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ْ
ইসলাম ধেমর্ ৭৩ (িতয়াত্তুর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ এবং “ ُﻋﺔ
َ ("اﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআত) দল
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
�বতর্ েনর ে��াপট ।
সুচনাঃ ইসলাম ধেমর্ ৭৩ ( িতয়াত্তুর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয়
আমােক ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত) দলিটর নাম করেণর উৎেসর উপর
 ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ُ
َ
َ
َ
ِ
অথবা " � َﺟﻣِ ْﯾﻌًﺎ َو ﻻ ﺗﻔ ﱠرﻗ ْوا
ﺻ ُﻣ ْوا ﺑِ َﺣ ْﺑ ِل ﱠ
ِ َ " َوا ْﻋﺗঅথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�ুেক এক দলব�
হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ এর
বয্াখয্া িনে� িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হল ।
ইসলাম ধেমর্ ৭৩ ( িতয়াত্তুর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ স�েকর্ আেলাচনা করেত িগেয় আিম
সবর্ �থম এ িবষেয় বিণর্ত আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
িবিভ� (সকল) হািদসসমূহ একে� এক যায়গায় উপ�াপন কের পরবত�েত পযর্ায়�েম ঐগেলার
বয্াখয্া করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
িব�ািরত িববরণঃ ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট হে� একিট িচর�ায়ী জীব� দল । ﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
ْ
َ
দল তথা
ﻋ ِﺔ
(أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট হে� সকল নবী ও
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
রাসুল (সা�া�াহ আলাইিহমুসসালাম) এবং তাঁেদর উ�তেদর জনয্
মহান আ�াহ তাআ’লার
ْ
ُ
অনূ��া� ফরজ িহেসেব পালনীয় েবেহ�ী দল । ﻋﺔ
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা أ َ ْھ ُل
ْ
ﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট হে� মহান আ�াহ তাআ’লার
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
আিদ� (আেদশ �া� ) আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
�বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় তাঁর উ�েতর জনয্ একমা� একিট েবেহ�ী 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’লার আিদ� (আেদশ �া�) আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল হওয়ায় এ
দলিটই আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার শতা�ী েথেক শর
কের িকয়ামত অবিধ িবদয্মান থাকেব । আরমুসিলম 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 । পূবর্বত� জািতসমূহও (ইয়াহিদ ও �ী�ানরা)ُﻋﺔ
َ ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أھل اﻟ ﱡﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিট
তয্াগ কের িবিভ� দেল-উপদেল িবভ� হেয় যায় । আপিন হয়ত বলেবন েয, পূবর্বত� জািতসমূেহরও
(ইয়াহিদ ও �ী�ানেদরও) িক ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম একিট দল িছল ?
এর উত্তর হে� এই েয, পূবর্বত� জািতসমূেহরও (ইয়াহিদ ও �ী�ানেদরও) ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
( أھل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম একিট দল িছল
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
।পূবর্বত� সকল ধেমর্র নামই েয ( أﻹﺳﻼمইসলাম) িছল এবং তােদর দেলর নাম েয ُ ﻋﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম একিট দলই
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
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িছল তা িন� িবিণর্ত হািদস শরীফ খানা অধয্য়ন করেল বা
ইনশাআ�াহ ।

েদখেল সহেজই বুেঝ এেস যােব

ﺳ ْو ُل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓِ ْﻲ
ُ  ُﻛ ﱠﻧﺎ ﻗُﻌُ ْودا ً َﺣ ْو َل َر: ﻋ ْن َﺟ ِ ّد ِه َﻗﺎ َل
َ ﻋ ْن َﻛﺛِﯾ ِْر ِﺑ ْن ﻋﺑد ﷲ ﻋن أﺑﯾﮫ
َ (2)
ْ
ْ
ً
َ
ﱠ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َث
َ
َ
ُ َﻣ ْﺳ ِﺟ ِد ِه ﺑِﺎﻟ َﻣ ِد ْﯾﻧَﺔ ِ◌ﻓ َﺟﺎ َءهُ ِﺟ ْﺑ ْرﯾ ُل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﺑِﺎﻟ َوﺣْ ﻲ ِ ﻓﺗ َﻐَﺷﻲ ِر َدا َءهُ ﻓ َﻣﻛ ط ِو ْﯾﻼ َﺣﺗﻲ
َُف ِر َدا َءه
َ ﺳ ﱠري
َ ﻋﻧﮫُ َوﻛﺷ
ف َﻣﺎ ﯾَ ْﺧ ُر ُج ﻣِ نَ اﻟﻧﱠ ْﺧ ِل ؟ " ﻓَﻘَﺎ َل
َ ﻋﻠَﻰ
َ ً ﻋ َرﻗﺎ
ٌ ِﺷ ِد ْﯾ ًدا ً َوإِ َذا ُھ َو ﻗَﺎﺑ
ُ ﺷ ْﻲءٍ ﻓَﻘَﺎ َل "أﯾﱡ ُﻛ ْم ﯾَ ْﻌ ِر
َ ض
َ ﻓَﺈ ِذَا ُھ َو ﺗَﻌَ ﱠر ّق
 ﻧﺣن ﯾﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﺄﺑﯾﻧﺎ أﻧت و أﻣﻧﺎ ﻟﯾس ﺷﻲء ﯾﺧرج ﻣن اﻟﻧﺧل إﻻ: ﺻﺎ ُر
َ ْاﻵ ْﻧ
 ھذا ﯾﺎ رﺳول ﷲ: "ﻣﺎ ھذا؟ ﻓﻘﺎ ﻟوا: ﻓﻘﺎ ل،ﻧﺣن ﻧﻌرﻓﮫ ﻧﺣن أﺻﺣﺎب ﻧﺧل ﺛم ﻓﺗﺢ ﯾده ﻓﺄذا ﻓﯾﮭﺎ ﻧوي
، ﻧوى ﺳﻧﺔ:  "ﻧوى أي ﺷﻲء؟ ﻗﺎ ﻟوا: ﻗﺎ ل،ﻧوى
،  ﺟﺎء ﻛم ﺟﺑرﯾل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﯾﺗﻌﺎھد دﯾﻧﻛم ﻟﺗﺳﻠﻛن ﺳﻧن ﻣن ﻗﺑﻠﻛم ﺣذو اﻟﻧﻌل ﺑﺎﻟﻧﻌل،  " ﺻدﻗﺗم: ﻗﺎل
 ﺣﺗﻲ ﻟو دﺧﻠوا ﻓﻲ ﺣﺟر، ً وإن ﺑﺎﻋﺎ ً ﻓﺑﺎﻋﺎ، ً  وإن ذراﻋﺎ ً ﻓذراﻋﺎ، ً وﻟﻧﺄﺧذن ﺑﻣﺛل أﺧذھم إن ﺷﺑرا ً ﻓﺷﺑرا
ﺿب دﺧﻠﺗم ﻓﯾﮫ إﻻ أن ﺑﻧﻲ إﺳراﺋل اﻓﺗرﻗت ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ ﺳﺑﻌﯾن ﻓرﻗﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﺿﺎﻟﺔ إﻻ ﻓرﻗﺔ واﺣدة اﻹﺳﻼم
ﺛم إﻧﮭﺎ اﻓﺗرﻗت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺳﻰ اﺑن ﻣرﯾم ﻋﻠﻰ إﺣدى و ﺳﺑﻌﯾن ﻓرﻗﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﺿﺎﻟﺔ إﻻ ﻓرﻗﺔ واﺣدة، وﺟﻣﺎﻋﺗﮭم
اﻹﺳﻼم وﺟﻣﺎﻋﺗﮭم ﺛم إﻧﻛم ﺗﻛوﻧون ﻋﻠﻰ اﺛﻧﺗﯾن و ﺳﺑﻌﯾن ﻓرﻗﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻧﺎر إﻻ واﺣدة اﻹﺳﻼم وﺟﻣﺎﻋﺗﮭم
.( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ13481)
অথর্ঃ- “কািছর িবন আ�ু�াহর িপতা তাঁর দাদা েথেক বিণর্ত িতিন বেলন, আমরা মদীনার মসিজেদ
রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চতু িদর্ ে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 খুেল েফলেলন ।িতিন
তখন েকান িকছু েত ধরা অব�ায় অতয্ািধক ঘমর্া� হেয় বলেলন- “েতামােদর েকউ িক জান
েখজুর েথেক িক েবর হে� ? আনসারগণ বলেলন, েহ আ�াহর রাসুল সা�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা আমােদর বাবা-মা আপনার জনয্ উৎসিগর্ত, আমরা েখজুর েথেক যাই েবর হয় তা সবই
জািন,, আমরা েতা েখজুেরর মািলক ।তারপর িতিন তাঁর হাত খুলেলন, এেত িবিচ রেয়েছ ।অতপর
িতিন বেলেলন, এটা িক ? তাঁরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসুল 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 পূবর্বত�েদর িনয়েমর উপর এক জুতার সােথ অনয্ জুতার সামনা-সামিন অব�ার
নয্য়(পূবর্বত�েদর হবহ আদেশর্র উপর) চলােফরা করেব।েতামরা পূবর্বত�েদর িনয়মেক তােদর মতই
ধের রাখেব । যিদ তারা এক িবঘৎ, পযর্ায়�েম এক হাত,এক গজ কের তােদর িনয়মেক ধের
রােখ েতামরাও েতমিনভােব পূবর্বত�ে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�
(মুি��া� একিট দল হে� )( اﻹﺳﻼم وﺟﻣﺎﻋﺗﮭمইসলাম ও ُ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 দল, আর তারা ঈসা ইবেন
মিরয়েমর উপর ৭০িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল, একিট িফরকা -দল বয্তীত �েতয্কিট
িফরকা -দলই ��, তা হে� (মুি��া� একিট দল হে�) ( اﻹﺳﻼم وﺟﻣﺎﻋﺗﮭمইসলাম ও ُ ﻋﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
দল, আর িন�য়ই েতামরাও ৭২িট িফরকা -দেল িবভ� হেয় যােব, একিট িফরকা -দল বয্তীত
�েতয্কিট িফরকা -দলই েদাযেখ �েবশ করেব, আর তা হে� (মুি��া� একিট দল হে�)
( اﻹﺳﻼم وﺟﻣﺎﻋﺗﮭمইসলাম ও তােদর ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
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(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস
শরীফ নং-১৩৪৮১ ।
অ� হািদস শরীফ খানার অংশ িবেশষ পূন: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 দৃঢ় কের
েগঁেথ রাখার জনয্ আেলািচত িবষেয়র সােথ স�িত েরেখ উদাহরণ�রপ
পূন:রি� িহেসেব বার বার উে�খ করা হেয়েছ ।
পূবর্বত� জািতসমূহ (ইয়াহিদ ও �ী�ানরা)ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ﻋ ِﺔ
َ ( َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট তয্াগ কের িবিভ� দেল-উপদেল িবভ�
হেয় যাওয়ায় তােদর িক পিরণিত হেয়িছল েস িবষেয় আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উম্�তেক �রণ কিরেয় সতকর্ কের মহান আ�াহ তাআলা’লা পিব�
কুরআেনর িবিভ� আয়ােত বেলন- ﺻ َﺑﺣْ ﺗ ُ ْم
ْ َ ف ﺑَﯾْنَ ﻗُﻠُ ْوﺑِ ُﻛ ْم ﻓَﺄ
َ ِ" َوا ْذ ُﻛ ُر ْوا ﻧِ ْﻌ َﻣتَ ﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم إِ ْذ ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم أ َ ْﻋ َدا ًء ﻓَﺄَﻟﱠ
ﱠ
َ
 ﺳورة. َ َﻛ َذ ِﻟكَ ﯾُ َﺑ ِّﯾنُ ﷲُ ﻟَ ُﻛ ْم أﯾَﺎﺗِ ِﮫ ﻟَﻌَﻠ ُﻛ ْم ﺗ َ ْﮭﺗ َ ُد ْون، ﺎر ﻓﺄ ْﻧﻘَذَ ُﻛ ْم ﻣِ ْﻧ َﮭﺎ
َ ﺑِﻧِ ْﻌ َﻣﺗِ ِﮫ إ ْﺧ َواﻧًﺎ َو ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم ﻋﻠﻰ
ِ ﺷﻔَﺎ ُﺣ ْﻔ َر ٍة ِّﻣنَ اﻟﻧﱠ
(104)، ال ﻋﻣران
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 অনূ�েহর কারেণ পর�র ভাই ভাই হেয়ছ । েতামরা এক অি�কুে�র পােড় অব�ান
করিছেল ।অতপর তা েথেক িতিন েতামােদরেক মুি� িদেয়েছন । এভােবই আ�াহ িনেজর িনদশর্নসমূহ
�কাশ কেরন, যােত েতামরা েহদােয়ত �া� হেত পার । সুরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১০৪ ।
 ﺳورة ال." ﻋظِ ْﯾ ٌم
َ ٌﻋذاب
َ "وﻻَ ﺗ َ ُﻛ ْوﻧُوا َﻛﺎﻟ ِ ّذ ْﯾنَ ﺗ َﻔَ ﱠرﻗُ ْوا َوا ْﺧﺗ َ َﻠﻔُ ْوا ﻣِ ْن َﺑ ْﻌ ِد َﻣﺎ َﺟﺎ ُء ُھ ُم ْاﻟ َﺑ ِﯾّ َﻧﺎت َوأُوﻻَﺋِكَ َﻟ ُﮭ ْم
(105) ﻋﻣران
অথর্ঃ-আর েতামরা তােদর মত হেয়া না, যারা দেল-উপদেল িবভ� হেয় েগেছ এবং িনদশর্নসমূহ
আসার পরও িবেরািধতা করেত শর কেরেছ-তােদর জনয্ রেয়েছ ভয়�র আযাব। সুরা আলইমরান, আয়াত নং-১০৬ ।
َب ﺑِ َﻣﺎ ﻟَ َد ْﯾ ِﮭ ْم ﻓَ ِر ٌﺣ ْون
ٍ  ُﻛ ﱡل ﺣِ ْز، ( ﻣِ نَ اﻟﱠ ِذ ْﯾنَ ﻓَ ﱠرﻗُ ْوا ِد ْﯾﻧَ ُﮭ ْم َو َﻛﺎﻧُ ْوا ِﺷﯾَﻌًﺎ31) َ" َو ﻻَ ﺗ َ ُﻛ ْوﻧُ ْوا ﻣِ نَ ْاﻟ ُﻣ ْﺷ ِر ِﻛ ْﯾن
(32)"ﺳ ْو َرة ُ اﻟ ﱡر ْو ِم
ُ ،
অথর্ঃ েতামরা মুশিরকেদর অ�ভূর্ � হেয়া না (সুরা রম, আয়াত নং-৩১, যারা তােদর ধমর্েক
ভাগ ভাগ কের িনেয় অেনক দেল (দেল-উপদেল) িবভ� হেয় হেয় পেড়েছ । �েতয্ক দলই িনজ
িনজ মতবাদ (কমর্সচ
ূ ী) িনেয় উ�িসত” (সুরা রম, আয়াত নং-৩২) ।
إﺷ ﱠﻧ َﻣﺎ أ َ ْﻣ ُر ُھ ْم اِﻟَﻰ ﷲِ ﺛ ُ ﱠم ﯾُ َﻧ ِّﺑﺋ ُ ُﮭ ْم ِﺑ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُ ْوا، ٍﺷ ْﻰء
َ " ِإ ﱠن اﻟﱠ ِذ ْﯾنَ ﻓَ ﱠرﻗُ ْوا ِد ْﯾﻧَ ُﮭ ْم و َﻛﺎﻧُ ْوا ِﺷ َﯾ ًﻌﺎ ﻟَ ْﺳتَ ﻣِ ْﻧ ُﮭ ْم ِﻓﻰ
ُ
(160) ﺳ ْﺛو َرةث ا ْﻻُ ْﻧﻌَﺎ ِم. َﯾَ ْﻔﻌَﻠ ْون
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 আয়াতসমূহ েথেক এ কথা বুঝা েগল েয, উপেরা� আয়ােতর সতকর্ তা
�তয্াখানকারী দেল-উপদেল িবভ� মুসিলম মানুষ িতন �কার শাি� েভাগ করেব ।

204
(১) ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أَ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল
জামাআ’ত)নােম দল তয্াগকারী দেল-উপদেল িবভ� মুসিলম মানুষ পর�র পর�েরর শ� হেয়
যােব । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনﺻﻠﱠﻰ رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ِ ب ﺑِن ا ِﻵ ْر
ِ ﻋ ْﺑ ِد ﷲِ ﺑِ ْن َﺧﺑﱠﺎ
َ ، ت
َ ﻋ ْن
َ "
َ :  ﻗَﺎ َل، ﻋ ْن أَﺑِ ْﯾ ِﮫ
َ َ ﺻﻼة ً ﻓَﺄ
ﺻ ِﻠّ ْﯾ َﮭﺎ ؟ ﻗَﺎ
َﺻﻠﱠﯾْت
َ ُ ﺻﻼَة ً ﻟَ ْم ﺗ َ ُﻛ ْن ﺗ
َ
َ (ﯾَﺎ رﺳول ﷲ ﷲ )ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم:  ﻓَﻘَﺎ َل، طﺎﻟَﮭﺄ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ّ
ﱠ
َ
َ
ً
َ
ُ
ْ
ُت
، َرﺑِّ ْﻲ ِﻓ ْﯾ َﮭﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﺄ ْﻋطﺎﻧِ ْﻲ ِإﺛﻧَ ْﯾ ِن َو َﻣﻧَﻌﻧِ ْﻲ َواﺣِ َدة
ﺳﺄﻟ
َ ﺻﻼة َر
ٍ ب َو َر َھ
ٍ ﻏ
َ  َوإِ ِﻧ ْﻲ، ب
َ  إِﻧ َﮭﺎ، " أ َﺟل: َل
ُ ﺳ ِّﻠ
َ ﻓَﺄ َ ْﻋ، ﻏ ْﯾ ِر ِھ ْم
َ  ﻓَﺄ َ ْﻋ،ﺳﺄ َ ْﻟﺗ ُﮫُ أ َ ْن ﻻَ ﯾُ ْﮭﻠِكَ أ ُ ﱠﻣﺗِ ْﻲ ﺑِ ِﺳ َﻧ ٍﺔ
، طﺎﻧِ ْﯾ َﮭﺎ
َ ﻋ ُد �وا ﻣِ ْن
ط
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ْم
َ
َ ُﺳﺄ َ ْﻟﺗ ُﮫُ أ َ ْن ﻻَ ﯾ
َ  َو, ، طﺎﻧِ ْﯾ َﮭﺎ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
( اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ3542)" ض ﻓَ َﻣﻧَ َﻌ ِﻧ ْﯾ َﮭﺎ
ﺄ
ﺑ
م
ﮭ
ﺿ
ﻌ
ﺑ
ﯾ
ذ
ﯾ
(
ﺎ
ﻌ
ﯾ
ﺷ
ﻲ
ﺗ
ﻣ
أ
س
ﺑ
ﻠ
ﯾ
)
ﻻ
ن
أ
ُ
ﮫ
ﺗ
ﻟ
ﺄ
ﺳ
و
َْﻖ
ِ
ُ
ِ
ِ
ٍ س َﺑ ْﻌ
ْ
ًَ ْ َ ِ َ ﱠ
َ ،
َ َ ُْ َ َ
অথর্ঃ-আ�ু�াহ িবন খা�াব িবন আল-ইরত (রািদআলর্াহ আনহ)
িতিন তার িপতা েথেক
বেলন : রাসুল�
ু াি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
রাসুল�
ু ািহ আপিন এমন একিট নামাজ পড়েলন যা (েকান সমেয়) কখেনা পেড়ন িন? িতিন
বলেলন : হা ! এটা হে� ভয়-ভীিতর নামাজ, এ নামেজ আিম আমার �ভূ েক িতনিট িবষেয়
�াথর্না কেরিছলাম,িতিন আমােক দুিট িদেয়েছন আর একিট িনেষধ কেরেছন, আিম �াথর্না কেরিছলাম
িতিন অভাব-অনটন িদেয় আমার উ�তেক �ংস না কেরন, িতিন তা েদন (ম�ুর কেরন),
আেরা আিম �াথর্না কেরিছলাম তােদর (উ�েতর) উপর শ�েদরেক চািপেয় না েদন, িতিন তা
েদন (ম�ুর 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�ুর কেরন িন), আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ ,হািদস শরীফ
নং-৩৫৪২।)
দেল-উপদেল িবভ� কের পর�রেক মারমুখী 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 বেলনﺿ ُﻛ ْم
ِ ْﻋذَاﺑًﺎ ﻣِ ْن ﻓَ ْوﻗِ ُﻛ ْم أ َ ْو ﻣِ ْن ﺗ َﺣ
َ ﺳ ُﻛ ْم ِﺷ َﯾ ًﻌﺎ ﱠوﯾُ ِذ ْﯾﻖَ َﺑ ْﻌ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم
َ َﻋﻠَﻰ أ َ ْن ﯾﱠ ْﺑ َﻌث
َ ﻗُ ْل ُھ َو ْاﻟﻘَﺎ ِد ُر
َ ت أ َ ْر ُﺟ ِﻠ ُﻛ ْم أ َ ْو َﯾ ْﻠ ِﺑ
ْ
(66) ــ ﺳورة اﻻﻧﻌﺎم، ض
ﺄ
ﺑ
ٍ س َﺑ ْﻌ
َ َ
(অথর্ঃ-(েহ নবী) আপিন বলুন : িতিনই শি�মান েয, েতামােদর উপর েকান শাি� উপর িদক
েথেক অথবা েতামােদর পদতল েথেক ে�রণ করেবন অথবা েতামােদরেক দেল-উপদেল িবভ� কের
সবাইেক মুেখামুখী কের েদেবন এবং একেক অেনয্র উপর আ�মেনর �াদ আ�াদন করােবন
।সুরা 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� মুসিলম মানুষ আিখরােত মহা আযাব েভাগ করেব । সুরা আল-ইমরান,
আয়াত নং-১০৬, েদখুন।
(৩)দেল-উপদেল িবভ� মুসিলম মানুষ মুশিরক িহেসেব গণয্ হেব মেমর্ বা মুশিরকেদর 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 পূবর্বত� জািতসমূেহর (ইয়াহিদ ও �ী�ানেদর) দেল-উপদেল িবভ�
হেয় যাওয়ার িবষয়িট ঘৃণয্জনক উে�খ কের তােদর সােথ আমােদর নবী মুহা�াদুর 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--------------------------- "ﺷ ْﻰءٍ ـ
َ " إِ ﱠن اﻟﱠ ِذ ْﯾنَ ﻓَ ﱠرﻗُ ْوا ِد ْﯾﻧَ ُﮭ ْم َو َﻛﺎﻧُ ْوا ِﺷﯾَﻌًﺎ ﻟَ ْﺳتَ ﻣِ ْﻧ ُﮭ ْم ﻓِ ْﻲ
(অথর্ঃ- “িন�য় যারা �ীয় ধমর্েক খ�-িবখ� কেরেছ এবং অেনক দল হেয় েগেছ তােদর সােথ
আপনার েকান স�কর্ েনই”, সুরা আল-আনআ’ম, আয়াত নং-১৬০।
িঠক েতমিনভােব আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�তও
যিদ ُﻋﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দলিট েথেক ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) 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�াদুর 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) ُﻋﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক ( اﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয়
যাওয়ার পিরণিত স�েকর্
হািদস শরীেফ বলা হেয়েছ েয, উ� মুসিলম মানুষিট আর ইসলােম
নাই মেমর্ হািদস শরীেফ কেঠার বাণী উ�ারণ করা হেয়েছ । হািদস শরীফ খানা হে� এই--ﻲ
�ُ أ َ َﻣ َرﻧِ ْﻰ ﺑِ ِﮭ ﱠن
ِ ﻋ ِن اﻟ َﺣﺎ ِر
ّ " َو أ َﻧَﺎ آ َ ُﻣ ُر ُﻛ ْم ﺑِ َﺧ ْﻣ ٍس: ﺳﻠﱠم ﻗَﺎ َل
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ
ث ْاﻷ َ ْﺷ ِﻌ ِري َﺣ ﱠدﺛ َﮫُ أ َ ﱠن اﻟ ﱠﻧﺑِ ﱡ
ْ
ْ
ﺳ ْﻣ ُﻊ َو اﻟ ﱠ
ُ
ﺎرقَ اﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋﺔَ ﻗِ ْﯾ َد ِﺷﺑ ٍْر ﻗَﻘَ ْد َﺧﻠَ َﻊ ِر ْﺑﻘَﺔَ ا ِﻹ ْﺳﻼَ ِم ﻣِ ْن
اﻟ ﱠ
َ ﻋﺔُ َو ا ْﻟ ِﺟ َﮭﺎ ُد وا ْﻟ ِﮭﺟْ َرة ُ واﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ طﺎ
َ َﻋﺔ ﻓَ ِﺎﻧﱠﮫُ ﻣِ ْن ﻓ
ِ ﺳ ْو ُل ا ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ
ُ
ُ ﻋﻰ َد ْﻋ َوى اﺗ ْﻠ َﺟﺎ ِھ ِﻠ ﱠﯾ ِﺔ ﻓَﺈ ِﻧﱠﮫُ ﻣِ ْن ُﺟﺛَﺎ َﺟ َﮭ ﱠﻧ َم ـ ﻓَﻘَﺎ َل َر ُﺟ ٌل ﯾَﺎ َر
َ ﻋﻧُ ِﻘ ِﮫ إِﻻﱠ أ َ ْن ﯾَ ْر ِﺟ َﻊ َو َﻣ ْن اِ ﱠد
َ � َوإِ ْن
ْ
ﱠ
ُ
ِ ﺳ ﱠﻣﺎ ﻛ ْم اﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠﻣِ ْﯾنَ اﻟ ُﻣؤْ ﻣِ ِﻧﯾْنَ ِﻋﺑَﺎ د ﱠ
ِ ﻋ َوى ﱠ
� " ﺳﻧن
ُ ﺻﺎ َم ﻓَﺎ ْد
َ ﻋوا ﺑِ َد
َ � اﻟ ِذى
َ ﺻﻠﱠﻰ و
َ ﺻﺎ َم ﻗَﺎ َل " َوإِ ْن
َ و
2763) -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
আল-আল-জামাআ’ত তথা এক দল ব� হেয় থাকেত । ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল
ْ
َ
ﱠ
ْ
তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর অ�ভূর্ � হেয় থাকেত)
। অতএব, েয হ এক িবঘৎ (অধর্ হাত) পিরমান জামাআত েথেক ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা
(দেল-উপদেল িবভ� হেয় )িবি�� হেয় েগল অখর্াৎ ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা أَ ْھ ُل
ْ
ﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট েথেক ( ْاﻟﻔُ ْر َﻗﺔফু রকাত) তথা
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
(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 রাসুলা�াহ , যিদ েস নামাজ পেড়, েরাজা
রােখ তবুও,
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
মুসিলম-মুিমন নােম অিভিহত কেরেছন”, সুনােন
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িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।
পূবর্বত� জািতসমূেহর (ইয়াহিদ ও �ী�ানেদর) মত দেল-উপদেল িবভ� হেয় যাওয়ার পিরণিতর
ফলাফেলর িববরণই হে� ইসলাম ধেমর্র মুসিলম মানুষেক একই সুতায় েগঁেথ রাখার জনয্ ُﻋﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট
গঠেনর ে��াপট ।
এত সব সতকর্ তা দােনর পর উপেরা� পিরণিত েথেক র�া পাওয়ার জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা
ِ ﺻ ُﻣ ْوا ِﺑ َﺣ ْﺑ ِل ﱠ
দয়াবশতঃ মুসিলম মানুষেক বেলন-" � َﺟﻣِ ْﯾ ًﻌﺎ َو ﻻَ ﺗَﻔَ ﱠرﻗُ ْوا
ِ َ  " َوا ْﻋﺗঅথর্ঃ- “েতামরা
আ�াহর র�ুেক এক দলব�ভােব / এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া
না”, সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩ ।
উপেরা� আয়ােত কািরমােত মুসিলম মানুষেক এক দলব� হেয় থাকেত অথর্াৎُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলভু � হেয়
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
থাকেত আেদশ িদেয়েছন এবং দেল-উপদেল িবভ� হেত
িনেষধ কেরেছন।
ْ
ﱠ
এ িনেদর্ শনািট
( َﺧ ْﯾ ُر اﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ َﻼﺛ َﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ”
সেবর্াৎকৃ � মুসিলম মানুষ অ�ের অ�ের হবহ পালন কেরেছন, েমেন চেলেছন । তাঁরা আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয একমা�
একিট েবেহ�ী দল ُﻋﺔ
(أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ (ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দলিট ছাড়া অনয্ েকান দল কেরন িন ।
ِ ﺻ ُﻣ ْوا ﺑِ َﺣ ْﺑ ِل ﱠ
কারণ, তাঁরা জােনন মহান আ�াহ তাআ’লার বণী -" � َﺟﻣِ ْﯾﻌًﺎ َو ﻻَ ﺗ َﻔَ ﱠرﻗُ ْوا
ِ َ " َوا ْﻋﺗ
অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�ুেক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া
না”,
েমাতােবক আিদ� হেয়ই ওহীর মাধয্েম
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াি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 ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
ْ
ْ
ﻋ ِﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল।  َﺧ ْﯾ ُر اﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔতথা “ সেবর্াৎকৃ �
َ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
িতনশতা�ী পযর্� ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ (ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত)নােম দলিট উহার সকল গণাবলী এবং কাঠােমা ও �কীয়তাসহ িবদয্মান িছল ।
পরবত�েত  َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔতথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” পর " أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ �
শতা�ীর শর েথেক ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
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 দৃ�া� অনূসরেন মুসিলম সমােজ সবর্ �থম েয দল- উপদলিটর
আিবভর্ াব হয় তা হে� আহলুল হািদস (ث
ِ � )أ َ ْھ ُل اﻟ َﺣ ِد ْﯾচিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস” বেল
। " (" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর(িহজরী চতু থর্ শতা�ীর)”
এই “আহলুল হািদস” (ث
ِ � )أ َ ْھ ُل اﻟ َﺣ ِد ْﯾচিলত পিরভাষায় “আহেল হািদস”ই হে� িকয়ামত অবিধ
আস� মুসিলম জািতর মেধয্ দল-উপদল গঠেনর মাধয্েম ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা أَ ْھ ُل
ﻋ ِﺔ
ূ �সারী
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর মােঝ িবভি� সৃি�র এক সুদর
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
সবর্নাশী �থম ঘৃনয্ বীজ এবং পথ �� দল । পরবত�েত এখন সারা ইসলািম দুিনয়ােতই িবেশষ
কের বাংলােদেশ “আহলুল হািদস” (ث
ِ )أ َ ْھ ُل اﻟ َﺣ ِد ْﯾ, �চিলত পিরভাষায় “আহেল হািদেসর” পদা�
ও দৃ�া� অনূসরেন তােদরই অনুরপ 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 দলউপদল গিঠত হে� বা দল-উপদল গিঠত হেত চলেছ । এ দল-উপদল গিঠত হওয়ার মাধয্েম
ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
নােম দলিটর িভতর িবভি� হেত চলেছ যা আপনারা �চে� েদখেছন।
এ িবভি�র �িত কেঠার হিশয়ার বাণী উ�ারন কের আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন  ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" ﻣن ﺧرج ﻋﻠﻲ أﻣﺗﻲ: ﻗﺎل،ﻋن ﻋرﻓﺟﺔ ﺑن ﺿرﯾﺢ اﻷﺷﺟﻌﻲ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ5400)" ﻓﺎﻗﺗﻠوه ﻛﺎﺋﻧﺎ ً ﻣن ﻛﺎن، ﯾرﯾد أن ﯾﻔرق ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﮭم،وھم ﺟﻣﯾﻊ.
অথর্ঃ-আরফাজাহ িবন দিরহ আলআশজাই’ েথেক বিণর্ত , রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলন-“েয েকহ আমার আল-আল-জামাআ’তব� অথর্াৎ ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল
তথা ﻋ ِﺔ
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ُﻋﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
(আল-জামাআ’ত)দল
তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম
َ ََ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
দলেক ি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 নং-৫৪০০ ।
: أﺧﺑرﻧﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋن ﻣﻌﻣر ﻋن زﯾﺎد ﺑن ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﻋن ﻋرﻓﺟﺔ أن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗﺎل
 ﻓﺎﻗﺗﻠوه ﻛﺎﺋﻧﺎ ً ﻣن ﻛﺎن ﻓِﻰ ﻣﺻﻧف ﻋﺑد اﻟرزاق،  ﯾرﯾد أن ﯾﻔرق ﺑﯾﻧﮭم، " ﻣن ﺧرج ﻋﻠﻲ أﻣﺗﻲ وھم ﻣﺟﺗﻣﻌون
(20713)
অথর্ঃ-আরফাজাহ েথেক বিণর্ত, িন�য়ই রাসুলু�াহ সা�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন-“েয েকহ
আমার একতাব� উ�ত অথর্াৎ ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ُ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� উ�েতর িবেরািধতা কের ﻋﺔ
َ (اﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
(أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলেক িবভ�
َ ﺳﻧﱠ ِ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 নং-২০৭১৩ ।
 " رﺳول ﷲ ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣن ﻓرق ﺑﯾن أﻣﺗﻲ و:  ﻗﺎ ل: ﻋن أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﺷرﯾك ﻗﺎ ل
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ490)" ."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 একতাব� উ�েতর অথর্াৎ ُﻋﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� 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 ।
( (489)" " أﯾﻣﺎ رﺟل ﺧرج ﯾﻔرق ﺑﯾن أﻣﺗﻲ ﻓﺎﺿرﺑوا ﻋﻧﻘﮫ:  ﻗﺎ ل: ﻋن أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﺷرﯾك ﻗﺎ ل
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
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 গদর্ ান উিড়েয় েফল” । আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং৪৮৯।
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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 মুসিলম মানুষেক ُ ﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা أ َ ْھ ُل
ﻋ ِﺔ
( اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট স�েকর্ সিঠক �ান দান
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
করন ।

