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এর পিরচয় স�েকর্(আহলসুসু�াত ওআল জামাআত)مَ عْ رِ فَ ةُ  أَ ْھلِ  السُّ نَّ ةِ  وَ الْ َجَماعَ ةِ   আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক হািদস শরীফসমেূহর 
মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনা ।  

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

�থম হািদস শরীফ      

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

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

ِ  لَ وْ سُ رَ  ایَ  مْ ھُ  نْ مَ  اوالُ قَ  ة،دَ حِ اوَ ةلَّ مِ  إِالَّ  ارنَّ لا ىفِ  مْ ھُ لُّ كُ  ،ةً لَّ مِ  نَ ْبِعیْ سَ وَّ  ثِ الَ ثَ  ىلَ عَ  ىْ تِ مَّ أُ  قُ رِ تَ فْ تَ سَ "  امَ  لَ اقَ  ، �َّ
"ىْ بِ احَ صْ َواَ  ھِ یْ لَ عَ  انَأَ                                              

 (অথর্ঃ- “অিচেরই আমার উ�ৎ ৭৩ ( িতয়াতু্তর) দেল িবভ� হেব, একিট মা� দল বয্িতত 
সকল দলই েদাযেখ �েবশ করেব, তাঁরা (আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার সাহাবাগণ রািদআ�াহ আনহম) বলেলন, তারা কারা, েহ আ�াহর রাসলু(সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) ? িতিন বলেলন, “যার উপর আিম ও আমার সাহাবীগণ আিছ”, শে�র 
সামানয্ পাথর্কয্ সহ মসুনােদ ইমাম আহমদ িবন হা�ল , হিদস শরীফ নং- )।                                                                            
উপের বিণর্ত হািদস শরীফখানা েথেক বুঝেত পারলাম েয, পূবর্বত� নবী-রাসলু আলাইিহমসু 
সালামগেণর উ�তেদর মত (মসুা-ইসা আলাইিহমসু সালামগেণর উ�ত িহেসেব পিরিচত ইয়াহিদ 
ও �ী�ানেদর মত) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  উ�ত, 
ইসলাম ধেমর্র অনসূারী মসুিলমগণও ৭৩িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় অধপতেনর েশষ �ের েপৗঁেছ 
৭২ িট দল-উপদল েদাযেখ �েবশ করেব এবং এক মা� একিট দলই জা�ােত যােব।  আর েস 
দলিট হে� মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� েবেহ�ী দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  নােম দলিট । এ কথা (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
আমেদরেক বঝুেত হেব ও জানেত হেব েয, েদাযেখ �েবশকারী ৭২িট দেলর �েতয্কিটর মেধয্ই বড় 
বড় আিলম, মুহাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, েরাজাদার, হা�ী, পীর,গাউস-কুতুব বেল পিরিচত 
মসুিলম নাম ধারী, তাসিবহওয়ালা, িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা ইতয্ািদ  েলাক রেয়েছন। কারণ, 
“  নােম দেলর নাম ছাড়াই যারা(”আহলসুসু�াত ওআল জামাআ’ত“)   ةِ عَ ااْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম ((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))  
দল-উপদল গঠন কের চলেছন তাঁরাও েতা বড় বড় আিলম,  মহুাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, 
েরাজাদার, হা�ী, পীর,গাউস-কুতুব বেল মসুিলম সমােজ পিরিচত মুসিলম নাম ধারী, তাসিবহওয়ালা, 
িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা ইতয্ািদ  েলাক ।  অনয্ িদেক জা�ােত �েবশকারী  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটর(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
মেধয্ও  বড় বড় আিলম, মহুাি�স, �ানী-গণী, নামাজী, েরাজাদার, হা�ী, পীর,গাউস-কুতুব, 
তাসিবহওয়ালা, িযিকরওয়ালা, দািড়ওয়ালা ইতয্ািদ  েলাক রেয়েছন।                                                                                                                                          
উপের বিণর্ত হািদস শরীৈফর " ىبِ احَ صْ أَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  انَأَ  َما " (“যার উপর আিম ও আমার সাহাবীগণ 
আিছ”) বাকয্াংশ টুকুেত �� কের বুঝা যাে� না েয,  " َىابِ حَ صْ أَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  انَأَ  ام "  বাকয্াংশ টুকু 
�ারা েকান দেলর �িত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইি�ত 
কেরেছন। মেন হে� েযন একটু ��� রেয় েগেছ ।                                                                                                                  
এই অধয্ােয় উপের বিণর্ত (২ নং) হািদস শরীৈফর  " َىبِ احَ صْ أَ  وَ  لَْیھِ عَ  انَأَ  ام "  (“যার উপর 
আিম ও আমার সাহাবীগণ আিছ”) বাকয্াংশ টুকুেত েযই ���তা রেয় েগেছ বেল মেন হেয়িছল 
তা পরবত� আস� (৩, ৪,৫ নং)  হািদস শরীফ িতনখানােত দরূীভূত হেয় েগেছ । আমােদর 
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নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েকান দেলর �িত ইি�ত কেরেছন তা  
িনে� বিণর্ত এই অধয্ােয়র (৩, ৪,৫, নং )িতনখানা হািদস শরীেফ �� কের  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটেকই(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
উে�শয্ করেরই বেলেছন।                                                                                                                         
তৃতীয় হািদস শরীফ  

 ىدَ حْ أِ  لَىعَ  دُ وْ ھُ یَ لْ ا تْ قَ رَ تَ فْ اِ  " :  ملسو لیھع هللا صلي هللا رسول قال : لَ  اقَ  ، كٍ لِ امَ  نْ بِ  فِ وْ عَ  نْ عَ 
 ىدَ حْ إِ فَ  ةً قَ رْ فِ  نَ یْ عِ َسبْ  وَ  نِ تَیْ نْ ثِ ◌ِ  َعلَى ىرَ اصَ نَّ لا َقتِ رَّ تَ افو رِ االنَّ  ىفِ  نَ وْ عُ َوَسبْ  ةِ نَّ اْلجَ  ىفِ  َدةٌ احِ وَ فَ  ةً ْرقَ فِ  نَ یْ عِ بْ سَ وَ 

 ةقَ رْ فِ  نَ یْ عِ َسبْ وَ  ثٍ َال ثَ  لَىعَ   ىْ تِ مَّ أُ  نُّ قرِ تَ فْ تَ ل   هِ دِ یَ بِ  دٍ مَّ حَ مُ  سُ فْ نَ يْ ذِ الَّ  و ، ةِ نَّ جَ الْ  ىفِ  ةُ دَ حِ َواوَ  رِ انَّ لا ىفِ  نَ وْ عُ َوَسبْ 
 " : لَ اقَ         ، ؟ ُھمْ  نْ مَ  �َّ  لَ وْ سُ رَ  َیا : لَ قِیْ  ،" ارنَّ لا يفِ  نَ وْ عُ بْ َوسَ  ناتَ نَثِ وَ  ، ةِ نَّ جَ الْ  ىفِ  ةُ ِحدَ َوَوا

جھما إبن سنن يف) ) 2399(." ةُ اعَ مَ جَ لْ ا . "  
(অথর্ঃ-আউফ িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : ইয়াহিদরা একাতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, একিট দল জ�ােত আেছ, 
আর সতু্তরিট দল েদাযেখ আেছ । নাছারারাও বায়াতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, একাতু্তরিট দল েদাযেখ 
আেছ, একিট দল জা�ােত আেছ,  আর যার হােত মুহা�ােদর হায়াত বা জান তার শপথ , আমার 
উ�ৎ িতয়াতু্তর দেল িবভ� হেব,একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ করেব), বায়াতু্তর দলই 
েদাযেখ (�েবশ করেব), বলা হল : েহ আ�াহর রাসলু(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), তারা 
কারা? িতিন বলেলন : তারা হে� ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)”, সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৩৯৯৩, 
সামানয্ পাথর্কয্ সহ সনুােন আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামানয্ পাথর্কয্ সহ 
মসুনােদ আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৬৭৪,)।                                                                                             
চতুথর্ হািদস শরীফ  

 نعیبس  و يدَ حْ إِ  تْ قَ رَّ فَّ تَ  ئلارسإ بني نَّ إِ   : لَ اقَ  موسل ھیلع هللا ليص هللا ولرس نَّ أَ   ، كٍ لِ امَ  نْ بِ  ٍس نَأَ  نْ عَ 
 ةً قَ رْ فِ  نَ یْ عِ بْ سَ  وَ  نِ یْ ثْنَتَ أِ  ىلَ عَ  قُ رِ تَ فْ َستَ  يْ تِ مَّ أُ  نَّ إِ  وَ  ، ةٌ دَ احِ وَ  َقةٌ رْ فِ   تْ صُ لُ خْ وَ   قَةً فِرْ  نَ وْ عُ بْ سَ    تْ كَ لَ ھَ فَ  قةفر

 : لَ اقَ  ةُ قَ رْ فُ لْ ا كَ لْ تِ  نْ مَ  �َّ  لَ وْ سُ رَ      ایَ  : لُواقَا ، ةٌ قَ رْ فِ   صُ لُ خْ تَ وَ   ةً قَ رْ فِ  نَ عُوْ بْ سَ  و يدَ حْ إِ  كُ لِ ھْ تَ ،
دأحم دسنم ِفى) 47612(."ـ ةُ اعَ مَ جَ الْ  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا                                                            ـ  

(অথর্ঃ-হযরত আনাস  িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : িন�য়ই বনী ঈসরাইগন একাতু্তর দেল িবভ� হেয়িগেয়িছল, 
সতু্তরিট দল �ংস হেয়িগেয়িছল, একিট দল ম�ু েথেক েগেছ , আর িন�য়ই আমার উ�ত অিচেরই  
বাহাতু্তর দেল িবভ� হেব, একিট দল েবঁেচ যােব, তাঁরা (সাহাবীগণ রািদ আ�াহ আনহম) 
বলেলন , ইয়া রাসলু�ুািহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), এরা েকান দল ? িতিন (রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন) ةُ عَ امَ جَ لْ ا ةُ َماعَ جَ لْ ا  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا   (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা ,(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  ।মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস ,”(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) َعةِ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
শরীফ নং-১২৬৭৪ ।                                                                                                              
প�ম হািদস শরীফ  

 ىدَ حْ أِ  ىلَ عَ  دُ وْ ھُ یَ لْ ا تْ َرقَ تَ فْ اِ  " :  ملسو ھیلع هللا ليص هللا لرسو لقا : لَ  اقَ  ، ِلكٍ امَ  نْ بِ  فِ وْ عَ  نْ عَ 
َ ثْ أِ  ىلَ عَ  ىرَ اصَ نَّ لا تِ قَ رَّ تَ فاو ةً قَ رْ فِ  ْینَ عِ بْ سَ وَ   ثٍ َال ثَ  لَىعَ   ىْ تِ مَّ أُ  نُّ قتَرِ فْ تَ ل   هِ دِ یَ بِ  يسِ فْ نَ  ِذيْ لَّ ا و ةً قَ فِرْ  نَ یْ عِ َسبْ  وَ  نِ یْ نَت
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 اقَ  ، ؟ يھُ  نْ مَ  و ،ِ �َّ  ْولَ سُ رَ  ایَ  : لَ یْ قِ  ، "رانَّ ال يفِ  نَ وْ عُ َوَسبْ  ناتَ نَثْ اوَ  ، ةِ نَّ جَ الْ  ىفِ  ةُ دَ احِ وَ وَ  ةقَ رْ فِ  نَ یْ عِ بْ سَ وَ 
ينبراطلل یركبلا ممعجلا يف) ) 55541(." ةُ عَ امَ جَ لْ ا " : لَ  . "  

(অথর্ঃ-আউফ িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: ইয়াহিদরা একাতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, নাছারারাও বায়াতু্তর দেল 
িবভ� হেয়েছ, আর যার হােত আমার হায়াত বা জান তার শপথ, আমার উ�ৎ িতয়াতু্তর দেল 
িবভ� হেব, একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ করেব), বায়াতু্তর দলই েদাযেখ (�েবশ করেব), 
বলা হল: েহ আ�াহর রাসলু(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), তারা কারা? িতিন বলেলন : 
তারা হে� َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)  ةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)”, আল- ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৫৫৫ ।                                                   
এই মা� উপেরা� (তৃতীয় , চতুথর্ ও প�ম) হািদস শরীফ িতন খানােত পবূর্বত� (ি�তীয়) 
হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত "  َىابِ حَ صْ أَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  انَأَ  ام "  বাকয্াংশটুকুর �� বয্াখয্া হেয় েগেছ ।  

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা نَّ  لُ ھْ أَ   নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ السُّ
দল  েয مالسإلأ  (ইসলাম) এর দশিট অংেশর একিট অংশ এ িবষয়িট আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িন� বিণর্ত এই অধয্ােয়র (ছ�) হািদস শরীফ খানাই 
এক মা� �া�য্ । হািদস শরীফ খানা এই-----------------------------------
-------                                                                           
ছ� হািদস শরীফ 
                                                                    
                                                                        
 دقو ، مھسا ةرشع مالساإل " :  لموس ھیلع هللا يلص هللا لورس لاق : لقا عباس نبا نع     

 ثلثالا و، ةطرفال يھو ، ةالالص نياثلوا ، ةلملا يھو ، هللا الأ  ھلأ ال نا ةداھش :لھ مھسال نم بخا
 جھاد،لا سدالساو، عةشریلا وھو ، جحلا مساخلاو ، لجنةا وھو ، موصلا بعارلا و ،ورھطلا يھو ، ةكازلا
 ةعامجلا عساتلاو ، ةجحال يوھ ركنملا نع يھنلا نماثلاو ، ءافولا ووھ فورعملابمرالا عباسلاو ،وزغال وھو
يناربطلل ریكبلا مجعملا يف ) )09171( .ةمصعلا يھو ، ةعطالا رش اعلاو ، فةلآلا يھو ، .             

                                                                                               
অথর্ : ইবেন আ�াস (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- “ ইসলাম দশিট অংেশ িবভ� ।েসই বয্াথর্ যার (ইসলােমর দশিট 
অংেশর) একিট অংশ েনই ।(১)শাহাদাত( �া�য্ েদওয়া)- ( ، هللا الأ  ھلأ ال نا ةادھش ) এটা 
হে� িম�াত তথা ধমর্ , (২) নামাজ, এটা হে� িফতরাত তথা �ভাব ধমর্/�কৃিতর ধমর্, (৩) 
যাকাত, এটা হে� পিব�তা, (৪) সাওম( েরাজা), এটা হে� বমর্ /আত্ন র�াকারী ব�, (৫) 
হ� , এটা হে� শরীয়ত, (৬), িজহাদ (সং�াম), এটা হে� যু� (৭) আল অমর িবল 
মা’রফ( সৎ বা ভাল কেমর্ আেদশ),  এটা হে� িব��তা/স�াদন, (৮) আন নাহইয়ু আিনল 
মনুকার (ঘৃনয্ বা অ�ীল কমর্) েথেক িবরত থাকা বা িবরত রাখা, (৯) ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা   ,নােম দল(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ سُّنَّ لا لُ ھْ أَ 
এটা হে� ঘিন�তা বা িমল, (১০) আত তআ’তু(আনূগতয্), এটা হে� সংর�ন বা পিব�তা,  
আল- ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১১৭৯০ ।                                                                                     
উপের বিণর্ত হািদস শরীফ খানার ১০িট অংেশর ৯ম (নবম) অংশিট হে�  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা     নােম দল।(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
আেরা একিট কথা জানেত হেব েয,পূবর্বত� সকল ধেমর্র নামই েয مالسإلأ    (ইসলাম) িছল এবং 
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তােদর উ�েতর দেলর এক মা� নাম েয ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
 ই িছল তা িন� িবিণর্ত এই অধয্ােয়র (স�ম) হািদস(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ اَجمَ لْ ا

শরীফ খানা অধয্য়ন করেল বা  েদখেল সহেজই বেুঝ এেস যােব ইনশাআ�াহ ।                                                                     
স�ম হািদস শরীফ  

 دهمسج يف لمسو ھیلع هللا يصل هللا ولسر حول داً قعو انك:  لقا جده نع ھیبأ نع هللا دبع نب یركث)2(
 وھ اذإف هاءرد فشكو عنھ يسر يتح طویالً  ثكمف هءادر يشغتف حيوبال مالسال ھیعل میربج اءهجف نةدیملبا
 : راصنآلا لافق"  ؟ لخنلا نم رجخی ما فرعی مكیأ" لافق ءيش ىلع بضقا ھو اذوإ شدیداً  قاً عر قرعت
 ھفرعن نحن الإ  خلنلا نم رجخی  ءشي سلی انأم و تنأ انیبأب لمسو یھلع هللا يلص هللا لرسو ای نحن
: ل قاى،ون هللا لوسر ای اذھ:  الو اقف ؟ھذا ام":ل اقف نوي، اھیف اذفأ هید حتف مث لخن بأصحا نحن

،ةنس ىون : الو اق شيء؟ أي  ىون"  
 ، لعنبال لعنلا وحذ كملقب نم نسن نكللتس منكید دھاعیت مالسلا ھیلع لیربج كم ءاج ،  تمصدق ":  لاق

ً  ،( فِ يْ  رِ وَ ایَةٍ  أُ خْ رَ ى "عَ نْ   ً  فباعا ً  ،وإن باعا ً  فذراعا ولنأخذن بمثل أخذھم إن شبراً  فشبراً   ، وإن ذراعا
سَ ھْ لِ  بْ نِ  سَ عْ دِ  اْألَ نْ َصاِرىِّ  عَ نِ  النَّ بِ يُّ  صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ یْ ھِ  وَ  سَ لَّ مَ  قَ الَ  : وَ الَّ ذِ ي نَفْ سِ يْ  بِ یَ دِ هِ  ، لَ تَ رْ كَ بُ نَّ  سنن من كَ انَ  
قبلكم مِ ثْ الً  بِ مِ ثْلٍ  "،{ 23344} ُمسْ نَدُ  أَ حْ مَ دَ ) ) حتي لو دخلوا في حجر ضب دخلتم فیھ إال أن بني 

 ىعل تقرافت ھاإن م،ث متھعامجو مسالاإل ةدحاو ةقفر الإ لةاض كلھا ةقرف نیسبع ىسوم ىلع تقرتفا ئلراإس
 نونتكو مكإن مث مھعتماوج مالسإلا ةدحاو ةقفر الإ ةلضا ھالك قةرف نیعسب و دىإح ىلع مریم نبا ىسیع
 یربكلا مجعملا يف )) 81341( مھعتاوجم مالساإل ةدحاو الإ رانال فى اھكل ةقرف نسبعی و نتیناث ىلع

.يناربطلل                                                               
অথর্ঃ- “কািছর িবন আ�ু�াহর িপতা তাঁর দাদা েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, আমরা মদীনার মসিজেদ 
রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চতুিদর্ েক বসা িছলাম, এমতাব�ায় িজবরাইল আলাইিহস 
সা�াম ওহী িনেয় আসেল িতিন (রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) চাদর িদেয় (িনেজেক) 
েডেক দীঘর্�ন থাকেলন েশষ পh©�  ওহীর অব�া চেল েগেল িতিন চাদর খুেল েফলেলন । িতিন 
তখন েকান িকছুেত ধরা অব�ায় অতয্ািধক ঘমর্া� হেয় বলেলন- “েতামােদর েকউ িক জান 
েখজরু েথেক িক েবর হে� ? আনসারগণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসলু সা�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা আমােদর বাবা-মা আপনার জনয্ উৎসিগর্ত, আমরা েখজরু েথেক যাই েবর হয় তা সবই 
জািন,, আমরা েতা েখজেুরর মািলক।  তারপর িতিন তাঁর হাত খলুেলন, এেত িবিচ রেয়েছ 
।অতপর িতিন বেলেলন, এটা িক ? তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসলু সা�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা এটা হে� িবিচ ।িতিন বলেলন, িকেসর িবিচ ? তাঁরা বলেলন, বষর্ িবিচ , িতিন বলেলন- 
সিতয্ই বেলছ । িজবরাইল েতামােদর িনকট েতামােদর ধমর্ েদখাশনা করেত এেস বেলেছন- েতামরা 
অবশয্ই েতামােদর পবূর্বত�েদর(ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র) িনয়েমর উপর এক জতুার সােথ 
অনয্ জতুার সামনা-সামিন অব�ার নয্ায় (পূবর্বত�েদর হবহ আদেশর্র উপর) চলােফরা করেব(অনয্ 
বণর্নায়, সাহল িবন সা’দ আনসারী(রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন : “ যার হােত আমার আত্না বা �ান তাঁর শপথ, েতামরা অবশয্ই েতামােদর 
পূবর্বত�েদর(ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র) অনরূপ িনয়েমর উপর আেরাহন করেব বা চলেব ”, 
মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-২৩৩৪৪)। েতামরা পবূর্বত�েদর িনয়মেক তােদর মতই ধের 
রাখেব । যিদ তারা এক িবঘৎ, পযর্ায়�েম এক হাত,এক গজ কের তােদর  িনয়মেক ধের রােখ 
েতামরাও েতমিনভােব পবূর্বত�েদর িনয়মেক ধের রাখেব । এমনিক তারা যিদ গসােপর গেতর্  �েবশ 
কের তেব েতামরাও তােত �েবশ করেব। িক� বনী ঈসরাইলরা মসুার উপর ৭০িট িফরকা -দেল 
িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই ( ةلاض ) ��, তা 
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হে� (মিু��া� একিট দল হে� ) مھتعامجو مالسإلا    (আল-ইসলাম ও তােদর ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ    (আহলু��ুাত ওআল জামাআ’ত )নােম দল, 
আর তারা ঈসা ইবেন মিরয়েমর  উপর ৭০িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফকা 
-দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা বা দলই ( لةضا ) পথ �� , আর তা হে� (মিু��া� একিট দল 
হে�)  مھتعماجو مالساإل (ইসলাম ও তােদর ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

 �আর িন�য়ই  েতামরাও  ৭২িট িফরকা -দেল িবভ(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ َماجَ لْ ا
হেয় যােব, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা 
হে� (মিু��া� একিট দল হে�)  مھاعتمجو مالساإل (ইসলাম ও তােদর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  নােম দল । আল-ম’ুজামলু (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৪৮১  ।                                                                                                             
উপেরা� হািদস শরীেফ ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র اَعةُ َجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা قَةرْ فُ لْ ا   দলিট েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ    (ফুরকাত) 
তথা িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়া  দলগেলােক  َةٌ لَّ اض "  " (পথ ��) শ� িদেয়ই 
বয্� করা হেয়েছ ।  উপের বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার এতসব সতকর্ তা সে�ও   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর “ িনকৃ� মসুিলম মানেুষরা 
তােদর িনেজেদরই দভূর্ াগয্বশত: উ� সতকর্ তােক উেপ�া কের ইসলােমর নােম বা ইসলােমর 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম ((মুসিলম 
িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))দল-উপদল 
গঠেনর মাধয্েম  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক িবি�� হেয় বহ দল-উপদেল িবভ� হেয় পেড় । 
উপের বিণর্ত ১ েথেক ৯ নং হািদস শরীফ পযর্� সবগেলা হািদস শরীেফই আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
দলিট করার গর� তার ঁি�য় উ�তেক জািনেয়েছন ও ৩ নং হািদস শরীফ েথেক ৫ নং হািদস 
শরীফ পযর্�  َةِ اعَ مَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর পিরবেতর্   ইসলােমর 
নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােম বিভ� দল-উপদলগেলার পিরণিত ও পিরনাম ফল স�েকর্  তার ঁ ি�য় উ�তেক অবিহত  
কেরেছন । এেত উপেরা� হািদস শরীফসমেূহর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয,  ইসলােমর 
নােম িবিভ� দল-উপদল গঠন করা যােব না, ইসলােমর নােম িবিভ� দল-উপদলগেলা েদাযেখ 
�েবশ করেব । অতএব, ইসলােমর নােম িবিভ� দল-উপদল গঠন করা হারাম ও ইসলােমর নােম 
গিঠত সব দল-উপদল তয্াগ করা ফরজ এবং পাশাপািশ  َةِ عَ ااْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিট করা,মানাও ফরজ । িনে� বিণর্ত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দখুানা হািদস শরীফ খানা অধয্য়ন করেল িবষয়িট আেরা ভালভােব 
উপলি�,অনূধাবন ও হৃদয়�ম করা যােব ।   
                                                                                                         
(১) অ�ম হািদস শরীফখানা এই--- 

 ":   موسل ھیلع هللا ليص هللا ولسر لاق:  یَقُْولُ  َمانِ یَ الْ  نَ بْ  ةَ فَ یْ ذَ حُ  عَ َسمِ  ھُ نَّ أَ  ينِ الَ وْ خَ لْ ا ْیسَ رِ دْ إِ  وبُ أَ  نْ عَ 
 مٌ قَوْ  مْ ھُ : " لَ اقَ ، الَنَ مْ ھُ فْ ِص  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ایَ  تُ لْ قُ "  اھَ فِیْ  وهُ ذَفُ قَ  َلْیَھاإِ  مْ ھُ ابَ أَجَ  َمنْ  مَ َھنَّ جَ  بِ اوَ بْ أَ  ىَعلَ  ةٌ اعَ دُ  ُكْونُ یَ 
َ بِ  نَ وْ مُ لَّ كَ تَ یَ  انَتِ دَ لْ جِ  نْ مِ   مْ ھُ امَ إِمَ  وَ  نَ ْسِلِمیْ مُ لْ ا ةَ اعَ مَ جَ  مْ زَ لْ افَ "  : الَ قَ ، كَ لِ ذَا ينِ كَ ْدرَ أَ  نْ إِ  يْ نِ رُ مُ تَأْ  افَمَ  تُ لْ قُ " انَتِ نَسِ لْ أ

َ ْصلِ  شَ جَ رَ ةِ  حَ تَّ ى یُ دْ رِ كَ كَ  اْلمَ ْوتُ   فَ إِنْ  لَ مْ  یَكُ نْ  لَھُ مْ  جَ َماعَ ةٌ  وَ  الَ  إِ مَ امٌ  فَ اعْ تَ زِ لْ  تِْلكَ  الْ فِ رَ قَ  كُ لَّ ھَ ا وَ لَ وْ  أَ نْ  تَعَ ضَّ  بِ أ
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)4708( يراخبال+ ماجھ نإب ننس يف)  )9739(  ــ" كَ لِ اذَ كَ  تَ نْ َوأَ                                                                                                                    
অথর্ঃ-হযরত আব ু খাওলানী েথেক বিণর্ত, িতিন হজাইফা িবন ইয়ামানেক বলেত শেনেছন : 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : জাহা�ােমর �াের (ইসলােমর নােম িবিভ� 
দল-উপদেলর) আহবানকারীগণ থাকেব, েয জাহা�ােমর �াের থাকা আহবানকারীেদর সাড়া িদেব 
তারা তােক জাহা�ােম িনি�� করেব । আিম(হজাইফা িবন ইয়ামান) বললাম, ইয়া রাসলুা�ািহ ! 
তােদর(আহবানকারীেদর) বণর্না িদন, িতিন(রাসুল�ুািহ) বলেলন : তারা আমােদরই চামড়ার 
অ�ভূর্ � জািত আমােদর ভাষায়ই কথা বলেব(তারা আমােদর ধেমর্রই অ�ভূর্ � েলাক আমােদর 
ধেমর্র িবষয়গেলা িনেয়ই কথা বলেব), আিম(হজাইফা িবন ইয়ামান) বললাম, যিদ উহা আমােক 
েপেয় যায় তা হেল আপিন আমােক িক আেদশ করেছন ! িতিন(রাসুলু�ািহ) বলেলন: তখন তুিম 
মসুলমানেদর জামাআ’ত নােম দলেক তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
নােম দলিটেক এবং তােদর ইমামেক(েনতােক) ধের থাকেব, আর যিদ َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  ُةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھل   (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট না থােক এবং 
তােদর ইমাম(েনতা)ও না থােক , তা হেল এমতাব�ায় েতামােক মৃতুয্ ধের েফলা পযর্� গােছর 
মলূ বা িশকর কামড় িদেয় ধের রাখেত হেলও িক� তুিম (ইসলােমর নােম গিঠত) সব দল-
উপদলগেলা তয্াগ কর । আর তুিম এইরপই করেব ।বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭০৮৪ + 
সনুান ুইবন ুমাজাহ, হািদস শরীফ নং-৩৯৭৯ ।                                                                                                                      
(২) নবম হািদস শরীফখানা এই----------------------------------------  

عَ نِ  الَحارِ ثِ  اْألَ شْ ِعرِ ي حَ دَّ ثَ ھُ  أَ نَّ  النَّ بِ يُّ   صَ لَّ ى هللاُ  عَ لَ یْ ھِ  وَ  سَ لَّ م قَ الَ  :" وَ  أَ نَا آَ ُمرُ كُ مْ  بِ خَ ْمٍس  ّ�ُ  أَمَ رَ نِ ىْ  بِ ھِ نَّ  
السَّ مْ عُ  وَ  الطَّ اعَ ةُ  وَ  الْ جِ ھَ ادُ  والْ ھِ جْ رَ ةُ  والْ جَ مَ اعَ ةُ  فَ اِ نَّ ھُ  مِ نْ  فَ ارَ قَ  الْ جَ مَ اعَ ةَ  قِیْ دَ  شِ بْ رٍ  قَ قَ دْ  َخلَ عَ  رِ بْ قَ ةَ  اِإلسْ الَ مِ  ِمنْ  

2763( -يذِ مِ رْ تّ ال سنن " عَ جِ یَرْ  نْ أَ  إِالَّ  ِقھِ نُ عُ                                                                                                                   
(অথর্ঃ- হািরছুল আশআ’রী  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বণর্না কেরেছন, িন�য় 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : এবং আিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র আেদশ 
করিছ, আ�াহ  [ তাআ’লা ] আমােক ঐগেলার  আেদশ িদেয়েছন, ১. শনা (শনেত) ২.আনূগতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা   নােম দলিটর(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
অ�ভূর্ � হেয় থাকেত) । অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  
(ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয়)িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা   নােম দলিট(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয়) িবি�� হেয় েগল) েস তার গদর্ ান 
েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস (পূনরায়-মতামত তওবা কের ) িফের 
আসেল আসেত পারেব” । সনুােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।                                              
উপেরা� নয়খানা হািদস শরীেফর (১) অ�ম হািদস শরীফখানায় বিণর্ত>>(  َفَ اعْ تَ زِ لْ  تِ لْ كَ  الْ ِفَرق
 অথর্ঃ-তুিম (ইসলােমর নােম) সব দল-উপদলগেলা তয্াগ কর)<< বাণী েমাতােবক ইসলােমর*كُ لَّ ھَ ا 
নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােম ((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) েয েকান নােম দল-উপদল গঠন 
করা হারাম এবং উপেরা� নয়খানা হািদস শরীেফর (২) নবম হািদস বিণর্ত>>(   أَ نَاآَ مُ رُ كُ مْ  بِ خَ ْمٍس
 অথর্ঃআিম েতামােদরেক পাঁচিট িবষেয়র*ّ�ُ  أَ مَ رَ نِ ىْ  بِ ھِ نَّ  السَّ مْ عُ  وَ  الطَّ اعَ ةُ  وَ  الْ جِ ھَ ادُ  والْ ھِ جْ رَ ةُ  والْ جَ مَ اعَ ةُ  
আেদশ করিছ, আ�াহ  [ তাআ’লা ] আমােক ঐগেলার  আেদশ িদেয়েছন, ১. শনা (শনেত) 
২.আনূগতয্ করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) 



158 
 

৫.   ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اَعة  (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত)<< বাণীর ৫ নং �িমেক বিণর্ত িবষয় েমাতােবক 

 নােম দলিট করা ও মানা ফরজ । মহান(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا ْھلُ أَ 
আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন । 
উপসংহারঃ উপসংহাের আিম িতনিট হািদস শরীফ  উে�খ করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা। িনে� 
বিণর্ত �থম  হািদস শরীেফ  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  
�বিতর্ ত একমা� েবেহ�ী দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট সহ ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গনাবলীর 
সােথ স�িকর্ ত মিুসিলম মানষু কতৃর্ ক িভ� িভ� নােম গিঠত েয েকান দল-উপদল অনসূরণ করার 
মানিসকতােক হািদস শরীেফ " َىوَ ھ "  তথা �বৃিত্ত বলা হেয়েছ  ।                                                                                                                
তেব,  ْةُ عَ امَ جَ ال (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল) ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھْ 
জামাআ’ত)নামস�িলত দলিটর  অনসূরণ করার �বৃিত্তেক হািদস শরীেফ  িভ� িভ� নােম গিঠত 
অনয্ েয েকান দল-উপদল অনসূরণ করার �বৃিত্ত েথেক "   َّإِال " শে�র বয্বহােরর মাধয্েম "  

ءانَثْ تِ سْ إِ "  কের তথা বয্ািত�ম িহেসেব উে�খ কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  لُ أَھْ 
  নামস�িলত দলিটর �ত� মযর্াদা েদখােনা (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ 

 হেয়েছ । িনে� উে�িখত হািদস শরীেফ বিণর্ত �বিৃত্তসমূহ �িতেযািগতার আকাের  এ 
মসুিলম উ�ার মেধয্ �ত গিতেত �বািহত হেত থাকেব।    
আর একিট কথা মেন রাখেত হেব েয, �বৃিত্ত দ ু�কার  । ১. কু-�বৃিত্ত ২. স-ু�বৃিত্ত ।    
ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গনাবলীর সােথ স�িকর্ ত মিুসিলম মানষু কতৃর্ ক িভ� িভ� 
নােম গিঠত েয েকান দল-উপদল অনসূরণ করার �বৃিত্তর অনসূারী �েতয্কিট মুসিলম মানষুেক 
কু-�বৃিত্তর অনসূারী মসুিলম বেল । হািদস শরীেফ এরপ কু-�বৃিত্তর অনসূারী মুসিলম মানষুেক 
েদাযখী বলা হেয়েছ  ।                                                                                                                                
 (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ  নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) الْ جَ َماعَ ةُ 
নােম দলিটর  অনসূরণ করার �বৃিত্তর অনসূারী �েতয্কিট মুসিলম মানষুেক স-ু�বৃিত্তর অনূসারী 
মসুিলম বেল। হািদস শরীেফ এরপ সু-�বৃিত্তর অনসূারী মসুিলম মানষুেক েবেহ�ী বলা হেয়েছ। 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ভিবষয্�াণী অসযূায়ী  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
দলিটর গর� িনেয় িনে� বিণর্ত িতনখানা হািদস শরীেফর আেলােক আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা। েযমন হািদস শরীেফ আেছঃ---- 
�থম  হািদস শরীফ 
 

 نَ یْ حِ  امَ قَ  ةِ َمكَّ  انَمْ دِ قَ  امَّ لَ فَ  ، نَ ْفیَاسُ  يْ بِ أَ  نْ بِ  ةَ بَ وِ اعَ مُ  عضمَ  انَجْ جَ حَ :  لَ اقَ  ّيِ حَ لُ  بِنْ  هللاِ  دِ بْ ع رِ مِ اعَ   يْ بِ أَ  نْ عَ 
 فِيْ  اوْ قُ رَ تَ فْ اِ  نِ یْ بَ اِكتَ لْ ا  لھْ أَ  نَّ إِ :  الَ قَ  مَسلَّ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   هللاِ  لُ وْ سُ رَ  نَّ إِ  : لَ اقفَ  رِ ھْ ظُّ لا ةَ الَ صَ  ىَصلَّ 
 َھالُّ كُ  ، َواءَ ھْ ألَ ا يْ نِ عْ یَ ، ةً لَّ مِ  نَ یْ عِ بْ سَ وَّ  ثِ الَ ثَ  لَىعَ  قُ رِ تَ فْ تَ سَ   ةَ مَّ ألُ ا هِ ذِ ھَ  نَّ أِ  وَ  ، ةً لَّ مِ  ْینَ عِ بْ سَ  و نِ ثِْنتَیْ  ىلَ عَ  مْ ھِ نِ ِدیْ 
 ىرَ َجاتَ یَ  امَ كَ ، ءُ َواھْ ألَ ا كَ لْ تِ  ِھمْ بِ  ىرَ اجَ تَ  مٌ َواقْ أَ  يْ تِ مَّ أُ  يْ فِ  جُ رُ خْ یَ سَ  ھُ نَّ إِ وَ ,  ةُ عَ امَ جَ لْ ا يَ َوھِ  ، ةً دَ حِ اوَ  الَّ إِ  ، رِ انَّ ال يْ فِ 

مدحا دمسن)11721(ـ ھُ لَ خَ دَ  إِالَّ  لٌ ِص فْ مَ   الَ وَ  قٌ ِعرْ  ھُ نْ مِ  ىقَ بْ یَ  الَ ، ھِ بِ حِ اصَ بِ  ْلبُ كَ لْ ا                                                                                                    
অথর্ঃ-আব ুআেমর আ�ু�াহ িবন লহুাই েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আমরা মআু’িবয়া িবন আবু 
সুিফয়ােনর সােথ হ� করলাম, যখন আমরা ম�ায় েপৗঁছলাম তখন িতিন েজাহেরর নামাজ পেড় 
দাঁিড়েয় বলেলন : িন�য় রাসুল�ুািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ িন�য়ই দইু 
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আহল ুিকতাব (ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়) তােদর ধেমর্ ৭২িট (বায়াতু্তরিট) দেল-উপদেল িবভ� 
হেয় িগেয়িছল , আর আমার এ উ�ত অিচেরই ৭৩িট (িতয়াতু্তরিট) দেল-উপদেল িবভ� হেব 
অথর্াৎ (৭৩িট) �বৃিত্তসমেূহ িবভ� হেব, একিট বয্ািতত এর �েতয্কিট েদাযেখ থাকেব, আর েসটা 
হে� ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল) ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)। িন�য়ই অিতস�র আমার উ�েতর িভতর উ� �বৃিত্তসমূহ �িতেযািগতার আকাের 
�বািহত হেত থাকেব (সমেবশ হেব) েযমন কুকুর তার সাথীর সােথ সমােবশ হয় বা িমেল। এর 
েকান একিট রগ, না একিট েজাড়া অবিশ� থাকেব যার িভতর এ �বৃিত্ত (মানুেষর েবলায় দল-
উপদল গঠন করার �বৃিত্ত)  �েবশ করেব না । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৭২১১।     
ি�তীয় হািদস শরীফ 
 

 :لَ افَ  ، مِ لْ عِ لْ ا ابِ ھَ ذَ  انِ وَ أَ  دَ نْ عِ  كَ اذَ وَ  :لَ اقَ  اْیئً شَ  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  يُّ بِ نَّ ال رَ كَ ذَ :  لَ اقَ  دِ یْ بِ لَ  بِنْ  دِ ایَ زِ  نْ عَ 
 مِ وْ یَ  ىلَ إِ  مْ ھُ اءَ نَبْ أَ  نَاؤُ انَ بْ أَ  ھُ ئُ رِ قْ یُ وَ  انَءَ اْبنَأَ  ھُ ئُ رِ قْ نُ وَ  نَ آرْ قُ الْ  أُ رَ قْ نُ ◌ُ  نُ حْ نَوَ  ْلمُ عِ لْ ا بُ ھَ ذْ یَ  فَ یْ كَ وَ  ، هللاِ  لَ وْ َرسُ  ایَ  : انَلْ قُ 

 وَ  ُھْودُ یَ الْ  سَ یْ لَ  أَوَ  ، ةِ نَیْ دِ مَ الْ بِ  لٍ جُ رَ  ھِ قَ فْ أَ  نْ مِ  كَ ارَ َألُ  تُ نْ كٌ  نْ إِ  ، دِ بِیْ لَ  مَ أُ  نَ بْ ا ایَ  كَ مُّ أُ  كَ تْ لَ كِ ثَ  :الَ قَ  ةِ مَ ااْلِقیَ 
دَ مَ حْ أَ  دُ ْسنَمُ ) 11820( ـ ءٍ يْ شَ بِ  امَ ھِ یْ فِ  امَّ مِ  نَ وْ عُ فِ تَ نْ یَ  الَ فَ  ، لَ یْ جِ نْ اْإلِ  و ةَ رَ وْ التَّ  نَ وْ ؤُ رَ قْ یَ  ىرَ اصَ نَّ لا  

অথর্ঃ-িযয়াদ িবন লািবদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া রালালামা িকছু িবষয় উে�খ কের বলেলন : উহা হে� ইলম বা �ান চেল যাওয়ার সময়, 
িতিন (িযয়াদ িবন লািবদ) বলেলন : আমরা বললাম : ইয়া রাসলুা�ািহ , িকভােব ইলম বা 
�ান চেল যােব অথচ আমরা কুরআন পড়িছ, আমােদর স�ানেদরেক কুরআন পড়াি�, আমােদর 
স�ােনরা তােদর স�ানেদরেক িকয়ামত পযর্� কুরআন পড়ােব ? িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া রালালামা) বলেলন : دِ یْ بِ لَ  أُمَ  نَ ابْ  یَا كَ أُمُّ  كَ تْ لَ ثَكِ    , েতামােক েতা মদীনার অিধক �াণী ফকীহ 
েলাক বেল আমােক জানােনা হেয়েছ, (এতদসেত্তও তুিম এ কথা েকমন কের বলেত পারেল, তুিম 
িক জান না ?) এই ইয়াহিদ ও নাছারারা (�ী�ানেদর)  িক তওরাত ও ইনিজল পড়েছনা, এেত 
যা আেছ তা েথেক েতা তারা িকছুই উপকার িনে� না ।মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-
১৮২০১ । 
তৃতীয় হািদস শরীফ 
 

:  ةُ بَ عْ شُ   لَ اقَ ، مِ لْ عِ لْ ا بِ َذَھا نُ اوَ أَ  اذَ ھَ :  مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  لَّىصَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ : الَ قَ  ّيِ رِ اصَ نْ ْألَ ا دِ یْ بِ لَ  نِ ابْ  نْ عَ 
أَ وْ  قَ الَ  : َھذَ ا أَ وَ انُ  اِ نْ قِ طَ اعِ  الْ عِ لم ، فَ قُ ْلتُ  : وَ كَ یْ فَ  ( فِ يْ  رِ وَ ایَ ةٍ  أُ ْخرَ ى "یَ ذْ ھَ بُ  الْ عِ لْ مُ  "،{ 18201} مُ سْ نَدُ  
أَ حْ مَ دَ ) وَ فِ یْ نَا كِ تَ ابُ  هللاِ  نُ عَ لِّمٌ ھُ  أَ بْ نَاءَ نَا وَ یُ عَ لِّ مُ ھُ  أَ بْ نَاؤُ نَ ا أَبْ نَاءَ ھُ مْ   (فِ يْ  رِ وَ ایَ ةٍ  أُ ْخرَ ى "إِ لَ ى یَ وْ مِ  الْ قِ یَ امَ ةِ " ، 
{ 18201} ُمسْ نَدُ  أَ حْ َمدَ ) ، قَ الَ  : ثَ كِ لَ تْ كَ  أُ مُّ كَ  ابْ نَ   لَ بِ یْ دِ  ، مَ ا كُ نْ تُ  أَ حْ سِ بُ كَ  ،إِ الَّ  مِ نْ  أَعْ قَ لِ  أَ ھْ لِ  الْ مَ ِدیْ نَةِ  ، 

ِ  بُ اِكتَ  مْ ھِ یْ فِ  ىارَ صَ نَّ ال وَ   دُ وْ ھُ یَ لْ ا سَ یْ لَ أَ   مْ ھِ یْ فِ  ىَصارَ النَّ  وَ   دُ ُھوْ یَ لْ ا سَ یْ لَ أَ  : لَ اقَ  وْ أَ :  ةُ بَ عْ شُ   لَ اقَ  ؟ ىالَ عَ تَ  �َّ
دَ مَ حْ أَ  دُ نَ سْ مُ  )20281( ـ ءٍ يْ شَ بِ  ھُ نْ مِ   اوُ عُ فِ تَ نْ یَ  مْ لَ  ثُمَّ   ، لَ یْ ْنجِ ْإلِ ا و ةَ رَ وْ تَّ ال  

অথর্ঃ- ইবন ুলািবদ আল-আনসারী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া রালালামা বেলেছন :  এটা হে� ইলম বা �ান চেল যাওয়ার সময়, শবা 
(রািদআ�াহ আনহ) বলেলন : অথবা িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া রালালামা) বলেলন : 
এটা হে� ইলম বা �ান িবচুয্িত হেয় যাওয়ার সময়, আিম বললাম : িকভােব (অনয্ বণর্নায় 
“িকভােব ইলম বা �ান চেল যােব”, মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৮২০১ ) অথচ 
আমােদর মােঝ আ�াহর িকতাব(কুরআন) রেয়েছ, আমরা আমােদর স�ানেদরেক উহা িশখাি�, 
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আমােদর স�ােনরা উহা তােদর স�ানেদরেক িশখােব,(অনয্ বণর্নায় “িকয়ামত পযর্� 
পড়ােব ” ,মসুনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৮২০১ , ) িতিন (রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সালালামা) বলেলন : دِ یْ بِ لَ  نَ بْ ا كَ مُّ أُ  كَ تْ لَ كِ ثَ    , আিম েতামােক েতা মদীনার অিধক বিু�মান মেন 
কির, (এতদসেত্তও তুিম এ কথা েকমন কের বলেত পারেল, তুিম িক জান না ?) ইয়াহিদ ও 
নাছারােদর (�ী�ানেদর)  মােঝ আ�াহর িকতাব রেয়েছ, শবা (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন : 
অথবা িতিন (নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া রালালামা) বলেলন : ইয়াহিদ ও নাছারােদর(�ী�ানেদর)  
মােঝ িক তওরাত ও ইনিজল েনই, অত;পর তারা েতা  তা েথেক িকছুই উপকার েনয় িন । 
মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং-১৮২০২ ।                                        
 
 এর পিরচয় ” পেবর্ �থম পাঁচিট ( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) مَ عْ رِ فَ ةُ  أَ ھْ لِ  السُّ نَّ ةِ  َواْلجَ مَ اعَ ةِ "
হািদস শরীেফ বিণর্ত “আমার উ�ত ৭৩িট দল-উপদেল িবভ� হেব, একিট দল জা�ােত যােব 
আর  সবগেলা দলই েদাযেখ যােব, েসই জা�াতী দলিট হে�  ُالْ جَ مَ اَعة (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল” মেমর্ ভিবষয্�ানী  ও 
স�ম হািদস শরীেফ বিণর্ত “ েতামরা অবশয্ই েতামােদর পবূর্বত�েদর [ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র]  
িনয়েমর উপর এক জতুার সােথ অনয্ জতুার সামনা-সামিন অব�ার নয্ায় (পূবর্বত�েদর হবহ 
আদেশর্র উপর) চলােফরা করেব। েতামরা পবূর্বত�েদর িনয়মেক তােদর মতই ধের রাখেব । যিদ 
তারা এক িবঘৎ, পযর্ায়�েম এক হাত,এক গজ কের তােদর  িনয়মেক ধের রােখ েতামরাও 
েতমিনভােব পবূর্বত�েদর িনয়মেক ধের রাখেব” 1 মেমর্ ভিবষয্�াণী অনযূায়ী এবং উপসংহাের বিণর্ত 
উপেরা� িতনিট হািদস শরীেফর আেলােক এ কথা বুঝা েগল েয,  সারা িবে� িবেশষকের বাংলােদেশ 

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � কু-�বৃিত্তর অনসূারী কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম উলামাগণ কু-�বৃিত্তর 
বশবত� হেয় ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন- অনকুরেন মসুিলম িবে�র 
িবিভ� েদেশ ((এমনিক  অনধুাবন করন উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) 
ইসলােমর নােমর সােথ বা বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িবিভ� নােম দল-উপদল গঠন করায় উপের বিণর্ত 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ভিবষয্�াণীই এখন সিতয্ই 
বা�বািয়ত হেয়েছ।  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ভিবষয্�াণীরিব�ািরত বণর্নাঃ 
সারা িবে� েয েকান  ইসলািম মাদরাসা, ইসলািম �িত�ান এবংইসলািম কেলজ ও িব�িবদয্ালয়সমেূহ 
পিব� কুরআন, এর তাফসীর ও উসলুতুতাফসীর, হািদস শরীফ , এর উসলুলু হািদস এবং িফকহ 
ও এর উসলুলু িফকহ স�িকর্ ত ইলম বা �ান িশ�াদান চলেছ এবং িকয়ামত পযর্� চলেব”। িক� 
পিব� কুরআন, হািদস শরীফ , এবং িফকহ স�িকর্ ত ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ 
িকয়ামত পযর্� অবয্াহত থাকা সে�ও �� হল ( ملعِ لْ ا اعِ طَ قِ نْ اِ  وْ أَ   مِ لْ عِ الْ  ابِ ھَ ذَ  ) “ ইলম বা �ান 
চেল যােব অথবা ইলম বা �ান িবচুয্িত ঘটেব ” িবষয়িট িক এবং েকান িবষেয়র ইলম বা �ান 
চেল যােব  অথবা েকান িবষেয়র ইলম বা �ান িবচুয্িত ঘটেব ? 

                                                           
 لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ، ولنأخذن بمثل أخذھم إن شبراً  فشبراً   ، وإن ذراعاً  فذراعاً  ،وإن باعاً  " ) 1

 " اً عابف
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অনুসি�ৎস ুমলূক বা গেবষণামলূক উত্তর এই েয, িকয়ামত পযর্� পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ 
স�িকর্ ত ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ পণূর্ভােবই বহাল থাকেব । ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািত�েয়র নয্ায়  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মুসিলমগেণর মন েথেক শধমুা� দিুট 
ইলম বা �ান চেল যােব বা িবচুয্িত ঘটেব ।                                                                                                              
আর ঐ দিুট ইলম বা �ান হে�                                                                                                         
(১ ) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয়  একমা� েবেহ�ী দল   "  ِأَ ھْ لِ  السُّ نَّ ةِ   وَ الْ جَ مَ اَعة(আহলু��ুাত ওআল জামাআত ) স�েকর্  
ইলম বা �ান,েয েকান ইসলািম দেলর নাম দল"  ِأَ ھْ لِ  السُّ نَّ ةِ  وَ الْ جَ مَ اعَ ة(আহল�ু�ুাত ওআল 
জামাআত)নােম নাম রাখেত হেব মেমর্ �ান,  َةِ عَ امَ جَ لْ او " ةِ نَّ سُّ لا لِ ھْ أَ    " (আহল�ু�ুাত ওআল 
জামাআত) নােম দলিট ছাড়া অনয্ েকান ইসলািম দল করা যােবনা, �চার করা যােবনা মেমর্ 
�ান,  َةِ عَ امَ جَ لْ او " ةِ نَّ سُّ لا لِ ھْ أَ    " (আহলু��ুাত ওআল জামাআত)নােম দলিট ছাড়া অনয্ েকান 
ইসলািম দেলর সদসয্ হওয়া যােবনা মেমর্ �ান ।                                                                                            
(২) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম  “ মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) স�েকর্  ইলম বা �ান >> 1

2                                            
এ দিুট ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ স�েকর্ ই বতর্ মান কােলর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " 
( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ খবুই উদাসীন । অথচ এ দিুট ইলম বা �ান স�েকর্  িশ�াদান ও 
িশ�া �হণ না থাকায় ইসলােমর যাবতীয় আেদশ-িনেষধ স�েকর্  িশ�াদান, িশ�া �হণ ও বা�বায়ন 
করা সেত্তও   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর 
ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলমগণ ইয়াহিদ ও নাসারােদর (�ী�ান)  মত 

نَ وْ لٌّ اضَ   তথা পথ�� হেয় যাে� ।এ জেনয্ই ইয়াহিদ ও নাছারােদর(�ী�ানেদর)  মােঝ তওরাত ও 
ইনিজল িকতাব থাকা সেত্তও তারা উপেরা� দিুট ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ েথেক 
উদাসীন থাকায় তারা েযমন তওরাত ও ইনিজল িকতাব েথেক উপকার লাভ করেত পাের িন 
িঠক েতমিন  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর 
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণও উপেরা� দিুট ইলম বা �ান িশ�াদান ও 

                                                           
2  মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ( ُ�مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ ُ স�েকর্  (أْأل  ইলম বা �ান 
নামক িবষয়িটর স�সািরত অথর্, ভাব ও মমর্ঃ>>  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত2(Footnote)  আইন বিহভূর্ ত, 2 
(Footnote) ঐি�ক িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, 
নব আিব�ৃত, "  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত [  ُأَ رْ ذَ ل 
 [তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহ  (আরযাললু কুরিন) " الْ قُ رُ وْ نِ "
অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ 
সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয় (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন 
বেলন- "  َنَ وْ مُ لَ عْ تَ الَ امَ  قُ لُ خْ یَ و  " (অথর্ঃ - ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা 
জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং -৮) স�েকর্  ফরজ-হারাম-িন�নীয় িবদআ’ত বলার অিধকার একমা� 
মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুলসা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বয্তীত  েকান মসুিলম মানেুষরই 
েনই মেমর্ �ান ।(“ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নাম” এবং ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব 
থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )  এর িব�ািরত িববরণ ও বয্াখয্া, পৃ�া নং-২৫৯��বয্)                                         
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িশ�া �হণ েথেক িবি�� ও উদাসীন হেয় িকয়ামত পযর্� পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ স�িকর্ ত 
সম� ইলম বা �ান িশ�াদান ও িশ�া �হণ পণূর্ভােবই বহাল রাখেলও তারা ইয়াহিদ ও 
নাছারােদর(�ী�ানেদর) মত কুরআন েথেক েকান উপকার লাভ করেত পারেব না ।বরং তারা نَ وْ لٌّ اضَ   
তথা পথ�� হেয় েদাযেখ �েবশ করেব ।                                                                        
িস�া�ঃ মহান আ�াহ তাআ’লার আিদ� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় দেলর একমা� নাম হে�   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  নােম দল। (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
 


