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 বা আহলসুসু�াহ (মা’িরফাতু আহিল��ুাহ ওআল জামাআ’ত) مَ عْ رِ فَ ةُ  أَ ھْ لِ  السُّ نَّ ةِ  وَ الْ جَ مَ اعَ ةِ 
ওআল জামাআ’ত এর পিরচয় স�েকর্  আনষুি�ক �াতবয্ িবষয়ঃ  

সূচনাঃ " َعةِ َجَمالْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ  "  বা “আহলুসস�ুাহ ওয়াল জামাআ’ত” হে� পবূর্বত� িকতাবধারী 
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র নবী-রাসলু�য় হযরত মসুা ও ইসা আলাইিহমসুসালামগেণর উ�তসহ 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর জনয্ মহান আ�াহ 
তাআ’লার প� হেত িবেশষ ও গর�পণূর্ আেদশস�িলত ফরজ িহেসেব পালনীয় একিট েবেহ�ী দল 
। মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশখানা হে�- “ جَ مِ یْ عً ا  ِ  েতামরা আ�াহর“ ”َواعْ تَ ِص مُ وْ ا بِ حَ بْ لِ  �َّ
র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর ” ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩। পিব� কুরআেন 
েযই “جَ مِ یْ عً ا” (জািমআ’ন) তথা “এক দলব� হেয়/একতাব� হেয়” শ�িট এেসেছ  হািদস 
শরীেফ েসই শ�িটেকই আেরা সহজেবাধগময্ শ� “  ُالْ جَ مَ اعَ ة ” (আল-জামাআ’ত) নােম “দলব� 
হেয়” শ� িদেয় বয্� করা হেয়েছ । েযমন  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলনঃ 

 نَّ ھِ بِ  ىْ نِ َمرَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  ُكمْ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ  ": لَ اقَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ ال أَنَّ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ثِ ارِ حَ لا نِ عَ 
3627( -يذِ مِ رْ تّ لا ننس " ةُ عَ امَ جَ لْ او َرةُ ِھجْ لْ وا دُ اھَ جِ الْ  وَ  ةُ عَ اطَّ لا وَ  عُ مْ لسَّ ا                                                                                                                  

(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.আনগূতয্ করা 
(মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় থাকেত  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 

নােম দলিটর  অ�ভূর্ (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  � হেয় থাকেত ]”, সুনােন 
িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩)।                                                                                                             
উপেরা� হািদস শরীেফ ৫ নং িবষয়িটেত “  ُالْ جَ مَ اَعة ” (আল-জামাআ’ত) তথা“ দল” শ�িট 
এেসেছ । এই  ُالْ جَ مَ اَعة ” (আল-জামাআ’ত)নােম“ দল” শ�িট “  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত) নােম 
দল তথা  َةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম েবেহ�ী দলিটর”সংি�� রপ 
।  ُةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھل  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) হে�- “  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দলিটর িব�ৃত রপ ।   َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ শ� বা বাকয্িটর িব�ৃত রপ স�েকর্  জানেত পৃ�া নং-
১৫০ এ “   ْةِ عَ امَ جَ ال এবং ةِ نَّ سُّ لا শ��েয়র এক সােথ য�ুকরেনর বয্াখয্া” েদখুন।                                                                                                        
 (আল-জামাআ’ত) ” الْ جَ مَ اعَ ةُ  তথা “এক দলব� /একতাব�” এবং (জািমউ’ন) "جَ مِ یْ عٌ "
নােম“ দল” শ��েয়র মেধয্ েযই পর�র গভীর ও িনিবড় স�কর্  রেয়েছ তা আেরা �� ও 
েবাধগময্ কের েতালার জনয্ িনে� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার কেয়কখানা হািদস শরীফ উপ�াপন করিছ ।                                                                                                                                                    
�খম হািদস শরীফঃ                                                                                                                                                        

 يتمأ يلع رجخ نم  "لمسو ھعلی هللا يلص هللا هللا لوسر لاق :الق عي،جشاأل حیرض نب جةفرع نع
ً  من كان"(5400) ) في المعجم االوسط للطبراني                                                           وھم جمیع، یرید أن یفرق بین جماعتھم، فاقتلوه كائنا
অথর্ঃ-আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত , রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন-“েয েকহ আমার " ٌَجِمیْ ع"  (জািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর িবেরািধতা 
কের ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহলসুস�ুাহ ওআল 
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জামাআ’ত) নােম দলেক েক িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক 
না েকন তােক হতয্া কের েফল  ”।আল-ম’ুজামলু আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-
৫৪০০।                                                                                                                      
ি�তীয় হািদস  শরীফঃ 

:  قال لمسو ھیلع هللا صلي ينبال نأ فجةرع نع ةقالع عن نب دیاز نع رمعم نع  قازلرا دبع ناربخأ
ً  من كان  ( (20713) "" من خرج علي أمتي وھم مجتیعون ، یرید أن یفرق بینھم ، فاقتلوه كائنا

اقزرلا دعب فصنم في                                                      
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-“েয েকহ 
আমার " ٌجَ مِ یْ ع"  (জািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর িবেরািধতা কের  ُاْلجَ مَ اعَ ة 
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা   َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলেক িবভ� করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া 
কের েফল” ।                                                                                                                            
মসুা�ােফ আ�ুর রা�াক শরীফ, হািদস শরীফ নং-২০৭১৩ ।                                                                      
তৃতীয় হািদস শরীফঃ                                                 

 و تٌ انَھَ  يدِ عْ بَ  نُ وْ تَكُ سَ  اھَ إِنَّ  " :ملسو لیھع هللا يصل هللا سولر لاق :لاق ،يُّ مِ لَ سْ ْأل ا حِ یْ رَ شُ  نب ةرفجع نع
 نم اً نئاك لوهتاقف ، ْیعُ مِ جَ  مْ ھُ  وَ  وسلم ھیعل هللا يلص دٍ مَّ خَ مُ  ةِ مَّ أُ  نَ یْ بَ  قُ رِّ یُفَ  هُ ومُ تُ یْ أَ رَ  نْ مَ فَ ،  ھِ یْ دَ یَ  عَ فَ رَ وَ  تٌ انَھَ 

                                                                                                  دمحأ       دنسم يف)  )43091("" ،ِس انَّ ال نَ مِ  نكا
অথর্ঃ আরফাজাহ িবন শরাইিহল আসলািম েথেক বিণর্ত , রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন-অিচেরই আমার পের অেনক িবপদ-দেূযর্াগ হেব, এবং িতিন হাত েতােল (বেলন) “েতামরা 
যােক েদখেব মহুা�ােদর " ٌجَ ِمیْ ع"(জািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর মেধয্ িবভ� 
করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল”। 
মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৯৩০৪ ।                                                                                               
চতুথর্ হািদস  শরীফঃ 

 و  يتأم نیب قرف من ملسو ھیعل هللا يلص هللا هللا ولسر" :   ل اق : ل اق كیرش بن ةامسأ عن
                                                                                                          .ھم جمیع فاضربوا رأسھ كائنا من كان". "(490) ) في المعجم الكبیر للطبراني
অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার" ٌجَ مِ یْ ع"  (জািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় 
বা টুকরা টুকরা করেত চায় তার গদর্ ান উিড়েয় েফল” । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৪৯০ ।                                                                                                                                                
প�ম হািদস  শরীফঃ                                                                                                                                                  

عن ابن عباس قال: قال رسول هللا هللا صلي هللا علیھ وسلم"  من عمل � في الجماعة فأصاب تقبل هللا 
 هعدمق أوتب أطخأ نإ و ، هللا بلیتق لم باصأ نإف ةقرفلا في � لعم من و ،لھ فرغ  أطخأ نإو ، ھمن
                                                  ينارطبلل   طسواال مجمعلا يف )0715("رانلا نم

অথর্ঃ- ইবন ুআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ েয েকহ " ُالْ جَ مَ اعَ ة" (আল-জামাআ’ত) নােম “দল” তথা    

 নােম দলিটর মেধয্ েথেক আ�াহর (স�ি�র) (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
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জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবলু কের েনন, 
আর তার েস আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা ের েদন । আর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ْةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় েথেক আ�াহর 
(স�ি�র) জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেলও আ�াহ তার েস 
আমল কবলু কেরন না , আর যিদ তার েস আমলিট ভুল হেয় যায় তেব েস তার �ান েদাযেখ 
কের িনল ” । আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫১৭০।                                                                                                                                       
ছ� হািদস শরীফঃ                                                                                                                                                            

عن ابن عباس قال: قال رسول هللا هللا صلي هللا علیھ وسلم"  من عمل � في الجماعة فأصا ب قبل 
 هعدقم بوأت أطخأ نإ و ، هللا لبقتی مل ابأصف  قةرفلا يغِ تَ بْ یَ  لعم نم و ،ھل رفغ  أطأخ إنو ، نھم هللا

راالن نم                                                          
يانبرطلل ریبكلا مجعالم يف) 30312(                                                                                          

অথর্ঃ- ইবন ুআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :“েয েকহ  ُالْ جَ َماعَ ة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা           ُأَ ھْ ل

َعةِ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর মেধয্ েথেক আ�াহর (স�ি�র) 
জনয্ আমল কের আর েসই আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবলু কের েনন, 
আর তার েসই আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা ের েদন । আর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম 
দলিট  েথেক  ُةقَ رْ اْلف  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় েথেক যাওয়ার 
ই�ায় আমল কের আর েসই আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেলও আ�াহ তার েস আমল 
কবলু কেরন না , আর যিদ তার েসই আমলিট ভুল হেয় যায় তেব েস তার �ান েদাযেখ কের 
িনল ” । আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-১২৩০৩  ।                           
উপেরা� হািদস শরীফগেলা গভীরভােব অধয্য়ন করেল “ ًجَ مِ ْیع” (জািমউ’ন) এবং “ ُالْ جَ مَ اعَ ة 
(আল-জামাআ’ত) নােম দল  শ��েযর মেধয্ েয িনিবড় স�কর্  তা সহেজই অনুেম     ।
َعةُ امَ جَ لْ ا       (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক েবেহ�ী দল বলার কারণ এই েয, এই দলিট মহান আ�াহ 
তাআ’লা এবং তাঁরই রাসলু আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
আেদেশ �বিতর্ ত দল হওয়ায়  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক েবেহ�ী দল বলা হেয়েছ । তাই,  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  নােম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ 
দলিটেক মানা, �কােশয্ �চার করা ও এই দলিটর অনসূারী হওয়া �েতয্ক মসুিলম মানেুষর উপর 
ফরজ । ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
জামাআ’ত) নােম দলিটেক মানা, �কােশয্ �চার করা ও এই দলিটর অনসূারী হওয়া �েতয্ক 
মসুিলম মানেুষর উপর ফরজ করার কারন এই েয, মসুিলম মানষু একিট দলব� থাকেল িভ� 
িভ� মত-পেথর সৃি� হেবনা ।একই মত-পেথ চলেল মুসিলম মানেুষর মেধয্ শাি�-শৃ�লা বজায় 
থাকেব। িবিভ� দল-উপদল গঠেনর সেূযাগ েদওয়া হেল িবিভ� দল-উপদলগেলার কাযর্াবলী েদখেত 
বা�েব যতই উত্তম, স�ুর ও মেনাম�ূকর হউক না েকন তা �তয্াখান কের মসুিলম মানষু একিট 
দলব� না থাকেল তারা  িভ� িভ� মত-পেথর সৃি�  কের মসুিলম সমােজ িবশৃ�লা ও 
অশাি�র বনয্া �বািহত কের েফলেব । কারণ, িবিভ� দল-উপদলগেলার অনসূারীরা �েতয্েকই 
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িনেজেদর দলগেলােক উত্তম ও ভাল বলেব এবং �েতয্েকই  িনেজেদর দল-উপদলগেলার িদেক 
আহবান করেব এবং িনেজেদর দলগেলা বয্তীত অনয্দলগেলােক অশ� বেল অনয্দলগেলার িদেক 
েযেত বা স�কর্  রাখেত অপছ� মেন করেব ।এেত কের িনেজেদর মেধয্  َبٌ صُّ عَ ت   বা েগাঁড়ামীর 
বীজ ৈতরী হেব । ফেল, মসুিলম সমােজ িবশৃ�লা ও অশাি� এবং অৈনকয্  ও িবেরােধর দানা 
বাজেব ।  এেহন অব�া েথেক র�ার উে�েশয্ই মহান আ�াহ তাআ’লা মসুিলম মানষুেক “ ةُ عَ َماجَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় ” থাকেত িনেদর্শ িদেয়েছন । িনেদর্শখানা হে�>> “  وَ اعْ تَ ِص مُ وْ ا
ِ  جَ مِ ْیعً ا  ,েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর ” ছুরা আল ইমরান“ ”بِ حَ ْبلِ  �َّ
আয়াত নং-১০৩ ।<< " خَ یْ رُ  الْ قُ رُ وْ ن  الثَّ َال ثَ ة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”  সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় 
অ�ভূর্ � উৎকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ এমনিক সাধারণ মসুিলম মানষুগণও ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  নােম দলিটেক(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
মানা, �কােশয্ �চার করা ও এই দলিটর অনসূারী হওয়া ফরজ মেন কের   ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  �নােম দলব (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
েথেকেছন । িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”অ�ভূর্ � 
সবর্িনকৃ� মসুিলমগণ এতসব �ান েদওয়ার পরও  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  لُ ھْ أَ 

 নােম দলব�  থাকেত পাের িন । তাই, যিদ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا
েকহ  তথা পথ�� ও েদাযখী হেত চায় েস ই�া করেল ইসলােমর নােম, ইসলােমর (দ�ুন)  ونلٌّ اصَ 
গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম দল-উপদল 
গঠন করেল করেত পার । এেত মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসলু আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িকছু যায়-আেস না । পবূর্বত� িকতাবধারী ইয়াহিদ 
ও �ী�ান জািত�য়ও তারা তােদর নবী আলাইিহমসুসালামগেণর িনেষধা�া না েমেন পথ�� ও 
েদাযখী হওয়ার জেনয্ َعةُ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল  তথা  আহলসুস�ুাহ)  اَعةِ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম  দলিট েথেকই   ةقَ رْ فُ لْ ا (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় যথা�েম ৭১/৭২িট 
দেল-উপদেল  িবভ� হেয় পেড়েছ ।এেত আ�াহ তাআ’লার িকছু যায়-আেসিন । ইয়াহিদ ও �ী�ান 
জািত�েয়র মধয্ েথেক যারা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম  দলিট 
েথেকই    ْةقَ رْ فُ ال (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় যথা�েম ৭১/৭২িট দেল-উপদেল  িবভ� হেয় পেড়েছ 
তারাই পথ�� হেয় েদাযখী হেয়েছ ।   َةُ اعَ مَ اْلج (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র   ةقَ رْ فُ لْ ا  
(ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ােক  َةٌ لَ الَ ض  (দলালাহ) তথা পথ��তা 
এবং ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােমদল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
নােম দলিট েথেক ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র   ةقَ رْ فُ لْ ا (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় দেল-উপদেল 
িবভ� হেয় পড়ায় মহান আ�াহ তাআ’লা তােদরেক   َنولٌّ اص  (দ�ুন) তথা পথ�� ও েদাযখী 
বেল আখয্ািয়ত কেরেছন । পবূর্বত� িকতাবধারী ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত) নােম দল  তথা  নােম দলিট (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
েথেক   ةقَ رْ فُ لْ ا (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় যথা�েম ৭১/৭২িট দেল-উপদেল  িবভ� হেয় পড়ার 
কারেণ তােদর পথ�� ও েদাযখী হওয়ার করন পিরণিতর কথা উে�খ কের আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা   নােম দলিট েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 

ةقَ رْ فُ لْ ا (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় দল-উপদল গঠন করার মধয্ িদেয় ৭৩িট দেল-উপদেল  িবভ� 
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হেয় পড়েল ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য়েয়র মত তারাও পথ�� এবং েদাযখী হেয় যােব মেমর্ ভয়াবহ 
পিরণিতর িবষয়িট উে�খ কের তােদরেক সতকর্  কেরেছন । এই িবষেয় হািদস শরীেফর উ�ৃেতর 
মাধয্েম িব�ািরত বণর্না একটু পেরই অসেছ ।                                                                                                                                
এখােন একিট �� উদয় হেত পাের । আর তা হে� এই েয, ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র িবভ� 
দলগেলা মসুিলম জািতর পেূবর্ সংঘিটত হওয়ায় পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ তােদর দলগেলােক 
��, �া�, বািতল ও েদাযখী বেলেছ ।  িক� মসুিলম মানষু কতৃর্ ক গিঠত িবিভ� িবভ� 
দলগেলােক েক ��,�া�,বািতল ও েদাযখী বলেব  ?                                                                                                                       
এর উত্তর এই েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা�  েবেহ�ী দল “  ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত) নােম দল  
তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল বয্তীত মসুিলম মানষু 
কতৃর্ ক ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােম সদেু�েশয্ গিঠত দলগেলার কাযর্াবলী েদখেত বা�েব যতই উত্তম, স�ুর ও 
মেনাম�ূকর হউক না েকন দল-উপদল গঠেন মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁরই রাসলু আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেষধা�া থাকায় ইসলােমর নােম বা 
ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম 
((উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত))  েয েকান দল-উপদল গঠন কর 

" مٌ ارَ حَ " (হারাম)  বা িনিষ�  এবং মসুিলম মানষু কতৃর্ ক গিঠত এরপ সকল দলই ��, �া�, 
বািতল ও  েদাযখী দল ।  িনেষধা�ািট হে�, " وَ  الَ  تَفَ رَّ قُ وْ ا " (অথর্ঃ- “এবং েতামরা দেল-
উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)  ।                                                                                                            
এখােন আেরা একিট িবষয় ল�ণীয় েয, ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম দল-উপদল গঠনকারী মসুিলম মানেুষর মন-
মি�� ও ম�াগত �ভাব এত গভীর েয, তারা িবিভ� কুট-েকৗশল অবল�ন কের নানা রকম 
যিু�-তকর্  িদেয় হেলও পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর কেঠার বাণী ও সতকর্ তা উেপ�া কের 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল “ ةعَ َماجَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ   
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর পিরবেতর্  ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম 
এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম িবিভ� দল-উপদল গঠন 
করেবই এবং কের চলেছই, তারা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর  এইসব কেঠার বাণী ও 
সতকর্ তা মানেব না, মানেত ��ত নয় বরং তারা পথ��তায় িনমি�ত থাকেত সা��য্ েবাধ কের 
। তাই, মহান আ�াহ তাআ’লার এই মহান আেদশিট ও িনেষধিট>>("  جَ مِ یْ عً ا  ِ وَ اعْ تَِص مُ وْ ا بِ حَ بْ لِ  �َّ
 অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল) " وَ  الَ  تَ فَ رَّ قُ ْوا
িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<েকান মসুিলম  অমানয্ করেল, পালন 
করেত অ�ম ও অপরাগ হেল উ� মসুিলম মানষুিট তখন আর মসুিলম থাকেব না  বরং েস 
তখন পথ�� হেয় যােব । একজন মুসিলম মানুষ মহান আ�াহ তাআ’লার সকল আেদশ-িনেষধ 
অমানয্ করেলও পথ�� হয় না, হেব না বরং েস মহাপাপী হয় বা মহাপাপী হেব িক� দিুট 
আেদশ-িনেষধ অমানয্ করেল একজন মসুিলম মানষু তখন মহাপাপী হওয়ার সােথ পথ��ও হেয় 
যায়। েসই দিুট আেদশ-িনেষধ হে� যথা�েম---------------------------------
--                                                                                                 
(�থমত: আেদশ>>)“আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
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�বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল“  ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ةِ نَّ السُّ  لِ ھْ أَ   ةِ اعَ مَ جَ لْ اوَ 
(আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) নােম দলিট  করা”(আেদশ) ।(" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীেত গিঠত সব দল-উপদল েছেড় িদেয় স�া-স�িত, িপতা-মাতা, পিববার-পিরজন ও 
জনস�ুেখ এবং ঘের-বািহের, সমােজ-মহ�ায়,মসিজদ-মাদরাসায়, ওয়াজ-মাহিফেল ও সভা-সে�লেন 
ইতয্ািদ �ানসমেূহ  ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ   (আহলসুস�ুাহ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তার উপর �কােশয্ 
আেলাচনা-পযর্ােলাচনাসহ অনসূরন,�চার-�সাের িনম� হওয়া<< �থমত: আেদশ) ।  

 (ি�তীয়ত: আেদশ>) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম  
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا أ)উপর আমল 
করা”(আেদশ) >> “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” (  ُأْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ ت

�ُ أ ھانْ عَ  ) স�েকর্  স�সািরত অথর্, ভাব ও মমর্ঃ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত0

1 আইন বিহভূর্ ত, 
2ঐি�ক িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, 
নব আিব�ৃত, " ةٌ عَ دْ بِ  " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান 
জগেত    َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ  "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ 
পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলার উপর 
আমল করা(ি�তীয়ত: আেদশ) বরং এগেলা (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন 
বেলন- "  َنَ وْ مُ لَ عْ تَ الَ امَ  قُ لُ خْ یَ و  " (অথর্ঃ - ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� 
করেবন যা েতামরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং -৮) স�েকর্  ফরজ-হারাম-িন�নীয় 
িবদআ’ত বলা (িনেষধ)।(“ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নাম” এবং ”মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )  এর িব�ািরত িববরণ ও 
বয্াখয্া, পৃ�া নং-২৫৯ ��বয্)।                                                                                                       
(“ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নাম” এবং ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ ال رُ وْ مُ ْأل ) এর িব�ািরত িববরণ ও বয্াখয্া, পৃ�া নং-২৬০ ��বয্) । 
  

 

                                                           
1 েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ 
না িদেয় চুপ রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় ” বেল ।  
2 েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ 
না িদেয় চুপ রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।                                            
“ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় এবং“ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়গেলার িব�ািরত উদাহরণ “মহান আ�াহ তাআ’লার 
চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  الْ مَ سْ كُ وْ تُ  عَ نْ ھَ ا أ) এর বণর্না �স� প�ৃা নং-২৫৯এ েদখুন ।   
 


