পযর্� িতিন তােদর   َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপেথর মেধয্ “ আিম েতামােক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা 
শপথ �হণ কের িনলাম” এই কথা বয্াতীত কখেনাই তাঁর হাত েকান মিহলার হাত �শর্ কেরিন । মুসনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৯৬৭+ মুসা�াফু আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮২৫,৯৮২৬,৯৮২৭ ।                                                                                                                         
পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াত েমাতােবক েকান আিলম-উলামা যিদ মিহলা মুসিলম 
মানুষগণেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করােক  (�চিলত ভাষায় মুিরদ করােক  হারাম ও নাজািয়য 
মেন করেল িতিন মুসিলম থাকেবন িক?  একটু িচ�া কের েদখুন ।)                                                   
পরুষ-মিহলা উভয়েকই  আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  

ةُ عَ یْ بَ   (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) হেত হেয়েছ। িক� উভেয়র   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) 
বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) হওয়ার প�িত এক রকম নয় । পরুষ মুসিলমগণ আমােদর 
নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হােত হাত েরেখ  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) হেত হেয়েছ আর মিহলা মুসিলমগণেক  আমােদর নবী মহুা�াদরু   
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েমৗিখক �ীকৃিতর মাধয্েম   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ 
করেতন বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) কের িনেতন । িক� েকান মিহলার হাত �শর্ করেতন না । েযমন এ 
বয্াপাের উপের বিণর্ত হািদস শরীেফরসােথ সম�য় কের পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং 
আয়াতখানােত েদখােনা হেয়েছ । তেব, েকান েকান সমেয়  নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বয্�তার 
কারেন িতিন িনেজ মুসিলম নারীেদরেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) 
করেত অপরাগ হেল মুসিলম নারীেদরেক একিট কে� বা একিট বাড়ীেত জেড়া কের েয েকান মহান 
সাহাবীর মাধয্েম  মুসিলম নারীেদরেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) 
করার বয্াব�া করেতন ।     َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) প�িত 
স�েকর্  িব�ািরত িববরণ িনে� বিণর্ত হািদস শরীফসমূেহ রেয়েছ ।                                                             
আধুিনক সমেয়ও । ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء-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�� মুিরেদর মাধয্েম মুসিলম নারীেদরেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত 
ভাষায় মুিরদ করার) বয্াব�া করেত পােরন । িক� ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত  মিহলা 
মুসিলমেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করা) েথেক িবরত থাকা 
হে�আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  َّةٌ ُسن  (সু�াত) বা িনয়েমর 
পিরপ�ী ।                                                                                                                                         

ةُ عَ یْ بَ   (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) িবষেয় আমােদর  নবী মুহা�াদরু   
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  ُنَّةٌ س  (সু�াত) বা িনয়ম হে� পরুষ মুসিলমেদরেক ।  َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলণা মুসিলমেদরেক ।  َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করা) ।  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কারী বা 
(�চিলত ভাষায় মুিরদ কfরী) েয েকান উ�াদ, িশ�ক ও পীর  মুসিলম নারীেদরেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেত)  অপছ� মেন করেল তার এই কাজিট  আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  ُةٌ نَّ س  (সু�াত) বা িনয়েমর পিরপ�ী হওয়ায় িতিন 
নািকস বা অপণূর্,অস�ণূর্ উ�াদ, িশ�ক ও পীর  বেল গণয্ । িতিন কািমল  উ�াদ, কািমল িশ�ক ও কািমল 
পীর নন । বাংলােদশ ও ভারেত পীর বলেত সামািজক �থা িহেসেব আধয্ািত্নক িশ�ক বুঝােনা হেয় থােক । 
িক� এ শ�িট হে� ফারিস শ� । এর সিঠক শাি�ক অথর্ হে� বৃ� । পরবত�েত পীর শ�িটর  শাি�ক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অেথর্র সােথ  অিভভাবক,পিরচালক, মানয্বর, উ�াদ, িশ�ক ইতয্ািদ শ�মালার েযাগ হয় ।                                                                                                                                   
�থম হািদস শরীফঃ                                         

 الَ  نْ لَى أَ یِعََك عَ انُبَ لِ  نَائْ جِ  هللاِ  لَ ُسوْ رَ  ایَ  انَ لْ قُ عَھُ فَ یِ بَاَن ِلنُ ْسِلِمیْ مُ الْ ِمَن ٍة وَ سْ نِ فِى  مَو َسلَّ  ھِ یْ لَ  عَ هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ ُسْوَل رَ  تُ یْ تَ أَ  قَالَتْ  ةَ قَ یْ ُرقَ  تِ نْ بِ  ةَ مَ یَ مَ  أُ نْ عَ 
ِ  كَ ْشرِ نُ  اَل قَ فَ  تْ الَ قَ ٍف وْ ْعرُ مَ ى فِ  كَ یَ ِص عْ  نَ الَ ،وَ  ِلنَاجُ أَرْ وَ  نَایْ دِ َن أَیْ بَیْ  ھِ ِریْ تَ فْ نَ  نٍ اْھتَ بُ أِْتي بِ نَ  الَ وَ  ا ،الََدنَ وْ أَ   لَ تُ قْ نَ  الَ وَ ، يْ نِ َنزْ  ،َوالَ قَ رِ سْ نَ  الَ وَ ،ئًاَشیْ  بِا�َّ
ْد قَ ْبَن فَ ھَ اذْ  لَ اقَ  هللاِ  لَ وْ َرسُ ا یَ  ْعنَاایَ بَ  َانَ سِ ْنفُ  أ نْ مِ  انَ بِ  مُ حَ رْ أَ  ھُ لُ وْ َرسُ  وَ  أَ�ُ  انَ لْ  قُ تْ الَ  قَ نَّ  أََطْقتُ وَ  نَّ ْعنُ طَ تَ سْ َما افِیْ :"وسلم علیھ هللا يصل هللا لسور
)64972( مدأح ندسم ــأَةً رَ إِمْ ا نَ مِ   ملوس ھیعل هللا يصل هللا لوسر فِْح اصَ یُ   لَمْ الَْت ، وَ قَ  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ َرأَ مْ ي ِإلِ لِ وْ قَ كَ  ةِ أَ رَ ِة إِمْ ئَ مِ ْوِلي لِ َما قَ نَّ إِ  ،نَّ تُكُ یَعْ ابَ         

অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)  েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মুসিলম 
মিহলােদর সােথ রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  
(�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র উপর  َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় মুিরদ 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 :  রাসুলু�াি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  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনন  
(�চিলত ভাষায় মুিরদ কের িনন)। িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, যাও, আিম 
েতামােদরেক আমােদরেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম  (�চিলত ভাষায় মুিরদ কের িনলাম), 
“িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার কথা েতমন” । 
িতিন(উমায়মাতা িবনিত রকাইকা রািদআ�াহ আনহা ) বলেলন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা আমােদর কােরা সােথই মুসাফাহা কেরন িন । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৭৬৪৯ ।    
ি�তীয় হািদস শরীফঃ   

ِ بِا كَ رِ شْ  نُ الَ  أَنْ  َعلَى كَ عُ یِ ابَ نُ   هللاِ  لَ وْ سُ رَ  یَا انَ لْ فَقُ  ھُ عُ یِ ابَ نُ  ةٍ وَ سْ نِ  ىفِ  َسلَّم وَ  لَْیھِ عَ  ى هللاُ َصلَّ هللاِ  ْولَ سُ  رَ تُ یْ  أَتَ تْ لَ اقَ  اھَ نَّ أَ   ةَ ْیقَ قَ رُ  تِ بِنْ یََمةَ ْن أُمَ عَ  َّ� 
 وَ  نَّ نُ عْ طَ تَ اسْ  امَ یْ فِ :"الَ قَ  فٍ ُروْ عْ ى مَ فِ  كَ ِصیْ عْ  نَ الَ نَا ،وَ لِ جُ رْ َوأَ  اْیِدْینَ أَ َن یْ ِھ بَ یْ رِ ْفتَ نَ  نٍ اتَ ھْ بِبُ ي تِ أْ  نَ الَ وَ  ، انَ ْوالَدَ أَ  تَُل قْ  نَ الَ ،وَ  يْ نِ زْ نَ  الَ وَ ،ْسِرقَ نَ  الَ وَ ،ئًایْ شَ 
َ بِ  اِمنَّ  ابِنَ  مُ ْرحَ أَ  لُھُ وْ سُ رَ  وَ  هللاُ ا ْلنَ قُ فَ   قَالَتْ نَّ تُ قْ طَ أَ    نَِّساءَ لا  حُ َصافِ الَ أُ  ينِّ إِ  : موسل ھلیع هللا ليص هللا سولر الَ قَ  هللاِ  لَ وْ سُ یَا رَ  ایِعُكَ بَ نُ  َھلُمَّ  انَ سِ فُ نْ أ

)50276( مدحأ ندسمـ   ةٍ دَ احِ  وَ ةٍ أَ رَ مْ ِإلِ ي ْولِ قَ كَ  أَةِ رَ مْ إِ  ةِ ِمئَ لِ ي ْولِ قَ إِنََّما                                                                              
অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় 
মুিরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র উপর  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ করেত  (�চিলত ভাষায় মুিরদ 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, 
রাসুলু�াি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 রাসলুা�ািহ, আসনু! আপিন আমােদরেক (হােত হােত)  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনন (�চিলত 
ভাষায় মুিরদ কের িনন) । িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য় আিম 
মিহলােদর সােথ মুসাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক 
আমার কথা েতমন” । মুসণাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৭৬৫০ ।                                                                                           
তৃতীয় হািদস শরীফঃ  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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َ  ھُ بَایِعُ نُ  ءٍ اى نِسَ فِ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ ى لَّ صَ   هللاِ لَ وْ سُ رَ ْیُت تَ أَ  تْ الَ قَ ا أَنَّھَ   ةَ قَ یْ قَ بِْنِت رُ  ةَ مَ یَ أُمَ  نْ عَ  ِ كَ رِ شْ  نُ الَ  نْ ى أَ لَ عَ آِن رْ ْلقُ اى َما فِ  انَ لَیْ عَ ذَ خَ فَأ  ائً یْ شَ   بِا�َّ
ا مَ إِنَّ  ءَ انِّسَ لا افِحُ صَ أُ  الَ ي إِنِّ قَاَل : نَاَصافِحُ تُ  الَ أ  هللاِ  لَ ُسوْ رَ ا یَ  نَالْ قُ نَا سِ فُ نْ أَ  ا ِمنْ نَ بِ  مُ حَ رْ أَ  ُسْولُھُ  رَ وَ  هللاُ قُْلنَا  ق نَّ ْقتُ طَ أَ  وَ  نَّ نُ تََطعْ سْ ا َمافِیْ ":لَ اقَ  ، ةَ یَ أْألَ 

)51276( مدأح ندسمـ  ةِ أَ ْمرَ إِ  ةِ ئَ مِ لِ  يْولِ قَ كَ   اِحَدةٍ وَ  ةٍ َرأَ مْ ِإلِ ي ْولِ قَ                                                                                         
অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় 
মুিরদ হেত) আসলাম । িতিন(রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)  কুরআেনর এই আয়াত “  الَ  نْ ى أَ َعلَ 

ِ  بِ ْشِركَ نُ  ةُ عَ یْ بَ  আমরা আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার করব না ” এর  উপর - َائً یْ شَ  ا�َّ  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ 
কের  (�চিলত ভাষায় মুিরদ 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 মুসাফাহা করেবন না ?  িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য় আিম মিহলােদর সােথ মুসাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন 
মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার কথা েতমন” । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২৭৬৫১।                                                                                                                             
চতুথর্ হািদস শরীফঃ 

 مَ اقَ فَ  ابِ َخطَّ الْ  نَ بْ  َمرَ عُ  نَّ ْیھِ لَ إِ  ثُمَّ أَْرَسلَ  ،ى بَْیتٍ فِ  رِ اْنصَ َساَء اْألَ نِ  عَ َجمَ  ةَ نَ ِدیْ مَ الْ  ملَّ سَ َو  ھِ یْ َعلَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  مَ دِ ا قَ مَّ لَ :  الَتْ قَ  ِطیَّةِ  عَ مِّ أُ َعْن 
 هللاُ  ىلّ صَ  َ�ِ  لَ وْ سُ بِرَ             اْرَحبً مَ :  ْلنَ قُ قَ  نَّ كُ یْ لَ إِ  مَ لَّ سَ وَ   ھِ یْ لَ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  َ�ِ  لِ ُسوْ رَ  لَ ُسوْ رَ  ااَل أَنَ قَ فَ  مَ سَّالَ  النَ َددْ رَ فَ  نَّ ْیھِ َعلَ  مَ لَّ سَ اِب فَ بَ الْ  ىَعلَ 

 نَ تُلْ قْ تَ  َوالَ  ،نَ یِیْ زْ  تَ َن، َوالَ ِرقْ تَسْ  الَ ا ، وَ ئً یْ شَ   �َِ بِا نَ ِركْ شْ تُ  الَّ  أَنْ  ىلَ َن عَ ایِعْ بَ تُ  :الَ فَقَ  مَ لَّ سَ وَ   ھِ لَیْ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  َ�ِ  لِ وْ سُ رَ  ْولِ سُ بِرَ  وَ  مَ لَّ َوسَ   ھِ لَیْ عَ  
َ الْ  جِ ارِ خَ  َدهُ ِمنْ یَ  رُ مَ دَّ عُ فَمَ  مْ عَ نَ  نَ لْ  فَقُ ْوفٍ ْعرُ مَ  فِى ْینَ ْعِص تَ  الَ وَ  ،نَّ كُ لِ جُ َو أَرْ  ُكنَّ ِدیْ یْ أَ  ْینَ بَ  ھُ  تَْفتَِرْینَ انٍ تَ بِبُھْ  نَ یْ تِ  تَأْ نَّ ،َوالَ َدكُ ْوالَ أَ  ھُنَّ ْدَن دَ مَ ِب وَ بَا
َ فَ ا نَ یْ لَ عَ  عَةَ ُجمُ  الَ وَ  ائِِز،نَ ْلجَ ا بَاعِ تِّ ا نِ عَ ا نَ نُِھیْ وَ  ضَ لُحیَّ اوَ  تَّقَ عُ الْ ى الِعْیَدْیِن فِ ْخِرَج نُ  نْ نَا أَ  َوأََمرَ دْ ْشھَ مَّ اھُ لَ ل: ا لَ اقَ مَّ ثُ ، ِخلٍ َداْن ُھنَّ مِ ِدیَ اَیْ   نِ عَ  ْلتُھُ َسأ

)05927( مدحأ ندسمــ  ةُ حَ یَانِّ ال ِھيَ  :َل قَا  )ْوفٍ َمْعرُ  ىفِ  ْعِصْینَكَ  یَ الَ وَ  (ِلِھ وْ ْن قَ عَ َو  نِ اْلبُْھتَ ا                                                                                                          
অথর্ঃ-উ� ু আ’িতয়া(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), রাসুলু�াি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 রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার রাসুল বা দতূ, তারা(মিহলারা) বলল, “ রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক এবং রাসুলু�াি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  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা 
শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় মুিরদ 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 অনূসরণ করেত িনেষধ 
কেরেছন এবং আমােদর উপর জমুা েনই বেলেছন। উ� ুআ’িতয়া(রািদআ�াহ আনহা) বেলন, আিম তাঁেক 
(ওমর(রািদআ�াহ আনহ)েক “  ُانِ تَ ھْ اْلب  এবং )ْوفٍ رُ عْ مَ  ىفِ  كَ ْعِصْینَ یَ  الَ وَ  (  ” বাণীখানা স�েকর্  িজ�াসা করলাম। 
িতিন বলেলন: তা হে�  ةُ حَ الّنِیَا  বা িবলাপ কের ��ন করা । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
২৭৯৫০। উপেরা�  হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, �েতয্ক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ কারী  (�চিলত ভাষায় মুিরদকারী) উ�াদ,িশ�ক ও পীরেক পরুষ মুসিলমেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ করার  (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মুসিলমেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সাধারণ মিুমন মিহলােদর পদর্ া ।েযমন- হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আসমা িবনেত আবুকর (রািদআ�াহ আনহমা) েক বেলনঃ-    

 صلي هللا ولسر َعلَى تْ لَ خَ دَ  )اُھمنْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ ( رٍ كَ بَ  يبِ أَ  تِ نْ بِ  ءامَ سْ أَ  نَّ أَ  )اھَ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ ( ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
َ فَ  ، قٌ اقَ رِ  بٌ ایَ ثِ  اھَ یْ لَ عَ  وَ  مسلو ھیلع هللا  ءَماسْ أَ  ایَ  " : اھَ لَ  لَ اقَ وَ  سلمو ھیلع هللا يلص هللا ولسر اھَ نْ عَ  ضَ رَ عْ أ
 وددا بوأ : ھِ َوَكفِّ  ھِ ھِ جْ وَ  إِلَى ارَ شَ أَ  وَ " اذَ ھَ وَ  اذَ ھَ  الَّ إِ  اھَ نْ مِ  يرَ یُ  نْ أَ  حْ لُ یَصْ  مْ لَ  ضَ یْ حِ مَ الْ  تْ غَلَ بَ  اذَ إِ  ةَ أَ اْلَمرْ  إِنَّ 

)4104(ـ                                                                               
অথর্ঃ-হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা )  েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), িন�য়ই হযরত আবু 
বকর রািদআ�াহ আনহর কনয্া আসমা পাতলা কাপড় পিরিহত অব�ায় রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট �েবশ করেল িতিন তার েথেক মখু িফিরেয় িনেয় তােক বলেলন: েহ 
আসমা !  িন�য়ই েকান মিহলা ঋতু�াব(বােলগ) অব�ায় উপনীত হেল তার অ�-�তয্ে�র এটা 
(মখু ও হাত) ছাড়া েকান অ� েদখােনা স�ত নেহ এবং িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) তাঁর িনেজর মখু ও হােতর িদেক ইশারা কের েদখােলন।   আব ু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 ْورِ نُّ لا ةروس)13(  -  অথর্ঃ-এবং েহ নবী! আপিন মুিমন  ِھنَّ ارِ صَ أَبْ  نْ مِ  ضْ یَغُضُ  نَاتِ یْ نِ مِ ؤْ ْلمُ لِ  لْ قُ  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 পরুেষর 
েচহারার �িত দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা জািয়য নয় । তাই, পরুষ-মিহলােদর মখু, 
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                                                                                                                        

 অথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মিুমন   ـ رِ وْ نُّ لا ةورس)03( ـــ ِھمْ رِ اصَ بْ أَ  نْ مِ  اوضُّ غُ یَ  نِ یْ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  لْ قُ  ـ
পরুষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ । ছুরা নরূ, 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 নেূরর ৩০ 

                                                                                                                                   
করােত হেব (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেত হেব) । ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) 
বা শপথ �হণ কারী  (�চিলত ভাষায় মুিরদকারী) েয েকান উ�াদ,িশ�ক ও পীর  মিহলা মুসিলমেক   َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করােত (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেত) িবরত থাকেবন িতিন নািকচ বা অস�ণূর্ 
উ�াদ,িশ�ক ও পীর  বেল অিভিহত হেবন । িতিন �চিলত ভাষায় কািমল পীর নেহন বরং নািকচ পীর বেল 
গণয্ হেবন । ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত �কৃত 
আিলমই হেবন একজন কািমল উ�াদ, কািমল িশ�ক ও কািমল পীর  । িতিনই একমা� পরুষ মুসিলমেক 

ةُ عَ یْ بَ   (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার  (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মুসিলমেক   َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেবন (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেবন) ।মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন । 

ةُ عَ یْ بَ  । পরুষ মুসিলমেক اَ�ِ بِ  الَّ ةَ إِ  قُوَّ الَ  َل وَ  َحوْ الَ   (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার  (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) 
পাশাপািশ মিহলা মুসিলমেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করা) হে� 
আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  ُةٌ نَّ س  (সু�াত) বা িনয়ম । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ও ৩১ নং আয়ােতই মহান আ�াহ তাআ’লা পরুষ-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 পরুেষর েচহারার �িত 
দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� । এেত এটা �মাণ হয়না েয, শধ ুেবগানা 
পুরষই েবগানা মিহলার েচহারার �িত দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� 
আর েবগানা  মিহলারা েবগানা পরুেষর েচহারার �িত দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা 
জািয়য । না না, বরং েবগানা পরুষ-েবগানা মিহলা উভেয়র জনয্ই একই হকুম । িক� বতর্ মান
 সমেয় ধম�য় িবষেয়  পরুষ-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  পরুষ-মিহলাই এই িনেদর্শিট মানেত ��ত নয় । তাই, 
পদর্ া িহেসেব নয় বরং িনরাপত্তার �ােথর্ বতর্ মান কােল  মিহলারা তােদর মখু, 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------------------------   

 ْینَ ْؤذَ یُ  الَ فَ  نَ فْ رَ عْ یُّ  نْ آَ  أَْدنَ  ذَِلكَ  ــ نَّ بِھِ بِ َجالَ  نْ مِ  نَّ ھِ یْ لَ عَ  نَ یْ نِ دْ یُ  نَ یْ ِمنِ ؤْ اْلم َساءِ نِ وَ  كَ اتِ نَبَ وَ  كَ َواجِ زْ ِألَ  قُلْ  لنَّبِيُّ ا اھَ یُّ أَ  یَا
بازحاأل ةسور )59(ــ اْیمً حِ رَّ ارً وْ فُ غَ  هللاُ  نَ اكَ وَ  ـ                                                                                                                                 

অথর্ঃ েহ নবী ! আপিন আপনার পত্নীগণেক ও কনয্াগণেক এবং মিুমনেদর �ীগণেক বলনু, তারা 
েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর েটেন েনয়। এেত তােদরেক েচনা সহজ 26 (Footnote) 
হেব । ফেল, তােদরেক উতয্� করা হেব না । আ�াহ �মাশীল, পরম দয়াল ু। সরুা 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 । أَ لشَّ رِ یْ عَ ةُ 
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   ُألْ حِ جَ اب  বা পদর্ া 
স�েকর্  িকছুটা আলাপ সমা� হওয়ায় এখন পূনরায় "   َّةثَ َال الث نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) 

                                                 
 26 (Footnote)   “েচনা সহজ” কথািটর বয্াখয্াঃ এই সময়িট িছল ইয়াহিদ ও মুনািফকেদর সময়কাল । 
তখেনা  ُألْ حِ َجاب   বা পদর্ াস�ক�য় আয়াত অবতীনর্ না হওয়ায় মুসিলম রমনীরা সচরাচর �াভািবকভােবই 
চলা-েফরা করত । এেত কের ইয়াহিদ ও মুনািফকরা মুসিলম রমনীেদর খুবই উতয্� করত । যখন মুসিলম 
রমনীরা িনজ শরীের পিরিহত চাদর িপছন িদক েথেক েটেন এেন  িনজ মাথার  উপর িদেয়  কপােলর নীেচ 
চ�ুর উপর পযর্� এেন েছেড় িদেয় ঘর েথেক েবর হেল বুঝা েযত এরা ভ� ও শালীন মিহলা ।  ُألْ حِ جَ اب   বা 
পদর্ াস�ক�য় আয়াত অবতীনর্ হওয়ার পর মুসিলম রমনীরা তাই কেরেছন। এই অব�াটােকই “েচনা সহজ  
হেব” বাকয্ �ারা বয্� করা হেয়েছ । এর ফেল তােদরেক আর উতয্� করা হয়িন । অধুনা “উতয্�” শ�িটই 
“ইভিটিজং” শে� রপা�িরত হেয়েছ ।বতর্ মােনও যিদ মিহলারা পিব� কুরআেনর উ� িবধানিট অসূসরণ 
কের তেব “ইভিটিজং” থাকেব না । মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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স�েকর্  িনে� ৫১ পৃ�া েথেক আেলাচনা শর করিছ । 
 ……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                          

চতুথর্ হািদস শরীফ    

 دُّ وَ یَ  يْ دِ عْ بَ  نَ وْ كُ یَ  سٌ انَ  اُحبَّ  يلِ  يتِ مَّ أُ  َشدَّ أ ِمنْ  ":لمسو یھعل هللا صلي هللا لوسر  لَ اقَ  ،لَ اقَ  ةرَ یْ رَ ھُ  يأبِ  نعَ 
ـ دمَ حْ أ دنَُمسْ  في )) 2359( ." ھِ لِ امَ  وَ  ھِ بِأْھلِ  آَنِيرَ  ولَ  مْ َحُدھُ أَ                                                                                                           

অথর্ঃ-হযরত আব ুহরায়-মতামতরাহ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : আমার জনয্ ভালবাসায় েপা� আমার উ�েতর মেধয্ 
আমার (ইনিতকােলর)পর এমন মানষু হেব েয তার পিরবার ও স�দ উৎসগর্ কের িদেয় হেলও 
েস আমােক েদখেত চাইেব” । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯৫২৩  ।                                                                                                        
উপের বিণর্ত হািদস শরীেফ এ কথা �মািণত হেয়েছ েয,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর মেধয্ এমন কতক ে�িমক মুসিলম থাকেবন 
যারা িনেজর ধন-স�দ িবলীণ কের হেলও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক েদখেত 
চাইেবন ।  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � এমনসব িনকৃ� 
মসুিলমগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় "  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� মসুিলমগেণর অনরূপ আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ভালবাসেবন ।                                             

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � এ �েরর িনকৃ� 
মসুিলমগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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"  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� 
মসুিলমগেণর অনরূপ আদব বা িশ�াচার ৈবিশ�য্সচূক আদশর্মি�ত  একজন উৎকৃ� মুসিলম মানষু 
হেয় থাকেবন ।                                                                                                      

িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর মাধয্েম ةثَ ثََّال لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী স�েকর্  আেরা 
িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                              
প�ম হািদস শরীফ  لوسر اممقك مكیف متق ينإ الناس اھأی یا اقف ةیابجلاب رمع ابنخط قال رمع نبا نع 

 بذالك وشفی مث،منھلوی ذینلا مث ،مھنویل الذین مث بياصحبأ مكیصوأ"  القف فینا مسلو ھلیع هللا يصل هللا هللا
 نطالشیا امھثلاث ناك الإ ةأرمبا رجل نخلوی ال الأ ھدتشسی الو دشاھلا دشھیو فلتحسی الو لجرلا لفیح يحت
 و ھتنسح تھرس نمو د،عبأ نینثالا من وھ و دحاولا عم ناطیشال نإف ةقروالف  مك یاوإ ةعماجلبا مكیعل ،

يذمرتال) 6512("لمؤمن،ا ذلكف ھئتسی ھتءسا .                                                                                                                                



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

52 

অথর্ঃ ইবেন ওমর (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, ওমর জািবয়ােত আমােদরেক 
সে�াধন কের বলেলন, েহ মানেুষরা ! িন�য়ই আিম আমােদর  িনকট রাসলু�ুাি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), 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 পেূবর্ই শপথ কের েফলেব এবং �া�ী মানার  পেূবর্ই �া�য্ িদেয় েফলেব । সাবধান ! 
েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন যােব না, কারণ, তােদর উভেয়র  তৃতীয় জন হেব 
শয়তান, েতামােদর  অবশয্ই   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ْةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ    
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলেক ধের থাকেত হেব এবং  ةقَ رْ فُ لْ ا  (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 পরুষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন 
যােব না, কারণ, শয়তান তােদর তৃতীয় জন, যার িনকট স�ু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                 
ةثَ َال ثَّ ال  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � 
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � সকল 
মুসিলম মানেুষর জনয্ ম�ল কামনা করেত(িহতাকাং�ী হেত)  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণেক ওিসয়ত কেরেছন (আেদশ কেরেছন) । 
েযমন ম�ল কামনার িবষয়িটর �� বয্াখয্া িনে� বিণর্ত হািদস শরীফ খানােত এেসেছ ।       
ছ� হািদস শরীফ هللا صلي هللا هللا لوسر نافی ماق ، ماشلاب  طابلخا بنمرع انطبخ لقا: الق رز عن 

 ،ھمونیل ینلذا ثم ،ارً یخ يابحصأب واصوستا:  ،اخیرً  يحابصأب واصوستا: لاقف، مكیف يماقم ثلمب لمسو ھلیع
 فمن لف،تحیس أن لبق نیمالیب و اھلأیس أن لقب ةدلشھابا لجرال لمیع يحت ذبكلا ویفش مث ،مھنولی ینذال مث
 عجمملا يف )3836(" أبعد نیثنالا من وھ و احدولا عم ناطیالش نإف ة،عاملجا مزلیفل ةجنلا ةحبوبح ادرا

يانبرطلل طوسالا .                                                                           
অথর্ঃ ………………..আ�ু�াহ িবন জবুাইর (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব 
শােম আমােদরেক ব�ৃতা িদেয় বেলেছন : রাসুল�ুাি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 পেূবর্ই �া�য্ 
িদেয় েফলেব, শপথ চাওয়ার পূেবর্ই শপথ কের েফলেব ।অতএব, যার জা�ােতর সখূ-সা�ণ্দয্ ভাল 
লােগ তােক অবশয্ই  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أ   (আহলসুস�ুাহ 
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 ।       



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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স�ম হািদস শরীফ  هللا هللا لورس نَّ إِ : الَ قَ فَ  ، ةیبالجاب سَ االنَّ رعم بَ خط لقا :قال  ،ةَ رَ مْ سَ  نِ بْ  رِ بِ جا عن 
 نذیلا ثم ،مھلونی نذیال ثم ، ، يبحاأص إِلَى اونُ ْحسِ أَ  : ،فقال اذَ ھَ  يمقام لثم يْ فِ   امَ قَ  لموس ھیلع هللا يلص
 دَ ھَ تَشْ سْ ی أن لبق ةدھاشلا ىلَ عَ  دُ ھَ شْ یَ وَ  َھا،یْ لَ عَ  فلحتسی نأ لبق ینمیلا لَىعَ  مْ ھُ دُ حَ أَ  فُ لِ یَحْ  مٌ وْ قَ  ءُ يْ جِ یَ  مث ،منھیلو

 و بعدَ أ ننیثالا من وھ و داحوال مع ناطیالش نإف الجماعة، ملزیلف جنةلْ ا ةَ حَ وْ بُ حْ بُ  الَ نَیَ  نْ أَ  مْ كُ نْ مِ  بَّ حَ اَ  فمن ،
منو ، انطیالش امھثلاث  نَّ إِ ف ةأرامب رجل ونلخی ال  "من،ؤم وَ ھُ ف ھئتیس هُ وءسُ تَ  و ھتنسح هرُّ سُ تَ   مْ ْنكُ مِ  نَ َكا 

دمأح دنسم) 791(" .                                                                                                                                       
অথর্ঃ-জািবর িবন সামরাহ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব জািবয়ােত 
আমােদরেক ব�ৃতা িদেয় বেলেছন : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  েতামােদর িনকট 
আমার েযরপ অব�ান  েতমিনভােব আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন: “েতামরা আমার 
সাহাবীেদর �িত স�ুর আচরণ কর, তারপর তােদর পরবত�েদর (তােবঈেদর) �িত স�ুর বয্বহার 
কর, তারপর তােদর পরবত�েদর (তােব’-তােবঈনেদর) �িত স�ুর আচরণ কর, তারপর এমন 
স�দায় আসেব যােদর এেকক জন এমন হেব েয, শপথ চাওয়ার পেূবর্ই শপথ কের েফলেব, �া�য্ 
চাওয়ার পেূবর্ই �া�য্ িদেয় েফলেব । অতএব, েয জা�ােতর সূখ-সা�ণ্দয্ েপেত চায় তােক অবশয্ই  

ةُ اعَ َجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দলেক তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র েথেক অিধক 
দেূর । েকান পরুষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন যােব না, িনশ্টয় শয়তান তােদর তৃতীয় জন, 
েতামােদর যার িনকট স�ুর িকছু পছ� হয আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মিুমন । মসুনাদ ু
অহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৯ ।                                        
অ�ম হািদস শরীফ  دی إن" ملھ قال ثم سلمو یھلع هللا يصل هللا هللا لورس ذكر: بالخطا بن رمع نع 

 نإ ,الأ ،رالنا يف لصأ لطاالب أن و ةجنلا في صلأ قحال نإ و  ناطیشلا مع فذلاو ةعامجلا يلع هللا
 بذكلا فشوی ثم ،مھنولی نذیال رنقلا مث ،مھنویل ینلذا نرالق مث ھم،رموفأك كمایخ بيحاأص

رانيبطلل طاالوس عجمالم في)  )5064("ھرجلاو .                                                                                              
অথর্ঃ-ওমর িবন আল খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত : রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  তাঁেদরেক বলেলন, “ িন�য়ই আ�াহর হাত তথা আ�াহর অনূ�হ  ْةُ عَ اَجمَ ال  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর 
উপর । একাকী� শয়তােনর সােথ আর হক বা সেতয্র মলূ 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 খনুাখিুনর �কাশ পােব ।আল-ম’ুজামুল আওসাত,িতবরানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৬৪০৫ ।                                                    
নবম হািদস শরীফ   يلص هللا هللا لرسو انیف قام ، مبالشا  ابخطلا بنرمع انبطخ لاق :لاق زر عن 

 نذیال مث ،اخیرً  يبأصحاب اوصواست:  ،ارً یخ يابصحأب اوصوتسا :القف، كمفی يماقم لثمب وسلم یھلع هللا
 أن بلق نمییبال و اھلأیس نأ لبق دةشھالاب لجرال لمیع يتح بذالك شوفی مث ،مھنولی نیلذا ثم ،منھلوی
 دبعأ نیاالثن نم وھ و حداالو مع نطایشلا فإن ،ةعالجما مفلیلز الجنة ةحوبحب ادرا نمف ،فلحتسی

ينابرطلل طسوالا مجعلما يف) 8363(" .                                                                       
অথর্ঃ ………………..আ�ু�াহ িবন জবুাইর (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব 
শােম আমােদরেক ব�ৃতা িদেয় বেলেছন : রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  েতামােদর 
িনকট আমার েযরপ অব�ান  েতমিনভােব আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন: “েতামরা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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 মানষু িজ�ািসত হবার পূেবর্ই �া�য্ 
িদেয় েফলেব, শপথ চাওয়ার পেূবর্ই শপথ কের েফলেব । অতএব, যার জা�ােতর সখূ-সা�ণ্দয্ ভাল 
লােগ তােক অবশয্ই  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ   
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর 
সােথ,দেুয়র েথেক অিধক দেূর ।  আল- ম’ুজামলু আওসাত,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৬৩৮৩ ।                                                              
দশম হািদস শরীফ   هللا لورس  انیف مقا : فقال ةیبلجااب بَ طَ خَ  باطخلا بن رمع نأ رَ مَ عُ  بن  نع 

 ،ھمونلی الذین ثم نھم،ویل ذینلا مث ،ارً یْ خَ  بياحأصب  اوصوتسا : " القف ، كمفی يامقم ملوس علیھ هللا يلص
 مزلیفل ةجنلا حةوبحب مْ كُ نْ مِ  دَ ارَ أَ  نمف ، الھأسیُ  أن قبل دةاھلشبا  يُ دِ تَ بْ یَ لَ  لَ جُ رَّ ال إِنَّ  يتح ، بذكلا شوفی مث
 نمو ،اثھملاث ناطشیال نفإ أةبامر لجر نلویخ الو ،دعبأ ثنینالا نم ھو ،و دِ احِ ولْ ا عم طانیشال فإن ،اعةمجلا

)511ند أحمد (سم يفِ " نؤمم وفھ تھسیئ ساءتھ و نتھسح ھترس                                                                                            
অথর্ঃ ………………..ইবন ুওমর েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব জািবয়ােত ব�ৃতা িদেয় বলেলন, 
রাসলু�ুাি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 মানষু িজ�ািসত হবার পেূবর্ই �া�য্ েদওয়া আর� কের েফলেব 
। অতএব, যার জা�ােতর সূখ-সা�ণ্দয্ ভাল লােগ তােক অবশয্ই   ْةُ عَ امَ جَ ال " (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল  তথা نَّ ا لُ أَھْ   নােম দলিটেক ধের থাকেত(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ لسُّ
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 স�ু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, "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর” পরবত� চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত সংঘটন পযর্� সময়গেলােত একমা�  ْوَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ أَھ 

 নােম দলিটর অনূসারীেদর বয্াতীত আস� সব মুসিলম(আহলু��ুাত ওআল জামাআত)  ةِ عَ امَ جَ الْ 
মানুেষর মেধয্ই িমথয্ার সয়লাব �বািহত হেত থাকেব । তাই,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু 
কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণেক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় "  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 , دُ َھاتِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� 

ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও 
পণূর্ সমথর্নকারী হেত হেব এবং েকান অব�ােতই  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)তথা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম উলামাগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ِدُ َھاتِ جْ اْال  তথা 
গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ 
অনসূারী হওয়া যােব না ।মেন রাখেত হেব েয, এতসব �ানদােনর পরও যিদ  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � েকউ "  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 , 

دُ اھَ تِ جْ اْالِ   তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও 
মতবাদ �তয্াখান কের  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ� 
মসুিলম উলামাগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ِدُ َھاتِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, 
�ণীত 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� মসুিলম বা সবর্িনকৃ� উলামা । তেব, 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ যিদ আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় "  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 ,  ِدُ َھاتِ جْ اْال  তথা 
গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ 
অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হয় তা হেল তারা উৎকৃ� মসুিলম বা উৎকৃ� উলামােকরােম পিরণত 
হেয় যােব । তখন তােদরেক আর সবর্িনকৃ� মসুিলম বা সবর্িনকৃ� উলামা বলা হেব না । তখন 
তারা িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর অ�ভূর্ � মহান মানুেষ রপা�িরত হেয় যােব ।                                                
একাদশ হািদস শরীফ                                                   

 َمابِ  َعِملَ  وَ  نَ آْلقُرْ ا أرَ قَ  نْ مَ "  :  لَ اقَ  لمسو ھیلع هللا صلي هللا لورس نْ عَ  ، بَلٍ جَ  نِ بْ  ذٍ اعَ مُ  نْ عَ      
 ریكبال عجمملا يف ) )56061(" مِ اكَّ خُ لْ ا وَ  ةِ رَ فَ سَّ لا عَ مَ  ةِ امَ یَ قِ الْ  مَ وْ یَ  هللاُ  ھُ ثَ عَ بَ  ةِ عَ امَ جَ لْ ا فِي اتَ مَ  وَ  فِْیھِ 

                                                                   ـ رانيبطلل
অথর্ঃ- “ েয কুরআন পেড় আর তদানযূায়ী আমল কের এবং  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  َةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেত থাকা অব�ায় মৃতুয্ 
বরণ কের আ�াহ তােক �াণী ও িলখকেদর সােথ পনূ:রথ্থান করেবন ” ।  আল-ম’ুজামলু 
কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৬৫৬০।         

 আপিন হয়ত বলেবন েয, অ� �� িলখকও েতা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � একজন  মসুিলম । তা হেল িতিন সেবর্াৎকৃ� মসুিলম িহেসেব থাকেত 
পারেলন িকভােব ?                                                                            

এর উত্তর এই েয,  অ� �� িলখক আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাি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)  
তথা  َةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআত)নােম দলব� হেয় "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত 
রায়-মতামত ,  ِدُ َھاتِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হওয়ায় িতিনও একজন সেবর্াৎকৃ� 
মসুিলম।                                                                                                    
অতএব, “ أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  
মানুষগণ  خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة  (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর   
অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হওয়ার প�িত ” ( পৃ�া নং-১১৮ ��বয্) �সে� 
বিণর্ত শতর্ াবলী ও িনয়ম-কানুন েমেন  সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানুেষ পিরণত হওয়ার জনয্    َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ الْ   " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানষুগণেক  
আিম (অ� �� িলখক)  িবনীত অনেুরাধ করিছ  ।                                                                                                                        

উপসংহারঃ েযেহতু  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ ةُ عَ اَجمَ الْ  “ � " (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা   ْلُ أَھ 
নাম বজর্ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ َماعَ ةِ  নকারী দেল-উপদেল িবভ� মুসিলমগণ 
হে�ন মানুেষর জনয্ কলয্াণিবহীন মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট গর�হীন সবর্িনকৃ� মসুিলম মানুষ 
েসেহতু তােদর িনকট আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদা-মান-স�াণও গর�হীন । তাই, তারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সাধারণ মানষু মেন কের "  ِبِ غَیْ لْ ا مُ لْ ع  " (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” স�েকর্  তাঁেক মখূর্ বেল َـ میْ ظِ ْلعَ ا �ِ ابِ  ذُ وْ عُ ن ।                                                                                                                          
অথচ " ىُّ بِ نَ " (নবী) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ঃ -  َنَ مِ  مِ اھً لْ بِاِ  لِ ْقبِ تَ سْ مُ الْ  وِ اَ  بِ یْ غَالْ  نِ عَ  رُ بِ ُمخْ لْ ا 

 ِ دجِ نْ مُ لْ اَ ( �َّ  (অথর্ঃ- ”মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অনুে�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা "  ِمُ لْ ع 
بِ یْ غَلْ ا  " তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ দানকারী”  (আল-মনুিজদ)। 

" ىُّ بِ نَ " (নবী) শ�িট ” ةوَّ نُبُ   ” (নবুওয়ত) শ� েথেক এেসেছ। এর অিভধানিভিত্তক আরিব অথর্ 
 হে�ঃ 

دُ ْنجِ مُ لْ اَ  : "�َّ  نَ مِ  مِ اھَ لْ اِ بِ  لِ بِ قْ تَ سْ مُ لْ ا وِ اَ  غًْیبِ لْ ا نِ عَ  رُ ابَ خْ ْال اَ   " ( অথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লার প� হেত 
অনেু�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা "  ِْیبِ غَلْ ا ْلمُ ع  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
স�েকর্  সংবাদ দান করা। (আল-মনুিজদ)। 

" بِىُّ نَ "(নবী) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ঃ ভিবষয্ৎ ব�া ।আরবী-বাংলা অিভধান, 
মাওলানা েমা: আলাউি�ন আল-আজহারী ।                                                                                           
Learners Arabic-English Dictionary বা অিভধােন " ىُّ نَبِ  " (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- " ىُّ نَبِ  " (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। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

57 

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,পনূরথ্থান, েদাযখ,েবেহ� 
ইতয্ািদ িবষয়ক অদশৃয্মলূক �ান বা "  ِبِ یْ غَ الْ  مُ لْ ع  " স�েকর্  মানষু ও িজনজািতেক  সংবাদ 
দানকারীেক  নবী বেল  । েয েকান নবীর েদওয়া এইরপ "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ােনর �িত িব�াস করাই হে� “ঈমান” । েয েকহ এইরপ "  ِبِ غَیْ لْ ا مُ لْ ع  " 
(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ােনর �িত িব�াস কের েসই বয্াি� “মুিমন”  ।                                                                                                      
উপের বিণর্ত িবিভ� আরবী, বাংলা ও ইংেরজী অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ েথেকও বঝুা েগল েয, 
নবী-রাসুল আলাইিহমসু সালামগেণর সকেলই মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অনেু�রণার মাধয্েম 
ভিবষয্ৎ বা "  ِبِ غَیْ لْ ا مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ দান 
কারী” ।                                                                                                               
অতএব, "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ দান কারী 
বয্াি� হে�ন “নবী” আর িযিন "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
স�েকর্  সংবাদ দান কারী  নেহন বা "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” স�েকর্  সংবাদ িদেত পােরন না িতিন “নবী” নেহন  ।                                                                                                                                

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ ةُ عَ امَ جَ لْ ا “ � " (আল-জামাআ’ত)  তথা  َةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্ নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মসুিলমগণ আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাি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 অমসুিলম িহেসেব গণয্ ।  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � “ ةُ عَ امَ جَ لْ ا " (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َةِ َماعَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) নাম বজর্ নকারী 
দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মসুিলমগণ 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 মহুা�া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 মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িযিন েকািট মানুষ,িজন, 
েফের�া ও মাখলেুকর সবর্ে�� নবী ও মহামানয্ মহান েনতা িতিন যিদ এই দশৃয্মান জগেত 
বািহয্কভােব উপি�ত থাকেতন তা হেল িক  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ তাঁর 
মহান মযর্াদার সামেন তাঁর উপি�িতেত িমলাদ শরীফ-িকয়াম ও "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  " (ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান”  এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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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 মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 অনেূরাধঃ “  ُالْ جَ مَ اعَ ة" (আল-জামাআ’ত)  তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআত)  নাম ধারনকারী দল বিহভূর্ ত " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) 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� মসুিলমগণ ভাইগেণর িনকট 
িবনীত অনেূরাধ দয়া কের আপনারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার েকান উ�তেক তাঁর সােথ েবয়াদবীমূলক আচরণ করা বা অিশ�াচারমূলক আচরণ িশ�া িদেবন 
না” । েসই জেনয্ই   " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ َعةُ امَ جَ لْ ا “ � " (আল-জামাআ’ত)  তথা  َةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ 

ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ   (আহলসুস�ুা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 মসুিলম নয় যিদও তারা নামাজ-েরাজা পালন কের এবং েস িনেজেক মসুিলম মেন কের  
থােক । “  َةُ عَ َمااْلج " (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َةِ َماعَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআত) নাম বজর্ নকারী মসুিলমগেণর িবষেয় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

 نَّ ھِ بِ  ىْ نِ رَ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ آَمُ  انَأَ  وَ  : " الَ قَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ لا أَنَّ  ھُ ثَ دَّ حَ  ِعِريشْ اْألَ  ثِ رِ احَ لا نِ عَ 
 نْ مِ  مِ الَ سْ إلِ ا ةَ قَ ِربْ  لَعَ خَ  قَدْ قَ  رٍ بْ شِ  دَ یْ قِ  ةَ َماعَ جَ لْ ا اَرقَ فَ  نْ مِ  ھُ نَّ اِ فَ  ةُ اعَ مَ جَ لْ او ةُ رَ ِھجْ لْ او دُ اھَ جِ الْ  وَ  ةُ عَ اطَّ ال وَ  عُ مْ سَّ لا

ِ  ا لُ وْ سُ رَ  ایَ  لٌ جُ رَ  لَ افَقَ  ـ مَ نَّ ھَ جَ  اثَ جُ  ِمنْ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ ِلیَّ اھِ جَ تلْ ا ىوَ عْ دَ  َعىدَّ اِ  نْ مَ وَ  عَ جِ رْ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ نُقِ عُ   ىلَّ صَ  إِنْ وَ  �َّ
ِ  َوىعَ دَ بِ  اواْدعُ فَ  مَ اوصَ  ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  الَ قَ  مَ اصَ و ا ِذىالَّ  �َّ ِ  د ابَ عِ  نَ یْ نِ مِ ُمؤْ لا نَ یْ مِ لِ سْ مُ الْ  ُ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.আনগূতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ َماعَ جَ الْ  وَ  نَّةِ لسُّ ا لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত) । অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َاَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান 
েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস (পনূরায়-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 রাসলুা�াহ , যিদ েস েরাজা রােখ এবং, নামাজ পেড় তবওু,   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  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন” । আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-
৩৩৫৩ . সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩ ।                                                                                            
ةُ عَ امَ جَ لْ ا “ " (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআত) নােম দলিট বজর্ নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মসুিলমগণ “ َعةُ امَ جَ لْ ا " (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َاَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দলিটর 
আমল-আখলাক, চাল-চলন ও আকীদা-িব�ােসর িবপরীত মত েপাষণ কের থােকন িবধায় তারা 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িমলাদ শরীফ পাঠ অন�ুাে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 মহুা�াদরু 
রাসলু�ুাি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 
েদওয়াই সবেচেয় স�াণজনক, আদব-িশ�াচার এবং মসুিলম রীিতনীিত স�ত। এর িবপরীত করা 
হে� েবআদবী তথা অিশ�াচার। 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 মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 অনিুচৎ 
। 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  “ ةُ اعَ مَ جَ لْ ا " (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ  
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) নাম ধারনকারী দলব� মসুিলম উলামােকরাগেণর িনয়ম-নীিত 
েমেন চলেত হেব,  এর িবপরীত করা যােব না । এর িবপরীত করেলই  অমসুিলম ।                                                                                                                      

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � েয েকান মুসিলম �কােশয্ সরাসির “  ْةُ اعَ مَ جَ ال " (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল  তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী হেবনা,        

ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দলিটর অনসূারী হেবনা,  এই দলিট 
�কােশয্ �চার করেব না, িনজ স�ান-স�তিতর মেধয্, সমােজর মেধয্ , ওয়াজ-মাহিফেলর মেধয্ ও 
ইসলািম েসিমনার-সে�লেন ইতয্ািদ �ানসমূেহ “  ْةُ عَ امَ جَ ال " (আল-জামাআ’ত) নােম দল করেবনা 
এবং িশ�াদান করেবনা েস হে� িনকৃ� মসুিলম, 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  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ َعةُ اَجمَ الْ  “ � "(আল-জামাআ’ত) নােম দল  
তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দল বজর্ নকারী দেল-উপদেল িবভ� 
িনকৃ� মসুিলমগেণর মেধয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�মযর্াদা-মান-স�াণ সংরি�ত থাকেব না েসেহতু “  َةُ َماعَ اْلج "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    

ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত)নাম ধারনকারী দলব� " ةثَ َال ثَّ ال  نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম ),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলমগেণর মেধই আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা-মান-স�াণ সংরি�ত থাকেব 
বেল ওহী মারফত েজেনই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা �� 
েঘাষণা িদেয়েছন । েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলনঃ                                                                           

 وسلم ھلیع هللا ليص هللا هللا لوسر تُ ِمعْ سَ :  لَ اضقبَ  ، ةِ یَ ابِ جَ لْ ا رُ مَ عُ  مَ دِ قَ  ك الَ قَ  ، حِ لِ اصَ  ءيبِ أَ  نْ عَ 
ينارطبلل طالوسا ملمعجا في ) )3511( ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ،ابِيْ حَ صْ أَ  يْ فِ  يْ ْونِ ظُ فَ حْ اِ ": لُ وْ قُ یَ    

،   
অথর্ঃ- হযরত অব ু সােলহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : ওমর জািবয়া 
নামক �ােন েপৗঁেছ বেলন : আিম রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ:  
“েতামরা আমােক আমার সাহাবীেদর মেধয্ িহফাজত-সংর�ন কর, তারপর পরবত�েদর 
(তােবঈনেদর) মেধয্ িহফাজত-সংর�ন কর, তারপর পরবত�েদর (তােব’-তােবঈ’নেদর) মেধয্ 
িহফাজত-সংর�ন কর” । আল- ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৩৫ । 
                                                                                                                           

يْ ابِ حَ أَصْ  يفِ  ينِ ظَ فِ حَ  نْ مَ : " الَ قَ  ملسو ھلیع هللا يلص هللا هللا لرسو نَّ أَ  ْیھِ بِ أَ  نْ عَ  مٍ لِ اسَ  نْ عَ   يَّ لَ عَ  دَ رَ وَ   
 مجعالم يف ) )29461( ،"  دٍ یْ عِ بَ  نْ مِ  الَّ إ ةِ مَ ایَ قِ لْ ا مَ وْ یَ  يَرنِ یَ  لَمْ  يبِ اْصحَ أَ  ىفِ  ينِ ظْ فَ حْ یَ  مْ لَ  نْ َومَ  يْ ِض َحوْ 

ينرابطلل طوسالا                                                                                                                                         
অথর্ঃ- হযরত সািলম (রািদআ�াহ আনহ ) িতিন তাঁর িপতা েথেক নণর্না কেরন িন�য়ই  
রাসুল�ুাি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’ুজামলু কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১২৯৪৬ ।                                                             
িস�া�ঃ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় 
একমা� একিট েবেহ�ী দল  “ ةُ عَ اَجمَ لْ ا " (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َاَعةِ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ  (আহল�ু�ুাত 
ওআল জামাআত)নােম দলব� "  ةَالثَ 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 , دُ تَِھاجْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল�  ُّةُ نَّ ألس   (আসসু�াহ) তথা 
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ সিঠক এবং  তােদর হবহ অনসূারী ও পূণর্ সমথর্নকারী 
হওয়া আর  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� সাধারন মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলাগেণর উপর ফরজ। আর  َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ الْ   " (আরযালুল কুরিন)  তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) 
অ�ভূর্ ةُ عَ اَجمَ لْ ا “ � " (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َْعةِ اْلَجَما وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) 
নাম বজর্ নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মসুিলমগেণর মেধয্ েয েকান মসুিলম 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  ْةِ َماعَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) নামধারী মসুিলম মানেুষর 
উপর  ফরজ।                                          



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্(আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ " � সবর্িনকৃ� মানষু এর 
সং�াঃ------------------------------------------প�ৃা নং-৬১ 

তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্  (আরযাললু কুরিন ) " أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "  � সবর্িনকৃ� মানুষ 
বলেত বুঝায় "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     " তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম ),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর    
�দত্ত রায়-মতামত ,  ُاْالِ جْ تِ َھاد তথা গেবষণাল�  ُألسُّ نَّ ة(আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরাধী  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামােকরামগেণর  রায়-মতামত , িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী 
এবং 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)নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটর পিরবেতর্ "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদলব� মসুিলমই সবর্িনকৃ� 
সাধারণ মসুিলম  ও সবর্িনকৃ� আিলম মসুিলম।                                                                                                                                    
উপরা� িবষয়িটেক আেরা অিধক �� কের েতালার জনয্ িনে� আেরা দিুট হািদস শরীফ উে�খ 
করা হল ।                                                                                                                                  
হািদস শরীফ�য় এই                                                                                                                                           

(১)   انيالث مث ، ، نيرق اسنلا ریخ" ملسو ھیلع هللا يلص هللا هللا ولرس لاق :لاق ،هللاِ  دِ بْ عَ  نع ، 
يانربطلل طسواال مجعملا في) 3633(" ِھمْ یْ فِ  رَ یْ خَ  الَ  مٌ قَوْ  ىءُ جِ یَ  ثم ،لثثالا ثم                                                                                                                               

অথর্ঃ- হযরত অ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “-“সেবর্াতকৃ� েলাক আমার যগু [�থম শতা�ী,নবী ও সাহাবীগেণর 
যগু ], তারপর ি�তীয় শতা�ী [তােবঈ’নেদর যগু ], তারপর তৃতীয় শতা�ী [তােব’-তােবঈ’নেদর 
যুগ]  , তারপর এমন স�দায় আসেব যােদর মেধয্ েকানই কলয্াণ নাই । আল- মু’জামলু 
আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৩৬ ।                                                                                                                      
(২)   یھ،ف يذال نلقرا نقر ریخ "وسلم ھیعل هللا يلص هللا هللا لورس لاق: لقا ،باطخلا نب رمع نع 

طبرانيلل طسواال مجمعال يف ) )5234( "ایئً ش مبھ هللا أبعی فال ابعرلا ثم ،لثاثلا مث ، يناثلا مث                                                                                   
অথর্ঃ- হযরত ওমর ইবনলু খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “সেবর্াতকৃ� শতা�ী েয শতা�ীেত িতিন (আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) িছেলন, তারপর ি�তীয় শতা�ী[তােবঈ’নেদর যুগ], তারপর 
তৃতীয় শতা�ী[তােব’-তােবঈ’নেদর যগু]  , তাপর চতুথর্ শতা�ী ,এ শতা�ীর েলাকেদর বয্াপাের 
আ�াহ িকছুই গর� েদন না , আল- ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৩৪২৫ ।                                                                                                      
উপের বিণর্ত হািদস শরীফসমেূহ  িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের পরবত� িকয়ামত সংঘিটত 
হওয়া পযর্� আস� সকল মসুিলমেক আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট  গর�হীন ও িনকৃ� েলাক িহেসেব অিভিহত কেরেছন এবং এটাও বেলেছন েয, 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� আস� মুসিলমগেণর 
মেধয্ েকান কলয্াণ নাই।                                                                           

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন)    তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম আিলমগণ  হে� পবূর্বত� ইয়াহিদ ও 
�ী�ান জািত�েয়র আিলমেদর েচেয়ও অিধক িনকৃ� । কারণ, পবূর্বত� ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র 
নবী�য় মসুা ও ইসা আলাইিহসসালামগণ তাঁেদর জািতেক িবেশষকের তাঁেদর আিলমগণেক দেল-
উপদেল িবভ� হওয়ার িবষেয় সিুনিদর্� সময় িদেয়  েতমন সতকর্  না করায় ধমর্ পিরচালনায় তারা 
তােদর মলূ দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক িবি�� হেয় ৭১/৭২ দেল-উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল । 
বতর্ মােন তােদর জনয্ তােদর জািত�েয়র নবী�য় মসুা ও ইসা আলাইিহসসালামগেণর �বিতর্ ত একমা� 
একিট মূল দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক তারা ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় দেল-উপদেল 
িবভ� অব�ায়ই ঐশিরক িবধান �তয্াখান কের িনেজরা িনেজেদর মনগড়া িনয়েম মসুা ও ইসা 
আলাইিহসসালামগণেক মানেছ ও ধমর্-কমর্ করেছ । এভােবই তােদর ধমর্-কমর্ িকয়ামত অবিধ চলেত 
থাকেব ।                                                          
"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ     (আরযাললু কুরিন)    তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম আিলমগণেক পবূর্বত� ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািত�েয়র আিলমেদর েচেয়ও অিধক িনকৃ� বলার কারণ এ েয,  আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ইসলাম ধেমর্র সাধারণ মসুিলমগণেক িবেশষকের 
মসুিলম আিলমগণেক  তাঁরই �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� েবেহ�ী দল  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھل    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল 
েথেক িবি�� হেয় ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র আিলমেদর পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন ৭৩ দেল-
উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ার িবষেয় "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     " তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সিুনিদর্� সময় েবঁেধ (িহজরী ৩১২ বৎসেরর সময় েবঁেধ) িদেয় সতকর্  করা সে�ও বতর্ মান কােলর 

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    (আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� মুসিলম আিলমগণও  َْعةُ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

ةقَ رْ اْلفُ  নােম দল  েথেক (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ   (ফুরকাত) তথা িবি�� 
হেয় ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােম িবিভ� দেল-উপদেল 27 িবভ� হেয় পেড়েছ ।                                                  

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম আিলমগণ " 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 উলামা 
েকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُاْالِ جْ تِ ھَ اد তথা গেবষণাল� মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত 

                                                 
27 >>(েযমন উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান তাবলীগ আল-আল-জামাআ’ত, েহফাজেত ইসলাম, 
েনজােম ইসলাম, েখলাফত মজিলস, জামাআ’েত ইসলাম ইতয্ািদ নােম দল-উপদেল<< 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূরন ও পণূর্ সমথর্ন করার পিরবেতর্   ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র 
আিলমেদর হবহ অনকুরেণ ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা   ْةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ    (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  
েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� অব�ায়ই ঐশিরক িবধান  �তয্াখান কের িনেজরা িনেজেদর 
মনগড়া িনয়েম  মহান আ�াহ তাআ’লােক এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক মানেছ ও ধমর্-কমর্ পালন করেছ ।   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ  (আরযাললু কুরিন) 
তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক 
সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম ও আিলমগণ মসুিলমগেণর  ধমর্-কমর্ও িকয়ামত অবিধ ইয়াহিদ ও 
খী�ান জািত�েয়র মত এভােবই চলেত থাকেব ।                                 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  (আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম আিলমগেণর আেরা একিট দ�ু ও িনকৃ� কাজ 
হে� এই েয, তারা িশরক-িবদআ’েতর (  আইনগত অথর্  তথা  ( ةِ عَ دْ بِ لْ ا وَ  كِ ِشرْ لّ ل يُّ عِ رْ الشَّ  ينَعْ مَ اَلْ  
শরীয়তী অথর্ না েজেন , ইসলািম শরীয়েত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা  
নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) 28 এর  ٌأُ صُ وْ ل বা নীিতমালা স�েকর্  �াণাজর্ ন না 
কের এবং 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” 29 স�েকর্  পণূর্ভােব অবিহত না 
হেয়  আর " ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) 30  শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, বতর্ মান জগেত 
অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম 
�কািশতবয্ েয েকান নতুন িবষয়েক ধমর্�ােণ অনিভ� থাকা অব�ােতই লাগামহীনভােব-
এেলাপাথািড়ভােব এটা িবদআ’ত , ওটা িবদআ’ত, এটা িশরক, ওটা িশরক বেল েবড়াে� । অথচ 
তােদর েশষ পিরণিত েয েদাযেখ তারা তা িচ�া-ভাবনাই করেত পারেছন না । এটা এ জনয্ েয, 
তারা তােদর উপর অিপর্ত দািয়� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা বা�বায়েনর �িত গর� না িদেয় দািয়ে�র বািহের অনথর্-বােজ 
কিঠন দেূবর্াধয্ �ানিববিজর্ ত  িবতিকর্ ত িবষেয় /কােজ তারা  িনম� হেয় পেড়েছন ।                                                                                             
এরা ইসলাম ধেমর্র অনসূারী দািবদার মুসিলম সমােজ ফাসাদসৃি�কারী,  অদরূদশ�, অপিরণামদশ�,  
িনকৃ� ও দ�ু আিলম । এসম� নামধারী আিলমগণ মসুিলম সমােজ তারা আিলম বেল পিরিচত 
হেলও িক�  মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট তারা মখুর্ িহেসেব গণয্  ।                                                                                                         

                                                 
28  ইসলািম শরীয়েত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” (  ُأْألُ مُ وْ ر

�ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ السَّ ا ) স�েকর্  িব�ািরত জানেত ২৫৮ প�ৃা েদখুন । 
29*ে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 ।  
* ে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 ঐি�ক িবষয়ও ” বেল ।        
 শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ ও শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ জানার জনয্ (িবদআ’তুন) "بِ دْ عَ ةٌ  "30
প�ৃা নং-৩২৫  েদখুন । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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কােজই, এখােন আিম   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   (আরযাললু কুরিন)    তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� মুসিলম স�েকর্   আেলাচনা করব না 
। কারণ, এরা হে� মসুিলম সমােজ নামধারী বািহয্ক মসুিলম । মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট 
এরা বা�েব মসুিলম নেহ ।                                                                                                      
এটা এ জনয্  েয,                                                                                                                                                          
(১) তারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

 নােম দলিটর নাম বয্াবহার কের না, �চার কের না (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا
এবং ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ََعةِ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলুসস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিটর নাম �কােশয্ বয্বহার করেত স�ত নয়।                                                                                                                                            
(২) তারা এ টাও জােন না েয, ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল  ْةُ اعَ مَ جَ ال  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিটর নাম বয্বহার করা ,মানা ও �চার করা ফরজ।                                                                                                                             
(৩) তারা এ টাও জােন না েয, ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী মূল দল 

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
নােম দলিটর নাম বয্বহার করা ,মানা ও �চার করা হে�  " َىوَ قْ ت  ِ� " (তাকওয়া আ�ািহ ) বা 
আ�াহভীিত আর ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ �বিতর্ ত মলূ দল  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক   ْةقَ رْ فُ ال  
(ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা হে�  َّةِ لَ الَ ض  তথা (পথ) ��তা ।                                                                                                                           
(৪) তারা এ টাও জােন না েয,  ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল   ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দলিটর নাম বয্বহার তয্াগ করেল মসুিলম থােক না  ।                                                                                                        
(৫) তারা এ টাও জােন না েয,  ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিট তয্াগ করেল তােদর নামাজ-েরাজাসহ েকান আমল- ইবাদত কবলু হেব না ।                                                                                                                           
(৬) তারা এ টাও জােন না েয, ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মূল দল  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দলিট তয্াগ করেল মুসিলম মানষুিট তখন পথ�� হেয় যায় ।                                                                                                             
(৭) তারা এ টাও জােন না েয, ইসলােমর অনসূারীেদর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট মলূ দল َعةُ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিট করা ,মানা ও �চার করা হে� “আ�াহর আহবােন আহবান”  আর ইসলােমর অনূসারীেদর 
জনয্ �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় মলূ দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা           



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল েথেক ةقَ فُرْ لْ ا  (ফুরকাত) তথা 
দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা হে� “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” ।          
সেবর্াপির  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট তয্াগ করা 
হে�  স�ুাহ তয্াগ করা ।  েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার একিট দীঘর্ হািদস শরীেফর একটু খ� বাকয্াংেশ আেছ------------------  ُفَ الْ ُخُروْ ج
               নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلجَ مَ اعَ ةُ -অথর্ঃ  " وَ  أَمَّ ا تَ رْ كُ  السُّ نَّة  ِمنَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  "

ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ    (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক েবর হওয়া হে� ةِ نَّ سُّ لا  
(আসসু�াহ) তয্াগ করা । মসুনাদ ু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৫০। উপের বিণর্ত 
�িমকস�রস�িলত ০৭িট িবষেয়র িব�ািরত বণর্না  িনে� বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িতনিট হািদস শরীেফ িববৃত আেছ ।                                                                                                        
�থম হািদস শরীফঃ       

 نَّ ھِ بِ  ىْ نِ رَ أَمَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ  " : لَ اقَ  ملَّ سَ  وَ  لَْیھِ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   بِيُّ نَّ لا نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ثِ رِ احَ ال نِ عَ 
 نْ مِ  الَمِ سْ اإلِ  ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  رٍ بْ شِ  دَ قِیْ  ةَ عَ امَ جَ لْ ا قَ رَ افَ  نْ مِ  ھُ نَّ اِ فَ  َعةُ امَ جَ لْ او ةُ رَ جْ ھِ لْ او ادُ ِجھَ لْ ا وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ سَّ ال
ِ  ا لُ وْ سُ رَ  ایَ  لٌ جُ رَ  لَ اقَ فَ  ـ نَّمَ ھَ جَ  اثَ جُ  نْ مِ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ یَّ لِ ھِ اجَ تلْ ا ىْعوَ دَ  ىعَ دَّ اِ  نْ مَ وَ  عَ جِ یَرْ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ قِ نُ عُ   ىَصلَّ  نْ إِ وَ  �َّ

ِ  ىوَ عَ بِدَ  اوعُ دْ افَ  مَ اوصَ  ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  الَ قَ  مَ اوصَ  ِ  د ابَ عِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ لا نَ یْ مِ ْسلِ مُ لْ ا ُكمْ  امَّ سَ  ىذِ لَّ ا �َّ َّ� "                                                                                                                  
(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.আনগূতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫ ةُ عَ امَ جَ لْ ا   
(আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত ) । অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান 

ةُ اعَ مَ جَ الْ   (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)নােম দলিট  েথেক  ْةقَ فُرْ ال  (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। িক�  েস (পূনরায়-মতামত তওবা কের ) িফের 
আসেল আসেত পারেব । তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  
জাহা�ােমর পাথেরর (জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভূর্ � । অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া 
রাসলুা�া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�ভ©~�) । তাই, েতামরা “আ�াহর আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক  
মুসিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন েহ আ�াহর বা�াগণ” ।                                                                                                                
আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৩৩৫৩ ,সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ২৭৬৩) ।                                                                                                              
উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মহান 
আ�াহর প� হেত  তাঁর উ�তেক  পাঁচিট িবষয় আেদশ করেত �য়ং িতিন িনেজই আিদ� হেয়েছন 
। ত�েধয্  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ    (আহলুসস�ুাহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হওয়ার �িত িনেদর্শনািট অিধক গর�পণূর্ িহেসেব উে�খ কের 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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বেলেছন: েয েকহ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিট তয্াগ করেব েস আর মসুিলম থাকেব না।   তাছাড়া, হািদস শরীেফ এ 
কথা উে�খ আেছ েয,  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ ااْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ  
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� অব�ায় 
আমল-ইবাদত করেল উ� আমল-ইবাদত মহান আ�াহ তাআ’লা কবলু কেরন না মেমর্ আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী আেছ ।                                                                                        
ি�তীয় হািদস  শরীফঃ                                                                                                                                                     

 هللا بلتق بأصاف ةعامجال يف � لمع من  "موسل علیھ هللا يصل هللا هللا لوسر قال: الق عباس نبا نع
 مقعده أوتب أخطأ إن و ، هللا بلقتی مل ابأص نإف ةقفرلا في � لمع نم و لھ، غفر  أطخأ إنو ، ھمن

                                                                                                                                             يناربطلل   طوسالا مجالمع في )1705("رانال من
অথর্ঃ- ইবন ু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলুু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ েয েকহ " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "   (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা          

 নােম দলিটর মেধয্ েথেক আ�াহর( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ ھْ أَ 
(স�ি�র) জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবলু 
কের েনন, আর তার েস আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা ের েদন । 
আর  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় 
েথেক আ�াহর (স�ি�র) জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেলও 
আ�াহ তার েস আমল কবলু করেবন না , আর যিদ তার েস আমলিট ভুল হেয় যায় তেব েস 
তার �ান েদাযেখ কের িনল ” । আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫১৭০।                                                                                                                                  
তৃতীয় হািদস শরীফঃ                                                                                                                                                             

 هللا لبق ب اصأف ةجماعلا يف � عمل نم  "سلمو ھیعل هللا يصل هللا هللا لوسر الق: لاق سباع ناب نع
 نم هدعقم أوبت أطخأ نإ و ، هللا قبلتی لم ابصأف  ةقرفلا يغِ تَ یَبْ  لعم نم و ھ،ل رغف  طأأخ وإن ، نھم

ارنلا ينبراطلل ریبكلا معجملا يف 30231("                                                                                                                                                                     
অথর্ঃ- ইবন ু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ েয েকহ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা              

 নােম দলিটর িভতের েথেক আ�াহর (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(স�ি�র) জনয্ আমল কের আর েসই আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবুল 
কের েনন, আর তার েসই আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা ের েদন । 
আর  ْةُ عَ َماجَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)    ةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ فُرْ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় 
েথেক যাওয়ার ই�ায় আমল কের আর েসই আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেলও আ�াহ তার 
েস আমল কবলু কেরন না , আর যিদ তার েসই আমলিট ভুল হেয় যায় তেব েস তার �ান 
েদাযেখ কের িনল ” ।  আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-১২৩০৩  ।      
                                                                                                          
উপেরা� হািদস শরীফগেলােত ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় থাকার এবং ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয়    িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকার �িত এত গর� েদওয়া হল েকন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আর  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ   (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দল  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় 
েগেল নামাজ-েরাজা কবুল হেব না েকন ?                                                                                                                                            
এর উত্তর এই েয,  ُالْ َجمَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা   ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة (আহলসুস�ুাহ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় থাকা হে�  " َىوَ قْ ت  ِ�" (তাকওয়া আ�ািহ ) বা 
আ�াহভীিত আর ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় থাকা হে� 

لَةِ الَ ضَّ   তথা পথ ��তা । েসই জেনয্ই, ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْوَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ 
ةقَ رْ فُ لْ ا নােম দল  েথেক (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ الْ   (ফুরকাত) তথা দেল-

উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগেল নামাজ-েরাজা কবলু হেব না  ।                                                                                                                               
অতএব, েকহ  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  اْلجَ َماَعة  (আহলসুস�ুাহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় না থাকেল বঝুেত হেব েয, তার তাকওয়া ( ىوَ قْ تَ  ) বা 
আ�াহভীিত েনই (অথর্াৎ েস মুত্তাকী তথা পরেহজগার নেহ)  আর  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা                  َةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দল  েথেক ةقَ فُرْ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় থাকেল বঝুেত 
হেব েয, েস  َّةِ لَ الَ ض   তথা পথ ��তায় িনমি�ত আেছ (অথর্াৎ েস  َّلٌّ اض  তথা পথ �� বয্াি�) । 
কােজই , েয েকহ    َّةِ لَ الَ ض  তথা পথ ��তায় িনমি�ত আেছ তার নামাজ, েরাজা কবলু না হওয়া  
এেকবােরই িনতা�ই �াভািবক বয্াপার । কারণ, েয েকহ     َّةِ لَ الَ ض  তথা পথ ��তায় িনমি�ত 
েস   لااّ ض তথা পথ �� ।   َّالٌّ ض  তথা (পথ) �� বয্াি� েদাযখী । েযমন অ� অধয্ােয় িনে� 
বিণর্ত আস� তৃতীয় হািদস শরীফখানােত আমেদর নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  আবু 
মাসউদ নােম তাঁর একজন  সাহাবীেক (রািদআ�াহ আনহ) িফতনা স�েকর্  বলেলন--চতুথর্ হািদস 
শরীফঃ                                                             

                                                                  
َّ یإِ وَ  ةِ عَ امَ جَ الْ  و هللاِ  ىوَ قْ تَ بِ  ْیكلَ عَ                يَ ھِ  نَّ فإِ  ةَ قَ رْ فُ َوالْ  كَ ا

لالَ ضَ ال                                                                                                                            
                                                                                                  "ةِ لَ الَ ضَّ   ىلَ عَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  دمَّ خَ مُ  ةَ مَّ أُ  عَ مَ جْ یَ لِ  نْ یَكُ  مْ لَ  لَّ جَ  و زَّ عَ  هللاَ  إِنَّ  وَ 

. ينابرطلل یربالك معجملا يف ) )40901("                                                                                                    
অথর্ঃ-েতামােক আ�াহভীিত ও َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত হেব এবং   ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা 
দেল-উপদেল িবভ� হেয়    িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকেত হেব । আর িন�য়ই আ�াহ 
আযয্া ওয়া জা�া মুহা�াদ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক    َّلَةِ الَ ض  তথা (পথ) 
��তার উপর একি�ত করেবন না । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৪০৯০ ।                               উপেরা� হািদস শরীফ খানা েথেক এ 
কথা বুঝা েগল েয, মহান আ�াহ তাআ’লা সকল মসুিলম মানষুেক     َال ةِ لَ ضَّ  তথা পথ ��তার 
উপর একি�ত করেবন না ।                                                                   
এর অথর্ হল এ েয, েযেহতু  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  اْلَجَماعَ ة  
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক الْ فُ رْ قَ ة (ফুরকাত) তথা 31  দেল-উপদেল 

                                                 
31 >> উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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িবভ� হেয়  িবি�� হেয় যাওয়া হে�     َّةِ لَ الَ ض  তথা পথ ��তা েসেহতু সকল মসুিলম মানষুেক 
মহান আ�াহ তাআ’লা   ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় 
ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােম িবিভ� দেল-উপদেল 32   িবভ� কের িবি�� কের রাখেবন না। বরং মহান 
আ�াহ তাআ’লা দয়া বা করণাবশত: মসুিলম মানেুষর একিট অংশেক অবশয্ই সবর্দা " ةُ اعَ مَ جَ لْ ا " 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল  তথা   َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) নােম 
দলিটর উপর পণূর্ বহাল তিবয়েত রাখেবন।  এ দলিট স�েকর্   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  -------------------------------------

------                                                                                                                                                
�থম হািদস শরীফঃ   

 رُ مْ أَ  ىَ تِ أْ یَ  ىتَّ حَ  )ىذِ مِ رْ لتِّ ا ْم،ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ (مْ ھُ فَ الَ خَ  نْ مَ  مْ ھُ رُّ ضُ یَ  الَ  قِّ حَ الْ  ىلَ عَ  نَ یْ رِ ھِ َظا ىتِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ئِ اطَ  لُ اتَزَ  الَ "
دواد بوأ )2524( " ّ�ِ   (অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �িতি�ত  

থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা পযর্� এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান 
�িত করেত পারেব না” আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ 
আব ুদাউদ শরীেফ বিণর্ত  َمْ ھُ فَ لَ اخَ  نْ م  পিরবেতর্ مْ ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।      
                                                       
ি�তীয় হািদস শরীফঃ    

 )55171(ـ " ّ�ِ  رُ مْ أَ  ىَ تِ أْ یَ  ىَحتَّ  مْ ھُ لُ ذُ یَخْ   وْ أَ  مْ ھُ فَ الَ خَ  نْ مَ  نَ وْ لُ ابَ یُ  الَ  قِّ حَ لْ ا ىلَ عَ  ىتِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ َطائِ  الُ زَ تَ  الَ "
أحمد دنسم                   অথর্ঃ “আমার উ�েতর 

একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �িতি�ত  থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা পযর্� তারা তােদর 
িবেরাধীেদর পেরায়া করেব না” মসুনাদ ু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭১৫৫।                                                                                                                    
তৃতীয় হািদস শরীফঃ                                                                

 ـ ةِ مَ ایَ قِ لْ ا موْ یَ  ىلَ إِ  مْ ھُ  أَ وَ انَ نْ مَ  ىلَ عَ  ینَ رِ ھِ اظَ  قِّ حَ لْ ا ىلَ عَ  نَ وْ لُ تِ اقَ یُ  ءنَ يمِ لِ سْ مُ لا نَ مِ  ةُ َصابَ عِ  لُ َزاتَ  الَ "
دمحأ ندمس )42117(                                                                                                                    

অথর্ঃ- মসুলমানেদর একিট দল সবর্দাই সেতয্র জেনয্ যু� বা সং�াম চািলেয় যােব । তারা তােদর 
িবেরাধীেদর উপর িকয়ামত পযর্� িবজয়ী   থাকেব ।মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৭১২৪ ।                                                                                                                                                
সেতয্র উপর �িত�ত এ দলিট  মসুিলম িবে�র �েতয্কিট েদেশই িবেশষকের বাংলােদেশ েকউ েকউ 
“সু�ী” নাম ধারণ কের, আবার েকউ েকউ   "  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  اْلجَ مَ اعَ ة " (আহলু��ুাত ওআল 

                                                                                                                                   
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম দল-উপদেল<< 
 
32 >> উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম দল-উপদেল<< 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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জামাআত ” নাম ধারণ কের দিুট দেলর মােঝ--------------------------------  
                                                                                                                   
(১)  ُالْ َجمَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দলিটর কাঠােমা ও �কীয়তাসহ পণূর্ভােব না হেলও দলিটর েমাটােমািট গণাবলী পালন কের 
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  �দত্ত রায়-মতামত ,  ُاْالِ جْ تِ ھَ اد তথা গেবষণাল�  ُألسُّ نَّ ة(আসস�ুাহ) তথা 
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী  ُالْ جَ مَ اعَ ة 
(আল-জামাআ’ত) তথা  �নােম দলব (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اَعةِ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
সেবর্াৎকৃ� মসুিলমগেণর মােঝ ةُ َماعَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ  (আহলুসসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক একেযােগ �চার করেছ, বয্াপক �সােরর কাজ করেছ ।                                                           
                                                      
(২) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ -আল) الْ جَ مَ اعَ ةُ  �
জামাআ’ত)নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھ   (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  
েথেক اْلفُ ْرقَ ة (ফুরকাত) তথা 33  দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় থাকা  সবর্িনকৃ� 
মসুিলমগেণর মােঝ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিটেক একেযােগ �চার করেছ, বয্াপক �সােরর কাজ করেছ ।                                                        
তেব বাইতুলইি�িয়য্ন ইসলািম গেবষণা েক�্ (Baitulilliyeen Islamic Research Center), 
চরেগায়ালদী (েমঘনা নদীর পাড়), ম�েলরগাঁও, েসানারগাঁও, নারায়ণগ�  এর �িট�াতা-পিরচালক 
(অ� ��িলখক) " َعةُ امَ جَ لْ ا "   (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা   َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ   
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) নােম দলিটর পণূর্গণাবলী এবং কাঠােমা ও �কীয়তাসহ মসুিলম 
িবে�র �েতয্কিট েদেশই  "  ةَالثَ ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম  এবং  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর মােঝ " ةُ اعَ مَ جَ لْ ا "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা            

 নােম দলিটর বয্াপক �চার ও �সােরর( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 
সািবর্ক উেদয্াগ �হণ কেরেছ। মহান আ�াহ তাআ’লাই তাওিফকদাতা ।                                                                                                            
িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর)  ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম মানুষ বা মুসিলম উলামােকরামগণেনর মন-মি�ে� ও 
মগেজ এ কথািট বেুঝ আসেছনা বা েবাধগময্ হে�না েয,    ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা                    ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম  িবিভ� দেল-উপদেল   
িবভ� হেয়  িবি�� হেয় যাওয়া হে�     َّةِ لَ الَ ض  তথা পথ ��তা এবং পথ ��তায় িনমি�ত 
বয্াি� ( الٌّ ضَ  ) তথা পথ �� । এটা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 

                                                 
33 >> ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােম উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদেল<< 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ীর) ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু বা মুসিলম 
উলামােকরামগণেনর জনয্ মহা দভূর্ াগয্জনক অব�া ও েশষ পিরণিত অশভ । মহান আ�াহ তাআ’লা 
এেহন  দভূর্ াগয্জনক অব�া ও অশভ পিরণিত েথেক আমােদরেক র�া করন । আমীন!                                                 
অতএব, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপেরা� কতগেলা 
পিব� বাণীর ভাষয্ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  

 নােম দলিট করা ও মানা ফরজ এবং (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
ةُ عَ َماجَ الْ   (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 

জামাআ’ত) নােম দলিট তয্াগ কারী মসুিলম নেহ এবং বা�েব  েস মসুিলম পদবী িনেয় বহাল 
থাকেত না পারায় তার আমল-ইবাদত কবলু হেব না ।                                                                                                                   
এতসব সতকর্ তা দােনর পর উপেরা� পিরণিত েথেক র�া পাওয়ার জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা 
দয়াবশতঃ মুসিলম মানষুেক পূনরায় আহবান জািনেয় বেলন-" جَ ِمیْ عً ا وَ  الَ  تَ فَ رَّ قُ وْ ا  ِ  وَ اعْ تَ ِص مُ وْ ا بِ حَ بْ لِ  �َّ
" অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক ঐকয্ব�ভােব / এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-
উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ ।                     

                                                                
উপেরা� আয়ােত কািরমােত মসুিলম মানষুেক  এক দলব� হেয় থাকেত অথর্াৎ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলভু� 
হেয় থাকেত  আেদশ িদেয়েছন এবং িবিভ� নােম দেল-উপদেল িবভ� হেত িনেষধ কেরেছন । 
উপেরা� পিব� কুরআেনর বাণী েথেক এই বঝুা েগল েয, ةعَ امَ جَ لْ ا  (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলভু� হেয় থাকা ফরজ এবং  আহলসুস�ুাহ ওআল)    ةِ عَ َجَماالْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ  
জামাআ’ত)নােম দল েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হওয়া হারাম 
।                                                                                                                                 
মহান আ�াহ তাআ’লার  উ� িনেদর্শনািট ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” সেবর্াতকৃ� মসুিলম মানষু অ�ের অ�ের হবহ পালন কেরেছন, েমেন 
চেলেছন এবং তাঁরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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   َلُ ھْ أ 

 নােম দলিট ছাড়া অনয্ েকান দল কেরন িন(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال
।  কারণ, তাঁরা জােনন  মহান আ�াহ তাআ’লার বণী –("  َلِ بْ بِحَ  اوْ مُ ِص تَ عْ او  ِ اوْ قُ رَّ فَ تَ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ  
" অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া 
না” ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) েমাতােবক ওহীর মাধয্েম  আিদ� হেয়ই আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�েতর জনয্ ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা                    

 নােম একিট শরীয়তী তথা আইিন দল (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
�বতর্ ন কের েগেছন ।                                                                                                                        
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ওহীর িবষয়িট িন� বিণর্ত 
বাণীর মাধয্েম এভােব �কাশ কেরেছন ।                                                                                   
বািণিট এই------------------------------------------               

 مْ كُ رُ آَمُ  انَأَ  وَ "  : لَ قَا ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ ال نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ثِ رِ الحَ ا َعنِ             
)2763( ترمذيلان ــ سن ةِ عَ امَ لجَ اوُ  ةرَ جْ ھِ لْ او دُ اھَ جِ الْ  وَ  ةُ اعَ طَّ لا وَ  عُ مْ سَّ لا نَّ ھِ بِ  ىْ نِ رَ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ بِخَ                                                                                                                   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(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.  

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল  তথা  َةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত ) , সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।   
                                                                                 
উপেরা� হািদস শরীফখানার ৫ নং িবষয়িটেত  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা                

 দলিট করার জনয্ মহান আ�াহর ( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)    ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
আেদেশর ওহীর িবষয়িট  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর 
ি�য় উ�তেক অবিহত কের িদেয়েছন ।   َْعةُ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ 

  নােম দলিট উহার িনজ� সকল গণাবলী এবং (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ َماجَ لْ ا
কাঠােমা ও �কীয়তাসহ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী” পযর্� হবহ  িবদয্মান িছল  
।                                                                    
পরবত�েত ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠেন মহান আ�াহ তাআ’লা  
ও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেষধা�া>>("  َالَ  و 

قُ فَ تَ  اوْ رَّ  " অথর্ঃ- “এবং েতামরা দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”,  ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-
১০৩)<<থাকা সে�ও    َّةثَ َال الث نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পর   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " 
( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর) শর েথেকই ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা نَّ لا لُ ھْ أَ   নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ سُّ
দলিটর কম� হওয়ার,�কােশয্ বয্াপক �চার -�সার করার পিরবেতর্ "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    " ( আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর)” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মুসিলম মানষু 
কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম গিঠত  দেল-উপদেল  িবভ� হওয়ার 
�চলন শর হেয় যায় বা  �চলন শর হেত থােক ।                                                          

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর) ” 
শরেতই  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর) ” সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামা কতৃর্ ক ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র আিলমেদর পদা� ও 
দ�ৃা� অনসূরেন সবর্ �থম েয দল- উপদলিটর আিবভর্ াব হেয়েছ তা হে� “আহললু  হািদস” (  لُ ھْ أَ 

ثِ یْ دِ حَ لا ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” বেল।                                
                                                                                                                                                                           

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  ” (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ”) 
আিবভর্ ািবত এই “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ َحدِ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস”ই হে� 
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন িকয়ামত অবিধ আস�  মসুিলম জািতর 
মেধয্ ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম  َةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর মেধয্ িবভি� সৃি�র  এক “সদুরূ�সারী সবর্নাশী 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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�থম ঘৃনয্ বীজ” । এই “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ لحَ ا لُ أَھْ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস 
কতৃর্ ক দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম িবভি� সিৃ�র  ধারাবািহকতায় পরবত�কােল মসুিলম িবে�র সব 
জায়গায়ই ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠেনর সূ�পাত ঘটেত থােক । 
েযমনিট বতর্ মােন ল�য্ করা যাে�, ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম ((উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))<<  ইতয্ািদ দল-উপদল সৃি� হেয়েছ । 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  "   (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ”) 
আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ ِدیْ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটেক  
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন িকয়ামত অবিধ আস�  মসুিলম জািতর 
মেধয্ ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ 

 নােম দলিটর িভতর িবভি� সৃি�র  এক “সুদরূ�সারী(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا
সবর্নাশী �থম ঘৃনয্ বীজ” বলার কারন এই েয, দল-উপদল গঠেন মহান আ�াহ তাআ’লার এবং 
অমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেষধা�া>>(" وَ  الَ  تَ فَ رَّ قُ وْ ا " অথর্ঃ- “এবং 
েতামরা দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<থাকা সে�ও তারা 
দল গঠেনর পাশাপািশ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত 
ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ةُ َجَماعَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َلُ ھْ أ 

  " নােম দল নামধারীসহ দলব� না হেয় (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا
ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , 

তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত 
রায়-মতামত, دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত 
িস�া� ও মতবােদর এবং তাঁেদর �দত্ত িবিভ� প�িতর িবেরািধতা কের নতুনভােব মসুিলম জীবন 
পিরচালনা করার জনয্ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িবপরীত নতুন রায়-মতামত, ফতওয়া , 
িস�া� িদেয় মসুিলম সমােজ িবশৃ�লা, মতাৈনকয্ ও ফাসাদ সৃি� কের চলেছ ।  

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  "   (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ”) 
আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর অনসূারী 
মসুিলম মানষুগণ িনে� বিণর্ত িবষয়গেলােত (১) িবতর নামাজ পড়ার প�িত ও িবতর নামাজ 
আদােয়র প�িত �সে�    (২) নামাজ েশষ করার পেূবর্-পের দআু’ করা �সে� (৩) নামাজ 
েশষ করার পেূবর্-পের-নামােজর িভতর দাঁিড়েয় দআু’ করা �সে� (৪) িসজদাতুস সাহিয় (  ةُ دَ جْ سِ 

وِ ھسَّ لا )  তাশাহদ ও সালােমর পেূবর্ -পের এবং নামােজর পেূবর্ -পের করা �সে�  (৫) জমুআ’র 
নামাজসহ পাঁচ ওয়া� নামােজর পেূবর্-পের স�ুাত ও নফল নামাজ পড়া �সে� (৬) তারািবহ 
নামােজর রাকাআ’ত সংখয্া ২০ এর কম �সে�     (৭) পরুষ ও মিহলার ফরজ-নফল েয 
েকান নামাজ আদােয়র িনয়ম-নীিতেত পাথর্কয্ আেছ িবষয়িট �ীকার করা ইতয্ািদ িবষয়গেলােত "  
 আহলসুস�ুাহ ওআল)   أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর   خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن الثَّ َال ثَ ة
জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম 
উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� প�িতর িবেরািধতা কের থােক।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(১) "  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"   (আরযালুল কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহলুল  হািদস” ( ثِ ِدیْ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানুষগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّنَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন ও 
তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� প�িতর 
িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
(***)িবতর নামাজ �স�ঃ 
[ক] "  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"   (আরযালুল কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুি�গণ িবতর নামাজ পড়ার িবষেয় "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর    �দত্ত িবিভ� প�িতর 
িবেরািধতা কের �থেমই িবতর িহেসেব দাঁিড়েয় তাকবীর িদেয় বেুক হাত েরেখ পৃথক এক 
রাকাআ’ত এর িভতরই সরুা পেড়, সালােমর পেূবর্ দইু হাত েতােল দআু’-মনুাজাত কের, অতপর 
রকু-িসজদা কের, তাশাহেদর পর সালাম িফিরেয় উেঠ যায় । তােদর এরপ এক রাকাআ’তেক 
িকরেপ নামাজ বলা যায় । অথচ এক রাকাআ’ত বলেত েকান নামাজই েনই। এরপ অব�ােক শধ ু 
একিট  রাকাআ’ত এবং একিট িসজদাই বলা হেব । এরপ অব�ােক নামাজ বলা হেব না । কারন, 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সকল হািদস শরীেফই একসােথ 
দইু রাকাআ’তেক নামাজ বেলেছন,এক রাকাআ’তেক নামাজ বেলন িন ।এই িবষেয় িনে� কেয়কিট 
হািদস শরীফ উে�খ করা হল ।  
�থম হািদস শরীফ   

 يفِ   مُ لِّ سَ َوتُ  دُ َشھَّ تَ وَ  ،  ىنََمثْ  ىنَثْ مَ  ةُ الَ صَّ ال:" لَ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نَّ أَ   ِب،طَّلِ مٍ الْ  نِ عَ       
 الَ قَ  "ـ جٌ ادَ خِ  فَِھيَ  كَ لِ ذَ  عَلْ فْ یَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ، مَّ ھُ لَّ لا مَّ ھُ لَّ لا:  لُ قُوْ وتَ  ،كَ یْ دَ یَ  نِعُ قْ َوتُ  نُ كَ سْ مَ تَ وَ  سُ ءَ ابَ تَ وَ ، نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ 
َ كَ  ، ھِ َدیْ یَ  طَ سَ بَ فَ  ؟ عُ نَاقْ ْإلِ ا امَ  : ھُ لَ  تُ لْ قُ فَ  ، مْ عَ نَ : لَ اقَ  ؟ جٌ ادَ خِ  ھُ تُ الَ صَ  : تُ لْ قُ فَ  : ةُ بَ عْ شُ   دنسم " وْ عُ دْ یَ  ھُ نَّ أ

)80171(دحمأ  
অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া ,দরুব�ার ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর পর) দইু 
হাত (উপের) েতালা, আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া ! , অতএব, েয এটা করেবনা তা হেল 
(তার) নামাজ অস�ূণর্” ।                                                                                            
শবা (রািদআ�াহআনহ) বলেলন : আিম ব�াম : ُ صَ  (   ?তার নামাজ িক অস�ূণর্  )؟ اجٌ دَ خِ  ھُ الَت
িতিন (হযরত মতু্তািলব) বলেলন: হাঁ, আিম তােক (হযরত মতু্তািলবেক) বললাম: ) َ؟ اعُ نَقْ ْإلِ ا ام(   
ইকনা’ িক? িতিন তাঁর হাত �সািরত করেলন, েযন িতিন দআু’ করেছন” । মুসনাদ ুআহমাদ, 
হািদস শরীফ নং-১৭৮০১ । 
ি�তীয় হািদস শরীফ   

ُ  : الَ قَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  َعن ، ِس  ابّ عَ  نِ بْ  لِ ضْ اْلفَ  نِ ع الَة  يفِ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنََمثْ  ىنَثْ مَ  الصَّ
 الً بِ قْ تَ سْ مُ  لَّ جَ وَ  َعزَّ  كَ بِّ رَ  ىلَ إِ  امَ ھُ عُ فَ رْ تَ  : لُ وْ قُ یَ  كَ یْ یَدَ  عُ نِ تُقْ  مَّ ثُ  ، َكنُ  اسَ وتَ ، عُ شَّ خَ َوتَ  ، عُ رَّ ضَ تَ وَ  ، نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ 
)77791(دأحم دنسم" ـ جٌ ادَ خِ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذض لْ عَ فْ یَ  مْ لَ  نْ مِ فَ  اثٌ ثَالَ  ، بَّ رَ  ایَ  بَّ رَ  ایَ  : لُ وْ قُ تَ ،وَ  كَ ھَ جْ وَ  امَ ھِ نِ وْ طُ بُ بَ   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথর্ঃ- হযরত ফজল িবন আ�াস (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া , িমনিত করা(অননুয়-িবনয় করা), িবনীত হওয়া, (সালােমর পর) দইু হাত ) ِاعُ نَقْ اْإل(   
ইকনা’ করেব, িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) (  )اعُ نَقْ ْإلِ ا  ইকনা’র বয্াখয্া 
কের িতনবার বেলন: তুিম েতামার মখুম�লেক েকবলামখুী কের েতামার �ভূর িদেক দইু হাতেক 
উভয় হােতর েপট িদেয় (উপের) তুলেব, আর বলেব : ইয়া রব ইয়া রব ! , অতএব, েয এটা 
করেবনা তা হেল (তার) নামাজ অস�ূণর্” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭৯৭ ।    
উপের বিণর্ত দইুিট হািদস শরীফ েথেকই জানেত পারলাম েয, “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু 
রাকআ’ত, একরাকাআ’ত বলেত েকান নামাজ েনই । 
এখন িবতর নামাজ পড়ার প�িত বণর্না করব ।                                                                                                                                 
(***)[খ] িবতর নামাজ পড়ার প�িতঃ                                                                                             
দইু রাকাআ’ত নামােজর তাশাহদ পড়ার পর সালাম না িফিরেয় উেঠ দাঁিড়েয়  আেরা এক 
রাকাআ’ত িমিলেয় রকু-িসজদা কের তাশাহেদর পর সালাম িফিরেয় নামাজ েশষ করার নাম বা 
প�িতই হে� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফর 
বাণী অনসূাের  “িবতর নামাজ” ।                                                                                                                   
েযমন- “িবতর নামাজ” পড়ার প�িতিট বঝুার জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেয়কিট হািদস শরীফ িনে� উে�খ করব । 
�থম হািদস শরীফ   

َ فَ  رَ تْ وِ لْ ا بُّ حِ یُ  تْرٌ وِ  هللاَ  نَّ إِ  : مَ َسلَّ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  :لَ قَا،ّيٍ لِ عَ  نْ عَ   ـ نِ ْراقُ لْ ا لَ ھْ أَ  ایَ  اُروتِ وْ أ
)1421( أحمد مسند     অথর্ঃ-হযরত আলী (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: “িন�য়ই আ�াহ (তাআ’লা) িবেজাড়, িতিন িবেজাড়েক ভালবােসন, 
অতএব েতামরা িবতর(িবেজাড়)কর েহ কুরআেনর অনসূারীরা । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ 
নং-১২৪১ । 
ি�তীয় হািদস শরীফ   

 دمحأ دسنم  ـ لِ یْ لَّ ال نَ مِ  ةٍ عَ كْ رَ  رُ خِ آَ  رُ تْ وِ لْ ا : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا َعنِ  ، رَ مَ عُ  نِ بْ ا نْ عَ 
)1115(  

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: 
“িবতর হে� রাে�র েশষ এক রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫১১১ ।    
তৃতীয় হািদস শরীফ 

  ـ لِ یْ لَّ لا رِ خِ آَ  نْ مِ  ةُ عَ كْ رَ  رُ تْ وِ لْ َوا ىنَثْ مَ  ىنَثْ مَ  لِ یْ اللَّ  ةَ الَ صَ :  لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ ال نِ عَ  ، رَ مَ عُ  نْ عَ 
)2974( مدأح دسنم  

 অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: “রাে�র সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, আর িবতর হে� েশষ রাে�র এক 
রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪৯৭২ ।    
  চতুথর্ হািদস শরীফ   

 مْ كُ لَ  نَّ ھُ وَ  ضُ ئِ ارَ فَ  يَّ لَ عَ  نَّ ھُ  ثٌ الَ ثَ  لُ وْ یَقُ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ :  لَ اقَ  ، ِس  اَعبّ  نِ بْ  نِ ع
َحىلا ةُ الَ صَ وَ  رُ حْ نَّ ال و رُ تْ وِ لْ ا عٌوُّ طَ تَ  )8702( دمأح دنسم ـ ضُّ  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথর্ঃ-হযরত জােবর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ, িতনিট িবষয় আমার উপর ফরজ আর ওগেলা েতামােদর 
জনয্ ঐি�ক বা বাড়িত কাজ, তা হে� িবতর, নহর বা কুরবানী ও েদাহার নামাজ । মসুনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-২০৭৮ ।    
প�ম হািদস শরীফ   

 ، رْ تِ وْ یُ لْ فَ  لِ یْ لَّ ابِ  مَ وْ قُ یَ  الَّ  أَنْ  مْ كُ نْ مِ  افَ خَ  نْ مَ : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ  : قَالَ ، رٍ بِ اجَ  نعَ 
 دنمس ـ لُ ضَ فْ أَ  كَ لِ ذَ وَ ، ةٌ رَ وْ َمْحضُ  لِ یْ لَّ ا رِ خِ آَ  ةَ ءَ ارَ قِ  نَّ إِ فَ ، لِ یْ الَّ  رِ خِ آَ  نْ مِ  رْ تِ وْ یُ لْ فَ  مٍ ِقَیابِ  مْ ْنكُ مِ  عَ مِ طَ  نْ مَ ،وَ  مٍ انَیَ  مَّ ثُ 

)84831(  حمدأ  
অথর্ঃ-হযরত জােবর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ, েতামােদর েয েকহই এই ভয় কের েয, রাে� উঠেত পারেব 
না েস িবতর কের িনক, তারপর ঘমুােব, আর েয রাে� উঠেত পারেব আশা কের েস েশষ রাে� 
িবতর কের িনেব, কারন, িন�য়ই রাে�র িকরাআত পড়ার সমেয় (কুরআন েতলাওয়াত করার 
সমেয়) কলব উপি�ত থােক। ওটাই উত্তম ।মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৩৮৪৮ ।    
ছ্� হািদস শরীফ   

َ فَ  ْبحِ صُّ لا تَ ِخفْ  اذَ إِ فَ  ، ىنَثْ مَ  ىثْنَمَ  لِ یْ لَّ لا ةَ الَ صَ  : لَ اقَ  لَّمَ سَ  و ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا نِ عَ  ، رَ مَ عُ  نْ عَ   رْ تِ وْ أ
)4249(دمحأ دنسم ـ ةٍ دَ حِ اوَ بِ   

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: 
“রাে�র সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, যখন তুিম সবুেহর ভয় করেব (ফজর 
নামােজর সময় হেয় যােব ভয় করেব তখন এক রাকাআ’ত িবতর কের িনেব । মসুনাদ ুআহমাদ, 
হািদস শরীফ নং-৪৯৪২ ।                                                                 
স�ম হািদস শরীফ 

 يذِ رمِ التِّ  نُ نس نَىَمثْ  ىنَثْ مَ  رِ  اھَ نَّ لا وَ  لِ یْ لَّ لا ةَ الَ صَ :  الَ قَ  مَ َسلَّ  و ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ ال نِ عَ  ، رَ ُعمَ  نْ عَ 
)759(  

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: 
“রা� ও িদেনর সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, সনুানতুিতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-
৫৯৭ ।                                                                 
 
 [গ] উপেরাি�িখত �থম হািদস শরীফ েথেক   স�ম হািদস শরীফ পযর্� সকল হািদস 
শরীফগেলােতই িদন-রাে�র নামাজসমেূহর রাকাআ’ত সংখয্া েজাড় ( عُ فْ شَّ لأَ  ) িহেসেব একসােথ দইু দইু 
রাকাআ’ত উে�খ করা হেয়েছ । েজাড় ( عُ فْ لشَّ أَ  ) সংখয্া িহেসেব একসােথ দইু রাকাআ’তেক নামাজ 
বলা হেয়েছ । েকান হািদস শরীেফই পৃথকভােব এক রাকাআ’েক নামাজ বলা হয় িন । এমনিক 
পাঁচ ওয়া� ফরজ নামাজসমূেহর রাকাআ’তও দইু দইু রাকাআ’ত কেরই অবতীনর্ হেয়েছ। পরবত�েত 
ফরজ ও নফল নামাজসমূেহর েকানিটেত দইু রাকাআ’ত, েকানিটেত এক রাকাআ’ত বৃি� করা 
হেয়েছ । আবার েকানিটেত েকান রাকাআ’তই বৃি� করা হয়িন । েযমন হািদস শরীেফ আেছ – 
অ�ম হািদস শরীফ   

  ىلَ إِ  جرَ خَ  امَّ لَ فَ  نِ یْ تَ عَ َركْ  نِ یْ تَ َرْكعَ  ةَ َمكَّ بِ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال ىلَ عَ  ةُ الَ صَّ لا تِ ضَ رِ فُ :  تْ لَ اقَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
)6961(يقِ ھَ یْ بَ لْ لِ  ىرَ بْ كُ لْ ا نُ نسُّ لأ ــ نِ تَیْ عَ َركْ  رِ فَ شَّ ال ةُ الَ صَ  تْ رَّ قِ أُ وَ  ،اعً بَ رْ أَ  َضتْ رِ فُ  ةِ نَیْ َمدِ لْ ا              

                          অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িতিন বেলন : ম�ােত  নবী সা�া�াহ          আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দইু রাকাআ’ত  
দইু রাকাআ’ত কের নামাজ ফরজ হরা হেয়েছ । যখন িতিন মদীনায় েগেলন তখন চার ফরজ করা 
হেয়েছ ।আর সফেরর নামাজ দইু রাকাআ’ত ই ি�র রেয় েগেছ ।আস-সুনানলু কুবরা, বায়হাকী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৬৯৬ ।                                                      
েযমন- েজাহর, আসর ও ইশার নামাজসমেূহ দইু দইু রাকাআ’ত বৃি� কের চার চার রাকাআ’ত 
করা  হেয়েছ, মাগিরব নামােজ এক রাকাআ’ত বৃি� কের িতন রাকাআ’ত করা  হেয়েছ, এবং 
ফজর নামােজ েকান রাকাআ’তই বৃি� করা হয়িন । মাগিরব নামােজ এক রাকাআ’ত বৃি� করায় 
িবেজাড় ) رُ تْ وِ لْ أ(  সংখয্া িহেসেব  মাগিরব নামাজেক িদেনর িবতর বলা হেয়েছ ।পাশাপািশ মাগিরব 
নামােজর নয্ায় িবেজাড়  সংখয্া িহেসেব রাে�র েকান একিট নামাজেক িবতর করেত বলা ) رُ تْ وِ لْ أ ( 
হেয়েছ । িনে� বিণর্ত নবম হািদস শরীফ ও দশম হািদস শরীফ�েয় এই িবষয়িটর বণর্না আেছ ।  
 
নবম হািদস শরীফ   

 و ةَ نَیْ دِ مَ الْ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  يُّ بِ نَ مَ دِ قَ  امَّ لَ فَ  ، نِ تَیْ عَ كْ رَ  ةُ الَ صَّ لا تِ ضَ رِ فُ  امَ  لَ وَّ أَ  نَّ إِ : تْ لَ اقَ  َشةَ ئِ اعَ  نْ عَ 
َ مَ طْ إِ    )8961(يقِ ْیھَ بَ لْ لِ  ىرَ بْ كُ لْ ا نُ نسُّ لأ ــ رٌ تْ وِ  اھَ نَّ ِألَ  ِربِ غْ مَ الْ  رَ یْ غَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   دَ ازَ  نَّ أ

অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেল: �থেম দইু রাকাআ’ত নামাজ 
ফরজ করা হেয়েছ । যখন আ�াহর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিদনা আসেলন এবং 
�শাি� লাভ করেলন  মাগিরব নামাজ বয্তীত (অনয্ানয্ নামােজ) দইু রাকাআ’ত কের বৃি� করা 
হেয়েছ । কারণ, মাগিরব নামাজ হে� িবতর । সনুান ুকুবরা, বায়হাকী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৬৯৮ । মাগিরব নামাজ েয িবতর তা িনে� বিণর্ত দশম হািদস শরীফ , একাদশ হািদস 
শরীফ ,�াদশ হািদস শরীফ এবং  এেয়াদশ হািদস শরীেফ আেরা �� কের বণর্না করা হেয়েছ ।   
দশম হািদস শরীফ   
 

 ةَ نَیْ َمدِ لْ ا  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  لَّىصَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ِدمَ قَ  امَّ لَ فَ  ةَ َمكَّ بِ  تَْینِ عَ َركْ  نِ یْ تَ َرْكعَ  ةُ الَ صَّ لا تِ ضَ رِ فُ :  َلتْ اقَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
                                                                       )67226(مدحأ دنسم ـا ـھَ تِ قَِرأَ  لِ ُطوْ لِ ِر جْ اْلفَ  ةَ الَ صَ  وّ  رِ  اھَ نَّ لا رٌ ِوتْ  اھَ نَّ فَإِ  بِ رِ غْ مَ الْ  إِالَّ  نِ یْ تَ عَ َركْ  نِ تَیْ عَ كْ رَ َمَع ُكّلِ  دَ ازَ 

অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: ম�ােত দইু দইু রাকাআ’ত 
নামাজ ফরজ করা হেয়েছ । যখন রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিদনায় আসেলন 
মাগিরব নামাজ বয্তীত (অনয্ানয্ নামােজ) �েতয্ক দইু রাকাআ’েতর সােথ দইু রাকাআ’ত কের 
বৃি� কেরেছন, কারণ, মাগিরব নামাজ হে� িবতর এবং ফজর নামােজর দীঘর্ িকরাআেতর কারেণ 
ফজর নামােজ দইু রাকাআ’ত বৃি� কেরন িন  । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৬৬৭২ ।   
                                                                                                                  
একাদশ হািদস শরীফ 
 

 هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ َكا قَاَلتْ   رٌ ِوتْ  اھَ نَّ ِألَ  اثَالَثً  تِ ضَ رِ فُ   ِربِ غْ مَ الْ  الَّ إِ  ِتَْینِ عَ َركْ  نِ یْ تَ َرْكعَ  ةُ الَ صَّ لا تِ ضَ رِ فُ :  تْ لَ اقَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
 بِ رِ غْ مَ لْ ا الَّ إِ  نِ یْ تَ عَ َركْ  نِ تَیْ َرْكعَ  ُكّلِ عَ مَ  دَ ازَ  امَ  أَقَ فَإِذَ  ِربِ غْ مَ لْ ا الَّ إِ  ِى لَ وْ اْألُ  ةَ ّصالَ ال ىَصلَّ   رَ فَ  َساذَ إِ   مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  لَّىصَ 

     )32962(مدحأ دمسن ـا ـا ُل ِفْیھَ وِّ یُطَ ا نّھَ  ِألَ حَ بْ صُّ الو رٌ ِوتْ  اھَ نَّ ِألَ 
অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: মাগিরব নামাজ বয্তীত দইু 
দইু রাকাআ’ত নামাজ ফরজ করা হেয়েছ, এটা মাগিরব নামাজ) িতন রাকাআ’ত ফরজ করা 
হেয়েছ, েকন না, এটা হে� িবতর। িতিন বেলন:  যখন রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 মিদনায় সফের েযেতন তখন িতিন মাগিরব বয্াতীত (সব নামাজই) �থম অব�ার নামাজ 
পড়েতন(দইু দইু রাকাআ’ত নামাজ পড়েতন) ।আবার যখন মুকীম হেতন মাগিরব নামাজ বয্তীত 
(অনয্ানয্ নামােজ) �েতয্ক দইু রাকাআ’েতর সােথ দইু রাকাআ’ত কের বৃি� করেতন ।,কারণ, 
মাগিরব নামাজ হে� িবতর এবং �ভােতর নামােজ িকরাআেত দীঘর্ করেতন  । মুসনাদ ুআহমাদ, 
হািদস শরীফ নং-২৬৯২৩।  
 
�াদশ হািদস শরীফ                                                                                                           

َ فَ  رِ  اھَ نَّ لا رُ تْ وِ  بِ رِ َمغْ الْ  ةُ الَ صَ  : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا نِ عَ  ،رَ مَ عُ  نْ عَ  ةَ الَ صَ  اورُ تِ وْ أ  
)9414(مدحأ دنمس، لِ یْ لَّ ال   

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:  
মাগিরব নামাজ হে� িদেনর িবতর, অতএব, েতামরা রাে�র নামােজর িবতর কর । মুসনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪৬৪১ ।   একই িবষয় সামানয্ শে�র পাথর্েকয্ রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:                                                                                                                
এেয়াদশ হািদস শরীফ   
 

 معجمال ــ" بِ ْغرِ مَ الْ  الَثِ ثَ كَ  ثٌ الَ ثَ  رُ تْ وِ أَلْ  ": مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ  : تْ الَ قَ  ، ةَ شَ َعائِ  َعنْ 
)1707( يناربِلط األوسط  

অথর্ঃ- হযরত আিয়শা (রািদআ�াহআনহা) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: মাগিরেবর িতন রাকাআ’েতর নয্য় িবতর িতন রাকাআ’ত । আল-ম’ুজামলু আওসাত, 
তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৭১৭০ ।                                                                                   
 
[ঘ] উপের বিণর্ত নবম হািদস শরীফ , দশম হািদস শরীফ, একাদশ হািদস ও �াদশ হািদস 
শরীেফ  িকভােব একিট নামাজেক িবতর (িবেজাড়) করেত হয় তা মাগিরব নামাজেক িদেনর 
িবতর এবং মাগিরেবর িতন রাকাআ’েতর নয্য় িবতর িতন রাকাআ’ত বেল উে�খ কের আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�তেক মাগিরব নামােজর 
নয্ায় িবেজাড়  সংখয্া িহেসেব রাে�র নামােজর িবতর করার প�িত িশখাইয়ােছন ।  ) رُ تْ وِ ألْ  ( 
মাগিরব নামাজেক িবতর করেত েযমন পৃথকভােব এক রাকাআ’ত না পেড় বরং একসােথ এক 
রাকাআ’ত িমিলেয় িবতর করা হয়, িঠক েতমিনভােব রাে�র েকান দইু রাকাআ’ত নামােজর সােথ 
এক রাকাআ’ত িমিলেয় িবতর করেত হেব । এইভােব মাগিরব নামােজর নয্ায় রাে� েকান এক 
সমেয় দইু রাকাআ’ত নামােজর পর তাশাহদ পেড় সালােমর পেূবর্ বসা েথেক উেঠ দাঁিড়েয় িমিলেয় 
এক রাকাআ’ত িবতর করেত হেব বরং পৃথকভােব নেহ । এটাই িবতর নামাজ পড়ার প�িত । 
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), 
তােবঈন ওতােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ উপেরাি�িখত 
�থম হািদস শরীফ েথেক  দশম হািদস শরীফ পযর্� সকল হািদস শরীফগেলােত বিণর্ত িনয়ম েমেন 
িগেয়েছন ।িক� "  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   (আরযাললু কুরিন)  তথা  সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর) আিবভর্ ািবত “আহলুল  হািদস”  ( ثِ یْ دِ حَ ال أَْھلُ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারীরা উপেরাি�িখত হািদস শরীফগেলার িবপরীেত মনগড়া নতুন প�িত উ�াবন 
কেরেছন । আেরা একিট আ�যর্ বয্াপার এই েয, “আহলুল  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর অনসূারীরা িনে� বিণর্ত একাদশ হািদস শরীেফর   িবপরীত 
এক রাকাআ’ত িবতেরর িভতরই তাশাহদ ও সালােমর পেুবর্ই দাঁিড়েয় দইু হাত উপের  েতােল দআু’ 
কের । অথচ এটা েকান হািদস শরীেফই েনই । কারন, এই এক রাতাআ’তেক নামাজ িহেসেব 
পড়ার প�িত েতা েকান হািদস শরীেফ েনই । এইরপ একিট রকু-িসজদােক শধ ুএক রাকাআ’ত 
ও এক িসজদাই বলা হেব । নামাজ বলা হেব না । 
উপের বিণর্ত নবম হািদস শরীফ ও দশম হািদস শরীফ�েয়র মাধয্েম িবতর নামাজ পড়ার প�িত 
বণর্না করা হেয়েছ । উপের বিণর্ত নবম হািদস শরীফ ও দশম হািদস শরীফ�েয়র মাধয্েম িবতর 
নামাজ পড়ার প�িতিটর বয্াখয্া আেরা একটু পির�ার করার জনয্ িনে� কেয়কখানা হািদস শরীফ 
উে�খ করা হল । 
চতুদর্শ হািদস 
শরীফ                                                             
 هللاُ  ىَصلَّ  ّيِ بِ نَّ لا ىلَ إِ  لٌ جُ رَ  ءَ اجَ  :لاقَ  ، رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ                                  

 حَ بْ صُّ لا تَ فْ خِ  اذَ إِ ،فَ  نِ یْ تَ عَ َركْ  لِّ كُ  يْ فِ  مُ لِّ سَ تُ  ىنَثْ مَ  ىنَثْ مَ  لِ یْ لَّ ال ةَ َصالَ  :لَ قَافَ  لِ یْ اللَّ  ةَ الَ صَ  نْ عَ  ھُ لَ أَ سَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ 
)8519( ـ اھَ لَ قَبْ  َما كَ لَ  رُ تِ وْ تُ  ةٌ عَ كْ رَ  لِّ صَ فَ   

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, একজন েলাক নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস তাঁেক  রাে�র নামাজ স�েকর্  িজ�াসা করল, িতিন 
(রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)  বলেলন, “রাে�র সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু 
রাকআ’ত, �েতয্ক দইু রাকাআ’েতই সালাম িফরােব , েতামােদর েয েকহ (�েতয্েকই) দইু দইু 
রাকাআ’ত কের নামাজ পড়েব, যখন তুিম  সবুেহর ভয় করেব (ফজর নামােজর সময় হেয় যােব 
ভয় করেব ) তখন তুিম এক রাকাআ’ত পড়েব যা েতামার পেূবর্র নামাজেক িবতর করেব। 
মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫১৯৮ ।     
উপের বিণর্ত নবম হািদস শরীফ ও দশম হািদস শরীফখানা�েয়র মাধয্েম এক রাকাআ’ত িবতর 
পেূবর্র দইু রাকাআত নামােজর সােথই িমলাইয়া পড়েত হেব �� হেয় েগল ।   
 
প�দশ হািদস শরীফ   

)6661( ينبراطلِ  سطاألو عجمملا ــ  ـرِ تْ وِ لْ أَ  تَيْ عَ كْ رَ ى ُم فِ یَُسلِّ  َكاَن الَ  مَ لَّ سَ  و ْیھِ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ ال نَّ أَ  ، ةَ شَ ئِ اعَ  نْ عَ   
অথর্ঃ- হযরত আিয়শা (রািদআ�াহআনহা) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা “িবতেরর দইু রাকাআ’েত সালাম িফরােতন না” । আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী, 
হািদস শরীফ নং-৬৬৬১ । 
এেয়াদশ হািদস শরীফখানােত একথা বলা হেয়েছ েয, িবতেরর দইু রাকাআ’েত নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা সালাম িফরােতন না । এেত �মাণ হয় েয, িতন রাকাআ’েতর সমি�ই হে� 
িবতর নামাজ । দইু রাকাআ’ত নামাজ পেড় তাশাহদ পেড় সালাম না িফিরেয় উেঠ আেরা এক 
রাকাআ’ত িমিলেয় েমাট িতন রাকাআ’ত পেড় বেস তাশাহদ, দরদ ও েদায়া পেড় সালাম িফিরেয় 
িবতর নামাজ সমা� করেত হেব । এটাই হে� িবতর নামাজ পড়ার প�িত । 
 
ষ�দশ হািদস শরীফ   

 نْ مِ  غَ رُ فْ یَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  وعُ یَدْ  ھِ یْ یَدَ  اعً فِ ارَ  الً جُ رَ  ىأَ رَ وَ  ، رِ یْ بَ زُّ لا نَ بْ  هللاِ  دَ َعب تُ یْ أَ رَ  :لَ اقَ  يَ حْ یَ  يْ بِ أَ  نُ بْ  دِ مَّ حَ مُ  نْ عَ 
  ، اھَ ِمنْ  ھِ تِ الَ صَ  ِمنْ  غَ رَ فَ  امَّ لَ ،ف ھِ تِ الَ صَ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 ـ ریبكال معجملا " ھِ تِ الَ صَ  نْ مِ  غَ رَ فْ یَ  ىتَّ حَ  ، ھِ یْ دَ یَ  عْ فَ رْ یَ  نْ ثكیَ  مْ لَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ إِ " :لَ اقَ 
)09( ـ  

অথর্ঃ-মহুা�দ িবন ইয়াহইয়া েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম আ�ু�াহ িবন জবুাইরেক েদেখিছ এবং 
িতিনও একজন েলাকেক নামাজ সমা� করার পেূবর্ দইু হাত উপের েতােল দআু’ করেত েদেখেছন, 
যখন েস নামাজ েশষ করল, তখন িতিন বলেলন: “ িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা নামাজ েশষ করা পযর্� উপের দইু হাত তুলেতন না । ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৯০ ।                                                                                                        
উপের বিণর্ত চতুদর্শ হািদস শরীেফর মাধয্েম এই কথাও �মািণত হল েয, েয েকান নামাজ েশষ 
করার পেূবর্ দইু হাত উপের েতােল দআু’ করা যােব না । 
 
(***)িবতর নামাজ আদােয়র প�িতঃ                                                                                        
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�তেক মাগিরেবর ফরজ নামাজেক 
িদেনর িবতর েঘাষণা কের িবতর নামাজ পড়ার প�িতেক “মেডল” িহেসেব উপ�াপন কের মাগিরব 
নামােজর নয্ায়ই দইু রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় িবতর নামাজ পড়ার প�িত 
িশখাইয়ােছন । আিম এখােন আেরা ছয়খানা হািদস শরীফ উপ�াপন কের রাে�র  নফল নামাজেক 
মাগিরব নামােজর নয্ায়ই দইু রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় িবতর নামাজ পড়েত হেব 
মেমর্ দইু রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় িতন রাকাআ’ত , চার রাকাআ’েতর সােথ এক 
রাকাআ’ত িমিলেয় পাঁচ রাকাআ’ত, ছয় রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় সাত 
রাকাআ’ত, আট রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয় নয় রাকাআ’ত অথবা আট 
রাকাআেতর সােথ িতন রাকাআ’ত িমিলেয় এগার রাকাআ’ত, এইভােবই রাকাআ’েতর সংখয্া বািড়েয় 
েজাড় সংখয্ায�ু নামােজর সােথ এক রাকাআ’ত কের িমিলেয় িমিলেয় িবেজাড় কের েতর সংখয্া 
পিরমাণ িবতর করাই হে�  “িবতর নামাজ পড়ার প�িত” ।কারণ, আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা সাধারণত: েতর রাকাআ’েতর েবশী িবতর নামাজ পড়েতন না  এবং সাত 
রাকাআ’েতর কম িবতর নামাজ পড়েতন না । উহাই হে� “  ُّةِ نَّ الس  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়ম 
। এই “ ةِ نَّ سُّ ال  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়ম মানাই আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর উপর ফরজ । এটা এ জনয্ েয, েযই “ ةِ نَّ سُّ ال  ” (আস-স�ুাহ)  
তথা িনয়েমর উপর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং তাঁর 
সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম)  জীবেনর েশষ পযর্� �ায়ী িছেলন উহাই হে�  ُةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ س  (স�ুাতুল 
কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম । “  ُّةِ نَّ الس  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়ম এবং  ُةٌ مَ قَائِ  ةٌ نَّ س  
(স�ুাতুল কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম স�েকর্  িব�ািরত জানেত  َِمعْ رِ فَ ةُ  أَ ھْ لِ  السُّ نَّ ةِ  َوالْ جَ مَ اعَ ة 
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) এর পিরচয়  পবর্ ��বয্ । 
 িনে� ০৭িট (সাতিট) হািদস শরীফ উপ�াপন কের উদাহরণ িদি� ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                                                                                      
�থম হািদস শরীফঃ 

 مٍ الَ كَ بِ  الَ  وَ  مٍ الَ سِ بِ  لُ ِص فْ یَ  الَ  عٍ بْ سَ بِ  وَ  ٍس مْ خَ بِ  تِرُ وْ یُ  مَ لَّ سَ  و ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ اكَ  تْ لَ اقَ  ةَ مَ لْ سَ  مِّ أُ  نْ عَ 
)1471(  

অথর্ঃ হযরত উে� সালমা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেল:  রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা পাঁচ এবং সাত রাকাআ’ত িবতর করেতন, এর মােঝ সালাম িদেয় এবং 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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কথা-বাতর্ া িদেয় পৃথক করেতন না । সনুান ুনাসাই, হািদস শরীফ নং-১৭১৪ ।                                                 
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 بِْسِلْیمٍ  نَّ ھُ نَیْ بَ  ْفِصلُ یَ  الَ  ٍس مْ خَ بِ  وَ  عٍ بْ بِسَ  رُ تِ وْ یُ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ َرسُ  نَ اكَ  تْ لَ اقَ  ةَ مَ لْ سَ  مِّ أُ  نْ عَ 
)5171(  

 অথর্ঃ হযরত উে� সালমা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা সাত অথবা পাঁচ রাকাআ’ত িবতর করেতন, এর মােঝ সালাম িদেয় পৃথক 
করেতন না । সনুান ুনাসাই, হািদস শরীফ নং-১৭১৫ । 
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

 ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ   ىلَّ صَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا ْوجُ زَ  ةَ نَُموْ یْ مَ  يتِ َخالَ  دَ نْ عِ  تُّ بِ : الَ قَ  ، ٍس ابَّ عَ  إِْبنِ  نْ عَ 
 َمةً لِ كَ  وْ أَ  ، مُ یْ لَ غُ الْ  مَ انَ فَقَالَ  اعً بَ رْ أَ  ىلَّ فَصَ  امَ قَ  مَّ ثُ  ، امَ نَ مَّ ثُ ، اعً بَ رْ أَ  ىلَّ صَ فَ  ءَ اجَ  مَّ ثُ  ، اءَ شَ اْلعِ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ 
 ىتَّ حَ  مَ انَ ثُمَّ  ، ْینِ تَ عَ كْ رَ  ثُمَّ  ، تٍ ْكعَارَ  سَ مْ خَ  ىلَّ صَ  مَّ ثُ  نِھِ یْ مِ یَ  نْ عَ  يْ نِ لَ عَ جَ فَ  هِ رِ اسَ یَ  نْ عَ  تُ مْ قُ فَ  تُ ئْ فَجِ  لَ اقَ  اھَ وَ حْ نَ

  )1323( دَ مَ حْ أَ  دُ نَُمسْ  ـ ةِ الَ صَّ لا ىلَ إِ  َرجَ خَ  ثُمَّ  ةَ طَ یْ طِ خَ  وْ أَ  ةَ طَ یْ طِ غَ  تُ عْ مِ سَ 
অথর্ঃ- হযরত ইবন ু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ী আমার খালা মায়মুনার  িনকট রাি� যাপন করলাম , 
রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইশার নামাজ পড়েলন, তারপর এেস চার রাকাআ’ত 
নামাজ পেড় বলেলন েছাট বালকিট ঘেুম েগল অথবা এরপ েকান বাকয্ বলেলন, িতিন (ইবন ু
আ�াস)বলেলন, আিম এেস তাঁর বাম িদেক দাঁড়ােল িতিন আমােক তাঁর ডান িদেক �াপন কেলন 
। অতপর পাঁচ রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন, তারপর দইু রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন, তারপর িতিন 
ঘিুমেয় পরেল আিম তাঁর নােকর ডাক শনলাম, তারপর িতিন নামােজর িদেক েবর হেলন ।মসুনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩২৩১ ।  
চতৃথর্ হািদস শরীফঃ 

 و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ مِ  كَ تِلْ  َھاتَ ْیلَ لَ  تُ دْ جَ وَ فَ  اھَ دَ نْ عِ  تُّ بِ فَ  ةَ نَوْ مُ یْ مَ  يتِ الَ خَ  تُ یْ تَ أَ  : لَ قَا ، ٍس بَّاعَ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
 أََدمٍ  نْ مِ  ةٍ دَ َساوِ  ىَعلَ  ھُ سَ أْ رَ  عَ ضَ وَ فَ  ھُ تَ یْ بَ  لَ خَ دَ  مَّ ثُ  ، ءَ اشَ عِ لْ ا مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ىَصلَّ فَ  مَ لَّ سَ 
 ذَاإِ فَ ، رَ ظَ نَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  َرُسْولُ  ظَ قَ یْ ْستَ افَ  اْنھَ مِّ  یَةٍ حِ نَا ىلَ عَ  يسِ أْ رَ  تُ عْ ضَ وَ فَ  تُ ئْ جِ فَ  فٌ یْ لِ  اھَ وُ شْ حَ 
 ىلَّ صَ  هللاِ  ْولُ سُ رَ  مَ اقَ فَ  ءَ اثَ لَ ثُ  لَ اقَ  وْ أَ  ، لِ یْ لَّ ا رُ طْ شَ  َھبَ ذَ  دْ َوقَ  ظَ قَ یْ ْستَ إِ  مَّ ثُ  ، مَ انَ ىتَّ حَ  رَ بَّ كَ وَ  حَ بَّ سَ فَ  دَ اعَ فَ  لٌ یْ لَ  ْیھِ لَ عَ 
 اثً الَ ثَ  قَ شَ نْ تَ سْ إِ  وَ  اثً الَ ثَ  ضَ مَ ضْ مَ فَ  ءٌ امَ  َھایْ فِ  بٍ جْ شَ  ىلَ عَ  بَةٍ رْ قِ  ىلإِ  ءَ اجَ  مَّ ثُ  ، ھُ تَ َحاجَ  ىقَضَ فَ  مَ لَّ سَ  و ْیھِ لَ عَ  هللاُ 

 الَ قَ  ھُ َحِسْبتُ  دُ یْ زِ یَ  لَ اقَ   ْیھِ مَ دَ قَ  لَ َغسَ  مَّ ثُ  ، ةً رَّ مَ  ھِ یْ نَذْ أُ  وَ  ِسھِ أْ رَ بِ  حَ سَ مَ وَ  اثً الَ ثَ  اثً الَ ثَ  ھِ یْ عَ اِذرَ وَ  اثً الَ ثَ  ھُ ھَ جْ وَ  لَ َوَغسَ 
 ھِ تِ الَ صَ بِ  ىلَّ صَ أُ  دُ یْ رِ أُ  اأَنَوَ  هِ رِ اسَ یَ  نْ عَ  تُ مْ قُ فَ  تُ ءْ جِ  مَّ ثُ  ،عَ نَ صَ  امَ كَ  تُ عْ نََوصَ  تُ مْ قُ فَ  هُ الَّ صَ مُ  يتَ أَ  ثُمَّ  ، اثً الَ ثَ  اثً الَ ثَ 
َ فَ   يْ نِ أُذْ بِ  ذَ خَ فَأَ  ھنَیْ مِ یَ  تَ فَ لَ  ھِ تِ الَ صَ بِ  ىلِّ صَ أُ  نْ أَ  أُِرْیدُ  ينِّ أَ  فَ رَ عَ  َذاإِ  ىتَّ حَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ ھَ مْ أ
َ فَ   الَمَّ فَ  نِ یْ تَ عَ َركْ  ًال یْ لَ  ھِ یْ لَ عَ  نَّ أَ  ىارَ  امَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  ْولُ سُ رَ   ىلَّ صَ فَ  ھِ نِ یْ مِ یَ  نْ عَ  يْ نِ مَ اقَ أَ  ىتَّ حَ  يْ نِ رَ ادَ أ

 مَّ ثُ  ، ْینِ تَ عَ كْ رَ  ىلَّ صَ فَ  مَ اقَ  رُ جْ فَ الْ   ءَ اضَ أَ   اذَ إِ   ىتَّ حَ  ةِ عَ بِ اسَّ لابِ  رَ تَ وْ أَ  اتٍ عَ كْ رَ  تَّ سِ  ىلَّ صَ فَ  نَادَ  دْ قَ  رَ جْ فَ لْ ا أَنَّ  نَّ ظَ 
َ فَ  لٌ الَ بِ  اءَ جَ  مَّ ثُ  ، ھُ ْیخَ فَخِ  تُ عْ مِ سَ  ىتَّ حَ  مَ فَنَا ھُ بَ َجنْ  عَ ضَ وَ   نِ بْ  دِ یْ َسعِ لِ  تُ فَقُلْ  اءً مَ  سَّ مَ امَ وَ  لَّىصَ فَ  جَ رَ فَخَ  ةِ الَ صَّ لابِ  ھُ نَذَ أ
 الَ ،وَ  كَ لَ  نْ سَ یْ لَ  اھَ نَّ إِ  ھْ مَ  لَ اقَ فَ  اٍس بَّ عَ  نِ بْ ِإلِ  ذَاكَ  تُ لْ قُ  دْ قَ لَ  �ِ أوَ  امَ أَ  رِ یْ بَ جُ  نِ بْ  دُ یْ عِ سَ  قَالَ فَ  اذَ ھَ  نَ سَ حْ أَ  َما رِ یْ بَ جُ 

)9553( دَ مَ حْ أَ  دُ نَسْ مُ  ـ ظُ ْحفَ یُ  انَ كَ  إِنَّھُ  مَ لَّ سَ  و ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ لِ  اھَ نَّ إِ  كَ بِ َحاصْ ِألَ   
অথর্ঃ হযরত ইবনু আ�াস (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম আমার খালার 
িনকট এেস থাঁর িনকট রাি� যাপন করলাম, আিম তাঁর রাি�িট রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা েথেক পাইলাম, তারপর, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইশা পড়েলন, অতপর 
িতিন বাড়ীেত �েবশ কের আশঁপণূর্ চামড়ার বািলেশর উপর মাথা রাখেলন, আিম উ� বািলেশর 
পাে�র্ আমার মাথা রাখেল রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা জা�ত হেয় তাকােতই তাঁর 
সামেনই রা� েদখেত েপেয় পুনরায় তাসিবহ, তাকিবর পড়েলন, এমনিক িতিন ঘিুমেয় েগেলন । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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তারপর, িতিন জা�ত হেল রাে�র িকছু অংশ চেল েগল অথবা িতিন বলেলন, তৃতীয়াংশ (চেল 
েগল ) । অতপর রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উেঠ �েয়াজন েসের পািনর মশেকর 
িনকট এেস িতনবার কুিল, িতনবার নােক পািন িদেয় তাঁর মখুম�ল িতনবার েধৗত করাসহ তাঁর 
হাত দখুানা িতন িতনবার েধৗত করেলন এবং তাঁর মাথা ও কান দখুানা েমােসহ করেলন । 
তারপর িতিন তাঁর পা দখুানা েধৗত করেলন । ইয়ািযদ বলেলন, আিম মেন কেরিছ িতিন বেলেছন 
িতন িতনবার । তারপর িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) নামােজর মসুা�ায় 
আসেলন । আিমও উঠলাম এবং িতিন েযমন করেলন আিমও েতমন করলাম। আিম তাঁর সােথ 
নামাজ পড়ার জনয্ তাঁর বাম পাে�র্ এেস দাঁড়ালাম । রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
িবল� করেলন, এমনিক িতিন বুঝেত পারেলন েয, আিম তাঁর সােথ নামাজ পড়ব তখন িতিন তাঁর 
ডান িদেক তািকেয় আমার কান ধের ঘিুরেয় তাঁর ডােন দাঁড় করােলন । অতপর যতটুকু িতিন 
মেন করেলন তাঁর সামেন রা� আেছ ততটুকুেতই দইু রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন । যখন ধারণা 
করেলন েয, ফজর আস� তখন ছয় রাকাআ’ত নামাজ পেড় স�ম রাকাআ’েত িবতর করেলন । 
এমনিক যখন ফজর আেলািকত হল তখন িতিন দাঁিড়েয় দইু নামাজ পড়েলন । তারপর িতিন তাঁর 
পা�র্ রাখেল (�ািয়ত হেল) ঘিুমেয় েগেলন। এমনিক আিম তাঁর নাক ডাকার শ� শনলাম । 
তারপর িবলাল আসেল তােক নামােজর অনমুিত িদেলন । অতপর িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) েবর হেয় এেস নামাজ পড়েলন । িতিন পািন �শর্ করেলন না। আিম 
সাঈদ িবন জবুাইরেক বললাম, এটা িক স�ুর ! সাঈদ িবন জবুাইর বলেলন, আ�াহর শপথ, আিম 
এ িবষয়িট ইবনু আ�াসেক বললাম। আহ! এটা িন�য়ই না েতামার জনয্ না েতামার স�ী-
সাথীেদর জনয্ । এটা িন�য়ই রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জনয্ । কারণ, এটা 
সংরি�ত । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫৫৯ ।     
প�ম হািদস শরীফঃ 

 رَ كَ ذَ فَ  َسلَّمَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ مِ  كَ لْ تِ  اھَ تَ لَ یْ لَ  تُ دْ جَ وَ فَ  ةَ نَوْ مُ َمیْ  يتِ لَ اخَ  تُ یْ تَ أَ  : قَالَ  ، ٍس ابَّ عَ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
 مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  كَ سَ مْ أَ  لُ وَّ اْألَ  رُ جْ فَ الْ   عَ لَ طَ   اذَ إِ   ىتَّ حَ :  قَالَ  ھُ نَّ أَ  الَّ إَ  َد،یْ زِ یَ  ثَ یْ دِ حَ  وَ حْ نَ
 غَ رَ فَ   اذَ إِ   ىتَّ حَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ  ىفِ  مُ َسلِّ یُ  تٍ اعَ كْ رَ  عَ سْ تِ  رَ تْ وِ الْ  ىَصلَّ فَ  مَ اقَ  حُ بْ صُّ ال ھُ لَ  ءَ اضَ أَ   اذَ إِ   ىتَّ حَ   نَةَ نَیْ ھُ 
 رِ جْ فَ لْ ا يْ تَ عَ َركْ  عَ كَ رَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  مَ اقَ  ھِ سِ فْ نَ ىفِ  حَ بَ صْ أَ  اذَ إِ   ىتَّ حَ   ارً یْ سِ یَ  كَ سَ أَمْ  هِ رِ تْ وِ  نْ مِ 

 هللاِ  لُ وْ سُ رَ  مَ اقَ فَ  ةِ الَ صَّ ِلل ھُ ھَ بَّ نَفَ  لٌ الَ بِ  ءَ اجَ  ثُمَّ  : لَ اقَ  ةَ فَ یْ خِ جَ  ْعتُ مِ سَ  ىَحتَّ  امَ نَ فَ  ھُ بَ نْ جَ  َضعَ وَ  ثُمَّ  حِ بْ صُّ لا ةِ الَ ِلصَ 
)1753( َمدَ حْ أَ  دُ نَسْ مُ  ـ حَ بْ صُّ ال ىلَّ صَ فَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ    

অথর্ঃ হযরত ইবন ুআ�াস (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম আমার খালা 
মায়মুনার িনকট এেস তাঁর রাি�িট  আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক 
পাইলাম, িতমন ইয়ািযেদর মতই হািদস উে�খ করেলন িক� িতিন বলেলন : এমনিক যখন �থম 
ফজর উিদত হল রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর অপর্ সময়টুকু ধের রাখেলন েশষ 
পযর্�  যখন তাঁর জনয্ সবুহ বা �ভাত আেলিকত হল তখন িতিন দাঁিড়েয় নয় রাকাআ’ত িদেয় 
িবতর নামাজ পড়েলন। �েতয্ক দইু রাকাাা’েতই সালাম িফরােলন ।  এমনিক যখন িতিন িবতর 
েথেক অবসর হেলন তখন িকছু সময় ধের রাখেলন ।েশষ পযর্�  যখন িতিন বুঝেলন �ভাত 
হেয়েছ তখন িতিন সবুহ বা �ভােতর নামােজর জনয্ ফজেরর দইু রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন । 
তারপর িতিন তাঁর পা�র্ রাখেল (�ািয়ত হেল) ঘুিমেয় েগেলন। এমনিক আিম তাঁর নাক ডাকার 
শ� শনলাম ।িতিন (ইবন ুআ�াস) বেলন : তারপর িবলাল এেস  তাঁেক (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক) নামােজর জনয্ জা�ত করেলন । রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

82 

সা�ামা উেঠ সবুহ বা �ভােতর নামাজ পড়েলন । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫৭১ 
। 
ছ� হািদস শরীফঃ 

 مَّ ثُ  ، ْستَنَّ افَ  لِ یْ لَّ لا ِمنَ  مَ اقَ  ھُ نَّ أَ  ملَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ عَ  ، هِ دِّ جَ  نْ عَ  ھِ یْ بِ أَ  نْ عَ  ّيِ لِ عَ  نُ بْ  دٍ مَّ حَ مُ  نْ عَ 
َ َوضَّ تَ وَ  نَّ تَ اسْ فَ  امَ قَ  مَّ ثُ ، امَ نَ مَّ ثُ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ىلَّ صَ   نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ىلَّ صَ  و ثٍ الَ ثَ بِ  رَ تَ وْ أَ  مَّ ثُ  ات� سِ  ىلَّ صَ  ىتَّ حَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ىَصلَّ  و أ

)3333( دَ ْحمَ أَ  نَدُ سْ مُ  ـ  
অথর্ঃ মহুা�দ ইবন ুআলীিতিন তার িপতা িতিন তার দাদা (রািদআ্�াহ আনহম) েথেক বণর্না 
কেরন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা রাে� উেঠ েমসওয়াক কের দইু রাকাআ’ত নামাজ 
পড়েলন, তারপর ঘমুােলন, অতপর : ঘমু েথেক উেঠ েমসওয়াক কের ওজ ুকের দইু রাকাআ’ত 
নামাজ পড়েলন, েশষ পযর্� ছয় রাকাআ’ত নামাজ পড়েলন  । অতপর িতন রাকাআ’ত িবতর 
নামাজ পড়েলন এবং দইু রাকাআ; (ফজেরর সু�াত ) নামাজ পড়েলন ।  মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৩৩৩ । 
স�ম হািদস শরীফঃ 

 وَ  ثٍ الَ ثَ بِ  رُ تِ وْ یُ وَ  تٍ َرْكعَا نَ امَ ثَ  لیْ لَّ لابِ  ىلِّ صَ یُ  َسلَّمَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ َكا : لَ اقَ  ، ٍس ابَّ عَ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
)2063( َمدَ حْ أَ  دُ نَسْ مُ  ـ رِ جْ فَ الْ  يتَ عَ كْ رَ  ىَصلِّ یُ   

অথর্ঃ হযরত ইবন ুআ�াস (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা রাে� আট রাকাআ’ত নামাজ পড়েতন । আর িতন রাতাআ’ত িদেয় িবতর 
করেতন এবং ফজেরর দইু রাকাআ’ত নামাজও পড়েতন । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৩০৬২ । 
অ�ম হািদস শরীফঃ 

 ھُ عَ مَ  تُ مْ قُ فَ  لِ یْ لَّ لا نَ مِ  لِّىیُصَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يُّ بِ نَّ ال مَ اقَ فَ  ةَ نَوْ مُ یْ مَ  تِ یْ بَ  ىفِ  تُ ُكنْ : الَ قَ  ، ٍس ابَّ عَ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
َ  هِ رِ اسَ یَ  َعلَى  ایَ  رَ دْ قَ  ةٍ ْكعَ رَ  ُكلِّ  ىفِ  ھِ مِ ایَ قِ  رَ قَدْ  تُ رْ رْ زَ حَ  ةَ رَ شْ عَ  ثَ الَ ثَ  ىلَّ صَ  مَّ ثُ  ،  ھِ نِ ِمیْ یَ  َعنْ  ينِ لَ عَ َفجَ  يدِ یَ بِ  ذَ خَ فَأ

)7253( دَ مَ حْ أَ  دُ نَسْ مُ  ـ لُ مِّ زَّ مُ لْ ا اھَ یُّ أَ   
অথর্ঃ হযরত ইবন ুআ�াস (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, আিম মায়মনুার বারীেত িছলাম, 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা রাে� নামােজর জনয্ উঠেল আিম তাঁর সােথ তাঁর বাম পাে�র্ 
দাঁড়াতাম । অতপর িতিন আমার হাত ধের তাঁর ডান পাে�র্ রাখেতন । তারপর িতিন েতর 
রাকাআ’ত নামাজ পড়েতন । আিম �েতয্ক রাকাআ’েত তাঁর িকয়াম বা দাঁড়ােনার পিরমাণ     
“ لُ مِّ زَّ مُ لْ ا اھَ یُّ أَ  یَا  ” সরুার পিরমাণ ধারণা করতাম । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৩৫২৭ ।  
নবম হািদস শরীফঃ 

َ سَ :  لَ اقَ  ٍس یْ قَ  يبِ أَ  نِ بْ   هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ  َ  َلتْ اقَ  رُ تِ وْ یُ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ اكَ  مْ بِكَ  ةَ شَ ائِ عَ  تُ لْ أ  عِ بَ رْ بِأ
َ بِ  رْ تِ وْ یُ  نْ كُ یَ  مْ لَ  وَ  ، ثٍ الَ ثَ  وَ  رِ شْ عَ  وَ  الَثٍ ثَ  وَ  نِ امَ ثَ  وِ  ثٍ الَ ثَ  وَ  تِّ سِ  وَ  ثٍ الَ ثَ  و  وَ  ، ةَ رَ شعَ  ثَ الَ ثَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أ

   )87952( دَ مَ حْ أَ  دُ ْسنَمُ  ــ تَْینِ عَ َركْ  عُ دَ یَ  الَ  انَ كَ  وَ  ، ْبعِ سَ ◌َ  نم صَ قَ نْ أَ  الَ 
অথর্ঃ হযরত আ�ু�াহ িবন আিব কায়স (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম 
আিয়শােক (রািদআ্�াহ আনহােক) িজ�াসা করলাম, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
কত (কত রাকাআ’ত) িদেয় িবতর করেতন? িতিন বলেলন, চার আর িতন, ছয় আর িতন, 
আট আর িতন, দশ আর িতন রাকাআ’ত িদেয় িবতর করেতন এবং েতর রাকাআ’েতর েবশী নেহ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

83 

ও সাত রাকাআ’েতর কম িদেয় িবতর করেতন না । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
২৫৭৯৮ । 
িবতর নামােজর উপসংহারঃ 
উপের আিম মাগিরব নামাজেক িবতর নামাজ পড়ার প�িত িহেসেব েদিখেয় আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কতগেলা হািদস শরীফ উদাহরণ�রপ 
উপ�াপন কেরিছ ।এখন িতন রাকাআ’ত িবতর নামাজ েকান সরুা িদেয় আদায় কেরেছন তা আিম 
েদখাব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । এেতই বঝুা যােব েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতন রাকাআ’ িবতর নামাজ দইু রাকাআ’েতর সােথ এক রাকাআ’ত িমিলেয়, 
না এক রাকাআ’ত পৃথক কের পেড়েছন । 
�থম হািদস শরীফঃ 

 وَ  ) ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ اسْ  حِ َسبِّ ( بِ  رُ تِ وْ یُ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  انَ كَ  : : لَ اقَ  ْعبٍ كَ  نْ بِ  يبَ أُ  نْ عَ 
 دداو يأب نسن+ )1711( یفشر ھجما نبإ نسن) دٌ حَ أَ  أ�ُ  وَ ھُ  لْ قُ ( وَ )  نَ وْ رُ فِ َكاالْ  اھَ یُّ أَ  ایَ  لْ قَ (

)2341(  
অথর্ঃ হযরত উবাই িবন কা’ব (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ( ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ  ), ( نَ وْ رُ فِ اكَ لْ ا اھَ أَیُّ  ایَ  لْ قَ  ) এবং (  أ�ُ  وَ ھُ  لْ قُ 

دٌ حَ أَ  ) সরুা িদেয় িবতর করেতন । সনুানু ইবন ুমাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৭১, সনুান ুআবু 
দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪২৩ । 
ি�তীয় হািদস শরীফঃ  

َ سَ  : لَ اقَ  جِ یْ رَ جُ  ْبنِ  زِ یْ عَزِ لْ ا دِ بْ عَ  َعنْ  ِ بِ  نَ یِ ِمنِ الُمؤْ  مَّ أُ  ةَ شَ ائِ عَ  تُ لْ أ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  رُ تِ وْ یُ  نَ اكَ  ءٍ يْ شَ  أَّي
 اھَ یُّ أَ  ایَ  قَلْ ( بِ  ةِ بَ انِ ثَّ ال ىفِ  وَ  ) ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ ( بِ  ىلَ ألُ ا ةِ عَ كْ رَّ لا ىفِ  أُ رَ یَقْ  نَ اكَ :  تْ لَ قَا  مَ لَّ سَ  و

   )46652( دَ مَ أَحْ  دُ نَسْ مُ  ـــ نِ یْ تَ ذَ وَّ غَمُ لْ ا وَ  )دٌ حَ أَ  �ُ أ وَ ھُ  لْ قُ ( ةِ ثَ لِ اثَ لا ىفِ  وَ  ) نَ وْ رُ فِ اكَ لْ ا
অথর্ঃ হযরত আ�ুল আিজজ িবন জরুাইজ (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম 
আিয়শােক (রািদআ্�াহ আনহােক) িজ�াসা করলাম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কত 
িকিদেয় িবতর করেতন? িতিন বলেলন: িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) �থম 
রাকাআ’েত ( ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ  ), ি�তীয় রাকাআ’েত ) َْونَ رُ افِ كَ لْ ا اھَ یُّ أَ  ایَ  لْ ق(  এবং তৃতীয় 
রাকাআ’েত ) ُدٌ حَ أَ  أ�ُ  وَ ھُ  لْ ق  ও ( نِ یْ تَ ذَ غَوَّ مُ لْ ا ) সুরা িদেয় িবতর করেতন । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-২৬৫৪৬ । 
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

َ سَ  : لَ اقَ  جِ یْ رَ جُ  نِ بْ  زِ یْ زِ عَ لْ ا ْبدِ عَ  نْ عَ    مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولُ َرسُ  رُ تِ وْ یُ  نَ اكَ  ءٍ يْ شَ  ّيِ أَ بِ  ةَ شَ ئِ اعَ  انَلْ أ
 اھَ یُّ أَ  یَا لْ قَ ( بِ  ةِ بَ نِ اثَّ لا ىفِ  وَ  ) ىلَ عْ ْألَ أَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ ( بِ  ىلَ ألُ ا ةِ ْكعَ الرَّ  ىفِ  أُ رَ قْ یَ  نَ اكَ  : تْ لَ اقَ 
                                                                                نإب نسن ـــ ْینِ تَ ذَ وَّ غَمُ لْ ا وَ ) دٌ حَ أَ  �ُ أ وَ ھُ  لْ قُ ( ةِ ثَ لِ اثَ لا ىفِ  وَ  ) نَ وْ فِرُ اكَ لْ ا

   )2171( فیرش ھجما
অথর্ঃ হযরত আ�ুল আিজজ িবন জরুাইজ (রািদআ্�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম 
আিয়শােক (রািদআ্�াহ আনহােক) িজ�াসা করলাম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কত 
িকিদেয় িবতর করেতন? িতিন বলেলন: িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) �থম 
রাকাআ’েত ( ىلَ عْ أَْألَ  كَ بِّ رَ  مَ سْ ا حِ بِّ سَ  ), ি�তীয় রাকাআ’েত ) ْنَ وْ رُ فِ اكَ لْ ا اھَ أَیُّ  یَا قَل(  এবং তৃতীয় 
রাকাআ’েত ) َُحدٌ أَ  أ�ُ  وَ ھُ  لْ ق(  ও ( ْینِ تَ ذَ وَّ غَمُ لْ ا ) সরুা িদেয় িবতর করেতন । সনুানু ইবন ুমাজাহ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৭২ ।                                                                                                     



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(২)   "  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ الحَ  لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানষুগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّ نَّةِ  وَ  الْ َجمَ اعَ ة   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন ও 
তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� প�িতর 
িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
(***) নামাজ েশষ করার পেূবর্-পের দআু’ করা পস�ঃ 
 
[ক]   “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর অনসূারীরা 
উপের বিণর্ত অ�ম হািদস শরীেফর িবপরীত এক রাকাআ’ত িবতেরর িভতরই তাশাহদ ও সালােমর 
পেুবর্ই দাঁিড়েয় দইু হাত উপের  েতােল দআু’ কের ।   
[খ] “আহলুল  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর অনসূারীরা 
নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-মনুাজাত করােক হারাম বা িবদআ’ত বেল থােক । 
তােদর এই কথা �ারা ইহাই �মাণ হয় েয, তারা  নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-
মুনাজাত করা স�ক�য় হািদস শরীফ স�েকর্   অ� ।েযখােন দইু হাত উপের েতােল দআু’ করা 
স�ুাত েসখােন তারা নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-মনুাজাত করােক হারাম বা 
িবদআ’ত বেল বাঁধা েদয় আর েযখােন দইু হাত উপের েতােল দআু’ করা �েয়াজন েনই েসখােন 
দআু’ করেত বেল । 
নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-মনুাজাত করেত হেব মেমর্ আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেয়কিট হািদস শরীফ িনে� উে�খ করা হল । 
�থম হািদস শরীফ   

 يفِ   مُ لِّ سَ تُ وَ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنَثْ مَ  ىثْنَمَ  ةُ الَ لصَّ ا": الَ قَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نَّ أَ   ،بِ لِ طَّ مٍ لْ ا نِ عَ       
 لَ اقَ  "ـ اجٌ دَ خِ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذَ  لْ یَْفعَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ، مَّ ھُ للَّ ا مَّ ھُ لَّ لا:  لُ وْ قُ تَ و ،كَ یْ یَدَ  عُ نِ قْ َوتُ  نُ كَ سْ مَ تَ وَ  سُ ءَ ابَ تَ وَ ، نِ عَتَیْ كْ رَ  لِّ كُ 
َ  ، ھِ یْ دَ یَ  طَ سَ بَ فَ  ؟ عُ انَقْ ْإلِ ا امَ  : ھُ لَ  تُ لْ قُ فَ  ، مْ عَ نَ : الَ قَ  ؟ جٌ ادَ خِ  ھُ تُ الَ صَ  : تُ لْ قُ فَ :  ةُ بَ عْ شُ   دنسم " وْ عُ دْ یَ  ھُ نَّ َكأ

)18071(مدأح  
অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া ,দরুাব�ার ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর পর) দইু 
হাত (উপের) েতালা, আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া ! , অতএব, েয এটা করেবনা তা হেল 
(তার) নামাজ অস�ূণর্” । শবা (রািদআ�াহআনহ) বলেলন : আিম ব�াম :  جٌ ادَ خِ  ھُ تُ الَ صَ  ( 

 তার নামাজ িক অস�ূণর্? িতিন (হযরত মতু্তািলব) বলেলন: হাঁ, আিম তােক (হযরত  )؟
মতু্তািলবেক) বললাম: ) َ؟ عُ انَقْ ْإلِ ا ام(   ইকনা’ িক? িতিন তাঁর হাত �সািরত করেলন, েযন িতিন 
দআু’ করেছন” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৮০১ । 
ি�তীয় হািদস শরীফ   

 يفِ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنَثْ مَ  نَىثْ مَ  ةُ الَ صَّ لا : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  َعن ، ِس  ابّ عَ  نِ بْ  لِ ضْ فَ لْ ا نِ ع
 الً بِ قْ تَ سْ مُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  كَ بِّ رَ  ىلَ إِ  امَ ھُ عُ فَ رْ تَ :  لُ یَقُوْ  كَ یْ دَ یَ  عُ نِ قْ تُ  مَّ ثُ  ، نُ كَ  اسَ تَ و، عُ شَّ خَ تَ وَ  ، عُ رَّ ضَ تَ وَ  ، نِ یْ تَ عَ َركْ  لِّ كُ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 دنسم "ـ اجٌ دَ خش يَ ھِ فَ  كَ لِ ضذ لْ عَ فْ یَ  مْ لَ  ِمنْ فَ  اثٌ الَ ثَ  ، بَّ رَ  ایَ  بَّ رَ  ایَ  : ْولُ تَقُ وَ ، كَ ھَ جْ وَ  امَ ھِ نِ وْ طُ بُ بَ 
)77971(دمحأ  

অথর্ঃ- হযরত ফজল িবন আ�াস (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া , িমনিত করা(অননুয়-িবনয় করা), িবনীত হওয়া, (সালােমর পর) দইু হাত )عُ انَقْ ْإلِ ا (   
ইকনা’ করেব, িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) (  ) ِاعُ نَقْ اْإل  ইকনা’র বয্াখয্া 
কের িতনবার বেলন: তুিম েতামার মুখম�লেক েকবলামখুী কের েতামার �ভূর িদেক দইু হাতেক 
উভয় হােতর েপট িদেয় (উপের) তুলেব, আর বলেব : ( بَّ رَ  ایَ  بَّ رَ  ایَ  : )ইয়া রব ইয়া রব ! , 
অতএব, েয এটা করেবনা তা হেল (তার) নামাজ অস�ূণর্” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ 
নং-১৭৭৯৭।  
নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’-মনুাজাত করেত হেব মেমর্ উপের বিণর্ত আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেয়কিট হািদস শরীফ েথেক এই কথা 
�মািণত হল েয, নামােজর পর পরই দইু হাত উপের েতােল দআু’মনুাজাত েশষ কের মুখম�ল 
েমােসহ করা স�ুাত ।  
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম),তােবঈন ওতােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগণ 
উপেরাি�ত হািদস শরীফ েমাতােবক নামােজর পর পরই দইু হাত উপের েতােল দআু’ েশষ কের 
মখুম�ল েমােসহ কেরেছন ।                                                                                                                
এটা হে� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল   َْعةُ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 
   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলনামধারী মসুিলমগেণর আমল ।  
 
(৩) "  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানষুগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন ও 
তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� প�িতর 
িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
(***) িসজদাতুস সাহিয় ( ِسِ جْ دَ ةُ  السَّ ھو) নামােজর পেূবর্ -পের করা �স�ঃ 
 
এখন নামােজর িভতর িসজদাতুস সাহিয় ( وِ ھسَّ لا ةُ دَ جْ سِ  ) িকভােব করেত হেব তা বণর্না করা হেব ।    
মেন রাখেত হেব েয, িসজদাতুস সাহিয় ( وِ ھسَّ ال ةُ دَ ِسجْ  ) অধয্ােয় বিণর্ত হািদসসমেূহর �েতয্কিটই 
একিট অপরিটর বয্খয্া�রপ এবং একিট অপরিটর েচেয় স�সািরত ও ��েবাধক । তাই, 
অধয্য়নকােল পযর্ায়�িমক ধারাবািহকতা র�া কের অধয্য়ন করেত হেব । 
�থম হািদস শরীফঃ 

 ندسم ــ مِ الَ كَ لْ ا ْعدَ بَ  وِ ھْ السّ  يتَ دَ جْ سَ  دَ جَ سَ فَ  ةَ الَ الصَّ  اھَ سَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ، هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ 
)4444(دمحأ    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা নামােজ ভুল কের েফলেল কথা বলার পর দিুট িসজদাতুস সাহিয় ( ھوِ سَّ لا ةُ دَ جْ سِ  ) িদেলন । 
মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪৪৪৪ ।    
ি�তীয় হািদস শরীফঃ  

 دنمس ــ سٌ َجالِ  وَ ھُ وَ  نِ یتَ دَ جْ سَ  دْ جُ سْ یَ لْ فَ  ھِ تِ َصالَ  ىفِ  كَّ شَ  نْ مَ  : لَ اقَ  ملَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نِ عَ 
)2771(دمحأ   رَ فَ عْ جَ  نُ بْ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ  

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন জা’ফর (রািদআ�াহআনহ) েথেেকািণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) বেলন: েয তার নামােজ সে�হ কের েস বসা অব�ায় দিুট িসজদা িদক (িদেব) । 
মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭২ ।    
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

 نِ یتَ ْجدَ سَ  دْ جُ یَسْ لْ فَ  ھِ تِ الَ صَ  ىفِ  كَّ شَ  نْ مَ  : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھَلیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ َرسُ  نَّ أَ  ، رَ فَ عْ جَ  نُ بْ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ 
)7717(حمدأ دنمس ــ مُ لِّ سَ یُ  امَ  دَ عْ بَ    

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন জা’ফর (রািদআ�াহআনহ) েথেেকািণর্ত, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) বেলন: েয তার নামােজ সে�হ কের েস বসা অব�ায় সালােমর পর দিুট িসজদা 
িদক (িদেব) । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭৭ ।    
চতুথর্ হািদস শরীফঃ   

 ىفِ  كَّ شَ  نْ إِ فَ  ھِ تِ الَ صَ  ىفِ  كَّ شَ ف ُكمْ دُ حَ أَ  ىلَّ صَ  اإِذَ : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ   ،لِ وْ حُ كْ مَ  نْ عَ 
 وَ  ثِ الَ ثَّ ال ىفِ  كَّ شَ  نْ إِ وَ  ، نِ یْ ْنتَ ثِّ  امَ ْلھُ عَ جْ یَ لْ فَ  ثِ الَ ثَّ ال وَ  نِ یْ تَ نَ ثْ إِ  ىفِ  كَّ شَ  نْ َوإِ  دً حِ اوَ  امَ ھُ لْ عَ جْ یَ َفلْ  نِ یْ تَ نْ ثِّ لا وَ  ةِ دَ حِ اوَ الْ 
 دنسم ــ مُ لِّ سَ یُ   مّ ثُ ،  مَ لِّ یُسَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  نِ یتَ دَ جْ سَ  دُ جُ سْ یَ  مَّ ثُ  ، ةِ دَ ایَ زِّ ال ىفِ  مُ ھْ وَ لْ ا نَ وْ كُ یَ  ىتَّ حَ  اثً الَ ثَ  اُھمَ لْ عَ یَجْ لْ فَ  عِ بَ رْ ْألَ ا

)9691(حمدأ  
অথর্ঃ- হযরত মাকহল (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত,িন�য়ই  রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) বেলেছন: যখন েতামােদর েকউ নামাজ পেড় অতপর: েস তার নামােজ সে�হ কের, 
যিদ েস এক বা দইু রাকাআ’েত সে�হ কের  তা হেল েস উভয় রাকাআ’তেক এক রাকাআ’ত 
ধের িনেব, আর যিদ েস দইু বা িতন রাকাআ’েত সে�হ কের  তা হেল েস উভয় রাকাআ’তেক 
দইু রাকাআ’ত ধের িনেব, আর যিদ েস িতন বা চার রাকাআ’েত সে�হ কের  তা হেল েস উভয় 
রাকাআ’তেক িতন রাকাআ’ত ধের িনেব যােত ধারণা অিতির� বা েবশীর িদেক হয় । তারপর, 
েস (েশষ) সালােমর পূেবর্ দিুট িসজদা িদেব , অতপর, সালাম িফরােব । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস 
শরীফ নং-১৬৯৯ ।    
প�ম হািদস শরীফঃ   

 وَ  ثٍ الَ ثَ  ىفِ  ْكتَ كَ شَ فَ  ةِ الَ صَ ال ىفِ  تَ نْ كُ  ذَاإِ : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ لنَّ ا َعنِ  ، دٍ وْ ْسعُ مَ  نُ بْ  هللاِ  دِ َعبْ  نْ عَ 
 ثُمَّ  ، اضً یْ أَ  تَ دْ َشھَّ تَ  مَّ ثُ  ،مَ لِّ سَ تُ  نْ أَ  لَ قَبْ  سٌ لِ اجَ  تَ نْ أَ وَ  نِ یتَ دَ جْ سَ  تَ دْ َسجَ  مَّ قَ  تَ دْ ھَّ شَ تَ  عٍ بَ َ◌رْ  ىلَ عَ  كَ نِّ ظَ  رُ ثَ كْ أَ وَ  عٍ بَ رْ أَ 

)6154(دمحأ دنسم ــ ْمتَ لَّ سَ   
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহআনহ) েথেেকািণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) বেলন: যিদ তুিম নামােজ থাক, অতপর: তুিম িতন বা চার রাকাআ’েত সে�হ কর, 
আর েবশীর ভাগ ধারণা চােরর িদেক (চার রাকাআ’েতর িদেক) হয় তা হেল তুিম তাশাহদ 
পড়েব, তারপর তুিম সালােমর পূেবর্ বসা অব�ায় দিুট িসজদা করেব,তারপর আবােরা তুিম তাশাহদ 
পড়েব,   তারপর সালাম িফরােব । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪১৫৬ ।    
ছ� হািদস শরীফঃ   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

87 

 نَ اكَ  نْ إِ فَ  عًابَ رْ أَ  أَمْ  تَ یْ لَّ صَ  اثً الَ ثَ  رِ دْ تَ  مْ لَ فَ  سٌ الِ جَ  ْنتَ أَ وَ  تِكَ الَ صَ  فِى ْكتَ كَ شَ  اذَ إِ :  الَ قَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  نُ بْ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ 
دْ شَ تَ  مَّ ثُ  ، نِ یتَ ْجدَ سَ  دْ جُ سْ ا مَّ ثُ  ، مْ لِّ سَ  مَّ ،ثُ  ةً عَ كْ رَ  عْ كَ ارْ فَ  مْ قُ فَ  اثً الَ ثَ  ْیتَ َصلَّ  كَ نَّ أَ  كَ نِّ ظَ  رُ ْكثَ َ◌أَ   رُ ثَ كْ َ◌أَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ، ھَّ

)7514(دحمأ ندسم ــ مْ لِّ سَ  مَّ ثُ  دْ ھَّ شَ تَ  مَّ ثُ  ، ، نِ یتَ دَ جْ سَ  دْ جُ اسْ  مَّ ثُ  ، مْ لِّ سَ فَ  اعً بَ َ◌رْ  تَ َصلَّیْ  كَ نَّ أَ  كَ نِّ ظَ   
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: যখন তুিম 
বসা অব�ায় নামােজ সে�হ কর, অতপর তুিম বঝুেত পারছনা েয, তুিম িতন বা চার রাকাআ’ত 
নামাজ পেড়ছ । এমতাব�ায় যিদ েতামার েবশীর ভাগ ধারণা িতেনর িদেক (িতন রাকাআ’েতর 
িদেক) হয় তা হেল তুিম এক রাকাআ’ত পড়েব, তারপর, তুিম সালাম িফরােব, তারপর দিুট 
িসজদা করেব, তারপর তাশাহদ পড়েব আর যিদ েতামার েবশীর ভাগ ধারণা চােরর িদেক (চার 
রাকাআ’েতর িদেক) হয় তা হেল তুিম সালাম িফরােব, তারপর দিুট িসজদা করেব, তারপর 
তাশাহদ পড়েব, তারপর সালাম িফরােব,  । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৪১৫৭ ।                    
 
(৪) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "  (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানুষগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন ও 
তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� প�িতর 
িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
(***) জমুআ’র নামাজসহ পাঁচ ওয়া� নামােজর পেূবর্-পের স�ুাত ও নফল নামাজ পড়া পস�ঃ 
 �থম হািদস শরীফঃ 

  وَ  اھَ دَ عْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ ال لَ بْ قَ  نِ تَیْ عَ كْ رَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا عَ وَّ طَ تَ  نَ اكَ  : لَ اقَ  ، رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
   )9636(دحمأ ندسم ــ ـ ءاشَ عِ لْ ا دعْ بَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ   وَ  بِ ْغرِ مَ الْ  دعْ بَ  نِ یْ عَتَ َركْ 

অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার নফল বা অিতির� নামাজ িছল েজাহেরর পেূবর্ ও পের দইু দইু রাকাআ’ত, 
মাগিরেবর পের দইু দইু রাকাআ’ত এবং ই’শার পের দইু দইু রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস 
শরীফ নং-৬৩৬৯ ।    
ি�তীয় হািদস শরীফঃ  

 نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  حِ بْ صُّ ال ةِ الَ صَ  لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  َواتٍ لَ صَ  رُ َعشَ  ملَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يَّ بِ نَّ لا نَ مِ  تُ ظْ فِ حَ  رَ مَ عُ  نُ بْ إِ  لَ قا
 ةِ الَ صَ  دعْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  ِربِ غْ مَ الْ  ةِ الَ صَ   دعْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ ال ةِ الَ صَ  دَ عْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ لظُّ ا ةِ الَ صَ  لَ قَبْ 

   )3485+8606(دمحأ ندسم ــ ءاشَ عِ لْ ا
অথর্ঃ-হযরত ইবন ুওমর (রািদআ�াহআনহ) বেলন: আিম নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
হেত দশিট নামাজ মুখ� কেরিছ, েসাবেহর বা ফজর নামােজর পেূবর্ দইু দইু রাকাআ’ত, েজাহর 
নামােজর পেূবর্ ও পের দইু দইু রাকাআ’ত, মাগিরব নামােজর পের দইু দইু রাকাআ’ত এবং ই’শার 
নামােজর পের দইু দইু রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৬০৮৬+ ৫৮৪৩ । 
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

 لَ بْ قَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  ةِ ضَ یْ رِ ْلفَ ا ىوَ سِ   اتٍ وَ لَ صَ  رُ شَ عَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ مِ  تُ ظْ فِ حَ  َمرَ عُ  نُ بْ إِ  لَ قا
 ــ اةِ دَ الغَ لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  اءشَ عِ لْ ا دعْ بَ  نِ یْ تَ عَ َركْ   وَ  بِ رِ غْ مَ الْ   دعْ بَ  نِ تَیْ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ لا دَ عْ بَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ لا

    )2685(دمحأ ندمس
হযরত ইবন ুওমর (রািদআ�াহআনহ) বেলন: আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
হেত ফরজ বয্তীত দশিট নামাজ মখু� কেরিছ, েজাহেরর পেূবর্ ও পের দইু দইু রাকাআ’ত, 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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মাগিরেবর পের দইু দইু রাকাআ’ত , ই’শার পের দইু দইু রাকাআ’ত এবং সকােলর  পেূবর্ দইু দইু 
রাকাআ’ত । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫৮৬২ । 
চতুথর্ হািদস শরীফঃ   
 فِى رَ ھْ ظُّ لا ىلَّ صَ فَ  رِ فَ لسَّ ا و رِ ضَ حَ الْ  ىفِ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  عَ مَ  تُ یْ لَّ صَ  : لَ اقَ  رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ   

 اھَ دَ بَعْ وَ  اثً الَ ثَ   بَ رِ غْ مَ لْ ا ىلَّ صَ  وَ  ءٌ يْ شَ  اھدَ عْ بَ  سَ یْ لَ وَ  عًابَ رْ أَ  رَ صْ عَ لْ ا ىلَّ صَ  وَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  اھَ دَ بَعْ وَ  اعً بَ رْ أَ  رِ ضَ اْلحَ 
 سَ یْ لَ وَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ْصرَ عَ لْ ا وَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  اھَ دَ عْ بَ وَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  رَ ھْ ظُّ لا رِ فَ سَّ لا ىفِ  ىلَّ صَ  وَ  عًابَ رْ  أ ءَ اشَ عِ لْ ا ىلَّ صَ  وَ   نِ یْ تَ ْكعَ رَ 

   )8375(دحمأ دنمس ــ نِ یْ تَ ْكعَ رَ  اھَ دَ عْ َوبَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ءَ اشَ عِ الْ  وَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  اھَ دَ عْ بَ وَ  اثً الَ ثَ   بَ ْغرِ مَ لْ ا وَ  ءٌ يْ شَ  اھدَ عْ بَ 
অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ মিুকম অব�ায় ও সফর অব�ায় নামাজ পেড়িছ, িতিন মিুকম 
অব�ায় েজাহর চার রাকাআ’ত (ফরজ) ও এর পের দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) পেড়েছন, 
আসর চার রাকাআ’ত (ফরজ) নামাজ পেড়েছন ও এর পের েকান িকছু না(েকান নফল েনই), 
মাগিরব িতন রাকাআ’ত(ফরজ)  পেড়েছন ও এর পের  দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) পেড়েছন,  
ই’শা চার রাকাআ’ত (ফরজ)  পেড়েছন । আর সফের েজাহর দইু রাকাআ’ত (ফরজ) ও এর 
পের দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) পেড়েছন, আসর দইু রাকাআ’ত (ফরজ) নামাজ পেড়েছন ও 
এর পের েকান িকছু না(েকান নফল েনই), মাগিরব িতন রাকাআ’ত(ফরজ)  পেড়েছন ও এর 
পের  দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) পেড়েছন,  ই’শা দইু রাকাআ’ত (ফরজ) এবং এর পের  
দইু রাকাআ’ত নামাজ (নফল) পেড়েছন । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫৭৩৮ । 
প�ম হািদস শরীফঃ   

 وَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  اھَ دَ عْ َوبَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  رَ ھْ ظُّ ال ىلِّ صَ یُ   نَ اكَ  ملَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ، ، رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
)3925(دمحأ دنسم ــ ھِ تِ یْ بَ  ىفِ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  ةِ عَ ُجمُ لْ ا دَ عْ بَ وَ  نِ یْ تَ عَ َركْ  ءِ اشَ عِ الْ  دَ عْ بَ  وَ  ھِ تِ یْ بَ  ىفِ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  بِ رِ غْ مَ لْ ا  

অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  েজাহেরর পেূবর্ দইু রাকাআ’ত(নফল)  ও এর পের দইু রাকাআ’ত(নফল), 
মাগিরেবর পর বাড়ীেত দইু রাকাআ’ত (নফল) ,ই’শা দইু রাকাআ’ত(নফল) এবং জমুাআ’র পের 
বাড়ীেত দইু রাকাআ’ত (নফল) নামাজ পড়েতন । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫৩৯২ । 
ছ� হািদস শরীফঃ  

 ننس( ابَعً رْ أَ  اوْ َصلُّ فَ  ةِ عَ ُجمُ لْ ا دَ عْ َ◌بَ  تُمْ یْ َصلَّ   اذَ إِ :  ملَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  لَ اقَ : لَ ا،قَ  ةَ ْیرَ ُھرَ  يبِ أَ  نْ عَ 
 ندسم ــ تَ عْ جَ رَ  اذَ إِ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  دِ جِ سْ مَ الْ  ىف نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ صَ فَ  ءٌ َشيْ  كَ بِ  لَ َعجِ  نْ إِ فَ  ،)2311 ـدوُ ادَ  يبِ أَ 

)5187(دأحم    
অথর্ঃ- হযরত আব ুহরায়রা (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: যখন েতামরা জমুআর পর নামাজ পরেব তখন চার রাকাআ’ত 
নামাজ পড়েব( সনুান ুআবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৩২) আর যিদ েতামার েকান িকছু 
তরাি�তা থােক তা হেল মসিজেদ দইু রাকাআ’ত ও বারীেত িগেয় দইু রাকাআ’ত (নফল) নামাজ 
পড়েব । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৭৫১৮ । 
স�ম হািদস শরীফঃ 

  وَ  ْھرِ ظُّ ال لَ بْ قَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ  عُ یَدَ  الَ  ىتِ الَّ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  ةُ الَ صَ  تْ انَكَ :  لُ وْ یَقُ  رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
 ندسم ــ حِ بْ صُّ لا لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  ءَشاعِ الْ  دعْ بَ  نِ یْ تَ عَ َركْ   وَ  بِ رِ غْ اْلمَ   دبَعْ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ   وَ  رِ ھْ ظُّ لا دَ عْ بَ  نِ یْ عَتَ كْ رَ 

)2522(دمأح     



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথর্ঃ-হযরত ইবন ু ওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তয্াগ করেতন না তাঁর এমন নামাজ হে� েজাহেরর পূেবর্ দইু 
রাকাআ’ত(নফল)  ও েজাহেরর পের দইু রাকাআ’ত(নফল), মাগিরেবর পের দইু 
রাকাআ’ত(নফল), ই’শার পের  দইু রাকাআ’ত(নফল)  এবং েসাবহ বা ফজেরর পূেবর্ দইু 
রাকাআ’ত (নফল) নামাজ । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫২২২ । 
 অ�ম হািদস শরীফঃ 

 ندمس ــ ــ اعً بَ رْ أَ  رِ صْ عَ لْ ا لَ بْ قَ  ىلَّ صَ  أً رَ مْ إِ  هللاُ  مَ حِ رَ  : الَ قَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نَّ أَ  رَ مَ عُ  نِ بْ إِ  نْ عَ 
)7706(دأحم  

অথর্ঃ-হযরত ইবন ুওমর (রািদআ�াহআনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: আ�াহ তাআ’লা) এমন েলােকর �িত দয়া কেরন েয বয্াি� আসেরর পেূবর্ 
চার রাকাআ’ত (নফল) নামাজ পেড় । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৬০৭৭ । 
 নবম হািদস শরীফঃ 
 

 ھُ مَ رَّ حَ  اعً بَ رْ أَ  اھَ دَ عْ بَ  وَ  اعً بَ رْ أَ  رِ ھْ الظُّ  لَ بْ قَ  ىلَّ صَ  نْ مَ "  : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  و ھِ یْ َعلَ  هللاُ  لَّىصَ  يَّ بِ لنَّ ا نِ عَ  ةَ بَ یْ بِ حَ  مِّ أُ  َعنْ 
)0161( ھجَ امَ  نِ بْ إِ  سننــ رِ انَّ لا ىلَ عَ  هللاُ     

অথর্ঃ- হযরত উ�ু হািববা (রািদআ�াহআনহা) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: েয বয্াি� েজাহেরর পেূবর্ চার রাকাআ’ত (নফল) ও েজাহেরর পের চার রাকাআ’ত 
(নফল) নামাজ পড়েব আ�াহ তাআ’লা) তােক েদাযেখর উপর হারাম কের েদেবন ।সুনানু ইবন ু
মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১১৬০ । 

 نسن((ــ اةِ دَ غَال لَ بْ قَ  نِ یْ تَ عَ كْ رَ  وَ  رھْ ظُّ لا لَ بْ قَ  اعً بَ رْ أَ  عُ دَ یَ  الَ  نَ اكَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نَّ أَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
)2181 ـاُوددَ  يبِ أَ    

অথর্ঃ- হযরত আ’িয়শা (রািদআ�াহআনহা) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা েজাহেরর পেূবর্ চার রাকাআ’ত ও সকােলর বা ফজেরর পূেবর্ দইু রাকাআ’ত (নফল) 
নামাজ তয্াগ করেতন না । । সনুান ুআব ুদাউদ, হািদস শরীফ নং-১১৮২ ।                                         
 
(৫) "  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"   (আরযাললু কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ”) আিবভর্ ািবত “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” 
দলিটর অনসূারী মসুিলম মানষুগণ কতৃর্ ক "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     "  তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তােবঈন ও 
তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত িবিভ� প�িতর 
িবেরািধতা করার িচ� ও িনদশর্নঃ  
 (***) পুরষ ও মিহলােদর নামাজ আদােয়র িনয়ম-নীিতেত পাথর্কয্ �স�ঃ 
�থম হািদস শরীফঃ 

 ایَ  :مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  يْ لِ  لَ افَقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال تُ ئْ جِ :  لَ اقَ  رَ جَ حُ  بِنْ  لائِ وَ  َعنْ 
 ) )22/91-02( ــ  اھَ ْدیِ ثَ  اءَ ِحذَ  اھَ یْ َیدَ  لُ عَ جْ تَ  ةُ أَ رْ مَ الْ  وَ  كَ یْ ذْ أُ  ءَ اذَ حِ  كَ دَ یَ  لْ عَ اجْ فَ  تَ یْ َصلَّ  اذَ إِ  رَ جَ حُ  نْ بِ  لئِ اوَ 

  ينرابلطل ربیكلا مجمعال يف
অথর্ঃ-হযরত ওয়ােয়ল িবন হজর (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার দরবাের উপি�ত হলাম । তখন িতিন আমােক (কথা-বাতর্ ার সােথ এই কথাও) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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বলেলন েয, েহ ওয়ােয়ল িবন হজর! যখন তুিম নামাজ শর করেব তখন কান বরাবর হাত 
উঠােব । আর মিহলা হাত উঠােব  তার �ন (ব�) বরাবর ।আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী, 
হািদস শরীফ নং-২২/১৯-২০ । 

 সাহাবীগেণর আছারঃ << أْآل ثَ ارُ  ِألَ صْ حَ ابِ  النَّ بِيَّ  صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ یْ ھِ  و سَ لَّ مَ  
�থম আছারঃ 

 2705-اقِ زلرَّ ا دِ بْ عَ  فُ َصنِّ مَ  ـاـھَ ْطنِ بَ بِ  اھَ یْ ذَ خْ فَ  قْ ِص تَ لْ وَ  ظْ فِ تَ حْ تَ لْ فَ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا تِ دَ جَ سَ  اذَ إِ  : الَ قَ  َعِلّيٍ  نْ عَ     
3223-يقِ ھَ یْ بَ لل  يْبرَ كُ الْ  نَنُ سُ لُّ ا+9372- ةَ بَ یْ شَ  يبِ أَ  نِ بْ إِ  فُ نَّ صَ مُ +  

অথর্ঃ-হযরত আলী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: মিহলা যখন িসজদা কের 
তখন েস েযন খবু জড়সড় হেয় িসজদা কের এবং উভয় উর েপেটর সােথ িমিলেয় রােখ । 
মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭২ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৭৯৩ + সুনান ু
বাইহািক, হািদস শরীফ নং-৩৩২২ । 
ি�তীয় আছারঃ 

3792- ةَ بَ یْ شَ  يبِ أَ  نِ ِإبْ  فُ نَّ صَ مُ  ــ ظُ فَ تَ حْ تُ  و عُ مَ جْ تُ  لَ اقَ ؟فَ  ةِ أَ رْ مَ لْ ا ةِ الَ صَ  نْ عَ  ُسِئلَ  نَّھُ أَ  ٍس ابَّ عَ  نِ بْ إِ  نْ عَ   
অথর্ঃ-হযরত আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েক মিহলেদর নামাজ স�েকর্  িজ�াসা করা িতিন বেলন: 
মিহলা যখন িসজদা করেব তখন েস েযন খবু জড়সড় হেয় িসজদা কের এবং উভয় উর েপেটর 
সােথ িমিলেয় রােখ (অে�র সােথ অ� িমিলেয় নামাজ আদাং করেব) । মুসা�াফু আিব শাইবা, 
বণর্না নং- ২৭৯৪ । 

 তােবঈনগেণর রায়-মতামতঃ<< ألْ فَ تَ اوَ ى لِ لتَّ ابِعِ یْ نَ 
রায়-মতামত নং-১ 

 اھَ َدیْ یَ  مْ ضَ ْلتَ فَ  تْ دَ جَ سَ  اذَ إِ فَ  تْ عَ اطَ تَ سْ ا َما عُ مَ جْ تَ وَ  اھَ نِ َبطْ  ىِإلَ  اھَ یْ دَ یَ  عُ فَ رْ تَ  تْ عَ كَ رَ  ذَاإِ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا َمعُ جْ تَ : لَ اقَ  ءٍ اَعطَ  َعنْ 
9065-قِ ازرَّ ال دِ بْ عَ  فُ نِّ َمصَ  ــ تْ عَ اطَ تَ سْ اامَ  عُ مَ جْ تَ  وَ  َھایْ ذَ خْ فَ  ىلَ إِ  اھَ رَ دْ صَ  وَ  اھَ نَطْ بَ  مُّ ضُ تَ وَ  اھَ یْ لَ إِ   রকুেত 

পরুেষর তুলনায় কম ঝুকা এবং রকুেত উভয় বাহ পাজেরর সােথ স�ূণর্ িমিলেয় রাখা , িসজদােত 
উভয় হােতর বাহ পাজেরর সােথ যথাস�ব িমিলেয় রাখা ,পুরেষর নয্ায় আ�লু ফাঁক কের হাঁটু না 
ধরা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৫৯ । 
রায়-মতামত নং-২ 

5972- ةَ بَ یْ شَ  يبِ أَ  ْبنِ إِ  فُ نَّ صَ مُ  ــ اھَ یْ لَ عَ  اھَ نَطْ بَ  عْ ضَ تَ لْ وَ  اھَ َذیْ فَخْ  َضمْ تَ لْ فَ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا تِ دَ جَ سَ  اإِذَ  : لَ اقَ  مَ یْ ھِ ارَ بْ إِ  نْ عَ   
অথর্ঃ-হযরত ইবরািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: তাকবীের তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত 
এমনভােব উঠােত হেব যােত হােতর আ�লুগেলা কাঁধ বরাবর হেয় যায় । মসুা�াফু আিব শাইবা, 
বণর্না নং-২৭৯৫ । 
রায়-মতামত নং-৩ 

 ىَعلَ  اھَ نَطْ بَ  وَ  اھَ یْ اعَ رَ ذِ  عَ ضَ تَ  نْ أَ  ةُ أَ رْ مَ الْ  رُ مَ ؤْ تُ  تْ انَ كَ  : لَ اقَ  مَ یْ ھِ اْبرَ إِ  نْ عَ  ْورِ صُ نْ مَ  نعَ  يورالثَّ  وَ  رَ مَّ ُمعَ  نْ عَ 
 نُ نَسُ +1075-قِ ازرَّ لا ْبدِ عَ  فُ نِّ صَ مَ  ــ اھَ تَ ْیزَ َعجِ  عَ فَ رْ تَ  الَ  ىكَ لِ  لُ جُ رَّ لا ىفَ اجَ تَ یَ  امَ كَ  ىَجافَ تَ تَ  الَ وَ  تْ دَ َسجَ  ذَاإِ  ْیَھاذَ خْ فَ 

4233-يقِ ھَ یْ بَ  ،ْبَريكُ لْ ا                                                                 
অথর্ঃ-হযরত ইবরািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: মিহলােদর আেদশ করা হত তারা েযন িসজদােত 
উভয় রােনর সােথ হাত ও েপট িমিলেয় রােখ, পুরেষর মত অ�-�ত� ফাঁকা না কের যােত 
েকামর উঁচু না হেয় থােক । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭১ + সনুান ু বাইহািক, 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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হািদস শরীফ নং-৩৩২৪ ।                                                                                                                                     
রায়-মতামত নং-৪ 
 

 عُ نَ صْ تَ  امَ كَ  دَ جَ سَ  اذَ إِ  ھِ یْ ْخذَ فَ  ىلَ عَ  ھُ نَ طْ بَ  لُ جُ رَّ لا نَعَ صْ یَ  نْ أَ  هُ رَ كْ یَ  َكانَ  ھُ نَّ أَ  : دِ اھِ جَ مُ  نْ عَ  ، ْیثٍ لَ  نْ عَ  رٍ ِریْ جَ  انَثَ دَّ حَ 
6982- ةَ بَ یْ شَ  بِيأَ  نِ بْ إِ  فُ َصنَّ مُ  ــ ةُ أَ رْ مَ الْ   

অথর্ঃ-হযরত মুজািহদ েথেক বিণর্ত, িতিন পরুেষর জনয্ মিহলার মত উরর সােথ েপট লািগেয় 
িসজদা করােক অপছ� করেতন। মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৪৯৬ । 
রায়-মতামত নং-৫ 

8742- ْیبَةَ شَ  بِيأَ  نِ بْ إِ  فُ نَّ صَ مُ  ــ ــ اھَ یْ بَ كَ نْ مَ  وَ ذْ حَ  َھایْ دَ یَ  عُ فَ رْ تَ :  لَ اقَ  يْ َزاعِ وْ اْألَ  َعنْ   
তাকবীের তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভােব উঠােত হেব যােত হােতর আ�লুগেলা কাঁধ 
বরাবর হেয় যায়/�ন বরাবর হেয় যায়, পরুেষর মত তােদর হাত উঠােব না । মুজামলু কািবর, 
২২/২৭২ + ।মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং-৫০৬৬ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-
২৪৮৫,৮৬,৮৭ । 
রায়-মতামত নং-৬ 

 فُ نِّ َمصَ  ــ َھاتَ زَ ِجیْ عَ  عُ فَ رْ تَ  ىكَ لِ  ىفَ اجَ تَ تَ  الَ وَ  تْ عَ اطَ تَ سْ اامَ  َضمُّ نْ تَ  اھَ نَّ إِ فَ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا تِ دَ َسجَ  اذَ إِ  الَ اقَ  ةَ ادَ تَ قَ  وَ  نِ سَ حَ لا نِ عَ 
8605-اقِ زرَّ لا دِ بْ عَ   অথর্ঃ- হযরত হাসান ও কাতাদা বেলনঃ মিহল যখন িসজদা রকেব তখন িনত� 

যথাস�ব জিমেনর সােথ িমিলেয় রাখেব , অ�-�তয্� ফাঁকা কের িসজদা করেব না যােত েকামর 
উঁচু না হেয় থােক। মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৮ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না 
নং- ২৭৮২ । 
দশম হািদস শরীফঃ 

 سَ وْ لُ جُ  نَ سْ لُ جْ یَ  الَ  وَ  ، ةِ الَ صَّ ال فِى نَ سْ لَ جَ  اذَ إِ  نَ عْ بَّ رَ تَ یَ  نْ أَ  نَ وْ رُ مَ یُؤْ ◌ُ  ءایّ سنِّ لا نَّ كُ :  لَ قَا ، جِ الَّ جَ الْ  نِ بْ  دِ لِ اخَ  نْ عَ 
- ةَ ْیبَ شَ  يبِ أَ  نِ إِبْ  فُ نَّ صَ مُ  ـــ ءُ يْ لشَّ ا اھَ نْ مِ  ْونَ كُ یَ  نْ أَ  ةً فَ اخَ مَ  أَةِ رْ مَ لْ ا ىلَ عَ  كَ ذَلِ  ىْ قِ ـَّ یَ  ، نَّ ھِ كِ ارَ وْ أَ  ىلَ عَ  لِ جُ رَّ لا

9972  
রায়-মতামত নং-৭ 

 امَ كَ  ىافَ جَ تَتَ  الَ وَ  تْ دَ َسجَ  اذَ إِ  َھایْ ذَ خْ فَ  ىلَ عَ  اھَ نَطْ بَ  وَ  اھَ یْ عَ ارَ ذِ  عَ ضَ تَ  نْ أ ةُ أَ رْ مَ لْ ا رُ مَ ؤْ تُ  تْ نَ اكَ  : لَ قَا مَ یْ ھِ ارَ بْ إِ  نْ عَ 
1075-قِ ازرَّ لا ْبدِ عَ  فُ َمَصنِّ  +4233ــ قيھیب سنن  ــ اھَ تَ زَ یْ جِ عَ  عَ فَ رْ تَ  الَ  ىكَ لِ  لُ جُ رَّ ال فَىاتَجَ یَ    

অথর্ঃ-হযরত ইবরািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেল: মিহলােদর আেদশ করা হত তারা েযন িসজদােত 
উভয় রােনর সােথ হাত ও েপট িমিলেয় রােখ, পরুেষর মত অ�-�ত� ফাঁকা না কের যােত 
েকামর উঁচু না হেয় থােক । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭১ + সুনান ু বাইহািক, 
হািদস শরীফ নং-৩৩২৪ । 
রায়-মতামত নং-৮ 
উপের বিণর্ত িবিভ� হািদস শরীফ, সাহাবীগেণর আছার ও তােবঈনগেণর ভাষয্ েথেক িনে� বিণর্ত 
িবষয়গেলা �া� । 
(***) নামােজ দাঁড়ােনা অব�ায় পুরষ ও মিহলার নামাজ আদােয়র িনয়ম-
নীিতেত পাথর্কয্ঃ 
 
েক) তাকবীের তাহরীমা বলার সময় হাত কাপেড়র িভতর েথেক েবর না করা ।মসুা�াফু আ�ুর 
রা�াক, বণর্না নং-৫০৬৬, ৫০৬৭ + সহীহ ইবন ুখজুাইমা, হািদস শরীফ নং-১৬৮৬ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(খ) +5066- ِالَ  تَ رْ فَ عُ  یَدَ یْ ھَ ا كَ الرِّ َجالِ  ـ مَ صَ نِّ فُ  عَ بْ دِ  الرَّ زاق  
7482- ةَ بَ یْ شَ  يأَبِ  نِ بْ إِ  فُ نَّ صَ مُ  ــ ــ اھَ یْ بَ كَ نْ مَ  َحْذوَ  ْیَھادَ یَ  عُ فَ رْ تَ  : لَ اقَ  يْ اعِ زَ وْ ْألَ ا نْ عَ   

 তাকবীের তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত এমনভােব উঠােত / ثَ دْ یَ ْیھَ ا ــ 2485, 2486, ـ2487
হেব যােত হােতর আ�লুগেলা কাঁধ বরাবর হেয় যায়/�ন বরাবর হেয় যায়,পরুেষর মত তােদর 
হাত উঠােব না । মুজামলু কািবর, ২২/২৭২ + ।মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং-৫০৬৬ + 
মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-২৪৮৫,৮৬,৮৭ । 
(গ) 0675ـ قِ ازرَّ لا دِ َعبْ  فُ نِّ صَ مَ  ـ تْ َطاعَ ْستَ اامَ  اھَ مِ ایَ قِ  ىفِ  اْیھَ یَدَ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا عُ مَ جْ نَ ـ দাঁড়ােনা অব�ায় হাত 
যথাস�ব শরীেরর িদেক েচেপ রাখা । ।মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৭ । 
(ঘ) হাত বেুকর উপর রাখা । 
(***)রকু অব�ায় পরুষ ও মিহলার নামাজ আদােয়র িনয়ম-নীিতেত পাথর্কয্ঃ  
 
(ক) ُ رْ مَ الْ  َمعُ جْ تَ   ــ9605-قِ ازرَّ لا دِ َعبْ  ّنِفُ صَ مَ  ــ تْ اعَ طَ تَ سْ ا امَ  عُ مَ جْ تَ وَ  اھَ نِ طْ بَ  ىإِلَ  اھَ یْ دَ یَ  عُ فَ تَرْ  تْ عَ كَ رَ  اإِذَ  أَة  
রকুেত পরুেষর তুলনায় কম ঝুকা এবং রকুেত উভয় বাহ পাজেরর সােথ স�ূণর্ িমিলেয় রাখা ।       
                         (খ) পরুেষর নয্ায় আ�লু ফাঁক কের হাঁটু না ধরা । 
মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৫৯ । 
  
(***)িসজদা অব�ায় পুরষ ও মিহলার নামাজ আদােয়র িনয়ম-নীিতেত 
পাথর্কয্ঃ(ক) িসজদােত কনইুসহ উভয় হাত মািটেত িমিলেয় রাখা ।পুরেষর নয্ায় কনইু উঁচু কের 
না রাখা । সুনান ুবাইহািক, হািদস শরীফ নং-৩৩২৫ । 
(খ)  َىافَ جَ تَ تَ  الَ وَ  تْ دَ جَ سَ  اذَ إِ  اھَ یْ ذَ خْ فَ  ىلَ عَ  انَھَ َبطْ  وَ  اھَ یْ عَ ارَ ذِ  عَ ضَ تَ  أنْ  ةُ أَ رْ مَ لْ ا رُ مَ ؤْ تُ  تْ نَاكَ : لَ اقَ  مَ یْ ھِ ارَ إِبْ  نْ ع 

1750-قِ ازلرَّ ا دِ بْ عَ  فُ نِّ َمصَ  +2433ــ يقبیھ ننس ــ اھَ تَ زَ یْ جِ عَ  عَ فَ رْ تَ  الَ  ىكَ لِ  لُ جُ رَّ لا ىافَ تَجَ یَ  امَ كَ   
অথর্ঃ-হযরত ইবরািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেল: মিহলােদর আেদশ করা হত তারা েযন িসজদােত 
উভয় রােনর সােথ হাত ও েপট িমিলেয় রােখ, পরুেষর মত অ�-�ত� ফাঁকা না কের যােত 
েকামর উঁচু না হেয় থােক । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭১ + সনুানু বাইহািক, 
হািদস শরীফ নং-৩৩২৪ । 
(গ) িসজদােত উভয় হােতর বাহ পাজেরর সােথ যথাস�ব িমিলেয় রাখা । মসুা�াফু আ�ুর 
রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৯+ মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-২৭৭৮ । 
(ঘ) িসজদােত এেকবাের জড়সড় ও সংকুিচত হেয় িসজদা করা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না 
নং- ৫০৭১ + মুসা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-২৭৮১,২৭৮২+ সনুানু বাইহািক, হািদস শরীফ 
নং-৩৩২৪ । 
(ঙ) অথর্ঃ-িসজদােত ডান িদক িদেয় উভয় পা েবর কের মািটেত িবিছেয় রাখা এবং উভয় 
পােয়র আ�লুসমহূ যথাস�ব িকবলামখুী কের রাখা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৮ 
+ মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং-২৭৭৭,২৭৮৩+ সুনান ু বাইহািক, হািদস শরীফ নং-
৩০১৬,৩৩২৪ । 
(চ) এক রােনর সােথ অনয্ রান যথাস�ব িমিলেয় রাখা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- 
৫০৭১ + সনুান ুবাইহািক, হািদস শরীফ নং- ৩০১৬,৩৩২৪ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(ছ)  َــ اھَ تَ زَ یْ جِ عَ  عُ ْرفَ تَ  ىكَ لِ  ىفَ اجَ تَ تَ  الَ وَ  تْ عَ اطَ تَ سْ اامَ  مُّ ضَ نْ تَ  اھَ نَّ إِ فَ  ةُ أَ َمرْ لْ ا تِ دَ َسجَ  اذَ إِ  الَ قَا ةَ ادَ تَ قَ  وَ  نِ سَ الحَ  نِ ع 
-اقِ زرَّ لا دِ بْ عَ  فُ َصنِّ مَ   

অথর্ঃ- হযরত হাসান ও কাতাদা বেলনঃ মিহল যখন িসজদা রকেব তখন িনত� যথাস�ব জিমেনর 
সােথ িমিলেয় রাখেব, অ�-�তয্� ফাঁকা কের িসজদা করেব না যােত েকামর উঁচু না হেয় থােক। 
মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৮ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৭৮২ । 
 (***) বসা অব�ায় পুরষ ও মিহলার নামাজ আদােয়র িনয়ম-নীিতেত 
পাথর্কয্ঃ 
 

 اھَ یْ دَ یَ  مْ ضَ ْلتَ فَ  تْ دَ جَ سَ  اذَ إِ فَ  تْ عَ اطَ تَ سْ ا امَ  عُ مَ جْ تَ وَ  اھَ نِ طْ بَ  ىلَ إِ  اھَ یْ دَ یَ  عُ فَ رْ تَ  تْ عَ كَ رَ  اذَ إِ  ةُ أَ رْ مَ الْ  عُ مَ جْ تَ : الَ قَ  اءٍ طَ عَ  نْ عَ 
6905-اقِ زرَّ لا دِ بْ عَ  فُ نِّ صَ مَ  ــ تْ عَ اطَ تَ سْ اامَ  عُ مَ جْ تَ  وَ  اھَ یْ ذَ خْ فَ  لَىإِ  اھَ رَ دْ صَ  وَ  اھَ نَطْ بَ  مُّ ضُ تَ وَ  اھَ یْ لَ إِ   

 
الَ لا ىفِ  نَ لَسْ جَ  اذَ إِ  نَ عْ بَّ رَ تَ یَ  نْ أَ  نَ وْ رُ مَ ؤْ یُ ◌ُ  ءاسیّ نِّ ال نَّ كُ :  لَ اقَ  ، جِ الَّ جَ الْ  نِ بْ  دِ لِ اخَ  نْ عَ   سَ وْ لُ جُ  نَ سْ لُ جْ یَ  الَ  وَ  ، ةِ صَّ
- ةَ بَ یْ شَ  يبِ أَ  نِ إِبْ  فُ نَّ صَ مُ  ـــ ءُ يْ لشَّ ا َھانْ مِ  نَ وْ كُ یَ  نْ أَ  ةً فَ اخَ مَ  ةِ أَ رْ مَ لْ ا ىلَ عَ  كَ لِ ذَ  ىْ قِ ـَّ یَ  ، نَّ ھِ كِ ارَ وْ أَ  ىلَ عَ  لِ جُ رَّ ال
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(ক) বাম িনতে�র উপর বসা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭৪ + মুসা�াফু আিব 
শাইবা, বণর্না নং- ২৭৮৩,২৭৯২ । 
(খ) ডান িদেক উভয় পা েবর কের িদেয় িকবলামখুী কের মািটেত িবিছেয় রাখা । মুসা�াফু 
আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৭৪,৫০৭৭ + মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৭৮৩,২৭৯২ + 
িকতাবলু আছার, ইমাম মহুা�দ, আছার নং-২১৬ । 
(গ) উভয় রান যথাস�ব িমিলেয় রাখা । মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, বণর্না নং- ৫০৬৯,৫০৭৭+ 
সনুানু বাইহািক, হািদস শরীফ নং-৩৩২৪ । 
(ঘ) বাম পা, ডান রান েগাছার নীেচ রাখা । মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না নং- ২৭৮৩ + 
আওজাযলু মাসািলক, ২/১১৮ । 
(ঙ) ৈবঠেক উভয় হােতর আ�লুসমহূ িমিলেয় বরাবর কের রাখা । মসুা�াফু আিব শাইবা, বণর্না 
নং-২৭৭৮ ।------------------------------------------------------ 
এত�ণ " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও এর পরবত�শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমেদর সািবর্ক আেলাচনা েছেড় " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن 
" (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও এর 
পরবত�শতা�ীসমেূহর)ই অ�ভূর্ � িবেশষ একিট দেলর এমন একিট কেমর্র উপর আেলাচনা কের 
িনলাম তােদর েযই কমর্িট " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة  "  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � 
উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত,  ُاْالِ جْ تِ ھَ اد তথা গেবষণাল�  ُألسُّ نَّ ة(আসসু�াহ) 
তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর এবং তাঁেদর �দত্ত িবিভ� প�িতর পূণর্ 
িবেরাধী এবং   ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটরও িবেরাধী । 
এখন পনূরায় " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও এর পরবত�শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলমেদর সািবর্ক আেলাচনা শর করলাম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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।---------------------------------------------------------------
------ 
 “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” দলিটর অনূসারীরা  
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন �থম দল-উপদল গঠন করায় পরবত�েত 
এখন সারা ইসলািম দিুনয়ােতই িবেশষ কের বাংলােদেশ  “আহললু  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত 
পিরভাষায় “আহেল হািদেসর” পদা�  ও দ�ৃা� অনসূরেন তােদরই অনরুপ েদখােদিখ  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  
" ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও এর 
পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামাগণ >>ইসলােমর নােম বা ইসলােমর 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� 
িভ� নােম ((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))<<  িবিভ� নােম দল-উপদল 
গঠন করেছ বা তােদর মাধয্েম দল-উপদল গিঠত হেত চলেছ । এই দল-উপদল গিঠত হওয়ার 
মাধয্েম  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটর িভতর  িবভি� হেত চলেছ যা মসুিলম মানষু  এখন �চে� েদখেছন ।  
                                                                                       
েযমন বতর্ মােন অ�সংখয্ক মসুিলম বয্তীত েকউ ল�াবশত: বা অনয্ েকান �ােথর্র কারেণ িনেজর দেলর নাম 
আর    َةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম নাম রাখেত চায়না বা রােখনা । 
ফল�িতেত  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "  ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও এর পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামা কতৃর্ ক >>ইসলােমর নােম বা 
ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম 
িবিভ� িভ� িভ� নােম ((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))<< দল-উপদল 
গঠেনর মাধয্েম  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ 
ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� তথা ঐকয্ব� মসুলমানগেণর মেধয্ ঐকয্ িবন� হেয় যােচছ, 
অৈনকয্ ও িবেরাধ বৃি� ও �কট হে�।                                                                                                                            
এ িবভি�র �িত কেঠার হিশয়ার বাণী উ�ারন কের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা অেনক হািদস শরীফ বেল েগেছন । িনে� কেয়কখানা হািদস শরীফ উে�খ 
করা হল ।( বতর্ মােন হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর িখলাফত �িতি�ত থাকেল বা হেল 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেঠার হিশয়ারস�িলত 
বাণীগেলা বা�েব কাযর্কর হেয় েযত) ।                                                                                          
(�থম হািদস শরীফ)                                                                                                          

 ھم و  يمتأ نیب قرف من وسلم ھلیع هللا يلص هللا هللا ولسر "   ل اق : ل اق كیرش نب ةماسأ نع
يانربطلل ریبكلا مجعملا يف ) )904(" ."ناك نم انئاك ھسأر ابورضفا عیمج . 

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- “েয েকহ 
আমার এক দলব�/একতাব� উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার 
মাথা উিড়েয় েফল” । আল- ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৯০               
(ি�তীয় হািদস শরীফ) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 يف )489("قھنع اوبرضاف أمتي ینب قرفی جخر لرج امیأ " :  ل اق : ل قا یكشر نب ةماأس نع
نيابرلطل ریبكلا مجعملا                                                                                                                                                           

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসুল�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলব�  উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার 
গদর্ ান উিড়েয় েফল” । আল-মু’জামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮৯ ।                                       
কােজই, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ةُ اعَ َجمَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َنَّ ا لُ ھْ أ  নােম দল (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ لسُّ
স�েকর্  িনেদর্শনা ল�নকারী েয েকান েলাকই মসুিলম পদবী ধারন করার অনপুযু� ।                                    
(তৃতীয় হািদস শরীফ)                               

 مھو متيأ يلع جخر نم  "مسلو ھلیع هللا يلص هللا هللا ولسر لاق: لاق عي،جشألا حریض نب ةجفرع نع
ً نئاك وهلتقاف ،تھمعامج نیب قفری أن دریی ع،میج يناربطلل االوسط جممعال يف )) 0045"(انك نم ا .                                                         

অথর্ঃ-আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,  রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন- “েয েকহ আমার এক দলব�/একতাব� উ�েতর িবেরািধতা কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھل    (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলেক 
িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের 
েফল ” । আল- ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫৪০০ ।                                                                                  
(চতুথর্ হািদস শরীফ) 

 " : لاق ملسو لیھع هللا يلص يبلنا نأ جةفرع نع ةقالع نع نب زیاد نع مرمع نع  قزالرا بدع انربخأ
ً نئاك هولتقفا ، ھمنبی قرفی أن دریی ، نوعمتمج ھمو يتمأ يلع جرخ نم ناك نم ا "    (20713) )  

قازرلا دبع فنصم في                                                                                                                                               
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসলুু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-“েয েকহ 
আমার এক দলব�/একতাব� উ�েতর িবেরািধতা কের  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা 

 নােম দলেক িবভ� করেত চায় বা টুকরা(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল” । মসুা�ােফ আ�ুর রা�াক 
শরীফ, হািদস নং-২০৭১৩ ।                                                                                                                               
(প�ম হািদস শরীফ)  

 ِخلُّ یَ  الَ  هُ رُ یْ غَ  ھَ لَ إِ  الَ  يذِ لاوَ  ل اقَ فَ  ، ملوس ھیلع هللا يصل هللا هللا ولسر انَیْ فِ  مَ اقَ :  لَ  اقَ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ " 
 و ةَ عَ امَ الجَ  قُ رِ افَ مُ الْ  مَ الَ سْ اإلِ  كُ رِ اتَّ لا رٍ فَ نَ ةَ ثَ الَ ثَ  إِالَّ  ، هللاِ  لُ ُسوْ رَ  ينِّ أَ وَ  هللاُ  آلَّ إِ  ھَ لَ إِ  الَ  نْ أَ  دُ ھَ شْ یَ  مٍ ْسلِ مُ  لٍ جُ رَ  مُ دَ 

ـ دحما دنمس يف)  )31162(" ِس فْ لنَابِ  سُ فلنَّ ا و يْ انِ زَّ لا بُ یِّ ثَّ لا অথর্ঃ-আ�ু�াহ েথেক বিণর্ত, িতিন 
বেলন : আমােদর মােঝ রাসলুু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দাঁিড়েয় বলেলন, তাঁর শপথ যােক 
ছাড়া অনয্ উপাসয্ নাই, এমন েকান মসুিলম মানেুষর র� ৈবধ নেহ েয সা�য্ েদয় েয, আ�াহ 
ছাড়া উপাসয্ নাই এবং আিম িনি�ত আ�াহর রাসলু , তেব িতন বয্াি� বয্তীত ১,  ْةُ عَ امَ جَ ال  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)দলিট 
েথেক  িবি�� ইসলাম তয্াগী ২.ভয্ািবচারী িববািহতা ৩.নফেসর বদেল নফস (হতয্াকারীর িবিনমেয় 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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হতয্া)  । মসুনােদ আহমাদ   শরীফ. হািদস শরীফ নং-২৬১১৩ ।                    
(ছ� হািদস শরীফ) 

 الَ  نْ أَ  دُ ھَ شْ یَ  مٍ لِ سْ مُ  ئٍ رِ امْ  مُ دَ  لُّ خِ یَ  الَ  ، ملسو ھعلی هللا يصل هللا هللا ولسر ل قا : لَ  اقَ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ " 
 سُ فالنَّ  و يْ نِ ازَّ لا بُ یِّ ثَّ لا و َعةَ امَ جَ لْ لِ  قُ ارِ فَ مُ لْ ا ھِ نِ یْ دِ لِ  كُ رِ اتَّ ال  : ثَ الَ ثَ  ىدَ حْ إِ بِ  الَّ إِ  ، هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ينِّ أَ وَ  هللاُ  آلَّ إِ  ھَ لَ إِ 

ـ ملسم في )) 6761(" ِس فْ نَالبِ                                   অথর্ঃ-আ�ু�াহ 
েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন, এমন েকান মসুিলম 
মানেুষর র� ৈবধ নেহ েয সা�য্ েদয় েয, আ�াহ ছাড়া উপাসয্ নাই এবং আিম িনি�ত আ�াহর 
রাসলু , তেব িতেনর েয েকান এক (জন) বয্াি� বয্তীত                                          
১.ভয্ািবচারী িববািহতা                                                                                                     
২.নফেসর বদেল নফস (হতয্াকারীর িবিনমেয় হতয্া)                                                                   
৩. ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)দলিট িবি��কারী িনজ ধমর্ তয্াগী ।    মুসিলম শরীফ. হািদস শরীফ নং-১৬৭৬ ।                                                                         
উলামােকরামগেণর অিধক �ানানশুীলেনর জনয্ িনে� আেরা কতগেলা হািদস শরীফ েদওয়া হল                                                                                                                     
(১) اةٌ نَھَ  و اةٌ نَھَ  نُ وْ كُ تَ سَ  اھَ نَّ إِ  " :ملسو ھیعل هللا يلص هللا هللا لورس الق :لاق ،يعجشألا ریحض نب جةفرع عن  ، 

ً نئاك هولقتفا ، مھُ قرِّ فَّ یُّ  نْ أَ    دُ یْ رِ یُ  عُ یْ مِ جَ  مْ ھُ وَ  موسل ھیلع هللا صلي دٍ مَّ خَ مُ  ةِ مَّ أُ  ىلَ غِ  ءَ اجَ  نْ مَ فَ  ) ) 89731("ناك من ا
ينابرلطل بیركلا جمعملا يف                                                                                                                                                                        

(২)   و ةٌ نَاھَ  يْ دِ عْ بِ  نُ وْ كُ تَ سَ  اھَ إِنَّ  " :لمسو یھلع هللا يلص هللا هللا لسور لاق :لاق ي،جعاألش حیضر نب ةجفرع نع 
ُ   قرِّ فَّ یُّ  نْ أَ   دُ یْ رِ یُ  هُ ومُ تُ یْ أَ رَ  نْ مَ فَ ، ةٌ نَاھَ  ً نئكا هولتقاف ، عُ یْ مِ جَ  ُھمْ وَ  ملوس ھیلع هللا يلص دٍ مَّ خَ مُ  ةِ مَّ أ  ) )00831("نكا نم ا

يانلطبرل ركبیلا مجعملا في                           (৩)   قال ،عيجشاأل حریض نب ةجفرع عن: 
ُ   نَ یْ بَ  قرِّ فَّ یُّ    هُ ومُ تُ یْ أَ رَ  نْ مَ فَ ، اةٌ نَھَ  و اةٌ نَھَ  نُ وْ كُ تَ سَ  اھَ نَّ إِ  " :لمسو ھیلع هللا ليص هللا هللا لورس لاق  هللا يلص دٍ مَّ خَ مُ  ةِ مَّ أ

ً اك هوتلقاف ، عُ یْ مِ جَ  مْ ھُ وَ  لموس ھیلع يناربطلل ریبكلا مجعملا في ) )01831("ناك نم ئنا                    
    (৪)  ةٌ انَھَ  و ةٌ انَھَ  نُ وْ كُ َستَ  اھَ نَّ إِ  " :ملوس ھلیع هللا يلص هللا لوسر لقا: لاق ي،عجاألش حیرض بن ةجفرع نع 

ُ  ىلَ إِ  يْ ْمشِ یَ   هُ ومُ تُ یْ َرأَ  نْ مَ فَ ، دٍ خَ مُ  ةِ مَّ أ  یربكلا مجعلما يف)  )38013(" هوقتلفا ، مْ ھُ تَ عَ امَ جَ  قرِّ فَّ یُّ  ملسو ھلیع هللا صلي مَّ
يرانلطبل                                                                    

এ রকম আেরা অেনক হািদস শরীফ রেয়েছ সমেয়র সংকুলতার কারেণ এখােন উে�খ করা হল না।        
             

 

 

 

 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 তথা সবর্িনকৃ�শতা�ী ”(চতুথর্ শতা�ী ও (আরযাললু করিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
পরবত�শতা�ীসমহূ) স�েকর্  পিব� হািদস শরীেফর মাধয্েম আেলাচনাঃ    পৃ�া নং-৯৭ 

সচূনাঃ  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”  (আরযাললু কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ী” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূহ) হে�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”  (আরযালুল কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম 
মানুেষরা তােদর জনয্ বজর্ নেযাগয্ সবর্িনকৃ�  েলাক িচি�ত করার ও বাছাই করার একমা� 
গর�পূণর্ মানদ� ।                                                                                  
এই   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”  (আরযালুল কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমেূহর) মাধয্েম  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”  (আরযাললু কুরিন)   তথা 
“সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমেূহর)অ�ভূর্ � িনকৃ� 
মুসিলম মানেুষরা জানেত পারেবন েকান েলাকিট মসুিলম, েকান েলাকিট অমসুিলম, েকান মসুিলম 
আিলম মানুেষর �দত্ত রায়-মতামত , دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল�  ةُ نَّ سُّ لأ  (আসসু�াহ) তথা িনয়ম,  
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ মানা যােব না ও অনসূরণ করা যােব না ।      
তাই, এই  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ী” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূহ) হে�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানেুষর জনয্ 
বজর্ নেযাগয্ সবর্িনকৃ�  েলাক িচি�ত করার ও বাছাই করার একমা� গর�পণূর্ সময়কাল । েসই 
জেনয্ই,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযালুল কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানষুেক   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু 
কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ী” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূহ) স�েকর্  
িব�ািত জানেত হেব ।                                                                                                                            
আসনু, এখন আমরা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ী” (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূহ) স�েকর্  আেলাচনা কির ও জািন ।               

ةثالثلا نورقلا رخی   তথা “উৎকৃ� িতন যেূগর বা শতা�ীর ” পর ৩১৩ িহজরী সন েথেক িহজরী 
চতুথর্শতা�ী সূচনা শর হয়। িক� িহজরী ৩১৩ সন েথেক িহজরী চতুথর্ শতা�ী আর� হওয়ার পূবর্বত� 
অ�রবত�কালীন সময়টুকু িহজরী তৃতীয় শতা�ী িহেসেব ধতর্ বয্ ও গণয্ । তেব এই মধয্বত� অ�রবত�কালীন 
সময়টুকুেত িলিখত হািদস শরীফসমেূহর িকতাবগেলা " ْلِ یْ دِ عْ التَّ  و حِ رْ جَ الْ  مُ ِعل" তথা হািদস শা� সমােলাচনা 
িব�ান” কতৃর্ ক একটু িবচাযর্য্ িবষয় । িক� িহজরী তৃতীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীফসমেূহর 
িকতাবগেলা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক   " لِ یْ ْعدِ تَّ لا و حِ رْ جَ لْ ا مُ لْ عِ "
তথা হািদস শা� সমােলাচনা িব�ান” িদেয় িবচাযর্য্ িবষয় বিহভুর্ ত িকতাব িবধায় েকান ধম�য় িবষয় 
�মাণ করেত তা িনি�র্ধায় �হণেযাগয্ । কারণ, "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  
তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীেত ” অথর্াৎ  িহজরী তৃতীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীফসমেূহর 
িকতাবগেলােক " ِلِ یْ دِ عْ لتَّ ا و حِ رْ جَ لْ ا مُ لْ ع "  তথা হািদস শা� সমােলাচনা িব�ান” িদেয় িবচার করার 
অিধকার  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং 
এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগেণর েনই ।                                                                                                      

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   ”  (আরযাললু কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগেণর এই িবষয়িট ভালভােব হৃদয়�ম 
করেত হেব েয, "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মসুিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক িলিখত সব হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ পযর্ায়�িমক 
ধারাবািহকতা র�া কের িহজরী সােলর অ�গািমতার �মানূসাের অধয্য়ন ও পাঠ করেত হেব । 
কারণ,  �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমহূ হে� অতয্ািধক 
সহীহ বা িনভুর্ ল ।তাই, ,  �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা 
��সমহূ বাদ িদেয় পরবত�েত দীঘর্ সময় অিত�াে�র পর  তৃতীয় িহজরী সােল  িলিখত বখুারী 
শরীফ,মসুিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সনুােন আবু দাউদ শরীফ, সনুােন নাসাই শরীফ ও 
সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ নােম পিরিচত ছয়িট হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমহূেক শধ ুিসহাহ 
িছত্তা তথা ছয়িট িনভুর্ ল িকতাব বা �� অিভিহত না কের বরং িহজরী তৃতীয় শতা�ীর পেূবর্ �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 মহুাি�ছগেণর মেধয্ বুখারী শরীফ,মুসিলম শরীফ, সনুােন আব ুদাউদ শরীেফর 
সংকলকগেণর উ�াদ িছেলন হযরত ইমাম আহমাদ ইবন ুহা�ল রািদআ�াহ আনহ । হযরত ইমাম 
আহমাদ ইবন ুহা�ল রািদঅলাহ আনহর হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র নাম “মসুনাদ ুআহমাদ 
শরীফ” ।                                                                                                                                
ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহর নাম �িমকঅনসূাের 
িনে� েদওয়া হল।                                                                                                                                    
১. মসুনােদ- 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. মছুা�ােফ- আিব শায়বা, �েণতার নাম-আবু বকর আ��াহ ইবনু মহুা�াদ িবন আিব শাইবা 
আল কুফী, জ�-ইনিতকালঃ ১০৯-২৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৯০৯৮ িট, িতিন ইমাম 
বখুারী ও ইমাম মসুিলেমর উ�াদ িছেলন।                                                                                                                                                                                   
৪. মছুা�ােফ- আ�ুর রা�াক, �েণতার নাম-আব ু বকর আ�ুর রা�াক িবন হা�াম সনআ’নী, 
জ�- ইনিতকালঃ  ১২৬-২১১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২১০৩৩ িট।                                                                                         
৫. মসুনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী (  َىھِ ْلِفقْ أ ) প�িতেত িলিখত ”িকতাবলু 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 বখুারী, ইমাম মসুিলম ও ইমাম আব ু দাউেদর উ�াদ িছেলন।   
৮.সনুেন দােরিম- �েণতার নাম-অ��াহ িবন আ�ুর রহমান, জ�-ইনিতকালঃ ১৮১-২৫৫ িহজরী, 
হািদস শরীেফর সংখয্া-৩৫০৩ িট।)   

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   ”(আরযাললু কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর 
পরবত� শতা�ীসমেূহর)অ�ভুর্ � িনকৃ� মসুিলম মানুষগেণর অ�র েথেক েযমিনভােব           

নােম দলিট স�েকর্(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ   েপা� ধারণা িবল�ু 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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হেয় েগেছ িঠক েতমিনভােব �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল উপের বিণর্ত ১. মসুনােদ- ইমাম আবু 
হািনফা ২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক  ৩. মছুা�ােফ- আিব শায়বা ৪. মছুা�ােফ- আ�ুর রা�াক,  
৫. মসুনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى) প�িতেত িলিখত ”িকতাবলুউি�”  ৭. 
মসুনােদ- ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল ৮.সনুেন দােরিম নােম িলিখত িবশাল ভা�ারস�িলত হািদস 
শরীেফর িকতাব বা ��সমহূ আরবেদশসহ  সারা মুসিলম িবে�র ইসলািম মাদরাসা এবং ইসলািম 
িব�িবদয্ালয়সমেূহ পাঠয্সচূীর অ�ভূর্ � না হওয়ায় হািদস শরীেফর উ� িকতাব বা ��সমূহ মুসিলম 
মানেুষর িনকট অিধক অপিরিচত হেয় পেড়েছ এবং উ� হািদস শরীফসমূেহর ��সমেূহর নামগেলাও 
মসুিলম মানুেষর মন েথেক �ায় মেুছ েগেছ । অথচ �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস 
শরীেফর িকতাব বা ��সমহূ হে�  হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ার এবং তৃতীয় িহজরী সােল  
িলিখত বখুারী শরীফ,মসুিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সনুােন আবু দাউদ শরীফ, সনুােন 
নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ নােম িলিখত এেকবাের �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত 
িকতাবগেলার জনয্ হািদস শরীফ সং�েহর িবশাল উৎস । এতদসে�ও তৃতীয় িহজরী সােল  িলিখত 
বখুারী শরীফ,মসুিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সনুােন আবু দাউদ শরীফ, সনুােন নাসাই 
শরীফ ও সনুােন ইবেন মাজাহ শরীফ নােম িলিখত এেকবাের �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত 
িকতাবগেলা আরবেদশসহ  সারা মসুিলম িবে�র ইসলািম মাদরাসা এবং ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ 
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34 িনসাবভূ� (পাঠয্সচূীর অ�ভূর্/نِ َصا ب )  �) হওয়ায় উ� হািদস 
শরীেফর ��সমূহ মসুিলম মানেুষর িনকট অিধক পিরিচত হেয় আেছ । তাই, বতর্ মান কােলর  لُ ذَ رْ أَ  

"نِ وْ رُ قُ لْ ا ” (আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মসুিলম  মানষুগণ �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত িবশাল 
ভা�ারস�িলত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমহূেক বাদ িদেয় বতর্ মােন তৃতীয় িহজরী সােল  

                                                 
34 সীমাব� িসেলবােসর বয্াখয্াঃ সীমাব� িসেলবাস বা পাঠয্সূচী ০২ (দইু) �কার ।                                               
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস ।                                                                                                         
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচী ।                                                   
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাসঃ হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস বলেত বুঝায় 
�থম ও ি�তয় িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমূহেক বাদ িদেয় 
িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমূহেক ইসলািম 
িবে�র মাদরাসা বা ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা । �থম ও ি�তয় 
িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমূেহর নামঃ ১. মুসনাদ ু- ইমাম 
আবু হািনফা ২. েমাআত্তা -ইমাম মািলক  ৩. মুছা�াফু - আিব শায়বা ৪. মুছা�াফু- আ�রু রা�াক,  ৫. 
মুসনাদ ু- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى) প�িতেত িলিখত ”িকতাবুলউি�” ৭. মুসনাদ-ু ইমাম 
আহমদ ইবেন হা�ল ৮.সুনেন দােরিম ।                                                                                                                     
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসচূীঃ হািদস শরীেফর 
িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচী বলেত বঝুায় তৃতীয় িহজরী সােল  
িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু�  ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমূহেক ইসলািম িবে�র মাদরাসা বা 
ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা সে�ও এগেলার িভতরকার িবষয়ব�র 
অ�ভুর্ � পণূর্ অধয্ায়গেলা িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � না কের এগেলারও  �ু� এবং সামানয্ অংশ 
িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা ।িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও সংি�� 
ভা�ারস�িলত ��সমূেহর নামঃ বুখারী  শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আবু দাউদ 
শরীফ, সুনােন নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িলিখত বখুারী শরীফ,মসুিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আবু দাউদ শরীফ, সনুােন 
নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ নােম পিরিচত �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত ছয়িট 
হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহর উপর মসুিলম মানুষ অিধক িনভর্ রশীল  হওয়ায় ধম�য় 
িবষেয় সমাধান িদেত িগেয় উলামােকরামগণ এেক অপেরর সােথ পর�র মতাৈনকয্ ও িবেরােধ 
জিড়েয় পেড় দইুিট দেল িবভ� হেয় পেড়েছন । বতর্ মান কােলর "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   ”(আরযাললু কুরিন) 
তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� 
মসুিলম মানষুগেণর মেধয্ খবুই অ� সংখয্ক আিলম �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস 
শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত িকতাব বা ��সমহূ স�েকর্  জােনন,পেড়ন ও অধয্য়ন কের থােকন। 
ফল�িতেত এক ে�িণর আিলেমর হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত িকতাব বা ��সমহূ স�েকর্  
গভীর �ান রেয়েছ আর িসহাহ িছত্তা নােম পিরিচত েছাট ও সংি�� ভা�ারস�িলত ছয়িট হািদস 
শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ স�েকর্  অিভ� এক ে�িণর  আিলেমর হািদস শরীেফর িবশাল 
ভা�ারস�িলত িকতাব বা ��সমহূ স�েকর্   অগভীর ও �� �ান থাকায় �ােনর �েরর পাথর্কয্ 
হওয়ায় উভয় ে�িণর আিলেমর মেধয্ সাবর্�িণক ��,িবেরাধ, মতিবেরাধ  ও অৈনকয্ েলেগই আেছ। 
তাই, আিম বতর্ মান কােলর "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   ”(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মসুিলম মানুষগণেক �থম ও ি�তীয় 
িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত  িকতাব বা ��সমহূ পেড় ও অধয্য়ন 
কের গভীর �ান অজর্ ন করেত িবনীত অনেুরাধ করিছ । তা হেল আশা করিছ হািদস শরীেফর 
িবশাল ভা�ারস�িলত িকতাব বা ��সমহূ স�েকর্   অগভীর ও �� �ােনর অিধকারী আিলমও  
গভীর �ােনর অিধকারী হেল �ােনর �েরর পাথর্কয্ লাঘব হেয় উভয় ে�িণর আিলেমর মধয্কার 
�� িনরসন হেব ও ধম�য় িবষেয় লাগামহীন ব�বয্ েদওয়া েথেক িবরত হেবন ।                                                                                            
এখন  "  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ "  (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ী স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা শর 
হে� ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।         

***িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালেক   ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "
" (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ী বেল ।                                                                                  
িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের পরবত�েত িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল 
মসুিলমই   َلُ ذَ رْ أ   তথা সবর্ িনকৃ� মসুিলম, এেদর মেধয্ েকান কলয্াণ নাই এবং এরা মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট  গর�হীন  । মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট  এই  َلُ ذَ رْ أ   তথা সবর্ িনকৃ� 
মসুিলমগেণর অব�ান কতটুকু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ িব�ািরতভােব তুেল ধেরেছন যােত কের   نِ وْ رُ قُ لْ ا" لُ ذَ رْ أَ        
(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর সবর্িনকৃ� মসুিলমগণ তােদর অব�ান েজেন সতকর্ তা 
অবল�ন কের ও "  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 , دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ أل (আসস�ুাহ) তথা 
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হয় 
এবং পাশাপািশ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ْةُ عَ َماجَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

নােম নামধারী দলব� মসুিলম মানেুষ পিরণত হয় ।(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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" نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  "  (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর মসুলমানগণ েয মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট সবর্িনকৃ� মসুিলম তা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা িতিন তাঁর পিব� হািদস শরীেফ বেলনঃ েযমন হািদস শরীেফ আেছ--- 

 نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ، يْ نِ رْ قَ  ِس انَّ لا رُ یْ خَ  ": لمسو یھلع هللا يلص هللا هللا لوسر لَ  اقَ :  ل اقَ  ةَ رَ یْ بَ ھُ  نْ بِ  ةدَ عْ جَ  نْ عَ   
 یربكلا جمعملا يف ) )4321(  " لُ ذَ أَرْ  نَ وْ رُ خَ ْآل ا ثُمَّ   ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ 

يناربلطل .                                    অথর্ঃ -- জা’দাতা িবন হবাইরা 
(রািদআলর্াহ আনহ) বিণর্ত, িতিন বেলন :  রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : 
“ সেবর্াৎকৃ� মানষু আমার শতা�ী(সাহাবীেদর), তারপর পরবত� শতা�ী ( তােবঈেদর), তারপর 
পরবত� শতা�ী ( তােব’-তােবঈনেদর), তারপর পরবত� েলােকরা (চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের 
িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময় কােলর েলােকরা) সবর্িনকৃ�, আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩   ।                                نوقرال ریخ 

ةثالثلا   তথা  “ উৎকৃ� িতন যেূগর বা শতা�ীর ” পর মসুিলম মানুেষর  মেন ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট 
স�েকর্  ধারনা ও �ান �াস েপেত থােক । কারণ, িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের পরবত� 
িকয়ামত সংঘিটত হওযার  পযর্� আস� সকল মুসিলমেক আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা  মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট  গর�হীন ও িনকৃ� েলাক িহেসেব অিভিহত কেরেছন এবং 
এও বেলেছন েয, িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওযা পযর্� 
আস� মুসিলমগেণর মেধয্ েকান কলয্াণ নাই । েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন- 

  ،مھنولی نیذلا مث، ينقر سانلا رخی " :لوقی موسل ھیلع هللا يصل هللا هللا لورس تعمس ، رةیرھ يبأ نع
ينابرطلل سطواال عجملما يف )5745( " ةعاسال موقت نأ ليإ لذرأ عابرلا مث  ،مھنولی نذیال مث .                                                                        

অথর্ঃ- হযরত অব ুহরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনেছন : “সেবর্াতকৃ� েলাক আমার যগু [�থম শতা�ী+ সাহাবীেদর 
যগূ ],এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� যগু [ি�তীয় শতা�ী+( তােবঈেদর যূগ ], এর পরবত�েদর 
যগু সেবর্াতকৃ� যগু [তৃতীয় শতা�ী+ তােব’-তােবঈনেদর যূগ] , তার পর চতুথর্ শতা�ী েথেক 
িকয়ামত আস� েলাক িনকৃ� েলাক ”।   আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৫৪৭৫ । 

 يناثال مث ھ،یف يذلا قرنلا رنق ریخ "ملسو ھیلع هللا صلي هللا هللا لورس لاق :لاق ،باطخال نب رمع نع
يناربطلل طسواال مجلمعا يف ) )5423( "ایئً ش ھمب هللا أبیع فال بعارال مث ،ثلثاال مث ،                                                                                            

অথর্ঃ- হযরত ওমর ইবনলু খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “সেবর্াতকৃ� যগু েয যেূগ িতিন (আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) িছেলন, তারপর ি�তীয় শতা�ী, তারপর তৃতীয় শতা�ী, তাপর চতুথর্ 
শতা�ী , এ যেূগর েলাকেদর বয্াপাের আ�াহ িকছুই গর� েদন না ” । আল-ম’ুজামলু আওসাত, 
তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৪২৫ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 ،ثلاثلا مث ، يناثلا ثم ، ، ينرق سانال ریخ "موسل ھیلع هللا يلص هللا هللا لوسر قال :لاق ،هللاِ  دِ بْ عَ  عن
نياربطلل طسواال مجعملا في )6333("     مْ ھِ یْ فِ  رَ َخیْ  الَ  مٌ وْ قَ  ءُ ىجِ یَ  مث                                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত অ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “-“সেবর্াতকৃ� েলাক আমার যুগ [�থম শতা�ী-সাহাবীগণ], 
তারপর ি�তীয় শতা�ী-তােবঈন,তারপর তৃতীয় শতা�ী-তােব’-তােবঈন, তারপর এমন স�দায় 
আসেব যােদর মেধয্ েকানই কলয্াণ নাই ।  আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৩৩৩৬ ।                                                                               
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক আমরা অেনকগেলা িবষয়ই জানেত পারলাম:                                                                     
১. "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � েলাকগেলা  সবর্িনকৃ� েলাক।                                                                                         
২. "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) ” িনকৃ� মসুিলম মানষুগেলার বয্াপাের আ�াহ িকছুই গর� েদন না।                                                                                                                
৩. "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ �  সবর্িনকৃ� িনকৃ� মসুিলম মানষুগেলার মেধয্ েকানই কলয্াণ েনই।  

অতএব, "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � েলাকগেলা েযেহতু সবর্িনকৃ�  মসুিলম মানুষ েসেহতু তারা সেবর্াৎকৃ� 
মসুিলম মানেুষ পিরণত না হওয়া পযর্� ইসলািম শরীয়েতর েকান িবষেয় রায়-মতামত , ফতওয়া , 
িস�া� েদয়ার এবং ধম�য় িবষেয় ওয়াজ-নিসহত করার ও িকতাব-বই বা �� িলখার  অিধকার 
তােদর েনই । এতদসে�ও তারা যিদ ইসলািম শরীয়েতর েকান িবষেয় রায়-মতামত , ফতওয়া , 
িস�া� েদয় এবং ধম�য় িবষেয় ওয়াজ-নিসহত কের ও িকতাব-বই বা �� িলেখ তাহেল তােদর 
এই কাজিট হেব ধম�য় িবষেয় তােদর অনিধকার চচর্ া ও   َبٌ صُّ تَع  (তাআ’সসবু) তথা েগাঁড়ািম কমর্ 
।এ সব েনককেমর্ বা ভাল কমর্গেলােত তােদর েকান লাভ েনই । তােদর এ সব েনককমর্ বা ভাল 
কমর্গেলার উদাহরণ হে� কুলুর বলেদর মত খাটুিন । আজীবন বিহয্কভােব ইসলাম ধেমর্র পেথ 
েথেক মুসিলম মানষুেক িহদাযােতর পেথ আহবান করা সে�ও তােদর েশষ পিরণিত েদাযেখ ।                                                                                     

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ�  মসুিলম মানষুগেলা সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হেত চাইেল 
তােদরেক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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       َلُ ھْ أ 

ةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় "  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,  َِھادُ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল�  ةُ نَّ سُّ لأ  (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হেত হেব । এর িবপরীত                                       
হেল 35 িক� " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ 

                                                 
35 িবপরীত  হেল কথািটর বয্াখয্াঃ  >> " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ الَ ثَ ة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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শতা�ীর ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ�  মুসিলম মানষুগেলা সবর্িনকৃ�ই েথেক যােব, 
সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হেব না । ফল�িতেত  যারা িনকৃ� তারােতা িনকৃ� কাজই করেব  ।                                                                                                              
েযমন   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর)” কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশেক বৃ�া�িুল েদিখেয় �তয্াখান কের "  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 , دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ  (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া,িমমাংসীত 
িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী না হেয় বরং  মহান আ�াহ তাআ’লার 
ওহী�া�  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা               

ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ    (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� হওয়ার পিরবেতর্  ইসলােমর 
নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােমর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান 
দল-উপদলগেলার মত)) অনয্ সব দলগেলার কম� হে�, সদসয্ হে�,  এ দলগেলার �চার করেছ 
ও মানেছ ইতয্ািদ ।  

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ�  মসুিলম মানষুগেলা ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) তথা 

 নােম দলিটেক এই দলিটর িনজ� সকল(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ মসুলমানেদর মােঝ �চার করেছ না, করেব না, তারা 

ةُ عَ اَجمَ 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)নােম 
দলিটর সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ  বা�বায়ন করেছ না, করেব না, মানেছ না, 
মানেব না এবং দেলর কম� হেবনা এবং িনেজেদর গিঠত িবিভ� দলগেলার নাম  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ 
 (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নাম রাখেছ না, রাখেব না ।                                                                  

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) ”িনকৃ� মসুলমানগণ  তারা িনেজেদরেক “  ةثالثال نورالق ریخ  ”  তথা  “ উৎকৃ� 
িতন যেূগর বা শতা�ীর ” উৎকৃ� মসুলমানেদর েচেয় েবশী �ানী-গণী ও উত্তম মেন কের  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এক মা� �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক উহার গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তা 
বা�বায়ন তয্াগ কের  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)” কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা 
গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((েযমন অনুধাবন করন িবেশষকের উদাহরন�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) অনয্ সব দলগেলার কম� হে�, সদসয্ হে�,  এ 

                                                                                                                                   
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত, মতামত, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরািধতা করা হেল <<                           



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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দলগেলার �চার করেছ ও মানেছ ইতয্ািদ । এরা হে� বতর্ মােন ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  َْعةِ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল তয্াগী মসুিলম দাবীদার 
মসুিলম।                                                                                                               
এই দল তয্াগী মসুিলমগেণর অব�া দইুিট ।                                                                                        
�থম অব�াঃ " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর 
ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)” কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু হয়ত বলেবন েয, আমরা ইসলােমর নােমর 
সােথ বা গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম দলগেলা 36 গঠন করা সে�ও আমরা েতা 

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিট মানিছ ।                                                                                                
ি�তীয় অব�াঃ " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)” কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু হয়ত বলেবন েয, আমরা 
ইসলােমর নােমর সােথ বা গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম েয দলগেলা 37 গঠন করিছ 
েস গেলাও েতা " ةُ عَ َماجَ لْ ا "  (আল-জামাআ’ত) তথা দল।  
�থম অব�াঃ " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর 
ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)” কতক িনকৃ� মসুিলম মানষুগেণর �থম কথার বা�ব উত্তর এই েয, 
তাঁেদর অব�া হল উদাহরন�রপ বাংলােদেশর �নামখয্াত দজুন �বীন রাজনীিতিবেদর মত- েযমন       
                                                                                                             
(১) একজন জনাব ডঃ কামাল েহােসেনর মত, তাঁর  �গিঠত একিট দল রেয়েছ,নাম “গণেফারাম”                                                                                                           
(২) ি�তীয় জন জনাব আঃ কােদর িসি�কী , তাঁর �গিঠত একিট দল রেয়েছ, নাম “ কৃষক 
�িমক জনতা লীগ”  ।                                                                                                                                     
তাঁরা উভেয়ই জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবরু রহমােনর ব�ু িছেলন ।তাঁরা উভেয়ই বংলােদশ 
রাে�র �াধীনতার িবষেয় ব�ব�ুর মেতর সােথ িমেলই এক সােথ কাজ কেরেছন,মিু�যুে� অংশ 
�হণ কেরেছন। জনাব ডঃ কামাল েহােসেনর হােতই বাংলােদশ রাে�র সংিবধানও িলিখত হেয়েছ । 
তাঁরা ব�ব�ুর সময়কাল েথেক শর কের বতর্ মান কাল পযর্� েকান সময়ই ব�ব�ুেক িবরপ 
সমােলাচনা কেরন িন, কটা� দিৃ�েত কথা বেলন িন এবং রাে�র �িতকর েকান কােজও তাঁরা 
িল� নেহন। এতদসে�ও তাঁরা আওয়ামী লীগ েথেক েকান সেূযাগ ও �াথর্ পান িন ও কখেনা  
পােবন না । এর কারন এই েয, তাঁরা উভেয়ই ব�ব�ুেক ভালবাসেছন, হয়ত ভিবষয্েতও ভালেবেস 
যােবন। িক� উভেয়ই ব�ব�ুেক ভালবাসার পাশপািশ  উভেয়র �েতয্েকই পৃথকভােব এককভােব 
একিট একিট কের দিুট দল করায় তাঁরা আওযামী লীগ েথেক সেূযাগ-সিুবধা হেত আজীবন বি�ত 
থাকেবন । কােরা অধীন� জন তার উ��র জেনর ভালবাসার দাবীর পাশাপািশ তাঁর অনমূিত 
বয্তীত এক সােথ একই সমেয় পৃথক অনয্েকান দল করেত পাের না । এরপ করেল অধীন� জন 
�াভািবকভােবই তার উ��র জন েথেক  সকল সেূযাগ-সিুবধা হেত বি�ত হেবন ।                                                                                                                  

                                                 
36 >> েযমন – িবেশষকের বাংলােদেশ উদাহরন�রপ তাবলীগ জামাআ’ত, েহফাজেত ইসলাম, জামাআ’েত 
ইসলাম ,েখলাফত মজিলস ও েনজােম ইসলাম ইতয্ািদ দলগেলা<< 
37 >>েযমন- িবেশষকের বাংলােদেশ উদাহরন�রপ তাবলীগ জামাআ’ত, েহফাজেত ইসলাম, জামাআ’েত 
ইসলাম ,েখলাফত মজিলস ও েনজােম ইসলাম ইতয্ািদ দলগেলাও েতা " ُالْ جَ مَ اَعة"  (আল-জামাআ’ত) তথা 
দল।<<                                                                                                                                                  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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িঠক েতমিনভােব ইসলােমর মেধয্ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ ھْ أ    
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল বয্তীত এক সােথ একই সমেয় সিদ�ায় বা সৎিনয়য্ােত 
অনয্েকান দল-উপদল গঠন করেত চাইেল  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

নােম দলিটর �বতর্(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ اَجمَ لْ ا ক  আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার অনমুিত লাগেব । েযেহতু আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বািহয্কভােব 
দশৃয্মান অব�ায় এ পৃিথবীেত েনই েসেহতু ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ 
স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  স�িকর্ ত 
িভ� িভ� নােম দল-উপদল গঠেনর জনয্ অনমুিত েনয়ার সেূযাগও েনই  ।                                                                                                                             
তাই, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অনমুিত বয্তীত ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল  তথা  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর সকল গণাবলী 
এবং  কাঠােমা ও �কীয়তা বা�বায়ন ছাড়াই সিদ�ায় বা সৎিনয়য্ােত েয েকহ  অনয্েকান দল-
উপদল গঠন কের তা হেল েস  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অ�ভূর্ � থাকেব না । ফল�িতেত িকয়ামেতর িদন   

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দল  েথেক সকল সেূযাগ-সিুবধা হেত বি�ত হেবন ।                                                                             
ি�তীয় অব�াঃ  তাঁেদর ি�তীয় কথার বা�ব উত্তর এই েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন-“  َنْ مِ  مِ الَ سْ اإلِ  ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  رٍ بْ شِ  دَ یْ قِ  ةَ عَ امَ جَ لْ ا قَ رَ افَ  نْ مِ  نَّھُ اِ ف 

ھِ قِ نُ عُ   ”(অথর্ঃ-“ (েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক িবি�� হেয় েগল 
েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল ” সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ২৭৬৩) । অথর্াৎ েস আর ইসলােম থােক না বা মসুিলম থােক না ।  

 يلع جرخ من  "لموس ھلیع هللا صلي هللا هللا لوسر لاق :لقا ،يعشجألا حیضر نب ةجفرع عن    
ً نكائ هولتاقف ،مھتعامج نیب قرفی نأ دییر ع،یمج موھ يمتأ  طسوالا مجعملا يف ) )0540"(ناك نم ا

يرانبطلل                                                     অথর্ঃ-
আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,  রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-
“েয েকহ আমার ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ    
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলেক 
িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের 
েফল  ”। আল-ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫৪০০ । 

 : " لقا مسلو یھعل هللا يصل يبلنا أن ةجفرع نع قةالع عن بن دیاز نع رمعم نع  قازلرا دبع انربخأ
ً نئاك هولقتفا ، ھمنیب قریف أن یدیر ، نعویتجم موھ يتمأ يلع جخر من ناك من ا  يف ( (20713) "

اقرزال دبع صنفم                                                  অথর্ঃ-
আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-“েয েকহ আমার 

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)ব� 
উ�েতর িবেরািধতা কের ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ََعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলেক িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস 
েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল” । মসুা�ােফ আ�ুর রা�াক শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-২০৭১৩ । 

 ھم و  تيمأ نبی قرف من لمسو ھیعل هللا يلص هللا هللا لوسر : "  ل اق : ل قا یكرش نب ةماسأ عن
ينارلطبل یركبلا مجعملا في) ) 904("". ناك نم انئاك ھسأر اضربواف عیمج .                                                                                                                                                                         

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার মাথা উিড়েয় েফল” 
। আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৯০।                                                                                                                                                                                                       

 يف ) )984("ھقعن اوبرفاض يتمأ بین قرفی رجخ جلر امیأ " :  ل اق:  ل اق كریش بن ةماسأ عن
يناربطلل یربكلا مجعملا                                                                                                                 

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার গদর্ ান উিড়েয় েফল” 
।                                                                                                                        
আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮৯ ।                                          
এখন �� হল :                                                                                                                        
(ক) েকান্ " َعةُ امَ جَ لْ ا " (আল-জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেল এক জন মুসিলম আর 
ইসলােম থােক না বা মসুিলম থােক না?                                                                                                     
(২) েকান্ " ةُ عَ امَ جَ الْ  " (আল-জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেল তােক হতয্া করেত, মাথা-
গদর্ ান উিড়েয় েফলেত মেমর্ হািদস শরীেফ হিশয়ার বাণী উ�ািরত হেয়েছ?                                                                                                                                          
উপের বিণর্ত �� দেুটার সিঠক ও বা�ব উত্তর  এই েয,                                                                              
(১)  " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” কতক িনকৃ�  মসুিলম মানুষ কতৃর্ কইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান 
দল-উপদলগেলার মত))  দলগেলা  েথেক িবি�� হেল েতা উপেরা� হািদস শরীফসমেূহ হিশয়ার 
বাণী উ�ািরত হেতা না বরং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� েবেহ�ী দল  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  َلُ ھْ أ 

 নােম দ লিট েথেক েয েকহ  িবি�� হেয় (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ 
িবভ� হেব তার েবলায়ই  হািদস শরীেফর এ হিশয়ার বাণী উ�ািরত হেয়েছ । উপেরা� হািদস 
শরীফসমূহ েথেক এ কথাই �মািণত হল েয,  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার এক মা� �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় দল  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  ��নােম দলিট  েথেক িবি(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
হেলই তখন  এক জন মসুিলম আর মসুিলম থােক না বা ইসলােম থােক না । িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” 
কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম গিঠত 
((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))দলগেলা েথেক িবি�� 
হেল নেহ ।    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথবা তাঁেদর �থম কথার বা�ব উত্তর এই েয,                                                                             
(২) তাঁেদর অব�া হল উদাহরণ�রপ একজন িহ�-ুেবৗ�-�ী�ান-ইয়াহিদর মত িযিন মেুখ মেুখ 
ইসলাম মােন, ইসলােমর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক নবী িহেসেব মােন, 
ইসলােমর ভাল কমর্গেলা �ীকৃিত েদয় এবং সামািজক ও ধম�য় ভাল কমর্গেলা েযমন নামাজ, েরাজা, 
এমনিক হ� ইতয্ািদ যথাস�ব পালন কের থােক িক� েস িনেজেক মসুিলম নাম িদেয় পিরচয় না 
িদেয়  িহ�ু-েবৗ�-�ী�ান-ইয়াহিদ নাম িদেয়ই পিরচয় িদেয় থােক। আর যিদ মেন মেন বেল আিম 
েতা ইসলােমরই েলাক, আিমেতা মসুিলমই । তেব তার এই দাবী িক আেদৗ �হনীয় । 
না,কি�ককােলও না।যিদও েস ইসলামেক এবং মসুিলম মানষুেক ভালবােস । বরং েস ইসলােমর 
েলাক দাবী করেল তােক অবশয্ই মসুিলম নাম ধারণ করেত হেব, মসুিলম নাম ধারণ কেরই 
পিরচয় িদেত হেব । েস িহ�ু-েবৗ�-�ী�ান-ইয়াহিদ নাম ধারণ কের আিম ইসলােমর েলাক, আিম 
মসুিলম বলেল তার এই দাবী আেদৗ �হনীয় হেব না ।                                                                                         
িঠক ত�পই  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর 
ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) েকান িনকৃ� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম 
িবিভ� িভ� িভ� নােম দল গঠন কের উ� দেলর সদসয্ হেয় যিদ েস তার িনেজর দেলর নাম  

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) 
নাম না রােখ এবং  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর সকল 
গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তা বা�বায়ন না কের বেল েয আিম ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটরই েলাক বা 
অনসূারী  । তা হেল তার এ দাবী িক আেদৗ �হনীয় ? না, কি�নকােলও না । তাই, েকান 
মসুিলম  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটরই েলাক বা অনসূারী  
বেল দাবী করেল তােক অবশয্ই িনজ দেলর নাম  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম নাম রাখেত হেব ও নাম ধারণ করেত হেব । িনজ দেলর নাম  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ  

  নােম নাম ছাড়া অনয্ েকান নাম রাখেত পারেব না । (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا
তাই, েকহ িনজ দেলর নাম  নােম নাম ছাড়া (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ  
অনয্ েকান নাম রােখ তেব তার এই কাজিট পিব� কুরআেনর আয়াত>>  وَ اعْ تَ ِص مُ وْ ا بِ حَ بْ لِ  �َِّ  جَ مِ یْ عً ا
قُوْ ا  অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক ঐকয্ব�ভােব / এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং " وَ  الَ  تَ فَ رَّ
দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ ) এর িবেরাধী হেব ।                                                                                                
এ েত এই বঝুা েগল েয, েকউ যিদ েকান দেলর অ�ভূর্ � আেছ মেমর্ দাবী কের তা হেল তােক 
উ� দেলর সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ উ� দেলর নামই কাযর্ত: বািহয্কভােব 
�কােশয্ বয্বহার করেত হেব, মেন মেন আভয্�রীণভােব েগাপেন উ� দেলরই েলাক বেল দাবী 
করেল তার এ দাবী �হনীয় হেব না ।                                                                                                                                                           
অতএব,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমূেহর)”েয েকান িনকৃ� মসুিলম মানষু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় এক মা� দল   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক ةْرقَ فُ لْ ا  
(ফুরকাত) তথা ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম ((িবেশষকের 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় 
েগেল  েস  আর ইসলােম থােক না বা মসুিলম থােক না ।                                                                                                                 
যাইেহাক, " ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " তথা “ উৎকৃ� িতন যেূগর বা শতা�ীর” মসুিলম মানেুষরােতা  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী  দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেকই েমেনেছন । এ দলিটর উপরই চেলেছন । তাঁরােতা 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এক মা� �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী  দল ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ نَّ السُّ  لُ أَھ 

 নােম দলিটেক বাদ ইসলােমর নােমর সােথ বা (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) اَعةِ مَ جَ الْ  وَ 
ইসলােমর গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম িদেয় নতুন েকান দল গঠন কেরন িন ।                                                                                                                            
তা হেল মহান আ�াহ তআ’লার এবং রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেষধা�া সে�ও 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ْةُ اعَ َجمَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ 
 (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক বাদ িদেয়  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর 
“ কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((িবেশষকের 
উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) এত সব দল েকন গঠন কের 
চেলেছন ?                                                                                                                                
এর অথর্ হল  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ�  মসুিলম মানষুগেলা  মহান আ�াহ তাআ’লার 
এবং রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চাইেত েবশী জােন ও েবশী বেুঝ । নাউজ ু
িব�াহ ! তা না হেল েতা তারা এত সব দল গঠন করেতা না । অথচ আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সালা�ামা তাঁর উ�তেক   َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিট বয্াতীত ইসলােমর নােম সকল দল-উপদল তয্াগ করেত িনেদর্শ িদেয়েছন এবং েয মসুিলম  

ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ    (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট করেব না তােক অমসুিলম 
েঘাষণা  
(১) অ� �ে�র ��া নং- ১৩৩ এ বিণর্ত সনুান ু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৩৯৭৯ এর  
পণূর্ হািদস শরীফখানার অংশ িবেশষ >>( فَ اعْ تَ زِ لْ  تِ لْ كَ  اْلفِ رَ قَ  كُ لَّ ھَ ا*অথর্ঃ-তুিম (ইসলােমর নােম 
গিঠত) সব দল-উপদলগেলা তয্াগ কর)<<বাণী েমাতােবক  ইসলােমর নােম েয েকান দল-উপদল 
গঠন করা হারাম এবং (২) অ� �ে�র ��া নং- ১৩৪ এ বিণর্ত সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং- ২৭৬৩ এর  পণূর্ হািদস শরীফখানার অংশ িবেশষ >>(  َِھنَّ بِ  ىْ َرنِ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأ 

 ,অথর্ঃআিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ করিছ* ةُ عَ اْلَجمَ او ةُ رَ جْ ھِ لْ وا دُ اھَ جِ لْ ا وَ  ةُ عَ اطَّ ال وَ  عُ مْ سَّ لا
আ�াহ  [ তাআ’লা ] আমােক ঐগেলার  আেদশ িদেয়েছন, ১. শনা (শনেত) ২.আনগূতয্ করা 
(মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.   ُالْ جَ مَ اَعة 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত) << বাণীর ৫ নং �িমেক বিণর্ত িবষয় েমাতােবক   َأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  و



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

109 

 নােম দলিট করা ও মানা ফরজ । মহান আ�াহ(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا
তাআ’লাই ভাল জােনন । 

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর অ�ভূর্ � েয েকান সবর্িনকৃ� মসুিলম  ইসলােমর নােম বা 
ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-
উপদলগেলার মত)) এত সব দল গঠন কের তারা  হে� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী অনসূাের িহজরী চতুথর্শতা�ী েথেক শর কের 
িকয়ামত পযর্� আস�  َلُ ذَ رْ أ   তথা সবর্ িনকৃ� মসুিলমগেণর অ�ভূর্  তথা সবর্   مِ لِ سْ مُ لْ ا سانَّ ال لُ ذَ رْ أَ  �
িনকৃ� মুসিলম । িক� বতর্ মােনও একিট দল রেয় েগেছ যারা কতক মসুিলম মানষু কতৃর্ ক 
ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােমর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) অনয্ সব দলগেলার কম� না হেয়, সদসয্ না হেয়,  
এ দলগেলার �চার না কের তারা শধ ুআমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় এক মা� একিট েবেহ�ী দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক উহার সকল 
গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ মােনন, �চার কের থােকন। কারণ তাঁরা মেন কেরন েয, 

ةُ اعَ مَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটেক মানেত,�চার করেত তারা আিদ� (আেদশ�া�) । এ দলিট স�েকর্   
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ                                                                                                                                       
 رُ مْ أَ  ىَ تِ یَأْ  ىتَّ حَ ) ىذِ مِ رْ تِّ ال ،مْ ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ (مْ ھُ فَ لَ اخَ  نْ مَ  مْ ھُ رُّ ضُ یَ  الَ  قِّ حَ لْ ا ىلَ عَ  نَ یْ رِ ھِ َظا ىتِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ئِ اطَ  لُ ازَ تَ  الَ  "
 ِ�ّ " 
(অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �বিতর্ ত থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা 
পযর্� এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান �িত করেত পারেব না” আবু 
দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ আবু দাউদ শরীেফ বিণর্ত  َنْ م 

مْ ھُ فَ لَ اخَ   পিরবেতর্ مْ ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।   

 رِ مْ أَ  ىلَ عَ  ةَ مَ ئِ اقَ  ةُ مَّ اْالُ  هِ ذِ ھَ  لَ ازَ تَ  نْ لَ  وَ  يْ طِ عْ یُ  وهللا مسِ  اقَ  انَاَ  امَ نَّ إِ وَ  نِ یْ دِّ لا يْ فِ  ھُ قِّ فَ یُ  ارً یْ خَ  ھِ بِ  هللا ْیدُ رِ یُ  نْ مَ   
هللاِ  رُ مْ أَ  يَ تِ أْ یَ  يتَّ حَ      مْ فَھُ لَ اخَ     نْ مَ  مْ ھُ رُّ ضُ یَ  ال هللا                                                                                                                                                      

অথর্ঃ- আ�াহ তাআ’লা যার কলয্ােণর ই�া কেরন তােক ধেমর্র �ান দান কেরন । আ�াহ 
তাআ’লা দান কেরন, আর আিম ব�ন কারী । আর এই উ�ৎ আ�াহ তাআ’লার ধেমর্র উপর 
�িতি�ত থাকেব। িবেরাধীরা তােদর েকান �িত করেত পারেব না । 

 نْ مَ  ىلَ عَ  نَ یْ رِ ھِ اظَ  قِّ حَ لْ ا ىلَ عَ  نوْ لُ اتِ قَ یُ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا نَ مِ  بَةٌ اصَ عِ  لُ ازَ تَ  الَ  وَ  ، نِ یْ دِّ لا يْ فِ  ھُ قِّ فَ یُ  ًرایْ خَ  ھِ بِ  هللا دُ یْ رِ یُ  نْ مَ 
ةِ امیَ قِ لْ ا مِ وْ یَ  يْ لَ إِ  ُھمْ َویانَ                                                                                                                   

অথর্ঃ- আ�াহ তাআ’লা যার কলয্ােণর ই�া কেরন তােক ধেমর্র �ান দান কেরন ।আর 
মসুলমানেদর একিট দল িকয়ামত পযর্� তােদর িবেরাধীেদর উপর িবজয়ী থাকেব ।          
এই  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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জামাআ’ত)দলিটর সংখয্া সব সমেয়ই সব যেূগই কম থাকেব । েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ                                

                                                                  
                                                                  

 مالسإلا نإ"  : موسل ھیعل هللا ىلص هللا لوسر ل قا ل اق دوسعم نب هللا بدع نع )1(         
َمدَ حْ أَ  دَ نَسْ مَ   )12916( )6282(، ذيرملتا ننس " اءغربلل بيوطف أدب امك بایرغ دوعیس و ابَ یرغ أدب    

অথর্ঃ-আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :িন�য়ই ইসলাম গিরব তথা অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক িদেয় 
শর হেয়েছ, অিচেরই উহা গিরব তথা অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক িনেয়ই িফের আসেব, 
েখাশখবরী গরাবােদর জনয্ তথা অপিরিচতেদর জনয্ বা কম সংখয্ক েলাকেদর জনয্ । সুনােন 
িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৬২৮, ।                                       

                                                                  
                                                                  

 مَّ ثُ  ایبَ غر المسإلا أدب " :  لُ وْ قُ یَ  ملسو یھعل هللا ىصل يَّ بِ نَّ لا عَ مِ سَ  ھُ نَّ أَ    ، ةَ نَّ سُ  بن انْحمَ رَّ الَّ  عبد عن 
دَ مَ أَحْ  دَ نَسْ مَ ) 16961( )8622(، " ءابللغر يبوفط أبد اكم یبارغ دعوی                                                                       

অথর্ঃ-আ�ুর রহমান িবন স�ুাহ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনেছন : ইসলাম গিরব তথা অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক িদেয় শর 
হেয়েছ, অত:পর উহা গিরব তথা অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক িনেয়ই িফের আসেব, েখাশখবরী 
গরাবােদর জনয্ তথা অপিরিচতেদর জনয্ বা কম সংখয্ক েলাকেদর জনয্ । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস নং- ১৬৯৬১ ।                                                                                                    

بٌ یْ رِ غَ   শ�িট হে� একিট আরবী শ� । এর অেনকগেলা অথর্ আেছ ।ত�ধয্ েথেক দিুট অথর্ এখােন 
�েযাজয্ । ১. অপিরিচত ২. কম সংখয্ক । এখােন আিম উপেরা� দিুট অেথর্রই স�য় েদথাইেয়িছ। 
ইসলােমর সচূনা বা আর� অব�ার সমেয়র েবলায় “কম সংখয্ক” এবং ইসলােমর েশষ অব�ার 
সমেয়র েবলায় “অপিরিচত” শ�াথর্ �েয়াগ কেরিছ।                                                                                                                                            
এথন �� হল, হািদস শরীেফ উে�িখত “কম সংখয্ক” ও “অপিরিচত”  শ��য় িক িবষেয়র উপর 
এবং েকান অব�ায় �েয়াগ হেব ।                                                                                                 

مَ ْسَال ْإلِ ا  (ইসলাম) এর উপর না  َةُ عَ امَ اْلج  (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)নােম দলিটর উপর ?                                                                          
এর উত্তর এ েয, “কম সংখয্ক” ও “অপিরিচত”  শ��য়  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর উপরই �েয়াগ হেব 
এবং এটাই �েযাজয্ হেব ।এটা এ জনয্ েয, িকয়ামত সংঘটন পযর্� ইসলােমর েলােকর বা অনসূারীর 
সংখয্া িবপলু পিরমােন বৃি� েপেত থাকেব এবং এর পিরিচিত বাড়েতই থাকেব ।কােজই, “কম 
সংখয্ক” ও “অপিরিচত”  শ��য় ইসলােমর উপর �েয়াগ হেব না এবং �েযাজয্ও হেব না ।      
                                                                                                                        
এিদেক িকয়ামেতর সময় কাল আস� হেত থাকেল  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী 
চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) িনকৃ� মুসিলম মানেুষরা ةُ َماعَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর সকল গণাবলী এবং  
কাঠােমা ও �কীয়তাসহ অনূসরন, �চারও �সার করার পিরবেতর্  ইসলােমর নােমর সােথ বা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম িবিভ� দল-উপদল গঠেন অিধক আ�হী ও �বন হেয় উঠেব 
িবধায় িভ� িভ� নােম িবিভ� দল-উপদলগেলার সমি�র সংখয্া ও অনসূারীর সংখয্া বাড়েব িক� 
এর পাশাপািশ  َْعةُ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটর িব�বয্াপী েমাট অনসূারীর সংখয্া ধীের ধীের কমেত কমেত এেকবাের  
�াস েপেত থাকেব, এমনিক  ْةُ عَ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা     َعةِ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট স�েকর্  ��, সিঠক ও  েপা�  ধারণা এবং  
দলিটর নাম    َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর  সবর্িনকৃ� মসুিলম মানেুষর হৃদয় েথেক ধীের 
ধীের মেুছ েযেত থাকেব।                                                                    
ফল�িতেত   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)  
িনকৃ� মুসিলম মানেুষর িনকট  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ   
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট �ায় “অপিরিচত” হেয় েযেত থাকেব । তাই, “কম 
সংখয্ক” ও “অপিরিচত”  শ��য়  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ََعةِ َمااْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أ   
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর উপরই �েয়াগ হেব এবং এটাই �েযাজয্ হেব। এখন 
সারা মসুিলম িবে�ই দল-উপদল গঠেনর িহিড়ক চলেছ । আ�াহ পাক আমােদরেক এ অব�া েথেক 
িহফাজত করন । তেব এ কথা �তর্ বয্ েয,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর “ সবর্িনকৃ� 
উলামােকরামগেণর িনকট  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট স�েকর্  সাধারণ   ধারণা থাকেব, ��� ধারণা 
থাকেব, তারা  এই   দলিটর নাম মেন মেন ভাসাভািস েপাষণ করেব।                                                                                                   
িক� এই  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  
িনকৃ� মসুিলম মানষুগণ َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট �তয্�ভােব �কােশয্ উহার সকল গণাবলী এবং  
কাঠােমা ও �কীয়তাসহ �চার ও �সার করেত আ�হী হেব না। ।                                                                                                              
উপেরা� সুনােন িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৬২৮ এর বয্াখয্ামলূক আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আর একিট হািদস শরীফ এখােন উে�খ করা হল । 

 بِ اَّ طخَ الْ  نُ بْ  رُ مَ عُ  ھِ یْ فِ  ٍس لِ َمجْ  يْ فِ  تُ َكنْ  : لَ اقَ  ، لٌ جَ رَ  يْ نِ ثَ دَّ حَ :  لَ اقَ  ، نِيْ زْ مُ لْ ا ةَ مَ قَ لْ عَ  يْ نِ ثَ دَّ حَ : الَ قَ  فٍ وْ عَ  نْ عَ 
 ؟ مَ َال سْ ْإلِ ا تُ ْنعَ یَ  مسلو ھیلع هللا صلى هللا لرسو ْعتَ مِ سَ  فَ یْ كَ  ، فُالَنُ  یَا:  مِ وْ قَ لْ ا نَ مِ  لٍ َرجُ لِ  الَ قَ فَ  ، ةِ ْینَ جِ مَ الْ بِ 
 ثُمَّ   ،ااِعی� بَ رَ  مَّ ثُ ، ای� نِ ثَ  مَّ ثُ  ن اعً َجذَ  أَ دَ بَ  مَ الَ سْ اْإلِ  نَّ إِ : ْولُ قُ یَ  موسل یھعل هللا صلى هللا لرسو تثعْ مِ سَ  : لَ قَا
ـ دَ مَ حْ أَ  دَ نَسْ مَ ) 46041(. انُ صَ قْ نُّ ال الَّ إِ  لِ وْ زُ بُ الْ  ْعدَ بَ  امَ فَ :  بِ اَّ طخَ الْ  نُ بْ  رُ ُعمَ  لَ اقَ فَ  : لَ اقَ  ، الً ازِ بَ  مَّ ثُ  ، اسً یْ دِ سَ   

                                                                                                     
অথর্ঃ-আউফ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন বেলন : আলকামা মজুিন আমার িনকট 
বণর্না কেরেছন, িতিন বেলন: একজন েলাক আমার িনকট বণর্না কের বেলন, “ আিম মিদনােত 
এমন একিট মজিলেস িছলাম েযখােন ওমর িবন খাত্তাব িছেলন , িতিন স�দােয়র একজন েলাকেক 
বলেলন : েহ উমকু , “ তুিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইসলােমর পিরচয় বা 
সং�া িকভােব কেরেছন বেল শেনেছন” ? িতিন বেলেছন: আিম  রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক বলেত শেনিছ :“িন�য়ই ইসলাম (নতুন) তথা (রপক অেথর্) যুবক বা নওেযায়ান 
িহেসেব শর হেয়েছ, অতপর দিুট, চারিট ও ছয়িট দাঁত গিজেয় িবকাশ লাভ করেত করেত 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(একজন,দজুন,চার জন ও ছয় জন কের ইসলােম েলাক �েবশ করেত করেত ) পরবত�েত ইসলাম 
ি�রতা বা পণূর্তা লাভ কেরেছ । অতপর ওমর িবন খাত্তাব বেলন :“ইসলােমর ি�রতা বা পণূর্তার 
পর �াস িভ� আর িকছু েনই” । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস নং- ১৬০৪৪। অ� হািদস 
শরীফখানােত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইসলােমর সূচনা 
বা আর� অব�ােক  َاعً ذَ ج  (নতুন) তথা (রপক অেথর্) যবুক বা নওেযায়ান এবং পনূরায়-মতামত 
ইসলােমর েশষ অব�ােক  َاِزالً ب  তথা পিরপণূর্ শ� িদেয় বয্� কেরেছন ও ইসলােমর েশষ অব�ার বা 
ইসলােমর لِ وْ زُ بُ لْ ا  তথা পিরপূণর্ অব�ার পেরর অব�ােক نُ َصانُّقْ لا  তথা �াস ও ایبَ غر  গিরব তথা 
অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক বেল অবিহত কেরেছন অথর্াৎ িকয়ামত আস� হেল ইসলােমর 
অনসূারীর বাহয্ত:  সংখয্া বাড়েব িক�  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দলিটর অনসূারীর সংখয্া ধীের ধীের �াস েপেত থাকেব ।  ও  عٌَجذِ 
عٌِجذْ   শ��য়েক দইুভােব পড়া যায় ।                                                
১.  ِج শে�র েশেষ েযর িদেয় ও  ْذ শে�র েশেষ যজম বা সািকন িদেয় ।তখন এর অথর্ হেব 
“ কা�” । তখন   ِاعً ذْ جِ  أَ دَ بَ  مَ الَ سْ ْإلِ ا نَّ إ  এর অথর্ হেব “িন�য়ই ইসলাম একিট মা� কা�িদেয়  
শর হেয়েছ”।                                                        
২.    َج শে�র েশেষ যবর িদেয় ও   ”শে�র েশেষ যবর িদেয় । তখন এর অথর্ হেব “নতুন  ذَ 
তথা (রপক অেথর্) “যবুক বা নওেযায়ান” । তখন   ِاعً ذَ جَ  أَ دَ بَ  مَ الَ سْ ْإلِ ا نَّ إ  এর অথর্ হেব  িন�য়ই 
ইসলাম (নতুন) তথা (রপক অেথর্) যবুক বা নওেযায়ান িহেসেব শর হেয়েছ”। শ�গত পাথর্কয্ 
যাই েহাক না েকন ভাবাথর্ একই । সবর্াব�ায় ইসলােমর �াথিমক অব�া বা সূচনা অব�াই �কাশ 
পাে� ।  আর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ""  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমূেহর) “কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম মানুষ কতৃর্ ক  ইসলােমর নােম বা ইসলােমর 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার 
মত)) অনয্ সব দলগেলার  অনসূারীর সংখয্া এবং িবে�র িবিভ� দলগেলার  অনূসারীর সংখয্া 
�াস না েপেয় বরং ধীের ধীের �িণক সমেয়র জনয্ �মাগতভােব বৃি� েপেত থাকেব । “�িণক 
সমেয়র জনয্” বাকয্িট বয্বহার করার কারণ এই েয,  এই সব দল �িত�াকােলর সময়কাল পযর্� 
অথবা তার উত্তরসুরীর সময়কাল পযর্� অ�ায়ীভােব িবদয্মান েথেক পরবত�েত �ত সমেয়র মেধয্ই 
িবলীন হেয় যােব । কারণ, এই দলগেলা মানুষ কতৃর্ ক গিঠত । িক� ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট معظالا داوالس   
(আসসাওয়াদলু আ’যম)তথা  “বৃহত্তম দল”  নাম ধারন কের সবর্কােলই নীরবি��ভােব সবর্দাই 
এক নাগােড়  িবদয্মান েথেক িকয়ামত অবিধ অ�ু� থাকেব। কখেনা এ দলিটর িবলিু� ঘটেব না 
ও িবলীন হেব না । কারণ, এ দলিট আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  । েযমন- আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ বেলনঃ  

 ذَُروا ": مَسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ لا  لَ اقَ : اولُ اقَ  ،كلِ امَ  نْ بِ  ِس نَأَ  نْ عَ  و ةامَ مَ أُ  يْ أَبِ   و اءدرْ دَّ ال أَبِيْ  نٍ عَ 
 مْ ھُ لُّ كُ  ، ةقَ رْ فِ  نَ ِعیْ َسبْ  و نِ یِ ثِْنتَ  لَىعَ  ىرَ اصَ نَّ لاوَ  ، ةً فِْرقَ  نَ یْ عِ بْ سَ  و ىدَ إِحْ  ىلَ عَ  اوُ قُ تَرَ ِافْ  لَ ئِ َراسْ إِ  نِيْ بَ  نَّ إِ فَ ، ءَ ارَ ْلمِ ا

 مُ ظَ عْ ْألَ ا دُ اوسَّ لا َمنِ  وَ  لموس ھیلع هللا ليص هللا لرسو ایَ :  اولُ قَا ◌ً  ،" مَ ظَ عْ ْألَ ا دَ اوسَّ لا الإ ةلَ الَ ضّ لا ىلَ عَ 
 ْھلِ أَ  نْ مِ  ًداحَ أَ  رْ َكفِّ یُ  لَمْ  نْ مَ  و، هللاِ  نِ یْ دِ  يْ فِ  رِ ایُمَ  مْ لَ  َمنْ  يْ بِ احَ صْ أَ و ، ھِ یْ لَ عَ  انَأَ  امَ  ىَعلَ  انَ كَ  نْ مَ :  الَ قَ ؟



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

113 

يانربطلل كبیرال مجعملا في )3557( ". ھُ لَ  رَ فِ عُ  بٍ نْ ذَ بِ  دِ یْ حِ وْ تَّ لا                                                                 
অথর্ঃ-আবু দারদা, আবু উমামা এবং আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহম) েথেক বিণর্ত , 
তাঁরা বেলেছন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : েতামরা তকর্ -িবতকর্  েছেড় দাও ,  
িন�য় বনী ইসরাঈলরা একাতু্তরিট (৭১িট) এবং নাসারাগণ(�ী�াগণ) বাহাতু্তরিট (৭২িট)দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল ।  مظعالا داسوال  (আসসাওয়াদলু আ’যম) তথা  বৃহত্তম দলিট ছাড়া 
তােদর সকেলই  ةلَ الَ ضّ لا  তথা পথ ��তায় (িনমি�ত) আেছ বা িছল । তাঁরা (সাহাবীগণ) 
বলেলন: ইয়া রাসলুা�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা,  ظمعالا داوسلا (আসসাওয়াদলু আ’যম)  
তথা  বৃহত্তম দলিট কারা ? িতিন বলেলন : আিম ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আিছ । 
(আর তারা হে�) যারা ধমর্ িনেয় তকর্ -িবতকর্  কের না , �মা করারেযাগয্ এমন গনােহর কারেন 
েতৗিহদবাদীেক কািফর বেল না । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৭৫৫৩।                                                                                                              
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক এ কথা বঝুা েগল েয, " "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)  “ কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক  
গিঠত ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম িবিভ� 
দেল-উপদেল িবভ� দলগেলার সংখয্া েবশী হেলও " ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " তথা “ উৎকৃ� 
িতনশতা�ী”েথেক শর কের বতর্ মান সময় পযর্� এক নাগােড় সবর্কােলর জনয্ িবদয্মান থাকার 
ধারাবািহকতা না থাকায় সময় সময় উৎপিত্ত হওয়া এ দলগেলা  হে� েছাট েছাট দল এবং এরপ 
দেল-উপদেল িবভ� দলগেলা ةلَ الَ ضّ ال  তথা পথ ��তায় (িনমি�ত) আেছ এবং এ দলগেলার 
অনূসারীরা হে�   َنَ وْ لٌّ اض  তথা পথ�� । আর যারা দল-উপদেল িবভ� নেহ এবং ইসলােমর নােমর 
সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম িবিভ� দল-উপদেল িবভ� দলগেলার সােথ েকান স�কর্  
রােখনা তারা হে�ন " ثَةَال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " তথা “উৎকৃ� িতনশতা�ী”েথেক শর কের বতর্ মান সময় 
পযর্� এক নাগােড় সবর্কােলর জনয্ িবদয্মান থাকার ধারাবািহকতা র�া কের আসা  معظالا داسولا  
(আসসাওয়াদলু আ’যম) তথা  বৃহত্তমদল পদবীস�িলত ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা 

 দল নােম পিরিচত দলিটর অনসূারী।(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 
উপেরা� হািদস শরীেফ(আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭৫৫৩ এ) েয 
يْ بِ َحاصْ وأَ  ، ھِ یْ لَ عَ  انَأَ  امَ   “  ” বাকয্খানা এেসেছ এর �ারা  ْاَعةُ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) তথা  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

            নােম দলিটেকই বুঝােনা হেয়েছ । (আহলসুস�ুাহ  ওআল  জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ 
েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িন� বিণর্ত িতনিট পিব� 
হািদস শরীেফ বেলনঃ                                                                                                           
১ নং হািদস শরীফঃ                                                                                                                                

ةً لَّ مِ  نیْ عِ بْ سَ  وَ  نِ یْ تَ نْ ثِ  ىلَ عَ  وْ قُ رَ تَ فْ اِ  بِ اتَ اْلكِ  لِ ھْ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ بْ قَ  انَ كَ  َمنْ  نَّ إِ  الَ أَ  "     
ةُ عَ امَ جَ الْ  ىَ ھِ  وَ  ةِ نَّ ْلجَ ا ىفِ  ةُ دَ حِ اوَ وَ ،ارِ النَّ  ىفِ  نَ وْ عُ بْ َوسَ  تَانِ ثِنْ  ،نَ ْبِعیْ سَ وَّ  ثِ الَ ثَ  ىلَ عَ  قُ رِ ْفتَ َستَ  ةَ لَّ مِ لا هِ َھذِ  نَّ أِ  وَ   "  

(অথর্ঃ- “ সাবধান ! েতামােদর পেূবর্ েয সম� আহললু িকতাব (ইয়াহিদরা ও নাছারারা) িছল 
তারা বায়াতু্তর দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, এই দল (আমার দল) “অিচেরই ৭৩ ( িতয়াতু্তর) দেল 
িবভ� হেব, বায়াতু্তর দলই েদাযেখ (�েবশ করেব), একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ করেব), 
আর তা হে� ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)তথা  ْاَعةِ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত), 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সনুােন আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামানয্ পাথর্কয্ সহ মসুনােদ আহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-১২৬৭৪, সনুােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৩৯৯৩)।                                                                
২ নং হািদস শরীফঃ  

 ینعبس  و يدَ حْ إِ  تْ قَ تَفَّرَّ  لإسرائ يبن نَّ إِ   : لَ اقَ  ملسو یھعل هللا ليص هللا ولرس نَّ أَ   ، كٍ لِ امَ  نْ بِ  ٍس نَعَ  َعنْ 
 ةً قَ فِرْ  ْینَ عِ بْ سَ  وَ  نِ یْ تَ نَثْ أِ  ىلَ عَ  قُ رِ تَ تَفْ سَ  يْ تِ مَّ أُ  نَّ إِ  وَ  ، ةٌ دَ حِ اوَ  ةٌ ْرقَ فِ   تْ صُ لُ خْ وَ   ةً قَ رْ فِ  ْونَ عُ بْ سَ    تْ كَ لَ ھَ فَ  ةفرق
 َعةُ امَ جَ لْ ا : لَ اقَ  ةُ قَ رْ ْلفُ ا كَ لْ تِ  نْ مَ  �َّ  ُسْولَ رَ  یَا:  واالُ قَ  ، ةٌ قَ رْ فِ   صُ لُ خْ تَ وَ   ةً قَ رْ فِ  نَ وْ عُ بْ سَ  و يدَ حْ إِ  كُ لِ ھْ ،تَ 

ـ دمَ حْ أ دنَسْ مُ  في)  )46721(".ـ ةُ عَ امَ جَ الْ                                                            
(অথর্ঃ-হযরত আনাস  িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : িন�য়ই বনী ঈসরাইগন একাতু্তর দেল িবভ� হেয়িগেয়িছল, 
সতু্তরিট দল �ংস হেয়িগেয়িছল, একিট দল ম�ু েথেক েগেছ(পির�াণ েপেয় েগেছ) , আর িন�য়ই 
আমার উ�ত অিচেরই  বাহাতু্তর দেল িবভ� হেব, একিট দল েবঁেচ যােব, তাঁরা (সাহাবীগণ রািদ 
আ�াহ আনহম ) বলেলন , ইয়া রাসলুু�ািহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), এরা েকান দল ? 
িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন) ةُ عَ امَ جَ لْ ا َعةُ امَ جَ الْ    অথর্াৎ ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َْعةِ َجَمالْ ا وَ  ةِ السُّنَّ  لُ أَھ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত), ( ةُ عَ اَجمَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ اعَ اْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)।মসুনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৬৭৪ ।  

৩ নং হািদস শরীফঃ  

 نَ یْ عِ بْ سَ وَ  ىدَ حْ أِ  ىلَ عَ  دُ وْ ھُ یَ لْ ا تْ َرقَ تَ فْ اِ "  :  ملوس علیھ هللا ليص هللا لوسر قال : لَ  اقَ  ، كٍ لِ امَ  بِنْ  فِ وْ عَ  نْ عَ 
 نَ یْ عِ بْ سَ وَ  ثٍ َال ثَ  ىلَ عَ   تِىْ مَّ أُ  نُّ قرِ تَْفتَ ل   ِدهِ یَ بِ  يسِ فْ نَ يْ ذِ الَّ  و ةً قَ رْ فِ  نَ یْ عِ بْ سَ  وَ  ْینِ تَ نَ ثْ أِ  ىلَ عَ  ىنََّصارَ لا تِ قَ رَّ تَ فاو ةً قَ فِرْ 
"  : لَ  اقَ  ، ؟ يھُ  نْ مَ  و ،ِ �َّ  ْولَ سُ رَ  ایَ  : لَ یْ قِ  ،" ارنَّ لا يفِ  نَ وْ ْبعُ سَ وَ  ننَتَاثْ اوَ  ، ةِ نَّ ْلجَ ا ىفِ  ةُ دَ حِ َوَوا ةقَ فِرْ 

يانربلطل ریبكلا مجالمع يف )) 55145(". ةُ عَ امَ جَ الْ  . "  
(অথর্ঃ-আউফ িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : ইয়াহিদরা একাতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, নাছারারাও বায়াতু্তর দেল 
িবভ� হেয়েছ, আর যার হেত আমার হায়াত বা জান তার শপথ , আমার উ�ৎ িতয়াতু্তর দেল 
িবভ� হেব , একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ করেব), বায়াতু্তর দলই েদাযেখ (�েবশ করেব), 
বলা হল : েহ আ�াহর রাসলু(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), তারা কারা? িতিন বলেলন : 
তারা  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
জামাআ’ত)”, আল- ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৫৫৫ ।                                                             
এই মা� উপেরা� িতনখানা হািদস শরীেফই  " َىبِ احَ أَصْ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  انَأَ  ام " বাকয্াংশটুকুর �� বয্াখয্া 
হেয় েগেছ। অতএব,  َاَعةُ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ    
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটই হে� مظعالا داوسلا  (আসসাওয়াদলু আ’যম) 
তথা  বৃহত্তম দল।  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর বজর্ নকারী িবিভ� দল-উপদেলর অনসূারীেদরেক 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইসলাম েথেকই বাদ িদেয়েছন ।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

115 

েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ 
বেলনঃ----- 

 نَّ بِھِ  ىْ نِ رَ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ  " : لَ اقَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  لَّىصَ   يُّ بِ نَّ ال نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ِرثِ الحَ ا َعنِ 
السَّ مْ عُ  وَ  الطَّ اعَ ةُ  وَ  الْ جِ ھَ ادُ  والْ ھِ جْ رَ ةُ  والْ جَ َماعَ ةُ  فَاِ نَّ ھُ  ِمنْ  فَ ارَ قَ  الْ َجمَ اَعةَ  قِ ْیدَ  شِ بْ رٍ  قَ قَ دْ  خَ لَ عَ  رِ بْ قَ ةَ  اإلِ سْ الَ مِ  ِمنْ  
ِ  وَ إِ نْ  صَ لَّ ى  عُ نُ قِ ھِ  إِ الَّ  أَ نْ  یَ رْ جِ عَ  َومَ نْ  اِ دَّ عَ ى دَ عْ وَ ى اتلْ جَ اھِ لِ یَّ ةِ  فَ إِ نَّ ھُ  مِ نْ  جُ ثَ ا َجَھنَّ مَ  ـ فَ قَ الَ  رَ ُجلٌ  یَ ا رَ سُ وْ لُ  ا �َّ

ِ  ىوَ َدعَ بِ  اُعوفَادْ  مَ اصَ و ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  لَ اقَ  امَ وصَ  ِ  د ابَ عِ  نَ یْ ِمنِ ؤْ مُ لا ْینَ مِ لِ سْ مُ الْ  مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ لَّ ا �َّ  نسن"  �َّ
3627( -يذِ مِ رْ تّ لا                                                                                                                  

(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.  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলব� হেয় থাকেত ) । অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক الْ فُ رْ قَ ة 
(ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয় )  িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ  ُالْ َجمَ اعَ ة (আল-
জামাআ’ত) তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দলিট  েথেক الْ فُ رْ قَ ة 
(ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয় )  িবি�� হেয় েগল) েস তার গদর্ ান েথেক 
ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস (পনূরায়-মতামত তওবা কের ) িফের আসেল 
আসেত পারেব ।তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর 
পাথেরর (জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভ©~� । অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসলুা�াহ , যিদ 
েস নামাজ পেড়, েরাজা রােখ তবওু,   নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, নামাজ 
পড়েল এবং েরাজা রাখেলও (জাহা�ােমর পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভ©~�) ।তাই, 
েতামরা “আ�াহর আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক  মসুিলম-মুিমন নােম অিভিহত 
কেরেছন েহ আ�াহর বা�াগণ”, সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস নং-২৭৬৩।           

ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দলতথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ َجَماالْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
দলিট কম সংখয্ক েলাক িদেয় আর� হওয়ায় এ দলিটেক ءابرغلا  বা  ًَعاذَ ج  বলা হেয়েছ । ধীের ধীের 
এ দলিটর অনসূারীর সংখয্া বৃি� হেয় ইসলােমর েশষ অব�া অথর্াৎ   ْلِ وْ زُ بُ ال  তথা পিরপণূর্তা 
অজর্ েনর পর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এ দলিটেকই 
পরবত�েত  عظمالا داسوال   তথা  বৃহত্তম দল  বেল অিভিহত কেরেছন। আর داسولا 

مظعاال (আসসাওয়াদলু আ’যম)  তথা  বৃহত্তম দলিটেক অনূসরেনর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  অেনক বাণী বেল েগেছন । ত�েধয্ দিুট হািদস শরীফ 
উে�খ করলাম । হািদস শরীফ খানা হে�------------------------------------ 

 لةالض ىعل عمتجت ال يتمأ إن ":لقوی  ملسو علیھ هللا صلى هللا ولرس تعسم لویق مالك بن سأن نع
)0593( ،ھجام بنإ   نسن"  عظماأل داولسبا مكیفعل فااختال  میتار ذاإف                                                                                                         

অথর্ঃ - আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনেছন : িন�য়ই আমার উ�ৎ পথ ��তার উপর একি�ত হেব না, যখন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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েতামরা মতাৈনকয্ েদখেব তখন েতামােদরেক ظمعالا داسوال   তথা  বৃহত্তম দলেক অনসূরন করেত 
হেব বা মানেত হেব । সনুােন ইবেন মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৩৯৫০ । 

 و ىدحإ يلع لرائسإ بنو قتفرت:  لیقو ملسو علیھ هللا يلص هللا لورس تعمس :لاق ةمأما يأب نع
 الإ رانلا في اھلك ة،فرق مھعلی دیزت تيأمو ،ةقرف نعیبس و نینثا ىلع يارصلنا قترفت و ،ةقرف    نیعبس
.يطبرانلل سطواال مجمعال في ) )2072"(عظمألا داوسلا                                                                                                                                                          

অথর্ঃ আিব উমামা েথেক বিণর্ত, িতমন বেলন: আিম রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
বলেত শেনিছ,“ বনী ঈসরাইলরা ৭১িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল , নাছারারা ৭২িট দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল আর আমার উ�ৎ তােদর েচেয় একিট িফরকা বা দল বৃি� হেব ।  

مظعاأل دوالسا  (আস্সাওয়াদলু আ’জম )তথা বৃহত্তম দল ছাড়া  সবগেলাই েদাযেখ যােব । আল-
ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৭২০২  ।                                                                                                                                        
উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত مظعاأل داسولا  (আস্সাওয়াদলু আ’জম) তথা বৃহত্তম দল বলেত  

ةُ اعَ مَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)েকই বঝুােনা হেয়েছ ।                                                                                                     

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও এর পরবত� শতা�ীসমূেহর ) পর  
েথেক   িকয়ামেতর সময় কাল আস� হেত থাকেল ধীের ধীের এ দলিটর অনূসারীর সংখয্া �াস 
েপেত থাকেব, এ দলিট স�েকর্  েপা�  ধারণা, এ দলিটর ন "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর 
“ সবর্িনকৃ� মুসিলম মানেুষর হৃদয় েথেক ধীের ধীের মেুছ েযেত থাকেব, িনকৃ� মসুিলম মানুেষর 
িনকট �ায় অপিরিচত হেয় েযেত থাকেব । তখন এ দলিটেক পনূরায় ءابرغلا  অপিরিচতবলা হেব । 
অ� সংখয্ক হেলও এই ةُ اعَ َجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ََعةِ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট সবর্কােলই নীরবি��ভােব সবর্দাই এক নাগােড়  
িবদয্মান থাকেব িবধায়  এ দলিটই معظالا وادسلا  (আসসাওয়াদলু আ’যম) তথা  বৃহত্তম দল   
িহেসেব নাম ধারন কের িকয়ামত অবিধ অ�ু� থাকেব । কারণ, এ দলিট আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত  এক মা� একিট েবেহ�ী  দল 
। "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � 
কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম মানষু কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ  
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত অনয্ সব দলগেলা �িত�াকােলর সময় পযর্� অথবা তার 
উত্তরসুরীর সময় কাল পযর্� অ�ায়ীভােব িবদয্মান েথেক পরবত�েত �ত সমেয়র মেধয্ই িবলীন হেয় 
যােব । কারণ, এ দলগেলা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষু 
কতৃর্ ক �িতি�ত  ।                                                                                  
 উপসংহারঃ" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) 
কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম মানষু কতৃর্ কইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান)) দল-উপদলগেলার  অনসূারীেদরেক এবং সারা িবে�র মসুিলম েদশগেলােত " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن 
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত িবিভ� দল-উপদলগেলার অনসূারীেদরেক িবনীতভােব অনেুরাধ 
করিছ েয, েযেহতু উপেরা� দল-উপদলগেলা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ওয়া সা�ামার সময়কাল েথেক গিঠত  হেয় বতর্ মান কাল পযর্� সবর্কােলই নীরবি��ভােব সবর্দাই 
এক নাগােড়  িবদয্মান হেয় আেসিন েসেহতু উপেরা� নামস�িলত বা অনূরপ েকান দল-উপদল সৃি�র 
মাধয্েম  মসুিলম সমােজ িবশ�ৃলা,অশাি� ও অৈনকয্ না ছিড়েয় বরং আপনারা সব দল-উপদলগেলা তয্াগ কের 
িনেজেদর দল-উপদলগেলার নাম  নােম “দলনাম” িদেয় (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাি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 عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ أَھ    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিটর সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ অনসূরন, �চারও �সার করার কােজ 
আত্নিনেয়াগ কের মহান আ�াহ তাআ’লার বণী -"  َلِ بْ حَ بِ  اوْ مُ ِص تَ عْ او  ِ اوْ قُ رَّ فَ تَ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ  " অথর্ঃ- “েতামরা 
আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত 
নং-১০৩ েমাতােবক ঐকয্ব� হউন।                                                                                                       

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানষুগণেক 
মেন রাখেত হেব েয,  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অনূসারীরাই 
একমা� উত্তম মসুিলম মানষু ।  َةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর 
অনসূারী  উত্তম মসুিলম মানষুগেলা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  
অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম   মানষুগেণর মেধয্ই কম সংখয্ক েলাক িনেয়ই বসবাস করেব ।   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   " 
( আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানুষগেণর মধয্ হেত কম 
সংখয্ক েলাকই  ْةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ أَھ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অনসূারী হেব ।                                                                                            

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম   মানষুগেণর 
মধয্ হেত অিধকাংশ েলাকই  ْةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অবাধয্ 
হেব ।  েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� বাণীেত 
বেলনঃ  ، ىِص اعَ الْ  نِ بْ  وَعْمرِ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  نْ عَ ------------------------------------------ 

 ؟ هللاِ  لَ وسُ رَ  یَا اءِ بَ غُرَ لْ ا َمنِ  ْیلَ قِ فَ  ءِ اغَُربَ لْ لِ  بَىوْ طُ   هُ دَ ِعنْ  نَْحنُ  وَ  یَْومِ  تَ ذَا  ملسو یھلع هللا ليص هللا ولُ سر الَ قَ  : لَ قَا
)6067( د،أحم ندسم ـــ مْ ھُ عُ یْ طِ یُّ  نْ مَّ مِ  رُ ثَ أَكْ  مْ ْیھِ ِص عْ یَ  نْ مَ  رٍ یْ ثِ كَ  ْوءٍ سَ  أُنَاٍس  ىفِ  نَ وْ اِلحُ صَ  اسٌ نَأُ  لَ قَا                                        

অথর্ঃ- আ�ু�াহ িবন আমর িবন আল-আস (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : েখাশখবরী/ 
সুসংবাদ গরাবােদর জনয্ (অপিরিচতেদর জনয্ বা কম সংখয্ক েলাকেদর জনয্) । বলা হল, ইয়া রাসুলা�ািহ 
গরাবা কারা ? িতিন বলেলন, তারা হে� অেনক িনকৃ� েলাকেদর মেধয্ সৎেলাক বা উত্তম েলাক । এই 
িনকৃ� েলাকেদর মধয্ হেত সৎেলাক বা উত্তম েলাকেদর অনগূতেদর েচেয় অবাধয্েদর সংখয্া েবশী ।মসুনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-৬৭৬০।                                                                                                               
অতএব,   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  
 মানষুগণেক েদাযখ েথেক পির�াণ েপেত  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিটর পূণর্ অনসূারী হেত, িনেজেদর গিঠত িনজ� দেলর নাম  ْةِ َماعَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম নাম রাখেত িবনীত অনেূরাধ করিছ।           

আিম এত�ণ  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  
 মানষু”  �স� িনেয় পৃ�া নং-৬১ নং েথেক পৃ�া নং-১১৭পযর্� িব�ািরত আেলাচনা সমা� কেরিছ । ।                                                                                                    
এখন পৃ�া নং-১১৮ েথেক    َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "( আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � 
সবর্িনকৃ� মসুিলম   মানষু”    িকভােব "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হেত পাের তার প�িত �সে� িনে� 
পৃ�া নং- ১১৮ েথেক পৃ�া নং-১২২ পযর্� িব�ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ (আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ " � সবর্িনকৃ� মসুিলম  
 মানষু” িকভােব " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হেত পাের তার প�িতঃ                                                                     
পৃ�া নং-১১৮ 

িনে� বিণর্ত কতগেলা প�িত অনসূরন করেল একজন  তথা সবর্ িনকৃ� মসুিলম ْسِلمِ مُ الْ  سانَّ لا لُ ذَ رْ أَ  
মানষু مِ لِ سْ مُ الُ    سانَّ لا رُ یْ خَ    তথা সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হেত পাের ।                                                         
(১) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  
মানষু” সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানুেষ পিরণত হেত হেল আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর সাহাবীগণেক  ِنٍ  اسَ حْ إ(  - ইহসান) তথা সততার সিহত পিরপণূর্ তথা 
হবুহ অনসুরন করেবন ।                                                                                                                              
এটা এ জনয্ েয, মহান  আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর ইমােনর �সংশা কের (রািদআ�াহ আনহম) 
বেলন-" ، قٍ اِشقَ  ىْ فِ  مْ ھُ  امَ نَّ فَأِ  اوْ َولَّ تَ  نْ أِ وَ  ْوادَ ھْ دِ فَقَ  ھِ بِ  مْ تُ نْ مَ آامَ  لِ ثْ مِ بِ  انُوْ آمَ  نْ اِ فَ  " (অথর্ঃ- “যিদ তারা 
েতামােদর নয্য় িব�াস কের তেব তারাই হেব েহদায়াত �া�,যিদ তারা মখু িফের েনয় তেব তারা 
িন�য়ই িবর�ভাবাপ�”, ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।  উপেরা� আয়ােত কািরমােত 
সাহাবীেকরামগেণর ইমােনর অনূরপ ঈমান আনার কথা বলা হেয়েছ । তাঁেদর  ঈমােনর অনরূপ 
ঈমান আনেল একজন মানষু ঈমানদার বা িব�াসী মানষু হেব অনয্থায় মানষু ঈমানদার বা িব�াসী 
মানুষ হেব না। কারণ, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাও 
সাহাবীেকরামগেণর স�েকর্  বেলেছন- " يرنق ناسلا ریخ " অথর্ঃ“ সেবর্াৎকৃ� মানষু আমার 
শতা�ী(সাহাবীেকরামগণ)।   আল- ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩ 
(২) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� 
মুসিলম  মানুষ”েক সাহাবীেদর অনসূারী পরবত� তােবঈেদর অনসূরন করেত হেব , তাঁেদর �দত্ত 
রায়-মতামত , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর অনূসরন করেত হেব , 
তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , جْ   دُ تَِھااْالِ  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�া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-------
" ُ  ِضيَ رَ  انِ سَ حْ اِ بِ  مْ ھُ  اوْ عُ تَّبَ اِ  ْینذِ للَّ َوا رِ اصَ نْ ْالَ اوَ  نَ یْ رِ اجِ ھَ ْلمُ ا نَ مِ  نَ وْ لُ وَّ الَ اْ  نَ وْ ابِقُ سَّ الوَ  ھُ نْ عَ  اْ وضُ َورَ  مْ ھُ نْ عَ  َ�َّ "  
(অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী 
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (তােবঈনগণ ওিকয়ামত অবিধ 
আস� পরবত� মসুলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর 
(�থম পযর্ােয়র অ�বত� মহুািজর ও আনসার সাহাবীেদর) সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবহ 
অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) 
�িত স�� হেয়েছন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*  এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন- " میلونھ نیذال مث، نيقر سناال ریخ،  "(অথর্ঃ“ সেবর্াৎকৃ� 
মানষু আমার শতা�ী, তারপর পরবত� শতা�ী(তােবঈন) । আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩ ।                                                                                  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(৩)  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  
“অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম  মানষু”েক  তােব’-তােবঈনগনণর অনসূরন করেত হেব , তাঁেদর �দত্ত 
রায়-মতামত , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর অনসূরন করেত হেব , 
তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসস�ুা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 মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন-  نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ،ثُ  يْ نِ رْ قَ  ِس انَّ لا رُ یْ خَ  "

 ,অথর্ঃ“ সেবর্াৎকৃ� মানষু আমার শতা�ী, তারপর পরবত� শতা�ী)   " لُ أَْرذَ  َخُرْونَ ْآل ا ثُمَّ   ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ 
তারপর পরবত� শতা�ী (তােব’-তােবঈনগন),  তারপর পরবত� েলােকরা  সবর্িনকৃ�।  আল- 
ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩ ।                                                                                                                  
(৪) "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মসুিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক িলিখত সব হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ পযায়�িমক 
ধারাবািহকতা র�া কের িহজরী সােলর অ�গািমতার �মানসূাের 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  তৃতীয় িহজরী সােল  িলিখত বখুারী শরীফ,মসুিলম শরীফ,জােম’ 
িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আব ুদাউদ শরীফ, সনুােন নাসাই শরীফ ও সনুােন ইবেন মাজাহ শরীফ 
নােম পিরিচত ছয়িট হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহেক শধ ু িসহাহ িছত্তা তথা ছয়িট িনভুর্ ল 
িকতাব বা �� অিভিহত না কের বরং িহজরী তৃতীয় শতা�ীর পেূবর্ �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল 
িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমহূেক অতয্ািধক সহীহ বা িনভুর্ ল মেন কের অধয্য়ন ও 
পাঠ করেত হেব । কারণ, িসহাহ িছত্তা তথা ছয়িট িনভুর্ ল িকতাব বা ��সমেূহর সংকলক 
মহুাি�ছগেণর মেধয্ বখুারী শরীফ,মসুিলম শরীফ, সুনােন আব ুদাউদ শরীেফর সংকলকগেণর উ�াদ 
িছেলন হযরত ইমাম আহমাদ ইবন ুহা�ল রািদআ�াহ আনহ । হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হা�ল 
রািদঅলাহ আনহর হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র নাম “মুসনাদ ুআহমাদ” ।                                                                                                                                
ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহর নাম �িমকঅনসূাের িনে� েদওয়া হল।                                                                                                                                 
১. মসুনােদ- ইমাম আব ু 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. মছুা�ােফ- আিব শায়বা, �েণতার নাম-আব ুবকর আ��াহ ইবন ুমহুা�াদ িবন আিব শাইবা আল কুফী, 
জ�-ইনিতকালঃ ১০৯-২৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৯০৯৮ িট, িতিন ইমাম বখুারী ও ইমাম 
মসুিলেমর উ�াদ িছেলন।                                                                                                                                                                                   
৪. মছুা�ােফ- আ�ুর রা�াক, �েণতার নাম-আব ু বকর আ�ুর রা�াক িবন হা�াম সনআ’নী, জ�- 
ইনিতকালঃ  ১২৬-২১১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২১০৩৩ িট।                                                                                         
৫. মসুনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَ لْ فِ ْقھِ ى) প�িতেত িলিখত ”িকতাবলু উি�” , জ�-
ইনিতকালঃ ১৫০- ২০৪ িহজরী, িতিন ইমাম আহমদ ইবেন হা�েলর উ�াদ িছেলন।                                                                                                                                                   
৭. মসুনােদ- ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, জ�-ইনিতকালঃ ১৬৪-২৪১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪০০০০ 
িট, িতিন ইমাম বখুারী, ইমাম মসুিলম ও ইমাম আব ু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)  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানষু”েক   এ িবষয়িট ভাল কের েমেন িনেত হেব েয,   خیر القرون 
ثةثالال  তথা “ 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 স�িকর্ ত 
যাবতীয় অনশূাসন পালেনর জনয্   ةثالثال نقرولا ریخ  তথা “ উৎকৃ� িতন যেূগর বা শতা�ীর” 
উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক মাসআলার জনয্ �ণীত-মীমাংসীত সমাধান এবং �দত্ত রায়-
মতামত , َھادُ ْجتِ اْالِ    তথা গেবষণাল� نَّ لأ ةُ سُّ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত 
িস�া� ও মতবােদর িবেরািধতা করা যােব না, েয েকান িবষেয় তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , 
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবপরীত েকান নতুন িস�া� েদওয়া যােব না ।                                                                                                               
(৬)  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)  
“ সবর্িনকৃ� মসুিলম মানুেষরা   ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” উৎকৃ� মসুিলম 
মানেুষ উ�ীত হেত চাইেল     َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত গিঠত সব দল-উপদল েছেড় 
িদেয় ঘের-বািহের, সমােজ-মহ�ায়, ওয়াজ-মাহিফেল ও সভা-সে�লেন ইতয্ািদ �ানসমেূহ   ْةُ عَ َماجَ ال  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিটর সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তার উপর �কােশয্ আেলাচনা-পযর্ােলাচনাসহ 
অনসূরন,�চার-�সাের িনম� হেত হেব  এবং "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল 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 অনসূারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেত হেব  ।                                                                                                                           
আেরা একিট কথা মেন রাখেত হেব েয,  ثةالثلا نورقلا خیر  তথা “ উৎকৃ� িতন যেূগর বা 
শতা�ীর” উৎকৃ� মসুিলম উলামা-মণীষীেকরামগণ কতৃর্ ক �ণীত-মীমাংসীত সমাধান বা মাসআলার 
এবং �দত্ত রায়-মতামত , دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ أل (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরািধতা করা এবং তাঁেদর মীমাংসীত ও �দত্ত িস�াে�র িবপরীত 
েকান নতুন িস�া� েদওয়া হে�    َملِ سْ مُ الُ  سانَّ ال لُ ذَ رْ أ  তথা সবর্ িনকৃ� মসুিলম মানেুষর িচ�।                                                                                                                                                           
(৭) " ثَةثََّال لا  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর িভতর তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর 
তািলকার মেধয্ যােদর নাম রেয়েছ তাঁেদর �পে� থাকা, তাঁেদর �পে� কথা বলা , তাঁেদর সনুাম-
সুখয্ািত �চার করা, �সংশা করা ও " ةَالثَ ثَّ لا  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” তােবঈন 
ও তােব’- তােবঈনগেণর সমথর্ন করাই হে� সাহাবীেকরামগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা 
সিতয্কার মিুমন-মসুিলম তথা সেবর্াৎকৃ� ঈমানদােরর িনদশর্ন |                                                                                                                                       
" ةثَ َال ثَّ ال  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর েকান এক 
জেনর িবপে� থাকা, তাঁেদর িবপে� কথা বলা, তাঁেদর দনূর্াম করা, �িট-িবচুয্িত ধরা ও েদাষ 
তালাশ-অেনষণ করা এবং িবেরািধতা করা হে�  ُمِ لِ سْ مُ ال  তথা সবর্ িনকৃ� মসুিলম  سانَّ لا لُ ذَ رْ أَ  
মানষুর িনদশর্ন ।                                                                                                   
(৮) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  
“ সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষুেক এটা জানেত হেব েয, “  ُالْ جَ مَ اعَ ة" (আল-আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) হে� একিট িচর�ায়ী জীব� দল ।  

ةُ عَ امَ اْلجَ   (আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ ال ْھلُ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলহে� সকল নবী ও রাসুল (সা�া�াহ আলাইিহম ওয়া সা�ামা আলাইিহম) এবং তাঁেদর উ�তেদর 
জনয্  মহান আ�াহ তাআ’লার অন�ূ�া� ফরজ িহেসেব পালনীয়  একিট েবেহ�ী দল ।   َةُ عَ امَ اْلج  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(আল-জামাআ’ত)নােম দল  তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ ال لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিট হে� মহান আ�াহ তাআ’লার আিদ� (আেদশ �া�)আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল
 ।                                                                
 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) “ সবর্িনকৃ أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
মসুিলম মানুষেক  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলুসস�ুাহ 
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 মসুিলম 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))  নতুন নতুন 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 নতুন নতুন দল নাম ধারন বা �হণ করেল েস ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা 

 নােম দল  েথেক িবি�� হেয় যােব । (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)    َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
তখন েকউ  ْةُ عَ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ 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 কবলু কেরন না মেমর্ আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  পিব� হািদস শরীফ রেয়েছ। হািদস শরীফ খানা িনে� 
েদওয়া হল । 

 هللا تقبل باصأف ةعامجال يف � عمل نم  "مسلو یھعل هللا يلص هللا هللا ولسر قال :لاق سابع ابن نع
ھنم  من دهعقم وأتب أطخأ نإ و ، هللا لتقبی لم باصأ نإف ةرقلفا يف � لعم نم و ،ھل رغف أطأخ وإن 

ينالطبرل طسوالا جمعمال يف )0175(رناال                                                                                                            
অথর্ঃ-ইবন ুআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন : েয েকহ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   
(আহলসুস�ুা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 ভুল হেয় যায় 
তা হেল আ�াহ তােক �মা কের েদন ।আর  ْةُ عَ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত)তথা َعةِ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ    
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) 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 ভুল হেয় যায় তেব 
েস তার �ান েদাযেখ কের িনল  । আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫১৭০। 
(৯)  ُالْ قُ رُ وْ نِ " أَ رْ ذَ ل ” তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)  
“ সবর্িনকৃ� মুসিলম মানষুেক এরকম মন-মানিসকতা গেড় তুলেত 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 নতুন নতুন 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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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বলেত হেব েয, এ গেলা হে� এক িদেক  “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
অনয্ িদেক এ গেলােক এর িনজ� মলূ পিরিচিত নাম “মুবাহ ও জািয়য” বয্তীত ফরজ-হারাম 
বলার অিধকার আমার নাই । এরপ অিধকার এক মা� মহান আ�াহ তাআ’লার এবং আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামারই  ।                                                                                                                               
মহান আ�াহ তাআ’লা মসুিলম মানষুেক “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    ” তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” 
উৎকৃ� মসুিলম মানষু ও  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" ” তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  িনকৃ� মুসিলম মানষু এবং 

ةُ َماعَ جَ الْ   (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) 
নােম দল স�েকর্  সিঠক �ান দান করন  । আমীন  !   

 

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ     "   ( আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� 
মসুিলম   মানষু”    িকভােব "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানুেষ পিরণত হেত পাের তার প�িত 
�সে� িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং-১১৮ েথেক পৃ�া নং-১২২ পযর্� সেবমা� সমা� হল।               

 এখন   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   " (আরযালুল কুরিনর) সবর্িনকু� শতা�ীর অ�ভূর্ � বতর্ মান কােলর 
সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলমগেণর কতগেলা িচ� ও গণাবলী িনেয় ��া নং-১২৩ েথেক পৃ�া নং-১২৬ 
পযর্� িব�ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

 

 

 

 

 

 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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সবর্িনকু� শতা�ীর অ�ভূর্(আরযালুল 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 রাসলুু�াি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 রাসুল�ুা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 یَنْ  َ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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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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  یَدِ 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 ফরজসমহূেকই 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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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েনই ও মাখলেুকর েকান ই�াও েনই । এই িবষয়িটই মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর 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
 স�িলত পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত  মতামত, রায় এবং ফতওয়া দান কারীেক(أ�ُ 
অমসুিলম ি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� মুসিলম 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� (  ب اصَ نِ 
/িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলম হেবন না । বরং িসেলবাসিবহীন বয্াপক অধয্য়ন কারী আিলম 
হেবন । আেরা অনয্ানয্ গণাবলীও রেয়েছ তা পরবত�েত আেলাচনা করা হেব ।       

 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত (আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
শতা�ীসমেূহর 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        

 

                                      



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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মিুমন-মসুিলম হওয়ার সািটর্ িফেকট বা সনদ এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদঃ                                                                                
পৃ�া নং- ১২৬ 

সচূনাঃ েকান িকছু অজর্ ন বা �দান করার জনয্ �েতয্কিট �ানস�� েলােকর েকান না েকান   
সািটর্ িফেকট বা সনদ  থাকা �েয়াজন হয় । আধিুনক সমেয় পািথর্ব সম� কােজ উদাহরণসরপ 
চাকুরী েপেত, আয়কর িদেত , পরী�ায় পাশ করেল পরী�াথ�েক সািটর্ িফেকট বা সনদ েদওয়া-
েনওয়ার �েয়াজন হয় ।িঠক েতমিনভােব ধম�য় িবষেয় েতা একজন মানেুষর জনয্ মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট মিুমন-মসুিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ  থাকা একা� 
�েয়াজন । মিুমন-মসুিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ  ছাড়া একজন মানষু 
িকভােব মুসিলম হেব, িকভােব জা�ােত যােব ?                                                                                         
ةثَ َال ثَّ ال  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � 
সাহাবীগণেক(রািদআ�াহ আনহমগণেক),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগণেক(রািদআ�াহ আনহমগণেক)  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিুমন-মসুিলম হওয়ার এবং 
েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ  িদেয়েছন ।িক� বতর্ মান জগেত আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েতা এখন দশৃয্মান অব�ায় িবদয্মান েনই । তাহেল   "
 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত (আরযালুল কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِّ "
শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � একজন মানুষ মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট মিুমন-
মুসিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ িকভােব  এবং েকাথা েথেক অজর্ ন 
করেবন  ?                                                                                                  
এর অনসুি�ৎসু ও গেবষণামলূক উত্তর এই েয,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর বা শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সাধারণ 
মসুিলমগণ �াকৃিতকভােবই বা �াভািবকভােবই জ�সেূ� সামািজক মসুিলম হওয়ায় িনেজরাই 
িনেজেদরেক মুসিলম বেলন এবং অনয্ জািতর িনকট িনেজেদরেক মুসিলম বেল পিরচয় েদন ।িক� 
মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট মিুমন-মসুিলম হওয়ার জনয্ "  ةَالثَ ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর অনরূপ তােদর েকান ধম�য় সািটর্ িফেকট বা সনদ নাই ।"  ةثَ َال ثَّ لا  

نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ   "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণেক 
(রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণেক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা জা�াতী বেলেছন এবং  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � 
মুসিলমগণেক কলয্াণহীন, গর�হীন ও িনকৃ� মুসিলম বেল অিভিহত কেরেছন ।এেত বুঝা েগল েয, 
ةثَ َال لثَّ ا  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � 
সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগণ হে�ন েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট 
বা সনদধারী মিুমন-মুসিলম আর  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর বা শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � মসুিলমগণ হে�ন 
েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদিবহীন িনকৃ� মুসিলম ।                                                                          
এখােন একিট িবষয় ল�ণীয় েয,  (১) সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম ) েবেহে� �েবেশর 
সািটর্ িফেকট বা সনদধারী মিুমন-মসুিলম হওয়ার িবষয়িট �� ।তাঁরা েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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বা সনদধারী মিুমন-মসুিলম হওয়া স�েকর্  পিব� কুরআেন  অেনক আয়াত ও হািদস শরীেফ  
অেনক বাণী রেয়েছ । এই িবষয়িট সকেলর িনকট ভালভােবই েবাধগময্ ।                                       
েযমন-                                                                                                                                                     
(ক ০১) পিব� কুরআেনর আয়াতঃ  

" )010  ـ ةُ یَ ْالَ  (  ُ  يَ ِض رَ  انِ سَ حْ اِ بِ  مْ ھُ  ْوابَعُ تَّ اِ  نیْ ذِ للَّ اوَ  رِ اصَ نْ اْالَ وَ  نَ یْ رِ جِ اھَ مُ لْ ا نَ مِ  نَ وْ لُ وَّ الَ اْ  نَ وْ قُ بِ االسَّ وَ   مْ ْنھُ عَ  َ�َّ
ھُ نْ عَ  اْ وضُ رَ وَ  "  

(অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী 
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (পরবত� মুসলমান তােবঈ’গণ 
যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদরেক (�থম পযর্ােয়র অ�বত� 
মহুািজর ও আনসার সাহাবীেদরেক)   ِنٍ  اسَ حْ إ  (ইহসান ) তথা  সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবহ 
অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) 
�িত স�� হেয়েছন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।                                                                                                                                     
(খ ০২) পিব� কুরআেনর আয়াতঃ                                                 
ـ نَىسْ حُ لْ ا هللاُ  َعدَ وَّ  ال� كُ وَ   ـ اوْ لُ اتَ قَ وَ  دُ عْ بَ  نْ مِ  أوقُ فَ نْ أَ  نَ یْ ذِ لَّ ا نَ مِّ  ةً جَ رَ دَ  مُ ظَ عْ أَ    لِ بْ قَ  نْ مِ  قَ فَ أَنْ  نْ مَّ  مْ كُ ِمنْ  ىْ وِ تَ سْ یَ  الَ " 

) كَ ئِ لَ أُ  ـ  لَ تَ اقَ  وَ  حِ تْ فَ الْ  01                                                                                                                                                                                               -ةُ یَ ْالَ   (
অথর্ঃ- “েতামােদর মেধয্ যারা ম�া িবজেয়র পেূবর্ বয্য় কেরেছ ও সং�াম কেরেছ, তাঁরা এবং 
পরবত�রা সমান নেহ, তারা তােদর অেপ�া মযাদায় েশ� যারা পরবত�কােল বয্য় কেরেছ ও 
সং�াম কেরেছ । তেব আ�াহ তােদর উভেয়র কলয্ােণর (জা�ােতর) �িত�িত িদেয়েছন” ।*ছুরা 
হািদদ,আয়াত  নং-১০০  *।                                                                                     
(গ ০৩) পিব� কুরআেনর আয়াতঃ   

)101 -ةُ یَ ْالَ (    أ ءیَابِ نْ ْالَ ا ُسَرةُ ـ نَ وْ دُ عَ بْ مُ  اھَ نْ عَ  كَ ئِ لَ أُ  ـ ىسْ خُ لْ ا انَّ مِ  مْ ھُ لَ  تْ قَ بَ سَ  ْینَ ذِ الَّ  نَّ إِ "                                             
অথর্ঃ-যােদর জনয্ আমােদর েথেক পবূর্ হেত ক�য্াণ িনধর্ািরত রেয়েছ তাঁরা উহা (েদাযখ) েথেক 
দেূর রেয়েছ।*ছুরা হািদদ,আয়াত নং-১০১* ।                                                                           
(ঘ ০৪) আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর) ইমােনর �সংশা কের  বেলন-                                          
পিব� কুরআেনর আয়াতঃ                                                                                                                     
" ، اقٍ قَ شِ  ىْ فِ  مْ ھُ  امَ نَّ أِ فَ  اوْ لَّ وَ تَ  نْ َوأِ  اوْ دَ ھْ فَقَدِ  ھِ بِ  مْ تُ نْ مَ آامَ  لِ ثْ مِ بِ  اوْ نُ آمَ  نْ اِ فَ  " (অথর্ঃ- “যিদ তারা েতামােদর 
নয্য় িব�াস কের তেব তারাই হেব েহদায়াত �া�,যিদ তারা মখু িফের েনয় তেব তারা িন�য়ই 
িবর�ভাবাপ�”, ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।                                                                                                                                           
উপেরা� আয়ােতর মমর্াথর্া েথেক এই কথা বুঝা েগল েয,  যারা মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনরূপ ঈমান আনয়ন করেব  তােদর 
ঈমানই মহান আ�াহ তাআ’লা �হণ করেবন। আর যারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনরূপ ঈমান আনয়ন 
করেবনা তােদরেক মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
িবর�ভাবাপ� বয্াি�বগর্ িহেসেব মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন উে�খ কেরেছন । অতএব, 
উপেরা� কেয়কিট আয়াত েথেক এ কথা �মািণত হল েয, সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ আনহম) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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হে�ন আ�াহ তাআ’লার রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর িবষেয় 
িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্ মানদ� ।                                                                                                              
(ঙ ০৫) হািদস শরীেফর বাণীঃ                                                                                                                                  

 لُ خُ دْ یَ  الَ  : " لُ وْ قُ یَ  لمسو یھلع هللا يلص يَّ بِ لنَّ ا تُ عْ مِ سَ  :لَ قَا---ةَ ْقبَ عُ  ھبِیْ أَ  نْ عَ  ، ةَ بَ قْ عُ  نِ بْ  نِ مَ حْ رَّ ال دِ بْ عَ  نءعَ 
النَّ ارَ  مُ سْ لِ مٌ  رآنِ يْ  ، وَ  الَ  رأَ ى مَ نْ  رآنِ يْ  ، وَ  الَ  َرأى َمنْ  رَ أَ ىَ  مَ نْ  رَ آنيِ " ◌ْ ثَ الَ ثًا. (14394) ) في 

.نيللطبرا ربیلكا معجمال                                                                    
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 মসুিলম(সাহাবী) েদাযেখ �েবশ করেব না, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ েসও 
(তােবয়ী’) েদাযেখ যােবনা, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ, তাঁেক েয েদেখেছ (তােব’-
তােবঈন) েসও েদাযেখ �েবশ করেব না”। আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ১৪৩৯৪  ।                                                                                                                                                                                                                
(২) তােবঈনগ ((রািদআ�াহ আনহম) েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদধারী মিুমন-মসুিলম 
হওয়ার িবষয়িটও একরকম ��ই । তাঁরা েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদধারী মিুমন-মুসিলম 
হওয়া স�েকর্ ও পিব� কুরআেন  অেনক আয়াত ও হািদস শরীেফ  অেনক বাণী রেয়েছ ।       
                                                                                                                         
(ক ০১) পিব� কুরআেনর আয়াতঃ   
ُ  عَ نْ ھُ مْ  وَ رَ ضُ واْ  عَ نْ ھُ "  ( ْالَ یَ ةُ  ـ  100)    " وَ الَّ لذِ یْ ن اِ تَّ بَ عُ وْ ا ھُ مْ  بِ اِ حْ َسانِ  رَ ِض يَ  َ�َّ
(অথর্ঃ- এবং যারা (পরবত� মসুলমান (তােবঈ’গণ) যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র অ�বত� মুহািজর ও আনসার সাহাবীেদর) )نٍ  اسَ حْ إِ   - 
ইহসান) বা সততার সিহত পিরপণূর্ তথা হবহ অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত 
স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) �িত স�� হেয়েছন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-
১০০*)।                                                                                                                                                      
(খ) হািদস শরীেফর বাণীঃ                                                                                                                                      
 الَ " :  لُ قُوْ یَ  لموس ھیلع هللا صلي يَّ بِ نَّ لا تُ عْ مِ سَ  :الَ قَ ---ةَ بَ قْ عُ  ھیْ أَبِ  نْ عَ  ، ةَ بَ قْ عُ  نِ بْ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ عَ     َعن

یَ دْ خُ لُ  النَّ ارَ  مُ سْ لِ مٌ  رآنِ يْ  ، وَ  الَ  رأَ ى َمنْ  رآنِ يْ  ، وَ  الَ  رَ أى مَ نْ  رَ أَىَ  مَ نْ  رَ آنيِ " ْ◌ثَ الَ ثً ا. (14394) ) 
.يطبرانلل ربیالك مجعمال 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 মসুিলম(সাহাবী) েদাযেখ �েবশ করেব না, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ েসও 
(তােবয়ী’)  েদাযেখ যােবনা,  আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ, তাঁেক েয েদেখেছ (তােব’-
তােবঈন) েসও েদাযেখ �েবশ করেব না”। আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ১৪৩৯৪ ।                                                                                                       
(৩) তােব’- তােবঈনগণ ((রািদআ�াহ আনহম) েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদধারী 
মিুমন-মসুিলম হওয়া সে�েকর্  পিব� কুরআেন পেরা� ও ��� ঈি�ত রেয়েছ । তােব’- 
তােবঈনগণ(রািদআ�াহ আনহম) স�েকর্   পিব� কুরআেনর পেরা� ও ��� ঈি�ত বুঝেত একজন 
মসুিলম মানুষেক গভীর �াণী হওয়া �েয়াজন । িক� তাঁেদর বয্াপাের হািদস শরীেফ অেনক বাণী 
রেয়েছ । ত�েধয্ িনে� একখানা হািদস শরীফ উে�খ করা হল । উপের   " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মানষু  এর সং�া 
�সে� এই িবষেয় অেনক হািদস শরীফ উে�খ করা হেয়েছ । এখােন একিট হািদস শরীফ উে�খ 
করা হল। অবিশ� হািদস শরীফগেলা " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী �স� নামক  অধয্ােয় এবং " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ী নামক ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর বা শতা�ীসমূেহর) 
অধয্ােয় েদেখ েনওয়ার জনয্ পাঠকবগর্েক অনেূরাধ করা হল । 

 لُ خُ یَدْ  الَ  " : قُْولُ یَ  ملسو یھلع هللا يلص يَّ بِ نَّ ال تُ عْ مِ سَ  :الَ قَ ---ةَ بَ ُعقْ  ھیْ بِ أَ  نْ عَ  ، ةَ بَ قْ عُ  ْبنِ  نِ مَ حْ رَّ لا دِ بْ عَ  َعنء
 يف ) )49314( .اثً الَ ثَ ◌ْ  "نيِ آرَ  نْ مَ  ىَ أَ رَ  َمنْ  ىَرأ الَ  وَ  ، يْ نِ آر َمنْ  ىرأَ  الَ  وَ  ، يْ نِ آر ِلمٌ سْ مُ  رَ انَّ لا

.يناربطلل ریبالك جمالمع                                                                                         
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 মসুিলম(সাহাবী) েদাযেখ �েবশ করেব না, আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ েসও 
(তােবয়ী’) েদাযেখ যােবনা,  আমােক েয েদেখেছ তাঁেক েয েদেখেছ, তাঁেক েয েদেখেছ েসও 
(তােব’-তােবঈন)  েদাযেখ �েবশ করেব না”। আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং- ১৪৩৯৪ ।                                                                                                    
উপের বিণর্ত একখানা হািদস শরীেফই সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ),তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর) েবেহ�ী হওয়ার িবষয়িট বিণর্ত হওয়ায় িতন ে�িণর 
েবলায়ই �েযাজয্ ে�ে� িভ� কািল িদেয় আ�ার লাইন কের িচি�ত কের উ� একখানা হািদস 
শরীফই িতন ে�িণর িনধর্ািরত �ােন উে�খ করা হেয়েছ । 

 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত (আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
শতা�ীসমেূহর বা শতা�ীসমেূহর) 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                                              

 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত (আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ " 
শতা�ীসমেূহর বা শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � একজন িনকৃ� মসুিলম মানষু "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর ) সকলেক ভালেবেস তাঁেদর েকান একজেনর িবেরািধতা না 
কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দলনাম ধারণ কের, পর�রপর িবেরাধী হািদস শরীফসমূেহর মেধয্ িনজ েথেক েকান নতুন 
িস�া� না িদেয় নবী আলাইিহমসু সালামগেনর “ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসেুলর িনদশর্ন” �রপ েকান 
অজানা িবষেয় চুপ েথেক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
স�েকর্  �সংশায় মহান আ�াহ তাআ’লার বাণীঃ “   َىحَ وْ یُ  ىحْ وَ  اِالَ  وَ ھُ  نْ اِ  ىوَ ھَ لْ ا نِ عَ  قُ طِ نْ یَ  امَ و " 
(অথর্-“আ�াহ তাআ’লার ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন (আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) কথা বেলন না”, ছুরা নজম, আয়াত নং-৩ এর আেলােক 
অন�ূািণত হেয় চুপ থাকার নীিত অবল�ন কের তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর(রািদআ�াহ 
আনহমগেণর)েয েকান একজেনর �দত্ত রায়-মতামত,  ِادُ ھَ ْجتِ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ   (আসস�ুাহ) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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তথা িনয়ম 38 , �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ 
সমথর্নকারী হেলই িতিন আ�াহ তাআ’লার িনকট মিুমন-মুসিলম হওয়ার এবং েবেহে� �েবেশর 
সািটর্ িফেকট বা সনদধারী সেবর্াৎকৃ� মসুিলম হেবন ।    

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   "(আরযালুল কুরিন) তথা“সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী েথেক পরবত� িকয়ামত 
সংঘটন পযর্� সময়কােলর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সকল মসুিলম মানেুষর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনকট সনদধারী মুিমন-মসুিলম হেত হেল একা� গর�পণূর্ �েয়াজনীয় দািয়� হল তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � কত জন মসুিলম আিলম মনীষী িছেলন  এবং তাঁেদর িলিখত 
িকতাবসমহূ েকাথায়  রেয়েছ তা অনূস�ান কের, েখাঁেজ েবর কের সং�হ করা ও তাঁেদর িলিখত 
িকতাবসমেূহ তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , ادُ ھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� ةُ سُّنَّ لأ (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, 
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হওয়া  । 
(তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সংি�� তািলকা>পৃ�া নং-২৯৫ ��বয্ ) ।                                                                                                   
কারণ, "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � সকল 
মসুিলম মানষুগণ হে�ন  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ 
শতা�ী েথেক পরবত� িকয়ামত সংঘটন পযর্� সময়কােলর)অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সকল মানেুষর জনয্ 
আ�াহ তাআ’লার রাসুল আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর 
িবষেয় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্ মানদ�, সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ 

                                                 

38 পর�র িবেরাধী হািদসসমূেহর মেধয্ েয হািদস শরীফখানার উপর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) জীবেনর েশষ পযর্� �ায়ী িছেলন 
উহাই হে� “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (আস-সু�াহ)  তথা িনয়ম বেল। আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর জীব�শায় জীবেনর েশষ পযর্ােয় তাঁর কতৃর্ ক পালনকৃত/বা�বায়নকৃত “ ةِ نَّ لسُّ ا  ” 
(আস-সু�াহ) বা িনয়মেক   ةُ مَ ئِ اقَ لْ ا ةُ نَّ سُّ لأ  (আসসু�াতুল কািয়মাতু) তথা �বিতর্ ত িনয়ম বেল । হািদসসমেূহর 
মেধয্ েকানিট ةُ مَ ائِ قَ لْ ا ةُ نَّ سُّ أل  (আসসু�াতুল কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম তা "  ةثَ الَ ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহমগণ) , তােবঈ 
ও তােব’- তােবঈনগণ (রািদআ�াহ আনহমগণ ) গেবষণা কের িনধর্ারণ কের িদেয়েছন । তাঁেদর এরপ 

دُ اھَ تِ جْ الِْ ا  তথা গেবষণাল� “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (সু�াহ) তথা িনয়মেকই হািদস শরীেফ উে�িখত "  َةٌ لَ دِ اعَ  ةٌ ضَ یْ رِ ف  "  তথা 
অনূরপ বা সমমান ফরজ (হকুম বা আেদেশর িদক িদেয় নয়, আমেলর িদক িদেয় কুরআন ও সু�ার অনূরপ 
বা সমমান ফরজ) বেল।                                                                                                   
হািদস শরীফ খানা হে� এই-  َامَ وَ    ةٌ ثَ الَ ثَ  مُ لْ عِ لْ اَ  ":  لاق ،ملس و ھلیع هللا ىلص هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ِص اعَ لْ ا نِ بْ  ورِ مَ عَ  ْبنِ  هللا دِ بْ عَ  نْ ع 

)35( ةجام بنإ نسن ،)8586( داود وبأ ننس ـ ةٌ لَ ادِ عَ  ةٌ ضَ یْ رِ فَ  وْ أَ  ةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ سُ  وأَ  ةٌ مَ كَ حْ مُ  ةٌ یَ آ لٌ فَضْ  وَ ھُ فَ  كَ لِ ذَ  ىوَ سِ     অথর্ঃ- হযরত 
আ��ুাহ িবন আমর িবন আস (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: িন�য়ই রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: ই� বা �ান িতনিট (িতন �কার) ।এ বয্ািতত যা আেছ তা অিতির� ।         
১.  ةٌ مَ كَ حْ مُ  ةٌ یَ آ  (আয়াতুন মুহকামাতুন) তথা সূদঢ়ৃ বা পর�র িবেরাধমু� আয়াত,                                                           
২.  ُةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ س  (সু�াতুল কািয়মাতু) তথা �বিতর্ ত িনয়ম,                                                                
৩.  َةٌ لَ دِ اعَ  ةٌ ضَ یْ رِ ف   (ফািরদাতুন আ’িদলাতুন)  তথা অনূরপ বা সমমান ফরজ ।   সুনােন আবু দাউদ শরীফ , 
হািদস শরীফ নং-৬৮৮৫, সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৩।)  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আনহমগণ) হে�ন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
ঈমান আনয়েনর িবষেয় তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর জনয্ মানদ� আর আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হে�ন আ�াহ তাআ’লার �িত ঈমান আনয়েনর 
িবষেয় সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর) জনয্ মানদ� এবং"  ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সাহাবীগণেক (রািদআ�াহ 
আনহমগণেক),তােবঈ ওতােব’-তােবঈনগণেক (রািদআ�াহ আনহমগণেক) স�াণ করার িবষেয় 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বিণর্ত অেনক হািদস শরীফ 
রেয়েছ । ত�েধয্ িনে� একিট হািদস শরীফ উে�খ করা হল ।                                                                                                                                
হািদস শরীফখানা  এই                                                                                                                                        

 ذوالف عةجمالا يلع هللا دی نإ" ملھ لاق مث ملسو ھیلع هللا يصل هللا هللا لورس ركذ: طابخلا نب مرع نع
 ،مھومركأف كمراخی بيحاصأ نإ ,أال ،رانلا يف لصأ لطاالب نأ و جنةلا يف لصأ قحلا نإ و  انیطشلا عم
 طسوالا عجمالم يف)  )0546("جرھلاو بذكلا شوفی ثم ،مونھلی نذیلا قرنال مث م،نھویل ینلذا رنالق ثم

يانربطلل .                                                                                                    
অথর্ঃ-ওমর িবন আল খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  তাঁেদরেক বলেলন, “িন�য়ই আ�াহর হাত তথা আ�াহর অন�ূহ “  ْةُ عَ امَ جَ ال " (আল-
জামাআ’ত) তথা  ْةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھ  (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) দলিটর উপর । একাকী� 
শয়তােনর সােথ আর হক বা সেতয্র মলূ হে� জা�ােত আর বািতেলর মলূ 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 খনুাখিুনর �কাশ পােব ।  আল-ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৬৪০৫ ।                                                                                                                     
উপের বিণর্ত হািদস শরীফখানােত েয স�াণ �দশর্েনর কথািট এেসেছ েসই স�াণ �দশর্েনর প�িতিটর বয্াখয্া 
হে�  "  ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � েকান মসুিলম মানেুষর  িবপে� 
না থাকা, তাঁেদর িবপে� কথা না বলা, তাঁেদর দূনর্াম 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 ,  ِدُ اھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও 
মতবােদর হবহ অনসূারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হওয়া  ।    

 

 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 বা আহলসুসু�াহ (মা’িরফাতু আহিল��ুাহ ওআল জামাআ’ত) مَ عْ رِ فَ ةُ  أَ ھْ لِ  السُّ نَّ ةِ  وَ الْ جَ مَ اعَ ةِ 
ওআল জামাআ’ত এর পিরচয় স�েকর্  আনষুি�ক �াতবয্ িবষয়ঃ  

সূচনাঃ  "  ََعةِ َجَمالْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ "  বা “ আহলুসস�ুাহ ওয়াল জামাআ’ত ” হে� পবূর্বত� িকতাবধারী 
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র নবী-রাসলু�য় হযরত মসুা ও ইসা আলাইিহমসুসালামগেণর উ�তসহ 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর জনয্ মহান আ�াহ 
তাআ’লার প� হেত িবেশষ ও গর�পণূর্ আেদশস�িলত ফরজ িহেসেব পালনীয় একিট েবেহ�ী দল । 
মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশখানা হে�- “ جَ مِ یْ عً ا  ِ  েতামরা আ�াহর র�েুক“ ”َواعْ تَ ِص مُ وْ ا بِ حَ بْ لِ  �َّ
এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর ” ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩। পিব� কুরআেন েযই 
 তথা “এক দলব� হেয়/একতাব� হেয়” শ�িট এেসেছ  হািদস শরীেফ (জািমআ’ন) ”جَ مِ یْ عً ا“
েসই শ�িটেকই আেরা সহজেবাধগময্ শ� “  ُالْ جَ مَ اعَ ة ” (আল-জামাআ’ত) নােম “দলব� হেয়” শ� 
িদেয় বয্� করা হেয়েছ । েযমন  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলনঃ 

 نَّ ھِ بِ  ىْ نِ َمرَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  ُكمْ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ  ": لَ اقَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ ال أَنَّ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ثِ رِ احَ لا نِ عَ 
3627( -يذِ مِ رْ تّ لا ننس " ةُ عَ امَ جَ لْ او َرةُ ِھجْ لْ وا دُ اھَ جِ الْ  وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ لسَّ ا                                                                                                                  

(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.আনগূতয্ করা 
(মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় থাকেত  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 

নােম দলিটর  অ�ভূর্ (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  � হেয় থাকেত ]”, সনুােন 
িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩)।                                                                                                             
উপেরা� হািদস শরীেফ ৫ নং িবষয়িটেত “  ُالْ جَ مَ اَعة ” (আল-জামাআ’ত) তথা“ দল” শ�িট 
এেসেছ । এই  ُالْ جَ مَ اَعة ” (আল-জামাআ’ত)নােম“ দল” শ�িট “  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  َةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম েবেহ�ী দলিটর”সংি�� রপ । 

ةُ اعَ مَ جَ الْ  “ -�হে (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھلُ   (আল-জামাআ’ত)নােম 
দলিটর িব�ৃত রপ ।   َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ শ� বা বাকয্িটর িব�ৃত রপ স�েকর্  জানেত প�ৃা নং-
১৫০ এ “   ْةِ عَ امَ جَ ال   এবং ةِ نَّ سُّ لا  শ��েয়র এক সােথ য�ুকরেনর বয্াখয্া” েদখুন।                                                                                                        
 (আল-জামাআ’ত) ” الْ جَ مَ اعَ ةُ  তথা “এক দলব� /একতাব�” এবং (জািমউ’ন) "جَ مِ یْ عٌ "
নােম“ দল” শ��েয়র মেধয্ েযই পর�র গভীর ও িনিবড় স�কর্  রেয়েছ তা আেরা �� ও 
েবাধগময্ কের েতালার জনয্ িনে� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার কেয়কখানা হািদস শরীফ উপ�াপন করিছ ।                                                                                                                                                    
�খম হািদস শরীফঃ                                                                                                                                                        

عن عرفجة بن ضریح األشجعي، قال: قال رسول هللا هللا صلي هللا علیھ وسلم"  من خرج علي أمتي وھم 
ً  من كان"(5400) ) في المعجم االوسط للطبراني                                                           جمیع، یرید أن یفرق بین جماعتھم، فاقتلوه كائنا
অথর্ঃ-আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,  রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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বেলন-“েয েকহ আমার " ٌَجِمیْ ع"  (জািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর িবেরািধতা 
কের ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলেক েক িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক 
না েকন তােক হতয্া কের েফল  ”।আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫৪০০।                                                                                                                      
ি�তীয় হািদস  শরীফঃ 

 : " قال لمسو ھیلع هللا صلي ينبال نأ فجةرع نع ةقالع عن نب دیاز نع رمعم نع  قازلرا دبع ناربخأ
ً  من كان في  ( (20713) "من خرج علي أمتي وھم مجتیعون ، یرید أن یفرق بینھم ، فاقتلوه كائنا

اقزرلا دعب فصنم                                                      
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-“েয েকহ 
আমার " ٌجَ مِ یْ ع"  (জািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর িবেরািধতা কের  ُاْلجَ مَ اعَ ة 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলেক িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া 
কের েফল” ।                                                                                                                            
মসুা�ােফ আ�ুর রা�াক শরীফ, হািদস শরীফ নং-২০৭১৩ ।                                                                      
তৃতীয় হািদস শরীফঃ                                                 

 و تٌ انَھَ  يدِ عْ بَ  نُ وْ تَكُ سَ  اھَ إِنَّ  " :ملسو لیھع هللا يصل هللا سولر لاق :لاق ،يُّ مِ لَ سْ ْأل ا حِ یْ رَ شُ  نب ةرفجع نع
ً نئاك لوهتاقف ، ْیعُ مِ جَ  مْ َ◌ھُ  و وسلم ھیعل هللا يلص دٍ مَّ خَ مُ  ةِ مَّ أُ  نَ یْ بَ  قُ رِّ یُفَ  هُ ومُ تُ یْ أَ رَ  نْ مَ فَ ،  ھِ یْ دَ یَ  عَ فَ رَ وَ  تٌ انَھَ   نم ا

 অথর্ঃ আরফাজাহ িবন শরাইিহল আসলািম েথেক دمحأ دنسم يف)  )43091("" ،ِس انَّ ال نَ مِ  نكا
বিণর্ত , রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-অিচেরই আমার পের অেনক িবপদ-দেূযর্াগ 
হেব, এবং িতিন হাত েতােল (বেলন) “েতামরা যােক েদখেব মহুা�ােদর " ٌجَ ِمیْ ع"(জািমউ’ন) 
তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস 
েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল”। মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৯৩০৪ ।                                                                                               
চতুথর্ হািদস  শরীফঃ 

عن أسامة بن شریك قا ل : قا ل  : " رسول هللا هللا صلي هللا علیھ وسلم من فرق بین أمتي  و ھم 
                                                                                                          .جمیع فاضربوا رأسھ كائنا من كان". "(490) ) في المعجم الكبیر للطبراني
অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার" ٌجَ مِ یْ ع"  (জািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা 
টুকরা টুকরা করেত চায় তার গদর্ ান উিড়েয় েফল” । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৪৯০ ।                                                                                                                                                
প�ম হািদস  শরীফঃ                                                                                                                                                  

عن ابن عباس قال: قال رسول هللا هللا صلي هللا علیھ وسلم"  من عمل � في الجماعة فأصاب تقبل هللا 
 هعدمق أوتب أطخأ نإ و ، هللا بلیتق لم باصأ نإف ةقرفلا في � لعم من و ،لھ فرغ  أطخأ نإو ، ھمن

                                                                                                                                             ينارطبلل   طسواال مجمعلا يف )0715("رانلا نم
অথর্ঃ- ইবন ু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ েয েকহ " ُالْ جَ مَ اعَ ة" (আল-জামাআ’ত) নােম “দল” তথা    
 নােম দলিটর মেধয্ েথেক আ�াহর (স�ি�র) (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 

জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবলু কের েনন, 
আর তার েস আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা ের েদন । আর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় েথেক আ�াহর 
(স�ি�র) জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেলও আ�াহ তার েস 
আমল কবলু কেরন না , আর যিদ তার েস আমলিট ভুল হেয় যায় তেব েস তার �ান েদাযেখ 
কের িনল ” । আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫১৭০।                                                                                                                                       
ছ� হািদস শরীফঃ                                                                                                                                                            

عن ابن عباس قال: قال رسول هللا هللا صلي هللا علیھ وسلم"  من عمل � في الجماعة فأصا ب قبل هللا 
 نم هعدقم بوأت أطخأ نإ و ، هللا لبقتی مل ابأصف  قةرفلا يغِ تَ بْ یَ  لعم نم و ،ھل رفغ  أطأخ إنو ، نھم

راالن                                                          
يانبرطلل ریبكلا مجعالم يف) 30312(                                                                                          

অথর্ঃ- ইবন ু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :“েয েকহ  ُالْ جَ َماعَ ة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা         

َعةِ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর মেধয্ েথেক আ�াহর (স�ি�র) 
জনয্ আমল কের আর েসই আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবলু কের েনন, 
আর তার েসই আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা ের েদন । আর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিট  েথেক  ُةقَ رْ اْلف  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় েথেক যাওয়ার 
ই�ায় আমল কের আর েসই আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেলও আ�াহ তার েস আমল 
কবলু কেরন না , আর যিদ তার েসই আমলিট ভুল হেয় যায় তেব েস তার �ান েদাযেখ কের 
িনল ” । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-১২৩০৩  ।                                                                                  
উপেরা� হািদস শরীফগেলা গভীরভােব অধয্য়ন করেল “ ًجَ مِ ْیع” (জািমউ’ন) এবং “ ُالْ جَ مَ اعَ ة 
(আল-জামাআ’ত) নােম দল  শ��েযর মেধয্ েয িনিবড় স�কর্  তা সহেজই অনুেম     ।     

َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দলিটেক েবেহ�ী দল বলার কারণ এই েয, এই দলিট মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁরই 
রাসলু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদেশ �বিতর্ ত দল 
হওয়ায়  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিটেক েবেহ�ী দল বলা হেয়েছ । তাই, ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  
তথা  নােম দলিটেক মানা, �কােশয্ �চার (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ 
করা ও এই দলিটর অনসূারী হওয়া �েতয্ক মসুিলম মানেুষর উপর ফরজ । ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  নােম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
দলিটেক মানা, �কােশয্ �চার করা ও এই দলিটর অনসূারী হওয়া �েতয্ক মসুিলম মানেুষর উপর 
ফরজ করার কারন এই েয, মসুিলম মানষু একিট দলব� থাকেল িভ� িভ� মত-পেথর সৃি� হেবনা 
।একই মত-পেথ চলেল মুসিলম মানেুষর মেধয্ শাি�-শৃ�লা বজায় থাকেব। িবিভ� দল-উপদল 
গঠেনর সেূযাগ েদওয়া হেল িবিভ� দল-উপদলগেলার কাযর্াবলী েদখেত বা�েব যতই উত্তম, সু�র ও 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

135 

মেনাম�ূকর হউক না েকন তা �তয্াখান কের মসুিলম মানষু একিট দলব� না থাকেল তারা  িভ� 
িভ� মত-পেথর সৃি�  কের মসুিলম সমােজ িবশৃ�লা ও অশাি�র বনয্া �বািহত কের েফলেব । 
কারণ, িবিভ� দল-উপদলগেলার অনসূারীরা �েতয্েকই িনেজেদর দলগেলােক উত্তম ও ভাল বলেব 
এবং �েতয্েকই  িনেজেদর দল-উপদলগেলার িদেক আহবান করেব এবং িনেজেদর দলগেলা বয্তীত 
অনয্দলগেলােক অশ� বেল অনয্দলগেলার িদেক েযেত বা স�কর্  রাখেত অপছ� মেন করেব ।এেত 
কের িনেজেদর মেধয্  َبٌ صُّ عَ ت   বা েগাঁড়ামীর বীজ ৈতরী হেব । ফেল, মসুিলম সমােজ িবশৃ�লা ও 
অশাি� এবং অৈনকয্  ও িবেরােধর দানা বাজেব ।  এেহন অব�া েথেক র�ার উে�েশয্ই মহান 
আ�াহ তাআ’লা মসুিলম মানষুেক “ ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় ” থাকেত িনেদর্শ 
িদেয়েছন । িনেদর্শখানা হে�>> “ جَ مِ ْیعً ا  ِ  �েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব“ ”وَ اعْ تَ ِص مُ وْ ا بِ حَ ْبلِ  �َّ
হেয় আঁকেড় ধর ” ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ ।<< " 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 উলামােকরামগণ এমনিক 
সাধারণ মসুিলম মানষুগণও ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা    ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক মানা, �কােশয্ �চার করা ও এই দলিটর অনসূারী 
হওয়া ফরজ মেন কের   ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� েথেকেছন । িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "( আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমগণ এতসব �ান েদওয়ার পরও 

ةُ عَ امَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
নােম দলব�  থাকেত পাের িন । তাই, যিদ েকহ  তথা পথ�� ও েদাযখী হেত (দ�ুন)  ونلٌّ اصَ 
চায় েস ই�া করেল ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম দল-উপদল গঠন করেল করেত পার । এেত মহান আ�াহ 
তাআ’লা এবং তাঁর রাসলু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
িকছু যায়-আেস না । পবূর্বত� িকতাবধারী ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়ও তারা তােদর নবী 
আলাইিহমসুসালামগেণর িনেষধা�া না েমেন পথ�� ও েদাযখী হওয়ার জেনয্ َعةُ َماجَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  নােম  দলিট (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اَعةِ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
েথেকই   ةقَ رْ فُ لْ ا (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় যথা�েম ৭১/৭২িট দেল-উপদেল  িবভ� হেয় পেড়েছ 
।এেত আ�াহ তাআ’লার িকছু যায়-আেসিন । ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র মধয্ েথেক যারা  َلُ ھْ أ 

ةقَ رْ فُ الْ    নােম  দলিট েথেকই (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا (ফুরকাত) তথা 
িবি�� হেয় যথা�েম ৭১/৭২িট দেল-উপদেল  িবভ� হেয় পেড়েছ তারাই পথ�� হেয় েদাযখী 
হেয়েছ ।   َةُ اعَ مَ اْلج (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র   ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� 
হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ােক  َةٌ لَ الَ ض  (দলালাহ) তথা পথ��তা এবং ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)নােমদল তথা  নােম দলিট েথেক (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র   ةقَ رْ فُ لْ ا (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় 
পড়ায় মহান আ�াহ তাআ’লা তােদরেক   َنولٌّ اص  (দ�ুন) তথা পথ�� ও েদাযখী বেল আখয্ািয়ত 
কেরেছন । পবূর্বত� িকতাবধারী ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  
তথা ةقَ رْ فُ لْ ا   নােম দলিট েথেক (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ  (ফুরকাত) 
তথা িবি�� হেয় যথা�েম ৭১/৭২িট দেল-উপদেল  িবভ� হেয় পড়ার কারেণ তােদর পথ�� ও 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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েদাযখী হওয়ার করন পিরণিতর কথা উে�খ কের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক  ةقَ رْ فُ لْ ا (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় দল-উপদল 
গঠন করার মধয্ িদেয় ৭৩িট দেল-উপদেল  িবভ� হেয় পড়েল ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়েয়র মত 
তারাও পথ�� এবং েদাযখী হেয় যােব মেমর্ ভয়াবহ পিরণিতর িবষয়িট উে�খ কের তােদরেক সতকর্  
কেরেছন  । এই িবষেয় হািদস শরীেফর উ�ৃেতর মাধয্েম িব�ািরত বণর্না একটু পেরই অসেছ ।                                                                                                                                
এখােন একিট �� উদয় হেত পাের । আর তা হে� এই েয, ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র িবভ� 
দলগেলা মসুিলম জািতর পেূবর্ সংঘিটত হওয়ায় পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ তােদর দলগেলােক 
��, �া�, বািতল ও েদাযখী বেলেছ ।  িক� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক গিঠত িবিভ� িবভ� 
দলগেলােক েক ��,�া�,বািতল ও েদাযখী বলেব  ?                                                                                                                       
এর উত্তর এই েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা�  েবেহ�ী দল “  ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত) নােম দল  
তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল বয্তীত মসুিলম মানষু কতৃর্ ক 
ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােম সদেু�েশয্ গিঠত দলগেলার কাযর্াবলী েদখেত বা�েব যতই উত্তম, সু�র ও 
মেনাম�ূকর হউক না েকন দল-উপদল গঠেন মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁরই রাসলু আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেষধা�া থাকায় ইসলােমর নােম বা 
ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম 
((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))  েয েকান দল-উপদল গঠন করা      

" مٌ ارَ حَ "   (হারাম)  বা িনিষ�  এবং মসুিলম মানষু কতৃর্ ক গিঠত এরপ সকল দলই ��, �া�, 
বািতল ও  েদাযখী দল ।  িনেষধা�ািট হে�, " وَ  الَ  تَفَ رَّ قُ وْ ا " (অথর্ঃ- “এবং েতামরা দেল-
উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)  ।                                                                                                            
এখােন আেরা একিট িবষয় ল�ণীয় েয, ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম দল-উপদল গঠনকারী মসুিলম মানেুষর মন-
মি�� ও ম�াগত �ভাব এত গভীর েয, তারা িবিভ� কুট-েকৗশল অবল�ন কের নানা রকম 
যিু�-তকর্  িদেয় হেলও পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর কেঠার বাণী ও সতকর্ তা উেপ�া কের 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল “ ةعَ َماجَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ   
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর পিরবেতর্  ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� দল-উপদল গঠন 
করেবই এবং কের চলেছই, তারা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর  এইসব কেঠার বাণী ও 
সতকর্ তা মানেব না, মানেত ��ত নয় বরং তারা পথ��তায় িনমি�ত থাকেত সা��য্ েবাধ কের 
। তাই, মহান আ�াহ তাআ’লার এই মহান আেদশিট ও িনেষধিট>>("   َجَ مِ یْ عً ا و  ِ وَ اعْ تَِص مُ وْ ا بِ حَ بْ لِ  �َّ
 অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল) " الَ  تَ فَ رَّ قُ ْوا
িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<েকান মসুিলম  অমানয্ করেল, পালন 
করেত অ�ম ও অপরাগ হেল উ� মসুিলম মানষুিট তখন আর মসুিলম থাকেব না  বরং েস 
তখন পথ�� হেয় যােব । একজন মুসিলম মানুষ মহান আ�াহ তাআ’লার সকল আেদশ-িনেষধ 
অমানয্ করেলও পথ�� হয় না, হেব না বরং েস মহাপাপী হয় বা মহাপাপী হেব িক� দিুট 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আেদশ-িনেষধ অমানয্ করেল একজন মসুিলম মানষু তখন মহাপাপী হওয়ার সােথ পথ��ও হেয় 
যায়। েসই দিুট আেদশ-িনেষধ হে� যথা�েম-----------------------------------                                                                                                 
(�থমত: আেদশ>>)“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  ةِ نَّ السُّ  لِ ھْ أَ   ةِ اعَ مَ جَ لْ اوَ 
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) নােম দলিট  করা”(আেদশ) ।(" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীেত গিঠত সব দল-উপদল েছেড় িদেয় স�া-স�িত, িপতা-মাতা, পিববার-পিরজন ও 
জনস�ুেখ এবং ঘের-বািহের, সমােজ-মহ�ায়,মসিজদ-মাদরাসায়, ওয়াজ-মাহিফেল ও সভা-সে�লেন 
ইতয্ািদ �ানসমেূহ  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ   
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তার উপর 
�কােশয্ আেলাচনা-পযর্ােলাচনাসহ অনসূরন,�চার-�সাের িনম� হওয়া<< �থমত: আেদশ) ।  

 (ি�তীয়ত: আেদশ>) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম  
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا أ)উপর আমল 
করা”(আেদশ) >>  “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” (  ُأْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ ت

�ُ أ ھانْ عَ  ) স�েকর্  স�সািরত অথর্, ভাব ও মমর্ঃ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত35

39  আইন বিহভূর্ ত, 
40ঐি�ক িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, 
নব আিব�ৃত, " ةٌ عَ دْ بِ  " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান 
জগেত    َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ  "(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 উপর 
আমল করা(ি�তীয়ত: আেদশ) বরং এগেলা (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন 
বেলন- "  َنَ وْ مُ لَ عْ تَ الَ امَ  قُ لُ خْ یَ و  " (অথর্ঃ - ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� 
করেবন যা েতামরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং -৮) স�েকর্  ফরজ-হারাম-িন�নীয় 
িবদআ’ত বলা (িনেষধ)।(“ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নাম” এবং ”মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )  এর িব�ািরত িববরণ ও বয্াখয্া, 
পৃ�া নং-২৫৬ ��বয্)।                                                                                                       
(“ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নাম” এবং ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ ال رُ وْ مُ ْأل ) এর িব�ািরত িববরণ ও বয্াখয্া, পৃ�া নং-২৬০ ��বয্) ।   

                                                 
39 ে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 ।  
40 ে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 নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  الْ مَ سْ كُ وْ تُ  عَ نْ ھَ ا أ) এর বণর্না �স� প�ৃা নং-২৬০এ েদখুন ।   
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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  বা “ আহলসুসু�াহ ওয়াল জামাআ’ত ” বাকয্িটর শাি�ক িবে�ষণঃ " أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  "

এখন  আিম সবর্�থম "  َةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ "  বা “আহলুসসু�াহ ওয়াল জামাআ’ত ” বাকয্িটর 
শাি�ক ও  পািরভািষক অথর্ িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                            

" ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ  "  (আহলসুস�ুাহ ওয়াল জামাআ’ত )” বাকয্িট হে� আরবী বাকয্ ।
 এখােন িতনিট আরবী শ� রেয়েছ । ১.  َلُ ھْ أ  (আহললু)  ২. ةِ نَّ سُّ ال  (আসসু�াহ)  ৩.  ةِ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) । আিম  উপেরর িতনিট আরবী শে�রই িব�ািরত বয্াখয্া করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা । আিম এখােন সবর্�থম  ةِ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) শ�িটর বয্াখয্া, তারপর ةِ نَّ سُّ ال  
(আসসু�াহ) শ�িটর বয্াখয্া এবং সবর্েশেষ  َلُ ھْ أ  (আহললু) শ�িটর বয্াখয্া কের এ িতনিট আরবী 
শে�রই একসােথ িমিলেয় সম�য় কের বয্াখয্ামলূক অথর্ কের েদখাব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                            
(১) “ ةِ عَ امَ جَ لْ ا  ” (আল- জামাআ’ত) শ�িট হে� একিট আরবী শ� । “ ةِ عَ امَ جَ لْ ا ” (আল- 
জামাআ’ত) শ�িট হে�  َةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  নােম েযৗিগক শে�র তৃতীয় শ� । এর শাি�ক অথর্ 
হে� দল । এর শরীয়তী তথা পািরভািষক  অথর্ হে� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা   নােম দল।  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
এই  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  নােম দল  স�েকর্ ই  আমােদর 
 নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ   এ িবষেয় িনে� চারিট 
হািদস শরীফ উে�খ করা হল ।                                                                                       
�থম হািদস শরীফঃ                                   

 ِھنَّ بِ  ىْ نِ رَ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس َخمْ بِ  ُرُكمْ آَمُ  انَأَ  وَ " : الَ قَ  ملَّ سَ  وَ  ْیھِ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ ال نَّ أَ  ھُ ثَ َحدَّ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ثِ ارِ حَ لا نِ عَ 
 نْ مِ  مِ الَ سْ إلِ ا ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  رٍ بْ شِ  دَ یْ قِ  ةَ عَ امَ جَ لْ ا قَ رَ افَ  نْ مِ  ھُ نَّ اِ فَ  ةُ عَ امَ جَ لْ وا ةُ رَ جْ ْلھِ وا دُ اھَ جِ الْ  وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ سَّ ال

ِ  ا ُسْولُ رَ  ایَ  لٌ جُ رَ  الَ قَ فَ  ـ َھنَّمَ جَ  اُجثَ  نْ مِ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ یَّ اِھلِ اتْلجَ  ىوَ عْ دَ  ىدَّعَ اِ  نْ مَ وَ  عَ جِ رْ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ قِ ُعنُ   ىلَّ صَ  نْ َوإِ  �َّ
ِ  ىوَ عَ دَ بِ  اوعُ دْ افَ  مَ اوصَ  ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  لَ اقَ  مَ اصَ و ِ  د بَاعِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ المُ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ لَّ ا �َّ  نسن " �َّ

7632( -يذِ مِ تّرْ ال                                                                                                                  
(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.আনগূতয্ করা 
(মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  আল-
জামাআ’ত তথা এক দল ব� হেয় থাকেত  ْةُ عَ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  وَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ أَھْ 

নােম  দলিটর  অ�ভূর্ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ اَجمَ الْ  � হেয় থাকেত)। অতএব, েয হ 
এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়)িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম  দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল 
িবভ� হেয়) িবি�� হেয় েগল) েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  
েস (পনূরায় তওবা কের ) িফের আসেল আসেত পারেব । তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর 
আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর সত্তার বা অিধবাসীর (জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভূর্ � । 
অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসলুা�াহ , যিদ েস নামাজ পেড়, েরাজা রােখ তবুও, নবী 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, নামাজ পড়েল এবং েরাজা রাখেলও (জাহা�ােমর 
পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভূর্ �) । তাই, েতামরা “আ�াহর আহবােন আহবান” কর,িযিন 
েতামােদরেক  মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন”, সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- 
২৭৬৩)।                                                                                                                
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 ىْ نِ رَ مَ أَ  تٍ امَ لِ كَ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ   الأ "  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولُ سُ رَ  الَ قَ  : القَ  يرِ ْشعِ ْألَ ا ثِ رِ احَ ال نِ عَ 
 نَ مِ  جَ رَ خَ  نْ مَ فَ  ، هللا لِ یْ َسبِ  يْ فِ  دُ اھَ جِ لْ وا  ةُ رَ جْ ھِ لْ ا وَ  ةُ عَ الطَّ ا وَ  ْمعُ لسَّ ا و،  ةُ عَ امَ جَ الْ  ؟ نَّ ھِ بِ   لَّ َوجَ  زَّ عَ  ّ�ُ 

 ءِ اثَ جُ  نْ مِ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ یَّ ِھلِ اجَ تلْ ا ىوَ عْ دَ بِ  اعَ دَّ  نْ مَ وَ  عَ جِ رْ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ سِ أْ رَ  نْ مِ  الَمِ سْ إلِ ا ةَ ْبقَ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  ْبرٍ شِ  ْیدَ قِ  اَعةَ مَ جَ لْ ا
ِ  ا لُ وْ سُ رَ  ایَ :  لٌ جُ رَ  قَالَ  " مَ نَّ ھَ جَ   ىوَ عَ دَ بِ  اُعودْ ا  ى،لَّ وصَ   مَ اصَ   نْ إِ وَ  "  لَ اقَ  ؟ ىلَّ صَ و  مَ اصَ   نْ إِ وَ  �َّ

 ِ ِ  د ابَ عِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ لا نَ یْ مِ لِ سْ مُ الْ  مْ كُ  امَّ سَ  ِذىالَّ  �َّ يناربطلل ركبیلا مجمعلا في ) )5333("" �َّ    (অথর্ঃ-
হািরছুল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছ: সাবধান! আিম িক েতামােদরেক পাঁচিট  বাণী (িবষেয়র) আেদশ করব না 
েয গেলার িবষেয় আ�াহ  আযয্া ওয়া জা�া আমােক আেদশ িদেয়েছন? ১.  আল আল-আল-
জামাআ’ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত   ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 

 নােম দলব� হেয় থাকেত ) , ২. শনা (শনেত)(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ 
৩.আনগূতয্ করা (মানেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত)  ৫. আ�াহর পেথ িজহাদ করা 
(িজহাদ করেত). । অতএব, েয েকহ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান اَعةُ مَ جَ لْ ا   (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  নােম দলিট  েথেক বািহর (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   َعةِ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 
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” 41 
জানাল েস  জাহা�ােমর পাথেরর (জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভূর্ ভ� । অতপর, একজন েলাক বলল, 

                                                 
41 (১)  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” বাকয্িটর বয্াখয্াঃ    ِأَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক   ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় হউক অথবা 

নােম দলিটর অ�ভূর্(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ  � আেছন বা সমথর্ন করেছন মেমর্ 
দাবী কের হউক  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   (আরযালুল কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� েকান মুসিলম মানুষ িনেজর িদেক, িনজ কতৃর্ ক গিঠত তার িনজ� দেলর 
িদেক, িনজ েগা� বা বংেশর িদেক এবং ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম গিঠত িবিভ� দল-উপদেলর আহবান করেল তাঁর এ 
আহবান হে� “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” এবং “কুফুরীর িনদশর্ন ” । এরপ ৈবিশে�র অিধকারী 
মুসিলম মানুষিটর মৃতুয্ হেব  “জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্ । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার একিট দীঘর্ হািদস শরীেফর বাণীর একিট খ� অংশ হে� এর �মাণ ।                                                     
হািদস শরীফ খানা হে� এই--  قُ رِ افَ مُ  وَ ھُ وَ  تَ امَ  نْ مَ  : لُ وقُ یَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نْ مِ  تُ عْ مِ سَ  : لَ اقَ  رَ مَ عُ  نُ بْ اِ  نْ عَ 

)4356( دَ مَ حْ أَ  دُ نَ سْ مُ  ـ ةً یَّ لِ ھِ اجَ  ةً تَ یْ مِ  تُ وْ مُ یَ  ھُ ِإنَّ فَ  ةِ عَ امَ جَ لْ ا                                                                                                                                                                    
অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : েয েকহই  েকহ  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) দলিট  েথেক   ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় 
মৃতুয্ বরণ করেব েস জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্েত মৃতুয্ বরণ করেব । মুসনাদ ুআহমদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৬৫৩৪। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ইয়া রাসলুা�াহ , যিদ েস েরাজা রােখ এবং, নামাজ পেড় তবওু,   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” 42 কর, িযিন েতামােদরেক  
মুসিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন” । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-
৩৩৫৩ ।                                                                
তৃতীয় হািদস শরীফঃ                                                                             

  ّ�ُ  ىْ نِ رَ مَ أَ  ٍس مْ بِخَ  مْ كُ آَُمرُ  انَأَ   أال"   مَ َسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ فَ  : القَ  يرِ عِ شْ اْألَ  ثِ رِ احَ ال نِ عَ 
 دَ یْ قِ  ةَ عَ امَ جَ لْ ا نَ مِ  جَ رَ خَ  نْ مَ  ھُ نّ إِ فَ  ، هللا لِ یْ بِ سَ  فِيْ  ادُ ھَ جِ والْ   ةُ رَ جْ ھِ الْ  وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ سَّ لا و،  ةُ عَ اَجمَ لْ ابِ  ؟ نَّ ھِ بِ 

 اولاقَ "  مَ نَّ ھَ جَ  ءِ اثَ جُ  نْ مِ  وھُ فَ  ةِ یَّ لِ ھِ اجَ لْ ات ىوَ عْ دَ بِ  اعَ دَّ  نْ مَ وَ   ع،ْرجِ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ قِ ُعنُ  نْ مِ  مِ الَ سْ إلِ ا ةَ ِرْبقَ  عَ َخلَ  دْ قَ قَ  رٍ ِشبْ 
ِ  ا  لُ وْ سُ رَ  ایَ  :    ، مٌ لِ سْ مُ  ھُ نَّ أَ  مَ عَ َوزَ  ى،لَّ صَ  نإِ  و  مَ اصَ   نْ إِ وَ  " : الَ قَ  ؟ ىلَّ وصَ   مَ اصَ   نْ إِ وَ   ، �َّ
َ بِ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا اوعُ دْ فَا ِ  د ابَ عِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ المُ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا  لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  هللاُ   مْ ھُ  امَّ سَ  امَ ،بِ  مْ ھِ ءِ امَ سْ أ  ـ َجلَّ  وَ  زَّ عَ  �َّ

دَ مَ خْ أَ  دِ نَسْ مُ  في ) )79018 ، 34471("  )                                                                                                   
(অথর্ঃ-হািরছুল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন, রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: আিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ করব েয গেলার িবষেয় 
আ�াহ আমােক আেদশ িদেয়েছন? ১.  আল -জামাআ'ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত 
অথর্াৎ“  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলুসস�ুাহ ওআল)   ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত” , ২. শনা (শনেত) ৩.আনূগতয্ করা (মানেত) 
৪. িহজরত করা (িহজরত করেত)  ৫. আ�াহর পেথ িজহাদ করা (িজহাদ করেত). । অতএব, 
েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান েকহ  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

নােম দলিট েথেক বািহর হেয় েগল েস তার গদর্ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ান 
েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস (পনূরায় তওবা কের ) িফের আসেল 
আসেত পারেব ।তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর স�ার 
(জাহা�ােমর অিধবাসীর) অ�ভূর্ � । অতপর, তাঁরা বলেলন, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ েস েরাজা 
রােখ এবং, নামাজ পেড়? িতিন(রাসলু�ুািহ)বলেলন:  যিদ েস েরাজা রােখ ও নামাজ পেড় এবং 
েস ধারণা কের েয, েস মসুিলম ।                                                                                                                         

                                                 
42 “আ�াহর আহবােন আহবান” বাকয্িটর বয্াখয্াঃ মুিমন-মুসিলম মাে�ই িযিন ইসলাম ধেমর্র উপর আেছন 
মেমর্ দাবী কেরন উপেরা� হািদস শরীফগেলার ভাষয্ অনূযায়ী অবশয্ই আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ� দল  َلُ ھْ أ 
 নােম দলিটর িদেক তার আহবান করা হে� “আ�াহর (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  
আহবােন আহবান” এবং “ দঢ়ৃ ঈমােনর ল�ণ ”।                                         
(২) “আ�াহর আহবােন আহবান” ও “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” বাকয্�েয়র ি�তীয় বয্খয্াঃ 
ইসলােমর অনূসারীেদর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�বিতর্ ত একমা� একিট মূল দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলুসসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট করা ,মানা ও �চার করা হে�   “আ�াহর আহবােন আহবান”  আর 
ইসলােমর অনূসারীেদর জনয্ �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় মূল দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা হে� “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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অতএব, েতামরা মসুলমানেদরেক তােদর নােম আহবান কর, িযিন েতামােদরেক  মসুিলম-মিুমন 
নােম অিভিহত কেরেছন, েহ আ�াহর বা�ারা”, - আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস
 শরীফ নং- ১৮০৭৯।                                                   
চতুথর্ হািদস শরীফঃ                                                                               

 مْ كُ رُ مُ آَ  نْ أَ  ىْ نِ رَ مَ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللاَ  نَّ إِ  : الَ قَ  ، لَّمَ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ، ّيِ رِ عَ شْ ألَ ا كالِ مَ  أَبِيْ  َعنْ 
 لْ بَ قْ تُ  مْ لَ  ٍس زْ قَ  دَ یْ قِ  ةَ اعَ ْلَجمَ ا قَ رَ افَ  نْ مِ  َمنْ فَ  ، ةُ رَ جْ ھِ الْ  وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  لسَّْمعُ ا و دِ اھَ ْلجِ ابَ   مْ كُ یْ لَ عَ : تٍ امَ َكلِ  ٍس مْ بِخَ 

نيرابطلل ریبكلا مجعملا يف)  )0339("  "ـ رِ انَّ لا دُ وْ قُ وَ  مْ ھُ  كَ ئِ ولَ أُ  وَ  ، یَامٌ ِص  ال و ةٌ الَ صَ                                                                                       
(অথর্ঃ- আিব মািলিকল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া েতামােদরেক পাঁচিট বাণী (িবষয়) 
আেদশ করেত আমােক িনেদর্শ কেরেছন । ১. িজহাদ করেত, ২.শনেত ৩. আনূগতয্ করেত ৪. 
িহজরত করেত ৫. যারা  ধনকু পিরমান  ْةُ عَ َماجَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

ةقَ رْ فُ لْ ا  নােম দলিট  েথেক (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ َماْلجَ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� 
হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যায় তােদর নামাজ-েরাজা কবুল হেব না এবং তারা হে� েদাযেখর 
ই�ন। ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৯০ ।                                             
উপেরা� হািদস শরীফগেলােত “ ةِ عَ امَ جَ لْ ا  ”(আল-জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় খাকেত আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা �য়ং িনেজই মহান আ�াহ তাআ’লার প� 
হেত আিদ� হেয় িতিন তাঁর উ�তেক “  ْةِ عَ امَ جَ ال ” (আল-জামাআ’ত) নােম দলিট মানেত, অনসূরন 
করেত ও বয্াপক �সার-�চার করেত আেদশ কেরেছন । যারা “ ةِ َماعَ جَ لْ ا ”(আল-জামাআ’ত) নােম 
দলিট মানেব, অনূসরন করেব ও বয্াপক �সার-�চার করেব তাঁেদরেক "  َةِ عَ امَ جَ لْ ا لُ ھْ أ "  (আহললু 
জামাআ’ত)  বা জামাআ’েতর অনসূারী বেল । এই  ةُ َماعَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

 নােম দলিট আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা �য়ং িনেজই �বতর্ ন কের  এই দলিটেকই মানেত, অনসূরন করেত 
ও বয্াপক �সার-�চার করেত আেদশ কেরেছন এবং  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 
 তথা 43 (ফুরকাত) الْ فُ رْ قَ ة নােম দলিট েথেক (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) السُّ نَّةِ  وَ  الْ َجمَ اعَ ةِ  
দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগেল মসুিলম থাকেব না বেল িতিন তাঁর উ�তেক সতকর্  
কের েগেছন । 

ةِ َماعَ جَ الْ  “  ” (আল-আল-জামাআ’ত) নােম দলিটর পিরচয় এবং “ ةِ عَ امَ جَ لْ ا ”(আল-জামাআ’ত) 
নােম দলিটেক মানা-না মানা, “  َةِ عَ امَ اْلج  ” (আল-জামাআ’ত) নােম দলিটেক অনসূরন করা-না 
করা  َةِ عَ امَ اْلج ” (আল-জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক  ْةقَ رْ فُ ال  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়  িবি�� হওয়ার পিরণাম-ফলাফল স�েকর্ ই হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক পিব� বাণী এেসেছ  । উপের এ িবষেয় িতনিট হািদস 
শরীফ উে�খ করা হল এবং পরবত�েত এর িবশদ বণর্না  আসেছ ।                                                                                                                             
(২) “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (আস-স�ুাহ) শ�িট হে� একিট আরবী শ� । “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (আস-স�ুাহ) শ�িট 

                                                 
43 >>ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম ((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-
উপদলগেলার মত))<<   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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হে�  َةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ  নােম েযৗিগক শে�র ি�তীয় শ� । এর শাি�ক অথর্ হে� িনয়ম । এর 
শরীয়তী তথা পািরভািষক  অথর্ হে� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা তাঁর জীব�শায় নবুওয়ত �কােশর পর েথেক জীবেনর েশষ পযর্ায় পযর্� তাঁর অগিণত 
হািদস শরীফসমহূ ও আমল বা কমর্গেলার মেধয্ েয সব হািদস শরীফ বা বাণী ও েয সব আমল বা 
কমর্গেলার উপর িতিন �ায়ী িছেলন ঐ সব হািদস শরীফ বা বাণী এবং ঐ সব আমল বা 
কমর্গেলাই হে� “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (সু�াহ)  তথা িনয়ম । আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর জীব�শায় জীবেনর েশষ পযর্ােয় তাঁর কতৃর্ ক পালনকৃত/বা�বায়নকৃত 
ةِ نَّ سُّ لا “  ”(আস-স�ুাহ) বা িনয়মেক   ةُ ئِمَ اقَ لْ ا ةُ نَّ لسُّ أ  (আসস�ুাতুল কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম 
বেল । েয সম� মসুিলম মানুষ َمةُ ئِ اقَ لْ ا ةُ نَّ سُّ لأ  (আসস�ুাতুল কািয়মাতু)  তথা  �িতি�ত িনয়েমর 
উপর আমল করেব বা চলেব তাঁরাই হক বা সেতয্র উপর আেছ এবং তাঁেদরেকই   “ ةِ نَّ سُّ لا لِ ھْ أَ   ” 
(আহলসুসু�াহ) বা স�ুাহর অনসূারী বেল । আর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর জীব�শায় নবওুয়ত �কােশর পর েথেক জীবেনর েশষ পযর্ায় পযর্� তাঁর 
কতৃর্ ক বা�বায়নকৃত অগিণত সকল  কথা-বাতর্ া, চাল-চলন, আচার-আচরণ  ও েফ’ল-আমল বা 
কাজ-কমর্গেলার সমি�ই হে�( فُ یْ رِ شَّ ال ثُ یْ َحدِ لْ أ ) হািদস শরীফ । “ ةِ نَّ سُّ ال  ”(আস-সু�াহ) এবং 

ْیفُ رِ لشَّ ا ثُ یْ دِ حَ لْ أ  (হািদস শরীফ) এই দিুট িবষেয়র মেধয্ েয পাথর্কয্ আেছ তা িন� বিণর্ত হািদস 
শরীফখানা ভালভােব,গভীরভােব িচ�া কের অধয্য়ন করেল সময্ক �ান অজর্ ন করা যােব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা । হািদস শরীফখানা হে� এই-------------------------------

 ایَ :  قُْلَنا " نَاءَ افَ لَ خُ  مْ حَ رْ ا أللَُّھمَّ  ": َیقُْولُ  ملوس ھعلی هللا ليص هللاِ  لَ وْ سُ رَ  تُ عْ َسمِ  : لَ قَا ، ٍس اَعبَّ  نِ ابْ  نعَ 
 سَ النَّا اھَ ْونَمُ عَلِّ یُ وَ  ، تِيُسنَّ  وَ  يثِ یْ دِ احَ أَ  ْونَ وُ رَ یَ  ، بَْعِدي نْ مِ  ْونَ تُ یَأْ  ِذیِنَ الَّ :"  قَالَ  ؟ مْ كُ اءُ فَ لَ خُ  اَومَ  ، هللاِ  لَ وْ َرسُ 

)6458( انيلطبر ، وسطاْأل  مالمعج ـــ"                                         
                                                                  

অথর্ঃ হযরত ইবন ুআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন : আিম রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : “েহ আ�াহ, আমার খিলফােদর (�িতিনিধেদর) 
দয়া করন”, আমরা বললাম: ইয়া রাসুলা�ািহ, আপনােদর খিলফা (�িতিনিধ) কারা ? িতিন 
বলেলন: “যারা আমার পের এেস আমার হািদসসমহূ ও আমার স�ুাহ বণর্না করেব এবং তা 
মানষুেদরেক িশ�া িদেব” ।আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৮৪৬।                                                                                                    
উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
ةِ نَّ سُّ ال “  ” (আস-স�ুাহ) এবং  ْْیفُ رِ لشَّ ا ثُ یْ دِ حَ أل  (হািদস শরীফ) দিুট িবষয়েক পৃথকভােব উে�খ 
কের এই কথাই বঝুাইয়ােছন েয,“ ةِ نَّ سُّ ال  ” (আস-সু�াহ) এবং فُ یْ رِ لشَّ ا ثُ یْ دِ حَ لْ أ  (হািদস শরীফ) 
হে� দিুট িবষয় । েকান িবষয়িট “ ةِ نَّ سُّ ال  ” (আস-স�ুাহ) এবং েকান িবষয়িট  ْفُ یْ رِ لشَّ ا ثُ یْ دِ حَ أل  
(হািদস শরীফ) তা উপের বয্াখয্া েথেক বেুঝ িনেত হেব ।                                                                                          
আমােদর  নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর সম� হািদস 
শরীফগেলার আমল করার উপর এক নাগােড় িনরিবি��ভােব �ায়ী িছেলন না । বরং পরবত�েত  
�েয়াজেনর তািকেদ পবূর্বত� আমল ও কথা-বাতর্ া পিরবতর্ ন কেরেছন । তাই, আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর জীব�শায় নবুওয়ত �কােশর পর  েথেক 
জীবেনর েশষ পযর্ায় পযর্� েয সব হািদস শরীফ বা বাণী এবং আমল বা কেমর্র উপর �ায়ী 
িছেলন েস সব হািদস শরীফ বা বাণী এবং আমল বা কেমর্র উপর তাঁর উ�তেকও �ায়ী বা 
ইি�কামাত  থাকা ফরজ । এটা এ জনয্ েয, পরবত�েত বা�বায়নকৃত এ সব হািদস শরীফ ও 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আমল বা কমর্গেলা হে�  ةُ مَ ائِ قَ لْ ا ةُ نَّ سُّ أل  (আসসু�াতুল কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম । অতএব, 
েয সম� মসুিলম মানষু  ُّةُ مَ ئِ اقَ الْ    ةنَّ ألس  (আসসু�াতুল কািয়মাতু)  তথা �িতি�ত িনয়মেক বাদ িদেয় 
শধ ু হািদস শরীেফর উপর আমল কের তারা  َنَ وْ الٌّ ض   তথা পথ��।  ُةٌ ئِمَ اقَ  ةٌ نَّ س (স�ুাতুল কািয়মাতু)
  তথা �িতি�ত িনয়ম স�েকর্  আমােদর নবী  মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তাঁর পিব� হািদস শরীেফ বেল েগেছনঃ 

 ىوَ سِ  امَ وَ  ةٌ ثَ ثَالَ  مُ لْ عِ لْ اَ  ":  الق ،لمس و یھلع هللا صلى هللاِ  ْولُ سُ رَ  نَّ أَ  ِص اعَ لْ ا نِ بْ  ورِ مَ عَ  نِ بْ  هللا دِ بْ عَ  نْ عَ 
 جةام نإب سنن ،)6885( دواد أبو نسن ـ ةٌ لَ ادِ عَ  َضةٌ یْ رِ فَ  وْ أَ  ةٌ مَ ئِ قَا ةٌ نَّ سُ  وأَ  ةٌ مَ كَ حْ مُ  ةٌ یَ آ لٌ ضْ فَ  وَ فَھُ  كَ لِ ذَ 

)53(                                                          
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন আমর িবন আস (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: িন�য়ই 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: ই� বা �ান িতনিট (িতন �কার)। এ বয্ািতত 
যা আেছ তা অিতির� ।                                                                                                                                                            
১.  ةٌ َكمَ حْ مُ  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 ضَ ِریْ ف   (ফািরদাতুন আ’িদলাতুন ) তথা অনরূপ বা সমমান ফরজ ।  সুনােন আবু 
দাউদ শরীফ , হািদস শরীফ নং-৬৮৮৫, সনুােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৩।)   
উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত িতনিট �ান স�েকর্  জানা একজন মসুিলম আিলেমর জনয্ একা� 
আবশয্ক । এখােন আিম িতনিট �ােনর মেধয্ একিট “ই� বা  �ােনর” বয্াখয্া কেরিছ । আর 
তা হে�  ُةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ س  তথা �িতি�ত িনয়ম । �েয়াজন সােপে� অবিশ� দিুট  “ই� বা  �ােনর” 
িব�ািরত বণর্না যথা�ােন করা  হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা  ।                                                                                                          
ةِ نَّ السُّ  “  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়ম স�েকর্  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেরা কতগেলা হািদস শরীেফ বেলেছন---------------------  
�থম- হািদস  শরীফঃ  

ِ  ىوَ تَ بِ  مْ كُ وِص أُ  :"ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يبِ نَّ لا نِ عَ  ---ضابَ رْ عِ لْ ا نِ عَ   ای� شِ بْ حَ  ادً بْ عَ  وإِنْ  ةِ عَ االطّ و ْمعِ لسَّ او �َّ
 وَ  اھَ بِ  اوْ كُ سَّ مَ تَ  نَ یْ ِشدِ ارَّ لا نیْ یِّ دِ َمھْ الْ  اءفَ لَ خُ الْ  ةُ نَّ سُ  وَ  ىْ تِ نَّ سُ بِ  مْ كُ یْ لَ عَ فَ ارً یْ ثِ كَ  افً الَ تِ خْ اِ  ىرَ یَ سَ فَ  ىْ دِ عْ بَ  ُكمْ نْ مِ  شْ عِ یَّ  َمنْ  ھُ نَّ فَإِ 

"اھَ یْ لَ عَ  اوْ ضُّ عَ  "                                                     
(অথর্ঃ-হযরত ইরবাদ (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন : “ আিম েতামােদরেক আ�াহ ভীিত,�বন ও আনগূতয্ করেত আেদশ করিছ যিদও হাবশী 
দাস (েগালাম) হয়, অতপর: আমার পর েতামােদর মধয্ েথেক েযই েবঁেচ থাকেব েস অেনক 
মতাৈনকয্ েদখেত পােব তখন েতামােদর উপর আমার “ ةِ نَّ سُّ ال  ”(স�ুাহ)  তথা িনয়ম এবং আমার 

نَ یْ دِ شِ ارَّ ال نیْ یِّ دِ ھْ مَ لْ ا ءافَ لَ خُ الْ   (খলুাফাউল মাহিদিয়য্নার রািশদীন)তথা েহদায়াত�া� সিঠক পেথ পিরচািলত 
খিলফােদর -সাহাবীেদর(রািদআ�াহ আনহম)) “ ةِ نَّ سُّ لا  ”(সু�াহ)  তথা িনয়ম দাঁদ িদেয় আঁকেড় 
ধের রাখেত হেব” [অথর্াৎ আঁকেড় ধের রাখা, র�া করা,পালন করা, মানা ফরজ] । আব ুদাউদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৭,  ইবেন মাজা শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৪ )  ।                                                                
ি�তীয় হািদস  শরীফঃ                                                                                                         

 انَظَ عَ وَ فَ  انَیْ لَ عَ  لَ بَ قْ أَ  مَّ ،ثُ  رَ جْ ْلفَ ا مَسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   هللاِ  لُ وْ سُ رَ  انَلَ  ىلَّ صَ :  لَ اق ةیرسا نب ضابَ رْ عِ لْ ا َعنِ 
َ كَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ایَ : اولُ اقَ  وأَ  اْلنَقُ  ، بُ لُوْ قُ الْ  َھانْ مِ  تْ لَ جِ وَ وَ  ، نُ یُ عْ األَ  َھالَ   تْ َرفَ ذَ  ةً غَیْ لِ بَ  ةً ظَ عِ َموْ   ةُ ظَ عِ وْ مَ  هِ ذِ ھَ  نَّ أ

مُ وَ دَّ عٍ  ،(فَ مَ اذَ ا تَ عْ ھَ دُ  إِ لَ یْ نَا ؟ قَ الَ  : تَ َركْ تُ كُ مْ  َعلَ ى الْ بَ یْ ضَ اءِ  لَ یْ لُ ھَ ا َكنَھَ ارِ ھَ ا ، الَ  یَ زِ یْ غُ  َعنْ ھَ ا بَ ْعدِ يْ  إِ الَّ  ھَ الِ كٌ  ـ " 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ِ  والسَّ مْ عِ  والطّ اعَ ةِ  وإِ نْ  كَ انَ  َعبْ دً ا حَ بْ شِ ی� ا فَ إِ نَّ ھُ  مَ نْ   17416" مسند احمد) فَ أَوْ ِص نَا ، قَ الَ   أُ وِص كُ مْ  بِ تَ وَ ى �َّ
یَّ عِ شْ  مِ نْ كُ مْ  یَ َرى بَ عْ دِ ىْ (( فِ يْ  رِ وَ ایَ ةٍ  أُ خْ رَ ى "َفإِنَّ ھُ  مَ نْ  یَّ عِ شْ  مِ نْ كُ مْ  بَ ْعدِ ىْ  فَ سَ یَ رَ ى" ـ [17419] مسند احمد ) 
اِخْ تِ الَ فً ا كَ ثِ ْیرً ا فَ عَ َلیْ كُ مْ (( فِ يْ  رِ وَ ایَ ةٍ  أُ ْخرَ ى" بِ مَ ا عَ رَ فْ تُ مْ  مِ نْ  سُ نَّ تِ يْ  وَ  سُ نَّ ةُ  الْ ُخلَ فَ اء الرَّ اشِ دِ یْ نَ  الْ مَ ھْ دِ یِّ یْ ن "ـ 
[17419] مسند احمد ) بِ سُ نَّ تِ ىْ  وَ  سُ نَّ ةُ  الْ ُخلَ فَ اء الرَّ اشِ دِ ْینَ  الْ مَ ھْ دِ یِّْین (( فِ يْ  رِ وَ ایَ ةٍ  أُ ْخرَ ى "تَ مَ سَّ كُ ْوا بِ ھَ ا" ـ 

 ""  [17419] مسند احمد ) وَ عَ ضُّ وْ ا عَ لَ یْ ھَ ا بِ النَّ وَ اجِ ذِ  ـ(17418) مسند احمد
(অথর্ঃ-হযরত ইরবাদ (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আমােদরেক িনেয় 
রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ফজর নামাজ পড়েলন,অতপর: িতিন আমােদর 
সামনাসামিন হেয় আমােদরেক এমন �ভাবপণূর্ উপেদশ িদেলন এেত েচােখর অ� ঝরল, অ�র 
�কি�ত হল ।আমরা বললাম অথবা তারা (সাহাবীগণ) বলেলন: এটা েযন িবদায়ী 
উপেদশ,(মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৪১৬ এ অনয্ বণর্নাভি� এরপ, “ আপিন 
আমােদরেক িক আেদশ িদে�ন ? িতিন [রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা] বলেলন: আিম 
েতামােদরেক শ�তাব�ায় তথা িনেভর্ জাল অব�ায় েরেখ েগলাম, এর রাত িদেনর মত, �ংসশীল 
বয্াি� বয্তীত আমার পের েকহই উহা েথেক (শ�তাব�া তথা িনেভর্ জাল অব�া েথেক) িবচুয্ত 
হেব না ”) অতএ, আপিন আমােদরেক নিসহত করন বা আেদশ করন, িতিন বলেলন- “ আিম 
েতামােদরেক আ�াহ ভীিত,�বন ও আনগূতয্ করেত আেদশ করিছ যিদও হাবশী দাস (েগালাম) হয়, 
অতপর: েতামােদর মধয্ েথেক েযই েবঁেচ থাকেব েস আমার পর অেনক মতাৈনকয্ েদখেত পােব 
তখন েতামােদরেক ( মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৪১৯ এ অনয্ বণর্নাভি� এরপ, 
“যতটুকু েতামরা আমার  ِالسُّ نَّ ة ” (স�ুাহ)  তথা িনয়ম এবং সিঠক পেথ পিরচািলত েহদায়াত�া� 
খিলফােদর -সাহাবীেদর(রািদআ�াহ আনহমগেণর“  ِالسُّ نَّ ة ” (সু�াহ)  তথা িনয়ম িচন-জান”) 
আমার “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (সু�াহ)তথা িনয়ম এবং আমার نیْ یِّ دِ ھْ مَ لْ ا نَ یْ دِ شِ ارَّ ال اءلَفَ خُ لْ ا (খলুাফাউল রািশদীনাল 
মাহিদিয়য্ন)তথা সিঠক পেথ পিরচািলত েহদায়াত�া� খিলফােদর-সাহাবীেদর(রািদআ�াহ 
আনহমগেণর)) “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (স�ুাহ)  তথা িনয়ম দাঁদ িদেয় আঁকেড় ধের রাখেত হেব” [অথর্াৎ 
েতামােদর উপর  আঁকেড় ধের রাখা, র�া করা,পালন করা, মানা ফরজ] । মসুনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৭৪১৮ আর  ১৭৪১৯ নং হািদস শরীফখানা হািদস শরীফ নং-১৭৪১৮ 
এর �ায় সদশৃ ।                                                                                                   
তৃতীয় হািদস  শরীফঃ                                                                                                                                          
" ِ  بَ اِكتَ  امَ بِھِ  مْ تُ سَّكْ مَ اتَ مَ  اوْ لُّ ِض تَ  نْ لَ  نِ یْ رَ مْ اَ  مْ كُ یْ فِ  تُ كْ رَ تَ  قَاَل: مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  ْولُ َرسُ  َعْن َماِلٍك أَنَّ   َّ� 

)ـ ِكتَاُب اْلقََدرِ 3(اطَّ وَ مُ ــ   ھِ لِ وْ سُ رَ  ةَ َوُسنَّ     "                                       
(অথর্ঃ  হযরত মািলক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাবেলেছন:  “আিম 
েতামােদর মেধয্ দিুট িবষয় েরেখ যাি�, আ�াহর িকতাব এবং তাঁর রাসেুলর স�ুাহ, েতামরা এ 
দিুটেক আঁকেড় ধের রাখা পযর্� েতামরা পথ�� হেব না”, আল-মআুত্তা, কদর তথা ভাগয্িলিপ 
অধয্ায়, হািদস শরীফ নং-৩।                                                                                                           
চতুথর্ হািদস  শরীফঃ                                                                                                                                          
"  امَ ھُ دَ عْ بَ  اوْ لُّ ِض تِ  نْ لَ  نِ یْ ئِ یْ شِ  مْ كُ یْ فِ  َرْكتُ تَ  قَدْ  ىنِّ اِ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  ْولُ َرسُ  الَ قَ :  الَ قَ  ةَ رَ یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نْ عَ  

ِ  بَ اتَ كِ  ادً بَ اَ  )322(ْیمُ كِ حَ لْ ا كُ رَ دْ تَ سْ مُ لْ اــ  ىتِ ُسنَّ  وَ  �َّ ) "                           
(অথর্ঃহযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামাবেলেছন:  “আিম েতামােদর মেধয্ দিুট ব� েরেখ যাি�ঃ এর (অবল�েনর) 
পর েতামরা পথ�� হেব না”, আল-ম�ুাদরাকুল হািকম, হািদস শরীফ নং-৩২২।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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▓▓েকান মিুমন-মসুিলম উপেরা� হািদস শরীফ�েয়র অথর্ ও ভাব হৃদয়�ম কের মানেল ও 
তদানযুায়ী আমল করেল  েস পথ�� হেবনা ।                                                                                                         
উপেরা� সম�  হািদস শরীফগেলােতই  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (আস-সু�াহ) তথা িনয়মেক িবেশষ গর� িদেয় বেলন, েতামােদর মেধয্ েকান 
িবষেয় মতাৈনকয্ েদখা িদেল েতামরা আমার “ ةِ نَّ سُّ ال  ” (আস-সু�াহ) তথা িনয়মেক এবং আমার 
সাহাবীেদর “ ةِ نَّ سُّ لا ” (আস-স�ুাহ) তথা িনয়মেক েমেন চলেব। অথর্াৎ আমার এবং 
সাহাবীেদর(রািদআ�াহ আনহম)  “  ُّةِ نَّ الس  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়মেক েমেন চলা েতামােদর 
উপর ফরজ, অনয্থায় েতামরা পথ�� হেয় যােব  ।                                                                                                                          
উপেরা� হািদস শরীেফ িক� এ কথা বলা হয়িন েয, েতামরা আমার ও আমার সাহাবীেদর হািদস 
শরীফ( فُ یْ رِ شَّ لا ْیثُ دِ حَ لْ أ ) েমেন চলেব । বরং একথা বলা হেয়েছ েয, েতামরা  আমার “ ةِ نَّ سُّ لا  ” 
(আস-স�ুাহ)  তথা িনয়মেক এবং আমার সাহাবীেদর “ ةِ نَّ سُّ ال  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়মেক 
েমেন চলেব । কারণ, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা জীবেনর 
�েয়াজেন িবিভ� সমেয় পবূর্বত� কথা ও আমল বা কাজ পিরবতর্ ন কের নতুন কথা ও আমল বা 
কােজর আেদশ িদেয়েছন । আমােদর  নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
তাঁর নবওুয়াতী জীবেনর সচূনা েথেক শর কের েয সব কথা ও আমল বা কাজ শর কের 
জীবেনর েশষ পযর্� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং 
সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম) েয সব কথা ও আমল বা কাজগেলার  কতকগেলা �ায়ীভােব 
আর কতকগেলা সামিয়কভােব কের পরবত�েত েছেড় িদেয়েছন। এ সবগেলার সমি�ই হে� (  ثُ یْ دِ حَ ألْ 

ْیفُ رِ لشَّ ا ) হািদস শরীফ।                                                                                                   
অনয্িদেক, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং সাহাবীগণ 
(রািদআ�াহ আনহম)  েয সব েশষ  কথা ও  আমল বা কােজর উপর জীবেনর েশষ পযর্� 
�ায়ী িছেলন উহাই হে� “ ةِ نَّ سُّ لا  ”(আস-স�ুাহ) তথা িনয়ম। এ “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (আস-স�ুাহ)  তথা 
িনয়ম মানাই তাঁর উ�েতর উপর ফরজ । এটা এ জনয্ েয, েযই “ ةِ نَّ سُّ ال  ” (আস-স�ুাহ)  তথা 
িনয়েমর উপর আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং 
সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম)  জীবেনর েশষ পযর্� �ায়ী িছেলন উহাই হে�  ُةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ س  (সু�াতুল 
কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম ।                                                                                                                                                  
উপেরা� হািদস শরীফগেলােত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
দিুট “  ُّةِ نَّ الس  ” (আস-সু�াহ)  তথা িনয়েমর উপর আমল করেত তাঁর ি�য় উ�তেক আেদশ 
কেরেছন  ।                                                                                                               
(ক) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনজ� “ ةِ نَّ سُّ لا  ” 
(আস-স�ুাহ)  তথা িনয়েমর উপর আমল করেত তাঁর ি�য় উ�তেক আেদশ কেরেছন  ।                                                                                                                
(খ) نَ ودِ اشِ رَّ لا نویْ یِّ دِ ھْ اْلمَ  ءافَ لَ خُ لْ ا  (খলুাফাউল মাহিদিয়য্নার রািশদীন) তথা েহদায়াত�া� সিঠক পেথ 
পিরচািলত খিলফােদর-সাহাবীেদর (রািদআ�াহ আনহম) “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (আস-স�ুাহ)  তথা িনয়েমর 
উপর আমল করেত তাঁর ি�য় উ�তেক আেদশ কেরেছন  ।                                                                                                                      
উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  
ةِ نَّ سُّ ال “  ” (সু�াহ) মানার পাশাপািশ তাঁর সাহাবােকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) “ ةِ نَّ سُّ ال  ” 
(আস-সু�াহ) তথা িনয়মেক মানা ফরজ কের িদেয় সাহাবােকরামগণেক (রািদআ�াহ আনহমেক) 
িবেশষ মলূয্ায়ন কের তাঁেদর উ� মযর্াদাই ফুিটেয়  তুেলেছন।                                                                                                                                   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ওহী মারফত েজেনেছন েয, 
তাঁর িতেরাধােনর পর  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন)তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগন  (তাঁর  সাহাবীেদরেক 
(রািদআ�াহ আনহমগণেক) সাধারণ মানুষ মেন কের তাঁেদর �চলনকৃত “  ُّةِ نَّ الس  ”(স�ুাহ)  তথা 
িনয়মেক �তয্াখান কের েফলেব ।  তারা যুি� েদখােব েয, এটােতা আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ নাই । তােদর এরপ অসার যিু�র 
অবতারনার সেূযাগ না িদেয়, তকর্ -িবতকর্  করার সেূযাগ না িদেয়  আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর সাহাবীেদর (রািদআ�াহ আনহমগেণর) “ ةِ نَّ سُّ ال  ” 
(স�ুাহ) তথা িনয়েমর উপর িবনা যুি�েত ও িবনা তকর্ -িবতেকর্  চলার জনয্   َلُ ذَ رْ أ 

نِ وْ رُ قُ الْ   ”( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� 
শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগেণর উপর সরাসির ফরজ কের িদেয়েছন এবং নামাজ, 
েরাজা, হ�, যাকাতসহ  ইতয্ািদ যাবতীয় ধম�য় িবষেয় পর�র িবেরাধী  হািদস শরীফগেলার 
িবষেয় মতাৈনকয্ করা হারাম কের িদেয়েছন । পর�র িবেরাধী  িবিভ� হািদস শরীফগেলার �হণ-
বজর্ ন িবষেয় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা একিট স�ু�  
لٌ أُُصوْ   বা মূলনীিত িদেয়েছন ।                                                                                                                
আর তা হে� এ েয, পর�র িবেরাধী  িবিভ� হািদস শরীফগেলার উপর আমল করার িবষেয় 
মসুিলম মানেুষর মােঝ মতাৈনকয্ েদখা িদেল উ� হািদস শরীফগেলার উপর আমল না কের হািদস 
শরীেফরই িনেদর্শ েমাতােবক  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগন িনেজরা িস�া� 
না িনেয় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং 
সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর)  “ ةِ نَّ سُّ لا  ”(স�ুাহ)  তথা িনয়েমর উপর আমল করেত 
হেব । এটাই  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত । এই  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত মানাই  ফরজ ।                                                                                                                                                                      

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   ”(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং 
পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানষুগন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহমগেণর) “ ةِ نَّ سُّ لا  ”(স�ুাহ)তথা িনয়েমর 
উপর িনভর্ র না কের ও না চেল তারা তােদর কতৃর্ ক তােদর িনেজেদর জনয্ নতুনভােব গেবষণা 
কের একা�ভােব নতুন িনয়ম উ�াবন করা বা নতুন িনয়ম উ�াবন করার েচ�া করা হে�  

"ةٌ لَ َال ضَ " তথা পথ��তা । আর েয এ কাজিট করেব েসই   " َلٌّ اض" তথা পথ�� এবং েস মসুিলম
 নেহ।                                                                                                                             
এটা এ জনয্ েয, نودِ شِ الرَّ ا نویْ یِّ دِ َمھْ لْ ا ءافَ لَ خُ لْ ا  (খুলাফাউল মাহিদিয়য্উনার রািশদনু) তথা েহদায়াত�া� 
সিঠক পেথ পিরচািলত খিলফােদর -সাহাবীেদর (রািদআ�াহ আনহমগেণর) “  ُّةِ نَّ الس  ”(স�ুাহ)  
তথা িনয়েমর উপর িবনা যিু�েত ও িবনা তকর্ -িবতেকর্  চলার িবষয়িট দ-ুএকিট উদাহরণ িদেয় 
েবাধগময্ কের েতালার েচ�া করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । েযমন------------------ 
(ক) জমুআ’র নামােজর িদন মসিজেদ ি�তীয় বার আযান েদওয়ার প�িত হযরত উসমান 
(রািদআ�াহ আনহ) �চলন  কেরন।এই ি�তীয় বার আযান েদওয়ার প�িত আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় িছলনা ।                                                                                                       
(খ) রমযানলু েমাবারেক তারাবীহর নামােজ িবশ রাকাআ’ত স�ুাত নামাজ জামাআ’েত পড়ার 
রীিত �চলন কেরন হযরত ওমর(রািদআ�াহ আনহ) ।এটাও আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় িছলনা  ।                                                                                               
পিরেবশ-পিরি�র েমাকােবলায়  ْنواِشدِ رَّ لا نویْ یِّ ْھدِ مَ لْ ا ءالَفَ خُ ال  (খলুাফাউল মাহিদিয়য্উনার রািশদনু) তথা 
েহদায়াত�া� সিঠক পেথ পিরচািলত খিলফােদর-সাহাবীেদর (রািদআ�াহ আনহমগেণর) এরপ 

دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল�  “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (স�ুাহ)  তথা িনয়মেকই অ� অধয্ােয় পূেবর্বিণর্ত হািদস 
শরীেফ40

44 উে�িখত  "  ٌفَ رِ یْ ضَ ةٌ  َعادِ 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।                                                                            
উপেরর উদাহরেণ বিণর্ত প�িত দিুটই  ْنَ ودِ شِ ارَّ لا نویْ یِّ دِ ھْ مَ لْ ا فَاءلَ خُ ال  (খলুাফাউল মাহিদিয়য্উনার 
রািশদনু) তথা  েহদায়াত�া� সিঠক পেথ পিরচািলত খিলফােদর-সাহাবীেদর(রািদআ�াহ 
আনহমগেণর) জারীকৃত প�িত হওয়ায় উভয় �চিলত প�িতই  “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (স�ুাহ)  তথা িনয়েম 
পিরণত হেয়েছ ।  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেদর্শ 
েমাতােবক সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহম) এরপ “ ةِ نَّ سُّ لا  ” (স�ুাহ) তথা িনয়েমর উপর আমল 
করা ফরজ িবধায় উপেরর উদাহরেণ বিণর্ত প�িত দিুটর উপর আমল করা হে�  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  ” 
(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগেণর জনয্ ফরজ । উপেরা� উদাহরেণ বিণর্ত প�িত দিুটর িবেরািধতা 
করা হে�  " ةٌ لَ َضَال" তথা পথ��তা । আর েয এ কাজিট করেব েসই   " َالٌّ ض" তথা পথ�� এবং 
েস মসুিলম  নেহ ।                                                                                                          
এখন  �� হল, আমরা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ  ”(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানষুগন িকভােব িচনেত পারব েয, 
কারা ةُ قَائِمَ الْ  ةُ نَّ سُّ لأ  (আসস�ুাতুল কািয়মাতু)  তথা  �িতি�ত িনয়েমর উপর বহাল আেছন?  
অনসুি�ৎসুমলূক এর উত্তর  হল এই েয, "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    ”(আরযালুল কুরিন) তথা  “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � েয সম� িনকৃ� মসুিলম মানুষ 
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা“সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহমগেণর ),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম 
উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়,  ِادُ ھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত 
িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হেবন এবংপাশাপািশ আমােদর নবী 

                                                 

44 পেূবর্বিণর্ত হািদস শরীফ খানা হে� এই--  " : عَ نْ  عَ بْ دِ  هللا بْ نِ  عَ مَ رِ و بْ نِ  الْ عَ اِص  أَ نَّ  رَ سُ وْ لُ  هللاِ  صلى هللا علیھ و سلم، قال
45( ةجام نبإ نسن ،)8586( دواد أبو 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  ةٌ آیَ  لٌ ضْ فَ  وَ ھُ فَ  كَ لِ ذَ  )ءارو(ىوَ سِ ا مَ وَ  ةٌ ثَ الَ ثَ  مُ لْ عِ لْ اَ                                                      

 অথর্ঃ- হযরত আ��ুাহ িবন আমর িবন আস (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: িন�য়ই রাসুলু�ািহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: ই� বা �ান িতনিট (িতন �কার) ।এ বয্ািতত যা আেছ তা 

অিতির� ।                                                                                                                         
১.  ةٌ مَ كَ حْ مُ  ةٌ یَ آ  (আয়াতুন মুহকামাতুন) তথা সূদঢ়ৃ বা পর�র িবেরাধমু� আয়াত,                                              
২.  ُةٌ مَ ئِ اقَ  ةٌ نَّ س  (সু�াতুল কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়ম,                                                           

৩.  َةٌ لَ دِ اعَ  ةٌ ضَ یْ رِ ف   (ফািরদাতুন আ’িদলাতুন)  তথা অনূরপ বা সমমান ফরজ ।   সুনােন আবু দাউদ শরীফ , 

হািদস শরীফ নং-৬৮৮৫, সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৪ )اءرو( ।)  

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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  َاَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ (আহলু��ুাত ওআল জামাআত)নােম 
দলব� মসুিলম মানষু হেবন তাঁরাই ةُ مَ ائِ قَ لْ ا ةُ نَّ سُّ لأ  (আসসু�াতুল কািয়মাতু) তথা �িতি�ত িনয়েমর 
উপর বহাল আেছন  ।                                                                                                                            
কারণ, "  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 উলামােকরামগ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর 
জীব�শায় নবুওয়ত �কােশর পর েথেক জীবেনর েশষ পযর্ায় পযর্� তাঁর অগিণত হািদস শরীফসমহূ 
ও আমল বা কমর্গেলার মেধয্ েকান্ বাণী ও েকান্ আমল বা কমর্গেলা বা�বায়নেযাগয্ তা সবই 
তাঁরা িনেজরা  িনেজেদর মেধয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
হবহ অনকুরন-অনসূরন কের বা�বায়ন কের েদখাইেয় েগেছন । তাই, েকান িবষয়িট “ ةِ نَّ سُّ ال  ” 
(আস-স�ুাহ) এবং েকান িবষয়িট  শধ ু فُ یْ رِ شَّ لا ثُ یْ دِ حَ ألْ   (হািদস শরীফ)  তা িনধর্ারণ, সিুনিদর্� ও 
িচি�ত করার কাজ "  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� মুসিলম উলামােকরামগ  কতৃর্ ক স�� হেয় েগেছ । এইরপ কােজ পনূরায়  নতুন 
কের হ�ে�প ও অনিধকার চচর্ া করার অিধকার "  َلُ ذَ رْ أ نِ وْ رُ قُ لْ ا   ”(আরযাললুকুরিন)তথা 
“ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ �  িনকৃ� 
মুসিলমগেণর েনই ।                                                                                        
এটা এই জনয্ েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান 
তথা িব�াস আনয়েনর বয্াপাের "  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 উলামােকরামগ হে�ন  পরবত�কােল আস� "  َلُ ذَ رْ أ نِ وْ رُ قُ لْ ا   ” 
(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) 
অ�ভূর্ �  িনকৃ� মুসিলমগেণর জনয্ একমা� মানদ�  ।                                                                                                 
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর উ� মযর্াদার বয্াপাের মহান 
আ�াহ তাআ’লা পিব�  কুরআেন বেলনঃ                                                                                                       
(ক) " ُ  يَ ِض رَ  نِ ِاْحَسابِ  مْ ھُ  اوْ عُ بَ تَّ اِ  نیْ ذِ للَّ اوَ  رِ اصَ نْ اْالَ وَ  نَ یْ رِ جِ اھَ مُ لْ ا نَ مِ  نَ وْ لُ وَّ الَ اْ  نَ وْ قُ بِ اسَّ الوَ  ھُ نْ عَ  واْ ضُ رَ وَ  مْ ھُ نْ عَ  َ�َّ "  
(অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী 
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� 
মসুলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র 
অ�বত� মুহািজর ও আনসার সাহাবীেদর) )نٍ  اسَ حْ إِ   -ইহসান) বা সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবহ 
অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) 
�িত স�� হেয়েছন। *ছুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)                                                                                                  
(খ) -" ، قَاقٍ شِ  ىْ فِ  مْ ھُ  امَ نَّ أِ فَ  اوْ َولَّ تَ  نْ أِ وَ  اوْ دَ ھْ دِ قَ فَ  ھِ بِ  مْ ْنتُ مَ آامَ  لِ ِمثْ بِ  اوْ نُ مَ آ نْ اِ فَ  "                           
(অথর্ঃ- “যিদ তারা েতামােদর নয্য় িব�াস কের তেব তারাই হেব েহদায়াত �া�,যিদ তারা মখু 
িফের েনয় তেব তারা িন�য়ই িবর�ভাবাপ�”, ছুরা আল বাকারা, আয়াত নং-  ১৩৭)।                                                                                                                                                  
(গ) হািদস শরীেফ আেছ, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলনঃ (ক)  َمَّ ثُ ، يْ نِ رْ قَ  اِس نَّ لا رُ یْ خَ  :" ملسو ھیعل هللا ليص هللا لوسر ل اقَ  : ل قَا ةَ رَ یْ بَ ھُ  نْ بِ  ةدَ عْ جَ  نْ ع 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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يانربطلل ریبكلا مجمعال يف)  )3142(  " لُ ذَ أَرْ  نَ وْ رُ خَ ْآل ا مَّ ثُ ، مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا .        
অথর্ঃ-হযরত জা’দাতা িবন হবাইরা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক  বিণর্ত, িতিন বেলন :  
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন:“ সেবর্াৎকৃ� মানুষ আমার শতা�ী(সাহাবীগণ), 
তারপর পরবত� শতা�ী(তােবঈনগণ), তারপর পরবত�শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ),  তারপর 
পরবত� েলােকরা সবর্িনকৃ�, আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩ । 
পিব�  কুরআেনর উপেরা� দিুট আয়ােত কািরমা এবং একিট হািদস শরীফ �মাণ কের েয, 
সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) এবং তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর মত হবহ ঈমান 
আনেলই পরবত�কােল আস� "  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ ”(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর ইমান ধতর্ বয্ ও 
�হণীয় হেব । অনয্থায় তােদর ইমান ধতর্ বয্ ও �হণীয় নেহ ।                                                                                                                                       
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর জীব�শায় নবুওয়ত 
�কােশর পর েথেক জীবেনর েশষ পযর্ায় পযর্� তাঁর অগিণত হািদস শরীফসমহূ  ও আমল বা কমর্গেলার 
মেধয্ "   َّةثَ َال الث 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 উলামােকরামগ কতৃর্ ক বা�বায়নকৃত হািদস শরীফসমূহ ও আমল  বা কমর্গেলাই হে�  ُةٌ نَّ س 

َمةٌ ائِ قَ   (স�ুাতুন কািয়মাতুন) তথা  �িতি�ত িনয়ম  ।                                                                                    
نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ  " ”(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং 
পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � েয সম� মসুিলম মানুষ" ةثَ َال لثَّ ا  نوْ رُ قُ الْ رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ ছালাছাহ)  
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 মতবাদ এবং তাঁেদর বা�বায়নকৃত হািদস শরীফসমূহ ও  আমল  বা 
কমর্গেলার িবেরাধী চলেবন তারাই  ٌّنَ وْ َضال  তথা পথ�� ।                                                                                                                                 
(৩) “  َْھلُ أ  ” শ�িট হে� একিট আরবী শ� । “  َْھلُ أ  ” শ�িট হে�  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ  নােম 
েযৗিগক শে�র �থম শ� । এর অথর্ হে� অনসূারী । এ শ�িট  ةِ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল এবং   ةِ نَّ سُّ لا  (আস-স�ুাহ) শ��েয়র সােথ য�ু করেল িন� বিণর্ত ফলাফল আসেব  ।                                                                                                            
েয সম� মসুিলম মানষু উপের বয্াখয্াকৃত  “ ةِ عَ امَ جَ لْ ا  ”(আল-জামাআ’ত)েক পণূর্ভােব মােন, 
অনসূরন কের তােক  ْةِ عَ امَ جَ ال                                                                                                                বা জামাআ’েতর অনসূারী বেল । (আহললু জামাআ’ত)  لِ ھْ أَ  
আর েয সম� মসুিলম মানষু উপের বয্াখয্াকৃত  “ ةِ نَّ سُّ لا  ”(আসস�ুাহ)েক পণূর্ভােব মােন, অনসূরন
 কের তােক “ ةِ نَّ سُّ لا لِ ھْ أَ   ” ( আহলসুস�ুাহ) বা সু�াহর অনসূারী বেল ।                                                                                       
এখন উপের বিণর্ত শ��য় ( َعةُ َمااْلجَ  ، ةُ نَّ سُّ ال ، أَْھلٌ  ) িমেল    َةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ 
ওআল-জামাআ’ত) নাম ধারণ  কের একিট েযৗিগক শে� পিরণত হেয়েছ।                
                                                                  
অতএব, েয সম� মসুিলম মানুষ উপের বয্াখয্াকৃত  “  َةِ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল এবং 
ةِ نَّ سُّ لا “  ”(আস-স�ুাহ)েক পণূর্ভােব মােন, অনসূরন কের তােকই আমােদর ি�য় নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীেফ  " ُةِ َماعَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھل "  
(আহলসুসু�াহ ওআল-জামাআ’ত) নােম অিভিহত কেরন বা  " َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أ" (আহলুসসু�াহ 
ওআল-জামাআ’ত) বেলন ।   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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    শ��েয়র এক সােথ যু�করেনর বয্াখয্াঃ السُّ نَّ ةِ  এবং   الْ جَ مَ اعَ ةِ  

পি� কুরআেনর ছুরা আল ইমরােনর ১০৬ নং আয়ত শরীফ- " ْدُّ وَ سْ تَ  وَ   هٌ وْ جُ وُ  ضُّ ْبیَ تَ  مَ یَو 
" هٌ وْ جُ وُ   (অথর্ঃ “ েসিদন < িকয়ামেতর িদন > কতক মখু উ�ল হেব এবং কতক মখু 

কাল হেব ”) এর   َهٌ وْ جُ وُ  ضُّ یَ بْ ت  (কতক মখু উ�ল হেব) বাকয্াংশ টুকুর বয্াখয্ায় 
তাফসীের দরুের মানছুের, তাফসীের ইবেন কািছের হযরত আ�ু�াহ ইনেন আ�াস 
রািদআ�াহ আনহ বেলনঃ--তারা হে�   ََعةِ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   (আহল�ু�ুাত ওআল 
জামাআত)” , ইবেন আিব হািতম, হািদস শরীফ নং-৪০০০,  হযরত আ�ু�াহ ইনেন 
ওমর রািদআ�াহ আনহ রয়ােত মািলক ও দায়লামী িফরদাউেস এবং হযরত আব ুসাঈদ 
খুদরী রািদআ�াহ আনহ  ইবানােত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না কের বেলনঃ- তারা হে�- ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ   ,তাফসীের দরুের 
মানছুর,তাফসীের মাযহারী, তাফসীের খােজন,তাফসীের বগভী।                                                                                       
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীেফ েবেহ�ী দিলিটেক শধু  

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  ” (আল-জামাআ’ত) নােম দল আর  হযরত আ�ু�াহ ইনেন আ�াস রািদআ�াহ 
আনহ, ,  হযরত আ�ু�াহ ইনেন ওমর রািদআ�াহ আনহ, হযরত আব ু সাঈদ খুদরী 
রািদআ�াহ আনহ   ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল শ�িটেক মসুিলম মানেুষর মেন 
আেরা �� ও েবাধগময্ এবং পিরিচত  কের েতালার জনয্   " َهٌ وْ ُوجُ  ضُّ یَ بْ ت"  (কতক মখু 
উ�ল হেব) বাকয্াংশ টুকুর বয্াখয্ায় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা েথেকই  َةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  শ�িট বণর্না  করায় " َعةُ َماجَ لْ ا "  ও" " َةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  এই 
উভয় শে�র সমি�র সম�েয়  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) 
নােম নামকরণ করা হেয়েছ বা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) 
নাম গিঠত হেয়েছ ।    

 

 

 

 

 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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এর পিরচয় স�েকর্(আহলসুসু�াত ওআল জামাআত)مَ عْ رِ فَ ةُ  أَ ْھلِ  السُّ نَّ ةِ  وَ الْ َجَماعَ ةِ   আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক হািদস শরীফসমেূহর 
মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনা ।  

সূচনাঃ এত�ন আিম উপের  বাকয্িটর শাি�ক( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
িবে�ষণ কেরিছ ।  এখন আিম পৃ�া নং-১৫১ েথেক  َةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহল�ু�ুাত ওআল 
জামাআত ) নােম দলিটর পিরচয় এবং  َةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ السُّنَّ  لُ ھْ أ   (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) 
দলিটর অনসূেনর িবষেয়  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�েয়াজনীয় সংখয্ক হািদস শরীফসমূহ বয্বহার কের িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।  

�থম হািদস শরীফ      

"  نَ یْ عِ بْ سَ وَ  نِ یْ تَ نْ ثِ  وْ أ ىدَ أِحْ  ىلَ عَ  دُ وْ ھُ ْلیَ ا تْ قَ رَ تَ فْ اِ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  ْولُ َرسُ  الَ قَ :  الَ قَ  ةَ رَ یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نْ عَ  
ةً قَ رْ فِ  نَ یْ عِ بْ سَ وَ  ثٍ َال ثَ  ىلَ عَ  ىْ تِ مَّ أُ  قُ رِ تَ فْ َوتَ  ةً قَ رْ فِ  ْینَ عِ َسبْ  وَ  نِ یْ تَ نْ ثِ  وْ أَ  ىدَ حْ أِ  ىلَ عَ  ىارَ صَ نَّ لا تِ قَ رَّ فَ تَ  وَ  ةً قَ رْ فِ    

(অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: ইয়াহিদরা একাতু্তর অথবা বায়াতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, নাছারারাও 
একাতু্তর অথবা বায়াতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, আর আমার উ�ৎ িতয়াতু্তর দেল িবভ� হেব, সনুােন 
আব ুদাউদ শরীফ, হািদস নং- ৪৫৯৬)।                                                                                                       
উপের বিণর্ত  হািদস শরীফখানােত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা  তাঁর উ�েতর শধ ুঅধপতেনর অব�া বণর্না কেরেছন। অধপতন বলেত বঝুায় পবূর্বত� 
ধমর্সমহূ িবেশষকের মসুা-ইসা নবী আলাইিহমসু সালামগেণর ধেমর্র উ�ত বতর্ মােন ইয়াহিদ ও 
�ী�ান িহেসেব পিরিচত সচূনালে� ( ةاعَ مَ جَ لْ ا )একদলব� তথা “  আহলুসসু�াত“)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওয়াল আল-জামাআত”)ব� িছল ।পরবত�েত মসুা-ইসা নবী আলাইিহমসু সালামগেণর িতেরাধােনর 
পর তাঁেদর উ�েতরা একদলব� তথা“  নােম(”আহলসুসু�াত ওয়াল জামাআ’ত“) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
দলব� থাকেত পােরিন ।বরং তারা একদলব� তথা “ ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ   (“আহলসুস�ুাত ওয়াল 
জামাআ’ত”)নােম দলব� অব�া েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় পেড় । তােদর দেল-
উপদেল িবভি� হেয় পড়ার এ অব�ােক অধ:পতন বেল । আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামারও একা� কাময্ ও িনেদর্শ িছল েয, তাঁর �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয়  একমা� একিট েবেহ�ী দল “  (”আহলসুসু�াত ওআল জামাআ’তই“)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
এই পৃিথিবেত িবদয্মান থাকেব । অনয্ েকান দল থাকেত পারেব না । কারণ, মসুলমানেদর আ�াহ 
এক, নবী এক, ধমর্ এক, কুরআন এক, দলও হেব এক, আর েসই দেলর পথও হেব একিট, েসই 
দেলর পেথর নামও হেব একিট, আর তা হে� ( هللا لیبس  (সািবলু�াহ) তথা আ�াহর পথ) । 
িভ� িভ� দেলর উপি�িত থাকেল েসই দলগেলার পথও হেব িভ� িভ� বহ পথ । েসই পথগেলা 
হে� (( نایطشال یلبس  সািবলশুশাইতন) তথা শয়তােনর পথ  । অনয্ েকান দেলর িবদয্মান থাকেল 
িবিভ� দেলর সােথ “ ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ  (“আহলসুস�ুাত ওাাল জামাআ’ত”) নােম   দলিটর সােথ 
সংঘষর্ বাঁধেব । পিরণােম পৃিথিবেত অশাি�র সৃি� হেব । আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  তাঁর উ�েতর জনয্ তা চান না । তাই, িতিন তাঁর উ�তেক  
“  নােম দলনাম ছাড়া ইসলােমর নােমর (”আহলুসসু�াত ওয়াল জামাআ’ত“)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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বা গণাবলীর  সােথ স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম  িবিভ� দেলর উৎপিত্তর পিরণাম ফল স�েকর্  সতকর্  কের 
বেলন-                                                                                                               
ি�তীয় হািদস  শরীফ               

ِ  لَ وْ سُ رَ  ایَ  مْ ھُ  نْ مَ  اوالُ قَ  ة،دَ حِ اوَ ةلَّ مِ  إِالَّ  ارنَّ لا ىفِ  مْ ھُ لُّ كُ  ،ةً لَّ مِ  نَ ْبِعیْ سَ وَّ  ثِ الَ ثَ  ىلَ عَ  ىْ تِ مَّ أُ  قُ رِ تَ فْ تَ سَ "  امَ  لَ اقَ  ، �َّ
"ىْ بِ احَ صْ َواَ  ھِ یْ لَ عَ  انَأَ                                              

 (অথর্ঃ- “অিচেরই আমার উ�ৎ ৭৩ ( িতয়াতু্তর) দেল িবভ� হেব, একিট মা� দল বয্িতত 
সকল দলই েদাযেখ �েবশ করেব, তাঁরা (আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার সাহাবাগণ রািদআ�াহ আনহম) বলেলন, তারা কারা, েহ আ�াহর রাসলু(সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) ? িতিন বলেলন, “যার উপর আিম ও আমার সাহাবীগণ আিছ”, শে�র 
সামানয্ পাথর্কয্ সহ মসুনােদ ইমাম আহমদ িবন হা�ল , হিদস শরীফ নং- )।                                                                            
উপের বিণর্ত হািদস শরীফখানা েথেক বঝুেত পারলাম েয, পূবর্বত� নবী-রাসলু আলাইিহমসু 
সালামগেণর উ�তেদর মত (মসুা-ইসা আলাইিহমসু সালামগেণর উ�ত িহেসেব পিরিচত ইয়াহিদ ও 
�ী�ানেদর মত) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  উ�ত, 
ইসলাম ধেমর্র অনসূারী মসুিলমগণও ৭৩িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় অধপতেনর েশষ �ের েপৗঁেছ 
৭২ িট দল-উপদল েদাযেখ �েবশ করেব এবং এক মা� একিট দলই জা�ােত যােব।  আর েস 
দলিট হে� মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� েবেহ�ী দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  নােম দলিট । এ কথা (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
আমেদরেক বঝুেত হেব ও জানেত হেব েয, েদাযেখ �েবশকারী ৭২িট দেলর �েতয্কিটর মেধয্ই বড় 
বড় আিলম, মহুাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, েরাজাদার, হা�ী, পীর,গাউস-কুতুব বেল পিরিচত 
মসুিলম নাম ধারী, তাসিবহওয়ালা, িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা ইতয্ািদ  েলাক রেয়েছন। কারণ, 
“  নােম দেলর নাম ছাড়াই যারা(”আহলসুসু�াত ওআল জামাআ’ত“)   ةِ عَ ااْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম ((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))  
দল-উপদল গঠন কের চলেছন তাঁরাও েতা বড় বড় আিলম,  মহুাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, 
েরাজাদার, হা�ী, পীর,গাউস-কুতুব বেল মসুিলম সমােজ পিরিচত মুসিলম নাম ধারী, তাসিবহওয়ালা, 
িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা ইতয্ািদ  েলাক ।  অনয্ িদেক জা�ােত �েবশকারী  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটর(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
মেধয্ও  বড় বড় আিলম, মহুাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, েরাজাদার, হা�ী, পীর,গাউস-কুতুব, 
তাসিবহওয়ালা, িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা ইতয্ািদ  েলাক রেয়েছন।                                                                                                                                          
উপের বিণর্ত হািদস শরীৈফর " ىبِ احَ صْ أَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  انَأَ  َما " (“যার উপর আিম ও আমার সাহাবীগণ 
আিছ”) বাকয্াংশ টুকুেত �� কের বুঝা যাে� না েয,  " َىابِ حَ صْ أَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  انَأَ  ام "  বাকয্াংশ টুকু 
�ারা েকান দেলর �িত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইি�ত 
কেরেছন। মেন হে� েযন একটু ��� রেয় েগেছ ।                                                                                                                  
এই অধয্ােয় উপের বিণর্ত (২ নং) হািদস শরীৈফর  " َىبِ احَ صْ أَ  وَ  لَْیھِ عَ  انَأَ  ام "  (“যার উপর 
আিম ও আমার সাহাবীগণ আিছ”) বাকয্াংশ টুকুেত েযই ���তা রেয় েগেছ বেল মেন হেয়িছল তা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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পরবত� আস� (৩, ৪,৫ নং)  হািদস শরীফ িতনখানােত দরূীভূত হেয় েগেছ । আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েকান দেলর �িত ইি�ত কেরেছন তা  িনে� 
বিণর্ত এই অধয্ােয়র (৩, ৪,৫, নং )িতনখানা হািদস শরীেফ �� কের  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটেকই(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
উে�শয্ করেরই বেলেছন।                                                                                                                         
তৃতীয় হািদস শরীফ  

 نَ یْ عِ بْ سَ وَ  ىدَ حْ أِ  لَىعَ  دُ وْ ھُ یَ لْ ا تْ قَ رَ تَ فْ اِ  " :  ملسو لیھع هللا صلي هللا رسول قال : لَ  اقَ  ، كٍ لِ امَ  نْ بِ  فِ وْ عَ  نْ عَ 
 ىفِ  نَ وْ عُ َوَسبْ  ىدَ حْ إِ فَ  ةً قَ رْ فِ  نَ یْ عِ َسبْ  وَ  نِ تَیْ نْ ثِ ◌ِ  َعلَى ىرَ اصَ نَّ لا قَتِ رَّ تَ افو رِ االنَّ  ىفِ  نَ وْ عُ َوَسبْ  ةِ نَّ اْلجَ  ىفِ  َدةٌ احِ وَ فَ  ةً ْرقَ فِ 
 ىفِ  ةُ ِحدَ َوَوا ةقَ رْ فِ  نَ یْ عِ َسبْ وَ  ثٍ َال ثَ  لَىعَ   ىْ تِ مَّ أُ  نُّ قرِ تَ فْ تَ ل   هِ دِ یَ بِ  دٍ مَّ حَ مُ  سُ فْ نَ يْ ذِ الَّ  و ، ةِ نَّ جَ الْ  ىفِ  ةُ دَ حِ َواوَ  رِ انَّ لا
 ةُ اعَ مَ جَ لْ ا " : لَ اقَ         ، ؟ ُھمْ  نْ مَ  �َّ  لَ وْ سُ رَ  یَا : لَ قِیْ  ،" ارنَّ لا يفِ  نَ وْ عُ بْ َوسَ  ناتَ نَثِ وَ  ، ةِ نَّ جَ الْ 

جھما إبن سنن يف) ) 2399(." . "  
(অথর্ঃ-আউফ িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : ইয়াহিদরা একাতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, একিট দল জ�ােত আেছ, 
আর সতু্তরিট দল েদাযেখ আেছ । নাছারারাও বায়াতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, একাতু্তরিট দল েদাযেখ 
আেছ, একিট দল জা�ােত আেছ,  আর যার হােত মুহা�ােদর হায়াত বা জান তার শপথ , আমার 
উ�ৎ িতয়াতু্তর দেল িবভ� হেব,একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ করেব), বায়াতু্তর দলই 
েদাযেখ (�েবশ করেব), বলা হল : েহ আ�াহর রাসলু(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), তারা 
কারা? িতিন বলেলন : তারা হে� ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)”, সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৩৯৯৩, 
সামানয্ পাথর্কয্ সহ সনুােন আব ু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামানয্ পাথর্কয্ সহ 
মসুনােদ আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৬৭৪,)।                                                                                             
চতুথর্ হািদস শরীফ  

 نعیبس  و يدَ حْ إِ  تْ قَ رَّ فَّ تَ  ئلارسإ بني نَّ إِ   : لَ اقَ  موسل ھیلع هللا يلص هللا ولرس نَّ أَ   ، كٍ لِ امَ  نْ بِ  ٍس نَأَ  نْ عَ 
 ةً قَ رْ فِ  نَ یْ عِ بْ سَ  وَ  نِ یْ ثْنَتَ أِ  ىلَ عَ  قُ رِ تَ فْ َستَ  يْ تِ مَّ أُ  نَّ إِ  وَ  ، ةٌ دَ احِ وَ  قَةٌ رْ فِ   تْ صُ لُ خْ وَ   قَةً فِرْ  نَ وْ عُ بْ سَ    تْ كَ لَ ھَ فَ  قةفر

 ةُ اعَ مَ جَ لْ ا : لَ اقَ  ةُ قَ رْ فُ لْ ا كَ لْ تِ  نْ مَ  �َّ  لَ وْ سُ رَ      ایَ  : لُواَقا ، ةٌ قَ رْ فِ   صُ لُ خْ تَ وَ   ةً قَ رْ فِ  نَ عُوْ بْ سَ  و يدَ حْ إِ  كُ لِ ھْ تَ ،
دأحم دسنم فِى) 47612(."ـ ةُ اعَ مَ جَ الْ                                                             ـ  

(অথর্ঃ-হযরত আনাস  িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : িন�য়ই বনী ঈসরাইগন একাতু্তর দেল িবভ� হেয়িগেয়িছল, 
সতু্তরিট দল �ংস হেয়িগেয়িছল, একিট দল ম�ু েথেক েগেছ , আর িন�য়ই আমার উ�ত অিচেরই  
বাহাতু্তর দেল িবভ� হেব, একিট দল েবঁেচ যােব, তাঁরা (সাহাবীগণ রািদ আ�াহ আনহম) 
বলেলন , ইয়া রাসলুু�ািহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), এরা েকান দল ? িতিন (রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন) ةُ عَ امَ جَ لْ ا ةُ َماعَ جَ لْ ا  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا   (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা ,(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  ।মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ ,”(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) َعةِ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
নং-১২৬৭৪ ।                                                                                                              
প�ম হািদস শরীফ  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 ْینَ عِ بْ سَ وَ  ىدَ حْ أِ  ىلَ عَ  دُ وْ ھُ یَ لْ ا تْ َرقَ تَ فْ اِ  " :  ملسو ھیلع هللا ليص هللا لرسو لقا : لَ  اقَ  ، ِلكٍ امَ  نْ بِ  فِ وْ عَ  نْ عَ 
 نَ یْ عِ بْ سَ وَ  ثٍ َال ثَ  لَىعَ   ىْ تِ مَّ أُ  نُّ قتَرِ فْ تَ ل   هِ دِ یَ بِ  يسِ فْ نَ ِذيْ لَّ ا و ةً قَ فِرْ  نَ یْ عِ َسبْ  وَ  نِ یْ َنتَ ثْ أِ  ىلَ عَ  ىرَ اصَ نَّ لا تِ قَ رَّ تَ فاو ةً قَ رْ فِ 
 " : لَ  اقَ  ، ؟ يھُ  نْ مَ  و ،ِ �َّ  ْولَ سُ رَ  ایَ  : لَ یْ قِ  ، "رانَّ ال يفِ  نَ وْ عُ َوَسبْ  ناتَ نَثْ اوَ  ، ةِ نَّ جَ الْ  ىفِ  ةُ دَ احِ وَ وَ  ةقَ رْ فِ 

ينبراطلل یركبلا ممعجلا يف) ) 55541(." ةُ عَ امَ جَ لْ ا . "  
(অথর্ঃ-আউফ িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: ইয়াহিদরা একাতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, নাছারারাও বায়াতু্তর দেল 
িবভ� হেয়েছ, আর যার হােত আমার হায়াত বা জান তার শপথ, আমার উ�ৎ িতয়াতু্তর দেল 
িবভ� হেব, একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ করেব), বায়াতু্তর দলই েদাযেখ (�েবশ করেব), 
বলা হল: েহ আ�াহর রাসলু(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), তারা কারা? িতিন বলেলন : তারা 
হে� َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)  ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)”, আল- ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৫৫৫ ।                                                   
এই মা� উপেরা� (তৃতীয় , চতুথর্ ও প�ম) হািদস শরীফ িতন খানােত পবূর্বত� (ি�তীয়) 
হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত "  َىابِ حَ صْ أَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  انَأَ  ام "  বাকয্াংশটুকুর �� বয্াখয্া হেয় েগেছ ।  

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা نَّ  لُ ھْ أَ   আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ السُّ
জামাআ’ত)নােম দল  েয مالسإلأ  (ইসলাম) এর দশিট অংেশর একিট অংশ এ িবষয়িট আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িন� বিণর্ত এই অধয্ােয়র (ছ�) হািদস 
শরীফ খানাই এক মা� �া�য্ । হািদস শরীফ খানা এই----------------------------
--------------                                                                           
ছ� হািদস শরীফ                
                                                                 
                                                                

 نم بخا دقو ، مھسا ةرشع مالساإل " :  لموس ھیلع هللا يلص هللا لورس لاق : لقا عباس نبا نع
 يھو ، ةكازلا ثلثالا و، ةطرفال يھو ، ةالالص نياثلوا ، ةلملا يھو ، هللا الأ  ھلأ ال نا ةداھش :لھ مھسال
 ،وزغال وھو جھاد،لا سدالساو، عةشریلا وھو ، جحلا مساخلاو ، لجنةا وھو ، موصلا بعارلا و ،ورھطلا
 فةلآلا يھو ، ةعامجلا عساتلاو ، ةجحال يوھ ركنملا نع يھنلا نماثلاو ، ءافولا ووھ فورعملابمرالا عباسلاو

يناربطلل ریكبلا مجعملا يف ) )09171( .ةمصعلا يھو ، ةعطالا رش اعلاو ، .                                                                                                            
অথর্ : ইবেন আ�াস (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- “ ইসলাম দশিট অংেশ িবভ� ।েসই বয্াথর্ যার (ইসলােমর দশিট 
অংেশর) একিট অংশ েনই ।(১)শাহাদাত( �া�য্ েদওয়া)- ( ، هللا الأ  ھلأ ال نا ةادھش ) এটা 
হে� িম�াত তথা ধমর্ , (২) নামাজ, এটা হে� িফতরাত তথা �ভাব ধমর্/�কৃিতর ধমর্, (৩) 
যাকাত, এটা হে� পিব�তা, (৪) সাওম( েরাজা), এটা হে� বমর্ /আত্ন র�াকারী ব�, (৫) 
হ� , এটা হে� শরীয়ত, (৬), িজহাদ (সং�াম), এটা হে� যু� (৭) আল অমর িবল 
মা’রফ( সৎ বা ভাল কেমর্ আেদশ),  এটা হে� িব��তা/স�াদন, (৮) আন নাহইয়ু আিনল 
মনুকার (ঘৃনয্ বা অ�ীল কমর্) েথেক িবরত থাকা বা িবরত রাখা, (৯) ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা   ,নােম দল(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ ھْ أَ 
এটা হে� ঘিন�তা বা িমল, (১০) আত তআ’তু(আনূগতয্), এটা হে� সংর�ন বা পিব�তা,  
আল- ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৭৯০ ।                                                                                     
উপের বিণর্ত হািদস শরীফ খানার ১০িট অংেশর ৯ম (নবম) অংশিট হে�  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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জামাআ’ত) নােম দল তথা     নােম দল।(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
আেরা একিট কথা জানেত হেব েয,পূবর্বত� সকল ধেমর্র নামই েয مالسإلأ    (ইসলাম) িছল এবং 
তােদর উ�েতর দেলর এক মা� নাম েয ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

 ই িছল তা িন� িবিণর্ত এই অধয্ােয়র (স�ম) হািদস(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ اَجمَ لْ ا
শরীফ খানা অধয্য়ন করেল বা  েদখেল সহেজই বেুঝ এেস যােব ইনশাআ�াহ ।                                                                     
স�ম হািদস শরীফ  

 دهمسج يف لمسو ھیلع هللا يصل هللا ولسر حول داً قعو انك:  لقا جده نع ھیبأ نع هللا دبع نب یركث)2(
 وھ اذإف هاءرد فشكو عنھ يسر يتح طویالً  ثكمف هءادر يشغتف حيوبال مالسال ھیعل میربج اءهجف نةدیملبا
 : راصنآلا لافق"  ؟ لخنلا نم رجخی ما فرعی مكیأ" لافق ءيش ىلع بضقا ھو اذوإ شدیداً  قاً عر قرعت
 ھفرعن نحن الإ  خلنلا نم رجخی  ءشي سلی انأم و تنأ انیبأب لمسو یھلع هللا يلص هللا لرسو ای نحن
: ل قاى،ون هللا لوسر ای اذھ:  الو اقف ؟ھذا ام":ل اقف نوي، اھیف اذفأ هید حتف مث لخن بأصحا نحن

،ةنس ىون : الو اق شيء؟ أي  ىون"  
 ، لعنبال لعنلا وحذ كملقب نم نسن نكللتس منكید دھاعیت مالسلا ھیلع لیربج كم ءاج ،  تمصدق ":  لاق

ً  ،( فِ يْ  رِ وَ ایَةٍ  أُ خْ رَ ى "عَ نْ   ً  فباعا ً  ،وإن باعا ً  فذراعا ولنأخذن بمثل أخذھم إن شبراً  فشبراً   ، وإن ذراعا
سَ ھْ لِ  بْ نِ  سَ عْ دِ  اْألَ نْ َصاِرىِّ  عَ نِ  النَّ بِ يُّ  صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ یْ ھِ  وَ  سَ لَّ مَ  قَ الَ  : وَ الَّ ذِ ي نَفْ سِ يْ  بِ یَ دِ هِ  ، لَ تَ رْ كَ بُ نَّ  سنن من كَ انَ  
قبلكم مِ ثْ الً  بِ مِ ثْلٍ  "،{ 23344} ُمسْ نَدُ  أَ حْ مَ دَ ) ) حتي لو دخلوا في حجر ضب دخلتم فیھ إال أن بني 

 ىعل تقرافت ھاإن م،ث متھعامجو مسالاإل ةدحاو ةقفر الإ لةاض كلھا ةقرف نیسبع ىسوم ىلع تقرتفا ئلراإس
 نونتكو مكإن مث مھعتماوج مالسإلا ةدحاو ةقفر الإ ةلضا ھالك قةرف نیعسب و دىإح ىلع مریم نبا ىسیع
 یربكلا مجعملا يف )) 81341( مھعتاوجم مالساإل ةدحاو الإ رانال فى اھكل ةقرف نسبعی و نتیناث ىلع

.يناربطلل                                                               
অথর্ঃ- “কািছর িবন আ�ু�াহর িপতা তাঁর দাদা েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, আমরা মদীনার 
মসিজেদ রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চতুিদর্ েক বসা িছলাম, এমতাব�ায় িজবরাইল 
আলাইিহস সা�াম ওহী িনেয় আসেল িতিন (রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) চাদর িদেয় 
(িনেজেক) েডেক দীঘর্�ন থাকেলন েশষ পh©�  ওহীর অব�া চেল েগেল িতিন চাদর খুেল 
েফলেলন । িতিন তখন েকান িকছুেত ধরা অব�ায় অতয্ািধক ঘমর্া� হেয় বলেলন- “েতামােদর 
েকউ িক জান েখজরু েথেক িক েবর হে� ? আনসারগণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসলু সা�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর বাবা-মা আপনার জনয্ উৎসিগর্ত, আমরা েখজরু েথেক যাই েবর 
হয় তা সবই জািন,, আমরা েতা েখজেুরর মািলক।  তারপর িতিন তাঁর হাত খলুেলন, এেত িবিচ 
রেয়েছ ।অতপর িতিন বেলেলন, এটা িক ? তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসলু সা�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এটা হে� িবিচ ।িতিন বলেলন, িকেসর িবিচ ? তাঁরা বলেলন, বষর্ িবিচ , িতিন বলেলন- 
সিতয্ই বেলছ । িজবরাইল েতামােদর িনকট েতামােদর ধমর্ েদখাশনা করেত এেস বেলেছন- েতামরা 
অবশয্ই েতামােদর পবূর্বত�েদর(ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র) িনয়েমর উপর এক জতুার সােথ 
অনয্ জতুার সামনা-সামিন অব�ার নয্ায় (পূবর্বত�েদর হবহ আদেশর্র উপর) চলােফরা 
করেব(অনয্ বণর্নায়, সাহল িবন সা’দ আনসারী(রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : “ যার হােত আমার আত্না বা �ান তাঁর শপথ, েতামরা অবশয্ই 
েতামােদর পূবর্বত�েদর(ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র) অনূরপ িনয়েমর উপর আেরাহন করেব বা 
চলেব ”, মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৩৩৪৪)। েতামরা পবূর্বত�েদর িনয়মেক তােদর মতই 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ধের রাখেব । যিদ তারা এক িবঘৎ, পযর্ায়�েম এক হাত,এক গজ কের তােদর  িনয়মেক ধের 
রােখ েতামরাও েতমিনভােব পবূর্বত�েদর িনয়মেক ধের রাখেব । এমনিক তারা যিদ গসােপর গেতর্ 
�েবশ কের তেব েতামরাও তােত �েবশ করেব। িক� বনী ঈসরাইলরা মসুার উপর ৭০িট িফরকা 
-দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই ( ةلاض ) ��, 
তা হে� (মিু��া� একিট দল হে� ) مھتعامجو مالسإلا    (আল-ইসলাম ও তােদর ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলু��ুাত ওআল জামাআ’ত )নােম দল, 
আর তারা ঈসা ইবেন মিরয়েমর  উপর ৭০িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফকা 
-দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা বা দলই ( لةضا ) পথ �� , আর তা হে� (মিু��া� একিট দল 
হে�)  مھتعماجو مالساإل (ইসলাম ও তােদর ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

 �আর িন�য়ই  েতামরাও  ৭২িট িফরকা -দেল িবভ(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ َماجَ لْ ا
হেয় যােব, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা 
হে� (মিু��া� একিট দল হে�)  مھاعتمجو مالساإل (ইসলাম ও তােদর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  নােম দল । আল-ম’ুজামলু (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৪৮১  ।                                                                                                             
উপেরা� হািদস শরীেফ ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র اَعةُ َجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

قَةرْ فُ لْ ا   দলিট েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ    (ফুরকাত) তথা 
িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়া  দলগেলােক  َةٌ لَّ اض "  " (পথ ��) শ� িদেয়ই বয্� 
করা হেয়েছ ।  উপের বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
এতসব সতকর্ তা সে�ও   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর “ িনকৃ� মসুিলম মানেুষরা তােদর 
িনেজেদরই দভূর্ াগয্বশত: উ� সতকর্ তােক উেপ�া কের ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ 
এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম   ُالْ جَ مَ اعَ ة 
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিট েথেক িবি�� হেয় বহ দল-উপদেল িবভ� হেয় পেড় । 
উপের বিণর্ত ১ েথেক ৯ নং হািদস শরীফ পযর্� সবগেলা হািদস শরীেফই আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
দলিট করার গর� তার ঁ ি�য় উ�তেক জািনেয়েছন ও ৩ নং হািদস শরীফ েথেক ৫ নং হািদস 
শরীফ পযর্�  َةِ اعَ مَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর পিরবেতর্   ইসলােমর 
নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােম বিভ� দল-উপদলগেলার পিরণিত ও পিরনাম ফল স�েকর্  তার ঁ ি�য় উ�তেক অবিহত  
কেরেছন । এেত উপেরা� হািদস শরীফসমেূহর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয,  ইসলােমর 
নােম িবিভ� দল-উপদল গঠন করা যােব না, ইসলােমর নােম িবিভ� দল-উপদলগেলা েদাযেখ 
�েবশ করেব । অতএব, ইসলােমর নােম িবিভ� দল-উপদল গঠন করা হারাম ও ইসলােমর নােম 
গিঠত সব দল-উপদল তয্াগ করা ফরজ এবং পাশাপািশ  َةِ عَ ااْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিট করা,মানাও ফরজ । িনে� বিণর্ত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দখুানা হািদস শরীফ খানা অধয্য়ন করেল িবষয়িট আেরা 
ভালভােব উপলি�,অনধূাবন ও হৃদয়�ম করা যােব ।   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(১) অ�ম হািদস শরীফখানা এই--- 

 ُكْونُ یَ  ":   موسل ھیلع هللا ليص هللا ولسر لاق:  یَقُْولُ  نِ َمایَ الْ  نَ بْ  ةَ فَ یْ ذَ حُ  عَ َسمِ  ھُ نَّ أَ  ينِ الَ وْ خَ لْ ا ْیسَ رِ دْ إِ  وبُ أَ  نْ عَ 
 نْ مِ  مٌ قَوْ  مْ ھُ : " لَ اقَ ، الَنَ مْ ھُ فْ ِص  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ایَ  تُ لْ قُ "  اھَ فِیْ  وهُ ذَفُ قَ  لَْیَھاإِ  مْ ھُ ابَ أَجَ  َمنْ  مَ َھنَّ جَ  بِ اوَ بْ أَ  ىَعلَ  ةٌ اعَ دُ 
َ بِ  نَ وْ مُ لَّ كَ تَ یَ  انَتِ دَ لْ جِ   مْ لَ  إِنْ فَ  مْ ھُ امَ إِمَ  وَ  نَ ْسِلِمیْ مُ لْ ا ةَ اعَ مَ جَ  مْ زَ لْ افَ "  : الَ قَ ، كَ لِ َذا ينِ كَ ْدرَ أَ  نْ إِ  يْ نِ رُ مُ تَأْ  افَمَ  تُ لْ قُ " انَتِ نَ سِ لْ أ

َ ْصلِ  شَ جَ رَ ةِ  حَ تَّ ى یُ دْ رِ كَ كَ  اْلمَ ْوتُ  َوأَ نْ تَ   یَكُ نْ  لَھُ مْ  جَ َماعَ ةٌ  وَ  الَ  إِ مَ امٌ  فَ اعْ تَ زِ لْ  تِْلكَ  الْ فِ رَ قَ  كُ لَّ ھَ ا وَ لَ وْ  أَ نْ  تَعَ ضَّ  بِ أ
)4708( يراخبال+ ماجھ نإب ننس يف)  )9739(  ــ" كَ لِ اذَ كَ                                                                                                                    

অথর্ঃ-হযরত আব ু খাওলানী েথেক বিণর্ত, িতিন হজাইফা িবন ইয়ামানেক বলেত শেনেছন : 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : জাহা�ােমর �াের (ইসলােমর নােম িবিভ� 
দল-উপদেলর) আহবানকারীগণ থাকেব, েয জাহা�ােমর �াের থাকা আহবানকারীেদর সাড়া িদেব 
তারা তােক জাহা�ােম িনি�� করেব । আিম(হজাইফা িবন ইয়ামান) বললাম, ইয়া রাসলুা�ািহ ! 
তােদর(আহবানকারীেদর) বণর্না িদন, িতিন(রাসুল�ুািহ) বলেলন : তারা আমােদরই চামড়ার 
অ�ভূর্ � জািত আমােদর ভাষায়ই কথা বলেব(তারা আমােদর ধেমর্রই অ�ভূর্ � েলাক আমােদর ধেমর্র 
িবষয়গেলা িনেয়ই কথা বলেব), আিম(হজাইফা িবন ইয়ামান) বললাম, যিদ উহা আমােক েপেয় 
যায় তা হেল আপিন আমােক িক আেদশ করেছন ! িতিন(রাসুলু�ািহ) বলেলন: তখন তুিম 
মসুলমানেদর জামাআ’ত নােম দলেক তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
নােম দলিটেক এবং তােদর ইমামেক(েনতােক) ধের থাকেব, আর যিদ َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  ُةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھل   (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট না থােক এবং 
তােদর ইমাম(েনতা)ও না থােক , তা হেল এমতাব�ায় েতামােক মৃতুয্ ধের েফলা পযর্� গােছর মলূ 
বা িশকর কামড় িদেয় ধের রাখেত হেলও িক� তুিম (ইসলােমর নােম গিঠত) সব দল-
উপদলগেলা তয্াগ কর । আর তুিম এইরপই করেব ।বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭০৮৪ + 
সনুান ুইবন ুমাজাহ, হািদস শরীফ নং-৩৯৭৯ ।                                                                                                                      
(২) নবম হািদস শরীফখানা এই----------------------------------------  

عَ نِ  الَحارِ ثِ  اْألَ شْ ِعرِ ي حَ دَّ ثَ ھُ  أَ نَّ  النَّ بِ يُّ   صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ یْ ھِ  وَ  سَ لَّ م قَ الَ  :" وَ  أَ نَا آَ ُمرُ كُ مْ  بِ خَ ْمٍس  ّ�ُ  أَمَ رَ نِ ىْ  بِ ھِ نَّ  
السَّ مْ عُ  وَ  الطَّ اعَ ةُ  وَ  الْ جِ ھَ ادُ  والْ ھِ جْ رَ ةُ  والْ جَ مَ اعَ ةُ  فَ اِ نَّ ھُ  مِ نْ  فَ ارَ قَ  الْ جَ مَ اعَ ةَ  قِیْ دَ  شِ بْ رٍ  قَ قَ دْ  َخلَ عَ  رِ بْ قَ ةَ  اِإلسْ الَ مِ  ِمنْ  

2763( -يذِ مِ رْ تّ ال سنن " عَ جِ یَرْ  نْ أَ  إِالَّ  ِقھِ نُ عُ                                                                                                                   
(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.আনগূতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত) । অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত 
েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয়)িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা   নােম দলিট(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (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” । সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।                                              



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

158 

উপেরা� নয়খানা হািদস শরীেফর (১) অ�ম হািদস শরীফখানায় বিণর্ত>>( فَ اعْ تَ زِ لْ  تِ لْ كَ  الْ ِفَرقَ  كُ لَّ ھَ ا
*অথর্ঃ-তুিম (ইসলােমর নােম) সব দল-উপদলগেলা তয্াগ কর)<< বাণী েমাতােবক ইসলােমর 
নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােম ((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) েয েকান নােম দল-উপদল গঠন 
করা হারাম এবং উপেরা� নয়খানা হািদস শরীেফর (২) নবম হািদস বিণর্ত>>(   ُ�ّ  أَ نَاآَ مُ رُ كُ مْ  بِ خَ ْمٍس
 অথর্ঃআিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ*أَ مَ رَ نِ ىْ  بِ ھِ نَّ  السَّ مْ عُ  وَ  الطَّ اعَ ةُ  وَ  الْ جِ ھَ ادُ  والْ ھِ جْ رَ ةُ  والْ جَ مَ اعَ ةُ  
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.  
 আহলসুসু�াহ ওআল)  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اَعةِ  নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) الْ جَ مَ اعَ ةُ 
জামাআ’ত)নােম দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত)<< বাণীর ৫ নং �িমেক বিণর্ত িবষয় েমাতােবক 

 নােম দলিট করা ও মানা ফরজ । মহান(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا ْھلُ أَ 
আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন । 
উপসংহারঃ উপসংহাের আিম িতনিট হািদস শরীফ  উে�খ করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা। িনে� বিণর্ত 
�থম  হািদস শরীেফ  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  
�বিতর্ ত একমা� েবেহ�ী দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট সহ ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গনাবলীর 
সােথ স�িকর্ ত মিুসিলম মানষু কতৃর্ ক িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদল অনসূরণ করার 
মানিসকতােক হািদস শরীেফ " َىوَ ھ "  তথা �বৃিত্ত বলা হেয়েছ  ।                                                                                                                
তেব,  ْةُ عَ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল) ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 
জামাআ’ত)নামস�িলত দলিটর  অনসূরণ করার �বিৃত্তেক হািদস শরীেফ  িভ� িভ� নােম গিঠত 
অনয্ েয েকান দল-উপদল অনসূরণ করার �বৃিত্ত েথেক "   َّإِال " শে�র বয্বহােরর মাধয্েম "  

ءانَثْ تِ سْ إِ "  কের তথা বয্ািত�ম িহেসেব উে�খ কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  لُ أَھْ 
  নামস�িলত দলিটর �ত� মযর্াদা েদখােনা (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ 

 হেয়েছ । িনে� উে�িখত হািদস শরীেফ বিণর্ত �বৃিত্তসমূহ �িতেযািগতার আকাের  এ মুসিলম 
উ�ার মেধয্ �ত গিতেত �বািহত হেত থাকেব।    
আর একিট কথা মেন রাখেত হেব েয, �বৃিত্ত দ ু�কার  । ১. কু-�বৃিত্ত ২. স-ু�বৃিত্ত ।                        
ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গনাবলীর সােথ স�িকর্ ত মিুসিলম মানষু কতৃর্ ক িভ� িভ� 
নােম গিঠত েয েকান দল-উপদল অনসূরণ করার �বৃিত্তর অনসূারী �েতয্কিট মুসিলম মানষুেক কু-
�বৃিত্তর অনসূারী মসুিলম বেল । হািদস শরীেফ এরপ কু-�বৃিত্তর অনসূারী মুসিলম মানষুেক েদাযখী 
বলা হেয়েছ  ।                                                                                                                                
 (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) الْ جَ َماعَ ةُ 
নােম দলিটর  অনসূরণ করার �বৃিত্তর অনসূারী �েতয্কিট মসুিলম মানষুেক স-ু�বৃিত্তর অনসূারী 
মসুিলম বেল। হািদস শরীেফ এরপ স-ু�বৃিত্তর অনসূারী মসুিলম মানষুেক েবেহ�ী বলা হেয়েছ।                     
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ভিবষয্�াণী অসযূায়ী  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
দলিটর গর� িনেয় িনে� বিণর্ত িতনখানা হািদস শরীেফর আেলােক আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা। েযমন হািদস শরীেফ আেছঃ---- 
�থম  হািদস শরীফ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 نَ یْ حِ  امَ قَ  ةِ َمكَّ  انَمْ دِ قَ  امَّ لَ فَ  ، نَ ْفیَاسُ  يْ بِ أَ  نْ بِ  ةَ بَ وِ اعَ مُ  عضمَ  انَ جْ جَ حَ :  لَ اقَ  ّيِ حَ لُ  بِنْ  هللاِ  دِ بْ ع رِ مِ اعَ   يْ بِ أَ  نْ عَ 

 مْ ھِ نِ ِدیْ  ِفيْ  اوْ قُ رَ تَ فْ اِ  نِ یْ بَ اِكتَ لْ ا  لھْ أَ  نَّ إِ :  الَ قَ  مَسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَّ إِ  : لَ اقفَ  رِ ھْ ظُّ لا ةَ الَ صَ  ىَصلَّ 
 يْ فِ  َھالُّ كُ  ، َواءَ ھْ ألَ ا يْ نِ عْ یَ ، ةً لَّ مِ  نَ یْ عِ بْ سَ وَّ  ثِ الَ ثَ  لَىعَ  قُ رِ تَ فْ تَ سَ   ةَ مَّ ألُ ا هِ ذِ ھَ  نَّ أِ  وَ  ، ةً لَّ مِ  ْینَ عِ بْ سَ  و نِ یْ ثِْنتَ  ىلَ عَ 
 ىرَ َجاتَ یَ  امَ كَ ، ءُ َواھْ ألَ ا كَ لْ تِ  ِھمْ بِ  ىرَ اجَ تَ  مٌ َواقْ أَ  يْ تِ مَّ أُ  يْ فِ  جُ رُ خْ یَ سَ  ھُ نَّ إِ وَ ,  ةُ عَ امَ جَ لْ ا يَ َوھِ  ، ةً دَ حِ اوَ  الَّ إِ  ، رِ انَّ ال

مدحا دمسن)11721(ـ ھُ لَ خَ دَ  إِالَّ  لٌ ِص فْ مَ   الَ وَ  قٌ ِعرْ  ھُ نْ مِ  ىقَ بْ یَ  الَ ، ھِ بِ حِ اصَ بِ  ْلبُ كَ لْ ا                                                                                                    
অথর্ঃ-আব ুআেমর আ�ু�াহ িবন লহুাই েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আমরা মুআ’িবয়া িবন আব ু
সুিফয়ােনর সােথ হ� করলাম, যখন আমরা ম�ায় েপৗঁছলাম তখন িতিন েজাহেরর নামাজ পেড় 
দাঁিড়েয় বলেলন : িন�য় রাসুল�ুািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ িন�য়ই দইু 
আহল ুিকতাব (ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়) তােদর ধেমর্ ৭২িট (বায়াতু্তরিট) দেল-উপদেল িবভ� 
হেয় িগেয়িছল , আর আমার এ উ�ত অিচেরই ৭৩িট (িতয়াতু্তরিট) দেল-উপদেল িবভ� হেব 
অথর্াৎ (৭৩িট) �বৃিত্তসমেূহ িবভ� হেব, একিট বয্ািতত এর �েতয্কিট েদাযেখ থাকেব, আর েসটা 
হে� ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল) ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)। িন�য়ই অিতস�র আমার উ�েতর িভতর উ� �বৃিত্তসমূহ �িতেযািগতার আকাের 
�বািহত হেত থাকেব (সমেবশ হেব) েযমন কুকুর তার সাথীর সােথ সমােবশ হয় বা িমেল। এর 
েকান একিট রগ, না একিট েজাড়া অবিশ� থাকেব যার িভতর এ �বৃিত্ত (মানুেষর েবলায় দল-
উপদল গঠন করার �বৃিত্ত)  �েবশ করেব না । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৭২১১।     
  ি�তীয় হািদস শরীফ 
 

 :لَ افَ  ، مِ لْ عِ لْ ا ابِ ھَ ذَ  انِ وَ أَ  دَ نْ عِ  كَ اذَ وَ  :لَ اقَ  ائً یْ شَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يُّ بِ نَّ ال رَ كَ ذَ :  لَ اقَ  دِ یْ بِ لَ  بِنْ  دِ ایَ زِ  نْ عَ 
 مِ وْ یَ  ىلَ إِ  مْ ھُ اءَ نَبْ أَ  نَاؤُ انَ بْ أَ  ھُ ئُ رِ قْ یُ وَ  انَءَ اْبنَأَ  ھُ ئُ رِ قْ نُ وَ  نَ آرْ قُ الْ  أُ رَ قْ نُ ◌ُ  نُ حْ نَوَ  ْلمُ عِ لْ ا بُ ھَ ذْ یَ  فَ یْ كَ وَ  ، هللاِ  لَ وْ َرسُ  ایَ  : انَلْ قُ 

 وَ  ُھْودُ یَ الْ  سَ یْ لَ  أَوَ  ، ةِ نَیْ دِ مَ الْ بِ  لٍ جُ رَ  ھِ قَ فْ أَ  نْ مِ  كَ ارَ َألُ  تُ نْ كٌ  نْ إِ  ، دِ بِیْ لَ  مَ أُ  نَ بْ ا ایَ  كَ مُّ أُ  كَ تْ لَ كِ ثَ  :الَ قَ  ةِ مَ ااْلِقیَ 
دَ مَ حْ أَ  دُ ْسنَمُ ) 11820( ـ ءٍ يْ شَ بِ  امَ ھِ یْ فِ  امَّ مِ  نَ وْ عُ فِ تَ نْ یَ  الَ فَ  ، لَ یْ جِ نْ اْإلِ  و ةَ رَ وْ التَّ  نَ وْ ؤُ رَ قْ یَ  ىرَ اصَ نَّ لا  

অথর্ঃ-িযয়াদ িবন লািবদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া রালালামা িকছু িবষয় উে�খ কের বলেলন : উহা হে� ইলম বা �ান চেল যাওয়ার সময়, 
িতিন (িযয়াদ িবন লািবদ) বলেলন : আমরা বললাম : ইয়া রাসলুা�ািহ , িকভােব ইলম বা �ান 
চেল যােব অথচ আমরা কুরআন পড়িছ, আমােদর স�ানেদরেক কুরআন পড়াি�, আমােদর স�ােনরা 
তােদর স�ানেদরেক িকয়ামত পযর্� কুরআন পড়ােব ? িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
রালালামা) বলেলন : دِ یْ بِ لَ  أُمَ  نَ ابْ  یَا كَ أُمُّ  كَ تْ لَ ثَكِ    , েতামােক েতা মদীনার অিধক �াণী ফকীহ েলাক 
বেল আমােক জানােনা হেয়েছ, (এতদসেত্তও তুিম এ কথা েকমন কের বলেত পারেল, তুিম িক জান 
না ?) এই ইয়াহিদ ও নাছারারা (�ী�ানেদর)  িক তওরাত ও ইনিজল পড়েছনা, এেত যা আেছ 
তা েথেক েতা তারা িকছুই উপকার িনে� না ।মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৮২০১ । 
তৃতীয় হািদস শরীফ 
 

:  ةُ بَ عْ شُ   لَ اقَ ، مِ لْ عِ لْ ا بِ َذَھا نُ اوَ أَ  اذَ ھَ :  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  لَّىصَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ : الَ قَ  ّيِ رِ اصَ نْ ْألَ ا دِ یْ بِ لَ  نِ ابْ  نْ عَ 
أَ وْ  قَ الَ  : َھذَ ا أَ وَ انُ  اِ نْ قِ طَ اعِ  الْ عِ لم ، فَ قُ ْلتُ  : وَ كَ یْ فَ  ( فِ يْ  رِ وَ ایَ ةٍ  أُ ْخرَ ى "یَ ذْ ھَ بُ  الْ عِ لْ مُ  "،{ 18201} مُ سْ نَدُ  
أَ حْ مَ دَ ) وَ فِ یْ نَا كِ تَ ابُ  هللاِ  نُ عَ لِّمٌ ھُ  أَ بْ نَاءَ نَا وَ یُ عَ لِّ مُ ھُ  أَ بْ نَ اؤُ نَا أَبْ نَاءَ ھُ مْ   (فِ يْ  رِ وَ ایَ ةٍ  أُ ْخرَ ى "إِ لَ ى یَ وْ مِ  الْ قِ یَ امَ ةِ " ، 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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{ 18201} ُمسْ نَدُ  أَ حْ َمدَ ) ، قَ الَ  : ثَ كِ لَ تْ كَ  أُ مُّ كَ  ابْ نَ   لَ بِ یْ دِ  ، مَ ا كُ نْ تُ  أَ حْ سِ بُ كَ  ،إِ الَّ  مِ نْ  أَعْ قَ لِ  أَ ھْ لِ  الْ مَ ِدیْ نَةِ  ، 
ِ  بُ اِكتَ  مْ ھِ یْ فِ  ىارَ صَ نَّ ال وَ   دُ وْ ھُ یَ لْ ا سَ یْ لَ أَ   مْ ھِ یْ فِ  ىَصارَ النَّ  وَ   دُ ُھوْ یَ لْ ا سَ یْ لَ أَ  : لَ اقَ  وْ أَ :  ةُ بَ عْ شُ   لَ اقَ  ؟ ىالَ عَ تَ  �َّ

دَ مَ حْ أَ  دُ نَ سْ مُ  )20281( ـ ءٍ يْ شَ بِ  ھُ نْ مِ   اوُ عُ فِ تَ نْ یَ  مْ لَ  ثُمَّ   ، لَ یْ ْنجِ ْإلِ ا و ةَ رَ وْ تَّ ال  
অথর্ঃ- ইবন ুলািবদ আল-আনসারী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া রালালামা বেলেছন :  এটা হে� ইলম বা �ান চেল যাওয়ার সময়, শবা 
(রািদআ�াহ আনহ) বলেলন : অথবা িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া রালালামা) বলেলন : 
এটা হে� ইলম বা �ান িবচুয্িত হেয় যাওয়ার সময়, আিম বললাম : িকভােব (অনয্ বণর্নায় 
“িকভােব ইলম বা �ান চেল যােব”, মুসনাদ ু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৮২০১ ) অথচ 
আমােদর মােঝ আ�াহর িকতাব(কুরআন) রেয়েছ, আমরা আমােদর স�ানেদরেক উহা িশখাি�, 
আমােদর স�ােনরা উহা তােদর স�ানেদরেক িশখােব,   (অনয্ বণর্নায় “িকয়ামত পযর্� 
পড়ােব ” ,মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৮২০১ , ) িতিন (রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সালালামা) বলেলন : دِ یْ بِ لَ  نَ بْ ا كَ مُّ أُ  كَ تْ لَ كِ ثَ    , আিম েতামােক েতা মদীনার অিধক বিু�মান মেন 
কির, (এতদসেত্তও তুিম এ কথা েকমন কের বলেত পারেল, তুিম িক জান না ?) ইয়াহিদ ও 
নাছারােদর (�ী�ানেদর)  মােঝ আ�াহর িকতাব রেয়েছ, শবা (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন : 
অথবা িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া রালালামা) বলেলন : ইয়াহিদ ও নাছারােদর(�ী�ানেদর)  
মােঝ িক তওরাত ও ইনিজল েনই, অত;পর তারা েতা  তা েথেক িকছুই উপকার েনয় িন । 
মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৮২০২ ।                                        
 
 এর পিরচয় ” পেবর্ �থম পাঁচিট ( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) مَ عْ رِ فَ ةُ  أَ ھْ لِ  السُّ نَّ ةِ  َواْلجَ مَ اعَ ةِ "
হািদস শরীেফ বিণর্ত “আমার উ�ত ৭৩িট দল-উপদেল িবভ� হেব, একিট দল জা�ােত যােব আর  
সবগেলা দলই েদাযেখ যােব, েসই জা�াতী দলিট হে�  ُالْ جَ مَ اَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল” মেমর্ ভিবষয্�ানী  ও 
স�ম হািদস শরীেফ বিণর্ত “ েতামরা অবশয্ই েতামােদর পবূর্বত�েদর [ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র]  
িনয়েমর উপর এক জতুার সােথ অনয্ জতুার সামনা-সামিন অব�ার নয্ায় (পূবর্বত�েদর হবহ 
আদেশর্র উপর) চলােফরা করেব। েতামরা পবূর্বত�েদর িনয়মেক তােদর মতই ধের রাখেব । যিদ 
তারা এক িবঘৎ, পযর্ায়�েম এক হাত,এক গজ কের তােদর  িনয়মেক ধের রােখ েতামরাও 
েতমিনভােব পবূর্বত�েদর িনয়মেক ধের রাখেব” 45 মেমর্ ভিবষয্�াণী অনযূায়ী এবং উপসংহাের বিণর্ত 
উপেরা� িতনিট হািদস শরীেফর আেলােক এ কথা বুঝা েগল েয,  সারা িবে� িবেশষকের 
বাংলােদেশ  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � কু-�বৃিত্তর অনসূারী কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম উলামাগণ 
কু-�বৃিত্তর বশবত� হেয় ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন- অনকুরেন 
মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ ((এমনিক  অনধুাবন করন উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-
উপদলগেলার মত)) ইসলােমর নােমর সােথ বা বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন 
ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠন করায় 

                                                 
 لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ، ولنأخذن بمثل أخذھم إن شبراً  فشبراً   ، وإن ذراعاً  فذراعاً  ،وإن باعاً  فباعاً  " ) 45
" 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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উপের বিণর্ত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ভিবষয্�াণীই 
এখন সিতয্ই বা�বািয়ত হেয়েছ।  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  ভিবষয্�াণীর িব�ািরত বণর্নাঃ 
সারা িবে� েয েকান  ইসলািম মাদরাসা, ইসলািম �িত�ান এবংইসলািম কেলজ ও িব�িবদয্ালয়সমেূহ 
পিব� কুরআন, এর তাফসীর ও উসলুতুতাফসীর, হািদস শরীফ , এর উসলুলু হািদস এবং িফকহ 
ও এর উসলুলু িফকহ স�িকর্ ত ইলম বা �ান িশ�াদান চলেছ এবং িকয়ামত পযর্� চলেব”। িক� 
পিব� কুরআন, হািদস শরীফ , এবং িফকহ স�িকর্ ত ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ 
িকয়ামত পযর্� অবয্াহত থাকা সে�ও �� হল ( ملعِ لْ ا اعِ طَ قِ نْ اِ  وْ أَ   مِ لْ عِ الْ  ابِ ھَ ذَ  ) “ ইলম বা �ান চেল 
যােব অথবা ইলম বা �ান িবচুয্িত ঘটেব ” িবষয়িট িক এবং েকান িবষেয়র ইলম বা �ান চেল 
যােব  অথবা েকান িবষেয়র ইলম বা �ান িবচুয্িত ঘটেব ? 
অনুসি�ৎস ুমলূক বা গেবষণামলূক উত্তর এই েয, িকয়ামত পযর্� পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ 
স�িকর্ ত ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ পণূর্ভােবই বহাল থাকেব । ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািত�েয়র নয্ায়  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলমগেণর মন েথেক শধমুা� দিুট ইলম 
বা �ান চেল যােব বা িবচুয্িত ঘটেব ।                                                                                                              
আর ঐ দিুট ইলম বা �ান হে�                                                                                                         
(১ ) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয়  একমা� েবেহ�ী দল   "  ِأَ ھْ لِ  السُّ نَّ ةِ   وَ الْ جَ مَ اَعة(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) স�েকর্  
ইলম বা �ান,েয েকান ইসলািম দেলর নাম দল"  ِأَ ھْ لِ  السُّ نَّ ةِ  وَ الْ جَ مَ اعَ ة(আহল�ু�ুাত ওআল 
জামাআত)নােম নাম রাখেত হেব মেমর্ �ান,  َةِ عَ امَ جَ لْ او " ةِ نَّ سُّ لا لِ ھْ أَ    " (আহল�ু�ুাত ওআল 
জামাআত) নােম দলিট ছাড়া অনয্ েকান ইসলািম দল করা যােবনা, �চার করা যােবনা মেমর্ �ান, 

" ةِ عَ امَ جَ لْ اوَ  ةِ نَّ سُّ لا لِ ھْ أَ    " (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)নােম দলিট ছাড়া অনয্ েকান ইসলািম 
দেলর সদসয্ হওয়া যােবনা মেমর্ �ান ।                                                                                            
(২) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম  “ মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) স�েকর্  ইলম বা �ান >> 42

46                                            

                                                 
46  মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ)     স�েকর্  ইলম বা �ান নামক 
িবষয়িটর স�সািরত অথর্, ভাব ও মমর্ঃ  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত46(Footnote)  আইন বিহভূর্ ত, 46 (Footnote) 
ঐি�ক িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�ি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 ل 
 ,তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহ] অি��শীল  (আরযালুল কুরিন) " الْ قُ رُ وْ نِ "
�কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন 
ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয় (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- " 

نَ وْ مُ لَ عْ تَ الَ امَ  قُ لُ خْ یَ وَ   " (অথর্ঃ - ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছুরা 
নহল, আয়াত নং -৮) স�েকর্  ফরজ-হারাম-িন�নীয় িবদআ’ত বলার অিধকার একমা� মহান আ�াহ 
তাআ’লা এবং তাঁর রাসুলসা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বয্তীত  েকান মুসিলম মানুেষরই েনই মেমর্ �ান 

।(“ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নাম” এবং ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
( �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْألُ أ )     এর িব�ািরত িববরণ ও বয্াখয্া, প�ৃা নং-২৫৬ ��বয্)                                         



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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এ দিুট ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ স�েকর্ ই বতর্ মান কােলর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " 
( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ খবুই উদাসীন । অথচ এ দিুট ইলম বা �ান স�েকর্  িশ�াদান ও িশ�া 
�হণ না থাকায় ইসলােমর যাবতীয় আেদশ-িনেষধ স�েকর্  িশ�াদান, িশ�া �হণ ও বা�বায়ন করা 
সেত্তও   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ ইয়াহিদ ও নাসারােদর (�ী�ান)  মত   َنَ وْ لٌّ اض  
তথা পথ�� হেয় যাে� ।এ জেনয্ই ইয়াহিদ ও নাছারােদর(�ী�ানেদর)  মােঝ তওরাত ও ইনিজল 
িকতাব থাকা সেত্তও তারা উপেরা� দিুট ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ েথেক উদাসীন 
থাকায় তারা েযমন তওরাত ও ইনিজল িকতাব েথেক উপকার লাভ করেত পাের িন িঠক েতমিন 

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণও উপেরা� দিুট ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ 
েথেক িবি�� ও উদাসীন হেয় িকয়ামত পযর্� পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ স�িকর্ ত সম� ইলম 
বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ পণূর্ভােবই বহাল রাখেলও তারা ইয়াহিদ ও নাছারােদর(�ী�ানেদর) 
মত কুরআন েথেক েকান উপকার লাভ করেত পারেব না ।বরং তারা  َنَ وْ لٌّ اض   তথা পথ�� হেয় 
েদাযেখ �েবশ করেব ।                                                                        
িস�া�ঃ মহান আ�াহ তাআ’লার আিদ� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় দেলর একমা� নাম হে�   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  নােম দল। (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
 
 

ِ  جَ مِ یْ عً ا وَ  الَ  تَ فَ رَّ قُ وْ ا "  অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয়) " وَ اعْ تَ ِص مُ وْ ا بِ َحبْ لِ  �َّ
আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এর 
বয্াখয্া  । 

সচুনাঃ  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  ( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) দলিটর  নাম করেণর উৎস স�েকর্   
অথবা " لِ بْ حَ بِ  اوْ مُ ِص ْعتَ َوا  ِ اوْ قُ رَّ فَ تَ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ  " (অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� 
হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”) আয়তিটর বয্খয্া িনে�    বিণর্ত 
হািদসসমেূহর  উপর িভিত্তকের িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হল।                                                                                                                                        
অেনেকর মেন �ে�র উে�ক হেত পাের েয, মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেনর  উপের বিণর্ত 
সরুা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এ মিুমন- মসুিলমগণেক দেল-উপদেল িবভ� হেত িনেষধ 
কেরেছন । তা হেল  ْةُ اعَ مَ جَ ال (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھْ 
ওআল জামাআ’ত)ও েতা একিট দল । এ দেলর নামিট েকাথা েথেক আসল  ।                                                                                              
“দেল-উপদেল িবভ� হওযা িনিষ�” েথেক এ কথা �মািণত হয় েয,  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা ةُ اعَ مَ جَ لْ ا ও একিট দল হওয়ায়(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ   
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  নােম দল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 
গঠনও িনিষ� হেব । আসেল তা নয় ! আসল কথা হে�, উপের বিণর্ত পিব� কুরআন ও িনে� 
বিণর্ত হািদস শরীেফর কতগেলা বাণীর  ভাষয্ অনযূায়ী  েয েকান দেলর নামই ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল নাম 
করণ করা �েতয্ক মসুিলম মানুেষর  উপর ফরজ ।  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

 নােম দল নাম করণ ছাড়া ইসলােমর নােম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا
বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম 
((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) 
অনয্ েয েকান নােম দল-উপদল  গঠন করা ইসলািম শরীয়েত হারাম । িনে� এর িব�ািরত 
িববরণ েদয়া হল । কারণ, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাই  
ِ  لِ بْ حَ بِ  اوْ مُ ِص تَ عْ اوَ  " اوْ قُ رَّ فَ تَ  الَ  وَ  اْیعً مِ جَ  �َّ  " (অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় 
আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সরুা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এর 
িনেদর্শ েমাতােবক মহান আ�াহ  তাআ’লার প� হেত ওহী�া� হেয়ই ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� 
একিট েবেহ� দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দল �বতর্ ন কের েগেছন।                                                           
মহান আ�াহ  তাআ’লার প� হেত ওহী�া� হেয়ই ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ� দল 

ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
নােম দল �বতর্ ন কের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতিন 
তাঁর ি�য় উ�তেক  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দল করেত িনেদর্শ িদেয়েছন । আিম এখােন  আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ০৩ (িতনিট ) হািদস শরীফ উে�খ কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  নােম (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
দল নামকরন কের দল করা  স�েকর্  িব�ািরত বণর্না কেরিছ ।                                                                                                             
�থম হািদস শরীফ খানা এই-- 

 نَّ ھِ بِ  ىْ نِ رَ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ "  : لَ اقَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ ال نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يِعرِ شْ ْألَ ا ثِ رِ الحَ ا نِ عَ 
 نْ مِ  مِ الَ سْ اإلِ  ةَ قَ ِربْ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  رٍ بْ شِ  دَ یْ قِ  ةَ اعَ مَ اْلجَ  َرقَ افَ  نْ مِ  ھُ نَّ اِ فَ  ةُ اعَ مَ جَ لْ او ةُ رَ جْ ھِ لْ وا دُ اھَ جِ لْ ا وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ السَّ 
ِ  ا لُ ُسوْ رَ  ایَ  لٌ جُ رَ  لَ اقَ فَ  ـ مَ نَّ ھَ جَ  اثَ جُ  نْ مِ  ھُ فَإِنَّ  ةِ یَّ لِ اھِ جَ اتلْ  ىوَ عْ دَ  ىعَ دَّ اِ  نْ مَ وَ  ِجعَ رْ یَ  أَنْ  الَّ إِ  ھِ قِ نُ عُ   ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  �َّ
ِ  ىوَ عَ دَ بِ  اوعُ ادْ فَ  امَ وصَ  ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  لَ اقَ  مَ اصَ و ِ  د ابَ عِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ ال نَ یْ ِلمِ سْ مُ لْ ا مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ لَّ ا �َّ  نسن " �َّ

3672( -ِذيمِ رْ تّ لا                                                                                                                  
(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.  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
দলব� হেয় থাকেত  । অতএব, েয েকহ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক  ْةقَ رْ فُ ال  
(ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয়) িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা ةقَ رْ فُ الْ  নােম দলিট  েথেক (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ مَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ   
(ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগেল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর 
ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস (পনূরায় তওবা কের) িফের আসেল আসেত পারেব । তেব 
েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর পাথেরর (জাহা�ােমর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ই�েনর/অিধবাসীর) অ�ভূর্ � । অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসলুা�াহ , যিদ েস নামাজ 
পেড়, েরাজা রােখ তবওু,   নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, নামাজ পড়েল এবং 
েরাজা রাখেলও (জাহা�ােমর পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর><অিধবাসীর> অ�ভূর্ �) । তাই, 
েতামরা “আ�াহর আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক  মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত 
কেরেছন েহ আ�াহর বা�াগণ”, সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩।                                                                         
ি�তীয় হািদস শরীফ খানা এই-- 

 ىْ نِ رَ مَ أَ  تٍ امَ لِ كَ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ   الأ"   مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ  : القَ  يِعرِ شْ ْألَ ا ثِ رِ احَ لا نِ عَ 
 نَ مِ  جَ َخرَ  نْ فَمَ  ، هللا لِ یْ بِ سَ  يْ فِ  دُ اھَ جِ لْ او  ةُ رَ جْ ھِ الْ  وَ  ةُ عَ الطَّ ا وَ  عُ مْ سَّ ال ،و  ةُ عَ امَ جَ لْ ا ؟ ِھنَّ بِ   َوَجلَّ  َعزَّ  ّ�ُ 

 ءِ اثَ جُ  نْ مِ  ھُ نَّ فَإِ  ةِ اِھِلیَّ جَ اتلْ  ىوَ عْ دَ بِ  اعَ دَّ  نْ مَ وَ  عَ جِ رْ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ سِ أْ رَ  نْ مِ  مِ الَ سْ إلِ ا ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  ْبرٍ شِ  دَ یْ قِ  ةَ اعَ مَ جَ لْ ا
ِ  ا لُ وْ سُ رَ  یَا : لٌ َرجُ  الَ قَ  " مَ نَّ َجھَ   ىوَ عَ دَ بِ  اوعُ دْ ا  ،ىلَّ صَ و  مَ َصا  نْ َوإِ  "  لَ اقَ  ؟ ىلَّ صَ و  امَ صَ   نْ إِ وَ  �َّ

 ِ ِ  د ابَ عِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ ال نَ یْ مِ لِ سْ اْلمُ  مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ الَّ  �َّ انيربلطل الكبیر مالمعج يف ) )3533("" �َّ   (অথর্ঃ-
হািরছুল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: সাবধান! আিম িক েতামােদরেক পাঁচিট  বাণী (িবষেয়র) আেদশ করব না 
েয গেলার িবষেয় আ�াহ  আযয্া ওয়া জা�া আমােক আেদশ িদেয়েছন? ১.  আল আল-আল-
জামাআ’ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত   َةُ عَ َمااْلج  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 

 নােম দলনােম দলব� হেয় থাকেত, ২. শনা (শনেত) (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ 
৩.আনগূতয্ করা (মানেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত)  ৫. আ�াহর পেথ িজহাদ করা 
(িজহাদ করেত). ।অতএব, েয েকহ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান েকহ  ْاَعةُ مَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল দল তথা  নােম দল (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ 
েথেক বািহর হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস 
(পনূরায় তওবা কের ) িফের আসেল আসেত পারেব । তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন 
আহবান” 47 জানাল েস  জাহা�ােমর পাথেরর (জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভূর্ � । অতপর, একজন 

                                                 

47 “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” বাকয্িটর বয্াখয্াঃ    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة   (আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক   ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় হউক অথবা 

নােম দলিটর অ�ভূর্(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ  � আেছন বা সমথর্ন করেছন মেমর্ 
দাবী কের হউক  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   (আরযালুল কুরিন)  তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� েকান মুসিলম মানুষ িনেজর িদেক, িনজ কতৃর্ ক গিঠত তার িনজ� দেলর 
িদেক, িনজ েগা� বা বংেশর িদেক এবং ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম গিঠত িবিভ� দল-উপদেলর আহবান করেল তাঁর এ 
আহবান হে� “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” এবং “কুফুরীর িনদশর্ন ” । এরপ ৈবিশে�র অিধকারী 
মুসিলম মানুষিটর মৃতুয্ হেব  “জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্ । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার একিট দীঘর্ হািদস শরীেফর বাণীর একিট খ� অংশ হে� এর �মাণ ।                                                                                                                              
হািদস শরীফ খানা হে� এই--------------------------------------------------  

 دُ نَ سْ مُ  ـ ةً یَّ لِ ھِ اجَ  ةً ْیتَ مِ  تُ وْ مُ یَ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ عَ امَ جَ لْ ا قُ رِ افَ مُ  وَ ھُ وَ  تَ امَ  نْ مَ :  لُ وقُ یَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نْ مِ  تُ عْ مِ سَ  : لَ اقَ  رَ مَ عُ  نُ بْ اِ  نْ عَ 
)3456( دَ مَ حْ أَ                                                                                                                                                                     

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : েয েকহই  েকহ  ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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েলাক বলল, ইয়া রাসলুা�াহ , যিদ েস েরাজা রােখ এবং, নামাজ পেড় তবওু,   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” 48 কর, িযিন 
েতামােদরেক  মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন” । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী, হািদস 
শরীফ নং-৩৩৫৩ ।                                                                                                            
তৃতীয় হািদস শরীফ খানা হে� এই-    

  ّ�ُ  ىْ نِ رَ مَ أَ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ   أال "  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ َرسُ  لَ اقَ فَ  : القَ  يرِ عِ شْ اْألَ  ثِ رِ احَ لا نِ عَ 
 دَ قِیْ  ةَ عَ امَ جَ لْ ا نَ مِ  جَ رَ خَ  نْ مَ  ھُ نّ إِ فَ  ، هللا لِ یْ بِ سَ  يْ فِ  دُ اھَ جِ لْ وا  ةُ رَ جْ ھِ الْ  وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ السَّ  ،و  ةُ عَ امَ جَ لْ ابِ  ؟ نَّ ھِ بِ 

 اولاقَ "  مَ نَّ َجھَ  اءِ ثَ جُ  نْ مِ  وھُ فَ  ةِ یَّ لِ ھِ اجَ تلْ ا ىوَ عْ دَ بِ  ادَّعَ  نْ َومَ   ،عجِ رْ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ قِ نُ عُ  نْ مِ  مِ الَ سْ إلِ ا ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَقَ  رٍ بْ شِ 
ِ  ا  لُ وْ َرسُ  ایَ  :    ، مٌ لِ سْ مُ  ھُ نَّ أَ  مَ عَ زَ وَ  ،ىلَّ صَ  نإِ  و  مَ َصا  نْ إِ وَ  " : لَ اقَ  ؟ لَّىوصَ   مَ اصَ   نْ إِ وَ   ، �َّ
َ بِ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ الْ  اوعُ دْ افَ  ِ  د اِعبَ  ْینَ نِ مِ ؤْ مُ لا نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا  لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  هللاُ   مْ ھُ  امَّ سَ  امَ بِ ، مْ ِءھِ امَ سْ أ  ـ لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  �َّ

دَ ْخمَ أَ  دِ نَسْ مُ  يف)  )97801 ، 43417"(                                                                                    
(অথর্ঃ-হািরছুল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: আিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ করব েয গেলার িবষেয় 
আ�াহ আমােক আেদশ িদেয়েছন? ১.  আল -জামাআ'ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত 
অথর্াৎ“ ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত” , ২. শনা (শনেত) ৩.আনগূতয্ করা (মানেত) 
৪. িহজরত করা (িহজরত করেত)  ৫. আ�াহর পেথ িজহাদ করা (িজহাদ করেত). । অতএব, 
েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান েকহ   ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 

নােম দল েথেক বািহর হেয় েগল েস তার গদর্(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ান 
েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস (পনূরায় তওবা কের ) িফের আসেল 
আসেত পারেব। তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর স�ার 
(জাহা�ােমর অিধবাসীর) অ�ভূর্ � । অতপর, তাঁরা বলেলন, ইয়া রাসলুা�াহ , যিদ েস েরাজা 
রােখ এবং, নামাজ পেড় ।আর েস ধারণা কের েয, েস মসুিলম,   অতএব, েতামরা মসুলমানেদর 
েক তােদর নােম আহবান কর, িযিন েতামােদরেক  মসুিলম-মুিমন নােম অিভিহত কেরেছন, েহ 
আ�াহর বা�ারা”, মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮০৭৯ +১৭৪৪৩ ।                                   
চতুথর্ হািদস শরীফ খানা হে� এই-                                            

                                                                                                                                   
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) দলিট  েথেক   قَةرْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় 
মৃতুয্ বরণ করেব েস জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্েত মৃতুয্ বরণ করেব । মুসনাদ ুআহমদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৬৫৩৪।  

48  “আ�াহর আহবােন আহবান” বাকয্িটর বয্াখয্াঃ মুিমন-মুসিলম মাে�ই িযিন ইসলাম ধেমর্র উপর আেছন 
মেমর্ দাবী কেরন উপেরা� হািদস শরীফগেলার ভাষয্ অনূযায়ী অবশয্ই আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ� দল     
 নােম দলিটর িদেক তার আহবান করা হে� “আ�াহর (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) أَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  
আহবােন আহবান” এবং “ দঢ়ৃ ঈমােনর ল�ণ ”।                                         
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 نْ أَ  ىْ نِ رَ مَ أَ  لَّ َوجَ  زَّ عَ  هللاَ  نَّ إِ :  لَ اقَ  ، مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ، ّيِ رِ عَ شْ ألَ ا كالِ مَ  يْ بِ أَ  نْ عَ  
 مْ لَ  ٍس زْ قَ  دَ یْ قِ  ةَ اعَ مَ جَ لْ ا قَ رَ افَ  نْ مِ  نْ مَ فَ  ، ةُ رَ جْ ھِ لْ ا وَ  اَعةُ طَّ لا وَ  عُ مْ لسَّ ا و ادِ ھَ ْلجِ ابَ   مْ كُ یْ لَ عَ : تٍ امَ لِ كَ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ 

يرانبطلل ریبكلا مجعملا في )) 0933"(  "ـ رِ انَّ لا ْودُ قُ وَ  مْ ھُ  كَ ئِ لَ وأُ  وَ  ، امٌ یَ ِص  ال و ةٌ الَ صَ  لْ بَ قْ تُ                                                                                        
(অথর্ঃ- আিব মািলিকল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া েতামােদরেক পাঁচিট বাণী (িবষয়) 
আেদশ করেত আমােক িনেদর্শ কেরেছন । ১. িজহাদ করেত, ২.শনেত ৩. আনগূতয্ করেত ৪. 
িহজরত করেত ৫. যারা ধনুক পিরমান ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

ةقَ رْ فُ لْ ا  নােম দল েথেক (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় 
দেল-উপদেল িবভ� হেয় যায় তােদর নামাজ-েরাজা কবলু হেব না এবং তারা েদাযেখর ই�ন, 
আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৯০ ।                                                                                                                            
উপেরা� হািদস শরীফসমেূহর �থম হািদস শরীফ খানার ৫ নং িবষয়িটেত এবং  ি�তীয় ও তৃতীয় 
হািদস শরীফ খানার ১ নং িবষয়িটেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় থাকেত িনেদর্শ কেরেছন ।                                                                         
প�ম হািদস শরীফ খানা এই-                                                                                                    

 إنھا م،ث مھتعامجو مالسإلا ةدحاو ةقرف الإ ةلضا اكلھ ةقرف ینعبس سىمو ىلع قتافتر ئلارإس ينب نأ إال"
 مث ماعتھمجو مالسإلا ةدحاو قةرف إال ةلاض اھلك ةقرف نعیسب و دىحإ ىعل ممری نبا ىسیع ىلع تقترفا
 في)  )81413(" تھمعماوج مالساإل ةدواح إال رانلا فى اھلك ةقرف نعیبس و نیتناث ىلع نونتكو مكإن

.يناربللط ریكبلا معجمال                                                   
 অথর্ঃ-  িক� বনী ঈসরাইলরা মসুার উপর ৭০িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট 
িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই ( لةاض ) ��, তা হে� (মিু��া� একিট দল 
হে� ) مھتعامجو مالسإلا  (ইসলাম ও তােদর  ْةُ عَ َماجَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

 নােম দল, আর তারা ঈসা ইবেন মিরয়েমর  উপর ৭০িট(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا
িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা বা দলই ( ةلاض ) 
পথ �� , আর তা হে� (মিু��া� একিট দল হে�)  مھاعتمجو المساإل (ইসলাম ও তােদর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা   ,নােম দল(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
আর িন�য়ই  েতামরাও  ৭২িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় যােব, একিট িফরকা -দল বয্তীত 
�েতয্কিট িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা হে� (মুি��া� একিট দল হে�)   

مھتاعجمو مالسإلا (ইসলাম ও তােদর  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا ْھلُ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল।আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-১৩৪৮১।                                                                                                                             
উপেরা� চারখানা হািদস শরীেফই এই কথা বলা হেয়েছ েয,  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা -নােম  দল েখেক িবি�� হেয় দেল (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
উদেল িবভ� হেয় েগেল েস তার গদর্ ান েথেক  مِ الَ سْ إلِ ا  (ইসলাম) সিরেয় িদল ।                                   
(১) যিদ দেল-উপদেল িবভ� েকান মসুিলম مِ الَ سْ إلِ ا  (ইসলাম) েথেক সিরেয় যায় তা হেল েস 
তখন িক থােক ?                                                                                                               
(২) েস মসুিলমিট িক তখন মসুিলম থােক?  না, মসুিলম থােকনা ।                                                  
(৩) যিদ েস তখন মুসিলম না থােক তা হেল তার তখনকার নামাজ, েরাজা, হ� এবং 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

167 

জাকাতসহ অনয্ানয্ সৎকমর্গেলা িক তার েকান উপকাের বা কােজ আসেব? না, েকান উপকাের বা 
কােজ আসেব না ।                                                                                                          
কারণ, مِ الَ سْ إلِ ا  (ইসলাম) হে� উদাহরণ�রপ মানেুষর বসবাসেযাগয্ একিট ঘেরর চাল বা একিট 
িবি�ং এর ছােদর মত ধমর্নামক ঘেরর চাল বা িবি�ং এর ছাদসরপ । েযমন আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ 

 لَھَ إِ  الَ  نْ أَ  ةِ دَ اھَ شَ  : ٍس مْ خَ  ىلَ عَ  مُ الَ سْ ْإلِ ا يَ نِ بُ "  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ ُسوْ رَ  الَ قَ  : لَ اقَ  رَ مَ عُ  نِ ابْ  نْ عَ 
+ اِريخَ بُ لا )8("  نَ اضَ مَ رَ  مِ وْ صَ وَ  ّجِ اْلحَ  وَ  ةِ اكَ زَّ لا تَاءِ یْ إِ  وَ  ةِ الَ لصَّ ا مِ اإِقَ  وَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ادً مَّ حَ مُ  نَّ أَ  وَ  هللاُ  الَّ إِ 

)12( ملسالم                                                         
অথর্ঃ- হযরত ইবন ুওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন, রাসুল�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: ইসলাম পাঁচিট িবষয় বা পাঁচিট িপলার বা �ে�র উপর �িতি�ত। 
১. সা�য্ েদওয়া েয, িন�য়ই আ�াহ ছাড়া উপাসয্ েনই এবং মহুা�াদ আ�াহর রাসলু ২. নামাজ 
�িতি�ত করা ৩. যাকাৎ েদওয়া ৪. হ� আদায় করা ৫. রমজােনর েরা পালন করা ।বখুারী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮, মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১ ।                                                                   
উপের বিণর্ত হািদস শরীেফর ভাষয্ অনযূায়ী ইসলাম ধমর্ হে� মসুিলম মানেুষর জনয্ েদাযেখর 
আগন েথেক র�া পাওয়ার ঘর বা িবি�ং�রপ । আর  ِاإلِ سْ الَ م (ইসলাম) হে� উ� ঘর বা 
িবি�ং এর ছাদ�রপ । ঈমান, নামাজ, যাকাত, হ� ও েরাজা হে�  ِاإلِ سْ الَ م (ইসলাম)নামক ছােদর 
পাঁচিট িপলার বা �� ।  এই  ِاإلِ سْ الَ م (ইসলাম) নামক ছােদর ছায়া তেলই মসুিলম মানষু শাি�েত 
বসবাস কের । অতএব, েকান ঘেরর চাল বা েকান িবি�ং এর ছাদ যিদ না থােক বা েভে� যায় 
অথবা ঘিুনর্ঝের উিড়েয় িনেয় যায় আর যিদ উ� চাল বা ছাদ েমরামত করা না হয় তা হেল 
ঘেরর থাম বা �� এবং িবি�ং এর িপলার বা �� থাকাসে�ও উ� ঘের বা িবি�ং এ েকান 
েলাক বসবাস করেব িক? না, কখেনা না, কি�নকােলও নয়। েতমিনভােব েকান েলােকর  ِاإلِ سْ الَ م 
(ইসলাম) থাকেল েস মসুিলম । আর মসুিলমনামধারী েকান েলােকর  ِاإلِ سْ الَ م (ইসলাম) না থাকেল 
উ� েলােকর ঈমান,নামাজ,যাকাত,হ� ও েরাজানামক িপলার বা �� থাকাসে�ও  ِاإلِ سْ الَ م 
(ইসলাম)নামক ছাদ বা চাল না থাকায় উ� মসুিলমনামধারী েলাকিট তখন মসুিলম থাকেব না । 
বরং তখন উ� মসুিলমনামধারী েলাকিট অমসুিলম িহেসেব গণয্ হেব ।                                                                                                                                        
েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উপের বিণর্ত চারিট 
হািদস শরীেফই এই কথা বেলেছন েয, ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 

 �নােম দল েখেক িবি�� হেয় দেল-উদেল িবভ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا
মসুিলমনামধারী েকান েলাক নামাজ,েরাজা আদায়সহ যিদ ধারণা কের েয েস মসুিলম, তথািপও েস 
মসুিলম নয় বরং েস অমসুিলম এবং তার নামাজ-েরাজা কবলু হেব না ।  [ তেব, উপেরা� 
হািদস শরীেফই আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় 
উ�তেক মানব গিঠত সকল দল-উপদল তয্াগ কের  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা 
 নােম দলব� হেয় তওবা কের  পনুরায় (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  أَ ھْ لُ  السُّ نَّةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  
এই  ِاإلِ سْ الَ م (ইসলাম)নামক ছােদর ছায়া তেল িফের আসেত বা �তয্াবতর্ ন করেত তাঁর ি�য় 
উ�েতর জেনয্ একিট option বা সেুযাগ েরেখ েগেছন । ইে�  করেল তাঁর েসই উ�তিট এই 
option বা সেুযাগিট �হণ করেত পাের বা কােজ লাগােত পাের ।]                                                                                                                                      
উপেরা� প�ম হািদস শরীফখানা েথেক এই কথা বঝুা েগল েয,  مالسإلا  (ইসলাম) এবং  َلُ ھْ أ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 পর�র (এেক অপেরর সােথ) উৎে�াতভােব (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا
জিড়ত । েযখােন  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)নােম দল েনই েসখােন 

مسالإلا  (ইসলাম)ও েনই । েযখেন مالسإلا  (ইসলাম) েনই েসখােন মসুিলমও েনই । অতএব, েয 
বয্াি� উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনযূায়ী িনজ দেলর নাম  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھ    
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) নাম রােখনা, িনেজেক �কােশয্  ََعةِ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ    
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) নােম দলিটর অনসূারী িহেসেব েঘাষণা েদয় না েস মসুিলম নেহ।  
েস হে� ( لٌّ اض ) �� ও অমুসিলম ।                                                                                                                                          
তাই,    ْاَعةُ َجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিট আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমাে� একিট েবেহ�ী দল হওয়ায় এ দলিটই হক দল বা সতয্ ও 
সিঠক এবং আইিন তথা শরীয়তী দল । ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী ” 
অিত�া� হওয়ার পর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত 
ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� েবেহ�ী দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা --------- 

َعةِ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ      (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল ছাড়া  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" "(আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” শর েথেকই   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম 
উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((মসুিলম 
িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) িবদয্মান 
সকল দল মানব রিচত দল হওয়ায় /মানব গিঠত দল হওয়ায় েসগেলা বািতল ও �া� দল।  َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ الْ   (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” শর েথেকই  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল 
কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � কতক 
িনকৃ� মসুিলম হয়ত বলেত পােরন, হািদস শরীেফেতা   َةُ عَ امَ اْلج (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  নােম দল  করেত বলা হেয়েছ এবং ( আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  َعةِ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা   َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দল না করেল এর অশভ পিরণিত ও করণ অব�ার বণর্না আেছ । িক� ((উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) সব দল-উপদল তয্াগ করেতেতা বলা হয়িন । হা ! 
সব দল-উপদল তয্াগ করেত হেব মেমর্ এর উত্তর েপেত অ� �ে�র  ১৫৭ পৃ�ায় বিণর্ত ৮ নং ও 
৯ নং দইুখানা হািদস শরীেফর খ� বাকয্ িনে�  উ�ৃিত িহেসেব এখােন উে�খ করা হল যা 
অধয্য়ন করেল সব দল-উপদল তয্াগ করেত হেব মেমর্ সিঠক উত্তর পাওয়া যােব ।                                                                                                                   
(৮ নং)  হািদস শরীফখানার খ� বাকয্িটেত বিণর্ত>>( َھالَّ كُ  قَ رَ فِ لْ ا كَ لْ تِ  لْ اْعتَزِ فَ  *                                
অথর্ঃ-\ “তুিম সব দল-উপদলগেলা 49 তয্াগ কর” << বাণী েমাতােবক ইসলােমর নােম েয েকান 
দল-উপদল গঠন করা হারাম এবং (৯ নং)  হািদস শরীফখানার খ� বাকয্িটেত বিণর্ত>> (  انَأَ 

                                                 
 নােম দলিট ছাড়া  ইসলােমর নােম বা ইসলাম (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  << 49
ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত 
িভ� িভ� নােম গিঠত সব দল-উপদল ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম গিঠত সব দল-উপদল))<< 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 অথর্ঃআিম েতামােদরেক * ةُ عَ اَجمَ لْ او ةُ رَ جْ ھِ لْ وا دُ اھَ جِ لْ ا وَ  ةُ عَ اطَّ ال وَ  عُ مْ سَّ لا نَّ ھِ بِ  َرنِىْ مَ أَ  ّ�ُ  ْمٍس خَ بِ  مْ كُ ُمرُ آَ 
পাঁচিট িবষেয়র আেদশ করিছ, আ�াহ  [ তাআ’লা ] আমােক ঐগেলার  আেদশ িদেয়েছন, ১. 
শনা (শনেত) ২.আনগূতয্ করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা 
(িহজরত করেত) ৫.“  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ َماَعة  
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত”)<< বাণীর ৫ নং �িমেক 
বিণর্ত িবষয় েমাতােবক    ِأَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ َجمَ اعَ ة  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট 
করা ও মানা ফরজ । মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।                                                                                                              

 আহলু��ুাত ওআল)  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ    দল তথা(আল-জামাআ’ত) "الْ جَ مَ اعَ ةُ 
জামাআত )নােম  দলিটর  নাম করেণর উৎস স�েকর্   িনে� িব�ািরত 
আেলাচনাঃ 

সচূনাঃ পি� কুরআেনর সুরা আল ইমরােনর ১০৬ নং আয়ত শরীফ- " َدُّ وَ سْ تَ  وَ   هٌ ُجوْ وُ  ضُّ یَ بْ تَ  مَ وْ ی 
" هٌ وْ جُ وُ   (অথর্ঃ “ েসিদন < িকয়ামেতর িদন > কতক মখু উ�ল হেব এবং কতক মুখ কাল 

হেব ”) এর   َهٌ ُوُجوْ  ضُّ یَ بْ ت  (কতক মখু উ�ল হেব) বাকয্াংশ টুকুর বয্াখয্ায় তাফসীের দরুের 
মানছুের, তাফসীের ইবেন কািছের হযরত আ�ু�াহ ইনেন আ�াস রািদআ�াহ আনহ বেলনঃ- তারা 
হে� ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ      (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)”, ইবেন আিব হািতম, হািদস শরীফ 
নং-৪০০০, হযরত আ�ু�াহ ইনেন ওমর রািদআ�াহ আনহ রয়ােত মািলক ও দায়লামী িফরদাউেস 
এবং হযরত আব ুসাঈদ খদুরী রািদআ�াহ আনহ  ইবানােত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না কের বেলনঃ- তারা হে�   َةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ ,তাফসীের দরুের 
মানছুর,তাফসীের মাযহারী, তাফসীের খােজন,তাফসীের বগভী।                                                                                                         
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীেফ েবেহ�ী দিলিটেক শধ ু ةُ اعَ مَ جَ الْ    ” আর  
হযরত আ�ু�াহ ইনেন আ�াস রািদআ�াহ আনহ, ,  হযরত আ�ু�াহ ইনেন ওমর রািদআ�াহ 
আনহ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রািদআ�াহ আনহ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল শ�িটেক 
মুসিলম মানুেষর মেন আেরা �� ও েবাধগময্ এবং পিরিচত  কের েতালার জনয্  "  َهٌ ُوُجوْ  َیضُّ بْ ت"  
(কতক মখু উ�ল হেব) বাকয্াংশ টুকুর বয্াখয্ায় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেকই  َةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ  শ�িট বণর্না  করায় " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "  ও" " َةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ  এই 
উভয় শে�র সমি�র সম�েয়  َةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত ) নামকরণ 
গিঠত হেয়েছ ।                                                                                                                        
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবিভ� হিদস শরীেফ বিণর্ত  
ةُ عَ اَجمَ لْ ا " " (আল-জামাআ’ত)নােম দলই  বতর্ মান সারা িবে� “  ”  ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআত ) নাম িহেসেব  পিরিচত হেয় পেড়েছ । এই  " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "(আল-
জামাআ’ত)নােম দলিটেকই তথা   َْلَجَماَعةِ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ (আহলসুস�ুাত ওআল জামাআত ) নােম 
দলিটেকই  েকই আঁকেড় ধরােক হািদস শরীেফ মসুিলম মানেুষর উপর ফরজ করা হেয়েছ। এই 

َعةُ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
দলিট েথেক  ْةقَ فُرْ ال  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় অনয্ েয েকান নাম ধারণ কের ইসলােমর নােম 
বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম েয েকান দল করােক েদাযখী 
বলা  হেয়েছ।                                                                                                                                        
িক� এখােন একিট িবষয় �তর্ বয্ েয,  পর�র িবপরীত মতাদেশর্র অনসূারী দিুট দল িন� বিণর্ত 
০২ (দিুট) কারেণ  পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িনেদর্ িশত  “ দল-উপদেল িবভ� হওয়া 
িনিষ� ”  এ িত� সতয্িট বঝুেত বয্থর্ ও অ�মই হেয় পেড়েছন বা এমন হেত পাের েয, তাঁরা 
আভয্�রীন  েকান �ােথর্র কারেণ এ িত� সতয্িট আ�িরকভােব েমেন িনেয় বা�েব কায©কর 
করেত পারেছন  না  ।                                                                                             
(০১ নং কারণ)> "  ُالْ جَ مَ اعَ ة "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক الْ فُرْ قَ ة  তথা িবি�� হেয় মনুািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর )অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ তথা শংকরজাতীয় মসুিলমগণ >> 
ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক 
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< িবিভ� নাম ধারণকারী  
দেল-উপদেল িবভ� ইসলাম ধেমর্র অনসূারীগণ    ُاَ لتَّ نَازُ ع তথা মতিবেরােধ জিড়ত হওয়ার কারেণ  
তথা েগাঁরামী বশতঃ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িনেদর্ "تَ عَ صُّ بٌ  " িশত  “ দল-উপদেল 
িবভ� হওয়া িনিষ� ”  এ িত� সতয্িট বঝুেত বয্থর্ ও অ�মই হেয় পেড়েছন বা এমন হেত পাের 
েয, তাঁরা আভয্�রীন  েকান �ােথর্র কারেণ এ িত� সতয্িট আ�িরকভােব েমেন িনেয় বা�েব 
কাযর্কর করেত পারেছন না ।                                                                                                       
(০২ নং কারণ)> "  ُالْ جَ مَ اعَ ة " (আল- জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِالْ جَ مَ اعَ ة  (আহল�ু�ুাত 
ওআল জামাআত) নােম দলিটর অ�ভূর্ � আেছন বা সমথর্ন করেছন মেমর্ দাবীকারী সাহাবীেদর 
�জে�র মাধয্েম আসা" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলেমর স�ানেদর কতক মসুিলম বা কতৃর্ ক 
মসুিলম উলামােকরামগণ >> ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মসুিলম 
িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান 
নােম))<<িবিভ� নাম ধারণকারী দেল-উপদেল িবভ� ইসলাম ধেমর্র অনসূারীগণ  ُاَ ْالِ ْختِ َال ف তথা 
মতপাথর্কয্জিনত কারেণ অ�ানতা বশতঃ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িনেদর্ িশত  “ দল-
উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ”  এ িত� সতয্িট বঝুেত বয্থর্ ও অ�মই হেয় পেড়েছন বা এমন 
হেত পাের েয, তাঁরা আভয্�রীন  েকান �ােথর্র কারেণ এ িত� সতয্িট আ�িরকভােব েমেন িনেয় 
বা�েব কাযর্কর করেত পারেছন না ।                                                                                                              
যােহাক, ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھلُ 
জামাআ’ত) নােম দল েথেক   ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় অনয্ েয েকান নাম ধারণ 
কের ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম েয েকান দল করােক  েদাযখী বলা 
েথেক �মাণ হয় েয,  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ)  ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দল ছাড়া ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক েযমন অনধুাবন করন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত িবিভ� নাম ধারণ কের)) অনয্ েয েকান নাম 
ধারণ কের ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত েকান দল করা ইসলািম 
শরীয়েত হারাম। েস জনয্ই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
নােম দলিট েথেক িবি�� না হওয়ার জনয্ তািকদ সহকাের কেঠার সতকর্  বাণী উ�ারণ কের বেলেছনঃ-----
---------------------------------------------------------  

"ةقَ رْ فُ الْ وَ  مْ كُ ایَّ إِ وَ  ةاعَ مَ جلْ ابِ  ُكمْ یْ لَ عَ  سُ انَّ االھَ یُّ أَ "    
(অথর্ঃ- “েহ মানষু সকল (মুিমন-মসুিলমগণ), েতামােদরেক   ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দলিটেকই” আকেড় ধরেত হেব(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ لا لُ أَھْ 
অথর্াৎ ةُ عَ َماجَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটেকই আকেড় ধরা েতামােদর উপর ফরজ এবং  ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা 
িবি��তা েথেক ( দেল-উপদেল িবভ� হওয়া েথেক ) েবঁেচ থাক অথর্াৎ  ْةقَ رْ فُ ال  (ফুরকাত) তথা 
িবি��তা েথেক (দেল-উপদেল িবভ� হওয়া েথেক) েবঁেচ থাকা বা দেূর থাকা েতামােদর জনয্ 
ফরজ”, মসুনােদ আহমদ এর বয্াখয্া�� ফাতহর রা�ানী , ২৪তম খ�, হািদস শরীফ নং- 
 ১০)।                                                                                                                                                       
অতএব, (িবেশষ অনেূরাধ) িনে� বিণর্ত দিুট দলেকই উপেরা� হািদস শরীেফর সতকর্ তােক মেন-
�ােণ �হণ কের পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িনেদর্ িশত “দল-উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ” 
এ িত� সতয্িট বুেঝ,  উপলি� ও হৃদয়�ম কের বা�েব কাযর্কর করেত িবনীত অনেূরাধ করিছ 
দল)> ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম িবিভ� নাম ধারণকারী 
((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয 
েকান দল নাম ধারণকারী )) দেল-উপদেল িবভ� ইসলাম ধেমর্র অনূসারী,  ُالْ جَ مَ اعَ ة  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা   নােম দল (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
েথেক  ةْرقَ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় থাকা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা 
মসুিলম তথা সংকরজাতীয় ( نٌ جَّ ھَ مُ  ) মসুিলমগণেক অথবা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  “ সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষুেক  পিব� কুরআন 
ও হািদস শরীেফর িনেদর্ িশত  “ দল-উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ” এ িত� সতয্িট বেুঝ,  
উপলি� ও হৃদয়�ম কের বা�েব কাযর্কর করেত িবনীত অনেূরাধ করিছ ।                                                                                                                                                                                                                   
(০২ নং দল )>  ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম িবিভ� নাম িদেয় 
((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত িবিভ� নােম 
নাম িদেয়)) দেল-উপদেল িবভ� ইসলাম ধেমর্র অনসূারী,  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ة

নােম দলিটর অ�ভূর্(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  � আেছন বা সমথর্ন করেছন মেমর্ দাবীকারী 
সাহাবীেদর �জে�র মাধয্েম আসা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � 
মিুমন-মসুিলেমর স�ানেদর কতক মসুিলম বা কতক মসুিলম উলামােকরামগণেক অথবা .  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)  “ সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষুেক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর িনেদর্ িশত “ দল-উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ” এ িত� সতয্িট বেুঝ,  উপলি� 
ও হৃদয়�ম কের বা�েব কাযর্কর করেত িবনীত অনেূরাধ করিছ ।    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 ( আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) أَ ھْ لُ  السُّ نَّةِ  وَ  اْلجَ مَ اعَ ةِ   আল-জামাআ’ততথা الْ جَ مَ اعَ ةِ 
দল তয্াগকারীর করন ও অশভ পিরণিত এবং অব�াঃ 

সচূনাঃ ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলুসস�ুাহ ওআল)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিটর উপর আ�াহর রহমত আেছ, ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দলিট �য়ং িনেজই হে� রহমত (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
এবং  ْةُ اعَ مَ جَ ال (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
দলিট েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় যাওয়াই হে� “  َةلَ الَ ض  
তথা  (পথ)��তা ও  আযাব । তাই  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক  ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়   িবি��  মুসিলমিট  ٌَّضال "  " তথা পথ��  । আর " َلٌّ اض "   তথা পথ�� মসুিলম 
বয্াি�িট েদাযেখ িনি�� হেব মেমর্ সূচনােত বিণর্ত যাবতীয় িবষেয়র �পে� আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  অেনক  হািদস শরীফ আেছ ।িনে� কিতপয় হািদস 
শরীফ উে�খ করা হল ।                                                                                                              

�থম হািদস শরীফ খানা এই------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
: مَسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ   لَ قَ : قَالَ  رٍ یْ شِ بَ  نْ بِ  نِ امَ عْ النُّ  نْ عَ           

 هللاِ  بِنِْعَمةِ  التََّحدُّثُ  ،و  َجلَّ  وَ  َعزَ  َیْشُكرهللاَ  لَمْ  النَّاسَ  یَْشُكر لَمْ  َمنْ  وَ  ، اْلَكِثْیرَ  یَْشُكرِ  مْ لَ  لِ ِلیْ قَ لْ ا ركُ یَشْ  مْ لَ  نْ مَ 
ـ دَ مَ حْ أَ  دِ نَسْ مُ  في ) 74081+59691( ، بٌ اذَ عَ  ةُ قَ فُرْ لْ ا و ، ةٌ مَ حْ رَ  ةُ اعَ َجمَ الْ  وَ  ، رٌ ُكفْ  اھَ كُ رْ تَ وَ  ، رٌ كْ شُ     

(অথর্ঃ-হযরত ন’ুমান িবন বািশর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন : রাসুলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: “ েয কম িকছুর শকিরয়া কের না েস েবশী িকছুরও 
শকিরয়া করেব না, েয মানেুষর শকিরয়া কের না েস আ�াহ আযয্া ওয়া  জা�ারও শকিরয়া কের 
না, আ�াহর িনআ’মত স�েকর্  আেলাচনা করাই হে� শকিরয়া,  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা   নােম দল হে� রহমত আর(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ َماْلجَ ا وَ  نَّةِ السُّ  أَْھلُ 

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  নােম (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 
দল  েথেক  اْلفُْرقَة   (ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয়) িবি��তা হে� আযাব বা 
শাি�”। আহমাদ, হািদস শরীফ নং- ১৮৭৪০, ১৯৬৫৯।                                                                                                                
উপেরা� �থম হািদস শরীফ  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক “ রহমত ” ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  لُ ھْ أَ 

ةقَ فُرْ الْ   নােম দলিট েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   َعةِ َجَماالْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا   (ফুরকাত) তথা 
(দেল-উপদেল িবভ� হেয়) িবি�� হেয় যাওয়ােক “ আযাব বা শাি� ” িহেসেব উে�খ করা 
হেয়েছ।                                                                                                                                                                                                

ি�তীয় হািদস শরীফ  খানা এই ----------------------------------------- 
َ  نَّ إِ  : القَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ُسْولُ رَ   نَّ أَ   ُعَمرَ  ْبنِ اِ  نْ عَ   ِ  یَدُ  وَ  َضالَلَةٍ  ىلَ عَ  ىتِ مَّ أُ  عُ مَ جْ یَ  الَ  �َّ َّ� 

" سنن الترمذي()النَّارِ  فِى ُشذَّ  َشذَّ  َمنْ  وَ  اْلَجَماَعةُ  َمعَ  "                                                                                  
(অথর্ঃ- (হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িন�য় রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সা�ামা বেলেছন: “ িন�য়ই আ�াহ (তাআ’লা) আমার উ�তেক ( ةٍ لَ الَ ضَ  ) তথা পথ ��তার 
উপর একি�ত করেবন না এবং আ�াহর হাত (দয়া-করণা) ةُ عَ اَجمَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)দল তথা 

 নােম দলিটর সােথ আেছ আর েয েকউ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
اَعةُ َجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 

নােম দল  েথেক الْ فُ ْرقَ ة  (ফুরকাত) তথা 46

50  িবি�� হেয়  দেল-উপদেল িবভ� হেয় যােব েসই 
বা েসই দলই েদাযেখ িনি�� হেয় যােব”, সুনােন িতরিমিজ  শরীফ ।                                                                              
উপেরা� ি�তীয় হািদস শরীফ খানা েথেক এ কথা বুঝা েগল েয ةُ اعَ مَ جَ الْ    (আল-জামাআ’ত)দল 
তথা  দলিটর সােথ  মহান আ�াহ তাআ’লার(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ َجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
দয়া-করণা রেয়েছ, আর দেল-উপদেল িবভ� হেয় েকউ ةُ اعَ َجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা   �নােম দলিট েথেক িবি�� হওয়া হ (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اَعةِ َجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 

لَةالَ ضَ   পথ��তা ।  َلَةالَ ض   তথা  ��তার কারেণ একজন েলাক   َلٌّ اض "  " তথা পথ��  হেয় 
েদাযেখ িনি�� হেব এবং দেল-উপদেল িবভ� দলগেলার উপর মহান আ�াহ তাআ’লার দয়া-করণা 
নাই।                                                                                                                      
উপেরা� ি�তীয় হািদস শরীফ খানার ভাষয্ েথেক  আেরা বুঝা যাে� েয,   َةلَ الَ ض   তথা  ��তার 
অথর্ ও উে�শয্ হে�    اْلفُ رْ قَ ة   (ফুরকাত) তথা িবি��তা। “ ضَ الَ لَة তথা  (পথ)��তার 
অথর্ ও উে�শয্ হে� েয الْ فُ ْرقَ ة   (ফুরকাত) তথা িবি��তা  ” এ িবষয়িট অ� অধয্ােয় বিণর্ত 
আস� অ�ম হািদস শরীেফ ��ভােব উে�খ আছ । তেব অিধক েবাধগেময্র জনয্ অ�ম হািদস 
শরীফ খানা পূন:রি� িহেসেব এখােন উে�খ করা হল ।                                                                                       

হািদস শরীফ খানা এই -- 

َّ یإِ وَ   َماَعةِ جَ لْ ا و هللاِ  ىوَ قْ بِتَ  كَ لَیْ عَ    ةَ مَّ أُ  َمعَ جْ ِلیَ  نْ یَكُ  مْ لَ  لَّ جَ  و زَّ عَ  هللاَ  نَّ إِ  وَ   لٌ الَ ضَ ال  يَ ھِ  نَّ فإِ  ةَ قَ رْ فُ لْ َوا كَ ا
. ينراطبلل بیركال عجمالم يف)  )09401"(" ةِ لَ الَ ضَّ   ىَعلَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  دُمَخمَّ                                                                              

অথর্ঃ-েতামােক আ�াহভীিত ও  ْةُ عَ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত হেব এবং    ْةْرقَ فُ ال  (ফুরকাত) তথা 
দেল-উপদেল িবভ� হেয়    িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকেত হেব, েকননা এটা হে� 

"لٌ الَ ضَّ    তথা (পথ) ��তা । আর িন�য়ই আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া মুহা�াদ  সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক  َالَل "ةِ ضَّ   তথা (পথ) ��তার উপর একি�ত করেবন না । 
আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪০৯০ । 

                                                    তথা (পথ) �� হওয়ার কমর্ প�িতঃ " ضَ الٌّ  "
একজন মুসিলম মানষু িকভােব"  ٌّضَ ال "তথা পথ �� হয় তার িনয়ম বা প�িত 
িনে� বণর্না করা হল ।                                                                                    
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক এ কথাই বুঝা েগল েয,  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 

                                                 
50 >> ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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তথা ةقَ رْ فُ لْ ا  নােম দল েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھلُ   (ফুরকাত) 
তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকাই হে�  “  َةلَ َضال  বা  َّلٌ الَ ض"   তথা (পথ) 
��তা  ।                                                                                                                             
আমােদরেক মেন রাখেত হেব েয, যখনই একজন মসুিলম মানষু িনে� বিণর্ত দিুট (০২িট ) 
িবষেয়র মেধয্ েয েকান একিট িবষেয় জিড়ত হেয় পড়েব, স�াদন বা কায্কর্ র  কের েফলেব 
তখনই েস "  ٌّضَ ال " তথা পথ��  হেয় যােব ।                                                                                                
(১নং িবষয়)  ْةعَ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক   ُةقَ رْ اْلف   (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় িবিভ� দেল-উপদেল িবভ� 
হেয় যাওযাই হে� “  َةالَلَ ض  তথা (পথ) ��তা ।“  َةلَ َضال  তথা (পথ) ��তায় িনমি�ত বয্াি� 
হে�  ٌَّضال "  " তথা (পথ) �� । " الٌّ ضَ    " তথা (পথ) �� বয্াি� হে� েদাযখী ।                                                                                              
এখন �� হল, একজন মসুিলম মানষু িকভােব ةُ عَ َجَمالْ ا  (আল-জামাআ'ত) নােম দল তথা  ةِ السُّنَّ  أَْھلُ 

ةقَ رْ فُ لْ ا  নােম দলিট েথেক(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেব ?  
                                                          
এর উত্তর এ েয, একজন মসুিলম মানষু িনজ কতৃর্ ক গিঠত দেলর নাম বা অনয্ একজন মসুিলম 
মানষু কতৃর্ ক গিঠত দেলর নাম ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ'ত) নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম নাম করণ না কের ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ 
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক েযমন অনধুাবন করন 
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম)) নাম করণ করেলই েসই 
মসুিলম মানষুিট ةُ عَ َجَمالْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক  ةْرقَ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় যােব ।                                                                                                                                                 

ةقَ فُرْ الْ   (ফুরকাত) তথা িবি��তাই েয “  َةلَ الَ ض  তথা (পথ)  ��তা তা িনে� বিণর্ত আস� অ�ম 
হািদস শরীফই এর �মাণ ও �া�ী । আমােদর নবী   মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার আেরা অেনক হািদস শরীেফ এ িবষয়িটর উে�খ আেছ । এমিনভােব  পবূর্বত� 
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথক    ةْرقَ فُ لْ ا (ফুরকাত) তথা ইসলােমর নােম বা 
ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম )) িবি�� হেয় দেল-উপদেল  িবভ� হেয় যাওয়া 
িবভ� দলগেলােক  আমােদর নবী   মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িনে� 
বিণর্ত তৃতীয় হািদস শরীেফ "  ٌضَ الَّ ة (পথ) �� " শ� িদেয় বয্� কেরেছন ।                                                                                                                                        

তৃতীয় হািদস শরীফ খানা এই-                                                                                                    
 ھانإ م،ث ھمتماعجو ماإلسال واحدة قةفر إال ضالة كلھا ةفرق سبعین موسى على قتتراف ئلراسإ ينب نأ إال"

 مث مماعتھجو مالسإلا ةحدوا ةقرف الإ ةلضا ھالك ةقرف نیعبس و دىإح ىلع ممری نبا سىیع ىعل تافترق
 في)  )13481(" ھمتعاوجم مالسإلا ةدحاو إال رناال فى كلھا قةرف نعیسب و نتینثا ىعل ونونكت كمنإ

.نيللطبرا بیرالك معجملا                                                    
 অথর্ঃ-  িক� বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

175 

িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই ( لةاض ) ��, তা হে� (মিু��া� একিট দল 
হে� ) تھمعاموج مالساإل  (ইসলাম ও তােদর اَعةُ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُوَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھل 

ةِ عَ ااْلَجمَ    (আহলু��ুাত ওআল জামাআত)নােম দল, আর তারা ঈসা ইবেন মিরয়েমর  উপর ৭০িট 
িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা বা দলই (ضالة) 
পথ �� ,আর তা হে� (মুি��া� একিট দল হে�)  اعتھمجمو اإلسالم (ইসলাম ও তােদর 

َعةُ َماجَ الْ  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দল,  আর িন�য়ই  েতামরাও  ৭২িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় যােব, একিট িফরকা -দল 
বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা হে� (মুি��া� একিট দল 
হে�)  مھاعتمجو مالاإلس (ইসলাম ও তােদর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 

 নােম দল। আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ ْلجَ ا
শরীফ নং-১৩৪৮১। উপেরা� হািদস শরীফখানা েথেক এই কথা বুঝা েগল েয,  مالساإل  (ইসলাম) 
এবং  َةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)নােম দল পর�র (এেক অপেরর সােথ) 
উৎে�াতভােব জিড়ত । েযখােন   ََعةِ َجَمالْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ    (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) েনই 
েসখােন ماإلسال  (ইসলাম)ও েনই । েযখেন المسإلا  (ইসলাম) েনই েসখােন মসুিলমও েনই । 
অতএব, েয বয্াি� উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনূযায়ী িনজ দেলর নাম  ََعةِ ااْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 
(আহলু��ুাত ওআল জামাআত)নােম  নাম রােখনা, িনেজেক �কােশয্  ُنَّةِ  أَْھل     َعةِ اَجمَ الْ  وَ  السُّ
(আহলু��ুাত ওআল জামাআত) নােম দলিটর অনসূারী িহেসেব েঘাষণা েদয় না েস মুসিলম নেহ।  
েস হে� ( لٌّ اض ) �� ও অমুসিলম ।                                                                                                                    
উপেরা� হািদস শরীেফ ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

ْرقَةفُ لْ ا   নােম দলিট েথক(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  (ফুরকাত) তথা িবি�� 
হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়া  দলগেলােক  ٌَضالَّة "  " (পথ) �� শ� িদেয়ই বয্� করা 
হেয়েছ । েযেহতু ةُ عَ َجَمالْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ)  ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� 
হেয় যাওয়া হে�     َال لَةِ ضَّ  তথা পথ ��তা েসেহতু সকল মুসিলম মানষুেক মহান আ�াহ তাআ’লা   

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
দলিট  েথেক  ْةقَ رْ فُ ال  (ফুরকাত) তথা ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম 
((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয 
েকান নােম)) দেল-উপদেল িবভ� কের িবি�� কের রাখেবন না। বরং মহান আ�াহ তাআ’লা 
দয়া বা করণাবশত: মসুিলম মানুেষর একিট অংশেক অবশয্ই সবর্দা " ةُ عَ اَجمَ الْ  " (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ    (আহলু��ুাত ওআল জামাআত ) নােম দলিটর 
উপর পণূর্ বহাল তিবয়েত রাখেবন । এ দলিট স�েকর্   আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ                                                                                                                             
 رُ مْ أَ  ىَ تِ أْ یَ  ىتَّ حَ ) ىذِ مِ رْ تِّ لا ،مْ ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ (ُھمْ فَ لَ اخَ  نْ مَ  مْ ھُ رُّ ضُ یَ  الَ  قِّ اْلحَ  لَىعَ  نَ ِھِریْ اظَ  ىتِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ ئِ َطا تََزالُ  الَ  "
 ِ�ّ "  
(অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �বিতর্ ত থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা 
পযর্� এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান �িত করেত পারেব না” আবু 
দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ আবু দাউদ শরীেফ বিণর্ত  َنْ م 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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مْ ھُ فَ لَ َخا  পিরবেতর্ مْ لُھُ ذُ خْ یَ  نْ مَ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।                                                                    
িক�  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর) ” 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানুষ বা মসুিলম উলামােকরামগণেনর মন-মি�ে� ও মগেজ এ কথািট বেুঝ 
আসেছনা বা েবাধগময্ হে�না েয,   ْةُ اعَ مَ جَ ال (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    اَعةِ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা ইসলােমর নােম বা 
ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))  দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় যাওয়া 
হে�     َّةِ لَ الَ ض  তথা পথ ��তা এবং পথ ��তায় িনমি�ত বয্াি� لٌّ َضا "  " তথা (পথ) �� । 
এটা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর)” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষু বা মুসিলম উলামােকরামগণেনর জনয্ মহা 
দভূর্ াগয্জনক অব�া ও েশষ পিরণিত অশভ । মহান আ�াহ তাআ’লা এেহন  দভূর্ াগয্জনক অব�া 
ও অশভ পিরণিত েথেক আমােদরেক র�া করন ।আমীন!  (২ নং  িবষয়) শরীয়ত সমিথর্ত 47

51 
আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত 
আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষেয়র” ( ُ أ  تُ كِ السَّ ا رُ وْ مُ ْأل

أ�ُ  اھنْ عَ  ) অ�ভূর্ � বতর্ মােন �কািশত এবং ভিবষয্েত �কািশতবয্ মানব কলয্াণকর  মসুিলম সমােজ 
সৃ� ও �চিলত েয েকান  নতুন নতুন ঐি�ক িবষয় স�েকর্  ফরজ-হারাম ও পিরহাযর্ ও বজর্ নীয় 
িবদআ’ত বলাই হে� “  َةلَ الَ ض  তথা (পথ) ��তা । কারণ, উপেরা� ম�েবয্র �ারা “ইসলােম 
নতুন আইন সংেযাগ” হয় । আর  " َةٌ بِْدع " শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ হে� “ (ধেমর্ ) 
নতুন আইন সংেযাগ ” । এরপ " ِةٌ عَ دْ ب "  তথা “(ধেমর্ ) নতুন আইন সংেযাগই ” হে� “  َلَةَضال  
তথা পথ ��তা  ।                                                                            
েয েকান মসুিলম মানুষই " ِةٌ عَ دْ ب "  তথা “ (ধেমর্ ) নতুন আইন সংেযাগ” করেব েসই  َلٌّ اض "  
" তথা (পথ) �� । ( " ةٌ عَ دْ بِ "  শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ স�েকর্  িব�ািরত জানেত 
পৃ�া নং-৩২৪ েদখনু ।)                                                                                                                        
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়  ৭১/৭২িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল এবং আমােদর নবী   
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�ত ৭৩িট দল-উপদেল িবভ� হেব 
মেমর্ মুসিলম মানষুেক সাবধান ও সতকর্   করা সে�ও   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযাললু কুরিন) 
তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (চতুথর্ শতা�ী ও এর পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� 
শতা�ীসমূেহর)” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম মানুষ  ও সবর্িনকৃ� আিলম বা �াণী মসুিলম 
মানুেষরা িনেজেদর হঠকািরতা ও েগাঁড়ািম বশত: ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� 
অনসূরেন উপের উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত দেুটা িনকৃ� ও িনিষ� কাজ কেরই চলেছ । 
                                                                                                             
ফেল,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "  ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (চতুথর্ শতা�ী ও এর 
পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� শতা�ীসমেূহর)” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম মানষু  

                                                 
51 ে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 । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ও সবর্িনকৃ� আিলম বা �াণী মসুিলম মানুেষরা িন� বিণর্ত হািদস শরীেফর ভিবষয্�াণীর হকুেমর 
অ�ভূর্ � হেয় েগেছ।  

ً عبا مْ كُ لَ بْ قَ   نْ مَ  ننس نَّ تَّعُ تَ لَ  " لَّمَ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ قَا:  لَ اقَ  ةَ رَ یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نْ عَ    ع�اارَ ذِ  وَ  بَاعٍ بِ  ا
 و دُ وْ ھُ یَ لْ أَ  ، هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ایَ  اولُ اقَ  ، مْ ھُ عَ مَ  ھیف مَلدخلت بض رحج في لوادخ لو يتح  رٍ بشبِ  شبراً   و عٍ ابِِذرَ 

دَ مَ أَخْ  دِ نَسْ مُ  يف) ) 4599 ( ـاذً إِ  نْ فَمِ :  لَ اقَ  ؟ يرَ اصَ النَّ   অথর্ঃ- হযরত আব ু হরায়-মতামতরা 
((রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বণর্না কেরেছন, রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন : েতামরা েতামােদর পবূর্বত�েদরেক(ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়েক) এক হাত, এক 
বাহ, এক িবঘৎ হউক অনসূরন করেবই। এমন িক তারা গসােপর গেতর্  �েবশ কের থাকেল 
েতামরাও তােত �েবশ করেবই । তারা বলেলন, েহ ! রাসুল�ুািহ, ইয়াহিদ ও নাছারার(�ী�ানেদর) 
মত ? িতিন বলেলন : তেব আর কারা ।                                                                                                                                                                                
অথচ পবূর্বত� ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়  উপের উে�িখত ১ নং ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত দেুটা 
িনকৃ� ও িনিষ� কাজ কেরই  َّنَ وْ َضال "  " তথা  পথ�� হেয়েছ । এ িদেক ল�য্ কেরই পিব� 
কুরআেনর �থম সরুা আল-ফািতহােত  তথা “ পথ�� ” বেল  ইয়াহিদ ও �ী�ান  " نَ یْ لِّ اضَ " 
জািত�েয়র �িত ইি�ত কের তােদর পথ-মেত পিরচািলত হওয়া েথেক িবরত থাকার জনয্ মহান 
আ�াহ তাআ’লা দআু’-�াথর্না করেতও মসুিলম মানুষেক আেদশ কেরেছন ।কারণ, তােদর পথ-মেত 
(দেল-উপদেল িবভ� হওয়ার পেথ) পিরচািলত হওয়া  হে�“  َةَضالَل   তথা (পথ) 
��তা।                                                             

উপের বিণর্ত আেলাচনা েথেক দিুট �ে�র উে�ক হল ।                                                                   
(ক) মহান আ�াহ তাআ’লা মিুলম মানষুেক “  َةلَ الَ ض   তথা (পথ) ��তা েথেক িবরত থাকেত 
পৃথকভােব আেদশ করেলন েকন ?                                                                                                                        
(খ) েয েকান পাপ বা গনাহ েথেক িবরত থাকার আেদশিটই যেথ� নয় িক?                                        
এর উত্তর এই েয, েকান মসুিলম মানুষ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েঘািষত সম� হারাম বা িনিষ� কাজগেলা করা সে�ও েস  َالٌّ ض "  " তথা (পথ) 
�� হেব না । বরং েসই মসুিলম মানষুিট মহাপাপী িহেসেব গণয্ হেব । তার জনয্ সবর্দা তওবার 
�ার েখালা আেছ । �মা চাইেল মহান আ�াহ তাআ’লা তােক �মা করেত পােরন ।                                             
িক� উপের উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত িনকৃ� ও িনিষ� দেুটা কাজ  কের েফলেল েস 
মহা পাপী হেব না বরং েস তখন পথ�� হেয় যােব । মেন রাখেত হেব েয,   �মা চাইেল মহান 
আ�াহ তাআ’লা েয েকান মহাপাপীেক �মা করেত পােরন িক� পথ��েক �মা করেবন না । 
কারণ পথ�� বয্াি�   আমােদর নবী   মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�েতর অ�ভূর্ � নেহ বরং েস উপের উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত িনকৃ� ও িনিষ� দেুটা 
কাজ কের  ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরন কেরেছ িবধায় েস মুসিলম 
নােমর পদবী েথেক বিহ�ৃত বয্াি�  । এমতাব�ায় মসুিলম নােমর পদবী েথেক বিহ�ৃত পথ�� 
বয্াি�িট তার কতৃর্ ক কৃত উপের উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত িনকৃ� ও িনিষ� দেুটা কাজ 
েথেক িবরত হেয় তওবা না করা পযর্�  েস “  َةلَ الَ ض   তথা (পথ) ��তায় িনমি�ত একজন 

" لَّ اضَ   "   তথা (পথ) �� েদাযখী বয্াি� ।  আমােদর নবী   মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার শতা�ী েথেক পরবত� িতন শতা�ী পযর্�  মসুিলম মানুষ সেবর্াৎকৃ� 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অব�ায় থাকেবন িবষয়িট িতিন ওহী মারফত অবগত হেয় ইসলােমর মসুিলম মানেুষর �থম িতন 
শতা�ীেক “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী”  িহেসেব অিভিহত কেরেছন । সকল মসুিলম আিলম  মানষু এ   
সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীেক “  ثةاللثا نورالق یرخ  ” তথা “ উৎকৃ� িতনশতা�ী” িহেসেব িচেনন ও 
জােনন ।                                                                                                          
এই “  ثةاللثا رونلقا ریخ ” তথা “উৎকৃ� িতন যূেগর বা শতা�ী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 অনূসারী ও 
পণূর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
দলব� সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম মুসিলম মানেুষরা েকান অব�ােতই উপের 
উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত  িনকৃ� ও িনিষ� দেুটা কাজ কখেনা কেরন িন।       
"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    " (আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর (চতুথর্ শতা�ী ও এর পরবত� 
িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� শতা�ীসমেূহর)” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম মানুষ  ও 
সবর্িনকৃ� আিলম বা �াণী মুসিলম মানুেষরা যিদ  ثةثاللا ونلقرا ریخ  ” তথা  “উৎকৃ� িতন যূেগর 
বা শতা�ীর  ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় 
অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত , �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 ফরজ িহেসেব 
পালনীয়  একমা� একিট েবেহ�ী দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম 
মসুিলম মানেুষর পদা� ও দ�ৃা� পূণর্ অনূসরেন উপের উে�িখত ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত িনকৃ� ও 
িনিষ� দেুটা কাজ েথেক পেুরাপিূর িবরত থাকেত পােরন তেব তারাও  “  ةثالالث ونقرال ریخ  ”  
তথা  “ উৎকৃ� িতন যেূগর বা শতা�ীর  ”  অ�ভূর্ �   সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম মানেুষ ও 
সেবর্াৎকৃ� আিলম মুসিলম মানুেষ পিরণত হেবন এবং জা�াতী মুসিলম মানষু হেবন ।                                                                                                                                                                                                                     

ةُ اعَ مَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)   َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  سُّنَّةِ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলিট তয্াগ কের দেল-উপদেল ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� 
নােম ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত 
েয েকান নােম)) িবভ� হেয় েগেল েস মসুিলম মানুষিট আর মুসিলম থাকেব না (�তয্�ভােব) , 
েস মসুিলম মানষুিট েদাযখী হেব (পেরা�ভােব) এবং েস মুসিলম মানষুিটর নামাজ-েরাজা কবলু 
হেব না মেমর্ অ� অধয্ােয়  িনে� বিণর্ত আস� হািদস শরীফ িতনখানােত (চতুথর্ ,প�ম ও ছ� 
হািদস শরীেফ)    আমােদর নবী   মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- 
চতুথর্ হািদস শরীফ খানা এই -    

 نَّ ھِ بِ  ىْ َرنِ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس بَِخمْ  ُكمْ رُ آَمُ  اأَنَ وَ  : " الَ قَ  َسلَّم وَ  ْیھِ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ   يُّ بِ نَّ ال نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ ْشعِ ْألَ ا ثِ رِ احَ لا َعنِ 
 ھِ ُعنُقِ  ِمنْ  مِ الَ سْ اإلِ  ةَ قَ بْ رِ  َخلَعَ  دْ قَقَ  رٍ بْ شِ  دَ قِیْ  ةَ عَ امَ جَ لْ ا قَ رَ افَ  نْ مِ  ھُ نَّ اِ فَ  ةُ عَ امَ جَ الْ و ةُ رَ جْ ھِ الْ و ادُ ھَ جِ لْ َوا ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ سَّ لا
ِ  ا لُ ُسوْ رَ  ایَ  لٌ َرجُ  الَ قَ فَ  ـ مَ نَّ ھَ جَ  ثَاجُ  ِمنْ  ھُ نَّ إِ فَ  ِھِلیَّةِ اجَ لْ تا ىوَ عْ دَ  دََّعىاِ  َوَمنْ  یَْرِجعَ  أَنْ  الَّ إِ   مَ اوصَ  ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  �َّ



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ِ  ىَعوَ بِدَ  واعُ ادْ فَ  امَ صَ و ىَصلَّ  نْ إِ وَ "  الَ قَ  ِ  د بَاعِ  نَ یْ ِمنِ ُمؤْ لا نَ یْ مِ لِ سْ مُ الْ  مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ الَّ  �َّ  -ْرِمِذيتلا سنن " �َّ
)7632                                                                                                                  

(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.আনগূতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  

ةُ عَ امَ اْلجَ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত ) । অতএব, েয েকহ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত 
েথেক الْ فُ رْ قَ ة (ফুরকাত) তথা 52  দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ  ُالْ جَ مَ اَعة 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা   নােম দলিট (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھلُ 
েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়িবি�� হেয় েগল) েস তার গদর্ ান েথেক 
ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস (পনূরায়-মতামত তওবা কের ) িফের আসেল 
আসেত পারেব । তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর 
পাথেরর (জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভূর্ � । অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ 
েস নামাজ পেড়, েরাজা রােখ তবওু, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, নামাজ 
পড়েল এবং েরাজা রাখেলও (জাহা�ােমর সত্তার <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভূর্ �) । তাই, েতামরা 
“আ�াহর আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক  মুসিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন”, 
সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।                                                                                                      
প�ম হািদস শরীফ খানা এই -- 

 ىْ نِ رَ مَ أَ  تٍ امَ لِ كَ  ٍس مْ بِخَ  ُكمْ رُ مُ آَ  اأَنَ  أال "  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ :  لاقَ  ِريعِ شْ ْألَ ا ثِ رِ الَحا َعنِ 
 ِمنَ  جَ رَ خَ  نْ مَ فَ  ، هللا ْیلِ بِ سَ  يْ فِ  ادُ ھَ جِ والْ   اْلِھْجَرةُ  وَ  َعةُ االطَّ  وَ  عُ مْ سَّ ال و،  ةُ عَ امَ جَ الْ  ؟ نَّ ھِ بِ   لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ّ�ُ 

 اءِ ثَ جُ  نْ مِ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ یَّ لِ اھِ جَ لْ تا ىْعوَ دَ بِ  اعَ دَّ  نْ مَ وَ  عَ جِ رْ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ِسھِ أْ رَ  نْ مِ  مِ الَ سْ اإلِ  ةَ قَ ِربْ  عَ َخلَ  دْ قَ قَ  رٍ ِشبْ  دَ یْ قِ  ةَ اعَ مَ جَ لْ ا
ِ  ا َرُسْولُ  ایَ  : لٌ جُ رَ  قَالَ "  مَ نَّ ھَ جَ   ىوَ عَ بِدَ  اُعودْ ا  ى،لَّ صَ و  مَ َصا  نْ إِ وَ  "  الَ قَ  ؟ وَصلَّى  مَ اصَ   نْ إِ وَ  �َّ
 ِ ِ  د ابَ عِ  نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ لا نَ ِمیْ لِ سْ مُ الْ  مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ لَّ ا �َّ ينارطبلل یركبال مجعمال في) ) 3353"(" �َّ                                                                                                                 

(অথর্ঃ-হািরছুল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন,  রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : সাবধান ! আিম িক েতামােদরেক পাঁচিট  বাণী (িবষেয়র) 
আেদশ করব না েয গেলার িবষেয় আ�াহ  আযয্া ওয়া জা�া আমােক আেদশ িদেয়েছন? ১.  আল 
জামাআ’ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত   َةُ اعَ اْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ْةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھ 

নােম  দলিটর  অ�ভূর্( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)   ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  � হেয় থাকেত ) , ২. শনা 
(শনেত) ৩.আনূগতয্ করা (মানেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত)  ৫. আ�াহর পেথ 
িজহাদ করা (িজহাদ করেত). । অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান েকহ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দল(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اَعةِ اْلَجمَ  وَ  نَّةِ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
েথেক বািহর হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস 

                                                 
52 >> ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম)) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(পনূরায়-মতামত তওবা কের ) িফের আসেল আসেত পারেব । তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর 
আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর স�ার (জাহা�ােমর অিধবাসীর) অ�ভ©~� । অতপর, 
একজন েলাক বলল, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ েস েরাজা রােখ এবং, নামাজ পেড় তবওু,   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  মসুিলম-মুিমন নােম অিভিহত কেরেছন । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৩৫৩ ।                                                                                                                 
ষ� হািদস শরীফ খানা এই 

  ّ�ُ  ىْ نِ رَ أَمَ  ٍس مْ بِخَ  ُمُرُكمْ آَ  انَأَ   أال "  مَ َسلَّ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  ْولُ سُ رَ  الَ قَ فَ :  القَ  يرِ عِ شْ اْألَ  ثِ رِ االحَ  نِ عَ 
 ْیدَ قِ  ةَ عَ امَ جَ لْ ا نَ مِ  َرجَ خَ  نْ مَ  ھُ نّ إِ فَ  ، هللا لِ یْ بِ سَ  يْ فِ  دُ اھَ جِ لْ او  ةُ رَ جْ ھِ الْ  وَ  ةُ عَ االطَّ  وَ  ْمعُ لسَّ ا ،و  َعةُ امَ جَ لْ ابِ  ؟ ِھنَّ بِ 

 اوالقَ "  نَّمَ ھَ جَ  اءِ ثَ جُ  نْ مِ  وھُ فَ  ةِ ِلیَّ َجاھِ اتلْ  ىوَ عْ دَ بِ  ادَّعَ  َوَمنْ   ،ِجعرْ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ قِ ُعنُ  نْ مِ  الَمِ سْ اإلِ  ةَ ِرْبقَ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  رٍ بْ شِ 
ِ  ا  لُ وْ سُ رَ  ایَ  :    ، مٌ لِ ُمسْ  ھُ نَّ أَ  مَ َوَزعَ  ى،لَّ صَ  نإِ  و  مَ اصَ   نْ إِ وَ  " : الَ قَ  ؟ ىلَّ وصَ   مَ اصَ   نْ إِ وَ   ، �َّ
ا امَ بِ ، ِءِھمْ امَ أَسْ بِ  ْینَ مِ لِ ُمسْ لْ ا واعُ ادْ فَ  ِ  د ابَ عِ  ْینَ نِ مِ ؤْ مُ لا نَ یْ مِ لِ ُمسْ الْ   لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  هللاُ   مْ ھُ  َسمَّ  ـ لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  �َّ

دَ مَ خْ أَ  دِ نَسْ مُ  يف ) )90781 ، 34471("                                                                                                      
(অথর্ঃ-হািরছুল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন,  রাসলুু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম েতামােদরেক পাঁচিট  িবষেয়র আেদশ করব েয গেলার 
িবষেয় আ�াহ  আমােক আেদশ িদেয়েছন? ১.  আল -জামাআ'ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত 
অথর্াৎ“  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)   ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত” , ২. শনা (শনেত) ৩.আনগূতয্ করা (মানেত) 
৪. িহজরত করা (িহজরত করেত)  ৫. আ�াহর পেথ িজহাদ করা (িজহাদ করেত). । অতএব, 
েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান েকহ    ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 

নােম দলেথেক বািহর হেয় েগল েস তার গদর্(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ান 
েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস(পনূরায়-মতামত তওবা কের) িফের আসেল 
আসেত পারেব । তেব েয েকহ “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর স�ার 
(জাহা�ােমর অিধবাসীর) অ�ভূর্ � । অতপর, তাঁরা বলেলন, ইয়া রাসলুা�াহ , যিদ েস েরাজা 
রােখ এবং, নামাজ পেড় ।আর েস ধারণা কের েয, েস মুসিলম,   অতএব, েতামরা মসুলমানেদর 
েক তােদর নােম আহবান কর, ।তাই, েতামরা “মুসলমানেদরেক তাঁেদর নােম আহবান কর , িযিন 
েতামােদরেক  মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন, েহ আ�াহর বা�ারা”, মসুনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮০৭৯  ।                                                                  
উপেরা�( চতুথর্ হািদস শরীফ , প�ম হািদস শরীফ ,ছ� হািদস শরীফ )হািদস শরীফ�েয় এ কথা 
বঝুা েগল েয,  েকান মুসিলম  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয় িবি�� হেয় েগেল েসই মুসিলমিট মুসিলম থাকেব না যিদও েস নামাজ পেড়, েরাজা রােখ এবং 
েস ধারণা কের েয মসুিলম, তার নামাজ-েরাজা কবলু হেব না ও েস েদাযখী হেব ।তেব এ  
িবষয়িট সামানয্ একটু ��� রেয় েগেছ বেল কােরা মেন আসেত পাের । তাই এখােন আেরা একিট 
হািদস শরীফ (স�ম হািদস শরীফ) িনে� উে�খ করা হল যা অধয্য়ন করেল ��তই বুঝা যােব 
েয,  েকান মসুিলম َعةُ اْلَجَما  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� 
হেয় েগেল েসই মসুিলমিট  েদাযখী হেব ও তার নামাজ-েরাজা কবুল হেব না ।                                                                                                                

স�ম হািদস শরীফ খানা এই - 

                                                                 
 يْ أَبِ  نْ عَ                                                             

 ْمٍس خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  نْ أَ  ىْ نِ رَ مَ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هللاَ  إِنَّ  : الَ قَ  ، مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ َرسُ  نَّ أَ  ، ّيِ رِ عَ شْ ألَ ا َماِلك
ْمعُ  و ادِ ھَ جِ بَالْ   ْیُكمْ لَ عَ : اتٍ مَ لِ كَ   لْ بَ قْ تُ  مْ لَ  ٍس قَو دَ یْ قِ  ةَ اعَ مَ جَ لْ ا فَاَرقَ  ِمنْ  نْ مَ فَ  ،ةِ عَ اَجمَ الْ  و ةُ رَ جْ ھِ الْ  وَ  ةُ عَ االطَّ  وَ  السَّ

            ينابرللط ریكبلا معجلما في)  )9033("  "ـ ارِ نَّ ال دُ وْ َوقُ  ُھمْ  كَ ئِ لَ وأُ  وَ  ، مٌ ایَ ِص  ال و ةٌ الَ صَ 
                                                                                                       
(অথর্ঃ- আিব মািলিকল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসলুু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া েতামােদরেক পাঁচিট বাণী (িবষয়) 
আেদশ করেত আমােক িনেদর্শ কেরেছন ।েতামােদরেক ১. িজহাদ করেত, ২.শনেত ৩. আনগূতয্ 
করেত ৪. িহজরত করেত ৫. যারা  ধনুক পিরমান  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 
 তথা 53 (ফুরকাত)  الْ فُ رْ قَ ة নােম দল েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  
দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় যায় তােদর নামাজ-েরাজা কবুল হেব না এবং তারা 
েদাযেখর ই�ন, আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৯০ ।                                                                                       
উপেরা� (চতুথর্ হািদ শরীফ,প�ম হািদস শরীফ ,ছ� হািদস শরীফ) হািদস শরীফ�েয়   “  ُجثَاءِ 

مَ نَّ ھَ جَ   ” এবং অ� স�ম  হািদস শরীফখানােত “ رِ االنَّ  دُ وْ قُ وَ  ” শ� এেসেছ। উভয় শে�র মেধয্ শাি�ক 
পাথর্কয্ হেলও িক� অথর্ ও ভাব একই । যােহাক, এখনই বিণর্ত স�ম হািদস শরীফখানােত এ 
কথািট �� হেয় উেঠেছ েয, েয েকহ  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ السُّنَّ  لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক  ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয় িবি�� হেয় যােব তােদর নামাজ-েরাজা মহান আ�াহর দরবাের কবলু হেব না এবং তারা 
েদাযেখর ই�ন হেব ।                                                                                                                          
উপেরা� হািদস শরীফগেলােত ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকার এবং ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয়    িবি�� হওয়া েথেক িবরত থাকার �িত এত গর� েদওয়া হল েকন আর 

ةُ اعَ مَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
দলেথেক  ْْرقَةفُ ال  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগেল নামাজ-েরাজা কবুল 
হেব না েকন ?                                                                                                                     
এর উত্তর এই েয, উপের বিণর্ত ১,২,৩ নং হািদস শরীফ েথেক �মািণত হে� েয,   ْاَعةُ مَ جَ ال  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّ ا لُ ھْ أَ   �নােম দলব(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ لسُّ
হেয় থাকা হে�  " ْىوَ تَق  ِ�"  ِ◌ (তাকওয়া�ািহ) বা আ�াহভীিত আর ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-

                                                 
53 >>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা হে�  ََّلةِ الَ ض  তথা ��তা ।অতএব, েকহ  ْةُ َماعَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھ  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় 
না থাকেল বুঝেত হেব েয, তার মেধয্ ةقَ رْ فُ الْ  বা আ�াহভীিত নাই  আর(তাকওয়া�ািহ)  "�ِ  ىوَ تَقْ "  
(ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় থাকেল বুঝেত হেব েয, েস  َال ةِ لَ ضَّ  তথা 
��তায় িনমি�ত আেছ । কােজই , েয েকহ  َّةِ لَ الَ ض  তথা ��তায় িনমি�ত আেছ তার নামাজ, 
েরাজা কবলু না হওয়া  এেকবােরই িনতা� �াভািবক বয্াপার ।কারণ, েয েকহ  َّةِ لَ الَ ض  তথা ��তায় 
িনমি�ত আেছ েস েতা  َالٌّ ض "  " তথা (পথ) �� ।  তথা (পথ) �� বয্াি� েদাযখী ।"  َضالٌّ  
েযমন অ� অধয্ােয় িনে� বিণর্ত আস� অ�ম হািদস শরীফখানােত আমেদর নবী  সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা  তাঁর েকান এক  সাহাবীেক (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন- -                                                                           

অ�ম হািদস শরীফ খানা এই-  

َّ إِ وَ   ةِ اعَ مَ جَ الْ  و هللاِ  ىوَ قْ تَ بِ  ْیكَ لَ عَ    ةَ مَّ أُ  عَ مَ جْ یَ لِ  نْ كُ یَ  لَمْ  لَّ جَ  و زَّ عَ  هللاَ  إِنَّ  وَ   الَلٌ ضَ ال  يَ ھِ  فإِنَّ  ةَ قَ فُرْ لْ اوَ  كَ یا
. يانبرطلل رلكبیا مجعالم في) ) 14090"(" ةِ لَ الَ ضَّ   َلىعَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  دمَّ خَ مُ                                                                                  

অথর্ঃ-েতামােক আ�াহভীিত ও " ةُ عَ امَ جَ لْ ا " (আল-জামাআ’ত)দল তথা   َةِ َجَماعَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أ    
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) নােম দলব� হেয় থাকেত হেব এবং ةقَ رْ فُ لْ ا   (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় থাকা অব�া েথেক িবরত থাকেত হেব । আর িন�য়ই আ�াহ 
আযয্া ওয়া জা�া মহুা�াদ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক  َّلَةِ الَ ض"  তথা (পথ) 
��তার উপর একি�ত করেবন না । আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৪০৯০ ।                                                                                                         
উপেরা� হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ েথেক এ কথা বুঝ্ েগল েয,  েয েকহ    ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দল  েথেক (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 

ةقَ رْ فُ الْ   (ফুরকাত) তথা(দেল-উপদেল িবভ� হেয় ) িবি�� হেয় িনেজর িদেক, িনজ কতৃর্ ক গিঠত 
দেলর িদেক, িনজ েগা� বা বংেশর িদেক আহবান করেলই নামাজ, েরাজা পড়া সে�ও েস ইসলাম 
েথেক বিহ�ার হেয় যােব,পথ �� হেয় যােব এবং জাহা�ােমর সত্তা বা অিধবাসীর (জাহা�ােমর 
ই�েনর) অ�ভ©~� হেয় যােব মেমর্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা কেঠার সতকর্  বাণী উ�ারণ কেরেছন । কারণ, উপেরা� হািদস শরীফগেলার ভাষয্ 
অনযূায়ী েয েকহ   ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ)  ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক    ْةقَ اْلفُر  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� 
হেয় হউক অথবা  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা   َةِ َماعَ اْلجَ  وَ  نَّةِ سُّ ال ْھلُ أ   (আহলসুস�ুাহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর অ�ভূর্ � আেছন বা সমথর্ন করেছন মেমর্ দাবীকারী হেয় হউক  
িনেজর িদেক, িনজ কতৃর্ ক গিঠত তার িনজ� দেলর িদেক, িনজ েগা� বা বংেশর িদেক আহবান 
করেবন তেব তাঁর এ আহবান হে� “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” এবং “কুফুরীর িনদশর্ন”।                                                                                               

অতএব,  েয েকহ   জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান করেব তখন িনি�তভােব �মািণত হেব েয, 
েস  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� মসুিলম মানুষ এবং তার মৃতুয্ “জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্ হেব ।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িনে� বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার একিট দীঘর্ হািদস 
শরীেফর বাণীর একিট খ� অংশ হে� এর �মাণ ।                                                                

হািদস শরীফ খানা হে� এই--   

 ةِ عَ اَجمَ لْ ا قُ رِ فَامُ  وَ َوھُ  تَ َما نْ مَ :  ولُ قُ یَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نْ مِ  ْعتُ مِ سَ :  الَ قَ  رَ مَ عُ  اِْبنُ  نْ عَ  
)4653( دَ مَ حْ أَ  دُ نَسْ مُ  ـ ةً یَّ لِ ھِ َجا ةً تَ ِمیْ  تُ یَُموْ  ھُ فَإِنَّ                                                                                                                                       

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  আিম রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : েয েকহই  েকহ   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নািমদল তথা           

ةقَ اْلفُرْ    নােম দলিট  েথেক (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ   (ফুরকাত) 
তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় মৃতুয্ বরণ করেব েস জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্েত মৃতুয্ বরণ 
করেব । মসুনাদ ুআহমদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৫৩৪।                                                                                                      
আমােদরেক এ কথা মেন রাখেত হেব েয, েয েকান মসুিলম মানষুই  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটর(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
পিরবেতর্  ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােম িভ� িভ� নাম ধারণ কের িবিভ� দল-উপদল গঠন করেছ বা করেব তারা "  

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর ) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম বা  িনকৃ� মসুিলম আিলম ।                                                                                           
অতএব, মুিমন-মসুিলম মাে�ই িযিন ইসলাম ধেমর্র উপর আেছন মেমর্  দাবী কেরন তােক উপেরা� 
হািদস শরীফগেলার ভাষয্ অনূযায়ী  অবশয্ই তার কতৃর্ ক গিঠত তার িনজ� দেলর নাম তাঁেক 

ةُ اعَ مَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
নােম দলনাম ধারণ করেত হেব বা িদেত হেব । উপেরা� হািদস শরীফগেলার ভাষয্ অনযূায়ী এটা 
হে� “আ�াহর আহবােন আহবান” এবং “ দঢ়ৃ ঈমােনর ল�ণ ”।                                                                         
অতএব,  েয েকহ  “আ�াহর আহবােন আহবান  করেব করেব তখন িনি�তভােব �মািণত হেব 
েয, েস "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”অ�ভূর্ � 
সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানষু।                                                                                                                                    
আমােদরেক এ কথা মেন রাখেত হেব েয, েয েকান মুসিলম মানুষই  ََعةُ َمااْلج  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  , নােম দলিট কের(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ لا ْھلُ أَ 
মােন তাঁরা  “  ةَالثَ ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ   (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম বা উৎকৃ� মুসিলম আিলম ।                                                                                                                  
এটা এ জনয্ েয, যােত তার কতৃর্ ক গিঠত দেলর নােমর বয্বহােরর কারেণ েযন ইসলাম ধেমর্র 
সাবর্জনীন পিরচয় বয্ািতত তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় , িনজ দল, 
েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফুেট না উেঠ । তেব হাঁ, তাঁর উত্তম কৃতকেমর্র 
�ীকৃিত �রপ অনয্ েকান মৃিমন-মসুিলেমর েদয়া “অহংকার-গবর্ িববিজর্ ত েকান স�াণ-পদমযর্াদা বা 
পদবী” মহান আ�াহ তাআ’লার শকিরয়া �াপনােথর্ িতিন তা অিধক ন�তা-ভ�তা ও িবনেয়র 
সােথ �হণ বা বয্বহার করেত পােরন।                                                                                                         
অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল َجَماَعةُ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َلُ ھْ أ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 নােম দলিটর অনসূারীরা হে�ন সাহাবীেদর (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা সেবর্াৎকৃ� মুিমন-মসুিলমগণ অথবা তাঁরা হে�ন            
ةثَ َال الثَّ   " 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 
অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম।                                                                                                                                                                                                                                              

তােদর িচ� ও ল�ণ হে� , তারা ধেমর্র েকান িবষয় িনেয় তকর্ �েল    ُاَ ْالِ خْ تِ َال ف তথা মতপাথর্েকয্র 
েবলায়  " َبٌ صُّ عَ ت "  তথা েগাঁরামী করেবনা বা    َُزعُ اتَّنَلا  তথা মতিবেরােধ জিড়ত হেব না এবং 
তােদর �িতপ� মুসিলম ভাই-েবানেক গালাগািল করেব না, মারামাির করেব না, হতয্াও করেব না। 
কারণ, তাঁরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িন� বিণর্ত 
হািদস শরীফ খানা জােন ও েস অনযূায়ী আমলও কের।                                  

হািদস শরীফ খানা হে�- ----" رٌ ُكفْ  ھُ لُ اتَ قِ وَ  قٌ ُسوْ فُ  مِ لِ اْلُمسْ  بَابُ سِ  "                                                                                      
(অথর্ঃ- “মসুিলম মানষুেক গািল েদয়া ফুসুিক তথা পাপ কমর্ আর তােক হতয্া করা কুফুরী কমর্”, 
নাসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪১০৫)।                                                                                               
আর মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম তথা সংকরজাতীয় ( نٌ جَّ ُمھَ  )   
মুসিলমগণ েথেক আসা ৭২ (বায়াতু্তর) দল অথবা   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা 
“সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমগণ েথেক আসা ৭২ (বায়াতু্তর) দল সবর্দা একমা� 
এই একিট েবেহ�ী দলিটর  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ َماعَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর  আিকদা-িব�াস,আমল-আখলাখ, আচার-আচরেনর 
িবরে� থাকেব। িক� একমা� এই একিট েবেহ�ী দলিটই হে� মলূত বড় দল। একমা� এই একিট 
েবেহ�ী বড় দল ছাড়া েয েকান ইসলািম নােম গিঠত সব দলই েদাযেখ �েবশকারী েছাট েছাট 
দল-উপদল িহেসেব খয্াত । েকননা, আ�াহ তাআ’লা েছাট েছাট দেল-উপদেল িবভ� হেত িনেষধ 
কেরেছন। েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ "  َلِ بْ بِحَ  اوْ مُ تَِص اعْ و  ِ اقُوْ َفرَّ تَ  الَ  وَ  اعً ِمیْ جَ  �َّ  " 
(অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া 
না”, সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)। আ�াহর র� ু বলেত এখােন ইসলামেক বঝুােনা 
হেয়েছ।                                                                                                              
এতদসে�ও মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর উপেরা� িনেদর্শিট>>(" اوْ قُ رَّ فَ تَ  الَ  وَ   " অথর্ঃ- 
“এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সরুা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩<<“দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়া না” িনেদর্শিট) উেপ�া কের ইসলাম ধেমর্র অনসূারী  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযাললু কুরিন) 
তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর   ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষু অথবা মনুািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম তথা সংকরজাতীয় ( نٌ جَّ ُمھَ  )  মসুিলমগণ অথবা    ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা    নােম দলিট েথেক(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 

ْرقَةفُ الْ   (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয়   َُزعُ انَتَّ لا  তথা মতিবেরােধ জিড়ত হওয়ার কারেণ  " ُّبٌ تَعَص "  
তথা েগাঁরামী বশতঃ  আর সাহাবীেদর �জে�র মাধয্েম আসা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) 
তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলেমর স�ানেদর কতক মসুিলম বা মুসিলম 
উলামােকরামগণও  اَعةُ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলুসস�ুাহ) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ أَھْ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর  অ�ভূর্ �  েথেকই  الْ فُ رْ قَ ة  (ফুরকাত) তথা 50

54 িবি�� না 
হেয়ও  ُاَ ْالِ خْ تِ َال ف তথা মতপাথর্কয্জিনত কারেণ অ�ানতা বশতঃ  পিব� কুরআন এবং হািদস শরীেফর 
িনেদর্ িশত  এ িত� সতয্িট (“দল-উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ” এ িত� সতয্িট)  বুঝেত বয্থর্ 
ও অ�ম হেয় ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� নাম ধারণ কের িবিভ� দল-উপদল সৃি� কের চলেছন। 

َ تَسْ  الَ  ةٌ ثَ ثَالَ "  : لَ قَا ھُ نَّ أَ  ، َسلَّمَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لِ وْ َرسُ  نْ عَ  ،دِ یْ بَ عُ  نِ بْ  ةَ الَ ضَ فَ  نْ عَ   لٌ جُ رَ  : مْ َعْنھُ  لْ أ
 اھَ نْ عِ  بَ اغَ  ةُ أَ رَ َوإمْ  ، فََماتَ  هِ دِ یِّ سِ  ِمنْ  قَ بَ أَ  دٌ َعبْ  أَوْ  ةٌ مَ أَ  وَ  ، ایً اِص عَ  تَ  امَ وَ ، ھُ مَ امَ إِ  ىصَ عَ وَ ، ةَ عَ امَ جَ لْ ا قَ فَارَ 
َ سْ تَ  الَ فَ ، َدهُ عْ بِ  تْ جَ َفتَبَرَّ  ایَ نْ دُّ لا ةَ نَؤْ مُ  َھافَاكَ  دْ قَ وَ  ُجَھاوْ زَ  )48151( ـ نامِ الثَّ  جزألا ـ ریبكلا جمالمع ـ " مْ َعْنھُ  لْ أ                                                            

আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উপের বিণর্ত হািদস 
শরীফগেলার মাধয্েম িতিন তাঁর ি�য় উ�তেক কেঠারভােব সতকর্  করার পর িতরিমিজ ও 
তাবারানী শরীেফর দীঘর্ হািদস শরীেফর দিুট খ� অংেশ  দয়া-মায়ার দিৃ�েত েশষভােরর মত 
তােদরেক জা�ােতর িদেক আহবান জািনেয়  বেলন - 

 (১)  ) َّةِ عَ امَ جَ لْ بِا مْ كُ یْ لَ عَ () 51362 مد،أح مسند-سُ النَّ ااھَ یُّ أَ :  لُ وْ قُ یَ  مَ َسلَّ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  يَّ نَّبِ لا أن 
َّ یإِ وَ  ) 8364-رُ یْ بِ كَ لْ ا مُ جَ عْ مُ لْ أ-ةَ قَ رْ فُ َوالْ  مْ كُ ا                                                                                                                                            

(অথর্ঃ-(১)(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: “ েহ, মানেুষরা” (মসুনাদ ু অহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৩৬১৫ এ অিতির� আেছ ) “েতামােদরেক ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
আঁকেড় ধের খাকেত হেব আর   الْ فُ رْ قَ ة  (ফুরকাত) তথা 51

55 দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� 
হওয়া েথেক িবরত থাকেত হেব”, আল-ম’ুজামলু কাবীর শরীফ (তাবারানী শরীফ), হািদস শরীফ 
নং-৬৪৮৩।                                                                                                                           
(২)   َةَ عَ امَ جَ لْ ا َزمِ لْ یَ لْ فَ  ةِ نَّ جَ لْ ا ةَ حَ وْ بُ حْ بُ  ادَ رَ أَ  نْ مَ ف  (২) অথর্ঃ- অতএব, েয জা�ােতর সূখ-সা�য্� চােহ 
েস َعةُ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) اَعةِ َجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
জামাআ’ত)নােম দলিটর সােথ েলেগ থাকুক। িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২১৬৫, ।                                                                                                            
�াণী মাে�ই আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দয়া-মায়ার 
দিৃ�েত েশষবােরর মত   জা�ােতর িদেক আহবােনর �িত িনেজেক মহা �ংেসর হাত েথেক র�ার 
জনয্ সাড়া েদওয়া উিচৎ । 

                                                 
54 >>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 
55 >> ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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أھل السنة و  দল  নাম  ধারন না করার বা(আল-জামাআ’ত) ألجماعة
 নােম দল নাম না রাখার পিরণাম ও ফলাফল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ألجماعة
স�েকর্   আেলাচনা । 

এত�ণ আিম মহান আ�াহ তাআ’লার আিদ� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� দল اَعةُ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল স�েকর্  সাধারন বণর্নাসহ এর গর� িনেয় আেলাচনা 
কেরিছ।                                                                                                                                 
এখন আিম �েতয্ক মসুিলম মানেুষর িনজ� দেলর নাম  ةعماألج   (আল-জামাআ’ত)নােম দল  
নাম  ধারন না করার বা  ةعاألجم و السنة أھل   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলনাম না 
রাখার পিরণাম ও ফলাফল স�েকর্   আেলাচনা  করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
নােম দলিটেক মানার জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন- 

 ّ�ُ  ٍس َخمْ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ  ":  لَ اقَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ لا نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ثِ رِ احَ لا نِ عَ )1(
 ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  رٍ بْ شِ  دَ یْ قِ  ةَ عَ اَجمَ الْ  قَ رَ افَ  نْ مِ  ھُ نَّ فَاِ  ةُ عَ اَجمَ والْ  ةُ رَ جْ ْلھِ وا َھادُ جِ الْ  وَ  َعةُ اطَّ لا وَ  ْمعُ سَّ ال نَّ ھِ بِ  ىْ نِ رَ مَ أَ 
 �َِّ  ا ُسْولُ رَ  َیا لٌ َرجُ  لَ فَقَا ـ مَ نَّ ھَ جَ  اثَ جُ  نْ مِ  ھُ فَإِنَّ  ةِ یَّ لِ ھِ اجَ لْ ات ىوَ عْ دَ  ىدَّعَ اِ  نْ مَ وَ  عَ جِ رْ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ قِ نُ عُ  نْ مِ  مِ الَ سْ إلِ ا

ِ  ىَعوَ دَ بِ  اوعُ فَادْ  مَ اصَ و ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  لَ قَا امَ صَ و ىلَّ صَ  نْ َوإِ  ِ  د اِعبَ  ْینَ نِ مِ ؤْ مُ ال نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ لَّ ا �َّ َّ� 
)6327( -يذِ مِ رْ التّ  ننس    "                                                                                                                  

(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.আনগূতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  আল 
-জামাআ’ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত ।   َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)দল তথা          وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 

নােম দলিটর  অ�ভূর্ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   َعةِ اَجمَ الْ  জ� হেয় থাকেত ) । অতএব, 
েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল 
িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ َعةُ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক الْ فُ رْ قَ ة (ফুরকাত) তথা 56 দেল-উপদেল 
িবভ� হেয় িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক� েস 
(পনূরায়-মতামত তওবা কের ) িফের আসেল আসেত পারেব । তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর 
আহবােন আহবান” জানাল েস জাহা�ােমর পাথেরর (জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভূর্ � । অতপর, 
একজন েলাক বলল, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ েস নামাজ পেড়, েরাজা রােখ তবওু,  নবী (সা�া�াহ 

                                                 
56 >>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, েস নামাজ পড়েল এবং েরাজা রাখেলও (জাহা�ােমর 
সত্তার/অিধবাসীর <জাহা�ােমর ই�েনর>অ�ভূর্ �)।  তাই, েতামরা “আ�াহর আহবােন আহবান” 
কর, িযিন েতামােদরেক  মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন”, সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং- ২৭৬৩) ।                                                                                                                                                     
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক িনে� বিণর্ত কেয়কিট িবষয় বঝু্ েগল েয,                                    
(১) উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
মহান আ�াহর প� হেত  তাঁর উ�তেক  পাঁচিট িবষয় আমল করেত �য়ং িতিন িনেজই আিদ� 
হেয়েছন । ত�েধয্ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ) ةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হওয়ার �িত িনেদর্শনািট অিধক গর�পণূর্ িহেসেব উে�খ কের এর 
উপর হািদস শরীফ খানায় আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দীঘর্   
আেলাচনা  কেছেন।                                                                                                                                                                   
(৩) উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট দল হে� 

ةُ عَ َماجَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
নােম দল । আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় দল অথর্ই হে� আ�াহ তাআ’লারই দল ।   ْةاعَ مَ جَ ال (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দলিট হে� মহান  আ�াহ(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 
তাআ’লারই আিদ� (আেদশ�া�) দল । কারন, মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী বয্তীত আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েকান কাজই কেরন না । েযমন মহান 
আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার শােন বেলন-  

ىحَ وْ یُ  ىحْ وَ  ِاالَ  وَ ھُ  نْ اِ  َوىھَ لْ ا نِ عَ  قُ طِ نْ یَ  امَ وَ  " (অথর্-“আ�াহ তাআ’লার ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত 
িতিন (আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) কথা বেলন না”, 
সুরা নজম, আয়াত  নং-৩।                                                                   
অতএব,  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট হে� একিট শরীয়তী 
তথা আইিন দল ।                                                                                                                                  
(৪) তাই, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা�  
দল   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) َعةِ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দল  েথেক  েয েকহ  ُةقَ رْ اْلف  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় এক 
িবঘৎ অথর্াৎ অধর্ হাত পিরমান  িবি�� হেয় যায় েস আর তখন ইসলােমর অ�ভূর্ � থােক না । 
যিদও েস তখন মেন মেন  ভােব  েয, েস ইসলােমর মেধয্ আেছ । আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর উ�েতর �িত অিধক দয়াশীল িবধায় ةُ اعَ َجمَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল 
েথেক তাঁর েকান উ�ত িবি�� হেয় যাওয়া সে�ও তাঁর েসই উ�তেক িতিন কেঠার ভাষায় 
কািফর না বেল ভ� ও মািজর্ ত ভাষায় বেল িদেলন  َْعةُ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

 দল তয্াগী মুসিলমিট আর ইসলােমর মেধয্ েনই ” ।(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ َماعَ جَ لْ ا
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এই উত্তম চিরে�র ভ� ও 
মািজর্ ত ভাষা েথেক �েতয্ক �াণীগণী বয্াি�ই েগাঁড়ামী তয্াগ কের সতকর্  হওয়া উিচৎ ।                                                                                                                              
(৫) উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ ও পিব� কুরআেনর সুরা আল-ইমরােনর ১০৩ নং দীঘর্ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আয়ােতর অংশ িবেশষ েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা বাণী -(১) اوْ قُ فَرَّ تَ  الَ  وَ    (অথর্ঃ এবং েতামরা  
দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”,) এবং মহান আ�াহ তাআ’লা বাণী -( (২)  "  َنَ مَ  لَكُمْ  عَ رَ ش 

 اوقِْیمُ أَ  أَنْ  يسیْ عِ  وَ  يسَ وْ مُ  وَ  مَ یْ ھِ ارَ إِبْ  ھِ بِ  انَیْ صَّ وَ  َماوَ  كَ یْ لَ إِ   اْینَحَ أَوْ  يْ ذِ الَّ وَ  احً وْ نُ  ھِ بِ  يَوصَّ  امَ  يْ اَوصَّ مَ  ْینِ دِّ لا
". ھِ یْ فِ  اوْ قُ رَّ فَ تَ تَ  الَ وَ  ْینَ دِّ لا   অথর্ঃ- িতিন (আ�াহ) েতামােদর জনয্ �ীন বা ধেমর্র ে�ে� েস পথই 

িনধর্ািরত কের েছন যার আেদশ িদেয়িছেলন নহূেক, যার ওহী বা �তয্ােদশ কেরিছলাম  আপনার 
�িত আর যার আেদশ কেরিছলাম ইবরািহম, মূসা ও ঈসােক এই মেমর্ েয, েতামরা �ীন বা ধমর্ 
�িত�া করেত িগেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না” , সরুা আশ- শরা, আয়াত নং- ১৩ এর 
িনেষধা�া অনযূায়ী  অবশয্ই েকান  মসুিলম মানুষ  কতৃর্ ক গিঠত তাঁর িনজ� দেলর নাম 
ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িভ� িভ� অনয্ েকান নাম েদওয়া বা নাম ধারণ করা হারাম 
বা িনিষ� । কারণ, এেত মসুিলম মানেুষর মেধয্ ঐকয্ িবন� হয় । আর েয কাজ করেল মুসিলম 
মানেুষর মেধয্ ঐকয্ িবন� হয় তা করাই হারাম বা িনিষ� । 

  (৬) উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনযূায়ী েয েকহ  اَعةُ َجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা   ُةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھل   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক   قَةفُرْ لْ ا  
(ফুরকাত) তথা ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মসুিলম িবে�র 
িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))  দেল-
উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় হউক অথবা  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা-----
- ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অ�ভূর্ � হেয় হউক  
িনেজর িদেক, িনজ কতৃর্ ক গিঠত বা �িত�ত তাঁর িনজ� দেলর িদেক, িনজ েগা� বা বংেশর িদেক 
আহবান করেবন উপেরা� হািদস শরীফ অনূযায়ীই তেব তাঁর এ আহবান হে� “জািহিলয়য্ােতর 
আহবােন আহবান” এবং কুফুরীর িনদশর্ন । এটা এ জনয্ েয, এেত কের তার কতৃর্ ক গিঠত দেলর 
নােমর বয্বহােরর কারেণ ইসলাম ধেমর্র সাবর্জনীন পিরচয় বয্ািতত তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-
মযর্াদার �তীকী পিরচয় , িনজ দল, েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফুেট উেঠ ।       
                                                                                                       
(৭) উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনযূায়ী মিুমন-মুসিলম মাে�ই িযিন ইসলাম ধেমর্র উপর 
আেছন মেমর্  দাবী কেরন তােক অবশয্ই তার কতৃর্ ক গিঠত তাঁর িনজ� দেলর নাম তাঁেক ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নাম ধারণ(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ مَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
করেত হেব বা   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলুসসু�াহ ওআল)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھْ 
জামাআ’ত) নােম দলনাম িদেত হেব । কারন, উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ এবং পিব� 
কুরআেনর সরুা আল-ইমরােনর ১০৩ নং দীঘর্ আয়ােতর অংশ িবেশষ েযমন মহান আ�াহ 
তাআ’লার বাণী - ِ  لِ بْ حَ بِ  اُموْ ِص تَ َواعْ   اْیعً َجمِ  �َّ (অথর্ঃ“ েতামরা আল-আল-জামাআ’তব�ভােব/এক 
দলব�ভােব আ�াহর র� ু(ইসলাম)েক আঁকেড় ধর”)এর আেদশ  অনূযায়ী  অবশয্ই তার কতৃর্ ক 
গিঠত তার িনজ� দেলর নাম ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    اَعةِ َجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলনাম ধারণ করা বা নাম েদওয়া  ফরজ বা আবশয্ক। 
অতএব," ِ  لِ بْ حَ بِ  اوْ مُ ِص تَ عْ اوَ  اقُوْ رَّ تَفَ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ  " (অথর্ঃ “েতামরা আ�াহর র�েুক একতাব�ভােব 
আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এবং)  "



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

189 

 وَ  يسَ وْ مُ  وَ  ْیمَ ھِ ْبَراإِ  بِھِ  انَیْ صَّ وَ  اَومَ  كَ یْ لَ إِ   انََحیْ وْ أَ  يْ ذِ لَّ اوَ  احً وْ نُ  ھِ بِ  صَّيوَ  امَ  يْ صَّ وَ امَ  نِ یْ دِّ لا نَ مَ  مْ لَكُ  َرعَ شَ 
ْینَ لا اومُ یْ قِ أَ  أَنْ  يسیْ عِ  ." ھِ یْ فِ  ْواقُ رَّ فَ تَ تَ الَ وَ  ّدِ                                                                                                  

অথর্ঃ- িতিন (আ�াহ) েতামােদর জনয্ �ীন বা ধেমর্র ে�ে� েস পথই িনধর্ািরত কের েছন যার 
আেদশ িদেয়িছেলন নহূেক, যার ওহী বা �তয্ােদশ কেরিছলাম  আপনার �িত আর যার আেদশ 
কেরিছলাম ইবরািহম, মসূা ও ঈসােক এই মেমর্ েয, েতামরা �ীন বা ধমর্ �িত�া করেত িগেয় দেল-
উপদেল িবভ� হেয়া না”,সরুা আশ- শরা, আয়াত নং- ১৩ এর িনেদর্শনা অনযূায়ী একজন 
সিতয্কােরর মুসিলম ইসিতকামাত অজর্ ন কের িনজ কতৃর্ ক গিঠত দল তয্াগ করা ফরজ এবং উিচৎ 
।অনয্থায় িতিন  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর ) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হেয় যােবন ।                                                                                                   
(৮)উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনযূায়ী " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা       
 �নােম দলিটর িদেক আহবান করা হে(আহলু��ুাত ওআল জামাআত) أَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ   
“আ�াহর আহবােন আহবান” এবং দঢ়ৃ ঈমােনর ল�ণ ।  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত)দল তথা  ُأَھْ ل

  নােম দলিটর িদেক আহবান করার মাধয্েম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ 
ইসলাম ধেমর্র সাবর্জনীন পিরচয়ই ফুেট উেঠ । তখন আর  তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-মযর্াদার 
�তীকী পিরচয় , িনজ দল, েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফুেট উেঠ না ।    
                                                                
তেব হাঁ, তাঁর উত্তম কৃতকেমর্র �ীকৃিত �রপ অনয্ েকান মৃিমন-মসুিলেমর েদয়া “অহংকার-গবর্ 
িববিজর্ ত েকান স�াণ-পদমযর্াদা বা পদবী” মহান আ�াহ তাআ’লার শকিরয়া �াপনােথর্ িতিন তা 
অিধক ন�তা-ভ�তা ও িবনেয়র সােথ �হণ বা বয্বহার করেত পােরন । 

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নাম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) َعةِ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ধারণ না করার পিরণাম ফেলর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা কেঠার বাণী উ�ারন কের আেরা অেনক হািদস শরীফ বেল েগেছন । িনে� তা পযর্ায়�েম 
উে�খ করা হল- 

 ةماقیال ومی ءجا اعةمج نم ادً ی عزن نم  "ملسو ھعلی هللا يلص هللا ولسر سمع ھنأ مرع بنا عن -(2)
يناربطلل بیركلا مجعملا في)  )685"( ھل حجة ال و                                                                                                     

অথর্ঃ- ইবন ুওমর েয েকহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা েথেক শেনেছন, েয েকহ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা            

ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  نَّةِ لسُّ ا لُ ھْ أَ  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক হাত গিটেয় েনয় 
িকয়ামেতর িদন তার েকান �মানপ� থাকেব না। আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৫৮৬।                                                              

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
দলব� ইমােমর আনূগতয্িবহীন অব�ায় েকহ মৃতুয্ বরণ করেল তার মৃতুয্ হেব জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্। 
েযমন অনয্ এক হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন- 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 ةاعَ مَ جَ لْ ا نَ مِ  جَ رَ خَ  منْ  " : مسل و ھیعل ىلاتع هللا ىلص هللا ولسر  لَ  اقَ :  لَ  اقَ  ، لٍ بَ جَ  نْ بِ  ذِ اعَ مُ  نْ عَ 
 "ةً ِلیَّ َجاھِ  ةً تِ یْ مِ  تَ َما ، ةٌ اعَ طَ  ھِ یْ لَ عَ  لَْیسَ  تَ امَ  َمنْ وَ  ، ھِ قِ نُ عُ  ِمنْ  مِ سالَ اإل ةَ قَ ِربْ  عَ لَ خَ  دْ قَ فَ  ًدامِّ عَ تَ مُ  رٍ ِشبْ  دَ قِیْ 
 یربكال لمعجما في )09601(

)3(نيراطبلل                                                                                                                                                                      
অথর্ঃ েয েকহ ই�া কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    َعةِ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান  ْةقَ فُرْ ال  
(ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর 
ব�ন িছ� কের েফলল । আর েয " ةُ َماعَ جَ الْ    (আল-জামাআ’ত)দল তথা نَّ ا لُ ھْ أَ     َعةِ اَجمَ الْ  وَ  ةِ لسُّ
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� ইমােমর আনূগতয্িবহীন অব�ায় েকহ মৃতুয্ বরন 
করেল েস জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্ বরণ করল ।  আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-১৬০৯০ ।    

 ابصأف ةعامجلا يف � عمل من  "موسل یھعل هللا يلص هللا هللا رسول لاق: الق سابع نبا نع -(4)
أوبت أطخأ إن و ، هللا بلقیت لم باصأ فإن ةفرقال في � عمل نم و ھ،ل رغف أأخط نوإ ، ھنم هللا بلتق     

ينابرطلل وسطاال جمعملا في) 0517(" رنالا من هدعمق                                                                                                                                       
অথর্ঃ- ইবনু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :  েয েকহ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 

 নােম দেলর মেধয্ েথেক আ�াহর জনয্ আমল কের (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ اَجمَ لْ ا
আর েস আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবুল কের েনন, আর তার েস 
আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা কের েদন ।আর  َةُ َماعَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিট  েথেক(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
 তথা 57 দেল-উপদেল  িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় েথেক আ�াহর জনয্ আমল (ফুরকাত) الْ فُ رْ قَ ة
কের আর েস আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেলও আ�াহ তার েস আমল কবলু কেরন না , 
আর যিদ তার েস আমলিট ভুল হেয় যায় তেব েস তার �ান েদাযেখ কের িনল । আল-ম’ুজামলু 
আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫১৭০ । 

(5)-  يعل جرخ من  "لمسو ھیلع هللا صلي هللا هللا لرسو لقا: لقا عي،جشألا یحضر بن عرفجة عن
ً نئاك هوفاقتل ،ھمتعاجم نبی قرفی أن دیری ع،یجم موھ تيأم  الوسطا مجعمال يف ) )5400("انك من ا

ينابرطلل .                                                          
অথর্ঃ- আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,  রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন-  “েয েকহ আমার আল-আল-জামাআ’তব� অথর্াৎ ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা   

 নােম দলব�  উ�েতর িবেরািধতা কের(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ َجَمالْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ  
اَعةُ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ْلَجَماَعةِ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 

                                                 
57 >>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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দলিটেক িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া 
কের েফল ”।আল-ম’ুজামলু আওসাত ,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৪০০।  

(6)-  موسل علیھ هللا يصل يبالن نأ جةفرع عن ةقالع نع بن دایز عن مرمع نع  اقزرلا دبع انربأخ
ً ئاك تلوهقاف ، ھمینب قریف نأ دییر ، نویعتجم ھمو متيأ علي جخر من"  : لاق انك نم نا " 

اقزرلا دبع فمصن يف ( (20713)                                                                                                                         
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসুল�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার দলব� উ�েতর অথর্াৎ ةُ اعَ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  ةِ السُّنَّ  لُ ھْ أ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের  َْعةُ امَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)দল তথা نَّ ال لُ ھْ أَ   �নােম দলিটেক িবভ(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ سُّ
করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল” । 
মসুা�ােফ আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-২০৭১৩ । 

(7)-  و  يمتأ نیب قرف نم موسل علیھ هللا يلص هللا هللا لورس"  :  ل اق:  ل قا یكشر نب مةأسا نع
رانيللطب ریبكلا مالمعج يف ) )490(". "كان نم انئاك ھسأر اوبرضفا عیجم ھم .                                                                                               

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসুল�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার মাথা উিড়েয় েফল” 
। আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৯০ । 

(8) -  اربوضفا متيأ بین فرقی خرج لجر أیما ":   ل اق : ل اق یكرش نب امةسأ عن
ينارلطبل ریبالك لمعجما يف) ) 984"(قھنع  

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলুু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার গদর্ ান উিড়েয় েফল” 
।আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮৯  । 
হািদস শরীেফর  উপেরা� এতসব কেঠার  বাণী থাকা সে�ও  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” িনকৃ� পথ�� েনতৃ�ানীয় কতক আেলম-উলামা িনেজেদর েগাঁড়ামী বা অ�ানতা বশতঃ 
উ� হািদস শরীফগেলার �িত বৃ�া�িুল েদিখেয়, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেঠার বাণীর সােথ এবং মহান আ�াহ তাআ’লার কেঠার িনেষধা�ামলূক 
বাণীর সােথ চয্ােল� কের তাঁরা তােদর িনজ� দেলর নাম আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত  ْةُ عَ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

 নােম দলনাম ধারণ  না কের বা নাম না িদেয় (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ َجمَ لْ ا
ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর  সােথ স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক েযমন উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নাম বয্বহার কের চেলেছন । এর উে�শয্ এ েয, এেত কের 
েযন ইসলাম ধেমর্র সাবর্জনীন পিরচয় বয্ািতত তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-মযর্াদার �তীকী 
পিরচয় , িনজ দল, েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফুেট উেঠ এবং িতিন তাঁর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িনজ কতৃর্ ক গিঠত বা �িতি�ত  দল-উপদেলর েচয়ারময্ান, সভাপিত ও আিমর হেত পােরন।                                                                                                                                  
এ সম� পথ�� কতক েনতৃ�ানীয় আেলম-উলামােকরামগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক উদাহরণ�রপ আধুিনক পিরভাষায় ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  , নােম দেলর মহান (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
একক, অি�তীয়, িনর�ুশ েচয়ারময্ান বা সভাপিত েমেন উ� ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দেলর কম� হেয় থাকেত চান না ।(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
কারণ, এেত কের তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় , িনজ দল, েগা� ও 
বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় িবলীন হেয় যােব এবং িতিন এই ভয় কেরন েয,  িতিন 
তাঁর িনজ কতৃর্ ক গিঠত বা � �িতি�ত  দল-উপদেলর েচয়ারময্ান, সভাপিত ও আিমর হেত 
পারেবন না বা থাকেত পারেবন না ।                                                                                                            
উপেরা� হািদস শরীফগেলােত ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    َعةِ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকার এবং  ْةقَ رْ فُ ال  (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকার �িত এত গর� েদওয়া হল েকন আর 

ةُ عَ امَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) اَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
দল েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগেল েকান আমলই 
কবুল হেব না েকন ?                                                  
এর উত্তর এই েয, " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলু��ুাত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھْ 
ওআল জামাআত )নােম দলব� হেয় থাকা হে�  " َىوَ قْ ت  ِ�" (তাকওয়া আ�ািহ ) বা আ�াহভীিত 
আর  ُةقَ رْ اْلف  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় থাকা হে�  َال ةِ لَ ضَّ  তথা ��তা 
। অতএব, েয েকহ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় না থাকেল বঝুেত হেব েয, তার তাকওয়া বা আ�াহভীিত নাই  আর 

ْرقَةفُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় থাকেল বঝুেত হেব েয, েস  َّةِ لَ الَ ض  
তথা ��তায় িনমি�ত আেছ। কােজই , েয েকহ ��তায় িনমি�ত আেছ তার েকান আমল  কবলু 
না হওয়া  এেকবােরই িনতা�ই �াভািবক বয্াপার । কারণ, েয েকহ ��তায় িনমি�ত েস     
َضالٌّ    বাপথ �� । َضالٌّ   বা পথ �� বয্াি� হে� েদাযখী । েযমন অ� অধয্ােয় িনে� বিণর্ত 
আস� হািদস শরীফখানােত আমেদর নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  আব ুমাসউদ নােম 
তাঁর একজন  সাহাবীেক (রািদআ�াহ আনহ) িফতনা স�েকর্  বেলন-হািদস শরীফখানা হে� এইঃ  
                                                                 
َّ إِ وَ  ةِ عَ امَ جَ لْ ا و هللاِ  ىوَ قْ بِتَ  كیْ لَ عَ     ةَ مَّ أُ  عَ مَ یَجْ لِ  نْ كُ یَ  مْ لَ  َجلَّ  و زَّ عَ  هللاَ  نَّ إِ  وَ  لالَ الضَ   ِھيَ  نَّ فإِ  ةَ قَ رْ فُ لْ اوَ  كَ یا

                                          .      )90041(" ينبراطلل یربكال مجعمال ـــ "ةِ لَ الَ ضَّ   ىَعلَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  دمَّ ُمخَ 
অথর্ঃ-েতামােক আ�াহভীিত ও ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ َمااْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত হেব এবং الْ فُ رْ قَ ة  (ফুরকাত) তথা 58 
দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকেত হেব । আর িন�য়ই আ�াহ 

                                                 
58 >>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আযয্া ওয়া জা�া মহুা�াদ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক ��তার উপর একি�ত 
করেবন না । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪০৯০ ।                                                     
এর অথর্ হল এই েয, েযেহতু ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক اْلفُْرقَة (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়  িবি�� হেয় যাওয়া হে�    َّةِ لَ الَ ض তথা পথ ��তা েসেহতু সকল মসুিলম মানুষেক মহান 
আ�াহ তাআ’লা  ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক  ْةقَ رْ فُ ال  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� কের িবি�� 
কের রাখেবন না। বরং মহান আ�াহ তাআ’লা দয়া বা করণাবশত: মসুিলম মানেুষর একিট 
অংশেক অবশয্ই সবর্দা ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর উপর পণূর্ বহাল তিবয়েত রাখেবন । এ দলিট 
স�েকর্   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ ----------------
 رُ مْ أَ  ىَ أْتِ یَ  ىتَّ حَ ) ىذِ مِ رْ التِّ  ْم،ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ (ُھمْ َخالَفَ  َمنْ  مْ ھُ رُّ ضُ یَ  الَ  َحقِّ لْ ا لَىعَ  نَ یْ رِ اھِ ظَ  تِىأُمَّ  نْ مِ  ةٌ ائِفَ طَ  لُ تََزا الَ  "
 ِ�ّ  " 
(অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �বিতর্ ত থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা 
পযর্� এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান �িত করেত পারেব না” আবু 
দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ আবু দাউদ শরীেফ বিণর্ত  َنْ م 

مْ فَھُ لَ َخا  পিরবেতর্ ُھمْ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।                                                                     
িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর)” 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষু বা মুসিলম উলামােকরামগণেনর মন-মি�ে� ও মগেজ এ কথািট বেুঝ 
আসেছনা বা েবাধগময্ হে�না েয, " ةُ عَ َماجَ الْ  " (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا ْھلُ أ 
(আহলু��ুাত ওআল জামাআত )নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা>>((ইসলােমর নােম বা 
ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ 
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-
উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় যাওয়া হে�    

ةِ لَ الَ ضَّ   তথা পথ ��তা এবং পথ ��তায় িনমি�ত বয্াি� পথ �� । এটা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর)” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম 
মানষু বা মসুিলম উলামােকরামগণেনর জনয্ মহা দভূর্ াগয্জনক অব�া ও েশষ পিরণিত অশভ । 
মহান আ�াহ তাআ’লা এেহন  দভূর্ াগয্জনক অব�া ও অশভ পিরণিত েথেক আমােদরেক র�া করন 
। `আমীন!                                                        
এরপ    َلٌّ اض বা পথ�� ইমাম বা েনতৃ�ানীয় আেলম-উলামােদর বয্াপােরই আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কেঠার সতকর্  বাণী উ�ারণ কের দিুট হািদস শরীফ 
বেলন-                                                                                                                                     
�থম হািদস শরীফ  

َ سْ تَ  الَ  ةٌ ثَ الَ ثَ  : " الَ قَ  ھُ أَنَّ  ، مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  َعنْ  ،دِ یْ بَ عُ  نِ بْ  ةَ لَ اضَ فَ  نْ عَ   لٌ جُ رَ :  مْ ھُ نْ عَ  لْ أ
 اھَ نْ عِ  بَ اغَ  ةُ أَ رَ إمْ وَ  ، تَ افَمَ  هِ دِ ِسیِّ  نْ مِ  قَ بَ أَ  ْبدٌ عَ  أَوْ  أََمةٌ  وَ  ، ایً ِص َعا تَ  امَ ،وَ  ھُ امَ إِمَ  ،َوَعَصى َعةَ َماجَ الْ  قَ رَ افَ 
َجتْ تَ فَ  ایَ نْ دُّ ال ةَ نَؤْ مُ  اھَ فَاكَ  دْ قَ وَ  اھَ ْوجُ زَ  َ سْ تَ  فَالَ ، هُ بِْعدَ  بَرَّ )15184( ـ نمِ اثَّ لا أزجال ـ ربیلكا ممعجلا ـ " ُھمْ َعنْ  لْ أ         

অথর্ঃ- হযরত ফাদালা িবন উবাইদ েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- 
িতন বয্াি� স�েকর্  �� কেরা না : ১. এমন বয্াি� েয " ةُ عَ امَ جَ لْ ا " (আল-জামাআ’ত)নােম দল 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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তথা  َةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত )নােম দলিট  েথেক িবভ� হেয়  
িবি�� হেয় ইমাম বা েনতার অবাধয্ হেয় মৃতুয্ বরণ কের , এমন দাস-দাসী েয মািলক েথেক 
পলঅয়ন কের মৃতুয্ বরণ কের এবং এমন �ী যার �ামী তার �ীেক পািথর্ব  যেথ� ভরণ-েপাষণ 
েদওয়া সে�ও থার অদশৃয্ অব�ায় সাজস�া কের থােক ।  আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-১৫১৮৪ ।                                                                                               
ি�তীয় হািদস শরীফ 

 ةئمألا يتأم ىعل افأخانأ امإن"  : مسل و یھعل لىاتع هللا ىلص هللا لرسو ل اق:  ل اق ثوبان نع
)2922(يمذرتلا ننس " نیضلملا                                                                                                      

অথর্ :- ছাওবান (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) বিণর্ত, রাসলুু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন-  “আিম আমার উ�েতর বয্াপাের শধ ুপথ�� ইমাম বা েনতৃ�ানীয় আেলম-উলামােদর ভয় 
করিছ” । িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯ ।                                              

 লজুমু ুআহিলসসু�াহ ওআল জামাআ’ত ওআল) لزوم أھل السنة و الجماعة واإلعتصام  بھ
ই’িতসাম ুিবহা ) তথা  আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’তেক আঁকেড় ধরা বা  আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’েতর সােথ েলেগ থাকা স�েকর্  আেলাচনাঃ  

এত�ণ আিম �েতয্ক মসুিলম মানুেষর িনজ� দেলর নাম  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম নাম না রাখার পিরণাম ও 
ফলাফল স�েকর্   আেলাচনা কেরিছ। 

এখন আিম بھا معتصاواإل    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ  عةماالج ومزل    অথবা " ةُ عَ امَ جَ الْ  " (আল-আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত নােম দলিটেক আঁকেড় ধের রাখা 
স�েকর্  হািদস শরীফ বয্বহার করার মাধয্েম িব�ািরত  আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা। 
 / ىنم فخیب ملوس علیھ هللا صلي هللا ولسر تعمس : ل قا بیھأ نع طعمم نب ریبج نب دمحم نع -(1

 )ھیف دزی مل مث(ھاعاوو فظھافح) يمالك(يالتقم عمس ابدً ع هللا رنض:  قولی ،ينم من یفخلا جدمسب
 ،منھ قھفأ وھ نم ىل إ فقھ لماح بور ،ھل ھقف ال  ھقف لمحا برف اعھمسی لم نم )ىإل اھاأد مث( غھالبو
 و ر،مألا يلذو ةاعالط و(نمیسلملا ألئمة حةصین و � العمل صالخإ :نؤمم قلب نیھعل غلی ال ثالث
 نإف ،)نیلمسملا اعةمج موزل و ،نیملسملا اعةبجم صامعتالاو( ھمتماعج موزل و ،)رمألا ليوأل حةاصنملا

يناربلطل یربكلا معجمال يف)  )5231/1524/28651/ 2251(" مھراءو نم یطتح متھعود     অথর্ঃ- 
েমাহা�দ িবন জবুাইর িবন মুতিয়ম িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের বেলন, আিম িমনােত 
খাইফ মসিজেদ রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক শেনিছ,িতিন বেলন, আ�াহ (তাআ’লা) 
এমন বা�ােক (বা�ার মখু) উ�ল করন েয আমার  কথা শেন মখু� কের আয়ে� কের (এেত 
বৃি� না কের হবহ) তা এমন েলােকর িনকট েপৗঁেছ েদয় েয তা শেন িন, (কারণ) এমন অেনক 
িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ যার (িনেজরই) �ান নাই ,আেরা এমন অেনক িফক্হ 
বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ িযিন তার চাইেত অিধক �ানীর িনকট �ান বহন কের িনেয় 
যায় ।(�াণীেদর �িত ল�য্ কেরই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সা�ামা  বেলন) িতনিট িবষয় রেয়েছ েয গেলার িবষেয় মুিমেনর হৃদয় শ�তা কের না:                                                                                                      
১. আ�াহর জনয্ িন�ার সােথ আমল করা                                                             
২.মসুলমানেদর ইমাম তথা �ানী েনতােদর জনয্ কলয্াণ কামনা করা (আেদশ দানকারীেদর �িত 
আনূগতয্ করা/ কলয্াণ কামনা করা)                                                                                   
৩. তােদর আল-জামাআ’ত নােম দল ধের রাখা (মসুলমানেদর  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা ةُ عَ امَ جَ لْ ا  নােম দলিটেক আঁকেড় ধরা(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ   
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  নােম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ اْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
দেলর সােথ েলেগ থাকা), িন�য়ই তােদর আহবান তােদর পরবত�েদর অ�ভূর্ � করেব অথর্াৎ 
পরবত�রা তাঁেদর আহবােনর অ�ভূর্ � ।                                                                     
আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৫২২,১৫২৪,১৬৫৮২ ।                
 : لاقف ، ينم نم یفخلا جدسبم لمسو ھیلع هللا صلي هللا رسول طبناخ :ل،قا كلما نب نسأ نع -(2)

 لماح بور ھ،ل ھفق ال  ھقف ملاح برف اھعمیس لم نم ىإل بذھ ثم اھظفحف لتيمقا عمس اعبدً  هللا رضن -
 هالو منل حصلنوا � لمالع صالإخ: نمؤم ءامرى بلق علیھن یغل ال ثالث ،منھ قھأف وھ نم ىل إ ھفق
 طسوالا مجعملا في )4449"(مھءارو نم طیحت مھوتدع فإن ،)نیملسمال جماعة لزوم و ، رماأل مكیلع هللا

برانيللط .                                                                                                          
অথর্ঃ আনাস িবন মািলক েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, আমােদরেক িমনােত খাইফ মসিজেদ রাসলু�ুাহ 
সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সে�াধন কের বেলন: আ�াহ (তাআ’লা) এমন বা�ােক (বা�ার মুখ) 
উ�ল করন েয আমার  কথা শেন মখু� কের েনয় ,তারপর েস তা এমন েলােকর িনকট িনেয় 
যায় েয তা শেন িন, (কারণ) এমন অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ যার 
(িনেজরই) �ান নাই ,আেরা এমন অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ িযিন তার 
চাইেত অিধক �ানীর িনকট �ান বহন কের িনেয় যায় ।(�াণীেদর �িত ল�য্ কেরই আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলন) িতনিট িবষয় রেয়েছ েয গেলার 
িবষেয় মিুমেনর হৃদয় শ�তা কের না:                                                                                                                                      
১. আ�াহর জনয্ িন�ার সােথ আমল করা                                                                               
২.আ�াহ যােক েতামােদর উপর শাসক িনেয়াগ কেরেছন তােদর জনয্ কলয্াণ কামনা করা                        
৩. মসুলমানেদর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল ধের রাখা বা  ََعةُ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা  ,(নােম দেলর সােথ েলেগ থাকা(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
িন�য়ই তােদর আহবান তােদর পরবত�েদর অ�ভূর্ � করেব অথর্াৎ পরবত�রা তাঁেদর আহবােনর 
অ�ভূর্ � । ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৯৪৪৪                                          
 بن رمع نأ ریبزلا نب  هللا دعب نع ریعم نب كلاملا عبد عن رمعم نع  قزاالر عبد اأخبرن - (3)

 " : لافق ، كمیف يمامق انفی مقا ملسو ھعلی هللا صلي هللا لوسر نإ : لافق ایبً طخ ةیجابلاب مقا ابطخلا
 تيح ، ذبلكا یظھر ثم ھم،یلون نیلذا القرن مث ھم،ونیل الذین نرالق ثم ، كمخیا      ھمإنف حابيأص  اومرأك
 ةعامجلاب ھیلفع ةالجن ةحوبحب هسر نمف ،اھلأسی ال ةادشھلا ىلع دھیش و ، الھأسیال مینیلا ىعل نإلنساا فلحی
 تھرس ومن ،لثھماث نایطلشا فإن أةرماب لرج نوخلی الو ،عدبأ نینثالا من وھ و، ذالف مع نیطاشال فإن ،

زاقرلا بدع صنفم في) 20710( "نؤمم فھو ھتسیئ تھساء و سنتھح                                       
অথর্ঃ ………………..আ�ু�াহ িবন জবুাইর েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব জািবয়ােত িখতীব বা 
ব�া িহেসেব দ�ায়মান হেয় বলেলন, িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
েতামােদর িনকট আমার েযরপঅব�ান  েতমিনভােব আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন: 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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“েতামরা আমার সাহাবীেদরেক স�াণ কর, েকননা তাঁরা েতামােদর উৎকৃ� (েলাক),তারপর 
তােদর পরবত� শতা�ী, তারপর তােদর পরবত� শতা�ী, তারপর িমথয্া �কাশ হেব, এমনিক মানুষ 
িজ�ািসত হবার পেূবর্ই শপথ কের েফলেব এবং িজ�ািসত হবার পেূবর্ই �া�য্ িদেয় েফলেব । 
অতএব, যার জা�ােতর সখূ-সা�ণ্দয্ ভাল লােগ তােক অবশয্ই  ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা  নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব ।(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র েথেক অিধক দেূর, েকান পরুষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন 
যােব না, কারণ, শয়তান তােদর তৃতীয় জন, যার িনকট স�ুর িকছু পছ� হয আর ম� িকছু 
খারাপ লােগ েসই মিুমন । মসুা�ােফ আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-২০৭১০ । 

 هللا يلص هللا لوسر امكمق كمفی تقم نيإ الناس أیھا یا افق ةیباجبال مرع اطبنخ قال عمر ابن نع -(4)
 لرجلا لفیح يتح بذكلا وشفی مھم،ثنویل نیذلا ثم ،ھمنولی نیذلا مث ياببأصح مكصیوأ " لفقا اینف لموس ھلیع

 ةعامبالج میكلع ، نیطاالش ثھماالث كان الإ أةمربا رجل ونخلی ال الأ دھشتسی وال ھداشلا دھشوی فحلتسی وال
 لكفذ ھئتیس ھتءاس و تھنسح ھترس نمو د،عبأ ننیثاال من ھو و داحالو مع طانشیال فإن والفرقة  كم اوإی

يذمالتر )6521"(،نمؤالم .                                                                                 
অথর্ঃ ইবেন ওমর েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, ওমর জািবয়ােত আমােদরেক সে�াধন কের বলেলন, 
েহ মানুেষরা ! িন�য়ই আিম আমােদর  িনকট রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
অব�ােনর মত আিম েতামােদর মেধয্ দ�ায়মান হলাম। অতপর বেলেছন: “আিম েতামােদরেক 
আমার সাহাবীেদর স�েকর্  ওিসয়ত করিছ, তারপর তােদর পরবত�েদর (শতা�ী) স�েকর্  ওিসয়ত 
করিছ, তারপর তােদর পরবত�েদর( শতা�ী) স�েকর্  ওিসয়ত করিছ, তারপর িমথয্া �কাশ হেব, 
এমনিক েলাক শপথ চাওয়ার পেূবর্ই 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   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  نَّةِ السُّ  لُ ھْ أَ 

ةْرقَ فُ لْ ا  নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব এবং(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ   (ফুরকাত) 
তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হওয়া েথেক েবঁেচ থাকেত হেব বা দেূর থাকেত হেব । 
েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র েথেক অিধক দেূর, েকান পরুষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন 
যােব না, কারণ, শয়তান তােদর তৃতীয় জন, যার িনকট স�ুর িকছু পছ� হয আর ম� িকছু 
খারাপ লােগ েসই মিুমন । িতরিমিজ শরীফ,, হািদস শরীফ নং-২১৬৫ । 

 و دىإح يلع ئلاإسر ونب قترفت:  لوقی سلمو ھعلی هللا يصل هللا ولسر معتس :لاق ةمماأ يبأ عن
 إال رناال في اھلك ،فرقة مھیعل دیزت تيموأ ،ةقفر نعیبس و نیاثن ىلع يراالنص تقتفر و ،ةقرف    نیعبس

.برانيللط وسطالا مجعالم يف ) )2207("معظألا داولسا                                                                                                                                                           
অথর্ঃ আিব উমামা েথেক বিণর্ত, িতমন বেলন: আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
বলেত শেনিছ,“ বনী ঈসরাইলরা ৭১িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল , নাছারারা ৭২িট দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল আর আমার উ�ৎ তােদর েচেয় একিট িফরকা বা দল বৃি� হেব ।  

معظألا داولسا (সাওয়াদলু আ’জম)তথা বৃহত্তম দল ছাড়া  সবগেলাই েদাযেখ যােব । আল-ম’ুজামলু 
আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২০২  ।                                                                               
উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত ماألعظ السواد  (সাওয়াদলু আ’জম) তথা বৃহত্তম দল বলেত   ْةُ عَ امَ جَ ال  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َاَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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দলিটেকই বুঝােনা হেয়েছ।                                                                                                              
িস�া�ঃ উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা �মািণত হে� েয, সবর্াব�ায়  ةُ عَ اَجمَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
আঁকেড় ধের থাকেত হেব । ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন 
ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত অনয্ েকান দল-
উপদেলর সােথ েকান অব�ােতই স�কর্  রাখা যােব না এবং ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� 
িভ� নােম গিঠত অনয্ েকান দল-উপদেলর  সােথ স�কর্  রাখেল জা�াত বা েবেহে� যাওয়া  যােব 
না । েবেহে� েযেত হেল সবর্াব�ায় َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের থাকেত হেব । 

(6)-  كنإ ، هللا لورس ای:  قلتف اثً مبع ملوس یھعل هللا يلص هللا ولرس نيبعث: الق ترألا نب بابخ عن
 يسوأم ،ىسمت كنأظ الف أصبح: قلت " ؟لیكع كتقشف من غلب ما و :قال ، لیكع أشفق اأن و ادً یعب يثنبعت
 ولسر یا :تلقف ، "ينرت مل نھب لتفع مل نوإي،نتیأر نھب تعلف نإ سمخ ،بابخ یا: لقا بح،صت نكظأ الف

 یا : قلت ، "رقدلبا نمؤت و حرقت، و تطعق نوإ ئًایش بھ كرشت ال هللا دبعت"  :لاق ؟ ھن امو هللا
 یكن لم طأكخأ ام نأ و ،كئطخیل نكی مل ابأص ام أن متعل:  قال ؟ درلقبا نیمااإل وما هللا لورس
 نإو دیكوال رب و ،جرشلا كلعت اھترجش أن امك ، ایاالخط عرقت ھاتئیطخ نإف رخملا ربتش ال و یبك،لیص

 نيأیتر إن كنإ ،باخب یا جماعة،لا ىعل هللا دی إنف ، ةعامجال لببح تصمعتو یا،ندلا نم جرخت نأ ركمأ
ينرابطلل ریبكلا مجمعلا في)6213(" نيقارتف لم ةمقیاال موی .                                                                                                                 

অথর্ঃ খা�াব িবন আল ইরিত েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : েকান কারেন রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােক (েকাথাও দেূর পাঠােলন, আিম বললাম : ইয়া রাসলু�ুািহ , আপিন 
আমােক দেূর পাঠাে�ন অথচ আিম আপনার বয্াপাের আশ�া করিছ , িতিন (রাসলুু�ািহ) বলেলন : 
আমার বয্াপাের েতামার িক আশ�া ? “আিম ব�াম: আিম সকাল করব িক� আিম মেন করিছ 
না েয আপিন স�া করেবন (স�া পযর্� বাঁচেবন), আর আিম স�া করব িক� আিম মেন 
করিছ না েয আপিন সকাল করেবন (সকাল পযর্� বাঁচেবন), িতিন (রাসলু�ুািহ) বলেলন: েহ 
খা�াব, পাঁচিট িবষয় যিদ তুিম কর তেব তুিম আমােক (িকয়ামেত) েদখেত পােব, আর যিদ 
তুিম উ� পাঁচিট িবষয় না কর তা হেল তুিম আমােক (িকয়ামেত)েদখেত পােব না ।  আিম 
বললাম, : ইয়া রাসলু�ুািহ , েস গেলা িক ? িতিন (রাসুল�ুািহ) বলেলন : ১. তুিম আ�াহর 
ইবাদত করেব, তাঁর সােথ িকছুরই শরীক/ অংশীদার কেরা না যিদও েতামােক েকেট েফলা হয় 
এবং পিুড়েয় েদওয়া হয়, ২. তুিম ভাগয্িলিপেত িব�াস করেব, আিম বললাম: ইয়া রাসলুু�ািহ  
ভাগয্িলিপেত িব�াস িক ? িতিন (রাসলু�ুািহ) বলেলন : তুিম েজেন নাও েয, যা ঘেটেছ তা 
েতামার জনয্ বয্থর্ হওয়ার নয় আর যা েতামার জনয্ বয্থর্ হেয়েছ তা েতামার েবলায় ঘটার নয়, 
৩. তুিম মদ পান করেব না, েকননা, এর পাপ অনয্ানয্ পাপেক নাড়া েদয় েযমন েছাট একিট  
গাছ অনয্ানয্ গােছর সােথ জেড়া হেয় থােক ৪. তুিম বাবা-মার সােথ স�বয্বহার করেব যিদও 
তারা েতামােক দিুনয়া (ঘর) েথেক েবর হেয় েযেত বেল ৫. তুিম  ُالْ َجمَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা  ِأَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ َماعَ ة  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর রিশ আঁকেড় ধের 
রাখেব, িন�য়ই আ�াহর  হাত (অন�ূহ)  ُالْ جَ مَ اَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  و
 নােম দলিটর উপর । েহ খা�াব, তুিম যিদ আমােক(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  الْ جَ مَ اعَ ةِ  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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িকয়ামেত েদখেত পাও তা হেল আর আমার েথেক তুিম পৃথক হেব না, আল-ম’ুজামুল কািবর, 
তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৬২১ ।                                                                                            
উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এই কথা জানা েগল েয, উ� হািদস শরীেফ বিণর্ত পাঁচিট িবষেয়র 
প�ম িবষয়িট হে�  ََعةُ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলুসসু�াহ)  ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের রাখা। ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

 নােম দলিটেক আঁকেড় ধের রাখেল িকয়ামেতর(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا
িদন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ আমােদর সা�াৎ 
হেব ।  ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ اعَ َجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের না রাখেল িকয়ামেতর িদন আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ আমােদর সা�াৎ হেব না।                               
এখন �� হল   ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের রাখার 
প�িত িক ?                                                                                                                             
এর প�িত হল, মসুিলম মানষু কতৃর্ ক গিঠত বা �িতি�ত েয েকান দল-উপদেলর নাম “  َْعةِ َجَمالْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত”) নােম নাম রাখা। মসুিলম মানষু কতৃর্ ক গিঠত বা �িতি�ত েয েকান দল-
উপদেলর নাম “  َةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত”) নােম নাম রাখেলই এবং িনজ 
িনজ ঘের পিরবার-পিরজন,স�া-স�িত, িপতা-মাতা, ভাই-েবান, সভা-সিমিতেত, ওয়াজ-মাহিফেল, েসিমনার-
সে�লন ইতয্ািদেত ে�াতােদর সােথ, িনজ এলাকায় মসিজেদ , িনজ মহ�ায়-িনজ �ােম মসুিলম জনগেণর সােথ, 
িনজ পিরবােরর সদসয্েদর সােথ েকান আেলাচনা -পযর্ােলাচনা করেলই  ََعةِ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক ধের রাখা হল । 

 আহলু��ুাত ওআল) أَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ    তথা (আল- জামাআ’ত) "الْ جَ مَ اعَ ةُ “
জামাআত দলিটর অনূসরন করা ফরজ বা আবশয্ক েকন ? 

" ةُ عَ امَ جَ الْ  " (আল-জামাআ’ত)  তথা  ََعةِ َمااْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) দলিট 
মহান আ�াহর আেদেশ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�বিতর্ ত দল। েয েকান নবী-রাসলু(আলাইিহমসুসালামগণ) কতৃর্ ক গিঠত দল হে� সিঠক দল । 
�েতয্ক নবী-রাসেুলর (আলাইিহমসুসালামগেণর)  দেলর নাম হে�  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা   َةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল। (পেূবর্ বিণর্ত হিদস 
শরীেফ এ িবষয়িটর বণর্না আেছ,হািদস শরীফ নং-১৩৪৮১  , অ� �ে�র পৃ�া নং-৪২ এবং 
১৭৭ , েদখুন ) ।                                                                                                                   
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত দেলর নামও হে� 

ةُ عَ اَجمَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ َماعَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
দল। েযেহতু  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّ ا لُ ھْ أَ   আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ لسُّ
জামাআ’ত) নােম দলিট হে� মহান আ�াহর আেদেশ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট  দল েসেহতু  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট اطرص 

یمتقمس  (িসরাতুমমুসতিকম) তথা সরল- েসাজা পেথর উপর �িত� একমা� একিট সিঠক দল এবং 
এ দলিট هللا لسبی   (সািবল�ুাহ) তথা আ�াহর পেথ আেছ  । উে�শয্ এই েয, আ�াহ পযর্� েপাঁছা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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এবং তাঁর স�ি� অজর্ েনর আসল পথ েতা একিটই, জগেত যিদও মানষু িনজ িনজ ধারণা  অনযুায়ী  
অেনক পথ কের েরেখেছ । েতামরা েসসব পেথ চেলা না। েকননা, েসগেলা বা�েব আ�াহ  পযর্� 
েপৗঁেছ না। কােজই, েয বয্াি� এ সব িভ� িভ� পেথ চলেব েস আ�াহ েথেক দেূরই সের পড়েব । 
অতএব,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর “ কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক ইসলােমর 
নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ( েযমন মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান িভ� িভ� নােম)) গিঠত েয েকান দলই সিঠক নয় বরং 
�া� । এ দলগেলার সংখয্া েবশী হওয়ায় এ দলগেলার পেথর সংখয্াও েবশী । এ দলগেলা یلبس 

نایطشلا  (সািবলশুশাইতন) তথা শয়তােনর পেথ আেছ ।                                                                                                              
এই িবষয়িট ভালভােব বঝুেত হেল িন� বিণর্ত হািদস শরীফগেলা ভাল কের অধয্য়ন করেত হেব।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 نبوا خیالش بواو تماخ يبأ بنوا رذمن نابو زارلبوا ائيسنلا و یدمح بن دبع و دأحم أخرج و )   1(
 اذھ((لقا مثده،بی اً خط ملسو علیھ هللا يلص هللا لوسر طخ:لاق دوسعد نبا نع ھححوص مكالحاو ھویدرم

 لسبی ھانم لیس لبالس ذهھو : قال ثم ،ھلشما نوع الخط  لكذ یمین عن اً وطخط خط مث ،مستقیماً  هللا سبیل
أقر مث ،یھال یدعو ناطیش ھیلع الإ ً یمقتسم يراطص اھذ نأو »                     الو هوعتباف ا

)153(  مااالنع سورة ةیاال ا » ھلیسب نع مكب قرفتف لسبلا اوعبتت .]                                                                   
অথর্ঃ- ইবেন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন : রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হাত িদেয় একিট েরখা আঁকেলন, তারপর বলেলন- এটা আ�াহর েসাজা 
পথ, তারপর ঐ েরখািটর ডােন-বােম আেরা কতগেলা েরখা আঁকেলন, অতপর বলেলন : এ 
গেলা(এমন) পথ, এ পথগেলা েথেক এমন েকান পথ েনই যার উপর শয়তান নাই (এ পথগেলার 
উপর শয়তান রেয়েছ), শয়তান তার ঐ পথগেলার িদেক আহবান করেছ ।(আহমদ,িনসাই, 
বা�ার,ইবেন আিব হািতম,ইবেন  মারদইুয়া ও হািকম) তারপর (কুরআেনর আয়াত)পাঠ করেলন 
“এটা আমার েসাজা পথ, েতামরা  এ পথিট অনসূরন কর, আর েতামরা  অেনক পথ অনূসরন 
কেরা না, তা হেল  িক� এ পথগেলা আ�াহর পথ েথেক েতামােদরেক সিরেয় িনেব” । সুরা 
আনআ’ম, আয়াত নং-১৫৩ । 

ً  كنا « قال هللا عبد بن جابر نع یھودرم بناو تماخ يبأ نبوا جھام ابن و حمدأ رجخأ و  نبيلا دعن جلوسا
 نع ینطخو ھنییم عن نخطیو ، لَّ جَ  و َعزَّ  هللا یلبس ھذا: قالف مھماأ كذاھ اً خط خطف وسلم لیھع هللا يصل
 نأو« [  دمأح دمسن)10515(الت ثم  طسواال طخال يف یده عضو مث. انشیطال لسب اذھ:  لاق ، لھامش

ً میقمست ياطرص اذھ )351(  مانعالا ةرسو یةاال»  لھسبی عن بكم رقفتف السبل تتبعوا وال هبعوفات ا  »   
                                                                                                                                   
অথর্ঃ- জািবর িবন আ�ু�াহ বেলন,“ আমরা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট বসা 
িছলাম, িতিন এরেপ তাঁর সামেন একিট েরখা আঁকেলন, তারপর বলেলন ; এটা আ�াহর পথ, আর 
এ েরখািটর ডােন-বােম দিুট কের েরখা আঁকেলন, আর বলেলন : এ টা শয়তােনর 
পথ।(আহমদ,ইবেন মাজাহ, ইবেন আিব হািতম,ইবেন  মারদইুয়া)) অতপর িতিন মােঝর েরখািটেত 
হাত রাখেলন আর েতলাওয়াত করেলন, মসুনাদ ু আহমাদ,হািদস শরীফ নং-১৫১০,-  ةروس 

) 153(امالنعأ ً میقمست يصراط ھذا وأن[ «   یةالا » ھیلسب عن مكب قفتفر لالسب تتبعوا وال هعوبتفا ا  
“ এটা আমার েসাজা পথ, েতামরা  এ পথিট অনসূরন কর, আর েতামরা  অেনক পথ অনসূরন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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কেরা না, তা হেল  িক� এ পথগেলা আ�াহর পথ েথেক েতামােদরেক সিরেয় িনেব”, । সুরা 
আনআ’ম, আয়াত নং-১৫৩ । 

ً  ملسو ھیلع هللا يلص هللا لرسو الن خط:لاق ، هللا بدع نع وائل ابي عن عاصم عن ناب عن)3(  یوما
 كل يلع لبس هھذو : القف اً طوطخ ھلاشم نوع خطلا  كلذ نیمی نع طخ ثم  .»هللا لبیس اذھ((ال،فق

 وأن« :  یةالا هھذ أقر ثم   ]202[يارمالد) 7443(465/ا[أحمدمسند .»ھاالی یدعو شیطان منھا سبیل
ً تقیممس يصراط ھذا )153(  امنعالا ةرسو >> لھسبی نع مبك قرففت لبالس اوعبتت وال هعوبتاف ا  »]        

                                                                                                                                              
অথর্ঃ- আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা একিদন আমােদর জনয্ একিট েরখা আঁকেলন, তারপর বলেলন- এটা আ�াহর পথ, 
তারপর ঐ েরখািটর ডােন-বােম আেরা কতগেলা েরখা আঁকেলন, অতপর বলেলন : এ গেলা পথ, 
এ পথগেলার �েতয্কিটর উপর শয়তান আেছ,েস (শয়তান) তার ঐ পথগেলার িদেক আহবান 
করেছ । তারপর এ অয়াত েতলাওয়াত করেলন “এটা আমার েসাজা পথ, েতামরা  এ পথিট 
অনসূরন কর, আর েতামরা  অেনক পথ অনসূরন কেরা না, তা হেল  িক� এ পথগেলা 
আ�াহর পথ েথেক েতামােদরেক সিরেয় িনেব” । সুরা আনআ’ম, আয়াত নং-১৫৩ ।                                                       
উপের বিণর্ত িতনিট হািদস শরীেফর বােকয্র শ�াবলীেত িকছুটা পাথর্কয্ রেয়েছ িক� হািদস 
শরীফ�েয়র অথর্,ভাব ও উে�শয্ এক ও অিভ� । �েতয্কিট হািদস শরীেফ একিট কথাই �� 
হেয়েছ েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা একিট েসাজা েরখা 
এঁেক বেলেছন: )هللا یلبس اذھ«.  “ এটা আ�াহর পথ ” । েযেহতু ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল 
তথা    َةِ َماعَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দলিট হে� মহান আ�াহর আেদেশ আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় 
একমা� একিট েবেহ�ী দল েসেহতু এর একমা� পথ হে� هللا یلبس  (সািবল�ুাহ) তথা আ�াহর 
পথ ।  َةُ اْلَجَماع (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল) َعةِ امَ اْلجَ  وَ  نَّةِ السُّ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)নােম দলিট هللا سبیل  (সািবল�ুাহ) তথা আ�াহর পেথর উপর দ�ায়মান আেছ।                                                                                                                         
উপেরাি�িখত হািদস শরীফ�েয় আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তাঁর অি�ত েসাজা েরখার ডােন-বােম আেরা  কতগেলা েরখা এঁেক বলেলন : “এগেলা یلبس 

نیطاشال  (সািবলশুশাইতন) তথা ”শয়তােনর পথ ” ।                                                                              
"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর “ কতক সবর্িনকৃ� মসুিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর 

সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত  অনয্ সব দল-উপদল نیطاالش لیبس  
(সািবলশুশাইতন) তথা শয়তােনর পেথর উপর দ�ায়মান । বতর্ মােন ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিট িনেয়(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
এখন বতর্ মান কােলর   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর “ কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম 
উলামােকরাম িনজ িনজ ঘের পিরবার-পিরজন,স�া-স�িত, িপতা-মাতা, ভাই-েবান, সভা-
সিমিতেত, ওয়াজ-মাহিফেল, েসিমনার-সে�লন ইতয্ািদেত ে�াতােদর সােথ, িনজ এলাকায় মসিজেদ , 
িনজ মহ�ায়-িনজ �ােম মসুিলম জনগেণর সােথ, িনজ পিরবােরর সদসয্েদর সােথ  েতমন েকান 
আেলাচনা -পযর্ােলাচনা কেরন না । বরং   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর কতক সবর্িনকৃ� 
মুসিলম মানষু কতৃর্ ক েযমন উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ 
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত অনয্ সব দলগেলা  িনেয়  59  িনজ িনজ ঘের পিরবার-
পিরজন,স�া-স�িত, িপতা-মাতা, ভাই-েবান, সভা-সিমিতেত, ওয়াজ-মাহিফেল, েসিমনার-সে�লন 
ইতয্ািদেত ে�াতােদর সােথ, িনজ এলাকায় মসিজেদ , িনজ মহ�ায়-িনজ �ােম মসুিলম জনগেণর 
সােথ, িনজ পিরবােরর সদসয্েদর সােথ  েবশ আেলাচনা -পযর্ােলাচনা কের থােকন  । ফল�িতেত  

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” �ায় অিধকাংশ মুসিলম মানেুষর  মেন আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� 
একিট  দল  َةُ اعَ مَ اْلج (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ْةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিট স�েকর্  সূ� , েপা� ধারনা নাই  বলেলই চেল ।          অথচ  

“ ثةالثلا نروقلا ریخ   তথা “ উৎকৃ� িতনশতা�ী” পযর্� (আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার শতা�ী েথেক শর কের পরবত�  ৩১২(িতনশত বার) িহজরী 
বৎসর সময়কাল পযর্� ) মসুিলম মানেুষর  মেন  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

নােম দলিট স�েকর্(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ْلَجَماَعةِ ا وَ  ةِ نَّ السُّ   স�ূ , েপা� ধারনা িছল ।   
  

  

ইসলাম ধেমর্ ৭৩ (িতয়াতু্তর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ এবং “  ُالْ جَ مَ اعَ ة"(আল-
জামাআ’ত)দল তথা   ِأَْھلُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) দল �বতর্ েনর 
ে��াপট । 

সুচনাঃ ইসলাম ধেমর্ ৭৩ ( িতয়াতু্তর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় 
আমােক  ْةِ عَ َجَماالْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ  ( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) দলিটর নাম করেণর উৎেসর উপর  
অথবা "  َلِ بْ حَ بِ  اوْ مُ ِص تَ عْ او  ِ اوْ قُ رَّ فَ تَ  الَ  وَ  اْیعً َجمِ  �َّ  " অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় 
আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সরুা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এর বয্াখয্া 
িনে� িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হল ।                                                                                          
ইসলাম ধেমর্ ৭৩ ( িতয়াতু্তর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ স�েকর্  আেলাচনা করেত িগেয় আিম 
সবর্ �থম এ িবষেয় বিণর্ত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
িবিভ� (সকল) হািদসসমহূ একে� এক যায়গায় উপ�াপন কের পরবত�েত পযর্ায়�েম ঐগেলার 
বয্াখয্া করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

িব�ািরত িববরণঃ   ْةُ عَ َماجَ ال (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট হে� একিট িচর�ায়ী জীব� দল ।   َةعَ امَ اْلج (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা   َةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট হে� সকল নবী ও 
রাসলু (সা�া�াহ আলাইিহমসুসালাম) এবং তাঁেদর উ�তেদর জনয্  মহান আ�াহ তাআ’লার 

                                                 
59 >> েযমন উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ তাবলীগ জামাআ’ত, েখলাফত মজিলস, জামাআ’েত ইসলাম, 
েনজােম ইসলাম, েহফাজেত ইসলাম , আহলুল হািদস /আহেল হািদস ইতয্ািদ নােম দলগেলা িনেয়<<   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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অনূ��া� েবেহ�ী দল ।  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ السُّ  لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট হে� মহান আ�াহ তাআ’লার আিদ� (আেদশ �া� ) 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় তাঁর উ�েতর জনয্ একমা� একিট েবেহ�ী দল ।  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দলিট হে� মহান আ�াহ তাআ’লার(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ 
আিদ� (আেদশ �া�) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল হওয়ায় এ দলিটই আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত অবিধ 
িবদয্মান থাকেব । আরমসুিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম   
গিঠত দল-উপদলগেলা কতককাল ��ুিটত  েথেক পরবত�েত এগেলার অি�� আে� আে� িবলীন 
হেয় যােব । পবূর্বত� জািতসমূহও (ইয়াহিদ ও �ী�ানরা) ةُ عَ اَجمَ لْ ا   (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা -নােম দলিট তয্াগ কের িবিভ� দেল (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ َمااْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
উপদেল িবভ� হেয় যায় । আপিন হয়ত বলেবন েয, পবূর্বত� জািতসমেূহরও (ইয়াহিদ ও 
�ী�ানেদরও) িক ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َنَّ ا لُ ھْ أ  আহলসুস�ুাহ) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ لسُّ
ওআল জামাআ’ত)নােম একিট দল িছল ?                                                                                  
এর উত্তর হে� এই েয, পূবর্বত� জািতসমূেহরও (ইয়াহিদ ও �ী�ানেদরও) ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)দল তথা  নােম একিট দল িছল ।(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
 পবূর্বত� সকল ধেমর্র নামই েয مسالأإل  (ইসলাম) িছল এবং তােদর দেলর নাম েয  ْةُ عَ اَجمَ ال  
(আল-জামাআ’ত)দল তথা  নােম একিট দলই(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
িছল তা িন� িবিণর্ত হািদস শরীফ খানা অধয্য়ন করেল বা  েদখেল সহেজই বুেঝ এেস যােব 
ইনশাআ�াহ । 

 يْ فِ  لموس ھیعل هللا صلي هللا لُ وْ سُ رَ  لَ وْ حَ  داً وْ عُ قُ  انَّ كُ :  لَ قَا هِ َجدِّ  نْ عَ  یھبأ عن هللا عبد نْ بِ  ثِْیرِ كَ  نْ عَ )2(
 اَءهُ دَ رِ  َشفَ كَ وَ  َعْنھُ  يرَّ سُ  يَحتَّ  ْیالً وِ طَ  ثَ كَ مَ فَ  هُ ِرَداءَ  يشَّ غَتَ فَ  يِ حْ وَ لْ ابِ  مالسلا ھیلع لُ یرْ ِجبْ  هُ ءَ اجَ فَ ◌ِ  ةنَ یْ دِ مَ لْ ابِ  ِدهِ جِ سْ مَ 
ً رَ عَ  قّ رَّ تَعَ  وَ ھُ  اذَ إِ فَ   لَ اقَ فَ "  ؟ لِ خْ نَّ ال نَ مِ  ُرجُ خْ یَ  امَ  فُ رِ عْ یَ  ُكمْ أیُّ " لَ قَافَ  ءٍ يْ شَ  ىَعلَ  ضٌ بِ اقَ  وَ ھُ  اذَ َوإِ  اً ْیدً دِ شَ  قا

 إال  النخل نم جیخر  شيء لیس ناأم و نتأ نابأبی وسلم ھیلع هللا يلص هللا لوسر ای نحن : رُ اصَ نْ اْآل 
 ،ىون هللا لسور ای اذھ:  لوا افق ا؟ھذ ما":ل قاف ي،نو اھیف فأذا هید حتف ثم لخن صحابأ نحن فھرعن حنن

،سنة ىون : الو قا ء؟شي يأ  ىون" :ل اق  
 ، لبالنع نعلال وحذ قبلكم نم نسن نكسلتل منكید دھاعیت مالسلا ھیلع لیجبر مك ءجا ،  مقتصد " : لاق

ً ذراع وإن ،  اً فشبر شبراً  إن ھمذخأ لبمث نأخذنول ً  ن،وإ اً عفذرا ا ً بف باعا  رجح يف دخلوا ول تيح ، اعا
 مالسإلا دةحاو ةقرف إال ةلاض كلھا ةقرف عینسب سىمو ىلع تقرتفا ئلسراإ يبن أن إال ھیف متلدخ ضب

 واحدة ةقرف الإ ضالة كلھا فرقة ینعبس و دىإح على میمر ناب سىیع ىعل تقرفتا اھنإ مث، متھعامجو
     ھمعتماوج مالسإلا ةواحد إال ارالن ىف كلھا ةرقف ینعبس و یننتاث ىلع نونوكت إنكم ثم مھعتاموج مالاإلس

.يانربللط ریبكال مجعمال في) ) 48113(                                                                                                                 
অথর্ঃ- “কািছর িবন আ�ু�াহর িপতা তাঁর দাদা েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, আমরা মদীনার 
মসিজেদ রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চতুিদর্ েক বসা িছলাম, এমতাব�ায় িজবরাইল 
আলাইিহস সা�াম ওহী িনেয় আসেল িতিন (রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) চাদর িদেয় 
(িনেজেক) েডেক দীঘর্�ন থাকেলন েশষ পযর্�  ওহীর অব�া চেল েগেল িতিন চাদর খেুল েফলেলন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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।িতিন তখন েকান িকছুেত ধরা অব�ায় অতয্ািধক ঘমর্া� হেয় বলেলন- “েতামােদর েকউ িক 
জান েখজরু েথেক িক েবর হে� ? আনসারগণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসুল সা�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা আমােদর বাবা-মা আপনার জনয্ উৎসিগর্ত, আমরা েখজরু েথেক যাই েবর হয় তা সবই 
জািন,, আমরা েতা েখজেুরর মািলক ।তারপর িতিন তাঁর হাত খলুেলন, এেত িবিচ রেয়েছ ।অতপর 
িতিন বেলেলন, এটা িক ? তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসুল সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এটা 
হে� িবিচ ।িতিন বলেলন, িকেসর িবিচ ? তাঁরা বলেলন, বষর্ িবিচ , িতিন বলেলন- সিতয্ই 
বেলছ । িজবরাইল েতামােদর িনকট েতামােদর ধমর্ েদখাশনা করেত এেস বেলেছন- েতামরা 
অবশয্ই েতামােদর পবূর্বত�েদর িনয়েমর উপর এক জতুার সােথ অনয্ জতুার সামনা-সামিন অব�ার 
নয্য়(পবূর্বত�েদর হবহ আদেশর্র উপর) চলােফরা করেব।েতামরা পবূর্বত�েদর িনয়মেক তােদর মতই 
ধের রাখেব । যিদ তারা এক িবঘৎ, পযর্ায়�েম এক হাত,এক গজ কের তােদর  িনয়মেক ধের 
রােখ েতামরাও েতমিনভােব পবূর্বত�েদর িনয়মেক ধের রাখেব । এমনিক তারা যিদ গসােপর গেতর্ 
�েবশ কের তেব েতামরাও তােত �েবশ করেব ।িক� বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০িট িফরকা 
-দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই ��, তা হে� 
(মিু��া� একিট দল হে� ) معتھاجمو مسالإلا  (ইসলাম ও ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দল, আর তারা ঈসা ইবেন(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
মিরয়েমর  উপর ৭০িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট 
িফরকা -দলই ��, তা হে� (মিু��া� একিট দল হে�)   عتھمامجو مسالاإل  (ইসলাম ও  َةُ عَ َمااْلج  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ,নােম দল (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ اْلَجمَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھلُ 
আর িন�য়ই  েতামরাও  ৭২িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় যােব, একিট িফরকা -দল বয্তীত 
�েতয্কিট িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা হে� (মিু��া� একিট দল হে�)   

مھتجماعو مسالإلا  (ইসলাম ও তােদর  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-১৩৪৮১ ।                                                                                                            
অ� হািদস শরীফ খানার অংশ িবেশষ পনূ:রি� িহেসেব অ� �ে�র ��া নং -৪২ এ রেয়েছ । 
আেরা একিট কথা মেন রাখেত হেব েয, অ� �ে�র িবিভ� �ােন েকান হািদস শরীফ মেনর মেধয্ 
েপা� ও দঢ়ৃ কের  েগেঁথ রাখার জনয্ আেলািচত িবষেয়র সােথ স�িত েরেখ উদাহরণ�রপ 
পূন:রি� িহেসেব বার বার উে�খ করা হেয়েছ । 

পবূর্বত� জািতসমূহ (ইয়াহিদ ও �ী�ানরা) ةُ َماعَ جَ الْ    (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َوَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ 
 �নােম দলিট তয্াগ কের িবিভ� দেল-উপদেল িবভ(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ اْلجَ 

হেয় যাওয়ায় তােদর িক পিরণিত হেয়িছল েস িবষেয় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উম্�তেক �রণ কিরেয় সতকর্  কের মহান আ�াহ তাআলা’লা পিব� 
কুরআেনর িবিভ� আয়ােত বেলন- " َمْ ْحتُ أَْصبَ فَ  مْ كُ بِ وْ قُلُ  َبْینَ  فَ أَلَّ فَ  ءً ادَ أَعْ  مْ ْنتُ كُ  ذْ إِ   مْ كُ یْ لَ عَ  هللاِ  تَ مَ عْ نِ  اُروْ كُ ذْ او 

 ةورس.  نَ وْ دُ تَ ھْ تَ  مْ كُ لَّ عَ لَ  ھِ تِ ایَ أَ  مْ لَكُ  هللاُ  نُ یِّ بَ یُ  كَ لِ ذَ كَ  ، اھَ نْ مِ  مْ كُ ذَ قَ نْ أف ارِ لنَّ ا نَ مِّ  ةٍ رَ ُحفْ  افَ شَ  ىعل مْ تُ نْ كُ وَ  اانً وَ خْ إ َمتِھِ عْ نِ بِ 
)401(، انعمر ال                                                          

অথর্ঃ-আর েতামরা েসই িনয়ামেতর কথা �রণ কর, যা আ�াহ েতামােদরেক দান কেরেছন । 
েতামরা পর�র শ� িছেল । অতপর আ�াহ েতামােদর মেন স�ীিত দান কেরেছন ।ফেল এখন 
েতামরা তাঁর অন�ূেহর কারেণ পর�র ভাই ভাই হেয়ছ । েতামরা এক অি�কুে�র পােড় অব�ান 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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করিছেল ।অতপর তা েথেক িতিন েতামােদরেক মিু� িদেয়েছন । এভােবই আ�াহ িনেজর 
িনদশর্নসমহূ �কাশ কেরন, যােত েতামরা েহদােয়ত �া� হেত পার । সরুা আল-ইমরান, আয়াত 
নং-১০৪ । 

 ال رةسو. " مٌ یْ ظِ عَ  بٌ اذعَ  مْ ھُ لَ  كَ ئِ الَ أُووَ  تانَیِّ اْلبَ  مُ ھُ ءُ اجَ  امَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  اوْ فُ لَ تَ خْ اوَ  اوْ قُ رَّ فَ تَ   نَ یْ لذِّ اكَ  اونُ وْ تَكُ  والَ "
)105( ناعمر                                                              

অথর্ঃ-আর েতামরা তােদর মত হেয়া না, যারা দেল-উপদেল িবভ� হেয় েগেছ এবং িনদশর্নসমহূ  
আসার পরও িবেরািধতা করেত শর কেরেছ-তােদর জনয্ রেয়েছ ভয়�র আযাব। সুরা আল-ইমরান, 
আয়াত নং-১০৬ । 

قُ  نَ یْ ذِ لَّ ا نَ مِ  )31( نَ یْ كِ رِ شْ مُ الْ  نَ مِ  ْوانُ تَُكوْ  الَ  وَ   "  ، نَ وْ حٌ َفرِ  مْ ھِ َدیْ لَ  امَ بِ  بٍ زْ حِ  لُّ كُ  ، اعً یَ شِ  اانُوْ كَ وَ  مْ ھُ نَِدیْ  اوْ فَرَّ
)23"(مِ وْ رُّ لا ةُ ْورَ سُ                                                     

অথর্ঃ  েতামরা মশুিরকেদর অ�ভূর্ � হেয়া না (সরুা রম, আয়াত নং-৩১, যারা তােদর ধমর্েক 
ভাগ ভাগ কের িনেয় অেনক দেল (দেল-উপদেল) িবভ� হেয় হেয় পেড়েছ । �েতয্ক দলই িনজ 
িনজ মতবাদ (কমর্সচূী) িনেয় উ�িসত” (সরুা রম, আয়াত নং-৩২) । 

 اوْ نُ اكَ  َمابِ  مْ ھُ ئُ بِّ یُنَ مَّ ثُ  هللاِ  اِلَى مْ ھُ رُ أَمْ  امَ شنَّ ،إ ءٍ ىْ شَ  ىفِ  مْ ھُ ِمنْ  تَ َلسْ  عًاِشیَ  اوْ انُ كَ  و مْ ھُ نَِدیْ  اقُوْ رَّ فَ  نَ یْ ذِ الَّ  نَّ إِ " 
)160( مِ اعَ ْالُنْ ا ةثرَ ثوْ س. نَ وْ لُ ْفعَ یَ                                                                                                                            

অথর্ঃ- িন�য়ই যারা �ীয় ধমর্েক খ�-িবখ� কেরেছ এবং অেনক দল হেয় েগেছ তােদর সােথ 
আপনার েকান স�কর্  েনই ।তােদর বয্াপার আ�াহ তাআ’লার িনকট সমিপর্ত ।অত;পর িতিন বেল 
েদেবন যা িকছু তারা কের ।সুরা আল-আনআ’ম,আয়াত নং-১৬০ ।                     
উপেরা� পিব� কুরআেনর আয়াতসমহূ েথেক এ কথা বঝুা েগল েয, উপেরা� আয়ােতর সতকর্ তা 
�তয্াখানকারী দেল-উপদেল িবভ� মুসিলম মানষু িতন �কার শাি� েভাগ করেব ।           
(১)  َاَعةُ اْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দল তয্াগকারী দেল-উপদেল িবভ� মসুিলম মানষু পর�র পর�েরর শ� হেয় 
যােব । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- 

 ةً الصَ  ملوس ھیلع هللا صلي هللا هللا رسول ىلَّ صَ : لَ  اقَ  ، ھِ یْ أَبِ  َعنْ  ، تِ رْ آلِ ا  نبِ  ابِ بَّ خَ  بِنْ  هللاِ  ْبدِ عَ  نْ عَ " 
َ فَ   َجلْ أَ " : لَ  اقَ  ؟ اھَ یْ لِّ صَ تُ  نْ كُ تَ  مْ لَ  ةً الَ صَ  ْیتَ َصلَّ  )لمسو ھیعل هللا صلي( هللا هللا ولرس ایَ : لَ  اقَ فَ  ، أھلَ اطَ أ
ُ  اھَ نَّ إِ  ، َ سَ  يْ نِّ إِ وَ  ، بٍ ھَ رَ  وَ  بٍ َرغَ  َصالَة َ فَ  ثًاثَالَ  اھَ یْ فِ  يْ بِّ رَ  تُ لْ أ َ سَ  ، ةً دَ حِ اوَ  يْ نِ عنَمَ  وَ  نِ یْ نَثْ إِ  يْ انِ ْعطَ أ  الَ  نْ أَ  ھُ تُ لْ أ
َ فَ  ،نَةٍ سِ بِ  يْ تِ أُمَّ  ِلكَ ھْ یُ  َ ،فَ  مْ ھِ رِ یْ غَ  نْ مِ  او� دُ عَ  مْ ھِ لَیْ عَ   طُ لِّ سَ یُ  الَ  نْ أَ  ھُ تُ أَلْ سَ  وَ , ، َھانِیْ اطَ عْ أ َ سَ  و، ، اھَ یْ انِ طَ عْ أ  نْ أَ  ھُ تُ لْ أ

                                                                                                                               نيلطبرال یركبلا مجعلما )2453"( اھَ یْ نِ عَ نَمَ فَ  ْعٍض بَ  سَ أْ بَ  مْ َضھُ عْ بَ  ِذْیقَ یُ   )اعً ِشیَ  يْ تِ مَّ أُ  ِبسَ یَلْ (الَ 
অথর্ঃ-আ�ু�াহ িবন খা�াব িবন আল-ইরত (রািদআলর্াহ আনহ)  িতিন তার িপতা েথেক বেলন : 
রাসলু�ুািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এমন একিট নামাজ পড়েলন যা দীঘর্ািয়ত করেলন , 
িতিন (আ�ু�াহ িবন খা�াব িবন আল-ইরত (রািদআলর্াহ আনহ) বলেলন: েহ রাসলু�ুািহ আপিন 
এমন একিট নামাজ পড়েলন যা (েকান সমেয়) কখেনা পেড়ন িন? িতিন বলেলন : হা ! এটা 
হে� ভয়-ভীিতর নামাজ, এ নামেজ আিম আমার �ভূেক িতনিট িবষেয় �াথর্না কেরিছলাম,িতিন 
আমােক দিুট িদেয়েছন আর একিট িনেষধ কেরেছন, আিম �াথর্না কেরিছলাম িতিন অভাব-অনটন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িদেয় আমার উ�তেক �ংস না কেরন, িতিন তা েদন (ম�রু কেরন), আেরা আিম �াথর্না 
কেরিছলাম তােদর (উ�েতর) উপর শ�েদরেক চািপেয় না েদন, িতিন তা েদন (ম�রু কেরন), 
আেরা আিম �াথর্না কেরিছলাম (আমার উ�তেক দেল-উপদেল িবভ� কের পর�রেক মারমুখী না 
কেরন) তােদর একেক অেনয্র উপর আ�মেনর �াদ আ�াদন না করান িতিন তা েদন িন (ম�রু 
কেরন িন), আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ ,হািদস শরীফ নং-৩৫৪২।)           
দেল-উপদেল িবভ� কের পর�রেক মারমখুী কের তােদর একেক অেনয্র উপর আ�মেনর �াদ 
আ�াদ  করার িবষয়িট পিব� েকারআেনর আয়ােত কািরমােতও �মাণ পাওয়া যায় । েযমন মহান 
আ�াহ তাআ’লা বেলন- 

 سَ بَأْ  مْ كُ ضَ عْ بَ  قَ یْ ذِ یُ وَّ  عًایَ شِ  مْ كُ سَ بِ یَلْ  وْ أَ  مْ ِلكُ جُ رْ أَ  تِ حْ تَ  ِمنْ  وْ أَ  مْ كُ ْوقِ فَ  ِمنْ  ابًاَعذَ  مْ كُ لَیْ عَ  ثَ عَ یَّبْ  أَنْ  ىلَ عَ  رُ دِ اقَ الْ  وَ ھُ  لْ قُ 
                                                                                                       )66( امعاالن رةوس ــ، ٍض عْ بَ 

(অথর্ঃ-(েহ নবী) আপিন বলনু : িতিনই শি�মান েয, েতামােদর উপর েকান শাি� উপর িদক 
েথেক অথবা েতামােদর পদতল েথেক ে�রণ করেবন অথবা েতামােদরেক দেল-উপদেল িবভ� কের 
সবাইেক মেুখামখুী কের েদেবন এবং  একেক অেনয্র উপর আ�মেনর �াদ আ�াদন   করােবন 
।সরুা আল-আনআ’ম,আয়াত নং-৬৬।                                                                                                                  
(২) দেল-উপদেল িবভ� হওয়ার িবষেয় পিরণিত স�েকর্  সতকর্ তার �ান লােভর পর সতকর্  না 
হেল দেল-উপদেল িবভ� মসুিলম মানুষ আিখরােত মহা আযাব েভাগ করেব । সুরা আল-ইমরান, 
আয়াত নং-১০৬, েদখনু।                                                                                                                               
(৩)দেল-উপদেল িবভ� মুসিলম মানষু মুশিরক িহেসেব গণয্ হেব মেমর্ বা মশুিরকেদর অ�ভূর্ � 
হেব মেমর্ পিব� কুরআেনর উপেরা� িবিভ� আয়ােত হিশয়ার বাণী উ�ািরত হেয়েছ । (সুরা রম, 
আয়াত নং-৩২ েদখুন) ।                                                                                                                
(৪) মহান আ�াহ তাআ’লা  পবূর্বত� জািতসমেূহর (ইয়াহিদ ও �ী�ানেদর)  দেল-উপদেল িবভ� 
হেয় যাওয়ার িবষয়িট ঘৃণয্জনক উে�খ কের তােদর সােথ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  েকান স�কর্  েনই মেমর্ তাঁর উ�তেক সাফ জািনেয় িদেলন  । 
েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� েকারআেন বেলন----------------------------  

" ـ ءٍ ىْ شَ  يْ فِ  مْ ھُ نْ مِ  تَ سْ لَ  ِشیَعًا اوْ نُ اكَ وَ   ُھمْ نَیْ دِ  اوْ قُ رَّ فَ  نَ یْ ذِ الَّ  نَّ إِ  "                                                                                      
(অথর্ঃ- “িন�য় যারা �ীয় ধমর্েক খ�-িবখ� কেরেছ এবং অেনক দল হেয় েগেছ তােদর সােথ 
আপনার েকান স�কর্  েনই”, সরুা আল-আনআ’ম, আয়াত নং-১৬০।                                

িঠক েতমিনভােব আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তও যিদ 
ةُ عَ َماجَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّ ا أَْھلُ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ لسُّ

নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম  
দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় যায় তা হেল আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথও তাঁর উ�েতর েকান স�কর্  থাকেবনা মেমর্ অ� আয়ােত হিশযার 
সে�ত েদয়া হেয়েছ ।                                                                                                   
(৫)  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক  ُةقَ رْ اْلف  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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যাওয়ার পিরণিত স�েকর্   হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ েয, উ� মসুিলম মানুষিট আর ইসলােম নাই 
মেমর্ হািদস শরীেফ কেঠার বাণী উ�ারণ করা হেয়েছ । হািদস শরীফ খানা হে� এই--- 

 نَّ ھِ بِ  َرنِىْ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ  ": قَالَ  مَسلَّ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ لنَّ ا نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ اْألَ  ثِ رِ الَحا نِ عَ 
 نْ مِ  مِ الَ ِإلسْ ا ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  ِشْبرٍ  دَ یْ قِ  ةَ َماعَ ْلجَ ا قَ ارَ فَ  نْ مِ  ھُ نَّ اِ فَ  ةُ عَ اْلَجمَ او ةُ رَ جْ ھِ لْ وا دُ َھاجِ لْ ا وَ  ةُ عَ اطَّ ال وَ  ْمعُ سَّ ال
ِ  ا لُ وْ سُ رَ  ایَ  لٌ جُ رَ  قَالَ فَ  ـ نَّمَ ھَ جَ  ُجثَا نْ مِ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ ِلیَّ اھِ جَ لْ تا ىوَ َدعْ  ىاِدَّعَ  نْ َومَ  عَ جِ رْ یَ  نْ أَ  إِالَّ  ھِ قِ نُ عُ   ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  �َّ

ِ  َوىعَ دَ بِ  اواْدعُ فَ  مَ اصَ و ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  لَ اقَ  مَ وَصا ِ  د بَاعِ  ْینَ نِ مِ ؤْ مُ ال نَ یْ مِ لِ سْ اْلمُ  مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ الَّ  �َّ  سنن " �َّ
3627( -يذِ التّْرمِ                                                                                                                   

(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.আনগূতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  আল 
আল-আল-জামাআ’ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত ।  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা নােম দলিটর  অ�ভূর্(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ لسُّ ا لُ ھْ أَ  � হেয় থাকেত) । 
অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক ةفُْرقَ لْ ا  (ফুরকাত) তথা (দেল-
উপদেল িবভ� হেয় )িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 

ةقَ رْ فُ الْ  নােম দলিট  েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا  (ফুরকাত) 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 সত্তার বা অিধবাসীর (জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভূর্ � । 
অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসলুা�াহ , যিদ েস নামাজ পেড়, েরাজা রােখ তবওু,   নবী 
(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, নামাজ পড়েল এবং েরাজা রাখেলও (জাহা�ােমর 
পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভূর্ �) । তাই, েতামরা “আ�াহর আহবােন আহবান” কর, 
িযিন েতামােদরেক  মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন”, সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ২৭৬৩) ।                                                                                                           
পবূর্বত� জািতসমূেহর (ইয়াহিদ ও �ী�ানেদর) মত দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ার পিরণিতর 
ফলাফেলর িববরণই হে�  ইসলাম ধেমর্র মসুিলম মানুষেক একই সতুায় েগেঁথ রাখার জনয্  ْةُ عَ َماجَ ال  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিট(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 
গঠেনর ে��াপট ।                                                                                                           
এত সব সতকর্ তা দােনর পর উপেরা� পিরণিত েথেক র�া পাওয়ার জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা 
দয়াবশতঃ মসুিলম মানুষেক  বেলন-"  َلِ بْ حَ بِ  اوْ مُ ِص تَ عْ او  ِ اوْ قُ رَّ تَفَ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ  " অথর্ঃ- “েতামরা 
আ�াহর র�েুক এক দলব�ভােব / এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া 
না”, সরুা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ ।                                
উপেরা� আয়ােত কািরমােত মুসিলম মানষুেক এক দলব� হেয় থাকেত অথর্াৎ ةُ اعَ مَ جَ الْ  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলভু� হেয় (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ 
থাকেত  আেদশ িদেয়েছন  এবং দেল-উপদেল িবভ� হেত    িনেষধ কেরেছন।                                                                                                                       
এ িনেদর্শনািট   ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানুষ অ�ের অ�ের হবহ পালন কেরেছন, েমেন চেলেছন । তাঁরা আমােদর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয একমা� 
একিট েবেহ�ী দল  َعةُ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) اَعةِ َجمَ الْ  وَ  نَّةِ السُّ  ْھلُ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিট ছাড়া অনয্ েকান দল কেরন িন ।                                     
কারণ, তাঁরা জােনন  মহান আ�াহ তাআ’লার বণী -"  ْلِ بَِحبْ  اُموْ ِص تَ َواع  ِ اوْ قُ رَّ فَ تَ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ  " 
অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”,  
েমাতােবক আিদ� হেয়ই ওহীর মাধয্েম  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা তাঁর ি�য় উ�েতর জনয্ ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল �বিতর্ ত কের 
েগেছন এবং এর নাম িদেয়েছন   ْةُ عَ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল। ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী পযর্� 

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
দলিট উহার সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ িবদয্মান িছল  ।                                                                                                    
পরবত�েত ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর শর েথেক َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলুসসু�াহ) َماَعةِ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর কম� হওয়ার, বয্াপক �চার , বয্াপক �সার করার পিরবেতর্  
দেল-উপদেল িবভ� হওয়ার �চলন শর হেয় যায় বা  �চলন শর হেত থােক । ইয়াহিদ ও 
�ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন মুসিলম সমােজ  সবর্ �থম েয দল- উপদলিটর 
আিবভর্ াব হয় তা হে� আহললু  হািদস ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” বেল । 
نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  "  " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর)” এই 
“আহলুল  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا ْھلُ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস”ই হে� িকয়ামত অবিধ আস�  
মসুিলম জািতর মেধয্ দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 

 নােম দলিটর মােঝ িবভি� সৃি�র এক সুদরূ�সারী(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ َماعَ جَ لْ ا
সবর্নাশী �থম ঘৃনয্ বীজ এবং পথ �� দল ।  পরবত�েত এখন সারা ইসলািম দিুনয়ােতই িবেশষ 
কের বাংলােদেশ  “আহললু  হািদস” ( ْیثِ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ), �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদেসর” পদা�  
ও দ�ৃা� অনসূরেন তােদরই অনরুপ  ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম  দল-
উপদল গিঠত হে� বা দল-উপদল গিঠত হেত চলেছ । এ দল-উপদল গিঠত হওয়ার মাধয্েম 

ةُ اعَ مَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   َعةِ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
নােম দলিটর িভতর  িবভি� হেত চলেছ যা আপনারা �চে� েদখেছন।                                                                                                                              
এ িবভি�র �িত কেঠার হিশয়ার বাণী উ�ারন কের আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন -                                                                                                       

 وھم يتأم علي جخر من  "ملوس علیھ هللا ليص هللا هللا ولرس قال: لاق ،عيجشاأل یحضر بن ةجفعر عن
ً كائ وهتلفاق ،متھعجما بین رقیف أن دیری ع،یمج يطبرانلل وسطاال جمعملا في)  )0054"(ناك من نا .                                                                                 

অথর্ঃ-আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,  রাসলুু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন-“েয েকহ আমার আল-আল-জামাআ’তব� অথর্াৎ  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 

َعةُ امَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
দলেক িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া 
কের েফল ”। আল-ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫৪০০ ।                          



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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: "  لقا سلمو یھعل هللا ليص نبيلا أن ةجرفع عن قةالع نع بن زیاد عن رمعم عن  زاقرال دبع انبرخأ
ً ئكا وهتلفاق ، مھبین قریف نأ یرید ، نوعمتمج مھو يمتأ يلع جرخ من  فِى مصنف عبد الرزاق كان نم نا

)71320(  

" অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-“েয েকহ 
আমার একতাব� উ�ত অথর্াৎ  َْعةُ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    اَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের  ْةُ اعَ مَ جَ ال (আল-
জামাআ’ত)দল তথা  �নােম দলেক িবভ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল” । 
মসুা�ােফ আ�ুর রা�াক, হািদস নং-২০৭১৩ । 

 ھم و  تيأم نیب فرق من لموس ھعلی هللا يلص هللا هللا لرسو"  :  ل اق : ل اق كشری بن سامةأ نع
يانبرطلل یربكال لمعجما في ) )490"(". نكا من ائناك سھرأ فاضربوا عیجم .                                                                                                   

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার একতাব� উ�েতর অথর্াৎ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা 
করেত চায় তার মাথা উিড়েয় েফল” । আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৪৯০ । 

 يف) ) 984"(عنقھ ربواضفا يتمأ نبی یفرق جرخ لرج اأیم"  :  ل اق:  ل قا یكرش بن ةسامأ نع
نيراطبلل بیركلا معجملا    অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম বেলন- “েয েকহ আমার উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় 
তার গদর্ ান উিড়েয় েফল” । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮৯ ।                                                                 
বতর্ মােন যিদ হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর আদেশর্র উপর েকান রা� �িতি�ত হত তা হেল 
উপের বিণর্ত হািদস শরীফগেলােত বিণর্ত হকুম  বা�বািয়ত হেয় েযত ।                                        
মহান আ�াহ  তাআ’লা  মসুিলম মানষুেক ةُ عَ اْلَجَما  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

নােম দলিট স�েকর্(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ اْلجَ   সিঠক �ান দান করন ।  

 

 

 

         



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত)أَ ْھلُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ َماَعةِ   দল  তথা(আল-জামাআ’ত)"اْلجَ مَ اعَ ةُ "
দলিট পালন করার িবষেয় মহান আ�াহ তাআলা ও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবিভ� িনেদর্শনা েথেক �া� সংি�� িববরণঃ 

(১) পিব� েকারআেনর সরুা আল - ইমরােনর  আয়াত নং- ১০৩ এ বিণর্ত িনেদর্শনা এবং 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর 
িনেদর্শনা েমাতােবক  َةُ عَ َمااْلج  (আল-জামাআ’ত)নাম দল তথা  আহলসুস�ুাহ) َماَعةِ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট পালন করা, মানা মসুিলম মানুেষর উপর ফরজ  ।                                                                                                 
পিব� েকারআেনর সরুা আল - ইমরােনর  আয়াত খানা হে� এই- " ِ  لِ َحبْ بِ  اوْ مُ ِص تَ اعْ وَ   الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ

اوْ قُ رَّ فَ تَ   " অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়া না”,  "সুরা আল-িমরান, আয়াত নং-১০৩ এবং হািদস শরীফ খানা হে� এই- “  اأَنَ وَ  "

َماَعةُ جَ لْ او ةُ رَ جْ ھِ لْ او ادُ ھَ اْلجِ  وَ  اَعةُ لطَّ ا وَ  عُ مْ لسَّ ا ِھنَّ بِ  ىْ نِ َمرَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ آَمُ                           
(অথর্ঃ-এবং আিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ করিছ, আ�াহ  [ তাআ’লা ] আমােক 
ঐগেলার  আেদশ িদেয়েছন, ১. শনা (শনেত) ২.আনগূতয্ করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা 
(িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  আল আল-আল-জামাআ’ত তথা  এক 
দল ব� হেয় থাকেত অথর্াৎ ةُ َماعَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত, সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ২৭৬৩) ।                                                                                          
িনে� বিণর্ত আেরা কতগেলা হািদস শরীেফ আমােদর  নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন----------------------------------------------------                                                                                     
ةِ اعَ مَ جَ الْ بِ  مْ كُ َعلَیْ  “  ”                                                                                                                  
(১)(অথর্ঃ- েতামােদরেক  َْعةُ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের খাকেত হেব, , িতরিমিজ, হািদস 
শরীফ নং-২১৬৫,আল- ম’ুজামুল কাবীর(তাবারানী শরীফ), হািদস শরীফ নং-৬৪৮৩ ।                                    

َّ یإِ وَ  ةِ عَ امَ جَ بِالْ  مْ َعلَْیكُ  ةَ قَ اْلفُرْ وَ  مْ كُ ا  (ক)   َةَ عَ اَجمَ لْ ا مِ زَ یَلْ َفلْ  ةِ نَّ جَ الْ  بُْوَحةَ حْ بُ  دَ ارَ أَ  نْ فَم (খ)                                                                            
(২)(অথর্ঃ(ক) েতামােদরেক ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের খাকেত হেব আর    ْةقَ رْ فُ ال (ফুরকাত) 
তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয়) িবি�� হওয়া েথেক েবঁেচ থাকেত  হেব।                                                                        
(খ) অতএব, েয চােহ জা�ােতর সখূ-সা�য্� েস  َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 

 নােম দলিটর সােথ েলেগ থাকুক, িতরিমিজ, হািদস শরীফ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ الْ 
নং-২১৬৫, আল-ম’ুজামলু কাবীর(তাবারানী শরীফ), হািদস শরীফ নং-৬৪৮৩ । 56F
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60 মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত শতর্ াবলী পালেনর ও 
আনূগেতয্র নাই হে� ইসলাম।                                                                                                                                                           
এ সবর্ে�� সৃি� মানুষ জািত যােত এ পিৃথবীেত সু�রভােব চলােফরা করেত পাের, িনরাপত্তার সােথ 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� সু�র জীবন বয্ব�া িদেয়েছন । এ জীবন বয্ব�ার পিরিচিত নাম হে� 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ةُ اعَ مَ اْلجَ   (আল-জামাআ’ত)দল তথা  নােম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ ھْ أَ 
দলএবং المسإلأ  (ইসলাম) উভয়িট পর�র উৎ�েতাভােব জিড়ত । েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  হািদস শরীেফ আেছ----------------------          
 في) 13481( ھماعتوجم مسالاإل ةحداو الإ رنالا فى كلھا ةفرق عینسب و نتیناث ىلع نوونكت مكنإ مث “

.يناطبرلل یركبال عجمملا  ” (অথর্ঃ- আর িন�য়ই  েতামরাও  ৭২িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় যােব, 
একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা হে� 
(মিু��া� একিট দল হে�)   تھمعاوجم ماإلسال (ইসলাম ও তােদর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা  ,নােম দল। ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ اْلَجمَ  وَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ ھْ أَ 
হািদস শরীফ নং-১৩৪৮১  ।                                                                                                                           
উপেরা� হািদস শরীফ খানােত  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল এবং أإلسالم (ইসলাম) উভয়িটেক এক সােথ উে�খ 
কের একই সতুায় েগেঁথ সমমযর্াদা স�� করা হেয়েছ ।                                                                                                     
অতএব,েযখােন  َةُ عَ امَ اْلج (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দল েনই েসখােন مأإلسال  (ইসলাম)ও েনই । েয েকহ  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত)দল তথা  নােম দলিট �কােশয্ করেব(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
না েস মসুিলমও থাকেব না  ।                                                                                                                           
েযমন হািদস শরীেফ আেছ-আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন-                                                                                                                  
ِقھِ نُ عُ  ِمنْ  مِ الَ سْ إلِ ا قَةَ بْ رِ  عَ َخلَ  دْ َققَ  رٍ بْ شِ  دَ قِیْ  اَعةَ مَ جَ الْ  قَ فَارَ  ِمنْ  نَّھُ اِ فَ      (অথর্ঃ-অতএব, েয হ এক িবঘৎ 
(অধর্ হাত) পিরমান  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দল  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় েগল 
েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল, সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ২৭৬৩) ।                                                                                                                       
(৩) িন� বিণর্ত কুরআনুল কািরেমর আয়ােতর িনেদর্শনা ও হািদস শরীেফর িনেদর্শনা অনসূাের   

َماَعةُ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ َماعَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
নােম দল েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হওয়া হারাম । েযমন 
মহান আ�াহ তাআ’লার দিুট বাণী- ---------------------------------------                                                                                                        
(ক)"  َاقُوْ رَّ فَ تَ  الَ  و  " অথর্ঃ- “এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সরুা আল-ইমরান, আয়াত 
নং-১০৩                                                                                                                          
(খ)  "  َوَ  ْیمَ اھِ ْبرَ إِ  ھِ بِ  انَیْ َوصَّ  َماوَ  كَ یْ لَ إِ   ْینَاحَ أَوْ  يْ ذِ لَّ اوَ  احً نُوْ  ھِ بِ  يَوصَّ  امَ  يْ صَّ وَ امَ  نِ یْ لدِّ ا نَ مَ  مْ كُ لَ  َرعَ ش 

." ھِ یْ فِ  اقُوْ رَّ فَ تَتَ  َوالَ  نَ یْ دِّ لا وامُ قِیْ أَ  أَنْ  ْیسيعِ  وَ  يسَ وْ مُ    অথর্ঃ- িতিন (আ�াহ) েতামােদর জনয্ �ীন বা 
ধেমর্র ে�ে� েস পথই িনধর্ািরত কেরেছন যার আেদশ িদেয়িছেলন নহূেক, যার ওহী বা �তয্ােদশ 
কেরিছলাম  আপনার �িত আর যার আেদশ কেরিছলাম ইবরািহম, মসূা ও ঈসােক এই মেমর্ েয, 
েতামরা �ীন বা ধমর্ �িত�া করেত িগেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না” , সরুা আশ- শরা, 
আয়াত নং- ১৩ এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� 

                                                                                                                                   
ইসলাম । এ জীবন বয্ব�ােত মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক 
�দত্ত িবিধ-িনেষেধর সমি�ই হে� শরীয়ত । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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বাণী-  َیإِ و َّ ةَ قَ رْ ْلفُ َوا مْ كُ ا  (অথর্ঃ- আর েতামােদরেক   ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়   িবি�� হওয়া েথেক েবঁেচ থাকেত হেব, িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২১৬৫, আল-ম’ুজামুল 
কাবীর(তাবারানী শরীফ), হািদস শরীফ নং-৬৪৮৩  ।                                                                
(৪) জা�ােতর �তয্শীেক َعةُ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ اعَ مَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট করা , মানা ফরজ ।                                    
েযমন  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী-  َأََرادَ  نْ مَ ف 

ةَ عَ اَجمَ الْ  َزمِ لْ یَ لْ فَ  ةِ نَّ جَ الْ  َحةَ وْ بُ حْ بُ   (অথর্ঃ অতএব, েয চায় জা�ােতর সখূ-সা�য্� েস  َْعةُ امَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটর সােথ(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 
েলেগ থাকুক, িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২১৬৫,আল- ম’ুজামলু কাবীর(তাবারানী), হািদস শরীফ 
নং-৬৪৮৩।                                                                                                                 
(৫)  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর “ িনকৃ� মুসিলম মানেুষরা   ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” উৎকৃ� মসুিলম মানুেষ উ�ীত হেত চাইেল দল-উপদল েছেড় িদেয় 

ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
দলিটর অ�ভূর্ � হেয় বা িনজ কতৃর্ ক গিঠত দেলর নাম  ْةُ َماعَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা 

" নােম দল নাম ধারণ কের (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اَعةِ َجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھلُ   ------    
ثَةَال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা“সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 

আনহম),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  
�দত্ত রায়-মতামত , دُ تَِھاجْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ أل (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হেত হেব ।                                                                     
আিম অ� �ে�র সূচনালে�ই “মতিবেরােধর কারণসমেূহর বয্াখয্া  ও জিটল িবষয়গেলার ইসলািমক সিঠক 
সমাধােনর বয্াখয্া  ” আেলাচনা শর করার পূবর্ মহূেতর্  ভুিমকােতই িতনিট আেলাচয্ িবষয়স�িলত একিট 
গর�পূণর্ িবষয় িব�ািরতভােব আেলাচনা কের িনব বেলিছলাম  । আর েসই গর�পূণর্ িবষয়িট িছল>>>>>> 
 " أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ " তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী ” ও (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)   خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن الثََّالثَة "
( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ�শতা�ী ”  এবং " ُالْ جَ مَ اعَ ة"    (আল-জামাআ’ত)দল  তথা    ُأَ ھْ ل
                              স� "।�  ( আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত)  السُّنَّ ةِ  وَ  اْلجَ مَ اعَ ةِ   
আিম এইমা� উপের িচ�কৃত েসই গর�পূণর্ িবষয়িটর িব�ািরত আেলাচনা সমা� করলাম ।  

আিম এখন পৃ�া নং-২১২ েথেক পৃ�া নং-২১৪ পযর্� " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن ”( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � আেলম-উলামােদর মেধয্ মতিবেরােধর কারন স�েকর্  আনসুি�ক আেলাচনা পর  ০৬িট 
মতিবেরােধর কারনসমেুহর বয্খয্া পৃ�া নং-২১৫ েথেক পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব িব�ািরত আলাপ করেত 
মেনািনেবশ করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । মহান আ�াহ তাআ’লাই একমা� তওিফক দাতা  ।   

 

 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আেলম-উলামােদর মেধয্ মতিবেরােধর কারন স�েকর্  আনুসি�ক আেলাচনাঃ  

সচূনাঃ সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলমগেণর মধয্ েথেক কওমী ও আিলয়া মাদরাসা (সরকাির মাদরাসা 
বা সরকার অনেুমািদত মাদরাসা) পযর্ােয়র উলামােকরামগেণর অিধকাংশ সীমাব� িসেলবাসভূ� 57

61  
( িনসাবভূ� বা পাঠয্সূচীর অ�ভূর্/ ب اصَ نِ  �) আিলমগণ মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর 
সম� আয়াত বা বানীর বয্াখয্া ও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার সম� হািদস শরীফ স�েকর্  সীমাব� িসেলবাস (  িনসাব বা পাঠয্সচূী নেহ বরং/ ب اصَ نِ 
িব�ািরত ও পূণর্ িসেলবােসর অ�ভূর্ � হািদস শরীেফর ��সমূেহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ স�েকর্  
িব�ািরত �ান রােখন এমন �ানী-গণী উলামােকরামগেণর েযৗথ পরামশর্ ও ঐকয্মতামত না িনেয় 
তারা (কওমী ও আিলয়া মাদরাসার সীমাব� [  �িনসাবভূ� বা পাঠয্সূচীভু�] িসেলবাসভূ/ ب اصَ نِ 
অিধকাংশ আিলমগণ) িনেজরা ে��ায় ইসলাম ধেমর্র িবিভ� কাযর্�ম পিরচালনার দিয়� িনেয় 
থােকন িবধায় মুিমন-মসুিলম মাে�ই সকেলই এক আ�াহ তাআ’লােত িব�াসী, এক নবী সািয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােত িব�াসী, একই কুরআন শরীেফ িব�াসী, 
জা�ােত �েবেশর �তয্াশী, জাহা�াম েথেক পির�াণ কামনা কারী, এক কাবার িদেক মখু কের 
নামাজ আদায় করেছ, আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেদর্ েশ 
েরাজা,হ� পালন, ধম�য় �ান অজর্ ন ও �ানদানসহ ইতয্ািদ অনয্ানয্ যাবতীয় সকল সৎ কমর্গেলা 
কের যাওয়াসে�ও ধেমর্র েছাট-খাট িবষয়গেলা িনেয় তােদর মােঝ মারাত্নক ও  �কট িবেরাধ 
িবদয্মান রেয়েছ।                                                                                                                                                                              

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   ” ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কওমী ও আিলয়া 

                                                 
61 সীমাব� িসেলবােসর বয্াখয্াঃ সীমাব� িসেলবাস বা পাঠয্সূচী ০২ (দইু) �কার ।                                               
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস ।                                                                                                         
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ায় বা পিরে�েদর িসেলবাস বা পাঠসূচী ।                                                   
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাসঃ হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস বলেত বুঝায় 
�থম ও ি�তয় িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমূহেক বাদ িদেয় 
িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমূহেক ইসলািম 
িবে�র মাদরাসা বা ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা । �থম ও ি�তয় 
িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমূেহর নামঃ ১. মুসনােদ- ইমাম 
আবু হািনফা ২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক  ৩. মুছা�ােফ- আিব শায়বা ৪. মুছা�ােফ- আ�রু রা�াক,  ৫. 
মুসনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى) প�িতেত িলিখত ”িকতাবুলউি�”  ৭. মুসনােদ- ইমাম 
আহমদ ইবেন হা�ল ৮.সুনেন দােরিম ।                                                                                                                     
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ায় বা পিরে�েদর িসেলবাস বা পাঠসূচীঃ 
হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচী বলেত বুঝায় তৃতীয় 
িহজরী সােল  িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু�  ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমূহেক ইসলািম িবে�র 
মাদরাসা বা ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ িসেলবাস বা পাঠসচূীর অ�ভুর্ � করা সে�ও এগেলার িভতরকার 
িবষয়ব�র অ�ভুর্ � পণূর্ অধয্ায়গেলা িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � না কের এগেলারও  �ু� এবং সামানয্ 
অংশ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা ।িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও 
সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমূেহর নামঃ বুখারী  শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন 
আবু দাউদ শরীফ, সুনােন নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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মাদরাসা (সরকাির মাদরাসা বা সরকার অনেুমািদত মাদরাসা) পযর্ােয়র উলামােকরামগেণর 
অিধকাংশই সীমাব� (  িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলমগণ িক� মসুলমান হেয়ও িনেজেদর/ ب اصَ نِ 
অহংকার , হঠকািরতা এবং েগাঁড়ামীর কারেন তাঁরা ইসলাম ধেমর্র এ িবষয়িট উপের বিণর্ত িবিভ� 
ধেমর্র েলাকেদর মত পিরপূণর্ভােব বঝুেতও পােরিন এবং েমেন িনেতও পারেছ না ।         
বরং   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" ”(আরযালুল কুরিন তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সীমাব�(  ب اصَ نِ 
/িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলমগণ ইসলািম শরীয়েতর আইন রচনায় বা শরীয়ত �বতর্ েন 
অনািধকার চচর্ া বা অনািধকার হ�ে�প করেছ, মাত�রী করেছ।                                                                                                                                                               
তাঁরা মহান আ�াহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত 
শরীয়েতর সিুনিদর্� ও িনধর্ািরত অ�সংখয্ক সীিমত আইন-কাননু ( ফরজ-হারাম) েপেয় স��িচেত্ত 
তা অতয্� গরে�র সােথ মিরয়া হেয় েজােড়েশাের কাযর্কর বা পালন করেত স�ত নেহ। িক� 
তাঁরা ( نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   ”(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সীমাব� (  انِصَ 

 িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলমগণ) েকান নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন/ ب
িবষয় েদখেলই ওটােক অতয্� গরে�র সােথ মিরয়া হেয় েজােড়েশাের িনিধর্�ায় , িনঃসংেকােচ 
“ফরজ-হারাম ও িবদআ’ত  ” বলেত আ�হী হেয় পেড়। িক� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত শরীয়েতর সুিনিদর্� ও িনধর্ািরত অ�সংখয্ক 
সীিমত আইন-কানেুন �কৃতপে� নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক 
সিুনিদর্�ভােব “ফরজ-হারাম ও িবদআ’ত” বলা হেয়েছ িকনা তা তাঁরা যাচাই বাছাইেয়র পেরায়া 
করেছ না। বরং এ বয্াপাের মাত�রী করেত তাঁেদর ভাল লােগ ও �ীত েবাধও কের।                                                                                                                                
তাই,   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" ”( আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সীমাব� (  ب اصَ نِ 
/িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলমগেণর এরপ মাত�রী বে�র জনয্ই েতা আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ অেনক কথাই বেলেছনঃ এখােন আিম 
দিুট হািদস শরীফ উপ�াপন করলাম ।                                                                                                                              
�থম  হািদস শরীফঃ                                                                   
�থম হািদস শরীফখানা হে� আবু দাউদ শরীেফর দীঘর্ একিট হািদস শরীেফর খ� বাকয্ । তা 
হে� এই------------------------------------------------------- 

 لَةٌ ــ ْحَدثٍَة ِبْدَعةٌ َوُكلُّ بِْدَعٍة َضالَ مُ ِت اْألُُمْوِر فَإِنَّ ُكلَّ َوُمْحَدثَاإِیَّاُكْم وَ ------- اَل :قَ " مَ َوَسلَّ  ھِ یْ َعل َصلَّى �َِ  بِّيِ َعِن النَّ  ِض بَااْلِعرْ  َعنِ 
)7460(أبو داودسنن         

 (অথর্ঃ- হযরত ইরবাদ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন:”------“েতামরা [ইসলাম ধেমর্ আইন িহেসেব ] সংেযািজত নতুন িবষয়সমহূ েথেক েবঁেচ 
থাক বা িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য়ই "  ُةثٍ دَ حْ م  "(মুহদাছাতুন) তথা (ইসলাম ধেমর্ আইন িহেসেব)  
সংেযািজত �েতয্কিট নতুন িবষয়ই িবদআত, সকল িবদআত তথা " (ইসলাম ধেমর্ আইন িহেসেব)  
সংেযািজত �েতয্কিট নতুন িবষয়ই ��তা ।সুনান ুআব ুদাউদ শরীফ , হািদস শরীফ  নং-৪৬০৭।)                         
" "                                                                     
ি�তীয়  হািদস শরীফঃ                                                                                                                                            

 ــ  دٌّ رَ  ُھوَ فَ  ھُ نْ مِ  سَ یْ لَ  امَ  اذَ ھَ  انَ رِ مْ اَ  ىْ فِ  َدثَ حْ اَ  َمنْ  " َوَسلَّمَ  ھِ یْ َعل ُل َ�ِ َصلَّى َ�ِ  َ�ُ َعْنَھا قَالَْت: قَاَل َرُسوْ ِضيَ رَ   َعْن َعائَِشةَ 
)4606(أبو داودسنن                                                                                                      

(অথর্ঃ-হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ওয়া সা�ামা বেলন: “েয েকহ আমােদর শরীযেত এমন িকছু(আইন) নতুন সংেযাজন কের যা 
[ মানষু কতৃর্ ক েকান িকছুেক ফরজ বা হারাম বিলয়া েঘািষত েয েকান মত] উহার (ইসলাম 
ধেমর্র)তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � নয় [অথর্াৎ আিম এবং আমার মহান আ�াহ তাআ’লা যা ফরজ 
বা হারাম বিল িন] তাই  পিরতয্াজয্”। আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ  নং-৪৬০৬।                                                                                                                           
মহান আ�াহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ফরজ-হারাম কেরন িন এমন 
েয েকান নতুন িবষয়, নতুন বয্াপার, নতুন কাজ ও নতুন ব�েক �হণ করার,পালন 
করার ,মানার জনয্ েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক ফরজ বলা বা ফরজ শ� �েয়াগ করা এবং বজর্ ন 
করার জনয্ হারাম বলা বা হারাম শ� �েয়াগ করাই হে� "  َةٌ بِْدع " (িবদআ’তুন) তথা “(ইসলাম 
ধেমর্) সংেযাজনকৃত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 58

62 ।                                                                                                          
কারণ,  েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক এরপ ফরজ-হারাম ম�বয্ করার মাধয্েমই েকান নতুন িবষয়, 
বয্াপার,কাজ ও ব� ইসলামধেমর্ সংেযাজন বা সংেযাগ হয় । েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক এরপ 
ফরজ-হারাম ম�বয্ করা না হেল  েকান নতুন িবষয়, বয্াপার,কাজ ও ব�ই (ইসলাম ধেমর্ 
সংেযাজন বা সংেযাগ হয় না । েকান মসুিলম মানুষ কতৃর্ ক েঘািষত এ ফরজিট বা হারামিটই 
নতুন আইন। এটাই পিরতয্াজয্ ।  কারন এটা হে� "  َِعةٌ دْ ب " (িবদআ’তুন) তথা” (ইসলাম ধেমর্) 
সংেযাজনকৃত বা সংেযাগকৃত (মানব রিচত) নতুন আইন”।  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”  
( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সীমাব� (  (�িনসাবভূ/ ب اصَ نِ 
িসেলবাসভূ� আিলমগেণর এরপ মাত�রী বে�র িবষেয় সতকর্  করা সে�ও যিদ েকান নতুন ব�, 
নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয় েদখেলই েকউ “ফরজ-হারাম” বেল ধেমর্র িবষেয় 
মাত�রী কের তা হেল েস িক িহ�,ুেবৗ� ও �ী�ানেদর েচেয় িনকৃ� হেব না ? মেন রাখেবন,  

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   ” (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সীমাব� (  ب اصَ نِ 
/িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলমগণ যিদ িনেজেদর মধয্কার এ িবেরােধর ফেল উপের বিণর্ত সৎ 
কমর্গেলা করা সে�ও তারা জাহা�ােম চেল যায় তা হেল েতা তারা অবশয্ই িহ�,ুেবৗ� ও �ী�ানেদর 
েচেয়ও িনকৃ� হেয় যােব।"  َ�ِ ابِ ذُ وْ عُ نَ

مِ یْ ظِ عَ الْ  "...................………………………………………………………………………………                                    

এত�ণ পৃ�া নং ২১২ েথেক পৃ�া নং-২১৪ পযর্� মতিবেরােধর কারণ স�েকর্  আনসুি�ক আেলাচনা েশষ হল। 
এখন পৃ�া নং-২১৫ েথেক মতিবেরােধর কারণগেলার বয্াখয্া করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                                           
১নং মতিবেরােধর কারণ িনেয় স�র্থম আেলাচনা শর করব, তারপর পযর্ায়�েম �িমক না�ােরর 
ধারাবািহকতা অনুসাের অবিশ�গেলার আেলাচনা করব । মহান আ�াহই তাওিফক দাতা ।                                                                      
১নং মতিবেরােধর কারণ> (১) সীমাব� )  ٌنِ صَ ا ب /িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলম হওয়াঃ স�েকর্  
িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং- ২১৫,                                                                                                                       
২নং মতিবেরােধর কারণ> (০২) মহান আ�াহ তা’আলার �িত পিরপূণর্ ঈমান না থাকাঃ স�েকর্  িব�ািরত 
আেলাচনা পৃ�া নং- ২২১ ,                                                                                                                    
৩ নং মতিবেরােধর কারণ> (৩) মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপূণর্ ঈমান 
না থাকা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং-২২২ ,                                                                                                                    
৪নং মতিবেরােধর কারণ> (৪) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 

                                                 
62 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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সাহাবীগণেক     ( ٍإِ حْ سَ ا ن - ইহসান ) তথা সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবহু অনসুরন না করা: স�েকর্  
িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং- ২৪৩,                                                                                                            
৫নং মতিবেরােধর কারণ> (০৫) “মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أْألُمُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا
স�েকর্ (أ�ُ   অ� থাকা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং-২৫৯  ,                                                                                                                 
৬নং মতিবেরােধর কারণ>“ بِدْ عَ ة”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্  
অ�  থাকা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং- ২৮৭ , িব�ািরত আেলাচনা িনে� শর হে� ।    

 (০১ নং মতিবেরােধর কারণ)।  
(১) সীমাব�)  ٌنِ صَ ا ب /িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলম হওয়াঃ 

বয্াখয্াঃ কওমী ও আিলয়া মাদরাসা (সরকাির মাদরাসা) পযর্ােয়র িশ�া �িত�ান েথেক পাশ করা 
বা উত্তীণর্�া� উলামােকরামগেণর অিধকাংশই সীমাব� (িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলম । ফেল 
তাঁরা ইসলাম ধেমর্র বািহয্কভােব অনসূারী হেয়ও মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর সম� 
আয়াত বা বানীর বয্াখয্া ও আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
এর সম� হািদস শরীফ স�েকর্  িব�ািরত জােনন না। ইসলাম ধেমর্র এ �েরর উলামােকরামগেণর 
অিধকাংশ আিলমই মতিবেরাধী িবষয়গেলার বয্াপাের পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ অনসূাের 
সমাধান না িদেয় তাঁেদর িনজ িনজ ধারণা�সতূ �ােনর উপর িভিত্ত কের মতামত েপশ কের 
থােকন । আর েজেন রাখা দরকার েয, ধারণা �সতূ �ােনর উপর িভিত্ত কের মতামত েপশ করা 
হে� কুফুরীর িনদশর্ন। েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা কােফরেদর েবলায় ধারণা�সূত �ােনর উপর 
িভিত্ত কের মতামত েপশ করার িবষেয় িন�া কের পিব� কুরআেন বেলনঃ----------------
-------------------------------------   

لظَّنِّ ا عَ ابَ تِ اِ  الَّ اِ  مٍ لْ عِ  نْ مِ  بِھِ  مْ ھُ لَ  َما  "                                                                                                      
(অথর্ঃ- ধারণার অনুসরন বয্ািতত এ বয্াপাের তােদর (কােফরেদর) েকান �ান বা এলম নাই, 
সুরা-েনছা-আয়াত নং-১৫৭ । আর এক আয়ােত কািরমায় মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ -                        
ائَ یْ شَ  قِّ حَ لْ ا نَ مِ  ىْ یُْغنِ  الَ  ظَّنَّ لا انَّ  " "                                                                                                                                        
(অথর্ঃ- িন�য়ই ”ধারণা” �ারা েকান সতয্ অজর্ ন করা যায়না, সরুা -নজম,আয়াত নং-২৮)। 
অথচ এ বয্াপাের তাঁেদর উপর ফরজ দািয়� হল ধারণা �সতূ �ােনর উপর িনভর্ রশীল না হেয় 
বরং মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর সম� আয়াত বা বানীর বয্াখয্া এবং আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক বিণর্ত সম� হািদস শরীফ �াত হেয় 
উহার উপর িভিত্ত কের কথা বলা বা মতামত েপশ করা। অনয্থায় চুপ থাকা ।                                                                                                   
েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- " ملْ عِ  ھِ بِ  كَ لِ  سَ یْ لَ  امَ  فُ قْ تَ  الَ  ’‘"                              
(অথর্- ”েয িবষেয েতামার �ান নাই উহার অনসুরন কিরও না”, সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত 
নং-৩৬)। উপের বিণর্ত পিব� কুরআেনর আয়াত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লা মিুমন-
মসুিলমেদরেক কেঠারভােব সতকর্  করা সে�¡ও কওমী ও আিলয়া মাদরাসা পযর্ােয়র সীমাব� 
(িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� উলামােকরামগেনর অিধকাংশ আিলম এ িবষেয় েকন কথা বেল থােকন 
বা ফতওয়া িদেয় থােকন এবং তাঁরা চুপ থাকেত পােরন না েকন ?                     
এর একমা� কারন, তাঁরা এখন পযর্� নবী আলাইিহমসু সালামগেনর ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসুেলর 
মযর্াদা অজর্ ন করেত পােরন িন। েযখােনই আ�াহ তাআ’লার প� েথেক েকান আেদশ-িনেষধ নাই 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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েসখােন েযসম� উলামােকরামগন আেদশ-িনেষধ কেরন না তারাই �কৃতপে� নবী আলাইিহমসু 
সালামগেনর “ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসুল”।                                                                                               
এমতাব�ায় “নবীেদর ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসেুলর” একমা� দািয়� হেব এ কথা বলা েয- “আ�াহ 
তাআ’লাই এ িবষেয় ভাল জােনন” এবং মসুিলম জনগনেক তাঁরা বলেবন- “আপনারা ইে� করেল 
এ কাজ করেত পােরন, আপনারা ইে� না করেল এ কাজ নাও করেত পােরন”। কারন, এ 
িবষেয়েতা আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার প� েথেক েকান 
আেদশ-িনেষধ নাই । তাই, আমােদরও এ িবষেয় িকছু বলার অিধকার েনই। পে�-িবপে� েকান 
এক িদেক েজার িদেয় তাঁরা েকান মতামত �কাশ করেবন না । 
েকান মতিবেরাধী িবষেয় যিদ মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর �� বানী ও আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুা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 
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা স�েকর্  �সংশা কের বেলনঃ----------------- 

" ىیُْوحَ  ىحْ وَ  اِالَ  وَ ھُ  نْ اِ  ىوَ ھَ لْ ا نِ عَ  قطِ نْ یَ  امَ وَ    "                                                                                                              
(অথর্-“আ�াহ তাআ’লার ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন (আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) কথা বেলন না”, সরুা নজম, আয়াত নং-৩ ।          
েকউ যিদ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত থাকেত চান 
তােক িক� মতিবেরাধী িবষয়গেলােত চুপ থাকার অথবা মতামত �কাশ না করার িনয়ম �হণ 
করেত হেব। এটা হে� সকল মসুিলম মানুেষর উপর ফরজ। কওমী ও আিলয়া মাদরাসা পযর্ােয়র 
সীমাব� িসেলবাসভূ� উলামােকরামগেনর অিধকাংশ আিলম িক� মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ-
িনেষধ ছাড়াই কথা বেল থােকন বা ফতওয়া িদেয় থােকন। েযমন ধরন একিট িবষয়- “মাযার 
িযয়ারত” করােক তারা িনেষধ কের থােকন। অথচ এ িবষেয়েতা আ�াহ তাআ’লার প� েথেক 
েকান আেদশ-িনেষধ নাই। উলামােকরামগেণর যারাই মতিবেরাধ িবষয়গেলােত ধারণার িভিত্তেত 
পে�-িবপে� েকান এক িদেক েজার িদেয় মতামত �কাশ কের থােকন তারা  হে�ন   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষু এবং 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা “মনুািফক মসুিলম”।                                                                                                                                           
তােদর এরপ মতামেতর ফেল মসুলমােনর মােঝ িবেরাধ বা িবরপ �িতি�য়ার সৃি� হয়। তাঁেদর 
মধয্কার এ িবেরােধর ফেল তাঁরা এেক অপরেক,পর�র পর�রেক গালাগািল কের থেক, এেক 
অপরেক ঘৃনার েচােখ েদেখ থােক। এমনিক েশষ পযর্ােয় মারামাির-খনুখারািবেত িল� হেয় পেড়। এ 
অব�াটা িক� েমােটই ভাল িনদশর্ন নেহ বরং এ ঘৃনয্ কেমর্র ফেল উপের বিণর্ত সৎ কমর্গেলা করা 
সে�ও তারা েশষ পযর্� জাহা�ােমই �েবশ কের েফলেব। তখন িক� তােদর সৎ কমর্গেলা তােদরেক 
জাহা�াম েথেক পির�াণ লােভর েকান উপকাের আসেবনা। বরং তােদর উ� সৎ কমর্গেলা কুলুর 
বলেদর মত অব�া হেব েয, খাটুিন েখেটও আেখরােত মায়িন তথা পুর�ার পাওয়া যােবনা। আর 
দিুনয়ােত িনেজেদর �ভাব-পিত্ত,শি� িনঃেশষ হেয় যােব ।                                                                           
েযমন- আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন--------------------------------- 
 " یٌنَ رِ ّصابِ لّ ا عَ مَ  ّ�َ  نّ اِ  اوْ رُ بِ صْ اِ وَ  مٌ كُ حُ یٌ رِ  َھبَ ذٌ تَ وَ  ٌواَشلُ تَفٌ فَ  اوٌ عُ زَ انَتَ الَ وَ  " -                                                           
অথর্ঃ-“েতামরা পর�র িবেরাধ কেরা না, তা হেল েতামরা বয্থর্ হেয় যােব,েতামােদর �ভাব-



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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পিত্ত,শি� �ংস হেয় যাব ”। (এ অব�া হেত পির�াণ েপেত হেল িনেজর মত �তয্াখান কের 
অেনয্র মত �হেন ) ৈধযর্ ধারন কর, িন�যই আ�াহ তা’য়ালা (এ অব�ােত) ৈধযর্ 
ধারনকারীেদর সােথ আেছন”,ছূরা আল আনফাল, আয়াত নং-৪৬।                                                                                                                                 
এখন েভেব িচ�া কের েদখুন, আমরা পিব� কুরআেনর এ আয়াত খানা েমেনিছ িকনা ? । 
উপেরাি�িখত আয়ােত কািরমােত িন�নীয় মতিবেরাধ েথেক েবঁেচ থাকার বা দেূর থাকার জনয্ 
আ�াহ তা’য়ালা মিুমন-মসুিলমগণেক সতকর্  কেরেছন। এখন আমরা এখােন িন�নীয় মতিবেরাধ 
 এবং �শংসনীয় মতপাথর্কয্ স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা করব। 
 তথা মতিবেরাধ এর সং�াঃ اَلتَّ نَازُ ع
“িনজ ধারণা �সূত িনজ� মত ও পছে�র উপর সূদঢ়ৃ,অটল ও অনমনীয় েথেক অনয্ মানেুষর মত 
ও পছে�র িবেরািধতা করার নামই”  َعزُ انَ تَّ لا ‘ তথা মতিবেরাধ । 

 তথা মতিবেরােধর উৎপিত্ত ও  কারনঃ اَ لتَّ نَازُ عُ 
ক. েয েকান িবষেয় েকান মসুিলম মানেুষর মত পাথর্েকয্র কারেন িনেজর মতেক অনয্ েকান 
মসুিলম মানেুষর মেতর উপর �াধানয্ েদওয়ার  মাধয্েম। 
খ. িনেজর মতেক উত্তম মেন কের অনয্ েকান মুসিলম মানুেষর মতেক িনকৃ� মেন করার মাধয্েম। 
গ. িনেজর মতেক অিধক পছ� মেন কের অনয্ েকান মসুিলম মানেুষর মতেক ঘৃনার েচােখ েদখা 
ও অশ� মেন করার মাধয্েম বা ভুল ও অশ� �মািণত করার েচ�ার মাধয্েম।  
ঘ.কতগেলা মসুিলম মানুষ েকান এক মসুিলম মানেুষর মতেক উত্তম মেন কের েযৗথভােব আঁকেড় 
ধরার মাধয্েম অথবা অনয্ এক মসুিলম মানেুষর মতেক িনকৃ� ও িন� মােনর মেন কের উহােক 
খ�ন করার েচ�া করার মাধয্েম অথবা অনয্ েকান মসুিলম মানেুষর মতেক অবমলূয্ায়েণর মাধয্েম 
এবং অনয্ েকান মসুিলম মানুেষর মতেক মলূয্য়ণ না কের উহার িবেরািধতা করার মাধয্েম 
মতিবেরােধর উৎপিত্ত ঘেট।                                                                                      

عُ زُ انَتَّ لاَ   তথা মতিবেরাধ েথেক বাঁচার উপায়ঃ েকান এক মসুিলম মানষু িনেজর �ােনর ৈদণয্তা 
�ীকার কের অনয্ মসুিলম মানেুষর �ােনর ে��� েমেন েনয়া হে� মতিবেরাধ েথেক বাঁচার 
একমা�  উপায়। 
                                                                                                                      তথা মতিবেরােধর ফলাফলঃ اَ لتَّ نَازُ عُ 
এ িনকৃ� ও হীন মতিবেরােধর ফেল পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ গেবষণাল� �ান িববিজর্ ত হয় 
এবং িবিভ� উত্তম উৎস েথেক �া� বা অিজর্ ত �ান িবন� হেয় যায়।  
িস�া�ঃ  َعُ زُ انَتَّ لا  তথা মতিবেরাধ ইসলািম শরীয়েত হারাম অথবা মতিবেরােধর কারেন এরপ িনকৃ�, 
হীন আচরণ ও অব�ানসমূেহ জিড়েয় পড়া ইসলািম শরীয়েত হারাম। 
                                                                                  তথা মতপাথর্কয্ এর সং�াঃ اَ ْالِ خْ تِ َال فُ 
েকান িকছুেক “ফরজ বা হারাম” নােম নাম করেনর অিধকার একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার 
এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামারই রেয়েছ। তাই েকান িকছুেক �হণ ও বজর্ ন 
করার জনয্ “ফরজ ও হারাম” নােম নাম করেনর অিধকার েকান মসুিলম মানেুষর নাই। েযমন 
উদাহরন �রপ দিুট িবষয়-(১) মিহলােদরেক পদর্ ায় না রাখা (২) মদয্পান করা। এ দিুট িবষয়ই 
�াচীন আরবসহ �ায় িবে�র সকল েদেশই অবােধ �চলন িছল। অথর্াৎ মিহলােদরেক েকহই পদর্ ায় 
রাখতনা এবং সকেলই �াভািবকভােবই মদয্ পান করত। কারন উপেরা� দিুট িবষয়ই  আইয়য্ােম
 জািহিলয়য্ােত অনেুমাদন িছল। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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�� হে� , মিহলােদরেক পদর্ ায় রাখা ফরজ এবং মদয্পান হারাম িহেসেব নাম করন, সং�া �দান, 
অব�ান িনরপন ও �েয়াগে�� িনধর্ারণ েক করেব? মহান আ�াহ তাঅ’লা না মুসিলম মানষু ? 
উত্তর এ েয, আইয়য্ােম জািহিলয়য্ােত উ� দিুট িবষয় স�েকর্  মানেুষর �ান না থাকায় উ� দিুট িবষয় েভাগ 
করার জনয্ অনেুমাদন িছল। িক� মহান আ�াহ অসীম দয়াশীল িবধায় মানব কলয্ােণর জনয্ মিহলােদরেক 
পদর্ ায় রাখা ফরজ ও মদয্পান করা হারাম নাম করন কেরেছন। পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েকান িবষয় 
স�েকর্  �য্থর্হীন ভাষায় ��ভােব সুিনিদর্� েকান আেদশ-িনেষধ না থাকেল েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক উ� 
িবষেয়র উপর ”ফরজ বা ”হারাম” নােম েকান শ� �েয়াগ করা কুফুরীর িনদশর্ন। কারন, এেত কের েস 
মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অিধকাের হ�ে�প কেরেছ। 

ওয়ািজব,সু�াত, েমা�াহাব,জািয়য এবং মবুাহ ও নফল নােম নাম করন, সং�া �দান, 
অব�ান িনরপন ও �েয়াগে�� িনধর্ারণ করেনর ইখিতয়ার বা ে��াধীন �মতাঃ 

েকান িকছুেক ওয়ািজব,সু�াত, েমা�াহাব,জািয়য এবং মবুাহ ও নফল নােম নাম করন, সং�া �দান, 
অব�ান িনরপন ও �েয়াগে�� িনধর্ারণ করেনর ইখিতয়ার বা ে��াধীন �মতা মসুিলম মানেুষর 
ম�ু িবেবক-বিু� ও �ােনর উপর েছেড় েদয়া  হেয়েছ।                                                                              
ফেল মসুিলম উলামােকরামগণ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর উপর গভীর গেবষণা কের এবং 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় স�ািদত তাঁর ৈদনি�ন কাজ-কমর্,চালচলন ও 
কথাবাতর্ ার গর� িবেবচনার উপর িভিত্ত কের শরীয়েতর উপেরা� িবষয়গেলার নাম করন, সং�া 
�দান, অব�ান িনরপন ও �েয়াগে�� িনধর্ারণ করেবন।   ওয়ািজব,স�ুাত, ,েমা�াহাব,জািয়য এবং 
মবুাহ ও নফল নােম নাম করন, সং�া �দান, অব�ান িনরপন ও �েয়াগে�� িনধর্ারণ করেনর 
ইখিতয়ার বা ে��াধীন �মতা মুসিলম মানেুষর বা মুসিলম উলামােকরামগেণর ম�ু িবেবক-বিু� ও 
�ােনর উপর েছেড় েদয়ায় উপেরা� িবষয়সমূেহ িবিভ� মসুিলম উলামােকরামগণ, �ানীগণী, 
মুসিলম মনীষীর মত �কােশ পর�র পর�েরর মেধয্ িভ�তা েদখা েদয়। এ েকই  َفُ َال تِ خْ ْالِ ا  তথা 
মতপাথর্কয্তা বেল।  
একিট বা�ব উদাহরন উপ�াপেনর মাধয্েম িবষয়িটেক পির�ার কের বণর্না করেত েচ�া করব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা। েযমন- িবতর নামাজ আদায় করা �সে� িবিভ� উলামােকরাম িবিভ� মত 
�দান কেরেছন। কােরা মেত িবতর নামাজ ওয়ািজব,কেরা মেত স�ুাত, আবার কােরা মেত 
েমা�াহাব বা নফল। েযমন- হজরত আব ু হািনফা (রাঃ) এর মেত িবতর নামাজ ওয়ািজব, 
হজরত ইমাম মািলক, ইমাম শাফী’ও ইমাম আহমদ এর মেত িবতর নামাজ স�ুাত আর আহললু 
হািদসগেনর মেত িবতর নামাজ েমা�াহাব বা নফল । 

                                                       তথা মতপাথর্েকয্র কারন ও উৎপিত্তঃ اَ ْالِ ْختِ َال فُ 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েকান িবষেয় সিুনিদর্� ”ফরজ” েঘাষণা না থাকায় উ� িবষেয় 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় স�ািদত ৈদনি�ন আমেলর গর� 
িবেবচনার উপর িভিত্ত কের ধম�য় �ােন পিরপ�, দরূদশ� উলামােকরামগণ িস�া� �হণ করায়-
মতামত তাঁেদর েথেক িবিভ� মত �কাশ েপেয়েছ। এরকমভােব অেনক বয্াপােরই উলামােকরামগেণর 
মেধয্ মতপাথর্কয্ রেয়েছ এবং েকান িবষেয় সিুনিদর্� ”ফরজ” েঘাষণা না থাকেল িকয়ামত অবিধ 
আস� উলামােকরামগেণর মেধয্ িবিভ� িবষেয় মত �কােশ এরকম িভ�তা বা মতপাথর্কয্তা থাকেব। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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                                                                                                              তথা মতপাথর্েকয্র েবলায় করনীয়ঃ اَ ْالِ خْ تِ َال فُ 
ক. মতপাথর্েকয্র অব�ায় িনেজর মত পিরতয্াগ কের অেনয্র মতামত �হেন সহনশীলতা বা 
উদারতা �দশর্ন করা। 
েযমন- আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন-"  َنَ ِریٌ ابِ صّ لّ ا عَ مَ  ّ�َ  نّ اِ  اوْ رُ بِ صْ اِ و " অথর্ঃ-“এবং 
(মতপাথর্েকয্র েবলায় িনেজর মেতর উপর অেনয্র মেতর �াধানয্তা �দােন) ৈধযর্ ধারন কর, 
িন�য়ই আ�াহ এরপ ৈধযর্শীলেদর সােথ আেছন”,  আনফাল,৪৬-আয়াত)। 
খ. েকান িবষেয় দইু জন মসুিলম আিলম মনীষী দ ুরকম মত �কাশ করেল একজেনর মতপাথর্কয্তা 
অনয্ জেনর জনয্ মানা জররী নেহ। এ রকম মতপাথর্েকয্র েবলায় �েতয্ক আিলম বা �ানী বয্াি�
 তার িনজ� মতই  অবল�ন করেবন। 
গ. িযিন ধম�য় �ােন পিরপ� নেহন িতিন একািধক বা িবিভ� আিলম বা �ানী-গনী বয্াি�েদর 
মধয্ েথেক যার মতামত তার অনকুুল হয়, পছ� হয় বা সহজ বেল মেন হয় িতিন তার মতই 
�হণ করেবন বা তার মেতই চলেবন। এ বয্াপাের েকউ কাউেক বাধা  িদেবনা  । 

  তথা মতপাথর্কয্তা িনেষধ না হওয়ার কারনঃ ” اَ ْالِ خْ تَِال فُ 
মতপাথর্কয্তা মানুেষর �ভাবজাত ও সহজাত িবষয়। এটা আপনা-আপিন ৈতরী হেয় যায়। পৃিথবীেত 
অসংখয্ মানুষ রেয়েছ। এ অসংখয্ মানুেষর িবেবক-বিু� এবং �ানও িবিভ�। েকান একজন 
মানুেষর িবেবক, বিু� ও �ান অনয্ জেনর িবেবক,বুি� ও �ােনর সােথ েকান িমল নাই। কােজই, 
েদখা যাে� ধম�য় িবষেয়ই হউক অথবা ধম�য় কােজর বা িবষেয়র বাইের েয েকান পািথর্ব িবষেয়ই 
হউক না েকন �েতয্ক মানুেষর িবেবক, বিু� ও �ােনর �েরর পাথর্েকয্র কারেনই পর�র 
পর�েরর িবেবক, বিু� ও �ােনর পাথর্কয্ হেয় যায়। এ মতপাথর্কয্তােক েকান অব�ােতই েকান 
মানষুই দমন বা িনয়�ন করেত পাের না। কারন এটা মানেুষর সােধয্র বাইের। মতপাথর্কয্তা 
মানেুষর আয়ে�র বাইের হওয়ায় মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ােদরেক উহা েথেক িবরত থাকেত 
আেদশ কেরন িন। এটা বা�ার �িত মহান আ�াহ তাআ’লার িবেশষ দয়া ও মহা অনু�হ। 
েযমন- আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ-" فُ لِّ كَ یُ ◌َ  ال  ُ اعَھَ ُوسْ  الَّ اِ  اسً فْ نَ �َّ  " (অথর্ঃ-“ িতিন 
(আ�াহ তাআ’লা) েকান �ানীেক তার সােধয্র বাইের দািয়� েদন না বা ক� েদন না”,সরুা -
আল বাকারা-আয়াত নং-২৮৬)। অনয্ এক আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ- " فُ لِّ كَ نُ  آل 

اْسعَھَ وُ  آلإِ  انَْفسً   " (অথর্ঃ-“আমরা কাউেক তার সামথর্য্ের চাইেত েবশী েবাঝা েদই না” সরুা-আল 
আ’রাফ, আয়াত নং-৪২)। অনয্ আর এক আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ- "  َلَ عَ جَ  امَ  و 

َرجٍ حَ  نْ مِ  نِ یْ دِّ لا ىفِ  مْ ْیكُ لَ عَ   " (অথর্ঃ- িতিন (আ�াহ তাআ’লা) ধম�য় িবষেয় েতামােদর উপর েকান 
অসিুবধা /ক�-কািঠনয্ রােখন িন”, সুরা হ�, আয়াত নং-.৭৮)।                                                                                 
ফলাফলঃ “  ِفَال تِ خْ ا ” তথা মতপাথর্কয্তার ” ফেল নানািবধ উ�ত �ােনর উে�ষ ঘেট বা নানািবধ 
উ�ত �ােনর উদয় হয় এবং পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর গেবষণা অবয্হত থােক অনয্থায় 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর গেবষণা িন�ভ ও মানুেষর �ান সাধনা িন�ীয় হেয় েযত। 
িস�া�ঃ  ََالفُ تِ خْ ْالِ ا  তথা মতপাথর্কয্তা ইসলািম শরীয়েত জািয়য। েযমন-হািদস শরীেফ আমােদর নবী
 সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ- 

تِىْ اُ  ةمَ حْ رَ  مَّ فُ َال تِ اِخْ "    অথর্ঃ- “আমার উ�েতর ” فَال تِ ِاخْ  ” তথা মতপাথর্কয্তা (আমার উ�েতর 
জনয্) করণা �রপ”। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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  তথা গেবষণার সং�াঃ اَ ْالِ جْ تَِھادُ 
دُ اھَ تِ جْ ْالِ اَ   এর শাি�ক অথর্ঃ �েচ�া করা, সাধনা করা। 

دُ  اھَ تِ جْ ْالِ اَ   এর আিভধািনক অথর্ঃ- পিব� কুরআন ও সু�াহ তথা হািদস শরীফ হেত শরীয়েতর হকম তথা 
আেদশ-িনেষধ এবং পিব� কুরআন ও সু�াহ তথা হািদস শরীফ এর িনগঢ় অথর্ উদঘাটেনর জনয্ এবং দইু 
অথর্িবিশ� শে�র মেধয্ সম�য় সাধেনর জনয্ িনরলস, �বল ও �গাঢ় সাধনা বা েচ�া করােক  َدُ  َھاتِ جْالِ ا  তথা 
গেবষণা বেল।                                                             
                                                                                                             তথা গেবষণার কারন ও উৎপিত্তঃ اْالِ جْ تِ ھَ ادُ 
পিব� কুরআন ও সু�াহ তথা হািদস শরীেফর �য্থর্েবাধক শে�র েকানিট �হনীয় তা িনণর্েয় িস�া� িদেত বা 
পিব� কুরআন ও সু�াহ তথা হািদস শরীেফ অনিু�িখত সমসয্ার সমাধান িদেত  ِادُ تِھَ جْ اَْال তথা গেবষণার উৎপিত্ত
 হয়। 
িস�া�ঃ অ�জেনর জনয্ িব�জেনর সাধনাল� �ােনর ফলাফল েমেন েনওয়া জররী বা আবশয্ক। েযমন 
মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ-"  ْنَ وْ مُ لَ عْ تَ  الَ  مْ تُ نْ كُ نْ اِ  رِ كْ ذِّ ال لَ ھْ اَ  الُوْ ئَ فَس " (অথর্ঃ-”অতপর যিদ 
েতামরা না জান তা হেল �ানীজনেদর িজ�াসা কর”, সুরা নহল,আয়াত নং-৪৩) । 

دِ اھَ تِ جْ اْالِ  طُ وْ رُ شُ   বা ইজিতহাদ তথা গেবষণার শতর্ াবলীঃ 
دِ اتِھَ جْ ْالِ اُشُرْوطُ   বা ইজিতহাদ তথা গেবষণার শতর্ াবলী িতনিট- 

ক. কুরআন মিজেদর শ�ও অথর্ স�েকর্  অিভ� ও �ানবান হওয়া । 
খ. িকতাব�ুাহর অনরুপ ইলম ুহািদস তথা হািদস শরীেফর সকল ে�িণর �কার স�েকর্  গভীর �ান লাভ করা ও 
 অিভ�তা অজর্ ন করা। 
গ. িকয়ােসর সকল �কার ও শতর্ াবলী স�েকর্  গভীর �ান থাকা।  
                                                                                                     তথা তুলনা বা অনমুােনর সং�াঃ الْ قِ یَا س
ক.সাদেৃশয্র িভিত্তেত িস�া� �হণ ও িফকহী মাসআলা উ�াবেনর নামই হে� িকয়াস । 
খ. মলূ আইন হেত ই�েতর তথা কারেনর মাধয্েম বা সূে� যুি�িভিত্তক িস�া�ই হে� িকয়াস। 
গ. একিট পিরিচত িবষেয়র সােথ অনয্ পিরিচত িবষেয়র ই�েতর বা সূে�র মাধয্েম সম�য় সাধন করাই হে�
 িকয়াস। 
ঘ. েয িবষয় স�িকর্ ত িবধান পিব� কুরআন, সু�াহ ও ইজমা’েত েনই েস জাতীয় িবষয়েক পিব� কুরআন, 
সু�াহ ও ইজমােত বিণর্ত েকান িবষেয়র হকুেমর সােথ সাদেৃশয্র িভিত্তেত িমিলেয় িবধান উ�াবেনর নামই হে� 
িকয়াস।                                                                   
িকয়াস  তথা তুলনা বা অনমুােনর শতর্< شُ رُ وْ طُ  الْ قِ یاِس     াবলীঃ  

اِس یَ قِ الْ  (িকয়াস) এর শতর্ াবলী হে� চারিট-                                                                                                                
ক. " ْصلاَ  "(আসল) তথা  َھِ یْ َعلَ  سیْ قِ م  (মািকস আলাইিহ) এর  ُمكْ ح  (হকুম)এর জনয্ িনিদর্� হওয়া অনয্ 

صنَ ’‘ �ারা িনিদর্� হওয়া না চাই যাহার উপর  ِِس ایق  (িকয়াস)করা হেব তার  ُْكمح  (হকুম)তার জনয্ অনয্
 দলীেলর �ারা  িনিদর্� হওয়া না চাই। 
খ.  ََعلَْیھِ  سیْ قِ م  (মািকস আলাইিহ) তথা িকয়াসকৃত িবষয় ِس اقِی  (িকয়াস) তথা তুলনা িবেরাধী না হওয়া
 (আসল িবষয়িট িকয়ােসর পিরপ�ী না হওয়া)। 
গ.  َھِ یْ لَ عَ  سیْ قِ م  (মািকস আলাইিহ) তথা িকয়াসকৃত িবষয়িট েকান পিরবতর্ ন বয্ািতত َصن  (নস) িবহীন 
শরয়ী’ তথা আইনগত  ُمكْ ح  (হকুম)এর সােথ  َْرعف ’(ফারউন) তথা শাখার �িত/ িদেক �ানা�র হওয়া চাই 

صنَ  (নস) �ারা শরীয়েতর েয  ُمكْ ح  (হকুম) সাবয্� হেয়েছ অনরুপ েস  ْمُحك  (হকুম)িট এমন শাখার �িত 
িনেয় েযেত হেব যা " لصْ اَ  "( আসল) এর সমতুলয্ । 
ঘ.  ِِس ایق  (িকয়াস)এর পূেবর্  َھیْ َعلَ  سیْ قِ م  (মািকস আলাইিহ)এর  ُْكمح  (হকুম) েযরপ িছল  ِِس یاق  (িকয়াস) এর 
পেরও িঠক ত�প থাকেব( আসেলর হকুম শাখার িদেক িনেয় যাবার পরও আসেলর নেসর হকুম যথারীিত 
পূেবর্র নয্ায় বাকী বা হবহ বহাল থাকেব)।    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(০২ নং মতিবেরােধর কারণ)  
(০২) মহান আ�াহ তা’আলার �িত পিরপূণর্ ঈমান না থাকাঃ                                              
বয্াখয্াঃ মহান আ�াহ তা’আলা হেলন সৃি�কতর্ । সৃি� কতর্ া িহেসেব আ�াহ তাআ’লােক িব�াস কেরন 
না এমন েলােকর সংখয্া পৃিথবীেত খবুই আেছ। এরকম িব�াস িহ�,ুেবৗ� ,�ী�ান সকেলরই আেছ। 
তেব এখােন েয িব�ােসর কথা বলা হে� তা হে� ইসলাম ধেমর্র দিৃ� েকান েথেক আ�াহ েক 
িব�াস করার িষয়িট। েসটা হল এই েয, েয েকহ বলেব েয, “আিম অ�াহেক এবং পরকালেক 
িব�াস কির” । ইসলািম দিৃ�েকান েথেক েস মিুমন হেবনা যত�ণ পযর্� না েস বলেব,” আ��া� 
প�ু মহুা�াদেক (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক) আ�া� রাসলু মেন কেরই ইশ্ক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার সােথ িব�াস কেরিছ”।  
েয েকহ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার সােথ িব�াস না কের যিদ েস বেল েয, “আিম অ�াহেক এবং পরকালেক িব�াস কির” 
মহান আ�াহ তা’আলা তার এরপ ঈমান েক নাকচ কের িদেয় �কৃত ঈমান আনার স�েকর্  মহান 
আ�াহ তা’আলা পিব� কুরআেন বেলনঃ-    " ِ اب انَّ مَ آ ْولُ قُ یَّ  نْ مَ  اِس نَّ لا نَ مِ  وَ   مْ ھُ  امَ وَ  رِ خِ الَ ا مِ وْ لیَ وبا �َّ

نیْ نِ مِ ؤْ مُ بِ  " (অথর্ঃ- “আর মানেুষর মেধয্ িকছু েলাক এমন রেয়েছ যারা বেল, আমরা আ�াহ ও 
পরকােলর �িত ঈমান এেনিছ তারা আেদৗ ঈমানদার নয়”, সরুা আল বাকারা,আয়াত নং- ৮) । 
এ আয়ােত কািরমােত মহান আ�াহ তা’আলা মুনািফকেদর স�েকর্  বেলন, তারা �থম �েরর কােফর 
হওয়া সে�ও িনেজেদর জানামেত িমথয্ােক পাশ কািটেয় েযেয় ঈমােনর বয্াপাের আ�াহ এবং 
িকয়ামেতর িদেনর কথা বেলই �া� হেয় েগেছ, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত ঈমােনর �স� দঢ়ৃতার সােথ পাশ েকেট েগেছ। আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ তারা িব�াস না 
করার কারেন তােদরেক মহান আ�াহ তা’আলা েবঈমান -মুনািফক বেল আখয্ািয়ত কেরেছন। এেত 
�মািণত হেয়েছ েয, আ�াহ তা’আলা এবং পরকােলর �িত ঈমান �কাশ করা সে�ও আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস 
না করার কারেন তারা মুনািফক ।                                          
                                                                                                                                                                                                         
(আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় মনুািফেকর সংখয্া 
�ায় ৩৫০ জন িছল। পরবত�েত তােদর এবং তােদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর 
সংখয্া �মবধর্মান পিরসের বৃি� েপেয় অগিণত পিরমােণ সারািবে� ছিড়েয় পেড় । তারা আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবােকরামেদর (রািদআ�াহ আনহম) 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর িভতরকার অনয্ানয্ মসুিলমেদর সােথই বসবাস 
করেছ)।                                                                                                                             
উপেরা� আয়ােত কািরমােত মহান আ�াহ তা’আলার �িত ঈমান আনয়েনর েবলায় সবর্�থম আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনােক শতর্  িহেসেব সাবয্� কের িদেয়েছন। 
েযমন আ�াহ তা’আলা পিব� কুরআেন বেলনঃ- " َ  اعَ اَطَ  دْ قَ فَ  لَ وْ سُ رَّ ال عطیُّ  نْ مَ  َّ� " অথর্ঃ- “েয রাসুলেক মানেব 
েস আ�াহেকই েমেনেছ”। সুরা িনসা, আয়াত নং-৮০।  
অতএব, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হে�ন আ�াহ তা’আলার �িত 
ঈমান আনয়েনর িবষেয় সকল মানেুষর জনয্ িবেশষকের অমসুিলমেদর জনয্ মানদ� মহান আ�াহ তাআ’লাই 
ভাল জােনন ।                                                                                                                                    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 (০৩ নং মতিবেরােধর কারণ)                                                                                                                               
(৩)মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপূণর্ ঈমান না থাকাঃ 

০৩ নং মতিবেরােধর কারেণর িভতের(ক,খ,গ,ঘ, �িমক ন�র স�িলত আেরা চারিট (০৪িট) 
িবষয়  অ�ভূর্ � আেছ ।উপের বিণর্ত  ০৩ নং মতিবেরােধর কারণ িন� বিণর্ত (০৪িট) চারিট 
িবষয় েথেকই উৎসিরত হেয়েছ । এর �েতয্কিটরই পযর্ায়�েম  িব�ািরত আেলাচন করা হেব  ।                                                                                                                     
▓(ক) সংকরজাতীয় ( ٌمُ ھَ جَّ ن) মুসিলম মানষু েকান িট ও কােক বেল  ?                                                    
▓(খ) মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয়( ٌمُ َھجَّ ن)  
মসুিলমগেণর িচ� ও  ল�ণ ।                                                                                                  
▓(গ) সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মসুিলমগেণর িচ�  ও ল�ণ ।                  
▓(ঘ) 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  
মতামত রায়-মতামত ও ফতওয়া 

মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপণূর্ ঈমান না 
থাকার বয্াখয্াঃ 

সচূনাঃ  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার সােথ িব�াস করাই হে� ঈমান। েয েকহ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস কের েস হে� মিুমন। 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িব�াস করার েবলায় ইশক-
মহ�তেক শতর্  তথা ফরজ করা হেয়েছ। েয েকহ ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা িবহীন আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িব�াস কের েস মিুমন হেবনা। বরং 
েস হেব মনুািফক মিুমন (কপট িব�াসী)। েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা সামানয্ পিরবতর্ ন সহ িতনিট হািদস শরীফ বেলেছনঃ  -                                                                                                                                       
نیْ ْجَمعِ اَ  ِس النَّ اوَ  هِ اِلدِ وَ وَ  ِدهِ لَ وّ  نْ مِ  ھِ یْ لَ اِ  بَّ اَحَ  نَ وْ كُ اَ  ىتَّ حَ  ُكمْ  دُ حَ اَ  ِمنُ ؤْ یُ     ،یَِدهِ بِ  ىسسِ نَفْ  ىذِ لَّ اوَ فَ " ال     

ةرریھ يبا نْ عَ    ) 14-يراخب(سنأ عن + )1505-يئنسا(                                                                                                                                                                
(অথর্ঃ- “যার হােত আমার জীবন তাঁর শপথ, েতামােদর েকউ মিুমন হেবনা যত�ন পযর্� না 
আিম তার িনকট তার স�ান, িপতা-মাতা এবং সম� মানেুষর েচেয় অিধক ইশ্ক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার বয্াি� [অিধক ি�য়জন তথা আপনজন হব] হব”,আনাস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক  
বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪, আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক িনসাই শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৫০১৫ )  । 
 بَدٍ عْ مَ  نْ بِ  ةَ رَ ھْ زُ  نع( " ھِ سِ فْ نَ نْ مِ  إَِلْیھِ  بَّ حَ أَ  ‘َدهنْ عِ  نَ وْ كُ أَ  ىتَّ حَ  مْ كُ َحدُ أَ  نُ مِ ؤْ یُ  الَ ،ِدهِ یَ بِ  ىسِ سفْ نَ ِذىَوالَّ فَ "   (2)

)92641-دمحأ سندم-،هِ َجدِّ  عن                                                                                              
(অথর্ঃ-“ “যার হােত আমার জীবন তাঁর শপথ, েতামােদর েকউ মিুমন হেবনা যত�ন পযর্� না 
আিম তার িনকট তার িনেজর েচেয় অিধক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার বয্াি� [অিধক ি�য়জন 
তথা আপনজন] হব”, জহুরাতা িবন মা’বাদ (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর দাদা েথেক মসুনােদ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আহমদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৯২৬৪, ) ।                                 
 بَّ حَ اَ  نَ وْ كُ اَ  ىتَّ حَ  مْ كُ  دُ حَ اَ  ْؤِمنُ یُ  ِمنُ ؤْ یُ  الَ " : مَ َسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  ْولُ سُ رَ  الَ قَ  :لَ اقَ  كٍ لِ امَ  نِ بْ  ِس نَأَ  نْ عَ 

"نَ ِعیْ مَ جْ اَ  اِس نَّ لاوَ  ِدهِ لِ اوَ وَ  هِ دِ لَ وّ  نْ مِ  ھِ یْ لَ اِ  "                                                                                                                                          
11031-حمدأ دنمس + ) 44-ممسل(سأن عن(                                     

)15-يراخب(             
(অথর্ঃ- হযরত আনাস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:  “েতামােদর েকউ মিুমন হেবনা যত�ন পযর্� না আিম তার 
িনকট তার স�ান, িপতা-মাতা এবং সম� মানুেষর েচেয় অিধক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার 
বয্াি� [অিধক ি�য়জন তথা আপনজন] হব”। আনাস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক  বুখারী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-১৫, আনাস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক  মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৪, 
মসুনােদ আহমদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩০১১)।                               
উপেরা� হািদস শরীফসমেূহর মাধয্েম আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা তাঁর জীব�শায়ই মুনািফক এবং মুসিলম এর মােঝ �� পাথর্কয্ বিুঝেয় িদেয়েছন। কারন, 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায়ই  মনুািফক সরদার 
আ�ু�াহ িবন উবাই িবন সলুল কতৃর্ ক েনতৃ�াধীন বািহনী ওহদ যেু� অংশ�হণ করেত েযেয় েকান 
এক  অজহুাত েদিখেয় �ায় ৩০০ জন মুনািফক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার প�তয্াগ 
কেরিছল বা  ওহদ যেু� অংশ �হণ করা েথেক িবরত রেয় েগল । এ প�তয্াগী ৩০০/৩৫০ জন 
মুনািফক এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার প�ধারী কেয়ক 
হাজার মুিমন-মসুিলম এক সােথ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর িপছেন জামাআ’েতর সােথ 
নামাজ আদায় কেরেছন । মুনািফক এবং মিুমন উভেয়ই নামাজ আদায়,েরাজা পালন,হ� স�াদন 
ও দািড় রাখা সহ িবিভ� সৎকমর্গেলা কেরেছন। এমতাব�ায় মনুািফক ও মিুমন মানেুষর মেধয্ 
�� পাথর্কয্ বঝুাটা সাহাবােকরামগেণর জনয্ অতয্� কিঠন হেয় পড়ল। েসজনয্ই মনুািফক ও 
মিুমেনর মধয্কার পাথর্কয্ বঝুােনার জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা উপেরাি�িখত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস করা স�ক�য় হািদস শরীফখানা 
সাহাবােদরেক বেল িদেলন যােত কের নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবাগণ এ িবষয়িট 
িনণর্য় করেত স�ম হন েয, েক মুসিলম আর েক মুনািফক। এ হািদস শরীেফর আেলােক সাহাবাগণ 
(রািদআ�াহ আনহম) তখন তা করেতও েপেরিছেলন। 

▓(ক) সংকর জাতীয় ( ٌمُ ھَ جَّ ن) মসুিলম মানুষ েকান িট ও কােক বেল ?  
                                                                                                                                                                      
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর যখন সময় 
দীঘর্ হেত লাগল তখন সাহাবীেদর �জে�র মাধয্েম আসা মিুমন-মসুিলেমর স�ানেদর সংখয্া বৃি�র 
পাশাপািশ মনুািফকেদর �জে�র মাধয্েম আসা স�ানেদর সংখয্াও বাড়েত লাগল। আর মনুািফকেদর 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ িনেজরাও বুঝেত বা জানেত বা উপলি� করেত  
পারেছনা েয, তারা মুনািফকেদর �জ�। এ িদেক মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা 
মসুিলমেদর বাড়ী-ঘর সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মিুমন-মসুিলমেদর বাড়ী-ঘেরর 
িনকটবত� �ােন অবি�ত হওয়ায় পর�র পর�েরর সােথ, এেক অপেরর সােথ উঠা-বসা, চলা-
েফরা, বয্াবসা-বািনজয্ ও কাজ-কারবার করেত লাগল। ফেল সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আসা মিুমন-মুসিলমেদর আচার-আচরন, চাল-চলন,কথা-বাতর্ া, কৃি�-সং�ৃিত এবং তামা�নু-
সভয্তার িভতর মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর �ভাব-চির� ঢুেক 
েফলেত লাগল। এখন অব�া পািন িমি�ত দেুধর মত হেয় েগল। পািন েথেক েযমন দধু আলাদা 
করা যায়না িঠক েতমিনভেব মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণেক সাহাবীেদর 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মিুমন-মসুিলমেদর েথেক আলাদা বা পৃথক করা যাে� না। আেরা 
কিঠন অব�া ধারন করেছ েয, সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মসুিলেমর সােথ 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগেণর ৈববািহক স�েকর্ র মাধয্েম 
সংকরজাতীয়( نٌ جَّ ھَ مُ  )  মসুিলমও ৈতরী হেত লাগল।                                                                                                     
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে� বিণর্ত কেয়কিট পিব� 
বাণীর মমর্াথর্ানযূায়ী ইসলাম ধেমর্র অনসূারী আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার উ�েতর মধয্ হেত মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা 
সংকরজাতীয়( نٌ جَّ ھَ مُ  ) মুসিলমগণ েথেকই এবং "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত সংঘটন পযর্� সময়কাল পযর্� 
শতা�ীসমূেহর) ” অ�ভূর্ ةُ اعَ َجمَ لْ ا  �  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ عَ َجَمالْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল বজর্ নকারী িবিভ� দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� 
মসুিলমগণ েথেকই ৭২ (বায়াতু্তর) দেলর সৃি� হেব বা হেত চলেছ ।                                                                                                                                      
আর যােদর মেধয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এবং তাঁর 
সাহাবাগেণর (রািদআ�াহ আনহম) উত্তম-মহান চির� পাওয়া যােব তারাই َماَعةُ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)দল তথা  নােম একমা� একিট (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
েবেহ�ী দল। এ একিট দল িমেল েমাট ৭৩ (িতয়াতু্তরিট) দল হল । এই একিট েবেহ�ী দলেকই 
হািদস শরীেফ  ْاَعةُ مَ جَ ال (আল-জামাআ’ত)দলতথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ َجَمالْ اوَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)ই  ََعةِ اَجمَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) িহেসেব সারা মসুিলম িবে� 
পিরিচত। 

▓(খ)মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ তথা সংকরজাতীয় ( ٌن  (مُ َھجَّ
মসুিলমগেণর  অথবা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর িচ� ও ল�ণ ।                                                           
মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ তথা শংকরজাতীয়( نٌ جَّ ھَ مُ  )  মসুিলমগেণর 
িচ� ও ল�ণ  ০৫িট (পাঁিট) । তা িনে� উে�খ করা হল । 

 (১)" ةثَ َال ثَّ ال  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , 
তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর েকান এক জেনর িবপে� থাকা, তাঁেদর িবপে� কথা বলা, 
তাঁেদর দনূর্াম করা, �িট-িবচুয্িত ধরা ও েদাষ তালাশ-অেনষণ করা এবং িবেরািধতা করা হে�  

""نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ  (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর”অ�ভূর্ ةُ عَ امَ جَ الْ   �  (আল-জামাআ’ত)দল 
তথা নাম বজর্(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  َعةِ َجَمالْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ  নকারী দেল-উপদেল িবভ� 
িনকৃ� উলামাগেণর বা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মুসিলম তথা েবঈমােনর 
০১ ন�র িচ� ও ল�ণ।                                                             
(২) আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত মহ�ত-ভালবাসার 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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পিরবেতর্  �থেমই ইসলােমর বািহয্ক আমােল সােলহ তথা সৎকমর্গেলা েযমন নামাজ, েরাজা, হ�, 
যাকাৎ ইতয্ািদ সৎকমর্গেলা বা�বায়েনর জনয্ উেঠ পেড় লাগেব ।                                                 
(৩) মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয় ( نٌ َھجَّ مُ  ) 
মসুিলমগণ অথবা ""نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ ةُ عَ امَ جَ الْ   �  
(আল-জামাআ’ত)দল তথা নাম বজর্(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ َماْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ  নকারী 
দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মসুিলমগণ ধেমর্র েয েকান িবষয় িনেয় তকর্ �েল বা  ُاَ ْالِ خْ تِ َال ف তথা 
মতপাথর্েকয্র েবলায়   ُاَ لتَّ نَازُ ع তথা মতিবেরােধ জিড়ত হওয়ার কারেণ "  ٌتَ عَ صُّ ب" তথা েগাঁরামী 
বশতঃ তােদর �িতপ� মুসিলম ভাই-েবানেক অথর্াৎ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল “  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-আল-জামাআ’ত) 
তথা   َةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) দলিটর  নাম ধারন কারী ও 
অনসূরনকারী মুসিলম মানষুেক গালাগািল করেব, মারামাির করেব, এমনিক েশষ পযর্� হতয্া কের 
েফলেব।                                                                                                                   
(৪)  মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ তথা সংকরজাতীয় ( نٌ جَّ ھَ مُ  ) 
মসুিলমগণ অথবা ""نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ ةُ عَ َماجَ لْ ا   �  
(আল-জামাআ’ত)দল তথা নাম বজর্(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ  নকারী 
দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মসুিলমগণ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ হারাম করা হয়িন এমন 
সব অনুি�ি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 63  সকল 
নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা 60

64 েথেক মসুিলম মানষুেক অতয্� 
গরে�র সােথ মিরয়া হেয় েজােড়েশাের িবরত রাখেত েচ�া করেব এবং উপের বিণর্ত �িমক না�ার 

                                                 
63 (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- "  َوَ یَ خْ لُ قُ  مَ االَ تَ عْ لَ مُ وْ ن " (অথর্ঃ- ” এবং িতিন (আ�াহ) 
এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮।) 
64 েযমন-  [ ক] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত 
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত, ৪. আধুিনক িশ�া 
দান প�িত (৫) শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা 
নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন করা ইতয্ািদ েথেক এবং  
 [খ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মতুৃয্র পর 
চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা,৫. িমলাদ শরীফ 
অনু�ান পালন করা,৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা,৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ 
দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা,৯.জানাযার নামােজর পর পনূরায় েদায়া 
মুনাজাত করা,১০. আযােনর পেূবর্ ও পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর 
দরদ শরীফ পাঠ করা ,১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ১২.শেব েমরােজর রাে� 
ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা 
একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক 
কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ 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 নতুন নতুন ঐি�ক িবষয় অনু�ান করা 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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স�িলত  িবষয়গেলােক অথর্াৎ আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতুন নতুন ঐি�ক 
িবষয়গেলােক  কাযর্কর করােক , স�াদন করােক  িন� বিণর্ত হািদস শরীেফর িনেদর্শনার 
িবপরীেত "  ٌبِدْ عَ ة" (িবদআ’ত)  ও “হারাম” বলেব।                                                                                                 

হািদস শরীফ খানা এই---   -- ------------------------   " َنْ بِ   اكِ حَّ ضَّ لا نْ ع 
 في يُّ رِ صْ بَ لْ ا نُ سَ حَ والْ  يمِ الشَّ ا لُ وْ حُ كْ مَ  و يكِّ مَ لْ ا ارِ نَیْ دِ  نْ بِ  و رُ مْ عَ  و يانِ مَ یَ الْ  سُ واط و اأن تُ عْ مَ تِ جْ اِ :قال ،مِ زاحِ مُ 

 تُ عْ مِ سَ  امَ  مْ كُ رُ بِ خْ أُ  اوْ تُ ِص نْ أ : سواط القف ، انَطُ غَلَ  رَ ثُ كَ  وَ  انَ تُ اوَ صْ أَ  تْ عَ فَ تَ رْ اِ  يتَّ حَ  رَ دْ لقَ اْ  انَرْ كَ اذَ تَ فَ  ،فِ یْ خَ لْ ا دمسج
  : ملس و  لیھع هللا صلى هللا لوسر لقا:  لاق ،ملس و یھلع هللا ىصل هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نْ عَ  رُ بِ خْ یُ  داءِ رْ دَّ لا ابأ
َ  نَّ اِ ( (  َال فَ  ءً یَااَشْ    نعَ  مْ كُ اھَ نَوَ   اھَ وْ دُ تَ عْ تَ  َال فَ  اُدْودً حُ  َحدَّ  وَ  اھَ  اھَ عُوْ یْ ِض تُ َال فَ   ضَ ائِ رَ فَ   مْ كُ یْ لَ عَ  ضَ رَ تَ فا  �َّ
ُ اَ   ،اھَ وْ لُ بَ قْ افَ  مْ كُ بِّ رَّ  نْ مِ  ةً مَ َرحْ    اھَ وْ فُ لِّ كَ تُ  الَ فَ  نٍ ایَ سْ نِ  ْیرَ غَ  نْ مِ  اءٍ اَْشیَ  نْ عَ  َسَكتَ وَ  اھَ  وكُ ھِ تَ نْ تَ   هللاِ  دِ یَ بِ  اھَ لُّ كُ  رُ وْ مُ ْأل
 جمعالم في ) )8389(" )).ةٌ ئَ یَ شْ مَ  الَ وَ  ضٌ یْ وِ فْ تَ  اھَ یْ فِ  ادِ بَ عِ لْ لِ  سَ یْ لَ  اھَ عُ جَ رْ مَ  ھِ یْ لَ إ وَ  ،اھَ رُ دَ صْ مَ  هللاِ  دِ نْ عِ  نمِ  ،

.يانرللطب سطوالا                                                                                                                                                       
অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন  মযুািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাইস 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� হেয় িগেয়িছল ও আমােদর 
অনথর্ক কথাবাতর্ া েবশী হেয় িগেয়িছ অত:পর তাউস বলেলন, েতামরা চুপ কর ,   আিম  রাসলু 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব দারদা রািদআ�াহ আনহ কতৃক আনীত সংবাদ স�েকর্  
বলিছ, রাসুল 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, িতিন ভুিলযা িগয়া নেহন  কতকগেলা িবষয় েথেক 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 এ িবষয়গেলােক (চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয়গেলােক) দয়া-করনা�রপ �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। 
ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
এই  মা� উপের বিণর্ত হািদস শরীফ েথেক জানা েগল েয, সম� িকছুই 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-মতামত আ�াহ তাআ’লার িদেকই িফের যােব । অতএব , পিব� 
েকারআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত  ফরজ-হারাম-সীমার বািহের মানষু বা েয েকান 
মাখলুক যা িকছু ঘটােব, করেব তা সবই আ�াহ তাআ’লাই ে��ায়  মুসিলম মানেুষর কলয্াণ ও 
ম�েলর জনয্ 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 নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: সূেযাগ িদেয়েছন মেমর্ 
মসুিলম মানুষেক েচােখ আ�লু িদেয় েদখাইয়ােছন । এই সহজলভয্ সেূযাগিট মুসিলম মানুষ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সেূযাগিট েয কােজ লাগােত 
পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও েবাকা । আর এতদসে�ও েয বয্াি� “ মহান আ�াহ তাআ’লার 
চুপ বা নীরব থাকাস�িলত পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত  মতামত, রায় ও ফতওয়া 
িদেব ও কথা বলেব েস মসুিলম থাকেব না । আ�াহ তাআ’লাই মুসিলম মানষুেক েহফাজত করন 
। আিমন ! িক� মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয় 
( نٌ جَّ ُمھَ  ) মুসিলমগণ এবং ""نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
অ�ভূর্ ةُ عَ امَ اْلجَ   �  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ السُّنَّ  ْھلُ أَ 
জামাআ’ত)নাম বজর্ নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মসুিলমগণ  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সীিমত সংখয্ক হারামগেলা 
েথেক (িনেষধগেলা েথেক েযমন-সদু, ঘষু ইতয্ািদ েথেক) মুসিলম মানুষেক েতমন অতয্� গরে�র 
সােথ মিরয়া হেয় েজােড়েশাের িবরত রাখেত েচ�া করেব না।                                                                                                                                              
(৫)মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয়( نٌ جَّ ھَ مُ  )  
মুসিলমগণ এবং نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ ةُ عَ اَجمَ لْ ا �  
(আল-জামাআ’ত)দল তথা নাম বজর্(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ  নকারী 
দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� মসুিলমগণ সবর্দা অিবরত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে� বিণর্ত কেয়কিট পিব� বাণীর মমর্াথর্ানযূায়ী আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুাি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)দল তথা  দলিটর(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
অনসূারীেদর িবেরািধতা করেতই থাকেব । েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন 
কািফরেদর েবলায় বেলনঃ----------------------------------------------- 
" كَ َربِّ  مَ حِ رَ  َمنْ  الَّ إ نَ یْ فِ لِ تً ُمخْ  نَ وْ لُ ازَ یَ  الَ وَ  ةً دَ حِ اوَ ةً مَّ أُ  سَ انَّ لا لَ َجعَ لَ  كَ بُّ رَ  ءَ اشَ  وْ لَ وَ   " (অথর্ঃ-“ আর েতামার 
পালনকতর্ া যিদ ই�া করেতন, তেব অবশয্ই সব মানষুেক একই জািত সত্তায় পিরণত করেত 
পারেতন। তারা িবিভ� ভােগ িবভ� হেতা না, আর েতামার পালন কতর্ া যােদর উপর রহমত 
কেরেছন, তারা বয্ািতত সবাই সবর্দা পর�ের মতিবেরাধ করেতই থাকেব এবং এজনয্ই (মতিবেরাধ 
করার জনয্ই) তােদরেক সৃি� করা হেয়েছ”, সরুা হদ, আয়াত নং- ১১৮ ও ১১৯ ।                                                                                                                           
উপেরা� আয়ােতর অথর্ ও মমর্াথর্ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, ধেমর্র েয েকান িবষয় িনেয় 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ةُ عَ امَ ْلجَ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর িবেরািধতা করা হে� কুফুরীর িনদশর্ন আর মহান 
আ�াহ তাআ’লা যােদর উপর রহমত কেরেছন তারা বয্ািতত মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মুসিলমগণ তথা সংকরজাতীয় ( نٌ جَّ ھَ مُ  ) মসুিলমগণ  অথবা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ ةُ عَ امَ جَ الْ   �  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  

নাম বজর্(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ  নকারী দেল-উপদেল িবভ� িনকৃ� 
মসুিলম উলামােকরামগণ �িতিনয়ত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় “ اَعةُ مَ جَ لْ ا (আল- জামাআ’ত) তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ  
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) দলিটর নাম ধারন কারী ও অনসূরনকারী মুসিলম মানেুষর 
িবেরািধতা করেতই থাকেব ।                                                         
উপেরা� আয়ােতর অথর্ ও মমর্াথর্ েথেক আেরা এ কথা বুঝা েগল েয, মনুািফকেদর �জে�র 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ তথা সংকরজাতীয় ( نٌ جَّ ھَ مُ  ) মুসিলমগেণর অথবা "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    " 
(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর ম�াগত 
িচর�ায়ী �ভাব এমন েয, তােদরেক েযন  ْةُ عَ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)দলিটর িবেরািধতা করার জনয্ই সৃি� করা হেয়েছ । এ অব�াটা 
েশষ পযর্� সারা মসুিলম িবে� িব�ৃত হেয় েগল। এখন উভয় �কার মুসিলমেদর মেধয্ বড় বড় 
আিলম, মহুাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, েরাজাদার, হা�ী, পীর,গাউস-কুতুব নােম তাসিবহওয়ালা, 
িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা ইতয্ািদ ৈতরী হেয় েগল। এেত সংকট আেরা কিঠন েথেক কিঠন হল। 
কারা সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুিমন-মসুিলম আর কারা মুনািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা মিুমন-মুসিলম ।  কারণ, উভয় দলই ইসলাম ধেমর্র বািহয্ক আমােল 
সােলহ্ তথা সৎকাযর্গেলা পালন কের যাে�। 

▓(গ)সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মিুমন-মসুিলমগেণর িচ�  ও ল�ণ  

সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মিুমন-মুসিলমগেণর িচ�  ও ল�ণ ০৪িট (চারিট ) 
। তা িনে� উে�খ করা হল  ।                                                                                                     
(১)" ةثَ َال ثَّ ال  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর সমথর্ন করাই হে� সাহাবীেকরামগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা সিতয্কার 
মিুমন-মসুিলম তথা ঈমানদােরর  ০১ ন�র িচ� ও ল�ণ ।                                                              
(২) তাঁরা ইসলােমর বািহয্ক আমােল সােলহ তথা সৎকমর্গেলা েযমন নামাজ, েরাজা, হ�, যাকাৎ 
ইতয্ািদ সৎকমর্গেলা বা�বায়েনর পূেবর্ �থেমই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �িত সবর্াে� মহ�ত-ভালবাসা েদখােব । অতপর: ইসলােমর বািহয্ক আমােল সােলহ 
তথা সৎকমর্গেলা েযমন নামাজ, েরাজা, হ�, যাকাৎ ইতয্ািদ সৎকমর্গেলা বা�বায়ন করেব ।                                                                                                       
(৩)তাঁরা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত>>                                                                                                       
(ক) একমা� একিট েবেহ�ী দল ةُ َماعَ ْلجَ ا  (আল-জামাআ’ত) দল তথা  ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর গণাবলী বণর্না করেব, �চার করেব, কম� হেব, 
সদসয্ হেব । >>                                                                                                       
(খ) اَعةُ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত) দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ أَھْ 
দলিটেক মানেব । >>                                                                                                          
(গ)  ْةُ اعَ مَ جَ ال (আল-জামাআ’ত) দল তথা ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিটর উপরই চলেব ।>>                                                                                                                         
(ঘ)  ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)দল তথা نَّ  لُ ھْ أَ   নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ السُّ
দলিটর নাম িনজ স�ান-স�িত,মহ�াবাসী,�ামবাসী ও েদশবাসীেক মখু� কিরেয় তােদর অ�ের �ায়ী 
করেত েচ�া করেব, �চার  করেব।>>                                                                                                                                     
(ঙ) ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  َعةِ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا ْھلُ أَ 
নােম দলিট ছাড়া ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গনাবলীর সােথ স�িকর্ ত  িভ� িভ� নােম 
েকান  দল-উপদল গঠন করেব  না   । >>                                                                                                          
(চ) َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھلُ 
দলিট ছাড়া অনরুপ  ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম েযমন-বাংলােদেশ 
উদাহরণ�রপ তাবলীগ জামাআ’ত , েহফাজেত ইসলাম,েনজােম ইসলাম, েখলাফত মজিলস, 
জামাআ’েত ইসলাম  ইতয্ািদ নােম গিঠত ও পিরিচত  েকান  দল-উপদেলর কম� হেব না,সদসয্ 
হেব না, মসুিলম মানষু কতৃর্ ক গিঠত েকান  দল-উপদেলর গণাবলী বণর্না করেব না, �চার করেব 
না ।                                                                                                                       
(৪) পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ হারাম করা হয়িন এমন অনুি�ি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 65  (Footnote)সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, 
নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক 66 (Footnote)মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” এবং  আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতুন নতুন িবষয়েক ঐি�ক িবষয় বলেবন 
তাই , আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় এক মা� েবেহ�ী দল " ةُ اعَ مَ اْلجَ  "    (আল- জামাআ’ত)  তথা   َةِ عَ َجَماالْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ    

                                                 
65 (Footnote) (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- "  َوَ یَ خْ لُ قُ  مَ االَ تَ عْ لَ مُ وْ ن " (অথর্ঃ- এবং 

িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮। 
66 [ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�, কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ  
   [খ] গেৃহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা, ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
  [গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস, �াক  ইতয্ািদ 
  [ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত রকমারী         
েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,              ৪. আধুিনক িশ�া 
দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা 

নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন করা  ইতয্ািদ। 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মতুৃয্র পর 
চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ 
অনু�ান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ 
দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-
মতামত েদায়া মুনাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ইতয্ািদ 
এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন অনু�ান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান 
মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল 
নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা 
অনয্েদরেক খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ 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 নতুন নতুন ঐি�ক িবষয় অনু�ান করা এবং উপের বিণর্ত �িমক না�ার স�িলত  
িবষয়গেলােকঅথর্াৎ আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মানব কলয্াণকর নতুন নতুন ঐি�ক িবষয়গেলা হে� “ মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকাস�িলত হািদস শরীেফর অ�ভুর্ � িবষয় ”। আর হািদস শরীফ হে�  
“ শরীয়েতর আইন-কানুেনর ি�তীয় উৎস বা িভিত্ত ”।েযেহতু  “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব 
থাকাস�িলত হািদস শরীফ ” হে� আমােদর নবী মুহাম্�রু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
পিব� হািদস শরীেফর বাণীর অ�ভুর্ � একিট গর�পণূর্ হািদস শরীফ েসেহতু উহা হে� শরীয়ত সমিথর্ত 
ঐি�ক িবষয়গেলার জনয্ একমা� “ শরীয়েতর আইন-কানুেনর উৎস বা িভিত্ত ”। 
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(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) দলিটর অনসূারী সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা 
মসুিলমগণ নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােত  শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ না থাকায় 
ঐগেলােক শরীয়ত  সমিথর্ত ঐি�ক িবষয়  িহেসেব  মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত মহা অনূ�হ ও 
বড় িনয়ামত মেন কের  িবনা �িতবােদ েমেন িনেয় উহার উপর অনবরত আমল কের যাে� । 
আমােদর নবী মহুাম্�রু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ 
বা নীরব থাকা( ُ أ أ�ُ  ھانْ عَ  تُ اكِ سَّ ال ُمْورُ ْأل )     স�িলত (িন� বিণর্ত) পিব� হািদস শরীফ খানা  
হে� ই েয, --  يمكلا رانید نب و رمْ عَ  وَ  يْ نِ امَ لیَ اْ  ِس وْ اوُ ط و أنا تُ عْ مَ نْ جاِ :لاقَ  ،مِ احِ زَ مُ  نْ بِ   كِ احَّ الضَّ  نْ عَ "

 ، طناغل كثر و ناتاوصأ تعتفار يحت درقال ارنكذاتف یف،خال جدسم يف ّيِ رِ صْ بَ الْ  نُ سَ حَ لْ اوَ  يمِ اشَّ لا لُ وْ حُ كْ مَ  و
 : قال لم،س و ھیعل هللا لىص هللا رسول نع ربخی ءادرالد ابأ تعمس ما كمأخبر اوتصأن : لافق ،طاوس

َ  نَّ اِ ( (  : ملس و  یھلع هللا لىص هللا ولرس قال  دَّ حَ  وَ  َھا اھَ عُوْ یْ ِض تُ َال فَ   ضَ ئِ افَرَ   مكیعل ضَ رَ تَ فا  �َّ
   وھافلتك الف انٍ یَ سْ نِ  ْیرَ غَ  من اءٍ یَ شْ اَ  نْ عَ  تَ كَ سَ وَ  اھ وْ كُ ھِ تَ نْ تَ  فََال  اَْشیَاءً    عن نھاكمو  اھَ وْ دُ تَ عْ تَ  َال فَ  ادً وْ دُ حُ 

 اھفی دابللع سیل اھجعرم ھیإل و ،اھدرصم هللا دنع نم ، هللا یدب ھاكل رومألا  ھا،بلوقاف كمرب من ةً َرْحمَ 
.ينرابطلل طوسالا عجممال يف )) 8398( ".))ئةیمش وال ضتفوی  

অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন  মযুািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাইস 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 করতৃক আনীত সংবাদ স�েকর্  বলিছ, 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেরেছন : “ ি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 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-মতামত 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 মানেুষর কলয্াণ ও 
ম�েলর জনয্ ঘটাে�ন । এেত মসুিলম মানষু তথা  মাখলেুকর েকান হাত েনই, মাখলুেকর েকান 
�মতা েনই ও মাখলেুকর েকান ই�াও েনই ।এই িবষয়িটই মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সেূযাগ িদেয়েছন মেমর্ মসুিলম মানুষেক েচােখ আ�লু িদেয় েদখাইয়ােছন ।এই সহজলভয্ সেূযাগিট 
মসুিলম মানুষ অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সেূযাগিট েয 
কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও েবাকা আর এতদসে�ও েয বয্াি� “ মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকাস�িলত পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত  মতামত, রায় ও 
ফতওয়া িদেব ও কথা বলেব েস মুসিলম থাকেব না।  

▓(ঘ)শরীয়ত সমিথর্ত 67 (Footnote) 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  মতামত, রায় এবং ফতওয়া :  

সচূনাঃ উপেরা� িবষেয় পর�রিবেরাধী দিুট দেলর মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব 
বা উত্তর েদওয়ার প�িত দিুট (প�িত “ ক ” এবং প�িত “ খ ”) । এ প�িত দিুট পৃথকভােব 
িনে� েদয়া হল ।                                                                                                                          
(প�িত “ক”)  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)দলিটর সমথর্ক ও অনসূারীেদর প� হেত পিব� েকারআন ও হািদস শরীফিভিত্তক  
উপেরা� �ে�র মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০২িট (দইুিট) ।    
(প�িত “ খ ”)  ْةُ اعَ َجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)দলিটর িবেরাধী  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � 
িনকৃ� মুসিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত 
িবিভ� নাম ধারণকারী  দেল-উপদেল িবভ� বািহয্কভােব ইসলাম ধেমর্র অনসূারী এবং  ةُ اعَ مَ ْلجَ ا  
(আল-জামাআ’ত)দল তথা   নােম দল (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ ھْ أَ 
েথেক   ُقَةرْ اْلف  ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় িবভ� হেয় থাকা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মসুিলম তথা সংকরজাতীয় ( نٌ َھجَّ مُ  ) মসুিলমগেণর উপেরা� �ে�র মতামত, রায়-
মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০১ (একিট ) । তা িনে� উে�খ করা হল ।  �থেম  
(প�িত “ক”)  অনূসাের �ে�র মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর। 
পরবত�েত(প�িত “খ”)  অনসূাের �ে�র মতামত, রায়-মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব বা 
উত্তর েদওয়া হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                                                                        
(প�িত “ক”) " ُالْ جَ مَ اَعة"(আল-আল-জামাআ’ত)তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة(আহল�ু�ুাত ওআল 
জামাআত) দলিটর সমথর্ক ও অনসূারীেদর প� হেত পিব� েকারআন ও হািদস শরীফিভিত্তক  
উপেরা� (ঘ) �ে�র মতামত, রায় এবং ফতওয়ার জওয়াব বা উত্তর ০২িট (দইুিট) িনে� েদয়া 
হল : (০১) 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  েয েকহই  েকান আেলম-উলামা েথেক বা অনয্ েয েকান মুসিলম েথেক মতামত, রায়-
মতামত এবং ফতওয়া চাওয়াই হারাম বা িনিষ�  । েযমন - হািদস শরীেফ আেছ-        

                                                 
67(Footnote)  েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তারঁ 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 । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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�থম হািদস শরীফঃ                                               
َ سَ  نْ مَ  امً رْ جُ  ْینَ مِ لِ اْلُمسْ  فِى نَ ِمیْ لِ سْ مُ الْ  مَ ظَ عْ أَ  نَّ إِ     ْجلِ أَ  نْ مِ  مْ ْیھِ لَ عَ  مَ رِّ حفَ  ْینَ مِ ْسلِ مُ لْ ا ىلَ عَ  مْ رَّ حَ یُ  مْ لَ  ْىئٍ شَ  نْ عَ  لَ  أ

َ سْ مَ   عن َسْعدِ  بن رماع عن (+] 8972- يارخب [-ھیْ بِ أ عن ص اقَّ وَ  يْ بِ أَ  نْ بِ  دِ عْ سَ  عن( -    ھتِ لَ أ
-ھیْ بِ أ )5823-لمسم       

অথর্ঃ-“িন�য় মুসলমানেদর মেধয্ েস সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী েয মসুলমনেদর উপর 
হারাম করা হয়িন এমন েকান িবষেয় �� কের । অতপর তার �ে�র কারেণ তা তােদর উপর 
হারাম করা হেয়েছ”, আেমর িবন সা’দ (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক, মসুিলম 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৩৫৮, সামানয্ পিরবতর্ ন সহ সা’দ িবন আিব ওআ�াস (রািদআ�াহ 
আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক ,বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৮৯ )।                                         
ি�তীয় হািদস শরীফঃ    

 وَ  ِھمْ الِ ؤِبسُ  ُكمْ لِ بْ قَ  ِمنْ  ْینَ لَّذِ ا كَ لَ ھَ  امَ نَّ إِ فَ   ؛ مكُ تُ كْ رَ تَ  امَ  ينِ ذَُروْ  : ملس و ھیلع هللا لىص هللا ولرس لَ اقَ 
 " مْ تُ عْ طَ تَ سْ ا امَ  ھُ ِمنْ  واتُ أْ فَ  رِ مْ ْألَ ابِ  مْ كُ تُ رْ مَ أَ  اذَ إِ وَ  ، هُ وبُ نِ تَ جْ فَا ْيءٍ شَ  نْ عَ  مْ تُكُ تُ یْ ھَ نَ اذَ إِ  وَ  ، مْ ھِ ءِ ابِیَ نْ أَ  ىلَ عَ   ِھمْ فِ تِالَ اِخْ 

يانربطلل یربكلا مجعالم يف )3821(                                           
অথর্ঃ-রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম েযই িবষয় তয্াগ কেরিছ(েযই 
িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা তয্াগ কেরিছ ) েতামরাও েসই িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা েদওয়া 
েছেড় দাও ।েকননা, িন�য়ই েতামােদর পূেবর্ যারা িছল তারা তােদর নবীেদরেক �� কের ও 
তােদর সােথ িভ� মত েপাষণ  কের/মতাৈনকয্ কের �ংস হেয় েগেছ ।আর আিম েকান িবষয় 
েথেক েতামােদরেক বারণ করেল তা তয্াগ কর,আর আিম েকান  িবষেয় আেদশ করেল সাধয্ানযূায়ী 
কর ।  ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮২৩ ।                                                                                                           
উপেরা� হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ অনূযায়ী এ কথা বুঝা েগল েয, “ 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  েকান আেলম-উলামা েথেক বা 
অনয্ েয েকান মুসিলম েথেক মতামত, রায়-মতামত ও ফতওয়া চাওয়াই হারাম বা িনিষ� । 
আেরা বঝুা েগল েয,  েযখােন “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  েকান আেলম-উলামা েথেক বা অনয্ েয েকান মসুিলম েথেক মতামত, 
রায় এবং ফতওয়া চাওয়াই হারাম বা িনিষ�  েসখােন েয েকান মুসিলম মানেুষর  মখু েথেক  
ফরজ, হারাম ও েবদআত শ� উ�ারণ করা �ারা উ� িবষেয়  েকান মতামত, রায় এবং 
ফতওয়া েদওয়া আেরা কিঠনভােব হারাম বা িনিষ� ” ।                                                                                                                             
(০২) 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 রাসলু�ুা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-    َىحَ وْ یُ  ىحْ وَ  الَ اِ  ُھوَ  نْ اِ  ىَھوَ لْ ا َعنِ  قُ طِ نْ یَ  امَ و " 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(অথর্-“আ�াহ তাআ’লার ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন (আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) কথা বেলন না”, সরুা নজম, আয়াত নং-৩।                                                                                                                                                                 
েকউ যিদ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত থাকেত 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 তাআ’লার 
চুপ বা নীরব থাকা( أ�ُ  ْنھاعَ  تُ كِ اسَّ لا ْورُ مُ أْألُ  )স�িলত হািদস শরীফ অনসূাের আমল করা ফরজ । 
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা( أ�ُ  ھانْ عَ  ِكتُ االسَّ  رُ وْ مُ أْألُ  )স�িলত পিব� হািদস শরীফ 
খানা হে� এই েয, " َرِ انَیْ دِ  ِبنْ  و رُ مْ عَ  و يانِ اْلیَمَ  طاوسُ  و اأن تُ عْ مَ ْجتِ اِ :قال زاِحِم،مُ  نْ بِ   كِ احَّ ضَّ لا نْ ع 

يمَ لْ ا  رَ ثُ كَ  وَ  انَاتُ وَ صْ أَ  تْ عَ فَ تَ رْ اِ  يَحتَّ  لقَْدرَ اْ  انَرْ اكَ تَذَ فَ  ،فِ یْ ْلخَ ا سجدم يف يُّ رِ صْ بَ لْ ا نُ سَ حَ الْ و يامِ شَّ ال لُ وْ حُ كْ مَ  و ّكِ
 ،مسل و یھلع هللا لىص هللاِ  َرُسْولُ  نْ عَ  رُ بِ یُخْ  ءِ ْردادَّ ال ابأ تُ عْ مِ سَ  امَ  مْ ْخبُِركُ أُ  اوْ تُ ِص أنْ  : سواط لاقف ، انَطُ غَلَ 
َ  نَّ اِ  ((  : ملس و  ھلیع هللا لىص هللا لوسر لقا:  لاق  اھَ  اھَ وْ عُ یْ ِض تُ َال فَ   ضَ ائِ رَ فَ   مْ ْیكُ لَ عَ  َرضَ تَ فا  �َّ
 اھَ وْ فُ َكلِّ تُ  الَ فَ  یَانٍ سْ نِ  رَ یْ غَ  نْ مِ  اَْشیَاءٍ  نْ عَ  تَ كَ َوسَ  َھا ِھُكوْنتَ تَ  َال فَ  اءً یَ شْ اَ    َعن مْ كُ اھَ نَوَ   اھَ وْ دُ تَ عْ تَ  َال فَ  ادً وْ دُ حُ  دَّ حَ  وَ 
 اھَ ِفیْ  ادِ بَ عِ لْ لِ  سَ یْ لَ  اھَ عُ جَ رْ مَ  ھِ یْ لَ إ وَ  ،اھَ رُ ْصدَ مَ  هللاِ  دِ نْ عِ  نمِ  ، هللاِ  یَدِ بِ  َھاُكلُّ  رُ وْ مُ ْألُ اَ   ،اھَ وْ لُ بَ اقْ فَ  مْ كُ بِّ رَّ  نْ مِ  ةً مَ حْ رَ   

.يانربطلل سطواال المعجم في) ) 8398( .))"ةٌ ْشیَئَ مَ  الَ وَ  ضٌ یْ وِ فْ تَ                                                                                                                                     
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  রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব দারদা রািদআ�াহ আনহ কতৃর্ ক আনীত সংবাদ স�েকর্  
বলিছ, রাসুল 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। ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী, 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-মতামত 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 মানেুষর কলয্াণ ও ম�েলর জনয্ই ঘটাে�ন 
।এেত মসুিলম মানষু তথা  মাখলুেকর েকান হাত েনই, মাখলুেকর েকান �মতা েনই ও মাখলুেকর 
েকান ই�াও েনই ।এই িবষয়িটই মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: সেূযাগ িদেয়েছন মেমর্ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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মসুিলম মানুষেক েচােখ আ�লু িদেয় েদখাইয়ােছন ।এতদসে�ও এই সহজলভয্ সেূযাগিট মুসিলম মানষু 
অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সেূযাগিট েয কােজ লাগােত 
পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও েবাকা । অতএব,  েয বয্াি� “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 
নীরব থাকা( ُ أ أ�ُ  اھَعنْ  تُ اكِ سَّ ال رُ وْ مُ ْأل )স�িলত পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত  মতামত, রায় 
এবং ফতওয়া িদেব ও কথা বলেব েস আর মসুিলম থাকেব না । 

(প�িত “খ”) " ُالْ جَ مَ اعَ ة" (আল-আল-জামাআ’ত) তথা   ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ َجمَ اعَ ة  (আহল�ু�ুাত 
ওআল জামাআত ) দলিটর িবেরাধী ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম িবিভ� নাম 
ধারণকারী  দেল-উপদেল িবভ� বািহয্কভােব ইসলাম ধেমর্র অনসূারী এবং   ُالْ جَ مَ اعَ ة  (আল-আল-
জামাআ’ত) তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) েথেক الْ فُ رْ قَ ة  
(ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় িবভ� হেয় থাকা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা 
মসুিলম তথা সংকরজাতীয় ( ٌمُ ھَ جَّ ن) এবং" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর উপেরা� (ঘ)  �ে�র মতামত এবং ফতওয়ার জওয়াব 
বা উত্তর ০১ (একিট ) িনে� েদয়া হল  :                                                                                                                                               
(০১ ) 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 েয েকান  নতুন নতুন ঐি�ক 
িবষয় স�েকর্  " ةُ اعَ مَ جَ لْ ا " (আল-আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ ْلَجَماا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত )নােম দলিটর িবেরাধী ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর 
সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� 
িভ� নােম 68 নাম ধারণকারী  দেল-উপদেল িবভ� বািহয্কভােব ইসলাম ধেমর্র অনূসারী এবং   

ةُ اعَ مَ جَ الْ   (আল-আল-জামাআ’ত) তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলু��ুাত ওআল জামাআত ) 
েথেক   ُقَةرْ اْلف  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় িবভ� হেয় থাকা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মসুিলম তথা সংকরজাতীয় ( نٌ جَّ ھَ مُ  ) এবং  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ�  মুসিলমগেণর প� হেত পিব� েকারআন ও  “ “মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ ُموْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) স�িলত হািদস শরীফ ” 
এর িবপরীত উত্তর, মতামত, রায়-মতামত ও ফতওয়া হে�-“ হারাম বা িনিষ� ও েবদআত”।  
তােদর এরপ উত্তর, মতামত, রায় ও ফতওয়া েদওয়ার কারণ হে� , তারা শরীয়ত সমিথর্ত 
আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ   ওয়া সা�ামার েঘািষত 
আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত নতুন নতুন ঐি�ক িবষয়গেলা েয “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব 
থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ ْنھا أ) এর অ�ভূর্ � এবং মানব কলয্াণকর তা তারা জােনন না। 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম তথা সংকরজাতীয় মসুিলম ( نٌ جَّ ھَ مُ  )  এবং  

نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � িনকৃ�  মসুিলমগণ  
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ  ওয়া সা�ামার পিব� মখু িন:সৃত অমীয় বাণীর সংি�� ও েছাট 
একিট শ�  "  ٌبِدْ عَ ة "(িবদআ’ত) শে�র শরীয়তী অথর্ 69 স�েকর্  স�ূণর্ অ� িবধায়  তারা  "

                                                 
68 েযমন-বাংলােদেশ উদাহরণ�রপ তাবলীগ জামাআ’ত , েহফাজেত ইসলাম,েনজােম ইসলাম, েখলাফত 
মজিলস, জামাআ’েত ইসলাম নােম নাম ধারণকারী 
 শে�র শরীয়তী অথর্ পৃ�া নং-৩২৪ েদখুন । (িবদআ’ত)" بِدْ عَ ةٌ  " 69



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 শে�র শাি�ক অথর্ 70 �েয়াগ কের  মসুিলম সমােজ িফতনা-ফাসাদ সৃি� কের(িবদআ’ত) بِ دْ عَ ةٌ  "
চলেছ । অথচ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ   ওয়া সা�ামার পিব� মুখ িন:সৃত অমীয় বাণীর 
সকল শে�রই েয শরীয়তী অথর্ তথা আইিন অথর্ ধের িনেত হেব েসই িবষেয় তারা স�ূণর্ অ� ।  
                                                                                                             
আিম "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’ত) শে�র শাি�ক অথর্ ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্  " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ لْ عِ   " (ইলমলু 
বালাগাত) তথা (আরিব) অলংকার শাে�র দিুট শাখা " ىانِ عَ مَ لْ ا مُ لْ عِ   " (ইলমলু মাআ’নী) ও  ِْلمُ ع 

عِ یْ دِ بَ الْ  " (ইলমলু বাদী”) এর বয্বহােরর মাধয্েম  অ� �ে�র ৩৪২ পৃ�া েথেক ৩৪৯ প�ৃা পযর্�  
িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ । মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম তথা 
সংকরজাতীয় ( نٌ جَّ ھَ مُ  ) মুসিলমগণেক অথবা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " ( আরযালুল কুরিন) তথা 
“ সবর্িনকৃ� শতা�ীর   ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমগণেক  " ِةٌ عَ دْ ب "  (িবদআ’ত ) শরীয়তী তথা 
আইনগত অথর্ স�েকর্  অ� �ে�র পৃ�া নং-৩২৪ ও শে�র শাি�ক অথর্ স�েকর্  অ� �ে�র পৃ�া 
নং-৩৩০  েথেক েজেন েনওয়ার জনয্ িবনীত অনেূরাধ করলাম  

▓নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ি�য় উ�েতরা িবনীতভােব অনেূরাধ করিছ হিশযার হেয় 
যান । 

িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হওয়ার অতীত সংি�� িববরণ ও  কারণঃ 

মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমরাই ছ�েবেশ েথেক বা েনপেথয্ েথেক 
অতীেত মসুিলম রা�সমেূহ  িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হেয় নানাহ িফতনা-ফাসােদর সৃি� কেরেছ 
। উহার সংি�� িববরণ িনে� েদয়া হল ।                                                                                                       
[১] আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় মুনািফক 
সরদার আ�ু�াহ িবন উবাই িবন সলুল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেদর  এবং 
মসুলমানেদর েতমন �িত করেত পাের িন ।                                                                                       
[ ২] িক� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর 
মনুািফকেদর েগাপন �েরানায় এক মিহলা কতৃর্ ক িবষ পােন হযরত হাসান রািদআ�াহ আনহেক 
হতয্া কিরেয়েছ ।                                                                                                                          
[ ৩] পরবত� মনুািফক সরদার ইয়ািমেনর অিধবাসী আ�ু�াহ িবন সাবার েনতৃে� মৃত মুনািফক 
সরদার আ�ু�াহ িবন উবাই িবন সলেুলর অনসূারীরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা িবহীন ইসলাম �হণকারী 
নওমসুিলমেদরেক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম 
আসা মসুিলমেদরেক ে�িপেয় েতােল তােদর মাধয্েম হযরত উসমান রািদআ�াহ আনহেক, হযরত 
আিল রািদআ�াহ আনহেক হতয্া কিরেয়েছ ।                                                                                
[ ৪]  দঃুখজনক  এ ঘটনা �বােহর মধয্ িদেয় িহজরী ৩৭ সােল হযরত আিল ও ময়ুািবয়া 
রািদআ�াহ আনহমার মেধয্ সংগিঠত “ িসফিফেনর যেু�” উভয় পে�র স�িত�েম যখন শািলস 

                                                 
 শে�র শাি�ক অথর্ পৃ�া নং-৩৩০ েদখুন ।(িবদআ’ত) بِ دْ عَ ةٌ  " 70
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

236 

িনয�ু করা হয তখন হযরত আিল রািদআ�াহ আনহর দেলর িভতর থাকা মনুািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমরাই  “ ফায়সালা একমা� আ�াহর ” এ ে�াগান িদেয় তাঁর দল 
তয্াগ কের । তারা ইসলােমর চরম শ� “খািরজী ” স�দায় নােম খয্াত।                                                                                                               
[ ৫] আহল ুবাইেতর তথা হযরত আিল রািদআ�াহ আনহর পিরবারবেগর্র �িত তথাকিথত ��া 
ও ভালবাসা েদখােত িগেয় ইসলােমর শ� “খািরজী ” স�দােয়র মকুািবলায় মুনািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর মধয্ েথেক  “ শী’য়া ” নােম আর একিট স�দােয়র উ�ব 
ঘেট এেদর কাজ হল  এক সাহাবীর প� থাকা, অনয্ সাহাবীর িবপে� থাকা ও তাঁেদর গালম� 
করা । অথচ হািদস শরীেফ েয েকান সাহাবীর িবপে� থাকা ও শ�তা করা হারাম করা হেয়েছ 
। েযমন - আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস 
শরীেফ বেলেছনঃ--------  ---------------------------------------- -
 مْ ھُ بَّ أَحَ  ىْ بِّ حُ بِ فَ  مْ ھُ َحبَّ أَ  نْ مَ فَ  ىْ ْعدِ بَ  اضً رَ غَ  مْ ھُ ذُوْ خِ تَّ تَ  الَ   ىْ بِ احَ صْ أَ  ىْ فِ  ّ�َ  ّ�َ  ىْ بِ اْصحَ أَ  فِىْ  ّ�َ  ّ�َ  "     -

 نْ أَ  كُ شِ یُوْ فَ  ّ�َ  ىذَ أ َمنْ وَ  َ�َ  آذى دْ قَ فَ  ىْ نِ اذَ آ نْ مَ وَ  ىْ نِ اآذَ  دْ فَقَ  اُھمْ ذَ آ َمنْ  وَ  مْ َضھُ غَأبْ  ىْ ِض غْ بُ فَبِ  مْ ھُ ضَ غَأَبْ  نْ مَ  وَ 
                                                             هُ ذُ خُ اْ یَ 

(অথর্ঃ- “ আমার সাহাবীেদর বয্াপাের ভয় কর, ভয় কর, আমার সাহাবীেদর বয্াপাের ভয় কর, 
ভয় কর, আমার পের েতামরা তাঁেদরেক শ�তার ল�য্ ব� িহেসেব �হণ কেরা না, অতএব, েয 
েকহ তাঁেদরেক ভালবােস েস আমােক ভালবাসার কারেণই তাঁেদরেক ভালবােস,  েয েকহ তাঁেদরেক 
শ�তা কের েস আমােক শ�তা করার কারেণই তাঁেদরেক শ�তা কের, আর েয েকহ তাঁেদরেক 
ক� েদয় েস আমােকই ক� েদয়, আর েয আমােক ক� েদয় েস আ�াহেকই ক� েদয়, অতএব, 
েয আ�াহেক ক� েদয় আ�াহ তােক ধরেবন অথর্াৎ আ�াহ তােক শাি� েদেবন”,িতরিমিজ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৮৬২।                                                                              
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এ কথা বঝুা েগল েয, েয েকহই আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) সােথ ভালবাসা 
না রাখেব ও তাঁেদর সােথ শ�তা করেব  েস আ�াহ তাআ’লা ও নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার দশুমন-শ�, েবঈমান, কপট মসুিলম ও কািফর ।                                                                     
[৬] পরবত�েত মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমরা হযরত ময়ুািবয়া 
রািদআ�াহ আনহর স�ান ইয়ািজদ বািহনীর িভতর ঢুেক হযরত হসাইন রািদআ�াহ আনহেক হতয্া 
কিরেয়েছ ।                                                                                                                         
[৭] পরবত�েত মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর মধয্ েথেক যিু�পূজারী 
“ ম’ুতােযলী ” নােম আর এক স�দােয়র উ�ব ঘেট ।                                                                       
[৮] পরবত�েত মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর মধয্ েথেক যুেগ যেুগ 
কাদিরয়া, জাবিরয়া, মুরিজয়া, জাহিময়া নােম িবিভ� দল ইতয্ািদ সৃি�সহ আেরা অেনক দল-
উপদেলর উ�ব ঘেটেছ ।                                                                                                            
[৯] এ ভােব মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর মধয্ েথেক যুেগ যুেগ 
িকয়ামত অবিধ ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম বা ইসলাম ধেমর্র নােম িবিভ� দল-
উপদেলর উ�ব বা সৃি�র মাধয্েম হিদস শরীেফ বিণর্ত েদাযেখ �েশকারী ৭২  (বায়াতু্তর) দল 
গঠেনর সমাি� ঘটেব ।                                                                                                            
[১০]  আর মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা শংকরজাতীয় মসুিলমগণ 
অথবা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ�  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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মসুিলমগণ  কতৃর্ ক সৃ� ৭২ (বায়াতু্তর) দল -উপদল সবর্দা �িতিনয়ত “ ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা ”আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত”নােম দেলর িবেরািধতা করেত থাকেব 
। আ�াহ পাক আমােদরেক মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম তথা 
শংকরজাতীয় মুসিলমগণ েথেক র�া করন । আমীন ! আ�াহ�া আমীন।                                         
িবেশষ ��বয্ঃ ইয়ািজেদর শাসন আমল েথেক শর কের পরবত� �ায়ই ৭০০/৮০০ শত বৎসর 
পযর্� রা�ীয় অব�া এমন িছল েয, উমাইয়ারা আ�াসীয়েদর িবরে�,আ�াসীয়রা উমাইয়ােদর 
িবরে� এবং হািশমীয়রা উমাইয়ােদর িবরে� টু-শ� করেত পারতনা । এটা এ জনয্ েয, 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ তথা শংকরজাতীয় মসুিলমগণ তােদর 
অভয্�ের  দধু িমি�ত পািনর মত এমনভােব িমেশ িগেয় তােদরেক কুম�ণা িদত যােত কের তারা 
সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর মত িমেল-িমেশ স�ূর ইসলািম জীবন-
যাপন করেত না পাের ।  অব�া এমন িছল েয, ম’ুতােযলী শাসকরা ঐ সময়কার অেনক বড় 
বড় আিলমেদরেক েযমন-খিলফা আব ু জা’ফর  মনসরু হযরত ইমাম  আব ু হািনফােক বৃ� 
অব�ায়  কারাগাের িনি�� কের �িতিদন িবশিট (২০িট) কের েব�াঘাত করত। হযরত ইমাম 
মািলকেকর দহুাতেক েটেন িনেচ নািমেয় িদেয়েছ,  খিলফা মামনু হযরত ইমাম  আহমদ িবন 
হা�লেক রািদআ�াহ আনহমেদরেক বৃ� অব�ায়  কারাগাের িনি�� কের �িতিদন িবশিট (২০িট) 
কের েব�াঘাত করত। আেরা করণ ঘটনার সমােবশ ঘেটিছল তা এখােন বইেয়র কেলবর বৃি�র 
আশংকায় বণর্না করা হল না । 

িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হওয়ার বতর্ মান কারণঃ 

মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম তথা শংকর জাতীয় মসুিলমরাই ছ�েবেশ 
েথেক বা েনপেথয্ েথেক অতীেত মসুিলম রা�সমেূহ  িবিভ� দল-উপদেল িবভ� হেয় িক রকম  
নানাহ িফতনা-ফাসােদর সৃি� কেরেছ উহা েথেক বতর্ মানকােলর মসুিলম-মিুমনেদরেক িশ�া  �হণ 
কের সতকর্  হওয়া উিচৎ ।                                                                                                       
িক� বতর্ মানকােলর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" " ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (চতুথর্ 
শতা�ী ও এর পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� শতা�ীসমূেহর)  ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� 
সাধারণ মসুিলম মানষু  ও সবর্িনকৃ� আিলম বা �াণী মুসিলম মানেুষরা অতীত েথেক িশ�া  �হণ 
কের সতকর্  হওয়ার পিরবেতর্  আেরা মারাত্নকভােব নতুন প�ায় বা প�িতেত  িবিভ� দল-উপদেল 
িবভ� হেয়  মসুিলম সমােজ অশাি� সৃি� কের চলেছ। বতর্ মানকােলর মসুিলম-মিুমনেদর িবিভ� 
দল-উপদেল িবভ� হওয়ার নতুন কারণ , প�া বা প�িতর িববরণ িনে� েদয়া হল ।                                            
ইসলািম শরীয়েতর িবিধ-িনেষেধর বিহভূর্ ত, 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 71 মসুিলম মানষু কতৃর্ ক সৃ� এ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার 

                                                 
71 (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- "  َوَ یَ خْ لُ قُ  مَ االَ تَ عْ لَ مُ وْ ن " (অথর্ঃ- ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন 
[ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮।) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ও নতুন িবষয়গেলা 72 হে� শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় । শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় এ 
জনয্ বলা হয় েয, এেত শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ নাই  ।                                                                                                          
উপের বিণর্ত  শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় িনেয়ই মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা 
মসুিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলমগণ ও মসুিলম উলামােকরামগণ অথবা বতর্ মানকােলর   ُأَ رْ ذَ ل

"نِ وْ رُ قُ لْ ا "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (চতুথর্ শতা�ী ও এর পরবত� িকয়ামত 
সংঘিটত হওয়া পযর্� শতা�ীসমূেহর)” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম মানুষ  ও সবর্িনকৃ� 
আিলম বা �াণী মসুিলম মানেুষরা সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমেদর সােথ 
 তথা মতিবেরােধ জিড়ত হেয় ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল اَ لتَّ نَازُ عُ 
  ( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)أَ ْھلُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  আল-আল-জামাআ’ত তথা-(الْ جَ َماعَ ةُ “)
েথেক ( الْ فُ رْ قَة তথা) িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় পেড়েছ।                                                                                            
িক� নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােত শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ না থাকায় শরীয়ত 
সমিথর্ত ঐি�ক িবষয়গেলা হে� ইসলািম শরীয়েতর চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার 
চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ ھاَعنْ  ِكتُ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) ” স�িলত হািদস শরীেফর অ�ভুর্ � িবষয় । 
আর উ� হািদস শরীফখানা হে�  “শরীয়েতর আইন-কানেুনর ি�তীয় উৎস বা িভিত্ত” । েযেহতু  
“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ ھانْ عَ  ِكتُ اسَّ لا رُ ُموْ ْأل ) ” স�িলত হািদস 
শরীফ হে� আমােদর নবী মুহাম্�রু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস 
শরীেফর বাণীর অ�ভুর্ � একিট গর�পণূর্ হািদস শরীফ েসেহতু উহা হে� শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক 
িবষয়গেলার জনয্ একমা� “ শরীয়েতর আইন-কানেুনর উৎস বা িভিত্ত ”।  তাই , আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ  আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত  ফরজ িহেসেব পালনীয় এক মা� 

                                                 
72  েযমনঃ                                                                                                                                                                                                      
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গেৃহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত রকমারী 
েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,              ৪. আধুিনক িশ�া 
দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা 

নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন করা  ইতয্ািদ। 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মৃতুয্র পর 
চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ 
অনু�ান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ 
দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পনূরায়-
মতামত েদায়া মুনাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ইতয্ািদ 
এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন অনু�ান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান 
মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল 
নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা 
অনয্েদরেক খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন অনু�ান করা ইতয্ািদ এরকম সকল 
নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা  । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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েবেহ�ী দল " ةُ عَ امَ جَ لْ ا " (আল- জামাআ’ত) তথা  (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) ةِ اعَ اْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 
দলিটর অনসূারী সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমগণ নতুন কাজ, নতুন বয্াপার 
ও নতুন িবষয়গেলােতশরীয়েতর িবিধ-িনেষধ না থাকায় ঐগেলােক শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয়  
িহেসেব  মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত মহা অন�ূহ ও বড় িনয়ামত মেন কের  িবনা �িতবােদ 
েমেন িনেয় উহার উপর অনবরত আমল কের যাে� । আমােদর নবী মহুাম্�রু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ  رُ وْ مُ ْأل

�ُ أ ھاَعنْ  تُ كِ اسَّ ال ) ” স�িলত পিব� হািদস শরীফ  খানা  হে� ই েয, 

 اِميشَّ ال لُ ُحوْ َمكْ  و يكِّ مَ الْ  ارِ نَِدیْ  نْ بِ  و رُ مْ عَ  و يانِ مَ یَ الْ  سُ وطا و انأ تُ عْ مَ تِ جْ اِ :قال ،مِ زاحِ مُ  بِنْ   اكِ حَّ ضَّ لا نْ عَ "
 : وساط لافق ، انَطُ غَلَ  رَ ثُ كَ  وَ  نَاَواتُ أَصْ  تْ عَ ْرتَفَ اِ  يتَّ حَ  قَْدرَ لاْ  انَ رْ كَ اذَ تَ فَ  ،فِ یْ خَ لْ ا دسجم في ْصِريُّ بَ الْ  نُ سَ حَ الْ و
 هللا ولسر لاق : قال لم،س و ھیعل هللا ىلص هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نْ عَ  رُ بِ خْ یُ  ءِ ادرْ دَّ لا اأب تُ عْ مِ سَ  امَ  مْ كُ رُ ْخبِ أُ  اوْ ِصتُ أنْ 

َ  نَّ اِ  ((:   سلم و  ھیعل هللا ىلص  فََال  ادً وْ دُ حُ  َحدَّ  وَ  َھا اْوھَ عُ یْ ِض فََالتُ   ضَ ئِ فََرا  مْ كُ یْ لَ عَ  ضَ رَ تَ فا  �َّ
 نْ مِ  ةً مَ حْ رَ    ْوَھافُ لِّ كَ تُ  فَالَ  یَانٍ نِسْ  رَ یْ غَ  ِمنْ  اءٍ یَ شْ اَ  نْ عَ  تَ كَ سَ وَ  اھَ  وكُ ھِ تَ نْ تَ  َال فَ  ءً ایَ اَشْ    نعَ  مْ كُ انَھَ وَ   اھَ ُدوْ تَ عْ تَ 

بِّ  ُ اَ   ،اھَ وْ لُ بَ قْ افَ  مْ كُ رَّ  الَ وَ  ضٌ یْ وِ فْ تَ  ْیَھافِ  ادِ بَ عِ ِللْ  سَ یْ لَ  َھاعُ جَ َمرْ  ھِ یْ إلَ  وَ  ،اھَ َمْصَدرُ  هللاِ  دِ نْ عِ  نمِ  ، هللاِ  دِ ِبیَ  َھالُّ كُ  رُ وْ مُ ْأل
.نيبراطلل سطاالو جمعملا يف ) )9388( ")).ةٌ ئَ یَ شْ مَ                                                                                                                              

অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন  মুযািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাইস 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 করতৃক আনীত সংবাদ স�েকর্  
বলিছ, রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেরেছন :“ি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 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। ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী, হািদস 
শরীফ নং-৮৯৩৮ ।                                                          
এই মা� উপের বিণর্ত হািদস শরীফ েথেক জানা েগল েয, সম� িকছুই   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-মতামত 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 মানেুষর কলয্াণ ও 
ম�েলর জনয্ ঘটাে�ন ।এেত মুসিলম মানুষ তথা  মাখলেুকর েকান হাত েনই, মাখলেুকর েকান 
�মতা েনই ও মাখলুেকর েকান ই�াও েনই ।এই িবষয়িটই মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: 
সেূযাগ িদেয়েছন মেমর্ মুসিলম মানুষেক েচােখ আ�লু িদেয় েদখাইয়ােছন ।এই সহজলভয্ সেূযাগিট 
মসুিলম মানুষ অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সেূযাগিট েয 
কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও েবাকা আর এতদসে�ও েয বয্াি� “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( �ُ أ اْنھعَ  تُ كِ السَّا رُ أْألُُموْ  )স�িলত পিব� হািদস শরীফ 
খানার ” িবপরীত  রায়-মতামত ও ফতওয়া িদেব ও কথা বলেব েস মসুিলম থাকেব না ।                                                                                                                
এই একিট েবেহ�ী বড় দল েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  তথা িবি��তা তথা দেল-উপদেল িবভ� হওয়া হারাম 
এবং েদাযখী হওয়ার ল�ণ ও িনদশর্ন । এই েবেহ�ী বড় দল “ َعةُ َجَماالْ   "-(আল- জামাআত)নােম 
দলিট তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   (আহলু��ুাত ওআল জামাআত )নােম দলিট সব সময়ই সেতয্র 
উপর �িতি�ত থাকেব । আর একমা� এই একিট েবেহ�ী দেলর “ ةُ عَ امَ جَ الْ  " (আল- জামাআ’ত ) 
নােম দল তথা  ْةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত )নােম দলিটর  িবেরাধী বা 
অপমানকারী মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম তথা শংকরজাতীয় মুসিলমগণ 
অথবা   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমগণ 
কতৃর্ ক সৃ� ৭২ (বায়াতু্তর) দল -উপদল েকান অব�ােতই এই একমা� একিট েবেহ�ী বড় দল 

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল েক তথা  আহলু��ুাত ওআল)  ةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  ةِ السُّنَّ  لُ ھْ أَ 
জামাআত )নােম দলিটেক েকান �িত করেত পারেব না । েযমন- আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হিদস শরীেফ বেলেছনঃ "  َِرْینَ اھِ ظَ  ىتِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ فَ َطائِ  الُ زَ تَ  ال 

ھُ َیضُ  الَ  قِّ اْلحَ  لَىعَ  ّ�ِ  ْمرُ أَ  ىَ تِ أْ یَ  ىتَّ حَ  )ىِمذِ رْ تِّ لا ،مْ ذُلُھُ خْ یَ  َمنْ ( مْ ھُ فَ الَ خَ  نْ مَ  مْ رُّ  "  
(অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �বিতর্ ত থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা 
পযর্� এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান �িত করেত পারেব না” আবু 
দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ আবু দাউদ শরীেফ বিণর্ত  َنْ م 

ُھمْ فَ الَ خَ   পিরবেতর্ مْ لُھُ ذُ خْ یَ  نْ مَ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।                                                                         
এই েবেহ�ী বড় দল “ ةُ اعَ َجمَ لْ ا " (আল- জামাআ’ত)নােম  দলিটেক তথা  َنَّ ال ْھلُ أ     ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ سُّ
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত )নােম  দলিটেক অনসূরন করার জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-(৬) " مَ اْألَْعظَ  ادَ َسو بِعُْواتَّ إِ   " (অথর্ঃ- ” 
েতামরা মহান দেলর অথর্াৎ বড় দেলর অনসূরন কর”,)।                                        
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এই িনেদর্শিট অমানয্করা �� েদাযেখ যাওয়ারই নামা�র । 
মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন।                                                                                                              
�� হে� উপের বিণর্ত কিঠন সংকটাপূণর্ অব�া েথেক আমরা িকভােব পির�াণ 
েপেত পাির, অথবা পির�াণ পাওয়ার বা বাচঁার প�িতই বা িক?  
                                                                                                                                      
আমােদরেক অবশয্ই এমন কিঠন সংকটাপণূর্ অব�া েথেক বাঁচার প�িতিট অবশয্ই আিব�ার করেতই 
হেব অনয্থায় আমরা �ংস হেয় যাব। কারন, এ মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা 
মসুিলমরাই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর 
সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদরেক উসকািন িদেয় বড় বড় সাহাবীেদরেক 
হতয্া কিরেয়েছ। েযমন হজরত উসমান (রািদআ�াহ আনহ), হজরত আলী (রািদআ�াহ 
আনহ)েক হতয্া কেরেছ। সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমরা এমনিক কতক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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সাহাবীও মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর কারসািজ, 
কুটেকৗশল,মুনািফিক(কপটতা)  ইতয্ািদ বঝুেত পােরনিন ।  
পরবত�েত মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমরা আেরা কিঠন দঃুখজনক ঘটনার 
অবতারণা কেরেছ। েযমন- আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�ী-মিুমনেদর মা হজরত আেয়শা রািদআ�াহ আনহা এবং নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
ভািতজা ও জামাতা হজরত আলী রািদআ�াহ আনহর মেধয্ য�ু বাঁধােয় িদেয়েছ। হযরত আেয়শা 
রািদআ�াহ আনহা িনেজ উি�র উপর বেস যু� পিরচালনা করেছন িবধায় এ য�ুেক উি�র যু� 
বেল। এ যেু� �ায় দশ হাজার মসুিলম িনহত হয়। মা হজরত আেয়শা রািদআ�াহ আনহার পে�রই 
চার হাজার সাত শত েলাক িনহত হয়।   আর িসফিফেনর যুে� �ায় সতু্তর হাজার মুসিলম িনহত 
হয়।                                                                                                                                        
এ সকল দঃুখজনক ঘটনাগেলা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমরাই ঘিটেয়েছ। 
সাহাবীেদর (রািদআ�াহ আনহম) পরবত� সময় েথেক শর কের িকয়ামত পযর্� ইসলাম ধেমর্র 
েছাট-খাট,খুঁিট-নািট িবষয়েক েক� কের মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমরাই 
সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলেমর মেধয্ গালা-গািল,মারামাির, হতয্া ও যেু�র 
অবতারনা করেব। কারন, মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর মেধয্ আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা 
নাই।                                                                                                                       

কিঠন সংকটাপূণর্ অব�া েথেক বাঁচার প�িতঃ                                                                                                             
েয সম� মসুিলম সবর্�থম আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসা না েদিখেয় শধ ু�থেম ইসলাম ধেমর্র বািহয্ক আমােল সােলহ্ 
তথা সৎকাযর্গেলা পালেনর �িত গর� আেরাপ কের তারাই মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম 
আসা মসুিলম স�ান। কারন তারা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামেক ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস করােক েতমন যথাথর্ গর� েদয়না । এটা এ 
জনয্ েয, ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সেথ িব�াস করাই হে� আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনয়েনর মানদ�।                                                                                            
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম তথা শংকরজাতীয় মসুিলম স�ানরা অথবা  

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমগণ এটা 
মােন না। আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাি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 মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মসুিলম তথা শংকরজাতীয় 
মসুিলম ।                                                                                                                                                                                
তারা পিব� কুরআেনর সুরা বাকারার িন� বিণর্ত আয়ােতর অ�ভুর্ � । েযমন আ�াহ তাআ’লা 
পিব� কুরআেন বেলনঃ-" ِ  انَّ مَ آ ْولُ قُ یَّ  نْ مَ  اِس نَّ لا نَ مِ  وَ  ْیننِ ْؤمِ مُ بِ  ُھمْ  امَ وَ  رِ خِ االَ  ْومِ الیَ بو با�َّ " (অথর্ঃ-“আর 
মানেুষর মেধয্ িকছু েলাক এমন রেয়েছ যারা বেল, আমরা আ�াহ ও পরকােলর �িত ঈমান এেনিছ 
তারা আেদৗ ঈমানদার নয়” সুরা আল বাকারা, আয়াত নং-৮)।  
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদরেকএবং  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযালুল কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণেক পি� কুরআেনর সরুা আল-ফািতেরর ৩২ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ও ৩৩ নং আয়াত অধয্য়ন কের গভীরভােব গেবষণা কের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ি�য় উ�েতর মযর্াদা স�েকর্  অবিহত হেত হেব। সাহাবীেদর 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মিুমন-মসুিলমগণ এবং"  ةثَ َال ثَّ ال 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 , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ 
সমথর্নকারী মসুিলমগণ আমােদর নবী মহুা�া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 সবুােদ 
তারা সিতয্কােরর মুিমন-মসুিলম হওয়ায় তােদর আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্ না থাকা বা �িটপূণর্ 
আমল থাকা সে�ও মহান আ�াহ তাআ’লা তােদরেক �মা ও অন�ূহ কের জা�ােত �েবশ কিরেয় 
েদেবন। মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ মহান আ�াহ তাআ’লার এ সতয্ কথািট বঝুেত 
অ�ম হেয়েছ। মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ------------------------- 

دِص تَ قْ مُ  مْ َوِمْنھُ  -ھِ سِ فْ نَلِ  ملِ  اظَ  مْ ھُ نْ مِ فَ  - انَادِ بَ عِ  نْ مِ  افَْینَطَ صْ ا نَ یْ لَّذِ ا بَ  اتَ كِ لَّ ا انَثْ وْ رَ وْ اَ  مَّ ثُ     
ِ  نِ ذْ اِ بِ  اتِ رَ یْ خَ لْ ابِ  قیِ  اسَ  مْ ھُ نْ َومِ  رُ یْ بِ كَ لْ ا لُ صْ فَ الْ  ُھوَ  ِلكَ ذَ  -�َّ -  

ریْ رِ حَ  اْیھَ فِ  مْ ُسھُ ابَ لِ  وَ  ًؤالُ ؤْ لُ وَّ  َھبٍ ذَ  نْ مِ  رَ اوِ سَ اَ  نْ مِ  َھافِیْ  نَ وْ یَُحلَّ -انَھَ لُوْ خُ دْ یَ  نٍ َعدْ  تُ انَّ جَ  -  
ِ  ْمدُ حَ لْ ا الُوْ  اقَ  وَ  ـرُكوْ شَ  روْ فُ لَغَ انَبَّ رَ  نَّ اِ -نَ زَ حَ ال انَّ عَ  بَ ھَ ذْ اَ  يْ ذِ الَّ  ِ�َّ   

(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 অন�ূ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-দদূর্শা দরূীভূত কেরেছন; আমােদর 
�িতপালক েতা �মাশীল,গণ�াহী” সরুা আল ফািতর,আয়াত নং-৩২ ও ৩৩।)  
উপেরা� আয়ােত কািরমােত আ�াহ তাআ’লা উ�িত মহুা�াদীর উ� মযর্াদস�� ৈবিশ�য্িট ফুিটেয় 
তুেল আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার সােথ িব�াসকারী মুিমন-মসুিলম 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 মসুিলেমর মতাদশর্ ও িব�াস । আমােল সােলহ তথা সৎকমর্ ছাড়াই জ�ােত 
েযেত পারেব না এরপ ঈমান রাখা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর 
িব�াস ও  মতাদশর্।                                                                                                                                    
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-                   

ُ ا هذِ ھَ  ِمنْ  مْ ھُ لُّ كُ " ةِ نَّ جَ لْ ا ىفِ  ُھمْ لُّ كُ  وَ  ، ةٍ دَ احِ وَ ةٍ لَ ْنزِ مَ بِ  مْ ھُ ُكلُّ  ءِ ُؤالَ ھَ ) 2( ةِ مَّ ْأل                    



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(অথর্ঃ- এরা সবাই (বিণর্ত িতন ে�িণর সবাই) আমার উ�ৎ, 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 অন�ূহ এবং েসৗভােগয্র িনদশর্ন। আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস না কের শধ ুআমােল সােলহ্ তথা 
সৎকাযর্ করেল এ স�ােন ভূিষত হওয়া যােব না। আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার সােথ িব�াসকারী মুিমন-মসুিলমেদর উপর ফরজ বা অবশয্ক দািয়� ও কাজ।                                                                                                                            
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার সােথ েয িব�াস কের না েস মুিমন নেহ, েস হে� মনুািফক বা মনুািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম। তার ইসলািম আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্গেলা (নামাজ, েরাজা, 
হ� ,যাকাত ইতয্ািদ েনক কমর্ করা) করা দরকার নাই। তােক আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস কের 
মিুমন-মসুিলম হেয় সংেশািধত হেয় ইসলািম আমােল সােলহ্ তথা সৎকাযর্গেলা (নামাজ, েরাজা, 
হ� ,যাকাত ইতয্ািদ েনক কমর্গেলা) করেত হেব অনয্থায় নেহ।                                                                                 
আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।                                                                           

(০৪ নং) মতিবেরােধর কারণঃ  
(৪) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগণেক 
                                                                                                                                     তথা সততার সিহত পিরপূণর্ তথা হবহু অনসুরন না করাঃ ( ইহসান - إِ حْ سَ ا نٍ )
বয্াখয্াঃ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর িহজরত কের 
মদীনা শরীেফ অবতরন করার িদন পযর্� ঈমান ও িহজরেত অ�গামী সাহাবী েকরামগন (মহুািজর 
সাহাবীগণ) এবং ঈমান ও সাহােযয্ অ�গামী সাহাবী েকরামগেনর (মদীনার আনসার সাহাবীগেণর) 
পিরপূণর্ তথা হবহ অনসুরন করােক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এর �িত ঈমান আনার িবষেয় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্ ফরজ 
তথা আবশয্ক ও বাধয্বাধকতা কের িদেয়েছন। 
েযমন আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআন শরীেফ বেলন----------------------------- 
" لُ الَ اْ  نَ وْ قُ ابِ لسَّ َوا ُ  يَ َرِض  بِِاْحَسانِ  مْ ھُ  اوْ عُ بَ تَّ اِ  نیْ لذِ الَّ وَ  ارِ ْنصَ اْالَ وَ  نَ ِجِریْ ُمَھالْ ا نَ مِ  نَ وْ وَّ ھُ نْ عَ  واْ ضُ رَ وَ  مْ ھُ نْ عَ  َ�َّ "  
(অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী 
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� 
মুসলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র 
অ�বত� মুহািজর ও আনসার সাহাবীেদর) )نٍ  اِإْحسَ   - ইহসান ) বা সততার সিহত পিরপণূর্ তথা 
হবহ অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর 
(আ�াহর) �িত স�� হেয়েছন। *সরুা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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এখােন �িনধানেযাগয্ গর�পণূর্ উে�খয্ িবষয় হে� এ েয, উপের উে�িখত আয়ােত কারীমােত 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েক অনুসরন করেত না বেল 
বরং মহুািজর ও আনসারগেণর (রািদআ�াহ আনহম) মধয্কার অ�গামী সাহাবীেকরামগণেক 
(রািদআ�াহ আনহম) সততার সিহত পিরপণূর্ তথা হবহ অনসুরন করেত বলা হেয়েছ।                                                                                                                                 
এর অথর্ এ েয, িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মুসলমানগণ যােত কের এ কথা বলেত সাহস না 
কের েয, আমরা কুরআন শরীফ মানব অথর্াৎ আ�াহ তাআ’লা েক মানব, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা এর আেদশ-িনেষধ শনব, সাহাবীেদর মানেত যাব েকন। উপেরা� আয়ােত করীমােত 
আ�াহ তা’আলা ঈমান ও িহজরেত অ�গামী সাহাবী েকরামগণেক (মুহািজর সাহাবীগেক) এবং 
ঈমান ও সাহােযয্ অ�গামী সাহাবী েকরামগণেক(মদীনার আনসার সাহাবীগণেক) সততার সিহত 
পিরপূণর্ তথা হবহ অনসুরেক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
এর �িত ঈমান আনার িবষেয় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগেণর জনয্ শতর্  তথা ফরজ 
িহেসেব সাবয্� কেরেছন ও সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) স-ুউ� স�াণ-মযর্াদাও 
ফুিটেয় েতােলেছন এবং তাঁেদর আমল, চির� মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অতয্� স�ি�র সােথ 
পছ�নীয় �মাণ কের িদেয়েছন।                                                                                                                               
সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) এত সু-উ� স�াণ-মযর্াদা েকন?                             

এর কারন হে� এই েয, তাঁরা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস কের মিুমন হেয়েছ। 
সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) নয্ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইশ্ক-
মহ�ত তথা ভালবাসা বয্ািতত যারা শধ ুনবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িব�াস কের এবং 
আেদশ-িনেষধ মােন এমতাব�ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত তােদর এরপ িব�াস 
বা ঈমান মহান আ�াহ তাআ’লা �হণ করেবন না। আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর ইমােনর �সংশা কের 
(রািদআ�াহ আনহম) বেলন---------------------------------------------
" ، قٍ اقَ شِ  ىْ فِ  مْ ھُ  امَ نَّ أِ فَ  اوْ لَّ وَ تَ  نْ َوأِ  اوْ دَ ھْ دِ قَ فَ  ھِ بِ  مْ َمْنتُ آَما لِ ثْ بِمِ  ْوانُ آمَ  نْ اِ فَ  " (অথর্ঃ- “যিদ তারা েতামােদর 
নয্য় িব�াস কের তেব তারাই হেব েহদায়াত �া�,যিদ তারা মখু িফের েনয় তেব তারা িন�য়ই 
িবর�ভাবাপ�”, সুরা আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।                                                                                                              
উপেরা� আয়ােতর মমর্াথর্া েথেক এই কথা বুঝা েগল েয,  যারা মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনরূপ ঈমান আনয়ন করেব  তাঁেদর 
ঈমানই মহান আ�াহ তাআ’লা �হণ করেবন। আর যারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনরূপ ঈমান আনয়ন 
করেবনা তােদরেক মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
িবর�ভাবাপ� বয্াি�বগর্ িহেসেব মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন উে�খ কেরেছন। অতএব, 
উপেরা� কেয়কিট আয়াত েথেক এ কথা �মািণত হল েয, সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ আনহম) 
হে�ন 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 মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হে�ন আ�াহ তাআ’লার �িত ঈমান আনয়েনর িবষেয় 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) জনয্ মানদ�।                                                                                                                                              
উপেরা� দিুট আয়াত েথেক এ িবষয়িটও বঝুা েগল েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামগণেক (রািদআ�াহ আনহম) সততার সিহত পিরপণূর্ 
তথা হবহ অনুসরনকারীগেণর �িতও আ�াহ তাআ’লা স�� । এরকম সততার সিহত পিরপূণর্ তথা 
হবহ অনুসরনকারীগেণর মেধয্ মহান আ�াহ তাআ’লার স�ি��া� �থম সািরর মুসিলম হে�ন 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী- 

 অথর্ঃ-“আমার যগু সেবর্াতকৃ� যুগ [�থম} "مھُ نَوْ یَلُ  نَ یْ ذِ الَّ  مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ یَ  ْینذِ الَّ  مّ ثُ  نِىْ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ " 
শতা�ী ],এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� যগু [ি�তীয় শতা�ী ], এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� 
যগু [তৃতীয় শতা�ী] , তার পর [চতুথর্ শতা�ীেত] িমথয্ার �াদভূর্ াব হেব,িখয়ানত তথা িব�াস 
ভ� , িমথয্া �া�য্ ইতয্ািদ আিবভর্ াব হেব,সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ "  َنُ قَرْ الْ  ىْ تِ أُمَّ  رُ یْ خَ " ىْ نِ وْ لُ یَ  وْ أ 

مْ ھِ یْ فِ  ثْتُ عِ بُ  نَ یْ ذِ لَّ ا  মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, "  َىْ نِ رْ قَ  اِس نَّ لا ْیرُ خ " বখুারী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, " نِىْ قَرْ  مْ كُ ْیرُ خَ  " নাসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫০৯”} 
এর অ�ভূর্ � তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগণ । মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর িরদা তথা স�ি�র 
�েরর েবলায় তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগণেক আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামগেণর সমপযর্ােয় (রািদআ�াহ আনহম) েরেখেছন। এটা 
তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত মহা েসৗভােগয্র 
 িনদশর্ন।                                                           
অতএব, তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকার মেধয্ যােদর নাম রেয়েছ তাঁেদর �পে� থাকা, 
তাঁেদর �পে� কথা বলা , তাঁেদর সনুাম-সখুয্ািত �চার করা, �সংশা করা ও  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর 
সমথর্ন করাই হে� সাহাবীেকরামগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা সিতয্কার মিুমন-মসুিলম 
তথা ঈমানদােরর িনদশর্ন এবং তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর েকান এক জেনর িবপে� থাকা, 
তাঁেদর িবপে� কথা বলা, তাঁেদর দনূর্াম করা, �িট-িবচুয্িত ধরা ও েদাষ তালাশ-অেনষণ করা 
এবং িবেরািধতা করা হে� মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মসুিলম তথা 
েবঈমােনর ল�ণ।  কারন, “ ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর পরবত� মিুমন-মসুিলমগেণর েয যত বড় আিলম, মহুাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, 
েরাজাদার, হা�ী, পীর, গাউস-কুতুব, তাসিবহওয়ালা, িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা হউক না েকন েস 
কখেনা তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর েচেয় উত্তম মুিমন-মসুিলম হেব না বা হেত পারেবনা। 
এর কারন হে� “ ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর পরবত� মিুমন-মুসিলমেদর উত্তম েলাক হওয়ার বয্াপাের আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েকান �া�য্ নাই। তেব হাঁ, " ةثَ َال ثَّ لا   

نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর পরবত� মিুমন-মসুিলমগণ যিদ " " ْونِ رُ اْلقُ  رُ یْ خَ   তথা িতন উত্তম যুগ বা শতা�ীর 
তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর �পে� থােক, তাঁেদর �পে� কথা বেল, তাঁেদর সুনাম-সখুয্ািত 
�চার কের ও �সংশা কের এবং সততার সিহত তাঁেদরেক পিরপণূর্ তথা হবহ অনুসরন কের তাহেল 
ةثََّالثَ ال " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর “ তােবঈন ও 
তােব’- তােবঈনগেণর পরবত� মিুমন-মুসিলমেদর �িতও মহান আ�াহ তাআ’লা স�� হেবন বেল 
পিব� কুরআেন েঘাষণা িদেয়েছন। েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন-"  نیْ ذِ َوالَّل 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ُ  يَ َرِض  ْحَسانِ اِ بِ  مْ ھُ  اوْ بَعُ تَّ اِ  ھُ نْ عَ  واْ َرضُ وَ  مْ ھُ َعنْ  َ�َّ "  {অথর্ঃ- “এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� 
পরবত� মসুলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম 
পযর্ােয়র অ�বত� মহুািজর ও আনসার সাহাবীেদর) সততার সিহত পিরপণূর্ তথা হবহ অনসুরন 
কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) �িত স�� 
হেয়েছন”। *সরুা তাওবা,আয়াত নং-১০০*}।  
অতএব, " ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীল ” 
তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর পরবত� মুিমন-মসুিলমেদর মেধয্ যারা "  َّةثَ َال الث  رُ یْ خَ  

نوْ رُ قُ لْ ا  (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � “ তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর িবেরািধতা করেব তারা বািহয্কভােব ঈমানদার দাবী করেলও বা�েব তারা েবঈমান 
ও মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মুসিলম অথবা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম। এ সব 
নামধারী মসুিলমেক তওবার মাধয্েম সংেশািধত হেয় খািট মিুমন-মুসিলম হওয়ার জনয্ িবনীত 
অনেুরাধ জানাি�। 

মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মসুিলমেদর অথবা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর িচ�ও 
ল�ণঃ 
(ক) কবর ও মাযার িযয়ারত িবষয়ঃ                    পৃ�া নং-২৪৬                                         
 মাযার অথর্ দশর্নীয় �ান এবং িযয়ারত অথর্ েদখা বা পিরদশর্ন করা ।এই দিুট শে�র একে� অথর্ 
হে� দশর্নীয় �ান েদখা করা । িক� বতর্ মান সমােজ “মাযার” বলেত কুঝায়  “কবর”। বতর্ মান 
মসুিলম সমােজ মাযার িবষেয় পে�র-িবপে�র মসুিলম মানেুষর িনকট এই কথা েবশ পিরিচত হেয় 
পেড়েছ েয, নবী-রাসলু আলাইিহমসুসালামগেণর কর ও ওলী-আওিলয়ােকরামগেণর কবর এবং েকান 
েকান মহান মসুিলম মানুেষর কবরসহ এমনিক সাধারণ মসুিলম মানুেষর কবরেকও যখন অেনক 
মানষু আেবগভের েদখেত যায় তখন উ� কবরেকই মসুিলম মানুষ “মাযার” বেল অিভিহত করেত 
থােক। আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা “কবর” িযয়ারত 
স�েকর্  বেলনঃ 

 وْ رُ وْ ُزرُ فَ  ، رِ وْ اْلقُبُ  ةِ رَ اِزیَ  نْ عَ  مكُ تُ یْ نَھَ  ": مسل و یھلع هللا ىصل هللا لوسر لَ اقَ  : الَ قَ -- ھِ یْ بِ أَ  َعنْ  ةَ دَ َریْ بُ  نْ عَ 
" ـَھا  

অথর্ঃ-বরুায়-মতামতদা(রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক বেলন: রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলন: “আিম েতামােদরেক কবর িযয়ারত করেত িনেষধ কেরিছলাম, এখন 
েতামরা কবর িযয়ারত কর ”। মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯৭৬।  

 وْ رُ وْ رُ زُ فَ  ، رِ وْ ْلقُبُ ا َرةِ ایَ زِ  نْ عَ  مكُ تُ یْ ھَ نَ" : ملس و ھعلی هللا ىصل هللا لوسر الَ قَ :  الَ قَ -- ھِ یْ بِ أَ  نْ عَ  ةَ دَ یْ رَ بُ  َعنْ 
دودا ابو ننس )3235(" ةً رَ ْذكِ تَ  اھَ اَرةِ یَ زِ  فِيْ  نَّ إِ فَ  اـھَ   

অথর্ঃ-বরুায়-মতামতদা(রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক বেলন: রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলন: “আিম েতামােদরেক কবর িযয়ারত করেত িনেষধ কেরিছলাম, এখন 
েতামরা কবর িযয়ারত কর, েকননা এেত উপেদশ রেয়েছ ”। সনুানু আব ু দাউদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৩২৩৫।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ھِ أُ  رَ قَبْ  سلم و یھعل هللا ىلص يُّ بِ نَّ ال رَ اَ ز:  لاق ةَ رَ یْ رَ ھُ  بِيأَ  عن  تُ أذَنْ َواَستَ  :الَ فَقَ ، ھُ لَ وْ حَ  نْ مَ  ىكَ أبْ  وَ  ىكَ بَ فَ  ، ّمِ
 انَّھَ إِ قَ  ، رَ وْ بُ قُ لْ ا اْوُروزُ فَ  ، يْ لِ  نَ أَذِ فَ  َھارَ بْ قَ  رَ وْ زُ أَ  نْ أَ  يْ فِ  ھُ أْذَْنتُ تَ سْ اوَ  يْ لِ  نْ ذَ ؤْ یُ  مْ فَلَ  لََھا رَ ْغفِ تَ سْ أَ  نْ أَ  يفِ  يْ بِّ رَ 

دودا وبأ ننس)2343( ـ ممسل)977( "ـتَ اْلَموْ رَ ذَكِّ تُ   
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর মাতার কবর িযয়ারত কের কাঁদেলন এবং তাঁর চতুর পাে�র্ যারা 
আেছ তােদরেক কাঁদােলন,  অতপর বলেলন: আিম আমার �ভূর িনকট আমার মাতার জনয্ 
ইে�গফার করেত চাইলাম, িতিন আমেক অনমূিত েদন িন, আর আিম তাঁর(আ�াহর ) িনকট 
তাঁর কবর িযয়ারত করেত অনমূিত চাইেল িতিন আমােক অনমূিত িদেলন । অতপর, েতামরা 
কবরসমহূ িযয়ারত কর , এইটা েতামােদরেক মৃতুয্র কথা �রণ কিরেয়  িদেব”। মসুিলম শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৯৭৭, আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩২৩৪।                    

 وارُ وْ رُ زُ فَ  ، رِ وْ بُ اْلقُ  ةِ رَ یَازِ  نْ عَ  مكُ تُ یْ ھَ نَ تُ نْ كُ : الَ قَ  ملس و ھلیع هللا صلى هللا لورس نَّ أَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  نِ إَبْ  نْ عَ  
)1715(جةما ناب نسن ـ ةَ رَ خِ اْألَ  رَ ذَكِّ تُ  و ایَ نْ الدُّ  يفِ  دُ َزھٍّ تُ  اھَ إِنَّ قَ  ، رَ وْ بُ قُ لْ ا  

  অথর্ঃ-ইবন ুমাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  বেলন: “আিম েতামােদরেক কবর িযয়ারত করেত িনেষধ কেরিছলাম, এখন েতামরা 
কবর িযয়ারত কর, এটা (েতামােদরেক) দিুনয়া স�েকর্  অনাস� করেব ও আিখরাত �রণ কিরেয় 
 িদেব”। সনুান ুইবনু মাজা শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৫৭১।  

 ـ ةَ رَ خِ ْألَ ا َرُكمْ كِّ ذَ تُ  َھانَّ إِ قَ  ، ْورَ بُ اْلقُ  اورُ ُروْ زُ فَ  : ملس و ھیلع هللا ىلص هللا ولسر لَ اقَ :   قال َرةَ یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نع
)0751(اجةم ابن ننس                                                                                                                         

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলেছন: কবরসমহূ  িযয়ারত কর , এটা েতামােদরেক আিখরাত  �রণ 
কিরেয়  িদব ” । সনুান ুইবনু মাজা শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৫৭০। 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপেরা� বাণীগেলা মুসিলম 
মানুষেক “কবর িযয়ারত বা কবরস�ক�য় মাযার িযয়ারত” করার �িত উৎসাহ �দান কেরছ। । 
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক এই কথা বঝুা েগল েয, “কবর িযয়ারত বা কবরস�ক�য় 
মাযার িযয়ারত” করা  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার স�ুাত 
। এখন েকউ যিদ িবশ� িনয়েতই হউক বা ভাল অিভ�ায় িনেয়ই হউক আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ� পিব� বাণীর িবেরাধী মত �কাশ কের তেব ধের 
িনেত হেব েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ� পিব� 
বাণীর িবেরাধী মত �কাশকারী উ� বয্াি�িট মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট 
মসুিলম অথবা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) 
অ�ভূর্ �  সবর্িনকৃ� মসুিলম । এখেনা েসই মুসিলমিট আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা গভীর ভালবাসার সােথ এবং মেন-�ােন িব�াস কের 
না । ইশ্ক-মহ�ত তথা গভীর ভালবাসার সােথ এবং মেন-�ােন িব�াস না করার কারেণই েস 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “কবর িযয়ারত”স�ক�য় 
হািদস শরীফ খানার িবেরাধী মত �কাশ করার সাহস েপেয়েছ । 
কবরবাসীগণ কবের বা আলেম বরযেখ জীিবতঃ 
কবরবাসীগণ কবের বা আলেম বরযেখ জীিবত । িনে� এই িবষেয় কতগেলা হািদস শরীফ বণর্না 
করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 
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(১ নং হািদস শরীফ) 
 وَ  مْ كُ بُ رِ اأَقَ  ىلَ عَ  ضُ رَ تُعْ   ُكمْ لَ امَ عْ أَ  إِنَّ  :" لَ اقَ  مسل و علیھ هللا ىلص هللا ولرس نَّ أَ  ّيِ رِ اصَ نْ األَ  بَ ویُ أَ  يأبٍ  نْ عَ 
 مْ مِ أَتْ فَ  كَ تُ مَ َرحْ وَ   كَ َفْضلُ  أَھذَ  مَّ اللَّھُ  : والُ اقَ وَ  ، وارُ شَ بْ تَ سْ اوَ  واحُ رِ فَ  ارً یْ خَ  نَ اكَ  نْ إِ فَ ، ةِ رَ خِ آلَ ا أَْھلِ  ِمنْ   مْ كُ رُ ئِ اشَ عَ 
 ھِ بِ  ىضَ رْ تَ  اخً َصالِ  َمًال ع ھُ مْ ھِ لْ أَ  مَّ للھُ ا : نَ ویَقُولُ فَ  ، ءِ ُمِسيِ لْ ا لُ مَ عَ  مْ ھِ یْ لَ عَ  َرضُ عْ یُ وَ  ،الَْیھَ عَ  ھتْ مِ وأَ  ْیھِ لَ عَ   كَ تَ مَ عْ نِ 

طبرانيلل بیركال جممعلا يف )1973(" كَ یْ لَ إِ  ھُ بُ رِّ تُقَ وَ  ھُ نْ عَ    
অথর্ঃ-আব ু আইয়বু অনসারী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: “ েতামােদর আমল বা কমর্গেলা েতামােদর আিখরাতবাসী 
(কবরবাসী) িনকটাত্নীয় ও আপনজনেদর িনকট উপ�াপন করা হয়। েতামােদর আমল বা কমর্গেলা 
যিদ ভাল হয় তেব তারা আনি�ত ও খিুশ হয় এবং তারা বেল: েহ আ�াহ এটা হে� আপনার 
দয়া ও করণা । অতএব, আপনার িনআ’মত তার উপর পূরণ করন এবং এর উপরই তার মৃতুয্ 
দান করন । আর ম� আমলকারীর ম� আমলগেলা তােদর (কবরবাসী িনকটাত্নীয় ও 
আপনজনেদর) িনকট উপ�াপন করা হেল তারা বেল : েহ আ�াহ তােক এমন সৎকমর্ করার 
অনেূ�রণা দান করন েযগেলােত আপিন স�ি� হেবন ও েযগেলা তােক আপনার িনকটতম কের 
িদেব । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৩৭৯১ । 
(২ নং হািদস শরীফ) 

 مْ كُ رِ ائِ شَ عَ  وَ  مْ كُ بِ رِ اقَ أَ  ىلَ عَ  ضُ ْعرَ تُ  مْ كُ الَ مَ عْ أَ  نَّ إِ  : َسلَّمَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ لنَّ ا  لَ اقَ  : ْولُ قُ یَ  كٍ َمالِ  نِ بْ  ِس نَأَ  نْ عَ 
 امَ كَ  ِھمْ یْ دِ ھْ تَ  ىتَّ حَ  مْ ھُ ِمتْ تُ  الَ  مَّ ھُ لَّ لا:  اوْ الُ قَ  كَ لِ ذَ  رَ یْ غَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ، ھِ بِ  اوْ رُ شَ تَبْ سْ اِ  ارً یْ خَ  انَ كَ  نْ إِ فَ  ، َواتِ مْ اْالَ  نَ مِ 

)28811(مدأح ندمس ـ اتَنَیْ دَ ھَ   
অথর্ঃ-হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “ িন�য়ই েতামােদর আমল বা কমর্গেলা েতামােদর মৃত (কবরবাসী) িনকটাত্নীয় 
ও আপনজনেদর িনকট উপ�াপন করা হয় । েতামােদর আমল বা কমর্গেলা যিদ ভাল হয় তেব 
তারা খুিশ হয় এবং আর যিদ এর িবপরীত হয় তা হেল তারা বেল : েহ আ�াহ আপিন  
তােদরেক মৃতুয্ দান করেবন না তত�ন পযর্� যত�ন না আপিন তােদরেক আমােদরেক েযভােব 
িহদায়াত কেরেছন েসভােব তােদরেক িহদায়াত করেবন । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস নং-
১২৮৮১ । 
(৩ নং হািদস শরীফ) 

 ْیقِ رِ غَالْ كَ  الَّ إِ  رِ ْلقَبْ ا ىفِ  بِّتُ مَ الْ امَ  : ملس و ھلیع هللا ىصل هللا رسول لَ اقَ  :  قال ٍس ابَّ عَ  نْ بِ  هللاِ  َعْبدِ  نْ عَ 
ْنیَا نَ مِ  ھِ یْ لَ إِ  بَّ حَ أَ  نَ اكَ  ھُ تْ قَ حَ لَ  اإِذضفَ  قٍ یْ َصدِ  وْ أَ  خٍ أَ  وْ أَ  مٍّ َوأُ  بٍ أَ  نْ مِ  ھُ قَ حَ لْ تَ  ةً ْعوَ دَ  رُ ظِ تَ یَنْ  ثِ وِّ تَغَمُ الْ   إِنَّ وَ  اھَ افِیْ مَ وَ  الدُّ

 تِ ْمَواأَْألَ  ىإِلَ  اءیَ حْ ْألَ أ ةَ یَ دِ ھَ  َوإِنَّ  الِ ِجبَ الْ  ثَالَ مْ أَ  ِض رْ ْألَ ا ْھلِ أَ  اءِ ُدعَ  ِمنْ  رِ وْ بُ قُ الْ  لِ أَھْ  ىلَ عَ  لُ خِ یُدْ لَ  ىتَعَالَ  هللاَ 
المصابیح ةاكمشن + نِ َمایْ ْإلِ ا بِ عَ شُ  ىفِ  ىقِ ْیھَ بَ لْ أ"  مْ لَھُ  رُ افَ غْ تِ سْ ْإلِ أَ   

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: কবের মৃতবয্াি� সাহাযয্�াথ�(আতর্ নাদকারী) ডুব� বয্াি�র মত েস 
মা,বাবা,ভাই অথবা ব�ুর প� েথেক তার িনকট দআু’ েপৗঁছার অেপ�ায় থােক, যখন তার িনকট 
কাি�ত দআু’ েপৗঁেছ যায় তখন উ� দআু’ তার িনকট দিুনয়ার সম� িকছুর েচেয় ি�য় হেয় থােক 
। আর িন�য়  আ�াহ তাআ’লা দিুনয়াবাসীেদর দআু’ কবরবাসীেদর িনকট পাহাড়সম কের েপৗঁেছ 
েদন। বাইহাকী িফ শআিবল ঈমান, িমশকাতুল মাসািবহ । 
উপেরা� ১ নং ও ২ নং হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, যখন েকান 
মুসিলম মৃত অব�ায় পৃিথবীেত িবদয্মান থােক তখন তার সােথ রহ বা �াণ থােক না । েসই 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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জেনয্ই তােক তখন মৃত বলা হেয় থােক।  িক� যখন তােক কবর� করা হয় বা যখন  েসই 
মৃত বয্াি�  আলামু বরযেখ তথা অ�রাল জগেত অব�ান কের তখন তার সােথ রহ থােক বা 
তােক রহ িফিরেয় েদওয়া হয় । তখন েসই মৃত বয্াি�িট জীিবত হেয় উেঠ । এমতাব�ায় তার 
েরেখ যাওয়া দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর দিুনয়ােত কৃত ভাল-ম� আমলগেলা হবহ তার 
(কবরবাসীর) িনকট উপ�াপন করা হয় । এেত �মাণ হয় েয, দিুনয়ায় মৃত বয্াি� কবের 
অব�ানকারী অব�ায় জীব� হেয় উেঠ । েসই জেনয্ই কবরবাসী বয্াি�গেণর তােদর েরেখ যাওয়া 
দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর দিুনয়ােত কৃত ভাল-ম� আমলগেলা হবহ তােদর িনকট 
উপ�াপন করা হেল তারা তা েদেখ এবং ভাল-ম� আমলগেলার জেনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনকট তােদর েরেখ যাওয়া দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর জেনয্ দআু’-�াথর্না কের । 
উপেরা� ৩ নং হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বঝুা েগল েয, কবরবাসীগণ তােদর েরেখ 
যাওয়া দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর প� েথেক দআু’র অেপ�ায় থােক এবং দিুনয়ায় 
অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর প� েথেক েকান দআু’ তােদর িনকট েপৗঁছেল তারা খবুই আনি�ত 
হয়। এ েথেক এই কথাই �মাণ হয় েয, কবরবাসীগণ তােদর কবের তারা জীিবত । তা না হেল 
েতা তারা তােদর েরেখ যাওয়া দিুনয়ায় অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর প� েথেক দাুা’র অেপ�া 
করত না । মৃত বয্াি�  েস  তার কবের জীব� না হেল েস িক তােদর েরেখ যাওয়া দিুনয়ায় 
অব�ানকারী আত্নীয়-�জনেদর প� েথেক দআু’র অেপ�া করেত পারত ? না, কখেনা না । 
অনধূাবন করন । 
 
কবর ও কবরস�ক�য় মাযার িযয়ারত করার উপকািরতাঃ 
উপেরা� হািদস শরীফ েথেক আমরা জানেত পারলাম েয, কবর ও কবরস�ক�য় মাযার িযয়ারত 
করেল িন� বিণর্ত উপকার লাভ হয় । 
(১) মৃতুয্র কথা �রণ হয় ।                                                                                                
(২) দিুনয়ার �িত অনাসি� সৃি� হয় এবং আিখরােতর কথা �রণ হয়  ।                                        
(৩) দিুনয়ায় েরেখ যাওয়া  দিুনয়ায় বসবাসকারী িনেজেদর অত্নীয়�জন ও আপনজনেদর হাল-
হািককত ও অব�াসমূহ কবরবাসী আপনজনেদর অবিহত করা হয় ।                                   
(৪) কবরবাসী আপনজেনরা দিুনয়ায় েরেখ যাওয়া  িনেজেদর অত্নীয়�জন ও আপনজনেদর জনয্ 
েদায়া কের থােক । “ ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ 
(রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
পযর্� তােবই’ন, তােব’-তােবইনগণ এই আকীদা-িব�াস কেরন । কারণ, তাঁরা আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয়  এক মা� 
একিট  েবেহ�ী দল ““ ةُ اعَ مَ جَ الْ  " আল-জামাআ’ত নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ   
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)নােম দলিটর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানষু ।আর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) 
অ�ভূর্ �  সবর্িনকৃ� িনকৃ� মুসিলম মানুষগেলার আকীদা-িব�াস হে� কবরবাসীরা েকান েদায়া 
করেত পাের না, তােদর িনকট েদায়া চাওয়া “িশকর্ ” । তােদর এরপ  মত েপাষণ করার কারন 
হেলা তারা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় এক মা� একিট েবেহ�ী দল “ ةُ اعَ مَ جَ الْ  " আল- জামাআ’ত তথা  َةِ عَ َمااْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত ) নােম দলিটর পিরবেতর্  ইসলােমর নােম বা বা ইসলােমর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ 
স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদলগেলা গঠন কের, উ� দল-উপদলগেলার সদসয্ হয় এবং উ� 
দল-উপদলগেলার �চার-�সার কােজ সবর্দা আত্নিনেয়াগ কের থােক । এরা হে� আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর মেধয্ সবেচেয় দ�ু েলাক । েযমন 
এেদর স�েকর্  হািদস শরীেফ আেছঃ                                      َنِ بْ ا نْ ع 

 مْ ھُ رَ خِ آَ  وَ  ، مْ ھُ ِخیَارَ  ةَ مَّ اْألُ  ِذهِ ھَ  لَ وَّ أَ  إِنَّ  " : وسلم ھیلع هللا يلص هللا ا ولسر لَ اقَ :  لَ اقَ  ، دِ وْ عُ سْ مَ 
.سمخالا زءجلْ أ ـ ينابرطلل ریكبلا مجعلما يف) 66301( ـ نَ یْ قِ رِّ فَ تَ مُ  نَ یْ فِ لِ تَ َمخْ  مْ ھُ ارَ رَ شِ                                                                                                  

অথর্ঃ- অথর্ঃ-ইবন ুমাসউদ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত : রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
বলেলন, “ িন�য়ই এ উ�েতর �থম অংেশর  মসুিলমগণ>>73 হে�ন সেবর্াত্তম মসুিলম আর এ উ�েতর েশষ 
অংেশর  মসুিলমগণ>> 74 হে�ন ( َمَ خْ تَ لِ فِ یْ ن )িভ�মত েপাষণকারী 71

িবি�� 72 (ُمتَفَ رِّ قِ یْ نَ ) 75

76 দেল-উপদেল 
িবভ� দ�ু মসুিলম । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৩৬৬ ।    
মৃতবয্াি�র বা কবরবাসীেদর  �বনশি�ঃ                                                                                     
কবরবাসীেদর �বনশি�র পে�-িবপে� পিব� কুরআেনর আয়াত, হািদস শরীেফর বাণী ও 
উলামােকরামগেণর িবিভ� মতা-মত রেয়েছ । িনে� িব�ািরত আেলাচনা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা 
। এ বয্াপাের পিব� কুরআেনর কেয়কিট আয়াত সবর্�থম উে�খ করা হল । 
(১)   ِاتِنَ اأَیَ ب  َعنْ  ىِ ْلعُمْ ا اَدىبِھَ  تَ نْ أَ آمَ وَ  ـ نَ یْ رِ بِ دْ مُ  ولَّ وَ  ذَ إِ  اءعَ دُّ لا مَّ صٌّ لا عُ مِ تُسْ  الَ وَ  ْوتَىْلمَ ا عُ ْسمِ تُ  الَ  كَ نَّ إِ   

ملالن سورة)81-80( نُ مِ ؤْ یٌ  نْ مَ  الَّ إِ  عُ ْسمِ تُ  نْ إِ  ـ  مْ ھِ تِ لَ الَ ضّ  مْ ھُ فَ   ا                                                                                                                              نَ وْ ُمْسِلمُ   
(২)  َـ   ِھمْ تِ لَ ّضالَ  َعنْ  ىِ اْلعُمْ  ىدَ َھابِ  تَ َوَمآأَنْ  ـ نَ یْ رِ بِ دْ مُ  ولَّ وَ  ِإذَ  ءاعَ لدُّ ا مَّ لصٌّ ا عُ مِ سْ تُ  الَ وَ  تَىوْ مَ الْ  عُ ْسمِ تُ  الَ  كَ نَّ إِ ف

مورال رةسو)53-52(  نُ ْؤمِ یٌ  نْ مَ  الَّ إِ  عُ ْسمِ تُ  نْ إِ  َ بِ    اتِنَیَ آ مْ ھُ فَ                                                                                     نَ وْ مُ لِ سْ مُ   
(৩)      َبُْورِ ْلقُ ا ىفِ  نْ مِ  عٍ مِ سْ مُ بِ  تنْ آَأَ مَ وَ  ـ ءآشَ یَ  نْ مِ  عُ مِ یُسْ  هللاَ  إِنَّ  تُ َوامْ ْالَ ا َوالَ  ءآیَ حْ ْالَ ا ىوِ تَ سْ یَ  امَ و 

    رِ فَاطِ الْ  ةسور)22(ـ
মৃতবয্াি�র বা কবরবাসীেদর  �বনশি� িবষেয়  পযর্ােলাচনাঃ    
                                                                                                                       
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবােকরামগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম) মেধয্ েয সব িবষেয় মতেভদ রেয়েছ মৃতেদর �বন করার শি�র িবষয়িট 
অনয্তম । হযরত আ�ু�াহ ইবন ুওমর (রািদআ�াহ আনহ) মৃতেদর �বন �মাণ সাবয্� কেরন । 
হযরত উ�ুল মিুমননূ আেয়শা  (রািদআ�াহ আনহা) এর িবপরীত মত েপাষণ কেরন । িতিন 
বেলন, মৃতরা �বন করেত পােরনা । ফেল, অনয্ানয্ সাহাবী ও তােবয়ীগণও দদুেল িবভ� হেয় 

                                                 
তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর ”  অ�ভূর্ (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة ")<< 73 � 
সাহাবীগণ   (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন মুসিলমগণ)<< 
 �তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত  (আরযালুল কুরিন)  " أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ ") << 74
শতা�ীসমূেহর)   অ�ভূর্ � মুসিলমগণ)<< 
75 এ উ�েতর �থম অংেশর    ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈন 
মুসিলমগেণর 
 নােম দল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ    নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) الْ َجمَ اعَ ةُ  76
েথেক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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পেড়েছন । পিব� েকারআেন �থমতঃ সরুা নমেল আয়াত নং-৮০ এবং ি�তীয়তঃ সরুা রেম 
আয়াত নং- ৫২ েত �ায় একই ভাষায় এ িবষয়ব� বণর্না করা হেয়েছ । সরুা আল-ফািতের 
িবষয়িট এভােব বণর্না করা হেয়েছ েয,    َمَ و َ رِ وْ بُ قُ الْ  ىفِ  نْ مَ  عٍ مِ سْ مُ بِ  ْنتأَ آ ----“ যারা কবরবাসী হেয় 
েগেছ তােদরেক আপিন েশানােত পারেবন না”।                                                                                                                            
উপেরা� িতনিট আয়ােতই এ িবষয়িট ল�ণীয় েয, েকান আয়ােতই এ কথা বলা হয়িন েয, মৃতরা 
শনেত পারেব না । বরং িতনিট আয়ােতই এ কথা বলা হেয়েছ , “মৃতেদরেক েশানােত পারেবন 
না” । িতনিট আয়ােতই এভােব বণর্না করার মেধয্ এ ইি�ত �কাশ েপেয়েছ েয, মৃতবয্াি�র মেধয্ 
�বন করার েযাগয্তা থাকেত পারেলও আমরা িনেজেদর �মতাবেল তােদরেক েশানােত পাির না।  
এ আয়াত িতনিটর িবপরীেত শহীদেদর স�েকর্  একিট চতুথর্ আয়াত �মাণ কের েয, শহীদগণ 
তােদর কবের িবেশষ এক জীবন লাভ কেরন , েস জীবেনাপেযাগী জীবেনাপকরণও েপেয় থােকন 
এবং দিুনয়ায় েরেখ যাওয়া তাঁেদর জীিবত আত্নীয় -�জনেদর স�েকর্  আ�াহ তাআ’লার প� হেত 
তাঁেদরেক সসুংবাদও েশানােনা হয় ।     
                                                                 

         শহীদেদর িবেশষ মযর্াদা স�েকর্  পিব�  কুরআেনর আয়াতখানা এই-                       
                                                                                                                                             

ھِ ْضلِ فَ  نْ مِ  هللاُ  مُ ھُ آتآ امَ بَ  نَ یْ حِ رِ فَ  ـ نوْ قُ زَ رْ یُ  ِھمْ بِّ رَ  دَ نْ عِ  ءٌ ایَ حْ أَ  لبَ  ـ اتً َوامْ أَ  هللاِ  لیْ بَ سَ  يفِ  اولُ تِ قُ  نَ یْ ذِ الَّ  نَّ بَ سَ حْ تَ  الَ وَ   
نرامعألْ  رةوس)916-711(  ـ نَ وْ نُ زَ حْ یَ  مْ ھُ  الَ وَ  مْ ھِ یْ لَ عَ  فٌ وْ خَ الَ      ــ مْ یْ ھفِ لْ خَ  نمِ  ِھمْ بِ  اوْ قُ حَ لیَ  مْ لَ  نَ یْ ذِ بِألَّ  نَ وْ رُ شِ تَبْ سْ یَ و 
  অথর্ঃ-“যারা আ�াহর পেথ িনহত হেয়েছ, অবশয্ই তােদরেক মৃত ধারণা কেরা না। বরং তারা 
তােদর পালনকতর্ ার িনকট জীিবত। তারা জীিবকা�া� হয়। আ�াহ তােদর �িত েয অনু�হ কেরেছন 
তা েপেয় তারা উৎফু�। আর যারা এখনও তােদর িপছেন তােদর কােছ এেস েপৗঁেছিন তারা তােদর 
স�েকর্  সসুংবাদ �হণ কের েয, তােদর উপর েকান ভয়-ভীিত েনই এবং তারা েকান িচ�া-
েপেরশানী কের না । তারা আ�াহর প� েথেক �দত্ত েনয়ামত ও অনু�েহর বয্াপাের সুসংবাদ �হণ 
কের এবং তা এভােব েয, আ�াহ ঈমানদারেদর কমর্ফল িবন� কেরন না”।  
(সরূাহ আেল ইমরান, আয়াত নং ১৬৯-১৭১)।  
 
এ আয়াতখানা এটা �মাণ কের েয, মৃতুয্র পেরও মানবাত্নার মেধয্ েচতনা ও অনভূুিত িবদয্মান 
থাকেত পাের । শহীদেদর ে�ে� এর বা�বতার সা�য্ও এ আয়াত িদে� । যিদ �� করা হয় েয, 
এটা েতা িবেশষভােব শহীদেদর জনয্ �েযাজয্, সাধারণ মৃতেদর জেনয্ নয়, তেব এর উত্তর এ েয, 
এ আয়াত �ারা কমপে� এতটুকু েতা স�মান হেয়েছ েয, মৃতুয্র পেরও মানবত্নার মেধয্ েচতনা, 
অনভূুিত ও এ জগেতর  সােথ স�কর্  বাকী থাকেত পাের । মহান আ�াহ তাআ’লা শহীদেদরেক 
েযমন এই মযর্াদা দান কেরেছন েয, তাঁেদর আত্নার স�কর্  েদহ ও কবেরর সােথ �বিতি�ত থােক, 
িঠক েতমিন আ�াহ তাআ’লা যখন ই�া করেবন, অনয্ানয্ মৃতেকও এ সেূযাগ িদেত পােরন । 
কারণ, “  َّثَةَال الث نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ 
আনহম) , তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পযর্� তােবই’ন, 
তােব’-তােবইনগণ এবং তাঁেদরেক পূণর্ িব�ােসর সােথ অনসূারী ও সমথর্নকারী  অনয্ানয্ মিুমন-
মসুিলমরা েতা দিুনয়ােতই মৃতুয্র পেূবই জীিবত থাকা অব�ায়ই  শহীদ । এমনিক   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " 
( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) 
অ�ভূর্ �  সবর্িনকৃ� িনকৃ� মসুিলমগণও যিদ ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত, دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ لسُّ أ  (আসস�ুাহ) তথা 
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরাধী   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  (আরযাললু 
কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামােকরামগেণর  রায়-মতামত , িস�া� 
ও মতবােদর হবহ অনসূারী এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �বিতর্ তফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল 
তথা  َةِ َماعَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী মিুমন-মসুিলম হয় তা হেল 
তাঁরাও দিুনয়ােতই মৃতুয্র পেূবই জীিবত থাকা অব�ায়ই শহীদ । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা 
পিব� কুরআেন বেলনঃ- 

 ْیدالحد ةسور ـ مْ ھُ رُ وْ نُ  وَ  مْ ھُ رٌ جْ أَ  مْ ھُ لَ  ،مْ ھِ بِّ رَ  دَ ِعنْ  ءُ داھَ شُّ لاو نَ وْ قُ یْ دِّ ّضِ ال  مْ ھُ  كئِ آلَ أُ  ھِ لِ سُ رَ وَ  بِا�ِ  وانُ آمَ  ْینَ الَّذِ وَ 
)91( (অথর্ঃ “আর যারা আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর �িত িব�াস বা ঈমান আনয়ন কের তারাই 

তাঁেদর পালনকতর্ ার িনকট িসি�ক ও শহীদ বেল িবেবিচত, তােদর জনয্ রেয়েছ পরু�ার ও 
েজয্ািত ” । সরুা আল-হািদদ , আয়াত নং-১৯ ।) 
উপরাি�িখত আয়াত েথেক জানা েগল েয, �েতয্ক মুিমনেক িসি�ক ও শহীদ বলা যায় । এই 
আয়ােতর িভিত্তেত হযরত কাতাদাহ ও আমর ইবেন মায়মুন (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) বেলন, 
েয েকউ আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর �িত ঈমান বা িব�াস �াপন করেব েসই িসি�ক ও শহীদ । 
হযরত বারা ইবেন আেযেবর বাচিনক েরওয়ােয়েত রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ 

" اءُ دَ ھَ شُ  ىتِ مَّ أُ  واِمنُ ُمؤْ "  অথর্- “আমার উ�েতর সব মিুমন শহীদ” । একিদন হযরত আব ুহরায়রার 
(রািদআ�াহ তাআ’লা আনহর)কােছ িকছু সংখয্ক সাহাবী(রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম) উপি�ত 
হেল িতিন বলেলনঃ " ُدٌ یْ ھِ شَ  وَ  ْیقٌ دِّ ص مْ كُ لُّ ك"   অথর্ঃ-“আপনারা সবাই িসি�ক ও শহীদ ” । সবাই 
অআ�যর্াি�ত হেয় বলেলনঃ  আবহুরায়া, আপিন এ িক বলেছন ?  িতিন জওয়ােব বলেলনঃ 
আমার কথা িব�াস না করেল আপনারা কুরআেনর এই আয়াত পাঠ করন,  

 دیْ دحلا ةرسو ـ مْ ھُ نُْورُ  وَ  مْ ھُ رٌ أَجْ  مْ ھُ لَ  ِھْم،بِّ رَ  دَ نْ عِ  ءُ داھَ شُّ لاو نَ وْ قُ یْ دِّ ّضِ ال  مْ ھُ  كَآلئِ أُ  ھِ لِ سُ رَ وَ  ا�ِ بِ  اونُ مَ آ نَ یْ ذِ لَّ اوَ 
)91(  (অথর্ঃ “আর যারা আ�াহ ও তাঁর রাসুেলর �িত িব�াস বা ঈমান আনয়ন কের তারাই 

তাঁেদর পালনকতর্ ার িনকট িসি�ক ও শহীদ বেল িবেবিচত, তােদর জনয্ রেয়েছ পুর�ার ও 
েজয্ািত ” । সরুা আল-হািদদ , আয়াত নং-১৯ ।) 
মৃতবয্াি�রও �বন করার �মতা থাকেত পাের । এরপ মত �কাশ কেরন হযরত আ�ু�াহ ইবন ু
ওমর (রািদআ�াহ আনহ) । িতিন এ িবষেয় একখানা হািদস শরীফ উে�খ কেরন ।   হািদস  
শরীফ খানা হে� এই-- -----------------------------------------------  

د علیھ ری ھ حتىحویھ ر علهللا ردإال ، ا فیسلم علیھیي الدنھ فعرفیكان مسلم یمر بقبر أخیھ ال دٍ حَ أَ  نْ ا مِ مَ " عاً س مرفوعبان اب نع
بَرلْ أِْبُن َعْبِد امسند  ».السالم  

অথর্ঃ-হযরত ইবনু আ�াস(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত “েয েকহ দিুনয়ােত পিরিচত েকান 
মুসলমান ভাইেয়র কবেরর পাশ িদেয় অিত�ম কের, অত:পর সালাম কের, আ�াহ তাআ’লা েসই 
মৃত মসুলমােনর আত্না তার মেধয্ িফিরেয় েদন, যােত েস সালােমর জওয়াব েদয় ”।(ইবনু কািছর, 
মুসনাদ ুইবনু আ�ুল বার।) 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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এ হািদস শরীফ �ারাও �মািণত হয় েয, েকান বয্াি� তার মৃত মসুলমান ভাইেয়র কবের িগেয় 
সালাম করেল েস তার সালাম েশােন এবং তার সালােমর জওয়াব েদয় । এটা এভােব হয় েয, 
মহান আ�াহ তাআলা তখন তার আত্না দিুনয়ােত িফিরেয় েদন । এেত দিুট িবষয় �মািণত হল ।                                         
(১) মৃতরা শনেত  পাের।                                                                                                                                     
(২) তােদর েশানা এবং আমােদর েশানােনা আমােদর �মতাধীন নয় ।                                                      
বরং আ�াহ তাআ’লা যখন ই�া কেরন শিনেয় েদন । এ হািদস শরীফ খানােত বলা হেয়েছ েয, 
মুসলমােনর সালাম করার সময় মহান আ�াহ তাআ’লা মৃেতর আত্না েফরত এেন শিনেয় েদন এবং 
তােক সালােমর জওয়াব েদয়ার শি� দান কেরন । এছাড়া  অনয্ানয্ অব�া ও কথাবাতর্ া স�েকর্  
অকাটয্ ফয়সালা করা যায় না েয, মৃতরা েসগেলা শনেব িক না । তাই ইমাম গাযযালী ও 
আ�ামা সুবকী �মুেখর সিুচি�ত অিভমত এই েয, হািদস শরীফ ও উপেরা� আয়াত �ারা এতটুকু 
িবষয় েতা �মািনত েয, মােঝ মােঝ মৃতরা জীিবতেদর কথা-বাতর্ া েশােন, িক� এর েকান �মাণ 
েনই েয, মৃতবয্াি� সবর্াব�ায় �েতয্েকর কথা অবশয্ই েশােন । এভােব আয়াত ও হািদস সমূেহর 
মেধয্ েকান িবেরাধ থােক না । এটা স�বপর েয, মৃতবয্াি�রা একসময় জীিবতেদর কথাবাতর্ া 
েশােন এবং মােঝ মােঝ েশােন না । এটাও স�ব েয, কতক েলােকর কথা েশােন এবং কতক 
েলােকর কথা েশােন না । অথবা কতক মৃত বয্াি� েশােন আবার কতক মৃত বয্াি� েশােন না । 
সরুা নমল, সরুা রম ও সুরা ফািতেরর আয়াত সমূেহর �ারাও  এ কথা �মািণত েয, 
মৃতবয্াি�েদর েশানােনা আমােদর �মতাধীন নয় ; বরং  আ�াহ তাআ’লা যখন যােক ই�া কেরন 
শিনেয় েদন । তাই, েয েয ে�ে� হািদস শরীফ �ারা �বন �মািণত আেছ, েসখােন �বেনর িব�াস 
রাখা দরকার এবং েযখােন �মািণত েনই, েসখােন উভয় স�াবনা িবদয্মান আেছ-অকাটয্ভােব েশােন 
বলারও অবকাশ েনই এবং েশােন না বলারও সেূযাগ েনই।  
 
আেরা একিট িবষয় গভীরভােব ল�ণীয় েয, মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৩২৮০,১৩৯৮১ 
ও ১৬৬১৮ এ বিণর্ত হািদস শরীফ  িতনখানা অধয্য়ন করেল মৃতবয্াি�র �বন শি�র িবষয়িট 
আেরা ভালভােব েবাধগময্ হেব ।                                                                                                                    
১৩২৮০ নং হািদস শরীফখানা  এই                                                                                                 

َ ثَ  رٍ دْ بَ  ىلَ تْ قَ  َركَ تَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صّ  هللاِ  ولُ َرسُ  ،أَنٍَس  َعنْ   مْ یھِ َعلَ  امَ قَ فَ  مْ ھُ اتَ أَ  مَّ ثُ  ، وافُ یَّ جَ  ىتَّ حَ  ، مٍ ایَّ أَ  ةَ الَث
 مْ كُ دَ عَ وَ  امَ  مْ تُ دْ جَ وَ  َھلْ  ،ربیعة بن ةَ بَ وَشیْ  ةَ َربیْ  نبِ  بَةُ تْ عُ  یاو ام،شَ ھِ  نْ بِ  لٍ ھْ جَ  بَاأَ  ایَ  ،فٍ لَ خَ  بِنْ  ةَّ َمیَّ أُ  اَ◌یَ : الَ قَ فَ 
 دَ بَعْ  مْ ھِ یْ تُنَادِ ،أَ  هللاِ  لُ وَرسُ  ایَ : لَ اقَ فَ  ھٍ ْوتَ صَ  رٍ مَ عُ  عَ مِ سَ فَ  :لَ اقَ  ا،ق� حَ  يْ بِّ رَ  يْ نِ دَ عَ وَ  َما تُ دْ جَ وَ  دْ قَ  ينِّ إِ فَ  ؟ اق� حَ  مْ كُ بُّ رَ 

 تُمْ نْ أَ  امَ  ، هِ دِ یَ بِ  يْ ْفسِ نَ يْ ذِ لَّ َوا: لَ اقَ فَ  )ىتَ وْ مَ لْ ا عُ ْسمِ تُ  الَ  نَّكَ إِ ( لَّ جَ  و زَّ عَ  هللاُ  لقُوْ یَ  نَ وْ عُ مَ سْ یَ  َھلْ وَ  ، ثٍ ثَالَ 
َ بِ  احمد دنسم)13280(ـ اوبُ یْ جِ یُ  أَنْ  نَ وْ عُ طِ تَ سْ یَ  ال مْ ھُ نَّ كِ لَ وَ   مْ ھُ ِمنْ  عَ مَ سْ أ  

 অথর্ঃ-হযরত আনাছ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত আেছ, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বদেরর িনহতেদরেক (মৃত কািফরেদরেক) পেঁচ গেল যাওয়া পযর্� িতনিদন েরেখ িদেলন, 
অত:পর তােদর িনকট এেস তােদর সামেন এেস বলেলন : েহ উমাইয়া িবন খালফ,   েহ আবু 
জাহল িবন িহশাম, েহ ওতবা িবন রবীয়া, েহ শাইবা িবন রবীয়া, েতামরা িক েতামােদর রব যা 
�িত�িত িদেয়েছন তা সিতয্ই েপেয়ছ ? আমার �ভূ আমােক যা �িত�িত িদেয়েছন তা আিম 
সিতয্ই েপেয়িছ । ।িতিন(আনাছ রািদআ�াহ আনহম) বলেলন: ওমর (রািদআ�াহ আনহ)  তাঁর 
(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা র) আওয়াজ শেন বলেলন :  েহ রাসুল�ুাহ, আপিন আপিন 
তােদরেক(মৃত কািফরেদরেক)  িতনিদন পর ডাকেছন ? তারা িক শনেছ ? অথচ আ�াহ আযযা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ওয়া জা�া বেলন “ িন�য়ই আপিন মৃতেদরেক শনাে�ন না” । িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা ) বলেলন: যার হােত আমার জীবন তাঁর শপথ েখেয় বলিছ,  “েতামরা তােদর েচেয় 
অিধক �বনকারী নও, িক� তারা উত্তর িদেত পারেছনা ”। মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-
১৩২৮০। 
১৩৯৮১ নং হািদস শরীফখানা  এই---       

 ام،شَ ھِ  نْ بِ  لٍ ھْ جَ  ابَ أَ  یَا  لیْ لَّ لا نَ مِ  يادِ نَیُ  مَ َسلَّ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صّ  هللاِ  يَّ بِ نَّ   نَ وْ مُ لِ سْ ملْ ا عَ مِ سَ   :لَ اقَ  ٍس نَأَ  َعنْ 
 دْ قَ  نِّيإِ فَ  ؟ اق� حَ  مْ كُ َربُّ  مْ كُ دَ عَ وَ  َما مْ تُ دْ جَ وَ  لْ ھَ  ، فٍ لَ خَ  نْ بِ  ةَّ َمیَّ أُ  ایَ وَ ، ةعیبر بن ةَ بَ یْ شَ  ایَ  و بْیةَ رَ  بِن ةُ تْبَ عُ  ایو
 لُ وْ أَقُ  َمالِ  َمعَ بِأَسْ  مْ ْنتُ أَ  امَ :  لَ اقّ  ؟اوفُ یَّ جَ  دْ قَ  َواًماقْ أَ  يْ دِ نَاتُ  هللاِ  لسور یا:  واالَ قَ  ، اق� حَ  يْ بِّ رَ  يْ َدنِ عَ وَ  امَ  ْدتُ جَ وَ 

داحم دسنم)81931(ـ وابُ یْ جِ یُ  نْ أَ  نَ وْ عُ طِ ْستَ یَ  ال مْ ھُ نَّ أَ  رَ یْ غَ   مْ ھُ نْ مِ      
                                                                
 অথর্ঃ-হযরত আনাছ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত আেছ, িতিন বেলন: মসুলমােনরা আ�াহর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক রাে� আহবান করেত শেনেছন েয,  েহ আবু জাহল িবন 
িহশাম, েহ ওতবা িবন রবীয়া, েহ শাইবা িবন রবীয়া, েহ উমাইয়া িবন খালফ, েতামরা িক 
েতামােদর রব যা �িত�িত িদেয়েছন তা সিতয্ই েপেয়ছ ? আমার �ভূ আমােক যা �িত�িত 
িদেয়েছন তা আিম সিতয্ই েপেয়িছ । তারা(রািদআ�াহ আনহম) বলেলন: েহ রাসলু�ুাহ, আপিন 
এমন স�দােয়র সােথ কথা বলেছন যারা পেঁচ গেল েগেছ ?  িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা ) বলেলন: “আিম যা বলিছ েতামরা তােদর েচেয় অিধক �বনকারী নও, িক� তারা 
উত্তর িদেত পারেছনা  ”। মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৩২৮১ ।                                                                      
হািদস শরীফখানা  এই---       

 امَّ لَ  ھُ اِنَّ وَ  ، اثً ثَالَ  ةِ صَ رْ عَ لْ اْ بِ  مَ اقَ أ مْ ھُ مَ زَ ھَ فَ  امً قَوْ  لَ قَاتَ  اذَ إِ  نَ اكَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صّ  يَّ بِ نَّ لا نَّ أَ  ةَ َطْلحَ  يْ أَبِ  َعنْ 
ُ فَ  ، َرْیٍش قُ  دِ یْ ادِ َصنَبِ  رَ مَ أَ  ،رِ دْ بْ  مَ وْ یَ  ضناكَ   وَ  مْ ھِ یْ لَ إِ  حَ َرا مَّ ثُ : لَ اقَ  ، نٍ ُمْنتِ  ثٍ یْ بِ خَ  ْدرٍ بَ  بِ لُ قُ  نْ مِ  ْیبٍ لِ قَ  يْ فِ  اوقُ لْ أ
 لْ ھَ  ، ةَ بتع نْ بِ  دیْ لِ وَ  ایَ ،وَ  ةعیبر بن بَةَ یْ وشَ  ةَ َربیْ  نبِ  ةُ بَ تْ عُ  یاو ،امشَ ھِ  نْ بِ  لٍ ھْ جَ  اأَبَ  ایَ :  لَ اقَ  مَّ ثُ  ، ھُ عَ مَ  انَحْ رُ 
َ ق ، اق� حَ  يْ َربِّ  يْ َعَدنِ وَ  امَ  تُ َوَجدْ  دْ قَ  ينِّ إِ فَ  ؟ اق� حَ  مْ كُ بُّ رَ  مْ كُ دَ عَ وَ  امَ  مْ تُ دْ جَ وَ   ، هللاِ  لوسر ای:  رُ مَ عُ  لَ قَافَ : لَ ا
َ  مْ تُ نْ أَ  امَ  قِّ حَ لْ ابِ  يْ ثَنِ عَ بَ  يْ ذِ الَّ  وَ  : لَ اقّ  ؟ اھَ لَ  حَ اوَ رْ أَ  الَ  ادً َشاجْ أَ  لِّمُ كَ تُ أَ   دنسم)81661(ـ ْنُھمْ مِ  لُ وْ أَقُ  امَ لِ  عَ مَ سْ بِأ

مداح                                                                                                                                                                 
অথর্ঃ-হযরত আব ুতালহা রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত আেছ, িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা যখন েকান স�দােয়র সােথ যু� কের তােদরেক পরািজত করেতন তখন িতনিদন 
(আি�নােত) েসখােন অব�ান করেতন ।(এমিনভােব) বদেরর (যেু�র) িদন(মৃত) কুরাইশ 
েনতােদরেক বদেরর দগূর্�ময় একিট কুেপ েফেল িদেত িনেদর্শ েদন ।িতিন(তালহা) বেলন: তারপর 
িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) তােদর িদেক রওয়ানা করেল আমরাও তাঁর সােথ 
রওয়ানা করলাম, তারপর িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন:  েহ আবু 
জাহল িবন িহশাম, েহ ওতবা িবন রবীয়া, েহ শাইবা িবন রবীয়া, েহ ওলীদ িবন উতবা, েতামরা 
িক েতামােদর রব যা �িত�িত িদেয়েছন তা সিতয্ই েপেয়ছ ? আমার �ভূ আমােক যা �িত�িত 
িদেয়েছন তা আিম সিতয্ই েপেয়িছ । ।িতিন(তালহা (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: তখন হযরত 
ওমর (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন : েহ রাসলু�ুাহ, আপিন িক আত্নািবহীন েদেহর সােথ কথা 
বলেছন ?  িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন: িযিন আমােক সতয্ িদেয় 
পািঠেয়েছন তাঁর শপথ , “আিম যা বলিছ েতামরা তােদর েচেয় অিধক �বনকারী নও ”। মসুনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬১৮ ।      



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এ কথা বঝুা েগল েয , মৃত কািফর বয্াি�ও জীিবতেদর কথা অিধক 
শনেত পাের । মৃত মসুিলম আেরা েবশী শনেত পােব । েযমনিট আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হযরত ওমরেক ( রািদআ�াহ আনহেক) তার �ে�র  
উত্তর েথেক বঝুা েগল  । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬১৮ ।    
উপের বিণর্ত মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১৩২৮০ ও ১৩৯৮১ এ “পেঁচ গেল 
যাওয়া  কািফরেদরেক  সে�াধন  করেলও শেন িক� জওযাব িদেত পাের না” বাণীিট �মািণত 
হেয়েছ মেমর্ িবষয়িট সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম) অবগত হেয়েছন  এবং উপের বিণর্ত মসুনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১৬৬১৮ এবং সামানয্ শে�র পাথর্কয্সহ একই অেথর্ আল-
ম’ুজামলু আওসাত,হািদস শরীফ নং-৮৪৫৩ এ * হযরত  ওমর রািদআ�াহ আনহর ��িট িছল- 
“েহ রাসুলু�াহ, আপিন িক আত্নািবহীন েদেহর সােথ কথা বলেছন ” ?  এবং মসুনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং- ১৩২৮০ এ হযরত  ওমর রািদআ�াহ আনহর ��িট িছল- “েহ 
রাসলু�ুাহ, আপিন িক তােদরেক মৃতুয্র িতনিদন পর আহবান করেছন, তারা িক শনেছ ?  তখন 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর �ে�র জবােব বলেলন: 
“আিম যা বলিছ েতামরা তােদর েচেয় অিধক �বনকারী নও ”।* 
মৃতবয্াি� স�েকর্  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ 
হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর কথা-বাতর্ া ও আেলাচনা েথেক এটা এেকবাের �� হেয় উেঠেছ 
েয, মৃতবয্াি� জীিবতেদর কথা-বাতর্ া ও আেলাচনা শনেত পাের  ।                                                                                            
হয়তবা েকউ বলেত পােরন, “এটােতা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার একিট ম’ুিযযা” । এ কথািট তার বয্াি�গত মতামত ও  অনমুািনক কথা । এটা 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কথা নেহ। মহান আ�াহ 
তাআ’লই সমিধক ভাল  জােনন। 

 (খ) আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর জীব�শাই জা�াতুল 
মাওয়া ও জা�াতুল বাকী নােম দিুট �িস� কবর�ান ৈতরী হেয়িছল। জা�াতুল মাওয়া ম�া শরীেফ 
আেছ আর জা�াতুল বাকী মদীনা শরীেফ আেছ । উভয় কবর�ােনই মৃত মুসিলম মানষুেক সমািহত 
করা হয় । উ� কবর �ােন দাফনকৃত সাধারন মসুিলম, শহীদ মুসিলম মানুেষর জনয্ েদায়া করেত 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা �ায়ই এমনিক সমেয় সমেয় 
বৃহ�িত বার রােত জা�াতুল বাকী নামক কবর �ােন েযেতন । ওহদ �া�ের সমািহত শহীদেদর 
জনয্ েদায়া করেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা �ায়ই 
েসখােন েযেতন এবং অনয্েদরেকও েসখােন যাওয়ার জনয্ উৎসািহত করেতন। 

আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর মসিজেদ 
নববীর িনকটতম পােশর্ জা�ােতর একিট বাগােন তাঁর কবর েমাবারক অবি�ত । পযর্ায়�েম 
হজরত আবু বকর ও হজরত ওমর (রািদআ�াহ আনহমা)�য়েক ইনিতকােলর পর আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার রওজা েমাবারেকর পােশর্ সমািহত করা হয় । 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ও তাঁর সাহাবীগণ (রািদআ�াহ 
আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পযর্� 
তােবই’ন, তােব’-তােবইনগণ তাঁেদর জীব�শায় জা�াতুল মাওয়া ও জা�াতুল বাকী নােম দিুট �িস� 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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কবর�ান, ওহেদর কবর�ানসহ মসুিলমেদর সকল কবর�ান সমূহ বহাল েরেখেছন এবং মািটেত 
সমান কের েদন িন । েযেহতু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
�য়ং িনেজ এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী- 
 -------------------------------------------------------------- 
مْونَھُ لُ یَ  نَ یْ الَّذِ  مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ یَ  ." نیْ ذِ الَّ    مّ ثُ   يرنِ ق نوْ قُرُ لْ ا رَ یْ خَ    "                
অথর্ঃ-“আমার যগু সেবর্াতকৃ� যুগ [�থম শতা�ী ],এর পরবত�েদর যুগ সেবর্াতকৃ� যগু [ি�তীয় 
শতা�ী ], এর পরবত�েদর যুগ সেবর্াতকৃ� যগু [তৃতীয় শতা�ী] । তার পর [চতুথর্ শতা�ীেত] 
িমথয্ার �াদভূর্ াব হেব, িখয়ানত তথা িব�াস ভ� , িমথয্া �া�য্ ইতয্ািদ আিবভর্ াব হেব,সামানয্ 
শে�র পাথর্কয্ সহ " ىْ لُْونِ یَ  وْ أَ   مْ ھِ فِیْ  تُ ثْ بُعِ   نَ یْ ذِ لَّ ا ْرنُ قَ لْ ا ىْ تِ مَّ أُ  رُ یْ خَ "   মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং- 
২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, " ىْ نِ رْ قَ  اِس لنَّ ا رُ یْ خَ  " বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, "  مْ كُ ْیرُ خَ 

ىْ نِ رْ قَ  " নাসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫০৯”} এর অ�ভূর্ � অথর্াৎ  “  َّثَةَال الث نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� 
“ ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পযর্� তােবই’ন, তােব’-তােবইনগণ তাঁেদর 
জীব�শায় উপের বিণর্ত কবরসমহূ বহাল েরেখেছন এবং মািটেত সমান কের েদন িন েসেহতু 
কবরসমূহ মািটেত না িমিশেয়, মািটেত সমান না কের কবরসমেূহর িচ� বহাল রাখা, কবর 
িযয়ারত করা ,কবরসমূেহ উপি�ত হেয় কবর বাসীেদর জনয্ েদায়া করা আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ও তাঁর সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর 
পরবত� “ ةثَ َال الثَّ  نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পযর্� তােবই’ন,তােব’-তােবইনগেণর 
স�ুাত তথা িনয়ম, �ৃিত এবং িনদশর্ন ।  
অতএব উ� কবরসমূহ সরূ�া করা, বহাল রাখা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা ও তাঁর সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� “   ةثَ َال لثَّ ا  

نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ   তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর   ” পযর্� তােবই’ন,তােব’-তােবইনগেণর স�ুাত তথা 
িনয়ম, �ৃিত এবং িনদশর্ন হওয়ায় িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� সকল মুিমন-মসুিলেমর উপর তা 
সরূ�া করা, বহাল রাখা ফরজ ।                                                                                                

েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীেফ বেলেছন-- 
"  وَ  اھَ بِ  اوْ كُ سَّ مَ تَ  نَ یْ ِشدِ ارَّ لا نیْ یِّ دِ َمھْ لْ ا اءفَ لَ خُ الْ  ةُ نَّ سُ  وَ  ىْ تِ نَّ سُ بِ  مْ ْیكُ لَ عَ فَ اْیرً ثِ كَ  افً الَ ْختِ اِ  ىرَ یَ سَ فَ  ِدىْ عْ بَ  مْ كُ نْ مِ  ِعشْ یَّ  نْ مَ  ھُ نَّ إِ فَ 

اوْ ضُّ عَ  اھَ لَیْ عَ    "                                                                           
(অথর্ঃ- “অতপর: আমার পর েতামােদর মধয্ েথেক েয েবঁেচ থাকেব েস অেনক মতাৈনকয্ েদখেত 
পােব তখন েতামােদর উপর আমার স�ুাহ এবং আমার েহদায়াত�া� সিঠক পেথ পিরচািলত 
খিলফােদর (সাহাবীেদর) স�ুাহ দাঁদ িদেয় আঁকেড় ধের রাখা [ র�া করা,পালন করা, মানা ] 
ফরজ”। আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৭, িতরিমিয শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৭৬, 
ইবেন মাজা শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২ )। 
বতর্ মান কােল মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমরা অথবা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলমরা 
িশরক-িবদআেতর অজহুাত েদিখেয় উ� কবর�ানসমেূহ সমািহত সকল মসুিলেমর কবরসমহূ সমান 
কের িদেয়েছ । এেত বুঝা যাে� েয, বতর্ মান সমেয় বা বতর্ মান কােল মুনািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা কবর সমানকারী মসুিলমরা অথবা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলমরা আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েচেয় এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী--------- 

"مھُ ْونَیَلُ  نَ ِذیْ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَ لُوْ یَ  نیْ الَّذِ  ثُمّ  ىْ نِ قَرْ  ُرْونِ اْلقُ  رُ یْ خَ "                                                                                
(অথর্ঃ-“আমার যগু সেবর্াতকৃ� যগু [�থম শতা�ী ],এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� যগু [ি�তীয় 
শতা�ী ], এর পরবত�েদর যুগ সেবর্াতকৃ� যগু [তৃতীয় শতা�ী] । তার পর [চতুথর্ শতা�ীেত] 
িমথয্ার �াদভূর্ াব হেব, িখয়ানত তথা িব�াস ভ� , িমথয্া �া�য্ ইতয্ািদ আিবভর্ াব হেব,সামানয্ 
শে�র পাথর্কয্ সহ "  َتِ أُ  رُ یْ خَ " ىْ نِ وْ لُ یَ  وْ أ مْ ھِ ِفیْ  ثْتُ بُعِ  نَ یْ ذِ لَّ ا ْرنُ قَ الْ  ىْ مَّ  মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং- 
২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, " نِىْ رْ قَ  ِس انَّ لا ْیرُ خَ  " বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, "  مْ كُ رُ یْ خَ 

نِىْ رْ قَ  " নাসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫০৯”] অথর্াৎ “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর “ অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) ও তাঁেদর পরবত�        
ةثَ َال الثَّ   “ نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” তােবই’ন, তােব’-তােবইনগেণর েচেয়ও িক 
উত্তম েলাক । আসেল তা নেহ, তারা আসেল মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম 
এবং বা�েব তারা মুনািফক মসুিলম তথা কপট িব�াসী। মসুিলম সমােজ তারা মুসিলম িহেসেব 
পিরিচত িক� মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট কািফর িহেসেব গণয্ । কারন, তারা কবর�ানসমহূ 
মািটেত সমান কের েদয়ার মাধয্েম আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এবং তাঁর সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) ও তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” তােবঈ’ন,তােব’-তােবইনগেণর স�ুাত তথা িনয়ম, �ৃিত এবং িনদশর্ন 
�ংস কের িদেয়েছ । যারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাসহ 
ও তাঁর সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) এবং তাঁেদর পরবত� “ ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” তােবঈ’ন, তােব’-তােবঈনগেণর স�ুাত তথা িনয়ম, �ৃিত এবং িনদশর্ন 
�ংস কের িদেয়েছ তােদর অনুেরাধ জানাি� ভুল েথেক সতকর্  হেয় মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মনুািফক মসুিলম তথা কপট িব�াসী না হেয় বরং সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মিুমন-মুসিলেমর দেল পূনরায় অ�ভূর্ � হেয় খাঁিট ও পণূর্ মিুমন-মসুিলম হেয় মারা 
যাওয়ার জনয্ িবনীত অনুেরাধ জানাি�। আর তা না হেল তারা িনে� বিণর্ত হািদস শরীফসমেূহর বণীর 
অ�ভূর্ � মানষু হেব ।েযমন------                                                                      
�থম হািদস শরীফ 

 مث ،مونھیل ینلذا م،ث يقرن سانال رخی " :لوقی ملوس ھعلی هللا صلي هللا ولسر سمعت ، یرةرھ بيأ نع
 )7213( ـ +رانيبطلل سطواال مجمعال يف )5475( " عةالسا موتق نأ إلي ذلرأ بعراال م،ثنھمیلو ذینال

                                                                                                                                                         ينارلطبل ربیكلا جممعال في
অথর্ঃ -হযরত আবু হরায়রা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ: “ সেবর্াৎ কৃ� মানষু আমার শতা�ী(নবী ও 
সাহাবীগণ), তারপর পরবত� শতা�ী (তােবয়ীগণ’), তারপর পরবত�  শতা�ী (তােব’-তােবঈনগণ),  
তারপর চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� (জ� �হণকারী আস� সকল মসুিলমই) সবর্ িনকৃ� 
মসুিলম । আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৪৭৫ + আল-মু’জামুল 
কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩২৭ ।                                                  
ি�তীয় হািদস শরীফ                                                                                                        



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ،ثُ  يْ نِ رْ قَ  ِس النَّ ا رُ یْ خَ  :" ملسو ھلیع هللا صلي هللا هللا لوسر ل اقَ  : ل اقَ  ةَ رَ یْ بَ ھُ  نْ بِ  ةدَ َجعْ  نْ عَ 
نياربطلل بیركال مجعالم في ) )4321(  " لُ ذَ رْ أَ  نَ وْ رُ خَ ْآل ا ثُمَّ ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ الَّ  مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نَ یِ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ،مْ ھُ نَوْ لُ یَ  .   

অথর্ঃ --হযরত জা’দাতা িবন হবাইরা (রািদআলর্াহ আনহ) েথেক  বিণর্ত, িতিন বেলন :  
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : “ সেবর্াৎকৃ� মানষু আমার শতা�ী (নবী ও 
সাহাবীগণ), তারপর পরবত� শতা�ী(তােবয়ীগণ’),, তারপর পরবত� শতা�ী(তােব’-তােবঈনগণ),  
তারপর পরবত� েলােকরা (চতুথর্ শতা�ী েথেক িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল 
মুসিলমই)  সবর্িনকৃ� । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩ ।        

সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার নমনুা-িনদশর্নঃ- 

আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত তাঁর সাহাবীগেণর ইশক-মহ�ত 
তথা ভালবাসা, ভি�-শ�া েকমন িছল উহার দ�ৃা� পৃিথবীর ইিতহােস অনসু�ান করা বথৃা। আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর সাহাবীগন তাঁেদর ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার সামানয্তম ইশারায়-মতামত তাঁেদর জান-মাল ও ি�য়জন এক কথায় যথাসবর্� কুরবান করেত তাঁরা 
��ত িছেলন এবং তা কেরও েদখাইেয়েছন। 
ক. েয রােত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েক হতয্া করার জনয্ 
েকারাইশগন ি�র করল েস রােত হজরত আলী েমারতাজা রািদআ�াহ আনহ িনেজর �ােণর মায়া তয্াগ কের 
তাঁর ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবছানায় শয়ন করেলন এবং এরেপ ি�য় রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা েক িহজরেতর সূেযাগ িদেলন।  
খ. িহজরেতর সময় ছওর িগির-গহায় ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েক র�ার উে�েশয্ হজরত 
আব ুবকর রািদআ�াহ আনহ সােপর গতর্  িনেজর পা িদেয় ব� কের েরেখিছেলন। সােপর দংশেন হজরত আবু 
বকর রািদআ�াহ আনহ কাতর হেয় পেড়িছেলন, তথািপ ি�য় রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িন�া 
ভে�র আশংকায় তাঁর েমাবারক িনজ েকাল হেত সরােলন  না। 
গ. ওহেদর যুে� যখন মসুলমানেদর �িত বিৃ�র নয্ায তীর বিষর্ত হি�ল তখন সাহাবীগণ তাঁেদর ি�য় রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েক বযু্হ রচনা কের েব�ন কের েরেখিছেলন। যার ফেল শ�েদর তীের েকান 
েকান সাহাবীর শরীর �ত-িব�ত হেয় িগেয়িছল।  
ঘ. েকারাইশ-দতূ ওরওয়াহ ইবেন মাসউদ ছাকাফী তাঁর মসুলমান হওয়ার পূেবর্ েহাদায়িবয়ার সি�কােল 
কুরাইশেদর িনকট েযেয় সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত সাহাবীেকরামগেণর ভি�-��ার েয িচ� 
এেঁকিছেলন তা এখােন তাঁর ভাষায় বয্� করা হল।  
ِ  ْومِ قَ  ىْ اَ  " ِ وَ  اِشىجَّ نَوَ  ىارسْ َوكِ  رَ صَ یْ قَ  ىلَ عَ  تُ فَدْ وَ  دْ لَقَ  َو�َّ ھُ بُ ْصَحااَ  ھُ مُ ظِّ یُعَ  طُّ قَ  كً لِ مَ  تُ یْ اَ ارَ مَ  �َّ    

مُ ظِّ عَ یُ  امَ  ِ  ادً مَّ حَ مُ  دٍ مَّ حَ مُ  بُ احَ صْ اَ     مْ ھُ رَ مَ أَ  ذَااِ وَ  ‘هدَ لْ َوجِ  ‘َھھَوجْ  ابِھَ  لَكَ دَ فَ  مْ ھُ نْ مِ  لً جُ رَ  فِّ كَ  ىْ فِ  تْ عَ قَ وَ  الَّ أِ  ةً مَ اخَ نَ مْ خَ نْ اِ  َو�َّ
َ ضَّ تَوَ  اذَ َوأِ  ‘َرهمْ أ اوْ رُ دَ ْبتَ أِ   رَ ظْ نَّ لا ھِ یْ لَ إِ  نَ وءدُّ حِ یُ  امَ  وَ  ‘هدَ نْ عِ  مْ ھُ اتَ وَ أصْ  اوْ ضُ فَ خَ  لَّ كَ تَ  ذَاأِ ضو ھِ ُضْوئِ وَ  ىلَ عَ  تَ وْ لُ تِ تَ قْ یَ  اوْ ادُ كَ  أ

ھُ لَ  امً یْ ظِ عْ تَ   "  
(অথর্ঃ- “েহ জািত ! আ�াহর শপথ , আিম েতামােদর দতূ িহেসেব েরােমর স�াট, ইরােনর শাহানশাহ এবং 
আিবিসিনয়ার রাজ-দরবাের িগেয়িছলাম; আ�াহর শপথ, েকান রাজা-বাদশা� �িত তাঁর �জা বা সভাসদগণেক 
এরপ ভি�-��া করেত েদিখিন েয রপ মহুা�েদর সাথীগণ মহুা�দেক কের থােক। যখন িতিন েকান কােজর 
আেদশ কের থােকন , তখন তাঁরা কার আেগ েক করেব তা িনেয় হড়াহিড় করেত থােক। যখন িতিন ওজ ু
কেরন তখন তাঁরা তাঁর অজেুত বয্বহৃত লেয় কাড়াকািড় করেত আর� কের, আর যখন িতিন কথা 
বেলন ,থাঁরা চুপ কের থােক। তাঁর স�েম তাঁরা তাঁর �িত পূণর্ দিৃ�ও করেত সাহস পায় না”।)                                                                     
�মশঃ চলেব ।                                                                                                                  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 (০৫ নং মতিবেরােধর কারণঃ)  
(০৫)“মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়”( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا أ) 
স�েকর্  অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চারিট আইনগত নাম অ� থাকা । 

সচূনাঃ েকান িকছু �হণ বা বজর্ েনর জনয্ ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ شَّرِ لأ"  ) তথা ইসলািম 
আইেন চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষা  আেছ, তা হয়ত   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "   
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) 
সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর অেনেকই জােনন না বা এই িবষেয় 
তােদর "  ِمِ لْ ع  " (ইলম)  বা �ানই নাই । ইসলািম শরীয়েতর এই চারিট (০৪িট) আইনগত 
নাম বা পিরভাষা স�েকর্ "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম 
উলামােকরামগেণর অ�তার কারেনই বতর্ মান মসুিলম সমােজ এত মতাৈনকয্ ও মতিবেরাধ বনয্ার 
নয্ায় �বািহত হে� । ইসলািম শরীয়েতর ( (ةِمیَّ الَ سْ إلا ةٌ عَ ِریْ ألشَّ "  তথা ইসলািম আইেনর চারিট 
(০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھَعنْ  تُ كِ االسَّ  ْورُ مُ ْأل ) হে� চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষা । ইসলািম শরীয়েতর 
( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ِرْیعَةٌ ألشَّ "  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার 
অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ االسَّ  رُ وْ مُ ْأل )  নােম  
চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষািট সব নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়গেলার বজর্ ন বা 
�হণ করার জনয্ ইসলািম শরীয়ত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ ألشَّ "  ) তথা ইসলািম আইন িহেসেব �েয়াগ না 
করা পযর্� বতর্ মান মসুিলম সমাজ েথেক এই মতাৈনকয্ ও িবেরাধ  দরূীভূত হেবনা । “মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  اِكتُ لسَّ ا رُ وْ مُ ْأل )  এর পিরিচত নাম হে� 
“জািয়য ও মবুাহ” । তাই, সব নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়গেলার বজর্ ন বা �হণ 
করার জনয্ “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ لسَّ ا رُ وْ مُ ْأل ) এর 
পিরিচত বা িবক� নাম “জািয়য ও মবুাহ” পিরভাষািট বয্বহার করেল ইসলািম শরীয়েতর 
( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার 
অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  ِكتُ سَّاال رُ وْ مُ ْأل )নােম চতুথর্ 
আইনগত নাম বা পিরভাষািটর বা�ব �েয়াগ হেব । ফেল, এেত কের  মসুিলম সমাজ েথেক 
ধমর্স�ক�য় সব মতাৈনকয্ ও মতিবেরাধ  দরূীভূত হেয় যােব  ।                                                                    
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � 
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলরই ইসলািম শরীয়েতর 
( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার 
অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  ْنھاعَ  تُ السَّاكِ  رُ ُموْ ْأل )  নােম  
চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষািট স�েকর্  পূণর্ �ান বা "  ِمِ لْ ع  "(ইলম) এর সােথ আমল 
থাকায় তােদর মােঝ েতমন েকান মতাৈনকয্ ও মতিবেরাধ িছল না । িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "   
(আরযাললু কুরিন)  তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) 
সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর মেধয্ যারা আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  نَّةِ لسُّ ا ْھلُ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিটর �কােশয্ অনসূারী হেবন তাঁরা অবশয্ই ইসলািম শরীয়েতর (  ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"

ةیَّ مِ الَ سْ إلا  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ ُموْ أْألُ  ) নােম চতুথর্ আইনগত নাম 
বা পিরভাষািটর উপর �ত�ূতর্ ভােব আমল করেবন ।  েসই জেনয্ই ইসলািম শরীয়েতর(  ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"

ةیَّ مِ الَ سْ إلا   তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ا ْورُ مُ أْألُ  �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ السَّ ) নােম চতুথর্ আইনগত নাম 
বা পিরভাষািটর উপর িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । ইসলািম শরীয়েতর চারিট 
(০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা  নীরব থাকা 
িবষয়িটই” ( ُ أ �ُ أ اھَعنْ  تُ اكِ السَّ  ْورُ مُ ْأل ) হে� েয মহান আ�াহ তাআ’লার সৃ� সব নতুন ব�, নতুন 
কাজ ও নতুন িবষয়গেলার বজর্ ন বা �হণ করার জনয্ ইসলািম শরীয়েতর একিট আইনগত নাম বা 
পিরভাষা তা  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ০৫িট পিব� 
হািদস শরীেফর মাধয্েম বয্াখয্া কের িনে� উে�খ করা হল ।                                                                   

�থম হািদস শরীফ                                         

 نارید بن و رمع و يماشلا لومكح وَ  نِ سَ حال بِيأَ  نُ بْ  ْلحسنُ اوَ  وَ وَ ھُ  عَ مَ تَ ِاجْ  ھُ نَّ أَ  احمزم بن كاحضال نع"  
 قالف ،رِ دْ قَ الْ  يْ فِ   ُطُھمْ غل ثرك و ُھمْ تاوَ صْ أَ  عتتففار ،فیخلا دجسم في اوعُ مَ تَ اجْ فَ  ينیماال سطاو و يكمال

 ھعلی هللا ىلص هللا ولرس لَ اقَ : لَ قَا،اءدلدرا يبأ نْ مِ  معتس ام مركخبأ اوصتنأ:   ًضارِ  مْ ھِ یْ فِ  نَ اكَ  وَ  سوطا
َ  اِنَّ " :  ملس و   نع كماھنو  اھَ وْ دُ تَ تَعْ  َال فَ  اْودً دُ حُ  مْ كُ لَ  دَّ حَ  وَ  اھَ  اھَ وْ عُ یْ ِض تُ فََال   ضَ ائِ رَ فَ   یكملع ضَ رَ تَ فا  �َّ
 َما ْولُ قُ نَ "لوھابقفا مكبر من ةً َرْحمَ    ھاوفلُ كَ تَ تَ  الف نٍ یَاسْ نِ  رَ یْ غَ  من ءٍ ایَ شْ اَ  نْ عَ  تَ كَ سَ وَ  اھ وْ كُ ھِ ْنتَ تَ  فََال  اءً یَ شْ اَ  
 سیل ھاعجرم لیھإ و ،ھامصدر هللا دنع نم ، هللا دیب ورماأل  : ملس و علیھ هللا ىلص نَایُّ نَبِ  وَ  انَبُّ رَ  الَ قَ 

 سنن في )  4148 ("))سوْ ؤُ اطَ  لِ وْ قَ بِ  اُضونَ رَ  مْ ھُ وَ  اومُ اقَ فَ  .یئةشم الو ضیوتف اھفی ادعبلا  ىإِلَ 
ينطرقادال  

 ি�তীয় হািদস শরীফ  

 يامشلا حولكم و يكلما ارنید بن و رعم و ينماالی وساط و انأ تمعاج:لاق حم،امز بن حاكضال نع"  
:  لافق ،سواط ، انغطل ثرك و تنااصوأ تعتفار تيح درقلا رناكاذتف ،یفخال دجسم في صريلبا سنحلاو
 هللا ولسر لاق : لاق ،ملس و لیھع هللا ىلص هللا ولرس نع ربیخ ءردادلا باأ تعسم ما مكربأخ نصتواأ

َ  نَّ اِ ((   : لمس و   ھعلی هللا ىلص  َال فَ  ًداوْ دُ حُ  دَّ حَ  وَ  اھَ  اْوھَ عُ ِضیْ تُ َال فَ   ضَ ائِ رَ فَ   مكلیع ضَ رَ تَ فا  �َّ
 نم ةً مَ حْ رَ    ھاتكلفو الف انٍ یَ سْ نِ  رَ َغیْ  من اءٍ یَ شْ اَ  َعنْ  تَ كَ سَ وَ  اھ وْ كُ تَھِ تَنْ  َال فَ  ءً ایَ شْ اَ    عن مھاكنو  اھَ وْ دُ ْعتَ تَ 
 الو یضفوت ھایف دابلعل یسل اھعجمر ھلیإ و ،اھصدرم هللا عند من ، هللا بید اكلھ رموألا  ھا،وفاقبل بكمر

                                        .نيابرطلل سطالوا مجمعلا في)  )8398(" ).)ةئیشم

তৃতীয় হািদস শরীফ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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َ  اِنَّ   " : ملس و ھعلی هللا ىصل هللا لورس لَ اقَ :قال ةَ بَ ْعلَ ثَ  يبِ أَ  عن")  2  ، اھَ وْ عُ یْ ِض تُ َال فَ  ضَ ئِ افَرَ  َرضَ فَ  �َّ
 رَ َغیْ  نْ مِ ) مْ كُ بِ  ةً مَ حْ رَ  ( ءٍ ایَ شْ اَ  َعنْ   لَ فَ غَ و،  اھَ وْ دُ ْعتَ تَ  َال فَ  ادً ُدوْ حُ  َحدَّ  وَ   ،َھا وْ كُ ھِ تَ نْ تَ  َال فَ  یَاءً شْ اَ   نْ عَ  ىھَ نَوَ 

نياربطلل ریلكبا جممعلا في) ) 53081( " اھَ نْ عَ  اوْ ثُ حَ تَبْ  َال فَ  انٍ یَ سْ نِ   

চতুথর্ হািদস শরীফ 

 ": ْولُ قُ یَ  ملس و ھعلی هللا لىص هللا ولرس ◌َ  تُ عْ مِ سَ  :  ْولُ یَقُ  اءدرلدا ابأ عتسم :الق اُوٍس ط نع" ) 2
َ  نَّ اِ    فال انٍ ْسیَ نِ  رَ یْ غَ  ِمنْ   ْیرٍ َكثِ  نْ عَ  َكتَ سَ و،  ،اھَ وْ دُ تَْعتَ  فََال  ادً وْ دُ حُ  دَّ حَ  وَ   ، اھَ وْ عُ یْ ِض تُ َال فَ  ائِضَ رَ فَ  َرضَ فَ  �َّ

يانربطلل طسوالا معجملا يف)  )6174 " اوھبلقاف هللاِ  نم ةً مَ حْ رَ  ھافولتك  

তুথর্ হািদস শরীফ 

 ،وَ  ةٍ ضَ یْ رِ فَ  يْ فِ  ةٌ نَّ سُ  : انِ تَ نَّ سُ  ةُ نَّ سُّ لاَ : "  سلم و ھیعل هللا ىلص هللا لرسو لَ اقَ :الق ةَ رَ َریْ ھُ  يبِ أَ  عن )3( 
 ةُ سُّ لأَ  ، ةٌ لَ َضالَ  اُكھَ رْ تَ وَ  ، يدً ھُ  اھَ ذُ أَخْ  ، هللاِ  ابِ تَ كِ  يفِ  اھَ لُ صْ أَ  ةِ ضّ یْ رِ فَ الْ  يفِ  يالَّتِ  ةُ لسُّ أَ ، ةٍ ضَ یْ رِ فَ  رِ َغیْ  يْ فِ  ةٌ ُسنَّ 

 یركبال جممعال يف ) )587("  . ةٍ ئَ یْ طِ بِخَ  ْیسَ لَ  َھاكُ رْ تَ وَ  ، َلةٌ یْ ِض فَ  ْخذَُھاأَ  ، هللاِ  بِ اتَ كِ  فِي َھالُ صْ أَ  سَ یْ لَ  يتِ لَّ ا
)عشر ىحادال ءزجلا(يانربلطل        

উপেরা� চারখানা হািদস শরীেফর বয্াখয্াই পযর্ায়�েম িনে� িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হেব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

 “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ)     
এর সং�াঃ  

“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  ھانْ عَ  تُ سَّاكِ لا رُ وْ مُ ْأل )এর সং�া স�েকর্  
�ারি�ক কথাঃ                                                                                                                 
মসুিলম মানুষ �াধীন নেহ বরং েস পরাধীন । তােক মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত সিুনিদর্� 
আইন-কাননু েমেন চলেত হয়, আইন-কাননু েমেন কথা বলেত হয়, আইন-কানুন েমেন িস�া� ও 
ফতওয়া িদেত হয় । েস লাগামহীনভােব যখন যা মেন চায় তা বলেত পাের না ও করেত পাের 
না ।  

তাই, এ পরাধীন মুসিলম মানুষিটর জনয্ এ পৃিথবীেত তােক েকান িকছু �হণ (পালন করেত) ও 
বজর্ ন করেত( েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত েমাট ৪িট  আইনগত 
নাম রেয়েছ। ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত এই ৪িট  আইনগত নােমর আওতার িভতের েথেকই তার 
মসুিলম জীবন পিরচালনা করেত হেব । অনয্থায় মসুিলম মানষুিট মসুিলম থাকেত পারেব না । 
বরং েস পথ�� হেয় যােব । তাই, সিঠকভােব ইসলািম জীবন পিরচালনা করার জনয্ �েতয্কিট 
মসুিলম মানুষেক ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত ৪িট  
আইনগত নাম পণূর্ভােব অবিহত হেত হেব । ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত েমাট ৪িট  আইনগত 
নােমর পিরভাষা হে� যথা�েম-                                                                                                                                                   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(১) �থম আইনগত নাম “ফরজ”                                                                                                                      
(২) ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম”                                                                                                                
(৩) তৃতীয় আইনগত নাম “ফরজ িবষয় ও হারাম িবষেয়র সীমা”                                                                                     
(৪) চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়”                                 
( ُ أ أ�ُ  اْنھعَ  تُ كِ السَّ ا رُ وْ مُ ْأل ) (পিরিচিত নাম “ জািয়য ও মবুাহ”) ।                                 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম িবেশষকের িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ ইসলািম 
শরীয়েতর �ীকৃত এই ৪িট  আইনগত নাম স�েকর্  অ� থাকায় মুসিলম সমােজ ফাসাদ ও অশাি�র 
বনয্া �বািহত হে� । এ অশাি� ও ফাসাদ েথেক বাঁচেত হেল মসুিলম মানষুেক িবেশষকের মসুিলম 
উলামােকরামগণেক ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত এই ৪িট  আইনগত নাম স�েকর্  পণূর্ভােব জানেত হেব, 
অবিহত হেত হেব ও মানেত হেব । কারণ, েকান িকছু �হণ করেত (পালন করেত) ও বজর্ ন 
করেত (েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) েকান না েকান একিট  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত বয্বহােরর 
মাধয্েমই বা�বায়ন করেত হয় । পিব� েকারআেন উে�িখত মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা) বা�বায়েনর 
জনয্ও পিব� েকারআেন   ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত রেয়েছ ।                                                                                            
িক�  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 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 েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন 
িবষয়গেলােক বা�বায়েনর জনয্  ٌأُ صُ وْ ل বা মলূনীিত পিব� েকারআেন েনই । তাই, “পিব� কুরআন 
ও হািদস শরীেফ  উে�িখত িবষয় এবং পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত িবষয়” দিুট 
�হণ করেত (পালন করেত) ও বজর্ ন করেত (েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত)  ُلٌ وْ صُ أ  বা 
মূলনীিত থাকা খবুই �েয়াজন । অনয্থায় মুসিলম মানুষ িব�ত অব�ায় পেড় যােব । মসুিলম 
মানষু যােত  িব�ত অব�ায় না পেড় েসই জনয্ই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তাঁর হািদস শরীেফ উভয়িটর জনয্ পৃথক পৃথক দিুট  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত িদেয় েগেছন । উ�  ُلٌ وْ صُ أ  
বা মূলনীিত অনূসরন বা অবল�ন করেল “পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ  উে�িখত িবষয় এবং 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত িবষয়” দিুট �হণ করেত (পালন করেত) ও বজর্ ন 
করেত (েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) মসুিলম মানুষ েকান সমসয্ায় পড়েব না । উ�  ُلٌ وْ صُ أ  
বা মূলনীিত স�েকর্  �দত্ত হািদস শরীফগেলা িনে� েদয়া হল । এ অধয্ােয়র  হািদস শরীফগেলার 
মেধয্ চতুথর্ হািদস শরীফখানা হে� অতয্� গর�পণূর্  ।                                                                                                               
চতুথর্ হািদস শরীফখানা হে� এই--                                                                 

 وَ ، َضةٍ یْ رِ فَ  يْ فِ  ةٌ ُسنَّ  : نِ اتَ نَّ سُ  ةُ نَّ سُّ لاَ  : " لمس و ھیلع هللا ىصل هللا ولسر الَ قَ :قال ةَ رَ یْ رَ ھُ  يأَبِ  عن )3( 
 ةُ سُّ أَل ، ةٌ لَ َضالَ  اھَ ْركُ تَ وَ  ، يدً ھُ  اھَ ذُ خْ أَ  ، هللاِ  ابِ تَ كِ  يفِ  اھَ لُ صْ أَ  ةِ ضّ یْ رِ فَ لْ ا فِي يتِ لَّ ا ةُ سُّ ل،أَ  ْیَضةٍ رِ فَ  رِ َغیْ  فِيْ  ةٌ نَّ سُ 
 ربیكال جملمعا يف)  )785(. "  ةٍ ئَ یْ َخطِ بِ  سَ لَیْ  َھاكُ رْ تَ وَ  ، ةٌ لَ یْ ِض فَ  َھاذُ خْ أَ  ، هللاِ  ابِ تَ كِ  يفِ  اھَ ْصلُ أَ  سَ یْ لَ  يتِ الَّ 

)رعش ادىحال زءلجا(برانيطلل  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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অথর্ঃ- হযরত আবু হরায় (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,  রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “   ةٌ نّ سُ  তথা িনয়ম দইু �কার : ফরজ িবষেয় (স�ুাহ)  ةٌ ُسنّ  
(সু�াহ) তথা িনয়ম এবং গায়ের ফরজ বা ফরজিবহীন িবষেয়  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম । 
ফরজ িবষেয়  ّةٌ ُسن  (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� “ ةٌ لَ َضالَ   ” তথা  পথ��তা। ফরজিবহীন িবষেয়  ُةٌ نّ س  (সু�াহ) তথা িনয়েমর 

لٌ ُصوْ 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’ুজামলু কািবর,তাবারানী, ১১ তম খ�, হািদস 
শরীফ নং-৭৮৫ ।                                                                                                                             
উপেরাি�ত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক একথা �মািণত হল েয,  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 وْ صُ أ  বা মলূনীিত অনসূরন করেত হেব 
। আর ফরজিবহীন িবষয়গেলােক অথর্য্াৎ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মসুিলম সমােজ �চিলত িবদয্মান  ঐি�ক িবষয়গেলা 
তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 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 সব নতুন িবষয় বা�বায়েনর জনয্ আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন 
েকান  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত না থকায় িবনা  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিতেতই ভাল-ম� িবচার-িবে�ষণ ছাড়াই 
অবােধ ঐি�কভােব েকউ বা�বায়ন করেব , বা�বায়ন করেল কলয্াণ পােব, েকউ মেন না চাইেল 
বা�বায়ন না করেব, বা�বায়ন না করেল কলয্াণ েথেক বি�ত হেব িক� অপরাধ বা পাপ হেব না 
। উপেরাি�ত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক আেরা �মািণত হল েয, ফরজিবহীন িবষয়গেলা হে� 
ইসলািম শরীয়েতর ( ةِمیَّ الَ إلسْ ا عَةٌ یْ رِ ألشَّ "  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা 
পিরভাষার অ�গর্ত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
( ُ أ �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) এর অ�ভূর্ � িবষয় ।                       

অতএব, উপের বিণর্ত আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �দত্ত �বিতর্ ত    َّةٌ ُسن  
(স�ুাহ) তথা িনয়ম িবেরাধী মসুিলম নামধারী সাধারণ মসুিলম ও মসিলম উলামাগণ হে�ন    

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলামা । এরা েয শধ ুউপের বিণর্ত 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �দত্ত �বিতর্ ত    ُةٌ نَّ س (স�ুাহ) তথা িনয়ম িবেরাধী 
তা নেহ । বরং এরা হে� আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত 
�েবেশর সুসংবাদ�া�  "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ),তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর  তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত ,   ِادُ ھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ  (আসসু�াহ) তথা 
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদরও িবেরাধী সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও 
সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামা ।কারণ, তারা  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা) বা�বায়েনর দািয়� পালেনর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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পিরবেতর্  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়গেলা তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 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 দািয়� বিহভূর্ ত সব নতুন িবষয় িনেয় 
অযথা িচ�া-ভাবনায় তােদর জীবেনর মলূয্বান সময় ন� কের থােকন ।                                                                                                                

আমােদরেক জানেত হেব েয, উপের বিণর্ত �থম িতনিট আইনগত নােমর (১.�থম আইনগত নাম 
“ফরজ” ২. ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম” ৩. তৃতীয় আইনগত নাম “ফরজ িবষয় ও হারাম 
িবষেয়র সীমা”র) আওতাধীন িবষয়, বয্াপার ,কাজ-কমর্ ও ব�গেলা হে� সিুনিদর্� । আর  
ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( أ�ُ  اھنْ عَ  اِكتُ سَّ لا ُمْورُ أْألُ  ) এর আওতাধীন িবষয়, বয্াপার ,কাজ-কমর্ ও ব�গেলা হে� 
অিনিদর্� ও সীমাহীন এবং এগেলা পযর্ায়�েম মহান আ�াহর ই�ায় িকয়ামত অবিধ �কািশত হেত 
থাকেব ।                                                                                                           
এখােন আিম  এখন ইসলািম শরীয়েতর ( ةِمیَّ الَ إلسْ ا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত েমাট 
৪িট  আইনগত নােমর মেধয্ চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) িনেয় উপেরাি�িখত িতনিট হািদস শরীেফর আেলােক আেলাচনা ও 
িব�ািরত বয্াখয্া �দান করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ ُموْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا أ)     এর 
সং�াঃ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত 73

77 (Footnote)  আইন বিহভূর্ ত, 78 (Footnote) 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� অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত 
 [তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীেত ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহ(আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
অি��শীল, �কাশমান এবং  মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম 
�কািশতবয্ 79 (Footnote)  িনে� (Footnoot) ফুটেনােটর উদাহরনগেলােত বিণর্ত ব� , কাজ ও 

                                                 
77 (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 ।  
78 (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 ।                                            

79 (Footnote) (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َوَ یَ خْ لُ قُ  مَ االَ تَ عْ لَ مُ وْ ن " (অথর্ঃ- ” এবং 
িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছুরা নহল , আয়াত নং -৮) সকল 
নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক মহান আ�াহ তাআ’লা ”ফরজ-হারাম” েঘাষণা না 
িদেয় বরং চুপ বা নীরব থাকায় তাঁর চুপ বা নীরব থাকা েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়েক েযমন---  
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িষয়গেলার মত বা অনূরপ েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়গেলােক “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়”বেল । ইসলািম শরীয়েতর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা 
পিরভাষার অ�গর্ত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ ال ْورُ مُ ْأل )অ�ভূর্ � েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  “ফরজ 
না হারাম” এরপ েয েকান �� করাই ইসলািম শরীয়েত হারাম বা িনিষ�। েযখােন েয েকান 
নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  ”ফরজ না হারাম” এরপ েয েকান ��কারীই মহা 
পাপী বা মহা অপরাধী িহেসেব গণয্ েসখােন ফরজ বা হারাম ম�বয্কারী আেরা অিধক মহা পাপী 
বা মহা অপরাধী িহেসেব গণয্ হেব । অতএব, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েয সব 
িবষেয় ফরজ-হারাম বলা তয্াগ কেরেছন তাঁর উ�তেকও ঐসব িবষেয় ফরজ-হারাম বলা েছেড় িদেত হেব । 
তেবই মিু� ।  েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ কেঠারভােব 
 বেলেছন—                                                                                          
�থম হািদস শরীফঃ  

 
َ سَ  نْ مَ  امً رْ جُ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا ىفِ  نَ یْ مِ لِ ْلُمسْ ا مَ ظَ عْ أَ  نَّ إِ  " مْ حَ یُ  مْ لَ  ئٍ ىْ شَ  نْ عَ  لَ  أ  لِ جْ أَ  نْ مِ  مْ ھِ یْ لَ عَ  مَ ُحرِّ فَ  نَ ِمیْ لِ سْ مُ لْ ا ىلَ عَ  رَّ

                                                                                                                                   
[খ] গেৃহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প ইতয্ািদ  
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক ইতয্ািদ ।  
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত রকমারী 
েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত, ৪.আধুিনক িশ�া দান প�িত 
৬. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৭. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন 

করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন করা ইতয্ািদ।  
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মতুৃয্র পর 
চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ 
অনু�ান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ 
দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-
মতামত েদায়া মুনাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ইতয্ািদ 
এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন অনু�ান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান 
মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল 
নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা 

অনয্েদরেক খাওয়ােনােক “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ ال رُ وْ مُ ْأل ) বেল।     
ইসলািম শরীয়েতর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষা 
“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْألُ أ ) এর পিরিচত নাম বা পিরভাষা 

হে� “ জািয়য ও মুবাহ” । অতএব, “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ  اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل
�ُ أ )এর অ�ভূর্ �  সব নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়গেলার বজর্ ন বা �হন  স�েকর্   “ফরজ না হারাম” 

এরপ জানার জনয্ েয েকান �� েয েকহ করেলই েস হে� মুসলমানেদর মেধয্ সবেচেয় মহা পাপী বা মহা 

অপরাধী ।                                                                                                                                                  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ھتِ أَلَ سْ مَ   
অথর্ঃ “িন�য় মসুলমানেদর মেধয্ েস সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী েয মসুলমনেদর উপর 
হারাম করা হয়িন এমন েকান িবষেয় �� কের । অতপর তার �ে�র কারেণ তা তােদর উপর 
হারাম করা হেয়েছ”,মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৩৫৮, সামানয্ পিরবতর্ ন সহ বখুারী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৭২৮৯ )।  
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 وَ  ِھمْ لِ اؤسُ بِ  مْ كُ لِ بْ قَ  نْ مِ  ْینَ ذِ لَّ ا كَ َھلَ  امَ نَّ إِ فَ   ؛ مكُ تُ كْ رَ تَ  امَ  ينِ وْ رُ ذَ  : لمس و ھیعل هللا ىلص هللا لوسر لَ قَا
ُ یْ َنھَ  ذَاإِ  وَ  ، مْ ھِ ءِ ایَ ْنبِ أَ  ىلَ عَ   مْ ھِ فِ الَ تِ خْ اِ  "  مْ تُ عْ طَ تَ سْ ا امَ  ْنھُ مِ  اوتُ فَأْ  رِ مْ بِاْألَ  مْ كُ تُ أََمرْ  َذاإِ وَ  ، هُ وبُ نِ تَ اجْ فَ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  مْ كُ تُت

ـ يقِ ھَ یْ بَ الْ  ، ىرَ بْ كُ لْ ا ننلسا في )3281(       

অথর্ঃ-রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম েযই িবষয় তয্াগ কেরিছ(েযই 
িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা তয্াগ কেরিছ ) েতামরাও েসই িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা েদওয়া 
েছেড় দাও ।েকননা, িন�য়ই েতামােদর পেূবর্ যারা িছল তারা তােদর নবীেদরেক �� কের ও 
তােদর সােথ িভ� মত েপাষণ  কের/মতাৈনকয্ কের �ংস হেয় েগেছ । আর আিম েকান িবষয় 
েথেক েতামােদরেক বারণ করেল তা তয্াগ কর,আর আিম েকান  িবষেয় আেদশ করেল সাধয্ানযূায়ী 
কর । সনুানলু কুবরা, বাইহািক শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮২৩ ।                                                                                                                                                                                             

ওআরাছাতুল আি�য়ার গণাবলী অজর্ ন করেত হেল আিলম-উলামাগেণর উপর অবশয্ই উপের বিণর্ত 
হািদস শরীফ েমাতােবক আমল করা ফরজ । এর বয্তয্য় ঘটেল ওআরাছাতুল আি�য়ার পদবী 
িববিজর্ ত হেব ও িবল�ু ঘটেব । 

উপের আিম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أ�ُ  ھاَعنْ  اِكتُ سَّ لا رُ وْ مُ أْألُ  )      
এর শধ ু সং�াই বণর্না কেরিছ। এখন আিম এর িব�ািরত বয্াখয্া �দান করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা ইসলািম শরীয়েত (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلْسالَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেন “আইনগত নাম এর 
 সংখয্াঃ 
ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত আইনগত নােমর সংখয্া েমাট ৪িট (চারিট)। েযমন যথা�েম-      
(১) �থম আইনগত নাম “ফরজ”                                         
(২) ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম”                                             
(৩) তৃতীয় আইনগত নাম “ফরজ িবষয় ও হারাম িবষেয়র সীমা”                    
(৪) চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা  িবষয়”। 
মহান আ�াহ তাআ’লার সৃ� অসংখয্ ও অগিণত ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয়গেলার জািতগত নাম 
অসংখয্ হওয়া সে�ও ইসলািম শরীয়েত িক� উ� ব�, কাজ, বয্াপার এবং িবষয়গেলা �হেণর বা 
বজর্ েনর জনয্ আইনগত নাম ও বয্বহািরক অব�া সীিমত।  
ইসলািম শরীয়েত (ألشَّ ِریْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেন “আইনগত নাম ও জািতগত নাম” 
এর সং�াঃ  
মহান আ�াহ তাআ’লার সৃ� অসংখয্ ও অগিণত ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয়গিলর অসংখয্ নাম 
আেছ। এ নামগেলা হে� ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয়গেলার ”পিরিচিত তথা জািতগত নাম” বেল। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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উ� অসংখয্ ও অগিণত ব�,কাজ ,বয্াপার ও িবষয়গেলার মধয্ হেত মানুেষর নাগােলর ও সােধয্র 
অ�ভূর্ � েভাগ ও বয্াবহার উপেযাগী েয েকান িকছুেক �হেণর অথবা বজর্ েনর জনয্ ইসলািম শরীয়ত 
েয নাম �েয়াগ কের উহােকই “আইনগত নাম” বেল ।                                                                                                                              
ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ ْیعَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّة" ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চারিট (০৪িট) “আইনগত 
নাম ” এর উৎসঃ 

” দারকুতনী ” নােম হািদস শরীেফর একিট িকতাব বা �ে� বিণর্ত একিট হািদস শরীফ  ও 
ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীেফর দিুট হািদস শরীফ এবং ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী শরীেফর 
একিট হািদস শরীফ  হে� ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চারিট (০৪িট) “আইনগত নাম” এর উৎস। 
হািদস শরীফগেলা বয্াখয্াসহ পযর্ায়�েম িনে� উে�খ করা হল ।                       

                                                                              

�থম হািদস শরীফ 

 ناردی بن و رعم و يماالش كحولم وَ  َسنِ حال يبِ أَ  نُ بْ  سنُ حلْ اوَ  ُھوَ  عَ مَ تَ اِجْ  ھُ نَّ أَ  محمزا بن حاكالض نع"  
 لقاف ِر،دْ ْلقَ ا يْ فِ   مْ ھُ غطُ ل ثرك و مْ ھُ اتوَ صْ أَ  تتفعراف ،فخیال دجسم يف اوعُ مَ تَ جْ َفا يانالیم ساوط و كيالم
 لیھع هللا ىصل هللا لوسر قَالَ : لَ اء،قَارددلا يبأ نْ مِ  تسمع ما مكربأخ واتصنأ:   اضً رِ  مْ ھِ یْ فِ  انَ كَ  وَ  سوطا
َ  نَّ اِ "  : سلم و   نع مھاكنو  اھَ وْ دُ تَ عْ تَ  َال فَ  ادً ُدوْ حُ  مْ كُ لَ  دَّ حَ  وَ  اھَ  اھَ وْ ْیعُ ِض تُ َال فَ   ضَ ائِ رَ فَ   یكمعل ضَ رَ تَ فا  �َّ
 امَ  قُْولُ نَ" ھاوبلفاق مبكر نم ةً مَ َرحْ    اوھفتََكلُ تَ  الف نٍ یَاِنسْ  رَ یْ غَ  نم ءٍ یَاشْ اَ  َعنْ  تَ كَ سَ وَ  اھ وْ كُ ھِ ْنتَ تَ  َال فَ  یَاءً شْ اَ  
 سیل اعھرجم ھیإل و ،اھَ رُ دَ صْ مَ  هللا دنع من ، هللا یدب ورمألا :  ملس و یھلع هللا لىص انَیُّ بِ نَ وَ  انَبُّ رَ  لَ قَا
 ننس في)   4184 ("))سُؤوْ َطا لِ وْ قَ بِ  ونَ ضُ ارَ  مْ ھُ وَ  وامُ اقَ فَ  .یئةشم وال یضوفت اھفی دباالع  ىلَ إِ 

يالدارقطن  

অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন  মযুািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: িতিন এবং হাসান িবন আিব হাসান, 
মকহল শামী, আমর িবন িদনার ম�ী ও তাউস ইয়ামানী (রািদআ�াহ আনহম) মসিজেদ খাইেফ 
একি�ত হেলন,অত:পর তাঁেদর আওয়াজ উ� হেয়িগেয়িছল কদর বা ভাগয্িলিপ িনেয় আেলাচনা 
করেত িগেয় তাঁেদর অনথর্ক কথাবাতর্ া েবশী হেয়িগেয়িছল, তাঁেদর মােঝ স�ি� িবদয্মান অব�ায় 
তাউস বলেলন, েতামরা চুপ কর ,   আিম  রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব 
দারদা রািদআ�াহ আনহ কতৃক আনীত সংবাদ স�েকর্  বলিছ, রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেরেছন : “ িনষ্চয়ই  আ�াহ (তাআ’লা)  েতামােদর উপর ফরজসমহূেকই 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 চুপ বা নীরব রেয় েগেছন, এগেলােক আইেন পিরণত করেত দািয়� 
িনওনা (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) । আমরা বলিছ আমােদর রব বা �ভূ এবং 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা যা বেলেছন আমরা তা বলিছ । (মেন েরখ)  
সম� িবষয়ই আ�াহর হােত, এ গেলার উৎস আ�াহ হেত, এ গেলার �তয্াবতর্ ন�ল তারই (আ�াহ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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তআ’লারই) িনকট, এ িবষেয় বা�ার �মতা ও ই�া েনই। সনুানুদ দারকুতনী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৪৮১৪ । 

 ি�তীয় হািদস শরীফ  

 يمشاال لوحمك و يلمكا راندی بن و رمع و ينامیلا اوسط و ناأ تجمعا:الق م،حامز نب اكلضحا عن"  
 : لاقف س،طاو ، طناغل رثك و انتاأصو عتفترا يحت درقلا رناكافتذ ،یفخلا دجمس يف صريلبا نسالحو
 هللا لرسو قال:  الق ،مسل و ھیلع هللا ىصل هللا لورس عن بریخ ءاردلدا ابأ تسمع ما مركبأخ توانصأ

َ  نَّ اِ  ((  : لمس و   یھلع هللا ىلص  َال فَ  ادً وْ ُحدُ  دَّ حَ  وَ  َھا اْوھَ عُ یْ ِض تُ َال فَ   ضَ ئِ ارَ فَ   ملیكع ضَ رَ تَ فا  �َّ
 من ةً مَ حْ رَ    اھوفلكت الف انٍ یَ سْ نِ  رَ َغیْ  نم اءٍ یَ شْ اَ  نْ عَ  تَ َوَسكَ  اھ ِھُكوْ تَ نْ تَ  َال فَ  اءً ْشیَ اَ    نع كمنھاو  َھاوْ دُ تَ عْ تَ 

 وال یضفوت اھفی دباعلل سلی اعھجمر لیھإ و ،ھاصدرم هللا دعن نم ، هللا دبی اھكل ورماأل  ا،ھوبلقاف كمرب
  .يناطبرلل طسواال مجمعلا يف)  )8938(" )).ةئیمش

                                                                                  

অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন  মযুািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাইস 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 করতৃক আনীত সংবাদ স�েকর্  বলিছ, 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেরেছন : “ ি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 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 । 

তৃতীয় হািদস শরীফ 

َ  نَّ اِ : "   مسل و علیھ هللا ىلص هللا لرسو لَ اقَ :لقا ةَ بَ ْعلَ ثَ  يبِ أَ  نع"    ، اھَ وْ ْیعُ تُِض َال فَ  ئِضَ افَرَ  ضَ فَرَ  �َّ
 رَ یْ غَ  نْ مِ  )مْ كُ بِ  ةً مَ حْ رَ  ( اءٍ یَ شْ اَ  نْ عَ   لَ فَ غَ و،  اھَ وْ دُ تَ عْ تَ  َال فَ  ادً وْ دُ حُ  دَّ حَ  وَ   ،اھَ  وْ كُ ھِ تَ نْ تَ  فََال  ءً ایَ اَشْ   َعنْ  ىھَ نَوَ 

نيرابطلل ریكبلا لمعجما يف) ) 50381("  اْنھَ عَ  ْواثُ حَ بْ تَ  َال فَ  انٍ یَ سْ نِ   

 (অথর্ঃ-হযরত সা’লাবা েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন, রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন : “িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা িবষয় ফরজ কেরেছন েতামরা েসগেলা ন� কেরা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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না,কতগেলা িবষয় হারাম কেরেছন েতামরা েসগেলার অবমাননা কেরানা, কতগেলা সীমা িনধর্ারন 
কেরেছন েতামরা েস গেলার অিত�ম কেরা না এবং ভুিলয়া যাওয়ার কারেন নেহ (েজেনই) বরং 
েতামােদর �িত অন�ূহ বশতঃ িতিন (অ�াহ তাআ’লা) অেনক িবষয়ই উেপ�া কেরেছন (ফরজ 
বা হারাম বলা েথেক িরত রেয়েছন) । েতামরা েস িবষেয় অনসু�ান কেরা না। (অথর্াৎ আ�াহ 
তাআলা তাঁর চুপ বা নীরব থাকার িবষয়সমূহেক েকন �� কের ফরজ বা হারাম বেলন িন) 
এরপ ঘাটা-ঘািট বা তকর্  িবতকর্  কেরা না”,  আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-১৮০৩৫ ।                                                                                    

ল�য্ণীয় েয, এ অধয্ােয় বিণর্ত চতুথর্ হািদস শরীফ খানার অথর্ ও বয্াখয্া আেরা পেূবর্ 
িব�ািরতভােব েদওয়া হেয় েগেছ । 

উপের বিণর্ত �থম,ি�তীয় ও তৃতীয় হািদস শরীফগেলার শ�াবলীর মেধয্ যৎসামানয্ পাথর্কয্ 
থাকেলও অথর্ ও ভাব িক� এক ও অিভ� ।এ িতনখানা হািদস শরীেফর বয্াখয্া িনে� 
িব�ািরতভােব করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                                                 

তেব তৃতীয় হািদস শরীেফর বাকয্বলীর েচেয় �থম ও ি�তীয় হািদস শরীফ�েয় িনে�র বাকয্াংশটুকু 
অিতির� আেছ------------------------------------------------------ 

".ةٌ یئَ شْ مَ  الَ وَ  ضٌ یْ وِ فْ تَ  اھَ یْ فِ  دِ ابَ عِ لْ لِ  سَ یْ لَ  اھَ عُ جَ رْ مَ  ھِ یْ لَ إِ  وَ  ا،ھَ رُ دَ صْ مَ  هللاِ  دِ نْ عِ  نْ مِ  ، هللاِ  دِ یَ بِ  اھَ لُّ كُ  رُ وْ مُ ْأل اَ "       
অথর্ঃ-(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, সনুানুদ দারকুতনী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৪৮১৪।                                                                                                      
�থম ও ি�তীয় হািদস শরীফ�েয়র উপেরাি�িখত অিতির� বাকয্াংশটুকু েথেক জানা েগল েয, সম� 
িকছুই  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-মতামত আ�াহ তাআ’লার িদেকই 
িফের যােব । অতএব , পিব� েকারআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত  ফরজ-হারাম-সীমার 
বািহের মানষু বা েয েকান মাখলুক যা িকছু ঘটােব, করেব তা সবই আ�াহ তাআ’লাই ে��ায়  
মসুিলম মানেুষর কলয্াণ ও ম�েলর জনয্ 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 নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক 
কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: সেূযাগ িদেয়েছন মেমর্ মুসিলম মানুষেক েচােখ আ�লু িদেয় 
েদখাইয়ােছন ।                                                                                       

এই সহজলভয্ সেূযাগিট  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) িনকৃ� মসুিলম মানষু অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা বশত: 
হাত ছাড়া কের িদে� । এই সেূযাগিট েয কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও েবাকা । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আর এতদসে�ও েয বয্াি� “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ  ِكتُ السَّ ا رُ ُموْ ْأل
أ�ُ  ھانْ عَ  ) স�িলত পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত  রায়-মতামত ও ফতওয়া িদেব ও কথা 

বলেব েস মসুিলম থাকেব না । েস বয্াি� হে�   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা 
“ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ 
মুসিলম ও  সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামা।                                                                                                               
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক জানা েগল েয,পেূবর্াি�িখত ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ ِریْ لشَّ أ"  
) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চারিট আইনগত নােমর মেধয্ িতনিট আইনগত নাম-“ফরজ, 
হারাম ও সীমা” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িবষেয়র সমাধান েদয়ার জনয্ অথবা 
আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পণূর্ “উসলু বা মূলনীিত” । আর ইসলািম 
শরীয়েতর ( ةِمیَّ الَ إلسْ ا عَةٌ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) হে� মহান আ�াহ 
তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক 
িবষয়গেলার তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 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 সব নতুন নতুন িবষেয়র সমাধান েদয়ার জনয্ অথবা 
আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পণূর্ “উসলু বা মলূনীিত ” ।                      
ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ ْسالَ اإل ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম ” 
মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ سَّاكِ لا ْورُ مُ ْأل ) এর পৃ�েপাষকমলূক  
একিট হািদস শরীফ রেয়েছ । হািদস শরীফখানা িনে� বিণর্ত  হল । ইসলািম শরীয়েতর (  ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"

ةیَّ مِ ْسالَ اإل  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম ” মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ سَّاكِ لا ْورُ مُ ْأل ) স�িলত হািদস শরীফখানা িনে� বিণর্ত 
পৃ�েপাষকমূলক হািদস শরীফখানার সােথ িমিলেয় পড়েল, অধয্য়ন করেল েদখেবন উভয় হািদস 
শরীেফর শ�াবলীর মেধয্ শাি�ক পাথর্কয্ থাকেলও উভয় হািদস শরীেফর অথর্ ও ভাব এবং মমর্ 
িক� এক ও অিভ� । 

 وَ ، ةٍ ضَ یْ رِ فَ  يْ فِ  ةٌ ُسنَّ :  نِ اتَ ُسنَّ  ةُ نَّ لسُّ اَ " :  ملس و ھعلی هللا ىصل هللا لسور الَ قَ :الق ةَ رَ یْ رَ ھُ  بِيأَ  نع )3( 
 ةُ سُّ لأَ  ، ةٌ لَ الَ ضَ  اُكھَ تَرْ وَ  ، يدً ھُ  اذُھَ خْ أَ  ، هللاِ  بِ اتَ كِ  يفِ  اھَ لُ صْ أَ  ةِ ضّ یْ رِ فَ لْ ا يفِ  يتِ الَّ  ةُ سُّ لأَ ، ةٍ ضَ یْ رِ فَ  رِ یْ غَ  يْ فِ  ةٌ نَّ سُ 
 ریكبلا جممعلا يف ) )587( " . ةٍ ئَ یْ طِ بِخَ  سَ لَیْ  اھَ كُ رْ تَ وَ  ، ةٌ لَ یْ ِض فَ  اھَ ذُ خْ أَ  ، هللاِ  بِ اِكتَ  يفِ  اھَ لُ صْ أَ  سَ یْ لَ  يتِ لَّ ا

)رعش ىداحال ءزجلا(يرانبللط  

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়-মতামতরা (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,  রাসলু 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “  ُةنّ س (স�ুাহ) তথা িনয়ম দইু �কার : ফরজ িবষেয় 

 তথা িনয়ম (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ  তথা িনয়ম এবং গায়ের ফরজ বা ফরজিবহীন িবষেয় (সু�াহ)  ةٌ نّ سُ 
। ফরজ িবষেয় স�ুাহর মলূনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন আেছ । এ ফরজগেলা �হণ করা 
হে� “ يدً ھُ   ” িহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ ফরজগেলা তয্াগ করা হে� “ ةٌ لَ الَ ضَ   ” তথা  
পথ��তা। ফরজিবহীন িবষেয় স�ুাহর মলূনীিত আ�াহ িকতাব তথা কুরআেন েনই । ফরজিবহীন 
িবষয়গেলা>>(( মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত76

80(Footnote)  আইন বিহভূর্ ত, 81(Footnote) 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�ী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 িবষয়গেলা 
(েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َوَ یَ خْ لُ قُ  مَ االَ تَعْ لَ مُ وْ ن " (অথর্ঃ - ” এবং 
িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, সরুা নহল, আয়াত নং 
-৮))<< (ভাল-ম� িবচার-িবে�ষণ ছাড়াই (েকান মলূনীিত ছাড়াই)  অবােধ �হণ করা উত্তম 
আর ফরজিবহীন িবষয়গেলা তয্াগ করােত বা েছেড় েদয়ােত েকান পাপ েনই” ।  আল-ম’ুজামলু 
কািবর,তাবারানী, ১১ তম খ�, হািদস শরীফ নং-৭৮৫ ।                                                                                                                                    
চারিট উসুল বা মূলনীিতগেলার পযর্ায়�িমক ধারাবািহক বণর্না িনে� েদয়া  হল। 
(*১) �থম আইনগত নাম “ফরজ” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত আেদশসমহূেক 
আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মূলনীিত”। উপেরা� হািদস 
শরীেফর �থম অংেশ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ- 
اھَ وْ عُ یْ ِض تُ َال فَ  ضَ ائِ رَ فَ   ضَ رَ فَ  �َّ  نَّ إِ  " "   
(অথর্ঃ” িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা িবষয় ফরজ কেরেছন েতামরা েসগেলা ন� কেরা 
না”)। উ� হািদস শরীেফ বিণর্ত “কতগেলা িবষয় ফরজ কেরেছন” বাকয্িট আেছ। এর অথর্ হল 
দিুনয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা অসংখয্ ও অগিণত ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয় সৃি� কেরেছন । 
এর সবগেলার বয্বহার, �হণ িক� মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ার উপর ফরজ কেরন িন। 
বরং ত�েধয্ গিটকতক িবষয় বয্বহার, �হণ, বা�বায়ন,পালন,কাযর্কর ও স�াদন করা মহান 
আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ার উপর ফরজ কেরেছন। েযমন-নামাজ পড়া, েরাজা রাখা, হ� করা, 
যাকাত েদয়া, �ান অজর্ ন করা ও �েয়াজন পিরমান জীিবকা অজর্ ন করা ইতয্ািদ। 

(**২) ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত 
িনেষধসমূহেক আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসলু বা মলূনীিত” । 
উপেরা� হািদস শরীেফর ি�তীয় অংেশ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছনঃ----------------------------------------------------- 

"اھَ  وْ كُ تَھِ نْ تَ  َال فَ   ءً اْشیَ اَ  َعنْ  ىھَ نَوَ  "    (অথর্ঃ-”িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা িবষয় িনেষধ 
কেরেছন েতামরা েসগেলা অবমাননা কেরা না”)। উ� হািদস শরীেফ বিণর্ত “কতগেলা িবষয় 

                                                 
80(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 ।  
81(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 নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  السَ اكِ تُ  عَ نْ ھَ ا أ)এর বণর্না �স� প�ৃা নং-২৫৯ এ েদখুন ।   
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িনেষধ কেরেছন” বাকয্িট আেছ। এর অথর্ হল দিুনয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা অসংখয্ ও অগিণত 
ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয় সৃি� কেরেছন । এর সবগেলার বয্বহার, �হণ িক� মহান আ�াহ 
তাআ’লা তাঁর বা�ার উপর হারাম বা িনেষধ কেরন িন। বরং ত�েধয্ গিটকতক িবষয় বয্বহার, 
�হণ মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ার উপর হারাম বা িনেষধ কেরেছন। েযমন-সদু খাওয়া , 
ঘষু খাওয়া , চুির করা , মদয্ পান করা ইতয্ািদ। 

(***৩) তৃতীয় আইনগত নাম “সীমা” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত, িনধর্ািরত 
ও িনিদর্� আেদশ-িনেষধ কাযর্কর , ইবাদত কমর্ স�াদন , ধম�য় আচার-অন�ুান পালন করার 
জনয্ এমনিক পািথর্ব িবষেয়র েকান েকান ে�ে� ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত, িনধর্ািরত ও সিুনিদর্� 
শত িনধর্ারেনর জনয্, সংখয্া, পিরমান িনিদর্� করার জনয্ এবং উ� কমর্সমেূহর িচw�ত েশষ 
অব�ােক আইনগত নােম নাম করেনর জনয্  একমা� গর�পূণর্ “উসলু বা মূলনীিত”। উপেরা� 
হািদস শরীেফর তৃতীয় অংেশ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছনঃ"  َاھَ ُدوْ تَ عْ تَ  َال فَ  ادً ُدوْ حُ  دَّ حَ  و  " (“িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা সীমা িনধর্ারন কেরেছন 
েতামরা েসগেলার অিত�ম কেরা না”)। উ� হািদস শরীেফ বিণর্ত “কতগেলা সীমা িনধর্ারন 
কেরেছন” বাকয্িট আেছ। এর অথর্ হল দিুনয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ােদর উপর েয 
সব িবষয়, বয্াপার, কাজ বা ব�র বয্বহার বা পালন করা ফরজ কেরেছন এবং েয সব িবষয়, 
বয্াপার,কাজ বা ব�র বয্বহার বা পালন করা,স�াদন করা হারাম কেরেছন েসইসব ফরজ ও 
হারাম িবষয়, বয্াপার,কাজ বা ব�গেলার কতগেলােত সীমাও িনধর্ারন কেরেছন। ফরজ ও হারাম 
িবষেয়র সীমার কতগেলা উদাহরন িনে� েদয়া হল। 

ফরজ িবষেয়র জনয্ সীমাসমহূঃ                                                                                                              
(ক) েযমন-পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর রাকআ’েতর সংখয্ার িনিদর্� সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। 
ফজর নামােজ ২ রাকআ’ত, েজাহর নামােজ ৪ রাকআ’ত, আসর নামােজ ৪ রাকআ’ত, মাগিরব 
নামােজ ৩ রাকআ’ত, ইশার নামােজ ৪ রাকআ’ত ফরজ করা হেয়েছ। এ হে� ফরজ নামােজর 
রাকআ’তসমেূহর সীমা। 

(খ) যাকাত আদায় করা িনসাব বা সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। েযমন-মাল বা স�েদর, 
�ণর্,রপা, গর,বকরী,ৈভড়া,উট,মিহষ,জিমেত উৎপ� শসয্, েসচ বা �াকৃিতক ব� ও বয্বসায়ী মাল 
ইতয্ািদ িবষেয়র যাকাত আদােয়র সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। এগেলা হে� ফরজ িবষয়সমূেহর 
সীমা। এরকমভােব অনয্ানয্ ফরজ িবষয়সমূেহর সীমা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ িনধর্ািরত 
আেছ। 

হারাম িবষেয়র জনয্ সীমাসমহূঃ 

(ক) েযমনভােব ফরজ িবষয়সমূেহর সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ িঠক েতমনভােব হারাম 
িবষয়সমূেহর সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। েযমন- িযনা বা ভয্ািবচার করার শাি�র িবধান, চুির 
করার শাি�র িবধান ও মদয্ পান করার শাি�র িবধােন সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। িক� সকল 
হারাম িবষয় স�াদেন শাি�র সীমা বণর্না করা হয়িন। েযমন- অহংকার করা, িহংসা করা, েলাভ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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করা ও শ�তা করা ইতয্ািদ িবষয়গেলােত দিুনয়ােত শাি�র িবধােনর সীমা আ�াহ তাআ’লা িনধর্ারন 
কেরন িন। এটা বা�ার �িত মহান আ�াহ তাআ’লার অপার অন�ূহ ও দয়া। 

ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلْسالَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর এ িতনিট আইনগত নাম (“ফরজ, 
হারাম ও সীমা”) এর অব�ানঃ  
উপেরাি�িখত হািদস শরীেফর িতনিট অংেশ বিণর্ত “ফরজ, হারাম ও সীমগেলা” হে� শরীয়ত, এ গেলা হে� 
ইসলািম শরীয়েতর আইন। এ গেলা হে� শরীযেতর আইেনর অ�ভূর্ � আবিশয্ক িবষয়। এ িবষয়গেলাই মানা, 
পালন করা আবশয্ক বা ফরজ ও জররী। মহান আ�াহ তাআ’লা কতৃর্ ক েঘািষত এ ফরজ, হারাম ও 
সীমাগেলার সংখয্া ��ভােব পিব� কুরআন ও হািদস শরীেপ বিণর্ত ও উে�খ আেছ।                                                                         
ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ یْ عَةٌ  اإلسْ الَ ِمیَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম 
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ ْورُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ)     এর 
বয্াখয্াঃ                                                                         
(****৪) ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ اإلسْ  ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম ” 
মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أ�ُ  اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ ُموْ أْألُ  ) হে� মহান আ�াহ তাআ’লা ও 
তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, ,“শরীয়ত সমিথর্ত 78

82(Footnote)  
আইন বিহভূর্ ত, 83(Footnote) 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 অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম 
�কািশতবয্ 80

84 (Footnote) সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক 85 আইনগত 

                                                 
82 (Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তারঁ রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ না 
িদেয় চুপ রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় ” বেল ।  
83(Footnote)  েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তারঁ 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” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  الْ َمسْ كُ وْ تُ  عَ نْ ھَ ا أ) এর বণর্না �স� অ� প�ৃা নং-২৩৩ এ িনে� Footnote ৫০ এ েদখনু ।   
 
84 (Footnote) েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َوَ یَ خْ لُ قُ  مَ االَ تَ عْ لَ ُموْ ن " (অথর্ঃ-“ এবং িতিন (আ�াহ) 
এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না”, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮ ।  

50 [ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ                                                         
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমহূ - এেরাে�ন, বাস ,�াক ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত রকমারী েডেকােরশন, ২. 
আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,              ৪. আধুিনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও 
মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও 
পা�া ভােতর আেয়াজন করা  ইতয্ািদ।                                                                                                                                                            
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মতুৃয্র পর চি�শা পালন 
করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অনু�ান পালন করা, 
৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মতুৃয্র পর েদায়া-
েমানাজােতর বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পনূরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের 
আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামােজর পর হাত 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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নােম নাম করেনর জনয্ অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ 
বা নীরব থাকা িবষয়” ( �ُ أ اھَعنْ  تُ اكِ سَّ ال رُ ُموْ أْألُ  )এর িনজ� মলূ পিরিচিত নাম “মবুাহ ও জািয়য” নােম নাম 
করেনর এবং “শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়” িহেসেব নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ 
“উসুল বা মলূনীিত” ।                          

ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম 
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) এর মহাত্নয্ ও 
মযর্াদাঃ 

পেূবর্ বিণর্ত হািদস শরীেফর চতুথর্ অংশিটেত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন- انٍ ْسیَ نِ  رَ یْ غَ  مْ بِكُ  ةً مَ حْ رَ    رٍ ثِیْ كَ  نْ عَ  تَ كَ سَ و /اءٍ یَ شْ اَ  نْ عَ  تَ كَ سَ وَ  /ءٍ ایَ شْ اَ  نْ عَ   لَ فَ غَ و 

اھَ نْ عَ  اوْ ثُ حَ بْ تَ  َال فَ  " (অথর্ঃ-“িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা ভুিলয়া যাওয়ার কারেন নেহ (েজেনই) বরং 
েতামােদর �িত অনূ�হ বশতঃ িতিন অেনক িবষেয় (ফরজ বা হারাম বলা েথেক িবরত রেয়েছন 
বা ফরজ-হারাম বলা উেপ�া কেরেছন) নীরব বা চুপ রেয়েছন। েতামরা েস িবষেয় অনসু�ান 
কেরা না ”)।  
হািদস শরীেফর অ� অংেশ এ কথা �� হেয় উেঠেছ েয, মহান আ�াহ তাআ’লা কতগেলা ফরজ, 
হারাম ও সীমা পিব� কুরআন আর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ ��ভােব বণর্না কেরেছন এবং মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ােদর 
�িত দয়াবশতঃ অেনক িবষেয়ই ফরজ বা হারাম বলা েথেক িবরত রেয়েছন ও চুপ বা নীরব 
রেয়েছন। মহান আ�াহ তাআ’লা কতৃর্ ক তাঁর চুপ বা নীরব থাকা িবষয়েক ফরজ বা হারাম বেল 
েঘাষণা না েদয়া বা�ােদর �িত মহান আ�াহ তাআ’লার “মহা অন�ূহ”। যিদ মহান আ�াহ 
তাআ’লা তাঁর চুপ বা নীরব থাকা িবষয়েকও ফরজ বা হারাম বেল েঘাষণা িদেতন তা হেল তাঁর 
এই েঘাষণা তাঁর দবূর্ল বা�ােদর উপর খুবই কিঠন হেয় েযত। তাঁর ি�য় সৃি� মানষু জািতর �িত 
মহান আ�াহ তাআ’লার অসীম দয়া থাকায় িতিন তাঁর চুপ বা নীরব থাকা িবষয়েক ফরজ বা 
হারাম বেল েঘাষণা েদন িন।  বরং চুপ বা নীরব েথেক তাঁর চুপ বা নীরব থাকা িবষেয়র উপর 
আমল করেত তাঁর বা�ােদরেক স�িত �াপন কেরেছন এবং তাঁর দয়া ও �মার কথা উে�খ কের 
উ� িবষয়গেলার উপর আমল করেত উৎসািহতও কেরেছন এবং এগেলার িবষেয় ঘাটাঘািট করেত 
িনেষধ কেরেছন । েযমন- আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা অনয্ 
এক হািদস শরীেফ এ স�েকর্  বেলেছন-  ھُ َعنْ  تَ كَ سَ  امَ وَ " / ھابلواقف مكبر نم ةً مَ حْ رَ    افوھتكل فال " 

                                                                                                                                   
উঠােয় েদায়া-মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন অনু�ান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব 
বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা 
বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা 
অনয্েদরেক খাওয়ােনােক ইতয্ািদ এ রকম আেরা মানব কলয্াণকর অনয্ানয্ নতুন নতুন অনু�ান করােক আইনগত নােম 
নাম করেনর জনয্ অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْألُ أ )  এর িনজ� মলূ পিরিচিত নাম “মবুাহ ও জািয়য” নােম নাম করেনর এবং “শরীয়ত সমিথর্ত 
আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়” িহেসেব নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পণূর্ “উসুল বা মলূনীিত” ।                          

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ِ  نَ مِ  اوْ لُ بَ قْ افَ  ْفوعَ  وَ ھُ فَ  َ  نَّ اِ فَ  ‘ تَھُ یَّ فِ اعَ  �َّ  الف یَانٍ سْ نِ  رَ یْ غَ  نْ مِ   رٍ یْ ثِ كَ  نْ عَ  تَ كَ سَ و / آیْ شَ  ىسَ نْ یَ  یَُكنْ  مْ لَ  �َّ
  " برانيللط طوسالا ممعجلا في)  )1647 " اھولبقفا هللاِ  نم ةً ْحمَ رَ  اھولفكت

(অথর্ঃ-“এবং িতিন [আ�াহ তাআ’লা ] েয িবষেয় চুপ বা নীরব রেয়েছন উহা তাঁর �মা বা 
উদারতা। েতামরা তাঁর �মা বা উদারতা �হণ কর। েকননা, িন�য় আ�াহ (তাআ’লা) এমন 
নেহন েয, িতিন েকান িকছু ভুেল যােবন (মহান আ�াহ তাআ’লা ভুেল িগেয় েকান িবষেয় ফরজ-
হারাম বলা েথেক িবরত রেয়েছন বা চুপ রেয়েছন  এমন নেহন বরং েজেনই তাঁর বা�ােদর �িত 
দয়াবশতঃ চুপ বা নীরব রেয়েছন/ এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না । অতএব, েতামরা এগেলা 
�হন কেরা”।ইবেন কািছর), আল-ম’ুজামলু কািবর, আল-মু’জামুল আওসাত(৪৭৬১) ও সনুানদু 
দারকুতনী।                                                                                                                                          

ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ یْ عَةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম 
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّاكِ تُ  عَ ْنھا أ) এর উপর আমল 
জািয়য হওয়ার �ি�য়া ও সূ�ঃ 

উপেরাি�িখত ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ ْسالَ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ 
আইনগত নাম “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” এর মহা�য্ ও মযর্াদা �স� 
পিরে�েদ আেলািচত িবষয় েথেক এ কথাই �মািণত হয় েয, ” চুপ বা নীরব থাকা িবষয়িট” 
মুিমন-মসুিলমগেণর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার মহা অন�ূহ ও তাঁর �মা বা উদারতার িবষয়। 
েকান িবষেয় “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা” ( ُ أ أ�ُ  اْنھعَ  ِكتُ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )      
উ� িবষেয়র আমেলর উপর তাঁর স�িত �াপনই বুঝায় এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক “মহান আ�াহ তাআ’লার মহা অন�ূহ ও তাঁর �মা �হণ 
করেত বলা” উ� িবষেয়র আমেলর উপর উৎসাহ �দান বঝুায়।                                                                                                                               

েকান িবষেয়র আমেলর উপর মহান আ�াহ তাআ’লার স�িত �াপন ও আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উৎসাহ �দান উ� িবষয়িটেক জািয়য �মান কের। 
অতএব, ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ ْیعَ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত 
নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ وْ مُ ْأل )      এর 
উপর আমল করা জািয়য। মহান আ�াহ তাআ’লার স�িত �াপেনর �িত এবং আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উৎসাহ �দােনর �িত মিুমন-মসুিলমগেণর 
সাড়া েদয়া দিুনয়া ও আেখরােত তােদর জনয্ মহা কলয্াণ লােভরই িনদশর্ন।  
এখােন এ িবষয়িট িবেশষভােব �িণধানেযাগয্, �তর্ বয্ ও ল�ণীয় েয, "  ٌبِ ْدعَ ة" (িবদআ’তুন) 
শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মােনর অি��শীল ,�কাশমান ও মহান আ�াহ 
তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়গেলার অপর নামই হে�    “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
                                                                                                                                                                  ।    (أْألُ ُموْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ ْنھا أ�ُ )
পেূবর্ বিণর্ত  ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ اإلسْ  ةٌ عَ یْ رِ ألشَّ "  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) 
আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষা “ মহান আ�াহ তাআ’লার 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” এর অ�ভূর্ � িবষয়গেলা অসংখয্ িবধায় পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফ ঐগেলার উে�খ বা বণর্না নাই। ত�েধয্ বা�ব উদাহরেনর কেয়কিট এখােন উপ�াপন করা 
 হল। 
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধিুনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত 
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধিুনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,              
৪. আধিুনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ 
েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন 
করা  ইতয্ািদ। 
 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, 
৩.কােরা মৃতুয্র পর চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা 
উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অন�ুান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, 
৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, 
৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের 
আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ 
নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন 
অন�ুান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ 
িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, 
শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক 
খাওয়ােনােক ইতয্ািদ িবষয়গেলা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “ মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ ھاَعنْ  ِكتُ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )এর অ�ভূর্ � িবষয় । 

জােয়য ও মবুাহ িনধর্ারণ করার মলূনীিতঃ  ২৭৬                                                                    
েকান িকছুেক জােয়য ও মবুাহ �মােনর জনয্ পিব� হািদস শরীেফ িতনিট মলূনীিত  রেয়েছ। 
মূলনীিতগেলা পযর্ায়�েম িনে� উে�খ করা হল । 

১.মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ وْ مُ ْأل )       ।                                                                   
২.    ُةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ س (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম িনয়ম  ।                                                                         
৩. আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  " َيٌّ رِ یْ رِ قْ ت   (তাকিররীয়ুয্ন) 
তথা েমৗনস�িত ।                                                                                                      
উপেরাি�িখত িতনিট িবষেয়র িব�ািরত ও িবশদ বয্াখয্া  পযর্ায়�েম িনে� েদওয়া হল ।                                     
মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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বিহভূর্ ত,“শরীয়ত সমিথর্ত 82

86 (Footnote)  আইন বিহভূর্ ত, 87(Footnote) 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 ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম 
�কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক জােয়য ও মবুাহ 
নামকরন, অব�া িনরপন করন এবং �েয়াগে�� িনধর্ারেণর বয্ব�া উপের বিণর্ত  িতনিট 
মলূনীিতর উপর িনভর্ রশীল । অতএব, েয েকান িকছুেক জােয়য ও মবুাহ বলেত হেল  উপের 
বিণর্ত  িতনিট মলূনীিতর আেলােকই বলেত হেব । উপের বিণর্ত  িতনিট মলূনীিত ছাড়া এমন 
েকান মলূনীিত নাই যার উপর িভিত্ত কের েকান িকছুেক “জােয়য ও মুবাহ” িহেসেব নামকরন ও 
সং�া �দান করা েযেত পাের ।একিট েবাধগময্ িবষেয়র উদাহরণ উপ�াপেনর মাধয্েম জােয়য ও 
মবুাহ িবষয়িটর নামকরেনর এবং সং�া �দােনর বয্াখয্া উপের বিণর্ত  িতনিট মলূনীিতর অনসূরেন 
করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                                              

জােয়য ও মবুাহ িনধর্ারণ করার �থম মূলনীিত>> মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়ঃ( ُ أ �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) েযমন মেন করন, “কদমবিুছ করা”(পদচু�ন করা)।“কদমবিুছ 
করার”(পদচু�ন করার) িবষয়িট পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�খ না থাকায় উ� 
িবষয়িটর উপর আমল করার জনয্ আমরা েকান নীিত অবল�ন করব ?  এর উত্তর এই েয,  
“কদমবুিছ করার”(পদচু�ন করার) িবষয়িট পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�খ না থাকায় 
উ� িবষয়িটেক উপের বিণর্ত �থম মলূনীিত “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
( أ�ُ  ھانْ عَ  ِكتُ اسَّ لا رُ وْ مُ أْألُ  ) এর অ�ভূর্ � একিট িবষয় মেন কের “জােয়য ও মবুাহ” িহেসেব আমল 
করা । েযমন হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
অেনক পিব� বাণী আেছ।ত�েধয্ একখানা হািদস শরীেফর অংশ িবেশষ এখােন উে�খ করা হল । 
েযমন------------------------------------------------------------ 

ِ  نَ مِ  الُوْ بَ قْ افَ  وَعفْ  وَ ھُ فَ  ھُ نْ عَ  تَ َسكَ  امَ وَ " / الوھقباف مبكر من ةً مَ حْ رَ    ھاوفلكت الف "                     ِانَّ فَ ‘  ھُ تَ یَّ افِ عَ  �َّ
 َ                                                                                                                                       " آیْ شَ  ىسَ یَنْ  نْ كُ یَ  مْ لَ  �َّ

(অথর্ঃ-“এবং িতিন [আ�াহ তাআ’লা ] েয িবষেয় চুপ বা নীরব রেয়েছন উহা তাঁর �মা বা 
উদারতা। েতামরা তাঁর �মা বা উদারতা �হণ কর। েকননা, িন�য় আ�াহ (তাআ’লা) এমন 
নেহন েয, িতিন েকান িকছু ভুেল যােবন ( মহান আ�াহ তাআ’লা ভুেল িগেয় েকান িবষেয় 

                                                 
86 (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 ।  
87(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” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  الْ مَ سْ كُ وْ تُ  عَ نْ ھَ ا أ) এর বণর্না �স� প�ৃা নং- ২৫৯ এ 

েদখুন ।   
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ফরজ-হারাম বলা েথেক নীরব রেয়েছন বা চুপ রেয়েছন  এমন নেহন বরং েজেনই তাঁর বা�ােদর 
�িত দয়াবশতঃ চুপ বা নীরব রেয়েছন/ এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না”  । ইবেন কািছর), 
আল-ম’ুজামলু কািবর ও সুনানুদ দারকুতনী।                                                                                                                                          
উপেরা� হািদস শরীেফর অংশ িবেশেষর মাধয্েম আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ  رُ وْ مُ ْأل

�ُ أ اْنھعَ  تُ كِ االسَّ  ) এর আমল করেত উৎসাহ �দান কেরেছন ।                                                                          
অতএব, উপেরা� হািদস শরীেফর আেলােক এই কথা �মাণ হয় েয, পি� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
েকান িবষয় উে�খ না থাকেল উ� িবষয়িট “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
( ُ أ أ�ُ  ھانْ عَ  ِكتُ اسَّ ال رُ وْ مُ ْأل ) এর অ�ভূর্ � একিট “জােয়য ও মুবাহ” িবষয়।                                        

উপসংহারঃ  উপের আিম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” (  تُ وْ كُ سْ مَ لْ ا رُ ُموْ أَْالُ 
أ�ُ  اھَ نْ عَ  ) স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ । এখন আিম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 

নীরব থাকা িবষয়” ( أ�ُ  اھَ نْ عَ  تُ وْ كُ سْ اْلمَ  رُ وْ مُ ْالُ أَ  ) এর অ�ভূর্ � িবষয়, বয্াপার, কাজ ও ব� স�েকর্  
িনে� িস�া� ও উপসংহার টানিছ ।  

َ  : الَ قَ  ن نَ َمالْ سَ  نْ عَ   ": قَالَ فَ  ، نِ بْ جُ َوالْ  نِ مْ السَّ  وَ  ءِ ارَ فِ الْ  نِ عَ  ملس و ھیلع هللا ىصل هللا  سولر تُ لْ َسأ
 " ھُ َعنْ  افَ عَ  امَّ مِ  وَ ھُ فَ  ھُ نْ عَ  تَ كَ سَ  اَومَ  ، ھِ ابِ تَ كِ  ىفِ  هللاُ  مرَّ حَ  امَ  امُ رَ حَ لْ وا ، ھِ ابِ تَ كِ  فِى هللاُ  لَّ أَحَ  امَ  لُ ْلَحالَ ا

)ثلثالا زءلجا(يبرانللط یربكلا مجمعلا يف)  )6001(                অথর্ঃ- হযরত সালমান 
(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্  িজ�াসা করেল িতিন বলেলন : হালাল হে� আ�াহ 
তাঁর িকতােব যা হালাল কেরেছন তা এবং  হারাম হে� আ�াহ তাঁর িকতােব যা হারাম কেরেছন 
তা । আর যা েথেক চুপ বা নীরব েথেকেছন(ফরজ-হারাম বলা েথেক চুপ বা নীরব েথেকেছন) 
তা হে� তাঁর (আ�াহ তাআ’লার) �মার বা উদারতার অ�ভূর্ � িবষয় । আল-ম’ুজামলু কািবর, 
তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬০০১ । 

 وَ  اْلِفَراءِ  نِ عَ  ملس و یھعل هللا ىصل هللا  لسور لَ ُسئِ  : لَ اقَ  ، ھُ نْ عَ  ىلاعَ تَ  هللاُ  يَ ِض رَ  ّيِ سِ رْ افَ الْ  ن انَ ْلمَ سَ  َعنْ 
 مرَّ حَ  امَ  مُ ارَ حَ الْ و ،  آنِ رْ قُ الْ  ىفِ  هللاُ  لَّ حَ أَ  امَ  لُ َحالَ لْ ا" : سلم و ھعلی هللا ىلص يُّ بِ لنَّ ا الَ فَقَ  ، نِ بْ جُ َوالْ  نِ مْ السَّ 

امِ  وَ ھُ فَ  ھُ نْ عَ  تَ كَ سَ  امَ وَ  ، نِ آَ رْ قُ لْ ا ىفِ  هللاُ   زءالج(نيبرالطل یركبلا جمعملا يف) ) 6306("  ھُ نْ عَ  افَ عَ  مَّ
)ثالثلا  

অথর্ঃ- হযরত সালমান ফারসী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্  িজ�াসা করা হেল িতিন 
বলেলন : হালাল হে� আ�াহ তাঁর কুরআেন যা হালাল কেরেছন তা এবং  হারাম হে� আ�াহ 
তাঁর কুরআেন যা হারাম কেরেছন তা । আর যা েথেক চুপ বা নীরব েথেকেছন(ফরজ-হারাম বলা 
েথেক চুপ বা নীরব েথেকেছন) তা হে� তাঁর (আ�াহ তাআ’লার) �মার বা উদারতার অ�ভূর্ � 
িবষয় । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬০৩৬ ।                                                                                      
উপেরা� হািদস শরীফ�েয় িতনিট িবষেয় েযমন- বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্  রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িজ�াসা করা হেল িতিন শধ ু এই সীামত ও সিুনিদর্� িতনিট 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িবষেয় উত্তর না িদেয় সািবর্ক ও বয্াপক উত্তর িদেয় বেলন: পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা 
েযই িবষয়,বয্াপার,কাজ ও ব� হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না জািয়য েঘাষণা িদেয়েছন তাই 
হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না জািয়য ।আর েযই িবষেয় হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না 
জািয়য েঘাষণা েদওয়া েথেক চুপ বা নীরব রেয়েছন, েকান িকছুই বেলন িন তা মানব কলয্ােনর 
জনয্  স�ূণর্ আইন উ�ু� ও ঐি�ক িবষয় । উপের বিণর্ত স�ূণর্ আইন উ�ু� ও ঐি�ক 
িবষয় স�েকর্  েকান আইন ৈতরী করা হে� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামারই িবেরািধতা করা ।এরপ িবেরািধতা হে� কুফরী । আর েয বয্াি� স�ূণর্ 
আইন উ�ু� ও ঐি�ক িবষয় স�েকর্  েকান আইন ৈতরী করেব েস কািফর । আ�াহ তাআ’লা 
সকল মিুমন-মসুিলমেক সিঠক �ান দান করন । আিমন !                                                                                                  
জােয়য ও মবুাহ িনধর্ারণ করার ি�তীয় মলূনীিত>>  ٌُسنَّ ةٌ  حَ سَ نَة  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম 
িনয়মঃ েযমন মেন করন, “কদমবিুছ করা”(পদচু�ন করা)।“কদমবিুছ করার”(পদচু�ন করার) 
িবষয়িট পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�খ না থাকায় উ� িবষয়িটর উপর আমল করার 
জনয্ আমরা েকান নীিত অবল�ন করব ?  এর উত্তর এই েয,  “কদমবুিছ করার”(পদচু�ন 
করার) িবষয়িট পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�খ না থাকায় উ� িবষয়িটেক উপের বিণর্ত 
ি�তীয় মলূনীিত “.    ُةٌ َسنَحَ  ةٌ نَّ س (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম িনয়ম” এর অ�ভূর্ � একিট 
িবষয় মেন কের “জােয়য ও মবুাহ” িহেসেব আমল করা । েযমন হািদস শরীেফ আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক পিব� বাণী আেছ।ত�েধয্ একখানা 
হািদস শরীেফর অংশ িবেশষ এখােন উে�খ করা হল । েযমন--  لَ مِ عَ  نْ مَ  رجْ أَ وَ  اھَ رُ أَجْ  ھُ لَ فَ  ةً نَسَ حَ  ةً نَّ سُ 

" َھابِ   অথর্ঃ-“ েয েকহ ইসলােম “েকান উত্তম িনয়ম” �চলন করল তার  مِ الَ سْ ْالِ ا ىفِ  نَّ سَ  نْ مَ " 
জনয্ রেয়েছ (উ� কমর্ করার) পরু�ার এবং যারা উহার অনসূরন করেব তােদর পরু�ারও তার 
জনয্ রেয়েছ”।((“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اَعْنھ تُ كِ السَّ ا رُ وْ مُ ْأل )  
ও “ ةٌ َسنَحَ  ةٌ نَّ سُ    (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম িনয়ম” স�েকর্  িব�ািত অবগিতর জনয্ “মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ ھانْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) পৃ�া নং-২৫৯ এবং  “ 

   তথা উত্তম িনয়ম”)) পৃ�া নং-৩৭৩-��বয্ । (স�ুাতুন হাসানাতুন) ةٌ نََحسَ  ةٌ نَّ سُ  

জােয়য ও মবুাহ িনধর্ারণ করার তৃতীয় মলূনীিত>> আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার  " َِريٌّ یْ رِ قْ ت (তাকিররীয়ুয্ন) তথা েমৗনস�িতঃ  “কদমবিুছ করা” (পদচু�ন  
করা)  ।  “কদমবিুছ করার” (পদচু�ন করার) িবষয়িটেত পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
আেদশ-িনেষধ না থাকা সে�ও িকছু িকছু েলাক ভি�-��াভের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পা েমাবারক চু�ন কেরেছন ।এই বয্াপাের আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পা চু�নকারীেদরেক পা চু�ন করা 
স�েকর্  িনেষধও েযমন কেরন িন েতমিনভােব ভতর্ সনাও কেরন িন । বরং চুপ বা নীরব েথেক 
েমৗনস�িত �াপন কেরেছন ।েকান িবষেয়  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার চুপ বা নীরব থাকা উ� িবষেয়র উপর স�িতসূচক আমল করা “জােয়য এবং 
মবুাহ” �মাণ কের  । অতএব, “কদমবুিছ করার”(পদচু�ন করার) িবষয়িট  আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  " َيٌّ رِ یْ رِ قْ ت   (তাকিররীয়ুয্ন) তথা 
েমৗনস�িতর অ�ভূর্ � িবষয়সমেূহর মেধয্ একিট স�িতসচূক “জােয়য ও মুবাহ” িবষয় । েযমন- 
“কদমবুিছ করার”(পদচু�ন করার) িবষয় স�েকর্  িতরিমিজ শরীেফ দইুজন ইয়াহিদ আমােদর নবী 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পা েমাবারক চু�ন কেরেছন মেমর্ উত্তম িবশ� 
হািদস শরীফ (হািদসনু হাসাননু) রেয়েছ ।অপর একিট হািদস শরীেফ আব ুদাউদ শরীেফ উমামাতা 
ইবেন শরীক (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) এর কথা উ�ৃত আেছ  ।                                                                                                                 
েযমন বলা হেয়েছঃ   " َدُووادَ  وبُ أ"( لَّمَ َوسَ   ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ لنَّ ا ادَ یَ  انَلْ بَّ فَقَ  انَلِ احِ وَ رَ  نْ مِ  رُ دَ اتَبَ نَ اْلنَعَ جَ ف(                                 
অথর্ঃ-“আমরা তাড়াতািড় বাহন েথেক েনেম এেস  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হাতও  পা েমাবারক চু�ন করেত লাগলাম”  । আবু দাউদ শরীফ ।                                                    

উপের আিম  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত 
আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত84

88(Footnote)  আইন বিহভূর্ ত, 89(Footnote) 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 িবষয়গেলােক 
“জােয়য ও মবুাহ” নামকরন, অব�া িনরপন করন এবং �েয়াগে�� িনধর্ারেণর িতনিট মলূনীিত 
বণর্না কেরিছ ।উপের বিণর্ত িতনিট মলূনীিতর েয েকান একিট মলূনীিতর উপর িনভর্ র কের বা েয 
েকান একিট মলূনীিতর উপর িভিত্ত কের পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত িবষয়েক 
“জািয়য ও মবুাহ” িহেসেব আখয্া িদেত হেব  ।                                                                                                                        
আর একিট িবষয় খবুই অনধূাবনেযাগয্ েয, “জািয়য ও মবুাহ” িবষয়গেলার কতকিট এমন েয, 
উহা পালন করােত েকান সওয়াব বা পরু�ার নাই । েযমন-েখলাধলুা ও বয্ায়াম করা ইতয্ািদ । 
আবার অনয্িদেক  “জািয়য ও মবুাহ” িবষয়গেলার কতকগেলা এমন েয, ঐগেলা পালন করােত 
বাহয্ত েকান সওয়াব বা পুর�ার নাই েদখা েগেলও িক� ঐগেলার কতকগেলা ধম�য়কােজ 
সহায়তাদানকারী অথবা মহান আ�াহ তাআ”লা এবং তাঁর  রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত ভালবাসা ও অনূরাগ সৃি�কারী । েযমন-ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
অন�ুান পালন করা ।উ� অনু�ান পালন করার জনয্ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েকান বাণী 
না থাকােত এেত বািহয্কভােব সওয়াব না হওয়ার �িত ঈি�ত কের িক� ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা উৎযাপন বা পালন করার কারেন মেনর িভতর আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত গভীর ভালবাসা ও অনরূাগ এবং ে�ম-�ীিত সৃি� 
হয়  ।                                                                                       

                                                 
88 (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 ।  
89 (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” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  الْ مَ سْ كُ وْ تُ  عَ نْ ھَ ا أ)এর বণর্না �স� প�ৃা নং-২৫৯এ 

েদখুন ।   
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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অতএব, েযই িবষয়ই মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
গভীর ভালবাসা ও অনরূাগ এবং ে�ম-�ীিত সৃি� কের উহা আভয্�রীনভােব সওয়াব পাওয়ার 
�িতই ইি�ত কের।                                                                                                                                                                     
আ�াহ তাআ’লাই  সমিধক �াত ।                                         
হালাল ও হারাম িনধর্ারেণর নীিতমালাঃ ২৮১ 

সচূনাঃ একুটু পেূবর্ আিম জােয়য ও মবুাহ িনধর্ারণ করার মূলনীিত  বণর্না কেরিছ । এখন আিম এ 
অধয্ােয় হালাল ও হারাম িনধর্ারেণর নীিতমালা বণর্না করব ইনশাঅঅ�াহ তাআ’লা ।মানব জীবেনর 
�েতয্কিট কাজ স�াদেনর ও বা�বায়েনর িকছু িনিদর্� ও িনধর্ািরত িনয়ম-প�িত এবং আইন ও 
পবূর্শতর্  থােক ।এইটা না হেল কাজিট স�ুর হয়না এবং সচূাররেপ স��ও হয় না ।িঠক 
েতমিনভােব পিব� ইসলাম ধেমর্র হালাল ও হারাম িনধর্ারেণরও  কতগেলা িনিদর্� ও িনধর্ািরত 
িনয়ম-প�িত এবং আইন ও পূবর্শতর্  রেয়েছ ।এসবগেলােক ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) 
তথা ইসলািম আইেন উসলু বা মলূনীিত বেল । 

�থম মলূনীিতঃ মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অকাটয্ ও স�ু� �মাণািদ িদেয় তাঁরই সৃিজত 
েকান ব�, কাজ বা িবষয় হারাম করা হেয়েছ �মািণত না হওয়া পযর্� তাঁর সৃিজত সকল ব�, 
কাজ বা িবষয় েমৗিলকভােবই সবর্াব�ায় হালাল ও জািয়য এবং েকান অব�ােতই হারাম ও না 
জািয়য হেব না ।কারণ, মহান আ�াহ তাআ’লার এই পৃিথবীেত তাঁর সৃিজত সকল ব�, কাজ বা 
িবষয় মানেুষর কলয্াণ ও উপকারােথর্ই সৃজন কেরেছন । িতিন তাঁর সৃিজত েকান ব�, কাজ বা 
িবষয়েক অপকারী সাবয্� কের হারাম েঘাষণা না েদওয়া পযর্� তাঁর সৃিজত সকল ব�, কাজ বা 
িবষয় েমৗিলকভােবই সবর্াব�ায় উপকারী, হালাল  ও জািয়য থাকেব এবং েকান অব�ােতই হারাম 
হেব না । মহান আ�াহ তাআ’লার এই পৃিথবীেত তাঁর সৃিজত সকল ব�, কাজ বা িবষয় েয িতিন 
মানুেষর কলয্াণ ও উপকারােথর্ই সৃজন কেরেছন এই পসে� মহান আ�াহ তাআ’লা বেলন -  

" اعً یْ مِ جَ  ْرِض ْالَ ا ىفِ  امَ  مْ كُ لَ  َلقَ خَ  ىذِ لَّ اوَ ھُ "  অথর্ঃ িতিনই (মহান আ�াহ) িযিন পৃিথবীর সকল িকছু 
েতামােদর কলয্ােণর-ম�েলর জনয্ সৃি� কেরেছন, সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২৯)।                                                    
তাই,েমৗিলকতার িবচাের (মলূত) সকল ব�, কাজ বা িবষয় হালাল ও জােয়য । মহান ��া 
আ�াহ তাআ’লা কতৃর্ ক সকল  হালাল ও জােয়য ব�, কাজ বা িবষেয়র সংখয্ার পিরমাণ গণনা 
কের িনধর্ারন না কের শধ ু হারাম ব�, কাজ বা িবষেয়র সংখয্ার পিরমাণ বণর্নাই যেথ� মেন 
করেত হেব । েকননা এর �িত ইি�ত কেরই মহান আ�াহ তাআ’লা বেলন-------------
 , " مْ كُ یْ لَ عَ  مَ رَّ حَ  امَ  مْ كُ لَ  لَ فَصَّ  دْ َوقَ   " অথর্ঃ-আর আ�াহ েতামােদর জনয্ যা হারাম কেরেছন তা 
িব�ািরতভােব বণর্না কেরেছন , সরুা আল আনআম, আয়াত নং-১১৯)।                                                                                                                               
অতএব, পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েযই সকল ব�, কাজ বা িবষয় স�েকর্  হারাম েঘাষণা 
েনই েসই সবই মানুেষর জনয্ িনিবর্চাের হালাল ও জােয়য ।  েকহই উহা হারাম বলেত পারেব না 
।কােজই, পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ েযই  ব�, কাজ বা িবষয়েক হারাম ও না জােয়য বেল 
িন ঐগেলােক েয েকহই হারাম বলেব তােক তখন িক বলা হেব এবং তার পিরণিতই বা িক হেব ?
                                                                                            



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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এর উত্তর পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর আেলােক পযর্ায়�েম িব�ািরতভােব  বণর্না করব 
 ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।  

ি�তীয় মলূনীিতঃ িব���া মহান আ�াহ তাআ’লা মানেুষরও ��া , জীবন-মরেনর অিধকারী, 
জীিবকা দানকারী, বা�ােদর সবর্িবধ সূখ-সিুবধার �িত দিৃ�দানকারী, ম�ল ও শভাকা�ী এবং তােদর 
সবর্িবধ উপকার-অপকার স�ে� সবর্� ।কােজই, েয কাজ তােদর জনয্ উপকারী িতিন েসই কাজ 
করবার আেদশ ও অনমুিত িদেয় থােকন , আর েযই কাজ তােদর জনয্ অপকারী উহা করেত 
িনেষধ কের থােকন ।কারন, িযিন েযই িবষয়, বয্াপার বা ব�র ��া িতিন েসই িবষয়, বয্াপার 
বা ব� মানুেষর জনয্ ভাল িক ম�, উপকারী িক অপকারী অেনক েবশী জােনন ।িতিনই  েসই 
িবষয়, বয্াপার বা ব� স�ে� ভাল-ম�,উপকারী-অপকারী, পিব�-অপিব� েঘাষণা েদওয়ার 
অিধকারী ।অনয্ েকহ নয় ।েযমন, �য়ং মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন েঘষণা িদেয়েছন-  

"�ِ  الَّ إ مُ كْ حُ لْ ا نِ إِ "   অথর্ঃ- আেদশ �দানকারী একমা� আ�াহই  ।                                                                                                                                
অতএব, মহান ��া আ�াহ রা�লু আলামীন েযই কাজ মানেুষর জনয্ জােয়য েঘাষণা িদেয়েছন উহা 
মানুেষর জনয্ জােয়য হেব আর েযই কাজ  মানুেষর জনয্ না জােয়য েঘাষণা িদেয়েছন উহা 
মানেুষর জনয্ না জােয়য হেব ।অনরূপভােব েযই ব� পানাহার বা বয্বহার করা মানেুষর জনয্ 
হালাল েঘাষণা িদেয়েছন েসই ব� মানেুষর জনয্ হালাল হেব ।আর েযই সব কাজ বা ব� মানেুষর 
জনয্ হারাম েঘাষণা িদেয়েছন েসই সব ব� মানেুষর জনয্ হারাম বেল গণয্ হেব ।                                                                                                                                          
অতএব,  সংে�েপ বলা যায় েয, েযেকান ব�র হালাল-হারাম বা জােয়য-না জােয়য আেদশ দােনর 
অিধকারী মহান আ�াহ রা�লু আলামীন । এর িবপরীত েকহ যিদ িনেজেক উপেরা� আেদশ দােনর 
অিধকারী মেন কের , তেব তা হেব িবধান দাতা মহান আ�াহ রা�লু আলামীেনর সােথ শরীক বা 
অংশীদার �াপন করা ।যা হেব অমাজর্ নীয় অপরাধ । েযমন পিব� কুরআেন �� ভাষায় বলা 
হেয়েছঃ  

" هللاُ  ھِ بِ  نْ ذَ آیَ  مْ لَ امَ  نِ یْ دِّ لا نَ مِ  مْ ھُ لَ  ُعوارَ شَ  اءُ َركَ شُ  مْ ھُ لَ  أمْ "    অথর্ঃ-“তােদর জনয্ িক এমন িকছু 
অংশীদার আেছ, যারা তােদর জনয্ �ীন-ধেমর্র এমন সব িবিধ-িবধান �বতর্ ন কেরেছ েযই স�েকর্  
মহান আ�াহ েকানরপ অনমূিত েদন নাই” ।                                                                                             
উপেরা� আেলাচনা এই কথা বঝুা েগল েয, , “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 الْ  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 ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ 
পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক েযমন-
ঈেদ িমলাদ�ুবী সালা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উৎযাপন করা, িমলাদ শরীফ অনু�ান পালণ করা, 
ঈসাল ুসওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, কােরা স�াণােথর্ বা কােরা জনয্ ে�হ-ভালবাসা �দশর্নােথর্ 
িকয়াম বা দাঁড়ােনা, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর 
দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার সময় িকয়াম বা দাঁড়ােনােক  ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  "(আরযালুল 
কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর অ�ভূর্ � েযই 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আিলমই বা মসুিলম মানষুই হারাম বেল যার হারাম হওয়ার বয্াপাের পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফ েকান �য্থর্হীন �� বাণী নাই তেব েসই বয্াি� উ� কাজ বা িবষয়েক হারাম বলার 
কারেন  মহান আ�াহ তাআ’লার মত িনেজেক আেদশ দােনর অিধকারী িবধানদাতা মেন করল 
।ফেল েসই বয্াি� মহান আ�াহ তাআ’লার সিহত অংশীদার �াপন করার কারেন িনেজ মশুিরক 
হেয় েগল । আলাহ যা হারাম কেরন নাই েয েকহই তা হারাম বলেল েস মশুিরক হেয় যােব 
।কারন,  হািদসসমেূহর আেলােক  "  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� মুসিলম উলামােকরামগেণর েকহই ঈেদ িমলাদ�ুবী সালা�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা উৎযাপন করা, িমলাদ শরীফ অন�ুান পালণ করা, ঈসাল ুসওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, 
কােরা স�াণােথর্ বা কােরা জনয্ ে�হ-ভালবাসা �দশর্নােথর্ িকয়াম বা দাঁড়ােনা, আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার 
সময় িকয়াম বা দাঁড়ােনা ইতয্ািদ িবষয়েক হারাম বেলন িন।                                                                                               
তৃতীয় মূলনীিতঃ পিব� ইসলাম ধেমর্ হালাল-হারাম বা জােয়য-না জােয়েযর িনয়ম-কাননু 
পির�ারভােব বিণর্ত আেছ । েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এই �সে� বেলনঃ 

" یِّنٌ بَ  مُ ارَ حَ لْ ا وَ  نٌ یِّ بَ  ◌ُ  ل الَ حَ لْ أَ  "   অথর্ঃ-হালাল স�ু� ও হারাম স�ু� ।                
এই পসে� পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ                                                    

                                              "مْ كُ یْ لَ عَ  مَ رَّ حَ  امَ  مْ لَكُ  لَ صَّ فَ  دْ َوقَ "
অথর্ঃ-আর আ�াহ তাআ’লা েতামােদর জনয্ যা হরাম কেছন েতামােদর জনয্ তা িব�ািরত বণর্না 
কেরেছন ।                                                                                                                     
অতএব, পিব� ইসলাম ধেমর্ হালাল-হারাম বা জােয়য-না জােয়েযর বয্াপাের েকান সে�েহর অবকাশ 
েনই ।কােরার ই� ও েখয়ালখুশী েমাতােবক েকান কাজ , িবষয় ও ব�েক হারাম-হালাল বলবারও 
অিধকার কােরা েনই ।এই বয্াপাের একমা� অিধকার ও চুড়া� �মতা মহান ��া আ�াহ রা�লু 
আলামীেনরই ।এসে�ও , ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতরা হারাম-হালাল িনণর্েয় তােদর ধমর্গরেদর ও 
অিলমেদর মতামতও রায়েক এবং ফতওয়ােক আলালাহ তাআ’লার আেদেশর নয্ায় গর� দান কের 
থাকত ।যা জঘনয্ অপরাধ ও চরম অনয্ায় । এই পসে� পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা 
বেলনঃ  অথর্ঃ- তারা আ�াহ বয্তীত তােদর    " هللاِ  نِ وْ دُ  نْ مِ  ابً ابَ رأَ  مْ نَھُ ابَ ُرھْ  وَ  ُھمْ ارَ بَ حْ أَ  واذُ خَ تَّ إِ  " 
ধমর্গর আিলম ও পা�ীেদর েক �ভূ েমেন িনেয়েছ ।                                                                                                        
উপেরা� পিব� কুরআেনর আয়াত ও পিব� হািদস শরীেফর বাণী �ারা ইহাই বঝুা েগল েয, 
আ�াহ বয্তীত অপর কােরা বিণর্ত হালালেক হালাল �ান করা এবং কােরা বিণর্ত হারামেক হারাম 
মেন করাই হে� “িশরক” । আর িশরক েয �মার অেযাগয্ জঘনয্ অপরাধ এেত সে�েহর অবকাশ 
েনই । েযমন পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ  " ِمٌ یْ ظِ عَ  مٌ لْ ظٌ لَ  كِ رْ لشِّ ا نَّ إ "  অথর্ঃ- 
িনশ্টয়ই িশরক হে� মহা অনয্ায় ।                                         
বতর্ মােন " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর)অ�ভূর্ � আিলমগণ বা মসুিলম মানষুগণ"  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”অ�ভূর্ � সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহম), 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলই  সেবর্াৎকৃ� মসুিলম ও জা�াতী মুসিলম হওয়ায় তাঁেদর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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�দত্ত রায়-মতামত ,  ِدُ اھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল�  মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও 
মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী হওয়ার পিরবেতর্   হারাম-হালাল িনণর্েয়  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর অ�ভূর্ � 
তােদরই ধমর্গরেদর ও আিলমেদর মতামত ও রায়েক এবং ফতওয়ােক মহান আ�াহ তাআ’লার 
আেদেশর নয্ায় গর� দান কের থােক ।                                                                                                        
চতুথর্ মূলনীিতঃ                                                                                                                      
হালাল-হারােমর সং�াঃ উপের আিম হালাল-হারাম িবষেয়র  িনণর্েয়র নীিতমালা স�েকর্  িব�ািরত 
আেলাচনা কেরিছ । এখন আিম হালাল-হারােমর আিভধািনক ও পািরভািষক তথা শরীয়তী ও 
বয্বহািরক অথর্ বণর্না করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                                                                                                                                                 
হালােলর আিভধািনক সং�াঃ আইনস�ত, ধমর্ানেুমািদত, শরীয়তস�ত ।                                                          
হালােলর আিভধািনক ও পািরভািষক তথা শরীয়তী ও বয্বহািরক সং�াঃশরীয়ত �বতর্ নকারী মহান 
আ�াহ তাআ’লা যা করবার অনমুিত িদেয়েছন বা যা করেত িনেষধ কেরন িন এমনসব ব�, কাজ 
ও িবষয়েক হালাল বেল।                                                                                                                                         
হারােমর আিভধািনক সং�াঃ িনিষ� , হালােলর িবপরীত ।                                                                                                                                    
হারােমর আিভধািনক ও পািরভািষক তথা শরীয়তী ও বয্বহািরক সং�াঃ সং�াঃশরীয়ত �বতর্ নকারী 
মহান আ�াহ তাআ’লা যা িনেষধ কেরেছন বা যা করেল পিরণােম আিখরােত শাি� অিনবাযর্ 
এমনিক ইহ জীবেন দিুনয়ােত েকান েকান ে�ে� দ�নীয় । এইরপ ব�, কাজ ও িবষয়েক হারাম 
বেল ।                                                                                                       
উপেরা� হালাল-হারাম  স�ে� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
একিট খবই গর�পণূর্ হািদস শরীফ বেলনঃ                                                                                       
�থম হািদস শরীফঃ 

مَ حَ  امَ وَ  لٌ الَ حَ  وَ ھُ فَ  ھِ ابِ تَ كِ  فِى هللاُ  لَّ حَ أَ  َما "  تَھُ یَّ فِ اعَ  هللاِ  نَ مِ  اوبَلُ قْ فَا وٌ فْ عَ  وَ ھُ فَ  ھُ نْ عَ  تَ كَ سَ  امَ  و َحَرامٌ  وَ فَھُ  رَّ
" ایَّ سِ نَ كَ بُّ رَ  نَ  اكَ  امِ وَ  الَ تِ وَ  ْیآشَ  ىسَ نْ یَ  ءنیَكُ  مْ لَ  هللاَ  نَّ إِ فَ      অথর্ঃ- আ�াহ তাআ’লা তাঁর 

িকতােব(পিব� কুরআেন) যা হালাল কেরেছন তাই হালাল আর যা হারাম কেরেছন তাই হারাম 
।আর েযই িবষেয় ফরজ-হারাম বলা েথেক িবরত রেয়েছন বা নীরব রেয়েছন উহা তাঁর �মার 
িবষয় বা উদারতা । অতএব, েতামরা আ�াহর িনকট েথেক তাঁর �মা বা উদারতা �হণ কর । 
কারন,আ�াহ ভুেল যােবন এমন নন ( আ�াহ ভুেল িগেয় েকান িবষয় েথেক নীরব বা চুপ 
রেয়েছন এমন নেহন বরং েজেনই নীরব বা চুপ রেয়েছন )। অতপর, িতিন(নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) “আর আপনার �ভূ ভুেল যান না”( " ایَّ سِ نَ كَ بُّ رَ  نَ  اكَ  امِ وَ   ) আয়াতখানা 
পেড়ন , ইবনু কািছর ।                                                                                            
উপেরা� বয্াপাের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে�া� 
বাণীও খবুই গর�পণূর্ ।                                                                                                                                 
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

َ  نَّ اِ  " :  ملس و ھیعل هللا ىصل هللا سولر الَ قَ :قال ةَ بَ لَ عْ ثَ  يبِ أَ  نع"  ىھَ نَوَ  ، اھَ وْ عُ یْ ِض تُ َال فَ  ضَ ئِ ارَ فَ  َرضَ فَ  �َّ
ُكوْ ھِ تَ نْ تَ  َال فَ  ءً یَاشْ اَ   نْ عَ   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 " اھَ نْ عَ  ْواثُ حَ بْ تَ  َال فَ  نٍ ایَ سْ نِ  رَ یْ غَ  نْ مِ ) مْ كُ بِ  ةً ْحمَ رَ  ( ءٍ اْشیَ اَ  نْ عَ   فَلَ غَ و،  اھَ تَُدوْ تَعْ  َال فَ  اْودً دُ حُ  دَّ حَ  وَ   
يرانبللط ریبكلا جممعلا يف ) )35081(                                                                                                                                                                   

(অথর্ঃ-হযরত সা’লাবা েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন, রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন : “িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা িবষয় ফরজ কেরেছন েতামরা েসগেলা ন� কেরা 
না,কতগেলা িবষয় হারাম কেরেছন েতামরা েসগেলার অবমাননা কেরানা, কতগেলা সীমা িনধর্ারন 
কেরেছন েতামরা েস গেলার অিত�ম কেরা না এবং ভুিলয়া যাওয়ার কারেন নেহ (েজেনই) বরং 
েতামােদর �িত অন�ূহ বশতঃ িতিন (অ�াহ তাআ’লা) অেনক িবষয়ই উেপ�া কেরেছন (ফরজ 
বা হারাম বলা েথেক িরত রেয়েছন) । েতামরা েস িবষেয় অনসু�ান কেরা না। (অথর্াৎ আ�াহ 
তাআলা তাঁর চুপ বা নীরব থাকার িবষয়সমহূেক েকন �� কের ফরজ বা হারাম বেলন িন) 
এরপ ঘাটা-ঘািট বা তকর্  িবতকর্  কেরা না”,  আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-১৮০৩৫ ।  উপেরা� হািদস শরীফসমূহ েথেক ইহাই �মািণত হয় েয, েযই সকল কাজ 
করবার জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা যা করবার অনুমিত িদেয়েছন বা েযই সকল কাজ করা 
স�েকর্   নীরব রেয়েছন েসইসবগেলা হল হালাল কাজ ও জােয়য কাজ । (েযইসব কাজ বা িবষয় 
স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লা চুপ বা নীরব রেয়েছন ঐগেলােক  “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ ال رُ وْ مُ ْأل ) বেল । ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ ِریْ 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 اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) স�েকর্  িব�ািরত জানেত পৃ�া নং- ২৫৯ ��বয্)। ।                                                                                                                                             
উপেরা� বয্াপাের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে�া� 
বাণীদখুানাও খবুই গর�পণূর্ ।                                                                                                 
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

َ  : لَ اقَ  ن انَ مَ لْ سَ  نْ عَ  :"  قَالَ فَ  ، نِ ْلُجبْ اوَ  ْمنِ سَّ لا وَ  ءِ ارَ فِ لْ ا َعنِ  ملس و یھلع هللا ىلص هللا  لوسر ْلتُ َسأ
 " ھُ نْ عَ  افَ عَ  امَّ مِ  وَ ھُ فَ  ھُ نْ عَ  تَ َسكَ  امَ وَ  ، ھِ ابِ تَ كِ  ىفِ  هللاُ  مرَّ حَ  امَ  امُ رَ واْلحَ  ، ھِ بِ ِكتَا فِى هللاُ  لَّ حَ أَ  َما لُ الَ حَ الْ 

)ثلاثلا ءزالج(ينرالطبل یربلكا مجمعلا في)  )1006( অথর্ঃ- হযরত সালমান (রািদআ�াহ আনহ) 
েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বনয্ গাধা, িঘ ও 
পিনর স�েকর্  িজ�াসা করেল িতিন বলেলন : হালাল হে� আ�াহ তাঁর িকতােব যা হালাল 
কেরেছন তা এবং  হারাম হে� আ�াহ তাঁর িকতােব যা হারাম কেরেছন তা । আর যা েথেক চুপ 
বা িবরত েথেকেছন(ফরজ-হারাম বলা েথেক চুপ বা নীরব েথেকেছন) তা হে� তাঁর (আ�াহ 
তাআ’লার) �মার বা উদারতার অ�ভূর্ � িবষয় । আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৬০০১ ।                                                                                          
চতৃথর্ হািদস শরীফঃ                                                        

 وَ  اءِ رَ فِ الْ  نِ عَ  مسل و یھعل هللا ىلص هللا  ولرس لَ ئِ سُ :  الَ قَ  ، ْنھُ عَ  لىاتَعَ  هللاُ  يَ َرِض  ّيِ سِ رْ افَ لْ ا ن نَ اَسْلمَ  َعنْ 
 مَحرَّ  امَ  امُ رَ حَ لْ وا ،  آنِ رْ ْلقُ ا ىفِ  هللاُ  َحلَّ أَ  َما لُ الَ ْلحَ ا" : مسل و یھلع هللا لىص يُّ بِ لنَّ ا الَ قَ فَ  ، نِ بْ جُ لْ اوَ  نِ مْ لسَّ ا

 ءزلجا(ينبراطلل ریبكلا مجمعلا يف ) )6306( " ھُ نْ عَ  افَ عَ  امَّ مِ  وَ ھُ فَ  ْنھُ عَ  تَ كَ سَ  امَ وَ  ، نِ آَ رْ قُ لْ ا ىفِ  هللاُ 
)لثاثال                                                                                                           

অথর্ঃ- হযরত সালমান ফারসী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্  িজ�াসা করা হেল িতিন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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বলেলন : হালাল হে� আ�াহ তাঁর কুরআেন যা হালাল কেরেছন তা এবং  হারাম হে� আ�াহ 
তাঁর কুরআেন যা হারাম কেরেছন তা । আর যা েথেক চুপ বা িবরত েথেকেছন(ফরজ-হারাম বলা 
েথেক চুপ বা নীরব েথেকেছন) তা হে� তাঁর (আ�াহ তাআ’লার) �মার বা উদারতার অ�ভূর্ � 
িবষয় । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬০৩৬ ।                                                                                      
উপেরা� তৃতীয় ও চতৃথর্ হািদস শরীফ�েয় িতনিট িবষেয় েযমন- বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্  
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িজ�াসা করা হেল িতিন শধ ুএই িতনিট িবষেয় উত্তর 
না িদেয় সািবর্ক ও বয্াপক উত্তর িদেয় বেলন: পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা েযই 
িবষয়,বয্াপার,কাজ ও ব� হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না জািয়য েঘাষণা িদেয়েছন তাই 
হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না জািয়য ।আর েযই িবষেয় হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না 
জািয়য েঘাষণা েদওয়া েথেক িবরত রেয়েছন, েকান িকছুই বেলন িন তা মানব কলয্ােনর জনয্  
স�ূণর্ আইন ম�ু ও ঐি�ক িবষয় । উপের বিণর্ত স�ণূর্ আইনম�ু ও ঐি�ক িবষয় স�েকর্  
েকান আইন ৈতরী করা হে� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামারই িবেরািধতা করা ।এরপ িবেরািধতা করা হে�  কুফর । আর েয বয্াি� স�ূণর্ আইন 
উ�ু� ও ঐি�ক িবষয় স�েকর্  েকান আইন ৈতরী করেব েস কািফর ।                                                                                    
িস�া�ঃ “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 أ"  "(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 িবষয়গেলােক“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( �أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا ْورُ مُ أْألُ  এর অ�ভূর্ � আইনমু� ও ঐি�ক িবষয় মেন কের মহান আ�াহর 
প� হেত মসুিলম মানুেষর জনয্ এইগেলা ছাড় িহেসেব �হণ না কের েসই মসুিলমিট মহাপাপী । 
েযমন এই িবষেয় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

 ھِ یْ لَ عَ  نَّ فَإِ  هللاِ  ةَ صَ خْ رُ  بَلْ قْ یَ  مْ لَ  َمنْ  ": سلم و ھیعل هللا ىصل هللا لوسر لَ اقَ  : لَ اقَ ◌َ  ،اِمرِ عَ  نْ بِ  ةَ بَ قْ عُ  َعنْ 
)4535(ينبراطلل طسوالا جممعلا يف " اتِ فَ رَ عَ  لِ ابَ جِ  لَ ثْ مِ  مِ ثْ ْإلِ ا نَ مِ                                                                                                                                                            

অথর্ঃ- হযরত উকবা িবন আেমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয আ�াহর (রখসাত) তথা ছাড় �হণ কেরিন তার 
উপর আরাফােতর পাহাড়সমূেহর অনরূপ পাপ রেয়েছ, আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস 
শরীফ নং-৪৭৬১ ।আ�াহ তাআ’লা সকল মিুমন-মসুিলমেক সিঠক �ান দান করন । আিমন!                

 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 (৬) নং মতিবেরােধর কারণঃ                                                                                          
শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্(িবদআ’তুন)”بِ دْ عَ ة “  
অ�  থাকাঃ                                                                                                                                   
(৬)  “ ةعَ دْ بِ  ”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্  অ� 
থাকার কারেণও মসুিলম মানেুষর মােঝ িবেরােধর সৃি� হয় । তাই, সারা িবে�র উলামােকরামগেণর 
মেধয্ সংঘিটত কতক মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষেয়র মেধয্ ” ةبِْدعَ  ”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক 
অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্  �ান অজর্ ন করা ফরজ আবশয্ক । িনে�  
মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয় অধয্ােয় এর িব�ািরত আেরলাচনা  করা হেয়েছ । মতিবেরাধপণূর্ 
বা�ব জিটল িবষয়গেলার মেধয্  ْةعَ بِد ”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী 
অথর্ স�েকর্  আেলাচনা ১ নং �িমেক �থেমই আেলাচনা করা হেয়েছ ।  

১ নং মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয় “بِ دْ عَ ة”(িবদআ’তুন)শে�র অথর্ িক ? " ٍكُ لُّ  بِ ْدعَ ةٍ  ضَ الَ لَ ة" 
( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বােকয্র অ�ভূর্  শ� �ারা িক বঝুােনা (িবদআ’তুন) ”بِ ْدَعة” �
হেয়েছ পৃ�া নং- ৩২৪ এ েদখুন ও পড়ুন ।                                   

সারা িবে�র উলামােকরামগেণর মেধয্ সংঘিটত কতক মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষেয়র 
পযর্ায়�িমক উপ�াপনঃ 

িনে� ১০িট মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষয় �িমক অনসুাের  উপ�াপনঃ                                                       
১. গর�পূণর্ জিটল িবষয়> ”بِ دْ عَ ة” (িবদআ’তুন) শে�র অথর্ িক ? হািদস শরীেফর বাণী "  ٍكُ لُّ  بِْدعَ ة

ةٍ لَ الَ ضَ  "(কু� ুিবদআিতন দলালাতুন) বােকয্র অ�ভূর্ � ” ةْدعَ بِ  ” (িবদআ’তুন) শ� �ারা িক বঝুােনা হেয়েছ ? . 
পৃ�া নং-৩২৪                                                                                                                                     
২.গর�পূণর্ জিটল িবষয়  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার"  ِعِ ْلمُ  الْ غَ یْ ب " 
(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” আেছ িক ? পৃ�া নং-৩৪১                                             
৩.গর�পূণর্ জিটল িবষয়>আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
মহান সৃি�র সিঠক তথয্ স�েকর্  অ� থাকাঃ পৃ�া নং-৩৫৪                                     
৪.গর�পূণর্ জিটল িবষয়> "  ٌسُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَة"(সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর  বণর্না পৃ�া নং-
৩৭৩                                                                                                                                                                                                                     
৫গর�পূণর্ জিটল িবষয়> ألدُّ َعاءُ -ألْ مُ نَاجَ اة  (দআু’-মনুাজাত)তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ �স� পৃ�া নং-৩৯০ নং 
েথেক পৃ�া নং-৩৮০ পযর্�                                                                                                                                               
৬গর�পূণর্ জিটল িবষয়>.ألدَُّعاءُ -ألْ مُ نَاجَ اة  (েদায়া-মনুাজােত) “  ُوَ سِ یْ لَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  অবল�ন 
 করা  ।    পৃ�া নং-৪০৯                                                                                                                         
৭গর�পূণর্ জিটল িবষয়>> َِورَ ثَةُ  اْألَ ْنبِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত 
“আিলম”স�েকর্  িব�ািরতভােব আেলাচনা  । পৃ�া নং-৪১৮                                                 
৮.গর�পূণর্ জিটল িবষয়>> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
দরদ ও সালাম �স�     পৃ�া নং-৪৩৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

288 

উলামােকরামগেণর মেধয্ উপেরা� সকল মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়গেলার সমাধােনর 
প�িত স�েকর্  আনষুি�ক �াতবয্ িবষেয়র আেলাচনা । 

মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়গেলার সমাধান প�িতঃ  

সচূনাঃ উপের আিম সবর্ �থম মেতিবেরােধর কারণসমহূ, তারপর মতিবেরােধর কারণসমেূহর বয্াখয্া 
িব�ািরতভােব আেলাচনা কেরিছ। িনে� আিম এখন উপেরা� ১০িট জিটল িবষয়গেলার ইসলািম 
সিঠক সমাধােনর প�িত বণর্না করব । জিটল িবষেয়র সমাধােনর প�িত অংেশ জিটল িবষেয়র 
ইসলিম সিঠক সমাধােনর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া  
সা�ামার যগু সহ পরবত� দইু যগু িমেল েমাট িতন যুেগর তথা িতন শতি�র মহুাি�স-
উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমূেহ বিণর্ত হািদস শরীফগেলা বয্বহার 
বা �েয়াগ করেল িনিধর্�ায়, িনঃসে�েহ জিটল িবষেয়র ইসলিম সিঠক সমাধান পাওয়া যােব । 
অনয্থায় মুহাি�স-উলামােকরামগেনর মেধয্ মতিবেরাধ আেরা �কট হেব এবং তারা পথ�� হেয়  
যােব ।  
েযমন- আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ 
মহান আ�াহ তাআ’লার নািযলকৃত পিব� কুরআন ও তাঁর েরেখ যাওয়া হািদস শরীেফর উপর 
আমল করার গর� স�েকর্  বেলেছনঃ                                   
(১) " ِ  بَ اتَ كِ  امَ ھِ بِ  مْ تُ كْ سَّ مَ تَ امَ  الُّوْ ِض تَ  نْ لَ  نِ َریْ مْ اَ  مْ كُ یْ فِ  تُ كْ تَرَ  اطَّ وَ مُ ( ھِ لِ وْ سُ رَ  ةَ نَّ سُ وَ  �َّ )" (অথর্ঃ-“আিম 
েতামােদর মেধয্ দিুট িবষয় েরেখ যাি�, আ�াহর িকতাব এবং তাঁর রাসেুলর স�ুাহ, েতামরা এ দিুট 
ব�েক আঁকেড় ধের রাখা পযর্� েতামরা পথ�� হেব না” (মুআত্তা)। 

(২) " ِ  بَ اتَ كِ  ادً بَ اَ  امَ ھُ دَ عْ بَ  اوْ لُّ ِض تِ  نْ لَ  نِ یْ ئِ یْ شِ  مْ ْیكُ فِ  تُ كْ رَ تَ  ىنِّ اِ  مُ یْ كِ اْلحَ  كُ ْدرَ تَ سْ مُ لْ ا( تِىنَّ سُ  وَ  �َّ ) " (অথর্ঃ 
“আিম েতামােদর মেধয্ দিুট ব� েরেখ যাি�ঃ এর (অবল�েনর) পর েতামরা পথ�� হেব না” 
(আল-মু�াদরাকুল হািকম) ।  
▓▓েকান মিুমন-মসুিলম উপেরা� হািদস�েয়র অথর্ ও ভাব হৃদয়�ম কের মানেল ও তদানযুায়ী
 আমল করেল েস পথ�� হেবনা। 
সমাধােনর প�িত অংেশ বিনর্ত আেলাচনািট বারবার মনেযাগ সহকাের অধয্য়ন করার ও উত্তমরেপ 
অনধুাবন করার এবং িতন যেুগর মহুাি�স-উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা 
��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমহূেক েয েকান জিটল িবষেয়র ইসলািম সিঠক সমাধােনর দলীল 
িহেসেব বয্বহার করার জনয্ সকেলর �িত িবনীত অনেুরাধ রিহল । েয েকান জিটল িবষেয় সিঠক 
সমাধান িদেত কতগেলা িনয়ম, প�িত জানা লােগ। িঠক েতমিনভােব উলামােকরামগেণর মােঝ 
মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষেয়র সিঠক িদেত হেলও কতগেলা িনয়ম, প�িত জানা লাগেব। িনে� েস 
িনয়ম, প�িতর বণর্না েদয়া হল।  

জিটল িবষেয়র সমাধান  প�িতঃ 
আমরা যখন বাংলােদেশ েকান জিম/জায়গা �য় করেত চাই তখন সবর্�থম উ� জিমেক খািরজ 
কের েনই (অনয্ েদেশ িভ� িনয়ম থাকেত পাের)। খািরজ করা বয্ািতত েকান জিমই �য় করা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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যায়না । �য় করা বয্ািতত েকান জিমরই মািলক হওয়া যায়না । তাই েকান জিমেক খািরজ 
করেত হেল জিম িব�য়কারী/জিম �য়কারীেক কতগেলা সরকারী িনয়ম কানুন মানেত হয় । েস 
িনয়ম কানুনগেলার মেধয্ আমােদরেক �থেম CS (িস এস) পচর্ ােত(দিলেল) জিমর মািলেকর নাম 
আেছ িক না তা েদখেত হয় । পের পযর্ায়�েম SA (এস এ) পচর্ া, RS (আর এস) পচর্ া েদখেত 
হয়।                                                                                                                                 
এ সবগেলােত জিমর মািলেকর নাম পাওয়া েগেল তখনই উ� জিম খািরজ করার উপেযাগী হয়। 
এখন জিম িব�য়কারী উ� জিম খািরজ কের উ� জিমেত িনেজর নাম জারী কের িনেল েস উ� 
জিমর মািলক হেয় যায় । উ� খািরজকৃত জিম েকহ �য় করেলই উ� জিম �য়কারী উ� 
জিমর মািলক হেয় যােব । িঠক েতমিনভােব পিব� েকারআন শরীফ ও হািদস শরীেফ বনর্ণা েনই 
এমন েকান ধম�য় সমসয্ার িবষেয় সমাধান িদেত হেল আমােদরেক আ�াহ তাআ’লার িকতাব তথা 
েকারআন শরীফ ও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর স�ুাহ 
তথা হািদস শরীেফর আইন-কাননু েমেন আমরা উপেরা� দ�ৃা�িট �েয়াগ করেত পাির।                                                                                                                                              
েযমন আমরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর যুগ এবং 
তাঁর সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম আজমাই’ন এর যগুেক(�থম শতা�ীেক) েবাধগেময্র জনয্ 
বা বেুঝ আসার জেনয্ উদাহরণ িহেসেব CS (িস এস) পচর্ া, তােবঈ’নেদর যগুেক (ি�তীয় 
শতা�ীেক) SA (এস এ) পচর্ া, তােব-তেবই’নেদর যগুেক(তৃতীয় শতা�ীেক) RS (আর এস) 
পচর্ া িহেসেব ধের িনেত পাির। এ িতন যগু বা িতন শতা�ী উত্তম হওয়া স�েকর্  আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-------------- ---------- 
" مھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ ْونَلُ یَ  نیْ ذِ الَّ  مّ ثُ  نِىْ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ  " (অথর্ঃ-“আমার যগু সেবর্াতকৃ� যগু [�থম 
শতা�ী],এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� যগু [ি�তীয় শতা�ী], এর পরবত�েদর যগু সেবর্াতকৃ� যগু 
[ তৃতীয় শতা�ী ] তার পর [ চতুথর্ শতা�ীেত ] িমথয্ার �াদভূর্ াব হেব, িখয়ানত তথা িব�াস 
ভ� , িমথয্া �া�য্ ইতয্ািদ আিবভর্ াব হেব,সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ "  َنُ رْ قَ الْ  ىْ تِ مَّ أُ  َخْیرُ " ىْ نِ وْ لُ یَ  وْ أ 

مْ ھِ یْ فِ  تُ ثْ عِ بُ  نَ یْ ذِ لَّ ا  মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৫৩৩,২৫৩৪,২৫৩৫, " ىْ ْرنِ قَ  اِس النَّ  رُ یْ خَ  " বখুারী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫১, ২৬৫২, " ىْ نِ رْ قَ  مْ كُ رُ یْ خَ  " নাসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫০৯।  
আমরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপেরা� বানীর 
মাধয্েম এ কথা িনি�তভােব উপলি� করেত পারলাম েয, উ� িতনশতা�ীর তােবঈ’ন-
তােব’তােবঈ’ন মহুাি�স-উলামােকরামগেনর বয্াপাের উত্তম েলাক হওয়া স�েকর্  আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িনেজই �া�য্ িদেয়েছন এবং তাঁেদর িলিখত 
হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ েয েকান �েয়াজনীয় িবষেয়, 
সমসয্ার সমাধােন বয্বহার বা �েয়াগ করার জনয্ দলীল িহেসেব িনি�র্ দায়,িনঃসে�েহ �হনীয়।          
এই সময়কার িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ "  حِ رْ جَ الْ  مُ لْ عِ 

لِ یْ دِ عْ لتَّ َوا "(“ ইলমলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল ”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র িবচার-
িবে�ষেণর আওতাধীন নেহ । বরং "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা  
সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � তােবঈ’ন-তােব’তােবঈ’ন মুহাি�স-উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস 
শরীেফর িকতাব তথা ��সমূেহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ সমােলাচনািবহীন �হণেযাগয্ । কারণ,      
ةثَ َال لثَّ ا  " نوْ رُ قُ لْ ا ْیرُ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা  সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � 
সেবর্াৎকৃ� মানুষগণেক িবচার করার অিধকার   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম মানষুগেণর েনই ।এইরপ অিধকারেক হঠকািরতা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ও েবয়াদবী তথা অিশ�াচারসহ অনিধকার চচর্ া বেল ।অতএব, "   َّةثَ َال الث نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মানষুগেণর (তােবঈ’ন-
তােব’তােবঈ’ন মহুাি�স-উলামােকরামগেনর) বিণর্ত হািসসমহূ স�ূণর্ই িনভর্ রেযাগয্ ।                                                                                                                                   
ةثَ َال لثَّ ا  "▓ نوْ رُ اْلقُ  ْیرُ خَ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা  সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর পরবত�  َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا  "(আরযাললু করিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) 
মহুাি�স- উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমূেহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ 
েয েকান �েয়াজনীয় িবষেয় ,সমসয্ার সমাধােন দলীল িহেসেব িনিধর্�ায়,িনঃসে�েহ �হনীয় হেব না 
বরং " لِ یْ دِ عْ تَّ لاوَ  حِ رْ جَ لْ ا مُ لْ عِ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র 
মাধয্েম সনদ যাচাই-বাছাই তথা পরী�া-িনরী�া এবং স�ূািতস�ূ িবে�ষেনর �েয়াজন হেব। কারন, 

""نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ  (আরযালুল করিন) তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) 
উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ তাঁেদর অজাে� আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর বানী নেহ এমন িমথয্া কথা-বাতর্ াও 
সংিম�ন হেয় েযেত পাের অথবা অন�ুেবশ হেয় েযেত পাের মেমর্ সে�হ আেছ। তাঁেদর বয্াপাের 
উত্তম েলাক হওয়া স�েকর্  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�া�য্ েনই ।                                                                                                                                                                     
 ”তথা ”হািদস সমােলাচনা িব�ান (” ইলমলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল ”) "عِ لْ مُ  الْ جَ رْ حِ  وَ التَّعْ دِ یْ لِ "
শাে�র আেলাচয্ িবষয়ঃ 

 “রাবীর (বণর্নাকারীর) পিরচয়, জ�,-মতুুয্ তািরখ, েদাষ-গন, নয্ায়পরায়ণতা, ইসলােমর �িত 
িব�াস ও আনগূতয্, ৈনিতক �িট, তাকওয়া, েমধাগত দবূর্লতা, হািদস শরীেফর সনদ-মতন 
(বণর্নাকারীেদর �মধারা ও হািদস শরীেফর ভাষয্) সততা,িব��তা, িন�া ও েমধাগত দঢ়ৃতা, 
�রনশি�, িবেবকশি�, িচ�াশি�, েবাধশি�, মতাদশর্, মানিসক ও শািররীক স�ুতা ইতয্ািদ 
সু�নািতস�ু িবে�ষণ করাই হে� " لِ یْ ْعدِ لتَّ اوَ  حِ رْ جَ لْ ا ْلمُ عِ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস 
সমােলাচনা িব�ান ” শাে�র আেলাচয্ িবষয়। এরপ িবে�ষেণর মাধয্েম যাচাই-বাছাই তথা পরী�া-
িনরী�া কের রাবীর (বণর্নাকারীর) কিঠন িনয়ম ও প�িত উত্তীণর্ হওয়ার পর একিট সহীহ হািদস 
শরীফ সংকলন কের হািদস শরীেফর িকতােব তা ��াব� করা হয়”। েয সম� উলামােকরামগন 
তাঁরা তাঁেদর ব�ৃতা েদয়ার,ওয়াজ-নিসহত বণর্নাকরার সময় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েকান বানী েমাবারক দলীল িহেসেব জনগেনর স�ুেখ উপ�াপন 
কেরন তােদরেক অবশয্ই  " لِ یْ دِ عْ لتَّ اوَ  حِ رْ جَ الْ  مُ ِعلْ  "(“ইলমলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস 
সমােলাচনা িব�ান” শাে�র মাধয্েম সময্কভােব েজেন িনেত হেব েয, জনগেনর স�ুেখ তাঁর 
উপ�ািপত হািদস শরীফ খানা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
বানী েমাবারক িকনা । অনয্থায় তাঁর ব�ৃতা , ওয়াজ-নিসহত জনগেনর মােঝ িবরপ �িতি�য়ার 
সৃি� করেব। তেব “ ثَةَال الثَّ  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    ”(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীেত 
িলিখত " لِ یْ دِ عْ تَّ الوَ  حِ رْ جَ لْ ا ْلمُ عِ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল ”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” 
শাে�র মাধয্েম হািদস শরীফ যাচাই-বাছাই অ�গণয্ িহেসেব �হণ করেত হেব এবং  َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا  ”(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীেত” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহ )িলিখত  " لِ یْ ْعدِ تَّ الوَ  حِ رْ جَ لْ ا مُ ِعلْ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস সমােলাচনা 
িব�ান” শাে�র মাধয্েম পারতপে� হািদস শরীফ যাচাই-বাছাই করা যােব না । িক�  َلُ ذَ رْ أ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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"نِ وْ رُ قُ لْ ا  ”(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � এমন েকান মসুিলম আিলম যিদ পাওয়া যায় িযিন ইসলােমর নােম বা 
ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম  
মানষু কতৃর্ ক সৃ� েকান দল-উপদলভু� নেহন বা েকান  দল-উপদেলর  অনসূারীও নেহন বরং িতিন 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় 
একমা� েবেহ�ী দল ةُ اعَ َجمَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ)  ةِ عَ َماْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নামধারী দলব� একজন মুসিলম হেয় থােকন, তেব তাঁর িলিখত "  حِ رْ جَ الْ  مُ لْ عِ 

لِ یْ ْعدِ تَّ لاوَ  "(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র মাধয্েম হািদস 
শরীফ যাচাই-বাছাই করা েযেত পাের । িনে� �িমক নং ১১ পযর্� িলখেকর " لِ یْ دِ عْ تَّ الوَ  حِ رْ جَ لْ ا مُ لْ عِ  " 
(“ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শা�গেলা �াথিমক পযর্ােয়র । 
তেব  “  ثَةَال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    ”(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � 
গ� িহেসেব হািদস শা� িবচােরর জনয্ �হণেযাগয্ । 

 তথা ”হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র (”ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল“) "عِ لْ مُ  اْلجَ ْرحِ  وَ التَّ عْ دِ یْ لِ "
কেয়কিট িকতােবর নাম িনে� েদয়া হল।  
�িমক নং িকতােবর নাম রচিয়তার নাম ইনিতকাল তািরখ  
১ আত তাবাকাতুল কুবরা েমাহা�দ ইবেন ছা’দ ইনিতকাল ২৩০ িহজরী  
২ িকতাবতু তাবাকাত আলী ইবেন মাদানী ইনিতকাল ২৩৪ িহজরী  
৩ িকতাবুত তাবাকাত খলীফা ইবেন খাইয়াত ইনিতকাল ২৪০িহজরী  
৪ তারীেখ কিবর ইমাম বখুারী ইনিতকাল ২৫৬িহজরী  
৫ রযাতুর ইেতবার ইমাম মসিলম ইনিতকাল ২৬১িহজরী  
৬ িকতাবুত তািরখ ইবেন আবু খাইছমাহ ইনিতকাল ২৭৯ িহজরী  
৭ িকতাবতু তািরখ ইবেন খরু রম েহাছাইন ইবেন ইবেন ইদরীছ ইনিতকাল ৩০১ িহজরী  
৮ আত তাময়ীজ ইমাম নাছাই ইনিতকাল ৩০৩ িহজরী  
৯ িকতাবলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল ইবনুল জারদ ইনিতকাল ৩০৭ িহজরী  
১০ িকতাবলু জারিহ ওয়াত্তা’িদল ইবেন আব ুহািতম রািজ ইনিতকাল ৩২৭ িহজরী  
১১ িকতাবলু আওহাম ওয়াল ইহাম ইবেন িহ�ান বিু� ইনিতকাল ৩৫৪িহজরী  
১২ আল ইরশাদ আব ুইয়ালা খলীিল ইনিতকাল ৪৪৬ িহজরী  
১৩ ডমজানলু ই’িতদাল ইমাম জাহবী ইনিতকাল ৭৭৪ িহজরী  
১৪ আত তাকিমল িফ মািরফািতছ িছকাত ওয়াদ দআুফা ইমাদিু�ন ইসমাঈল ইবেন কািছর 
 ইনিতকাল ৭৭৪িহজরী  
১৫ আত তাকিমলাহ িফ আসমািয়ছ িছকাত ওয়াদ দআুফা ইমাদিু�ন ইসমাঈল ইবেন কািছর 
ইনিতকাল ৭৪৮ িহজরী  
১৬ তাবাকাতুল মহুাি�িছন ইবেন মলােকন ইনিতকাল ৮০৪ িহজরী  
১৭ তাহজীবলু কালাম ইমাম েমজজী ইনিতকাল ৭৪২িহজরী  
১৮ আল মগুনী কাহ েমাহা�দ পা�নী িস�ী ইনিতকাল ৯৮৬ িহজরী                                                                  
▓▓ িতনশতা�ীর পর চতুথর্ শতা�ীর পবূর্ পযর্� মধয্বত� অ�রবত�কালীণ সমেয় িলিখত হািদস শরীেফর 
িকতাব তথা ��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ �াথিমক পযর্ােয়র  “  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    ” 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � গ�সমূেহ বিণর্ত হািদস 
শরীসমূেহর িবেরাধী না হেল সহীহ িহেসেব �হণেযাগয্ । তেব চতুথর্ যেুগর (অথর্াৎ চতুথর্ 
শতা�ীর ) মহুাি�স-উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ যিদ এমন 
হািদস শরীফ পাওয়া যার সনদ (অথর্াৎ হািদস শরীফ বণর্নাকারীেক সনদ বেল) মতু্তািসল (অথর্াৎ 
হািদস শরীফ বণর্নাকারীর েকান এক জেনর মাঝখােন িবি�� না হেয় এক নাগােড় বহাল েথেক 
যাওয়ার অব�ােক মতু্তািসল (অথর্াৎ ধারাবািহক) বেল এবং �থম, ি�তীয় ও তৃতীয় শতা�ীর 
মহুাি�স-উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমেূহ বিণর্ত হািদস শরীফসমুেহর 
সােথ সাম�সয্শীল হয় অথবা চতুথর্ শতা�ীেত েকান রচিয়তার িকতাব তথা �ে� �া� হািদস শরীফ 
খানা যিদ তৃতীয় শতা�ীর মহুাি�স-উলামােকরামগেনর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা 
��সমূেহ পাওয়া যায় অথবা হািদস শরীফখানা যিদ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মসুিলেমর হািদস 
শরীফ �হেনর শতর্ াবলী [ইমাম বখুারীর হািদস �হেনর শতর্ াবলীঃ- ১.সনেদ পূণর্া� ধারাবািহকতা 
থাকা ২.রাবী বা বণর্নাকারী িব�� বা িনভর্ শীল হওয়া ৩. বণর্নাকারী যার েথেক বণর্না কেরেছন 
তার সা�াৎ লাভ হওয়া ৪.শায়খ বা িশ�েকর িনকট দীঘর্ সময় অব�ান করা এবং ইমাম 
মসুিলেমর হািদস �হেনর শতর্ াবলীঃ- ১. সনেদ পণূর্া� ধারাবািহকতা থাকা ২. রাবী বা বণর্নাকারী 
িব�� বা িনভর্ শীল হওয়া ৩. রাবীেদর যগু এক হওয়া ৪. রাবীগন ধীশি� স�� হওয়া ৫.েকান 
িনভর্ রশীল বয্াি� তার েচেয় উত্তম বয্াি�র িবপরীত হািদস বণর্না ও হািদেস েকান েগাপন �িট না 
থাকা ]) অনসুাের পাওয়া যায় তা হেল উ� হািদস শরীফ খানা দিলল িহেসেব �হনীয় হেত পাের। 
কারন ৩য় শতা�ীর মেধয্ই সম� হািদস শরীফসমুেহর িলিপবে�র কাজ স�� হেয় েগেছ।  
***�থম যেুগর সময়কালঃ- �থম যগু বলেত এখােন আমরা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর নবুওুেতর �থম হেত হজরত ওমর ইবেন আ�ুল আিজেজর 
েখলাফত লাভ(৯৯ িহজরী) পযর্� েমাট ১১২ বৎসর কালেকই বঝুােনা হেয়েছ। এটা আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর সাহাবা এবং �বীন তােবঈ’নেদর যগু। এ যেুগর েশষ পযর্�ই 
সাহাবাগন েবঁেচিছেলন। হজরত সাহল ইবেন সা’আদ (রািদআ�াহ আনহ) ৯১ িহজরীেত, হজরত 
আনাস ইবেন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) ৯৩ িহজরীেত এবং হজরত আবতু-তুফায়ল 
আমর  ইবেন ওয়ািসলা (রািদআ�াহ আনহ) ১০০ িহজরীেত ইনিতকাল কেরন।  
এ যেুগ বা শতা�ীেত নানাহ কারেন িবেশষকের ইলম ু�ীন তথা ধেমর্র �ান অজর্ ন করার অথবা 
িশ�াদােনর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর 
ইনিতকােলর পর তাঁর সাহাবােকরাম রািদআ�াহ আনহম আজমাই’ন এর িকছু অংশ মদীনা শরীেফর 
বািহের ম�া শরীেফ-হজরত আ�ু�াহ ইবেন আ�াছ রািদআ�াহ আনহ সহ ২৬ জন, কুফায়- 
হজরত আলী মরুতাজা,আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ সহ ২৩ জন, মদীনায় -আনাছ ইবেন মািলক 
রািদআ�াহ আনহম সহ ৫১ জন, বসরায়- হজরত আব ুমসুা আশআরী রািদআ�াহ আনহ সহ ৩৫ 
জন, শাম/িশিরয়ায়- হজরত আব ুসাঈদ খদুরী রািদআ�াহ আনহ সহ ৩৪ জন, িমশের- হজরত 
আমর ইবনুল আস রািদআ�াহ আনহ সহ ১৬ জন, েখারাসােন-৬ জন এবং জািযরায়- -৩ জন 
�ায়ীভােব বসবাস কেরন এবং মদীনায় -হজরত আেয়শা,আ�ু�াহ ইবেন ওমর,আব ুহরায়-মতামতরা 
রািদআ�াহ আনহম েথেক যান।  
বিণর্ত �ানী সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম সহ অনয্ানয্ �ানী সাহাবীগেনর �ায় ১০(দশ) 
হাজার জেনর এক িবরাট জামাআ’ত হািদস শরীেফর �ান অজর্ ন করােক জররী মেন কের উহার 
িশ�াদান,�চার-�সার করােক অবশয্ কতর্ বয্ বেল িবেবচনা কেরেছন। কারন ইলম ুহািদস শরীেফর 
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উপর পণূর্া� �ান বয্ািতত ইলমু �ীন তথা ধেমর্র �ান অজর্ ন করা েমােটই স�ব নেহ। এ সমেয় 
ইসলািম রা�সমূেহ পেূণর্াদয্েম হািদস শরীেফর িশ�াদােনর কাজ অবয্াহত িছল। �ায় গর�পনূর্ সব 
জায়গায়ই মুসনাদ ও িরওয়ােয়ত িশ�াদােনর বয্াব�া করা হয়। এেত কের সনদ ও িরওয়ােয়েতর 90 
�মধারা �বিতর্ ত হেয় যায়। ইিত্তসাল ুসনেদ(সনেদর ধারাবািহকতা অথর্াৎ হািদস শরীফ বণর্নাকারীর 
হািদস শরীফ বণর্না করার মাঝখােন িবি�� না হওয়া) বিণর্ত হািদস শরীফেক মসুনাদ বেল।  
এর ফেল েলাকজন েযখােনই েকান সাহাবার নাম শনত েসখােনই তারা আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর পিব� বানী শনার জনয্ অথবা শরীয়েতর েকান 
মাসআলার বয্াপাের িজ�াসা করার জনয্ চতুিদর্ক েথেক আগমন করত। এমিনভােব সাহাবােকরােমর 
(রািদআ�াহ আনহম) শাগিরদ িহেসেব খয্াত তােবঈ’নেদর রািদআ�াহ আনহম অেনকগেলা দল 
ইসলািম েদেশ ছিড়েয় পেড়। েয সম� শহের সাহাবা রািদআ�াহ আনহম অথবা তােবঈ’নেদর 
(রহমাতু�ািহ আলাইিহম) সমাগম অিধক িছল েসটাই দারল ইলম উপািধেত ভূিষত হত। 
                                                                 
এগেলার মেধয্ ম�া মআু�ামা, মদীনা মনুাওয়ারা, কুফা, বসরা এবং ইয়ামান িবেশষভােব �িস� 
িছল। উে�খয্ েয, সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম এর কুফা ও বসরােত আগমেনর ফেল উভয় 
শহেরর সবর্� পি� কুরআন ও হািদস শরীেফর চচর্ া এমনভােব হেত লাগল েয,কুফা ও বসরার 
�িতিট ঘর হািদস শরীফ িশ�াদােনর েক� িহেসেব পিরগিণত হেয় েগল।  
হািদস শরীেফর িশ�াদাতা কতক �ানী সাহাবী রািদআ�াহ আনহম এর নামঃ 

�িমক নাম ইনিতকাল তািরখ হািদস শরীেফর সংখয্াঃ 
১। হজরত আব ুহরায়রা রািদআ�াহ আনহ ৫৭ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৫৩৬৪ 
২। হজরত আনাছ রািদআ�াহ আনহ ৯৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ২২৩৬ 
৩। হজরত আ�ু�াহ ইবেন আ�াছ রািদআ�াহ আনহ ৬৮ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৬৬০ 
৪। হজরত আ�ুর্ রঅহ ইবেন ওমর রািদআ�াহ আনহ ৭৩ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৬৩০ 
৫। হজরত জােবর ইবেন আ�ু�াহ রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৫৪০ 
৬। হজরত আেয়শা রািদআ�াহ আনহা ৫৭ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১২১০ 
৭। হজরত আব ুসাঈদ খুদরী রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১১৭০ 
৮। হজরত আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ ৩২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৮৪৮ 
৯। হজরত আ�ু�াহ ইবেন আমর ইবনলু আছ রািদআ�াহ আনহ ৬৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৭০০ 
১০। হজরত আলী েমারতাজা রািদআ�াহ আনহ ৪০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৫৮৬ 
১১। হজরত জােবর ইবেন আ�ু�াহ রািদআ�াহ আনহ ২৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৫৩৯ 
১২। উ�ুল ম’ুিমনীন হজরত উে� সালমা রািদআ�াহ আনহা ৫৯ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৩৭৮ 
১৩। হজরত আব ুআশ’আরী রািদআ�াহ আনহ ৫৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৩৬০ 
১৪। হজরত বারা ইবেন আেজব রািদআ�াহ আনহ ৭২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৩০৫ 
১৫। হজরত আব ুজর েগফারী রািদআ�াহ আনহ ৩২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-২৮১ 
১৬। হজরত ছা’দ ইবেন আিব ও�াছ রািদআ�াহ আনহ ৫৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-২১৫ 

                                                 
90  “আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীফ েয সব শ� িদেয় বেলেছন উহার 
�াস-বিৃ� না কের হবহ বণর্নার নাম হে� িরওয়ােয়ত” 
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১৭। হজরত ছাহল আনছারী(জ�ুুব ইবেন কায়ছ রািদআ�াহ আনহ ৯১ িহজর,হািদস শরীেফর সংখয্া-১৮৮ 
১৮। হজরত উবাদা ইবেন ছােমত আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৩৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৮১ 
১৯ । হজরত আবু�ারদা রািদআ�াহ আনহ ৩২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৭৯ 
২০। হজরত আব ুকাতাদাহ আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৫৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৭০ 
২১। হজরত উবাই ইবেন কা’ব রািদআ�াহ আনহ ২১ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৬৪ 
২২। হজরত েবারাইদা ইবেন হািছব রািদআ�াহ আনহ ৬৩ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৬৪ 
২৩। হজরত েমাআজ ইবেন জাবাল রািদআ�াহ আনহ ১৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১৭৫ 
২৪। হজরত আবু আইয়বু আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৫২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৫০ 
২৫। হজরত ওছমান গনী রািদআ�াহ আনহ ৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১৪৬ 
২৬। হজরত জােবর ইবেন ছামুরাহ রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১৪৬ 
২৭। হজরত আব ুবকর িছি�করািদআ�াহ আনহ ১৩ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৪২ 
২৮। হজরত মগুীরা ইবেন েশা’অবা রািদআ�াহ আনহ ৫০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১৩৬ 
২৯। হজরত আবু বাকরাহ রািদআ�াহ আনহ ৫২ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১৩০ 
৩০। হজরত ইমরান ইবেন েহাছাইন রািদআ�াহ আনহ ৫২ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১৩০ 
৩১। হজরত মআুিবয়া ইবেন আব সিুফয়ান রািদআ�াহ আনহ ৬০ িহজরী ১৩০ 
৩২। হজরত ওছামাহ ইবেন জায়দ রািদআ�াহ আনহ ৫৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১২৮ 
৩৩। হজরত ছাওবান রািদআ�াহ আনহ ৫৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১২৭ 
৩৪। হজরত েনা’মান ইবেন বশীর রািদআ�াহ আনহ ৬৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-১২৪ 
৩৫। হজরত ছামরুা ইবেন জ�ুবু রািদআ�াহ আনহ ৫৮ িহজরী ১২৩ 
৩৬। হজরত আব ুমাছউদ আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৪০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১০২ 
৩৭। হজরত জারীর ইবেন আ�ু�াহ বাজালীরািদআ�াহ আনহ ৫১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ১০০ 
৩৮। হজরত আ�ু�াহ ইবেন আব ুআওফা রািদআ�াহ আনহ ৮৭ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৯৫ 
৩৯। হজরত জায়দ ইবেন ছােবত আনছারী রািদআ�াহ আনহ ৪৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৯২ 
৪০। হজরত আব ুতালহা রািদআ�াহ আনহ ৩৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৯০ 
৪১। হজরত জায়দ ইবেন আরকাম রািদআ�াহ আনহ ৬৮ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৯০ 
৪২। হজরত জায়দ ইবেন খােলদ রািদআ�াহ আনহ ৭৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৮১ 
৪৩। হজরত কা’ব ইবেন মােলক রািদআ�াহ আনহ ৫০ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৮০ 
৪৪। হজরত রােফ’ ইবেন খাদীজ রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৮ 
৪৫। হজরত ছালমা ইবেন আকওয়া রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৭ 
৪৬। হজরত আব ুরােফ’ রািদআ�াহ আনহ ৩৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬৮ 
৪৭। হজরত আওফ ইবেন মােলক রািদআ�াহ আনহ ৭৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৬৬ 
৪৮। হজরত আদীয় ইবেন হােতম তায়ী রািদআ�াহ আনহ ৬৮ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬৬ 
৪৯। হজরত আ�ুর রহমান ইবেন আিব আওফা রািদআ�াহ আনহ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬৫ 
৫০। উ�ুল মিুমনীন হজরত উে� হাবীবাহ রািদআ�াহ আনহা ৪৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৬৫ 
৫১। হজরত সালমান ফারসী রািদআ�াহ আনহ ৩৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬৪ 
৫২। হজরত আ�ার ইবেন ইয়ািছর রািদআ�াহ আনহ ৩৭ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬২ 
৫৩। উ�ুল মিুমনীন হজরত হাফছা রািদআ�াহ আনহা ৪৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৬৪ 
৫৪। হজরত েজাবইর ইবেন েমাতেয়ম রািদআ�াহ আনহ ৫৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৬০ 
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৫৫। হজরত শা�াদ ইবেন আওছ রািদআ�াহ আনহ ৬০িহজরী  , হািদস শরীেফর সংখয্া-৬০ 
৫৬। হজরত অছমা িবনেত আব ুবকর রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৫৬ 
৫৭। হজরত ওয়ােছলা ইবেন আছকা রািদআ�াহ আনহ ৮৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৫৬ 
৫৮। হজরত ওকবাহ ইবেন আেমর রািদআ�াহ আনহ ৬০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৫৫ 
৫৯। হজরত ওমর ইবেন ওতবাহ রািদআ�াহ আনহ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৮ 
৬০। হজরত কা’ব ইবেন আমর রািদআ�াহ আনহ ৫৫ িহজরী ৪৬ 
৬১। উ�ুল মিুমনীন হজরত মাইমনুাহ রািদআ�াহ আনহা ৫১ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৬ 
৬২। হজরত ফাজালা ইবেন উবায়দ আছলামী রািদআ�াহ আনহ ৫৮ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৬ 
৬৩। হজরত উে� হানী(হজরত আলীর ভি�) রািদআ�াহ আনহা ৫০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৬ 
৬৪। হজরত আবু েজাহাইফা রািদআ�াহ আনহ ৭৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৫ 
৬৫। হজরত েবলাল েমায়াে�েন রাসুল(রাঃ) রািদআ�াহ আনহ ১৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৪ 
৬৬। হজরত আ�ু�াহ ইবেন মগুাফফাল রািদআ�াহ আনহ ৫৭ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৩ 
৬৭। হজরত িমকদাদ ইবেন আছওয়াদ রািদআ�াহ আনহ ৩৩ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪৩ 
৬৮। হজরত উে� আতীয়াহ আনছারীরািদআ�াহ আনহ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪১ 
৬৯। হািকম ইবেন েহজাম ৫৪ িহজরী ৪০ 
৭০। হজরত ছালমা ইবেন হানীফ রািদআ�াহ আনহ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৪০ 
েমাট ২৪০৭৫ 

আেরা িকছু সাহাবী িছেলন যারা নানাহ বয্�তার কারেন অথবা দরূবত� অ�েল বসবাস করার 
কারেন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর সাহচেযর্ েথেক 
�ানাজর্ ন করেত সূেযাগ পানিন । এমন ধরেনর সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহম আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর ইনিতকােলর পর মদীনা শরীেফ �ায় 
৩০০০০(ি�শ হাজার) এবং ম�া শরীেফ ৩০০০০(ি�শ হাজার) িছেলন। 

�থম শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��সমূহঃ  
�থম শতা�ীেত হািদস শরীেফর ”তাদবীন” (হািদস শরীফসমহূ িবষয়ানুসাের িবনয্� না কের যখন 
েয হািদস শরীফ েপেতন তা তাৎ�িণকভােব িলেখ েনয়ার কাজ হে� ”তাদবীন”) এর কাজ শর 
হয় �নাম খয্াত তােবয়ী’ ইবেন িশহাব েজাহরী এর সহীফা িলিপবে�র মাধয্েম, আর ি�তীয় 
শতা�ীেত ”তাসনীফ”(ৈব�ািনক দিৃ�ভি�েত িবষয় অনসুাের অধয্ায়, উপ-অধয্ােয় সাজাইবার 
বয্াব�ার নাম হে� ”তাছনীফ”) এর কাজ শর হয় ইবেন েজারাইজ এর মাধয্েম। হজরত আব ু
হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) এর ছা� বশীর ইবেন নাহীক এর সহীফা, হজরত আবু হরায়রা 
(রািদআ�াহ আনহ) এর ছা� হা�াম ইবেন মনুাে�হ রাহমাতু�ািহ আলাইিহ (ইনিতকাল-১৩০ 
িহজরী) এর ”সহীফােয় হা�াম”- এেত ১৩৮ িট হািদস শরীফ রেয়েছ (ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল 
রাহমাতু�ািহ আলাইিহ ”সহীফােয় হা�াম”িট তাঁর মসুনােদ অ�ভূর্ � কের িনেয়েছন) , হজরত জােবর 
ইবেন আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) এর ছা� সালমান ইবেন কায়স রাহমাতু�ািহ আলাইিহ 
এর ”সহীফােয় জােবর”। 
ইমাম শা’বী এবং ইমাম সুিফয়ান ছাওরী রাহমাতু�ািহ আলাইিহমা সালমােনর িনকট েথেক উহা 
ছবক িহেসেব পেড়িছেলন। বিণর্ত সহীফাগেলা এবং এরকম আেরা অেনক সহীফা িছল যা 
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(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

296 

পরবত�কােল তৃতীয় শতা�ীর মহুাি�স-উলামােকরামগন তাঁেদর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা 
��সমেূহ পরুাপিুর িলিপ ব� কের িনেয়েছন।  
***ি�তীয় যেুগর সময়কালঃ- এ যুগ িহজরী ি�তীয় শতা�ীর ১৩ িহজরী হেত তৃতীয় শতা�ীর 
সচূনার িকছু সময় েবশী সহ ৩১২ িহজরী পযর্�। এ যগু তােবয়ীন, তােব’-তেবয়ীনেদর যগু । 
িহজরী �থম শতা�ীর েশেষর িদেকই প�ম খিলফাতুর রািশদ হজরত ওমর ইবেন আ�ুল আিজজ 
(ইনিতকাল ১০১ িহজরী)বয্াপকভােব হািদস শরীফ সং�হ করার জনয্ মদীনার শাসন কতর্ া আবু 
বকর ইবেন হাজম (ইনিতকাল ১১৭ িহজরী) এবং ইসলািম রাে�র অনয্ানয্ �ধান েকে� ওলামা ও 
সরকারী কমর্কতর্ ােদর �িত এক আেদশ জাির কেরন।এ আেদেশর ফেল েদেশ হািদস শরীফ সং�হ 
করার এক িবরাট সাড়া পেড় যায় এবং েদেশর িবিভ� অ�েলর তােবঈ’ন ও তােব’-তােবঈ’নগেনর 
অ�ভূর্ � মহুি�স -আেলমগন হািদস সং�হ ও িলখার কােজ িনম� হেয় পেড়ন।  
ি�তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� সমহূঃ 

�িমক, িকতাব বা �ে�র নাম সংকলেকর নাম বা রচিয়তার নাম, ইনিতকােলর তািরখ 
১।িকতাবছু ছুনান ইমাম মকহল শামী (ইনিতকালৃঃ১১৬িহঃ 
২। িকতাবল ফারােয়জ আব ুিহশাম মগুীরা ইবেন মাকছাম ইনিতকালৃঃ ১৬৩িহঃ 
৩।িকতাবছু ছুনান ইমাম আ�ুল মািলক ইবেন জরুাইজ ইনিতকালৃঃ ১৫০ িহজরী 
৪। িকতাবছু ছুনান সাইদ ইবেন আিব আরবা ইনিতকালৃঃ ১৫৭ িহজরী 
৫। িকতাবছু ছুনান ইবেন আিব েজ’বইনিতকালৃঃ ১৫৯ িহজরী 
৬। িকতাবছু ছুনান ইমাম আওজায়ী ইনিতকালৃঃ ১৫৯ িহজরী 
৭। িকতাবলু জািমউল কিবর ইমাম সিুফয়ান ছাওরী ইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
৮। িকতাবলু জািমউছ্ ছগীর ইমাম সিুফয়ান ছাওরীইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
৯। িকতাবছু ছুনান জােয়দা ইবেন কুদামা ছকফী ইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
১০। িকতাবুজ েজাহদ জােয়দা ইবেন কুদামা ছকফীইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
১১। িকতাবলু মানািকব জােয়দা ইবেন কুদামা ছকফীইনিতকালৃঃ ১৬১ িহজরী 
১২। িকতাবছু ছুনান ইমাম হা�াদ ইবেন সােলমা ইনিতকালৃঃ ১৬৫িহজরী 
১৩। িকতাবলু মাগাজী আ�ুল ইবেন মহুা�দ ইবেন আব ুবকর ইবেন হাজম ইনিতকালঃ ১৭৬ িহজরী 
১৪। িকতাবুছ ছুনান ইমাম আ�ু�াহ ইবেন েমাবারক ইনিতকালৃঃ ১৮১ িহজরী 
১৫। িকতাবুজ েজাহদ ইমাম আ�ু�াহ ইবেন েমাবারক ইনিতকালৃঃ ১৮১ িহজরী 
১৬। িকতাবলু িবরের ওয়াছেছলাহ ইমাম আ�ু�াহ ইবেন েমাবারক ইনিতকালৃঃ ১৮১ িহজরী 
১৭। িকতাবছু ছুনান আব ুছাঈদ ইয়াহইয়া ইবেন জাকািরয়া ইবেন জােয়দা ইনিতকালঃৃ ১৮৩ িহজরী 
১৮। িকতাবছু ছুনান হশাইম ইবেন বশীর ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
১৯। িকতাবতু তাহারাত ইমাম ইসমাইল ইবেন উলাইয়া ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২০। িকতাবছ ছালাত ইমাম ইসমাইল ইবেন উলাইয়া ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২১। িকতাবলু মানািছক ইমাম ইসমাইল ইবেন উলাইয়া ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২২। িকতাবছু ছুনান ওয়ািলদ ইবেন মসুিলম ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২৩। িকতাবুল মাগাজী ওয়ািলদ ইবেন মুসিলম ইনিতকালৃঃ ১৮৩ িহজরী 
২৪। িকতাবছু ছুনান েমাহা�দ ইবেন ফুজাইল ইবেন েগাজওয়ান ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
২৫। িকতাবুজ েজাহদ েমাহা�দ ইবেন ফুজাইল ইবেন েগাজওয়ান ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
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২৬। িকতাবছু িছয়াম েমাহা�দ ইবেন ফুজাইল ইবেন েগাজওয়ান ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
২৭। িকতাবদু েদা’আ েমাহা�দ ইবেন ফুজাইল ইবেন েগাজওয়ান ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
২৮। িকতাবছু ছুনান ইমাম ওয়ািক ইবেন জাররাহ ইনিতকালৃঃ ১৯৭ িহজরী 
২৯। িকতাবছু ছুনান ইমাম আব ুেমাহা�দ ইসহাক আজরাক ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
৩০। িকতাবুল মানািছক ইমাম আব ুেমাহা�দ ইসহাক আজরাক ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
৩১। িকতাবলু েকরা’আত ইমাম আবু েমাহা�দ ইসহাক আজরাক ইনিতকালৃঃ ১৯৫ িহজরী 
৩২। িকতাবলু খারাজ ইমাম ইয়াহইয়া ইবেন আদম ইনিতকালৃঃ ২০৩িহজরী 
৩৩। িকতাবলু ফারােয়জ ইমাম ইবেন ইয়ািজদ হারন ইনিতকালৃঃ ২০৬ িহজরী 
৩৪। িকতাবছু ছুনান .ইমাম আ�ুর রা�াক ইবেনহমাম ছন’আনী ইনিতকালৃঃ ২১১ িহজরী 
৩৫। িকতাবলু মাগাজী ইমাম আ�ুর রা�াক ইবেনহমাম ছন’আনী ইনিতকালৃঃ ২১১ িহজরী 
৩৬। আল জােম’ ইমাম মা’মার ইবেন রােশদ ইনিতকালৃঃ ১৫১ িহজরী 
৩৭। িকতাবুল মাগাজী আবু মা’শার নজীহ িহ�ী ইনিতকালৃঃ ১৭০ িহজরী 
৩৮। িকতাবলু জ�ুল মালািহ ইবেন আিব�নুয়া ইনিতকালৃঃ ১৮০ িহজরী 
৩৯। েমাআত্তা ইমাম মািলক ইনিতকালৃঃ ১৭৯ িহজরী 
৪০।  িকতাবলু খারাজ ইমাম আব ুইউসুফ ইনিতকালৃঃ ১৮২ িহজরী 
৪১।  েমাআত্তা ইমাম েমাহা�দ ইনিতকালৃঃ ১৮২ িহজরী 
৪২। েমাআত্তা কবীর আ�ু�াহ ইবেন ওহাব ইনিতকালৃঃ ১৮৯ িহজরী 
৪৩। আহওয়াললু িকয়ামাহ আ�ু�াহ ইবেন ওহাব ইনিতকালৃঃ ১৮৯ িহজরী 
৪৪। আল মুসনাদ ইমাম শািফয়ী ইনিতকালৃঃ২০৪ িহজরী 
৪৫। িকতাবলু উ� ইমাম শািফয়ী ইনিতকালৃঃ ২০৪ িহজরী 
৪৬। আল মসুনাদ... ইমাম আহমদ ইবেহা�ল ইনিতকালৃঃ ১৬৪-২৪১ িহজরী 

ি�তীয় শতা�ীেত রিচত এ সকল হািদস শরীেফর িকতাব তথা �ে�র অিধকাংশ আজ না পাওয়া 
েগেলও তৃতীয় শতা�ী পযর্� িবদয্মান িছল। 

উপের বিণর্ত এ সকল হািদস শরীেফর িকতাব তথা �ে�র অিধকাংশ আজ না পাওয়া েগেলও 
ি�তীয় শতাি�েত িলিখত িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফর আটিট (৮িট) িকতাব বা �� বতর্ মান কাল 
পযর্� িবদয্মান আেছ। েযমন-                                                                                                                                    
১. মসুনােদ- 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. মছুা�ােফ- আিব শায়বা, �েণতার নাম-আব ুবকর আ��াহ ইবন ুমুহা�াদ িবন আিব শাইবা 
আল কুফী, জ�-ইনিতকালঃ ১০৯-২৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৯০৯৮ িট, িতিন ইমাম 
বখুারী ও ইমাম মসুিলেমর 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. মসুনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী (  َىھِ قْ فِ لْ أ ) প�িতেত িলিখত ”িকতাবলু উি�” , 
জ�-ইনিতকালঃ ১৫০- ২০৪ িহজরী, িতিন ইমাম আহমদ ইবেন হা�েলর উ�াদ িছেলন।                                      
৭. মসুনােদ- ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, জ�-ইনিতকালঃ ১৬৪-২৪১ িহজরী, হািদস শরীেফর 
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সংখয্া- ৪০০০০ িট, িতিন ইমাম বখুারী, ইমাম মসুিলম ও ইমাম আব ুদাউেদর উ�াদ িছেলন।                            
৮.সনুেন দােরিম- �েণতার নাম-অ��াহ িবন আ�ুর রহমান, জ�-ইনিতকালঃ ১৮১-২৫৫ িহজরী, 
হািদস শরীেফর সংখয্া-৩৫০৩ িট। 
(রাহমাতু�ািহ আলাইিহম)  

�থম ও ি�তীয় যুেগর তােবইন এবং তােব’-তােবঈ’নেদর নােমর তািলকার সংি�� 
িববরণঃ ২৯৯ 

হািদস শরীফ িশ�া করন,েহফজ করন এবং িশ�াদােনর বয্াপাের তােবইন এবং তােব’-তােবঈ’নেদর 
আ�হ ও তৎপরতার অ� িছলনা। এ দইু যেুগ হািদস শরীফ অনযুায়ী আমলকরন বরাবর অবয্াহত 
থােক এবং িশ�া করন,েহফজ করন , িশ�াদান ও িলখন বহগেণ েবেড় যায়।সাহাবীেদর 
উৎসাহদােনর ফেল তােবয়ীনেদর মেধয্ এবং তােবঈ’নেদর উৎসাহদােনর ফেল তােব’-তােবঈ’নেদর 
মেধয্ এরপ উৎসাহ-উ�ীপনার সৃি� হয় েয, তােদর এক এক জন এক এক িট হািদস শরীেফর 
জনয্ তৎকালীন হািদস শরীেফর েক� ▓ মদীনা শরীফ, ম�া শরীফ, বসরা, শাম(িসিরয়া) ও 
িমশর ঘেুর েবড়ান। িনে� কিতপয় িশ�াদাতা তােবইন এবং তােব’-তােবঈ’নেদর নাম উে�খ করা 
হল যাঁেদর িনকট হেত হািদস শরীফ িশ�া করােক বরকত ও েগৗরেবর বয্াপার মেন করা হত। 

মদীনা শরীেফঃ 
�িমক নাম (ইনিতকাল তািরখঃ 
১। হজরত সাইদ ইবেন েমাছায়য্াব (ইনিতকালঃ ৯৪ িহজরী) 
২। হজরত ওরওয়া ইবেন জবুােয়র ইনিতকালঃ ৯৪ িহজরী) 
৩। হজরত আব ুেবারদা ইবেন আব ুমছূা আশ্আরী ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী 
৪। হজরত ইকরামা মাওলা ইবেন আ�াছ ইনিতকালঃ ১০৭ িহজরী 
৫। হজরত কােশম ইবেন েমাহা�দ ইবন আব ুবকর িসি�ক ইনিতকালঃ ১০৭ িহজরী 
৬। হজরত নােফ’ মাওলা ইবেন ওমর ইনিতকালঃ ১১৭ িহজরী 
৭। হজরত ইবেন িশহাব েজাহরী ইনিতকালঃ ১২৪ িহজরী 
৮। হজরত আ�ু�াহ ইবেন দীনার ইনিতকালঃ ১২৭ িহজরী 
৯। হজরত আবুজ েজনাদ ইনিতকালঃ ১৩১ িহজরী 
১০। হজরত জায়দ ইবেন আসলাম ইনিতকালঃ ১৩৬ িহজরী 
১১। হজরত েহশাম ইবেন ওরওয়া ইনিতকালঃ ১৪৬ িহজরী 
১২। হজরত আিব ইবেন েজ’ব ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী 
১৩। হজরত ইমাম মািলক ইনিতকালঃ ১৭৯ িহজরী 
ম�া শরীেফঃ                                                                                                                                                      
১। হজরত মুজািহদ ইবেন জাবার ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী 
২। হজরত আতা ইবেন রাবাহ ইনিতকালঃ ১১৪ িহজরী 
৩। হজরত আমর ইবেন দীনার ইনিতকালঃ ১২৬ িহজরী 
৪। হজরত ইবেন েজারাইজ ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী                                                                                            
৫ ।হজরত আলকামা ইবেন কায়স নখই ইনিতকালঃ ৬২ িহজরী 
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৬।হজরত মাসরক আজদা ইনিতকালঃ ৬৩ িহজরী 
৭।আমর ইবেন শরাহিবল ইনিতকালঃ ৬৪ িহজরী 
৮।হজরত আ�ুর রহমান ইবেনআবু লায়লা ইনিতকালঃ ৮৩ িহজরী 
৯।�রায়-মতামতহ ইবেন হািরস আল-িক�ী ইনিতকালঃ ৮৭ িহজরী 
১০।হজরত উবায়দা ইবেন আমর সালমানী ইনিতকালঃ ৯২ িহজরী 
১১।আসওয়াদ ইবেন ইয়াযীদ নাখয়ী ইনিতকালঃ ৯৫ িহজরী 
১২।হজরত ইয়াযীদ ইবেন ইবরািহম নাখই ইনিতকালঃ ৯৫ িহজরী 

কুফায়ঃ 
১। হজরত ইবরািহম নাখায়ী ইনিতকালঃ ৯৫ িহজরী 
২। হজরত সাঈদ ইবেন জবুায়র ইনিতকালঃ ৯৫ িহজরী 
৩। হজরত আেমর শা’বী ইনিতকালঃ ১০৩ িহজরী 
৪। হজরত ইসহাক ছািবয়ী ইনিতকালঃ ১১৭ িহজরী 
৫। হজরত আ’মাশ ইনিতকালঃ ১৪৮ িহজরী 
৬। হজরত েমছআর ইবেন েকাদাম ইনিতকালঃ ১৫৫ িহজরী 
৭। হজরত জােয়দা ইবেন কাদামাহ ইনিতকালঃ ১৬১ িহজরী 
৮। হজরত ইমাম সিুফয়ান ছাওরী ইনিতকালঃ ১৬১ িহজরী 
৯। হজরত সিুফযান ইবেন উয়ায়নাহ ইনিতকালঃ ১৯৮ িহজরী 
বছরায়ঃ 

১। হজরত অবু ওছমান নাহদী ইনিতকালঃ ১০০ িহজরী 
২। হজরত কাতাদা ইবেন দাআমা ইনিতকালঃ ১০৪ িহজরী 
৩। হজরত আইয়বু িছখেতয়ানী ইনিতকালঃ ১৫৪ িহজরী 
৪। হজরত েহশাম দ�ওয়াইহ ইনিতকালঃ ১৫৪ িহজরী 
৫। হজরত সাঈদ ইবেন আিব অরবাহ ইনিতকালঃ ১৫৬ িহজরী 
৬। হজরত ইমাম েশা’বা ইবেন হা�াজ ইনিতকালঃ ১৬০ িহজরী  
৭। হজরত ইবেন আওন ইনিতকালঃ ১৫০ িহজরী 

***তৃতীয় যেুগর সময়কালঃ- তৃতীয় শতা�ীর ৩১২ িহজরী েথেক চতুথর্ শতা�ীর ৪১৩ পযর্� 
সময়কালেক তৃতীয় যগু বলা হেয় থােক।এ যেুগ হািদস শরীেফর িশ�াদান ও েহফজ করন এবং ঐ 
েমাতােবক আমল করেনর ধারা পেূবর্র নয্ায় অবয্াহত থােক ও িলখেনর কাজ আেরা েজারদার হেয় 
উেঠ। এ যগুেক হািদস শরীেফর �নর্ যগু বলা হেয় থােক। কারন, তৃতীয় যেুগর পবূর্যেুগ (অথর্াৎ 
ি�তীয় শতা�ীেত) ইমাম মািলক ও ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল হািদস শরীফ সং�হ ও িলখেনর 
কাজ সচূনা কেরন (েযমন ইমাম মািলক ১৭২০ িট হািদস শরীেফর �ান িদেয় ”েমাআত্তা” নােম 
একিট হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� রচনা কেরন এবং ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল ৭ শত 
সাহাবী কতৃর্ ক বিণর্ত তাকরার সহ ৪০ হাজার তাকরার বােদ ২৭৬৪৭ খানা হািদস শরীফ 
স�িলত ”মসুনাদ” নােম একিট িবশাল আকােরর হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� রচনা কেরন) 
আর ইমাম বখুারী ও ইমাম মুসিলম এ তৃতীয় যেুগ(তৃতীয় শতা�ীেত) তাঁেদর হািদস শরীেফর 
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িকতােব তথা �ে� চুড়া� রপ দান কেরন। এ যেুগই " لِ یْ دِ عْ لتَّ اوَ  حِ رْ ْلجَ ا مُ لْ عِ  " (“ ইলমলু জারিহ 
ওয়াত্তা’িদল ”) তথা “হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র মাধয্েম সনদ িবচার �ারা সহীহ হািদস 
শরীফেক তথাকিথত গায়র সহীহ হািদস হেত চুড়া�রেপ যাছাই-বাছাই,পরী�া-িনরী�া করা হয়।  
আর একিট কথা �িনধান েযাগয্ েয,এ যেুগর পবূর্ পযর্� (অথর্াৎ তৃতীয় শতা�ীর পবূর্ পযর্�) েয 
সম� মহাি�স-উলামােকরামগন হািদস শরীফ সংকলন কের তাঁেদর হািদস শরীেফর িকতােব তথা 
�ে� িলেখেছন তােদর অেনেকই েযখােন েয িবষেয় একিট হািদস শরীফ তথা হািদেস রাসুল িলেখেছন 
েসখােন েস িবষেয় যিদ সাহাবা ও তােবইন’েদর েকান আছার েথেক থােক তাও উহার পােশ িলেখ 
েরেখেছন (“সাহাবা ও তােবইন’েদর কথা বা বানীেক  "  َرِ اثَ اْال " (“আছার বেল”)। ইমাম মািলক 
তাঁর ”েমাআত্তা’য় এ রপই কেরেছন। এেত একিট উপকার এ হেয়েছ েয, সাহাবা ও তােবঈ’নেদর 
আছার মাহফুজ তথা রি�ত হেয় েগেছ। য�ারা (অথর্াৎ সাহাবা ও তােবইন’েদর আছার �ারা) 
হািদস শরীফ তথা হািদেস রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �কৃত বয্াখয্া জানা যায়। 
সাহাবা ও তােবঈ’নেদর আছার �কৃতপে� হািদেস রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামারই বয্াখয্া। 
আবার েকহ েকহ আছারেক পৃথকভােবও সংকলন কেরেছন। েযমন-ইমাম আব ু ইউসফু ও ইমাম 
েমাহা�দ রাহমাতু�ািহ আলাইিহমা। তাঁেদর " رِ اثَ ْالَ ا ابُ تَ كِ  " (“িকতাবলু আছার”) এ ধরেনরই দিুট 
সংকলন। সাহাবা েকরামগেনর বানী বা আছার হে� হািদস শরীেফর বয্াখয্া আর হািদস শরীফ 
হে� েকারআন শরীেফর বয্াখয্া। 

তৃতীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� সমহূঃ  
(১) সহীহ েবাখারী  
�েণতাঃ-মুহা�দ ইবেন ইসমাইল আল-বখুারী,জ�-১৩ই শাওয়াল,১৯৪ িহজরী,জমুআ’র নামােজর পর 
সমরক�( রািশয়া),ইনিতকাল-১ লা শাওয়াল, ২৫৬ িহজরী ঈদলু িফতেরর রােত, শিনবার, ঈদলু 
িফতেরর িদন েযাহর নামােজর পর খরত� নামক �ােন সমািহত করা হয়। এেত হািদস শরীেফর 
সংখয্া- তাকরার সহ সংখয্া-৭৩৯৭/৭২৭৫ িট, তাকরারিবহীন-২৭৬১/৪০০০ িট।  
িশ�া জীবন শরঃ িশ�ার শরেতই .....বয়েস �থেমই সম� �চিলত িকতাব এবং বখুারার 
মাশােয়খেদর িকতাবসমহূ মখু� কের েফেলন। তারপর িবদয্া অজর্ েনর জনয্ িবিভ� েদশ সফর শর। 
ম�া শরীেফঃ- েষাল বছর বয়েসই িতিন হািদস শরীফ এবং অনয্ানয্ িবদয্া অজর্ েনর জনয্ িহজায 
তথা ম�া শরীেফর উে�েশয্ যা�া কেরন এবং হ� েশেষ �ান অেনষেনর জনয্ ম�া ময়ুাজজামায় 
েথেক যান। েসখানকার আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইবেন মহা�দ আযরাকী, ইমাম হমাইদী, হাসান 
ইবেন বসরী, খা�াদ ইবেন ইয়াহইয়া ও আবু আ�ুর রহমান মকরী রািদআ�াহম নােম �মখু 
মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।  
মদীনা শরীেফঃ- আঠার বৎসর বয়েস িবদয্া অজর্ েনর জনয্ মদীনা শরীেফর উে�েশয্ যা�া কেরন 
এবং েসখানকার আ�ুল উয়াইসী, আইয়বু ইবেন সলুাইমান ইবেন িবলাল ও ইসমাঈল ইবেন আবী 
উয়াইস রািমাহমা�াহ নােম �মখু �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া 
কেরন।  
বসরাঃ- এর পর িবদয্া অজর্ েনর জনয্ মদীনা শরীফ েথেক বসরায়-মতামত গমন কেরন। েসখােন 
িতিন আব আেসম আন নাবীল,মহা�দ ইবেন আ�ু�াহ আনসারী, বদল ইবনুল মহুা�ার, হা�াজ 
ইবেন িমনহাল, আ�ুর রহমান ইবেন ইবেন আশশ’য়াইসী, মহা�দ ইবেন আর’আরা, আ�ু�াহ ইবেন 
রাজা গদানী ও উমার ইবেন আেসম িকলাবী রািদআ�াহমা�াহ নােম �মখু �খয্াত মহুাি�স-
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উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।  
কুফায়ঃ- এর পর িবদয্া অজর্ েনর জনয্ বসরা েথেক কুফায় গমন কেরন। উবায়দরুø◌াহ ইবেন মসা, 
আব ুন’ুয়াইম ফযল ইবেন দকুাইন, আহমাদ ইবেন ইয়া’কুব, ইসমাঈল ইবেন আবান, তলক ইবেন 
গা�াম, আল হাসান ইবেন রাবী, খােলদ ইবেন মাখলাদ, সা’ঈদ ইবেন হাফস, আমর ইবেন হাফস, 
ফরওয়া, কাবীসা ইবেন আকাবা, আব ু গাসসান ও খােলদ ইবেন ইয়াযীদ রািদআ�াহমা�াহ নােম 
�মখু �খয্াত মহুাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।  
বাগদাদঃ- এর পর িবদয্া অজর্ েনর জনয্ কুফা েথেক বাগদাদ গমন কেরন। েসখােন িতিন ইমাম 
আহমাদ ইবেন হা�ল, মহুা�াদ ইবেন সািবক, মুহা�াদ ইবেন ঈসা ইবেন তা�া ও সাওরাইজ ইবেন 
ন’ুমান রািদআ�াহমা�াহ নােম �মখু �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া 
কেরন।  
শাম(িসিরয়াঃ)- এর পর িবদয্া অজর্ েনর জনয্ বগদাদ েথেক শাম(িসিরয়া) গমন কেরন। েসখােন 
িতিন মহুা�াদ ইবেন ইউসফু িফরইয়াবী, আবু নসর ইবেন ইসহাক ইবেন ইবরািহম, আদম ইবেন 
আবী ইয়াস, আবুল ইয়ামান আলহাকাম ইবেন নািফ’, আলী ইবেন আইয়াশ ও িবশর ইবেন 
শ’আইব রািদআ�াহমা�াহ নােম �মখু �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া 
কেরন।  
িমশরঃ- এর পর িবদয্া অজর্ েনর জনয্ বগদাদ েথেক শাম(িসিরয়া) গমন কেরন। উসমান ইবেন 
সােলহ,সা’ঈদ ইবেন আবী মারইয়াম,আ�ু�াড় সািলহ, আহমাদ ইবেন সািলহ, আহমাদ ইবেন শাবীব, 
আসবাগ ইবনুল ফারাজ, সা’ঈদ ইবেন ঈসা, সা’ঈদ কাসীর, ইয়াহইয়া ইবেন আ�ু�াহ ইবেন বকুাইর, 
আহমাদ ইবেন ইশকাব ও আ�ু�াহ ইবেন ইউসুফ রািদআ�াহমা�াহ নােম �মখু �খয্াত মুহাি�স-
উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।  
মােভর্ ঃ- আলী ইবেন হাসান ইবেন শাকীক, আ�ান ও মহুা�াদ ইবেন মুকািতল রািদআ�াহমা�াহ 
নােম �মখু �খয্াত মুহাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।  
বলেখঃ-মা�ী ইবেন ইবরািহম, ইয়াহইয়া ইবেন িবশর, মহুা�াদ ইবেন আবান, ইয়াহইয়া ইবেন মসূা 
ও কুতাইবা রািদআ�াহমা নােম �মখু �খয্াত মহুাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া 
কেরন।                                                                                                                                                                                
েহরােতঃ- আহমাদ ইবেন আিবল ওয়ালীদ হানাফীর রািদআ�াহ নােম �মখু �খয্াত মুহাি�স েথেক 
হািদস শরীফ িশ�া কেরন।  
িনশাপরুঃ-ইয়াহইয়া ইবেন ইয়াহইয়া, িবশর ইবনলু হাকাম,ইসহাক ইবেন রাওয়াইহ, মহুা�াদ ইবেন 
ইয়াহইয়া যহুলী রািদআ�াহম নােম �মখু �খয্াত মহুাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া 
কেরন।  
েমাটকথা, ইমাম বখুারী রাহমাতু�ািহ আলাইিহ িবদয্া অজর্ েনর জনয্ �ায় সবগেলা ইসলািম েদশ �মন 
কেরেছন এবং এক হাজার আিশজন মহুাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন। 
(২) সহীহ মসুিলম  
�েণতাঃ-আবলু হসাইন আসািকরি�ন মসুিলম ইবনুল হা�াজ কুশাইরী িনশাপরুী(রািশয়া),জ�-
২০২/২০৪/২০৬ িহজরী, ইনিতকাল-২৬১ িহজরী রিববাের, েসামবাের িনশাপেুরর বাইের নািসরাবােদ 
তােক সমািহত করা হয়।  
হািদস শরীেফর সংখয্া- তাকরার সহ সংখয্া-৭৩৯৭/৭২৭৫ িট, তাকরারিবহীন-২৭৬১/৪০০০ িট ।  
িশ�া জীবন শরঃ  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ইমাম মসুিলম রাহমাতু�ািহ আলাইিহ িবদয্া অজর্ েনর জনয্ সবর্�থম তাঁর িনজ শহেরর �খয্াত 
মহুাি�স-উলামােকরামগন েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন। তারপর অতয্� আ�হ ও উ�ীপনার 
সােথ িবদয্া অজর্ েনর জনয্িবিভ� েদশ ও শহর �মন কেরন।  
েখারাসােনঃ- ইসহাক ইবেন রাওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবেন ইয়াহইয়া  
ইরােকঃ- আহমদ ইবেন হা�ল ও আ�ু�াহ ইবেন মাসলামা কা’নাবী িহজােযঃ-সা’ঈদ ইবেন মানসরু 
ও আব ুমসুআব  
িমশেরঃ- হারমালঅ ইবেন ইয়াহইয়া ও আব ুগসসান  
িনশাপেুরঃ-ইমাম বখুারী রািদআ�াহমা�াহ আলাইিহম নােম উপেরর সকল �মখু �খয্াত মহুাি�স 
েথেক হািদস শরীফ িশ�া কেরন।  
(৩) সহীহ নাসাই  
�েণতাঃ-আবু আ�ুর রহমান আহমাদ ইবেন শআ’ইব েখারাসানী নাসায়ী , নাসা শহর (রািশয়া) 
জ�-২১৫ িহজরী,ইনিতকাল-৩০৩ িহজরী, ১৩ ই সফর, েসামবার,সাফা ও মারওয়া পাহাড় �েয়র 
মােঝ সমািহত করা হয়। হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৪৮২ িট।                                                                                   
(৪) সহীহ আব ুদাউদ  
�েণতাঃ-সলুাইমান ইবেন আশআ’স আযদী িসিজ�ানী (বসরা নগরী) ,জ�-২০২ িহজরী, 
ইনিতকাল-২৭৫ িহজরী, ১৫ ই শাওয়াল । িতিন ইমাম নাসাইেয়র উ�াদ িছেলন। 89 
হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৮০০ িট ।  
তাঁর িশ�কগেণর নামঃ- ১. ইমাম আহমদ ইবন্ হা�ল-(১৬৪/২৪১ িট)                                                                   
(৫) সহীহ িতরিমিজ  
�েণতাঃ- মুহা�দ ইবেন ইসা িতরিমিজ,(রািশয়া)জ�-২০৯ িহজরী, ইনিতকাল-২৭৯ িহজরী, ১৩ ই 
রজব.েসামবার, িতরিমেযই সমািহত করা হয় । হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৮১২ িট।                                        
(৬) সহীহ ইবেন মাজাহ  
�েণতাঃ- আবু আ�ু�াহ মুহা�দ ইবেন ইয়ািযদ কাযিবনী,(রািশয়া) জ�-২২ েশ রমজান, ২০৯ 
িহজরী, ইনিতকাল-২৭৩ সাল, ৬৪ বছর বয়েস,িহজরী,২১ রমযান.ুেসামবার, ২২ েশ 
রমযান,ম�লবার সমািহত করা হয় । হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৩৩৮/৪৩৪১ িট।                                                                        
(৭.) আব ু দাউদ তয়ালািস, �েণতার নাম-সলুাইমান িবন দাউদ আল জারদ,জ�-ইনিতকালঃ 
২০২- ১৩৩ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২৮৯০ িট।                                                                                     
(৮.)মসুনােদ আিব ইয়ালা, �েণতার নাম-আবু ইয়া’লা আহমাদ িবন আিল িবন আল মসুা�া 
আততািমমী, জ�-ইনিতকালঃ ২১০-৩০৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৫৫৫ িট।                                   
(৯.) সহীহ ইবেন খুজাইমা, �েণতার নাম-মুহা�দ ইবনু খুজাইমা িবন মিুগরা িবন সােলহ িবন 
বািকর, জ�-ইনিতকালঃ ২২৩-৩১১ ,হািদস শরীেফর সংখয্া-৩২৭৮ িট।                                                          
(১০.)ইবেন িহববান, মুহামমাদ িবন িহববান িবন আহমাদ িবন িহববান, জ�-ইনিতকালঃ২৭০-
৩০৪ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৫০৩ িট।৭৫০৩।                                                                           
(১১.)দারকুতনী, আিল ইবেন ওমর আদদারকুতনী, জ�-ইনিতকালঃ ৩০৬-৩৮৫ িহজরী, হািদস 
শরীেফর সংখয্া-৪৮৩৬ িট।                                                                                                                                  
(১২.) আল মুসতাদরাকু , মহুা�াদ িবন আ��াহ িবন মহা�াদ িব হামদয়ুা িবন নাঈম িবন 
হাকাম দি� তুহমািন, জ�-ইনিতকালঃ ৩২১-৪০৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৮৯৮৩ িট।,  
উপের বিণর্ত -.  َمھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ الَّ  مَّ ثُ  نَُھمْ وْ لُ ی " ْینذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ ْلقُ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানার অ�ভূর্ � 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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িহজরী সেনর িতন উত্তম শতাি�র �িত শতাি�েত ধারাবািহকভােব �িমক না�ার অনসূাের সি�ত 
িলিখত হািদস শরীেফর �ে� বিণর্ত হািদস শরীফগেলা মসুিলম মানুেষর জনয্ সবর্যেুগ সবর্কােলর সব 
সমসয্ার সমাধােনর জনয্ িনি�র্ দায়,িন:সংেকােচ দলীল-�মান িহেসেব বয্বহার েযাগয্ এবং বয্বহার 
করেত  
হেব।                                                               

" مھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ الَّ  مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " অ�ভূর্ � িহজরী সেনর �থম িতন উত্তম 
শতাি�র মেধয্ িলিখত সব হািদস শরীেফর ��সমেূহর অনূসরনীয় নীিতমালা।  
(ক) সবর্�থম সব িবষেয়ই িহজরী �থম শতাি�র, তারপর িদ¦তীয় শতাি�র ও তারপর তৃতীয় 
শতাি�র িলিখত হািদস শরীেফর �ে� বিণর্ত হািদস শরীফগেলা, তারপর এরকমভােব পযর্ায়�েম 
উপের �িমক না�ার অনূসাের সি�ত িলিখত হািদস শরীেফর �ে�র অনসূরেনর ধারাবািহকতা ভ� 
না কের হািদস শরীেফর ��গেলার মেধয্ েযিট আেগ িলখা হেয়েছ েসিট �থম অনসূরন করেত 
হেব। তারপর পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব পরবত�গেলা একিটর পর একিট কের অনসূরন করেত 
হেব।  
(খ) সবর্ �থম সব িবষেয়ই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
এবং সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম) িনকটতম যামানার আরবেদশসমেূহর েয সব �ানী-
গণী তােবঈন,তােব-তােবঈন মনীষীবৃ� হািদস শরীেফর ��সমহূ রচনা কেরেছন তােদর িকতাব বা 
�� অনসূরন করেত হেব।                                                             
িহজরী �থম ও ি�তীয় শতাি�েত িলিখত িনে� বিণর্ত নাম স�িলত গর�পণূর্ হািদস শরীেফর 
��সমহূ-                                                                                                                                                              
১. মসুনােদ- ইমাম আব ুহািনফা, জ�-ইনিতকালঃ ৮০-১৫০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৫০০ 
িট/৯১৫িট।  
২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক, জ�-ইনিতকালঃ ৯৩- ১৭৯ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-১৭২০ িট।                                                                                                                                                             
৩. মছুা�ােফ- আিব শায়বা, �েণতার নাম-আব ুবকর আ��াহ ইবনু মহুা�াদ িবন আিব শাইবা 
আল কুফী, জ�-ইনিতকালঃ ১০৯-২৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৯০৯৮ িট, িতিন ইমাম 
বখুারী ও ইমাম মসুিলেমর উ�াদ িছেলন।  
৪. মছুা�ােফ- আ�ুর রা�াক, �েণতার নাম-আব ু বকর আ�ুর রা�াক িবন হা�াম সনআ’নী, 
জ�- ইনিতকালঃ ১২৬-২১১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২১০৩৩ িট।  
৫. মসুনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى) প�িতেত িলিখত ”িকতাবলু উি�” , 
জ�-ইনিতকালঃ ১৫০- ২০৪ িহজরী, িতিন ইমাম আহমদ ইবেন হা�েলর উ�াদ িছেলন।  
৭. মসুনােদ- ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, জ�-ইনিতকালঃ ১৬৪-২৪১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪০০০০ 
িট(বতর্ মােন ২৭৬৪৭িট হািদস শরীফ িবদয্মান আেছ), িতিন ইমাম বখুারী, ইমাম মসুিলম ও ইমাম আব ু
দাউেদর উ�াদ িছেলন (ইনিতকাল িবেবচনায় তৃতীয় শতা�ীর �থম িদক ধরা েযেত পাের)।  
৮. সুনেন দােরিম- �েণতার নাম-অ��াহ িবন আ�ুর রহমান, জ�-ইনিতকালঃ ১৮১-২৫৫ িহজরী, হািদস 
শরীেফর সংখয্া-৩৫০৩ িট(ইনিতকাল িবেবচনায় তৃতীয় শতা�ীর �থম িদক ধরা েযেত পাের)।  
(রাহমাতু�ািহ আলাইিহম) যা বতর্ মান কাল পযর্� িবদয্মান আেছ।                                                          
(গ) েকান অব�ােতই ".  َُھمنَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَ وْ لُ ی " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " এ িলিখত হািদস 
শরীেফর েকান ��েক একিটর উপর অনয্িটেক �ধানয্ েদয়া যােব না।  
কারণ,(  َمنَھُ وْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ ْونَلُ ی " نِذیْ الَّ  ثُمّ  ىْ ْرنِ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ   ةثَ َال الثَّ  ( "  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     অ�ভূর্ � িহজরী 
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সেনর (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী বা  শতা�ীর ” মেধয্ িলিখত 
সব হািদস শরীফ ��ই সহীহ তথা িনভুর্ ল ।তেব পযর্ায়�িমক ধারাবািহকতা অনসূরন করেতই হেব। 
�থমত: �থম িহজরী,পের ি�তীয় িহজরী,পের তৃতীয় িহজরী ,এভােব পযর্ায়�িমক ধারাবািহকতা 
র�া কের, এইরেপ �থম আরব েদশসমূেহর হািদস শরীফ সংকলনকারীেদর হািদস শরীফসমূেহর 
��সমহূ,পের আরব েদেশর বািহেরর হািদস শরীফসমেূহর ��সমহূ অধয্য়ন করেত হেব ।  
(ঘ) তারপর পযর্ায়�িমক ধারাবািহকতা অনসূরেন পরবত�েত আরবেদশ সমূেহর বাইেরর েয সব 
মনীষীবৃ� তৃতীয় শতা�ীেত হািদস শরীেফর ��সমূহ রচনা কেরেছন তােদর িকতাব বা �� 
অনসূরন করেত হেব।  
ি�তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর আেরা কতগেলা িকতাব তথা �� সমেূহর নাম েদয়া হল। 

উপের বিণর্ত ি�তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��গেলা ছাড়াও িনে� ি�তীয় 
শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর আেরা কতগেলা িকতাব তথা �� সমেূহর নাম েদয়া হল ।    
ি�তীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� সমেূহর নাম পযর্ায়�েম--- 
(১) আসাদ ইবেন মুছা মারওয়ানীর িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব (ইনিতকাল-২১২)।  
(২) ইসমাঈল ইবেন হা�াদ ইবেন আব ুহািনফার হািদস শরীেফর িকতাব (ইনিতকাল-২১২)।  
(৩) আব ু উবায়দ কােসম ইবেন সা�ােমর হািদস শরীেফর িকতাব-” িকতাবলু আমওয়াল” 
(ইনিতকাল-২২৪)। 
(৪) আব ুজা’ফর ইবেন ছা�াহর হািদস শরীেফর িকতাব ”ছুনান”(ইনিতকাল-২২৭)।  
(৫) েনাইম ইবেন হা�াদ েখাজায়ীর হািদস শরীেফর িকতাব (ইনিতকাল-২২৮)।  
(৬) মছুা�াদ ইবেন মছারহােদর হািদস শরীেফর িকতাব (ইনিতকাল-২২৮)।  
(৭) ইয়াহইয়া ইবেন মঈুেনর হািদস শরীেফর িকতাব ,তাঁর সং�েহ ১২ ল� হািদস শরীফ িছল 
(ইনিতকাল-২৩৩)। 
তৃতীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা �� সমেূহর নামঃ                                                  
(১) সহীহ েবাখারী  
�েণতাঃ-মহুা�দ ইবেন ইসমাইল আল-বখুারী,জ�-১৩ই শাওয়াল,১৯৪ িহজরী,জমুআ’র নামােজর পর 
সমরক�( রািশয়া),ইনিতকাল-১ লা শাওয়াল, ২৫৬ িহজরী ঈদলু িফতেরর রােত, শিনবার, ঈদলু িফতেরর 
িদন েযাহর নামােজর পর খরত� নামক �ােন সমািহত করা হয়। এেত হািদস শরীেফর সংখয্া- তাকরার সহ 
সংখয্া-৭৩৯৭/৭২৭৫, তাকরারিবহীন-২৭৬১/৪০০০। 
(২) সহীহ মসুিলম  
�েণতাঃ-আবলু হসাইন আসািকরি�ন মসুিলম ইবনলু হা�াজ কুশাইরী িনশাপুরী(রািশয়া),জ�-২০২/২০৪/২০৬ 
িহজরী, ইনিতকাল-২৬১ িহজরী রিববাের, েসামবাের িনশাপুেরর বাইের নািসরাবােদ তােক সমািহত করা হয়।  
হািদস শরীেফর সংখয্া- তাকরার সহ সংখয্া-৭৩৯৭/৭২৭৫, তাকরারিবহীন-২৭৬১/৪০০০ ।  
(৩) সহীহ নাসাই  
�েণতাঃ-আব ুআ�ুর রহমান আহমাদ ইবেন শ’আইব েখারাসানী নাসায়ী , নাসা শহর (রািশয়া) জ�- ২১৫ 
িহজরী,ইনিতকাল-৩০৩ িহজরী, ১৩ ই সফর, েসামবার,সাফা ও মারওয়া পাহাড় �েয়র মােঝ সমািহত করা 
হয়। হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৪৮২।  
(৪) সহীহ আব ুদাউদ  
�েণতাঃ-সুলাইমান ইবেন আশআ’স আযদী িসিজ�ানী (বসরা নগরী) ,জ�-২০২ িহজরী, ইনিতকাল-২৭৫ 
িহজরী, ১৫ ই শাওয়াল । হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৮০০।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(৫) সহীহ িতরিমিজ  
�েণতাঃ- মহুা�দ ইবেন ইসা িতরিমিজ,(রািশয়া)জ�-২০৯ িহজরী, ইনিতকাল-২৭৯ িহজরী, ১৩ ই 
রজব.েসামবার, িতরিমেযই সমািহত করা হয় । হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৮১২।  
(৬) সহীহ ইবেন মাজাহঃ  
�েণতাঃ- আব ুআ�ু�াহ মহুা�দ ইবেন ইয়ািযদ কাযিবনী,(রািশয়া) জ�-২২ েশ রমজান, ২০৯ িহজরী, 
ইনিতকাল-২৭৩ সাল, ৬৪ বছর বয়েস,িহজরী,২১ রমযান.ুেসামবার, ২২ েশ রমযান,ম�লবার সমািহত করা হয় 
। হািদস শরীেফর সংখয্া- ৪৩৩৮/৪৩৪১।  
(৭) আব ু দাউদ তয়ালািস, �েণতার নাম-সুলাইমান িবন দাউদ আল জারদ,জ�-ইনিতকালঃ২০২- ১৩৩ 
িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২৮৯০।  
(৮)মসুনােদ আিব ইয়ালা, �েণতার নাম-আব ু ইয়া’লা আহমাদ িবন আিল িবন আল মসুা�া আততািমমী, 
জ�-ইনিতকালঃ ২১০-৩০৮ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৫৫৫।  
(৯) সহীহ ইবেন খুজাইমা, �েণতার নাম-মহুা�দ ইবন ুখুজাইমা িবন মিুগরা িবন সােলহ িবন বািকর, জ�-
ইনিতকালঃ ২২৩-৩১১ ,হািদস শরীেফর সংখয্া-৩২৭৮।  
(১০)ইবেন িহববান, মহুামমাদ িবন িহববান িবন আহমাদ িবন িহববান, জ�-ইনিতকালঃ ২৭০-৩০৪ 
 িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৭৫০৩।।৭৫০৩।।।।  
(১১)দারকুতনী, আিল ইবেন ওমর আদদারকুতনী, জ�-ইনিতকালঃ ৩০৬-৩৮৫ িহজরী, হািদস শরীেফর 
সংখয্া-৪৮৩৬।  
(১২) আল মসুতাদরাকু , মহুা�াদ িবন আ��াহ িবন মহা�াদ িব হামদয়ুা িবন নাঈম িবন হাকাম দি� 
তুহমািন, জ�-ইনিতকালঃ ৩২১-৪০৫ িহজরী , হািদস শরীেফর সংখয্া-৮৯৮৩। 

উপের বিণর্ত তৃতীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব তথা ��গেলা ছাড়াও 
িনে� তৃতীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীেফর আেরা কতগেলা িকতাব তথা �� 
সমূেহর নাম পযর্ায়�েম-----------------------------------                                                                                      
(১) আলী ’ইবনলু মাদীনী’ (ইনিতকাল-২৩৪)। ইমাম বখুারী তাঁর বখুারী শরীফ তথা ‘আল জােমউছছহীহ’ 
সমােলাচনার উে�েশয্ আলী ’ইবনলু মাদীনী েক েদখাইয়ােছন।  
(২) ছাইদ ইবেন মানছুর(ইনিতকাল-২৩৫), হািদস শরীেফ তাঁর ‘েমাছা�াফ’ রেয়েছ।  
(৩)ইমাম ইছহাক ইবেন রাহওয়াই (ইনিতকাল-২৩৮), হািদস শরীেফ তাঁর ‘েমাছনাদ’ রেয়েছ। িতিন ইমাম 
বখুারীর উ�াদ িছেলন।  
(৪)আবেদ ইবেন হমাইদ (ইনিতকাল-২৪৯), হািদস শরীেফ েমাছনােদ কবীর নােম তাঁর একিট িকতাব 
রেয়েছ।  
(৫)আব ুবকর েমাহা�দ ইবেন বাশ্শার বছরী (ইনিতকাল-২৫২), হািদস শরীেফ তাঁর একিট িকতাব রেয়েছ।  
(৬) আ��াহ ইবেন আ�ুর রহমান(ইনিতকাল-২৫৫), হািদস শরীেফ তাঁর ‘েমাছনাদ’ রেয়েছ। 
িবেশষ ��বয্ঃ- উপেরা� শতা�ীগেলােত মসুনােদ আবেদ ইবেন েহামাইদ, বায়হািক,তবরানী, তাহাভী, মাআ’নীল 
আছার নােম হািস শরীৈফর িকতাব বা ��সমহূও অ�ভূর্ � রেয়েছ।                                          
তৃতীয় শতা�ীেত িলিখত আেরা ৫০িটরও েবশী হািদস শরীেফর িকতাব বা �� রেয়েছ। ঐগেলার িব�ািরত 
িববরণ �িমক না�ার অনসূাের পের েদয়া হেব।     

                                                                   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর আেলােক বা�ব মুসিলম জীবন তথা আইিন 
 জীবন গঠন প�িতঃ [আল িফকহী -أَلْ فِ قْ ھِ ى ]

বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى)  জীবন িক ?  
মসুিলম মানুষ মাে�ই পরাধীন, �াধীন নেহ। েস মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত কতগেলা সিুনিদর্� ও সীিমত আইন �ারা পিরেবি�ত। উ� 
সিুনিদর্� ও সীিমত আইেনর আওতাধীন েথেক একজন মসুিলম মানেুষর জীবন পিরচালনা করার নাম 
হে� বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َىھِ قْ فِ لْ أ -জীবন)। 

বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَ لْ فِ قْ ِھى)  জীবন গঠন প�িত িক ?  
মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআন ও আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর ��ভা�ার হে� িবিভ� িবশাল িকছুর উপকারী ও কলয্াণকর 
�ানগভর্  বাণী ,বণর্না, উদাহরন, উেপখয্ান এবং কতগেলা সুিনিদর্� ও সীিমত আইন �ারা ভরপরু। 
উ� দিুট িকতাব তথা ���য় গেবষণা কের সিুনিদর্� ও সীিমত আইনগেলা েবর কের উ� আইেনর 
আওতায় মসুিলম জীবন গঠন করার প�িত হে� বা�ব মুসিলম জীবন তথা আইিন (  َىھِ قْ فِ لْ أ )  
জীবন গঠন প�িত।  
বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َِھىِفقْ لْ أ )  জীবন গঠন প�িতর �মধারার বণর্নাঃ 

(১) সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম আজমাইন) বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন 
  জীবনঃ  (أَ لْ فِ قْ ھِ ى )
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ 
আনহম) তাঁরা তাঁেদর বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َِھىقْ فِ لْ أ  জীবন রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় তাঁর কতৃর্ ক স�ািদত আচার-আচরণ,কাজ-কমর্ ও কথা-বাতর্ ার 
উপর িভিত্ত কের গঠন করিছেলন। কারণ, তখন তাঁরা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকেটই উপি�ত থাকেতন।  
(২) তােবঈনগেণর (রািদআ�াহ আনহম আজমাইন) বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَلْ فِ قْ ھِ ى)  
জীবনঃ                                                                                                                                                
তােবঈনগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামেণর 
(রািদআ�াহ আনহম) আচার-আচরণ,কাজ-কমর্ েদেখ এবং তাঁেদর মেুখ আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী শেন শেন িনেজেদর বা�ব মসুিলম জীবন 
তথা আইিন(  َىھِ قْ فِ لْ أ ) জীবন গঠন কেরিছেলন।  
(৩) তােব’-তােবঈনগেণর (রািদআ�াহ আনহম আজমাইন) বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন 
                                                                                                                                                            জীবনঃ  (أَ لْ فِ قْ ھِ ى )
তােব’-তােবঈনগণ তােবঈনগেণর (রািদআ�াহ আনহম) আচার-আচরণ,কাজ-কমর্ েদেখ এবং তাঁেদর 
মেুখ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী শেন শেন ও 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামেণর (রািদআ�াহ 
আনহম) আচার-আচরণ,কাজ-কমর্ স�েকর্  িব�ািরত বাণী শেন িনেজেদর বা�ব মসুিলম জীবন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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তথা আইিন ( أَ لْ ِفْقھِ ى)  জীবন গঠন কেরিছেলন।                                      
(৪) সাধারণ মসুিলমগেণর বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَ لْ فِ ْقھِ ى)  জীবনঃ                                                  
পরবত�েত ".  ْمھُ نَلُوْ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَیَلُو " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  ْونِ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় ১. " ةَالثَ ثَّ ال   

نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ   " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী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 রাসুলু�াি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 রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পর�র িবেরাধী কতগেলা বাণীর উপর 

دُ  اھَ تِ جْ اَْالِ   (আল ইজিতহাদ) তথা গেবষণা কের আইন েবর কের বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন 
ىھِ قْ فِ أَلْ  ) )  জীবন গঠন করেত পারেব না েভেব তাঁরা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িবশাল 
��ভা�ার েথেক   ِطُ اْنبَ تِ سْ ا   (ইি��াত) তথা অনসুন�া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 ( ْقھُ فِ لْ أَ  ) রচনায় ".  َُھمنَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَلُوْ ی " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " 
হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত ১. " ةَالثَ الثَّ   نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � িহজরী সেনর িতন উত্তম শতাি�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 মসুািয়য্ব, ইমাম মািলক, ইমাম শাফী’ ইমাম আহমদ িবন হা�ল সহ �ায় শতেকর েবিশ 
�ানী-গণী মণীষীবৃ�। সাধারণ মসুিলম এমনিক হািদস শরীেফ িবেশষ� নেহ এমন উলামা 
েকরামগণও বিণর্ত �ানী-গণী মণীষীবৃে�র ��তকৃত আইেনর উপর (  َھُ ْلِفقْ أ  এর উপর) আমল 
করেত লাগেলন । কাল�েম বিণর্ত �ানী-গণী মণীষীবৃে�র অিধকাংেশর ��তকৃত আইেনর 
উপর   (  َھُ قْ فِ لْ أ  এর উপর) মসুিলম মানেুষর আমল �াস েপেত লাগল । পরবত�েত সকল মসুিলম 
মানষু উপেরা� �ানী-গণী মণীষীবৃে�র ��তকৃত আইেনর (  َھُ قْ فِ لْ أ  এর মেধয্) মেধয্ মা� চারজন 
ইমাম েযমন- হযরত ইমাম আব ুহািনফা, ইমাম মািলক, ইমাম শাফী’ ও ইমাম আহমদ িবন হা�ল 
রািদআ�াহ আরহম) আজমাইনেদর ��তকৃত আইেনর (  ْھُ قْ فِ أَل  এর উপর) উপর চলেত লাগেলন। 
চলার এ পথই পরবত�কােল মাযহাব ( بُ ھَ اَمذْ لْ أَ  ) বেল অিভিহত হেয় পেড়। বতর্ মােন এ চরিট 
মাযহাবই( بُ ھَ اذْ مَ لْ أَ  ) সারা দিুনয়ােত িবদয্মান রেয়েছ এবং অনয্ানয্ মাযহাবগেলা ( بُ ھَ ْذامَ لْ أَ  ) কােলর 
�বােহ িবলীন হেয় েগেলও তাঁেদর মতামতগেলা এখেনা িবিভ� িকতাব বা ��সমেূহ িলিপব� হেয় 
আেছ।  
এখােন এ কথা �তর্ বয্ েয,  َمھُ ْونَیَلُ  نَ یْ ذِ الَّ  مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ ی " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ 
খানায় বিণর্ত ১. " ةثَ ثََّال لا  نُروْ اْلقُ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর 
অ�ভূর্ � েকান তােবঈ-তােব’তােবঈ’ েকান মাযহাব ( بُ ھَ ذْ ْلمَ أَ  ) ৈতরী কের যান িন। িক� তাঁেদর 
��তকৃত আইেনর উপর ( ھُ قْ فِ لْ أَ   এর উপর) সাধারন মসুিলম মানষু এমনিক �ানী-গণী মহুাি�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।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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িফক্হ ( ُأَ لْ فِ قْ ھ) তথা আইন শাে�র উৎপিত্তঃ                                                                                                       
মহান আ�াহ তাআ’লার আেদেশই িফক্হ ( ھُ قْ فِ لْ أَ   এর) তথা আইন শাে�র উৎপিত্ত হেয়েছ। েযমন 
মহান আ�াহ তাআ’লা েকান এক যেু� অংশ �হেনর িবষয় িনেয় পিব� কুরঅেনর সরুা তাওবাহর 
১২২ নং আয়ােত বেলন----------------------------------------------- 

نَ وْ نُ مِ ؤْ مُ الْ  اَنَ ك امَ  وَ  " "ْینِ دِّ لا ىفِ  ْواھُ قَّ فَ تَ یَ لِ ’‘ ةفَ ئِ آطَ  مْ ْنھُ مِّ  ةٍ قَ رْ فِ  لِّ كُ  نْ مِ  رَ فَ نَ ْوالَ لَ فَ ‘  ةً آفَّ كَ  اوْ رُ فِ نْ یَ لِ        
(অথর্ঃ-”ম’ুিমনিদেগর সকেল একসে� অিভযােন েবর হওয়া স�ত নেহ, তাই তােদর �েতয্ক দেলর 
একিট অংশ েকন েবর হলনা, যােত তারা �ীন স�েকর্  �ান অজর্ ন বা �ানানশুীলন তথা িফক্হ 
িশ�া করেত পাের” (�ীন তথা ধেমর্র আহকাম স�েকর্  �ােনর গভীরতা অজর্ ন করেত পাের”)।  
{উপের বিণর্ত পিব� কুরআেনর সুরা তাওবাহর ১২২ নং আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লার আরবী 
শে�র অিভনব বয্বহারিটর �িত ল�য্ কের েদখনু, মহান আ�াহ তাআ’লা “ نِ یْ لدِّ ا فِى اوْ ھُ قَّ فَ تَ یَ لِ  ” এর 
�েল “ نَ یْ دِّ لا اوْ مُ لَّ عَ تَ ِلیَ   ”ও বলেত পারেতন িক� তা না কের "  ِل َ نِ یْ دِّ ال ىفِ  اوْ ھُ قَّ فَ یَت " বয্বহার কেরেছন। 
এখােন  َملُّ عَ ت ’‘ এর �েল"  َھٌ قُّ فَ ت  ”বয্বহার কের এ িদেক ইি�ত করা হেয়েছ েয, িনছক �ীন তথা 
ধেমর্র ই� ‘পাঠ’ করাই যেথ� নয়। কারণ, ইহদী ও �ী�ােনরাও তা পাঠ কের, বরং ই�ু �ীেনর 
উে�শয্ হেলা �ীনেক অনধুাবন করা িকংবা তােত িব�তা অজর্ ন করা।  َھقُّ فَ ت ’‘ শে�র অথর্ও তাই। 
এিট”  ِھقْ ف  ”শ� েথেক উ�ূত। " ھقْ فِ  ’‘ শে�র অথর্ বঝুা, অনুধাবন করা। উে�খয্ েয, মহান আ�াহ 
তাআ’লা পিব� কুরআন মিজেদ এ আয়ােত  دٍ رَّ جَ مُ  ةُ غَیْ ِص  বয্বহার কের اوْ ھُ قَ فْ یَ لِ  "نَ یْ دِّ لا  ") েযন তারা 
�ীনেক বেুঝ েনয়) বেলন িন, বরং এেক  َلٍ عُّ فَ تَ  بُ اب  এ িনেয়  َنِ یْ دِّ لا ىفِ  اوْ ھُ قَّ فَ تَ ِلی " বেলেছন। ফেল এেত 
পির�ম ও সাধনা অ�ভূর্ � হেয় েগেছ। েস মেত বােকয্র মমর্ হেব “ তারা েযন �ীন অনুধাবেনর 
জনয্ কেঠার পি�েমর মাধয্েম দ�তা অজর্ ন কের”}। এ ত� েথেক বঝুা েগল েয, কুরআেনর 
পিরভাষায় �ীেনর �ান অজর্ ন করার অথর্ হেলা, "�ীন স�েকর্  ��া অজর্ ন করা"। (িবেশষ 
��বয্ঃ উপেরর কেয়কিট কথা আরিব বয্াকরেনর সােথ সংি�� িবধায় স�ািণত আিলমগণ েথেক 
উ� িবষেয় েজেন েনয়ার জনয্ পাঠকবেগর্র �িত িবনীত অনেূরাধ রইল)।                                                                                                                                                                
তাই, .  َمنَھُ وْ لُ یَ  نَ یْ ذِ الَّ  مَّ ثُ  مْ نَھُ وْ لُ ی " نیْ لَّذِ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত ১. " 

ةثَ َال لثَّ ا نوْ رُ اْلقُ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � তােবঈ-
তােব’তােবঈ’নগণ পিব� কুরঅেনর সরুা তাওবাহর ১২২ নং আয়ােতর িনেদর্ েশর ে�ি�েতই �ীন তথা 
ধমর্ স�েকর্ ھقْ فِ    তথা িব�তা/��া অজর্ ন কেরেছন আর সাধারণ মসুিলম মানেুষরা যােত অিত 
সহেজ তােদর বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َىھِ ِفقْ لْ أ ) জীবন গঠন করেত পাের েসজনয্ 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 উপর  َدُ  اھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণা ও اطُ بَ نْ تِ سْ إلِ ا  তথা অনুসন�ান কের  َھُ قْ فِ لْ أ    তথা আইন 
শাে�র উ�াবন কের েগেছন।                                                                                   
অতএব,"  ُمھُ ْونَلُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ُھمْ نَوْ یَل " نیْ ذِ الَّ  مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত ১. " 

ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ ْلقُ ا َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � তােবঈ-
তােব’তােবঈ’নগণ পিব� কুরআেনর িনে� বিণর্ত আয়াত----------------------------  

ُ  ِضيَ رَ  نِ اسَ حْ اِ بِ  مْ ھُ اوْ بَعُ تَّ اِ  نیْ لذِ َوالَّ  رِ اصَ نْ اْالَ وَ  نَ یْ رِ جِ اھَ مُ لْ ا نمِ  نَ وْ لُ الَوَّ اْ  نَ وْ قُ بِ اسَّ لاوَ " "ھُ نْ عَ  واْ ضُ رَ وَ  مْ ھُ نْ عَ  َ�َّ   
[অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী 
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� 
মসুলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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অ�বত� মহুািজর ও আনসার সাহাবীেদর) সততার সিহত পিরপণূর্ তথা হবহ অনসুরন কেরেছ 
আ�াহ (তাআ’লা) তাঁেদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) �িত স�� 
হেয়েছন।] * সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০* এর ৈবিশৈ�য্র অ�ভূর্ � আ�াহ তাআ’লার স�� �া� 
ি�য়জন হওয়ায় এবং  َمنَھُ وْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ ی " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ قُرُ لْ ا 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 � 
উত্তম েলাক হওয়ায় তাঁেদর কতৃর্ ক উ�ািবত িফক্হ ( ھُ قْ فِ أَلْ  ) তথা আইন শা� িনভুর্ ল ও সিঠক। 
কারণ, তাঁেদর েচেয় আ�াহ তাআ’লার স�� �া� ি�য়জন এবং উত্তম েলাক পৃিথবীেত আর েকউ 
আসেবনা।  
তাছাড়া, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস 
শরীেফ বেলেছন- " ھُ نْ مِ  ھُ قَ فْ أَ  وَ ھُ  َمنْ  لَىإِ  ْقھٍ فِ  بَّ َورُ  ھٍ یْ قِ فَ  رُ یْ غَ  ھٍ قْ فِ  لِ مِ احَ  بَّ رُ فَ   "  
(অথর্ঃ- েকননা, এমন অেনক িফক্হ তথা �ােনর কথার বাহক( হােফজ) আেছ যারা িনেজরা 
�ানী নয়, এছাড়া, এমন অেনক িফক্হ তথা �ােনর কথার বাহক( হােফজ) এমন বয্াি�র িনকট 
িফক্হ তথা �ােনর কথা বহন করেত পাের েয বয্াি� িফক্হ তথা �ােনর বাহক অেপ�া অিধক 
ফকীহ তথা �ানী’ (সতুরাং েস এ হেত অেনক তেথয্র উদঘাটন করেত পারেব), মসুনােদ আহমদ, 
িতরিমিজ, ইবনু মাজাহ ,দােরমী, িমশকাত।  
উপেরা� হািদস শরীফ খানা েথেক বঝুা েগল েয,  َمھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ ی " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  نِىْ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    
"  হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত " ةثَ لثََّال ا  نوْ رُ قُ لْ ا ْیرُ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � তােবঈন-তােব’তােবঈ’নগণ আ�াহ তাআ’লার স�� �া� ি�য়জন হওয়ায় 
এবং উত্তম েলাক হওয়ায় তাঁরা অনয্ানয্েদর েচেয় অিধক �ানী। তাই, তাঁেদর কতৃর্ ক উ�ািবত 
িফক্হ ( ھُ قْ ْلفِ أَ  ) তথা আইন শা� িনভুর্ ল ও সিঠক। মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন।  
অনিুস�া�ঃ িফক্হ ( ْقھُ فِ أَلْ  ) তথা আইন শা� মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআন এবং আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর িবেরাধীও নেহ 
এবং পৃথক িকছু নেহ বরং এটা হে� মাখন ও িঘ এর মত। মাখন ও িঘ েযমন দধু েথেক এেসেছ 
িফক্হ ( ھُ ِفقْ لْ أَ  ) তথা আইন শা�ও েতমিন েতমিন পিব� কুরআন এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীফ েথেকই এেসেছ। মাখন ও িঘ েযমন 
দেুধর িনযর্াস ও সারব� িফক্হ ( ْقھُ فِ لْ أَ  ) তথা আইন শা�ও েতমিন পিব� কুরআন এবং আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর িনযর্াস ও 
সারব�। মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন।  
(৫) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” িনকৃ� ও পথ�� মসুিলম মানেুষর অথবা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মসুিলমগেণর বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى)  জীবনঃ 

" مھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ُھمْ یَلُْونَ نِذیْ الَّ  ثُمّ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত  " ةثَ َال الثَّ    رُ َخیْ  
نوْ رُ اْلقُ   " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � নেহ এমন েকান 

মসুিলম মানষু যিদ িহজরী সেনর িতন উত্তম শতাি�র তােবঈনগণ-তােব’তােবঈ’ণগেণর কাউেক 
অনসূরন না কের �য়ং িনেজই আইন তথা িফক্হ ( ھُ قْ فِ لْ أَ  ) ৈতরী বা ��ত কের েদয় তেব েস  َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ لْ ا  "(আরযালুল কুরিন)তথা“সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” িনকৃ� ও পথ�� মসুিলম মানষু অথবা েস মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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মাধয্েম আসা মসুিলম হেব। এমন পথ�� বয্াি�র মতামত ধতর্ বয্ নেহ ও �হণীয় নেহ বরং তার 
মতামত পিরতয্াজয্ ও �তয্াখয্াত।  
(৬) সাহাবাগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগেণর বা�ব মুসিলম জীবন তথা 
আইিন  (  َىھِ قْ فِ لْ أ )  জীবনঃ                                                                                                                             
তেব হাঁ, বতর্ মােন যিদ এমন বয্াি�র আিবভর্ াব হয় িযিন মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর 
িনে� বিণর্ত * সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০* এর ৈবিশৈ�য্র অ�ভূর্ � একজন বয্াি� হেয় থােকন  

ُ  يَ ِض رَ  نِ اسَ بِِاحْ  مْ اھُ وْ عُ بَ تَّ اِ  ْینذِ لالَّ وَ  رِ اصَ نْ ْالَ اوَ  نَ ِریْ جِ اھَ مُ لْ ا نمِ  نَ وْ لُ وَّ اْالَ  نَ وْ قُ بِ اسَّ لاوَ " "ھُ َعنْ  واْ ضُ َورَ  ُھمْ نْ عَ  َ�َّ   
((অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ 
িহজরতকারী ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (িকয়ামত অবিধ 
আস� পরবত� মুসলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর 
(�থম পযর্ােয়র অ�বত� মহুািজর ও আনসার সাহাবীেদর) সততার সিহত পিরপণূর্ তথা হবহ 
অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তাআ’লা) তাঁেদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) 
�িত স�� হেয়েছন।)  
এবং িতিন যিদ ".  َمھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ لَّذِ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ ی " نلَِّذیْ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত 
" ةثَ َال ثَّ ال  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � িহজরী 
সেনর িতন উত্তম শতাি�র মেধয্ িলিখত হািদস শরীেফর �ে� বিণর্ত সব হািদস শরীফ 
তােবঈনগণ-তােব’তােবঈ’নগেণর অনরুপ মখু� বলেত পােরন ও হািদস শরীফসমেূহর সকল অথর্ 
এবং পিব� কুরআেনর সকল অথর্ বেুঝ পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ েথেক ইি��াত ( طُ ابَ نْ تِ سْ اِ  ) 
কের আইন তথা িফক্হ (  َْقھُ ْلفِ أ ) ��ত করেত পােরন তেব িতিন তার ��তকৃত আইেনর তথা 
িফকেহর (  َھُ ِفقْ لْ أ  এর) উপর এ শেতর্  চলেত পােরন েয, িতিন কাউেক তার ��তকৃত আইেনর 
তথা িফকেহর (  َھُ قْ فِ لْ أ  এর) উপর চলার জনয্ অনয্ কাউেক উৎসািহত করেবন না। তখন তােক 
বলেত হেব েয, িতিন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
সাহাবাগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম। আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন।  

   

পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর আেলােক বা�ব মুসিলম জীবন তথা আইিন [  ْىھِ قْ فِ أَل - আল 
িফকহী] জীবন গঠন প�িত স�েকর্  পৃ�া নং-৩০৬ নং েথেক পৃ�া নং-৩১০ পযর্� সমা� হল ।  

 

 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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সারা িবে�র উলামােকরামগেণর মেধয্ সংঘিটত পেূবর্াি�িখত ০৮িট মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল 
িবষয়গেলা পেূবর্বিণর্ত �িমক অনসুাের পযর্ায়�েম িনে�  উপ�াপনঃ 

 (১)গর�পণূর্ জিটল িবষয়>"  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শে�র সং�া িনে� বিণর্ত �িমকস�িলত 
চারিট (০৪িট) প�িতেত েদওয়া হেয়েছ।                                                                                                                                                               
(ক) " َغةِ َال بَ الْ  مُ لْ عِ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " ىنِ اَمعَ لْ ا مُ لْ عِ  " (ইলমুল 
মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " زُ اجَ یْ ْالِ اَ  " (আল ইজায)ু তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং 
" ابُ نَ طْ ْالِ اَ  "( আল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                                                   
(খ) " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ ِعلْ  " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " عِ یْ دِ بَ لْ ا ِعْلمُ  " (ইলমুল 
বাদী’) এর অ�ভূর্ � " ةُ یَ ْورِ تَّ ال  " (আত্ তাওিরয়য্াতু) তথা “দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহােরর 
মাধয্েম<>                                                                                                                       
(গ) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ أ أ�ُ  ھاَعنْ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل  )বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                                                                 
(ঘ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  َعُ امِ وَ ج 

مِ َكلِ الْ  " (”জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক বাকয্বলী” প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                                                                                                   
(২)গর�পণূর্ জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার মহান সৃি�র সিঠক তথয্ স�েকর্                                                                                                                                      
(৩)গর�পণূর্ জিটল িবষয়> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার     

ْیبِ غَالْ  مُ لْ عِ   (ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্                                                                                                                 
(৪)গর�পণূর্ জিটল িবষয়>  ٌسُ نَّ ةٌ  َحسَ نَة  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “উত্তম িনয়ম” স�েকর্                                                                                                                           
(৫)গর�পণূর্ জিটল িবষয়> ألدُّ عَ اءُ -ألْ ُمنَاجَ اة (দআু’-মনুাজাত)তথা “�াথর্না-িনভৃত আলাপ” স�েকর্  
                                                                                                                 
(৬)গর�পণূর্  জিটল িবষয়>  ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَاَجاة (েদায়া-মুনাজােত) “  ُوَ سِ یْ لَ ة (ওআিছলা) তথা 
“মাধয্ম” অবল�ন  করা  স�েকর্                                                                                            
(৭)গর�পূণর্ জিটল িবষয়>   ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ ْنبِیَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত 
“আিলম”স�েকর্    িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ ।                                                                                                               
(৮) গর�পূণর্ জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম �স� ।                                                                                                                                               

সারা িবে�র উলামােকরামগেণর মেধয্ সংঘিটত পেূবর্াি�িখত সকল মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল 
িবষেয়র পেূবর্বিণর্ত �িমক অনসুাের পযর্ায়�েম ধারাবািহক ইসলািমক সিঠক সমাধােনর বণর্না িনে� 
৩১২- নং পৃ�া েথেক (১ নং) গর�পণূর্ জিটল িবষয়>"  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শে�র সং�া েদয়া 
হলঃ 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 (১ নং মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়ঃ                                                                                      
  (”তথা (“ইসলাম ধেমর্) নতুন িকছু সংেযাগ বা সংেযাজন (আল-িবদআ’তু)  أَ لْ بِ دْ َعةُ 

স�েকর্ (িবদআ’তুন)"بِ دْ َعةٌ  "  ভুিমকাঃ 

সচূনাঃ "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িট ইসলাম ধেমর্ তথা ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) 
তথা ইসলািম আইেন একিট গর�পণূর্ আেলাচয্ িবষয়। কারণ , "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) িবষয়িট 
ইসলািম শরীয়েত আইনগত িদক িদেয় িবেশষ গর�পণূর্ �ান দখল কের আেছ । তাছাড়া, "  ِةٌ عَ دْ ب " 
(িবদআ’তুন) শ�িট আরিব ভাষা বা আরিব অিভধােনর একিট শ� হওয়ায় শাি�ক িদক িদেয়ও 
এর িবেশষ মলূয্ায়ন রেয়েছ । েসই দিৃ� েকান েথেক আিম এখােন "  َةٌ بِْدع " (িবদআ’তুন) শ�িটর 
দিুট িদেকরই িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । একিট এর “শাি�ক” িদক 
অপরিট এর “শরীয়তী তথা আইনগত” িদক। ইসলািম শরীয়েত এর আইনগত িদকই মখূয্ উে�শয্ । 
কারণ, "  ِةٌ ْدعَ ب " (িবদআ’তুন) শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ �েয়ােগ বয্থর্ হেল ইসলাম ধেমর্ 
তথা ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ إلسْ ا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন নতুন আইেনর অন�ুেবশ ঘটেব 
এবং মানবীয় আইেনর সােথ ঐ�িরক আইেনর সংিম�ণ ঘেট যােব। ইসলাম ধেমর্ তথা ইসলািম 
শরীয়েত ( ةیَّ مِ ْسالَ إلا ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেন নতুন আইেনর অন�ুেবশ েরাধ কে� এবং 
মানবীয় আইেনর সােথ ঐ�িরক আইেনর সংিম�ণ েথেক েহফাজত তথা সংর�েণর উে�েশয্ই " 

ةٌ عَ دْ بِ  " (িবদআ’তুন) তথা নতুন “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” হারাম 
করা হেয়েছ। যােহাক, আিম এখােন "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অেথর্র 
পাশাপািশ এর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ বণর্না করব।                                                                                                                                                                  
এই "  َةٌ بِْدع " (িবদআ’তুন) শ�িটর সিঠক অথর্ উ�াের বয্থর্ হেল মসুিলম সমােজ �ানী-গণী ও 
সাধারন মুসলমােনর মেধয্  َعُ ازُ نَتَّ لا  তথা মতিবেরাধ েদখা িদেব। এর ফেল মসুিলম উ�ার ঐকয্ 
িবন� হেয় মসুিলম সমােজর মেধয্ অৈনকয্ ও অশাি�র স�ূপাত ঘটেব।  
 এখােন "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্িটই মখূয্ উে�শয্ িবধায় সবর্ 
�থম আিম  "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর আইনগত অথর্িট বয্াখয্া করব যােত কের "  ِةٌ عَ دْ ب " 
(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্িট মুসিলম মানেুষর মেন ব�মলূ হেয় যায়। 
অতপর আিম এর অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্ বণর্না করব। এটা এ জনয্ েয, " 

ةٌ عَ دْ بِ  " (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ স�েকর্  সময্ক �ান বা ধারণা লাভ 
করেত স�ম হেল এর অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্ বুঝেত অিত সহজ হেব এবং " 

ةٌ عَ دْ بِ  " (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ এবং অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও 
পািরভািষক অেথর্র মেধয্ পাথর্কয্ িনণর্য় করেত েকান ভুল হেব না। এর ফেল , উভয় অথর্েক �� 
অব�ায় �� �ােন যথাযথ �েয়াগ করেতও ভুল হেব না। "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) এর সিঠক সং�া 
স�েকর্  সময্ক �ান বা ধারণা লাভ করার পেূবর্ আিম  "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) স�েকর্  আনষুি�ক 
�াতবয্ িবষয় স�েকর্  আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।  
                                                                                                                                                                          
স�েকর্ (িবদআ’তুন)"بِ دْ َعةٌ  "  আনষুি�ক �াতবয্ িবষয়ঃ "  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অথর্ 
বঝুােনার জনয্ আিম এখােন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দিুট পিব� হািদস 
শরীফ িনে� উে�খ কেরিছ।                                                                                                                



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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[১]"   " َلةٌ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ  وَ  ةٌ عَ دْ بِ  ثٍ دَ حْ مُ  لَّ كُ  نَّ اِ فَ  رِ وْ مُ االُ  تُ ثَادَ حْ مُ وَ  ُكمْ اِایَّ 
(অথর্ঃ-“েতামরা “(ইসলাম ধেমর্) নতুন আইন িহেসেব ] সংেযািজত িবষয়সমূহ েথেক েবেঁচ থাক 
বা িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য় “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত �েতয্কিট নতুন িকছুই” 87

91 
িবদআত , সকল িবদআত তথা “(ইসলাম ধেমর্)(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত 
�েতয্কিট নতুন িকছুই” 88

92 ��তা, আব ুদা উদ শরীফ , হািদস শরীফ নং-৪৬০৭।                                                                                                                                                                
[২] "  َدٌّ رَ  ُھوَ فَ  ھُ نْ مِ  سَ یْ لَ  امَ  اذَ ھَ  انَرِ مْ اَ  ىْ فِ  ثَ دَ حْ اَ  نْ م  " (অথর্ঃ- েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন 
িকছু(নতুন আইন) সংেযাজন কের যা [ মানুষ কতৃর্ ক েকান িকছুেক ফরজ বা হারাম বিলয়া 
েঘািষত েয েকান মত] উহার [ধমর্ তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � নয় [অথর্াৎ আিম যা ফরজ বা 
হারাম বিল িন] তাই পিরতয্াজয্, আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৬।)  
উপের �থম হািদস শরীফ খানােত বিণর্ত িবদআত " ةُ ْدعَ بِ  " (িবদআ’তুন) শ�িটর �থেম আিম 
হািদস শরীফ িভিত্তক শরীয়তী তথা আইনগত অথিটর্ ই েয হািদস শরীেফর চািহদা েমাতােবক 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উে�শয্ েস িবষয়িট তুেল ধরব, পরবত�েত 
পযর্ায়�েম এর অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্ িব�ািরত বণর্না করব ইনশা আ�াহ 
তাআ’লা ।                                                                                                                                                                             
এটা এই জনয্ েয, মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
আেদশ-িনেষধসমেূহর জনয্ রিচত শ�াবলীর সবগেলার আইনগত িদকই উে�শয্, শাি�ক িদক উে�শয্ 
নেহ।  
ইসলাম মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত ধমর্। মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসলু ও 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত শতর্ াবলী পালন ও আনগূেতয্র নামই 
ইসলাম। েয ইসলাম �হণ কের তােক মুসিলম বলা হয়। এ মসুিলম জািতেক সিঠকভােব পিরচালনা 
করার জনয্ই মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর পিব� 
কুরআন অবতীনর্ কেরেছন। আর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীফ হে� 
পিব� কুরআেনর �াসত বানীর অমলূয্ বয্াখয্া।                                                                                                                           
মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত ধমর্ ইসলাম হে� মসুিলম জািতর জনয্ পিরপণূর্ জীবন বয্ব�া। 
জীবন বয্ব�ার পিরিচত নাম হ� ( " َةٌ عَ ِریْ ش " শরীয়ত  )  তথা “আইন” । মহান আ�াহ 
তাআ’লার ি�য় সৃি� ও তাঁর সবর্ে�� রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায়ই ইসলািম 
শরীয়ত ( ةیَّ الَمِ إلسْ ا ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইন পিরপণূর্ হেয়েছ। এেত েকান অপণূর্তা বা �িট 
েনই। কােজই , 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 অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ 
পযর্ায়�েম �কািশতবয্ েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َْونَ مُ لَ عْ تَ االَ مَ  قُ لُ خْ یَ و  
" (অথর্ঃ- ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, 
সুরা নহল, আয়াত নং -৮)  সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক 
েযমন-  
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 

                                                 
91 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
92 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধিুনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমহূ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অন�ুােন বয্বহৃত 
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,              
৪. আধুিনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ 
েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন 
করা  ইতয্ািদ। 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, 
৩.কােরা মৃতুয্র পর চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা 
উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অন�ুান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, 
৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, 
৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের 
আমােদর নবী- রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ 
নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন 
অন�ুান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ 
িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, 
শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক 
খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন অনু�ান করা ইতয্ািদ এরকম সকল নতুন 
ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক “ফরজ বা হারাম” বেল েঘাষণা িদেয় নতুন 
আইন ৈতরী কের পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সংখয্ক সীিমত 
ফরজ-হারামগেলােত েকান নতুন ফরজ বা হারাম েযাগ করার েকান �েয়াজন নাই বা কােরা েকান 
অিধকারও েনই। 
(১) েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন ইরশাদ কেরেছনঃ ------------------ 
" انً یْ دِ  مَ َال سْ ْالِ ا مْ كُ لَ  ِضْیتُ َورَ  ىْ تِ مَ عْ نِ  مْ كُ یْ لَ عَ  تُ مْ مَ اَتْ وَ  مْ كُ نَیْ دِ  مْ كُ لَ  ْلتُ مَ كْ اَ  مَ وْ یَ اَلْ   "-  
(অথর্ঃ-”আিম (আ�াহ তাআ’লা) আজ েতামােদর জনয্ েতামােদর �ীন তথা ধমর্েক পিরপূণর্ 
করলাম, েতামােদর উপর আমার িনয়া’মতেক পরূা করলাম এবং ইসলামেক েতামােদর িহেসেব 
মেনানীত করলাম” সুরা আল মািয়দা, আয়াত নং-৩ )। উপেরা� আয়ােত কািরমা েথেক এ কথা 
বঝুা েগল েয, ইসলাম, ধমর্ ও শরীয়ত পিরপণূর্। এেত আইন-কাননু �াস-বৃি�র সূেযাগ ও 
অিধকার েকান মুসিলম মানেুষর েনই। িনে� “ইসলাম, ধমর্ ও শরীয়ত” এ িতনিট শে�র বয্াখয্া 
িনে� েদয়া হল ।                                                                                                                                         
ইসলামঃ ইসলাম মহান আ�াহ তাআ’লার  মেনানীত ধমর্। মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু 
সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত শতর্ াবলী পালেনর ও আনূগেতয্র নাই হে� ইসলাম। 
অনয্ কথায়, এ মহািব�িট মহান আ�াহ তাআ’লার মহান সৃি� । তাঁর এ সৃি�র মেধয্ মানষু 
জািতই ে�� । এ সবর্ে�� সৃি� মানষু জািত যােত এ পৃিথবীেত স�ুরভােব চলােফরা করেত পাের, 
িনরাপত্তার সােথ 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 জীবন বয্ব�া িদেয়েছন 
। এ জীবন বয্ব�ার পিরিচিত নাম হে� ইসলাম  ।                                                                                                                                   
ধমর্ঃ মানব জািতর �থম মানষু আমােদর আিদ িপতা ও নবী আলাইিহমসু সালাম েথেক শর কের 
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আমােদর নবী সািয়য্িদনা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�াহ আলাই ওয়া সালামা পযর্� ে�িরত সকল 
নবীেক (আলাইিহমসু সালাম) মহান আ�াহ তাআ’লা কতৃর্ ক �দত্ত এক ও অিভ� এবং 
অপিরবতর্ নীয় িব�াস, িনয়ম, আইন-কাননু ও িবষয়েক     ( েযমন- আ�াহ, েফের�া, েবেহ�, 
েদাযখ ও আিখরাত িব�াস করা ইতয্ািদ এ সকল িবষয় মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত সকল 
ধমর্ ও শরীয়েত এক ও অিভ� এবং অপিরবতর্ নশীল িছল ও আেছ) ধমর্ বেল  ।                                                                                                                            
শরীয়তঃ মসুিলম জািতেক সশুৃ�লার সােথ িনয়�ণ করার জনয্, সিঠকভােব পিরচালনা করার জনয্ 
মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতগেলা অপিরবতর্ নীয় িবিধ-
িনেষধ  িদেয়েছন ।  েযমন- আ�াহ, েফের�া, েবেহ�, েদাযখ ও আিখরাত িব�াস করা ইতয্ািদ এ 
সকল িবষয় মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত সকল ধমর্ ও শরীয়েত এক ও অিভ� এবং 
অপিরবতর্ নশীল িছল ও আেছ । আবার কতগেলা পিরবতর্ নীয়  িবিধ-িনেষধও িদেয়েছন ।  েযমন- 
পাঁচ ওয়া� নামাজ পড়া, যাকাত েদয়া ইতয্ািদ এ সকল িবষয় মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত 
সকল ধমর্ ও শরীয়েত এক ও অিভ� এবং অপিরবতর্ নশীল িছল না বরং মহান আ�াহ তাআ’লার 
মেনানীত িভিব� ধমর্ ও শরীয়েত  পিরবতর্ নশীল িছল । এ িবিধ-িনেষেধর সমি�ই হে� শরীয়ত  ।                                                                                                                     
শরীয়ত অথর্ পথ ও প�া । ইসলাম ধেমর্ এ পথ ও প�া হে� মহান আ�াহ �াি�র অথবা মহান 
আ�াহ তাআআ’লার পিরচয় লােভর পথ ও প�া  ।                                                                                        
উপেরা� িতনিট িবষেয়র (”ইসলাম, ধমর্ ও শরীয়ত”) অ�ভূর্ � সব আইন-কাননু ও িবষয়সমহূ 
মানা, কাযর্কর করা , পালন করা এবং স�াদন করা মসুিলম মানুেষর উপর ফরজ ও আবশয্ক 
দািয়�।                                                                                                                                       
ইসলাম, ধমর্ ও শরীয়েত উে�খ েনই 89

93 এমন সব নতুন িবষয়, বয্াপার, কাজ ও ব�গেলােক   
“ মবুাহ ও জািয়য” িহেসেব আমল করেত হেব। এ সব িবষয়গেলােক “হারাম-ফরজ” বেল বেল 
আইেন পিরণত করা িশরক ও হারাম। পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ইসলািম শরীয়ত তথা 
আইন (ফরজ-হারামগেলা) �� ও িব�ািরতভােব বিণর্ত আেছ । 
                                                 
93 এমন িকছুই হে�>>(( মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত 
আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (“শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ১, ঐি�ক িবষয়” ২ তথা পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম 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  " (আরযালুল 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 িবষয়গেলা ))<< “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা িনরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) 
।“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা িনরব থাকা িবষয়” ( �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا ْورُ مُ ْألُ أ )স�েকর্  িব�ািরত জানেত ২৫৯ 
��া েদখুন ।                                                                                                                                                 
১ ে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 । 
২েয 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” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) এর বণর্না �স� প�ৃা নং-২৫৯ এ েদখুন ।   
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(২) েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আেরা বেলনঃ--"  َمْ كُ یْ لَ عَ  مَ َحرَّ َما مُ كُ لَ  لَ صَّ فَ  دْ قَ  و   
(অথর্ঃ-আর িতিন (মহান আ�াহ তাআ’লা) েতামােদর উপর যা হারাম কেরেছন তা েতামােদর 
জনয্ িব�ািরত বণর্না কেরেছন”, সরুা আল আনআম, আয়াত নং-১১৯) । 
(৩) েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আেরা বেলনঃ  
مْ كُ لَیْ عَ  مْ كُ بُّ رَ  مَ رَّ حَ  َما لُ تْ اَ  اوْ لَ اعَ تَ  لْ قُ  "  " (অথর্ঃ-“ আপিন বলুনঃ এস, আিম েতামােদরেক ঐসব িবষয় 
পাঠ কের শনাই েযগেলা েতামােদর �িতপালক েতামােদর জনয্ হারাম কেরেছন”, সুরা আল 
আনআম, আয়াত নং-১৫১)।  
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন- "  ِنیِّ بَ  مَ ارَ حَ لْ ا نَّ وأِ ‘ ’نیِّ بَ  لَ َال حَ لْ اَ  نَّ أ  " 
(অথর্ঃ- ”িন�য়ই হালাল �� আর হারাম ��”, আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩২৯, 
একটু পিবতর্ ন সহ বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২০৫১)।                                                                                                      
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ফরজ-হারামগেলার সংখয্া িনধর্ািরত ও িনিদর্� আেছ। মহান আ�াহ 
তাআ’লা এবং তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত 
িনধর্ািরত ও িনিদর্� সীিমত সংখয্ক ফরজ-হারামগেলা বণর্না কের ইসলািম শরীয়েতর বাউ�ারী বা 
সীমানা েটেন িদেয়েছন যােত কের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর 
তাঁরই �দত্ত সীমােক মসুিলম জািতর েকান মানুষ েভদ করেত না পাের। অথর্াৎ মসুিলম জািতর 
েকান মানষু যােত কের পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সীিমত সংখয্ক 
ফরজ-হারামগেলার েচেয় একিট ফরজ-হারাম �াস-বৃি� করেত না পাের।                                                                                                                                              
তাই, মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�াহ আলাইিহ ওয়া স�ামার আেদশকৃত িবষয়িট, 
িনেষধকৃত িবষয়িট এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� 
হািদস শরীফঃ  “   ُةٌ لَ َضالَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ك   ” বাকয্িটেত বয্বহৃত "  ْةٌ عَ بِد "  (িবদআ’তুন) িবষয়িট িনধর্ািরত, 
সিুনিদর্� ও িচি�ত না হেল, েছাট-বড়,মখূর্-�ানী (আিলম-জািহল) সকল মসুিলম সাধারন মানষু-
আিলম মানেুষর িনকট ফরজ , হারাম ও "  ْةٌ عَ بِد " (িবদআ’তুন) িবষয়িটর অি�� সবর্যেুগ সবর্কােল 
আমােদর নবী সা�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামার যুগ েথেক শর কের িকয়ামত অবিধ আস� েছাট-
বড় , মখূর্-�ানী (আিলম-জািহেলর)িনকট েকান �কার ��� বয্ািতরেকই িদবােলােকর নয্য় �� 
না হেল, ফরজ , হারাম ও "  ِةٌ عَ دْ ب "  (িবদআ’তুন)িবষয়িট অেনয্র উপি�িতেত �তঃ�ূতর্ ভােব একা 
অথবা সি�িলতভােব বা েযৗথভােব পালন করা , স�াদন করা ও বা�েব কাযর্কর করা অস�ব 
এবং ঘৃনয্জনক, ল�াকর ও অশালীণ িবেবিচত না হেল “ফরজ , হারাম ও " 

ةٌ عَ دْ بِ  "  (িবদআ’তুন) িবষয়িটর �কৃিত , আকার, রপেরখা ও কাঠােমা সবর্যেুগ, সবর্কােল আমােদর 
নবী সা�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামার যগু েথেক শর কের িকয়ামত অবিধ আস� েছাট-বড় , মখূর্-
�ানী (আিলম-জািহেলর) িনকট অপিরবতর্ নশীল না হেল বা অপিরবতর্ নশীল না থাকেল " 

ةٌ عَ دْ بِ  "  (িবদআ’তুন) তথা হারাম” েভেব বা “হারাম” মেন কের েকান নতুন িবষয়, েকান নতুন 
বয্াপার, নতুন কাজ ও ব� বজর্ ন করার বয্াপাের মসুিলম উলামােকরামগলণর ি�মত থাকেল, েয 
েকান নতুন িবষয়েকই েয আমােদর নবী সা�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা বজর্ নেযাগয্ “ হারাম বা " 

ةٌ عَ بِدْ  "   (িবদআ’তুন) বেলেছন এ িবষেয়র উপর সবর্যুেগর সবর্কােল আমােদর নবী সা�াহ আলইিহ 
ওয়া সা�ামার যগু েথেক শর কের িকয়ামত অবিধ আস� েছাট-বড়, মখূর্-�ানী (আিলম-
জািহল) সকল �েরর  মসুিলম মানেুষর িনকট িবেশষভােব মসুিলম উলামােকরাম গেণর সি�িলত 
ঐকয্মত না থকেল বা ঐকয্মত �িতি�ত না হেল , উ� হারাম বা িবদআ’ত িবষয়িট দেূবর্াধয্ ও 
অ�� হওয়ার কারেণ “হারাম  বা"  ْةٌ عَ بِد "  (িবদআ’তুন) িবষয়িটর �কৃিত, আকার, রপেরখা ও 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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কাঠােমা িনণর্েয়র এবং “হারাম বা "  ِةٌ عَ دْ ب "  িবদআ’তুন) িবষয়িটর সং�া ও পিরিচিত �দােনর 
উপর মসুিলম উলামেকরাগেণর ি�মত থাকেল ও সামানয্তম মতপাথর্কয্ থাকেলও মতপাথর্কয্জিনত 
নতুন িবষয়িট, নতুন বয্াপারিট, নতুন কাজ ও ব�িট ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত“হারাম বা " 

ةٌ عَ دْ بِ  "  (িবদআ’তুন) তথা নতুন “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” নেহ 
বরং উহা মানব �ীকৃত "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) তথা শাি�ক "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন)। কােজই, উ� 
মতপাথর্কয্জিনত নতুন িবষয়িট েথেক িবরত থাকা অথবা উ� মতপাথর্কয্জিনত নতুন িবষয়িট 
“হারাম বা""  ِةٌ عَ دْ ب "   (িবদআ’তুন) তথা “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন 
িকছু” 90

94 িহেসেব বজর্ ন করা ফরজ নেহ বরং মতপাথর্কয্জিনত নতুন িবষয়িট “শরীয়ত সমিথর্ত 
আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়” িহেসেব গণয্ ।                                                                                                                                                
অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক  িবষয় (“শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়”) তথা পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  َِعةٌ دْ ب " 
(িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত অি��শীল, 
�কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ 
(েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َنَ وْ مُ لَ تَعْ الَ امَ  قُ لُ خْ یَ و  " (অথর্ঃ - ” এবং 
িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, সরুা নহল, আয়াত নং 
-৮) সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক েযমন---  
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমহূ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অন�ুােন বয্বহৃত 
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধিুনক েভাটদান প�িত,              
৪. আধিুনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ 
েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন 
করা  ইতয্ািদ। 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, 
৩.কােরা মৃতুয্র পর চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা 
উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অন�ুান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, 
৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, 
৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের 
আমােদর নবী- রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ 
নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন 
অন�ুান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ 
িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, 
শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক 
খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম েয েকান নতুন বয্াপার, িবষয়, কাজ ও ব�েক �হণ করার,পালন 

                                                 
94 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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করার ,মানার জনয্ েকান মুসিলম মানষু কতৃর্ ক “ফরজ বলা বা ফরজ শ� �েয়াগ করা এবং 
বজর্ ন করার জনয্ হারাম বলা বা হারাম শ� �েয়াগ করাই” হে� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সীিমত সংখয্ক ফরজ-
হারামগেলােত (আেদশ-িনেষধগেলােত) অসংখয্ ফরজ বা হারাম বৃি� করা।  অতএব, পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সংখয্ক সীিমত ফরজ-হারামগেলার েচেয় একিট 
ফরজ-হারােমর �াস-বৃি�ই হে� "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) তথা “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা 
সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 91

95 ।                                                                           
আর এরকম ফরজ-হারােমর �াস-বৃি�ই হে� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক িনধর্ািরত সীমা লং�ন করা যা ইসলািম শরীয়েত হারাম ।                                                                                                                                  
এ কারেনই পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সংখয্ক সীিমত ফরজ-হারামগেলােক �ায়ীভােব 
সংর�েণর জনয্, ইসলাম ধেমর্র তথা ইসলািম শরীয়েতর আইন রচনায় বা শরীয়ত �বতর্ েন মুসিলম 
জািতর েয েকান �েরর মানুেষর অনািধকার চচর্ া বা অনািধকার হ�ে�প বে�র জনয্, েয েকান 
মসুিলম মানেুষর েয েকান মাত�রী েঠকােনার জনয্ এবং ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) 
তথা ইসলািম আইেন “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” তথা " 

ةٌ عَ دْ بِ  "  িবদআ’তুন) �চলন বা "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) অন�ুেবশ েরাধ কে�ই আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা গর�পণূর্ দখুানা হািদস শরীফ বেলেছন।  গর�পূণর্ হািদস শরীফ 
দখুানা িনে� েদয়া েগল।  

-]4606[ " ضابرعلا نِ عَ    " ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ ْدعَ بِ  لُّ كُ  وَ  َعةٌ دْ بِ  ةثٍ دَ حْ مُ  لَّ كُ  نَّ اِ فَ  رِ ُموْ االُ  تُ اثَ دَ حْ مُ وَ  مْ اكُ یَّ اِ   
(অথর্ঃ-(রাসলু�ুাহ সা�া�হ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন) েতামরা (ইসলাম ধেমর্)নতুন আইন 
িহেসেব  সংেযািজত িবষয়সমহূ েথেক েবঁেচ থাক বা িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য় (ইসলাম 
ধেমর্)নতুন আইন িহেসেব  সংেযািজত �েতয্কিট িবষয়ই িবদআত , সকল িবদআত ("  ِةٌ عَ دْ ب ") 
তথা “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছুই” 92

96 ��তা, + ইরবাদ (রািদআ�াহ 
আনহ) েথেক , আব ুদাউদ শরীফ , হািদস শরীফ নং-৪৬০৭ । 
[২] "  ََردٌّ  وَ فَھُ  ھُ ِمنْ  سَ یْ لَ  امَ  اذَ ھَ  انَرِ مْ اَ  ىْ فِ  ثَ دَ حْ اَ  نْ م  "(অথর্ঃ- েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন 
িকছু(নতুন আইন) সংেযাজন কের যা [ মানষু কতৃর্ ক েকান িকছুেক ফরজ বা হারাম বিলয়া 
েঘািষত েয েকান মত] উহার [ধমর্ তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � নয় [অথর্াৎ আিম যা ফরজ বা 
হারাম বিল িন] তাই পিরতয্াজয্, আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৬ ।) 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়েক 
েকান মসুিলম মানুষ কতর্ ক ফরজ-হারাম বেল েঘাষণা িদেয় নতুন আইন ৈতরী করার মানিসকতার 
মােন হে� েয, তার মেত ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইেন অপণূর্তা 
বা �িট আেছ । তার এরপ মানিসকতা পিব� কুরআেনর  িন� বিণর্ত  আয়ােতর  
পিরপ�ী।                                                            
আয়াত খানা এই-(" ْیئٍ شَ  نْ مِ  بِ اتَ كِ لْ ا فِى انَطْ رَّ فَ  امَ    "  অথর্ঃ-”আিম কুরআেন েকান িকছুই বণর্না 

                                                 
95(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�)  
96 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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করেত �িট কিরিন” সুরা আল আনআম, আয়াত নং-৩৮)। তার এরপ মানিসকতা উপের বিণর্ত 
আয়ােতর পিরপ�ী হওয়ায় তার এরপ েখয়াল থাকা বা এরপ িচ�া মেন উদয় হওয়া হীন 
মানিসকতারই পিরচায়ক এবং কুফুরী ও মনুািফিকর  িনদশর্ন।                                                                                                                                     
কারণ, যা মানেুষর জনয্ িবেশষ কের মসুিলম মানেুষর জনয্ কলয্াণকর মহান আ�াহ তা পিব� 
কুরআেন ফরজ কেরেছন ও অেনক িবষেয়ই ফরজ-হারাম বলা েথেক চুপ বা নীরবও রেয়েছন এবং 
যা মানেুষর জনয্ িবেশষ কের মসুিলম মানুেষর জনয্ অকলয্াণকর ও �িতকর তা মহান অ�াহ 
পিব� কুরআেন ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কুরআেনর �া�ত বানীর বয্াখয্া 
হািদস শরীেফ পিরপণূর্ভােব বণর্না কের িদেয়েছন। মহান আ�াহ তাআ’লা মানুেষর জনয্ িবেশষ কের 
মসুিলম মানুেষর �েয়াজনীয় সকল িকছুর বণর্নাই পিব� কুরআন শরীেফ বেল িদেয়েছন।       
েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সে�াধন কের পিব� 
কুরআেন বণর্না  কেরনঃ-------------------------------------------------
ً نایَ بْ نِ  بَ اتَ كِ الْ  كَ یْ لَ عَ  نَالْ زَّ نَ وَ  " ْیئشَ  لِّ كُ لِ  ا  " (অথর্ঃ- [ েহ হািবব ] আিম আপনার উপর এমন িকতাব 
তথা পিব� কুরআন অবতীনর্ কেরিছ যােত সব িকছুর বণর্না আেছ, সরুা নহল, আয়াত নং-৮৯। ) 
এ আয়ােত কািরমা েথেক বঝুা যাে� েয, মানব জীবেন যা িকছু �েয়াজন তার সব িকছুর নীিত-
িনধর্ারনী িববরণ পিব� কুরআেন আেছ। �েয়াজনীয় �ানানশুীলেনর মাধয্েম আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� জীবনাদেশর্র িভিত্তেত সব িকছুই িনধর্ারণ করেত হেব। 
অতএব, পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা এবং আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তাঁর হািদস শরীেফ যা ফরজ-হারাম কেরন িন ও ফরজ-হারাম বলা েথেক চুপ বা নীরব রেয়েছন 
তা মানেুষর জনয্ িবেশষ কের মুসিলম মানেুষর জনয্ কলয্াণকর , জািয়য ও মবুাহ এবং পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়েক মসুিলম 
মানষু কতৃর্ ক ফরজ-হারাম বেল েঘাষণা িদেয় নতুন আইন ৈতরী করাই হে� কুফুরী এবং 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগেণর ল�ণ ও িনদশর্ন অথবা মনুািফকেদর 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা বতর্ মান কােলর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  (আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� মসুিলমেদর ও সবর্িনকৃ� 
আিলম মসুিলমেদর সােথ স�িকর্ ত অিধকাংশ মুসিলমগেণর ল�ণ ও িনদশর্ন । কারণ, েস শরীয়ত 
�বতর্ েন ও ইসলািম আইন রচনায় (ফরজ-হারাম েঘাষণায়) মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কাজ-কেমর্ হ�ে�প কেরেছ(অংশীদাির� কেরেছ) । এটা তার 
অিধকার নাই। েয শরীয়ত �বতর্ েন ও ইসলািম আইন রচনায় (ফরজ-হারাম েঘাষণায়) মহান 
আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামর কাজ-কেমর্ হ�ে�প কের 
(অংশীদাির� কের) আ�াহ তাআ’লা তার উপর জা�াত হারাম কের িদেয়েছন। েযমন মহান 
আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ--------------------------------- ----  

ِ ابِ  ِركْ شْ یُ  نْ مَ  ھُ نَّ اِ  " ُ  مَ رَّ حَ  دْ قَ فَ  �َّ رُ انَّ لا هُ اوَ أْ مَ  وَ ‘ ةَ نَّ جَ الْ  ھِ یْ لَ عَ  �َّ  " (অথর্ঃ- েয বয্াি� আ�াহর অংশী 
ি�র করেব তেব আ�াহ তার জনয্ েবেহশত হারাম কের েদেবন এবং তার বাস�ান হেব েদাযখ, 
আয়াত নং-৭২, সরুা আল মািয়দাহ) অতএব, (ক) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� 
কুরআেন এবং আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ ফরজ-হারাম 
েঘাষণা কেরন িন এবং ফরজ-হারাম বলা েথেক চুপ রেয়েছন মসুিলম মাে�ই তােক উ� িবষয় 
স�েকর্  ফরজ না হারাম এরপ েয েকান �� না কের চুপ থাকাই তার জনয্ িনরাপদ ও 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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কলয্াণকর। কারণ, মহান আ�াহ তাআ’লা পৃিথবীর সবিকছুই মানেুষর কলয্ােণর জনয্ই সৃি� 
কেরেছন। যা িকছু হারাম কেরেছন তা েথেক িবরত থাকা েযমন মানুেষর জনয্ কলয্াণকর িঠক 
েতমিনভােব মহান আ�াহ তাআ’লা যা িকছু হারাম েঘাষণা না কের চুপ েথেক আইনবিহভূর্ ত ও 
ঐি�ক এবং অবাধ ও ম�ু েরেখেছন তাও মানেুষর েভাগ ও বয্বহােরর জনয্ কলয্াণকর।       
 মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত শতর্ াবলী 
পালেনর ও আনূগেতয্র নামই হে� ইসলাম। এ সবর্ে�� সৃি� মানষু জািত যােত এ পৃিথবীেত 
সু�রভােব চলােফরা করেত পাের, িনরাপত্তার সােথ 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 জীবন বয্ব�া িদেয়েছন । এ জীবন বয্ব�ার পিরিচিত নাম হে�  ইসলাম । এ জীবন 
বয্ব�ােত মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত িবিধ-
িনেষেধর সমি�ই হে� শরীয়ত ।                                                                           
ইসলািম শরীয়েতর ( ةِمیَّ ْسالَ إلا عَةٌ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর িবিধ-িনেষেধর বিহভূর্ ত 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 (েযমন-মহান আ�াহ তাআ’লা 
পিব� কুরআেন বেলনঃ  "  َنَ وْ مُ ْعلَ تَ  آلَ  َما قُ لُ خْ یَ و "  (অথর্ঃ-এবং িতিন (আ�াহ) এমন[নতুন] িকছু 
সৃি� করেব ন যা েতামরা জান না, সরুা নহল, আয়াত নং- ৮ ।                                                                  
মসুিলম মানুষ কতৃর্ ক সৃ� এ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা হে� 
“শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষ ” । শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় এ জনয্ বলা হয় েয, এেত 
শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ নাই । এই শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় িনেয়ই মুসিলম মানষু বা মসুিলম 
উলামােকরামগণ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয়  
একমা� একিট েবেহ�ী দল   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল েথেক ( ْرقَةفُ لْ ا  তথা) িবি�� হেয় ইসলােমর নােম বা 
ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম দেল-উপদেল িবভ� হেয় েগেছ। িক� একমা� এই একিট েবেহ�ী 
দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলিট নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােত শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ 
না থাকায় শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয়েক মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত মহা অন�ূহ ও বড় 
িনয়ামত িহেসেব মেন কের িবনা �িতবােদ েমেন িনেয় উহার উপর অনবরত আমল কের যাে� ।    
                                                                                                                
এই জনয্ َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটেক জা�াতী দল বলা হেয়েছ । কারণ, তারা েকান   নতুন কাজ, নতুন 
বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা তথা শরীয়ত সমিথর্ত, শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ বিহভূর্ ত িবষয়গেলােক 
ফরজ-হারাম বেল মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত 
িনধর্ািরত ও িনিদর্� সংখয্ক সীিমত ফরজ-হারামগেলােত আেরা অসংখয্ ফরজ- হারাম বৃি� করেত 
চায় না । এই একিট েবেহ�ী বড় দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

ةفُْرقَ لْ ا নােম দল  েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا  তথা িবি�� হেয় ইসলােমর 
নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােমর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম দেল-উপদেল িবভ� হওয়া হে� হারাম এবং েদাযখী 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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হওয়ার ল�ণ ও িনদশর্ন । কারণ, এই একিট েবেহ�ী দলেকই তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক  হািদস শরীেফ "  ْةُ عَ امَ جَ ال " (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল বলা হেয়েছ । বতর্ মােন َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দলিটই  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম একিট দল িহেসেব পিরিচত।                                                                                                               
আর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� এই 
একিট েবেহ�ী দল “ َعةُ امَ جَ الْ  "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহল�ু�ুাত“) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ  
ওআল জামাআত”)নােম দলিটর এবং এই দলিটর অসসূারীেদর িবেরাধী বা অপমানকারী 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" ”(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগন তথা 
শংকরজাতীয় মসুিলমগণ কতৃর্ ক সৃ� ৭২ (বায়াতু্তর) দল -উপদল েকান অব�ােতই এই েবেহ�ী বড় 
দলিটেক “ ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  ”(আল-জামাআ’তনােম)দলিটেক তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (“আহলু��ুাত ওআল 
জামাআত”) নােম দলিটেক  েকান �িত করেত পারেবনা। েযমন- আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হিদস শরীেফ বেলেছনঃ                                                                                       
 رُ مْ أَ  ىَ تِ أْ یَ  ىتَّ حَ  )ىذِ مِ رْ تِّ لا ْم،ھُ لُ ْخذُ یَ  نْ مَ (مْ ھُ الَفَ خَ  نْ مَ  مْ ھُ رُّ ضُ یَ  الَ  قِّ حَ لْ ا ىلَ عَ  نَ یْ رِ اھِ ظَ  ىتِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ ئِفَ اطَ  لُ ازَ تَ  الَ  "
 ِ�ّ "  
(অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �বিতর্ ত থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা 
পযর্� এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান �িত করেত পারেব না” আব ু
দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ আবু দাউদ শরীেফ বিণর্ত  َنْ م 

مْ ھُ فَ لَ اخَ   পিরবেতর্ مْ ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।                    
 আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� এই 
েবেহ�ী বড় দলিটেক> ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক অনসূরন করার জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ----------------------- 
" مَ ظَ عْ ْألَ ا ادَ وسَ  اوْ عُ بِ تَّ إِ   "(অথর্ঃ- ” েতামরা মহান দেলর অথর্াৎ বড় দেলর অনসূরন কর”,)। নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এই িনেদর্শিট অমানয্করা �� েদাযেখ যাওয়ারই নামা�র।   
 মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" ”(আরযাললু কুরিন)তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগন কতৃর্ ক  
বা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর সােথ স�িকর্ ত অিধকাংশ মুসিলমগণ 
কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােম সৃ� িবিভ�  দল-উপদেলর সমি�  ৭২ (বায়াতু্তর) দলিট আ�াহ 
তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্  মসুিলম মানুষ কতৃর্ ক সৃ� এ 
সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় 
হওয়া সে�ও িন�নীয় িবদআ’ত  বা হারাম বেল বেল মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সংখয্ক সীিমত হারামগেলােত আেরা 
অসংখয্ হারাম বৃি� করেত চায় ।                                                              
এ জনয্ই ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� দল-উপদেলর সমি�  ৭২ (বায়াতু্তর) দলেক  হািদস শরীেফ 
েদাযখী বলা হেয়েছ । েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

322 

কেঠারভােব বেলেছনঃ  
ةً لَّ مِ  نَ یْ عِ بْ سَ  وَ  نِ یْ تَ نْ ثِ  ىلَ عَ  وْ قُ رَ تَ ِافْ  بِ اتَ كِ لْ ا لِ ھْ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ بْ قَ  نَ اكَ  نْ مَ  نَّ إِ  أَالَ  "    

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا ىَ ھِ  وَ  ةِ نَّ جَ لْ ا ىفِ  ةُ دَ احِ وَ ،وَ رِ انَّ لا ىفِ  نَ وْ عُ بْ سَ وَ  انِ تَ نْ ثِ  ،نَ یْ عِ بْ سَ وَّ  ثِ الَ ثَ  ىلَ عَ  قُ رِ تَ تَفْ سَ  ةَ لَّ مِ ال هِ ذِ ھَ  نَّ أِ  وَ   "  
(অথর্ঃ- “ সাবধান! েতামােদর পেূবর্ েয সম� আহললু িকতাব (ইয়াহিদরা ও নাছারারা) িছল 
তারা বায়াতু্তর দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল,এই দল (আমার দল) “অিচেরই ৭৩ ( িতয়াতু্তর) দেল 
িবভ� হেব, বায়াতু্তর দলই েদাযেখ (�েবশ করেব), একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ করেব), 
আর তা হে�  َةُ اعَ مَ اْلج  আল-জামাআ’ত”,সনুােন আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৪৫৯৭, 
সামানয্ পাথর্কয্ সহ মসুনােদ আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৬৭৪, সনুােন ইবেন মাজাহ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং- ৩৯৯৩)।                                                                                              
অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- "  ُعًایْ مِ جَ  ِض رْ ْالَ ا ىفِ  امَ  مْ كُ لَ  قَ لَ خَ  ىْ ذِ لَّ ا وَ ھ  " 
(অথর্ঃ- িতিন [আ�াহ] পৃিথবীর সবিকছুই মানুেষর [কলয্ােণর] জনয্ই সৃি� কেরেছন, সরুা আল 
বাকারা, আয়াত  নং-২৯। 
আর পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ফরজ-হারাম েঘাষণা করা হয়িন এমন অনুি�িখত েয েকান 
নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  চুপ না েথেক ফরজ না হারাম এরপ েয েকান �� 
েয েকহ করেলই েস হে� মুসলমানেদর মেধয্ সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী। অনয্ কথায় েয 
েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  ফরজ না হারাম এরপ েয েকান �� করাই 
ইসলািম শরীয়েত হারাম বা িনিষ�। েযখােন েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় 
স�েকর্  ফরজ না হারাম এরপ েয েকান ��কারীই মহা পাপী বা মহা অপরাধী েসখােন ফরজ বা 
হারাম ম�বয্কারী আেরা অিধক মহা পাপী বা মহা অপরাধী িহেসেব  গণয্। 
েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ কেঠারভােব বেলেছনঃ---
َ سَ  نْ مَ  امً رْ جُ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ الْ  ىفِ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا مَ ظَ عْ أَ  نَّ إِ  "  لِ جْ أَ  ِمنْ  مْ ھِ یْ لَ عَ  مَ رِّ حفَ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ الْ  ىلَ عَ  مْ رَّ حَ یُ  مْ لَ  ئٍ ىْ شَ  َعنْ  لَ  أ

َ سْ مَ  -ھبِیْ أ عن دِ عْ سَ  نب مرعا نع (+ ]9287- يراخب[ -ھیْ أبِ  نع ص اقَّ وَ  يْ بِ أَ  نْ بِ  دِ عْ سَ  عن( - ھتِ لَ أ
)8532-لمسم   

অথর্ঃ-“িন�য় মসুলমানেদর মেধয্ েস সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী েয মসুলমনেদর উপর 
হারাম করা হয়িন এমন েকান িবষেয় �� কের । অতপর তার �ে�র কারেণ তা তােদর উপর 
হারাম করা হেয়েছ”,আেমর িবন সা’দ (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক, মসুিলম শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-২৩৫৮, সামানয্ পিরবতর্ ন সহ সা’দ িবন আিব ওআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) 
িতিন তাঁর িপতা েথেক ,বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৮৯ )।                  
অতএব, এ িবষেয় সতকর্ তামলূক আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িন� বিণর্ত হািদস 
শরীফ খানা অনসুরন করেত পাির। হািদস শরীফ খানা  হে�------------------------ 
َ بِ  مْ تُكُ رْ مَ أَ  اذَ إِ  وَ  وهُ بُ نِ تَ اجْ فَ  ئٍ ىْ شَ  نْ عَ  ُكمْ تُ یْ ھَ نَ اذَ إِ فَ  " مْ تُ عْ طَ تَ سْ اامَ  ھُ نْ مِ اوتُ فَأْ  رٍ مْ أ  "  
(অথর্ঃ- “ যখন আিম, েতামােদরেক েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত বিল তা তয্াগ কর, আর 
যখন েকান আেদশ কির তা যতদরূ স�ব পালন কর”, বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৮৮, 
মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৩৭ ।                                                                                                                         
হািদস শরীফ খানা  হে�-----------------------------------------------

 َكثَْرةِ بِ  ( مْ ھِ الِ ؤسُ بِ  مْ كُ لِ بْ قَ  نْ مِ  نَ یْ ذِ لَّ ا كَ لَ ھَ  امَ نَّ إِ فَ   ؛ ُكمتُ كْ رَ تَ  َما ينِ ُروْ ذَ :  لمس و یھلع هللا ىلص هللا لورس الَ قَ 
 )ينبرالط ، وسطالا معجمأل ــ ُكمْ تُ ْیتُ ھَ نَ امَ  و(مْ كُ تُ تُ َھیْ نَ اذَ إِ  وَ  ، مْ ھِ ءِ ایَ بِ نْ أَ  ىلَ عَ   مْ ھِ فِ الَ تِ خْ اِ  وَ ) مْ ھِ ءَ ایَ بِ نْ أَ  مْ ھِ الِ ؤسُ بِ 

 وسطالا معجمأل ـــ ھنْ مِ  واتُ أْ فَ  ءٍ يْ سَ  ِمنْ  ھِ بِ  مْ َمْرتُكُ أَ امَ فَ (ھُ نْ مِ  واتُ أْ فَ  رِ مْ ْألَ ابِ  مْ كُ تُ رْ مَ أَ  اذَ َوإِ  ، وهُ بُ تَنِ فَاجْ  ْيءٍ شَ  َعنْ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ـ يقِ ھَ یْ ْلبَ ا ، ىرَ بْ كُ الْ  ننلسا يف )3281("  مْ تُ عْ طَ تَ سْ ا امَ  )ينراطبل،                                                                                                                 
অথর্ঃ-রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম েযই িবষয় তয্াগ কেরিছ(েযই 
িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা তয্াগ কেরিছ ) েতামরাও েসই িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা েদওয়া 
েছেড় দাও ।েকননা, িন�য়ই েতামােদর পেূবর্ যারা িছল তারা তােদর নবীেদরেক �� কের ও 
তােদর সােথ িভ� মত েপাষণ  কের/মতাৈনকয্ কের �ংস হেয় েগেছ ।আর আিম েকান িবষয় 
েথেক েতামােদরেক বারণ করেল তা তয্াগ কর,আর আিম েকান  িবষেয় আেদশ করেল সাধয্ানযূায়ী 
কর ।  সনুানলু কুবরা, বাইহািক শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮২৩ , সামানয্ শাি�ক আগ-িপছ ও  
পাথর্কয্সহ আল-ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৬০১৭(�ােকেটর িভতর েখােনা 
হেয়েছ )।                                                                                                                                                                                             
উ� িবষেয় বা বয্াপাের িনজ েথেক ফরজ-হারােমর মত বা অনরূপ েকান ম�বয্ কের কােরা 
িনেজর �ংস েটেন আনা উিচৎ  নেহ। 
কােজই, পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন 
িবষয়েক মুসিলম মানষু কর্তর্ ক ফরজ-হারাম বেল েঘাষণা িদেয় এরপ নতুন আইন ৈতরী করার 
মত সংকীণর্, হীন মানিসকতা পিরহার কের সংেশাধন হওয়ার জনয্ ভুেলর মেধয্ পেড় রেয়েছন এমন 
�ানী-সূধীবৃে�র �িত অনেুরাধ রইল । অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত সীমা মানার নামই হে� ইবাদত । েকান ইবাদেতর েবলায় মহান 
আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� 
আেদশ-িনেষধ পালেন সীমা অিত�ম করেল উ� ইবাদত মলূতঃ আর ইবাদত থােক না বরং উ� 
ইবাদত ইবাদেত পিরণত না হেয় েগানােহ রপা�িরত হয় । 
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(ক) ”بِ دْ عَ ة”(িবদআ’তুন)শে�র অথর্ অথর্ িক ?                                                                             
(খ) " ٍكُ لُّ  بِ ْدعَ ةٍ  ضَ الَ لَة" ( কু� ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বােকয্র অ�ভূর্  ”بِ دْ عَ ة” �
(িবদআ’তুন) শ� �ারা িক বঝুােনা হেয়েছ ?     পৃ�া নং-   ৩২৪                                               
�থেম আিম " ةُ عَ دْ بِ  " (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ পৃ�া নং- ৩২৪ েথেক পৃ�া 
নং-৩২৯ পযর্�, তারপর " ةُ عَ دْ ْلبِ اَ  " শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ ও " ةُ ْدعَ بِ اَلْ  " শ�িটর 
অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ পৃ�া নং- ৩৩০ েথেক প�ৃা নং-৩৩২ পযর্� িব�ািরত বণর্না 
করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।   তারপর, " ٍكُ لُّ  بِ دْ َعةٍ  ضَ الَ لَ ة" ( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) 
বােকয্র অ�ভূর্  শ� �ারা িক বঝুােনা হেয়েছ  িনে� বিণর্ত বণর্মালায় (িবদআ’তুন) ”بِدْ عَ ة” �
�িমকস�িলত চারিট (০৪িট) প�িতেত পৃ�া নং- ৩৩৩ েথেক পৃ�া নং-৩৪০ পযর্� িব�ািরত 
বণর্না করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । বণর্মালায় �িমকস�িলত চারিট (০৪িট) প�িত হে� -----   
(ক) " َغةِ َال بَ لْ ا ْلمُ عِ  " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " ىانِ عَ مَ الْ  مُ لْ عِ  " (ইলমলু মাআ’নী) 
এর অ�ভূর্ � " ْیَجازُ ْالِ اَ  " (আল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং " ابُ نَطْ ْالِ اَ  "( আল ইতনাব)ু তথা 
“�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>  ------------------------  পৃ�া- ৩৩৩                                                             
(খ) " ةِ غَ بََال لْ ا مُ لْ عِ  " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " عِ ِدیْ اْلبَ  مُ لْ عِ  " (ইলমলু বাদী’) এর 
অ�ভূর্ � " ةُ ِریَ وْ تَّ لا  " (আত্ তাওিরয়য্াতু) তথা “দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহােরর মাধয্েম<> ---পৃ�া- ৩৩৩  
(গ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  َمِ َكلِ لْ ا عُ امِ وَ ج " 
(”জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক বাকয্বলী” প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<> ---পৃ�া- ৩৩৪                                                             
(ঘ) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ 
বা নীরব থাকা িবষয় ” ( �ُ أ ھانْ عَ  تُ لسَّاكِ ا رُ وْ مُ ْألُ أ  )বয্বহােরর মাধয্েম<> িব�ািরত বণর্না ।-- পৃ�া- ৩৩৬  
এখন �থেম শধ ু                                                                                                     
(১) " ُبِدْ عَ ة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্,                                                    
(২) " ُاَْلبِدْ عَ ة" শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক  অথর্>>                                             
(৩) " ةُ ْدعَ بِ اَلْ  " শ�িটর অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ >> িব�ািরত বণর্না করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা ।  

(১) " ُبِ دْ عَ ة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ঃ -পৃ�া নং-৩২৪ 

 শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ বুঝার জনয্ আিম এখােন িনে� আমােদর (িবদআতুন) "بِ دْ عَ ةُ "
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দিুট পিব� হািদস শরীফ উে�খ করব । এ দিুট পিব� হািদস 
শরীেফর আেলােকই " ُبِ دْ عَ ة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অেথর্র উপর িব�িরত 
আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

[১]" رانَّ لا ىلَ اِ  اھَ لُ یْ بِ سَ  ةٍ لَ الَ ضَ  لُّ كُ  وَ  ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  ُكلُّ  وَ  ةٌ عَ دْ بِ  ةثٍ ْحدَ مُ  ُكلَّ  نَّ اِ فَ  رِ وْ مُ الُ ا تُ اَدثَ حْ مُ وَ  مْ كُ ایَّ اِ           
[২] - " ٌّمَ نْ  اَ حْ دَ ثَ  فِ ىْ  اَ مْ رِ نَا ھَ ذَ ا مَ ا َلیْ سَ   مِ نْ ھُ  فَ ھُ وَ  رَ د "                                                                                     
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপেরা� দিুট পিব� হািদস শরীেফর একিটেত " 

ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) শ� রেয়েছ অপরিটেত ” ثَ دَ حْ اَ   ”(আহদাছা) শ� রেয়েছ। আমােদরেক জানেত 
হেব েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাই সবর্�থম কথা-বাতর্ ায় ও ব�বয্ দােন " 

ةٌ ْدعَ بِ  " (িবদআ’তুন) শ�িট বয্বহার বা �েয়াগ কেরেছন। তাই তাঁর পেূবর্ েকান আরিব ভাষাভািষ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সাধারন েলাক এই "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িট তােদর কথা-বাতর্ ায় ও ব�বয্ দােন বয্বহার বা 
�েয়াগ কেরন িন । কােজই, েয েস এই "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর বয্াখয্া ও অথর্ করেল 
হেবনা ও চলেবনা । আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� সাহাবােকরামগেণর 
�জে�র স�ানেদর েথেক আসা মসুিলম উলামােকরামগণ তাঁেদর িনজ িনজ ধারণা�সতূ ও গেষণাল� 
�ােনর উপর িভিত্ত কের সিঠক আিকদা-িব�াস ও িনয়য্ােতর িবশ�তা থাকা সে�ও তাঁরা তাঁেদর 
িবিভ� িকতােব েয অথর্ কেরেছন ও বয্াখয্া িদেয়েছন তা পিরপণূর্ ও যেথ� হয়িন িবধায়       
" ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) শ�িটর অথর্ ও বয্াখয্া আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী 
েমাবারক েথেকই জানেত হেব । এটা এই জনয্ েয, মসুিলম উলামােকরামগেণর িনজ িনজ 
ধারণা�সতূ ও গেষণাল� �ােনর মাধয্েম যিদ েকান হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও ভাব যথাযথ 
সিঠকভােব উ�ার করা না যায় অথবা তাঁেদর িনজ িনজ ধারণা�সতূ ও গেষণাল� �ান যিদ 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানীর উে�েশয্র অনকুুল না হয় তা হেল ইসলািম 
শরীয়েতর নীিতমালা অনসুাের এক হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও ভাব অনয্ হািদস শরীেফর অথর্, 
মমর্ ও ভােবর মাধয্েম বয্াখয্া করেত হেব । আিম উ� নীিতমালা অনসুরেনই আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফর বানী েযমন- "  ُةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ك  "         
(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটর অথর্ , মমর্ ও ভাব অনয্ একিট হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ 
ও ভােবর মাধয্েম বয্াখয্া করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । এখােন "  ُةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ بِدْ  لُّ ك  "       
(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটেত বয্বহৃত "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িট আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনে� বিণর্ত হািদস শরীফখানার অিময় বাণী েথেক উৎসিরত 
একিট শ� ।আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ ------------------- 
[১] )7460أَبُو َدُود ( ــ " "  اھَ لُ یْ بِ سَ  ةٍ لَ الَ ضَ  لُّ كُ  وَ  ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ  وَ  ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ ُمحْ  ُكلَّ  نَّ اِ فَ  رِ وْ مُ االُ  تُ اثَ دَ حْ مُ وَ  مْ كُ ایَّ اِ 

رانَّ لا ىلَ اِ  " (অথর্ঃ-েতামরা [ ধেমর্ নতুন আইন িহেসেব ] সংেযািজত িবষয়সমূহ েথেক েবঁেচ থাক বা 
িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য় “(ইসলাম ধেমর্) নতুন আইন িহেসেব সংেযািজত �েতয্কিট িবষয়ই 
িবদআত , সকল িবদআত তথা নতুন িকছু 93

97  সংেযাজন বা সংেযাগ”ই” ��তা, আর সকল 
��তার পথই েদাযেখর িদেক (�েবশকারী) আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৭) ।  
উ� হািদস শরীফখানা কতগেলা খ� বাকয্সমেূহর সমাহার। উ� হািদস শরীফ খানার �েতয্কিট 
খ� বাকয্ই " ةِ غَ َال بَ الْ  ْلمُ عِ   " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা " ىنِ اعَ مَ لْ ا مُ لْ عِ  " 
(ইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " زُ اجَ یْ ْالِ اَ  " (আল ইজাযু) তথা ”�কাশ ভি�র সংি�� রপ” 
প�িতেত বিণর্ত। উ� হািদস শরীেফর অ�ভূর্ ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ  " �  "( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) 
বাকয্িটও " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ لْ عِ   " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র” একিট শাখা " ىنِ اعَ مَ الْ  مُ لْ عِ  ” 
(ইলমলু মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " زُ اجَ یْ ْالِ اَ  " (আল ইজায)ু তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” 
প�িতেত বিণর্ত একিট সংি�� বাকয্। আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী----
" ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ  " ( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটেত বয্বহৃত "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর 
�িতশ� হে�"  "  ُةٌ ثَ دَ حْ م  (মহুদাছাতুন))।"   " ُةٌ ثَ دَ حْ م (মহুদাছাতুন) শ�িট " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ لْ عِ   " (ইলমুল 
বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা " ىنِ اَمعَ لْ ا مُ لْ عِ  " (ইলমলু মাআ’নী)এর অ�ভূর্ � 
" بانَ طْ ْالِ اَ  " (আল ইতনাব)ু তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত বিণর্ত আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার অপর এক হািদস শরীেফর বাণী - -------------------                                                                                                                                     

                                                 
97 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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[২](4606) (98) " مَ نْ  اَ حْ دَ ثَ  فِ ىْ  اَ ْمرِ نَا ھَ ذَ ا مَ ا لَ یْ سَ   مِ نْ ھُ  فَ ُھوَ  رَ دٌّ " - " أَبُو َدُود বাকয্িটেত বয্বহৃত 
ি�য়াবাচক শ� “ ثَ دَ حْ اَ   ”(আহদাছা) শ�িটর “ لوْ عُ فْ مَ   ” (মাফউ’লনু >কমর্)ধারণ কের আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী-"  َةعَ دْ بِ  ةٍ َدثَ حْ مُ  لَّ كُ  نَّ اِ ف " বাকয্িটেত বয্বহৃত ” "   ُةٌ َدثَ حْ م  
(মহুদাছাতুন) শ� েথেক গৃহীত । “  ُةٌ ثَ دَ حْ م  ”(মহুদাছাতুন) শ�িট উপের বিণর্ত আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী---"  َدٌّ رَ  وَ ھُ فَ  ھُ نْ مِ  سَ یْ لَ  امَ  اذَ ھَ  انَرِ مْ اَ  ىْ فِ  ثَ دَ اَحْ  نْ م "  বাকয্িটেত 
বয্বহৃত  ি�য়াবাচক  শ�  “ ثَ دَ حْ اَ  ” (আহদাছা) শে�র  ٌَمْصَدر(মাসদার>উৎস মলূ) " ثادَ اِحْ  ’ 
"(ইহদাছুন) েথেক গৃহীত। এর অথর্ হে� “নতুন িকছু সংেযাজন করা বা সংেযাগ করা”।  
আর “ ثَ دَ حْ اَ   ”(আহদাছা) ি�য়াবাচক শ�িট “ ْولعُ فْ مَ   ” (মাফউ’লনু >কমর্) শে� রপা�িরত হেয় 
“ ةٌ ثَ دَ حْ مُ  ”(মহুদাছাতুন)শে� পিরণত হেয়েছ । এর অথর্ হেয়েছ“নতুন সংেযািজত বা সংেযাগকৃত িকছু” 
99। এই শ�িটেক ধেমর্র �িত স�িকর্ ত করায় এই শ�িট শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ ধারণ 
কেরেছ । এর �িত স�িত েরেখই "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর হািদস শরীফ িভিত্তক আরবী 
�িতশ�  “  ُةٌ ثَ دَ حْ م  “(মহুদাছাতুন) এর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্- “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত 
বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু(আইন)” 100 করা হেয়েছ।                                                                                                                                   
উপেরা� হািদস শরীফ�েয়র অথর্, মমর্ ও ভাব, িক� এক ও অিভ� । তেব উভয় বােকয্র মেধয্ 
পাথর্কয্ শধ ুএতটুকু েয, একিট (�থম হািদস শরীফখানা) সংি�� ও �য্থর্েবাধক অপরিট (ি�তীয় 
হািদস শরীফখানা) স�সািরত ও ��েবাধক। তাছাড়া, উপেরাি�িখত �থম হািদস শরীফখানােতই 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর সং�া অনুরপ 
�িতশ� “ "   ُةٌ ثَ دَ حْ م  (মুহদাছাতুন) শে�র মাধয্েমই িদেয়েছন । েযমন িতিন বেলেছন------
 । (িবদআ’তুন)"بِ دْ َعةٌ  " ই(মহুদাছাতুন) ” مُ حْ دَ ثَ ة “ অথর্ঃ-েকননা িন�য়)"فَ اِ نَّ  كُ ل َّمُ حْ دَ ثَ ةٍ  بِدْ عَ ةٌ  “
েযেহতু “ ةٌ ثَ دَ ُمحْ   ”(মহুদাছাতুন)হে� " ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) েসেহতু"  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন)হে� “ ةثَ دَ حْ مُ  ” 
(মহুদাছাতুন) ।                                                                                                                       
অতএব, "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন)শ� এবং “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  (মহুদাছাতুন)শ� দিুট আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ বয্বহৃত শ� হওয়ায় এ শ� দিুট পর�র পর�েরর অথবা 
একিট অপরিটর �িতশ� হেয়েছ এবং আইনগত অেথর্র আওতাভু�ও হেয়েছ । তাই, এখন   
" ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) শ�িটর �িতশ� হে� “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ   ” (মহুদাছাতুন) । আর    ُةٌ ثَ دَ حْ م  
(মহুদাছাতুন) শ�িটর �িতশ� হে� “  ِةُ عَ دْ ب "  (িবদআ’তুন)।                     " 

ةٌ عَ دْ بِ  " (িবদআ’তুন)শ� এবং “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  (মহুদাছাতুন)শ� দিুট পর�র পর�েরর অথবা একিট 
অপরিটর �িতশ� হওয়ার িবষয়িট িতরিমিজ শরীেফর একিট দীঘর্ হািদস শরীেফর খ� বােকয্র  
মাধয্েমও �মািণত হয় । আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ------------ 

 অথর্ঃ-েতামরা [ ধেমর্ নতুন আইন িহেসেব ] সংেযািজত<< " " ةٌ لَ الَ ضَ  َھانَّ اِ فَ  رِ وْ مُ االُ  تُ اثَ دَ حْ مُ وَ  مْ كُ ایَّ اِ وَ 
িবষয়সমূহ েথেক েবঁেচ থাক বা িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য় উহা ��তা, সুনানুত িতরিমিজ,শরীফ, 

                                                 
98 >>(অথর্ঃ- েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন িকছু(নতুন আইন) সংেযাজন কের যা [ মানষু কতৃর্ ক েকান 
িকছুেক ফরজ বা হারাম বিলয়া েঘািষত েয েকান মত] উহার [ধমর্ তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � নয় [অথর্াৎ 
আিম যা ফরজ বা হারাম বিল িন] তাই পিরতয্াজয্, আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৬।)<< 
99 >>(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
100 >>(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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হািদস শরীফ নং-৪৬৭৬ । অ� হািদস শরীফখানােত বয্বহৃত “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  (মহুদাছাতুন)শ�িটেক 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েযভােব “ ةٌ لَ الَ ضَ  ” তথা “��তা”  বেলেছন িঠক 
েতমিনভােব অনয্ হািদস শরীেফ  " ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) শ�িটেকই অনূরপ “ ةٌ لَ الَ ضَ  ” তথা “��তা”  
বেলেছন ।আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণীর ভাষয্ েমাতােবক                    
" ةٌ عَ دْ بِ  " (িবদআ’তুন)শ� এবং “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  (মহুদাছাতুন)শ� দিুট পর�র পর�েরর অথবা একিট 
অপরিটর সমাথর্েবাধক শ� হেয় এখন পর�র পর�েরর অথবা একিট অপরিটর �িতশ� হেয়েছ ।                                                   
যােহাক, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণীেত বয্বহৃত দিুট শ� "  ِةٌ عَ دْ ب " 
(িবদআ’তুন)শ� এবং “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  (মুহদাছাতুন)শ� েথেক এখন এ কথা বুঝা েগল েয, " 

ةٌ عَ بِدْ  "(িবদআ’তুন) এবং “  ু�হে� একই বােকয্র অ�গর্ত একই সমান অথর্য (মুহদাছাতুন) ” ةٌ ثَ دَ حْ مُ 
সমাথর্েবাধক দিুট শ�। অতএব,“ "   ُةٌ ثَ دَ حْ م  (মহুদাছাতুন) শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ 
হে�- “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন আইন” 101 আর "  ٌبِدْ عَ ة"(িবদআ’তুন) 
শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ও হে� “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন 
আইন” 102 । অথর্াৎ উভয় শে�র অথর্ একই ।                                                   
আমােদরেক এ কথা ভাল কেরই বেুঝ িনেত হেব েয, "  ِْدَعةٌ ب "(িবদআ’তুন) এবং“ "   ُةٌ ثَ دَ حْ م  
(মুহদাছাতুন) শ� দিুট আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ বয্বহৃত শ� 
না হেল এ শ� দিুট পর�র পর�েরর অথবা একিট অপরিটর �িতশ� হেতা না এবং আইনগত 
অেথর্র আওতাভু�ও হেতা না বরং "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) এবং”  "  ُةٌ ثَ دَ حْ م  মহুদাছুন) শ� দিুট 
তখন শধ ুঅিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র অ�ভূর্ � হেতা এবং এ শ� দিুটর তখন ইসলািম শরীয়ত 
( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইনগত গর� থাকত না । তখন "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) 
এবং” " ُةٌ ثَ دَ حْ م  মুহদাছুন)শ� দিুটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ হত>“নতুন কাজ, নতুন ব�,নতুন 
িবষয় ও নতুন বয্াপার” । মহান আ�া তাআ’লাই ভাল জােনন ।                                                                                                

 " তথা “অলংকার শাে�র ” পিরভাষায় (ইলমলু বালাগািত) " ِعلْ مُ  الْ بََال غَ ةِ "
 শ���েয়র অব�ানঃ (মহুদাছাতুন) "  مُ حْ دَ ثَ ةٌ  " এবং (িবদআ’তুন)"بِ دْ عَ ةٌ 

" ةِ غَ َال بَ لْ ا ْلمُ عِ   " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” পিরভাষায় আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ বয্বহৃত "  ْةٌ عَ بِد "(িবদআ’তুন) শ�িট "  َزاجَ یْ ْالِ ا " (আল 
ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি��রপ” এর অ�ভূর্ � এবং “ "  ْةٌ ثَ دَ ُمح  (মুহদাছাতুন) শ�িট 
" بانَ طْ ْالِ اَ  " (আল ইতনাব)ু তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত বিণর্ত আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী- "  َدٌّ رَ  ُھوَ فَ  ھُ نْ مِ  سَ یْ لَ  امَ  ذَاھَ  انَرِ مْ اَ  ىْ فِ  ثَ دَ حْ اَ  نْ م " ."(অথর্ঃ- েয েকহ 
আমােদর শরীয়েত এমন িকছু (নতুন আইন) সংেযাজন কের যা [ মানষু কতৃর্ ক েকান িকছুেক 
ফরজ বা হারাম বিলয়া েঘািষত েয েকান মত] উহার [ধমর্ তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � নয় [অথর্াৎ 
আিম যা ফরজ বা হারাম বিল িন] তাই পিরতয্াজয্, আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ  নং-
৪৬০৬।)বাকয্িটেত বয্বহৃত ি�য়াবাচক শ� “ ثَ دَ اَحْ  ” (আহদাছা) শে�র “ لوْ عُ فْ مَ  ” 

                                                 
101 >> (পিরবতর্ ন, পিরবধর্ন, আইন, ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
102>> (পিরবতর্ ন, পিরবধর্ন, আইন, ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(মাফউ’লনু >কমর্)েথেক িনগর্ত হেয় "  َزاجَ یْ ْالِ ا " (আল ইজায)ু তথা “�কাশ ভি�র সংি��রপ” 
এর অ�ভূর্ � একিট সংি�� শ� ।  
এটা এই জনয্ েয, পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সীিমত সংখয্ক ফরজ-হারামগেলােক �ায়ীভােব সংর�েণর জনয্, 
ইসলাম ধেমর্র তথা ইসলািম শরীয়েতর আইন রচনায় বা শরীয়ত �বতর্ েন মসুিলম জািতর েয েকান �েরর 
মানেুষর অনািধকার চচর্ া বা অনািধকার হ�ে�প বে�র জনয্, েয েকান মসুিলম মানেুষর েয েকান মাত�রী 
েঠকােনার জনয্ এবং ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন ”নতুন আইন সংেযাজন বা 
সংেযাগ” তথা "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) �চলন বা "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) অন�ুেবশ েরাধ কে� হািদস শরীেফ 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী- "  ُةٌ لَ الَ ضَ  َعةٍ بِدْ  لُّ ك  " (কু� ু িবদআ’িতন দলালাতুন) 
বাকয্িটেক িতিন " ةِ غَ َال بَ الْ  مُ لْ عِ   " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা " ىنِ اعَ مَ لْ ا مُ لْ عِ  " 
(ইলমলু মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " یْ اَ  زُ اجَ ْالِ " (আল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতেত বণর্না 
কেরেছন আর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী েযমন- "  ُلَةٌ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ك  "(কু� ু
িবদআ’িতন দলালাতুন)বাকয্িটরই বয্াখয্া তাঁর অনয্ এক হািদস শরীেফর বাণী েযমন -------- 
 ইলমলু)" عِ لْ مُ  الْ بَ َال غَ ةِ " বাকয্িটেক িতিন 103 " مَ نْ  اَ حْ دَ ثَ  فِ ىْ  اَ مْ رِ نَا ھَ ذَ ا مَ ا لَ یْ سَ  مِ نْ ھُ  فَ ھُ وَ  رَ دٌّ  " "أَبُو َدُود (4606)
বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা  " ىنِ اعَ مَ الْ  مُ لْ عِ  " (ইলমলু মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " ابانَطْ ْالِ اَ  " 
(আল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত বণর্না কেরেছন।  
অতএব, েকান মসুিলম মানেুষর নতুন কাজ,নতুন িবষয় ও নতুন বয্াপারগেলা যত�ন “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ  "    
(মহুদাছাতুন) তথা “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত [আইন”] হেবনা তত�ন পযর্� তা " 
 হেবনা তথা এর আইনগত অথর্ “(ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন আইন” 104 (িবদআ’তুন)"بِ ْدَعةٌ 
হেবনা।                                                                                                                                                        
অনিুস�া�ঃ 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফর বানী েযমন -"  ُةٌ لَ الَ ضَ  َعةٍ دْ بِ  لُّ ك  " (কু�ু 
িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটর অথর্ , মমর্ ও ভাব এবং অনয্ হািদস শরীেফর বানী েযমন  
 বাকয্িটর অথর্ , মমর্ ও ভাব িক� এক ও 105 " مَ نْ  اَ حْ دَ ثَ  فِ ىْ  اَ مْ رِ نَا ھَ ذَ ا مَ ا لَ یْ سَ  مِ نْ ھُ  فَھُ وَ  رَ دٌّ  "أَبُو َدُود (4606)
অিভ�। তেব উভয় বােকয্র মেধয্ পাথর্কয্ শধু এতটুকু েয, একিট (�থম হািদস শরীফখানা) সংি�� ও 
�য্থর্েবাধক অপরিট(ি�তীয় হািদস শরীফখানা) স�সািরত ও  ��েবাধক।  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার যুগ সহ পরবত� দইুযুগ িমেল েমাট িতন 
উত্তম শতা�ীর অথর্াৎ "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম, তােবঈন এবং তােব’-তােবঈনগেণর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� 
মসুলমানগণ "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা 

                                                 
103 >>(অথর্ঃ-“ েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন নতুন িকছু 103 সংেযাজন বা সংেযাগ”কের যা [ মানষু 
কতৃর্ ক েকান িকছুেক ফরজ বা হারাম বিলয়া েঘািষত েয েকান মত] উহার [ধমর্ তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � 
নয় [অথর্াৎ আিম যা ফরজ বা হারাম বিল িন] তাই পিরতয্াজয্” আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৪৬০৬,।)<< 
104 >>(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
105 >>(অথর্ঃ- েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন নতুন িকছু ((পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম 
নােম েকান শ�))সংেযাজন বা সংেযাগ” কের যা [ মানষু কতৃর্ ক েকান িকছুেক ফরজ বা হারাম বিলয়া 
েঘািষত েয েকান মত] উহার [ধমর্ তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � নয় [অথর্াৎ আিম যা ফরজ বা হারাম বিল 
িন] তাই পিরতয্াজয্, আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৬।) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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সংেযাগকৃত নতুন আইনই” 106 বেুঝেছন এবং তদানযুায়ীই আমল কেরেছন  ।অথর্াৎخَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " 
(খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা“সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম,তােবঈন এবং 
তােব’-তােবঈনগেণর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মসুলমানগণ "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত 
অথর্ , মমর্ ও ভাব েযভােব বঝুেত , হৃদয়�ম করেত েপেরেছন তদানযুায়ী আমলও কেরেছন ।                                                                                                                                               
িক� পরবত�েত চতুথর্ শতা�ী েথেক বতর্ মান কাল পযর্� সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম 
মানষু বয্ািতত মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমরা অথবা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মসুিলমেদর সােথ স�িকর্ ত অিধকাংশ মসুিলমরা অথবা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) 
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর)অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানেুষরা এবং 
িনকৃ� উলামােকরামগণ"  ِةٌ ْدعَ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ , মমর্ ও ভাব েসইভােব 
বঝুেত , হৃদয়�ম করেত এবং তদানযুায়ী আমল করেত পােরন িন ।                                                                                                                             
ফেল বতর্ মান কােলর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � অিধকাংশ িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ  বা অিধকাংশ  মানষু এই পৃিথবীেত সৃ�, 
�কািশত এবং ভিবষয্েত �কািশতবয্ মানব কলয্াণকর  মসুিলম সমােজ �চিলত নতুন নতুন িবষয়, কাজ ও 
ব�গেলােক শরীয়ত সমিথর্ত 107 আইন বিহভূর্ ত, 108 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 িবষয়” (  رُ وْ مُ ْألُ أ

أ�ُ  ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا ) না বেল  এবং জািয়য ও মবুাহ বলার পিরবেতর্  অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ানুসাের কথায় 
কথায় "  ِةٌ ْدعَ ب "(িবদআ’ত) তথা নতুন িবষয়, নতুন কাজগেলােক  ফরজ-হারাম  ও  িন�নীয় িবদআ’ত  
বলেছন।                                                                     
এ সম� মসুিলম মানেুষরা িনেজেদর অ�ানতার কারেণ "  ِةٌ ْدعَ ب "( (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা 
আইনগত অথর্, মমর্ ও ভাব বঝুেত , হৃদয়�ম করেত বয্থর্ ও অ�মই হেয় পেড়েছন। এ বয্থর্তা ও অ�মতার 
ফল�িতেত মসুিলম মানেুষর মেধয্ িবেরাধ �কট হে�, অশাি�র সয়লাব �বল েবেগ �বািহত হে�। অথচ 
তারা সকেলই এক আ�াহ তা’য়ালােত িব�াসী, এক নবী সািয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােত িব�াসী, একই কুরআন শরীেফ িব�াসী, জা�ােত �েবেশর �তয্াশী, জাহা�াম েথেক পির�াণ কামনা 
কারী, এক কাবার িদেক মখু কের নামাজ আদায় করেছ, আ�াহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার িনেদর্ েশ েরাজা, হ� পালন, ধম�য় �ান অজর্ ন ও �ানদান ইতয্ািদ সহ অনয্ানয্ যাবতীয় সকল 
সৎ কমর্গেলা কের যাে�। এতদ সে�ও তােদর মধয্ েথেক িবেরাধ ও অশাি� দরূীভূত হে� না।                                                                                                                     
অতএব, "  ْةٌ عَ بِد "("(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্, মমর্ ও ভাব বেুঝ , হৃদয়�ম কের 
েমেন িনেয় বা�ব জীবেন কাযর্কর ও স�াদন করেল িবেরাধ ও অশাি� থাকেবনা ।                                                                                                                                 
আর আসুন আমরা "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্, মমর্ ও ভাব এবং 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্, মমর্ ও ভাব িনরেপ�ভােব মসুিলম মানেুষর িনকট উপ�াপন  
কির। 

                                                 
106 >>(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
107 ে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 । 
108 ে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” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) এর বণর্না �স� প�ৃা নং-২৫৯ এ েদখুন ।   
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(২)  " ةُ عَ دْ بِ اَلْ  " শ�িটর  অিভধানিভিত্তক শাি�ক  অথর্ঃ প�ৃা নং-৩৩০ 

উপের আিম "  ِةٌ عَ دْ ب "( (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ িব�ািরত আেলাচনা 
কেরিছ। এখন আিম "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্, 
ভাব ও মমর্ িব�ািরত বয্াখয্া করব ইনশা আ�াহ  তাআ’লা। 

(১) ঈমান বা িব�াস িবর� নব আিকদা (আল-মুনিজদ, আরবী-আরবী অিভধান)।  
(২) ধেমর্র সনাতন ধারার পিরপি� িচ�া ও কমর্ (আল-মানার, আরবী-বাংলা অিভধান)।  
(৩) ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু [(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম 
েকান শ�)] (আল-ম’ুজামলু ওয়ািসত, অরবী-আরবী অিভধান)। 
(৪) " ةُ عَ دْ بِ لْ اَ  " শ�িটর ইংেরিজ �িতশ� হে�-Heresy (িহেরিস) । 

Heresy (িহেরিস) শ�িটর অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ঃ 
(ক) �চিলত ধমর্মেতর িবর�মত বা িব�াস (সকল ইংেরিজ আিভধান) । 
উপের উে�িখত আরবী ও ইংেরজী অিভধানসমেূহ িলিখত  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শে�র বয্াখয্ামলূক 
িব�ৃত আরিব �িতশে�র ০৪িট বাংলা অথর্ানযুায়ী আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী- "  ُةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ ْدعَ بِ  لُّ ك  " ( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) 
বাকয্িটর আইনগত অথর্সমূহ পযর্ায়�েম- 
(ক) ঈমান বা িব�াস িবর� নব আিকদাই “��তা”। 
(খ) ধেমর্র সনাতন ধারার পিরপি� িচ�া ও কমর্ই “��তা” । 
(গ) ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছুই [(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম 
েকান শ�)] “��তা”। 
(ঘ) �চিলত ধমর্মেতর িবর�মত বা িব�াসই “��তা”। 
আমরা উপেরাি�িখত  َِعةٌ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্, ভাব ও মমর্ এবং 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্, ভাব ও মেমর্র িব�ৃত বয্াখয্া েথেক �া� �ানানুসাের 
এখন এ িস�াে� উপনীত হেত পাির েয, ইসলািম শরীয়েত ”নতুন আইন সংেযাজন বা সংেযাগ” 
তথা  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) �চলন বা  َِعةٌ دْ ب " (িবদআ’তুন) অন�ুেবশ করােনা হরাম।                                                 
(ক)ঈমান বা িব�াস িবর� নব আিকদাই “িবদআত”। 
(খ) ধেমর্র সনাতন ধারার পিরপি� িচ�া ও কমর্ই “িবদআত ”। 
(গ) ধেমর্ নতুন সংেযািজত বা সংেযাগকৃত িকছুই [(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম 
েকান শ�)] “িবদআত” । 
(ঘ) �চিলত ধমর্মেতর িবর�মত বা িব�াসই ”িবদআত” । 
(ঙ) ইসলািম শরীয়েত নতুন আইন সংেযাজন বা সংেযাগই “িবদআত”।  

                                  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 109 সংেযাজন বা সংেযাগ হওয়ার প�িত বা প�াঃ   
 
দিুট প�িত বা  প�ায় ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু সংেযাজন বা সংেযাগ হয় ।                                
(১) েয েকান নতুন িবষয়, কাজ ও বয্াপারেক �হণ করার,পালন করার ,মানার জনয্ েকান 
মসুিলম মানষু কতৃর্ ক “ফরজ বলা বা ফরজ” শ� �েয়াগ করা এবং বজর্ ন করার জনয্ “হারাম 
বলা বা হারাম” শ� �েয়াগ করা হেলই ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 110 সংেযাজন বা সংেযাগ হয় ।                                          
(২)  মহান আ�াহ তাআ’লার িবিধ-িবধান,আেদশ-িনেষধ   এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �দত্ত েয েকান  িবিধ-িবধান,আেদশ-িনেষধ ও স�ুাহর 
�াস-বৃি�, পিরবধর্ন ও পিরবতর্ েনর মাধয্েম ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 111 সংেযাজন বা সংেযাগ হয় 
। 
 েযমন িনে� বিণর্ত উদাহরেণ �দত্ত এবং এর সদশৃ েয েকান নতুন িবষয় েক ------------
-------------------------------------------------------------- 
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধিুনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অন�ুােন বয্বহৃত 
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধিুনক েভাটদান প�িত,              
৪. আধুিনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ 
েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন 
করা ইতয্ািদ। 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, 
৩.কােরা মৃতুয্র পর চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা 
উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অনু�ান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, 
৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, 
৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের 
আমােদর নবী- রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ 
নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন 
অন�ুান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ 
িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, 
শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক 
খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম েয েকান নতুন বয্াপার, িবষয়,কাজ ও ব�েক �হণ করার,পালন 
করার ,মানার জনয্ েকান মুসিলম মানষু কতৃর্ ক “ফরজ বলা বা ফরজ” শ� �েয়াগ করা এবং 
বজর্ ন করার জনয্ “হারাম বলা বা হারাম” শ� �েয়াগ করাই হে� শরীয়তী তথা আইনগত অেথর্ 
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111 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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ةٌ عَ دْ بِ  " " (িবদআ’তুন) তথা (ইসলাম ধেমর্) “সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন আইন” । েকান 
মসুিলম মানষু কতৃর্ ক এরপ ম�বয্ করার মাধয্েমই েকান নতুন িবষয়, বয্াপার, কাজ ও ব� 
“(ইসলাম ধেমর্) " اِ حْ دَ اث ” (ইহদাছুন) তথা নতুন িকছু 108

112 সংেযাজন বা সংেযাগ”হয় ।  
েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক েঘািষত এই ফরজিট বা এই হারামিটই হে�  ُةَدثُ حْ م  (মুহদাছাতুন) তথা 
“(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন আইন” আর " ةٌ ثَ دَ ُمحْ   ”(মহুদাছাতুন) শ�িটর 
�িতশ� হে� "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) । এটাই " دوْ دُ رْ مَ  " তথা পিরতয্াজয্।                
িস�া�ঃ ইসলািম শরীয়েত "  ٌبِ ْدَعة"(িবদআ’তুন) তথা “(ইসলাম ধেমর্) নতুন িকছু109

113 সংেযাজন বা 
সংেযাগ” হারাম।     
 
     শ�িটর িতনিট অেথর্র বা�ব �েয়াগঃ "اَ لْ بِ دْ عَ ةُ "   
                                                                                                                     
" ةُ عَ دْ بِ لْ اَ  " শ�িটর িতনিট অথর্ হে� যথা�েম-  
(ক) অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্।  
(খ) অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্।  
(গ) শরীয়তী তথা আইনগত অথর্।                                                        
 ইলমলু) " عِ لْ مُ  الْ بَ َال غَ ةِ " বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের (কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) " كُ لُّ  بِ دْ عَ ةٍ  َضالَ لَ ةٌ  "
বালাগাত) তথা “অলংকার শাে�র” বয্বহার কের উপের আিম " ُاَ لْ بِ دْ عَ ة" শ�িটর িতনিট অথইর্ 
েযমন-                                                                                                                                              
(ক) অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্  
(খ) অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্  
(গ) শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ িব�ািরত বণর্না কেরিছ।  
বিণর্ত " ةُ ْدعَ بِ لْ اَ  " শ�িটর িতনিট অেথর্র মেধয্ ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম 
আইেন েকান অথর্িট এখােন উে�শয্, �েযাজয্ ও �হণীয় তা আিম " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ لْ عِ   " (ইলমলু 
বালাগাত) তথা (আরিব) অলংকার শাে�র দিুট শাখা " ىنِ اعَ مَ الْ  مُ لْ عِ   " (ইলমুল মাআ’নী) ও  ِمُ لْ ع 

عِ یْ دِ بَ لْ ا " (ইলমুল বাদী”) এর বয্বহােরর মাধয্েম িনে� িবশদ বয্াখয্াসহ িব�ািরত বণর্না করব ইনশা 
আ�াহ তাআ’লা। আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� 
মখুিনঃসৃত বাণী - "  ُّةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  ُكل  "( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িট শাি�ক িদক িদেয় 
অিত সংি�� িক� �য্থর্েবাধক এবং অথর্গত িদক িদেয় অিত স�ূ িক� জিটল। এরপ গণস�� 
বােকয্র অথর্ েবাধগময্ হওয়া কিঠন িবধায় অনরূপ বােকয্র অথর্ সহজ ও েবাধগময্ কের েতালার 
জনয্ �িতিট ভাষায়ই " ةِ غَ بََال الْ  مُ لْ عِ   " (ইলমুল বালাগাত) তথা ” অলংকার শা�” নােম এক িবেশষ 
প�িত ও েকৗশল রেয়েছ। এ প�িত ও েকৗশলগেলা অলংকার শাে� স�ুরভােব িববৃত আেছ। 
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)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(১) " ُبِ دْ عَ ة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ঃ- িনে� বিণর্ত (ক,খ,গ,ঘ) 
বণর্মালায় �িমকস�িলত চারিট (০৪িট) প�িতেত িব�ািরত আেলাচনা:       
                                                                                                                                    
(ক) " َغةِ اْلبََال  مُ ِعلْ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " ىاْلَمعَانِ  ْلمُ عِ  " (ইলমুল 
মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " ْیَجازُ ْالِ اَ  " (আল ইজায)ু তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং " ْطنَابُ اَ  ْالِ "    
(আল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িত বয্বহােরর মাধয্েম>>   
                                                                                                                            
এর অ�ভূর্ (ইলমলু মাআ’নী)"عِ لْ مُ  الْ مَ عَ انِ ى"  ��কাশ ভি�র সংি�“(আলইজাযু) "اَْالِ یْ جَ ازُ " �
রপ” এবং " ُاَ ْالِ طْ نَاب"  ( আল ইতনাব)ু  “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতর বয্বহারঃ 

উপের আিম " عِ یْ دِ بَ لْ ا ِعْلمُ  " (ইলমলু বাদী’) এর অ�ভূর্ � " ةُ یَ رِ وْ تَّ ال  " (আত তাওিরয়য্াতু) তথা ”দইু 
অথর্ িবিশ� শ�” প�িতর উপর দীঘর্ আেলাচনা কেরিছ। এ " ةُ یَ رِ وْ لتَّ ا  "(আত তাওিরয়য্াতু) 
তথা ”দইু অথর্ িবিশ� শ�” প�িতর উে�শয্ িছল বােকয্ বয্বহৃত দইু অথর্িবিশ� (িনকটবত� ও 
দরূবত� অথর্িবিশ�) শে�র �হণেযাগয্ অেথর্র িস�া� েদয়া। আিম তা ওখােন েদখাইেয়িছ । 
আিম এখন " ىانِ عَ مَ الْ  ْلمُ عِ  "(ইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ ازجَ یْ ْالِ اَ  " �  "(আল ইজায)ু তথা “�কাশ 
ভি�র সংি�� রপ”এবং " بانَطْ اَْالِ  "( আল ইতনাব)ু তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িতর উপর 
আেলাচনা করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । এ প�িতর উে�শয্ হল " ىنِ اعَ مَ لْ ا مُ لْ عِ  " (ইলমলু মাআ’নী) 
এর অ�ভূর্ زاجَ یْ ْالِ اَ  " �  "(আল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ”প�িতেত বয্বহৃত সংি�� 
বাকয্ েথেক "  ْعِ ِدیْ بَ لْ ا مُ ِعل " (ইলমলু বাদী’) এর অ�ভূর্ � " ةُ یَ رِ وْ تَّ لا  "(আত তাওিরয়য্াতু) তথা ”দইু 
অথর্ িবিশ� শ�” প�িতর মাধয্েম গৃহীত অথর্িবিশ� ও শ�স�িলত বাকয্েক " ىنِ اعَ مَ لْ ا مُ ِعلْ  "(ইলমলু 
মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " بُ انَطْ ْالِ اَ  " ( আল ইতনাব)ু তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্ রপ” প�িতেত সহজ 
ও সরল অেথর্ �কাশ করা। "  

(খ) " َالَغةِ بَ الْ  ْلمُ عِ  " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " ْیعِ دِ بَ لْ ا ِعْلمُ  " (ইলমলু 
বাদী’) এর অ�ভূর্ � " ِریَةُ التَّوْ   " (আত্ তাওিরয়য্াতু) তথা “দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহােরর 
মাধয্েম<>  
                                                                                                                       
এর অ�ভূর্(’ইলমলু বাদী) "عِ لْ مُ  الْ بَ دِ یْ عِ  "  তথা   “দইু (আত তাওিরয়য্াতু)" التَّ وْ رِ یَ ةُ " �
অথর্ িবিশ� শ�” নােম এক প�িতর বয্বহারঃ 
 
েকান আরিব বােকয্ " عِ یْ دِ بَ الْ  مُ لْ عِ  " (ইলমলু বাদী’) এর অ�ভূর্ � " ةُ یَ رِ وْ تَّ ال  "(আত্ তাওিরয়য্াতু) তথা 
“দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহার করােক " ةِ غَ بََال الْ  مُ لْ عِ   "(ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে� 
শ�ালংকার বেল ।"  ْعِ یْ دِ بَ لْ ا مُ ل " (ইলমলু বাদী’) েত শ� বয্বহাের দিুট অব�া রেয়েছ।                                                         
(১) " ةُ یَّ ظٍ فْ لَّ الةُ نَسَّ حَ مُ لْ اَ   " (মহুাস্সানাতুল লাফিজয়া) তথা ”শ�গত েসৗ�যর্ ”                                        
(২) "  َةُ یَّ نَوِ َمعْ لْ اةُ نَسَّ حَ مُ لْ ا "(মহুাস্সানাতুল মা’নািবয়য্াতু) তথা ” অথর্গত েসৗ�যর্ ” ।  
উপের বিণর্ত " ةُ یَ رِ وْ تَّ ال  "(আত্তাওিরয়য্াতু) তথা “দইু অথর্ িবিশ�শ�” প�িতিট "  َةُ یَّ وِ ْعنَمَ الْ ةُ نَ سَّ ُمحَ لْ ا " 
(মহুাস্সানাতুল মা’নািবয়য্াতু) তথা ” অথর্গত েসৗ�যর্ ” এর অ�ভূর্ � । এ প�িতেত একিট শে�র 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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দিুট অথর্ থােক। একিট িনকটবত� অথর্ যা বলামা� তাৎ�িণক িবনা িচ�ায় বেুঝ আেস। এ 
অব�ািট শে�র শাি�ক অেথর্র সােথ স�িকর্ ত। আর অপরিট দরূবত� অথর্ যা বলামা� তাৎ�িণক 
িবনা িচ�ায় বুেঝ আেস না বরং গভীর স�ুন িচ�া-ভাবনার �েয়াজন হয়। এ অব�ািট শে�র 
আইনগত অেথর্র সােথ স�িকর্ ত। " عِ یْ دِ بَ الْ  مُ لْ عِ  "(ইলমলু বাদী’) এর অ�ভূর্ � " ةُ یَ رِ وْ لتَّ ا  "(আত 
তাওিরয়য্াতু) তথা “ দইু অথর্ িবিশ� শ�” প�িতেত বয্বহৃত শে�র দরূবত� অথর্ তথা আইনগত 
অথইর্ উে�শয্ এবং �হণেযাগয্। আর এ প�িতেত িনকটবত� অথর্ তথা শাি�ক অথর্ উে�শয্ও নেহ 
এবং �হণেযাগয্ও নেহ বরং পিরতয্াজয্।                                                                                                       
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মখুিনঃসৃত বাণী ---- 

لَةٌ الَ ضَ  ةٍ ْدعَ بِ  لُّ كُ   "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটেত বয্বহৃত  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটও 
" ةُ یَ رِ وْ تَّ ال  "(আত তাওিরয়য্াতু) তথা “ দইু অথর্ িবিশ� শ�” প�িতর অ�ভূর্ � হওয়ায় এ শ�িট 
শ�ালংকাের পিরণত হেয়েছ এবং এর দিুট অথর্ও  আেছ। 
(১) একিট এর িনকটবত� অথর্ তথা শাি�ক অথর্ েযমন- ”নতুন�, নতুন কাজ, ও নতুন িবষয়” 
যা বলামা� তাৎ�িণক িবনা িচ�ায় সহেজ বেুঝ আেস। এ িনকটবত� অথর্িট তথা শাি�ক অথর্িট 
এখােন �হণেযাগয্ নেহ এবং উপেরাি�িখত হািদস শরীফখানার উে�শয্ও এটা নেহ বরং পিরতয্াজয্। 
(২) ি�তীয়িট এর দরূবত� অথর্ েযমন (ইসলাম ধেমর্)“সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 110

114 
যা বলামা� তাৎ�িণক িবনা িচ�ায় বেুঝ আেস না বরং গভীর স�ুন িচ�া-ভাবনার �েয়াজন হয় 
। আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মুখিনঃসৃত বাণী - " 

ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ   "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটেত বয্বহৃত  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর 
দরূবত� তথা আইনগত অথর্ই উে�শয্। কারণ, মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশ-িনেষধসমূেহর জনয্ রিচত শ�াবলীর সবগেলার আইনগত িদকই 
উে�শয্ ।  
 
 (গ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  ََواِمعُ ج 

َكِلمِ لْ ا "(”জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক বাকয্বলী” প�িত বয্বহােরর 
মাধয্েম<>িব�ািরত আেলাচনা ।   

 ��তথা ”বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি (”জাওয়ািমউল কািলম“)"جَ وَ امِ عُ  الْ كَ لِ مِ 
বাকয্বলী” বয্বহারঃ    

  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মখুিনঃসৃত বাণী  " 
َلةٌ الَ ضَ  ةٍ ْدعَ بِ  لُّ كُ   "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িট বয্াপক অথর্েবাধক ও অিতউ��েরর আরিব 

বাকয্ ।  কারন, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণীর ভাষার মান অিত 
উ�। আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পেূবর্ ও পের তাঁর মত এত উ��েরর মানষু 
মহান আ�াহ তাআ’লার সৃি�র মেধয্ আর েকহ নাই । নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেলন 
মহান আ�াহ তাআ’লার সৃি�র মেধয্ সব িদক িদেয় ে�� । েস দিৃ� েকান েথেক আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আরিব বাকয্ বয্বহার ও ভাষা �েয়ােগও সবর্ে�� ও অতুলনীয় 
                                                 
114 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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িছেলন । েসই জনয্ হািদস শরীেফর ভাষার মান সাধারণ আরব মানেুষর ভাষার মােনর েচেয় অিত 
উ�ত ও অতয্ািধক �ত� ও িভ�তর । আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েযেহতু 
অিতউ��েরর মানষু িছেলন েসেহতু তাঁর বাকয্বলীর বয্বহার িছল অিতসংি�� িক� বয্াপক 
অথর্েবাধক । েসই জনয্ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বানীর বাকয্েক "  َعُ مِ اوَ ج 

ِلمِ كَ لْ ا " (“জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�য�ু সংি�� বাকয্বলী”  বেল। 
েযমন- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন- " مِ لِ كَ لْ ا عِ َوامِ جَ بِ  تُ ثْ عِ بُ  " (অথর্ঃ- 
আমােক (“জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�য�ু সংি�� বাকয্বলী” িদেয় 
ে�রণ করা হেয়েছ”, বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৭৩,মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৫২৩।)                                                                                                                                                  
مِ لِ كَ لْ ا عُ مِ اَجوَ  تُ ِطیْ عْ اُ  ىِ نّ اِ  " "(অথর্ঃ- িন�য় আমােক (“জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক 
অথর্েবাধক কম শ�য�ু সংি�� বাকয্বলী”  �দান করা হেয়ছ ”,মসুা�ািফ আ�ুর রা�াক,হািদস 
শরীফ নং-২০০৩৩,২০০৩৪)। এটা েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
মহান আ�াহ তাআ’লার মহা অন�ূহ ও দয়া এবং এটা আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার িবেশষ �ত� ৈবিশ�য্ও বেট  ।                                                                                                                              
েযেহতু আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা "  َمِ لِ كَ لْ ا عُ مِ َواج " (“জাওয়ািমউল কািলম”) 
তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�য�ু সংি�� বাকয্বলীর” অিধকারী িছেলন েসেহতু িতিন তাঁর 
ি�য় �ানী ও �ান িপপাস ুসাহাবাগেণর ( রািদআ�াহ আনহম) িনকটও কথাবাতর্ া আদান-�দােনর 
সময় " مِ لِ كَ الْ  عُ مِ اوَ جَ  "(”জাওয়ািমউল কািলম”)তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�য�ু সংি�� 
বাকয্বলীর” বয্বহার করেতন ।                                                                                                                                    
েস িদক িদেয় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� 
মখুিনঃসৃত বাণী- "  ُةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ك  " (কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িট তাঁর " مِ لِ كَ الْ  ِمعُ اوَ جَ  " 
(“জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�য�ু সংি�� বাকয্বলীর” অ�র্ভর্ �। " 

مِ لِ كَ الْ  عُ مِ اوَ جَ  " (”জাওয়ািমউল কািলম”)তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি�� বাকয্বলীর” 
সাধারনত " ةِ غَ َال اْلبَ  مُ لْ عِ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র েবলায় " زاجَ یْ ْالِ اَ   "(আল ইজায)ু 
তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতর অ�ভূর্ �। মানষু পর�র পর�েরর িনকট ভােবর 
আদান-�দােণর সময় সাধারনত �কাশ ভি�র দিুট প�িতই বয্বহার কের থােক।                                                                                                                                                                           
" ةِ غَ َال بَ الْ  مُ لْ عِ   " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে� এ দিুট  প�িতেক  িনে� বিণর্ত দইুিট 
ভােগ িবভ� করা হেয়েছ  ।                                                                                                              
(১) " ازجَ یْ ْالِ اَ   "(আল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং  
(২) " ابنَطْ ْالِ اَ  "(আল ইতনাব)ু তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” িহেসেব অিভিহতকরা হয় । 
" ةِ غَ َال ْلبَ ا مُ لْ عِ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে� " زاجَ یْ ْالِ اَ   "(আল ইজাযু) তথা “�কাশ 
ভি�র সংি�� রপ”প�িত সাধারনত উ��রজন অধ�নেদর িনকট �েয়াগ কেরন আর 
" ابنَ طْ ْالِ اَ  "(আল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িত সাধারনত অধ�নজন 
উ��রজনেদর িনকট �েয়াগ কেরন। িযিন মযর্াদায় িনে� তােক অধ�নজন বেল আর িযিন মযর্াদায় 
উে� তােক উ��রজন বেল।                                                                                                                                             
আমরা েযেহতু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত েসেহতু 
আমরা তাঁর অধ�নজন । তাই, িতিন (আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা) তাঁর উ�েতর েবলায় " بانَطْ ْالِ اَ  "( আল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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পিরবেতর্ ازجَ یْ ْالِ اَ  "   "(আল ইজায)ু তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িত �েয়াগ কেরেছন। েসই 
জনয্ই হািদস শরীেফর-"  ُلَةٌ الَ ضَ  ْدَعةٍ بِ  لُّ ك  "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) অংশটুকু " یْ اَ  ازجَ ْالِ  "(আল 
ইজাযু)তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতর অ�ভূর্ � হওয়ায় এর দিুট অথর্ আেছ । একিট 
এর বািহয্ক অথর্ অপরিট এর আভয্�রীন  অথর্ । 
(১) "  ُّةٌ الَلَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  ُكل  "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) এর বািহয্ক অথর্ঃ �েতয্কিট 

ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন)তথা ”(ইসলাম ধেমর্)“সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছুই(আইনই) ��তা ।   
(২)  ُةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ك "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) এর আভয্�রীন অথর্ঃ ইসলািম শরীয়েত বা 
(ইসলাম ধেমর্) “সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু (আইন)” হারাম”। 
আরিব ভাষায় এ বকয্িটেক এভােব �কাশ করা যায় েযমন- "  ةِ عَ یْ رِ شَّ لا ىْ فِ  دٍ یْ دِ جَ  نٍ وْ نُ اقَ  اثُ دَ حْ اِ 
 " اْألِ سْ َال مِ یَّ ةِ  حَ رَ امٌ 

এ রকম অিধক শ� বয্বহার কের যিদ েকান ব�বয্ উপ�াপন করা হয় তখন এটােক "  مُ لْ عِ 
ةِ غَ َال بَ لْ ا " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র েবলায় " ابنَطْ ْالِ اَ  "(আল ইতনাব)ু তথা “�কাশ 

ভি�র দীঘর্রপ” প�িত বেল। এ প�িট সাধারনত অধ�ন েলােকরাই বয্বহার কের থােক। তাই, 
আমরা তাঁর উ�ত হওয়ার কারেন আমরা তাঁর অধ�ন িবধায় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা তাঁর উ�েতর েবলায় তাঁর ব�বয্, বাণী উপ�াপন করার সময় " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ لْ عِ  " (ইলমুল 
বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র �কাশ ভি�র ি�তীয় প�িত" ابنَطْ ْالِ اَ  "(আল ইতনাব)ুতথা “�কাশ 
ভি�র দীঘর্রপ” প�িত পিরতয্াগ কের " ةِ غَ َال اْلبَ  مُ لْ عِ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র 
�কাশ ভি�র �থম প�িত " ازجَ یْ ْالِ اَ   "(আল ইজায)ুতথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ”প�িত �েয়াগ 
কেরেছন । এই " زاجَ یْ ْالِ اَ  "(আল ইজায)ুতথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতেত বাকয্ সংি�� 
হয় আর তখন এর আভয্�রীন অথর্ বয্াপক হয়। যখন উ��রজেনর বাকয্ ও ভাষা " زاجَ یْ ْالِ اَ   
"(আল ইজায)ু তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতেত �কাশ হেব তখন উ� বাকয্ 
" بانَ طْ ْالِ اَ  "(আল ইতনাব)ুতথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত সহজ ও সরল অেথর্ �কাশ করেত 
হেব । তা হেল ব�ার ব�েবয্র সিঠক উে�শয্ ও সিঠক মমর্ উ�ার স�ব হেব অনয্থায় ভুল হেয় 
যােব। 

(ঘ)ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّاِكتُ  عَ ْنھا أ )বয্বহােরর মাধয্েম<> 

 তথা "ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের (কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন )"‘’كُ لُّ  بِ دْ عَ ةً  ضَ الَ لَ ة "
ইসলািম আইেনর �ীকৃত চারিট (০৪িট) আইনগত নােমর মেধয্ চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا أ এর বয্বহারঃ 
 
ةٌ لَ َضالَ  ةٍ عَ دْ بِ  ُكلُّ  "  "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমুল 
বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র বয্বহার সমা� হল। এখন “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব 
থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا أ এর বয্বহােরর মাধয্েম"  ٌكُ لُّ  بِ دْ عَ ةٍ  َضالَ لَ ة "(কু�ু িবদআ’িতন 
দলালাতুন) বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের িব�িরত আেলাচনা করা হেব । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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উপের আিম  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর িতনিট অথইর্ িব�ািরত বণর্না কেরিছ। েযমন- 
(ক) অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্।                                                                                                                            
(খ) অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ ।  
(গ) শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ ।                                                                                                             
বিণর্ত  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর িতনিট অেথর্র মেধয্ ইসলািম শরীয়েত েকান অথর্িট এখােন 
উে�শয্, �েযাজয্ ও �হণীয় তা " ةِ عَ َال بَ لْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমলু বালাগাত) তথা (আরিব ভাষার) অলংকার 
শাে�র দিুট শাখা েযমন- " ىنِ اعَ ْلمَ ا مُ لْ عِ   (ইলমুল মাআ’নী) ও  ْعِ یْ دِ بَ الْ  مُ ِعل " (ইলমলু বাদী’) এর 
বয্বহােরর মাধয্েম আিম উপের িবশদ বয্াখয্াসহ িব�ািরত বণর্না  কেরিছ। 
বিণর্ত  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর িতনিট অেথর্র মেধয্ েকান অথর্িট েকান জায়গায় এবং েকান 
অব�ায় বয্বহার করা �েযাজয্ ও �হণীয় তা ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ ْیعَ رِ شَّ لأ"  ) তথা 
ইসলািম আইেনর �ীকৃত চারিট (০৪িট) আইনগত নােমর মেধয্ চতুথর্ আইনগত নাম “ মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )এর বয্বহােরর মাধয্েম 
আিম এখন িনে� িবশদ বয্াখয্াসহ িব�ািরত বণর্না করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী "  ُةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ك  " ( কু�ু িবদআ’িতন 
দলালাতুন) বাকয্িটেত বয্বহৃত  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর �ারা উপের----------------  
(ক) েত বিণর্ত অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথিটর্ ই উে�শয্ নেহ  
(খ) েত বিণর্ত অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্িট  
(গ) েত বিণর্ত শরীয়তী তথা আইনগত অথিটর্ র উে�েশয্র  সহায়ক। 
এখন আিম  ِةٌ ْدعَ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর িতনিট অেথর্র মেধয্ উপের (ক) েত বিণর্ত 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন নতুন কাজ, নতুন িবষয় ও নতুন বয্াপার ইতয্ািদর 
উপর ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا عَةٌ یْ رِ لشَّ أ"  )তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চারিট (০৪িট) 
আইনগত নােমর মেধয্ চতুথর্ আইনগত নাম “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয় ” ( ُ أ أ�ُ  ْنھاعَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) এর বয্বহােরর মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশা আ�াহ 
তাআ’লা । 

এই �ে�র পৃ�া নং-২৫৯ এ  আিম ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ ِریْ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম 
আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” 
( �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ لسَّ ا رُ وْ مُ أْألُ  )এর সং�া বণর্না কেরিছ। এখন আিম  ُّلَةٌ َضالَ  ةٍ عَ بِدْ  ُكل  "( কু�ু 
িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম 
“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ أ �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) এর বয্বহার 
েদখাব ইনশা আ�াহ তাআ’লা  । 
“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )স�েকর্  পবূর্ 
অধয্ােয় �থম িদেক উপের িবশদ বয্াখয্া কেরিছ। এখন শধ ুএর সং�া �দান কের এর বয্বহার 
েদখাব । 
শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত (মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত) ঐি�ক িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
অনুি�ি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 (েযমন - 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َنَ وْ مُ ْعلَ تَ الَ امَ  قُ لُ خْ یَ و  " (অথর্ঃ-এবং িতিন (আ�াহ) 
এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, সরুা নহল , আয়াত নং -৮) সকল 
নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক মহান আ�াহ তাআ’লা “ফরজ-হারাম” 
েঘাষণা না িদেয় বরং চুপ বা নীরব থাকায় তাঁর চুপ বা নীরব থাকা েয েকান নতুন ব�, নতুন 
কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক েযমন-- - 
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধিুনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অন�ুােন বয্বহৃত 
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধিুনক েভাটদান প�িত,              
৪. আধুিনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ 
েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন 
করা  ইতয্ািদ। 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, 
৩.কােরা মৃতুয্র পর চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা 
উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অন�ুান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, 
৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, 
৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের 
আমােদর নবী- রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ 
নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন 
অন�ুান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ 
িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, 
শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক 
খাওয়ােনােক ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়(  ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھَ ا أ)   
বেল।  
অপরিদেক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 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 (েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َقُ لُ خْ یَ و 

نَ ُموْ لَ عْ تَ االَ مَ   " (অথর্ঃ- “ এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা 
জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮) সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন 
িবষয়েক  েযমন-- 
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধিুনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অন�ুােন বয্বহৃত 
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধিুনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,              
৪. আধিুনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ 
েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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করা  ইতয্ািদ। 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা , ২.জ�বািষর্কী পালন করা, 
৩.কােরা মৃতুয্র পর চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা 
উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অন�ুান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, 
৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, 
৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মুনাজাত করা, ১০. আযােনর পূেবর্ ও পের 
আমােদর নবী- রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ 
নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন 
অন�ুান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ 
িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, 
শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক 
খাওয়ােনােক আরিব অিভধােনর শাি�ক অথর্ানসুাের  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) বেল।  
উপেরর উদাহরনগেলােত বিণর্ত ব� , কাজ ও িষয়গেলার মত বা অনূরপ েয েকান নতুন ব�, 
নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  “ফরজ না হারাম” এবং এরপ সদশৃপণূর্ েয েকান �� েয েকহ 
করেলই েস হে� মসুলমানেদর মেধয্ সবেচেয় মহা পাপী বা মহা  অপরাধী ।                                                                     
অনয্ কথায় েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  “ফরজ না হারাম” এবং 
এরপ সদশৃপণূর্ েয েকান �� করাই ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ إلْسالَ ا ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইেন 
হারাম বা িনিষ� ।                                                                                                                                                                            
েযখােন েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  ফরজ না হারাম এরপ েয েকান ��কারীই 
মহা পাপী বা মহা অপরাধী েসখােন ফরজ বা হারাম ম�বয্কারী আেরা অিধক মহা পাপী বা মহা অপরাধী 
িহেসেব  গণয্।                                                                                                                                
েযমন- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ 
ও নতুন িবষয় �হণ বা কাযর্কর করার জনয্ অথবা বজর্ ন বা �তয্াখান করার জনয্ “ফরজ না হারাম” 
এরপ েয েকান �� না করার িবষেয় সতকর্  হওয়ার জনয্ কেঠারভােব বেলেছনঃ                                                                                                                                       
�থম হািদস শরীফঃ                                                    

                                                                  
َ سَ  نْ مَ  ًمارْ جُ  نَ یْ مِ لِ ْلُمسْ ا ىفِ  نَ یْ مِ لِ سْ ْلمُ ا مَ ظَ عْ أَ  نَّ إِ  " "  نْ مِ  مْ ھِ یْ لَ عَ  مَ رِّ حفَ  نَ یْ مِ لِ سْ ْلمُ ا ىلَ عَ  مْ رَّ حَ یُ  مْ لَ  ئٍ َشىْ  َعنْ  لَ  أ

َ سْ مَ  لِ جْ أَ   نع دِ عْ سَ  بن رماع نع (+ ]9872- اريبخ[ -ھیْ بِ أ نع ص اقَّ وَ  يْ بِ أَ  نْ بِ  ْعدِ سَ  نع( - ھتِ لَ أ
)8532-مسلم-ھیْ بِ أ   

অথর্ঃ-“িন�য় মসুলমানেদর মেধয্ েস সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী েয মসুলমনেদর উপর হারাম করা 
হয়িন এমন েকান িবষেয় �� কের । অতপর তার �ে�র কারেণ তা তােদর উপর হারাম করা 
হেয়েছ”,আেমর িবন সা’দ (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক, মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-
২৩৫৮, সামানয্ পিরবতর্ ন সহ সা’দ িবন আিব ওআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক ,বখুারী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৮৯ )। তাই, েকান নতুন িবষয় বা নতুন কাজ েচােখ েদখা েগেলই উ� নতুন 
িবষয় বা নতুন কাজ �হণ-বজর্ ন করা “ফরজ না হারাম” এরপ �� করা যােবনা ।                                                                                        
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 وَ  مْ ھِ لِ اؤِبسُ  مْ كُ لِ قَبْ  نْ مِ  نَ یْ ذِ الَّ  كَ لَ ھَ  امَ نَّ إِ فَ   ؛ متُكُ كْ رَ تَ  امَ  ينِ وْ رُ ذَ  : ملس و ھلیع هللا ىلص هللا سولر لَ اقَ 
ُ یْ نَھَ  اذَ إِ  وَ  ، مْ ھِ ءِ ایَ بِ أَنْ  ىلَ عَ   ِھمْ فِ الَ تِ خْ اِ   " مْ تُ عْ طَ تَ سْ ا امَ  ھُ نْ مِ  اوتُ أْ فَ  رِ مْ ْألَ ابِ  مْ كُ تُ رْ مَ أَ  اذَ َوإِ  ، وهُ ِنبُ تَ جْ افَ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  مْ كُ تُت



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ـ يقِ ھَ یْ بَ الْ  ، َرىبْ كُ لْ ا ننسال يف )3821(                                        
অথর্ঃ-রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম েযই িবষয় তয্াগ কেরিছ(েযই িবষেয় 
আেদশ-িনেষধ েঘাষণা তয্াগ কেরিছ ) েতামরাও েসই িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা েদওয়া েছেড় 
দাও ।েকননা, িন�য়ই েতামােদর পেূবর্ যারা িছল তারা তােদর নবীেদরেক �� কের ও তােদর 
সােথ িভ� মত েপাষণ  কের/মতাৈনকয্ কের �ংস হেয় েগেছ । আর আিম েকান িবষয় েথেক 
েতামােদরেক বারণ করেল তা তয্াগ কর,আর আিম েকান  িবষেয় আেদশ করেল সাধয্ানযূায়ী কর 
। সনুানুল কুবরা, বাইহািক শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮২৩ ।                                                                   
উেরা� হািদস শরীফ েথেক এই কথাই বঝুা েগল েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ েযই িবষেয় “ফরজ-হারাম” বলা েছেড় িদেয়েছন েসই িবষয়গেলার 
বয্াপাের আমােদরেকও “ফরজ-হারাম” বলা েছেড় িদেত হেব এবং েসই িবষয়গেলার �হণ-বজর্ ন 
করার বয্াপাের অনয্ কাউেক “ফরজ না হারাম” এইরপ �� করা েথেকও িবরত থাকেত হেব । 
কারণ, েকান নতুন িবষয় বা নতুন কাজ েচােখ েদখা েগেলই উ� নতুন িবষয় বা নতুন কাজ 
�হণ-বজর্ ন করা “ফরজ না হারাম” এরপ �� করাই হারাম বা িনিষ� । শধমুা� আমােদর 
একমা� কতর্ বয্ ও দািয়� হল এই েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস 
শরীেফ সরাসির েবাধগময্মলূক েযই সব িবষয়স�াদন বা বা�বায়ন করেত িনেষধ কেরেছন তা 
েথেক শধ ুিবরত থাকব আর েযই িবষয়গেলা পালন করেত বেলেছন তা যথাসাধয্ পালন করব । 
এর েবশী েকান ��ই করব না । এেতই মিু� ।  
অতএব,  ِْدَعةٌ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন সকল নতুন ব�, 
নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা আর ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھَعنْ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) এর অ�ভূর্ ত্ত সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়গেলা সমপযর্ােয়র তথা একই মযর্াদাস�� । অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন 
أْألُ ُموْ رُ  )শ�িট আর ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় (িবদআ’তুন) "بِ ْدعَ ةٌ 
 িট” পর�র এেক অপেরর স�ূরক তথা  সমপযর্ায়স��।(السَّ اكِ تُ  عَ ْنھا أ�ُ 
অনিুস�া�ঃ  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ আর “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয় ” ( �ُ أ اَعْنھ تُ كِ السَّ ا رُ وْ مُ أْألُ  ) একই। 
উপসংহারঃ  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন সকল নতুন 
ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা আর “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ السَّ  ْورُ مُ ْأل )এর অ�ভূর্ � সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন 
বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক “ফরজ-হারাম” নােম অিভিহত না কের “জািয়য বা মবুাহ” িহেসেব 
নাম করেণর জনয্ ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا عَةٌ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ 
আইনগত নাম “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )  
হে� একমা� গর�পণূর্ উসলু বা মলূনীিত।  
িস�া�ঃ  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন সকল নতুন ব�, 
নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা আর ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) এর অ�ভূর্ � সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়গেলার উপর আমল করা ইসলািম শরীয়েত জািয়য ও মবুাহ। এগেলা বা�ব জীবেন 
কাযর্কর করা , স�াদন করা, পালন করােত ম�ল ও কলয্াণ লাভই হেব আর না করােত েকান 
গনাহ নাই তেব মহাকলয্াণ েথেক বি�ত হেয় যাওয়ার িনদশর্ন।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(২ নং মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়) 
২ নং "  ِعِ لْ مُ  الْ غَیْ ب " তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” িক? আমােদর নবীমহুা�াদরু রাসুল�ুাহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  ِعِ لْ مُ  الْ غَیْ بতথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” আেছ িক ? 

بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "  "(ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  �াতবয্ িবষয়ঃ 

সচূনাঃ"  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �স�িট ইসলািম শরীয়েতর �ান 
ও আিকদা-িব�ােসর ে�ে� এক িবেশষ গর�পণূর্ িবষয়।"  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা 
“অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সিঠক �ান অজর্ ন না কের েয েকান নবী আলাইিহসসালাম বা 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার "  ِبِ یْ غَ الْ  مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  েয েকহ িনজ েথেক ভুল ম�বয্ করেল ভুলম�বয্কারী 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা কপট মুসিলম বা তােদর সােথ স�কর্ �াপনকারী কপট 
মসুিলম বা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর”অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  
মানুষ িহেসেব গণয্ হেব এবং তারা িনঃসে�েহ েবঈমান। তাই, " ِعِ لْ مُ  اْلغَیْ ب "(ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সিঠক �ান অজর্ ন করা মসুিলম মানুেষর উপর ফরজ বা 
অতয্াবশয্ক দািয়� ও কতর্ বয্।"  ْبِ یْ ْلغَا مُ ِعل "(ইলমলু গায়িব)তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  
পিব� কুরআেন বাহয্ত পর�র িবেরাধী কিতপয় আয়াত আেছ। 
পর�র িবেরাধী আয়াতগেলার েকানিট এমন েয,মাখলেুকর পে� "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অজর্ ন করা স�ব বেল �মান কের আর অনয্ িদেক পর�র িবেরাধী 
আয়াতগেলার েকানিট এমন েয,মাখলেুকর পে� "  ِبِ یْ غَالْ  ْلمُ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” অজর্ ন করা অস�ব বেল �মান কের।  
উপেরা� আেলাচনা েথেক এ কথা বঝুা েগল েয, মাখলেুকর পে� "  ِغَْیبِ الْ  مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” থাকা না থাকার পে�-িবপে� পিব� কুরআেনর িবিভ� আয়াত 
রেয়েছ। 
(১) মাখলুেকর পে� "  ِعِ لْ مُ  اْلغَیْ ب " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” থাকার 
পে�র পিব� কুরআেনর িবিভ� আয়াতগেলােক ইিতবাচক আয়াত বেল।  
(২) মাখলেুকর পে� "  ِعِ لْ مُ  الْ غَیْ ب "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” না থাকার  
�-পে�র পিব� কুরআেনর িবিভ� আয়াতগেলােক েনিতবাচক আয়াত বেল।                                                                                      
িনে� ইিতবাচক আয়াতগেলােক ও েনিতবাচক আয়াতগেলােক পৃথকভােব উে�খ করা হল ।  
(১) ইিতবাচক আয়াতসমূহঃ 

(ক) "  َنَ اكَ  ام  ُ َ  نَّ كِ لَ وَ  بِ یْ غَالْ  ىَعلَ  مْ كُ عَ لِ طْ یُ لِ  �َّ ءاشَ یَ  نْ مَ  ھِ لِ سُ رُ  نْ مِ  ىبِ ْجتَ یَ  �َّ "  
(অথর্ঃ-“আ�াহ তাআ’লা এমন নন েয, েতামােদরেক (সাধারন মানুষেদরেক) " بِ یْ غَ الْ  مُ لْ عِ   " তথা 
“অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অবিহত করেবন, তেব তাঁর মেনানীত রাসলুগণ এর বয্িত�ম”(অথর্াৎ তাঁর 
রাসলুগণেক"  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  "তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অবিহত করেবন”, সরুা আল ইমরান -১৭৯ 
নং আয়াত )।  
(খ) " لٍ وْ سُ رَ  نْ مِ  َضىتَ ارْ  نِ مَ  اِالَّ  ًداأَحَ  ھِ بِ یْ غَ  ىلَ عَ  ِھرُ ظْ یُ  الَ فَ  بِ غَیْ الْ  مُ لِ  اعَ  "  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(অথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লা আিলমলু গায়ব(অদশৃয্ িবষেয় �ানী, ) "  ِبِ یْ غَ الْ  مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) 
তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  িতিন কাউেক অবিহত করেবন না। তেব েকান একজন 
মেনানীত রাসুল এর বয্িত�ম ”, সরুা িজন, আয়াত নং- ২৭)। এখােন ”েকান একজন মেনানীত 
রাসলু” বলেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েক বঝুােনা 
হেয়েছ। 
(২) েনিতবাচক আয়াতসমূহঃ 
(ক) " وَ ھُ  الَّ اِ  اھَ مُ لَ عْ یَ  ال بِ یْ غَلْ ا حُ تِ  افَ مَ  هُ دَ نْ عِ  وَ  "  
(অথর্ঃ- "  ْبِ یْ غَلْ ا مُ ِعل  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর চািবসমহূ তাঁরই হােত 
আেছ, তঁেক ছাড়া অনয্ েকহ তা জােন না”,সুরা আনআ’ম,আয়াত  নং-৫৯)। 
(খ) " ّ�ُ  الَّ ا بِ یْ غَلْ ا ِض رْ ْالَ ا وَ  تِ اوَ مالسَّ ا ىفِ  َمنْ  لَمُ عْ یَ  الَ  قُلْ   "  
(অথর্ঃ-(েহ নবী) বলনু, আ�াহ ছাড়া আকাশ ও জিমনসমেূহ যারা আেছ তারা "  ِْیبِ غَلْ ا مُ لْ ع  " 
(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” জােন না, সুরা নমল,আয়াত নং-১৫”)। 
(গ) "  ُبِ یْ عَ لا مُ لَ عْ اَ  الَ  وَ  ّ�ِ  نُ ئِ ازَ خَ  ىدِ نْ عِ  مْ كُ لَ  ْولُ قُ اَ  الَ  لْ ق  ""  
(অথর্ঃ-” (েহ নবী) বলুন, আিম েতামােদরেক এ কথা বিলনা েয, আমার িনকট আ�াহর 
(তাআ’লার) ধনভা�ার আেছ,আর আিম "  ِبِ یْ غَلْ ا ْلمُ ع  " (ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” জািন না’, সরুা আনআ’ম,আয়াত  নং-৫০”। 
(ঘ)"" ءُ وْ سُّ لا ىنِ َمسَّ  امَ  وَ رِ یْ خَ الْ  نَ مِ  تُ رْ سَ كْ تَ سْ الَ  بَ یْ غَلْ ا مُ لَ عْ اَ  تُ نْ كُ  وْ لَ  "  
(অথর্ঃ- যিদ আিম "  ِْیبِ غَلْ ا ْلمُ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” জানতাম তা 
জ্হেল অেনক অেনক কলয্ান লাভ করতাম এবং আমােক েকান অকলয্ান �শর্ করত না,ছূরা 
আ’রাফ”,আয়াত নং -১৮৮  । 
মাখলেুকর পে� " بِ یْ غَ لْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �ান অজর্ েনর পে�-
িবপে�র (ইিতবাচক- েনিতবাচক ) পিব� কুরআেনর িবিভ� আয়াতসমেূহর উদাহরণ উপের উে�খ 
কেরিছ। 

এখন িবেবচয্ িবষয় হে� িকভােব পিব� কুরআেনর িবিভ� ইিতবাচক- েনিতবাচক আয়াতসমেূহর 
মেধয্ সম�য় সাধন করা যায় বা সমাধান েদয়া যায়। সিঠক সমাধােন েপৗঁছেত বয্থর্ হেল মসুিলম 
মানেুষর মােঝ "  ِبِ یْ غَالْ  ْلمُ ع  " (ইলমুল গায়িব) তথা“অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর বয্াপাের ভুল 
বঝুাবিুঝ সৃি� হেয় অিধক বাড়াবািড় শর হওয়ার স�াবনা রেয়েছ। ফল�িতেত সিঠক সমাধােনর 
বয্থর্তার কারেণ কােরা হয়ত ঈমানও চেল েযেত পাের। পিরনােম েস কুফুিরেত িনমি�ত হেয় 
েদাযেখ �েবশ কের েফলেব। তাই , "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
এর বয্াপাের পর�র িবেরাধী পিব� কুরআেনর িবিভ� ইিতবাচক- েনিতবাচক আয়াতগেলােক �� 
অব�ায় যথা�ােন �েয়াগ কের সিঠক সমাধােন েপৗঁছবার জনয্ সিঠক প�িত বয্বহার করেত েচ�া 
করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা।  
ইিতবাচক আয়াত ও েনিতবাচক আয়াতসমূেহর �েয়ােগর প�িতঃইিতবাচক আয়াত ও েনিতবাচক
 আয়াতসমেূহর  �েয়ােগর প�িত দিুট। 
(১) �লু প�িত   (২)স�ূ প�িত।                                                                                                                           
�লু প�িত �েয়ােগর সময় আিম এখােন " بِ یْ غَالْ  مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
সং�া� ইিতবাচক আয়াত ও েনিতবাচক আয়াতসমেূহর বািহয্ক িদক িনেয় আেলাচনা করব। আর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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স�ূ প�িত �েয়ােগর সময় আিম উ� অয়াতসমেূহর আভয্�রীন িদক িনেয় আেলাচনা করব 
 ইনশাআ�াহ  তাআ’লা। 
(১) " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �মােণ �লু প�িতর �েয়াগঃ 
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর সৃি� জগেত অনভুবেযাগয্, দশৃয্মান অসংখয্ ব�, কাজ ও িবষয় সৃি� 
কেরেছন। তাঁর এ সৃিজত কাজ ও িবষয়গিল দিুট িবষেয়র সােথ  স�কর্ শীল। 
ক.মানেুষর প�ইি�েয়র সােথ স�কর্ শীল। 
খ. মানুেষর ে�ন বা মি�ে�র সােথ স�কর্ শীল।                                                                                              
মানুেষর প� ইি�েয়র সােথ স�কর্ শীল কাজ ও িবষয়গিলর দিুট  অব�া। 
ক.প�ইি�েয়র আওতাভু� িবষয়। 
খ.প�ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয়। 
ক. প� ইি�েয়র আওতাভু� িবষয়ঃ প� ইি�েয়র আওতাভু� িবষয় স�েকর্  �ান �িতিট মানেুষর 
জনয্ আপনাআপিন অিজর্ ত হয়। এর জনয্ েকান েচ�া-সাধনার �েয়াজন হয় না। এমনিক েকান 
িশ�েকরও �েয়াজন হয় না। বরং এটা অনায়াসল�, অনভূবেযাগয্, �শর্েযাগয্ ও দশৃয্মান িবষয়। 
ক. প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয়ঃ প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত অজানা িবষয়েক بِ یْ غَلْ ا  
" ”(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” বেল। যা েচােখ েদখা যায় না,কােন শনা যায় না,িজ�া 
িদেয় �াদ অনভূব করা যায় না,নােক �াণ েনয়া যায় না ও �ক �ারা অনভূব করা যায় না তাই 

بِ یْ غَلْ ا  "(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” । এই بِ یْ غَلْ ا ” (আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” এত 
বয্াপক েয, এর পিরমাণ স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লা বয্ািতত েকউ জােন না। এ بِ یْ غَلْ ا ” (আল 
গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়িট” মানেুষর ে�েন বা মি�ে�র সােথ স�কর্ শীল না হওয়ায় এটা 
মানেুষর িবেবক-বিু�, ধী-শি�, ধরণা, িচ�া ও গেবষণা িবষেয়র আওতাধীন নেহ। তাই এই 

بِ یْ غَلْ ا ”(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” স�েকর্  �ান অজর্ ন করা বা অবিহত হওয়া মানেুষর 
জনয্ িন�েয়াজন । তেব েকান েকৗশেলর কারেণ বা অনয্ েকান উপেযািগতার �েয়াজেন মহান 
আ�াহ তাআ’লা তাঁর ি�য় বা�া তথা নবী-রাসলু আলাইিহস সালামগণেক নবওুয়ত ও িরসালােতর 
উপেযাগী �েয়াজন পিরমান এই َغْیبِ لْ ا ” (আল গায়ব) তথা“অদশৃয্ িবষয়” স�েকর্  অবিহত কের 
থােকন। সাধারণ মানুেষর পে� এই بِ یْ غَلْ ا ” (আল গায়ব) তথা “অদশৃয্ িবষয়” �ান অজর্ ন করা
 অস�ব। 
মানেুষর ে�ন বা মি�ে�র সােথ স�কর্ শীল কাজ ও িবষয়গিলর দিুট অব�া।  
ক.ে�েনর আওতাভু� িবষয়। 
খ.ে�েনর আওতাব িহভূর্ ত িবষয়। 
ক. ে�েনর আওতাভু� িবষয়ঃ ে�েনর আওতাভূ� িবষয়েক �াত িবষয় বেল। েচ�া-সাধনার 
মাধয্েম একজন মানুষ ে�েনর আওতাভূ� িবষয়েক আয়� কের িনেত পাের। ে�ন বা মি�ে�র 
শি�র �র অনযুায়ী মানষু িনজ েচ�ায় বা �-সাধনায় অথবা িশ�েকর মাধয্েম ে�ন বা মি�ে�র 
আওতাভূ� িবষয়েক িশেখ িনেত  পাের। 
খ. ে�েনর আওতাবিহভূর্ ত িবষয়ঃ ে�েনর আওতাবিহভূর্ ত অজানা িবষয়েক অ�াত িবষয় বেল।এক 
জন মানষু িশ�েকর িশ�াদান বয্তীত ে�ন বা মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয়েক আয়� কের িনেত 
পাের না বা আয়� করেত অ�ম । ে�ন বা মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয় স�েকর্  �ান অজর্ ন 
করেত হেল একজন ছা�/ে�াতা এবং এক জন িশ�ক/ব�ার �েয়াজন। কারণ, ে�ন বা মি�ে�র 
আওতাবিহভূর্ ত িবষয় স�েকর্  িশ�ক/ব�া তার ছা�/ে�াতােক িক িশ�া েদেবন / ব�বয্ েদেবন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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একজন ছা�/ে�াতা তা �িত মহূেতর্  িশ�াদােনর পূবর্ মহূেতর্  স�ূণর্ অনবিহত থােক বা অ�াত থােক। 
এ অনবিহত অব�ার বা অ�াত অব�ার সমেয় একজন ছা�/ে�াতােক ে�ন বা মি�ে�র 
আওতাবিহভূর্ ত িবষয় স�েকর্  �ান না থাকার কারেণ উ� ছা�/ে�াতােক উ� সমেয় মূখর্ বলা 
হেব। 
উপেরা� আেলাচনা েথেক এ পাথর্কয্ �� হেয় উেঠেছ েয, মানেুষর প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত 
অজানা িবষয়েক  ْبِ یْ غَال  "”(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” বেল। আর ে�েনর আওতাবিহভূর্ ত 
অজানা িবষয়েক অ�াত িবষয় বেল। অথর্াৎ প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয় এবং ে�ন বা 
মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয় এক নেহ। বরং উভয় িবষয় পর�র পর�র েথেক আলাদা িবষয়। 
ে�ন বা মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয়েক ْیبِ غَلْ ا  "(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” বলা হয় 
না। বরং প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয়েক بِ یْ غَلْ ا  "(আল গায়ব) তথা ”অদশৃয্ িবষয়” বেল। 
প� ইি�েয়র আওতাবিহভুর্ ত িবষয়েক জানার জনয্ “অবিহত করণ/ অবিহত হওয়া বা জানা 
/জানােনা” শ� বয্বহার হয়। আর ে�ন বা মি�ে�র আওতাবিহভূর্ ত িবষয়েক জানার জনয্ “িশ�া 
গহণ /িশ�া দান” শ� বয্বহার হয়। 
েযমন- অজানা িবষয়েক জানার জনয্ “িশ�াদান ” শে�র বয্বহােরর িবষয়িট বুঝােনার জনয্ পিব� 
কুরআন শরীেফর অেনকগেলা অয়াতসমেূহর মেধয্ মা� দিুট আয়াত এখােন উদাহরণ িহেসেব উে�খ
 করলাম। 
مْ لَ عْ تَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  امَ  كَ مَ َعلَّ  " "  
( অথর্ঃ-”আপিন যা জানেতন না (আ�াহ তাআ’লা) তা আপনােক জািনেয় িদেয়েছন”,সরুা 
িনসা,আয়াত  নং-১১৩।) 
مْ لَ عْ یَ  مْ الَ مَ  نَ اسَ نْ اْال  مَ لَّ عَ  "  "  
(অথর্ঃ- ”মানুষ যা জানেতা না (আ�াহ তাআ’লা) তা মানুষেক জািনেয় িদেয়েছন”।) 

েনিতবাচক আয়াতসমূহ �ারা উে�শয্ঃ  
بِ یْ غَلْ ا ” বা অদশৃয্ িবষয়” হে� এমন এক িবশাল ভা�ার েয, এর পিরমাণ একমা� মহান আ�াহ 

তাআ’লাই ভাল জােনন। মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত রাসলুগনেক ছাড়া অনয্ কাউেক মহান 
আ�াহ তাআ’লা "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান”দান করেবন না। 
েযমন এ �সে� পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা বেলন-                             
(১) " وَ ھُ  الَّ اِ  اُمھَ لَ عْ یَ  ال بِ یْ غَلْ ا حُ تِ  افَ مَ  هُ دَ نْ عِ  وَ  " (অথর্ঃ- "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর চািবসমূহ তাঁরই হােত আেছ,তাঁেক ছাড়া অনয্ েকহ তা জােন 
না(সরুা আনআ’ম,আয়াত নং-৫৯। অনয্� এ স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লা  বেলন-      
(২) " ّ�ُ  الَّ ا بِ یْ ْلغَ ا ِض رْ اْالَ  وَ  تِ اوَ املسَّ ا ىفِ  نْ مَ  لَمُ عْ یَ  الَ  لْ قُ   "  
(অথর্ঃ-(েহ নবী) বলুন, আ�াহ ছাড়া আকাশ ও জিমনসমেূহ যারা আেছ তারা "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  
"(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” জােন না, সুরা নমল,আয়াত নং-১৫”)।  
(৩)"" ْوءُ لسُّ ا ىنِ َمسَّ  امَ  وَ ْیرِ اْلخَ  نَ مِ  ْرتُ سَ كْ تَ سْ الَ  ْیبَ غَلْ ا مُ لَ عْ اَ  تُ نْ كُ  وْ لَ  "  
(অথর্ঃ- যিদ আিম "  ِبِ غَیْ الْ  مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” জানতাম তা হেল 
অেনক অেনক কলয্াণ লাভ করতাম এবং আমােক েকান অকলয্াণ �শর্ করত না, ছূরা আ’রাফ”, 
আয়াত নং-। 

بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  অবিহত হওয়া বা �ান লাভ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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করা েকান মাখলেুকরই সাধয্ নাই এ মেমর্ই এবং েয েকউ যােত এ কথা দাবী করেত না পাের েয, 
েস " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” রােখ তা খ�ন করার লে�য্ই 
উপেরা� েনিতবাচক আয়াতসমূহ অবতািরত হেয়েছ। উপেরা� েনিতবাচক আয়াতসমূহ েথেক এ 
কথা বঝুা েগল েয,সাধারন ে�িণর মেধয্ েয েকহ েযমন �ানী-গনী,,ওলী,গাউস-কুতুব এমন িক 
েয েকান মাখলুক মাে�ই " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দাবীকারী েস 
মসুিলম নয় কািফর বেল গণয্। 
েনিতবাচক আয়াত, উ�ৃিত ও ঘটনাবলী �ারা আেরা উে�শয্ এই েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার মানবীয় িদকিট ফুিটেয় েতালা, আ�াহ তাআ’লা ও 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা একই �েরর নন, মহান আ�াহ 
হেলন সৃি�কতর্ া আর আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা হেলন মহান 
আ�াহ তাআ’লার সবর্ ে�� সৃি� ও মহান মানষু। মহান আ�াহ তাআ’লার সবর্িবধ ঐশিরক 
গণাবলীর তুলনায় মহান আ�াহ তাআ’লার সবর্ ে�� সৃি� ও মহান মানষু আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা হেলন শধ ু بِ یْ غَالْ  ْلمُ عِ  " "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” এর িদক িদেয় নয় বরং সবর্ �কার গেনর িদক িদেয় অপণূর্া� ।এটা সিতয্ই িঠক ! 
িক� তথািপও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েবলায় তাঁর অধ�ন জন উ�েতর 
জনয্ এরপ সতয্ কথািট  বলা েবয়াদবী ও কুফুরী । আমােদরেক এ কথা বঝুেত হেব েয, েয 
েকান িবষেয় মহা আ�াহ তাআ’লা সােথ  আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েকন বরং 
েয েকান নবীেক তুলনা কের কথা বলা েবয়াদবী ও কুফুরী ।তুলনা করেত হেব এক মাখলুকেক 
অনয্ মাখলুকেক িনেয় । আ�াহ তাআ’লার সােথ নয় ।েয েকান মাখলুেকর সােথ তুলনা করেল 
তেবই মানবীয় গণাবলীর িদক িদেয় আপিন  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামােক  সবর্িদক িদেয় পণূর্া� পােবন  । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা স�েকর্  পিব� কুরআেন বেলন------------ 

مٍ یْ ظِ عَ  قلُ خُ  ىعَلَ لَ  كَ نَّ اِ  "” (অথর্ঃ- ”িন�য়ই আপিন মহান চিরে�র উপর িবদয্মান আেছন”)। আর 
মহান আ�াহ তাআ’লা শধ ু " بِ یْ ْلغَا مُ لْ عِ  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর িদক 
িদেয় নয় বরং সবর্ �কার গেনর িদক িদেয় পণূর্া� গণাবলীর অিধকারী। এটা মহান আ�াহ 
তাআ’লার একক গণ। এ গেণ কােরা শরীক েনই। েকান িবষেয়ই েকহ পণূর্া�তা দাবীও কেরনা। 
বাংলা, ইংেরজী,ভূেগাল, রসায়ন, পদাথর্,পিব� কুরআন,হািদস শরীফ, িফক্হ ইতয্ািদ েয েকান িবষেয় 
পণূর্া� �ান অজর্ ন না করা সে�ও শধ ুআংিশক �ান অজর্ ন করেলই এমন িক আধিুনক পরী�া 
প�িত অনযুায়ী িনধর্ািরত িসেলবাস অনসুরেন েয েকহ পরী�ায় পাশ করেলই তােক মানষু আিলম 
বা �ানী বেল। েতমিনভােব নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগণেকও " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ   " (ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  পণূর্া� �ান অজর্ ন না করা সে�ও শধু আংিশক �ান তথা 
নবওুয়েতর শান উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ِبِ یْ ْلغَا مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” অজর্ ন করেলই তাঁেদরেক "  ِبِ یْ غَلْ ا اْ ُمولْ اع  " তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ানী” বলা হয়। আর 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার েবলায়েতা তাঁেক অিত 
�ত�ভােবই " بِ یْ غَلْ ا مُ الِ عَ  " (আিলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ানী” বলা হয়, বলেত হেব। 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ইিতবাচক আয়াতসমহূ �ারা  উে�শয্ঃ 
তেব হাঁ, সাধারন মানেুষর মধয্ হেত নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগন আলাদা ে�িণর িবেশষ 
অসাধারন মযর্াদা স�� মানষু িবধায় "  ِبِ یْ اْلغَ مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
লােভর বয্াপাের মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁেদরেক বয্িত�ম িহেসেব পিব� কুরআেন উে�খ কের 
নবওুয়ত ও িরসালােতর শান উপেযাগী তাঁেক �েয়াজন পিরমান "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান কেরেছন। যােত এ কথা �মান হয় এবং সাধারন মানষু বেুঝ 
িনেত পাের েয, নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগন আলাদা ে�িণর িবেশষ অসাধারন মযর্াদা স�� 
মানষু এবং তাঁেদর �িতিট কথা সতয্। এটা নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগেণর �িত মহান আ�াহ 
তাআ’লার মহা অন�ূহ ও িবেশষ কৃপা দিৃ�। তাঁেদর "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” অবিহত হওয়া স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ- (ক) "  َانَ كَ  ام  ُ  مْ كُ عَ لِ طْ یُ لِ  �َّ

َ  نَّ كِ َولَ  بِ یْ غَالْ  ىلَ عَ  اءشَ یَ  نْ مَ  ھِ لِ سُ رُ  نْ مِ  ىبِ تَ جْ یَ  �َّ "  
(অথর্ঃ-”আ�াহ তাআ’লা এমন নন েয, েতামােদরেক (সাধারন মানষুেদরেক ) "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع  " 
(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” অবিহত করেবন, তেব তাঁর মেনানীত রাসলুগণ এর 
বয্িত�ম”(অথর্াৎ তাঁর রাসুলগণেক "  ْبِ یْ غَ لْ ا مُ ِعل  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
অবিহত করেবন,(সরুা আল ইমরান, আয়াত নং -১৭৯ )। 
এ আয়াত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লা "  ِبِ یْ ْلغَ ا مُ لْ ع "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
দান করার বয্াপাের সকল মেনানীত নবী-রাসুল আলাইিহমসু সালামগণেক সাধারন ে�িণর মানষু 
েথেক আলাদা কেরেছন। অতএব, �মািণত হল েয, মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর সকল মেনানীত 
নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগণেক নবওুয়েতর শান উপেযাগী �েয়াজন পিরমান " بِ یْ غَالْ  مُ ِعلْ  ৎ" 
(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান করেবন। এ হে� সকল নবী-রাসুল 
আলাইিহমসু সালামগণেক " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান স�েকর্  
পিব� কুরআেনর বানী। 
আর আমােদর নবী সাইিয়য্দলু মরুসািলন রাহমাতুি�ল আলািমনেক " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” দান করেবন মেমর্ সুরা ি�েন আর একিট পৃথক আয়াত অবতীণর্ কের 
সকল নবী আলাইিহমসু সালামগণ েথেক তাঁর �ত� ৈবিশ�য্িট মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� 
কুরআেন ফুিটেয় তুেলেছন। 
সরুা ি�েন আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ- 
(খ) " لٍ وْ سُ رَ  نْ مِ  ىضَ تَ رْ ا نِ مَ  الَّ اِ  ًداحَ أَ  ھِ بِ یْ غَ  ىلَ عَ  رُ ھِ یُظْ  الَ فَ  بِ یْ غَلْ ا مُ لِ  اعَ  "  
(অথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লা আিলমলু গায়ব তথা অদশৃয্ িবষেয় �ানী, " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  িতিন কাউেক অবিহত করেবন না। তেব েকান একজন 
মেনানীত রাসুল এর বয্িত�ম (সরুা িজন, আয়াত নং- ২৭)। এখােন ”েকান একজন মেনানীত 
রাসলু” বলেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা েক বঝুােনা 
হেয়েছ। কারণ, তাঁর পের েতা আর েকান নবী এ পৃিথবীেত আসেবন না। িতিনই েশষ নবী। তাই 
এখােন ”েকান একজন মেনানীত রাসুল” বলেত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামােকই বুঝােনা হেয়েছ। নবওুয়ত ও িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান 
بِ غَیْ لْ ا مُ لْ عِ  " "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর সকল 
মেনানীত নবী-রাসুল আলাইিহমুস সালামগণেক দান কেরেছন। কােজই, এটা অ�ীকার করা কুফুরী 
এবং এটা অ�ীকারকারী কািফর। মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত নবী-রাসলু আলাইিহমুস 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সালামগণ নবওুয়ত ও িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান " بِ یْ غَلْ ا ْلمُ عِ   "(ইলমলু গায়িব) 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” রােখন না বেল বেল েবড়ােনা েবয়াদবী ,কুফুরী এবং িবেশষ কের 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার নবওুয়ত ও িরসালােতর শােনর 
উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” রােখন না 
বেল বেল েবড়ােনা েবয়াদবী ও কুফুরীেতা বেটই ।আেরা এটা হে� মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মসুিলমেদর ল�ণ ও িনদশর্ন অথবা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা 
মসুিলমেদর সােথ স�িকর্ ত অিধকাংশ মসুিলমগেণর এবং "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   " (আরযাললু কুরিন) তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানেুষর ল�ণ ও িনদশর্ন।  
অতএব, েয েকহ েকান একজন নবী আলাইিহস সালাম স�েকর্  িবেশষ কের আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা স�েকর্  এমন িব�াস কের েয, িতিন নবুওয়ত 
ও িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান " بِ یْ غَلْ ا ْلمُ عِ  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” রােখন েস হে� মিুমন আর এরপ িব�াস করাই হে� ঈমান এবং এটা সাহাবীেদর 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মিুমন-মসুিলেমর তথা" ثَةَال لثَّ ا  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 , 
মতামত, �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 একমা� একিট েবেহ�ী দল " ةُ عَ امَ جَ الْ  " (আল-জামাআ’ত)দল তথা   َوَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ 

 দলব� সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম( আহলু��ুাত ওআল জামাআত)  َعةِ امَ جَ لْ ا
মসুিলমগেণর ল�ণ ও িনদশর্ন।  
এবং েয েকহ েকান একজন নবী আলাইিহস সালাম স�েকর্  িবেশষ কের আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা স�েকর্  এমন িব�াস কের েয, িতিন নবওুয়ত ও 
িরসালােতর শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ِبِ یْ غَالْ  مُ لْ ع "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র 
�ান” রােখন না েস হে� কািফর আর এমন িব�াস করাই হে� কুফুরী এবং এটা মুনািফকেদর 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলেমরতথা  َةثَ َال ثَّ لا نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ     " তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় 
অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , মতামত, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরাধী "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ  (আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামােকরামগেণর  রায়-মতামত , িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী 
এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট 
েবেহ�ী দল " ةُ عَ امَ جَ الْ  "(আল-আল-জামাআ’ত) তথা  আহলু��ুাত ওআল) ةِ عَ َماْلجَ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
জামাআত)দলিটর পিরবেতর্ "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”অ�ভূর্ � 
িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত 
িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদলব� সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম  ও সবর্িনকৃ� আিলম 
মুসিলমগেণর ল�ণ ও িনদশর্ন।  
" بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর অিধকারী বয্াি�ই হে�ন নবী আর 
بِ یْ ْلغَا ْلمُ عِ  " "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” এর অিধকারী নন এমন বয্াি� নবী 
নন। িতিন হে�ন সাধারন মানষু। তােক নবী বলা হেবনা, তােক নবী মানা হেবনা। নবী দাবীদার 
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একজন মানুেষর জনয্ "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” থাকা শতর্ । এ 
مُ ِعلْ  (ইলম) তথা �ানিট ” " ىُّ بِ نَ "(নবী) শে�র অথর্ েথেকও পাওয়া যােব। আিম " ىُّ نَبِ  "(নবী) 
শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ এবং অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ বণর্না করব ইনশা আ�াহ
 তাআ’লা। 
" بِىُّ نَ " (নবী) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ঃ ”-"  َنَ مِ  مِ ًھالْ اِ بِ  لِ بِ قْ تَ سْ مُ لْ ا وِ اَ  بِ یْ اْلغَ َعنِ  رُ بِ ُمخْ لْ ا  ِ َّ� 

دْنجِ مُ لْ اَ (  (অথর্ঃ-মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অনেু�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা "  ِبِ یْ غَلْ ا مُ لْ ع  " 
তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ দানকারী” হে�ন " ىُّ نَبِ  "(আল-মনুিজদ)।  
" ىُّ نَبِ  " (নবী) শ�িট ” ةوَّ بُ نُ  ”(নবওুয়ত)শ� েথেক এেসেছ। এর আরিব অথর্ হে�ঃ 

: دُ جِ ُمنْ لْ اَ  :  ، ” �َّ  نَ مِ  مِ اھَ لْ بِاِ  ِبلِ قْ تَ سْ مُ لْ ا اَوِ  بِ یْ غً لْ ا نِ عَ  رُ ابَ خْ ْال اَ  ”  "( অথর্ঃ- ”আ�াহ তাআ’লার প� 
হেত অনেু�রণার মাধয্েম ভিবষয্ৎ বা "  ِْیبِ غَلْ ا مُ لْ ع  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
স�েকর্  সংবাদ দান করা (অল-মনুিজদ)। অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ েথেকও বঝুা েগল েয, 
নবী-রাসলু আলাইিহমসু সালামগেণর সকেলই মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অনেু�রণার মাধয্েম 
ভিবষয্ৎ বা " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্  সংবাদ দান 
কারী”। 

 তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �মােণ স�ূন প�িতর বয্বহারঃ (ইলমুল গায়িব)"عِ لْ مُ  الْ غَیْ بِ  "

মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর মেনানীত নবী-রাসুল আলাইিহমসু সালামগণেক নবওুয়ত ও িরসালােতর 
শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান "  ِْیبِ اْلغَ مُ لْ ع  " (ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
দােনর িবষেয় আিম এত�ণ �ুল প�িতর বয্বহার েদখােয়িছ। উ� প�িতেত আিম পিব� কুরআেনর 
বািহয্ক িদকিটই আেলাচনা কেরিছ।  
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর মেনানীত নবী-রাসুল আলাইিহমসু সালামগণেক নবুওয়ত ও িরসালােতর 
শােনর উপেযাগী �েয়াজন পিরমান " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
দােনর িবষয়িট �মাণ করেত এখন দিুট স�ূন প�িত বয্বহার করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা। মানব 
জািতেক সিঠকভােব পিরচালনা করার জনয্ এ প�িতিট খবুই গর�পণূর্। িক� পােপ িনমি�ত 
থাকার কারেণ �লু �ােনর অিধকারী সাধারন বয্াি�গণ এমনিক �লু �ােনর অিধকারী সাধারন 
উলামােকরামগণও �ােনর এই উ��ের আেরাহন করেত অ�ম ও অপরাগ িবধায় তারা অেনক 
সময় �ােনর এই উ��রেক অ�ীকার কের থােকন। অথচ ধেমর্র হাদী তথা পথ�দশর্ক হওয়ার জনয্ 
�ােনর ও গেনর এ উ��ের ধােপ ধােপ অ�সর হেত হেবই। 

মানষুেক িহদায়াত করার জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার 
পর দইু ে�িণর েলাকই কাজ কের থােক। সাধারন �েরর েলাকেক ওয়ােয়িজন বা উপেদশ দানকারী 
বলা হয়। তারা �থম ে�িণর েলাক। তারা সাধারণত েলাকিদগেক িবিভ� উেপখয্ান, ইিতহাস 
উপ�াপেনর মাধয্েম পিব� কুরআেনর আয়াত ও হািদস শরীেফর বাণীর উ�ৃিত িদেয় ওয়াজ কের 
থােকন এবং সৎকাজ করেত উ��ু ও অসৎকাজ েথেক িবরত থাকেত ধেমর্র েলাকিদগেক আহবান 
কের থােক। তােদর উপেদেশ জনগণ সামিয়কভােব অনু�ািণত হেয় থেকন। তেব �ায়ী �িতি�য়া হয়
 না। 
আর ি�তীয় �েরর বয্াি�গণেক হাদী বা পথ�দশর্ক বেল। তােদর উপেদশ জনগেণর মেধয্ �ায়ী 
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�িতি�য়াশীল হয়। এ েলাকেদর �রিট  হে� স�ূ �র। 
بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ  "  "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �মােণ দিুটসূ�ন প�িতর বয্বহারঃ 
(১) �থম প�িতঃ 

মহান আ�াহ তাআ’লােক মলূত: " بِ غَیْ لْ ا مُ لِ اعَ  "(আিলমলুগায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ানী” বলা 
যায় না। কারণ, মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট েকান িবষয়ই ” بِ َغیْ الْ   "(গায়ব) তথা ”অদশৃয্” 
নেহ । সব িকছুই তাঁর িনকট িদবােলােকর নয্ায় �� । পৃিথবী সিৃ� েথেক শর কের িকয়ামত 
পযর্� এমনিক েবেহ�-েদাযখ ও ওগেলার পরবত� সময় পযর্� সব িকছুই মহান আ�াহ তাআ’লার 
নখদপর্েন আেছ। িদন-রাি�র পাথর্কয্ তাঁর িনকট নাই। তাই, এ দিৃ�েকান েথেক মহান আ�াহ 
তাআ’লা হেলন  ََدةاھَ لشَّ ا مُ لِ اع (আিলমশু শাহাদাত) তথা ”দশৃয্ িবষেয়র �ানী”। " بِ یْ غَلْ ا ِلمُ اعَ  " 
(আিলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ানী” শ�িট শধু শাি�কভােব �েযাজয্ িক� �কৃত পে� 
নেহ। তেব মহান আ�াহ তাআ’লার শােন এ শ�িটর শাি�ক বয্বহার �ারা েয েকান মাখলেুকর " 

ْیبِ غَلْ ا ْلمُ عِ   "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ােনর” দাবীিট খ�ন করা হেয়েছ মা�। যােত 
কের েকহ মহান আ�াহ তাআ’লার অনমুিত বয্ািতত " بِ یْ غَلْ ا مُ لْ عِ   "(ইলমুল গায়িব) তথা ”অদশৃয্ 
িবষেয়র �ান” দাবী করেত না পাের।                                                                                                                                                             
(২) ি�তীয় প�িতঃ 

بِ یْ ْلغَا ْلمُ عِ  " "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” �মােণ দিুট স�ূ প�িতর একিটর 
বয্বহার উপের আেলাচনা কেরিছ। এখন " بِ یْ غَلْ ا ْلمُ عِ  "(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” 
�মােণ দিুট স�ূ প�িতর ি�তীয়িটর বয্বহার স�েকর্  আেলাচনার �ারে� সবর্�থেমই বুখারী শরীেফ 
হযরত আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার একিট হািদস শরীফ (হািদেস কুদসী) এখােন উে�খ কের উহার িব�ািরত 
বয্াখয্া করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা।                                      
হািদস শরীফখানা এই ----------------------------------------------- - 

":وسلم ھعلی هللا صلي هللا هللا رسول  الَ قَ  ،لَ اقَ  ةرَ یْ رَ ھُ  يبِ أ نعَ    
" َ  نَّ اِ  امَّ مِ  ىَّ لَّ اِ  بَّ حَ اَ  ئً ىْ شَ بِ  ىْ دِ َعبْ  ىَّ لَ اِ  بَ رَّ قَ تَ  امَ  "بِ رْ حَ لْ ابِ  ھُ تُ نْ ذَ أَ  دْ قَ فَ  ای� لِ وَ  ىْ لِ  دَ اعَ  نْ مَ  :الَ قَ  �َّ   

 هُ رَ بَصَ وَ  ِبھِ  عُ مَ سْ یَ  ىْ ذِ الَّ  ھُ عَ مْ سَ  تُ نْ كُ  ھُ تُ بَبْ اَحْ  اذَ فَاِ  ھُ ِحبَّ اُ  ىتَّ حَ  اِفلِ وَ لنَّ ابِ  ىَّ لَ اِ  بُ رَّ قَ تَ یَ  ِدىْ بْ عَ  لُ ازَ یَ  امَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  تُ ضْ رَ تَ فْ اِ 
اھَ یْ َعلَ  ىْ شِ مْ یَ  ىْ تِ لَّ ا ھُ لَ جْ رِ وَ  اھَ بِ  شُ طِ بْ یَ  ىْ تِ لَّ ا هُ یَدَ وَ  ھِ بِ  رُ صُ بْ یَ  ىْ ذِ لّ ا  "  

(অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন: িন�য়ই আ�াহ বেলন :েয আমার ব›�ুর সােথ শ�তা করল 
আিম(আ�াহ) তার সােথ য�ু েঘাষণা করলাম, আিম বা�ার উপর যা ফরজ কেরিছ এর েচেয় 
উত্তম ব� িদেয় বা�া আমার িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধয্েম 
আমার সাি�ধয্ লাভ কের বা আপন হয় এমনিক এর ফেল আিম তােক ভালেবেস েফিল। যখন 
আিম তােক ভালেবেস েফিল তখন আিম তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার চ�ু হেয় 
যাই েয চ�ু িদেয় েস েদেখ, তার হাত হেয় যাই েয হাত িদেয় েস ধের এবং আিম তার পা হেয় 
যাই েয পা িদেয় েস হােট”,।                                                                                  
বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৫০২।) 
(ক) উপেরা� হািদস শরীেফ েথেক একথািট বুঝা েগল েয, মহান আ�াহ তাআ’লার  َىُّ لِ و  َِّ�  
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(ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর সােথ েকহ শ�তা করেল আ�াহ তাআ’লা উ� 
শ�র সােথ যু� েঘাষণা কেরন। কতটুকু উ��ের েপৗঁছেল একজন মসুিলম মানষুেক  َىُّ لِ و  َِّ�  
(ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা হয় এবং উ�  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা 
আ�াহর ওলী বা ব�ুর মযর্াদা ও �মতা কতটুকু তা আমরা িনে� িব�ািরত বণর্না করব ইনশা 
আ�াহ  তাআ’লা। 
(খ) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটা �মাণ হয় েয, মহান আ�াহ তাআ’লা যখন েকান 
মসুিলম বা�ােক ভালবােসন তখন তাঁর তাজা�ী বা�ার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি�চলন
 শি� হেয় যায়। 
(গ) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটাও েবাধগময্ হয় েয, মসুিলম বা�ার জনয্ দইু �কার 
" برْ قُ  ’‘(কুর্ ব) তথা ৈনকটয্ হািসলহয়। 
(১) " ِض ئِ ارَ فَ لْ ا قُْربُ  " (কুরবুল ফারািয়য) তথা ফরজ ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার 
ৈনকটয্ লাভ হয়। 
(২) " لِ افِ وَ نَالْ  بُ رْ قُ  " (কুরবুল নাওয়ািফল) তথা নফল ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার 
ৈনকটয্ লাভ হয়। 
উপের বিণর্ত দইু �কার ৈনকটয্ লােভর �ারা একজন মসুিলম মানষু কতদরূ উ��ের েপৗঁছেত পাের
 তা িনে� উে�খ করা হল।                                                                                                                                                         
“কুরবুল নাওয়ািফল” �ারা বাশািরয়য্ােতর িসফাত তথা মানবীয় গণাবলী দরূ হেয় মহান আ�াহ 
তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গণাবলী মুসিলম বা�ার উপর �কািশত হেয় থােক। তখন েস 
তার সম� শরীর �ারা দরূ হেত েদখেত ও শনেত পায় এবং তার েদখার ও শনার কাজ শধু 
েচাখ ও কােনর মেধয্ সীমাব� থােক না। এেক মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গেণ 
ফানা তথা িবলীন হওয়া বেল। এটা নফল ইবাদেতর ফল।  
“কুরবলু ফারািয়য” �ারা মুসিলম মানষু বা বা�া স�ূণর্ ফানা িফ�াহ তথা আ�াহ তাআ’লােত 
িবলীন হেয় যায়। তখন তার সম� অি�ে�র েলাপ পায়। এমনিক তার িনেজর অি�ে�র অনভূূিতও 
থােক না। একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার অি�� ছাড়া অনয্ িকছুই আর তার েগাচরীভূত হয় 
না। এেক ফানা িফ�াহ তথা আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদেতর
 ফল। 
সাধারণ মসুিলম বা�ার েবলায় েযেহতু এ �র হািসল হয় তা হেল আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার েবলায় কতটুকু উ��র হািসল হেয়েছ তা আপিন ভাল 
কের গভীরভােব অনধুাবন কের েদখুন। এই কুরবলু ফারািয়য ও কুরবুল নাওয়ািফল তখনই লাভ 
হেয় থােক যখন ফরজ ইবাদত িঠকমত আদায় কের স�ত ও নফল আদায় করা হয়। এখােন 
ইবাদেতর অথর্ শধ ুফরজ নামাজ নেহ।                                                                                                           
ফরেজর অথর্ কুরআেন একমা� মহান আ�াহ তাআ’লা েয সম� আেদশ-িনেষধা�া কেরেছন তা 
িনয়িমত পালন করা। উপের বিণর্ত উ��র অজর্ ন করেত হেল �থেম ফরজেক পণূর্ করা এবং পের 
স�ুাত ও নফেলর অনসুরণ করা । ফরজ িঠক না কের স�ুাত-নফেল িনয�ু হওয়া িনবুর্ি�তার ও 
 অ�তারই পিরচায়ক।  
সম� হারাম কাজ েযমন-িশরক, েলাভ, েমাহ,জলুমু, িরয়া, পরিন�া, পরচচর্ া, সনুাম-খয্ািতর 
আকা�া, উজব তথা িনজ আমেল খুিশর মেনাভাব েপাষণ করা, হারাম কমর্ েদখা, ে�াভ �কাশ 
ইতয্ািদ অপরাধ পিতয্াগ করা , আ�াহ তাআ’লার কাজা তথা িস�া� ও ভাগয্িলিপসহ তাঁর 
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যাবতীয় কাযর্বলীর উপর স�� থাকা এবং মহান আ�াহ তাআ’লার সম� আেদশ-িনেষেধর িবরে� 
কােরা বশবত� না হওয়া ইতয্ািদ সবই ফরেজর অ�গর্ত। এক কথায় ফরজ বয্ািতরেক স�ুাত-নফল
 সবই িনরথর্ক ও অ�হণীয়। 
 বতর্ মান যেুগ যারা নামােজর ফরজ-স�ুাত আদােয়র পেরও শত শত রাকাত নফল নামাজ পেড় 
মহান আ�াহ তাআ’লার সাি�ধয্ লােভর পিরচয় পান না তার একমা� কারণ এই েয, তারা শধ ু
নামাজই পেড় থােকন। অনয্ েকান ফরজ আদায় করা অথবা হারাম হেত বাঁচার জনয্ তােদর েকান 
েচ�াই নাই এবং এর জনয্ েকান উপায়ও অবল�ন কের না। ফল�িতেত তােদর তাহাে�াদ ও 
অনয্ানয্ নফল নামাজ তািদগেক মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লােভর িদেক েকান সাহাযয্ কের 
না। ফরজ ইবাদত সিঠক হওয়ার পর যখন েকহ নফল ইবাদত করেত স�ম হয় তখন তার 
উ�তা েয িক পিরমাণ বৃি� েপেয় থােক উপেরা� হািদেস কুদসীই এর �া�য্।  
যােহাক, উপেরা� িববরণ হেত পাঠকবগর্ এ কথা িন�য়ই বঝুেত েপেরেছন েয, যখন েকান মসুিলম 
বা�া ”কুরবুল ফারািয়য” ও ”কুরবলু নাওয়ািফল” �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার এরপ ৈনকটয্ 
লাভ কের েয, মহান আ�াহ তাআ’লার তাজা�ী তার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি� ও চলন 
শি� হেয় যায় তখন তার �ান লােভর পেথ �ান, কাল ইতয্ািদর দরূ� েকান �কার অ�রায় হেত 
পাের না।  আমরা েরিডও, িটিভ, তার িবহীন েটিল�াফ, মবুাইল, ই�ারেনট অথবা অনয্ েকান 
ৈব�ািনক �ি�য়ার সাহােযয্ যিদ সুদরূ আেমিরকা, জাপান, ইংলয্া� বা দিুনয়ার অনয্ানয্ �ােনর 
সংবাদ মহূেতর্ র মেধয্ সং�হ কের উহার �ান লাভ করেত পাির, তা হেল মহান আ�াহ তাআ’লার 
তাজা�ী যার কলেবর উপর েরিডও রেপ িবরাজমান িতিন িক উহার (তাজা�ীর) সাহােযয্ দিুনয়ার 
�ান অজর্ ন করেত পােরন না। অবশয্ই পােরন। ৈব�ািনক প�িত িক মহান আ�াহ তাআ’লার 
তাজা�ী হেত অিধক শি�শালী ? কখেনা না। যিদও ৈব�ািনক �ি�য়ায় েয �ান হািসল হয় তাও 
মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত �ানই বেট। িক� উহা �তয্� �ান নেহ আর মহান আ�াহ 
তাআ’লার তাজা�ীর সাহােযয্ েয �ান অজর্ ন হয় উহা হল �তয্� �ান। কােজই ঈমানদার বয্াি� 
মাে�ই বঝুেত পােরন েয, ৈব�ািনক �ি�য়ায় অিজর্ ত �ান মহান আ�াহ তাআ’লার তাজা�ীর 
সাহােযয্ �া� �ােনর েচেয় শি�শালী নেহ। তাই, মহান আ�াহ তাআ’লার তাজা�ীর সাহােযয্ অিজর্ ত 
শি�র মাধয্েম মসুিলম বা�া সারা িব� জগেতর সব িকছুই অবেলাকন করেত, শনেত ও েদখেত 
পান। এমনিক মহূেতর্ র মেধয্ পৃিথবীর এক জায়গা হেত অনয্� �মন করেত স�ম হন। উপেরা� 
আেলাচনা �ারা এটাই �� হেয় উেঠেছ েয, একজন সাধারন মসুিলম মানষু সিঠকভােব ফরজ-
নফল ইবাদত আদায় করার মাধয্েম মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত অেনক উ��র লাভ করেত 
স�ম ।                                                                                                               
উপেরা� গণস�ন উ��র অজর্ ন করেলই একজন  মসুিলম মানুষেক �কৃতপে� ও ব�েব  َىُّ لِ و  ِ َّ�  
(ওয়ািলউ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা হয় । তা হেল,সারা িব� জগেতর সবর্ে�� রাসুল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা ও েকািট েকািট মানেুষর, েফের�ার , েকািট েকািট িজেনর িযিন 
েনতা এবং িযিন মহান আ�াহ তাআ’লার সম� আসমা(নাম) ও িসফােতর(গনাবলী) তাজা�ীর 
আধার তার পে� িক িবে�র �িতিট ব�র দশর্ন ও �বন স�ব নয় িক ? অবশয্ই স�ব। 
মহুা�দী উ�েতর মেধয্ যারা িনেজেদর পােপর কারেণ শি�র এই উ��ের েপৗঁেছন নাই অথবা যারা 
মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ তথা  َةثَ َال ثَّ لا نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     "  
তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈন ও তােব’- 
তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , �ণীত 
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(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

352 

ফতওয়া,িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরাধী  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামােকরামগেণর  রায়-মতামত , মতামত, িস�া� ও মতবােদর হবহ 
অনসূারী এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত 
একমা� একিট েবেহ�ী দল  " اَعةُ مَ جَ لْ ا " (আল-আল-জামাআ’ত) তথা     ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)দলিটর পিরবেতর্ ""نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদলব� সবর্িনকৃ� সাধারণ 
মসুিলম  ও সবর্িনকৃ� আিলম মসুিলমগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামার এত উ� মযর্াদা বঝুেত অ�ম। কারণ, তারা হয়ত আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার িনে� বিণর্ত  বাণীখানাঃ- -----------------
(১)  امنَّ إِ فَ  ةِ الَ صَّ لا يْ فِ  نَ اكَ  اذَ إِ  نَ مِ ُمؤْ لْ ا نَّ إِ  " مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  بِيُّ نَّ لا لَ اقَ :  لَ اقَ  كٍ لِ امَ  نْ بِ  ٍس نَ أَ  َعنْ  

                                                                                                                        -- " ھُ َربَّ  يْ جَ انَیُ 
অথর্ঃ-(“ মিুমন যখন নামােজ থােক তখন েস তার রব বা �ভূর সােথ একাে� কথা বেল ” 
বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪১৩) িব�াসই কেরন না অথবা নামােজর মেধয্ তােদর রব বা 
�ভূর সােথ একাে� কথা হয় না। নামােজ যিদ তােদর রব বা �ভূর সােথ একাে� কথা হেতা তা 
হেল তারা  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর এই উ��রিট অিত সহেজই বেুঝ 
েফলেতন । কারণ, তখন েতা তারা িনেজরাই এই উ��েরর মসুিলম মানুষ বা বা�া। আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার সাহাবােকরাম (রািদআ�াহ আনহম) এবং 
সাহাবােদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগণ তথা"  ةَالثَ 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 ,�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী এবং 
মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল " ةُ اعَ مَ جَ الْ  " (আল-জামাআ’ত)দল  তথা  َوَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ 

 দলব� সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম(আহলু��ুাত ওআল জামাআত)  َعةِ َماْلجَ ا
মসুিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার এ  বাণীখানা-                                                                                            
(১)-  ماإِنَّ فَ  ةِ الَ صَّ ال يْ فِ  نَ اكَ  اذَ إِ  نَ مِ ؤْ مُ لْ ا نَّ إِ  " مَ لَّ سَ وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يُّ بِ نَّ لا لَ اقَ  : لَ اقَ  كٍ الِ مَ  نْ بِ  ٍس نَأَ  َعنْ 

                                                     -- " ھُ َربَّ  يْ جَ نَایُ 
অথর্ঃ-((“মিুমন যখন নামােজ থােক তখন েস তার রব বা �ভূর সােথ একাে� কথা বেল ” 
বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪১৩)) িব�াস কেরেছন িবধায় তাঁরা তাঁেদর নামােজ িম’রাজ 
অবেলাকন কেরেছন এবং মসুিলম বা�ার এই উ��রিটও িব�াস কেরেছন ।( আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার এ বাণীখানা েক সফুী েকরামগণ   ُأَ لصَّ لَ وةُ  مِ عْ رَ اج
 বাকয্ িদেয় উপমা িদেয় বঝুাইয়ােছন ।আবার (”অথর্ঃ-”নামাজ হে� মিুমনেদর িম’রাজ) ”الْ مُ ؤْ ِمنِ یْ نَ "
েকহ এ বাকয্িটেক হািদস শরীফও বেলেছন ।যা েহাক, এ বাকয্িটেক উপমা িহেসেব গণয্ কির অথবা 
হািদস শরীফ িহেসেব ধের েনই তা হেলও এ বাকয্িট আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামার উপেরা�  বাণীখানারই বয্খয্ার মতই বলা চেল ।হািদস শরীফ খানা এই 
(১) عَ نْ  أَ نَ ٍس  بِنْ  مَ الِ كٍ  قَالَ  : قَ الَ  النَّ بِ يُّ  صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ یْ ھِ  وَ سَ لَّ مَ  " إِ نَّ  الْ مُ ؤْ ِمنَ  إِ ذَ ا كَ انَ  فِيْ  الصَّ الَ ةِ  فَ إِ نَّ ما " 
 অথর্ঃ-(“ মিুমন যখন নামােজ থােক তখন েস তার রব বা �ভূর সােথ একাে� কথাیُ نَاجَ يْ  رَ بَّ ھُ  " 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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বেল, বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪১৩ ” ।)                                                                                                        
েযমন- হযরত আলী কাররামা�াহ ওয়াজহাহ যেু� িগেয় পােয় তীর ঢুেক েগেল বয্থার কারেণ তা 
েবর করেত না পারায়-মতামত নামােজ দাঁড়ােল পের েলােকরা তা েটেন পা েথেক েবর কের 
েফেলন। িক� হযরত আলী কাররামা�াহ ওয়াজহাহ তা বুঝেতই পােরন িন বা তা েটরই পান িন 
বা অনভূব করেতই পােরন িন। এ িছল আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামার সাহাবীগেণর নামােজর অব�া। কারণ, নামােজ তাঁেদর িম’রােজর মত অব�া হেতা । 
আর এই উ��ের েপৗছেল মসুিলম বা�া দরূ েথেক শনেত পােরন, েদখেত পােরন এবং মহূেতর্ র 
মেধয্ েয েকান �ােন উপি�ত থাকেত পােরন। তখনই এই উ��েরর মসুিলম বা�ােক হািজর-
নািজর িহেসেব অিভিহত করা হয়। িঠক এই স�ূ �রিটর িদেক দিৃ�পাত কেরই আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামােক হািজর-নািজর িহেসেব অিভিহত করা হয়। 
এই উ��েরর মুসিলম বা�ােকই  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা হয়। 
মহান আ�াহ তাআ’লার এই  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর সােথ েকহ 
শ�তা করেল আ�াহ তাআ’লা উ� শ�র সােথ য�ু েঘাষণা কেরন। েযমন অ� অধয্ােয় বিণর্ত 
হািদেস কুদসীর �থম অংেশ বুখারী শরীেফ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন-  
" َ  نَّ اِ  بِ رْ حَ الْ بِ  ھُ تُ ذَنْ أَ  دْ قَ فَ  ای� لِ وَ  ىْ لِ  دَ اعَ  نْ مَ : لَ اقَ  �َّ " (অথর্ঃ-”িন�য়ই আ�াহ বেলন : েয আমার ব�ুর 
সােথ শ�তা করল আিম(আ�াহ) তার সােথ য�ু েঘাষণা করলাম”, বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৬৫০২)। অতএব, এই উ��েরর মসুিলম (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর সােথ 
েয েকান অব�ােতই আদব তথা িশ�াচার বিহভূর্ ত েকান আচরণ ও কথা বলেলই শ�তা বেল গণয্ 
হেব। এমন শ�তাকারীর সােথই আ�াহ তাআ’লা য�ু েঘাষণা কেরন । আমােদরেক এ িবষেয় 
অিধক সতকর্  হেত হেব।উপেরা� আেলাচনা েথেক এ কথািট ভালভােবই বঝুেত েপেরেছন েয, "  مُ لْ عِ 

بِ یْ غَلْ ا  " (ইলমুল গাইিব) তথা ”অদশৃয্ �ান’’ ও  ِةِ دَ  اھَ شَّ لا مُ لْ ع  (ইলমশু শাহাদািত) তথা ”দশৃয্ 
�ান” িক এবং েকান উ��েরর মসুিলম মানেুষর জনয্ এটা অজর্ ন হয় বা হয় না। মহান আ�াহ 
তাআ’লা সকলেক এই স�ূন �রিট স�েকর্  সিঠক �ান অজর্ ন করার তাওিফক িদন ।     

 

 

 

 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(৩ নং) মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়ঃ                                                                            
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান 
সৃি�র সিঠক তথয্ স�েকর্  অ� থাকাঃ 

সচূনাঃ  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি� 
স�েকর্  জানার পেূবর্ মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তার পিরচয় এবং 
তাঁর িচর�ন  গণাবলী স�েকর্  ��,�� ও সময্ক ধারণা থাকা এবং উ�ত পযর্ােয়র �ান রাখা 
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, �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 একমা� একিট েবেহ�ী দল " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "    
(আল-আল-জামাআ’ত)  তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলু��ুাত ওআল জামাআত)দলব� 
সেবর্াৎকৃ� একজন সাধারণ মুসিলম ও িবেশষ কের একজন সেবর্াৎকৃ� আিলম বা �াণী মানেুষর 
একা� অপিরহাযর্ ও ফরজ বা অবশয্ কতর্ বয্। এরপ �ােনর ফেল ��ার �িত সৃি�র গভীর অনূরাগ, 
ে�ম-ভালবাসার উে�ক হয়। কারণ, েকান িবষেয় পূণর্ �ান অজর্ ন করার অথর্ হল উ� িবষেয় 
উত্তম ধারণার উৎপিত্ত হওয়া এবং উ� িবষয় �ীকার কের েমেন েনওয়া আর েকান িবষেয় অপণূর্ 
�ান বা �িট পণূর্ �ান লাভ করার অথর্ হল উ� িবষেয় ম� ধারণার উৎপিত্ত হওয়া এবং উ� 
িবষয় অ�ীকার কের �তয্াখান করা। এরপ অব�ার িশকার হওয়া একজন মুসিলম মানুেষর জনয্ 
খবুই অকলয্াণকর এবং মহা �িতর কারণ।েয েকান মসুিলম মানষু িবেশষ কের "  ةثَ َال لثَّ ا  رُ یْ خَ  

نوْ رُ قُ الْ   "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ 
আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর  
�দত্ত রায়-মতামত , �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ 
সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "(আল- জামাআ’ত) তথা  

 নামধারী দলব� সেবর্াৎকৃ� একজন আিলম বা( আহলু��ুাত ওআল জামাআত) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
�াণী মানষু মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তার পিরচয় এবং তাঁর 
িচর�ন  গণাবলী স�েকর্  ��,�� ও সময্ক ধারণা অজর্ ন করেত এবং উ�ত পযর্ােয়র �ান 
রাখেত স�ম হেল মহান আ�াহ তাআ’লার সৃি�জগেতর �থম এবং সবর্ে�� মহান সৃি� আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� স�ার সৃি� ত�িট 
তার সহেজ েবাধগময্ হেব অনয্থায় েবাধগময্  হেব না। েস জেনয্ই আিম এখােন সবর্�থম মহান 
সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তার পিরচয় এবং তাঁর িচর�ন  গণাবলী 
স�েকর্  িব�ািরত তেব সংি�� ভােব আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা। 

 

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার পিরচয়ঃ 

�থেমই বা�ব কথা হে� এ েয, মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা 
স�েকর্  তাঁর েকান মাখলুকই অবগত নেহন। এমনিক তাঁর সবর্ে�� সৃি� মানষু জািতও তাঁর িনজ� 
পিব� জাত তথা পিব� সত্তা স�েকর্  অবগত নেহন এবং অবগত হেত পারেব না বরং অবগত 
হেত অ�ম ও অপরাগ। অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা 
স�েকর্  েয েকান নােমর ধারণা বা ক�না মানব হৃদেয়, অ�ের েভেস উেঠ তাই মহান সৃি�কতর্ া 
আ�াহ তাআ’লার িনজ�  পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ। িতিন (মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ 
তাআ’লা) হে�ন মানব-দানব-েফেরশতা এমনিক সম� মাখলকুােতর ধারণা বিহভূর্ ত , 
অজানা,অেবাধগময্ এক পিব� জাত তথা পিব� সত্তা। 

েযমন- সরুা ইখলােসর (সরুা কুল হআ�হ) শােন নজেুল (অবতেনর উপলে�য্) বণর্না আেছ েয,  

ُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ ألنَّ  ىلَ أِ  دِ وْ یَھُ ألْ  نَ مِ  سٌ نَا ءَ اجَ : لُ اتِ قَ مُ وَ  اكُ خَّ ضَ لَّ أ و ةُ دَ اتَ قَ  لَ  اقَ   كَ بَّ رَ  اتَ لَ  فْ ِص : ْوالُ اقَ فَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  أ�َّ
َ أ نَّ اِ فَ  ِ  نْ مِ وَ  وَ ھُ  ّيٍ شَ  ّيِ أَ  نْ مِ  ابِْرنَخْ افَ  ةِ رَ وْ نَّ لأ ىفِ  ھُ تَ عْ نَ لَ زَ نْ أَ  �َّ ةٍ ضَّ فِ  مْ أَ  ٍس احَ نُ  مْ أَ  وَ ھُ  َھبٍ ذَ  أَ  وَ ھُ  ٍس نْ جِ  أَّي  

অথর্ঃ- কাতাদা, দাহ্হাক এবং মকুািতল (রািআ�াহ আনহম) েথেক বিণর্ত আেছ- ইয়াহিদেদর প� 
হেত িকছু েলাক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলল, আপিন আপনার �ভূর 
বণর্না িদন, েকননা িন�য়ই আ�াহ তওরােত তাঁর গণাবলীর বণর্না িদেয়েছন। অতএব, আপিন 
আমােদরেক জািনেয় িদন িতিন(আ�াহ) িক ব�র, িক িজিনেসর, িতিন িক �েনর্র না রপার ---? 
তখন মহান আ�াহ তাআ’লা সুরা ইখলাস (সরুা কুল হআ�হ) নািযল কেরন।                                                                                                                                         
মহান আ�াহ তাআ’লা উপের বিণর্ত  সুরা ইখলােস (সরুা কুল হআ�হ) তাঁর �রপ বণর্না না 
কের শধ ুতাঁর গণাবলী বণর্না কের  িদেলন িক� তাঁর িনজ�  পিব� জাত তথা পিব� সত্তা 
স�েকর্  িকছুই বণর্না কেরন িন।  িনে� অপর আর একিট হািদস শরীফ উে�খ করা হল। 

ُ أ ىَ ِض رَ  رَ یْ رَ ھُ  ىبِ أ َعنْ  ُ  لُ وْ سُ رَ  رَّ مَ  : لَ قَا ْنھُ عَ  الَىعَ تَ  �َّ ُ أ ىلَّ صَ   �َّ  مْ ھُ  وَ  ٍس  انَأُ  ىلَ عَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  �َّ
 ِلق َخالْ أ فِى ازْ رُ كَّ فَ تَ  الَ  وَ  قِ لْ خَ لْ ا ىفِ  اوْ رُ كَّ فَ تَ  لَ اقَ فَ  قُ لِ  اخَ لْ أ ىفِ  رُ كَّ فَ تَ نَ اوْ لُ اقَ  نَ وْ رُ كَّ فَ تَ تَ  مْ ْنتُ أَ  ْیمَ فِ  مْ ھُ لَ  لَ اقَ فَ  نَ وْ رُ كَّ فَ تَ یَ 

ةُ رَ كْ فِ لْ ا ِیھِ  طُ یْ حِ تُ  الَ  ھُ نَّ  اِ فَ   .                                                        
অথর্ঃ- হযরত আব ু হরায়-মতামতরা রািদআ�াহ হেত বিণর্ত আেছ িতিন বেলন, রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা একিদন এমন কতগেলা মানুেষর সামেন িদেয় েযেত িছেলন যারা 
ধয্ান ম�। তােদর িতিন বলেলন, েতামরা িক িবষেয় িচ�া-ভাবনা করছ ? তারা বলল, আমরা 
সৃি�কতর্ া স�েকর্  িচ�া-ভাবনা করিছ। িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তােদরেক 
বলেলন, েতামরা ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুল (সিৃ�জগত) স�েকর্  িচ�া-ভাবনা কর আর قُ لِ اخَ لْ أ ـ  তথা 
সৃি�কতর্ া স�েকর্  েকান িচ�া-ভাবনা কেরা না। কারন, িচ�া-ভাবনা তাঁেক আয়� করেত পারেব 
না, سئارعَ لْ أَ    (আল-আরাইস)। 

উপেরা� হািদস শরীফ �েয়র পিব� বাণীর আেলােক এই িস�াে� উপনীত হওয়া েগল েয, মহান 
আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা স�েকর্  িচ�া-ভাবনা িনিষ� এবং এ রকম 
িচ�া-ভাবনার �েয়াজনও েনই। কারণ, িচ�া-ভাবনা কের মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ�  পিব� 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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জাত তথা পিব� সত্তার �^রপ উৎঘাটন করা অস�ব।  েযেহতু মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� 
পিব� জাত তথা পিব� সত্তা স�েকর্  িচ�া-ভাবনার েকান অবকাশ েনই েসেহতু আিম এখন তাঁর 
িচর�ন গণাবলী স�েকর্  আেলাচনা করব।                                       
মহান আ�াহ তাআ’লার অেনক গণবাচক নাম রেয়েছ। েযমন-  (লাওয়ািমউ�াজিম)   مِ جْ نَّ ال عُ امِ وَ لّ  
িকতােব উে�খ আেছ েয, মহান আ�াহ তাআ’লার এক হাজার নাম আেছ যা আ�াহ  তাআ’লা 
ছাড়া েকহ জােন না। আরও এক হাজার নাম আেছ যা েফেরশতাগণ জােনন। আরও এক হাজার 
নাম আেছ যা মুসলমানেদর জবােন �চিলত আেছ। ত�েধয্ িতন শত নাম জবরু শরীেফ, িতনশত 
নাম তওরােত শরীেফ, িতনশত নাম ইনিজল শরীেফ এবং একশত নাম পিব� েকারআন শরীেফর 
মেধয্ রেয়েছ। এর মেধয্ িনরান�ইিট নাম মানেুষর মেধয্ �কাশ আ েযমন বখুারী শরীেফর ৪৩১০ 
নং হিদস শরীফ এবং মসুিলম শরীেফর ২৬৭৭ নং হািদস শরীেফ হযরত আবু হরায়-মতামতরা 
রািদ আ�াহ তাআ’লা আনহ েথেক বিণর্ত আেছ :---------------------------   
" ُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ لنَّ ا نِ عَ  ةَ رَ یْ رَ ھُ  يأَبِ  نْ عَ  ِ  :  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  أ�َّ َ مِ  امً سْ إِ  نَ وْ عُ سْ تِ وَ  عَةُ تِسْ  ِ�َّ  دٌ حَ أَ  اھَ ظُ ْحفَ یَ  الَ  ادً حِ اوَ  الَّ أِ  ةٌ أ

ملِ سْ مُ ( ةَ نَّ جَ الْ  لَ خَ دَ  اھَ اصَ حْ أَ  نْ مَ /  ةَ نَّ جَ لْ ا لَ خَ دَ  الَّ إِ   )  (অথর্ ◌ঃ- নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার হেত হযরত হযরত আবু হরায়-মতামতরা রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ বেলন : আ�াহর 
িনরা ন�ইিট নাম রেয়েছ। েযই উহা মুখ� করেব েসই েবেহে� �েবশ করেব)। একিট নাম েগাপন 
আেছ যােক ইসম ুজাত বেল।                                                                                                    
তাছাড়া,পিব� েকারআেন উি�িখত  এক শত নােমর মেধয্ একিট নাম মহান আ�াহ তাআলার 
জািত নাম। আর উহা হে� “আ�াহ” । অবিশ� নামগেলা হে� তাঁর গণগত নাম। এই গণগত 
নামগেলা হে� মহান আ�াহ তাআ’লার গণাবলী। েকান েকান হািদস শরীেফ মহান আ�াহ 
তাআ’লার চার হাজার গণবাচক নাম রেয়েছ বেল বণর্না আেছ । যিদও মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ 
তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তা সম� মাখলুকােতর ধারণা বিহভূর্ ত ,অজানা,অেবাধগময্ এক 
িবষয় িক� মহান আ�াহ তাআ’লার গণাবলী হে� মাখলকুােতর তথা সৃি�কুেলর ধারণার 
আয়�ভূ� ,জানা, েবাধগময্ িবষয় । এ সম� পিব� গণাবলীর মাধয্েমই মহান আ�াহ তাআ’লার 
বা�াগন তাঁর পিরচয় লােভ স�ম হেত পাের। েস জেনয্ই আিম এখােন মহান আ�াহ তাআ’লার 
গণাবলী স�েকর্  আেলাচনা করব। মহান আ�াহ তাআ’লার গণগত নাম দভুােগ িবভ�।                                                                                         
১. ইিতবাচক িচর�ন গণাবলীর গণগত নাম বা �কৃত গণবাচক নাম।                                                                                   
২. েনিতবাচক িচর�ন গণাবলীর গণগত নাম। 

মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক িচর�ন গণাবলীর িব�ািরত বণর্নাঃ 

আিম এখন মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক িচর�ন গণাবলী  ( ُأَ لّصِ فَ ةُ اْإلِ یْ جَ ابِ یَّ ة) স�েকর্   
আেলাচনা করব ইনশাআ’�াহ তাআ’লা।                                     
ইিতবাচক গণাবলী ( ( ةیَّ بِ اجَ یْ ْإلِ اةُ فَ ّصِ لأَ    : মহান আ�াহ তাআলার েয সম� গণাবলী তাঁর িনজ�  
পিব� জাত তথা পিব� সত্তার অপিরহাযর্ অিবে�দয্ অংশ িহেসেব তাঁরই িনজ� সত্তার সােথ 
সাবর্�িণক িবদয্মান থােক িক� েকান অব�ােতই তাঁর িনজ�  পিব� জাত তথা পিব� সত্তা েথেক 
অিবদয্মান বা অনপুি�ত থােক না ঐ সম� গণাবলীেক ইিতবাচক গণাবলী  ( ةُ یَّ بِ اجَ یْ اْإلِ ةُ فَ أَلّصِ  )     
বেল।                                                                                                                                                  
মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণগত নাম ০৮ িট (আট িট) । েযমন- (১)  ةٌ ایَ حَ  ـ হায়াত 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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বা জীবন (২)  مٌ لْ عِ  ـ   ইলম বা �ান (৩)  مٌ َال كَ  ـ   কালাম বা কথন (৪) ةٌ ْدرَ قُ  ـ   কুদরাত 
বা �মতা    (৫) ةٌ دَ ارَ أِ  ـ  ইরাদা বা ই�া (৬)  عٌ َسمْ  ـ   সামউ’ন বা �বন (৭) رٌ صْ بَ  ـ  
বাসরন বা দশর্ ন ( ৮)  نٌ یْ وِ كْ تَ  ـ তাকভীন বা সৃজন। এ সকল গণগত নামগেলা  হে� মহান 
আ�াহ তাআ’লার �কৃত তথা ইিতবাচক গণাবলী।                                                                                                            
উপেরা� গণগত নামগেলার মেধয্ ةٌ اَحیَ  ـ হায়াত বা জীবন নামক গণিট অনয্ানয্ ইিতবাচক গণাবলীর 
সমি�র সম�য়কারী। মহান আ�াহ তাআ’লার উপেরা� গণাবলীর  েয েকান একিটর সামিয়ক বা 
�িণেকর অিবদয্মানতা বা অনুপি�িত মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার 
�িট বেল গণয্ হেব। অথচ এটা মহান আ�াহ তাআ’লার েবলায় অস�ব। কারণ, এরপ েয েকান 
সামানয্ �িট েথেক মহান আ�াহ তাআ’লা ম�ু ও পিব�। তাই, এসম� গণাবলী মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার সােথ সবর্দাই অিবি�� অব�ায় িবদয্মান থােক 
এবং উপেরা� গণাবলী হে� তাঁর অপিরহাযর্ অিবে�দয্ অংশ। । এই জনয্ ইিতবাচক গণাবলী 
( ةُ یَّ ابِ جَ یْ ْإلِ افَةُ ّصِ لأَ  ) েক  تِ اذَّ لا اتُ فَ ِص  ـ িসফাতু�াত তথা সত্তার গন বেল।                                                                                                                                     
এমিনভােব মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণগত নােমর সদশৃ মানেুষরও ০৮িট (আটিট) 
ইিতবাচক গণাবলী  ( ةُ یَّ ابِ جَ یْ اْإلِ ةُ فَ لّصِ أَ  ) রেয়েছ। েযমন- (১)  ةٌ ایَ حَ  ـ হায়াত বা জীবন (২) مٌ ِعلْ  ـ    
ইলম বা �ান (৩) مٌ َكَال  ـ   কালাম বা কথন (৪) ةٌ رَ دْ قُ  ـ   কুদরাত বা �মতা (৫) ةٌ دَ ارَ أِ  ـ  
ইরাদা বা ই�া (৬) عٌ مْ سَ  ـ   সামউ’ন বা �বন শি� (৭) رٌ صْ بَ  ـ   বাসরন বা দশর্ন শি� 
( ৮)  نٌ یْ وِ كْ تَ  ـ তাকভীন বা সৃজন।  এই সকল গণগত নামগেলা  হে� মানেুষর বা �ানীস�ক�য় 

قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ  তথা সৃি�কুেলর �কৃত গণাবলী।                                                                                                                                  
উপেরা� গণগত নামগেলার মেধয্ ةٌ ایَ حَ  ـ হায়াত বা জীবন নামক গণিট হে� মানেুষর বা 
�ানীস�ক�য়  ْـ   قُ وْ لُ خْ مَ أل তথা সৃি�কুেলর অনয্ানয্ ইিতবাচক গণাবলীর সমি�র সম�য়কারী।   

উপেরাি�িখত মানেুষর গণাবলীর েকান একিট যিদ উ� মানুষিটর িনজ�  জাত তথা সত্তার সােথ 
না থােক তা হেল এটা হেব উ� মানষুিটর মহা �িট িহেসেব গণয্ হেব । উদাহরণ �রপ যিদ 
উ� মানষিটর ةٌ ایَ حَ  ـ হায়াত বা জীবন না থােক তা হেল তােক মৃত বলা হেব, مٌ لْ عِ  ـ  ইলম বা 
�ান না থাকেল তােক মখূর্ বলা হেব, مٌ َال كَ  ـ   কালাম বা কথা বলার শি� না থাকেল তােক মকু 
বা েবাবা বলা হেব,  َعٌ مْ س   সামউ’ন বা �বন শি� না থাকেল তােক বিধর বলা হেব, رٌ صْ بَ  ـ  
বাসরন বা দশর্ন শি� না থাকেল তােক অ� বলা হেব, ةٌ رَ دْ قُ  ـ  কুদরাত বা শািররীক শি� না 
থাকেল েকান িকছু ধরার জনয্ হাত বয্ববহার করেত এবং েকাথাও যাতায়াত করার জনয্ পা 
বয্বহার করেত অ�ম বা অপরাগ হেয় যােব। অতএব, উ� গণাবলীর অিবদয্মানতা বা অনপুি�িত 
উ� মানুষিটর মহা �িট বেল গণয্ হেব। তাই, উপেরা� গণাবলী উ� মানষুিটর অপিরহাযর্ 
অিবে�দয্ অংশ । উ� গণাবলী হেত একিট মানুষ েকান অব�ায়ই িবি�� থাকেত পাের না। 
উপেরা� গণাবলী হেত একিট মানুষ তার অিত িনকটতম-ি�য়জনেক জনেক দানও করেত পারেব 
না। এটা তার পে� অস�ব।এমতাব�ায় যিদ একিট মানষু উপেরা� ইিতবাচক গণাবলীর 
( ةُ یَّ بِ اجَ یْ ْإلِ اةُ فَ لّصِ أَ  ) েকান একিট গণ কাউেক দান কের তা হেল েস তার অি�� হািরেয় িবকলা� হেয় 
মলূয্হীন হেয় পড়েব। তেব, মানেুষর ইিতবাচক গণাবলীর মেধয্ “ نٌ یْ ْكوِ تَ  ـ  “ তাকভীন বা সৃজন ” 
নামক গণিটর �ারা মানষু গভীরভােব িচ�া-ভাবনা কের তার িনজ ই�ানযূায়ী নতুন িকছু উ�াবন 
কের থােকন িক� নতুন িকছু সৃি� করেত পাের না। “ نٌ یْ وِ كْ تَ  ـ  “ তাকভীন বা সৃজন ” নামক 
গণিটর অনপুি�িতেত মানষু নতুন িকছু উ�াবন করেত অ�ম হেয় যােব। িক� মানেুষর ইিতবাচক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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গণাবলীর মেধয্  “ ْینٌ وِ كْ تَ  ـ তাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিট এবং মহান আ�াহ তাআ’লার 
ইিতবাচক গণাবলীর মেধয্  “ نٌ یْ وِ كْ تَ  ـ তাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিটর মােঝ নােম সাদশৃয্ 
আেছ। উভেয়র গণাবলী মলূত এক নেহ। তেব মহান আ�াহ তাআ’লার গণাবলী হে� قُ لِ اخَ لْ أ ـ   
তথা সৃি�কতর্ া িহেসেব আর মানুেষর গণাবলী হল ـ قُ وْ لُ خْ ْلمَ أ তথা সৃি�কুল িহেসেব।                                                                                                             
মহান আ�াহ তাআ’লার  গণাবলী হে�  َقِ الَ طْ اْالِ  ىلَ عَ  تٌ اِصف  তথা িনরংকুশ িচর�ন গণাবলী আর 
মাখলকু িবেশষ কের মানেুষর উ� গণাবলী হে� رِ ایَ تِ خْ اْالِ  ىلَ عَ  تٌ افَ ِص   তথা দানকৃত বা সৃ� গণাবলী।  
                                                                                                                                       
মহান আ�াহ তাআ’লা ও মানুেষর মেধয্ কমর্-�মতার পাথর্কয্ হে� সীমাহীন ক�নাতীত । মানুষ 
তার مٌ لْ عِ  ـ   ইলম বা �ান নামক গণিট  বা�বায়ন করেত চাইেল তােক তার মি�� বয্বহার 
করেত হয় । এমিনভােব মানুষ তার َالمٌ كَ  ـ  কালাম বা কথা বলার শি� নামক গণিট  
বা�বায়েনর জনয্ মখু ও িজহবা বয্বহার করেত হয়,  َعٌ مْ س  সামউ’ন বা �বন শি� নামক গণিট  
বা�বায়েনর জনয্ কান বয্বহার করেত হয়, رٌ صْ بَ  ـ  বাসরন বা দশর্ন শি� নামক গণিট  
বা�বায়েনর জনয্ েচাখ বয্বহার করেত হয়, এবং কুদরাত বা �মতা নামক গণিট �েয়াগ কের 
েকান িকছু ধরার জনয্ হাত , চলােফরা বা েকাথাও যাতায়ােতর জনয্ পা  বয্বহার করেত হয় 
িক� মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর  উপেরাি�িখত ইিতবাচক গণাবলীর (( ةُ یَّ بِ اجَ یْ ْإلِ اةُ فَ لّصِ أَ   েয েকানিট 
�দশর্ন করেত চাইেল তাঁর উপায়-উপকরেণর আ�য় িনেত হয়না বরং তাঁর জােতর তথা সত্তার 
সবর্াংশ িদেয়ই কথা বলেত পােরন, �বন করেত পােরন, দশর্ন করেত পােরন, ধরেত পােরন 
ইতয্ািদ। আপিন হয়ত বলেবন েয, মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর জােতর তথা সত্তার সবর্াংশ িদেয়ই 
কথা বলেত পােরন, �বন করেত পােরন, দশর্ন করেত পােরন, ধরেত পােরন এটা তাঁর পে� িক 
কের স�ব ?                                                                                                           
বতর্ মান িব�ােনর নব আিব�ৃত য�পািত ও ব�রািজর অিভনব শি� ও �মতার বয্বহােরর িদেক 
ল�য্ করেল এর উত্তর েদওয়া অতয্� সহজ ও স�ব। েযমন- েমাবাইল েফান ও কয্ােমরা বয্বহার 
কের দরূবত� �ােনর কথা-বাতর্ া, আওয়াজ ও ছিব ধারন করা যায়। এই কাজিট স�� করার 
জনয্ কান ও েচাখ দরকার হয়না । বরং িডভাইসিটর সবর্াং� িদেয়ই কাজিট স�ব হয়। বতর্ মােনর 
চু�ক নােম একিট পদাথর্ জাতীয় ব� িদেয় অনয্ একিট ব� ধরেত  চু�েকর হাত বয্বহার করেত 
হয় না। বরং এর িভতরকার অ�ির্নর্িহত আকষর্ণ শি�র মাধয্েমই অনয্ েকান িকছু ধরার কাজিট 
স�� হেয় যায়। এমিনভােব িবমান ও িবমােনর মত অনয্ানয্ িব�ােনর নব আিব�ৃত য�পািত ও 
ব�রািজর দরূবত� �ােন গমনা-গমেনর বা যাতায়ােতর জনয্ পা বয্বহার করার �েয়াজন হয় না। 
বরং এর িভতরকার অ�িনর্িহত চলৎ শি� বা চািলকা শি�র বয্বহার �ারাই উ� যাতায়ােতর মত 
সব কাজ স�� করা স�ব হেয় যায়। এমিনভােব িরেমাট কে�াল তথা দরূ িনয়�েনর মাধয্েমও 
অেনক িনকট-দেূরর ব�েক হাত-পা ছাড়াই িনয়�ন করা যায়। েযমন িনকেটর ব�◌ুর মেধয্ িটিভ, 
কমিপউটার ইতয্ািদ আর দরূবত� ব�র মেধয্ িমসাইল বা ে�পনা�, েবামা ইতয্ািদ আধিুনক ব� ও 
য�পািত শধ ুমা� একটু েছাট িডভাইেসর মাধয্েম হাত-পা ছাড়াই দরূ েথেক িনয়�ন করা যায় 
।এই সবই ـ قُ ْخلُوْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুল স�ক�য় ইিতবাচক গণাবলীর ( ةُ یَّ بِ اجَ یْ اْإلِ ةُ فَ ّصِ لأَ  ) অ�ভূর্ ةٌ رَ دْ قُ  ـ  �   
কুদরাত বা �মতা নামক গ◌ুণিটর বয্বহােরর মাধয্েমই স�� হেয় যায়। এরেপ আমরা িচ�া-
ভাবনা কের মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ�  পিব� জাত তথা সত্তার �রপ বা সত্তার গণাবলী 
স�েকর্  িকছুটা উপলি�  করেত পাির ও ধারণা েপেত পাির। আিম আপনােদরেক মহান আ�াহ 
তাআ’লার  িনজ� পিব� জাত তথা সত্তার �রপ বা সত্তার গণাবলী স�েকর্  িকছুটা  ধারণা িদেত 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

359 

েচ�া কেরিছ মা�। মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন।                                                                                        
মানষু তার “ نٌ یْ وِ كْ تَ  ـ তাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিট �ারা েকান কাজ স�� করেত চাইেল 
তার  উপায়-উপকরেণর �েয়াজন হয় আর মহান আ�াহ তাআ’লার তাঁর “ نٌ یْ وِ كْ تَ  ـ   তাকভীন বা 
সৃজন ” নামক গণিট �ারা েকান কাজ স�� করেত চাইেল তাঁর উপায়-উপকরেণর আ�য় িনেত 
হয়না বরং " نُ وْ كُ یَ فَ  نْ كُ  " বলেলই কাজিট  হেয় যায়। এই ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুল (সৃি�জগত) হে� 
মহান আ�াহ তাঅ’লার ইিতবাচক গণাবলীর ( ةُ یَّ ابِ جَ یْ اْإلِ ةُ فَ ّصِ لأَ  ) অ�ভূর্ � “ نٌ یْ وِ كْ تَ  ـ তাকভীন বা সৃজন ” 
নামক গণিটর �িতি�য়ার ফলাফল।                                                                                            
তেব, ইিতবাচক গণাবলীর মেধয্ “ نٌ ِویْ كْ تَ  ـ তাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিটর �ারা মহান আ�াহ 
তাআ’লা তাঁর িনজ ই�ানূযায়ী যা  চান তাই সৃজন কের থােকন। 

িঠক ত�পই, মহান আ�াহ তাআ’লা িতিন তাঁর ইিতবাচক গণাবলীর  ( ةُ یَّ ابِ جَ یْ ْإلِ اةُ فَ لّصِ أَ  ) েকানিটেকই 
তাঁর েকান ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুলেক এমনিক তাঁর েকান িনকটতম ি�য়জনেকও �দান করেত পােরন 
না। এটা তাঁর পে� অস�ব। এটা অতয্াবশয্কীয়ভােব জানা দরকার ও মেন রাখা �েয়াজন েয, 
“মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক িচর�ন গণাবলী হেত েকান িকছু সৃি� হয় না”।                                                                                                                     
িক� ইিতবাচক গণাবলীর  ( ةُ یَّ بِ اْیجَ ْإلِ اةُ فَ لّصِ أَ   সােথ স�িকর্ ত িবিভ� িকছু �কাশ হয়। এই �কািশত 
িবিভ� িবষয়াবলী �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার বিহঃ�কাশ 
ঘেট। এই রেপ ـ قُ وْ لُ َمخْ لْ أ তথা সৃি�কুল মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� 
সত্তার মহান� স�েকর্  িকছুটা অবগত হেত পাের।                                                             
উপের মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণাবলীর আেলাচনার আেলােক আমরা তাঁর পিব� জাত 
তথা পিব� সত্তা স�েকর্  যত সামানয্ ধারণা লাভ করলাম। আমরা মহান আ�াহ তাআ’লার  َقُ وْ لُ خْ أْلم 
ـ   তথা সৃি�কুল িহেসেব তাঁর িনজ�  পিব� জাত তথা পিব� সত্তা স�েকর্  �ান থাকা আমােদর 

কতর্ বয্। েস দিৃ� েকান েথেকই মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� স�া স�েকর্  
িকছুটা আেলাচনা কের িনলাম। মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণাবলী ( ةُ یَّ ابِ جَ یْ ْإلِ اةُ فَ ّصِ لأَ  ) স�েকর্  
অিতির� আেলাচনায় �বৃত্ত হওয়ার �ারা মানব মেন িবরপ �িতি�য়ার স�াবনা রেয়েছ িবধায় 
আিম এ িবষেয় দীঘর্ আেলাচনা েথেক িবরত রেয় েগলাম। 

মহান আ�াহ তাআ’লার েনিতবাচক িচর�ন গণাবলীর িব�ািরত বণর্নাঃ 

এখন আিম মহান আ�াহ তাআ’লার েনিতবাচক গণাবলী ( ةُ یَّ بِ لْ سَّ لاةُ فَ ّصِ أَل ) স�েকর্   আেলাচনা করব 
ইনশাআ’�াহ তাআ’লা। এই েনিতবাচক গণাবলী িবকােশর লে�ই মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর এ 
িবশাল জগত সৃি� কেরেছন। েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা হািদসেস কুদসীেত বেলন।--- 

َ فَ  اِفیٍّ خْ مَ  ازً نْ كَ  تُ نْ كُ  قِ لْ خَ الْ  تُ قْ لَ خَ فَ  فَ رَ أُعْ  أَنْ  تُ بْ ْحبَ أ .  অথর্ঃ -আিম গ� ভা�ার িছলাম। আিম িনজেক 
পিরিচত করেত চাইলাম, তাই জগত সৃি� করলাম।                                                                          
েনিতবাচক গণাবলী ( ةُ یَّ بِ لْ لسَّ اةُ فَ ّصِ لأَ  ) : মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক িচর�ন গণাবলীর অধয্ােয় 
বিণর্ত ০৮ িট ইিতবাচক গণাবলী ( ةُ یَّ بِ اجَ یْ اْإلِ ةُ فَ ّصِ لأَ  ) বয্তীত ি�য়াকেমর্র সােথ স�িকর্ ত মহান আ�াহ 
তাআ’লার অনয্ানয্ সকল গণাবলীেকই  েনিতবাচক গণাবলী ( فَ لأَ  ةُ یَّ بِ لْ لسَّ ةُاّصِ ) বেল। এই সম� গণাবলী 
ি�য়াকেমর্র সােথ স�কর্  থাকায় এ েনিতবাচক গণাবলী ( ةُ یَّ بِ لْ سَّ لاةُ فَ لّصِ أَ   েক  الِ عِ فْ ْألَ ا تُ افَ ِص  তথা 
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ি�য়াকেমর্র গন বেল।  َلِ اعِ فْ اْألَ  تُ اِصف  তথা ি�য়াকেমর্র গন বলার কারণ এই েয,  েয সম� 
গণাবলী মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাােত তথা অপিরহাযর্ পিব� সত্তায় সামিয়ক বা 
�িণেকর জনয্ অ�কািশত বা অ�দিশর্ত থাকেল তাঁর িনজ�  পিব� জাত তথা পিব� সত্তার �িতর 
বা �িটর কারণ হয়না েস সম� গণাবলীেক  لِ اعِ فْ اْألَ  تُ افَ ِص তথা ি�য়াকেমর্র গন বেল। এই 
েনিতবাচক গণাবলী  َةُ یَّ ْلبِ سَّ لاةُ فَ لّصِ أ  কমর্ সংগঠেনর জনয্ বা েকান উপল� সামেন উপি�ত হেয় পড়েল 
উ� গন �দশর্েনর �েয়াজন হয় অনয্থায় নেহ। েযমন- কাউেক ই�ত-স�াণ দান করা বা অপদ� 
করা বা স�াণ দান কারী, অপদ� কারী । এই দিুট গণ �েয়াজেনর তািকেদ চািহদানূসাের েকান 
উপল� বা কারেণর উপি�িতেত সময় সময় �কাশ পায় িবধায় উ� গণ�য় বা উ� গণ সদশৃ 
অনয্ানয্ গণাবলীেক  الِ عِ فْ ْألَ ا تُ افَ ِص  তথা ি�য়াকেমর্র গন বেল। েযেহতু এ সম� গণাবলী �েয়াজেনর 
তািকেদ চািহদানসূাের েকান উপল� বা কারেণর উপি�িতেত সময় সময় �কাশ পায় এবং উ� 
গণাবলী সবর্দা �দশর্েনর �েয়াজন হয় না িবধায় উ� গণাবলী মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� 
পিব� জাত তথা পিব� সত্তার সােথ অিবি��ভােব স�ৃ� থাকা সে�ও সাবর্�িণক �কাশমান থেক 
না। তাই এ সম� গণাবলীেক েনিতবাচক গণাবলী  (( فَ لأَ  ةُ یَّ بِ لْ لسَّ ةُاّصِ  বেল। এই েনিতবাচক গণাবলী 
(( ةُ یَّ بِ لْ سَّ لاةُ فَ ّصِ لأَ   মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ  এবং তাঁর িনজ� 
পিব� জােতর তথা সত্তার অংশও নেহ। তেব এই সম� গণাবলী  মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� 
পিব� জাত তথা পিব� সত্তার সত্তার অ�িনর্িহত এমন একিট গণ যা তাঁরই িনজ�  সত্তার সােথ  
অ�কািশত অব�ায় সাবর্�িণক অিবি��ভােব  িবদয্মান আেছ। মহান আ�াহ তাআ’লার এ সম� 
গণাবলীর �িতি�য়ার ফলাফল তাঁর ـْوقُ لُ خْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুল �েয়াজন মািফক েভাগ কের থােক। 
েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লার দয়া-মায়া, ভালবাসা ইতয্ািদ তাঁর ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুল েভাগ 
কের থােক। এই দয়া-মায়া , ভালবাসা ইতয্ািদ সবই মহান আ�াহ তাআ’লার েনিতবাচক িচর�ন 
গণাবলীর  ফল। জগত সৃি�র অেবাধগময্ সূ�è প�িতর মাধয্েমই মহান আ�াহ তাআ’লার িচর�ন 
গণাবলীর �িতি�য়ার ফলাফল ـ  قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুেলর মেধয্ িবদয্মান হয়।                                                                                                                                        
এটা অতয্াবশয্কীয়ভােব জানা দরকার ও মেন রাখা �েয়াজন েয,------“মহান আ�াহ তাআ’লার 
েনিতবাচক িচর�ন গণাবলী ( ةُ یَّ بِ لْ لسَّ اةُ فَ لّصِ أَ  ) েথেক িকছু সৃি� হয় না”।                                            
মহান আ�াহ তাআ’লার িচর�ন েনিতবাচক গণাবলীর ( ةُ یَّ بِ لْ سَّ الةُ فَ ّصِ لأَ  ) বাহয্ত নাম সদশৃ মানেুষর বা 
�ানীস�ক�য় ـقُ وْ لُ خْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুেলরও  েনিতবাচক গণাবলী ( ةُ یَّ بِ لْ لسَّ اةُ فَ ّصِ أَل ) রেয়েছ। েযমন- মানেুষর 
বা �ানীস�ক�য়  ْـ  قُ وْ لُ خْ مَ أل তথা সৃি�কুেলর দয়া-মায়া, ভালবাসা, দয়াশীল, মায়াশীল, স�াণ দান 
কারী, অপদ� কারী,হতয্াকারী ইতয্ািদ । তেব মানেুষর বা �ানীস�ক�য় ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুেলর 
েনিতবাচক গণাবলী ( ةُ یَّ بِ لْ السَّ ةُ فَ ّصِ لأَ  ) হে� সৃ� িবষয় ( ْوقلُ خْ مَ لْ أ )। এ সব স�ূè সৃ� িবষয় 
( قوْ لُ َمخْ ألْ  ) এবং সৃ� িবষয়াবলী  اتُ قَ وْ لُ خْ مَ لْ أ ) মহান আ�াহ তাআ’লার “( ْورٌ نُ  )  নরূ”  নামক 
িচর�ন �ত�গণ তথা জািত নূেরর তাজা�ী েথেক সৃ�।( মাখলকু সৃি�র প�িতিটর িব�ািরত বণর্না 
সামেন আসেছ)।        

 মহান আ�াহ তাআ’লার নরূমমজুাররাদনু ( ٌنُ وْ رٌ مُ جَ رَّ د) তথা “ শধু /একক নরূ” নামক 
িচর�ন �ত�গণ তথা জাতী নেূরর িব�ািরত বণর্নাঃ 

এত�ণ পযর্� আিম মহান আ�াহ তাআÕলার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা, তাঁর িনজ� 
পিব� জােতর তথা পিব� সত্তার অিবে�দয্ অংশরেপ পিরিচত তাঁর ইিতবাচক গণাবলী  
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( ةُ یَّ بِ َجایْ اْإلِ ةُ فَ ّصِ لأَ   এবং েনিতবাচক গণাবলী ( ةُ یَّ بِ لْ سَّ لاةُ فَ أَلّصِ   ) স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা কেরিছলাম। 
এখন আিম মহান আ�াহ তাআ’লার এমন এক �ত� গেণর আেলাচনা করব যা তাঁর ইিতবাচক 
গণাবলী ( ةُ یَّ بِ اجَ یْ اْإلِ ةُ فَ ّصِ لأَ  ) এবং েনিতবাচক গণাবলীর(( ةُ یَّ بِ لْ لسَّ اَفةُ ّصِ أَل  অ�ভূর্ � নেহ। এ �ত� গণিটর 
নাম “( رٌ وْ نُ  )  নরূ” । এই ( رٌ نُوْ  ) “ নরূ” নামক গণিট  মহান আ�াহ তাআ’লার �ীয় েজািতমর্য় 
পিব� জাত তথা পিব� সত্তার অ�িনর্িহত অিবি�� গণ। এ অ�িনর্িহত �ত� গণিট তাঁর িনজ� 
পিব� জাত তথা পিব� সত্তার সােথ অিবি��ভােব স�ৃ� থােক। এই “( ْورٌ نُ  )  নরূ” নামক গণিট  
মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ,  তাঁর িনজ�  পিব� জােতর 
তথা সত্তার অংশও নেহ এবং তাঁর িনজ�  পিব� জােতর তথা পিব� সত্তার বািহেরর অংশও নেহ 
বরং তাঁর পিব� জাত তথা পিব� সত্তার অ�িনর্িহত এমন একিট গণ যা তাঁরই সত্তার সােথ 
স�ৃকত ও অিবি��ভােব  �কািশত অব�ায় সাবর্�িণক িবদয্মান আেছ।  

 েযেহতু এই ( رٌ وْ نُ  ) “ নরূ” নামক গণিট  মহান আ�াহ তাআÕলার িনজ� পিব� জাত তথা 
পিব� সত্তা নেহ,  তাঁর িনজ� পিব� জােতর তথা সত্তার অংশও নেহ এবং তাঁর িনজ� পিব� 
জােতর তথা পিব� সত্তার বািহেরর অংশও নেহ বরং তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার 
অ�িনর্িহত একিট গণ ও তাঁরই সত্তার সােথ অিবি��ভােব  স�ৃকত  েসেহতু এই ( رٌ وْ نُ  ) “ নরূ ” 
েক ("  ْاتِ ذَّ أل رُ نُو ") জােতর নরূ বা তথা �চিলত ভাষায় “জাতী নরূ” বেল। মহান আ�াহ 
তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তার সােথ অিবি��ভােব  স�ৃকত থাকা অব�ায় এই “জাতী 
নরূ” েক নূরমমুজাররাদনু ("  ُدٌ رَّ جَ مُ رٌ وْ ن ")তথা  “শধ ু /একক নরূ” বেল। এই নরূমমজুাররাদনু 
دٌ رَّ ُمجَ رٌ نُوْ  ") ")তথা “শধ ু /একক নূর” তথা “জাতী নরূ” মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত 
তথা পিব� সত্তার সােথ অিবি��ভােব  স�ৃকত থাকা অব�ায় অদশৃয্মান অব�ায় থােক।এই 
নরূমমুজাররাদনু ( دٌ رَّ جَ مُ رٌ وْ نُ  ) তথা “শধ ু /একক নরূ” তথা “জাতী নূর” েক প� ইি�য় �ারা 
ধরা যায় না, �শর্ করা যায় না,এমনিক হৃদয় িদেয় উপরি� করা যায় না । এই 
নরূমমজুাররাদনু ( دٌ رَّ جَ مُ رٌ وْ نُ  ) তথা “শধ ু/একক নেূরর” তথা “ জাতী নেুরর”কারেন মহান আ�াহ 
তাআÕলা তাঁর িনজ�  জাত তথা সত্তা িনয়া েযরপ েজািতমর্য় হেয় থােকন িঠক েতমিন উ� 
( رٌ وْ نُ  )  “ নরূ” �ারা স�ূè প�িতেত িব� জগতেকও আেলািকত কের থােকন। মহান আ�াহ 
তাআ’লা তাঁর কুদরতী েকৗশেলর মাধয্েম ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ   তথা সৃি�কুেলর অেবাধগময্ �ি�য়ায় তাঁর িনজ 
( دٌ رَّ جَ مُ رٌ وْ نُ  ) নরূমমুজাররাদনু  তথা “ শধ ু/একক নূর” তথা “জাতী নেূরর” তাজা�ী  বা েজয্ািত  
েথেকই এই িব� জগত সৃি� কেরেছন।  

নূরমমাখলকুুন  (" ٌنُوْ رٌ  مَّ خْ لُ وْ ق") তথা “ স�ৃ নূর ” এর িব�ািরত বণর্নাঃ 

িব� জগত সৃি�র অেবাধগময্ �ি�য়ািটর সংি�� বণর্নাঃ 

মহান আ�াহ তাআÕলার িনজ� পিব� জাত তথা সত্তার অিবে�দয্ অংশরেপ পিরিচত ইিতবাচক 
িচর�ন গণাবলী, েনিতবাচক গণাবলী এবং তাঁর অ�শর্েযাগয্ অদশৃয্মান  নরূমমুজাররাদনু  
( دٌ رَّ ُمجَ رٌ وْ نُ  ") তথা জাতী নূর স�েকর্  অবিহত হেত েপেরিছ। এখন আিম মহান আ�াহ তাআ’লার 
ি�য় মাখলুক  ْـ   قُ وْ لُ خْ مَ أل তথা িব�সৃি�র মলূ  সাইিয়য্দনুা মহা�াদরু রাসলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার মহান সত্তার সৃি�ত� স�েকর্  আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 উহা এ েয, মহান আ�াহ তাআ’লা একমা� ¯◌্র�া। জগৎ সৃি�র পেূবর্ িতিন একাই িছেলন।   
েকউ তাঁর পিরচয় জানার িছল না। কতকাল ধের মহান আ�াহ তাআ’লা িনেজেক েগাপন কের 
রাখেলন, িনেজর পিব� জাতেক স�ু কের রাখেলন তা একমা� তাঁেক ছাড়া েকউ অবগত নেহ। 
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর ةٌ دَ َراأِ  ـ  ইরাদা বা ই�া নামক ইিতবাচক গণাবলীর ( ةُ یَّ ابِ جَ یْ ْإلِ اةُ فَ ّصِ لأَ     
মাধয্েম তাঁরই িনজ� পিব� স�ু জাত তথা সত্তােক িবকিশত করেত চাইেলন। েযমন- মহান আ�াহ 
তাআ’লা হািদেস কুদসীেত বেলন। 

َ فَ  ایٍّ فِ خْ مَ  ازً نْ كَ  تُ نْ كُ  قِ َخلْ الْ  تُ قْ لَ خَ فَ  فَ رَ عْ أُ  نْ أَ  تُ بْ بَ حْ أ .  অথর্ঃ-আিম গ� ভা�ার িছলাম। আিম িনজেক 
পিরিচত করেত চাইলাম, তাই জগত সৃি� করলাম।                                                                                             
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর েসই মহান উে�শয্েক বা�বরপ েদওয়ার জনয্ তথা ি�য় মাখলকু সৃি�র 
মানেস  ِةٌ دَ ارَ أ  -ইরাদা বা ই�া নামক ইিতবাচক গণাবলীর ( یَّةُ بِ اجَ یْ اْإلِ ةُ فَ ّصِ لأَ  মাধয্েম িনজ পিব� জাত 
তথা পিব� সত্তার অ�িনর্িহত ৎঅিবি��ভােব স�ৃ� অদশৃয্মান নরূমমজুাররাদনু ( دٌ رَّ جَ مُ رٌ وْ نُ  ") তথা 
“ শধ ু/একক নরূ” তথা জাতী নেূরর িদেক জালালী নজের তথা তী�è দিৃ�েত তাকােনা মাে�ই 
উ� অদশৃয্মান নরূমমুজাররাদনু ( دٌ رَّ جَ مُ رٌ نُوْ  ") তথা “ শধ ু/একক নরূ” তথা “জাতী নরূ” হেত 
একটু তাজা�ী  বা েজয্ািত িবকিশত হল। মহান আ�াহ তাআ’লা িতিন তাঁর مٌ َال كَ  ـ  কালাম বা 
কথন নামক  ইিতবাচক গণাবলী ( ةیَّ بِ اجَ یْ اْإلِ ةُ فَ ّصِ لأَ   স��  " نُ وْ كُ فَیَ  نْ كُ  " বাকয্ স�িলত তাঁর ইিতবাচক 
গণাবলীর ( فَ لأَ  ةیَّ بِ اجَ یْ ْإلِ اةُ ّصِ  অ�ভূর্ � “ نٌ یْ وِ كْ تَ  ـ তাকভীন বা সৃজন ” নামক গণিট �ারা উ� িবকিশত 
তাজা�ী বা েজয্ািতেকই " يٌّ لِ جَ  رٌ وْ نُ  " তথা “দশৃয্মান নেূর”  পিরণত করেলন। এই দশৃয্মান ( رٌ وْ نُ  )  
“ নরূ” িটেকই নরূমমাখলুকুন (" قٌ وْ لُ خْ مَّ  ْورٌ نُ  ")তথা “সৃ� নরূ”বেল। ইহাই মাখলকূ তথা িব� সৃি�র 
মলূ নরূ তথা নেূর আসলী বেল পিরিচত ।এই নেূর আসলীেকই  আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার নূর বা নেূর মহুা�াদী বেল।                                                 
উপেরাি�িখত নরূ েথেকই মহান আ�াহ তাআ’লা আলেম ইমকান তথা ইমকান জগত সৃি� করেলন। 
এ জনয্ই এ নরূ েক আবার ইমকানী নরূও বেল। আলেম ইমকান বলেত বঝুায় আলেম খালক 
েথেক শর কের আলেম আমর পযর্� সম� জগতেক বেল। “আলেম খলক” বলেত “জড় জগত” 
েক বঝায় আর “আলেম আমর” বলেত  “আেদশ জগত তথা স�ূè জগত”েক বঝুায়।   

মহান আ�াহ তাআ’লার “( رٌ وْ نُ  )নরূ” নামক গণিট  মানব �ােনর অেবাধগময্ একিট িবষয়। মহান 
আ�াহ তাআ’লার “( رٌ وْ نُ  )  নরূ” নামক অেবাধগময্ গণিটেক একিট েবাধগময্ বা�ব িবষেয়র 
উদাহরণ িদেয় স�ািণত পাঠকবেগর্র িনকট  েবাধগময্ কের েতালা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।                                                                                                                                             
েযমন ধরন মানেুষর েদহাভয্�ের “তাপ” নামক একিট স�ূè িবষয় আেছ। এই “তাপ” মানেুষর 
িনজ� জাত নেহ,তার জােতর তথা সত্তার অংশও নেহ এবং উহা তার জােতর তথা তার সত্তার 
বািহেরর অংশও নেহ বরং এই “তাপ” নামক গণিট মানেুষর িনজ� জােতর তথা তার সত্তার 
অ�িনর্িহত এমন একিট গণ যা তার জােতর তথা তার সত্তার সােথ অিবি��ভােব স�ৃ� থােক। 
েযেহতু এই “তাপ” নামক স�ূè িবষয়িট মানেুষর িনজ�  জােতর তথা সত্তার অংশ নেহ েসেহতু এ 
েথেক �েয়াজনীয় িকছু অংশ অনয্� দান করা মানুেষর পে� স�ব বা মানষু েথেক আলাদা অনয্ 
েকান ব�র জনয্ এ “তাপ” নামক মানবীয় গণ েথেক উপকার পাওয়া েকান অস�ব নেহ বরং 
স�ব।                                                                                                                
েযমন-মানেুষর আভয্�রীন এই “তাপ” �ারা ইেল�িনক য� কাযর্�ম থােক, ঘিড় চেল এমনিক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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পাখীর িডম ফুটােনা যায়। বতর্ মান ৈব�ািনক িবে�ষেণর মাধয্েম মানেুষর আভয্�রীন এই “তাপ” 
নামক মানবীয় গণ েথেক আেরা অেনক উপকার েনওয়া, পাওয়া স�ব।                
উপের বিণর্ত “তাপ” নামক গণিট েথেক িবিভ� �কার উপকারী অব�ার উ�ব হওয়ার কারেণ 
মানেুষর িনজ� জােতর তথা সত্তার েকান �িটই পিরলি�ত হেব না বা েকান �িটই হেবনা।   
িঠক ত�পই মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� জােতর তথা সত্তার অনÍিনর্িহত এই “নূর” নামক 
গণিট েথেক েকান িকছু �কাশ পাওয়া, েকান িকছু সৃি� হওয়া  বা তাঁর েকান মাখলকুেক িকছু 
�দান করা মহান আ�াহ তাআ’লার পে� স�ব। কারণ এই “নরূ” নামক গণিট  মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনজ�  পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ এবং তাঁর িনজ�  পিব� জােতর তথা পিব� 
সত্তার অংশও নেহ। তাই এই “নরূ” নামক গণিট েথেক েকান িকছু �কাশ পাওয়া , েকান িকছু 
সৃি� হওয়া  বা তাঁর েকান ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ   তথা সৃি�কুলেক (সৃি�জগতেক) িকছু �দান করা মহান 
আ�াহ তাআ’লার িনজ�  পিব� জােতর তথা পিব� সত্তার েকান �িট হেব না।                                                                                                       
অতএব, এই অধয্ােয়র �থম পযর্ােয় অথর্াৎ “ মহান আ�াহ তাআ’লার পিরচয়” �সে� এ কথা বলা 
হেয়েছ েয, েয নামই বা েয নােমর ধারণাই মানব মেন বা মানস পেট েভেস উেঠ ঐ নােমর 
সংি�� েকান িবষয়ই মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ। তাই, উহা েথেক 
তাঁর ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ তথা সৃি�কুলেক িকছূ দান করা ,উহা েথেক িকছু �কাশ পাওয়া বা িকছু সৃি� করা, 
সৃি� হওয়া িশরক ( كٌ رْ شِ  ) তথা অংশীদাির� নেহ।                                                                
উপেরা� �া� আেলাচনা েথেক এ িস�াে� উপনীত হওয়া েগল েয, মহান আ�াহ তাআ’লার “নরূ” 
নামক গণিট স�েকর্  তাঁর ি�য় قُ لُوْ خْ مَ    তথা ি�য় সৃি� মানষু জািতর হৃদয় পেট ধারণা থাকায় উহা 
মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ�  পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ। কারণ,েকান েবাধগময্ িবষয়ই 
বা েকান জানা িবষয়ই মহান আ�াহ তাআ’লার িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা নেহ ।                                                                                                                                           
মহান আ�াহ তাআ’লার এই  ( رٌ وْ نُ  )“ নরূ” নামক গণিট েথেকই মহান আ�াহ তাআ’লার “ ـ رُ وْ لنُّ أ   
নরূ দান কারী” গণবাচক নামিটর উৎপিত্ত হেয়েছ।                                                                                                     
মহান আ�াহ তাআ’লার( رُ وْ ألنُّ   )“ নরূ দান কারী” গণবাচক নামিট তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা 
পিব� সত্তা নেহ  এবং তাঁর পিব� জােতর তথা সত্তার অংশও নেহ। আর মহান আ�াহ তাআ’লার 
( رُ وْ نُّ لأ  )“নরূ দান কারী” গণবাচক নামিট তাঁর িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তা েথেক 
িবি��ও নেহ। তেব মহান আ�াহ তাআ’লার ( رُ وْ لنُّ أ  )“ নূর দান কারী” গণবাচক নামিট তাঁর 
িনজ� পিব� জাত তথা পিব� সত্তার অ�িনর্িহত এমন একিট গণ যা তাঁরই সত্তার সােথ 
অিবি��ভােব  �কািশত অব�ায় সাবর্�িণক িবদয্মান আেছ।                                                      
পেূবর্ বিণর্ত মহান আ�াহ তাআ’লার ইিতবাচক গণাবলী ( ةُ یَّ بِ اجَ یْ اْإلِ ةُ فَ ّصِ لأَ   এবং েনিতবাচক গণাবলীর 
(( ةُ یَّ بِ لْ سَّ الةُ فَ لّصِ أَ   মেধয্ মহান আ�াহ তাআ’লার ( رُ وْ نُّ أل  ) “ নরূ দান কারী” গণবাচক নামিট হে� 
একিট �ত� গণ যা ইিতবাচক গণাবলীও ( ةُ یَّ بِ َجایْ ْإلِ اةُ فَ أَلّصِ  ) নেহ এবং েনিতবাচক গণাবলীও 
(( ةُ یَّ بِ لْ السَّ َفةُ لّصِ أَ   নেহ।                                                                                                                        
এ “ ـ رُ وْ نُّ لأ   নূর দান কারী” গণবাচক নামিট মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� জােত তথা অপিরহাযর্ 
পিব� সত্তায় সামিয়ক বা �িণেকর জনয্ অ�কািশত বা অ�দিশর্ত থাকেল অনয্ানয্ েনিতবাচক 
গণাবলী (( فَ لأَ  لْ لاةُ ّصِ ةُ یَّ بِ سَّ  আর �কািশত বা �দিশর্ত হেব না।                                                   
অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লার ( رُ وْ نُّ لأ ) “ নরূ দান কারী” গণবাচক নামিট সম� েনিতবাচক 
গণাবলীর (( ةُ یَّ بِ لْ لسَّ اةُ فَ لّصِ أَ    সম�য়কারী।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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নূর” এর ে�িণ িবভাগ স�েকর্ “ (نُ وْ رٌ )  িব�ািরত আেলাচনাঃ 

সচূনাঃ আপিন যিদ আলেম খালক তথা জড় জগত েথেক শর কের আলেম আমর তথা স�ূ জগত 
এবং উ� জগতসমেূহর সকল ব�রািজ, কাজসমূহ, িবষয় ও বয্াপার সমূেহর �িত দিৃ� িনে�প 
কেরন তাহেল আপিন িতন �কার ব�, কাজ ও িবষয়সমহূ েদখেত পােবন। েযমন- ১. �লূ ২. 
স�ূ ৩. স�ূািত স�ূ । েযেহতু সম� জগত এবং জগতসমূেহর সকল ব�রািজ, কাজসমূহ, িবষয় ও 
বয্াপার সমেূহর সব িকছুই মহান আ�াহ তাআ’লার ( رٌ وْ نُ  ) “নরূ” নামক গণিট েথেকই সৃ� েসেহতু 
ব�, কাজ ও িবষয়সমূহ �রেভেদ িতন �কার হওয়ায় ( رٌ وْ نُ  ) “ নরূ” এর �র বা অব�াও িতন 
�কার। েযমন- ১. �লূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ ২. স�ূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ ৩. স�ূািত স�ূ ( ْورٌ نُ  ) নরূ ।      
�লূ ( رٌ نُوْ  ) নরূ �ারা  জড় জগত এবং জড় জগতসমূেহর সকল ব�রািজ, কাজসমূহ, িবষয় ও 
বয্াপার সমূহ সৃি� করা হেয়েছ। জড় জগেতর ব�গেলা প�ইি�য় �ারা �শর্েযাগয্, েবাধগময্ বা 
হৃদয় �ারা উপলি� এবং অনভূূিতেত অনভূবেযাগয্। েয( ٌنُْور) নরূ েচােখ দশর্নেযাগয্ এবং হােত 
�শর্েযাগয্ তাই �লূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ। �লূ ( ْورٌ نُ  )নরূ েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণ িনে� 
েদওয়া হল। 

১. �লূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ েথেক স�ৃ কিতপয় ব�রািজর উদাহরণঃ  েযমন-আকাশ-জিমন,  দশৃয্মান 
বতর্ মান িব� ও িবে�র িবিভ� �কার ব�সমহূ েযমন-----পাহাড়-পবর্ত, সাগর-মহাসাগর,চ�-সুযর্, 
নদ-নদী, মািট-পািন, গাছ-পালা,তরলতা, �াম-শহর, ঘর-বাড়ী, দালান-েকাঠা, মসিজদ-মাদরাসা, 
�নর্-রপা ইতয্ািদ।                                                                                                                                 
ঘেরবয্বহৃত িবিভ� িজিনসপ�/আসবাবপ�সমূহঃ েযমন---েচয়ার,েটিবল,খাট,েসাফােসট,ওয়া�প, ে�িসং 
েটিবল এবং রা�ার কােজ বয্বহৃত িবিভ�  সাম�ী েযমন---পািতল, চামচ, �াস, ঢাকনা ইতয্ািদ 
এ রকম আেরা �শর্েযাগয্, দশর্নেযাগয্ উত্তম ব�রািজ রেয়েছ ।                                                                       
িবিভ� �কার খাদয্ দবয্সমহূ:--ধান, চাল, ডাল, িচিন, ৈতল, আদা-িজরা, িপয়াজ, রসুণ, দধু 
ইতয্ািদ। 

িবিভ� �কার ফলসমহূ েযমন---কলা, আেপল, কমলা েলব,ু েখজরু, আনার ইতয্ািদ আেরা অেনক 
�শর্েযাগয্, দশর্নেযাগয্ িনকৃ� ব�রািজ রেয়েছ। েযমন---��াব,পায়খানা, পুঁজ, ে��া, থূথ,ুলালা, 
নাক-কানসহ শরীেরর িবিভ� অ�-�তয্ে�র ময়লা, পচা গ� ব�রািজ ইতয্ািদ সবই �লূ ( رٌ وْ نُ  ) 
নেূরর উদাহরণসমূহ। 

উপের �লূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণ েদওয়া হেয়েছ। এখন িনে� স�ূ 
( رٌ وْ نُ  ) নরূ ও স�ূািত স�ূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণ েদওয়া হল।.  

২. স�ূ ( رٌ وْ نُ  )------------------------------------------------------                                                                                                                                                     
(ক) স�ূ( رٌ وْ نُ  ) নরূ েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণঃ েযমন---েয সম� ব� বা িবষয় 
েচােখ েদখা  অথবা েদহ�ক �ারা অনভূব করা যায় িক� ধরা বা �শর্ করা যায় না উহাই স�ূ 
( رٌ وْ نُ  ) নরূ েথেক সৃ� ব� বা িবষয়। েযমন---আেলা, বাতাস,আরশ, কুরসী।                                               
(খ) স�ূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ েথেক সৃ� কিতপয় উৎকৃ� কাজসমেূহর উদাহরণঃ  িশ�াদান করা, জীিবকা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অজর্ ন করা, িচিকৎসা করা, অেনয্ও উপকার করা, অসহায়েক সহায়তা দান করা ইতয্ািদ আেরা 
অনয্ানয্ উত্তম কাজসমহূ।                                                                                                                            
(গ) স�ূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ েথেক সৃ� কিতপয় িনকৃ� কাজসমূেহর উদাহরণঃ চুির করা,মারামাির 
করা,ঝগড়া করা, সদু খাওয়া, ঘষু খাওয়া ইতয্ািদ িনকৃ� কাজসমহূ। 

৩. স�ূািত স�ূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ েথেক সৃ� কিতপয় ব�রািজর উদাহরণঃ েযমন----েফের�া, রহ, 
সখূ-দঃুখ, আন�-িনরান�, দয়া-মায়া, ¯ে�হ, আকষর্ণ,অনরূাগ, ইশক, মহ�ত-ভালবাসা,ে�ম-
�ীিত, �ান-বিু�, বয্থা-ক�, ভাল-ম�, উত্তম-অধম, উৎকৃ�-িনকৃ�, ইতয্ািদ উত্তম গণসমহূ এবং 
িহংসা-িবে�ষ, শ�তা-িম�তা,, েলাভ-ে�াভ,েমাহ, রাগ,েগা�া,পর�কাতরতা, পরিন�া ইতয্ািদ িনকৃ� 
েদাষসমূহ এবংজানা-অজানা অনয্ানয্ নাম ও নােমর সােথ সংি�� ব�, কাজ ও িবষয়-
বয্াপারসমেূহর ধারণা যা মানেুষর �ৃিত পেট েভেস উেঠ সব িকছুই স�ূািত স�ূ ( رٌ وْ نُ  ) নরূ েথেক 
সৃ� ।                                                                                                                                       
অতএব, উপেরা� আেলাচনা েথেক �মািণত হল েয, সমুদয় িকছু  ( رٌ نُوْ  ) নরূ েথেক সৃ� হওয়া 
সে�ও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েযেহতু জগত সৃি�র মলূ েসেহতু সৃি� তে�ও 
�থম পযর্ােয় সৃি�গত িদক িদেয়ও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর মত 
মানষু নেহন।                                                                                                                      
উপের ( رٌ وْ نُ  )“ নরূ” এর ে�িণ িবভাগ স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা �সে� বিণর্ত উদাহরণসমেূহর 
সকল �কার ব�রািজ, কাজসমূহ, িবষয় ও বয্াপার সমহূ নেূর মহুা�াদী েথেকই সৃ�। আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি� তত্তি� সহেজ েবাধগময্ 
হওয়ার জনয্ই আিম নূরমমাখলুকুন (" قٌ وْ لُ خْ مَّ  رٌ نُوْ  ") তথা “ সৃ� নরূ ” স�েকর্  িকছু আেলাচনা 
কের িনলাম। 

এখন আিম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার “মহান 
সৃি�” তে�র দিুট পযর্ায় উদাহরণ িদেয় িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা। 

আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওআ সা�ামার   
“মহান সৃি�” তে�র �থম পযর্ায়ঃ 

আিম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি� 
স�েকর্  আেলাচনা �সে�র  “মহান আ�াহ তাআ’লার পিরচয়” নামক অধয্ােয় নরূ ( رٌ وْ نُ  )  স�েকর্  
িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ। েসখােন আিম মহান আ�াহ তাআ’লার নরূমমুজাররাদনু  ( دٌ رَّ جَ مُ رٌ وْ نُ  ") 
তথা জাতী নরূ ও নূরমমাখলুকুন  (" ْوقٌ لُ خْ مَّ  رٌ وْ نُ  ") তথা “সৃ� নরূ ”তথা মাখলকু ـ قُ لُوْ َمخْ لْ أ তথা 
িব�সৃি�র মলূ নূর তথা জাতী নরূ এর পাথর্কয্ এবং নরূ ( رٌ وْ نُ  )এর ে�িণ িবভাগ স�েকর্  আেলাচনা 
কেরিছ। এখন আিম হািদস শরীফ উপ�াপেনর মাধয্েম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি� স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা করব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা।                                                                                                                                   

�থম হািদস শরীফ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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َ سَ  : لَ اقَ  رَجابِ  نْ عَ  رِ دِ كَ نْ مُ الْ  َعنِ  رَ مَّ عَ مُ  نْ عَ  اقِ زَّ رَّ الَّ  دِ بُ عَ  نْ عَ  ِ  ْولَ سُ رَ  تُ لْ أ ُ  ىلَّ صَ  �َّ مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  �َّ   

ُ  ھُ قَ لَ خَ  ئٍ یْ شَ  لِ وَّ أَ  نْ عَ  ُ أ ھُ قَ لَ خَ  بِرُ ااجَ یَ  كَ یٍّ َنبِ  رُ وْ نُ  وَ ھُ  :لَ قَافَ  ؟ ىلَ عَ تَ  �َّ رٍ یْ خَ  لَّ كُ  ھِ یْ فِ  قَ لَ خَ  مَّ ثُ  ‘ �َّ ‘                                       

ةٍ نَسَ  ْلفَ أَ  رَ شَ عَ  ىنَإِثْ  بِ رْ قُ الْ  امِ قَ مَ  نْ مِ  ھُ مَ ادَّ قُ  ھُ مَ اقَ أَ  ةٍ قَ لْ خَ  نَ یْ وحِ ‘ئٍ یْ شَ  لَّ كُ  هُ دَ عْ بَ  قَ لَ خَ  وَ  ‘ 

 مَ اقَ أَ وَ  ‘مٍ قِسْ  نْ مِ  يْ سِ رْ كُ الْ  ةَ نَزَ خَ  وَ  ْرِش عَ لْ ا لَةَ مِ حَ وَ  :مٍ سْ قِ  نْ مِ  يَّ سِ رْ كُ الْ /شَ رْ عَ الْ   قَ لَ خَ فَ  مٍ اسَ قْ أَ  ةَ بَعَ رْ أَ   ھُ لَ عَ جَ  مَّ ثُ  
ا مَ سْ قِ ألْ   نْ مِ  حَ وْ لَ لْ َوا ‘مٍ سْ قِ  نْ مِ  مَ لَ قَ لْ ا قَ لَ خَ فَ  مٍ اسَ قْ أَ  ةَ بَعَ أَرْ   ھُ لَ عَ جَ  مَّ ثُ ‘ةٍ نَسَ  ْلفَ أَ  رَ شَ عَ  ىنَثْ إِ  بِّ حُ لْ ا مِ اقَ مَ  نْ مِ  عَ بِ ألرَّ
 ءٍ ازَ جْ أَ  ةَ عَ بَ رْ أَ  ھُ لَ عَ جَ  مَّ ثُ  ‘ةٍ نَسَ  أَْلفَ  رَ شَ عَ  ىنَ ثْ إِ  فِ وْ خَ لْ ا امِ قَ مَ  نْ مِ  عَ بِ الرَّ أ مَ سْ قِ لْ أ مَ اقَ أَ ◌َ  مَّ ثُ  ‘مٍ سْ قِ  نْ مِ  ةَ نَّ جَ لْ اوَ ‘ مٍ سْ قِ 
 مِ اقَ مَ  ىفِ  عَ ابِ رَّ لأ ءَ زْ جُ لْ أ مَ اقَ أَ وَ  ‘ ءٍ زْ جُ  نْ مِ  بَ اكِ وَ كَ لْ اوَ  رَ مَ القَ وَ  ءٍ زْ جُ  نْ مِ  سَ مْ شَّ لا وَ  ْزءٍ جُ  ِمنْ  ةَ كَ ئِ الَ مَ لْ ا قَ لَ خَ فَ 
 ةَ مَ صْ عِ لْ ا وَ  َمةَ كْ حِ الْ وَ  ْلمَ عِ الْ وَ  ءٍ ُجزْ  نْ مِ  لَ قْ عَ لْ ا قَ لَ خَ فَ  ءٍ ازَ جْ أَ  ءٍ ازَ جْ أَ  بَعَةَ رْ أَ  ھُ لَ عَ جَ  مَّ ثُ ‘ةٍ نَسَ  فَ لْ أَ  رَ شَ عَ  ىنَثْ إِ  اءِ جَ رَّ الْ 
 ھِ یْ لَ إِ  ◌ُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  �َّ أ رَ ظَ نَ ثُمَّ ‘ ةٍ نَسَ  فَ لْ أَ  رَ شَ عَ  نَىثْ إِ  ءَ ایَ حَ لْ ا مِ اقَ مَ  ىفِ  عَ ابِ رَّ لأ ْزءَ جُ ألْ  امَ قَ أَ وَ  ْزءٍ جُ  ِمنْ  قَ یْ فِ وْ تَّ لاوَ 

َ مِ  ھُ نْ مِ  رَ طَ قَ فَ  اقً رَ عَ   روْ نُّ لأ حَ فَتََرشَّ  ُ  قَ َخلَ فَ  ،رٍ وْ نُ  نْ مِ  ةً رَ طْ قُ  فالأ عَةُ بَ أَرْ وَ  فلأ ْونَ رُ شْ عِ و فلٌ أ ةُ أ  ةٍ رَ قَطْ  لِّ كُ  نْ مِ  أ�َّ
ٍ بِ نَ حَ وْ رُ  ُ أ قَ لَ فَخَ  ءِ ابِیَ نْ اآلَ  حُ اوَ أرْ  تْ سَ نَفَّ تَ  مَّ ثُ  لٍ وْ سرَ  حَ وْ رُ  وْ أَ  ،ّي  ءَ ادَ عَ سُّ لاوَ  ءَ ادَ ھَ شُّ لاوَ  ءَ ایَ لِ وْ ألَ ا اِسِھمْ فَ نْ أَ  نْ مِ  �َّ
 نْ مِ  ةُ كَ ئِ الْلمَ اوَ  نَ وْ یُّ نِ احَ لرُّ او يرِ وْ نُ  نْ مِ  نَ وْ یُ بِ وْ رُ كُ الْ وَ  يرِ نُوْ  نْ مِ  يُّ سِ رْ ْلكُ اوَ  شُ رْ عَ لْ افَ  ، ةِ مَ ایَ قِ لْ ا مِ وْ یَ  ىلَ إِ  نَ ِعیْ یْ عِ طِ مُ لْ اوَ 
 رُ مَ لقَ اوَ  ْمسُ شَّ وال ،يرِ وْ نُ  نْ مِ  عِ بْ سَ لا تِ اوَ مَ سَ ال ةُ كَ ئِ الَ مَ وَ  ،يرِ وْ نُ  نْ مِ  مِ یْ النَّعِ  نَ مَ  نْ مِ  اھَ یْ فِ  امَ وَ  ةَ نَّ جَ لاوَ  يرِ وْ نُ 
 ءُ ادَ عَ سُّ لاو َداءُ ھَ شُّ الوَ ، يرِ وْ نُ  نْ مِ  ءِ ایَ ْنبِ آلَ اوَ  لِ سُ لرَّ ا احُ وَ رْ أَ  وَ  ،يرِ وْ نُ  ِمنْ  قُ یْ فِ وْ تَّ لاوَ  لُ قْ عَ لْ او ي،رِ نُوْ  نْ مِ  بِ اكِ وكَ لاوَ 
ُ أ قَ لَ خَ  مَّ ثُ  ، يرِ وْ نُ  جِ اتَ نِ  نْ مِ  نَ ِلُحوْ  الصَّ اوَ  َ فَ  ابٍ ِحجَ  فَ لْ أَ  رَ شَ عَ  ينَثْ إِ  �َّ ُ  امَ قَ أ  ىفِ  ، ِبعُ اَ رّ لا ءُ زْ جُ ال وَ ھُ وَ  يرِ وْ نُ  �َّ
 يفِ  رَ وْ لنُ ا كَ لِ ذَ  ّ�ُ  سَ مَ فَغَ ،نِ یْ قِ یَ لْ اوَ  قِ دْ ّصِ لا, ْبرلصَّ اوَ  ةِ نَیْ كِ لسَّ اوَ  ةِ یَّ دِ وْ بُ عُ لا اتُ امَ قَ مَ  يَ ھِ  وَ  ، ةٍ نَسَ  فلْ أ ابٍ جَ حِ  لِّ كُ 
ُ  ھُ بَ كَّ رَ  بِ جُ الحُ  رَ وْ لنُّ ا ّ�ُ  جَ رَ خْ أَ  امَّ لَ فَ  ،ةنس فلأ بٍ اجَ حِ  لِّ كُ   قِ رِ شْ مَ لْ ا نَ یْ بَ  امَ  اھَ نْ مِ  ءيْ ِص یُ  نَ اكَ فَ  ْرِض اآلَ  يفِ  �َّ
ُ  قَ لَ خَ  مَّ ثُ  ، مِ لِ ُمظْ الْ  ْیلِ لَّ لا فِي جِ ارَ سِّ الكَ  بِ رِ غْ مَ الْ وَ   ھُ نْ مِ  قَلَ تَ اِنْ  مَّ ثُ  ، ھِ نِ یْ بِ جَ  يْ فِ  رَ وْ لنُّ ا ھِ یْ فِ  بَ كَّ رَ فَ  ِض رْ اآلَ  نَ مِ  مَ آَدَ  �َّ
ِ  دِ بْ عَ  بَ لْ صُ  �َّ  ھُ لَ صَ وْ أَ  نْ أَ  ىإِلَ  ،رٍ ھِ اطَ  ىلَ أِ  بٍ یِّ طَ  نْ مِ  وَ  ، بٍ یِّ طَ  لَ إِ  رٍ ھِ َطا نْ مِ  ِقلُ تَ یَنْ  نَ اكَ وَ  ،ثِ یْ شِ  ىلَ إِ   نِ بْ  �َّ

 مِ تَ َخا وَ  نَ ِلیْ سَ ُمرْ لْ ا دَ یِّ سَ  ينِ عَلَ جَ فَ  ایَ نْ الدُّ  ىإِلَ  ينِ جَ رَ خْ أَ  مّ ثُ  ،بِ َوھْ  تِ نْ بِ  ھنَمِ آَ  يمِّ أُ  مِ حْ رِ  ىلَ إِ  ھُ نْ مِ وَ  ِلِب،طَّ مُ لْ ا دِ بْ عَ 
قِ ازَّ رَّ لا دِ بْ عَ  فُ نَّ صَ مُ (ـ رُ بِ َجا یا كَ یِّ بِ نَ قِ لْ خَ  ءُ دْ بِ  انَ كَ  اذَ كَ ھَ  وَ  ْینَ لِ َحجَّ مُ لْ ا رِّ غُ لْ اائِدَ قَ وَ  نَ یْ مِ لَ عَ لْ لِ  ةً مَ حْ رَ وَ  نَ یْ یِّ بِ نَّ لا )           

�থম হািদস শরীফখানার অনবুাদঃ                                                                                                           

অথর্ঃ-হযরত  জােবর (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক আ�াহ তাআলার �থম সৃি� স�েকর্  িজ�াসা করেল িতিন 
বলেলন : েসটা েতামার নবীর নরূ ( رٌ وْ نُ  ),এটা আ�াহ সৃি� কেরেছন েহ জােবর, তারপর এেত সব 
কলয্াণ সৃি� করেলন আর উহার ( ْورٌ نُ  - নরূ) পর সব িকছু সৃি� করেলন। সৃি� করার সময়ই 
িতিন ( আ�াহ তাআলা) উহােক ( رٌ وْ نُ  - নরূেক) তাঁর ৈনকেটয্র সামেন ১২ (বার) হাজার বছর 
েরেখ িদেলন। তারপর েসই নূরেক চারভাগ করেলন। আরশ/কুরসীেক এক ভাগ েথেক আর এক 
ভাগ েথেক অরশ বহনকারী ও করসীর --েক সৃি� করেলন। চতথর্ ভাগেক ভালবাসার মাকােম ১২ 
(বার) হাজার বছর েরেখ িদেলন। তারপর নেূরর ( رٌ وْ نُ  )এই চতুথর্ ভাগেক চারভাগ করেলন। 
অতপর এক ভাগ েথেক কলম,ি�তীয় ভাগ েথেক লওহ ,তৃতীয় ভাগ েথেক জা�াত এবং নূেরর 
( رٌ وْ نُ  ) চতুথর্ ভাগেক ভেয়র মাকােম ১২ (বার) হাজার বছর েরেখ িদেলন। তারপর এই চতুথর্ 
ভাগেক চারভাগ করেলন। অতপর এক ভাগ েথেক েফের�া ,ি�তীয় ভাগ েথেক সযূর্ ,তৃতীয় ভাগ 
েথেক �হ এবং নেূরর ( رٌ وْ نُ  )  এই চতুথর্ ভাগেক রযা তথা আশার মাকােম ১২ (বার) হাজার 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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বছর েরেখ িদেলন। তারপর এই চতুথর্ ভাগেক চারভাগ করেলন। অতপর এক ভাগ েথেক আকল 
তথা বিু� ,ি�তীয় ভাগ েথেক ইলম ও িহকমাহ ,তৃতীয় ভাগ েথেক ইসমাত ও তাওিফক এবং 
নেূরর ( رٌ وْ نُ  )এই চতুথর্ ভাগেক হায়া তথা ল�ার মাকােম ১২(বার) হাজার বছর েরেখ িদেলন। 
অতপর আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া এই চতুথর্ ভােগর িদেক দিৃ�পাত করেল উ� নরূ ( رٌ وْ نُ  ) ঘমর্া� 
হল। ফেল এই নরূ ( رٌ وْ نُ  ) এর ঘাম েথেক  এক ল� চি�শ হাজার েফাটা পিতত হল। �েতয্ক 
েফাটা েথেক নবী ও রসলুেদর রহ সৃি� করেলন। তারপর নবীেদর রহগেলা �াস-�শাস ছাড়ল। 
তাঁেদর �াস-�শাস েথেক িকয়ামত পযর্� আওিলয়া, শহীদগন, ভাগয্বানেদর ও অনগূতশীলেদর সৃি� 
করেলন। আরশ, কুরসী আমার নরূ ( رٌ وْ نُ  )েথেক, কুরিবউেদরেক আমার নরূ( رٌ وْ نُ  )েথেক, রহওয়ালা 
ও েফের�ােদরেক আমার নরূ ( ْورٌ نُ  )েথেক, সযূর্, চ� ও �হ আমার নরূ ( رٌ وْ نُ  )  েথেক, আকল ও 
তাওিফক আমার নরূ ( رٌ وْ نُ  )  েথেক,নবী-রসরুেদর রহ আমার নরূ ( رٌ وْ نُ  )েথেক, শহীদ, ভাগয্বান 
ও েনককারেদরেক আমার নরূ ( ْورٌ نُ  )েথেক,তারপর আ�াহ ১২(বার) হাজার পদর্ া সৃি� করেলন। 
অতপর আমার চতুথর্ ভােগর নরূেক ( ْورٌ نُ  ) �েতয্ক পদর্ ােত ০১ েএক) হাজার বছর কের েরেখ 
িদেলন। এটা হে� দাসে�র, শাি�র, ৈধেযর্র, সতয্বািদতা ও ইয়াকীেনর মাকাম। তারপর উ� নরূেক 
�েতয্ক পদর্ ার িভতের এক হাজার বছর কের ডুিবেয় রাখেলন। অতপর আ�াহ  পদর্ াগেলা েথেক ঐ 
নরূেক ( رٌ وْ نُ  )েবর কের পৃিথবীেত �াপন  করেল উ� নূর ( رٌ وْ نُ  )েথেক অ�কার রােত �দীেপর মত 
জিমন হেত পবূর্-পি�েমর মধয্কার সকল িকছুেকই আেলািকত করিছল ।তারপর আ�াহ মািট েথেক 
আদমেক সৃি� কের উ� নরূেক ( رٌ وْ نُ  )তার কপােল �াপন করেলন। অতপর উ� নরূ( رٌ وْ نُ  ) আদম 
েথেক শীষ এর িনকট �ানানতিরত হল। অতপর উ� নরূ ( رٌ نُوْ  )পিব� েথেক উৎকৃে�র িদেক আর 
উৎকৃ� েথেক পিবে�র িদেক �ানানতিরত হেত লাগল।েশষ পৃর্� আ�াহ উ� নরূেক( رٌ وْ نُ  )আ�ু�াহ 
ইবেন আ�ুল মতু্তািলেবর ঔরস পযর্� েপৗঁছােলন। েসখান েথেক উ� নূর( رٌ وْ نُ  )আমার মার 
(জননীর) েরেহেম �ানানতিরত হল। তারপর আ�াহ আমােক দিুনয়ােত পাঠােলন। অতপর িতিন 
আমােক রসলুেদর সরদার/ েনতা,নবীেদর েশষ ও িবে�র রহমত �রপ এবং শ� অিভজাতেদর  
েনতা করেলন। এইরপই েতামার নবীর সৃি�র সচূনা িছল। 

স�ূঃ ( মসুা�ােফ আ�ুররা�াক জ�-১২৬ িহজরী, ইনিতকাল-২১১ িহজরী)  َرِ وْ نُ  قِ یْ ْخلِ تَ  فِى بُ اب 
ُ  ىلَّ صَ  دٍ مَّ حَ مُ  مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  ىلَ  اعَ تَ  �َّ    অধয্ােয়র ৬৩ পৃ�ায় ১৮ নং হািদস শরীফ) 

ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

ُ أ ىَ ِض رَ  اِس بَّ عَ  اِْبنِ  نْ عَ  ُ أ ىْوخَ أَ  ( :لَ اقَ  ھُ نْ عَ  �َّ  نْ مَ  ُمرْ أْ وَ  ،دٍ مَّ خَ بِمُ  نْ مِ آ ىسَ یْ عِ  ایَ  مُ الَ لسَّ ا ْیھِ لَ عَ  ىْیسَ عِ  ىلَ إِ  �َّ
 دْ قَ لَ وَ  ،ارَ نَّ لا الَ  وَ  ةَ نَّ جَ لْ ا لَْقتُ خَ  امَ  دٌ مَّ خَ مُ  الَ وْ لَ  وَ  ،َدمَ آ تُ قْ لَ خَ  َما دٌ مَّ خَ مُ  ْوالَ لَ فَ  ، ھِ بِ  نُ مِ ؤْ یُّ  نْ أَ  كَ تِ مَّ أُ  نْ مِ  ھُ كَ رَ دْ أَ 

ِ  لُ وْ سُ رَّ  دٌ مَّ حَ مُ  �َّ  الَّ أِ  َلھَ أِ  ال  ھِ یْ لَ عَ  تُ بْ تَ كَ فِ  ،تْ بَ رَ طَ ضْ  افَ  اءِ ْلمَ ا ىلَ عَ  شَ رْ عَ لْ ا ْقتُ لَ خَ   كُ رَ دْ ْستَ مُ لْ أ( )نَ كَ سَ فَ  �َّ
مُ كِ احَ الْ  )" 

ি�তীয় হািদস শরীফখানার অনুবাদঃ                                           
অথর্ঃ-হযরত ইবন ুআ�াস (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আ�াহ 
(তাআ’লা) ঈসা আলাইিহসসালােমর িনকট ওহী পাঠােলন, তুিম মহুা�ােদর (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা) �িত িব�াস কর এবং েতামার উ�েতর যারা তাঁেক (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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পােব তােদরেক তাঁর (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) �িত ইমান আনেত িনেদর্শ দাও। েকননা 
মহুা�দ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)  না হেল আিম আদমেক (আলাইিহসসালাম) সৃি� 
করতাম না আর মুহা�দ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)  না হেল েবেহ�-েদাযখ সৃি� করতাম 
না। আিম আরশ সৃি� করেল পর আরশ নড়া-চড়া করেত লাগল। এর ফেল আিম আরেশর উপর 
ِ  لُ وْ سُ رَّ  دٌ مَّ حَ مُ  �َّ  الَّ أِ  ھَ أِلَ  ال “ إ �َّ ” িলেখ িদেল আরশ শা� হেয় েগল, [ আল ম�ুাদরাকুল হািকম, 
হািদস শরীফ নং-৪২৮০]।                                                           
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

ُ أ ىَ ِض رَ  بِ اطَّ خَ لْ ا  نُ بْ  رِ مَ عُ  نْ عَ  ِ  لَ وْ َرسُ  الَ قَ : لَ اقَ  ْنھُ عَ  �َّ ُ  ىَصلَّ  �َّ  مُ دَ آ فَ رَ تَ قْ إِ  امَّ لَ  " :  مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  �َّ
َ سْ أَ  بِّ رَ  ایَ : الَ قَ  ةَ ئِطیْ خَ لْ ا ُ أ لَ اقَ فَ  ،ِلى ْرتَ َغفَ  امَ لِ  دٍ مَّ حَ مُ  قِّ خَ بِ  لُكَ أ  ؟ ھُ قْ لُ خْ أَ  مْ لَ وَ  ادً مَّ حَ مُ  تَ فْ رَ عَ  فَ یْ كَ وَ  مُ آدَ  ایَ  : �َّ
 ِش رْ ْلعَ ا مِ ائِ وَ قَ  لَىعَ  تُ یْ أَ رَ فَ  ِسىأْ رَ  تُ عْ فَ رَ  ، كَ حِ وْ رُّ  نْ مِ  يَّ فِ  تَ خْ فَ نَوَ  كَ  دِ یَ بِ  ىتَنِ لَقْ خَ  امَّ لَ  كَ نَّ ِالَ  بُّ رَ  ایَ  : الَ قَ 
ِ  لُ ُسوْ رَّ  دٌ مَّ حَ مُ  �َّ  أالَّ  ھَ لَ أِ  ال ابً وْ تُ كْ مَ  ُ أ لَ قَافَ  ، كَ یْ لَ إِ  قِ لْ خَ لْ ا بَّ حَ أَ  الَّ إِ  ِمكَ سْ إِ  ىلَ إِ  فْ ِض تُ  مْ لَ  كَ نَّ أَ  تُ مْ لِ عَ فَ  ،�َّ َّ� : 

مُ كِ حَ لْ ا كُ رَ دْ تَ سْ مُ لْ أ ()كَ تُ قْ لَ خَ  امَ  دٌ مَّ حَ مُ  الَ لَوْ وَ  كَ لَ  تُ رْ فَ غَ  دْ قَ فَ  ھِ قِّ ِبحَ  ىنِ عُ دْ أُ ، لًيَّ إِ  قِ لْ خَ الْ  بُّ حَ َألَ  ھُ نَّ إِ  ،مُ دَ آ ایَ  تَ قْ دَّ صَ  )  

তৃতীয় হািদস শরীফখানার অনুবাদঃ                                                                       
অথর্ঃ-হযরত ওমর ইবনলু খাত্তাব (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “ যখন আদম  (আলাইিহসসালাম) ভুল করল 
তখন বলল : েহ আমার �ভূ ! আিম মহুা�ােদর (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) খািতের 
আমােক �মা কের িদেত আপনার িনকট �াথর্না করিছ। তখন আ�াহ (তাআ’লা)  বলেলন, েহ 
আদম (আলাইিহসসালাম)  ! তুিম িকভােব মহুা�দেক (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) িচনেল 
অথচ আিম [এখেনা ] তােক সৃি� কিরিন। িতিন বলেলন : েহ আমার �ভূ ! েকননা িন�য়ই 
আপিন যখন আমােক আপনার হােত সৃি� করেলন এবং আমার মেধয্ আপনার রহ ফঁুক িদেলন 
তখন আিম আমার ম�ক েতােল আরেশর পা বা �ে�র উপর “ لُ وْ سُ رَّ  دٌ مَّ ُمحَ  �َّ  أالَّ  ھَ أِلَ  ال  ِ َّ�  ” 
েলখা েদখলাম । এেত জানলাম- আপিন আপনার িনকট “অিধক ি�য়সৃি�েকই” আপনার নােমর 
সােথ সংেযাগ কেরেছন। তখন আ�াহ (তাআ’লা)  বলেলন, েহ আদম (আলাইিহসসালাম)! তুিম 
সিতয্ই বেলছ (েজেনছ) । িন�য়ই েস আমাার িনকট “অিধক ি�য়সৃি�”। তার খািতের 
(উিসলায়) �মা চাও, আিম েতামােক �মা কের িদব, আর মহুা�দ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা)  না হেল আিম েতামােক সৃি� করতাম না  [ আল ম�ুাদরাকুল হািকম, হািদস শরীফ 
নং-৪২৮১]।                                                          
চতুথর্ হািদস শরীফঃ 

ُ أ ىَ ِض رَ  بِ طَّاخَ لْ ا  نُ بْ  رِ مَ عُ  نْ عَ    ِ  لَ وْ سُ رَ  قَالَ  :لَ اقَ  ھُ نْ عَ  �َّ ُ  ىلَّ صَ  �َّ  مُ آدَ  بَ نَذْ أَ  امَّ لَ  ":  مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  �َّ
َ فَ  ، يلِ  تَ رْ َغفَ  الَّ إِ  دٍ مَّ حَ مُ  َحقِّ بِ  أَلُكَ سأَ  :لَ اقَ فَ ، ِش رْ عَ الْ  ىلَ إِ  َسھُ أْ رَ  فَعَ رَ  َبھُ ْذنَأَ  يذِ الَّ   ؟ دٌ مَّ حَ مُ  اَومَ :  ھِ یْ لَ إِ  هللاُ  ىحَ وْ أ
 الَّ إِ  ھَ لَ إِ  الَ  : بٌ ْكتُوْ مَ  ھِ یْ فِ  اذَ إِ فَ  ، كَ َعْرشِ  ىلَ إِ  يسِ أْ رَ  تُ عْ فَ رَ  نِيتَ قْ لَ خَ  امَّ لَ  ، ُمكَ سْ إِ  كَ بَارَ تَ  : لَ اقَ فَ  ؟ دٌ مَّ حَ مُ  نْ مَ وَ 

نْ مِ  ارً دْ قَ  كَ ْندَ عِ  مُ ظَ عْ أَ  َحدٌ أَ  لَْیسَ  تُ ِلمْ عَ فَ  ، هللاِ  لُ وْ سُ رَّ  دٌ مَّ حَ مُ  هللاُ  َ ،فَ  كَ مِ سْ إِ  عَ مَ  َمھُ سْ إِ  تَ لْ َجعَ  مَّ  ایَ :  ھِ یْ لَ إِ  هللاُ  ىحَ وْ أ
 " كَ تُ قْ َخلَ  َما مُ دَ آَ  ایَ  وَ ھُ  الَ  َولَوْ  ، كَ تِ یَّ رِّ ذُ  نْ مِ  مِ مَ اْألُ  رُ خِ آَ  تَھُ مَّ أُ  نَّ إِ وَ  ، كَ تِ یَّ ذُرِّ  نْ مِ  نَ یْ یِّ بِ لنَّ ا رُ خِ آَ  ھُ نَّ إِ  ، مُ دَ آَ 

. يانرلطبل َسطُ وْ ألَ ا جمعلما) 2506(                                                                   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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চতুথর্ হািদস শরীফখানার অনবুাদঃ                                                                             
অথর্ঃ-হযরত ওমর ইবনলু খাত্তাব (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “ যখন আদম(আলাইিহসসালাম) (ভুলবশত:) 
অপরাধ কের তাঁর মাথা আরেশর িদেক তুেল বলেলন :(েহ আমার �ভূ) আিম মহুা�ােদর 
(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) খািতের আমােক �মা কের িদেত আপনার িনকট �াথর্না করিছ 
। তখন আ�াহ (তাআ’লা) তাঁর িনকট ওহী (�তয্ােদশ) করেলন: মহুা�দ(সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) িক? মহুা�দ(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)েক? িতিন বলেলন : আপনার নাম 
মহান,  আপিন যখন আমােক সৃি� করেলন তখন আিম আমার ম�ক  আরেশর িদেক তুলেতই 
উহােত “ سُ  دٌ مَّ حَ مُ  �َّ  الَّ أ ھَ ِألَ  ال ِ  لُ وْ رَّ َّ�  ” েলখা েদখলাম । এেত জানলাম- আপিন আপনার 
“অিধক ি�য়সৃি�েকই” আপনার নােমর সােথ যার নাম সংেযাগ কেরেছন তাঁর েচেয় মহা স�াণীত 
েকউ েনই ।তখন আ�াহ (তাআ’লা)  তাঁর িনকট ওহী (�তয্ােদশ) করেলন:েহ আদম 
(আলাইিহসসালাম)! িন�য়ই িতিন েতামার স�ানেদর মেধয্ েশষ নবী আর তাঁর উ�ত েতামার 
স�ানেদর মেধয্ েশষ উ�ত । আর িতিন (মহুা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)  না হেল 
আিম েতামােক সৃি� করতাম না, আল ম’ুজামলু আওসাত,তাবারনী, হািদস শরীফ নং-৬৫০২।    
প�ম হািদস শরীফঃ 

:"   تْ الَ قَ   ،يْ مِّ أُ   ينِ تْ رَ بَ أخْ   : لُ قُوْ یَ ، ص اعَ لْ ا بِيأَ  نِ بْ  نَماثْ عُ  ْعتُ مِ سَ : الَ قَ  ، ّيِ فِ قَ الثَّ  دیْ وَ سُ  يبِ أَ  نِ بْ اِ  نْ عَ  
ِ  لَ وْ سُ رَ   تْ دَ لَ وَ  الَمَّ  ةَ نَ مِ آ تُ دْ ھِ شَ  ُ  ىلَّ صَ  �َّ  ،الَّ دَ تَ  مِ وْ جُ نُّ لا ىلَ إِ  تُ رْ ظَ نَ ةضاخَ مَ لْ ا اھَ بَ َضرَ  امَّ فَلَ  ، مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ َعلَ  �َّ
 ءٌ يْ شَ  امَ فَ  ، رُ ادَّ ال و ھِ یْ فِ  ْحنُ نَ  يْ ذِ الَّ  تُ یْ اْلبَ  ھُ لَ  ءَ اضَ أَ  رٌ وْ نُ  ھُ نْ مِ  جَ رَ خَ  ،تْ لَدَ وَ  امَّ لَ فَ  ، يَّ َعلَ  نَّ عَ قَ تَ لَ  لُ وْ قُ أَ  ينِّ إِ  ىتَّ حَ 

. ينارطبلل ریبكلا جمعالم) 63082( ". رٌ وْ نُ  الَّ إ ھلَیْ إِ  رُ ظُ نْ أَ   

প�ম  হািদস শরীফখানার অনবুাদঃ                       

অথর্ঃ ইবেন আিব সুওয়াইদ ছাকাফী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম 
উছমান িবন আিবল আ’স হেত শেনিছ , িতিন বেলন : আমার মা আমােক এ সংবাদ িদেয় 
বেলন : যখন আেমনা রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক �সব করেলন (জ� দান 
করেলন) তখন আিম তাঁেক (আেমনােক) েদেখিছ । যখন তাঁর �সব েবদনা হল আিম 
তারকাসমূহেক ঝুেল েযেত েদখলাম এমনিক আমার মেন হল ওগেলা আমার উপর পেড় যােব 
।অতপর: যখন িতিন (আেমনা) �সব করেলন (জ� দান করেলন) তখন উহা েথেক 
(রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক)এমন নরূ েবর হল যার জনয্ আমরা েয 
ঘরিটেত িছলাম তা আেলািকত হেয় েগল ।ফেল েয ব�র িদেক তাকাই না েকন উহাই নরূ । 
আল-ম’ুজামলু কািবর  ,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২০৮৬৩ । 

উপেরা� বিণর্ত চারখানা হািদস শরীেফর আেলােক এই িস�াে� উপনীত হলাম েয, উপেরা� হািদস 
শরীফসমহূ সাহাবা েকরাম  রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম আজমাঈন কতৃর্ ক সনদসেূ� বিণর্ত । 
বিণর্ত সনদস�ূসমূেহ তাঁেদর মেধয্ রেয়েছন হযরত ওমর িবন খাত্তাব, আ�ু�াহ িবন আ�াস, জােবর 
িবন আ�ু�াহ রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম এবং অেনক তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগণ। উপেরা� 
হািদস শরীফসমেূহ বিণর্ত িবষয়গেলােত তাঁরা িব�াস ও আকীদা েরেখেছন িবধায় উপেরা� হািদস 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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শরীফসমহূ মসুলমানেদর িনকট �চােরর উে�শয্ বেল েগেছন। বতর্ মান মসুিলম িবে�র মসুলমানেদর 
মেধয্ যারা তাঁেদর বিণর্ত হািদস শরীফগেলা িব�াস কেরন এবং সাহাবা েকরাম  রািদআ�াহ 
তাআ’লা আনহমগেণর অনরূপ আকীদা রােখন তা হেল তারা হেলন  “সাহাবা েকরাম  রািদআ�াহ 
তাআ’লা আনহমগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম”তথা"  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 , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও 
পণূর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল " ةُ عَ امَ جَ الْ  "    
(আল-জামাআ’ত)নােম দল  তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলু��ুাত ওআল জামাআত)নােম 
দলব� সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মসুিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলম।                                                                                                                                         
আর যারা সাহাবা েকরাম  রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম আজমাঈন কতৃর্ ক বিণর্ত হািদস শরীফগেলা 
িব�াস কেরন না এবং তাঁেদর অনরূপ আকীদা রােখন না তারা হেলন “মনুািকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম বা শংকর জাতীয় মসুিলম”তথা  َّةثَ َال لث نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ     " তথা 
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত , মতামত, �ণীত 
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরাধী   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  (আরযাললু কুরিন) তথা 
“ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম ও িনকৃ� উলামােকরাম  এবং তারা আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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 عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ (আহলু��ুাত 
ওআল জামাআত )নােম দলিটর পিরবেতর্ "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর”অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর 
সােথ স�িকর্ ত এমন িক পিব� কুরআন ও হািদস ষরীেফর শ� ও বাকয্বলীর নােমর সােথ 
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদলব� সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম  ও সবর্িনকৃ� 
আিলম মসুিলম।                                                        
সাহাবা েকরাম  রািদআ�াহ তাআ’লা আনহম আজমাঈনগেনর িব�াস হে� “আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামােক সৃি� করা না হেল ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ তথা 
িব�জগতই সৃি� করা হেতা না,  িতিন হে�ন ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ  তথা িবশজগত সৃি�র “�থম সৃি�”। আেরা 
জানলাম েয, মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর ি�য় মাখলকু ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ  তথা িব�সৃি�র মলূ আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামেক নরূমমাখলুকুন("  رٌ وْ نُ 

قٌ وْ لُ خْ مَّ  ")তথা “সৃ� নরূ ”েথেকই সৃি� কেরেছন। এই নরূমমাখলুকুন (" قٌ وْ لُ خْ مَّ  رٌ وْ نُ  ") তথা “সৃ� 
নরূ ” হে�  মাখলকু ـ قُ وْ لُ خْ مَ لْ أ  তথা িব�সৃি�র “মলূ নরূ”। এই মলূ নরূেকই মাখলকু- ـ   قُ وْ ْخلُ مَ ألْ    
তথা িব�সৃি�র “জাতী নরূ”বেল। উপেরা� বিণর্ত হািদস শরীফ �েয়র আেলােক আেরা �মািণত হল 
েয, সম� িকছুই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামার 
নরূ ( رٌ وْ نُ  )েথেকই সৃি� হেয়েছ। সম� িকছু বলেত  বঝুায়, আলেম আমর, আলেম জাবারত, 
আলেম মালাকুত এবং আলেম মলুক তথা এই বতর্ মান িব�জগত ও উ� আলমসমেূহর অ�ভূর্ � 
অনয্ানয্ আলমসমূহ েযমন- আলেম আরওয়াহ, আলেম আমছাল, আলেম বরযখ, আলেম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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হায়াওয়ানাত, আলেম নাবাতাত ইতয্ািদ এবং আলমসমেূহর অ�ভূর্ � যাবতীয় উৎকৃ�, িনকৃ�, �লূ ও 
স�ূ কাজ ও িবষয়সমহূ।  

আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  “মহান 
সৃি�” তে�র ি�তীয় পযর্ায়ঃ 

সৃি� তেত্তর �থম পযর্ােয়র বণর্নােত এই িবষয়িট অবগত হলাম েয, আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার “নরূ তথা নেূর মুহা�াদী”  জগত সৃি�র পেূবর্ মহান আ�াহ তাআ’লার 
ওয়াহদািনয়য্ােতর সাগের তাঁর গণিকতর্ েন ম� িছেলন। জগত সৃি� হবার পর  মহান আ�াহ 
তাআ’লা তাঁেক আরেশ আযীেম েরেখ িদেলন। এখােনও িতিন মহান আ�াহ তাআ’লার তারীফ 
�শংসায় সবর্�ন কাটান। মানব জািতর অনয্াণয্ রহসমূহেক আলেম আরওয়ােহ রাখা হয় ।মহান 
আ�াহ তাআ’লার ইলমলু আযািলয়ুয্েত তথা িচর�ন �ােন পবূর্ েথেকই এ িস�া� িছল েয, মহা 
আ�াহ তাআ’লা �লূ নরূ েথেক সৃ� মািটর পৃিথবীেত  মানব জািতর মধয্ হেত তাঁর এক �িতিনিধ 
তথঅ খিলফা ে�রণ করেবন । িতিন তাঁর এ মহান উে�শয্েক বা�েব রপ দান করার মানেস 
মানব জািতর রহসমূহেক আলেম আরওয়াহা তথা আত্নার জগত হেত এবং আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক আলেম আমর তথা স�ূ জগত তথা আরেশ আযীম েথেক আলেম শলক 
তথা �লূ নরূ েথেক সৃ� পৃিথবীর জিমেন ে�রেণর জনয্ এক অিভনব েকৗশল বা প�িত অবল�ন 
করেলন ।                                                                                       
উহা হে� এ েয, েযেহতু রহসমহূ স�ূািত স�ূ নরূ েথেক সৃ� এবং মানুেষর েদহাভয্�ের িবদয্মান 
স�ূািত স�ূ স�ুবৃিত্তসমহূ ও সুিরপসুমহূ েযমন - দয়া-মায়া, কামন-বাসনা, ে�ম-�ীিত, আকষর্ণ- 
অনরূাগ,  ে�হ, ইশক, মহ�ত-ভালবাসা ইতয্ািদ স�ূ িবষয়গেলা এবং স�ূািত স�ূ কু�বৃিত্তসমহূ ও 
কুিরপসুমহূ েযমন- িহংসা-িবে�ষ, শ�তা-িম�তা,, েলাভ-ে�াভ,েমাহ, রাগ,েগা�া,পর�কাতরতা, 
পরিন�া ইতয্ািদ স�ূািত স�ূ িবষয়সমহূ স�ূািত সূ� নরূ েথেক সৃ� েসেহতু �লূ নরূ েথেক সৃ� 
মািটর পৃিথবীেত এ স�ূািত স�ূ নরূ েকান�েমই অব�ান করেত পারেব না ।তাই মহান আ�াহ 
তা‘লা তাঁর মহান উে�শয্ “ �লূ �লূ নরূ েথেক সৃ� পৃিথবীর জিমেন খিলফা বা �িতিনিধ ে�রণ”  
বা�েব  কাযকর করার জনয্ এক িবেশষ কুদরকতী েকৗশল বা প�িত অবল�ন করেলন । মহান 
আ�াহ তাআ’লা তাঁর ি�য় সৃি� সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
দশৃয্মান সৃ� জািতনরূ েথেক উৎসিরত �লূ নেূরর ৈতরী মািট েথেক হযরত আদম আলাইিহ সসালাম 
এর পিব� েদহ কাঠােমা সৃি� করেলন ।এ �লূ নরূ েথেক সৃ� কাঠােমা হল স�ূ নরূ েথেক সৃ� 
অনয্াণয্ স�ূািত স�ূ �বৃিত্তসমহূ ও িরপসুমেূহর আবাস �ল বা অব�ান �ল ।েযেহতু িব�সৃিষটর মলূ 
নেূরর ধারক ও বাহক আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােকও মহান আ�াহ তাআ’লা 
হযরত আদম আলাইিহ সসালাম এর পিব� েদহ কাঠােমার মধয্ িদেয়ই �লূ নেূরর সৃ� এ ি�িথবীেত 
আনেবন বা ে�রণ করেবন েসেহতু �ত� েকৗশল িহেসেব মহান আ�াহ তাআ’লা িজ�াঈল আলাইিহ 
সসালামেক েযখােন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েজয্ািমর্য় পিব�  রওজা শরীফ 
অবি�ত আেছ েসখান েথেক িকছু পিব� মািট এেন েবেহে�র “ তাসনীম” নামক ঝণর্ার পািন িদেয 
েধৗত কের িমশক-আ�েরর সােথ িমশােয় সবুািসত কের হযরত আদম আলাইিহ সসালাম এর পিব� 
ললাট েদেশ মদর্ন কের িদেত বলেলন । হযরত আদম আলাইিহ সসালাম এর পিব� েমাবারক েদহ 
কাঠােমা খানা হল স�ূ নরূ েথেক সৃ� সম� রহসহ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
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স�ূািত স�ূ নেূরর জনয্ “কভার” �রপ । এটা এ জনয্ েয, অনয্থায় সূ�ািত স�ূ নরূ েথেক সৃ� 
মানব জািতর সকল স�ূািত স�ূ রহসমহূ িবেশষকের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার শি�শালী স�ূািত সূ� নরূ েমাবারক �লূ �লূ নূর েথেক সৃ� পৃিথবীর জিমেন িন�গামী 
হেয় অব�ান করেত পারেব না িবধায় স�ূািত স�ূ নরূ েথেক ৈতরী েদহ কাঠাসমােক �লূ নেূরর 
ৈতরী মািটর কভার পরােয় এ আলেম মলুক তথা এ িব�ভূবেন আনা হেয়েছ ।                                                                                             
এ জনয্ই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বািহয্ক েদহেমাবারক  চামড়া �ারা ঢাকা 
সে�ও তাঁেক হািককেত নেূরর মানষু বলা হেয় থােক ।েযমন- গয্াস জাতীয় পদাথর্েক তরল পদােথর্র 
সংিম�েণ েকান পাে� রাখা হয় । তরল পদাথর্ ছাড়া  উহার অব�ান অেনক সময় কিঠন হেয় 
পেড় ।অব�ান �েলর িদক িদেয় গয্াসেক তরল মেন হেলও উহা বাতাস জাতীয় পদাথর্ ।িঠক 
েতমিনভােব সকল রহসমূহ িবেশষ কের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার শি�শালী 
স�ূািত স�ূ নেূরর অব�াও তাই । অথর্াৎ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েদহ 
েমাবারক েদখেত বািহয্কভােব  চামড়া জাতীয় হেলও আভয্�রীণভােব নূের পিরপূণর্ ।                                                                                                                      
তা ছাড়া, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামারেদহেমাবারেকর িবিভন্ণ অ�-�তয্� 
গঠেনর উপাদপনসমহূ সাধারণ মানেুষর েদহ গঠেনর উপাদােনর চাইেত িভ�তর ।েযমন আকােয়েদ 
নাসাফীর সংকলক হযরত ওমর নাসাফী (রাহমাতু�ািহ আলাইিহ ) এ �সে� বেলন: আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মাথা েমাবারক জা�ােতর “িমশক” হেত, চুল েমাবারক জা�ােতর 
তরলতা হেত,হাড় েমাবারক জা�ােতর “কাফুর” হেত,  েচহারা েমাবারক “িরদা তথা স�ি�” 
নামক স�ূ িবষয় হেত, চ�ু েমাবারক “হায়া বা ল�া” নামক স�ূ িবষয় হেত,িজ�া েমাবারক 
“িজকর তথা �রণ” নামক স�ূ িবষয় হেত,েঠাট েমাবারক “শাফাকাত তথা ে�হ” নামক সূ� 
িবষয় হেত, ব� েমাবারক “ইখলাষ তথা খািট�” নামক সূ� িবষয় হেত,হাত েমাবারক “কুয়য্াৎ 
তথা শি�” নামক সূ� িবষয় হেত, পা েমাবারক “িরদা তথা স�ি�” নামক স�ূ িবষয় হেত এবং 
কলব্ বা অ�র েমাবারক “রহমত তথা দয়া-করণা” নামক স�ূ িবষয় হেত সৃি� করা হেয়েছ 
(নজুহাতুল  মাজািলস)।                                                                                                
উপেরা� িবিভ� িবষেয়র আেলাচনার আেলােক বঝুা েগল েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামারেদহেমাবারেকর িবিভন্ণ অ�-�তয্� গঠেনর উপাদপনসমূহ সাধারণ মানেুষর েদহ 
গঠেনর উপাদােনর চাইেত �ত�। অতএব, সৃি� তে�র ি�তীয় পযর্ােয় বিণর্ত িবিভ� িবষেয়র 
আেলােক ইহা �মাণ হয় েয,  সৃি�গত িদক িদেয়ও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
আমােদর মত সাধারণ মানষু নেহন ।                                                                                   
িস�া�ঃ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাসহ েকান নবী ও রাসলু আলাইিহমসু 
সালামগণেকই িবেশষণ শ�েযাগ  িবহীন শধ ুআমােদর মত মানষু বলা েবয়াদবী তথা অিশ�াচার 
আচরন যিদও তাঁরা জািতগত িদক িদেয়  আমােদর মত মানষু িছেলন । মহান আ�াহ তাআ’লাই 
সমিধক �াত ।    
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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 نَ سَ 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 نَسَ 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 شَ "  (শরীয়ত) তথা আইন” মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত আর " ُةٌ نَ سَ 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 সুশৃ�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 شَ " শরীয়ত) তথা “আইন” মানা ফরজ । এই " َةٌ عَ یْ رِ ش"( শরীয়ত) তথা তথা “আইন”   
অ�ীকার করা কুফুরী ।                                                                                             
 তথা “ উত্তম িনয়মঃ   েয  েকান  ইবাদত পালেন (সু�াতুন হাসানাতুন)  "سُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَ ةٌ "
অনেূ�রনা দানকারী ও েয েকান ধম�য় কাজ স�াদেন সহায়তা দানকারী এবং মসুিলম মানেুষর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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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 সমিথর্ত 115 আইন বিহভূর্ ত 116 
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 نَ ة"(সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” বেল । উদাহরণ �রপ 
উপ�াপন করা হল, েযমন-“ঈেদ িমলাদ�ুবী” সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উদযাপনকরা   , 
 ,তথা মাধয্ম” অবল�ন করা(ওআিছলা)وَ سِ یْ لَةُ  “(দআু’-মনুাজােত) ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَاجَ اة
“ সীরাতু�বী ”সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা অনু�ান পালন করা । " ةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ سُ " (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 نَسَ حَ  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 

                                                 
115 ে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 ।  
116 ে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 
 তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা ( "ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة)

িনরব থাকা িবষয়” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  السَ اكِ تُ  عَ نْ ھَ ا أ)এর বণর্না �স� প�ৃা নং-২৫৯ এ েদখুন ।   
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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 ةٌ  حَ سَ نَة" 
(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 
ে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 রাসলুু�াি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 মহুা�া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  আহলসুস�ুা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 মসুিলম 
রীিতনীিত স�ত মেন কের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত দাঁিড়েয় সালাম েদওয়ার প�িত �চলন কেরন ।পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েঘািষত 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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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 মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েবলায় �েযাজয্ তা নয় বরং সব মসুিলেমর েবলায়ই �েযাজয্ । আমােদর নবী 
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 অনিুচৎ 
।  

 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�ُ  اھنْ 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” ( ُ أ أ�ُ  ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ ال رُ وْ مُ ْأل ) 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) । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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   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- 

"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”।মুসনাদ ু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   ٌُسنَّ ة"

" ةٌ نَسَ حَ    (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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)" خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " � 
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 অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী এবং 
মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাি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  (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী/              

اَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ ال  নােম দলব� পিব� কুরআন ও হািদস(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  لُ ھْ أَ  
শরীফস�ক�য় ধম�য় �ােন পিরপ� ও গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� উপেরা� গণস�� 
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 نَسَ 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 �  মসুিলম 
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 نَسَ 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� মসুিলম 
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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ওহী�া�   আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাি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  َوَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

নামধারী(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا  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 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 �চিলত েয 
েকান " ُةٌ نَ سَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” মানা ও পালন করা ইসলািম 
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-েখলাধুলা 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 نَ سَ 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” 
( �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ االسَّ  ْورُ مُ أْألُ  ) 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 نَ سَ 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 نَّ س 

" ةٌ نَسَ حَ  (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 শধু মেনর 
আেবগ তািড়ত হেয় েকান মসুিলম মানষু কের েফলেল তার উ� " ُةٌ نََحسَ  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  تُ اكِ لسَّ ا رُ ُموْ ْأل

�ُ أ اھنْ عَ  ) এর অ�ভুর্ � অসংখয্ িবষেয়র মেধয্ মা� একিট িবষয়েকই মানয্ কেরেছন ও পালন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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” ( �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ ال رُ وْ مُ أْألُ  )     
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 نَسَ حَ  ةٌ نَّ س "  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম 
িনয়মিট” ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا 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 نَسَ حَ  ةٌ نَّ س 
" (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�াপূণর্ 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 نَ ة" (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 উসলুতুতাফসীর” )رِ یْ سِ فْ تَّ لا لُ وْ صُ أُ و ( , “উসলুলু হািদস শরীফ ”  )ثِ یْ دِ حَ الْ  لُ وْ صُ أُ و(  ও 

 । পিব� কুরআন, হািদস শরীফ ও িফকহ শরীফ অধয্য়েনর জনয্ (উসলুলু িফকহ)  ھِ ِفقْ لْ ا لُ وْ صُ أُ 
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  
117 ! এই  "  ٌسُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَة"(স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর সংখয্া অিনিদর্� ও 

                                                 
117 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, 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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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 ) ।                                                                                                                                                                                              
ইলাম ধেমর্ মতিবেরাধ হারাম বা িনিষ� । েযেহতু " ُةٌ نَسَ 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  نَةُ 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 রাসুল 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” । 

                                                                                                                                   
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 " (আরযালুল 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  
উসুলতুতাফসীর” )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  উসুললু)  ھِ قْ فِ لْ ا لُ وْ صُ أُ  

িফকহ) ��সমহূ অধয্য়ন করা যােব না । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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 ةٌ  حَ َسنَة"
"  (সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” ৈবধ অথচ "  ٌألْ بِ دْ عَ ة"(িবদআ’তু) 
তথা ”[ইসলামধেমর্] নতুন আইন সংেযাজন বা সংেযাগ” হারামঃ 

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 
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”118”��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” 119 ��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 

                                                 
118 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
119 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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� মুসিলম 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 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/  لُ ھْ أَ 

ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا  (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 উসলুতুতাফসীর” ) َرِ یْ سِ فْ لتَّ ا لُ وْ صُ أُ و انرْ قُ لْ ا رُ یْ سِ فْ ت (  
এবং হািদস শরীেফর েবলায় “উসলুুল হািদস শরীফ ” ( ِوأُصُ وْ لُ  الْ حَ دِ یْ ثِ  الشِّ ِرْیف)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 
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 রাসুল�ুাি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 ِتنْ سْ ا (ইি��াত) তথা অনুসন�ান কের 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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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 রাসলু�ুাি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� 
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 أ  এর 
উপর) আমল করেত লাগেলন । কাল�েম  বিণর্ত �ানী-গণী মণীষীবেৃ�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 আব ু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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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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 রাসলুু�াি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 
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 نَسَ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ 
উত্তম িনয়ম”  আেছ বা থাকেত পাের এবং ভিবষয্েত সিৃ� 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 । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 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 ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  
) তথা ইসলািম আইনিভিত্তক আইনগত পািরভািষক অথর্ হে� “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা 
সংেযাগকৃত নতুন িকছু”( 120) । “ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 121 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 122  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 
                                                 
শ�িট স�েকর্ (িবদআ’ত) "ألْ بِ دْ َعةٌ "<< 120  িব�ািরত জানেত পৃ�া নং-৩২৪ েথেক ৩৪০পযর্� েদখুন।  
121 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
122 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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 "  ٌألْ بِ ْدعَ ة"(িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু(আইন” 123 
এর স�ূপাত ঘেট েযত । এই জেনয্ই, "  ْةٌ عَ دْ بِ أل "(িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা 
সংেযাগকৃত নতুন িকছু(আইন)” 124  করার �চলনেক জােয়য রাখা হেল ইসলািম শরীয়েত 
( ةیَّ مِ الَ سْ إلا عَةٌ یْ رِ شَّ لأ"  ) 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” 125  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 " 

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    (আহলুসসু�া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 মসুিলম মানেুষর 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-

                                                 
123 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
124 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
125 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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 أ  
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’ুজামলু কািবর,তাবারানী, ১১ তম খ�, হািদস শরীফ 
নং-৭৮৫ ।                                                                                                                           
ি�তীয় হািদস শরীফঃ                                                                                                      

َ مِ  ثُ الَ ثَ  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
)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 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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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 نَ سَ 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 � 
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   َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ الْ   (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 অনূরপ বা 
সমমান ফরজ (হকুম বা আেদেশর িদক িদেয় নয়, আমেলর িদক িদেয় কুরআন ও স�ুার অনরূপ 
বা সমমান ফরজ) বেল।     

 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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(৫ নং মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষয়ঃ) 
 -�তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ �স(দআু’-মুনাজাত) ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَاَجاة
 
সচূনাঃ েদাআ’ হে� মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট তাঁর বা�ার চুড়া�বােব িমনিত ও হীনতা 
�কােশর মাধয্ম ।মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট েদাআ’ রকার মাধয্েম তাঁর বা�ার আত্নসমপর্েনর 
পণূর্তা ও দবূর্লতার বিহঃ�কাশ ঘেট এবং অহংকার, েদমাগ পিরহার কের তাঁর িনকট একিন�ভােব 
নত হওয়া �মাণ হয় ।বা�ার িনকট েথেক এরপ িবন� অব�ািট মহান আ�াহ তাআ’লার অিধক 
পছ�নীয় ।এরপ িমনিতর মাধয্েম ।মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট বা�ার িবেশষ মযর্াদা অিজর্ ত 
হয় ।এই িদেক ল� কেরই আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-----------
- 0337ـ يذرملتا نسن  هللاِ  ىلَ عَ  َرمُ كْ أَ  ئٌ یْ شَ  سَ یْ لَ "لَ اقَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ ع ةَ رَ یْ رَ ھُ  ىبِ أَ  نْ عَ   

 অথর্ঃ “েদাআ’ করার েচেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অিধক স�ািণত    ءِ اعَ دُّ لا نَ مِ  ىالَ عَ تَ 
এমন িকছু েনই ” । সনুানুত িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৭০।                     
তাই, মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অিধক স�ািণত জন িহেসেব গণয্ হেত চাইেল, পিরগিণত হেত 
চাইেল সেূযাগ েপেলই �েতয্ক মসুিলম মানেুষরই দআু’-মনুাজােত ম� থাকা চাই ।আেরা পিব� হািদস 
শরীেফ “দআু’”  করােক ইবাদেতর “সারব�” িহেসেব উে�খ কের েয েকান ইবাদত স�� করার 
পর। মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’-মনুাজােত ম� ও রত থাকেত আমেদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�তেক উৎসাহ �দান কের বেলেছনঃ---------------- 

يذمرتال ننس )1733(" ةِ دَ اِعبَ لْ ا خُّ مُ  ءُ ادُّعَ لأ" الَ قَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال عنِ  كٍ لِ امَ  نِ بْ  ِس نَأَ  نْ عَ   
অথর্ঃ হযরত আনাস িবন মািলক েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: “দআু”  
করা হে� ইবাদেতর “সারব�” । সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৭১ ।                         
তাছাড়া, “দআু’ করােক” ইবাদেতর “সারব�” িহেসেব আখয্া েদওয়ায়  উহােক ইবাদেতর ইিত বা 
উপসংহার িহেসেব গণয্ করা হয় । এই িবষয়িটেক পািথর্ব িবষেয়র সােথ িমিলেয় উদাহরণ�রপ 
উপ�াপন করা যায় ।েযমন েকান কাজ েশেষ উহার সমাি� েঘাষণা করা হয় ।এই সমাি� 
েঘাষণােকই উ� কােযর্র ইিত বা উপসংহার বেল ।                                                                                               
েযমন, সভা-সিমিত, েখলা ইতয্ািদদেত সমাি� েঘাষণার একিট েশষ পযর্ায় সৃি� হয়, েকান িবষয় 
িলখার েশষ পযর্ােয় উপসংহার টানা হয় ।িঠক েতমিনভােব দআু’-মনুাজাত করার িবষয়িটও েয 
েকান ইবাদত পালেনর েশেষ একিট উপসংহার িহেসেব ভুিমকা পালন কের ।   উপসংহার হেলও 
দআু’-মনুাজাত করার িবেশষ মলূয্ বা গর� রেয়েছ ।তাই, ইবাদত পালন েশেষ ইবাদেতর সারব� 
তথা ইবাদেতর ফলাফল পাওয়ার আশায় দআু’-মনুাজােত ম� থাকা �েতয্ক ইবাদত পালনকারী 
মসুিলম মানেুষরই কতর্ বয্ ও উিচৎ ।এই িদেক ল�য্ েরেখই আিম অ� দআু’-মুনাজাত অধয্ােয় 
“ দআু’ করার অথর্, দআু’র ফিজলত, দআু’র অব�া, দআু’র প�িত, দআু’র আদব, দআু’কবলু 
হওয়ার সময় ও �ান” ইতয্ািদ িবষেয়র বণর্না করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা। অ� অধয্ােয় বিণর্ত 
িবষয়গেলার �িত ল�য্ েরেখ দআু’-মনুাজােত ম� থাকেল মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’ 
কবলু হওয়ার খবুই স�াবনা রেয়েছ ।  
 
 
 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 বা দআু’করার অথর্ঃ ("مَ عْ نَى  ألدُّ عَ اءُ ")
 
দআু’ করার অথর্ কেয়কিট হেত পাের ।১. ডাকা ২. �াথর্না করা   ৩. িবপদাপদ ও অভাব 
পরূেনর জনয্ ডাকা ৪. েয েকান অব�ায় কাউেক �রণ করা ৫. ম�ল কামনা করা ৬. িযকর 
করােকও দআু’বলা হয়।  
উপেরর সবগেলা অথর্ই সময়, উপল� ও �ানেভেদ �েযাজয্। িনে� উতাহরণগেলা েথেকজ  িষয়িট 
েবাধগময্ হেব ।                                                                                                                               
(১) ইবাদত পালেনর পর েযমন - পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল 
দআু’করা, অনয্ানয্ নফল নামাজ েযমন-ইশরাক, দহুা, আওয়ািবন, তাহাে�াদ ইতয্ািদ নামাজ 
পালেনর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’ করা, পিব� কুরআন েতলাওয়াত করা, িজিকর-
আজকার,তাসিবহ-তাহিলল এবং আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর সালাত ও 
সালামসহ ইতয্ািদ ইবাদত পালেনর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’করার সমেয় (" ءُ اعَ دُّ لأ ) 
দআু’করার অথর্ হেব “ ةااجَ نَمُ لْ أ ” (আল-মনুাজাত) তথা আ�াহর তাআ’লার সােথ িনভৃত আলােপর 
মধয্ িদেয় আ�াহ তাআ’লার িনকট �াথর্না করা” । এই সমেয় দআু’করার অব�ায় দইু হাত উপের 
েতােল দআু’করা দআু’ কবলু হওয়ার িনদশর্ন । 
(২) পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর পর দইু হাত উপের না েতােল পি� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
বিণর্ত পবূর্িনধর্ািরত ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমূহেক পড়া বা পাঠ করা, অনয্ানয্ নফল নামাজ েযমন-
ইশরাক, দহুা, আওয়ািবন, তাহাে�াদ নামােজর পর দইু হাত উপের না েতােল পি� কুরআন ও 
হািদস শরীেফ বিণর্ত পবূর্িনধর্ািরত ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমহূেক পড়া বা পাঠ করার সমেয় (" ءُ اعَ دُّ لأ ) 
দআু’ করার অথর্ হেব “আ�াহর তাআ’লার িযকর করা” । 
(৩) ভাত খাওয়ার পেূবর্ ও পের, শয়েনর পেূবর্ ও পের, মসিজেদ �েবেশর পেূবর্ ও বািহর হওয়ার 
পের দইু হাত উপের না েতােল পি� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত পবূর্িনধর্ািরত ও পবূর্িনিদর্� 
দআু’সমহূেক পড়া বা পাঠ করার সমেয় (" ءُ اعَ دُّ لأ ) দআু’করার অথর্ হেব “আ�াহ তাআ’লার িনকট 
িনেজর জনয্ ম�ল কামনা করার মধয্ িদেয় আ�াহর তাআ’লার িযকর করা” ।                                                                                                                      
(৪) টয়েলেট �েবেশর পেূবর্ ও বািহর হওয়ার পের দইু হাত উপের না েতােল পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফ বিণর্ত পবূর্িনধর্ািরত  ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমূহেক পড়া বা পাঠ করার সমেয় (" ءُ الدُّعَ أ ) 
দআু’করার অথর্ হেব “আ�াহ তাআ’লােক িবপদাপদ দরূীভূত করার জনয্ ডাকার মধয্েম আ�াহর 
তাআ’লার িযকর করা” ।   
(৫) কােরা স�ান-স�িত না থাকা অব�ায় , টাকা-পয়সা ও অথর্-সংগিত না অব�ায় পের দইু 
হাত উপের না েতােল পি� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত পূবর্িনধর্ািরত ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমহূেক 
পড়া বা পাঠ করার সমেয় (" ءُ اعَ لدُّ أ ) দআু’করার অথর্ হেব “আ�াহ তাআ’লার িনকট িনেজর 
অভাব পরূেণর জনয্  মধয্ িদেয় আ�াহর তাআ’লার িযকর করা” ।আর এই িবষেয়ই দইু হাত 
উপের েতােল দআু’করার সমেয় (" ءُ اعَ دُّ أل ) দআু’করার অথর্ হেব “  ْاَجاةنَمُ أل ” (আল-মুনাজাত) তথা 
আ�াহর তাআ’লার সােথ িনভৃত আলােপর মধয্ িদেয় আ�াহ তাআ’লার িনকট �াথর্না করা” ।   
 উপের (" ءُ اعَ دُّ أل  বা দআু’করার পাঁিট অথর্ েথেক এই কথাই বঝুেত পারলাম েয, দইু  ىنَعْ مَ (" 
হাত উপের না েতােল পি� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত পবূর্িনধর্ািরত ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমহূেক 
পড়া বা পাঠ করার সমেয় (" ءُ اعَ دُّ لأ ) দআু’করার অথর্ হেব “আ�াহর তাআ’লার িযকর করা” আর 
দইু হাত উপের েতােল দআু’করার সমেয় (" َعاءُ دُّ لأ ) দআু’করার অথর্ হেব “ ةاجَ انَمُ لْ أ ” (আল-



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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মনুাজাত) তথা আ�াহর তাআ’লার সােথ িনভৃত আলােপর মধয্ িদেয় আ�াহ তাআ’লার িনকট 
�াথর্না করা” । দইু হাত উপের েতােল দআু’করার মেধয্ এবং  দইু হাত উপের না েতােল 
দআু’করার মেধয্ কতটুকু পাথর্কয্ তা আমরা এখন ভালভােবই বঝুেত পারলাম । 
এভােবই  " ءُ اعَ دُّ لأ  �দআু’ করার অথর্ েজেন সময় , উপল� ও  �ানেভেদ �েযাজয্ ে�ে  ىنَعْ مَ (" 
দআু’করার অথর্ বয্বহার ও �েয়াগ করেত হেব ।তেবই েকান মতিবেরাধ হেব না বা থাকেব না  
 
  দআু’করার ফিজলতঃ ( فَ ِض یْ لَ ةُ  الدُ عَ اءِ ) 
 
েদাআ করার ফিজলত স�েকর্  মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর কিতপয় আয়াত এবং 
আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মখু িন:সৃত কতগেলা হািদস শরীফ বণর্না 
করব ইনশাঅঅ�াহ তাআ’লা । �থেম পিব� কুরআেনর কিতপয় আয়াতসমহূ ও পের হািদস 
শরীফসমহূ এখােন উপ�াপন করা হেব । পিব� কুরআেনর কিতপয় আয়াতসমহূঃ > 
 

"قَ الَ  رَ بُّ كُ مْ  ادْ عُ وْ نِ ى أَ سْ تَ ِجبْ  لَ كُ مْ   ، إِ نَّ  الَّ ذِ  یْ نَ  یَ ْستَ كْ بِرُ وْ نَ  عَ نْ  ِعبَ اَدتِ يْ  سَ یَ ْدخُ لُ وْ نَ  جَ ھَ نَّمَ  دَ اخِ رِ ْینَ  ـ"سورة 
 المؤمن/الغافر (60)
অথর্ঃ-“েতামােদর পালন কতর্ া বেলন, েতামরা আমােক ডাক আিম েতামাদর ডােক সাড়া িদব । 
যারা আমার ইবাদেত(আমােক ডাকেত) অহংকার কের তারা লাি�ত অব�ায জাহা�ােম �েবশ 
করেব ” সরুা মুিমন/গািফর, আয়াত নং-৬০  । 
উপের বিণর্ত আয়াত শরীেফ দিুট বাকয্ আেছ ।উ� আয়াতখানায় দিুট কথা িবেশষভােব ল�ণীয় ও 
�িনধানেযাগয্ ।�থমতঃ এই েয, দআু’ও ইবাদতেক একই অথর্েবাধক শ�রেপ বয্বহৃত হেয়েছ 
।েকননা, �থম বাকয্াংেশ েযই িবষয়েক ‘ দআু’বলা হেয়েছ ি�তীয় বাকয্াংেশ েসই িবষয়েকই 
‘ইবাদত’ বলা হেয়েছ। ইহা হেত এই কথা �� হেয় উেঠেছ েয, দআু’ই মূল ইবাদত ।ি�তীয়তঃ এই 
েয, যারা আ�াহর িনকট দআু’ কের না তােদরেক “ অহংকাের ডুেব আমার (আ�াহর) ইবাদত 
হেত িবমূখ থােক”  বলা হেয়েছ । ইহা হেত জানা েগল েয, আ�াহর িনকট দআু’করা হে� মলূ 
বি�গীর মলূ ভাবধারা । আ�াহর িনকট দআু’ করা েথেক িবমখূ থাকার অথর্ হে� অহংকাের 
িনমি�ত হওয়া ।এর অথর্ হে� অহংকাের ডুেব আেছ বেলই েস তার সৃি�কতর্ া ও মািলেকর সামেন 
বি�গী কবলু করেত কুি�ত  হেয়েছ । আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর বালীেত 
উপেরা� আয়ােতর উপেরা� দইুিট অথর্ই �� ভাষায় বয্� কেরেছন । 

 سنن )7233"( ةِ دَ َباعِ لْ اوَ ھُ  ءُ اعَ دُّ لأ" لَ اقَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نِ ع رِ یْ شِ بَ  نْ بِ  نِ انُّْعمَ ال نِ عَ 
وددا بوأ ننس)9471(يذمرلتا  

অথর্ঃ- হযরত ন’ুমান িবন বশীর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন : “দআু’ই হে� ইবাদত” ,সনুান ুআব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৭৯  

ذيمرتلا نسن )1733"( ةِ ادَ بَ عِ لْ ا خُّ مُ  اءُ عَ لدُّ أ" لَ اقَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ َعلَ  هللاُ  ىَصلَّ  ّيِ بِ النَّ  عنِ  كٍ لِ امَ  ِس نَأَ  نْ عَ   
অথর্ঃ হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামাবেলেছন :  “দআু’ ” করা হে� ইবাদেতর “সারব�” ,সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, হািদস 
শরীফ  নং-৩৩৭১ ।                                               

 ننس " اءِ عَ دُّ ال نَ مِ  ىلَ اعَ تَ  هللاِ  ىلَ عَ  َرمُ كْ أَ  ئٌ یْ شَ  سَ یْ لَ "  لَ اقَ : مَ َسلَّ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نِ ع ةَ رَ یْ ُھرَ  ىبِ أَ  نْ عَ 
)7033( يذمرلتا                          



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 অথর্ঃ হযরত আব ু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন : “দআু’ করার েচেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অিধক স�ািণত এমন িকছু 
েনই” । সুনানুত িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৭০ ।                                                                                                         

َ سْ یَ  مْ لَ  نْ مَ  لاقَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  ّيِ بِ نَّ ال عنِ  َرةَ یْ ُھرَ  ىبِ أَ  نْ عَ   ننس )7333(" ھِ یْ لَ عَ  بْ ضَ غْ یَ  هللاَ  لِ أ
يذرملتا                                                               

অথর্ঃ হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন :  “েয েলাক আ�াহর িনকট চায় না, তার �িত আ�াহ �ু� হন ”। সনুানতু িতরিমিজ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৭৩ ।  

  لْ زِ نْ یَ  مْ لَ  امَّ مِ  و لَ زَ نَ اِممَّ  عُ فَ نْ یَ  ءَ اعَ دُّ لا ،َّإِ  " مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ  ◌ٌ  لَ اقَ  ُعَمرَ  ْبنِ اِ  َعنْ 
)4853( ، يمذرلتا ننس ـــ " ءِ اعَ الدُّ بِ  هللاِ  دَ ابَ عِ  مْ كُ یْ لَ عَ فَ   

অথর্ঃ-িন�য় “দআু’ ” সকল অব�ােতই কলয্াণকর-েসইসব মছুীবেতর বয্াপােরও যা নািজল হেয়েছ 
এবং েসইসব বয্াপােরও যা এখেনা নািজর হয়িন।অতএব, েহ আ�াহর বা�াগণ, েতামরা অবশয্ই 
দআু’ করেত থাকেব ”সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৫৪৮ ।   
অেনক সময় েদখা যায় মানষু এই ধারণা কের েয, সম� িবষয় যখন তাকিদের ফায়সালা িনধর্ািরত 
হেয় েগেছ তখন দআু’ কের িক লাভ ? এই েভেব মানুষ অেনক সময় দআু’ করা েছেড় েদয় । 
আসেল এইরপ অব�ার িশকার হওয়া মুসিলম মানেুষর উিচৎ নয় ।কারণ, তাকিদেরর বা 
ভাগয্িলিপেত ফয়সালাকৃত িবষয় দআু’ �ারা দরূ হয় বা খ�ন হয় ।মহান আ�াহ তাআ’লার 
ফয়সালা বদলােয় েদওযার �মতা কােরা েনই । তেব, ।মহান আ�াহ তাআ’লা িনেজ তাঁর িনেজর 
ফয়সালা বদলােয় িদেত স�ম ।আর মহান আ�াহ তাআ’লা তা তখন কেরন যখন বা�া তাঁর 
িনকট দআু’ কের । "  َءِ اْ عَ دُ بِال   ِإالَّ  ءَ اصَ قَ لْ ا دُّ رُ یَ  ال  "  
অথর্ঃ- আ�াহর ফয়সালােক দআু’ ছাড়া রদ করেত পাের না । 
আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক িবেশষ স�ােনর  কারেন উপের বিণর্ত 
�থম আয়াতখানােত তােদরেক দআু’ করেত আেদশ করা হেয়েছ এবং উহা কবলু করার �িত�িত 
েদওয়া হেয়েছ ।যারা দআু’ কের না তােদর জনয্ শাি�র কথা উপেরাি�িখত আয়ােত বণর্না করা 
হেয়েছ । 
কা’ব আহবার রািদআ�াহ আনহ  েথেক বিণর্ত আেছ ,পবূর্ যেূগ েকবল নবী-রাসলু 
আরাইিহমসুসালামগণেক বলা হত দআু’ করন ।আিম কবলু করব ।এখন এই আেদশ সকেলর জনয্ 
বয্াপক কের েদওয়া হেয়েছ । এটা আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর ৈবিশ� 
। ইবনু কািছর । 
েযমন-উবাদাতা ইবনু সািমত রািদআ�াহ আনহ  েথেক বিণর্ত আেছ, িতিন বেলন, আিম 
রাসলু�ুাহসা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ :আমার উ�তেক এমন িতনিট িজিনস 
েদওয়া হেয়েছ যা অনয্ানয্ নবীেদরেক(আলাইিহমসুসালামগণেক) ছাড়া তাঁেদর উ�তগণেক েদওয়া হয়  
িন।িবষয় িতনিট হলঃ  
(১) যখন েকন নবীেক ে�রণ করা হত তাঁেক বলা হত দআু’ করন, দআু’ কবলু করা হেব 
।আর এই উ�তেক বলা হেয়েছ দআু’ কর, েতামােদর দআু’ কবলু করা হেব ।                                                             
(২) যখন েকন নবীেক ে�রণ করা হত তাঁেক বলা হত,আপনার উপর ধেমর্র বয্াপাের  েকান 
বাধয্বাধকতা েনই ।আর এই উ�তেক বলা হেয়েছ েতামােদর উপর ধেমর্র বয্াপাের  েকান 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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বাধয্বাধকতা েনই ।                                                                                                                       
(৩) যখন েকন নবীেক ে�রণ করা হত তাঁেক তাঁর কওেমর উপর সা�ী করা হত। আর এই 
উ�তেক সকল মানেষর উপর সা�ী বািনেয়েছন।  
 
                                                                               স�ুাহ তথা িনয়মঃ ( سُ نَّ ةُ  ) দআু’ করার ( ُسنَّةُ  ألدُّ عَ اء")
 
পািথর্ব িবষেয় েকান সফলতা অজর্ ন করেত গেল েকান না েকান প�িত অবল�ন করেত হয় 
।েকান প�িত অনসূরন বয্তীত সহেজ েকান কাজ উ�ার করা যায় না ।িঠক েতমিনভােব মহান 
আ�াহ তাআ’লার িনকট েদাআ করারপেূবর্ েদাআ’েত সফলতা অজর্ েনর জনয্ েদাআকারীেক অবশয্ই 
িকছু "  ةُ یَّ عِ رلشَّ أ ةِ نَّ سُّ لا "( আসস�ুাতুশ শারইয়য্াতু) তথা শরীযতী  িনয়ম েমেন চলেত হয় ।এইসব 
িনয়ম দআু’ করার আদব িহেসেব গণয্ । মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’করার পেূবর্ দআু’র 
আদব ও দআু’র িনয়মাবলী েজেন েনওয়া দরকার । েদাআ করার সময় দআু’র আদব ও 
িনয়মাবলী পালন করেল দআু’ কবলু হয় । আর েদাআ করার সময় দআু’র আদব ও িনয়মাবলী 
পালন না করেল অিধকাংশ সমেয়ই দআু’-�াথর্না কবলু হয় না ।তাই, মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনকট দআু’ করার পেূবর্ দআু’র আদব ও দআু’র  ةُ یَّ عِ رلشَّ أ ةِ نَّ سُّ لا "( আসস�ুাতুশ শারইয়য্াতু) তথা 
শরীযতী  িনয়ম েজেন েনওয়া �েতয্ক দআু’-�থর্নাকারীরই উিচৎ ও কতর্ বয্ ।িনে� এই িবষেয় 
িব�ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । দআু’করার আদব ও িনয়মাবলী দইুভােগ 
িবভ� । একিট দআু’আর� করার পেূবর্ পালনীয় অপরিট দআু’করা অব�ায় পালন করেত হয় । 
দআু’ আর� করার পেূবর্ পালনীয় আদব ও (  ُسُ نَّ ة ) স�ুাহ তথা িনয়মঃ                                                   
 
�থমতঃ (১) সরুা আল ফিতহা িতনবার পাঠ করা (২) সরুা আল ইখলাস িতনবার পাঠ করা 
(৩) সবুহানা�ািহ ওআল হামদ ু িল�ািহ ওআ লাইলাহা ই�া�াহ ওআ�াহ আকবার িতন বার পাঠ 
করা দআু’করার (   ُةُ نَّ س ) স�ুাহ তথা িনয়ম িহেসেব গণয্ ।                                                                                 
ি�তীয়তঃ আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত কেয়ক মতর্ বা দরদ ও সালাম 
পাঠকরা।  ইহা দআু’েত েমা�াহাব িহেসেব গণয্ এবং দআু’কবলু হওয়ার সহায়ক িবষেয়র অ�ভুর্ � । 
কারন, দআু’েত আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত কেয়ক মতর্ বা দরদ ও সালাম 
পাঠকরা না হেল দআু’সমূহ মহান আ�াহর দরবাের েপৗঁছায়না এবং দআু’আকােশ আটেক থােক বেল 
হািদস শরীেফ উে�খ আেছ ।                                                                                                         
দআু’করার পেূবর্ উপের বিণর্ত স�ুাত ও েমা�াহাব িনয়মাবলী পালন করা েদাআ’ কবলু হওয়ার 
আলামত বা িনদশর্ন ।েযমন-হািদস শরীেফ আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী 
এেসেছ । 
(১) হািদস শরীফখানা হে� এই-- 

 هللاُ  ىَ ِض رَ  نَ امَ لْ سُ بِ  مَ لَّ سَ  وَ  لَْیھعَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ىُّ بِ نَّ لا رَّ مَ  " :تْ لَ اقَ  هللاِ  ْولِ سُ رَ لِ  ةً مَ دِ اخَ  تْ انَكَ وَ  دٍ عْ سَ  تِ نْ بِ  ةَ نَوْ مُ یْ مَ  نْ عَ 
 ىدَ یَ  نَ یْ بَ  مْ دِّ قَ فَ  الَ قَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ایَ  مْ عْ نَ الَ قَ  كَ بِّ رَ  ىلَ إ ةٌ اجَ حَ  كَ لَ أَ  نَ امَ لْ سُ  یَا لَ اقَ فَ  ةِ وَ لَ صَّ لا رِ بُ دُ  ىفِ  وْ عُ دْ یَ  وَ ھُ وَ 
 اءً ثَنَ مُ دِّ قَ أُ  فَ یْ كَ وَ   نُ امَ لْ سَ  لَ اقَ فَ  ًال یْ لِ ھْ تَ وَ  ادً یْ مِ حْ تِ وَ  احً یْ بِ سْ تَ  ھُ َسبِّحْ وَ  ھُ سَ فْ نَ فَ صَ وَ  امَ كَ  ْفھُ ِص وَ  كَ بِّ رَ  ىلَ ع اءً ثَنَ كَ ئِ اعَ دُ 
 َھانَّ إِ فَ  ثًاالَ ثَ  دِ مَ الصَّ  ةَ رَ وْ سُ  أُ رَ قْ تَ  الَ قَ  ھُ فُ ِص أَ  فَ یْ كَ  ، هللاِ  ءُ انَثَ  اھَ نَّ إِ فَ  اثً الَ ثَ  بِ تَاكِ لْ ا ةَ خَ اتِ فَ  أُ رَ قْ تَ  الَ قَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ایَ 

ِ  دُ مْ حَ لْ ا وَ  هللاِ  نَ احَ بْ سُ  لْ قُ  لَ اقَ  حُ بِّ سَ أُ  فَ یْ كَ فَ  الَ قَ  ھُ سَ فْ نَ اھَ بِ  فَ صَ وَ  هللاِ  ِصفَةُ   مَّ قُ  رُ بَ كْ أَ  هللاُ  وَ  هللاُ  الَّ إِ  ھَ لَ إِ  الَ وَ  ِ�َّ
َ سْ تَ    )سلاجملا ةھزن( " كَ تَ جَ احَ  لُ آ



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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অথর্ঃ হযরত মায়মনুা িবনেত সা’দ (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার দাসী িছেলন ।িতিন বেলেছন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সালমান 
ফারসীর (রািদআ�াহ আনহ) িনকট নামােজর পর দআু’ করা অব�ায় েযেয় বলেলন, েতামার িক 
েতামার রব বা �ভূর িনকট েকান �েয়াজন আেছ িক ? িতিন বলেলন, হাঁ, ইয়া রাসলুা�ািহ ! 
িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, তা হেল তুিম েতামার দআু’করার পেূবর্ 
েতামার রব বা �ভূর �সংশা কর ।তাঁর গণ বণর্না কর েযমন িতিন িনেজর গণ বণর্না কেরেছন, 
আর তাঁর তাসবিহ,তাহিমদ ও তাহিললসহ গণকীতর্ ন কর ।হযরত সালমান(রািদআ�াহ আনহ) 
রাসলুা�ািহ ! আিম িকভােব মহান আ�াহর �সংশা করব ?  নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বলেলন, সরুা ফািতহা পাঠ কিরও, এইটা মহান আ�াহ তাআ’লার �সংশা, তারপর(পনূরায় সালমান 
বলেলন) আিম িকভােব তাঁর (আ�াহর) গন বণর্না করব ? িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বলেলন) সরুা সামাদ বা সরুা ইখলাস িতনবার পিড়ও, এইটা তাঁর গণ, এইটা িদেয়ই 
িতিন(আ�াহ তাআ’লা) িনেজর পগণ বনর্না কেরেছন । তারপর(পনূরায় সালমান বলেলন) আিম 
িকভােব তাঁর (আ�াহর) গন কীতর্ ন করব ? নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন; 
সবুহানা�াহ, ওআল হামদ ুিল�ািহ, ওআ লাইলাহা ই�া�াহ ওআ�াহ আকবার ।তারপর তুিম েতামার 
�েয়াজন (মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট) চাইেব ।(নজুহাতুল মাজািলস)               
(১) হািদস শরীফখানা হে� এই-- 

 مَّ ثُ  ، ىلَّ صَ فَ  ، لٌ جُ رَ  لَ خَ دَ  ذْ إِ  دٌ عِ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھَلیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  انَیْ بَ : لاقَ  ،دِ یْ بَ عُ  نِ بْ  ةَ لَ اضَ فَ  نْ عَ 
 اذَ إِ  ، ىلِّ صَ مٌ الْ  اھَ یُّ أَ  تَ لْ جِ عَ " : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَھُ  لَ اقَ فَ  ، نِيمْ حَ َوارْ  يلِ رْ فِ غْ ا مَّ ھُ للا : لَ افَ 

 ىَوَصلَّ  ، هللاَ  دَ مَ حَ فَ  ، رُ خَ آَ  ىلَّ صَ  مَّ ثُ  " ھُ عُ دْ ا مَّ ثُ  ، يَّ لَ عَ  لِّ صَ  مَّ ثُ  ، ْھلُھُ أَ  وَ ھُ  ابِمَ  هللاَ  دِ مِ حْ فَا ، تَ دْ عَ قَ فَ  تَ یْ لَّ صَ 
 مجلمعا ـ " ھُ طَ عْ تُ  لْ سَ :" مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ھُ لَ  لَ اقَ فَ  ، مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال لَىعَ 

98151( ـ نامِ ثَّ لا أالجز ـ ربیكلا  
২. দআু’ করা অব�ায় দআু’র িভতের পালনীয় (  ُسُ نَّ ة ) স�ুাহ তথা িনয়মঃ   
                                                                                                                              
দআু’করার সময় বা দআু’করা অব�ায় দইু হাত উপের েতালা ও দআু’েশষ করার পর হাত নীেচ 
নামােনার পেূবর্ দইু হাত িদেয় মখুম�ল েমােসহ করা েদাআর আদব ও দআু’র (   ُةُ نَّ س ) স�ুাহ 
তথা িনয়ম এবং দআু’কবলু হওয়ার আলামত বা িনদশর্ন । দআু’করার সময় বা দআু’ করা 
অব�ায় দইু হাত উপের েতালা স�েকর্   আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক 
বাণী এেসেছ ।কিতপয় হািদস শরীফ িনে� বিণর্ত হল । 
�থম হািদস শরীফঃ  

َ  اذَ إِ  " " مْ كُ ھَ وْ جُ وُ  اھَ بِ  اوْ حُ سَ مْ  افَ  ءِ َعادُّ ال نَ مِ  مْ تُ غْ رَ فَ  اذَ إِ فَ  اھَ روْ ھُ ظُ بِ  هُ وْ لُ ئَ سْ تَ  الَ  مْ كُ فِّ كُ أَ  نِ وْ طُ بُ بِ  هُ وْ ئَلُ اسْ فَ  هللاَ  مُ تُ لْ َسأ  
অথর্ঃ-“ যখন েতামরা মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট িকছু চাইেব তখন েতামরা েতামােদর হাতিলর 
েপেটর মাধয্েম চাইেব (িক�) হাতিলর িপেঠর মাধয্েম চাইেব না ।আর দআু’েথেক অবসর হেল 
েতামােদর হাতিলর েপট িদেয় েতামােদর মখুম�ল েমােসহ করেব”। 
ি�তীয় হািদস শরীফখানা  

 الَ  وَ  كَ یْ فَّ كَ  نِ بُُطوْ بِ  عُ دْ افَ  هللاَ  تُ وْ عَ دَ  اإِذَ "  : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولُ سُ رَ  قَالَ  ◌ٌ  الَ قَ  اِس بَّ عَ  نِ بْ إِ  نْ عَ "
فشری جةام بنا نسن)6683( " كَ ھَ جُ وُ  امَ ھِ بِ  حْ سَ مْ  افَ  تَ غْ رَ فَ  اذَ إِ فَ  امَ رھِ وْ ھُ ظُ بِ  عُ دْ تَ   

অথর্ঃ- হযরত ইবন ুআ�াস(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলু�ুািহ  সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : -“ যখন তুিম মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’করেব তখন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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তুিম েতামার হাতিলর েপেটর মাধয্েম দআু’করেব (িক�) হাতিলর িপেঠর মাধয্েম দআু’করেব না 
।আর তুিম দআু’েথেক অবসর হেল েতামার হাতিলর েপট িদেয় েতামার মখুম�ল েমােসহ করেব”। 
।সনুান ুইবন ুমাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৮৬৬ । 
তৃতীয় হািদস শরীফখানা  

 عَ فَ رَ یَّ  أَنْ    هِ دِ َعبْ  نْ مِ  ◌ِ  ىِ حْ تَ سْ یَ  مٌ ِریْ كَ  ىٌّ یِ حَ  مْ كُ َربَّ  نَّ إِ " ، لَ اقَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ ع نَ امَ َسلْ  نْ عَ 
دواد وبأ ننس)8841( فیرش ةجام بنا ننس)5683(  " ارً فْ ِص  امَ ھُ دَّ رُ یَّ  نُ أَ  ھِ یْ دَ یَ   ْیھِ لَ إِ   

অথর্ঃ- “।হযরত সালমান(রািদআ�াহ আনহ) নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না 
কেরন,  িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বেলন : িন�য়ই েতামােদর �ভূ তাঁর এমন 
বা�ার �িত এমন লি�ত স�ািণত(উদার) েয, যখন েস (দআু'র উে�েশয্) তার দইুিট হাত তাঁর 
িদেক উপের েতােল িতিন হাত দইুিটেক িফিরেয় িদেত ল�া পান” ।সনুান ু ইবন ু মাজাহ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৮৬৫ । 
চতুথর্ হািদস শরীফখানা  
 

 ِمنْ  ◌ِ  ىِ حْ تَ سْ یَ  مٌ یْ رِ كَ  ىٌّ یِ حَ   لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  هللاَ  نَّ إِ " مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  ْولَ سُ رَ  لَ اقَ :  : قالَ  رٍ بِ اجَ  نْ عَ 
 نيابرطلِ  طسواال مجمعلا)1954(  "ءٌ يْ شَ  امَ ھِ یْ فِ  ْیسَ لَ   اْفرً ِص  امَ ھُ دَّ رُ یَّ فَ  ھِ یْ یَدَ   ھِ یْ إِلَ  عَ فَ رَ یَّ  نْ أَ    هِ دِ َعبْ 

)8841(  
অথর্ঃ- “।হযরত জািবর(রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন:,  িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বেলন : িন�য়ই আ�াহ আযয্া ওয়া 
জা�া  তাঁর এমন বা�ার �িত এমন লি�ত স�ািণত(উদার) েয, যখন েস (দআু'র উে�েশয্) 
তার দইুিট হাত তাঁর িদেক উপের েতােল িতিন হাত দইুিটেকএমভােব  িফিরেয় িদেত ল�া পান েয, 
উহােত িকছুই েনই” । ম”ুজামলু আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৫৯১ । 
প�ম হািদস শরীফখানা  
 

" لْ عَجِّ یُ  مْ لَ امَ  هُ ایَّ إِ  اھَ اتَ أَ  إِالَّ  ةً آلَ سْ مَ  هللاَ  لُ آسْ یَ  ھُ طُ بْ إِ  وْ دُ یَبْ  ىتَّ حَ  ھِ یْ یَدَ  عُ فَ رْ یَ  دٍ َعبْ  ِمنْ  امَ    
অথর্ঃ-“েয েকান বা�া তার দইুিট হাত এমনভােব েতােল এমিক তার বগল �কাশ পায় বা বগল 
েদখা যায় এমতাব�ায় েস মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট যা চাইেব িতিন তােক তাই িদেবন 
যত�ন না েস তাড়াহড়া কের” । 
দআু’করা অব�ায় হাত েতালা স�েকর্  আেরা অেনক হািদস শরীফ আেছ ।উপেরা� হািদস 
শরীফসমূহ হেত এই কথা �মািণত হয়েয, দআু’করার অব�ায় দইুহাত েতালা ও দআু’েশেষ হােতর 
েপট িদেয় মখুম�ল েমােসহ করা হে� (   ُةُ نَّ س ) সু�াহ তথা িনয়ম এবং দআু’করা অব�ায় হাত 
না েতালা হে� (   ُةُ نَّ س ) স�ুাহ তথা িনয়েমর বরেখলাপ কাজ । 
ছ� হািদস শরীফখানা  
 

 اءِ دُّعَ ال ىفِ  ھِ یْ دَ یَ  عَ فَ رَ  اذَ إِ  " مَ َسلَّ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ اكَ  لَ اقَ  نھع هللا يضر بِ اطَ خَ لْ ا نِ بْ  رَ مَ عُ  نْ عَ 
يذمترال ننس) 6373(" ھُ ھَ َوجْ  امَ ھِ بِ  حَ سَ مْ یَ  ىتَّ حَ  امَ ھُ طَّ حُ یَ  مْ لَ   

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ  সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা “যখন দআু'েত তাঁর দিুট হাত তুলেতন তখন িতিন তাঁর উভয় হাত িদেয় 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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মখু�ল েমােসহ না করা পযর্� তাঁর হাত দখুানা নীেচ নামােতন না” । সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৩৭৬ । 
স�ম হািদ শরীফখানা  
 

 "ھِ یْ دَ یَ بِ  َھھُ جْ وَ  حَ سَ مَ  ھِ یْ دَ یَ  عَ فَ رَ فَ  اعَ دَ  اذَ إِ  نَ اكَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھَلیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نَّ أَ  ھِ أَبِیْ  نْ عَ  دیزِ یَ  نِ بْ  بِ ئِ اسَّ ال نِ عَ 
وداد وبأ نسن)2941(  

অথর্ঃ-সাইব ইবনু ইয়ািযেদর িপতা েথেক বিণর্ত, িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা যখন  
তাঁর দিুট হাত েতােল দআু’ করেতন তখন িতিন তাঁর উভয় হাত িদেয় তাঁর মখুম�ল েমােসহ 
করেতন ”।সনুান ুআবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৯২ । 
 দআু’করার অব�ায় বা সময় দইুহাত েতালা ও দআু’েশেষ হােতর েপট িদেয় মখুম�ল েমােসহ করা 
স�েকর্  হািদস শরীেফ আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক পিব� বাণী আেছ ।  
উপের বিণর্ত হািদসসমেূহর আেলােক "  ةثَ َال لثَّ ا 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 , دُ اھَ تِ جْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল� 

ھُ نَّ لسُّ أَ   (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 اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  َوَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ 

ةِ اعَ مَ جَ لْ ا  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী মহাপিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ সূ� , 
পিরপ�, গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� , দরূদশ� উৎকৃ� উলামােকরামগেণর মেত েয েকান 
দআু’ করার অব�ায় বা সময় িবেশষ কের েশষ রােতর অভয্�ের ও পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর 
পর দইুহাত েতােল দআু’করা ও দআু’েশেষ হােতর েপট িদেয় মখুম�ল েমােসহ করা হে� (   َّةُ ُسن ) 
স�ুাহ তথা িনয়ম । 
দআু’ করার অব�ায় বা সময় দইুহাত েতালা ও দআু’ েশেষ হােতর েপট িদেয় মখুম�ল েমােসহ 
করা স�েকর্  আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী থাকা সে�ও  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � 
িনকৃ� উলামােকরামগণ  িনেজেদর েখয়ালখুশী ও ই�া মািফক আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার পিব� বাণীর িবপরীত মত েপাষণ কেরন এবং বেলন েয, দআু’ করার অব�ায় বা সময় 
িবেশষ কের েশষ রােতর অভয্�ের (তাহাে�ােদরনামােজর পর) ও পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর পর 
দইুহাত েতােল দআু’করা ও দআু’েশেষ হােতর েপট িদেয় মখুম�ল েমােসহ করা যােব না বা হাত 
েতালা হারাম । 
দআু’ করার অব�ায় বা সময় দইুহাত েতালা ও দআু’ েশেষ হােতর েপট িদেয় মুখম�ল েমােসহ 
করা স�েকর্  আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী থাকা সে�ও দআু’ করার 
অব�ায় বা সময় দইুহাত েতালা ও দআু’ েশেষ হােতর েপট িদেয় মখুম�ল েমােসহ করা যােব না 
বা হাত েতালা হারাম বলাই হে�  ইসলাম ধেমর্ বা ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ ْسالَ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা 
ইসলািম আইেন " ٌألْ بِ دْ َعة"(িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 126 
ইসলািম শরীয়েত ( یَّةمِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন  এইরপ " ةٌ عَ دْ بِ ألْ  "(আল-িবদআ’তু) 

                                                 
126 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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�চলন তথা “ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 127 সংেযাজন বা সংেযাগ” হারাম বা িনিষ� এবং পিরতয্াজয্ 
। কারন, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দআু’ করার অব�ায় বা 
সময় দইুহাত েতালা িনেষধ কেরন নাই । বরং দআু’ করার অব�ায় বা সময় দইুহাত েতালার 
�িত উৎসাহ �দান কেরেছন ।কােজই, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা যাহা িনেষধ কেরন নাই উহা কােরা কতৃর্ ক িনেষধ করাই হে� ইসলািম শরীয়েত (  ةٌ عَ یْ شَّرِ لأ"

ةیَّ مِ الَ اإلسْ   ) তথা ইসলািম আইেন " ةٌ عَ دْ بِ ألْ  "(আল-িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা 
সংেযাগকৃত নতুন িকছু”128 । 
 
*পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর পর দআু’ করা িক ? 
 
আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী েমাতােবক পাঁচ ওয়া� নামােজর পর 
দআু’ করা  অিধক উত্তম এবং ঐসমেয়র দআু’ মহান তাআ’লার িনকট কবলু হয় ।                                                          
েযমন হািদস শরীেফ আেছ- 
�থম হািদস শরীফঃ 

 ْوبَاتِ تُ كْ مَ لْ ا تِ اوَ لَ صَ لا رِ َوُدبُ  رِ خِ ْألَ ا لِ یْ لَّ لا فُ وْ جَ  " لَ اقَ  ،عُ مَ سْ أَ  اءِ عَ دُّ ال ىُّ أَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ایَ  لَ یْ قِ  لَ اقَ  ةَ مَ امَ أُ  بِى أَ  َعنْ 
يذمترلا نسن) 9943("  

অথর্ঃ- আব ুউমামাহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন েলন : বলা হল, ইয়া রাসলু�ুাহ, 
েকান দআু’ েবশী শনা হয় অথর্াৎ কবলু হয় ? নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন, 
“েশষ রােতর অভয্�ের ও পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর পর” ।সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৩৪৯৯ ।   
 েযমন আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ বেলনঃ-                                  
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 ، نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ  يفِ   دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنَثْ مَ  ثْنَىمَ  ةُ الَ صَّ لا": لَ اقَ  مَ َسلَّ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  ّيِ بِ نَّ ال نِ عَ  ، بِ لِ طَّ ْلمُ ا نِ عَ 
 دنسم"ـ جٌ ادَ خِ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذَ  لْ ْفعَ یَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ، مَّ ھُ لَّ لا مَّ ھُ اللَّ  : لُ قُوْ تَ و ، كَ یْ دَ یَ  عُ نِ قْ تُ وَ  ، نُ كَ سْ مَ تَ وَ  ، سُ ءَ ابَ تَ وَ 

)57971(مدأح  
অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ পড়া, দরুব�ার 
ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর পর) তুিম    )عُ انَقْ اْإلِ ( 
ইকনা’ করেব ( তুিম েতামার দইু হাত (উপের) তুলেব), আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া, 
অতএব, েয এটা করেব না (েয েকান নামােজর পর দইু হাত (উপের) তুেল দআু’ করেব না)  
তা হেল (তার) নামাজ অস�ূণর্ । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭৯৫ ।  
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

 يفِ   مُ لِّ سَ تُ وَ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىثْنَمَ  ىنَثْ مَ  ةُ الَ لصَّ ا": لَ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھلَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ عَ  ِب،لِ طَّ مٍ لْ ا نِ عَ       
 دنسم"ـ ِخَداجٌ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذَ  لْ یَْفعَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ، مَّ ھُ للَّ ا مَّ ھُ لَّ لا : لُ قُوْ وتَ  ،كَ یْ دَ یَ  عُ نِ قْ تُ وَ  نُ كَ سْ مَ تَ وَ  سُ ءَ اتَبَ وَ ، نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ 

00871(دمأح  

                                                 
127 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
128 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ পড়া এবং 
সালাম েদওয়া , দরুব�ার ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর 
পর) দইু হাত (উপের) েতালা, আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া ! , অতএব, েয এটা করেব 
না (েয েকান নামােজর পর দইু হাত (উপের) তুেল দআু’ করেব না) তা হেল(তার) নামাজ 
অস�ূণর্” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৮০০ । 
চতুথর্ হািদস শরীফঃ 

 يفِ   مُ لِّ تُسَ وَ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنَثْ مَ  ىنَثْ مَ  ةُ الَ لصَّ ا:" الَ قَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  بِّيِ لنَّ ا نَّ أَ   ،بِ لِ طَّ مٍ لْ ا نِ عَ       
 لَ اقَ  "ـ جٌ ادَ خِ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذَ  عَلْ فْ یَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ، ُھمَّ للَّ ا مَّ ھُ لَّ لا : لُ وْ قُ وتَ  ،كَ یْ دَ یَ  عُ نِ قْ تُ وَ  نُ كَ سْ مَ تَ وَ  سُ ءَ ابَ تَ ،وَ  نِ تَیْ عَ كْ رَ  لِّ كُ 
َ  ، ھِ یْ دَ یَ  طَ سَ بَ فَ  ؟ اعُ نَقْ اْإلِ  امَ  : ھُ لَ  تُ لْ قُ فَ  ، مْ عَ نَ:  الَ قَ  ؟ جٌ ادَ خِ  ھُ تُ الَ صَ  : تُ لْ فَقُ :  ةُ بَ عْ شُ   دنسم " وْ عُ دْ یَ  ھُ نَّ َكأ

)10781(دحمأ  
অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া ,দরুব�ার ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর পর) দইু 
হাত (উপের) েতালা, আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া ! , অতএব, েয এটা করেবনা তা হেল 
নামাজ অস�ূণর্” ।শবা (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: আিম ব�াম:  তার  )؟ اجٌ دَ خِ  ھُ تُ َصالَ ( 
নামাজ িক অস�ূণর্ ? িতিন (হযরত মতু্তািলব) বলেলন : হাঁ, আিম তােক (হযরত মতু্তািলবেক)  
বললাম : ) َ؟ عُ انَ قْ ْإلِ ا ام(   ইকনা’ িক ? িতিন তাঁর হাত �সািরত করেলন, েযন িতিন দআু’ 
করেছন ” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৮০১ । 
প�ম হািদস শরীফঃ 

 يفِ  دُ ھَّ شَ َوتَ  ،  ىنَثْ مَ  ىنَثْ مَ  ةُ الَ لصَّ ا : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نعَ  ، ِس  ابّ عَ  نِ بْ  لِ ضْ ْلفَ ا نِ ع
 الً بِ تَقْ سْ مُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  كَ بِّ رَ  ىلَ إِ  امَ ھُ عُ فَ رْ تَ  : لُ وْ قُ یَ  كَ یْ دَ یَ  عُ ْقنِ تُ  مَّ ثُ  ، نُ كَ  اسَ تَ و، شَّعُ خَ تَ وَ  ، عُ رَّ ضَ تَ وَ  ، نِ یْ تَ عَ َركْ  لِّ كُ 
 دنسم "ـ جٌ ادَ خ يَ ھِ فَ  كَ لِ ضذ لْ عَ فْ یَ  مْ لَ  نْ مِ فَ  اثٌ الَ ثَ  ، َربَّ  ایَ  بَّ رَ  ایَ  : لُ وْ قُ تَ وَ ، كَ ھَ جْ وَ  امَ ھِ نِ وْ طُ بُ بَ 

)2368( انيبرطلِ  طسواال مجمعلا)1495(+ )79771(دمأح  
অথর্ঃ- হযরত ফজল িবন আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া , িমনিত করা(অননুয়-িবনয় করা), িবনীত হওয়া, (সালােমর পর) দইু হাত )اعُ نَقْ ْإلِ ا(   
ইকনা’ করেব, িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) (  )عُ اْقنَْإلِ ا  ইকনা’র বয্াখয্া 
কের িতনবার বেলন: তুিম েতামার মখুম�লেক েকবলামখুী কের েতামার �ভূর িদেক দইু হাতেক 
উভয় হােতর েপট িদেয় (উপের) তুলেব, আর বলেব: ইয়া রব ইয়া রব ! অতএব, েয এটা 
করেব না(েয েকান নামােজর পর দইু হাত (উপের) তুেল দআু’ করেব না)  তা হেল (তার) 
নামাজ  َاجٌ خد  (িখদাজ) অস�ূণর্ বা �িটপণূর্”।  মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭৯৭+ 
ম”ুজামলু আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৬৩২ । 
মসুনাদ ুআহমাদ শরীেফর উপের বিণর্ত ৪িট(চারিট) হািদস শরীফই একিট অপরিটর স�ুরক ও 
পর�র বয্াখয্া�রপ । মসুনাদ ু আহমাদ শরীেফর উপের বিণর্ত ৪িট(চারিট) হািদস শরীফ 
গভীরভােব অধয্য়ন করেল নামােজর পর পরই দইু হাত উপের েতােল দআু’করার িবষয়িট 
িদবােলােকর নয্ায় �� হেয় উঠেব এবং পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত সিুনিদর্� দআু’সমহূ 
ও অনয্ানয্ ওিজফাসমূহ নামােজর পর পরই দইু হাত উপের েতােল দআু’করার পর পড়েত হেব ।   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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*নামােজর িভতর সরুা আল-ফািতহা না পড়েল েযমন নামাজ  َجٌ اخد  (িখদাজ) অস�ূণর্ বা �িটপণূর্ 
হেয় যায় েতমিনভােব উপেরা� হািদস শরীফসমেূহর আেলােক অ�ত “  مّ ھُ لَّ لا مَّ ھُ لَّ ال  ” অথবা “   َای 

بَّ رَ  ایَ  بَّ رَ   ” শ�গেলা দআু’ িহেসেব বলার জনয্  নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’না 
করেল নামাজী বয্াি�র নামাজ  جٌ ادَ خ  (িখদাজ) অস�ূণর্ বা �িটপণূর্ হেয় যায় মেমর্ মসুনাদ ু
আহমাদ শরীেফ বিণর্ত আিম আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
৪িট(চারিট) হািদস শরীফ বণর্না কেরিছ ।* কােজই, উপেরা� হািদস শরীফসমূেহর আেলােক অ�ত 
مّ ھُ لَّ لا مَّ ھُ لَّ ال  “  ” অথবা “   َبَّ رَ  ایَ  بَّ رَ  ای  ” শ�গেলা দআু’ িহেসেব বলার জনয্  �িতিদন পাঁচ 
ওয়া� ফরজ নামােজর পর দইু হাত উপের তুলেত হেবই। েসই জেনয্ই, আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দআু’ করার গর� বঝুার জনয্ সবর্�থম দআু’ করার 
মযর্াদা তুেল ধের িনে� বিণর্ত হািদস শরীফগেলা বেলনঃ------------------------   
(১)   “ يذمترال ننس  ىلَ عَ  مُ رَ كْ أَ  ئٌ یْ شَ  سَ یْ لَ "  لَ اقَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نِ ع ةَ رَ یْ رَ ھُ  ىبِ أَ  نْ عَ   

)0373" ( ءِ اعَ دُّ لا نَ مِ  ىلَ اعَ تَ  هللاِ                                                 
অথর্ঃ হযরত আব ুহরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন : “দআু’ করার েচেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অিধক স�ািণত এমন িকছু েনই ” 
।  সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৭০ ।”                                                                          
(২) ইবাদতকারী  দআু’ না করেল ইবাদেতর ফলাফল েথেক বি�ত হেব বা ইবাদেতর ফল পােব 
না মেমর্ গর� বঝুার জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
বেলনঃ 

يذرمتلا نسن )1733"( ةِ ادَ ِعبَ لْ ا خُّ مُ  ءُ اعَ دُّ أل" الَ قَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال عنِ  كٍ لِ امَ  ِس نَأَ  نْ عَ   
অথর্ঃ হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামাবেলেছন :  “দআু’ ” করা হে� ইবাদেতর “সারব�” ,সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, হািদস 
শরীফ  নং-৩৩৭১ ।                                                                                                                      
(৩)  ইবাদতকারী ইবাদত পালেনর পর ইবাদেতর ফল েপেত হেল দআু’ করার প�িত অনসূরন 
করার গর� বঝুার জনয্ েয েকান সময়ই দআু’ করা অব�ায় দইু হাত উপের তুলেত হেব মেমর্  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলনঃ- 

 الَ  وَ  كَ یْ فَّ كَ  نِ وْ طُ بُ بِ  عُ دْ افَ  هللاَ  تُ وْ عَ دَ  اذَ إِ  " : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ  ◌ٌ  الَ قَ  ِس ابَّ عَ  نِ بْ إِ  َعنْ "
فیرش ةجما بنا ننس)6683( " كَ ھَ ُوجُ  َماھِ بِ  حْ سَ مْ  افَ  ْغتَ رَ فَ  اذَ إِ فَ  اِھمَ روْ ھُ ظُ بِ  عُ دْ تَ   

অথর্ঃ- হযরত ইবনু আ�াস(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলু�ুািহ  সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : -“ যখন তুিম মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’করেব তখন 
তুিম েতামার হাতিলর েপেটর মাধয্েম দআু’করেব (িক�) হাতিলর িপেঠর মাধয্েম দআু’করেব না 
। আর তুিম দআু’েথেক অবসর হেল েতামার হাতিলর েপট িদেয় েতামার মখুম�ল েমােসহ করেব”। 
।সনুানু ইবনু মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৮৬৬ । 

 ھِ یْ لَ إِ  عَ فَ رَ یَّ  نْ أَ    هِ دِ بْ عَ  نْ مِ  ىِ حْ تَ سْ یَ  ْیمٌ َكرِ  ىٌّ یِ حَ  مْ كُ بَّ رَ  نَّ إِ " ، لَ اقَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ ع نَ امَ لْ سَ  نْ عَ 
دودا بوأ ننس)8841( فیرش ةاجم نبا ننس)5683(  " ارً فْ ِص  امَ دَّھُ رُ یَّ  نُ أَ  ھِ یْ دَ یَ    

অথর্ঃ- “।হযরত সালমান(রািদআ�াহ আনহ) নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না 
কেরন,  িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বেলন : িন�য়ই েতামােদর �ভূ তাঁর এমন 
বা�ার �িত এমন লি�ত স�ািণত(উদার) েয, যখন েস (দআু'র উে�েশয্) তার দইুিট হাত তাঁর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

401 

িদেক উপের েতােল িতিন হাত দইুিটেক িফিরেয় িদেত ল�া পান” ।সনুান ু ইবনু মাজাহ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৮৬৫ ।  

 ءِ اعَ دُّ لا ىفِ  ھِ یْ دَ یَ  عَ فَ رَ  اذَ إِ  " مَ لَّ سَ  وَ  ھلَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَ اكَ  لَ اقَ  ھنع هللا يرض بِ اطَ اْلخَ  نِ بْ  رَ مَ عُ  َعنْ 
يذمرتال ننس) 6733"( ھُ ھَ َوجْ  امَ ھِ بِ  حَ سَ مْ یَ  ىتَّ حَ  امَ ھُ طَّ حُ یَ  مْ لَ   

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলুু�ািহ  সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা “যখন দআু'েত তাঁর দিুট হাত তুলেতন তখন িতিন তাঁর উভয় হাত িদেয় 
মখু�ল েমােসহ না করা পযর্� তাঁর হাত দখুানা নীেচ নামােতন না” । সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৩৭৬ । 

" ھِ یْ دَ یَ بِ  ھُ ھَ جْ وَ  حَ سَ مَ  ھِ یْ دَ یَ  عَ َرفَ فَ  اعَ دَ  ذَاإِ  انَ كَ  مَ َسلَّ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نَّ أَ  ھِ یْ أَبِ  نْ عَ  دیزِ یَ  نِ بْ  بِ ئِ اسَّ ال نِ عَ 
دودا بوأ ننس)2941(  

অথর্ঃ-সাইব ইবনু ইয়ািযেদর িপতা েথেক বিণর্ত, িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা যখন  
তাঁর দিুট হাত েতােল দআু’ করেতন তখন িতিন তাঁর উভয় হাত িদেয় তাঁর মখুম�ল েমােসহ 
করেতন ”।সনুান ুআবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৯২ । 
  তাই, উপেরা� হািদস শরীফসমেূহ েয েকান সমেয় িবেশষ কের  নামােজর পর দইু হাত উপের 
েতােল দআু’করার িবষেয় অিধক গর� থাকায় "  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 , دُ اھَ 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 রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল  ْةُ عَ َماجَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  َوَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ 

ةِ عَ امَ جَ الْ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী মহাপিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ স�ূ , 
পিরপ�, গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� , দরূদশ� উৎকৃ� উলামােকরামগেণর মেত পাঁচ ওয়া� 
ফরজ নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু’ করা ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ إلسْ ا ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) 
তথা ইসলািম আইেন ৈবধ, (   ُةُ نَّ س ) স�ুাহ তথা িনয়ম এবং ঐ সমেয়র েদআ’ কবুল হয় । 
কােজই, �েতয্ক মসুলমােনরই উিচৎ েয, �িতিদন পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর পেরর সময়গেলােক 
অিধক মলূয্মান মেন কের উ� সমেয় দইু হাত উপের েতােল েদাআ’ করা ।কারন, উ� 
সময়গেলােত দআু’করা খবুই উত্তম এবং েসৗভােগয্র িবষয় ।                                                                                                               
অতএব,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামােকরামগেণর মেধয্ যারা  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা 

 নােম দলনামধারী নয় তারা আমােদর নবী (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বিণর্ত হািদস শরীেফ  দআু’র গর� ও 
ফিজলত স�েকর্  অ� থাকায়  িনেজেদর েখয়ালখুশী ও ই�া মািফক আমেদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণীর িবপরীত মত েপাষণ কের  বেলন েয, পাঁচ ওয়া� ফরজ 
নামােজর পর দইু হাত উপের েতােল দআু করা হারাম,িবদআ’ত ।তেব তাসিবহ-তাহলীল পড়া েযেত 
পাের । 
পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর পর দইুহাত েতােল দআু’ করা ও দআু’েশেষ হােতর েপট িদেয় 
মখুম�ল েমােসহ করা িক ? 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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পাঁচ ওয়া�ফরজ নামােজর পর দইুহাত েতােল দআু’করা ও দআু’ েশেষ হােতর েপট িদেয় মুখম�ল 
েমােসহ করা বা দইুহাত না েতােল দআু’করার িবষেয় পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ িনিদর্� েকান 
বাণী েনই । তেব উ� সময়গেলােত দআু’কবলু হওয়ার কথা পিব� হািদস শরীেফ আমেদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী আেছ যা অ� দআু’র পিরে�েদ ইিতপেূবর্ উে�খ করা 
হেয়েছ এবং  দআু’করার অব�ায় বা সময় দইুহাত েতালা ও দআু’েশেষ হােতর েপট িদেয় মখুম�ল 
েমােসহ করা স�েকর্  হািদস শরীেফ আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক পিব� 
বাণীও রেয়েছ ।         
 অতএব, উপের বিণর্ত হািদসসমেূহর আেলােক েয েকান সমেয় দআু’করেলই  দআু’করার অব�ায় 
বা সময় দইুহাত েতালা ও দআু’ েশেষ হােতর েপট িদেয় মুখম�ল েমােসহ করা (   ُةُ نَّ س ) স�ুাহ 
তথা িনয়ম। দআু’ করার অব�ায় বা সময় দইুহাত েতালা ও দআু’েশেষ হােতর েপট িদেয় মখুম�ল 
েমােসহ করার িবষয়িট স�ূণর্ উ�ু� ।এটা েকান িনিদর্� িবষেয়র সােথ বা সমেয়র সােথ স�ৃ� 
নয় । পাঁচ ওয়া�ফরজ নামােজর পেরই হউক বা অনয্ েযেকান সমেয়ই হউক উপের বিণর্ত 
হািদসসমেূহর আেলােক "  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 ْجتِ ْ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 َجَمالْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  َوَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ 

َعةِ اَجمَ لْ ا  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নামধারী মহাপিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ স�ূ , 
পিরপ�, গভীর �ােনর অিধকারী স�ূদশ� , দরূদশ� উৎকৃ� উলামােকরামগেণর মেত েয েকান 
দআু’ করার অব�ায় বা সময় িবেশষ কের েশষ রােতর অভয্�ের ও পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর 
পর দইুহাত েতােল দআু’করা ও দআু’েশেষ হােতর েপট িদেয় মখুম�ল েমােসহ করা হে� (   ُةُ نَّ س ) 
স�ুাহ তথা িনয়ম । 
আর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামােকরামগণ  িনেজেদর েখয়ালখশুী ও ই�া মািফক ধম�য় �ােন 
অ�তাবশতঃ আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণীর িবপরীত মত েপাষণ 
কেরন এবং বেলন েয, পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর পর দইুহাত েতােল দআু’ করা ও দআু’ েশেষ 
হােতর েপট িদেয় মখুম�ল েমােসহ করা হারাম । তােদর এই মতিট ইসলািম শরীয়েত (  ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"

ةیَّ مِ الَ سْ اإل  ) তথা ইসলািম আইেন " ةٌ عَ دْ بِ لْ أ "(আল-িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা 
সংেযাগকৃত নতুন িকছু” । 
 
পাঁচ ওয়া�ফরজ নামােজর পর একা বা সি�িলতভােব ইমােমর সােথ দআু’ করা িক ? 
 
মহাপিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ শতর্ হীনভােব শধু দআু’করেত বলা হেয়েছ ।এেত একা, 
সি�িলতভােব বা ইমাম সহ দআু’করার েকান শতর্  করা হয়িন ।একা, সি�িলতভােব বা ইমাম সহ 
দআু’ করােত েযমন েদাষ েনই েতমিন িনেষধা�াও েনই । তাই, েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক দআু’ 
করার সময় েকান শতর্ ােরাপ করা ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

403 

”তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছুই (আল-িবদআ’তু)"ألْ بِ دْ عَ ةٌ " 129 । তেব, 
সি�িলতভােব দআু’ কবেুলর স�াবনা েবশী থাকায় েয েকান দআু’ করার সময় বা পাঁচ ওয়া� 
ফরজ নামােজর পর এই নীিত অবল�ন করা েযেত পাের । 
                                                                                                                  
জানাযার নামােজর পর পূনরায় সকেল সি�িলতভােব দআু’ করার বয্াপাের ইসলািম 
শরীয়েত (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেন এর হকুম িক ? 
                                                                                                             
জানাযার নামােজর পর পনূরায় সকেল সি�িলতভােব দআু’করার বা দআু’না করার বয্াপাের 
ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেন েকান সুিনিদর্� আেদশ-িনেষধ নাই । 
েকহ ই�া করেল জানাযার নামােজর পর পনূরায় একা বা সকেল সি�িলতভােব দআু’করেত পাের, 
অনয্থায় ই�া না করেল দআু’নাও করেত পাের । এটা স�ূণর্ ই�াধীন বয্াপার ।                                                                                                                   
তেব এখােন জানাযার নামােজর পর পনূরায় একা বা সকেল সি�িলতভােব দআু’করার িবষেয় 
আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী ও তাঁর কেমর্র উপর িভিত্ত কের 
উৎসাহ দানমলূক কেয়কিট  কথা বয্াখয্া কের তুেল ধরব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 
১. জানাযার নামাজ েযেহতু একিট মহান ইবাদত েসেহতু আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার পিব� বাণী------------------------------------------------                            

يذمرلتا نسن )1733"( ةِ دَ ابَ عِ لْ ا خُّ مُ  اءُ عَ دُّ لأ" الَ قَ : لَّمَ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ لنَّ ا نِ ع كٍ لِ امَ  ِس نَأَ  نْ عَ   
অথর্ঃ হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন :  “দআু’” করা হে� ইবাদেতর “সারব�” , সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৩৩৭১  এর অনসূরেন জানাযার নামােজর পর পনূরায় একা বা সকেল সি�িলতভােব 
দআু’ করা েযেত পাের । 
২. জানাযার নামাজই েতা এিট দআু । দআু’বলার কারন এই েয, এেত রকু,েসজদা নাই, উপর� 
েযেহতু জানাযার নামােজর িভতরই েতা মৃতবয্াি�র জনয্ দআু’করা হয় েসেহতু জানাযার নামাজ 
হে� একিট খােলস দআু’ িহেসেব গণয্ । েসই দিৃ�েকান েথেক বলা যায় েয, জানাযার নামােজর 
পর দআু’ করার �েয়াজন েনই । িঠক আেছ ! িক�  েযেহতু হািদস শরীেফ “ দআু’করােক”  
ইবাদত িহেসেব অিভিহত করা হেয়েছ [<েযমন- আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন :---------------------------------- عَ نِ  النُّ عْ مَ انِ  بِ نْ  بَ شِ یْ رِ  عنِ  النَّ بِ ّيِ  صَ لَّ ى 
 অথর্ঃ- হযরতهللاُ  عَ لَ یْ ھ وَ  سَ لَّمَ  :قَالَ  "ألدُّ عَ اءُ  ُھوَ الْ عِ بَ ادَ ةِ  "(3372) سنن الترمذي(1479)سنن أبو داود
ন’ুমান িবন বশীর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন : “দআু’ই হে� ইবাদত” ,সনুান ুআবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৭৯> ]  েসেহতু 
উপেরা� হািদস শরীফ অনযূায়ী এই কথা বলা যায় েয, জানাযার নামাজ দআু’ হওয়া সে�ও ইহা 
একিট ইবাদত ।তাই,  জানাযার নামােজর পর পনূরায় একা বা সকেল সি�িলতভােব দআু’করা 
েযেত পাের । এেত েদাষও েনই এবং িনেষধা�াও েনই । 
 
দআু’করার অব�ার বণর্নাঃ   

                                                 
129 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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দআু’করার অব�া মলূত: দইুিট । 
১. �াথর্নামলূক ইবাদত পালেনর পর দআু’ করা । 
২. �াথর্নামূলক ইবাদতিবহীন দআু’ করা ।  
  (১.)> �াথর্নামলূক ইবাদত পালেনর পর েদাআ করা হে� এই েয, েযমন- পাঁচ ওয়াকাত 
ফরজ নামাজ, অনয্ানয্ নফল নামাজ েযমন-ইশরাক, দহুা, আওয়ািবন, তাহাে�াদ, পিব� কুরআন 
েতলাওয়াত করা, িজিকর-আজকার,তাসিবহ-তাহিলল এবং আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উপর সালাত ও সালামসহ ইতয্ািদ ইবাদত পালেনর পর দআু’ করা । ইবাদত পালেনর 
পর দআু’ করােক হািদস শরীেফ ইবাদেতর “সারব�” বলা হেয়েছ ।                                             
েযমন- হািদস শরীেফ আেছ----------------------------------------  --                                                                     

ذيرمتلا ننس )1733(" ةِ دَ ابَ ْلعِ ا خُّ مُ  اءُ عَ دُّ لأ" : لَ اقَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  بِّيِ نَّ لا نِ ع كٍ لِ امَ  ِس نَأَ  نْ عَ   
অথর্ঃ হযআনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “দআু’” করা হে� ইবাদেতর “সারব�” । সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৩৩৭১ ।  
 ইবাদত পালেনর পর দআু’ করােক হািদস শরীেফ ইবাদেতর “সারব�” বলার কারন এই েয, 
দআু’-�াথর্নার মাধয্েম ইবাদেতর উপসংহার টানা হেয় থােক । েযমন পািথর্ব েকান কাজ েশেষ ইিত 
বা ইপসংহার টানা হয় িঠক েতমিনভােব দআু’ও �েতয্ক ইবাদেতর ইিত বা উপসংহার িহেসেব গণয্ 
।কারন, ইবাদত পালেনর পর দআু’ করার সময় মেন অতয্ািধক খশু-খজু ুও একা�তা িবরাজমান 
থােক ।উ� সমেয় হজরুল কালব বা মন ইপি�ত থােক  এবং মহান আ�াহ তাআ’লার �িত মন 
খবুই িবনয়ী ও ন� হয় । দআু’ করার সময় দইু হাত উপের েতালা পেূবর্ বিণর্ত হািদস শরীফ 
অনূসাের ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا عَةٌ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন (   ُةُ نَّ س ) সু�াহ তথা িনয়ম 
িবধায় েকান ইবাদত পালেনর পর মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’করার সময় দইু হাত উপের 
েতালা দআু’ কবলু হওয়ার িনকটবত�। কারন, েকান ইবাদত পালেনর পর দআু’ করা হে� 
সাধারনত: অিনধর্ািরত, অিনিদর্� এবং আেবগা�ত দআু’ ।ইবাদত পালেনর পর দআু’-�াথর্নাকারী 
েয দআু’কের ইহা তার মেনর অনভূূিত েথেকই িনেজর সাধয্ানযূায়ী আ�িরকভােব খবুই িবনেয়র 
সােথ, মেনর শাি�েত অিনিদর্�ভােব কের থােক । এমতাব�ায় দআু’ করার জনয্ পবূর্িনধর্ািরত ও 
িনিদর্� েকান দআু’ থােক না । তাই, েযেহতু এই সময়কার দআু’ সাধারনত: দীঘর্ ও বয্াপক হেয় 
থােক এবং ে��ানযূায়ী কের থােক িবধায় একা�ভােব িনেজেক েহয় �িতপ� মেন কের অহংকার 
তয্াগ কের, একজন তু� িভ�ুেকর মত দইুহাত উপের েতােল েচােখর পািন েফেল মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট এই নােছার বা�া িক েযন বলেছ এমন একিট �গ�য়ভাব তার মেন ফুেট উেঠ 
।ফেল, এইরপ অব�ায় দআু’কারীর দআু’সাধারনত: কবলু হেয় থােক। তাই, ইবাদত পালেনর পর 
দআু’করার সময় দইুহাত উপের েতােল দআু’করেলই মেন খশু-খজু ুও একা�তা িবরাজ কের । েসই 
জেনয্ই ইবাদত পালেনর পর দআু’করার সময় দইু হাত উপের েতােলই দআু’করা উত্তম । তাছাড়া, 
আমােদরেক একিট কথা ভাল কেরই অনধুাবন করেত হেব েয, আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা যাহাই বেলন সবই �থেম �য়ং িতিন িনেজ আমল কেরই মহান আ�াহ তাআ’লার প� 
হেত তাঁর উ�তেক বলার জেনয্ই  “ ওহী” মারফত আিদ� হেয়ই বেল থােকন ।ওহী মারফত �া� 
আেদশ �য়ং িতিন িনেজ আমল না কের িতিন তা তাঁর উ�েক বেলন না । তাই, তাঁর সব বাণীই 
“ওহী” মারফত �া� । েসই দিৃ�েকান েথেক সনুানতু িতরিমিজ শরীফ এ বিণর্ত ৩৩৭১ নং হািদস 
শরীফখানাও েতা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মহান আ�াহ তাআ’লার প� হেত তাঁর 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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উ�তেক বলার জেনয্ই এবং  তা �য়ং িনেজ আমল কেরেছন মেমর্ই আবগত করােনার জেনয্ই িতিন 
তাঁর উ�তেক “ ওহী” মারফত আিদ� হেয়ই বেলেছন । সনুানতু িতরিমিজ শরীেফ বিণর্ত ৩৩৭১ 
নং হািদস শরীফখানা হে�--------   َءُ اعَ دُّ لأ" : لَ اقَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ ع كٍ لِ امَ  ِس نَ أَ  نْ ع 

يمذرتلا ننس )3713"( ةِ دَ ابَ عِ لْ ا خُّ مُ   
অথর্ঃ হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “দআু’ করা হে� ইবাদেতর “ সারব� ” । তাই, উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত 

بٌ یْ غِ رْ تَ   তথা উৎসাহ েমাতােবক আমল করা হে� আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
অ� হািদস শরীফখানার �িত স�াণ করা । অনয্থায় হািদস শরীফখানার �িত অমানয্ ও অবমা�া 
করা হয় এবং অস�াণ �মািণত হয় । উপেরা� "ةِ ادَ بَ عِ لْ ا خُّ مُ  ءُ اعَ دُّ لأ"  অথর্ঃ “দআু’ করা হে� 
ইবাদেতর “সারব�” স�ক�য় হািদস শরীফখানার  "  ِْیبٌ تَْرغ " তথা উৎসাহিট আবিশয্কভােব 
বা�বায়ন করার প�িত িনে� বিণর্ত কেয়কখানা হািদস শরীেফ বিণর্ত হেয়েছ । িনে� বিণর্ত হািদস 
শরীফগেলােত এই কথাই বিণর্ত হেয়েছ েয, েযেকান ইবাদত বা িবেশষকের  নামাজ স�ক�য় 
ইবাদত পালেনর পর সালাম িফরােনার পর পরই েদরী না কের, িবরিত না িদেয় দইু হাত উপের 
েতােলই দআু’�রপ  অ�তপে�  مَّ ھُ لَّ لا مَّ ھُ لَّ لا  অথবা َربَّ  ایَ  َربَّ  یَا  শ�াবলী বা বাকয্বলী বলেত হেব 
। এটাই ইসলািম শরীয়েত ( ةِمیَّ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেন (   ُةُ نَّ س ) স�ুাহ তথা িনয়ম 
। কারণ, একিট ইবাদত পালেনর পর  অনয্ আর একিট ইবাদত শর করার পূেবর্ই েদরী না কের, 
িবরিত না িদেয় দইু হাত উপের েতােলই দআু’�রপ  অ�তপে�  مَّ ھُ لَّ لا مَّ ھُ لَّ لا  অথবা   َبَّ رَ  ایَ  بَّ رَ  ای  
শ�াবলী বা বাকয্বলী বেল �থম ইবাদতেক ি�তীয় ইবাদত েথেক পৃথক করেত হেব । এই জেনয্ই 
একিট ইবাদত স�াদন করার পর ি�তীয় ইবাদত কখন ও িকভােব শর করেত হেব তার প�িত 
িনে� বিণর্ত আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চারিট হািদস শরীেফর মাধয্েম �মাণ 
করেত েচ�া হরব ইনশা�াহ তাআ’লা । 
 েযমন আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ বেলনঃ-                                 
�থম হািদস শরীফঃ  
                                                                
 نْ عَ                                                            

 سُ ءَ بَاتَ وَ   نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ  يفِ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنَ ثْ مَ  ىنَثْ مَ  ةُ الَ صَّ لا": لَ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھلَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نِ عَ  ،بِ لِ طَّ ْلمٍ ا
 دنسم"ـ جٌ ادَ خِ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذَ  لْ عَ فْ یَ  لَمْ  نْ مَ فَ  ، مَّ ھُ لَّ لا مَّ لَّھُ ال : لُ وْ قُ تَ و ،كَ یْ دَ یَ  عُ نِ قْ تُ وَ            نُ كَ سْ تَمَ وَ 

)59771(دمأح  
অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ পড়া, দরুব�ার 
ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর পর) দইু হাত (উপের) 
েতালা, আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া, অতএব, েয এটা করেবনা তা হেল (তার) নামাজ 
অস�ূণর্ । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭৯৫ । িমনিত করা(অননুয়-িবনয় করা), 
িবনীত হওয়া    
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 يفِ   مُ َسلِّ تُ وَ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىثْنَمَ  ىنَثْ مَ  ةُ الَ صَّ لا": الَ قَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ لنَّ ا نِ عَ  ،ِلبِ طَّ مٍ الْ  َعنِ       
 ندمس"ـ جٌ ادَ خِ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذَ  لْ عَ فْ یَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ، ُھمَّ لَّ لا مَّ ھُ لَّ لا : لُ وْ قُ تَ و ،كَ َدیْ یَ  عُ نِ قْ تُ وَ  نُ ْسكَ مَ تَ وَ  سُ ءَ ابَ تَ وَ ، نِ یْ تَ عَ كْ رَ  ُكلِّ 

08071(دمحأ  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ পড়া এবং 
সালাম েদওয়া , দরুব�ার ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর 
পর) দইু হাত (উপের) েতালা, আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া ! , অতএব, েয এটা 
করেবনা তা হেল (তার) নামাজ অস�ূণর্” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৮০০ । 
তৃতীয় হািদস শরীফঃ 

 يفِ   مُ لِّ سَ تُ وَ  دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنَثْ مَ  ىنَثْ مَ  ةُ الَ صَّ لا:" لَ قَا مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا نَّ أَ   ،بِ لِ ٍمطَّ لْ ا نِ عَ       
 لَ اقَ  "ـ جٌ َداخِ  يَ ھِ فَ  كَ لِ ذَ  لْ عَ فْ یَ  مْ لَ  نْ مَ فَ  ، مَّ ھُ لَّ لا مَّ ھُ لَّ لا : لُ وْ قُ تَ و ،كَ یْ دَ یَ  عُ نِ قْ تُ وَ  نُ كَ سْ تَمَ وَ  سُ ءَ ابَ تَ وَ ، نِ یْ تَ عَ كْ رَ  لِّ كُ 
َ كَ  ، ھِ یْ دَ یَ  طَ سَ بَ فَ  ؟ عُ انَقْ ْإلِ ا امَ :  ھُ لَ  تُ لْ قُ فَ  ، مْ عَ نَ : لَ اقَ  ؟ اجٌ دَ خِ  ھُ تُ الَ صَ  : ْلتُ قُ فَ :  ةُ ْعبَ شُ   سندم " وْ عُ دْ یَ  ھُ نَّ أ

)01871(مدحأ  
অথর্ঃ-হযরত মুত্তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া ,দরুব�ার ভান করা(িনেজেক দদুর্শা��বেল জািহর করা),িমসিকন সাজা, (সালােমর পর) দইু 
হাত (উপের) েতালা, আর বলেব : আ�াহ�া আ�াহ�া ! অতএব, েয এটা করেবনা তা হেল 
(তার) নামাজ অস�ূণর্” । শবা (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: আিম ব�াম:   )؟ جٌ َداخِ  ھُ تُ الَ صَ ( 
তার নামাজ িক অস�ূণর্ ? িতিন (হযরত মতু্তািলব) বলেলন : হাঁ, আিম তােক(হযরত 
মতু্তািলবেক)  বললাম : )؟ عُ انَقْ ْإلِ ا َما(   ইকনা’ িক ? িতিন তাঁর হাত �সািরত করেলন, েযন 
িতিন দআু’ করেছন ” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৮০১ । 
চতুথর্ হািদস শরীফঃ 

 ِفي دُ ھَّ شَ تَ وَ  ،  ىنَثْ مَ  ىنَثْ مَ  ةُ الَ صَّ لا : لَ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نعَ  ، ِس  اَعبّ  نِ بْ  لِ ضْ ْلفَ ا نِ ع
 الً بِ قْ تَ ُمسْ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  كَ بِّ رَ  ىلَ إِ  امَ ھُ عُ فَ رْ تَ  : لُ وْ قُ یَ  كَ یْ دَ یَ  نِعُ قْ تُ  مَّ ثُ  ، نُ كَ  اسَ تَ و، عُ شَّ خَ تَ وَ  ، عُ رَّ ضَ تَ وَ  ، نِ یْ تَ ْكعَ رَ  لِّ كُ 
 دنسم" ـ جٌ ادَ شخ يَ ھِ فَ  كَ ضلِ ذ لْ عَ فْ یَ  مْ لَ  نْ مِ فَ  اثٌ الَ ثَ  ، َربَّ  ایَ  بَّ رَ  ایَ  : لُ وْ قُ تَ وَ ، كَ ھَ جْ وَ  امَ ھِ نِ وْ طُ بُ بَ 

)79771(دمأح  
অথর্ঃ- হযরত ফজল িবন আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: “সালাত বা নামাজ হে� দইু দইু রাকআ’ত, �িত দইু রাকআ’েতই তাশাহদ 
পড়া , িমনিত করা(অননুয়-িবনয় করা), িবনীত হওয়া, (সালােমর পর) দইু হাত ) ِعُ انَقْ اْإل(   
ইকনা’ করেব, িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) (  )عُ انَقْ ْإلِ ا  ইকনা’র বয্াখয্া 
কের িতনবার বেলন: তুিম েতামার মখুম�লেক েকবলামখুী কের েতামার �ভূর িদেক দইু হাতেক 
উভয় হােতর েপট িদেয় (উপের) তুলেব, আর বলেব : ইয়া রব ইয়া রব ! , অতএব, েয এটা 
করেবনা তা হেল (তার) নামাজ অস�ূণর্” ।মসুনাদ ু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৭৯৭ ।      
                                                                                              
উপেরা� হািদস সমেূহর আেলােক এই কথা বলা যায় েয, *নামােজর িভতর সরুা আল-ফািতহা না 
পড়েল েযমন নামাজ  ٌخدَ اج (িখদাজ) অস�ূণর্ বা �িটপণূর্ হেয় যায় েতমিনভােব নামােজর পর 
পরই িবল� না কের তাৎ�িণক দইু হাত উপের েতােল দআু’না করেল নামাজী বয্াি�র নামাজ  

جٌ ادَ خ  (িখদাজ) অস�ূণর্ বা �িটপণূর্ হেয় যায় মেমর্ মসুনাদ ুআহমাদ শরীেফ বিণর্ত আিম আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৪িট(চারিট) হািদস শরীফ বণর্না 
কেরিছ ।* 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 উপের বিণর্ত ৪িট(চারিট) হািদস শরীফ েমাতােবক আমল করেলই সনুানতু িতরিমিজ শরীফ এ 
বিণর্ত ৩৩৭১ নং হািদস শরীফ>  ةِ دَ ابَ عِ لْ ا ُمخُّ  ءُ اعَ دُّ لأ" :لَ اقَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ لا عنِ  كٍ لِ امَ  ِس نَأَ  نْ عَ 

يذترملا ننس )7133("  
অথর্ঃ হযরত আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন: “দআু’করা হে� ইবাদেতর “ সারব� ” অনূসাের আমল বা�বায়ন হেব।  
(২.) �াথর্নামলূক ইবাদতিবহীন েদাআ করা > েকান ইবাদত পালনিবহীন শধ ুদআু’ সাধারনত: 
েকান কমর্ স�াদেনর পেূবর্ বা পের করা হেয় থােক ।এমতাব�ায় দআু’ করার জনয্ দআু’সমূহ 
পবূর্িনধর্ািরত  ও পবূর্িনিদর্� থােক ।এই সম� দআু’ সাধারনত: পিব� হািদস শরীেফর ��সমেূহ 
বিণর্ত আেছ । পবূর্িনধর্ািরত  ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমূহ েকান কমর্ স�াদেনর পূেবর্ বা পের পড়েত 
হেব তা পিব� হািদস শরীেফ সিূনিদর্� কের বলা হেয়েছ ।এর অনয্থা হেল চলেব না ।এর বয্াখয্া 
হে� এই েয, পবূর্িনধর্ািরত  ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমহূ েকান কমর্ স�াদেনর পেূবর্ বা পের পড়েত হেব 
বা েকান সমেয়র জনয্ পড়েত হেব বেল হািদস শরীেফ িনধর্ারন ও িনিদর্� করা হেয়েছ উহা উ� 
সমেয়ই ও উ� কাজ- কমর্ স�াদেনর পেূবর্ই বা পেরই পড়েত হেব ।অনয্ সমেয় পড়েল হেব না । 
পিব� হািদস শরীেফর ��সমেূহ বিণর্ত  েকান কমর্ স�াদেনর পেূবর্ বা পের পড়ার জনয্  
পবূর্িনধর্ািরত  ও পূবর্িনিদর্� দআু’সমূহেক উ� সমেয় পড়ােক মলূত: “দআু’ করা” বঝুায় না বরং 
ঐগেলােক “দআু পাঠ করা” বুঝায় । 
পিব� হািদস শরীেফ বিণর্ত পবূর্িনধর্ািরত  ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমহূ সাধারনত:  িনিদর্� সময় বয্তীত  
ও িনিদর্� কােজর উপল� বয্তীত অনয্ েকান উপলে�  পড়া হয় না ।কােজই,  িনিদর্� কমর্ 
স�াদেনর পেূবর্ বা পের পড়ার জনয্  পবূর্িনধর্ািরত  ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমহূ পাঠ করা অব�ায় 
সাধারনত: হাত েতােল পাঠ করা হয় না ।পবূর্িনধর্ািরত  ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমহূ পােঠ সাধারনত: 
মন িবনয়ী  ও ন� হয় না । দআু’-�াথর্নার েযই �রপ আেছ তা এই ে�ে� েতমন পাওয়া যায় 
না । তথািপও মহান আ�াহ তাআ’লা িনজ কৃপায় এই দআু’গেলাও কবলু কের েনন বা কবলু কের 
থােকন ।   
 
ইবাদত পালনিবহীন শধ ু দআু’সমহূ পাঠ করার জনয্ বা পড়ার জনয্ িনধর্ািরত সময় ও িনিদর্� 
কােজর কিতপয় উদাহরণ িনে� েদওয়া হল ।       
১,ভাত খাওয়ার পেূবর্ ও পের, শয়েনর পেূবর্ ও পের, মসিজেদ �েবেশর পেূবর্ ও বািহর হওয়ার পের, 
টয়েলেট �েবেশর পেূবর্ ও বািহর হওয়ার পের, যানবাহেন আেরাহেনর পেূবর্ বা পের, কাপড় বা 
নতুুন কাপড় পরার সময় , সফের যাওয়ার পেূবর্ বা পের ইতয্ািদ সময়গেলােত পড়ার জনয্ 
পবূর্িনধর্ািরত  ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমহূ ইতয্ািদ ছাড়াও আেরা অেনক পবূর্িনধর্ািরত  ও পূবর্িনিদর্� 
দআু’সমূহ পিব� হািদস শরীেফ আেছ ।  
অতএব, েযেহতু  েকান কমর্ স�াদেনর পেূবর্ বা পের পড়ার জনয্ পবূর্িনধর্ািরত ও পবূর্িনিদর্� 
দআু’সমূহেক উ� সমেয় পড়ােক মলূত: “দআু’করা” বুঝায় না বরং ঐগেলােক “দআু পাঠ করা” 
বঝুায় েসেহতু এই েদাআ’সমহূ �য়ং িনেজই এক একিট �ত� ইবাদত িহেসেব গণয্ ।েযমন আমেদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ   

 ننس )7233"( ةِ دَ ابَ عِ لْ اوَ ھُ  ءُ اعَ ألدُّ " الَ قَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ ع رِ یْ شِ بَ  نْ بِ  انِ مَ عْ نُّ لا نِ عَ 
دواد وبأ ننس9147يذمرتال  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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অথর্ঃ- হযরত ন’ুমান িবন বশীর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন : “দআু’ই হে� ইবাদত” ,সনুান ুআবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৭৯  ।  
তাই, িনিদর্� কমর্ বা আমল স�াদেনর পেূবর্ বা পের পড়ার জনয্  পবূর্িনধর্ািরত  ও পূবর্িনিদর্� 
দআু’সমূহ ইবাদত িহেসেব গণয্ িবধায় �াভািবকভােবই উ� দআু’সমহূ পাঠ করার সময় দইু হাত 
উপের েতােল দআু’ করা হয় না । 
েযমন- পিব� কুরআন েতলাওয়াত করা, িজিকর-আজকার করা ও আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার উপর সালাত ও সালাম েদওয়া ইতয্ািদ সবই ইবাদত ।এই ধরেনর েকান ইবাদত 
অন�ুান পালন করা অব�ায় হাত উপের েতালা হয় না । এতদসে�ও যিদ েকহ িনিদর্� কমর্ বা 
আমল স�াদেনর পেূবর্ বা পের পড়ার জনয্  পবূর্িনধর্ািরত  ও পবূর্িনিদর্� দআু’সমূহ পাঠ করার 
সময় দইু হাত উপের েতােল উ� দআু’সমহূ পাঠ কের তেব েকহই তােক বাধা িদেত পারেব না 
এবং যিদ েকহ িনিদর্� কমর্ বা আমল স�াদেনর পেূবর্ বা পের পড়ার জনয্  পবূর্িনধর্ািরত  ও 
পবূর্িনিদর্� দআু’সমূহ পাঠ করার সময় দইু হাত উপের না েতােল তােক দইু হাত উপের না েতালার 
জনয্  েকহই েজার করেত বা বাধয্ করেত পারেব না । উ� দআু’সমহূ পাঠ করার সময় হাত 
উপের েতালা বা হাত উপের না েতালা স�েকর্   পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ েকান বাণী না 
থাকায় হাত উপের েতালােক বাধা �দান করা বা  হাত উপের না েতালােক তািকদ বা েজার  
�দান করা ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইেন " ةٌ عَ دْ بِ لْ أ "(আল-িবদআ’তু) 
তথা “ইসলাম ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু”।  ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  
) তথা ইসলািম আইেন " ٌألْ بِ دْ َعة"(আল-িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 130 সংেযাজন বা 
সংেযাগ”�চলন করা হারাম এবং পিরতয্াজয্ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 (৬ নং মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়ঃ) 
 তথা মাধয্ম” অবল�ন (ওআিছলা)وَ سِ یْ لَ ةُ  “(দআু’-মনুাজােত)ألدُّ عَ اءُ -أْلمُ نَاجَ اة
 
সচূনাঃ বতর্ মান মসুিলম সমােজ এই “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” শ�িট বয্াপকভােব বয্বহার 
আেছ। কাহােরা েথেক েকহ  িকছু অজর্ ন করেত চাইেল বা েপেত চাইেল �াভািবকভােবই েস িনেজই 
আকাি�ত ব�িট বা িবষয়িট েপেত েচ�া কের  । িক� েস কাি�ত ব�িট বা িবষয়িট েপেত অিত 
সহেজ অনয্ েকান সপুািরশকারীর আ�য় �হণ কের না বা অনয্েকান মানষুেক “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) 
তথা মাধয্ম” িহেসেব অবল�ন কের না । তেব, যখন েকহ কাহােরা েথেক  তার কাি�ত ব�িট 
বা িবষয়িট অজর্ ন করেত বা েপেত িনেজেক বয্থর্ হেত েদেখ তখনই েস উ� কাি�ত ব�িট বা 
িবষয়িট েপেত নানািবধ উপায় অবল�ন কের । েকান িকছু পাওয়ার জনয্ গৃহীত �েতয্কিট বয্ব�া 
ও উপায়েকই “  َةُ لَ ِسیْ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” বেল । 
 েযমন, �ধানম�ীর প� হেত েকান ব� বা িবষেয়র সমাধান পাওয়ার জনয্ আপনার �েয়াজন 
হল। েযেহতু মাননীয় �ধানম�ী একিট রাে�র েছাট-বড় সকল ে�ণীর নাগিরেকরই �ধানম�ী 
েসেহতু উ� গর�পণূর্ িবষয়িটর সমাধােনর জনয্ অনয্ কােরা সহায়তা না িনেয় বা সপুািরশকারী না 
ধের আপিন তাঁর অধীন নাগিরক িহেসেব তাঁর িনকট সরাসির িগেয় উ� িবষয়িটর সমাধান কের 
আসেত পােরন । িক� অেনক সময়ই েদখা যায় েয, ইহা অেনেকর জনয্ স�ব হয় না । কারন, 
�ধানম�ীর সােথ স�েকর্ র দবূর্লতার কারেন ইহা স�ব হয় না । �ধানম�ীর সােথ আপনার গভীর 
স�কর্  না থাকেল শধ ু�জা হবার সবুােধ বা তাঁর রাে�র নাগিরক িহেসেব বাস করেলই  িক 
আপিন �য়ং িনেজ  সরাসির তাঁর  িনকট িগেয় তাঁর েথেক উ� ব�িট বা আপনার আেবদনকৃত 
িবষয়িটর সমাধান কের আনেত পারেবন িক ? না, কখেনা না ! অথচ আপিন  তাঁর নাগিরক 
িহেসেব তাঁর কতৃর্ ক অেরািপত সকল আইন-কাননু মানয্ কের থােকন এবং তাঁর কতৃর্ ক �দত্ত সকল 
অিধকার ও সিুবধা েভাগ কের থােকন । তা সে�ও আপিন �ধানম�ীর প� হেত উ� ব�িট বা 
আেবদনকৃত িবষয়িটর সমাধান কের আসেত পারেবন িক ? না, বরং বয্থর্ হেবন । এর কারন 
দিুট হেত পাের ।  
১. �ধানম�ীর সােথ আপনার সরাসির স-ূস�কর্  না থাকা । 
২.েয েকান শি�শালী মাধয্ম ধের �ধানম�ী পযর্� েপৗঁছবার বয্ব�া করা । 
আপনার মেধয্ অবশয্ই উপেরাি�িখত দিুট গেণর েয েকান একিট গন অজর্ ন করার েযাগয্তা থাকেত 
হেবই অনয্থায় �ধানম�ীর প� হেত উ� ব�িট বা আেবদনকৃত িবষয়িট েপেত বয্থর্ হেবন । 
অথচ িবিধমেত বা সংিবধান মেত, রাে� বসবাসকারী অনগূত সকল নাগিরেকর জনয্ই �ধানম�ীর 
�ার উ�ু� । এই কথািট িলিপব� আেছ । তথািপও উপেরাি�িখত দিুট গেণর েয েকান একিট গন 
অজর্ ন করার েযাগয্তা আপনার মেধয্ অনপুি�ত থাকেল �ধানম�ীর প� হেত আপিন আপনার 
উে�শয্ পরূেণ বয্থর্ হেবন । 
কােজই, আপিন আপনারউে�শয্ পরূণ করেত চাইেল �ধানম�ীর সােথ আপনার সরাসির সূ-স�কর্  
গেড় েতালার েযাগয্তা আপনার মেধয্ থাকেত হেব অথবা উপের বিণর্ত দইুিট েযাগতার মেধয্  
�থমিটর অভােব বা �থমিটর অনপুি�িতেত ি�তীয় েযাগয্তািটর আ�য় িনেতই হেব। আর ি�তীয় 
েযাগয্তািট হে�, �ধানম�ী পযর্� েপৗঁছবার বয্ব�া বা �ধানম�ী পযর্�  যাওয়ার বয্ব�া  আপনার 
করেতই হেব । অনয্থায় আপনার উে�শয্ সবর্দাই অপণূর্ েথেকই যােব । 
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�ধানম�ীর সােথ আপনার সরাসির স-ুস�কর্  গেড় েতালার েযাগয্তা অজর্ েনর প�িত বা প�া 
দইুিট।    
 
১.এক জন নাগিরকেক সবর্িদক িদেয় গেণ, �ােন ,স�েদ, �ভাব-�িতপিত্তেত এবং মামিজকভােব 
�িতি�ত হওয়ার মাধয্েম �ধানম�ীর দিৃ� আকষর্ণ করা । 
২. �ধানম�ীর �িতিনিধেক “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” কের  েনওয়া । 
উপের বিণর্ত দইুিট প�িত বা প�ার মেধয্ �থম প�িট িট খুবই কিঠন িবধায় �থম প�িতিট 
অজর্ ন করেত বয্থর্ হেল ি�তীয় প�িত অবল�ন করেত হেব । আর ি�তীয় প�িতিট হে� এই েয, 
একজন নাগিরকেক  �িতিনিধর মাধয্েম �ধানম�ীর কৃপা দিৃ� লােভর েচ�া করেত হেব । একজন 
নাগিরক যত�ণ না পযর্� না �ধানম�ীর কৃপা দিৃ� লােভ ধনয্ হেব তত�ণ পযর্� তােক তাঁর 
�িতিনিধেক “  َةُ لَ ِسیْ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের তােক কাজ কের েযেত হেব । যখন 
একজন নাগিরক �ধানম�ীর কৃপাদিৃ� লােভ স�ুস� হেয় যােব তখন হয়ত তাঁর �িতিনিধেক িবর� 
করা বা �িতিনয়ত বারবার �িতিনিধেক �ধানম�ীর িনকট েনওয়া �েয়াজন হেব না । কারণ, 
এমতাব�ায় বতর্ মােন উ� নাগিরকিটর সােথ �ধানম�ীর সােথ সসু�কর্  গেড় উেঠেছ । 
িঠক েতমিনভােব , একজন মুসিলম মানষুেকও তার মহান সৃি�কতর্ া আ�াহ তাআ’লার বা�া হওয়া 
সে�ও তাঁর েথেক িকছু েপেত চাইেল তােক িনে� বিণর্ত দইুিট েযাগয্তা অজর্ ন করেত হেব বা করা 
লাগেবই অনয্থায় মহান আ�াহ তাআ’লার বা�া হওয়া সে�ও তাঁর আেদশ-িনেষধ পালন কের তাঁর 
স�ি� অজর্ ন করার মাধয্েম তাঁর সােথ সু-স�কর্  গেড় তুলেত না পারেল তাঁর েথেক িকছু েপেত 
বয্থর্ই হেব ।                                                                                                                                     
েযাগয্তা দইিট িনে� েদওয়া হল । 
১. মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ-িনেষধ পালেনর কের তাঁর স�ি� অজর্ ন করার মাধয্েম তাঁর 
সােথ স-ুস�কর্  গেড় েতালা । 
২. মহন আ�াহ তাআ’লার �িতিনিধ আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক “  ُوَ سِ یْ لَ ة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের সবর্কােজ �রন করা বা �হণ করা । 
মসুলমানেদর মেধয্ েয েকহ উপেরা� দইুিট েযাগয্তার মেধয্ েয েকান  একিট  েযাগয্তা অজর্ ন 
করেত স�ম হেল দিুনয়া-আিখরােক মহা কািময়াব বা সফলকামী হেবন । 
উপেরা� দইুিট েযাগয্তার মেধয্ একিট হে�- “ মহান আ�াহ তাআ’লা আেদশ-িনেষধ পালেনর কের 
তাঁর স�ি� অজর্ ন করার মাধয্েম তাঁর সােথ স-ুস�কর্  গেড় েতালা ” । এই েযাগয্তািট সকল 
মসুিলম মানেুষর মেধয্ নাই । হয়তবা েকউ অজর্ ন করেত পােরন । তেব, েযই মসুিলম মানেুষর 
মেধয্ এই েযাগয্তািট েনই তােকই  মহান আ�াহ তাআ’লার �িতিনিধ আমেদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  িহেসেব �রন 
কের ধম�য় সবর্কাজ করেত হেব । ত�েধয্ িবেশষ কের   ةاجَ انَمُ لْ أ-اءُ عَ لدُّ أ  (দআু’-মনুাজােত) তথা 
�াথর্না-িনভৃত আলােপ আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
لَةُ یْ سِ وَ  “  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  ধেরই মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’-মনুাজাত তথা 
�াথর্না-িনভৃত আলাপ করেত হেব । কারণ, আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা হে�ন মহান আ�াহ তাআ’লার সবর্ে�� �িতিনিধ । এই মহান �িতিনিধেক এিড়েয় 
েকহ েকান কােজ সফলতার আশা করেত পাের না। কারণ, িতিন মহান আ�াহ তাআ’লার অিধক 
আপনজন । েকহ  আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক   َُوسِ یْ لَ ة 
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(ওআিছলা) তথা মাধয্ম িহেসেব না ধের দআু’-মনুাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করেল তার 
দআু’-মনুাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ আ�াহ তাআ’লা কবলু করেবন না । েযমন পিব� 
কুরআেন মহান আ�াহ বেলনঃ  *******সুরা....আয়াত নং....।উপেরা� আয়ােত কিরমা েথেক এই 
কথাই �মাণ হয় েয, আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায়  
েকউ পাপ কের েফলেল তােক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট উপি�ত হেয় মহান 
আ�াহর িনকট ইি�গফার তথা �মা েচেত হেব, আর এমতাব�ায় যিদ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা উ� পাপীর জনয্ �মা চায় তেব তার পাপ �মা হেব, নতুবা তার পাপ �মা হেবনা । 
এখােন এই আয়ােত কিরমােত মহান আ�াহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) 
তথা মাধয্ম িহেসেব ধের দআু’-মনুাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করেত বেলেছন ।এই 
আেদশখানা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এই পৃিথবীেত দশৃয্মান থাকা অব�ায়ই েতা অবতীনর্ 
হেয়েছ এবং তা বা�বািয়তও হেয়েছ । বতর্ মােন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এই পৃিথবীেত 
দশৃয্মান অব�ায় না থাকায় সামথর্বান মসুিলম মানষুেক মদীনা মনুাওয়ারােত তাঁর রওজা শরীেফ 
উপি�ত হেয় তাঁর সপুািরশ েচেয় মহান আ�াহর িনকট ইি�গফার তথা �মা েচেত হেব, আর 
সামথর্হীন মসুিলমেক যার যার অব�ােন েথেক নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  َةُ لَ یْ سِ و  
(ওআিছলা) তথা মাধয্ম িহেসেব ধের দআু’-মনুাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করেত হেব, 
ইি�গফার তথা �মা েচেত হেব, তখনই তাঁর দআু’-মনুাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ ও 
ইি�গফার তথা �মা চাওয়া মহান আ�াহ কবলু করেবন, নতুবা তার দআু’-মনুাজাত তথা �াথর্না-
িনভৃত আলাপ ও ইি�গফার তথা �মা চাওয়া মহান আ�াহ কবলু করেবন না । তেব হা ! এখন 
এমন েকান বা�া যিদ আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সকল 
কােজ “  َةُ لَ یْ سِ و (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” ধের আমল কের েযেত থােক আর এর ফেল যখন মহান 
আ�াহ তাআ’লার আেদশ-িনেষধ পালন কের তাঁর স�ি� অজর্ ন করার মাধয্েম তাঁর সােথ স-ু
স�কর্  গেড় উঠেব তখন হয়ত আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক আর “  َةُ لَ یْ سِ و (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”ধের মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’-
মনুাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করেত হেবনা ।কারণ, এমতাব�ায় সাধারণ বা�াই তখন 
অিধক উ��ের েপৗঁেছ মহান আ�াহ তাআ’লার অিধক আপনজন হেয যায় । এই উ��েরর বা�া 
স�েকর্  আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীেফ বেলনঃ-  
হািদস শরীফখানা এই-------------------------------------------------- 
 
" َ  نَّ اِ  امَّ مِ  ىَّ لَّ اِ  بَّ حَ اَ  ئً ىْ شَ بِ  ىْ ْبدِ عَ  ىَّ لَ اِ  بَ رَّ قَ تَ  امَ " بِ رْ حَ لْ ابِ  ھُ تُ نْ ذَ أَ  َقدْ فَ  ای� لِ وَ  ىْ لِ  ادَ عَ  نْ مَ : لَ اقَ  �َّ   

 هُ َصرَ بَ وَ  ھِ بِ  عُ مَ سْ یَ  ىْ ذِ لَّ ا ھُ عَ مْ سَ  تُ نْ كُ  ھُ تُ بْ بَ حْ اَ  اذَ اِ فَ  ھُ بَّ حِ اُ  ىتَّ حَ  لِ فِ اوَ لنَّ ابِ  ىَّ لَ اِ  بُ رَّ قَ تَ یَ  ىْ دِ بْ عَ  لُ ازَ یَ  امَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  تُ ضْ تَرَ فْ اِ 
اھَ لَیْ عَ  ىْ شِ مْ یَ  ىْ تِ لَّ ا ھُ لَ جْ رِ وَ  اھَ بِ  شُ طِ بْ یَ  ىْ تِ لَّ ا هُ دَ یَ وَ  ھِ بِ  رُ صُ بْ یَ  ىْ ذِ لّ ا  "  

(অথর্ঃ-”িন�য়ই আ�াহ বেলন : েয আমার ব›�ুর সােথ শ�তা করল আিম(আ�াহ) তার সােথ 
য�ু েঘাষণা করলাম, আিম বা�ার উপর যা ফরজ কেরিছ এর েচেয় উত্তম ব� িদেয় বা�া 
আমার িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধয্েম আমার সাি�ধয্ লাভ 
কের বা আপন হয় এমনিক এর ফেল আিম তােক ভালেবেস েফিল। যখন আিম তােক ভালেবেস 
েফিল তখন আিম তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার চ�ু হেয় যাই েয চ�ু িদেয় 
েস েদেখ, তার হাত হেয় যাই েয হাতিদেয় েস ধের এবং আিম তার পা হেয় যাই েয পা িদেয় েস



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 হােট”,।127

131 বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৫০২।)                                                                    
(ক) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটা পির�ার �মাণ হয় েয, মহান আ�াহ তাআ’লা যখন 
েকান মসুিলম বা�ােক ভালবােসন তখন তাঁর তাজা�ী বা�ার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি�
 ও  চলন শি� হেয় যায়। তখন উ� বা�া আ�াহেক িদেয়ই শেন, েদেখ, ধের এবং হােট ।   
বা�া যখন এই �ের েপৗঁেছ যায় তখন আর তার “  َةُ لَ یْ سِ و (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  �েয়াজন হয় 
না । কারণ, তখন উ� বা�া মহান আ�াহ তাআ’লার এবং আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার স�ি�র মাধয্েমই এই �র অজর্ ন কেরেছন । মহান আ�াহ 
তাআ’লা এই �েরর বা�ার �িত খবুই স�� ।                                                                           
আপিন হয়ত বলেবন েয, সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহমগণ েকন আমেদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক “  َةُ لَ یْ سِ و (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  ধের মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট দআু’-মনুাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ কেরন িন ?                                                              
এর উত্তর হে� এই েয, আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহমগণ হেলন মহান আ�াহ তাআ’লার স��ভাজন মহান বয্াি�বগর্ 
এবং  আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অিধক আপনজন । 
আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ 
আনহমগেণর �িত �য়ং মহান আ�াহ তাআ’লা এবং আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 

                                                 

131 (খ) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটাও েবাধগময্ হয় েয, মুসিলম বা�ার জনয্ দইু �কার "قُ رْ ب’‘(কুর্ ব)

 তথা ৈনকটয্ হািসল হয়। 
(১) " ِض ائِ رَ فَ لْ ا بُ رْ قُ  " (কুরবলু ফারািয়য) তথা ফরজ ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ হয়। 
(২) " لِ فِ اوَ نَ لْ ا بُ رْ قُ  " (কুরবুল নাওয়ািফল) তথা নফল ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ হয়। 
উপের বিণর্ত দইু �কার ৈনকটয্ লােভর �ারা একজন মুসিলম মানুষ কতদরূ উ��ের েপৗঁছেত পাের  িনে�

 উে�খ করা হল।                                                                                                                                       
(১) " ِض ائِ رَ فَ لْ ا بُ رْ قُ  " (কুরবুল ফারািয়য)> কুরবুল ফারািয়য  �ারা মুসিলম মানুষ বা বা�া স�ণূর্ ফানা 

িফ�াহ তথা আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হেয় যায়। তখন তার সম� অি�ে�র েলাপ পায়। এমনিক তার 

িনেজর অি�ে�র অনূভূিতও থােক না। একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার অি�� ছাড়া অনয্ িকছুই আর তার 

েগাচরীভূত হয় না। এেক ফানা িফ�াহ তথা আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ

 ইবাদেতর ফল।                                                                                                        
(২) " لِ فِ اوَ نَ لْ ا بُ رْ قُ  " (কুরবুল নাওয়ািফল) >কুরবুল নাওয়ািফল �ারা বাশািরয়য্ােতর িসফাত তথা মানবীয় 
গণাবলী দরূ হেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গণাবলী মুসিলম বা�ার উপর �কািশত 

হেয় থােক। তখন েস তার সম� শরীর �ারা দরূ হেত েদখেত ও শনেত পায় এবং তার েদখার ও শনার 

কাজ শধু েচাখ ও কােনর মেধয্ সীমাব� থােক না। এেক মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক 

গেণ ফানা তথা িবলীন হওয়া বেল। এটা নফল ইবাদেতর ফল।  
 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আলাইিহ ওয়া সা�ামা �য়ং িনেজ খবুই স�� । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা সাহাবী েকরাম 
রািদআ�াহ আনহমগেণর েবলায় পিব� কুরআেন বেলনঃ- 

" ُ  يَ ِض رَ  نِ اسَ حْ اِ بِ  مْ ھُ  اوْ عُ بَ تَّ اِ  نیْ ذِ للَّ اوَ  رِ اصَ نْ ْالَ اوَ  نَ یْ رِ جِ اھَ مُ الْ  نَ مِ  نَ وْ لُ وَّ الَ اْ  نَ وْ قُ ابِ سَّ الوَ  ھُ نْ عَ  اْ وضُ رَ وَ  مْ ھُ نْ عَ  َ�َّ "  
(অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী 
ও যারা মদীনা শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� 
মসুলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র 
অ�বত� মুহািজর ও আনসার সাহাবীেদর) نٍ  اسَ حْ إِ    - ইহসান )বা সততার সিহত পিরপণূর্ তথা 
হবহ অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তা’আলা) তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর 
(আ�াহর) �িত স�� হেয়েছন। *সরুা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।  
েসইজেনয্ই মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট দআু’-মনুাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করার সময় 
তাঁেদর জনয্ “  ِةُ لَ یْ َوس (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  �েয়াজন হয় নাই ।                                      
কােজই, বতর্ মােনও েকহ যিদ আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
সাহাবী েকরাম রািদআ�াহ আনহমগেণর মত এবং তােবঈন ও তােব-তােবীনগেণর মত পিব� হয় 
ও তাঁেদর অনরূপ মহান আ�াহ তাআ’লা স�ি� অজর্ ন করেত স�ম হয় তেব তােদরেকও আমেদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক “  َةُ لَ یْ سِ و (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  
িহেসেব দআু’-মনুাজাত তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ শািমল বা অ�ভূর্ � করেত হেব না । িঠক 
আেছ ! তেব, আমরা মেন কির েয, আমরা মহান আ�াহ তাআ’লা আেদশ-িনেষধ পালেন বয্থর্ 
হওয়ায় আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবী েকরাম 
রািদআ�াহ আনহমগেণর মত েযাগয্তা অজর্ েন অ�ম িবধায় আমরা আমেদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক “  َةُ لَ یْ سِ و (ওআিছলা)তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের ধম�য় 
সবর্কাজ িবেশষ কের    ُّةااجَ نَْلمُ أ-ءُ َعاألد (দআু’-মনুাজােত)তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ শািমল বা 
অ�ভূর্ � কের থািক । আমরা আজীবন উ� েযাগয্তা অজর্ ন করেত বয্থর্ থাকব মেন করিছ  
িবধায় আজীবনই আমরা আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
ةُ لَ یْ سِ وَ  “  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের ধম�য় সবর্কাজ িবেশষ কের   ةااجَ نَمُ ألْ -ءُ اعَ دُّ لأ  
(দআু’-মনুাজােত)তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ শািমল বা অ�ভূর্ � কের রাখব এবং উ� েযাগয্তা 
অজর্ েন অ�ম ও বয্থর্ সকল মুসিলম মানষুগণেকই   ةاجَ انَمُ لْ أ-ءُ اعَ دُّ لأ (দআু’-মনুাজােত) তথা �াথর্না-
িনভৃত আলােপ শািমল বা অ�ভূর্ � কের রা করিছ ।    

এখন �� হে�, ধম�য় সবর্কাজ িবেশষ কের  ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَ اجَ اة  (দআু’-মুনাজােত) তথা 
�াথর্না-িনভৃত আলােপ “  َُوِسیْ لَ ة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধরা িক ?                   

এর উত্তর এই েয,পিব� কুরআেন এই িবষেয় একিট আয়াত রেয়েছ । উ� আয়ােতর ভাষয্ 
অনযূায়ী ধম�য় সবর্কাজ িবেশষ করألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَاجَ اة (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ 
 তথা মাধয্ম” েখাঁজ করা, তালাশ করা আবশয্ক । েযমন পিব� কুরআেন (ওআিছলা)وَ سِ یْ لَ ةُ  “
আেছ— )35( یَةُ اْألَ  ــ دةِ َمائِ لْ ا ورةس ـــ ةْیلَ سِ وَ الْ  ھِ یْ ِإلَ  اوْ غُ تَ بْ اوَ  �ََووقُ اتَّ  اوْ نُ آَمَ  ِذْینَ الَّ  اھَ أَیُّ  یَا ــ   অথর্ঃ- “ েহ 
মুিমনগণ, েতামরা আ�াহেক ভয় কর এবং েতামরা আ�াহ তাআ’লার িদেক “  ِةُ لَ یْ َوس  (ওআিছলা) 
তথা মাধয্ম” ধর, সরুা মািয়দা, আয়াত নং-৩৫ । উপেরা� অনযূায়ী উ� আয়ােতর ভাষয্ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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অনযূায়ী মহান আ�াহ তাআ’লােক পাওয়ার পেথ বা মহান আ�াহ তাআ’লার স�ি�র পেথ “  ُوَ سِ ْیلَ ة 
(ওআিছলা) তথা মাধয্ম” ধরা “ফরজ” ।      

এখন আর একিট �� হে�, “  ُوَ سِ یْ لَ ة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” এর ব� িক িক ?                                

এর উত্তর এই েয, মহান আ�াহ তাআ’লােক পাওয়ার পেথ বা মহান আ�াহ তাআ’লার স�ি�র 
পেথ “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” ধরার জনয্ িনিদর্� েকান ব� েনই । তেব সম� পিব� 
ব� বা িবষয় হে� “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্েমর” িবষয় ব� । মহান আ�াহ তাআ’লার 
আেদসসমহূ েযমনঃ নামাজ, েরাজা, হ�, যাকাত ইতয্ািদ পালন করা এবং িনেষধসমহূ েযমনঃ-সুদ 
খাওয়া, গষ েদওয়া, িহংসা করা, ও শ�তা করা ইতয্ািদ েথেক িবরত থাকাও মহান আ�াহ 
তাআ’লােক পাওয়ার পেথ বা মহান আ�াহ তাআ’লার স�ি�র পেথ “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) তথা 
মাধয্েমর” িবষয়ব�র অ�ভূর্ �। আর আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত ভালবাসাও “  َةُ لَ ِسیْ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্েমর” অনয্তম একিট গর�পণূর্ আবিশয্ক 
িবষয় ।                                                                                                  
অতএব, েয েকান কােজ আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
لَةُ یْ َوسِ  “  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” বানাইয়া েনওয়াও তাঁর �িত ভালবাসার একিট িদক । আমেদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ভালবাসার অথর্ মহান আ�াহ 
তাআ’লােকই ভালবাসা । েসই দিৃ�েকান েথেক আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব �হণ করা উত্তম ছাড়া আর িকছু হেত 
পাের না । 

আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ألدُّ عَ اءُ -ألْ ُمنَاَجاة  
(দআু’-মনুাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ “  ُوَ ِسیْ لَ ة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” 
িহেসেব ধরা বা �হণ করা িক ?                                                                           

এর উত্তর এই েয,  আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক - ُألدُّ عَ اء 
ةااجَ نَمُ لْ أ  (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব 

ধরা বা �হণ করা স�েকর্  পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ আেদশমলূক েকান বাণী েনই। িক� 
হািদস শরীেফ অনেুমাদনমূলক বাণী রেয়েছ । তাই, আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  ةاجَ انَْلمُ أ-ءُ اعَ لدُّ أ  (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ “  َةُ لَ یْ سِ و  
(ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধরা বা �হণ করােক ফরজ -হারাম বলা ইসলািম শরীয়েত 
( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন " ةٌ عَ بِدْ لْ أ "(আল-িবদআ’তু) তথা “ইসলাম ধেমর্ 
সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 132  ।  ইসলািম শরীয়েত (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা 
ইসলািম আইেন " ةٌ عَ دْ بِ لْ أ "(আল-িবদআ’তু) “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 

                                                 
132 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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133” �চলন করা হারাম এবং পিরতয্াজয্  । তেব, েযেহতু  হািদস শরীেফর ��সমূেহ একজন 
সাহাবীেক িশখােনা প�িত েমাতােবক আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক ةاجَ انَْلمُ أ-ءُ اعَ دُّ لأ  (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ “  َةُ لَ یْ سِ و  (ওআিছলা) তথা 
মাধয্ম” িহেসেব ধের দআু’ করেত িনেদর্শ িদেয়েছন েসেহতু আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  ةاجَ انَْلمُ أ-ءُ اعَ لدُّ أ  (দআু’-মুনাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ 
لَةُ یْ سِ وَ  “  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধরা বা �হণ করােক ফরজ -হারাম না বেল হািদস 
শরীেফ অনেুমাদনমলূক একজন সাহাবীেক িশখােনা প�িত েমাতােবক ةاجَ انَْلمُ أ-ءُ اعَ لدُّ أ  (দআু’-মুনাজােত) 
তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
لَةُ یْ سِ وَ  “  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধের দআু’ করা যােব এবং েযেত পাের । আর তা এই 
জনয্ েয,  অনেুমাদনমূলক একজন সাহাবীেক িশখােনা প�িত েমাতােবক  মহান আ�াহ সােথ 

ةاجَ انَمُ لْ أ-ءُ اعَ لدُّ أ  (দআু’-মনুাজাত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ করেল উ� ةاجَ انَْلمُ أ-ءُ اعَ لدُّ أ  (দআু’-
মুনাজাত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ মণ্জরু হওয়ারই কথা ।    মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল 
জােনন ।                                                                                                         
অনেুমাদনমলূক িশখােনা প�িতঃ  -------------------------------------- 

ئَْت شِ  إِنْ  :قَالَ ْي، نِ فِیَ اعَ یُ   أَنْ َ�َ  اُْدعُ : فَقَالَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ يَّ نَّبِ لا ىتَ أَ  رِ بَصَ لْ  ارَ یْ رِ ضَ  ًال جُ رَ  نَّ ، أَ فِ نَیْ حُ  نِ بْ  َمانَ ثْ عُ  نْ عَ 
َ فَ  ھُ،عُ اُدْ   ْ اَل:قَ فَ ،  َخْیرٌ  ُھوَ ، فَ كَ اذَ ُت رْ خَّ  أَ ئْتَ شِ  إِنْ وَ  َك،لَ ُت وْ عَ دَ  َ َوضَّ تَ یَ  نْ َرهُ أَ مَ أ َھذَا و بِ ْدعُ یَ  ، وَ تَْینِ عَ كْ رَ  ىلِّ یُصَ  ، وَ هُ ْوءَ ضُ وُ  نَ سِ حْ یُ فَ  أ
َ  نِّي إِ ، اللَُّھمَّ ءِ الدُّعَ ا ْحَمِة، یَال اِبّيِ نَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ ٍد مَّ حَ َك مُ یِّ َنبِ  بِ ِإلَْیكَ  ھُ جَّ وَ تَ أَ لَُك وَ أَْسأ  ىفِ  يبِّ رَ ى لَ إِ  كَ بِ  تُ ھجَّ وَ تَ ي إِنِّ  دٌ مَّ ُمحَ  رَّ

دأحم ندسم)37511(ــ  يَّ فِ  ْعھُ فِّ شَ  ُھمَّ لَّ ال ،ي لِ  ىْقضَ تُ فَ  ،هِ ذِ ھَ  ةِ اجَ حَ                                                                                       
অথর্ঃ-উছমান িবন হনাইফ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: িন�য়ই একজন চ�ু অ�েলাক নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলল: আমােক সু� করার জনয্ আ�াহর কােছ দআু’  
করন, িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: যিদ তুিম চাও তা হেল                                                              
আিম েতামার জনয্ (দআু’) করব, আর যিদ তুিম চাও তা হেল আিম েতামার জনয্ িবলে� দআু’ 
করব, এটাই উত্তম । অতপর িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন : তােক েডেক 
িনেয় এেসা, অতপর, তােকভাল কের অজ ুকের দইু রাকাআ’ত নামাজ পেড় এই দআু’ করেত 
বেলন:----------------------------------------------------------  

َ سْ أَ  ينِّ إِ  مَّ ھُ اللَّ " ٍد  كَ ِبیِّ ْیَك بِنَلَ إِ ھُ جَّ تَوَ  َوأَ كَ لُ أ اَجِة حَ فِى ي َربِّ  لَىإِ َك بِ  تُ ھجَّ وَ تَ ي نِّ إِ  دٌ مَّ حَ مُ  ، یَاةِ ْحمَ لرَّ بِّيِ انَ مَ لَّ سَ  وَ  ْیھِ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ ُمَحمَّ
    । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭৫১৩ । يَّ فِ  ھُ عْ فِّ شَ مَّ ھُ لَّ لا، ِلي  ْقَضىَفتُ  ِذِه،ھَ 

 : إِنْ الَ نِْي، فَقَ افِیَ یُعَ  نْ  أَ َ�َ  ْدعُ اُ  ،�َِ  يَّ نَبِ ا یَ َل: اقَ فَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ِبيَّ ى النَّ تَ ا أَ ْیرً َرُجًال َضرِ  ، أَنَّ ُحنَْیفِ  نِ َن بْ اُعثْمَ َعْن 
أَ َیتَوَ  نْ  أَ َرهُ ِلي، فَأَمَ   َ�َ ْل اُْدعُ بَ  الَ : لَ قَا ،كَ لَ  ْوتُ عَ دَ  تَ ِشئْ  إِنْ وَ  َك،تِ رَ خِ ِألَ  لُ ْفضَ أَ  وَ ھُ فَ  ،كَ ْرُت لَ خَّ أَ َت ِشئْ  ، نِ تَیْ ْكعَ لِّى رَ صَ ْن یُ أَ وَ ، ضَّ
َ   إِنِّيدٌ مَّ ُمحَ ا ، یَ ْحَمةِ لرَّ ا ّيِ بِ نَ  مَ َسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ ٍد مَّ حَ مُ  یِّكَ بِ نَبِ َك لَیْ ھُ إِ َوجَّ ْسأَلَُك َوأَتَ ي أَ نِّ مَّ إِ ھُ لَّ ، الءِ اعَ دُّ لاذَا ھَ بِ  وْدعُ یَ  نْ َوأَ  ھُ جَّ وَ أَت

 نْ أَ ا ھَ یْ فِ  نَّ أَ  بُ أَْحسَ  :دُ بَعْ اَل: مَّ قَ ا،ثُ َھذَا ِمَرارً  ْولُ یَقُ اَن فَكَ : الَ قَ  ،يَّ فِ  عُھُ فَّ شَ تُ ِھ وَ یْ فِ  نِيْ عُ َشفَّ َوتُ تُْقَضى فَ  ِه،ذِ ھَ  َحاَجةِ ي فِى َربِّ  لَىإِ بَِك 
جُ َل اعَ فَ فَ : الَ ، قَ  ھِ فِیْ  نِيْ عَ فَّ شَ تُ  دأحم ندسم)47511(أَ ــ رَ بَ ، فَ لُ لرَّ                                                                

অথর্ঃ-উছমান িবন হনাইফ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: িন�য়ই একজন অ�েলাক নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলল: আমােক স�ু করার জনয্ আ�াহর কােছ দআু’  
করন, িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: যিদ তুিম চাও তা হেল                                                              

                                                 
133 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আিম েতামার জনয্ (দআু’) িবল� করব, এটাই েতামার আিখরােতর জনয্ সেবর্াত্তম আর যিদ তুিম 
চাও তা হেল আিম েতামার জনয্ দআু’ করব, েলাকিট বলল:না,বরং আপিন আমার জনয্ দআু’ 
করন, অতপর িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তােক অজ ুকের দইু রাকাআ’ত 
নামাজ পেড় এই দআু’ করেত বেলন:--------------------------------------- 

ِ نَ مَ لَّ سَ  وَ  ْیھِ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  دٍ مَّ ُمحَ  كَ بِیِّ ِبنَ ْیكَ لَ إِ  ھُ جَّ وَ أَتَ وَ  أَلُكَ سْ أَ  ينِّ إِ  مَّ ھُ لَّ لا"  دٌ ا یَ  ،ةِ مَ حْ الرَّ  بِّي  اَجةِ حَ  ىفِ  يَربِّ  إِلَى بِكَ  ھُ جَّ تَوَ أَ  ينِّ  إِ ُمَحمَّ
"يَّ  فِ ھُ عُ َشفَّ َوتُ  ْیھِ فِ ْي عُنِ َوتَُشفَّ ى ضَ قْ َفتُ  َھِذِه،    িতিন (উছমান িবন হনাইফ রািদআ�াহ আনহ)  বলেলন: েস 

উহা বার বার বলেতিছল, অতঃপর েলাকিট বলেলন: এখন পযর্�: আিম মেন কির েয এেত আমার 
সপুািরশ মণ্জরু হেয়েছ, িতিন(উছমান িবন হনাইফ রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: েলাকিট (িনেদর্শ 
েমাতােবক) কাজ কেরেছ এবং েস আেরাগয্ লাভ কেরেছ । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-
১৭৫১৪ ।                                                                                                                     
উপেরা� হািদস শরীফ েমাতােবক ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَ اجَ اة (দআু’-মনুাজােত) আমেদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক “  ُوَ سِ یْ لَ ة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব অবল�ন 
করা যােব ।                                                                                                        
অতএব,আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  ةاجَ انَمُ لْ أ-ءُ اعَ دُّ أل  
(দআু’-মনুাজােত) তথা �াথর্না-িনভৃত আলােপ “  َةُ ْیلَ سِ و  (ওআিছলা) তথা মাধয্ম” িহেসেব ধরা বা 
�হণ করােক ইসলািম শরীয়েতর ( یَّةمِ 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 اكِ سَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) এর 
অ�ভুর্ � অসংখয্ িবষেয়র মেধয্ মা� একিট িবষয় মেন কের জােয়য িহেসেব আমল করাই " ُةٌ نَّ س 

" ةٌ نََحسَ  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” ।  " َُسنَةٌ حَ  ةٌ نَّ س " (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “ 
উত্তম িনয়ম” স�েকর্  িব�ািরত জানেত পৃ�া নং-৩৭৩  ��বয্ এবং ইসলািম শরীয়েতর (  ةٌ عَ یْ لشَّرِ أ"

ةیَّ مِ الَ سْ إلا  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ ھانْ عَ  اِكتُ سَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) স�েকর্   িব�ািরত জানেত পৃ�া নং- ২৫৯ ��বয্ । 
অতএব, েযই িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা এবং  আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা িকছু বেলন িন েসই িবষেয়  তকর্ -িবতকর্  না কের িনে�া� পাঁচিট হািদস 
শরীেফ বিণর্ত নীিতমালা অনসূরন করা বা অবল�ন করা �েতয্ক �ানী বয্াি�রই উিচৎ ।                                                               
(১) �থম হািদস শরীফখানা হে� এই-                                                                          

 " َجانَ تَ َصمَ  نْ مَ  ": مَ َسلَّ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ  : الَ قَ  اِصّيِ عَ الْ  ْبنِ ِرو  َعمْ ْبنِ  َعْبِد َ�ِ  َعنْ "
أحمد دسنم)5667(ـــ                                                     

অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন আমর িবন আল-আস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : “েয চুপ থােক েসই পির�াণ পায় ”। মসুনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-৬৭৬৫ ।                                                                                                                             
(২) ি�তীয়  হািদস শরীফখানা হে� এই-------------------------------------
                                                                

 وْ أَ  ، تِالَفٌ خْ اِ  ْعِديبَ  ْونُ كُ یَ سَ  إِنَّھُ  : مَ َسلَّ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ  : الَ قَ ، بٍ لِ اطَ  يأَبِ  نِ بْ  ّيِ لِ عَ  َعنْ  
                            أحمد دسنم)607(ـــ لْ عَ فْ افَ  ْلمَ سِّ لا ْونَ تَكُ  نْ أَ  ْعتَ طَ ْستَ ا نِ إِ فَ  رٌ أَمْ 

অথর্ঃ- হযরত আলী িবন আিব তািলব (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : আমার পের অিতস�র মতাৈনকয্ বা (নতুন) িবষয় বা 
ঘটনা হেব (ঘটেব) । তখন যিদ তুিম(তকর্ -িবতকর্  না কের) শা� থাকেত পার, তা হেল থাক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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বা  (কর) । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৭০৬ ।                                                                                                                             
(৩) তৃতীয়  হািদস শরীফখানা হে� এই -------   ---------------------------

 ،  ةِ نَّ جَ لْ ا ِض َربَ  فِى تٍ یْ ِببَ  مٌ یْ َزعِ  نَاأَ  " : مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ َرُسوْ  قَالَ  : قَالَ  بَلٍ جَ  ْبنِ  ذِ اُمعَ  نْ عَ  -
 انَ كَ  نإِ وَ  ْذبَ كِ لْ ا كَ رَ تَ  وَ  ا،ق� ُمحِ  انَ كَ  إِنْ وَ  اءَ ِمرَ لْ ا كَ رَ تَ  ِلَمنْ  ةِ َجنَّ الْ  لَىعْ أَ  ىفِ  تٍ َوبَیْ  ، ةِ نَّ ْلجَ ا طِ سْ وَ  فِى تٍ َوبَیْ 

)14616( ـ ـ ریبكلا مجعلما " قُھُ لُ خُ  نَ َوَحسُ  ،ًحازِ امَ                                                                         
অথর্ঃ-হযরত মুআয িবন জাবাল (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : আিম ঐ বয্াি�র জনয্ েবেহে�র বাস�ােনর বাড়ীর,  
েবেহে�র মধয্�ােনর বাড়ীর, েবেহে�র উ��ােনর বাড়ীর জািমনদার েয  নয্ায়প�ী থাকা সে�ও 
তকর্ -িবতকর্  তয্াগ কের, েকৗতক বা রিসকতাকারী হওয়া সে�ও িমথয্া তয্াগ কের এবং যার চির� 
স�ুর । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬৪১।                                                       
(৪) আমেদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার একখানা দীঘর্ হািদস 
শরীেফর খ� অংশঃ- 

 : ةُ یَ ْألَ ا هِ ذِ ھَ  نَ اكَ مَ  يعُنِ نَمْ َویَ  ، ارً ِمرَ  كَ لَ  أَ سْ أَ  نْ أَ  ِرْیدُ أُ  ينِّ ،إِ  هللاِ  ْولَ سُ رَ  ایَ  تُ لْ قُ :  الَ قَ  لٍ بَ جَ  نِ بْ   اذِ عَ مُ  نْ عَ 
َ سْ تَ  الَ  اونُ مَ آ ْینَ ذِ لَّ أ َھایُّ أَ  ایَ  (  ایَ  وَ ھُ  امَ " : لَ اقَ  )101(ـ ةیآ ، دةُ المائ ــ) ُكمْ تَُسؤُ  ُكمْ لَ دَ تُبْ  إِنْ  اءٍ یَ شْ أَ  َعنْ  لُواأ
َ سَ  دْ قَ  : الَ ،قَ  رِ انَّ ال نَ مِ  نِيْ بُ نَّ جَ تَ یَ  وَ  نَّةَ اْلجَ  يْ ذِ لَّ ا لُ مَ عَ الْ :  قُْلتُ  ، ؟ عَاذُ مُ   َزلْ تَ  مْ لَ  كَ نَّ إِ  : ْیرٌ سِ لَیَ  ھُ نَّ إِ وَ  اْیمً ظِ عَ  تَ لْ أ

)16561( ـ نامِ ثَّ لا أجزلا ـ ربیلكا جممعلا ـ ـ كَ یْ َعلَ  وْ أَ  كَ لَ  بَ ُكتِ  َكلَّْمتَ تَ  اذَ فَإِ  ، َكتَّ سَ  امَ  ًماَسالِ                                                                                           
অথর্ঃ-হযরত মুআয িবন জাবাল (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  আিম বললাম, 
ইয়া রাসুলা�ািহ, আিম আপনােক বার বার �� করেত চাি� িক� সরুা মািয়দার ১০১ নং-
আয়াতখানা “েতামরা এমন িকছু িজ�াসা কেরা না যা যিদ �কাশ পায় তা হেল তা েতামােদর 
খারাপ লাগেব”- "  َسْ تَ  الَ  وانُ مَ آ ِذْینَ ألَّ  اھَ یُّ أَ  ای َ " ُؤُكمْ سُ تَ  ُكمْ لَ دَ تُبْ  نْ إِ  یَاءٍ أَشْ  َعنْ  اولُ أ ) অমােক বাঁধা িদে�। 
িতিন (রাসুলু�ািহ) বলেলন, েহ, মুআয, েসটা িক? আিম বললাম, েযই আমল জা�ােত �েবশ 
করােব এবং আমােক েদাযখ েথেক িবরত রাখেব । িতিন বলেলন, তুিম িবরাট িকছু �� বা 
িজ�াসা করেল অথচ িবষয়টা সহজ: িন�য়ই তুিম সবর্দা িনরাপদ থাকেব যত�ণ তুিম চুপ থাকেব, 
যখন তুিম কথা বেল েফলেব তখন তা েতামার পে� অথবা িবপে� ঘেট যােব । আল-মজুামুল 
কািবর, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১৬৫৬১ ।                                                                        
(৫)আমেদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার একখানা দীঘর্ হািদস 
শরীেফর খ� অংশঃ-  

 ارً یْ خَ  قُلْ یَ لْ فَ  ِخرِ اْآل  ْومِ یَ الْ  وَ  ا�ِ بِ  نُ مِ ؤْ یُ  انَ كَ  َمنْ : مَ لَّ سَ  وَ  ْیھِ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  : الَ قَ  َرةَ َریْ ھُ  بِيأَ  نْ عَ 
دأحم ندسم)1488(ــ ُمتْ ِلَیصْ  وْ أَ    অথর্ঃ- েয আ�াহ এবং আিখরাত িব�াস কের েস কলয্াণকর কথা 

বলুক অথবা চুপ থাকুক । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৮৮৪১ ।    
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 (৭নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়>>                                                                      
ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম” স�েকর্< َورَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِیَ اءِ   
িব�ািরতভােব আেলাচনা । 
 
ভুিমকা: উপের বিণত “  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء--ওআরাছাতুল আি�য়া” নােমর িশেরানাম েথেকই বুঝা যাে� 
েয, আিলমগণ হে�ন নবীগেণর(আলাইিহমসুসালামগেণর) ওআিরছ । আিলমগণ হে�ন 
নবীগেণর(আলাইিহমসুসালামগেণর) ওআিরছ কথািট েযমন সাধারণ মসুিলম মানেুষর �াভািবক 
কথা-বাতর্ া েথেক সবর্দাই েজেন এেসিছ এবং অহরহ শনিছও িঠক েতমিনভােব ওয়াজ-মাহিফেল 
এমনিক অনয্ সমেয়ও আিলম- উলামাগেণর  মখুিন:সৃত বণর্না েথেকও েজেন এেসিছ ও শেন আসিছ 
। আিলম- উলামাগণ ওয়াজ-মাহিফেল এমনিক অনয্ সমেয়ও �ায়ই বেল থােকনঃ  ِأَ لْ عُ لَ مَ اءُ  وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ َیاء 
  অথর্-“আিলমগণ নবীগেণর (আলাইিহমসুসালামগেণর) ওআিরছ” । এই কথািট �ব সতয্ । এই 
িবষেয়র সতয্ায়েন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণীও আেছ । বাণীিট 
এই----------------------------------------------------------                                                                                             
(১)  َُھمْ  اءَ مَ لَ عُ الْ  نَّ إِ  ---- : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولَ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ  ينِّ إِ فَ  لَ اقَ  ءادرْ دَّ لا بِيأَ  نْ ع 

 ,অথর্ঃ-হযরত আিব দারদা (রািদআ�াহআনহ) বেলন   )322(ــ ماجھ نأب سنن ــ اءِ یَ بِ نْ اْألَ  ةُ ثَ رَ وَ 
আিম রাসুলু�ািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : ---- িন�য় আিলম-
উলামাগণ হে�ন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ । সনুানু ইবনু মাজাহ, 
হািদস শরীফ নং-২২৩ ।                                                                                                                     
তাই, এই অধয্ােয়র একমা� আেলাচয্ িবষয় হল  ِأَ لْ عُ لَمَ اءُ  وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء >ওআরাছাতুল আি�য়া 
(নবীগেণর ওআিরছ )  । 

সূচনাঃ মহান আ�াহ তাআ’লা খািলক বা ��া । মহান আ�াহ তাআ’লা বয্তীত অি��শীল 
দশৃয্মান, অদশৃয্মান সকল িকছুই তাঁর মাখলুক বা সৃি� । মহান আ�াহ তাআ’লার সৃ� সমুদয় িকছু 
দইুিট ে�ণীেত িবভ� । যথা-(১) জড় (২) জীব । জীব আবার দইু ভােগ িবভ� ।    যথা-
(ক) বাকশি�স�� �াণী।                                                                                              
(খ) বাকশি�হীন �াণী ।                                                                                    
বাকশি�স�� �াণীর মেধয্ মানুষ সবর্ে��  ে�িণ । মানষু জািত অ� অধয্ােয়র মলূ আেলাচয্ 
িবষয় । তাই, মানষু জািতর িবিভ� ে�িণর উপর কম-েবশী, সংি��-দীঘর্ আেলাচনা করব 
ইনশাআ�হ তাআ’লা । মানষু জািতেক গণগত িদক িদেয় িবিভ� ে�িণেত িবভ� কের তােদর 
পার�ািরক অব�ানগত িদক আেলাচনা করব । উে�শয্ এই েয, কুরআন ও হািদর শরীেফর 
আেলােক মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট 
অনসূরনীয় আিলম েক অথবা অনসূরনীয় আিলেমর মযর্াদাই বা িক এবং বজর্ নীয় আিলম েক অথবা 
বজর্ নীয় আিলেমর অব�াই বা িক উহা �� কের েতালা যােত �েতয্ক �ানী বয্াি�ই িনেজর 
অব�ান েজেন িনেয় সতকর্  হেয় তার ইসলািম জীবন সিঠকভােব পিরচালনা করেত পােরন ।                                                                                                                   
মানষু জািত �রেভেদ দইুিট ে�িণেত িবভ� ।                                                                                       
(১) নবী ও রাসূল ে�িণর মহান মানষু (আলাইিহমসুসালাম)।                                                             
(২) সাধারণ ে�িণর মানষু ।                                                                                               
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অ� অধয্ােয় নবী ও রাসলূ ে�িণর মহান মানুষ (আলাইিহমসুসালাম) স�েকর্  দীঘর্ আেলাচনা করব 
না ।কারণ, নবী ও রাসূল ে�িণর মহান মানষু (আলাইিহমসুসালাম)গণ তাঁরা তাঁেদর কতৃর্ ক 
দিুনয়ােত স�ািদত তাঁেদর কেমর্র িহসাব-িনকাশ ও জবাবিদিহতা েথেক িকয়ামেতর িদন তাঁরা 
স�ূণর্ ম�ু । তাঁেদর �িতিট কেমর্র ও আচার-আচরেনর িহসাব-িনকাশ ও জবাবিদিহতা দিুনয়ােতই 
স�� হেয় েগেছ । তাই, আিম এখন এই অধয্ােয় সাধারণ ে�িণর মানষু িনেয় আেলাচনা করব । 
কারণ, সাধারণ ে�িণর �িতিট মানষু দিুনয়ােত তার কতৃর্ ক স�ািদত সকল কেমর্র ও আচরেনর 
িহসাব-িনকাশ ও জবাবিদিহতা েথেক িকয়ামেতর িদন তারা ম�ু নেহ । মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনকট মানুেষর সকল উত্তম কেমর্র পরু�ার ও ম� কেমর্র শাি� রেয়েছ ।                                                                                                                          
সাধারণ ে�িণর মানষু গণগত িদক িদেয় দিুট ে�িণেত িবভ� ।                                                                  
(১) জািহল বা মখুর্ মানুষ ।                                                                                                            
(২) আিলম বা �ানী মানষু ।                                                                                                     
এই অধয্ােয় জািহল বা মখুর্বয্াি� স�েকর্  দীঘর্ আেলাচনা করব না । কারণ, জািহল বা মখুর্ বয্াি� 
স�েকর্  আেলাচনা করা অ� অধয্ােয়র আেলাচয্ িবষয় নেহ । তেব, জািহল বা মখুর্বয্াি� স�েকর্  
এতটুকু েজেন েনয়া দরকার েয, জািহল বা মখুর্বয্াি� েস তার জাহালত তথা মখুর্তা পিরতয্াগ কের 
ধম�য় �ান অজর্ ন করা তার উপর ফরজ । েযমন- পিব� কুরআেন আেছ- মহান আ�াহ তাআলা 
বেলন:  (১)                                                                                                                        

)9( رِ مَ زُّ لا ْوَرةُ سُ  ــ بِ ابَ لْ ْألَ ا ا ولُوأُ  رُ كَّ ذَ تَ یَ  امَ نَّ إِ  ـ نَ وْ مُ لَ عْ یَ  الَ  نَ یْ ذِ َوالَّ  نَ وْ مُ لَ عْ یَ  نَ یْ ذِ لّ ا ىَ وِ تَ سْ یَ  لْ ھَ  لْ قُ    অথর্:-
েহ নবী! আপিন বলুন, যারা জােন আর যারা জােননা তারা িক একই সমান? (না, তারা একই 
সমান নেহ), উপেদশ েকবল তারাই �হণ কের বা মােন যারা বিু�মান ।সরুা যমুর,আয়াত নং-৯।   
(২) )34( ـ تِ وْ بُ كَ عَنْ لْ ا ةُ رَ ُسوْ ــ نَ وْ مُ الِ عَ لْ ا الَّ إِ  اھَ ْعِقلُ یَ اَومَ ، اِس نَّ للِ  ابُھَ َنْضرِ  الُ ثَ مْ اْألَ  كَ لْ تِ وَ   অথর্ঃ-এই সকল 
উদাহরণ মানষুেদর জেনয্ েদই, িক� �ানীরাই(আিলমরাই)তা বেুঝ । সরুা আল-আ’নকাবতু, 
আয়াত নং-৪৩ ।                                                                                                         
(৩)  كِ لْ مُ لْ ا ةُ رَ وْ ــسُ  ْیرِ عِ لسَّ ا ابِ حَ صْ أَ  انَّ كُ  امَ  لُ قِ عْ نَ وْ أَ  عُ مَ سْ نَ  انَّ كُ  لَوْ  الُواقَ وَ  

)10(                                                                                                                      
অথর্ঃ- তারা(কািফররা) বলেব: যিদ আমরা শনতাম অথবা বঝুতাম(বিু� খাটাতাম), তেব 
আমরা জাহা�ামবাসীেদর অ�ভূর্ � হতাম না । সরুা মলুক, আয়াত নং-১০ ।                                   
(৪) )28( ـ رِ طِ اْلفَ ا ةُ رَ وْ سُ  ــ ، اءُ مَ لَ عُ الْ  هِ دِ بَاعِ  نْ مِ  هللاَ  َشىخْ یَ  امَ إِنَّ   অথর্ঃ- আ�াহর বা�ােদর মেধয্ 
েকবল �ানীরাই(আিলমরাই)তাঁেক ভয় কের । সরুা ফািতর, আয়াত নং-২৮ ।            
পিব� হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:          

)422(ــ ھجام بنأ ننس ــ"مٍ لِ سْ مُ  لِّ كُ  ىلَ عَ  ةٌ ضَ یْ رِ فَ  مِ لْ عِ لْ ا بُ لَ طَ   هللاِ  ْولُ سُ رَ  لَ اقَ  : لَ اقَ  كٍ لِ امَ  نِ بْ  ِس نَأَ  نْ عَ  
                                                         " مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ 

অথর্:-আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন:  “�ান অজর্ ন করা �েতয্ক মসুিলেমর (�েতয্ক নর-নারীর) উপর 
ফরজ” সনুান ুইবিন মাজাহ,হািদস শরীফ নং-২২৪ ।                                                 
যােহাক, অ� অধয্ােয়র একমা� আেলাচয্ িবষয় হে� আিলম বয্াি� । সামািজক ও ধম�য় 
দিৃ�ভি�েত  এবং পিরিচিত ও সং�াগত িদক িদেয় আিলম দইু ে�িণেত িবভ� । যথা-             
(১) নামধারী আিলম ।                                                                                                                 
(২) �কৃত আিলম ।                                                                                                  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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নামধারী আিলেমর সং�া: িযিন পিব� কুরাােনর �িতিট শে�র অথর্ ও �িতিট আয়ােতর বয্াখয্া 
পণূর্ভােব অবিহত নেহন বা জােনন না িক� িতিন মানব সমােজ বা মসুিলম সমােজ আিলম বেল 
পিরিচত এবং জনগণ েথেক আিলেমর মযর্াদা েভাগ কের থােকন অথচ িতিন এই মযর্াদা ও স�াণ 
েভাগ করার েযাগয্ নন িতিনই “নামধারী আিলম” িহেসেব অিভিহত । �চিলত ভাষায় নােম আিলম 
কােজ নয় ।মুসিলম সমােজ আিলম িহেসেব পিরিচত এই নামধারী আিলম মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনকট হািককেত বা বা�েব আিলম িহেসেব গণয্ নেহন বরং মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট িতিন 
�কৃতপে� �তারক,�ব�ক,েধাকাবাজ ও বাটপার িহেসেব গণয্ । কারণ, িতিন বাহয্ত মানব সমােজ 
বা মসুিলম সমােজ আিলম বেল পিরিচত হেলও বা�েব িক� িতিন মলূত: পিব� কুরআেনর �িতিট 
শে�র অথর্ ও �িতিট আয়ােতর বয্াখয্া পণূর্ভােব �াত নন । তাই, এইরপ নামধারী আিলম বয্াি� 
আিলম িহেসেব জাহা�ােমর শাি� েভাগ করেবন না বরং িতিন একজন �তারক,�ব�ক,েধাকাবাজ ও 
বাটপার বয্াি� িহেসেব জাহা�ােমর শাি� েভাগ করেবন । পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
আিলেমর মযর্াদা ও স�ান স�েকর্  �শংসা�রপ েযই সম� বানী এেসেছ নামধারী আিলম বয্াি� 
আিখরােত উ� স�ােণ স�িণত হেবন না বা উ� স�ানভূিষত হেবন না ।              
�কৃত আিলেমর �শংসায় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা অেনক হািদস শরীফ 
বেলেছন । এখােন কেয়কখানা হািদস শরীফ বণর্না করা হল ।                        
(১)  َمِ لِ اعُ الْ  لَ ضْ فَ  نَّ إِ  وَ ---- : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ْعتُ مِ سَ  ينِّ إِ فَ  لَ اقَ  اءدرْ لدَّ ا يبِ أَ  نْ ع 

 الَ وَ  ارً َنایْ دِ  واثُ رِّ وَ یُ  مْ لَ  ءَ ایَ بِ نْ ْألَ ا إِنَّ  ءِ یَابِ نْ ْألَ ا ةُ ثَ َورَ  مْ ھُ  اءَ مَ لَ عُ لْ ا نَّ إِ  ، بِ كِ اوَ كَ لْ ا رائِ سَ  ىلَ عَ  رِ مَ قَ الْ  لِ ضْ فَ كَ  بِدِ عَالا لَىعَ 
ثُ وَ  امَ نَّ إِ  امً ھَ رْ دِ                                                                                                         )322(ــ ماجھ بنأ نسن ــ رٍ فِ اوَ  ظٍّ حَ بِ  َخذَ أَ  هُ ذَ خَ أَ  نْ مَ فَ  ، ْلمَ عِ الْ  وارَّ

অথর্ঃ-হযরত আিব দারদা (রািদআ�াহ আনহ) বেলন, আিম রাসলু�ুািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক বলেত শেনিছ : ---িন�য়ই  সম� উপ�েহর উপর চে�র ে��� েযমন আিলেমর 
ে���  আিবেদর উপর েতমন । িন�য় আিলম-উলামাগণ হে�ন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া 
তথা নবীগেণর ওআিরছ । িন�য় নবীগণ(আলাইিহমুস সালাম)িদনার-েদরহাম ওআিরছ কেরন না, 
তাঁরা শধ ু ইলম বা �ান ওআিরছ কেরন । অতএব েয এটা �হণ করল েস পণূর্ অংশই �হণ 
করল । সনুান ুইবন ুমাজাহ, হািদস শরীফ নং-২২৩ ।                                                
(২)  َبِياحَ صْ أَ  نْ مِ  ثلٍ جرَ  ىنَأَدْ  ىَعلَ  ىلِ ضْ فَ ك " لَىعَ  مِ لِ اْلعُ ا لَ ضْ فَ  "  دبِ اعَ لا     অথর্ঃ-আমার সাহাবীেদর 
মেধয্ িন� মােনর সাহাবীর উপর আমার েযরপ ে��তয্ আিবেদর উপর অিলেমর ে��তয্ ত�প ।                                                                                                           
(৩)   َىفِ  نْ مَ  مِ لِ اْلعَ لِ  رُ فِ غْ ْستَ یَ لَ  ھُ نَّ إِ : لُ وْ قُ یَ  مَ َسلَّ وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ ُسوْ رَ  تُ عْ مِ سَ  لَ اقَ  ءدارْ لدَّ ا يأَبِ  نْ ع 

: )922(ــ اجھم بنأ ننس ــ ــ رِ حْ بَ لْ ا ىفِ  انِ ْیتَ حِ الْ  ىتَّ حَ  ِض رْ اْألَ  ىفِ  نْ مَ وَ  اتِ وَ مَ السَ                                                                       
অথর্ঃ-হযরত আিব দারদা (রািদআ�াহআনহ) বেলন, আিম রাসুলু�ািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক বলেত শেনিছ : ---িন�য়ই আকাশ-জিমেন যারা আেছ এমনিক সাগেরর মাছসমূহ 
আিলেমর জেনয্ �মা �াথর্না কের । সনুানু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-২২৩ ।                        
(৪)  نِ یْ لدِّ ا فِى ھٍ قْ فِ  نْ مِ  لَ ضَ فْ أَ  ءٍ يْ شَ بِ  هللاُ  بِدَ عُ  امَ "  : لَ قَا لَّمسَ وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ عَ  ،ةریرھ يبِ أَ  نْ عَ  

یْ  ذَاھَ  َمادعِ  وَ  دٌ َماعِ  ءٍ َشيْ  لِّ كُ لِ وَ  ، دٍ بِ اعَ  فِ لْ أَ  نْ مِ  نِ َطایْ الشَّ  ىلَ عَ  دُّ شَ أَ  ھٌ یْ قِ فَ لَ وَ  ،  بیركال مجعالم  ـــ "ْقھُ أْلفِ  نِ الّدِ
)6616( نیىبراطل   "                                                                      

অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,  নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন : ধেমর্র িফকহ বা   �ানর েচেয় ে�� িকছু িদেয় আ�াহর ইবাদত করা যায়না,  
শয়তােনর উপর এক হাজার আিবেদর েচেয় একজন ফকীহ বা �ানী বয্াি� েবশী শি�শালী, 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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�েতয্কিট িকছুর িপলার বা �� আেছ, এই ধেমর্র িপলার বা �� হে� িফকহ বা �ান । মু’জামুল 
আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬১৬৬ ।                                                                                                        

উপেরাি�িখত হািদস শরীফগেলােত আিলেমর মযর্াদা ও স�ান স�েকর্  বিণর্ত �শংসা�রপ বাণীগেলা 
িক নামধারী আিলম বয্াি�র েবলায় �েযাজয্? নামধারী আিলম বয্াি� িক উ� মযর্াদা ও স�ােণর 
অিধকারী? না, না, কখেনা না । আিম এখন নামধারী আিলম বয্াি� স�েকর্  দীঘর্ আেলাচনা 
করব না । এইটা এই জনয্ েয, নামধারী আিলম বয্াি� অ� অধয্ােয়র আেলাচয্ িবষয় নয় । অ� 
অধয্ােয়র একমা� আেলাচয্ িবষয় হে�  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَنْ بِیَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ 
গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত “�কৃত আিলম” । তাই, আিম এখন �থেম �কৃত আিলেমর সং�া, 
পিরিচিত, অব�ান ও মযর্াদা স�েকর্  আেলাচনা করব । মহান আ�াহ তাআ’লাই তাওিফক দাতা ।  
  

�কৃত আিলেমর সং�া: েযই মসুিলম মানুষ সীমাব� িসেলবাস 130

 নেহ (িনসাব বা পাঠয্সূচী/نِ صَ ا ب )  134
বরং িব�ািরত ও পূণর্ িসেলবােসর অ�ভূর্ � পিব� কুরআেনর �িতিট শে�র অথর্ ও �িতিট আয়ােতর 

                                                 
134 (১)পিব� কুরআেনর সীমাব� িসেলবােসর বয্াখয্াঃ পিব� কুরআেনর ১১৪িট সুরার মেধয্ কেয়কিট সুরা 
িসেলবাস বা পাঠয্সূচীর অ�ভূর্ � করা ।                                                                                      
                                                                                                                       (২)পিব� 
কুরআেনর িব�ািরত িসেলবােসর বয্াখয্াঃ পিব� কুরআেনর ১১৪িট সুরাই িসেলবাস বা পাঠয্সূচীর অ�ভূর্ �  
করা ।                                                                                                                                                                                
হািদস শরীেফর সীমাব� িসেলবােসর বয্াখয্াঃ হািদস  শরীেফর সীমাব� িসেলবাস বা পাঠয্সচূী ০২ (দইু) 
�কার ।                                                                                 
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস ।                                                                                                         
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসচূী ।                                                   
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাসঃ হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস বলেত বুঝায় 
�থম ও ি�তয় িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমূহেক বাদ িদেয় 
িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমূহেক ইসলািম 
িবে�র মাদরাসা বা ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা । �থম ও ি�তয় 
িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমূেহর নামঃ ১. মসুনােদ- ইমাম 
আবু হািনফা ২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক  ৩. মুছা�ােফ- আিব শায়বা ৪. মুছা�ােফ- আ�রু রা�াক,  ৫. 
মুসনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى) প�িতেত িলিখত ”িকতাবুলউি�”  ৭. মুসনােদ- ইমাম 
আহমদ ইবেন হা�ল ৮.সুনেন দােরিম ।                                                                                                                     
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচীঃ হািদস শরীেফর 
িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচী বলেত বুঝায় তৃতীয় িহজরী সােল  
িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমূহেক ইসলািম িবে�র মাদরাসা বা 
ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা সে�ও এগেলার িভতরকার িবষয়ব�র 
অ�ভুর্ � পণূর্ অধয্ায়গেলা িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � না কের এগেলারও  �ু� এবং সামানয্ অংশ 
িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা ।িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও সংি�� 
ভা�ারস�িলত ��সমূেহর নামঃ বুখারী  শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আব ু
দাউদ শরীফ, সুনােন নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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বয্াখয্া পণূর্ভােব অবিহত ও �াত আেছন এবং েযই মসুিলম মানষু সীমাব� িসেলবাস (  িনসাব/ ب اصَ نِ 
বা পাঠয্সূচী) নেহ বরং িব�ািরত ও পূণর্ িসেলবােসর অ�ভূর্ �  হািদস শরীেফর ��সমূেহ বিণর্ত সম� 
হািদস স�েকর্  িব�ািরত �ানসহ পণূর্ভােব অবিহত ও �াত আেছন িতিনই “�কৃত আিলম” ।                                                                                                     
গণগত িবচাের “�কৃত আিলম” দইুভােগ িবভ� ।                                                                                                                             
(১)  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া  তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
“�কৃত আিলম” ।                                                                                                                           
(২)  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া  তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত 
“ �কৃত আিলম” ।                                                                                                                            
নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসুসালামগেণর)িব��জন তথা আমানতদার আিলমগণই হে�ন   ُوَ رَ ثَ ة

اءِ یَ ْنبِ اْألَ  -ওআরাছাতুল আি�য়া  তথা নবীগেণর ওআিরছ  গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত “�কৃত 
আিলম” এবং তারাই �কৃতপে� আিখরােত পরু�ার�া� “�কৃত আিলম”  ।                               
প�া�ের নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমুসসালামগেণর)িব�াসঘাতক তথা েখয়ানতদার আিলমগণই হে�ন 
ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্-وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ  ত বা েখতাব িববিজর্ ত “�কৃত 
আিলম” এবং তারাই �কৃতপে� আিখরােত শাি��া� “�কৃত আিলম” ।   দিুনয়া-আিখরােত উপের 
বিণর্ত উভয় �কার আিলেমর কার কতটুকু অব�ান রেয়েছ তােদর েসই অব�ানগত িদকই িনে� 
আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । েযেহতু মাদরাসা-মসিজেদ, ওয়াজ-মাহিফেল 
উলামােকরামগেণর মখুিন:সৃত বয়ােনর মধয্ িদেয় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
পিব� হািদস শরীেফ বিণর্ত িবিভ� বাণীর মাধয্েম আমরা জানেত েপেরিছ েয, েকান েকান আিলম 
আিখরােত খবুই মযর্াদা লাভ করেবন ও িবেশষ পরু�ার �া� হেবন আবার এও জানেত েপেরিছ েয, 
েকান েকান আিলম আিখরােত অপদ� হেবন এবং শাি� �া� হেবন । তাই, উপেরা� বণর্নাদিৃ�েত 
এই কথাই �মাণ হয় েয, “�কৃত আিলম” অব�ানগত িদক িদেয় দইু ভােগ িবভ� বা �কৃত 
আিলেমরও দইু অব�া ।                                                                  
(১) আিখরােত পুর�ার�া� “�কৃত আিলম”                                                                             
(২) আিখরােত শাি��া� “�কৃত আিলম” 

আিখরােত পুর�ার�া� �কৃত আিলেমর অব�ানঃ 

আিখরােত পরু�ার�া� “�কৃত আিলমই” ইসলািম শরীয়েত দিুনয়ােত  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ ْنبِ یَ اء-ওআরাছাতুল 
আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরেছর পদমযর্াদার েখতাব ভুিষত মযর্াদাবান  “�কৃত আিলম” । ইসলািম 
শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন িতিনই মসুিলম সমােজ অনসূরণীয় আিলম এবং 
ধম�য় অনুশাসন স�িকর্ ত যাবতীয় অমীমাংিসত িবষেয় সমাধান েদওয়ার, সাধারণ মানুষেক 
েহদায়াত করার, ওয়াজ-নিসহত করার, ফতওয়া েদওয়ার এবং পিব� কুরআেনর তাফসীর বা 
বয্াখয্া করার একমা� অিধকার তারই রেয়েছ । অনয্ কােরা এই অিধকার েনই । ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -
ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত �কৃত আিলেমর 
েযাগয্তা অজর্ ন না কের যিদ েকউ ধম�য় অনুশাসন স�িকর্ ত যাবতীয় অমীমাংিসত িবষেয় সমাধান 
েদয়, সাধারণ মানষুেক েহদায়াত কের, ওয়াজ-নিসহত কের, ফতওয়া েদয় এবং পিব� কুরআেনর 
তাফসীর বা বয্াখয্া কের তেব তার এই কাজিট হেব ইসলাম ধেমর্ অনিধকার চচর্ া করা । 
আিখরােত েস মহা শাি�র স�ুখীন হেব । তেব , হা ! এই বয্াি�িট সাধারণ মুসিলম িহেসেব  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يھْ نَّ الو ْوفرُ عْ مَ لْ ابِ  رُ مْ ْأل أ -মসুিলম মানষুেক সৎকােজ আহবান ও ঘৃণয্ কমর্ েথেক বারণ 
করার কাজিট েস করেত পাের বা পারেব । 

 ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত �কৃত-َورَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
আিলেমর মযর্াদাঃ                                                                                                                      
 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত �কৃত-وَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
আিলেমর িতনিট মযর্াদা রেয়েছ । িনে� পযর্ায়�েম বণর্না করা হল ।                                                    
(১)  ِوَ َرثَةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
�কৃত আিলম যিদ আিন�াকৃত েকান িবষেয় ভুল িমমাংসা েদন বা ভুল িস�া� েদন তা হেল তার 
এই অিন�াকৃত ভুল িমমাংসার বা ভুল িস�াে�র জনয্ আিখরােত তােক েকান ভতর্ সনা করা হেব 
না, পাকড়াও করা হেব না এবং পরু�ার েথেকও বি�ত করা হেব না বরং তার ভুল িমমাংসার 
বা ভুল িস�াে�র জনয্ একিট পরু�ার েদওয়া হেব আর সিঠক িমমাংসার বা সিঠক িস�াে�র জনয্ 
তােক ি�গন পরু�ার েদওয়া হেব । ভুল িমমাংসার বা ভুল িস�াে�র জনয্ তােক েকান ভতর্ সনা না 
করা বা অস�াণ না করা এইটা একিট তার জনয্ আিখরােত �থম পরু�ার ও িবেশষ  মযর্াদা । 
েযমন-হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

 إِنْ  وَ  انِ رَ جْ أَ  ھُ لَ فَ  ابَ صَ أَ فَ  مُ كِ ْلَحاْال ا مَ كَ حَ  اذَ إِ  : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  قَالَ  :لَ اقَ  ةیررھ يبِ أَ  نْ عَ 
)6534(،ريبخا ـــ رٌ جْ أَ  ھُ لَ فَ  أَ طَ خْ أَ                                                                                                                                     

অথর্ঃ- যখন েকান িব� বয্াি� েকান িবষেয় সিঠক িস�া� েদন তা হেল তার জনয্ দিুট পরু�ার 
রেয়েছ । আর ভুল িস�া� িদেল একিট পরু�ার রেয়েছ । 

(২)  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ ِبیَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
�কৃত আিলম যিদ অসাবধানতা বশত: েকান পাপ কের েফেলন তা হেল তার উ� পােপর কারেন 
তােক আিখরােত শাি� �দান না কের মহান আ�াহ তাআ’লার সােথ তার একটু একা� সা�াৎকাের 
তার কতৃর্ ক সংঘিটত পাপ স�েকর্  সমােলাচনা আকাের কেথাপকেনর পর �মা কের জা�ােত 
�েবেশর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা তােক আেদশ করেবন ।পােপর শি�র পিরবেতর্ একা� সা�ােত 
তােক �মা কের েদওয়া তার জনয্ এইটা আিখরােত তার ি�তীয় পরু�ার ও িবেশষ  মযর্াদা । 
েযমন-হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

 ةِ مَ ایَ قِ لْ ا مَ وْ یَ  ءِ الَمَ عُ لْ لِ  لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  هللاُ  لُ وْ یَقُ : مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولَ سُ رَ  لَ اقَ  : لَ اقَ  مِ كَ اْلحَ  نْ بِ  بَةَ لَ عْ ثَ  َعنْ 
 نَ ااكَ مَ  ىلَ عَ  ،مْ كُ لَ  رَ فِ غْ أَ  دُ أُریْ  انََوأَ  الَّ إِ  مْ كُ یْ فِ  يْكمِ حُ  وَ  يمِ ِعلْ  لْ أَْجعَ  مْ لَ  يإِنِّ :  هِ دِ ابَ عِ  ءِ اضَ قَ لِ  ھِ یِّ سِ رْ اْلقُ  ىلَ عَ  دَ قَعَ  اذَ إِ 

)4361( ـ ـ ينِ ارَ بَ طأل ریلكبا معجملا ــ يلِ ابَ أُ  الَ وَ  ، مْ كُ یْ فِ   
অথর্- হযরত ছা’লাবা িবন আল হাকাম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: িকয়ামেতর িদবেস আ�াহ তাআ’লা যখন তাঁর বা�ােদর মেধয্ মীমাংসার জনয্ 
িসংহাসেন আসীন হেবন, তখন িতিন আিলমগণেক সে�াধন কের বলেবন আিম েতামােদর মেধয্ 
আমার �ান ও ��া িদেয়িছ শধ ুএই জেনয্ েয, েতামােদর মেধয্ যাই থাকুক না েকন (েতামরা 
যা িকছু কেরছ না েকন) তা সে�ও আমার ই�া আিম েতামােদরেক �মা কের িদব ।এেত আিম 
েকান িকছুর পেরায়া কির না । আল ম’ুজামলু কািবর,তবারানী, হািদস শরীফ নং-১৩৬৪ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 ثُمَّ  ،ةِ مَ ایَ ْلقِ ا مَ یَوْ  دَ ابَ عِ لْ ا هللاُ  ثُ عَ یَبْ " : مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  الَ قَ :  : الَ قَ  يعَرِ شْ ْألَ ا ىسَ وْ مُ  يبِ أَ  نْ عَ 
 دْ قَ فَ  ،ابُوھَ إِذْ ، مْ بَكُ ذِّ عَ أُ  نْ أَ  دُ یْ رِ أُ  انََوأَ  يْلمِ عِ  مْ كُ یْ فِ  عْ ضَ أَ  مْ لَ  ينِّ إِ  ، ءِ امَ لَ ْلعُ ا رَ شَ عْ مَ  ایَ  : لُ وْ قُ فَیَ  ، اءَ لَمَ عُ لْ ا زُ یِّ مَ یً 

)4624(ــ طسوالا عجملما " مْ كٌ لَ  تُ رْ فَ غَ   
অথর্- হযরত আবু মুসা আল আশআ’রী েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: আ�াহ তাআ’লা িকয়ামেতর িদন সম� মানষুেক একি�ত করেবন । অতপর: 
আিলমগণেক পৃথক করেবন (অনয্ এক যায়গায় সমেবত কের)বলেবন, আিম েতামােদরেক শাি� 
িদবার জনয্ েতামােদর বে� আমার ইলম বা �ান রািখ নাই(আিম েতামােদরেক �মা কের িদবার 
জেনয্ই েতামােদর বে� আমার ইলম বা �ান েরেখিছ)। যাও, েতামােদরেক �মা কের িদলাম । 
আল ম’ুজামুল আওসাত,তবারানী, হািদস শরীফ নং-৪২৬৪ । 

(৩)  َِورَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
“�কৃত আিলমেক” মহান আ�াহ তাআ’লা পাপী বা�ােদর জনয্ আিখরােত সপুািরশ করার অনুমিত 
�দান করা হেব ।এইটা তার জনয্ আিখরােত তৃতীয় পুর�ার ও িবেশষ  মযর্াদা । েযমন-হািদস 
শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

 مَّ ثُ  اءُ مَ لَ عُ لْ ا مَّ ثُ  ءُ ایَ بِ نْ أَ ألْ أ: ةِ امَ یَ قِ الْ  مَ وْ یَ  عُ فَ شْ یَ  ةٌ ثَ ثَالَ  : مَ َسلَّ وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىَصلَّ  يُّ نَّبِ ال قَالَ  : لَ اقَ  ثَْمانَ عُ  نْ عَ  
: )922(ــ ھاجم نبأ ننس ــ ـــءُ ادَ ھَ شُّ لا    অথর্ঃ- হযরত ওসমান (রািদআ�াহ আনহ) হেত বিণর্ত , 

িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ িতন দল েলাক িকয়ামেতর (কিঠন) 
িদবেস (পপপীেদর জনয্) সপুািরশ করেবন ।�থমত: আি�য়া েকরাম, তারপর আিলমগণ,তারপর 
শহীদগণ,  সনুান ুইবন ুমাজাহ, হািদস শরীফ নং- ।  

 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার- وَ رَ ثَةُ  اْألَ نْ ِبیَ اءِ 
েখতাববা পদবী অজর্ েনর প�িতঃ  

�কৃত আিলম যিদ নবী-রাসলুগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা িব��জন হেত স�ম 
হন তেবই িতিন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার 
েখতাব বা পদবী িবভুিষত হেত পারেবন ।                                                               
উপেরা� আেলাচনা েথেক এই কথা বঝুা েগল েয,  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা 
নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভুিষত হওয়ার জনয্ একমা� শতর্  
হে� একিট । আর তা হে� িন�রপ ।                                                                               

(১)“নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা িব��জন হওয়া” ।                              
েয েকান �কৃত আিলেমর মেধয্ উপেরা� �শংসনীয় গণিটর(আমানতদার তথা িব��জন হওয়ার 
মত গণিটর) সমােবশ ঘটেব িতিনই  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ ْنبِ یَاء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ 
গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভুিষত মযর্াদাবান �কৃত আিলম বেল গণয্ হেবন। 
েযমন-হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 অথর্ঃ-আিলমগণই রাসুলগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা  لِ سُ رُّ الُّ  َناءُ مَ  أُ  ءُ امَ عُلَ ألْ  " 
িব��জন । উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বঝুা েগল  েয, িতিন  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -
ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভুিষত হেত 
হেল একজন �কৃত আিলমেক নবী-রাসলুগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা িব��জন 
হওয়া লাগেব ।                                                                                             

“নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা িব��জন হওয়ার �ি�য়াঃ      
উপেরা�  "لِ سُ رُّ الُّ  اءُ َمنَ أُ  اءُ مَ لَ عُ لْ أ  অথর্ঃ-“আিলমগণই রাসলুগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার 
তথা িব��জন” নামক হািদস শরীফখানায় আমানতদার তথা িব��জন হওয়ার প�িত িহেসেব দিুট 
শেতর্ র উে�খ আেছ ।                                                                                            
(১)রাজা-বাদশাহ,রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ িমলািশা েথেক দেূর থাকা ।           
(২) দিুনয়া িবমুখ হওয়া ও দিুনয়ার �িত অনাশি� হওয়া ।                                                           
েকান �কৃত আিলম যিদ উপেরা� দিুট শতর্  অবল�ন কের িনেজর উপর উ� দিুট শতর্  বা�েব 
কাযর্কর করেত পােরন তা হেল িতিন আমানতদার তথা িব�� �কৃত আিলম বেল গণয্ হেবন ।                                                                 
েযমন-উপেরা� দইুিট শতর্  স�েকর্  দিুট দীঘর্ হািদস শরীেফ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছনঃ  

(১) �থম হািদস শরীফঃ 

 ، لَ سُ رُّ ال اوَخانُ  دْ قفَ   كَ لِ ذَ  اوْ لُ عَ فَ  اذَ إِ فَ   نَ یْ طِ الَ سَّ ال اوطُ لِ ایُخَ  مْ لَ امَ  ىلَ عَاتَ  هللاِ  دِ ابَ عِ  ىلَ عَ  لِ سُ رّ لُّ ا نَاءُ أُمَ  اءُ مَ لَ عُ أَلْ " 
                                                                                                                     . )نِ یْ دِّ لا مُ وْ لُ عُ  اءُ یَ حْ إِ  (ــــ " مْ ھُ  والُ زِ تَ عْ ا و        ُھمْ  اورُ اْحذَ فَ 

অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক, ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ 
িমলািমশা করেবনা তত�ণ তারা নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা 
িব��জন। আর যখন তারা উহা কের েফলেব তখন তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) 
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব । এমতাব�ায় েতামরা তােদর বয্াপাের সতকর্  থােকা 
এবং তােদরেক পিরতয্াগ কর, (ইহইয়াউ উলমুু�ীন)। 

(২) ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 دْ فَق اْنیَ دُّ ال ىفِ  اوْ لُ خَ َودَ  انَ طلْ سُ ال واطُ الَ خَ  اذَ إِ فَ  ایَ نْ لدُّ ا ىفِ  الُوخُ دْ یَ  لَمْ وَ  نَ اطَ لْ سُّ لا واطُ لِ اخَ یُ  َلمْ امَ  لِ سُ رّ لُّ ا ءُ نَامَ أُ  ءُ امَ لَ عُ لْ أَ  "
)نَ یْ لِ فِ اغَالْ  ھُ یْ بِ نْ تَ  + ِس الِ جَ مَ لْ ا َھةُ نُزْ (ــــــ" مْ ھُ  واذَرُ حْ او مْ ھُ  اولُ زِ تَ اعْ فَ  ، لَ سُ لرُّ ا اانُوخَ                                                                                                            

অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ 
(তােদর প� হেত উলামােদরেক আহবােনর সাড়া বয্তীত অথবা উলামা কতৃর্ ক রাজা-বাদশাহেদরেক 
ধেমর্র িদেক আহবান বয্তীত অথবা ধম�য় কােজ সহায়তা পাওয়ার উে�শয্ বয্তীত অথবা অসহায় 
ও িনরপায় হেয় তােদর সাহাযয্-সহেযািগতার উে�শয্ গমনাগমন বয্তীত ও শধমুা� হীন �াথর্ 
চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ�,�ভাব-পিত্ত, শি� অজর্ েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেবনা এবং দিুনয়ােত 
�েবশ করেবনা (িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু� অজর্ ন, সনুাম-সখুয্ািত ও 
স�াণ ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েবনা )তত�ণ তারা নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমসু 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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সালাম) আমানতদার তথা িব��জন। আর যখন আিলমগণ রাজা-বদশাহর সােথ 
(রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ (তােদর প� হেত উলামােদরেক আহবােনর সাড়া 
বয্তীত অথবা উলামা কতৃর্ ক রাজা-বাদশাহেদরেক ধেমর্র িদেক আহবান বয্তীত অথবা ধম�য় কােজ 
সহায়তা পাওয়ার উে�শয্ বয্তীত অথবা অসহায় ও িনরপায় হেয় তােদর সাহাযয্-সহেযািগতার 
উে�শয্ গমনাগমন বয্তীত ও শধমুা� হীন �াথর্ চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ�,�ভাব-পিত্ত, শি� 
অজর্ েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেব এবং দিুনয়ায় �েবশ করেব বা দিুনয়ার �িত আস� হেয় 
পড়েব(িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু� অজর্ ন, সনুাম-সখুয্ািত ও স�াণ 
ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েব) তখন তারা নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসু সালাম) 
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব ।এমতাব�ায় েতামরা তােদরেক পিরতয্াগ কর ,তােদর 
বয্াপাের সতকর্  থাক ।(নুজহাতুল মাজািলস, তাি�হল গািফলীন) ।                                                                                                                  
উপের আিম দইুিট হািদস শরীফ উে�খ কেরিছ । উভয় হািদস শরীেফর মেধয্ িকছু শ� কম-েবশী 
আেছ ও আেগ-পের বয্বহৃত হেয়েছ ।এতদসে�ও উভয় হািদস শরীেফর ভাব ও অথর্ এক এবং 
অিভ� ।তেব �থম হািদস শরীফখানার েচেয় ি�তীয় খানার ভাব ও অথর্ এক এবং অিভ� হওয়া 
সে�ও ি�তীয় হািদস শরীফখানােত শ� েবশী থাকায় ি�তীয় হািদস শরীফখানা েবাধগেময্র িদক 
িদেয় েবশী �� হেয়েছ িবধায়   আিম এখােন ি�তীয় হািদস শরীফখানা িবিভ� �ােন  িশেরানােমর 
সােথ স�িত েরেখ বয্বহার কের  িবষয়িট বয্াখয্া কের �� কের েতালার েচ�া করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা ।                                                                                         
উপেরাি�ত দীঘর্  হািদস শরীফখানার �থম অংেশ>>((  نَ اطَ لْ سُّ لا اوطُ لِ اخَ یُ  مْ لَ َما لِ سُ رّ الُّ  اءُ نَمَ أُ  اءُ مَ لَ عُ لْ أَ  "

ایَ نْ لدُّ ا ىفِ  والُ خُ دْ یَ                                                            لَمْ وَ  
অথর্ঃ-“আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ) 
িমলািমশা করেবনা এবং দিুনয়ােত �েবশ তত�ণ তারা নবী-রাসলুগেণর(আলাইিহমসু সালাম) 
আমানতদার তথা িব��জন”।))<<বিণর্ত আমানতদািরতা ও িব��তার গেণ গণাি�ত আিলমই 
 ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী- وَ رَ ثَةُ  اْألَ نْ بِ یَاءِ 
িবভুিষত আিলম ।                                                             

 ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব- وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
বা পদবী িবভুিষত মযর্াদাবান আিলেমর সােথ স�কর্  রাখার বয্াপাের ইসলািম শরীয়েত 
 তথা ইসলািম আইেনর হকুমঃ ( "ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة)

 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা- وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ  
পদবী িবভুিষত  মযর্াদাবান আিলেমর সােথ স�কর্  রাখা সাধারণ মিুম-মসুিলেমর জনয্ ইসলািম 
শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইেন েজার তািকদপণূর্ ও েসৗভােগয্র িবষয় । এর 
অনয্থা করা �ংেসর কারণ । েযমন- হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছনঃ  

:  ْولُ قُ یَ  َسلَّمَ  و لَْیھِ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ  :لَ اقَ  ، ھِ یْ بِ أَ  نْ عَ  ، َرةَ كْ بَ  يبِ أَ  بِنْ  نماحْ رَّ ال دِ بْ عَ  نْ عَ 
 ُكنْ تَ  الَ وَ  اب� ُمحِ  وْ أَ  اعً تَمِ سْ مُ  وْ أَ                                امً لِّ عَ تَ مُ  وْ أَ  ًمالِ اعَ  دُ غْ اُ "

)1715(ــ سطوالا المعجم ــ " كَ تَْھلِ فَ  ةَ سَ امِ خَ لْ ا                                                                    
অথর্ঃ-হযরত আ�ুর রহমান িবন আিব বাকরা িতিন তার িপতা েথেক বণর্না কের বেলন: তুিম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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�ানীেত পিরনত হও নতুবা ছা� নতুবা েঅািলেমর বাণীর) ে�াতা নতুবা (আিলেমর) মহ�তকারী 
বা ে�িমক হও ।প�ম হেয়া না। তা হেল �ংস হেয় যােব ।আল-ম’ুজামুল আওসাত, 
তাবারানী,হািদস শরীফ নং-৫১৭১ ।                                              
এইমা� উপের বিণর্ত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বঝুা েগল েয, হািদস শরীেফ বিণর্ত 
উপেরা� চারিট গেণর েয েকান একিট গণ অজর্ ন করা বা চারিট গেণর েয েকান একিট গেণ 
গণাি�ত হওয়া �িতিট মুসিলম মানুেষর উপর অপিরহাযর্ ।  উপেরা� চারিট গণ পিরতয্াগ কের 
অনয্ েয েকান গেণ গণাি�ত হওয়া একজন মসুিলম  মানেুষর জনয্ �ংেসর কারণ । উপেরা� 
পযর্ােলাচনা েথেক এই কথা বলা েযেত পাের েয,  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা 
নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভুিষত মযর্াদাবান �কৃত আিলেমর 
সােথ স�কর্  রাখা ফরজ । 

 ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব- وَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
বা পদবী িবভুিষত মযর্াদাবান আিলেমর সােথ স�কর্  রাখার উপকািরতাঃ 

 ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী- وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
িবভুিষত মযর্াদাবান আিলেমর সােথ ভালবাসার  স�কর্  রাখােত নানািবধ উপকািরতা রেয়েছ । 
সকল �কার উপকািরতা বণর্না �ে�র কেলবর বৃি�র আশংকায় এখােন উে�খ করা স�ব নয় 
িবধায় িবেশষ �েয়াজনীয় কেয়কিট উপকািরতার কথা িনে� উে�খ করা হল । েযমন- হািদস 
শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

َ كَ فَ  امً الِ عَ  حَ افَ صَ  نْ مَ  وَ  ينِ رَ ازَ  امَ أَنَّ كَ فَ  امً لِ َعا رَ ازَ  نْ مَ  َ كَ ف اِلًماعَ  سَ الَ جَ  نْ مَ وَ  ينِ فَحَ اصَ  امَ نَّ أ  نْ مَ وَ  يْ نِ سَ لَ اجَ  َمانَّ أ
ــ ةِ نَّ جَ الْ  ىفِ  يعِ مَ  ةِ امَ ِقیَ لْ ا مَ وْ یَ  هللاُ  ھسَ ْجلَ أَ  ایَ نْ الدُّ  ىفِ  يْ نِ سَ لَ اجَ    অথর্ঃ- েয েকহ আিলেমর সােথ সা�াৎ কের 

েস েযন আমার সােথ (নবীর সােথ) সা�াৎ করল, েয েকহ আিলেমর সােথ মসুাফাহা করল েযন 
আমার সােথ (নবীর সােথ) মসুাফাহা করল, েয েকহ আিলমেক (আদর/স�াণ কের ঘের/তার 
িনেজর সােথ বসাল েস েযন আমােক  আদর/স�াণ কের ঘের/তার িনেজর সােথ বসাল । েয 
বয্াি� আদর/স�াণ কের আমােক দিুনয়ােত তার িনেজর সােথ বসাল আ�াহ তাআ’লা িকয়ামেতর 
িদন তােক আমার সােথ জা�ােত একসােথ বসােবন । 
আেরা একিট হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

َ  ِلمٍ اعَ  فَ َخلْ  لَّىصَ  نْ مَ  ٍ بِ نَ فَ لْ خَ  ىلَّ صَ  نْ مَ وَ  ّيٍ بِ نَ فَ لْ خَ  ىلَّ صَ  امَ نَّ َ◌َكأ ــ ھُ لَ  رَ فِ غُ  دْ فَقَ  ّي  অথর্ঃ-েয েকহ 
আিলেমর িপছেন নামাজপড়ল েস েযন নবীর িপছেন নামাজ পড়ল, আর েয নবীর িপছেন নামাজ 
পড়ল তােক �মা কের েদওযা হল । 
 
আিখরােত শাি��া� �কৃত আিলেমর অব�ানঃ                                                   
আিখরােত শাি��া� �কৃত আিলম হে�ন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ 
গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত মুসিল সমােজ �কৃত আিলম। িতিন হে�ন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء-ওআরাছাতুল 
আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত হওয়ায় পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীফ স�েকর্  গভীর �ােনর অিধকারী হওয়াকে�ও িতিন ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) 
তথা ইসলািম আইেন বজর্ নীয় আিলম । িতিন বজর্ নীয় আিলম হওয়ার কারেণ ধম�য় অনশুাসন 
স�িকর্ ত েকান িবষেয়ই তার িস�া� ও মীমাংসা �হনেযাগয্ নয় । আর সাধারণ মানুষেক েহদায়াত 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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করার, ওয়াজ-নিসহত করার, ফতওয়া েদওয়ার এবং পিব� কুরআেনর তাফসীর বা বয্াখয্া করার 
অিধকার তার েনই । তার উপেরা� অিধকার না থাকাসে�ও িনজ অহিমকার কারেণ অহংকার 
বশত: যিদ িতিন ধম�য় অনুশাসন স�িকর্ ত েকান িবষেয় িস�া� ও মীমাংসা েদন, সাধারণ 
মানষুেক েহদায়াত কেরন ও ফতওয়া েদন এবং পিব� কুরআেনর তাফসীর বা বয্াখয্া কেরন তেব 
িতিন জাহা�ােম �েবশ করেবন । 

ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্-وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاءِ  ত বা েখতাব িববিজর্ ত 
�কৃত আিলেমর লা�্না ও েশষ পিরণিতঃ 

ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্-وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاءِ  ত বা েখতাব িববিজর্ ত �কৃত 
আিলমেক এই কথা ��ভােব বেুঝ িনেত হেব েয,  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর 
ওআিরছ এর পদমযাদার েখতাব অজর্ ন করার পেূবর্ যিদ উ�গণ িববিজর্ ত েকান �কৃত আিলম 
সাধারণ মানষুেক িহদায়াত করার কােজ িনেজেক িনেয়ািজত রােখন, ধম�য় অনশুাসন স�িকর্ ত েকান 
িবষেয়  িস�া� ও মীমাংসা েদন, ফতওয়া েদন এবং পিব� কুরআেনর তাফসীর বা বয্াখয্া কেরন 
তেব তার অব�া েকান এক জল� েমামবািতর নয্য় হেয় যােব । জল� েমামবািত েযমন িনেজ 
�েল অপরেক আেলা দান কের ও িনেজর অি�� িবলীন কের অেনয্র উপকার  সাধন কের   ُوَ َرثَ ة

اءِ یَ بِ نْ ْألَ ا -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত �কৃত আিলেমর 
অব�াও িঠক ত�প হেয় যােব । অথর্াৎ িতিনও িনেজ ফাঁিসর কাে�র আসামী হেয় অনয্েক র�া 
করার  এবং িনেজ জাহা�ােমর �ল� আগেন িনমি�ত েথেক অনয্ এক জাহা�ামীেক জাহা�ােমর 
�ল� আগন েথেক মু� করার বয্থর্ েচ�া কেরন ।  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ ِبیَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা 
নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত এই ধরেনর �কৃত আিলম স�েকর্ ই আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ---------------------------------                                                                                                                    
(১)  َرَ یْ خَ لْ ا اسَ نَّ لا مُ لِّ یُعَ  يْ ذِ الَّ  مِ لِ اعَ الْ  لُ ثَ مَ ":  مَ لَّ سَ  و ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  الَ قَ :  لَ قَا بِ دُ نْ جُ  نْ ع 

           )6591( تــ يرانطبر،لكبیال مجمعال"  ھُ سَ فْ نَ قُ رِ حْ یُ وَ  لنّاِس لِ  ءُ ِضيْ یُ  جِ ارَ سِّ ال لِ ثَ مَ كَ  ھُ سَ نَفْ  َسىیَنْ وَ 
অথর্ঃ- হযরত জনুদবু (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:  েযই আিলম বা �ানী বয্াি� মানষুেক কলয্াণকর িবষয় িশ�া 
েদয় অথচ েস িনেজ িনেজেক (উপেদশ িদেত)ভুেল যায় তার দ�ৃা� হে� িনেজেক �ং কের 
মানুষেক আেলাদানকারী বািতর মত। আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১৬৫৯ ।  
                                                                                                              
(১)  َھِ مِ بِِعلْ  هللاُ  فَْعھُ نْ یَ  مْ لَ  ِلمٌ اع " ةِ مَ ایَ ْلقِ ا مَ وْ یَ  اذَابً عَ  ِس انَّ لا َشدَّ أَ  نَّ إِ "   অথর্ঃ- িকয়ামেতর িদন মানুেষর 
মেধয্ সবেচেয় কিঠন আযাব হেব এমন এক আিলেমর যার ইলম বা �ান তার উপকার হয়িন বা 
তার উপকাের আেস িন ।                                                                                                              
(২)  অথর্ঃ-িন�য়ই আিলম বা   " ھِ ابِ ذَ عَ  ةِ دَّ شِ لِ  امً اظَ عْ تِ سا رِ انَّ ال لُ ھْ أَ  ھِ بِ  فُ یْ طِ یُ  ابً اذَ عَ  بَ ذِّ عَ لَیُ  اِلمَ عَ الْ  نَّ إِ  "
�ানী বয্াি�েক এমন শাি� েদওয়া হেব যার শাি�র কািঠনয্তােক বড় মেন করার জনয্ তার 
চতুিদর্ েক মানুষেক েবি�ত করা হেব । 

ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্-َوَرثَ ةُ  اْألَ ْنبِ یَ اءِ  ত বা েখতাব িববিজর্ ত �কৃত 
আিলেমর �িত আমার িবেশষ অনেুরাধ, িতিন পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ গেবষণাল� �ান 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

429 

অনযূায়ী তার পরূা জীবনটােক মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা কতৃর্ ক িনেদর্ িশত পেথ পিরচালনা করেবন ও  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা 
নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী অজর্ েনর জনয্ যথাসাধয্ েচ�া করেবন 
। তেবই তার মিু� । 

 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার- وَ َرثَةُ  اْألَ ْنبِ یَ اءِ 
েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত হওয়ার কারণঃ                               

                                   েকান �কৃত আিলম যিদ নবী-
রাসলুগেণর (আলাইিহমুস সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় যান তা হেল িতিন   ُوَ َرثَ ة

اءِ یَ بِ نْ اْألَ   -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী 
িববিজর্ ত হেবন । উপেরা� আেলাচনা েথেক এই কথা বঝুা েগল েয,  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল 
আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত হওয়ার বা 
হারাবার কারণ মা� একিট ।কারণিট িন�রপ । 

১. নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হওয়া ।   েয 
েকান �কৃত আিলেমর মেধয্ উপেরা� ঘৃনয্ গণিটর(িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হওয়ার মত 
গণিটর) সমােবশ ঘটেব িতিনই  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ 
গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত �কৃত আিলম বেল পিরগিনত হেবন। 

নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হওয়ার কারণঃ   
                                                                  

                                           একজন �কৃত আিলেমর পে� 
নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসু সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হওয়ার জনয্ দিুট কারণ 
হািদস শরীেফ উে�খ আেছ । কারণ দিুট িন�রপ ।                           
(১)রাজা-বাদশাহ,রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ িমলািশা করা ।                                
(২) দিুনয়ায় �েবশ হওয়া ও দিুনয়ার �িত আস� হওয়া ।                                                           
েকান �কৃত আিলম যিদ উপেরা� দিুট কারেণর সােথ জিড়েয় পেড়ন  অথবা উ� দিুট কারণ যিদ 
েকান �কৃত আিলেমর মেধয্ �িতফলন ঘেট বা িবরাজমান থােক তখন িতিন িখয়ানতদার তথা 
িব�াসঘাতক �কৃত আিলম বেল গনয্ হেবন । উ� কারণ দিুট স�েকর্  আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা দিুট হািদস শরীফ বেলেছনঃ                                                                   
(১) �থম হািদস শরীফঃ 

 ، لَ سُ الرُّ  اوانُ خَ  دْ قفَ   كَ لِ ذَ  الُوْ عَ فَ  اإِذَ فَ   نَ یْ طِ الَ سَّ لا اوِلطُ َخایُ  مْ الَ مَ  ىلَ اعَ تَ  هللاِ  دِ بَاعِ  ىلَ عَ  لِ سُ رّ الُّ  اءُ نَمَ أُ  ءُ امَ لَ ْلعُ أَ " 
و مْ ھُ  وااْحذَرُ فَ                                                                                                                       . نِ یْ لدِّ ا مُ وْ ُعلُ  یَاءُ حْ إِ  ــــ " مْ ھُ  واِزلُ تَ اعْ          

অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক, ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ 
িমলািমশা করেবনা তত�ণ তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা 
িব��জন। আর যখন তারা উহা কের েফলেব তখন তারা নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমুস সালাম) 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব । এমতাব�ায় েতামরা তােদর বয্াপাের সতকর্  থােকা 
এবং তােদরেক পিরতয্াগ কর,  (ইহইয়াউ উলমুু�ীন)।                                              
(২) ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 دْ قفَ  ایَ نْ دُّ لا ىفِ  اوْ لُ خَ دَ وَ  نَ اطلْ لسُ ا اوطُ لَ اخَ  اذَ فَإِ  ایَ نْ لدُّ ا ىفِ  والُ خُ دْ یَ  مْ لَ وَ  انَ طَ لْ سُّ لا واطُ الِ خَ یُ  مْ الَ مَ  لِ سُ رّ لُّ ا اءُ نَمَ أُ  ءُ امَ ْلعُلَ أَ " 
)نَ یْ لِ غَافِ لْ ا ْیھُ ْنبِ تَ  + ِس َجالِ اْلمَ  ةُ ھَ زْ نُ (" ُھمْ  اُروذَ حْ او مْ ھُ  والُ زِ تَ عْ افَ  ، لَ سُ لرُّ ا اوانُ خَ                     

অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ 
(তােদর প� হেত উলামােদরেক আহবােনর সাড়া বয্তীত অথবা উলামা কতৃর্ ক রাজা-বাদশাহেদরেক 
ধেমর্র িদেক আহবান বয্তীত অথবা ধম�য় কােজ সহায়তা পাওয়ার উে�শয্ বয্তীত অথবা অসহায় 
ও িনরপায় হেয় তােদর সাহাযয্-সহেযািগতার উে�শয্ গমনাগমন বয্তীত ও শধমুা� হীন �াথর্ 
চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ�,�ভাব-পিত্ত, শি� অজর্ েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেবনা এবং দিুনয়ােত 
�েবশ করেবনা (িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু� অজর্ ন, সনুাম-সখুয্ািত ও 
স�াণ ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েবনা ) তত�ণ তারা নবী-রাসলুগেণর(আলাইিহমসু 
সালাম) আমানতদার তথা িব��জন। আর যখন আিলমগণ রাজা-বদশাহর সােথ 
(রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ (তােদর প� হেত উলামােদরেক আহবােনর সাড়া 
বয্তীত অথবা উলামা কতৃর্ ক রাজা-বাদশাহেদরেক ধেমর্র িদেক আহবান বয্তীত অথবা ধম�য় কােজ 
সহায়তা পাওয়ার উে�শয্ বয্তীত অথবা অসহায় ও িনরপায় হেয় তােদর সাহাযয্-সহেযািগতার 
উে�শয্ গমনাগমন বয্তীত ও শধুমা� হীন �াথর্ চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ�,�ভাব-পিত্ত, শি� 
অজর্ েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেব এবং দিুনয়ায় �েবশ করেব বা দিুনয়ার �িত আস� হেয় 
পড়েব(িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু� অজর্ ন, সুনাম-সখুয্ািত ও স�াণ 
ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েব) তখন তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) 
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব । এমতাব�ায় েতামরা তােদরেক পিরতয্াগ কর ,তােদর 
বয্াপাের সতকর্  থাক,(নজুহাতুল মাজািলস, তাি�হল গািফলীন) ।                        
উপের আিম দইুিট হািদস শরীফ উে�খ কেরিছ । উভয় হািদস শরীেফর মেধয্ িকছু শ� কম-েবশী 
আেছ ও আেগ-পের বয্বহৃত হেয়েছ ।এতদসে�ও উভয় হািদস শরীেফর ভাব ও অথর্ এক এবং 
অিভ� ।তেব �থম হািদস শরীফখানার েচেয় ি�তীয় খানার ভাব ও অথর্ এক এবং অিভ� হওয়া 
সে�ও ি�তীয় হািদস শরীফখানােত শ� েবশী থাকায় ি�তীয় হািদস শরীফখানা েবাধগেময্র িদক 
িদেয় েবশী �� হেয়েছ িবধায়   আিম এখােন ি�তীয় হািদস শরীফখানা িবিভ� �ােন  িশেরানােমর 
সােথ স�িত েরেখ বয্বহার কের  িবষয়িট বয্াখয্া কের �� কের েতালার েচ�া করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা ।                                                                                       
উপেরাি�ত হািদস শরীফখানার ি�তীয় অংেশ>>((  اونُ َخا دْ قفَ  ایَ نْ دُّ لا ىفِ  اوْ لُ خَ دَ وَ  نَ اطلُسلْ ا اوطُ لَ اخَ  اذَ إِ فَ  

لَ سُ الرُّ   অথর্ঃ-“ আর যখন আিলমগণ রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর 
সােথ) িমলািমশা করেব এবং দিুনয়ায় �েবশ করেব বা দিুনয়ার �িত আস� হেয় পড়েব তখন 
তারা নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসু সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব” 
।))<<বিণর্ত িখয়ানতদািরতা ও িব�াসঘাতকতার গেণ গণাি�ত আিলমই  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -
ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত 
আিলম ।                                                                                                                      
 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার- وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
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(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

431 

েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত �কৃত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্  রাখার বয্াপাের ইসলািম 
শরীয়েত (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর হকুমঃ 

উপের আিম দইুিট হািদস শরীফ উে�খ কেরিছ । উভয় হািদস শরীেফর মেধয্ িকছু শ� কম-েবশী 
আেছ ও আেগ-পের বয্বহৃত হেয়েছ ।এতদসে�ও উভয় হািদস শরীেফর ভাব ও অথর্ এক এবং 
অিভ� ।তেব �থম হািদস শরীফখানার েচেয় ি�তীয় খানার ভাব ও অথর্ এক এবং অিভ� হওয়া 
সে�ও ি�তীয় হািদস শরীফখানােত শ� েবশী থাকায় ি�তীয় হািদস শরীফখানা েবাধগেময্র িদক 
িদেয় েবশী �� হেয়েছ িবধায়   আিম এখােন ি�তীয় হািদস শরীফখানা িবিভ� �ােন  িশেরানােমর 
সােথ স�িত েরেখ বয্বহার কের  িবষয়িট বয্াখয্া কের �� কের েতালার েচ�া করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা ।                                                                                        
 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা- وَ رَ ثَةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
পদবী িববিজর্ ত �কৃত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্  রাখা উপের বিণর্ত হািদস শরীেফর অংশ 
িবেশেষর ভাষয্ েমাতােক ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন উিচৎ নয় 
।েযমন উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার তৃতীয়  অংশ িবেশেষর পিব� বাকয্িটেত আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ " ُھمْ  اورُ ذَ حْ او مْ ھُ  اولُ زِ تَ اعْ فَ  "  অথর্ঃ-অতএব, েতামরা 
তােদরেক তয্াগ কর এবং তােদর বয্াপাের সতকর্  হও ।                                                  
উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার ভাষয্  েমাতােবক এই কথা বুঝা েগল েয, দিুনয়া িবমখু 
আিলমগণ এবং রাজা-বাদশাহ/লা�নায়ক ,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ িমলািমশা েথেক দেূর
 অব�ানকারী আিলমগণই নবী-রাসলুেণর(আলাইিহমসুসালাম) আমানতদার তথা িব��জন । আর 
আমানতদার আিলম-উলামাগণই  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِیَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবী-
রাসুলেণর(আলাইিহমসুসালাম) ওআিরছ । রাজা-বাদশাহ/লা�নায়ক ,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ 
িমলািমশাকারী , পািথর্ব হীন �ােথর্ েযাগােযাগ র�াকারী আিলম-উলামাগণ এবং দিুনয়া আস� আিলম-
উলামাগণই নবী-রাসুলেণর(আলাইিহমসুসালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক ।                                                                                                                      
অতএব, যখনই আিলম-উলামাগণ দিুনয়া আস� হেয় পড়েব এবং রাজা-বাদশাহ, 
লা�নায়ক ,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ পািথর্ব হীন �ােথর্র জনয্ িমলািমশা কের নবী-
রাসলুেণর(আলাইিহমসুসালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েবন তখন তারা আর    ُوَ َرثَ ة

ءِ یَابِ نْ اْألَ   -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী  
ভুিষত থাকেত পারেবন না । উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার ি�তীয়  অংশ িবেশেষর পিব� 
বাকয্িটর ভাষয্ েমতােবক যখন উলামােকরামগণ শরীয়ত িবেরাধী এই হীন অব�ায় জিড়ত হেয় 
পড়েবন তখন উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার তৃতীয়  অংশ িবেশেষর পিব� বাকয্িটর 
ভাষয্>>(( مْ ھُ  اورُ ذَ احْ و مْ ھُ  والُ زِ تَ عْ افَ   অথর্ঃ- অথর্ঃ-অতএব, েতামরা তােদরেক তয্াগ কর এবং তােদর 
বয্াপাের সতকর্  হও ।)) <<েমাতােবক তােদর সােথ ধম�য় স�কর্  রাখেত উ� হািদস শরীেফ 
িনেষধা�া এেসেছ এবং তােদরেক �তয্াখান করেত বা তােদর েথেক দেূর সের পড়েত ও তােদর 
বয্াপাের সতকর্  হওয়ার জনয্  আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�তেক 
িনেদর্শ িদেয়েছন  ।                                                                           
 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার-  وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ   
েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত �কৃত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্ িছ� করার �ি�য়াঃ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ءِ ایَ بِ نْ ْألَ ا  -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত 
�কৃত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্  িছ� করার �ি�য়া এই েয, ধম�য় বয্াপাের, ধম�য় িবষেয় তার েয েকান 
িস�া�, মীমাংসা, েহদায়াত �হণ েথেক এবং তার কতৃর্ ক পিব� কুরআেনর বয্খয্া ও ওয়াজ-নসীহত �বন 
েথেক মসুলমানগণ িবরত থাকাই হে� তার সােথ ধম�য়  স�কর্  িছ�করন । মহান আ�াহ তাআ’লাই 
তাওিফকদাতা এবং মহান আ�াহ তাআ’লাই  ভাল জােনন ।                                                     

িবেশষ ��বয্ঃ   ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ 
মযর্াদার েখতাব বা পদবী স�েকর্  িনে� বিণর্ত হািদস শরীফ দখুানার সনদ স�েকর্  একটু  দবুর্লতা 
থাকেত পাের । এই স�েকর্  আমার গেবষণা করার সেূযাগ হয়িন। পরবত� সং�রেন িবষয়িট েদখা 
হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।তেব, সেচতন ও সতকর্  হওয়ার জনয্ এতটুকুই যেথ�।          
(১) �থম হািদস শরীফঃ 

 ، لَ سُ لرُّ ا اوانُ خَ  دْ قفَ   كَ لِ ذَ  الُوْ عَ فَ  اذَ إِ فَ   نَ یْ طِ الَ سَّ لا اوِلطُ اخَ یُ  مْ لَ امَ  ىلَ اعَ تَ  هللاِ  ادِ بَ عِ  ىَعلَ  لِ سُ رّ الُّ  ءُ انَمَ أُ  اءُ مَ لَ أَْلعُ " 
                                                                                                                     . نِ یْ دِّ لا ْومُ ُعلُ  اءُ یَ حْ إِ  ــــ " مْ ھُ  واِزلُ تَ اعْ  و  مْ ھُ  اورُ ذَ احْ فَ 

(২) ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

لْ  اوطُ لِ اخَ یُ  مْ الَ مَ  لِ سُ رّ لُّ ا ءُ انَمَ أُ  ءُ امَ لَ عُ لْ أَ "  نْ ا ىفِ  اولُ خُ دْ یَ  مْ لَ وَ  انَ طَ السُّ  دْ قفَ  ایَ نْ دُّ ال ىفِ  الُوْ خَ دَ وَ  نَ اطلْ سُ لا اواَلطُ خَ  اذَ إِ فَ  ایَ لدُّ
)نَ یْ لِ فِ اغَالْ  ْیھُ بِ نْ تَ +  ِس الِ جَ مَ لْ ا ةُ ھَ زْ نُ (" مْ ھُ  اوْحذَرُ او مْ ھُ  اولُ زِ تَ اعْ فَ  ، لَ سُ رُّ لا اونُ اخَ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 (৮নং) মতিবেরাধপণূর্  বা�বজিটল িবষয়>>                            
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত দরদ শরীফ ও সালাম �স� ।  
 
সচূনাঃ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ 
শরীফ ও সালাম ে�রেনর িবষয়িট মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশসমূেহর মেধয্ অনয্তম একিট 
িবেশষ গর�পূণর্  আেদশ । দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেনর িবষয়িটর মেধয্ আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত  শধ ু “সালাম ে�রণ” 
িবষয়িট আর একিট গর�পণূর্ �ত� আেদশ । সালাম ে�রণ িবষয়িটেক গর�পণূর্ �ত� আেদশ 
বলার কারণ এই েয, এক মসুিলম অনয্ আর এক মসুিলমেক সালাম েদওয়ার আেদশেতা আেরা পবূর্ 
েথেকই েদওয়া হেয়িছল এবং তা কাযর্করভােব �িতপািলত হি�ল ।  এতদসে�ও আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত   َْیًما"لِ سْ "ت  শ� েযাগ কের 
তািকদ সহকাের এবং ��াভের সালাম ে�রেনর জনয্ পনূরায় আেদশ �দান করায় এই আেদশেক 
গর�পূণর্ �ত� আেদশ বলা হেয়েছ । আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেনর িবষেয় “ ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    ”(খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর অ�ভূর্  নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) الْ َجمَ اعَ ةُ   �
 ব� সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর), তােবঈ ও(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) أَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ 
তােব’- তােবঈনগেণর পূণর্ সমথর্নকারী ও অনসূারী " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن ”(আরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্  নােম (আল-জামাআ’ত) الْ جَ مَ اعَ ةُ   �
দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  اْلجَ مَ اعَ ة (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)ব� উৎকৃ� মসুিলম উলামাগেণর মেধয্ 
এবং  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" ” (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম উলামাগেণর মেধয্ েকান মতিবেরাধ েনই । কারণ, 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ 
ও সালাম ে�রেনর িবষেয় মহা পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ রেয়েছ িবধায়  
দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেনর িবষেয় েকান  মুসিলেমর মেধয্ েকান িবেরাধ েনই ।     
আেদশখানা হে� এই-------------- -------------------------------    " 

                                  ةُ ُسْورَ  ــ " امً یْ لِ سْ تَ  وامُ لِّ سَ  وَ  ْیھِ لَ عَ  اولُّ صَ  اوَمنُ آ نَ یْ ذِ لَّ ا َھایُّ أَ  ایَ  ، النَّبِّيِ  لَىعَ  نَ وْ لُّ صَ یُ  تَھُ كَ ئِ لَ مَ  وَ  هللاَ  نَّ إِ 
)56( ةْألیأ  بِ اْحزَ ْألَ ا                                                     

অথর্ঃ-“ িন�য়ই আ�াহ ও তাঁর েফের�াগণ নবীর �িত সালাত বা রহমত ে�রণ কেরন, েহ 
মিুমনগণ ! েতামরা নবীর �িত সালাত বা দরদ পড় (রহমেতর জনয্ “দআু” কর) এবং তাঁর 
�িত সালাম ে�রণ কর” । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ । 
দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেণর অব�া ও  প�িতঃ                                                                                  
দরদ শরীফ ও সালাম ে�রেণর অব�া ও  প�িত দইু �কার ।                                                    
(১) নামােজর িভতর দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করা ।                                                          
(২) নামােজর বািহের দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করা । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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(১) নামােজর িভতর দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করাঃ নামােজর িভতর দরদ শরীফ ও 
সালাম ে�রণ করার িবষয়িট নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমেূহর  135 অ�ভূর্ � একিট িবষয় 
হওয়ায় নামােজর িভতর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়া ফরজ বা 
ওয়ািজব এবং দরদ শরীফ পড়া স�ুাত । নামাজ স�াদেনর প�িত হে�- �থেম পাক-পিব� হেত 
হেব, পিব�তা >>( ْورُ ھُ الطُّ  ةِ الَ صَّ لا احُ تَ ِمفْ " لموس یھعل هللا يلص  هللا ولُ سر الَ قَ  : لَ قَا دٍ یْ عِ سَ  بِيأَ  َعنْ 
)372( يْ ذِ مِ رْ التِّ  نَنُ سُ  ــ " مُ یْ لِ سْ تَّ ال اھَ ْیلُ لِ حْ تَ وَ  ْیرُ ْكبِ لتَّ ا اھَ مُ ِریْ حْ تَ وَ                                                                                                
অথর্ঃ হযরত আবু সাঈদ(রািদআলর্াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- “নামােজর চািব হে� পিব�তা, নামােজর পিব�তা েঘাষণা হে� 
তাকিবর আর নামাজ েথেক পৃথক হেয় যাওয়া বা নামাজেক পৃথক করা হে� তাসিলম, সুনানুত 
িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৩৭), পাক-পিব� অব�ায় িবনেয়র সােথ দাঁড়ােনা>>(  اومُ وُ ق

832 ـ ةقربالْ  ةسور ــ نیْ تِ انِ قَ  �ِ                                                    
অথর্ঃ- েতামরা িবনেয়র সােথ দাঁড়াও, সুরা আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।) েকবলামখুী হেয় 
দাঁড়ােত হেব,  েকবলামখুী হেয় দাঁড়ােনাঃ>> ا دِ َمیْ حُ  يأَبِ  نْ عَ   هللا صلي  هللا لٌ وسر الَ قَ  انَ كَ  ْولُ قُ یَ  ّيِ دِ عِ السَّ

)038 ــ ھجَما بنا سنن " بَرُ كْ أَ  َ�ُ : لَ اقَ  وَ  ةَ لَ بْ قِ لْ ا لَ بَ تَقْ سْ اِ  ةِ الَ لصَّ ا ىإِلَ  مَ اقَ  إَِذا ملسو ھلیع            
অথর্ঃ হযরত আবু হমাইদ আসসাঈদী(রািদআহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা যখন নামােজ দাঁড়ােতন িকবলা মখুী হেতন এবং বলেতন “  ُ�َ 

رُ بَ كْ أَ    ” সনুান ুইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৮০৩  ) েয েকান একিট নামােজর জনয্ িনয়ত কের 
উভয় হােতর আ�লু ছিড়েয়>> (  اإِذَ  لَّمَ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللا ولَ سر انَ كَ  : قَالَ  ةَرْیرَ ھُ  يأبِ  نعَ 

239_يذِ ترمال سنن ـ ھُ عَ َرأََصابِ شَ نَ ةِ ّصالَ للِ رَ بَّ كّ                                       
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা যখন নামােজর জনয্ তাকিবর িদেতন তখন তাঁর আ�লুসমূহ ছিড়েয় িদেতন, 
সনুান ুিতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৩৯।) আ�লুসমহূ েকবলামখুী কের >> (  : :الَ قَ ، رِ مَ  عُ اْبنِ  نْ عَ 

اَمھُ مَ أَ   َ�َ نَّ إِ بْلَةَ ، فَ قِ لْ ا  امَ نِھِ اطِ بَ بِ  لْ َیْستَْقبِ ،َولْ  ْیھِ فَْع یَدَ رْ یَ َفلْ  الَةَ لصَّ  امْ كُ دُ حَ  أَ جَ تَحفْ تَ اِسْ  اذَ " ٌ لموس ھیلع هللا ليص  هللا ولُ سر الَ قَ 
"     অথর্ঃ- হযরত ইান ুওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : েয েতামােদর েকেকই নামাজ আর� করেল েস দিুট হাত উপেরর 
িদেক েতােল েস তার হাতিল েকবলামিুখ করেব),কাঁধ বরাবর হাত েতালেত হেব, কাঁধ বরাবর 
হাত েতালা>>( الَ ال حَ تَ اِْفتَ  اذَ إِ  ملوس ھیلع هللا صلي  هللا لَ وسر ْیتُ أَ رَ :  الَ قَ  ھِ یْ بِ أَ  نْ عَ  مٍ لِ اسَ  نْ عَ   عَ فَ رَ  ةَ صَّ

 ھعلی هللا يلص  هللا ولَ سر نَّ أَ  ْیثِ رِ یْ ُحوَ الْ  ْبنِ  َماِلكٍ  نْ عَ (  ــ يرمذِ الت نسن ـــ ھِ یْ ِكبَ نْ مَ  يْ ذِ َحایُ  ىتَّ حَ  ھِ یْ دَ یَ 
)390ــ يذِ مرتلا ننس ھِ ْذَنیْ أُ  امَ بِھِ  يْ ذِ احَ یُ  ىتَّ حَ  ھِ َدیْ یَ  عَ فَ رَ   رَ ب� كَ  ذَاإِ  َكانَ  ملوس                  

অথর্ঃহযরত সািলম(রািদআহ আনহ)  িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের বেলন: আিম রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক েদেখিছ িতিন যখন নামাজ আর� করেতন কাঁধ বরাবর হাত 
েতালেতন+  হযরত মািলক িবন হয়াইিরছ(রািদআহ আনহ)  বণর্না কের বেলন : িন�য়ই 

                                                 
135  নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমহূঃ   ১. পিব�তা ২. িবনেয়র সােথ েকবলামখুী হেয় দাঁড়ােনা ৩. 
তাকবীর তাহিরমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর েতালা ৪. ডান হাত বাম হােতর উপর 
েরেখ ডান হাত িদেয় বাম হাতেক ধরা ৫. সানা পাঠ করা ৬. িকরাআত পাঠ করা ৭. রকু’ করা ৮. 
িসজদা করা ৯. তাশাহেদর ৈবঠক করা ১০. তাশাহেদর েশষ ৈবঠেকর িভতেরই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম েদওয়া ও দরদ পড়া এবং দআু’-ইি�গফার 
করা ১১. তাশাহেদর েশষ ৈবঠেক ডােন-বােম উভয় িদেক সালাম িদেয় নামাজ েথেক পৃথক হওয়া । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা যখন তাকবীর বলেতন তখন উভয় হাতেক কান বরাবর 
েতালেতন। সুনান ু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৩৯০।),তাকবীর উ�ারন কের নাভীর নীেচ(  َعنْ 

ةِ رَّ سُّ لا تَ حْ تَ  لَزِ جْ مِ   يبِ أَ  نْ عَ + ةِ رَّ سُّ ال قَ وْ فَ  ْیرِ بَ جُ  نِ بْ  ْیدِ َسعِ                                 
অথর্ঃ-হযরত আব ু িমজলায েথেক বিণর্ত “নাভীর নীেচ”(মাযহাব ু হানাফী)+হযরত সাঈদ িবন  
জবুাইর েথেক বিণর্ত “নাভীর উপর ”) বাম হােতর উপর ডান হাত েরেখ ডান হাত িদেয় বাম 
হােতর ক�া ধরেত হেব, ডান হাত িদেয় বাম হােতর ক�া ধরা>>(  تُ یْ أَ رَ :  الَ قَ  َجرٍ حُ  نِ بْ  لائِ وَ  نْ عَ 

 ىْمنَیُ الْ  َدهُ یَ  عَ َوضَ + )108( ــ ھجَما ناب ننس ــ ْیِنھِ یَمِ بِ  ھُ الَ مَ شِ  ذُ أْخُ یَ فَ  لِّىصَ یُ  مَ َسلَّ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يُّ بِ لنَّ ا َكانَ 
)898(ئياسالن سنن ـ دِ عِ اسَّ لا وَ  غِ سْ رُّ الوَ  َرىسْ یُ لْ ا فِّھِ كَ  ىلَ عَ                                 

অথর্ঃ-হযরত ওয়াইল িবন হযর(রািদআহ আনহ) বিণর্ত, িতিন বেলন: আিমনবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক নামাজ পড়েত েদেখিছ, িতিন ডান হাত িদেয় বাম হাতেক ধরেতন ।সুনান ুইবনু 
মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৮১০+ ডান হাত বাম হােতর হাতিলেত,ক�া ও বাহেত রাখেতন, সনুানু 
নাসাই,হািদস শরীফ নং-৮৮৯ । ) দাঁিড়েয় সানা পড়েত হেব, সানা>> (  انَ كَ : قَالَتْ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 

 وَ  كَ دُّ جَ  ىلَ عَاتَ وَ  كَ مُ سْ ا كَ ارَ بّ تّ  وّ  ِدكَ مْ حَ بِ وَ  مَّ ھُ للَّ ا كَ انَحَ بْ سُ " الَ قَ  ةَ الَ صَّ ال حَ تَتَ فْ ا َذاإِ  مَ لَّ َوسَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  يُّ بِ نَّ ال
)124( يْ ِمذِ رْ لتِّ ا نَنُ سُ  ـــ" كَ رُ َغیْ  لَھَ إِ الَ                                         

অথর্ঃ-হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা যখন নামাজ শর করেতন তখন বলেতন,------------------------------- 

"كَ رُ یْ غَ  ھَ لَ إِ الَ  وَ  كَ َجدُّ  ىالَ عَ تَ وَ  كَ مُ سْ ا كَ رَ اتّبّ  وّ  كَ دِ َوبَِحمْ  ُھمَّ للَّ ا كَ انَحَ بْ سُ " ) িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-২৪১), তারপর িকরাআত পাঠ করেত হেব, িকরাআত েশেষ রকু’ করেত হেব, রকু’ হেত 
উেঠ েসাজা খাড়া অব�া েথেক সরাসির জিমেন েযেয় জিমেন কপাল েরেখ একিট  িসজদা করেত 
হেব, তাপর বসেত হেব, তরপর বসা অব�া হেত জিমেন েযেয় জিমেন মাথা েরেখ আর একিট  
িসজদা করেত হেব,  
 রকু’ ও িসজদার তাসিবহঃ  ْعَ نْ  إِ بْ نِ  مَ ْسعُوْ دٍ   أَ نَّ  النَّ بِيَّ    صلي هللا علیھ وسلم قَ الَ  : " إِ ذَ ا رَ كَ عَ  أَحَ دُ كٌ م 

اتٍ مَ  ثَ الَ ثَ  " ْیمِ اْلعَظِ  يَ بِّ رَ  انَ ْبحَ سُ  "  ِعھِ وْ كُ رُ  ىفِ  فَقَالَ   ىفِ  الَ قَ فَ  دَ جَ سَ  اإِذَ وَ  اهُ نَأَدْ  كَ ذَلِ  وَ  ھُ عُ وْ ُركُ  تَمَّ  دْ قَ فَ  رَّ
)162( يْ ذِ مِ رْ تِّ ال ُسنَنُ  ـــ اهُ نَدْ أَ  كَ لِ ذَ  وَ  هِ ْودُ جُ سُ  مَّ تَ  دْ فَقَ  اتٍ رَّ مَ  ثَ الَ ثَ  "ىلَ عْ اْألَ  يَ بِّ رَ  نَ َحابْ سُ  " ِدهِ وْ ُسجُ                                                                              

অথর্ঃ-হযরত ইবন ুমাসউদ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: যখন েতামােদর েকহ রকু’ করেব েস রকু’েত বলেব>>  مِ یْ عَظِ الْ  يَ بِّ رَ  ْبَحانَ سُ  "
"িতনবার, এেতই তার রকু” পণূর্ হেয় যােব, আর এটা হে� সবর্ িন�  আর যখন িসজদা িদেব 
েস িসজদােত বলেব>> "ىلَ عْ اْألَ  يَ َربِّ  نَ احَ بْ سُ  "  িতনবার, এেতই তার িসজদা পণূর্ হেয় যােব, আর এটা 
হে� সবর্ িন�, িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬১), ।                           
তারপর েসজদা হেত সরাসির পনূরায় দাঁিড়েয় �থম রাকাআ’েতর অনূরপ আর এক রাকাআ’ত 
পড়েত হেব, ি�তীয় রাকাআ’েতই িসজদা েথেক তাশাহদ পাঠ করার জনয্ েকবলামখুী হেয় বসেত 
হেব, এই অব�ােক তাশাহেদর ৈবঠক বেল । তাশাহদ পাঠ করা বয্াতীত নামাজ হেবনা ।েযমন 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ---- ِد بْ عَ  نْ عَ  

 ةَ الَ  صَ الَ ھُ ؛ فَإِنَّ  وامُ تَعْلَ  ": لُ وْ قُ ، َویَ  نِ آَن اْلقُرْ  مِ ةَ لسُّْورَ ا انَمُ َكَما یُعَلِّ َد َشھُّ التَّ نَا مُ لِّ عَ یُ  لموس ھیعل هللا ليص   بِيَّ نَّ ال نَ اكَ قَاَل:   ،َ�ِ 
انيبرلطل سطوالا عجملما يف )4574( ٍد "ھُّ  بِتَشَ الَّ إِ                                                                       

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা আমােদরেক েযভােব কুরআেনর সুরা িশ�া িদেতন েতমিনভােব তাশাহদ িশ�া িদেতন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আর বলেতন : েজেন েরখ ! তাশাহদ ছাড়া নামাজ েনই । আল-মজুামলু আওসাত, তানারানী, 
হািদস শরীফ নং-৪৫৭৪। 
তাশাহেদর ৈবঠেকই দরদ ও সালােমর  জনয্ সিুনিদর্�  বাকয্বলী পােঠর মাধয্েম তাশাহদ পােঠর 
িভতেরই েকবলামুখী হেয় বসা অব�ায় খশু-খুজরু সােথ শা�মেন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম ে�রণ ও দরদ পাঠ করেত হেব 
এবং এমনিক অনয্ানয্ সােলহীন বা সৎবা�ােদর �িতও সালাম িদেত হেব । এইটা হে� নামাজ 
স�াদেনর সিুনিদর্� প�িত । এই তাশাহেদর িভতের েযই দরদ ও সালাম পাঠ করা হল তা 
নামােজর প�ািতগত কারেণ পড়া হল, আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�িরত হওয়ার কারেণ নেহ । কারণ, তখনেতা নামােজর িভতর 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�িরত হয় 
িন। এইটা শধ ুনামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমেূহর   অ�ভূর্ � একিট িবষয় হওয়ায় আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�িরত না হওয়া 
সে�ও দরদ ও সালাম পাঠ করেত হেয়েছ । অতপর, তাশাহেদর েশষ ৈবঠেক ডােন-বােম সালাম 
িদেয় নামাজ েথেক পৃথক হেত হেব, নামােজ সালাম>>(    َا نْ ع   هللا ولٌ سر َكانَ  رٍ سِ ایَ  نِ بْ  رِ َعمَّ

هِ خَ  ضُ یَابَ  ىرَ یُ    ىتَّ حَ  هِ ارِ سَ یَ  نْ عَ  وَ  نِھِ یْ مِ یَ  َعنْ  مُ لِّ سَ یُ  لموس ھعلی هللا يصل  َ�ِ  ةُ مَ حْ رَ وَ  مْ ْیكُ لَ عَ  الَمُ السَّ "  ــ ّدِ
                                                                                                           (   )291 ــ ھجما ناب ننس ــ َ�ِ  ةُ ْحمَ رَ وَ  مْ كُ لَیْ عَ  الَمُ السَّ 

অথর্ঃ- হযরত আ�ার িবন ইয়ািসর(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ডােন-বােম " ةُ مَ َوَرحْ  مْ كُ لَیْ عَ  مُ الَ سَّ ال َ�ِ  ْحَمةُ رَ وَ  مْ كُ َعَلیْ  مُ سَّالَ لا  ِ�َ  
বেল সালাম িফরােল তাঁর গােলর শ�তা েদখা েযত । সনুান ু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-
৯১২)। অতএব, উপের বিণর্ত নামাজ স�াদেনর পযর্ায়�িমক ধারাবািহক কমর্প�িত স�� করার 
নাম হে� সালাত তথা নামাজ । ইসলািম শরীয়তী ওজর বয্াতীত নামাজ স�াদেনর এই সুিনিদর্� 
প�িতর বয্ািত�ম করেল নামাজ হেবনা । নামােজর িভতের পড়ার জেনয্ অেনকগেলা বা   
কতগেলা সিুনিদর্� আরবী দরদ ও সালাম(তাশাহদ) রেয়েছ । ত�েধয্ উদাহরন�রপ কেয়কিট িনে� 
েদওয়া হল ।  
(তাশাহদ):-  َِعنْ  عَ بْ دِ  هللاِ  بْ نِ  مَ سْ عُ ْودٍ  قَ الَ : عَ لَّ مَ نَا رسولِ  هللا  صلي هللا علیھ وسلم إِ ذَ ا قَ عَ دْ نَا فِ ى الرَّ كْ عَتَ یْ ن 

ِ  یَّاتُ حِ تَّ ال"  لَ وْ نَقُ  نْ أَ  ِ  ْحَمةُ َورَ  يُّ بِ نَّ ال َھاأَیُّ  كَ یْ لَ عَ  السَّالَمُ  ، بَاتُ طَّیِّ ال وَ  َواتُ اَ صَّ ال وَ  ِ�َّ  انَیْ لَ عَ  مُ الَ سَّ ال ،ھُ تُ اكَ رَ َوبَ  �َّ
ُ  الَّ إِ  ھَ إِلَ  الَّ  أَنْ  دُ ھَ أَشْ  ،ْینَ حِ الِ الصّ  ّ�ِ  ادِ ِعبَ  ىلَ عَ وَ   يْ ِمذِ رْ تِّ ال نُ نَسُ   ــ ھُ لُ وْ سُ رَ وَ  ُدهُ بْ عَ  دً مَّ حَ مُ  أَنَّ  دُ ھَ أَشْ  وَ  �ُّ

)892(                                                           
অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আমরা যখন 
ি�তীয় রাকআ’েত বিস তখন রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদরেক>> ِ  تُ یَّاحِ تَّ ال"  َّ�ِ 

ِ  ةُ ْحمَ َورَ  يُّ بِ نَّ لا اھَ یُّ أَ  كَ َعلَیْ  مُ الَ لسَّ ا ، اتُ بَ یِّ طَّ ال وَ  تُ ااَوَ الصَّ  وَ   ،نَ ِلِحیْ االصّ  ّ�ِ  ادِ بَ عِ  ىَعلَ وَ  لَْینَاعَ  مُ الَ السَّ  ھُ،تُ اكَ رَ بَ وَ  �َّ
ُ  الَّ إِ  لَھَ إِ  الَّ  نْ أَ  دُ ھَ أَشْ  دً  نَّ أَ  دُ ھَ شْ أَ  وَ  �ُّ "لُھُ وْ سُ رَ وَ  ُدهُ بْ عَ  ُمَحمَّ  <<বলেত িশ�া িদেতন । িতরিমিজ শরীফ, 

হািদস শরীফ নং-২৮৯। 
দরদ শরীফঃ َعنْ  ُعقْ بَ ةَ  بْ نء عَ مْ رِ و ،قَالَ  : أَْقبَلَ  رَ جُ لٌ  ، حَ تَّ ى جَ لَسَ  بَ یْ نض یَدَ ى رسولِ  هللا  صلي هللا علیھ وسلم

ا ،هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ایَ  : الَ قَ فَ  هُ دَ نْ عِ  ْحنُ نَوَ   انَ تِ َصالَ  ىفِ  انَیْ لَّ صَ  نَْحنُ  اذَ إِ  كَ َعلَیْ  ىَصلِّ نُ  فَ یْ فَكَ ، اهُ ْفنَرَ عَ  فَقَدْ  كَ یْ لَ عَ  الَمُ لسَّ ا أَمَّ
 مَّ ثُ  ، ھُ أَلْ سْ یَ  مْ لَ  لَ جُ الرَّ  نَّ أَ  انَبْ بَ حْ أَ  ىَحتَّ  ،لموس یھلع هللا يصل  هللا ولِ سر َمتَ َفصَ  : قَالَ  ؟ كَ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ 

دٍ ُمحَ  ىلَ عَ  لِّ صَ  مَّ ھُ لَّ ال " واولُ فَقُ  يَّ لَ عَ  مْ تُ لَّیْ صَ  مْ أَْنتُ  اذإِ :  لَ اقَ  ُ ا نَّبِّيِ ال مَّ  َعلَى ْیتَ لَّ صَ  َماكَ  دٍ مَّ حَ مُ  لِ آ ىَعلَ  وَ  ّيِ مِّ ْأل
ُ ا ّيِ بِ نَّ ال دٍ مَّ حَ مُ  ىلَ عَ  كْ رِ ابَ وَ  مَ یْ ھَ َرابْ إِ  آلِ  وَ  مَ یْ اھَ رَ بْ إِ   دٌ یْ مِ حَ  نَّكَ إِ  مَ یْ ھَ َرابْ إِ  لِ آ لَىعَ وَ  َراَھْیمَ بْ إِ  ىَعلَ  تَ كْ ارَ بَ  َماكَ  ّيِ مِّ ْأل



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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)74731( أحمد دسنم ــ "دٌ یْ جِ مَّ                                                                                                   
(১)অথর্ঃ-হযরত ওকবা িবন আমর  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: একজন 
েলাক রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উভয় হাত শ� েদখা যাওয়ার সমেয় আমরা 
তাঁর িনকট থাকা অব�ায় এেস বেসই বলল :ইয়া রাসলু�ুািহ, আপনার উপর সালাম েদওয়া েজেনিছ, 
তা হেল  আমরা যখন  নামােজ  َكَ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ ص  পিড় তখন িকভােব আপনার উপর দরদ পড়ব ? 
িতিন (হযরত ওকবা িবন আমর) বলেলন: রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা চুপ হেয় 
েগেলন, েশষ পযর্� আমরা ভাবলাম েলাকিট তাঁেক ��ই কেরিন , তারপর, িতিন(রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: যখণ েতামরা  আমার উপর দরদ পড়েব তখন েতামরা 
বিলও:                                                                                                                       

 ىَعلَ  َوبَاِركْ  مَ یْ اھَ رَ إِبْ  آلِ  وَ  مَ یْ َراھَ بْ إِ  ىلَ عَ  تَ یْ لَّ صَ  امَ كَ  دٍ َحمَّ مُ  لِ آ لَىعَ  وَ  ّيِ مِّ اْألُ  ّيِ بِ لنَّ ا دٍ مَّ حَ مُ  َعلَى لِّ صَ  مَّ ھُ لَّ لا" 
"دٌ یْ جِ مَّ  دٌ یْ مِ حَ  كَ نَّ إِ  مَ یْ اھَ ْبرَ إِ  لِ آ ىَعلَ وَ  َھْیمَ اإِْبرَ  لَىعَ  تَ كْ ارَ بَ  امَ كَ  ّيِ مِّ اْألُ  بِّيِ لنَّ ا دٍ َحمَّ مُ   -- ।মসুনাদ ুআহমাদ, 

হািদস শরীফ নং-১৭৩৪৭। 
 

الَ ال فیْ كَ فَ ، اهُ نََرفْ عَ  فَقَدْ  كَ یْ َعلَ  مُ الَ لسَّ ا امَّ أَ  ،هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ایَ :  لَ یْ قِ  ةَ رَ جْ عُ  ْعبٍ كَ  نْ عَ   " والُ قُو : الَ قَ  ؟ ْیكَ َعلَ  ةُ صَّ
"دٌ یْ جِ مَّ  دٌ یْ َحمِ  كَ ِإنَّ  مَ یْ ھَ َرابْ إِ  ىَعلَ  ْیتَ لَّ صَ  اَكمَ  دٍ َحمَّ مُ  لِ آ لَىعَ  وَ  دٍ مَّ حَ مُ  ىَعلَ  َصلِّ  مَّ ھُ لَّ ال    

 ريالبخا ـــ "دٌ یْ جِ مَّ  دٌ یْ مِ حَ  كَ إِنَّ  مَ یْ ھَ ارَ بْ إِ  ىلَ عَ  تَ بَاَركْ  امَ كَ  دٍ مَّ حَ مُ  لِ آ ىَعلَ  وَ  دٍ مَّ حَ مُ  َعلَى كْ ارِ َ◌بَ  مَّ ھُ لَّ ال 
 كمحلا َعنْ  ، داوُ د وبا ننس+)348(يذمرتلا ننس+)9812(ائنسلا ننس +)064(سلمم+)4797(

)979(                                                                  
(২)অথর্ঃ- হযরত কা’ব িবন উযরা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, বলা হল  ইয়া রাসুলু�ািহ, 
আপনার উপর সালাম েদওয়া েজেনিছ, তা হেল আপনার উপর িকভােব দরদ পড়ব ? িতিন 
(রাসলু�ুািহ)বলেলন: েতামরা বল---------------------------------------                                                                           

دٍ ُمحَ  َعلَى لِّ صَ  مَّ ھُ لَّ ال"  جِ  دٌ یْ َحمِ  كَ نَّ إِ  مَ یْ ھَ اْبرَ إِ  لَىعَ  َصلَّْیتَ  اَكمَ  دٍ مَّ حَ مُ  لِ آ ىلَ عَ  وَ  مَّ "دٌ یْ مَّ    
"دٌ یْ جِ مَّ  دٌ یْ مِ حَ  كَ نَّ إِ  مَ یْ ھَ َرابْ إِ  ىلَ عَ  تَ كْ بَارَ  امَ كَ  دٍ ُمَحمَّ  لِ آ لَىعَ  وَ  دٍ َحمَّ مُ  لَىعَ  كْ ارِ بَ  مَّ ھُ لَّ ال   –                                                

বখুারী,হািদস শরীফ নং-৪৭৯৭, মসুিলম, হািদস শরীফ নং-৪০৬, সনুান ুনাসাই, হািদস শরীফ নং-
১২৮৯,সনুান ু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৪৮৩, সনুানু আব ুদাউদ, হযরত হাকাম (রািদআ�াহ 
আনহ) েথেক, হািদস শরীফ নং-৯৭৯ । 

 نَبِيَّ  ایَ  كَ یْ لَ عَ  ىَصلِّ نُ  فَ یْ كَ  : الَ قَ ف لموس لیھع هللا يصل هللاِ  بِيَّ نَ أَتَى ًال جُ رَ  أَنَّ  ھِ یْ أَبِ  نْ عَ  ْلَحةَ طَ  نِ بْ  ىُموسَ  نْ عَ 
"دٌ یْ جِ مَّ  دٌ یْ مِ حَ  كَ نَّ إِ  مَ یْ ھَ َرابْ إِ  لَىعَ  ْیتَ لَّ صَ  امَ كَ  دٍ ُمَحمَّ  آلِ  ىلَ عَ  وَ  دٍ مَّ حَ مُ  ىلَ عَ  لِّ صَ  مَّ ھُ لَّ لا " واولُ قُ  : قَالَ  هللاِ   

دٍ ُمحَ  َعلَى كْ بَارِ ◌َ  و  دٍ حَ مُ  لِ آ ىلَ عَ  وَ  مَّ جِ  دٌ یْ مِ حَ  كَ نَّ إِ  مَ َھیْ ارَ بْ إِ  ىلَ عَ  بَاَرْكتَ  امَ كَ  مَّ  سنن ــــ"دٌ یْ مَّ
)879( ْجَرةَ عُ  بٍ َكعْ  نْ عَ  ، داوُ د ابو ننس +)1291(ائلنسا                                                                                                                                                

(৩) অথর্ঃ- হযরত মসুা িবন তালহা িতিন তাঁর িপতা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, একজন 
েলাক আ�াহর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস বলেলন, েহ আ�াহর নবী, আমরা 
িকভােব আপনার উপর দরদ পড়ব? িতিন (আ�াহর নবী) বলেলন: েতামরা বল--                  

"دٌ یْ جِ مَّ  دٌ یْ مِ حَ  كَ نَّ إِ  مَ َھیْ ارَ بْ إِ  لَىعَ  تَ یْ لَّ صَ  امَ كَ  دٍ َحمَّ مُ  آلِ  ىلَ عَ  وَ  دٍ مَّ حَ مُ  ىَعلَ  لِّ صَ  مَّ ھُ لَّ ال"   
"دٌ یْ جِ مَّ  دٌ یْ مِ حَ  نَّكَ إِ  مَ َھیْ ارَ إِبْ  ىَعلَ  تَ كْ رَ ابَ  َماكَ  دٍ مَّ ُمحَ  آلِ  ىَعلَ  وَ  دٍ ُمَحمَّ  ىلَ عَ  ِركْ ابَ  و                                                                  

সুনান ুনাসাই, হািদস শরীফ নং-১২৯১, সুনান ুআব ুদাউদ, হযরত কা’ব িবন উযরা (রািদআ�াহ 
আনহ) েথেক, হািদস শরীফ নং-৯৭৮ ।                                                                          
এখােন আর একিট হািদস শরীেফর খ� অংেশর মাধয্েম দরদ শরীফ েখােনা হল । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 الَ  نَُّكمْ إِ فَ  ْیھِ لَ عَ  ةَ الَ لصَّ ا اوِسنُ حْ أَ فَ  ملوس ھعلی هللا يلص هللا ولِ رس ىلَ عَ  تُمیْ َصلَّ  إِذَ  :قَالَ  دٍ وْ عُ َمسْ  نِ بْ  هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ 
ْمنَفَ  ھُ لَ  لُواافَقَ  لَ قَا : لَْیھِ عَ  ضُ ْعرَ یُ  كَ لِ ذَ  لَّ لَعَ  ْدُرْونَ تَ  اوْولُ قُ  : اعَلِّ  دٍ مَّ ُمحَ  لِ آ ىلَ عَ  وَ  دٍ مَّ ُمحَ  ىَعلَ  َصلِّ  مَّ ھُ لَّ ال " 

"دٌ یْ جِ مَّ  دٌ یْ مِ حَ  كَ ِإنَّ  مَ یْ ھَ ارَ بْ إِ  لِ آ ىلَ عَ وَ  مَ یْ اھَ رَ بْ إِ  لَىعَ  تَ یْ لَّ صَ  اَكمَ   
 ننس"دٌ یْ جِ مَّ  دٌ یْ مِ حَ  كَ إِنَّ   مَ یْ َراھَ بْ إِ  آلِ  ىلَ عَ وَ  اَھْیمَ رَ بْ إِ  ىلَ عَ  ْكتَ رَ بَا َماكَ  دٍ مَّ ُمحَ  آلِ  لَىعَ  وَ  دٍ مَّ ُمحَ  َعلَى كْ رِ ابَ  مَّ ھُ لَّ لا

)690(ھماج بنا                                                       
                                                                

(৪)অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  যখন 
েতামরা রাসলু�ুািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ পড়েব তখন েতামরা তাঁর উপর 
উত্তম কের দরদ পড়েব । েকননা েতামরা জান না েয,  তা তাঁর িনকট উপ�াপন করা হেয় 
থােক ।িতিন বলেলন, তারা বলেলন, আপিন আমােদরেক িশ�া িদন, িতিন বলেলন: েতামরা বল-  
সনুান ুইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৯০৬ ।                                                              
(২) নামােজর বািহের দরদ শরীফ ও সালাম ে�রণ করাঃ  নামােজর বািহের দরদ শরীফ ও 
সালাম ে�রণ করার িবষয়িটর জনয্ সিুনি�র্ প�িত েনই । িক� । নামােজর বািহের দরদ শরীফ 
ও সালাম ে�রণ করার জনয্ শধমুা� িতনিট অব�া রেয়েছ ।                                                                                                                       
(�থম অব�া): �থম অব�ায় পড়ার জনয্ দরদ ও সালাম-  " صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ یْ ھِ  وَ  سَ لَّم  "।            
(ি�তীয় অব�া): ি�তীয় অব�ায় পড়ার জনয্ দরদ ও সালাম-    ِاللَّ ھُ مَّ  صَ لِّ  عَ لَ ى سَ یِّ دِ نَا مُ حَ مَّ دِ  النَّ بِّي "
                                                                                                 ।  اْألُ مِّ ّيِ  وَ  أَ ِلھِ  وّ  أَ صْ حَ ابِھِ  وَ  بَارِ كْ  وَ  َسلِّ مْ 
(তৃতীয় অব�া): তৃতীয় অব�ায় পড়ার জনয্ সালাম- "  ِالسَّ الَ مُ  عَ لَ ْیكَ  یَ ا رَ سُ وْ لَ  هللا " ।                        

উপেরর িতনিট অব�ার বয্খয্া পযর্ায়�েম িনে� েদওয়া হল ।                                                  
(�থম অব�া)  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
নাম উ�িরত হওয়ার সােথ সােথই তাৎ�িণক সালাত বা দরদ পড়েত হেব এবং তখন সালাত বা 
দরদ পড়া ওয়ািজব  । আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার নাম উ�িরত হওয়ার সােথ সােথই তাৎ�িণক সালাত বা দরদ না পড়েল  উ� মসুিলম 
মানুষিটর িবিভ� অশভ পিরণিতর উে�খসহ উ� মসুিলম মানুষিটর েদাযখী হওয়ার কথা হািদস 
শরীেফ বণর্না রেয়েছ । েযমন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলনঃ 

 ھَ یْ َعلَ  لُ یْ رِ بْ جِ  يْ نِ اتَ أَ  : لَ اقَ  ، " نَ یْ مِ آ نَ یْ آمِ  نَ یْ مِ آ ": قَالَ ،فَ ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ   بِيُّ النَّ  ِعدصَ :  لَ اقَ  رٍ ابِ جَ  نْ عَ 
َ ،الّنارَ  لَ خَ فَدَ  اتَ مَ فَ  ، ھِ یْ ِلدَ اوَ  دَ أَحَ  كَ أَْدرَ  نْ مَ  دُ مَّ ُمحَ  ایَ  : لَ اقَ فَ  ، الَمُ سَّ ال  : لَ اقَ  ،نَ آِمیْ  ْلتُ فَقُ ،ِمْینَ آ لْ قُ  ، هللاُ  هُ دَ عَ بْ فَأ
ُ فَ ، ھُ لَ  رْ فَ عْ یُ  مْ لَ فَ  ، تَ امَ فَ  ،انَ ضَ َرمَ  رَ ھْ شَ  كَ رَ أَدْ  نْ مَ  دُ مَّ حَ مُ  یَا  ،نَ آِمیْ  ْلتُ قُ فَ ،نَ آِمیْ  قُلْ  ، هللاُ  هُ ْبعَدَ أَ فَ  ، ارَ لنَّ ا لَ خِ دْ أ
 )9901( "نَ آِمیْ  ْلتُ قُ ،فَ نَ یْ آمِ  قُلْ  ، هللاُ  عََدهُ أَبْ فَ ،رَ لّناا لَ خَ دَ فَ  تَ امَ فَ  ،، كَ یْ لَ عَ  یَُصلِّ  مْ لَ فَ  هُ دَ نعِ  ْرتَ كِ ذُ  نْ مَ  وَ :  لَ اقَ 

ئینارطبلل ریكبلا معجملا يف                                                               
অথর্ঃ- হযরত জােবর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
(িম�ের) আেরাহন কের বলেলন: আিমন! আিমন! আিমন! িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা) বলেলন: িজবরাইল আলাইিহসসালাম) আমার িনকট এেস বলেলন: েহ মহুা�াদ, েয বয্াি� 
িপতা-মাতােক েপেয়ও মের েদাযেখ �েবশ করল আ�াহ তােক �ংস করন, আপিন বলুন আিমন! 
আিম বললাম আিমন!  িতিন (িজবরাইল পূনরায়) বলেলন:  েহ মুহা�াদ, েয বয্াি� রমজান 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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মাস েপেয়ও পাপ েমাচনকৃত না হেয় মৃতুয্ বরন কের েদাযখ বাসী হল আ�াহ তােক �ংস করন, 
আপিন বলুন আিমন! আিম বললাম আিমন! িতিন (িজবরাইল পনূরায়) বলেলন:  এবং যার 
িনকট আপনার নাম উ�ািরত হওয়ার পর আপনার �িত দরদ না পেড় মৃতুয্ বরণ কের েদাযেখ 
�েবশ করল আ�াহ তােক �ংস করন, আপিন বলুন আিমন! আিম বললাম আিমন! আল-
মজুামুল কািবর, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১৯৯০ । 

 لَ وْ سُ رَ  ایَ  : لَھُ  لَ یْ فَقِ  " ْینَ آمِ  نَ ِمیْ آ نَ یْ مِ آ " : قَالَ  ، مَ َسلَّ  وَ  ْیھِ َعلَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ةْیرَ رَ ھُ  يبِ أ نعَ 
 ھِ لَیْ عَ  لَ َدخَ  ـ دُ عْ بَ  وْ أَ  ـ دِ بْ عَ  ْنفُ أَ  مَ غِ رَ :  مُ الَ سَّ لا ھَ لَیْ عَ  لُ یْ رِ بْ جِ  يلِ  الَ قَ " :  الَ قَ فَ  ؟ ذَاھَ  عُ تَْصنَ ْنتَ كُ  امَ  ، هللاِ 
 ةَ نَّ جَ لْ ا ھُ لْ یُْدخَ  لَمْ فَ  َحَدُھَماأَ  وأَ  ھِ یْ دَ الِ وَ   كَ رَ دْ أَ  ْعدُ بَ  وْ أَ  ـ دِ َعبْ  فُ نْ أَ  مَ غِ رَ  الَ قَ  مَّ ثُ  ،نَ یْ آمِ  قُْلتُ فَ  ،ھُ لَ  فَرْ عْ یُ  لَمْ فَ  نُ اضَ مَ رَ 
 يف )4989(" آِمْینَ  تُ لْ قُ فَ  ، ْیكَ َعلَ  لِّ صَ یُ  َفلَمْ  هُ دَ ِعن تَ رْ كِ ذُ  دُ عْ بَ  وْ أَ  ـ ْبدِ عَ  فُ نْ أَ  مَ غِ رَ  لَ اقَ  مَّ ثُ  ،نَ یْ مِ آ تُ قُلْ فَ  ،

                                                                                                   انيبرطلل طسواال مالمعج
অথর্ঃ- হযরত আব ু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: আিমন! আিমন! আিমন! তাঁেক (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক) বলা হল, ইয়া রাসলু�ুািহ, এটা আপিন িক করেত িছেলন? িতিন (রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: িজবরাইল আলাইিহসসালাম আমােক বলেলন: এমন বা�া 
লাি�ত বা �ংস হউক যার িনকট রমজান মাস আসার পরও তােক �মা করা হয় িন, আিম 
বললাম আিমন!  তারপর িতিন (িজবরাইল আলাইিহসসালাম) বলেলন: এমন বা�া লাি�ত বা 
�ংস হউক েয বয্াি� িপতা-মাতােক অথবা উভেয়র একজনেক েপেয়ও েদাযেখ �েবশ করল েস 
লাি�ত বা �ংস হউক, আিম বললাম আিমন! তারপর িতিন (িজবরাইল আলাইিহসসালাম) 
বলেলন: যার িনকট আপনার নাম উ�ািরত হওয়ার পর আপনার �িত দরদ পেড়িন েস লাি�ত বা 
�ংস হউক, আিম বললাম আিমন! আল- মুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-
৮৯৯৪।  

 فَلَمْ  هُ دَ ِعن تَ رْ كِ ذُ ـ َرُجلٍ  ْنفُ أَ  مَ غِ رَ  " ، مَ َسلَّ  وَ  ْیھِ َعلَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ    الَ قَ  : قَالَ  ةْیرَ رَ ھُ  يبِ أ نعَ 
اهُ  بَوَ أَ  هُ دَ ِعن كَ ْدرَ أَ  َرُجلٍ   فُ نْ أَ  مَ غِ رَ  وَ ،ھُ لَ  فَرَ عْ یُ  أَنْ ثُمَّ ِإْنَسلََخ َقْبَل  نُ اضَ مَ رَ  ھِ لَیْ عَ  لَ َدخَ َرُجٍل   فُ نْ أَ  مَ غِ رَ  ,َ، يَّ َعلَ  لِّ صَ یُ 

نن الترمذيس يف )3545("  ةَ نَّ جَ لْ ا هُ ْأل یُْدخَ  لَمْ فَ اْلِكبََر                                                                                                    
অথর্ঃ- হযরত আব ু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: এমন েলাক লাি�ত বা �ংস হউক যার িনকট আপনার নাম 
উ�ািরত হওয়ার পর আপনার �িত দরদ পেড়িন, এমন েলাক লাি�ত বা �ংস হউক,  যার 
িনকট রমজান মাস আসল তারপর তােক �মা করার পেূবর্ই  চেল েগল, এমন েলাক লাি�ত বা 
�ংস হউক েয বয্াি� িপতা-মাতােক েপল, তারা তােক েবেহে� �েবশ করায় িন ।সুনানুত 
িকরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৩৫৪৫।  

 مْ لَ وَ  ، ھِ یْ فِ  هللاَ  اْذُكُروْ یَ  مْ لَ  اسً ْجلِ مَ  مٌ وْ قَ  سَ لَ جَ  َما ":  الَ قَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يَّ بِ نَّ ال نَّ أَ  ،ةَ رَ یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نْ عَ 
 ندسم ـــةِ مَ یَاقِ لْ ا مَ وْ یَ  َھمْ یْ لَ عَ  ةً رَ تِ  انَ كَ  إِالَّ  +)8799( د،حمأ مسند " ةً رَ تِ  مْ ھَ یْ َعلَ  انَ كَ  الَّ إِ  مْ ھِ ِبیِّ نَنّ  لَىعَ  اوْ لُّ صَ یُ 

                                                    )87301( ،دأحم
অথর্ঃ- হযরত আব ুহরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বলেলনঃ “েকান স�দায় এম েকান মজিলেস বেস েযখােন তারা আ�াহর িযকর কের নাই 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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এবং তােদর নবীর উপ র দরদ পেড় নাই েসই মজিলস তােদর জনয্ িকয়ামেতর িদন আফেসােসর 
কারণ হেব । মুসনাদ ুআহমদ,হািদস শরীফ নং-৯৯৭৮+ সামানয্ িকছু শে�র পাথর্কয্সহ ।মসুনাদ ু
আহমদ,হািদস শরীফ নং-১০৩৮৭ ।     ھلیع هللا ليص  هللا رسول  الَ قَ  : لَ قَا بِي َطاِلبٍ أَ  ْبنِ  ِلّيِ َعْن عَ        

:لموس ننالترمذي + سئنیابرطلل ریكبلا ممعجلا يف )7182("" يَّ لَ عَ  َصلِّ یُ  مْ لَ فَ  هُ دَ َعنْ  تُ رْ كِ ذُ  َمنْ  لُ ِخیْ ْلبَ ا"  
)3546(                                                            

অথর্ঃ-হযরত আিল িবন আিব তািলব েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বলেলন: “কৃপন হল েসই বয্াি� যার িনকট আমার নাম উ�ািরত হওয়ার পরও েস 
আমার �িত দরদ পেড়িন ”। আল-মজুামলু কািবর, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-২৮১৭। 

 ىَصلِّ یُ  الَ  ثُمَّ  ْنَدهُ عِ  ْذَكرَ أُ  نْ أَ  ، اح� شُ  بِھِ  ىفَ كَ " :ملوس ھلیع هللا صلي  هللا رسول  الَ قَ  : لَ قَا الَحَسنِ  نِ عَ 
)8793ــ  ْیبَةَ شَ  أَبِي نَّفُ ُمصَ  "( َعلَيَّ                                               

অথর্ঃ-হযরত হাসান(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন:যার িনকট আমার নাম উ�ািরত হেল পর আমার উপর েস দরদ পেড়না, 
এটা(দরদ শরীফ না পড়াটা)তার েবলায় কৃপন হওয়ার জনয্ যেথ� । মুসা�াফু আিব শাইবা, 
হািদস শরীফ নং-৮৭৯৩। 

 فَالَ  لِ جُ لرَّ ا دَ نْ عِ  أُْذَكرَ  أَنْ  ءِ افَ جَ لْ ا نَ مِ  :"مسلو لیھع هللا صلي  هللا رسول  قَالَ  : لَ قَا َعِلّيِ  ْبنِ  دٍ ُمَحمَّ  نْ عَ 
اقِ  دِ َعبْ  نَّفُ صَ مُ ( + ــ يَّ لَ عَ  ىلِّ صَ یُ  زَّ )3121ــ  الرَّ                                                              

অথর্ঃ-হযরত হাসান(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: (েয) েলাকিটর িনকট আমার নাম উ�ািরত হেল পর আমার উপর েস 
দরদ পেড়না, এটা(দরদ শরীফ না পড়াটা) (আমার �িত)তার দবুর্য্বহার বা অিবচার । মুসা�াফু 
আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১২১ ।                                                    

اءِ فَ جَ الْ   তথা দবুর্য্বহার বা অিবচােরর শাি�ঃ  َسلمو علیھ هللا صلي  هللا سولر  َقالَ  : قَالَ  َرْیَرةَ ھُ   أَبِيْ نْ ع": 
یْ حَ الْ  یْ او  َمانِ یَاُء ِمَن اْإلِ            )9020( ــ يــسنن الترمذ نَّارِ ى الفِ  َجفَاءِ الْ  ْلَجفَاِء وَ  ا ِمنَ  و اْلبَذَاءُ جَدنَّةِ لْ فِى ا َمانِ ْإلِ

অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: ল�াশীলতা ঈমােনর অ�ভূর্ �,ঈমান জা�ােত আর ল�াহীনতা তথা 
অ�ীলতা দবুর্য্বহার বা অিবচােরর অ�ভূর্ �, দবুর্য্বহার বা অিবচার েদাযেখ ।সনুানুত িতরিমিজ, 
হািদস শরীফ নং-২০০৯ । 

 ئینبراطلل ریبلكا جمعلما في )8812(" ةَ نَّ جَ الْ  قَ یْ َطرِ  ىءَ طِ خَ  ، يَّ لَ عَ  ةَ الَ صَّ ال ءَ ىطِ خَ فَ  هُ َعْندَ  تُ رْ كِ ذُ  نْ مَ "
ئنیبراطلل                                                           

অথর্ঃ- যার িনকট আমার নাম উ�ািরত হওয়ার পর েস আমার �িত দরদ পড়েত ভুেল েগল েস 
জা�ােতর পথ ভুেল েগল  । আল-মজুামলু কািবর, তানারানী, হািদস শরীফ নং-২৮১৮।  

 مْ كُ تَ الَ صَ  نَّ فَإِ  يَّ َعلَ  اوْ لُّ صَ فَ  مْ تُ ُكنْ  امَ ثُ یْ حَ " : قال ،مسل و لیھع هللا ىلص هللاِ  َرُسْولُ  نَّ أَ  بٍ الِ طَ  يبِ أَ  نِ بْ  ّيِ لِ عَ  نْ عَ 
)6362( " ينِ غُ لُ بْ تَ  ئنیاطبرلل ریبكال ملمعجا في                                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত আলী ইবন ু আিব তািলব(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন:“েতামরা েযখােনই থাক আমার উপর দরদ পড়েব, িন�য়ই 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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েতামােদর দরদ আমার িনকট েপৗঁেছ । আল-মজুামলু কািবর, তানারানী, হািদস শরীফ নং-
২৬৬৩।  

 فِْیھِ  عَةِ اْلُجمُ  یَْومُ  مْ اِمكُ یَّ أَ  لِ ضَ أَفْ  نْ مِ  نَّ إِ :"سلمو علیھ هللا ليص  هللا رسول  الَ قَ  : قَالَ  ِس وْ أَ  نِ بْ  أَْوِس  َعنْ 
عْ  ھِ فِیْ وَ  ، ْفَخةُ لنَّ ا فِْیھِ  وَ  مُ آدَ  ِلقَ خُ  َ  ،قَةُ الصَّ  قَالَ فَ  ، يَّ َعلَ  ُرْوَضةٌ َمعْ  مْ كُ تَ الَ صَ  فَإِنَّ  ،ْیھِ فِ  ةِ الَ الصَّ  نَ مِ  لَيَّ عَ  ُرواْكثِ فَأ
 ىَعلَ  مَ رَّ حَ  َ�َ  نَّ إِ :"  قَالَ فَ ، ِلْیتَ بَ  يْ نِ یَعْ  َرْمَت،أَ  َوقَدْ  كَ یْ لَ عَ  تُنَاَصالَ  ضُ تُْعرَ  َكْیفَ  ،َ�ِ  َرُسْولَ  یَا : ُجلٌ رَ 

)8987ــ  ْیبَةَ شَ  أَبِي فُ نَّ ُمصَ ( ــ"  یَاءِ ْنبِ ْألَ ا َسادَ أَجْ  ُكلَ أْ تَ  أَنْ  ْرِض اْألَ                               
অথর্ঃ- হযরত হাসান(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: িন�য় েতামােদর ে�� িদন হে� জমুআর িদন ।েযই িদেন 
আদমেক(আলাইিহস সা�ামােক)সৃি� করা হেয়েছ, েস িদেনই (ই�ািফেলর িসংগার)ফুৎকার এবং েস 
িদেনই সং�াহীন অব�া বা িবকটাব�া ঘটেব, অতএব, েতামরা েসই িদেন আমার উপর দরদ েবশী 
কের পড়, িন�য় েতামােদর দরদ আমার িনকট উপ�াপন করা হয় ।তখন একজন েলাক বলল : 
ইয়া রাসুলা�ািহ, “ েকমন কের আমােদর দরদ আপনার িনকট উপ�াপন করা হেব,আপিনেতা 
পেচ-গেল যােবন? িতিন(রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: “িন�য় আ�াহ 
জিমেনর উপর নবীেদর শরীর েখেয় েফলেত হারাম কের িদেয়েছন” ।মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস 
শরীফ নং-৮৭৮৯ । 

 يْوحِ رُ  يَّ لَ إِ  هللاُ  َردَّ  إِآلَّ  لَيَّ عَ  مُ لِّ سَ یَ  مٍ لِ سْ مُ  َماِمنْ ": لَ اقَ  مسلو علیھ هللا ليص  هللا ولَ سر  نَّ أَ  ،ةَ ْیرَ رَ ھُ  يبِ أَ  نْ عَ 
ينرالطبل وسطاال مجعالم في )9239("  ھِ یْ لَ عَ  ُردَّ أَ  ىَحتَّ                                                                                                               

অথর্ঃ- হযরত আব ুহরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলনঃ েকান মুসিলম আমােক সালাম িদেল আ�াহ আমার রহ আমার িনকট িফিরেয় 
েদন, আিম তখন তার সালােমর উত্তর িদেয় েদই । আল-মুজামলু আওসাত, তানারানী, হািদস 
শরীফ নং-৯৩২৯। 

ِ  سلم و لیھع هللا ىصل هللاِ  ْولُ سُ رَ اَل : قَ  لَ ا،قَ  ِد َ�ِ بْ عَ  نْ عَ  ُ مِ  ينِ وْ غُ لِّ یُبَ ْیَن احِ َسیَّ ةً الَئِكَ مَ  ِض رْ ى اْألَ  فَ : إِنَّ ِ�َّ ــ  مَ الَ سَّ لا يْ تِ مَّ ْن أ
اِق َعبْ نَُّف صَ مُ ( +8978ــ ةَ ْیبَ ي شَ أَبِ  فُ نَّ ُمصَ +  )4942( مد ـحأ مسند زَّ )1163ــ ِد الرَّ                   

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য়ই আ�াহর জিমেন এমন েফের�া রেয়েছন যারা আমার 
উ�েতর সালাম আমার িনকট েপৗঁিছেয েদয় । মসুনাদ ু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-৮২৯৪+ 
মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৯৮+মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৬  

ي َشْیبَةَ  بِ ُف أَ َصنَّ مُ ( ُكْم ــ لَ اةٌ ّي َزكَ لَ  عَ ةً الَ صَ نَّ لَيَّ َفإِ ا عَ وَصلُّ :" ملسو لیھع هللا يصل  هللا ولسر  قَالَ  اَل :قَ ةَ ُھَرْیرَ بِي أَ ْن عَ 
)9678ــ  অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলনঃেতামরা আমার উপটর দরদ পড় , িন�য় আমার উপর 
দরদ পড়া েতামােদর জনয্ পিব�তা । মসুা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৯৬। 

ا نً الَ أَنَّ فُ  ملَّ سَ  ْیِھ وَ َعلَ  ى هللاُ لَّ صَ لنَّبِيَّ ا ھُ نْ َع عَ بَلِّ أَْن یُ  ، ملَّ سَ  َو ھِ لَیْ عَ  َصلَّى هللاُ  بِّيِ لَّى َعلَى النَّ صَ  كٌَّل بَِمنْ ُموَ ًكا َملَ أَنَّ  ي :قَّاشِ رَّ َعْن یَِزْیدَ ال
)8791ةَ  ــْیبَ بِي شَ أَ  نَّفُ صَ مُ ( ــ َعلَْیكَ  ىلَّ  صَ كَ تِ ْن أُمَّ مِ                                                                             



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথর্ঃ-হযরত ইয়ািযিদররা�ািশ(রািদআ�াহ আনহ)  বেলন : েয  নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উপর দরদ পেড় িন�য় তার জনয্ একজন েফের�া িনেয়ািজত আেছ েয তার প� হেত 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এই কথা বেল েয, আপনার উ�েতর উমুক আপনার 
উপর দরদ পেড়েছ ।মসুা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৯১।  

ا َكقَدَحِ ِنيْ وتَْجَعلُ  الَ  :"لمسو لیھع هللا يصل  هللا رسول  لَ اقَ  : قَالَ  َ�ِ  َعْبدِ  نِ  بْ  َجابِرٍ َعنْ   قَ لِ یَْنطَ أَْن  أََرادَ إِذَا  بَ اكِ نَّ الرَّ إِ فَ  ،بِ كِ  الرَّ
اَ، وَ اَ تَ ْن یَتََوضَّ فِى أَ  ةٌ اجَ حَ  ھُ  لَ تْ نَا كَ دًَحا ، فَإِنّْ  قَ ھُ ، َوَمَألَ قَ لِ اعَ ّق مَ َعلَّ  ، َعاءِ لدُّ ِط اَوسْ  ىي فِ نِ لُوعَ اجْ  فَ قَ أَْھرَ  الَّ إِ وَ  َشِرَب ،َب  یَْشرَ نْ أَ َوضَّ
ِلھِ وَ  اقِ ِد الرَّ َعبْ ُف َصنَّ مُ  (ِه ــرِ آخِ فِي  ، وَ فِى أَوَّ ِل  ْونِيْ فَاْذُكرُ  عِ "ممجفِى الْ َو  )7311ــ  زَّ فِى آِخِر  ِھ وَ طِ سْ وَ ى فِ  وَ  ءِ اعَ لدُّ افِى أَوَّ  

َعاِء "الدُّ   অথর্ঃ-হযরত জােবর িবন আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: েতামরা আমােক আেরাহীর েপয়ালা বা পাে�র 
মত কেরানা, যখন আেরাহী পথ চলেত ই�া কের তখন েস তার হক বা আংটাগেলা ঝুিলেয় রােখ 
এবং েপয়ালা বা পা� (পািনেত) পণূর্ কের েনয় ।য খন তার ওজ ুকরার বা (পািন) পান করার 
�েয়াজন হয় তখন েস ওজ ুকের বা পািন পান কের । আর তা না হেল েস উহা েঢেল (েফেল) 
েদয় ।অতএব, (েতামরা িক� আমার েবলায় তা কেরা না বরং)েতামরা আমােক দআু’র মােঝ, 
�থেম এবং েশেষও রাখেব, মসুা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৭ ।           
মাজমা �ে� এর অথর্ এভােব কেরেছন েয, “েতামরা আমােক দআু’র �থেম, মােঝও েশেষও �রণ 
করেব”।                                                        
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, দআু’ করার �থেম, মােঝ ও েশেষ  
দরদ শরীফ পড়েত হেব । হািদস শরীেফ বিনর্ত উদাহরেণর মাধয্েম আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক এই কথাই বুঝাইয়ােছন েয, েতামরা দআু’র  �থেম দরদ 
পড়েল,  মােঝ দরদ পড়েলনা অথবা েশেষ পড়েলনা , এরপ করেবনা বরং দআু’র মেধয্ 
�থেম,মােঝ, েশেষ এমনিক দআু’ কবুেলর জনয্ দআু’র করার মেধয্ কেয়কবার অথবা কত�ণ পর 
পর বার বার দরদ পড়েব । এই কথািটই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর 
উ�তেক উদাহরেণর মাধয্েম বঝুাইয়ােছন ।  

 إِالَّ  ةً الَ صَ  ْبدٌ لَْیَك عَ  یَُصلِّى عَ قَاَل: الَ فَ  يبِّ رَ  آٍت ِمْن نِيْ أَتَا :"لمسو یھعل هللا يصل  هللا رسول  الَ قَ  قَاَل :ْیِمي تَّ لا دٍ یْ ِن زَ بْ  بَ قُوْ ْن یَعْ عَ 
 كَ لَ ي ائِ عَ  دُ ُكلَّ أَْجعَُل الَ ئَْت قَاَل : أَ شِ  نْ : إِ لَ قَا ؟ َلكَ ي دَُعائِ  نِْصفَ  ْجعَلُ أَ  الَ ! أَ  هللا رسولَ  ا : یَ ُجلٌ رَ  الَ فَقَ َل : ًرا قَاشَ عَ  ھِ یْ لَ  عَ هللاُ  ىَصلَّ 

ــ )3114 ــ اقِ زَّ رَّ ْبِد العَ  نَّفُ صَ مُ  (ــةِ ِخرَ ْنیَا َو اْآل َھمَّ الدُّ   َ�ُ ا یَْكِفْیكَ َل: إِذً قَا؟                          
অথর্ঃ-হযরত ইয়া’কুব িবন যািয়দআত-তাইিম েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন:  আমার �ভূ েথেক আমার িনকট একজন আগমনকারী এেস বলল: 
“েকান বা�া আপনার �িত একবার দরদ পড়েল আ�াহ তার উপর দশবার দরদ পেড়”। 
িতিন(ইয়া’কুব িবন যািয়দআত-তাইিম)বেলন: একজন েলাক বলর : ইয়া রাসুলা�ািহ, আিম আমার 
দআু’র অধর্াংশ আপনার জনয্ রাখব িক? িতন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: 
েতামার ই�া, েলাকিট বলল, আিম আমার পণূর্ দআু’ আপনার জনয্ রাখব িক? িতিন (রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাবলেলন: তা হেল দিুনয়া-আিখরােতর িচ�ার েবলায় আ�াই েতামার 
জনয্ যেথ�, মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৪ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ُث عَ ، یُ  بْیعَةَ ِمِر ْبِن رَ اِن عَ بْ َ�ِ  ْن َعْبدِ عَ   لَيَّ  َصلَّى عَ  : َمنْ  یَقُْولُ ْخُطبُ م یَ وسل ھعلی هللا صلي هللا سولَ ر تُ ِمعْ : سَ الَ ِھ ، قَ یْ بِ أَ ْن َحدِّ
د مسن ــ(ْكثِْر یُ لِ  أَوْ  ذَِلَك، َعْبدٌ ِمنْ   فَْلیُِقلَّ  ،لَيَّ عَ   )ةَ بَ بِي َشیْ  أَ فُ نَّ صَ مُ  ــ  ىلِّ َما دَاَم یُصَ (ىَعلَْیِھ َما َصلَّ  ىَصلِّ تُ  َكةُ ئَ َملَ الْ  لِ زَ تَ  مْ  لَ َصالَةً 

)8788ـةَ  ـْیبَ ي شَ ُف أَبِ َصنَّ + مُ 20915ـ حمد ـأ                                       
অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন আেমর িবন রািবয়া িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের বেলন:আিম 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক খুতবা িদেত িগেয় বলেত শেনিছ, “েয আমার উপর 
একবার দরদ পেড় েফের�ারা তার উপর তত�ণ দরদ পড়েত থােক যত�ণ েস আমার উপর 
দরদ পড়েত থােক । অতএব, বা�া উহা েথেক কম বা েবশী করক । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-১৫৯২০+ ।মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৮৮।  

 ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  ةً َصالَ  َعلَيَّ  َصلَّى نْ مَ  :"موسل علیھ هللا يصل  هللا لرسو  قَالَ  : قَالَ  ھِ بِیْ ْن أَ ةَ عَ عَ یْ ب رَ ِر ْبنِ ِن َعامِ بْ  َعْن َعْبِد َ�ِ 
اقِ الرَّ ِد بْ عَ  فُ نَّ صَ مُ (أَِقلُّوا ــ أَوْ  فَأَْكثُِروا، 3115ــ  زَّ                                      

অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন আেমর িবন রািবয়া িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের বেলন: 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন: “েয আমার উপর একবার দরদ পেড় আ�াহ 
তার উপর দরদ পেড়, অতএব, েতামরা েবশী কের অথবা কম কের হেলও আমার উপর দরদ 
পড়, মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৫ ।                          
উপের িবিভ� হািদস শরীেফর মাধয্েম আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক 
তাঁর �িত দরদ পড়ার উপকািরতা বণর্না কের তাঁর উ�েতর ই�ার উপর তাঁর �িত দরদ পড়ার 
দািয়� েছেড় িদেয় বেলেছন, এখন েস বুেঝ-শেন আমার �িত কম দরদ পড়েব আর না হয় েবশী 
েবশী দরদ পড়েব । মহান আ�াহই তাওিফক দাতা । এখন আিম েকান দরদ শরীফ সংি��, 
অিত�ত এবং সহেজ পড়া যায় তা বণর্না করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�িরত 
হওয়ার সােথ সােথই তাৎ�িণকভােব সালাত বা দরদ পড়ার জনয্ খবু সহজ ও সংি�� দরদ ও 
সালাম হে�  - " ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   "  ।                                                                                        
এই জেনয্ই"  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” 
অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও  তােব’-তােবঈন হািদস 
শরীফ সংকলকগণ ও  মহুাি�িসনেকরামগণ এবং এমনিক ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ 
ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর পর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ওপরবত� শতা�ীসমেূহর) পূেবর্ মধয্বত� অ�রত�কালীন সময়কার 
মহুাি�িসনেকরামগণও হািদস শরীফ িলখার ও পড়ার সমেয় আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম আসেলই এই সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা 
 ( مَسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   )িলখেতন ও পড়েতন । পৃথীিবেত সকল হািদস শরীেফর �ে� বিণর্ত 
�েতয্কিট হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার নােমর সােথ এই সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা  ( مَسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   ) িলিখত 
ও িলিপব� আেছ । বারবার দরদ ও সালাম িলিপব� করেল িকতােবর পৃ�াসংখয্া েবেড় যােব 
তাঁরা তাও পরওয়া কেরন িন । অিধকাংশ েছাটখাট হািদস শরীেফ দ-ুএক লাইেনর পের এবং 
েকাথাও েকাথাও এক লাইেনই একািধকবার আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম আেস । িক� হািদস শরীফ সংকলকগণ ও মহুাি�িসনেকরামগণ 
েকাথাও এই সংি��   দরদ শরীফ ও সালাম বাদ েদন িন । হািদস শরীেফর অি�� যিদ এক 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

444 

ল� থােক তা হেল দরদ শরীফ ও সালােমর সংখয্া হেব আনমুািনক কমপে� দশল�, আর হািদস 
শরীেফর অি�� যিদ দশ ল� থােক তা হেল দরদ শরীফ ও সালােমর সংখয্া হেব কমপে� এক 
েকািট । যিদ �িতিট হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার নােমর সােথ নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ ও সালামখানা 
যিদ িলখার শতর্ েবঁেধ েদওয়া থাকত  তা হেল িক তাঁরা এই দরূহ ও দ�ুর কাজিট করেত 
পােতন ? িচ�া কের েদখনু!                                                       
তেব হা! েয েকহ বরকত�রপ নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ ও সালাম মােঝ-মেধয্ পড়েত 
পােরন। এেত েকান েদাষ েনই । সাবর্�িণক নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ ও সালাম দীঘর্�ণ 
পড়েল আপনােক �াি� েপেয় বসেব ।                                                                                                          
কােজই,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � �েতয্ক মুিমন-মুসিলমগণেক এই জেনয্ই "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী 
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর বা�বািয়ত আমল েথেক িশ�া 
�হণ কের  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
শনা মা� এই সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা ( " ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ " ) পড়েত হেব । 
কারণ,  েকান ওয়াজ-মাহিফেল, ইসলািম সভােত এবং িযকেরর মজিলসসহ অনয্ানয্ ইতয্ািদ ধম�য় 
অনু�ানসমূেহ  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
শনা মা� নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্-পূণর্ দরদ শরীফখানা এবং দীঘর্-পণূর্ তাশাহদস�িলত 
সালামখানা পড়েত েগেল একবার দরদ শরীফ ও সালামখানা েশষ না হেতই আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম কেয়কবার বা একািধক বার 
এেস যােব বা উ�ািরত হেব। তখনেতা আর আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� আপিন বার বার দরদ শরীফ ও সালামখানা 
পড়েত পারেলন না । তখনিক আপিন উপের উে�িখত হািদস শরীেফ বিণর্ত শাি�বানীর ফলাফল 
েথেক বাঁচােত পারেবন বা েরহাই পােবন ? িচ�া করন!                                                                                                            
এমতাব�ায়  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � হয়তবা সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলমেদর েকহ অথবা িনকৃ� 
মসুিলম উলামাগেণর মেধয্  আিলম িহেসেব পিরিচত েকান মসুিলম মানষু আপনােক বলেত পােরন  
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম একই মজিলেস 
বার বার উ�ািরত হেল একবার দরদ শরীফ ও সালাম পড়েলই চলেব । এইরপ মত �কাশ করা 
হে�  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর)সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর বা উলামাগেণর অ�ভূর্ � েকান বয্াি�র বা েকান 
আিলেমর বয্ািক্গত িনজ� মত । এইরপ মতেতা  হািদস শরীেফর মত নয় । হািদস শরীেফর 
িবেরাধী এইরপ বয্ািক্গত িনজ� মেতর কারেণ উ� বয্াি� বা আিলম  েযভােব িনেজ সওয়াব 
েথেক বি�ত হে� অনয্েক েতমন সওয়াব েথেক বি�ত করেছ, উ� বয্াি� বা আিলম েযভােব 
িনেজ পথ�� হে� অনয্েক েতমন পথ�� করেছ, উ� বয্াি� বা আিলম েযভােব িনেজ েদাযখী  
হে� অনয্েক েতমন েদাযখী করেছ । হািদস শরীেফর মত হে� আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম েযখােন যখনই  উ�ািরত হেব তখনই 
দরদ শরীফ ও সালাম  পড়েত হেব বা পাঠ করেত হেব । তাই, হািদস শরীেফর মতানূসাের 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম েযখােন 
যখনই  উ�ািরত হেব তখনই দরদ শরীফ ও সালাম  পড়েবন বা পড়েত হেব বা পাঠ করেবন 
বা পাঠ করেত হেব ।  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� েকান সাধারণ মসুিলম অথবা  
েকান িনকৃ� মসুিলম উলামার কথায় দরদ শরীফ ও সালাম পড়া বা পাঠ করা ব� করেবন না । 
তা হেল িক� আপিন েদাযখী হেয় যােবন । ভুল িশ�া িদেয় েকহ েদাযেখ েগেলও আপিন িক� 
তার সােথ েদাযখী হেবন না । আপিন এইরপ ভুল িশ�া িনেবন না বা ভুল িশ�া �হন করেবন 
না । আ�াহ পাক আপনার �িত সদয় হউন । আিমন ! আ�াহ�া আিমন ।                                                                                     
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� 
বার বার দরদ শরীফ ও সালামখানা পড়েত হেব িবষয়িট "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগণ(রািদআ�াহ 
আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ তাঁরা হািদস শরীফ সংকলন কেমর্ এই সংি�� দরদ 
শরীফ ও সালামখানা( "ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  لَّىصَ " )িলখার ও িলিপব� করার মাধয্েম বা�বায়ন কের তা 
�মাণ কের েগেছন । আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার নাম শনা মা�  এই েছাট ও সংি�� দরদ শরীফখানা েয পড়েত হেব তা হািদস 
শরীেফই বলা আেছ ।েযমন   আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলনঃ    

ثَ اَال : حَ ٍد قَ و َسِعیْ بُ أَ وَ َعْمِرو  ْبنُ  كِ ْلَملِ ا دِ بْ عَ ثَنَا َحدَّ  ،يْ بِ ي أَ ثَنِ دَّ حَ ، ْبُد َ�ِ عَ  انَثَ َحدَّ   دَ بْ عَ ْن عَ  ،یَّةَ زِ غَ  نُ بْ  ُعَماَرةَ نْ ٍل عَ ْبُن بِالَ  ْیَمانُ ُسلَ نَا دَّ
 تُ رْ ذُكِ  نْ مَ  لُ یْ ْلبَخِ ا " : لَ اقَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  بِيَّ نَّ لا نَّ أَ  بِْیھِ أَ  نْ عَ  ْیِن،ُحسَ  نِ بْ  ّيِ لِ عَ  أَبِْیھِ ْن عَ  ِن،َسیْ ِن حُ بْ  ِلّيِ عَ  نُ بْ  �َ 

                         َعنْ َدهُ   ثُمَّ  لَ مْ  یُ َصلِّ  عَ لَيَّ   قَ اَل أَ بُو َسِعیْ دٍ  فَ لَ مْ  یُ َصلِّ  عَ لَيَّ  صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ ْیھِ  وَ  َسلَّ م كَ ِثیْ رً ا ــ مسند أحمد (1760)
অথর্ঃ--------------হযরত আিল িবন হসাইন িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কেরন, িন�য়ই 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: “কৃপন হল েসই বয্াি� যার িনকট আমার নাম 
উ�ািরত হল, তারপরও েস আমার �িত দরদ পেড়িন”, আবু সাঈদ বেলন:  তারপরও েস আমার 
�িত “ ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   ” দরদ শরীফখানা েবশী পেড়িন । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ 
নং-১৭৬০। 

এইরপ সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা ( ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ) মহান আ�াহর িযকেরর  
অ�ভর্ �। এই জেনয্ সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা ( ملَّ سَ  وَ  ْیھِ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  ) িযকেরর অ�ভর্ � 
হওয়ায় দাঁিড়েয়, বেস এমনিক সবর্াব�ায় এইরপ সংি��  দরদ শরীফ ও সালামখানা                   
( " مَسلَّ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ " ) পড়া যােব । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ -- 

)301( ةیاْأل  ، ساءنال ةورس ـــ                                 "ٌكمْ بِ وْ نُ جُ  ىلَ عَ  وَّ  ًداوْ عُ قُ  وَّ  امً یَاقِ  هللاَ  اورُ كُ ذْ فَا"  
অথর্ঃ“ অতএব, েতামরা দাঁিড়েয়, বেস ও শািয়তাব�ায় আ�াহর িজকর কর” । সরুা িনসা, আয়াত 
নং১০৩ ।                                                              
বখীল বা কৃপেনর শাি�ঃ   َنَ مِ  قَِریْبٌ ، ِمَن َ�ِ  ْیبٌ قَرِ يُّ خِ السَّ : "قَالَ  مَسلَّ  وَ  ْیھِ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  بِّيِ النَّ  ةَ َعنِ ُھَرْیرَ  بِيْ َعْن أ 

 يٌّ لََجاِھٌل َسخِ  وَ  النَّارِ َن ْیٌب مِ رِ قَ  النَّاِس  ٌد ِمنَ یْ بَعِ اْلَجنَِّة،  نَ مِ  بَِعْیدٌ  ، ِمَن �َِ  بَِعْیدٌ ُل یْ بَخِ الْ  ،وَ  النَّارِ  ِعْیٌد ِمنَ بَ  ، ساالنَّ  ِمنَ  قَِرْیبٌ  ِة،اْلَجنَّ 
)6191ـ(ـسنن الترمذي  بَِخْیٍل ـ بِدٍ  َعانْ  مِ َحبُّ إِلَى َ�ِ أَ                                     

অথর্:-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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বেলন: উদার বয্াি� আ�াহর িনকটবত�,জা�ােতর িনকটবত�,মানুেষর িনকটবত� এবং েদাযখ েথেক 
দরূবত� । বখীল বা কৃপন আ�াহ েথেক দেূর,জা�াত েথেক দেূর,মানুষ েথেকও দেূর এবং েদাযেখর 
িনকটবত� । আর মখূর্ উদার বয্ি� কৃপন আিবেদর েচেয় আ�াহর িনকট অিধক ি�য় ।সুনানতু 
িতরিমিজ,হািদস শরীফ নং-১৯৬১ ।   

 ترمذيَمنَّاٌن ـ سنن ال اٌن َوالَ نَّ مَ  َوالَ اْلَجنَّةَ ِخبٌّ  الَ َیْدُخلُ  : "قَالَ  مَسلَّ  وَ  لَْیھِ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  بِّيِ َعِن النَّ  قِ یْ دِّ ْكٍر الّصِ بَ  يْ َعْن أَبِ   
)3196(    অথর্:-হযরত আব ুবকর (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ামা বেলনঃ �তারক,েখাটাদানকারী এবং কৃপন জা�ােত �েবশ করেব না ।সুনানুত 
িতরিমিজ,হািদস শরীফ নং-১৯৬৩ ।  

অতএব, েয মুসিলম মানুষিট আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত েবশী েবশী দরদ পড়েব েস হে� উদার বয্াি� আর েয মসুিলম মানুষিট আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম উ�ািরত হওয়ার পর 
তাৎ�িণক েবশী েবশী দরদ পড়েব না েস হে� কৃপন বয্াি� ।  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � 
সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর অথবা  সবর্িনকৃ� উলামাগেণর মেধয্ যারা নামাজ স�াদেনর প�িতগত 
িবষেয়র অ�ভূর্ � নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ বয্াতীত অনয্ েকান দরদ পড়া 
যােব না এরপ শতর্ ােরাপ কের মসুিলম মানুষেক এবং িনেজেদরেক আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত অিধক অিধক বা েবশী বশী দরদ 
শরীফ পড়া েথেক দেূর সিরেয় রােখ, েবশী বশী দরদ শরীফ পড়ার মাধয্েম আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৈনকটয্ অজর্ ন েথেক িবরত রােখ 
এমন কৃপন বয্াি�রা হে� মনুািফক তথা কপট মুসিলম ।কারণ, আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম বার বার উ�ািরত হওয়ার সােথ সােথ 
তাৎ�িণক বার বার দরদ পড়েল েযমন বখীলতা তথা কৃপনতা দরূ হয় েতমিনভােব েবশী বশী 
দরদ শরীফ পড়ার(কমপে� ১০০ শত বার দরদ শরীফ পড়ার)  মাধয্েম একজন মুসিলম 
মানুেষর মেনর মুনািফিক তথা কপটতা দরূ হয় ।  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা 
“ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� 
মসুিলমগণ অথবা  সবর্িনকৃ� উলামাগণ সাধারণ সহজ-সরল মুসিলম মানুষেক এরপ মহান েনক 
কমর্ েথেক িবরত রােখ । যােহাক, দিুট েনক আমেলর �ারা বা দিুট  েনক কেমর্র মাধয্েম একজন 
মুসিলম মানুেষর মেনর মনুািফিক তথা কপটতা দরূ হয় ।                                
(১) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েবশী 
বশী দরদ শরীফ পড়ার(কমপে� ১০০ শত বার দরদ শরীফ পড়ার)  মাধয্েম>>             
(২) চি�শ িদন িবরিতহীনভােব তাকিবরল উলাসহ জামাআ’েতর সােথ পাঁচ ওয়া� ফরজ নামাজ 
স�াদন করেল>>                                                    
েযমন হািদস শরীেফ আেছ-                                              
(ক)   َىلَّ صَ  ةً دَ حِ اوَ  الَةً صَ  ىَّ ى َعلَ َصلَّ ْن مَ " : ملسو ھیلع هللا يصل هللا ا سولر الَ قَ :لَ اقَ  ،ٍك لِ اِن مَ بْ  ِس ْن أَنَع  ُ�َ 

َ مِ  ىَّ لَ لَّى عَ صَ  نْ مَ  وَ  ةٌ،أَ مِ  ْیھَ لَ  عَ َ�ُ  ىَصلَّ   ارُ شْ عَ  ىَّ لَ لَّى عَ  صَ َمنْ  وَ  ا،رُ َعشْ  ھَ یْ لَ عَ   وَ ، قِ افَ نِّ لا نَ مِ  ةٌ ءَ اَ بَرَ  : ْیھِ َعْینَ نَ یْ بَ  َ�ُ  َب تَ كَ   ةأ
ينلطبرال وسطاال مجعمال يف )5372(ــء َداھَ لشُّ ا عَ مَ  ةِ مَ ایَ قِ َم الْ وْ یَ   َ�ُ َنھُ ْسكَ أَ وَ  ِر،انّ ال نَ مِ  ةٌ ءَ اَ رَ بَ                       



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয বয্াি� আমার �িত একবার দরদ পেড় আ�াহ তার 
�িত দশবার দরদ পেড়ন, েয বয্াি� আমার �িত দশবার দরদ পেড় আ�াহ তার �িত একশত 
বার দরদ পেড়ন, েয বয্াি� আমার �িত একশত  বার দরদ পেড় আ�াহ তােক মনুািফিক তথা 
কপটতা েথেক িন�ৃিত িলেখন ও েদাযখ েথেক িন�ৃিত েদন এবং তােক িকয়ামেতর িদন শহীদেদর 
সেথ �ান বা বাস�ান িদেবন । আল-মজুামলু আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৭২৩৫। 
(খ) ِ أَ  ىَصلَّ  نْ مَ ":  ملسو ھیلع هللا يصل هللا ا ولسر لَ اقَ اَل:قَ  ،ٍك الِ ْبِن مَ  ِس ْن أَنَ عَ    كُ ى َجَماعٍَة یُْدرِ فِ  ًماَن یَوْ بَِعیْ رْ ِ�َّ

ُ االتَّْكبِْیَرةَ  )241رمذي (ِمَن النِّفَاِق ــ سنن الت ةٌ ءَ َراِمَن النَّاِر َوبَ  ةٌ ءَ ابَرَ  َءتَانِ بََرا تِبَْت َلھُ ى كُ ْولَ ْأل                               
অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয বয্াি� জামাআ’েতর সােথ চি�শ িদন তাকবীের উলা 
পায় তার জনয্ দিুট িন�ৃিত িলিখত আেছ,েদাযখ েথেক িন�ৃিত ও মুনািফিক েথেক িন�ৃিত ।সনুানুত 
িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৪১ ।                                        
অতএব, েযই মুসিলম মানুষই কম কম দরদ পড়েব তার মেনর িভতর মনুািফিক তথা কপটতা 
আেছ ও  মনুািফিক তথা কপটতা েথেক যােব । আর এক নাগােড় জামাআ’েতর সােথ চি�শ িদন 
তাকবীের উলার সােথ নামাজ পড়েল মুনািফিক েথেক িন�ৃিত পাওয়া যােব িঠকই িক� 
েরাগ,অসু�তা,কােজর বয্�তা ইতয্ািদ নানাহ কারেণ এক নাগােড় পাঁচ ওয়া� ফরজ নামাজ 
জামাআ’েতর সােথ চি�শ িদন তাকবীের উলার সােথ পড়া অস�ব হেত পাের । তা হেলেতা তখন 
মুনািফিক েথেক িন�ৃিত পাওয়া যােব না । তাই, �েতয্ক মুসিলম মানুষেক মুনািফিক েথেক িন�ৃিত 
েপেত সহজ প�িত িহেসেব আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত েবশী বশী দরদ শরীফ তথা কমপে� ১০০ শত বার দরদ শরীফ পড়াই উত্তম । 
এেত বখীলতা তথা কৃপনতা দরূীভূত হওয়ার পাশাপািশ েযমন মুনািফিক েথেক িন�ৃিত পাওয়া যােব 
েতমিনভােব আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
ৈনকটয্ও অজর্ ন হেব ।                                                           
এখােন একিট সতকর্ তা এই েয,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর অথবা  সবর্িনকৃ� 
উলামাগেণর মেধয্ যারা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � নামােজর িভতরকার পিঠত 
দীঘর্ দরদ শরীফ বয্াতীত অনয্ েকান দরদ পড়া যােব না এরপ শতর্ ােরাপ কের তারা কম কম 
দরদ শরীফ পেড় এবং তােদর মেনর িভতর মুনািফিক তথা কপটতা আেছ ধের িনেত হেব । 
কারণ, নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ ১০০ শত বার পড়েত কমপে� ১ েথেক েদড় 
ঘ�া সময় লাগেব । এতটুকু সময় িদেয় দরদ পড়েত পড়েত একজন মুসিলম মানুষ �াভািবকভােবই 
�া� হেয় পড়েবন। মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।                                                         
(ি�তীয় অব�া)  "دِ حَ مُ  نَادِ َسیِّ  ىلَ عَ  لِّ صَ  مَّ ھُ للَّ ا مْ لِّ سَ  وَ  كْ رِ ابَ  وَ  ھِ َحابِ صْ أَ  وّ  ھِ أَلِ  وَ  ّيِ مِّ اْألُ  بِّيِ النَّ  مَّ  এর মত 
েছাট ও সংি�� দরদ ও সালাম পাঠ করা । এইরপ সংি��  দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করাও  
মহান আ�াহর িযকেরর অ�ভর্ � । তাই, এইরপ সংি��  দরদ শরীফ ও সালাম পাঠ করাও  
দাঁিড়েয়, বেস ও শেয় এমনিক সবর্াব�ায় পড়া যােব । উপের বিণর্ত দিুট অব�ায়ই উপেরা� 
সংি�� দরদ শরীফ ও সালামখানা আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� বার বার পড়া অিত সহজ এবং �াি�ম�ু ।                     
এখােন আর একিট সতকর্ তা এই েয,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মসুিলমগণ 
অথবা কতক সবর্িনকৃ� উলামাগণ ি�তীয় অব�ায় নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ শরীফখানা 
পড়েত বলেবন যােত কের মুসিলম মানুষগণ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েবশী েবশী কের দরদ শরীফ পড়েত না পাের । কারণ, 
এরা হে� মুনািফক মুসিলম বা কপট মুসিলম । মুসিলম সমােজ এরা মুসিলম নাম ধারণ কের 
আেছ। বা�েব এরা মুসিলম নেহ । এেদর অ�ের মনুািফিক আেছ । আর তা না হেল তারা নামাজ 
স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � দীঘর্ দরদ শরীফখানা পড়েত বলতনা । তা ছাড়া, এই 
দরদ শরীফখানাও সালাম িমি�ত দরদ শরীফ নেহ । অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা দরদ ও সালাম 
উভয়িটই পড়েত আেদশ কেরেছন । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন---- ---   

                                  ةُ ُسْورَ  ــ " امً یْ لِ تَسْ  وامُ لِّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  اولُّ صَ  اوَمنُ آ نَ یْ ذِ لَّ ا َھایُّ أَ  ایَ  ، ّيِ النَّبِ  لَىعَ  نَ وْ لُّ صَ یُ  تَھُ كَ ئِ لَ مَ  وَ  هللاَ  نَّ إِ  "
)56( ةیْأل أ  بِ اْحزَ ْألَ ا                                                     

অথর্ঃ-“ িন�য়ই আ�াহ ও তাঁর েফের�াগণ নবীর �িত সালাত বা রহমত ে�রণ কেরন, েহ 
মিুমনগণ ! েতামরা নবীর �িত সালাত বা দরদ পড় (রহমেতর জনয্ “দআু” কর) এবং তাঁর 
�িত সালাম ে�রণ কর” । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ । উপেরা� আয়ােত কািরমােত মহান 
আ�াহ তাআ’লা মিুমনবা�াগণেক দরদ ও সালাম উভয়িটেক একসােথ পড়েত আেদশ কেরেছন । 
এখন এখােন ল�ণীয় িবষয় এই েয, নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � দীঘর্ দরদ 
শরীফখানােত েতা সালাম েনই । নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � দীঘর্ দরদ 
শরীফখানােত সালাম না থাকায় নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � দীঘর্ তাশাহেদ 
পৃথকভােব সালােমর বয্ব�া রাখা হেয়েছ ।নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ শরীফ ও তাশাহদস�িলত 
দীঘর্ সালাম হে� নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � িবষয়গেলার মেধয্ মা� দিুট 
িবষয়।নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ শরীফ ও তাশাহদস�িলত দীঘর্ সালাম নামাজ স�াদেনর 
প�িতগত িবষেয়র জেনয্ই িনিদর্� । নামােজর বািহের ওিজফা িহেসেব পড়ার জনয্ নেহ । কারণ, 
এইগেলা খুবই দীঘর্ দরদ ও সালাম । তেব, বরকত�রপ মােঝ মেধয্ দইু একবার বা কেয়কবার 
পড়া েযেত পাের । নামােজর বািহের দীঘর্ ওিজফা িহেসেব পড়ার জনয্ েয েকহ নামাজ স�াদেনর 
প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � নামােজর িভতরকার দীঘর্ দরদ শরীফ ও তাশাহদস�িলত দীঘর্ সালাম 
পড়েব েস �া� হেয় পড়েব । তাই, নামােজর বািহের �াি�মু� সালাম িমি�ত সংি�� দরদ পড়েত 
হেব । েসই জেনয্ নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � দীঘর্ দরদ শরীফখানােত সালাম 
না থাকায় আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েশখােনা 
দরদ শরীেফর নমুনা অনূসরণ কের   ٌ শে�র َصالَة َسالَمٌ    তথা শ�রেপর অনুরপ(িসগাহ)  ِصْیغَةٌ   
শে�র مٌ الَ سَ   তথা শ�রপ গঠন কের অনুরপভােব গিঠত(িসগাহ)  ِصْیغَةٌ   শে�র َةٌ ِصْیغ  (িসগাহ)তথা 
শ�রপিট  َالَةٌ ص  শে�র   তথা সংেযাগ কের (আতফ)  َعْطفٌ  তথা শ�রেপর সােথ(িসগাহ)  ِصْیغَةٌ 
�েতয্ক মুসিলম মানুষেক যার যার মত কের  সু�র সু�র সালাম িমি�ত দরদ শরীফ ��ত কের 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েসই সালাম 
িমি�ত সু�র সু�র দরদ শরীফ েবশী েবশী কের পড়েত হেব । েযমন আমরা উপের সালাম 
িমি�ত  দরদ ৈতরী কের েদখাইয়ািছ। সালাম িমি�ত দরদ শরীফখানা এই —(  ىلَ عَ  لِّ صَ  مَّ ھُ لَّ لا" 

ُ ا ّيِ بِ نَّ ال دِ مَّ حَ مُ  انَدِ یِّ سَ  ّيِ ْأل مْ َسلِّ  وَ  كْ رِ َبا وَ  ابِھِ حَ صْ أَ  وّ  ِلھِ أَ  وَ  ّمِ )।  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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েসই জেনয্ই হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ বেলনঃ--------------------  
ْدُروَن لَعَّل تَ  الَ  كُمْ فَإِنَّ  ةَ َعلَْیِھ،أَْحِسنُوا الّصالَ فَ  لَّمسَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولِ سُ رَ َعلَى  ذَا َصلَّْیتُمْ "إِ  اَل:قَ نَْسعُْوٍد  َ�ِ  ْبدِ ْن عَ عَ  

)906 َماجھ ( َعَلْیِھ ــ سنن إبنُ َرضُ ذَِلَك یُعْ                                                                
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ বেলন:  যখন েতামরা রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ পড়েব তখন দরদ সু�র করেব । েকননা িন�য় েতামরা জান 
না েয, হয়ত েতামােদর দরদ তাঁর(রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার) িনকট উপ�াপন 
করা হয় । সুনানতু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৯০৬ ।   
তাই, উপেরা� হািদস শরীফ েমাতােবক পর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ওপরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মুসিলম বা 
কতক িনকৃ� উলামাগেণর মেধয্ যারা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� দল-উপদল িবভ� দল-উপদলগেলার অনূসারীেদর বয্তীত 
শধ ুএকমা�  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দেলর অনূসারীরা আমােদর 
নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েশখােনা দরদ শরীেফর 
নমুনা অনূসরণ কের সু�র স�ুর িবিভ� দরদ ও সালাম ��ত কের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত েসই সালাম িমি�ত সু�র সু�র দরদ 
শরীফ েবশী েবশী কের পেড় থােক ।                                                                 

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মসুিলমগণ অথবা কতক সবর্িনকৃ� উলামাগণ হয়ত বলেত 
পােরন ধম�য় িবষেয় আমরা হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহর ব�বয্ বা বাণী 
মানব েকন ? এর উত্তর এই েয, হািদস শরীেফ আেছ----------------------------

ْن َن مِ ْیُكْم فَاْقتَُدوا بِالَِّذیْ ي فِ ئِ قَابَ  ي َماَقْدرُ ِإنِّي َلْسُت أَْدرِ  َل:فَقَا ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  بِيِ النَّ ْوًسا ِعْنَد فَةَ ،َقاَل: ُكنَّا ُجلُ َعْن ُحذَیْ 
ثَُكْم ِابْ وَ َر قَاَل :ُعمَ وَ  بَْكرٍ  إِلَى أَبِي ارَ بَْعِدي ، َوأَشَ  قُوهُ ــ ُن َمْسعُوْ َما َحدَّ )23901( دمأح دنمسٍد َفَصّدِ             

অথর্ঃ-হযরত হযায়ফা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আমরা নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার িনকট বসা িছলাম, িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: আিম 
জািন না েতামােদর মােঝ আমার কত পিরমাণ িবদয্মানতা বা অব�ান আেছ(কত িদন আিম 
েতামােদর মােঝ েবঁেচ থাকব), অতএব, েতামরা আমার পের যারা আেছ তােদর ইকিতদা তথা 
অনূসরণ করেব এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহমারন �িত ইশারা তথা 
ইি�ত কের বলেলন : ইবনু মাসউদ যা বলেব বা বণর্না করেব তাই সমথর্ন করেব বা সতয্ 
জানেব। মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৩৯০১।                                             
িবেশষ ��বয্ঃ                                                        
�থমতঃআমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ 
ও সালাম পড়ার জনয্ উপের বিণর্ত সুরা আহযােবর ৫৬ নং আয়ােত েযই িনেদর্শনািট এেসেছ তা 
শতর্(মুতলাক) ُمْطلَقٌ  িবহীন িনেদর্শ । েসইজেনয্ই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েশখােনা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � দীঘর্ দরদ 
শরীেফর নমুনার উপর িভিত্ত কের   ْرِ َصْیغَةُ اْألَم  (িসগাতুল আমর) আেদশ বাচক শ�রেপর দরেদর 
সােথ  َْألَْمرِ ةُ اْیغَص  (িসগাতুল আমর)তথা  আেদশ বাচক শ�রেপর অনূরপ সালাম েযাগ কের অথবা 

يْ َماِض ْیغَةُ الْ صَ   (িসগাতুল মািদ- �চিলত উ�ারণ> িসগাতুল মািজ) অতীতকাল বাচক শ�রেপর 
অনূরপ সালাম েযাগ কের আেদেশর আকাের নেহ বরং আেবদেনর আকাের নামােজর বািহের দরদ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

450 

ও সালাম পড়েত হেব । তাই, এইরপ দরদ ও সালাম আ�াহর িজকেরর অ�ভূর্ � িবধায় এইরপ 
দরদ ও সালাম দাঁিড়েয়,বেস ও শেয় সবর্াব�ায় পড়া যােব । আমােদরেক এইটা মেন রাখেত হেব 
েয,  ٌَصالَة  এবং    ٌَسالَم শ� দিুট  َِصْیغَةُ اْألَْمر (িসগাতুল আমর)তথা আেদশ বাচক শ�রেপর উপর 
গিঠত হেলও উ�জনেদর েবলায়   َْمرِ َصْیغَةُ اْأل  (িসগাতুল আমর)তথা আেদশ বাচক শ�রপিট  ُِعْلم  
ْلتَِماسُ أَْإلِ  তথা অলংকার শাে�র পিরভাষায় اْلبَالََغةِ   বা অনূেরাধ অথবা   َُعاء أَلدُّ বা আেবদন িহেসেব 
বয্বহৃত হেব এবং িন��র জনেদর েবলায় েবলায়   ِاْألَْمر  বা আেদশ িহেসেব বয্বহৃত হেব । েসই 
দিৃ�েকান েথেক  َالَةٌ ص  এবং    ٌَسالَم  শ� দিুট মহান আ�াহ তাআ’লার েবলায়  ْاْألَْمرِ  ةُ غََصی  (িসগাতুল 
আমর)তথা আেদশ বাচক শ�রপিটর  ُْومٌ َمْفھ  বা মমর্ আেদশ বাচক না হেয় আেবদনসূচক মমর্ ও 
অথর্ হেব । এইরপ দরদ ও সালাম দইু �কার । 
(১)  َْمرِ اْألَ  غَةُ یْ ص  (িসগাতুল আমর) আেদশ বাচক শ�রেপর উপর িভিত্ত কের রিচত । েযমন-—
( ُ ا بِّيِ نَّ ال دِ مَّ حَ مُ  انَدِ یِّ سَ  ىلَ عَ  لِّ صَ  مَّ ھُ لَّ لا"  ّيِ ْأل مْ َسلِّ  وَ  كْ رِ بَا وَ  ابِھِ حَ صْ أَ  وّ  ِلھِ أَ  وَ  ّمِ )।                     
(২) َماِضيْ ْیغَةُ الْ صَ   (িসগাতুল মািদ- �চিলত উ�ারণ> িসগাতুল মািজ) অতীতকাল বাচক শ�রেপর 
উপর িভিত্ত কের রিচত। েযমন-( "ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ "  )।                              
ি�তীয়তঃ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েশখােনা 
নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � তাশাহদস�িলত দীঘর্ সালােমর নমুনার উপর িভিত্ত 
কের অনূরপ সালাম ��ত কের নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেত হেব । এইরপ সালাম এক �কার। এইরপ সালাম 
কেয়কিট শে�র সমাহাের েযমন- رِّ الَحاُف َحرْ   ও  ُءنَِّدال، َحْرُف اةٌ دَّ َما،  َمْصَدر   সমি�ত  َأُ دَ ُمْبت  ও  َخْبٌر িমেল 
একিট   ُْسِمیَّةُ ْملَةُ اْإلِ أَْلج  বা নাম বাচক বাকয্ গিঠত হেয়েছ অথবা েদখেত বাহয্ত ُمتَعَلِّقَات ও  ْمٌ ِأس  িমেল 
শধ ু ُُمْبتََدأ হেয়েছ ।আসেল তা নেহ বরং   ُُمْبتََدأ িটর সােথ আভয্�রীন  ٌفِْعل সংেযােগ(উহয্  ِْعلٌ ف  েযােগ) 
দআু’র রপ ধারণ কের  َأُ دَ ُمْبت  ও  َخْبٌر ই হেয়েছ । এইরপ সালােমর নমুনা হে� -------- 

" هللاِ  بَ یْ بِ حَ  ایَ  كَ یْ لَ عَ  الَمُ سَّ لا" " هللاِ  يَّ بِ نَ  ایَ  كَ یْ لَ عَ  الَمُ سَّ لا" ,  ইতয্ািদ শ� বা বাকয্ েযােগ আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়া। এইরপ সালাম 
আ�াহ তাআলার িজকর এর অ�ভূর্ � নয়।                                      
িবেশষ ��েবয্র আওতাধীন �থমতঃ ও ি�তীয়তঃ িশেরানােম বিণর্ত দরদ ও সালামস�ক�য় 
িব�ািরত আেলাচনা অ� �ে�র �থম অব�া)> পৃ�া নং- ৪৩৮, (ি�তীয় অব�া)> পৃ�া নং- 
৪৪৭,  ও (তৃতীয় অব�া)> পৃ�া নং- ৪৫৬ এ করা হেয়েছ । স�ািণত পাঠকবগর্েক েসখােন 
েদেখ েনওয়ার জনয্ িবনীত অনুেরাধ করা হল ।                                                                          
তৃতীয়তঃ নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষেয়র অ�ভূর্ � নামােজর িভতরকার দরদ ও সালাম 
েযেহতু পৃথকভােব পড়ার বয্ব�া করা হেয়েছ এবং তা দীঘর্ েসেহতু এইরপ দীঘর্ দরদ ও 
তাশাহদস�িলত দীঘর্ সালাম নামােজর বািহের ওিজফা িহেসেব পড়েত সময়সােপ� বয্াপার । তাই, 
েযেহতু দরদ ও সালাম পড়ার জনয্ উপের বিণর্ত সুরা আহযােবর ৫৬ নং আয়ােত েযই িনেদর্শনািট 
এেসেছ তা  ٌُمْطلَق (মতুলাক)শতর্ িবহীন>উ�ু� ও �াধীন<িনেদর্শ,  ٌُمقَیَّد(ম�ুাইয়াদ) তথা 
শতর্ যু�>সীমাব� ও পরাধীন< িনেদর্শ  নেহ েসেহেতু েয েকান মুসিলম মানুষ নামােজর বািহের 
পৃথক পৃথক সংি�� ও েছাট দরদ ও সালাম পড়েত পােরন । েকন না দরদ ও সালাম পৃথকভােব 
পড়ার িবষেয় আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
পৃথক পৃথক বাণীও রেয়েছ । েযমন- --------------------------------------- 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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 مْ كُ تَ الَ صَ  نَّ فَإِ  يَّ َعلَ  اوْ لُّ صَ فَ  تُمْ ُكنْ  امَ ثُ یْ حَ " : لقا ،مسل و ھلیع هللا ىلص هللاِ  لُ وْ َرسُ  نَّ أَ  بٍ لِ اطَ  يبِ أَ  نِ بْ  ّيِ لِ عَ  نْ عَ 
)6326( " ينِ غُ لُ بْ تَ  ئنیابرطلل ریبكال ملمعجا في                                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত আলী ইবন ু আিব তািলব(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন:“েতামরা েযখােনই থাক আমার উপর দরদ পড়েব, িন�য়ই 
েতামােদর দরদ আমার িনকট েপৗঁেছ । আল-মজুামলু কািবর, তানারানী, হািদস শরীফ নং-
২৬৬৩।  

 فِْیھِ  عَةِ اْلُجمُ  یَْومُ  مْ یَّاِمكُ أَ  َضلِ أَفْ  نْ مِ  إِنَّ :"سلمو علیھ هللا صلي  هللا لرسو  الَ قَ  : قَالَ  ِس وْ أَ  ْبنِ  أَْوِس  َعنْ 
َ  ،قَةُ عْ لصَّ ا ھِ َوفِیْ  ، ْفَخةُ لنَّ ا فِْیھِ  وَ  آَدمُ  ِلقَ خُ   الَ قَ فَ  ، َعلَيَّ  َضةٌ ُروْ عْ مَ  مْ كُ تَ الَ صَ  فَإِنَّ  ،ْیھِ فِ  ةِ الَ الصَّ  نَ مِ  لَيَّ عَ  ُرواْكثِ فَأ
 ىَعلَ  مَ رَّ حَ  َ�َ  إِنَّ :"  ،فَقَالَ  ِلْیتَ بَ  يْ نِ یَعْ  َرْمَت،أَ  َوقَدْ  كَ یْ َعلَ  تُنَاَصالَ  ضُ تُْعرَ  َكْیفَ  ،َ�ِ  ُسْولَ رَ  یَا : لٌ جُ رَ 

)9887ــ  ْیبَةَ شَ  أَبِي نَّفُ ُمصَ ( ــ " اءِ یَ ْنبِ ْألَ ا َسادَ أَجْ  ُكلَ أْ تَ  نْ أَ  ِض رْ اْألَ                               
অথর্ঃ- হযরত হাসান(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলন: িন�য় েতামােদর ে�� িদন হে� জমুআর িদন ।েযই িদেন 
আদমেক(আলাইিহস সা�ামােক)সৃি� করা হেয়েছ, েস িদেনই (ই�ািফেলর িসংগার)ফুৎকার এবং েস 
িদেনই সং�াহীন অব�া বা িবকটাব�া ঘটেব, অতএব, েতামরা েসই িদেন আমার উপর দরদ েবশী 
কের পড়, িন�য় েতামােদর দরদ আমার িনকট উপ�াপন করা হয় ।তখন একজন েলাক বলল : 
ইয়া রাসুলা�ািহ, “ েকমন কের আমােদর দরদ আপনার িনকট উপ�াপন করা হেব,আপিনেতা 
পেচ-গেল যােবন? িতিন(রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন: “িন�য় আ�াহ 
জিমেনর উপর নবীেদর শরীর েখেয় েফলেত হারাম কের িদেয়েছন” ।মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস 
শরীফ নং-৮৭৮৯ । 

 يْوحِ رُ  يَّ لَ إِ  هللاُ  َردَّ  إِآلَّ  يَّ لَ عَ  مُ لِّ سَ یَ  مٍ لِ سْ مُ  ِمنْ َما": لَ اقَ  مسلو یھعل هللا ليص  هللا ولَ سر  نَّ أَ  ،ةَ ْیرَ رَ ھُ  يبِ أَ  نْ عَ 
ينرالطبل وسطاال مجالمع في )9239("  ھِ لَیْ عَ  ُردَّ أَ  ىَحتَّ                                                                                                               

অথর্ঃ- হযরত আব ুহরায়রা(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বলেলনঃ েকান মুসিলম আমােক সালাম িদেল আ�াহ আমার রহ আমার িনকট িফিরেয় 
েদন, আিম তখন তার সালােমর উত্তর িদেয় েদই । আল-মুজামলু আওসাত, তানারানী, হািদস 
শরীফ নং-৯৩২৯। 

ِ  سلم و ھعلی هللا ىلص هللاِ  لُ وْ سُ رَ َل اقَ :  لَ ،قَا َ�ِ ِد بْ عَ  نْ عَ  ُ ْن ي مِ نِ وْ غُ لِّ یُبَ اِحْیَن َسیَّ ةً َمالَئِكَ ِض رْ ى اْألَ  فَ : إِنَّ ِ�َّ ــ  مَ الَ سَّ لا يْ تِ مَّ أ
)1163ــ اِق زَّ َعْبِد الرَّ نَُّف صَ مُ ( +8978ــ ةَ ْیبَ ي شَ أَبِ  فُ نَّ ُمصَ  + )4924( مد ـحأ مسند                   

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য়ই আ�াহর জিমেন এমন েফের�া রেয়েছন যারা আমার 
উ�েতর সালাম আমার িনকট েপৗঁিছেয েদয় । মসুনাদ ু আহমাদ, হািদস শরীফ নং-৮২৯৪+ 
মুসা�াফু আিব শাইবা, হািদস শরীফ নং-৮৭৯৮+মুসা�াফু আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-৩১১৬  
ি�তীয় অব�ায় দরদ শরীফ দইু �কার ।                                                                         
(ক) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
উ�ািরত হেল পরই দরদ পড়া>>                                                                                                  
(খ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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উ�ািরত না হেলও সময় সেূযােগ েবশী েবশী দরদ পড়া ।  >>                                                                                                                  
(ক) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
উ�ািরত হেল পরই দরদ পড়াঃ                                                                                     
এইরপ অব�ায দরদ না পড়ার শাি� েথেক বাঁচা েগল এবং পাশাপািশ এইরপ সংি��  দরদ 
শরীফ ও সালাম পাঠ করার আেরা একিট উত্তম িদেকর ফলাফলও পাওয়া েগল । আর তা হে� 
এই েয, আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
একবার দরদ ও সালাম পড়েল মহান আ�াহ তাআ’লা উ� দরদ ও সালাম পাঠকারীর উপর 
দশবার  দরদ ও সালাম পাঠ কেরন । েযমন হািদস শরীেফ আেছ – আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ (  ھِ أَبِیْ  َعنْ  ، َحةَ لْ طَ  بِيأَ  ْبنِ  هللاِ  دِ َعبْ  َعنْ "

 انَّ إِ  ،هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ایَ  :  اولُ اقَ فَ  ، ھِ ھِ جْ وَ  ىفِ  رُ وْ رُ لسُ ا و مٍ وْ یَ  تَ ذَا ءَ اجَ  لَّمسَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولَ سُ رَ  نَّ أَ  ،
 لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  كَ بَّ رَ  نَّ أ كَ ْرِضیْ یُ  امَ أَ  ، دُ مَّ ُمحَ  ایَ :  لَ اقَ فَ  ، َملَكٌ  انِيتَ أَ  ھُ نَّ إِ  : لَ اقَ فَ  ، كَ ھِ جْ وَ  ىفِ  رَ وْ رُ سُّ ال ىرَ لَنَ
 الَّ إِ  ، كَ تِ مَّ أُ  نْ مِ  دٌ حَ أَ  كَ لَیْ عَ  مُ لِّ سَ یُ  الَ  وَ  ، ارً شْ عَ  ھِ یْ لَ عَ  تُ یْ لَّ صَ  الَّ إِ  ، كَ تِ مَّ أُ  نْ مِ  َحدٌ أَ  كَ یْ لَ عَ  ىلِّ یُصَ  الَ  ھُ نَّ إِ :  لُ وْ قُ یَ 

)25661( دمأح دنمس ــ" ىلَ بَ :  لَ اقَ  ؟ اَعْشرً  ْیھِ َعلَ  تُ مْ َسلَّ  )                                  
অথর্ঃ অ�ু�াহ িবন আবু তালহা((রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা  েথেক বণর্না কেরন, 
িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর মখুম�েল আন�-খিুশ িনেয় আসেল তাঁরা 
বলেলন: ইয়া রাসলুু�ািহ, আমরা আপনার মখুম�েল আন�-খিুশ েদখিছ।  
িতিন(রাসলু�ুািহ )বলেলন : িন�য় একজন েফের�া আমার িনকট এেস বলেলন : েহ মহুা�াদ ! 
আপিন িক স�� নন েয, আপনার �ভূ আযয্া ওয়া জা�া বলেছন: িন�য় আপনার উ�েতর েয 
েকহ আপনার �িত একবার দরদ পড়েব আিম (আ�াহ) তার �িত দশবার দরদ পিড় বা পড়ব 
আর আপনার উ�েতর েয েকহ আপনার �িত একবার সালাম িদেব আিম (আ�াহ) তার �িত 
দশবার সালাম িদব ।মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬২৫। 

 ىفِ  ىیُرَ  ِس فْ النَّ  بَ یِّ طَ  ایَْومً  لَّمسَ  وَ  لَْیھِ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  حَ بَ أَصْ  : لَ اقَ  ، ّيِ رِ اصَ نْ ْألَ ا ةَ حَ لْ طَ  يبأَ  َعنْ 
 يْ نِ اتَ أَ  لْ جَ أَ  : لَ اقَ  رُ شْ اْلبِ   كَ ھِ جْ وَ  ىفِ  ىرَ یُ  ْفِس لنَّ ا بَ یِّ طَ  مَ اْلیَوْ  تَ حْ بَ صْ أَ  ، هللاِ  لَ وْ سُ رَ  یَا:  اولُ اقَ  ، ْشرُ بِ الْ  ھِ ھِ جْ وَ 

 اتٍ ئَ یِّ سَ  َعْشرَ  ھُ َعنْ  احَ مَ وَ  ،نَاتٍ َحسَ  رَ شْ عَ  ِبَھا ھُ لَ  هللاُ  تَبَ كَ  تِكَ أُمَّ  ِمنْ  ىلَّ صَ  نْ مَ :  الَ قَ فَ  لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  يبِّ رَ  نْ مِ  آتٍ 
)14661( دحمأ دنسم ــ اھَ لَ ِمثْ  ھِ یْ لَ عَ  دَّ رَ وَ  ، اتٍ جَ رَ دَ  رَ شْ عَ  ھُ لَ  عَ فَ رَ وَ  ، )।                                                                                                                             

অথর্ঃ আব ুতালহা আনসারী(রািদআ�াহ আনহ) বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তাঁর মখুম�েল �ফু�তা িনেয় একিদন সকােল খিুশমেন আসেল তাঁরা বলেলন :  ইয়া রাসলু�ুািহ, 
আপিন আপনার মখুম�েল �ফু�তা িনেয় খুিশ মেন সকােল আসেলন । িতিন(রাসলু�ুািহ )বলেলন : 
হা ! আমার �ভূ আযয্া ওয়া জা�ার প� হেত আগমন কারী এেস বলেলন: আপনার উ�েতর েয 
েকহ (আপনার) �িত একবার দরদ পড়েব আ�াহ তার জনয্ দশিট েনক িলখেবন, দশিট পাপ 
েমাচন করেবন এবং দশিট মযর্াদা বািড়েয় িদেবন । মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৬৬২৫ ।       

 ا،رُ عَشْ  ھَ یْ  َعلَ َ�ُ  ىلَّ صَ  ةً دَ حِ اوَ  الَةً صَ  ىَّ ى عَلَ َمْن َصلَّ ":  ملسو ھیلع هللا يلص هللا ا لسور الَ قَ اَل:، قَ ٍك الِ ْبِن مَ  ِس نَْن أَ عَ 
ِر، انّ لا نَ مِ  ةٌ ءَ اَ رَ بَ  وَ  ،قِ افَ نِّ َن المِ  ةٌ اَءَ  : بَرَ ْیھِ َعْینَ نَ بَیْ َ�ُ  َب تَ كَ   أَةمِ  لَىَّ لَّى عَ صَ  نْ مَ  وَ  أَةٌ،مِ  ْیھَ لَ عَ  َ�ُ  ىَصلَّ   ارُ َعشْ  ىَّ لَ ى عَ لَّ صَ  َمنْ  وَ 

ينطبرالل سطواال مجعمال يف )5372(ــَداء ھَ شُّ لا عَ مَ  ةِ مَ ایَ قِ َم الْ وْ یَ   َ�ُ أَْسَكنَھُ وَ                       
অথর্ঃ- হযরত আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েয বয্াি� আমার �িত একবার দরদ পেড় আ�াহ তার 
�িত দশবার দরদ পেড়ন, েয বয্াি� আমার �িত দশবার দরদ পেড় আ�াহ তার �িত একশত 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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বার দরদ পেড়ন, েয বয্াি� আমার �িত একশত  বার দরদ পেড় আ�াহ তােক িনফাক তথা 
কপটতা েথেক িন�ৃিত িলেখন, েদাযখ েথেক িন�ৃিত েদন এবং তােক িকয়ামেতর িদন শহীদেদর 
সােথ �ান বা বাস�ান িদেবন । আল-মজুামলু আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৭২৩৫।                                         
দরদ শরীেফর ফিজলত স�েকর্  কেয়কখানা হািদস শরীফ িলেখ িদলাম । আেরা অিধক জানেত 
উৎসাহীেদরেক দরদ শরীেফর ফিজলত স�েকর্  িলিখত মােকর্ েট বা বাজাের অেনক বই পাওয়া যায় 
তা �য় করেত িবনীত অনেুরাধ করা হল ।                                                                                        
এখন আমরা পূবর্ আেলাচনায় িফের যাি�, েসই ধারাবািহকতা েমাতােবক তা হেল েকহ 
১০০(একশত)বার দরদ ও সালাম পড়েল বা  পাঠ করেল মহান আ�াহ তাআ’লা দরদ ও সালাম 
পাঠকারীর উপর এক হাজার বার  দরদ ও সালাম পাঠ কেরন এবং তােক মুনািফিক তথা কপটতা 
ও েদাযখ েথেক িনি�ৃিত েদন । সবুহানা�াহ ! িক� নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ 
ও সালামখানা ১০০(একশত)বার পড়েত েগেল কেয়ক ঘ�া েলেগ যােব, ফেল আপিন �া� হেয় 
পড়েবন এবং আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
শনা মা� তাৎ�িণক নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ ও তাশাহদস�িলত দীঘর্ 
সালামখানা পড়েত পারেবন না বরং বয্থর্ হেবন।  তখনেতা আপিন অিধক বা অিধকতর সওয়াব 
েথেক বি�ত হেয় যােবন এবং আপনার মেধয্ মনুািফিক তথা কপটতা েথেকই যােব ।  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর অথবা  সবর্িনকৃ� উলামাগেণর দ�ািম কাজ হল  
নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ বয্াতীত অনয্ েকান দরদ পড়া যােব না এরপ 
শতর্ ােরাপ কের সহজ-সরল মুসিলম মানুষেক আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত অিধক অিধক বা েবশী বশী দরদ শরীফ পড়া েথেক দেূর 
সিরেয় রাখা, েবশী বশী দরদ শরীফ পড়ার মাধয্েম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৈনকটয্ অজর্ ন েথেক িবরত রাখা এবং সহজ সরল মুসিলম 
মানুষেক মনুািফিকেত তথা কপটতােত ডুিবেয় রাখা  । উপের বিণর্ত সম� হািদস শরীেফর ভাষয্ 
েথেক িন� বিণর্ত িবষয়গেলা পযর্ায়�েম জানেত পারলাম েয, আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� েয দরদ পড়েবনা েস (১)বখীল বা 
কৃপন (২)েদাযখী (৩)মুনািফক তথা কপট মুসিলম(৪) েস নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
েথেক বহ দেূর, (৫) েস নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ৈনকটয্ লােভ বয্থর্ (৬) 
ওজ,ুেগাসল, আযান, ইকামত, নামাজ ,েরাজা, হ� ইতয্ািদর মত েয েকান েনক কমর্ আর� করার 
পেূবর্ ও পের দরদ পােঠ অপরাগ মুসিলেমর েকান েনক কমর্ আ�াহর িনকট কবুল হেবনা , েয 
েকান দআু’(মসিজেদ �েবেশর পেূবর্ ও পেরর দআু’,ভাত খাওয়ার পেূবর্ ও পেরর দআু’ ইতয্ািদ েয 
েকান দআু’ শর করার পেূবর্ ও পের দরদ পােঠ অপরাগ মুসিলেমর েকান দআু’ আ�াহর িনকট 
কবুল হেবনা ।                                                         
এমতাব�ায় উপের বিণর্ত অশভ পিরণিত েথেক র�া েপেত হেল  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � 
সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর অথবা  সবর্িনকৃ� উলামাগেণর একমা� কাজ হল সহজ প�িত �হণ করা, 
কিঠন প�িত তয্াগ করা, তেবই মহা কলয্াণ। কােজই, মসুিলম মানুষ মাে�ই েকহই আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� �াভািবকভােব 
সহজ প�িত>>(সংি�� দরদ শরীফ ও সালামখানা (صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَیْ ھِ  وَ  سَ لَّ م) েছেড় কিঠন 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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প�িত>>(নামােজর িভতরকার পিঠত দীঘর্ দরদ শরীফ ও সালামখানা) েবেছ িনেবন না । 
এমতাব�ায় আপিন �া� হেয় পড়েবন িঠকই িক� মহান আ�াহ �া� হেবন  না । েযমন হািদস 
শরীেফ আেছ –আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দীঘর্ 
হািদস শরীেফ বেলনঃ                                                                                                       
(  مُ وْ صُ یَ  انَ كَ  إِنَّھُ فَ  نَ ابَ عْ شَ  نْ مِ  ْكثَرَ أَ  ةِ نَّ سُّ ال ِمنَ  مُ وْ صُ یَ  نْ كُ یَ  مْ ل ملَّ سَ  وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  بِيَّ النَّ  نَّ أَ  ةَ ئِشَ اعَ  َعنْ 

 بُّ حَ أَ  كانَ  ھُ إِنَّ فَ  اولُّ تَمَ  ىَحتَّ  ، لُّ مَ یَ  الَ  هللاَ  إِنَّ فَ  ،ْونَ قُ یْ طِ تُ  َما َملِ عَ لْ ا نَ مِ  اوذُ خُ  : ْولُ قُ یَ  نَ اكَ وَ   ، ھُ لَّ كُ  نَ ابَ عْ شَ 
)470652( مدحأ دنسم ــ ـــ اھَ یْ لَ عَ  مُ وِ یَُدا  ةً الَ صَ  ىلَّ صَ  اذَ إِ  انَ كَ  وَ  لَّ قَ  نْ َوإِ ، اھَ یْ لَ عَ  مَ وِ ودُ  امَ  ھِ یْ لَ إِ   ةِ الَ صَ ال )                                                             

অথর্ঃ- হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত :িন�য়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা শা’বান মােসর েচেয় েবশী বৎসের েরাজা রােখন িন, িন�য়ই িতিন পেূরা শা’বান মাস 
েরাজা রাখেতন ।আর িতিন বলেতন যতটুকু পার তার েথেকই আমল �হণ কর ।েকননা, েতামরা 
িবর� বা �া� হেয় েগেলও আ�াহ িবর� বা �া� হন না । সবর্দা করা যায় এমন নামাজ তাঁর 
িনকট ি�য় যিদও তা কম হয়।যখন িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) নামাজ পড়েতন 
এর উপর িতিন �ায়ী িছেলন । । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৫৬০৭৪ । 

 هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ىلَّ صَ فَ  لِ یْ اللَّ بِ  انَلَیْ عَ  اھَ رُ جَّ حَ نَتَ  وَ  رِ َھاالنَّ بِ  اُطھَ سُ بْ نَ  َرةٌ یْ ِص حَ  الَنَ تْ نَ اكَ :  لَتْ قَا ةَ شَ ئِ اعَ  نْ عَ 
 عَ لَ طَّ فَا ةَ یَّ نِ اثَّ ال ةَ لَ یْ للَّ ا اسُ لنَّ ا رَ ثُ كَ ف ِس اِللنَّ  كَ َذلِ  اورُ كَ ذَ فَ  واحُ بَ أَصْ فَ  ، ھُ تَ الَ صَ  دِ جِ سْ مَ لْ ا لُ ھْ أَ  عَ مِ سَ فَ  ةً ْیلَ لَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ 
 اولُّ مَ تَ  ىتَّ حَ  ، لُّ مَ یَ  الَ  هللاَ  نَّ إِ فَ  ،، نَ وْ قُ ِطیْ تُ  امَ  الِ مَ عْ اْألَ  نَ مَ  اولَفُ كْ ا : لَ اقَ فَ  ، ملَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لُ ُسوْ رَ 
 ةً َصالَ  ىلَّ صَ  إِذَا َكانَ  وَ  لَّ قَ  ،َھاْدَومُ أَ  مَسلَّ  وَ  ھلَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  ىلَ إِ  َمالِ عْ اْألَ  بُّ حَ أَ  نَ كا ةُ شَ ائِ عَ  تْ لَ اقَ  وَ 

)96042( دمحأ دنسم ــ اھَ تَ ثْبَ أَ                                                        
অথর্ঃ- হযরত আিয়শা ((রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন: আমােদর একিট মাদরু 
িছল, এটােক আমরা িদেনর েবলায় িবছানা িহেসেব আর রাি� েবলায় ক� িহেসেব বয্বহার কির।  
এক রাে� রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা নামাজ পড়েল মসিজদ বাসীরা তাঁর নামাজ 
স�েকর্ শনেলন এবং িবষয়িট স�েকর্  সকােল উেঠ তারা মানুেষর িনকট উে�খ করেলন। ি�তীয় 
রাে� মানষু েবশী হেল  রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তােদরেক েদেখ বলেলন: েতামরা 
যতটুকু পার তার েথেকই আমেলর দািয়� �হণ কর  । ।েকননা, েতামরা িবর� বা �া� হেয় 
েগেলও আ�াহ িবর� বা �া� হন না । আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা) বেলন: সবর্দা করা যায় 
এমন অমল তাঁর িনকট ি�য় যিদও তা কম হয়। যখন িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
নামাজ পড়েতন িতিন তা �ায়ী করেতন । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৪৯৬০ । 

 و یھعل هللا ىلص  يُّ بِ نَّ لا ھِ یْ لَ عَ  رَّ مَ فَ  ، ةَ َمكَّ بِ  ىلِّ صَ یُ  ةٍ ْخرَ صَ  ىَعلَ  مٌ ائِ قَ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا نَ مِ  لٌ جُ رَ  نَ اكَ : لَ اقَ  رٍ ابِ جَ  نْ عَ 
 طسواال جمعملا يف )9273(  " اولُّ مَ تَ  تَّىحَ  لُّ یَمَ  الَ  هللاَ  نَّ إِ ": لمس و یھلع هللا لىص  يُّ بِ النَّ  فَقَالَ ،سلم

انيبرطلل                                                           
অথর্ঃ-হযরত জােবর (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, একজন মসুিলম ম�ারত একিট পাথেরর 
উপর দাঁিড়েয় নামাজ পরেত িছেলন । এমন সমেয় তার পা�র্ িদেয় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা চেল েগেলন । অতপর, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন : “েতামরা িবর� বা 
�া� হেয় েগেলও আ�াহ িবর� বা �া� হন না” । আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৭২৯ । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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ٌ أَ رَ مْ إِ ْي دِ ِعنْ وَ  ملَّ سَ  وَ  ْیھلَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لُ ُسوْ رَ  يَّ لَ عَ  لَ خَ دَ : تْ قَالَ ، ةَ شَ ئِ َعا نْ عَ  ُ  يیِ بَ ْن مِ  ة  ْلتُ  قُ هِ ذِ ْن ھَ :مَ  لَ افَقَ ةَ مَ یْ زَ ِن خُ بْ  َسْیدِ أ
  نَّ فَإِ   ،ْونَ قُ یْ طِ تُ  امَ  لِ مَ اْلعَ  نَ مِ ْم ْیكُ فَقَاَل َعلَ ِھ ھِ حْ ى وَ فِ  ةَ یَ اھِ رَ ْلكَ أَْیُت ارَ ى  َحتَّ كَ لِ  ذَ هَ رِ كَ َل فَ یْ اُم اللَّ الَ تَنَ أَوْ ، لَ یْ ُم اللَّ وْ تَقُ َوِھَي  ةٌ نَفُالَ  ِذهِ ھَ 

)11462( دحمأ دنسم ــ " والُّ مَ تَ  ىتَّ حَ  لُّ مَ یَ  الَ  لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  َ�َ                                                                        
থর্ঃঅ   হযরত আিয়শা ((রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ামা বনী উসাইদ িবন খজুাইমার একিট মিহলা আমার িনকট থাকা অব�ায় 
আমার িনকট এেস বলেলন: এ েক ? আিম বললাম ও হে� উমকু, রাত ভর দাঁিড়েয় থােকনামাজ 
পেড়), রাে� ঘমুায় না । িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) এটা অপছ� করেলন, 
আিম তাঁর অপছ�নীয় অব�া তাঁর মুখম�েল েদখেত েপলাম । অতপর: িতিন বলেলন, েতামরা 
যতটুকু পার তার েথেকই আমল কর, (সামথর্ানযূায়ী আমল কর), “েতামরা িবর� বা �া� হেয় 
েগেলও আ�াহ িবর� বা �া� হন ন” । মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৫৪১১ । 

  َعزَّ اَ�ِ بِ  مْ كُ مُ لَ َألَعْ   يْ نِّ إِ   َ�ِ وَ  : قَالَ فَ  ملس و یھعل هللا لىص  يُّ بِ لنَّ ا مْ ھُ َھانَفَ  ْیَدةً دِ شَ  ةً دَ ابَ عِ  نَ ُدوْ بَّ تَعَ یَ ا وانُ كَ  اسً انَأُ  نَّ أَ  ، ةَ شَ ئِ َعا َعنْ 
 دحمأ دنمس ــ " والُّ مَ تَ  ىَحتَّ  لُّ مَ یَ  الَ  َجلَّ  وَ  زَّ عَ  َ�َ   نَّ إِ فَ   ،قُْونَ  َما تُِطیْ عََملِ الْ َن مِ  مْ كُ یْ لَ عَ ُل اَن یَقُوْ كَ وَ ھُ، لَ  ُكمْ  اْخشَ َو أَ  َو َجلَّ 

)55152(  
থর্ঃঅ  হযরত আিয়শা ((রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন: িকছু েলাক কেঠার 

ইবাদত করিছল, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তােদেক বারণ কের বলেলন : আ�াহর শপথ, 
িন�য় আিম আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া স�েকর্  েতামােদর েচেয় েবশী জািন ও তােক েবশী ভয় 
কির, িতিন তােদরেক বলেতন, েতামরা যতটুকু পার তার েথেকই আমল কর, (সামথর্ানযূায়ী আমল 
কর), “েতামরা িবর� বা �া� হেয় েগেলও আ�াহ িবর� বা �া� হন ন” । মসুনাদ ুআহমাদ, 
হািদস শরীফ নং-২৫৫৫১ । 

 دْ قَ  تِكَ ئَ یْ ھَ كَ  انَلَسْ  انَّ إِ  نَ ْولُوقُ یَ فَ  نَ وْ قُ ِطیْ یُ  ابِمَ  مْ ھُ رُ أْمُ یَ  ملَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لُ َرُسوْ  نَ اكَ  : تْ الَ قَ  ةَ شَ ئِ اعَ  نْ عَ 
ُ  رَ َغفَ   َ�ِ وَ  لُ وْ یَقُ  مَّ ثُ : الَ قَ  ھِ ھِ َوجْ  ىفِ  كَ لِ ذَ  َرىیُ  ىتَّ حَ  بُ یَْغضَ فَ  رَ أَخَّ تَ  امَ وَ  كَ بِ نْ ذَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ اتَ مَ  لكَ  لَّ جّ وَ  زَّ عَ  �َّ

)75492( مدأح دنمس    ــ بًالْ قَ  ھُ لَ  اُكمْ قَ تْ أَ  وَ  لَّ جّ وَ  َعزَّ  اَ�ِ بِ  مْ كُ مُ ْعلَ َألَ                                                                                               
থর্ঃঅ  হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ামা  তােদরেক (সাহাবীেদরেক) তােদর সামথর্ানযূায়ী আমল করেত িনেদর্শ িদেতন । তখন 
তারা বলেতন আমরােতা  আপনার মত নই । আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া আপনার আগ-িপেছর সব 
ভুল মাজর্ না কের িদেয়েছন । এরপ কথা বলেল িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
রাগি�ত হেতন । এটা তাঁর েচহারা েমাবারেক েদখা েযত । তারপর িতিন বলেতন, আ�াহর শপথ, 
আিম  আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া স�েকর্  েতামােদর েচেয় েবশী জািন ও অ�র িদেয় তাঁর(আ�াহ 
আযয্া ওয়া জা�ার) জনয্ েতমােদর েচেয় েবশী পরেহজগার (ভীতু)।  মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস 
শরীফ নং-২৪৯৫৭ ।                                                     
উপেরা� হািস শরীফসমূেহর ভাষয্ েথেক একথা বুঝা েগল েয, তাঁর ি�য় উ�েতরা সামেথর্র বাইের 
বড় েকান আমল করক তা িতিন চান না । িতিন িনেজ ক� করেত ��ত িছেলন িক� তাঁর 
উ�েতরা ক� করক এটা িতিন চান না বরং তাঁর উ�েতরা সহজ আমল করক এটাই িতিন 
চান। কারণ, িতিন তাঁর উ�েতর জনয্ খবুই দয়শীল ।                                                            
তাছাড়া, েকান িবষেয় দিুট মত থাকেল সহজ মতিট �হণ করা উত্তম । এেত �ভূত কলয্াণ 
রেয়েছ।                                                                                                           
েযমন হািদস শরীেফ আেছঃ-                                                                                      

 ،امَ ھُ رْیسَ أَ  رَ اتَ خْ اِ  الَّ إِ  طُّ قَ  َرانِ مْ أَ )مَ لَّ سَ وَ   ھِ یْ لَ عَ   هللاُ  ىلّ صَ   يُّ بِ نَّ لا( ھِ یْ لَ عَ  ضَ عُرِ  اَومَ  : لَ اقَ  ،كٍ الِ مَ  نِ بْ  ِس نَأَ  نْ عَ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  

456 

ِ  ْیھِ فِ  نْ یَكُ  مْ الَ مَ  ِ  نَ اكَ  إِنْ فَ  ، طٌ خَ سَ  ِ�َّ  طسوالا جمعملا يف )2519(" ھُ نْ مِ  ِس انَّ لا دَ ْبعَ أَ  نَ َكا طٌ َسخَ  ْیھِ فِ  ِ�َّ
ينرابطلل                                                            

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 মানেুষর মেধয্(এই 
অস�ি�র কাজ েথেক) সবেচেয় েবশী দেূর অব�ান কারী হেতন(এই অস�ি�র কাজিট করেতন না)  
। আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৯১৫২ ।                 
 আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ আেরা  বেলনঃ       

  ھِ یْ لَ عَ  ضَ رِ عُ  امَ  ةَ یَّ مَ سُ  نُ ابْ  :مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  قَالَ  : لَ اقَ  ،دِ وْ عُ سْ مَ  نِ ب هللاِ  دِ بْ عَ  نْ عَ     
مدحأ دسنم )3768( امَ ھُ نْ مِ  دَ شَ رْ ْألَ ا رَ اتَ خْ اِ  الَّ إِ  قَطُّ  نِ ارَ مْ أَ      

                                                               
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুাহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :ইবন ু সমুাইয়ার িনকট দিুট িবষয় উপ�ান করা হেল 
উভেয়র মেধয্ অিধক সিঠকিটই �হণ করেতন ।মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৭৬৮ 
। পিব� হািদস শরীেফ আেরা  আেছঃ 

 " امَ ھُ رسَ یْ أَ  رَ اتَ خْ اِ  الَّ إِ  نِ یْ رَ مْ أَ  نَ یْ بَ  مَ لَّ سَ وَ   ْیھِ لَ عَ   هللاُ  ىلّ صَ   يُّ بِ نَّ ال رَ یِّ خُ  امَ " : لَ اقَ  ،ةَ رَ یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نْ عَ   
                                                                                                                  يانرطبلل رِ یْ بِ كَ لا مجعملا يف )308(

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

 جمعملا يف )1568( "امً ثْ إِ  نَ وْ كُ یَ  يتَّ حَ  امَ ھُ رَ سَ یْ أَ  رَ اتَ اِخْ  الَّ إِ  نِ یْ رَ أَمْ  نَ یْ بَ  ریْ خَ  الَ " : تْ لَ اقَ  اھَ نَّ أَ   َشةَ ئِ اعَ  نْ عَ 
 অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা )েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: “ দিুট  ـ  يرانبطلل سطواال

িবষেয়র বা দিুট মেতর সহজিট �হণ না করেল েকান কলয্াণ নাই যত�ন পযর্� না পাপ হয় ”।  
আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৬৫১ ।                                                             

ِ  امً ثْ إِ  نَ وْ كُ یَ  يتَّ حَ  امَ ھُ رَ سَ یْ أَ  اَ  ا إَِلْیھِ بَُّھمَ حَ أَ  انَ كَ  الَّ إِ طٌّ قَ   نِ یْ رَ أَمْ  نَ یْ بَ  ریْ خَ  الَ " : تْ لَ اقَ  اھَ نَّ أَ   ةَ شَ ئِ اعَ  نْ عَ  ثًْما إِ  انَ كَ  اذَ فَإ
دمحأ دسنم )65926( " مِ ثْإلِ  انَ مِ  ِس النَّ ا دَ ْبعَ أَ  نَ اكَ                                       

অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: “ দিুট িবষেয়র বা দিুট 
মেতর মেধয্ েকান কলয্াণ নাই , তেব তাঁর(রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার) িনকট 
পাপ না হওয়া পযর্� দিুট িবষেয়র বা দিুট মেতর মেধয্ অিধক সহজিট তাঁর িনকট ি�য় । আর 
এেত পােপর কাজ থাকেল মানেুষর মেধয্(এই পােপর কাজ েথেক) সবেচেয় েবশী দেূর অব�ান কারী 
হেতন(এই পােপর কাজিট করেতন না)।মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫৯৬ ।                                                   
(খ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম 
উ�ািরত না হেলও সময় সূেযােগ েবশী েবশী দরদ পড়াঃ                                                  
এইরপ অব�ায়  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
নাম উ�ািরত না হেলও সময় সেূযােগ েবশী েবশী দরদ পেড়েল িকয়ামেতর িদন েবশী েবশী দরদ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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পাঠকারী নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অিধক ৈনকটয্তা অজর্ ন করেবন। েযমন হািদস 
শরীেফ আেছ-আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

 مْ ھُ رُ ثَ كْ أَ  اَمةِ ِقیَ الْ  مَ وْ یَ  بِي ِس انَّ لا ىلَ وْ أَ " : الَ قَ  لمسو ھعلی هللا صلي  هللا سولَ ر نَّ أَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  نِ بْ  هللاِ  ْبدِ ع نْ عَ 
)474( يذرمالت ننس " ةً الَ صَ  يَّ لَ عَ                                                                                                                 

অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ আমার �িত অিধক দরদ শরীফ পাঠকারী িকয়ামেতর আমার 
অিধক িনকটবত� ও আপন হেব । সনুান ুিতরিমিজ হািদস শরীফ নং-৪৭৫ ।                                 
তাছাড়া, এই কথা আমেদরেক মেন রাখেত হেব েয, েয েকান কেমর্র পেূবর্ ও পের আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ পড়া না হেল 
উ� েনক কমর্গেলা মহান আ�ার িনকট কবুল হয় না । েযমন হািদস শরীেফ আেছ-আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

 ىلِّ تُصَ  ىتَّ حَ  ءٌ يْ شَ  ھُ نْ مِ  عُدُ صْ یَ  الَ  ِض رْ ْألَ ا وَ  َماءِ لسَّ ا نَ یْ بَ  فٌ َمْوقُوْ  ءَ اعَ دُّ لا نَّ إِ  ": لَ اقَ  باطَّ ْلخَ ا نِ بْ  رَ مَ عُ  َعنْ 
)684( يمذرلتا ننس" ّیِكَ بِ نَ ىلَ عَ                                              

অথর্ঃ-হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন: িন�য়ই দআু’ 
আকাশ-জিমেনর মাঝখােন আটেক থােক, উপের উেঠনা যত�ণ পযর্� না েতামা নবীর �িত দরদ 
পড়া না হয় । ।সনুান ুিতরিমিজ হািদস শরীফ নং-৪৮৬ ।                           
তাই, �েতয্কিট মুসলমান মানুষেক েয েযই অব�ায় েযখােনই থাকুক েবশী েবশী দরদ পাঠ করেত 
হেব । েযমন হািদস শরীেফ আেছ-আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলনঃ  

 مْ كُ تَ َصالَ  نَّ إِ فَ  يَّ لَ عَ  اوْ َفَصلُّ  مْ تُ نْ كُ  امَ ْیثُ حَ " : لاق ،سلم و یھعل هللا ىصل هللاِ  ْولُ سُ رَ  نَّ أَ  بٍ الِ طَ  يبِ أَ  نِ بْ  ّيِ َعلِ  نْ عَ 
ئیناربطلل یركبال معجملا في )3662( " يغُنِ لُ بْ تَ                                                                                                                            

অথর্ঃ- হযরত আলী ইবনু আিব তািলব(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত:িন�য়ই রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন:“েতামরা েযখােনই থাক আমার উপর দরদ পড়েব, িন�য়ই 
েতামােদর দরদ আমার িনকট েপৗঁেছ । আল-মজুামলু কািবর, তানারানী, হািদস শরীফ নং-
২৬৬৩।                                                                                                      
মহান আ�াহ সকল মসুিলম মানুষেক আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর েবশী েবশী দরদ পাঠ করার তাওিফক িদন ।                          
(তৃতীয় অব�া)   "هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ایَ  كَ یْ َعلَ  مُ الَ لسَّ ا "  অথর্ঃ- “ইয়া রাসলু�ুািহ, আপনার উপর সালাম” 
বাকয্িটর মেধয্ বয্বহৃত শ�াবলী এবং উহার অনূরপ শ�াবলীর মাধয্েম েযমন-,  یَا كَ یْ لَ عَ  مُ الَ سَّ ال"

" هللاِ  بَ یْ بِ حَ   অথর্ঃ- “ইয়া হািববা�ািহ, আপনার উপর সালাম”, "هللاِ  يَّ بِ نَ ایَ  كَ یْ لَ عَ  الَمُ سَّ لا "  “ইয়া 
নাবীআ�ািহ, আপনার উপর সালাম” ইতয্ািদ শ� বা বাকয্ েযােগ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়া �াভািবকভােব মহান আ�াহর 
িযকেরর অ�ভূর্ � নয় িবধায় উহা হে� শধ ু  একমা� সালামই । উপেরা�  শ�াবলীর মাধয্েম 
নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
সালাম িদেত হেল �িতিট মসুিলম মানষুেক কতগেলা শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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িশ�াচািরতা েমেন সালাম িদেত হেব । এমতাব�ায় শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা 
িশ�াচািরতা েমেন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
সালাম িদেত অপরাগ হেল , এইরপ অপরাগী সালাম দানকারী বয্াি� েবয়াদব তথা অিশ� বেল 
গণয্ হেব এবং তাঁর সালাম �হন হেবনা। তৃতীয় অব�ায় নামােজর বািহের আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম দানকারী বয্াি�র জনয্ 
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � 
সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ িকছু শতর্ , 
িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা ��ত কের িদেয়েছন । "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী 
সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ কতৃর্ ক ��তকৃত শতর্ , িনয়ম-
সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা েমেন ও অনূসরন কের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেল, এইরপ সালাম দানকারী 
বয্াি�র সালাম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
মহান বয্াি�ে�র িনকট �হণীয় হেব ।                                                                                                         
এখন একিট  �� হে�- �থম অব�া ও ি�তীয় অব�ায় নামােজর বািহের আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার বয্াপােরেতা 
েতমন েকান কিঠন শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা মানার ও অনসূরন করার 
�েয়াজন হয়িন, শধ ুসংি�� কতকগেলা শ� পড়েলই দরদ ও সালাম হেয় েগেছ।  তৃতীয় অব�ায় 
নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
সালাম েদওয়ার ে�ে� এতসব  শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা মানার ও 
অনসূরন করার �েয়াজন হল েকন ?                                                         
এর উত্তর এই েয, �থম অব�া ও ি�তীয় অব�ায় নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার িবষেয় মসুিলম মানুষিট 
�য়ং িনেজ দরদ ও সালাম না পেড় েস মহান আ�াহ তাআ’লার উপর পূণর্ দািয়� িদেয় মহান 
আ�াহ তাআ’লার িনকটই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার উপর সালাম ে�রণ করার আেবদন কেরেছ । তাই, তৃতীয় অব�ায় নয্ায় �থম অব�ায় 
ও ি�তীয় অব�ায় েতমন েকান কিঠন শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা মানার 
ও অনসূরন করার �েয়াজন হয়িন ।                                                      
�থম অব�া ও ি�তীয় অব�ায় দরদ ও সালাম �দােনর ধরণঃ----------------------- 
(১) "   َملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ ص "  অথর্ঃ- “আ�াহ তাঁর উপর দরদ ও সালাম পড়ুন”                              
(২)  " ا ّيِ بِ نَّ لا دِ مَّ حَ مُ  انَدِ یِّ سَ  ىَعلَ  َصلِّ  ُھمَّ لَّ لا ُ مْ َسلِّ  وَ  كْ ارِ بَ  وَ  اِبھِ حَ صْ أَ  وّ  ِلھِ أَ  وَ  ّيِ مِّ ْأل                                               
অথর্ঃ-“েহ আ�াহ, আপিন আমােদর েনতা িনর�র নবী মহুা�াের উপর এবং তাঁর পিরবারবগর্,তাঁর 
সাহাবীগেণর উপর দরদ,সালাম ও বরকত �দান করন”)  ।                                                                                 
িক� তৃতীয় অব�ায়  নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার দািয়�িট সালাম �দানকী মসুিলম মানষুিট �য়ং িনেজ �হণ 
করায় তােক কিঠন শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা মানেত ও অনসূরন 
করেত হে� এবং করেত হেব । তা না হেল তার ে�িরত দরদ ও সালাম আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান বয্াি�ে�র িনকট �হণীয় 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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হেব না । তাই, �থম অব�া ও ি�তীয় অব�ার অনসুারী মসুিলমগণেক িবনীত অনুেরাধ করিছ, 
দয়া কের আপনারা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমেূহর অ�ভূর্ � েকান একিট িবষয়েক েকান 
অব�ােতই নামােজর বািহেরর দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করার সােথ সংয�ু করেবন না 
।                                                                                       
আর নামােজর বািহের দরদ শরীফ পড়া ও সালাম ে�রণ করার িবষয়গেলার েকান একিটেক  
নামােজর প�িতগত িবষয়সমেূহর অ�ভূর্ � েকান একিট িবষেয়র সােথ সংয�ু করেবন না । নামাজ 
স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভূর্ � দরদ শরীফ ও সালাম নামােজর িভতেরই সীমাব� 
রাখনু আর নামােজর বািহেরর দরদ শরীফ ও সালাম নামােজর বািহেরই সীমাব� রাখনু ।  এক 
অব�ার  দরদ শরীফ ও সালাম অনয্ অব�ার দরদ শরীফ ও সালােমর সােথ িমিলেয় তালগল 
পািকেয় েফলেবন না ।                                                                             
অতএব,  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মসুিলমগণ অথবা  কতক সবর্িনকৃ� উলামাগণ 
যিদ নামােজর প�িতগত িবষয়সমেূহর অ�ভূর্ � দীঘর্-পণূর্ দরদ শরীফখানাই নামােজর বািহের পড়েত 
হেব এমন শতর্   িহেসেব পড়েত পােরন, তা হেল ------------------------------                                          
(১) নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভূর্ � দীঘর্-পণূর্ তাশাহদস�িলত সালামখানাই  
নামােজর বািহের পড়েত হেব এমন শতর্   িহেসেব েকন পড়েত পােরন না বা বা পেড়ন না এবং 
তাশাহদস�িলত সালামখানা েকন েদন না ?                                                                                                                                
(২) নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভূর্ � সানাখানা নামােজর বািহের অনয্ানয্ 
তাসিবহর নয্ায় দীঘর্�ণ পড়েত হেব এমন শতর্  িহেসেব সানাখানা েকন পড়েত পােরন না বা পেড়ন 
না?                                                            (৩) 
নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভূর্ � রকু’ ও িসজদার তাসিবহ দখুানা নামােজর 
বািহের অনয্ানয্ তাসিবহর নয্ায় দীঘর্�ণ পড়েত হেব এমন শতর্  িহেসেব রকু’ ও িসজদার তাসিবহ 
দখুানা েকন পড়েত পােরন না বা পেড়ন না?                                                                                           

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর অথবা  কতক সবর্িনকৃ� 
উলামাগেণর আমল-অখলােক বাহয্ত েদখা যাে� েয, নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর 
অ�ভূর্ � শধ ু দীঘর্-পূণর্ দরদ শরীফখানা নামােজর বািহের দরদ শরীফ িহেসেব পড়েত হেব মেমর্ 
তারা ফতওয়া িদেয় থােকন, অনয্ দরদ পড়া িবদআ’ত বেল ফতওয়া িদেয় থােকন ।  শধ ু
নামােজর িভতেরর দীঘর্-পণূর্  দরদ শরীফখানা নামােজর বািহের দরদ শরীফ পড়ার েবলায় 
ফতওয়া চেল, নামােজর িভতেরর সানাখানা নামােজর বািহের সানা পড়ার েবলায়, রকু-িসজদার 
তাসিবহ দখুানা নামােজর বািহের তাসিবহ পড়ার েবলায় এবং তাশাহদস�িলত সালামখানা নামােজর 
বািহের তাশাহদস�িলত সালাম পড়ার েবলায় ফতওয়া চেলনা েকন?                                                                             
তারা নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমেূহর অ�ভূর্ � তশাহদস�িলত সালামখানাই নামােজর 
বািহের তাশাহদস�িলত সালাম িহেসেব �দান করেত হেব মেমর্ ফতওয়া েদয়না েকন?                       
এর কারণ, নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর অ�ভূর্ � তশাহদস�িলত সালামখানা হে� 
খবুই দীঘর্ ও সময় সােপ� বয্াপার । তাই, এই তশাহদস�িলত সালামখানা নামােজর বািহের সালাম 
িহেসেব পড়েল  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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উলামাগেণর �াি� েপেয় বেস । িক� নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমেূহর অ�ভূর্ � দীঘর্-পণূর্ 
দরদ শরীফখানা নামােজর বািহের দরদ শরীফ িহেসেব পড়েত  তােদর �াি� পায় না ।                                                                                    
এটা হে�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলামাগেণর  
এক �কার দ�ুািম ছাড়া আর িকছু নয় ।                                                                                                                   

"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলামাগণেতা 
দ�ুািম করেবই । কারণ, তারা হে�  িনে� বিণর্ত হািদস শরীেফ উে�িখত গণস�� িনকৃ� মসুিলম 
হািদস শরীফখানা হে� এই---------------------------------------------  

ُ ا هِ ذِ ھَ  لَ وَّ أَ  إِنَّ " :  ملسو ھیلع هللا يلص هللا ا لورس لَ اقَ :  لَ اقَ  ، دِ وْ عُ سْ مَ  نِ بْ ا نْ عَ   وَ  ، مْ ھُ ارَ یَ خِ  ةَ مَّ ْأل
.سمالخا ءزجألْ  ـ يانبرطلل ریبكلا مجعملا يف )66301( ـ نَ یْ قِ رِّ تَفَ مُ  نَ یْ فِ لِ تَ خْ مَ  مْ ھُ رَ ارَ شِ  مْ ھُ رَ خِ آَ                                                                                                                                 

অথর্ঃ-ইবন ুমাসউদ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত: রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  
বলেলনঃ “িন�য়ই এ উ�েতর �থম অংেশর  মসুিলমগণ 136  হে�ন সেবর্াত্তম মসুিলম আর এ 
উ�েতর েশষ অংেশর  মসুিলমগণ 137 হে�ন ( َمَ خْ تَ لِ فِ یْ ن )িভ�মত েপাষণকারী 134

138  (مُ تَ فَ رِّ قِ یْ نَ ) ,
িবি�� 135

139  দেল-উপদেল িবভ� দ�ু মুসিলম। আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-১২৩৬৬ ।                                                                                                      
তেব হা!  নামােজর প�িতগত িবষয়সমেূহর অ�ভূর্ � েয েকান একিট িবষয়েক বরকত�রপ 
নামােজর বািহের পড়ােত েকান েদাষ েনই । িক� নামাজ স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমূেহর 
অ�ভূর্ � দীঘর্-পণূর্ দরদ শরীফেকই নামােজর বািহের দরদ শরীফ িহেসেব পড়েত হেব, অনয্ দরদ 
শরীফ পড়া যােব না মেমর্ েজাড়-তািকদ েদওয়া মহা অপরাধ । মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল 
জােনন ।   তৃতীয় অব�ায় নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার ে�ে� শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা 
িশ�াচািরতার �থম অব�া হে�  ----------------------------------------                                                                                        
(১) এক মসুিলম আর এক মসুিলমেক পর�র সালাম িবিনমেয়র ে�ে� �চিলত " فٌ رْ عُ "   তথা 
সামািজক �থা অনসূাের ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা ।                                                            
এটা হে� ইসলািম শরীয়েতর  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম েমাতােবক সালাম েদওয়ার প�িত ।                                                                                                     
(২) মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

                                                 
136 >> এ উ�েতর �থম অংেশর * �থম অংেশর মসুলমানগণ>> "خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " (খাইরল কুরিনছ্ 
ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈন মসুিলমগণ << 
137 >> এই উ�েতর েশষাংশ * েশষ অংেশর মসুলমান>> " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � মসুিলমগণ << 
138  এ উ�েতর �থম অংেশর *  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নামধারী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহমগেণর ) , তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈন মসুিলমগেণর িভ�মত েপাষণকারী( نَ یْ فِ لِ تَ خْ مَ  ) 
 নােম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ     নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) الْ جَ مَ اعَ ةُ  139
দল েথেক িবি�� দেল-উপদেল িবভ�( نَ یْ قِ رِّ فَ تَ مُ  ) দ�ু মসুিলম। 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সা�ামােক তাঁর উপি�িতেত, অনুপি�িতেত, জীব�শায় ও ইনিতকােলর পর সবর্াব�ায় সালাম 
 েদওয়ার ে�ে� িবেশষ শতর্  িহেসেব সালাম শে�র সােথ “ ) �শ ” امً یْ لِ سْ تَ    ةُ رَ وْ سُ  " امً یْ لِ سْ تَ  ُموالِّ سَ  وَ 

)65( ةیْأل أ  ابِ زَ حْ ْألَ ا   অথর্ঃ এবং তাঁর �িত সালাম ে�রণ কর” ।সরুা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ 
।)  েযাগ কের দেূর-িনকেট অব�ানকারী �েতয্ক মসুিলম মানুষ এেক অপরেক পর�র সাধারণ 
সালাম িবিনমেয়র েচেয় অিধক ভি�-��ািমি�ত আদব বা িশ�াচািরতা ও  িবনেয়র সােথ        
( مُ ایَ قِ أَلْ   ) তথা দাঁিড়েয় সালাম �দান করা ।                                                                                                    
সালাম শে�র সােথ “ ) �শ ” امً یْ لِ سْ تَ   )65( ةیأْأل   ابِ زَ ْألَحْ ا ةُ رَ وْ سُ  ــ " اْیمً لِ سْ تَ  ُموالِّ سَ  وَ    অথর্ঃ এবং 
তাঁর �িত সালাম ে�রণ কর” । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।)  েযাগ কের আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত তািকদসহকাের এবং 
��াভের সালাম েদওয়ার জনয্ পৃথক আয়াত অবতীনর্ কের িবেশষ শতর্  েদওয়া হেয়েছ েয, নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম েদওয়ার মত সালাম দাও। এর অথর্ হল এই েয, এক 
মসুিলম মানষু অনয্ এক মসুিলম মানুষেক পর�র সাধারণ সালাম িবিনমেয়র েচেয় অিধক ভি�-
��ািমি�ত আদব বা িশ�াচািরতা ও  িবনেয়র সােথ সামািজক �থানূসাের  ( مُ اِقیَ لْ أَ   ) তথা দাঁিড়েয় 
সালাম �দান করা ।এটা হে� নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ইসলািম শরীয়েতর  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম েমাতােবক 
সালাম েদওয়ার প�িত ।                                                                                                                    
নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�িত বেস সালাম েদওয়ার জনয্ ইসলািম শরীয়েতর েকান  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম েনই। তাই, 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত বেস সালাম 
িদেত হেল নামােজর িভতেরই তাশাহেদর ৈবঠেকই অিধক িবনেয়র সােথ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �িত পূণর্ মনসংেযােগর সােথ খশু-খজু ুিমি�ত সালাম �দান করেত হেব ।                                                                                                                  
এটা হে� আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
ইসলািম শরীয়েতর  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম েমাতােবক ( اسً وْ لُ جُ   / ادوْ عُ قُ   ) তথা বেস সালাম 
েদওয়ার প�িত ।  

সালাম েদওয়ার প�িতর অ�ভূর্ � িবষয়গেলার মেধয্ রেয়েছঃ----------------------                                                                                                   
(ক) দ�ায়মান বয্াি� উপেবশনকারীেক সালাম েদওয়া ।                                                               
(খ) আেরাহী বয্াি� পদ�েজ গমনকারীেক সালাম েদওয়া ।                                                         
(গ) পদ�েজ গমনকারী বয্াি� উপেবশনকারীেক সালাম েদওয়া।                                            
(ঘ) েছাট বড়েক সালাম েদওয়া ।                                                                                           
(ঙ) কম সংখয্ক েলাক েবশী সংখয্ক েলাকেক সালাম েদওয়া।                                                      
(চ) মজিলেস গমনকারী বয্াি� মজিলেস উপি�ত হেয় মজিলেস উপিব�েদর সালাম করা । 
উপেরা� সবগেলা িবষেয়র সমি�ই হে� ইসলািম শরীয়েতর  ُةٌ نّ س  (সু�াহ) তথা িনয়ম েমাতােবক 
সালাম েদওয়ার প�িত । েযমন হািদস শরীেফ আেছ-আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ                                         

 ىلَ عَ  ىاشِ مَ لْ ا وَ  ىشِ امَ الْ  ىلَ عَ  بُ كِ الرَّ ا مُ لِّ سَ یُ " : لَ قَا مَ لَّ سَ وَ   ھِ لَیْ عَ   هللاُ  ىلّ صَ   يُّ بِ نَّ لا نِ عَ  ةَ رَ یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نْ عَ    
 نسن ــ ِعدِ اْلقَ ا ىلَ عَ  ارُّ مَ والْ  رِ یْ بِ كَ ال ىلَ عَ  رُ یْ غِ صَّ لا مُ لِّ سَ یُ  + )3270(يذلترما ننس ــرِ یْ ثِ ْلكَ ا لَىعَ  لُ یْ لِ ْلقَ ا وَ  دِ عِ اقَ لْ ا

)4270(رمذيتلا                                                                                                                



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলন: আেরাহী বয্াি� পদ�েজ গমনকারীেক, পদ�েজ গমনকারী বয্াি� উপেবশনকারীেক, 
কম সংখয্ক েলাক েবশী সংখয্ক েলাকেক সালাম িদেব, সনুানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৭০৩ 
+ েছাট বড়েক, গমনকারী বয্াি� উপেবশনকারীেক সালাম িদেব , সনুানতু িতরিমিজ, হািদস শরীফ 
নং-২৭০৪ । 

 ىلَ عَ  ىشِ ااْلمَ  وَ  ىشِ امَ الْ  ىلَ عَ  سُ رِ افَ لْ ا مُ لِّ یُسَ  : لَ اقَ  مَسلَّ  وَ  ْیھلَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ْیدِ بَ عُ  نِ بْ  ةَ لَ فَُضا نْ عَ 
)5702(يذمرتلا ننس ــ  مِ ئِ اْلقَ ا                                                                                                      

অথর্ঃ- হযরত আবু ফুদালা িবন উবাইদ (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : অ�ােরাহী পদ�েজ গমনকারীেক এবং পদ�েজ গমনকারী 
দ�ায়মান বয্াি�েক সালাম িদেব, সনুানতু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৭০৫ । 

 ادَ بَ  نْ إِ فَ  مْ لِّ سَ یُ لْ فَ  ِلٍس جْ مَ  ىلَ إِ  مْ كُ دُ حَ أَ  ىھَ تَ نْ اِ  اذَ إِ  "  : الَ قَ  ملَّ سَ  وَ  ْیھلَ عَ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  نَّ أَ  ةَ رَ یْ ُھرَ  يبِ أَ  نْ عَ 
)6702(يمذلترا ننس ــ  ــ مْ َسلِّ یُ لْ فَ  مَ اقَ  اذَ إِ  مَّ ثُ  ِلسْ فَْلیَجْ  سَ لِ جْ یَ  نْ أَ  ھُ لَ                                                                            

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: যখন েতামােদর েকউ মজিলেস িগেয় েপৗঁছায় েস সালাম িদেব, যিদ তার মেন 
হয় েয, বসা যােব তেব বেস পড়েব, অতপর, যখন েস চেল যাবার জনয্ দাঁড়ােব তখেনা সালাম 
িদেব, সনুানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৭০৬ ।      

 مَ سَلِّ یُ  أَْن ٍس لِ جْ مَ  ىلَ عَ َم اقَ  نْ مَ  ىلَ عَ َحق�ا  : الَ قَ  نَّھُ أَ  ملَّ سَ  وَ  لَْیھعَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ عَ  ،ھِ یْ أَبِ  نْ عَ  اٍذ،عَ ِن مُ بْ  لِ ھْ سَ  نْ عَ 
 لُ َوَرسُوْ اَل قَ فَ  ْم،لِّ سَ یُ  مْ لَ فَ ، مُ لَّ كَ تَ یَ  ملَّ سَ  وَ  ھلَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  َ�ِ  لُ وْ سُ رَ وَ  لٌ جُ رَ َم قَافَ ،  مَ لِّ  یُسَ أَنْ  ٍس لِ جْ مَ  ِمنْ  قَامَ  َمنْ  ىلَ عَ  قٌّ حَ  وَ مْ لَْیھِ عَ 

)58551( ،دحمأ سندمَي ــ سِ انَمَ  عَ رَ سْ اأَ مَ  : ملَّ سَ  وَ  لَْیھعَ  هللاُ  ىَصلَّ  َ�ِ                                                       
অথর্ঃ- হযরত সাহল িবন মআুয িতিন তাঁর িপতা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক, িতিন  
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না কেরন, িন�য় িতিন(রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বেলেছন : েয েকহ মজিলেস এেস দাঁড়ােলই মজিলেস উপি�ত জনেদর 
সালাম িদেত হেব এবং মজিলস েথেক চেল যাবার জনয্ দাঁড়ােলই সালাম িদেত হেব । এমিন সমেয় 
একজন েলাক  রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কথা-বাতর্ া বলা অব�ায় দাঁড়ােল সালাম 
েদয়িন । এেত রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন : কত �তই েলাকিট ভুেল েগল 
। মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৫৮৫৫।                                                                                                                    
উপেরা� হািদস শরীফসমূেহর ভাষয্ েথেক এই কথা �মাণ হয় েয, সকল সাহাবীেকরামই নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক দাঁিড়েয় সালাম িদেয়েছন,  সাহাবীেকরামগণ পর�র পর�রেক 
দাঁিড়েয় সালাম িদেয়েছন, েয েকান সাহাবী মজিলেস উপি�ত হেয় বসার পেূবর্ এবং মজিলস েথেক 
��ােনর সময় মজিলেস উপি�ত নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  এবং অনয্ 
সাহাবীেকরামেক ( امُ یَ أَْلقِ   ) তথা দাঁিড়েয় সালাম িদেয়েছন ।তাই, সাহাবীেকরামগেণর ৈদনি�ন সালাম 
িবিনমেয়র কমর্ েথেক ( مُ ایَ ْلقِ أَ   ) তথা দাঁিড়েয় সালাম েদওয়াই �মাণ হয় । এেত  সালাম েদওয়ার 
প�িত িহেসেব ( یَامُ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁিড়েয় সালাম েদওয়াই হে� ইসলািম শরীয়েতর  ُةٌ نّ س  (সু�াহ) তথা 
িনয়ম । সালাম েদওয়ার পরও স�ানসচূক শধ ুশধ ুদীঘর্�ণ দাঁিড়েয় থাকা, বসার অনমুিত না 
থাকা ও বসার �ান েখাঁজ না করা পূ্বর্বত� শি�ধর রাজা-বাদশাহেদর িনয়ম ও রীিতনীিত িবধায় 
ইসলািম শরীয়েত এরপ ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা হারাম ।                                                                                            



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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নামাজ স�াদেনর েবলায় সৃি�কতর্ া মহান আ�াহর জনয্  " ُتٌ نُوْ ق"  শ� (  ةرسو ــ نیْ قَانِتِ  �ِ  اومُ وُ ق
 অথর্ঃ- েতামরা আ�াহর জনয্ িবনেয়র সােথ দাঁড়াও, সরুা আল- বাকারা, আয়াত  823 ـ ةربقلْ ا

নং-২৩৮।) তথা িবনয়িমি�ত দাঁড়ােনােক েযমন �থম শতর্   করা হেয়েছ েতমিন আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম  েদওয়ার ে�ে� সালাম 
শে�র সােথ “ ) �শ ”  اْیمً لِ تَسْ   )56( ةیْأل أ  ابِ زَ حْ ْألَ ا ةُ ْورَ سُ  ــ " امً یْ لِ سْ تَ  وامُ لِّ سَ  وَ    অথর্ঃ এবং তাঁর 
�িত সালাম ে�রণ কর” । সুরা আহযাব, আয়াত নং-৫৬ ।) েযাগ কের এক মসুিলম অনয্ এক 
মসুিলমেক পর�র সাধারণ সালাম িবিনমেয়র েচেয় অিধক ভি�-��ািমি�ত আদব বা িশ�াচািরতা 
ও িবনেয়র সােথ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনােক   �থম শতর্   করা হেয়েছ । নামােজর বািহের 
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক  ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা 
দাঁিড়েয় সালাম েদওয়া হে�  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম । নামােজর বািহের আমােদর নবী 
সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেস সালাম েদওয়া েসৗজনয্েবাধ 
ও আদব তথা িশ�াচািরতা িবেরাধী । নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেস সালাম েদওয়ার েকান  তথা িনয়ম (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ  
েনই । আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বেস 
সালাম েদওয়া  হে� নামােজর স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমেূহর অ�ভূর্ � 140   একিট িবষয় । 
নামােজর বািহের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
সালাম েদওয়ার ে�ে�  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর মেধয্ েযইসব মসুিলম মানষু 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর সুসংবাদ�া�"  ةثَ َال ثَّ لا  

نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ   " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� 
জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগণ কতৃর্ ক ��তকৃত  
শতর্ , িনয়ম-সামািজক �থা ও আদব বা িশ�াচািরতা মানেত স�ম নেহন বরং অপরাগ তেদর 
িনকট আমার িবেশষ অনুেরাধ তারা তৃতীয় অব�া অনসূাের আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেবন না এবং সালাম িদেয় শধ ুশধ ুেবয়াদব 
তথা অিশ�ারস�� মসুিলম হেবন না । তারা হয়ত এই যিু� েদখােবন েয, কােরা স�াণােথর্ 
দাঁড়ােনা হারাম ।  আসেল িবষয়িট তা নয়, িবষয়িট  হে� এই, েকউ তার স�াণােথর্ অেনয্র 
দাঁড়ােনােক মেন আকা�া, �ীতেবাধ করেত পারেব না । মেন  এইরপ আকা�া, �ীতেবাধ করা 
হারাম এবং েদাযেখ �েবেশর কারণ । েযমন হািদস শরীেফ আেছ -  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ         

                                                 
140  নামােজর স�াদেনর প�িতগত িবষয়সমহূঃ   ১. পিব�তা ২. িবনেয়র সােথ েকবলামখুী হেয় দাঁড়ােনা ৩. 
তাকবীর তাহিরমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ বা কান বরাবর েতালা ৪. ডান হাত বাম হােতর উপর 
েরেখ ডান হাত িদেয় বাম হাতেক ধরা ৫. সানা পাঠ করা ৬. িকরাআত পাঠ করা ৭. রকু’ করা ৮. 
িসজদা করা ৯. তাশাহেদর ৈবঠক করা ১০. তাশাহেদর েশষ ৈবঠেকর িভতেরই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত সালাম েদওয়া ও দরদ পড়া এবং দআু’-ইি�গফার 
করা ১১. তাশাহেদর েশষ ৈবঠেক ডােন-বােম উভয় িদেক সালাম িদেয় নামাজ েথেক পৃথক হওয়া । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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 ھُ لَ  تْ بَ جَ وَ  امً ایَ قِ  مَ دَ آ ونُ بَ  ھُ لَ  ثَّلَ مَ تَ یَ  أَنْ  بَّ حَ أَ  نْ مَ  ":لموس ھیلع هللا صلي  هللا لوسر  الَ قَ  :ألقَ ، ةَ اِویَ ُمعَ  نَّ أَ 
                                                                                                             ئنیاربطلل یركبال عجملما في )41621(" رُ انَّ ال

অথর্ঃ- হযরত মআুিবয়া (রািদআ�াহ আনহ)  বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন “ েয চায় আদম স�ােনরা তার জনয্ ( مُ ایَ قِ أَلْ   ) তথা দাঁড়াউক তাহেল তার জনয্ েদাযখ 
সাবয্� হেয় েগল । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-১৬২১৪ । 

 والُ ثَّ مَ تَ یَ  نْ أَ  الً بِ قْ مُ  لُ اجَ رِّ لا ھُ تْ أَ رَ  اإِذَ  هُ رَّ سّ  نْ مَ "  : موسل ھیعل هللا يلص  هللا لوسر  الَ قَ : لأقَ ، ةَ یَ اوِ عَ مُ  نْ عَ 
ئیناربلطل ریبكال مجعلما يف )87061("" رِ انَّ ال ىفِ  اتً یْ بَ  أُ وَّ بَ تَ یَ لْ فَ  امً ایَ قِ  ھُ لَ                                                                                                 

অথর্ঃ- হযরত মআুিবয়া (রািদআ�াহ আনহ)  বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছন “ যার ভাল লােগ যখন েলােকরা তােক েদেখই তার জনয্ ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােয় থাকুক 
েস েদাযেখ বাড়ী ৈতরী কের িনক” ।আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী,হািদস শরীফ নং-১৬০৭৮ ।   
                                                                                                                                   
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথাই �মাণ হয় েয, উ��র জন তােদর জনয্ িন��র 
জনেদর প� হেত মেন মেন( امُ یَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনার আকা�া করা অথবা েকউ তার জনয্ ( یَامُ أَْلقِ   ) 
তথা দাড়ােল িতিন মেন মেন �ীতেবাধ করা হারাম।                                                  
  মেন( ُأَْلِقیَ ام ) তথা দাঁড়ােনার আকা�া না থাকার এবং মেন �ীতেবাধ না থাকার িনদশর্নঃ           
(ক) স�ািণত বয্াি�র জনয্ েকউ দাঁড়ােল স�ািণত বয্াি� তােক বলেত হেব “বেস পড়ুন” ।                 
েযমন হািদস শরীেফ এেসেছ-------------------------------------------      

بَ ُن الاِبْ  لََس جَ  وَ  رٍ مِ اعَ  نُ اِبْ  امَ قَ فَ  رِ بَیْ الزُّ  نُ بْ اِ  وَ  رٍ مِ َعا نُ بْ اِ  ھِ فِیْ  اتً یْ بَ  لَ خَ دَ  ةَ ِویَ اعَ مُ نَّ ، أَ زٍ لَ ِمجْ  يبِ  أَ نْ عَ      : ةَ اِویَ عَ مُ  لَھُ  الَ قَ ، فَ  ْیرِ زُّ
ُ بَوَّ تَ یَ لْ فَ  ، امً اقِیَ ُد ابَ عِ الْ  َل لَھُ ثُ مْ یَ  نْ  أَ هُ رَّ َمْن سَ  :لُ وْ قُ یَ  موسل ھلیع هللا يلص  هللا لسور  تُ عْ مِ سَ ي نِّ إِ فَ  ،ِلسْ اجْ   رِ انَّ لا ىفِ  اتً یْ بَ  أ

)01271( ،حمدأ مسند ــ                                                                                                      
অথর্ঃ- হযরত আবু িমজলায (রািদআ�াহ আনহ)   েথেক বিণর্ত, মআুিবয়া (রািদআ�াহ আনহ) 
এমন একিট ঘের �েবশ করেলন েযেখােন ইবনু আেমর ও ইবন ু যবুাইর িছেলন, ইবনু আেমর 
দাঁিড়েয় েগেলন আর ইবন ুযবুাইর বেস রইেলন । মআুিবয়া (রািদআ�াহ আনহ) তােক বলেলন, 
“বেস পড়ুন” । েকননা িন�য়ই আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : 
“ যার ভাল লােগ যখন েলােকরা তােক েদেখই তার জনয্ ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােয় থাকুক েস 
েদাযেখ বাড়ী ৈতরী কের িনক” ।  মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৭১২০ । 

(খ)  َلَ اقَ فَ  ھِ یْ لَ إِ  اْمنَفَقُ  َصاعَ  لَىعَ  ائً كِّ تَومُ  ملس و یھلع هللا لىص هللا لوسر انَیْ لَ عَ  جَ رَ خَ :  لَ اقَ  َمةَ امَ أُ  يْ بِ أَ  نْ ع 
)0325( يذرمتلا سنن  ــ اضً عْ بَ  اھَ بَْعضُ  مُ ظِّ یُعَ   َعاِجمُ ْألَ ا مُ وْ قُ تَ  َماكَ  اوْ مُ وْ قُ تَ  الَ "                                                                            

অথর্ঃ- হযরত আব ুউমামা (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর িনকট লািঠর উপর ভর কের আসেল আমরা তাঁর পাে�র্ িগেয় 
দাঁড়ালাম , অতপর িতিন বলেলন : আজম েলােকরা েযমন দাঁিড়েয় থােক েতামরা েসভােব দাঁড়ােব 
না, সনুানতু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৫২৩০ ।                                                        
িক� পবূর্বত� রাজা-বাদশাহেদর জনয্ �জােদর কুিনর্শ কের( مُ ِقیَاأَلْ   ) তথা দাঁড়ােয় থাকার মত এক 
মসুিলম আর এক মসুিলেমর জনয্ ( امُ یَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা হারাম । তােদর অব�া এমন িছল েয, 
রাজা-বাদশাহরা বেস থাকেলও �জারা বসেত পারত না । এইরপ প�িতেত  এক মসুিলম আর 
এক মুসিলেমর জনয্ দাঁড়ােনা হারাম ।                                                                                                           



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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েযমন হািদস শরীেফ আেছ -আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলনঃ 

 (১)  ، انَیْ لَ إِ  جَ رَ خَ فَ  ھِ یْ َعلَ  انََدَخلْ فَ  ،ملوس ھلیع هللا يلص  هللا رسولِ  لُ جْ رِ  ُوثِئَتْ  : لَ اقَ  ،هللاِ  دِ بْ عَ  نِ بْ رِ ابِ جَ  نْ عَ 
 ، ةَ الَ صَّ ال ىضَ قَ  امَّ لَ فَ  ، انَیْ لَّ صَ فَ  ْلفَھُ خَ  نَامْ قُ وَ  ، اِلسً اجَ  ىلَّ صَ فَ  ،ةٍ ْرفَ غُ  يْ دَ یَ  نَ یْ بَ  اسً لِ اجَ  تِھِ رَ جْ حُ  فِى هُ انَدْ جَ وَ  وْ أَ 
 سُ رِ فَا مُ وْ قُ تَ  امَ كَ  اوْ مُ وْ قُ تَ  الَ  وَ  ، ایَامً قِ  اولُّ صَ فَ  امً ئِ اقَ  تُ یْ لَّ صَ  اذَ إِ  وَ  اسً وْ ُجلُ  َصلُّوافَ  اسً الِ جَ  ْیتُ َصلَّ  اإِذَ  : لَ اقَ 

)48541( ،دمحأ دمسن ــ اھَ كِ وْ لُ ِلمُ  وْ أَ  اھَ تِ رَ ابِ بَ جَ لِ                                        
অথর্ঃ- হযরত জােবর িবন আ�ু�াহ(রািদআ�াহ আনহ)   েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পা েমাবারক মচেক েগেল আমরা তাঁর িনকেট উপি�ত হেল িতিন 
েবর হেয় আমােদর িনকট আসেলন অথবা আমরা তাঁেক তাঁর কে� তাঁর কে�র সামেনই বসা 
অব�ায় েপলাম । িতিন বসা অব�ায় নামাজ পড়েল আমরা তাঁর িপছেন( امُ یَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁিড়েয় 
নামাজ পড়লাম । িতিন নামাজ সমা� কের বলেলন : আিম বেস নামাজ পড়েল েতামরাও বেস 
নামাজ পড়েব । আিম দাঁিড়েয় নামাজ পড়েল েতামরাও দাঁিড়েয় নামাজ পড়েব । পারেসয্র েলােকরা 
েযমন তােদর �তাপশালীেদর ও রাজা-বাদশাহেদর জনয্ দাঁিড়েয় থােক েতামরা েসভােব দাঁড়ােব না 
।মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৫৪৮৪ ।                                       
(২)  َرُ بِّ كَ یُ  رٍ بَكَ  وأَبُ  و دُ اعِ قَ  وَ َوھُ  هُ ءَ ارَ و انَیْ لَّ صَ فَ  ملس و ھیلع هللا ىلص هللا ولسر ىكَ تَ شْ اِ  : لَ اقَ  رٍ بِ اجَ  نْ ع 

هرَ یْ بِ تكْ  سَ انلَّ ا عمِ سْ یُ   مْ تُ دْ كِ  نْ إِ " : الَ قَ  مَ لَّ سَ  امَّ لَ فَ  ادً وْ عُ قُ  تِھِ الَ بِصَ  انَ یْ َصلَّ فَ  انَدْ قَعَ فَ  انَیْ لَ إِ  رَ افَأَشَ  امً ایَ قِ  آَنَارَ فَ  انَ یْ لَ إِ  تَ تفَ الفَ   
َ بِ  وامُّ ئتَ ا والُ عَ فْ تَ  الَ فَ  دٌ وْ عُ قُ  مْ ھُ وَ  مْ ھِ ْوكِ لُ مُ  ىلَ عَ  ْونَ ْومُ قُ یَ  مِ وْ رَّ لاو سُ ارِ فَ  لَ عْ فِ  اولُ عَ فْ تَ  نْ أَ   ًماائِ قَ  ىلَّ صَ  نْ إِ  مْ كٌ تِ مَّ ئِ أ

0421 ــ ھاجم ناب نسن " اْودقُعُ  الوفَصَ  ادَ اعِ قَ  ىَصلَّ  نْ إ وَ  امً ایَ قِ واَصلُّ فَ                                                                                                                              
অথর্ঃ- হযরত জােবর (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা অিভেযাগ করেলন, অতপর আমরা তাঁর িপছেন তাঁর উপিব� অব�ায় 
এমনভােব  নামাজ পড়লাম েয, হযরত আবু বকর মানুষেদরেক শনাবার জনয্ তাকিবর িদি�েলন 
। িতিন(রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) আমােদর িদেক তাকােল আমােদরেক উপিব� 
েদখেলন । িতিন(রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) আমােদরেক ইশারা করেল আমরা 
তাঁর নামােজর সােথ বেস নামাজ পড়লাম। িতিন(রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
সালাম িফরােয় বলেলন “যিদ েতামরা পারসয্ ও েরামেদর কেমর্র মত কাজ করেত উপ�ম হেয়ই 
থাক (পারসয্ ও েরামেদর কেমর্র মত  কাজ পবূর্ েথেক কেরই থাক) যারা তােদর বাদশাহেদর 
উপিব� থাকা অব�ায় িনেজরা দাঁিড়েয় থাকত তা হেল েতামরা এই কাজিট (এখন েথেক আর) 
করেব না । েতামরা েতামােদর ইমামেদর অসসূরণ কর, তারা দাঁিড়েয় নামাজ পড়েল েতামরাও 
দাঁিড়েয় নামাজ পড়, আর তারা যিদ বেস নামাজ পেড় েতামরাও বেস নামাজ পড় । ইবন ুমাজাহ, 
হািদস শরীফ নং-১২৪০। 

উপেরা� ১ নং ও ২ নং হািদস শরীেফর �থম ন�র হািদস শরীফখানায় পবূর্বত� রাজা-বাদশাহেদর 
দাি�ক ও অহংকারপণূর্ নামােজর বিহেরর কাযর্�ম তুলনামলূক উদাহরণ িহেসেব েটেন এেন  
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িনেজর সংি�� 
বয্াি�গত নামােজর িভতরকার আমল বা কাযর্�ম িদেয় এবং ি�তীয় ন�র হািদস শরীফখানায়ও 
পবূর্বত� রাজা-বাদশাহেদর দাি�ক ও অহংকারপূণর্ নামােজর বিহেরর কাযর্�ম তুলনামলূক  উদাহরণ 
িহেসেব েটেন এেন সকল ইমামগণ তােদর সংি�� বয্াি�গত নামােজর িভতরকার আমল বা কাযর্�ম 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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িদেয় ( امُ یَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা স�িকর্ ত গর�পণূর্ আেদশ দােনর মাধয্েম নামােজর িভতের ও 
নামােজর বািহের ইমাম, েনতা ও ই��র জনেদর সােথ  এবং িন��র জনেদর সােথ েকমন আচরণ 
করেত হেব তা ফুিটেয় েতালার মাধয্েম িতিন তাঁর উ�তেক িশ�া িদেয়েছন । 

উপেরা� আেলাচনার �া� ফলাফলঃ                                                                     
উপেরা� আেলাচনার দিৃ�েকান েথেক ( ُأَْلقِ یَ ام ) তথা দাঁড়ােনা চার �কার ।                                 
(১) এক মসুিলম আর এক মসুিলমেক সালাম েদওয়ার জনয্ ( مُ ایَ قِ أَلْ   ) তথা দাঁড়ােনা । এই 
ধরেণর     ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা ইসলািম শরীয়ত েমাতােবক  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম ।                                 
(২) উ��র জন তােদর জনয্ িন��র জনেদর প� হেত মেন মেন( امُ یَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনার 
আকা�া করা অথবা েকউ তার জনয্ ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাড়ােল িতিন মেন মেন �ীতেবাধ করা । 
এইরপ ( امُ یَ ْلقِ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা  ইসলািম শরীয়েত হারাম ।                                                   
(৩) পবূর্বত� রাজা-বাদশাহেদর জনয্ �জােদর কুিনর্শ কের( امُ یَ ْلقِ أَ   ) তথা দাঁড়ােয় থাকার নয্ায় এক 
মসুিলম আর এক মসুিলেমর জনয্ ( مُ ایَ قِ أَلْ   ) তথা দাঁড়ােনা । তােদর িনয়ম এই িছল েয, তােদর 
রাজা-বাদশাহরা বেস থাকত আর �জারা দাঁিড়েয় থাকত । এইরপ ( مُ ایَ قِ أَلْ   ) তথা দাঁড়ােনা  
ইসলািম শরীয়েত হারাম ।                                                                                                    
(৪) েকান স�ািণত বয্াি�র শভাগমন উপলে�য্ আদব বা িশ�াচার জিনত কারেণ েসৗজনয্মলূক 
স�াণােথর্ , িপতা-মাতার সােথ স�য্বহার �দশর্েনর জনয্, স�ান-স�িতেদরেক আদর-েসাহাগ 
েদখােনার জনয্ এবং িশ�ক ও গরজনেদরজনয্ ভালবাসার �তীিক েসৗজনয্ আচরণ করার জনয্ 
ইতয্ািদ ভ�তাজিনত স�ুর আচার-আচরণ �দশর্নােথর্ সামিয়কভােব ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা। 
উপেরা� ( ُأَ ْلقِ یَ ام )তথা দাঁড়ােনার চতুথর্ �কােরর �িমেক বিণর্ত ভ�তাজিনত সু�র আচার-আচরণ 
�দশর্নােথর্ েসৗজনয্মলূক স�াণােথর্ সামিয়কভােব ( امُ یَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা ইসলািম শরীয়ত েমাতােবক 

 তথা িনয়ম । েযমন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা উপের বিণর্ত হািদস শরীেফ উে�িখত নামােজর কাযর্�ম েথেক উৎসিরত 
িনয়মানবুিতর্ তা ও শৃ�লা এবং েনতৃ� ও সাময্তার মত ইতয্ািদ গণাবলীর মাধয্েম িতিন  তাঁর 
উ�তেক এই িশ�া িদয়ােছন েয, ইমাম দাঁিড়েয় নামাজ পড়েল েতামরা দাঁিড়েয় নামাজ পড়েব আর 
ইমাম বেস নামাজ পড়েল েতামরাও বেস নামাজ পড়েব । িক� আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক এই িশ�া েদন িন েয, ইমাম 
দাঁিড়েয় নামাজ পড়েল েতামরা বেস নামাজ পড়েব আর ইমাম বেস নামাজ পড়েল েতামরা  দাঁিড়েয় 
নামাজ পড়েব । এইটা হে� নামােজর িভতরকার ইমােমর আনগূতয্ ও অনূসরণ, িনয়মানবুিতর্ তা ও 
শৃ�লা এবং েনতৃ� ও সাময্তার মত ইতয্ািদ গণাবলী । এর অথর্ হল এই েয, নামাজ হে� 
ইসলােমর ি�তীয় িভিত্ত, নামাজ হে� মসুিলম মানষুেক েনতার আনূগতয্ ও অনসূরণ, িনয়মানবুিতর্ তা 
ও শৃ�লা এবং েনতৃ� ও সাময্তার মত ইতয্ািদ গণাবলী িশ�া েদওযার ও িশ�া করার গর�পণূর্ 
�িশ�েণর বয্াব�া ।                                                                   
নামােজর �িশ�ণ বয্াব�ার সূ�রপঃ একজন মসুিলম মানেুষর জনয্ পিব�তা অজর্ েনর পর ইসলােমর 
ি�তীয় িভিত্ত নামাজ আাদায় বা স�াদেনর �থম �র বা সূচনা হে� িবনীতভােব  ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা 
দাঁড়ােনা । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ ---------------------
(  অথর্ঃ- েতামরা আ�াহর জনয্ িবনেয়র সােথ দাঁড়াও, সুরা  238 ـ ةربقالْ  ةروس ــ نیْ تِ نِ اقَ  �ِ  ُمواوُ ق
আল- বাকারা, আয়াত নং-২৩৮।)। নামাজ আাদায় বা স�াদেনর েবলায় এইরপ ( امُ یَ قِ لْ أَ   ) তথা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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দাঁড়ােনা ইমাম ও মু�াদীর জনয্ হে� ফরজ ।নামাজ েযেহতু মহান আ�াহর স�ি�র জনয্ মহান 
আেদশ েসেহতু  নামাজ আাদায় বা স�াদেনর সময় সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর কারেণ ফরজ 
িহেসেব পালনীয় ( مُ ایَ ْلقِ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা ইমােমর জনয্ অস�ব হেল ইমাম বেস নামাজ আাদায় বা 
স�াদন করেবন আর ম�ুাদী দাঁিড়েয় আাদায় বা স�াদন করেবন, বািহয্কভােব এটাই নামাজ 
আাদায় বা স�াদেনর িনয়ম হওয়ার কথা । কারণ, ইমােমর সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর সময়েতা 
ম�ুাদীর সামিয়ক সমসয্া বা ওজর িছলনা । িক� মুিমেনর মযর্াদা মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট 
এত েবশী েয, তার সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর কারেণ তারই স�াণােথর্ নামােজর িভতর ইমােমর 
সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর কারেণ ফরজ িহেসেব পালনীয়( امُ یَ قِ لْ أَ  )তথা দাঁড়ােনার মত আেদশখানাও 
মহান আ�াহ তাআ’লা ম�ুাদীর জনয্ �িগত কের িদেলন । সুবহানা�াহ । আমরা আমােদর নবী 
দজুাহােনর বাদশা সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ে�� উ�ত 
হওয়া সে�ও আমরা আমােদর সিঠক মযর্াদা ও স�াণ আমরা িনেজরা বঝুেত পারলাম না । মহান 
আ�াহ তাআ’লার িনকট একজন সিতয্কােরর  পরেহজগার মিুমেনর কতটুকু মযর্াদা ও স�াণ তা 
পিব� কুরআেনর  সরুা হজরুােতর ১৩ নং- আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ  -------- 

")31(ــ الحجرات ورةس ــ اُكمْ قَ أَتْ  َ�ِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ إِ   " অথর্ঃ- “িনষ্চয় েস আ�াহর িনকট সবর্ািধক 
স�ািণত েয েতামােদর মােঝ সবর্ািধক পরেহজগার”, সুরা আল-হজরুাত,আয়াত নং-১৩  ।               
ইবাদতগত িদক িদেয় দআু’র েচেয় েযমন েকান িকছুই মহান আ�াহর িনকট অিধক স�ািণত েনই 
িঠক েতমিনভােব ব�গত িদক িদেয় একজন মিুমেনর েচেয় েকান িকছুই মহান আ�াহর িনকট 
অিধক স�ািণত েনই । েযমন পিব� হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ--------------------------------------- 

 "ءِ اعَ دُّ لا نَ مِ  ىالَ عَ تَ  هللاِ  ىلَ عَ  مُ رَ كْ أَ  ئٌ یْ شَ  سَ یْ لَ "  لَ اقَ : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ ع ةَ رَ یْ رَ ھُ  ىبِ أَ  نْ عَ  
يرمذتلا نسن )0337(           

                                                                 
অথর্ঃ হযরত আব ুহরায়রা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলনঃ “েদাআ’ করার েচেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অিধক স�ািণত এমন িকছু 
েনই ” । সনুানতু িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৭০ ।                                             

 ِمنَ  َ�ِ  ىَعلَ  مُ رَ كْ أَ  ءٌ يْ شَ  سَ یْ لَ " ــ  مَ َسلَّ وَ  ھلیع هللا يلص  هللا رسول  الَ قَ  :ألقَ  ،ِروَعمْ  ْبنِ  َ�ِ  ْبدِ عَ  نْ عَ "
يناربطلل سطواال جمعملا يف )4608+6538(" ِمنٍ ؤمُ لْ ا                               

অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন আমর (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  রাসলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ “আ�াহর িনকট মিুমেনর েচেয় েকান ব�ই অিধক 
স�ািণত েনই” ,  । আল- মু’জামলু আওসাত,হািদস শরীফ নং-৮৩৫৬+৬০৮৪ ।                         
একজন মিুমন মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট অিধক স�ািণত হওয়ার কারেনই নামােজর িভতর েস 
মহান আ�াহ তাআ’লার সােথ িনভৃত আলাপ করার েযাগয্তা অজর্ েনর সেুযাগ েপেয়েছ।                                                                                                           
েযমন পিব� হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলনঃ------------------------------------------------------

َ مَ رَ  نْ مِ  رِ اخِ وَ اْألَ  رِ شْ عَ لْ ا ىفِ  ملس و ھیلع هللا صلى هللا لوسر فَ كَ اِْعتَ : لَ قَا ،َمرَ عُ  نِ بْ ا نْ عَ   ْیھِ فِ  لَھُ  ذَ تُّخِ افَ  نَ َضا
َ فَ  :لَ اقَ  فٍ عَ سَ  ِمنْ  بَْیتٌ   امَ بِ  مْ كُ َحدُ أَ  رْ ظُ نْ یَ بْ لْ فَ  ،لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  ،ھُ بَّ ر يجِ انَیُ  ىَصلِّ مُ لْ ا نَّ إِ : الَ قَ فَ  مٍ وْ یَ  تَ اذَ  ھُ أْسَ رَ  جَ رَ خْ أ

)4754( مدأحْ  دسنم ــ ھُ بَّ رَ  ِجيْ ایُنَ                                                                                                                 
অথর্ঃ-হযরত ইবনু ওমর(রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  রাসলু�ািহ সা�া�াহ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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আলাইিহ ওয়া সা�ামার রমজােনর েশষ দশিদেন ই’িতকাফ করেল তাঁর জনয্ েখজরু গােছর পাতা 
িদেয় একিট ঘর ৈতরী করা হল । িতিন (ইবন ু ওমর রািদআ�াহ আনহ)  বলেলন : িতিন 
(রাসলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তাঁর মাথা েবর কের বলেলন : িন�য় মসুি� তার 
�ভূ আযয্া ওয়া জা�ার সােথ িনভৃত আলাপ কের, অতএব, েস িচে�-ভাবনা কের েদখকু েস তার 
�ভূর সােথ িনভৃেত িক আলাপ কের, মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-৫৪৪৭  ।                
একজন সিতয্কােরর মিুমন বা�া মহান  আ�াহরতাআলার িনকট কত েয আপন তা িনে� বিণর্ত 
হািদস শরীফখানা অধয্য়ন করেল পূণর্ভােব জানেত পারেবন ও উপলি� করেত পারেবন ।  েযমন 
পিব� হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলনঃ-----------------------------------------------------      

":مسلو لیھع هللا صلي هللا ولرس  الَ قَ  ،لَ اقَ  َرةیْ رَ ھُ  يبِ أ نعَ    
" َ  نَّ اِ  اِممَّ  ىَّ لَّ اِ  بَّ حَ اَ  ئً ىْ شَ بِ  ِدىْ بْ عَ  ىَّ لَ اِ  بَ رَّ قَ تَ  امَ  "بِ رْ حَ لْ ابِ  ھُ تُ نْ ذَ أَ  دْ قَ فَ  ای� لِ وَ  ىْ لِ  دَ اعَ  نْ مَ  :الَ قَ  �َّ   

 هُ رَ صَ بَ وَ  ھِ بِ  عُ مَ سْ یَ  ىْ ذِ لَّ ا ھُ ْمعَ سَ  تُ نْ كُ  ھُ تُ بْ بَ حْ اَ  اذَ اِ فَ  ھُ بَّ حِ اُ  ىتَّ حَ  اِفلِ وَ لنَّ ابِ  ىَّ لَ اِ  بُ رَّ قَ تَ یَ  ِدىْ بْ عَ  لُ ازَ یَ  امَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  ْضتُ رَ تَ اِفْ 
اْیھَ لَ عَ  ىْ شِ مْ یَ  ىْ تِ الَّ  ھُ لَ جْ رِ وَ  اِبھَ  شُ طِ بْ یَ  ىْ تِ لَّ ا هُ یَدَ وَ  ھِ بِ  رُ صُ بْ یَ  ىْ ذِ لّ ا  "  

 (অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামা বেলন : িন�য়ই আ�াহ বেলন : েয আমার ব�ুর সােথ শ�তা করল 
আিম(আ�াহ) তার সােথ যু� েঘাষণা করলাম, আিম বা�ার উপর যা ফরজ কেরিছ এর েচেয় 
ি�য় ব� িদেয় বা�া আমার িনকট সাি�ধয্ লাভ কের না। আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধয্েম 
আমার সাি�ধয্ লাভ কের বা আপন হয় এমনিক এর ফেল আিম তােক ভালেবেস েফিল। যখন 
আিম তােক ভালেবেস েফিল তখন আিম তার কণর্ হেয় যাই েয কণর্ িদেয় েস শেন, তার চ�ু হেয় 
যাই েয চ�ু িদেয় েস েদেখ, তার হাত হেয় যাই েয হাত িদেয় েস ধের এবং আিম তার পা হেয় 
যাই েয পা িদেয় েস হােট”,।                                                                                      
বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৫০২।) 

উপেরা� পিব� কুরআেনর বাণী ও হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক আমরা জানেত পারলাম, মহান 
আ�াহ তাআ’লার িনকট একজন সিতয্কােরর পরেহজগার মিুমেনর মযর্াদা ও স�াণ কতই না 
চমৎকার ও মহান 141। মহান আ�াহ তাআ’লা একজন মিুমনেক যথাথর্ই মযর্াদা ও স�াণ িদেয়েছন। 

                                                 
141  >>(ক) উপেরা� হািদস শরীফ নং-৬৫০২, বখুারী শরীফ েথেক একথািট বঝুা েগল েয, মহান আ�াহ 
তাআ’লার  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ুর সােথ েকহ শ�তা করেল আ�াহ তাআ’লা 
উ� শ�র সােথ যু� েঘাষণা কেরন। কতটুকু উ��ের েপৗঁছেল একজন মসুিলম মানষুেক  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল 
উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা ব�ু বলা হয় এবং উ�  َىُّ لِ و  ِ َّ�  (ওয়ািল উ�াহ) তথা আ�াহর ওলী বা 
ব�ুর মযর্াদা ও �মতা কতটুকু তা আমরা িনে� িব�ািরত বণর্না করব ইনশা আ�াহ  তাআ’লা। 
(খ) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটা �মাণ হয় েয, মহান আ�াহ তাআ’লা যখন েকান মসুিলম বা�ােক 
ভালবােসন তখন তাঁর তাজা�ী বা�ার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি�, চলন শি� হেয় যায়। 
(গ) উ� হািদস শরীফ খানা েথেক এটাও েবাধগময্ হয় েয, মসুিলম বা�ার জনয্ দইু �কার " بقُرْ  ’‘(কুর্ ব)
 তথা  ৈনকটয্  হািসল হয়। 
(১) " ِض ئِ ارَ فَ لْ ا بُ رْ قُ  " (কুরবলু ফারািয়য) তথা ফরজ ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ হয়। 
(২) " لِ افِ نَوَ لْ ا بُ رْ قُ  " (কুরবলু নাওয়ািফল) তথা নফল ইবাদত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার ৈনকটয্ লাভ হয়। 
উপের বিণর্ত দইু �কার ৈনকটয্ লােভর �ারা একজন মসুিলম মানষু কতদরূ উ��ের েপৗঁছেত পাের তা িনে�



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আমরা আমােদর অ�তার কারেণ িনেজেদর মযর্াদা ও স�াণ বঝুেত ও উপলি� করেত অ�ম হেয়ই 
পেড়িছ ।                                                                                                          
েদখনু, িচ�া করন এবং অনূধঅবন করন! এই স�ািণত মিুমন মানুষিটর স�াণােথর্ই নামােজর 
িভতর ইমােমর সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর কারেণ ফরজ িহেসেব পালনীয় ( امُ یَ قِ لْ أَ   ) তথা 
দাঁড়ােনার মত আেদশখানাও মহান আ�াহ তাআ’লা ম�ুাদীর জনয্ �িগত কের েদন । েসইজেনয্ই, 
নামােজর িভতরকার ইমােমর আনগূতয্ ও অনসূরণ, িনয়মানবুিতর্ তা ও শৃ�লা এবং েনতৃ� ও 
সাময্তার মত ইতয্ািদ গণাবলীর মাধয্েম  আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর উ�তেক নামােজর কাযর্�েমর িভতর পবূর্বত� রাজা-বাদশাহেদর 
দাি�ক ও অহংকারপণূর্ কাযর্�ম উদাহরণ িহেসেব েটেন এেন এই িশ�া িদেয়েছন েয, নামােজর 
বািহের দাি�ক ও অহংকার িববিজর্ ত ইসলােমর স�ািণত বয্াি� বগর্, উ��র জন দাঁড়ােলও েতামরা 
তার স�াণােথর্ েসৗজনয্মলূক দাঁড়ােব আর তাঁরা বেস পড়েল েতামরাও বেস পড়েব । কারণ, 
েযখােন নামােজর িভতর একজন মিুমনেক এতই মযর্াদা ও স�াণ  েদওয়া হেয়েছ েয, ইমােমর 
সামিয়ক সমসয্া বা ওজেরর কারেণ ফরজ িহেসেব পালনীয়( مُ یَاْلقِ أَ   )তথা দাঁড়ােনার মত আেদশখানাও 
মহান আ�াহ তাআ’লা ম�ুাদীর জনয্ �িগত কের িদেলন । তা হেল নামােজর বািহের েসই একজন 
মিুমেনর মযর্াদা ও স�াণ �াস পােব েকন ?                                  
পবূর্বত বহাল থাকেবেতা না, বরং বাড়েব ।                                                                                                                         

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর  মেধয্ কতক উলামা  একজন সিতয্কােরর  
পরেহজগার মুিমেনর পণূর্ মযর্াদা ও স�াণ স�েকর্   অ� থাকায় এক মিুমন আর এক মুিমনেক 
স�াণ �দশর্ণােথর্ ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনােক হারাম বেল থােকন ।   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� 

                                                                                                                                   
 উে�খ করা  হল।                                                                                                                                                         
“কুরবলু নাওয়ািফল” এর ফলাফলঃ “কুরবলু নাওয়ািফল”  �ারা বাশািরয়য্ােতর িসফাত তথা মানবীয় গণাবলী 
দরূ হেয় মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গণাবলী মসুিলম বা�ার উপর �কািশত হেয় থােক। 
তখন েস তার সম� শরীর �ারা দরূ হেত েদখেত ও শনেত পায় এবং তার েদখার ও শনার কাজ শধু 
েচাখ ও কােনর মেধয্ সীমাব� থােক না। এেক মহান আ�াহ তাআ’লার িসফাত তথা ঐশিরক গেণ ফানা তথা 
িবলীন হওয়া বেল। এটা নফল ইবাদেতর ফল।  
“কুরবলু ফারািয়য” এর ফলাফলঃ “কুরবলু ফারািয়” �ারা মসুিলম মানষু বা বা�া স�ূণর্ ফানা িফ�াহ তথা 
আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হেয় যায়। তখন তার সম� অি�ে�র েলাপ পায়। এমনিক তার িনেজর অি�ে�র 
অনভূূিতও থােক না। একমা� মহান আ�াহ তাআ’লার অি�� ছাড়া অনয্ িকছুই আর তার েগাচরীভূত হয় 
না। এেক ফানা িফ�াহ তথা আ�াহ তাআ’লােত িবলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদেতর ফল। 
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক আেরা জানেত পারলাম েয, সাধারণ মসুিলম বা�ার েবলায় েযেহতু এ 
�র হািসল হয় তা হেল আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামার েবলায় কতটুকু 
উ��র হািসল হেয়েছ তা আপিন ভাল কের গভীরভােব অনধুাবন কের েদখুন। এই কুরবলু ফারািয়য ও 
কুরবলু নাওয়ািফল তখনই লাভ হেয় থােক যখন ফরজ ইবাদত িঠকমত আদায় কের সু�ত ও নফল আদায় 
করা হয়। উপেরা� িববরণ হেত পাঠকবগর্ এ কথা িন�য়ই বঝুেত েপেরেছন েয, যখন েকান মসুিলম 
বা�া ”কুরবলু ফারািয়য” ও ”কুরবলু নাওয়ািফল” �ারা মহান আ�াহ তাআ’লার এরপ ৈনকটয্ লাভ কের েয, 
মহান আ�াহ তাআ’লার তাজা�ী তার �বন শি�, দশর্ন শি�, ধারন শি� ও চলন শি� হেয় যায় তখন 
তার �ান লােভর পেথ �ান, কাল ইতয্ািদর দরূ� েকান �কার অ�রায় হেত পাের না।   



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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আিলম িহেসেব পিরিচত এই মসুিলম মানষুিট িনেজর মযর্াদা স�েকর্ ই অ� । অনয্ মুসিলেমর  
মযর্াদা ও স�াণ  িকরেপ বঝুেব, িকরেপই বা উপলি� করেত স�ম হেব ?                                                
িনজ  মযর্াদা ও স�াণ  স�েকর্ ই েতা েস অবগত নেহ । বা�েব এই বয্াি�িট আিলমই নয় ।                                                                                                               
অথচ, এক মিুমন আর এক মিুমনেক স�াণ �দশর্ণােথর্ ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনার আেদশ িদেয়  
আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন :----  نْ عَ  

                                                                                                                        "؟ رُ یْ َجرِ  ایَ  تَ ئْ جِ  ءٍ يْ شَ  ّيِ ِألَ " : لَ اقَ فَ ، عُھُ بَایِ ألُ  ھُ أَتَْیتُ  ملَّ سَ وَ   ھِ یْ لَ عَ   هللاُ  ىلّ صَ   يُّ بِ نَّ لا ثَ عِ بُ  امَّ لَ  :الَ ٍر،قَ یْ رِ جَ 
 ةِ الَ الصَّ  تُِقْیمُ وَ  ،َ�ِ  لُ وْ سُ رَ  ينِّ أَ وَ  َ�ُ  الَّ إِ  ھَ لَ إِ  الَ  نْ أَ  ةِ ادَ َشھَ  إِلَى يْ نِ اعَ دَ فَ " : الَ قَ  ،كَ یْ دَ یَ  ىلَ عَ  ِلمَ سْ ِألُ  تُ ئْ جِ :  تُ لْ قُ 

يؤتُ وَ  ، ةِ بَ وْ ْكتُ اْلمَ  َ فَ  : لَ اقَ  ،" هِ رِّ شَ  و هِ ْیرِ خَ  رِ دْ قَ لْ ابِ  نُ مِ ؤْ تُ وَ  ،ةَ ْوضَ رُ فْ ْلمَ ا اةَ كَ زَّ لا ّدِ  ىلَ عَ  لَ بَ قْ أَ  مَّ ثُ  ،ھُ ئَ اسَ كِ  ىَّ إِلَ   ىقَ لْ أ
َ كْ ِرمُ وهُ  " ــ (2217) في المعجم الكبیر للطبرانیئ                                                                         أَ ْصَحابِ ھِ ، فَ قَالَ  : "إِ ذَ ا جَ اءَ كُ مْ  كَ ِریْ مُ  قَ وْ مٍ  فَ أ
অথর্ঃ-হযরত জািরর(রািদআ�াহ আনহ)  হেত বণর্ত, িতিন বেলন : নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক (নবী-রাসলু িহেসেব)ে�রণ করা হেল আিম তাঁর িনকট বাইআ’ত হেত আসেল িতিন 
বেলন :“ েহ জািরর, িকেসর জেনয্ তুিম আসেল ? ” আিম বললাম: আিম আপনার হােত ইসলাম 
�হন করেত এেসিছ, িতিন জািরর(রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: “িতিন(রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) আমােক “আ�াহ ছাড়া উপাসয্ েনই আর িন�য় আিম আ�াহর রাসুল” 
সা�য্ িদেত, ফরজ নামাজ কািয়ম করেত, ফরজ যাকাত িদেত এবং ভাগয্িলিপর ভাল-ম� িব�াস 
করেত আহবান জানােলন, িতিন জািরর(রািদআ�াহ আনহ)  বলেলন: অতপর, িতিন আমার িদেক 
কাপড় িনে�প কেরন । তারপর, িতিন তাঁর সাহাবীেদর িদেক স�ুখীন হেয় বলেলন : “যখন 
েতামােদর িনকট েকান স�দােয়র স�ািণত বয্াি� আসেল েতামরা তােক স�াণ কেরা”।  আল-
ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২১৭।                      
উপেরাি�িখত হািদস শরীেফ আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এক মুিমন আর এক মিুমনেক স�াণ �দশর্েনর েযই আেদশ িদেয়েছন তা িকভােব েদখােনা 
হেব ?                                                                                                            
# তার জনয্ িক তখন খাবার হােত িনেয় বেস বেস অেপ�ায় থাকেত হেব?                           
# নািক তার জনয্ ফুেলর েতাড়া ইতয্ািদ িনেয় েটিবল সািজেয় েরেখ েচয়াের বেস বেস তার স�াণ 
�দশর্ন করেবন?                                                                                                                                                                                                                           
িবষয়িট আসেল তা নেহ, হািদস শরীেফ েযই স�াণ �দশর্েনর কথা বলা হেয়েছ তা  স�ািণত 
বয্াি�র শভগমেনর পরমূহেতর্ ই  বা েকান মজিলেস উপি�ত হওয়ার �ারে�ই  শধ ু( مُ یَاقِ لْ أَ   ) তথা 
দাঁড়ােনার মাধয্েমই অথবা ফুেলর েতাড়া িনেয় েটিবল সািজেয় েরেখ েচয়াের বেস না েথেক  বরং 
ফুেলর েতাড়া ইতয্ািদ িনেয়( یَامُ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনার মাধয্েম �াগত জািনেয়ই স�াণ �দশর্ন করেত 
হেব । উপেরা� আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীেফর ২২১৭ নং হািদস শরীফখানার 
বয্াখয্াসরপ আেরা একটু িব�ৃতভােব সাহীহ আল-মুসতাদরাকুল হািকেম একখানা হািদস শরীফ এেসেছ 
িনে� তা উে�খ করা হল । হািদস শরীফখানা এই-----------------------------  نْ عَ 

 ملسو علیھ هللا يلص هللا رسولِ   ىلَ عَ  ھُ نْ  عَ َ�ُ  يَ ِض رَ  َ�ِ  دِ بْ عَ  نُ  بْ رُ یْ َجرِ قَاَل: َدَخَل  َعْنھُ   َ�ُ يَ َرِض  َ�ِ ِد بْ عَ  نِ بْ  رٍ بِ اجَ 
َ   ،ِلِسھِ جْ مَ  بِ ُجلٍ رَ لُّ كُ  َضنَّ وَ  ،ھُ بُ ا أَْصحَ هُ دَ نْ عِ وَ  َوْجِھِھ، ِرِه وَ نَحْ هُ بِ الَقّ نَ ، فَ ْیھِ لَ إِ  هُ اقَ لْ أَ فَ هُ ءَ َدارِ  ملسو ھعلی هللا صلي هللا ولُ سرَخذَ َفأ
َل افَقَ ، موسل ھعلی هللا صلي هللا لِ ورس رِ ھْ ظَ  ىلَ َعھُ عَ ضَ وَ  مَّ ثُ ،  ْمتَنِيْ رَ كْ أَ  ا َكمَ َك َ�ُ مَ أَْكرَ  :قَالَ وَ  ھِ نَیْ یْ عَ  ىلَ عَ  ھُ عَ ضَ وَ وَ  ھُ لَ بَّ فَقَ 

رسولُ  هللا صلي هللا علیھ وسلم: " َمنْ  كَ انَ  یُ ؤْ مِ نُ  بِاَ�ِ  َوالْ یَوْ مِ  اْألَ خِ ِر فإِذَ ا أَتَاُكْم كَ ِریْ مُ  قَوْ مٍ  فَ لْ یكْ رِ مْ ھُ " ، ـــ المستدرك الحاكم ـــ 
)7954(                                                                                                                   

অথর্ঃ- হযরত জােবর িবন আ�ু�াহ(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেল: জািরর িবন 
আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট তাঁর সাহাবীগণ 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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তাঁর িনকট উপি�ত থাকা অব�ায় আসেলন  বা �েবশ করেলন । এমতাব�ায় �েতয্কিট েলাক 
তার িনজ� জায়গায় অনড় রেয় েগল(অিবচল রেয় েগল, িনজ জায়গা েথেক উেঠ তােক বসার 
জায়গা েদয়িন) তখন  রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা (তার স�াণােথর্ বসার জনয্) 
িনেজর চাদরখানা িনেয় তার িদেক(জািরর িবন আ�ু�াহর িদেক) িনে�প করেল িতিন(চাদর 
েমাবারেক না বেস) তা তার বেুক,মেুখ �হন কের তা চু�ন করেলন এবং তার দেুচােখ লাগােয় 
বলেলন: আ�াহ আপনােক স�াণ করন েযমন আপিন আমােক স�াণ কেরেছন । তারপর িতিন  
চাদরিট রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িপঠ েমাবারেক রাখেলন(জিড়েয় িদেলন)। 
অতপর, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন : “েয আ�াহ ও আিখরাত িব�াস কের 
যখন তার িনকট েকান স�দােয়র স�ািণত েলাক আেস েস েযন তােক স�াণ কের”।
 মসুতাদরাকুল হািকম, হািদস শরীফ নং-৭৯৫৪ ।  উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা 
বঝুা েগল েয,  যখন   আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা সাহাবীেদরেক েদখেলন জািরর িবন আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) মজিলেস আসার পরও 
সাহাবীগণ তােদর িনজ িনজ জায়গায় অিবচল েথেক েগল,তােক বসার জায়গা েদওয়ার জনয্ তার 
স�াণােথর্ েকউ িনেজেদর অব�ান েছেড় উঠলনা, একটু নড়াচড়াও করলনা, তাঁেদর এই অনড় 
অব�া েদেখ বলেলন: “েয আ�াহ ও আিখরাত িব�াস কের যখন তার িনকট েকান স�দােয়র 
স�ািণত েলাক আেস েস েযন তােক স�াণ কের”। সাহাবীগণ িনেজেদর অসকর্ তার কারেনই হউক 
আর ভুেলর কারেণই হউক জািরর িবন আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ)েক যথাযথ স�াণ েদখােত 
না পাড়ায় রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা �য়ং   জািরর িবন আ�ু�াহর (রািদআ�াহ 
আনহর) স�াণােথর্ তােক বসার জনয্ িনেজর চাদর েমাবারক তার িদেক িনে�প কের স�াণ 
�দশর্ন কের বলেলন:  “েয আ�াহ ও আিখরাত িব�াস কের যখন তার িনকট েকান স�দােয়র 
স�ািণত েলাক আেস েস েযন তােক স�াণ কের”।   

উপেরা� হািদস শরীফ েথেক দিুট িশ�া েপলাম (�থম িশ�া) স�াণ �দশর্ন করাঃ স�ািণত 
বয্াি�েক তার উপযু� স�াণ �দশর্ন করা ঈমােনর সােথ স�িকর্ ত িবষয় এবং তা আ�াহ ও 
আিখরাত িব�াসী �েতয্ক মুিমন বয্ি�র উপর ওিয়ািজব । আর েসটা হেব ( مُ ایَ قِ لْ أَ   ) তথা 
দাঁড়ােনার মাধয্েমই । অনয্েক স�াণ �দশর্ন করেত হেব  ( مُ یَاقِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনার মাধয্েমই আর 
িনেজ কখেনা অেনয্র েথেক    َامُ یَ قِ لْ أ ) তথা দাঁড়ােনার আকা�া করেত পারেব না ।              
অনয্েক(   َیَامُ قِ لْ أ )তথা দাঁড়ােনার মাধয্েম স�াণ �দশর্ন করা ইসলািম শরীয়েত জািয়য এবং েকউ 
িনেজ অেনয্র েথেক (   َمُ ایَ قِ لْ أ ) তথা দাঁড়ােনার আকা�া করা  ইসলািম শরীয়েত হারাম।  স�ািণত 
বয্াি�র জনয্ েকউ দাঁড়ােল স�ািণত বয্াি� তােক ন�তা ও ভ�তা�রপ বলেত হেব “বেস পড়ুন” 
। এইটাই আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর 
উ�তেক হািদস শরীেফর মাধয্েম িশ�া িদেয়েছন । মহান আ�াহ সকেলর �িত দয়া করন । 
আমীন!                                                                                                                      
স�াণ �দশর্েনর িবষয়িট স�েকর্ "نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ    "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� মসুিলমগেণর কতক উলামা বা�েব 
এেকবােরই অ� । তারা জােননা েয, এইরপ ( یَامُ قِ لْ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা  ইসলািম শরীয়েত জািয়য । 
তাই, এমতাব�ায় দাি�কতা ও অহংকার িববিজর্ ত ইসলােমর স�ািণত বয্াি� বগর্, উ��র জন 
দাঁড়ােল অনয্রা বেস থাকেব , এটা েবয়াদবী তথা িশ�ারচািরতা বিহভূর্ ত আচরণ । আর দাি�কতা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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ও অহংকার িববিজর্ ত ইসলােমর স�ািণত বয্াি� বগর্, উ��র জন বেস থাকেল অনয্রা দাঁড়ােয় 
থাকেব, এটা িনয়মানুবিতর্ তা বিহভূর্ ত, িবশৃ�ল আচরণ । ইসলািম শরীয়েত এইরপ আচরণ গিহর্ ত 
এবং অকলয্াণকর ও অেসৗজনয্মলূক যা আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা উপের বিণর্ত নামােজর িভতরকার কাযর্�েমর মাধয্েম িতিন তাঁর উ�তেক 
িশ�া িদেয়েছন । তা ছাড়া, হািদস শরীেফ আেরা আেছ-------- -------------------
(ক) হযরত আবু সাঈদ (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: েকান এক ঘটনায় বনু কুরাইজা হযরত 
সা’দ রািদআ�াহর িবচার মানেত স�ত হেল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁেক েডেক 
আনার জনয্ বেলন । এমতাব�ায় হযরত সা’দ রািদআ�াহ আনহ গাধায় চেড় আসেল নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সাহাবীেদর বলেলন : "  مْ كُ دِ یِّ سَ  ىلَ إِ  وامُ وقُ  "  (েতামরা েতামােদর 
েনতার পাে�র্ দাঁড়াও অথর্াৎ েতামরা েতামােদর েনতােক (�াগত জািনেয়) িনেয় আস, সনুানুত 
িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৫২১৫ +হযরত শবা (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: হযরত সা’দ 
রািদআ�াহ মসিজেদ নববীর িনকটবত� হেল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আনসারেদরেক  
বলেলন :  েতামরা েতামােদর েনতার পাে�র্ দাঁড়াও অথর্াৎ েতামরা েতামােদর)  " مْ كُ دِ یِّ سَ  ىلَ إِ  واومُ قُ  "
েনতােক (�াগত জািনেয়) িনেয় আস, সুনানতু িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-৫২১৬ ।                                                                  
(খ) নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এবং ফািতমা রািদআ�াহ আনহার মধয্কার িবেশষ 
আদর-েসাহােগর েসৗজনয্ আচরণ এই িছল েয,--------------------------------- 
( َ فَ  إِلَْیھَ  مَ اقَ  ھِ یْ لَ عَ  َدَخلَتْ  اذَ إِ  نَتْ َكا َھاھَ جْ وَ  هللاُ  مَ رَّ كَ  َمةُ اطِ فَ   لَ خَ دَ  اذَ إِ  انَ كَ  وَ  ِسھِ لِ جْ مَ  ىفِ  اھَ سَ لَ أَجْ اوَ لَھَ بَّ قَ و اھَ دِ یَ بِ  ذَ خَ أ

 ফািতমা রািদআ�াহ আনহা যখন নবী (  اھَ سِ لِ جْ مَ  ىفِ  ھُ تْ سَ لَ جْ أَ وَ  ھُ تْ لَ بَّ قَ فَ  هِ دِ یَ بِ  تْ ذَ أَخَ فَ  ھِ یْ لَ إِ  تْ قَامَ  اھَ یْ لَ عَ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট েগেল িতিন ফািতমা রািদআ�াহ আনহার পাে�র্ িগেয় 
দাঁড়ােতন,তাঁর হাত ধের তাঁেক চুম ুিদেতন িঠক েতমিনভােব নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাও  
ফািতমা রািদআ�াহ আনহার িনকট েগেল ফািতমা রািদআ�াহ আনহাও নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার পাে�র্ িগেয় দাঁড়ােতন,তাঁর হাত ধের তাঁেক চুম ুিদেতন । সনুানুত িতরিমিজ, হািদস শরীফ 
নং-৫২১৭ ।                                                                                                 
িক� স�ািণত বয্াি� বগর্, উ��র জন বেস পড়েলও েতামরা বসেব না, এইরপ ( امُ یَ قِ لْ أَ   ) তথা 
দাঁড়ােনা  ইসলািম শরীয়েত হারাম । কারণ, এইরপ ( مُ ایَ قِ أَلْ   ) তথা দাঁড়ােনা পবূর্বত� রাজা-
বাদশাহেদর জনয্ �জােদর ( مُ ایَ ْلقِ أَ   ) তথা দাঁড়ােনা সদশৃ হেয় যায় । 

(ি�তীয় িশ�া) আদব তথা িশ�াচািরতাঃ আদব তথা িশ�াচািরতার িবষয়িট আইেনর িনয়�ণ 
বিহভূর্ ত ভি�-��া,মেনর আ�িরক অনভুুিত ও আেবগ তািড়ত িবষয় । এই আদব তথা 
িশ�াচািরতা "  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 , دُ اتِھَ جْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল�  ُّةُ نَّ ألس   (আসস�ুাহ) তথা 
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  “ ةُ عَ اَجمَ لْ ا " (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َوَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ 

اَعةِ مَ جَ الْ   (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)নােম দলব� সভয্জেনর অ�র-হৃদেয় আপনা-আপিন ৈতরী 
হেয় যায় । িক�  " َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ ِ"  (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � অসভয্জনেদর মেধয্ এই আদব তথা িশ�াচািরতা 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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অ�র-হৃদেয় আপনা-আপিন ৈতরী হয় না । বরং  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন) তথা 
“ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � অসভয্জনেক 
আইেনর মাধয্েম আদব তথা িশ�াচার িশ�া েদওয়া হয় এই জনয্ েয, তােদর অ�ের মুনািফিক তথা 
কপটতা থাকায় তারা সব সময় এবং সব িবষেয়ই আইন তালাশ কের আর সভয্জেনর অ�র-হৃদেয় 
আদব তথা িশ�াচািরতা আপনা-আপিন ৈতরী হেয় যায় িবধায় তােদর আইেনর �েয়াজন হয় না । 
এইটা তােদর সহজাত �বৃিত্তর অ�ভূর্ � । েযমনিট েদখেলন জািরর িবন আ�ু�াহ রািদআ�াহ 
আনহর আচরেণর মেধয্ । আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁেক বসার জনয্ িনেজর 
চাদর েমাবারক িদেল জািরর িবন আ�ু�াহ রািদআ�াহ আনহ উ� চাদের না বেস বরং দাঁড়ােনা 
অব�ায়ই িতিন উ� চাদর েমাবারক ভি�-��াভের হােত িনেয় তার বে� লাগােলন, েচােখ-মেুখ 
লািগেয় চুমু েখেলন । তখেনা িতিন �কােশয্ ঈমােনর েঘাষণা েদনিন । মেনর িভতর ঈমান আনার 
বাসনায় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট সেবমা� এেসেছন । কািফর 
অব�ায়ই তার মেধয্ ভি�-��াজিনত আদব তথা িশ�াচািরতা িছল । আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা জািরর িবন আ�ু�াহ রািদআ�াহ আনহর উ� আদব তথা িশ�াচািরতার 
েমৗনস�িত �াপন কেরেছন িবধায় তা মুসিলম মানুেষর জনয্ ৈবধ হেয় েগল ।     "  ةَالثَ 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 , دُ تَِھاجْ ْالِ ا   তথা গেবষণাল�  ُّةُ نَّ ألس   (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম, 
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পণূর্ সমথর্নকারী     َلُ ذَ رْ أ 

"نِ وْ رُ قُ الْ   " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর)ই অ�ভূর্ � িক� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  “ ةُ عَ اَجمَ لْ ا " (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َاَعةِ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا   لُ ھْ أ  (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)নােম দলব� 
কতক সভয্ সাধারণ মসুিলম ও কতক সভয্ মুসিলম উলামা বয্াতীত  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ �  
অিধকাংশ সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলমগণ অথবা  অিধকাংশ সবর্িনকৃ� উলামাই অসভয্ িবধায় তােদর 
মেধয্ সহজাত �বৃিত্তর অ�ভূর্ � ভি�-��াজিনত আদব তথা িশ�াচািরতা না থাকায় তােদরেক 
আইেনর মাধয্েম আদব তথা িশ�াচািরতা িশ�া িনেত হেব । কারণ, এেদর আচরণ ও মেনর মেধয্ 
একজন কািফর মানেুষর মেধ থাকা আদব তথা িশ�াচািরতার সমপিরমাণও আদব তথা িশ�াচািরতা 
েনই । েযমনিট আমরা েদেখিছ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট আসা 
মসুলমান হওয়ার জনয্ আসা আেরা কেয়কজন ইয়াহিদর মেধয্ । েযমন- পদচু�ন করার েদশাচার 
পিরভাষায় “কদমবুিছ করার”  িবষয় স�েকর্  ইবনু মাজাহ শরীেফ একিট হািদস শরীফ এেসেছ, 
হািদস শরীফখানার ভাষয্ হে� –----------------------------------------- 

                 )3705ھ (جَ َما ْبنِ ا نن ــ سْیھِ بِّيِ َوِرْجلَ وا یََد النَّ لُ اْلیَُھْوِد قبَّ  نَ مِ  امً وْ أَنَّ قَ  لٍ سَّاعَ  نِ بْ  َوانِ فْ صَ َعْن 
অথর্ঃ-হযরত সফওয়ান িবন আসসাল েথেক বিণর্ত, িন�য় ইয়াহিদেদর একিট স�দায় নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হাত ও পা চু�ন কেরেছ, সনুানু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-
৩৭০৫ ।                                                             
িতরিমিজ শরীেফ দইুজন ইয়াহিদ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার পা েমাবারক চু�ন কেরেছন মেমর্ উত্তম িবশ� হািদস শরীফ (হািদসনু হাসাননু) রেয়েছ, 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
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হািদস শরীফখানার আংিশক  ভাষয্ হে� –-----------------------------------    
َن َلھُ اَك كَ عَ مِ  سَ  لَوْ ھُ ِبيٌّ إِنَّ  نَ تَقُلْ ھُ الَ َصاِحبُ  الَ ،فَقَ  ّيِ لنَّبِ ا اَھذَ إَِلى  َھْب ِبنَاذْ اِ "   ، ِھِلَصاِحبِ  يٌّ دِ یَُھوْ َل قَاَل اقَ  السَّ ْبِن عَ  انِ َصْفوَ ْن عَ 
َ  عَةُ بَ رْ أَ  َ سَ فَ  مسلو یھعل هللا صلي هللا لَ سورَ   اتَیَ أَْعیٍُن ، َفأ  ھُ فَقَاالَ لَ جْ رِ َو  هُ لُوا یَدَ قَبَّ فَ قَاَل :  --------اٍت نَاٍت بَیِّ یَ ء تِْسعِ آن عَ الَهُ أ

)7332ــ( الترمذي سنن " بِيٌّ َك نَنَّ أَ  دُ نَْشھَ                                            
অথর্ঃ-হযরত সফওয়ান িবন আসসাল(রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ)েথেক বিণর্ত,িতিন বেলনঃ একজন 
ইয়াহিদ তার সাথীেক বলল, তুিম আমােদরেক এই নবীর িনকট িনেয় যাও, তার সাথী বলল, নবী 
বেলা না-------িন�য় যিদ েস শেন তা হেল (েজেন রাখ) তাঁর চার কান আেছ । অতপর, 
তারা উভেয়ই রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট এেস নয়িট �� �� করল,---- 
িতিন(হযরত সফওয়ান িবন আসসাল)বলেলন, তারা তাঁর হাত ও পা চু�ন করল । অতপর তারা 
উভেয়ই বলল, “আমরা সা�য্ িদি� িন�য়ই আপিন নবী, সনুানু িতরিমিজ,হািদস শরীফ নং-
২৭৩৩।                                                             
অপর একিট হািদস শরীেফ আব ু দাউদ শরীেফ যাির’ (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) এর কথা 
উ�ৃত আেছ  ।                                                                                                                 
েযমন বলা হেয়েছঃ                                                                                                       

 دووُ ادَ  وبُ أ"( ِرْجلَھُ وَ  مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ لنَّ ا ادَ یَ  بِّلُ قَ نُ فَ  انَلِ احِ وَ رَ  نْ مِ  رُ دَ اتَبَ نَ  انَلْ عَ جَ فَ "
)5225ــ                                                            

অথর্ঃ-“আমরা তাড়াতািড় বাহন েথেক েনেম এেস  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হাতও  পা েমাবারক চু�ন করেত লাগলাম”  । আবু দাউদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৫২২৫ ।  

উপেরা� হািদস শরীফগেলার েকনিটেত এইরপ বঝুা যায় েয, েকউ েকউ ইসলাম �হেনর পেূবর্ই 
এবং, েকউ েকউ ইসলাম �হেনর পর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হাত ও পা চু�ন 
কেরেছন । এেত �মািণত হল েয, পদচু�ন করা েদশাচার পিরভাষায় “কদমবুিছ করা ইসলািম 
শরীয়েত ৈবধ কমর্ । যারা  কািফর অব�ায় এইরপ  ভি�-��াজিনত আদব তথা িশ�াচািরতা 
�দশর্ন করেত পােরন, তা হেল  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলমগণ অথবা  
অিধকাংশ সবর্িনকৃ� উলামাগণ েকন একজন কািফর মানুেষর মেধ থাকা আদব তথা িশ�াচািরতার 
সমপিরমাণ আদব তথা িশ�াচািরতা েদখােত বয্থর্ বা েদখােত পােরন না?                                                             
এর একমা� কারণ হে�, এেদর অ�ের মুনািফিক তথা কপটতা রেয়েছ । এইসব মুনািফক তথা 
কপট মসুিলেমর িচ� সহেজই বুঝা যায় েয, তারা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার নাম শনা মা� বার বার তাৎ�িণক দরদ পড়েবনা, দইু একবার বেল �া� 
হেয় পড়েব । মহান আলাহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।       

তৃতীয় অব�ায় সালাম �দােনর ধরণ - "هللاِ  لَ وْ َرسُ  ایَ  كَ یْ َعلَ  سَّالَمُ لا "   অথর্ঃ- “ইয়া রাসুল�ুািহ, 
আপনার উপর সালাম”,  অথর্ঃ- “ইয়া হািববা�ািহ, আপনার উপর   " هللاِ  بَ یْ بِ حَ  ایَ  كَ لَیْ عَ  مُ الَ سَّ لا"
সালাম”, "هللاِ  يَّ بِ نَ یَا كَ یْ لَ عَ  مُ الَ سَّ لا "  “ইয়া নাবীআ�ািহ, আপনার উপর সালাম” ইতয্ািদ শ� বা 
বাকয্ েযােগ সালাম েদওয়া ।                                                                                                  



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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এমতাব�ায় আমােদরেক সবর্ �থেম িনে� উে�িখত হািদস শরীেফ বিণর্ত িনয়ম অনসূরণ করা একা� 
�েয়াজন । হািদস শরীফখানা হে� এই --------------------------------- 

 يْ فِ  ةٌ نَّ سُ  وَ ، َضةٍ یْ رِ فَ  يْ فِ  ةٌ ُسنَّ  : نِ اتَ نَّ سُ  ةُ نَّ لسُّ اَ  ":  ملس و یھلع هللا ىصل هللا لوسر الَ قَ :الق ةَ رَ یْ رَ ھُ  يبِ أَ  نع
 سَ یْ لَ  يتِ الَّ  ةُ لسُّ أَ  ، ةٌ لَ َضالَ  َھاكُ رْ تَ وَ  ، يدً ھُ  اھَ ذُ خْ أَ  ، هللاِ  بِ اتَ كِ  يفِ  َھالُ صْ أَ  ةِ ضّ یْ رِ فَ لْ ا يفِ  تِيلَّ ا ةُ سُّ لأَ ، ةٍ ضَ یْ رِ فَ  رِ یْ غَ 
 ریبكلا مجعملا يف ) )587( ".  ةٍ ئَ یْ َخطِ بِ  سَ لَیْ  اھَ كُ رْ تَ وَ  ، ةٌ لَ یْ ِض فَ  اھَ ذُ خْ أَ  ، هللاِ  بِ اتَ كِ  يفِ  اھَ ْصلُ أَ 

)رشع ىداحلا زءجلا(يناربطلل                                                         
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায় (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,  রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “   ةٌ نّ سُ  তথা িনয়ম দইু �কার : ফরজ িবষেয় (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ  
(স�ুাহ) তথা িনয়ম এবং গায়ের ফরজ বা ফরজিবহীন িবষেয়  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম । 
ফরজ িবষেয়  ّةٌ ُسن  (স�ুাহ) তথা িনয়েমর  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন 
আেছ । এ  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম �হণ করা হে� “ يدً ھُ   ” িহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর 
এ  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম তয্াগ করা হে� “ ةٌ لَ َضالَ   ” তথা  পথ��তা। েযই  ُةٌ نّ س  েয (সু�াহ) 
তথা িনয়েমর  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন েনই েসই  তথা (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ  
িনয়ম �হণ করা হে� মযর্দা বা গণস�� িবষয় আর েসই  তথা িনয়ম তয্াগ (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ  
করােত বা েছেড় েদয়ােত েকান পাপ েনই” ।  আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী, ১১ তম খ�, 
হািদস শরীফ নং-৭৮৫ ।                                                                                                                             
উপেরাি�ত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক একথা �মািণত হল েয,  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত ধম�য় আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা) 
বা�বায়েনর জনয্ েযই (স�ুাহ) তথা িনয়েমর   ُلٌ وْ صُ أ বা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন 
বিণর্ত আেছ েসই  তথা (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ  তথা িনয়মই অনসূরন করেত হেব  । এ (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ  
িনয়ম �হণ করা হে� “ ًديھُ   ” িহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম 
তয্াগ করা হে� “ ةٌ لَ الَ ضَ   ” তথা  পথ��তা । আর েযই  ُةٌ نّ س  েয (স�ুাহ) তথা িনয়েমর  ُلٌ وْ صُ أ  বা 
মলূনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন েনই েসই  তথা িনয়ম তয্াগ না কের  �হণ (সু�াহ) ةٌ نّ سُ  
করাও হে� মযর্দা বা গণস�� িবষয় বা উত্তম িবষয় । তেব এরপ  েসই  তথা (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ  
িনয়ম  তয্াগ করােত বা েছেড় েদয়ােত েকান পাপ েনই”  । উপের উে�িখত হািদস শরীেফর 
ভাষয্ েথেক এই কথা বঝুা েগল েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত 
জা�ােত �েবেশর সসুংবাদ�া� "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর   ِدُ اھَ ْجتِ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ  (আসস�ুাহ) তথা িনয়মগেলা  ُةٌ نَسَ حَ  نَّةٌ س  তথা উত্তম 
িনয়েমর অ�ভূর্ � হওয়া সে�ও পিব� কুরআেন এগেলার মলূনীিত না থাকায় دُ َھاتِ جْ ْالِ ا  তথা 
গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ  (আসস�ুাহ) তথা িনয়মগেলা  ُةٌ نَسَ حَ  ةٌ نَّ س তথা উত্তম িনয়েমর অ�ভূর্ � হওয়ায় উ� 

ةُ نَّ سُّ لأ  (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম �হন করা খবুই ফিজলত বা মযর্দা ও গণস�� িবষয় এবং 
কলয্াণকর িবষয় । তেব এইরপ    ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়েমর  ُلٌ ُصوْ أ  বা মলূনীিত আ�াহর 
িকতাব তথা কুরআেন না থাকায় তা তয্াগ করােত েকান পাপ েনই । আিলম বা �ানীমাে�ই 
ফিজলত বা   মযর্দা ও গণস�� এরপ  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম তয্গ করা উিচৎ নয় ।                                                   
অতএব, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর সসুংবাদ�া�  
ةثَ َال ثَّ ال  " نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর পণূর্ 
সমথর্নকারী ও অনসূারী " ةُ عَ امَ جَ لْ ا  "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� েকান আিলম বা �ানী বয্াি� মাে�ই আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর সসুংবাদ�া�  "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী 
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর  ادُ ھَ تِ جْ ْالِ ا  তথা গেবষণাল� 

ةُ نَّ سُّ لأ  (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম তয্াগ করেত পােরন না ।                                                     
িক�   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলামাগণ আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর সসুংবাদ�া� "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী 
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর   ِدُ اھَ ْجتِ اْال  তথা গেবষণাল� 

ةُ نَّ سُّ لأ  (আসস�ুাহ) তথা িনয়ম তয্াগ করেত পােরন । এরা েয শধ ুউপের বিণর্ত আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �দত্ত �বিতর্ ত    ُةٌ نَّ س (স�ুাহ) তথা িনয়ম িবেরাধী তা নেহ । 
বরং এরা হে� আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত �েবেশর 
সসুংবাদ�া� "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর  
তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত ,   ِادُ ھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ  (আসসু�াহ) তথা িনয়ম, �ণীত 
ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদরও িবেরাধী সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও সবর্িনকৃ� 
মসুিলম উলামা ।                                                                                               
আদব তথা িশ�াচািরতা ও েসৗজনয্তা বজায় েরেখ েকান মুিমন-মসুিলম আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সালাম িদেল নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার সােথ তার সরাসির জা�তাব�ায় সা�াৎ হেব । েযমন আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ------------------------- 

 َظةِ قْ یَ لْ ا ىفِ  يْ نِ ارَ یَ سَ فَ  امِ نَمَ لْ ا ىفِ  ينِ آرَ  نْ مَ  ": لُ یَقُوْ  ملس و ھیلع هللا ىلص يَّ بِ نَّ لا تُ عْ مِ سَ :  الَ قَ  ةرَ َریْ ھُ  يأبِ  نعَ 
)3929( رياخَ بُ لْ ا" بِي نُ اطَ یْ شَّ لا لُ ثَّ مَ تَ یَ  َوالَ   :                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত আব ুহরায় (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম  নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ: েয আমােক �ে� েদখেব েস অিত স�র আমােক 
জা�তাব�ায় েদখেব। শয়তান আমার রপ ধরেত পাের না । বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
২৯৯৩। 

 وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  لَّىصَ   يُّ بِ نَّ لا نَّ أَ  ، مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نعَ  ثثدِّ حَ یُ  ّيِ مِ عَ ثْ الخَ  هللاِ  دِ بْ عَ  ْبنِ  كِ لِ َما نْ عَ 
 یربلكا مجعمال في )15061(" يبِ  انُ طَ یْ شَّ ال لُ ثَّ مَ تَ یَ  الَ وَ  ةِ ظَ قْ یَ لْ ا ىفِ  يْ نِ ارَ یَ سَ فَ  مِ انَمَ الْ  ىفِ  نِيآرَ  َمنْ  ": لَ اقَ ،ملَّ سَ 

ئینارللطب                                                           
অথর্ঃ- হযরত মািলক িবন আ�ু�াহ খাছআিম (রািদআ�াহ আনহ)  রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা েথেক বণর্না কেরন, িনশ্ চয়ই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: েয আমােক �ে� েদখেব েস 
অিত স�র আমােক জা�তাব�ায় েদখেব। শয়তান আমার রপ ধরেত পাের না । আর-ম’ুজামলু 
কািবর,তানারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৬০১৫। মহান আ�াহ তাআ’লাই তািফকদাতা । 



)ةِ عَ امَ جَ لْ أو ةِ نَّ لسُّ ا لِ ھْ أَ  ءِ وْ ضَ  ىلَ عَ (" مِ ھَ بْ مُ لْ ا فُ شْ كَ   "   “কাশফুল মবুহাম” (আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) 
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) “জিটল িবষেয়র সমাধান” ।  �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক  
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০৮িট মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষেয়র মেধয্  উপের ০৮িটরই িব�ািরত আেলাচনা সমা� হেয়েছ ।                    
০৮িট আেলািচত মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষয়গেলা হে� এই,                                                                                                       
(১নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়>>  ُأَ لْ بِدْ عَ ة  (আল-িবদআ’তু) তথা (“ইসলাম ধেমর্) 
নতুন িকছু সংেযাগ বা সংেযাজনঃ পৃ�া নং-  ৩২৪ েথেক পৃ�া নং-৩৪০পযর্� ( এর িভতর " 
স�েকর্ (িবদআ’তুন)"بِ دْ عَ ةٌ   আনষুি�ক �াতবয্ িবষয়- পৃ�া নং-৩১২ েথেক পৃ�া নং-৩২৩পযর্�, 
 শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্- পৃ�া নং- ৩২৪-৩২৯, অিভধানিভিত্তক (িবদআতুন) "بِ دْ عَ ةُ "
 শাি�ক  অথর্, অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্-পৃ�া নং-৩৩০ েথেক পৃ�া নং-৩৪০পযর্�                                                                                                             
(২নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার   ِعِ لْ مُ  الْ غَیْ ب (ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” পৃ�া নং- ৩৪১ েথেক 
পৃ�া নং-৩৫৩ পযর্�  ।                                                                                                                              
(৩নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি�র সিঠক তথয্ পৃ�া নং- ৩৫৪েথেক পৃ�া নং- ৩৭২  
(৪নং)মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়>  ٌُسنَّ ةٌ  حَ َسنَة  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “উত্তম িনয়ম” 
পৃ�া নং- ৩৭৩ েথেক পৃ�া নং- ৩৮৯ পযর্� ।                                                                                                                         
(৫নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়> ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَاجَ اة (দআু’-মনুাজাত) তথা “�াথর্না-িনভৃত 
আলাপ” পৃ�া নং- ৩৯০েথেক পৃ�া নং- ৪০৮ পযর্� ।                                                                                                                       
(৬নং) মতিবেরাধপণূর্  বা�ব  জিটল িবষয়>  ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ نَاجَ اة (েদায়া-মনুাজােত) “  َُوسِ یْ لَ ة 
(ওআিছলা) তথা “মাধয্ম” অবল�ন করাঃ   পৃ�া নং- ৪০৯ েথেক পৃ�া নং- ৪১৭পযর্� ।                                                                                                      
(৭নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়> ِوَ رَ ثَ ةُ اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণরওআিরছ) 
গণস�িলত “আিলম” পৃ�া নং-  ৪১৮ েথেক পৃ�া নং-৪৩২ পযর্� 
 (৮নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়>> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম �স�  পৃ�া নং- ৪৩৩ েথেক পৃ�া 
নং-৪৭৪ ---পযর্� । 
 

ْبَھمِ مُ لْ ا َكْشفُ  "  "                                                                
“Kasful Mubham”                                                        
“কাশফুল মবুহাম”                                                           

▓ “জিটল িবষেয়র সমাধান” ▓                                                                                                                  
( ةِ َماعَ ةِ َجَماعَ وألْ  نَّةِ السُّ  ْھلِ أَ  ْوءِ ضَ  ىلَ عَ  )                                        

(আলা দও’ই আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত)                                  
(আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) 

             �� �েণতাঃ-অধয্� মহুা�দ নরূল হক, এম.এম/এম.এ 11-06-20 
 
পরবত�েত তাওবা-ইি�গফার, িযকর, আল হাসানুল খুলক তথা স�ুর চির� নামক 
ইতয্ািদ িবষেয় ওয়াজ-নিসহতস�িলত ২য় খ� �কািশত হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।                                                                                       
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