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 আহলু��ুাত)  أَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ    দল তথা(আল-জামাআ’ত) "الْ جَ مَ اعَ ةُ 
ওআল জামাআত )নােম  দলিটর  নাম করেণর উৎস স�েকর্   িনে� িব�ািরত 
আেলাচনাঃ 

সচূনাঃ পি� কুরআেনর সুরা আল ইমরােনর ১০৬ নং আয়ত শরীফ- " َدُّ وَ سْ تَ  وَ   هٌ ُجوْ وُ  ضُّ یَ بْ تَ  مَ وْ ی 
" هٌ وْ جُ وُ   (অথর্ঃ “ েসিদন < িকয়ামেতর িদন > কতক মখু উ�ল হেব এবং কতক মুখ কাল 

হেব ”) এর   َهٌ ُوُجوْ  ضُّ یَ بْ ت  (কতক মখু উ�ল হেব) বাকয্াংশ টুকুর বয্াখয্ায় তাফসীের দরুের 
মানছুের, তাফসীের ইবেন কািছের হযরত আ�ু�াহ ইনেন আ�াস রািদআ�াহ আনহ বেলনঃ- তারা 
হে� ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ      (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত)”, ইবেন আিব হািতম, হািদস শরীফ 
নং-৪০০০, হযরত আ�ু�াহ ইনেন ওমর রািদআ�াহ আনহ রয়ােত মািলক ও দায়লামী িফরদাউেস 
এবং হযরত আব ুসাঈদ খদুরী রািদআ�াহ আনহ  ইবানােত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক বণর্না কের বেলনঃ- তারা হে�   َةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ ,তাফসীের দরুের 
মানছুর,তাফসীের মাযহারী, তাফসীের খােজন,তাফসীের বগভী।                                                                                                         
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হািদস শরীেফ েবেহ�ী দিলিটেক শধ ু ةُ اعَ مَ جَ الْ    ” 
আর  হযরত আ�ু�াহ ইনেন আ�াস রািদআ�াহ আনহ, ,  হযরত আ�ু�াহ ইনেন ওমর 
রািদআ�াহ আনহ, হযরত আব ুসাঈদ খদুরী রািদআ�াহ আনহ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল শ�িটেক মুসিলম মানুেষর মেন আেরা �� ও েবাধগময্ এবং পিরিচত  কের েতালার জনয্  

"هٌ ُوُجوْ  َیضُّ بْ تَ  "  (কতক মখু উ�ল হেব) বাকয্াংশ টুকুর বয্াখয্ায় আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেকই  َةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ  শ�িট বণর্না  করায় " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "  ও" 

ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ "  এই উভয় শে�র সমি�র সম�েয়  َةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল 
জামাআত ) নামকরণ গিঠত হেয়েছ ।                                                                                                                        
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবিভ� হিদস শরীেফ বিণর্ত  
ةُ عَ اَجمَ لْ ا " " (আল-জামাআ’ত)নােম দলই  বতর্ মান সারা িবে� “  ”  ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআত ) নাম িহেসেব  পিরিচত হেয় পেড়েছ । এই  " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "(আল-
জামাআ’ত)নােম দলিটেকই তথা   َْلَجَماَعةِ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ (আহলুসস�ুাত ওআল জামাআত ) নােম 
দলিটেকই  েকই আঁকেড় ধরােক হািদস শরীেফ মসুিলম মানেুষর উপর ফরজ করা হেয়েছ। এই 

َعةُ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
দলিট েথেক  ْةقَ فُرْ ال  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় অনয্ েয েকান নাম ধারণ কের ইসলােমর নােম 
বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম েয েকান দল করােক েদাযখী 
বলা  হেয়েছ।                                                                                                                                        
িক� এখােন একিট িবষয় �তর্ বয্ েয,  পর�র িবপরীত মতাদেশর্র অনসূারী দিুট দল িন� বিণর্ত 
০২ (দিুট) কারেণ  পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িনেদর্ িশত  “ দল-উপদেল িবভ� হওয়া 
িনিষ� ”  এ িত� সতয্িট বুঝেত বয্থর্ ও অ�মই হেয় পেড়েছন বা এমন হেত পাের েয, তাঁরা 
আভয্�রীন  েকান �ােথর্র কারেণ এ িত� সতয্িট আ�িরকভােব েমেন িনেয় বা�েব কায©কর 
করেত পারেছন  না  ।                                                                                             
(০১ নং কারণ)> "  ُالْ جَ مَ اعَ ة "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক الْ فُرْ قَ ة  তথা িবি�� হেয় মনুািফকেদর �জে�র 
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স�ানেদর মাধয্েম আসা " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن "(আরযাললু কুরিন)তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর )অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগণ তথা শংকরজাতীয় মসুিলমগণ >> 
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 ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক 
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< িবিভ� নাম ধারণকারী  
দেল-উপদেল িবভ� ইসলাম ধেমর্র অনসূারীগণ    ُاَ لتَّ نَازُ ع তথা মতিবেরােধ জিড়ত হওয়ার কারেণ  
তথা েগাঁরামী বশতঃ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িনেদর্ "تَ عَ صُّ بٌ  " িশত  “ দল-উপদেল 
িবভ� হওয়া িনিষ� ”  এ িত� সতয্িট বঝুেত বয্থর্ ও অ�মই হেয় পেড়েছন বা এমন হেত 
পাের েয, তাঁরা আভয্�রীন  েকান �ােথর্র কারেণ এ িত� সতয্িট আ�িরকভােব েমেন িনেয় বা�েব 
কাযর্কর করেত পারেছন না ।                                                                                                       
(০২ নং কারণ)> "  ُالْ جَ مَ اعَ ة " (আল- জামাআ’ত) নােম দল তথা    ِالْ جَ مَ اعَ ة  (আহল�ু�ুাত 
ওআল জামাআত) নােম দলিটর অ�ভূর্ � আেছন বা সমথর্ন করেছন মেমর্ দাবীকারী সাহাবীেদর 
�জে�র মাধয্েম আসা" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  "(আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলেমর স�ানেদর কতক মসুিলম বা কতৃর্ ক 
মসুিলম উলামােকরামগণ >> 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 ((মসুিলম 
িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান 
নােম))<<িবিভ� নাম ধারণকারী দেল-উপদেল িবভ� ইসলাম ধেমর্র অনসূারীগণ  ُاَ ْالِ ْختِ َال ف তথা 
মতপাথর্কয্জিনত কারেণ অ�ানতা বশতঃ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িনেদর্ িশত  “ দল-
উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ”  এ িত� সতয্িট বুঝেত বয্থর্ ও অ�মই হেয় পেড়েছন বা এমন 
হেত পাের েয, তাঁরা আভয্�রীন  েকান �ােথর্র কারেণ এ িত� সতয্িট আ�িরকভােব েমেন িনেয় 
বা�েব কাযর্কর করেত পারেছন না ।                                                                                                              
যােহাক, ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا أَْھلُ 
জামাআ’ত) নােম দল েথেক   ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় অনয্ েয েকান নাম ধারণ 
কের 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 েয েকান দল করােক  েদাযখী বলা 
েথেক �মাণ হয় েয,  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ)  ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দল ছাড়া ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক েযমন অনধুাবন করন 
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত িবিভ� নাম ধারণ কের)) অনয্ েয েকান নাম 
ধারণ কের 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 গিঠত েকান দল করা ইসলািম 
শরীয়েত হারাম। েস জনয্ই আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
নােম দলিট েথেক িবি�� না হওয়ার জনয্ তািকদ সহকাের কেঠার সতকর্  বাণী উ�ারণ কের বেলেছনঃ---
-----------------------------------------------------------  

"ةقَ رْ فُ الْ وَ  مْ كُ ایَّ إِ وَ  ةاعَ مَ جلْ ابِ  ُكمْ یْ لَ عَ  سُ انَّ االھَ یُّ أَ "    
(অথর্ঃ- “েহ মানষু সকল (মিুমন-মসুিলমগণ), েতামােদরেক   ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা  নােম দলিটেকই” আকেড় ধরেত(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ سُّ لا لُ أَھْ 
হেব অথর্াৎ ةُ عَ َماجَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
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জামাআ’ত)নােম দলিটেকই আকেড় ধরা েতামােদর উপর ফরজ এবং  ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা 
িবি��তা েথেক ( দেল-উপদেল িবভ� হওয়া েথেক ) েবঁেচ থাক অথর্াৎ  ْةقَ رْ فُ ال  (ফুরকাত) তথা 
িবি��তা েথেক (দেল-উপদেল িবভ� হওয়া েথেক) েবঁেচ থাকা বা দেূর থাকা েতামােদর জনয্ 
ফরজ”,মসুনােদ আহমদ এর বয্াখয্া�� ফাতহর রা�ানী ,২৪তম খ�, হািদস শরীফ নং-১০। 
                                                       
অতএব, (িবেশষ অনেূরাধ) িনে� বিণর্ত দিুট দলেকই উপেরা� হািদস শরীেফর সতকর্ তােক মেন-
�ােণ �হণ কের পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িনেদর্ িশত “দল-উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ” 
এ িত� সতয্িট বুেঝ,  উপলি� ও হৃদয়�ম কের বা�েব কাযর্কর করেত িবনীত অনেূরাধ করিছ 
দল)> 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 িবিভ� নাম ধারণকারী ((মসুিলম 
িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান 
দল নাম ধারণকারী))দেল-উপদেল িবভ� ইসলাম ধেমর্র অনূসারী,  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা ةْرقَ فُ لْ ا  নােম দল  েথেক (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ   
(ফুরকাত) তথা িবি�� হেয় থাকা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম তথা 
সংকরজাতীয় ( نٌ جَّ ھَ مُ  )মসুিলমগণেক অথবা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর (িহজরী চতুথর্ 
শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমূেহর)  “ সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষুেক  পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর িনেদর্ িশত  “ দল-উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ” এ িত� সতয্িট বেুঝ,  উপলি� ও 
হৃদয়�ম কের বা�েব কাযর্কর করেত িবনীত অনেূরাধ করিছ ।                                                                                                                                                                                                                   
(০২ নং দল )>  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 িবিভ� নাম িদেয় 
((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত 
িবিভ� নােম নাম িদেয়)) দেল-উপদেল িবভ� ইসলাম ধেমর্র অনসূারী,  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটর(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
অ�ভূর্ � আেছন বা সমথর্ন করেছন মেমর্ দাবীকারী সাহাবীেদর �জে�র মাধয্েম আসা  َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ"  
"(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � মিুমন-মসুিলেমর স�ানেদর কতক 
মসুিলম বা কতক মসুিলম উলামােকরামগণেক অথবা .  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী 
চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর)  “ সবর্িনকৃ� মসুিলম মানষুেক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর িনেদর্ িশত “ দল-উপদেল িবভ� হওয়া িনিষ� ” এ িত� সতয্িট বেুঝ,  উপলি� ও 
হৃদয়�ম কের বা�েব কাযর্কর করেত িবনীত অনেূরাধ করিছ ।   

 


