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ارمحيم ارمحن اهللا �سم  

، م   ةبيغـي �مـد ــير  البـ�و اسصالة و اسنـال، اممد   ب  العيل�
                                                                                                                    )أـمجه ادد ف كنغده(  » أال و إ� أريت القمآن و مثغه معه «: القيئل

(সম� �শংসা জগতসমূেহর �িতপালক আ�াহর জনয; আর 

সালাত ও সালাম আমােদর নবী সবরেশশ নবী মুহা�দ সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর, িযিন বেলেছন: “েজেন রাখ, 

িন�য়ই আমােক আল-কুরআন েদয়া হেয়েছ এবং তার সােথ 

তারই সদৃশ িবশয় তথা সু�াহ েদয়া হেয়েছ।”০F

1)। 
 

অতঃপর: 

িন�য় আ�াহ সুবহানাা ওয়া তা‘আলা তাঁর রাসূলেক েহদায়াত ও 

সতয দীনসহ সুসংবাদদানকারী, সতকরকারী ও উউল �দীপ 

িহেসেব এমন সময় ে�রণ কেরেছন, যখন রাসূল ে�রেণর 

িবরিতকাল চলিছল এবং েহদায়াত পাওয়ার সকল পথ িবলু� হেয় 

িগেয়িছল; অতঃপর িতিন তার মাধযেম অঅতার অরকারেক 

                                                           
1 ইমাম আহমদ র, মুসনাদ: ৪ / ১৩০ 
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আেলািকত কেরেছন এবং ��তা েথেক সিঠক পেথর িদশা 

িদেয়েছন; আর িতিন সবিকছু ��ভােব েপৗিছেয় িদেয়েছন, 

এমনিক েশশ পযর্ িতিন তাঁর উ�তেক সমুউল পেথর উপর 

েরেখ েগেছন, তার রাি� েযন িদেনর আেলার মত; রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

(  ».سيت  و ا  كتي  دىرضغوا نع لن نه رمنكت  إن مي في�  ريبك إ� «
 )أـمجه اإلميم ميسك 

“িন�য়ই আিম েতামােদর মােঝ এমন িকছু েরেখ যাি�, তা যিদ 

েতামরা দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধরেত পার, তেব আমার পের েতামরা 

কখনও পথ�� হেব না, তা হল আ�াহর িকতাব এবং আমার 

সু�াহ বা জীবনপ�িত।”১F

2 রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

نةّهُ  ...« 
نْ  فِإ ْش  مإ غُْ� ْ  يإعن ى من إى �إْعدن �إ تنالإفًي فإنإ ـْ ثنـً�ا ا

يُْ� ْ  كإ غـإ عإ نُنـيّتن  �إ  س
يءن  وإُسّغ ن  ُغإفإ

ْ
يّ�إ  ال دن ْْ مإ

ْ
ينإ  اس ـدن ّنـُكوا اسّماشن ـي َإمإ ْإ ّضـوا نن َإ ـي وإ ْإ غإيْ ـذن  َإ  ننيّلوإاجن

                                                           
2 ইমাম মােলক, মুয়া�া: ২ / ৮৯৯ / হািদস নং- ১৫৯৪ 
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ِنيّيُ� ْ  ثإيتن  وإ ُ�ْدإ ُكوبن ا وإ
ُ
ننّ  أل

ّ  فِإ ثإ ٍ  ُُ َإ ٌ  ُ�ْدإ ّ  ننْد ُُ َإ ٍ  وإ الإلإ ٌ  ننْد أـمجـه ( ».ضإ
 ) .أنو داود

“... কারণ, েতামােদর মধয েথেক েয আমার পের জীবনযাপন 

করেব (েবঁেচ থাকেব), েস অিচেরই বা ধরেনর মতিবেরাধ 

েদখেত পােব; সুতরাং েতামােদর উপর আমার সু�াত এবং 

িহদায়াত�া� েখালাফােয় রােশদীেনর আদেশরর উপর অিবচল 

থাকা অপিরহাযর। েতামরা তা শশভােব আঁকিড়েয় ধের থাকেব। 

সাবধান! েতামরা নতুন উ�ািবত িজিনস (িবদ‘আত) পিরহার 

করেব। কারণ, �েতযক িবদ‘আতই গমরাহী।”২F

3 

 

এই বরকতময় অিধেবশেন আপনােদর উে�েশয আ�াহ চায়েতা 

আমরা েয িবশেয় আেলাচনা করব, তা হল: ‘সু�ােত নববী ও 

ইসলােম তার অব�ান’। 

 

                                                           
3 আবূ দাউদ, আস-সুনান: ৪ / ২০ / হািদস নং- ৪৬০৭; িতরিমযী, আল-জােম‘: ৫ / 

৪৪ / হািদস নং-২৬৭৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ১ / ১৫ / হািদস নং- ৪২; 

আহমদ, মুসনাদ: ৪ / ১২৬ 
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আিভধািনক অেথর সু�াত: সু�াত ( اسنغ    ) শ�িট আিভধািনক 

অেথর তিরকা বা প�িত অেথর বযবযত; আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َّ  يَنُظُرونَ  َ�َهۡل  ﴿ � ّنَت  ِ  ٱ ُُ
َ
ّنت�  َ��دَ  فَلَن ّول�َ�ۚ ۡ� ُُ � � ٱ ِ يٗ�ۖ َ�بۡ  َّ  َ��دَ  نَولَ  د�

ّنت�  ُُ � � ٱ ِ  ]٤٣: فيطم[ ﴾ ٤ و��ً� َ�ۡ  َّ

[তেব িক এরা �তীকা করেছ পূবরবতরীেদর �িত �যুশ প�িতর? 

িক� আপিন আ�াহর প�িতেত কখনও েকান পিরবতরন পােবন 

না এবং আ�াহর প�িতর েকান বযিততমও লকয করেবন না। - 

(সূরা ফািতর: ৪৩)]; অথরাা প�িত অথবা �ভাব বা রীিত, যার 

উপর িভি� কের রাসূলেদরেক িমথযা �িতপ�কারী িবেরাধীেদর 

বযাপাের আ�াহ সুবহানাা ওয়া তা‘আলার িবধান জাির হয়; 

সুতরাং তােদর েকে� আ�াহ তা‘আলার িবধান হল: তােদরেক 

শাি� �দান করা এবং তােদর কতৃরক রাসূলেদর িবব�াচরণ 

করার কারেণ তােদরেক শাি�র মাধযেম পাকড়াও করা। 
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আর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 )أـمجه الخيبي و كنغ  (  ». تببعن س  من كن قبغ�  «

“েতামরা অবশযই েতামােদর পূবরবতরীেদর রীিতনীিতর অনুসরণ 

করেব।”৩F

4 অথরাা েতামােদর পূবরবতরী জািতসমূেহর রীিতনীিত; 

সুতরাং এটা �মাণ কের েয, আিভধািনক অেথর সু�াত ( اسنغ    ) 

শ�িট প�িত বা রীিতনীিতেক বুঝায়। 

 

আর শরীয়েতর আেলম, মুহাি�স, উসূলবীদ ও ফকীহগেণর 

পিরভাশায় সু�াত ( اسنغ    ) শ�িট �ারা উে�শয হল: নবী সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পক েথেক �ীকৃত ও �মািণত কথা, 

অথবা কাজ, অথবা েমৗনস�িত; তাঁেদর েকউ েকউ আরও একটু 

বৃি� কের বেলন: নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

গণাবলীেকও সু�াত ( اسنغ    ) বলা হয়; সুতরাং নবী সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এসব িবশয় েথেক যা �মািণত হয়, 

                                                           
4 বুখারী, আস-সহীহ: ৩ / ১২৭৪ / হািদস নং- ৩২৬৯; মুসিলম, আস-সহীহ: ৪ / 

২০৫৪ / হািদস নং- ২৬৬৯ 
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তােক রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াত (  سغ

 বলা হয়; আর সু�ােতর এই সংঅািট শরী‘য়েতর িবশেয় (اسمسول

�াঅ আেলমগেণর পক েথেক �দ�।  

 

ইসলােম সু�ােতর গবর ও অব�ান: ইসলােম তার অব�ান 

ও মযরাদা খুবই মহান ও তাাপযরপূণর; কারণ, আল-কুরআেনর 

পেরই নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ােতর (ি�তীয়) 

অব�ান; েকননা, দীেনর �থম মূলনীিত হল আ�াহ তা‘আলার 

িকতাব, যা িতিন নািযল কেরেছন তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উপর িহদায়াত ও বযাখযাসহ।      

 

ি�তীয় উাস: শরী‘য়েতর ি�তীয় উাস হল নবী সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ; আর কুরআন ও সু�াহ’র পের 

েযসব দিলল-�মাণ মূলনীিত িহেসেব �ীকৃত, েসগেলা এতদুভেয়র 

িদেকই �তযাবিতরত; সুতরাং ইসলােম দিলল-�মাণসমূেহর 

মূলনীিতর িভি� হল এই দু’িট মহান উাস: ত�েধয একিট হল 

আ�াহর িকতাব এবং অপরিট হল তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 
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ওয়াসা�ােমর সু�াহ; আর এই জনযই রাসূলু�াহ সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এই দু’িটেক অনুসরেণর িনেদরশ িদেয়েছন;  

সুতরাং িতিন বেলন: 

(  ».سيت  و ا  كتي  رضغوا نعدى لن نه رمنكت  إن مي في�  ريبك إ� «
 )أـمجه اإلميم ميسك 

“িন�য়ই আিম েতামােদর মােঝ এমন িকছু েরেখ যাি�, তা যিদ 

েতামরা দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধরেত পার, তেব আমার পের েতামরা 

কখনও পথ�� হেব না, তা হল আ�াহর িকতাব এবং আমার 

সু�াহ বা জীবনপ�িত।”৪F

5 আর এটা এই জনয েয, সু�ােত নববী 

হল আ�াহ তা‘আলার পক েথেক �া� এক �কােরর ওহী; েযমন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ۡ ٱ َعن�  يَنط�قُ  َوَما ﴿ ِ ٰٓ َّ  ُهوَ  ِ�نۡ  ٣ َهَو �  ]٤  ،٣: الج [ ﴾ ٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  ِ

“আর িতিন মনগড়া কথা বেলন না। তা েতা েকবল ওহী, যা তার 

�িত ওহীরেপ ে�িরত হয়।” - (সূরা আন-নজম: ৩, ৪);  

                                                           
5 ইমাম মােলক, মুয়া�া: ২ / ৮৯৯ / হািদস নং- ১৫৯৪ 
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সুতরাং সু�াহ হল আ�াহ তা‘আলার পক েথেক ে�রীত এক 

ধরেনর ওহী, যা িতিন তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর �িত �তযােদশ কেরন; আর রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ামও মানুেশর িনকট িবিভ� কােজর আেদশ ও 

িনেশধ করার মাধযেম এই ওহী েপৗিছেয় িদেয়েছন। তাছাড়া সু�াহ 

আল-কুরআনেক সু��ভােব বণরনা কের এবং তার বযাখযা ও 

িবে�শণ কের; অতঃপর তার েমাটামুিট ও সংিক�ভােব বিণরত 

িবশয়গেলােক িব�ািরতভােব বণরনা কের; তার সাধারণভােব বিণরত 

িবশয়গেলােক সুিনিদর� কের; তার বযাপক (‘আম) অেথর বিণরত 

িবশয়গেলােক িনিদর� (খাস) কের; আবার কখনও কখনও তার 

েকান েকান িবধানেক মানসূখ (রিহত) কের; আবার কখনও 

কখনও আল-কুরআেনর মেধয যা বিণরত আেছ, তার উপর বি�রত 

াকুম (িবধান) িনেয় আেস। 

 

আর এখান েথেকই আমােদর িনকট সু�াহ’র গবর সু��ভােব 

ফুেট উেঠ; েযমন তা (সু�াহ) হল আল-কুরআেনর তাফসীর বা 

বযাখযা, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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نَزۡ�َ  ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ��كۡ ٱ َك ِ�َ�ۡ  ا ُبَّ�� �لّناس�  �� ّلُهمۡ  ه�مۡ ِ�َ�ۡ  نُّز�َل  َما ِ ََ ُرونَ  َولَ َّ ََ ََ ََ ٤ ﴾ 

 ]٤٤: الحل[

“আর েতামার �িত িযিকর (কুরআন) অবতীণর কেরিছ, মানুশেক 

সু��ভােব বুিঝেয় েদয়ার জনয, যা তােদর �িত নািযল করা 

হেয়িছল, যােত তারা িচ্া কের।” - (সূরা আন-নাহল: ৪৪); 

সুতরাং আ�াহ তা‘আলা আল-কুরআন নািযল কেরেছন এবং তা 

বয়ান (বযাখযা) করার দািয়র অপরণ কেরেছন তাঁর রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত; আর এই বয়ানই (বযাখযা) হল 

সু�াহ, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
لۡ أ ولٍ  نم�  َناَُ ُُ َّ  ّر � ان�  ِ َُ �ل� َ  ۦم�ه� قَوۡ  ب ُبَّ��  ]٤: انماهي [ ﴾ َُِهۡمۖ  ��

“আর আমরা �েতযক রাসূলেক তাঁর �জািতর ভাশাভাশী কের 

পািঠেয়িছ তােদর কােছ পির�ারভােব বযাখযা করার জনয।” - (সূরা 

ইবরাহীম: ৪); সুতরাং এই হল েসই উ�ত (জািত), যার িনকট 

তার রাসূল এেসেছ তােক বণরনা কের  নােনার জনয; সুতরাং এই 

বয়ান (বণরনা)-র িকছু দৃ�া্ হল: আ�াহ তা‘আলা আল-কুরআেনর 

মেধয সালাত আদােয়র িনেদরশ িদেয়েছন, িক� িতিন বণরনা কের 
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েদন িন ফজর, েযাহর, আসর, মাগিরব ও এশা’র সালােতর 

রাকাতসমূেহর সংখযা; বরং আ�াহ তা‘আলা েমাটামুিট 

সংিক�ভােব তার িনেদরশ িদেয়েছন, েযমন িতিন বেলন: 

ق�م� ﴿
َ
لَوٰ ٱ َوأ َّ ِ ۖ لَوٰ ٱ ِ�نّ  ةَ َّ حۡ لۡ ٱ َعن�  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ ِ ََ ٓ ۡ ٱوَ  ء� َشا ر�� ِ

ََ  ]٤٥: العغكبوت[ ﴾ ُمن

“আর তুিম সালাত �িত�া কর, িন�য় সালাত িবরত রােখ অ�ীল 

ও ম� কাজ েথেক।” - (সূরা আল-‘আনকাবুত: ৪৫); িতিন আরও 

বেলন: 

﴿ ٓ م�ُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ َّ  ا �ِ  َۡ َ �� ْ َ ٱ ُبُدوا َّ  ۡ�ُ َ� �َ آ  ّ��ينَ ٱ َ�ُ  ل� ََ ْ  ءَ ُحَن لَوٰ ٱ َوُ�ق�يُموا َّ  ﴾ ةَ ِ

 ]٥: اليغ [

“আর তােদরেক েকবল এ িনেদরশই �দান করা হেয়িছল েয, 

তারা েযন আ�াহর ইবাদত কের তাঁরই জনয �ীনেক একিন� 

কের এবং সালাত কােয়ম কের।” - (সূরা আল-বািয়যনাহ: ৫); 

িতিন আরও বেলন: 

ْ  فَإ�ن ﴿ ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ َّ  ]٥: اتو� [ ﴾ ةَ ِ
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“সুতরাং তারা যিদ তাওবা কের এবং সালাত কােয়ম কের ...।” - 

(সূরা আত-তাওবা: ৫); এই �সে� আয়ােতর সংখযা অেনক; 

অনুরপভােব আ�াহ  তা‘আলা সালাত কােয়ম করার িনেদরশ 

িদেয়েছন, িক� িতিন তার সময়সমূহ বণরনা কের েদন িন, যিদও 

িতিন সালােতর সময়সমূহ সাধারণভােব উে�খ কেরেছন, েযমন 

িতিন বেলন: 

ق�م� ﴿
َ
لَوٰ ٱ أ َّ ُِوك�  ةَ ِ ُ ق�  ِ�َ�ٰ  س� ِّشمۡ ٱ �� َُ جۡ لۡ ٱ َءانَ َوقُرۡ  ل� ّ�ۡ ٱ َغ جۡ لۡ ٱ َءانَ قُرۡ  ِ�نّ  ر�� ََ  ر� ََ

 ]٧٨: االساء[ ﴾ ٧ اُهودٗ َمشۡ  َ�نَ 

“সূযর েহেল পরার পর েথেক রােতর  ন অরকার পযর্ সালাত 

কােয়ম করেব এবং কােয়ম করেব ফজেরর সালাত। িন�য়ই 

ফজেরর সালাত (েফেরশতােদর) উপি�িতর সময়।” - (সূরা 

আল-ইসরা: ৭৮); িতিন আরও বেলন: 

بۡ  ﴿ ُُ � ٱ نَ َ�ٰ فَ ونَ ُ�مۡ  ح��َ  َّ َۡ  وَح��َ  ُُ َ�ٰ ٱ ��  دُ مۡ �َۡ ٱ َوَ�ُ  ١ ونَ ب�حُ تُ ُّ ِ ٰ  ت� َ�
 ٱوَ 

َ
يّٗ  ض� �ۡ�    ] ١٨  ،١٧: اسموم[ ﴾ ١ ه�ُرونَ ُ�ظۡ  وَح��َ  اوََعش�

“কােজই েতামরা আ�াহর পিব�তা ও মিহমা ে াশণা কর যখন 

েতামরা সরযা কর এবং যখন েতামরা েভার কর, আর িবেকেল 
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এবং যখন েতামরা দুপুের উপনীত হও। আর তাঁরই জনয সম� 

�শংসা আসমােন ও যমীেন।” - (সূরা আর-রম: ১৭, ১৮); 

সুতরাং এই হল সালােতর সময়সমূেহর উে�খকরণ, তেব তা হল 

সাধারণ উে�খ; আর এই ইজমালী বা সাধারণ বণরনািটেক সু�� 

কের বযাখযামূলকভােব বণরনা কেরেছ রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সু�াহ; কারণ, িতিন তাঁর সাহবীেদরেক সােথ কের 

সালাত আদায় কেরেছন এবং বেলেছন: 

 )أـمجه الخيبي (  » صغوا كمي بأيتمو� أص�«

“েতামরা এমনভােব সালাত আদায় কর, েযমিনভােব েতামরা 

আমােক সালাত আদায় করেত েদখ।”৫F

6  

এভােব এর মাধযেম রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 

সালােতর রাকাতসমূেহর সংখযা বণরনা কের িদেয়েছন; সুতরাং 

আমরা সালাত আদায় কির, েযমিনভােব নবী সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সালাত কেরেছন; আমরা েযাহেরর সালাত আদায় কির 

চার রাকাত এবং সফেরর মেধয কসর কের দুই রাকাত আদায় 

                                                           
6 বুখারী, আস-সহীহ: ১ / ২২৬ / হািদস নং- ৬০৫ 
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কির; আর আসেরর সালাত আদায় কির চার রাকাত এবং 

সফেরর মেধয কসর কের দুই রাকাত আদায় কির; আর 

মাগিরেবর সালাত আদায় কির িতন রাকাত সফেরর মেধয এবং 

বাস�ােন অব�ানকালীন সমেয়, তােত কসর করা হয় না; আর 

এশা’র সালাত আদায় কির চার রাকাত এবং সফেরর মেধয কসর 

কের দুই রাকাত আদায় কির; আর ফজেরর সালাত আদায় কির 

দুই রাকাত সফেরর মেধয এবং বাস�ােন অব�ানকালীন সমেয়। 

আর সালােতর ওয়াশ বা সময়সমূহ রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বণরনা কের িদেয়েছন, যখন িতিন েযাহেরর সালাত 

আদায় কেরেছন তার জনয িনধরািরত সমেয়, আসেরর সালাত 

আদায় কেরেছন তার জনয িনধরািরত সমেয়, মাগিরেব সালাত 

আদায় কেরেছন তার জনয িনধরািরত সমেয়, এশা’র সালাত আদায় 

কেরেছন তার জনয িনধরািরত সমেয় এবং ফজেরর সালাত আদায় 

কেরেছন তার জনয িনধরািরত সমেয়, েযমনিট সাবয� হেয়েছ 

িব � (সহীহ) হািদেসর মেধয: িজবরাঈল আ. নবী সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সালােতর ইমামিত কেরেছন (দুই িদন) 

সালােতর �থম সমেয় ও েশশ সমেয় এবং িতিন বেলেছন:  
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 )أـمجه أنو داود و التمذي (  ». اسصالة ن� هذين اسوقت�  «

“সালােতর সময় হে� এই দুই সমেয়র মাঝামািঝ।”৬F

7 সুতরাং 

নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর জনয সালােতর 

রাকাত সংখযা, প�িত ও সময় বণরনা কেরেছন; আর রাসূল 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ বযতীত আমরা সালােতর 

প�িত ও সময় স�েকর জানেত পারব না, যিদও আমরা তার 

আবশযকতা স�েকর আল-কুরআনুল কারীম েথেক জানেত 

েপেরিছ; যা আমােদরেক িনেদরশনা �দান কের েয, আ�াহ 

তা‘আলা তাঁর নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তা বয়ান 

(বযাখযা) করার দািয়র অপরণ কেরেছন, তা হল কথা ও কােজর 

মাধযেম বয়ান বা বযাখযা করা; আর এ জনযই যখন খােরজী 

স�দােয়র যারা সু�াহেক অ�ীকার কের, তােদর মধয েথেক এক 

দল ওমর ইবন আবদুল আিজজ রািদয়া�াা ‘আনা’র িনকট 

আসল এবং তারা তাঁর সােথ সু�াহ’র মাধযেম �মাণ েপেশর 

                                                           
7 আবূ দাউদ, আস-সুনান: ১ / ১০৭ / হািদস নং- ৩৯৩; িতরিমযী, আল-জােম‘: ১ / 

২৭৮ / হািদস নং- ১৪৯ 
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আবশযকতার �েে িবতকর করল, তখন ওমর ইবন আি�ল আযীয  

রােহমাা�াহ তােদর উে�েশয বেলন: 

ا  جل و َال أكمةي نيسصالة ف القمآن فكي  ةص�  هيروا ل آي  من " 

 " القمآن رب� كيفي  اسصالة

(আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক আল-কুরআেনর মেধয সালাত 

আদায় করার িনেদরশ িদেয়েছন, সুতরাং আমরা িকভােব সালাত 

আদায় করব? েতামরা আমার িনকট আল-কুরআন েথেক একিট 

আয়াত িনেয় আস েতা, যা সালাত আদােয়র প�িত বণরনা কের।) 

অতঃপর তারা �ি�ত হেয় েগল এবং তােদর িবতকর েথেম েগল; 

আর িতিন তােদরেক সু�াহ’র মাধযেম �মাণ েপেশর 

আবশযকতােক েমেন িনেত বাধয করেলন। 

 

আর সালােতর দৃ�াে্র মত যাকােতর িবশয়িটও: আ�াহ তা‘আলা 

আল-কুরআেন যাকাত দােনর িনেদরশ িদেয়েছন; অতঃপর আমরা 

িকভােব ঐ স�দ স�েকর জানেত পারব, যােত যাকাত আবশযক 

হেব? সু�াহ বযতীত এই স�েকর জানা স�ব হেব না; আর নবী 
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সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম যাকােতর িব�ািরত িববরণ েপশ 

কেরেছন; িন�য়ই তা আবশযক হেব �ণর, েরৗপয, শসয, ফলমূল, 

চতু�দ জ� এবং বযবসায়ীক পেণয এবং তা �েতযক মাল-স�েদ 

ওয়ািজব (আবশযক) হেব না; বরং তা ওয়ািজব হেব শসয, ফলমূল, 

নগদ টাকাপয়সা ও মুশভােব িবচরণশীল চতু�দ জ�র মত 

ব�রনশীল স�েদর মেধয, েযমিনভােব নবী সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম যাকােতর েকে� িক পিরমাণ ণহণ করা হেব, তা 

িব�ািরতভােব বণরনা কের িদেয়েছন। উদাহরণ�রপ: উাপাদন 

উপকরণ সরবরাহ করা বা না করার িবেবচনায় শসয, ফলমূল ও 

জিম েথেক উাপ� ফসেলর যাকাত িহেসেব উাপািদত ফসেলর 

এক দশমাংশ (ওশর) অথবা িবশ ভােগর একভাগ (  ( ةص  العش 

ণহণ করা হেব।  

আর �ণর ও েরৗপয েথেক ণহণ করা হেব চি�শ ভােগর একভাগ 

বা শতকরা ২.৫%।  

আর ছাগেলর েকে� �িত চি�শিট ছাগেলর জনয একিট ছাগল 

যাকাত িহেসেব িদেত হেব এবং অনুরপভােব েনসােবর সােথ 
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সংি�� বািক সংখযার মেধযও (�িত চি�শিটর জনয একিট হাের) 

এই িবধান �েযাজয হেব।  

আর উেটর যাকােতর েকে�ও নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তার েনসাব বণরনা কের িদেয়েছন; সুতরাং পাঁচিট উেটর েকে� 

একিট ছাগল যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর দশিটর েকে� দু’িট 

ছাগল যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর পেনরিটর েকে� িতনিট 

ছাগল যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর িবশিটর েকে� চারিট 

ছাগল যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর পঁিচশিটর েকে� একিট 

এক বছর বয়সী উট যাকাত িহেসেব িদেত হেব; আর ছি�শিট 

উেটর েকে� একিট দুই বছর বয়সী উট যাকাত িহেসেব িদেত 

হেব; আর অনুরপভােব উেটর যাকােতর অবিশ� েনসােবর মেধয 

যাকাত িহেসেব যা আবশযক হেব, তা িদেত হেব; েযমিনভােব 

িতিন যাকােতর েকে� যাকাত িহেসেব আবশযকীয় উেটর বয়স 

বণরনা কের িদেয়েছন; সুতরাং যিদ হািদেস নববী’র অি�র না 

থাকত, তাহেল আমরা জানেত পারতাম না েয, িকভােব আমরা 

যাকাত েদব, যিদও আমরা আল-কুরআন েথেক যাকােতর 

আবশযকতার িবশেয় জানেত েপেরিছ; িক� সু�াহ যাকােতর 
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পিরমাণ এবং যাকাতেযাগয মােলর বযাপাের সু��ভােব বণরনা 

কের িদেয়েছ, েযমিনভােব সু�াহ সু��ভােব সময় িনধরারণ কের 

িদেয়েছ, যােত যাকাত ওয়ািজব (আবশযক) হেব; কারণ, েকান 

মােলর উপর ততকণ পযর্ যাকাত আবশযক হেব না, যতকণ না 

তার উপর এক বছর অিতবািহত হেব; তেব জিমন েথেক 

উাপািদত ফসেলর উশেরর বযাপারিট িভ�; সুতরাং তােত যাকাত 

ওয়ািজব (আবশযক) হেব, যখন তার উপযুশতা �কাশ পায়; 

েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ْ �  مَ يَوۡ  ۥَحّقهُ  َوَءاتُوا اد�ه ََ  ]١٤١: االةعيم[ ﴾ ۦۖ َح

“আর ফসল েতালার িদন েস সেবর হক �দান কের দাও।” - 

(সূরা আল-আন‘আম: ১৪১)। 

অনুরপভােব আ�াহ তা‘আলা রমযান মােস িসয়াম (েরাযা) 

পালেনর িনেদরশ িদেয়েছন, আর তা হে� ইসলােমর অনযতম 

একিট বকন; িক� আ�াহ তা‘আলা িসয়ােমর সীমােরখা বণরনা 

কেরন িন এবং আরও বণরনা কেরন িন তা িবন�কারী ও 

বািতলকারক িবশয়সমূহ; আর ঐসব িবশয়গেলাও বণরনা কেরন 
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িন, েযগেলা িসয়াম পালনকারীেক (েরাযাদারেক) বজরন কের 

চলেত হেব; আর সু�ােত নববী এসব িবশেয়র িব�ািরত িববরণ 

িনেয় এেসেছ। 

অনুরপভােব স�ািনত  র বাইতু�াহ’র উে�েশয হেের 

িবশয়িটও; আ�াহ তা‘আলা তার আবশযকতার িবশয়িট বণরনা 

করেত িগেয় বেলন: 

﴿  � ّ �َ ُّ  �ّاس� ٱ َ�َ  َو ب�يٗ�ۚ  ه� ِ�َ�ۡ  َََطاعَ ُۡ ٱ َمن�  ت� يۡ ۡ�َ ٱ ح�  ]٩٧: َممان ال[ ﴾ َُ

“আর মানুেশর মেধয যার েসখােন যাওয়ার সামথরয আেছ, আ�াহর 

উে�েশয ঐ  েরর হে করা তার জনয অবশয কতরবয।” - (সূরা আেল 

ইমরান: ৯৭); সুতরাং এই আয়াতিট �মাণ কের েয, বাইতু�ায় 

হে করাটা আবশযকীয় িবশয়, িক� আয়াতিট তার সময় ও 

প�িত �� কের িকছুই বেল িন; আর এই হে আদােয়র প�িত 

সামিণকভােব নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বণরনা কের 

িদেয়েছন, যখন িতিন জনসাধারণেক িনেয় িবদায় হে পালন 

কেরন এবং িতিন বেলেছন:  

 )أـمجه كنغ  (  ». ـذوا َ� مغيسك�  «
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“েতামরা আমার িনকট েথেক েতামােদর হে আদােয়র প�িত 

ণহণ কর।”৭

8 অতঃপর নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম হে 

আদােয়র প�িতসমূহ একিট একিট কের বণরনা কের িদেয়েছন 

এবং িতিন িনেদরশ িদেয়েছন, যােত আমরা তাঁর িনকট েথেক 

প�িতসমূহ ণহণ কির, েযমনিট আমােদর জনয বণরনা কেরেছন 

এমন বণরনাকারী, িযিন নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

কােজর মধয েথেকই হে আদােয়র প�িতসমূহ �তযক কেরেছন। 

অনুরপভােব আ�াহ তা‘আলা েচােরর হাত েকেট েদয়ার িনেদরশ 

িদেয়েছন; সুতরাং িতিন বেলন: 

ار�ُق ٱوَ  ﴿ ُّ ار�قَةُ ٱوَ  ِ ُّ وٓ �ۡ ٱفَ  ِ َُ ْ َط يۡ  ا
َ
ُهَما� ََ ٓ  د� ۢ َجَزا �َما َء َبا ب َُ ٰ  َك �ۗ ٱ ّم�نَ  ٗ� نََ� َّ ﴾ 

 ]٣٨: دة اليئ[

 

“আর পুবশ েচার ও নারী েচার, তােদর উভেয়র হাত েকেট দাও; 

তােদর কৃতকেমরর ফল ও আ�াহর পক েথেক দৃ�া্মূলক শাি� 

িহেসেব।” - (সূরা আল-মািয়দা: ৩৮) ...; িক� হাত কাটার জনয 

                                                           
8 মুসিলম, আস-সহীহ: ২ / ৩৪৯ / হািদস নং- ১২৯৭ 
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অেনকগেলা শতর রেয়েছ, েযগেলা আল-কুরআেনর মেধয উে�খ 

করা হয় িন; আর সু�াহ েসগেলার িব�ািরত িববরণ িনেয় 

এেসেছ, েযমন সু�াহ বণরনা কের িদেয়েছ েয, েচােরর হাত কাটা 

যােব না, যতকণ না েস েনসাব পিরমাণ স�দ চুির করেব, আর 

তা হল এক িদনােরর এক চতুথরাংশ অথবা িতন িদরহাম অথবা 

তার সমমূলয মােনর স�দ; আর আয়াতিট হােতর৮

9 িবশয়িটও 

�� কের িন এবং চুিরর েকে� হােতর েকান জায়গায় কাটা 

হেব, তাও �� কের বলা হয় িন; িক� নবী সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এই িবশয়িট �� কের বেল িদেয়েছন, আর তা হল, 

ডান হােতর তালুর ণি� েথেক কাটা হেব, আর তােক কবিজর 

হাঁড় বলা হয়। 

এখােন অনুসরান করার মাধযেম আল-কুরআেনর বযাখযায় সু�াহ’র 

অনুসরেণর সবিকছু েলখা আমােদর উে�শয নয়; আমরা েতা  ধু 

এর কেয়কিট দৃ�া্ উে�খ কেরিছ মা�; নতুবা আল-কুরআেনর 

বযাখযায় সু�াহ’র অনুসরেণর বা বণরনা িবদযমান রেয়েছ। 

                                                           
9 অথরাা কয় হাত কাটা হেব, এক হাত, নািক উভয় হাত, আল-কুরআেন তাও �� 

কের বলা হয় িন। - অনুবাদক। 
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আর আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আনুগতয করার জনয িনেদরশ িদেয়েছন এবং িতিন 

জািনেয় িদেয়েছন েয, েয বযিশ রাসূেলর আনুগতয করল, েস েতা 

আ�াহরই আনুগতয করল; সুতরাং আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ع�  ّمن ﴿ وَل ٱ يُط� ُُ َطاعَ  َ�َقدۡ  ِّر
َ
ۖ ٱ أ َ  ]٨٠: الينيء[ ﴾ َّ

“েকউ রাসূেলর আনুগতয করেল, েস েতা আ�াহরই আনুগতয 

করল।” - (সূরা আন-িনসা: ৮০); রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আনুগতয মােন তাঁর িনকট েথেক সু�াহ িহেসেব যা 

�মািণত, তা েমেন েনয়া এবং েস অনুযায়ী কাজ করা; আ�াহ 

তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٓ ٰ  َوَما وُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ُُ ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  ِّر ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ََُهوا  ]٧: امش[ ﴾ ن

“রাসূল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা ণহণ কর এবং যা 

েথেক েতামােদরেক িনেশধ কের, তা েথেক িবরত থাক” - (সূরা 

আল-হাশর: ৭); সুতরাং আ�াহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা িনেদরশ 

িদেয়েছন, রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক 
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েযসব আেদশ, িনেশধ ও শরী‘য়ত দান কেরেছন, তা যােত আমরা 

যথাযথভােব ণহণ কির এবং রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 

আমােদরেক েযসব িবশয় েথেক িনেশধ কেরেছন, তা েথেক েযন 

আমরা িবরত থািক। 

আ�াহ তা‘আলার পক েথেক তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আনুগেতযর বযাপাের িবিভ� ধরেনর িনেদরশ এেসেছ; 

  কখনও আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আনুগেতযর সােথ তাঁর আনুগতয করােক 

সংযুশ কের েদন, েযমন িতিন বেলন: 

﴿  ٰ َهاََ َّ ْ َءاَمُنوٓ  ّ��ينَ ٱ ََ ْ  ا وا َُ ي ط�
َ
َ ٱ أ َّ  ْ وا َُ ي ط�

َ
وَل ٱ َوأ ُُ ْو��  ِّر

ُ
 ٱ َوأ

َ
 ﴾ م�نُ�ۡمۖ  ر� مۡ ۡ�

 ]٥٩: الينيء[

“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর আনুগতয কর, রাসূেলর আনুগতয 

কর, আরও আনুগতয কর েতামােদর মধযকার কমতাশীলেদর।” - 

(সূরা আন-িনসা: ৫৯); িতিন আরও বেলন: 

ْ  قُۡل  ﴿ وا َُ ي ط�
َ
َ ٱ أ ۖ ٱوَ  َّ وَل ُُ  ]٣٢: َممان ال[ ﴾ ِّر



 

26 

“বল, েতামরা আ�াহ ও রাসূেলর আনুগতয কর।” - (সূরা আেল 

ইমরান: ৯৭); সুতরাং িতিন তাঁর আনুগতয করার আবশযকতার 

সােথ তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনুগতয করার 

আবশযকতােক িমিলেয় িদেয়েছন।  

  আবার কখনও কখনও আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূল 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনুগতয করার িবশয়িট 

এককভােব উে�খ কেরেছন; েযমন িতিন বেলন: 

ع�  ّمن ﴿ وَل ٱ يُط� ُُ َطاعَ  َ�َقدۡ  ِّر
َ
ۖ ٱ أ َ  ]٨٠: الينيء[ ﴾ َّ

“েকউ রাসূেলর আনুগতয করেল, েস েতা আ�াহরই আনুগতয 

করল।” - (সূরা আন-িনসা: ৮০); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ْ ��يُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ َّ ْ  ةَ ِ ْ  ةَ ِّزَكوٰ ٱ َوَءاتُوا وا َُ ي ط�

َ
وَل ٱ َوأ ُُ ّلُ�مۡ لَ  ِّر  ﴾ ٥ َ�ُونَ تُرۡ  ََ

 ]٥٦: الوب[

“আর েতামরা সালাত কােয়ম কর, যাকাত দাও এবং রাসূেলর 

আনুগতয কর, যােত েতামােদর উপর রহমত করা যায়।” - (সূরা 

আন-নূর: ৫৬); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 
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﴿  ٓ رۡ  َوَما
َ
لۡ أ ولٍ  م�ن َناَُ ُُ َّ  ّر � َُطاعَ  ِ �ۚ ٱ ن� ��إ�ذۡ  ��  ]٦٤ :الينيء[ ﴾ َّ

“আ�াহর অনুমিততেম েকবলমা� আনুগতয করার জনযই আমরা 

রাসূলেদর ে�রণ কেরিছ।” - (সূরা আন-িনসা: ৬৪)। 

  েযমিনভােব আ�াহ সুবহানাা ওয়া তা‘আলা ��-

সং ােতর সময় তাঁর িকতাব আল-কুরআন ও তাঁর 

রাসূেলর সু�াহ’র িদেক িফের আসার িনেদরশ িদেয়েছন; 

সুতরাং আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٰ َهاََ َّ ْ َءاَمُنوٓ  ّ��ينَ ٱ ََ ْ  ا وا َُ ي ط�
َ
َ ٱ أ َّ  ْ وا َُ ي ط�

َ
وَل ٱ َوأ ُُ ْو��  ِّر

ُ
 ٱ َوأ

َ
 فَإ�ن م�نُ�ۡمۖ  ر� مۡ ۡ�

� ٱ ِ�َ�  فَُرّدوهُ  ءٖ َ�ۡ  ��  َُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  ول� ٱوَ  َّ ُُ َُمۡ  ِ�ن ِّر �  م�ُنونَ تُؤۡ  ُكن � ٱب ر�� �ٱ م� وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ  خ�
 ٰ �َك َ� حۡ  َخۡ�ٞ  ِ

َ
نُ َوأ َُ  

ۡ
                                                    ]  ٥٩: الينيء[ ﴾ ٥ و��ً� تَأ

“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহর আনুগতয কর, রাসূেলর আনুগতয 

কর, আরও আনুগতয কর েতামােদর মধযকার কমতাশীলেদর, 

অতঃপর েকান িবশেয় েতামােদর মেধয মতেভদ  টেল তা উপ�াপন 

কর আ�াহ ও রাসূেলর িনকট, যিদ েতামরা আ�াহ ও আেখরােত 

ঈমান এেন থাক। এ প�াই উ�ম এবং পিরণােম �কৃ�তর।” - (সূরা 

আন-িনসা: ৫৯);  
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আর আয়ােত আ�াহর িদেক িফিরেয় েদয়ার মােন আ�াহর 

িকতােবর িদেক িফিরেয় েদয়া; আর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িদেক িফিরেয় েদয়ার মােন িতিন জীিবত 

থাকাকালীন অব�ায় �য়ং তাঁর িদেক িফিরেয় েদয়া, আর তাঁর 

মৃতুযর পর তাঁর সু�াহ’র িদেক িফিরেয় েদয়া।  

আর আ�াহর িকতাব ও তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সু�াহ’র িদেক �তযাবতরেনর িনেদরশিট সাধারণভােব 

িকয়ামত পযর্ �ায়ী, তার �মাণ হল, রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর ইি্কােলর পর তাঁর িদেক িফিরেয় েদয়ার মােন 

তাঁর সু�াহ’র িদেক িফিরেয় েদয়া; আর এটাই �মাণ কের েয, 

উ�েতর মধযকার ��-সং ােতর ফয়সালার উাস হল সু�াহ, 

যখন তারা আহকাম তথা িবধানসমূেহর েকােনা একিট িবধান 

িনেয় িবতকর করেব, চাই তারা ইবাদতসমূেহর মধয েথেক েকােনা 

একিট ইবাদত িবশেয় দীনী িবধােনর বযাপাের মতিবেরাধ কবক, 

অথবা জনগেণর অিধকার �েে তােদর মেধয েকােনা িবেরাধ সৃি� 

হউক; আর এই েকে� সমাধােনর জনয আ�াহর িকতাব ও তাঁর 
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রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ’র িদেক �তযাবতরন 

করেত হেব। 

আর এটা �মাণ কের েয, সু�াহ হল আল-কুরআেনর স�ী; আর 

তা হল ইসলামী শরী‘য়েতর মূলনীিতমালার অনযতম উাস, েকােনা 

সমেয় বা েকােনা অব�ােতই মুসিলমগণ তা েথেক অমেনােযাগী 

হেব না।  

 

আর যারা নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ’র 

িবব�াচারণ করেব, আ�াহ সুবহানাা ওয়া তা‘আলা তােদরেক 

কিঠন শাি�র ামিক �দান কেরেছন; সুতরাং িতিন বেলন: 

﴿  ٓ ٰ  َوَما وُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ُُ ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  ِّر ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ََُهوا ْ ٱوَ  ن ۖ ٱ ّ�ُقوا َ َ ٱ ِ�نّ  َّ َّ 
يدُ   ]٧: امش[ ﴾ ٧ َ�َقاب� لۡ ٱ َشد�

“রাসূল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা ণহণ কর এবং যা 

েথেক েতামােদরেক িনেশধ কের, তা েথেক িবরত থাক এবং 

েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর; িন�য় আ�াহ শাি� 

দােন কেঠার।” - (সূরা আল-হাশর: ৭); সুতরাং এটা �মাণ কের 
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েয, েকােনা কােজর আেদশ অথবা েকােনা কাজ েথেক িনেশেধর 

েকে� েয বযিশ রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ’র 

িবেরািধতা করেব, েসই বযিশ আ�াহ তা‘আলার শাি�র স�ুখীন 

হেব। আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ُۡ  ّلمۡ  فَإ�ن ﴿ َ � ْ يُبوا ّ�َما لَمۡ عۡ ٱفَ  ََِك  ََج�
َ
َُونَ  � َّب� هۡ  يَ

َ
ٓ أ  ]٥٠ :القصص[ ﴾ َءُهمۚۡ َوا

“তারপর তারা যিদ আপনার ডােক সাড়া না েদয়, তাহেল 

জানেবন তারা েতা  ধু িনেজেদর েখয়াল-খুশীরই অনুসরণ 

কের।” - (সূরা আল-কাসাস: ৫০); আর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: 

 أطيَ� من :قيل   يىب ومن ا  بسول يي :قيسوا ،أب من إال الغ  يدـغون أمت ُ«
  )أـمجه الخيبي (  ». أب فقد َصي� ومن الغ  لدـ

“েয বযিশ অ�ীকার কের, েসই বযিশ বযতীত আমার সকল উ�ত 

জা�ােত �েবশ করেব; সাহাবীগণ িজঅাসা করেলন: েহ আ�াহর 

রাসূল! েকান বযিশ অ�ীকার কের? তখন িতিন বলেলন: েয বযিশ 

আমার আনুগতয করেব, েস জা�ােত �েবশ করেব; আর েয বযিশ 
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আমার অবাধয, েস বযিশই অ�ীকার কের।”৯

10 সুতরাং েয বযিশ 

রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অবাধয হয় এবং তাঁর 

সু�াহ’র িবব�াচরণ কের, েস বযিশই জা�ােত �েবশ করেত 

অ�ীকার কের; আর আব� হয় জাহা�ােমর �চ� ামিকর জােল। 

আর আ�াহ সুবহানাা ওয়া তা‘আলা বেলন: 

ونَ  ّ��ينَ ٱ َذر� َيحۡ فَلۡ  ﴿ َُ مۡ  َ�نۡ  ُ�َال�
َ
� أ ن ۦٓ ر�ه

َ
يَبُهمۡ  أ �َ وۡ  َنةٌ ف�َۡ  تُ

َ
يَبُهمۡ  أ �َ  َذاٌب عَ  يُ

مٌ  ��
َ
 ]٦٣: الوب[ ﴾ ٦ أ

“কােজই যারা তাঁর আেদেশর িবব�াচরণ কের, তারা সতকর 

েহাক েয, িবপযরয় তােদর উপর আপিতত হেব অথবা আপিতত 

হেব তােদর উপর য�ণাদায়ক শাি�।” - (সূরা আন-নূর: ৬৩); 

সুতরাং েয বযিশ রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

িনেদরেশর িবব�াচরণ করেব, েস বযিশ এ ই দু’িট িবশেয়র েকান 

একিটর �ারা কিঠন ামিকর স�ুখীন হেব: 

                                                           
10 বুখারী, আস-সহীহ: ৬ / ২৬৫৫ / হািদস নং- ৬৮৫১ 
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�থম িবশয়: মানিসকভােব িবপযরেয়র িশকার হওয়া; ফেল েস 

সতয েথেক িবচুযত হেব, ঈমােনর পর কুফরী করেব এবং ��তা 

ও েগামরাহীর মাধযেম তার যদয় িবপযর� হেব; সুতরাং এর পের 

েস সতয পেথর সরান পােব না; কারণ, েস রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেদরেশর িবব�াচরণ কেরেছ; আর এটা 

পরবতরীেত উে�িখত শাি�র েচেয়ও কািঠন শাি�। 

ি�তীয় িবশয়: আ�াহ তা‘আলার বাণী: وۡ  ﴿ 
َ
يَبُهمۡ  أ �َ مٌ  َعَذاٌب  يُ ��

َ
 ﴾  أ

-এর মেধয  "  َذا"  (শাি�) শ�িটর �ারা উে�শয হল হতযা, েরাগ-

বযািধ ও  ংেসর মাধযেম দুিনয়ায় শাি�, যা ঐসব কািফরেদর 

েবলায় �েযাজয হেয়িছল, যারা রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনেদরেশর িবব�াচরণ কেরেছ। আর ি�তীয় শাি� 

হেব আেখরােত।   

েয বযিশ ই�া কের রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

িনেদরেশর িবব�াচরণ করেব, তার জনয এই দু’িট শাি� েথেক 

বাঁচার েকান উপায় েনই; দু‘িটর একিট শাি� হল মানিসক শাি� 

(না‘উযুিব�াহ); আর অপর শাি�িট হল শারীিরক অথবা আিথরক 
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শাি�; হয় তা হেব মৃতুয ও  ংেসর মাধযেম, নতুবা ধন-স�দ 

িবন� ও জীবনহািনর মাধযেম; আর এটা হল কিঠন সতকরবাণী ঐ 

বযিশর জনয, েয বযিশ রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

িনেদরেশর িবব�াচরণ কের। 

আর আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

�ُمؤۡ  َ�نَ  َوَما ﴿ ََ  م�نٖ ِ ُ ٱ قََ�  ِ�َذا َنةٍ م� ُمؤۡ  َو وُ�ُ  َّ ُُ مۡ  ۥٓ َوَر
َ
ن ًراأ

َ
 َُِهمُ  يَُ�ونَ  أ

مۡ  م�نۡ  َ�َةُ ۡ�� ٱ
َ
َۡ  َوَمن ر�ه�ۡمۗ أ َ ٱ ص� ََ وَ�ُ  َّ ُُ ّل  َ�َقدۡ  ۥَوَر ََ  ٰ �َ  ﴾ ٣ اّمب�ينٗ  ٗ� ََ

  ]٣٦: االحزا [

“আর আ�াহ ও তাঁর রাসূল েকান িবশেয়র ফয়সালা িদেল েকান 

মুিমন পুবশ িকংবা মুিমন নারীর জনয েস িবশেয় তােদর েকান 

(িভ� িস�াে্র) ইখিতয়ার সংগত নয়। আর েয বযিশ আ�াহ ও 

তাঁর রাসূলেক অমানয করল, েস ��ভােব পথ�� হল।” - (সূরা 

আল-আহযাব: ৭); এটা হল আ�াহ সুবহানাা ওয়া তা‘আলার পক 

েথেক মুিমেনর অব�ার িববরণ; অতএব েস যখন আ�াহ ও তাঁর 

রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িবধান স�েকর জানেত 

পারেব, তখন তার জনয ঐ িবশেয় েকান �াধীনতা থাকেব না, যার 
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উপর আমল করা তার উপর ওয়ািজব (আবশযক) বেল সাবয� 

হেয়েছ; বরং েস স�� িচে� উদার মেন খুিশ হেয় তা ণহণ 

করেব; সুতরাং তার জনয এমন �াধীনতা েনই েয, ই�া করেল 

েস কাজ করেব, আর ই�া করেল েস কাজ করেব না; কারণ, 

আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর সকল িনেদরশই িহদায়াত ও কলযােণ 

ভরপুর। সুতরাং েস যিদ এই িনেদরশিট কােজ পিরণত না কের 

এবং ধারণা েপাশণ কের েয, এই িনেদরশ পালন করা বা না করার 

বযাপাের তার �াধীনতা রেয়েছ, তেব েস সু��ভােব পথ�� হেব; 

আর ��তা ( ضالل   ) শ�িট িহদায়াত (  ;শে�র িবপরীত ( الدى 

আর এখােন ��তা ( ضالل   )  শ�িটেক িবেশিশত করা হেয়েছ 

‘সু�� ��তা (  ারা; অথরাা �� বা পির�ার� ( ضالل مب�

 কারণ, েস সিঠক পেথর িবেরািধতা কেরেছ; আর সিঠক ;(واضح)

পথ হল আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনেদরশ এবং ��তার পথ হল আ�াহ তা‘আলা ও 

তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেদরেশর 

িবব�াচরণ করা। 
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আর েয বযিশ আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনেদরেশর িবব�াচরণ করেব, তার শাি�র বণরনা 

কের এমন একিট উে�খেযাগয  টনা হল: হািদেস এেসেছ েকােনা 

এক বযিশ তার বাম হাত �ারা খাবার ণহণ করত; অতঃপর নবী 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক তার ডান হাত �ারা খাবার 

ণহণ করেত িনেদরশ িদেলন; অতঃপর েলাকিট এেত সকম হওয়া 

সে�ও িমথযার আআয় িনেয় বলল: আিম সকম নই; ব�ত তার 

অহ�ারই তােক সু�াহ’র অনুসরণ করেত বাধা িদল; অতঃপর 

নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম (বদেদায়ার সূের) বলেলন: 

ْعتإ  الإ  «  » اْستإطإ  (তুিম সকম না হও); নবী সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার িববে� বদেদায়া করেলন; সুতরাং েসই সমেয় 

তার হাত  িকেয় যায় এবং এর পর তার শাি��রপ েস তার 

হাতেক তার মুখ পযর্ উে�ালন করেত সকম হয়িন।১০ F

11 সুতরাং 

এই হল তাাকিণক শাি� (না‘উযুিব�াহ); অতএব এটা �মাণ 

কের েয, েয বযিশ অহ�ারবশত রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

                                                           
11 মুসিলম, আস-সহীহ: ৩ / ৫৯৯ / হািদস নং- ২০২১ 
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ওয়াসা�ােমর সু�াহ’র িবব�াচরণ করেব, েসই বযিশ িনি�তভােব 

শাি�র স�ুখীন হেব (না‘উযুিব�াহ)।  

 

আর এর িবপরীত হল ঐ বযিশর  টনা, যােক নবী সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েদখেলন এমন অব�ায় েয, তার হােত 

�েণরর আংিট রেয়েছ; অতঃপর নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন: 

  »يده ف فيجعغْي ةيب من جمة إل احد�  يعمد« 

(েতামােদর েকউ জাহা�ােমর �ল্ অ�ােরর �িত মেনােযাগ 

েদয়, অতঃপর েস তা তার হােতর মেধয রােখ); অতঃপর নবী 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম তা ণহণ করেলন এবং জিমেনর 

মেধয ছুেড় েফলেলন। তারপর যখন নবী সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাঁর মজিলস েথেক দাঁড়ােলন, আর আংিটিট মািটেত 

পেড় আেছ এবং তার মািলক উপি�ত, তখন উপি�ত সাহাবীগণ 

বলেলন: তুিম েতামার আংিটিট ণহণ কের উপকৃত হও, তখন 

এই মুিমন বযিশিট বলল: আ�াহর কসম! আিম তা ণহণ করব 
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না, যা রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম ছুেড় 

েফেলেছন।১১

12 সুতরাং আনুগেতযর েকে� উভয় বযিশর মধযকার 

পাথরকয লকয কবন; কারণ, �থম বযিশ অহ�ার কের বেল: আিম 

পারব না (না‘উযুিব�াহ); আর এই বযিশ বলল: ‘আ�াহর কসম! 

আিম তা ণহণ করব না, যা রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ছুেড় েফেলেছন।’ সুতরাং এটাই হল ঈমান; আর 

এটাই হল মহান আনুগতয। 

আর আমরা সাহাবীগণ কতৃরক রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সু�াহ’র �িত আনুগতয �দশরেনর অপর আেরকিট 

দৃ�াে্র উে�খ করিছ: মুসিলমগণ িহজরেতর �থম িদেক আ�াহ 

সুবহানাা ওয়া তা‘আলার িনেদরশতেম বাইতুল মাকদােসর িদেক 

মুখ কের সালাত আদায় করত, অতঃপর আ�াহ তা‘আলা 

তােদরেক কাবা শরীেফর িদেক মুখ কের সালাত আদােয়র িনেদরশ 

িদেলন; সুতরাং িতিন বলেলন:    

ۡ ٱ رَ َشۡط  َهَك وَجۡ  فََوّل�  ﴿ ِ ُۡ د� َم � �َۡ ٱ ج�  ]١٤٤: القمة[ ﴾ َرام�

                                                           
12 মুসিলম, আস-সহীহ: ৩ / ১৬৫৫ / হািদস নং- ২০৯০ 
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“অতএব আপিন মসিজদুল হারােমর িদেক েচহারা িফরান।” - (সূরা 

আল-বাকারা: ১৪৪); অতএব বাইতুল মাকদােসর িদক েথেক কাবা 

শরীেফর িদেক িকবলা পিরবতরন হেয় েগল এবং আ�াহ সুবহানাা 

ওয়া তা‘আলার িনেদরশতেম মুসিলমগণ কাবার িদেক মুখ 

িফরােলন; যিদও তারা আ�াহর িনেদরেশই �থম িদেক বাইতুল 

মাকদােসর িদেক মুখ কের সালাত আদায় করত, আর েসই 

িনেদরশিট িছল এমন:    

�  قُل  ﴿ ّ � ۡ ٱ َّ ۡ ٱوَ  ُق َمۡ�� ِ ٓ  َمن د�يهۡ ََ  ر�ُبۚ َمغۡ ِ ٰ  ِ�َ�ٰ  ءُ �ََشا �َ ُۡ  ٖط ص�  ﴾ ١ ََق�ي�ٖ ّم
 ]١٤٢: القمة[

“বলুন, পূবর ও পি�ম আ�াহরই। িতিন যােক ই�া সরল পেথর িহদায়াত 

কেরন।” - (সূরা আল-বাকারা: ১৪২); অতএব তারা আ�াহ 

সুবহানাা ওয়া তা‘আলার িনকট েকান আপি� বা �িতবাদ কের 

িন; অতঃপর আসমান েথেক কাবা শরীেফর িদেক িকবলা 

পিরবতরেনর িবধান অবতীণর হল, তখনও সাহাবীগেণর মধয েথেক 

িকছু েলাকজন বাইতুল মাকদােসর িদেক মুখ কের আসেরর 

সালাত আদায় করিছেলন, েকননা তারা িকবলা পিরবতরেনর কথা 

জানেত পাের িন; অতঃপর সাহাবীগেণর মধয েথেক একজন 
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তােদর িনকট আসেলন এমতাব�ায় েয, তারা তখন সালাত 

আদােয় বয� এবং িতিন তােদরেক উে�শয কের বলেলন: িন�য়ই 

কাবার িদেক িকবলা পিরবতরন হেয় েগেছ; অতঃপর তারা েকান 

�কার �িতবাদ ও �ে (?) করা ছাড়াই আ�াহ সুবহানাা ওয়া 

তা‘আলার িনেদরেশর �িত আনুগতয �ীকার কের সকেলই সালাত 

আদায়রত অব�ায় বাইতুল মাকদােসর িদক েথেক কাবা শরীেফর 

িদেক  ুের েগেলন; আর এটাই হল ঈমান; সুতরাং মুিমন ততকণ 

পযর্ আনুগতয �ীকার করেব, যতকণ �মািণত হেব েয, আ�াহ 

এই িনেদরশ িদেয়েছন অথবা রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এই িনেদরশ িদেয়েছন; আর এটাই হল ওয়ািজব 

(আবশযক): ‘েকান �কার �িতবাদ করা ছাড়াই আনুগতয �ীকার 

করা’। 

আর যােদর অ্ের েরাগ আেছ, অথবা যােদর অ্ের িনফাক বা 

কুিটলতা আেছ, আ�াহ তা‘আলা তােদর অব�া আেলাচনা 

কেরেছন, সুতরাং িতিন বেলন:        

َيُقوُل ۞ ﴿ ٓ ٱ َُ َها ََ ُّ ٰ  َما ّ�اس� ٱ م�نَ  ءُ ِ ْ  ّل�� ٱ لََ�ه�مُ بۡ ق�  َعن ُهمۡ َوّلٮ ۚ َعلَيۡ  َ�نُوا  ﴾ َها
 ]١٤٢: القمة[
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“মানুেশর মধয হেত িনেবরাধরা অিচেরই বলেব েয, এ যাবত তারা 

েয েকবলা অনুসরণ কের আসিছল তা েথেক িকেস তােদরেক 

িফরােলা? ” - (সূরা আল-বাকারা: ১৪২); সুতরাং তারা আনুগেতযর 

উেদযাগ ণহণ কের না, বরং তারা েবিশ েবিশ �ে ও আপি� 

উ�াপন কের; আর ঈমানদারগণ আনুগতয কের এবং তারা েকান 

�কার �িতবাদ ও আপি� কের না। 

 

আর এগেলা হল মুসিলমেদর সামেন সু�ােত নববীর মযরাদা বা 

অব�ান, তার �িত তােদর কমরতাপরতা এবং পিরতৃ� হওয়ার 

িকছু নমুনা; েকননা সু�ােত নববী হে� ইসলােমর দিলল-�মােণর 

মূলনীিতমালার ি�তীয় উাস, তারা তােক যথাযথ স�ান ও মযরাদা 

দান কের; কারণ, তা হল তােদর ঐ নবীর বাণী, িযিন মনগড়া 

কথা বেলন না; আর তা েমেন েনয়ার মেধয উ�েতর (জািতর) 

জনয কলযাণ, বরকত ও পুণয রেয়েছ; আর এটাই হল মুসিলম 

স�দােয়র অ্ের নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�ােতর 

অব�ান, যিদও তােদর যুগ-যামানা অেনক দূর েপিরেয় এেসেছ, 

তবুও তারা তােক যথাযথ স�ান ও মযরাদা দান কের এবং তার 
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�িত আনুগতয �দশরন কের, মেন হে� তারা রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েসই বযাপাের কথা বলেত  নেত পাে�; 

কারণ, তােদর িনকট তা (সু�াহ) িব � প�িতেত েপৗেছেছ; 

সুতরাং তার বযাপাের অথবা তার িনেদরিশত বযাপাের সে�েহর 

েকােনা অবকাশ েনই; অতএব মুিমন বযিশ তার অনুসরণ করেব 

এবং তার িনেজর উপর ও অেনযর উপর তা �েয়াগ করেব; আর 

এ জনযই রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:    

 ». سـيمع مـن أوع مبغغ فم  سمع كمي فبغاه شيئي مغي سمع اكمأ ا  ةض«
 )أـمجه التمذي (

“েয বযিশ আমার িনকট েথেক একিট হািদস  েন তা অেনযর 

কােছ েপৗিছেয় েদয়, আ�াহ তােক হােসযাউ ও পিরতৃ� করেবন। 

কারণ, অেনক েকে� েআাতার েচেয় যার িনকট �চার করা হয়, 

েস েবিশ সংরকণকারী হেয় থােক।”১২F

13 সুতরাং নবী সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সু�াহেক িকয়ামত পযর্ তাঁর পরবতরী 

উ�েতর িনকট েপৗেছ েদয়ার জনয সংি�� বযিশবগরেক উাসািহত 

                                                           
13 িতরিমযী, আল-জােম‘: ৫ / ৩৪ / হািদস নং- ২৬৫৭ 
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কেরেছন; আর িতিন িবদায় হােে যখন আরাফােতর ময়দােন 

তাঁর মহান ভাশণ েপশ কেরন, তখন বেলন: 

 ل أوع هـو مـن يبغـغ أن َس اسشيهد فِن الايئب مغ�  اسشيهد لبغغ «
 )أـمجه الخيبي و كنغ  (  » مغه

“েতামােদর মধযকার উপি�ত বযিশর উিচত অনুপি�ত বযিশর 

কােছ েপৗিছেয় েদয়া; কারণ, উপি�ত বযিশ অিচেরই এমন বযিশর 

িনকট েপৗিছেয় েদেব, েয বযিশ তার েচেয় অিধক সংরকণকারীর 

ভূিমকা পালন করেব।”১৩F

14 সুতরাং নবী সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাঁর সােথ যারা উপি�ত িছেলন, তােদরেক িনেদরশ 

িদেয়েছন েয, তারা যােত তাঁর অনুপি�ত উ�েতর িনকট তাঁর 

বাণী েপৗিছেয় েদয়; আর এ জনযই রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সু�াহ’র �িত মেনােযাগ, তার িশকা, সংরকণ ও 

সুিবনয�করেণ মুসিলমগেণর ভূিমকা িছল খুবই তাাপযরপূণর, অনয 

সকল জািতর েচ�া-�েচ�ার উপের; কারণ, পৃিথবীর জািতসমূেহর 

মধয েথেক এমন একিট জািতও েনই, যারা তােদর নবী ও 

                                                           
14 বুখারী, আস-সহীহ: ১ / ৩৭ / হািদস নং- ৬৭; মুসিলম, আস-সহীহ: ৩ / ১৩০৫ / 

হািদস নং- ১৬৭৯ 
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রাসূেলর সু�াহ বা আসারসমূহেক (িনদশরনসমূহেক) এই উ�েত 

মুহা�দী’র মত য� করেত েপেরেছ; েকননা তারা আ্িরকতার 

সােথ সু�াহেক তােদর যদেয় সংরকণ করেতন, তার �িশকণ 

িদেতন এবং অনযেদর িনকট তা �চার করেতন; পূবরবতরী বযিশ 

তার পরবতরী বযিশর িনকট �চার করত �জে�র পর �জ�; 

আর তারা তা সংরকণ ও আয়ে� রাখার জনয হািদসসমূহ 

িলিপব� করেতন; সুতরাং তারা তা সংরকণ করেতন মুখ�করণ 

ও িলিপব� করার মাধযেম। তেব নবী সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর যুেগ িতিন হািদস িলিপব� করেত িনেশধ করেতন; 

িতিন বেলিছেলন: 

 )أـمجه كنغ  (  » من كتب َ� شيئي فغيمحه « 

“েয বযিশ আমার পক েথেক িকছু িলিপব� কেরেছ, েস েযন তা 

মুেছ েফেল।”১৪F

15 আর এর উে�শয িছল, যােত আল-কুরআেনর 

সােথ হািদেসর িমআণ না  েট; ফেল িতিন হািদস িলিপব� করেত 

িনেশধ করেতন, যােত েকউ তােক (হািদসেক) কুরআেনর অংশ 

                                                           
15 মুসিলম, আস-সহীহ: ৪ / ২২৯৮ / হািদস নং- ৩০০৪ 



 

44 

মেন না কের; অতঃপর িতিন তাঁর সাহাবীেদর মধয েথেক েকােনা 

েকােনা সাহাবীেক েলখার অনুমিতও �দান কেরেছন, েযমন 

আবদু�াহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস রা., েকননা িতিন নবী 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক যা আবণ করেতন, তা 

িলিপব� কের রাখেতন; আর এ জনযই আবদু�াহ ইবন ‘আমর 

ইবনুল ‘আস রা. িছেলন সবেচেয় েবিশ হািদস বণরনাকারী 

সাহাবীেদর মেধয অনযতম; কারণ, িতিন ঐসব হািদস িলিপব� 

কের রাখেতন, যা িতিন  নেতন; িক� মুসিলমগেণর েলখার েচেয় 

মুখ� করার �িত মেনােযাগ িছল খুব েবিশ; সুতরাং তারা 

সু�াহেক সংরকণ করেতন, বহন করেতন তােদর যদেয়, তার 

�িশকণ িদেতন এবং তা �চার করেতন; এমনিক তাঁেদর েকউ 

েকউ অেনক ক� সে�ও েহজায েথেক িমসর পযর্ �মণ 

করেতন একিট মা� হািদেসর সরােন, যা সাহাবীেদর কারও 

কারও িনকট েপৗেছেছ; আর এটাই রাসূল সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর হািদেসর �িত তাঁেদর মেনােযাগ, স�ান ও 

আ�ােবাধ �মাণ কের।  
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আর এর পের খিলফা রােশদ ওমর ইবন আবদুল আযীেযর 

আমেল হািদস েলখা ও ণ�বে�র কাজ  ব হয়; অতঃপর হািদস 

েলখার তমিবকাশ  টেত থােক; তারপর নবী সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সু�াহ’র উপর সহীহ, মুসনাদ, জােম‘ ও মু‘জাম 

ণ�সমূহ িলিপব� হয় এবং বতরমান সমেয় আল-হামদুিল�াহ 

(আ�াহর  কিরয়া) আজেকর মুসিলমেদর হােত সু�াহ িলিপব� 

অব�ায় িবদযমান আেছ; আর এই মওজুদ গেড় তুেলেছন উ�েতর 

(জািতর) হােফযগণ; সুতরাং আ�াহ তা‘আলা তােঁদর মাধযেম 

সু�ােত নববীেক �িট-িবচূযিত ও বৃি�- াটিতর হাত েথেক রকা 

কেরেছন; আর তাঁরাই তােক জািলয়াত ও িমথযাবাদীেদর হাত 

েথেক েহফাজত কেরেছন এবং তাঁরাই সু�াহ’র উপর অেনক 

মূলযবান ণ� িলিপব� কেরেছন, যা মুসিলমগণ বযতীত অনয েকান 

জািতর িনকট পাওয়া যায় না। আর তাঁরা িরওয়ায়াত বা বণরনােক 

ণহণ করার জনয সূূ নীিতমালা  তির কেরেছন এবং িমথযাবাদী, 

জািলয়াত, দূবরল ও বণরনার েকে� পিরতযশ বণরনাকারীেদর অব�া 

বণরনা কের িদেয়েছন; আর সু�াহ’র এই সংরকণিট আ�াহর 

িকতাব সংরকেণরই অ্ভুরশ, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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 ]٩: امجم[ ﴾ ٩ َ�ُظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  ننّا رَ ّ��كۡ ٱ انَّزۡ�َ  نُ َ�ۡ  ِ�نّا ﴿

“িন�য় আমরাই কুরআন নািযল কেরিছ এবং আমরা অবশযই 

তার সংরকক।” - (সূরা আল-িহজর: ৯); সুতরাং আ�াহ তা‘আলা 

েযমিনভােব আল-কুরআনেক তার মেধয বৃি� অথবা কমিত করা 

েথেক েহফাজত কেরেছন, িঠক েতমিনভােব রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহেকও তার িরওয়ায়াত বা বণরনার 

মাধযেম েহফাজত কেরেছন, েকননা তা আল-কুরআনেক 

সু��ভােব বযাখযা, িবে�শণ ও তাফিসর কের; আর এটা আ�াহ 

তা‘আলার পক েথেক এই জািতর �িত রহমত�রপ, েকননা 

িতিন তােদর জনয আল-কুরআন ও সু�ােত নববীর মত এই দু’িট 

মহান উাসেক েহফাজত কেরেছন। 

 

আর এখােন পথ�� স�দায় েথেক সতকর করা আবশযক, যারা 

এই যুেগ তােদর কমরকা� ও অনযায়-অপকমর �কাশ কের— তারা 

রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহেক সি�হান কের 

তুেল এবং বেল: িন�য়ই আল-কুরআনই আমােদর জনয যেথ�, 

সু�াহ’র েকােনা �েয়াজন েনই; আর তারা আ�াহ তা‘আলার বাণী: 
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َ�ٰ لۡ ٱ ��  َنافَّرۡط  ّما ﴿ � َ�ۡ  م�ن ب� َ�  ]٣٨: االةعيم[ ﴾ ٣ ءٖ

[“এ িকতােব আমরা েকান িকছুই বাদ েদই িন ...।” - (সূরা 

আল-আন‘আম: ৩৮)] এবং তাঁর বাণী: 

�بۡ  ﴿ �  انٗ َ�ٰ ت
ّ�ُ�  ]٨٩: الحل[ ﴾ ءٖ َ�ۡ  ّل

[“�েতযক িবশেয় �� বযাখযা�রপ ...।” - (সূরা আন-নাহল: 

৮৯)]- এর �ারা �মাণ েপশ কের; কারণ, তােদর ধারণা অনুযায়ী 

সু�াহ মুতাওয়ািতর১৫F

16 প�িতেত বিণরত নয়, বরং তা আহাদ১৬F

17 

প�িতেত বিণরত এবং বণরনাকারীেদর বযাপাের ভুল-�িট ও িমথযার 

আশ�া করা হয়; আর আল-কুরআন হল িনভররেযাগয, েযমন তারা 

বেল: িনভররেযাগয, অকাটযভােব �মািণত ও িবব� ব�ই যেথ� 

এবং আমরা এমন ব� পিরতযাগ কির, যােত সে�হ রেয়েছ। 

                                                           
16 মুতাওয়ািতর ঐ বণরনা বা হািদসেক বেল, যার বণরনাকারীর সংখযা এত অিধক েয, 

তােদর �ান ও অে�েলর িভ�তার কারেণ তারা িমথযার উপর ঐকযব� হেয়েছন বেল 

ধারণা করা অস�ব। - অনুবাদক। 
17 আহাদ ঐ বণরনা বা হািদসেক বেল, যার বণরনাকারীর সংখযা েকােনা যুেগ এক েথেক 

িতন পযর্, যিদও অনয যুেগ তার েচেয়ও েবশী থাকুক না েকন। - অনুবাদক। 
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ঐসব বযিশবগর (আ�াহ তােদরেক ভাল কাজ েথেক বি�ত রাখুন) 

এরকমই বেল থােক, বা�েব তারা শরী‘য়তেকই বািতল করেত 

চায়, তেব প�িতিট হল অতয্  ৃিণত ও শড়য�মূলক; কারণ, 

তারা মানুশেক এই কথা বলার কমতা রােখ না েয, েতামরা 

শরী‘য়তেক পিরতযাগ কর অথবা ইসলাম েছেড় দাও; তারা  ধু 

কুািসত ও শয়তানী প�িত িনেয় এেস বেল: েতামরা আল-

কুরআেনর উপর আমল কর এবং এটাই েতামােদর জনয যেথ� 

হেব, সু�াহ’র �েয়াজন েনই; কারণ, তারা জােন েয, যখন 

সু�াহেক অকাযরকর করা হেব (আ�াহ সকম না কবক), তখন 

আল-কুরআন অকাযরকর হেয় যােব; আর এক পযরােয় েগাটা 

শরী‘য়তই অকাযরকর হেয় যােব; কারণ, আমরা যা জানেত 

পারলাম, সু�াহ আল-কুরআনেক সু��ভােব বযাখযা কের; সুতরাং 

যখন আমরা ঐসব বযিশবেগরর অনুসরণ করব (আ�াহ তােদর 

তাওিফক না িদন) এবং সু�াহ’র উপর আমল না করব, তখন 

আমরা িকভােব সালাত আদায় করব, িকভােব সাওম (েরাযা) 

পালন করব, িকভােব যাকাত দান করব, িকভােব হাে পালন 

করব এবং িকভােব েলনেদন ও অনযানয েকে� হারাম েথেক 

হালালেক িচনেত পারব, আর িকভােবই বা িচনেত পারব িববাহ ও 
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অনযানয েকে� মুহাররামা১৭

18 নারীেদরেক; আর এসব িবশেয়র জনয 

সু�াহর েকােনা িবক� েনই; সুতরাং সু�াহ’র অনুপি�িতেত 

ইসলামী শরী‘য়ত অকাযরকর হেয় পড়েব। 

আর আ�াহর রাসূল সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম েচৗ�শত বছর 

পূেবর ঐসব দু�ৃতকারীেদর বযাপাের ��ভােব জািনেয় িদেয়েছন; 

নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:       

 فيقول أب��ته   متكئ وهو َ� امديث يبغاه بجل َس هل أال «
 فيه وجدةي ومي استحغغغيه حالال فيه وجدةي فمي ا  كتي  و�يغ�  نيغغي

  » .ا  حمم كمي سغ  و َغيه ا  ص� ا  بسول ميحمم وِن حممغيه حمامي
    )أـمجه التمذي ( 

“েজেন রাখ, অিচেরই েকান েকান বযিশর কােছ আমার পক 

েথেক হািদস েপৗছেব এমতাব�ায় েয, েস তার খােটর উপর 

েহলান িদেয় বেস আেছ, অতঃপর েস বলেব: আমােদর এবং 

েতামােদর মােঝ আ�াহর িকতাব িবদযমান রেয়েছ; সুতরাং আমরা 

তােত যা হালাল িহেসেব পাব, তােক হালাল বেল ণহণ করব, 

                                                           
18 যােদর সােথ িবেয় িনিশ�, এমন নারীেক মুহাররামা বলা হয়। - অনুবাদক। 
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আর তােত যা হারাম িহেসেব পাব, তােক হারাম বেল ণহণ করব; 

অথচ (তােদর েজেন রাখা উিচত) আ�াহর রাসূল সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�াম যা হারাম কেরেছন, তা আ�াহ যা হারাম 

কেরেছন, তার মতই।”১৮

19 

রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন:         

ُك  أال ، معهُ  ومثغإهُ  ، اسكتي  هذا أوريُت  إ� أال« بْعين بإُجٌل  يُوشن    شإ
ا َغي� :  يقوُل  ، أب��ته ذإ غّوهُ  حاللٍ  من فيه وإجْدرُ  يميف ، الُقمآن نْن  ، فىحن

ّمكوهُ  حمام من فيه وجْدرُ  ومي  .»  فإحإ

“েজেন রাখ, িন�য়ই আমােক এই িকতাব েদয়া হেয়েছ এবং তার 

সােথ তার বা�ব উদাহরণ তথা সু�াহ েদয়া হেয়েছ। সাবধান! 

অিচেরই েকান েকান যুবক বযিশ তার খােটর উপর বেস বেস 

বলেব: েতামােদর উপর আবশযক হল এই কুরআনেক ণহণ করা; 

সুতরাং েতামরা তােত যা হালাল িহেসেব পােব, তােক হালাল বেল 

েমেন েনেব, আর তােত যা হারাম িহেসেব পােব, তােক হারাম 

                                                           
19 িতরিমযী, আস-সুনান, ইলম অধযায়, বাব নং- ১০, হািদস নং- ২৬৬৪ 
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বেল ে াশণা করেব।१९

20” আর এই হািদসিটর মেধয রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মু‘েজযাসমূেহর মধয েথেক 

অনযতম একিট মহান মু‘েজযা িনিহত রেয়েছ, েকননা েয িবশেয় 

জািনেয় িগেয়িছেলন, তা বা�েব �িতফিলত হেয়েছ; সুতরাং নবী 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক ঐসব (অসা) 

বযিশেদর েথেক সতকর কেরেছন এবং িতিন আমােদর িনকট 

সু��ভােব বণরনা কেরেছন েয, িতিন আ�াহ তা‘আলার পক 

েথেক আল-কুরআন ও সু�াহ উভয়িটই �দান কেরেছন, েযমনিট 

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ۡ ٱ َعن�  يَنط�قُ  َوَما ﴿ ِ ٰٓ َّ  ُهوَ  ِ�نۡ  ٣ َهَو �  ]٤  ،٣: الج [ ﴾ ٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  ِ

“আর িতিন মনগড়া কথা বেলন না। তা েতা েকবল ওহী, যা তার 

�িত ওহীরেপ ে�িরত হয়।” - (সূরা আন-নজম: ৩, ৪);  

আর তারা যা বেল েয, আল-কুরআন মুতাওয়ািতর প�িতেত 

সংকিলত হেয়েছ এবং তা অকাটযভােব �মািণত, আর সু�াহ 

আহাদ পযরােয়র বণরনাকারীেদর বণরনা �ারা সাবয� এবং তার 

                                                           
20 মুসনাদ আহমাদ ৪/১৩০।  
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িভতের �িট-িবচুযিত বা অনয িকছুর অনু�েবশ  েটেছ, সুতরাং 

এটা আল-কুরআেনর মত নয়, তেব এই কথািট বািতল পযরােয়র 

এবং এিট একিট েখাঁড়া যুিশ; কারণ, সু�াহ’র িবশয়িট আমরা 

েযমন বণরনা কেরিছ, তা িনখুঁতভােব এেসেছ; আর এটা কিব-

সািহতযক, গ�কার ও অনযানযেদর গ� ও ক�কািহনীর মত িকছু 

নয়, বরং তা বণরনা করার জনয িকছু �তিস� িনয়ম-প�িত ও 

নীিতমালা রেয়েছ; আর তার জনয রেয়েছ এমন িকছু বযিশবগর, 

যারা তার েহফাজত ও যথযথ সংরকণ করেছন এবং করেবন 

নবী সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর যুগ েথেক আমােদর যুগ 

পযর্ এবং আ�াহ তা‘আলা েয সময়কাল পযর্ চাইেবন, েস 

সময় পযর্; আর এই সু�াহ আ�াহ সুবহানাা ওয়া তা‘আলা 

কতৃরক সংরকণ করার মাধযেমই সংরিকত; সুতরাং রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ িনেয় েকােনা �কার 

িছিনিমিন েখলা ও কারচুিপ করার অবকাশ েনই।  

আর পূেবরই বলা হেয়েছ সু�াহ’র হােফযগণ �েতযক িমথযাবাদী ও 

দুবরল বণরনাকারীর অব�া বণরনা কের িদেয়েছন; আরও বণরনা কের 

িদেয়েছন ঐসব িবব� বণরনাকারীেদর অব�া, যােদর বণরনার মেধয 
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িকছু িকছু সংশেয়র অনু�েবশ  েটেছ, অথবা যােদর মেধয এমন 

েকােনা েদাশ �েবশ কেরেছ, যা তােদর বণরনােক দুবরল কের 

িদেয়েছ, েযমন হািদেসর মেধয তাদলীস২০

21কারী ও সংিমআণকারী 

বযিশগণ। সুতরাং অপরাধীেদর হােত সু�াহ িবন� হওয়া অথবা 

িমথযাবাদী ও জািলয়াতগণ কতৃরক তার কিত সািধত হওয়ার 

েকােনা সুেযাগ তােত েনই, মুসিলমগেণর জীবেন এর মযরাদা ও 

গবর অেনক েবশী। অতএব, সব সময় সকল �শংসা আ�াহ 

তা‘আলার জনয, এ সু�াতগেলা রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনকট েথেক েযভােব যা িকছু বিণরত হেয়েছ, তা 

িবব� বণরনাকারীগণ েথেক িবব� বণরনাকারীগণ বণরনা কেরেছন, 

আর তা সংকিলত অব�ায় সু�াহ’র িকতাবসমূেহর মেধয িবদযমান 

আেছ; সুতরাং এর মাধযেম ঐসব সংশয় সৃি�কারী ও 

িমথযাবাদীেদর সে�হ-সংশয় দূর হেয় যােব এবং রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ িব � অব�ায় অবিশ� 

                                                           
21 বণরনাকারী েয শায়খ (বণরনাকারী) েথেক হািদস  েনেছন, তার নাম উে�খ না কের 

ঊ রতন েকান শায়েখর নাম উে�খ কের এমন ভাশায় হািদস বণরনা করা, যােত 

হািদস েশানার ধারণা সৃি� হয়, তেব িমথযার ধারণা হয় না, এরপ করাই তাদলীস ( 

 । - অনুবাদক।(ردليس 
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থাকেব, যা তাঁর িনকট েথেক সাবয� ও �মািণত, েয বযাপাের 

েকান �কার �িটপূণর অথবা সে�হজনক প�িত অবল�ন করা 

হয় িন; আর এটা আ�াহ তা‘আলার পক েথেক তাঁর সৃ� মানব 

জািতর উপর একা্ অনুণহ ও দয়া।  

আর েয বযিশ রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 

সু�াহেক অপবােদর অিভেযােগ অিভযুশ করেব, আর ধারণা 

করেব তার উপর আমল করা অৈবধ এবং  ধু এককভােব আল-

কুরআেনর উপর আমল করেব বেল মেন কের, তেব েসই বযিশ 

কািফর বেল গণয হেব; কারণ, েস শরী‘য়েতর মূলনীিতমালার 

ি�তীয় উাসেক অ�ীকার কেরেছ, আর তা হল রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহ; তার অব�া েযন বেল: 

েতামরা রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অনুসরণ 

কেরা না, বরং  ধু আ�াহ তা‘আলার আনুগতয কর; আর েসই 

ধারাবািহকতায় ঐ বযিশ আ�াহ তা‘আলার আনুগতয কের িন, 

েকননা আ�াহ তা‘আলা রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর আনুগতয করার জনয িনেদরশ িদেয়েছন; সুতরাং েস 

আ�াহ তা‘আলার আনুগতযও কের িন এবং রাসূলু�াহ সা�া�াা 
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আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আনুগতযও কের িন; অথচ আ�াহ তা‘আলা 

বেলন: 

﴿  ٓ ٰ  َوَما وُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ُُ ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  ِّر ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ ََُهوا ْ ٱوَ  ن ۖ ٱ ّ�ُقوا َ َ ٱ ِ�نّ  َّ َّ 
يدُ   ]  ٧: امش[ ﴾ ٧ َ�َقاب� لۡ ٱ َشد�

“রাসূল েতামােদরেক যা েদয়, তা েতামরা ণহণ কর এবং যা 

েথেক েতামােদরেক িনেশধ কের, তা েথেক িবরত থাক এবং 

েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর; িন�য় আ�াহ শাি� 

দােন কেঠার।” - (সূরা আল-হাশর: ৭); আ�াহ তা‘আলা আরও 

বেলন: 

ۡ ٱ َعن�  يَنط�قُ  َوَما ﴿ ِ ٰٓ َّ  ُهوَ  ِ�نۡ  ٣ َهَو �  ]٤  ،٣: الج [ ﴾ ٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  ِ

“আর িতিন মনগড়া কথা বেলন না। তা েতা েকবল ওহী, যা তার 

�িত ওহীরেপ ে�িরত হয়।” - (সূরা আন-নজম: ৩, ৪)। 

আর বতরমােন িনেজেদেরেক আেলম বেল যািহর করা বযিশবেগরর 

মধয েথেক একিট দল আমােদর মেধয �কাশ লাভ কেরেছ, যারা 

আেলমেদর কাছ েথেক িশকা ণহণ কের িন, তারা িশকা লাভ 
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কেরেছ  ধু িবিভ� ণ� েথেক এবং তারা কাগজ বা পাতার িনকট 

িশশযর ণহণ কেরেছ; তারপরও তারা রাসূলু�াহ সা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সু�াহেক িব �, দুবরল ও সনদ 

(সািটরিফেকট) দােনর বযথর েচ�া চালাে�, অথচ তােদর িনকট 

ইলেম হািদস (হািদস শা�) ও তার আনুসাি�ক নীিতমালা সংতা্ 

েকােনা অান েনই; সুতরাং সু�াহ’র বযাপাের (কিতর িদক 

িবেবচনায়) �থম দেলর পক েথেক আশা�ার েচেয় এসেবর পক 

েথেক আশ�ার িদকিট অতয্ �বল; কারণ, �থম দেলর অঅতা 

ও মূখরতা ��; আর এরা িশকা ও অধযয়েনর ঢাল বযবহার কের 

চেলছ, অতএব, و ال قوة إال ني  ال حول    (আ�াহর সাহাযয বযতীত 

েকান কমতা েনই এবং েকান শিশ েনই)।  

আমরা আ�াহ তা‘আলার কােছ আেবদন করিছ, িতিন েযন 

সকলেক উপকারী অান অজরন ও সা আমল করার তাওফীক 

(েযাগযতা) দান কেরন; আর আমােদরেক সিঠক পেথর সরান দান 

কেরন; আর আমােদরেক সতযেক যথাযথভােব েদিখেয় েদন এবং 

তা অনুসরণ করার ভাগয সু�স� কেরন; আর আমােদর সামেন 

বািতলেক বািতল িহেসেব েপশ কেরন এবং তার েথেক দূের 
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থাকার তাওফীক দান কেরন; আর িতিন সকল িবশেয়র উপর 

কমতবান। 

.ص� ا  و سغ     ةبيغي �مد و   

* * * 


