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( ﻟزوم أھل اﻟﺳﻧﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻹﻋﺗﺻﺎم ﺑﮫলুজম
ু ু আহিলসসু�াহ ওআল জামাআ’ত ওআল
ই’িতসামু িবহা ) তথা আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’তেক আঁকেড় ধরা বা
আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’েতর সােথ েলেগ থাকা স�েকর্ আেলাচনাঃ
এখন আিম واﻹﻋﺗﺻﺎم ﺑﮭﺎ
ﻋ ِﺔ
অথবা "ُﻋﺔ
ﻟزوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ( " ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-আলজামাআ’ত) নােম দল তথা আহলু��
ু াত ওআল জামাআত নােম দলিটেক আঁকেড় ধের রাখা
স�েকর্ হািদস শরীফ বয্বহার করার মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা।
1)-  ﺳﻣﻌت رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﺧﯾف ﻣﻧﻰ: ﻋن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟﺑﯾر ﺑن ﻣطﻌم ﻋن أﺑﯾﮫ ﻗﺎ ل
( ﻧﺿر ﷲ ﻋﺑ ًدا ﺳﻣﻊ ﻣﻘﺎﻟﺗﻲ)ﻛﻼﻣﻲ( ﻓﺣﻔظﮭﺎ ووﻋﺎھﺎ)ﺛم ﻟم ﯾزد ﻓﯾﮫ:  ﯾﻘول، ﺑﻣﺳﺟد اﻟﺧﯾف ﻣن ﻣﻧﻲ/
 ورب ﺣﺎﻣل ﻓﻘﮫ إ ﻟﻰ ﻣن ھو أﻓﻘﮫ،وﺑﻠﻐﮭﺎ )ﺛم أداھﺎ إﻟﻰ( ﻣن ﻟم ﯾﺳﻣﻌﮭﺎ ﻓرب ﺣﺎﻣل ﻓﻘﮫ ﻻ ﻓﻘﮫ ﻟﮫ
، إﺧﻼص اﻟﻌﻣل � و ﻧﺻﯾﺣﺔ ﻷﺋﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن)و اﻟطﺎﻋﺔ ﻟذوي اﻷﻣر: ﺛﻼث ﻻ ﯾﻐل ﻋﻠﯾﮭن ﻗﻠب ﻣؤﻣن،ﻣﻧﮫ
،( و ﻟزوم ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، و ﻟزوم ﺟﻣﺎﻋﺗﮭم )واﻻﻋﺗﺻﺎم ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن،(و اﻟﻣﻧﺎﺻﺣﺔ ﻷوﻟﻲ اﻷﻣر
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ16582/1524/1523/ 1522) "ﻓﺈن دﻋوﺗﮭم ﺗﺣﯾط ﻣن وراءھم
অথর্ঃ- েমাহা�দ িবন জুবাইর িবন মুতিয়ম িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের বেলন, আিম
িমনােত খাইফ মসিজেদ রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক শেনিছ,িতিন বেলন, আ�াহ
(তাআ’লা) এমন বা�ােক (বা�ার মুখ) উ�ল করন েয আমার কথা শেন মুখ� কের আয়ে�
কের (এেত বৃি� না কের হবহ) তা এমন েলােকর িনকট েপৗঁেছ েদয় েয তা শেন িন, (কারণ)
এমন অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ যার (িনেজরই) �ান নাই ,আেরা এমন
অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ িযিন তার চাইেত অিধক �ানীর িনকট �ান
বহন কের িনেয় যায় ।(�াণীেদর �িত ল�য্ কেরই আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন) িতনিট িবষয় রেয়েছ েয গেলার িবষেয় মুিমেনর হৃদয় শ�তা
কের না:
১. আ�াহর জনয্ িন�ার সােথ আমল করা
২.মুসলমানেদর ইমাম তথা �ানী েনতােদর জনয্ কলয্াণ কামনা করা (আেদশ দানকারীেদর �িত
আনূগতয্ করা/ কলয্াণ কামনা করা)
৩. তােদর আল-জামাআ’ত নােম দল ধের রাখা (মুসলমানেদর ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
ْ
َ
দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধরা
ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
নােম দেলর সােথ েলেগ থাকা), িন�য়ই তােদর আহবান তােদর পরবত�েদর অ�ভূর্ � করেব অথর্াৎ
পরবত�রা তাঁেদর আহবােনর অ�ভূর্ � ।
আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৫২২,১৫২৪,১৬৫৮২ ।
(2)- :  ﻓﻘﺎل،  ﺧطﺑﻧﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﻣﺳﺟد اﻟﺧﯾف ﻣن ﻣﻧﻲ:ﻗﺎل، ﻋن أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك
 ورب، ﻧﺿر ﷲ ﻋﺑ ًدا ﺳﻣﻊ ﻣﻘﺎﻟﺗﻲ ﻓﺣﻔظﮭﺎ ﺛم ذھب إﻟﻰ ﻣن ﻟم ﯾﺳﻣﻌﮭﺎ ﻓرب ﺣﺎﻣل ﻓﻘﮫ ﻻ ﻓﻘﮫ ﻟﮫ إﺧﻼص اﻟﻌﻣل � واﻟﻧﺻﺢ ﻟﻣن: ﺛﻼث ﻻ ﯾﻐل ﻋﻠﯾﮭن ﻗﻠب اﻣرىء ﻣؤﻣن،ﺣﺎﻣل ﻓﻘﮫ إ ﻟﻰ ﻣن ھو أﻓﻘﮫ ﻣﻧﮫ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم9444)" ﻓﺈن دﻋوﺗﮭم ﺗﺣﯾط ﻣن وراءھم،( و ﻟزوم ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، وﻻه ﷲ ﻋﻠﯾﻛم اﻷﻣر
اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ.
অথর্ঃ আনাস িবন মািলক েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, আমােদরেক িমনােত খাইফ মসিজেদ রাসুল�
ু াহ
সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সে�াধন কের বেলন: আ�াহ (তাআ’লা) এমন বা�ােক (বা�ার
মুখ) উ�ল করন েয আমার কথা শেন মুখ� কের েনয় ,তারপর েস তা এমন েলােকর িনকট
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িনেয় যায় েয তা শেন িন, (কারণ) এমন অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ
যার (িনেজরই) �ান নাই ,আেরা এমন অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ িযিন
তার চাইেত অিধক �ানীর িনকট �ান বহন কের িনেয় যায় ।(�াণীেদর �িত ল�য্ কেরই
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন) িতনিট িবষয় রেয়েছ
েয গেলার িবষেয় মুিমেনর হৃদয় শ�তা কের না:
১. আ�াহর জনয্ িন�ার সােথ আমল করা
২.আ�াহ যােক েতামােদর উপর শাসক িনেয়াগ কেরেছন তােদর জনয্ কলয্াণ কামনা করা
৩. মুসলমানেদর ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল ধের রাখা বা ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
দল তথা ﻋ ِﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দেলর সােথ েলেগ থাকা),
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
িন�য়ই তােদর আহবান তােদর পরবত�েদর অ�ভূর্ � করেব অথর্াৎ পরবত�রা তাঁেদর আহবােনর
অ�ভূর্ � । মু’জামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৯৪৪৪
(3) - أﺧﺑرﻧﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋن ﻣﻌﻣر ﻋن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺑن ﻋﻣﯾر ﻋن ﻋﺑد ﷲ ﺑن اﻟزﺑﯾر أن ﻋﻣر
:  ﻓﻘﺎل،  إن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺎم ﻓﯾﻧﺎ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻓﯾﻛم: ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﺑﯾﺔ ﺧطﯾﺑًﺎ ﻓﻘﺎل
 ﺛم ﯾظﮭر اﻟﻛذب، ﺛم اﻟﻘرن اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، ﺛم اﻟﻘرن اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم، ﺧﯾﺎﻛم
" أﻛرﻣوا أﺻﺣﺎﺑﻲ ﻓﺈﻧﮭم
 ﻓﻣن ﺳره ﺑﺣﺑوﺣﺔ اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻌﻠﯾﮫ، و ﯾﺷﮭد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة ﻻ ﯾﺳﺄﻟﮭﺎ،  ﺣﺗﻲ ﯾﺣﻠف اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻣﯾن ﻻﯾﺳﺄﻟﮭﺎ،
 وﻣن، وﻻ ﯾﺧﻠون رﺟل ﺑﺎﻣرأة ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﺛﺎﻟﺛﮭم،و ھو ﻣن اﻻﺛﻧﯾن أﺑﻌد،  ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻊ اﻟﻔذ، ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
( ﻓﻲ ﻣﺻﻧف ﻋﺑد اﻟرزاق20710) "ﺳرﺗﮫ ﺣﺳﻧﺗﮫ و ﺳﺎءﺗﮫ ﺳﯾﺋﺗﮫ ﻓﮭو ﻣؤﻣن
অথর্ঃ ………………..আ�ু�াহ িবন জুবাইর েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব জািবয়ােত িখতীব বা
ব�া িহেসেব দ�ায়মান হেয় বলেলন, িন�য়ই রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েতামােদর
িনকট আমার েযরপঅব�ান
েতমিনভােব আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন: “েতামরা
আমার সাহাবীেদরেক স�াণ কর, েকননা তাঁরা েতামােদর উৎকৃ � (েলাক),তারপর তােদর পরবত�
শতা�ী, তারপর তােদর পরবত� শতা�ী, তারপর িমথয্া �কাশ হেব, এমনিক মানুষ িজ�ািসত
হবার পূেবর্ই শপথ কের েফলেব এবং িজ�ািসত হবার পূেবর্ই �া�য্ িদেয় েফলেব । অতএব, যার
জা�ােতর সূখ-সা�ণ্দয্ ভাল লােগ তােক অবশয্ই ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা أ َ ْھ ُل
ْ
ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা,
শয়তান এেকর সােথ,দুেয়র েথেক অিধক দূের, েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্েন যােব না,
কারণ, শয়তান তােদর তৃ তীয় জন, যার িনকট সু�র িকছু পছ� হয আর ম� িকছু খারাপ
লােগ েসই মুিমন । মুসা�ােফ আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-২০৭১০ ।
(4)- ﻋن اﺑن ﻋﻣر ﻗﺎل ﺧطﺑﻧﺎ ﻋﻣر ﺑﺎﻟﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻘﺎ ﯾﺎ أﯾﮭﺎ اﻟﻧﺎس إﻧﻲ ﻗﻣت ﻓﯾﻛم ﻛﻣﻘﺎم رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ
ﺛم ﯾﻔﺷو اﻟﻛذب ﺣﺗﻲ ﯾﺣﻠف، ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم،ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓﯾﻧﺎ ﻓﻘﺎل " أوﺻﯾﻛم ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻲ ﺛم اﻟذﯾن ﯾﻠوﻧﮭم
 ﻋﻠﯾﻛم، اﻟرﺟل وﻻ ﯾﺳﺗﺣﻠف وﯾﺷﮭد اﻟﺷﺎھد وﻻ ﯾﺳﺗﺷﮭد أﻻ ﻻ ﯾﺧﻠون رﺟل ﺑﺎﻣرأة إﻻ ﻛﺎن ﺛﺎﻟﺛﮭﻣﺎ اﻟﺷﯾطﺎن
 وﻣن ﺳرﺗﮫ ﺣﺳﻧﺗﮫ و ﺳﺎءﺗﮫ،ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وإﯾﺎ ﻛم واﻟﻔرﻗﺔ ﻓﺈن اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﻊ اﻟواﺣد و ھو ﻣن اﻻﺛﻧﯾن أﺑﻌد
( اﻟﺗرﻣذي2165)"،ﺳﯾﺋﺗﮫ ﻓذﻟك اﻟﻣؤﻣن.
অথর্ঃ ইবেন ওমর েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, ওমর জািবয়ােত আমােদরেক সে�াধন কের বলেলন,
েহ মানুেষরা ! িন�য়ই আিম আমােদর
িনকট রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
অব�ােনর মত আিম েতামােদর মেধয্ দ�ায়মান হলাম। অতপর বেলেছন: “আিম েতামােদরেক
আমার সাহাবীেদর স�েকর্ ওিসয়ত করিছ, তারপর তােদর পরবত�েদর (শতা�ী) স�েকর্ ওিসয়ত
করিছ, তারপর তােদর পরবত�েদর( শতা�ী) স�েকর্ ওিসয়ত করিছ, তারপর িমথয্া �কাশ হেব,
এমনিক েলাক শপথ চাওয়ার পূেবর্ই শপথ কের েফলেব এবং �া�ী মানার পূেবর্ই �া�য্ িদেয়
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েফলেব । সাবধান ! েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্েন যােব না, কারণ, তােদর উভেয়র
তৃ তীয় জন হেব শয়তান, েতামােদর অবশয্ই ُ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋﺔআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা أ َ ْھ ُل
ﻋ ِﺔ
(اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব এবং ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(ফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হওয়া েথেক েবঁেচ থাকেত হেব বা দূের
থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দুেয়র েথেক অিধক দূের, েকান পুরষ েকান মিহলার
সােথ িনজর্েন যােব না, কারণ, শয়তান তােদর তৃ তীয় জন, যার িনকট সু�র িকছু পছ� হয
আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মুিমন । িতরিমিজ শরীফ,, হািদস শরীফ নং-২১৬৫ ।
 ﺗﻔرﻗت ﺑﻧو إﺳراﺋل ﻋﻠﻲ إﺣدى و:  ﺳﻣﻌت رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾﻘول:ﻋن أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎل
 ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺎر، وأﻣﺗﻲ ﺗزﯾد ﻋﻠﯾﮭم ﻓرﻗﺔ، و ﺗﻔرﻗت اﻟﻧﺻﺎري ﻋﻠﻰ اﺛﻧﯾن و ﺳﺑﻌﯾن ﻓرﻗﺔ،ﻓرﻗﺔ
ﺳﺑﻌﯾن
.( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ7202)"إﻻ اﻟﺳواد اﻷﻋظم
অথর্ঃ আিব উমামা েথেক বিণর্ত, িতমন বেলন: আিম রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক
বলেত শেনিছ,“ বনী ঈসরাইলরা ৭১িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল , নাছারারা ৭২িট দেলউপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল আর আমার উ�ৎ তােদর েচেয় একিট িফরকা বা দল বৃি� হেব
। ( اﻟﺳواد اﻷﻋظمসাওয়াদুল আ’জম)তথা বৃহত্তম দল ছাড়া সবগেলাই েদাযেখ যােব । আলমু’জামুল আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২০২
।
উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত ( اﻟﺳواد اﻷﻋظمসাওয়াদুল আ’জম) তথা বৃহত্তম দল বলেত ُﻋﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
দলিটেকই বুঝােনা হেয়েছ।
িস�া�ঃ উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা �মািণত হে� েয, সবর্াব�ায় ُﻋﺔ
َ ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক
আঁকেড় ধের থাকেত হেব । ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন
ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ত িভ� িভ� নােম গিঠত অনয্ েকান দলউপদেলর সােথ েকান অব�ােতই স�কর্ রাখা যােব না এবং ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর
গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ত িভ�
িভ� নােম গিঠত অনয্ েকান দল-উপদেলর সােথ স�কর্ রাখেল জা�াত বা েবেহে� যাওয়া যােব

না । েবেহে� েযেত হেল সবর্াব�ায় ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের থাকেত হেব ।

ﻋ ِﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ

(6)- ،  ﯾﺎ رﺳول ﷲ:  ﺑﻌﺛﻧﻲ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣﺑﻌﺛ ًﺎ ﻓﻘﻠت:ﻋن ﺧﺑﺎب ﺑن اﻷرت ﻗﺎل
، أﺻﺑﺢ ﻓﻼ أظﻧك ﺗﻣﺳﻰ: و ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣن ﺷﻔﻘﺗك ﻋﻠﯾك؟ " ﻗﻠت: ﻗﺎل، إﻧك ﺗﺑﻌﺛﻧﻲ ﺑﻌﯾ ًدا و أﻧﺎ أﺷﻔﻖ ﻋﻠﯾك
: ﻓﻘﻠت، "وإن ﻟم ﺗﻔﻌل ﺑﮭن ﻟم ﺗرﻧﻲ، ﺧﻣس إن ﻓﻌﻠت ﺑﮭن رأﯾﺗﻧﻲ، ﯾﺎ ﺧﺑﺎب: ﻗﺎل،وأﻣﺳﻲ ﻓﻼ أظﻧك ﺗﺻﺑﺢ
، " و ﺗؤﻣن ﺑﺎﻟﻘدر، " ﺗﻌﺑد ﷲ ﻻ ﺗﺷرك ﺑﮫ ﺷﯾﺋًﺎ وإن ﻗطﻌت و ﺣرﻗت:ﯾﺎ رﺳول ﷲ وﻣﺎ ھن ؟ ﻗﺎل
 و أن ﻣﺎ أﺧطﺄك ﻟم، ﺗﻌﻠم أن ﻣﺎ أﺻﺎب ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺧطﺋك:  ﯾﺎ رﺳول ﷲ وﻣﺎ اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘدر ؟ ﻗﺎل: ﻗﻠت
 و ﺑر واﻟدﯾك، ﻛﻣﺎ أن ﺷﺟرﺗﮭﺎ ﺗﻌﻠك اﻟﺷﺟر،  و ﻻ ﺗﺷرب اﻟﺧﻣر ﻓﺈن ﺧطﯾﺋﺗﮭﺎ ﺗﻘرع اﻟﺧطﺎﯾﺎ،ﯾﻛن ﻟﯾﺻﯾﺑك
 إﻧك إن، ﯾﺎ ﺧﺑﺎب، ﻓﺈن ﯾد ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،  وﺗﻌﺗﺻم ﺑﺣﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،وإن أﻣرك أن ﺗﺧرج ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ
(ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ3621) "رأﯾﺗﻧﻲ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻟم ﺗﻔﺎرﻗﻧﻲ.
অথর্ঃ খা�াব িবন আল ইরিত েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : েকান কারেন রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােক (েকাথাও দূের পাঠােলন, আিম বললাম : ইয়া রাসুলু�ািহ , আপিন
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আমােক দূের পাঠাে�ন অথচ আিম আপনার বয্াপাের আশ�া করিছ , িতিন (রাসুলু�ািহ) বলেলন :
আমার বয্াপাের েতামার িক আশ�া ? “আিম ব�াম: আিম সকাল করব িক� আিম মেন করিছ
না েয আপিন স�া করেবন (স�া পযর্� বাঁচেবন), আর আিম স�া করব িক� আিম মেন
করিছ না েয আপিন সকাল করেবন (সকাল পযর্� বাঁচেবন), িতিন (রাসুল�
ু ািহ) বলেলন: েহ
খা�াব, পাঁচিট িবষয় যিদ তু িম কর তেব তু িম আমােক (িকয়ামেত) েদখেত পােব, আর যিদ
তু িম উ� পাঁচিট িবষয় না কর তা হেল তু িম আমােক (িকয়ামেত)েদখেত পােব না । আিম
বললাম, : ইয়া রাসুল�
ু ািহ , েস গেলা িক ? িতিন (রাসুল�
ু ািহ) বলেলন : ১. তু িম আ�াহর
ইবাদত করেব, তাঁর সােথ িকছু রই শরীক/ অংশীদার কেরা না যিদও েতামােক েকেট েফলা হয়
এবং পুিড়েয় েদওয়া হয়, ২. তু িম ভাগয্িলিপেত িব�াস করেব, আিম বললাম: ইয়া রাসুলু�ািহ
ভাগয্িলিপেত িব�াস িক ? িতিন (রাসুল�
ু ািহ) বলেলন : তু িম েজেন নাও েয, যা ঘেটেছ তা
েতামার জনয্ বয্থর্ হওয়ার নয় আর যা েতামার জনয্ বয্থর্ হেয়েছ তা েতামার েবলায় ঘটার নয়,
৩. তু িম মদ পান করেব না, েকননা, এর পাপ অনয্ানয্ পাপেক নাড়া েদয় েযমন েছাট একিট
গাছ অনয্ানয্ গােছর সােথ জেড়া হেয় থােক ৪. তু িম বাবা-মার সােথ স�বয্বহার করেব যিদও
তারা েতামােক দুিনয়া (ঘর) েথেক েবর হেয় েযেত বেল ৫. তু িম ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
ْ
َ
দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর রিশ আঁকেড় ধের
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
রাখেব, িন�য়ই আ�াহর হাত (অনূ�হ) ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو
ْ
ﻋ ِﺔ
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর উপর । েহ খা�াব, তু িম যিদ আমােক
িকয়ামেত েদখেত পাও তা হেল আর আমার েথেক তু িম পৃথক হেব না, আল-মু’জামুল কািবর,
তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৬২১ ।
উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এই কথা জানা েগল েয, উ� হািদস শরীেফ বিণর্ত পাঁচিট িবষেয়র
প�ম িবষয়িট হে� ُﻋﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ُ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের রাখা। ﻋﺔ
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা أَ ْھ ُل
ْ
ﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের রাখেল িকয়ামেতর
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
িদন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ আমােদর সা�াৎ
ْ
ُ
হেব । ﻋﺔ
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল
জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের না রাখেল িকয়ামেতর িদন আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ আমােদর সা�াৎ হেব না।
এখন �� হল ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের রাখার
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
প�িত িক ?

এর প�িত হল, মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক গিঠত বা �িতি�ত েয েকান দল-উপদেলর নাম “ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
ْ
(اﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত”) নােম নাম রাখা। মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক গিঠত বা �িতি�ত েয
েকান দল-উপদেলর নাম “ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত”) নােম নাম রাখেলই
এবং িনজ িনজ ঘের পিরবার-পিরজন,স�া-স�িত, িপতা-মাতা, ভাই-েবান, সভা-সিমিতেত, ওয়াজ-মাহিফেল,
েসিমনার-সে�লন ইতয্ািদেত ে�াতােদর সােথ, িনজ এলাকায় মসিজেদ , িনজ মহ�ায়-িনজ �ােম মুসিলম
জনগেণর সােথ, িনজ পিরবােরর সদসয্েদর সােথ েকান আেলাচনা -পযর্ােলাচনা করেলই ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক ধের রাখা হল ।

