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িা��ই যাবীজ� ওশংসা  ুাহ ীা‘ লার য়ায।  মরা 

ীারই ওশংসা কির, ীার কােছ সাহাযয  াই, ীার িাকট কমা ওাথরাা 

কির।  ুাহর িাকট  মরা  মােদর ওবৃি�র অিা�ীা � 

 মােদর কমরসমূেহর  ারাবজ েথেক  আ� কামাা কির।  ুাহ 

যােক েহদাে�ী েদা, ীােক েগামরাহ করার েকউ াাই।  র যােক 

েগামরাহ কেরা ীােক েহদাে�ী েদ�ার েকউ াাই।  িম সাকয 

িদি�,  ুাহ ছাড়া েকাা সিীযকার ইলাহ োই, িীিা একক, ীার 

েকাা শিরক াাই।  র� সাকয িদি�, মুহা�দ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম  ুাহর বা�া � রাসূল। সালাী � সালাম াািযল েহাক 

ীার উপর, ীার পিরবার-পিরয়া � ীার সাহাবজেদর উপর এবং 

যারা িক�ামী পযর্ সিিকভােব ীােদর অাুসরণ কেরা ীােদর 

উপর। 
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 ুাহ রা�ুল  লামজা �জ� বা�ােদর ওিী অিধক দ�ালু � 

কমাশজল। িীিা ীার বা�ােদর েয েকাা উপাে� কমা করেী � 

ীােদর ওিী সহাাুভূিী ওদশরা করেী পছ� কেরা। 

 এক- সূ�ােহর অাুসরণ করার েকাা িবক� াাই। িক� সূ�ােহর 

অাুসরণ করেী হেল, সূ�াহ স�েকর জাা থাকা� য়ুরজ। েকাািট 

সূ�াহ  র েকাািট িবদ ী ীা য়াাা াা থাকেল, উভে�র মেধয 

পাথরকয করা েযমা কিিা হেব েীমিা িবদ ীেক সূ�াহ  র 

সু�াহেক িবদ ী বেল  ািলে� েদ�া হেব। ী া সূ�াহ েযমা 

কলুিষী হেব, অাুরপভােব ইসলামজ শরজ�েী িবদ েীর 

অাুওেবেশর ফেল শরজ�েীর মূল ভজী দুবরল হে� পড়েব, �জোর 

মেধয িবকৃিী  টেব।  সল �জা  র অবিশ� থাকেব াা। েযমিা 

ভােব পূেবরকার াবজেদর �জোর মেধয িবকৃিী  েটিছল। এ বাববীা 

 মরা যুগ যুগ ধেরই ওীযক করিছ। কারণ,  মরা েদি  িকছু 

 মল এমা  েছ েযগেলােক মাাুষ ইবাদাী িহেসেব কের  সেছ 

এবং সূ�াহ বেল জাা করেছ, অথ  ীা ক োাই সূ�ােহর অ্ভুর্ 

া�। এর মুল কারণ হল, সূ�াহ স�েকর  মােদর জাা াা থাকা 
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এবং সূ�াহ � িবদ েীর মেধয পাথরকয িারপণ করেী অকম 

হ��া। 

দুই- সূ�াহ � িবদ ী িক ীা য়াাা াা থাকার পিরণিী েয কী 

ভ�াবহ ীা বলার অেপকা রাে  াা। যিদ েকাা অিশিকী বা 

সাধারণ িশিকী মাাুষ এ িবষে� অজ থােক ীা যিদ�  �েযরর 

িবষ� া�। িক� য া েদ েী পাই সুপিরি ী মুফিী, মুহাি�স, 

শাই ুল হািদসরাই ইসলােমর এ েমৗিলক িবষ�িট স�েকর অজ 

ী া  �যর াা হে� পারা যা� াা। যারা ইসলােমর ধারক িহেসেব 

মাাুেষর কােছ পিরি ী যােদর অাুসরণ কের মাাুষ �জা িশ েব 

ীােদর মেধয �জোর জাা াা থাকা, ইসলােমর সিিক  কজদা িব�াস 

স�েকর ীােদর মেধয ্াি্ থাকা াধু দু:  য়াকই া�, বরং এিট 

�জা � ইসলােমর য়ায মারাাক হমিক।  মােদর এ উপমহােদেশ 

এ সমসযািট  ুবই ওকট। এ াো যারা ইসলাম স�েকর পড়া েল া 

কের ীারা িাধরািরী িসেলবােসর বাইের পড়া েল া করার সুেযাগ 

 ুব একটা পা�াা এবং ীােদর িশকা উপকরণ � িশকা পষিী� 

সাাীা। ীােদর িসেলবােস েয সব িকীাবািদ পড়াোা হে� থােক, 

ীা যিদ েকউ ভােলাভােব পেড় ীাহেল েস ীা েথেক েকাা ওকার 
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 রিব �ামার, মাািীক, বালাগাী ইীযািদ েশ ার সুেযাগ পােব বেট; 

িক� মূল �জিা িশকা কুর া � হািদেসর ইলম এবং  ুাহ � 

ীার রাসূেলর বাণজ-হািদস স�েকর িশকা লােভর সুেযাগ এ িশকা 

বযববা� যেথ� সজিমী। ফেল েদখা যায়, ‘দা�রাে�’ হািদস বা ‘কািমল’ 

পড়ার পর একয়া ছা�েক  েলম বা মা�লাাা বলা হে� থােক 

এবং েস� মো কের  িম একয়া  েলম বা মা�লাাা। অথ  

েদ া যা� েস েয িশকা বযববা� পড়া েল া কেরেছ, ীার মেধয 

অোক ছা�ই এমা  েছ, যারা ীােদর �ােসর িাধরািরী 

িকীাবগেলাই ভােলাভােব েবােঝিা। এ ধরোর �লামা � 

মা�লাাারা দজ র সম� িবিভ� িশককেদর সংআেব েথেক ীােদর মু  

েথেক েয সব কথা াোেছ, ীােদর েথেক েয সব ধযাা-ধারণা � 

 দশর �হণ কেরেছ, েসটাই ীােদর ইলম এবং েসিটই ীােদর 

 দশর � �জা। এর বাইের ীারা েকাা িকছু েশাােী বা িশ েী 

রািয় াা।  াই েসটা কুর া হািদস েহাক বা াা েহাক। ীারা মো 

কের, এর বাইের িকছু িশ েী েগেল, য়াােী েগেল  মরা েগামরাহ 

হে� যাব এবং ীােদর �বাদরা� ীােদর মেধয দজ রিদা যাবী এ 

ধারণাই িদে�  সেছ-  বরদার! েীামরা  মােদর কথার বাইের 
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যােব াা। ফেল এেদর পিরণিী হ� এমা; এেদর কােছ যিদ  পিা 

েকাা সিিক কথা� ীুেল ধেরা বা হািদেসর েকাা সু-�� বাণজ� 

ীুেল ধেরা, ীারা ক োাই ীা �হণ করেব াা। ীারা মো কের, এ 

কথা  মার �বাদ-েীা বেলািা বা  মার �বাদ িক কম 

য়াােীা?। ফেল েদ া যােব, িােয়েক একয়া  েলম দািব করা 

সে�� েস কথািট কুর া � হািদেসর কি� পাথের যা াই করার 

ওে�ায়াজ�ীা অাুভব কের াা।  র এ ধরোর  েলমরাই য া 

সমােয়র িবিভ� েকে� �জিা দাি�র পালা কেরা, ীােদর েথেক 

সমায় িক পা� বা ীারা সমায়েক িক িদেী পাের, ীা বলার 

অেপকা রাে  াা। এ ধরোর ীথাকিথী  েলমেদর অিধকাংশই 

কুর া � হািদস স�েকর েীমা েকাা ধারণা রাে  াা এবং 

কুর া হািদস েথেক েকাা সিিক িসষাে্ েপৗছার েযাগযীা ীােদর 

াা থাকার কারেণ ীারা ইসলােমর  েলা েথেক অ�কােরই অববাা 

কের। যারা ীােদর অ� ভ্ � অাুসারজ ীারা� ইসলােমর মূল 

জাা � ধযাা-ধারণা েথেক অোক দূেরই েথেক যা�। বীরমাা 

সমােয় সূ�াহ পিরপ�জ কাযরকলাপ-িবদ ী � কু-সং�ারসমূহ ে েপ 

বসার এিট একিট অাযীম কারণ। 
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িীা- ইসলামজ িশকা� িশিকী সবাই েয কুর া � হািদস বুঝেী 

সকম া� েস দািব  িম করিছ াা। বরং ীােদর মেধয কীক 

এমা�  েছা যারা িাধরািরী িসেলবাস পড়ার পর ইসলামজ জাা-

কুর া � হািদস স�েকর য়াােী ে �া কেরা এবং কুর া � 

হািদস স�েকর গেবষণা কের থােকা। ীেব এেদর সং যা�  ুব 

াগণয। িক� ীােদর সমসযা হল, ীােদর ি ্া ে ীাা � গেবষণা 

সব িকছুই হে� থােক অ� অাুকরণ, সংকজণরীা � েগাঁড়ািমর উপর 

িভি� কের। ীােদর কােছ� ীােদর মুর�জ � মায়হাবজ মীাদেশরর 

বযিীতম েকাা িকছুই �হণ েযাগয া�। ীারা ীােদর লািলী  দশর 

� �বাদেদর েথেক গৃহজী ধযাা-ধারণার বািহের েকাা িকছু মাােী 

রািয় াা। ীােদর মায়হািব�যেীর সামো িবাষ হািদস � সূ�াহ 

এেকবাের গুরহজা। ীারা মো কের মায়হািব�যাী  ংস মাো 

হে�, ইসলাম  ংস। ফেল এ েআিণর েলােকর মেধয� ইসলােমর 

মূল দলজল - কুর া � সূ�াহ- ড়ােলই েথেক েগল। কুর া 

সূ�াহ হেী ইসলামেক �হণ করার �াদ হেী এরা� দূেরই সের 

রইল।  বার অোক এমা  েছা ীারা িাধরািরী িসেলবাস 

পড়াোার পর িশককীা� িাে�ািয়ী হে� একই িকীাব পড়ােী 
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থােকা এবং ীার ি ্া ে ীাা এরই মেধয সজমাবষ। িীিা যিদ 

িসেলবােসর িকীাবগেলা ভােলাভােব পড়ােী পােরা, ীাহেলই িীিা 

িবজ  েলম িহেসেব  যািী লাভ কেরা। কুর া হািদস স�েকর 

ীার ওকৃী জাা াা থাকা ীার য়ায িবজ  েলম, মুফিী, মুহাি�স 

হ��ার েকে� েকাা তেমই ওিীব�ক া�। অথ  কুর া হািদেসর 

সিিক জাা ছাড়া সিীযকার  েলম, মুফিী � মুহাি�স হ��া স�ব 

া�।  

 ার- সূ�াহ স�েকর জাা াা থাকা এিট াধু েকাা িকছু াা য়াাার 

মেধয সজমাবষ থােক াা। বরং এর অথর হল, ইসলাম স�েকরই াা 

য়াাা বা অজ থাকা। কারণ, সূ�াহ ছাড়া ইসলােমর কথা ি ্াই করা 

যা� াা। কুর া েযমা ইসলামজ শরজ�েীর মূল িভি� অাুরপভােব 

সূ�াহ� ইসলামজ শরজ�েীর মুল িভি�। সূ�াহেক বাদ িদে� াধু 

কুর া েথেক অথবা কুর ােক বাদ িদে� াধু সূ�াহ েথেক 

ইসলাম য়াাা  কাশ কুসুম সমীুলয। কুর া � সূ�াহ েথেকই 

ইসলাম য়াােী হেব এবং এ দুিটেক ইসলােমর মাাদ� বেল িব�াস 

করেী হেব। িক� এ াো একিট কথা মো রা েী হেব, কুর া 

েযমিা ভােব অকাটয দলজল িহেসেব  মােদর কােছ েপৗেছেছ, হািদস 
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িক�  মােদর কােছ অকাটয দলজল িহেসেব েপৗেছিা। কুর ো 

েযমা েকাা ওকার অবকাশ াাই হািদস িক� েস পযরাে�র াা। 

অাুরপভােব কুর োর েকে� সহজহ, হাসাা, দুবরল � বাোা�াট 

বলার েকাা অবকাশ াাই িক� হািদস ীা া�। রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম িােয়ই এ িবষে� ভিবষয্বাণজ কের িগে�েছা, 

িীিা বেলা, েশষ যুেগ কীক িমথুযক দ�ােলর  গমা  টেব, 

ীারা েীামােদর কােছ এমা সব হািদস েপশ করেব, যা েীামরা � 

েীামােদর পূবর পুুষরা� ক া� েশাোিা, অীএব েীামরা ীােদর 

বযাপাের সীকর হে� যা�, ীারা েযা েীামােদরেক ্ �ীা � িফীাা-

ফযাসােদ িাপিীী করেী াা পাের। হািদেসর েকে� সহজহ, হাসাা, 

দুবরল � বাোা�াট েযেহীু  েছ, ীাই ইসলাম স�েকর য়াাার য়ায 

হািদেসর এ িবষ�গেলা য়াাা  ুবই গুরপূণর। যিদ এ িবষ�গেলা 

য়াাা াা থােক ীাহেল ইসলাম স�েকর িােরট জাা লাভ  েদৗ 

স�ব া�। জাাহজা  মল বা অ�াাুকরণ ইসলামজ  দেশরর 

িবপরজী েমু � ওিীপক।  মল করার য়ায েকাা হািদসিট সহজহ 

 র েকাা হািদসিট দুবরল  র েকাািট মা�য়ু বা বাোা�াট ীা য়াাা 

থাকা  ুবই য়ুির। এ স�েকর জাা থাকেলই একয়া মাাুষ ীার 

 মেলর গুর স�েকর য়াােী পারেব এবং ইসলামজ শির�েীর 
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িবধাা েমো  লেী পারেব। িক� বীরমাো মাাুেষর মেধয সূ�াহ 

স�েকর িবষ�িট াা য়াাা থাকােী  মেলর গুর স�েকর ীারা 

অজ। েকাা  মলিট েকাা পযরাে�র ীা ীারা অাুধাবা করেী পাের 

াা। িবষ�িট যিদ সাধারণ মাাুেষর েকে� হী, ীাহেল ীা  ুব একিট 

দুি�্ার কারণ িছল াা। িক� বাববীা হল, ীথা কিথী  েলম, 

�লামা, পজর মাশাে� রা� য া এ স�েকর জাাহজা হ�, ীাহেল 

মুসিলম য়ািীর গিীিবিধ িক হেী পাের ীা ি ্াই করা যা� াা। 

অজীার ফেল বীরমাো সমােয়  মরা েদ েী পাই সহজহ  মেলর 

িবপরজেী অসং য িভি�হজা  মল বাা েপে�েছ। সিিক � িাভুরল 

কথার িবপরজেী কা�িাক, েশাাা কথা, বাাাোা কথাগেলা বাা 

েপে�েছ। াকল েভয়ালটাই বায়ারয়াী হে�  েছ। ীার িবপরজেী 

 ািঁট কথা,  াঁিট  মল মূলযহজা। ীার েকাা বাাই াাই। অববা 

এীই অবািীর িদেক িগে�েছ,  পিা যিদ বেলা, ীুিম এ কথাটা 

েকাথা েথেক বলেল, অথবা ীুিম েয এ  মল করছ ীার ওমাণ িক? 

ীাহেল  পাােক বলেব, ীুিম ওমােণর িক বুঝ?  মােদর বাপ-

দাদা, পজর-মাশাে� , মুহাি�স � মুফিীরা িক কম েবােঝা? 

ীারা�েীা  েলম বা ীারা� দা�রা/কািমল পাশ। এ াোই েশষ 
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া�, বরং  পাােক উে�া েগামরাহ বেল  ুেপ কিরে� েদেব। 

 পাােক িবিভ� ধরোর ভ্সাা করেব।  পাার িবুেষ ীারা 

ফেীা�া �হণ করেব। িক� দু:ে র িবষ� হল, যারা ফেীা�া েদেবা, 

ীারা ীথাকিথী জাাজ াামধারজরাই, যােদর কােছ মূলী: কুর া � 

হািদেসর জাা বলেী িকছুই াাই। 

মুসিলম উ�াহর এ দূরাববার কারেণ ীােদর সূ�াহ স�েকর সে ীা 

করা এবং সূ�ােহর গুর স�েকর ীােদর অবগী করা  ুবই 

য়ুির। এ বইিটেী সূ�ােহর গুর এবং সূ�াহ িবষে� কুর া 

হািদস � উ�েীর ইয়মা িক ীা  েলা াা করা হে�েছ।  

 ুাহ ীা’ লার িাকট ওাথরাা এই েয  ুাহ েযা  মােদর 

কুর া সূ�াহর উপর  লা � ীদুাুযা�জ য়জবা যাপা করার 

ীা�ফজক েদা।  মজা। 

সংকলক 

য়ােকুুাহ  বুল  াে�র। 
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ওথম অধযা� 

সু�াহর পির �, গুর � ীা্পযর এবং কুর োর সােথ সু�াহর 

স�কর 

ওথম পিরে�দ:   

সু�াহর পির � 

সু�াহ [سنة] শ�িট মুসিলম সমােয় একিট সুপিরি ী পিরভাষা, িক� 

শ�িট  রিব িহেসেব ীার  িভধািাক � পািরভািষক একািধক 

পির � হেী পাের। িাে� সু�াহর  িভধািাক � পািরভািষক িবিভ� 

পির � ীুেল ধরা হল। 

সু�াহর  িভধািাক অথর: িমসবাহল মুাজর ��কার ীার �জ� �ে� 

বেলা, সু�াহ [سنة] শ�িটর  রিব  িভধািাক অথর হল:   ُرِ�َْقة َّ لط  

অথরা্, পথ � পষিী,  াই েসিট ভােলা েহাক বা  ারাপ েহাক।  র 

সু�ােীর অপর অথর ة سْ�َ
ّ
ِ  অথরা্  দশর � রজিীাজিী,  াই েসিট �َلط

 ারাপ েহাক বা ভােলা েহাক। েমাট কথা, সু�াহ [للسنة] -এর 

 িভধািাক অথর হল পথ � পষিী,  দশর � রজিীাজিী  াই ীা 

ভাল েহাক অথবা  ারাপ েহাক।  
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 র মুফরাদাী গে�র ওেণীা গরজবুল কুর ো উেু  কেরা, 

 শে�র বহ ব া।  র রাসূেলর সু�াী, এ কথার سنة শ�িট للسن

অথর রাসূল  দশর যা িীিা পালা করেীা।  ুাহর সু�াী এ 

কথার অথর,  ুাহর পথ � পষিী, ীার িহকমী এবং ীার 

 াুগেীযর িা�ম � পষিী। “সু�াহ” এ অেথরই কুর া � হািদেস 

বহবার বযব্ী হে�েছ। েযমা-  ুাহ ীা’ লা বেলা:  

ْ  ُسَنٞ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن َخلَۡت  قَدۡ  ﴿  ٱ ِ�  فَِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  ِض �ۡ�  ِقبَةُ َ�ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا

ۡ ٱ �ِ�َ ل  ]  ١٣٧: عمرا  ال[ ﴾ ١ ُمَكّذِ

“েীামােদর পূেবর অীজী হে� েগেছ অোক ধরেণর য়জবা পষিী, 

রজিী � াজিী। েীামরা পৃিথবজেী ্মণ কর এবং েদ - যারা িমথযা 

ওিীপ� কেরেছ ীােদর পিরণিী িক হে�েছ০ F

1।”  

অ�  �ােী  ٌُسَن শ�িট [سنة] সু�াহ এর বহব া, এ শ�িট এ াো 

য়জবা পষিী � রজিী-াজিী অেথর বযব্ী হে�েছ।  

উেুি ী  �াী ছাড়া� কুর াুল করজেম এরপ বহ  �ােী একই 

অথর সূ�াহ শ�িট এেসেছ।  েযমা- 

                                                           
1 [সূরা ইমরাা: ১৩৭] 
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َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل  ﴿  ِ  ٱ ُسّنَت  ِ
َ
ِ ٱ لُِسّنتِ  َ�ِدَ  فَلَن ّولِ�َۚ ۡ�  َ�ِدَ  َولَن ِديٗ�ۖ َ�بۡ  َّ

ِ ٱ لُِسّنِت    ]٤٣: َيطر[ ﴾٤ وِ�ً� َ�ۡ  َّ

ীেব িক এরা ওীজকা করেছ পূবরবীরজেদর ওিী ওযু্ পষিীর? 

িক�  পিা  ুাহর পষিীেী ক া� েকাা পিরবীরা পােবা াা 

এবং  ুাহর পষিীর েকাা বযিীতম� লকয করেবা াা। [সূরা 

ফািীর: ৪৩] অথরা্ পষিী অথবা �ভাব বা রজিী, যার উপর িভি� 

কের রাসূলেদরেক িমথযা ওিীপ�কারজ-িবেরাধজেদর বযাপাের  ুাহ 

সুবহাাাহ ��া ীা’ লার িবধাা য়াির হ�; সুীরাং, ীােদর েকে� 

 ুাহ ীা’ লার িবধাা হল: ীােদরেক শািব ওদাা করা এবং 

ীােদর কীৃরক রাসূলেদর িবুষা রণ করার কারেণ ীােদরেক 

শািবর মাধযেম পাকড়া� করা। 

সু�াহ [سنة] শ�িট একই অেথর হািদেস� বহবার বযব্ী হে�েছ। 

েযমা- 

بْلُِ�ْم  
َ
ِيَن مِْن �

ّ
ّن َسَنَ لَ َُ بِ

َِّ
َ
 لَِ َ

ُِ َِ َلُسهللا َ
َ
  َِ َ

َ
لِال   ّْ ُ

ْ
ّد لِ ِي َسَِْ

َ
َبْن ع

ْبد  ِِ ِ ل ِ
َِ ِرْبا َ َلُسهللا َ يَ نَ

ْ
ل
ُ
تُُمهللاُهْم   َْ بَ َّ

َ
َ  ّ هللال ِ  ُحْررِ َب

ُ
ل َُ ََ هللاْ 

َ
ّل ل َّ اَعَِللذا َِِعَللىد 

 َِ َ
َ
ََ َالََّصََلى؟   َُوهللا

ْ
 ]لاله مسلم[َ�َمْن؟  : لَِ لَ

অথর, সাহাবজ  বু সাঈদ  ুদরজ রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী, িীিা 

বেলা, রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলেছা: “েীামরা 
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েীামােদর পূবরবীরজ য়ািীর রজিী-াজিী িব েী-িব ী, হােী-হাী 

অথরা্ হবহ অাুসরণ করেব, এমািক ীারা গই সােপর গেীর ওেবশ 

করেল েীামরা� ীােদর অাুসরণ কের একই গেীর ওেবশ করেব। 

 মরা িয়জাসা করলাম, েহ  ুাহর রাসূল! পূবরবীরজ য়ািী বলেী 

িক ই�াহদ � াাসারা? িীিা বলেল, ীাহেল  বার কারা?।१

2 

এ হািদেস َِبَن سن এর মেধয سن শ�িট সু�াহ [سنة] অথরা্ 

”রজিী-াজিী � য়জবা পষিী” অেথরই বযব্ী হে�েছ। এরপ  র� 

বহ হািদেস এেসেছ।  

অীএব সু�াহ [سنة] শ�িট কুর া, হািদস �  রিব ভাষা� “রজিী-

াজিী, পথ � পষিী” অেথর বযব্ী হে�েছ, ীাই অিধকাংেশর িাকট 

এটাই সু�াহ [سنة] এর  িভধািাক অথর।  

সু�াহর পািরভািষক অথর:  

 ুামা ইবাুল  সজর রািহমাহুাহ বেলো, ইসলািম 

শরজ�েী য া সাধারণভােব সু�াহ [سنة] শ�িট বযবহার করা হেব, 

ী া এর অথর দাঁড়ােব াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

                                                           
2 মুসিলম, হািদস: ২৬৬৯ 
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 েদশ, িােষধ কথা, কায় � স�িী ইীযািদ; েয সব িবষ� স�েকর 

 ুাহর িকীাব েকাা ওকার বণরাা েদ�িা; াধু রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম িদে�েছা। এ য়াযই শরজ�েীর দলজল সমূেহর 

েকে� বলা হ� েয, িকীাব � সু�ােহর দলজল, অথরা্ কুর া � 

হািদেসর দলজল। ীেব পািরভািষক সংজা ওদাোর েকে� িবিভ� 

শাে�র িব�াাগণ �জ� উে�শয ফুিটে� েীালার য়ায িবিভ� ভিভেী 

সংজা ওদাা কেরেছা। ীােী সূ�ােহর সংজার েকে� িবিভ�ীা 

পিরলিকী হেল� সূ�ােহর মূল ওিীপাদয িবষে� েমৗিলক েকাা 

পাথরকয াাই। 

 ুামা শাীবজ রািহমাহুাহ বেলা, িবেশষ কের েয সব িবষ�গেলা 

কুর ো বিণরী া�, েকবল মা� রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম হেী বিণরী, শরজ�েীর েস সব িবষ�গেলােক সু�াী 

বেল।  

েকউ েকউ বেলা, শরজ�েীর পিরভাষা� সু�াী হল, রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম হেী ওমািণী াফল ইবাদাী।  বার ক োা 

সম� রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেী বিণরী এমা সব 

দলজলেক সু�াী বলা হ�, যার িীলা��াী করা হ� াা, যা 
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কুর োর মী মুিয়যার অ্ভুর্ া�। রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম কথা, কমর � স�িী এরই অ্ভুর্।  

এেী ওমািণী হ�, য া সু�াী শ�িট বযবহার করা হ�, ী া ীার 

�ারা িীািটর েয েকাা একিট অথর উে�শয হে� থােক।  

১- কুর োর েমাকােবলা� সু�াী, ী া ীার �ারা উে�শয রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর কথা, কমর � ীার স�িী।  

২- রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম েয সব কায় কেরেছা এবং 

ীা িীিা সবরদা কেরেছা, রাসূেলর অাুকরেণ েস সব কমর করার 

উপর সা��াব েদ�া হেব এবং েছেড় েদ�ার উপর শািব েদ�া হেব 

াা, ীােক সু�াী বেল।   

৩- িবদ েীর িবপরজেী সু�াী শ� বযবহার করা হে� থােক। েয 

সব কথা, কমর � স�িী  কুর া � সু�াহ- রাসূেলর কথা, কমর � 

স�িীর- সােথ সাং িসরক হেব াা, বরং কুর া সু�ােহর মু�ােফক 

হেব, ীােক সু�াী বেল।  াই িবষ�িটর উপর কুর া � হািদেসর 

সরাসির দলজল থাকুক বা কুর া � হািদেসর মূলাজিী হেী 
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দলজলিট �হণ করা েহাক। পকা্ের েয সব কথা, কমর � স�িী 

কুর া � সু�ােহর পিরপ�জ হেব, ীােক িবদ ী বেল।  

মুহাি�স ীথা হািদস শা�িবদেদর িাকট াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম হেী কথা, কায়, স�িী এবং সৃি�গী �  ািরি�ক 

গণাবলজ যাহাই ওমািণী হ� সবই সু�াহ বেল পিরি ী। এই 

দৃি�েকাণ হেী অোক মুহাি�েসর িাকট সু�াহ � হািদস একই 

িবষ�। উভে�র মেধয েকাা পাথরকয াাই। 

িফকাহ শাে�র াজিীমালা ীথা �সূল শা�িবদেদর িাকট াবজ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেী কুর া ছাড়া ইসলােমর দলজল 

েযাগয কথা, কায় � স�িী যা িকছু ওকাশ েপে�েছ সবই সু�াহ 

এর অ্ভুর্। িফকাহ শা�িবদেদর িাকট াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম হেী ফরয � ��ািয়ব ছাড়া েয সমব িবধাা সাবযব 

হে�েছ ীা সবই সু�াহ এর অ্ভুর্।  বার বলা হ� যা করেল 

ছা��াব হেব িক� ছুেট েগেল শািব হেব াা ীাহাই সু�াহ।  

িব�াাগেণর উে�শয িভ�ীার কারেণ সংজার িভ�ীা েদ া িদে�েছ। 

উপেরা্ সংজা সমূেহর মেধয মুহাি�সেদর সংজািট বযাপক অথর 

স�িলী, অথরা্ াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেী ওমািণী 
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কথা, কায়, স�িী এবং সৃি�গী �  ািরি�ক গণাবলজ সবই সু�াহ 

এর অ্ভুর্। 

অবশয াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সৃি�গী � �ভাবগী 

গণাবলজ সু�াহ এর মেধয অ্ভুর্ িকাা েস বযাপাের িকছু একািধক 

মীামী পিরলিকী হ�। ীাই এ েকে� িবংশ শীা�জর েআে 

মুহাি�স  ুামা াািসু�জা  লবাাজ [রািহমাহুাহ]-এর সু�াহর 

সংজািট যথাথর বেল মো হ�। িীিা বেলা:  

َ َه : للسنة   لإلصَالح َ يرل ِ عا فَل عا تقر�ر م َ صّل ن لَب من  هللا م م

َ صّل  نه من لرمهللال ليوْهللا�ة الببلْة لطل  لطِ �أل ل،مةي فْ رذ َعلا م

 .َ َُل اَ ََرمهللال لييةْةي اَصلة اَ ََلهللاح

ইসলামজ পিরভাষা� সু�াহ:  

এ উ�ােীর য়ায শরজ�েীর উে�েশয াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম হেী েয সব কথা, কায় � স�িী ওকাশ েপে�েছ 

ীােকই সু�াহ سنة বলা হ�। অীএব �জিা িবষে�র সােথ সংি�� া� 

এবং ��াহজর সােথ স�ৃ্ া� এমা সব পািথরব � সৃি�গী িবষ� 



 

21 

াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেী ওকাশ হেল� ীাহা সু�াহ 

এর অ্ভুর্ া�। 

 শা করা যা� এ সংজািটই যুি্যু্ � মীেভদ মু্ সিিক 

সংজা। أعلم تعالى وهللا  

সু�াহর  িভধািাক � পািরভািষক অেথরর মেধয স�কর:  

সূ�ােহর পািরভািষক �  িভধািাক উভ� অেথরর মেধয 

গভজরভােব ি ্া কের েদ েল েদ া যা� সু�ােহর  িভধািাক অথরিট 

বযাপক। সু�াহর  িভধািাক অথর হল, পথ � পষিী, রজিী � 

াজিী। েয েকাা মাাুেষর পথ পষিী, � রজিী াজেীেকই সু�াী বলা 

েযেী পাের। িক� পািরভািষক অথর  াস। অথরা্ াবজ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-এর াবু�ীজ য়জবোর পষিী � রজিী-াজিীেকই 

পিরভাষা� সু�াী বলা  হ�। কুর োর িবপরজেী সু�ােীর বযবহার 

করা করা হে� থােক। সুীরাং, একমা�  ুলাফাে� রােশিদোর পথ, 

পষিী � রজিী-াজিী ছাড়া  র কােরা পথ পষিী � রজিী-াজিীেক 

সু�াী বলা যােব াা। াধুমা�  ুলাফাে� রােশিদোর পথ, পষিী � 

রজিী-াজিীেক সু�াী বলা যােব। েযমা,  ুাহর রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম বেলা-   لْ�م ِسة  اسنة لِلفَء للرلرّين 
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 েীামরা  মার সূ�াীেক“لهوّي  من ََّا  وهللال  لْوَ َََهللالحع 

 ঁকেড় ধর এবং  ুলাফাে� রােশদজোর সূ�াীেক  ঁকেড় ধর। ীার 

উপর েীামরা অটুট থাক।  বু দাউদ, িীরিমিয ইমাম িীরিমিয 

হািদসিটেক হাসাা বেল   যাি�ী কেরা”। ২F

3 

মূলী: মুহাি�সেদর িাকট সু�াহর সংজার ফলাফল এটাই  েস, 

ীাই সু�াহ [سنة] এর  িভধািাক � পািরভািষক অেথর েকাা িভ�ীা 

োই। 

উপের উেুি ী িবষে� একিট কথা �� হে�েছ, রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-এর কথা, কায় � স�িীেক সু�াী বেল। িাে� 

এ িবষে�র উপর ওমাণ ীুেল ধরা হল।  

রাসূেলর কথা সু�াী হ��ার ওমাণ:  

ইমাম বু াির  বু হরাইরা রািদ ুাহ  াহ হেী একিট হািদস 

বণরাা কেরা িীিা বেলা-  

ِ ل لحل عاص� ي  َِ َ مرللل ي  َِ: " عن لَب  لْه للسال   َ ّ فرَ َ : َ تغو

 تغوّ
                                                           
3  বু দাউদ, িীরিমিয, হািদস: ২৬৭৬ 
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“এক বযি্ রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুামেক বলেলা,  পিা 

 মােক ািসহী কুা, রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ীােক 

বলেলা, ীুিম রাগ কেরা াা। েলাকিট  বার� বলল,  মােক 

ািসহী কুা রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ীােক উ�র 

িদেলা, ীুিম রাগ কেরা াা।३

4 এভােব কে�কবার েস ািসহী করার 

কথা বলেল, রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ীােক বার বার 

একই উ�র িদেলা এবং বলেলা, ীুিম রাগ কর� াা।   অাুরপভােব 

ইমাম মুসিলম  বু সাঈদ  ুদরজ রািদ ুাহ  াহ হেী একিট 

হািদস বণরাা কেরা, িীিা বেলা,  

من لعى من�م منكرل فلْغ�ه َّْه فإن لم �ستَأل فبلسَوه فإن لم �ستَأل 

 فبقلبه اعلا عبَف لإليمَن

“ িম রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম েক বলেী াোিছ িীিা 

বেলা, েীামােদর েকউ য া েকাা অাযা� কমর সং িটী হেী েদে , 

েস ীােক হাী �ারা ওিীহী করেব, যিদ স�ব াা হ�, মু  �ারা 

ওিীহী করেব,  র ীা� যিদ স�ব াা হ�, ীাহেল অ্র িদে� 

                                                           
4 বু াির, হািদস: ৬১১৬ 



 

24 

 ৃণা করেব,  র এিট হল ঈমাোর সবর িা� বর”।४

5 উেুি ী 

হািদস-�ে�র ওথম হািদেস রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম 

�জ� সাহাবজেক একিট িােদরাষ িদেলা, যা পালা করা এবং রাসূেলর 

অাুসরণ করা ীার য়ায ��ািয়ব।  র ীা হল, রাগ িা��ণ করা। 

 র ি�ীজ� হািদেস অাযাে�র ওিীবাদ করা িােদরশ িদে�েছা এিট� 

রাসূেলর কথা। ীেব ীার অাুসরণ করা� ��ািয়ব। 

রাসূেলর কমর সু�াী হ��ার ওমাণ:  

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর কমর স�েকর 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর কথা- রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম বেলা, َ لعيتمهللا� عص�  েীামরা  মােক“  صلهللال كم

েযভােব সালাী  দা� করেী েদে ছ িিক েসভােব সালাী  দা� 

কর”।५F

6 রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম  র� বেলা,  َأُعال

 েীামরা হেয়র িবধাাগেলা  মার েথেক �হণ“  � منَسك�م

কর”।६F

7 এ দুিট হািদস ওমাণ কের, েয বযি্ রাসূল সাুাুাহ 

                                                           
5 মুসিলম, হািদস: ৪৯ 
6 বু াির, হািদস: ৬০০৮ 
7 মুসিলম, হািদস: ১২৯৭ 
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 লাইিহ ��াসাুাম েযভােব সালাী  দা� কেরেছা েসভােব 

সালাী  দা� করল বা রাসূল েযভােব হয় পালা কেরেছ িিক 

েসভােব হয় পালা করল, েস অবশযই রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম এর অাুসরণ � অাুকরণ করল। ীার  মল শরজ�েীর 

িবধাা অাুযা�জ হল। এ ধরোর দৃ�া্ হািদেস  র� অোক 

িবদযমাা  েছ। েযমা ে ােরর হাী কাটা  ুাহর কথার-বণরাা 

অাুরপভােব রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর ীা�া�ুম 

করা য া িীিা য়িমো দু হাী িদে�   াী কের ীারপর ীা িদে� 

ে হারা � হাী-�� মােসহ কেরা।  ুাহর বাণজর বণরাা �রপ।  

রাসূেলর স�িী সু�াী হ��ার ওমাণ: 

ইমাম মুসিলম রািহমাহুাহ  �ুুাহ িবা মুফা�াল রািদ ুাহ 

 াহ হেী একিট হািদস বণরাা কেরা, িীিা বেলা, 

َ ع َ  لَهللا  عّّل : فَطتمته فقل : عصب  حرلََ من ررم يهللا  ُْب  َِ 

  مبِسمَ -ص� لَ  لْه اسلم  -فََف  فإعل لسهللاِ لَ : من هعل ريئَ  َِ

“ াইবেরর যুেষর িদা  িম  িবরর একিট মশক েপলাম এবং  িম 

েসিটেক  মার িােয়র কােছ েরে  বললাম,  িম এ েথেক একটু� 
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কাউেক েদেবা াা।  িম এ কথা বেল মাথা  ুিরে� েদ েী েপলাম 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম মু িক হাসেছা”।७

8  

হািদেস রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হাসেলা এবং েকাা 

ওিীবাদ করেলা াা। রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হািস 

এবং ওিীবাদ াা করা �ারা ওমািণী হ� এিট িছল এ কেমরর য়ায 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর স�িী। এেী  র� 

ওমািণী হ�, রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর স�িী 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর কথার মীই একিট 

পিরপূণর শরজ�ী। অাুরপভােব রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-

এর দবর াো গই সাপ  া��া। িীিা েদ া সে�� েকাা ওকার 

ওিীবাদ কেরািা, এেী ওমািণী হ� ীা  া��া িছল হালাল।  

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর কমর ক া উ�েীর য়ায 

 দশর: 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর কমর কে�ক ওকার: 

                                                           
8 মুসিলম, হািদস: ১৭৭২ 
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িকছু কমর  েছ �ভাবগী � অভযাগী। েযমা, উিা, বসা,  া��া-

দা��া, পা� াাা, ওআাব,  ুমাোা ইীযািদ। এ ধরোর কমরগেলা 

রাসূেলর য়ায � ীার  উ�েীর  বধ কমর হ��ার বযাপাের 

 েলমেদর মেধয েকাা ওকার িবেরাধ বা ি�মী াাই। এ ধরোর 

কমরসমূেহর েকে� রাসূেলর অাুকরণ করাটা শির�েীর িবিধ-

িবধাোর  �ীাভু্ া�। এিট সু�াী, াফল, ��ািয়ব বা ফরেয়র 

 �ীা� পেড় াা। বরং াধু এ কথাই ওমাণ কের, এ ধরোর কমর 

করা  বধ।  সুীরাং রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম েকাথা� 

দাঁড়াইল, বা িাধরািরী েকাা বাহো  েরাহণ করল বা ক া� েস 

েকাথা� বসল, েকাা িাধরািরী রেের য়ামা পিরধাা করল এবং 

িাধরািরী েকাা  া��ার �হণ ইীযািদ ীার অাুকরেণ েস রেের 

য়ামা পিরধাা করেী হেব বা িাধরািরী য়ামা পিরধাা করেী হেব 

এবং িাধরািরী বাো বসেী এমা েকাা কথা শির�ী স�ী া� 

এবং েয বযি্ এ ধরোর েকে� রাসূেলর অাুকরণ করল াা ীােক 

এ কথা বলা যােব াা েয েলাকিট রাসূেলর সূ�াী ীরককাির। ীেব 

যিদ এ সব �ভাবগী বা অভযাগী কমর িবষে� রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম এর পক হেী  লাদা েকাা দলজল পা��া যা� 
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ীেব ীার িবধাা অবশযই িভ� হেব। েযমা, বাম হাী িদে� াা ে ে� 

ডাা হাী িদে�  া��া। এিট সু�াী। কারণ, রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম িােয় ডাা িদে� ে েীা এবং ডাা হাী 

 া��ার িােদরশ েদা। অাযথা� এ ধরোর রাসূেলর অাুকরেণর 

েকাা ওে�ায়া াাই। কারণ, �মর রািদ ুাহ  াহ হেী ওমািণী: 

َ يصلهللان فْه فقَِ َ يةتََهللان مكو َ هعل؟  َلهللال :عوه  ن   سفر فرعى  هللام هعل : م

امكن ص� فْه  :فقَِ -ص� لَ  لْه اسلم  -مكن ص� فْه لسهللاِ لَ 

؟ عتر�ّان عن تت عال آثَل عوبَْئ�م -ص� لَ  لْه اسلم  -لَ لسهللاِ 

َ هلا من  ن  بل�م َوعل ي من عَل�ته للصالة فْه فلْصل ا�َ  مسَحّ؟ نوم

 فلْمض

অথর, �মর রািদ ুাহ  াহ একিট সফের েদ েী েপেলা একদল 

েলাক একিট বাো পালাতেম সালাী  দা� করেী িছল, ীা েদে  

�মর রািদ ুাহ  াহ ীােদর িয়জাসা করেলা, এিট িক েদ িছ? 

ীারা বলল, এ য়া�গািটেী রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম 

সালাী  দা� কেরা। ী া িীিা বলেলা, সিীয িক এ াো রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম সালাী  দা� কেরেছা?  র 

েীামরা িক  া� াবজেদর িাশাাা গেলােক েসয়দার বাা বাাােী? 
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েীামােদর পূেবরর উ�ীরা এ য়ায  ংস হে�েছ-ীারা ীােদর 

াবজেদর িাশাাাগেলােক েসয়দা করার বাা বাাাী। েীামােদর 

কােরা  লার পেথ যিদ সালােীর সম� হে� যা� েস এ াো সালাী 

 দা� করেব, অাযথা� েস  েল যােব। অথরা্, এ াো সালাী 

 দা� করার  লাদা েকাা  বিশ�য াাই। যার য়ায এ াো সালাী 

 দাে�র উে�েশয এক� হেী হেব। ীেব এ সালাী  দা� করা েয 

অৈবধ ীা� বলা যােব াা। কারণ,  ুাহর রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম বেলা,  মার উ�েীর য়ায পুেরা যমজােক 

মসিয়দ � পিব� বেল ে াষণা করা হে�েছ। সুীরাং, সব য়া�গা� 

সালাী  দা� করা যােব। িক� রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম েয াো সালাী  দা� কেরেছা েস াো সালাী  দা� 

করেী হেব এমা েকাা িকছু করা হেী িবরী থাকেী হেব।   

 র েয সব কমর রাসূেলর সােথ  াস বা রাসূেলর  বিশ�য বেল 

ওমািণী ঐ কেমরর েকে� রাসূেলর সােথ েকউ অংশজদার হেী 

পারেব াা। েযমা, রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর উপর 

 াশেীর সালাম, িবীেরর সালাী, ীাহা�ুেদর সালাী ফরয় িছল। 

িক� উ�েীর য়ায এগেলা ফরয় া�। ফেল েকউ এ 
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ইবাদাীগিলেক  দা� করার েকে� ফরয় িহেসেব িােয়র উপর 

 ািপে� েদ�া বা বাধযীামূলক কের ো�ার েকাা সুেযাগ াাই। 

অাুরপভােব  ােরর অিধক িববাহ করা এবং লাগাীার েরায়া রা া 

ইীযািদ রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর িবেশষ  বিশ�য। 

উ�েীর কােরা য়ায এ েকে� রাসূেলর অাুকরণ করার েকাা 

সুেযাগ াাই। 

যিদ রাসূেলর কেমরর উপর  মােদর য়ায ীার েমৗি ক বণরাা য়াাা 

যা�, ীাহেল এ ধরোর কেমরর উপর অবশযই শরজ�েীর িবধাা 

বীরা� এবং উ�েীর য়ায ীার অাুকরণ করা ��ািয়ব হে� পেড়। 

েযমা, রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম সালােীর কমর স�াদা 

করার পর বেলা, �صلهللال كمَ لعيتمهللا� عص “েীামরা  মােক েযভােব 

সালাী  দা� করেী েদে ছ েসভােব সালাী  দা� কর”।८F

9 
হেয়র িবষে� রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা,  

لاله  ّي  هعهَأُعال  � منَسك�م فإ� َ عَلا طَ� َ عّج ََّ  

 مسلم

                                                           
9 বু াির, হািদস: ৬০০৮ 
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েীামরা  মার েথেক েীামােদর হেয়র কমরসমূহ িশে  াা�। কারণ, 

হেী পাের  িম  মার এ হেয়র পর  র হয় াা� করেী 

পাির। ৯

10  

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এমা কীক কমর  েছ 

েযগেলা �ভাবয়াী� া� এবং ীার য়ায  াস� া� এবং কুর োর 

বযা যা� া�, এ ধরোর কমর স�েকর অবশযই বযা যার ওে�ায়া 

এবং এ ধরোর কমর স�েকর িবিভ� ধরোর বযা যা রে�েছ। 

এক- যিদ এমা েকাা  লামী পা��া যা� য�ারা ওমািণী হ�, 

এিট রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর উপর বা ীার য়ায 

িবধাা-��ািয়ব, েমাবাহাব বা মু-বাহ ইীযািদ-। ীাহেল এ েকে� 

উ�েীর িবষ� � ীার িবষে�র মেধয েকাা পাথরকয াাই। রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর উপর যিদ েকাা িকছু পালা করা 

��ািয়ব হে� থােক ীা উ�েীর য়ায� পালা করা ��ািয়ব 

অাুরপভােব রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর য়ায যিদ 

েকাা িকছু েমাবাহাব হে� থােক, ীা উ�েীর য়ায� পালা করা 

                                                           
10 মুসিলম, হািদস: ১২৯৭ 

 



 

32 

েমাবাহাব; এ েকে� উ�ী � রাসূল উভে�ই সমাা; েকাা ওকার 

ীারীময করার সুেযাগ াাই। কারণ, শির�েীর মূলাজিী হল, যারা 

শির�েীর িবধাোর মুকাুাফ ীােদর মেধয েকাা পাথরকয থাকেী 

পাের াা।   

দুই- যিদ রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম েকাা  মল বা কমর 

কের থােকা,  র েস েয কমরিট কেরেছা, ীা িক ��ািয়ব িহেসেব, 

াািক েমাবাহাব বা  বধ িহেসেব কেরেছা, ীার উপর েকাা ওমাণ 

াা থােক, ীাহেল এ সব কেমরর েকে� িবধাা হল, হ�েীা এ সব 

কমরগেলার অাুকরণ করা �ারা একয়া বযি্  ুাহর  াকটয লােভ 

ধায হেব। েযমা, ‘দুই রাকাী সালাী’ েযিট রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম সব সম� কেরািা মােঝ মেধয কেরেছা। েকউ 

যিদ রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর অাুকরেণ পালা 

কের, সা��াব পােব, এবং এ েকে� রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম এর অাুকরণ করা েমাবাহাব বেল গণয হেব। 

অথবা ীােী সা��ােবর েকাা উে�শয াা থােক, েযমা- রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম �জ�  ুল ল�া করা, পাগড়জ পিরধাা 

করা � পাগড়জর দুই মাথােক দুই কােদর উপর েছেড় েদ�া ইীযািদ। 
এেী  েলমেদর মেধয মী পাথরকয রে�েছ।  
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এক- েকউ েকউ বেলা, রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

এ ধরোর কমরগেলা েমাবাহাব। ীােদর যুি্ হল, রাসূল িােয়ই 

হেলা শির�েীর ওেণীা। সুীরাং, ীার কমরই হল শির�ী।  

দুই-  র েকউ েকউ বেলা, এ ধরোর কমর মুবাহ এবং এগেলা 

ীার �-ভাবয়িাী কমর ইবাদী া�। সুীরাং, যিদ েকাা বযি্ ীার 

মাথার  ুল কােট বা ছােট এবং যিদ েকউ পাগড়জ পিরধাা াা কের, 

ীােক এ কথা বলা যােব াা, েলাকিট সূ�াী ীরককাির। 

ি�ীজ� পিরে�দ:  

ইসলামজ শরজ�েী সু�াহর গুর � ীা্পযর 

ইসলাম েকাা মাাব রি ী য়জবা বযববা া� বরং এিট একিট �হজ 

িভি�ক  ুাহ ওদ� � মোাাজী য়জবা বযববা। ইসলামজ শরজ�েীর 

মূলাজিী হল কুর া � সু�াহ। পিব� কুর া েযমা �হজ ওদ�, 

সু�াহ� েীমিা �হজ ওদ�। শরজ�েীর এ দুিট মূলাজিী একিটর 

সােথ অপরিট  ভািভা ভােব য়িড়ী। এ দুিটর েকাা একিটেক বাদ 

িদে� শরজ�েীর কথা ি ্া করার েকাা অবকাশ াাই। কুর া হল, 

 ুাহর পক হেী অবীজণর �হজ,  র হািদস ীারই বযা যা। 

কুর োর েকাা িবধাোর উপর  মল করেী হেল হািদস অবশযই 
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য়ুির। হািদস ছাড়া কুর া অাুযা�জ  মল করা েকাা তেমই 

স�ব া�।   

এক-  বু হরাইরা রািদ ুাহ  াহ হেী হািদস বিণরী রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা,  10َ هللا� مَ تر�ت�م نومَ عهلا F

11 

من  ن  بل�م لكؤة سملام الُتالفوم   عوبَْئوم فإعل ووْت�م  ن شء 

متفق عليه  فَحتةبهللاه ا�عل عمرت�م َأمر فأتهللال منه مَ لستََتم  “ িম 

েীামােদর েয অববা� েরে  যাই ীার উপর েীামরা অটুট থাক। 

েীামােদর পূেবরর উ�ীরা অিধক ও� করা এবং াবজেদর সােথ 

িবেরাধ করার কারেণই  ংস হে�েছ।  িম য া েীামােদর েকাা 

িবষে� িােষধ কির, েীামরা ীা হেী িবরী থাক।  র য া 

েীামােদর েকাা িবষে� িােদরশ েদই ীা যথা স�ব পালা করেী 

ে �া কর”।११F

12  

দুই-এরবায ইবো সাির�া রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী, রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা,  

                                                           
 
12 বু ারজ, হািদস:৭২৮৮, মুসিলম: ১৩৩৭ 
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َ َََهللالحع لْ�م ِسة   لاله عَهللا  اسنة لِلفَء للرلرّين لهوّي   وهللال  لْو

 َلاَ الطتمعا ا َِ ّّيث ّسن صرْح

  “েীামরা  মার সূ�াীেক  ঁকেড় ধর এবং  ুলাফাে� রােশদজোর 

সূ�াীেক  ঁকেড় ধর। ীার উপর েীামরা অটুট থাক।  বু দাউদ, 

িীরিমিয ইমাম িীরিমিয হািদসিটেক হাসাা বেল   যাি�ী 

কেরা”।१२F

13  

িীা-  বু হরাইরা রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম বেলা,  

من : امن يأب يَ لسهللاِ لَ؟  َِ: عب ي  ْل أ عم  يُّلهللان لبنة نَ من

 لاله لل َلا ععَ � َُل لبنة امن  صَ� فقّ عب

“েয বযি্ অ�জকার কের, েসই বযি্ বযীজী  মার সকল উ�ী 

য়া�ােী ওেবশ করেব; সাহাবজগণ িয়জাসা করেলা: েহ  ুাহর 

রাসূল! েকাা বযি্ অ�জকার কের? ী া িীিা বলেলা: েয বযি্ 

 মার  াুগীয করেব, েস য়া�ােী ওেবশ করেব;  র েয বযি্ 

                                                           
13 িীরিমিয, হািদস: ২৬৭৬, ইবাু মাযা: ৪৭ 
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 মার অবাধয, েস বযি্ই অ�জকার কের।” ১৩

14 সুীরাং েয বযি্ 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুােমর অবাধয হ� এবং ীাঁর 

সু�াহ’র িবুষা রণ কের, েস বযি্ই য়া�ােী ওেবশ করেী 

অ�জকার কের;  র  বষ হ� য়াহা�ােমর ও � হমিকর য়ােল। 

 ার-  বু রােফ রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম বেলা, 

َ عطف  عّّ م متكئَ   عل��ة يأتْه لرمر من عمرا مَ عمرت َه عا 

َ عَلا  ِ َ : ووْ   نه فْقهللا َ احّوَه   كتَب ل ّّيث صرْح لاله  لتبَنَهم

 للَِفع ي

“েীামােদর কাউেক কাউেক েদ া যােব, েস েহলাা িদে� বেস 

 েছ, িক� ীার িাকট য া  মার েকাা  েদশ- েয িবষে�  িম 

 েদশ িদে�িছ বা েকাা িােষধ- েয িবষে�  িম িােষধ কেরিছ ীা 

েপৗছেব ী া েস বলেব, এ স�েকর  িম িকছুই য়ািা াা।  মরা 

 ুাহর িকীােব যা েপে�িছ ীাই মাােবা”। 

                                                           
14 বু ারজ,  স-সহজহ: ৬ / ২৬৫৫ / হািদস াং- ৭২৮০ 
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ইমাম শােফ�জ রািহমাহুাহ বেলা, রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম িােদরেশর অাুসরণ করা মাাুেষর উপর ফরয 

ওমাণ কের রাসূেলর সূ�াী  ুাহর পক েথেকই গৃহজী। েয বযি্ 

রাসূেলর সূ�ােীর অাুসরণ করল, েস  ুাহর িকীােবরই অাুসরণ 

করল। কারণ,  মরা এমা েকাা ওমাণ পাই াাই যােী  ুাহ 

ীা’ লা ীার বা�ােদর াধু  ুাহর িকীােবর অাুসরেণর য়ায 

বাধয কেরেছা। বরং সব য়া�গা�  ুাহ ীা’ লা ওথেম ীার 

িকীাব ীারপর ীার াবজর সূ�ােীর অাুসরেণর কথা বেলেছা।    

পিব� কুর ো সু�ােীর গুর:  

১-  ুাহ ীা’ লা বেলা: 

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ﴿ ٰٓ ل َّ  ُهوَ  ِِنۡ  ٣ َهَو ِ  ]  ٤  ،٣:  ا،جم[ ﴾ ٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  ِ

“ র িীিা [াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম] ওবৃি�র ীাড়াা� 

কথা বেলা াা বরং াধুমা� ীােক যা �হজ করা হ� ীাই বেলা”।१४ F

15

   

                                                           
15 [সূরা  ন-াায়ম: ৩-৪] 
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সুীরাং াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর �জাজ কথা, কায় � 

স�িী সব িকছুই �হজ িভি�ক। এ য়াযই  ুাহর িােদরশেক েযমা 

েকাা ঈমাাদার ার-াারজর উেপকা কের  লার সুেযাগ োই। 

েীমিাভােব াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর িােদরেশর� 

েকাা অববােীই উেপকা করার েকাা সুেযাগ াাই।  

 ুাহ ীা’ লা বেলা:  

ََ  ِمنٖ لُِمؤۡ  َ�نَ  َوَما ﴿ ا مَِنةٍ ُمؤۡ  َو ُ ٱ قََ�  ِِذَ مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  َّ
َ
ن ًراأ

َ
 َ�َةُ ۡ�ِ ٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ  مِنۡ 
َ
َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن رِهِۡمۗ أ ّل  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  َّ ََ  ٰ �َ َُزاب[ ﴾ ٣ اّمبِينٗ  ٗ� ََ :  ا

٣٦  [ 

“ ুাহ � ীাঁর রাসূল েকাা কােয়র িােদরশ িদেল েকাা ঈমাাদার 

পুুষ � ঈমাাদার াারজর েস িবষে� েকাা এ িী�ার থােক াা, 

 র েয  ুাহর � ীাঁর রাসূেলর অবাধয হ� েস ওকাশয পথ্�টা� 

পিীী হ�”।१५F

16 

এ  �াী ইসলামজ শরজ�েী সু�াহর গুর � ীা্পযরেক �� কের 

িদে� েয,  ুাহ বা কুর োর িােদরেশর অববাা এবং রাসূল 

                                                           
16 সূরা  হযাব,  �াী: ৩৬ 
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সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বা সু�াহর িােদরেশর অববাা 

পাশাপািশ। অাুরপভােব  ুাহর িােদরশ অমাায করেল েযমা 

পথ্� হে� যা�, রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর িােদরশ 

অমাোযর পিরণিী� একই; েকাা অংেশ ীা কম া�। এমািক 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর িসষা্ � সমাধাােক 

�ীঃ�ূীরভােব মাথা েপেী েমো ো�া ছাড়া ঈমাাদার হ��া ক াই 

স�ব া�। 

 ুাহ ীা’ লা বেলা:  

ٰ  مُِنونَ يُؤۡ  ََ  َوَرّ�ِكَ  فََ�  ﴿ َّ نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدواْ  ََ  ُُمّ  نَُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  ََ
َ
 أ

رَجٗ  ْ  َت قََضيۡ  ّمِّما اََ  ]  ٦٥:  النسيء[ ﴾ ٦ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

“অীঃপর েীামার রেবর কসম ীারা ক া� ঈমাাদার হেী পারেব 

াা, যীকণ াা ীারা ীােদর মেধয সৃ� িববােদর বযাপাের েীামােক 

ফা�সালা কারজ িহসােব েমো ো�, অীঃপর েীামার ফা�সালার 

বযাপাের ীারা ীােদর অ্ের েকাা রকম সংকজণরীা পােব াা এবং 

ীা ্�ি ে� কবুল কের িােব”।१६F

17 

                                                           
17 সূরা িাসা: ৬৫ 
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সু�ােীর অাুসরণ ছাড়া েযমা ঈমাাদার হ��া স�ব া�, ঈমাাদার 

হ��ার পর েীমিা  বার সু�ােীর অাুসরণ ছাড়া পূণর ইসলাম 

মাাা� স�ব া�। ওিসষ ীােব�জ হাসাা বাসরজ [রািহমাহুাহ] হেী 

বিণরী, িীিা বেলা: একদা সাহাবজ ঈমারাা িবা হসাইা রািদ ুাহ 

 াহ িকছু বযি্সহ িশকার  সের বেসিছেলা। ীােদর মধয হেী 

একয়া বেল েফলেলা,  পিা  মােদরেক কুর া ছাড়া অায 

িকছু েশাাােবা াা। িীিা [সাহাবজ] বলেলা: িাকেট  স, অীঃপর 

বলেলা, ীুিম িক মো কর, যিদ েীামােদরেক াধু কুর োর 

উপরই েছেড় েদ�া হ�? ীুিম িক েযাহেরর সালাী  ার রাকাী, 

 সর  ার রাকাী, মাগিরব িীা রাকাী, ওথম দুই রাকােী িকরাী 

পাি করেী হ� ইীযািদ সব কুর ো  ঁুেয় পােব? অাুরপভােব 

কাবার ীা��াফ সাী  �র এবং সাফা-মার��ার ীা��াফ ইীযািদ 

িক কুর ো  ঁুেয় পােব? অীঃপর বলেলা: েহ মাাব সকল! 

েীামরা  মােদর [সাহাবজেদর] িাকট হেী সু�াহর  েলােক ঐ সব 

িববািরী িবিধ-িবধাা েয়ো াা�।  ুাহর কসম কের বলিছ, 

েীামরা যিদ সু�াহ েমো াা  ল, ীাহেল অবশযই পথ্� হে� 

যােব।  
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াধু কুর াুল করজমেক  ঁকিড়ে� ধের পূণর ইসলাম মাাা ক া� 

স�ব া� বরং এ াজিী মাাুষেক পথ্� কের ইসলাম হেী েবর 

কের িদেব এবং পরকােল য়া�াী পা��া� অস�ব হে� যােব। 

সুীরাং পরকােল য়া�াী েপেী হেল াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর িাে�  সা  ুাহর বাণজ  ল-কুর াুল করজম 

এবং ীাঁর হািদস বা সু�াহ উভে�রই একিাে অাুসারজ হেী হেব। 

হািদেস এেসেছ: 

َُ َل ا ِ قَيَل   ا َر
َ
ِِ ُهَر َْرََ أ

َ
ْْ أ َب َل

َ
َنَّة نَِّ َمْن ع

ْ
هللاَن لب

ُ
ل ُُ ّْ ّمِ  يَ

ُ
هللال يََ ُأّ ع

ُ
َل
َ
 

َب 
َ
ّْ ع َنَّة َاَمْن َ َصَِ� َ�َق

ْ
َل لب َُ ََ َعََ ِ� 

َ
َِ َمْن ع َ

َ
َب  
ْ
َِ لَِ َاَمْن يَأ   َلُسهللا

সাহাবজ  বু হরা�রা রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী রাসূলুুাহ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা:  মার সকল উ�ীই য়া�ােী 

ওেবশ করেব ীেব যারা অ�জকৃিী জাপা কেরেছ ীারা বযীজী। 

িয়জাসা করা হল, কারা অ�জকৃিী জাপা কেরেছ? িীিা বলেলা: 

েয  মার অাুসরণ কের েস য়া�ােী ওেবশ করেব,  র েয 

 মােক অমাায কের েসই অ�জকৃিী জাপা কেরেছ। ১৭ F

18  

                                                           
18 বু াির, হািদস: ৭২৮০ 
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এ হািদস �� কের িদে� েয, রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর সু�াহ অাুসরেণর েকাা িবক� পথ োই।  

অীএব ইসলামজ শরজ�েী সু�াহর গুর � ীা্পযর কীটুকু ীা 

বলার  র অেপকা রাে  াা। ইহা ছাড়া� সু�াহর গুর স�েকর 

 র� কীগিল িবষ� ীৃীজ� পিরে�েদ ীুেল ধরা হল। 

 ীৃীজ� পিরে�দ: 

সু�াীুর রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ইসলােমর অকাটয 

দলজল কুর া � হািদেসর  েলােক: 

ইসলাম একিট পিরপূণর য়জবা িবধাা,  র এ ইসলােমর িবধাাগিল 

েযমিা ভােব  ল কুর োর মাধযেম সাবযব হ� েীমিা াবজ 

মুহা�দ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�াহর মাধযেম� সাবযব 

হ�, সুীরাং সু�াহ ইসলােমর অকাটয দলজল, িবষ�িট কুর া, 

হািদস � মুসিলম উ�ার ইয়মার  েলােক িাে�  েলাকপাী করা 

হল। 

 ল কুর োর  েলােক: মহাা  ুাহ ীা’ লার বাণজ ইসলােমর 

ওথম মূলাজিী  ল কুর োর অসং য  �াী ওমাণ কের েয, াবজ 
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সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর একিাে  াুগীয ছাড়া ঈমাা � 

ইসলাম মাাা স�ব া�, এ ওসেভ িাে� কে�কিট িদক ীুেল ধরা 

হল: 

[ক] সু�ােী রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর  াুগীয ছাড়া 

ঈমাাদার হ��া স�ব া�: 

 ুাহ ীা’ লা বেলা, ﴿ ْ ِطيُعوا
َ
َ ٱ َوأ  ﴾ ١ ِمنِ�َ ّمؤۡ  ُكنُتم ِِن ۥٓ َورَُسوَ�ُ  َّ

] ١: اَنفيل[  “েীামরা যিদ মুিমা হে� থাক ীাহেল  ুাহ এবং ীাঁর 

রাসূেলর  াুগীয কর”।१८F

19 

এ াো রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর  াুগীয অথরা্ 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�ােীর  াুগীয করার 

কথাই বলা হে�েছ। সুীরাং, েকাা ঈমাাদােরর য়ায রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�াীেক এিড়ে�  লার েকাা সুেযাগ োই।  

[ ] সু�ােী রাসূল বয়রা করা কুফরজ কায়: 

 ুাহ ীা’ লা বেলা, 

                                                           
19 সূরা  াফাল,  �াী: ১ 
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ْ  قُۡل ﴿  ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ ْ َََوّلوۡ  فَإِن لّرُسوَل َ ٱ فَإِنّ  ا َّ  ََ  ُّ  ال[ ﴾٣ فِرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ُ�ِ

  ]  ٣٢: عمرا 

“বলুা  ুাহ � রাসূেলর  াুগীয কর,  র যিদ ীারা পলা�া 

কের, ীাহেল  ুাহ কািফরেদরেক ভালবােসা াা”।१९F

20 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর  াুগীয হেী পলা�া 

করা অথরা্ ীাঁর সু�ােীর অাুসরণ বয়রা করা, ইহা ওকাশয কুফরজ।  

[গ] করণজ� � বয়রাজ� েকে� রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-

ই একমা� মাপকািি: 

  ুাহ ীা’ লা বেলা, ﴿  ٓ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ �ََهٮٰ  َوَما َفُخُذوهُ  لّرُسوُل ٱ ُ�مُ ءَاََٮٰ  َوَما
ْۚ ٱفَ  ْ ٱوَ  نتَُهوا ۖ ٱ ّ�ُقوا َ َ ٱ ِِنّ  َّ ]  ٧: الش[ ﴾ ٧ عَِقابِ لۡ ٱ َشِديدُ  َّ  “রাসূল 

েীামােদরেক যা েদা ীা �হণ কর এবং যা িােষধ কেরা ীা েথেক 

িবরী থাক,  র  ুাহেক ভ� কর, িা��ই  ুাহ কেিার শািব 

দাীা”।२०F

21  

                                                           
20  ল ইমরাা: ৩৩ 
21 সূরা  ল হাশর: ৭ 
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এ  �ােী রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর েদ�া অথর হল 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ইসলােমর েয সব িবিধ-িবধাা 

িদে�েছা, অথরা্ কুর া এবং হািদস, েযমা াবজ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম বেলা, ه ََ ُه َم
َ
ُْْ  للكِتَََب َامِثْل ْاَِ

ُ
ْ ع
ّ
 মােক “ ”نِ�

িকীাব [কুর া] এবং উহার অাুরপ [সু�াহ] েদ�া হে�েছ।”  র 

এটাই িীিা ীাঁর উ�ীেক িদে�েছা। ২১ F

22  

[ ] কুর া � সু�াহর মাধযেমই েকবল মা� �েের সমাধাা হেী 

হেব: 

  ুাহ ীা’ লা বেলা, 

وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ َََ�ٰ  فَإِن ﴿  ُّ ِ ٱ َِِ�  فَُر ِ  ِمنُونَ َُؤۡ  ُكنتُمۡ  ِِن لّرُسولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب  مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ
ٰ  ِخرِ� �ٱ َۡ  َخۡ�ٞ  لِكَ َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
  ]  ٥٩:  النسيء[ ﴾ ٥ وِ�ً� ََأ

“যিদ েীামরা েকাা িবষে� িববােদ ওবৃ� হে� পড়, ীাহেল  ুাহ 

� ীাঁর রাসূেলর ওিী ওীযপরণ কর যিদ েীামরা  ুাহ � িক�ামী 

                                                           
22  হমদ, হািদস: ১৭১৭৪,  বুদ দাউদ হািদস: ৪৬০৪ 
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িদবেসর ওিী িব�াসজ হে� থাক।  র এটাই কলযাণ কর এবং 

পিরণিীর িদক িদে� উ�ম”।२२

23 

ইমাম ীাবারজ [রািহমাহুাহ] বেলা:  �ােীর অথর হল য া 

েীামােদর মােঝ েকাা ধমরজ� িবষে� িববাদ পিরলিকী হেব, ী া 

ীার সমাধাা � ফ�সালা হল একমা�  ুাহ অথরা্  ুাহর 

িকীাব কুর া এবং রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম অথরা্ 

ীাঁর য়জব�শা� ীাঁর  েদশ � িােষেধর মাধযেম এবং ীাঁর 

ইে্কােলর পর ীাঁর সু�ােীর মাধযেম।   

এ  �ােীর িশকা হল  মরা যিদ সিীযকার  ুাহ � িক�ামী 

িদবেসর ওিী ঈমাাদার হই ীাহেল  মােদর মােঝ ধমরজ� িববােদর 

সমাধাা েকাা ইমাম, পজর, দরেবশ, মী � পেথর মাধযেম াা হে� 

হেী হেব একমা�  ুাহর িকীাব � রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর সহজহ সু�াহর মাধযেম।  

[ে]  ুাহেক ভালবাসার বিহঃওকাশ হল সু�াহর অাুসরণ: 

                                                           
23 সূরা িাসা,  �াী: ৫৯ 
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 ুাহ ীা’ লা বেলা, ﴿ ٱ ُ�ِّبونَ  ُكنتُمۡ  ِِن قُۡل َ ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  َّبُِعوِ� ٱفَ  َّ َّ 
ُ ٱوَ  ذُنُوَ�ُ�مۚۡ  َلُ�مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  يمٞ  َ�ُفورٞ  َّ َِ ]  ٣١: عمرا  ال[ ﴾٣ ّر  “বলুা, যিদ 

েীামরা  ুাহেক ভালবাসেী  া�, ীাহেল  মার অাুসরণ কর। 

ফেল  ুাহ� েীামােদরেক ভালবাসেবা এবং েীামােদর পাপ 

মায়রাা কের িদেবা,  র  ুাহ হেলা কমাকারজ দ�ালু”।२३F

24  

এিট একিট অিী গুরপূণর  �াী যা িব�াােদর িাকট آية لإلمترَن 

বা পরজকার  �াী বেল পিরি ী। ইমাম  �ুর রহমাা মুবারকপরজ 

[রািহমাহুাহ] বেলা, এ  �াী হেী সাবযব হ� েয, েয বযি্ াবজ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর হািদস অাুসরণ কের াা এবং 

েস অাুযা�জ  মল করা ��ািয়ব মো কের াা, েস  ুাহেক 

ভালবাসার িমথুযক দাবজদার।  র েয বযি্  ুাহেক ভালবাসা� 

িমথুযক ওমািণী হ�, েস মূলী:  ুাহর ওিী ঈমাোর িমথুযক 

দাবজদার। অীএব সিীযকার ঈমাাদার �  ুাহর িও� হেী হেল 

সকল গাউছ-কুীুব, পজর-দরেবশ � �লজ- �লজ�ােক বাদ িদে� 

একমা� াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�ােীর অাুসারজ 

হেী হেব।  
                                                           
24 সূরা  লু ঈমরাা: ৩১ 
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[ ] সু�াহর িবেরািধীা হেল িফীাা � য�ণাদা�ক  যােবর স�ু জা 

হেী হেব:  

 ুাহ ীা‘ লা বেলা, 

ِينَ ٱ َذرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ الُِفونَ  َّ مۡ  َ�نۡ  ُ�َ
َ
نۦ ٓ رِهِ أ

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  َُِصيبَُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيبَُهمۡ  أ

َ
 ٦ أ

  ]  ٦٣:  ا، ر[ ﴾

“সুীরাং যারা ীাঁর  েদেশর িবুষা রণ কের, ীারা েযা সীকর 

হ� েয, ীােদরেক িফীাা েপে� যােব অথবা য�ণাদা�ক শািব 

ীােদরেক �াস করেব”।२४F

25 অীএব ইহকাল � পরকােল িফীাা � 

শািব হেী রকা েপেী হেল সু�াহ অাুসরেণর িবক� েকাা পথ 

োই।  

[ছ] মুসিলম উ�ার উ�ম  দেশরর ওীজক রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম: 

 ুাহ ীা’ লা বেলা, 

                                                           
25 সূরা াূর: ৬৩ 
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ِ ٱ رَُسولِ  ِ�  َلُ�مۡ  َ�نَ  ّلَقدۡ ﴿ سۡ  َّ
ُ
َسَنةٞ  َوةٌ أ ْ يَرۡ  َ�نَ  لَِّمن ََ َ ٱ ُجوا  ِخرَ �ٱ مَ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ

َ ٱ َوذََكرَ  َُزاب[ ﴾٢ �َكثِ�ٗ  َّ  ]  ٢١:  ا

“েীামােদর য়ায রাসূলুুাহর মােঝই রে�েছ উ�ম  দশর, এটা 

ীােদর য়ায যারা  ুাহ � েশষ িদবেসর  শা রাে  এবং 

 ুাহেক অিধক �রণ কের”।२५F

26 

ইমাম ইবো কাছজর [রািহমাহুাহ] বেলা: “াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর অাুসরেণর িবষে� এ  �াীিট একিট অকাটয � 

বড় ধরেণর ওমাণ ----।”   

াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�াহ ইসলামজ াজিীমালার 

এক অিবে�দ অংশ, যা ছাড়া ইসলাম ক া� পূণরীা লাভ করেী 

পাের াা, সু�াহ ইসলােমর এক অকাটয দলজল এ ওসেভ  ল 

কুর ো অসং য  �াী রে�েছ, ামুাা �রপ সামাায িকছু 

উপবাপা করা হল, এ া  মরা াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর হািদেসর  েলােক িবষ�িট য়াাার ে �া কির।  

                                                           
26 সূরা  হযাব: ২১ 
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হািদেসর  েলােক: সু�াীুর রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম 

ইসলামজ শরজ�েীর অকাটয দলজল কুর োর  েলােক ওমািণী 

হ��ার পর এ িবষে� হািদেসর অবীারণার ওে�ায়া হ� াা বরং 

ইসলােমর েকাা িবধাা ওমােণর য়ায একিট িবাষ � �� দলজলই 

যেথ� হে� যা�, িক� পািক সমােয়র কােছ িবষ�িট  র� �� � 

 েলািকী হ��ার য়ায “সু�াীুর রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম ইসলামজ শরজ�েীর অকাটয দলজেলর” ওমােণ কে�কিট 

গুরপূণর হািদস িাে� উপবাপা করা হল:  

[ক] ওিসষ সাহাবজ য়ািবর িবা  �ুুাহ রািদ ুাহ  াহ হেী 

বিণরী, িীিা বেলা: াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর  ুম্ 

অববা� িকছু সং যক িফিরবা  সেলা, ীােদর েকউ বলেলা, িীিা 

 ুম্,  বার েকউ বলেলা: ীাঁর  কু  ুম্ িক� অ্র য়া�ী। 

অীঃপর ীারা বলেলা, ীাঁর একিট দৃ�া্ রে�েছ েীামরা েস দৃ�া্ 

বণরাা কর, অীঃপর বলেলা, ীাঁর দৃ�া্ হল ঐ বযি্র াযা� েয 

সুসি�ী কের একিট গৃহ িামরাণ করল, অীঃপর েস াো  া��ার 

 ে�ায়া করল এবং একয়া  ম�ণকারজ েওরণ করল, অীঃপর 

েয  ম�ণ �হণ করল, গৃেহ ওেবশ করল এবং  ে�ািয়ী  াাা 
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ে ল।  র েয  ম�ণ �হণ করল াা, গৃেহ� ওেবশ করল াা এবং 

 ে�ািয়ী  াাা� ে ল াা। এ দৃ�া্ বণরাার পর ীারা বলেলা: 

দৃ�াে্র বযা যা কের িদা িীিা াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম 

বুঝেী পারেবা, কারণ  কু  ুম্ হেল� অ্র য়া�ী, ী া ীারা 

বযা যা� বলেলা, 

 
َ
ّْ ع َم َ�َق

ّ
ِه َاَسل ْْ

َ
َُ َ ل ل َصّ� ل ّا ّم َعََى ُمَ

َ
ٌّ َ�َمْن ع ّم ُِ ُمَ َنُّة َالّيل

ْ
َّيلُل لب

َ
َعََى ف

ْرٌ  َ�ْ َ لََِّس 
َ
ٌّ  ف ّم ّْ َ َ� لّ َ َاُمَ ل  َ�َق ّا ََ َاَمْن َ َ� ُمَّم  ل

“িািমরী গৃহিট হল য়া�াী,  র  ম�ণকারজ হেলা মুহা�দ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম, অীএব েয বযি্ মুহা�দ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-এর  াুগীয �জকার কের, েস েযা ওকৃী 

পেক  ুাহ ীা’ লরই  াুগীয �জকার করল।  র েয বযি্ 

মুহা�দ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-েক অমাায করল, েস েযা 

ওকৃীপেক  ুাহ ীা’ লােকই অমাায করল। মুহা�দ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম হেলা মাাুেষর মােঝ [াযা� � অাযাে�র] 

পাথরকযকারজ”।२६F

27   

                                                           
27 বু াির, হািদস: ৭২৮১ 
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[ ] সাহাবজ  ল ঈরবায িবা সাির�াহ রািদ ুাহ  াহ হেী 

বিণরী িীিা বেলা: 

ْ  مِنَْوَ 
َ
هللاََبَظنََ َمهللاِْ َظةا ََلَِْغةا َعَلف

َ
ْْنََ ف

َ
بََل َ ل

ْ
�
َ
ّم ع ُُ  لَِ َعلَت يَهللاْ د 

ُِ َصّ� َِنََ َلُسهللا

 
َ
  َِ هللاُب َ�َقَ

ُ
ُقل
ْ
ْنَوَ لط ْ  مِ

َ
ُْهللاُن َااَِحل َُ

ْ
ىد لط َل ّن َهِعهِ َمهللاِْ َظُة ُمَهللا

َ
أ
َ
َِ ك َِ ل َ َلُسهللا َئٌِل يَ

إِوّهُ َمْن 
َ
َ ف ْا ِِ َب َّ ل  ّا ََ ةِ َا�ِْن َببْ َّ َِ اَللّسْمِأل َالط اِصُْ�ْم َِتَْقَهللاى ل

ُ
َِ ع َ َ�َقَ ْاِصنَ

َ
أ
َ
ف

ُْْ�ْم ُِِسةِّ  اَسُ  لَ ََ ثِ�ال َ�
َ
َ ك
ا
تِالَف ُْ َسَ�َى ل

َ
ا ف ِّ َْ َفَِء  يََِْ  مِنُْ�ْم َ�

َ
ُل
ْ
نِّة لِ

َِت 
َ
ث َّ َْْوَ َََِّهللاَلِحِع َا�ِيَُّ ْم َاُمْ

َ
هللال ََِوَ اََ ّوهللال َ ل

ُ
َمّسك ََ يَِّن  ِّ َمْو

ْ
يَن لل ِّ للرّلِر

ٌة 
َ
َ ةد َبالَط ّْ ِ َ 

ّ ُُ َ ٌة َا ّْ ِ ةد َ
َ
ث َّ إِّن ُأّ ُمْ

َ
ُمهللالِ ف

ُ
ي لطتمعى ا�َن [لر عدّي عَهللا َلَا

 . َِ لطتمعى ّّيث ّسن صرْح ]مَحة

“একদা রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম  মােদর একিদা 

সালাী পড়ােলা, অীঃপর সালাী েশেষ  মােদর িদেক মু  কের 

বেস ্দ� �শরজ ব্বয েশাাােলা, ব্বয াো  মােদর ে া  

অ�িস্ হে� েগল এবং ্দে� ক�া াু হল,  মরা  েবদা 

করলাম েহ রাসূলুুাহ! মো হ� ইহা েযা িবদা�জ ভাষণ, অীএব 

 মােদরেক িকছু উপেদশ িদা! ী া রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম বলেলা:  মার উপেদশ হল েীামরা  ুাহেক ভ� কর 

এবং েীামােদর [ধমরজ� োীার]  াুগীয �জকার কর এবং ীার কথা 
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আবণ কর, যিদ� হাবশজ কৃীদাস েীামােদর োীা হে� থােক। েয়ো 

ের  েীামােদর মধয হেী  মার পের েয েবঁে  থাকেব েস [�জাজ 

িবষে�] বহ মীেভদ েদ েী পােব, এমীাববা� েীামােদর অপিরহাযর 

কীরবয হল  মার সু�াীেক  ঁকেড় ধর এবং সুপথ ওা�  মার 

[ ার] ে ালাফাে� রািশদার সু�াীেক  ঁকেড় ধর।  র সাবধাা 

থাক [�জোর াােম] াব  িব�ৃী িবষ�সমূহ হেী! কারণ ওিীিট 

[�জোর াােম] াব  িব�ৃী িবষ� হল িবদ’ ী,  র সকল ওকার 

িবদ’ ী হল পথ্�টা।२७

28   

এ মূলযবাা হািদসিট হেী  মরা একািধক িবষ� িশকা �হণ করেী 

পাির, ওথমী: ইহা ওমাণ কের েয, সু�াীুর রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম ইসলামজ শরজ�েীর অকাটয দলজল, ীাই ীাহা 

 ঁকেড় ধরেীই হেব উেপকা করার েকাা সুেযাগ োই। ি�ীজ�ী: 

সু�াহ এর িবপরজী িবষ� হল িবদ’ ী, িবদ’ েীর পির � হল: 

ইসলােম ইবাদােীর াােম এমা েকাা াীুা িবষ�, অথবা মূল 

িবষে�র েকাা সংেযায়া  ালু করা যা কুর া � সু�া� ওমািণী 

া�। এরপ সকল িবদ’ ীই ইসলােম গিহরী � পিরীযায়য, কারণ 

                                                           
28 িীরিমিয, ২৬৭৬ ইবাু মাযাহ, ৪২  বু দাউদ, ৪৬০৭ 
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 েলা য হািদেস ��ভােব বলা হে�েছ  ٌة
َ
َ ةد َبالَط ّْ ِ َ 

 সকল“ ُأّ

ওকার িবদ’ ী পথ্�টা” অায বণরাা� এসেছ  ّ ُُ ٌة َا
َ
�ََط ََ َ ةد  ّْ ِ َ 

ُأّ

ةد ِ  لََّل
َ
 সকল ওকার িবদ’ ীই পথ্�টা,  র সকল“ َبالَط

পথ্�টার পিরণিী হল য়াহা�াম।” অীএব মোর ে �াল  ুশজ 

অাুযা�জ িবদ’ ীেক ভাগাভািগ করার েকাা সুেযাগ োই।  ুাহ 

 মােদর াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�াীেক পূণরভােব 

 ঁকেড় ধের এবং সকল ওকার িবদ’ ী বয়রা কের সিিক ইসলাম 

েমো  লার ীা�ফজক দাা কুা।  মজা!  

[গ] সাহাবজ  বু হরা�রা রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী, িীিা 

বেলা, রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা: 

ْم َِِوَمَ كِتَََب لَِ َاُسةِّ ْ  تُ
ْ
َمّسك ََ َّ ُهَمَ َمَ  َْ هللاْل َ�

ّ
ْن تَِول

َ
َئْ ِ ط

ُ  �ُِْْ�ْم َريْ
ْ
 تََر�

“েীামােদর মােঝ দু’িট িবষ� েরে  েগলাম যীকণ েস দু’িট  ঁকেড় 

ধের থাকেব ক া� পথ্� হেব াা,  ুাহ ীা’ লার িকীাব � 

 মার সু�াী”।   

এ হািদেস ��ভােব বলা হে�েছ, াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম িবদা� হে� লকািধক য়াীার সামো য়জবোর েশষ 
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হে� েশষ ভাষেণ েশষ উপেদশ ওদাা কােল বেলা:  ুাহর 

িকীাব এবং ীাঁর সু�াীই হল সুপথ � িবপেথর মাপকািি, এ 

দু’িটেক সমাাভােব  ঁকেড় ধরেী হেব। াধু কুর ােক  ঁকেড় 

ধের েযমা সুপথ হেী পাের াা, েীমিা াধু সু�াহেক  ঁকেড় 

ধের� সুপথ হেী পাের াা। ীাই কুর া � সু�াহ উভ�েক 

সমাাভােব  ঁকেড় ধরার মাধযেম েকবল মাাুষ ীার �জােক সংরকণ 

করেী পারেব, াে ্ ক া� স�ব া�।  

সু�াহ ইসলামজ শরজ�েীর অকাটয দলজল ওমাণ করার য়ায ামুাা 

�রপ এ িীািট হািদস উপবাপা কেরই েশষ করেী  াই, মূলী: এ 

িবষে� অসং য সহজহ হািদস রে�েছ যা ীুেল ধরেল েছাট ােটা 

এক াাা পুবক হে� যােব।  

ইয়মার  েলােক:  

সু�াীুর রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ইসলামজ শরজ�েীর 

অকাটয দলজল, যা পিব� কুর োর  েলােক অীঃপর হািদেসর 

 েলােক  েলা াা করা হল। উ্  েলা াা হেী এটাই সু�� 

হ� েয, েকাা ঈমাোর দািবদার সু�ার অাুসরণ হেী দূের থাকেী 



 

56 

পাের াা এবং কুর া � সু�াহর ঊে র েকাা িকছুেক ওাধাায িদেী 

পাের াা। 

 ুাহ ীা’ লা বেলা, 

 ﴿  ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َّ  ْ ْ  ََ  ءَاَمُنوا ُموا ِ ٱ يََديِ  �َۡ�َ  �َُقّدِ ْ ٱوَ  ۦۖ َورَُسوِ�ِ  َّ َۚ ٱ ّ�ُقوا َ ٱ ِِنّ  َّ َّ 

  ]١: الجراْ[ ﴾ ١ َعلِيمٞ  َسمِيعٌ 

“েহ ঈমাাদারগণ! েীামরা  ুাহ এবং ীাঁর রাসূেলর অে� েকাা 

িকছু ওাধাায িদ� াা,  ুাহেক ভ� কর। িা��  ুাহ সবিকছু 

াাো � য়াোা২৮F

29।” অীএব, েকাা ঈমাাদার  ুাহভজু 

জাাজবযি্ সু�াহিবেরাধজ হেী পাের াা। ইমাম শােফ�জ 

[রািহমাহুাহ] �জ� ওিসষ �� িকীাবুল উে� বেলা: 

لم عسمأل عّّل بسبه لََس عا بسّ وفسه ن   لمي اَطف   عن فرَ لَ [

ل لم �َل رّّ  زاحل لتبَى عمر لسهللاِ لَ الطِسلْم لكمه َأن لَ  زاح

 ]ََّه نَ لتبَ ه

অথরা্ “ ুাহ ীা’ লা রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

পূণর অাুসরণ করা এবং ীাঁর ফা�সালা মাথা েপেী েমো ো�া েয 
                                                           
29 সূরা  ল হয়রাী: ১ 
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ফরয কের িদে�েছা এ িবষে� েকাা জাাজ বযি্েক ি�মী েপাষণ 

করেী  িম ািািা। কারণ  ুাহ ীা’ লা াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর পরবীরজ েকাা বযি্র য়ায ীাঁর অাুসরেণর িবক� 

পথ রাে ািা।” অীএব াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

সু�াহ ইসলােমর অকাটয দলজল � অাুসরণজ� হ��ােী সম� 

মুসিলম উ�াহ ইয়মা বা ঐকমীয েপাষণ কেরেছা।  

 

  ীুথর পিরে�দ: 

  ল-কুর োর সােথ সু�াহর স�কর: 

কুর াুল করজম  ুাহ ীা’ লার বাণজ যা সরাসির  ুাহ 

ীা’ লার পক হেী িয়বরজেলর মাধযেম াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর কােছ �হজ িহেসেব অবীজণর হে�েছ। অপর পেক 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�াহ  ুাহ ীা’ লার 

বাণজ াা হেল� ীা �হজ হেী মু্ া�, বরং ীা� �হজ এর অ্ভুর্, 

 ুাহ ীা’ লাই েস �জকৃিী িদে�েছা,  ুাহ ীা’ লা বেলা: 

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطُق  َوَما﴿ ٰٓ ل َّ  ُهوَ  ِِنۡ  ٣ َهَو  র িীিা “  ] ٤  ،٣:  ا،جم[ ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  ِِ
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[সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম] ওবৃি�র ীাড়াা� কথা বেলা াা 

বরং যা ��াহজ করা হ� ীাই বেলা২ ৯

30।”  

অীএব  ল কুর া � সু�াহর মােঝ েীমা েকাা দূরর োই বরং 

��াহজর সূে� এক অপেরর সােথ স�ৃ্ � পিরপূরক। ীাইেীা 

াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা: ََُه ُه َم
َ
ْاَُِْْ  للكِتَََب َامِثْل

ُ
ْ ع
ّ
 نِِ�

“ মােক িকীাব [কুর া] এবং এর সােথ অাুরপ [সু�াহ] েদ�া 

হে�েছ”।३०F

31 সুীরাং কুর া � সু�াহর স�কর হল অিী গভজর। এ 

িবষ�িট  েলাকপাী করেী িগে� ইসলামজ গেবষকগণ সকেলই 

ঐকমীয েপাষণ কেরা েয, কুর োর সােথ সু�াহর স�েকরর 

িীািট অববা রে�েছ।   

ওথম অববা: কুর া � সু�াহর হবহ িমল থাকেব। েযমা- হািদেস 

এেসেছ, 

ُِ لَِ  َِ َلُسهللا َ
َ
  َِ َ

َ
َُ َبْنُوَمَ   َُِ�َ  ص� لَ  لْه اسلم َبْن لَِْن ُبَمَر َلِضَ ل

َِ  للّصالَةِ 
َ
ُِ لَِ َا�ِ  ل َلُسهللا ّا ّم ّن ُمَ

َ
َُ اَع ََ نِِلَ نَِّ ل ْن 

َ
ةِ ع ََ ْهد َرَوَ َ  َ َ  ُ

َ
لِإلْسال

ِْه َسبِْْالا 
َ
ََى نَِ ََ َِْْ  َمِن لْستَ

ْ
جل لل َّ  َا�ِيتََءِ للّزَ ةِ َاَصْهللاِ  َلَمَوََن َا

                                                           
30 সূরা  ন-ায়ম: ৩-৪ 
31  বু দাউদ, হািদস াং ৪৬০৪ 
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সাহাবজ  �ুুাহ ইবো �মার রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী, িীিা 

বেলা েয, রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলেছা, 

ইসলােমর িভি� হল পাঁ িট- [১] সাকয ওদাা করা েয,  ুাহ 

ীা‘ লা ছাড়া সিীযকার েকাা মা’বুদ বা উপাসয োই এবং সাকয 

ওদাা করা েয, মুহা�দ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম  ুাহ 

ীা’ লার রাসূল। [২] সালাী কাে�ম করা, [৩] যাকাী  দা� 

করা, [৪] রমযাা মােস সা�ম পালা করা এবং [৫] সামথরয বাা 

বযি্র বাইীুুা� হ� স�দাা করা।৩ ১

32  

হািদেসর  েলা য িবষ�গিল হবহ কুর াুল করজেম� এেসেছ: 

 ুাহ ীা’ লা বেলা: 

 ﴿  ْ �ِيُموا
َ
ْ  ةَ لّصلَوٰ ٱ َوأ ۚ لّزَكوٰ ٱ وَءَاَُوا  ]١١٠: القرَ[ ﴾ ١ ةَ

  “েীামরা সালাী কাে�ম কর এবং যাকাী  দা� কর”।३२F

33 িীিা 

 র� বেলা: ﴿  ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ َُ  ءَاَمنُواْ  َّ يَامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتِ َُ  َكَما لّصِ  َ�َ  ُكتِ

ِينَ ٱ ]  ١٨٣: القرَ[ ﴾١ لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َّ  “েহ ঈমাাদারগণ েীামােদর উপর 

                                                           
32 বু াির: ৮ মুসিলম: ১৬ 
33 সূরা  ল-বাকারাহ: ৮৩ 
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[রমাযাা মােসর] েরাযা ফরয করা হে�েছ েযমা েীামােদর 

পূবরবীরজেদর উপর ফরয করা হে�িছল”।३३F

34 িীিা  র� বেলা, 

﴿ ِ ّ َِ ُّ  َّاِس ٱ َ�َ  َو َ ٱ فَإِنّ  َ�َفرَ  َوَمن َسبِيٗ�ۚ  هَِِِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َِ َّ  ّ ِِ
ََ 

]  ٩٧: عمرا  ال[ ﴾٩ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َعنِ   “ ুাহর উে�েশয [কাবা] গৃেহ হয় 

স�াদা করা সামথরযবাা বযি্েদর অপিরহাযর কীরবয”।३४F

35   

সাহাবজ  �ুুাহ ইবো �মার রািদ ুাহ  াহ-এর বিণরী হািদেস 

েযমা, সালাী, যাকাী, সা�ম � হ� েমৗিলকভােব  েলাি ী 

হে�েছ িিক েীমিা কুর াুল করজেমর  �াীসমূেহ উ্ িবষ�গিল 

েমৗিলকভােব  েলাি ী হে�েছ। সুীরাং কুর া � সু�াহর মােঝ 

এ েকে� হবহ িমল রে�েছ। পাথরকয াধু এটাই কুর ো িবষ�িট 

সংিক�  কাের বণরাা করা হে�েছ  র হািদেস  র� িববািরী 

কের  েলা াা করা হে�েছ।  

ি�ীজ� অববা: ি�ীজ� অববা হল সু�াহ কুর োর মুীলাক 

[সাধারণ] হকুমেক মুকাই�াদ [সজমাবষ] িহেসেব, মুয়মাল [সংিক�] 

হকুমেক মুফাাসাল [িববািরী] িহেসেব এবং ‘ ম [বযাপক] হকুমেক 

                                                           
34  ল-বাকারাহ: ১৮৩ 
35  ল-ইমরাা: ৯৭ 
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 াস [িািদর�] িহেসেব বণরাা কের থােক। েযমা- সালাী, যাকাী, 

িস�াম, হ�, পার�ািরক  দাা-ওদাা � েব া-েকাা ইীযািদ 

িবষ�গিল সংিক�ভােব কুর ো এেসেছ, িক� ীা াবজ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-এর হািদেস িববািরী  কাের  েলাি ী 

হে�েছ। মূলী: অিধকাংশ হাদজসই হল কুর োর সংিক� িবষ�গিল 

িববািরী বণরাার েক�। পািেকর কােছ এ িবষ�িট  র� পির�ার 

হ��ার য়ায িাে� িকছু দৃ�া্ ীুেল ধরা হল।  

[১] কুর োর মুয়মাল [সংিক�] িবষ�গিল সু�াহ মুফসসাল 

[িববািরী] ভােব বণরাা িদে�েছ। 

ইমাম মার��াযজ [রািহমাহুাহ] বেলা, ইসলােমর ফরয 

মূলাজিীগেলা াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�াহর 

িববািরী বযা যা ছাড়া ীা য়াাা �  মল করা ক া� স�ব া�, 

েযমা- সালাী, যাকাী, িস�াম, হয় � িয়হাদ ইীযািদ।   

[ক] পিব� কুর ো বলা হে�েছ,  ْ �ِيُموا
َ
 েীামরা সালাী“  ةَ لّصلَوٰ ٱ َوأ

কাে�ম কর”।३५F

36  

                                                           
36 সূরা  ল-বাকারাহ: ৮৩ 
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এ াো াধুমা� মুয়মাল [সংিক�]ভােব সালাী কাে�েমর িােদরশ 

েদ�া হে�েছ। বণরাা করা হ�িা ীার িািদর� সম�গিল, িািদর� 

রাকােীর সং যাগিল �  র� অাযাায িবষ�গিল। িক� ীার 

িববািরী বণরাা িদে�েছা াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ীাঁর 

হািদেস। ফরয সালােীর সম� ক া, েযাহেরর সম� ক া,  সর, 

মাগিরব � এশার সম� ক া? েকাা সালাী কী রাকাী, সু�াী � 

ফরয কী রাকাী? য়ুমার সালাী িক িা�েম, ঈেদর সালাী িক 

িা�েম, পা ঁ ��া্ ফরয সালাী িক িা�েম? সু�াী সালাী িক 

িা�েম? ুকু, িসয়দা � ীাশাহহদ িক িা�েম এবং ক া েকাা 

িকরাী � দু’  পাি করেী হেব ইীযািদ সব িবষ�গিল িা ঁুীভােব 

বণরাা কের িদে�েছা াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ীাঁর 

সু�াহর মেধয, এমািক বাবব ি � ীুেল ধের ীাহা অাুসরেণর 

িােদরশ িদে�েছা, িীিা বেলা, �صلهللال كمَ لعيتمهللا� عص “েীামরা িিক 

েসই িা�ম পষিীেী সালাী স�াদা কর, েযভােব  মােক 

স�াদা করেী েদে ছ।”   
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[ ]  ুাহ ীা‘ লা পিব� কুর ো বেলা,  ْ ۚ لّزَكوٰ ٱ وَءَاَُوا  েীামরা“  ةَ

যাকাী  দা� কর”।३६F

37 

এ াো াধু যাকাী  দা� এর িবধাা মুয়মাল [সংিক�]ভােব বণরাা 

করা হে�েছ, িক� েকাা েকাা স�েদর যাকাী  দা� করেী 

হেব? েকাা সমে� � েকাা িা�েম ীা িববািরী েকাা বণরাা 

কুর াুল করজেম  েসিা, বরং এ সমব মুয়মাল [সংিক�] িবধাা 

মুফাসসাল [িববািরী]ভােব এেসেছ াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর হািদেস। েকাা েকাা স�েদর যাকাী িদেী হেব 

এবং িক পিরমাণ স�েদ, েকাা সম� � িা�েম যাকাী িদেী হেব 

সবই সিববাের াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ীাঁর সু�া� বণরাা 

কের িদে�েছা। েযমা- িীিা বেলা: 

ْاَسِق 
َ
ِلّ مِْن ِ َْسَة ع

َ
 
َ
ٌةي َاََ ِ ْ ع

َ
 َّ َهللاَلِ  َص

ْ
َال د مِن لل

َ
ِْه ع ِلّ مِْن  َ

َ
 
َ
يَْه ِ ْ ع

َ
ط

َغنَمِ 
ْ
َن لط ْل�ََِْ َ مِ

َ
ِلّ مِْن ع

َ
 
َ
ََ ِ ْ ع ٌةي َا

َ
 َّ َد َص ِْه ُعْا ِلّ مِْن  َ

َ
 
َ
ٌةي َاََ ِ ْ ع

َ
 َّ  َص

ةٌ 
َ
 َّ ََقرِ َص

ْ
َالُِْ َ مِن لل

َ
ِلّ مِن ث

َ
 
َ
ٌةي َاََ ِ ْ ع

َ
 َّ   .َص

                                                           
37 সূরা  ল-বাকারাহ: ৮৩ 
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“পাঁ  উিক�া ীথা ৫২.১/২ ীলার কম েরৗপয হেল েকাা যাকাী 

োই, পাঁ   �সুক ীথা ওা� ১৭ মোর কম ফসল হেল েকাা 

যাকাী োই, পাঁ িট উেটর কম হেল েকাা যাকাী োই, ছাগল 

৪০িটর কম হেল েকাা যাকাী োই, গু ৩০িটর কম হেল েকাা 

যাকাী োই”।३७

38 ইীযািদ যাকােীর  ঁুিটাািট সব িবধাা িববৃীভােব 

সু�াহ� বণরাা করা হে�েছ।  

[গ]  ুাহ ীা’ লা পিব� কুর ো বেলা,  َُ يَامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتِ لّصِ  

“েীামােদর উপর রমাযাোর েরাযা ফরয করা হে�েছ”।३८F

39 

িক� রমাযাা মাস িকভােব াু হেব? সা�ম অববা� িক িক 

িািষষ? ফরয সা�েমর িা�ম িক? াফল সা�েমর িা�ম িক? 

ইীযািদ িবষ�গিল িববািরী  েলা াা করা হ�িা, পকা্ের সা�ম 

স�করজ� যাবীজ� িবিধ-িবধাা েযমা-  াঁদ েদে ই সা�ম াু 

করেী হেব  বার  াঁদ েদে ই সা�ম েশষ হেব, এবং িক করেল 

সা�ম সু�র হ�, িক করেল া� হ� ইীযািদ িবষ�গিল সিববাের 

সু�া�  েলা াা করা হে�েছ।  

                                                           
38 (বু ারজ, ১৪৮৪ মুসিলম, ৯৭৯ াাসাঈ]। 
39 সূরা  ল-বাকারাহ: ১৮৩ 
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[ ]  ুাহ ীা’ লা পিব� কুর ো বেলা, ﴿ ِ ّ َِ ُّ  َّاِس ٱ َ�َ  َو َِ 
]٩٧: عمرا  ال[ ﴾٩ َسبِيٗ�ۚ  هِ َِِ�ۡ  َتَطاعَ سۡ ٱ َمنِ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ  “ ুাহর উে�েশয 

সামথরযবাা বযি্েদর কাবা গৃেহ হয় স�াদা করা অবশয 

কীরবয৩ ৯F

40।”  

হেয়র িবধাা কুর া মািয়েদ মুয়মাল [সংিক�]ভােব এেসেছ, এর 

িববািরী বণরাা েযমা- েকাথা হেী ইহরাম বাঁধেব, িকভােব ইহরাম 

বাঁধেব, হেয়র িদাগিলেী ম�া�, িমাা�,  রাফা� িক িক কায় 

করেী হেব ীা কুর া মািয়েদ সিববাের  েলা াা করা হ�িা 

বরং াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�া� সকল েকে�র 

সকল সু�াী, ��ািয়ব � ফরযসমূহ িববািরীভােব  েলাি ী 

হে�েছ। এ য়াযই াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেয়র সকল 

কমরেকে� সাহাবজেদর লকয কের বেলিছেলা: َمنَاِسَكُ�م�أ ِِّ ُخُذْوا َع  

“েীামরা  মার িাকট হেী েীামােদর হেয়র িবিধ-িবধাা িশে  

াা�।”   

                                                           
40 সূরা  ল-ঈমরাা: ৯৭ 
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অীএব এ সংিক�  েলা াা হেী ওিী�মাা হল েয, কুর া � 

সু�াহর গভজর স�কর হল- কুর া এর িববািরী রপ দাাকারজ 

হে� সু�াহ। সু�াহ বযীজী কুর ােক ভালভােব য়াাা � মাাা 

স�ব া�।  

[১] কুর োর মুীলাক [সাধারণ] িবষ�গিল সু�াহ মুকাই�াদ 

[সজমাবষ] কের বণরাা কেরেছ। 

অথরা্ কুর াুল করজেম কীকগিল িবধাা এমা সাধারণভােব বণরাা 

করা হে�েছ, যােী েকাা রকম সজমা বা িাধরািরী পিরমাণ উেু  

করা হ�িা ফেল কাযরেকে� ীা পালা করা বা েমো  লা কিিা হে� 

যা�, এমা িবষ�গিল সু�াহর মাধযেম মুকাই�াদ বা সজমাবষ � 

িাধরািরী পিরমােণ কের েদ�া হে�েছ। যার ফেল কাযরেকে� ীা 

 ুবই সহয়সােধয পিরণী হে�েছ।  

[ক]  েযমা  ুাহ ীা’ লা বেলা, ْ مۡ ٱفَ ﴿ يۡ  بِوُُجوهُِ�مۡ  َسُحوا
َ
 ِديُ�موَ�

]  ٦: دَ اليئ[ ﴾٦ هُۚ ّمِنۡ   “েীামরা েীামােদর ে হারা � দুই হাী ীা 

[মািট] �ারা মাসাহ কর”।४०F

41
 

                                                           
41 সূরা  ল-মাি�দা: ৬ 
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 কুর ো ীা�া�ুেমর িবধাো দুই হাী মাসাহর িবষ�িট মুীলাক 

[সাধারণ]ভােব েরে  েদ�া হে�েছ অথরা্ েকাা সজমা বা িািদর� 

পিরমাণ উেু  করা হ�িা। সুীরাং এ াো হাী �ারা  ভুেলর মাথা 

হেী কাঁধ পযর্ স�ূণর অংশেক বুঝােব। পকা্ের রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�াহ উ্ অসজম � অিািদর� পিরমাণেক 

সজমাবষ [মুকাই�াদ] কের িদে�েছ। সহজহ বু ারজ � মুসিলেমর 

হািদেস এেসেছ, একদা এক বযি্ �মার রািদ ুাহ  াহ-এর 

িাকট  সেলা এবং িয়জাসা করেলা েয,  মার েগাসল ফরয 

হে� েগেছ িক�  িম পািা পাি� াা এমীাববা� িক করব? ী া 

 �ার িবা ই�ািসর রািদ ুাহ  াহ �মারেক রািদ ুাহ  াহ 

বলেলা:  পাার িক  মােদর ঐ  টাা �রণ হে� াা, য া 

 পিা এবং  িম এক সােথ সফের িছলাম [পািা াা পা��া�] 

 পিা সালাী  দা� করেলা াা,  র  িম মািটেী গড়াগিড় 

িদলাম অীঃপর [এর মাধযেম পিব� হে�] সালাী  দা� করলাম। 

াবজ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর কােছ িফের এেস ীাঁেক 

 টাা  ুেল বলেল িীিা বলেলা: াা েীামরা েযরপ কেরছ ীা িিক 

হ�িা বরং এরপ করাই েীামার য়ায যেথ� িছল বেল িীিা 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম �জ� দুই হাী মািটেী মারেলা, ীােী 
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ফঁু িদেলা, অীঃপর দুই হাী িদে� ে হারা এবং দুই হােীর কি� 

পযর্ মাসাহ করেলা।”  

 �ােী মুীলাকভােব বিণরী হাী মাসােহর িবধাােক সু�াীুর রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম মুকাই�াদ [সজিমী] কের বণরাা 

িদে�েছ। অথরা্ ীা�া�ুেম হাী মাসােহর পিরমাণ হল কি� পযর্ যা 

কুর োর বণরাা� উেু  োই।  

[ ] কুর া মায়জেদ  ুাহ ীা’ লা  র� বেলা,  لّسارِقُ ٱوَ ﴿
يۡ  اْ َطُعوٓ �ۡ ٱفَ  لّسارِقَةُ ٱوَ 

َ
] ٣٨: دَ اليئ[ ﴾٣ ِدَ�ُهَما� “পুুষ � াারজ যারা  ুির 

কের েীামরা ীােদর হাী েকেট েফল৪১ F

42।”  

কুর া মায়জেদ হাী কাটার িবধাািট মুীলাক [সাধারণ] বা 

অিািদর�ভােব বিণরী হে�েছ। হাী �ারা েকাািট উে�শয ডাা াা 

বাম? কীটুকু পিরমাণ কি� পযর্, াা কাুই পযর্, াা কাঁধ পযর্? 

ীা সজমাবষ কের েদ�া হ�িা, বরং সু�ােী রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম ে ােরর হাী কাটার িবধাািটেক মুকাই�যাদ 

[সজমাবষ] � িািদর� কের বণরাা িদে�েছ। 

                                                           
42 সূরা  ল-মাি�দাহ: ৩৮ 
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সুীরাং কুর োর মুীলাক িবষ�সমূহ যা পালা করা কিিা হে� 

যা� েসগিল সু�াীুর রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম মুকাই�যাদ 

[সজমাবষ]ভােব বণরাা িদে� মাাুেষর য়ায পালো সহয় সাধয কের 

িদে�েছ। 

[২] কুর োর ‘ ম [বযাপক] িবধাাগিল সু�াহ  াস [িািদর�] কের 

বণরাা িদে�েছ। অথরা্ কুর াুল করজেম অোক িবিধ-িবধাা ‘ ম 

[বযাপক]ভােব বণরাা করা হে�েছ যা কাযরেকে� পালা করা দু�র 

হে� যা� ঐ সব ‘ ম িবধাাগিলেক াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর সু�াহ  াস অথরা্  মেলর পিরিধেক িািদর� কের 

বণরাা িদে�েছ, যা মাাুেষর য়ায পালো  ুবই সহয়সাধয হে� েগেছ। 

কুর োর এরপ িবধাােক মুীা��ািীর হািদস �ারা  াস বা 

িািদর�করেণ সকল  িলম সমায় একমী।  র  বের ��ািহদ 

হািদস �ারা� কুর োর  ম হকুমেক  াস করা যা� এটাই ওিসষ 

 ার ইমােমর মী বেল উেু  কেরেছা ইমাম সাইফু�জা  ল 

 েমদজ �জ�  ল ইহকাম �ে�।   

পিব� কুর োর  ম [বযাপক] হকুমেক সহজহ সু�াহর �ারা  াস 

[িািদর�] করার কে�কিট উদাহরণ িাে� েপশ করা হল: 
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[ক]  ুাহ ীা’ লার বাণজ, ّل  ﴿ َِ
ُ
ٓ  ّما َلُ�م َوأ ٰ  ءَ َوَرا : النسيء[ ﴾ ٢ لُِ�مۡ َ�

٢٤ [  “ র ীা ছাড়া [বাকজ সকল াারজেদরেক িববাহ করা] েীামােদর 

য়ায  বধ করা হে�েছ”।४२F

43  

এ  �ােীর বযা যা� ইমাম  লুসজ বেলা: “এ  �ােী ইিভী েদ�া 

হে�েছ েয, পূবরবীরজ  �ােী েয সমব াারজেদর িববাহ করেী িােষধ 

করা হে�েছ ীারা বযীজী অায সকল াারজেক পৃথক পৃথক অথবা 

একসােথ িববাহ করা  বধ”।  

অীএব কুর াুল করজেমর এ হকুমিট হল  ম বা বযাপক যা �ারা 

ওমািণী হ� েয, উেুি ী বযি্ � িা�ম ছাড়া অায সকল বযি্ 

[াারজ] � িা�েম িববাহ করা  বধ। মূলী: এ বযাপক হকুেম  বধ 

হেল� হািদস �ারা একিট িবেশষ হকুমেক িািদর� কের ীা িািষষ 

করা হে�েছ। ওিসষ সাহাবজ  বু হরা�রা রািদ ুাহ  াহ হেী 

বিণরী, িীিা বেলা 

ِي  نْ بَ 
َ
َِ  ُهَر�َْرةَي ع َ

َ
  :» �َ�َ  ُِ َُ  َصّ�  لَِ  َلُسهللا ْْهِ  ل

َ
مَ  َ ل

ّ
نْ  َاَسل

َ
حَ  ع

َ
ْنك ةُ  َُ

َ
َمرْع
ْ
 َ َ  لل

اْ  َبّمتَِوَ
َ
َِوَي ع

َ
ََ َُ  

                                                           
43 সূরা  া-িাসা: ২৪ 
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 “রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম েকাা মিহলােক ীাঁর 

ফুপজসহ এবং েকাা মিহলােক ীার  ালা সহ একে� িববাহ করেী 

িােষধ কেরেছা”।४३

44  

সুীরাং, এ হািদস �ারা কুর োর বযাপক  বধীা হকুেমর মেধয 

একিট িািদর� হকুমেক অৈবধ বেল  াস করা হল। এ হািদস াা 

হেল কুর োর  ম [বযাপক] হকুেমর �ারা েকাা মিহলােক ীার 

ফুপজসহ এবং েকাা মিহলােক ীার  ালাসহ একে� িববাহ করা  বধ 

িছল। িক� হািদস েস বযাপকীার মধয হেী এ  াস [িািদর�] 

হকুমিটেক অৈবধীার িবধাা িদে�েছ। কারণ হািদস�  ুাহ 

ীা’ লার �হজর অ্ভুর্।  

অীএব, ওমািণী হ� সু�াহ হল কুর োর পিরপূরক, সু�াহ ছাড়া 

াধু কুর া �ারাই ইসলাম পূণরভােব মাাা স�ব া�।  

[ ]  ুাহ ীা’ লার বাণজ, ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿  وۡ  ِ�ٓ  َّ
َ
َكرِ  ِدُ�مۖۡ َ�ٰ أ َّ ِ ّظِ  ُل ِمثۡ  ل ََ 

 ٱ
ُ
�ۡ �  াহ ীা’ লা েীামােদর স্াােদরু “ ]١١: النسيء[ ﴾١ نثََيۡ�ِ

                                                           
44 বু াির, হািদস: ৫১০৮, মুসিলম:  1408   
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স�েকর েীামােদরেক িােদরশ িদে�া েয, একয়া পুুেষর অংশ 

দুয়া াারজর অংেশর সমাা৪৪

45।”  

এ  �ােীর বযাপক ভাষা হেী বুঝা যা� েয, ওিীিট িপীা-মাীা 

�জ� স্াােদরেক েরে  যা��া স�েদর ��ািরশ বাাােী পাের। 

অাুরপভােব সকল ওকার স্াা িপীা-মাীার স�েদর ��ািরশ 

হেী পাের। মূলী: হািদস উ্  ম [বযাপক] িবষ�িটেক  াস 

[িািদর�] কের িদে�েছ, অথরা্ াধু িপীা হেলই স্াােক ��ািরশ 

বাাােী পারেব াা, অাুরপ স্াা হেলই িপীা-মাীার ��ািরশ হেী 

পারেব াা, বরং কীগেলা বাধা রে�েছ, েস সব বাধামু্ িপীা-

পু�রাই াধু ��ািরশ বাাােী পারেব এবং ��ািরশ হেী পারেব। 

পিব� কুর ো উ্ বাধাসমূহ  েলাকপাী করা হ�িা বরং রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর হািদেস উ্ বাধাসমূহ 

 েলাকপাী করা হে�েছ, বাধাসমূহ িা�রপ:  

১. িরসালাী: রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা, » ََ

ةا 
َ
 َّ نََ َص

ْ
» وُْهللالُِث َمَ تََر�  “ মরা [াবজ-রাসূল] কাউেক েকাা ��ািরশ 

                                                           
45 সূরা িাসা,  �াী: ১১ 
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বাাাই াা বরং যা েরে  যাই ীা সাধারণ দাা [িহসােব বা�ীুল মােল 

য়মা হেব]।”।४५F

46 অথরা্ াবজ-রাসূলগণ কাউেক ��ািরছ বাাাা াা 

এবং ীাঁেদর পিরীয্ স�েদর েকউ ��ািরশ হ��ার দাবজ করেী 

পাের াা। »«  

২. ধেমরর িভ�ীা: রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা, 

»للُمْسلِمَ  للَكفِرُ  َاََ  للَكفِرَ  للُمْسلِمُ  يَرُِث  ََ «  

 “েকাা মুসলমাা কািফর এর ��ািরশ হেী পাের াা অাুরপভােব 

েকাা কািফর মুসলমাোর ��ািরশ হেী পাের াা।”46F

47  অথরা্ স্াা 

যিদ মুসলমাা হ� ীাহেল কািফর িপীার ��ািরশ হেী পারেব াা, 

অথবা স্াা যিদ কািফর হ� ীাহেল মুসলমাা িপীার ��ািরশ 

হেী পারেব াা, অাুরপভােব িপীা-মাীা� স্াােদর ��ািরশ 

বাাােী পারেব াা। 

৩. হীযা  িটী কারণ: রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম 

বেলা, »ََقَتُِل َريْئا
ْ
»ََ يَرُِث لط  “হীযাকারজ িাহী বযি্র েকাা স�েদর 

                                                           
46 বু াির, হািদস: ৪০৩৫, 
47 বু াির: ৬৭৬৪ 
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��ািরশ হেী পারেব াা।”48 অথরা্ হীযাকারজ যিদ স্াা হ�  র 

িাহী বযি্ যিদ িপীা-মাীা হ� ীাহেল হীযাকারজ স্াা �জ� 

িপীা-মাীার পিরীয্ স�েদর ��ািরশ হেী পারেব াা।  

অীএব পিব� কুর ো িপীা-মাীােক �জ� স্াােদর ��ািরশ 

বাাাোার েয িােদরশ েদ�া হে�েছ, েস িবধাািট  ম [বযাপক], যাহা 

হেী হািদেস উেুি ী িীািট িবষ�- িরসালাী, ধেমরর িভ�ীা � 

হীযা  াস, অথরা্ ইহা �ই  ম হকুেমর অ্ভুর্ হেব াা। এ 

িীািট েকে� েকাা িপীা-মাীার অেঢল স�দ থাকেল� �জ� 

স্াােদর ��ািরশ বাাােী পারেব াা।  

[গ]  ুাহ ীা’ লা বেলা, ْ َطُعوٓ �ۡ ٱفَ  لّسارِقَةُ ٱوَ  لّسارِقُ ٱوَ ﴿  يۡ  ا
َ
 ﴾٣ ِدَ�ُهَما�

]  ٣٨: دَ اليئ[  “েয পুুষ  ুির কের এবং েয াারজ  ুির কের ীােদর 

উভে�র হাী েকেট দা�”।४८F

49  

এ  �ােী  ুির করা বা ে ার শ�িট  ম [বযাপক] ভােব এেসেছ, 

অথরা্  ুির করেলই ীার হাী কাটেী হেব।  াই িাধরািরী পিরমাণ 

                                                           
48  হমদ: ৩৪৬, ইবাু মাযা: ২৬৪৫ 
49 সূরা  ল-মাি�দাহ: ৩৮ 
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স�দ  ুির কুক বা ীার ে ে� কম কুক, অাুরপভােব সংরিকী 

স�দ হেী  ুির কুক বা অসংরিকী স�দ হেী  ুির কুক,  

েমাট কথা কুর োর  �ােী এমা  ম বা বযাপকভােব িােদরশ 

এেসেছ যােী ওমািণী হ� েয, েয েকাা ে ার েয ভােবই  ুির কুক 

াা েকা সকল েকে� সকল ে ােরর হাী কাটেী হেব। মূলী: এ 

বযাপক [ ম] িবধাািট রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

হািদেসর মাধযেম িািদর� [ াস] হ�। অথরা্ াধুমা� �ই ে ােরর হাী 

কাটা হেব, েয সংরিকী � িাধরািরী পিরমাণ স�দ  ুির কের। 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা: 

َةي َبنْ   َِ ِ ِِ  َبنْ  َذ� َُ  َصّ�  لَِ  َلُسهللا ْْهِ  ل
َ
مَ  َ ل

ّ
َِ  اََسل َ

َ
  :» 

َ
ألُ َ  ََ ْق َُ  ُّ   للّسَلِ ِ  يَ

ّ
 نَِ

َلد  ُل�ْألِ  ِ  
ل َِينَ ّا َصَِ 

َ
 »ف

“ ে�শা রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম বেলা, এক  ীুথরাংশ িদাার সমপিরমাণ বা 

ীেীািধক স�দ  ুির করা ছাড়া েকাা ে ােরর হাী কাটা যােব 

াা”।४९F

50  

                                                           
50 মুসিলম, হািদস: ১৩২২, াাসা�জ, হািদস: ৪৯৪৬ 
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পিব� কুর োর িােদরেশ  ুির কৃী মােলর পিরমাণ অিািদর� 

থাকেল� রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম �জ� হািদেস ীাহা 

িািদর� কের িদে�েছা। অথরা্ েকাা বযি্ যিদ ১/৪ িদাার এর কম 

পিরমাণ স�দ  ুির কের ীাহেল ীার হাী কাটা যােব াা। 

অাুরপভােব কুর োর িােদরেশ স�দ সংরিকী বা অসংরিকী 

েকাা িািদর� কের েদ�া হ� াাই, িক� রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম বেলা: 

َ   َاَمنْ ”... َ مِنْهُ  َسَ َّ  َريْئا َْ نْ  َ�
َ
َرِ�ُني يُْماِ�َهُ  ع

ْ
غَ  لب

َ
ي ََُمنَ  َ�بَل ِمَينل

ْ
ْْهِ  لل

َ
ل ََ �َ 

ُألي َْ َق
ْ
 .....“ لط

“েয বযি্ ফসল সংরকণ করার পর  ুির কের,  র  ুিরকৃী স�দ 

ঢােলর সমমূলয হ� ীাহেল �ই ে ােরর হাী কাটা হেব।” 50F

51   

এ হািদেস মূলী: কুর োর  ম [বযাপক] হকুমিট সু�াহর মাধযেম 

দুই ভােব [পিরমাণ � সংরকেণ]  াস [িািদর�] হে� েগল।  

অীএব কুর া � সু�াহর স�েকরর ি�ীজ� অববা হল সু�াহ 

কুর োর মুীলাক [সাধারণ] হকুমেক মুকাই�াদ [সজমাবষ] 

                                                           
51  বু দাউদ: ১৭১০ 
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িহসােব, মুয়মাল [সংিক�] হকুমেক মুফাসসাল [িববািরী] িহসােব 

এবং ‘ ম [বযাপক] হকুমেক  াস [িািদর�] িহসােব বণরাা কের 

থাক।  

সু�াহ কুর াুল করজেমর েগাপা রহসয বণরাাকারজ। মূলী: এটা 

 ুাহ ীা‘ লারই উে�শয, এ য়োযই িীিা �জ� রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-েক িােদরশ িদে� বেলা, 

  ﴿ َ َۡ نَز
َ
ِكۡ ٱ كَ َِِ�ۡ  آ َوأ َ  رَ َّ  ﴾ ٤ َ�َتَفّكُرونَ  َولََعّلُهمۡ  ِهمۡ َِِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلّناِس  ِ�ُبَّ�ِ

 ]  ٤٤: ا،حِ[

“ র  পাার ওিী উপেদশ বাণজ [কুর া] অবীজণর কেরিছ যােী 

মাাুেষর ওিী যা অবীজণর করা হে�েছ  পিা ীা সু��ভােব বণরাা 

কের িদেী পােরা, ফেল ীারা ি ্া গেবষণা করেব”।५१F

52  

এ  �াী �� কের িদে� েয, সু�াহ হল পিব� কুর োর বণরাা 

দাাকারজ। অীএব সু�াহ বযীজী কুর া েমো  লা অস�ব, এ 

য়াযই অোক ইসলামজ মাজষজগণ ইসলাম য়াাা � মাাার েকে� 

কুর োর  েগ সু�াহেক ওাধাায িদে�েছা। যার বাবব দৃ�া্ হল 

                                                           
52 সূরাহ  া-াাহল: ৪৪ 
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সাহাবাে� িকরােমর উপেদশাবিল, ইমাম  ল  ীজব  ল বাগদাদজ 

�জ� সােদ বণরাা কেরা: একদা সাহাবজ ঈমরাা িবা হসাইা 

রািদ ুাহ  াহ িকছু বযি্সহ [িশকার  সের] বেস িছেলা। 

েআাীােদর মধয হেী একয়া বেল েফলেলা,  পিা  মােদরেক 

কুর া ছাড়া অায িকছু েশাাােবা াা। িীিা [সাহাবজ] বলেলা, 

িাকেট  স, অীঃপর বলেলা, ীুিম িক মো কর, যিদ 

েীামােদরেক াধু কুর োর উপরই েছেড় েদ�া হ�? ীুিম িক 

েযাহেরর সালাী  ার রাকা’ ী,  সর  ার রাকাী, মাগিরব িীা 

রাক’ ী, ওথম দুই রাক’ েী িকরাী পাি করেী হ� ইীযািদ সব 

িকছু কুর ো  ঁুেয় পােব? অাুরপভােব কাবার ীা��াফ সাী  �র 

এবং সাফা মার��ার ীা��াফ ইীযািদ িক কুর ো  ঁুেয় পােব? 

অীঃপর বলেলা: েহ মাাব সকল! েীামরা  মােদর [সাহাবজেদর] 

িাকট হেী সু�াহর  েলােক এ সব িববািরী িবিধ-িবধাা েয়ো 

াা�।  ুাহর কসম কের বলিছ! েীামরা যিদ সু�াহ েমো াা  ল, 

ীাহেল অবশযই ্� হে� যােব।”   

অীএব সিিক পথ ওা� হেী হেল কুর োর সােথ কুর োর 

রহসয বণরাাকারজ ইসলােমর পূণরীা রপ দাাকারজ সু�াহেক অবশযই 
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 ঁকেড় ধরেী হেব।  ুাহ  মােদর সকলেক ীা�িফক দাা 

কুা।  মজা! 

ীৃীজ� অববা: ীৃীজ� অববা হল এমা সব িবষ� যাহা স�েকর 

পিব� কুর ো ইিীবা ক বা োিীবা ক েকাা বণরাা  েসিা, েস 

সব িবষে� রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর হািদস হালাল-

হারােমর হকুম বণরাা কের িদে�েছ, েযমা- েকাা মিহলােক ীার 

 ালাসহ অথবা ফঁুিপসহ একে� দুয়ােক িববাহ করা হািদেস হারাম 

করা হে�েছ। িববািহী বযিভ ারজেক রয়ম করার িবধাা এবং দাদজর 

য়ায িমরাছজ অংশ ইীযািদ হকুম গিল স�েকর পিব� কুর ো েকাা 

িােদরশাা োই, অথ  হািদেস ীার  বধীা � অৈবধীা বণরাা করা 

হে�েছ।  

পিব� কুর োর সােথ সু�াহর স�েকরর েয িীািট অববা রে�েছ 

ী�েধয ওথম � ি�ীজ� অববা� সকল  েলম সমায় একমী িক� 

এ ীৃীজ� অববা স�েকর িকছু  েলম সমায় ি�মী েপাষণ 

কেরেছা। ীেব হািদেস �ই সব িবধাা পা��াটােক েকউ অ�জকার 

কেরা িা। ীাই অিধকাংশ  েলম সমায় ীৃীজ� অববা স�েকর 

ঐকমীয েপাষণ কেরেছা।  
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ইমাম ইবাুল কাই�ূম [রািহমাহুাহ] কুর োর সােথ সু�াহর 

স�েকরর িীািট অববা বণরাা করার পর বেলা: কুর োর ে ে� 

হািদেস েয সব িবধাা অিীির্ বিণরী হে�েছ [অথরা্, ীৃীজ� 

অববািট] এটা মূলী: াবজ করজম সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম 

হেীই �ই সব িবধাা ওবিীরী হে�েছ। এ েকে� ীাঁর [সু�াহর] 

 াুগীয অপিরহাযর, েকাা তেমই ীাহা অমাায করা যােব াা।  র 

এটা কুর োর উপর েকাা বাড়াবািড়� া�, বরং রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-এর  াুগীয িবষ�ক  ুাহর িােদরশ 

পালোরই অ্ভুর্। এ েকে� যিদ ীাঁর  াুগীয াা করা হ�, 

ীাহেল ীাঁর  াুগেীযর েকাা অথরই হ� াা এবং ীাঁর  াুগেীযর 

�ী�ীা বিয়রী হ�।  র কুর োর সােথ িমেল যা��া িবষ� ছাড়া 

কুর োর অিীির্ িবষে� যিদ ীাঁর  াুগীয �জকার করা াা হ� 

ীাহেল ীাঁর  াুগেীযর িবেশষর েকাথা�? অথ   ুাহ ীা’ লা 

বেলা, 

َطاعَ  َ�َقدۡ  لّرُسوَل ٱ يُِطعِ  ّمن ﴿ 
َ
ۖ ٱ أ َ  ]]  ٨٠:  النسيء[ ﴾ ٨ َّ
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“েয রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর  াুগীয করল েস 

ওকৃী পেক  ুাহ ীা’ লারই  াুগীয করল”।५२

53  

অীএব েকাা জাাজ বযি্র পেক িকভােব স�ব েয, িীিা 

কুর োর ে ে� অিীির্ িবধাা স�িলী হািদস �হণ করেবা াা? 

িীিা িক েকাা মিহলােক �জ�  ালা বা ফুপজর সােথ একে� দু’য়োর 

িববাহ িািষেষর হািদস, র্ বা বংশজ� ভােব যা হারাম হ� দু� 

পাোর মাধযেম ীাহা হারােমর হািদস, ি �াের শেীরর হািদস, 

াফা�ার হািদস, �গৃেহ বসবাস কােল ব�েকর হািদস �হণ কেরা 

াা? অথ  এ সবই কুর োর ে ে� অিীির্ িবধাা স�িলী হািদস 

[অথরা্ এ িবধাাগিল কুর ো বিণরী হ�িা াধু হািদেস বিণরী 

হে�েছ]। অাুরপভােব দাদজর িমরােছর হািদস, িববািহী কৃীদােসর 

�াধজাীার হািদস, েমে�েদর ঋীু অববা� েরাযা, সালাী িািষেষর 

হািদস, েরাযা অববা� �ামজ-�জর িমলা  টেল কাফফারা ��ািয়েবর 

হািদস, িবধবা মিহলার ই�ী পালা কােল েশাক পালোর হািদস 

�হণ কেরা াা? অথ  এসব হািদসই কুর োর অিীির্ িবধাা 

স�িলী হািদস”। ব�ী: কুর োর িােদরেশই রাসূল সাুাুাহ 

                                                           
53 সূরা  া-িাসা, ৮০ 
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 লাইিহ ��াসাুাম-এর  েদশ � িােষধ েমো  লা অপিরহাযর 

 াই ীা কুর ো থাকুক  র াাই থাকুক। 

কুর োর িােদরশ:  ﴿ ٓ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ �ََهٮٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لّرُسوُل ٱ ُ�مُ ءَاََٮٰ  َوَما  نتَُهوا
]  ٧: الش[ ﴾ ٧ “রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম েীামােদর যা 

িদে�েছা েীামরা ীা �হণ কর এবং যা হেী বারণ কেরেছা ীা 

হেী িবরী থাক।” 53F

54 

কুর োর অায� এেসেছ রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

সকল িসষা্ [িবিধ-িবধাা] স��ি ে� েমো ো�া ছাড়া ঈমাাদার 

হ��া স�ব া�, ীা কুর ো  েছ বা াাই? এ ওে�র েকাা 

সুেযাগ োই। 

 ুাহ ীা’ লা বেলা:  

ٰ  مُِنونَ يُؤۡ  ََ  َوَرّ�ِكَ  فََ� ﴿  َّ ْ  ََ  ُُمّ  نَُهمۡ بَيۡ  َشَجرَ  �ِيَما ُ�َّكُِموكَ  ََ نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
 أ

رَجٗ  ْ  َت قََضيۡ  ّمِّما اََ  ]  ٦٥:  النسيء[ ﴾ ٦ الِيمٗ �َسۡ  َو�َُسّلُِموا

“েীামার রেবর কসম ীারা ক া� ঈমাাদার হেী পারেব াা, 

যীকণ াা ীােদর মেধয সৃ� িববােদর বযাপাের েীামােক ফা�সালা 
                                                           
54 [সূরা  ল-হাশর, ৭] 
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কারজ িহসােব েমো ো�। অীঃপর েীামার ফা�সালার বযাপাের 

ীােদর মো েকাা ি�ধা-সংেকা  থাকেব াা এবং স��ি ে� ীা �হণ 

কের িােব৫৪

55।”   

অীএব কুর োর িােদরেশই রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম 

যা িকছু িাে� এেসেছা [কুর া � সকল ওকার সহজহ হািদস] 

সবই ওিীিট মু’িমা ার-াারজর �হণজ� � পালাজ� িবষ�,  ুাহ 

 মােদর েস ীা�িফক দাা কুা।  মজা! 

 প�ম পিরে�দ: 

হািদেসর েকে� সালেফ সােলহ/সাহাবজ � ীােবঈেদর গুর ওদাা  

রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর হািদসেক সবরযুেগর 

ইসলামজ মাজষজগণ যথাসাধয গুর ওদাা কেরেছা, ীেব এেকে� 

সবর ওথম অবদাা েরে েছা ইসলামজ মাজষজেদর অাুকরণজ� � 

অাুশজলাজ� অ�য় সালেফ সােলহ সাহাবজ � ীােব�জগণ, ীাঁরা 

�জ�যুেগ সবরআম িদে� িশকা, গেবষণা, সংরকণ, সংকলা, ও ার-

ওসার এবং বাবব ওে�াগসহ সকল প�া� সু�াহর পূণর গুর ওদাা 

                                                           
55 [সূরা  া-িাসা, ৬৫] 
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কের এক াযজর বাপা কেরেছা। িাে� সংিক� পিরসের ীার িকছু 

ামুাা ীুেল ধরা হল: 

সাহাবজেদর যুেগ সু�াহর গুর ওদাা: সাহাবজগণ াবজ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-এর য়জব�শা� সরাসির রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম-এর ওদ� কুর োর বযা যার  েলােক 

ইসলােমর হকুম  হকাম িশকা লাভ করেীা। েকাাা  ুাহ 

ীা’ লা রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-েক কুর োর বযা যা 

ওদাোর দাি�র অপরণ কেরেছা। 

 ুাহ ীা‘ লা বেলা,  ﴿ َ َۡ نَز
َ
ٓ َوأ ِكۡ ٱ كَ َِِ�ۡ  ا َ  رَ َّ  هِمۡ َِِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلّناِس  ِ�ُبَّ�ِ

] ٤٤: ا،حِ[ ﴾٤ َ�تََفّكُرونَ  َولََعّلُهمۡ   “ িম  পাার ওিী কুর া 

অবীজণর কেরিছ, যােী  পিা মাাুেষর ওিী অবীজণর হ��া 

িবষ�গিল সু�রভােব বযা যাদাা কেরা” ৫৫F

56। 

 ুাহ  র� বেলা,  ﴿  ٓ َ  َوَما َۡ نَز
َ
َّ  َُ كَِ�ٰ لۡ ٱ كَ َعلَيۡ  اأ ِ ِ  َ ِيٱ لَُهمُ  ِ�ُبَّ�ِ َّ 

]٦٤: ا،حِ[ ﴾ ٦ مُِنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  ةٗ َورَۡ�َ  ٓوَُهدٗ  �ِيهِ  تَلَُفواْ خۡ ٱ  

                                                           
56 [সূরা  ন-াাহল, ৪৪] 
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এ য়াযই সাহাবজগণ রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

ওিীিট কথা � কায়, ইবাদাী বে�গজ এবং   ার-  রণ অিী 

গুর � মোােযাগ সহকাের লক করেীা এবং ইসলােমর হকুম 

 হকাম ীাঁর কাছ েথেক যবী-র� কের িােীা। রাসূল সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম হেী ইবাদেীর িা�মাবলজ িশকা িােী হেব এ 

য়ায ��ং রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম িােদরশ ওদাা 

কেরেছা,  ْ َصِ�ّ
ُ
ْ�تُُمْهللاِ�ْ ع

َ
َ َلع َم

َ
هللا ك
ّ
 েীামরা েসভােব সালাী স�াদা“ َصل

কর, েয ভােব  মােক স�াদা করেী েদে ছ”। িীিা  র� 

বেলা,  ْم�ُ
َ
ْ َمنََِسك ُعْال َ ِ�ّ ُُ  “েীামরা  মার হ� স�াদোর পষিী 

হেী েীামােদর হ� স�াদোর পষিী েয়ো াা�”।   

সাহাবজগণ এভােবই রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

সু�াীেক সরাসির রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেীই �হণ 

করেীা। এমািক রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর িােদরশ 

ছাড়াই ীাঁরা রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর কাযরসমূেহর 

অাুসরণ করেীা। েযমা- রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম 

�েণরর  ংিট বাাােলা সাহাবজগণ েদ ােদি  �েণরর  ংিট বাাােলা, 

অীঃপর য ণ �ণর পুুষেদর য়ায হারাম হে� েগল ী া রাসূল 
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সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম �েণরর  ংিট  ুেল েফলেলা, 

েদ ােদি  সকল সাহাবজগণ�  ংিট  ুেল েফলেলা”।   

রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর য়জব�শা� এভােবই 

সাহাবজগণ ীাঁর সু�াীেক  ঁকেড় ধরার ওাণ-পণ ে �া করেীা। 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুােমর �ফােীর পর সাহাবজগণ 

ীাঁর সু�াীেক সং�হ � সংরকণ করার য়ায বহিবধ পদেকপ �হণ 

কেরা। এেক অপেরর কাছ েথেক হািদস সং�েহ ওিীেযািগীা� 

অবীরণ করেীা। এমািক সুদূর পথ অিীতম কের� হািদস িশকা 

হেী িবরী হািা। একিট হািদেসর য়ায এক মােসর পথ অিীতম 

কের হেল� ীা সং�েহর ে �া কেরেছা। েযমা- সাহাবজ য়ােবর 

িবা  �ুুাহ রািদ ুাহ  াহ একিট হািদস িশকার য়ায মিদাা 

হেী শাম এক মােসর পথ অিীতম কের েস াো েগেছা।  

 বার রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সু�াহ, কথা � 

কায় বণরাার েকে� অীয্ সীকরীা অবল�া করেীা। পূণর িাি�ী 

াা হ��া পযর্ অপেরর কােছ ক া� বণরাা করেীা াা। কারণ, 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হািদস বণরাার েকে� েযমা 

উ্সাহ ওদাা কেরেছা, েীমিা হািদস বণরাা� িমথযার  আ� এর 
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ভ�াবহ পিরণিী বণরাা কেরেছা। রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম বেলা,  َِل
ُه مَِن لَّ َّ ََ  َمْق

ْ
ََِْبَّم

ْ
ل
َ
ل ف ّا ِمّ ََ ّ ُمتَ َ ََ َعَب 

َ
 েয“ َمْن ك

বযি্ ই�াকৃী ভােব  মার উপর েকাা িমথযােরাপ করল, েস েযা 

য়াহা�ােম ীার বাা িাধরারণ কের িােলা”।५६F

57  িীিা  র� বেলা:  

َث َُِ�لل َمَ َسِمألَ  ّل َ َُ ْن 
َ
ِعَاَ ع

َ
َمْرءِ ك

ْ
َ  ََِل

َ
 ك

“একয়া বযি্র িমথুযক হ��ার য়ায এীটুকুই যেথ� েয, েস 

যািকছু াো [সীয-িমথযা যা াই ছাড়া] ীাহাই অোযর কােছ বণরাা 

কের”।५७F

58   

অীএব সাহাবজগণ েযমিা রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

সু�াহ সং�হ � ও ার-ওসাের  �হজ � উ্সাহজ িছেলা েীমিা 

 বার ভুল-�িট  টেী পাের এ  শংকা�  রম সীকর িছেলা। 

েকাা িকছু াো বা েদে  িাি�ী াা হে� িকছু বণরাা করেীা াা। 

েযমা রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর একিাে  ােদম 

সাহাবজ  াাস রািদ ুাহ  াহ বেলা: 

                                                           
57 মুসিলম: ৩ 
58 মুসিলম: ১০ 
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َوَ 
َ
َل
َ
ْا  
َ
ِِ لَِ ع ْن َلُسهللا تَُوَ مِ

َْ ْرَََْء َسِم
َ
ُتُ�ْم َِأ

ْ
ُ ّّ َ
َ
َ  ل َِ ُْ

ُ
ْن ع
َ
َ  ع ُْ  عَ

ل
�
َ
ْهللاََ ّ

َ
ل

تُُه  َْ  َسِم
ل
�
َ
ّ ََ َِ َاَعل ُِ ل َّلِ َلُسهللا هُ مِْن َل

َّ ََ  َمْق
ْ
ََِْبَهللاّع

ْ
ل
َ
ل ف ّا مل ََ ّ ُمتَ َ ََ َعَب 

َ
ُِ َمْن ك   َ�ُقهللا

“ মার যিদ ভুল �িটর  শংকা াা হী ীাহেল  িম রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেী অোক িকছু বণরাা করীাম যা 

ীােক বলেী াোিছ, িক� ভ� হ� েয, িীিা সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম বেলেছা, “েয বযি্ ই�াকৃী  মার উপর িমথযা েরাপ 

করল েস েযা ীার বাা য়াহা�ােম িাধরারণ কের িােলা”।५८F

59   

এমিাভােব সাহাবজ  �ুুাহ ইবাু যুবাইর,  �ুুাহ ইবাু �মার সহ 

অোক সাহাবজ ভুল-�িটর  শংকা� অোক হািদস বণরাা কেরা 

িা।  

অীএব এেী ওীজ�মাা হ� েয, াবজ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর সাহাবজগণ হািদস সং�হ, সংরকণ � ও ার-ওসাের 

অপিরসজম গুর ওদাা কেরেছা।  

ীােবঈেদর যুেগ সু�াহর গুর ওদাা 

                                                           
59  হমদ: ১২৭৪৬ 
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রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সাহাবজগেণর িবদাে�র 

পরই াু হল ীােবঈােদর যুগ। ীােবঈেদর যুেগর াুেীই ওকাশ 

েপল ইসলােমর াােম াাাা ষড়য� �  তা্। এ ষড়য� মূলী: 

সাহাবজেদর পেরই া� বরং ীা াু হে�েছ  র�  েগই। 

ইসলােমর শ�রা য া ওকাশয মুকািবলা� বযথরীার িশকার হল, 

ী া াু হল সুদূর ওসারজ ষড়য� �  তা্। এটা মূলী: ি�ীজ� 

 লজফা  মজুল মুিমিাা �মার রািদ ুাহ  াহ-েক 

মায়ুসজ/অি�পূয়ক এর মাধযেম হীযার মধয িদে�ই াু হ�। 

পযরা�তেম ীৃীজ� �  ীুথর  লজফার েকে�� একই পিরিবিী সৃি� 

হ�। এেক এেক রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর একিাে 

সহ র বা সাহাবজেদর িবদাে�র পাশাপািশ ইসলাম  �াসজ 

অপশি্র েছাবেলর েীয়  র� ও র হেী লাগল।  া��ােরয়, 

রােফযজ, মুরিয়�া � কােদরজ�া ইীযািদ েফ্াার মুে াস উে�া া 

হল। ইসলামজ িবষ�াদজেী সংশ�-সে�হ অাুওেবশ  টেী লাগল। 

এমীাববা� সু�াহ সংরকণ একিট য়ুরজ � য়িটল িবষ� হে� 

দাঁড়াল। এ সি�কেণ ীােবঈগণ াাাাভােব সু�াহ সংরকণ � সং�হ 

কের রা ার  ওাণ ে �া অবযাহী রা েলা। সু�াহ সংরকেণ ীাঁেদর 

উেু েযাগয পদেকপসমূহ িা�রপ : 
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১. َلطَنَية بفظو হািদস মু ব করেণ গুর ওদাা। 

২. ََسن دللسهللالِ  ن ل  হািদেসর সাদ/ সূে�র সিিকটা স�েকর 

িয়জাসাবাদ, অথরা্ সাদ যা াই করণ। 

৩للرث   عّهللالِ للرحَِ اوقلة لرُبَل  হািদস বণরাাকারজ/রাবজেদর 

য়জবা- িরী স�েকর গেবষণা � িবে�ষণ। 

৪.تّا�ن للسنة لَا َّع َصرف اعحزلء ثم تَهللال িবিভ� পুিবকা �  � 

 � �ে� হািদস সংকলা, যাহা পরবীরজেী বু ারজ, মুসিলম � মু�া�া 

ইীযািদ সংকলো রপলাভ কের।  

সাহাবজেদর েশষ লে� ীােবঈেদর যুেগ িবদ‘ ী, ে ারাফাী 

ইীযািদর িবকাশ  টেল সরলভােব হািদস �হণ করা হী াা, বরং 

পরজকা-িারজকা, যা াই-বাছাই কের িছকাহ অথরা্ �হণেযাগয � 

িব�ব রাবজ/বণরাাকারজর হািদসই াধু �হণ করা হী। কারণ এ 

সীকরীা অবল�োর য়ায ��ং রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম 

িােয়ই ভিবষয্ বাণজ কেরেছা: 
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 َِ َ
َ
َِ لَِ   ّن َلُسهللا

َ
ِيْ ُهَر�َْرةَ ع

َ
ّعلَُهللاَن : َبْن ع

َ
هللاَن ك

ُ
ّحَل ََ رِ للّزَمَِن  ُِ يَُ�هللاُن ِ  آ

 َ ْم �
َ
ََِيِث ََِمَ ل َّ

َ
ْن لر تُهللاوَُ�ْم مِ

ْ
إِيَُّ ْم َا�ِيَُّهْم ََ يَأ

َ
ََ آَََُ�ُ ْم ف ْم َا ْ�تُ

َ
هللال ع َُ ْسَم

هللاوَُ�ْم َاََ َ�ْفتِنُهللاوَُ�مْ 
ّ
 يُِول

“সাহাবজ  বু হরা�রা রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী েয, রাসূলুুাহ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা, েশষ যুেগ কীক িমথুযক 

দ�ােলর  গমা  টেব, ীারা েীামােদর কােছ এমা সব হািদস 

েপশ করেব, যা েীামরা � েীামােদর পূবর পুুষরা� ক া েশাোিা, 

অীএব েীামরা ীােদর বযাপাের সীকর হে� যা�, ীারা েযা 

েীামােদরেক পথ্�টা � িফীাা-ফযাসােদ িাপিীী করেী াা 

পাের। ৫৯ F

60   

রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর সীকর বাণজর  েলােক 

সাহাবজেদর েশষ যুেগ এবং ীােবঈেদর যুেগ হািদস �হেণ রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর াাম াােলই যেথ� মো করা 

হী াা, বরং  ুবই সীকরীার সােথ যা াই-বাছাই কের হািদস �হণ 

করা হী। ইমাম মুসিলম [রািহমাহুাহ] সাহাবজ � ীােবঈেদর 

হািদস �হেণর অববাসমূহ �জ� �� সহজহ মুসিলেমর ভূিমকা� 

                                                           
60 মুসিলম: ৭ 
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সু�রভােব  েলাকপাী কেরেছা, ী�েধয কে�কিট বণরাা িাে� 

ওদ� হল: 

[১] ইমাম মুসিলম [রািহমাহুাহ] �জ� সােদ ওিসষ ীােবঈ মুয়ািহদ 

[রািহমাহুাহ] হেী বণরাা কেরা, িীিা বেলা: বাশজর িবা কা’ব 

 ল  দাবজ সাহাবজ  �ুুাহ ইবাু  �াস রািদ ুাহ  াহ-এর 

কােছ  সেলা এবং হািদস বণরাা াু করেলা, বলেী লাগেলা: 

ُِ لَِ  َِ َلُسهللا َ
َ
ُِ لَِ ي   َِ َلُسهللا َ

َ
   

“রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলেছা, রাসূলুুাহ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলেছা ইীযািদ” িক� সাহাবজ 

 �ুুাহ ইবাু  �াস রািদ ুাহ  াহ ীােক হািদস বণরাার 

েকাা সুেযাগ িদেলা াা। এমািক ীার িদেক দৃি�পাী� করেলা 

াা। বাশজর িবা কা’ব বলেলা, েহ ইবাু  �াস! িক বযাপার, 

 পিা  মার হািদস াােছা াা েকা?  িম  পাােক রাসূল 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেী হািদস বণরাা করিছ,  র 

 পিা েকাা কণরপাী করেছা াা? ীার য়বােব ইবাু  �াস 

রািদ ুাহ  াহ বলেলা, ওথম পযরাে� েকাা বযি্েক য াই 

বলেী াাীাম েয, َل ُِ َِ َلُسهللا َ
َ
  ِ◌  “রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ 
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��াসাুাম বেলেছা- সােথ সােথ ীার কথা�  মরা মোােযাগজ 

হীাম এবং  ুব গুর িদে� ীার কথা াাীাম, িক� য া মাাুষ 

িবিভ� ছল াীুরজ াু করল, ী া হেী  মােদর য়াাা িবষ� ছাড়া 

সাধারণ মাাুষ হেী অায িকছু ািা াা এবং �হণ কির াা”।  

এ বণরাািট ওমাণ কের েয, রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর 

হািদস �হেণ ীাঁরা কী সীকর িছেলা। সাহাবজ ছাড়া অায েকউ 

রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম-এর াােম বণরাা করেল� 

িাি�ী াা হ��া পযর্ েস হািদস �হণ করেীা াা। 

[২] ওিসষ ীােবঈ মুহা�দ িবা সজিরা [রািহমাহুাহ] হেী বিণরী 

িীিা বেলা: 

مَ  
ْ
َِل
ْ
ُعاَن َِينَُ�مْ  نِّن َهَعل لط ُُ

ْ
َْ�ُظُرال َبّمْن تَأ

َ
َِيٌن ف  “িা�� হািদেসর জাা 

হল �জোর অাযীম অংশ, অীএব ভালভােব লক কর েীামরা 

কােদর হেী েীামােদর �জা �হণ করছ”।  

[৩] িীিা  র� বেলা, “হািদেসর সাদ/সূ� � রাবজ বা 

বণরাাকারজেদর বযাপাের িয়জাসা করা হী াা, িক� য া হেী 

[কােদরজ�া, মুরিয়�া, য়াবাির�া � রােফযজ ইীযািদ িবদ’ েীর] 
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িফীাা ওকাশ েপল ী া হেী িয়জাসা াু হল:  ََ سمهللال

  যােদর বরােী হািদস বণরাা করছ ীােদর াাম উেু“ ...لحَط�م

কর”, বযি্রা যিদ সু�াীপ�জ হেীা ীাহেল ীােদর হািদস �হণ 

করা হী,  র যিদ িবদ‘ াীজ হেীা ীাহেল ীােদর হািদস 

ওীযা যাা করা হী”।   

[৪]  �াা িবা উছমাা মার��াযজ [রািহমাহুাহ] হেী বিণরী। িীিা 

বেলা:  �ুুাহ িবা মুবারকেক বলেী াোিছ, িীিা বেলা:  َُ لَِإلْسنََ

َِ َمْن َرََء َمَ َرَء َقَ
َ
َُ ط َ ْهللاََ لِإلْسنَ

َ
يِن ل �َ مِْن ليل  “হািদেসর সাদ/সূ� �জোর 

একিট গুরপূণর িবষ�, কারণ যিদ এ সাদ বণরাার বযববা াা 

থাকী ীাহেল যার যা ই�া হী ীাই বলী”।   

ীােবঈেদর হািদস সং�েহ এবং সংরকেণ এ াজিী অবল�া িবদাীজ 

 েতর ষড়য� এবং ইসলােমর শ�েদর সুদূর পিরকি�ী  তা্ 

াসযা্ হে� যা�। হািদেসর াাম িদে� বা রাসূল সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম-এর বরােী িমথযা ােরর পেথ বাধাওা� হ�। ফেল সাদ 

িবহজা বণরাার সুেযাগ � িমথুযক দ�ালেদর দা�ািল � িমথযা ার 

ব� হে� যা�, বা  ালু থাকেল� পিরেশেষ িমথযা ওকাশ েপে� যা�।  



 

95 

ীােবঈেদর এ াজিী অবল�া কের সবরওথম হািদস শাে�র 

াজিীমালা ওণ�া কেরা ইমাম শােফ�জ [রািহমাহুাহ] ীাঁর “ র 

িরসালাহ” � “িকীাবুল উ�” ���ে�। এরপর এ শাে�র গভজর 

সমুে� পািড় য়মাা ইমাম বু ারজ [রািহমাহুাহ] ইমাম মুসিলম 

[রািহমাহুাহ] সহ  র� অোেক।  ুাহ ীা’ লা ীােদর 

সকলেক য়াযাে�  াইর দাা কুা।  মজা! 

৬� পিরে�দ: সু�েীর ীািয়ম � ীার উপর  মল করা 

��ািয়ব হ��া িবষে� সাহাবাে� েকরাম, ীােব�জা � ীােদর 

পরবীরজেদর বণরাা:  

সু�েীর ীায়জম � ীার উপর  মল করা ��ািয়ব হ��া 

িবষে� সাহাবাে� েকরাম, ীােব�জা � ীােদর পরবীরজেদর িকছু কথা 

 েলা াা করা হল। েযমা, বু াির � মুসিলেম  বু হরাইরা 

রািদ ুাহ  াহ হেী বিণরী, িীিা বেলা, রাসূল রাসূলুুাহ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর মৃীুযর পর  রেবর িকছু েলাক 

মুরীাদ হল।  বু বকর িসি�ক রািদ ুাহ  াহ সাহিসকীার 

সােথ বলেলা,  ুাহর কসম েয বযি্ সালাী � যাকােীর মােঝ 

পাথরকয করেব,  িম ীার িবুেষ যুষ করব। ীার কথা াো �মর 

রািদ ুাহ  াহ বলেলা,  পিা ীােদর িবুেষ কজভােব যুষ 

ে াষণা করেবা, অথ  রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ 
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��াসাুাম এরশাদ কের বেলা,  نْ  عمِْرُت
َ
َتَِل  ع

َ
ل لَََّس  ع  هللال َّ

ُ
 نِلَ َ  َ�ُقهللال

إِعل لَ نَِ
َ
َلهللاهَ ف

َ
م ََِمََءُهم مِ� َ َصُمهللال  

َ
ُوماَع

َ
بّقوَ نَِ هللاَلل  “ মােক লা 

ইলাহা ইুাুাহ াা বলা পযর্ মাাুেষর সােথ যুষ করার িােদরশ েদ�া 

হে�েছ, য া েস লা ইলাহা ইুাুাহ বলেব, ীার য়াা মাল িারাপদ 

ীেব ঈমাোর দাবজ অাুযা�জ”। 

ীার কথা েশাো  বু বকর রািদ ুাহ  াহ বলেলা, যাকাী 

িক  ুাহর হক া�?  ুাহর কসম যিদ একিট রিশ� যা রাসূল 

রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর যুেগ যাকাী িহেসেব 

ওদাা করা হী ীা িদেী যিদ েকউ অ�জকার কের,  িম অ�জকার 

করার কারেণ ীার িবুেষ যুষ করব। ীারপর �মর রািদ ুাহ 

 াহ বলেলা,  িম বুঝেী পারলাম,  ুাহ ীা’ লা  বু বকর 

রািদ ুাহ  াহ এর অ্রেক যুেষর য়ায  ুেল িদে�েছা এবং 

এিটই হক। সাহাবজরা ীার  �াো সাড়া িদেলা, ীারা মুরীাদেদর 

িবুেষ যুষ ে াষণা কেরা এবং ীােদর পুারা� ইসলােমর িদেক 

িফিরে�  োা।  র যারা মুরীাদ হ��ার উপর অিব ল থােক 

ীােদর িীিা হীযা কেরা। এ  টাার মেধয সু�েীর ীায়জম করা � 

ীার উপর  মল করা য়ুির হ��া িবষে� সু-�� ওমাণ রে�েছ। 

একয়া দাদজ  বু বকেরর িাকট এেস েস ীার উ�রািধকার 

স�েকর িয়জাসা করেল,  বু বকর িসি�ক রািদ ুাহ  াহ 



 

97 

বলেলা, েীামার য়ায  ুাহর িকীােব েকাা অংশ বিণরী হ� াাই। 

 র রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম েীামার য়ায 

েকাা অংশ বণরাা কেরেছা বেল  মার য়াাা াাই। ীেব  িম 

মাাুষেক িয়জাসা করব, ীারপর িীিা সাহাবজেদর িয়জাসা কেরা, 

ী া একয়া সাহাবজ সাকয িদল েয, াবজ করজম রাসূলুুাহ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম দািদেক সুদুস-ছ� ভােগর একভাগ িদে�েছা। 

ীারপর িীিা দািদর য়ায সুদুস-ছ� ভােগর একভােগর ফা�সালা 

কেরা।  

�মর রািদ ুাহ  াহ ীার  েমলেদর-কমরকীরােদর  ুাহর 

িকীাব �ারা মাাুেষর মােঝ িব ার ফা�সালা করার িােদরশ িদেীা। 

য া  ুাহর িকীােব ফা�সালা  ঁুেয় াা েপেীা, ী া  ুাহর 

রাসূেলর সূ�াী �ারা ফা�সালা করার িােদরশ িদেীা। য া গেভরর 

স্াােক ীােদর কােরা েকাা কু-কেমরর কারেণ মৃী অববা� ওসব 

কের ী া ীার িবধাা িক িবষ�িট স�েকর ীার িাকট েকাা 

সমাধাা াা থাকােী িীিা সাহাবজেদর িয়জাসা কেরা। ী া 

মুহা�দ ইবো মাসলামাহ রািদ ুাহ  াহ � মুগজরা ইবো াবা 

রািদ ুাহ  াহ দািড়ে� বলেলা, রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম এ িবষে� একিট ি ী কপাল িবিশ� েগালাম 

 যাদ করা অথবা একয়া বািদর  যাদ করার ফা�সালা কেরা।  
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�ামজর মৃীুযর পর �ামজর  ের মিহলার ই�ী পালা করার িবষ� 

�সমাা রািদ ুাহ  াহ এর অয়াাা থাকােী ফা�সালা েদ�া ীার 

িাকট কিিা মো হল, ী া রিব�া িবােী মােলক িবা িসাাা  বু 

সাঈদ রািদ ুাহ  াহ এর েবাা েস বলল, রাসূল রাসূলুুাহ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম ীার �ামজর মৃীুযর পর ীােক �ামজর 

 ের ই�ী পালা করার িােদরশ েদা। ীারপর �সমাা রািদ ুাহ 

 াহ মিহলার কথা অাুযা�জ িবষ�িটর ফা�সালা কেরা। 

অাুরপভােব �িলদ িবা উকবার উপর মদ পাা করার অপরােধ হদ 

কাে�ম করার ফা�সালা সু�াী �ারাই কেরা।  লজ রািদ ুাহ 

 াহ এর িাকট য া এ সংবাদ েপৗছল েয, �সমাা রািদ ুাহ 

 াহ হে� ীামা�ু হেী িােষধ কেরা,  লজ রািদ ুাহ  াহ 

হয় � �মরা উভে�র এহরাম বােধা এবং বেলা,  ুাহর রাসূেলর 

সূ�াীেক  িম কােরা কথা� ছাড়েবা াা। এক েলাক  বু বকর � 

�মর রািদ ুাহ  াহ কথা �ারা  �ুুাহ িবা  �ােসর িাকট 

ীামা�ু হয় িবষে� দলজল েপশ করেল, ইবো  �াস রািদ ুাহ 

 াহ বেলা,  িম  শংকা করিছ েীামােদর উপর  সমাা েথেক 

পাথেরর বৃি�র মী িবপযর� োেম  সার।  িম েীামােদরেক বিল 

 ুাহর রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম বেলা,  র 

েীামরা বল  বু বকর � �মর রািদ ুাহ  াহ বেলা। যিদ 

সু�ােীর িবপরজেী  বু বকর � �মেরর কথা িদে� দলজল েপশ 
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করেল, ীার উপর শািবর  শংকা করা হ�, ীাহেল যারা  বু 

বকর � �মর েথেক াজে র েলাক ীােদর কথা� অথবা িােয়র 

মীামী � ইয়িীহােদর িভি�েী  ুাহর রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম এর সূ�াীেক েছেড় েদা ীােদর পিরণিী িক 

হেী পাের। য া িকছু েলাক  �ুুাহ িবা �মেরর িাকট সূ�াী 

িবষে� িবীকর করল, ী া  �ুুাহ রািদ ুাহ  াহ ীােদর 

বলেলা,  মরা িক �মেরর  াুগীয করার য়ায িােদরিশী াািক 

 বু বকেরর  াুগীয করার ওিী িােদরিশী।  
ইমরাা িবা হসাইা রািদ ুাহ  াহ য া হািদস  েলা াা 

কিরেীিছল, ী া এক বযি্ ীােক বলল,  পিা  মােদর 

 ুাহর িকীাব স�েকর হািদস বণরাা কেরা। এ কথা েশাো িীিা 

 ুব কুষ হে� ীােক বেলা, সূ�াী  ুাহর িকীােবরই বযা যা যিদ 

সূ�াী াা হী, ীাহেল  মরা েয়াহেরর সালাী  ার রাকাী, 

মাগিরেবর সালাী িীা রাকাী, ফয়েরর সালাী দুই রাকাী য়াােী 

পারীাম াা। যাকােীর িবধাা িববািরী য়াােী পারীাম াা এবং 

শির�েীর অাযাায িবষ�গেলা য়াাার সুেযাগ হী াা।  

সাহাবজেদর েথেক সু�েীর ীায়জম � ীার উপর  মল করা 

��ািয়ব হ��া � ীার িবেরািধীা করার পিরণিী িবষে� বণরাা 
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অোক। েযমা,  �ুুাহ িবা �মর রািদ ুাহ  াহ য া এ 

হািদস বণরাা কেরা,  

هللال َ َُ َّ  لَِ  نَِمَءَ  ََْمنَ  েীামরা  ুাহর ব�জেদর    لَِ  َمَسَِح

মসিয়েদ গমো বাধা িদ� াা, ৬০F

61 ী া ীার েছেলরা বলল,  ুাহর 

কসম,  মরা ীােদর মসিয়েদ গমো বাধা িদব। ীােদর কথা েশাো 

 �ুুাহ  ুব কুষ হেলা এবং ীােদর কিিা বকা িদেলা এবং 

বলেলা,  িম েীামােদর বলিছ  ুাহর রাসূল বলেছ  র েীামরা 

বলছ  মরা অবশযই ীােদর বাধা েদব।  

রাসূেলর সাহাবজ  �ুুাহ িবা মুগাফফাল য া ীার কীক 

 াজ�েদর েদ েী েপেলা, ীারা  য়ফ করেছা, িীিা ীােদর 

িােষধ করেলা এবং ীােক িীিা বেলা,  �يصَّْ  ندوه ا َِ لِعف و 

ل ّا  রাসূল রাসূলুুাহ“   لطَ  ا�فقأ للسن ي�س الكنه  ّال ينكأ اَ صْ

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম পাথর িােকপ করেী িােষধ কের 

এবং িীিা বেলা, এেী েকাা িশকারজেক িশকার করা যা� াা, েকাা 

দুশমণেক ওিীহী করা যা� াা বরং ীােী দাঁী   াী ওা� হ� 

                                                           
61 বু াির,  ল-য়ুম , হািদস: ৮৫৮, মুসিলম, সালাী, হািদস: ৪৪২, িীরিমিয, 

য়ুম , হািদস: ৫৭০, াাসা�জ, মাসােয়দ, ৭০৬,  বু দাউদ, সালাী হািদস: 

৫৬৮, ইবো মায়াহ, হািদস: ১৬,  হমদ: ১৬/২, দারমজ, ৪৪২। 
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এবং ে া  া� হ�”।৬১

62 ীারপর ীােদর  বার� পাথর িােকপ 

করেী েদে  বেলা,  িম েীামােদর সােথ ক োাই কথা বলব াা। 

 িম েীামােদরেক  বর িদলাম  ুাহর রাসূল পাথর িােকপ 

কেরেছা ীারপর� েীামরা পাথর িােকপ কর?।  

ইমাম বাইহাকজ রািহমাহুাহ  ই�ুেব সু িী�ািা েথেক বণরাা 

কেরা, িীিা বেলা, য া ীুিম েকাা বযি্েক সূ�াী স�েকর 

 েলা াা েশাাা�, ী া েস বেল, ীুিম  মােক কুর োর 

 েলা াা েশাাা�, মো রা েব েলাকিট েগামরাহ। 

 ুামা  �যা�জ রািহমাহুাহ বেলা, সূ�াী হল,  ুাহর িকীােবর 

িব ারক অথবা সূ�াী  ুাহর িকীােবর িবধাা সমূেহর স�ূরক 

অথবা েয সব িবধাা  ুাহর িকীােব াাই েস সব  হকােমর 

বণরাা। েযমা,  ুাহর বাণজ-   

﴿ َ َۡ نَز
َ
ٓ َوأ ِكۡ ٱ كَ َِِ�ۡ  ا َ  رَ َّ َبّ�ِ  ﴾٤ َ�تََفّكُرونَ  َولََعّلُهمۡ  هِمۡ َِِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلّناِس  ِ�ُ

 ]  ٤٤: ا،حِ[

                                                           
62 বু াির,  দব-হািদস: ৫৮৬৬, মুসিলম, িশকার � য়েবহ অধযা� হািদস: 

১৯৫৪, াাসা�জ কাসামাহ, হািদস: ৪৮১৫, ইবো মায়াহ, িশকার অধযা�, ৩২২৭, 

 হমদ, হািদস ৫৬/৫, দারমজ মুকাি�মা, হািদস: ৪৪০  
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 র রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর বাণজ  َ
َ
 نِ� ع

ه للكِتََب  عاَُِْ  
َ
هُ  امثل ََ  মো রা েব  মােক িকীাব েদ�া“  ، َم

হে�েছ, এবং ীার সােথ ীার মী  র� েদ�া হে�েছ”।६२F

63 ীা 

পূেবরই উেু  করা হে�েছ।  

ইমাম বাইহাকজ রািহমাহুাহ  েমর  শ-শা বজ েথেক বণরাা 

কেরা, িীিা কীক েলাকেক বেলা,   لآلثَل تر�تم ّ    هلكتم نِومَ

অথরা্ সহজহ হািদস সমূহ।  

ইমাম বাইহাকজ রািহমাহুাহ  �যা�জ রািহমাহুাহ েথেক  র� 

বণরাা কেরা, িীিা ীার কীক সাথজেক বেলা, য া েীামােদর 

িাকট রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর েকাা 

হািদস েপৗেছ, ী া  র েকাা কথা বলা েথেক ীুিম িবরী থাক। 

কারণ, রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম  ুাহর পক 

েথেক মুবািুগ িছেলা। 

ইমাম বাইহাকজ রািহমাহুাহ িবিশ� ইমাম সূিফ�াা িবা সাঈদ 

রািহমাহুাহ েথেক  র� বণরাা কেরা, িীিা বেলা, ইলমই হল, 

হািদেসর ইলম।  

                                                           
63 িীরিমিয, ইলম অধযা�, হািদস ২৬৬৪,  বুদ দাউদ, সূ�াহ  ধযা�, হািদস: 

৪৬০৪, ইবাু মাযাহ, মুকাি�মাহ, হািদস: ১২ 
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ইমাম মােলক রািহমাহুাহ বেলা, রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম এর কবেরর িদক ইশারা কের বেলা, একমা� 

এ কবর ��ালা ছাড়া  মরা সবাই িবীিকরী।   

ইমাম  বু হািাফা রািহমাহুাহ বেলা, য া রাসূল রাসূলুুাহ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেী হািদস সামো  েস ী া ীা 

মাথা � ে াে র উপর। 

ইমাম  বু শাফজ রািহমাহুাহ বেলা, য া রাসূল রাসূলুুাহ 

সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম হেী িবাষ হািদস বিণরী হ��া 

সে��  িম যিদ েস অাুযা�জ  মল াা কির, ীেব মো রা েব, 

 িম েীামােদর সাকয কের বলিছ,  মার জাা া� হে� েগেছ। 

িীিা  র� বেলা,  িম য া েকাা কথা বিল,  র হািদস  মার 

কথার িবপেক ীাহেল  মার কথােক েীামরা েদ�ােলর �পােশ 

িােকপ কর।  

ইমাম  হমদ িবা হা�ল রািহমাহুাহ ীার কীক সাথজেক বেলা, 

েীামরা  মার ীাকলজদ কেরা াা, মােলক রািহমাহুাহ � শােফ�জ 

রািহমাহুাহ ীাকলজদ কেরা াা, েীামরা  মরা েয াা েথেক �হণ 

কেরিছ, েস াা েথেক �হণ কর। িীিা  র� বেলা,  িম েস সব 

েলাকেদর িবষে�  �যর েবাধ কির, যারা হািদেসর সাদ স�েকর 
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য়াো হািদসিট সহজহ িকাা ীা� য়াো ীারপর� সুিফ�াোর িাকট 

যা� ীার মীামেীর য়ায। অথ   ুাহ ীা’ লা বেলা,  

ِينَ ٱ َذرِ يَحۡ فَلۡ ﴿   مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  َُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيبَُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 ] ٦٣:  ا، ر[ ﴾٦ أ

েীামােদর মেধয যারা  ুিপসাের সের পেড়  ুাহ অবশযই ীােদরেক 

য়াোা। অীএব যারা ীার িােদরেশর িবুষা রণ কের, ীারা েযা 

ীােদর �পর িবপযর� োেম  সা অথবা য�ণাদা�ক  যাব েপৗছার 

ভ� কের। ৬৩F

64  

িীিা  র� বেলা, েীামরা িক য়াা িফীাা িক? িফীাা হল 

 ুাহর সােথ িশরক করা, হেী পাের য া েকাা বযি্ রাসূল 

রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর েকাা কথােক 

ওীযা যাা করেব, ী া ীার অ্ের  ুাহর �জোর ওিী বতীা 

েডেল েদ�া হেব, ী া েস  ংস হেব।  ুাহ ীা’ লার বাণজ- েহ 

মুিমাগণ, েীা 

﴿  ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ٱ َ ْ ءَاَمُنوٓ  َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لّرُسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 ِمنُ�مۖۡ  رِ مۡ ۡ�

وهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ َََ�ٰ  فَإِن ُّ ِ ٱ َِِ�  فَُر ِ  مُِنونَ َُؤۡ  ُكنتُمۡ  ِِن لّرُسولِ ٱوَ  َّ ِ ٱب  مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ
ٰ  ِخرِ� �ٱ َۡ  َخۡ�ٞ  لِكَ َ�

َ
  َسنُ َوأ

ۡ
 ]  ٥٩:  النسيء[ ﴾ ٥ وِ�ً� ََأ

                                                           
64 সূরা াূর,  �াী: ৬৩ 
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“েহ ঈমাাদারগণ! েীামরা  ুাহর  াুগীয কর, রাসূেলর  াুগীয 

কর,  র�  াুগীয কর েীামােদর মধযকার কমীাশজলেদর, অীঃপর 

েকাা িবষে� েীামােদর মেধয মীেভদ  টেল ীা উপবাপা কর  ুাহ 

� রাসূেলর িাকট, যিদ েীামরা  ুাহ �  ি রােী ঈমাা এো থাক। 

এ প�াই উ�ম এবং পিরণােম ওকৃ�রর৬৪

65।” িবষে� িবিশ� ীােব�জ 

মুয়ািহদ িবা য়াবার হেী ইমাম বাইহাকজ বণরাা কেরা, িীিা বেলা, 

 ুাহর িদেক ওীযপরণ অথর  ুাহর িকীােবর িদক ওীযপরণ 

অাুরপ  ুাহর রাসূেলর িদক ওীযপরণ অথর সু�েীর িদক ওীযপরণ। 

ইমাম বাইহাকজ যুহরজ রািহমাহুাহ েথেক বণরাা াকল কেরা, িীিা 

বেলা,  মােদর পূেবরর  েলমগণ বলেীা, সূ�াীেক  ঁকেড় ধরা 

াায়াী।  ুামা ইবো কুদামাহ রািহমাহুাহ �জ� িকীাব রা�য়াীুা 

াােয়ের উসুলুল  হকাম বণরাা� েলে া, দলজল িহেসেব ি�ীজ� 

মূলাজিী হল, রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর 

সূ�াী।  র রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর 

কথা ওমাণ কারণ, ীার মুিয়যাসমূহ িীিা সীযবাদজ ীার ওমাণ। 

 র  ুাহ ীা’ লা ীার অাুকরণ করার িােদরশ িদে�েছা  র 

যারা ীার  েদেশর িবেরািধীা কেরা, ীােদর সীকর কেরেছা।  

হােফয় ইবো কাসজর রািহমাহুাহ  ুাহ ীা’ লার বাণজ- 

                                                           
65 -(সূরা  া-িাসা: ৫৯]; 
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ِينَ ٱ َذرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  َنةٌ فِتۡ  َُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 َعَذاٌب  يُِصيبَُهمۡ  أ

ِ�مٌ 
َ
 ] ٦٣:  ا، ر[ ﴾ ٦ أ

েীামােদর মেধয যারা  ুিপসাের সের পেড়  ুাহ অবশযই ীােদরেক 

য়াোা। অীএব যারা ীার িােদরেশর িবুষা রণ কের, ীারা েযা 

ীােদর �পর িবপযর� োেম  সা অথবা য�ণাদা�ক  যাব েপৗছার 

ভ� কের। ৬৫F

66 র ীাফসজের বেলা, রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম এর  মর এর অথর ীার ওদিশরী পথ, ীার 

অাুসৃী পষিী, ীার েদ াোা িা�ম, ীার সূ�াী � ীার শরজ�ী। 

সুীরাং েয েকাা কথা � কমর ীার কথা � কেমর সােথ ীুলাা করা 

হেব, েয কথা � কমর ীার কথার সােথ িমলেব ীা �হণ করা হেব 

 র েয কথা � কমর ীার সােথ িমলেব াা ীার কথা � কমর ীা 

ওীযা যাা করা হেব, েস েযই েহাক াা েকা। েযমা, বু াির মুসিলম 

সহ িবিভ� হািদেসর িকীাবসমূেহ বিণরী রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ 

 লাইিহ ��াসাুাম বেলা,   ِْمَل  َمن َ  
ا
ْمُروَ َ لْهِ  طيَه  َبَمال

َ
َّ  َ�ُوهللاَ  ع    َل

                                                           
66 সূরা াূর,  �াী: ৬৩ 
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“েয বযি্ এমা েকাা  মল কের, যার উপর  মার িােদরশাা াাই 

ীা ওীযা যাী”। ৬৬

67  

েয বযি্ ওকােশয বা েগাপো রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ 

��াসাুাম এর  িাী �জোর িবেরািধীা কের, েস েযা ভ� কের 

এবং সীকর হ�,  ুাহর এ বাণজ স�েকর  ুাহ বেলা, ن
َ
 َُِصيبَُهمۡ  أ

نَةٌ فِتۡ   ীােদর অ্ের িফীাা অথরা্ কুফর, োফাক বা িবদ ী েডেল 

েদ�া হেী পাের। অথবা  ۡو
َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيبَُهمۡ  أ

َ
أ  দুিা�ােী ীার কিিা 

শািবর মুে ামুি  হেব। েযমা, ীােদর হীযা করা হেী পাের, অথবা 

ব�জ করা হেী পাের, অথবা ীার উপর শািব ওে�াগ করা হেী 

পাের। 

েযমা, ইমাম  হমদ রািহমাহুাহ একিট হািদস বণরাা িীিা 

বেলা,  বু হরাইরা রািদ ুাহ  াহ  মােদর হািদস বণরাা 

কেরা, রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এরশাদ 

কেরা,  

�مْ  مثَ�
ُ
َّ  لحلد  كَمثَلِ  َامثَل

َ
ل لْستَْهللا  لّمَ وَلا

َ
َبََءْت  ف

َ
َوَ َمَ ع

َ
ْهللال َل  َّ ََ  َح

نَ  للالِئ  لّيالّب  اَهِعهِ  لطفرلُش  َْ نَ  لََّل   َ�َق َْ َل  �ِّْوَ َ�َق ََ ُْيزُُهنّ  اََح  َا�َْغلِبْنَهُ  ََ
                                                           
67 বু াির সুলাহ অধযি�, হািদস: ২৫৫০, মুসিলম িব ার ফা�সালাহ অধযা�, 

হািদস: ১৭১৮,  বু দাউদ সূ�াহ অধযা�, হািদস, ৪৬০৬, ইবাু মাযাহ; 

মুকাি�মাহ, হািদস: ১৪,  হমদ, হািদস: ২৫৬/৬  



 

108 

َِ  �َِْوَ َ�َْْقتِرْمنَ  َ
َ
َعلِا  

َ
�مْ  َمثَ� ف

َ
وَ َاَمثَل

َ
عُ  ع ُُ م آ

ُ
ْيزِ�

مّ  لََّل َ ن بَ
ُ
 َ ن َهل

  �َِْوَ َاتْقتَِرُمهللانَ  َ�تَْغلِبُهللا� لََلِ 

 মার দৃ�া্ � েীামােদর দৃ�া্ এমা এক বযি্র মী, েয 

 গা �ালল�, ীারপর য া  গোর  শ-পাশ  েলািকী হল, 

ী া কৃট-পীভ, েপাকা-মাকড় েয গেলা  গোর মেধয ঝাপ েদ�, 

ীােী ীারা পড়েী  র� করল।  র েলাকিট ীােদর বাধা িদল, 

িক� ীারা ীােক পরাহী করল এবং  গোই পুেড় মারা যাি�ল। 

রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম  মার দৃ�া্ 

েলাকিটর মীই;  িম েীামােদর েকামর ধের েীামােদর  গা 

েথেক দূের সরােবা, বলেী থাকব,  গা!  গা! িক� েীামরা 

 মােক পরাহী করেব, ফেল েীামরা  গোই �লেব। ৬ ৭F

68 বু াির � 

মুসিলম হািদসিটেক  �ুর রা�ােকর হািদস েথেক �হণ কেরা। 

 ুামা সু�ুীজ রািহমাহুাহ ীার �জ� িরসালা িমফীাহল য়া�াহ িফল 

ইহিীয়ায় িবসসূ�াহ িকীােব েলে া- 

েীামরা েয়ো রা ,  ুাহ েীামােদর ওিী দ�া কুা, েয 

বযি্ রাসূল রাসূলুুাহ সাুাুাহ  লাইিহ ��াসাুাম এর হািদস 

 াই ীা ীার কথা েহাক বা কমর দলজল হ��ােক অ�জকার করল, েস 

                                                           
68 বু াির, িরকাক অধযা�, হািদস: ৬১১৮, মুসিলম, ফাযাে�ল অধযা�, হািদস: 

২২৪৪, িীরিমিয,  মসাল অধযা�, হািদস: ২৮৭৪,  হমদ, হািদস: ৩১২/২ 
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কুফির করল, েস ইসলােমর ব�া েথেক েবর হে� েগল। ীার হাসর 

ই�াহদজ �  ৃ�াােদর সােথ হেব অথবা কােফর িফরকার সােথ হেব।  

সু�েীর গুর, সু�েীর উপর  মল করা ��ািয়ব হ��া এবং 

সু�েীর িবেরািধীা করা হেী সাবধাাীা অবল�া করা িবষে� 

সাহাবজ ীােব�জ � ীােদর পরবীরজ  হেল ইলম েথেক অসং য বাণজ 

বিণরী।  শা কির,  মরা এ াো েয সব  �াী, হািদস � বাণজ 

উেু  কেরিছ, ীা হেকর অাুস�াা কারজর য়ায যেথ�।  মরা 

 ুাহর কােছ  মােদর য়ায এবং সমব মুসিলমেদর য়ায 

ীা�িফক কামাা কির, এমা সব  মেল যা ীােক  ুিশ কের  র 

িারাপ�া কামাা কির ীার িবকুষ হ��া কারণ সমূহ হেী।  র 

 ুাহ কােছ  মােদর কামাা িীিা েযা  মােদর সবাইেক সিিক 

পেথর িহদাে�ী েদা। িা�� িীিা আবণকারজ � িাকটবীরজ।  

غم ا   نإُسي  اأتْيعُ اأصحينُ هل اع �مد نبيغي اَر ل عْدُ ع َا


