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বইত্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র সুন্নাহ’র 
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ভূচ ো 
 

ُد للِ  َمح ِفُرهُ  ،إِنَّ اْلح تَغح تَِعيحنُُه َونَسح وحِر  ،ََنحَمُدُه َونَسح َوَنُعـوحُذ بِالِل ِمنح ُُشُ
نحُفِسنَ 

َ
َماِِلَا ،اأ عح

َ
ِدهِ الُل فَاَل ُمِضلَّ َلُ  ،َوِمنح َسِيِّئَاِت أ هح َوَمنح  ،َمنح يَّ
ِلِل الُل فاََل َهاِدَي َلُ  يحَك  ،يُّضح َدُه اَل َُشِ نح الَّ إَِلَ إاِلَّ الُل وَحح

َ
َهُد أ شح

َ
َوأ

ُلُ  ،َلُ  ًدا َعبحُدهُ َورَُسوح نَّ حُمَمَّ
َ
َهُد أ شح

َ
 َوأ

চনশ্চে যাবেীে প্রশংসা আল্লাহ ো‘আলার জনয। আ রা 
োাঁরই প্রশংসা েচর, োাঁর োত্তছ সাহাযয িাই, োাঁর চনেি 
ি া প্রার্থনা েচর। আল্লাহর চনেি আ রা আ াত্তদর 
প্রবৃচের অচনষ্টো ও আ াত্তদর ে থস ূত্তহর খারাবী য়র্ত্তে 
আশ্রে ো না েচর। আল্লাহ যাত্তে চহদাোে য়দন, োত্তে 
য়ো রাহ েরার য়েউ য়নই। আর যাত্তে য়ো রাহ েত্তরন 
োত্তে চহদাোে য়দওোর য়েউ য়নই। আচ  সািয চদচি, 
আল্লাহ ছাড়া য়োত্তনা সচেযোর ইলাহ য়নই, চেচন এেে, 
োর য়োত্তনা শরীে য়নই। আরও সািয চদচি,  ুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। 
সালাে ও সালা  নাচযল য়হাে োর ওপর, োর পচরবার-
পচরজন ও োর সাহাবীেত্তের ওপর এবং যারা চেো ে 
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অবচধ্ ইহসাত্তনর সাত্তর্ োত্তদর অনুসরে েত্তরন োত্তদর 
ওপর। 

আল্লাহ রাবু্বল আলা ীন স্বীে বান্দাত্তদর প্রচে অচধ্ে 
দোলু ও ি াশীল। চেচন োর বান্দাত্তদর য়য য়োত্তনা 
উপাত্তে ি া েরত্তে ও োত্তদর প্রচে সহানুভূচে প্রদশথন 
েরত্তে পছন্দ েত্তরন। 

আ রা সরল পত্তর্ িলত্তে িাই, হে জানত্তে িাই। অর্ি 
সুপর্ য়পত্তে হত্তল রব চহত্তসত্তব আল্লাহত্তে  ানত্তে হত্তব, 
োেূেত্তে বজথন েরত্তে হত্তব; জীবনাদশথ চহত্তসত্তব রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র অনুসরে েরত্তে হত্তব 
এবং োত্তে অনুেরেীে আদশথ চহত্তসত্তব  ানত্তে হত্তব। 

রাসূত্তলর জীবত্তনই আ াত্তদর জনয উে  আদশথ রত্তেত্তছ। 
জীবত্তনর সেল য়িত্র য়র্ত্তে বাচেল আদশথ পচরেযাে 
েরত্তে হত্তব। অন্ধ-অনুেরে, অন্ধ-চবশ্বাস ও চবদ‘আে- 
েুসংস্কার বজথন েত্তর ইত্তেবা‘য়ে রাসূল অর্থাৎ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  ও চহদাোেপ্রাপ্ত খলীফাত্তদর 
অনুসরে েরত্তে হত্তব। 
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োই আসুন আ রা েুরআন এবং সহীহ ও হাসান 
হাদীসত্তেই আ াত্তদর জীবত্তনর িলার পত্তর্র এে াত্র 
পাত্তর্ে চহত্তসত্তব গ্রহে েচর। সহীহ হাদীস ছাড়া রাসূত্তলর 
সুন্নাহ প্র াে েরা যাে না। দ‘ঈফ হাদীস রাসূত্তলর 
সুন্নাহ’র বযাপাত্তর চেছু অনু ান-ধ্ারোর সৃচষ্ট েত্তর  াত্র। 
সুেরাং সহীহ হাদীত্তসর চবপরীত্তে দুবথল হাদীসত্তে গ্রহে না 
েচর। সহীহ হাদীত্তসর ওপর আ ল েরা য়ছত্তড় চদত্তে দুবথল 
হাদীত্তসর চপছত্তন ছুিাছুচি না েচর। য়য য়িত্তত্র সহীহ বা 
হাসান হাদীস পাওো যাত্তব য়স য়িত্তত্র সহীহ হাদীসত্তে 
বাদ চদত্তে দুবথল হাদীত্তসর ওপর আ ল েরা য়োত্তনা 
অজুহাত্তে গ্রহে য়যােয নে। োরে, দুবথল হাদীস দ্বারা শুধু্ 
অনু ান বা ধ্ারোে লাভ হে। আল্লাহ ো‘আলা বত্তলন,  

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ثِيرََٰٰٓٓت نُِبوا َٰٓج َٰٓٱَٰٓء ام  ِن ََٰٰٓٓاك  ن َِٰٓٱَٰٓم  َٰٓب ع ََٰٰٓٓإِنذََٰٰٓٓلظذ ن َِٰٓٱَٰٓض  َٰٓلظذ
 [  ١٢: اْلجرات] ﴾م  َٰٓإِث َٰٓ

“য়হ  ুচ নেে! য়ো রা অচধ্োংশ অনু ান হত্তে দূত্তর 
র্াে। োরে, অনু ান য়োত্তনা য়োত্তনা য়িত্তত্র পাপ”। [সূরা 
আল-হুজরাে, আোে: ১২] 
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য়োন হাদীসচি দুবথল আর য়োন হাদীসচি সহীহ আ াত্তদর 
পূবথবেথী চবদ্বানরা চবশদভাত্তব আত্তলািনা েত্তর চেত্তেত্তছন। 
োত্তদর বযাপাত্তর সারা পৃচর্বীর আহত্তল ইল েে ঐে েয 
য়পাষে েত্তরত্তছন। োত্তদর প্রচে োত্তরা য়োত্তনা প্রশ্ন য়নই। 

োই হাদীস যািাইত্তের জনয  ুহাচিস, ফেীহ, ই া ত্তদর 
গ্রন্থ পড়ত্তে হত্তব। বইত্তের য়শত্তষ চনভথরত্তযােয  ুহাচিস, 
ফেীহ, ই া ত্তদর গ্রন্থ ও োত্তদর োচলো য়দওো আত্তছ। 
হাদীস যািাই েরা ও চবশুদ্ধ ইল  অজথন েরা আ াত্তদর 
সবারই দাচেত্ব ও েেথবয। সেয উদঘািন েরা ছাড়া 
আপচন েখত্তনাই দাচেত্ব  ুক্ত হত্তে পাত্তরন না। আল্লাহ 
ো‘আলা বত্তলন, 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنو َََّٰٰٓٓلذ ا ََٰٰٓٓإِنَٰٓا َٰٓء ام  ت ب يذُنو ََٰٰٓٓبِن ب إ ََٰٰٓٓف اِسُق ََٰٰٓٓء ُكم َٰٓج  نَٰٓا َٰٓف 

 
َٰٓتُِصيُبوا ََٰٰٓٓأ

ََٰٰٓٓل ة َِِٰٓب ه  ََٰٰٓٓام  َٰٓق و َٰٓ ُتص  آََٰع   ََٰٰٓٓبُِحوا َٰٓف  ل ََٰٰٓٓم  ع   [  ٦: اْلجرات] ﴾٦ََِٰٰٓٓدِمي َٰٓن  ََُٰٰٓٓتم َٰٓف 

“য়হ  ু চনেে! যচদ য়োত্তনা পাপািারী বযচক্ত য়ো াত্তদর 
োত্তছ য়োত্তনা সংবাদ আনেন েত্তর েত্তব য়ো রা পরীিা 
েত্তর য়দখত্তব যাত্তে অজ্ঞোবশেঃ য়ো রা য়োত্তনা 
সম্প্রদােত্তর িচেসাধ্ত্তন প্রবৃে না হও এবং পত্তর 
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চনত্তজত্তদর েৃে েত্ত থর জত্তনয অনুেপ্ত না হও”। [সূরা 
আল-হুজুরাে, আোে: ৬] 

এ আোত্তে আল্লাহ ো‘আলা য়য য়োত্তনা সংবাদত্তে গ্রহে 
েরার পূত্তবথ ো যািাই বািাই েরার চনত্তদথশ য়দন। সুেরাং 
ইসলা ী শরী‘আত্তের চবধ্ান হত্তলা, য়য য়োত্তনা সংবাদ 
যািাই েরা ছাড়া োর ওপর আ ল েরা যাত্তব না এবং 
ো গ্রহে েরা যাত্তব না। আ ল েরত্তে হত্তল আত্তে ো 
সচিে চেনা ো যািাই েরত্তে হত্তব। হাদীসচি য়োত্তনা 
পযথাত্তের হাদীস ো জানা র্াো জরুরী। চেন্তু অেীব 
দুঃত্তখর চবষে হত্তলা, বেথ াত্তন আ রা য়শানার ওপররই 
চনভথর েত্তর র্াচে। জ্ঞান অজথন েরা বা জানার আ রা 
এত্তেবাত্তরই উদাসীন। যচদ বচল এ আ লচি আপচন 
য়োর্াে য়পত্তলন েখন বলত্তব আচ  অ ুে আত্তল ত্তে বা 
পীর সাত্তহবত্তে বলত্তে শুত্তনচছ োই আ ল েরচছ। অর্ি 
এ চবষত্তে হাদীত্তস য়োত্তনা চদে চনত্তদথশনা আত্তছ চেনা ো 
জানার য়োত্তনা প্রত্তোজনই আজ আ াত্তদর  ত্তধ্য অনুভূে 
হে না। আ াত্তদর এ দুবথলোর সুত্তযােত্তে োত্তজ লাচেত্তে 
স্বার্থাত্তেষী আত্তল , য়পি পূজারীরা ইসলাত্ত র  ত্তধ্য োত্তদর 
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 নেড়া অসংখয চবদ‘আে ও েুসংস্কার প্রবেথন েত্তরত্তছন। 
অসংখয বাত্তনাোি হাদীস ও চ র্যা ের্া  ানুত্তষর  ত্তধ্য 
িাচলত্তে যাত্তি। োত্তদর য়র্ত্তে আ াত্তদর অবশযই সাবধ্ান 
হত্তে হত্তব। আবূ হুরােরা রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, 
চেচন বত্তলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলন,  

َمانِ  آِخرِ  ِف  يَُكونُ » الُونَ  الزَّ ابُوَن، َدجَّ تُونَُكمح  َكذَّ
ح
َحاِديِث  ِمنَ  يَأ

َ  اْلح
َمُعوا لَمح  بَِما ، تَسح نحتُمح

َ
، َواَل  أ ، فَإِيَّاُكمح  آبَاُؤُكمح ،يُ  اَل  َوإِيَّاُهمح  ِضلُّونَُكمح

ِتنُونَُكمح  َواَل   «َيفح

“য়শষ জা ানাে এ ন সব দজ্জাল ও চ রু্যেত্তদর আচবথভাব 
হত্তব, োরা য়ো াত্তদর চনেি এ ন সব হাদীস চনত্তে 
আসত্তব, যা য়ো রা ইত্তোপূত্তবথ েখত্তনা য়শান চন এবং 
য়ো াত্তদর পূবথ পুরুষরাও েখত্তনা শুত্তন চন। য়ো রা 
োত্তদর য়র্ত্তে সেেথ র্ােত্তব, যাত্তে োরা য়ো াত্তদর 
পর্ভ্রষ্ট েরত্তে না পাত্তর এবং য়ো াত্তদর চবপত্তদ য়ফলত্তে 
না পাত্তর”।1  

                                                           
1 সহীহ  ুসচল , হাদীস নং ৭। 
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সুেরাং য়ো রাচহ ও পর্ভ্রষ্টিা য়র্ত্তে বাাঁিার এে াত্র 
উপাে হত্তলা, আল্লাহর রাসূত্তলর ইত্তেবা‘ েরা এবং চবশুদ্ধ 
ও হাসান হাদীত্তসর ওপর আ ল েরা। এ বইচি আ রা 
ইত্তেবা‘য়ে রাসূল োত্তে বত্তল এবং ইত্তেবা‘য়ে রাসূত্তলর 
গুরুত্ব েুত্তল ধ্রার য়িষ্টা েরচছ, যাত্তে আ রা েদনুযােী 
আ াত্তদর জীবন পচরিালনা েরত্তে পাচর। আল্লাহ 
আ াত্তদর োওফীে দান েরুন। আ ীন 

  সংেলে  
জাত্তেরুল্লাহ আবুল খাত্তের 
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ইত্তেবা‘র অর্থ: 

আচভধ্াচনে অত্তর্থ ইত্তেবা‘ অর্থ হল; োত্তরা পদচিহ্ন য়দত্তখ 
য়দত্তখ িলা। এ শব্দচি অনুসরে, অনুেরে,  ানযেরে, 
আদশথ জ্ঞান েরে ইেযাচদ অত্তর্থ বযবহৃে হে। 

শরী‘আত্তের পচরভাষাে ইত্তেবা‘: 

দীত্তনর সেল চবষে ের্া আচেদা-চবশ্বাস, ের্া, োজ, 
গ্রহে-বজথনসহ সবথত্তিত্তত্র রাসূত্তলর পচরপূেথ অনুসরে 
েরাত্তে ইত্তেবা‘ বত্তল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা  য়য োজচি য়যভাত্তব েত্তরত্তছন য়সচি চিে 
য়সভাত্তব েরাই হত্তলা রাসূত্তলর ইত্তেবা‘ বা অনুসরে। 
রাসূত্তলর ইত্তেবা‘ ছাড়া য়োত্তনা ইবাদে শুদ্ধ হে না। এ 
োরত্তেই ইবাদত্তের য়িত্তত্র রাসূত্তলর ইত্তেবা‘র য়োত্তনা 
চবেল্প য়নই। আর রাসূত্তলর ইত্তেবা‘ সম্পত্তেথ এবং আল্লাহর 
রাসূল য়োত্তনা োজ েীভাত্তব েত্তরত্তছন য়স সম্পত্তেথ জানত্তে 
হত্তল হাদীস বা সুন্নাহ অধ্যেন ছাড়া আর য়োত্তনা পর্ 
য়নই। য়েবল হাদীস বা সূন্নাত্তহর অধ্যেত্তনর  াধ্যত্ত  
রাসূত্তলর ইত্তেবা‘ সম্পত্তেথ জানা যাত্তব। 
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আল-েুরআত্তন ইত্তেবা‘র গুরুত্ব:  

পচবত্র েুরআত্তন আল্লাহ ো‘আলা রাসূত্তলর অনুেরে ও 
অনুসরে েরার চনত্তদথশ য়দন। োরে, আল্লাহর রাসূল 
হত্তলা আল্লাহর পি য়র্ত্তে  ানুত্তষর প্রচে দূে। চেচন 
আল্লাহর পি য়র্ত্তে আল্লাহর বােী  ানুত্তষর চনেি য়পৌঁত্তছ 
য়দন। রাসূত্তলর  াধ্যত্ত ই আল্লাহর আত্তদশ চনত্তষধ্ 
বাস্তবাচেে হে এবং আল্লাহর ননেিয লাত্তভ ধ্নয হে। 
োই আল্লাহ  ানুষত্তে োর য়প্রচরে রাসূত্তলর অনুেরে 
েরার চনত্তদথশ য়দন।  আল্লাহ ো‘আলা বত্তলন,  

نذَٰٓ﴿
 
أ آَٰو  آَٰر  ِطَٰٓصََِٰٰٓٓه  ذ  ت قِيمر ََٰٰٓٓف ٱتذبُِعوهُ ََُٰٰٓٓمس  ل  ُبل ََٰٰٓٓت تذبُِعوا ََٰٰٓٓو  ق ََٰٰٓٓٱلسُّ رذ ت ف  َٰٓف 
نَٰٓبُِكم َٰٓ ََٰٰٓٓع  بِيلِهۦِ  ى ُكمَٰٓذ  لُِكم ََٰٰٓٓس  لذُكم ََٰٰٓٓبِهِۦَٰٓو صذ  ﴾١٥٣َٰٓت تذُقون ََٰٰٓٓل ع 

 [  ١٥٣: االنعام]

“আর এচি য়ো আ ার য়সাজা পর্। সুেরাং য়ো রা োর 
অনুসরে ের এবং অনযানয পর্ অনুসরে েত্তরা না, 
োহত্তল ো য়ো াত্তদরত্তে োাঁর পর্ য়র্ত্তে চবচিন্ন েত্তর 
চদত্তব। এ গুত্তলা চেচন য়ো াত্তদরত্তে চনত্তদথশ চদত্তেত্তছন, 
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যাত্তে য়ো রা োেওো অবলম্বন ের”। [সূরা আল-
আনআ , আোে: ১৫৩]  

ই া  েুরেবী রহ. বত্তলন, এচি এেচি গুরুত্বপূেথ আোে 
যাত্তে আল্লাহ ো‘আলা স্বীে রাসূত্তলর ইত্তেবা‘ েরার 
আত্তদশ চদত্তেত্তছন এবং োর পত্তর্র ইত্তেবা‘ ছাড়া অনয সব 
পর্ পচরহার েরার চনত্তদথশ চদত্তেত্তছন। আর আোত্তে 
সীরাত্তে  ুস্তােী -এর অর্থ হত্তলা, আল্লাহর পর্ য়য পত্তর্র 
প্রচে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা   ানুষত্তে 
আহ্বান েত্তরত্তছন। আর ো হত্তলা রাসূত্তলর ইত্তেবা‘ ও 
োর সুন্নাত্তের অনুসরে।2  

আল্লাহ ো‘আলা আরও বত্তলন,  

رَِٰٓ﴿ ذ  ي ح 
ِين ََٰٰٓٓف ل  ن ََُُٰٰٓٓي الُِفون ََٰٰٓٓٱَّلذ رِهِۦ ََٰٰٓٓع  م 

 
نَٰٓأ

 
و ََٰٰٓٓفِت ن ة ََٰٰٓٓتُِصيب ُهم ََٰٰٓٓأ

 
َٰٓيُِصيب ُهم ََٰٰٓٓأ

َٰٓ اب  ذ  ِِلم ََٰٰٓٓع 
 
 [  ٦٣:  اِلور] ﴾٦٣َٰٓأ

                                                           
2 োফসীত্তর েুরেবী, ১৩৭/৭। 
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“অেএব যারা োর চনত্তদথত্তশর চবত্তরাচধ্ো েত্তর, োরা য়যন 
োত্তদর ওপর চবপযথে য়নত্ত  আসা অর্বা যন্ত্রোদােে 
‘আযাব য়পৌঁছার ভে েত্তর”। [সূরা আন-নূর, আোে: ৬৩] 

ই া ুল লুোহ আল্লা া রাত্তেব আল-ইসফাহানী রহ. 
বত্তলন,  ুখালাফা অর্থ হত্তলা, ের্া, োজ ও েত্ত থ য়োত্তনা 
ভাইত্তের চবত্তরাচধ্ো েরা এবং য়স য়য পর্ িলা আরম্ভ 
েত্তর োর চবপরীে পত্তর্ িলত্তে শুরু েরা।3   

আল্লা া ইবনুল আরাবী রহ. যুবাইর ইবন বুোর হত্তে 
এেচি ঘিনা বেথনা েত্তরন। চেচন বত্তলন,  াত্তলে ইবন 
আনাস রাচদোল্লাহু ‘আনহুর চনেি এে বযচক্ত এত্তস বলল, 
য়হ আবূ আবু্দল্লাহ আচ  য়োর্া য়র্ত্তে ইহরা  বাাঁধ্ব? চেচন 
বলত্তলন, জুল হুলাইফা য়র্ত্তে -য়যখান য়র্ত্তে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  ইহরা  য়বাঁত্তধ্ত্তছন। েখন 
য়লােচি বলল, আচ  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লাত্ত র  সচজদ য়র্ত্তে ইহরা  বাাঁধ্ত্তে িাই। চেচন 

                                                           
3 আল- ুফরাদাে চফ েরীচবল েুরআন, পৃ. ১৫৬। 
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বলত্তলন, না, েুচ  ো েত্তরা না। য়লােচি বলল, আচ  
 সচজত্তদর পাত্তশ রাসূত্তলর েবত্তরর চনেি য়র্ত্তে ইহরা  
বাাঁধ্ব। চেচন বলত্তলন, না েুচ  ো েত্তরা না, আচ  ভে 
েরচছ েুচ  য়োত্তনা চফেনাে আক্রান্ত হত্তব। য়লােচি 
বলল, চেত্তসর চফেনা। েখন চেচন বলত্তলন, এর য়িত্তে 
বড় চফেনা আর চে হত্তে পাত্তর য়য, েুচ   ত্তন েরছ, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  য়র্ত্তে অচধ্ে 
ফযীলে লাভ েরত্তব, যা চেচন লাভ েরত্তে পাত্তরন চন। 
আল্লাহ বত্তলন,  

رَِٰٓ﴿ ذ  ي ح 
ِين ََٰٰٓٓف ل  ن ََُُٰٰٓٓي الُِفون ََٰٰٓٓٱَّلذ رِهِۦ ََٰٰٓٓع  م 

 
نَٰٓأ

 
و ََٰٰٓٓفِت ن ة ََٰٰٓٓتُِصيب ُهم ََٰٰٓٓأ

 
َٰٓيُِصيب ُهم ََٰٰٓٓأ

ذ َٰٓ ِِلم ََٰٰٓٓاب َٰٓع 
 
 [٦٣:  اِلور] ﴾٦٣ََٰٰٓٓأ

“অেএব যারা োর চনত্তদথত্তশর চবরুদ্ধািরে েত্তর, োরা 
য়যন োত্তদর ওপর চবপযথে য়নত্ত  আসা অর্বা যন্ত্রোদােে 
আযাব য়পৌঁছার ভে েত্তর”। [সূরা আন-নূর, আোে: ৬৩]  

ই া   াত্তলে রহ. আোত্তের বযাখযাে বত্তলন, য়য বযচক্ত এ 
উম্মত্তের দীত্তনর  ত্তধ্য নেুন চেছু আচবষ্কার েত্তর, যা 
ইত্তোপূত্তবথ দীত্তনর  ত্তধ্য চছল না, োহত্তল য়স য়যন এ ের্া 
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দাবী েরল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  দীত্তনর 
চবষত্তে চখোনে েত্তরত্তছন। োরে, আল্লাহ ো‘আলা বত্তলন,  

ل ُتََٰٰٓٓٱِل  و م َٰٓ﴿ م  ك 
 
ُتََٰٰٓٓدِين ُكم ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓأ م  ت م 

 
أ ل ي ُكم ََٰٰٓٓو  ر ِضيُتََٰٰٓٓنِع م ِتََٰٰٓٓع  َٰٓو 

ل  م َٰٓٱَٰٓل ُكمَُٰٓ ِس 
ا ََٰٰٓٓۡل   [  ٣: دةاملائ] ﴾٣َٰٓدِينر

“আজ য়ো াত্তদর জনয দীনত্তে পূেথ েরলা  এবং 
য়ো াত্তদর ওপর আ ার চন‘আ ে সমূ্পেথ েরলা  এবং 
য়ো াত্তদর জনয দীন চহত্তসত্তব পছন্দ েরলা  ইসলা ত্তে”। 

[সূরা আল- াত্তেদাহ, আোে: ৩] আোত্তে আল্লাহ ো‘আলা 
জাচনত্তে য়দন, চেচন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লাত্ত র  ৃেুযর পূত্তবথই দীনত্তে পচরপূেথ েত্তর 
চদত্তেত্তছন। আল্লাহ ো‘আলা োর দীনত্তে পূেথো দান 
েরার পর দীত্তনর  ত্তধ্য য়োত্তনা চেছু বাড়াত্তনার য়োত্তনা 
অবোশ য়নই। যচদ য়েউ দ্বীত্তনর  ত্তধ্য য়োত্তনা চেছু বাড়ান 
বা ে ান োর অর্থ হত্তলা আল্লাহ দীনত্তে পূেথো দান 
েত্তরন চন দীনত্তে অসমূ্পেথ য়ছত্তড় চদত্তেত্তছন এবং অবচশষ্ট 
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োত্তজর জনয য়োত্তনা  াখলুেত্তে দাচেত্ব বা অচধ্োর 
চদত্তেত্তছন।4  

ইত্তেবা‘য়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র গুরুত্ব:  

য়োত্তনা ইবাদে শুদ্ধ হওোর জনয বা ইবাদেচি ইবাদে 
চহত্তসত্তব চবত্তবচিে হওোর জনয শেথ হত্তলা, োর  ত্তধ্য 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র ইত্তেবা‘ পাওো 
য়যত্তে হত্তব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  
ইবাদেচি য়যভাত্তব েত্তরত্তছন য়সভাত্তব আদাে েরত্তে হত্তব 
এবং োর  ত্তধ্য য়োত্তনা প্রোর চবেৃচে বা ে ত্তবশ েরা 
িলত্তব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  দু’চি 
প্রচসদ্ধ হাদীত্তস এ চবষেচি আরও স্পষ্ট েত্তরন। হাদীসদ্বত্তে 
চেচন ইবাদে য়যভাত্তব েত্তরত্তছন য়সভাত্তব েরার চনত্তদথশ 
য়দন। 

প্রর্  হাদীস: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলন,  
                                                           
4 আল  াওসুোেুল চফেচহেযাহ: ২৩/৮। 



 

18 

 

 «صلوا كما رأيتموين أصيل»

এচি পূেথ হাদীত্তসর এেচি অংশ  াত্র। পুত্তরা হাদীসচি 
ই া  বুখারী রহ. স্বীে চেোব সহীহ আল-বুখারীত্তে আবূ 
োলাবাহ য়র্ত্তে বেথনা েত্তরন, চেচন বত্তলন,  াত্তলে ইবন 
হুোইরাস রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন,  

 متقاربون شببة وَنن - وسلم عليه الل صىل - الل رسول أتينا»
 عليه الل صىل - الل رسول واكن ويللة يوماً  عرشين عنده فأقمنا
 اشتقنا قد وأ أهلنا اشتهينا قد أنا ظن فلما رفيقاً  رحيماً  - وسلم
 فأقيموا أهليكم إىل ارجعوا: قال. فأخربناه بعدنا تركنا عمن سأِلا
 وصلوا أحفظها ال أو أحفظها أشياء وذكر ومروهم وعلموهم فيهم
 أحدكم لكم فليؤذن الصالة حرضت فإذا أصيل رأيتموين كما

 .«أكربكم ويلؤمكم

“আ রা এত্তে অপত্তরর োছাোচছ ও স  পযথাত্তের েেে 
য়লাে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র দরবাত্তর 
এত্তস চবশ চদন অবস্থান েচর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা  চছত্তলন অেযন্ত দোলু ও য় ত্তহরবান। োরপর 
যখন চেচন অনুভব েরত্তলন আ রা আ াত্তদর পচরবাত্তরর 
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চনেি য়যত্তে িাই েখন চেচন আ াত্তদর চজজ্ঞাসা েরত্তলন, 
আ রা আ াত্তদর বাড়ীত্তে োত্তদর য়রত্তখ আসচছ? আ রা 
োত্তদর চবষেগুত্তলা বলত্তল, চেচন আ াত্তদর বত্তলন, য়ো রা 
য়ো াত্তদর বাচড়ত্তে চফত্তর যাও, োত্তদর  ত্তধ্য য়ো রা 
অবস্থান ের, োত্তদর য়ো রা দীন য়শখাও, ভাত্তলা োত্তজর 
আত্তদশ দাও। বেথনাোরী বত্তলন, এ ছাড়াও আরও চেছু 
চবষে আত্তদশ েত্তরন োর সবগুত্তলা আ ার স্মরে য়নই। 

আর য়ো রা সালাে আদাে ের, য়যভাত্তব েুচ  আ াত্তে 
সালাে আদাে েরত্তে য়দখছ। যখন সালাত্তের স ে হে, 
য়ো াত্তদর  ত্তধ্য এেজন আযান চদত্তব, আর য়ো াত্তদর 
 ত্তধ্য বেস্ক বযচক্ত ই া চে েরত্তব”।5  

চবশুদ্ধ হাদীসচি উচল্লচখে  ূলনীচে (ইবাদত্তের য়িত্তত্র 
আসল হত্তলা রাসূত্তলর ইত্তেবা‘)-য়ে আরও স্পষ্ট েত্তরন। 
অর্থাৎ সালাে আদাত্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লাত্ত র পুত্তরাপুচর ইত্তেবা‘ েরত্তে হত্তব। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  য়যভাত্তব সালাে আদাে 
                                                           
5 সহীহ বুখারী, হাদীস, নং ২৫২। 
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েত্তরত্তছন, য়সভাত্তব সালাে আদাে েরত্তে হত্তব। োর  ত্তধ্য 
য়োত্তনা প্রোর ে ত্তবশ েরা যাত্তব না।  

চদ্বেীে হাদীস: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র বােী, চেচন 
বত্তলন, «مناسككم عين خذوا»  “য়ো রা আ ার য়র্ত্তে 

হত্তজর আহো গুত্তলা চশত্তখ নাও”।6   

হজ চবষত্তে উচল্লচখে হাদীসচি এেচি গুরুত্বপূেথ অধ্যাে ও 
য় ৌচলে -য়য চনভাত্তব সালাে চবষত্তে উপত্তরর হাদীসচি 
গুরুত্বপূেথ ও য় ৌচলে। উচল্লচখে দু’চি হাদীসই প্র াে েত্তর 
ইবাদত্তের য়িত্তত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র 
সুন্নাে ও পদ্ধচেই হত্তলা  ূল চবত্তবিয ও অনুেরেীে। চেচন 
য়য ইবাদে য়যভাত্তব েত্তরত্তছন চিে য়স ইবাদে য়সভাত্তবই 
েরত্তে হত্তব। োত্তে য়োত্তনা প্রোর ে ত্তবশ েরার য়োত্তনা 
সুত্তযাে য়নই।  

ছেচি চবষত্তে ইত্তেবা‘ জরুচর:  
                                                           
6 সহীহ  ুসচল , আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবন  াজাহ। 
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য় ািের্া, য়য য়োত্তনা ইবাদত্তে রাসূত্তলর ইত্তেবা‘ জরুরী। 
 নেড়া য়োত্তনা ইবাদে আল্লাহর চনেি গ্রহে য়যােয নে। 
আ ত্তলর য়িত্তত্র ইত্তেবা‘ সহীহ হওো ও আ লচি 
শরী‘আে অনুযােী হওোর জনয ছেচি চবষত্তে এে ও 
অচভন্ন হত্তে হত্তব।  

এে- ইবাদত্তের োরেচি শরী‘আে অনুযােী ও 
অনুত্ত াচদে হত্তে হত্তব। সুেরাং যচদ য়োত্তনা  ানুষ এ ন 
এেচি োরে য়দচখত্তে ইবাদে েত্তর য়য োরেচি শরী‘আে 
অনুত্ত াদন েত্তর চন ো অবশযই প্রেযাখযাে হত্তব। য়য ন, 
চেছু  ানুষ রজব  াত্তসর সাোশ োচরখ রাত্তে সালাে 
আদাে ও ইবাদে-বত্তন্দেী েত্তর র্াত্তে। োত্তদর যুচক্ত 
হত্তলা, এ রাত্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা ত্তে 
চ ‘রাত্তজ চনত্তে যাওো হত্তেত্তছ এবং পাাঁি ওোক্ত সালাে এ 
রাত্তেই ফরয েরা হত্তেত্তছ। সুেরাং এ রাত্তে সালাে 
আদাে েরা সাওোত্তবর োজ ও পূনয ে। চেন্তু এখাত্তন য়য 
োরেচি উত্তল্লখ েরা হত্তেত্তছ, ো শরী‘আত্তের দলীল দ্বারা 
প্র াচেে নে। োরে, এ োরেচি য়দচখত্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইচহ ওোসাল্লা  চনত্তজ বা োর য়োত্তনা সাহাবী এ 
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রাত্তে সালাে আদাে ও ইবাদে-বত্তন্দেী েত্তর চন। োই এ 
রাত্তে সালাে আদাে ও ইবাদে বত্তন্দেী েরা চবদ‘আে। 

সুেরাং ইবাদত্তের োরেচি শরী‘আে অনুযােী হওো খুবই 
গুরুত্বপূেথ। যচদ োরেচি শরী‘আে অনুত্ত াচদে চেনা ো 
জানা যাে, েত্তব অত্তনে চবদ‘আে য়র্ত্তে বাাঁিা যাত্তব। 
োরে, আ রা এ ধ্রত্তনর অত্তনে ইবাদেত্তে শরী‘আে 
 ত্তন েচর। চেন্তু বাস্তত্তব ো শরী‘আে নে বরং 
চবদ‘আে।  

দুই- ইবাদত্তের ধ্রনচি শরী‘আে অনুত্ত াচদে হত্তে হত্তব। 
যচদ য়োত্তনা বযচক্ত য়োত্তনা এেচি ইবাদে আল্লাহর জনয 
েত্তর র্াত্তে চেন্তু োর ধ্রনচি শরী‘আে অনুত্ত াদন েত্তর 
চন। োহত্তল য়স ইবাদে গ্রহেত্তযােয হত্তব না। য়য ন, এে 
বযচক্ত য়ঘাড়া েুরবাচন েরল, এ য়লাত্তের েুরবাচন সহীহ 
হত্তব না। োরে, য়লােচি েুরবাচনর পশুর ধ্রত্তনর  ত্তধ্য 
শরী‘আত্তের চবত্তরাচধ্ো েরত্তছ। োরে, শরী‘আে েুরবাচন 
েরার জনয িেুষ্পদ জন্তু য়র্ত্তে য়েবল েরু, ছােল 
উিত্তেই চনধ্থাচরে েত্তরত্তছন।  
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চেন- পচর াে: পচর াে শরী‘আে অনুত্ত াচদে হত্তব। যচদ 
য়োত্তনা  ানুষ পচর াে বাড়াে বা ে াে োহত্তল োর 
ইবাদে শুদ্ধ হত্তব না। য়য ন, যচদ য়োত্তনা  ানুষ য়যাহত্তরর 
সালাে িার রাোত্তের জােোে পাাঁি রাোে আদাে েত্তর, 
োহত্তল োর সালাে শুদ্ধ হত্তব না। োরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইচহ ওোসাল্লা  য়যাহত্তরর সালাে েখত্তনা পাাঁি রাোে 
আদাে েত্তরন চন।   

িার- পদ্ধচে: পদ্ধচে শরী‘আে অনুত্ত াচদে হত্তে হত্তব। 
য়য ন, যচদ য়োত্তনা বযচক্ত অযু েরার স ে হাে য়ধ্াোর 
পূত্তবথ পা দুত্তে য়ফত্তল োহত্তল য়সও সুন্নাত্তের চবত্তরাচধ্ো 
েরল। োর অযু চিে হত্তব না। োরে, য়লােচি অযু 
েরার পদ্ধচেত্তে ভুল েত্তরত্তছন এবং শরী‘আত্তের 
চবত্তরাচধ্ো েত্তরত্তছ।  

পাাঁি- স ে: স েচি শরী‘আে অনুযােী হত্তে হত্তব। যচদ 
য়োত্তনা ইবাদে শরী‘আে চনধ্থাচরে স ত্তে না েত্তর 
চনধ্থাচরে স ত্তের আত্তে বা পত্তর েত্তর োহত্তল ো ইবাদে 
বত্তল েেয হত্তব না এবং ইবাদে সচিে হত্তব না। য়য ন, 
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য়োত্তনা বযচক্ত চযলহজ  াত্তসর প্রর্ত্ত  েুরবাচন েত্তর য়ফলল 
বা ঈত্তদর সালাত্তের পূত্তবথ েুরবাচন েরল, োহত্তল োর 
েুরবাচন সহীহ হত্তব না। বরং এচি য়োশে খাওোর জনয 
যত্তবহ েরা হত্তব। অনুরূপ যচদ য়েউ র যান  াত্তস 
েুরবাচন েত্তর োহত্তল োর েুরবাচন শুদ্ধ হত্তব না। সুেরাং 
ইবাদে শুদ্ধ হওোর জনয চনধ্থাচরে স েচি 
শরী‘আেসম্মে হত্তে হত্তব।  

ছে- স্থান: ইবাদত্তের স্থানচি শরী‘আে অনুত্ত াচদে হত্তব। 
যচদ স্থানচি শরী‘আে সম্মে না হে, েত্তব ইবাদে 
চহত্তসত্তব পচরেচেে হত্তব না। য়য ন, শরী‘আে অনুযােী 
ইচেোফ েরার স্থান হত্তলা  সচজদ। যচদ য়োত্তনা বযচক্ত 
 সচজত্তদর বাইত্তর ইচেোফ েত্তর োর ইচেোফ েরা শুদ্ধ 
হত্তব না। যচদ য়োত্তনা নারী বত্তল আচ  স্বীে ঘত্তর সালাত্তের 
স্থাত্তন ইচেোফ েরব, োহত্তল োর ইচেোফ শুদ্ধ হত্তব 
না। োরে, ইচেোত্তফর স্থান হত্তলা  সচজদ। অনুরূপভাত্তব 
য়োত্তনা বযচক্ত বােেুল্লাহ’র োওোফ েরত্তে চেত্তে য়দত্তখ 
য়সখাত্তন অত্তনে চভড় েখন য়স য়সখান য়র্ত্তে চফত্তর 
 হল্লার  সচজত্তদ োওোফ েরা আরম্ভ েরল োর 
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োওোফ শুদ্ধ হত্তব না। োরে, োওোফ েরার স্থান হত্তলা 
 সচজদ। আল্লাহ ো‘আলা োর স্বীে বনু্ধ ইবরাহী  
আলাইচহস সালা ত্তে বত্তলন,  

ن﴿
 
ه ََِٰٰٓٓأ اط  ا ئِفِي ََٰٰٓٓب ي ِت ََٰٰٓٓر  عََِٰٰٓٓو ٱل ع  ِكفِي ََٰٰٓٓلِلطذ كذ ُجودََِٰٰٓٓو ٱلرُّ : ابلقرة] ﴾١٢٥َٰٓٱلسُّ

١٢٥  ] 

“য়ো রা ইত্তেোফ োরী, োওোফোরী ও রুেু- 
সাজদাোরীত্তদর জনয আল্লাহর ঘরত্তে পচবত্র ের”। [সূরা 
বাোরাহ, আোে: ১২৫] 

নবী আেরা  সল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র ইত্তেবা‘ 
ের্া অনুসরে ইসলাত্ত র অনযে   ূল চভচে। এ প্রসত্তে 
েুরআন ও হাদীত্তস প্রিুর উদৃ্ধচে চবদয ান। সবগুত্তলা এ 
সংচিপ্ত বইত্তে উত্তল্লখ েরা সম্ভব নে। য়য ন,  আল্লাহ 
ো‘আলা বত্তলন: 

ا َٰٓ﴿ آَٰف ُخُذوهََُٰٰٓٓلرذُسوُلَٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓء ات ى ََٰٰٓٓو م  ى ََٰٰٓٓو م  ن ََُٰٰٓٓكم َٰٓن ه  َٰٓللذ  َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓنت ُهوا  َٰٓٱف ََٰٰٓٓهَُٰٓع 
ِديدََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓنذَٰٓإَِٰٓ اِبَٰٓل َٰٓٱَٰٓش   [  ٧: اْلرش] ﴾٧َٰٓعِق 
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“রাসূল য়ো াত্তদর যা য়দন, ো গ্রহে ের এবং যা চনত্তষধ্ 
েত্তরন ো য়র্ত্তে চবরে র্াে”। [সূরা আল-হাশর, আোে: 
৩] 

আল্লাহ ো‘আলা আরও বত্তলন, 

ن﴿ د ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓمذ ق  اع ََٰٰٓٓف  ط 
 
نَٰٓللذ  َٰٓٱَٰٓأ ّلذ ََٰٰٓٓو م  ا ََٰٰٓٓت و  م  ر ََٰٰٓٓف 

 
ل َٰٓأ ل ََٰٰٓٓك َٰٓن  َٰٓس  َِٰٓهم َٰٓي َٰٓع 

فِيظرَٰٓ  [  ٨٠: النساء] ﴾٨٠ََٰٰٓٓاح 

“য়য রাসূত্তলর আনুেেয েরল, য়স প্রোরান্তত্তর আল্লাহরই 
আনুেেয েরল। আর য়য চব ুখ হত্তলা, আচ  আপনাত্তে 
োত্তদর ওপর েত্ত্বাবধ্ােে চহত্তসত্তব য়প্ররে েচরচন”। [সূরা 
আন-চনসা, আোে: ৮০] 

আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তাললব থেকেবলণিত, লতলন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা ত্তে বলত্তে য়শাত্তনত্তছন: 

يَمانِ  َطعحمَ  َذاَق » ِ
اَلمِ  َربًّا، بِاللِ  رَِضَ  َمنح  اْلح ِسح د   ِدينًا، َوبِاْلح  َوبُِمَحمَّ

 «رَُسواًل 

“য়স বযচক্ত ঈ াত্তনর স্বাদ য়পত্তেত্তছ, য়য রব চহত্তসত্তব 
আল্লাহত্তে, দীন চহত্তসত্তব ইসলা ত্তে এবং রাসূল চহত্তসত্তব 
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 ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা ত্তে সন্তুষ্টচিত্তে 
য় ত্তন চনত্তেত্তছ”।7 

অপর এেচি হাদীস আনাস ইবন  াত্তলে রাচদোল্লাহু 
‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  
বত্তলন,  

نح : اِْليَمانِ  َحاَلَوةَ  وََجدَ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمنح  ثاََلث  »
َ
ُ  يَُكونَ  أ  َورَُسوُلُ  اّللَّ

َحبَّ 
َ
ا هِ إِيَلح  أ نح  ِسَواُهَما، ِممَّ

َ
بُّهُ  الَ  الَمرحءَ  ُُيِبَّ  َوأ ، إاِلَّ  ُُيِ ِ نح  ّلِلَّ

َ
َرهَ  َوأ  يَكح

نح 
َ
رِ  ِف  َيُعودَ  أ َرهُ  َكَما الُكفح نح  يَكح

َ
َذَف  أ  «اِلَّارِ  ِف  ُيقح

“চেনচি চজচনস যার  ত্তধ্য পাওো যাত্তব, য়স ঈ াত্তনর সাধ্ 
গ্রহে েরত্তব। এে- আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল োর চনেি 
দুচনোর সব চেছু হত্তে চপ্রে হওো। দুই- য়োত্তনা  ানুষত্তে 
এে াত্র আল্লাহর জনয ভাত্তলাবাসা। চেন- ঈ ান আনার 
পর েুফুরীত্তে চফত্তর যাওোত্তে এ ন অপছন্দ েরত্তব, 
য়য ন আগুত্তন চনত্তিপ েরাত্তে অপছন্দ েত্তর”।8  

                                                           
7 সহীহ  ুসচল , হাদীস নং ৩৪।  
8 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬। 



 

28 

 

সুন্নাহ বা হাদীস যার  াধ্যত্ত  রাসূত্তলর ইত্তেবা‘ েরা হে 
োর গুরুত্ব: 

সুন্নাহ শত্তব্দর অর্থ িলার পর্, েত্ত থর নীচে ও পদ্ধচে। য়য 
পন্থা ও রীচে  হানবী সল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  
অবলম্বন েরত্তেন োই সুন্নাহ। েুরআত্তন রাসূত্তলর 
সত্তবথাে  আদশথ বলত্তে সুন্নাহত্তেই বুঝাত্তনা হত্তেত্তছ। 
হাদীত্তসর অপর না  সুন্নাহ। হাদীস অর্থ ের্া, বােী, 
সংবাদ, খবর, প্রািীন ও পুরােত্তনর চবপরীে। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র ের্া, োজ ও স র্থনত্তে 
হাদীস বত্তল। 

১. সুন্নাহ হত্তলা এে প্রোর ওহী: 

ওহী দুই প্রোর: এে- ওহী  ােলু, দুই- ওহী োইত্তর 
 ােলু। ওহী  ােলু হত্তলা, েুরআন  াজীদ। আর ওহী 
োেত্তর  ােলু হত্তলা, সুন্নাহ বা হাদীস। সুন্নাহ বা হাদীস ও 
আল্লাহ ো‘আলার পি য়র্ত্তে য়প্রচরে ওহী। আল্লাহ 
ো‘আলা বত্তলন- 



 

29 

 

ا﴿ نََِٰٰٓٓي نِطقََُٰٰٓٓو م  ى َٰٓل َٰٓٱَٰٓع  و  ََُٰٰٓٓهو ََٰٰٓٓإِن ٣َََٰٰٰٓٓٓه    ،٣: اِلجم] ﴾٤َٰٓيُوح  ََٰٰٓٓو ح  ََٰٰٓٓإِلذ
٤  ] 

“আর য়স  নেড়া ের্াও বত্তল না । োত্তো ওহী যা োর 
প্রচে প্রেযাত্তদশ েরা হে”। [সূরা নজ , আোে: ৩, ৪] 

হাসান ইবন আচত্বো বত্তলন, চজবরীল আলাইচহস সালা  
য়যরূপ েুরআন চনত্তে  ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লাত্ত র চনেি অবেীেথ হত্তেন য়ে চন হাদীস চনত্তেও 
অবেীেথ হত্তেন। অেঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা ত্তে েুরআত্তনর নযাে হাদীসও চশিা চদত্তেন। 

২. সুন্নাহ হত্তলা েুরআত্তনর বযাখযা: 

সুন্নাহ হত্তলা েুরআত্তনর বযাখযা। সুন্নাহ বাদ চদত্তে 
েুরআত্তনর ওপর আ ল েরা বা েুরান বুঝা সম্ভব নে। 
য়য ন, সালাে োত্তে  েরা, যাোে আদাে েরা ইেযাচদ 
আত্তদশ েুরআত্তন য়দওো হত্তেত্তছ চেন্তু সালাে েীভাত্তব 
আদাে েরত্তে হত্তব এবং যাোে েী পচর াে আদাে 
েরত্তে হত্তব, য়োন য়োন সম্পত্তদর যাোে চদত্তে হত্তব 
এবং য়োন সম্পত্তদর যাোে চদত্তে হত্তব না -ো চবস্তাচরে 
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আত্তলািনা েরা হে চন। এসব চবষত্তে চবস্তাচরে আত্তলািনা 
হাদীত্তসই েরা হত্তেত্তছ। 

﴿َِٰٓ  َٰٓٱب
ُبرِ َٰٓٱو ََِٰٰٓٓتَٰٓي ِن  َٰٓل  ل  ََٰٰٓٓلزُّ نز 

 
أ ِك َٰٓٱَٰٓك َٰٓإِِل  ََٰٰٓٓا َٰٓو  ِ ََٰٰٓٓر ََّٰٓل  آَٰلِلنذاِسََِِٰٰٓٓلُب ي  ِل ََٰٰٓٓم  َِٰٓهم َٰٓإِِل  ََٰٰٓٓنُز 

لذُهم َٰٓ ل ع  ُرون ََٰٰٓٓو  كذ ت ف   [  ٤٤: لاِلح] ﴾٤٤ََٰٰٓٓي 

“(োত্তদর য়প্ররে েত্তরচছ) স্পষ্ট প্র াোচদ ও চেোবস ূহ 
এবং য়ো ার প্রচে নাচযল েত্তরচছ েুরআন, যাত্তে েুচ  
 ানুত্তষর জনয স্পষ্ট েত্তর চদত্তে পার, যা োত্তদর প্রচে 
নাচযল হত্তেত্তছ। আর যাত্তে োরা চিন্তা েত্তর”। [সূরা আন-
নাহাল, আোে: ৪৪] 

ا َٰٓ﴿ ل  ََٰٰٓٓو م  نز 
 
ل ي ََٰٰٓٓاأ َِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَٰٓك َٰٓع  ََٰٰٓٓب  ِ ََٰٰٓٓإِلذ ِيٱَٰٓل ُهمََُِِٰٰٓٓلُب ي  َٰٓىو ُهدرََٰٰٓٓفِيهََِٰٰٓٓت ل ُفوا َٰٓخ َٰٓٱََّٰٓلذ
ر ح  َٰٓ و ََٰٰٓٓةرَٰٓو   [  ٦٤: اِلحل] ﴾٦٤ََِٰٰٓٓمُنون َٰٓيُؤ ََٰٰٓٓم َٰٓل ِق 

“আর আ রা য়ো ার ওপর চেোব নাচযল েত্তরচছ, শুধু্ 
এ জনয য়য, য়য চবষত্তে  োরা চবেেথ েরত্তছ, ো  োত্তদর 
জনয েুচ   স্পষ্ট েত্তর চদত্তব এবং (এচি), চহদাোে ও 
রহ ে য়সই োওত্ত র জনয যারা ঈ ান আত্তন”। [সূরা 
আন-নাহল, আোে: ৬৪] 
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ا َٰٓ﴿ آَٰف ُخُذوهََُٰٰٓٓلرذُسوُلَٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓء ات ى ََٰٰٓٓو م  ى ََٰٰٓٓو م  ن ََُٰٰٓٓكم َٰٓن ه  َٰٓللذ  َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓنت ُهوا  َٰٓٱف ََٰٰٓٓهَُٰٓع 
ِديدََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذَٰٓ اِبَٰٓل َٰٓٱَٰٓش   [٧: اْلرش] ﴾٧ََٰٰٓٓعِق 

“রাসূল য়ো াত্তদর যা য়দন, ো গ্রহে ের এবং যা চনত্তষধ্ 
েত্তরন ো য়র্ত্তে চবরে র্াে”। [সূরা আল-হাশর, আোে: 
৭] 

ا َٰٓ﴿ ر ََٰٰٓٓو م 
 
ل َٰٓأ ََٰٰٓٓرذُسول ََِٰٰٓٓمنَٰٓن اس  انََِٰٰٓٓإِلذ ِ ََٰٰٓٓۦمِهَِٰٓق و ََٰٰٓٓبِلِس  ََٰٰٓٓل ُهم  ََِِٰٰٓٓلُب ي  َُٰٓٱَٰٓف يُِضلُّ َٰٓم نَٰٓللذ
ا َٰٓ ي ه ََٰٰٓٓءَُٰٓي ش  ا ََٰٰٓٓم نَِٰٓديو  زِيزَُٰٓل َٰٓٱَٰٓو ُهو ََُٰٰٓٓء َٰٓي ش   [  ٤: ابراهيم] ﴾٤َِٰٓكيمَُٰٓل  َٰٓٱَٰٓع 

“আর আ রা প্রত্তেযে রাসূলত্তে োরা েওত্ত র ভাষাত্তেই 
পাচিত্তেচছ, যাত্তে য়স োত্তদর চনেি বেথনা য়দে। সুেরাং 
আল্লাহ যাত্তে ইিা পর্ভ্রষ্ট েত্তরন এবং যাত্তে ইিা সচিে 
পর্ য়দখান। আর চেচন পরাক্র শালী, প্রজ্ঞা ে”। [সূরা 
ইবরাহী , আোে: ৪] 

আল্লাহ প্রত্তেযে রাসূত্তলর ওপর োর চনজ ভাষাে চেোব 
নাচযল েত্তরত্তছন যাত্তে রাসূলেে বযাখযা েত্তর জনেেত্তে 
ভালভাত্তব বুঝাত্তে পাত্তরন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা  েুরআত্তনর বযাখযা েত্তর বুচঝত্তেত্তছন যা 
হাদীত্তসর  াধ্যত্ত  আল্লাহ সুবহানাহু ো‘আলা সংরিে 



 

32 

 

েত্তরত্তছন। যচদও হাদীত্তসর  ত্তধ্য রাসূত্তলর নাত্ত  অত্তনে 
ের্াই চবদয ান। চেন্তু সম্মাচনে  ুহাচিস ই া েে 
য়োনচি রাসূত্তলর ের্া আর য়োনচি রাসূত্তলর ের্া নে, 
ো পৃর্ে েত্তরত্তছন। দ‘ঈফ ও জাল বা চ র্যা হাদীস 
অবশযই বজথন েরত্তে হত্তব যা রাসূত্তলর নাত্ত  চ রু্যেরা 
িাচলত্তে চদত্তেত্তছ। আ রা য়েবল সহীহ ও হাসান হাদীসই 
গ্রহে েরব। যচদ েখত্তনা য়োত্তনা দ‘ঈফ হাদীস উত্তল্লখ 
েরত্তে হে, েত্তব স্পষ্ট েত্তর চদত্তে হত্তব। 

 াচলে ইবন আনাস য়র্ত্তে  ুরসালরূত্তপ বচেথে, চেচন 
বত্তলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

ِ وَُسنََّة » تُمح بِِهَما: ِكتَاَب اّللَّ كح َريحِن لَنح تَِضلُّوا َما َتَمسَّ مح
َ
ُت ِفيُكمح أ تََركح

 «رَُسوِلِ 

“আচ  য়ো াত্তদর  ত্তধ্য দু’চি চজচনস য়রত্তখ যাচি। যেিে 
য়ো রা য়স দু’চি চজচনস আাঁেত্তড় র্ােত্তব, পর্ভ্রষ্ট হত্তব না: 
আল্লাহর চেোব ও রাসূত্তলর হাদীস”।9 

                                                           
9  ুোো ই া   াত্তলে, হাদীস, নং ৩৩৩৮। 
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৩. সুন্নাহ বা হাদীস হত্তলা চহে াহ (প্রজ্ঞা): 

আল্লাহ ো‘আলা ো‘আলা েুরআত্তন সুন্নাহত্তে চহে াহ 
বত্তল আখযাচেে েত্তরত্তছন। আল্লাহ ো‘আলা বত্তলন, 

ل َٰٓ﴿ نز 
 
أ َُٰٓٱَٰٓو  ل ي ََٰٰٓٓللذ َِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَٰٓك َٰٓع  َِٰٓٱو ََٰٰٓٓب  ة َٰٓك َٰٓل  لذم ك ََٰٰٓٓم  آَٰو ع  َٰٓل ُم َٰٓت ع ََٰٰٓٓت ُكنَٰٓل م ََٰٰٓٓم 
 [  ١١٣: النساء] ﴾١١٣

“এবং আল্লাহ য়ো ার প্রচে গ্রন্থ ও চহে াহ (হাদীস) 
অবেীেথ েত্তরত্তছন এবং েুচ  যা জানত্তে না, চেচন োই 
য়ো াত্তে চশিা চদত্তেত্তছন”। [সূরা আন-চনসা, আোে: 
১১৩] 

আোত্তে আল্লাহ ো‘আলা য়য চনভাত্তব েুরআন নাচযল 
েরার ের্া বত্তলন, অনুরূপভাত্তব চহে াহ অর্থাৎ সুন্নাহ 
নাচযল েরার ের্াও বত্তলন। এত্তে প্র াচেে হে য়য, 
সুন্নাহও আল্লাহর পি য়র্ত্তে নাচযলেৃে ওহী। সুেরাং 
েুরআন য়য ন আল্লাহর ওহী অনুরূপভাত্তব সুন্নাহও 
আল্লাহর ওহী। আল্লাহ ো‘আলা আরও বত্তলন, 
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د َٰٓ﴿ نذََٰٰٓٓل ق  َُٰٓٱَٰٓم  ََٰٰٓٓللذ ََٰٰٓٓفِيِهم ََٰٰٓٓب ع ث ََٰٰٓٓإِذ ََِٰٰٓٓمنِي َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱََٰٓع   ِن ََٰٰٓٓر ُسولر نُفِسِهم ََٰٰٓٓم 
 
َٰٓلُوا َٰٓي ت ََٰٰٓٓأ

ل ي َٰٓ ِيِهم ََٰٰٓٓۦتِهَِٰٓء اي  ََِٰٰٓٓهم َٰٓع  ك  ُيز  ل ُِمُهمََُٰٰٓٓو  ُيع  َِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَٰٓو  َِٰٓٱو ََٰٰٓٓب  ة َٰٓك َٰٓل   ال] ﴾١٦٤َٰٓم 
 [  ١٦٤: عمران

“চনশ্চে আল্লাহ  ুচ নত্তদর প্রচে অেযন্ত অনুেম্পা প্রদশথন 
েত্তরত্তছন যখন োত্তদর চনেি োত্তদর চনজস্ব এেজনত্তে 
রাসূল েত্তর পাচিত্তেত্তছন, য়স োত্তদরত্তে আল্লাহর আোে 
পত্তড় য়শানাত্তি, োত্তদরত্তে পচরত্তশাধ্ন েরত্তছ, োত্তদরত্তে 
চেোব ও চহে াহ (হাদীস) চশিা চদত্তি”। [সূরা আত্তল 
ই রান, আোে: ১৬৪] 

আল্লাহ ো‘আলা আরও বত্তলন, 

آَٰن َُٰٓكر َٰٓذ َٰٓٱو َٰٓ﴿ َِٰٓٱَِٰٓتَٰٓء اي  ََِٰٰٓٓمن ََُٰٰٓٓبُيوتُِكنذََِٰٰٓٓفََٰٰٓٓل  َُٰٓيت ََٰٰٓٓم  َِٰٓٱو ََٰٰٓٓللذ ةِ َٰٓك َٰٓل  َٰٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََٰٰٓٓم 
ن َٰٓ بًِيآَٰل ِطيًفآََٰك   [  ٣٤: االحزاب] ﴾٣٤َٰٓخ 

“আল্লাহর আোে ও চহে াহ (হাদীস) এর ের্া যা 
য়ো াত্তদর েৃত্তহ পচিে হে, ো য়ো রা স্মরে রাখত্তব, 
চনশ্চে আল্লাহ অচে সূক্ষ্মদশথী ও সবথ চবষত্তে অবচহে”। 

[সূরা আল-আহযাব, আোে: ৩৪] 
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অত্তনে চবদ্বানরা বত্তলত্তছন, চহে াহ হত্তলা সুন্নাহ বা 
হাদীস। য়েননা েুরআন ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লাত্ত র স্ত্রীত্তদর েৃত্তহ যা পাি েরা হে, ো চছল 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র সুন্নাহ। এ জনয 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

ِتيحُت الحِكتَ » وح
ُ
ح أ اَل إِِِنِّ

َ
 «اَب َوِمثحلَُه َمَعهُ أ

“সাবধ্ান! আ াত্তে চেোব (েুরআন) ও োর সত্তে 
অনুরূপ চেোব (হাদীস) য়দওো হত্তেত্তছ।10 

৪. সুন্নাহর বাইত্তর য়য আ ল েরা হে, ো পচরেযাজয: 

আত্তেশা রাচদোল্লাহু আনহা য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন, 

َدَث ِف » حح
َ
ِرنَا َهَذا َما لَيحَس ِمنحُه َفُهَو ردَمنح أ مح

َ
 « أ

                                                           
10 আহ দ, হাদীস নং ১৭১৭৪; আবূ দাউদ, হাদীস, হাদীস নং 
৪৬০৪। 
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“য়য বযচক্ত আ াত্তদর এ দীত্তন নেুন চেছু উদ্ভাবন েত্তরত্তছ 
যা এত্তে য়নই, ো প্রেযাখযাে”।11 

আনাস রাচদোল্লাহু আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, 

ُ َعلَيحِه وَ » زحَواِج اِلَِِّبِّ َصىلَّ اّللَّ
َ
َسلََّم َجاَء ثاََلثَة رَهحط إىَِل بيُوت أ

نَُّهمح 
َ
ا أخربوا َكأ ُ َعلَيحِه وََسلََّم فَلَمَّ لُوَن َعنح ِعبَاَدِة اِلَِِّبِّ َصىلَّ اّللَّ

َ
أ يَسح

ُ َعلَيحِه وََسلََّم قَدح ُغِفَر َلُ  َن ََنحُن ِمَن اِلَِِّبِّ َصىلَّ اّللَّ يح
َ
تقالوها َفَقالُوا َوأ

َر قَ  خَّ
َ
مَ ِمنح َذنحِبِه َوَما تَأ َصيلِّ اللَّيحل أبدا َما َتَقدَّ

ُ
نا فَإِِنِّ أ

َ
اَل أحدهم أما أ

ُل النَِّساَء فاََل  ََتِ
عح

َ
نَا أ

َ
ر َواَل أفطر َوقَاَل آخر أ هح صوم ادلَّ

َ
نا أ

َ
َوقَاَل آخر أ

َم إِيَلحِهمح َفَقاَل 
ُ َعلَيحِه وََسلَّ ِ َصىلَّ اّللَّ بًَدا فََجاَء رَُسوُل اّللَّ

َ
ُج أ تََزوَّ

َ
نحتُُم »: أ

َ
أ

ينَ  ِ تحَقاُكمح َلُ اَّلَّ
َ
ِ َوأ َشاُكمح ّلِلَّ خح

َ
ِ إِِنِّ َْل َما َواّللَّ

َ
 قُلحتُمح َكَذا َوَكَذا أ

ُج النَِّساَء َفَمنح رَِغَب َعنح  تََزوَّ
َ
رحقُُد َوأ

َ
َصيلِّ َوأ

ُ
فحِطُر َوأ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
لَِكينِّ أ

 «ُسنَِِّت فَلَيحَس مين

“চেন বযচক্ত  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র 
স্ত্রীত্তদর চনেি োর ইবাদত্তের অবস্থা জানার জনয 

                                                           
11 সহীহ বুখারী, হাদীস, হাদীস নং ২৪৭৯; সহীহ  ুসচল , হাদীস, 
হাদীস নং ১৭১৮। 
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আত্তসন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র 
ইবাদত্তের খবর শুত্তন োরা য়যন োর ইবাদেত্তে ে   ত্তন 
েরত্তলন। োরা পরস্পর আলাপ েরত্তলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র েুলনাে আ রা েী? 
আল্লাহ ো‘আলা োর আত্তের-চপত্তছর সেল গুনাহ  াফ 
েত্তর চদত্তেত্তছন। োত্তদর এেজন বলত্তলন, আচ  সারা রাে 
সালাে আদাে েরত্তবা। চদ্বেীেজন বলত্তলন, আচ  চদত্তন 
চসো  পালন েরত্তবা, আর েখত্তনা ো েযাে েরত্তবা না। 
েৃেীে জন বলত্তলন, আচ  নারী য়র্ত্তে দূত্তর র্ােব, 
েখত্তনা চবত্তে েরত্তবা না। োত্তদর এই পারস্পচরে 
আলাপ-আত্তলািনার স ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা  এত্তস পড়ত্তলন এবং বলত্তলন, “য়ো রা চে এ 
ধ্রত্তনর ের্াবােথা বত্তলচছত্তল? খবরদার! আচ  আল্লাহত্তে 
য়ো াত্তদর য়িত্তে য়বচশ ভে েচর, য়ো াত্তদর য়িত্তে য়বচশ 
োেওো অবলম্বন েচর। চেন্তু এরপরও আচ  য়োত্তনা 
চদন চসো  পালন েচর আবার য়োত্তনা চদন চসো  পালন 
য়ছত্তড় চদই। রাত্তে সালাে আদাে েচর আবার ঘু ও যাই। 
নারীত্তদরত্তে  চবত্তেও েচর। এিাই আ ার পর্। োই য়য 
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বযচক্ত আ ার পর্ য়ছত্তড় চদত্তেত্তছ য়স আ ার (উম্মত্তের 
 ত্তধ্য) েেয হত্তব না”।12 

সুেরাং ভাত্তলা োজ চবশুদ্ধ চনেত্তে েরত্তলও য়োত্তনাই লাভ 
হত্তব না যেিে না রাসূত্তলর সুন্নাে অনুযােী হে। আর 
য়জত্তন রাখা ভাত্তলা য়য, সহীহ ও হাসান হাদীস ছাড়া রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র সুন্নাে প্র াচেে হে না। 

৫. সুন্নাহ ছাড়া আ ল হত্তলা চবদ‘আে, আর চবদ‘আে 
হত্তলা ভ্রষ্টো, আর ভ্রষ্টো হত্তলা জাহান্নাত্ত র পর্: 

আবু্দল্লাহ ইবন  াসউদ রাচদোল্লাহু আনহু য়র্ত্তে বচেথে, 
চেচন বত্তলন, 

َسَن ا» حح
َ
د  َصىلَّ إِنَّ أ ُي حُمَمَّ ِي َهدح َسَن الَهدح حح

َ
، َوأ ِ ْلَِديِث ِكتَاُب اّللَّ

ُموِر حُمحَدثَاُتَها
ُ
 «الُل َعلَيحِه وََسلََّم، َوَُشَّ اْل

“সত্তবথাে  বােী আল্লাহর চেোব, আর সত্তবথাে  পর্ 
চনত্তদথশনা হত্তলা  ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র 

                                                           
12 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩। 



 

39 

 

পর্ চনত্তদথশনা। আর সবত্তিত্তে চনেৃষ্ট চবষে হত্তলা 
নেুনভাত্তব উদ্ভাচবে পন্থাস ূহ”।13 

জাচবর রাচদোল্লাহু আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, 
“রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

د  » ُي حُمَمَّ ِي َهدح حَهدح َ ال ِ وََخريح َِديِث ِكتَاُب اّللَّ َ اْلح ُد فَإِنَّ َخريح ا َبعح مَّ
َ
أ

 
ُ َعة  َضاَللَة  َوَُشَّ اْلح  «ُموِر حُمحَدثَاُتَها َوُُكَّ بِدح

“অেঃপর অবশয অবশযই সত্তবথাে  বােী হত্তি আল্লাহ 
ো‘আলার চেোব। আর সত্তবথাচ্চ পর্ হত্তি  ুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র পর্। আর সবত্তিত্তে 
চনেৃষ্ট হত্তলা দীত্তন নেুন চজচনস সৃচষ্ট েরা। এরূপ সব 
নেুন চজচনসই গু রাহী (পর্ভ্রষ্ট)”।14 

জাচবর রাচদোল্লাহু আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, 
রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

                                                           
13 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৯৮; আহ দ, হাদীস নং ১৪৪৩১। 
14 সহীহ  ুসচল , হাদীস নং ৮৬৭। 
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، َوُُكُّ » َعة  َضاَللَة  َعة  َوُُكُّ بِدح ُموِر حُمحَدثَاُتَها، َوُُكُّ حُمحَدثَة  بِدح
ُ َوَُشُّ اْلح

 «َضاَللَة  ِف اِلَّارِ 

“আর সবত্তিত্তে চনেৃষ্ট হত্তলা দীত্তন নেুন চজচনস সৃচষ্ট 
েরা। এরূপ সব নেুন চজচনসই চবদ‘আে। এরূপ সব 
চবদ‘আে-ই-গু রাহী (পর্ভ্রষ্ট)। এরূপ সব গু রাহী 
(পর্ভ্রষ্ট) হত্তব জাহান্নাত্ত র আগুত্তন অবচস্থচের োরে।15 

৬. সুন্নাহ হত্তলা নাজাত্তের অসীলা,  ুচক্তর পর্: 

সুন্নাহ’র অনুসরে েরার  ত্তধ্যই নাজাে ও  ুচক্ত। সুন্নাহ 
অনুযােী আ ল েরা ছাড়া নাজাে বা  ুচক্ত লাভ েরা 
সম্ভব নে। 

আবূ হুরােরা রাচদোল্লাহু আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন 
বত্তলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

َب »
َ
ُخلُوَن اجلَنََّة إاِلَّ َمنح أ ِِت يَدح مَّ

ُ
، «ُُكُّ أ ِ َب؟ ، قَالُوا: يَا رَُسوَل اّللَّ

ح
َوَمنح يَأ

َب »: قَاَل 
َ
َطاَعيِن َدَخَل اجلَنََّة، َوَمنح َعَصاِِن َفَقدح أ

َ
 «َمنح أ

                                                           
15 নাসাঈ, হাদীস নং ১৫৭৮। 
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“আ ার সেল উম্মাে জান্নাত্তে প্রত্তবশ েরত্তব, চেন্তু য়য 
অস্বীোর েরত্তব য়স বযেীে। চজত্তজ্ঞস েরা হত্তলা, য়ে 
অস্বীোর েরত্তব? চেচন বলত্তলন, যারা আ ার অনুসরে 
েরত্তব োরা জান্নাত্তে প্রত্তবশ েরত্তব। আর য়য আ ার 
অবাধ্য হত্তব য়স-ই (জান্নাত্তে প্রত্তবশ েরত্তে) অস্বীোর 
েরল”।16 

আল্লাহ ো‘আলা বত্তলন,  

ِ َٰٓٱَُٰٓحُدودََُٰٰٓٓك َٰٓتِل َٰٓ﴿ ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓو م نَٰٓللذ ر ُسول  نذ ََٰٰٓٓهَُِٰٓخل َٰٓيُد ََٰٰٓٓو  َِٰٓمنَٰٓرِيت  ََٰٰٓٓت َٰٓج 
ات  َٰٓ َٰٓٱَٰٓتِه 

ا ََِِٰٰٓٓلِين َٰٓخ  ََٰٰٓٓرَُٰٓه  َٰٓن َٰٓل   ذ  ََٰٰٓٓفِيه  و َٰٓل َٰٓٱَٰٓلِك َٰٓو  ِظيمَُٰٓل َٰٓٱَٰٓزَُٰٓف   [  ١٣:  النساء] ﴾١٣َٰٓع 

“এসব আল্লাহর চনধ্থাচরে সী া এবং য়য বযচক্ত আল্লাহ 
এবং োর  রাসূত্তলর হুেু  অনুযােী িলত্তব, আল্লাহ োত্তে 
জান্নাত্তে প্রত্তবশ েরাত্তবন, যার পাদত্তদত্তশ ঝেথাধ্ারা 
প্রবাচহে, োরা োত্তে চিরোল র্ােত্তব এবং এিা চবরাি 
সাফলয”। [সূরা আন-চনসা, আোে: ১৩] 

                                                           
16 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৮০। 
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আোত্তে আল্লাহ ও োাঁর রাসূত্তলর অনুসরে েরাত্তে  হা 
সাফলয বত্তল উত্তল্লখ েরা হত্তেত্তছ। আল্লাহ ো‘আলা আরও 
বত্তলন,  

ل  ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱو ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓو م ن﴿ و 
ُ
ع ََٰٰٓٓئِك َٰٓف أ ِين َٰٓٱَٰٓم  ن َََّٰٰٓٓلذ

 
م َٰٓأ َُٰٓٱَٰٓع  ل ي ََٰٰٓٓللذ ِن ََِٰٰٓٓهمع  َٰٓم 

َٰٓٱ ِ يقِي َٰٓٱو ََٰٰٓٓن ََٰٰٓٓۧلذبِي  ِ د  ِ ا َٰٓٱو ََٰٰٓٓلص  د  ه  ُسن ََٰٰٓٓلِِحي  َٰٓلصذ َٰٓٱو ََٰٰٓٓءَِٰٓلشُّ ل  ََٰٰٓٓو ح  و 
ُ
َٰٓار فِيقرََٰٰٓٓئِك َٰٓأ

 [ ٦٩:  النساء] ﴾٦٩

“যারা আল্লাহ ও রাসূত্তলর আনুেেয েত্তর, োরা নবী, 
চসচিে, শহীদ এবং য়নেোর য়লােত্তদর সেী হত্তব, যাত্তদর 
প্রচে আল্লাহ চন‘আ ে দান েত্তরত্তছন, োরা েেই না 
উে  সেী! [সূরা আনন-চনসা, আোে: ৬৯] 

ِطيُعوا َٰٓ﴿
 
أ لذُكم ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱو ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓو  ُون َٰٓتُر ََٰٰٓٓل ع   [ ١٣٢: عمران ال] ﴾١٣٢َٰٓح 

“আল্লাহর ও রাসূত্তলর হুেু   ানয ের, যাত্তে য়ো রা 
েৃপা প্রাপ্ত হত্তে পার”। [সূরা আত্তল ই রান, আোে: 
১৩২] 

ِيٱ﴿ ََِِٰٰٓٓمنَُٰٓيُؤ َََّٰٰٓٓلذ َِٰٓٱب ِم  ََٰٰٓٓللذ َك  لذُكم ََٰٰٓٓتذبُِعوهَُٰٓٱو ََٰٰٓٓۦتِهَِٰٓو   ﴾١٥٨َٰٓت ُدون َٰٓت ه ََٰٰٓٓل ع 
 [  ١٥٧: االعراف]
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“য়য আল্লাহ ও োর বােীত্তে ঈ ান আত্তন এবং য়ো রা 
োর (রাসূত্তলর) অনুসরে ের, যাত্তে য়ো রা সচিে পর্ 
য়পত্তে পার”। [সূরা আল-আরাফ, আোে: ১৫৭] 

ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓو م ن﴿ ر ُسول  ي خ ََٰٰٓٓو  َٰٓو  ي تذق ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓش  ل  ََٰٰٓٓهَِٰٓو  و 
ُ
ا َٰٓل َٰٓٱَُٰٓهمََُٰٰٓٓئِك َٰٓف أ َٰٓئُِزون َٰٓف 

 [  ٥٢:  اِلور] ﴾٥٢

“যারা আল্লাহ ও োর রাসূত্তলর আনুেেয েত্তর, আল্লাহত্তে 
ভে েত্তর ও োর অবাধ্যো পচরহার েত্তর িত্তল োরাই 
েৃে োযথ”। [সূরা আন-নূর, আোে: ৫২] 

ِطيُعوا ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿
 
ِطيُعوا ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓأ

 
أ لذو ََٰٰٓٓف إِنَٰٓلرذُسول  َٰٓٱَٰٓو  آَٰا َٰٓت و  ل ي ََٰٰٓٓف إِنذم  آَٰهَِٰٓع  َُٰٓح ِل ََٰٰٓٓم 

ل ي َٰٓ آَُٰكمو ع  ِل ََٰٰٓٓمذ آَُٰدوا  َٰٓت َٰٓت ه ََٰٰٓٓتُِطيُعوهََُِٰٰٓٓإَونَُٰٓتم  َُٰٓح  ََٰٰٓٓو م  ََٰٰٓٓلرذُسولَِٰٓٱََٰٓع   َٰٓغَُٰٓل  َٰٓل  َٰٓٱَٰٓإِلذ
 [  ٥٤:  اِلور] ﴾٥٤َُٰٓمبِيَُٰٓل َٰٓٱ

“বল, আল্লাহর আনুেেয ের এবং রাসূত্তলর আনুেেয 
ের। অেঃপর যচদ য়ো রা  ুখ চফচরত্তে নাও, োর ওপর 
অচপথে দাচেত্তত্বর জনয য়স দােী এবং য়ো াত্তদর ওপর 
অচপথে দাচেত্তত্বর জনয য়ো রাই দােী এবং য়ো রা োর 
আনুেেয েরত্তল সৎপর্ পাত্তব, আর রাসূত্তলর োজ য়ো 
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য়েবল স্পষ্টভাত্তব য়পৌঁত্তছ য়দওো। [সূরা আন-নূর, আোে: 
৫৪] 

ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓو م ن﴿ ر ُسول  د ََٰٰٓٓۥو  ق  ِظيًمآًَٰزاف و ََٰٰٓٓف از ََٰٰٓٓف  :  االحزاب] ﴾٧١ََٰٰٓٓع 
٧١ ] 

“য়য বযচক্ত আল্লাহ ও োর রাসূত্তলর আনুেেয েত্তর য়স 
সাফলয লাভ েত্তর  হা সাফলয”। [সূরা আল-আহযাব, 
আোে: ৭১] 

ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓو م ن﴿ ر ُسول  نذ ََٰٰٓٓهَُِٰٓخل َٰٓيُد ََٰٰٓٓۥو  ات  ََِٰٰٓٓمنَٰٓرِيت  ََٰٰٓٓت َٰٓج  َٰٓٱَٰٓتِه 
َٰٓرَُٰٓه  َٰٓن َٰٓل  

ا ََِِٰٰٓٓلِين َٰٓخ  َٰٓ ذ  ََٰٰٓٓفِيه  و َٰٓل َٰٓٱَٰٓلِك َٰٓو  ِظيمَُٰٓل َٰٓٱَٰٓزَُٰٓف   [  ١٣:  النساء] ﴾١٣ََٰٰٓٓع 

“আর য়য য়েউই আল্লাহ ও োাঁর রাসূত্তলর  আনুেেয 
েরত্তব, আল্লাহ োত্তে জান্নাত্তে দাচখল েরাত্তবন, যার চনি 
চদত্তে ঝেথাধ্ারা প্রবাচহে। আর য়য য়েউ চপি চফচরত্তে 
চনত্তব, চেচন োত্তে ভোবহ শাচস্ত চদত্তবন।” [সূরা আন-
চনসা, আোে: ১৩] 
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৭. রাসূত্তলর ফােসালার সা ত্তন  ুচ ত্তনর আর য়োত্তনা 
এখচেোর বা স্বাধ্ীনো র্াত্তে না; বরং শুনলা  ও 
 ানলা  বলা: 

﴿َٰٓ ب ِك ََٰٰٓٓف ل  ر  ََٰٰٓٓو  تذ ََِٰٰٓٓمُنون َٰٓؤ َٰٓيََُٰٰٓٓل  ُِموك ََٰٰٓٓح  آَُُٰي ك  ر ََٰٰٓٓفِيم  ج  ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓن ُهم َٰٓب ي ََٰٰٓٓش  َٰٓل 
ُِدوا َٰٓ نُفِسِهم ََِٰٰٓٓف َََٰٰٓٓي 

 
ر جرََٰٰٓٓأ آَٰاح  ِمذ ي ََٰٰٓٓم  َٰٓق ض  ل ُِموا ََٰٰٓٓت  يُس   النساء] ﴾٦٥َٰٓالِيمرَٰٓت س ََٰٰٓٓو 

 :٦٥  ] 

“চেন্তু না, য়ো ার প্রচেপালত্তের শপর্! োরা  ুচ ন হত্তব 
না, য়য পযথন্ত না োরা োত্তদর চববাদ-চবসম্বাত্তদর  ী াংসার 
ভার য়ো ার ওপর নযস্ত না েত্তর, অেঃপর য়ো ার 
ফেসালার বযাপাত্তর োত্তদর  ত্তন চেছু  াত্র েুণ্ঠাত্তবাধ্ না 
র্াত্তে, আর োরা োর সা ত্তন চনত্তজত্তদরত্তে পূেথরূত্তপ 
স পথে েত্তর”। [সূরা আন-চনসা, আোে: ৬৫] 

ِطيُعوا َٰٓ﴿
 
أ ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓو  ر ُسول  ؤ ََُٰٰٓٓكنُتمَٰٓإِنَٰٓۥ َٰٓو   [  ١: فالاالن] ﴾١َِٰٓمنِي َٰٓمُّ

“য়ো রা যচদ  ুচ ন হত্তে র্াে েত্তব য়ো রা আল্লাহ ও 
োর রাসূত্তলর আনুেেয ের”। [সূরা আল-আনফাল, 
আোে: ১] 
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ا﴿ ن ََٰٰٓٓإِنذم  ََٰٰٓٓا َُٰٓدُعو ََٰٰٓٓإِذ آَِٰمنِي َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱَٰٓل َٰٓق و َََٰٰٓٓك  َِٰٓٱَٰٓإِل  ر ُسوِلََِٰٰٓٓللذ َٰٓن ُهم َٰٓب ي ََُٰٰٓٓكم َِِٰٓل ح ََٰٰٓٓو 
ن
 
ُقولُوا ََٰٰٓٓأ ِمع ََٰٰٓٓي  ع ََٰٰٓٓن اس  ط 

 
أ ل  ََٰٰٓٓن ا َٰٓو  و 

ُ
أ  [  ٥١:  اِلور] ﴾٥١َٰٓلُِحون َُٰٓمف َٰٓل َٰٓٱَُٰٓهمََُٰٰٓٓك َٰٓئَِٰٓو 

“ ুচ নত্তদরত্তে যখন োত্তদর  াত্তঝ ফােসালা েরার জনয 
আল্লাহ ও োাঁর রাসূত্তলর চদত্তে ডাো হে, েখন  ুচ নত্তদর 
জওোব য়ো এই হে য়য, োরা বত্তল, আ রা শুনলা  ও 
য় ত্তন চনলা , আর োরাই সফলো ”। [সূরা আন-নূর, 
আোে: ৫১] 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنو َََّٰٰٓٓلذ ِطيُعوا ََٰٰٓٓا َٰٓء ام 

 
ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓأ ر ُسول  ََٰٰٓٓۥو  ل  لذو ََٰٰٓٓو  ن ََٰٰٓٓا َٰٓت و  نُتم ََٰٰٓٓهَُٰٓع 

 
أ َٰٓو 

ُعون َٰٓت س َٰٓ  [ ٢٠: االنفال] ﴾٢٠ََٰٰٓٓم 

“ওত্তহ চবশ্বাসীেে! আল্লাহ ও োর রাসূত্তলর আনুেেয ের 
এবং আত্তদশ য়শানার পর ো অ ানয ের না”। [সূরা 
আল-আনফাল, আোে: ২০] 

ا﴿ ن ََٰٰٓٓو م  ََِٰٰٓٓمن َٰٓلُِمؤ َََٰٰٓٓك  ل  ََٰٰٓٓإِذ آَِٰمن ة َُٰٓمؤ ََٰٰٓٓو  َُٰٓٱَٰٓق ض  ر ُسوُلََُٰٰٓٓللذ م ََٰٰٓٓۥ َٰٓو 
 
نًَٰٓراأ

 
َٰٓي ُكون ََٰٰٓٓأ

َِٰٓٱَٰٓل ُهمَُٰٓ م ََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓي  ةَُٰٓل 
 
نَٰٓرِهِم  َٰٓأ ع ََٰٰٓٓو م  ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَِٰٓصَٰٓي  ر ُسول  د ََٰٰٓٓۥو  ق  لذََٰٰٓٓف  ل  ََٰٰٓٓض  َٰٓض  َٰٓلر

بِينرَٰٓ  [  ٣٦:  االحزاب] ﴾٣٦ََٰٰٓٓامُّ
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“আল্লাহ ও োর রাসূল য়োত্তনা চনত্তদথশ চদত্তল য়োত্তনা  ুচ ন 
পুরুষ ও  ুচ ন নারী উক্ত চনত্তদথত্তশর চভন্নো েরার য়োত্তনা 
অচধ্োর রাত্তখ না। য়য আল্লাহ ও োর রাসূলত্তে অ ানয 
েত্তর য়স গু রাহ হে সুস্পষ্ট গু রাহীত্তে”। [সূরা আল-
আহযাব, আোে: ৩৬] 

৮. রাসূত্তলর অনুসরেই আল্লাহর আনুেেয: 

ن﴿ د ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓمذ ق  اع ََٰٰٓٓف  ط 
 
نَٰٓللذ  َٰٓٱَٰٓأ ّلذ ََٰٰٓٓو م  ا ََٰٰٓٓت و  م  ر ََٰٰٓٓف 

 
ل َٰٓأ ل ي ََٰٰٓٓك َٰٓن  َٰٓس  َِٰٓهم َٰٓع 

فِيظرَٰٓ  [  ٨٠:  النساء] ﴾٨٠َٰٓاح 

“য়য রাসূত্তলর হুেু   ানল, য়স য়ো আল্লাহরই হুেু  
 ানল, য়েউ  ুখ চফচরত্তে চনত্তল আ রা য়ো াত্তে োত্তদর 
প্রচে পাহারাদার েত্তর পািাই চন”। [সূরা আন-চনসা, 
আোে: ৮০] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলন,  

َطاَعيِن َفقَ »
َ
، َومَ َمنح أ َ َطاَع اّللَّ

َ
 «نح َعَصاِِن َفَقدح َعََص اّللَّ دح أ

“য়য বযচক্ত আ ার অনুসরে েরল, য়স আল্লাহরই অনুসরে 
েরল, আর য়য বযচক্ত আ ার নাফর ানী েরল, য়স য়ো 
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আল্লাহর নাফর ানী েরল”।17 

৯.  ুচ ন জীবত্তনর আদশথ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা : 

এেজন  ুচ ত্তনর জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লাত্ত র জীবনীর  ত্তধ্য রত্তেত্তছ উে  আদশথ। 
আল্লাহর রাসূলই হত্তলা এেজন  ু ীত্তনর অনুেরনীে 
আদশথ।  

د َٰٓ﴿ ن ََٰٰٓٓلذق  َِٰٓٱَٰٓر ُسولََِِٰٰٓٓفََٰٰٓٓل ُكم َََٰٰٓٓك  س ََٰٰٓٓللذ
ُ
ن ة ََٰٰٓٓو ة َٰٓأ س  نَٰٓح  ن ََٰٰٓٓل ِم  َٰٓللذ َٰٓٱَُٰٓجوا َٰٓي ر َََٰٰٓٓك 

ر ََِٰٰٓٓخر َٰٓٓأۡلٱَٰٓم َٰٓو َِٰٓل  َٰٓٱو َٰٓ ذ ك  ثِيرََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓو   [  ٢١:  االحزاب] ﴾٢١ََٰٰٓٓاك 

“য়ো াত্তদর জনয আল্লাহর রাসূত্তলর  ত্তধ্য উে  আদশথ 
রত্তেত্তছ যারা আল্লাহ ও য়শষ চদত্তনর আশা রাত্তখ আর 
আল্লাহত্তে অচধ্ে স্মরে েত্তর”। [সূরা আল-আহযাব, 
আোে: ২১] 

ل  ََِٰٰٓٓإَونذك َٰٓ﴿ ِظيم ََُٰٰٓٓخلُق ََٰٰٓٓل ع   [ ٤: القلم] ﴾٤ََٰٰٓٓع 

                                                           
17 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৫৭। 



 

49 

 

“েুচ  অবশযই  হান িচরত্তত্র অচধ্চিে”। [সূরা আল-েল , 
আোে: ৪] 

১০. আল্লাহর ভালবাসা পাওোর  াধ্য  রাসূত্তলর অনুসরে: 

আল্লাহত্তে ভাত্তলাবাসত্তে হত্তল, রাসূত্তলর ইত্তেবা‘র য়োত্তনা 
চবেল্প য়নই। রাসূত্তলর ইত্তেবা‘র  াধ্যত্ত ই আল্লাহর 
ভাত্তলাবাসা লাভ হে। আল্লাহ ো‘আলা বত্তলন,  

َُٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓبِب َُُٰٓي ََٰٰٓٓتذبُِعوِنَٰٓٱف ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَُٰٓتِبُّون ََُٰٰٓٓكنُتم ََٰٰٓٓإِنَٰٓقُل َٰٓ﴿ ي غ ََٰٰٓٓللذ َٰٓل ُكم ََٰٰٓٓفِر َٰٓو 
َُٰٓٱو ََُٰٰٓٓذنُوب ُكم  َٰٓ ُفور ََٰٰٓٓللذ  [  ٣١: عمران ال] ﴾٣١ََٰٰٓٓرذِحيم ََٰٰٓٓغ 

“বত্তল দাও, যচদ য়ো রা আল্লাহত্তে ভালবাত্তসা েত্তব 
আ ার অনুসরে ের আল্লাহ য়ো াত্তদর ভাত্তলাবাসত্তবন 
এবং য়ো াত্তদর গুনাস ূহ ি া েরত্তবন। বস্তুেঃ আল্লাহ 
অচে ি াশীল, পর  দোলু”। [সূরা আল ই রান, আোে: 
৩১] 

১১. েুরআন ও সুন্নাহই সেল স সযার স াধ্ান: 

এেজন  ুচ ত্তনর জনয েুরআন ও সুন্নাহই হত্তলা সব 
স সযার স াধ্াত্তনর  ূল।  
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اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنو َََّٰٰٓٓلذ ِطيُعوا ََٰٰٓٓا َٰٓء ام 

 
ِطيُعوا ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓأ

 
أ ِّلََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓو  و 

ُ
أ َٰٓٱَٰٓو 

َٰٓرَِٰٓم َٰٓل  
وهََُٰٰٓٓء َٰٓش  ََِٰٰٓٓفََُٰٰٓٓتم َٰٓز ع َٰٓت ن  ََٰٰٓٓف إِنَِٰٓمنُكم  َٰٓ ََٰٰٓٓف ُردُّ َِٰٓٱَٰٓإِل  َُٰٓكنُتم ََٰٰٓٓإِنَٰٓلرذُسولَِٰٓٱو ََٰٰٓٓللذ

ََِِٰٰٓٓمُنون َٰٓتُؤ َٰٓ َِٰٓٱب ي  ََٰٰٓٓلِك َٰٓذ  ََِٰٰٓٓخرِ َٰٓٓأۡلٱَٰٓمَِٰٓو َِٰٓل  َٰٓٱو ََٰٰٓٓللذ ح ََٰٰٓٓخ 
 
أ نَُٰٓو  ََٰٰٓٓس 

 
 النساء] ﴾٥٩َٰٓوِيًلَٰٓت أ

 :٥٩  ] 

“য়হ ঈ ানদারেে! য়ো রা আল্লাহর অনুেে হও এবং 
রাসূত্তলর অনুেে হও এবং য়ো াত্তদর  ধ্যোর েেৃথস্থানীে 
বযচক্তবত্তেথরও; েত্তব যচদ য়োত্তনা চবষত্তে য়ো াত্তদর  ত্তধ্য 
 েত্তভদ ঘত্তি, োহত্তল য়সই চবষেত্তে আল্লাহ এবং 
রাসূত্তলর চদত্তে চফচরত্তে দাও যচদ য়ো রা আল্লাহ এবং 
আচখরাত্তে ঈ ান আন; এিাই উে  এবং সুন্দরে  
  থের্া”। [সূরা আন-চনসা, আোে: ৫৯] 

﴿َٰٓ ل  ََٰٰٓٓو 
 
ل ََٰٰٓٓتُون ك َٰٓي أ

ث  ََٰٰٓٓبِم  ََِٰٰٓٓك َٰٓن  َِٰٓجئ ََٰٰٓٓإِلذ  َٰٓٱب
ح ََٰٰٓٓق َِٰٓل 

 
أ ن َٰٓو   ﴾٣٣َِٰٓسًيات ف ََٰٰٓٓس 

 [  ٣٣: الفرقان]

“য়ো ার োত্তছ োরা এ ন য়োত্তনা স সযাই চনত্তে আত্তস 
না যার সচিে স াধ্ান ও সুন্দর বযাখযা আচ  য়ো াত্তে 
দান েচরচন”। [সূরা আল-ফুরোন, আোে: ৩৩] 
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ِطيُعوا َٰٓ﴿
 
أ ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓو  ر ُسول  ََٰٰٓٓۥو  ل  ت ف ََٰٰٓٓز ُعوا َٰٓت ن  ََٰٰٓٓو  لُوا َٰٓف  ت ذ ََٰٰٓٓش  َٰٓو  َٰٓرِيُحُكم  ََٰٰٓٓه ب 
و َٰٓص َٰٓٱو َٰٓ ع ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََٰٰٓٓا  َِِٰٓبُ  [  ٤٦: االنفال] ﴾٤٦َِِٰٓبِين َٰٓلصذ َٰٓٱَٰٓم 

“আল্লাহ ও োর রাসূত্তলর আনুেেয ের, পরস্পত্তর ঝেড়া 
চববাদ ের না, ো েরত্তল য়ো রা সাহস হাচরত্তে য়ফলত্তব, 
য়ো াত্তদর শচক্ত-ি ো চবলুপ্ত হত্তব। আর নধ্যথ ধ্ারে 
েরত্তব, আল্লাহ নধ্যথশীলত্তদর সত্তে আত্তছন”। [সূরা আল-
আনফাল, আোে: ৪৬] 

১২. সহীহ হাদীস যখন আহ্বান েরত্তব, েখন সেলত্তে 
য়সই আহ্বাত্তন সাড়া য়দওো জরুরী। সহীহ হাদীত্তসর 
চবপরীত্তে য়োত্তনা দূবথল হাদীস বা যুচক্তর চপছত্তল আ ল 
েরা যাত্তব না।  

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ََِٰٰٓٓت ِجيُبوا َٰٓس َٰٓٱَٰٓء ام  لِلرذُسولََِٰٰٓٓلِلذ ُكم ََٰٰٓٓإِذ آَٰو  آَٰد َع  َٰٓلِم 
 [  ٢٤: االنفال] ﴾٢٤ََٰٰٓٓيِيُكم  َُُٰٓي َٰٓ

“য়হ  ুচ নেে, য়ো রা আল্লাহ ও রাসূত্তলর ডাত্তে সাড়া 
দাও; যখন য়স য়ো াত্তদরত্তে আহ্বান েত্তর োর প্রচে, যা 
য়ো াত্তদরত্তে প্রােবন্ত েত্তর”। [সূরা আল-আনফাল, 
আোে: ২৪] 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন, 

لحفِ »
ُ
َمرحُت بِِه، اَل أ

َ
ا أ ُر ِممَّ مح

َ ِتيِه اْلح
ح
ِريَكِتِه، يَأ

َ
َحَدُكمح ُمتَِّكئًا لََعَ أ

َ
ََيَّ أ

نَاهُ  بَعح ِ اتَّ نَا ِف ِكتَاِب اّللَّ دحرِي، َما وََجدح
َ
وح َنَهيحُت َعنحُه، َفيَُقوُل: اَل أ

َ
 «أ

“আচ  য়যন য়ো াত্তদর  াত্তঝ োউত্তে এ ন না পাই, য়স 
োর খাত্তির ওপর য়িস চদত্তে বত্তস র্ােত্তব। আর আচ  যা 
আত্তদশ চদত্তেচছ অর্বা যা য়র্ত্তে চনত্তষধ্ েত্তরচছ, ো োর 
োত্তছ য়পৌছত্তল য়স েখন বলত্তব: এ বযাপাত্তর আচ  চেছুই 
জাচন না, আ রা আল্লাহর চেোত্তব যা য়পত্তেচছ, োরই 
অনুসরে েচর”।18 

﴿َٰٓ لُوا َٰٓت  ََٰٰٓٓلذ ُدَع  ََٰٰٓٓن ُكم َٰٓب ي ََٰٰٓٓلرذُسولَِٰٓٱَٰٓء َُٰٓدَع  ََٰٰٓٓع  َٰٓب ع ََِٰٰٓٓضُكمب ع ََٰٰٓٓءَِٰٓك  ع ََٰٰٓٓق د ََٰٰٓٓا َٰٓضر َٰٓل مَُٰٓي 
َُٰٓٱ ِين َٰٓٱَٰٓللذ لذلُون َََّٰٰٓٓلذ اذرََِٰٰٓٓمنُكم ََٰٰٓٓي ت س  رَِٰٓي ح َٰٓف ل ََٰٰٓٓا َٰٓلِو  ِين َٰٓٱَٰٓذ  ن ََُُٰٰٓٓي الُِفون َََّٰٰٓٓلذ َٰٓع 
م َٰٓ
 
َِٰٓأ نَٰٓۦ َٰٓرِه

 
و ََٰٰٓٓن ة َٰٓفِت ََٰٰٓٓتُِصيب ُهم ََٰٰٓٓأ

 
ََٰٰٓٓيُِصيب ُهم ََٰٰٓٓأ اب  ذ  ِِلم ََٰٰٓٓع 

 
 [  ٦٣:  اِلور] ﴾٦٣ََٰٰٓٓأ

“রাসূত্তলর ডােত্তে য়ো রা য়ো াত্তদর এত্তের প্রচে অত্তনযর 
ডাত্তের  ে েেয েত্তরা না। আল্লাহ োত্তদরত্তে জাত্তনন 
                                                           
18 আহ দ, হাদীস নং ২৩৮৭৬; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৫; ইবন 
 াজাহ, হাদীস নং ১৩; চেরচ যী, হাদীস নং ২৬৬৩। 
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যারা য়ো াত্তদর  ত্তধ্য িুচপসাত্তর সত্তর পত্তড়। োত্তজই যারা 
োর আত্তদত্তশর চবরুদ্ধািরে েত্তর োরা সেেথ য়হাে য়য, 
োত্তদর ওপর পরীিা য়নত্ত  আসত্তব চেংবা োত্তদর ওপর 
য়নত্ত  আসত্তব ভোবহ শাচস্ত”। [সূরা আন-নূর, আোে: 
৬৩] 

সালাে য়ছত্তড় রাসূত্তলর ডাত্তে সাড়া দান: 

১৩. আল্লাহ ও োর রাসূত্তলর প্রচে সত্তবথাচ্চ ভালবাসা 
ঈ ানী েেথবয: 

দুচনোর সব চেছু য়র্ত্তে আল্লাহর রাসূলত্তে সত্তবথাচ্চ ভাত্তলা 
বাসত্তে হত্তব। সেল চেছুর ওপর রাসূত্তলর ভাত্তলাবাসাত্তে 
প্রাধ্যানয চদত্তে হত্তব। 

আনাস রাচদোল্লাহু আনহু য়র্ত্তে বচেথে। চেচন বত্তলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

هِ َواِلَّاِس  هِ َوَودَلِ َحبَّ إِيَلحِه ِمنح َوادِلِ
َ
ُكوَن أ

َ
، َحَّتَّ أ َحُدُكمح

َ
ِمُن أ اَل يُؤح

َِعَيَ  ْجح
َ
 «أ
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“য়ো াত্তদর  ত্তধ্য য়েউ  ুচ ন হত্তে পারত্তব না, যেিে 
পযথন্ত আচ  োর োত্তছ োর চপো, োর সন্তানাচদ এবং 
সেল  ানুষ হত্তে য়বচশ চপ্রে না হত্তবা”।19 

আনাস রাচদোল্লাহু আনহু য়র্ত্তে বচেথে। চেচন বত্তলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

ُ َورَُسوُلُ » ثاََلث  َمنح ُكنَّ ِفيِه وََجَد َحالََوةَ اِْليَماِن: َمنح ََكَن اّللَّ
 ِ بُُّه إاِلَّ ّلِلَّ َحبَّ َعبحًدا اَل ُُيِ

َ
ا ِسَواُهَما، َوَمنح أ َحبَّ إيَِلحِه ِممَّ

َ
، أ  َعزَّ وََجلَّ

َرُه  ، ِمنحُه َكَما يَكح ُ نحَقَذهُ اّللَّ
َ
َد إِذح أ ِر، َبعح نح َيُعوَد ِف الُكفح

َ
َرهُ أ َوَمنح يَكح

نح يُلحََق ِف اِلَّارِ 
َ
 «أ

“য়য বযচক্তর  ত্তধ্য চেনচি চজচনস পাওো যাত্তব, য়স 
ঈ াত্তনর সচিে স্বাদ আস্বাদন েত্তরত্তছ। প্রর্ ে: োর 
 ত্তধ্য আল্লাহ ও োাঁর রাসূত্তলর ভালবাসা দুচনোর সেল 
চজচনস অত্তপিা য়বচশ হত্তব। চদ্বেীেে: য়য বযচক্ত য়োত্তনা 
বযচক্তত্তে শুধু্ আল্লাহর সন্তুচষ্টর জনয ভাত্তলাবাত্তস। েৃেীেে: 
য়য বযচক্ত েুফুরীর অন্ধোর য়র্ত্তে য়বর হত্তে ঈ ান ও 

                                                           
19 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬। 
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ইসলাত্ত র আত্তলা গ্রহে েরার পর আবার েুফুরীর 
অন্ধোত্তর চফত্তর যাওোত্তে এে খারাপ  ত্তন েত্তর য়য ন 
 ত্তন েত্তর আগুত্তন চনচিপ্ত হওোত্তে”।20 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ََٰٰٓٓء ام  ُموا ََٰٰٓٓل  ِ د  يََِٰٰٓٓب ي  ََُٰٰٓٓتق  َِٰٓٱَٰٓي د  ر ُسوِلََِٰٰٓٓللذ َٰٓللذ  َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦ َٰٓو 
ِميع ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذَٰٓ لِيم ََٰٰٓٓس   [  ١: اْلجرات] ﴾١ََٰٰٓٓع 

“ওত্তহ  ুচ নেে! য়ো রা আল্লাহ ও োর রাসূত্তলর  আত্তে 
য়বত্তড় য়যত্তো না , আল্লাহত্তে ভে ের, আল্লাহ সবথত্তশ্রাো, 
সবথজ্ঞ”।  [সূরা আল-হুজুরাে, আোে: ১] 

১৪.  হানবী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র সুন্নাহ 
শাশ্বে ও চিরন্তন। োাঁর শরী‘আে পূত্তবথর স স্ত 
শরী‘আেত্তে রচহে বা বাচেল েত্তরত্তছ এবং চেো ে 
পযথন্ত ো রচহে র্ােত্তব। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলন, 

                                                           
20 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১। 
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واَّلي نفس حممد بيده لو بدا لكم موىس فاتبعتموه وتركتموين »
 «لضللتم عن سواء السبيل ولو َكن حيا وأدرك نبويت التبعين

“আল্লাহর েস , যার হাত্তে  ুহাম্মাত্তদর জীবন। যচদ  ূসা 
আলাইচহস সালা  য়ো াত্তদর  াত্তঝ প্রোশ য়পত্তেন 
োহত্তল য়ো রা োর আনুেেয েরত্তে আর আ াত্তে েযাে 
েরত্তে,ফত্তল য়ো রা সহজ -সরল পর্ য়র্ত্তে চবিুযে হত্তে 
পর্ভ্রষ্ট হত্তে য়যত্তে। অর্ি  ূসা আলাইচহস সালা  যচদ 
এখন জীচবে র্ােত্তেন ও আ ার নবুওোত্তের োল 
য়পত্তেন োহত্তল চেচন চনচশ্চে আ ার আনুেেয 
েরত্তেন”।21 

ه َٰٓي  َٰٓ﴿
 
ََِٰٰٓٓقذَٰٓل  َٰٓٱَٰٓبُِسون َٰٓت ل ََٰٰٓٓلِم ََٰٰٓٓبَِِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَٰٓل َٰٓأ َٰٓٱب

ت ك ََِٰٰٓٓطلَِٰٓب  َٰٓل  نتُم ََٰٰٓٓقذَٰٓل  َٰٓٱَُٰٓمون َٰٓتَُٰٓو 
 
أ َٰٓو 

 [  ٧١: عمران ال] ﴾٧١َٰٓل ُمون َٰٓت ع َٰٓ

“য়হ আহত্তল চেোবেে, য়েন য়ো রা সেযত্তে চ র্যার 
সাত্তর্ সংচ শ্রে েরছ এবং সেযত্তে য়োপন েরছ, অর্ি 
য়ো রা ো জান”। [সূরা আত্তল ই রান, আোে: ৭১] 
                                                           
21 দাত্তর ী, হাদীস নং ৪৪৯। 
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 ুসচল  হওোর পর চিষ্টান হত্তলা চেন্তু েবর োর  ৃেত্তদহ 
গ্রহে েরল না। সুেরাং পূত্তবথর স স্ত ধ্ থ বাচেল বা 
অগ্রহেত্তযােয বা অবশযই পচরেযাজয। 

আনাস রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, 

تُُب » َراَن، فَََكَن يَكح  ابلََقَرَة َوآَل ِعمح
َ
لََم، َوقََرأ سح

َ
اِنيًّا فَأ َ ََكَن رَُجل  نَْصح

رِي لِلنَِِّبِّ َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلََّم، َفعَ  اِنيًّا، فَََكَن َيُقوُل: َما يَدح َ اَد نَْصح
بََح َوقَدح لََفَظتحُه  صح

َ
ُ فََدَفنُوُه، فَأ َماتَُه اّللَّ

َ
د  إاِلَّ َما َكتَبحُت َلُ فَأ حُمَمَّ

، نَبَُشوا  ا َهَرَب ِمنحُهمح َحابِِه لَمَّ صح
َ
د  َوأ ُل حُمَمَّ رحُض، َفَقالُوا: َهَذا فِعح

َ
اْل

 
َ
بََح َوقَدح لََفَظتحُه َعنح َصاِحِبنَا فَأ صح

َ
َمُقوا، فَأ عح

َ
لحَقوحُه، فََحَفُروا َلُ فَأ

ا  َحابِِه، نَبَُشوا َعنح َصاِحِبنَا لَمَّ صح
َ
د  َوأ ُل حُمَمَّ رحُض، َفَقالُوا: َهَذا فِعح

َ
اْل

تََطاُعوا،  رحِض َما اسح
َ
َمُقوا َلُ ِف اْل عح

َ
لحَقوحُه، فََحَفُروا َلُ َوأ

َ
َهَرَب ِمنحُهمح  فَأ

لحَقوحهُ 
َ
نَُّه لَيحَس ِمَن اِلَّاِس، فَأ

َ
رحُض، َفَعِلُموا: أ

َ
بََح َوقَدح لََفَظتحُه اْل صح

َ
 «فَأ

“এে চিষ্টান  ুসচল  হত্তলা এবং সূরা বাোরা ও আত্তল 
ই রান চশত্তখ চনত্তলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লাত্ত র জনয ওহী চলখে। অেঃপর য়স আবার 
চিষ্টান হত্তে য়েল। য়স বলত্তে লােল, আচ   ুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা ত্তে যা চলত্তখ চদো  োর 
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য়িত্তে য়বচশ চেছু চেচন জাত্তনন না। (নাউযুচবল্লাহ) চেছুচদন 
পর আল্লাহ োত্তে  ৃেুয চদত্তলন। চিষ্টানরা োত্তে দাফন 
েরল। চেন্তু পরচদন সোত্তল য়দখা য়েল, েবত্তরর  াচি 
োত্তে বাইত্তর চনত্তিপ েত্তর চদত্তেত্তছ। এিা য়দত্তখ চিষ্টানরা 
বলত্তে লােল -এিা  ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা  এবং োাঁর সাহাবীত্তদরই োজ। য়যত্তহেু 
আ াত্তদর এ সার্ী োত্তদর য়র্ত্তে পাচলত্তে এত্তসচছল। এ 
জনযই োরা আ াত্তদর সার্ীত্তে েবর য়র্ত্তে উচিত্তে বাচহত্তর 
য়ফত্তল চদত্তেত্তছ। োই যেদূর পারা যাে েভীর েত্তর েবর 
খুাঁত্তড় োত্তে আবার দাফন েরল। চেন্তু পরচদন সোত্তল 
য়দখা য়েল, েবত্তরর  াচি আবার োত্তে বাইত্তর চনত্তিপ 
েত্তর চদত্তেত্তছ। এবারও োরা বলত্তে লােল, এিা  ুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  এবং োর সাহাবীত্তদরই 
োজ। োত্তদর চনেি য়র্ত্তে পাচলত্তে আসার োরত্তে োরা 
আ াত্তদর সার্ীত্তে েবর য়র্ত্তে উচিত্তে বাচহত্তর য়ফত্তল 
চদত্তেত্তছ। এবার আরও েভীর েত্তর েবর খনন েত্তর 
দাফন েরল। পরচদন য়ভাত্তর য়দখা য়েল, েবত্তরর  াচি 
আবার োত্তে বাইত্তর চনত্তিপ েত্তর চদত্তেত্তছ। েখন োরাও 
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বুঝল, এিা  ানুত্তষর োজ নে। োত্তজই োরা লাশচি 
য়ফত্তল রাখল”।22 

আল্লাহ সুবহানাহু ো‘আলা ইসলা  বযেীে অনয য়োত্তনা 
দীন বা জীবন বযবস্থা গ্রহে েরত্তবন না। 

ك ََٰٰٓٓم َٰٓو َِٰٓل  َٰٓٱ﴿
 
ل َٰٓأ ت ََٰٰٓٓدِين ُكم ََٰٰٓٓل ُكم ََُٰٰٓٓتَٰٓم 

 
أ م َٰٓو  ل ي ََُٰٰٓٓتَٰٓم  ر ِضيُتََٰٰٓٓم ِتَٰٓنِع ََُٰٰٓٓكم َٰٓع  َٰٓو 

َِٰٓٱَٰٓل ُكمَُٰٓ  [  ٣: دةاملائ] ﴾٣َٰٓا َٰٓدِينرََٰٰٓٓم َٰٓل  َٰٓس َٰٓۡل 

“আজ আচ  য়ো াত্তদর জনয য়ো াত্তদর দীনত্তে পূেথ 
েরলা  এবং য়ো াত্তদর ওপর আ ার চন‘আ ে সমূ্পেথ 
েরলা  এবং ইসলা ত্তে য়ো াত্তদর দীন চহত্তসত্তব েবুল 
েত্তর চনলা ”। [সূরা আল- াত্তেদাহ, আোে: ৩] 

ي  ََٰٰٓٓت غَِٰٓي ب ََٰٰٓٓو م ن﴿ َِٰٓٱَٰٓغ  ةَِٰٓٓأۡلٱَِٰٓفََٰٰٓٓو ُهو ََٰٰٓٓهَُِٰٓمن ََٰٰٓٓب ل َُٰٓيق ََٰٰٓٓف ل نَٰٓادِينرََٰٰٓٓمَِٰٓل  َٰٓس َٰٓۡل  َِٰٓمن ََِٰٰٓٓخر 
 [  ٨٥: عمران ال] ﴾٨٥ََِِٰٰٓٓسِين َٰٓخ  َٰٓل َٰٓٱ

“আর য়য বযচক্ত ইসলা  বযেীে অনয য়োত্তনা দীন গ্রহে 
েরত্তে িাইত্তব েিত্তনা োর য়সই দীন েবুল েরা হত্তব না 

                                                           
22 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৭। 
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এবং আচখরাত্তে য়স বযচক্ত িচেগ্রস্তত্তদর অন্তভুথক্ত হত্তব।” 
[সূরা আত্তল ই রান, আোে: ৮৫] 

১৫.   ৃে সুন্নাে জীচবে েরার  যথাদা: 

যখন য়োত্তনা সুন্নাে চবলুপ্ত হত্তে যাে, োর ওপর  ানুষত্তে 
উদু্বদ্ধ েরা এবং োর ওপর আ ল েরার ফযীলে 
অত্তনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলন,  

ِر َمنح » جح
َ
يَا ُسنًَّة ِمنح ُسنَِِّت، َفَعِمَل بَِها اِلَّاُس، ََكَن َلُ ِمثحُل أ حح

َ
َمنح أ

َعًة، َفُعِمَل  ُجورِِهمح َشيحئًا، َوَمنح ابحتََدَع بِدح
ُ
َعِمَل بَِها، اَل َينحُقُص ِمنح أ

َزاُر َمنح َعِمَل بَِها، اَل َينح  وح
َ
َزاِر َمنح َعِمَل بَِها بَِها، ََكَن َعلَيحِه أ وح

َ
ُقُص ِمنح أ

 «َشيحئًا

“য়য বযচক্ত আ ার এেচি ( ৃে) সুন্নাে জীচবে েত্তর এবং 
য়লাত্তেরা েদনুযােী আ ল েত্তর, য়সও আ ল োরীর 
অনুরূপ পুরস্কার পাত্তব। এত্তে আ লোরীর পুরস্কার 
চেছু াত্র ে  হত্তব না। অপরচদত্তে য়য বযচক্ত য়োত্তনা 
চবদআত্তের উদ্ভাবন েত্তর এবং য়স অনুযােী আ ল েরা 
হে, োর ওপর আ লোরীর পাত্তপর য়বাঝার অনুরূপ 
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য়বাঝা বেথাত্তব। এত্তে আ লোরীর পাত্তপর পচর াে চেছুই 
ে াত্তনা হত্তব না”।23 

১৬. যারা আল্লাহ ও রাসূল য়র্ত্তে  ুখ চফচরত্তে চনত্তব, োরা 
 ুচ ন নন; বরং োরা  ুনাচফে, যাচল , োচফর। আল্লাহ 
ো‘আলা োত্তদর সম্পত্তেথ বত্তলন,  

ي ُقولُون َٰٓ﴿ نذآَٰو  ََِٰٰٓٓء ام  َِٰٓٱب ََِٰٰٓٓللذ ب ع ََٰٰٓٓلرذُسولَِٰٓٱو  ط 
 
أ ّلذ ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓن او  ت و  ِن ََٰٰٓٓف رِيق ََٰٰٓٓي  ِن ََُٰٰٓٓهمم  َٰٓم 

ا ََٰٰٓٓلِك  َٰٓذ  ََٰٰٓٓدَِٰٓب ع َٰٓ م  ل  ََٰٰٓٓو  و 
ُ
ََِٰٰٓٓئِك َٰٓأ َٰٓٱب

 [  ٤٧:  اِلور] ﴾٤٧ََِٰٰٓٓمنِي َُٰٓمؤ َٰٓل 

“োরা বত্তল- আ রা আল্লাহর প্রচে ঈ ান আনলা  আর 
রাসূত্তলর প্রচেও আর আ রা য় ত্তন চনলা । চেন্তু 
এরপরও োত্তদর  ধ্যোর এেদল  ুখ চফচরত্তে য়নে, োরা 
 ুচ ন নে”। [সূরা আন-নূর, আোে: ৪৭] 

ََٰٰٓٓا َُٰٓدُعو ََِٰٰٓٓإَوذ ا﴿ َِٰٓٱَٰٓإِل  ر ُسوِلََِٰٰٓٓللذ ِن ََٰٰٓٓف رِيق ََٰٰٓٓإِذ آَٰن ُهم َٰٓب ي ََُٰٰٓٓكم َِِٰٓل ح ََٰٰٓٓۦو  َُٰٓهمم 
ع َٰٓ  [ ٤٨:  اِلور] ﴾٤٨ََٰٰٓٓرُِضون َٰٓمُّ

                                                           
23 ইবন  াজাহ, হাদীস নং ২০৯। 



 

62 

 

“োত্তদরত্তে যখন োত্তদর  াত্তঝ ফােসালা েরার উত্তিত্তশয 
আল্লাহ ও োর রাসূত্তলর পাত্তন আহ্বান েরা হে, েখন 
োত্তদর এেদল  ুখ চফচরত্তে য়নে”। [সূরা আন-নূর, 
আোে: ৪৭]  

আল্লাহ ো‘আলা আরও বত্তলন,  

ال و ََٰٰٓٓل ُهم ََٰٰٓٓقِيل ََِٰٰٓٓإَوذ ا﴿ ا ََٰٰٓٓإِل  ََٰٰٓٓا َٰٓت ع  ل ََٰٰٓٓم  نز 
 
َُٰٓٱَٰٓأ ََٰٰٓٓللذ ي ََٰٰٓٓلرذُسولَِٰٓٱَِٰٓإَول 

 
َٰٓر أ َٰٓفِقِي َُٰٓمن  َٰٓل َٰٓٱَٰٓت 

ون َٰٓ نك ََٰٰٓٓي ُصدُّ  [  ٦١:  النساء] ﴾٦١ََٰٰٓٓاُصُدودرََٰٰٓٓع 

“যখন োত্তদরত্তে বলা হে -য়ো রা আল্লাহর অবেীেথ 
হুেুত্ত র এবং রাসূত্তলর চদত্তে এত্তসা, েখন েুচ  ঐ 
 ুনাচফেত্তদর য়দখত্তব, োরা য়ো ার োছ য়র্ত্তে ঘৃো ভত্তর 
 ুখ চফচরত্তে চনত্তি”। [সূরা আন-চনসা, আোে: ৬১] 

ي َٰٓ﴿ َٰٓك  ه ََٰٰٓٓف  َُٰٓٱَِٰٓديي  ُروا ََٰٰٓٓامرَٰٓق و ََٰٰٓٓللذ ف  ِهُدو ََٰٰٓٓنِِهم َٰٓإِيم  ََٰٰٓٓد َٰٓب ع ََٰٰٓٓك  نذََٰٰٓٓا َٰٓو ش 
 
َٰٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓأ

ق  َٰٓ ا ََٰٰٓٓح  َُٰٓٱو ََُٰٰٓٓت َٰٓي ِن  َٰٓل  َٰٓٱَٰٓء ُهمَُٰٓو ج  ََٰٰٓٓللذ ه ََٰٰٓٓل  و َٰٓل َٰٓٱَِٰٓديي   ال] ﴾٨٦َٰٓلِِمي َٰٓلظذ َٰٓٱَٰٓم َٰٓق 
 [ ٨٦: عمران

“আল্লাহ েীরূত্তপ য়সই সম্প্রদােত্তে সুপর্ য়দখাত্তবন যারা 
ঈ ান আনার পর, এ রাসূলত্তে সেয বত্তল স্বীোর েরার 
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পর এবং োত্তদর চনেি সুস্পষ্ট দলীল আসার পর েুফুরী 
েত্তর? বস্তুেঃ আল্লাহ যাচল  েও ত্তে পর্ য়দখান না”। 

[সূরা আত্তল ইসরান, আোে: ৮৬] 

ِطيُعوا ََٰٰٓٓقُل َٰٓ﴿
 
لذو ََٰٰٓٓف إِنَٰٓلرذُسول  َٰٓٱو ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓأ ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓف إِنذََٰٰٓٓا َٰٓت و  ََٰٰٓٓل  ٣٢ََٰٰٓٓفِرِين َٰٓك  َٰٓل َٰٓٱَُُٰٓيِبُّ

 [  ٣٢: عمران ال] ﴾

“বল, ‘য়ো রা আল্লাহর ও রাসূত্তলর আজ্ঞাবহ হও’। 
অেঃপর যচদ োরা না  াত্তন, েত্তব য়জত্তন য়রখ, আল্লাহ 
োচফরত্তদরত্তে ভাত্তলাবাত্তসন না”। [সূরা আত্তল ইসরান, 
আোে: ৩২] 

১৭. যারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা ত্তে অ ানয েরত্তব োরা জাহান্না ী। োত্তদর 
সম্পত্তেথ আল্লাহ ো‘আলা বত্তলন,  

ع ََٰٰٓٓو م ن﴿ ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَِٰٓصَٰٓي  ر ُسول  دذََٰٰٓٓۥو  ي ت ع  هَُُٰٓحدََُٰٰٓٓو  آَٰاِِلرَٰٓخ  ََٰٰٓٓن اًرآَٰهَُِٰٓخل َٰٓيُد ََٰٰٓٓۥود  َٰٓفِيه 
َُٰٓ ل  اب ََٰٰٓٓۥو  ذ  ِهي ََٰٰٓٓع   [  ١٤:  النساء] ﴾١٤ََٰٰٓٓمُّ

“আর য়য বযচক্ত আল্লাহ এবং োর  রাসূত্তলর নাফর ানী 
েরত্তব এবং োর চনধ্থাচরে সী ালঙ্ঘন েরত্তব, আল্লাহ 
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োত্তে জাহান্নাত্ত  দাচখল েরাত্তবন, য়স োত্তে চিরোল 
র্ােত্তব এবং য়স অব াননাের শাচস্ত য়ভাে েরত্তব”। [সূরা 
আন-চনসা, আোে: ১৪] আল্লাহ ো‘আলা োত্তদর চবষত্তে 
বত্তলন,  

اقِقََِٰٰٓٓو م ن﴿ آَٰدَِٰٓب ع ََِٰٰٓٓمن ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓيُش  ََُٰٰٓٓت ب يذ ََٰٰٓٓم  ى َٰٓل َٰٓٱَٰٓل  ي تذبِع ََُٰٰٓٓهد  ي  ََٰٰٓٓو  بِيلََِٰٰٓٓغ  َٰٓس 
ََِِٰٰٓٓمنِي َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱ ِ ل  آَٰۦنُو  ّلذ ََٰٰٓٓم  ََٰٰٓٓت و  نُص  نذم  ََٰٰٓٓۦلِهَِٰٓو  ه  ا ََٰٰٓٓج  ِصًيآَٰء ت َٰٓو س   ﴾١١٥َٰٓم 
 [  ١١٥:  نساءال]

“য়য বযচক্ত সেয পর্ প্রোচশে হওোর পরও রাসূত্তলর 
চবত্তরাচধ্ো েত্তর এবং  ুচ নত্তদর পর্ বাদ চদত্তে চভন্ন পর্ 
অনুসরে েত্তর, আ রা োত্তে য়স পত্তর্ই চফরাব য়য পত্তর্ 
য়স চফত্তর যাে, আর োত্তে জাহান্নাত্ত  দগ্ধ েরব, েে 
 ন্দই না য়স আবাস”! [সূরা আন-চনসা, আোে: ১১৫] 

আল্লাহ ো‘আলা বত্তলন,  

﴿َٰٓ ِن ََٰٰٓٓاغرَٰٓب ل  ََٰٰٓٓإِلذ َِٰٓٱَٰٓم  رِس  ََٰٰٓٓللذ َٰٓتِهَِٰٓل  َٰٓو  نَٰٓۦ  ع ََٰٰٓٓو م  ََُٰٰٓٓللذ َٰٓٱَِٰٓصَٰٓي  ر ُسول  ََُٰٰٓٓف إِنذََٰٰٓٓۥو  َٰٓن ار ََٰٰٓٓۥل 
نذم َٰٓ ه  ا ََِِٰٰٓٓلِين َٰٓخ  ََٰٰٓٓج  ب ًدآَٰفِيه 

 
 [  ٢٣: اجلن] ﴾٢٣ََٰٰٓٓأ
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“আল্লাহর বােী য়পৌঁছাত্তনা ও োর পেো  প্রিার েরাই 
আ ার োজ। য়য য়েউ আল্লাহ ও োর রাসূলত্তে অ ানয 
েত্তর, োর জনয আত্তছ জাহান্নাত্ত র আগুন; োত্তে োরা 
চিরোল র্ােত্তব”। [সূরা আন-চজন্ন, আোে: ২৩] 

ِين َٰٓٱ﴿ بُوا َََّٰٰٓٓلذ ذذ ََِٰٰٓٓك  َٰٓٱب
ا ََٰٰٓٓبَِِٰٓكت  َٰٓل  بِم  ر ََٰٰٓٓو 

 
ل َٰٓأ و ََٰٰٓٓرُُسل ن ا ََٰٰٓٓبِهََِٰٰٓٓن اس  َٰٓف س  ع ََٰٰٓٓف  ٧٠ََٰٰٓٓل ُمون َٰٓي 

َٰٓٱَٰٓإِذَِٰٓ
ع ََِٰٰٓٓف ََُٰٰٓٓلَٰٓل  َٰٓغ َٰٓل  

 
ل  َٰٓٱو ََٰٰٓٓقِِهم َٰٓن  َٰٓأ ُبون َٰٓيُس ََِٰٰٓٓسُلَٰٓلسذ َِٰٓفََُٰٰٓٓثمذََِٰٰٓٓميمَِٰٓل  َٰٓٱَِٰٓف٧١َََٰٰٰٓٓٓح 

ُرون َٰٓيُس ََٰٰٓٓلذارَِٰٓٱ  [  ٧٢  ،٧٠: اغفر] ﴾٧٢ََٰٰٓٓج 

“যারা চেোবত্তে আর আচ  আ ার রাসূলত্তদরত্তে যা চদত্তে 
পাচিত্তেচছ োত্তে অস্বীোর েত্তর, োরা শীঘ্রই জানত্তে 
পারত্তব।  যখন োত্তদর েলাে র্ােত্তব য়বচড় আর চশেল; 
োত্তদর য়িত্তন চনত্তে যাওো হত্তব -ফুিন্ত পাচনত্তে, অেঃপর 
োত্তদরত্তে আগুত্তন দগ্ধ েরা হত্তব”। [সূরা োচফর, আোে: 
৭০-৭২] 

১৮. যারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লাত্ত র আনুেেয পচরহার েরত্তব োত্তদর স স্ত 
আ ল নষ্ট হত্তে যাত্তব। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূত্তলর 
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আনুেেয ছাড়া য়োত্তনা আ ল োত্তজ আসত্তব না। আল্লাহ 
ো‘আলা বত্তলন,  

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنو َََّٰٰٓٓلذ ِطيُعوا ََٰٰٓٓا َٰٓء ام 

 
ِطيُعوا ََٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓأ

 
أ ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓو  ل  َٰٓا َِٰٓطلُو َُٰٓتب ََٰٰٓٓو 

ع َٰٓ
 
 [ ٣٣:  حممد] ﴾٣٣َٰٓل ُكم َٰٓم  َٰٓأ

“য়হ ঈ ানদারেে! য়ো রা আল্লাহর আনুেেয ের আর 
রাসূত্তলর আনুেেয ের আর য়ো াত্তদর আ লগুত্তলাত্তে নষ্ট 
েত্তর চদও না”। [সূরা  ুহাম্মাদ, আোে: ৩৩] 

১৯. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূত্তলর পর্ অবলম্বন েরুন। 
রাসূত্তলর পর্ বাদ চদত্তে শেোত্তনর পত্তর্ িলার পর 
অনুত্তশািনা, য়োত্তনা োত্তজ আসত্তব না। সুেরাং স ে 
র্ােত্তে োওবা েত্তর েুরআন ও সহীহ হাদীত্তসর চদত্তে 
আসুন। আল্লাহ ো‘আলা বত্তলন,  

ي و َٰٓ﴿ ََٰٰٓٓم َٰٓو  ع ضُّ الِمَُٰٓٱَٰٓي  ي َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓلظذ ُقوُلََٰٰٓٓهَِٰٓي د  ع ََُٰٰٓٓتََّٰٓتذ ذ َٰٓٱَٰٓت ِنَٰٓل ي َٰٓي  ََٰٰٓٓي  َٰٓلرذُسولَِٰٓٱَٰٓم 
َٰٓ بِيلر  [  ٢٧: الفرقان] ﴾٢٧ََٰٰٓٓس 
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“যাচল  য়সচদন আপন হস্তদ্বে দংশন েরত্তে েরত্তে 
বলত্তব, হাে আফত্তসাস! আচ  যচদ রাসূত্তলর সাত্তর্ পর্ 
অবলম্বন েরো ”। [সূরা আল-ফুরোন, আোে: ২৮] 

ي َٰٓي  َٰٓ﴿ ِذ ََٰٰٓٓل م ََٰٰٓٓت ِنَِٰٓل  ََٰٰٓٓل ت  َٰٓو  َّتذ
 
نًآَٰأ ََٰٰٓٓفُل  لِيلر  [  ٢٨: الفرقان] ﴾٢٨ََٰٰٓٓخ 

“হাে আ ার দুভথােয, আচ  যচদ অ ুেত্তে বনু্ধরূত্তপ গ্রহে 
না েরো ”। [সূরা আল-ফুরোন, আোে: ২৮] 

د َٰٓ﴿ لذِنََٰٰٓٓلذق  ض 
 
نََِٰٰٓٓأ ِك َٰٓٱَٰٓع  ا ََٰٰٓٓإِذ ََٰٰٓٓد َٰٓب ع ََٰٰٓٓرََِّٰٓل  ن ََٰٰٓٓء ِن َٰٓج  َك  ي َٰٓٱَٰٓو  ََِٰٰٓٓنَُٰٓط  َٰٓلشذ َٰٓنَِٰٓنس  َٰٓلِل 
َٰٓ ُذولر  [  ٢٩: الفرقان] ﴾٢٩ََٰٰٓٓخ 

“আ ার োত্তছ উপত্তদশ আসার পর য়স আ াত্তে ো য়র্ত্তে 
চবভ্রান্ত েত্তরচছল। আর শেোন  ানুষত্তে চবপদোত্তল 
য়ধ্াাঁো য়দে”। [সূরা আল-ফুরোন, আোে: ২৯] 

২০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র অনুসরে 
য়যরূপ হওো উচিৎ: 

আবু্দল্লাহ ইবন উ ার রাচদোল্লাহু ‘আনহু া বত্তলন, 

ًدا َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلَّ » َ َبَعَث إيَِلحنَا حُمَمَّ لَُم َشيحئًا، إِنَّ اّللَّ َم َواَل َنعح
َعُل  ًدا َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلََّم َيفح نَا حُمَمَّ يح

َ
َعُل َكَما َرأ  «فَإِنََّما َنفح
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“আল্লাহ ো‘আলা  ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা ত্তে আ াত্তদর চনেি য়প্ররে েত্তরত্তছন, আ রা 
চেছুই জানো  না। আ রা  ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা ত্তে য়যরূপ েরত্তে য়দচখ, আ রাও য়সরূপ 
েচর”।24 

আবূ জাফর য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, 

ِ َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلََّم َحِديثًا : ََكَن ابحُن ُعَمرَ » إَِذا َسِمَع ِمنح رَُسوِل اّللَّ
ح ُدونَهُ  ُدهُ، َولَمح ُيَقْصِّ  «لَمح َيعح

“ইবন উ ার রাচদোল্লাহু ‘আনহু যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইচহ ওোসাল্লা  য়র্ত্তে য়োত্তনা হাদীস শুনত্তেন, োত্তে 
চেচন য়োত্তনা চেছু বাড়াত্তেন না এবং ো য়র্ত্তে চেছু 
ে াত্তেন না।”25 

                                                           
24 ইবন  াজাহ, হাদীস নং ১০৬৬। আলবানী রহ. হাদীসচিত্তে সহীহ 
চল োইচরহী বত্তল আখযাচেে েত্তরন। 

25 ইবন  াজাহ, হাদীস নং ৪। আলবানী রহ. হাদীসচিত্তে সহীহ বত্তল 
আখযাচেে েত্তরন।  
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ইবন উ ার রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, 

، فَا» ََذ اِلَِِّبُّ َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلََّم َخاَتًما ِمنح َذَهب  ََذ اِلَّاُس اَّتَّ َّتَّ
، َفَقاَل اِلَِِّبُّ َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلَّمَ  ُت »: َخَواِتيَم ِمنح َذَهب  َذح إِِنِّ اَّتَّ

بًَدا، َفنَبََذ اِلَّاُس : َفنَبََذُه، َوقَاَل  «َخاَتًما ِمنح َذَهب  
َ
لحبََسُه أ

َ
إِِنِّ لَنح أ

 «َخَواِتيَمُهمح 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  এেচি য়সানার আংচি 
পরত্তেন। েখন য়লাত্তেরাও য়সানার আংচি পড়ত্তে লােল। 
এরপর (এেচদন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  
বলত্তলন: আচ  য়সানার আংচি পরচছলা  -োরপর চেচন 
ো ছুাঁত্তড় য়ফত্তল চদত্তলন এবং বলত্তলন: আচ  আর য়োত্তনা 
চদনই ো পরব না। ফত্তল য়লাত্তেরাও োত্তদর আংচিগুত্তলা 
ছুাঁত্তড় য়ফলল”।26 

উ ার রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন হাজত্তর 
আসওোত্তদর োত্তছ এত্তস ো িুম্বন েত্তর বলত্তলন, 

                                                           
26 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৯৮। 
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يحُت اِلَِِّبَّ َصىلَّ »
َ
ِنِّ َرأ

َ
، الَ ترَُضُّ َوالَ َتنحَفُع، َولَوحالَ أ نََّك َحَجر 

َ
لَُم أ عح

َ
إِِنِّ أ

 «الُل َعلَيحِه وََسلََّم ُيَقبِّلَُك َما َقبَّلحتَُك 

“আচ  অবশযই জাচন য়য, েুচ  এেখানা পার্র  াত্র, েুচ  
োত্তরাও েলযাে বা অেলযাে েরত্তে পার না। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা ত্তে য়ো াে িুম্বন েরত্তে না 
য়দখত্তল েখত্তনা আচ  য়ো াত্তে িুম্বন েরো  না”।27 

২১. হাদীস অ ানয োরীর সত্তে সম্পেথ চেরূপ হওো 
িাই: 

আবদুল্লাহ ইবন  ুোফ ফাল রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে 
বচেথে, 

خ  َلُ، فََخَذَف، َفنََهاُه، َوقَاَل: إِنَّ »
َ
نَُّه ََكَن َجالًِسا إىَِل َجنحِبِه ابحُن أ

َ
أ

ِ َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلََّم َنََه َعنحَها َوقَاَل  إِنََّها اَل تَِصيُد »: رَُسوَل اّللَّ
ِسُ  ا، َوإِنََّها تَكح َ َصيحًدا، َواَل َتنحِِك َعُدوًّ  الحَعَيح

ُ
َقأ ، َوتَفح نَّ قَاَل: َفَعاَد  « السِّ

ِ َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلََّم  نَّ رَُسوَل اّللَّ
َ
ثَُك أ َحدِّ

ُ
ِخيِه خيذَف َفَقاَل: أ

َ
ابحُن أ

بًَدا
َ
َكلُِّمَك أ

ُ
َت ََّتحِذُف، اَل أ  «َنََه َعنحَها، ُثمَّ ُعدح

                                                           
27 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৯৭। 
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“এেদা োর োত্তছ োর এে ভাচেজা বসা চছল। য়স 
েখন েঙ্কর চনত্তিপ েরচছল। চেচন োত্তে ো য়র্ত্তে 
চনত্তষধ্ েরত্তলন এবং বলত্তলন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা  এ োজ য়র্ত্তে চনত্তষধ্ েরত্তছন। চেচন আরও 
বলত্তলন: এত্তে না চশোর েরা হে, আর না শত্রু পরাভূে 
হে, বরং ো দাাঁে য়ভত্তে য়দে অর্বা িিু নষ্ট েত্তর য়দে। 
বেথনাোরী বত্তলন, োর ভাইত্তপা পুনরাে পার্র চনত্তিপ 
েরত্তল চেচন (ইবন  ুোফ ফাল রাচদোল্লাহু ‘আনহু) বত্তলন, 
আচ  য়ো াত্তে হাদীস শুনাচি য়য, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইচহ ওোসাল্লা  এরূপ েরত্তে চনত্তষধ্ েত্তরত্তছন। 
অর্ি এরপরও েুচ  েঙ্কর চনত্তিপ েরছ? আচ  য়ো ার 
সাত্তর্ আর েখনও ের্া বলব না।28 

ইবন উ ার রাচদোল্লাহু ‘আনহু া য়র্ত্তে বচেথে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

                                                           
28 সহীহ  ুসচল , হাদীস নং ১৯৫৪। 
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ِجدِ » حَمسح نح يَُصلََِّي ِف ال
َ
ِ أ نَُعوا إَِماَء اّللَّ َفَقاَل ابحن  َلُ: إِنَّا  «اَل َتمح

ثَُك َعنح رَُسوِل  َحدِّ
ُ
، َفَقاَل: َفَغِضَب َغَضبًا َشِديًدا، َوقَاَل: أ نَُعُهنَّ َِلَمح

 ِ ؟اّللَّ نَُعُهنَّ  « َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلََّم وتقوُل: إِنَّا َِلَمح

“য়ো রা আল্লাহর বান্দীত্তদর ( চহলাত্তদর)  সচজত্তদ সালাে 
আদাে েরত্তে  ানা েত্তরা না। েখন ইবন উ াত্তরর এে 
পুত্র বলত্তলন: আ রা অবশযই োত্তদর চনত্তষধ্ েরব। 
বেথনাোরী বত্তলন, এত্তে চেচন (ইবন উ ার) ভোনে 
রাোচেে হত্তে বলত্তলন: আচ  য়ো ার চনেি রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র হাদীস বেথনা েরচছ, 
অর্ি েুচ  বলছ য়য, আ রা অবশযই োত্তদর চনত্তষধ্ 
েরব29?” 

২২. হাদীস বেথনার য়িত্তত্র সেেথো অবলম্বন জরুরী। 
োরে, চ র্যা হাদীস বেথনাোরী জাহান্না ী। োই সহীহ ও 
হাসান হাদীস ছাড়া জাল বা দ‘ঈফ হাদীস আ ল েরার 
জনয বেথনা েরা যাত্তব না। েত্তব বজথন েরার জনয দ‘ঈফ 

                                                           
29 ইবন  াজাহ, হাদীস নং ১৬, হাদীসচি সহীহ। 
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ও জাল হাদীস জানা দরোর। দ‘ঈফ হাদীস রাসূত্তলর 
সুন্নাহর বযাপাত্তর চেছু অনু ান-ধ্ারোর সৃচষ্ট েত্তর  াত্র। 
“য়হ  ুচ নেে! য়ো রা অচধ্োংশ অনু ান হত্তে দূত্তর 
র্াে। োরে, অনু ান য়োত্তনা য়োত্তনা য়িত্তত্র পাপ”।   
আর জাল বা চ র্যা হাদীস যা স্পষ্ট রাসূত্তলর ের্া নে। 

সুেরাং হাদীস যািাই েরত্তে হত্তব। োক্বলীদ েরা িলত্তব 
না (চবনা দলীল-প্র াত্তে োত্তরা ের্া য় ত্তন  য়নওো)। 

আবূ হুরােরা রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

حَمرحِء كَ » َث بُِكلِّ َما َسِمعَ َكََف بِال نح ُُيَدِّ
َ
 «ِذبًا أ

“য়োত্তনা বযচক্ত চ র্যাবাদী হওোর জনয এেিুেুই যত্তর্ষ্ট 
য়য, য়স যা শুত্তন োই বত্তল য়বড়াে”।30 

اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنو َََّٰٰٓٓلذ ا ََٰٰٓٓإِنَٰٓا َٰٓء ام  ت ب يذُنو ََٰٰٓٓبِن ب إ ََٰٰٓٓف اِسُق ََٰٰٓٓء ُكم َٰٓج  نَٰٓا َٰٓف 

 
َٰٓتُِصيُبوا ََٰٰٓٓأ

ََٰٰٓٓل ة َِِٰٓب ه  ََٰٰٓٓام  َٰٓق و َٰٓ ُتص  آََٰع   ََٰٰٓٓا َٰٓبُِحوف  ل ََٰٰٓٓم  ع   [  ٦: اْلجرات] ﴾٦ََِٰٰٓٓدِمي َٰٓن  ََُٰٰٓٓتم َٰٓف 

                                                           
30 সহীহ  ুসচল , হাদীস নং ১০। 
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“ ু চনেে! যচদ য়োত্তনা পাপািারী বযচক্ত য়ো াত্তদর োত্তছ 
য়োত্তনা সংবাদ আনেন েরত্তব, েত্তব য়ো রা পরীিা েত্তর 
য়দখত্তব, যাত্তে অজ্ঞোবশেঃ য়ো রা য়োত্তনা সম্প্রদাত্তের 
িচে সাধ্ত্তন প্রবৃে না হও এবং পত্তর চনত্তজত্তদর 
েৃেেত্ত থর জত্তনয অনুেপ্ত না হও”। [সূরা আল-হুজুরাে, 
আোে: ৬] 

আলী রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

َّ فَلحيَِلِج اِلَّارَ » ، فَإِنَُّه َمنح َكَذَب لََعَ َّ
ِذبُوا لََعَ  «اَل تَكح

“য়ো রা আ ার ওপর চ র্যাত্তরাপ েত্তরা না। োরে, য়য 
আ ার ওপর চ র্যাত্তরাপ েত্তর য়স জাহান্নাত্ত  যাত্তব।”31 

আবু্দল্লাহ ইবন যুবাত্তের রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, 
চেচন বত্তলন, আচ  আ ার চপো যুবােরত্তে বললা : 

                                                           
31 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৬। 
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ِ َصىلَّ الُل َعلَيحِه وََسلََّم َكَما » ُث َعنح رَُسوِل اّللَّ َمُعَك ُُتَدِّ سح
َ
إِِنِّ اَل أ

؟ قَ  ُث فُاَلن  َوفُاَلن  تُُه َيُقوُل ُُيَدِّ فَاِرقحُه، َولَِكنح َسِمعح
ُ
َما إِِنِّ لَمح أ

َ
: اَل: أ

َعَدُه ِمَن اِلَّارِ »  َمقح
ح
أ َّ فَلحيَتَبَوَّ  «َمنح َكَذَب لََعَ

“আচ  য়ো আপনাত্তে অ ুে অ ুত্তের  ত্তো আল্লাহর 
রাসূত্তলর হাদীস বেথনা েরত্তে শুচন না। চেচন বলত্তলন: 
য়জত্তন য়রখ! আচ  োর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা ) য়র্ত্তে দূত্তর র্াচে চন, চেন্তু আচ  োাঁত্তে বলত্তে 
শুত্তনচছ, য়য আ ার ওপর চ র্যাত্তরাপ েত্তর য়স য়যন 
জাহান্নাত্ত  োর চিোনা বাচনত্তে য়নে।”32 

আনাস রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, 

نَّ اِلَِِّبَّ »
َ
ثَُكمح َحِديثًا َكِثرًيا أ َحدِّ

ُ
نح أ

َ
نَُعيِن أ  َصىلَّ الُل َعلَيحِه إِنَُّه يَلَمح

َعَدهُ ِمَن اِلَّارِ »: وََسلََّم قَاَل   َمقح
ح
أ َّ َكِذبًا، فَلحيَتَبَوَّ َد لََعَ  «َمنح َتَعمَّ

“এ ের্াচি য়ো াত্তদর চনেি বহু হাদীস বেথনা েরত্তে 
প্রচেবন্ধেো হত্তে দাাঁড়াে য়য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: য়য ইিােৃেভাত্তব আ ার ওপর 
                                                           
32 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৭। 
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চ র্যাত্তরাপ েত্তর য়স য়যন জাহান্নাত্ত  োর চিোনা বাচনত্তে 
য়নে33।” 

সালা াহ ইবন আেওো রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, 
চেচন বত্তলন, আচ  নবী সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  য়ে 
বলত্তে শুত্তনচছ, 

َعَدُه ِمَن اِلَّارِ »  َمقح
ح
قُلح فَلحيَتَبَوَّأ

َ
َّ َما لَمح أ  «َمنح َيُقلح لََعَ

“য়য বযচক্ত আ ার ওপর এ ন ের্া আত্তরাপ েত্তর যা 
আচ  বচলচন, য়স য়যন জাহান্নাত্ত  োর চিোনা বাচনত্তে 
য়নে”।34 

২৩.  ে চবত্তরাধ্পূেথ পচরত্তবত্তশ সুন্নাে ও চহদাোেপ্রাপ্ত 
খুলাফাত্তে রাত্তশচদত্তনর আদত্তশথর ওপর অচবিল র্াো 
অপচরহাযথ। আর চবদ‘আে পচরেযাে েরত্তে হত্তব। 

                                                           
33 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৮; সহীহ  ুসচল , হাদীস নং ২। 
34 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৯। 
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« ، ِ َوى اّللَّ اَعِة، َوإِنح َعبحًدا َحبَِشيًّا، وََسََتَوحَن َعلَيحُكمح بِتَقح ِع َوالطَّ مح َوالسَّ
ُلََفاِء  ِتاَلفًا َشِديًدا، َفَعلَيحُكمح بُِسنَِِّت، وَُسنَِّة اخلح ِمنح َبعحِدي اخح
ُموَر 

ُ وا َعلَيحَها بِاِلََّواِجِذ، َوإِيَّاُكمح َواْلح ِديََِّي، َعضُّ حَمهح اِشِديَن ال الرَّ
َدثَاِت،  حُمحح َعة  َضاَللَة  ال  «فَإِنَّ ُُكَّ بِدح

“য়ো রা আল্লাহত্তে ভে েরত্তব আর শুনত্তব ও  ানত্তব, 
যচদও য়ো াত্তদর য়নো হাবশী য়োলা  হে। আ ার পত্তর 
অচিত্তরই য়ো রা েচিন  েচবত্তরাধ্ য়দখত্তে পাত্তব। েখন 
য়ো াত্তদর ওপর আ ার সুন্নাে ও চহদাোেপ্রাপ্ত খুলাফাত্তে 
রাত্তশদীত্তনর আদত্তশথর ওপর অচবিল র্াো অপচরহাযথ। 
য়ো রা ো শক্তভাত্তব আাঁেত্তড় ধ্ত্তর র্ােত্তব। সাবধ্ান! 
য়ো রা চবদ‘আে পচরহার েরত্তব। য়েননা প্রত্তেযে 
চবদ‘আেই য়ো রাচহ-পর্ভ্রষ্ট।”35 

২৪. যুত্তে যুত্তে ইত্তেবা‘য়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা  বা সুন্নাত্তের অনুসরত্তে যারা অগ্রবেথী, যারা 
আহত্তল সুন্নাে ওোল জা া‘আত্তের অনুসারী, য়য 

                                                           
35 ইবন  াজাহ, হাদীস নং ৪২। 
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জা া‘আে আাঁেত্তড় ধ্রার জনয আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইচহ ওোসাল্লা  চনত্তদথশ চদত্তেত্তছন, আ াত্তদরত্তে 
োত্তদর অন্তভূথক্ত হত্তব। সুেরাং যারা েুরআন হাদীত্তসর 
অনুসরেত্তে বাদ চদত্তে যুচক্তর চপছত্তন ছুত্তি ঘুত্তর য়বড়াে 
োত্তদর পর্ পচরহার েরত্তে হত্তব। আ াত্তদরত্তে আহলুর 
রাে য়র্ত্তে য়বর হত্তে আসত্তে হত্তব এবং েুরআন ও সহীহ 
হাদীত্তসর অনুসারী হত্তে হত্তব। 

আবু হুরাইর রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলন, 

قَِت » َدى لََعَ  ايلَُهودُ  َتَفرَّ وح  وََسبحِعَيَ  إِحح
َ
ِ  أ قًَة، وََسبحِعَيَ  اثحنَتََيح  فِرح

ََتِ  َذلَِك، ِمثحَل  َواِلََّصارَى ِِت  ُق َوَتفح مَّ
ُ
قَةً  وََسبحِعَيَ  ثاََلث   لََعَ  أ  .«فِرح

“ইোহূদী জাচে ৭১ বা ৭২ দত্তল চবভক্ত হত্তেচছল। 
নাসারাও োই। আর আ ার উম্মাে ৭৩ দত্তল চবভক্ত 
হত্তব।”36 

                                                           
36 চেরচ যী, হাদীস নং ২৬৪০; ইবন  াজাহ, হাদীস নং ৩৯৯১। 
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আওফ ইবন  াচলে রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, 
চেচন বত্তলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  
বত্তলত্তছন: 

قَِت » ََتَ َنَِّة،  افح قًَة، فََواِحَدة  ِف اجلح َدى وََسبحِعََي فِرح َُهوُد لََعَ إِحح ايلح
قًَة،  ِ وََسبحِعََي فِرح قَِت اِلََّصارَى لََعَ ثِنحتََيح ََتَ وََسبحُعوَن ِف اِلَّاِر، َوافح
د   ُس حُمَمَّ ي َنفح ِ َنَِّة، َواَّلَّ َدى وََسبحُعوَن ِف اِلَّاِر، َوَواِحَدة  ِف اجلح  فَإِحح
َنَِّة،  قًَة، َواِحَدة  ِف اجلح ِِت لََعَ ثاََلث  وََسبحِعََي فِرح مَّ

ُ
َقنَّ أ ََتِ

بِيَِدهِ ََلَفح
؟ قَاَل «َوثِنحتَاِن وََسبحُعوَن ِف اِلَّارِ  ِ َمنح ُهمح : ، ِقيَل: يَا رَُسوَل اّللَّ

ََماَعةُ »  «اجلح

“ইোহূদী জাচে ৭১ দত্তল চবভক্ত হত্তেচছল। এেদল 
জান্নােী আর ৭০ দল জাহান্না ী। চিস্টানরা ৭২ দত্তল 
চবভক্ত হত্তেচছল। ৭১ দল জাহান্না ী আর এেদল 
জান্নােী। য়সই  হান সোর শপর্, যার হাত্তে  ুহাম্মাত্তদর 
প্রাে, অবশযই আ ার উম্মাে ৭৩ দত্তল চবভক্ত হত্তব। 
এেচি দল হত্তব জান্নােী। আর ৭২চি দল হত্তব জাহান্না ী। 
বলা হত্তলা, য়হ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ 
ওোসাল্লা  োরা জান্নােী? চেচন বলত্তলন: আল-জা া‘আে 
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(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  ও সাহাবীত্তদর 
জা া‘আে)”।37 

আনাস ইবন  াচলে য়র্ত্তে বচেথে, চেচন বত্তলন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বত্তলত্তছন: 

َدى وَ » قَتح لََعَ إِحح ََتَ اِئيَل افح َ ِِت إِنَّ بيَِن إِْسح مَّ
ُ
قًَة، َوإِنَّ أ َسبحِعََي فِرح

 : قًَة، ُُكَُّها ِف اِلَّاِر، إاِلَّ َواِحَدًة َوِِهَ ِ وََسبحِعََي فِرح ُق لََعَ ثِنحتََيح ََتِ
َستَفح

ََماَعةُ   «اجلح

“বনী ইসরাঈল ৭১ দত্তল চবভক্ত হত্তেচছল। আ ার উম্মাে 
৭২ দত্তল চবভক্ত হত্তব। এেচি দল বযেীে সবাই হত্তব 
জাহান্না ী। আর ো হত্তি আল-জা া‘আে।”38 

আবু্দল্লাহ ইবন আ র রাচদোল্লাহু ‘আনহু য়র্ত্তে বচেথে, 
চেচন বত্তলন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  
বত্তলত্তছন: 

                                                           
37 ইবন  াজাহ, হাদীস নং ৩৯৯২। 
38 ইবন  াজাহ, হাদীস নং ৩৯৯৩। 
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ِتََيَّ »
ح
ِِت  لََعَ  يَلَأ مَّ

ُ
َت  َما أ

َ
وَ  إْسائيل بين لََعَ  أ ِل  َحذح  َحَّتَّ  بِاِلَّعحِل، اِلَّعح

َت  َمنح  ِمنحُهمح  ََكنَ  إِنح 
َ
  أ

ُ
هُ أ ِِت  ِف  لَََكنَ  َعاَلِنيَةً  مَّ مَّ

ُ
نَعُ  َمنح  أ  َوإِنَّ  َذلَِك، يَصح

قَتح  إْسائيل بين ِ  لََعَ  َتَفرَّ ُق  ِملًَّة، وََسبحِعَيَ  ثِنحتََيح ََتِ
ِِت  َوَتفح مَّ

ُ
 لََعَ  أ

 يَا ِِهَ  َوَمنح : قَالُوا َواِحَدةً، ِملَّةً  إاِلَّ  اِلَّارِ  ِف  ُُكُُّهمح  ِملًَّة، وََسبحِعَيَ  ثاََلث  
نَا َما: قَاَل  الِل؟ رَُسوَل 

َ
َحاِب  َعلَيحهِ  أ صح

َ
 .«َوأ

“বনী ইসরাঈত্তলর য়য অবস্থা এত্তসচছল অবশযই আ ার 
উম্মাত্তের  ত্তধ্য অনুরূপ অবস্থা আসত্তব। এ নচে োত্তদর 
য়েউ যচদ প্রোত্তশয োর  াত্তের সত্তে বযচভিাত্তর চলপ্ত হত্তে 
র্াত্তে েত্তব আ ার উম্মাত্তেরও য়েউ োত্তে চলপ্ত হত্তব। 
বনী ইসরাঈল ৭২ দত্তল চবভক্ত হত্তেচছল। আ ার উম্মাে 
৭৩ দত্তল চবভক্ত হত্তব। এেচি দল বযেীে সবাই হত্তব 
জাহান্না ী। বলা হত্তলা এেচি দল (যারা জান্নােী) োরা? 
চেচন বলত্তলন: আচ  এবং আ ার সাহাবীেে আজত্তের 
চদত্তন যার ওপর (প্রচেচিে)”।39 

                                                           
39 চেরচ চয, হাদীস নং ২৬৪১ 
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যুত্তে ইত্তেবা‘য়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লা  বা 
সুন্নাত্তের অনুসরত্তে যারা অগ্রবেথী োত্তদর োচলো চনত্তে 
য়দওো হত্তলা।  

সাহাবী: 

১. আবূ বের চসচিে (১৩ চহ.) 
২. উ ার ইবনুল খাোব (২৩ চহ., বচেথে হাদীস ৫৩৯) 
৩. উস ান ইবন আফ ফান (৩৫ চহ.) 
৪. আলী ইবন আবী োচলব (৪০ চহ., বচেথে হাদীস 

৫৮৬) 
৫. আবদুল্লাহ ইবন  াসউদ (৩২ চহ., বচেথে হাদীস 

৮৪৮) 
৬. আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস (৬৮ চহ., বচেথে হাদীস 

২৬৬০, োফসীত্তর ইবন আব্বাস) 
৭. আবু্দল্লাহ ইবন উ ার (৭৩ চহ., বচেথে হাদীস ১৬৩০) 
৮. আত্তেশা চবনত্তে আবূ বের (৫৮ চহ., বচেথে হাদীস 

২২১০) 
৯. যােদ ইবন সাচবে (৪৫ চহ.) 
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১০. আবূ  ুসা আশ‘আরী (৪৪ চহ.) 
১১.  ুোয ইবন জাবাল (১৭ চহ., বচেথে হাদীস ১৫৭) 
১২. উবাই ইবন ো‘ব (৩২ চহ., বচেথে হাদীস ৬৪) 
১৩. আবূ হুরােরা (৫৮ চহ., বচেথে হাদীস ৫৩৭৪) 
১৪. আবু্দল্লাহ ইবন যুবাত্তের (১-৭৩ চহ.) 
১৫. জাচবর ইবন আবদুল্লাহ (৭৪ চহ., বচেথে হাদীস 

১৫৪০) 
১৬. আনাস ইবন  াত্তলে (৯১ চহ., বচেথে হাদীস ২২৮৬) 
১৭. আবু সাঈদ খুদরী (৭৪ চহ., বচেথে হাদীস ১১৭০) 
১৮. আবদুল্লাহ ইবন আ র ইবনুল ‘আস (৬৫ চহ., বচেথে 

হাদীস ৭০০) 
োত্তবঈ: 

১৯. সাঈদ ইবনুল  ুসাইচেযব (১৫ চহ.-৯৪ চহ., ৭১৩ সন) 
২০. ওরওোহ ইবন যুবাত্তের ইবনুল আওো  (২২-৯৪ চহ.) 
২১. সুলাে ান ইবন ইোসার (৯৪ চহ.) 
২২. সাঈদ ইবন যুবাত্তের (৯৫ চহ.) 
২৩. োচস  ইবন  ুহাম্মাদ ইবন আবূ বের চসচিে (১০১ চহ.) 
২৪. ইেরা া (১০৫ চহ.) 
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২৫. োউস ইবন োইসান (১০৬ চহ.) 
২৬. সাচল  ইবন আবদুল্লাহ ইবন উ ার (১০৬ চহ.) 
২৭. আো ইবন আবী চরবাহ ১১৪ চহ 
২৮.  ুহাম্মদ ইবন  ুসচল  ওরত্তফ ইবন চশহাব যুহরী 

(৫৮-১২৪ চহ.) 
২৯.  ুজাচহদ ইবন জাবার (১১৪ চহ.) 
৩০. হাসান ইবন ইোসার ওরত্তফ হাসান বসরী (২১-১১০ চহ.) 
৩১.  ুহাম্মদ ইবন সীরীন (৩৩-১১০ চহ., ৭২৯ সন) 
োত্তব-োত্তবঈ: 
৩২. নু‘ ান ইবন সাচবে ওরত্তফ ই া  আবূ হাচনফা (৮০-

১৫০ চহ.) 
৩৩. সুচফোন ইবন সাঈদ ওরত্তফ ই া  সুচফোন ছাওচর 

(৯৭-১৬১ চহ.) 
৩৪.  াচলে ইবন আনাস (৯৩-১৭৯ চহ. আল- ুোো) 
৩৫. আবু্দল্লাহ ইবনুল  ুবারে (১৮১ চহ. আয-যুহদ) 
৩৬. নাত্তফ ইবন উ ার আল-জা হী (১৭৯ চহ.) 
৩৭. আবু্দর রহ ান ইবন আ র ওরত্তফ ই া  আওযাঈ 

(৮৮-১৫৭ চহ.) 
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 ুহাচিস ও ফেীহ ই া েে: 

৩৮. শাত্তফ‘ঈ,  ুহাম্মাদ ইবন ইদরীস (১৫০-২০৪ চহ. 
আল-উম্ম, আর-চরসালা, আল  ুসনাদ) 

৩৯. আবু্দর রাজ্জাে সান‘আনী (২১১ চহ. আল  ুসান্নাফ) 
৪০. ইবন আবী শাইবা, আবু্দল্লাহ ইবন  ুহাম্মাদ (২৩৫ 

চহ. আল  ুসান্নাফ) 
৪১. ইসহাে ইবন ইবরাহী  ওরত্তফ ই া  ইসহাক্ব ইবন 

রাহওোই (১৬৬-২৩৮ চহ. আস-সুনান) 
৪২. আহ দ ইবন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ চহ. আল- ুসনাদ/ 

শরাহু ফােহুর রব্বানী) 
৪৩. আবদ ইবন হু াইদ (২৪৯ চহ. আল- ুসনাদ) 
৪৪. দাত্তর ী, আবু্দল্লাহ ইবন আবু্দর রাহ ান (১৮১-২৫৫ 

চহ. আস-সুনান) 
৪৫. বুখারী,  ুহাম্মাদ ইবন ইস াঈল (১৯৪-২৫৬ চহ. 

আস-সহীহ, শারহু ফােহুল বারী) 
৪৬.  ুসচল  ইবন হাজ্জাজ (২০৪-২৬১ চহ. আস-সহীহ, 

শারহু আলচ নহাজ্জ) 
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৪৭. আবূ দাঊদ, সুলাই ান ইবন আশ‘আস ২০২-২৭৫ 
চহ. আস-সুনান) 

৪৮. ইবন  াজাহ,  ুহাম্মাদ ইবন ইোচজদ (২০৯-২৭৩ 
চহ. আস-সুনান) 

৪৯. চেরচ যী,  ুহাম্মাদ ইবন ঈসা (২৭৯ চহ. জাচ  
চেরচ যী/আস-সুনান, চেোবুশ শা াইল) 

৫০. ইবন আবীদ দুচনো (২৮১ চহ. চেোবুে সা ে ও 
আদাবুল চলসান,  াওসূআেু ইবন আবীদ দুচনো) 

৫১. বাযযার, আবূ বের আহ দ ইবন আ র (২৯২ চহ. 
আল- ুসনাদ) 

৫২. নাসাঈ, আহ দ ইবন শু‘আইব (৩০৩ চহ. আস-
সুনান, আস-সুনানুল েুবরা) 

৫৩. আবূ ইোলা আল- াউচসলী (৩০৭ চহ. আল- ুসনাদ) 
৫৪. ইবন খুযাই া, আবুবের  ুহাম্মাদ ইবন ইসহাে 

(৩১১ চহ. আস-সহীহ) 
৫৫. ইবন চহব্বান,  ুহাম্মাদ ইবন চহব্বান (৩৫৪ চহ. 

আস-সহীহ) 
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৫৬. োবারানী, সুলাই ান ইবন আহ দ (৩৬০ চহ. আল-
 ুজা ুল োবীর, আল- ুজা ুল আউসাে, আল-
 ুজা ুস সেীর) 

৫৭. আলী ইবন উ ার আদ্-দারােুেনী (৩৮৫ চহ. আস-
সুনান) 

৫৮. হাচে  চনসাপুরী,  ুহাম্মাদ ইবন আবু্দল্লাহ (৩২১-
৪০৫ চহ. আল- ুসোদরাে) 

৫৯. ইবন হায , আলী ইবন আহ দ (৪৫৬ চহ. আল 
 ুহাল্লা) 

৬০. বাইহােী, আহ দ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ চহ. আস-
সুনানুল েুবরা, শুআবূল ঈ ান) 

৬১. ইবনুল জাউযী, আবুল ফারাজ আবু্দর রাহ ান ইবন 
আলী (৫৯৭ চহ. আল- াউযুআে, আয-যুোফা ওোল 
 ােরূেুন) 

৬২. েুরেুচব, আবু আবু্দল্লাহ  ুহাম্মাদ ইবন আহ দ 
(৬৭১ চহ. আল-জাত্ত চল আহো ুল েুরআন) 

৬৩. নব্বী, ইোহইো ইবন শারাফ (৬৩১-৬৭৬ চহ. আল-
চ নহাজ্জ চফ শারহু সহীহ  ুসচল , চরোদুস সাত্তলহীন, 
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জাচ উস সুন্নাহ, আল  াজ ূ শারহুল  াহযাব আন্ 
নভবী ২০ খণ্ড) 

৬৪. ই া  ইবন োইচ ো, আহ দ ইবন আবু্দল হালী  
(৬৬১-৭২৮ চহ.  াজ ূ‘উ ফাোওো, চ নহাজুস্সুন্নাহ) 

৬৫. ই া  যাহাবী,  ুহাম্মাদ ইবন আহ াদ (৬৭৩-৭৪৮ 
চহ.  ীযানুল ইচেদাল, চসোরু আলাচ ন নুবালা, 
োযচেরােুল হুফফায) 

৬৬. ই া  ইবনূল োইত্তেয ,  ুহাম্মাদ ইবন আবূ বের 
(৬৯১-৭৫১ চহ. যাদুল  া‘আদ) 

৬৭. ই া  ইবন োসীর ইস াঈল ইবন উ ার (৭০১-
৭৭৪ চহ. োফসীর আল-েুরআন আল-আযী ) 

৬৮. হাচফজ ইবন হাজার আসোলানী, আহ দ ইবন 
আলী (৭৭৩-৮৫২ চহ. চলসানুল চ যান, ফােহুল বারী 
ফী শারচহল বুখারী, োেরীবুে োহযীব, োহযীবুে 
োহযীব, োলখীসুল হাবীর, বুলুগুল  ারা -শারহু 
সুবুলুস সালা ) 

৬৯. শাওোনী,  ুহাম্মাদ ইবন আলী (১১৭২-১২৫৫ চহ. 
আল-ফাওোত্তেদ আল- াজ ুো চফল আহাচদচসল 
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 াওযুোহ, য়নইলুল আওোর, োফসীত্তর ফােহুল 
োদীর) 

৭০. আলবাচন,  ুহাম্মাদ নাচসরুচিন (১৯১৪-১৯৯৯ সন: 
চসলচসলােুল আহাদীচসস দ‘ঈফাহ, চসলচসলােুল 
আহাদীচসস সাহীহাহ, ইরওোউল োলীল, ো া ুল 
চ ন্নাহ) 

৭১.  ুহাম্মাদ ইবন সাচলহ আল-উসাই ীন (১৩৪৭-১৪২১ 
চহ.  াজ ূআ ফাোওো ওো রাসাত্তেল ২৬ খণ্ড, শারহু 
 ু ো‘আ আলা যাদুল  ুসোক্বচন ১৫ খণ্ড,  আল-
োওলুল  ুফীদ আলা চেোচবে োওহীদ, শারহু 
আক্বীদােুল ওোচসচেো) 

সুন্নাত্তের অনুসন্ধাত্তন উত্তল্লখত্তযােয গ্রন্থাবলী: 

হাদীস গ্রন্থ: 

১. সহীহ বুখারী,  ুহাম্মাদ ইবন ইস াঈল: আস-সহীহ 
২. ফােহুল বারী ফী শারচহল বুখারী 
৩.  ুসচল  ইবন হাজ্জাজ: আস-সহীহ 
৪. আল-চ নহাজ্জ চফ শারহু সহীহ  ুসচল  
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৫. আবূ দাউদ: আস-সুনান 
৬. আবূ দাউদ: শারহু আওনুল  া‘বুদ 
৭. ইবন  াজাহ: আস-সুনান 
৮. চেরচ যী: জাত্ত ‘ চেরচ যী-আস-সুনান 
৯. চেরচ যী: শারহু েুওফােুল আহওোযী 
১০. নাসাঈ: আস-সুনান, 
১১. ইবন খুযাই া: আস-সহীহ 
১২. ইবন চহব্বান: আস-সহীহ 
১৩. হাচে  চনসাপুরী: আল- ুসোদরাে 
১৪. বাইহােী: আস-সুনানুল েুবরা 
১৫. চরোদুস সাত্তলহীন 
১৬. োলখীসুল হাবীর 
১৭. বুলুগুল  ারা  
১৮. সুবুলুস সালা  
১৯.  ায াউয যাওোত্তেদ-হাইসা ী (৭৩৫-৮০৭ চহ.) 
২০. ইরওোউল োলীল -আলবাচন 
২১. চসলচসলােুল আহাদীচসস দ‘ঈফাহ- আলবাচন 
২২. চসলচসলােুল আহাদীচসস সাহীহাহ- আলবাচন 
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চফেহী গ্রন্থ: 

২৩. আল  ুহাল্লা -ইবন হায  ৪৫৬ চহ. 
২৪. আল- ুেনী -ইবত্তন েুদা া 
২৫. আল  াজ ু -নব্বী, ইোহইো ইবন শারাফ -২০ খণ্ড 
২৬.  াজ ূ’উ ফাোওো -ই া  ইবন োইচ ো -৩৭ খণ্ড 
২৭. যাদুল  া‘আদ- ই া  ইবনূল োইত্তেয  -৫ খণ্ড 
২৮. নাইলুল আওোর -শাওোনী 
২৯.  াজ ূআ ফাোওো ইবন বায -শাইখ আবদুল আযীয 

ইবন বায 
৩০.  াজ ূআ ফাোওো ওো রাসাত্তেল ২৬ খণ্ড - ুহাম্মাদ 

ইবন সাচলহ আল-উসাই ীন 
৩১. আশ-শারহু  ু ো‘আ আলা যাদুল  ুসোক্বচন ১৫ খণ্ড 

- ুহাম্মাদ ইবন সাচলহ আল-উসাই ীন 
৩২. চফেহুস সুন্নাহ -সাইদ সাচবে (োহক্বীে ো া ুল 

চ ন্নাহ-আলবানী) 
৩৩. সহীহ চফেহুস সুন্নাহ- আবু  াচলে ো াল ইবন 

সাইদ সাচল - ৪ খণ্ড 
৩৪. আল চফেহ আলাল  াজাচহচবল আর-বাআ 
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৩৫. চবদাআেুল  ুজোচহদ-ইবত্তন রুশদ 
৩৬. ফাোওো ইসলাচ ো 
৩৭. ফাোওো লাজনা আদ দাত্তে া 
৩৮. আল  াওসুআেু ফীেহীো েুত্তেেীো -৪৫ খণ্ড 

আক্বীদা: 

৩৯. শারহু আক্বীদােুল ওোসীচেো -ইবন উসাইচ ন 

৪০. আল োওলুল  ুচফদ আলা শারহু চেোচবে োওহীদ 
-ইবন উসাইচ ন 

োফসীরুল েুরআন: 

৪১. আল-জাত্ত  চল আহো ুল েুরআন-েুরেুচব (৬৭১ চহ.) 
৪২. োফসীর আল-েুরআন আল-আযী -ই া  ইবন 

োসীর ইস াঈল ইবন উ ার (৭০১-৭৭৪ চহ.) 
৪৩. োফসীত্তর ফােহুল োদীর -শাওোনী (১১৭২-১২৫৫ চহ.) 
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হাদীত্তসর রাবীত্তদর জীবনী-চরজাল শাস্ত্র: সহীহ, হাসান, 
দ‘ঈফ, জাল চনেথে: 

৪৪.  ীযানুল ইচেদাল -ই া  যাহাবী,  ুহাম্মাদ ইবন আহ াদ 
(৬৭৩-৭৪৮ চহ.) 

৪৫. চলসানুল চ যান -হাত্তফয ইবন হাজার আসোলানী (৭৭৩-
৮৫২ চহ.) 

৪৬. োেরীবুে োহযীব -হাত্তফয ইবন হাজার আসোলানী 
৪৭. োহযীবুে োহযীব -হাত্তফয ইবন হাজার আসোলানী 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোসাল্লাত্ত র জীবনী: 

৪৮. আর রাহীেুল  াখেূ  -সচফউর রহ ান  ুবারেপুরী 

আরবী অচভধ্ান: 

৪৯. আলো ুসুল  ুহীত্ব -আল চফত্তরাযাবাদী (৭২৯-৮১৭ চহ.) 

৫০. চলসানুল আরব -ইবন  ানযুর (৬৩০-৭১১ চহ.) 


