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 তথা সবর্িনকৃ�শতা�ী ”(চতুথর্ শতা�ী ও (আরযাললু করিন)" أَْرذَلُ  اْلقُُرْونِ "
পরবত�শতা�ীসমহূ) স�েকর্  পিব� হািদস শরীেফর মাধয্েম আেলাচনাঃ    পৃ�া নং-৯৭ 

সূচনাঃ  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”  (আরযালুল কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ী” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূহ) হে�  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”  (আরযালুল কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুেষরা 
তােদর জনয্ বজর্ নেযাগয্ সবর্িনকৃ�  েলাক িচি�ত করার ও বাছাই করার একমা� গর�পূণর্ 
মানদ�                                                                                                   
এই   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”  (আরযালুল কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) মাধয্েম  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”  (আরযালুল কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুেষরা 
জানেত পারেবন েকান েলাকিট মুসিলম, েকান েলাকিট অমুসিলম, েকান মুসিলম আিলম মানুেষর 
�দত্ত রায়-মতামত ,  ُْجتَِھاد نَّةُ   �তথা গেবষণাল اْالِ  , তথা িনয়ম,  �ণীত ফতওয়া (আসসু�াহ) ألسُّ
িমমাংসীত িস�া� ও মতবাদ মানা যােব না ও অনূসরণ করা যােব না ।           
তাই, এই  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ী” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূহ) হে�  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুেষর জনয্ 
বজর্ নেযাগয্ সবর্িনকৃ�  েলাক িচি�ত করার ও বাছাই করার একমা� গর�পূণর্ সময়কাল । েসই 
জেনয্ই,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুষেক   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল 
কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ী” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমহূ) স�েকর্  
িব�ািত জানেত হেব ।                                                                                                                            
আসুন, এখন আমরা  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ী” (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূহ) স�েকর্  আেলাচনা কির ও জািন ।               

الثالثة القرون خیر   তথা “উৎকৃ� িতন যূেগর বা শতা�ীর ” পর ৩১৩ িহজরী সন েথেক িহজরী 
চতুথর্শতা�ী সূচনা শর হয়। িক� িহজরী ৩১৩ সন েথেক িহজরী চতুথর্ শতা�ী আর� হওয়ার পূবর্বত� 
অ�রবত�কালীন সময়টুকু িহজরী তৃতীয় শতা�ী িহেসেব ধতর্ বয্ ও গণয্ । তেব এই মধয্বত� অ�রবত�কালীন 
সময়টুকুেত িলিখত হািদস শরীফসমেূহর িকতাবগেলা " ُالتَّْعِدْیلِ  و اْلَجْرحِ  ِعْلم " তথা হািদস শা� সমােলাচনা 
িব�ান” কতৃর্ ক একটু িবচাযর্য্ িবষয় । িক� িহজরী তৃতীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীফসমেূহর 
িকতাবগেলা  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক "  التَّْعِدْیلِ  و اْلَجْرحِ  ِعْلمُ "  
তথা হািদস শা� সমােলাচনা িব�ান” িদেয় িবচাযর্য্ িবষয় বিহভুর্ ত িকতাব িবধায় েকান ধম�য় িবষয় 
�মাণ করেত তা িনি�র্ধায় �হণেযাগয্ । কারণ, "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  
তথা “সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীেত ” অথর্াৎ  িহজরী তৃতীয় শতা�ীেত িলিখত হািদস শরীফসমেূহর 
িকতাবগেলােক " ُالتَّْعِدْیلِ  و اْلَجْرحِ  ِعْلم  "  তথা হািদস শা� সমােলাচনা িব�ান” িদেয় িবচার করার 
অিধকার  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  ”(আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুষগেণর েনই ।                                                                                                      

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   ”  (আরযালুল কুরিন)   তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং 
এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুষগেণর এই িবষয়িট ভালভােব হৃদয়�ম 
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করেত হেব েয, "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মুসিলম উলামােকরামগণ কতৃর্ ক িলিখত সব হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ পযর্ায়�িমক 
ধারাবািহকতা র�া কের িহজরী সােলর অ�গািমতার �মানূসাের অধয্য়ন ও পাঠ করেত হেব । 
কারণ,  �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ হে� অতয্ািধক 
সহীহ বা িনভুর্ ল ।তাই, ,  �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা 
��সমূহ বাদ িদেয় পরবত�েত দীঘর্ সময় অিত�াে�র পর  তৃতীয় িহজরী সােল  িলিখত বুখারী 
শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আবু দাউদ শরীফ, সুনােন নাসাই শরীফ ও 
সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ নােম পিরিচত ছয়িট হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহেক শধ ুিসহাহ 
িছত্তা তথা ছয়িট িনভুর্ ল িকতাব বা �� অিভিহত না কের বরং িহজরী তৃতীয় শতা�ীর পূেবর্ �থম 
ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহেক অতয্ািধক সহীহ বা িনভুর্ ল 
মেন কের অধয্য়ন ও পাঠ করেত হেব । কারণ, িসহাহ িছত্তা তথা ছয়িট িনভুর্ ল িকতাব বা 
��সমূেহর সংকলক মুহাি�ছগেণর মেধয্ বুখারী শরীফ,মুসিলম শরীফ, সুনােন আবু দাউদ শরীেফর 
সংকলকগেণর উ�াদ িছেলন হযরত ইমাম আহমাদ ইবনু হা�ল রািদআ�াহ আনহ । হযরত ইমাম 
আহমাদ ইবনু হা�ল রািদঅলাহ আনহর হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র নাম “মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ” ।                                                                                                                                
ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহর নাম �িমকঅনসূাের 
িনে� েদওয়া হল।                                                                                                                                    
১. মুসনােদ- ইমাম আবু হািনফা, জ�-ইনিতকালঃ৮০-১৫০ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-৫০০ 
িট                                                                                                                             
২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক, জ�-ইনিতকালঃ ৯৩- ১৭৯ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-১৭২০ 
িট।                                                                                                                           
৩. মুছা�ােফ- আিব শায়বা, �েণতার নাম-আবু বকর আ��াহ ইবনু মুহা�াদ িবন আিব শাইবা 
আল কুফী, জ�-ইনিতকালঃ ১০৯-২৩৫ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া- ৩৯০৯৮ িট, িতিন 
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসিলেমর উ�াদ িছেলন।                                                                                                                                                                                   
৪. মুছা�ােফ- আ�ুর রা�াক, �েণতার নাম-আবু বকর আ�ুর রা�াক িবন হা�াম সনআ’নী, 
জ�- ইনিতকালঃ  ১২৬-২১১ িহজরী, হািদস শরীেফর সংখয্া-২১০৩৩ িট।                                                                                         
৫. মুসনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَْلِفْقِھى) প�িতেত িলিখত ”িকতাবুল উি�” , 
জ�-ইনিতকালঃ ১৫০- ২০৪ িহজরী, িতিন ইমাম আহমদ ইবেন হা�েলর উ�াদ িছেলন।                                                                                                                                                   
৭. মুসনােদ- ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, জ�-ইনিতকালঃ ১৬৪-২৪১ িহজরী, হািদস শরীেফর 
সংখয্া- ৪০০০০ িট, িতিন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসিলম ও ইমাম আবু দাউেদর উ�াদ িছেলন।   
৮.সুনেন দােরিম- �েণতার নাম-অ��াহ িবন আ�ুর রহমান, জ�-ইনিতকালঃ ১৮১-২৫৫ িহজরী, 
হািদস শরীেফর সংখয্া-৩৫০৩ িট।)                                                          

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   ”(আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর 
পরবত� শতা�ীসমূেহর)অ�ভুর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুষগেণর অ�র েথেক েযমিনভােব   ُنَّةِ  أَْھل  وَ  السُّ

নােম দলিট স�েকর্(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ   েপা� ধারণা িবলু� হেয় েগেছ 
িঠক েতমিনভােব �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল উপের বিণর্ত ১. মুসনােদ- ইমাম আবু হািনফা ২. 
েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক  ৩. মুছা�ােফ- আিব শায়বা ৪. মুছা�ােফ- আ�ুর রা�াক,  ৫. 
মুসনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَْلِفْقِھى) প�িতেত িলিখত”িকতাবুলউি�”  ৭. 
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মুসনােদ- ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল ৮.সুনেন দােরিম নােম িলিখত িবশাল ভা�ারস�িলত হািদস 
শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ আরবেদশসহ  সারা মুসিলম িবে�র ইসলািম মাদরাসা এবং ইসলািম 
িব�িবদয্ালয়সমূেহ পাঠয্সূচীর অ�ভূর্ � না হওয়ায় হািদস শরীেফর উ� িকতাব বা ��সমূহ মুসিলম 
মানুেষর িনকট অিধক অপিরিচত হেয় পেড়েছ এবং উ� হািদস শরীফসমূেহর ��সমূেহর নামগেলাও 
মুসিলম মানুেষর মন েথেক �ায় মুেছ েগেছ । অথচ �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস 
শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ হে�  হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ার এবং তৃতীয় িহজরী সােল  
িলিখত বুখারী শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আবু দাউদ শরীফ, সুনােন 
নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ নােম িলিখত এেকবাের �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত 
িকতাবগেলার জনয্ হািদস শরীফ সং�েহর িবশাল উৎস । এতদসে�ও তৃতীয় িহজরী সােল  িলিখত 
বুখারী শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আবু দাউদ শরীফ, সুনােন নাসাই 
শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ নােম িলিখত এেকবাের �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত 
িকতাবগেলা আরবেদশসহ  সারা মুসিলম িবে�র ইসলািম মাদরাসা এবং ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ 
সীমাব� িসেলবাসভূ� 0

িনসাবভূ� (পাঠয্সূচীর অ�ভূর্/نَِصا ب ) 1 �) হওয়ায় উ� হািদস শরীেফর 
��সমূহ মুসিলম মানুেষর িনকট অিধক পিরিচত হেয় আেছ । তাই, বতর্ মান কােলর "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   ” 
(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মুসিলম  মানুষগণ �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত িবশাল 
ভা�ারস�িলত হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূহেক বাদ িদেয় বতর্ মােন তৃতীয় িহজরী সােল  
িলিখত বুখারী শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আবু দাউদ শরীফ, সুনােন 
নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ নােম পিরিচত �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত ছয়িট 
হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহর উপর মুসিলম মানুষ অিধক িনভর্ রশীল  হওয়ায় ধম�য় 
িবষেয় সমাধান িদেত িগেয় উলামােকরামগণ এেক অপেরর সােথ পর�র মতাৈনকয্ ও িবেরােধ 

                                                           
1 সীমাব� িসেলবােসর বয্াখয্াঃ সীমাব� িসেলবাস বা পাঠয্সূচী ০২ (দইু) �কার ।                                               
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস ।                                                                                                         
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচী ।                                                   
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাসঃ হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস বলেত বঝুায় 
�থম ও ি�তয় িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমহূেক বাদ িদেয় 
িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমহূেক ইসলািম 
িবে�র মাদরাসা বা ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমেূহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা । �থম ও ি�তয় িহজরী 
সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমেূহর নামঃ ১. মুসনাদ ু- ইমাম আব ু
হািনফা ২. েমাআত্তা -ইমাম মািলক  ৩. মুছা�াফু - আিব শায়বা ৪. মুছা�াফু- আ�রু রা�াক,  ৫. মুসনাদ ু
- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَْلِفْقِھى) প�িতেত িলিখত” িকতাবুলউি�” ৭. মুসনাদ-ু ইমাম আহমদ 
ইবেন হা�ল ৮.সুনেন দােরিম ।                                                                                                                     
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচীঃ হািদস শরীেফর 
িকতাব বা ��সমেূহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচী বলেত বঝুায় তৃতীয় িহজরী সােল  
িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু�  ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমহূেক ইসলািম িবে�র মাদরাসা বা 
ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমেূহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা সে�ও এগেলার িভতরকার িবষয়ব�র অ�ভুর্ � 
পূণর্ অধয্ায়গেলা িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � না কের এগেলারও  �ু� এবং সামানয্ অংশ িসেলবাস বা 
পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা ।িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত 
��সমেূহর নামঃ বুখারী  শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আবু দাউদ শরীফ, সুনােন 
নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ । 
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জিড়েয় পেড় দইুিট দেল িবভ� হেয় পেড়েছন । বতর্ মান কােলর "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   ”(আরযালুল কুরিন) 
তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� 
মুসিলম মানুষগেণর মেধয্ খুবই অ� সংখয্ক আিলম �থম ও ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস 
শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত িকতাব বা ��সমূহ স�েকর্  জােনন,পেড়ন ও অধয্য়ন কের থােকন। 
ফল�িতেত এক ে�িণর আিলেমর হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত িকতাব বা ��সমূহ স�েকর্  
গভীর �ান রেয়েছ আর িসহাহ িছত্তা নােম পিরিচত েছাট ও সংি�� ভা�ারস�িলত ছয়িট হািদস 
শরীেফর িকতাব বা ��সমূহ স�েকর্  অিভ� এক ে�িণর  আিলেমর হািদস শরীেফর িবশাল 
ভা�ারস�িলত িকতাব বা ��সমূহ স�েকর্   অগভীর ও �� �ান থাকায় �ােনর �েরর পাথর্কয্ 
হওয়ায় উভয় ে�িণর আিলেমর মেধয্ সাবর্�িণক ��,িবেরাধ, মতিবেরাধ  ও অৈনকয্ েলেগই আেছ। 
তাই, আিম বতর্ মান কােলর "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   ”(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী এবং এর পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভুর্ � িনকৃ� মুসিলম মানুষগণেক �থম ও 
ি�তীয় িহজরী সােল িলিখত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত  িকতাব বা ��সমূহ পেড় ও 
অধয্য়ন কের গভীর �ান অজর্ ন করেত িবনীত অনুেরাধ করিছ । তা হেল আশা করিছ হািদস 
শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত িকতাব বা ��সমূহ স�েকর্   অগভীর ও �� �ােনর অিধকারী 
আিলমও  গভীর �ােনর অিধকারী হেল �ােনর �েরর পাথর্কয্ লাঘব হেয় উভয় ে�িণর আিলেমর 
মধয্কার �� িনরসন হেব ও ধম�য় িবষেয় লাগামহীন ব�বয্ েদওয়া েথেক িবরত হেবন ।                                                                                            
এখন   " ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل "  (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ী স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা 
শর হে� ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।         

***িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময়কালেক   ُأَْرذَل "
                                                                                  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ী বেল । (আরযালুল কুরিন) اْلقُُرْونِ  "
িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের পরবত�েত িকয়ামত পযর্� জ� �হণকারী আস� সকল 
মুসিলমই   ُأَْرذَل   তথা সবর্ িনকৃ� মুসিলম, এেদর মেধয্ েকান কলয্াণ নাই এবং এরা মহান 
আ�াহ তাআ’লার িনকট  গর�হীন  । মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট  এই  ُأَْرذَل   তথা সবর্ 
িনকৃ� মুসিলমগেণর অব�ান কতটুকু আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা তা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ িব�ািরতভােব তুেল ধেরেছন যােত কের  ِاْلقُُرْون"  أَْرذَلُ     
(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর সবর্িনকৃ� মুসিলমগণ তােদর অব�ান েজেন সতকর্ তা 
অবল�ন কের ও "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর  
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত , ْجتَِھادُ   اْالِ  তথা গেবষণাল�  ُألسُّنَّة(আসসু�াহ) তথা 
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হয় 
এবং পাশাপািশ 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  ُأَْھل 

 নােম নামধারী দলব� মুসিলম মানুেষ পিরণত(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ 
হয় । " اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ "  (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর মুসলমানগণ েয মহান আ�াহ 
তাআ’লার িনকট সবর্িনকৃ� মুসিলম তা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা িতিন তাঁর পিব� হািদস শরীেফ বেলনঃ েযমন হািদস শরীেফ আেছ--- 
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 ثُمَّ  ، قَْرنِيْ  النَّاِس  َخْیرُ :"  وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول لَ  قَا:  ل قَا ُھبَْیَرةَ  بِنْ  َجْعَدة َعنْ   
 الكبیر المعجم في) ) 2143"  ( أَْرذَلُ  اْآلَخُرْونَ  ثُمَّ   یَلُْونَُھْم، الَِّذیِنَ  ثُمَّ  یَلُْونَُھْم، الَِّذیِنَ  ثُمَّ  یَلُْونَُھْم، الَِّذیِنَ 

 অথর্ঃ -- জা’দাতা িবন হবাইরা                                    .للطبراني
(রািদআলর্াহ আনহ) বিণর্ত, িতিন বেলন :  রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : 
“ সেবর্াৎকৃ� মানুষ আমার শতা�ী(সাহাবীেদর), তারপর পরবত� শতা�ী ( তােবঈেদর), তারপর 
পরবত� শতা�ী ( তােব’-তােবঈনেদর), তারপর পরবত� েলােকরা (চতুথর্ শতা�ী েথেক শর 
কের িকয়ামত সংঘটন কাল পযর্� সময় কােলর েলােকরা) সবর্িনকৃ�, আল-ম’ুজামুল কািবর, 
তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২১৪৩   ।                               خیر 

الثالثة القرون   তথা  “ উৎকৃ� িতন যূেগর বা শতা�ীর ” পর মুসিলম মানুেষর  মেন  ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিট স�েকর্  ধারনা ও �ান �াস েপেত থােক । কারণ, িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের 
পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওযার  পযর্� আস� সকল মুসিলমেক আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা  মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট  গর�হীন ও িনকৃ� েলাক িহেসেব অিভিহত কেরেছন 
এবং এও বেলেছন েয, িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক শর কের পরবত� িকয়ামত সংঘিটত হওযা 
পযর্� আস� মুসিলমগেণর মেধয্ েকান কলয্াণ নাই । েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছন- 

  یلونھم، الذین ،ثم قرني الناس خیر: " یقول وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول سمعت ، ھریرة أبي عن
للطبراني االوسط المعجم في) 5475" ( الساعة تقوم أن إلي أرذل الرابع ثم  یلونھم، الذین ثم .    

                                                                    
অথর্ঃ- হযরত অব ুহরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনেছন : “সেবর্াতকৃ� েলাক আমার যুগ [�থম শতা�ী+ সাহাবীেদর 
যূগ ],এর পরবত�েদর যুগ সেবর্াতকৃ� যুগ [ি�তীয় শতা�ী+( তােবঈেদর যূগ ], এর পরবত�েদর 
যুগ সেবর্াতকৃ� যুগ [তৃতীয় শতা�ী+ তােব’-তােবঈনেদর যূগ] , তার পর চতুথর্ শতা�ী েথেক 
িকয়ামত আস� েলাক িনকৃ� েলাক ”।   আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-৫৪৭৫ । 

 الثاني ثم فیھ، الذي القرن قرن خیر" وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول قال: قال الخطاب، بن عمر عن
للطبراني االوسط المعجم في) ) 3425" (شیئًا بھم هللا یعبأ فال الرابع ثم الثالث، ثم ،                                                                                            

অথর্ঃ- হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “সেবর্াতকৃ� যুগ েয যূেগ িতিন (আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) িছেলন, তারপর ি�তীয় শতা�ী, তারপর তৃতীয় শতা�ী, তাপর চতুথর্ 
শতা�ী , এ যূেগর েলাকেদর বয্াপাের আ�াহ িকছুই গর� েদন না ” । আল-ম’ুজামুল আওসাত, 
তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৪২৫ । 

 الثالث، ثم ، الثاني ثم ، ، قرني الناس خیر" وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول قال: قال هللاِ، َعْبدِ  عن
للطبراني االوسط المعجم في) 3336"(     فِْیِھمْ  َخْیرَ  الَ  قَْومٌ  یَِجىءُ  ثم                                                                                                                             

অথর্ঃ- হযরত অ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন, “-“সেবর্াতকৃ� েলাক আমার যুগ [�থম শতা�ী-সাহাবীগণ], 
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তারপর ি�তীয় শতা�ী-তােবঈন,তারপর তৃতীয় শতা�ী-তােব’-তােবঈন, তারপর এমন স�দায় 
আসেব যােদর মেধয্ েকানই কলয্াণ নাই ।  আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৩৩৩৬ ।                                                                               
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক আমরা অেনকগেলা িবষয়ই জানেত পারলাম:                                                                     
১. "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � েলাকগেলা  সবর্িনকৃ� েলাক।     
                                                                                    
২. "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) ” িনকৃ� মুসিলম মানুষগেলার বয্াপাের আ�াহ িকছুই গর� েদন না।                                                                                                                
৩. "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ �  সবর্িনকৃ� িনকৃ� মুসিলম মানুষগেলার মেধয্ েকানই কলয্াণ েনই।  

অতএব, "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � েলাকগেলা েযেহতু সবর্িনকৃ�  মুসিলম মানুষ েসেহতু
 তারা সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানুেষ পিরণত না হওয়া পযর্� ইসলািম শরীয়েতর েকান িবষেয় 
রায়-মতামত , ফতওয়া , িস�া� েদয়ার এবং ধম�য় িবষেয় ওয়াজ-নিসহত করার ও িকতাব-
বই বা �� িলখার  অিধকার তােদর েনই । এতদসে�ও তারা যিদ ইসলািম শরীয়েতর েকান 
িবষেয় রায়-মতামত , ফতওয়া , িস�া� েদয় এবং ধম�য় িবষেয় ওয়াজ-নিসহত কের ও িকতাব-
বই বা �� িলেখ তাহেল তােদর এই কাজিট হেব ধম�য় িবষেয় তােদর অনিধকার চচর্ া ও   ٌتََعصُّب 
(তাআ’সসুব) তথা েগাঁড়ািম কমর্ ।এ সব েনককেমর্ বা ভাল কমর্গেলােত তােদর েকান লাভ েনই 
। তােদর এ সব েনককমর্ বা ভাল কমর্গেলার উদাহরণ হে� কুলুর বলেদর মত খাটুিন । আজীবন 
বিহয্কভােব ইসলাম ধেমর্র পেথ েথেক মুসিলম মানুষেক িহদাযােতর পেথ আহবান করা সে�ও তােদর 
েশষ পিরণিত েদাযেখ ।                                                                                     

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ�  মুসিলম মানুষগেলা সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানুেষ পিরণত হেত 
চাইেল তােদরেক 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  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম), 
তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত 
রায়-মতামত,  ُْجتَِھاد نَّةُ   �তথা গেবষণাল اْالِ  , তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া (আসসু�াহ) ألسُّ
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেত হেব । এর িবপরীত                                       
হেল 2 িক� " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ�  মুসিলম মানুষগেলা সবর্িনকৃ�ই 

                                                           
2 িবপরীত  হেল কথািটর বয্াখয্াঃ  >> " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  
“ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত, মতামত, �ণীত ফতওয়া , 
িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর িবেরািধতা করা হেল <<                           
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েথেক যােব, সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানুেষ পিরণত হেব না । ফল�িতেত  যারা িনকৃ� তারােতা িনকৃ� 
কাজই করেব  ।                                                                                                              
েযমন   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর)” কতক িনকৃ� মুসিলম মানুষ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশেক বৃ�া�িুল েদিখেয় �তয্াখান কের "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ), তােবঈ 
ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� মুসিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-
মতামত , ْجتَِھادُ   اْالِ  তথা গেবষণাল�  ُنَّة  তথা িনয়ম, �ণীত ফতওয়া,িমমাংসীত (আসসু�াহ) ألسُّ
িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী না হেয় বরং  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               

اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� হওয়ার পিরবেতর্  ইসলােমর 
নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােমর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান 
দল-উপদলগেলার মত)) অনয্ সব দলগেলার কম� হে�, সদসয্ হে�,  এ দলগেলার �চার করেছ 
ও মানেছ ইতয্ািদ ।  

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   " ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ�  মুসিলম মানুষগেলা  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) তথা 

 নােম দলিটেক এই দলিটর িনজ� সকল(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ মুসলমানেদর মােঝ �চার করেছ না, করেব না, তারা 
نَّةِ  أَْھلُ  নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত)اْلَجَماَعةُ   নােম(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
দলিটর সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ  বা�বায়ন করেছ না, করেব না, মানেছ 
না, মানেব না এবং দেলর কম� হেবনা এবং িনেজেদর গিঠত িবিভ� দলগেলার নাম  ُالسُّنَّةِ  أَْھل 

                                                                  নাম রাখেছ না, রাখেব না । (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ 
"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত� 

শতা�ীসমূেহর) ”িনকৃ� মুসলমানগণ  তারা িনেজেদরেক “  الثالثة القرون خیر  ”  তথা  “ উৎকৃ� 
িতন যূেগর বা শতা�ীর ” উৎকৃ� মুসলমানেদর েচেয় েবশী �ানী-গণী ও উত্তম মেন কের  
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এক মা� �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় দল  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  আহলুসসু�াহ)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক উহার গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তা বা�বায়ন তয্াগ কের 

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   " (আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমূেহর)” কতক িনকৃ� মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা গণাবলীর 
সােথ  স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ 
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((েযমন অনুধাবন করন িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) অনয্ সব দলগেলার কম� হে�, সদসয্ হে�,  এ দলগেলার 
�চার করেছ ও মানেছ ইতয্ািদ । এরা হে� বতর্ মােন  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা 

نَّةِ  أَْھلُ                                                                                                                 নােম দল তয্াগী মুসিলম দাবীদার মুসিলম। (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
এই দল তয্াগী মুসিলমগেণর অব�া দইুিট ।                                                                                        
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�থম অব�াঃ " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর 
ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)” কতক িনকৃ� মুসিলম মানুষ হয়ত বলেবন েয, আমরা ইসলােমর নােমর 
সােথ বা গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম দলগেলা 3 গঠন করা সে�ও আমরা েতা 
 আহলুসসু�াহ ওআল)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ  নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ 
জামাআ’ত) নােম দলিট মানিছ ।                                                                                                
ি�তীয় অব�াঃ " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " ( আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)” কতক িনকৃ� মুসিলম মানুষ হয়ত বলেবন েয, আমরা 
ইসলােমর নােমর সােথ বা গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম েয দলগেলা 4 গঠন করিছ 
েস গেলাও েতা " ُاْلَجَماَعة"  (আল-জামাআ’ত) তথা দল।  
�থম অব�াঃ " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর 
ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)” কতক িনকৃ� মুসিলম মানুষগেণর �থম কথার বা�ব উত্তর এই েয, 
তাঁেদর অব�া হল উদাহরন�রপ বাংলােদেশর �নামখয্াত দজুন �বীন রাজনীিতিবেদর মত- েযমন       
                                                                                                             
(১) একজন জনাব ডঃ কামাল েহােসেনর মত, তাঁর  �গিঠত একিট দল রেয়েছ,নাম 
“গণেফারাম”                                                                                                           
(২) ি�তীয় জন জনাব আঃ কােদর িসি�কী , তাঁর �গিঠত একিট দল রেয়েছ, নাম “ কৃষক 
�িমক জনতা লীগ”  ।                                                                                                                                    
তাঁরা উভেয়ই জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মিুজবুর রহমােনর ব�ু িছেলন ।তাঁরা উভেয়ই বংলােদশ 
রাে�র �াধীনতার িবষেয় ব�ব�ুর মেতর সােথ িমেলই এক সােথ কাজ কেরেছন,মুি�যুে� অংশ 
�হণ কেরেছন। জনাব ডঃ কামাল েহােসেনর হােতই বাংলােদশ রাে�র সংিবধানও িলিখত হেয়েছ । 
তাঁরা ব�ব�ুর সময়কাল েথেক শর কের বতর্ মান কাল পযর্� েকান সময়ই ব�ব�ুেক িবরপ 
সমােলাচনা কেরন িন, কটা� দিৃ�েত কথা বেলন িন এবং রাে�র �িতকর েকান কােজও তাঁরা 
িল� নেহন। এতদসে�ও তাঁরা আওয়ামী লীগ েথেক েকান সূেযাগ ও �াথর্ পান িন ও কখেনা  
পােবন না । এর কারন এই েয, তাঁরা উভেয়ই ব�ব�ুেক ভালবাসেছন, হয়ত ভিবষয্েতও ভালেবেস 
যােবন। িক� উভেয়ই ব�ব�ুেক ভালবাসার পাশপািশ  উভেয়র �েতয্েকই পৃথকভােব এককভােব 
একিট একিট কের দিুট দল করায় তাঁরা আওযামী লীগ েথেক সূেযাগ-সুিবধা হেত আজীবন বি�ত 
থাকেবন । কােরা অধীন� জন তার উ��র জেনর ভালবাসার দাবীর পাশাপািশ তাঁর অনূমিত 
বয্তীত এক সােথ একই সমেয় পৃথক অনয্েকান দল করেত পাের না । এরপ করেল অধীন� জন 
�াভািবকভােবই তার উ��র জন েথেক  সকল সূেযাগ-সুিবধা হেত বি�ত হেবন ।                                                                                                                  
িঠক েতমিনভােব ইসলােমর মেধয্  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল বয্তীত এক সােথ একই সমেয় সিদ�ায় বা সৎিনয়য্ােত 
অনয্েকান দল-উপদল গঠন করেত চাইেল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُالسُّنَّةِ  أَْھل 

নােম দলিটর �বতর্(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  ক  আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার অনুমিত লাগেব । েযেহতু আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
                                                           
3 >> েযমন – িবেশষকের বাংলােদেশ উদাহরন�রপ তাবলীগ জামাআ’ত, েহফাজেত ইসলাম, জামাআ’েত 
ইসলাম ,েখলাফত মজিলস ও েনজােম ইসলাম ইতয্ািদ দলগেলা<< 
4 >>েযমন- িবেশষকের বাংলােদেশ উদাহরন�রপ তাবলীগ জামাআ’ত, েহফাজেত ইসলাম, জামাআ’েত 
ইসলাম ,েখলাফত মজিলস ও েনজােম ইসলাম ইতয্ািদ দলগেলাও েতা " ُاْلَجَماَعة"  (আল-জামাআ’ত) তথা 
দল।<<                                                                                                                                                  
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বািহয্কভােব দশৃয্মান অব�ায় এ পৃিথবীেত েনই েসেহতু ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম দল-উপদল গঠেনর জনয্ অনুমিত েনয়ার সূেযাগও েনই  ।                                                                                                                             
তাই, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অনুমিত বয্তীত  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল  তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দলিটর সকল গণাবলী(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
এবং  কাঠােমা ও �কীয়তা বা�বায়ন ছাড়াই সিদ�ায় বা সৎিনয়য্ােত েয েকহ  অনয্েকান দল-
উপদল গঠন কের তা হেল েস  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অ�ভূর্ � থাকেব না । ফল�িতেত িকয়ামেতর িদন   
 আহলুসসু�াহ ওআল)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ  নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ 
জামাআ’ত) নােম দল  েথেক সকল সূেযাগ-সুিবধা হেত বি�ত হেবন ।                                                                             
ি�তীয় অব�াঃ  তাঁেদর ি�তীয় কথার বা�ব উত্তর এই েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন-“  ُاِإلْسالَمِ  ِرْبقَةَ  َخلَعَ  قَقَدْ  ِشْبرٍ  قِْیدَ  اْلَجَماَعةَ  فَاَرقَ  ِمنْ  فَِانَّھ 

ُعنُِقھِ  ِمنْ   ”(অথর্ঃ-“ (েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দল  েথেক িবি�� হেয় (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল ” সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং- ২৭৬৩) । অথর্াৎ েস আর ইসলােম থােক না বা মুসিলম থােক না ।  

 أمتي علي خرج من  "وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول قال: قال األشجعي، ضریح بن عرفجة عن
ً  فاقتلوه جماعتھم، بین یفرق أن یرید جمیع، وھم للطبراني االوسط المعجم في) ) 5400"(كان من كائنا     

                                                অথর্ঃ-
আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,  রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-
“েয েকহ আমার  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  আহলুসসু�াহ)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা 

نَّةِ  أَْھلُ   নােম দলেক িবভ� করেত চায় বা টুকরা(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল  ”। আল-ম’ুজামুল 
আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫৪০০ । 

:  قال وسلم علیھ هللا صلي النبي أن عرفجة عن عالقة عن بن زیاد عن معمر عن  الرزاق عبد أخبرنا
ً  فاقتلوه ، بینھم یفرق أن یرید ، مجتیعون وھم أمتي علي خرج من"  كان من كائنا " (20713) ) 

الرزاق عبد مصنف في                                                  
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-“েয েকহ 
আমার  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)ব� উ�েতর িবেরািধতা কের  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  السُّ

 নােম দলেক িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ 
করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল” । মুসা�ােফ আ�ুর রা�াক 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২০৭১৩ । 

 و  أمتي بین فرق من وسلم علیھ هللا صلي هللا هللا رسول: "   ل قا:  ل قا شریك بن أسامة عن
للطبراني الكبیر المعجم في) ) 490". "(كان من كائنا رأسھ فاضربوا جمیع ھم .                                                                                                                                                                         
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অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার মাথা উিড়েয় েফল” 
। আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৯০।                                                                                                                                                                                                       

) ) 489"(عنقھ فاضربوا يأمت بین یفرق خرج رجل أیما: "   ل قا:  ل قا شریك بن أسامة عن
للطبراني الكبیر المعجم في                                                                                                                 

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার গদর্ ান উিড়েয় েফল”                                                                                                                      
আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮৯ ।                                          
এখন �� হল :                                                                                                                        
(ক) েকান্ " ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেল এক জন মুসিলম আর 
ইসলােম থােক না বা মুসিলম থােক না?                                                                                                     
(২) েকান্ " ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেল তােক হতয্া করেত, মাথা-
গদর্ ান উিড়েয় েফলেত মেমর্ হািদস শরীেফ হিশয়ার বাণী উ�ািরত হেয়েছ?                                                                                                                                          
উপের বিণর্ত �� দেুটার সিঠক ও বা�ব উত্তর  এই েয,                                                                              
(১)  " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমূেহর) ” কতক িনকৃ�  মুসিলম মানুষ কতৃর্ কইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান 
দল-উপদলগেলার মত))  দলগেলা  েথেক িবি�� হেল েতা উপেরা� হািদস শরীফসমূেহ হিশয়ার 
বাণী উ�ািরত হেতা না বরং আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� েবেহ�ী দল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল  ُأَْھل 

 নােম দ লিট েথেক েয েকহ  িবি�� হেয় (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ 
িবভ� হেব তার েবলায়ই  হািদস শরীেফর এ হিশয়ার বাণী উ�ািরত হেয়েছ । উপেরা� হািদস 
শরীফসমূহ েথেক এ কথাই �মািণত হল েয,  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার এক মা� �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় দল   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   নােম দলিট  েথেক িবি�� হেলই(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
তখন  এক জন মুসিলম আর মুসিলম থােক না বা ইসলােম থােক না । িক�  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  
"(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) ” 
কতক িনকৃ� মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম গিঠত 
((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))দলগেলা েথেক িবি�� 
হেল নেহ ।    
অথবা তাঁেদর �থম কথার বা�ব উত্তর এই েয,                                                                             
(২) তাঁেদর অব�া হল উদাহরণ�রপ একজন িহ�ু-েবৗ�-�ী�ান-ইয়াহিদর মত িযিন মুেখ মুেখ 
ইসলাম মােন, ইসলােমর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক নবী িহেসেব 
মােন, ইসলােমর ভাল কমর্গেলা �ীকৃিত েদয় এবং সামািজক ও ধম�য় ভাল কমর্গেলা েযমন নামাজ, 
েরাজা, এমনিক হ� ইতয্ািদ যথাস�ব পালন কের থােক িক� েস িনেজেক মুসিলম নাম িদেয় 
পিরচয় না িদেয়  িহ�-ুেবৗ�-�ী�ান-ইয়াহিদ নাম িদেয়ই পিরচয় িদেয় থােক। আর যিদ মেন 
মেন বেল আিম েতা ইসলােমরই েলাক, আিমেতা মুসিলমই । তেব তার এই দাবী িক আেদৗ �হনীয় 
। না,কি�ককােলও না।যিদও েস ইসলামেক এবং মুসিলম মানুষেক ভালবােস । বরং েস 
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ইসলােমর েলাক দাবী করেল তােক অবশয্ই মুসিলম নাম ধারণ করেত হেব, মুসিলম নাম ধারণ 
কেরই পিরচয় িদেত হেব । েস িহ�-ুেবৗ�-�ী�ান-ইয়াহিদ নাম ধারণ কের আিম ইসলােমর েলাক, 
আিম মুসিলম বলেল তার এই দাবী আেদৗ �হনীয় হেব না ।                                                                                         
িঠক ত�পই  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর 
ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) েকান িনকৃ� মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম 
িবিভ� িভ� িভ� নােম দল গঠন কের উ� দেলর সদসয্ হেয় যিদ েস তার িনেজর দেলর নাম  
اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ  নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) 
নাম না রােখ এবং  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর সকল 
গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তা বা�বায়ন না কের বেল েয আিম  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দলিটরই েলাক বা (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
অনূসারী  । তা হেল তার এ দাবী িক আেদৗ �হনীয় ? না, কি�নকােলও না । তাই, েকান 
মুসিলম  ُنَّةِ  أَْھل   নােম দলিটরই েলাক বা অনূসারী (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
বেল দাবী করেল তােক অবশয্ই িনজ দেলর নাম  ُنَّةِ  أَْھل  আহলুসসু�াহ ওআল)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত) নােম নাম রাখেত হেব ও নাম ধারণ করেত হেব । িনজ দেলর নাম نَّةِ  أَْھلُ    وَ  السُّ

 নােম নাম ছাড়া অনয্ েকান নাম রাখেত পারেব না (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ 
।  তাই, েকহ িনজ দেলর নাম  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ  
নােম নাম ছাড়া অনয্ েকান নাম রােখ তেব তার এই কাজিট পিব� কুরআেনর আয়াত>> 
قُْوا ِ  َجِمْیعًا وَ  الَ  تَفَرَّ  অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক ঐকয্ব�ভােব / এক " َواْعتَِصُمْوا بَِحْبلِ  �َّ
দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-
১০৩ ) এর িবেরাধী হেব ।                                                                                                
এ েত এই বুঝা েগল েয, েকউ যিদ েকান দেলর অ�ভূর্ � আেছ মেমর্ দাবী কের তা হেল তােক 
উ� দেলর সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ উ� দেলর নামই কাযর্ত: বািহয্কভােব 
�কােশয্ বয্বহার করেত হেব, মেন মেন আভয্�রীণভােব েগাপেন উ� দেলরই েলাক বেল দাবী 
করেল তার এ দাবী �হনীয় হেব না ।                                                                                                                                                           
অতএব,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর 
ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)”েয েকান িনকৃ� মুসিলম মানুষ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় এক মা� দল   ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل   নােম দলিট(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
েথেক اْلفُْرقَة (ফুরকাত) তথা ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম 
((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়  িবি�� হেয় েগেল  েস  আর ইসলােম থােক না বা মুসিলম থােক না ।                                                                                                                 
যাইেহাক, " اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  " তথা “ উৎকৃ� িতন যূেগর বা শতা�ীর” মুসিলম মানুেষরােতা  
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   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেকই েমেনেছন । এ দলিটর উপরই চেলেছন । তাঁরােতা 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এক মা� �বিতর্ ত ফরজ 
িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী  দল  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُأَْھل 
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 নােম দলিটেক বাদ ইসলােমর নােমর সােথ বা (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ 
ইসলােমর গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােম িবিভ� িভ� িভ� নােম িদেয় নতুন েকান দল গঠন কেরন িন ।                                                                                                                            
তা হেল মহান আ�াহ তআ’লার এবং রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেষধা�া সে�ও 
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  أَْھل   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক বাদ িদেয়  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর 
“ কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন 
ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((িবেশষকের 
উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত)) এত সব দল েকন গঠন কের 
চেলেছন ?                                                                                                                                
এর অথর্ হল  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ�  মুসিলম মানুষগেলা  মহান আ�াহ 
তাআ’লার এবং রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চাইেত েবশী জােন ও েবশী বুেঝ । 
নাউজ ু িব�াহ ! তা না হেল েতা তারা এত সব দল গঠন করেতা না । অথচ আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সালা�ামা তাঁর উ�তেক   ُنَّةِ  أَْھل اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম দলিট বয্াতীত ইসলােমর নােম সকল দল-উপদল তয্াগ করেত িনেদর্শ িদেয়েছন এবং েয 
মুসিলম   ُنَّةِ  أَْھل اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট করেব না তােক 
অমুসিলম েঘাষণা  
(১) অ� �ে�র ��া নং- ১৩৩ এ বিণর্ত সুনানু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৩৯৭৯ এর  
পূণর্ হািদস শরীফখানার অংশ িবেশষ >>( فَاْعتَِزلْ  تِْلكَ  اْلِفَرقَ  ُكلََّھا*অথর্ঃ-তুিম (ইসলােমর নােম 
গিঠত) সব দল-উপদলগেলা তয্াগ কর)<<বাণী েমাতােবক  ইসলােমর নােম েয েকান দল-
উপদল গঠন করা হারাম এবং (২) অ� �ে�র ��া নং- ১৩৪ এ বিণর্ত সুনােন িতরিমিজ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩ এর  পণূর্ হািদস শরীফখানার অংশ িবেশষ >>( آَُمُرُكمْ  أَنَا 

 অথর্ঃআিম েতামােদরেক পাঁচিট* واْلَجَماَعةُ  واْلِھْجَرةُ  اْلِجَھادُ  وَ  الطَّاَعةُ  وَ  السَّْمعُ  بِِھنَّ  أََمَرنِىْ  ّ�ُ  بَِخْمٍس 
ি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  ِنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة  আহলুসসু�াহ ওআল)  أَْھلُ  السُّ
জামাআ’ত) নােম দলিটর  অ�ভূর্ � হেয় থাকেত) << বাণীর ৫ নং �িমেক বিণর্ত িবষয় 
েমাতােবক  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দলিট করা ও মানা(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
ফরজ । মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন । 

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর অ�ভূর্ � েয েকান সবর্িনকৃ� মুসিলম  ইসলােমর নােম বা 
ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার 
মত)) এত সব দল গঠন কের তারা  হে� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার পিব� বাণী অনূসাের িহজরী চতুথর্শতা�ী েথেক শর কের িকয়ামত পযর্� আস� 

তথা সবর্ িনকৃ� মুসিলমগেণর অ�ভূর্   أَْرذَلُ   তথা সবর্ িনকৃ� মুসিলম ।   اْلُمْسِلمِ  النَّاس أَْرذَلُ  �
িক� বতর্ মােনও একিট দল রেয় েগেছ যারা কতক মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা 
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ইসলােমর গণাবলীর নােমর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর 
নােমর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান 
দল-উপদলগেলার মত)) অনয্ সব দলগেলার কম� না হেয়, সদসয্ না হেয়,  এ দলগেলার �চার 
না কের তারা শধ ুআমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত 
ফরজ িহেসেব পালনীয় এক মা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা 

نَّةِ  أَْھلُ    নােম দলিটেক উহার সকল গণাবলী এবং(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
কাঠােমা ও �কীয়তাসহ মােনন, �চার কের থােকন। কারণ তাঁরা মেন কেরন েয,  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক 
মানেত,�চার করেত তারা আিদ� (আেদশ�া�) । 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 
পিরবেতর্ َخالَفَُھمْ  یَْخذُلُُھمْ  َمنْ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।   

ْینِ  فِيْ  یُفَقِّھُ  َخْیًرا بِھِ  هللا یُِرْیدُ  َمنْ    ةُ  َھِذهِ  تََزالَ  لَنْ  وَ  یُْعِطيْ  وهللا ِسم قَا اَنَا َوإِنََّما الّدِ  أَْمرِ  َعلَى قَائَِمةَ  اْالُمَّ
ُھمْ  ال هللا هللاِ  أَْمرُ  یَأْتِيَ  َحتَّي     َخالَفَُھمْ     َمنْ  یَُضرُّ                                                                                                                                                      

অথর্ঃ- আ�াহ তাআ’লা যার কলয্ােণর ই�া কেরন তােক ধেমর্র �ান দান কেরন । আ�াহ 
তাআ’লা দান কেরন, আর আিম ব�ন কারী । আর এই উ�ৎ আ�াহ তাআ’লার ধেমর্র উপর 
�িতি�ত থাকেব। িবেরাধীরা তােদর েকান �িত করেত পারেব না । 

ْینِ  فِيْ  یُفَقِّھُ  َخْیًرا بِھِ  هللا یُِرْیدُ  َمنْ   َعلَى َظاِھِرْینَ  اْلَحقِّ  َعلَى یُقَاتِلُْون اْلُمْسِلِمْینَ  ِمنَ  ِعَصابَةٌ  تََزالُ  الَ  وَ  ، الّدِ
اْلِقیَامةِ  یَْومِ  إِلَيْ  نَاَویُھمْ  َمنْ                                                                                                                    

অথর্ঃ- আ�াহ তাআ’লা যার কলয্ােণর ই�া কেরন তােক ধেমর্র �ান দান কেরন ।আর মুসলমানেদর 
একিট দল িকয়ামত পযর্� তােদর িবেরাধীেদর উপর িবজয়ী থাকেব ।          এই  ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   দলিটর(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
সংখয্া সব সমেয়ই সব যূেগই কম থাকেব । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ                                             

هللا صلى هللا رسول ل قا ل قا مسعود بن هللا عبد عن) 1( علیھ   : وسلم    h  غریبَا بدأ اإلسالم إن"  
) 16921) (2628(، الترمذي سنن"  للغرباء فطوبي بدأ كما غریبا سیعود و أَْحَمدَ  َمْسنَدَ      অথর্ঃ-

আ�ু�াহ ইবেন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :িন�য়ই ইসলাম গিরব তথা অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক িদেয় 
শর হেয়েছ, অিচেরই উহা গিরব তথা অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক িনেয়ই িফের আসেব, 
েখাশখবরী গরাবােদর জনয্ তথা অপিরিচতেদর জনয্ বা কম সংখয্ক েলাকেদর জনয্ । সুনােন 
িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৬২৮ ।                                      

ْحَمان عبد عن                                     َوَسلَّمَ  علیھ هللا صلى النَّبِيَّ  َسِمعَ  أَنَّھُ  ، ُسنَّةَ  بن الَّرَّ
 َمْسنَدَ ) 16961) (2628(،"  للغرباء فطوبي بدأ كما غریبا یعود ثُمَّ  غریبَا اإلسالم بدأ: "   یَقُْولُ 

                                                                      أَْحَمدَ 
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অথর্ঃ-আ�ুর রহমান িবন সু�াহ  (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনেছন : ইসলাম গিরব তথা অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক িদেয় শর 
হেয়েছ, অত:পর উহা গিরব তথা অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক িনেয়ই িফের আসেব, েখাশখবরী 
গরাবােদর জনয্ তথা অপিরিচতেদর জনয্ বা কম সংখয্ক েলাকেদর জনয্ । মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস নং- ১৬৯৬১ ।                                                                                                    
 শ�িট হে� একিট আরবী শ� । এর অেনকগেলা অথর্ আেছ ।ত�ধয্ েথেক দিুট অথর্ এখােন َغِرْیبٌ 
�েযাজয্ । ১. অপিরিচত ২. কম সংখয্ক । এখােন আিম উপেরা� দিুট অেথর্রই স�য় েদথাইেয়িছ। 
ইসলােমর সূচনা বা আর� অব�ার সমেয়র েবলায় “কম সংখয্ক” এবং ইসলােমর েশষ অব�ার 
সমেয়র েবলায় “অপিরিচত” শ�াথর্ �েয়াগ কেরিছ।                                                                                                                                            
এথন �� হল, হািদস শরীেফ উে�িখত “কম সংখয্ক” ও “অপিরিচত”  শ��য় িক িবষেয়র উপর 
এবং েকান অব�ায় �েয়াগ হেব ।                                                                                                 
ْسَالمَ  نَّةِ  أَْھلُ  নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  এর উপর না (ইসলাম) اْإلِ     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর উপর ?                                                                          
এর উত্তর এ েয, “কম সংখয্ক” ও “অপিরিচত”  শ��য়  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দলিটর উপরই �েয়াগ হেব(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
এবং এটাই �েযাজয্ হেব ।এটা এ জনয্ েয, িকয়ামত সংঘটন পযর্� ইসলােমর েলােকর বা অনূসারীর 
সংখয্া িবপুল পিরমােন বৃি� েপেত থাকেব এবং এর পিরিচিত বাড়েতই থাকেব ।কােজই, “কম 
সংখয্ক” ও “অপিরিচত”  শ��য় ইসলােমর উপর �েয়াগ হেব না এবং �েযাজয্ও হেব না ।      
                                                                                                                        
এিদেক িকয়ামেতর সময় কাল আস� হেত থাকেল  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী 
চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) িনকৃ� মুসিলম মানুেষরা  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  নােম দলিটর সকল গণাবলী(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ অনূসরন, �চারও �সার করার পিরবেতর্  ইসলােমর নােমর সােথ বা 
ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর 
সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম িবিভ� দল-উপদল গঠেন অিধক আ�হী ও �বন হেয় উঠেব 
িবধায় িভ� িভ� নােম িবিভ� দল-উপদলগেলার সমি�র সংখয্া ও অনূসারীর সংখয্া বাড়েব িক� 
এর পাশাপািশ  ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটর িব�বয্াপী েমাট অনূসারীর সংখয্া ধীের ধীের কমেত কমেত এেকবাের  
�াস েপেত থাকেব, এমনিক  ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট স�েকর্  ��, সিঠক ও  েপা�  ধারণা এবং  
দলিটর নাম    ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل" তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর  সবর্িনকৃ� মুসিলম মানুেষর হৃদয় েথেক ধীের 
ধীের মুেছ েযেত থাকেব।                                                                    
ফল�িতেত   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  
িনকৃ� মুসিলম মানুেষর িনকট  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট �ায় “অপিরিচত” হেয় েযেত থাকেব । তাই, “কম 
সংখয্ক” ও “অপিরিচত”  শ��য়  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর উপরই �েয়াগ হেব এবং এটাই �েযাজয্ হেব। 
এখন সারা মুসিলম িবে�ই দল-উপদল গঠেনর িহিড়ক চলেছ । আ�াহ পাক আমােদরেক এ অব�া 
েথেক িহফাজত করন । তেব এ কথা �তর্ বয্ েয,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর 
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“ সবর্িনকৃ� উলামােকরামগেণর িনকট  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُوَ  السُّنَّةِ  أَْھل 
নােম দলিট স�েকর্(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ   সাধারণ   ধারণা 

থাকেব, ��� ধারণা থাকেব, তারা  এই   দলিটর নাম মেন মেন ভাসাভািস 
েপাষণ করেব।                                                                                                   
িক� এই  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  
িনকৃ� মুসিলম মানুষগণ  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট �তয্�ভােব �কােশয্ উহার সকল গণাবলী এবং  
কাঠােমা ও �কীয়তাসহ �চার ও �সার করেত আ�হী হেব না। ।                                                                                                              
উপেরা� সুনােন িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২৬২৮ এর বয্াখয্ামূলক আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আর একিট হািদস শরীফ এখােন উে�খ করা হল । 

ثَنِيْ : قَالَ  َعْوفٍ  َعنْ   اْلَخطاَّبِ  ْبنُ  ُعَمرُ  فِْیھِ  َمْجِلٍس  فِيْ  َكْنتُ :  قَالَ  ، َرَجلٌ  َحدَّثَِنيْ :  قَالَ  ، اْلُمْزِنيْ  َعْلقََمةَ  َحدَّ
ْسَالمَ  َیْنعَتُ  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول َسِمْعتَ  َكْیفَ  ، فُالَنُ  یَا:  اْلقَْومِ  ِمنَ  ِلَرُجلٍ  فَقَالَ  ، بِاْلَمِجْیَنةِ   اْإلِ

ْسالَمَ  إِنَّ : یَقُْولُ  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول َسِمْعتث:  قَالَ  ؟  ثُمَّ   َربَاِعی�ا، ،ثُمَّ  ثَنِی�ا ثُمَّ  ن َجذًَعا بََدأَ  اْإلِ
 أَْحَمدَ  َمْسنَدَ ) 16044.( النُّْقَصانُ  إِالَّ  اْلبُُزْولِ  بَْعدَ  فََما:  اْلَخطاَّبِ  ْبنُ  ُعَمرُ  فَقَالَ :  قَالَ  ، بَاِزالً  ثُمَّ  ، َسِدْیًسا

                                                                                                      ـ
অথর্ঃ-আউফ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন বেলন : আলকামা মুজিন আমার িনকট 
বণর্না কেরেছন, িতিন বেলন: একজন েলাক আমার িনকট বণর্না কের বেলন, “ আিম মিদনােত 
এমন একিট মজিলেস িছলাম েযখােন ওমর িবন খাত্তাব িছেলন , িতিন স�দােয়র একজন েলাকেক 
বলেলন : েহ উমুক , “ তুিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইসলােমর পিরচয় বা 
সং�া িকভােব কেরেছন বেল শেনেছন”?িতিন বেলেছন: আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামােক বলেত শেনিছ :“িন�য়ই ইসলাম (নতুন) তথা (রপক অেথর্) যুবক বা নওেযায়ান 
িহেসেব শর হেয়েছ, অতপর দিুট, চারিট ও ছয়িট দাঁত গিজেয় িবকাশ লাভ করেত করেত 
(একজন,দজুন,চার জন ও ছয় জন কের ইসলােম েলাক �েবশ করেত করেত ) পরবত�েত ইসলাম 
ি�রতা বা পূণর্তা লাভ কেরেছ । অতপর ওমর িবন খাত্তাব বেলন :“ইসলােমর ি�রতা বা 
পূণর্তার পর �াস িভ� আর িকছু েনই” । মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস নং- ১৬০৪৪। অ� 
হািদস শরীফখানােত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইসলােমর 
সূচনা বা আর� অব�ােক َجذًَعا (নতুন) তথা (রপক অেথর্) যুবক বা নওেযায়ান এবং পূনরায়-
মতামত ইসলােমর েশষ অব�ােক  ًبَاِزال তথা পিরপূণর্ শ� িদেয় বয্� কেরেছন ও ইসলােমর েশষ 
অব�ার বা ইসলােমর  ِاْلبُُزْول তথা পিরপূণর্ অব�ার পেরর অব�ােক  ُالنُّْقَصان তথা �াস ও غریبَا 
গিরব তথা অপিরিচত বা কম সংখয্ক েলাক বেল অবিহত কেরেছন অথর্াৎ িকয়ামত আস� হেল 
ইসলােমর অনূসারীর বাহয্ত:  সংখয্া বাড়েব িক�  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) তথা  ُنَّةِ  أَْھل  وَ  السُّ

 দলিটর অনূসারীর সংখয্া ধীের ধীের �াস েপেত(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ 
থাকেব ।                                                 শ��য়েক দইুভােব পড়া যায় । ِجْذعٌ ও  َجِذعٌ
১.  ِج শে�র েশেষ েযর িদেয় ও  ْذ শে�র েশেষ যজম বা সািকন িদেয় ।তখন এর অথর্ হেব 
“ কা�” । তখন   َّْسالَمَ  إِن ِجْذًعا بََدأَ  اْإلِ  এর অথর্ হেব “িন�য়ই ইসলাম একিট মা� কা�িদেয়  
শর হেয়েছ”।                                                        
২.    َج শে�র েশেষ যবর িদেয় ও   ”শে�র েশেষ যবর িদেয় । তখন এর অথর্ হেব “নতুন  ذَ 
তথা (রপক অেথর্) “যুবক বা নওেযায়ান” । তখন   َّْسالَمَ  إِن َجذًَعا بََدأَ  اْإلِ  এর অথর্ হেব িন�য়ই 
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ইসলাম (নতুন) তথা (রপক অেথর্) যুবক বা নওেযায়ান িহেসেব শর হেয়েছ”। শ�গত পাথর্কয্ 
যাই েহাক না েকন ভাবাথর্ একই । সবর্াব�ায় ইসলােমর �াথিমক অব�া বা সূচনা অব�াই �কাশ 
পাে� ।  আর  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل""  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমূেহর) “কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক  ইসলােমর নােম বা ইসলােমর 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার 
মত)) অনয্ সব দলগেলার  অনূসারীর সংখয্া এবং িবে�র িবিভ� দলগেলার  অনূসারীর সংখয্া 
�াস না েপেয় বরং ধীের ধীের �িণক সমেয়র জনয্ �মাগতভােব বৃি� েপেত থাকেব । “�িণক 
সমেয়র জনয্” বাকয্িট বয্বহার করার কারণ এই েয,  এই সব দল �িত�াকােলর সময়কাল পযর্� 
অথবা তার উত্তরসুরীর সময়কাল পযর্� অ�ায়ীভােব িবদয্মান েথেক পরবত�েত �ত সমেয়র মেধয্ই 
িবলীন হেয় যােব । কারণ, এই দলগেলা মানুষ কতৃর্ ক গিঠত । িক�  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট االعظم السواد   
(আসসাওয়াদলু আ’যম)তথা  “বৃহত্তম দল”  নাম ধারন কের সবর্কােলই নীরবি��ভােব সবর্দাই 
এক নাগােড়  িবদয্মান েথেক িকয়ামত অবিধ অ�ু� থাকেব। কখেনা এ দলিটর িবলুি� ঘটেব না 
ও িবলীন হেব না । কারণ, এ দলিট আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  । েযমন- আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ বেলনঃ  

 ذَُروا:"  َسلَّم وَ  َعلَْیھِ  هللاُ  َصلَّى  النَّبِيُّ   قَالَ : قَالُوا َماِلك، بِنْ  أَنَِس  َعنْ  و أَُماَمة أَبِيْ   و الدَّْرداء أَبِيْ  َعنٍ 
 ُكلُُّھمْ  ، فِْرقَة َسْبِعْینَ  و ثِْنتَیِنِ  َعلَى َوالنََّصاَرى ، فِْرقَةً  َسْبِعْینَ  و إِْحَدى َعلَى اِْفتََرقُُوا إِْسَرائِلَ  َبنِيْ  ،فَإِنَّ  اْلِمَراءَ 

 اْألَْعَظمُ  السَّوادُ  َمنِ  وَ  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول یَا:  قَالُوا ◌ً  ،" اْألَْعَظمَ  السَّوادَ  إال الّضالَلَة َعلَى
 أَْھلِ  ِمنْ  أََحًدا یَُكفِّرْ  لَمْ  َمنْ  ،و هللاِ  ِدْینِ  فِيْ  یَُمارِ  لَمْ  َمنْ  وأَْصَحابِيْ  ، َعلَْیھِ  أَنَا َما َعلَى َكانَ  َمنْ :  ؟قَالَ 

للطبراني الكبیر المعجم في) 7553". ( لَھُ  ُعِفرَ  بِذَْنبٍ  التَّْوِحْیدِ                                                                  
অথর্ঃ-আবু দারদা, আবু উমামা এবং আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহম) েথেক বিণর্ত , 
তাঁরা বেলেছন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : েতামরা তকর্ -িবতকর্  েছেড় দাও ,  
িন�য় বনী ইসরাঈলরা একাতু্তরিট (৭১িট) এবং নাসারাগণ(�ী�াগণ) বাহাতু্তরিট (৭২িট)দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল ।  االعظم السواد  (আসসাওয়াদলু আ’যম) তথা  বৃহত্তম দলিট ছাড়া 
তােদর সকেলই  الّضالَلَة তথা পথ ��তায় (িনমি�ত) আেছ বা িছল । তাঁরা (সাহাবীগণ) 
বলেলন: ইয়া রাসুলা�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা,  االعظم السواد (আসসাওয়াদলু আ’যম)  
তথা  বৃহত্তম দলিট কারা ? িতিন বলেলন : আিম ও আমার সাহাবীগণ যার উপর আিছ । 
(আর তারা হে�) যারা ধমর্ িনেয় তকর্ -িবতকর্  কের না , �মা করারেযাগয্ এমন গনােহর কারেন 
েতৗিহদবাদীেক কািফর বেল না । আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৭৫৫৩।                                                                                                              
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, " "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর 
(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  “ কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক  
গিঠত ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম িবিভ� 
দেল-উপদেল িবভ� দলগেলার সংখয্া েবশী হেলও " اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  " তথা “ উৎকৃ� 
িতনশতা�ী”েথেক শর কের বতর্ মান সময় পযর্� এক নাগােড় সবর্কােলর জনয্ িবদয্মান 
থাকার ধারাবািহকতা না থাকায় সময় সময় উৎপিত্ত হওয়া এ দলগেলা  হে� েছাট েছাট দল 
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এবং এরপ দেল-উপদেল িবভ� দলগেলা الّضالَلَة তথা পথ ��তায় (িনমি�ত) আেছ এবং এ 
দলগেলার অনূসারীরা হে�   ََضالٌّْون তথা পথ�� । আর যারা দল-উপদেল িবভ� নেহ এবং 
ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর 
বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম িবিভ� দল-উপদেল িবভ� দলগেলার 
সােথ েকান স�কর্  রােখনা তারা হে�ন " اْلقُُرْون َخْیرُ  الثََّالثَة  " তথা “উৎকৃ� িতনশতা�ী”েথেক 
শর কের বতর্ মান সময় পযর্� এক নাগােড় সবর্কােলর জনয্ িবদয্মান থাকার ধারাবািহকতা 
র�া কের আসা  االعظم السواد  (আসসাওয়াদলু আ’যম) তথা  বৃহত্তমদল পদবীস�িলত  ُاْلَجَماَعة 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُنَّةِ  أَْھل  দল(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)    اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
নােম পিরিচত দলিটর অনূসারী। উপেরা� হািদস শরীেফ(আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭৫৫৩ এ) েয “  وأَْصَحابِيْ  ، َعلَْیھِ  أَنَا َما  ” বাকয্খানা এেসেছ 
এর �ারা  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) তথা نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ  ওআল)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
 জামাআ’ত) নােম দলিটেকই বুঝােনা হেয়েছ ।            েযমন আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িন� বিণর্ত িতনিট পিব� হািদস শরীেফ 
বেলনঃ                                                                                                           
১ নং হািদস শরীফঃ                                                                                                                                

ِملَّةً  َسْبِعْین وَ  ثِْنتَْینِ  َعلَى اِْفتََرقُوْ  اْلِكتَابِ  أَْھلِ  ِمنْ  قَْبلَُكمْ  َكانَ  َمنْ  إِنَّ  أَالَ "      
َسْبِعْیَن، ثَالَثِ  َعلَى َستَْفتَِرقُ  الِملَّةَ  َھِذهِ  أِنَّ  وَ  اْلَجَماَعةُ  ِھىَ  وَ  اْلَجنَّةِ  فِى النَّاِر،َوَواِحَدةُ  فِى َوَسْبعُْونَ  ثِْنتَانِ  وَّ  "

  
(অথর্ঃ- “ সাবধান ! েতামােদর পূেবর্ েয সম� আহলুল িকতাব (ইয়াহিদরা ও নাছারারা) িছল 
তারা বায়াতু্তর দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, এই দল (আমার দল) “অিচেরই ৭৩ ( িতয়াতু্তর) 
দেল িবভ� হেব, বায়াতু্তর দলই েদাযেখ (�েবশ করেব), একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ 
করেব), আর তা হে�  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত), সুনােন আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামানয্ পাথর্কয্ সহ মুসনােদ 
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৬৭৪, সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ নং- 
৩৯৯৩)।                                                                
২ নং হািদস শরীফঃ  

قَتْ  إسرائل بني إِنَّ :   قَالَ  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول أَنَّ   ، َماِلكٍ  بِنْ  َعنٍَس  َعنْ    و إِْحَدي تَفَّرَّ
تِيْ  ِإنَّ  وَ  ، َواِحَدةٌ  فِْرقَةٌ   َوْخلُُصتْ   فِْرقَةً  َسْبعُْونَ    فََھلََكتْ  فرقة سبعین  َسْبِعْینَ  وَ  أِثْنَتَْینِ  َعلَى َستَْفتَِرقُ  أُمَّ
 اْلَجَماَعةُ :  قَالَ  اْلفُْرقَةُ  تِْلكَ  َمنْ  �َّ  َرُسْولَ  یَا:  قَالُوا ، فِْرقَةٌ   َوتَْخلُصُ   فِْرقَةً  َسْبعُْونَ  و إِْحَدي ،تَْھِلكُ  فِْرقَةً 

ـ أْحَمد ُمْسنَد في) ) 12674".(ـ اْلَجَماَعةُ                                                            
(অথর্ঃ-হযরত আনাস  িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : িন�য়ই বনী ঈসরাইগন একাতু্তর দেল িবভ� হেয়িগেয়িছল, 
সতু্তরিট দল �ংস হেয়িগেয়িছল, একিট দল মু� েথেক েগেছ(পির�াণ েপেয় েগেছ) , আর িন�য়ই 
আমার উ�ত অিচেরই  বাহাতু্তর দেল িবভ� হেব, একিট দল েবঁেচ যােব, তাঁরা (সাহাবীগণ রািদ 
আ�াহ আনহম ) বলেলন , ইয়া রাসুলু�ািহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), এরা েকান দল ? 
িতিন (রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন)  ُاْلَجَماَعةُ  اْلَجَماَعة অথর্াৎ  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত), ( ُاْلَجَماَعة 
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(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)।মুসনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৬৭৪ ।  

৩ নং হািদস শরীফঃ  

 ِأْحَدى َعلَى اْلیَُھْودُ  اِْفتََرَقتْ : "   وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول قال:  لَ  قَا ، َماِلكٍ  بِنْ  َعْوفِ  َعنْ 
َقتِ  فِْرقَةً  َوَسْبِعْینَ  تِىْ  لتَْفتَِرقنُّ    بِیَِدهِ  َنْفِسي الَِّذيْ  و فِْرقَةً  َسْبِعْینَ  وَ  أِثْنَتَْینِ  َعَلى النََّصاَرى وافتَرَّ  ثََالثٍ  َعلَى  أُمَّ
 قَا ، ؟ ُھي َمنْ  و ،ِ �َّ  َرُسْولَ  یَا:  قِْیلَ  ،" النَّار فِي َوَسْبعُْونَ  َواثْنَتَان ، اْلَجنَّةِ  فِى َوَواِحَدةُ  فِْرقَة َوَسْبِعْینَ 

للطبراني الكبیر المعجم في) ) 14555".( اْلَجَماَعةُ : "  لَ  . "  
(অথর্ঃ-আউফ িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : ইয়াহিদরা একাতু্তর দেল িবভ� হেয়েছ, নাছারারাও বায়াতু্তর দেল 
িবভ� হেয়েছ, আর যার হেত 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 রাসুল(সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা), তারা কারা? িতিন বলেলন : 
তারা  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ ওআল)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত)”, আল- ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৫৫৫ ।                                                             
এই মা� উপেরা� িতনখানা হািদস শরীেফই  "أَْصَحابِى وَ  َعلَْیھِ  أَنَا َما " বাকয্াংশটুকুর �� বয্াখয্া 
হেয় েগেছ। অতএব,  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটই হে� االعظم السواد  (আসসাওয়াদলু আ’যম) 
তথা  বৃহত্তম দল।   ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  ُنَّةِ  أَْھل     اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর বজর্ নকারী িবিভ� দল-উপদেলর অনূসারীেদরেক 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ইসলাম েথেকই বাদ িদেয়েছন 
। েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ 
বেলনঃ----- 

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

ِ  بَِدَعَوى فَاْدُعوا وَصامَ  َصلَّى َوإِنْ "   قَالَ  وَصامَ  َصلَّى ا الَِّذى �َّ ِ  د ِعبَا الُمْؤِمنِْینَ  اْلُمْسِلِمْینَ  ُكمْ  َسمَّ َّ�  "
2763( -التّْرِمِذي سنن                                                                                                                  

(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  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলব� হেয় থাকেত ) । অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক اْلفُْرقَة 
(ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয় )  িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) তথা  ِأَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দলিট  েথেক اْلفُْرقَة 
(ফুরকাত) তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয় )  িবি�� হেয় েগল) েস তার গদর্ ান েথেক 
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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�ভ©~� । 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 পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভ©~�) 
।তাই, েতামরা “আ�াহর আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক  মুসিলম-মুিমন নােম 
অিভিহত কেরেছন েহ আ�াহর বা�াগণ”, সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস নং-২৭৬৩।           
নােম দলতথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ   নােম(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
দলিট কম সংখয্ক েলাক িদেয় আর� হওয়ায় এ দলিটেক الغرباء বা َجذًَعا বলা হেয়েছ । ধীের 
ধীের এ দলিটর অনূসারীর সংখয্া বৃি� হেয় ইসলােমর েশষ অব�া অথর্াৎ   ِاْلبُُزْول  তথা পিরপূণর্তা 
অজর্ েনর পর আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এ দলিটেকই 
পরবত�েত  االعظم السواد   তথা  বৃহত্তম দল  বেল অিভিহত কেরেছন। আর السواد 
 তথা  বৃহত্তম দলিটেক অনূসরেনর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদরু  (আসসাওয়াদলু আ’যম)االعظم
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  অেনক বাণী বেল েগেছন । ত�েধয্ দিুট হািদস শরীফ 
উে�খ করলাম । হািদস শরীফ খানা হে�-----------------------------------
- 

 ضاللة على تجتمع ال أمتي إن:" یقول  وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت یقول مالك بن أنس عن
)3950( ماجھ، إبن   سنن"  األعظم بالسواد فعلیكم اختالفا  رایتم فإذا                                                                                                         

অথর্ঃ - আনাস িবন মািলক (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত িতিন রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক বলেত শেনেছন : িন�য়ই আমার উ�ৎ পথ ��তার উপর একি�ত হেব না, 
যখন েতামরা মতাৈনকয্ েদখেব তখন েতামােদরেক االعظم السواد   তথা  বৃহত্তম দলেক অনূসরন 
করেত হেব বা মানেত হেব । সুনােন ইবেন মাজাহ, হািদস শরীফ নং-৩৯৫০ । 

 و إحدى علي إسرائل بنو تفرقت:  یقول وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول سمعت: قال أمامة أبي عن
 النار في كلھا فرقة، علیھم تزید وأمتي فرقة، سبعین و اثنین على النصاري تفرقت و فرقة،    سبعین

.للطبراني االوسط المعجم في) ) 7202"(األعظم السواد إال                                                                                                                                                          
অথর্ঃ আিব উমামা েথেক বিণর্ত, িতমন বেলন: আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
বলেত শেনিছ,“ বনী ঈসরাইলরা ৭১িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল , নাছারারা ৭২িট দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল আর আমার উ�ৎ তােদর েচেয় একিট িফরকা বা দল বৃি� হেব 
।  األعظم السواد  (আস্সাওয়াদলু আ’জম )তথা বৃহত্তম দল ছাড়া  সবগেলাই েদাযেখ যােব ।আল-
ম’ুজামুল আওসাত,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৭২০২  ।                                                                                                                                        
উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত األعظم السواد  (আস্সাওয়াদলু আ’জম) তথা বৃহত্তম দল বলেত  
নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ   আহলুসসু�াহ ওআল)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)েকই বুঝােনা হেয়েছ ।                                                                                                     

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও এর পরবত� শতা�ীসমূেহর ) 
পর  েথেক   িকয়ামেতর সময় কাল আস� হেত থাকেল ধীের ধীের এ দলিটর অনূসারীর 
সংখয্া �াস েপেত থাকেব, এ দলিট স�েকর্  েপা�  ধারণা, এ দলিটর ন "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ    তথা 
সবর্িনকৃ� শতা�ীর “ সবর্িনকৃ� মুসিলম মানুেষর হৃদয় েথেক ধীের ধীের মুেছ েযেত থাকেব, িনকৃ� 
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মুসিলম মানুেষর িনকট �ায় অপিরিচত হেয় েযেত থাকেব । তখন এ দলিটেক পূনরায় الغرباء 
অপিরিচতবলা হেব । অ� সংখয্ক হেলও এই  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُأَْھل 

 নােম দলিট সবর্কােলই নীরবি��ভােব সবর্দাই (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ 
এক নাগােড়  িবদয্মান থাকেব িবধায়  এ দলিটই االعظم السواد  (আসসাওয়াদলু আ’যম) 
তথা  বৃহত্তম দল   িহেসেব নাম ধারন কের িকয়ামত অবিধ অ�ু� থাকেব । কারণ, এ দলিট 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত  এক মা� 
একিট েবেহ�ী  দল । "اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম মানষু কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা 
ইসলােমর গণাবলীর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত অনয্ সব দলগেলা �িত�াকােলর সময় 
পযর্� অথবা তার উত্তরসুরীর সময় কাল পযর্� অ�ায়ীভােব িবদয্মান েথেক পরবত�েত �ত সমেয়র 
মেধয্ই িবলীন হেয় যােব । কারণ, এ দলগেলা   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর কতক 
সবর্িনকৃ� মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক �িতি�ত  ।                                                                                  
উপসংহারঃ" ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর) 
কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম মানুষ কতৃর্ কইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম গিঠত ((িবেশষকের উদাহরন�রপ বাংলােদেশ 
িবদয্মান)) দল-উপদলগেলার  অনূসারীেদরেক এবং সারা িবে�র মুসিলম েদশগেলােত " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون 
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত িবিভ� দল-উপদলগেলার অনূসারীেদরেক িবনীতভােব অনুেরাধ 
করিছ েয, েযেহতু উপেরা� দল-উপদলগেলা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার সময়কাল েথেক গিঠত হেয় বতর্ মান কাল পযর্� সবর্কােলই নীরবি��ভােব সবর্দাই 
এক নাগােড়  িবদয্মান হেয় আেসিন েসেহতু উপেরা� নামস�িলত বা অনূরপ েকান দল-উপদল 
সৃি�র মাধয্েম  মসুিলম সমােজ িবশ�ৃলা,অশাি� ও অৈনকয্ না ছিড়েয় বরং আপনারা সব দল-উপদলগেলা 
তয্াগ কের িনেজেদর দল-উপদলগেলার নাম  নােম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
“দলনাম” িদেয় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ অনূসরন, 
�চারও �সার করার কােজ আত্নিনেয়াগ কের মহান আ�াহ তাআ’লার বণী -" بَِحْبلِ  َواْعتَِصُمْوا  ِ  وَ  َجِمْیعًا �َّ

قُْوا الَ  تَفَرَّ  " অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া 
না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ েমাতােবক ঐকয্ব� হউন।                                                                                                       

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ    "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানষুগণেক 
মেন রাখেত হেব েয,  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অনসূারীরাই 
একমা� উত্তম মসুিলম মানষু ।  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর 
অনসূারী  উত্তম মসুিলম মানষুগেলা   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  
অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম   মানষুগেণর মেধয্ই কম সংখয্ক েলাক িনেয়ই বসবাস করেব ।   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"   
" ( আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানষুগেণর মধয্ হেত 
কম সংখয্ক েলাকই     নােম দলিটর অনসূারী হেব। (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ    "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানষুগেণর 
মধয্ হেত অিধকাংশ েলাকই  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অবাধয্ 
হেব ।  েযমন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� বাণীেত 
বেলনঃ  اْلعَاِصى ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ ------------------------------------------ 
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 هللاِ  َرُسولَ  یَا اْلغَُربَاءِ  َمنِ  فَِقْیلَ  ِلْلغَُربَاءِ  ُطْوبَى  ِعْنَدهُ  نَْحنُ  وَ  یَْومِ  ذَاتَ   وسلم علیھ هللا صلي هللا رسولُ  قَالَ :  قَالَ  ،
نْ  أَْكثَرُ  یَْعِصْیِھمْ  َمنْ  َكثِْیرٍ  َسْوءٍ  أُنَاٍس  فِى َصاِلُحْونَ  أُنَاسٌ  قَالَ  ؟ )6760( أحمد، مسند ـــ یُِّطْیعُُھمْ  ِممَّ                                        

অথর্ঃ- আ�ু�াহ িবন আমর িবন আল-আস (রািদআ�াহ আনহ ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : েখাশখবরী/ 
সুসংবাদ গরাবােদর জনয্ (অপিরিচতেদর জনয্ বা কম সংখয্ক েলাকেদর জনয্) । বলা হল, ইয়া রাসুলা�ািহ 
গরাবা কারা ? িতিন বলেলন, তারা হে� অেনক িনকৃ� েলাকেদর মেধয্ সৎেলাক বা উত্তম েলাক । এই 
িনকৃ� েলাকেদর মধয্ হেত সৎেলাক বা উত্তম েলাকেদর অনগূতেদর েচেয় অবাধয্েদর সংখয্া েবশী ।মসুনাদ ু
আহমাদ, হািদস শরীফ নং-৬৭৬০।                                                                                                               
অতএব,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"   "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মসুিলম  মানষুগণেক 
েদাযখ েথেক পির�াণ েপেত  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর পূণর্ 
অনসূারী হেত, িনেজেদর গিঠত িনজ� দেলর নাম  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) 
নােম নাম রাখেত িবনীত অনেূরাধ করিছ।           

আিম এত�ণ  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম  
মানষু”  �স� িনেয় পৃ�া নং-৯৭ নং েথেক পৃ�া নং-১১৭পযর্� িব�ািরত আেলাচনা সমা� কেরিছ । ।
                                                                                                    
এখন পৃ�া নং-১১৮ েথেক    ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "( আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”  অ�ভূর্ � 
সবর্িনকৃ� মসুিলম   মানষু”  িকভােব "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হেত পাের তার প�িত �সে� িনে� পৃ�া নং- 
১১৮ েথেক পৃ�া নং-১২২ পযর্� িব�ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।  


