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বিদআতঃ পবিচয়, ভয়ািহতা ও পবিত্রাণেি উপায়
মুফবত আিু আণেম নাবিল হাবফযাহুল্লাহ
প্রািবিক কথা
কুিআন-েুন্নাহি নানা জ্ায় ায় বিদআণতি কণঠাি বনন্দা এণেণে। পুিথিতথী ওলামাণয় গকিাম তাঁণদি বিবভন্ন িচনায় বিদআণতি পবিচয়
এিং গকান কাজ্গুণলা বিদআত আি গকানগুণলা বিদআত নয়, তা েুস্পি ভাণি িণল বদণয়ণেন। পাশাপাবশ বিদআত বচবিত কিাি
জ্নয তাঁিা বকেু মূলনীবতও িণলণেন।
কুিআন-েুন্নাহ ও োলাণফ োবলহীণনি িক্তণিযি আণলাণক িক্ষযমাে প্রিণন্ধ বিদআণতি পবিচয়, বিদআণতি ভয়ািহতা, বিদআত
বচবিতকিণেি মূলনীবত ও বিদআত গথণক পবিত্রাণেি উপায় েম্পণকথ েবিস্তাণি আণলাচনা কিা হণয়ণে। বিষয়িস্তু েহণজ্ িুোি জ্ণনয
আণলাচনাণক চািবি অধ্যাণয় ভা কিা হণয়ণে।
প্রথম অধ্যায় : বিদআণতি আবভধ্াবনক অথথ। এখাণন শাখা বশণিানাম বহণেণি এণেণে, বিদআণত হাোনাহ ও বিদআণত োবয়যআহ :
একবি পযথাণলাচনা।
বিতীয় অধ্যায় : বিদআণতি ভয়ািহতা ও বিদআত প্রিেতা েৃবিি কািে।
তৃতীয় অধ্যায় : বিদআত বচবিতকিণেি মূলনীবত।
তৃতীয় অধ্যাণয় নয়বি মূলনীবত উণল্লখ কিা হণয়ণে। প্রথম মূলনীবতি অধ্ীণন গিশ বকেু শাখা বশণিানাম যুক্ত হণয়ণে। বশণিানামগুণলা
হল,
ক) গয গকাণনা ইিাদণতি জ্নয শিীয়ণতি পক্ষ গথণক অনুণমাদন পূিথশতথ।
খ) বিদআত েৃবিি বপেণন শয়তান বকভাণি ভূবমকা িাণখ?
) কী প্রবক্রয়ায় বিদআত মানুণষি মাণে জ্ায় া কণি গনয়?
ঘ) জ্া বতক বিষয়াবদি গক্ষণত্র নতুন উদ্ভািনা বিদআত নয়।
ঙ) বিদআত ও িীনী কাণজ্ আধ্ুবনক উপকিণেি িযিহাি : একবি পযথাণলাচনা।
চ) মৃতুয পিিতথী বিবভন্ন িেম-গিওয়াণজ্ি বিধ্ান।
ে) নিআবিষ্কৃত বিষয় কখন বিদআত বহণেণি েয হণি আি কখন হণি না?
জ্) বিদআত দু’ভাণ বিভক্ত : আকীদা ত ও আমল ত।
চতুথথ অধ্যায় : বিদআত গথণক পবিত্রাে পাওয়াি উপায়। এখাণন শাখা বশণিানাম বহণেণি এণেণে ‘আহণল েুন্নাহ ওয়াল জ্ামাআহ’
শণেি বিণেষে এিং ‘েুন্নাহ’ ও ‘জ্ামাআহ’ িণল কী উণেশয?
ওপণি েংবক্ষপ্তাকাণি পুণিা প্রিণন্ধি বিষয়িস্তু তুণল ধ্িা হণলা, গযন মূল আণলাচনায় প্রণিণশি পূণিথ প্রিন্ধবিি েংবক্ষপ্ত একবি
রূপণিখা পাঠণকি োমণন এণে যায়। এণত পাঠণকি জ্নয পুণিা আণলাচনাবি িুো খুিই েহজ্ হণি ইনশাআল্লাহ।
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প্রথম অধ্যায়
বিদআণতি আবভধ্াবনক অথথ
আবভধ্াবনক অণথথ বিদআত হণলা, গকাণনা পূিথ নমুনা িযতীত নতুন বকেু উদ্ভািন কিা। তাই গকাণনা কাজ্ প্রথমিাি েংঘবিত হওয়া,
নতুন গকাণনা আবিষ্কাি, নতুন মত প্রিতথন িা নতুন বকেুি েৃবি িা েূচনাণক শাবেক অণথথ বিদআত িলা হয়। কুিআন কািীণমি বনণচি
দুবি আয়াত বিদআত শণেি উক্ত অথথণকই োিযস্ত কণি। -আল্লাহ তাআলা িণলন,
১.

﴾(﴿بديع السماوات واألرضবতবন নণভামণ্ডল ও ভূমণ্ডণলি উদ্ভািক।) -েূিা িাকািা (২) : ১১৭

২.

﴾الر ُس ِل
ُ ِن
ُ (﴿ قُ ْل َما ُك ْنণহ নিী আপবন িলুন, আবম গতা গকাণনা নতুন িােূল নই।) -েূিা আহক্বাফ (৪৬) : ৯
َ ت بِ ْدعاً م

বনণে বিদআত শণেি শাবেক অথথ েম্পণকথ কণয়কজ্ন ইমাণমি মতামত তুণল ধ্িা হণলা১.

ইমাম মুহািাদ বিন আিু িকি িাযী িহ. (৬৬৫ বহ.) িণলন:
﴾ ﴿بديع السماوات واألرض: ومنه قوله تعاىل،وبدع أبدع الشيء اخرتعه ال على مثال

‘বিদআত হণলা, গকাণনা নমুনা োড়াই নতুন বকেু উদ্ভািন কিা।’ এই অণথথ আল্লাহ তাআলা িণলণেন: ‘বতবন নণভামণ্ডল ও ভূমণ্ডণলি
উদ্ভািক।’ -েূিা িাকািা (২) : ১১৭; মুখতারুে বেহাহ্ ১/৭৩
২.

ইমাম নিিী িহ.(মৃ. ৬৭৬ বহ.) িণলন,
البدعة هي كل شيء عمل على غري مثال سابق.

গকাণনা পূিথ নমুনাি অনুেিে িযতীত কৃত গয গকাণনা আমলণকই বিদআত িলা হয়। -শিহু েহীহ মুেবলম ১/২৮৫, হাদীে ৮৬৭
৩.

প্রখযাত আিবি অবভধ্ান প্রণেতা আল্লামা ইিণন মানযুি (৭১১ বহ.) িণলন:

ِ
ِن
ُ  قُ ْل َما ُك ْن: ﴿:ومنه قوله تعاىل.َّيءُ الَّ ِذي يَ ُكو ُن أ َّوًال
َ ت ِب ْدعاً م
َ )(البدعة يف اللغة
ْ  الش:ُ والب ْدع. أَنشأَه وبدأَه:بدع الشيءَ يَْب َدعُه بَ ْدعاً وابْتَ َد َعه
. ﴾الر ُس ِل
ُ

‘আবভধ্াবনক দৃবিণকাে গথণক ‘বিদআত’ শেবি গকাণনা বকেুি নি-উদ্ভািন িুবেণয় থাণক। গযমন, নতুন বকেু েৃবি কিল, নতুন বকেু
েূচনা কিল। البدعশণেি অথথ হণলা, গকাণনা বকেু প্রথমিাি হওয়া িা নতুন হওয়া।’ এ অণথথ আল্লাহ তাআলা িণলণেন: ‘গহ নিী!
আপবন িলুন, আবম গতা গকাণনা নতুন িােূল নই।’ -েূিা আহক্বাফ (৪৬) : ৯; বলোনুল আিি ৮/৬
৪.

ইমাম শাবতিী িহ. (মৃ. ৭৯০ বহ.) িণলন,
وأصل مادة بَ َدعَ لِِِل ْخِ َرت ِاع عَلَى غَ ِْري ِمثَ ٍال َسابِ ٍق

অথথযাৎ  بدع-ধ্াতুবিি মূল িযিহাি গকাণনা পূিথ নমুনা োড়া অবভনি আবিষ্কাণিি অণথথ হণয় থাণক। -ইবতোম ১/৪৯
৫.

ফায়রুযািাদী িহ. (মৃ. ৮১৭ বহ.) িণলন:
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ً األ َْم ُر الذي يكو ُن َّأوال: ع ابلكسر
ُ والبِ ْد
‘বিদআত হণলা, যা প্রথমিাি েংঘবিত হয়।’ -আল-কামুেুল মুহীত ১/৯০৬ (শাণমলা)
উক্ত আণলাচনাি আণলাণক এিা স্পি গয, আবভধ্াবনকভাণি বিদআণতি মূল বিষয়বি নি আবিষ্কাি ও প্রথম উদ্ভািণনি মণধ্য েীমািে।
বিদআণতি শিঈ অথথ
ইেলাণমি অনুেিেীয় ইমাম ে শিঈ িা পাবিভাবষক দৃবিণকাে গথণক বিদআতণক বচবিত কণি বিদআণতি েংজ্ঞা উণল্লখ কণিণেন।
তাঁিা এণককজ্ন এণকক বদক তুণল ধ্িাি গচিা কণিণেন। গকউ বিদআতণক তাি মূল বিষণয়ি মাধ্যণম উণল্লখ কণিণেন। গকউ
বিদআণতি ফলাফল িা শাখা ত একবি বিষণয়ি মাধ্যণম এণক েংজ্ঞাবয়ত কণিণেন। আিাি গকউ বিষয়বিি মূল িা হাকীকণতি বদণক না
ব ণয় োধ্ািে মানুণষি িুে-িুবে উপণযা ী কণি বিদআণতি পবিচয় বদণয়ণেন। আমিা প্রথণম েংণক্ষণপ বিদআণতি হাকীকত ও
বিদআণতি শিঈ অথথ উণল্লখ কিি। এিপি এ বিষণয় ইমাম ণেি মতামত তুণল ধ্িি ইনশাআল্লাহ।
বিদআণতি েংজ্ঞাি োিাংশ আমিা এভাণি িলণত পাবি, বিদআত হণলা, ‘এমন গকাণনা বিষণয়ি মাধ্যণম আল্লাহি ইিাদত কিা, যা
িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম ইিাদণতি উণেণশয কণিণেন িা গেণড়ণেন মণমথ গকাণনা বভবি গনই। অথিা এমন গকাণনা
বিষণয়ি মাধ্যণম আল্লাহি ইিাদত কিা, যাি মূল বভবি শিীয়ণত িণয়ণে বকন্তু মূণলি োণথ গয অবতবিক্ত বিষয়বি যুক্ত কিা হণয়ণে
গেিাি গকাণনা দবলল িা বভবি শিীয়ণত গনই। অথচ ওহী অিতীেথ হওয়াি েময় এি প্রণয়াজ্নীয়তা ও উপলক্ষ বিদযমান বেল। গে েময়
এই বিধ্ান গদওয়াি গক্ষণত্র গকাণনা প্রবতিন্ধকতা বেল না। আি এ েিবকেু কিা হয়, বনজ্ প্রিৃবিপ্রেূত বচন্তাি বভবিণত, অবতবিক্ত
ইিাদত কিাি আশায়।’
উণল্লখয, বিদআণতি হাকীকত েম্পণকথ েবিস্তাণি আণলাচনা কিা হণি তৃতীয় অংণশি ‘বিদআত বচবিতকিণেি মূলনীবত’ি আণলাচনা
প্রেণে ইনশাআল্লাহ।
বিদআণতি েংজ্ঞায় ইমাম ণেি বকেু িক্তিয তুণল ধ্িা হল১.

প্রবেে ভাষাবিদ ইেমাঈল ইিণন হািাদ আলজ্াওহািী (মৃ. ৩৯৩ বহ.) িণলন,
ث يف الدين بعد اإل ْكمال
ُ  احلَ َد:ُوالبِ ْد َعة.

“বিদ‘আত হণলা, পূেথতাি পণি দীণনি মণধ্য নি-উদ্ভািন।”-আে-বেহাহ, জ্াওহািী, ৩/১১৮৪
২.

িাব ি আেফাহানী (মৃ. ৫০২ বহ.) িণলন,
يسنت قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها املتقدمة وأصوهلا املتقنة
ّ  إيراد قول مل:البِ ْدعةُ يف املذهب

িীণনি গক্ষণত্র বিদআত হণলা, নতুনভাণি গকাণনা মণতি প্রিতথন কিা। প্রিতথনকািী (প্রিক্তা ও আমলকািী) এ গক্ষণত্র োণহণি
শিীয়ত (অথথাৎ িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম), োলাণফ োবলহীন (েৎ পূিথেূিী ে) ও শিীয়ণতি েুদৃঢ় উৎেেমূণহি
গকাণনাবিিই অনুেিে কণিবন। -আলমুফিাদাত ফী ািীবিল কুিআন পৃ. ১১১
৩.

আল্লামা আলী ইিণন মুহািাদ আলজ্ুিজ্ানী িহ.(মৃ. ৬০৪ বহ.) িণলন,
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 مسيت البدعة ألن قائلها ابتدعها من غري مقال إمام وهي األمر احملدث الذي مل يكن عليه الصحابة والتابعون،"البدعة هي ال ِفعلة املخال فة للسنة
"ومل يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي
বিদআত হণলা, েুন্নাণতি বিপিীত কাজ্। এিাণক বিদআত নামকিে কিা হয়, গকননা তা প্রিতথনকািী অনুেিেীয় গকাণনা ইমাণমি
উবক্ত োড়াই তা নি-উদ্ভািন কণিণে। আি তা নিপ্রিবতথত বিষয়, যাি ওপি োহািী এিং তাণিঈ ণেি আমল পাওয়া যায় না এিং
শিীয়ণতি গকাণনা দবলণলি আণলাণকও তা হয়বন। -আত তা’বিফাত ১/৭৩
৪.

প্রখযাত আিবি অবভধ্ান প্রণেতা আল্লামা ইিণন মানযুি (৭১১ বহ.) িণলন,
ِ
ع ِم َن ال ِّدي ِن بَ ْع َد ا ِإلكمال
َ  احلَ َدث َوَما ابْتُد:ُوالبِ ْدعة.

বিদআত হণলা, িীন পূেথতা প্রাবপ্তি পণি িীণনি নাণম নিআবিষ্কৃত বিষয়। -বলোনুল আিি ৮/৬
৫.

শাইখুল ইেলাম ইিণন তাইবময়া িহ. (মৃ. ৭২৮ বহ.) িণলন,
" وهو ما مل أيمر به أمر إجياب وال استحباب،البدعة يف الدين هي ما مل يشرعه هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم."

‘িীণনি মণধ্য বিদআত হণলা, যা আল্লাহ এিং তাঁি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম প্রিতথন কণিনবন। আি তা এমন গয, এ
বিষণয় (শিীয়ণতি) বনণদথশমূলক বকংিা মুস্তাহািমূলক গকাণনা বনণদথশনা পাওয়া যায়বন।’ -মাজ্মুউল ফাতাওয়া ৪/১০৭
৬.

আল্লামা ইিণন নুজ্াইম (মৃ.৭৯০ বহ.) িণলন,

ِ
ِ
ِ الْبِ ْدع ِة وِهي َكما ِيف الْمغْ ِر ِب
ّن ِِبَََّّنَا
ْ َ ُُثَّ غَلَب...َُح َدثَه
ُِّّ ُّم
ْ اس ٌم م ْن ابْتَ َدعَ ْاأل َْم َر إذَا ابْتَ َدأَهُ َوأ
ْ
َ ت عَلَى َما ُه َو ِزََي َدةٌ ِيف ال ّدي ِن أ َْو نُ ْق
ُ  َوعََّرفَ َها الش.ُصا ٌن منْه
ُ
َ َ َ َ
ِ ما أ
َِّ ول
ِ ث علَى ِخ
ٍ اَّلل صلى هللا عليه وسلم ِمن عِ ْل ٍم أَو َعم ٍل أَو ح ٍال بِنَو ِع ُشب ه ٍة واستِحس
ِ ِلف ا ْحل ِّق الْمتَلَقَّى َعن رس
ان َو ُجعِ َل ِدينًا قَ ِوميًا
َ َ ُحد
ْ َ
َ ْ َ ْ
ْ
َُ ْ
ُ َ
َ ْ ْ َ َْ ْ
ِ
ِ
.يما
ً َوصَراطًا ُم ْستَق
“আল মু বিি” গ্রণন্থ িলা হণয়ণে, ‘বিদ‘আত শেবি ‘ইিতাদাআ’ গফ’ল গথণক ৃহীত ইেম। গফলবিি অথথ শুরু কিা িা উদ্ভািন
কিা। অতঃপি িীণনি মণধ্য েংণযাজ্ন িা বিণয়াজ্ন অণথথ বিদআত শেবিি িযিহাি প্রাধ্ানয লাভ কণি।’ শুমুন্নী (আল্লামা আহমাদ
আশ শুমুন্নী - ৮০১-৮৭২ বহ.) বিদআণতি েংজ্ঞায় িণলন,‘িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম গথণক ৃহীত েণতযি িযবতক্রম
গয জ্ঞান, আমল (কমথ) অথিা অিস্থা, যা কুিআন-েুন্নাহি িক্তিয ভুল িুোি কািণে ভাল মণন কণি উদ্ভািন কিা হণয়ণে এিং যাণক
েবঠক িীন ও বেিাণত মুস্তাকীম িাবনণয় গদওয়া হণয়ণে তাই বিদআত’।” –আল িাহরুি িাবয়ক শািহু কানযুদ-দাকাইক, ইিণন নুজ্াইম
১/৩৭০;-িােুল মুহতাি আলাদ দুিবিল মুখতাি (িািুল ইমামাহ) ১/৫৬০
৭.

আল্লামা আিু ইেহাক শাবতিী (মৃত ৭৯০ বহ.) বিদআণতি দুবি েংজ্ঞাউণল্লখ কণিণেনِ فالبدعة إذا عبارة عن طريقة يف الدين ُمُْرتع ٍة تُض.
 يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل سبحانه،َاهي الش َّْرعِيَّة
َ َ ََ

ক.) বিদআত িলণত িুোয় দীণনি মণধ্য গকাণনা নি উদ্ভাবিত পেবত, যা িাহযত শিীয়ণতি মতই, গয পেবতি অনুেিে কিা হয় মহান
আল্লাহি অবতবিক্ত ইিাদত কিাি আশায় ।” -আল-ই’বতোম, শাবতিী ১/৫০
 طريقة يف الدين ُمرتعة تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليها ما يقصد ابلطريقة الشرعية:البدعة.
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খ.) বিদআত হণলা, শিঈ বিধ্াণনি োণথ োদৃশযপূেথ গয গকাণনা নতুন উদ্ভাবিত ধ্মথীয় িীবত, যা অনুেিণেি গপেণন তা-ই উণেশয হণয়
থাণক, যা শিঈ বিধ্ান পালণনি গক্ষণত্র হণয় থাণক। -আলইবতোম, শাবতিী ১/৫১
৮.

ইিণন িজ্ি হাম্বলী িহ. (মৃ. ৭৯৫ বহ.) িণলন,

واملراد ابلبدعة ما أحدث مما ال أصل له يف الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة.
শিীয়ণত বভবি গনই এমন গয গকাণনা বিষয় আবিষ্কাি কিাণকই বিদআত িণল। বকন্তু শিীয়ণত বভবি আণে এমন গকাণনা বিষয়
(ইেলাণমি পবিভাষায়) বিদআত নয়। যবদও তা আবভধ্াবনক অণথথ বিদআত বিণিবচত হয়। -জ্াবমউল উলূম ওয়াল বহকাম পৃ. ৩২৪৩২৫
৯.

আল্লামা মাজ্দুেীন ফাইরুযািাদী (মৃ. ৮১৭ বহ.) িণলন,
ِ النب صلى هللا َعلَي ِه وسلم من األ َْهو ِاء واأل َْع
ِ
مال
َ ث يف الدين
َ استُ ْح ِد
ُ  احلَ َد:والبِ ْد َعةُ ابلكسر.
ْ  أو ما،بعد ا ِإل ْك َمال
َ ْ
ِّ ث بعد

বিদআত হণলা, িীন পূেথতা লাণভি পণি দীণনি মণধ্য নি-উদ্ভািন অথিা িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম -এি পণি প্রিৃবি
প্রেূত গয মতিাদ িা কমথ উদ্ভাবিত হণয়ণে।-আলকামূেুল মুহীত ১/৯০৬
১০.

আল্লামা আলাউেীন হােকাফী (মৃ. ১০৮৮ বহ.) তাঁি আদ-দুিরুল মুখতাি গ্রণন্থ বিদআণতি পবিচণয় িণলন:
ِ
ِ ِ وِهي اعتِ َق
ِ الرس
ول ال ِِبَُعانَ َدةٍ بَ ْل بِنَ ْو ِع ُشْب َه ٍة
ُ ْ َ َ
ُ َّ اد خِلف الْ َم ْع ُروف َع ْن

“বিদআত হণলা, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম গথণক েুপবিজ্ঞাত বিষণয়ি িযবতক্রম গকাণনা বিশ্বাে, গয িযবতক্রণমি কািে
ইচ্ছাকৃত বিণিাবধ্তা নয়, িিং কুিআন-েুন্নাহি প্রমাে িুেণত অস্পিতা িা ভুল িুো।” -িােুল মুহতাি, ইিণন আণিদীন ১/৫৬০
১১.

আল্লামা মুিতাযা যাবিদী িহ. (মৃ. ১২০৫ বহ.) িণলন,
.َالسنَة
َّ ول
َ ُص
َّ الش ِر َيع ِة وَملْ يُ َوافِق
َ َالبدعة ما َخال
ُ فأ

বিদআত হণলা, যা শিীয়ণতি নীবতমালা বিণিাধ্ী ও েুন্নাহ পবিপন্থী। -তাজ্ুল আরুে ২০/৩১০
১২.

শাব্বীি আহমাদ উেমানী িহ. (মৃ. ১৩৬৯ বহ.) িণলন,

 ومظنة لإلاثبة من هللا والتحسني،إن البدعة الشرعية هي إحداث أمر ليس له ثبوت بواحد من األصول األربعة الدينية زاعما أنه من الدين.
শিঈ বিদআত হণলা, ধ্মথীয় বিষয় মণন কণি আল্লাহি বনকি গথণক োওয়াি ও কলযাে লাণভি প্রতযাশায় এমন বকেু নতুনভাণি
উদ্ভািন কিা, গয িযাপাণি িীণনি চাি-মূল দবলণলি গকাণনা একবিণতও গকাণনা প্রমাে গনই। -ফাতহুল মুলবহম শিহু েহীহ মুেবলম
৫/৩৩২, হাদীে ২০০২
বিদআণত হাোনাহ ও বিদআণত োবয়যআহ : একবি পযথাণলাচনা
বিদআত বক ভাণলা-মন্দ দু’প্রকাি বকংিা বিদআণত হাোনা িা বিদআণত োবয়যআহ িলণত বক বকেু আণে? এ বিষয়বি বিস্তাবিত
পযথাণলাচনাি দাবি িাণখ। আমাণদি মণন িাখণত হণি, িীণনি গয েি বিষয় িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লণমি েুন্নাহণত গনই
বকংিা শিঈ নীবতমালাি আণলাণক যা োিযস্ত কিা হয়বন গেবিই বিদআত। গকাণনা বকেু নতুন হণলই বিদআত হণি, বিষয়বি এমন না।
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অতএি, নিিী যুণ ি পণি গযিা শিঈ উেূণলি আণলাণক হয়বন গেিা বিদআত। গেখাণন বিদআণত োবয়যআহ ও বিদআণত হাোনাি
গকাণনা ভা গনই। শিঈ উেূণলি আণলাণক হয়বন, এমন েি প্রকািই বিদআণত োবয়যআহ হণি, যা হাদীে গথণক স্পিভাণি প্রতীয়মান
হয়। েুতিাং একজ্ন মুবমন বহণেণি আমাণদি ভাণলাভাণি িুণে বনণত হণি, বিদআণতি মণধ্য ভাণলা-মন্দ িণল গকাণনা ভা গনই।
ঈমান ও কুফুি, নামাজ্ ও যাকাত শণেি গযমন একবি শিঈ পবিভাষা িণয়ণে, অনুরূপ বিদআত শণেিও একবি িীনী ও শিঈ
পবিভাষা িণয়ণে। আি তা হল, গকাণনা কাজ্ণক িীনী িং বদণয় িীণনি মাণে শাবমল কিা এিং গে কাজ্ কিাি মাধ্যণম ইিাদণতি মণতা
োওয়াণিি আশা কিা। অথচ গেই কাজ্বি শিঈ গকাণনা নীবতমালাি আণলাণক োিযস্ত হয়বন।
তণি কখণনা কখণনা এমন নতুন বিষয় যা শিঈ উেূণলি আণলাণকই োিযস্ত হণয়ণে; তাণকও োলাফণদি গকউ গকউ বিদআত শে
িািা িযক্ত কণিণেন। তাঁিা তা কণিণেন মূলত বিদআণতি শাবেক অণথথ, শিঈ অণথথ নয়। এবিষণয় ইমামণদি বকেু মতামত বনণে তুণল
ধ্িা হণলা১. হাণফয ইিণন হাজ্াি িহ. (মৃ. ৮৫২ বহ.) িণলন,
ِ َ الْبِ ْدعَةُ بِ ْدعَت:ال الشَّافِعِ ُّي
" وم
َ َ" ق
ُّ ومةٌ فَ َما َوافَ َق
ٌ السنَّةَ فَ ُه َو َمَْ ُم
َ ان َمَْ ُم
ٌ ود َوَما َخالََف َها فَ ُه َو َم ْذ ُم
َ ودةٌ َوَم ْذ ُم
ইমাম শাণফয়ী (িহ.) িণলন, বিদআত িা নি আবিস্কৃত আমল দুই প্রকাি। (মাহমূদাহ) প্রশংবেত ও (মাযমূমাহ) বনবন্দত। যা েুন্নাহ
অনুযায়ী হণি তা ‘মাহমূদাহ’-প্রেংবশত আি যা েুন্নাহ পবিপন্থী হণি গেিা ‘মাযমূমাহ’-বনবন্দত।’ -ফাতহুল িাবি, ইিণন হাজ্াি
১৩/২৮৯, হাদীে ৭২৭৭
২.

বিষয়বিণক আণিা স্পিভাণি তুণল ধ্ণিণেন ইমাম ইিণন িজ্ি হাম্বালী িহ. (মৃ. ৭৯৫ বহ.)। বতবন িণলন,

ِ
ِ
ِ ف ِمن استِحس
ِ َّ "وأ ََّما ما وقَع ِيف َك َِلِم
ِ ان بَ ْع
اَّللُ عَنْهُ لَ َّما ََجَ َع
َّ ك قَ ْو ُل عُ َم َر َر ِض َي
َ  فَ ِم ْن ذَل، َال الش َّْرعِيَّ ِة،ك ِيف الْبِ َد ِع اللُّغَ ِويَِّة
َ  فَإََِّّنَا ذَل،ض الْبِ َد ِع
َ َ َ َ
َ ْ ْ َ َالسل
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
. ت الْبِ ْد َعةُ َهذه
َ ك فَ َق
َ صلُّو َن َك َذل
َ َّاس ِيف قيَ ِام َرَم
ُ  ن ْع َم:ال
ُ  َو َخَر َج َوَر،ضا َن َعلَى إِ َم ٍام َواحد ِيف الْ َم ْسجد
َ ُآه ْم ي
َ الن
‘োলাফ ণেি কাণিা কাণিা িক্তণিয গকাণনা গকাণনা বিদআতণক উিম েয কিাি গয কথা পাওয়া যায়, তা মূলত বিদআণতি শাবেক
অণথথ প্রণযাজ্য হণি, বিদআণতি শিঈ অণথথ প্রণয়া হণি না। গযমন ওমি (িাবয.) এি িক্তিয; িমযান মাণে বতবন মানুষণদিণক
মােবজ্ণদ এক ইমাণমি গপেণন (তািািীণহি) নামাজ্ আদায় কিণত একবত্রত কিণলন এিং (বিতীয় বদন) যখন ওমি (িাবয.) গিি
হণয় তাণদিণক অনুরূপভাণি নামাজ্ আদায় কিণত গদখণলন, তখন বতবন িলণলন: ‘এিা কতইনা উিম বিদআত।’ -জ্াবমউল উলূম
ওয়াল বহকাম পৃ. ৩২৪-৩২৫
৩.

হাণফয ইিণন হাজ্াি আেকালানী িহ. (মৃ. ৮৫২ বহ.) িণলন,

واحملداثت بفتح الدال َجع َمدثة واملراد هبا ما أحدث وليس له أصل يف الشرع ويسمى يف عرف الشرع بدعة وما كان له أصل يدل عليه الشرع
.فليس ببدعة فالبدعة يف عرف الشرع مذمومة خبِلف اللغة فان كل شيء أحدث على غري مثال يسمى بدعة سواء كان َممودا أو مذموما
শিঈ পবিভাষায় বিদআত হণলা, এমন নি আবিষ্কৃত বিষয় শিীয়ণত যাি গকাণনা বভবি গনই। বকন্তু শিীয়ণত যাি বভবি আণে এমন
গকাণনা বিষয় বিদআত নয়। েুতিাং শিঈ বিদআত বনন্দনীয়, তণি আবভধ্াবনক িা শাবেক অণথথি বিদআত বনন্দনীয় নয়। গকননা,
গকাণনা পূিথনমুনা িযতীত গযণকাণনা নিআবিষ্কৃত বিষয়ণকই বিদআত িলা হয়। চাই গেিা (শিঈ নীবতমালাি আণলাণক হওয়াি কািণে)
প্রশংেনীয় গহাক িা (শিঈ নীবতমালাি আণলাণক না হওয়াি কািণে) বনন্দনীয় গহাক। -ফাতহুল িাবি ১৩/২৮৮, হাদীে ৭২৭৭
৪.

হাবফয িাদরুবেন আইনী (৭৬২-৮৫৫ বহ.) িণলন,
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 إن كانت مما يندرج حتت مستحسن يف: ُث البدعة على نوعني، صلى هللا عليه وسلم،والبدعة يف األصل أحداث أمر مل يكن يف زمن رسول هللا
. وإن كانت مما يندرج حتت مستقبح يف الشرع فهي بدعة مستقبحة،الشرع فهي بدعة حسنة
বিদআত হণলা, মূলত এমন নতুন বকেু েৃবি কিা, যা আল্লাহি িােূণলি (োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম) যুণ বেল না। বিদআত
দু’প্রকাি; যবদ গে নতুন েৃি বিষয় শিীয়ণত গ্রহেণযা য নীবতমালাি আণলাণক কিা হয় তাহণল তা ‘বিদআণত হাোনাহ’। আি যবদ
শিীয়ণত গ্রহেণযা য নয়, এমন বকেুি বভবিণত কিা হয় তাহণল তা বনন্দনীয় বিদআত। -উমদাতুল কািী ১১/১২৬ (মুজ্াল্লাদ ৬)
েুতিাং োলাফ ণেি কাণিা কাণিা কথায় বিদআণতি গয প্রশংো-িাকয পাওয়া যায়, তা বেল মূলত, বিদআত শণেি শাবেক িযিহাণিি
গক্ষণত্র। বকন্তু গযিা শিঈ অণথথ বিদআত (যাি পবিচয় ইবতপূণিথ উণল্লখ কিা হণয়ণে), এমন বিদআণতি প্রশংো তাঁণদি কাণিা গথণক
পাওয়া যায়বন।
বিতীয় অধ্যায়
বিদআণতি ভয়ািহতা এিং বিদআত প্রিেতা েৃবিি কািে
হাদীণেি আণলাণক বিদআণতি ভয়ািহ পবিেবত
িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম বিবভন্ন হাদীণে বিদআণতি ভয়ািহতা ও মন্দ পবিোম তুণল ধ্ণি উিাহণক েতকথ কণিণেন।
বনণে এ েম্পবকথত কণয়কবি হাদীে গপশ কিা হলক) িীণনি নাণম েকল নি আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত ও গ ামিাবহ
১.
ইিিায ইিণন োবিয়া (িাবয.) িণলন, িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলণেন,
ِ
ٌض َِللَة
َ  َوإِ َّن ُك َّل بِ ْد َع ٍة،ٌ فَإِ َّن ُك َّل َُْم َدثٍَة بِ ْد َعة،َوإِ ََّي ُك ْم َوَُْم َد َاثت ْاأل ُُموِر
োিধ্ান! (দীণনি িযাপাণি বকতাি ও েুন্নাহি িাবহণি) নতুন নতুন তবিকা ও পেবত গথণক দূণি থাকণি। কািে (িীণনি মণধ্য) েকল
নিউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত। আি েকল বিদআতই গুমিাহী। ইমাম বতিবমবয িহ. িণলন, হাদীেবি হাোন েহীহ। -মুেনাণদ আহমাদ
২৮/৩৭৫, হাদীে ১৭১৪৫,তাহকীক- শায়খ শুআইি আলআিনাউত; জ্াণম বতিবমযী ২/ ৯৬; েুনাণন আিু দাউদ ২/৬৩৫;
েুনাণন ইিণন মাজ্াহ ১/৫
২.

জ্াবিি ইিণন আেুল্লাহ (িাবয.) গথণক িবেথত, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন,
َّ !أما بعد
. وشر األمور َمداثهتا وكل بدعة ضِللة، وخري اهلدي هدي َممد،فان خري احلديث كتاب هللا

েণিথািম কথা হণলা, আল্লাহি বকতাণি িবেথত কথা। েণিথািম পথবনণদথশনা হণলা, মুহািাদ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম বনণদথবশত
পথবনণদথশনা। আি েিণচণয় বনকৃি বজ্বনে হণলা, িীণনি মণধ্য েৃি নতুন বজ্বনে। েকল বিদআতই হণলা গ ামিাবহ। -েহীহ মুেবলম
১/২৮৪-২৮৫, হাদীে ৮৬৭
৩.

আেুল্লাহ ইিণন মােঊদ (িাবয.) গথণক িবেথত, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন,

َِّ ِلم َكِلم
ِ
ي َُمَ َّم ٍد أَال َوإِ ََّي ُك ْم َوَُْم ِد َاث ِت األ ُُموِر فَِإ َّن َشَّر األ ُُموِر َُْم َد َاث ُهتَا َوُك ُّل
ْ اَّلل َوأ
ْ ي فَأ
ُ ِ َح َس ُن الْ َك
ُ  الْ َك:إََِّّنَا ُُهَا اثْنَتَان
ُ َح َس ُن ا ْهلَْد ِي َه ْد
ُ ِلم َوا ْهلَْد
ٌضِللَة
َ َمُْ َدثٍَة بِ ْد َعةٌ َوُك ُّل بِ ْد َع ٍة
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বিষয় শুধ্ুমাত্র দুবি : িােী ও পথবনণদথশনা। েণিথািম িােী হণলা আল্লাহি িােী এিং েণিথািম পথবনণদথশনা হণলা মুহিদ োল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াোল্লাম -এি পথবনণদথশনা। োিধ্ান! গতামিা নি উদ্ভাবিত বিষয়ািলী গথণক োিধ্ান থাকণি; কািে েিণচণয় বনকৃি
বিষয় হণলা নিউদ্ভাবিত বিষয়। আি েকল নিউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এিং েকল বিদআতই পথভ্রিতা।” হাদীেবিি েনদ হাোন। েুনাণন ইিণন মাজ্াহ, তাহকীক- শায়খ শুআইি আিনাউত ১/০৬, হাদীে ৪৬
খ) েিথপ্রকাি বিদআত পবিতযাজ্য
উিুল মুবমনীন আণয়শা (িাবয) গথণক িবেথত, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন,
ِ ِ َ َح َد
س ِمْنهُ فَ ُه َو َرد
ْ َم ْن أ
َ ث يف أ َْمرََن َه َذا َما لَْي
গকউ আমাণদি এ িীণনি মণধ্য িীণনি অংশ নয় এমন বকেুি উদ্ভি ঘিাণল তা পবিতযাজ্য হণি।
আণয়শা (িাবয.) গথণক েহীহ মুেবলণমি বিতীয় িেথনায় িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন,
ِ
س عَلَْي ِه أ َْم ُرََن فَ ُه َو َرد
َ َم ْن عَم َل عَ َمِل لَْي
গয (িীন ও শিীয়ণতি নাণম) নতুন গকাণনা কাজ্ কণি, গয বিষণয় শিঈ গকাণনা দবলল গনই, তাহণল তাি নতুন উদ্ভাবিত কাজ্বি
পবিতযাজ্য (আল্লাহি বনকি তা কিুল হণি না)।” -েহীহ িুখািী ১/৩৭১, হাদীে ২৬১৯; েহীহ মুেবলম ২/৭৭, হাদীে ১৭১৮
উক্ত হাদীে েমূণহি আণলাণক িুো যায়, িীণনি নাণম এমন যা বকেু প্রচাি কিা হণি গযগুণলা িীন হওয়াি গকাণনা দবলল গনই, তা
পবিতযাজ্য।
) আল্লাহ বিদআতীি আমল কিুল কণিন না
হাোন িেিী িহ. িণলন, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলণেন,
 وما احلدث َي رسول هللا ؟:  قالوا،  ال يقبل منه صرف وال عدل، من أحدث حداث أو آوى َمداث فعليه لعنة هللا واملِلئكة والناس أَجعني
 َّنبة بغري حق،  مثلة بغري حد،  بدعة بغري سنة: قال
গয িযবক্ত (িীণনি মণধ্য) গকাণনা নতুন গকান বিষণয়ি উদ্ভাি ঘিাণি বকংিা নতুন বিষয় উদ্ভািনকািী তথা বিদআতীণক প্রশ্রয় বদণি,
তাি ওপি আল্লাহি লানত এিং েমস্ত গফণিশতা ও মানুণষি লানত। তাি ফিজ্, নফল গকাণনা ইিাদতই কিুল হণি না। োহািী ে
িলণলন, গহ আল্লাহি িােূল! নি উদ্ভাবিত বিষয় িণল কী উণেশয? বতবন িলণলন, এমন নি উদ্ভাবিত বিষয় যা েুন্নাহ’ি (বভবিণত)
হয়বন। হদ িযতীত কাণিা অেহাবন কিা। অনযায়ভাণি কাণিা েম্পদ বেবনণয় গনওয়া।-মািােীণল আিু দাউদ, তাহকীক- শায়খ শুআাইি
আলআিনাউত পৃ. ২৬৩, হাদীে ৫৩৫ (এি েকল িেথনাকািী বনভথিণযা য) েহীহ িুখািী ১/২৫১, হাদীে ১৮৩২, ১৮২৯
(ফাযাবয়লুল মাদীনাহ) ; মুেবলম ১/৪৪১
ঘ) বিদআণতি গশষ পবিোম জ্াহান্নাম
জ্াবিি (িাবয) গথণক িবেথত, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন,
ٍ
َِّ يث كِتاب
ِ ِ
ضِللَ ٍة ِيف النَّا ِر
َ ضِللَةٌ َوُك ُّل
َ ي َُمَ َّمد َو َشُّر األ ُُموِر َُْم َد َاث ُهتَا َوُك ُّل َُْم َدثٍَة بِ ْد َعةٌ َوُك ُّل بِ ْد َع ٍة
ْ إِ َّن أ.
ْ اَّلل َوأ
ُ َ َص َد َق ا ْحلَد
ُ َح َس َن ا ْهلَْد ِي َه ْد
েতযতম িােী আল্লাহি বকতাি, আি েণিথািম পথবনণদথশনা হণলা, মুহািাদ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম বনণদথবশত পথবনণদথশনা।
েিণচণয় খািাপ বিষয় হণলা িীণনি মণধ্য েৃি নতুন বিষয়। প্রবতবি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত আি প্রবতবি বিদ‘আত-ই পথভ্রিতা
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এিং েকল পথভ্রিতা জ্াহান্নাণম (বনণয় যাণি)” -েুনাণন নাোঈ ১/১৭৯, হাদীে ১৫৭৭। মূল হাদীেবি েহীহ মুেবলণম িণয়ণে;
১/২৮৪-২৮৫
ঙ) হাদীণে বিদআতণক কুকণু িি বিণষি োণথ তুলনা কিা হণয়ণে
মুআবিয়া ইিণন আবি েুবফয়ান (িাবয.) িণলন, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম আমাণদি মাণে দাঁবড়ণয় ইিশাদ কণিন,
 ال يبقى منه عِ ْر ٌق وال- "ال َكلَب بصاحبه:وقال عمرو- ب لِصاحبه
ُ َ"وإنّه سيخرج يف أميت أقوام ََتَ َارى هبم تلك األهواءُ كما يَتَ َج َارى ال َكل.....
ِ م
"فص ٌل إال دخلَه
َ
.....শীঘ্রই আমাি উিণতি মণধ্য এমন একদল গলাণকি আবিভথাি হণি, যাণদি শিীণিি ব িায় ব িায় বিদআত প্রিেতা েবড়ণয়
পড়ণি, বঠক গযভাণি কাউণক কুকুি কামড়াণল এি বিষ তাি োিা শিীণি েবড়ণয় পণড়। শিীণিি গকাণনা বশিা িা গজ্াড়া অিবশি থাণক
না, গযখাণন এ বিষ না ঢুণক। হাদীেবিি েনদ হাোন।-মুেনাণদ আহমদ ২৮/১৩৪-১৩৫, হাদীে ১৬৯৩৭, তাহকীক- শায়খ শুআাইি
আলআিনাউত; েুনাণন আিু দাউদ ৭/০৬, হাদীে ৪৫৯৭, তাহকীক- শায়খ শুআাইি আলআিনাউত।
োহািী ণেি িক্তণিয বিদআণতি বিরুণে েতকথিােী
১.
ইিণন মােঊদ (িাবয) িণলন ,
 كل بدعة ضِللة،اتَّبِعُوا َوال تَ ْب تَ ِدعُوا فَ َق ْد ُك ِف يتُ ْم
গতামিা (কুিআন-েুন্নাহি) অনুেিে কি, বিদআত উদ্ভািন কণিা না। কািে, িীণনি মণধ্য যা আণে তা-ই গতামাণদি জ্নয যণথি।
আি প্রণতযক বিদআত গ ামিাবহ।” হাইোমী িহ. িণলন, হাদীেবিি েকল িেথনাকািী বেক্বাহ। -েুনাণনদাবিমী ১/৭৪, হাদীে ২০৯;
তিিানী কািীি ৯/১৫৪, হাদীে ৮৭৭০; মাজ্মাউয যাওয়াইদ ১/১৮১, হাদীে ৮৫৩
২.

আেুল্লাহ ইিণন আব্বাে িাবয. (মৃ. ৬৮ বহ.) িণলন,
 وإن من البدع االعتكاف ىف املساجد الىت ىف الدور، إن أبغض األمور إىل هللا البدع.

আল্লাহি কাণে গযেি কাজ্ বনকৃি বিণিবচত তন্মণধ্য অনযতম হণলা বিদআত। আি মহল্লাি মেবজ্ণদ (ণযখাণন জ্ুমআ হয় না, শুধ্ু পাঁচ
ওয়াণক্তি নামায হয় গেখাণন) এণতকাফ কিা বিদআণতি অন্তভুথক্ত। িেথনাবি হাোন। -েুনাণন কুিিা, িাইহাকী (মৃ. ৪৫৮ বহ.)
৪/৩১৬, ৮৮৩৬
৩.
উেমান বিন হাবদি িণলন, আবম ইিণন আব্বাে িাবয. (মৃ. ৬৮ বহ.) -এি বনকি মন কবি এিং িবল, আমাণক বকেু
উপণদশ বদন। বতবন িলণলন,
َِّ ك بِت ْقوى
 اتَّبِ ْع َوال تَ ْب تَ ِد ْع،االستِ َق َام ِة
ْ اَّلل َو
َ َ َ  َعلَْي،نَ َع ْم
হযাঁ, (বদবচ্ছ) তুবম আল্লাহণক ভয় কিণি, ইেলাণমি েকল বিবধ্বিধ্ান েুদৃঢ়ভাণি পালন কিণি। (েুন্নাহ’ি) অনুেিে কিণি, বিদআত
উদ্ভািন কিণি না।” হাদীেবিি েনদ হাোন বল- াইবিবহ।-েুনাণন দাবিমী, আিু মুহািাদ দাবিবম (মৃ.২৫৫ বহ.) ১/৫৭, হাদীে ১৩৯
োলাণফ োণলহীণনি িক্তণিযি আণলাণক বিদআণত বলপ্ত িযবক্তি ভয়ািহ পবিেবতি বকেু বদক
োলাণফ োণলহীন তথা খায়রুল কুরুণনি ইমাম ও মুজ্তাবহদ ে বিদআণতি বিবভন্ন ক্ষবত ও ভয়ািহতাি কথা আণলাচনা কণিণেন।
গেখান গথণক বনণে বকেু তুণল ধ্িা হণলা,
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বিদআতী আল্লাহ গথণক দূণি েণি যায়, তাি ইিাদত কাণজ্ আণে না
১. বিবশি তাণিঈ হাোন িেিী িবহ.(মৃ. ১১০ বহ.) িণলন,
ِ
ِ احب الْبِ ْدع ِة َال ي زداد اجتِه
 إَِّال ْازَد َاد ِم َن اللَّ ِهبُ ْع ًدا, ًص َِلة
ً َ ْ ُ َ َْ َ ُ ص
َ  صيَ ًاما َو,ادا
َ
বিদআতী তাি নামায, গিাযাি গক্ষণত্র যত গিশী পবিশ্রম কিণি, তত গিবশ গে আল্লাহ গথণক দূণি েণি যাণি। িেথনাবিি েনদ েহীহ।আলবিদাউ ওয়ান নাহয়ু আনহা, ইিণন ওয়াোহ আলকুিতুিী (ب
ّ  )ابن-মৃ. ২৮৭ বহ.- ১/৬২ (৬৬)
ّ ُوضاح ال ُق ْرط

১.

তাবিঈ আইয়ুি আে োখবতয়ানী িহ. (মৃ. ১৩১ বহ.) িণলন,
ِ احب بِ ْدع ٍة
ِ "ما ْازداد
" اَّللِ بُ ْع ًدا
َّ ادا إَِّال ْازَد َاد ِم َن
ً اجت َه
ْ َ ُ ص
َ ََ َ

বিদআতী (তাি নামায, গিাযাি গক্ষণত্র) যত গিশী পবিশ্রম কিণি, তত গিবশ গে আল্লাহ গথণক দূণি েণি যাণি। -আলবিদাউ ওয়ান
নাহয়ু আনহা, ইিণন ওয়াোহ আলকুিতুিী (ب
ّ  )ابن-মৃ. ২৮৭ বহ.- ১/৬২ (৬৭)
ّ ُوضاح ال ُق ْرط
বিদআতীি গচহািায় গ ামিাবহি অন্ধকাি থাণক
বিদআণতি বশকাি গলাকণদি গচহািায় গ ামিাবহি অন্ধকাি থাণক। যাঁণদি জ্ীিন কুিআন-েুন্নায় উদ্ভাবেত, তািা তা িুেণত পাণিন। এ
বিষণয় আেুল্লাহ ইিণন মুিািক িহ. (মৃ. ১৮১ বহ.) িণলন,
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ "
ِ
"ًني َمَّرة
َ ب الْبِ ْد َعة َعلَى َو ْج ِهه الظُّلْ َمةُ َوإِن َّاد َه َن ُك َّل يَ ْوم ثََِلث
َ
ُ صاح
‘বিদআতীি গচহািায় অন্ধকাণিি োপ থাণক। যবদও গে (তাি গচহািাণক উজ্জ্বল কিাি জ্নয) প্রবতবদন বত্রশিাি গতল িযিহাি কণি।’ শিহু উেূবল ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাবত ওয়াল জ্ামাআহ, লাবলকায়ী (মৃ.৪১৮বহ.) ১/৫৯ (২৮৪)
বিদআতীি প্রবত োলাফ ণেি ঘৃো প্রকাশ
ক) কুিআন-েুন্নাহ’য় গয েি বিষণয় স্পি গকাণনা েমাধ্ান গনই, গে েি গক্ষণত্র ফকীহ ে শিঈ উেূণলি আণলাণক েমাধ্ান বদণয়
থাণকন বকন্তু যািা বিদআণতি বশকাি, তািা গেিা না কণি আপন গখয়াল খুবশ মণতা বনণজ্ি পক্ষ গথণক বেোন্ত বনণয় গনয় অতঃপি
গেিাণক শিঈ রূপ বদণয় মানুণষি োমণন প্রকাশ কণি। এমন বিদআবতি বনন্দা কণি ওমি িাবয. (মৃ. ২৩ বহ.) িণলন,
ِ السنَ ِن أَعي تْ هم ْاألَح
َضلُّوا
َّ اب
ُ اد
َ ضلُّوا َوأ
َ َوها فَ َقالُوا ِاب َّلرأْ ِي ف
َ ُيث أَ ْن ََْي َفظ
ْ إِ ََّي ُك ْم َوأ.
َ َص َح
َ ُ ُ َ ْ ُّ َالرأْ ِي فَِإ ََّّنُْم أ َْع َداء
‘গতামিা আেহাণি িায় (অথথাৎ যািা িীনী বিষণয় বনণজ্ি গখয়াল খুবশ মণতা বেোন্ত গদয় তাণদি) গথণক োিধ্ান গথণকা, তািা
েুন্নাহ’ি শত্রু, তািা হাদীে মুখস্ত কণি েীনায় ধ্ািে কিণত অক্ষম। তাই (হাদীে না জ্ানাি কািণে) বনজ্স্ব মতামত অনুযায়ী (িীনী
বিষণয়) কথা িণল। ফণল বনণজ্িাও পথভ্রি হয় এিং অনযণকও পথভ্রি কণি। ইিণন কাইবয়যম আলজ্াওযী (মৃ. ৭৫১ বহ.) িণলন,
েনদবি েহীহ।-আে-েুনান,ইমাম দািাকুতনী (মৃ. ৩৮৫ বহ.) ৪/১৪৬, হাদীে ৪২৮০; ই’লামুল মুওয়াক কী’ইন আন িবব্বল
আলামীন ১/৫৫
খ) বিদআতীণক মজ্বলে গথণক গিি কণি গদওয়া।
হাণফয ইিণন হাজ্াি িহ. (মৃ. ৮৫২ বহ.) িণলন,
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ٍ ٍ
 كيف،""على العرش استوى، َي أاب عبد هللا الرمحن:رجل فقال
ٌ  فدخل، كنا عند مالك:"وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد هللا بن وهب قال

 وكيف عنه، وال يقال كيف،" الرمحن على العرش استوى" كما وصف به نفسه: ُث رفع رأسه فقال، فأخذته الرحضاء،استوى؟ فأطرق مالك
" أخ ِرجوه، وما أراك اال صاحب بدعة،مرفوع
ইমাম িাইহাকী িহ. েহীহ েনণদ আেুল্লাহ ইিণন ওহাি গথণক িেথনা কণিণেন। বতবন িণলন, আমিা ইমাম মাণলক িহ. এি কাণে
বেলাম, এমতািস্থায় এক িযবক্ত তাঁি বনকি প্রণিশ কণি িলল, গহ আিু আেুল্লাহ! (কুিআণন এণেণে) আল্লাহ আিণশি ওপি
‘ইেতাওয়া’ কণিণেন। বতবন কীভাণি ‘ইেতাওয়া’ কণিণেন? তখন ইমাম মাণলক িহ. প্রণেি ভয়ািহতায় মাথা বনচু কণি গফলণলন।
আি তাঁি শিীি গথণক ঘাম েিণত লা ল। অতঃপি বতবন মাথা উবঠণয় িলণলন, আল্লাহ আিণশি ওপি ‘ইেতাওয়া’ কণিণেন গযমন
বতবন বনণজ্ি িযাপাণি িণলণেন। (এি ধ্িে আমাণদি জ্ানা গনই) এখন এ কথা িলা যাণি না গয, তাঁি ‘ইেবতওয়া’ কীভাণি হণয়ণে?
িা আল্লাহি (এমন গকাণনা বেফাণতি িযাপাণি, যা েম্পণকথ শিীয়ত আমাণদিণক বকেু জ্ানায়বন তাি) িযাপাণি এমন প্রে কিা যাণি না
গয, কীভাণি তাি গথণক কাজ্বি েম্পন্ন হণয়ণে? আি আমাি মণন হণচ্ছ, তুবম বিদআতী! (এিপি বতবন উপবস্থত গলাকণদিণক
িলণলন) গতামিা তাণক (এখান গথণক) গিি কণি দাও।’ -ফাতহুল িাবি ১৩/৪৬১ (৭৪১৭-৭৪১৮)
) বিদআতীি গকাণনা অনুগ্রহ গ্রহে না কিা। আেুল্লাহ ইিণন মুিািক িহ. (মৃ. ১৮১ বহ.) িলণতন,
ِ "اللَّه َّم َال ََْتعل لِص
ِ اح
"ب بِ ْد َع ٍة عِْن ِدي يَ ًدا فَيُ ِحبَّهُ قَلِْب
َ َْ
ُ
গহ আল্লাহ! আমাি প্রবত গযন গকাণনা বিদআতীি অনুগ্রহ না থাণক, যাি ফণল আমাি অন্তণি তাি প্রবত ভালিাো েৃবি হণি।’ -শিহু
উেূবল ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাবত ওয়াল জ্ামাআহ, লাবলকায়ী (মৃ.৪১৮বহ.) ১/৫৮ (২৭৫)
ফুযাইল ইিণন ইয়ায িহ. (মৃ ১৮৭ বহ.) িণলন,
" " أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع
‘আবম মানুষণদি মণধ্য উিম িযবক্তণদিণক গপণয়বে, তাঁিা েিাই েুন্নাহ’ি অনুোিী বেণলন। তাঁিা বিদআতীণদি (োণথ উঠা-িো) গথণক
বনণষধ্ কিণতন।’ -শিহু উেূবল ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাহ, লাবলকায়ী (মৃ.৪১৮বহ.) ১/১৫৬, হাদীে ২৬৭
বিদআত মানুণষি মাণে গয েকল মন্দ প্রিেতা েৃবি কণি
ক)
েুন্নাহি প্রবত ঘৃো েৃবি কণি
একজ্ন বিদআতী যখন তাি বিদআণতি বিপণক্ষ গকাণনা েহীহ ও আমলণযা য হাদীে গশাণন, তখন গে ওই হাদীণেি প্রবত িীতশ্রে
হণয় উণঠ। িাবকয়যাহ িহ. িণলন,
ٍ
ٍ
ِ  لَيس ِمن ص:ال
ِ ب بِ ْد َع ٍة ُحتَ ِّدثُه َعن رس
ِ اح
ِ َ َ"ق
ول
َ َيث نَبِيِّ ِه ْم؟ ق
ُ  ََي أ ََاب َُمَ َّم ٍد َما تَ ُق:ِل ْاأل َْوَزاعِ ُّي
َ ضو َن َح ِد
ُ ِول ِيف قَ ْوم يُْبغ
ُ ْ قُل:ال
َ ْ َ ْ َ َ ق,  قَ ْوُم ُسوء:ت
َُ ْ ُ
َ ال
َِّ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
"يث
َ ض ا ْحلَ ِد
َ َصلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم خب َِلف بِ ْد َعته إَِّال أَبْغ
َ اَّلل
আমাণক ইমাম আওযায়ী িহ. (মৃ. ১৫৭ বহ.) িণলণেন, ‘গহ আিু মুহািাদ! ওই গলাকণদি িযাপাণি গতামাি বক অবভমত, যািা তাণদি
নিীি হাদীণেি প্রবত বিণিষ িাণখ? আবম িললাম, তািা খুি খািাপ গলাক। বতবন িলণলন, তুবম গকাণনা বিদআতীি কাণে তাি
বিদআণতি গখলাফ িােূল (োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম) এি গকাণনা হাদীে িেথনা কিণল বনবিত গে ওই হাদীণেি প্রবত বিণিষ
গপাষে কিণি।’ -শিহু উেূবল ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাবত ওয়াল জ্ামাআহ, লাবলকায়ী (মৃ.৪১৮বহ.) ৩/৪৭৭ (৭৩২)
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খ)
েুন্নাণতি গচণয় বিদআতণক গিবশ গুরুত্ব গদওয়াি প্রিেতা ততবি কণি
একজ্ন বিদআতীি অিস্থা এমন হয় গয, যবদ তাি গকান েুন্নাহ েুণি যায় তাহণল গে ততিা গপণিশান হয় না। বকন্তু গকাণনা বিদআত
েুণি গ ণল গে অবস্থি হণয় যায়। আিদুল্লাহ ইিণন মােউদ (িাবয.) তাঁি োমণন উপবস্থত গলাকজ্নণক উণেশয কণি িলণলন,
ِ
ِ  غُِري: فَإِذَا غُِريت قَالُوا،ًَّخ ُذها النَّاس سنَّة
ِ
ِ َّ  وي ربو فِيها،" َكيف أَنْتُم إِذَا لَبِسْت ُكم فِْت نَةٌ ي هرم فِيها الْ َكبِري
ك ََي
ُّ ت
َ  َوَم َىت ذَل: قَالُوا." ُالسنَّة
ْ َّ
َ  َويَت،ُالصغري
َ ُ َْ َ ُ
َ َُ ْ َ
ُ ُ
ْ َ
ْ َ ْ
َّ
ِ  والْتُ ِمس، وقَلَّت أُمنَا ُؤُكم،ت أُمرا ُؤُكم
ِالدنْيَا بِ َع َم ِل ْاْل ِخرة
ُّ ت
َ َالر ْمحَ ِن؟ ق
َّ أ ََاب عَبْ ِد
ْ إِذَا َكثَُر: ال
ْ َّ َوقَل،ت قَُّرا ُؤُك ْم
َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ  َوَكثَُر،ت فُ َق َها ُؤُك ْم
ওই েময় গতামাণদি অিস্থা কী দাঁড়াণি যখন এমন দীঘথস্থায়ী গফতনা িা বিপযথয় গতামাণদি গ্রাে কিণি গয, িয়স্ক গলাক এ বিপযথণয়ি
মণধ্য িণয়ািৃণে পবিেত হণি, গোিিা িয়ণস্ক পবিেত হণি। মানুষ (বিদআতণক) েুন্নাহ বহণেণি গ্রহে কিণি। যখন গকাণনা বিদআণত
পবিিতথন কিা হণি িা বিদআত েুণি যাণি তখন গে িলণি, েুন্নাহ’ি মণধ্য পবিিতথন কিা হণয়ণে িা েুন্নাহ গেণড় গদওয়া হণয়ণে।
আিদুল্লাহ ইিণন মােউদ (িাবয.)এি শা বিদিা িলণলন, এমন গফতনা কখন আেণি? বতবন িলণলন, যখন গতামাণদি মাণে
ক্বািীণদি েংখযা িৃবে পাণি অথচ প্রাজ্ঞ ফকীণহি েংখযা হ্রাে পাণি। আবমি ও গনতাি েংখযা গিণড় যাণি, অথচ আমানতদাি গলাণকি
েংখযা কণম যাণি। যখন আবখিাণতি আমল বদণয় দুবনয়া তালাশ কিা হণি।-হাবকম িহ. িণলন, এই হাদীণেি েকল িেথনাকািী
গেক্বাহ। হাণফয যাহাবিও অনুরূপ িণলণেন। -আলমুেতাদিাক ৪/৫৬০, হাদীে ৮৫৭০; েুনাণন দাণিমী ১/৬৮, হাদীে ১৮৯
)
১.

বিদআত মানুষণক েুন্নাহ গথণক িবিত িাণখ
আেুল্লাহ ইিণন আব্বাে (িাবয) িণলন,
ِِ
ِِ
ِ َما أَتَى َعلَى الن
السنَ ُن
ُّ ت
َ  َح َّىت َْحتيَا الْبِ َدعُ َوتَُْو،ًَح َدثُ ْوا فْيه بِ ْد َعةً َوأ ََماتُوا فْيه ُسنَّة
ْ َّاس َع ٌام إِالَّ أ

প্রবত িৎেিই মানুষ বকেু বিদআত উদ্ভািন কিণত থাকণি এিং েুন্নাহ বমবিণয় গফলণত থাকণি, এক পযথাণয় শুধ্ু বিদআতই থাকণি,
েুন্নাহ একদম বিলীন হণয় যাণি।” হাইোমী িহ. িণলন, হাদীণেি িেথনাকািী ে বনভথিণযা য।-আলমুজ্ামুল কািীি, তিিানী
১০/২৬২, হাদীে ১০৬১০; মাজ্মাউয যাওয়াইদ, হাইোমী ১/১৮৮; আলবিদাউ, ইিনু ওয়াোহ ১/২৩
২.

তাবিঈ হােোন বিন আবতয়যা িহ. (মৃ. ১২০ বহ.) িণলন,
يد َها إِلَْي ِه ْم إِ َىل يَ ْوِم الْ ِقيَ َام ِة
َّ َع قَ ْوٌم بِ ْدعَةً ِيف ِدينِ ِه ْم إَِّال نََزع
ُ ِاَّللُ ِم ْن ُسنَّتِ ِه ْم ِمثْلَ َها ُُثَّ َال يُع
َ َما ابْتَ َد

যখনই গকাণনা েম্প্রদায় িীণনি মণধ্য গকাণনা বিদআত েৃবি কণিণে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাণদি মধ্য হণত গে পবিমাে েুন্নাহ
উবঠণয় বনণয়ণেন। এিপি বকয়ামত পযথন্ত তা আি তাণদিণক বফবিণয় গদওয়া হয়বন। িেথনাবি েহীহ। -েুনাণন দাণিমী, দাণিমী (মৃ. ২৫৫
বহ.) ১/৪৯, হাদীে ৯৮
ঘ)
বিদআত মানুষণক তাওিাহ গথণক িবিত িাণখ
বিবশি তাণি তাবিঈ েুবফয়ান োওিী িহ. (মৃ. ১৬১ বহ.) িণলন,
 والبدعة ال يتاب منها، املعصية يتاب منها،البدعة أحب إىل إبليس من املعصية
ইিবলণেি কাণে গুনাণহি গচণয় বিদআত গিবশ বপ্রয়। কািে, গুনাহ গথণক তাওিা কিাি েিািনা থাণক, বকন্তু বিদআত গথণক তাওিা
কিাি েিািনা থাণক না। িেথনাবিি েনদ বনভথিণযা য িা কমপণক্ষ হাোন পযথাণয়ি। মুেনাণদ ইিনুল জ্াদ, ইিনুল জ্াদ ()ابن الجعد
মৃ. ২৩০ বহ. ১/২৭২, হাদীে ১৮০৯
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বিদআতীি োণথ উঠা-িো কিাি বকেু ক্ষবতকি বদক
ক)
অন্তি গথণক ইেলাণমি নূি গিি কণি গদয়
ফুযাইল ইিণন ইয়ায িহ. (মৃ ১৮৭ বহ.) িণলন,
ٍ ِ اح
ِ "ال ََْتلِس مع ص
ِْ ور
" اإل ْس َِلِم ِم ْن قَ ْلبِه
َّ َحبَ َط
َ
ْ  َوأ،ُاَّللُ َع َملَه
ْ ب بِ ْد َعة أ
َ ََ ْ
َ َُخَر َج ن
‘তুবম গকাণনা বিদআতীি োণথ িেণি না। কািে, আল্লাহ তাআলা তাি আমলণক বনষ্ফল কণি বদণয়ণেন এিং তাি অন্তি গথণক
ইেলাণমি নূি গিি কণি বদণয়ণেন।’-শিহু উেূবল ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাবত ওয়াল জ্ামাআহ, লাবলকায়ী (মৃ.৪১৮বহ.) ১/১৫৫
(২৬৩)

খ) হক্ব গদখা গথণক অন্ধ কণি গদয়
ফুযাইল ইিণন ইয়ায িহ. (মৃ. ১৮৭ বহ.) িণলন,
ِ  فَمن جلَس إِ َىل ص، وَال ََْتلِس إِلَي ِه، وَال تُ َشا ِوره ِيف أَم ِرَك،ك
ِِ
ِ ِ اح
ِ "
ِ اح
"اَّللُ الْ َع َمى
َّ ُب بِ ْد َع ٍة َوَّرثَه
َ
َ
َ ْ ُْ
َ َ ب الْب ْد َعة َال ََتَْمْنهُ َعلَى دين
ُ ص
َ َ َْ ْ ْ
গকাণনা বিদআতীণক গতামাি িীণনি গক্ষণত্র বনিাপদ মণন কণিা না, গতামাি গকাণনা বিষণয় তাি োণথ পিামশথ কণিা না এিং তাি োণথ
ওঠা-িো কিণি না। গয িযবক্ত গকাণনা বিদআতীি কাণে িেল, আল্লাহ তাণক (িীণনি গক্ষণত্র) অন্ধ কণি বদণিন।’ -শিহু উেূবল
ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাবত ওয়াল জ্ামাআহ, লাবলকায়ী (৪১৮বহ.) ১/৫৬ (২৬৪)
) অন্তণি িযাবধ্ েৃবি কণি
বিবশি তাণিঈ হাোন িেিী িবহ.(মৃ. ১১০ বহ.) িণলন,
ٍ
ِ َال َُتالِس
ك
َ َض قَلْب
ُ ب بِ ْد َعة؛ فَإِنَّهُ ميُِْر
َ ْ َ
َ صاح
তুবম গকাণনা বিদআবতি োণথ ওঠা-িো কিণি না। অনযথায় গে গতামাি অন্তণি িযাবধ্ েৃবি কিণি।’ -আলবিদাউ ওয়ান নাহয়ু আনহা,
ইিণন ওয়াোহ আলকুিতুিী (ب
ّ  )ابن-মৃ. ২৮৭ বহ.- ২/৯৫ (১১৫)
ّ ُوضاح ال ُق ْرط

ঘ) আল্লাহি পক্ষ গথণক িীনী-েুিক্ষা উবঠণয় গনয়া হয়
মুহািাদ ইিণন নদি আল হাবিেী (মৃ. ১৭১-১৮০ বহ.) িণলন,
ِ ِ  نُِزع،احب بِ ْدع ٍة
ِ  وهو ي علَم أَنَّه،ب بِ ْدع ٍة
ِ من أَصغَى مسَْعه إِ َىل
 َوُوكِ َل إِ َىل نَ ْف ِس ِه،ُص َمة
َْ َ ُ ص
ْ ت مْنهُ الْع
ْ َْ
َُ
َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ِ صاح
َ
‘গয িযবক্ত গকাণনা বিদআতীি কথা মণনাণযা বদণয় শ্রিে কিল। অথচ গে জ্াণন গয, উক্ত িযবক্ত বিদআতী তাহণল তাি গথণক িীনীেুিক্ষা উবঠণয় গনয়া হয় এিং তাণক তাি বনণজ্ি দাবয়ণত্ব গেণড় গদয়া হয়।’ -শিহু উেূবল ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাবতওয়াল জ্ামাআহ,
লাবলকায়ী (মৃ.৪১৮বহ.) ১/৫৩ (২৫২)
ঙ) হণক্বি পথ গথণক দূণি েবিণয় িাণখ
ফুযাইল ইিণন ইয়ায িহ. (মৃ. ১৮৭ বহ.) িণলন,

18

ِ ول علَى ص
ِ اح
ِْ ش
صدُّو َن َع ِن ا ْحلَ ِّق
َّ ََم ْن أ َََتهُ َر ُج ٌل فَ َش َاوَرهُ فَ َدلَّهُ َعلَى ُمْب تَ َد ٍع فَ َق ْد غ
ُ اح َذ ُروا الد
ْ  َو،اإل ْس َِل َم
ُ َب الْبِ َد ِع؛ فَإِ ََّّنُْم ي
َ َ َ ُّخ
কাণিা কাণে গকউ পিামশথ চাইণত এল আি গে তাণক গকাণনা বিদআবতি কাণে গযণত িলল তাহণল গে ইেলাণমি োণথ প্রতািো
কিল। কাণজ্ই গতামিা গকাণনা বিদআতীি কাণে যাওয়াি িযাপাণি োিধ্ান গথণকা। কািে তািা (মানুষণক) েতয গথণক দূণি েবিণয়
িাণখ।’-শিহু উেূবল ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাহ, লাবলকায়ী (মৃ.৪১৮বহ.) ১/১৫৫ (২৬১)
চ) িীনী ও দুবনয়াবি বিষণয় শািীবিক-মানুবষক কি বদণি
তাণিঈ মুেআি ইিণন োদ (মৃ. ১০৩ বহ.) িণলন,
ِ
ِ
ِ َ َوَن فَإِنَّه لَن ُُيْ ِطئ
ِ ْ َصلَت
" ُك قَ ْب َل أَ ْن تُ َفا ِرقَه
َ َ أ َْو يُ ْؤذي،ُك فَتُتَابِ َعه
َ َ إَِّما أَ ْن يَ ْفتِن:ني
ْ ك مْنهُ إِ ْح َدى َخ
ْ ُ ً ُس َم ْفت
ْ " َال َُتَال
‘তুবম বিভ্রাবন্ত িা গফতনাি বশকাি গকাণনা িযবক্তি োণথ ওঠািো কিণি না। কািে, এণত তুবম অিশযই দুবি গদাণষি গয গকাণনা একবি
গদাণষি বশকাি হণি। হয়ত গে গতামাণক (বিদআত ও গ ামিাবহি) গফতনায় গফলণি ফণল তুবম তাি অনুেিে কণি িেণি অথিা তাি
গথণক (পবিপূেথভাণি) বিবচ্ছন্ন হওয়াি পূণিথই গে গতামাি ক্ষবত কণি গফলণি।’ -শুআিুল ঈমান ৭/৬১ (৯৪৬৫) (শাণমলা)
ে) িীণনি বিষণয় েণন্দণহ বনপবতত কণি
তাবিঈ আিু বকলািা (িাবয.) (মৃ. ১০৪ বহ.) িণলন,
ِ
ِ
ِ
ِ َ ادلُوهم فَإِِّن َال آمن أَ ْن ي ْغ ِمسوُكم ِيف
"ض َما تَ ْع ِرفُو َن
َ ض َِللَت ِه ْم أ َْو يَلْبِ ُسوا َعلَْي ُك ْم بَ ْع
ْ ُ َ ُ َ ّ ْ ُ َ"َال َُتَال ُسوا أ َْه َل ْاأل َْه َواء َوَال َُت
গতামিা প্রিৃবি-পুজ্ািীণদি োণথ উঠািো কিণি না এিং তাণদি োণথ বিতণকথ জ্ড়াণি না। গকননা, আবম আশঙ্কামুক্ত নই গয, তািা
তাণদি গ ামিাবহি মণধ্য গতামাণদিণক বনমবিত কিণি অথিা (িীণনি েবঠক) গয বিষয়গুণলা গতামিা জ্াণনা, তাি বকেু বিষণয়
গতামাণদিণক েণন্দহযুক্ত কণি গদণি। -িেথনাবি েহীহ। েুনাণন দাণিবম ১/১১৪ (৩৯৭)
জ্) গিদআতীি োণথ উঠািো কিা বনফাণকি আলামত
ফুযাইল ইিণন ইয়ায িহ. (মৃ ১৮৭ বহ.) িণলন,
ِ
ِ
ِ  َال ي ُكو ُن مع ص،ك
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ اح
وم
َّ  فَإِ َّن،ب بِ ْد َع ٍة
َ و َع َِل َمةُ النّ َفاق أَ ْن يَ ُق،
َ َ َ َ َ  فَانْظُْر َم َع َم ْن يَ ُكو ُن ََْمل ُس،"إِ َّن ََّّلل َم َِلئ َكةً يَطْلُبُو َن حلَ َق ال ّذ ْك ِر
َ اَّللَ َال يَْنظُُر إلَْيه ْم
ِ الرجل وي ْقع َد مع ص
ِ اح
" ب بِ ْد َع ٍة
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ
আল্লাহ তাআলাি একদল বফবিশতা আণে, যািা বযবকণিি মজ্বলে তালাশ কণি। েুতিাং তুবম লক্ষ িাখ; কািা গতামাি মজ্বলণে িণে।
(ণতামাি মজ্বলে গযন) গকাণনা গিদআতীি োণথ না হয়। কািে, আল্লাহ তাআলা তাণদি বদণক (িহমণতি দৃবিণত) তাকান না। আি
(মণন গিণখা) গিদআতীি োণথ উঠা-িো কিা বনফাণকি আলামত।’ -শিহু উেূবল ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাহ, লাবলকায়ী
(মৃ.৪১৮বহ.) ১/১৫৬ (২৬৫)
গিদআতীি েংস্পশথ গথণক দূণি থাকা
গিদআতী গথণক দূণি থাকাি বিষণয় কুিআণনি কণঠাি বনণদথশ
আল্লাহ তাআলা িণলন,
ُ
َ
﴾ يما ِنك ُْم ك َاف ِِر ي َن
َ يعوا فَ ِر يقًا م
ُ ﴿ َياأيُ َها الَ ِذي َن آ َم ُنوا ِإ ْن ُت ِط
َ اب َي ُردُوك ُْم َب ْع َد ِإ
َ ِن الَ ِذي َن أو ُتوا الْ ِك َت
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গহ মুবমন ে! গতামিা যবদ বকতািীণদি একবি দণলি (অথথাৎ ইহুবদণদি) কথা গমণন নাও, তণি তািা গতামাণদিণক গতামাণদি ঈমান
আনাি পি পুনিায় কাবফি িাবনণয় োড়ণি।’ -েূিা আণল-ইমিান (৩) : ১০০
েিিত এই েকল গশ্রবেি মানুষণদি োণথ িোি বনণষধ্াজ্ঞাি িযাপাণি মূল হণলা আল্লাহ তাআলাি বনণোক্ত িােী।
আল্লাহ তাআলা িণলন,
ْ اّلل ُي
َْي ِه
ِ َ ات
ٍ وضوا ِِف َح ِد
ِ اب أ َ ْن ِإذَا َس ِم ْع ُت ْم آ َي
ُ كف َُر ِب َها َو ُي ْس َت ْه َزأ ُ ِب َها ف َََل َتق ُْع ُدوا َم َع ُه ْم َح َّت َي ُخ
ِ ْ يث غ
ِ ﴿ َوق َْد ن ََز َل َعل َْيك ُْم ِِف ا لْ ِك َت

﴾ ِإنَك ُْم ِإذًا ِم ْثل ُُه ْم

বতবন বকতাণি গতামাণদি প্রবত এই বনণদথশ নাবযল কণিণেন গয, যখন গতামিা শুনণি গয, আল্লাহি আয়াতেমূহ অস্বীকাি কিা হণচ্ছ ও
এি প্রবত বিদ্রূপ কিা হণচ্ছ, তখন তাণদি োণথ িেণি না, গয পযথন্ত না তািা অনয গকাণনা প্রেণে বলপ্ত হণি। অনযথায় গতামিাও
তাণদি মত হণয় যাণি।’ -েূিা বনো (৪) : ১৪০
ইমাম ইিণন জ্ািীি তিািী িহ. (মৃ. ৩১০ বহ.) িণলন,
""ويف هذه اْلية الداللة الواضحة على النهي عن َمالسة أهل الباطل من كل نوع من املبتدعة والفسقة عند خوضهم يف ابطلهم
েকল প্রকাি বিদআতী ও ফাবেক গশ্রবেি গলাকণদি োণথ ওঠা-িো কিা বনণষধ্, যখন তািা িাবতল বিষণয় প্রিৃি হণি। উক্ত
বনণষধ্াজ্ঞাি িযাপাণি এই আয়াত স্পি দবলল।’ -তাফেীণি তিািী ৪/২২১
যািা মুবমন ও েতযপন্থীণদি পথ িাদ বদণয় গ ামিাহ গলাকণদি পথ অিলম্বন কিণি, তাণদিণক কবঠনভাণি েতকথ কণি আল্লাহ তাআলা
িণলন,
َ
َ
﴾ ْيا
َ الر ُس
َ ﴿ َو َم ْن ُي َشاق ِِق
ْ ول م
َ َْي َس ِبي ِل ا ل ُْم ْؤ ِم ِن
َ َ ِن َب ْع ِد َما َت َب
ً ّي ُن َولِ ِه َما َت َو ّل َو ُن ْص ِل ِه َج َه َن َم َو َسا َء ْت َم ِص
َ ْ ّي لَ ُه ا ل ُْه َدى َو َيت ِب ْع غ
আি গয িযবক্ত তাি োমণন গহদাণয়ত স্পি হণয় যাওয়াি পিও িােূণলি বিরুোচািে কিণি এিং মুবমনণদি পথ োড়া অনয গকাণনা পথ
অনুেিে কিণি, আবম তাণক গেই পণথই গেণড় গদি, যা গে অিলম্বন কণিণে। আি তাণক জ্াহান্নাণম বনণক্ষপ কিি, যা অবত মন্দ
বঠকানা।’ -েূিা বনো (৪) : ১১৫
কীভাণি মানুণষি মাণে বিদআত প্রিেতা েৃবি হয়?
যখন গকাণনা িযবক্ত কুিআন-েুন্নাহ’ি বিশুে ইলম গথণক িবিত থাণক অথিা কুিআন-েুন্নাহি বকেু জ্ঞান থাণক বকন্তু অন্তণি িক্রতা
থাণক, তখনই তাি মাণে বিদআত-প্রিেতা গদখা গদয়। আিও একবি বিষয় গকান িযবক্তণক গিদআণতি প্রবত আকৃি কণি। তা হল,
মানুষণক বনণজ্ি বদণক আকৃি কিাি জ্যিা। বনণে এ বিষণয় একিু বিস্তাবিত আণলাচনা কিা হলক)
কুিআন-েুন্নাহ’ি বিশুে ইলম গথণক িবিত থাকণল
যখন গকান িযবক্ত কুিআন-েুন্নাহ’ি বিশুে ইলম গথণক িবিত থাকণি, তখনই গে বিদআণতি েহজ্ বশকাি হণি।
১. ইিণন মােঊদ িাবয (মৃ. ৩২ বহ.) িণলন,
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ِ ِ  وقَبضه أَ ْن ي ْذهب ِِب،"علَي ُكم ِابلْعِْل ِم قَبل أَ ْن ي ْقبض
ِ ِ
 َوإِنَّ ُك ْم،َُح َد ُك ْم َال يَ ْد ِري َم َىت يَ ْفتَ ِق ُر أ َْو يُ ْفتَ َق ُر إِ َىل َما عِنْ َده
ْ َ َ َ ُُ ْ َ َ َ ُ َ ْ
َ  َعلَْي ُك ْم ِابلْعلْ ِم فَإ َّن أ،َص َحابه
ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َستَ ِج ُدو َن أَقْ واما ي ْزعُمو َن أَََّّنُم ي ْد ُعونَ ُكم إِ َىل كت
َّع ُّم َق
َّ اب
َ  َوقَ ْد نَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهوِره ْم فَ َعلَْي ُك ْم ِابلْع ْل ِم َوإِ ََّي ُك ْم َوالتَّبَد،اَّلل
َ ُّع َوإِ ََّي ُك ْم َوالتَّنَطُّ َع َوإِ ََّي ُك ْم َوالت
َْ
َ
ْ
ُ َ ًَ
"َو َعلَْي ُك ْم ِابلْ َعتِ ِيق
ইলম উবঠণয় গনওয়াি পূণিথই তা বশক্ষা কণি নাও। ইলম উবঠণয় গনওয়াি অথথ হণলা, ইলণমি ধ্ািক-িাহক ে দুবনয়া গথণক চণল
যাওয়া। গতামিা ইলম বশক্ষা কণি নাও। কািে, গকউ জ্াণন না, কখন তাি বনণজ্ি গে ইলণমি দিকাি পড়ণি অথিা অনয কাণিা
দিকাি পড়ণি (তখন গে তাণক েহণযাব তা কিণত পািণি)। বনিয় গতামিা েত্বি এমন গলাকণদিণক পাণি, যািা গতামাণদিণক
আল্লাহি বকতাণিি বদণক ডাকাি দাবি কিণি, অথচ তািা আল্লাহি বকতাি বপেণন েুণড় গমণিণে (আল্লাহি বকতাণিি োণথ তাণদি
গকাণনা েম্পকথ গনই)। েুতিাং (ণ ামিাবহ গথণক িাঁচাি জ্নয েবঠকভাণি) ইলম বশক্ষা কি। আি খিিদাি! কখণনা গিদআণত বলপ্ত
হণি না। খিিদাি! িাড়ািাবড়ণত বলপ্ত হণি না। খিিদাি! (শিীয়ণতি েীমানা লঙ্ঘন কণি) ভীণি প্রণিণশি গচিা কিণি না। িিং
(আল্লাহি যাত ও বেফাণতি গক্ষণত্র) পুণিাণনা পথ (অথথাৎ োহািা ণেি পথ ও পন্থাণক) আঁকণড় ধ্ণি থাকণি।” িেথনাবি ইিণন
মােঊদ (িাবয) গথণক গিওয়ায়াত কণিন বিবশি তাবিঈ আিু বকলািাহ িহ. (মৃ. ১০৪ বহ.)। আিু বকলািাহ িহ. পযথন্ত েনদ েহীহ।
বতবন ইিণন মােঊদ (িাবয) গথণক মুিোল িেথনা কণিন।-আে েুন্নাহ, মুহািাদ বিন নেি আলমািওয়াবয (মৃ. ২৯৪ বহ.) ১/২৯,
হাদীে ৮৫
২. োঈদ ইিণন মানেুি (মৃ. ২২৭ বহ.) িণলন,
ٍ
ِ
ِ َّخ َِل عُمر بْن ا ْْلَط:قال
ٍ َّ فأ َْر َسل إِ َىل ابْ ِن عَب،ُث نَ ْف َسه
عن إبراهيم التيمي
َ  فَ َق،اس
َّ اب َر ِض َي
ُف َه ِذ ِه ْاأل َُّمة
ُ ات يَوم َُيَ ِّد
ُ ف ََتْتَل
َ ْ َكي:ال
َ َ ذ،ُاَّللُ عَْنه
ُ َُ َ
َ
ِِ
ِ
ِ  وكِتَ ُاهبا و،اح ٌد
ِ ونبِيُّها و
ٍ َّال ابْ ُن َعب
 َوإِنَّهُ َسيَ ُكو ُن بَ ْع َد ََن، فَ َقَرأ ََْنهُ َو َعلِ ْمنَا فِ َيم أُنْ ِزَل، " إِ ََّن أُنْ ِزَل َعلَْي نَا الْ ُق ْرآ ُن،ني
َ اح ٌد َوقِْب لَتُ َها؟ فَ َق
َ  ََي أَم َري الْ ُم ْؤمن:اس
َ َ َ
َ َ َ
ِ
ِِ ٍ
ِ  فَيَ ُكو ُن لِ ُك ِل قَوٍم فِ ِيه رأ، وَال يَ ْع ِرفُو َن فِيم نُِّزَل،أَقْ و ٌام يَ ْقرءو َن الْ ُقرآ َن
 فَ َزبََرهُ عُ َم ُر،اختَلَ ُفوا اقْ تَتَلُوا
ْ  فَإِذَا،اختَلَ ُفوا
ْ ْي
ٌ  فَإذَا َكا َن ل ُك ِّل قَ ْوم فيه َرأ،ْي
ٌ َ
ْ ّ
َ ْ
َُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ َّف ابْ ُن َعب
 إِيه أَع ْد َعلَ َّي:ال
َ َ ُُثَّ ق،ال
َ َف الَّذي ق
َ  ُُثَّ َد َعاهُ بَ ْع ُد فَ َعَر،اس
َ صَر
َ ْ فَان،َُوانْتَ َهره
ইিিাহীম আত তাইবম গথণক িবেথত, বতবন িণলন, ওমি ইিণন খািাি (িাবয.) একবদন মণন মণন গকাণনা একবি বিষয় বনণয়
ভািবেণলন। তখন বতবন ইিণন আব্বাে (িাবয.)-গক গডণক পাঠান। (বতবন এণল তাঁণক) িলণলন, এ উিত কীভাণি মতবিণিাণধ্ বলপ্ত
হণি! অথচ তাণদি নিী এক, বকতাি এক, বকিলা এক? ইিণন আব্বাে (িাবয.) িলণলন: ‘গহ আমীরুল মুবমনীন! আমাণদি ওপি
কুিআন অিতীেথ হণয়ণে, আমিা তাি বতলাওয়াত কণিবে এিং তা গকান গপ্রক্ষাপণি অিতীেথ হণয়ণে তা গজ্ণনবে। অবচণিই আমাণদি
পণি এমন এক েম্প্রদায় আেণি যািা কুিআন বতলাওয়াত কিণি বকন্তু গকান গপ্রক্ষাপণি অিতীেথ হণয়ণে তা জ্ানণি না। আি এ
গক্ষণত্র প্রণতযকবি েম্প্রদাণয়িই বনজ্স্ব অবভমত থাকণি। যখন প্রণতযক েম্প্রদাণয়ি বনজ্স্ব অবভমত থাকণি তখন তািা মতবিণিাণধ্
বলপ্ত হণি। আি যখন মণতাবিণিাধ্ গদখা যাণি তখন পিস্পি হানাহাবন শুরু হণি।’ তাি কথা শুণন ওমি (িাবয.) তাণক (একিু) ধ্মক
গদন এিং বতিষ্কাি কণিন। অতঃপি ইিণন আব্বাে (িাবয.) গেখান গথণক চণল যায়। পণি ওমি (িাবয.) ইিণন আব্বাে (িাবয.)গক আিাি ডাণকন। এিই মণধ্য বতবন ইিণন আব্বাে (িাবয.)-ি কথাবি িুেণত পাণিন। (বতবন এণল) িলণলন, গতামাি কথািা আিাি
িণলা গতা। -েুনাণন োঈদ ইিণন মানেূি ১/১৭৬, হাদীে ৪২, (হাদীেবি েহীহ বল ায়বিবহ) তাহকীক- ড. োআদ বিন আেুল্লাহ
আণল হুমায়দ। উক্ত তাহকীককৃত নুেখাি িীকায় হাদীেবিি হুকুম েম্পণকথ েুন্দিভাণি েবিস্তাণি আণলাচনা িণয়ণে।
উক্ত িেথনায় ইিণন আব্বাে িাবয (অল্প িয়ণেি একজ্ন িালক হণয়) এত িড় একিা কথা িণলণেন, তাই ওমি (িাবয.) তাঁণক ধ্মক
বদণয়ণেন। এখাণন ইিণন আব্বাে (িাবয.) এি কথাণক অস্বীকৃবত জ্ানাণনা হয়বন। কািে, বতবন িুেণত গপণিবেণলন গয, ইিণন আব্বাে
যা িণলবেণলন তাই িাস্তি। ইিণন আব্বাে (িাবয.) গয আশংকাি কথা িণলবেণলন, গেিাই গতা এখন আমিা স্বচণক্ষ গদখবে।
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খ) অন্তণি িক্রতা থাকণল
গকউ কুিআন-েুন্নাহ েম্পণকথ বকেু জ্াণন বকন্তু কুিআন-েুন্নাহ’ি নূি গথণক িবিত। অন্তণি িক্রতা িণয়ণে। তাহণল এই িক্র-অন্তি
তাণক বিদআত েৃবিি প্রবত উেণক গদয়। আল্লাহ তাআলা তাণদি িযাপাণি িণলন,
َ
﴾ ون َما َت َشا َب َه ِم ْن ُه ا ْب ِت َغا َء ا لْ ِف ْت َن ِة َوا ْب ِت َغا َء َتأ ْ ِو يلِ ِه
َ ُوب ِه ْم َز ْي ٌغ ف ََي َت ِب ُع
ِ ﴿ فَأمَا الَ ِذي َن ِِف قُل
যাণদি অন্তণি িক্রতা আণে, তািা গেই মুতাশাবিহ আয়াতেমূণহি গপেণন পণড় থাণক, উণেশয বফতনা েৃবি কিা এিং গেেি আয়াণতি
তািীল-িযাখযা গখাঁজ্া।’ -েূিা আণল-ইমিান (৩) : ৭
উক্ত আয়াণত  الزيغশেবি হণলা (িীনী বিষণয় বিবভন্ন) েণন্দণহি গিা , যা প্রিৃবি-পূজ্ািী গলাকণদি অন্তণি শয়তান গঢণল গদয়।
) বনণজ্ি প্রবত মানুষণক আকৃি কিাি প্রিেতা থাকণল
এ বিষয়বিও মানুষণক বিদআণতি প্রবত আকষথে কণি। মুয়ায ইিণন জ্ািাল (িাবয.) িণলণেন,
ِ  فَي،الصغِري والْ َكبِري والْعب ُد وا ْحلُّر
ك قَائِ ٌل
ُ إِ َّن ِم ْن َوَرائِ ُك ْم فِتَنًا يَكْثُُر فِ َيها الْ َم
َّ ال َويُ ْفتَ ُح فِ َيها الْ ُق ْرآ ُن َح َّىت َأيْ ُخ َذهُ الْ ُم ْؤِم ُن َوالْ ُمنَافِ ُق َو
ُ وش
ُ ُ َ َْ َ ُ َ ُ َّ الر ُج ُل َوالْ َم ْرأَةُ َو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ  َما لِلن:ول
.ٌضِللَة
َ أَ ْن يَ ُق
َ َ فَإِ ََّي ُك ْم َوَما ابْتُدعَ! فَِإ َّن َما ابْتُدع،ُع َهلُْم غَ ْ َريه
َ  َما ُه ْم ِبُتَّبِع َّي َح َّىت أَبْتَد،ْت الْ ُق ْرآ َن
ُ َّاس ال يَتَّبِعُ ِوّن َوقَ ْد قَ َرأ
গতামাণদি োমণন অণনক বফতনা আেণে, যখন মানুণষি েম্পদ িৃবে পাণি এিং কুিআন বশক্ষাি পথ খুণল যাণি। মুবমন-মুনাবফক,
নািী-পুরুষ, গোি-িড়, মবনি-চাকি েিাই কুিআন বশখণি। তখন হয়ত গকাণনা িযবক্ত িলণি, মানুণষি কী হণলা, আবম কুিআন বশক্ষা
কিলাম (কুিআন বনণয় ণিষো কিলাম!) অথচ তািা আমাি অনুেিে কিণে না? কুিআন োড়া গকাণনা নতুন মত িা কাজ্ উদ্ভািন
না কিণল মানুণষিা আমাি অনুেিে কিণি না। (অথথাৎ আবম এত বশক্ষা অজ্থন কিলাম বকন্তু আমাি েবঠক মূলযায়ন হণচ্ছ না। আমাি
অনুোিীি েংখযা িাড়ণে না। কাণজ্ই, মানুণষি মণধ্য আমাি েবঠক মূলযায়ণনি উপায় হণলা, নতুন গকাণনা মতামত িা পেবত উদ্ভািন
কিা) খিিদাি! গতামিা বিদআণতি কাণেও যাণি না। বনঃেণন্দণহ যা বকেু বিদআত তা-ই পথভ্রিতা ।” হাণকম িহ. িণলন, হাদীেবি
েহীহ। -েুনাণন আিু দাউদ ২/৬৩২-৬৩৩, হাদীে ৪৬১১; মুেতাদিাণক হাণকম ৪/৫১৩, হাদীে ৮৪৪০
বিদআত প্রবতণিাধ্ না কিাি পবিেবত
আল্লাহ তাআলা িণলন,
﴾ ﴿وا تقوا فتن ًة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اهلل شديد العقاب
এিং গেই বিপযথয়ণক ভয় কণিা, যা বিণশষভাণি গতামাণদি মণধ্য যািা জ্ুলুম কণি গকিল তাণদিণকই আক্রান্ত কিণি না। গজ্ণন গিণখা,
আল্লাহি আযাি েুকবঠন।’ -েূিা আনফাল (৮) : ২৫
আয়াতবিি িযাখযায় ইিণন আব্বাে (িাবয.) িণলন,
" " أمر هللا املؤمنني أن ال يُقروا املنكر بني ظهرانيهم فيعمهم هللا ابلعذاب
আল্লাহ তাআলা মুবমনণদিণক আণদশ কণিণেন, তািা গযন তাণদি োমণন ঘিা গকাণনা খািাপ কাণজ্ি স্বীকৃবত না গদয়। তাহণল আল্লাহ
তাআলা অপিাধ্ীণদি োণথ তাণদিণকও আযাি িািা বঘণি গফলণিন।
ইিণন কােীি িহ. (মৃ. ৭৭৪ বহ.) িণলন,
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ًحسن جدا
ٌ ٌ"وهذا تفسري
এবি (আয়াণতি) গিশ চমৎকাি একবি তাফেীি।’ -তাফেীণি ইিণন কােীি ৪/৪০
োহািা ও তাণিঈন বিদআতণক একদম প্রশ্রয় বদণতন না
িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি পণি োহািা, তাণিঈন ও তাণি তাণিঈন; েিাই গয েি নীবতি িযাপাণি এক বেণলন তাি
একবি হণলা, বিদআতণক প্রশ্রয় না গদওয়া। তাঁিা েুন্নণতি ওপি আমল কিণতন, েুন্নাহ’ি দাওয়াত বদণতন। পাশাপাবশ বিদআত গথণক
গিঁণচ থাকণতন। বিদআণতি খািািী িেথনা কিণতন। তাঁণদি উপবিউক্ত েণচতনতাি কািণে তাণদি যু বেল খাইরুল কুরূন। পিিতথী
েমণয় উিণতি এ িযাপাণি েণচতনতা হ্রাে পাওয়াি কািণে বশিক ও বিদআত িযাপকভাণি প্রচবলত হয়।
মহানিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম- এি োহচণযথি ফণল বশিক ও বিদআত েম্পণকথ োহািী ে অতযন্ত েতকথ বেণলন। একবি
দৃিান্ত বদণল বিষয়বি পবিষ্কাি হণি। তাওয়াণফি েময় হজ্ণি আেওয়াদণক চুম্বন কিণত হয়। এবি শিীয়ণতি হুকুম। িােূলুল্লাহ
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম বনণজ্ চুম্বন কণিণেন। বকন্তু এি মণধ্য গতা ভাণলা-মণন্দি গকাণনা ক্ষমতা গনই। শিীয়ণতি বিধ্ান
বহণেণিই চুম্বন কিা হয়। গকউ গযন এখান গথণক গকাণনা ভুল ধ্ািোয় পণড় না যায়, এজ্নয হযিত ওমি (িাবয.) েতকথ কণিণেন।
আণিে ইিণন িািীআ িাহ. ওমি ইিনুল খািাি িাবয.) েম্পণকথ িণলন,
""أنه جاء إىل احلجر األسود فقبله فقال إّن أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أّن رأيت النب صلى هللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك
ওমি ইিনুল খািাি (িাবয.) হজ্ণি আেওয়াণদি বনকি এণে তা চুম্বন কিণলন। এিপি তাণক লক্ষয কণি িলণলন, আবম বনবিত
ভাণি জ্াবন, তুবম একবি পাথি মাত্র। গতামাি মণধ্য না গকাণনা উপকাি কিাি ক্ষমতা আণে, আি না গকাণনা অপকাি কিাি। আবম
যবদ িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লামণক চুম্বন কিণত না গদখতাম তাহণল কবিনকাণলও গতামাণক চুম্বন কিতাম না। িুখািী১/২১৭, হাদীে ১৫৭৩; মুেবলম১/৪১২,হাদীে ১২৭০
এখাণন বতবন স্পি কণি বদণলন, ইি, পাথি, গেবি যবদ হজ্ণি আেওয়াদও হয় তিুও তাি মণধ্য বনজ্স্ব গকাণনা ক্ষমতা গনই। ক্ষমতা
একমাত্র আল্লাহ িাব্বুল আলামীণনি। হযাঁ, িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম গেই পাথিবি চুম্বন কণিণেন বিধ্ায় গেবিণক চুম্বন
কিা েুন্নত। এ জ্নয আমাণদিণকও তাই কিণত হয়।
বিদআত মুণলাৎপািণনি বিষণয় ওমি (িাবয.) এি আিও একবি ঘিনা উণল্লখ কিা গযণত পাণি। তাবিঈ নাণফ িাহ. িণলন,
كان الناس أيتون الشجرة اليت يقال هلا شجرة الرضوان فيصلون عندها قال فبلغ ذلك عمر بن اْلطاب فأوعدهم فيها وأمر هبا فقطع
গলাণকজ্ন একবি ােবিি কাণে আো যাওয়া কিত, ােবিণক ‘শাজ্ািাতুি বিদওয়ান’ িলা হণতা। গেখাণন তািা (িিকত লাণভি
উণেণশয) নামাজ্ আদায় কিণতা। বিষয়বি ওমি (িাবয.) এি বনকি গপৌঁেণল বতবন এি জ্নয গলাকজ্নণক ধ্মবক গদন এিং ােবি
গকণি গফলাি বনণদথশ গদন।-আত তিাকাতুল কুিিা, ইিণন োআদ ১/৪১৬; ফাতহুল িাবি ৭/৫১৪ (৪১৬৫ নং হাদীণেি অন্ত থত।
হাণফয ইিণন হাজ্াি িহ. িণলন, হাদীেবি েহীহ।)
গকাথাও বিদআত হণত থাকণল োহািাণয় গকিাম গেখাণন উপবস্থত থাকণতন না। গযন তাণদি উপবস্থবতণক অনযিা দবলল বহোণি গপশ
কিাি েুণযা না পায়। তাবিঈ মুজ্াবহদ িাহ. িণলন,
اخر ْج بنا فإ ّن هذه بِ ْد َعة
ُ
َ ب رجل يف الظه ِر أو
َ فثو
ّ عمر
ُ : قال،العص ِر
َ كنت مع ابن
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আবম ইিণন ওমি (িাবয.)-এি েণে এক মেবজ্ণদ বেলাম। এমন েময় এক িযবক্ত গযাহি, বকংিা আেি নামাণযি জ্নয (আযাণনি পি
আিাি) ডাকাডাবক কিবেল। তখন বতবন (আমাণদিণক) িলণলন, আমাণদিণক (এই মেবজ্দ গথণক অনয গকাথাও) বনণয় চল। এখাণন
বিদআত হণচ্ছ। -েুনাণন আিু দাউদ হাদীে ১/৭৯, হাদীে ৫৩৮, তাহকীক- শায়খ শুআাইি আলআিনাউত। (হাদীেবি হাোন)
বিদআতী ও গ ামিাহ িযবক্তণদি প্রবতণিাণধ্ ইেলাণমি বনণদথশনা
বিদআতী ও গ ামিাহণদি প্রবতণিাণধ্ িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম কণঠািভাণি বনণদথশনা বদণয়ণেন। আেুল্লাহ ইিণন
মােঊদ (িাবয.) িবেথত, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন,
ِ ٍ
ِِ
ِِ ِ
ِ ِ
وف يَ ُقولُو َن َما
َّ ُب بَ َعثَه
ٌ ُف ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم ُخل
ُ ُاب َأيْ ُخ ُذو َن بِ ُسنَّته َويَ ْقتَ ُدو َن ِِب َْم ِرهِ ُُثَّ إِ ََّّنَا ََتْل
ْ اَّللُ ِيف أ َُّمة قَ ْبلي إِال َكا َن لَهُ م ْن أ َُّمته َح َوا ِريُّو َن َوأ
ٌ َص َح
ٍّ ََما م ْن ن
ِِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َ اه َد ُه ْم بِل َسانه فَ ُه َو ُم ْؤم ٌن َوَم ْن َج
َ اه َد ُه ْم بِيَده فَ ُه َو ُم ْؤم ٌن َوَم ْن َج
َ ال يَ ْف َعلُو َن َويَ ْف َعلُو َن َما ال يُ ْؤَم ُرو َن فَ َم ْن َج
َس َوَراء
َ اه َد ُه ْم ب َقلْبه فَ ُه َو ُم ْؤم ٌن َولَْي
ِ
ِ َك ِمن ا ِإلمي
ان َحبَّةُ َخ ْرَد ٍل
ْ َ ذَل
আমাি পূণিথ গয উিণতি মণধ্যই আল্লাহ গকাণনা নিী পাবঠণয়ণেন ওই উিাণতি মণধ্য তাঁি বকেু ঘবনষ্ঠ বশষয ও োহািী অিশযই থাকত।
তাঁিা তাঁি েুন্নাহ আঁকণড় ধ্িত, তাঁি বনণদথশ অনুেিে কিত। তাণদি পণি এমন একদল উিিেূবিি আবিভথাি ঘণি, যািা যা িণল তা
কণি না এিং যা তাণদি কিণত বনণদথশ গদওয়া হয়বন, তা তািা কণি। (এমন গলাক আমাি উিণতি মণধ্যও আেণি) কাণজ্ই গয িযবক্ত
তাণদি োণথ হাত বদণয় বজ্হাদ কিণি গে মুবমন। গয মুখ বদণয় বজ্হাদ কিণি গেও মুবমন। গয অন্তি বদণয় বজ্হাদ কিণি (অথথাৎ অন্তি
বদণয় ঘৃো কিণি পাশাপাবশ মুখ ও হাত বদণয় কীভাণি বজ্হাদ কিণত পাণি গেই পবিকল্পনাও কিণত থাকণি) গেও মুবমন। এি পণি
েবিষা পবিমাে ঈমানও অিবশি থাণক না।” -েহীহ মুেবলম ১/৫২, হাদীে ৫০,৮০
আলী এিং ইিণন মােঊদ (িাবয.) গথণক বিবভন্ন েহীহ েনণদ িবেথত হাদীণে িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন,
ِ أيِِْت ِيف
ِ اث) األ
ِ َّ آخ ِر
ِ َح
ِلم يَ ُقولُو َن ِم ْن َخ ِْري قَ ْوِل الْ ََِبيَِّة (يَتَ َكلَّ ُم ْو َن ِاب ْحلَ ِّق) (يَ ْقَرءُو َن الْ ُق ْرآ َن ال ُجيَا ِوُز
ُ َح َد
ْ َسنَان ُس َف َهاءُ األ
ْ الزَمان قَ ْوٌم ُح َد َاثءُ (أ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِلم
ِ اجرُهم) ميَْرقُو َن ِمن ا ِإل ْس
َجٌر لِ َم ْن
ُ َالرِميَّ ِة ال ُجيَا ِوُز إِمي
َّ الس ْه ُم ِم ْن
َّ (م َن ا ْحلَ ِّق) َك َما ميَُْر ُق
ُ ُوه ْم فَاقْ تُل
ُ اَّنُ ْم َحنَاج َرُه ْم فَأَيْنَ َما لَقيتُ ُم
ْ وه ْم فَإِ َّن قَتْ لَ ُه ْم أ
ْ
ُ ْ َ ََحن
قَتَلَ ُه ْم يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة
গশষ যুণ এমন একবি েম্প্রদাণয়ি আবিভথাি ঘিণি, যািা িয়ণে হণি তরুে, জ্ঞান-িুবেণত হণি অপবিপক্ক। তািা েণিথািম কথা
িলণি। েতয ও নযণয়ি কথা িলণি। তািা কুিআন গতলাওয়াত কিণি বকন্তু তা তাণদি কণ্ঠনালী অবতক্রম কিণি না। তািা ইেলাম
গথণক (েতয ও নযায় গথণক) বঠক গেভাণি বেিণক গিবিণয় যাণি, গযভাণি তীি বশকাণিি গদহ গভদ কণি বেিণক গিবিণয় যায়। তাণদি
ঈমান তাণদি কণ্ঠনালী অবতক্রম কিণি না। গতামিা তাণদিণক গযখাণনই পাণি হতযা কিণি; কািে তাণদিণক যািা হতযা কিণি তাণদি
জ্নয বকয়ামণতি বদন আল্লাহি বনকি পুিস্কাি িণয়ণে। -েহীহ িুখািী ১/৫১০,হাদীে ৩৪৮৪; েহীহ মুেবলম ১/৩৪২, হাদীে
১০৬৬; েুনাণন বতিবমযী ২/৪২, হাদীে ২১৮৮; আে-েুনানুল কুিিা, নাোঈ ৫/১৬১-১৬২
শয়তানী গকৌশল এিং তা গথণক পবিত্রাণেি উপায়
আেুল্লাহ ইিণন আব্বাে (িাবয.)িণলন,
ِ َقَ ْد يئِس الشَّيطَا ُن ِِبَ ْن ي عب َد ِِبَر ِض ُكم ولَكِنَّه ر ِضي أَ ْن يط: ال
َِّ ول
ِ
َّ أ
يما ِس َوى
َ  فَ َق،َّاس ِيف َح َّج ِة الْ َوَد ِاع
َ َن َر ُس
َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َْ ُ
ْ َ َ
َ اَّلل
َ اع ف
َ َصلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َخط
َ ب الن
ِ
َِّ ضلُّوا أَب ًدا كِتاب
ِ
ِ َ فَاح َذروا َي أَيُّها النَّاس إِِّّن قَ ْد تَرْكت فِي ُكم ما إِ ِن ْاعتَصمتُم بِِه فَلَن ت،ك ِممَّا ُحتَاقِرو َن ِمن أ َْعمالِ ُكم
صلَّى هللاُ عَلَْي ِه
َ ذَل
َ اَّلل َو ُسنَّةَ نَبِيِّه
َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ
َ َ َ
ْ
َْ ُ َ
ْ َْ
ُ
َو َسلَّ َم

24

িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম বিদায় হণিি ভাষণে িণলণেন, শয়তান গতামাণদি ভূখণণ্ড মূবতথপূজ্া পুনঃপ্রবতষ্ঠা কিণত
েম্পূেথভাণি বনিাশ হণয় ব ণয়ণে। তণি গে আশািাদী গয, গতামিা মূবতথপূজ্া োড়া অনযানয এমন এমন কাণজ্ তাি আনু তয কিণি
গযগুবলণক গতামিা োমানয বিষয় িণল জ্ঞান কিণি। গহ গলাক েকল! কাণজ্ই োিধ্ান! (োমানয গদবখণয় গে গযন গতামাণদিণক
বিদআণতি অনুেিে কিাণত না পাণি) আবম গতামাণদি জ্নয এমন বজ্বনে গিণখ যাবচ্ছ, যবদ গতামিা গে বজ্বনে দৃঢ়ভাণি ধ্ণি িাখ
তাহণল কখণনা গ ামিাহ হণি না। তা হণলা, আল্লাহ তাআলাি বকতাি ও তাঁি নিীি েুন্নত। -আলমুেতাদিাক ১/১৭১, হাদীে
৩১৮; আততাি ীি ওয়াত তািহীি, মুনবযিী, হাদীে ৩৬ (হাবকম িহ. িণলন, এই হাদীণেি েকল িেথনাকািী বনভথিণযা য। হাণফয
যাহাবিও অনুরূপ িণলণেন।)
তৃতীয় অধ্যায়
বিদআত বচবিতকিণেি মূলনীবত
বিদআত বচবিতকিণেি মূলনীবত জ্ানা অবত গুরুত্বপূেথ একবি বিষয়। যা একজ্ন মুবমনণক বিদআত গকবিক বিবভন্ন জ্বিলতা ও
বিভ্রাবন্ত গথণক িক্ষা কিণি। আণলাচনা বকেুিা দীঘথ হওয়ায় পঠণকি েুবিধ্াণথথ এখাণন প্রথণম বশণিানামগুণলা উণল্লখ কিা হণি। এিপি
ধ্ািািাবহকভাণি প্রবতবি বশণিানাম েম্পণকথ বিস্তাবিত আণলাচনা তুণল ধ্িা হণি ইনশাআল্লাহ। প্রণতযকবি বশণিানাণমি অধ্ীণন শাখা
বশণিানামও থাকণি।
আণলাচনাি বশণিানাম
প্রথম মূলনীবত: গয েকল কাণজ্ি মাধ্যণম ইিাদণতি গক্ষণত্র েীমালঙ্ঘন ও িাড়ািবড় কিা হয়।
বিতীয় মূলনীবত: শিীয়ত অনুণমাবদত গকাণনা ইিাদণতি োণথ বনণজ্ি পক্ষ গথণক েংণযাজ্ন কিা।
তৃতীয় মূলনীবত: বিদআত কখণনা গকাণনা কাজ্ কিাি মাধ্যণম হয়, আিাি কখণনা গকাণনা কাজ্ োড়াি মাধ্যণম হয়।
চতুথথ মূলনীবত: নিিী যুণ প্রণয়াজ্নীয় উপলক্ষ বিদযমান থাকা েণেও গে বিষণয় গকাণনা বিধ্ান না গদওয়া।
পিম মূলনীবত: শিীয়ত একবি বিষয়ণক একবি বিণশষ স্থাণনি জ্নয বনধ্থািে কণিণে। গেবিণক বভন্নস্থাণন িযিহাি কিা।
ষষ্ঠ মূলনীবত: শিীয়ত গকান কাজ্ণক শতথহীন গিণখণে, গেখাণন বনণজ্ি পক্ষ গথণক শতথ যুক্ত কিা।
েপ্তম মূলনীবত: গয ইিাদত গয বিণশষ অিস্থাি োণথ শিীয়ত অনুণমাদন কণিণে, তাি মণধ্য পবিিতথন কিা।
অিম মূলনীবত: গয কাজ্ শিীয়ত একাকী আদায় কিা অনুণমাদন কণিণে, গেিা েবিবলতভাণি আদায় কিা।
নিম মূলনীবত: মাওযু িা জ্াল হাদীণেি বভবিণত গকাণনা আমল কিা।
বনণে প্রবতবি বশণিানাণমি অধ্ীণন ধ্ািািাবহক আণলাচনা গপশ কিা হল-

প্রথম মূলনীবত : গয েকল কাণজ্ি মাধ্যণম ইিাদণতি গক্ষণত্র েীমালঙ্ঘন ও িাড়ািবড় কিা হয়
প্রথম বশণিানাণমি অধ্ীণন অবনিাযথ কািণে আণলাচনা বকেুিা দীঘথ হণয়ণে। তাই পাঠক গযন মূল বিষয় গথণক হাবিণয় না যান, এ জ্নয
প্রথণম শাখা বশণিানাম উণল্লখ কণি এিপি বিস্তাবিত আণলাচনা গপশ কিবে। আল্লাহই তাওফীক দাতা।
ক) গয গকাণনা ইিাদণতি জ্নয শিীয়ণতি পক্ষ গথণক অনুণমাদন পূিথশতথ।
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খ) বিদআত েৃবিি বপেণন শয়তান বকভাণি ভূবমকা পালন কণি।
) কী প্রবক্রয়ায় বিদআত মানুণষি মাণে জ্ায় া কণি গনয়।
ঘ) জ্া বতক বিষয়াবদি গক্ষণত্র নতুন উদ্ভািনা বিদআত নয়।
ঙ) বিদআত ও িীনী কাণজ্ আধ্ুবনক উপকিে িযিহািঃ একবি পযথাণলাচনা।
চ) মৃতুয পিিতথী বিবভন্ন িেম-গিওয়াণজ্ি বিধ্ান।
ে) নিআবিষ্কৃত বিষয় : কখন বিদআত বহণেণি োিযস্ত হণি আি কখন হণি না।
জ্) বিদআত দু’ভাণ বিভক্ত : আকীদা ত ও আমল ত।
বনণে মূল বশণিানাণমি অধ্ীণন উক্ত শাখা বশণিানাম েমূণহি বিস্তাবিত আণলাচনা তুণল ধ্িা হলক) গয গকাণনা ইিাদণতি জ্নয শিীয়ণতি পক্ষ গথণক অনুণমাদন পূিথশতথ
গয গকাণনা ইিাদত, যাি মাধ্যণম আল্লাহি েন্তুবি উণেশয হয়, তা আল্লাহ ও তাঁি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি মাধ্যণম
অনুণমাবদত হণত হণি। এণক্ষণত্র মানুণষি পক্ষ গথণক দুবি জ্ায় ায় িাড়ািাবড় হয়।
এক. বনণজ্ি পক্ষ গথণক িানাণনা এমন গকাণনা ইিাদত, যাি মাধ্যণম আল্লাহি েন্তুবি উণেশয হয়। এই কাজ্িাই স্বয়ং িাড়ািাবড়। কািে,
ইিাদত বহণেণি আল্লাহ যা অনুণমাদন কণিনবন গেিাণক গে বনণজ্ি পক্ষ গথণক োিযস্ত কণিণে।
দুই. আল্লাহ এিং তাঁি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি মাধ্যণম অনুণমাবদত গকাণনা ইিাদণত কমাণনা িা িাড়াণনা। এবিষণয়
‘বিতীয় মূলনীবত’ি অধ্ীণন পৃথক আণলাচনা আেণে।
এই উভয় প্রকািই বিদআত বহণেণি েয হণি এিং গেিা ইিাদণতি গক্ষণত্র েীমালঙ্ঘন ও িাড়ািবড় বহণেণি বিণিবচত হণি। আল্লাহ
তাআলা খৃস্টানণদি িযাপাণি িণলন,
﴾اّلل ف ََما َر َع ْو َها َح َق ِر َعا َي ِت َها
ِ َ ان
ِ َهْي ِإال ا ْب ِت َغا َء ِر ْض َو
ْ ِ ْ ﴿و َر ْه َبا ِن َي ًة ا ْب َت َد ُعو َها َما كَ َت ْب َنا َها َعل
َ
বকন্তু েন্নযােিাদ- এণতা তািা বনণজ্িাই আল্লাহি েন্তুবি লাণভি জ্নয উদ্ভািন কণিবেল, আবম তাণদিণক এি বিধ্ান গদইবন, অথচ তাও
তািা যথাযথভাণি পালন কণিবন।” -েূিা হাদীদ (৫৭) : ২৭
কুিআণনি উক্ত আয়াত গথণক স্পিভাণি িুণে আণে, বিদআত হণচ্ছ এরূপ কাজ্ যা কিণত আল্লাহ বনণদথশ গদনবন, তণি আল্লাহি
েন্তুবিি জ্নয মানুষ তা উদ্ভািন কণি। আি বিদআণতি প্রকৃবত হল, মানুষ যবদও ইিাদণতি আগ্রহ বনণয়ই তা উদ্ভািন কণি, বকন্তু তা
েবঠকভাণি পালন কিণত পাণি না। কািে, মানুষ গকান কাজ্ কতিুকু েহণজ্ পালন কিণত পািণি, তা আল্লাহ তাআলাই েিণচণয়
ভাণলা জ্াণনন। বতবন গেভাণিই বিধ্ান গদন। মানুষ ধ্ণমথি োধ্ািে বনণদথশনাি আণলাণক আণিা গিবশ ভাল কাজ্ কিাি আগ্রণহ বকেু
নতুন কমথ িা িীবত িাবনণয় গনয়। বকন্তু গশষ পযথন্ত তা পালন কিণত পাণি না।
উক্ত আয়াণতি িযাখযায় ইিণন কােীি িহ. (মৃ. ৭৭৪ বহ.) িণলন,

26

 واْلخر ما كتبنا عليهم ذلك، قاله سعيد بن جبري وقتادة،"وقوله تعاىل ( إال ابتغاء رضوان هللا) فيه قوالن؛ أحدُها أَّنم قصدوا بذلك رضوان هللا
".إَّنا كتبنا عليهم ابتغاء رضوان هللا
আল্লাহ তাআলাি িােী (  )إال ابتغاء رضوان هللاএি দুইবি িযাখযা িণয়ণে। একবি হল, ‘তািা এি মাধ্যণম আল্লাহি েন্তুবি কামনা
কণি।’ গযমনবি িণলণেন োঈদ ইিণন যুিাণয়ি ও কাতাদা িহ.। আি অপিবি হল, ‘তা আবম তাণদি উপণি এই জ্নযই ফিয কণিবে,
গযন তািা আল্লাহি েন্তুবি তালাশ কণি।’ -তাফেীণি ইিণন কােীি ৭/৫৭৯
উক্ত আয়াণতি স্বাভাবিক অথথ বহণেণি োঈদ ইিণন যুিাণয়ি িহ.ও কাতাদা িহ. এি িযাখযাই এখাণন প্রণযাজ্য।
অতএি, গয গকাণনা ধ্িণেি ইিাদত যাি মাধ্যণম আল্লাহি েন্তুবি উণেশয হয়, তা অিশযই আল্লাহ ও তাঁি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াোল্লাণমি পক্ষ গথণক অনুণমাবদত হণত হণি। অনযথায় তা বিদআত বহণেণি বিণিবচত হণি। েুতিাং বনণজ্ি পক্ষ গথণক নতুন
গকাণনা ইিাদতমূলক কাজ্ েৃবি কিাি গকাণনা েুণযা আল্লাহ তাআলা িাণখনবন। আল্লাহ তাআলা িণলন,
ْ
َ
﴾ اّلل
ِ ِن
ُ َ الدي ِن َما ل َْم يَأذ َْن ِب ِه
َ ﴿ أ ْم ل َُه ْم ُش َرك َا ُء َش َر ُعوا لَ ُه ْم م
তাণদি বক এমন শিীক গদিতা আণে, যািা তাণদি জ্ণনয গে ধ্মথ বেে কণিণে, যাি অনুমবত আল্লাহ গদনবন?-েূিা শুিা (৪২) : ২১
ইিণন জ্ািীি তিািী িহ. (মৃ. ৩১০ বহ.) উক্ত আয়াণতি িযাখযায় িণলন,
" يقول ابتدعوا هلم من الدين ما مل يبح هللا هلم ابتداعه،"أم هلؤالء املشركني ابهلل شركاء يف شركهم وضِللتهم شرعوا هلم من الدين ما مل أيذن به هللا
এই েকল মুশবিকণদি বশিক ও গ ামিাবহি গক্ষণত্র তাণদি এমন শিীক গদিতা আণে, যািা তাণদি জ্ণনয গে ধ্মথ বেে কণিণে, যাি
অনুমবত আল্লাহ গদনবন। বতবন িণলন, গে েকল শিীক গদিতািা তাণদি জ্নয িীণনি এমন নতুন বিষয় েৃবি কণিণে, যা েৃবি কিাি
তিধ্তা আল্লাহ গদনবন। -তাফেীণি তিাবি ৯/৮৫১
আণয়শা (িাবয) গথণক িবেথত, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন:
ِ ِ َ َح َد
س ِمْنهُ فَ ُه َو َرد
ْ َم ْن أ
َ ث يف أ َْمرََن َه َذا َما لَْي
গয আমাণদি এই দীণন নতুন বকেুি উদ্ভি ঘিায়, তাি নতুন উদ্ভাবিত কাজ্বি পবিতযাজ্য।
আণয়শা (িাবয.) গথণক আণিা িবেত িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন:
ِ
س َعلَْي ِه أ َْم ُرََن فَ ُه َو َرد
َ َم ْن َعم َل َع َمِل لَْي
গয (িীন ও শিীয়ণত নাণম) নতুন গকাণনা কাজ্ কণি, গয বিষয় শিঈ গকাণনা দবলল গনই, তাহণল তাি নতুন উদ্ভাবিত কাজ্বি
পবিতযাজ্য (আল্লাহি বনকি কিুল হণি না)।” -েহীহ িুখািী ১/৩৭১, হাদীে ২৬১৯; েহীহ মুেবলম ২/৭৭, হাদীে ১৭১৮
উক্ত আয়াত ও হাদীণেি আণলাণক িুো যায়, িীণনি নাণম যা বকেু প্রচাি কিা হণি, অথচ তা িীন হওয়াি গকাণনা দবলল গনই, তা
পবিতযাজ্য এিং িীণনি নাণম িাড়ািাবড়ি অন্তভুথক্ত হণি।
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খ) বিদআত েৃবিি বপেণন শয়তান বকভাণি ভূবমকা িাণখ?
শয়তান বকভাণি বিদআত েৃবিি বপেণন ভূবমকা পালন কণি গে েম্পণকথ ইমাম ইিনুল কাইবয়ম িহ. (মৃ. ৭৫১ বহ.) িণলন,
" وال يباِل ِبيهما ظفر، وإما إىل َماوزة وغلو، إما إىل تفريط وتقصري: ما أمر هللا تعاىل ِبمر إال وللشيطان فيه نزغتان:"قال بعض السلف
পূিথিতথী গকাণনা গকাণনা অনুেিেীয় আণলম িণলন, ‘আল্লাহ তাআলা গয বিষণয়ই আণদশ কণিন না গকন, তাণত শয়তান দু’ভাণি
কুমন্ত্রো ও প্রণিাচনা গদয়। হয়ত তাি মণধ্য অিণহলা ও তশবথলয প্রদশথণনি কুমন্ত্রো গদয়। অথিা তাণত েীমালঙ্ঘন ও িাড়ািাবড়ি
প্রণিাচনা গদয়। এি গয গকাণনা একিাণকই শয়তান েফলতা েয কণি।’ -ই াোতুল লাহফান ১/১১৬

) কী প্রবক্রয়ায় বিদআত মানুণষি মাণে জ্ায় া কণি গনয়?
বিদআণতি বিষণয় ভীিভাণি বচন্তা কিণল গয বিষয়বি ফুণি ওণঠ তা হল, একজ্ন বিদআতী ইিাদণতি গক্ষণত্র শিীয়ণতি েীমালঙ্ঘন
কণি শুধ্ুমাত্র তাি িযবক্ত ত গখয়াল-খুবশ ও প্রিৃবিপূজ্াি মাধ্যণম। গে ইিাদণতি গক্ষণত্র শিীয়তণক যণথি, পযথাপ্ত ও েণন্তাষজ্নক মণন
কণি না। তাই গে েন্তুি বচণি বনণজ্ি নফে ও প্রিৃবিণক ইলাহ ও প্রভু িাবনণয়।
মানুণষি মাণে িীণনি গক্ষণত্র েীমালঙ্ঘন ও িাড়ািাবড়ি েূচনা এিং কী প্রবক্রয়ায় বিদআত মানুণষি মাণে জ্ায় া কণি গনয়, গে
েম্পণকথ আল্লামা শাবতিী িহ. (মৃ. ৭৯০ বহ.) চমৎকাি আণলাচনা কণিণেন। বতবন বিদআণতি শিঈ পবিবচবতি িযাখযা প্রেণে িণলন,
وذلك أن أصل الدخول فيها َيث على،قوله"يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل تعاىل" هو تام معىن البدعة إذ هو املقصود بتشريعها
ِ اإلنْس إَِّال لِي عب ُد
ِ ِ ُ "وَما َخلَ ْق
 فكأن املبتدع رأى أن املقصود هذا،"ون
ُْ َ
َ :  ألن هللا تعاىل يقول، االنقطاع إىل العبادة والرتغيب يف ذلك
َ ْ ت ا ْْل َّن َو
 وأحوال، فرأى من نفسه أنه ال بد ملا أطلق األمر فيه من قوانني منضبطة، ومل يتبني له أن ما وضعه الشا رع فيه من القوانني واحلدود كاف،املعىن
.  فدخلت يف هذا الضبط شائبة البدعة، مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أو عدم مظنته،مرتبطة
বিদআণতি উণেশযই হণলা, আল্লাহি ইিাদণত আবধ্কয অজ্থন কিা। গেিাই বিদআণতি পূেথাে অথথ। কািে, এিাই বিদআত প্রিতথণনি
মূল উণেশয। অথথাৎ বিদআণত প্রণিণশি েূচনা এভাণি হয় গয, (নফে তাণক) বনিিবচ্ছন্নভাণি ইিাদত কিাি প্রবত প্রলুব্ধ কণি এিং
(বিবভন্নভাণি) প্রণিাবচত কণি। (তাণক বিষয়বি এভাণি িুোয় গয,) আল্লাহ তাআলা িণলণেন, ‘আবম বজ্ন ও মানুষণক গকিল
এজ্নযই েৃবি কণিবে গয, তািা আমাি ইিাদত কিণি।’ -েূিা যাবিআত (৫১) : ৫৬
তখন বিদআতী মণন কণি, এিাই (ণয গকাণনাভাণি আল্লাহি ইিাদতই) মূল উণেশয। (যবদও গেিা েুন্নাহ অনুযায়ী না হয়)। তাি কাণে
এিা স্পি হয় না গয, আল্লাহ ও তাঁি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম ইিাদণতি জ্নয গয বনয়ম-পেবত বদণয়ণেন গেিাই যণথি।
যাি ফণল গে শিীয়ণতি েীমাি মণধ্য আিে থাকা জ্রুিী মণন কণিন না। (তাই বনণজ্ি পক্ষ গথণক ইিাদত বহণেণি তাণত েংণযাজ্নবিণয়াজ্ন কণি)। আি বনণজ্ণক প্রকাশ কিা িা নতুন চমক গদখাণনাি মানিীয় প্রিৃবি গেই োণথ কাজ্ কণি। আি এই প্রবক্রয়ায়
গেখাণন বিদআণতি দু থন্ধ ঢুণক পণড়।
মানুষ গকন বিদআণতি প্রবত আগ্রহী হয়, গে প্রেণে শাবতিী িহ. িণলন,
 حصل هبا نشاط آخر ال يكون هلا مع البقاء على، فإذا جدد هلا أمر ال تعهده،وأيضاً فإن النفوس قد تل وتسأم من الدوام على العبادات املرتبة
 فكذلك،  كما حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور: كمن قال، ( لكل جديد لذة ) حبكم هذا املعىن:  ولذلك قالوا،األمر األول
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ِ حتدث هلم مرغبات يف اْلري بقدر ما حدث هلم من الفتور !ويف حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه"فَي
ِ  َما لِلن:ول
َّاس ال يَتَّبِ ُع ِوّن
َ ك قَائِ ٌل أَ ْن يَ ُق
ُ وش
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
."ٌضِللَة
َ ع
َ ع! فَِإ َّن َما ابْتُد
َ  فَإِ ََّي ُك ْم َوَما ابْتُد،ُع َهلُْم َغ ْ َريه
َ  َما ُه ْم ِبُتَّبِع َّي َح َّىت أَبْتَد،ْت الْ ُق ْرآ َن
ُ َوقَ ْد قَ َرأ
এোড়া মানিীয় প্রকৃবত বনয়বমত ও পুিাতন ইিাদণত ক্লান্ত ও বনঃস্পৃহ হণয় পণড়। নতুন বনয়ম পেবতি মণধ্য অবতবিক্ত উেীপনা ও
কমথণপ্রিো লাভ কণি, যা পুিাতণনি মণধ্য পায় না। আি এ অণথথই িলা হয়, ‘প্রণতযক নতুণনি মণধ্যই মজ্া’। বিদআতীণদি তে এই
গয, মানুণষি মণধ্য অপিাধ্ গিণড় গ ণল গযমন অপিাধ্ ধ্িা ও বিচাি কিাি জ্নয পেবতও গিণড় যায়, অনুরূপভাণি মানুণষি মণধ্য
ইিাদণত অিণহলা প্রোি লাভ কিণল তাণদি অিণহলা কািাণত নতুন নতুন (ইিাদণতি প্রবত প্রলুব্ধকািী) বনয়ম পেবত উদ্ভািন কিা
হয়। মু‘আয িাবয. এি হাদীণে এণেণে- “তখন হয়ত গকাণনা িযবক্ত িলণি, মানুণষি কী হণলা, আবম কুিআন বশক্ষা কিলাম (কুিআন
বনণয় ণিষো কিলাম!) অথচ তািা আমাি অনুেিে কিণে না? কুিআন োড়া গকাণনা নতুন মত িা কাজ্ উদ্ভািন না কিণল
গলাণকিা আমাি অনুেিে কিণি না।’মু‘আয িাবয. িণলন, খিিদাি! গতামিা বিদআণতি কাণেও যাণি না। বনঃেণন্দণহ যা বকেু
বিদআত তাই পথভ্রষ্ঠতা।” -আল-ই’বতোম, শাবতিী ১/৫৪-৫৬
ঘ) জ্া বতক বিষয়াবদি গক্ষণত্র নতুন উদ্ভািন বিদ‘আত নয়
এিপি শাবতিী (িহ.) বিদআণতি েীমাণিখা এিং গকানিা বিদআণতি অন্তভুথক্ত হণি, গকানিা অন্তভুথক্ত হণি না, গে েম্পণকথ িণলন,
 فكل ما اخرتع من الطرق يف الدين مما يضاهي املشروع ومل يقصد به التعبد فقد خرج عن.وقد تبني هبذا القيد أن البدع ال تدخل يف العادات
هذه التسمية
এিািা িুো যায় গয, ইিাদণতি িাইণি জ্া বতক বিষয়াবদি গক্ষণত্র নতুন উদ্ভািনা শিীয়ণতি পবিভাষায় বিদআত িণল েয নয়।
বিদআত িলণত িুোয়, িীণনি মণধ্য নি-আবিষ্কৃত তিীকা িা পেবত, যা িাহযত শিীয়ণতি মতই। গয পেবতি িািা ইিাদত উণেশয
নয়, গেিা বিদআণতি অন্তভুথক্ত হণি না।”-আল-ই’বতোম, শাবতিী ১/৫৬
ঙ) িীনী কাণজ্ আধ্ুবনক উপকিণেি িযিহাি : একবি পযথাণলাচনা
উপবিউক্ত আণলাচনাি আণলাণক িলা যায়; একবি হল, গকাণনা কাজ্ শিীয়ণতি মূল মাকোদ িা উণেশয বহণেণি বিণিবচত হওয়া।
আণিকবি হল, কাজ্বি মূল উণেশয নয় িিং শিঈ গকাণনা বিষয় অজ্থন কিাি মাধ্যম। গযমন; ওযু কিা শিীয়ণতি একবি হুকুম। যখন
ওযুি পাবন তালাশ কিা িা কূপ গথণক তা উণিালন কিা জ্রুিী হণয় পণড়, তখন তা কিা শিঈ দৃবিণত ওয়াবজ্ি োিযস্ত হণয় যায়।
কািে, শিীয়ণতি স্বীকৃত মূলনীবত হল, গকাণনা ফিয িা ওয়াবজ্ি কাজ্ আদায় কিাি জ্নয গয েকল কাজ্ িা মাধ্যম িযিহাি কিা
জ্রুিী ও অবনিাযথ, গেগুণলাও ওয়াবজ্ি। অথথাৎ উপকিে ও মাধ্যম শিঈ মাকোদ ও উণেণশযি হুকুম িাণখ। েুতিাং গয কাজ্ িা মাধ্যম
োড়া গকাণনা জ্রুিী ও ওয়াবজ্ি কাজ্ েম্পাদন কিা েিি হয় না, গেবিও ওয়াবজ্ি িা জ্রুিী হণয় যায়। তণি যবদ স্বয়ং গে মাধ্যমণক
ইিাদণতি িস্তু েয কণি, তাহণল গেিা বিদআত বহণেণি েয হণি।
উক্ত মূলনীবতি আণলাণক িীণনি বিবভন্ন বিধ্ান পালন কিাি জ্নয আধ্ুবনক তিধ্ িস্তু ও উপকিেেমূহ িযিহাি কিা গয বিদআত নয়,
তা প্রবতভাত হণয় উণঠ। গযমন;
১. কুিআন কািীম ও হাদীণে নিিীণত বজ্হাণদি অণনক ফবযলত এণেণে। েুতিাং িতথমাণন গয েকল উপকিণেি মাধ্যণম বজ্হাদ কিা
হয় িা গয েকল অস্ত্রশস্ত্র বজ্হাণদ িযিহাি কিা হয়, গেগুণলাণক শুধ্ু এ কািণে বিদআত িলা তিধ্ নয় গয, এেকল অস্ত্রশস্ত্র নিী
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি যুণ বকংিা োহািাণয় গকিাণমি যুণ বেল না। গকননা, স্বয়ং এেকল যুোস্ত্র িীণনি মূল উণেশয িা
মাকোদ নয় এিং ‘এগুণলাি িযিহাি’গক িীনী কাজ্ মণন কণি কিা হয় না। িিং বজ্হাণদি শিঈ উণেশয অজ্থন কিাি মাধ্যম মণন কণি
এগুণলা িযিহাি কিা হয়।
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২. হণজ্জ্বি েফি অণনক িড় ইিাদত। হণজ্জ্বি েফণি যাতায়াণতি নতুন প্রযুবক্ত িযিহাি কিা বিদআত হণি না। গকননা, বিমাণন িো
িা োমুবিক জ্াহাণজ্ িোণক গকউ ইিাদত মণন কণি না। িিং এগুণলাণক ‘হজ্জ্ব নামক শিঈ ইিাদত’ আদায় কিাি মাধ্যম মণন কিা
হয়।
৩. অনুরূপভাণি াবড়ণত কণি মেবজ্ণদ যাওয়া। এখাণন ‘ াবড়ণত আণিাহে কিা’গক ইিাদত মণন কিা হয় না। িিং ‘আে ো’য়ু
ইলাল মােবজ্দ’ িা নামাণযি জ্নয মেবজ্ণদি বদণক যাওয়াণক ইিাদত মণন কিা হয়। শিঈ এই উণেণশযি িাস্তিায়ন ও বনবিতকিণেি
জ্নয াবড়ণত আণিাহে কিাণক মাধ্যম বহণেণি গ্রহে কিা হণয়ণে।
৪. নামাণয কাতাি বঠক কিা। গেিা িাস্তিায়ন ও বনবিতকিণেি জ্নয গকাণনা তিধ্ মাধ্যম িা িযিস্থা গ্রহে কিণত গকাণনা িাধ্া গনই।
যবদ এই তিধ্ মাধ্যমবিণকই ইিাদণতি বিষণয় পবিেত না কিা হয়। অথচ গেিা িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি জ্ামানায়
বেল না। এি উদাহিে হণলা, মেবজ্ণদি গমণেণত কাতাি গোজ্া কিাি জ্নয দা গদওয়া িা গিখা িানা। এবি যবদও িােূলুল্লাহ
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া োল্লাণমি যুণ বেল না। বকন্তু তিুও তা বিদআত িণল েয হণি না। কািে, আমিা এই ‘গিখা িানা’গক
ইিাদণতি বিষয় মণন কবি না। িিং ‘কাতাি গোজ্া কিা’গক ইিাদণতি বিষয় মণন কবি আি ‘কাতাি গোজ্া কিা’ি কাজ্বি েবঠকভাণি
েম্পন্ন কিাি জ্নয ‘গিখা িানা’গক মাধ্যম বহণেণি গ্রহে কণিবে।
৫. কুিআন-হাদীণে ইলণম িীন পড়া, পড়াণনা, বশখা, বশখাণনাি অণনক ফবযলত এণেণে। এ িযাপাণি খুি গুরুত্বও গদওয়া হণয়ণে।
এখন ইলণম িীন অজ্থন কিাি গয েকল তিধ্ মাধ্যম নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িা োহািাণয় গকিাণমি জ্ামানায় বেল না,
িিং তাণদি পণি অবস্তণত্ব এণেণে, গেগুণলা অিলম্বন কিা বিদআত হণি না। কািে, এেকল মাধ্যম মূল উণেশয নয় িিং একবি শিঈ
বিষয় েম্পন্ন কিাি মাধ্যম মাত্র।
৬. অনুরূপভাণি ইলণম নাহু, ইিাি, কুিআন কািীণম নুকতা ও হিকত গদওয়, কুিআন বতলাওয়াণতি েময় গকাথায় থামণত হণি,
গকাথায় বমবলণয় পড়ণত হণি, গকাথায় ওয়াকফ কিণত হণি, এ েণিি বচি গদওয়া। গযন োধ্ািে মুেলমানিা েহীহশুে ভাণি
বতলাওয়াত কিণত পাণি। একইভাণি হাদীে েংকলন ও তাি িযাখযা গ্রন্থ প্রেয়ে, বফকণহি েংকলে, বিবভন্ন ভাষায় প্রণয়াজ্নীয়
বিষয়েমূণহি ওপি িীনী িচনা ও পুস্তক গলখা, গেগুণলা োবপণয় প্রচাি-প্রোি কিা, আধ্ুবনক িযিস্থাপনা েম্ববলত বিবভন্ন িীনী বশক্ষা
প্রবতষ্ঠান কাণয়ম কিা, কুতুিখানা িা পুস্তক-বিক্রয় গকি প্রবতষ্ঠা কিা ইতযাবদ। এেি বিষয় বিদআণতি অন্তভুথক্ত হণি না। গকননা,
এেি বকেু যবদও নিিী যুণ বেণলা না। বকন্তু যখন গুরুত্বপূেথ িীনী মাকোদ ও উণেশয হাবেল কিা, িীনী বিবধ্-বিধ্ান পালন ও
েম্পাদন কিাি জ্নয এগুণলা জ্রুিী ও অপবিহাযথ োিযস্ত হণলা, তখন গেিাও শিীয়ণত কাবিত ও শিীয়ণতি পক্ষ গথণক আবদি
বিষণয় পবিেত হণলা। েুতিাং উপবিউক্ত কাজ্গুণলা বিদআণতি অন্তভুথক্ত হণি না। িিং গেগুণলা শিঈ লক্ষয-উণেণশযি মাণে শাবমল
হণয় যাণি। এগুণলা মূলত কুিআন বহফয িা েংিক্ষে কিা, কুিআন-েুন্নাহ অনযণক বশক্ষা গদওয়া িা অণনযি কাণে তা গপৌঁণে গদওয়াি
বিবভন্ন মাধ্যম। আমিা স্বয়ং গে মাধ্যমগুণলাণক ইিাদত মণন কবি না। িিং ইিাদত মণন কবি, কুিআন গতলাওয়াত কিা ও তা বহফজ্
কিাণক। ইিাদত মণন কবি, গেগুণলা অনযণক বশক্ষাণনা িা অণনযি কাণে গপৌঁোণনাণক, যা শিীয়ণতি মূল মাকোদ। এই কাজ্গুণলাণক
েো তভাণি গকউই ইিাদত িণল মণন কণি না। হযাঁ, গকউ যবদ এ গুণলাণকই ইিাদত িণল মণন কণি, তণি তাি গক্ষণত্র এগুণলা
বিদআত বহণেণি বিণিবচত হণি।
৭. একই বিষণয়ি অন্তভুথক্ত হণি; ক) েফণিি জ্নয আধ্ুবনক যাতায়াত মাধ্যম, গযমন; গিল াবড়, মিি াবড়, বিমান ইতযাবদ বিবভন্ন
নতুন আবিষ্কাি। খ) আধ্ুবনক গযা াণযা মাধ্যম গযমন; গিবলণফান-গমািাইল ইন্টািণনি ইতযাবদ। ) মানুণষি তদনবন্দন জ্ীিণনি শাবন্ত
ও আিামদায়ক উপকিে, বনতযনতুন খািাি, আধ্ুবনক বিবভন্ন গপাশাক, নতুন বডজ্াইণনি বিবভন্ন ঘি-িাবড়। উপবিউক্ত আধ্ুবনক
উপকিেেমূণহি তিধ্ িযিহাি বিদআত বহণেণি েয হণি না। কািে, এগুণলাণক গকউ োওয়াণিি উণেণশয কণি না িা এগুণলাণক
িীনী বিষয়ও মণন কণি না।
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৮. অনুরূপভাণি বিিাহ ইতযাবদ উৎেণি পাবলত বিবভন্ন িেম-গিওয়জ্ (এি অণনকগুণলা যবদও পাণপি বিষয়), গেগুণলাও শিীয়ণতি
পবিভাষায় বিদআত নয়। কািে, মানুষ এগুণলা প্রথা বহণেণি অথিা গলাক গদখাণনা িা েুনাণমি জ্নয কণি থাণক। এগুণলা গকউ
োওয়াণিি উণেণশয কণি না এিং এগুণলাণক িীনী বিষয়ও মণন কণি না। এখান গথণক বিদআত ও িেম-গিওয়াণজ্ি পাথথকযও ফুণি
ওণঠ।
চ) মৃতযু পিিতথী বিবভন্ন িেম-গিওয়াণজ্ি বিধ্ান
তণি গয েকল িেমণক িীণনি বিষয় মণন কিা হয় এিং গেগুণলাি িািা আণখিাণতি োওয়াণিি আশা কিা হয়, গেগুণলা অিশযই
বিদআণতি মণধ্য শাবমল হণি। গযমন; মৃতুয পিিতথী বিবভন্ন িেম-গিওয়াজ্। বতনবদনা, চবল্লশা মৃতুয-িাবষথকী ইতযাবদ পালন, িুজ্ থণদি
কিণি ব লাফ চড়াণনা, ফুল গদওয়া, ওিে কিা ইতযাবদ। এেি কাজ্ণক িীনী কাজ্ মণন কিা হয় এিং োওয়াণিি উণেণশয কিা হয়।
তাই অিশযই বিদআণতি অন্তভুথক্ত হণি।
ে) নি আবিষ্কৃত বিষয় কখন বিদআত বহণেণি োিযস্ত হণি আি কখন হণি না?
গমািকথা, একবি মূলনীবত আমাণদিণক খুি গুরুণত্বি োণথ মণন িাখণত হণি। তা হল, যা িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম ও
োহািাণয় গকিাণমি জ্ামানাি পণি েৃি, এমন গকাণনা বিষয় বিদআত বহণেণি োিযস্ত হওয়াি জ্নয শতথ হণলা, শিঈ গকাণনা দবলল
োড়া গেিাণক িীণনি কাজ্ িা ইিাদণতি বিষয় মণন কিা। যবদ িীণনি কাজ্ িা ইিাদণতি বিষয় না মণন কিা হয়, তাহণল তা বিদআত
হণি না। অনরূপভাণি গে েকল মাধ্যমও বিদআণতি অন্তভুথক্ত হণি না, যবদ স্বয়ং গে িস্তু িা মাধ্যম িািা আল্লাহি ইিাদত কিা উণেশয
না হয়। িিং শিঈ নীবতমালাি আণলাণক শিীয়ণতি লক্ষয-উণেশয িাস্তিায়ণনি জ্নয গেগুণলা গ্রহে কিা হণয় থাণক। অথথাৎ গয গকাণনা
বজ্বনেণক ‘শিীয়ণতি পক্ষ গথণক বনধ্থাবিত ইিাদত’ আদাণয়ি মাধ্যম বহণেণি গ্রহে কিা হণি, গে বজ্বনণেি িযিহাি জ্াণয়য বহণেণি
েয হণি। বকন্তু যবদ মাধ্যমণক িীনী ও োওয়াণিি কাজ্ বহণেণি োিযস্ত কিা হয়, তা হণল তা বিদআত বহণেণি েয হণি।
উক্ত মূলনীবত গকউ ভাণলাভাণি হৃদয়েম কিণত পািণল তাি কাে স্পি হণয় যাণি, নিআবিষ্কৃত বিষয় কখন বিদআত হণি আি কখন
বিদআত হণি না? উক্ত মূলনীবত যািা িুণে না, তাণদি গকউ গকউ বিদআণতি বিরুণে হক্বপন্থী আণলমণদি কথা শুনণলই আধ্ুবনক
বিবভন্ন আবিষ্কাণিি প্রেে গিণন িলণত শুরু কণি, আধ্ুবনক বজ্বনেগুণলা গতা আপনািাও গ্রহে কিণেন, যা িােূল োল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াোল্লাম িা োলাফ ণেি জ্ামানায় বেণলা না, তা েণেও গেগুণলা গ্রহে কিা যবদ বিদআত না হয়, তাহণল আমাণদি
এেকল (বিদআবত) কাজ্ গকন বিদআত হণি? উক্ত আণলাচনা গথণক তাণদি এেকল আপবিি অোিতা প্রমাবেত হয়। যাণহাক,
বিদআত েম্পণকথ উক্ত মূলনীবত না িুোি কািণে িা িুোি গচিা না কিাি কািণে গে গলাকগুণলা এ ধ্িণনি বিভ্রাবন্ত েৃবি কণি।
আল্লাহ আমাণদি েিাইণক েি বিষণয় েবঠক িুে নেীি করুন।
জ্) বিদআত দুই প্রকাি : আকীদা ত ও আমল ত
এ েকল বিদআত দুই প্রকাি :
এক. আকীদা িা বিশ্বাে ত বিদ‘আত ()البدعة العقدية
দুই. আমলী বিদআত ()البدعة العملية
আকীদা ত বিদআত আমলী বিদআণতি গচণয় অণনক গিবশ ক্ষবতকি। আকীদা ত বিদআত হল, গকাণনা িযবক্ত িা দল এমন আকীদা
িা বিশ্বাে গপাষে কণি, যা কুিআন-েুন্নাহি গখলাফ। আকীদা ত বিদআণতি বিবভন্ন স্তি ও প্রকাি িণয়ণে। এি মণধ্য বকেু আকীদা
আণে স্পি কুফবি।
গযমন,
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এক. কাবদয়ানীণদি একবি আকীদা, িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি পিও নিুওয়াণতি দিজ্া গখালা িণয়ণে (নাউযুবিল্লাহ)।
দুই. এ বিশ্বাে গপাষে কিা গয, ঈো আলাইবহে োলাম মৃতুযিিে কণিণেন।
বতন. এ বিশ্বাে গপাষে কিা গয, আল্লাহি ওলী ে াণয়ণিি বিষয় জ্াণনন, তাঁিা ‘হাণযি-নাণজ্ি’ (েি জ্ায় া উপবস্থত থাণকন এিং
েি বকেু গদণখন) এিং এ ধ্ািো িাখা গয, গকউ তাঁণদিণক িহু দূি গদশ গথণক ডাকণলও তাঁিা গে ডাক শুনণত পান, তাণক োহাযয
কণিন এিং তাি প্রণয়াজ্ন পূিে কণি গদন। এ েকল আকীদা-বিশ্বাে বিদআত হওয়াি পাশাপাবশ বশিকও িণি। তণি েকল
আকীদা ত বিদআত কুফুি নয়, িিং অণনকগুণলা গ ামিাবহি অন্তভুথক্ত।
বিতীয় মূলনীবত : শিীয়ত অনুণমাবদত গকাণনা ইিাদণতি োণথ বনণজ্ি পক্ষ গথণক েংণযাজ্ন কিা
আল্লাহ তাআলা তাঁি নিীি মাধ্যণম িীনণক পবিপূেথ কণি বদণয়ণেন। বকয়ামত পযথন্ত এমন গকাণনা বিষয় পাওয়া যাণি না, যাি বিধ্ান
েবিস্তাণি বকংিা উেূলীভাণি শিীয়ণত গনই। িীণনি পূেথতাি বিষণয় আল্লাহ তআলা িণলন,
َ
َ
اْل ْس ََل َم ِدي ًنا
ُ ت عَل َْيك ُْم نِ ْع َم ِِت َو َر ِض
ُ ا ل َْي ْو َم أك َْمل ُْت لَك ُْم دِي َنك ُْم َوأ ْت َم ْم
ِ ْ يت لَك ُُم
আজ্ আবম গতামাণদি জ্নয গতামাণদি িীনণক পূেথাে কণি বদলাম, গতামাণদি ওপি আমাি বনয়ামত পবিপূেথ কিলাম এিং গতামাণদি
জ্নয িীন বহণেণি ইেলামণক (বচি বদণনি জ্নয) পেন্দ কণি বনলাম। -েূিা মাইদাহ (৫) : ৩
িীণনি পূেথতাি বিষণয় িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া োল্লাম িণলণেন,
ِّ ُ"ما بقي شيء ي
"قرب من اْلنة ويباعد من النار إال وقد بُِّني لكم
গতামাণদিণক জ্ান্নাণতি বনকিিতথী কণি গদয় এিং জ্াহান্নাম গথণক দূণি েবিণয় গদয়; এমন েি বকেুই গতামাণদি কাণে িেথনা কণি গদয়া
হণয়ণে।’ হাইোমী িহ. (মৃ ৮০৭ বহ.) িণলন, হাদীেবি েকল িেথনাকািী বেক্বাহ। -আল মুজ্ামুল কািীি, ইমাম তিিানী িহ.
২/১৫৫, হাদীে ১৬৪৭; মাজ্মাউয যাওয়াইদ ৮/২৬৩-২৬৪, হাদীে ১৩৯৭১
িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম আিও িণলন,
""ليس من عمل يقرب من اْلنة إال قد أمرتكم به وال عمل يقرب من النار إال وقد َّنيتكم عنه
এমন গকাণনা আমল িাকী গনই যা (মানুষণক) জ্ান্নাণতি বনকিিতথী কণি; অথচ আবম গে বিষণয় গতামাণদিণক আণদশ কবিবন। আি
এমন গকাণনা আমলও িাকী গনই যা (মানুষণক) জ্াহান্নাণমি বনকিিতথী কণি; অথচ আবম গে বিষণয় গতামাণদিণক বনণষধ্ কবিবন।’ মুেতাদিাণক হণকম ২/৫ হাদীে ২১৩৬; েহীহ আত তাি ীি ওয়াত তািহীি, মুনবযিী িহ. (মৃ. ৬৫৬ বহ.) ২/১৪৪, হাদীে
১৭০০ (শায়খ নাবেরুেীন আলিানী িহ. িণলন, হাদীেবি েহীহ বল ায়বিবহ)
উক্ত আয়াত ও হাদীে গথণক স্পি গয, িীন তাি যািতীয় বিষণয়ি গক্ষণত্র পবিপূেথ। েুতিাং গয িযবক্ত িীণনি নাণম এমন গকাণনা কাজ্
েমাণজ্ চালু কিল, যাি গকাণনা শিঈ বভবি গনই, গে মূলত মুহািাদ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া োল্লাণমি নাণম বিনামাণযি বিষয়
বখয়ানাণতি অবভণযা কিল। এ েম্পণকথ ইিণন মাবজ্শুন িহ. িণলন, আবম ইমাম মাণলক িহ. (মৃ. ১৭৯ বহ.)-গক িলণত শুণনবে:
""اليوم أكملت لكم دينكم: ألن هللا يقول،من ابتدع يف اإلسِلم بدعةً يراها حسنة فقد زعم أن َممداً صلى هللا عليه وسلم خان الرسالة
ِ فما مل يكن
.  اه.ًيومئذ ديناً فِل يكون اليوم دينا
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গয িযবক্ত ইেলাণমি মণধ্য গকাণনা বিদআত চালু কিল এিং গেবিণক উিম বহোণি গদখল। গে গযন ধ্ািো কিল, মুহািাদ োল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াোল্লাম বিনামাণযি গক্ষণত্র বখয়ানত কণিণেন। অথচ, আল্লাহ তাআলা িণলন, ‘আবম আজ্ গতামাণদি জ্নয গতামাণদি
িীন পবিপূেথ কণি বদলাম।’ েুতিাং গেই েময় গকাণনা বিষয় যবদ িীণনি অন্তভুথক্ত না থাণক, তাহণল আজ্ও তা িীণনি অন্তভুথক্ত হণি
না। -আলইবতোম, শাবতিী ১/৬৪
িীণনি পূেথতা এিং িীণনি িাবহণি গকাণনা বকেু তালাশ কিা গ ামিাবহ, এ েম্পণকথ আল্লাহ তাআলা িণলন,
َ
َ يما ف
ُ َات ِب ُعوهُ َو َال َتتَ ِب ُعوا ا
ُون
َ كُم بِ ِه ل ََعلَك ُْم َت َتق
ً َوأ َن َهذَ ا ِص َرا ِطي ُم ْس َت ِق
ْ لس ُب َل فَ َتف ََر َق بِك ُْم َع ْن َس ِبيلِ ِه ذَ ِلك ُْم َو َصا
‘(গহ নিী! তাণদিণক) আণিা িল, এিা আমাি েিল-েবঠক পথ। েুতিাং এি অনুেিে কি, অনয গকাণনা পণথি অনুেিে কণিা না,
কিণল তা গতামাণদিণক আল্লাহি পথ গথণক বিবচ্ছন্ন কণি গদণি। এেি বিষণয় আল্লাহ গতামাণদিণক গুরুণত্বি োণথ আণদশ কণিণেন,
যাণত গতামিা মুিাকী হণত পাি।’ -েূিা আনআম (৬) : ১৫৩
ইমাম শাবতিী িহ. (মৃ. ৭৯০ বহ.) ‘বেিাতুল মুেতাক্বীম’ এি িযাখযায় িণলন:
السبُل هي سبل أهل االختِلف احلائدين عن الصراط املستقيم وهم أهل البدع
ُ  و،فالصراط املستقيم هو سبيل هللا الذي دعا إليه وهو السنة.
‘বেিাতুল মুেতাক্বীম’ হণলা আল্লাহ তাআলাি িাস্তা, গযবদণক বতবন আহ্বান কণিণেন। তা হণলা (িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াোল্লাণমি) েুন্নাহ। আি ‘েুিুল’ হণলা বেিাতুল মুেতাক্বীম গথণক যািা েণি ব ণয়ণে এমন মতাননকয েৃবিকািীণদি িাস্তা; আি
তািাই হণলা আহণল বিদআত। -আলইবতোম ১/৭৬
ইমাম ইিণন জ্ািীি তিািী িহ. (মৃ. ৩১০ বহ.) উক্ত আয়াণতি িযাখযায় িণলন,
َِِّ السبل الْمح َدثَةَ الَِّيت لَيست
ِ
ِ
،َّلل بِ ُسبُ ٍل َوَال طُُرٍق َوَال أ َْد ََي ٍن
ُ قوله تعاىل ﴿فَ َتف ََر َق بِك ُْم َع ْن َس ِبيلِ ِه ﴾يَ ُق
ْ َْ
ُ ّ فَيُ َشت:ول
ْ ُ َ ُ ُّ ت بِ ُك ْم إِن اتَّبَ ْعتُ ُم
কুিআণনি আয়াত ﴾ س ِبي ِله
َ َ ﴿ َفتَف ََّرقََ بِ ُكمَ َعنঅথথাৎ যবদ গতামিা আল্লাহ তাআলাি পথ ও িীন িবহভূথত নি-উদ্ভাবিত পন্থা-পেবতি
অনুেিে কি, তাহণল বতবন গতামাণদিণক বিবক্ষপ্ত কণি বদণিন।’ -তাফেীণি তািািী ৫/২২২ (১৪১৬১)
বিদআণতি বিষণয় িাড়ািাবড় হয় দুবি স্থাণন
১ম স্থান
বিদআত কখণনা এমন বিষণয়ি মাধ্যণম হয়, যাি গকাণনা বভবি শিীয়ণত গনই। গযমন খৃিানণদি বত্রত্বিাণদি আকীদা-বিশ্বাে, যাি
গকাণনা বভবি তাণদি শিীয়ণত গনই। আল্লাহ তাআলা গে েম্পণকথ িণলন,
َ
اّلل َوكَلِ َم ُت ُه أَلْقَا َها ِإ َّل
ِ َ ول
ِ َ اب َال َت ْغل ُوا ِِف ِدي ِنك ُْم َو َال َتقُولُوا ع َََل
ُ اّلل ِإ َال ال َْح َق ِإنَ َما ال َْم ِسيحُ ِعي ََس ا ْب ُن َم ْر َي َم َر ُس
ِ ﴿ َياأ ْه َل ا لْ ِك َت

َ
ُون لَ ُه َو ل ٌَد لَ ُه َما ِِف
ِ َ َِم ْر َي َم َو ُرو ٌح ِم ْن ُه فَآ ِم ُنوا ب
ُ َ ْيا لَك ُْم إِنَ َما
َ اّلل إِلَ ٌه َوا ِح ٌد ُس ْب َحا َن ُه أ ْن يَك
ً ْ اّلل َو ُر ُسلِ ِه َو َال َتقُولُوا ثَ ََلثَ ٌة ا ْن َت ُهوا َخ
﴾ ِيَل
ِ َ ات َو َما ِِف ْاأل َ ْر ِض َوكَ ََف ِب
ً اّلل َوك
َ
ِ او
َ الس َم
গহ বকতািী ে! বনণজ্ণদি িীণন েীমালঙ্ঘন কণিা না এিং আল্লাহ েম্পণকথ েতয োড়া অনয কথা িণলা না। মািইয়াণমি পুত্র ঈো
মােীহ গতা আল্লহি িােূল মাত্র এিং আল্লাহি এক কাবলমা, যা বতবন মািইয়াণমি কাণে পাবঠণয়বেণলন। আি বেণলন এক রূহ, যা
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তাঁিই পক্ষ হণত (েৃবি হণয়) বেল। েুতিাং গতামিা আল্লাহ ও তাঁি িােূল ণেি প্রবত ঈমান আন এিং িণলা না (আল্লাহ) ‘বতন’। এি
গথণক বনিৃি হও। এিই মণধ্য গতামাণদি কলযাে। আল্লাহ গতা একই মািুদ। তাঁি গকাণনা পুত্র থাকণি- এি গথণক বতবন েম্পূেথ পবিত্র।
আকাশমণ্ডল ও পৃবথিীণত যা-বকেু আণে, তা তাঁিই। (েকণলি) তোিধ্াণনি জ্নয আল্লাহই যণথি।’ -েূিা বনো (৪) : ১৭১
ইমাম ইিণন আবি হাণতম িহ. (মৃ. ৩২৭ বহ.) বনজ্স্ব েনণদ তাণিঈ কাতাদা (মৃ. ১১৩ বহ.) গথণক িেথনা কণিন। বতবন িণলন,
َِّ " ِيف قَوِل:" وذكر وجهاً اثنياً بسنده عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يقول. َال تَب ت ِدعوا:ال
ال َت ْغل ُوا ِِف ِدي ِنك ُْم:
َ اىل
َ َ"َال تَ ْغلُوا ِيف ِدينِ ُك ْم ق
َ اَّلل تَ َع
ُ َْ
ْ
ِ
ِِ
ِ َّلل ص
ِِ
.احبَةً َوَولَ ًدا ُسْب َحانَهُ َوتَ َعا َىل
َ َق
ُ  فَِر: الْغُلُُّو:ال
َ َّ اق ا ْحلَ ِّق َوَكا َن ممَّا َغلَ ْوا فيه أَ ْن َد َع ْوا
আল্লাহ তাআলাি িােী  َال َت ْغل ُوا ِِف ِدي ِنك ُْمআয়াণত কাতাদা িহ. িণলন, ‘গতামিা বিদআত েৃবি কণিা না।’ এোড়া আেুি িহমান

ইিণন যাণয়দ ইিণন আেলাম এি েূণত্র ইিণন আবি হাণতম িহ. (বিতীয় অথথ) িেথনা কণি িণলন, আল্লাহ তাআলাি িােী َال َت ْغل ُوا ِِف

 ِدي ِنك ُْمআয়াণতি বিতীয় বদক হণলা,  الغلوতথা হক গথণক বিবচ্ছন্ন হওয়া।’ -তাফেীণি ইিণন আবি হাণতম ৪/১১২২ (৬৩০৩,
৬৩০৪)
২য় স্থান
অনুণমাবদত গকাণনা ইিাদণত কমাণনা িা িাড়াণনা, ইিাদণতি গক্ষণত্র েীমালঙ্ঘন ও িাড়ািবড়

আল্লাহ এিং তাঁি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি মাধ্যণম অনুণমাবদত গকাণনা ইিাদণত যবদ কমাণনা িা িাড়াণনা হয়, তাহণল
তা বিদআত বহণেণি েয হণি এিং গেিা ইিাদণতি গক্ষণত্র েীমালঙ্ঘন ও িাড়ািবড় বহণেণি বিণিবচত হণি। বনণচি হাদীেগুণলা গথণক
বিষয়বি স্পি িুণে আণে। ইিণন আব্বাে (িাবয.) িণলন,
ِ  ه َّن حصى ا ْْل ْذ،ات
َِّ ول
ِِ
ِ
ِ
 فَ َج َع َل،ف
ُ ال َر ُس
َ َ"ق
َ َ َ ُ ٍ َصي
ُ ْصى فَلَ َقط
َ ت لَهُ َسْب َع َح
ً الْ ُق ْط ِِل َح: صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َغ َدا َة الْ َع َقبَة َوُه َو َعلَى ََنقَته
َ اَّلل
ِ
"ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ُم الْغُلُُّو ِيف ال ِّدي ِن
َ َ فَ ْارُموا ُُثَّ ق،ال َه ُؤَال ِء
َ َول أ َْمث
ُ ض ُه َّن ِيف َك ِّف ِه َويَ ُق
َ َ فَإِنَّهُ أ َْهل،َّاس إِ ََّي ُك ْم َوالْغُلَُّو ِيف ال ّدي ِن
ُ يَنْ ُف
ُ  ََي أَيُّ َها الن: ال
িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম ‘জ্ামিাতুল আকািা’ি গভাণি তাঁি উষ্ট্রীি বপণঠ আণিাবহত অিস্থায় িণলন, আমাি জ্নয
কংকি েংগ্রহ কণি নাও। আবম তাি জ্নয োতবি কংকি েংগ্রহ কিলাম। তা বেল এমন গোি গোি কংকি, যা আংগুণলি মাথায়
বনণক্ষপ কিা যায়। বতবন তা বনণজ্ি হাণতি তালুণত োড়ণত োড়ণত িণলন, গতামিা আকাণি ক্ষুি এই ধ্িণেি কংকি বনণক্ষপ কিণি।
অতঃপি িণলন, গহ গলাকেকল! গতামিা িীণনি বিষয় িাড়ািাবড় কিা গথণক োিধ্ান থাণকা! গকননা, গতামাণদি পূণিথকাি
গলাকণদিণক িীণনি িযাপাণি তাণদি িাড়ািাবড় ধ্বংে কণিণে।-েুনাণন ইিণন মাজ্াহ, হাদীে ৩০২৯; েহীহ েুনাণন ইিণন মাজ্াহ
৩/৪৯, হাদীে ২৪৭৩ (শায়খ আলিানী িহ. িণলন, হাদীেবি েহীহ।)
হণজ্জ্বি েময় বমনাি জ্ামািাণত পাথি মািাি বিষয় শিীয়ণত োিযস্ত। গেখাণন পাথণিি আকাি-আকৃবতি বিষয় শিীয়াহ-পেবত িাদ
বদণয় বনণজ্ি পক্ষ গথণক পাথণিি আকৃবত বনধ্থািে কিা বিদআত ও িাড়ািাবড় হণি।
অনুণমাবদত গকাণনা ইিাদণত বনণজ্ি পক্ষ গথণক িাড়াণনা প্রেণে ইিণন আব্বাে িাবয. (মৃ. ৬৮ বহ.) িণলন,
ٍ بينا النب صلى هللا عليه وسلم ُيطب إذا هو
. فقالوا أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم وال يقعد وال يستظل وال يتكلم ويصوم، فسأل عنه،برجل قائم
"" ُمره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه:فقال النب صلى هللا عليه وسلم
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একদা নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম আমাণদি মাণে খুতিা বদবচ্ছণলন, গে েময় এক িযবক্ত দাঁড়াণনা বেল। িােূল োল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াোল্লাম তাি েম্পণকথ বজ্জ্ঞাো কিণলন। োহািা ে িলণলন, ‘গে আিু ইেিাঈল। গে মানত কণিণে; দাঁবড়ণয় থাকণি,
িেণি না, োয়াও গ্রহে কিণি না (ণিাণদ দাঁবড়ণয় থাকণি), কথাও িলণি না আি গিাযা িাখণি।’ নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম
িলণলন, ‘তাণক িণলা, গে গযন কথা িণল, োয়া গ্রহে কণি এিং িণে যায় আি গিাযািা গযন পূেথ কণি।’ -েহীহ িুখািী ২/৯৯১,
হাদীে ৬৪৪৮
এখাণন উক্ত মূল ইিাদত শিীয়ণত োিযস্ত আণে। গেখাণন গে িযবক্ত বনণজ্ি পক্ষ গথণক বকেু বিষয় েংণযাজ্ন কণি গনয়। তাই িােূল
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম গে েংণযাবজ্ত বিষয়গুণলাণক িাদ বদণত িলণলন।
উক্ত বিষণয়ি আিও একবি উদাহিে হল, আিণিি মুশবিকণদি উলে অিস্থায় িায়তুল্লাহ’ি তাওয়াফ কিা। তািা িলত, ‘আমিা ওই
গপাশাণক িাইতুল্লাহি তাওয়াফ কিি না, গয গপাশাক পণি আল্লাহি নাফিমাবন কণিবে।’
এখাণনও মূল তাওয়াফ ইব্রাহীম আলাইবহে োলাণমি ধ্ণমথ বেল বকন্তু তািা এি োণথ বনণজ্ণদি পক্ষ গথণক নতুন বকেু বজ্বনে গযা
কণি গনয়।
অতএি, মূল বিষয়বি োিযস্ত হণলই তাি োণথ (শিঈ গকাণনা বভবি োড়া) বনণজ্ি মত কণি গকান বকেু েংযুক্ত কিা যাণি না। এখাণন
একবি বিষয় মণন িাখা জ্রুবি। তা হল, গয বজ্বনণেি গকাণনা বভবিই শিীয়ণত গনই, তা বিদআত হওয়াি বিষয়বি েিািই স্পি িুণে
আণে। তণি গযকাণজ্ি মূল বিষয়বি শিীয়ণত িণয়ণে বকন্তু গেখাণন নতুন বকেু েংযুক্ত কিা হণয়ণে, গেিাও গয বিদআত, এিা অণনণকি
কাণে স্পি থাণক না। অণনণকি কাণে বিষয়বি জ্বিল ও দুণিথাধ্য হণয় পণড়। তাই তািা তালণ াল পাবকণয় গফণলন। গমািকথা, মূল
বিষয় শিীয়ণত োিযস্ত আণে বকন্তু গেখাণন বনণজ্ি পক্ষ গথণক নতুন বকেু যুক্ত কিাও গয বিদআত, এবি ভাণলাভাণি িুণে গনওয়া খুি
জ্রুবি।
শিীয়ত যাণক উিুক্ত গিণখণে, তাণক েংকীেথ িা েীবমত কণি গফলা, এবিও উক্ত মূলনীবতি অধ্ীণন আেণি। গযমন, গিাজ্া দাঁবড়ণয়
িণে শুণয় গয গকাণনা অিস্থায় পালন কিা যায়। গেখাণন শুধ্ু দাঁবড়ণয় গিাযা পালন কিাি মান্নত কিা বিদআত। উক্ত হাদীণে িােূল
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম েতকথ কণিণেন।
অনুরূপ, গয গকাণনা হালাল খাদয িা পানীয় গ্রহে কিা যাণি। গেখাণন বনবদথি গকাণনা প্রকাি খাদয গ্রহণেি ওপি েীমািে থাকা। অথিা
বনবদথি প্রকাণিি গপাশাক িযিহাি কিা বনণজ্ি জ্নয আিশযক কণি গনওয়া ইতযাবদ। এ েকল কাণজ্ি মূল বিষয় শিীয়ণত োিযস্ত আণে।
বকন্তু এি োণথ েংযুক্ত বিষয় োিযস্ত হওয়াি পণক্ষ গকাণনা দবলল গনই। অণনক বিষয় বিদআত বহণেণি বচবিত কিাি গক্ষণত্র এবি
গুরুত্বপূেথ একবি মূলনীবত। এই মূলনীবত স্মিণে না থাকাি কািণে োধ্ািে মানুণষি কাণে অণনক বিষয় অস্পি গথণক যায়। গযমন,
িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি জ্ন্ম িাবষথকী পালণনি বিষয় যখন অস্বীকৃবত জ্ানাণনা হয় তখন অণনণকি কাণে বিষয়িা জ্বিল
মণন হয়। কািে, তািা গেিা নিীি মহব্বণতই কণি থাণক। এণত গকাণনা েণন্দহ গনই গয, িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি
মহব্বত িীন ও ঈমাণনি অংশ। বকন্তু এই ভাণলািাোি মাধ্যণম আল্লাহ তাআলাি ইিাদণতি গয রূপ িা প্রকৃবত (অথথাৎ গয রূপ িা
প্রকৃবতি মাধ্যণম এই ইিাদত কিা হণচ্ছ) গেিা অিশযই শিীআহ গমাতাণিক হণত হণি। েুতিাং িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াোল্লাণমি প্রবত ভাণলািাো প্রকাণশি ওপি আপবি নয়, িিং আপবি হল, নিীি প্রবত ভাণলািাো প্রকাণশি এমন পন্থা ও পেবত
ওপি, গয পন্থা ও পেবতি (মাধ্যণম নিীি প্রবত ভাণলািাো প্রকাণশি) অনুমবত শিীয়ত গদয়বন িা যাি পণক্ষ গকাণনা শিঈ দবলল
গনই।
এ বিষয়বি হুযাইফা িাবয. (মৃ. ৩৬ বহ.) এি কথা গথণক আিও স্পি হণি। ইব্রাহীম নাখাঈ িহ.(মৃ. ৯৬ বহ.) িণলন, হুযাইফা
(িাবয.) মেবজ্ণদ ক্বািী ণেি একবি হালকাি পাশ বদণয় অবতক্রম কিবেণলন। তখন তাণদিণক লক্ষয কণি িলণলন,
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ِ ِ
َِّ  و، خ ُذوا طَ ِريق من َكا َن قَب لَ ُكم،اَّلل َي معشر الْ ُقَّر ِاء
ِ ً ِاَّلل لَئِ ِن استَ َقمتُم لََق ْد سبِ ْقتُم سب ًقا بع
ض َِلًال
َ ضلَلْتُ ْم
َ  َولَئ ْن تَ َرْكتُ ُموهُ َميينًا َوِشَ ًاال لََق ْد،يدا
ُ
َ َْ ْ ُ
َْ َ
ْْ ْ
َ ْ ْ
َ َ ْ َ َ ََّ اتَّ ُقوا
يدا
ً ِبَع
গহ ক্বািী ে! গতামিা আল্লাহণক ভয় কি এিং গতামাণদি পূিথিতথীণদি (োহািা ণেি) পথ অিলম্বন কি। আল্লাহি শপথ! যবদ গতামিা
(তাণদি পণথ) অবিচল থাণকা তাহণল অণনক পথ এব ণয় যাণি। আি যবদ তা গেণড় ডাণন এিং িাণম েুিণত শুরু কি, তাহণল স্পি
ভ্রিতাি মণধ্য বনপবতত হণি। (িেথনাবি ইব্রাহীম নাখাঈ িহ. পযথন্ত েহীহ। বতবন তা হুযাইফা (িাবয) গথণক মুিোল বহণেণি িেথনা
কণিণেন। তণি ইব্রাহীম নাখাঈ িহ.এি মুিোল গ্রহনণযা য।) -আলবিদাউ ওয়ান নাহয়ু আনহা, ইিণন ওয়াোহ আলকুিতুিী ( ابن
ب
ّ -মৃ. ২৮৭ বহ.- ১/৩৬, হাদীে ১০; তাহযীিুল কামাল ১/১৪৫
ّ ُ)وضاح ال ُق ْرط
এখাণন হুযাইফা (িাবয.) ক্বািী ণেি কুিআন বতলাওয়াণতি ওপি আপবি কিণেন না। কািে, শিঈ দবলণলি আণলাণক গেিা োিযস্ত।
িিং তাঁি আপবি হল, কুিআন বতলাওয়াণতি এমন গকাণনা অিস্থা িা পেবতি (েংযুবক্তি) ওপি, যা োহািাণয় গকিাণমি মানহায ও
পেবতি বিপিীত।
তৃতীয় মূলনীবত : বিদআত কখণনা গকাণনা কাজ্ কিাি মাধ্যণম হয় আিাি কখণনা গকাণনা কাজ্ োড়াি মাধ্যণম হয়
অথথাৎ বিদআত কখণনা হয়, নতুন গকাণনা কাজ্ণক ইিাদণতি রূপ দাণনি মাধ্যণম আিাি কখণনা শিীআহ অনুণমাবদত গকাণনা হালাল
িস্তু গেণড় গদওয়াণক ইিাদত মণন কিাি কািণে গেিাও বিদআত বহণেণি বিণিবচত হয়। এ প্রেণে ইমাম শাবতিী িহ. (মৃ. ৭৯০ বহ.)
িণলন:
ِ الرت ِك َْحت ِرميًا لِْلم ْرت
ِ "فَ َق ْد يَ َق ُع ِاالبْتِ َداعُ بِنَ ْف
"وك أ َْو َغ ْ َري حترمي
ْ َّ س
َُ
কখণনা কখণনা বিদআত েৃবি কিা হয় তিধ্ গকান িস্তুণক গেণড় গদয়াি মাধ্যণম। গে গেণড় গদওয়ািা কখণনা হয়, গেই িস্তুবিণক হািাম
োিযস্ত কণি, আিাি কখণনা হয় হািাম োিযস্ত না কণি।-ইবতোম ১/৫৭
শিীয়ণত তিধ্ এমন গযণকাণনা বকেু গেণড় বদণলই গেিা বিদআত িণল েয হণি না। গদখণত হণি, গকন গেণড় গদয়া হণয়ণে। যবদ গকউ
গ্রহেণযা য গকান শিঈ ওজ্ণিি কািণে গেণড় গদয়, গযমন, স্বাস্থয ত েমেযাি কািণে গেণড় গদয়, তাহণল গকান অেুবিধ্া গনই। অথিা
েণন্দহযুক্ত বজ্বনণেি মণধ্য জ্বড়ণয় পড়ণত পাণি এ জ্নয গেণড় গদয়, তাহণলও গকাণনা েমেযা গনই। বকন্তু যবদ গেণড় গদওয়ািা
গ্রহেণযা য গকাণনা শিঈ কািণে না হয়, তাহণল গেিা হয়ত এমবনণতই হণি িা গেণড় গদয়ািাণক ইিাদত মণন কণি গেণড় গদয়া হণি।
বিতীয়বি হণল তা হণি বিদআত। কািে, আল্লাহ যা তিধ্ কণিণেন তা গে গেণড় বদণচ্ছ ইিাদত মণন কণি। গযমন, গকউ েুবত কাপড়
পবিধ্ান কিা গেণড় বদল, এ গেণড় গদয়ািাণক ইিাদত মণন কণি বকংিা েুস্বাদু ফল-মূল, রুবি-গ াশত ইতযাবদ গেণড় বদল অথিা
লা াতাি চুপ থাকাণক ইিাদত মণন কণি কথা িলা গথণক বিিত থাকল, তাহণল এ কাজ্গুণলা বিদআত বহণেণি বিণিবচত হণি। এ
েম্পণকথ আল্লাহ তাআলা িণলন,
َ ِ ﴿ ياأَيُها الَذين آم ُنوا َال ُتحرموا طيب
﴾ ب ا ل ُْم ْع َت ِدي َن
ُ اّلل َال يُ ِح
َ َ اّلل لَك ُْم َو َال َت ْع َت ُدوا إِ َن
ُ َ ات َما أ َح َل
َ َ ِ َ َ
َِ َ ُِ َ
গহ মুবমন ে! আল্লাহ গতামাণদি জ্নয গয েকল উৎকৃি িস্তু হালাল কণিণেন, তাণক হািাম োিযস্ত কণিা না এিং েীমালঙ্ঘন কণিা না।
বনিয়ই আল্লাহ েীমালঙ্ঘনকািীণদি ভালিাণেন না।’ -েূিা মাণয়দা (৫) : ৮৭
ইমামুল মুফােবেিীন ইিণন জ্ািীি িহ. (মৃ. ৩১০ বহ.) এই আয়াণতি িযাখযায় িণলন:
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َ ِ "﴿ َال ُتحرموا طيب
 فتمنعوها إَيها كالذي فعله، يعّن ابلطيبات اللذيذات اليت تشتهيها النفوس وتيل إليها القلوب،﴾ ّلل لَك ُْم
ُ َ ات َما أ َح َل ا
َِ َ ُِ َ
 فحرموا على أنفسهم النساء واملطاعم الطيبة واملشارب اللذيذة وحبس يف الصوامع بعضهم أنفسهم وساح يف األرض،القسيسون والرهبان

". يقول تعاىل ذكره فِل تفعلوا أيها املؤمنون كما فعل أولئك وال تعتدوا حد هللا الذي حد لكم فيما أحل لكم وفيما حرم عليكم،بعضهم
َ অথথ হণলা, এমন েুস্বাদু খািাি যা মানুষ পেন্দ কণি থাণক এিং তাণদি অন্তি গয েকল খািাণিি প্রবত আকৃি
উক্ত আয়াণত ت
َِ طيِبَا
থাণক। তািা বনণজ্ণদিণক গেেকল খািাি গথণক বিিত িাণখ। গযমন (খ্রীিান) পাদিী ও েংোি-বিিা ী েন্নযােীিা কণিবেল। তািা
বনণজ্ণদি ওপি নািী, উিম খাদয ও েুস্বাদু পানীয়ণক হািাম কণিবেল! তাণদি গকউ গকউ বনণজ্ণদিণক ব জ্থাি মণধ্য আিে কণি
গিণখবেল আি গকউ (নিিা ীণদিি মত) পৃবথিীণত ঘুণি গিড়াত। আল্লাহ তাআলা (একথা স্মিে কবিণয়) িলণেন, গহ মুবমন ে!
গতামিা এরূপ কণিা না, গযমন তািা কণিণে। আি বতবন গতামাণদি জ্নয যা হালাল কণিণেন এিং যা হািাম কণিণেন, গতামিা গে েি
িযাপাণি আল্লাহি গদয়া েীমাণিখা লঙ্ঘন কণিা না।’ -তাফেীণি তিািী ৪/৬৩৮ (১২৩৪৮)
আল্লাহ তাআলা মুশবিকণদি বনকৃি কাযথকলাপ প্রকাশ কণি িণলন,
َ
َ
َ
اّلل عَل َْي َها
ِ َ اس َم
ْ ام ُح ِر َم
َ ام َال َيذْ ك ُُر
ٌ ور َها َوأ ْن َع
ٌ ام َو َح ْر ٌث ِح ْج ٌر َال َي ْط َع ُم َها ِإ َال َم ْن نَ َشا ُء ِب َز ْع ِم ِه ْم َوأ ْن َع
ٌ ﴿ َوقَا لُوا َه ِذهِ أ ْن َع
ْ ون
ُ ت ُظ ُه

﴾ ون
َ ِْت
ِ ِْتا ًء َعل َْي ِه َس َي ْج ِز
ُ َ يه ْم ِب َما ك َا ُنوا َيف
َ ِ اف

‘তািা িণল, এেি িাবদ পশু ও শেযণত বনণষধ্াজ্ঞা আণিাবপত আণে। আমিা যাণদিণক ইচ্ছা কিি তািা োড়া অনয গকউ এেি গখণত
পািণি না এিং কতক িাবদ পশু এমন, যাণদি বপঠণক বনবষে কিা হণয়ণে এিং বকেু পশু এমন, (যাণদি েম্পণকথ) আল্লাহি প্রবত
বমথযা আণিাপ কণি তাি যিাইকাণল আল্লাহি নাম গনয় না। তািা গয বমথযাচাি কিণে, আল্লাহ শীঘ্রই তাি প্রবতফল তাণদি গদণিন।’ েূিা আনআম (৬): ১৩৮
ইিণন কােীি িহ. (মৃ. ৭৭৪ বহ.) ﴾ِِْتا ًء عَل َْيه
َ ِ ﴿ ا فআয়াণতি িযাখযা কণি িণলন,
ِْتا ًء عَل َْي ِه ﴾ أي على هللا وكذابً منهم يف إسنادهم ذلك إىل دين هللا وشرعه فإنه مل أيذن هلم يف ذلك وال رضيه منهم
َ ِ قوله تعاىل﴿ ا ف
﴾ ِْتا ًء عَل َْي ِه
َ ِ  ﴿ ا فঅথথ হণলা, আল্লাহি ওপি বমথযা আণিাপ কিা। অথথাৎ মুশবিকণদি গথণক গযেকল বমথযা (মন ড়া) কাযথকলাপ

প্রকাশ পায়, তািা গেগুণলাণক আল্লাহি িীন ও শিীয়ণতি বদণক েম্পৃক্ত কিাি গক্ষণত্র (আল্লাহি ওপি বমথযাণিাপ কিত।) অথচ
আল্লাহ তাণদিণক এমন কাণজ্ি অনুমবত গদনবন এিং (ধ্ণমথি নাণম) তাণদি এেকল কাণজ্ি প্রবত েন্তুিও বেণলন না।-তাফেীণি ইিণন
কােীি ৩/৩৮৭
েুতিাং আল্লাহ যা হালাল কিণেন গেিা হালাল, আি আল্লাহ যা হািাম কিণিন গেিা হািাম। গকউ যবদ শিঈ দবলল োড়া আল্লাহি
ইিাদত মণন কণি তিধ্ গকান বজ্বনে গেণড় গদয়, তাহণল গে আল্লাহি নাণম বমথযা অপিাদ বদল। বিষয়বি বনে িবেথত হাদীে গথণক
আণিা স্পি হয়। আেুল্লাহ ইিণন মােউদ িাবয.(মৃ. ৩২ বহ.) িণলন,
 ُث قرأ، ُث رخص لنا أن ننكح املرأة ابلثوب، فقلنا أال نستخصي؟ فنهاَن عن ذلك،كنا نغزو مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليس لنا شيء

َ ِ ﴿ ياأَيُها الَذين آم ُنوا َال ُتحرموا طيب:علينا
﴾ ب ا ل ُْم ْع َت ِدي َن
ُ اّلل َال ُي ِح
َ َ اّلل لَك ُْم َو َال َت ْع َت ُدوا ِإ َن
ُ َ ات َما أ َح َل
َ َ ِ َ َ
َِ َ ُِ َ
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আমিা িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি োণথ বজ্হাণদ অংশ বনতাম; বকন্তু আমাণদি োণথ (পবিিাি-পবিজ্ন) বকেু বেল না।
তাই আমিা িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লামণক িললাম, (গহ আল্লাহি িােূল!) আমিা বক খাবে হণয় যাি? বতবন আমাণদিণক
এ গথণক বনণষধ্ কিণলন। অতঃপি (গমাহি বহণেণি মাত্র) একবি কাপড় বদণয় হণলও গকান গমণয়ণক বিিাহ কণি গনয়াি অনুমবত গদন।
বতবন আমাণদিণক এই আয়াত পাঠ কণি শুনান: ‘গহ মুবমন ে! আল্লাহ গতামাণদি জ্নয গয েকল উৎকৃি িস্তু হালাল কণিণেন, তাণক
হািাম োিযস্ত কণিা না এিং েীমালঙ্ঘন কণিা না। বনিয়ই আল্লাহ েীমালঙ্ঘনকািীণদি ভাণলািাণেন না।’ -েূিা মাইদা (৫) : ৮৭;
েহীহ িুখািী (বকতািুন বনকাহ) ২/৭৫৯, হাদীে ৪৮৮৪
আল্লাহ এিং তাঁি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম গথণক গয ইিাদত গযিুকু প্রমাবেত, গেিাণক কম মণন কিা এিং এি গচণয়
গিবশ ইিাদতণক অবধ্ক তাকওয়াি বিষয় মণন কিা েুন্নাহ পবিপন্থী, গে েম্পণকথ আনাে ইিণন মাণলক িাবয. (মৃ. ৯২ বহ.) িণলন,
:  فقالوا، فلما أُخَبوا كأَّنم تقالوها،جاء ثِلثة رهط إ ىل بيوت أزواج النب صلى هللا عليه وسلم يسألون عن عبادة النب صلى هللا عليه وسلم
أَن: وقال آخر،ً أما أَن فإّن أصلي الليل أبدا: قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما َتخر؟ قال أحدهم،وأين حنن من النب صلى هللا عليه وسلم
 أما،" أنتم الذين قلتم كذا وكذا: فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال،ً أَن أعتزل النساء فِل أتزوج أبدا: وقال آخر،أصوم الدهر وال أفطر
" فمن رغب عن سنيت فليس مّن، لكّن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء،وهللا إّن ألخشاكم هلل وأتقاكم له
বতন জ্ণনি একবি দল নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি ইিাদত েম্পণকথ বজ্ণজ্ঞে কিাি জ্নয তাঁি স্ত্রী ণেি ৃণহ আেণলন।
যখন তাণদিণক এ েম্পণকথ জ্ানাণনা হণলা, তখন তািা ইিাদণতি পবিমাে কম মণন কিণলন এিং িলণলন, নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াোল্লাণমি োণথ আমাণদি তুলনা হণত পাণি না। কািে, তাঁি আণ ি ও পণিি েি বকেু ক্ষমা কণি গদয়া হণয়ণে। তখন তাণদি
একজ্ন িলণলন, আবম োিা জ্ীিন িাতভি নামাজ্ আদায় কিণত থাকি। আণিকজ্ন িলণলন, আবম েি েময় গিাযা িাখি, কখণনা
িাদ বদি না। তৃতীয় জ্ন িলণলন, আবম নািীণদি গথণক আলাদা থাকি, কখণনা বিণয় কিি না। এিপি িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াোল্লাম তাণদি বনকি এণে (তাণদি এেি কথািাতথা েম্পণকথ জ্ানণত গপণি) িলণলন, ‘গতামিাই বক ওই েি গলাক যািা এমন
এমন কথািাতথা িণলে? আল্লাহি কেম! আবম আল্লাহণক গতামাণদি গচণয় গিবশ ভয় কবি এিং গতামাণদি গচণয় তাঁি প্রবত গিবশ
অনু ত; অথচ আবম গিাযা িাবখ, আিাি কখনও তা গথণক বিিতও থাবক। আবম িাণত বকেু েময় নামাজ্ আদায় কবি, বকেু েময়
ঘুমাই, আবম নািীণদিণক বিণয়ও কণিবে। অতএি, গয িযবক্ত আমাি েুন্নাহ গথণক মুখ বফবিণয় গনয়, গে আমাি দলভুক্ত নয়।’ -েহীহ
িুখািী (বকতািুন বনকাহ্) ২/৭৫৭, হাদীে ৪৮৭২; েহীহ মুেবলম ১/৪৪৯, হাদীে ১৪০১
তািা এই তিধ্ কাজ্গুণলা োড়াণক তাকওয়া এিং অবধ্ক ইিাদণতি বিষয় গভণিবেণলন এিং েুন্নাহ েিত পবিমােণক কম মণন
কণিবেণলন। অথথাৎ নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি আমলণক কম মণন কণিবেণলন। তাই িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম
তাণদি এই মণনাভাণিি বনন্দা কণি কণঠািভাণি েতকথ কিণলন। েুন্নাহ েিত আমণলি গুরুণত্বি বিষয়বিণক ইিণন মােঊদ (িাবয)
েুন্দিভাণি তুণল ধ্ণিণেন। ইিণন মােঊদ (িাবয) িণলন,
ِ ِ ِ ِ
ِ ُّ اَ ِالقْتِصاد ِيف
يف الْبِ ْدعَ ِة
ْ السنَّة أ
ْ ِ َح َس ُن م َن اال ْجت َهاد
ْ َُ
“বিদআবত পেবতণত অণনক আমল কিাি গচণয় েুন্নাণতি ওপি অল্প আমল কিা অবধ্ক উিম।” -হাবকম ও যাহািী হাদীেবিণক েহীহ
িণলণেন। মুেতাদিাণক হাণকম ১/১৮৪, হাদীে ৩৫২
বিদআতমুক্ত এিং েুন্নাহেিত অল্প আমণল অণনক িিকত। এ প্রেণে তাবিঈ হাোন িেিী িহ. িণলন, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াোল্লাম িণলণেন,
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ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ ٍ ِ عمل قَلِيل
ِ
س ِم ِّ ّْن
َّ َ اس
ْ يف بِ ْد َعة َوَم ِن
ْ ِ يف ُسنَّة َخ ْريٌ م ْن َع َم ٍل َكث ٍْري
ْ ٌ ْ ٌ ََ
َ نت ِ ِْب فَ ُه َو م ِّ ّْن َوَم ْن َرغ
َ َّيت فَلَْي
ْ ب َع ْن ُسن
েুন্নাণতি মণধ্য অল্প আমল কিা বিদআণতি মণধ্য অণনক আমল কিাি গচণয় উিম। গয আমাি পেবতি অনুেিে কিণি গে আমাি
উিত, আমাি োণথ েম্পবকথত। আি গয আমাি পেবত (েুন্নাহ) অপেন্দ কিণি তাি োণথ আমাি গকাণনা েম্পকথ গনই।তাণিয়ীহাোন
িেিী পযথন্ত হাদীেবিি েনদ মুিোলরূণপ গ্রহেণযা য।-মুোন্নাণফ আেুি িািাক ১১/২৯১, হাদীে ২০৫৬৮
গমািকথা, বিদআত শুধ্ু নতুন গকাণনা কাজ্ েৃবিি মাধ্যণম হয় না িিং ইিাদণতি উণেণশয তিধ্ গকাণনা কাজ্ গেণড় গদওয়াি মাধ্যণমও
বিদআত হয়। অণনণক বিষয়বি গখয়াল কণিন না।
চতুথথ মূলনীবত : নিিী জ্ামানায় প্রণয়াজ্নীয় উপলক্ষ বিদযমান থাকা েণেও গেই বিষণয় গকাণনা বিধ্ান না গদওয়া
উক্ত মূলনীবত েম্পণকথ আল্লামা শাবতিী িহ. চমৎকাি আণলাচনা কণিণেন। বতবন িণলন,
 وال موجب يقدر ألجله؛ كالنوازل اليت حدثت بعد،أن يسكت عنه ألنه ال داعية له تقتضيه: أحدُها:أن سكوت الشارع ع ن احلكم على ضربني
 وإَّنا حدثت بعد ذلك؛ فاحتاج أهل الشريعة إىل النظر فيها،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فإَّنا مل تكن موجودة ُث سكت عنها مع وجودها
 وما أشبه، وتضمني الصناع، وتدوين العلم، وما أحدثه السلف الصاحل راجع إىل هذا القسم؛ كجمع املصحف،وإجرائها على ما تقرر يف كلياهتا
 وال عرض للعمل هبا موجب يقتضيها؛ فهذا القسم، ومل تكن من نوازل زمانه،ذلك مما مل جير له ذكر يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 الشارع؛ إذا فهم من قصده:والثاّن.شرعا بِل إشكال؛ فالقصد الشرعي فيها معروف من اْلهات املذكورة قبل
ً جارية فروعه على أصوله املقررة

 فلم يقرر فيه حكم،وقد احتوت علىأن يسكت عنه وموجبه املقتضي له قائم..... ال الزَيدة عليه وال ال نقصان منه،الوقوف عند ما ح ّد هنالك
 السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن ال يزاد فيه وال ينقص؛ ألنه ملا:عند نزول النازلة زائد على ما كان يف ذلك الزمان؛ فهذا الضرب
موجودا ُث مل يشرع احلكم داللة عليه؛ كان ذلك صرَيًا يف أن الزائد على ما كان هنالك بدعة
كان هذا املعىن املوجب لشرع احلكم العملي
ً
. وُمالفة ملا قصده،زائدة
অনুিাণদি োিাংশ হণলা, শিীয়ত প্রণেতা িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম গয েকল বিষণয়ি হুকুম িেথনা গথণক বিিত
গথণকণেন, তা দু’প্রকাি। প্রথম প্রকাি হল, নিিী যুণ গে বিধ্াণনি গকাণনা প্রণয়াজ্নীয়তা ও উপলক্ষ েৃবি হয়বন বিধ্ায় শিীয়ত গে
েম্পণকথ গকাণনা বিধ্ান গদয়া গথণক বিিত থাণক। বকন্তু িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি ইণন্তকাণলি পি এমন বকেু উপলক্ষ
েৃবি হয়, যা ওই হুকুণমি প্রণয়াজ্নীয়তাণক অবনিাযথ কণি তুণল। এই প্রকাণিি যািতীয় শাখাপ্রশাখা শিীয়ণতি েুবনধ্থাবিত মূলনীবতি
ওপি প্রণয়া কিণত হণি। তখন বচন্তা ভািনা ও বকয়াে ইতযাবদি মাধ্যণম গে েকল মূলনীবতি আণলাণক নতুন উদ্ভূত বিষণয়ি হুকুম
জ্ানা যাণি। বিতীয় প্রকাি হল, ইেলামী শিীআহ বনবদথি গকাণনা বিধ্ান গদওয়া গথণক বিিত বেল। অথচ িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়া োল্লাণমি যুণ গে বিধ্ান গদওয়াি প্রণয়াজ্নীয়তা ও উপলক্ষ বিদযমান বেল। তাহণল িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি
ইণন্তকাণলি পি তাঁি যুণ ি বিধ্ানবি গযভাণি বেল তাি োণথ অবতবিক্ত গকাণনা বকেু যুক্ত কিা যাণি না। শিীয়ত প্রণেতাি চুপ থাকাি
এই প্রকািবি গযন (শিীয়ণতি পক্ষ গথণক) স্পি িাতথা গয, শিীয়ত প্রণেতাি ইচ্ছা হণলা, এই বিধ্াণন গকাণনা কমণিবশ কিা যাণি না।
গকননা, নতুন কমথবিষয়ক বিধ্ান গদওয়াি মত কাযথকািে থাকা েণেও শিীয়ত এমন গকাণনা বনণদথশনা বদল না, যা এই কাজ্িাণক
প্রমাবেত কণি। তাই এিা স্পি হণয় গ ল গয, নিিী যুণ শবিআণতি বিধ্ান গযভাণি বেল তাি গচণয় গিবশ কিা বিদআত এিং শিীয়ত
প্রণেতাি উণেশয পবিপন্থী। -মুওয়াফাকাত ()املوافقات, শাবতিী ৩/১৫৬--১৫৮
উক্ত বিষয়বিণক বিবভন্ন উদাহিণেি মাধ্যণম আণিা ফুবিণয় তুণলণেন ইিণন িজ্ি হাম্বলী িহ.। বতবন িণলন,
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ِ
ِ
ِ ُ  فَنِ ْعم،ٌت َه ِذهِ بِ ْد َعة
ٍ ُِب بْ ِن َك ْع
َ  فَ َق، إِ َّن َه َذا َملْ يَ ُك ْن:ُال لَه
َ َ ق،ب
َ َي َعنْهُ أَنَّهُ ق
ْ َ إِ ْن َكان:ال
ُ  قَ ْد َعل ْم:ال عُ َم ُر
ُ َولَكنَّه،ت
َ
َ  َوُرِو.ُت الْب ْد َعة
َ َوُرِو
َِّ ي َع ْن أ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ  فَ ِمْن َها أ،الش ِر َيع ِة يُْر َج ُع إِلَْي َها
َّ  َوُمَر ُادهُ أ،َح َس ٌن
اَّللُ َعلَْي ِه
َّ ول ِم َن
ٌ ُص
َّ صلَّى
َّ َِن الن
َ َّب
ُ  َولَك َّن لَهُ أ،َن َه َذا الْف ْع َل َملْ يَ ُك ْن َعلَى َه َذا الْ َو ْجه قَ ْب َل َه َذا الْ َوقْت
ٍ  وَكا َن النَّاس ِيف زمنِ ِه ي ُقومو َن ِيف الْمس ِج ِد ََج، وي رغِّب فِ ِيه،ث علَى قِي ِام رمضا َن
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َّ صلَّى
ََ
َ  َوُه َو،اعات ُمتَ َفِّرقَةً َوُو ْح َد ًاَن
ُ َ ََ ُ
َْ
ُ َُ َ َ َ َ َ َ ُّ َُو َسلَّ َم َكا َن ََي
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ َ ِ ُُثَّ ْامتَنَ َع ِم ْن ذَل،ضا َن غَ ْري لَيْ لَ ٍة
َّ صلَّى
َ َص َحابِه ِيف َرَم
ْ صلَّى ِِب
َ ُ َوَه َذا قَ ْد أُم َن بَ ْع َده، فَيَ ْعج ُزوا عَ ِن الْقيَام بِه،ب عَلَيْ ِه ْم
َ
ُاَّلل
َ َك ُم َعلّ ًِل ِبَنَّهُ َخش َي أَ ْن يُكْت
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ الراشد
اجتَ َم ُعوا
َّ صلَّى
َّ اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أ ََم َر ِابتّبَ ِاع ُسنَّةَ ُخلَ َفائه
ْ َّاس
َ  َوَه َذا قَ ْد،ين
َ ُ َومْن َها أَنَّه....،َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ َّ ص َار م ْن ُسنَّة ُخلَ َفائه
َ الراشد
َ  فَإ َّن الن،ين
.َعلَْي ِه ِيف َزَم ِن عُ َم َر َوعُثْ َما َن َو َعلِ ٍّي
‘ওমি িাবয. গথণক (মেবজ্ণদ জ্ামাতিেভাণি তািািীহ’ি নামাজ্ আদায় কিাি বিষণয়) িবেথত হণয়ণে, বতবন িণলণেন, এবি যবদ
বিদআত হয়, তাহণল তা কতই না উিম বিদআত! উিাই ইিণন কা’ি (িাবয.) গথণক িবেথত, বতবন তখন ওমি (িাবয.)-গক িলণলন,
এবি গতা আণ বেল না। তখন ওমি (িাবয.) িলণলন, তা আবম জ্াবন। তণি এবি উিম হণি। ওমি (িাবয.) এি উণেশয হণলা, এই
কাজ্বি যবদও ইতঃপূণিথ এইভাণি বেল না। বকন্তু শিীয়ণতি গিশ বকেু উেূণলি আণলাণকই িতথমাণন এইরূণপ কিা হণচ্ছ। গেগুণলা
বনেরূপক) িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম বকয়াণম িমাযান িা তািািীহ’ি নামাণযি প্রবত গলাকজ্নণক উিুে কিণতন। তাঁি েময়
গলাকজ্ন মেবজ্ণদ বিবভন্ন গোি গোি জ্ামাণত তািািীহ’ি নামাজ্ আদায় কিণতন। আি গকউ গকউ একাকী আদায় কিণতন। িােূল
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম বনণজ্ তাঁি োহাবি েণক বনণয় একাবধ্ক িাণত তািািীহ’ি নামাজ্ জ্ামাণত আদায় কণিণেন।
পিিতথীণত বতবন তািািীহ’ি নামাজ্ জ্ামাণত আদায় কিা গথণক এই আশংকায় এই আশংকায় বিিত থাণকন গয, গলাকজ্ণনি ওপি তা
ফিয হণয় গযণত পাণি। তখন তািা তা (বনয়বমত) আদায় কিণত পািণি না। বকন্তু িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি
ইণন্তকাণলি পি (ফিজ্ হওয়াি) গে শঙ্কা আি থাণকবন, ...।
খ) আণিা একবি মূলনীবত হণলা, িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম গখালাফাণয় িাণশদীণনি েুন্নাহ’ি অনুেিে কিাি আণদশ
কণিণেন। আি তািািীহ’ি নামাজ্ গখালাফাণয় িাণশদীণনি েুন্নাহ বহণেণি পবিেত হণয়ণে। কািে, গে েমণয়ি মুেবলম ে তথা েকল
োহাবি ও তাণিঈ ওমি, ওেমান ও আলী (িবযআল্লাহু আনহুম) এি জ্ামানায় এভাণি তািািীহ’ি নামাজ্ আদায় কিাি ওপি একমত
হণয়ণেন।
িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি জ্ামানায় বেল না বকন্তু পিিতথী েময় শিঈ উেূণলি আণলাণক োিযস্ত হণয়ণে। গযমন, জ্ুমআি
প্রথম আজ্ান, কুিআন কাবিমণক এক মলাণিি মণধ্য একবত্রত কিা। গে প্রেণে ইিণন িজ্ি হাম্বলী িহ. িণলন,
ِ
ِ
ِ
ِ ِ  َزاده عثْما ُن ِحلاج ِة الن، أَذَا ُن ا ْْلمع ِة ْاأل ََّو ُل:ك
ِِ
،ٌ ُه َو بِ ْدعَة:ال
َ َي عَ ِن ابْ ِن عُ َم َر أَنَّهُ ق
َ َوِم ْن ذَل
َ استَ َمَّر عَ َم ُل الْ ُم ْسلم
ْ  َو، َوأَقَ َّرهُ عَلي،َّاس إِلَْيه
َ ُُ
َ َ َ ُ َُ
َ  َوُرِو،ني عَلَْيه
ِ
.ضا َن
َ َولَ َعلَّهُ أ ََر َاد َما أ ََر َاد أَبُوهُ ِيف قيَ ِام َرَم
ِ َ َت وق
ِ ِ
ِ ِ َّ تَوق،اح ٍد
ِ اب و
ٍِ
ٍ ِ ِ ْ ك َجَْع الْم
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم؟
َّ صلَّى
ُّ ِف تَ ْف َع َِل ِن َما َملْ يَ ْف َعلْهُ الن
َ  َكْي:ال ألَِِب بَ ْك ٍر َوعُ َم َر
َ َ
َ َّب
َ ف فيه َزيْ ُد بْ ُن َاثب
َ َص َحف ِيف كت
ُ ُ َ َوم ْن ذَل
ِ ِ
ِ َّ  وقَ ْد َكا َن النَِّب صلَّى، فَوافَق علَى َجَْعِ ِه،ٌُُثَّ علِم أَنَّه مصلَحة
ً ب ُم َفَّرقًا أ َْو َمَْ ُم
َ َ َ َ ْ َُ ََ
َ َْ َوَال فَ ْر َق ب،اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َأيُْم ُر بِكتَابَة الْ َو ْح ِي
ُ بَ ْل َجَْعُه،وعا
َ ُّ
َ
َ َني أَ ْن يُكْت
.َصلَ َح
ْ ص َار أ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ ٍ وَك َذلِك َجع عثْما َن ْاأل َُّمةَ علَى مصح
ني
َّ استَ ْح َسنَهُ َعلِي َوأَ ْكثَ ُر
َ  َوَكا َن ذَل،الص َحابَِة
َ ْ َك ع
ْ  َوقَد،ف َواحد َوإِ ْع َد ُامهُ ل َما َخالََفهُ َخ ْشيَةَ تَ َفُّرق ْاأل َُّمة
َْ ُ َ
َ ُ ُ َْ َ َ
.صلَ َح ِة
ْ الْ َم
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(িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লণমি জ্ামানায় বেল না বকন্তু পিিতথী েময় শিঈ উেূণলি আণলাণক োিযস্ত হণয়ণে, তাি বিতীয়
উদাহিে হণলা) জ্ুমআি প্রথম আজ্ান। উেমান (িাবয.) গলাকজ্ণনি প্রণয়াজ্ণনি বদণক লক্ষ গিণখ তা চালু কণিণেন। আি আলী
(িাবয.) এবিণক অনুণমাদন কণিণেন। যু পিম্পিায় মুেবলমণদি আমল এি ওপি চণল এণেণে। যবদও ইিণন ওমি (িাবয.) গথণক
িবেথত হণয়ণে, বতবন এিাণক বিদআত িণলণেন। েিিত, তাঁি বপতা ওমি (িাবয.) িমযাণনি তািািীহ’ি বিষয় বিদআত শে িযিহাি
কণি যা উণেশয বনণয়ণেন (অথথাৎ বিদআণতি শাবেক অথথ) বতবনও তাই উণেশয বনণয়ণেন।
(িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লণমি জ্ামানায় বেল না বকন্তু পিিতথী েময় শিঈ উেূণলি আণলাণক োিযস্ত হণয়ণে তাি তৃতীয়
উদাহিে হণলা) কুিআন কাবিমণক এক বকতাণি তথা এক মলাণিি মণধ্য একবত্রত কিা। প্রথম পযথাণয় যাণয়দ ইিণন োবিত (িবয.)
ইতস্তত কিবেণলন এিং আিু িকি ও ওমি (িাবযআল্লাহু আনহুমা)-গক িলণলন, আপনািা এমন কাজ্ বকভাণি কিণেন, যা িােূল
োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লম কণিনবন? অতঃপি (তাঁণদি উভণয়ি পক্ষ গথণক তাঁণক িুবেণয় গদওয়াি পি) তাঁি িুণে এণেণে গয,
এণতই কলযাে িণিণে। তাই বতবন এক মলাণিি অধ্ীণন কুিআন একবত্রত কিাি বিষণয় তাঁণদি োণথ একমত হণলন। আি (এ গক্ষণত্র
মূলনীবত বেল) িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম গতা বনয়বমত ওহী গলখাি আণদশ কিণতন। আি বিবক্ষপ্তভাণি বিবভন্ন িস্তুণত
বলণখ িাখা আি একণত্র (এক মলাণিি অধ্ীণন) বলণখ িাখাি মণধ্য গকাণনা পাথথকয গনই। িিং একোণথ এক বকতাণি জ্মা কিািা
েংিক্ষণেি জ্নয অবধ্কতি উপণযা ী।
(িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লণমি জ্ামানায় বেল না, বকন্তু পিিতথী েময় শিঈ উেূণলি আণলাণক োিযস্ত হণয়ণে তাি চতুথথ
উদাহিে হণলা, কুিআন বনণয়) উিাহি মাণে বিণভদ েৃবিি আশঙ্কায় ওেমান (িাবয.) কতৃথক কুিআন কাবিণমি একবি মাত্র মুেহাফ
গিণখ, অনয েকল মুেহাফ বিলুপ্ত কণি গদওয়া; আলী (িাবয.) েহ অবধ্কাংশ োহাবি এবিণক উিম কাজ্ িণল েয কিণলন। আি
এিাই বেল উিাহি যথাযথ কলযাে।
িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি জ্ামানায় বেল না বকন্তু পিিতথী েময় শিঈ উেূণলি আণলাণক োিযস্ত হণয়ণে। গযমন, যাকাত
অস্বীকািকািীণদি বিরুণে যুে কিা এিং মানুষণক বনয়বমতভাণি েপ্তাহ িা বদণনি বনবদথি েময় ওয়াজ্ নেীহত কিা। গে প্রেণে ইিণন
িজ্ি হাম্বলী িহ. িণলন,
ِ
ِ
ِ
ِ َّ الزَكاةَ تَوقَّف فِ ِيه عمر و َغريه ح َّىت ب َّني لَه أَبو ب ْك ٍر أَصلَه الَّ ِذي ي رِجع إِلَي ِه ِمن
ك
ُ َك قِت
َ  َوِم ْن ذَل.ك
َ َّاس َعلَى ذَل
َ َوَك َذل
َ َ َّ ال َم ْن َمنَ َع
ُْ
َ ُ ُ َ َ َ ُُ ْ َ ُ َ ُ
َ ْ ُ َْ
ُ  فَ َوافَ َقهُ الن،الش ِر َيعة
ِ  وحاج ٍة م ْق، َكم ِمن د ْعوٍة مستَجاب ٍة،ُت الْبِ ْدعة
ِ  ونِعم،ٌ الْ َقصص بِ ْدعة:ال ا ْحلسن
ِ َ ُ وقَ ْد سب َق قَو ُل غ،ص
ِ ِ ِ
،ضيَّ ٍة
َ الْ َق
َ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ
ْ ََ َ ِ ص
َْ َ َ ُ َ
ُ َ َ َ َ َوق،ٌ إنَّهُ ب ْد َعة:ضْيف بْ ِن ا ْحلَا ِرث
ٍ
ِ َّ  فَإِ َّن النَِّب صلَّى،ني
ٍ ْ وإََِّّنَا عىن هؤَال ِء ِِبَنَّه بِ ْدعةٌ ا ْهلي ئَةَ ِاالجتِماعِيَّةَ علَي ِه ِيف وق.اد
ٍ َّ ت ُم َع
ص َعلَى
ٍ َوأ
ُّ ني يَ ُق
ٌ َّ ت ُم َع
ٌ ْاَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َملْ يَ ُك ْن لَهُ َوق
ُ َ َ َ َ َخ ُم ْستَ َف
َْ َ ُ
َ َّ
َ َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َّ أَصحابِِه فِ ِيه َغري خطْبتِ ِه
اجتَ َمعُوا
َّ  ُُثَّ إِ َّن،ُاج إِ َىل التَّذْكِ ِري عِْن َده
ً ََحي
ْ َالص َحابَة
ْ  َوإََِّّنَا َكا َن يُ َذ ّك ُرُه ْم أ،الراتبَة ِيف ا ْْلُ َم ِع َو ْاأل َْعيَاد
َ ُ َْ
َْ
ُ َ أ َْو عْن َد ُح ُدوث أ َْم ٍر ََْيت،اَن
ٍ
َِ ود أَنَّه َكا َن ي َذ ّكِر أَصحابه ُك َّل ي وِم
ٍ ِ ِعلَى تَعي
ٍ َخ
. "يس
ْ َ
ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ ُني َوقْت لَهُ َك َما َسبَ َق عَ ِن ابْ ِن َم ْسع
(পিম উদাহিে হণলা,) যাকাত অস্বীকািকািীণদি বিরুণে যুে কিা। প্রথম পযথাণয় ওমি (িাবয.)েহ গকাণনা গকাণনা োহাবি ইতস্তত
কিণলন। একপযথায় আিু িকি বেেীক (িাবয.) তাঁণদিণক এণক্ষণত্র শিঈ মূলনীবত িুবেণয় বদণলন তখন তািা তাঁি োণথ গে বিষয়
একমত হণলন।
ষষ্ঠ উদাহিে হণলা, মানুষণক (েপ্তাহ িা বদণনি বনবদথি েময়) ওযাজ্ নেীহত কিা। গুদাইফ বিন হাণিে (িাবয.) এি কথা ব ণয়ণে গয,
‘বতবন এিাণক বিদআত িণলণেন।’ আি হাোন িােবি িহ. িণলন, ‘(মানুষণক েপ্তাহ িা বদণনি বনবদথি েময়) ওযাজ্ নেীহত কিা
বিদআত। তণি তা কতই না উিম বিদআত, কািে কুিআন েুন্নাহ বভবিক আণলাচনাি িািা কত মানুষ গহদায়াণতি বদশা পায়,
তাণদি কত (িীনী বিষয়) জ্ানাি প্রণয়াজ্ন বমণি এিং কত ভাই গথণক (িীনী বিষণয়) উপকৃত হওয়া যায়।’
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যািা এিাণক বিদআত িণলণেন তািা বিদআত িািা উণেশয বনণয়ণেন, (বনয়বমতভাণি েপ্তাহ িা বদণনি বনবদথি েময়) গলাকজ্নণক
নেীহত কিাি জ্নয একবত্রত কিা। কািে, িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লম জ্ুমআ ও ঈণদি নামাণযি বনয়বমত খুতিা োড়া বনবদথি
েময় তাঁি োহাবিণদি উণেণশয িয়ান কিণতন না। তণি বতবন কখণনা কখণনা তাণদিণক উপণদশ বদণতন িা িীণনি বিবভন্ন বিষয় স্মিে
কবিণয় বদণতন। অথিা নতুন গকাণনা ঘিনা ঘণিণে, গয প্রেণে গলাকজ্নণক েতকথ কিা জ্রুিী হণল েতকথ কিণতন। অতঃপি
োহাবি ে েপ্তাণহি বনবদথি েময় ওয়াজ্ কিাি তিধ্তাি ওপি একমত হণলন। গযমন ইিণন মােউদ (িাবয.) প্রবত িৃহস্পবতিাি িয়ান
কিণতন। (এিপি ইিণন িজ্ি হাম্ববল এিাি পণক্ষ অনযানয োহাবিি ঘিনা িা আমল উণল্লখ কণিন।)’ -জ্াবমউল উলূম ওয়াল বহকাম
পৃ. ৩২৫- ৩২৬, হাদীে ২৮
পিম মূলনীবত: শিীয়ত গকান একবি বিষয়ণক একবি স্থাণনি জ্নয বনধ্থাবিত কণিণে। গেবিণক বভন্ন স্থাণন িযিহাি কিা।
শিীয়ত গকান একবি বিষয়ণক একবি স্থাণনি জ্নয বনধ্থাবিত কণি বদণয়ণে। গকউ যবদ বনজ্ প্রিৃবিি অনু ামী হণয় গেবিণক বভন্নস্থাণন
িযিহাি কণি, তাহণল তা হণি বিদআত।
গযমন, একবি উদাহিে হল, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ্ ও জ্ুমআি নামাজ্ োড়া অনযানয নামাণযি জ্নয আযান গদওয়া। েিাই জ্াণন গয,
শিীয়ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ্ ও জ্ুমআি নামাজ্ োড়া অনয গকাণনা নামাণযি জ্নয (ণযমন; দু’ঈণদি নামাজ্, চিগ্রহে ও েূযথ গ্রহণেি
নামাজ্, িৃবি প্রাথথনাি নামাজ্ ও জ্ানাযা ও তািািীহ’ি নামাজ্ ইতযাবদি জ্নয) আযান ও ইকামাণতি অনুমবত গদয়বন। এখন গকউ যবদ
ইজ্ণতহাদ কণি গয, পাঁচ ওয়াক্ত নামাণযি গঘাষো গদয়াি জ্নয গযমন আযাণনি দিকাি, গতমবন এেকল নামাণজ্ও আযাণনি দিকাি।
েুতিাং এেকল নামাণজ্ও আযান গদওয়া উবচত। তাহণল তাি এই ইজ্ণতহাদ েুস্পি ভুল োিযস্ত হণি। কািে, শিীয়ত ফিয নামাজ্
োড়া অনয গকাণনা নামাণযি জ্নয আযাণনি অনুমবত গদয়বন। তাোড়া এেকল নামাণয আযান গদওয়াি গয গহকমত ও কলযাে এই িযবক্ত
বঠক কণিণে, তা যবদ গ্রহেণযা য হত, তাহণল শিীয়ত আমাণদিণক গেেকল স্থাণনও আযাণনি অনুমবত বদত।
অথিা গকউ ইজ্ণতহাদ কিণলা, হাদীণে এণেণে- আযান শুনণলই শয়তান পালায়। আি গযণহতু মৃত িযবক্ত গথণক শয়তানণক তাড়াণনা
জ্রুিী, তাই দাফণনি পি কিণিও আজ্ান গদওয়া। তাহণল এই ইজ্ণতহাদও েম্পূেথ ভুল োিযস্ত হণি। কািে, প্রথমত শয়তাণনি
প্রণিাচনা গতা মৃতুযি পূিথ পযথন্ত থাণক। গকউ মািা গ ণল তাি োণথ শয়তাণনি বক কাজ্? বিতীয়ত, যবদ এই গহকমত ও কলযাে-বচন্তা
েবঠক হত, তাহণল িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িা োহািাণয় গকিাণমিও িুণে আেণতা। বকন্তু িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াোল্লাম িা োহািাণয় গকিাম গথণক কিণি আজ্ান গদওয়া প্রমাবেত গনই। একািণে, গফাকাহা ে এিণক বিদআত িণলণেন। এভাণি
আণিা আণনক উদাহিে হণত পাণি।
গমািকথা, শিীয়ত গয কাণজ্ি জ্নয গয স্থান বনধ্থািে কণিণে, গে স্থান িাদ বদণয় অনয স্থাণন গে কাজ্ কিা বিদআত বহণেণি বিণিবচত
হণি।
ষষ্ঠ মূলনীবত : শিীয়ত গয কাজ্ণক শতথহীন গিণখণে, গেখাণন বনণজ্ি পক্ষ গথণক শতথ যুক্ত কিা
ক) গযমন, শিীয়ত কিি বযয়ািণতি জ্নয গকাণনা েময় বনধ্থািে কণি গদয়বন। বকন্তু গকউ যবদ গকাণনা িুজ্ণ থি কিি বযয়ািণতি জ্নয
একিা েময় বনধ্থািে কণি গনয় এিং এিাণক জ্রুিী মণন কণি, তাহণল তা বিদআত হণি। কািে, মূল বযয়ািত গতা জ্াণয়য বকন্তু
গেখাণন েময় বনধ্থািে োলাফ ে গথণক পাওয়া যায় না। বিদআত এভাণি হল গয, মূল কাজ্িা গতা জ্াণয়য বকন্তু এিাি জ্নয েময়
বনধ্থাবিত কিািা হল বিদআত।
খ) তাহািুদ নামায, এিা েপ্তাণহি গয গকাণনা িাণত, গয গকাণনা স্থাণন পড়া যায়। এখন গকউ যবদ (শিঈ গকাণনা দবলল োড়া) এিাণক
েপ্তাণহি বনবদথি বদন িা গকাণনা বনবদথি স্থাণনি োণথ আিে কণি গফণল। গযমন, প্রবত মেলিাি অমুক মেবজ্দ িা খানকাণহ তাহািুদ
পড়ণল গিবশ োওয়াি। েুতিাং েপ্তাণহি গে িাত িা বনবদথি স্থাণন তাহািুদ পড়াণক ফযীলণতি বিষয় মণন কিাি কািণে তা বিদআত
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বহণেণি বিণিবচত হণি। এখাণনও বিদআত এভাণি হল গয, মূল কাজ্িা গতা জ্াণয়য বকন্তু এি জ্নয েময় িা স্থান বনধ্থাবিত কিািা হল
বিদআত। উক্ত মূলনীবত বিতীয় মূলনীবতি অধ্ীণনও আেণত পাণি।
েপ্তম মূলনীবত : শিীয়ত গয ইিাদত গয বিণশষ অিস্থাি োণথ অনুণমাদন কণিণে তাি মণধ্য পবিিতথন কিা
শিীয়ত গয ইিাদত গয বিণশষ অিস্থাি োণথ অনুণমাদন কণিণে গেিাণক গেভাণি পালন কিা জ্রুিী। তাি অিস্থাি মণধ্য গকাণনা
ধ্িণেি পবিিতথন হািাম ও বিদআত।
ক) গযমন, বদণনি গিলা জ্ামাণতি োণথ নামাজ্ আদাণয়ি গক্ষণত্র শিীয়ত আণস্ত বকিাত পড়া অনুণমাদন কণিণে। আি জ্ুমআ ও
দু’ঈণদি নামাজ্েহ িাণতি নামাণয গজ্াণি বকিাত পড়াণক অনুণমাদন কণিণে। এখন গকউ যবদ গজ্াহি-আেণি গজ্াণি গক্বিাত পণড়,
তাহণল তাি এ কাজ্ নাজ্াণয়য ও বিদআত হণি।
খ) গয নামাজ্গুণলাণত গক্বিাত গজ্াণি পড়া হয় গেখাণনও োনা, আউযুবিল্লাহ ও বিেবমল্লাহ আণস্ত পড়ণত হয়। এখন গকউ যবদ
এগুণলাও গজ্াণি পড়া শুরু কণি, তাহণল তা নাজ্াণয়য িা বিদআত হণি। আনাে (িাবয.) িণলনَِّ ول
ِ ت مع رس
الر ِحي ِم
َّ َح ًدا ِمْن ُه ْم يَ ْقَرأُ بِ ْس ِم
ْ اَّلل صلى هللا عليه وسلم َوأ َِِب بَ ْك ٍر َوعُ َم َر َوعُثْ َما َن فَلَ ْم أ
َّ الر ْمحَ ِن
َّ ِاَّلل
َ.
َ َمسَ ْع أ
ُ َ َ َ ُ صلَّْي
“আবম িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম, আিু িকি (িাবয.), ওমি (িাবয.) ও উেমান (িাবয.)-এি বপেণন নামাজ্ পণড়বে;
বকন্তু তাণদি কাউণক ‘বিেবমল্লাহ’ পড়ণত শুবনবন ।” -েহীহ মুেবলম ১/১৭২ (৩৯৯)
আনাে (িাবয.) গথণক আণিা িবেথতِِ ِ
ِ َّ أ.
ِ
ني
َّ صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوأ ََابْ بَ َك ٍر َوعُ َم َر َر ِض َي هللاُ َعنْ ْه َماْ َكاْنُ ْوا يَ ْفتَتِ ُح ْو َن
َّ َّن الن
َ ْ ب الْ َعاْلَم
ِّ الصِلَْةَ ِاب ْحلَ ْمد َّّلل َر
َ ب
নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম, আিু িকি (িাবয.) ও ওমি (িাবয.)  احلمد هلل رب العاملنيিািা নামায (ণক্বিাত) শুরু কিণতন
।” -েহীহ িুখািী ১/১০৩ (৭৩৪)
ইমাম বতিবমযী (িহ.) িণলনِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
 َوبِه. ِمْن ُه ْم أَبُ ْو بَ ْك ٍر َو َع َم ُر َو َعلِي َو غَ ْريُُه ْم َو َم ْن بَ ْع َد ُه ْم ِم َن التَّاْبِعِ ِّي،صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ْ َوالْ َع َم ُل َعلَْيه عْن َد أَ ْكثَ ِر أ َْه ِل الْعلْ ِم م ْن أ
َ ب
ِّ َّص َحاْب الن
.  َويَ ُق ْوُهلَاْ ِ ْيف نَ ْف ِس ِه:  قَاْلُْوا،الرِحْي ِم
ُّ يَ ُق ْو ُل الث َّْوِر
ْ ي َو ابْ ُن الْ ُمبَاَْر ِك َو
َّ الر ْمح ِن
َّ ِ الَْيََرْو َن أَ ْن َجيْ َه َر بِ ْس ِم هللا،أمحَ ُد َو إِ ْس َحاْ ُق
“নিী কিীম োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম অবধ্কাংশ োহািীি আমল এরূপ বেল। যাণদি মণধ্য িণয়ণেন আিু িকি (িাবয.), ওমি
(িাবয.) ও উেমান (িাবয.), আলী (িাবয.) এিং অনযানয োহািী। তাণদি পি তাণিঈ েও এই বনয়ম অনুেিে কণিণেন। েুবফয়ান
োওিী (িহ.), ইিনুল মুিািক (িহ.), ইমাম আহমাদ (িহ.), ইেহাক (িহ.) গকউই উচ্চস্বণি ‘বিেবমল্লাহ’ পড়াি কথা িণলনবন।
তািা েিাই িণলণেন, ‘বিেবমল্লাহ’ অনুচ্চস্বণি পড়া হণি । -জ্াণম বতিবমযী, ১/৫৭
অিম মূলনীবত : গয কাজ্ শিীয়ত একাকী আদায় কিা অনুণমাদন কণিণে তা েবিবলতভাণি আদায় কিা
গযমন, ফিয নামাজ্ জ্ামাণতি োণথ আদায় কিা হয় এিং এবি কাময। বকন্তু নফল নামাজ্ আলাদা আলাদা ভাণি আদায় কিাি হুকুম
গদওয়া হণয়ণে। তাই নফল নামাজ্ জ্ামাণতি োণথ আদায় কিা মাকরুহ ও বিদআত। এ কািণে (িমযাণনি বকয়ামুল লাইল িা
তািািীণহি নামাজ্ োড়া) তাহািুণদি নামাজ্, শণি িিাত, শণি গমিাজ্, শণি কদণিি নামাণজ্ি জ্নয মেবজ্ণদ একবত্রত হওয়া এিং
েবিবলতভাণি গে নামাজ্গুণলা আদায় কিা বিদআত।

43

নিম মূলনীবত : মাওযু িা জ্াল হাদীণেি ওপি বভবি কণি গকাণনা আমল কিা
মাওযু িা জ্াল হাদীণেি বভবিণত গকাণনা আমল কিা বিদআত। কািে, গয গকাণনা ইিাদত, ইিাদত হওয়াি জ্নয শিীয়ণতি পক্ষ
গথণক অনুণমাদন লা ণি। আি জ্াল হাদীে িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি েুন্নাহ না। েুতিাং গেিা আল্লাহি পক্ষ গথণক
অনুণমাবদত না হওয়ায় বিদআত বহণেণি োিযস্ত হণি। আমাণদি েমাণজ্ ইিাদত বহণেণি এমন িহুকাজ্ মানুষ কণি থাণক, গযগুণলাি
বভবি জ্াল হাদীে োড়া আি বকেুই নয়। এজ্নয গয গকাণনা আমল কিাি পূণিথ আমাণদি গজ্ণন গনওয়া কতথিয, আমাণদি গেই আমলবি
বক বনভথিণযা য হাদীে ও েুন্নাহ বনভথি, না জ্াল হাদীে বনভথি?
এখাণন বিদআত বচবিতকিণেি নয়বি মূলনীবত উণল্লখ কিা হল। এি িাবহণিও আিও মূলনীবত িণয়ণে। তণি উপবিউক্ত মূলনীবতগুণলা
গকউ যবদ ভাণলাভাণি িুণে বনণত পাণি, তাহণল িাবকগুণলা িুণে গনয়া তাি জ্নয েহজ্ হণয় যাণি ইনশাআল্লাহ।
েণিথাপবি আমাণদি মণন িাখণত হণি, গয গকাণনা কাজ্ ইিাদত বহণেণি োিযস্ত হওয়াি জ্নয শিঈ অনুণমাদন লা ণি। এিপি গে
ইিাদতবি কিুল হওয়া দুবি বিষণয়ি ওপি বনভথিশীল। এক. ইিাদতবি ইখলাণেি োণথ অথথাৎ একমাত্র আল্লাহ তাআলাি েন্তুবি লাণভি
উণেণশয কিণত হণি। দুই. িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি েুন্নাহ গমাতাণিক কিণত হণি। এি গয গকাণনা একবিণত ত্রুবি গদখা
বদণল, গে কাজ্বি ত্রুবিযুক্ত হণয় পবিতযাজ্য বহণেণি োিযস্ত হণি।
চতুথথ অধ্যায়
বিদআত গথণক পবিত্রাণেি উপায়
গয েি উপায় অিলম্বন কিণল আমাণদি জ্নয বিদআত গথণক িাঁচা থাকা েিি হণি তা বনেরূপ,
ক) কুিআন ও েুন্নাহণক আঁকণড় ধ্িা
খ) োহািাণয় বকিাণমি পথ-পেবত ও আদণশথি অনুেিে কিা
) বিণশষত গখালাফাণয় িাণশদীণনি েুন্নাহ ও পথ আঁকণড় ধ্িা
বনণে এ বিষয়গুণলা স্ববিস্তাণি গপশ কিা হণচ্ছক) কুিআন ও েুন্নাহণক আঁকণড় ধ্িা
১. আল্লাহ তাআলা িণলন,
ُ َ الرس
َ َ "ياأَيُها الَذين آم ُنوا أ َ ِطيعوا
ول ِإ ْن كُ ْن ُت ْم
ِ َ وِل ْاأل َ ْم ِر ِم ْنك ُْم ف َِإ ْن َت َنا َز ْع ُت ْم ِِف َش ْي ٍء فَ ُردُوهُ ِإ َّل
ِ الر ُس
َ اّلل َو
َ
َ َ ِ َ َ
ُ اّلل َوأ ِط
ُ
ُ َ يعوا
ِ ول َوأ
" يَل
ِ َ ون ِب
ً ْي َوأ َ ْح َس ُن َتأ ْ ِو
َ اّلل َوا ل َْي ْو ِم ْاْلخ ِِر ذَ ل
َ ُت ْؤ ِم ُن
ٌ ْ ِك َخ
গহ মুবমন ে! গতামিা আল্লাহি, তাঁি িােূণলি আনু তয কি এিং গতামাণদি মণধ্য যািা ‘উলূল আমি’ তাণদিও। অতঃপি গতামাণদি
মণধ্য যবদ গকাণনা বিষণয় বিণিাধ্ গদখা গদয়, তাহণল গতামিা তা আল্লাহ ও তাঁি িােূণলি বনকি গপশ কণিা। যবদ গতামিা পিকাণল
বিশ্বােী হও। এিাই উৎকৃিতি এিং এি পবিোমও েিথাণপক্ষা শুভ।’ -েূিা বনো (৪) : ৫৯
২. আিদুল্লাহ ইিণন আব্বাে (িাবয.) িণলন, বিদায় হণিি ভাষণে মহানিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম ইিশাদ কণিণেন,
 كتاب هللا وسنة نبيه: َي ايها الناس! إّن قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا.
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গহ গলাকেকল! আবম গতামাণদি কাণে এমন দুবি বজ্বনে গিণখ যাবচ্ছ, গতামিা যবদ গে দুবিণক দৃঢ়ভাণি ধ্ণি িাখ, তাহণল কখণনা
বিপথ ামী হণি না। তা হল, আল্লাহি বকতাি এিং তাঁি নিীি েুন্নাহ। -আলমুেতাদিাক ১/১৭১, হাদীে ৩১৮ (হাবকম িহ. িণলন,
এই হাদীণেি েকল িেথনাকািী গেক্বাহ। হাণফয যাহাবিও অনুরূপ িণলণেন।)
খ) োহািাণয় বকিাণমি পথ-পেবত ও আদণশথি অনুেিে কিা
১.
তাবিঈ মায়মূন বিন বমহিান িহ.(মৃ. ১১৭ বহ.) িণলন, আমাণক ইিণন আব্বাে (মৃ.৬৮ বহ.) িণলন,
ِ ٍ  وإِ ََّي َك و َشتَم أ،الزنْ َدقَِة
ِ صح
ِ
اب َُمَ َّم ٍد
َّ  َوإِ ََّي َك َوالْ َق َد َر فَإِنَّهُ يَ ْدعُو إِ َىل،ُّج ِوم فَإِنَّهُ يَ ْدعُو إِ َىل الْك َهانَِة
ْ "
َ ْ ََحد م ْن أ
َ َ َ َ
ُ  إ ََّي َك َوالنَّظََر ِيف الن:اح َف ْظ َع ِّّن ثََِل ًاث
"ك
َّ ك
َ اَّللُ ِيف النَّا ِر َعلَى َو ْج ِه
َ َّصلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَيُكِب
َ
বতনিা বিষয় আমাি গথণক মুখস্থ কণি নাও। তািাকািাবজ্ বনণয় বচন্তা- ণিষো গথণক দূণি থাণকা, গকননা তা গতামাণক ভা য েনা িা
ভবিষযিােীি বদণক বনণয় যাণি। তাকদীি বনণয় গিবশ বচন্তা বফবকি গথণক দূণি থাণকা। গকননা, তা গতামাণক ‘যানদাকা’ (ঈমাণনি
েদ্মািিণে কুফবি গপাষে) িা নাবস্তকতাি বদণক বনণয় যাণি এিং মুহািাদ (োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া োল্লাম) এি গকাণনা োহািীণক
ালমন্দ কিা গথণক গিঁণচ গথণকা। অনযথায় আল্লাহ গতামাণক অণধ্ামুখী কণি জ্াহান্নাণম বনণক্ষপ কিণিন। -শিহু উেূবল ইবতকাবদ
আহবলে েুন্নাবত ওয়াল জ্ামাআহ, লাবলকায়ী (মৃ.৪১৮বহ.) ৪/৭০০ (১১৩৪) (িেথনাবি েহীহ।)
২.

ইমাম আহমাদ িহ. (মৃ. ২৪১ বহ.) িণলন,
ِ
ِ
" َص َحاب َر ُسول هللا صلى هللا َعلَْي ِه َوسلم واالقتداء هبم
َ السنة
ْ َّم ُّسك ِبَا َكا َن َعلَْيه أ
ُ "
َ عندَن الت
ّ أصول

আমাণদি বনকি েুন্নাহ’ি মূলনীবত হণলা, োহািাণয় গকিাম গয পথ ও পেবতি ওপি বেণলন তা আঁকণড় ধ্িা এিং তাঁণদি অনুেিে
কিা। -উেূলুে েুন্নাহ, ইমাম আহমাদ ১/১৪
) বিণশষত গখালাফাণয় িাণশদীণনি েুন্নাহ ও পথ আঁকণড় ধ্িা
ইিিায ইিণন োবিয়া (িাবয.) িণলন,
َِّ ول
ِ َ ووِجل، فَوعظَنَا موعِظَةً بلِيغَةً ذَرفَت ِمنْ ها الْعيو ُن، ُُثَّ أَقْ بل علَي نَا،الصبح ذَات ي وٍم
ِ
ال
َ  فَ َق،وب
ُ صلَّى بِنَا َر ُس
ْ َ َ ُُ َ ْ َ
َ اَّلل
َ
ُ ُت منْ َها الْ ُقل
َ َْ َ َ ْ َ َ َ
ْ َ َ َ ْ ُّ صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم
ِ أ: ال
َّ  َكأ،ِاَّلل
 فَإِنَّهُ َم ْن، َوإِ ْن َكا َن عَبْ ًدا َحبَ ِشيًّا،الس ْم ِع َوالطَّاعَ ِة
َ  فَ َماذَا تَ ْع َه ُد إِلَيْ نَا؟ فَ َق،َن َه ِذهِ َم ْوعِظَةُ ُم َوِّد ٍع
َ  ََي َر ُس:قَائِ ٌل
َّ ُوصي ُك ْم بِتَ ْق َوى
َّ ول
َّ  َو،ِاَّلل
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ يعِش ِمْن ُكم ب ع ِدي فَسريى
ِ
 َوإِ ََّي ُك ْم َوَُْم َد َاث ِت،ضوا َعلَْي َها ِابلن ََّو ِاج ِذ
ُّ  َو َع، تََ َّس ُكوا ِهبَا،ني
ْ ََ َ
َ ِّين الْ َم ْهدي
َْ ْ ْ َ
َ  فَ َعلَْي ُك ْم ب ُسن َِّيت َو ُسنَّة ا ْْلُلَ َفاء ا َّلراشد،اخت َِلفًا َكث ًريا
ٌض َِللَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َع ٍة،ٌ فَإِ َّن ُك َّل َمُْ َدثٍَة بِ ْد َعة،ْاأل ُُموِر
একবদন আল্লাহি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম আমাণদি বনণয় ফজ্ণিি নামায পড়ণলন। এিপি আমাণদি বদণক বফণি এক
মমথস্পশথী নেীহত কিণলন। এণত আমাণদি গচাখ অশ্রুেজ্ল হল এিং অন্তি প্রকবম্পত হল। একজ্ন আিজ্ কিণলন, আল্লাহি িােূল!
এ গযন বিদায় দানকািীি উপণদশ। (যবদ বিষয়বি এমন হয়) তাহণল আপবন আমাণদি (জ্রুিী বিষণয়ি) বকেু উপণদশ প্রদান করুন!
আল্লাহি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িলণলন, গতামাণদিণক অেীয়ত কিবে আল্লাহণক ভয় কিাি এিং (খলীফা িা আমীি)
হািশী গ ালাম হণলও তাি আনু তয কিাি। কািে, আমাি পি গতামাণদি মণধ্য যািা গিঁণচ থাকণি তািা শীঘ্রই উিণতি মণধ্য নানা
িকণমি মতবভন্নতা গদখণত পাণি। (বিবভন্ন িকণমি বিদআত, গশ্রেী বিভবক্ত উিতণক খণ্ড-বিখণ্ড কণি িাখণে) তখন গতামাণদি
কিেীয় হণি, আমাি েুন্নাহ ও গহদায়তপ্রাপ্ত গখালাফাণয় িাণশদীণনি েুন্নাহণক েিথশবক্ত বদণয় ধ্ািে কিণি। (দীণনি িযাপাণি বকতাি ও
েুন্নাহি িাবহণি) নতুন নতুন তিীকা ও পেবত গথণক দূণি থাকণি। কািে, (িীণনি মণধ্য) েকল নিউদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত। আি
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েকল বিদআতই গুমিাহী। -ইমাম বতিবমবয িহ. িণলন, হাদীেবি হাোন েহীহ। -মুেনাণদ আহমাদ ২৮/৩৭৫, হাদীে
১৭১৪৫,তাহকীক- শায়খ শুআাইি আলআিনাউত; জ্াণম বতিবমযী ২/ ৯৬; েুনাণন আিু দাউদ ২/৬৩৫; েুনাণন ইিণন মাজ্াহ
১/৫;আল-মুেতাখিাজ্ আলাে েহীহাইন ১/৩৬-৩৭
হাণফয আিু নুয়াইম আেফাহানী িাহ.(মৃতুয. ৪৩০ বহ.) এ হাদীণেি বনণদথশনা েম্পণকথ িণলন فلم يرغبوا عنه بل علموا،فتلقت اهلداة العقِلء وصية نبيهم صلى هللا عليه وسلم ابلقبول ولزموا التوطن على سنته وسنة اهلداة املرشدة من اْللفاء
أن الثبوت عليه غري ممكن إال بتتبع ما سنه عليه السِلم وسنه بعده أئمة اهلدى الذين هم خلفائه يف أمته فرتكوا االشتغال هبواجس النفوس
 وما يتولد من الشبهات اليت تولد آراء النفوس وقضاَي العقول خوفا من أن يزيغوا عن احملجة اليت فارقهم عليها رسول هللا صلى،وخواطر القلوب
هللا عليه وسل م الذي شبه ليلها بنهارها مع ما جاءهم عن هللا تعاىل من الوعيد البليغ املصرح بنفي اإلميان عما خالفه عليه السِلم أوطعن على
 انتهى.أحكامه ومل تطب نفسه ابلتسليم له
গহদাণয়ণতি বদশািী প্রাজ্ঞজ্নিা তাঁণদি নিীি এই অেীয়তণক বশণিাধ্াযথ কণিণেন এিং তাঁি েুন্নাহ ও খলীফা ণেি েুন্নাহি ওপি
বনণজ্ণদিণক আিে গিণখণেন, যািা বেণলন গহদাণয়তপ্রাপ্ত ও গহদাণয়ণতি বদশািী। তা গথণক বিমুখ হনবন। িিং তািা বনবিত
গজ্ণনণেন গয, আল্লাহি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম গয েুন্নাহ জ্াবি কণিণেন এিং তাঁি পি গহদাণয়ণতি ইমাম ে গয েুন্নাহ
জ্াবি কণিণেন, যাঁিা বেণলন উিণতি মাণে তাঁিই উিিেূিী, তা অণেষে কিা োড়া িীণনি ওপি অবিচল থাকা েিি নয়। েুতিাং
তািা মণনি গখয়াল, মবস্তণষ্কি কল্পনা এিং িুবে ও প্রিৃবিি মত ও মতিাদ গথণক জ্ন্ম গনওয়া েংশয় ও বিভ্রাবন্তণত আত্মবনণয়া
কণিনবন। ওই উজ্জ্বল িাজ্পথ গথণক বিচুযত হওয়াি ভণয়, যাি ওপি দাঁড় কবিণয় আল্লাহি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম
তাণদি গথণক বিদায় বনণয়ণেন। উপিন্তু আল্লাহ তাআলাি পক্ষ হণত এণেণে ঈমান হািা হওয়াি কবঠন হুঁবশয়াবি তাণদি জ্নয, যািা
আল্লাহি িােূণলি বিণিাবধ্তা কণি, তাঁি বিবধ্ বিধ্াণনি বনন্দা কণি বকংিা তাঁি প্রবত আত্মেমবপথত হণত বিিত থাণক। -বকতািুয
যুআফা, আিু নুয়াইম আলআেফাহানী ১/৪৬
উপবিউক্ত হাদীণে ইখবতলাফিা িযাপক। গয গকাণনা ধ্িণনি ইখবতলাফ হণত পাণি। ইখবতলাফ যখন হণি তখন কিেীয় কী?
িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলণেন, ‘ইখবতলাফ হণল আমাি েুন্নাহ ও গখালাফাণয় িাণশদীণনি েুন্নাহণক েিথশবক্ত বদণয়
ধ্ণি িাখণি।’ েুতিাং একজ্ন মুবমণনি উবচত, বিদআত ও েকল গ ামিাবহ গথণক িাঁচাি জ্নয নিী োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি
েুন্নাহ ও খুলাফাণয় িাণশদীণনি েুন্নাহণক (যা োহািাণয় গকিাণমি েুন্নাহও িণি) েিথশবক্ত বদণয় ধ্ণি িাখণি। যািা এমন কিণি তািাই
হণলা, নাজ্াতপ্রাপ্তদল তথা ‘আহণল েুন্নাহ ওয়াল জ্ামাআহ’।
‘আহণল েুন্নাহ ওয়াল জ্ামাআহ’ শণেি বিণেষে
‘েুন্নাহ’ িণল উণেশয, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি েুন্নাহ। আি ‘জ্ামাআহ’ িণল উণেশয োহািাণয় গকিাণমি
জ্ামাত।
তাবিঈ আিু আণমি আিদুল্লাহ িহ. িণলন,
 إن أهل:  إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  فقال، فلما قدمنا مكة قام حني صلى صِلة الظهر،حججنا مع معاوية بن أِب سفيان
 وهي، كلها يف النار إال الواحدة، يعّن األهوءا، وإن هذه األمة ستفرتق على ثِلث وسبعني ملة،الكتابني افرتقوا يف دينهم على ثنتني وسبعني ملة
. انتهى... اْلماعة

46

আমিা মুয়াবিয়া ইিণন আিু েুবফয়ান (িাবয.)-এি োণথ হজ্ব কিলাম। যখন মদীনায় এলাম গযাহণিি নামাণযি পি বতবন দাঁবড়ণয়
িলণলন, আল্লাহি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলণেন, পূণিথি দুই বকতািধ্ািী েম্প্রদায় তাণদি ধ্ণমথ িাহািি দণল বিভক্ত
হণয়বেল। আি এই উিত বিভক্ত হণি গতহািি দণল। অথথাৎ তািা গখয়াল-খুবশি অনুোিী িহু দণল পবিেত হণি। েিগুণলা দল
জ্াহান্নামী হণি, একবি োড়া। আি গেবি হণচ্ছ ‘আলজ্ামাআহ’। (এ হাদীেবিি মান েম্পণকথ ইিণন তাইবময়া িাহ. িণলন, হাদীেবি
েহীহ। এবি েুনান ও মাোনীণদি বকতাণিি মশহূি হাদীে। আিু দাউদ, বতািবমযী, নাোয়ী ও অনযানযণদি েুনাণন তা আণে।) -মুেনাণদ
আহমদ ২৮/১৩৪, তাহকীক- শায়খ শুআইি আলআিনাউত, হাদীে : ১৬৯৩৭; েুনাণন আিু দাউদ ২/৬৩১, হাদীে
৪৫৯৭;মাজ্মুউল ফাতাওয়া ৩/৩৪৫
অনয হাদীণে আল্লাহি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম িণলন,
 ما أَن عليه وأصحاِب:  من هي َي رسول هللا؟ قال:  قالوا، كلهم يف النار إال ملة واحدة،تفرتق أميت على ثِلث وسبعني ملة.
আমাি উিত বতহািি দণল বিভক্ত হণি। একবি োড়া িাবক েিগুণলাই জ্াহান্নাণম যাণি। োহািীিা বজ্জ্ঞাো কিণলন, আল্লাহি িােূল!
গেই এক দণল কািা থাকণিন? িলণলন, ‘মা আনা আলাইবহ ওয়া আেহািী।’ অথথাৎ যািা আমাি ও আমাি োহািীণদি আদণশথি
ওপি থাকণি। -জ্াণম বতিবমযী ২/৯২-৯৩, হাদীে ২৬৪১ (ইমাম বতিবমযী িাহ. িণলণেন, এবি হাোন, িীি ও মুফােোি হাদীে;
হাদীেবি এভাণি শুধ্ু এই েূণত্রই আমিা পাই।)
 ما أَن عليه وأصحاِبঅথথাৎ নাজ্াতপ্রাপ্ত তািা, যািা ওই পণথ থাকণি, গয পণথ আবম ও আমাি োহািীিা িণয়বে। এখাণন ‘মা’ িািা
েুন্নাহণক বনণদথশ কিা হণয়ণে। তাহণল এই হাদীণে ‘মা-আনা আলাইবহ’ শণে তাই িলা হণয়ণে, যা ইতঃপূণিথ উবল্লবখত হাদীণে
‘আলাইকুম বিেুন্নাতী’ শণে িলা হণয়বেল। অথথাৎ আমাি েুন্নাহণক ধ্ািে কি। আি এভাণিই িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াোল্লাণমি েুন্নাহ এিং োহািাণয় গকিাণমি জ্ামাআণতি অনুোিীণদি নামকিে কিা হয় ‘আহণল েুন্নাহ ওয়াল জ্ামাআহ’।
আি ‘আহলুে েুন্নাহ ওয়াল জ্ামাআহ’ নামবি োহািাণয় গকিাণমি জ্ামানা গথণক চণল আেণে। কখণনা পুণিা নাম উণল্লখ কিা হত,
কখণনা েংণক্ষণপ শুধ্ু ‘আহলুে েুন্নাহ’ িলা হত। েূিা আল ইমিাণনি ১০৬ নং আয়াণতি তাফেীণি ইিণন আব্বাে (িাবয.) গথণক
পুিা নাম িবেথত হণয়ণে। আয়াতবি হলُ ﴿يَ ْو َم َت ْب َي
﴾ض ُو ُجوهٌ َو َت ْس َودُ ُو ُجو ٌه
গেই বদন, গয বদন কতক গচহািা (ঈমান ও আনু ণতযি আণলায়) উজ্জ্বল হণি এিং কতক মুখ (কুফি ও পাণপি কাবলমায়) কাণলা
হণয় যাণি। -েূিা আল ইমিান (৩) : ১০৬
ইিণন আব্বাে (িাবয.) িণলনِ ُّ ض وجوه أَه ِل
 َوتَ ْس َوُّد ُو ُجوهُ أ َْه ِل الْبِ ْد َع ِة َوالْ ُف ْرقَِة،اع ِة
ْ ُ ُ ُ ُّ َتَ ْب ي.
َ السنَّة َوا ْْلَ َم
আহলুে েুন্নাহ ওয়াল জ্ামাআণতি গচহািা উজ্জ্বল হণি আি আহণল বিদআত িা বিদআতীি গচহািা কাণলা হণি।-তাফেীণি ইিণন
কােীি ২/১০০
এ নামবি েংবক্ষপ্তভাণিও বিবভন্ন স্থাণন উবল্লবখত হণয়ণে। গযমন েহীহ মুেবলণমি ‘মুকাবেমা’য় ইিণন েীিীন িহ.(মৃ. ১১০.বহ.) -এি
িক্তণিয এণেণে। বতবন িণলন-
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ِ َاإلسن
ِ  فَلَ َّما وقَع،اد
 َويُنْظَُر إِ َىل أ َْه ِل الْبِ َد ِع فَ َِل،السن َِّة فَيُ ْؤ َخ ُذ َح ِديثُ ُه ْم
ُّ  فَيُنْظَُر إِ َىل أ َْه ِل، َمسُّوا لَنَا ِر َجالَ ُك ْم: قَالُوا،ُت الْ ِفتْ نَة
ْ ِْ " َملْ يَ ُكونُوا يَ ْسأَلُو َن َع ِن
َ َ
."يُ ْؤ َخ ُذ َح ِديثُ ُه ْم
োহািাণয় গকিাম েনদ েম্পণকথ বজ্জ্ঞাো কিণতন না। বকন্তু যখন বফতনা গদখা বদল তখন গথণক গকউ গকাণনা হাদীে িেথনা কিণল তাি
গথণক হাদীণেি িেথনাকািীি নাম (অথথাৎ যাি গথণক গে শুণনণে তাি নাম) জ্ানণত চাইণতন। (নাম শুনাি পি) যবদ গদখণতন,
িেথনাকািী আহণল েুন্নাহ’ি অনুোিী, তাহণল তাি হাদীে গ্রহে কিণতন। আি যবদ গদখণতন, গে বিদআতী তাহণল তাি হাদীে গ্রহে
কিণতন না। -মুকাবেমাহ েহীহ মুেবলম ১/ ১১
উপণিি আণলাচনা গথণক েুস্পিভাণি প্রমাবেত হয় গয, েুন্নাহ ও জ্ামাআহ- একবি অপিবিি োণথ অোবেভাণি জ্বড়ত।
‘জ্ামাআহ’ি বিতীয় উণেশয ‘ইজ্মা’
জ্ামাআি বিতীয় উণেশয হণলা, ইজ্মা তথা ইেলামী বিবধ্-বিধ্াণনি বিষণয় োহািাণয় গকিামেহ যুণ যুণ ইেলাণমি অনুেিেীয়
উলামাণয় উিাণতি ইজ্মা তথা মুেবলম উিাহি েিথেিত কমথপন্থা। যা মূলত োহািাণয় গকিাণমি েুন্নাহ’ি েম্প্রোবিত রূপ। ইিণন
তাইবময়া িহ. িণলন,
 وهم أبعد األمة عن معرفة النصوص واإلَجاعات واالستدالل هبا،ومن العجب أن الرافضة تثبت أصوهلا على ما تدعيه من النص واإلَجاع
 فأهل السنة واْلماعة هم،خبِلف السنة واْلماعة (ويف نسخة "خبِلف أهل السنة واْلماعة") فإن السنة تتضمن النص واْلماعة تتضمن اإلَجاع
. املتبعون للنص واإلَجاع
আিণযথি বিষয় হল, িাণফজ্ীিা তাণদি দাবি অনুোণি তাণদি নীবত ও উেূল প্রমাে কণি থাণক নে ও ইজ্মা গথণক! অথচ এিা হণচ্ছ
নে ও ইজ্মাণক জ্ানা এিং তা িািা দাবি প্রমাণেি গক্ষণত্র উিাহ’ি েুদূিতম দল। পক্ষান্তণি আহলুে েুন্নাহ ওয়াল জ্ামাআ হণচ্ছ নে
ও ইজ্মাি অনুোিী। ‘েুন্নাহ’ নেণক ধ্ািে কণি আি ‘জ্ামাআ’ ধ্ািে কণি ইজ্মাণক। -বমনহাজ্ুে েুন্নাবতন নািাবিয়যাহ ৬/৩৩২
শায়খুল ইেলাম ইিণন তাইবময়া িাহ. এি িক্তিয গথণক িুো যায়, ‘আলজ্ামাআ’ি এক অথথ ইজ্মা। বনণে ইজ্মাি গুরুত্ব এিং ইজ্মাবিণিাবধ্তাি ভয়ািহতা েংক্রান্ত বকেু দবলল গপশ কিা হল১.

কুিআন মজ্ীণদ ইিশাদ হণয়ণে-

َ
َ
" ْيا
َ الر ُس
َ " َو َم ْن ُي َشاق ِِق
ْ ول م
َ َْي َس ِبي ِل ا ل ُْم ْؤ ِم ِن
َ َ ِن بَ ْع ِد َما َت َب
ً ّي نُ َولِ ِه َما َت َو ّل َونُ ْصلِ ِه َج َه َن َم َو َسا َء ْت َم ِص
َ ْ ّي لَ ُه ا ل ُْه َدى َو َيت ِب ْع غ
‘আি গয িযবক্ত তাি োমণন বহদায়াত স্পি হণয় যাওয়াি পিও িােূণলি বিরুোচিে কিণি ও মুবমনণদি পথ োড়া অনয গকাণনা পথ
অনুেিে কিণি, আবম তাণক গেই পণথই গেণড় গদি, যা গে অিলম্বন কণিণে। আি তাণক জ্াহান্নাণম বনণক্ষপ কিি, যা অবত মন্দ
বঠকানা।’ -েূিা বনো (৫) : ১১৫
এখাণন ‘োিীলুল মুবমনীন’ মাণন উিণতি েিথেিত পথ, বিধ্াণনি বিষণয় উলামাণয় উিণতি ইজ্মা ও উিণতি িাষ্ট্রপ্রধ্ান তথা
খলীফাতুল মুেবলমীন, েিবকেুই ‘োিীলুল মুবমনীন’ এি অন্তভুথক্ত। আি আল্লাহ তাআলা এই উিণতি ওপি অণনক অনুগ্রহ
কণিণেন। এি মণধ্য গুরুত্বপূেথ একবি অনুগ্রহ হণলা, (হক্ব) জ্ামাআত ও িীণনি মজ্িুত িবশ আঁকণড় ধ্িাি আণদশ কিা। গযমন
আল্লাহ তাআলা িণলন,
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َ
َ
ُوبك ُْم فَأ َ ْص َب ْح ُت ْم بِ ِن ْع َم ِت ِه
َِ ت
ِ َ ﴿وا ْع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل
َ يعا َو َال َتف ََرقُوا َواذْ ك ُُروا نِ ْع َم
ً اّلل َج ِم
ِ ّي قُل
َ ْ َاّلل عَل َْيك ُْم ِإذْ كُ ْن ُت ْم أعْ َدا ًء فَألَ َف ب
َ

﴾ِإ ْخ َوا ًنا

আি গতামিা আল্লাহি িবশণক (অথথাৎ তাঁি িীন ও বকতািণক) দৃঢ়ভাণি ধ্ণি িাখ এিং পিস্পণি বিণভদ কণিা না। আল্লাহ গতামাণদি
প্রবত গয অনুগ্রহ কণিণেন তা স্মিে িাখ। একিা েময় বেল, যখন গতামিা এণক অণনযি শত্রু বেণল। অতঃপি আল্লাহ গতামাণদি
অন্তিেমূহণক জ্ুণড় বদণলন। ফণল তাঁি অনুগ্রণহ গতামিা ভাই-ভাই হণয় গ ণল। -েূিা আণল-ইমিান (৩) : ১০৩
আেুল্লাহ ইিণন মােউদ (িাবয.)উক্ত আয়াণতি িযাখযায় িণলন,
"اْلماعة:يعا) قال
ِ َ "قوله ( َوا ْع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل
ً اّلل َج ِم
(يعا
ِ َ )وا ْع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل
ً اّلل َج ِم
َ গতামিা আল্লাহি িবশণক অথথাৎ ‘জ্ামাআহ’গক দৃঢ়ভাণি ধ্ণি িাণখা -তাফেীণি তিািী, ইিণন জ্ািীি

তিািী িহ. (মৃ. ৩১০ বহ.) ৩/৩৫৬ (৭৫৫৭

এই উিণতি ওপি আল্লাহ তাআলাি আণিকবি অনুগ্রহ হণলা, আল্লাহ তাআলা আমাণদিণক েিেময় হক্ব জ্ামাণতি েণে থাকাি জ্নয
তাঁি কাণে গদায়াও কিণত িণলণেন। আল্লাহ তাআলা িণলন,
َ
َ َهْي َو َال
﴾ (7) ِّي
ِ ﴿ ا ْه ِدنَا
ُ َْي ا ل َْم ْغ
َ ( ِص َر َاط الَ ِذي َن أ ْن َع ْم6)يم
ِ ْ َهْي غ
ِ ض
َ الضال
ْ ِ ْ وب عَل
ْ ِ ْ ت عَل
َ الص َرا َط ا ل ُْم ْس َت ِق
আমাণদি েিল পণথ পবিচাবলত কি। গেই েকল গলাণকি পণথ, যাণদি প্রবত তুবম অনুগ্রহ কণিে। ওই েকল গলাণকি পণথ নয়,
যাণদি প্রবত যি নাবযল হণয়ণে এিং তাণদি পণথও নয়, যািা পথহািা।’ -েূিা ফাবতহা (১) ৬-৭
আল্লাহ (েুিহানাহু ওয়া তাআলা) মুেবলমণদি আণদশ কণিণেন, তািা গযন প্রিৃবিি পূজ্া গথণক বিিত থাণক এিং পািস্পবিক বিণভদ
গথণক দূণি থাণক। েিথািস্থায় েুন্নাহ ও জ্ামাআহণক আঁকণড় ধ্ণি থাণক, গকাণনা অিস্থাণতই গযন জ্ামাআহ’ি বিপিীত অিস্থান না
কণি। এ বিষণয় আল্লাহি কণঠাি আণদশ বনণচি আয়াতগুণলা গথণক প্রবতভাত হয়১.

আল্লাহ তাআলা িণলন,
﴾ ات
ُ ِن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم ا ل َْب ِي َن
ْ ﴿ َو َال َتكُونُوا ك ََال ِذي َن َتف ََرقُوا َوا ْخ َتلَفُوا م

গতামিা ওেকল গলাণকি (অথথাৎ ইহুবদ ও খ্রস্টানণদি) মণতা হণয়া না, যািা তাণদি বনকি েুস্পি বনদশথনািলী আোি পি বিবচ্ছন্ন হণয়
ব ণয়বেল ও পিস্পি মতণভদ েৃবি কণিবেল।-েূিা আণল-ইমিান (৩) : ১০৫
ইমাম েুয়ূতী িহ. (মৃ. ৯১১ বহ.) উক্ত আয়াণতি িযাখযায় িণলন,
" "أمر هللا املؤمنني ابْلماعة وَّناهم عن اإلختِلف والفرقة وأخَبهم أَّنا هلك من كان قبلكم ابملراء واْلصومات يف دين هللا
আল্লাহ তাআলা মুবমনণদিণক জ্ামাতিে থাকাি আণদশ কণিণেন এিং পিস্পি মতাননকয ও বিণভদ গথণক বনণষধ্ কণিণেন। এোড়া
মুবমনণদিণক এ বিষণয় জ্াবনণয়ণেন গয, গতামাণদি পূিথিতথী ে আল্লাহি িীণনি মণধ্য পািস্পবিক ে ড়া-বিিাণদি কািণে ধ্বংে হণয়
ব ণয়ণে।-আদ-দুিরুল মানেূি ২/২৮৯
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২.

আল্লাহ তাআলা আণিা িণলন,
﴾ ِهَن ِِف َش ْي ٍء
َ هَن َوك َانُوا ِش َي ًعا ل َْس
ْ ُ ْ تم
ْ ُ َ ﴿ ِإ َن الَ ِذي َن فَ َرقُوا ِدي

(গহ নিী!) বনিয়ই যািা বনণজ্ণদি িীণনি মণধ্য বিণভদ েৃবি কণিণে এিং বিবভন্ন দণল বিভক্ত হণয় পণড়ণে, তাণদি োণথ গতামাি
গকাণনা েম্পকথ গনই।-েূিা আনআম (৬) : ১৫৯
হাণফয ইিণন কােীি িহ. (মৃ. ৭৭৪ বহ.) এই আয়াণতি িযাখযায় িণলন:
فاهلل قد برأ رسوله مما هم فيه- وهي األهواء والضِلالت- أي فرقا كأهل امللل والنحل: ﴾ قوله تعاىل ﴿ َوك َانُوا ِش َي ًعا.
আল্লাহ তাআলাি িােী ﴾ ً ﴿ وكانوا شيعاঅথথাৎবিবভন্ন দল-উপদল, প্রিৃবিপূজ্ািী ও গ ামিাহ িযবক্তণদি নযায় তািা শতধ্া বিভক্ত হণয়
পণড়বেল। তািা গযই অিস্থাি ওপি বেল আল্লাহ তাআলা তাঁি িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লামণক তা গথণক মুক্ত গিণখণেন।’তাফেীণি ইিণন কােীি ৩/৪২০
৩.

আল্লাহ তাআলা আণিা িণলন,
﴾ون
َ هَن َوك َانُوا ِش َي ًعا ك ُ ُل ح ِْز ٍب ِب َما ل ََد ْي ِه ْم فَ ِر ُح
َ ( م৩২)ِّي
َ  ( َو َال َتكُونُوا م31) ﴿
َ ِن ا ل ُْم ْش ِرك
ْ ُ َ ِن الَ ِذي َن فَ َرقُوا ِدي

আি গতামিা মুশবিকণদি অন্তভুথক্ত হণয়া না। যািা তাণদি ধ্ণমথ বিণভদ েৃবি কণিণে এিং অণনক দণল বিভক্ত হণয় পণড়ণে। প্রণতযক
দলই বনজ্ বনজ্ মতিাদ বনণয় উল্লবেত।-েূিা রূম (৩০) : ৩১-৩২
ইমাম তিািী িহ. (মৃ. ৩১০ বহ.) িণলন:
ون ﴾ يقول كل طائفة وفرقة من هؤالء الذين فارقوا دينهم احلق فأحدثوا البدع اليت أحدثوا (ِبا لديهم
َ وقوله ﴿ ك ُ ُل ح ِْز ٍب ِب َما ل ََد ْي ِه ْم فَ ِر ُح
.فرحون) يقول ِبا هم به متمسكون من املذهب فرحون مسرورون َيسبون أن الصواب معهم دون غريهم

আল্লাহ তাআলাি কথা ﴾ ﴿ك ل حزب بما لديهم فرحونঅথথাৎ, যািা েতয িীন গেণড় বদণয় ধ্ণমথি িাবহণি বিবভন্ন বিদআত েৃবি
কণিণে, তাণদি প্রণতযক দল-উপদল- (( )بما لديهم فرحونএি অথথ) গেই মন ড়া মতিাদ আঁকণড় ধ্ণি তাণতই তািা আনবন্দত ও
উল্লবেত। তািা ধ্ািো কণি গয, তািাই গকিল েবঠক পণথ অবিচল আণে, অনযিা গনই।’ -তাফেীণি তিািী ৯/৯০ (২৮০৩২)
প্রিৃবিি িশিতথী হণয় পািস্পবিক বিণভদ দুবনয়াণতই িড় বিপযথয় বনণয় আেণি। গে বিষয় আল্লাহ তাআলা িণলন,
﴾ ضك ُْم بَأ ْ َس بَ ْع ٍض
َ ﴿أ َ ْو َيلْ ِب َسك ُْم ِش َي ًعا َو ُي ِذي َق بَ ْع
অথিা গতামাণদিণক বিবভন্ন দণল বিভক্ত কণি পিস্পণিি মুণখামুবখ কণি গদণিন এিং এক দলণক অপি দণলি শবক্তি স্বাদ গ্রহে
কিাণিন। -েূিা আনআম (৬) : ৬৫
আয়াতবিি িযাখযায় ইমাম তিািী িহ. ইিণন আব্বাে (িাবয.) গথণক িেথনা কণিন,
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( األهواء املفرتقة: )"أ َ ْو يَلْ ِب َسك ُْم ِش َي ًعا
‘আয়াতবিণত (ً )أو يلبسكم شيعاিািা প্রিৃবিি অনুোিী বিবভন্ন দল উণেশয।’ -তাফেীণি তিািী ৪/৮৯৭
উপণিি আণলাচনা গথণক স্পি হণয়ণে গয, জ্ামাআি দুবি বদক িণয়ণে, এক. বনেক িীনী বিষণয় জ্ামাআহ। এবি হণচ্ছ ইজ্মা। ইিণন
তাইবময়া িাহ. এি উপবিউক্ত িক্তণিয ‘আলজ্ামাআ’ি িযাখযায় ইজ্মাি কথা এণেণে। দুই. োহািাণয় গকিাণমি জ্ামাআহ িা তাঁণদি
েুন্নাহ। উভয় বিষয় েম্পণকথই উপণি েবিস্তাণি আণলাচনা হণয়ণে। জ্ামাআি তৃতীয় আণিকবি বদক হণচ্ছ মুেলমানণদি িাষ্ট্রপ্রধ্ান,
খলীফা িা ইমাম, বযবন শিীআ মুতাণিক মুেবলমণদি যািতীয় বিষণয়ি ফায়োলা কণিন। অণনক হাদীণে জ্ামাআহ িািা এ বিষয়বিি
কথা িলা হণয়ণে। যাি আণলাচনা োমণন আেণে।
‘জ্ামাআহ’ি তৃতীয় উণেশয মুেলমানণদি ‘জ্ামাআহ’
বিবভন্ন হাদীণে জ্ামাআ িািা এমন মুেবলম শােকণক িুোণনা হণয়ণে, বযবন শিীআ অনুযায়ী শােনকাযথ পবিচালনা কণিন, যাণক
খলীফাতুল মুেবলমীন িা আবমরুল মুবমনীন িলা হয়। এমন শােণকি োণথ িা তাঁি অধ্ীণন থাকাি িযাপাণি কণঠািভাণি আণদশ কিা
হণয়ণে। োধ্ািেত বযবন প্রকৃত অণথথ খলীফা হন, তাঁি অধ্ীণনই অবধ্কাংশ মুেবলম থাণক। (িযবতক্রম বকেু েময় িাণদ ইেলাণমি
ইবতহাে এমনই বেল।) একজ্ন মুবমণনি উবচত, েিথািস্থায় ইেলামী গখলাফণতি োয়াতণল থাকা। যবদ ইেলামী গখলাফত না থাণক,
তাহণল যািা েবঠক পেবতণত বখলাফত পূনঃপ্রবতষ্ঠাি গচিায় িত তাঁণদি কাতাণি শাবমল থাকা। আি তািাই হণলা নাজ্াতপ্রাপ্ত দল।
তািা কখণনা েংখযা বিষ্ঠ মুেবলম হণত পাণি। আিাি কখণনা মুেবলমণদি একিা কণফলাও হণত পাণি। গকউ যবদ উক্ত দল িা
কাণফলাি োণথ যুক্ত না হণত পাণি, তাহণল তাি দাবয়ত্ব হণলা, েকল দল গথণক বিবচ্ছন্ন গথণক োধ্য আনুযায়ী আল্লাহি বিধ্ান পালন
কণি যাওয়া। বনণে উক্ত বিষয় েংক্রান্ত দবলল গপশ কিা হণচ্ছ১. হুযাইফাহ্ ইিনুল ইয়ামান িাবয. (মৃ. ৩৬ বহ.) িণলন,
ِ  إ َّن ُكنّا يف،ِسول هللا
ِ َ كا َن النّاس يسأَلُو َن ر
َِّسأَلُهُ َع ِن الش
َ  َي َر:لت
َّ  فَجاءََن،جاهلِيَّ ٍة َو َشٍّر
ُ  فَ ُق،َّر َُمافَةَ أَ ْن يُ ْد ِرَك ِّن
ُ ْ َوُكن،سول هللا ﷺ َع ِن اْلَِْري
ْتأ
ُاَّلل
َ َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّذلك الش
 قَ ْوٌم يَ ْستَنُّو َن:قال
َ  َوما َد َخنُهُ؟:لت
َ َّر من َخ ٍْري؟
َ هل بَ ْع َد هذا اْلَِْري َشر؟
َ هل بَ ْع َد
ُ ُ ق، َوفيه َد َخ ٌن، نَ َع ْم:قال
ُ  فَ ُق، نَ َع ْم:قال
ْ :لت
ْ َ ف،هبذا اْلَْري
ِ
ِ
ِ  ُدعاةٌ على أَبْو، نَ َعم:قال
َجاهبُ ْم إلَْيها
ُ  تَ ْع ِر، َويَ ْه ُدو َن بغ ِري َه ْديِي،بغ ِري ُسن َِّيت
َ اب َج َهن ََّم َمن أ
َ هل بَ ْع َد
ُ  فَ ُق،منهم َوتُنْك ُر
ْ َ ذلك اْلَِْري من َشٍّر؟
ْ ف
ْ :لت
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ذلك؟
َ  َي َر:لت
َ ، ِص ْف ُه ْم لَنا،ِسول هللا
َ  َي َر:لت
َ  فَما تَرى إ ْن أ َْد َرَك ِّن،ِسول هللا
ُ ُ ق، َويَتَ َكلَّ ُمو َن ِبَلْسنَتنا، قَ ْوٌم من جلْ َدتنا، نَ َع ْم:قال
ُ  فَ ُق،قَ َذفُوهُ فيها
ِ  فاعت ِزْل تِلك:قال
ِِ
حىت
َ
َّ  ولو أَ ْن تَ َع،الفَر َق ُكلَّها
َ
َ ْ َ إمام؟
َ هلم ََج
َ  تَلَْزُم ََج:قال
َ اعةَ املُ ْسلم
ُ  فَ ُق،وإمام ُه ْم
ّ ٍَص ِل َش َج َرة
ْ ض على أ
ٌ اعةٌ َوال
َ ني
ْ  فإ ْن َملْ تَ ُك ْن:لت
.ذلك
َ ت على
َ يُ ْد ِرَك
ُ ك املَْو
َ ْت َوأَن
গলাকজ্ন িােূল োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাণমি বনকি কলযাণেি বিষণয় প্রে কিণতা আি আবম প্রে কিতাম অকলযাে েম্পণকথ; এ
ভণয়, গযন আবম তাণত জ্বড়ণয় না পবড়। তাই আবম (ণকাণনা এক েময়) প্রে কিলাম, গহ আল্লাহি িােূল! আমিা জ্াবহবল যুণ
বেলাম, অমেণলি মণধ্য বেলাম। তািপি আল্লাহ আমাণদি জ্নয এ কলযাে (ইেলাণমি বনআমত) দান কিণলন। এ কলযাণেি পণিও
বক গকাণনা অকলযাে আণে? বতবন িলণলন, হযাঁ। তািপি আবম িললাম, ওই অকলযাণেি পি বক আিাি কলযাে আণে? বতবন
িলণলন, হযাঁ, তণি তাণত ধ্ুম্রতা আণে। আবম িললাম কী গে গধ্াঁয়া? বতবন িলণলন, তখন এমন একদল গলাণকি উদ্ভি হণি, যািা
আমাি েুন্নাহ িাদ বদণয় বভন্ন পেবত অিলম্বন কিণি এিং আমাি প্রদবশথত বহদায়াণতি পথ গেণড় অনয পেবতি বদণক পবিচাবলত
কিণি। তুবম তাণদি মণধ্য বকেু ভাল ও বকেু মন্দ গদখণত পাণি। তখন আবম আিয কিলাম, এ কলযাণেি পি বক গকাণনা অকলযাে
আণে? বতবন িলণলন, হযাঁ, বকেু গলাক মানুষণক জ্াহান্নাণমি বদণক আহ্বান কিণি। যািা তাণদি ডাণক োড়া গদণি তািা তাণদিণক
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জ্াহান্নাণম বনণক্ষপ কিণি। আবম িললাম, গহ আল্লাহি িােূল! তাণদি পবিচয় িলুন। বতবন িলণলন, হযাঁ, তাণদি াণয়ি িঙ হণি
আমাণদিই মণতা, তািা আমাণদিই ভাষায় কথা িলণি। আবম িললাম, গহ আল্লাহি িােূল! আমিা যবদ গে পবিবস্থবতি েিুখীন হই
তাহণল আপবন আমাণদিণক বক কিণত িণলন? বতবন িলণলন, গতামিা মুেবলমণদি জ্ামাআত ও তাণদি ইমাণমি োণথ আঁকণড়
থাকণি। আবম িললাম, যবদ তাণদি গকাণনা জ্ামাআত িা ইমাম না থাণক? বতবন িলণলন, তা হণল েকল দল গথণক আলাদা থাকণিযবদও গতামাণক গকান িৃক্ষমূল দাঁত বদণয় আঁকণড় থাকণত হয় এিং এ অিস্থায়ই গতামাি মৃতুয চণল আণে।’ -েহীহ মুেবলম ২/১২৭
হাদীে ১৮৪৭
২. োওিান (িাবয.) গথণক িবেথত, বতবন িণলন, িােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াোল্লাম ইিশাদ কণিণেন,
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك
َ  َح َّىت َأيِِْتَ أ َْم ُر هللا َوُه ْم َك َذل،ضُّرُه ْم َم ْن َخ َذ َهلُْم
ُ َ َال ي،ين َعلَى ا ْحلَ ِّق
َ َال تَ َز ُال طَائ َفةٌ م ْن أ َُّم ِيت ظَاه ِر
আমাি উিণতি একবি দল হণকি ওপি প্রবতবষ্ঠত থাকণি। যািা তাণদি োহাযয কিা গথণক বিিত থাকণি তািা গকান ক্ষবত কিণত
পািণি না। আল্লাহি বনণদথশ (অথথাৎ বকয়ামত) আো পযথন্ত এ দলবি এভাণিই হণকি ওপি থাকণি -েহীহ মুেবলম ২/১৪৩, হাদীে
১৯২০
আল্লাহ তায়ালা আমাণদি েিাইণক েি ধ্িণনি বিদআত ও গ ামিাবহ গথণক গহফাজ্ত কণিন এিং হণকি ওপি প্রবতবষ্ঠত গেই দণলি
অন্তভুথক্ত কণিন। আমীন, ইয়া িাব্বাল আলামীন!

১৯ িমযান, ১৪৪১ বহজ্িী
১৩ গম, ২০২০ ঈোয়ী।

গ্রন্থপবি
১.
আল কুিআনুল কািীম।
২.

মুআিা মাণলক, ইমাম মাণলক ইিণন আনাে িহ. (মৃ. ১৭৯ বহ:), আল মাকতািাতুল ইেলাবময়া, িাংলািাজ্াি,ঢাকা।

৩.

মুোন্নাণফ আেুি িািাক, ইমাম আেুি িাযযাক োনআনী (মৃ. ২১১ বহ:), আল মাকতািাতুল ইেলামী, িয়রুত।

৪.
েুনাণন োঈদ ইিণন মানেুি, ইমাম োঈদ ইিণন মানেুি (মৃ. ২২৭ বহ.) দারুস্ োবময়ী, বিয়াদ। তাহকীক- ড. োআদ বিন
আেুল্লাহ আণল হুমায়দ, চতুথথ েংস্কিে ২০১২ বখ্র.।
৫.

আত তিাকাতুল কুিিা, মুহািাদ ইিণন োআদ (মৃ. ২৩০ বহ:), দারুল কুতুি আল-ইলবময়যাহ, িয়রুত।

৬.
মুেনাণদ আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইিণন হাম্বল (মৃ. ২৪১বহ.), তাহকীক: শায়খ শুআইি আল-আিনাউত (১৪৩৮বহ.),
মুয়ােোোতুি বিোলাহ, তিরুত, ২০১৫ বখ্র.।
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৭.

উেূলুে েুন্নাহ, ইমাম আহমাদ ইিণন হাম্বল (মৃ. ২৪১ বহ.), দারুল মানাি আে-েউবদয়যাহ, (শাণমলা)।

৮.
েুনাণন দাণিমী, ইমাম আেুল্লাহ ইিণন আেুি িহমান দাণিমী (মৃ. ২৫৫ বহ.), দারুল কলম, বদমাশক। প্রথম েংস্কিে
১৯৯১ বখ্র.।
৯.

েহীহ িুখািী, মুহািাদ ইিণন ইেমাইল আল-িুখািী (মৃ. ২৫৬বহ.), আল মাকতািাতুল ইেলাবময়া, িাংলািাজ্াি, ঢাকা।

১০.

েহীহ মুেবলম, ইমাম মুেবলম ইিনুল হািাজ্ (মৃ. ২৬১বহ.), আল মাকতািাতুল ইেলাবময়া, িাংলািাজ্াি,ঢাকা।

১১.

েুনাণন আিু দাউদ, ইমাম আিু দাউদ আে-বেবজ্েতানী (মৃ. ২৭৫বহ.), আল মাকতািাতুল ইেলাবময়া, িাংলািাজ্াি, ঢাকা।

১২.
েুনাণন আিু দাউদ, ইমাম আিু দাউদ আে-বেবজ্েতানী (মৃ. ২৭৫ বহ.), তাহকীক- শুআইি আলআিনাউত, দারুি
বিোলাহ আল-ইলবময়যাহ।
১৩.

মািােীণল আিু দাউদ, ইমাম আিু দাউদ আে-বেবজ্েতানী (মৃ. ২৭৫ বহ.), তাহকীক- শায়খ শুআাইি আলআিনাউত।

১৪.
েুনাণন ইিণন মাজ্াহ, ইমাম মুহামিদ ইিণন ইয়াবজ্দ ইিণন মাজ্াহ (মৃ.২৭৫বহ.), আল মাকতািাতুল ইেলাবময়া,
িাংলািাজ্াি,ঢাকা ।
১৫.
েুনাণন ইিণন মাজ্াহ, ইমাম মুহামিদ ইিণন ইয়াবজ্দ ইিণন মাজ্াহ (মৃ.২৭৫বহ.),
আলআিনাউত, দারুি বিোলা আল-ইলবময়যাহ, (শাণমলা)।

তাহকীক- শায়খ শুআাইি

১৬.
েহীহ েুনাণন ইিণন মাজ্াহ(মৃ.২৭৫বহ.), তাহক্বীক: শায়খ আলিানী িহ. (মৃ. ১৪২০ বহ:), মাকতািাতুল মাআবিফ,
বিয়াদ।
১৭.
ঢাকা।

েুনাণন বতিবমযী, ইমাম মুহািাদ ইিণন ঈো আত-বতিবমযী (মৃ. ২৭৯ বহ.), আল মাকতািাতুল ইেলাবময়া, িাংলািাজ্াি,

১৮.

আলবিদাউ ওয়ান নাহয়ু আনহা, ইিণন ওয়াোহ আলকুিতুিী (ب
ّ ()اমৃ. ২৮৭ বহ.), (শাণমলা)।
ّ ُبنوضاحال ُق ْرط

১৯.

আে েুন্নাহ, মুহািাদ বিন নেি আলমািওয়াবয (মৃ. ২৯৪ বহ.), মুআস্োোতুল বকতাি আে-োকাবফয়যাহ, (শাণমলা)।

২০.
আে-েুনানুল কুিিা, ইমাম আহমাদ ইিণন শুআইি আন-নাোঈ (মৃ. ৩০৩বহ.), দারুল কুতুবিল ইলবময়যাহ, তিরুত,
গলিানন।
২১.

তাফেীণি তিািী, মুহািদ ইিণন জ্াবিি আত-তিািী (মৃ. ৩১০বহ.), দারুল হাবদে, কায়ণিা, বমেি।

২২.

তাফেীণি ইিণন আবি হাণতম, আেুি িহমান ইিণন আবি হাণতম (মৃ. ৩২৭ বহ:), দারুল কুতুি আল ইলবময়যাহ, িয়রুত।

২৩.

আল ম’জ্ামুল কািীি, তিািানী (মৃ. ৩৬০ বহ.), ওযািাতুল আওক্বাফ, ইিাক, ১৪০৫বহজ্িী, (শাণমলা)।

২৪.

আে-েুনান, ইমাম দািা কুতনী (মৃ. ৩৮৫ বহ.), তাহকীক: আেুল্লাহ হাণশম ইয়ামানী, দারুল মাআবিফ, িয়রুত।

২৫.

আে-বেহাহ বফল লু াত, ইেমাইল ইিণন হািাদ আল জ্াওহািী (মৃ. ৩৯৩ বহ:), (শাণমলা)।
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২৬.
বখ্র.।

মুেতাদিাণক হাণকম, আিু আেুল্লাহ আল-হাণকম (মৃ. ৪০৫বহ.), দারুল কুতুবিল ইলবময়যাহ, তিরুত, গলিানন, ১৯৯০

২৭.

শিহু উেূবল ইবতকাবদ আহবলে েুন্নাবত ওয়াল জ্ামাআহ, লাবলকায়ী (মৃ.৪১৮বহ.), (শাণমলা)।

২৮.

বকতািুয যুআফা, আিু নুয়াইম আলআেফাহানী (মৃ. ৪৩০ বহ:), দারুে োক্বাফা (শাণমলা)।

২৯.
আল-মুেতাখিাজ্ আলা েহীহ মুেবলম, আিু নুয়াইম আল-আেফাহানী (মৃ. ৪৩০ বহ), দারুল কুতুি আল-ইলবময়যাহ
তিরুত, (শাণমলা)।
৩০.

েুনাণন কুিিা, আিু িকি িাইহাকী িহ. (মৃ. ৪৫৮ বহ:), দারুল কুতুি আল ইলবময়যাহ, িয়রুত।

৩১.

শুআিুল ঈমান, ইমাম িায়হাকী (মৃ. ৪৫৮বহ.), দারুল কুতুবিল ‘ইলবময়যাহ, তিরুত, গলিানন, ১৯৯০ বখ্র.।

৩২.
আলমুফিাদাত ফী ািীবিল কুিআন, আিুল কাণেম হুোইন ইিণন মুহািাদ (মৃ.৫০২ বহ:), তাহকীক: মুহািাদ োঈদ
বকলানী, দারুল মা’গিফা, গলিনান (শাণমলা)।
৩৩.
তা’বিফাত, মুহািাদ ইিণন আলী আল-জ্ুিজ্ানী (মৃ. ৬০৪ বহ.), দারুল বকতাি আল-আিািী িয়রুত, তাহক্বীক: ইিিাহীম
আল-আিয়ািী, (শাণমলা)।
৩৪.

আত-তাি ীি ওয়াত-তািহীি, মুনবযিী িহ. (মৃ. ৬৫৬ বহ.), দারুল হাদীে,কায়ণিা, বমশি।

৩৫.
েহীহ আত-তাি ীি ওয়াত-তািহীি, মুনবযিী িহ. (মৃ. ৬৫৬ বহ.), শায়খ আলিানী িহ. (মৃ. ১৪২০ বহ:), মাকতািাতুল
মাআবিফ, বিয়াদ।
৩৬.

মুখতারুে বেহাহ্, মুহািাদ ইিণন আিী িকি আি িাযী (মৃ. ৬৬৫ বহ.), মাকতািাতু গলিনান, (শাণমলা)।

৩৭.
শিহু েহীহ মুেবলম (েহীহ মুেবলণমি িীকা), ইমাম নিিী িহ. (মৃ. ৬৭৬ বহ:), আল মাকতািাতুল ইেলাবময়া,
িাংলািাজ্াি,ঢাকা।
৩৮.

বলোনুল আিি, মুহািাদ ইিণন মুকথািাম (ইিণন মানযুি) (মৃ. ৭১১ বহ.), দারুে োণদি তিরুত, (শাণমলা)।

৩৯.
বমনহাজ্ুে েুন্নাবতন নািাবিয়যাহ, শাইখুল ইেলাম ইিণন তাইবময়া িহ. (মৃ. ৭২৮ বহ.), মুআেোোতু কিাবতয়যাহ,
(শাণমলা)।
৪০.
মাজ্মূউল ফাতাওয়া, আহমাদ ইিণন তাইবময়া (মৃ. ৭২৮বহ.),দারু আলাবমল কুতুি, বিয়াদ, গেৌবদআিি, ১৯৯১বখ্র.,
(শাণমলা)।
৪১.

তাহযীিুল কামাল, আিুল হািাজ্ ইউেুফ আলবমযযী (মৃ. ৭৪২ বহ.), মুআস্োোতুি বিোলাহ, িয়রুত।

৪২.
ই াোতুল লাহফান, ইিনুল কাবয়যম আল জ্াওযী (মৃ. ৭৫১ বহ.), দারু আলাম আল-ফাওয়াইদ, মক্কামুকািিমা, প্রথম
েংস্কিে: ১৪৩২বহ., (শাণমলা)।
৪৩.
ই’লামুল মুওয়াককী’ইন আন িবব্বল আলামীন, ইিনুল কাবয়যম আল-জ্াওবযয়যাহ (মৃ. ৭৫১ বহ.), দারু ইিনুল জ্াওযী
মামলাকাতুল আিাবিয়যাহ, (শাণমলা)।
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৪৪.

তাফবেণি ইিণন কাবেি, ইেমাঈল ইিণন কাবেি (মৃ. ৭৭৪ বহ:), মাকতািাতু দারুল হাবদে, কায়ণিা, বমশি।

৪৫.

আল-ই’বতোম, ইিিাহীম ইিণন মুো আশ-শাবতিী (মৃ. ৭৯০ বহ.), দারু ইিণন আফ্ফান, চতুথথ েংস্কিে: ১৪১৬ বহ:।

৪৬.

মুওয়াফাকাত ()املوافقات, ইিিাহীম ইিণন মুো আশ শাবতিী (মৃ. ৭৯০ বহ.), আল মাকতািাতুি িক্ববময়যাহ, (শাণমলা)।

৪৭.

আল িাহরুি িাণয়ক, ইিনু নুজ্াইম (মৃ. ৭৯০ বহ.), দারুল মা’আণিফা, (শাণমলা)।

৪৮.

জ্াবমউল উলূম ওয়াল বহকাম, ইিণন িজ্ি হাম্বলী (মৃ. ৭৯৫ বহ.), দারু ইিনু হযম, প্রথম েংস্কিে: ১৪১৮ বহ:।

৪৯.

মাজ্মাউয যাওয়াণয়দ, নুরুেীন হাইোমী (মৃ. ৮০৭ বহ.), দারুল বকতাি আল আিািী, তিরুত, গলিানন।

৫০.

আলকামূেুল মুহীত, মুহািাদ ইিণন ইয়াকুি আল-ফায়রুযআিাদী (মৃ. ৮১৭ বহ.), (শাণমলা)।

৫১.

ফাতহুল িািী, ইিণন হাজ্াি আল-আেকালানী (মৃ. ৮৫২বহ.), মাকতািাতুে োফা, কায়ণিা, বমেি, ২০০৩ বখ্র.।

৫২.

উমদাতুল কািী শিণহ েহীহ িুখািী, িদরুেীন আল-আইনী (মৃ. ৮৫৫ বহ:), দারুল বফক্র, িয়রুত।

৫৩.

আদ-দুিরুল মানেূি, জ্ালাল উেীন আে-েুয়ূতী িহ. (মৃ. ৯১১ বহ.), দারুল বফক্র, তিরুত (শাণমলা)।

৫৪.
তাজ্ুল আরুে বমন জ্াওয়াবহবিল ক্বামুে, মুহািাদ ইিণন মুহািাদ ইিণন আিদুি িাযযাক আয-যাবিদী (মৃ. ১২০৫
বহ:)(শাণমলা)।
৫৫.

িেুল মুহতাি, ইিণন আণিদীন শামী (মৃ. ১২৫২বহ.), দারুল বফকি, তিরুত, গলিানন, ১৯৬৬ বখ্র.।

৫৬.
ফাতহুল মুলবহম (েহীহ মুেবলণমি িযাখযা গ্রন্থ), আল্লামা শাব্বীি আহমাদ উেমানী িহ. (মৃ. ১৩৬৯ বহ.), আল
মাকতািাতুল আশিাবফয়যাহ, গদওিন্দ, ভািত।
৫৭.

মাআবিফুল হাদীে, মাওলানা মুহািাদ মনযুি গনামানী িহ. (মৃ. ১৯৯৭ ঈোয়ী), দারুল ইশাআত, কিাবচ, পাবকস্তান।

৫৮.
ইখণতলাণফ উিত আওি বেিাণত মুেতাকীম, মাওলানা মুহািাদ ইউেুফ লুধ্য়ানিী িহ. (মৃ. ১৮ গম, ২০০০ ঈোয়ী)
মাকতািাহ বহজ্াজ্, গদওিন্দ, োহািানপুি।
৫৯.
আলবিদাউ ওয়া আোরুহুে োবয়যউ বফল উিাহ, ড. ওয়ােীম মাহমূদ ফাতহুল্লাহ(আল্লাহ তাঁণক কিুল করুন। আবমন),
বমম্বারুত তাওহীদ ওয়াল বজ্হাদ।
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