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 আহলু��ুাত) أَْھلُ  السُّنَّةِ  وَ  اْلَجَماَعةِ    তথা (আল- জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ “ 
ওআল জামাআত দলিটর অনূসরন করা ফরজ বা আবশয্ক েকন ? 

اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ  তথা  (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ " (আহলু��ুাত ওআল জামাআত) দলিট 
মহান আ�াহর আেদেশ আমােদর নবী মুহা�াদরু 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�  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম 
দল তথা   ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দল। (পূেবর্ বিণর্ত হিদস 
শরীেফ এ িবষয়িটর বণর্না আেছ,হািদস শরীফ নং-১৩৪৮১  , অ� �ে�র পৃ�া নং-৪২ এবং 
১৭৭ , েদখুন ) ।                                                                                                                   
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত দেলর নামও হে� 
নােম দল তথা(আল-জামাআ’ত) اْلَجَماَعةُ  نَّةِ  أَْھلُ   নােম(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
দল। েযেহতু  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ ওআল)   اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত) নােম দলিট হে� মহান আ�াহর আেদেশ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট  দল েসেহতু  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট 

مستقیم صراط  (িসরাতুমমুসতিকম) তথা সরল- েসাজা পেথর উপর �িত� একমা� একিট সিঠক 
দল এবং এ দলিট هللا سبیل   (সািবলু�াহ) তথা আ�াহর পেথ আেছ  । উে�শয্ এই েয, আ�াহ 
পযর্� েপাঁছা এবং তাঁর স�ি� অজর্ েনর 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 দেূরই সের পড়েব । অতএব,  ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"   তথা 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�িকর্ ত িভ� িভ� নােম ( েযমন মসুিলম ি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 الشیطان سبیل  (সািবলুশশাইতন) তথা শয়তােনর পেথ আেছ ।                                                                                                              
এই িবষয়িট ভালভােব বুঝেত হেল িন� বিণর্ত হািদস শরীফগেলা ভাল কের অধয্য়ন করেত হেব।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 وابن الشیخ وابو خاتم أبي وابن منذر وابن والبزار النسائي و حمید بن عبد و أحمد أخرج و)    1(
ً  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول خط:قال دسعود ابن عن وصححھ والحاكم مردویھ  ھذا((قال بیده،ثم خطا

ً  خط ثم مستقیماً، هللا سبیل  منھا لیس السبل وھذه:  قال ثم شمالھ، وعن الخط  ذلك یمین عن خطوطا
قرأ ثم الیھ، یدعو شیطان علیھ إال سبیل ً  صراطي ھذا وأن »                     مستقیما

)153(  االنعام سورة االیة ا»  سبیلھ عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال فاتبعوه .]                                                                   
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  মারদইুয়া 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 । 

ً  كنا « قال هللا عبد بن جابر عن مردویھ وابن خاتم أبي وابن ماجھ ابن و أحمد أخرج و  عند جلوسا
ً  فخط وسلم علیھ هللا صلي النبي  یمینھ عن وخطین ، َجلَّ  و َعزَّ  هللا سبیل ھذا: فقال أمامھ ھكذا خطا

 مسند)15510(تال ثم  االوسط الخط في یده وضع ثم. الشیطان سبل ھذا:  قال ، شمالھ عن وخطین
ً  صراطي ھذا وأن« [  أحمد   االنعام سورة االیة»  سبیلھ عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال فاتبعوه مستقیما

)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 দিুট কের েরখা আঁকেলন, আর বলেলন : এ টা শয়তােনর 
পথ।(আহমদ,ইবেন মাজাহ, ইবেন আিব হািতম,ইবেন  মারদইুয়া)) অতপর িতিন মােঝর েরখািটেত 
হাত রাখেলন আর েতলাওয়াত করেলন, মুসনাদ ু আহমাদ,হািদস শরীফ নং-১৫১০,-  سورة 

) 153(أالنعام ً  صراطي ھذا وأن[ «   االیة » سبیلھ عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال فاتبعوه مستقیما  
“ 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 । 

 یوماً  وسلم علیھ هللا صلي هللا رسول لنا خط:قال ، هللا عبد عن وائل ابي عن عاصم عن ابن عن)3(
ً  شمالھ وعن الخط  ذلك یمین عن خط ثم  ».هللا سبیل ھذا((،فقال  كل علي سبل وھذه:  فقال خطوطا
« :  االیة ھذه قرأ ثم   ]202[الدارمي) 4437(465/ا[مسندأحمد. »الیھا یدعو شیطان منھا سبیل
ً  صراطي ھذا وأن )153(  االنعام سورة>>  سبیلھ عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال فاتبعوه مستقیما  

»]                                                                                                                                                      
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 িকছুটা পাথর্কয্ রেয়েছ িক� হািদস শরীফ�েয়র 
অথর্,ভাব ও উে�শয্ এক ও অিভ� । �েতয্কিট হািদস শরীেফ একিট কথাই �� হেয়েছ েয, 
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা একিট েসাজা েরখা এঁেক 
বেলেছন: )هللا سبیل ھذا«.  “ এটা আ�াহর পথ ” । েযেহতু  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত)দল 
তথা    ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل   (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)দলিট হে� মহান আ�াহর আেদেশ আমােদর 
নবী মহুা�াদরু 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� هللا سبیل  (সািবলু�াহ) তথা আ�াহর 
পথ ।  ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা نَّةِ  أَْھلُ   আহলুসসু�াহ ওআল) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّ
জামাআ’ত)নােম দলিট هللا سبیل  (সািবলু�াহ) তথা আ�াহর পেথর উপর দ�ায়মান আেছ।  
                                                                                                                       
উপেরাি�িখত হািদস শরীফ�েয় আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তাঁর অি�ত েসাজা েরখার ডােন-বােম আেরা  কতগেলা েরখা এঁেক বলেলন : “এগেলা سبیل 
                                                                              তথা ”শয়তােনর পথ ” । (সািবলুশশাইতন) الشیطان

"اْلقُُرْونِ  أَْرذَلُ   তথা 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 الشیطان سبیل  
(সািবলুশশাইতন) তথা শয়তােনর পেথর উপর দ�ায়মান । বতর্ মােন  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিট(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)  اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
িনেয় এখন বতর্ মান কােলর   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর “ কতক সবর্িনকৃ� মুসিলম 
উলামােকরাম ি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  
েতমন েকান আেলাচনা -পযর্ােলাচনা কেরন না । বরং   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  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   ُاْلقُُرْونِ  أَْرذَل"  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” �ায় অিধকাংশ মুসিলম মানুেষর  
মেন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট  দল  ُاْلَجَماَعة(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  ُاْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھل 
(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিট স�েকর্  সূ� , েপা� ধারনা নাই  বলেলই চেল । 
         অথচ  الثالثة القرون خیر “   তথা “ উৎকৃ� িতনশতা�ী” পযর্� (আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার শতা�ী েথেক শর কের পরবত�  
৩১২(িতনশত বার) িহজরী বৎসর সময়কাল পযর্� ) মুসিলম মানুেষর  মেন  ُاْلَجَماَعة (আল-
জামাআ’ত)নােম দল তথা  নােম দলিট(আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত) اْلَجَماَعةِ  وَ  السُّنَّةِ  أَْھلُ 
স�েকর্  সূ� , েপা� ধারনা িছল ।     
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