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ইসলাম ধেমর্ ৭৩ (িতয়াতু্তর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ এবং “  ُالْ جَ مَ اعَ ة"(আল-
জামাআ’ত)দল তথা   ِأَْھلُ  السُّ نَّ ةِ  وَ  الْ جَ مَ اعَ ة (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআত) দল 
�বতর্ েনর ে��াপট । 

সুচনাঃ ইসলাম ধেমর্ ৭৩ ( িতয়াতু্তর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় 
আমােক  ْةِ عَ َجَماالْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ أَھ  ( আহল�ু�ুাত ওআল জামাআত) দলিটর নাম করেণর উৎেসর উপর  
অথবা "  َلِ بْ حَ بِ  اوْ مُ ِص تَ عْ او  ِ اوْ قُ رَّ فَ تَ  الَ  وَ  اْیعً َجمِ  �َّ  " অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� 
হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সরুা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এর 
বয্াখয্া িনে� িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হল ।                                                                                          
ইসলাম ধেমর্ ৭৩ ( িতয়াতু্তর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ স�েকর্  আেলাচনা করেত িগেয় আিম 
সবর্ �থম এ িবষেয় বিণর্ত আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
িবিভ� (সকল) হািদসসমহূ একে� এক যায়গায় উপ�াপন কের পরবত�েত পযর্ায়�েম ঐগেলার 
বয্াখয্া করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

িব�ািরত িববরণঃ   ْةُ عَ َماجَ ال (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ) ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট হে� একিট িচর�ায়ী জীব� দল ।   َةعَ امَ اْلج (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা   َةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট হে� সকল নবী ও 
রাসলু (সা�া�াহ আলাইিহমসুসালাম) এবং তাঁেদর উ�তেদর জনয্  মহান আ�াহ তাআ’লার 
অনূ��া� ফরজ িহেসেব পালনীয় েবেহ�ী দল ।  َةُ عَ امَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

 নােম দলিট হে� মহান আ�াহ তাআ’লার (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  نَّةِ السُّ 
আিদ� (আেদশ �া� ) আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় তাঁর উ�েতর জনয্ একমা� একিট েবেহ�ী দল ।  ْةُ اعَ مَ جَ ال  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  �নােম দলিট হে(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ 
মহান আ�াহ তাআ’লার আিদ� (আেদশ �া�) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার  �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল হওয়ায় এ 
দলিটই আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার শতা�ী েথেক শর 
কের িকয়ামত অবিধ িবদয্মান থাকেব । আরমসুিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা ইসলােমর 
গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ 
স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম   গিঠত দল-উপদলগেলা কতককাল ��ুিটত  েথেক পরবত�েত এগেলার 
অি�� আে� আে� িবলীন হেয় যােব । পবূর্বত� জািতসমূহও (ইয়াহিদ ও �ী�ানরা) ةُ عَ اَجمَ لْ ا   
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিট (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ َمااْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
তয্াগ কের িবিভ� দেল-উপদেল িবভ� হেয় যায় । আপিন হয়ত বলেবন েয, পবূর্বত� জািতসমেূহরও 
(ইয়াহিদ ও �ী�ানেদরও) িক ةُ عَ َماجَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ لسُّنَّ ا لُ ھْ أ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম একিট দল িছল ?                                                                                  
এর উত্তর হে� এই েয, পবূর্বত� জািতসমূেহরও (ইয়াহিদ ও �ী�ানেদরও) ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত)দল তথা  নােম একিট দল িছল(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
।পবূর্বত� সকল ধেমর্র নামই েয مسالأإل  (ইসলাম) িছল এবং তােদর দেলর নাম েয  ْةُ عَ اَجمَ ال  
(আল-জামাআ’ত)দল তথা  নােম একিট দলই(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
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িছল তা িন� িবিণর্ত হািদস শরীফ খানা অধয্য়ন করেল বা  েদখেল সহেজই বুেঝ এেস যােব 
ইনশাআ�াহ । 

 يْ فِ  لموس ھیعل هللا صلي هللا لُ وْ سُ رَ  لَ وْ حَ  داً وْ عُ قُ  انَّ كُ :  لَ قَا هِ َجدِّ  نْ عَ  یھبأ عن هللا عبد نْ بِ  ثِْیرِ كَ  نْ عَ )2(
 اَءهُ دَ رِ  َشفَ كَ وَ  َعْنھُ  يرَّ سُ  يَحتَّ  ْیالً وِ طَ  ثَ كَ مَ فَ  هُ ِرَداءَ  يشَّ غَتَ فَ  يِ حْ وَ لْ ابِ  مالسلا ھیلع لُ یرْ ِجبْ  هُ ءَ اجَ فَ ◌ِ  ةنَیْ دِ مَ لْ ابِ  ِدهِ جِ سْ مَ 
ً رَ عَ  قّ رَّ تَعَ  وَ ھُ  اذَ إِ فَ   لَ اقَ فَ "  ؟ لِ خْ نَّ ال نَ مِ  ُرجُ خْ یَ  امَ  فُ رِ عْ یَ  ُكمْ أیُّ " لَ قَافَ  ءٍ يْ شَ  ىَعلَ  ضٌ بِ اقَ  وَ ھُ  اذَ َوإِ  اً ْیدً دِ شَ  قا

 إال  النخل نم جیخر  شيء لیس ناأم و نتأ نابأبی وسلم ھیلع هللا يلص هللا لوسر ای نحن : رُ اصَ نْ اْآل 
 هللا لسور ای اذھ:  لوا افق ا؟ھذ ما":ل قاف ي،نو اھیف فأذا هید حتف ثم لخن صحابأ نحن فھرعن حنن

،سنة ىون : الو قا ء؟شي يأ  ىون" :ل اق ،ىون  
 ، لبالنع نعلال وحذ قبلكم نم نسن نكسلتل منكید دھاعیت مالسلا ھیلع لیجبر مك ءجا ،  مقتصد " : لاق

ً ذراع وإن ،  اً فشبر شبراً  إن ھمذخأ لبمث نأخذنول ً  ن،وإ اً عفذرا ا ً بف باعا  رجح يف دخلوا ول تيح ، اعا
 مالسإلا دةحاو ةقرف إال ةلاض كلھا ةقرف عینسب سىمو ىلع تقرتفا ئلسراإ يبن أن إال ھیف متلدخ ضب

 واحدة ةقرف الإ ضالة كلھا فرقة ینعبس و دىإح على میمر ناب سىیع ىعل تقرفتا اھنإ مث، متھعامجو
     ھمعتماوج مالسإلا ةواحد إال ارالن ىف كلھا ةرقف ینعبس و یننتاث ىلع نونوكت إنكم ثم مھعتاموج مالاإلس

.يانربللط ریبكال مجعمال في) ) 48113(                                                                                                                 
অথর্ঃ- “কািছর িবন আ�ু�াহর িপতা তাঁর দাদা েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, আমরা মদীনার মসিজেদ 
রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চতুিদর্ েক বসা িছলাম, এমতাব�ায় িজবরাইল আলাইিহস 
সা�াম ওহী িনেয় আসেল িতিন (রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) চাদর িদেয় (িনেজেক) 
েডেক দীঘর্�ন থাকেলন েশষ পযর্�  ওহীর অব�া চেল েগেল িতিন চাদর খেুল েফলেলন ।িতিন 
তখন েকান িকছুেত ধরা অব�ায় অতয্ািধক ঘমর্া� হেয় বলেলন- “েতামােদর েকউ িক জান 
েখজরু েথেক িক েবর হে� ? আনসারগণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসুল সা�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা আমােদর বাবা-মা আপনার জনয্ উৎসিগর্ত, আমরা েখজরু েথেক যাই েবর হয় তা সবই 
জািন,, আমরা েতা েখজেুরর মািলক ।তারপর িতিন তাঁর হাত খলুেলন, এেত িবিচ রেয়েছ ।অতপর 
িতিন বেলেলন, এটা িক ? তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসলু সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এটা 
হে� িবিচ ।িতিন বলেলন, িকেসর িবিচ ? তাঁরা বলেলন, বষর্ িবিচ , িতিন বলেলন- সিতয্ই 
বেলছ । িজবরাইল েতামােদর িনকট েতামােদর ধমর্ েদখাশনা করেত এেস বেলেছন- েতামরা 
অবশয্ই েতামােদর পবূর্বত�েদর িনয়েমর উপর এক জতুার সােথ অনয্ জতুার সামনা-সামিন অব�ার 
নয্য়(পবূর্বত�েদর হবহ আদেশর্র উপর) চলােফরা করেব।েতামরা পবূর্বত�েদর িনয়মেক তােদর মতই 
ধের রাখেব । যিদ তারা এক িবঘৎ, পযর্ায়�েম এক হাত,এক গজ কের তােদর  িনয়মেক ধের 
রােখ েতামরাও েতমিনভােব পবূর্বত�েদর িনয়মেক ধের রাখেব । এমনিক তারা যিদ গসােপর গেতর্  
�েবশ কের তেব েতামরাও তােত �েবশ করেব ।িক� বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০িট িফরকা 
-দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট িফরকা -দলই ��, তা হে� 
(মিু��া� একিট দল হে� ) معتھاجمو مسالإلا  (ইসলাম ও ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দল, আর তারা ঈসা ইবেন(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  لُ ھْ أَ 
মিরয়েমর  উপর ৭০িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট 
িফরকা -দলই ��, তা হে� (মিু��া� একিট দল হে�)   عتھمامجو مسالاإل  (ইসলাম ও  َةُ عَ َمااْلج  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ عَ اْلَجمَ ا وَ  ةِ نَّ السُّ  أَْھلُ 
দল, আর িন�য়ই  েতামরাও  ৭২িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় যােব, একিট িফরকা -দল বয্তীত 
�েতয্কিট িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা হে� (মিু��া� একিট দল হে�)   

مھتجماعو مسالإلا  (ইসলাম ও তােদর  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ اعَ َجمَ الْ  وَ  نَّةِ سُّ لا لُ ھْ أَ 
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(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল । আল-ম’ুজামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-১৩৪৮১ ।                                                                                                            
অ� হািদস শরীফ খানার অংশ িবেশষ পনূ:রি� িহেসেব অ� �ে�র ��া নং -৪২ এ রেয়েছ । 
আেরা একিট কথা মেন রাখেত হেব েয, অ� �ে�র িবিভ� �ােন েকান হািদস শরীফ মেনর মেধয্ 
েপা� ও দঢ়ৃ কের  েগেঁথ রাখার জনয্ আেলািচত িবষেয়র সােথ স�িত েরেখ উদাহরণ�রপ 
পূন:রি� িহেসেব বার বার উে�খ করা হেয়েছ । 

পবূর্বত� জািতসমূহ (ইয়াহিদ ও �ী�ানরা) ةُ َماعَ جَ الْ    (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  َةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أ 
 �নােম দলিট তয্াগ কের িবিভ� দেল-উপদেল িবভ(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ 

হেয় যাওয়ায় তােদর িক পিরণিত হেয়িছল েস িবষেয় আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উম্�তেক �রণ কিরেয় সতকর্  কের মহান আ�াহ তাআলা’লা পিব� 
কুরআেনর িবিভ� আয়ােত বেলন- " َمْ ْحتُ أَْصبَ فَ  مْ كُ بِ وْ قُلُ  بَْینَ  فَ أَلَّ فَ  ءً ادَ أَعْ  مْ ْنتُ كُ  ذْ إِ   مْ كُ یْ لَ عَ  هللاِ  تَ مَ عْ نِ  اُروْ كُ ذْ او 

 ةورس.  نَ وْ دُ تَ ھْ تَ  مْ كُ لَّ عَ لَ  ھِ تِ ایَ أَ  مْ لَكُ  هللاُ  نُ یِّ بَ یُ  كَ لِ ذَ كَ  ، اھَ نْ مِ  مْ كُ ذَ قَ نْ أف ارِ لنَّ ا نَ مِّ  ةٍ رَ ُحفْ  افَ شَ  ىعل مْ تُ نْ كُ وَ  اانً وَ خْ إ َمتِھِ عْ نِ بِ 
)401(، انعمر ال                                                          

অথর্ঃ-আর েতামরা েসই িনয়ামেতর কথা �রণ কর, যা আ�াহ েতামােদরেক দান কেরেছন । 
েতামরা পর�র শ� িছেল । অতপর আ�াহ েতামােদর মেন স�ীিত দান কেরেছন ।ফেল এখন 
েতামরা তাঁর অন�ূেহর কারেণ পর�র ভাই ভাই হেয়ছ । েতামরা এক অি�কুে�র পােড় অব�ান 
করিছেল ।অতপর তা েথেক িতিন েতামােদরেক মিু� িদেয়েছন । এভােবই আ�াহ িনেজর িনদশর্নসমহূ 
�কাশ কেরন, যােত েতামরা েহদােয়ত �া� হেত পার । সরুা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৪ । 

 ال رةسو. " مٌ یْ ظِ عَ  بٌ اذعَ  مْ ھُ لَ  كَ ئِ الَ أُووَ  تانَ یِّ اْلبَ  مُ ھُ ءُ اجَ  امَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  اوْ فُ لَ تَ خْ اوَ  اوْ قُ رَّ فَ تَ   نَ یْ لذِّ اكَ  اونُ وْ تَكُ  والَ "
)105( ناعمر                                                              

অথর্ঃ-আর েতামরা তােদর মত হেয়া না, যারা দেল-উপদেল িবভ� হেয় েগেছ এবং িনদশর্নসমহূ  
আসার পরও িবেরািধতা করেত শর কেরেছ-তােদর জনয্ রেয়েছ ভয়�র আযাব। সুরা আল-
ইমরান, আয়াত নং-১০৬ । 

قُ  نَ یْ ذِ لَّ ا نَ مِ  )31( نَ یْ كِ رِ شْ مُ الْ  نَ مِ  ْوانُ تَُكوْ  الَ  وَ   "  نَ وْ حٌ فَرِ  مْ ھِ َدیْ لَ  امَ بِ  بٍ زْ حِ  لُّ كُ  ، اعً یَ شِ  اانُوْ كَ وَ  مْ ھُ نَِدیْ  اوْ فَرَّ
)23"(مِ وْ رُّ لا ةُ ْورَ سُ  ،                                                    

অথর্ঃ  েতামরা মশুিরকেদর অ�ভূর্ � হেয়া না (সরুা রম, আয়াত নং-৩১, যারা তােদর ধমর্েক 
ভাগ ভাগ কের িনেয় অেনক দেল (দেল-উপদেল) িবভ� হেয় হেয় পেড়েছ । �েতয্ক দলই িনজ 
িনজ মতবাদ (কমর্সচূী) িনেয় উ�িসত” (সরুা রম, আয়াত নং-৩২) । 

 اوْ نُ اكَ  َمابِ  مْ ھُ ئُ بِّ یُنَ  مَّ ثُ  هللاِ  اِلَى مْ ھُ رُ أَمْ  امَ شنَّ ،إ ءٍ ىْ شَ  ىفِ  مْ ھُ ِمنْ  تَ لَسْ  عًاِشیَ  اوْ انُ كَ  و مْ ھُ نَِدیْ  اقُوْ رَّ فَ  نَ یْ ذِ الَّ  نَّ إِ " 
)160( مِ اعَ ْالُنْ ا ةثرَ ثوْ س. نَ وْ لُ ْفعَ یَ                                                                                                                             

অথর্ঃ- িন�য়ই যারা �ীয় ধমর্েক খ�-িবখ� কেরেছ এবং অেনক দল হেয় েগেছ তােদর সােথ 
আপনার েকান স�কর্  েনই ।তােদর বয্াপার আ�াহ তাআ’লার িনকট সমিপর্ত ।অত;পর িতিন বেল 
েদেবন যা িকছু তারা কের ।সুরা আল-আনআ’ম,আয়াত নং-১৬০ ।               
উপেরা� পিব� কুরআেনর আয়াতসমহূ েথেক এ কথা বঝুা েগল েয, উপেরা� আয়ােতর সতকর্ তা 
�তয্াখানকারী দেল-উপদেল িবভ� মুসিলম মানষু িতন �কার শাি� েভাগ করেব ।                                             
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(১)  َاَعةُ اْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) ةِ عَ امَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দল তয্াগকারী দেল-উপদেল িবভ� মসুিলম মানষু পর�র পর�েরর শ� হেয় 
যােব । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন- 

 ملوس ھیلع هللا صلي هللا هللا رسول ىلَّ صَ : لَ  اقَ  ، ھِ یْ أَبِ  َعنْ  ، تِ رْ آلِ ا  نبِ  ابِ بَّ خَ  بِنْ  هللاِ  ْبدِ عَ  نْ عَ " 
َ فَ  ةً الصَ   اقَ  ؟ اھَ یْ لِّ صَ تُ  نْ كُ تَ  مْ لَ  ةً الَ صَ  ْیتَ َصلَّ  )لمسو ھیعل هللا صلي( هللا هللا ولرس ایَ : لَ  اقَ فَ  ، أھلَ اطَ أ
ُ  اھَ نَّ إِ  ، َجلْ أَ " : لَ  َ سَ  يْ نِّ إِ وَ  ، بٍ ھَ رَ  وَ  بٍ َرغَ  َصالَة َ فَ  ثًاثَالَ  اھَ یْ فِ  يْ بِّ رَ  تُ لْ أ  ، ةً دَ حِ اوَ  يْ نِ عنَمَ  وَ  نِ یْ نَثْ إِ  يْ انِ ْعطَ أ
َ سَ  َ ،فَ  مْ ھِ رِ یْ غَ  نْ مِ  او� دُ عَ  مْ ھِ لَیْ عَ   طُ لِّ سَ یُ  الَ  نْ أَ  ھُ تُ أَلْ سَ  وَ , ، َھانِیْ اطَ عْ أَ فَ  ،َنةٍ سِ بِ  يْ تِ أُمَّ  ِلكَ ھْ یُ  الَ  نْ أَ  ھُ تُ لْ أ  ، اھَ یْ انِ طَ عْ أ
َ سَ  و،    نيلطبرال یركبلا مجعلما )2453"( اھَ یْ نِ عَ نَمَ فَ  ْعٍض بَ  سَ أْ بَ  مْ َضھُ عْ بَ  ِذْیقَ یُ   )اعً ِشیَ  يْ تِ مَّ أُ  بِسَ یَلْ (الَ  نْ أَ  ھُ تُ لْ أ

                                                                                                                            
অথর্ঃ-আ�ু�াহ িবন খা�াব িবন আল-ইরত (রািদআলর্াহ আনহ)  িতিন তার িপতা েথেক 
বেলন : রাসলু�ুািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এমন একিট নামাজ পড়েলন যা দীঘর্ািয়ত 
করেলন , িতিন (আ�ু�াহ িবন খা�াব িবন আল-ইরত (রািদআলর্াহ আনহ) বলেলন: েহ 
রাসলু�ুািহ আপিন এমন একিট নামাজ পড়েলন যা (েকান সমেয়) কখেনা পেড়ন িন? িতিন 
বলেলন : হা ! এটা হে� ভয়-ভীিতর নামাজ, এ নামেজ আিম আমার �ভূেক িতনিট িবষেয় 
�াথর্না কেরিছলাম,িতিন আমােক দিুট িদেয়েছন আর একিট িনেষধ কেরেছন, আিম �াথর্না কেরিছলাম 
িতিন অভাব-অনটন িদেয় আমার উ�তেক �ংস না কেরন, িতিন তা েদন (ম�রু কেরন), 
আেরা আিম �াথর্না কেরিছলাম তােদর (উ�েতর) উপর শ�েদরেক চািপেয় না েদন, িতিন তা 
েদন (ম�রু কেরন), আেরা আিম �াথর্না কেরিছলাম (আমার উ�তেক দেল-উপদেল িবভ� কের 
পর�রেক মারমুখী না কেরন) তােদর একেক অেনয্র উপর আ�মেনর �াদ আ�াদন না করান 
িতিন তা েদন িন (ম�রু কেরন িন), আল-ম’ুজামুল কািবর, তাবারানী শরীফ ,হািদস শরীফ 
নং-৩৫৪২।)           দেল-উপদেল িবভ� কের পর�রেক মারমখুী কের তােদর একেক 
অেনয্র উপর আ�মেনর �াদ আ�াদ  করার িবষয়িট পিব� েকারআেনর আয়ােত কািরমােতও 
�মাণ পাওয়া যায় । েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা বেলন- 

 مْ كُ ضَ عْ بَ  قَ یْ ذِ یُ وَّ  عًایَ شِ  مْ كُ سَ بِ یَلْ  وْ أَ  مْ ِلكُ جُ رْ أَ  تِ حْ تَ  ِمنْ  وْ أَ  مْ كُ ْوقِ فَ  ِمنْ  ابًاَعذَ  مْ كُ لَیْ عَ  ثَ عَ یَّبْ  أَنْ  ىلَ عَ  رُ دِ اقَ الْ  وَ ھُ  لْ قُ 
                                                                                                       )66( امعاالن رةوس ــ، ٍض عْ بَ  سَ بَأْ 

(অথর্ঃ-(েহ নবী) আপিন বলনু : িতিনই শি�মান েয, েতামােদর উপর েকান শাি� উপর িদক 
েথেক অথবা েতামােদর পদতল েথেক ে�রণ করেবন অথবা েতামােদরেক দেল-উপদেল িবভ� কের 
সবাইেক মেুখামখুী কের েদেবন এবং  একেক অেনয্র উপর আ�মেনর �াদ আ�াদন   করােবন 
।সরুা আল-আনআ’ম,আয়াত নং-৬৬।                                                                                                                  
(২) দেল-উপদেল িবভ� হওয়ার িবষেয় পিরণিত স�েকর্  সতকর্ তার �ান লােভর পর সতকর্  না 
হেল দেল-উপদেল িবভ� মসুিলম মানুষ আিখরােত মহা আযাব েভাগ করেব । সুরা আল-ইমরান, 
আয়াত নং-১০৬, েদখনু।                                                                                                                               
(৩)দেল-উপদেল িবভ� মুসিলম মানষু মুশিরক িহেসেব গণয্ হেব মেমর্ বা মশুিরকেদর অ�ভূর্ � 
হেব মেমর্ পিব� কুরআেনর উপেরা� িবিভ� আয়ােত হিশয়ার বাণী উ�ািরত হেয়েছ । (সুরা 
রম, আয়াত নং-৩২ েদখুন) ।                                                                                                                
(৪) মহান আ�াহ তাআ’লা  পবূর্বত� জািতসমেূহর (ইয়াহিদ ও �ী�ানেদর)  দেল-উপদেল িবভ� 
হেয় যাওয়ার িবষয়িট ঘৃণয্জনক উে�খ কের তােদর সােথ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  েকান স�কর্  েনই মেমর্ তাঁর উ�তেক সাফ জািনেয় িদেলন  । 
েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� েকারআেন বেলন---------------------------
- " ـ ءٍ ىْ شَ  يْ فِ  مْ ھُ نْ مِ  تَ سْ لَ  ِشیَعًا اوْ نُ اكَ وَ   ُھمْ نَیْ دِ  اوْ قُ رَّ فَ  نَ یْ ذِ الَّ  نَّ إِ  "                                                                                        
(অথর্ঃ- “িন�য় যারা �ীয় ধমর্েক খ�-িবখ� কেরেছ এবং অেনক দল হেয় েগেছ তােদর সােথ 
আপনার েকান স�কর্  েনই”, সরুা আল-আনআ’ম, আয়াত নং-১৬০।                                

িঠক েতমিনভােব আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তও 
যিদ  ْةُ عَ َماجَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّ ا أَْھلُ   আহলসুসু�াহ ওআল)   ةِ اعَ مَ جَ لْ ا وَ  ةِ لسُّ
জামাআ’ত) নােম দলিট  েথেক ةقَ رْ فُ لْ ا  (ফুরকাত) তথা ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর 
সােথ এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� 
িভ� নােম  দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় যায় তা হেল আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সােথও তাঁর উ�েতর েকান স�কর্  থাকেবনা মেমর্ অ� আয়ােত 
হিশযার সে�ত েদয়া হেয়েছ ।                                                                                                   
(৫)  ةُ اعَ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলিট  েথেক  ُةقَ رْ اْلف  (ফুরকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় 
যাওয়ার পিরণিত স�েকর্   হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ েয, উ� মসুিলম মানুষিট আর ইসলােম 
নাই মেমর্ হািদস শরীেফ কেঠার বাণী উ�ারণ করা হেয়েছ । হািদস শরীফ খানা হে� এই--- 

 نَّ ھِ بِ  َرنِىْ مَ أَ  ّ�ُ  ٍس مْ خَ بِ  مْ كُ رُ مُ آَ  انَأَ  وَ  ": قَالَ  مَسلَّ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ   يُّ بِ لنَّ ا نَّ أَ  ھُ ثَ دَّ حَ  يرِ عِ شْ اْألَ  ثِ رِ الَحا نِ عَ 
 نْ مِ  مِ الَ ِإلسْ ا ةَ قَ بْ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ قَ  ِشْبرٍ  دَ یْ قِ  ةَ َماعَ ْلجَ ا قَ ارَ فَ  نْ مِ  ھُ نَّ اِ فَ  ةُ عَ اْلَجمَ او ةُ رَ جْ ھِ لْ وا دُ َھاجِ لْ ا وَ  ةُ عَ اطَّ ال وَ  ْمعُ سَّ ال
ِ  ا لُ وْ سُ رَ  ایَ  لٌ جُ رَ  قَالَ فَ  ـ نَّمَ ھَ جَ  ُجثَا نْ مِ  ھُ نَّ إِ فَ  ةِ ِلیَّ اھِ جَ لْ تا ىوَ َدعْ  ىاِدَّعَ  نْ َومَ  عَ جِ رْ یَ  نْ أَ  إِالَّ  ھِ قِ نُ عُ   ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  �َّ

ِ  َوىعَ دَ بِ  اواْدعُ فَ  مَ اصَ و ىلَّ صَ  نْ إِ وَ  "  لَ اقَ  مَ وَصا ِ  د بَاعِ  ْینَ نِ مِ ؤْ مُ ال نَ یْ مِ لِ سْ اْلمُ  مْ كُ  امَّ سَ  ىذِ الَّ  �َّ  سنن " �َّ
3627( -يذِ التّْرمِ                                                                                                                   

(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 
আল-আল-জামাআ’ত তথা  এক দল ব� হেয় থাকেত ।  َةُ اعَ مَ اْلج  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা নােম দলিটর  অ�ভূর্(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  َعةِ امَ جَ لْ ا وَ  نَّةِ لسُّ ا لُ ھْ أَ  � হেয় থাকেত) 
। অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক ةفُْرقَ لْ ا  (ফুরকাত) তথা 
(দেল-উপদেল িবভ� হেয় )িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

ةقَ رْ فُ الْ  নােম দলিট  েথেক(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا  (ফুরকাত) তথা 
(দেল-উপদেল িবভ� হেয়) িবি�� হেয় েগল েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের 
েফলল । িক� েস(পূনরায় তওবা কের) িফের আসেল আসেত পারেব । তেব েয েকহ  
“জািহিলয়য্ােতর আহবােন আহবান” জানাল েস  জাহা�ােমর সত্তার বা অিধবাসীর (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, নামাজ পড়েল এবং েরাজা 
রাখেলও (জাহা�ােমর পাথেরর <জাহা�ােমর ই�েনর> অ�ভূর্ �) । তাই, েতামরা “আ�াহর 
আহবােন আহবান” কর, িযিন েতামােদরেক  মসুিলম-মিুমন নােম অিভিহত কেরেছন”, সুনােন 
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িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।                                                                                                           
পবূর্বত� জািতসমূেহর (ইয়াহিদ ও �ী�ানেদর) মত দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ার পিরণিতর 
ফলাফেলর িববরণই হে�  ইসলাম ধেমর্র মসুিলম মানুষেক একই সতুায় েগেঁথ রাখার জনয্  ْةُ عَ َماجَ ال  
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিট(আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال أَْھلُ 
গঠেনর ে��াপট ।                                                                                                           
এত সব সতকর্ তা দােনর পর উপেরা� পিরণিত েথেক র�া পাওয়ার জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা 
দয়াবশতঃ মসুিলম মানুষেক  বেলন-"  َلِ بْ حَ بِ  اوْ مُ ِص تَ عْ او  ِ اوْ قُ رَّ تَفَ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ  " অথর্ঃ- “েতামরা 
আ�াহর র�েুক এক দলব�ভােব / এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া 
না”, সরুা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ ।                                
উপেরা� আয়ােত কািরমােত মুসিলম মানষুেক এক দলব� হেয় থাকেত অথর্াৎ ةُ اعَ مَ جَ الْ  (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলভু� হেয় (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال ْھلُ أَ 
থাকেত  আেদশ িদেয়েছন এবং দেল-উপদেল িবভ� হেত    িনেষধ কেরেছন।                                                                                                                       
এ িনেদর্শনািট   ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” 
সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানুষ অ�ের অ�ের হবহ পালন কেরেছন, েমেন চেলেছন । তাঁরা আমােদর 
নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয একমা� 
একিট েবেহ�ী দল  َعةُ امَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল) اَعةِ َجمَ الْ  وَ  نَّةِ السُّ  ْھلُ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিট ছাড়া অনয্ েকান দল কেরন িন ।                                     
কারণ, তাঁরা জােনন  মহান আ�াহ তাআ’লার বণী -"  ْلِ بَِحبْ  اُموْ ِص تَ َواع  ِ اوْ قُ رَّ فَ تَ  الَ  وَ  اعً یْ مِ جَ  �َّ  " 
অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া 
না”,  েমাতােবক আিদ� হেয়ই ওহীর মাধয্েম  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�েতর জনয্ ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল 
�বিতর্ ত কের েগেছন এবং এর নাম িদেয়েছন   ْةُ عَ اَجمَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 

ةثَ َال ثَّ لا নােম দল। (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ عَ امَ جَ الْ  وَ  نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ী পযর্� ةُ اعَ مَ جَ لْ ا (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ ওআল) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ لسُّ ا لُ ھْ أَ 
জামাআ’ত)নােম দলিট উহার সকল গণাবলী এবং  কাঠােমা ও �কীয়তাসহ িবদয্মান িছল  ।   
                                                                                                 
পরবত�েত ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” পর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর শর েথেক َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুসু�াহ) َماَعةِ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর কম� হওয়ার, বয্াপক �চার , বয্াপক �সার করার পিরবেতর্   
দেল-উপদেল িবভ� হওয়ার �চলন শর হেয় যায় বা  �চলন শর হেত থােক । ইয়াহিদ ও 
�ী�ান জািত�েয়র পদা� ও দ�ৃা� অনসূরেন মুসিলম সমােজ  সবর্ �থম েয দল- উপদলিটর 
আিবভর্ াব হয় তা হে� আহললু  হািদস ( ثِ یْ دِ حَ ال لُ ھْ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” বেল 
। "  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ  " (আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর)” 
এই “আহলুল  হািদস” ( ثِ یْ دِ حَ لا ْھلُ أَ  ) �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস”ই হে� িকয়ামত অবিধ 
আস�  মসুিলম জািতর মেধয্ দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত)দল তথা  لُ أَھْ 

 নােম দলিটর মােঝ িবভি� সৃি�র এক সুদরূ�সারী(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)  ةِ َماعَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا
সবর্নাশী �থম ঘৃনয্ বীজ এবং পথ �� দল ।  পরবত�েত এখন সারা ইসলািম দিুনয়ােতই িবেশষ 
কের বাংলােদেশ  “আহললু  হািদস” ( ْیثِ دِ حَ لا لُ ھْ أَ  ), �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদেসর” পদা�  
ও দ�ৃা� অনসূরেন তােদরই অনরুপ  ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর সােথ এমনিক পিব� 
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কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ ত িভ� িভ� নােম  দল-
উপদল গিঠত হে� বা দল-উপদল গিঠত হেত চলেছ । এ দল-উপদল গিঠত হওয়ার মাধয্েম 

ةُ اعَ مَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   َعةِ اَجمَ الْ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ أَھْ 
নােম দলিটর িভতর  িবভি� হেত চলেছ যা আপনারা �চে� েদখেছন।                                                                                                                              
এ িবভি�র �িত কেঠার হিশয়ার বাণী উ�ারন কের আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন -                                                                                                       

 يتأم علي جخر من  "ملوس علیھ هللا ليص هللا هللا ولرس قال: لاق ،عيجشاأل یحضر بن ةجفعر عن
ً كائ وهتلفاق ،متھعجما بین رقیف أن دیری ع،یمج وھم يطبرانلل وسطاال جمعملا في)  )0054"(ناك من نا .   

অথর্ঃ-আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত ,  রাসলুু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম 
বেলন-“েয েকহ আমার আল-আল-জামাআ’তব� অথর্াৎ  َةُ عَ ااْلَجم  (আল-জামাআ’ত)নােম দল 
তথা  নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 

َعةُ امَ جَ الْ   (আল-জামাআ’ত)দল তথা  নােম(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ السُّ  ْھلُ أَ 
দলেক ি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 নং-৫৪০০ ।                          

:  لقا سلمو یھعل هللا ليص نبيلا أن ةجرفع عن قةالع نع بن زیاد عن رمعم عن  زاقرال دبع انبرخأ
ً ئكا وهتلفاق ، مھبین قریف نأ یرید ، نوعمتمج مھو يمتأ يلع جرخ من"   فِى مصنف عبد الرزاق كان نم نا

)71320(  

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

 و  تيأم نیب فرق من لموس ھعلی هللا يلص هللا هللا لرسو"  :  ل اق : ل اق كشری بن سامةأ نع
يانبرطلل یربكال لمعجما في ) )490"(". نكا من ائناك سھرأ فاضربوا عیجم ھم .                                                                                                   

অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুাহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন- “েয েকহ 
আমার একতাব� উ�েতর অথর্াৎ  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা    ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أَ 
(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� 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 । 

) ) 984"(عنقھ ربواضفا يتمأ نبی یفرق جرخ لرج اأیم"  :  ل اق:  ل قا یكرش بن ةسامأ نع
نيراطبلل بیركلا معجملا يف    অথর্ঃ- উসামা িবন শািরক েথেক বিণর্ত, রাসলু�ুা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।                  
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বতর্ মােন যিদ হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর আদেশর্র উপর েকান রা� �িতি�ত হত 
তা হেল উপের বিণর্ত হািদস শরীফগেলােত বিণর্ত হকুম  বা�বািয়ত হেয় েযত ।                                        
মহান আ�াহ  তাআ’লা  মসুিলম মানষুেক ةُ عَ اْلَجَما  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  لُ ھْ أَ 

নােম দলিট স�েকর্(আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)   ةِ اعَ مَ اْلجَ  وَ  ةِ نَّ سُّ لا  সিঠক �ান দান 
করন ।  

 

 


