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( أﻟﺟﻣﺎﻋﺔআল-জামাআ’ত)দল নাম ধারন না করার বা أھل اﻟﺳﻧﺔ و
أﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল নাম না রাখার পিরণাম ও
ফলাফল স�েকর্ আেলাচনা ।
এত�ণ আিম মহান আ�াহ তাআ’লার আিদ� আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� দল ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল স�েকর্ সাধারন বণর্নাসহ এর গর� িনেয় আেলাচনা
কেরিছ।
এখন আিম �েতয্ক মুসিলম মানুেষর িনজ� দেলর নাম
( أﻟﺟﻣﺎﻋﺔআল-জামাআ’ত)নােম দল
নাম ধারন না করার বা ( أھل اﻟﺳﻧﺔ و أﻟﺟﻣﺎﻋﺔআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলনাম
না রাখার পিরণাম ও ফলাফল স�েকর্ আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
নােম দলিটেক মানার জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
বেলনﻲ
ِ ﻋ ِن اﻟ َﺣﺎ ِر
ّ  " َو أَﻧَﺎ آ َ ُﻣ ُر ُﻛ ْم ﺑِﺧ َْﻣ ٍس: ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠﱠم ﻗَﺎ َل
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ (1 )
َ
ُ�
ث ا ْﻷ َ ْﺷ ِﻌ ِري َﺣ ﱠدﺛ َﮫُ أَ ﱠن اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
ْ ُ ﻋﺔُ َو ْاﻟ ِﺟ َﮭﺎ ُد وا ْﻟ ِﮭﺟْ َرة
ﺳ ْﻣ ُﻊ َو اﻟ ﱠ
َﻋﺔَ ِﻗ ْﯾ َد ِﺷ ْﺑ ٍر ﻗَﻘَ ْد َﺧ َﻠ َﻊ ِر ْﺑﻘَﺔ
أ َ َﻣ َرﻧِ ْﻰ ﺑِ ِﮭ ﱠن اﻟ ﱠ
َ ﻋﺔُ َﻓ ِﺎﻧﱠﮫُ ﻣِ ْن ﻓَﺎ َرقَ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ واﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ طﺎ
ِ�ﺳ ْو ُل ا ﱠ
ُ ا ِﻹ ْﺳﻼَ ِم ﻣِ ْن
ُ ﻋﻰ َد ْﻋ َوى اﺗ ْﻠ َﺟﺎ ِھ ِﻠﯾﱠ ِﺔ ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﻣِ ْن ُﺟﺛ َﺎ َﺟ َﮭﻧﱠ َم ـ ﻓَﻘَﺎ َل َر ُﺟ ٌل ﯾَﺎ َر
َ ﻋﻧُ ِﻘ ِﮫ إِﻻﱠ أ َ ْن ﯾَ ْر ِﺟ َﻊ َو َﻣ ْن اِ ﱠد
ِ�
ِ ﻋ َوى ﱠ
ﺻ
ﺳ ﱠﻣﺎ ُﻛ ْم ا ْﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠﻣِ ْﯾنَ اﻟ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِﯾْنَ ِﻋﺑَﺎ د ﱠ
ُ ﺻﺎ َم ﻓَﺎ ْد
َ ﻋوا ﺑِ َد
َ � اﻟﱠ ِذى
َ ﺻﻠﱠﻰ و
َ ﺎم ﻗَﺎ َل " َوإِ ْن
َ
َ َوإِ ْن
َ ﺻﻠﱠﻰ و
(2763) -ﺳﻧن اﻟﺗ ّ ْرﻣِ ِذي
"
(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. আল
-জামাআ’ত তথা এক দল ব� হেয় থাকেত । ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
ْ
َو
ﻋ ِﺔ
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অ�ভূর্ জ� হেয় থাকেত ) ।
অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেলউপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
1
ﻋ ِﺔ
সসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক ( ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা
দেলَ (و ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু
َ
উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক 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�ভূর্ �
। অতপর, একজন েলাক বলল, ইয়া রাসুলা�াহ , যিদ েস নামাজ পেড়, েরাজা রােখ তবুও,
নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, েস নামাজ পড়েল এবং েরাজা রাখেলও
>>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্ র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ উদাহরণ�রপ
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<<
1

187
(জাহা�ােমর সত্তার/অিধবাসীর <জাহা�ােমর ই�েনর>অ�ভূর্ �)। তাই,
েতামরা
“আ�াহর
আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক
মুসিলম-মুিমন নােম অিভিহত কেরেছন”, সুনােন
িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক িনে� বিণর্ত কেয়কিট িবষয় বুঝ্ েগল েয,
(১) উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
মহান আ�াহর প� হেত তাঁর উ�তেক পাঁচিট িবষয় আমল করেত �য়ং িতিন িনেজই আিদ�
হেয়েছন । ত�েধয্ ُﻋﺔ
(أ َ ْ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 দলব� হওয়ার �িত িনেদর্ শনািট অিধক গর�পূণর্ িহেসেব উে�খ কের এর
উপর হািদস শরীফ খানায় আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
দীঘর্
আেলাচনা কেছেন।
(৩) উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট দল
হে� ُﻋﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দল । আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় দল অথর্ই হে� আ�াহ তাআ’লারই দল । ﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট হে�
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
মহান আ�াহ তাআ’লারই আিদ� (আেদশ�া�) দল । কারন, মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী
বয্তীত আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েকান কাজই কেরন
না । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
ْ
সা�ামার শােন বেলন- ﻋ ِن اﻟ َﮭ َوى اِ ْن ُھ َو اِﻻَ َو ْﺣﻰ ﯾُ ْو َﺣﻰ
َ ُ( " َو َﻣﺎ ﯾَ ْﻧطِ ﻖঅথর্-“আ�াহ তাআ’লার
ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন (আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা ) কথা বেলন না”, সুরা নজম, আয়াত নং-৩।
অতএব, ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট হে� একিট শরীয়তী
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
তথা আইিন দল ।
(৪) তাই, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা�
দল ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
নােম দল েথেক েয েকহ ( ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় এক িবঘৎ অথর্াৎ
অধর্ হাত পিরমান িবি�� হেয় যায় েস আর তখন ইসলােমর অ�ভূর্ � থােক না । যিদও েস
তখন মেন মেন ভােব েয, েস ইসলােমর মেধয্ আেছ । আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর উ�েতর �িত অিধক দয়াশীল িবধায় ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল েথেক
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
তাঁর েকান উ�ত িবি�� হেয় যাওয়া সে�ও তাঁর েসই উ�তেক িতিন কেঠার ভাষায় কািফর না
বেল ভ� ও মািজর্ত ভাষায় বেল িদেলন ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দল তয্াগী মুসিলমিট আর ইসলােমর মেধয্ েনই ” । আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এই উত্তম চিরে�র ভ� ও মািজর্ত
ভাষা েথেক �েতয্ক �াণীগণী বয্াি�ই েগাঁড়ামী তয্াগ কের সতকর্ হওয়া উিচৎ ।
(৫) উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ ও পিব� কুরআেনর সুরা আল-ইমরােনর ১০৩ নং দীঘর্
আয়ােতর অংশ িবেশষ েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা বাণী -(১)( َو ﻻَ ﺗ َﻔ ﱠَرﻗُ ْواঅথর্ঃ এবং েতামরা
দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”,) এবং মহান আ�াহ তাআ’লা বাণী -( (২) َع ﻟَ ُﻛ ْم َﻣن
َ "
َ ﺷ َر
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ﺳﻲ َو ِﻋ ْﯾﺳﻲ أ َ ْن أ َﻗِ ْﯾ ُﻣوا
ي أ َ ْو َﺣ ْﯾﻧَﺎ إِﻟَ ْﯾكَ َو َﻣﺎ َو ﱠ
ﺻ ْﻲ َﻣﺎ َو ﱠ
اﻟ ِ ّدﯾ ِْن َﻣ َﺎو ﱠ
َ ﺻ ْﯾﻧَﺎ ﺑِ ِﮫ إِ ْﺑ َرا ِھ ْﯾ َم َو ُﻣ ْو
ْ ﺻﻲ ﺑِ ِﮫ ﻧُ ْو ًﺣﺎ َواﻟﱠ ِذ
". اﻟ ِ ّدﯾْنَ َوﻻَ ﺗ َﺗ َﻔَ ﱠرﻗُ ْوا ﻓِ ْﯾ ِﮫ
অথর্ঃ- িতিন (আ�াহ) েতামােদর জনয্ �ীন বা ধেমর্র ে�ে� েস পথই িনধর্ািরত কের েছন যার
আেদশ িদেয়িছেলন নূহেক, যার ওহী বা �তয্ােদশ কেরিছলাম আপনার �িত আর যার আেদশ
কেরিছলাম ইবরািহম, মূসা ও ঈসােক এই মেমর্ েয, েতামরা �ীন বা ধমর্ �িত�া করেত িগেয়
দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না” , সুরা আশ- শরা, আয়াত নং- ১৩ এর িনেষধা�া অনূযায়ী
অবশয্ই েকান মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক গিঠত তাঁর িনজ� দেলর নাম ইসলােমর নােমর সােথ বা
ইসলােমর গণাবলীর সােথ স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর
নােম িভ� িভ� অনয্ েকান নাম েদওয়া বা নাম ধারণ করা হারাম বা িনিষ� । কারণ, এেত
মুসিলম মানুেষর মেধয্ ঐকয্ িবন� হয় । আর েয কাজ করেল মুসিলম মানুেষর মেধয্ ঐকয্ িবন�
হয় তা করাই হারাম বা িনিষ� ।
(৬) উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনূযায়ী েয েকহ ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল
ْ
َ
তথা ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
(ফু রকাত) তথা 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)) দেলউপদেল িবভ� হেয়
িবি�� হেয় হউক অথবা ُ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋﺔআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা--ْ
َ
ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অ�ভূর্ � হেয় হউক িনেজর
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
িদেক, িনজ কতৃর্ ক গিঠত বা �িত�ত তাঁর িনজ� দেলর িদেক, িনজ েগা� বা বংেশর িদেক
আহবান করেবন উপেরা� হািদস শরীফ অনূযায়ীই তেব তাঁর এ আহবান হে� “জািহিলয়য্ােতর
আহবােন আহবান” এবং কুফু রীর িনদশর্ন । এটা এ জনয্ েয, এেত কের তার কতৃর্ ক গিঠত দেলর
নােমর বয্বহােরর কারেণ ইসলাম ধেমর্র সাবর্জনীন পিরচয় বয্ািতত তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণমযর্াদার �তীকী পিরচয় , িনজ দল, েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফু েট উেঠ।
(৭)উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনূযায়ী মুিমন-মুসিলম মাে�ই িযিন ইসলাম ধেমর্র উপর
আেছন মেমর্ দাবী কেরন তােক অবশয্ই তার কতৃর্ ক গিঠত তাঁর িনজ� দেলর নাম তাঁেক ُﻋﺔ
َ ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নাম ধারণ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ُ
করেত হেব বা ﻋﺔ
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল
জামাআ’ত) নােম দলনাম িদেত হেব । কারন, উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ এবং পিব�
কুরআেনর সুরা আল-ইমরােনর ১০৩ নং দীঘর্ আয়ােতর অংশ িবেশষ েযমন মহান আ�াহ তাআ’লার
ِ ﺻ ُﻣ ْوا ﺑِ َﺣ ْﺑ ِل ﱠ
বাণী -� َﺟﻣِ ْﯾﻌًﺎ
ِ َ ( َوا ْﻋﺗঅথর্ঃ“ েতামরা আল-আল-জামাআ’তব�ভােব/এক দলব�ভােব
আ�াহর র�ু (ইসলাম)েক আঁকেড় ধর”)এর আেদশ অনূযায়ী অবশয্ই তার কতৃর্ ক গিঠত তার
িনজ� দেলর নাম ُﻋﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দলনাম ধারণ করা বা নাম েদওয়া ফরজ বা আবশয্ক। অতএব," ﺻ ُﻣ ْوا
ِ ََوا ْﻋﺗ
ُ
َ
َ
َ
ِ
� َﺟﻣِ ْﯾﻌًﺎ َو ﻻ ﺗﻔ ﱠرﻗ ْوا
( " ﺑِ َﺣ ْﺑ ِل ﱠঅথর্ঃ “েতামরা আ�াহর র�ুেক একতাব�ভােব আঁকেড় ধর এবং
দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এবং) َع ﻟَ ُﻛ ْم َﻣن
َ "
َ ﺷ َر
ﱠ
َ
َ
ُ
ﺳﻲ َو ِﻋ ْﯾﺳﻲ أ َ ْن أ َﻗِ ْﯾ ُﻣوا
و
ﻣ
و
ْم
ﯾ
ھ
ا
ْر
ﺑ
إ
ﮫ
ﺑ
ﺎ
ﻧ
َ
ﯾ
ْ
ﺻ
و
ﺎ
ﻣ
و
ﯾ
ْ
ﻟ
إ
ﺎ
ﻧ
َ
ﯾ
ْ
ﺣ
و
أ
ي
ذ
ﻟ
ا
و
ﺎ
ﺣ
و
ﻧ
ﮫ
ﺑ
ﻲ
ﺻ
و
ﺎ
ﻣ
ﻲ
ﺻ
و
ﺎ
ﻣ
ِ
ِ
َك
ِ
ِ
ﱠ
ً
ﱠ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ِ
ْ َ
ِ
َ َ َ ِ ِ
َ َ َ
َ َ ْ
َ َ اﻟ ِ ّد ْﯾ ِن
". اﻟ ِ ّدﯾْنَ َوﻻَﺗ َﺗ َﻔَ ﱠرﻗُ ْوا ِﻓ ْﯾ ِﮫ
অথর্ঃ- িতিন (আ�াহ) েতামােদর জনয্ �ীন বা ধেমর্র ে�ে� েস পথই িনধর্ািরত কের েছন যার
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আেদশ িদেয়িছেলন নূহেক, যার ওহী বা �তয্ােদশ কেরিছলাম আপনার �িত আর যার আেদশ
কেরিছলাম ইবরািহম, মূসা ও ঈসােক এই মেমর্ েয, েতামরা �ীন বা ধমর্ �িত�া করেত িগেয়
দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”,সুরা আশ- শরা, আয়াত নং- ১৩ এর িনেদর্ শনা অনূযায়ী একজন
সিতয্কােরর মুসিলম ইসিতকামাত অজর্ন কের িনজ কতৃর্ ক গিঠত দল তয্াগ করা ফরজ এবং উিচৎ
।অনয্থায় িতিন "(” أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”(িহজরী চতু থর্
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর ) অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম মানুেষ পিরণত হেয় যােবন ।
(৮)উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনূযায়ী "ُﻋﺔ
َ ("ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত)নােম দলিটর িদেক আহবান করা হে�
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��
“আ�াহর আহবােন আহবান” এবং দৃঢ় ঈমােনর ল�ণ । ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা أَ ْھ ُل
ﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর িদেক আহবান করার মাধয্েম
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ইসলাম ধেমর্র সাবর্জনীন পিরচয়ই ফু েট উেঠ । তখন আর তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-মযর্াদার
�তীকী পিরচয় , িনজ দল, েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফু েট উেঠ না ।
তেব হাঁ, তাঁর উত্তম কৃ তকেমর্র �ীকৃ িত �রপ অনয্ েকান মৃিমন-মুসিলেমর েদয়া “অহংকারগবর্ িববিজর্ত েকান স�াণ-পদমযর্াদা বা পদবী” মহান আ�াহ তাআ’লার শকিরয়া �াপনােথর্ িতিন
তা অিধক ন�তা-ভ�তা ও িবনেয়র সােথ �হণ বা বয্বহার করেত পােরন ।
ُﻋﺔ
(أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
নাম ধারণ না করার পিরণাম ফেলর জনয্ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা কেঠার বাণী উ�ারন কের আেরা অেনক হািদস শরীফ বেল েগেছন । িনে� তা
পযর্ায়�েম উে�খ করা হল(2)- ﻋن اﺑن ﻋﻣر أﻧﮫ ﺳﻣﻊ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﻣن ﻧزع ﯾ ًدا ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺟﺎء ﯾوم
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ586)" اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ و ﻻ ﺣﺟﺔ ﻟﮫ
অথর্ঃ- ইবনু ওমর েয েকহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ْ
ُ
ওয়া সা�ামা েথেক শেনেছন, েয েকহ ﻋﺔ
أ َ ْھ ُل
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
(اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল েথেক হাত গিটেয় েনয় িকয়ামেতর
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
িদন তার েকান �মানপ� থাকেব না। আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং৫৮৬।
ُﻋﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
দলব� ইমােমর আনূগতয্িবহীন অব�ায় েকহ মৃতুয্ বরণ করেল তার মৃতুয্ হেব জািহিলয়য্ােতর
মৃতুয্। েযমন অনয্ এক হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বেলনْ " :  ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:  ﻗَﺎ َل، ُﻣﻌَﺎ ِذ ﺑِ ْن َﺟﺑَ ٍل
ﻋﺔ
َ ﻣن َﺧ َر َج ِﻣنَ ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ
"ً َﻣﺎتَ ﻣِ ْﯾﺗِﺔً َﺟﺎ ِھ ِﻠﯾﱠﺔ، ٌﻋﺔ
ُ ِﺷ ْﺑ ٍر ُﻣﺗ َﻌَ ِّﻣدًا ﻓَﻘَ ْد َﺧ َﻠ َﻊ ِر ْﺑﻘَﺔَ اﻹﺳﻼَ ِم ﻣِ ْن
َ طﺎ
َ ْس
َ  َو َﻣ ْن َﻣﺎتَ ﻟَﯾ، ﻋﻧُ ِﻘ ِﮫ
(3)( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ16090)
অথর্ঃ েয েকহ ই�া কের ُﻋﺔ
اﻟ ﱡ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ

ﻋ ْن
َ
ﻗِ ْﯾ َد
أ َ ْھ ُل
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(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল
েথেক এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান ْاﻟﻔُ ْر َﻗﺔ
(ফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর
ব�ন িছ� কের েফলল । আর েয "ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� ইমােমর আনূগতয্িবহীন অব�ায় েকহ মৃতুয্ বরন
করেল েস জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্ বরণ করল । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস
শরীফ নং-১৬০৯০ ।
(4)-  ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﻣن ﻋﻣل � ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺄﺻﺎب:ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل
 و إن أﺧطﺄ ﺗﺑوأ،  و ﻣن ﻋﻣل � ﻓﻲ اﻟﻔرﻗﺔ ﻓﺈن أﺻﺎب ﻟم ﯾﺗﻘﺑل ﷲ، وإن أﺧطﺄ ﻏﻔر ﻟﮫ، ﺗﻘﺑل ﷲ ﻣﻧﮫ
( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ5170)" ﻣﻘﻌده ﻣن اﻟﻧﺎر
অথর্ঃ- ইবনু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : েয েকহ ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
ْ
ﻋ ِﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
ﻟ
ا
و
(আহলু
স
সু
�
াহ
ওআল
জামাআ’ত)
নােম
দেলর
মেধয্
েথেক
আ�াহর
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 কের েদন ।আর ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
ﱠ
জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
( ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা 2 দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� অব�ায় েথেক আ�াহর 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 শরীফ নং-৫১৭০ ।
(5)-  ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﻣن ﺧرج ﻋﻠﻲ: ﻗﺎل،ﻋن ﻋرﻓﺟﺔ ﺑن ﺿرﯾﺢ اﻷﺷﺟﻌﻲ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط5400)" ﻓﺎﻗﺗﻠوه ﻛﺎﺋﻧﺎ ً ﻣن ﻛﺎن، ﯾرﯾد أن ﯾﻔرق ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﮭم،أﻣﺗﻲ وھم ﺟﻣﯾﻊ
ﻟﻠطﺑراﻧﻲ.
অথর্ঃআরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,
রাসুল�
ু াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলন- “েয েকহ আমার আল-আল-জামাআ’তব� অথর্াৎ ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা
ﻋ ِﺔ
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের
ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
দলিটেক ি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 শরীফ নং-৫৪০০।
(6)- أﺧﺑرﻧﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋن ﻣﻌﻣر ﻋن زﯾﺎد ﺑن ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻋن ﻋرﻓﺟﺔ أن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
 ﻓﺎﻗﺗﻠوه ﻛﺎﺋﻧﺎ ً ﻣن ﻛﺎن،  ﯾرﯾد أن ﯾﻔرق ﺑﯾﻧﮭم،  " ﻣن ﺧرج ﻋﻠﻲ أﻣﺗﻲ وھم ﻣﺟﺗﯾﻌون: "وﺳﻠم ﻗﺎل

>>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্ র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<<
2
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(20713) ) ﻓﻲ ﻣﺻﻧف ﻋﺑد اﻟرزاق
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসুল�
ু াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ
ْ
ُ
আমার দলব� উ�েতর অথর্াৎ ﻋﺔ
َ (اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
ﱠ
ْ
জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
( أھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক িবভ�
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
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, হািদস শরীফ নং-২০৭১৩ ।
(7)-  " رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣن ﻓرق ﺑﯾن:  ﻗﺎ ل: ﻋن أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﺷرﯾك ﻗﺎ ل
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ490)" ."أﻣﺗﻲ و 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 উ�েতর মেধয্ িবভ� করেত চায় বা টু করা টু করা করেত চায় তার মাথা উিড়েয়
েফল” । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৯০ ।
(8) -  " أﯾﻣﺎ رﺟل ﺧرج ﯾﻔرق ﺑﯾن أﻣﺗﻲ ﻓﺎﺿرﺑوا:
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ489)"ﻋﻧﻘﮫ

 ﻗﺎ ل: ﻋن أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﺷرﯾك ﻗﺎ ل

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 টু করা টু করা করেত চায় তার গদর্ ান উিড়েয়
েফল” ।আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮৯ ।
হািদস শরীেফর
উপেরা� এতসব কেঠার
বাণী থাকা সে�ও " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” িনকৃ � পথ�� েনতৃ �ানীয় কতক আেলম-উলামা িনেজেদর েগাঁড়ামী বা অ�ানতা বশতঃ
উ� হািদস শরীফগেলার �িত বৃ�া�ুিল েদিখেয়, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেঠার বাণীর সােথ এবং মহান আ�াহ তাআ’লার কেঠার িনেষধা�ামূলক
বাণীর সােথ চয্ােল� কের তাঁরা তােদর িনজ� দেলর নাম আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
ْ
ﻋ ِﺔ
َ ( َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলনাম ধারণ না কের বা নাম না িদেয়
ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর
সােথ স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক েযমন উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ
িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নাম বয্বহার কের চেলেছন । এর উে�শয্ এ েয, এেত কের
েযন ইসলাম ধেমর্র সাবর্জনীন পিরচয় বয্ািতত তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-মযর্াদার �তীকী
পিরচয় , িনজ দল, েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফু েট উেঠ এবং িতিন তাঁর
িনজ কতৃর্ ক গিঠত বা �িতি�ত দল-উপদেলর েচয়ারময্ান, সভাপিত ও আিমর হেত পােরন।
এ সম� পথ�� কতক েনতৃ �ানীয় আেলম-উলামােকরামগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক উদাহরণ�রপ আধুিনক পিরভাষায় ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দেলর
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
মহান , একক, অি�তীয়, িনর�ু শ েচয়ারময্ান বা সভাপিত েমেন উ� ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দেলর কম�
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
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হেয় থাকেত চান না । কারণ, এেত কের তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ,
িনজ দল, েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় িবলীন হেয় যােব এবং িতিন এই ভয়
কেরন েয, িতিন তাঁর িনজ কতৃর্ ক গিঠত বা � �িতি�ত দল-উপদেলর েচয়ারময্ান, সভাপিত
ও আিমর হেত পারেবন না বা থাকেত পারেবন না ।
উপেরা� হািদস শরীফগেলােত ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকার এবং ( اﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেলউপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকার �িত এত গর� েদওয়া হল েকন আর
ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
দল েথেক ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় েগেল েকান আমলই
কবুল হেব না েকন ?
এর উত্তর এই েয, "ُﻋﺔ
ু াত
َ ("ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��
ِ ( "ﺗ َ ْﻘ َوىতাকওয়া আ�ািহ ) বা আ�াহভীিত
ওআল জামাআত )নােম দলব� হেয় থাকা হে� "�
আর ( ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা হে� ﺿﻼَ َﻟ ِﺔ
 ﱠতথা ��তা
ْ
ْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
। অতএব, েয েকহ ُﻋﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
(আল-জামাআ’ত)দল
তথা
ﺔ
ﻋ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
ﻟ
ا
و
ﺔ
ﻧ
ﺳ
ﻟ
ا
ل
ھ
أ
(আহলু
সসু�াহ ওআল
ﱡ
ِ
ِ
َ ََ
َ ََ
َ
জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় না থাকেল বুঝেত হেব েয, তার তাকওয়া বা আ�াহভীিত নাই আর
( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়
িবি�� হেয় থাকেল বুঝেত হেব েয, েস
َﺿﻼَﻟ ِﺔ
 ﱠতথা ��তায় িনমি�ত আেছ। কােজই , েয েকহ ��তায় িনমি�ত আেছ তার েকান আমল
কবুল না হওয়া
এেকবােরই িনতা�ই �াভািবক বয্াপার । কারণ, েয েকহ ��তায় িনমি�ত
েস
ﺿﺎ ﱞل
বাপথ
�� । ﺿﺎ ﱞل
বা পথ �� বয্াি� হে� েদাযখী । েযমন অ� অধয্ােয় িনে�
َ
َ
বিণর্ত আস� হািদস শরীফখানােত আমেদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আবু মাসউদ
নােম তাঁর একজন সাহাবীেক (রািদআ�াহ আনহ) িফতনা স�েকর্ বেলন-হািদস শরীফখানা হে�
এইঃ--------------------------------------------------------ﻋ ﱠز و َﺟ ﱠل ﻟَ ْم ﯾَ ُﻛ ْن ِﻟﯾَﺟْ َﻣ َﻊ أ ُ ﱠﻣﺔَ ُﻣ َﺧ ﱠﻣد
َ َﺿﻼَل َو إِ ﱠن ﷲ
َ ِﻲ اﻟ
َ ﻋﻠَ ْﯾك ﺑِﺗ َ ْﻘ َوى ﷲِ و ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ
َ ﻋ ِﺔ َوإِﯾﺎ ﱠكَ َوا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔَ ﻓﺈ ِ ﱠن ھ
ﱠ
ﱠ
(14090)" ﺿﻼَﻟَ ِﺔ" ـــ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
ﻋﻠَﻰ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َﺳﻠ َم
.
ﱠ
َ
َ ُﺻﻠﻰ ﷲ
َ
অথর্ঃ-েতামােক আ�াহভীিত ও ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ (ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ُ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত হেব এবং ( اﻟﻔ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা 3
দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকেত হেব । আর িন�য়ই আ�াহ
আযয্া ওয়া জা�া মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক ��তার উপর একি�ত
করেবন না । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪০৯০ ।
এর অথর্ হল এই েয, েযেহতু ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক ( اﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ�
হেয় িবি�� হেয় যাওয়া হে� ﺿﻼَﻟَ ِﺔ
 ﱠতথা পথ ��তা েসেহতু সকল মুসিলম মানুষেক মহান
ْ
ُ
আ�াহ তাআ’লা ﻋﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক ( اﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� কের িবি��
কের রাখেবন না। বরং মহান আ�াহ তাআ’লা দয়া বা করণাবশত: মুসিলম মানুেষর একিট
>>ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্ র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্
ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক
উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<<
3
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অংশেক অবশয্ই সবর্দা ُﻋﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর উপর পূণর্ বহাল তিবয়েত রাখেবন । এ দলিট স�েকর্ আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-------------------------ْ اﻟ ِﺗ ّ ْرﻣِ ِذى( َﺣﺗ ﱠﻰ ﯾَﺄ،ﺿ ﱡر ُھ ْم َﻣ ْن ﺧَﺎﻟَﻔَ ُﮭ ْم) َﻣ ْن ﯾَ ْﺧذُﻟُ ُﮭ ْم
َ طﺎﺋِ َﻔﺔٌ ﻣِ ْن أ ُ ﱠﻣﺗِﻰ
َ َﻻ ﺗ َزَ ا ُل
ﺗ
" ﻰ
ِ
ُ ﻖ َﻻ َﯾ
َ َظﺎ ِھ ِر ْﯾن
ِ ّ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﺣ
َ
َ
ِ ّ " أ ْﻣ ُر
�

(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 َﻣ ْن
 ﺧَﺎﻟَﻔَ ُﮭ ْمপিরবেতর্  َﻣ ْن ﯾَ ْﺧذُﻟُ ُﮭ ْمিতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।
িক� "(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ীর)”
অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম মানুষ বা মুসিলম উলামােকরামগণেনর মন-মি�ে� ও মগেজ এ কথািট
বুেঝ আসেছনা বা েবাধগময্ হে�না েয, "ُ( " ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋﺔআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
ْ
ْ
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত )নােম দলিট েথেক ( اﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা>>((ইসলােমর
َ ( َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলু��

নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর
সােথ স�িকর্ত িভ� িভ� নােম ((মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান
দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় যাওয়া হে�

ﺿﻼَ َﻟ ِﺔ
তথা পথ ��তা এবং পথ ��তায় িনমি�ত বয্াি� পথ �� । এটা "" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن
ﱠ
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ীর)” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম
মানুষ বা মুসিলম উলামােকরামগণেনর জনয্ মহা দূভর্াগয্জনক অব�া ও েশষ পিরণিত অশভ ।
মহান আ�াহ তাআ’লা এেহন দূভর্াগয্জনক অব�া ও অশভ পিরণিত েথেক আমােদরেক র�া
করন । `আমীন!
এরপ ﺿﺎ ﱞل
বা পথ�� ইমাম বা েনতৃ �ানীয় আেলম-উলামােদর বয্াপােরই আমােদর নবী মুহা�াদুর
َ
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কেঠার সতকর্ বাণী উ�ারণ কের দুিট হািদস শরীফ
বেলন�থম হািদস শরীফ
 َر ُﺟ ٌل: ﻋ ْﻧ ُﮭ ْم
ُ ﺿﺎﻟَﺔَ ْﺑ ِن
ُ ﻋ ْن َر
َ  " ﺛ َﻼَﺛ َﺔٌ ﻻَ ﺗ َ ْﺳﺄ َ ْل:  أَﻧﱠﮫُ ﻗَﺎ َل، ﻋﻠَ ْﯾﮫ َو َﺳﻠﱠ َم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ،ﻋﺑَ ْﯾ ِد
َ َﻋ ْن ﻓ
َ
َ ِﺳ ْو ِل ﷲ
ٌ
َ
َ
َ
َ
ب ِﻋ ْﻧ َﮭﺎ
َ ُ  َو ْإﻣ َرأة، َﻋ ْﺑ ٌد أ َﺑﻖَ ﻣِ ْن ِﺳﯾِّ ِد ِه ﻓَ َﻣﺎت
َ ﻏﺎ
َ  َو أ َﻣﺔ أ ْو، ﺻﯾًﺎ
ِ ﻋﺎ
َ َو َﻣﺎ ت،
َ و َﻋ،
َ ُﺻﻰ إِ َﻣﺎ َﻣﮫ
َ َﻓَﺎ َرقَ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋﺔ
ْ زَ ْو ُﺟ َﮭﺎ َوﻗَ ْد َﻛﻔَﺎ َھﺎ ُﻣؤْ ﻧَﺔَ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﻓَﺗ َﺑَ ﱠر َﺟ
(15184) ﻋ ْﻧ ُﮭ ْم " ـ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ـ اﻟﺟزأ اﻟﺛ ﱠﺎﻣِ ن ـ
َ ﻓَﻼَ ﺗ َ ْﺳﺄ َ ْل، ُت ﺑِ ْﻌ َده
অথর্ঃ- হযরত ফাদালা িবন উবাইদ েথেক বিণর্ত, রাসুল�
ু াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনিতন বয্াি� স�েকর্ �� কেরা না : ১. এমন বয্াি� েয "ُﻋﺔ
َ ( "ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল
তথা
ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত )নােম দলিট েথেক িবভ� হেয়
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
িবি�� হেয় ইমাম বা েনতার অবাধয্ হেয় মৃতুয্ বরণ কের , এমন দাস-দাসী েয মািলক েথেক
পলঅয়ন কের মৃতুয্ বরণ কের এবং এমন �ী যার �ামী তার �ীেক পািথর্ব যেথ� ভরণ-েপাষণ
েদওয়া সে�ও থার অদৃশয্ অব�ায় সাজস�া কের থােক । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ,
হািদস শরীফ নং-১৫১৮৪ ।
ি�তীয় হািদস শরীফ
 " إﻧﻣﺎ أﻧﺎأﺧﺎف ﻋﻠﻰ أﻣﺗﻲ اﻷﺋﻣﺔ:  ﻗﺎ ل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم: ﻋن ﺛوﺑﺎن ﻗﺎ ل
(2229)اﻟﻣﺿﻠﯾن " ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي
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অথর্ :- ছাওবান (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) বিণর্ত, রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলন- “আিম আমার উ�েতর বয্াপাের শধু পথ�� ইমাম বা েনতৃ �ানীয় আেলম-উলামােদর
ভয় করিছ” । িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯ ।
এত�ণ আিম �েতয্ক মুসিলম মানুেষর িনজ� দেলর নাম ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল
তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম নাম না রাখার পিরণাম ও
ফলাফল স�েকর্ আেলাচনা কেরিছ।

