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 লজুমু ুআহিলসসু�াহ ওআল জামাআ’ত ওআল) لزوم أھل السنة و الجماعة واإلعتصام  بھ
ই’িতসাম ুিবহা ) তথা  আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’তেক আঁকেড় ধরা বা  
আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’েতর সােথ েলেগ থাকা স�েকর্  আেলাচনাঃ 

এখন আিম بھا معتصاواإل    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ  عةماالج ومزل    অথবা " ةُ عَ امَ جَ الْ  " (আল-আল-
জামাআ’ত) নােম দল তথা  আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত নােম দলিটেক আঁকেড় ধের রাখা 
স�েকর্  হািদস শরীফ বয্বহার করার মাধয্েম িব�ািরত  আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা। 
 ىنم فخیب ملوس علیھ هللا صلي هللا ولسر تعمس : ل قا بیھأ نع طعمم نب ریبج نب دمحم نع -(1

 )ھیف دزی مل مث(ھاعاوو فظھافح) يمالك(يالتقم عمس ابدً ع هللا رنض:  قولی ،ينم من یفخلا جدمسب /
 قھفأ وھ نم ىل إ فقھ لماح بور ،ھل ھقف ال  ھقف لمحا برف اعھمسی لم نم )ىإل اھاأد مث( غھالبو

 ر،مألا يلذو ةاعالط و(نمیسلملا ألئمة حةصین و � العمل صالخإ :نؤمم قلب نیھعل غلی ال ثالث ،منھ
 ،)نیلمسملا اعةمج موزل و ،نیملسملا اعةبجم صامعتالاو( ھمتماعج موزل و ،)رمألا ليوأل حةاصنملا و
يناربلطل یربكلا معجمال يف)  )5231/1524/28651/ 2251(" مھراءو نم یطتح متھعود نإف     

অথর্ঃ- েমাহা�দ িবন জবুাইর িবন মুতিয়ম িতিন তাঁর িপতা েথেক বণর্না কের বেলন, আিম 
িমনােত খাইফ মসিজেদ রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েথেক শেনিছ,িতিন বেলন, আ�াহ 
(তাআ’লা) এমন বা�ােক (বা�ার মখু) উ�ল করন েয আমার  কথা শেন মখু� কের আয়ে� 
কের (এেত বৃি� না কের হবহ) তা এমন েলােকর িনকট েপৗঁেছ েদয় েয তা শেন িন, (কারণ) 
এমন অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ যার (িনেজরই) �ান নাই ,আেরা এমন 
অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ িযিন তার চাইেত অিধক �ানীর িনকট �ান 
বহন কের িনেয় যায় ।(�াণীেদর �িত ল�য্ কেরই আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলন) িতনিট িবষয় রেয়েছ েয গেলার িবষেয় মুিমেনর হৃদয় শ�তা 
কের না:                                                                                                      
১. আ�াহর জনয্ িন�ার সােথ আমল করা                                                             
২.মসুলমানেদর ইমাম তথা �ানী েনতােদর জনয্ কলয্াণ কামনা করা (আেদশ দানকারীেদর �িত 
আনূগতয্ করা/ কলয্াণ কামনা করা)                                                                                   
৩. তােদর আল-জামাআ’ত নােম দল ধের রাখা (মসুলমানেদর  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা   নােম দলিটেক আঁকেড় ধরা(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ اْلَجمَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أَ 
নােম দেলর সােথ েলেগ থাকা), িন�য়ই তােদর আহবান তােদর পরবত�েদর অ�ভূর্ � করেব অথর্াৎ 
পরবত�রা তাঁেদর আহবােনর অ�ভূর্ � ।                                                                     
আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৫২২,১৫২৪,১৬৫৮২ ।                
 : لاقف ، ينم نم یفخلا جدسبم لمسو ھیلع هللا صلي هللا رسول طبناخ :ل،قا كلما نب نسأ نع -(2)

 بور ھ،ل ھفق ال  ھقف ملاح برف اھعمیس لم نم ىإل بذھ ثم اھظفحف لتيمقا عمس اعبدً  هللا رضن -
 منل حصلنوا � لمالع صالإخ: نمؤم ءامرى بلق علیھن یغل ال ثالث ،منھ قھأف وھ نم ىل إ ھفق لماح
 مجعملا في )4449"(مھءارو نم طیحت مھوتدع فإن ،)نیملسمال جماعة لزوم و ، رماأل مكیلع هللا هالو

برانيللط طسوالا .                                                                                                          
অথর্ঃ আনাস িবন মািলক েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, আমােদরেক িমনােত খাইফ মসিজেদ রাসুল�ুাহ 
সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা সে�াধন কের বেলন: আ�াহ (তাআ’লা) এমন বা�ােক (বা�ার 
মুখ) উ�ল করন েয আমার  কথা শেন মখু� কের েনয় ,তারপর েস তা এমন েলােকর িনকট 
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িনেয় যায় েয তা শেন িন, (কারণ) এমন অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ 
যার (িনেজরই) �ান নাই ,আেরা এমন অেনক িফক্হ বা গভীর �ান বহন কারী রেয়েছ িযিন 
তার চাইেত অিধক �ানীর িনকট �ান বহন কের িনেয় যায় ।(�াণীেদর �িত ল�য্ কেরই 
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বেলন) িতনিট িবষয় রেয়েছ 
েয গেলার িবষেয় মিুমেনর হৃদয় শ�তা কের না:                                                                                                                                      
১. আ�াহর জনয্ িন�ার সােথ আমল করা                                                                               
২.আ�াহ যােক েতামােদর উপর শাসক িনেয়াগ কেরেছন তােদর জনয্ কলয্াণ কামনা করা                        
৩. মসুলমানেদর ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল ধের রাখা বা  ََعةُ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা  ,(নােম দেলর সােথ েলেগ থাকা(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ أَھْ 
িন�য়ই তােদর আহবান তােদর পরবত�েদর অ�ভূর্ � করেব অথর্াৎ পরবত�রা তাঁেদর আহবােনর 
অ�ভূর্ � । ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৯৪৪৪                                          
 رمع نأ ریبزلا نب  هللا دعب نع ریعم نب كلاملا عبد عن رمعم نع  قزاالر عبد اأخبرن - (3)

 : لافق ، كمیف يمامق انفی مقا ملسو ھعلی هللا صلي هللا لوسر نإ : لافق ایبً طخ ةیجابلاب مقا ابطخلا بن
 ذبلكا یظھر ثم ھم،یلون نیلذا القرن مث ھم،ونیل الذین نرالق ثم ، كمخیا      ھمإنف حابيأص  اومرأك "
 ھیلفع ةالجن ةحوبحب هسر نمف ،اھلأسی ال ةادشھلا ىلع دھیش و ، الھأسیال مینیلا ىعل نإلنساا فلحی تيح ،
 ومن ،لثھماث نایطلشا فإن أةرماب لرج نوخلی الو ،عدبأ نینثالا من وھ و، ذالف مع نیطاشال فإن ، ةعامجلاب

زاقرلا بدع صنفم في) 20710( "نؤمم فھو ھتسیئ تھساء و سنتھح تھرس                                       
অথর্ঃ ………………..আ�ু�াহ িবন জবুাইর েথেক বিণর্ত: ওমর িবন খাত্তাব জািবয়ােত িখতীব বা 
ব�া িহেসেব দ�ায়মান হেয় বলেলন, িন�য়ই রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  েতামােদর 
িনকট আমার েযরপঅব�ান  েতমিনভােব আমােদর মেধয্ দ�ায়মান হেয় বেলেছন: “েতামরা 
আমার সাহাবীেদরেক স�াণ কর, েকননা তাঁরা েতামােদর উৎকৃ� (েলাক),তারপর তােদর পরবত� 
শতা�ী, তারপর তােদর পরবত� শতা�ী, তারপর িমথয্া �কাশ হেব, এমনিক মানুষ িজ�ািসত 
হবার পেূবর্ই শপথ কের েফলেব এবং িজ�ািসত হবার পেূবর্ই �া�য্ িদেয় েফলেব । অতএব, যার 
জা�ােতর সখূ-সা�ণ্দয্ ভাল লােগ তােক অবশয্ই  ةُ عَ اَجمَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  لُ أَھْ 

 ,নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব । েকননা(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا
শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র েথেক অিধক দেূর, েকান পরুষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন যােব না, 
কারণ, শয়তান তােদর তৃতীয় জন, যার িনকট স�ুর িকছু পছ� হয আর ম� িকছু খারাপ 
লােগ েসই মিুমন । মসুা�ােফ আ�ুর রা�াক, হািদস শরীফ নং-২০৭১০ । 

 يلص هللا لوسر امكمق كمفی تقم نيإ الناس أیھا یا افق ةیباجبال مرع اطبنخ قال عمر ابن نع -(4)
 لفیح يتح بذكلا وشفی مھم،ثنویل نیذلا ثم ،ھمنولی نیذلا مث ياببأصح مكصیوأ " لفقا اینف لموس ھلیع هللا

 میكلع ، نیطاالش ثھماالث كان الإ أةمربا رجل ونخلی ال الأ دھشتسی وال ھداشلا دھشوی فحلتسی وال لرجلا
 ھتءاس و تھنسح ھترس نمو د،عبأ ننیثاال من ھو و داحالو مع طانشیال فإن والفرقة  كم اوإی ةعامبالج

يذمالتر )6521"(،نمؤالم لكفذ ھئتیس .                                                                                 
অথর্ঃ ইবেন ওমর েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, ওমর জািবয়ােত আমােদরেক সে�াধন কের বলেলন, 
েহ মানুেষরা ! িন�য়ই আিম আমােদর  িনকট রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
অব�ােনর মত আিম েতামােদর মেধয্ দ�ায়মান হলাম। অতপর বেলেছন: “আিম েতামােদরেক 
আমার সাহাবীেদর স�েকর্  ওিসয়ত করিছ, তারপর তােদর পরবত�েদর (শতা�ী) স�েকর্  ওিসয়ত 
করিছ, তারপর তােদর পরবত�েদর( শতা�ী) স�েকর্  ওিসয়ত করিছ, তারপর িমথয্া �কাশ হেব, 
এমনিক েলাক শপথ চাওয়ার পেূবর্ই শপথ কের েফলেব এবং �া�ী মানার  পূেবর্ই �া�য্ িদেয় 
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েফলেব । সাবধান ! েকান পুরষ েকান মিহলার সােথ িনজর্ েন যােব না, কারণ, তােদর উভেয়র  
তৃতীয় জন হেব শয়তান, েতামােদর  অবশয্ই   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

ةْرقَ فُ لْ ا  নােম দলিটেক ধের থাকেত হেব এবং(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ السُّ   
(ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয়  িবি�� হওয়া েথেক েবঁেচ থাকেত হেব বা দেূর 
থাকেত হেব । েকননা, শয়তান এেকর সােথ,দেুয়র েথেক অিধক দেূর, েকান পরুষ েকান মিহলার 
সােথ িনজর্ েন যােব না, কারণ, শয়তান তােদর তৃতীয় জন, যার িনকট স�ুর িকছু পছ� হয 
আর ম� িকছু খারাপ লােগ েসই মিুমন । িতরিমিজ শরীফ,, হািদস শরীফ নং-২১৬৫ । 

 و دىإح يلع ئلاإسر ونب قترفت:  لوقی سلمو ھعلی هللا يصل هللا ولسر معتس :لاق ةمماأ يبأ عن
 رناال في اھلك ،فرقة مھیعل دیزت تيموأ ،ةقفر نعیبس و نیاثن ىلع يراالنص تقتفر و ،ةقرف    نیعبس

.برانيللط وسطالا مجعالم يف ) )2207("معظألا داولسا إال                                                                                                                                                           
অথর্ঃ আিব উমামা েথেক বিণর্ত, িতমন বেলন: আিম রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
বলেত শেনিছ,“ বনী ঈসরাইলরা ৭১িট দেল-উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল , নাছারারা ৭২িট দেল-
উপদেল িবভ� হেয় িগেয়িছল আর আমার উ�ৎ তােদর েচেয় একিট িফরকা বা দল বৃি� হেব 
।  معظألا داولسا (সাওয়াদলু আ’জম)তথা বৃহত্তম দল ছাড়া  সবগেলাই েদাযেখ যােব । আল-
ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২০২  ।                                                                               
উপেরা� হািদস শরীেফ বিণর্ত ماألعظ السواد  (সাওয়াদলু আ’জম) তথা বৃহত্তম দল বলেত   ْةُ عَ امَ جَ ال  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َاَعةِ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিটেকই বুঝােনা হেয়েছ।                                                                                                              
িস�া�ঃ উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা �মািণত হে� েয, সবর্াব�ায়  ةُ عَ اَجمَ لْ ا  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিটেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
আঁকেড় ধের থাকেত হেব । ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন 
ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম গিঠত অনয্ েকান দল-
উপদেলর সােথ েকান অব�ােতই স�কর্  রাখা যােব না এবং ইসলােমর নােমর সােথ বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� 
িভ� নােম গিঠত অনয্ েকান দল-উপদেলর  সােথ স�কর্  রাখেল জা�াত বা েবেহে� যাওয়া  যােব 
না । েবেহে� েযেত হেল সবর্াব�ায় َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের থাকেত হেব । 

(6)-  ، هللا لورس ای:  قلتف اثً مبع ملوس یھعل هللا يلص هللا ولرس نيبعث: الق ترألا نب بابخ عن
 ،ىسمت كنأظ الف أصبح: قلت " ؟لیكع كتقشف من غلب ما و :قال ، لیكع أشفق اأن و ادً یعب يثنبعت كنإ

 :تلقف ، "ينرت مل نھب لتفع مل نوإي،نتیأر نھب تعلف نإ سمخ ،بابخ یا: لقا بح،صت نكظأ الف يسوأم
 ، "رقدلبا نمؤت و حرقت، و تطعق نوإ ئًایش بھ كرشت ال هللا دبعت"  :لاق ؟ ھن امو هللا ولسر یا

 لم طأكخأ ام نأ و ،كئطخیل نكی مل ابأص ام أن متعل:  قال ؟ درلقبا نیمااإل وما هللا لورس یا : قلت
 دیكوال رب و ،جرشلا كلعت اھترجش أن امك ، ایاالخط عرقت ھاتئیطخ نإف رخملا ربتش ال و یبك،لیص یكن

 إن كنإ ،باخب یا جماعة،لا ىعل هللا دی إنف ، ةعامجال لببح تصمعتو یا،ندلا نم جرخت نأ ركمأ نإو
ينرابطلل ریبكلا مجمعلا في)6213(" نيقارتف لم ةمقیاال موی نيأیتر .                                                                                                                 

অথর্ঃ খা�াব িবন আল ইরিত েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : েকান কারেন রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােক (েকাথাও দেূর পাঠােলন, আিম বললাম : ইয়া রাসলুু�ািহ , আপিন 
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আমােক দেূর পাঠাে�ন অথচ আিম আপনার বয্াপাের আশ�া করিছ , িতিন (রাসলুু�ািহ) বলেলন : 
আমার বয্াপাের েতামার িক আশ�া ? “আিম ব�াম: আিম সকাল করব িক� আিম মেন করিছ 
না েয আপিন স�া করেবন (স�া পযর্� বাঁচেবন), আর আিম স�া করব িক� আিম মেন 
করিছ না েয আপিন সকাল করেবন (সকাল পযর্� বাঁচেবন), িতিন (রাসলু�ুািহ) বলেলন: েহ 
খা�াব, পাঁচিট িবষয় যিদ তুিম কর তেব তুিম আমােক (িকয়ামেত) েদখেত পােব, আর যিদ 
তুিম উ� পাঁচিট িবষয় না কর তা হেল তুিম আমােক (িকয়ামেত)েদখেত পােব না ।  আিম 
বললাম, : ইয়া রাসলু�ুািহ , েস গেলা িক ? িতিন (রাসলু�ুািহ) বলেলন : ১. তুিম আ�াহর 
ইবাদত করেব, তাঁর সােথ িকছুরই শরীক/ অংশীদার কেরা না যিদও েতামােক েকেট েফলা হয় 
এবং পিুড়েয় েদওয়া হয়, ২. তুিম ভাগয্িলিপেত িব�াস করেব, আিম বললাম: ইয়া রাসলুু�ািহ  
ভাগয্িলিপেত িব�াস িক ? িতিন (রাসলু�ুািহ) বলেলন : তুিম েজেন নাও েয, যা ঘেটেছ তা 
েতামার জনয্ বয্থর্ হওয়ার নয় আর যা েতামার জনয্ বয্থর্ হেয়েছ তা েতামার েবলায় ঘটার নয়, 
৩. তুিম মদ পান করেব না, েকননা, এর পাপ অনয্ানয্ পাপেক নাড়া েদয় েযমন েছাট একিট  
গাছ অনয্ানয্ গােছর সােথ জেড়া হেয় থােক ৪. তুিম বাবা-মার সােথ স�বয্বহার করেব যিদও 
তারা েতামােক দিুনয়া (ঘর) েথেক েবর হেয় েযেত বেল ৫. তুিম  ُالْ َجمَ اعَ ة (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা  ِأَھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ َماعَ ة  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর রিশ আঁকেড় ধের 
রাখেব, িন�য়ই আ�াহর  হাত (অন�ূহ)  ُالْ جَ مَ اَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  و
 নােম দলিটর উপর । েহ খা�াব, তুিম যিদ আমােক(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  الْ جَ مَ اعَ ةِ  
িকয়ামেত েদখেত পাও তা হেল আর আমার েথেক তুিম পৃথক হেব না, আল-ম’ুজামলু কািবর, 
তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৬২১ ।                                                                                            
উপেরা� হািদস শরীফ েথেক এই কথা জানা েগল েয, উ� হািদস শরীেফ বিণর্ত পাঁচিট িবষেয়র 
প�ম িবষয়িট হে�  ََعةُ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ)  ةِ عَ َماجَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের রাখা। ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

 নােম দলিটেক আঁকেড় ধের রাখেল িকয়ামেতর(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا
িদন আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ আমােদর সা�াৎ 
হেব ।  ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ اعَ َجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের না রাখেল িকয়ামেতর িদন আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথ আমােদর সা�াৎ হেব না।                               
এখন �� হল   ِأَ ھْ لُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة  (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক ধের রাখার 
প�িত িক ?                                                                                                                             
এর প�িত হল, মসুিলম মানষু কতৃর্ ক গিঠত বা �িতি�ত েয েকান দল-উপদেলর নাম “  ْوَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ 

নােম নাম রাখা। মসুিলম মানষু কতৃর্ (”আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) َعةِ َجَمالْ ا ক গিঠত বা �িতি�ত েয 
েকান দল-উপদেলর নাম “  َةِ عَ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا ْھلُ أ   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত”) নােম নাম রাখেলই 
এবং িনজ িনজ ঘের পিরবার-পিরজন,স�া-স�িত, িপতা-মাতা, ভাই-েবান, সভা-সিমিতেত, ওয়াজ-মাহিফেল, 
েসিমনার-সে�লন ইতয্ািদেত ে�াতােদর সােথ, িনজ এলাকায় মসিজেদ , িনজ মহ�ায়-িনজ �ােম মসুিলম 
জনগেণর সােথ, িনজ পিরবােরর সদসয্েদর সােথ েকান আেলাচনা -পযর্ােলাচনা করেলই  ََعةِ اَجمَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   
(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটেক ধের রাখা হল । 

 


