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ﻋ ِﺔ
( َﻣ ْﻌ ِرﻓَﺔ ُ أ َ ْھ ِل اﻟ ﱡমা’িরফাতু আহিল�ু�াহ ওআল জামাআ’ত) বা আহলুসসু�াহ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআ’ত এর পিরচয় স�েকর্ আনুষি�ক �াতবয্ িবষয়ঃ
সূচনাঃ" ﻋ ِﺔ
 " أَ ْھ ُل اﻟ ﱡবা “আহলুসসু�াহ ওয়াল জামাআ’ত” হে� পূবর্বত� িকতাবধারী
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র নবী-রাসুল�য় হযরত মুসা ও ইসা আলাইিহমুসসালামগেণর উ�তসহ
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�েতর জনয্ মহান আ�াহ
তাআ’লার প� হেত িবেশষ ও গর�পূণর্ আেদশস�িলত ফরজ িহেসেব পালনীয় একিট েবেহ�ী দল
ِ ﺻ ُﻣ ْوا ِﺑ َﺣ ْﺑ ِل ﱠ
। মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশখানা হে�- “ � َﺟﻣِ ْﯾﻌًﺎ
“েতামরা আ�াহর
ِ َ ”وا ْﻋﺗ
َ
র�ুেক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর ” ছু রা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩। পিব� কুরআেন
েযই “( ” َﺟﻣِ ْﯾﻌًﺎজািমআ’ন) তথা “এক দলব� হেয়/একতাব� হেয়” শ�িট এেসেছ
হািদস
শরীেফ েসই শ�িটেকই আেরা সহজেবাধগময্ শ� “ ُﻋﺔ
َ ( ” ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম “দলব�
হেয়” শ� িদেয় বয্� করা হেয়েছ । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলনঃ
ﻲ
�ُ أ َ َﻣ َرﻧِ ْﻰ ﺑِ ِﮭ ﱠن
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(অথর্ঃ- হািরছু ল 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. ُﻋﺔ
َ ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় থাকেত ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
ْ
ﻋ ِﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অ�ভূর্ � হেয় থাকেত ]”, সুনােন
َ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩)।
উপেরা� হািদস শরীেফ ৫ নং িবষয়িটেত “ ُﻋﺔ
َ ( ” ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) তথা“ দল” শ�িট
ْ
এেসেছ । এই ُﻋﺔ
َ ( ” اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম“ দল” শ�িট “ ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম
দল তথা ( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম েবেহ�ী দলিটর”সংি�� রপ
। ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) হে�- “ ُﻋﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
দলিটর িব�ৃ ত রপ । ﻋ ِﺔ
 أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡশ� বা বাকয্িটর িব�ৃ ত রপ স�েকর্ জানেত পৃ�া নংَ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ﱠ
১৫০ এ “ ﻋ ِﺔ
اﻟ ﱡশ��েয়র এক সােথ যু�করেনর বয্াখয্া” েদখুন।
َ  اﻟ َﺟ َﻣﺎএবং ﺳﻧ ِﺔ
"( " َﺟﻣِ ْﯾ ٌﻊজািমউ’ন) তথা “এক দলব� /একতাব�” এবং ُﻋﺔ
َ ( ” ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)
নােম“ দল” শ��েয়র মেধয্ েযই পর�র গভীর ও িনিবড় স�কর্ রেয়েছ তা আেরা �� ও
েবাধগময্ কের েতালার জনয্ িনে� আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার কেয়কখানা হািদস শরীফ উপ�াপন করিছ ।
�খম হািদস শরীফঃ
 ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﻣن ﺧرج ﻋﻠﻲ أﻣﺗﻲ: ﻗﺎل،ﻋن ﻋرﻓﺟﺔ ﺑن ﺿرﯾﺢ اﻷﺷﺟﻌﻲ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ5400)" ﻓﺎﻗﺗﻠوه ﻛﺎﺋﻧﺎ ً ﻣن ﻛﺎن، ﯾرﯾد أن ﯾﻔرق ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﮭم،وھم ﺟﻣﯾﻊ
অথর্ঃ-আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত , রাসুল�
ু াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলন-“েয েকহ আমার "( " َﺟﻣِ ْﯾ ٌﻊজািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর িবেরািধতা
কের ُﻋﺔ
ﻋ ِﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল
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জামাআ’ত) নােম দলেক েক িবভ� করেত চায় বা টু করা টু করা করেত চায় েস েয েকউ হউক
না েকন তােক হতয্া কের েফল
”।আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং৫৪০০।
ি�তীয় হািদস
শরীফঃ
: أﺧﺑرﻧﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋن ﻣﻌﻣر ﻋن زﯾﺎد ﺑن ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻋن ﻋرﻓﺟﺔ أن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺎل
 ﻓﺎﻗﺗﻠوه ﻛﺎﺋﻧﺎ ً ﻣن ﻛﺎن،  ﯾرﯾد أن ﯾﻔرق ﺑﯾﻧﮭم، ( "" ﻣن ﺧرج ﻋﻠﻲ أﻣﺗﻲ وھم ﻣﺟﺗﯾﻌون20713) )
ﻓﻲ ﻣﺻﻧف ﻋﺑد اﻟرزاق
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসুল�
ু াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-“েয েকহ
আমার "( " َﺟﻣِ ْﯾ ٌﻊজািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর িবেরািধতা কের ُﻋﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
(أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
দলেক িবভ� করেত চায় বা টু করা টু করা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া
কের েফল” ।
মুসা�ােফ আ�ুর রা�াক শরীফ, হািদস শরীফ নং-২০৭১৩ ।
তৃ তীয় হািদস শরীফঃ
ُ ﻋن ﻋرﻓﺟﺔ ﺑن
ﺳﺗ َ ُﻛ ْونُ ﺑَ ْﻌ ِدي َھﻧَﺎتٌ و
َ  " إِﻧﱠ َﮭﺎ: ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم: ﻗﺎل،ﻲ
ﺷ َر ْﯾﺢِ ا ْﻷ ْﺳﻠَﻣِ ﱡ
ُ
َ
 ﻓﺎﻗﺗﻠوه ﻛﺎﺋﻧﺎ ً ﻣن، ﻓَ َﻣ ْن َرأ ْﯾﺗ ُ ُﻣوهُ ﯾُﻔَ ِ ّرقُ ﺑَ ْﯾنَ أ ﱠﻣ ِﺔ ُﻣ َﺧ ﱠﻣ ٍد ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َو ُھ ْم َﺟﻣِ ْﯾ ُﻊ، َھﻧَﺎتٌ َو َر َﻓ َﻊ ﯾَ َد ْﯾ ِﮫ
ﻣﺳﻧد
ﻓﻲ
(
(19304)""
،اﻟﻧﱠﺎ ِس
ﻛﺎن
أﺣﻣد
َﻣِ ن
অথর্ঃ আরফাজাহ িবন শরাইিহল আসলািম েথেক বিণর্ত , রাসুল�
ু াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলন-অিচেরই আমার পের অেনক িবপদ-দূেযর্াগ হেব, এবং িতিন হাত েতােল (বেলন) “েতামরা
যােক েদখেব মুহা�ােদর "(" َﺟﻣِ ْﯾ ٌﻊজািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর মেধয্ িবভ�
করেত চায় বা টু করা টু করা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল”।
মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৯৩০৪ ।
চতু থর্ হািদস
শরীফঃ
 " رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣن ﻓرق ﺑﯾن أﻣﺗﻲ و:  ﻗﺎ ل: ﻋن أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﺷرﯾك ﻗﺎ ل
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ490)" ."ھم ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺎﺿرﺑوا رأﺳﮫ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﻣن ﻛﺎن.
অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসুল�
ু াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ
আমার"( " َﺟﻣِ ْﯾ ٌﻊজািমউ’ন) তথা এক দলব� /একতাব� উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায়
বা টু করা টু করা করেত চায় তার গদর্ ান উিড়েয় েফল” । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ,
হািদস শরীফ নং-৪৯০ ।
প�ম হািদস
শরীফঃ
 ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﻣن ﻋﻣل � ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺄﺻﺎب ﺗﻘﺑل ﷲ:ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل
 و إن أﺧطﺄ ﺗﺑوأ ﻣﻘﻌده،  و ﻣن ﻋﻣل � ﻓﻲ اﻟﻔرﻗﺔ ﻓﺈن أﺻﺎب ﻟم ﯾﺗﻘﺑل ﷲ، وإن أﺧطﺄ ﻏﻔر ﻟﮫ، ﻣﻧﮫ
ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
اﻻوﺳط
اﻟﻣﻌﺟم
ﻓﻲ
(5170)"اﻟﻧﺎر
ﻣن
অথর্ঃ- ইবনু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ
ْ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ েয েকহ "ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত) নােম “দল” তথা
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
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দলিটর
মেধয্ েথেক আ�াহর (স�ি�র)
ﱡ
ِ
َ ََ
َ
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জনয্ আমল কের আর েস আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবুল কের েনন,
আর তার েস আমলিট যিদ ভু ল হেয় যায় তা হেল আ�াহ তােক �মা ের েদন । আর ُﻋﺔ
َ ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
দলিট েথেক ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) 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 কবুল কেরন না , আর যিদ তার েস আমলিট ভু ল হেয় যায় তেব েস তার �ান েদাযেখ
কের িনল ” । আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-৫১৭০।
ছ� হািদস শরীফঃ
 ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﻣن ﻋﻣل � ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺄﺻﺎ ب ﻗﺑل:ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل
 و إن أﺧطﺄ ﺗﺑوأ ﻣﻘﻌده،  و ﻣن ﻋﻣل ﯾَ ْﺑﺗ َ ِﻐﻲ اﻟﻔرﻗﺔ ﻓﺄﺻﺎب ﻟم ﯾﺗﻘﺑل ﷲ، وإن أﺧطﺄ ﻏﻔر ﻟﮫ، ﷲ ﻣﻧﮫ
ﻣن اﻟﻧﺎر
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ12303)
অথর্ঃ- ইবনু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :“েয েকহ ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা
ْ
ﱠ
ﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর মেধয্ েথেক আ�াহর (স�ি�র)
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
জনয্ আমল কের আর েসই আমলিট যিদ সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবুল কের েনন,
আর তার েসই আমলিট যিদ ভু ল হেয় যায় তা হেল আ�াহ তােক �মা ের েদন । আর ُ ﻋﺔ
َ ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
(আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
দলিট েথেক ( ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) 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
কবুল কেরন না , আর যিদ তার েসই আমলিট ভু ল হেয় যায় তেব েস তার �ান েদাযেখ কের
িনল ” । আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস নং-১২৩০৩ ।
উপেরা� হািদস শরীফগেলা গভীরভােব অধয্য়ন করেল “( ” َﺟ ِﻣ ْﯾ ًﻊজািমউ’ন) এবং “ُﻋﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ

(আল-জামাআ’ত) নােম দল
শ��েযর মেধয্ েয িনিবড় স�কর্ তা সহেজই অনুেম
।
ُﻋﺔ
তথা ﻋ ِﺔ
(أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক েবেহ�ী দল বলার কারণ এই েয, এই দলিট মহান আ�াহ
তাআ’লা এবং তাঁরই রাসুল আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
ْ
আেদেশ �বিতর্ ত দল হওয়ায় ُﻋﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
(আল-জামাআ’ত)
নােম
দল তথা ﻋ ِﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ََ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ُ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক েবেহ�ী দল বলা হেয়েছ । তাই, ﻋﺔ
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত) নােম দল
তথা ﻋ ِﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
দলিটেক মানা, �কােশয্ �চার করা ও এই দলিটর অনূসারী হওয়া �েতয্ক মুসিলম মানুেষর উপর
ফরজ । ُﻋﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দলিটেক মানা, �কােশয্ �চার করা ও এই দলিটর অনূসারী হওয়া �েতয্ক
মুসিলম মানুেষর উপর ফরজ করার কারন এই েয, মুসিলম মানুষ একিট দলব� থাকেল িভ�
িভ� মত-পেথর সৃি� হেবনা ।একই মত-পেথ চলেল মুসিলম মানুেষর মেধয্ শাি�-শৃ�লা বজায়
থাকেব। িবিভ� দল-উপদল গঠেনর সূেযাগ েদওয়া হেল িবিভ� দল-উপদলগেলার কাযর্াবলী েদখেত
বা�েব যতই উত্তম, সু�র ও মেনামূ�কর হউক না েকন তা �তয্াখান কের মুসিলম মানুষ একিট
দলব� না থাকেল তারা িভ� িভ� মত-পেথর সৃি�
কের মুসিলম
সমােজ
িবশৃ�লা
ও
অশাি�র বনয্া �বািহত কের েফলেব । কারণ, িবিভ� দল-উপদলগেলার অনূসারীরা �ে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 ٌﺻب
 ﺗ َﻌَ ﱡবা েগাঁড়ামীর
বীজ ৈতরী হেব । ফেল, মুসিলম
সমােজ িবশৃ�লা ও অশাি� এবং অৈনকয্ ও িবেরােধর দানা
বাজেব । এেহন অব�া েথেক র�ার উে�েশয্ই মহান আ�াহ তাআ’লা মুসিলম মানুষেক “ ُﻋﺔ
َ ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত) নােম দলব� হেয় ” থাকেত িনেদর্ শ িদেয়েছন । িনেদর্ শখানা হে�>> “ ﺻ ُﻣ ْوا
ِ ََوا ْﻋﺗ
ِ “ ” ِﺑ َﺣ ْﺑ ِل ﱠেতামরা আ�াহর র�ুেক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর ” ছু রা আল ইমরান,
� َﺟﻣِ ْﯾ ًﻌﺎ
আয়াত নং-১০৩ ।<< " ( " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর ” সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায়
অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম উলামােকরামগণ এমনিক সাধারণ মুসিলম মানুষগণও ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
মানা, �কােশয্ �চার করা ও এই দলিটর অনূসারী হওয়া ফরজ মেন কের ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলব�
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
েথেকেছন । িক� " (" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”অ�ভূর্ �
সবর্িনকৃ � মুসিলমগণ এতসব �ান েদওয়ার পরও ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা أ َ ْھ ُل
ﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলব� থাকেত পাের িন । তাই, যিদ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ﱞ
েকহ ﺻﺎﻟون
َ (দ�ুন) তথা পথ�� ও েদাযখী হেত চায় েস ই�া করেল ইসলােমর নােম, ইসলােমর
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 রাসুল আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িকছু যায়-আেস না । পূবর্বত� িকতাবধারী ইয়াহিদ
ও �ী�ান জািত�য়ও তারা তােদর নবী আলাইিহমুসসালামগেণর িনেষধা�া না েমেন পথ�� ও
েদাযখী হওয়ার জেনয্ ُﻋﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেকই ( اﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) 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 ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
েথেকই ( ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা িবি�� হেয় যথা�েম ৭১/৭২িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় পেড়েছ
তারাই পথ�� হেয় েদাযখী হেয়েছ । ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র
ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔ
(ফু রকাত) তথা িবি�� হেয় দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ােক ٌﺿﻼَﻟَﺔ
(দলালাহ)
তথা
পথ��তা
َ
এবং ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােমদল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
নােম দলিট েথেক ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�েয়র ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা িবি�� হেয় দেল-উপদেল
িবভ� হেয় পড়ায় মহান আ�াহ তাআ’লা তােদরেক
ﺻﺎﻟﱞون
َ (দ�ুন) তথা পথ�� ও েদাযখী
বেল আখয্ািয়ত কেরেছন । পূবর্বত� িকতাবধারী ইয়াহিদ ও �ী�ান জািত�য় ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أھل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
েথেক ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) 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
মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
দল
তথা ﻋ ِﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ(ا ْﻟﻔُ ْرﻗﺔফু রকাত) 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 মুসিলম জািতর পূেবর্ সংঘিটত হওয়ায় পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ তােদর দলগেলােক
��, �া�, বািতল ও েদাযখী বেলেছ ।
িক� মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক গিঠত িবিভ� িবভ�
দলগেলােক েক ��,�া�,বািতল ও েদাযখী বলেব
?
এর উত্তর এই েয, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� েবেহ�ী দল “ ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল
ْ
َ
ﱠ
ْ
তথা ﻋ ِﺔ
( أھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল বয্তীত মুসিলম মানুষ
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
কতৃর্ ক ইসলােমর নােম, ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্
ও শ�াবলীর নােম সদুে�েশয্ গিঠত দলগেলার কাযর্াবলী েদখেত বা�েব যতই উত্তম, সু�র ও
মেনামূ�কর হউক না েকন দল-উপদল গঠেন মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁরই রাসুল আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াি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
" (" َﺣ َرا ٌمহারাম) বা িনিষ� এবং মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক গিঠত এরপ সকল দলই ��, �া�,
বািতল ও েদাযখী দল । িনেষধা�ািট হে�, " ( " َو ﻻَ ﺗَﻔَ ﱠرﻗُ ْواঅথর্ঃ- “এবং েতামরা দেলউপদেল িবভ� হেয়া না”, ছু রা 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 মুসিলম মানুেষর মনমি�� ও ম�াগত �ভাব এত গভীর েয, তারা িবিভ� কুট-েকৗশল অবল�ন কের নানা রকম
যুি�-তকর্ িদেয় হেলও পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর কেঠার বাণী ও সতকর্ তা উেপ�া কের
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল “ﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ (ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�া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
ِ َﺻ ُﻣ ْوا ﺑِ َﺣ ْﺑ ِل ﱠ
। তাই, মহান আ�াহ তাআ’লার এই মহান আেদশিট ও িনেষধিট>>(" � َﺟﻣِ ْﯾﻌًﺎ
ِ َوا ْﻋﺗ
( " َو ﻻَ ﺗ َﻔَ ﱠرﻗُ ْواঅথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�ুেক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল
িবভ� হেয়া না”, ছু রা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩)<<েকান মুসিলম অমানয্ করেল, পালন
করেত অ�ম ও অপরাগ হেল উ� মুসিলম মানুষিট তখন আর মুসিলম 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� দুিট
আেদশ-িনেষধ অমানয্ করেল একজন মুসিলম মানুষ তখন মহাপাপী হওয়ার সােথ পথ��ও হেয়
যায়। েসই দুিট আেদশ-িনেষধ হে� যথা�েম---------------------------------(�থমত: আেদশ>>)“আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
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�বিতর্ ত একমা� একিট েবেহ�ী দল“ ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা أ َ ْھ ِل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َوا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
করা”(আেদশ) ।(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ �
(আহলু��
ু াত ওআল জামাআত) নােম দলিট
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 �ানসমূেহ ُﻋﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত) নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর সকল গণাবলী এবং
কাঠােমা ও �কীয়তার উপর �কােশয্
আেলাচনা-পযর্ােলাচনাসহ অনূসরন,�চার-�সাের িনম� হওয়া<< �থমত: আেদশ)

।

(ি�তীয়ত: আেদশ>) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতু থর্ আইনগত নাম
ْ
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয় ” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
আমল
)أﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠউপর
َ ُﺳﺎ ِﻛت
করা”(আেদশ) >> “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُﺳﺎ ِﻛت
ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ) স�েকর্ স�সািরত অথর্, ভাব ও মমর্ঃ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ
ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত 1 আইন বিহভূর্ ত,
2
ঐি�ক িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত,
নব আিব�ৃ ত, "ٌﻋﺔ
َ ( " ِﺑ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান
ْ
জগেত (" أ َ ْرذَ ُل اﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীেত ” (চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ
পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতু ন ব�, নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও নতু ন িবষয়গেলার উপর
আমল করা(ি�তীয়ত: আেদশ) বরং এগেলা (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন
বেলন- " َ( " َوﯾَ ْﺧﻠُﻖُ َﻣﺎﻻَﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻣ ْونঅথর্ঃ - ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতু ন ] িকছু সৃি�
করেবন যা েতামরা জান না, ছু রা 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 চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠএর িব�ািরত িববরণ ও
َ ُﺳﺎ ِﻛت
বয্াখয্া, পৃ�া নং-২৫৯ ��বয্)।
(“ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নাম” এবং ”মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা
িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠএর িব�ািরত িববরণ ও বয্াখয্া, পৃ�া নং-২৬০ ��বয্) ।
َ ُﺳﺎ ِﻛت
0

1

েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ
না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ ত িবষয় ” বেল ।
2 েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ
না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।
“ শরীয়ত সমিথর্ ত িবষয় এবং“ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়গেলার িব�ািরত উদাহরণ “মহান আ�াহ তাআ’লার
চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻨ َﮭﺎ أ
َ ُﺴ ُﻜ ْﻮت
ْ  )أَ ْﻻُ ُﻣ ْﻮ ُر ا ْﻟ َﻤএর বণর্ না �স� পৃ�া নং-২৫৯এ েদখুন ।

