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আিম অ� �ে�র সূচনালে� উপের বিণর্ত মলূ িবষয়গেলা (“মতিবেরােধর কারণসমেূহর বয্াখয্া  ও 
জিটল িবষয়গেলার ইসলািমক সিঠক সমাধােনর বয্াখয্া ”) আেলাচনা শর করার পূবর্ মহূেতর্  
ভুিমকােতই িতনিট আেলাচয্ িবষয়স�িলত একিট গর�পূণর্ িবষয় িনে� িব�ািরতভােব আেলাচনা কের 
িনব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । আর েসই গর�পূণর্   িবষয়িট িনে� বিণর্ত হে�>   

‡‡ গর�পূণর্ িবষয় �স� ‡‡  পৃ�া নং- ১১ 
গর�পূণর্ িবষয়ঃ “ " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীসমহূ ” ও " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون "(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ�শতা�ীসমহূ” এবং 
 ( আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) أَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعةِ   তথা (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ "
�সে�র উপর আনুষি�ক িব�ািরত আেলাচনা ”।-----পৃ�া নং- ১১ েথেক পৃ�া নং-১৭ পযর্� 
                                                
উপেরা� গর�পূণর্ িবষয়িটেত িনে� বিণর্ত পৃথক পৃথক িতনিট পস� অ�ভূর্ � আেছ ।                                                                                                                                    
(১) َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীসমহূ” �সে� 
আেলাচনা                                                                                                                           
(২) " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " ( আরযাললু কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ�শতা�ীসমহূ” �সে� আেলাচনা।                                      
(৩) " ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) তথা    ِأَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআত)�সে� আেলাচনা ।                                                       
উপেরা� গর�পূণর্ িবষয়িট স�েকর্  িব�ািরত জানা থাকেল একজন মসুিলম মানষু ইসলাম ধেমর্ 
তার িনজ� অব�ান কতটুকু, তার িনজ� অিধকার কতটুকু, িক বা তার করনীয় তা িতিন 
জানেত পারেবন। তখন িতিন বঝুেত পারেবন েয, িতিন �াধীন নন, িতিন হে�ন পরাধীন । 
তখন িতিন ইসলাম ধেমর্ তার িনজ� অব�ান স�েকর্  সিঠকভােব উপলি� করেত পারেবন েয, 
িতিন এখন মসুলমান আেছন িকনা, জা�ােত েযেত পারেবন িকনা ? তখন িতিন িনেজেক িনেয়ই 
মহা বয্� হেয় পরেবন । তখন িতিন ইসলািম িবষয় স�েকর্  লাগামহীন ব�বয্ িদেবন না, েকান 
�ে�র উত্তর তাৎ�িনক িদেবন না, বরং একটু িচ�া-ভাবনা কের উত্তর িদেবন। িতিন আেরা 
উপলি� করেত পারেবন েয, ধম�য় িবষেয়  "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ) তথা 
“সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর 
তািলকায় অ�ভূর্ نَِّة َو الَْجَماَعةِ أَْھُل  � السُّ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত)ব� উৎকৃ� মসুিলম 
উলামােকরামগেণরই রায়-মতামত,  ُْجتَِھاد  ,তথা িনয়ম �দান (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
ফতওয়া, িমমাংসা, িস�া� েদওয়ার একমা� অিধকার রেয়েছ । িতিন আেরা উপলি� করেত 
পারেবন েয,  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  ” (আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) িনকৃ� মুসিলম উলামাগেণর একমা� আবিশয্ক দািয়� ও কতর্ বয্ হে� 
ধম�য় িবষেয় শধু  "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخیْرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা“সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” 
সাহাবীগেণর(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ نَِّة َو  � أَْھُل السُّ
 ,ব� উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর রায়-মতামত(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) اْلَجَماَعةِ 
ْجتَِھادُ   ,তথা িনয়ম, ফতওয়া, িমমাংসা, িস�া� েমেন চলা (আসসু�াহ)ألسُّنَّةُ  �তথা গেবষণাল اْالِ
এতটুকুই তােদর কাজ ও এতটুকু সীমার মেধয্ই অব�ান করেত হেব, ফতওয়া, িমমাংসা, িস�া� 
েদওয়ার অিধকার তােদর েনই ও তােদর বাক�াধীনতাও েনই এবং ধম�য় িবষেয় েয েকান অিধকার 
খাটােনা হে� ইসলাম ধেমর্ তােদর অনিধকার চচর্ া িহেসেব গণয্।  
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আসুন, আিম এখন আমার উপেরর ব�বয্ টুকুর সােথ স�িত েরেখ বিণর্ত গর�পূণর্ 
িবষয়>>>>>> “َخْیرُ  اْلقُُرْون الثََّالثَة (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ী” 
ও " ِأَْرذَلُ  اْلقُُرْون " (আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ�শতা�ী ”  এবং " ُاْلَجَماَعة"  (আল-
জামাআ’ত)  তথা   ِأَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعة (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত )  �স�িট ” 
িব�ািরত আেলচনা কের েনই ।                                                                                           

সূচনাঃ �থেমই আিম বেল িনি� েয, আমরা মসুিলম । আমরা মসুিলম জািত । আমরা ধম�য় 
িবষেয় রায়-মতামত, ফতওয়া ও িস�া� দােন ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর (পা�ী ও 
পুেরািহতেদর) অনরূপ �াধীন নই বরং পরাধীন । ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর �েতয্েকই 
িনেজেদরেক পুেরাপুিরই �াধীন মেন কের মহান আ�াহর িনেদর্শনা বয্তীত যার যার মত কের ধম�য় 
িবষেয় রায়-মতামত, ফতওয়া ও িস�া� দান কের থােকন । ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর 
এরপ েদৗরােত্নয্র িবষয়িট আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ওহীর 
মারফত অবগত হেয় িনে� বিণর্ত দিুট হািদস শরীেফ এভােব বণর্না কেরেছন েয,----------                                                                                            
�থম হিদস শরীফঃ    

 ِأْحدَى َعَلى اْلیَُھْودُ  اِْفتََرقَتْ : "   وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول قال:  لَ  قَا ، َماِلكٍ  ِبنْ  َعْوفِ  َعنْ 
قَتِ  فِْرقَةً  َوَسْبِعْینَ  تِىْ  لتَْفتَِرقنُّ    بِیَِدهِ  نَْفِسي الَِّذيْ  و فِْرَقةً  َسْبِعْینَ  وَ  أِثَْنتَْینِ  َعَلى النََّصاَرى وافتَرَّ  ثََالثٍ  َعلَى  أُمَّ
ُ  فِْرقَة َوَسْبِعْینَ   قَا ، ؟ ھُي َمنْ  و ،ِ �َّ  َرسُْولَ  یَا:  ِقْیلَ  ،" النَّار فِي َوَسْبعُْونَ  َواثْنَتَان ، اْلَجنَّةِ  فِى َوَواِحدَة

للطبراني الكبیر المعجم في) ) 14555".( اْلَجَماَعةُ :  لَ  . "  
(অথর্ঃ-আউফ িবন মািলক (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুল�ুাি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 হে�  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
জামাআ’ত)নােম দল”,আল- ম’ুজামলু কািবর,িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪৫৫৫ । ি�তীয় 
হািদস শরীফঃ                                                          
দীঘর্ হািদস শরীেফর একিট খ�বােকয্ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন:  
 

 في وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول حول قعوداً  كنا:  قال جده عن أبیھ عن هللا عبد بن كثیرَعْن  )2( 
 رداءه وكشف عنھ سري حتي طویالً  فمكث رداءه فتغشي بالوحي السالم علیھ جبریم فجاءه بالمدینة مسجده

ً  تعرق ھو فإذا  دینكم یتعاھد السالم علیھ جبریل كم جاء"  فقال شيء على قابض ھو وإذا شدیداً  عرقا
ً  وإن ،  فشبراً  شبراً  إن أخذھم بمثل ولنأخذن ، بالنعل النعل حذو قبلكم من سنن لتسلكن  فذراعاً  ذراعا

ً  ،وإن ً  باعا  سبعین موسى على افترقت إسرائل بني أن إال فیھ دخلتم ضب حجر في دخلوا لو حتي ، فباعا
 و إحدى على مریم ابن عیسى على افترقت إنھا ،ثم وجماعتھم اإلسالم واحدة فرقة إال ضالة كلھا فرقة

 كلھا فرقة سبعین و اثنتین على تكونون إنكم ثم وجماعتھم اإلسالم واحدة فرقة إال ضالة كلھا فرقة سبعین
 الكبیر المعجم في) 13481( وجماعتھم اإلسالم واحدة إال النار فى

.للطبراني                                                                 
অথর্ঃ- “হযরত কািছর িবন আ�ু�াহর িপতা তাঁর দাদা েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, আমরা মদীনার 
মসিজেদ রাসুল�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চতুিদর্ েক বসা িছলাম, এমতাব�ায় িজবরাইল 
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আলাইিহস সা�াম ওহী িনেয় আসেল িতিন (রাসুল�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) চাদর িদেয় 
(িনেজেক) েডেক দীঘর্�ন থাকেলন েশষ পযর্� ওহীর অব�া চেল েগেল িতিন চাদর খুেল েফলেলন 
। িতিন তখন েকান িকছুেত ধরা অব�ায় অতয্ািধক ঘমর্া� হেয় বলেলন: িজবরাইল েতামােদর 
িনকট েতামােদর ধমর্ েদখাশনা করেত এেস বেলেছন- েতামরা অবশয্ই েতামােদর পূবর্বত�েদর 
িনয়েমর উপর এক জতুার সােথ অনয্ জতুার সামনা-সামিন অব�ার নয্য়(পূবর্বত�েদর হবহ 
আদেশর্র উপর) চলােফরা করেব। েতামরা পূবর্বত�েদর িনয়মেক তােদর মতই ধের রাখেব । যিদ 
তারা এক িবঘৎ, পযর্ায়�েম এক হাত, এক গজ কের তােদর িনয়মেক ধের রােখ েতামরাও 
েতমিনভােব পূবর্বত�েদর িনয়মেক ধের রাখেব । এমনিক তারা যিদ গসােপর গেতর্  �েবশ কের 
তেব েতামরাও তােত �েবশ করেব ।  িক� বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০িট িফরকা-দেল 
িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা-দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই (ضالة)��, তা হে� 
(মুি��া� একিট দল হে�) وجماعتھم اإلسالم  (আল-ইসলাম ও তােদর  ُاْلَجَماَعة(আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা ِأَْھُل السُّنَِّة َو اْلَجَماعَة  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত)নােম দল, আর তারা 
ঈসা ইবেন মিরয়েমর  উপর ৭১িট িফরকা-দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা-দল বয্তীত 
�েতয্কিট িফরকা বা দলই (ضالة) পথ �� , আর তা হে� (মুি��া� একিট দল হে�)  اإلسالم 
نَِّة َو اْلَجَماَعةِ  নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  আল-ইসলাম ও তােদরوجماعتھم   أَْھُل السُّ
(আহলসুসু�া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�)  وجماعتھ اإلسالم (আল-ইসলাম ও তােদর  ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা  ِنَِّة َو اْلَجَماَعة  নােম দল । আল-ম’ুজামুল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)أَْھُل السُّ
কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৪৮১  ।    

উপেরা� হািদস শরীফ েথেক �া� ফলাফলঃ                                                                                                                                           
(১)উপেরা� হািদস শরীফখানা েথেক এই কথা বঝুা েগল েয, اإلسالم (ইসলাম) এবং                

اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ  (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) পর�র (এেক অপেরর সােথ) 
উৎে�াতভােব জিড়ত । েযখােন  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) েনই েসখােন 
 েনই েসখােন মসুিলমও েনই । অতএব, েয (ইসলাম) اإلسالم ও েনই। েযখেন(ইসলাম) اإلسالم
বয্াি� উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনূযায়ী িনজ দেলর নাম  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহল�ু�ুাত 
ওআল জামাআত) নাম রােখনা, িনেজেক �কােশয্  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহল�ু�ুাত ওআল 
জামাআত) নােম দলিটর অনূসারী িহেসেব েঘাষণা েদয় না েস হে� ( ٌّضال)পথ�� এবং েদাযখী 
। উপেরা� দিুট হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এ কথাও বঝুা েগল েয, ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র 
উ�েতরা �থম পযর্ােয় েবশ কেয়ক বৎসর পযর্�   اإلسالم (আল-ইসলাম) ও  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� 
িছল। পরবত�েত মুসা-ইসা নবী আলাইিহমসু সালামগেণর িতেরাধােনর পর তারা তােদর েদৗরােত্নয্র 
কারেণ মলূ اإلسالم (আল-ইসলাম) ও  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  ُوَ  السُّنَّةِ  أَْھل 

 নােম দল েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হওয়ায়(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ 
পথ�� হেয় িগেয়িছল এবং উপেরা� হািদস শরীেফর মমর্ানূযায়ী ফল�িতেত  তারা েদাযেখ �েবশ 
করেব ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(২) উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এ কথাও বঝুা েগল েয, একজন মসুিলম মানুষ িনজ ধেমর্র 
সকল অনুশাসন (সকল আেদশ-িনেষধ) পালন বা বা�বায়ন করা সে�ও  ُاْلَجَماَعة (আল-
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জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল 
েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেল েস প��� হেয় যায় এবং েস আর মসুিলম থােকনা ।  
ফল�িতেত হািদস শরীেফর মমর্ানূযায়ী উ� মসুিলম মানষুিট ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র উ�েতর 
মত েদাযেখ �েবশ করেব ।                                                                                     
(৩) উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এ কথাও বঝুা েগল েয, উপেরা�  দিুট হািদস শরীেফই 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযাললু 
কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুেদরেক িবেশষকের িনকৃ� মসুিলম 
উলামাগণেক  ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র উ�েতর কৃত অভয্াস ও কৃত অব�ার বণর্না িদেয় 
এভােব কেঠারভােব সতকর্  কেরেছন েয, যােত কের তারা  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল কুরিন)  
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষু িবেশষকের িনকৃ� মসুিলম উলামাগণ 
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র পদা� অসূসরণ কের তােদর কৃত অভয্াস ও কৃত অব�া �হণ না 
কের । ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র উ�তেদর কৃত অভয্াস ও কৃত অব�া িছল  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল েথেক 
িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হওয়া । িক�  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা 
সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � বতর্ মান কতক িনকৃ� মসুিলম মানষু িবেশষকের কতক মসুিলম 
উলামাগণ ম�াগতভােব এমনই েবপেরায়া হেয় েগেছন েয, তারা এথন আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেঠার সতকর্ তােক ��ভােব �তয্াখান কের ব�ৃা�িুল 
�দশর্ন কের 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  ُأَْھل 
 তথা 1 (ফুরকাত)  اْلفُْرقَة নােম দল েথেক(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعةِ   
িবি�� হেয় দেল-উপদেল  িবভ� হেয় পথ �� হেয় যাে� এবং তারা মসুিলমও থাকেতও পারেছ 
না । ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র উ�েতর মত বতর্ মান কােলর  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযাললু 
কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর” অ�ভূর্ � বতর্ মান কতক িনকৃ� মসুিলম মানুষ িবেশষকের কতক 
মসুিলম উলামাগেণর ম�াগত লালনকৃত অভয্াস ও অব�া এই েয, তারা িনেজরাই ইসলােমর নােম 
বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম 
িবিভ� দল-উপদল গঠন কের তারা িনেজরা তােদর িনেজেদর গিঠত িবিভ� দল-উপদলগেলােক 
ওহী বা �তয্ােদশ বয্তীতই উত্তম বেল আখয্া িদেয় থােক । মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অনমুিতর �েয়াজন মেন কের না । বতর্ মান কােলর   ُأَْرذَل 
"اْلقُُرْونِ   " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম মানুষ 
িবেশষকের কতক মসুিলম উলামাগণ এখন আর দেল-উপদেল িবভ� হওয়ার িবষয়িট, মসুিলম না 
থাকার িবষয়িট এবং পথ �� হেয় যাওয়ার িবষয়িটর �িত েকান �ে�পই করেছ না ।   পরবত�েত 
এর িবশদ বণর্না আসেছ ।                                                                                                          
এখােন এখন দিুট(০২িট) �� হেত পাের                                                                                          
(১ নং ��) ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র ধেমর্র নাম েয আরবী ভাষায়  اإلسالم(ইসলাম) এবং 
তােদর ইসলািম দেলর নাম েয আরবী ভাষায়  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা        

                                                 
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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                                           ?িছল এটা েকমন কের হল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
তােদর ভাষােতা আরবী িছল না ।                                                                                         
(২ নং ��) ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামারা যিদ  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল 
েথেক তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল েথেক িবি�� হেয় 
দেল-উপদেল িবভ� হওয়ােত পথ�� হেয় তারা েদাযেখ �েবশ কের, তা হেল  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " 
(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামাগণ যিদ 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 দল েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হয় তেব িক 
তারা পথ�� হেয় েদাযেখ �েবশ করেব না ?                                                                                                                
(১ নং �ে�র  উত্তর এ েয, আমােদর ৩িট মারাত্নক ধরেনর অ�তার ফেল  আমরা জািন না 
েয, তােদর ভাষা আরবী িছল ।                                                                                                               
�থমত কারণঃ মুসিলম জািতর সকেলর ভাষােতা আরবী নেহ । আরবেদশগেলা বয্তীত িভ� িভ� 
অনারব েদেশর িভ� িভ� মসুিলম মানেুষর িভ� িভ� হাজার ভাষা রেয়েছ । এতদসে�ও অনারব 
মসুিলম েদশগেলার মসুিলমেদর ধম�য় সব িবষয়গেলার  নামও িক� আরবী । েযমন- তােদর 
ধেমর্র নাম আরবী ভাষায় اإلسالم  (ইসলাম) এবং তােদর ইসলািম দেলর নাম আরবী ভাষায়  
নােম দল তথা (আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
ইতয্ািদ।                                                                                             
ি�তীয় কারণঃ আমােদরেক এ িবষয়িট ভাল কের জানেত হেব েয, সকল নবী ও রাসুল আলইিহমুস 
সালামগেণর ভাষা িছল “আরবী” অথবা  িবষয়িট এভােব বলা েযেত পাের েয, আরবী ভাষা 
েবেহ�ীবাসীেদর  ভাষা হওয়ায় সকল নবী ও রাসুল আলাইিহমসু সালামগণ আরবী ভাষা জানেতন 
।েযমন হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:   

 َعَریبِيٌّ  ِألَنَّي ِلثَالٍَت،  اْلعََربَ  أَِحبُّوا: "   وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول قَالَ :  قَالَ  ، َعبَّاس اِْبنِ  َعنْ 
اْلَخاِمسُ  أْلٌجْزءُ  ـ  للطبراني االوسط المعجم في) 5583(ـ َعَرِبيٌّ  اْلَجنَّةِ  أَھلِ  ِلَسانُ  وَ  َعَربِيٌّ  واْلقُْراَنُ       

অথর্:- হযরত ইবন ুআ�াস (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন : “ েতামরা িতনিট কারেণ আরবী ভাষােক ভালবাস, েকননা, আিম 
আরবী ভাষী, কুরআন আরবী ভাষী (কুরআেনর ভাষা আরবী) আর েবেহ�ীবাসীেদর ভাষা 
আরবী ” । আল-ম’ুজামলু আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫৫৮৩, চতুথর্ খ� ।  
                                                                                                      
(অ� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আরবী 
ভাষার মান-মযর্াদা ফুিটেয় তুেলেছন ) । েসজনয্ই ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র ধেমর্র নাম 
আরবী ভাষায়  اْلَجَماَعةُ  এবং তােদর ইসলািম দেলর নাম আরবী ভাষায় (আল-ইসলাম)  اإلسالم
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দল িছল ।                                                                                                                     
তৃতীয় কারণঃ সকল নবী ও রাসুল আলইিহমুস সালামগেণর উপর আরবী ভাষায় ওহী অবতরন 
হত । পের নবী ও রাসুল আলাইিহমসু সালামগণ উ� ওহী (�তয্ােদশ) তাঁরা তাঁেদর িনজ িনজ 
ভাষায় অনুবাদ বা রপা�িরত কের তাঁেদর �-� কওম বা স�দােয়র িনকট েপৗঁেছ িদেতন ।   
েযমন হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:     
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 َما ، بِیَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي: "   وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول قَالَ :  قَالَ  ، َھَریَرةِ  أَبِي َعنْ  
ٍ  َعَلى قَطُّ  َوْخیًا هللاُ  أَْنَزلَ  ) 4635"(ـ بِلَسانِھِ  قَْوُمھُ  یُبَلِّغُھُ  بَْعدُ  ھُوَ  یَكُْونُ  ثَمَّ  ، بِاْلعََربِیَّةِ  إِالَّ  بَْینَھُ  وَ  بَْینَھُ  نَبِّي

                                                        للطبراني االوسط المعجم في
অথর্: হযরত  আব ুহরায়রা  (রািদ আ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন :  “ যার হােত আমার জীবন তাঁর শপথ, আ�াহ 
(তাআ’লা)  কখেনাই েকান নবীর উপর আরবী বয্তীত ওহী (�তয্ােদশ) অবতরন কেরন িন 
। তারপর িতিন তা তাঁর  কওম বা স�দােয়র িনকট তাঁর িনজ ভাষায় েপৗঁেছ িদেতন” । আল-
ম’ুজামলু আওসাত, িতবরানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬৩৫ ।                                                                                            
তাই, উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এ কথা বঝুা েগল েয, ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র 
ধেমর্র নাম আরবী ভাষায় اإلسالم(আল-ইসলাম) এবং তােদর ইসলািম দেলর নামও আরবী ভাষায় 
নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ   নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
দল িছল।                                                                                                                                                                                                                                                                     
(২ নং �ে�র  উত্তর এ েয,  একিট কারেণ অবশয্ই তারাও পথ�� হেয় েদাযেখ �েবশ করেব 
কারণিট এই েয, একই অপরােধর শাি�র হকুম েতা সব জািতর েবলায়ই এক ও অিভ� । িভ� 
হকুম হেব না, হেত পাের না । ইসলাম ধেমর্ েকান �জন�ীিত ও প�পা�মূলক েকান হকুম েনই 
। একই অপরােধর জনয্ মসুিলম মানেুষর জনয্ একরকম হকুম বা আইন আর ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািতর জনয্ অনয্রকম হকুম বা আইন হেব না । একই অপরােধর জনয্ ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত 
এবং মসুিলম জািতর জনয্ শাি� সমভােব �েযাজয্ হেব, িভ�তর হেব না যা উপেরা� ১২ নং 
পৃ�ায় উে�িখত  �থম ও ি�তীয় হািদস শরীেফ ��ভােব বয্� হেয়েছ  ।                                                                                                                                                  
অতএব,  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল  তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ায় ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািতর উলামােদর েয পিরণিত হেব বা হেয়েছ  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা         

-নােম দল েথেক িবি�� হেয় দেল (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
উপদেল িবভ� হেয় েগেল  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” 
অ�ভূর্ � িনকৃ�  উলামাগেণরও িঠক একই পিরণিত হেব ।                                                                                                                       
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর েদৗরােত্নয্র জনয্ েয শাি� িনধর্ািরত আেছ  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " 
(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামাগেণর েদৗরােত্নয্র জনয্ও 
েসই শাি�ই িনধর্ািরত আেছ ।                                                                                                
উপেরা� হািদস শরীেফ ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর েদৗরােত্নয্র শাি�র িবষয়িটর বণর্নার 
পাশাপািশ  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�  শতা�ীর” অ�ভূর্ � 
িনকৃ� উলামাগেণর  েদৗরােত্নয্র শাি�র িবষয়িটও  সতকর্ তা হওয়ার জনয্ সমভােবই উে�খ করা 
হেয়েছ।  এতদসে�ও  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� ‘শতা�ীর” 
অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� উলামাগণ েগাঁড়ামী বশত: উ� সতকর্ তা �তয্াখান কেরই চলেছন । তােদর  
েদৗরাত্নয্ বতর্ মান ইয়াহিদ ও �ী�ান জািতর উলামােদর েদৗরােত্নয্র েচেয়ও শতগণ বৃি� েপেয় চলেছ 
। তারা সতকর্  হওয়ার পিরবেতর্  মুসিলম মানেুষর জনয্ ইসলািম আইেন  �দত্ত সীমা ল�ন কের 
লাগামহীন কথা-বাতর্ া বলেছ এবং  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل    
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল েথেক িবি�� হেয় দল-উপদল গঠন কেরই চলেছন 
।   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� উলামাগেণর  
বঝুা উিচৎ েয, তারা ধম�য় আইেন বাঁধা, �াধীন নন ।                                                                                                                                                                                     
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এই সম� িবষেয়র িদেক ল�য্ কেরই আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা মসুিলম মানুষেক দইুিট ে�িণেত এবং মসুিলম জািতর মানেুষর সময় কালেক দইুিট যূেগ 
িবভ� কের ইসলািম আইেন ও ইসলাম ধেমর্ উভয় যূেগর অ�ভূর্ � সাধারণ মসুিলম মানুষ এবং 
মসুিলম উলামাগেণর আইন রচনায়, রায়-মতামত �কােশ , ফতওয়া �দােন , িমমাংসা, িস�া� 
দােন এবং মতবাদ �কােশ কতটুকু �মতা , মযর্াদা ও অব�ান রেয়েছ তা তুেল ধেরেছন । তাই, 
এই িবষয়িট অতয্� গর� এবং মেনােযােগর সােথ ইপলি� কের মানেত হেব ।                                                                                                                               
(ক) মসুিলম জািতর মানেুষর সময় কােলর নামকরনঃ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িহজরী সেনর �থম িতনশত বৎসরেক  "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী ”  এবং িহজরী চতুথর্ শতা�ী েথেক 
শর কের িকয়ামত সংঘটন পযর্�  সময় কালেক   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযাললু কুরিন) তথা 
“ সবর্িনকৃ� শতা�ীসমহূ ” নােম  নামকরন কেরেছন  । 

 (খ) মুসিলম জািতর মানেুষর ে�িণর নামকরনঃ  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”  অ�ভূর্ � মসুিলম মানষুেক সেবর্াৎকৃ� মানষু এবং  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  "(আরযাললু 
কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীসমেূহর ”  অ�ভূর্ � মসুিলম মানষুেক সবর্িনকৃ� মানষু িহেসেব 
অিভিহত কেরেছন ।              


