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ْ (আল- জামাআ’ত) তথা
“ُﻋﺔ
ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
ু াত
( أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
ওআল জামাআত দলিটর অনূসরন করা ফরজ বা আবশয্ক েকন ?
ْ
"ُﻋﺔ
(আল-জামাআ’ত) তথা ﻋ ِﺔ
ু াত ওআল জামাআত) দলিট
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলু��
َ "اﻟ َﺟ َﻣﺎ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
মহান আ�াহর আেদেশ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
�বিতর্ ত দল। েয েকান নবী-রাসুল(আলাইিহমুসসালামগণ) কতৃর্ ক গিঠত দল হে� সিঠক দল ।
�েতয্ক নবী-রাসুেলর (আলাইিহমুসসালামগেণর) দেলর নাম হে� ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
দল তথা
ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল। (পূেবর্ বিণর্ত হিদস
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
শরীেফ এ িবষয়িটর বণর্না আেছ,হািদস শরীফ নং-১৩৪৮১ , অ� �ে�র পৃ�া নং-৪২ এবং
১৭৭ , েদখুন ) ।
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত দেলর নামও হে�
ُ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। েযেহতু ُﻋﺔ
( أَ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
জামাআ’ত) নােম দলিট হে� মহান আ�াহর আেদেশ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট দল েসেহতু ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
ﱠ
ْ
জামাআ’ত)নােম দল তথা
ﻋ ِﺔ
(أھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট
َ ﺳﻧ ِﺔ َو اﻟ َﺟ َﻣﺎ
( ﺻراط ﻣﺳﺗﻘﯾمিসরাতু মমুসতিকম) তথা সরল- েসাজা পেথর উপর �িত� একমা� একিট সিঠক
দল এবং এ দলিট ( ﺳﺑﯾل ﷲসািবলু�াহ) তথা আ�াহর পেথ আেছ । উে�শয্ এই েয, আ�াহ
পযর্� েপাঁছা এবং তাঁর স�ি� অজর্েনর আসল পথ েতা একিটই, জগেত যিদও মানুষ িনজ িনজ
ধারণা অনুযায়ী অেনক পথ কের েরেখেছ । েতামরা েসসব পেথ চেলা না। েকননা, েসগেলা
বা�েব আ�াহ পযর্� েপৗঁেছ না। কােজই, েয বয্াি� এ সব িভ� িভ� পেথ চলেব েস আ�াহ
েথেক দূেরই সের পড়েব । অতএব, " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর “ কতক সবর্িনকৃ �
মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা ইসলাম ধেমর্র গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ স�িকর্ত িভ� িভ� নােম ( েযমন মুসিলম িবে�র িবিভ� েদেশ
এমনিক উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ িবদয্মান দল-উপদলগেলার মত েয েকান িভ� িভ� নােম)) গিঠত েয

েকান দলই সিঠক নয় বরং �া� । এ দলগেলার সংখয্া েবশী হওয়ায় এ দলগেলার পেথর সংখয্াও
েবশী । এ দলগেলা ( ﺳﺑﯾل اﻟﺷﯾطﺎنসািবলুশশাইতন) তথা শয়তােনর পেথ আেছ ।
এই িবষয়িট ভালভােব বুঝেত হেল িন� বিণর্ত হািদস শরীফগেলা ভাল কের অধয্য়ন করেত হেব।
و أﺧرج أﺣﻣد و ﻋﺑد ﺑن ﺣﻣﯾد و اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ واﻟﺑزار واﺑن ﻣﻧذر واﺑن أﺑﻲ ﺧﺎﺗم واﺑو اﻟﺷﯾﺦ واﺑن
( 1)
ً
ﺛم ﻗﺎل))ھذا،ﺧط رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺧطﺎ ﺑﯾده:ﻣردوﯾﮫ واﻟﺣﺎﻛم وﺻﺣﺣﮫ ﻋن اﺑن دﺳﻌود ﻗﺎل
 وھذه اﻟﺳﺑل ﻟﯾس ﻣﻧﮭﺎ:  ﺛم ﻗﺎل، ﺛم ﺧط ﺧطوطﺎ ً ﻋن ﯾﻣﯾن ذﻟك اﻟﺧط وﻋن ﺷﻣﺎﻟﮫ،ًﺳﺑﯾل ﷲ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
 ﺛم ﻗرأ،ﺳﺑﯾل إﻻ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﯾطﺎن ﯾدﻋو اﻟﯾﮫ
« ً وأن ھذا ﺻراطﻲ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ
(153) ﻓﺎﺗﺑﻌوه وﻻ ﺗﺗﺑﻌوا اﻟﺳﺑل ﻓﺗﻔرق ﺑﻛم ﻋن ﺳﺑﯾﻠﮫ « ا اﻻﯾﺔ ﺳورة اﻻﻧﻌﺎم.]
অথর্ঃ- ইবেন মাসউদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হাত িদেয় একিট েরখা আঁকেলন, তারপর বলেলন- এটা আ�াহর
েসাজা পথ, তারপর ঐ েরখািটর ডােন-বােম আেরা কতগেলা েরখা আঁকেলন, অতপর বলেলন :
এ গেলা(এমন) পথ, এ পথগেলা েথেক এমন েকান পথ েনই যার উপর শয়তান নাই (এ
পথগেলার উপর শয়তান রেয়েছ), শয়তান তার ঐ পথগেলার িদেক আহবান করেছ
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।(আহমদ,িনসাই, বা�ার,ইবেন আিব হািতম,ইবেন মারদুইয়া ও হািকম) তারপর (কুরআেনর
আয়াত)পাঠ করেলন “এটা আমার েসাজা পথ, েতামরা এ পথিট অনূসরন কর, আর েতামরা
অেনক পথ অনূসরন কেরা না, তা হেল িক� এ পথগেলা আ�াহর পথ েথেক েতামােদরেক সিরেয়
িনেব” । সুরা আনআ’ম, আয়াত নং-১৫৩ ।
و أﺧرج أﺣﻣد و اﺑن ﻣﺎﺟﮫ واﺑن أﺑﻲ ﺧﺎﺗم واﺑن ﻣردوﯾﮫ ﻋن ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﻗﺎل » ﻛﻧﺎ ﺟﻠوﺳﺎ ً ﻋﻧد
 وﺧطﯾن ﻋن ﯾﻣﯾﻧﮫ، ﻋ ﱠز و َﺟ ﱠل
َ  ھذا ﺳﺑﯾل ﷲ:اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓﺧط ﺧطﺎ ً ھﻛذا أﻣﺎﻣﮫ ﻓﻘﺎل
(ﻣﺳﻧد15510) ﺛم وﺿﻊ ﯾده ﻓﻲ اﻟﺧط اﻻوﺳط ﺛم ﺗﻼ. ھذا ﺳﺑل اﻟﺷﯾطﺎن:  ﻗﺎل، وﺧطﯾن ﻋن ﺷﻣﺎﻟﮫ
أﺣﻣد ] » وأن ھذا ﺻراطﻲ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻓﺎﺗﺑﻌوه وﻻ ﺗﺗﺑﻌوا اﻟﺳﺑل ﻓﺗﻔرق ﺑﻛم ﻋن ﺳﺑﯾﻠﮫ « اﻻﯾﺔ ﺳورة اﻻﻧﻌﺎم
(153) »
অথর্ঃ- জািবর িবন আ�ু�াহ বেলন,“ আমরা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট বসা
িছলাম, িতিন এরেপ তাঁর সামেন একিট েরখা আঁকেলন, তারপর বলেলন ; এটা আ�াহর পথ,
আর এ েরখািটর ডােন-বােম দুিট কের েরখা আঁকেলন, আর বলেলন : এ টা শয়তােনর
পথ।(আহমদ,ইবেন মাজাহ, ইবেন আিব হািতম,ইবেন মারদুইয়া)) অতপর িতিন মােঝর েরখািটেত
হাত রাখেলন আর েতলাওয়াত করেলন, মুসনাদু আহমাদ,হািদস শরীফ নং-১৫১০,- ﺳورة
( 153)] » وأن ھذا ﺻراطﻲ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻓﺎﺗﺑﻌوه وﻻ ﺗﺗﺑﻌوا اﻟﺳﺑل ﻓﺗﻔرق ﺑﻛم ﻋن ﺳﺑﯾﻠﮫ « اﻻﯾﺔ أﻻﻧﻌﺎم
“ এটা আমার েসাজা পথ, েতামরা এ পথিট অনূসরন কর, আর েতামরা অেনক পথ অনূসরন
কেরা না, তা হেল িক� এ পথগেলা আ�াহর পথ েথেক েতামােদরেক সিরেয় িনেব”, । সুরা
আনআ’ম, আয়াত নং-১৫৩ ।
ً ﺧط ﻟﻧﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﯾوﻣﺎ: ﻗﺎل، (ﻋن اﺑن ﻋن ﻋﺎﺻم ﻋن اﺑﻲ واﺋل ﻋن ﻋﺑد ﷲ3)
 وھذه ﺳﺑل ﻋﻠﻲ ﻛل:  ﺛم ﺧط ﻋن ﯾﻣﯾن ذﻟك اﻟﺧط وﻋن ﺷﻣﺎﻟﮫ ﺧطوطﺎ ً ﻓﻘﺎل.«ﻓﻘﺎل))ھذا ﺳﺑﯾل ﷲ،
» : ﺛم ﻗرأ ھذه اﻻﯾﺔ
[202]( اﻟدارﻣﻲ4437)465/ ﻣﺳﻧدأﺣﻣد]ا.«ﺳﺑﯾل ﻣﻧﮭﺎ ﺷﯾطﺎن ﯾدﻋو اﻟﯾﮭﺎ
(153) وأن ھذا ﺻراطﻲ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻓﺎﺗﺑﻌوه وﻻ ﺗﺗﺑﻌوا اﻟﺳﺑل ﻓﺗﻔرق ﺑﻛم ﻋن ﺳﺑﯾﻠﮫ << ﺳورة اﻻﻧﻌﺎم
»]
অথর্ঃ- আ�ু�াহ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা একিদন আমােদর জনয্ একিট েরখা আঁকেলন, তারপর বলেলন- এটা আ�াহর পথ,
তারপর ঐ েরখািটর ডােন-বােম আেরা কতগেলা েরখা আঁকেলন, অতপর বলেলন : এ গেলা
পথ, এ পথগেলার �েতয্কিটর উপর শয়তান আেছ,েস (শয়তান) তার ঐ পথগেলার িদেক
আহবান করেছ । তারপর এ অয়াত েতলাওয়াত করেলন “এটা আমার েসাজা পথ, েতামরা এ
পথিট অনূসরন কর, আর েতামরা অেনক পথ অনূসরন কেরা না, তা হেল িক� এ পথগেলা
আ�াহর পথ েথেক েতামােদরেক সিরেয় িনেব” । সুরা আনআ’ম, আয়াত নং-১৫৩ ।
উপের বিণর্ত
িতনিট হািদস শরীেফর বােকয্র শ�াবলীেত িকছু টা পাথর্কয্ রেয়েছ িক� হািদস শরীফ�েয়র
অথর্,ভাব ও উে�শয্ এক ও অিভ� । �েতয্কিট হািদস শরীেফ একিট কথাই �� হেয়েছ েয,
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা একিট েসাজা েরখা এঁেক
বেলেছন: .« “ )ھذا ﺳﺑﯾل ﷲএটা আ�াহর পথ ” । েযেহতু ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)দল
তথা

ﺳ ﱠﻧ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ َﻋ ِﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ

(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দলিট হে� মহান আ�াহর আেদেশ আমােদর

নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয়
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একমা� একিট েবেহ�ী দল েসেহতু এর একমা� পথ হে� ( ﺳﺑﯾل ﷲসািবলু�াহ) তথা আ�াহর
ْ
পথ । ُﻋﺔ
দল তথা ﻋ ِﺔ
َ (اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
َ (أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআহলুসসু�াহ ওআল
জামাআ’ত)নােম দলিট ( ﺳﺑﯾل ﷲসািবলু�াহ) তথা আ�াহর পেথর উপর দ�ায়মান আেছ।
উপেরাি�িখত হািদস শরীফ�েয় আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
তাঁর অি�ত েসাজা েরখার ডােন-বােম আেরা কতগেলা েরখা এঁেক বলেলন : “এগেলা ﺳﺑﯾل
( اﻟﺷﯾطﺎنসািবলুশশাইতন) তথা ”শয়তােনর পথ ” ।
" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর “ কতক সবর্িনকৃ � মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক 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 সব দল-উপদল ﺳﺑﯾل اﻟﺷﯾطﺎن
(সািবলুশশাইতন) তথা শয়তােনর পেথর উপর দ�ায়মান । বতর্ মােন ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
ﺎ
ﻣ
ﺟ
اﻟ
و
ﺔ
ﻧ
ﺳ
اﻟ
ل
ھ
أ
(আহলু
স
সু
�
াহ
ওআল
জামাআ’ত)নােম
দলিট
َ ََ
َ ِ ﱡ
ْ
َ
িনেয় এখন বতর্ মান কােলর " أ ْرذَ ُل اﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর “ কতক সবর্িনকৃ � মুসিলম
উলামােকরাম িনজ িনজ ঘের পিরবার-পিরজন,স�া-স�িত, িপতা-মাতা, ভাই-েবান, সভাসিমিতেত, ওয়াজ-মাহিফেল, েসিমনার-সে�লন ইতয্ািদেত ে�াতােদর সােথ, িনজ এলাকায়
মসিজেদ , িনজ মহ�ায়-িনজ �ােম মুসিলম জনগেণর সােথ, িনজ পিরবােরর সদসয্েদর সােথ
েতমন েকান আেলাচনা -পযর্ােলাচনা কেরন না ।
বরং "ْاﻟﻘُ ُر ْو ِن
أ َ ْرذَ ُل
তথা সবর্িনকৃ �
শতা�ীর কতক সবর্িনকৃ � মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক েযমন উদাহরণ�রপ বাংলােদেশ 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 সব দলগেলা িনেয় 1 ি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
মুসিলম জনগেণর সােথ, িনজ পিরবােরর সদসয্েদর সােথ েবশ আেলাচনা -পযর্ােলাচনা কের
থােকন । ফল�িতেত " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنতথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” �ায় অিধকাংশ মুসিলম মানুেষর
মেন আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব
ْ
পালনীয় একমা� একিট দল ُﻋﺔ
দল তথা ﻋ ِﺔ
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ (اﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট স�েকর্ সূ� , েপা� ধারনা নাই বলেলই চেল ।
অথচ “  ﺧﯾر اﻟﻘرون اﻟﺛﻼﺛﺔতথা “ উৎকৃ � িতনশতা�ী” পযর্� (আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার শতা�ী েথেক শর কের পরবত�
৩১২(িতনশত বার) িহজরী বৎসর সময়কাল পযর্� ) মুসিলম মানুেষর মেন ُﻋﺔ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআলজামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
(أ َ ْھ ُل اﻟ ﱡআহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
স�েকর্ সূ� , েপা� ধারনা িছল ।
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