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 আহলুসসু�াহ ওআল) أَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعةِ   আল-জামাআ’ততথা اْلَجَماَعةِ 
জামাআত ) দল তয্াগকারীর করন ও অশভ পিরণিত এবং অব�াঃ 

সূচনাঃ  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ ওআল)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত) নােম দলিটর উপর আ�াহর রহমত আেছ,  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা نَّةِ  أَْھلُ   নােম দলিট �য়ং িনেজই হে� রহমত (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
এবং  ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
দলিট েথেক اْلفُْرَقة (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় যাওয়াই হে� “ َضالَلَة 
তথা  (পথ)��তা ও  আযাব । তাই   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)দল তথা نَّةِ  أَْھلُ     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক  اْلفُْرقَة (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়   িবি��  মুসিলমিট  ٌَّضال "  " তথা পথ��  । আর " ٌَّضال  "   তথা পথ�� মুসিলম 
বয্াি�িট েদাযেখ িনি�� হেব মেমর্ সূচনােত বিণর্ত যাবতীয় িবষেয়র �পে� আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  অেনক  হািদস শরীফ আেছ ।িনে� কিতপয় হািদস 
শরীফ উে�খ করা হল ।                                                                                                              

�থম হািদস শরীফ খানা এই------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
: َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ   َقلَ : قَالَ  بَِشْیرٍ  بِنْ  النُّْعَمانِ  َعنْ           

 بِنِْعَمةِ  التََّحدُّثُ  ،و  َجلَّ  وَ  َعزَ  َیْشُكرهللاَ  لَمْ  النَّاسَ  یَْشُكر لَمْ  َمنْ  وَ  ، اْلَكثِْیرَ  یَْشُكرِ  لَمْ  اْلقَِلْیلِ  یَْشُكر لَمْ  َمنْ 
 أَْحَمدَ  ُمْسنَدِ  في)  18740+19659( ، َعذَابٌ  اْلفُْرقَةُ  و ، َرْحَمةٌ  اْلَجَماَعةُ  وَ  ، ُكْفرٌ  َوتَْرُكَھا ، ُشْكرٌ  هللاِ 

 অথর্ঃ-হযরত ন’ুমান িবন বািশর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িতিন বেলন : রাসুলু�াহ)   ـ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: “ েয কম িকছুর শকিরয়া কের না েস েবশী িকছুরও 
শকিরয়া করেব না, েয মানুেষর শকিরয়া কের না েস আ�াহ আযয্া ওয়া  জা�ারও শকিরয়া 
কের না, আ�াহর িনআ’মত স�েকর্  আেলাচনা করাই হে� শকিরয়া,  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  �নােম দল হে(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
রহমত আর   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলুসসু�াহ ওআল)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
জামাআ’ত) নােম দল  েথেক  اْلفُْرقَة   (ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয়) িবি��তা 
হে� আযাব বা শাি�”। আহমাদ, হািদস শরীফ নং- ১৮৭৪০, ১৯৬৫৯।                                                                                                                
উপেরা� �থম হািদস শরীফ  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক “ রহমত ”  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)দল তথা  أَْھلُ 

اْلفُْرقَة  নােম দলিট েথেক(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ    (ফুরকাত) তথা 
(দেল-উপদেল িবভ� হেয়) িবি�� হেয় যাওয়ােক “ আযাব বা শাি� ” িহেসেব উে�খ করা 
হেয়েছ।                                                                                                                                                                                                

ি�তীয় হািদস শরীফ  খানা এই ----------------------------------------- 
َ  إِنَّ :  قَال َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ   أَنَّ   ُعَمرَ  اِْبنِ  َعنْ   تِى یَْجَمعُ  الَ  �َّ  َعلَى أُمَّ

ِ  یَدُ  وَ  َضالَلَةٍ  النَّاِر" سنن الترمذي() فِى ُشذَّ  َشذَّ  َمنْ  وَ  اْلَجَماَعةُ  َمعَ  �َّ "                                                                                  
(অথর্ঃ- (হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত,িন�য় রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন: “ িন�য়ই আ�াহ (তাআ’লা) আমার উ�তেক ( ٍَضالَلَة) তথা পথ ��তার 
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উপর একি�ত করেবন না এবং আ�াহর হাত (দয়া-করণা)  ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত)দল তথা 
 নােম দলিটর সােথ আেছ আর েয েকউ (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 

নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  نَّةِ  أَْھلُ   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
নােম দল  েথেক اْلفُْرقَة  (ফুরকাত) তথা 0

1  িবি�� হেয়  দেল-উপদেল িবভ� হেয় যােব 
েসই বা েসই দলই েদাযেখ িনি�� হেয় যােব”, সুনােন িতরিমিজ  শরীফ ।                                                                              
উপেরা� ি�তীয় হািদস শরীফ খানা েথেক এ কথা বুঝা েগল েয اْلَجَماَعةُ    (আল-জামাআ’ত)দল 
তথা  দলিটর সােথ  মহান আ�াহ তাআ’লার(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
দয়া-করণা রেয়েছ, আর দেল-উপদেল িবভ� হেয় েকউ  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দলিট েথেক িবি�� হওয়া (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
হ�  َضالَلَة পথ��তা । َضالََلة  তথা  ��তার কারেণ একজন েলাক   ٌَّضال "  " তথা পথ��  
হেয় েদাযেখ িনি�� হেব এবং দেল-উপদেল িবভ� দলগেলার উপর মহান আ�াহ তাআ’লার দয়া-
করণা নাই।                                                                                                                      
উপেরা� ি�তীয় হািদস শরীফ খানার ভাষয্ েথেক  আেরা বুঝা যাে� েয,  َضالَلَة  তথা  ��তার 
অথর্ ও উে�শয্ হে�    اْلفُْرقَة   (ফুরকাত) তথা িবি��তা। “ َضالَلَة তথা  (পথ)��তার 
অথর্ ও উে�শয্ হে� েয اْلفُْرقَة   (ফুরকাত) তথা িবি��তা  ” এ িবষয়িট অ� অধয্ােয় বিণর্ত 
আস� অ�ম হািদস শরীেফ ��ভােব উে�খ আছ । তেব অিধক েবাধগেময্র জনয্ অ�ম হািদস 
শরীফ খানা পূন:রি� িহেসেব এখােন উে�খ করা হল ।                                                                                       

হািদস শরীফ খানা এই -- 

ةَ  ِلیَْجَمعَ  یَُكنْ  لَمْ  َجلَّ  و َعزَّ  هللاَ  إِنَّ  وَ   الَضالَلٌ   ِھيَ  فإِنَّ  َواْلفُْرقَةَ  َوإِیاَّكَ   اْلَجَماَعةِ  و هللاِ  بِتَْقَوى َعلَْیكَ    أُمَّ
د الَلَةِ   َعَلى  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى ُمَخمَّ . للطبراني الكبیر المعجم في) ) 14090" "(ضَّ                                                                             

অথর্ঃ-েতামােক আ�াহভীিত ও  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)দল তথা    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত হেব এবং   اْلفُْرقَة  (ফুরকাত) তথা 
দেল-উপদেল িবভ� হেয়    িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকেত হেব, েকননা এটা হে� 
الَلٌ  "ضَّ   তথা (পথ) ��তা । আর িন�য়ই আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া মুহা�াদ  সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার উ�তেক  ِالَلَة "ضَّ   তথা (পথ) ��তার উপর একি�ত করেবন না । আল-ম’ুজামুল 
কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪০৯০ । 

                                                    তথা (পথ) �� হওয়ার কমর্ প�িতঃ " َضالٌّ  "
একজন মুসিলম মানুষ িকভােব"  ٌَّضال "তথা পথ �� হয় তার িনয়ম বা প�িত 
িনে� বণর্না করা হল ।                                                                                    
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক এ কথাই বুঝা েগল েয,  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  (ফুরকাত) اْلفُْرقَة  নােম দল েথেক(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকাই হে�  “ َضالََلة বা  ٌالَل "ضَّ   তথা (পথ) 

                                                           
1 >> ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক 
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 
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��তা  ।                                                                                                                             
আমােদরেক মেন রাখেত হেব েয, যখনই একজন মুসিলম মানুষ িনে� বিণর্ত দিুট (০২িট ) 
িবষেয়র মেধয্ েয েকান একিট িবষেয় জিড়ত হেয় পড়েব, স�াদন বা কায্কর্ র  কের েফলেব 
তখনই েস "  ٌَّضال " তথা পথ��  হেয় যােব ।                                                                                                
(১নং িবষয়) اْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ ওআল) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক  اْلفُْرقَة   (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় িবিভ� দেল-উপদেল িবভ� 
হেয় যাওযাই হে� “ َضالَلَة তথা (পথ) ��তা ।“ َضالَلَة তথা (পথ) ��তায় িনমি�ত বয্াি� 
হে�  ٌَّضال "  " তথা (পথ) �� । " َضالٌّ    " তথা (পথ) �� বয্াি� হে� েদাযখী ।    
                                                                                          
এখন �� হল, একজন মুসিলম মানুষ িকভােব  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ'ত) নােম দল তথা  أَْھلُ 

اْلفُْرقَة  নােম দলিট েথেক(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  (ফুরকাত) তথা িবি�� 
হেব ?                                                            
এর উত্তর এ েয, একজন মুসিলম মানুষ িনজ কতৃর্ ক গিঠত দেলর নাম বা অনয্ একজন মুসিলম 
মানুষ কতৃর্ ক গিঠত দেলর নাম  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ'ত) নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম নাম করণ না কের ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ 
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক েযমন অনধুাবন করন উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম)) নাম করণ করেলই েসই মুসিলম 
মানুষিট  ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলুসসু�াহ ওআল) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক  اْلفُْرقَة  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় যােব ।            
                                                                                                                                     
 �তথা (পথ)  ��তা তা িনে� বিণর্ত আস َضالَلَة “ তথা িবি��তাই েয (ফুরকাত) اْلفُْرقَة
অ�ম হািদস শরীফই এর �মাণ ও �া�ী । আমােদর নবী   মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেরা অেনক হািদস শরীেফ এ িবষয়িটর উে�খ আেছ । এমিনভােব  
পূবর্বত� ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   وَ  السُّ
اْلفُْرقَة    নােম দলিট েথক (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  (ফুরকাত) তথা ইসলােমর 
নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক 
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম )) িবি�� হেয় দেল-উপদেল  
িবভ� হেয় যাওয়া িবভ� দলগেলােক  আমােদর নবী   মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা িনে� বিণর্ত তৃতীয় হািদস শরীেফ  ٌَضالَّة "  (পথ) �� " শ� িদেয় বয্� কেরেছন 
।                                                                                                                                        

তৃতীয় হািদস শরীফ খানা এই-                                                                                                    
 إنھا ،ثم وجماعتھم اإلسالم واحدة فرقة إال ضالة كلھا فرقة سبعین موسى على افترقت إسرائل بني أن إال"

 ثم وجماعتھم اإلسالم واحدة فرقة إال ضالة كلھا فرقة سبعین و إحدى على مریم ابن عیسى على افترقت
 في) ) 13481"( وجماعتھم اإلسالم واحدة إال النار فى كلھا فرقة سبعین و اثنتین على تكونون إنكم

.للطبراني الكبیر المعجم         
                                            অথর্ঃ-  িক� 
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বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল 
বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই (ضالة) ��, তা হে� (মুি��া� একিট দল হে� )  اإلسالم 
اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ  নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  ইসলাম ও তােদর)وجماعتھم   
(আহলু��ুাত ওআল জামাআত)নােম দল, আর তারা ঈসা ইবেন মিরয়েমর  উপর ৭০িট িফরকা 
-দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা বা দলই (ضالة) পথ 
�� ,আর তা হে� (মুি��া� একিট দল হে�)  وجماعتھم اإلسالم (ইসলাম ও তােদর  ُاْلَجَماَعة(আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল,  আর 
িন�য়ই  েতামরাও  ৭২িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় যােব, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট 
িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা হে� (মুি��া� একিট দল হে�)  اإلسالم 
নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  ইসলাম ও তােদর)وجماعتھم  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল। আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-১৩৪৮১। উপেরা� হািদস শরীফখানা েথেক এই কথা বুঝা েগল েয,  اإلسالم (ইসলাম) এবং 

اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ   (আহলু��ুাত ওআল জামাআত)নােম দল পর�র (এেক অপেরর সােথ) 
উৎে�াতভােব জিড়ত । েযখােন   ُنَّةِ  أَْھل  েনই (আহলু��ুাত ওআল জামাআত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
েসখােন اإلسالم (ইসলাম)ও েনই । েযখেন اإلسالم (ইসলাম) েনই েসখােন মুসিলমও েনই । 
অতএব, েয বয্াি� উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনূযায়ী িনজ দেলর নাম  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل 
(আহলু��ুাত ওআল জামাআত)নােম  নাম রােখনা, িনেজেক �কােশয্  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    
(আহলু��ুাত ওআল জামাআত) নােম দলিটর অনূসারী িহেসেব েঘাষণা েদয় না েস মুসিলম নেহ।  
েস হে� (  ٌّضال) �� ও অমুসিলম ।                                                                                                                    
উপেরা� হািদস শরীেফ ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)দল তথা  أَْھلُ 

اْلفُْرقَة   নােম দলিট েথক(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  (ফুরকাত) তথা 
িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়া  দলগেলােক  ٌَضالَّة "  " (পথ) �� শ� িদেয়ই বয্� 
করা হেয়েছ । েযেহতু  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক اْلفُْرقَة (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� 
হেয় যাওয়া হে�     ِالَلَة ضَّ  তথা পথ ��তা েসেহতু সকল মুসিলম মানুষেক মহান আ�াহ তাআ’লা   
নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  نَّةِ  أَْھلُ   নােম(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
দলিট  েথেক اْلفُْرَقة (ফুরকাত) তথা ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম 
((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয 
েকান নােম)) দেল-উপদেল িবভ� কের িবি�� কের রাখেবন না। বরং মহান আ�াহ তাআ’লা 
দয়া বা করণাবশত: মুসিলম মানুেষর একিট অংশেক অবশয্ই সবর্দা " ُاْلَجَماَعة" (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলু��ুাত ওআল জামাআত ) নােম দলিটর 
উপর পূণর্ বহাল তিবয়েত রাখেবন । এ দলিট স�েকর্   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ                                                                                                                             
تِى ِمنْ  َطائِفَةٌ  تََزالُ  الَ  " ُھمْ  الَ  اْلَحقِّ  َعلَى َظاِھِرْینَ  أُمَّ  یَأْتِىَ  َحتَّى) التِّْرِمِذى یَْخذُلُُھْم، َمنْ (َخالَفَُھمْ  َمنْ  یَُضرُّ

ّ�ِ  أَْمرُ   "  
(অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �বিতর্ ত থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা 
পযর্� এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান �িত করেত পারেব না” আবু 
দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ আবু দাউদ শরীেফ বিণর্ত  َْمن 
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পিরবেতর্ َخالَفَُھمْ  یَْخذُلُُھمْ  َمنْ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।                                                                    
িক�  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর) ” 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুষ বা মুসিলম উলামােকরামগণেনর মন-মি�ে� ও মগেজ এ কথািট 
বুেঝ আসেছনা বা েবাধগময্ হে�না েয,   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   وَ  السُّ
 তথা ইসলােমর (ফুরকাত) اْلفُْرقَة নােম দলিট  েথেক (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ 
নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও 
শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক 
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))  দেল-উপদেল িবভ� হেয়  
িবি�� হেয় যাওয়া হে�     ِالَلَة ضَّ  তথা পথ ��তা এবং পথ ��তায় িনমি�ত বয্াি�  ٌَّضال "  
" তথা (পথ) �� । এটা  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী 
চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� শতা�ীসমেূহর)” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুষ বা মুসিলম 
উলামােকরামগণেনর জনয্ মহা দভূর্ াগয্জনক অব�া ও েশষ পিরণিত অশভ । মহান আ�াহ তাআ’লা 
এেহন  দভূর্ াগয্জনক অব�া ও অশভ পিরণিত েথেক আমােদরেক র�া করন ।আমীন!  (২ নং 
 িবষয়) শরীয়ত সমিথর্ত 1

2 আইন বিহভূর্ ত, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব 
থাকা িবষেয়র” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  ) অ�ভূর্ � বতর্ মােন �কািশত এবং ভিবষয্েত �কািশতবয্ 
মানব কলয্াণকর  মুসিলম সমােজ সৃ� ও �চিলত েয েকান  নতুন নতুন ঐি�ক িবষয় স�েকর্  
ফরজ-হারাম ও পিরহাযর্ ও বজর্ নীয় িবদআ’ত বলাই হে� “ َضالَلَة তথা (পথ) ��তা । কারণ, 
উপেরা� ম�েবয্র �ারা “ইসলােম নতুন আইন সংেযাগ” হয় । আর  " ٌبِْدَعة  " শে�র শরীয়তী 
তথা আইনগত অথর্ হে� “ (ধেমর্ ) নতুন আইন সংেযাগ ” । এরপ " ٌبِْدَعة "  তথা “(ধেমর্ ) 
নতুন আইন সংেযাগই ” হে� “ َضالَلَة তথা পথ ��তা  ।                                                                            
েয েকান মুসিলম মানুষই " ٌبِْدَعة  "  তথা “ (ধেমর্ ) নতুন আইন সংেযাগ” করেব েসই  ٌَّضال "  
" তথা (পথ) �� । ( " بِْدَعةٌ "  শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ স�েকর্  িব�ািরত জানেত 
পৃ�া নং-৩২৪ েদখুন ।)                                                                                                                        
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়  ৭১/৭২িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল এবং আমােদর নবী   
মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�ত ৭৩িট দল-উপদেল িবভ� হেব 
মেমর্ মুসিলম মানুষেক সাবধান ও সতকর্   করা সে�ও   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " ( আরযালুল কুরিন) 
তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (চতুথর্ শতা�ী ও এর পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� 
শতা�ীসমূেহর)” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম মানুষ  ও সবর্িনকৃ� আিলম বা �াণী মুসিলম 
মানুেষরা িনেজেদর হঠকািরতা ও েগাঁড়ািম বশত: ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� 
অনূসরেন উপের উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত দেুটা িনকৃ� ও িনিষ� কাজ কেরই চলেছ 
।                                                                                                              
ফেল,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "  ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর (চতুথর্ শতা�ী ও এর 
পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� শতা�ীসমূেহর)” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম মানুষ  

                                                           
2 েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ 
না িদেয় চুপ রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় ” বেল । অনয্িদেক এ সম� িবষয়েক “ আইন 
বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল । 
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ও সবর্িনকৃ� আিলম বা �াণী মুসিলম মানুেষরা িন� বিণর্ত হািদস শরীেফর ভিবষয্�াণীর হকুেমর 
অ�ভূর্ � হেয় েগেছ।  

ً  قَْبلَُكمْ   َمنْ  سنن لَتَتَّعُنَّ "  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرسُْولُ  قَالَ :  قَالَ  ُھَرْیَرةَ  أَبِي َعنْ    وَ  بِبَاعٍ  باعا
 ، هللاِ  َرُسْولُ  یَا َقالُوا ، َمعَُھمْ  فیھ َلدخلتم ضب حجر في دخلوا لو حتي  بِشبرٍ  شبراً   و بِِذَراعٍ  ِذَراع�ا

أَْخَمدَ  ُمْسنَدِ  في) ) 9954(  إِذًاـ فَِمنْ :  قَالَ  ؟ النََّصاَري و أَْلیَُھْودُ   অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়-
মতামতরা ((রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বণর্না কেরেছন, রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : েতামরা েতামােদর পূবর্বত�েদরেক(ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়েক) 
এক হাত, এক বাহ, এক িবঘৎ হউক অনূসরন করেবই। এমন িক তারা গসােপর গেতর্  �েবশ 
কের থাকেল েতামরাও তােত �েবশ করেবই । তারা বলেলন, েহ ! রাসুলু�ািহ, ইয়াহিদ ও 
নাছারার(�ী�ানেদর) মত ? িতিন বলেলন : তেব আর কারা ।                                                                                                                                                                                
অথচ পূবর্বত� ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়  উপের উে�িখত ১ নং ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত দেুটা 
িনকৃ� ও িনিষ� কাজ কেরই  ََضالَّْون "  " তথা  পথ�� হেয়েছ । এ িদেক ল�য্ কেরই পিব� 
কুরআেনর �থম সুরা আল-ফািতহােত "  َضاّلِْینَ "   তথা “ পথ�� ” বেল  ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািত�েয়র �িত ইি�ত কের তােদর পথ-মেত পিরচািলত হওয়া েথেক িবরত থাকার জনয্ মহান 
আ�াহ তাআ’লা দআু’-�াথর্না করেতও মুসিলম মানুষেক আেদশ কেরেছন ।কারণ, তােদর পথ-
মেত (দেল-উপদেল িবভ� হওয়ার পেথ) পিরচািলত হওয়া  হে�“ َضالَلَة  তথা (পথ) 
��তা।                                                             

উপের বিণর্ত আেলাচনা েথেক দিুট �ে�র উে�ক হল ।                                                                   
(ক) মহান আ�াহ তাআ’লা মুিলম মানুষেক “ َضالَلَة  তথা (পথ) ��তা েথেক িবরত থাকেত 
পৃথকভােব আেদশ করেলন েকন ?                                                                                                                        
(খ) েয েকান পাপ বা গনাহ েথেক িবরত থাকার আেদশিটই যেথ� নয় িক?                                        
এর উত্তর এই েয, েকান মুসিলম মানুষ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েঘািষত সম� হারাম বা িনিষ� কাজগেলা করা সে�ও েস  ٌَّضال "  " তথা (পথ) 
�� হেব না । বরং েসই মুসিলম মানুষিট মহাপাপী িহেসেব গণয্ হেব । তার জনয্ সবর্দা তওবার 
�ার েখালা আেছ । �মা চাইেল মহান আ�াহ তাআ’লা তােক �মা করেত পােরন ।                                             
িক� উপের উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত িনকৃ� ও িনিষ� দেুটা কাজ  কের েফলেল েস 
মহা পাপী হেব না বরং েস তখন পথ�� হেয় যােব । মেন রাখেত হেব েয,   �মা চাইেল মহান 
আ�াহ তাআ’লা েয েকান মহাপাপীেক �মা করেত পােরন িক� পথ��েক �মা করেবন না । 
কারণ পথ�� বয্াি�  আমােদর নবী   মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�েতর অ�ভূর্ � নেহ বরং েস উপের উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত িনকৃ� ও িনিষ� 
দেুটা কাজ কের  ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনূসরন কেরেছ িবধায় েস মুসিলম 
নােমর পদবী েথেক বিহ�ৃত বয্াি�  । এমতাব�ায় মুসিলম নােমর পদবী েথেক বিহ�ৃত পথ�� 
বয্াি�িট তার কতৃর্ ক কৃত উপের উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত িনকৃ� ও িনিষ� দেুটা 
কাজ েথেক িবরত হেয় তওবা না করা পযর্�  েস “ َضالََلة  তথা (পথ) ��তায় িনমি�ত 
একজন " َضالَّ    "   তথা (পথ) �� েদাযখী বয্াি� ।  আমােদর নবী   মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার শতা�ী েথেক পরবত� িতন শতা�ী পযর্�  মুসিলম মানুষ 
সেবর্াৎকৃ� অব�ায় থাকেবন িবষয়িট িতিন ওহী মারফত অবগত হেয় ইসলােমর মুসিলম মানুেষর 
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�থম িতন শতা�ীেক “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী”  িহেসেব অিভিহত কেরেছন । সকল মুসিলম আিলম  
মানুষ এ   সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীেক “  الثالثة القرون خیر  ” তথা “ উৎকৃ� িতনশতা�ী” 
িহেসেব িচেনন ও জােনন ।                                                                                                          
এই “  الثالثة القرون خیر ” তথা “উৎকৃ� িতন যূেগর বা শতা�ীর  ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ 
আনহম ) , তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  
�দত্ত রায়-মতামত , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী 
ও পূণর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   নােম(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
দলব� সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মুসিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম মুসিলম মানুেষরা েকান অব�ােতই উপের 
উে�িখত  ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত  িনকৃ� ও িনিষ� দেুটা কাজ কখেনা কেরন িন।       
"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ    " (আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর (চতুথর্ শতা�ী ও এর 
পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওয়া পযর্� শতা�ীসমূেহর)” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� সাধারণ মুসিলম মানুষ  
ও সবর্িনকৃ� আিলম বা �াণী মুসিলম মানুেষরা যিদ  الثالثة القرون خیر  ” তথা  “উৎকৃ� িতন 
যূেগর বা শতা�ীর  ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত , �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী এবং মহান আ�াহ তাআ’লার 
ওহী�া�   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয়  একমা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  السُّنَّةِ  أَْھلُ 

 �নােম দলব� সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মুসিলম ও সেবর্াৎকৃ(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ 
আিলম মুসিলম মানুেষর পদা� ও দ�ৃা� পূণর্ অনূসরেন উপের উে�িখত ১ ও ২ নং িবষেয় বিণর্ত 
িনকৃ� ও িনিষ� দেুটা কাজ েথেক পুেরাপূির িবরত থাকেত পােরন তেব তারাও  “  القرون خیر 
তথা  “ উৎকৃ� িতন যূেগর বা শতা�ীর  ”  অ�ভূর্  ” الثالثة �   সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মুসিলম 
মানুেষ ও সেবর্াৎকৃ� আিলম মুসিলম মানুেষ পিরণত হেবন এবং জা�াতী মুসিলম মানুষ হেবন ।     
                                                                                                                                                                                                                
নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ   আহলুসসু�াহ ওআল)   اْلَجَماَعةِ  وَ  ةِ السُّنَّ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)নােম দলিট তয্াগ কের দেল-উপদেল ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� 
নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত 
েয েকান নােম)) িবভ� হেয় েগেল েস মুসিলম মানুষিট আর মুসিলম থাকেব না (�তয্�ভােব) , 
েস মুসিলম মানুষিট েদাযখী হেব (পেরা�ভােব) এবং েস মুসিলম মানুষিটর নামাজ-েরাজা কবুল 
হেব না মেমর্ অ� অধয্ােয়  িনে� বিণর্ত আস� হািদস শরীফ িতনখানােত (চতুথর্ ,প�ম ও ছ� 
হািদস শরীেফ)    আমােদর নবী   মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- 
চতুথর্ হািদস শরীফ খানা এই -    

ثَھُ  اْألَْشِعِري الَحاِرثِ  َعنِ   أََمَرنِىْ  ّ�ُ  بَِخْمٍس  آَُمُرُكمْ  أَنَا وَ : "  قَالَ  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى  النَّبِيُّ  أَنَّ  َحدَّ
 ِمنْ  اِإلْسالَمِ  ِرْبقَةَ  َخَلعَ  قَقَدْ  ِشْبرٍ  قِْیدَ  اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ  ِمنْ  فَِانَّھُ  واْلَجَماَعةُ  واْلِھْجَرةُ  َواْلِجَھادُ  الطَّاَعةُ  وَ  السَّْمعُ  بِِھنَّ 
ِ  ا َرُسْولُ  یَا َرُجلٌ  فَقَالَ  ـ َجَھنَّمَ  ُجثَا ِمنْ  فَإِنَّھُ  اتْلَجاِھِلیَّةِ  َدْعَوى اِدََّعى َوَمنْ  یَْرِجعَ  أَنْ  إِالَّ  ُعنُِقھِ   َصلَّى َوإِنْ  �َّ

ِ  بَِدَعَوى فَاْدُعوا وَصامَ  َصلَّى َوإِنْ "  قَالَ  وَصامَ  ا الَِّذى �َّ ِ  د ِعبَا الُمْؤِمِنْینَ  اْلُمْسِلِمْینَ  ُكمْ  َسمَّ  سنن"  �َّ
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2763( -التْرِمِذي                                                                                                                  
(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.   ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা   নােম দলিটর(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
অ�ভূর্ � হেয় থাকেত ) । অতএব, েয েকহ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক 
-আল) اْلَجَماَعةُ  তথা 3 দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ (ফুরকাত) اْلفُْرقَة
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিট  েথেক (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়িবি�� হেয় েগল) েস তার গদর্ (ফুরকাত) اْلفُْرقَة ান েথেক ইসলােমর 
ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস (পূনরায়-মতামত তওবা কের ) িফের আসেল আসেত 
পারেব । তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর পাথেরর 
(জাহা�ােমর ই�েনর) অ�ভূর্ � । অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ েস নামাজ 
পেড়, েরাজা রােখ তবুও, নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, নামাজ পড়েল এবং 
েরাজা রাখেলও (জাহা�ােমর সত্তার <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভূর্ �) । তাই, েতামরা “আ�াহর 
আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক  মুসিলম-মুিমন নােম অিভিহত কেরেছন”, সুনােন 
িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।                                                                                                      
প�ম হািদস শরীফ খানা এই -- 

 َكِلَماتٍ  بَِخْمٍس  آَُمُرُكمْ  أَنَا  أال"   َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  قَالَ :  قَال اْألَْشِعِري الَحاِرثِ  َعنِ 
 فََمنْ  ، هللا َسبِْیلِ  فِيْ  واْلِجَھادُ   اْلِھْجَرةُ  وَ  الطَّاَعةُ  وَ  السَّْمعُ  ،و  اْلَجَماَعةُ  ؟ بِِھنَّ   َوَجلَّ  َعزَّ  ّ�ُ  أََمَرنِىْ 
َعا َوَمنْ  یَْرِجعَ  أَنْ  إِالَّ  َرأِْسھِ  ِمنْ  اِإلْسالَمِ  ِرْبقَةَ  َخلَعَ  قَقَدْ  ِشْبرٍ  قِْیدَ  اْلَجَماَعةَ  ِمنَ  َخَرجَ   فَإِنَّھُ  اتْلَجاِھِلیَّةِ  بَِدْعَوى دَّ

  وَصلَّى،  َصامَ   َوإِنْ "   قَالَ  ؟ وَصلَّى  َصامَ   َوإِنْ  �َِّ  ا َرُسْولُ  َیا:  َرُجلٌ  قَالَ "  َجَھنَّمَ  ُجثَاءِ  ِمنْ 
ا الَِّذى �َِّ  بَِدَعَوى اْدُعوا ِ  د ِعبَا الُمْؤِمنِْینَ  اْلُمْسِلِمْینَ  ُكمْ  َسمَّ للطبراني الكبیر المعجم في) ) 3353""( �َّ                                                                                                                 

(অথর্ঃ-হািরছুল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন,  রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : সাবধান ! আিম িক েতামােদরেক পাঁচিট  বাণী (িবষেয়র) 
আেদশ করব না েয গেলার িবষেয় আ�াহ  আযয্া ওয়া জা�া আমােক আেদশ িদেয়েছন? ১.  
আল জামাআ’ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُأَْھل 

নােম  দলিটর  অ�ভূর্( আহলু��ুাত ওআল জামাআত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  � হেয় থাকেত ) , 
২. শনা (শনেত) ৩.আনূগতয্ করা (মানেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত)  ৫. আ�াহর 
পেথ িজহাদ করা (িজহাদ করেত). । অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান েকহ  ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   নােম দল(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
েথেক বািহর হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস 
(পূনরায়-মতামত তওবা কের ) িফের আসেল আসেত পারেব । তেব েয েকহ  “জািহিলয়য্ােতর 
আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর স�ার (জাহা�ােমর অিধবাসীর) অ�ভ©~� । 
অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ েস েরাজা রােখ এবং, নামাজ পেড় তবুও,   

                                                           
3 >> ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক 
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম)) 
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নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, েরাজা রাখেল এবং নামাজ পড়েল ও (জাহা�ােমর 
পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভূর্ �) ।তাই, েতামরা “আ�াহর আহবােন আহবান” কর, িযিন 
েতামােদরেক  মুসিলম-মুিমন নােম অিভিহত কেরেছন । আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৩৩৫৩ ।                                                                                                                 
ষ� হািদস শরীফ খানা এই 

  ّ�ُ  أََمَرنِىْ  بَِخْمٍس  آَُمُرُكمْ  أَنَا  أال"   َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  فَقَالَ :  قَال اْألَْشِعِري الَحاِرثِ  َعنِ 
 قِْیدَ  اْلَجَماَعةَ  ِمنَ  َخَرجَ  َمنْ  فَإِنّھُ  ، هللا َسبِْیلِ  فِيْ  واْلِجَھادُ   اْلِھْجَرةُ  وَ  الطَّاَعةُ  وَ  السَّْمعُ  ،و  بِاْلَجَماَعةُ  ؟ بِِھنَّ 
َعا َوَمنْ   یَْرِجع، أَنْ  إِالَّ  ُعنُِقھِ  ِمنْ  اِإلْسالَمِ  ِرْبقَةَ  َخَلعَ  قَقَدْ  ِشْبرٍ  "  َجَھنَّمَ  ُجثَاءِ  ِمنْ  فَُھو اتْلَجاِھِلیَّةِ  بَِدْعَوى دَّ
ِ  ا  َرُسْولُ  یَا:   قَالوا  أَنَّھُ  َوَزَعمَ  َصلَّى، إِن و  َصامَ   َوإِنْ : "  قَالَ  ؟ وَصلَّى  َصامَ   َوإِنْ   ، �َّ
ا ،بَِما ِبأَْسَماِءِھمْ  اْلُمْسِلِمْینَ  فَاْدُعوا  ، ُمْسِلمٌ  ِ  د ِعبَا الُمْؤِمنِْینَ  اْلُمْسِلِمْینَ   َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاُ   ُھمْ  َسمَّ  وَ  َعزَّ  �َّ

أَْخَمدَ  ُمْسنَدِ  في) ) 18079 ، 17443"( ـ َجلَّ                                                                                                       
(অথর্ঃ-হািরছুল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন,  রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম েতামােদরেক পাঁচিট  িবষেয়র আেদশ করব েয গেলার 
িবষেয় আ�াহ  আমােক আেদশ িদেয়েছন? ১.  আল -জামাআ'ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত 
অথর্াৎ“  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ ওআল)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত) নােম দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত” , ২. শনা (শনেত) ৩.আনূগতয্ করা (মানেত) 
৪. িহজরত করা (িহজরত করেত)  ৫. আ�াহর পেথ িজহাদ করা (িজহাদ করেত). । অতএব, 
েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান েকহ    ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  أَْھلُ 

নােম দলেথেক বািহর হেয় েগল েস তার গদর্(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  ান 
েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । িক�  েস(পূনরায়-মতামত তওবা কের) িফের আসেল 
আসেত পারেব । তেব েয েকহ “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর স�ার 
(জাহা�ােমর অিধবাসীর) অ�ভূর্ � । অতপর, তাঁরা বলেলন, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ েস েরাজা 
রােখ এবং, নামাজ পেড় ।আর েস ধারণা কের েয, েস মুসিলম,   অতএব, েতামরা মুসলমানেদর 
েক তােদর নােম আহবান কর, ।তাই, েতামরা “মুসলমানেদরেক তাঁেদর নােম আহবান কর , িযিন 
েতামােদরেক  মুসিলম-মুিমন নােম অিভিহত কেরেছন, েহ আ�াহর বা�ারা”, মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮০৭৯  ।                                                                  
উপেরা�( চতুথর্ হািদস শরীফ , প�ম হািদস শরীফ ,ছ� হািদস শরীফ )হািদস শরীফ�েয় এ 
কথা বুঝা েগল েয,  েকান মুসিলম  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক اْلفُْرقَة (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয় িবি�� হেয় েগেল েসই মুসিলমিট মুসিলম থাকেব না যিদও েস নামাজ পেড়, েরাজা রােখ 
এবং েস ধারণা কের েয মুসিলম, তার নামাজ-েরাজা কবুল হেব না ও েস েদাযখী হেব ।তেব 
এ  িবষয়িট সামানয্ একটু ��� রেয় েগেছ বেল কােরা মেন আসেত পাের । তাই এখােন আেরা 
একিট হািদস শরীফ (স�ম হািদস শরীফ) িনে� উে�খ করা হল যা অধয্য়ন করেল ��তই বুঝা 
যােব েয,  েকান মুসিলম  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক اْلفُْرقَة (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়   িবি�� হেয় েগেল েসই মুসিলমিট  েদাযখী হেব ও তার নামাজ-েরাজা কবুল হেব না ।                                                                                                                

স�ম হািদস শরীফ খানা এই - 
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 أَبِيْ  َعنْ                                                           

 بَِخْمٍس  آَُمُرُكمْ  أَنْ  نِىْ أََمرَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَ  ِإنَّ :  قَالَ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  أَنَّ  ، األَْشعَِرّيِ  َماِلك
 لَمْ  قَوٍس  ِقْیدَ  اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ  ِمنْ  فََمنْ  اْلَجَماَعِة، و اْلِھْجَرةُ  وَ  الطَّاَعةُ  وَ  السَّْمعُ  و بَاْلِجَھادِ   َعلَْیُكمْ : َكِلَماتٍ 

ٌ  تُْقبَلْ              للطبراني الكبیر المعجم في) ) 3390"  "(ـ النَّارِ  َوقُْودُ  ُھمْ  أُوَلئِكَ  وَ  ، ِصیَامٌ  ال و َصالَة
                                                                                                       
(অথর্ঃ- আিব মািলিকল আশআ’রী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া েতামােদরেক পাঁচিট বাণী (িবষয়) 
আেদশ করেত আমােক িনেদর্শ কেরেছন ।েতামােদরেক ১. িজহাদ করেত, ২.শনেত ৩. আনূগতয্ 
করেত ৪. িহজরত করেত ৫. যারা  ধনুক পিরমান  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  أَْھلُ 
 তথা 4 (ফুরকাত)  اْلفُْرَقة নােম দল েথেক(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعةِ  
দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় যায় তােদর নামাজ-েরাজা কবুল হেব না এবং তারা 
েদাযেখর ই�ন, আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩৯০ ।        
                                                                               
উপেরা� (চতুথর্ হািদ শরীফ,প�ম হািদস শরীফ ,ছ� হািদস শরীফ) হািদস শরীফ�েয়   “  ُجثَاءِ 
“ এবং অ� স�ম  হািদস শরীফখানােত ” َجَھنَّمَ  النَّارِ  َوقُْودُ  ” শ� এেসেছ। উভয় শে�র মেধয্ শাি�ক 
পাথর্কয্ হেলও িক� অথর্ ও ভাব একই । যােহাক, এখনই বিণর্ত স�ম হািদস শরীফখানােত এ 
কথািট �� হেয় উেঠেছ েয, েয েকহ  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   وَ  السُّ
اْلفُْرقَة  নােম দল  েথেক (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ   (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল 
িবভ� হেয় িবি�� হেয় যােব তােদর নামাজ-েরাজা মহান আ�াহর দরবাের কবুল হেব না এবং 
তারা েদাযেখর ই�ন হেব ।                                                                                                                          
উপেরা� হািদস শরীফগেলােত  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)দল তথা نَّةِ  أَْھلُ     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকার এবং اْلفُْرقَة (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয়    িবি�� হওয়া েথেক িবরত থাকার �িত এত গর� েদওয়া হল েকন আর 
নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  نَّةِ  أَْھلُ   নােম(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
দলেথেক اْلفُْرَقة (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগেল নামাজ-েরাজা কবুল 
হেব না েকন ?                                                                                                                     
এর উত্তর এই েয, উপের বিণর্ত ১,২,৩ নং হািদস শরীফ েথেক �মািণত হে� েয,   ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   �নােম দলব(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
হেয় থাকা হে�  "تَْقَوى  ِ� " ِ◌ (তাকওয়া�ািহ) বা আ�াহভীিত আর اْلفُْرقَة (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা হে�  ِالََلة -আল) اْلَجَماَعةُ  তথা ��তা ।অতএব, েকহ ضَّ
জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� 
হেয় না থাকেল বুঝেত হেব েয, তার মেধয্ " �ِ  تَْقَوى"  (তাকওয়া�ািহ)বা আ�াহভীিত নাই  আর 
 তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় থাকেল বুঝেত হেব েয, েস (ফুরকাত) اْلفُْرقَة
الَلَةِ  الَلَةِ  তথা ��তায় িনমি�ত আেছ । কােজই , েয েকহ ضَّ  তথা ��তায় িনমি�ত আেছ তার ضَّ
নামাজ, েরাজা কবুল না হওয়া  এেকবােরই িনতা� �াভািবক বয্াপার ।কারণ, েয েকহ  ِالَلَة  ضَّ
                                                           
4 >>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 
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তথা ��তায় িনমি�ত আেছ েস েতা  ٌَّضال "  " তথা (পথ) �� ।  �� তথা (পথ)"  َضالٌّ  
বয্াি� েদাযখী । েযমন অ� অধয্ােয় িনে� বিণর্ত আস� অ�ম হািদস শরীফখানােত আমেদর নবী  
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  তাঁর েকান এক  সাহাবীেক (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন- -                                                                           

অ�ম হািদস শরীফ খানা এই-  

ةَ  ِلیَْجَمعَ  یَُكنْ  لَمْ  َجلَّ  و َعزَّ  هللاَ  إِنَّ  وَ   الَضالَلٌ   ِھيَ  فإِنَّ  َواْلفُْرقَةَ  َوإِیاَّكَ   اْلَجَماَعةِ  و هللاِ  بِتَْقَوى َعلَْیكَ    أُمَّ
د الَلَةِ   َعَلى  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى ُمَخمَّ . للطبراني الكبیر المعجم في) ) 14090" "(ضَّ                                                                                 

অথর্ঃ-েতামােক আ�াহভীিত ও " ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত)দল তথা   ُنَّةِ  أَْھل     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলু��ুাত ওআল জামাআত) নােম দলব� হেয় থাকেত হেব এবং اْلفُْرقَة   (ফুরকাত) তথা 
দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় থাকা অব�া েথেক িবরত থাকেত হেব । আর িন�য়ই 
আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া মুহা�াদ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক  ِالَلَة "ضَّ  তথা (পথ) 
��তার উপর একি�ত করেবন না । আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৪০৯০ ।                                                                                                         
উপেরা� হািদস শরীফ�েয়র ভাষয্ েথেক এ কথা বুঝ্ েগল েয,  েয েকহ    ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দল  েথেক (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
তথা(দেল-উপদেল িবভ� হেয় ) িবি�� হেয় িনেজর িদেক, িনজ কতৃর্ (ফুরকাত) اْلفُْرقَة ক গিঠত 
দেলর িদেক, িনজ েগা� বা বংেশর িদেক আহবান করেলই নামাজ, েরাজা পড়া সে�ও েস ইসলাম 
েথেক বিহ�ার হেয় যােব,পথ �� হেয় যােব এবং জাহা�ােমর সত্তা বা অিধবাসীর (জাহা�ােমর 
ই�েনর) অ�ভ©~� হেয় যােব মেমর্ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা কেঠার সতকর্  বাণী উ�ারণ কেরেছন । কারণ, উপেরা� হািদস শরীফগেলার ভাষয্ অনূযায়ী 
েয েকহ   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলুসসু�াহ ওআল)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক   اْلفُْرقَة  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় 
হউক অথবা  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা   ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহলুসসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর অ�ভূর্ � আেছন বা সমথর্ন করেছন মেমর্ দাবীকারী হেয় হউক  
িনেজর িদেক, িনজ কতৃর্ ক গিঠত তার িনজ� দেলর িদেক, িনজ েগা� বা বংেশর িদেক আহবান 
করেবন তেব তাঁর এ আহবান হে� “জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” এবং “কুফুরীর িনদশর্ন”।                                                                                               

অতএব,  েয েকহ   জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান করেব তখন িনি�তভােব �মািণত হেব 
েয, েস  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� মুসিলম মানুষ এবং তার মৃতুয্ “জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্ হেব ।  
িনে� বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার একিট দীঘর্ হািদস 
শরীেফর বাণীর একিট খ� অংশ হে� এর �মাণ ।                                                                

হািদস শরীফ খানা হে� এই--   

 اْلَجَماَعةِ  ُمفَاِرقُ  َوُھوَ  َماتَ  َمنْ :  یَقُولُ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولُ  ِمنْ  َسِمْعتُ :  قَالَ  ُعَمرَ  اِْبنُ  َعنْ  
)6534( أَْحَمدَ  ُمْسنَدُ  ـ َجاِھِلیَّةً  ِمْیتَةً  یَُمْوتُ  فَإِنَّھُ                                                                                                                                       

অথর্ঃ-হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন:  আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 



183 
 

আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : েয েকহই  েকহ   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নািমদল 
তথা            ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  
েথেক   اْلفُْرقَة  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় মৃতুয্ বরণ করেব েস 
জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্েত মৃতুয্ বরণ করেব । মুসনাদ ুআহমদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬৫৩৪। 
                                                                                                     
আমােদরেক এ কথা মেন রাখেত হেব েয, েয েকান মুসিলম মানুষই  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা نَّةِ  أَْھلُ  নােম দলিটর পিরবেতর্(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ  ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম 
িভ� িভ� নাম ধারণ কের িবিভ� দল-উপদল গঠন করেছ বা করেব তারা "   ُأَْرذَل 
"اْلقُُرْونِ  (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর ) 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম বা  িনকৃ� মুসিলম আিলম ।                                                                                           
অতএব, মুিমন-মুসিলম মাে�ই িযিন ইসলাম ধেমর্র উপর আেছন মেমর্  দাবী কেরন তােক উপেরা� 
হািদস শরীফগেলার ভাষয্ অনূযায়ী  অবশয্ই তার কতৃর্ ক গিঠত তার িনজ� দেলর নাম তাঁেক 
নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  نَّةِ  أَْھلُ   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
নােম দলনাম ধারণ করেত হেব বা িদেত হেব । উপেরা� হািদস শরীফগেলার ভাষয্ অনূযায়ী এটা 
হে� “আ�াহর আহবােন আহবান” এবং “ দঢ়ৃ ঈমােনর ল�ণ ”।                                                                         
অতএব,  েয েকহ  “আ�াহর আহবােন আহবান  করেব করেব তখন িনি�তভােব �মািণত হেব 
েয, েস "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”অ�ভূর্ � 
সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানুষ।                                                                                                                                    
আমােদরেক এ কথা মেন রাখেত হেব েয, েয েকান মুসিলম মানুষই  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা نَّةِ  أَْھلُ    নােম দলিট কের , মােন তাঁরা(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  “ (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � 
উৎকৃ� মুসিলম বা উৎকৃ� মুসিলম আিলম ।                                                                                                                  
এটা এ জনয্ েয, যােত তার কতৃর্ ক গিঠত দেলর নােমর বয্বহােরর কারেণ েযন ইসলাম ধেমর্র 
সাবর্জনীন পিরচয় বয্ািতত তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় , িনজ দল, 
েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফুেট না উেঠ । তেব হাঁ, তাঁর উত্তম কৃতকেমর্র 
�ীকৃিত �রপ অনয্ েকান মৃিমন-মুসিলেমর েদয়া “অহংকার-গবর্ িববিজর্ ত েকান স�াণ-পদমযর্াদা 
বা পদবী” মহান আ�াহ তাআ’লার শকিরয়া �াপনােথর্ িতিন তা অিধক ন�তা-ভ�তা ও িবনেয়র 
সােথ �হণ বা বয্বহার করেত পােরন।                                                                                                         
অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী�া�   আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُأَْھل 

 নােম দলিটর অনূসারীরা হে�ন সাহাবীেদর (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা সেবর্াৎকৃ� মুিমন-মুসিলমগণ অথবা তাঁরা হে�ন            "  
اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর 
(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম 
উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায় , মতামত, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ 
অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী সেবর্াৎকৃ� সাধারণ মুসিলম ও সেবর্াৎকৃ� আিলম মুসিলম।                                                                                                                                                                                                                                              
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তােদর িচ� ও ল�ণ হে� , তারা ধেমর্র েকান িবষয় িনেয় তকর্ �েল    ُْختَِالف  তথা মতপাথর্েকয্র اَْالِ
েবলায়  " ٌتَعَصُّب "  তথা েগাঁরামী করেবনা বা    ُاَلتَّنَاُزع  তথা মতিবেরােধ জিড়ত হেব না এবং 
তােদর �িতপ� মুসিলম ভাই-েবানেক গালাগািল করেব না, মারামাির করেব না, হতয্াও করেব 
না। কারণ, তাঁরা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িন� বিণর্ত 
হািদস শরীফ খানা জােন ও েস অনূযায়ী আমলও কের।                                  

হািদস শরীফ খানা হে�- ----" ُكْفرٌ  َوقِتَالُھُ  فُُسْوقٌ  اْلُمْسِلمِ  ِسبَابُ  "                                                                                      
(অথর্ঃ- “মুসিলম মানুষেক গািল েদয়া ফুসুিক তথা পাপ কমর্ আর তােক হতয্া করা কুফুরী কমর্”, 
নাসাই শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪১০৫)।                                                                                               
আর মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা সংকরজাতীয় ( ٌن  মুসিলমগণ   (ُمَھجَّ
েথেক আসা ৭২ (বায়াতু্তর) দল অথবা   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলমগণ েথেক আসা ৭২ (বায়াতু্তর) দল সবর্দা একমা� এই একিট 
েবেহ�ী দলিটর  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলুসসু�াহ)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর  আিকদা-িব�াস,আমল-আখলাখ, আচার-আচরেনর িবরে� 
থাকেব। িক� একমা� এই একিট েবেহ�ী দলিটই হে� মূলত বড় দল। একমা� এই একিট েবেহ�ী 
বড় দল ছাড়া েয েকান ইসলািম নােম গিঠত সব দলই েদাযেখ �েবশকারী েছাট েছাট দল-উপদল 
িহেসেব খয্াত । েকননা, আ�াহ তাআ’লা েছাট েছাট দেল-উপদেল িবভ� হেত িনেষধ কেরেছন। 
েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ " ِبَحْبلِ  َواْعتَِصُمْوا  ِ قُْوا الَ  وَ  َجِمْیعًا �َّ تَفَرَّ  " (অথর্ঃ- 
“েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সুরা 
আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)। আ�াহর র� ু বলেত এখােন ইসলামেক বুঝােনা হেয়েছ।    
                                                                                                          
এতদসে�ও মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর উপেরা� িনেদর্শিট>>(" قُْوا الَ  وَ  تَفَرَّ  " অথর্ঃ- 
“এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩<<“দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়া না” িনেদর্শিট) উেপ�া কের ইসলাম ধেমর্র অনূসারী  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " ( আরযালুল কুরিন) 
তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর   ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম মানুষ অথবা মুনািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম তথা সংকরজাতীয় ( ٌن -আল) اْلَجَماَعةُ    মুসিলমগণ অথবা  (ُمَھجَّ
জামাআ’ত)নােম দল তথা    নােম দলিট েথেক(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
 تَعَصُّبٌ "  তথা মতিবেরােধ জিড়ত হওয়ার কারেণ اَلتَّنَاُزعُ   তথা িবি�� হেয় (ফুরকাত) اْلفُْرقَة
" তথা েগাঁরামী বশতঃ  আর সাহাবীেদর �জে�র মাধয্েম আসা  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল 
কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলেমর স�ানেদর কতক মুসিলম বা 
মুসিলম উলামােকরামগণও   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর  অ�ভূর্ �  েথেকই  اْلفُْرقَة  (ফুরকাত) তথা 4

5 
িবি�� না হেয়ও  ُْختَِالف  তথা মতপাথর্কয্জিনত কারেণ অ�ানতা বশতঃ  পিব� কুরআন এবং اَْالِ
হািদস শরীেফর িনেদর্ িশত  এ িত� সতয্িট (“দল-উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ” এ িত� 
সতয্িট)  বুঝেত বয্থর্ ও অ�ম হেয় ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র নােম এমনিক পিব� 
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কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� নাম ধারণ কের িবিভ� দল-উপদল 
সৃি� কের চলেছন। 

 َرُجلٌ :  َعْنُھمْ  تَْسأَلْ  الَ  ثَالَثَةٌ : "  قَالَ  أَنَّھُ  ، َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھ هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسْولِ  َعنْ  ُعبَْیِد، ْبنِ  فََضالَةَ  َعنْ 
ُ  ، فََماتَ  ِسیِِّدهِ  ِمنْ  أََبقَ  َعْبدٌ  أَوْ  أََمةٌ  وَ  ، َعاِصیًا تَ  ،َوَما إَِماَمھُ  ،َوَعَصى اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ   ِعْنَھا َغابَ  َوإْمَرأَة

ْنیَا ُمْؤنَةَ  َكفَاَھا َوقَدْ  َزْوُجَھا َجتْ  الدُّ )15184( ـ الثَّاِمن الجزأ ـ الكبیر المعجم ـ " َعْنُھمْ  تَْسأَلْ  ،فَالَ  بِْعَدهُ  فَتَبَرَّ                                                            
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উপের বিণর্ত হািদস শরীফগেলার 
মাধয্েম িতিন তাঁর ি�য় উ�তেক কেঠারভােব সতকর্  করার পর িতরিমিজ ও তাবারানী শরীেফর 
দীঘর্ হািদস শরীেফর দিুট খ� অংেশ  দয়া-মায়ার দিৃ�েত েশষভােরর মত তােদরেক জা�ােতর 
িদেক আহবান জািনেয়  বেলন - 

 (১)  ) َّبِاْلَجَماَعةِ  َعَلْیُكمْ )( 23615 أحمد، مسند-أَیَُّھاالنَّاسُ :  یَقُْولُ  َسلَّمَ  وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أن 
َُّكمْ  ) 6483-اْلَكبِْیرُ  أْلُمْعَجمُ -َواْلفُْرقَةَ  َوإِیا                                                                                                                                            

(অথর্ঃ-(১)(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: “ েহ, মানুেষরা” (মুসনাদ ুঅহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৩৬১৫ এ অিতির� আেছ ) “েতামােদরেক  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটেক(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
আঁকেড় ধের খাকেত হেব আর   اْلفُْرقَة  (ফুরকাত) তথা 5

6 দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� 
হওয়া েথেক িবরত থাকেত হেব”, আল-ম’ুজামুল কাবীর শরীফ (তাবারানী শরীফ), হািদস শরীফ 
নং-৬৪৮৩।                                                                                                                           
(২)   ْاْلَجَماَعةَ  فَْلیَْلَزمِ  اْلَجنَّةِ  بُْحبُْوَحةَ  أََرادَ  فََمن  (২) অথর্ঃ- অতএব, েয জা�ােতর সূখ-সা�য্� চােহ 
েস  ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ ওআল) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত)নােম দলিটর সােথ েলেগ থাকুক। িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২১৬৫, ।                                                                                                            
�াণী মাে�ই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দয়া-মায়ার 
দিৃ�েত েশষবােরর মত  জা�ােতর িদেক আহবােনর �িত িনেজেক মহা �ংেসর হাত েথেক র�ার 
জনয্ সাড়া েদওয়া উিচৎ । 
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