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ْ
"ُﻋﺔ
তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ("اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআত) দলিট পালন করার িবষেয় মহান আ�াহ তাআলা ও আমােদর নবী
মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবিভ� িনেদর্ শনা েথেক �া�
সংি�� িববরণঃ
(১) পিব� েকারআেনর সুরা আল - ইমরােনর আয়াত নং- ১০৩ এ বিণর্ত িনেদর্ শনা এবং
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর িনেদর্ শনা
েমাতােবক ُﻋﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নাম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত)নােম দলিট পালন করা, মানা মুসিলম মানুেষর উপর ফরজ। পিব� েকারআেনর সুরা
ِ ﺻ ُﻣ ْوا ﺑِ َﺣ ْﺑ ِل ﱠ
আল - ইমরােনর আয়াত খানা হে� এই- "� َﺟﻣِ ْﯾﻌًﺎ َو ﻻَ ﺗ َﻔَ ﱠرﻗُ ْوا
ِ َ  " َوا ْﻋﺗঅথর্ঃ“েতামরা আ�াহর র�ুেক এক দলব� হেয় আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”,
"সুরা আল-িমরান, আয়াত নং-১০৩ এবং হািদস শরীফ খানা হে� এই- “ " َو أ َ َﻧﺎ آ َ ُﻣ ُر ُﻛ ْم ﺑِ َﺧ ْﻣ ٍس
ﺳ ْﻣ ُﻊ َو ا ﱠ
ُﻋﺔ
�ُ أ َ َﻣ َرﻧِ ْﻰ ِﺑ ِﮭ ﱠن اﻟ ﱠ
ّ
َ ﻋﺔُ َو ْاﻟ ِﺟ َﮭﺎ ُد وا ْﻟ ِﮭﺟْ َرة ُ وا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﻟطﺎ
(অথর্ঃ-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 অথর্াৎ ُﻋﺔ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� হেয় থাকেত, সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ২৭৬৩)।
িনে� বিণর্ত আেরা কতগেলা হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলন-------------------------------------------------“ ﻋ ِﺔ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﺑِ ْﺎﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ”
(১)(অথর্ঃ- েতামােদরেক ُ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 দলিটেক আঁকেড় ধের খাকেত হেব, , িতরিমিজ, হািদস
শরীফ নং-২১৬৫,আল- মু’জামুল কাবীর(তাবারানী শরীফ), হািদস শরীফ নং-৬৪৮৩ ।
َﻋ ِﺔ َو ِإﯾﺎ ﱠ ُﻛ ْم َو ْاﻟﻔُ ْرﻗَﺔ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ﺑِ ْﺎﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ (ক) َﻋﺔ
َ ( ﻓَ َﻣ ْن أ َ َرا َد ﺑُﺣْ ﺑ ُْو َﺣﺔَ ْاﻟ َﺟﻧﱠ ِﺔ َﻓ ْﻠﯾَ ْﻠزَ ِم ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎখ)
(২)(অথর্ঃ(ক) েতামােদরেক ُﻋﺔ
ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
ْ
ُ
َ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক আঁকেড় ধের খাকেত হেব আর ( اﻟﻔ ْرﻗﺔফু রকাত)
তথা (দেল-উপদেল িবভ� হেয়) িবি�� হওয়া েথেক েবঁেচ থাকেত হেব।
(খ) অতএব, েয চােহ জা�ােতর সূখ-সা�য্� েস ُﻋﺔ
أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﺳﻧﱠ ِﺔ
ْ
ﻋ ِﺔ
َ ( َو اﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দলিটর সােথ েলেগ থাকুক, িতরিমিজ, হািদস
শরীফ নং-২১৬৫, আল-মু’জামুল কাবীর(তাবারানী শরীফ), হািদস শরীফ নং-৬৪৮৩ । 1
0F

1

মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত শতর্াবলী পালেনর ও
আনূগেতয্র নাই হে� ইসলাম।
এ সবর্ ে�� সৃি� মানুষ জািত যােত এ পৃিথবীেত সু�রভােব চলােফরা করেত পাের, িনরাপত্তার সােথ
থাকেত পাের ও বসবাস করেত পাের, শাি� ও শৃ�লার িভতর জীবন পিরচালনা করেত পাের েস জনয্
মহান আ�াহ তাআ‘লা তােদরেক একিট পূণর্া� সু�র জীবন বয্ব�া িদেয়েছন । এ জীবন বয্ব�ার
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ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম
দলএবং ( أﻹﺳﻼمইসলাম) উভয়িট পর�র উৎ�েতাভােব জিড়ত । েযমন আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ আেছ-------------------“ ( ﻓﻲ13481) ﺛم إﻧﻛم ﺗﻛوﻧون ﻋﻠﻰ اﺛﻧﺗﯾن و ﺳﺑﻌﯾن ﻓرﻗﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻧﺎر إﻻ واﺣدة اﻹﺳﻼم وﺟﻣﺎﻋﺗﮭم
.( ” اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲঅথর্ঃ- 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
َ ( ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
ْ
َ
দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল। মু’জামুল কািবর,তাবারানী,
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
হািদস শরীফ নং-১৩৪৮১ ।
উপেরা� হািদস শরীফ খানােত ُ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 দল এবং ( أﻹﺳﻼمইসলাম) উভয়িটেক এক সােথ উে�খ
কের একই সুতায় েগঁেথ সমমযর্াদা স�� করা হেয়েছ ।
অতএব,েযখােন ُ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 দল েনই েসখােন ( أﻹﺳﻼمইসলাম)ও েনই । েয েকহ ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট �কােশয্
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
করেব না েস মুসিলমও থাকেব না ।
েযমন হািদস শরীেফ আেছ-আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
বেলনﻋﻧُ ِﻘ ِﮫ
ُ ﻋﺔَ ِﻗ ْﯾ َد ِﺷ ْﺑ ٍر ﻗَﻘَ ْد َﺧﻠَ َﻊ ِر ْﺑ َﻘﺔَ ا ِﻹ ْﺳﻼَ ِم ﻣِ ْن
َ ﺎرقَ ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ َ( ﻓَ ِﺎﻧﱠﮫُ ﻣِ ْن ﻓঅথর্ঃ-অতএব, েয হ এক িবঘৎ
ْ
ُ
(অধর্ হাত) পিরমান ﻋﺔ
(أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দল েথেক ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হেয় েগল
েস তার গদর্ ান েথেক ইসলােমর ব�ন িছ� কের েফলল, সুনােন িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ
নং- ২৭৬৩) ।
(৩) িন� বিণর্ত কুরআনুল কািরেমর আয়ােতর িনেদর্ শনা ও হািদস শরীেফর িনেদর্ শনা অনূসাের
ُﻋﺔ
(أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
নােম দল েথেক ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ� হেয় িবি�� হওয়া হারাম । েযমন
মহান আ�াহ তাআ’লার দুিট
বাণী- ---------------------------------(ক)"  " َو ﻻَ ﺗ َﻔَ ﱠرﻗُ ْواঅথর্ঃ- “এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, সুরা আল-ইমরান, আয়াত
নং-১০৩
(খ) ﺻ ْﯾﻧَﺎ ِﺑ ِﮫ إِﺑ َْرا ِھﯾ َْم
َ "
ي أ َ ْو َﺣ ْﯾﻧَﺎ إِﻟَ ْﯾكَ َو َﻣﺎ َو ﱠ
ﺻ ْﻲ َﻣﺎ َو ﱠ
ع ﻟَ ُﻛ ْم َﻣنَ اﻟ ِ ّد ْﯾ ِن َﻣﺎ َو ﱠ
َ ﺷ َر
ْ ﺻﻲ ﺑِ ِﮫ ﻧُ ْو ًﺣﺎ َواﻟﱠ ِذ
". ﺳﻲ َو ِﻋﯾْﺳﻲ أ َ ْن أ َﻗِ ْﯾ ُﻣوا اﻟ ِ ّد ْﯾنَ َوﻻَ ﺗَﺗ َﻔَ ﱠرﻗُ ْوا ﻓِ ْﯾ ِﮫ
و
ﻣ
و
অথর্
ঃ
িতিন
(আ�াহ)
েতামােদর
জনয্
�ীন
َ ُْ َ
বা ধেমর্র ে�ে� েস পথই িনধর্ািরত কেরেছন 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 এবং আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব�
বাণী- َ( َو ِإﯾﺎ ﱠ ُﻛ ْم َوا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔঅথর্ঃ- আর েতামােদরেক ( ا ْﻟﻔُ ْرﻗَﺔফু রকাত) তথা দেল-উপদেল িবভ�
পিরিচিত নাম হে� ইসলাম । এ জীবন বয্ব�ােত মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ
আলইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত িবিধ-িনেষেধর সমি�ই হে� শরীয়ত ।
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হেয়
িবি�� হওয়া েথেক েবঁেচ থাকেত হেব, িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২১৬৫, আল-মু’জামুল
কাবীর(তাবারানী শরীফ), হািদস শরীফ নং-৬৪৮৩ ।
(৪) জা�ােতর �তয্শীেক ُﻋﺔ
أ َ ْ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 দলিট করা , মানা ফরজ ।
েযমন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী- ﻓَ َﻣ ْن
ْ
ْ
ْ
ْ
َﻋﺔ
َ ( أ َ َرا َد ﺑُﺣْ ﺑُ ْو َﺣﺔَ اﻟ َﺟﻧﱠ ِﺔ ﻓَﻠﯾَﻠزَ ِم اﻟ َﺟ َﻣﺎঅথর্ঃ অতএব, েয চায় জা�ােতর সূখ-সা�য্� েস ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
(أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটর সােথ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ا ْﻟ َﺟ َﻣﺎ
েলেগ থাকুক, িতরিমিজ, হািদস শরীফ নং-২১৬৫,আল- মু’জামুল কাবীর(তাবারানী), হািদস
শরীফ নং-৬৪৮৩।
(৫) " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর “ িনকৃ � মুসিলম মানুেষরা
 َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔতথা
“ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” উৎকৃ � মুসিলম মানুেষ উ�ীত হেত চাইেল দল-উপদল েছেড় িদেয়
ُ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
দলিটর অ�ভূর্ � হেয় বা িনজ কতৃর্ ক গিঠত দেলর নাম ُ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋﺔআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) নােম দল নাম ধারণ কের "-----َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
َا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛﺔ
(" َﺧ ْﯾ ُرখাইরল
কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা“সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর”সাহাবীগেণর
(রািদআ�াহ আনহম),তােবঈন ও তােব’- তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ � মুসিলম
উলামােকরামগেণর �দত্ত রায়-মতামত ,  ا ْ ِﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণাল� ُﺳ ﱠﻧﺔ
(أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা িনয়ম,
�ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনূসারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেত হেব ।
আিম অ� �ে�র সূচনালে�ই “মতিবেরােধর কারণসমূেহর বয্াখয্া ও জিটল িবষয়গেলার ইসলািমক সিঠক
সমাধােনর বয্াখয্া ” আেলাচনা শর করার পূবর্ মূহেতর্ ভু িমকােতই িতনিট আেলাচয্ িবষয়স�িলত একিট
গর�পূণর্ িবষয় িব�ািরতভােব আেলাচনা কের িনব বেলিছলাম । আর েসই গর�পূণর্ িবষয়িট িছল>>>>>>
" َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛﱠ َﻼﺛَﺔ
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ী ” ও "" أَرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن
ْ
( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ �শতা�ী ” এবং "ُ"اﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত)দল তথা
أ َ ْھ ُل
ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
اﻟ
(আহলু
স
সু
�
াহ
ওআল
জামাআত
)
�স�
"।
ﱡ
আিম এইমা� উপের িচ�কৃ ত েসই গর�পূণর্ িবষয়িটর িব�ািরত আেলাচনা সমা� করলাম ।
আিম এখন পৃ�া নং-২১২ েথেক পৃ�া নং-২১৪ পযর্� " (” أَرْ َذ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � আেলম-উলামােদর মেধয্ মতিবেরােধর কারন স�েকর্ আনুসি�ক আেলাচনা পর ০৬িট
মতিবেরােধর কারনসমুেহর বয্খয্া পৃ�া নং-২১৫ েথেক পযর্ায়�েম ধারাবািহকভােব িব�ািরত আলাপ করেত
মেনািনেবশ করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । মহান আ�াহ তাআ’লাই একমা� তওিফক দাতা ।

