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أھل السنة و  দল  নাম  ধারন না করার বা(আল-জামাআ’ত) ألجماعة
 নােম দল নাম না রাখার পিরণাম ও (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ألجماعة
ফলাফল স�েকর্   আেলাচনা । 

এত�ণ আিম মহান আ�াহ তাআ’লার আিদ� আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা� দল اَعةُ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল স�েকর্  সাধারন বণর্নাসহ এর গর� িনেয় আেলাচনা 
কেরিছ।                                                                                                                                 
এখন আিম �েতয্ক মসুিলম মানেুষর িনজ� দেলর নাম  ةعماألج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল  
নাম  ধারন না করার বা  ةعاألجم و السنة أھل   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলনাম 
না রাখার পিরণাম ও ফলাফল স�েকর্   আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
নােম দলিটেক মানার জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন- 

 ّ�ُ  ٍس َخمْ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ  ":  لَ اقَ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ نَّ لا نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ ْألَ ا ثِ رِ احَ لا نِ عَ )1(
 ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  رٍ بْ شِ  دَ یْ قِ  ةَ عَ اَجمَ الْ  قَ رَ افَ  نْ مِ  ھُ نَّ َفاِ  ةُ عَ اَجمَ والْ  ةُ رَ جْ ْلھِ وا َھادُ جِ الْ  وَ  َعةُ اطَّ لا وَ  ْمعُ سَّ ال نَّ ھِ بِ  ىْ نِ رَ مَ أَ 
ِ  ا ُسْولُ رَ  یَا لٌ َرجُ  لَ فَقَا ـ مَ نَّ ھَ جَ  اثَ جُ  نْ مِ  ھُ فَإِنَّ  ةِ یَّ لِ ھِ اجَ لْ ات ىوَ عْ دَ  ىدَّعَ اِ  نْ مَ وَ  عَ جِ رْ یَ  نْ أَ  الَّ إِ  ھِ قِ نُ عُ  نْ مِ  مِ الَ سْ إلِ ا َّ� 

ِ  ىَعوَ دَ بِ  اوعُ فَادْ  مَ اصَ و ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  لَ قَا امَ صَ و ىلَّ صَ  نْ َوإِ  ِ  د اِعبَ  ْینَ نِ مِ ؤْ مُ ال نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ لَّ ا �َّ َّ� 
)6327( -يذِ مِ رْ التّ  ننس    "                                                                                                                  

(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.আনূগতয্ 
করা (মানেত) ৩. িজহাদ করা (িজহাদ করেত) ৪. িহজরত করা (িহজরত করেত) ৫.  আল 
-জামাআ’ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত ।   َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 

নােম দলিটর  অ�ভূর্ (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  َعةِ اَجمَ الْ   وَ  জ� হেয় থাকেত ) । 
অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ َعةُ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
-তথা 1 দেল (ফুরকাত) الْ فُ رْ قَ ة নােম দলিট  েথেক (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)وَ  الْ جَ َماعَ ةِ  
উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল । 
িক� েস (পনূরায়-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 রাসলুা�াহ , যিদ েস নামাজ পেড়, েরাজা রােখ তবওু,  
নবী (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) বলেলন, েস নামাজ পড়েল এবং েরাজা রাখেলও 

                                                           
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 উদাহরণ�রপ 
বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< 
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(জাহা�ােমর সত্তার/অিধবাসীর <জাহা�ােমর ই�েনর>অ�ভূর্ �)।  তাই, েতামরা “আ�াহর 
আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক  মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন”, সুনােন 
িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।                                                                                                                                                     
উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক িনে� বিণর্ত কেয়কিট িবষয় বঝু্ েগল েয,                                    
(১) উপেরা� হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু 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 ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ) ةِ عَ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হওয়ার �িত িনেদর্শনািট অিধক গর�পণূর্ িহেসেব উে�খ কের এর 
উপর হািদস শরীফ খানায় আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
দীঘর্   আেলাচনা  কেছেন।                                                                                                                                                                   
(৩) উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট দল 
হে�  ْةُ عَ َماجَ ال  (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 দল । আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় দল অথর্ই হে� আ�াহ তাআ’লারই দল ।   ْةاعَ مَ جَ ال (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  �নােম দলিট হে(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ ْلجَ ا وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 
মহান  আ�াহ তাআ’লারই আিদ� (আেদশ�া�) দল । কারন, মহান আ�াহ তাআ’লার ওহী 
বয্তীত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েকান কাজই কেরন 
না । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার শােন বেলন-   َىحَ وْ یُ  ىحْ وَ  اِالَ  وَ ھُ  نْ اِ  َوىھَ لْ ا نِ عَ  قُ طِ نْ یَ  امَ و " (অথর্-“আ�াহ তাআ’লার 
ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন (আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা ) কথা বেলন না”, সুরা নজম, আয়াত নং-৩।                                                                    
অতএব,  ْةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট হে� একিট শরীয়তী 
তথা আইিন দল ।                                                                                                                                  
(৪) তাই, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত একমা�  
দল   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) َعةِ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 
নােম দল  েথেক  েয েকহ  ُةقَ رْ اْلف  (ফুরকাত) 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 মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িতিন তাঁর উ�েতর �িত অিধক দয়াশীল িবধায় ةُ اعَ َجمَ 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 দল েথেক 
তাঁর েকান উ�ত িবি�� হেয় যাওয়া সে�ও তাঁর েসই উ�তেক িতিন কেঠার ভাষায় কািফর না 
বেল ভ� ও মািজর্ ত ভাষায় বেল িদেলন  َْعةُ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা   ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দল তয্াগী মুসিলমিট আর ইসলােমর মেধয্ েনই ” । আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এই উত্তম চিরে�র ভ� ও মািজর্ ত 
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) اوْ قُ فَرَّ تَ  الَ  وَ    (অথর্ঃ এবং েতামরা  
দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”,) এবং মহান আ�াহ তাআ’লা বাণী -( (২)  "  َنَ مَ  لَُكمْ  عَ رَ ش 
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 اوقِْیمُ أَ  أَنْ  يسیْ عِ  وَ  يسَ وْ مُ  وَ  مَ یْ ھِ ارَ إِبْ  ھِ بِ  انَیْ صَّ وَ  َماوَ  كَ یْ لَ إِ   اْینَحَ أَوْ  يْ ذِ الَّ وَ  احً وْ نُ  ھِ بِ  يَوصَّ  امَ  يْ اَوصَّ مَ  ْینِ دِّ لا
". ھِ یْ فِ  اوْ قُ رَّ فَ تَ تَ  الَ وَ  ْینَ دِّ لا                                                                

অথর্ঃ- িতিন (আ�াহ) েতামােদর জনয্ �ীন বা ধেমর্র ে�ে� েস পথই িনধর্ািরত কের েছন যার 
আেদশ িদেয়িছেলন নহূেক, 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” , সরুা আশ- শরা, আয়াত নং- ১৩ এর িনেষধা�া অনযূায়ী  
অবশয্ই েকান  মসুিলম 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 
মসুিলম মানেুষর মেধয্ ঐকয্ িবন� হয় । আর েয কাজ করেল মুসিলম মানেুষর মেধয্ ঐকয্ িবন� 
হয় তা করাই হারাম বা িনিষ� । 

 (৬) উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনযূায়ী েয েকহ  اَعةُ َجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  ُةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھل   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক   قَةفُرْ لْ ا  
(ফুরকাত) 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 ((মসুিলম িবে�র 
িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))  দেল-
উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় হউক অথবা  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা--- 

ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর অ�ভূর্ � হেয় হউক  িনেজর 
ি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 কুফুরীর ি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�াণ-
মযর্াদার �তীকী পিরচয় , িনজ দল, েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফুেট উেঠ।                                                   
(৭)উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনযূায়ী মিুমন-মুসিলম মাে�ই িযিন ইসলাম ধেমর্র উপর 
আেছন মেমর্  দাবী কেরন তােক অবশয্ই তার কতৃর্ ক গিঠত তাঁর িনজ� দেলর নাম তাঁেক ةُ عَ امَ جَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নাম ধারণ(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ مَ ْلجَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
করেত হেব বা   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলুসসু�াহ ওআল)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھْ 
জামাআ’ত) নােম দলনাম িদেত হেব । কারন, উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ এবং পিব� 
কুরআেনর সরুা আল-ইমরােনর ১০৩ নং দীঘর্ আয়ােতর অংশ িবেশষ েযমন মহান আ�াহ তাআ’লার 
বাণী - ِ  لِ بْ حَ بِ  اُموْ ِص تَ َواعْ   اْیعً َجمِ  �َّ (অথর্ঃ“ ে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 ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)   اَعةِ َجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলনাম ধারণ করা বা নাম েদওয়া  ফরজ বা আবশয্ক। অতএব,"  اوْ مُ ِص تَ عْ اوَ 

اقُوْ رَّ تَفَ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َِّ  لِ بْ حَ بِ   " (অথর্ঃ “েতামরা আ�াহর র�েুক একতাব�ভােব আঁকেড় ধর এবং 
দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এবং)  " َنَ مَ  مْ لَكُ  َرعَ ش 

 اومُ یْ قِ أَ  أَنْ  يسیْ عِ  وَ  يسَ وْ مُ  وَ  ْیمَ ھِ ْبَراإِ  بِھِ  انَیْ صَّ وَ  اَومَ  كَ یْ لَ إِ   انََحیْ وْ أَ  يْ ذِ لَّ اوَ  احً وْ نُ  ھِ بِ  صَّيوَ  امَ  يْ صَّ وَ امَ  نِ یْ دِّ لا
ْینَ لا ." ھِ یْ فِ  ْواقُ رَّ فَ تَ تَ الَ وَ  ّدِ                                                                                                  

অথর্ঃ- িতিন (আ�াহ) েতামােদর জনয্ �ীন বা ধেমর্র ে�ে� েস পথই িনধর্ািরত কের েছন যার 
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আেদশ িদেয়িছেলন নহূেক, যার ওহী বা �তয্ােদশ কেরিছলাম  আপনার �িত আর যার আেদশ 
কেরিছলাম ইবরািহম, মসূা ও ঈসােক এই মেমর্ েয, েতামরা �ীন বা ধমর্ �িত�া করেত িগেয় 
দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”,সরুা আশ- শরা, আয়াত নং- ১৩ এর িনেদর্শনা অনযূায়ী একজন 
সিতয্কােরর মুসিলম ইসিতকামাত অজর্ ন কের িনজ কতৃর্ ক গিঠত দল তয্াগ করা ফরজ এবং উিচৎ 
।অনয্থায় িতিন  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর ) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানেুষ পিরণত হেয় যােবন ।      
                                                                                             
(৮)উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ অনযূায়ী " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা       
 �নােম দলিটর িদেক আহবান করা হে(আহলু��ুাত ওআল জামাআত) أَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ةِ   
“আ�াহর আহবােন আহবান” এবং দঢ়ৃ ঈমােনর ল�ণ ।  ُالْ جَ مَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত)দল তথা  ُأَھْ ل

  নােম দলিটর িদেক আহবান করার মাধয্েম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ 
ইসলাম ধেমর্র সাবর্জনীন পিরচয়ই ফুেট উেঠ । তখন আর  তাঁর িনেজর বয্াি�গত স�াণ-মযর্াদার 
�তীকী পিরচয় , িনজ দল, েগা� ও বংেশর স�াণ-মযর্াদার �তীকী পিরচয় ফুেট উেঠ না ।    
                                                             
   তেব হাঁ, তাঁর উত্তম কৃতকেমর্র �ীকৃিত �রপ অনয্ েকান মৃিমন-মসুিলেমর েদয়া “অহংকার-
গবর্ িববিজর্ ত ে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 । 

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) َعةِ َماجَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
নাম ধারণ না করার পিরণাম ফেলর জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুাি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- 

 ومی ءجا اعةمج نم ادً ی عزن نم  "ملسو ھعلی هللا يلص هللا ولسر سمع ھنأ مرع بنا عن -(2)
يناربطلل بیركلا مجعملا في)  )685"( ھل حجة ال و ةماقیال                                                                                                     

অথর্ঃ- ইবন ুওমর েয েকহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা েথেক শেনেছন, েয েকহ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা             َلُ ھْ أ 

ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  نَّةِ لسُّ ا (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক হাত গিটেয় েনয় িকয়ামেতর 
িদন তার েকান �মানপ� থাকেব না। আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৫৮৬।                                                              

ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
দলব� ইমােমর আনূগতয্িবহীন অব�ায় েকহ মৃতুয্ বরণ করেল তার মৃতুয্ হেব জািহিলয়য্ােতর 
মৃতুয্। েযমন অনয্ এক হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলন- 

 ةاعَ مَ جَ لْ ا نَ مِ  جَ رَ خَ  منْ  " : مسل و ھیعل ىلاتع هللا ىلص هللا ولسر  لَ  اقَ :  لَ  اقَ  ، لٍ بَ جَ  نْ بِ  ذِ اعَ مُ  نْ عَ 
 "ةً ِلیَّ َجاھِ  ةً تِ یْ مِ  تَ َما ، ةٌ اعَ طَ  ھِ یْ لَ عَ  لَْیسَ  تَ امَ  َمنْ وَ  ، ھِ قِ نُ عُ  ِمنْ  مِ سالَ اإل ةَ قَ ِربْ  عَ لَ خَ  دْ قَ فَ  ًدامِّ عَ تَ مُ  رٍ ِشبْ  دَ قِیْ 

)3(نيراطبلل یربكال لمعجما في )09601(                                                                                                                                                                      
অথর্ঃ েয েকহ ই�া কের ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    َعةِ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 



190 
 

(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল  েথেক এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান  ْةقَ فُرْ ال  
(ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর 
ব�ন িছ� কের েফলল । আর েয " ةُ َماعَ جَ الْ    (আল-জামাআ’ত)দল তথা    َعةِ اَجمَ الْ  وَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� ইমােমর আনূগতয্িবহীন অব�ায় েকহ মৃতুয্ বরন 
করেল েস জািহিলয়য্ােতর মৃতুয্ বরণ করল ।  আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-১৬০৯০ ।    

 ابصأف ةعامجلا يف � عمل من  "موسل یھعل هللا يلص هللا هللا رسول لاق: الق سابع نبا نع -(4)
أوبت أطخأ إن و ، هللا بلقیت لم باصأ فإن ةفرقال في � عمل نم و ھ،ل رغف أأخط نوإ ، ھنم هللا بلتق     

ينابرطلل وسطاال جمعملا في) 0517(" رنالا من هدعمق                                                                                                                                       
অথর্ঃ- ইবনু আ�াস (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত ,িতিন বেলেছন, রাসলু�ুাহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন :  েয েকহ ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 

 নােম দেলর মেধয্ েথেক আ�াহর জনয্ আমল কের (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ 
আর েস আমলিট যিদ  সিঠক হেয় যায় তা হেল আ�াহ তা কবুল কের েনন, আর তার েস 
আমলিট যিদ ভুল হেয় যায় তা হেল  আ�াহ তােক �মা কের েদন ।আর  َةُ َماعَ اْلج  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিট  েথেক(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
 তথা 2 দেল-উপদেল  িবভ� হেয়  িবি�� অব�ায় েথেক আ�াহর জনয্ আমল (ফুরকাত) الْ فُ رْ قَ ة
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’ুজামলু 
আওসাত, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৫১৭০ । 

(5)-  يعل جرخ من  "لمسو ھیلع هللا صلي هللا هللا لرسو لقا: لقا عي،جشألا یحضر بن عرفجة عن
ً نئاك هوفاقتل ،ھمتعاجم نبی قرفی أن دیری ع،یجم موھ تيأم  الوسطا مجعمال يف ) )5400("انك من ا

ينابرطلل .                                                          অথর্ঃ- 
আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,  রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন-  “েয েকহ আমার আল-আল-জামাআ’তব� অথর্াৎ ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা    

 নােম দলব�  উ�েতর িবেরািধতা কের(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ َجَمالْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 
اَعةُ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ْلَجَماَعةِ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 

দলিটেক ি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 শরীফ নং-৫৪০০।  

(6)-  علیھ هللا يصل يبالن نأ جةفرع عن ةقالع نع بن دایز عن مرمع نع  اقزرلا دبع انربأخ
ً ئاك تلوهقاف ، ھمینب قریف نأ دییر ، نویعتجم ھمو متيأ علي جخر من"  : لاق موسل انك نم نا " 

                                                           
2 >>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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اقزرلا دبع فمصن يف ( (20713)                                                                                                                         
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত , িন�য়ই রাসুল�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার দলব� উ�েতর অথর্াৎ ةُ اعَ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َنَّ  لُ ھْ أ  ةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  ةِ السُّ
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের  َْعةُ امَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)দল তথা نَّ ال لُ ھْ أَ   �নােম দলিটেক িবভ(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ سُّ
করেত চায় বা টুকরা টুকরা করেত চায় েস েয েকউ হউক না েকন তােক হতয্া কের েফল” । 
মসুা�ােফ আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-২০৭১৩ । 

(7)-  نیب قرف نم موسل علیھ هللا يلص هللا هللا لورس"  :  ل اق:  ل قا یكشر نب مةأسا نع
رانيللطب ریبكلا مالمعج يف ) )490(". "كان نم انئاك ھسأر اوبرضفا عیجم ھم و  يمتأ .                                                                                               

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 টুকরা টুকরা করেত চায় তার মাথা উিড়েয় 
েফল” । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৯০ । 

(8) -  اربوضفا متيأ بین فرقی خرج لجر أیما ":   ل اق : ل اق یكرش نب امةسأ عن
ينارلطبل ریبالك لمعجما يف) ) 984"(قھنع  

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলুু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয 
েকহ আমার 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-৪৮৯  । 
হািদস শরীেফর  উপেরা� এতসব কেঠার  বাণী থাকা সে�ও  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা 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 মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার কেঠার বাণীর সােথ এবং মহান আ�াহ তাআ’লার কেঠার িনেষধা�ামলূক 
বাণীর সােথ চয্ােল� কের তাঁরা তােদর িনজ� দেলর নাম আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত  ْةُ عَ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 

 নােম দলনাম ধারণ  না কের বা নাম না িদেয় (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ َجمَ لْ ا وَ 
ইসলােমর নােমর বা ইসলােমর গণাবলীর  সােথ স�িকর্ ত এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম মসুিলম ি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 ফুেট 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�াদরু রাসলুু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক উদাহরণ�রপ আধিুনক পিরভাষায় ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দেলর (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
মহান , একক, অি�তীয়, িনর�ুশ েচয়ারময্ান বা সভাপিত েমেন উ� ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  �নােম দেলর কম(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
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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 ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    َعةِ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকার এবং  ْةقَ رْ فُ ال  (ফুরকাত) তথা দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকার �িত এত গর� েদওয়া হল েকন আর 

ةُ عَ امَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) اَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
দল েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় েগেল েকান আমলই 
কবুল হেব না েকন ?                                                  
এর উত্তর এই েয, " ةُ عَ امَ جَ لْ ا "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলু��ুাত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ أَھْ 
ওআল জামাআত )নােম দলব� হেয় থাকা হে�  " َىوَ قْ ت  ِ�" (তাকওয়া আ�ািহ ) বা আ�াহভীিত 
আর  ُةقَ رْ اْلف  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় থাকা হে�  َال ةِ لَ ضَّ  তথা ��তা 
। অতএব, েয েকহ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় না থাকেল বঝুেত হেব েয, তার তাকওয়া বা আ�াহভীিত নাই  আর 

ْرقَةفُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়   িবি�� হেয় থাকেল বঝুেত হেব েয, েস 
ةِ لَ الَ ضَّ   তথা ��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      ٌَّضال  বাপথ �� ।    ٌَّضال  বা পথ �� বয্াি� হে� েদাযখী । েযমন অ� অধয্ােয় িনে� 
বিণর্ত আস� হািদস শরীফখানােত আমেদর নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  আব ুমাসউদ 
নােম তাঁর একজন  সাহাবীেক (রািদআ�াহ আনহ) িফতনা স�েকর্  বেলন-হািদস শরীফখানা হে� 
এইঃ--------------------------------------------------------- 

 دمَّ ُمخَ  ةَ مَّ أُ  عَ مَ یَجْ لِ  نْ كُ یَ  مْ لَ  َجلَّ  و زَّ عَ  هللاَ  نَّ إِ  وَ  لالَ الضَ   ِھيَ  نَّ فإِ  ةَ قَ رْ فُ لْ اوَ  كَ یاَّ إِ وَ  ةِ عَ امَ جَ لْ ا و هللاِ  ىوَ قْ بِتَ  كیْ لَ عَ 
                                          .      )90041(" ينبراطلل یربكال مجعمال ـــ "ةِ لَ الَ ضَّ   ىَعلَ   مَ لَّ سَ  وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ 

অথর্ঃ-েতামােক আ�াহভীিত ও ةُ عَ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ َمااْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত হেব এবং الْ فُ رْ قَ ة  (ফুরকাত) তথা 3 
দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় থাকা েথেক িবরত থাকেত হেব । আর িন�য়ই আ�াহ 
আযয্া ওয়া জা�া মহুা�াদ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তেক ��তার উপর একি�ত 
করেবন না । আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৪০৯০ ।                                                     
এর অথর্ হল এই েয, েযেহতু ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক اْلفُْرقَة (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� 
হেয়  িবি�� হেয় যাওয়া হে�    َّةِ لَ الَ ض তথা পথ ��তা েসেহতু সকল মসুিলম মানুষেক মহান 
আ�াহ তাআ’লা  ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক  ْةقَ رْ فُ ال  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� কের িবি�� 
কের রাখেবন না। বরং মহান আ�াহ তাআ’লা দয়া বা করণাবশত: মসুিলম মানেুষর একিট 

                                                           
3 >>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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অংশেক অবশয্ই সবর্দা ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলুসস�ুাহ)   ةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর উপর পণূর্ বহাল তিবয়েত রাখেবন । এ দলিট স�েকর্   আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ------------ --------------
"  ىَ أْتِ یَ  ىتَّ حَ ) ىذِ مِ رْ التِّ  ْم،ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ (ُھمْ َخالَفَ  َمنْ  مْ ھُ رُّ ضُ یَ  الَ  َحقِّ لْ ا لَىعَ  نَ یْ رِ اھِ ظَ  تِىأُمَّ  نْ مِ  ةٌ ائِفَ طَ  لُ تََزا الَ 

ّ�ِ  رُ مْ أَ    " 
(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  َنْ م 

مْ فَھُ لَ َخا  পিরবেতর্ ُھمْ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।                                                                     
িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর)” 
অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষু বা মুসিলম উলামােকরামগণেনর মন-মি�ে� ও মগেজ এ কথািট 
বেুঝ আসেছনা বা েবাধগময্ হে�না েয, " ةُ عَ َماجَ الْ  " (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ نَّ لسُّ ا ْھلُ أ 

ةقَ رْ فُ لْ ا নােম দলিট  েথেক( আহলু��ুাত ওআল জামাআত) ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ   (ফুরকাত) 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 ((মসুিলম িবে�র িবিভ� েদেশ এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান 
দল-উপদলগেলার মত েয েকান নােম))<< দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হেয় যাওয়া হে�    

ةِ لَ الَ ضَّ   তথা পথ ��তা এবং পথ ��তায় িনমি�ত বয্াি� পথ �� । এটা  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর)” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম 
মানষু বা মসুিলম উলামােকরামগণেনর জনয্ মহা দভূর্ াগয্জনক অব�া ও েশষ পিরণিত অশভ । 
মহান আ�াহ তাআ’লা এেহন  দভূর্ াগয্জনক অব�া ও অশভ পিরণিত েথেক আমােদরেক র�া 
করন । `আমীন!                                                        
এরপ    َلٌّ اض বা পথ�� ইমাম বা েনতৃ�ানীয় আেলম-উলামােদর বয্াপােরই আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কেঠার সতকর্  বাণী উ�ারণ কের দিুট হািদস শরীফ 
বেলন-                                                                                                                                     
�থম হািদস শরীফ  

َ سْ تَ  الَ  ةٌ ثَ الَ ثَ  : " الَ قَ  ھُ أَنَّ  ، مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لِ وْ سُ رَ  َعنْ  ،دِ یْ بَ عُ  نِ بْ  ةَ لَ اضَ فَ  نْ عَ   لٌ جُ رَ :  مْ ھُ نْ عَ  لْ أ
 اھَ نْ عِ  بَ اغَ  ةُ أَ رَ إمْ وَ  ، تَ افَمَ  هِ دِ ِسیِّ  نْ مِ  قَ بَ أَ  ْبدٌ عَ  أَوْ  أََمةٌ  وَ  ، ایً ِص َعا تَ  امَ ،وَ  ھُ امَ إِمَ  ،َوَعَصى َعةَ َماجَ الْ  قَ رَ افَ 
َجتْ تَ فَ  ایَ نْ دُّ ال ةَ نَؤْ مُ  اھَ فَاكَ  دْ قَ وَ  اھَ ْوجُ زَ  َ سْ تَ  فَالَ ، هُ بِْعدَ  بَرَّ )15184( ـ نمِ اثَّ لا أزجال ـ ربیلكا ممعجلا ـ " ُھمْ َعنْ  لْ أ         

অথর্ঃ- হযরত ফাদালা িবন উবাইদ েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- 
িতন বয্াি� স�েকর্  �� কেরা না : ১. এমন বয্াি� েয " ةُ عَ امَ جَ لْ ا " (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  َةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত )নােম দলিট  েথেক িবভ� হেয়  
ি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 অদশৃয্ অব�ায় সাজস�া কের থােক ।  আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-১৫১৮৪ ।                                                                                               
ি�তীয় হািদস শরীফ 

 ةئمألا يتأم ىعل افأخانأ امإن"  : مسل و یھعل لىاتع هللا ىلص هللا لرسو ل اق:  ل اق ثوبان نع
)2922(يمذرتلا ننس " نیضلملا                                                                                                      
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অথর্ :- ছাওবান (রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) বিণর্ত, রাসলুু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন-  “আিম আমার উ�েতর বয্াপাের শধ ুপথ�� ইমাম বা েনতৃ�ানীয় আেলম-উলামােদর 
ভয় করিছ” । িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯ ।                                              

এত�ণ আিম �েতয্ক মসুিলম মানুেষর িনজ� দেলর নাম  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 নাম না রাখার পিরণাম ও 
ফলাফল স�েকর্   আেলাচনা কেরিছ। 

 


