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সু�াতেক আকঁেড় ধরা এবং িবদ‘আত েথেক সতকর থাকা 
ওয়ািজব 

 

�শংসা েসই আ�াহর িযিন আমােদর জনয  ীনেক  ির পূর 

কেরেছন, আমােদর উ র েনয়ামতেক স�পূর কেরেছন এবং 

ইসলামেক  ীন িহসােব আমােদর জনয মেনানীত কেরেছনন সালাত 

ও সালাম বিষরত েহাক তার েসই বা�া ও রাসপেলর উ র যােক 

ে�রূ করা হেয়েছ তাঁর রেবর আনুগেতযর িদেক আ�ানকারী এবং 

বাড়াবািড়, িবদ‘আত ও  া  েথেক সতকরকারী িহেসেবন আ�াহ তাঁর 

উ র, তাঁর  িরবার  িরজন, সকল সাথীবগর এবং িকয়ামত  যরর 

তাঁর  েথর অনুসারী ও তাঁর সু�ােতর অনুসারীেদর উ র রহমত 

বষরূ  করনন  

অতঃ র,  

সা�ািহক উদুর  ি�কা (ইদারাত) এ �কািশত একিট �ব� 

েদখেত ে লাম যা ভারেতর উ�র �েদেশর একিট িশ� এলাকা 

কান ুর েথেক �কািশত হয়ন এর �থম  ৃ�ার িবষয়ব� িছল: 

‘‘েসৗদী আরব ও এর আকীদা আঁকেড় ধরা এবং িবদ‘আত 

�িতেরােধর সং�াম করার িবরেে �িতেরাধ গেড় তুলুন’’ন সালাফী 

আকীদার উ র এ অ বাদ েদওয়া  ারা েলখেকর উে�শয হেলা 
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আহেল সু�ােতর মেধয িবি��তা সৃি� করা এবং িবদ‘আত ও 

কুসং�ােরর উ র উৎসাহ েদওয়া ন 

এেত েকােনা সে�হ েনই েয, এিট একিট খারা  উে�শয এবং 

ভয়�র  দেক , যার উে�শয হেলা  ীন ইসলােমর কিত করা এবং 

িবদ‘আত ও ��তা �চার করান তার র এ �ব�িট রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ অসা�ােমর জজ িদবস  ালেনর উ র িবেশষ 

গরর িদেয়েছ এবং এেক েকে কেরই েসৗদী আরেবর আকীদা 

বা�বায়ন স�েকর কথা বেলেছন কােজই এ িবষেয় সতকর কের 

েদওয়াটাই ভােলা মেন করিছন সুতরাং আিম বলব:  

রাসপল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং অনয েয কােরা জজ 

িদবস  ালন করা জােয়য েনই বরং তা িনেষধ করা ওয়ািজব, কারূ 

তা  ীেনর মেধয একিট নব আিব�ৃত িবদ‘আত যা রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা কেরনিন, িতিন তাঁর িনেজর 

জনয বা তাঁর  পেবর মৃতুযবরূকারী েকােনা নবী, তাঁর েমেয়গূ বা 

�ীগূ বা তাঁর েকােনা আ�ীয়-�জন অথবা েকােনা সাহাবীর জজ 

িদবস  ালন করার িনেদরশ েদনিনন এমনিক তাঁর েকােনা খালীফােয় 

রােশদ বা সাহাবী রািদয়া�াহ ‘আনহম অথবা েকােনা তােব‘ঈ এবং 

�ূরযুেগ সু�ােত মুহা�ািদয়ার েকােনা আেলম তা কেরনিনন অথচ 

তারাই সু�াত স�েকর সকেলর েচেয় েবশী অবগত এবং রাসপেলর 
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মহ�েতর েকে� সবরাে� এবং তােদর  রবতরী েলাকেদর েচেয় তাঁর 

েবশী অনুসরূকারীন যিদ তা  ালন করা ভােলা হেতা, তাহেল 

অবশযই তারা আমােদর েচেয় আেগ  ালন করেতনন 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক সু�াতেক 

আঁকেড় ধরার িনেদরশ িদেয়েছন এবং িবদ‘আত সৃি� করা েথেক 

িনেষধ কেরেছনন কারূ ইসলাম একিট  ির পূর  ীন, আ�াহ 

তা‘আলা এবং তার রাসপল যা শরীয়ত িহসােব িদেয়েছন এবং যা 

আহেল সু�াত ও জামা‘আত তথা সাহাবা ও তােব‘ঈগূ �হূ 

কেরেছন তা-ই �য়ংস�পূরন 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক �মাূ রেয়েছ েয, 

িতিন বেলেছন, 

 همت ى ع صحت »مغه فهو ر�مي ليي هذب  من أدد  ف أممني«

“েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস আিব�ার 

করেব যা এর অরভুরি নয় তা �তযাখযাতন”০ F

1  

অনয বূরনায় এেসেছ: 

                                                             
1 বুখারী হাদীস নং ২৬৯৭ ও মুসিলম হাদীস নং ১৭১৮ন 
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  »ر�من عمل عمال ليي عغيه أممني فهو «

“েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা আমার শরীয়ত 

সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন” 

িতিন  অনয হাদীেস আরও বেলন: 

مسكوب نهي ربلغ ي  بلمبددين بلهدي� من نعدي غة وسيت عغي�م �س«
و� ة ندعثة بممور فن  ك �ديت م و�دثوعووب عغيهي نيلوبجذ و�يي�

 »ة ضاللةندع

“েতামােদর উ র ওয়ািজব হেলা: েতামরা আমার সু�াতেক 

আঁকেড় ধর এবং আমার  র সু থ �া� খলীফােদর সু�াতেক 

আঁকেড় ধর এবং তা দর  ারা দৃঢ়তার সােথ ধারূ কর আর ( ীেন) 

নব রিচত কমরসমপহ হেত সাবধান থাক! েকননা �িতিট নব রিচত 

কমর হে� িবদ‘আত এবং সকল িবদ‘আত হে�  ��তান” ১ F

2   

এবং িতিন জুম‘আর িদন তাঁর খুৎবায় বেলন:   

بهللا و�  بلدي هدي �مد ص� بهللا عغيه كتيب أمي نعد فن  �  بلديث «
  »ة ضاللةهي و� ندعروسغم وش بممور �دثي

                                                             
2 আহমাদ ১৬৬৯৫, আবু দাউদ ৪৬০৭, িতরিমযী ২৬৭৬ এবং ইবেন মাজাহ ৪২ 
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“অতঃ র সেবরা�ম বাূী হেলা আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 

েহদােয়ত হেলা মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

েহদােয়ত আর িনকৃ�তর কাজ হেলা  ীেন নব আিব�ৃত কাজ এবং 

�িতিট িবদ‘আতই ��তান”২

3  

উ েরাে�িখত হাদীসগেলােত িবদ‘আত সৃি� করা েথেক সতকর 

করা হেয়েছ েয, তা একিট ��তা, এবং এর ভয়াবহতা েথেক সকল 

উ�তেক সতকর করা হেয়েছ এবং এর িনকটবতরী হওয়া ও এর 

উ র আমল করা েথেক ভীিত �দশরন করা হেয়েছন এ অেথর  আেরা 

বহ হাদীস রেয়েছ ন 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,  

﴿ ٓ َُّسوُل  َءاتَٮُٰ�مُ  َوَما ْۚ  َ�ۡنهُ  َ�َهٮُٰ�مۡ  َوَما فَُخُذوهُ  لر  ]  ٧: بلش[ ﴾فَٱنَتُهوا

“আর রাসপল েতামােদরেক যা েদন তা েতামরা �হূ কর এবং যা 

েথেক বারূ কেরন তা েথেক েতামরা িবরত থাকন” [সপরা হাশর, ৭] 

িতিন আরও বেলন: 

                                                             
3 মুসিলম শরীফ, জুময়া অধযায়: খুৎবা ও নামায হালকাকরূ অনুে�দ, হাদীস নং 

৮৬৭ন 
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ِينَ  فَلَۡيۡحَذرِ ﴿ َّ َِهِۦٓ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  ل ۡم
َ
ن أ

َ
وۡ  فِۡتَنةٌ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 ٦ أ

 ]  ٦٣: بلور[ ﴾

“অতএব, যারা তাঁর আেদেশর িবরোচরূ কের তারা এ িবষেয় 

সতকর েহাক েয, তােদরেক িব যরয়  শর করেব অথবা য ূাদায়ক 

শাি� তােদরেক �াস করেবন” [সপরা নপর, ৬৩] 

িতিন আরও বেলন: 

ِ  رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقدۡ  ﴿ َّ ۡسَوةٌ  ل
ُ
ْ  َ�نَ  رَِّمن َحَسَنةٞ  أ َُۡجوا َ  يَ َّ ََ  ۡومَ َولۡ�َ  ل  ل�ِخ

 ََ َ  َوَذَك َّ  ]  ٢١: بالدزبب[ ﴾ ٢ َكثِٗ�� ل

“েতামােদর  মেধয যারা আ�াহ ও েশষ িদবেসর আশা রােখ এবং 

আ�াহেক অিধক �রূ কের, তােদর জনয রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জীবেন রেয়েছ উ�ম আদশরন” [সপরা 

আহযাব/২১]  

িতিন আরও বেলন:  

ٰبُِقونَ  ﴿ َّ ّورُونَ  َولل
َ ۡۡ نَصارِ  لرُۡمَ�ِٰجَِ�نَ  مِنَ  ل

َ ۡۡ ِينَ  َول َّ َبُعوُهم َول َّ ٰنٖ  ل ََ  ّرِ�َ  �ِإِۡح
 ُ َّ ْ  َ�ۡنُهمۡ  ل َعدّ  َ�ۡنهُ  َوَرُضوا

َ
ٰٖت  رَُهمۡ  َوأ َّ َُ  َ�َۡتَها َ�َِۡي َج نَۡ�ٰ

َ ۡۡ ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ل ۚ  �ِيَها بَٗد�
َ
� 

 ]  ١٠٠: بلو�ة[ ﴾ ١ ِظيمُ للۡعَ  للَۡفۡوزُ  َ�ٰرَِك 
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“আর যারা সবর�থম িহজরতকারী, আনসার এবং যারা তােদর 

অনুসরূ কেরেছ, আ�াহ েস সকল েলাকেদর �িত স�� হেয়েছন 

এবং তারাও তাঁর �িত স�� হেয়েছন আর তােদর জনয ��ত 

েরেখেছন েসই জা�াত যার তলেদশ িদেয় �বািহত হে� নদীসমপহন 

েসখােন তারা িচরকাল থাকেবন এটাই হেলা মহা কৃতকাযরতান” [সপরা 

তাওবা/১০০]   

িতিন আরও বেলন: 

ۡ�َمۡلُت  لۡ�َۡومَ ﴿
َ
َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ َۡ  لَُ�مُ  َوَرِضيُت  نِۡعَمِ�  َعَلۡيُ�مۡ  َو�َ
ۚ  لۡ�ِۡسَ�ٰمَ   ]  ٣: دة بليئ[ ﴾دِيٗنا

“আজ আিম েতামােদর জনয েতামােদর  ীনেক  পূরা� করলাম, 

েতামােদর উ র আমার েনয়ামতেক স�পূর করলাম এবং ইসলামেক 

 ীন িহসােব েতামােদর জনয মেনানীত করলামন [সপরা মােয়দা/৩]  

এ সকল আয়াত  � �মাূ কের েয, আ�াহ তা‘আলা এ 

উ�েতর জনয  ীনেক  ির পূর কের িদেয়েছন এবং তার েনয়ামতেক 

তােদর উ র স�� কেরেছনন িতিন তার নবীেক মৃতুযদান কেরনিন 

যতকূ না িতিন  �ভােব উ�েতর িনকট তা ে েিছেয়েছন এবং 

আ�াহ যা শরীয়ত কেরেছন তা তােদর জনয বূরনা কেরেছন, চাই 

তা কথা েহাক বা কাজ েহাক  এবং এও  � বেল িদেয়েছন েয, 
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তাঁর মৃতুযর  ের যারা নতুন িকছু আিব�ার কের  ীেনর অরভুরি 

করেব তা কথা েহাক বা কাজ েহাক এ সবই িবদ‘আত বেল গূয 

হেব এবং তা এর আিব�ারেকর উ র িফিরেয় েদওয়া হেব যিদও 

তার উে�শয ভােলা থােকন 

তাছাড়া রাসপল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সকল সাহাবী 

এবং তােদর  রবতরী সালাফেদর িনকট েথেক িবদ‘আত েথেক 

সতকরতা এবং ভীিত �দশরন সাবয� রেয়েছন তা েকবল  ীেনর মেধয 

অিতিরি হওয়ার কারেূই হেয়েছ এবং েস শিরয়ত �বতরেনর 

কারেূ যার অনুমিত আ�াহ েদনিন এবং আ�াহে�াহী ইয়াহপদী ও 

খৃ�ানেদর সাম�সয িবধােনর কারেূ; কারূ তারা তােদর  ীেনর 

মেধয অিতিরি কেরেছ এবং যা আ�াহ বেলনিন তা  ীেনর মেধয 

আিব�ার কেরেছন আর এেত (এভােব িবদ‘আত চালু করেল)  ীেনর 

সংকীূরতা এবং অ ির পূরতার অ বাদ আেস অথচ সকেলরই জানা 

েয, এিট করা হেল মহা েফৎনার সৃি� করেব এবং অতযর খারা  

কাজ বেল িবেবিচত হেব, সােথ সােথ তা আ�াহর েস বাূীর 

িবেরাধী হেব েযখােন িতিন বেলেছন,  َ
ْ
 وْ بل

ْ
�
َ
 َم أ

ْ
ِ�يغَُ�مْ  ُت لَُ�مْ َمغ  

“আজেকর িদেন েতামােদর জনয েতামােদর  ীনেক  ির পূর কের 

িদলামন” অনুর ভােব রাসপেলর েসই হাদীসগেলারও িবেরাধী হেব 
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যােত িতিন িবদ‘আত েথেক িতিন সতকর কেরেছন ও িবরত থাকেত 

বেলেছনন 

ত� , এ সকল জেজাৎসব ও অনযানয উৎসেবর আিব�ার করায় 

�তীয়মান হয় েয, আ�াহ তা‘আলা এ উ�েতর জনয  ীনেক  ির পূর 

কেরনিন এবং রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমল করার 

মত িরসালত তার জািতর জনয যথাযথভােব ে েছানিন,  রবতরীেত 

এ িবদ‘আতের �বরতক েলাকগেলা এেস আ�াহর শিরয়েত এমন 

িকছু িবধান আিব�ার করল  যার অনুমিত আ�াহ েদনিন, তারা মেন 

কেরেছ তা হয়েতা তােদরেক আ�াহর িনকটবতরী কের িদেবন এেত 

েকােনা সে�হ েনই েয, এেত মহািব দ রেয়েছ এবং আ�াহ ও তার 

রাসপেলর উ র মারা�ক অিভেযাগ উ�া ন করা হেয়েছন অথচ 

আ�াহ তার বা�ার জনয  ীনেক  ির পূর কের িদেয়েছন এবং তার 

েনয়ামতেক স�� কেরেছনন আর রাসপল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম  �ভােব ে েেছ িদেয়েছনন এমন েকােনা  থ, যা 

জা�ােতর িদেক িনেয় যােব এবং জাহা�াম েথেক দপের রাখেব িতিন 

তা উ�ােতর জনয  � কের বূরনা করেত ি ছ া হন িনন েযমন 

সহীহ মুসিলেম আ�ু�াহ ইবন আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহ 

‘আনহমা েথেক এেসেছ, িতিন বেলন, রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন:  
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ّ  يَُ�نْ  لَمْ  رِنّهُ « ِِ
  َ�بِْ�  نَ

ّ
ي َك َ  رِال ًّ  ْ  َعغَيْهِ  َد

َ
َّ  أ ّمتَهُ  يَُد

ُ
 لَُهْم، َ�ْعغَُمهُ  َمي َ�ْ ِ  َعَ  أ

 »لَُهمْ  َ�ْعغَُمهُ  َمي َشّ  َوُ�غِْذَرُهمْ 

“আ�াহ ইেতা পেবর েয েকােনা নবীই ে�রূ কেরেছন তার দািয়র 

িছল, িতিন তার উ�েতর জনয যা ভােলা মেন কেরন তার িদক 

িনেদরশনা েদওয়া এবং তােদর জনয যা কিত মেন কেরন তা েথেক 

তােদরেক ভীিত �দশরন করান”৩ F

4  

�কাশ থােক েয, আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সেবরা�ম ও সবরেশষ নবী এবং �চার ও নিসহেতর িদক 

িদেয়  ির পূর, কােজই যিদ জেজাৎসব  ালন করা আ�াহর 

মেনানীত  ীেনর অংশ হত তাহেল অবশযই রাসপল তা তাঁর উ�েতর 

জনয বূরনা করেতন অথবা তাঁর সাহাবীগূ তা  ালন করেতনন 

েযেহতু এর েকােনািটই সাবয� েনই, িবধায় বুঝেত হেব েয, তা 

ইসলােমর অরভুরি নয়ন বরং তা নব আিব�ৃত িজিনস যা েথেক 

রাসপল তাঁর উ�তেক সতকর কেরেছনন েযমন  পেবর উে�িখত 

হাদীসগেলােত বূরনা করা হেয়েছন 

উে�িখত �মাূ ি�র উ র আমল করেত িগেয় আেলমগেূর 

বড় একিট জামায়াত জেজাৎসব  ালেনর �কাশয অ�ীকৃিত 

                                                             
4 মুসিলম, হাদীস নং ১৮৪৪ন  
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জািনেয়েছন এবং এ েথেক সতকর কের িদেয়েছনন শরীয়েতর নীিত 

হে�: হালাল হারাম এবং মানুেষর ঝগড়া িববােদর েকে� 

�তযাবতরন্ল হেলা: আ�াহর িকতাব এবং রাসপেলর সু�াত তথা 

কুরআন ও হাদীসন েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

َها﴿ ُّ ََ � ِينَ ل َٓ َّ  ْ ْ  َءاَمُنٓوا ِطيُعوا
َ
َ  أ َّ ْ  ل ِطيُعوا

َ
َُّسوَل  َوأ ْوِ�  لر

ُ
ۡمَِ  َوأ

َ ۡۡ  فَإِن مِنُ�ۡمۖ  ل
ٰزَۡ�ُتمۡ  ََ ءٖ  ِ�  تَ ّدوهُ  َ�ۡ َُ ِ  إَِ�  فَ َّ َُّسولِ  ل ِ  تُۡؤمُِنونَ  ُكنُتمۡ  إِن َولر َّ �  َولۡ�َۡومِ  بِٱ  ل�ِخَِ

ۡحَسنُ  َخۡ�ٞ  َ�ٰرَِك 
َ
وِ�ً�  َوأ

ۡ
 ]  ٥٩: بليسي [ ﴾ ٥ تَأ

“েহ যারা ঈমান এেনছ, েতামরা আ�াহর িনেদরশ  ালন কর, 

িনেদরশ  ালন কর রাসপেলর এবং েতামােদর মেধয যারা কমতার 

অিধকারী তােদরন অতঃ র েতামরা যিদ েকােনা িবষেয় িববােদ িল� 

হেয়  ড় তাহেল তা আ�াহ ও তার রাসপেলর �িত �তয রূ কর; 

যিদ েতামরা আ�াহ ও িকয়ামত িদবেসর �িত ঈমানদার হেয় থাকন 

আর এটাই কলযাূকর এবং  িরূিতর িদেক িদেয় উ�মন” [সপরা 

িনসা/৫৯]  

িতিন আরও বেলন: 

ءٖ  مِن �ِيهِ  لۡخَتلَۡفُتمۡ  َوَما ﴿ ۥٓ  َ�ۡ ِۚ  إَِ�  فَُحۡكُمُه َّ  ]  ١٠: بلشورى[ ﴾ ل
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“আর েতামরা েয বযা াের মতেভদ করছ তার ফয়সালা েতা 

আ�াহর িনকটন” [সপরা শপরা/১০] 

এখন যিদ আমরা এ ( জেজাৎসব  ালন ) িবষয়িট আ�াহর 

িকতােবর িদেক �তযাবতরন কির তাহেল েদখেত  াব েয, রাসপল যা 

িনেয় এেসেছন শধু েস বযা াের িতিন আমােদরেক তাঁর অনুসরূ 

করার িনেদরশ িদেয়েছন এবং িতিন যা করেত িনেষধ কেরেছন তা 

েথেক আমােদরেক সতকর কের িদেয়েছন, েসই সােথ আমােদরেক 

বেল িদেয়েছন েয আ�াহ তা‘আলা এ উ�ােতর জনয  ীনেক  ির পূর 

কের িদেয়েছনন আর এ জেজাৎসব  ালন তার অরভুরি নয় যা 

রাসপল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেয় এেসেছন, কােজই তা 

েস  ীেনর অরভুরি নয় েয  ীন আ�াহ আমােদর জনয  ির পূর কের 

িদেয়েছন এবং েয  ীেনর বযা াের রাসপেলর অনুসরেূর জনয িনেদরশ 

িদেয়েছনন 

আর যিদ এ (জেজাৎসব  ালন) িবষয়িট িনেয় রাসপেলর সু�ােতর 

িদেকও �তযাবতরন কির তাহেল েদখেত  াব েয, িতিন তা কখেনা 

কেরনিন, তা করার িনেদরশও েদনিন এবং তাঁর েকােনা সাহাবাও 

কেরনিন, িবধায় বুঝেত হেব তা  ীেনর অরভুরি নয় বরং তা নব 

আিব�ৃত িবদ‘আত এবং উৎসব  ালেনর েকে� ইয়াহপদী ও 

খৃ�ানেদর সােথ অ� অনুসরেূর নামাররন এর  ারা �তীয়মান হয় 
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েয, যােদর সামানযমা�  ান এবং হং তালােশর ইনসাফ ও  আ�হ 

রেয়েছ তারা বুঝেত  ারেবন, জেজাৎসব  ালন করা ইসলােমর 

েকােনা অংশ নয় বরং তা নব আিব�ৃত িবদ‘আত; যা  িরতযাগ 

করার জনয এবং তা েথেক সতকর থাকার জনয আ�াহ ও তাঁর রাসপল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেদরশ িদেয়েছনন 

িবে�র িবিভ� জায়গায় অিধকাংশ েলাক তা  ালন করার কারেূ 

 ানীেদর জনয েধাঁকায়  ড়া উিচৎ নয়, েকননা অিধকাংশ েলাক 

করেলই তা হং বুঝা যায় না বরং তা জানা যায় েকবল শর‘ঈ 

দলীেলর মাধযেমইন েযমন আ�াহ তা‘আলা ইয়াহপদী ও খৃ�ানেদর 

বযা াের বেলেছন, 

ّنةَ  يَۡدُخَل  لَن َوقَارُواْ  ﴿ َ ۡۡ َّ  ل وۡ  ُهوًدا َ�نَ  َمن إِ
َ
ٰىۗ  أ ََ َما�ِيّ  تِلَۡك  نََ�ٰ

َ
ْ  قُۡل  ُهۡمۗ أ  َهاتُوا

َ�َٰنُ�مۡ  َۡ  ]  ١١١: بلًمة[ ﴾ ١ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنُتمۡ  إِن بُ

“এবং তারা বেল ইয়াহপদী ও খৃ�ান বযতীত েকউ জা�ােত �েবশ 

করেব না, এটা তােদর মেনর আকা�া মা�ন েহ নবী, আ িন 

তােদর বেল িদন, েতামরা যিদ সতযবাদী হেয় থাক তাহেল 

েতামােদর �মাূ ে শ করন [সপরা বাকারা/১১১]   

িতিন আরও বেলন: 
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ۡ�َ�َ  تُِطعۡ  �ن ﴿
َ
�ِض  ِ�  َمن أ

َ ۡۡ لّوكَ  ل ِِ ِۚ  َسبِيلِ  َعن يُ َّ  ]  ١١٦: بالنعيم[ ﴾ل

“আর যিদ আ িন  ৃিথবীর অিধকাংশ েলােকর অনুকরূ কেরন 

তেব তারা আ নােক আ�াহর রা�া হেত  িব থগামী কের 

েফলেবন” [সপরা আল-আন‘আম/১১৬] 

তাছাড়া এ সকল উৎসব িবদ‘আত হওয়ার সােথ সােথ অিধকাংশ 

সময় এবং েকােনা েকান এলাকায় িকছু িকছু জঘনয কাজ হেয় থােক 

েযমন: নারী- ুরেষর একসােথ অবােধ চলােফরা, গান বাজনা, মদ 

গাঁজা এবং মাদক�বয েসবন ইতযািদ খারা  কাজ হেয় থােকন 

কখেনা কখেনা এর েচেয়ও মারা�ক িশেকরর মত কাজ কমর  

হেয় থােক, আর তা রাসপল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বা অিল 

আওিলয়ার বযা াের অিধক বাড়াবািড়র মাধযেম বা তােদর িনকট 

েকােনা িকছু চাওয়া অথবা তােদর কমতাতীত েকােনা বযা াের 

সহেযািগতা চাওয়ার মাধযেম এবং এ ধারূা করা েয রাসপল গােয়বী 

এবং এ রকম আেরা অেনক িকছুই জােনন, েয ধারূা করেল মানুষ 

কােফর হেয় যায়ন  

অথচ রাসপল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ সনেদ 

এেসেছ, িতিন বেলেছন, 



 

17 

 »ريي�م وبلاغو ف بلين فننمي أهغن من ك  لبغ�م بلاغو ف بلين«

“েতামরা  ীেনর মেধয অিধক বাড়াবািড় করা েথেক েবঁেচ থাক, 

েকননা  ীেনর মেধয অিধক বাড়াবািড়ই েতামােদর  পবরবতরী 

েলাকজনেক �ংস কেরেছন”৪ F

5 

িতিন আরও বেলন: 

رنمي أني عبد فًولوب عبد بهللا  ال ررمو  كمي أرمت بلصيرى بنن مم�م،«
 أ�مجه بلايري ف صحيحه »ورسول

“েতামরা আমার �শংসায় সীমাল�ন কেরা না েযমন খৃ�ানরা 

ঈসা (আলাইিহস সালাম) এর বযা াের কেরেছ, বরং আিম েকবল 

একজন বা�া, কােজই েতামরা বেলা েয, আিম আ�াহর বা�া ও 

তাঁর রাসপলন”৫F

6 

 আরও েয সকল িজিনস অ�ুত ও আ�যরয মেন হয় তা হেলা: 

বহ েলাক এ িনেয় বয� থােক এবং েচ�া কের এ সকল িবদ‘আতী 

                                                             
5 মুসনােদ আহমাদ, হাদীস নং ৩২৩৮, নাসায়ী মানােসেক হা� অধযায়, কংকর 

সং�হ অনুে�দ, হাদীস নং ৩০৫৭, ইবেন মাজাহ মানােসক অধযায়, কংকর 

িনেকে র  িরমাূ অনুে�দ, হাদীস নং ৩০২৯ন 
6 বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৪৪৫ 
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অনু�ােন উ ি্ত হওয়ার জনয এবং এর িবেরাধীেদরেক �িতহত 

করার জনযন  কারের জুম‘আ ও জামায়ােত সালাত আদােয়র মত 

েয সকল িজিনস আ�াহ তার উ র ওয়ািজব কেরেছন তা েথেক 

িবরত থােক, এ িনেয় েকােনা কথা বেলনা এবং এিট অনযায়ও মেন 

কের নান েকােনা সে�হ েনই েয, এিট হে� একবাের দুবরলতম 

ঈমান,  ােনর ��তা এবং অরের  া  ও অনযােয়র �ভাব িব�ারন 

আ�াহর িনকট আমােদর এবং সকল মুসিলেমর জনয সু্তা কামনা 

কিরন 

এর েচেয়ও অিধক আ�েযরযর বযা ার হেলা: তােদর িকছু েলাক 

ধারূা কের েয, রাসপল সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জেজাৎসেব 

উ ি্ত হন, এ জনয তারা সালাম িদেয় তাঁর স�ােন দাঁিড়েয় যায়, 

আর এিট সবেচেয় �ার ধারূা এবং চরম মুখরতান েকননা রাসপল 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িকয়ামেতর  পেবর তাঁর কবর েথেক 

েবর হেবন না, েকােনা মানুেষর সােথ স�কর রাখেবন না এবং 

তােদর েকােনা অনু�ােনও উ ি্ত হেবন নান বরং িকয়ামত  যরর 

িতিন তাঁর কবেরই অব্ান করেবন এবং তাঁর রহ েমাবারক 

আ�াহর িনকট স�ািনত ঘের ইি�িয়যেনর সেবরাো রেয়েছন েযমন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ۡبَعُثونَ  للۡقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  إِنُّ�مۡ  ُُمّ  ﴿  ]  ١٦: بلؤمغو [ ﴾ ١ َُ
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“অতঃ র অবশযই েতামারা িকয়ামেতর িদন উে�ািলত হেবন 

[সপরা মুিমনপন/১৬] 

নবী  সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:  

 »أني أوَ من ييشى بلًب يوم بلًييمة وأني أوَ ديفع وأوَ مشّ ع«

“আিমই সবর�থম িকয়ামেতর িদন কবর েথেক উঠব এবং 

আিমই �থম সু ািরশকারী আর আমার সু ািরশই সবর�থম �হূ 

করা হেবন”৬ F

7 

এ সকল আয়াত ও হাদীস এবং এ অেথর আেরা েয সকল আয়াত 

ও হাদীস রেয়েছ তা �মাূ কের েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এবং সকল মৃত বযিিই িকয়ামেতর িদন তারা তােদর 

কবর েথেক উঠেব, আর তােত সকল মুসিলম আেলেমর ঐকমতয 

রেয়েছ, এর মেধয েকােনা ি মত েনইন কােজই �িতিট মুসিলেমর 

উিচৎ হেলা এসব েকে� সতকরতা অবলঅন করা এবং মুখর ও 

জােহলগূ েয িবদ‘আত ও কুসং�ার আিব�ার করেছ যার েকােনা 

�মান ি� আ�াহ অবতীূর কেরনিন তা েথেক িবরত থাকান 

                                                             
7 আহমাদ, হাদীস নং ১০৬০৪, ইবেন মাজাহ, যুহদ অধযায়, শাফায়াত উে�খ 

অনুে�দ, হাদীস নং ৪৩০৮ন 
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তেব রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উ র সালাত 

ও সালাম  াঠ করা ৈনকটয লােভর উ�ম মাধযম এবং তা 

সৎকমরসমপেহর অরভুরিন েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َ  إِنّ  ﴿ َّ ��َِكَتُهۥ ل ََ ۚ  َ�َ  يَُصلّونَ  َوَم ِ َها لَِّ�ّ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  َءاَمُنوا لّوا  َوَسلُِّمواْ  َعلَۡيهِ  ََ
 ]  ٥٦: بالدزبب[ ﴾ ٥ �َۡسلِيًما

“আ�াহ এবং তাঁর েফের�াম�লী নবীর উ র সালাত  াঠ কের. 

কােজই েহ যারা ঈমান এেনছ, েতামরা তার উ র সালাত  াঠকর 

এবং যথাযথ সালাম দাওন” [সপরা আল-আহযাব/৫৬]  

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

 »بً من ص� ع وبددة ص� بهللا عغيه نهي عش«

“েয বযিি আমার উ র একবার সালাত  াঠ করেব আ�াহ তার 

উ র দশবার সালাত  াঠ করেবনন”৭ F

8 

আর তা সকল সমেয়ই  াঠ করা যােব, িবেশষ কের ফরয 

সালােতর েশষ িদেক  ড়ার তািকদ রেয়েছ বরং �িত সালােতর 

েশষ তাশাহহেদ  ড়া বহ আেলেমর িনকট ওয়ািজব এবং িবিভ� 

                                                             
8 দােরমী, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৯৭ন  
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জায়গায় েযমন, আযােনর  র, তাঁর নাম উে�খ করার  র এবং 

জুম‘আর রাি� ও জুম‘আর িদেন তা  াঠ করা মু�াহাবন বহ হাদীস 

তা �মাূ কেরন 

এ মাসআলার বযা াের এ সতকরতাই িদেত েচেয়িছ, যােক আ�াহ 

সিঠক িবেবক িদেয়েছন এবং েহদােয়ত কেরেছন তার জনয 

এতটুকুই ইনশাআ�াহ যেথ� ন 

অতীব দুঃেখর িবষয় হেলা, এ সকল িবদ‘আতী অনু�ান  ালন 

করা হয় মুসিলমেদর  ারাই, তারা তােদর িনজ� মতবােদ িব�াসী 

হেয় রাসপেলর মহ�েত তা করেছন যারা এরকম বলেছ  তােদরেক 

বলব, আ িন যিদ সু�ী হন এবং রাসপেলর  ুেরা ুির অনুসরূ কেরন 

তাহেল িক রাসপল তা কখেনা কেরেছন? বা তাঁর েকােনা সাহাবী 

অথবা েকােনা তােব‘ঈ কেরেছন? নািক তা ইসলােমর শ� ইয়াহপদী 

ও খৃ�ান এবং তােদর মত আরও যারা আেছ তােদর অ� অনুকরূ-

অনুসরূ? 

রাসপেলর মহ�ত শধু তাঁর জেজাৎসব  ালেনর মাধযেম �কাশ 

হয় না বরং িতিন েয িনেদরশ িদেয়েছন তার অনুসরূ অনুকরেূর 

মাধযেম, তাঁর েদওয়া সংবাদ িব�ােসর মাধযেম, তাঁর িনেষধাবলী 

েথেক িবরত থাকার মাধযেম এবং তার িশখােনা  েিতেত আ�াহর 
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েদওয়া শর‘ঈ িবধােনর মাধযেম ইবাদত করার  ারাই তা �কাশ 

 ায়ন এমিনভােব তাঁর নাম উে�খ হওয়ার  র, সালােতর মেধয এবং 

�েতযক সমেয় ও সবরেকে� তাঁর উ র দুরদ  াঠ করা তাঁর 

মহ�েতর বিহঃ�কাশন িক� এ সকল িবদ‘আতী কােজর িন�া করা 

ওয়াহাবী নয় েযমনিট  ি�কার েলখক বেলেছনন বরং ওয়াহাবী বেল 

যােদর বলা হে�, তােদর আকীদা-িব�াস হেলা: আ�াহর িকতাব ও 

রাসপেলর সু�াতেক  ুেরা ুির আঁকেড় ধরা, তাঁর িদক িনেদরশনার 

উ র চলা, েখালাফােয় রােশদীন এবং তােব‘ঈেদর  েথ চলা, 

সালেফ সােলহীন ও  ইমামগূ েয  েথ চেলেছন েস  েথ চলা, 

আ�াহেক জানার বযা াের, তার িসফাত বা গূাগেূর েকে� ও তার 

�শংসার েকে� কুরআন এবং হাদীস েযভােব সাবয� কেরেছ এবং 

সাহাবীগূ েযভােব তা �হূ কেরেছ েসভােব সাবযে�র েকে�  

মুফিত ও ফিকহেদর  েথ চলান এগেলা েযভােব এেসেছ তারা তা 

েসভােবই সাবয� কের এবং িব�াস কের, েকােনা ধরেনর  িরবতরন 

 িরবধরন, রিহতকরূ এবং িবনা উদাহরেূ তা সাবয� কেরন 

তােব‘ঈ,  ানী,  রেহযগার, ঈমানদার এবং তােব তােব‘ঈসহ এ 

উ�ােতর সালাফ ও ইমামগূ যার উ র চেলেছন তা-ই তারা 

আঁকেড় ধের আেছন  

তারা এ িব�াস কের েয, ঈমােনর িভি� ও নীিত হে� আ�াহ 

তা‘আলার একরবাদ ও মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 
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তার রাসপল িহসােব সাকয েদওয়া, আর এিটই এক আ�াহর �িত 

ঈমােনর মপল িভি� এবং তা ঈমােনর শাখার মেধয সেবরা�ম শাখান 

তারা এও জােন েয, এ িভি�র জনয সকল মুসিলেমর ঐকযমেত 

ঈমান, আমল ও মুেখর �ীকৃিতর �েয়াজন হয়, তা �মাূ কের েয 

এক আ�াহর ইবাদত করা ও তার সােথ কাউেক অংিশদার না করা 

এবং িতিন বযতীত অনয কােরা ইবাদত করা েথেক েবঁেচ থাকা 

�েতযেকর উ র ওয়ািজবন আর এিটই  ীন ও মানব সৃি�, নবী 

রাসপল ে�রূ এবং িকতাব অবতীূর করার লকয ও উে�শযন তা এক 

আ�াহর জনয  ির পূর বশযতা ও ভােলাবাসার �ীকৃিত, এমিনভােব 

 ির পূর অনুকরূ ও স�ােনর অরভুরিন এিট েসই  ীন যা বযতীত 

অনয েকােনা  ীন আ�াহ �হূ করেবন না, না  পবরবতরীেদর িনকট 

েথেক আর না  রবতরীেদর েথেকন কারূ সকল নবীই ইসলােমর 

উ র েথেক এর দাওয়াত িনেয় এেসেছন এবং যা আ�াহর িনকট 

আ�সম রেূর অরভুরি তার দাওয়াত িনেয় এেসেছনন কােজই েয 

বযিি তাঁর িনকট আ�সম রেনর সােথ সােথ অেনযর িনকটও 

আ�সম রূ করেব ও তােক এবং অনযেক ডাকেব েস মুশিরকেদর 

মেধয গূয হেব, আর েয বযিি তার িনকট আ�সম রূ করেব না েস 

তার ইবাদত েথেক অহংকারী বেল গূয হেবন  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  
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ّمةٖ  ُ�ِّ  ِ�  َ�َعۡثَنا َولََقدۡ ﴿
ُ
ًَ  أ نِ  رُّسو

َ
ْ  أ َ  لۡ�ُبُدوا َّ ْ  ل ُٰغوَت  َولۡجَتنُِبوا َّ : بلحل[ ﴾لل

٣٦  [ 

“অবশযই আমরা �েতযক জািতর িনকট রাসপল ে�রূ কেরিছ এ 

�তযােদশ িদেয় েয েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগতেক 

 িরহার করন [সপরা নাহল/৩৬] 

তােদর আংীদা হেলা: মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

আ�াহর রাসপল হওয়ার উ র সাকয �দান করা এবং িবদ‘আত, 

কুসং�ার ও রাসপেলর আনীত শরীয়েতর  ির �ী �িতিট িবষয় তযাগ 

করান আর এটাই শাইখ মুহা�দ ইবন আ�ুল ওয়াহহাব রািহমাহ�াহ 

এর আংীদান এ আংীদার  ারাই িতিন আ�াহর  ীন  ালন কেরন 

এবং এর িদেক িতিন মানুষেক আ�ান কেরনন আর েয বযিি এ 

আংীদার  ির �ী েকােনা মাসআলা মাসােয়ল বা মতবাদ তার িদেক 

স�করযুি করেব তা হেব ডাহা িমথযা, �াকশয অ বাদ এবং িবনা 

 ােন কথা বলান এ সকল অ বাদীেদরেক আ�াহ তার 

অি�কারানুযায়ী বদলা িদেবনন ইখলাস ও তাওহীদ, আ�াহর 

একরবােদর সাকয েদওয়া এবং আ�াহেক বাদ িদেয় অনয কােরা 

ইবাদেতর িবষয়িট রিহত কের শধুমা� আ�াহর জনয তা 

 ির পূরভােব সাবয� করার েকে� কুরআন, হাদীস ও ইজমা যা 

�মাূ কের তার উ র িতিন তার মপলযবান �িতেবদন, গেবষূা এবং 
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গরর পূর ��ািদ �কাশ কেরেছনন তার �কািশত ��ািদ, �িসে 

দাওয়াত ও কাজকমর এবং তার বড় বড়  ানী সহচরবৃ� ও ছা�েদর 

মতামত স�েকর েয বযিি জানেত  ারেব েস বুঝেত  ারেব েয এক 

আ�াহর ইবাদত করার সােথ সােথ িবদ‘আত ও কুসং�ার রিহেতর 

েকে� িতিন সালাফ তথা উ�েতর উ�ম  পবরসপরী ও স�ািনত 

ইমামেদর তিরকায় আেছনন আর এর উ রই েসৗদী হকুমত বা 

শাসন রেয়েছ এবং েসৗদী আেলমগূও এর উ রই চেলেছনন েসৗদী 

হকুমত ও আেলমগূ যাবতীয় িবদ‘আত, কুসং�ার এবং সকল 

�কার বাড়াবািড়, যা েথেক রাসপল িনেষধ কেরেছন, তার িবরেে 

েজারােলা ভপ িমকা রাখেছনন 

েসৗদী মুসিলম জনগূ এবং সরকার �িতিট মুসিলমেক যথাযথ 

স�ান কের থােক এবং েস েয েকােনা জায়গার বা েয েকােনা 

িদেকরই েহাক না েকন তােদরেক ভােলাবাসা এবং স�ােনর দৃি�েত 

েদেখন আর যারা িবদ‘আত, কুসং�ার, িবদ‘আতী উৎসব  ালেনর 

মত �ার মতবাদ িনেয় আেছ, যার অনুমিত আ�াহ ও রাসপল েদনিন, 

তােদরেক তারা ঘৃূা কেরন এবং তা করেত িনেষধ কেরন, কারূ 

তা নব আিব�ৃত িজিনস, আর �িতিট নব আিব�ৃত িজিনসই 

িবদ‘আতন ব�ত মুসিলমগূেক রাসপেলর অনুসরূ করার িনেদরশ 

েদওয়া হেয়েছ েকােনা িবদ‘আত সৃি�র জনয নয়, কারূ ইসলাম 

একিট  ির পূর  ীন, আ�াহ এবং রাসপল যা শরীয়ত িহসােব 
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িদেয়েছন এবং স�ািনত সাহাবী ও তােব‘ঈগূ যা �হূ কেরেছন 

এবং যারা তােদর অনুসরূ কেরন তা-ই যেথ�ন  

রাসপেলর জেজাৎসেবর িবদ‘আতী অনু�ান  ালন এবং এেত েয 

সকল বাড়াবািড় বা িশকর ইতযািদ হয়, তার বাধা �দান করা 

অৈনসলািমক কাজ নয় বা রাসপেলর অস�ান নয়, বরং এটাই 

রাসপেলর অনুসরূ-অনুকরূ এবং তাঁর িনেদরশ বা�বায়নন েযমন 

িতিন বেলেছন,  

  »ريي�م وبلاغو ف بلين فننمي أهغن من ك  لبغ�م بلاغو ف بلين«

“েতামরা  ীেনর মেধয অিধক বাড়াবািড় করা েথেক েবঁেচ থাক, 

েকননা  ীেনর মেধয অিধক বাড়াবািড়ই েতামােদর  পবরবতরী 

েলাকজনেক �ংস কেরেছন”  

িতিন আরও বেলন: 

رنمي أني عبد فًولوب عبد بهللا  بنن مم�م، ال ررمو  كمي أرمت بلصيرى«
 أ�مجه بلايري ف صحيحه »ورسول

“েতামরা আমার �শংসায় সীমাল�ন কেরা না েযমন খৃ�ানগূ 

ঈসা (আলাইিহস সালাম) এর বযা াের কেরেছ, বরং আিম েকবল 
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একজন বা�া, কােজই েতামরা বল েয আিম আ�াহর বা�া ও তার 

রাসপলন” 

উে�িখত �ব� স�েকর এ সতকরতাই িদেত েচেয়িছন আ�াহ 

আমােদর এবং সকল মুসিলমেক েযন  ীন স�েকর বুঝার ও এর 

উ র দৃঢ় থাকার তাওফীক দান কেরন এবং  সু�াতেক শি কের 

আঁকেড় ধরা ও িবদ‘আত েথেক েবেচ থাকার উ র অনু�হ কেরনন 

িন�য়ই িতিন অনু�হশীল করনাময়ন 

 .بهللا وسغم ع نييغي �مد وآل وصحبهوص� 
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িবদ‘আেতর অথর এবং ইবাদেতর েকে� এর �েয়াগ 

��: শরীয়েত েকান আমল কখন িবদ‘আত বেল গূয হেব? 

িবদ‘আত �েয়াগ িক শধু ইবাদেতর েকে� �েযাজয হেব? নািক 

ইবাদত এবং আদান-�দান তথা েলনেদেনর েকে�ও �েযাজয? 

উ�র: শরীয়েত িবদ‘আত হেলা: �িতিট েসই ইবাদত, মানুষ 

নতুনভােব যা আিব�ার কেরেছ, অথচ কুরআন ও হাদীেস এর 

েকােনা অি�র েনই এবং সু থ�া� চার খিলফার আমেলও েনইন  

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 مت ى ع صحته »من أدد  ف أممني هذب مي ليي مغه فهو ر�«

“েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস সৃি� 

করেব যা এর অরভুরি নয় তা �তযাখযাতন৮F

9  

িতিন আরও বেলেছন : 

 أ�مجه مسغم ف صحيحه» ممني فهو ر�من عمل عمال ليي عغيه أ«

“েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা আমার শিরয়ত সমথরন 

কের না তা �তযাখযাতন”৯ F

10  

                                                             
9 বুখারী ও মুসিলমন 
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িতিন ইরবাদ ইবন সািরয়া রািদয়া�াহ ‘আনহ এর হাদীেস আেরা 

বেলন: 

مسكوب نهي ر وسغة بلغ ي  بلمبددين بلهدي� من نعدي تعغي�م �سي«
فن  ك �دثة ندعة و�  ؛بممور تو�يي�م و�دثيوعووب عغيهي نيلوبجذ 

 »ندعة ضاللة

“েতামােদর উ র ওয়ািজব হেলা: েতামরা আমার সু�াতেক 

আঁকেড় ধরা এবং আমার  র সু থ�া� খলীফােদর সু�াতেক 

আঁকেড় ধরা, এবং তা দর  ারা দৃঢ়তার সােথ ধারূ করান আর 

েতামরা ( ীেন) নব রিচত কমরসমপহ হেত সাবধান থাক! েকননা 

�িতিট নব রিচত কমর হে� িবদ‘আত এবং সকল িবদ‘আত হে�  

��তান”১০ F

11 এ অেথর আরও বহ হাদীস রেয়েছন 

আরবী ভাষায় িবদ‘আত �েযাজয হয় �িতিট েসই নব আিব�ৃত 

িজিনেসর উ র যার েকােনা  পবর নমুনা েনইন িক� তা (নব আিব�ৃত 

িজিনস)  ীেনর অরভুরি না হেল এর সােথ িনেষেধর েকােনা 

স�ৃিতা েনইন  কারের েলনেদেনর েকে� যা শরীয়ত সমিথরত তা 

                                                                                                                  
10 মুসিলম শরীফ হাদীস নং ১৭১৮ন 
11 আহমাদ ১৬৬৯৫, আবু দাউদ ৪৬০৭, িতরিমযী ২৬৭৬ এবং ইবেন মাজাহ 

৪২ন 
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শর‘য়ী ব�ন এবং যা এর  ির �ী তা বািতল ব�ন িহসােব 

�েযাজয, এেক শরীয়েত িবদ‘আত বলা যােব না, কারূ তা 

ইবাদেতর অরভুরি নয়ন 
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ইমাম নববী (রহ:) কতৃরক বিূরত িবদ‘আেতর �কারেভদ 

��: ইমাম নাওয়াওয়ী (রহ:) তার বযাখযা�ে� িবদ‘আতেক  াঁচ 

ভােগ ভাগ কের বেলেছন, “েকােনা িবদ‘আত ওয়ািজব, এর 

উদাহরূ: নাি�কযবােদর উ র ধমরত্িবদেদর দলীেলর  েিতন 

আবার েকােনা েকােনািট মু�াহাব, এর উদাহরূ: ইলিম িবিভ� 

িবষেয়  ু�ক েলখান আবার েকােনা েকােনািট ৈবধ, এর উদাহরূ:  

খাবােরর িবিভ� �কার বৃিে করান আর েকােনা েকােনা িবদ‘আত 

হারাম ও মাকরহ, এ দু’েটা সকেলর িনকট  �ন”  

অথচ রাসপলু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম) বেলন: (�িতিট 

িবদ‘আতই ��তা) এর  ারা ইমাম নাওয়াওয়ীর উে�শয িক? তা 

বূরনাসহ িব�ািরত বলার জনয আ নােক অনুেরাধ করিছ, আ�াহ 

আ নােক বরকতময় করনন 

উ�র: আ িন ইমাম নাওয়াওয়ী েথেক েয  াঁচ �কার িবদ‘আত 

তুেল ধেরেছন তা আেলমগেূর একিট জামায়াতও উে�খ কেরেছনন 

তারা বেলেছন: িবদ‘আত  াঁচ �কার: ওয়ািজব, মু�াহাব, মুবাহ 

(অনুেমািদত), হারাম ও মাকরহন  

তেব অনয আেলমগূ বেলেছন: সকল �কার িবদ‘আতই ��তা, 

এর মেধয েকােনা �কারেভদ েনই বরং সবগেলাই ��তা েযমন 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: ( সকল �কার 
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িবদ‘আতই ��তা)ন আহমাদ, আবু দাউদ, িতরিমযী ও ইবেন 

মাজাহন  

এমিনভােব রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বহ 

সহীহ হাদীস এেসেছ, তজেধয সহীহ সহীহ মুসিলেম  জােবর ইবন 

আ�ু�াহ আল আনসারী রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিূরত, িতিন বেলন: 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জুম‘আর িদন তাঁর খুৎবায় 

বেলন: 

ب بهللا و�  بلدي هدي �مد ص� بهللا عغيه يتأمي نعد فن  �  بلديث ك«
 »هي و� ندعة ضاللةروسغم وش بممور �دثي

“অতঃ র সেবরা�ম বাূী হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 

েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

েহদােয়ত, আর  িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃত কাজ, এবং 

�িতিট িবদ‘আতই ��তান”১১ F

12  

এ অেথর কেয়কিট আরও হাদীস এেসেছ,  আেয়শা ও  ইরবাদ 

ইবন সািরয়ার হাদীসসহ বহ হাদীসন  

                                                             
12 মুসিলম শরীফ, জুম‘আ অধযায়, খুৎবা ও সালাত হালকাকরূ অনুে�দ, হাদীস 

নং ৮৬৭ন 
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আর এটাই সতয েয, ইমাম নওয়াওয়ী ও অনযানযরা িবদ‘আেতর 

েয �কার উে�খ কেরেছন এ ধরেনর েকােনা �কার বা�েব েনই 

বরং সব িবদ‘আতই ��তান 

কারূ, িবদ‘আত হয় েকবল  ীেনর েকে�, মুবাহ বা অনুেমািদত 

েকােনা িজিনেসর েকে� নয়ন েযমন: নতুন েকােনা খাবার ৈতরী করা 

যা এর আেগ েকউ ৈতরী কেরিন, শরীয়েতর  িরভাষায় এেক 

িবদ‘আত বলা হয় না যিদও শাি�ক অেথর তা িবদ‘আতন েকননা 

শাি�ক অেথর িবদ‘আত বলা হয়: ‘ পবর নমুনা বযতীত নতুনভােব 

েকােনা িজিনস আিব�ার করা’েকন েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

�ِض�  لرّسَ�َٰ�ٰتِ  بَِديعُ  ﴿
َ ۡۡ  ] ١١٧: بلًمة[ ﴾ َول

“আ�াহ ভপ ম�ল ও নেভাম�েলর নবউ�াবকন [সপরা বাকারা ১১৭] 
অথরাৎ “ পবর নমুনা বযতীত িতিন এর আিব�ারক ও উ�াবকন”  

িক� শরীয়েতর  িরভাষায় েকােনা বযা ারিট তখনই িবদ‘আত 

বলা যােব, যখন েকউ এমন েকােনা িজিনস ৈতরী করল যার �মাূ 

কুরআন ও হাদীেস েনইন আর এিটই সতয যা আেলমগেূর একিট 

দল েমেন িনেয় এর �ীকৃিত �দান কেরেছন এবং যারা এর 

িবেরািধতা করেছন তােদরেক �তযাখযান কেরেছনন 
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ইসলােমর শ� এবং নাি�কেদর �িতউ�র েদওয়ার বযা াের 

দলীল ��ত করা এবং বই েলখােক িবদ‘আত বলা যােব না, কারূ 

তা আ�াহ ও তার রাসপেলর িনেদরেশর অরভুরি িবধায় তা িবদ‘আত 

নয়ন েকননা কুরআনুল কারীম  � আয়ােতর মাধযেম আ�াহর 

শ�েদর �িতউ�র িদেয়েছ এবং তােদর সে�েহর মুেখাশ উ�াটন 

কের িদেয়েছ এবং রাসপেলর সু�াতও ইসলােমর শ�েদর �িতউ�র 

িদেয়েছন এমিনভােব সাহাবােদর যুগ েথেক বতরমান যুগ  যরর 

মুসিলমগূ তােদর দাঁতভা�া জবাব িদে�ন 

এর েকানিটই িবদ‘আত নয় বরং ওয়ািজব  ািলত হে� এবং 

আ�াহর  েথ িজহাদ হে�, তাই এগেলা েকােনাভােবই িবদ‘আত 

নয়ন ত�  মাদরাসা, েসতু ইতযািদ িনমরাূ করা যা মুসিলমেদর 

উ কার হয় তােক শরীয়েত িবদ‘আত বলা হেব না, েকননা 

শরীয়তই িশকা �হূ করার িনেদরশ িদেয়েছন আর মাদরাসা ৈতরী 

িশকা �হূ করেত সাহাযয করেছ, এমিনভােব গরীবেদর সােথ 

স�কর রাখা, কারূ আ�াহ তা‘আলা গরীব ও অসহায়েদর �িত 

অনু�হ করার িনেদরশ িদেয়েছনন েকউ যিদ তােদর জনয েকােনা ঘর 

ৈতরী কের তােদর সােথ স�কর গেড় তেব এিটই আ�াহর িনেদরশ, 

ত�  নদীর উ র েকােনা েসতু ৈতরী করা, এসব িকছুই মানুেষর 

উ কােরর জনয, তা িবদ‘আত নয় বরং তা ইসলােমরই িনেদরশন তা 

েকবল শাি�ক অেথরই িবদ‘আত হেবন েযমন  উমর রা: তারাবীহ 
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এর সালােতর জনয যখন েলাকেদরেক এক ইমােমর ি ছেন জমা 

কেরিছেলন তখন িতিন বেলিছেলন: نعمت بلدعة هذه “এিট কতইনা 
ভােলা িবদ‘আত”! অথচ তারাবীর সালাত সু�ােত মুয়া�াদা, 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  েড়েছন এবং 

সাহাবােদরেক তা  ড়ার জনয উৎসাহ �দান কেরেছন, কােজই তা 

িবদ‘আত নয় বরং তা সু�াতন িক� উমর রািদয়া�াহ ‘আনহ এেক 

শাি�ক অেথর িবদ‘আত বেলেছন; কারূ  পেবর এভােব এক ইমােমর 

ে ছেন সালাত  ড়া হত না বরং রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর সময় এবং তাঁর  ের দুইজন বা িতনজন কের েছাট 

েছাট জামােত  ড়া হতন রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িতন িদন জামােত  েড়েছন, তার  র েছেড় িদেয়েছন এবং 

বেলেছন: 
 »ر� أ�ش أ  ر مض عغي�م صالة بلغيل«

“রাি�র সালাত েতামােদর উ র ফরয হেয় যাওয়ার ভয় 

করিছন”  

অতঃ র িতিন তাঁর উ�েতর উ র এ সালাত ফরয হেয় 

যাওয়ার ভেয় জামােত  ড়া েছেড় িদেয়েছনন িক� িতিন যখন  

মৃতুযবরূ করেলন তখন এ ভয় দপর হেয় েগল, অতঃ র উমর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ তা জামােত  ড়ার িনেদরশ েদনন 
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েমাটকথা রমাযােনর রাি�র (তারাবীর) সালাত  ড়া সু�ােত 

মুয়া�াদা, শরীয়েতর দৃি�েত তা িবদ‘আত নয়ন এর  ারা জানা যায় 

েয, আ�াহর িবধােনর বাইের  ীেনর মেধয মানুষ নতুন যা সৃি� 

করেব তা-ই িবদ‘আত, যা ��তা িহেসেব �ীকৃত, আর তাই তা করা 

জােয়য েনই এবং এেক ওয়ািজব, সু�াত , মুবাহ .. ইতযািদ িহসােব 

ভাগ করাও জােয়য েনইন কারূ তা রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক সাবয� শর‘ঈ দলীেলর  ির �ী, েযমনিট  পেবর 

আেলািচত হেয়েছন   
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িবদ‘আতীেদর সােথ উঠাবসার হকুম 

��: িবদ‘আতীেদর আেলাচনা এবং তােদর  াঠদােনর আসের 

বসা জােয়য আেছ িক?  

উ�র: তােদর সােথ বসা এবং তােদরেক সাথী িহসােব �হূ করা 

জােয়য েনই, বরং তােদর উ র ঘৃূা করা এবং তােদরেক িবদ‘আত 

েথেক সতকর কের েদওয়া ওয়ািজবন 
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 ীিন চাকুরীর েকে� িবদ‘আতীেদরেক 

চাকুরী েদওয়ার হকুম 

��: আমােদর ইয়ামােন িকছু েলাক মাসিজদ ৈতরী কের, তারা 

সকেলই ভােলােলাক, সু�াত িক তারা েতমন বুেঝ না িক� ঐ 

মাসিজদ ৈতরীর কােজ িবদ‘আতীেদরেক িনযুি কের থােক অথরাৎ 

তােদর আকীদা �ার এবং আহেল সু�াতগূ েসখােন িভড় জমায় 

এবং তা েজাের দখল কের তারা কাজ েনয়, এর হকুম িক? 

উ�র: েয েকােনা কাজ িহকমেতর সােথ করেত হেব েজাের নয়, 

অথবা দািয়রশীলেদর সােথ সমেঝাতার মাধযেম আহেল সু�াত ও 

জামায়ােতর েলাকেদর িনেয়াগ করেত হেব েযন েকােনা মত াথরকয 

বা েফতনা সৃি� না হয়ন আর যিদ মাসিজদ িবদ‘আতীরা কের থােক 

তবুও েকৗশেল কাজ িনেত হেব েযন েফতনা সৃি� না হয়, তা না 

হেল তারা বলেব: আমরা মাসিজদ বানােবা েতামরা েজার কের দখল 

করেব েকন?  ারেল েতামরাও বানাওন তােদর উিচৎ হেলা: তারা 

েযন ধীরি্ের এ কাজগেলা কের যােত আহেল সু�াতগূ ইমামিত 

এবং মুয়াি�েনর দািয়র  ালন করেত  ােরন 

�কাশয িবদ‘আেতর িন�া করার  েিত 
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��: একজন বযিিরস�� েলাক যার িবদ‘আত �চািরত হয়, 

িবেশষ কের আকীদা এবং তার বযা াের অিধক বাড়াবািড় করা হয়ন 

আমরা যখন তার িবদ‘আত এবং ভুেলর িন�া কির তখন িকছু 

েলাক বেল থােক েয, হং হে� তার েদাষ ও গূ উভয়িটই উে�খ 

করা এবং দাওয়াতী েকে� তার েয ভপ িমকা রেয়েছ েস িহসােব তার 

�কাশয সমােলাচনা করা িঠক নয়ন আ নার িনকট সিঠক  েিত 

জানেত চাি�, এ েকে� িক তার গূগেলা উে�খ করা দরকার? 

এবং তার  পবরবতরী দাওয়াতী কােজর জনয িক তার �কাশয ভুলগেলা 

মানুেষর স�ুেখ উে�খ করা যােব না? (িতিন িমসেরর একজন 

ংারী) 

উ�র: শর‘ঈ দলীল, উৎসাহ, ভয় ভীিত এবং ভােলা  েিতর 

মাধযেম িবদ‘আত এবং �কাশয অনযােয়র িন�া করা আেলমগেূর 

উ র ওয়ািজব এবং তখন িবদ‘আতীর ভােলা গূগেলা উে�খ করা 

জররী নয় িক� সৎকেমরর িনেদরশদাতা ও অসৎকেমরর িনেষধকারী 

যিদ িবদ‘আতীেক তার তাওবা করার উ র উৎসাহ িদেত িগেয় 

উে�খ কের তেব ভােলা এবং তা দাওয়াত �হূ ও তাওবা করার 

একিট  েিতন  
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িবদ‘আতীেদর সােথ সালাত  ড়ার হকুম 
��: েকােনা এলাকার অিধবাসীরা যিদ িবদ‘আতী হয় েসখােন 

অব্ানকারীর হকুম িক? েস িক তােদর সােথ জুম‘আ এবং জামােত 

সালাত  ড়েব? নািক একাকী আদায় করেব, না তার উ র েথেক 

জামাত রিহত হেয় যােব? 

উ�র: �িতিট সৎেলাক এবং অসৎেলােকর ি ছেন জুম‘আর 

সালাত  ড়া ওয়ািজব, জুম‘আর ইমাম যিদ তার িবদ‘আেতর  ারা 

 ীন েথেক েবর হেয় না যায়, তেব তার ি ছেন সালাত  ড়েবনন 

ইমাম আবু জা‘ফর তাহাবী (রহ:) তার �িসে আিকদায় বেলন: 

‘‘আহেল িকবলার �িতিট সৎ এবং  া ী েলােকর ি ছেন সালাত 

 ড়া যােব এবং তােদর েকউ মারা েগেল তার জানাযা  ড়া যােব’’ন 

আকীদােয় তাহাবীয়ার বযাখযাকারক, িযিন একজন িব  গেবষক, 

িতিন صغوب �غ  ك نم وفيجم এ বােকযর বযাখযায় বেলেছন:  

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “�িতিট সৎেলাক 

এবং অসৎেলােকর ি ছেন সালাত  ড়ুনন” এ বূরনািট আবু হরাইরা  

রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত মাকহল বূরনা কেরেছনন১ ২ F

13 আর তা 

দারাকুতনী বূরনা কেরেছন এবং বেলেছন, মাকহল আবু হরাইরার 

                                                             
13 দারাকুতনী ২/৫৬; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৩৩ন 
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সাকাত  ানিন, এর সনেদ মু‘আিবয়া ইবন সােলহ রেয়েছন িযিন 

সমােলািচত, ইমাম মুসিলম তার সহীহ মুসিলেম তােক �হূেযাগয 

িবেবচনা কের তার েথেক �হূ কেরেছনন অনুর ভােব মু‘আিবয়া 

ইবন সােলহ েথেক দারাকুতনী এবং আবু দাউদও মাকহেলর সনেদ 

তা বূরনা কেরেছন এবং িতিন আবু হরাইরা রািদয়া�াহ ‘আনহ 

েথেক, িতিন বেলন, রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: “�িতিট মুসিলম সৎ ও অসৎেলােকর সােথ সালাত  ড়া 

েতামােদর উ র ওয়ািজব, যিদও েস কিবরা গনাহ কের থােক এবং 

�িতিট সৎ ও অসৎ আমীেরর েনতৃের িজহাদ করা েতামােদর উ র 

ওয়ািজব, যিদও েস কিবরা গনাহ কের থােকন”১৩

14 

অনুর ভােব সহীহ বুখারীেত এেসেছ েয, আ�ু�াহ ইবন উমর 

এবং  আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ হা�াজ ইবন ইউসুফ 

সাকাফীর ি ছেন সালাত  েড়েছন অথচ েস ফােসক ও যােলম 

িছলন  

বুখারীেত আরও এেসেছ েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: “তারা েতামােদর সালাত  ড়ােল যিদ সিঠকভােব আদায় 

কের তেব েতামােদর জনয সওয়াব রেয়েছ, আর যিদ ভুল কের 

                                                             
14 দারাকুতনী ২/৫৭ন 
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তাহেলও েতামােদর জনয সওয়াব আেছ এবং তােদর ভুল তােদর 

উ র বতরােবন”১৪

15 

আ�ু�াহ ইবন উমর রািদয়া�াহ ‘আনহমা েথেক বিূরত, 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: েয বযিি ‘‘লা 

ইলাহা ই�া�াহ’’ বলেব তার ি ছেন সালাত  ড় এবং েয বযিি ‘‘লা 

ইলাহা ই�া�াহ’’  ড়েব তার জানাযা  ড়ন দারাকুতনী, িবিভ� সনেদ 

বূরনা কেরেছন১৫

16 এবং িতিন তা দুবরল বেলেছনন 

েজেন রাখ, আ�াহ েতামােক দয়া করন, ইমামেদর ঐকমেতয েয 

বযিির িবদ‘আত এবং ফােসকী স�েকর জানা যােব না, তার ি ছেন 

সালাত  ড়া জােয়যন েকােনা মুিািদর জনয ইমােমর ি ছেন 

একেতদা করার বযা াের ইমােমর আংীদা জানাটা শতর নয় এবং 

তােক  রীকা করাও জররী নয় েয তােক বলেব: আ নার আিকদা 

িক? বরং যার অব্া জানা যােব না তার ি ছেন সালাত  ড়েবন 

আর যিদ িবদ‘আেতর িদেক আ�ানকারী েকােনা িবদ‘আতী বা 

�কােশয অ রাধকারী েকােনা ফােসক ইমাম িনযুি থােক, েযমন 

জুম‘আ, ঈদ বা হে�র সময় আরাফার ইমাম ইতযািদ, যিদ তার 

ি ছেন বযতীত সালাত  ড়া স�ব না হয় তাহেল সকল  পবরবতরী 

                                                             
15 বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৯৪ন 
16 ২/৫৭ন 
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সালাফ ও  রবতরী আেলমেদর মেত তার ি ছেন সালাত  ড়া 

চলেবন 

েয বযিি অসৎেলােকর ি ছেন জুম‘আ এবং জামােত সালাত 

 ড়া েছেড় িদেব অিধকাংশ আেলেমর মেত েস িনেজই িবদ‘আতীন 

এ বযা াের সিঠক মত হেলা: েস তার ি ছেন সালাত  েড় িনেব 

এবং  ুনরায় তা আদায় করেত হেব নান েকননা সাহাবীগূ অসৎ 

ইমােমর ি ছেন জুম‘আ ও জামােত সালাত  ড়েতন এবং তা 

 ুনরায় আদায় করেতন নান েযমন  আ�ু�াহ ইবন উমর এবং  

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ হা�াজ ইবন ইউসুেফর 

ি ছেন সালাত  েড়েছনন েতমিনভােব আ�ু�াহ ইবন মাসউদ ও 

অনযানযরা ওলীদ ইবন ‘উকবার ি ছেন সালাত  েড়েছন অথচ েস 

মদ ান করেতা, এমনিক েস একবার ফজেরর সালাত চার রাকাত 

 েড় বেলিছল: আেরা েবশী  ড়ব নািক? তখন ইবেন মাসউদ 

বেলিছেলন: সালাত েবশী  ড়েলও আজ েথেক আমরা েতামার সােথ 

আিছন অনুর ভােব সহীহ বুখারীেত এেসেছ েয উসমান রািদয়া�াহ 

‘আনহেক যখন েঘরাও কের রাখা হেয়িছল তখন অনয এক বযিি 

সালাত  িড়েয়িছল অতঃ র  উছমান রািদয়া�াহ ‘আনহেক িজ াসা 

করা হেয়িছল: আ িন হেলন জনগেূর ইমাম আর এ বযিি েফৎনার 

ইমাম, তখন িতিন বেলিছেলন: ‘‘েহ ভািতজা, মানুষ যা কের তার 

মেধয সেবরাৎকৃ� আমল হেলা সালাত, তারা যিদ ভােলা কের তেব 
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েতামরাও তােদর সােথ ভােলা কর আর যিদ তারা খারা  কের তেব 

তােদর খারা ী েথেক েবঁেচ থােকা’’ন 

ব�ত ফােসক এবং িবদ‘আতীর িনেজর সালাত সহীহ, সুতরাং 

যিদ েকউ তােদর ি ছেন সালাত  ড়েল তার সালাতও বািতল হেব 

নান হযাঁ, তেব েকউ িবদ‘আতীর ি ছেন সালাত  ড়া অ ছ� 

কেরেছন; কারূ, সৎকােজর িনেদরশ এবং অসৎকােজর িনেষধ করা 

ওয়ািজবন 

এ েথেক বলা যায় েয, েয বযিি �কােশয িবদ‘আত এবং অ কমর 

কের যােব তােক ইমাম িনযুি করা যােব না, েকননা েস েতা 

তা‘যীির শাি�র হংদার; যতকূ না েস তাওবা করেবন যিদ তাওবা 

না করা  যরর তােক  িরতযাগ কের থাকা স�ব হয়, তেব তা 

উ�মন আর যিদ িকছু েলাক তার ি ছেন সালাত  ড়া তযাগ কের 

অেনযর ি ছেন সালাত  ড়েল অনযায় কাজ দপর করেত তা ভপ িমকা 

রাখেব, েস অনযায় কাজ েথেক তাওবা করেব বা তােক  দচুযত করা 

হেব, অথবা েলােকরা তার ি ছেন সালাত আদায় করা তযাগ করেব 

তখন শর‘ঈ �াথর হািসেলর �ােথর তার ি ছেন সালাত আদায় করা 

 িরতযাগ করা যােব, তেব শতর হে� এর জনয জুম‘আ এবং জামাত 

েযন ছুেট না যায় েসটা েখয়াল রাখেত হেবন   
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িক� যিদ তার ি ছেন সালাত না  ড়েল মুিািদর জুম‘আ ও 

জামাত ছুেট যায়, তাহেল তার ি ছেনই সালাত না  ড়া েকবল 

িবদ‘আতী, সাহাবীগেূর মত ও  েথর িবেরাধী েলােকেদরই কাজন 

এমিনভােব সরকার যিদ েকােনা িবদ‘আতীেক ইমাম িনযুি কের 

এবং তার ি ছেন সালাত তযাগ করায় েকােনা শর‘ঈ কলযাূ না হয় 

তাহেল তার ি ছেন সালাত  ড়া তযাগ করেব না বরং এ অব্ায় 

তার ি ছেন সালাত  ড়াটাই ভােলান  

কােরা  েক যিদ �কাশয অনযায়কারীেক ইমামিত না েদওয়া 

স�ব হয় তাহেল েসটাই তার উ র ওয়ািজব, িক� যিদ অনয েকউ 

ইমাম িনযুি করায় তােক সরােনা স�ব না হয় অথবা তার 

অনযােয়র কিতর  িরমাূ েথেক কম কিতর মাধযেম তােক ইমামিত 

েথেক হটােনা স�ব না হয় বরং তােক হটােল যিদ েবশী কিত হয় 

তেব তােক হটােনা িঠক নয়, কারূ শরীয়ত এেসেছ কলযাূ 

বা�বায়ন করার জনয এবং সাধযমত েফৎনা দপর কের তা কিমেয় 

আনার জনযন আর অসৎ ইমােমর ি ছেন জুম‘আ ও জামাত  ড়ার 

েচেয় তা তযাগ করার কিতর  িরমাূ েবশীন িবেশষ কের যখন 

জুম‘আ ও জামাত েথেক িবরত থাকার মাধযেম অনযায় দপর না হয় 

তখন েতা েকােনা অকলযাূ (িবদ‘আতী ও ফােসক ঈমাম) দপর করাও 

স�ব হে� না িক� িঠকই শর‘ঈ কলযাূ (জুম‘আ ও জামাত) অচল 

হেয় যাে�ন   
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আর যিদ অসৎ েলােকর ি ছেন জুম‘আ ও জামাত না  েড় 

সৎেলােকর ি ছেন  ড়া স�ব হয় তাহেল তাই ভােলা, আর তখন 

িবনা কারেূ অসৎেলােকর ি ছেন সালাত  ড়া আেলমগেূর মেধয 

মতেভদ রেয়েছন েকউ বেলেছন তার ি ছেন সালাত  ড়েল  ুনরায় 

আদায় করেত হেব, আবার েকউ েকউ বেলেছন তা  ুনরায় আদায় 

করার �েয়াজন েনইন এ বযা াের মাসআলার িকতােব িব�ািরত 

আেলাচনা করা হেয়েছন” এখােনই বযাখযাকােরর কথা েশষন 

েশষ মাসআলার বযা াের সিঠক মত হেলা: উ েরাে�িখত 

�মাূািদ  ারা বুঝা যায় েয, তার ি ছেন সালাত  েড় েফলেল 

ি তীয়বার তা আদায় করেত হেব নান েকননা আসল হেলা, েয 

েকােনা সালাত  েড় েফলেল তা  ুনরায় আদায় করা ওয়ািজব না 

হওয়া, কােজই েকােনা িনিদর� দলীল ছাড়া তা চাি েয় েদওয়া যােব 

নান আর এ রকম দলীল আেছ বেল আমার জানা েনইন 

িবদ‘আতীর জানাযা  ড়া 

��: িবদ‘আতীেদর জানাযা না  ড়ার হকুম িক?  

উ�র: তােদর িবদ‘আত যিদ কুফিরর  যরােয় না ে েেছ তাহেল 

তােদরেক এ কাজ েথেক িবরত রাখার জনয আেলমগূ তােদর উ র 

জানাযা না  ড়েল ভােলা হয়, িক� যিদ তােদর িবদ‘আত কুফিরর 
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 যরােয় ে েেছ েযমন খােরজী, মু‘তািযলা এবং জাহিময়ােদর 

িবদ‘আত, তাহেল তােদর জানাযা  ড়া যােব নান 

িবিভ� �ব� ও ফাতাওয়াসমপহ ১৩/১৬১  
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যার িবদ‘আত কুফিরর  যরােয়, তার জানাযা না  ড়া 

��: আেলমগূ যিদ িবদ‘আতীেদর জানাযা  ড়া েছেড় েদন 

তাহেল তােদর উ র সাধারূ েলােকর জানাযা তযাগ করা িক 

আেলমগেূর আদশর অনুসরূ করা হেব না? 

উ�র: মুসিলম মৃত বযিির উ র জানাযা  ড়া ওয়ািজব; যিদও 

েস িবদ‘আতী হয়, তােদর িবদ‘আত যিদ তােদরেক ইসলাম েথেক 

েবর কের না েদয় তাহেল সাধারূ েলাক তােদর জানাযা  েড় 

িদেবন িক� তােদর িবদ‘আত যিদ কুফিরর  যরােয় হয় তাহেল 

তােদর জানাযা  ড়া যােব না এবং তােদর জনয কমাও চাওয়া যােব 

না েযমন জাহিময়া, মু‘তািযলা এবং রােফযী (যারা আলী রািদয়া�াহ 

‘আনহ এবং আহেল বাইেতর িনকট েদা‘আ ও সাহাযয চাইেতা)ন 

কারূ আ�াহ তা‘আলা মুনােফক ও এ রকম েলাকেদর স�েকর 

বেলন: 

﴿  ََ �  تَُصّلِ  َو َحدٖ  َ�َ
َ
بَٗدا ّماَت  ّمِنُۡهم أ

َ
�  ََ ٰ  ََُقمۡ  َو ْ  ُهمۡ إِ�ّ  َ�ۡ�ِهِۦٓۖ  َ�َ وا َُ ِ  َ�َف َّ  بِٱ

ْ  َورَُسوِ�ِۦ  ]  ٨٤: بلو�ة[ ﴾ ٨ َ�ِٰسُقونَ  َوُهمۡ  َوَماتُوا

“আর তােদর েকউ মৃতুযবরূ করেল তার উ র সালাত  ড়েবন 

না এবং তার কবের দাঁড়ােবন নান তারােতা আ�াহ এবং তার 
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রাসপেলর �িত অ�ীকৃিত  া ন কেরেছ, ব�ত তারা ফােসক অব্ায় 

মৃতুযবরূ কেরেছন: [সপরা তাওবা/৮৪]  
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মুেখ উাারূ কের সালােতর িনয়ত  ড়া িবদ‘আত 

��: একজন িমসরীয় ��কারী বেলন: সালােত মুেখ  আওয়াজ 

কের উাারূ কের িনয়ত  ড়ার হকুম িক? 

উ�র: মুেখ উাারূ কের িনয়ত  ড়া িবদ‘আত, আওয়াজ কের 

 ড়া এর েচেয়ও মহা অনযায়ন সু�াত হে�: মেন মেন িনয়ত (তথা 

ি্র িসোর �হূ) করা; েকননা আ�াহ �কাশয ও েগা নীয় সব 

িবষয় জােননন  

িতিন বেলন: 

َعلُِّمونَ  قُۡل ﴿ َُ َ�  َ َّ ُ  بِِدينُِ�مۡ  ل َّ ۡعلَمُ  َول �ِض�  ِ�  َوَما لرّسَ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َُ
َ ۡۡ ُ  ل َّ  َول

ءٍ  بُِ�ّلِ   ]  ١٦ :بلجمبت[ ﴾ ١ َعلِيمٞ  َ�ۡ

“েহ নবী আ িন বলুন: েতামরা িক েতামােদর  ীেনর বযা াের 

আ�াহেক িশখােত চাও? অথচ আকাশ ও যমীেন যা িকছু আেছ সব 

িকছুই আ�াহ জােননন [সপরা হজুরাত/১৬] 

মুেখ উাারূ কের িনয়ত  ড়া রাসপল সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক সাবয� েনই, তাঁন েকােনা সাহাবা এবং চার 

মাযহােবর েকােনা ইমােমর িনকট েথেকও সাবয� েনইন কােজই এর 

 ারা বুঝা যায় েয, তা জােয়য েনই বরং নব আিব�ৃত িবদ‘আতন 
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চাশেতর সালােত িনিদর� আয়াত  াঠ করা 

��: আিম চাশেতর সালােত িন� দু’িট শকিরয়া আদােয়র আয়াত 

 ড়েত অভয� হেয় িগেয়িছ,  

ۡوزِۡعِ�ٓ  َرّبِ ﴿
َ
نۡ  أ

َ
ََ  أ ۡشُك

َ
ۡ�َعۡمَت  للِّ�ٓ  نِۡعَمَتَك  أ

َ
�  ّ َ�َ  ٰ يّ  َوَ�َ َ ِِ ٰ نۡ  ََ

َ
ۡ�َمَل  َوأ

َ
 أ

ََۡضٮٰهُ  َ�ٰلِٗحا ۡدِخلِۡ�  تَ
َ
ََۡ�َتَِك  َوأ ِ  ]  ١٩: بلمل[ ﴾ ١ للّ�ٰلِِح�َ  ِعَبادِكَ  ِ�  ب

এবং  

ۡيَنا ﴿ َّ ٰنَ  َوَو ََ � يۡهِ  لۡ�ِ َ ِِ ٰ ۖ  بَِ� ًٰنا ََ   َ�َلَۡتهُ  إِۡح
ُ
َۡٗها ّمُهۥأ ۖ  َوَوَضَعۡتهُ  ُك َۡٗها  َوَ�ۡلُُهۥ ُك

ۚ  ثََ�ُٰثونَ  َوفَِ�ٰلُُهۥ � ًَ ُشّدهُۥ بَلَغَ  إِذَا َحّ��  َشۡه
َ
ۡرَ�عِ�َ  َوَ�لَغَ  أ

َ
ۡوزِۡعِ�ٓ  َرّبِ  قَاَل  َسَنةٗ  أ

َ
نۡ  أ

َ
 أ

 ََ ۡشُك
َ
ۡ�َعۡمَت  للِّ�ٓ  نِۡعَمَتَك  أ

َ
�  ّ َ�َ  ٰ يّ  َوَ�َ َ ِِ ٰ نۡ  ََ

َ
ۡ�َمَل  َوأ

َ
ََۡضٮٰهُ  َ�ٰلِٗحا أ لِحۡ  تَ َۡ َ

 ِ�  َوأ
 �ِ  � ۡبُت  إِّ�ِ  ُذّرِّ�ِ�ٓ  ]  ١٥: بالدًيف[ ﴾ ١ لرُۡمۡسلِِم�َ  مِنَ  �ّ�ِ  إَِ�َۡك  َُ

এেত িক আিম িবদ‘আতী হেয় িগেয়িছ? নািক আমার ই�ানুযায়ী 

েয েকােনা আয়াত  ড়েত  ারব? 

উ�র: যতকূ  যরর আ িন এ ধারূা না করেবন েয, তা  ড়া 

িবেশষ সু�াত, ততকূ  যরর আ িন ই�ানুযায়ী  ড়েত  ারেবন, 

েকােনা অসুিবধা েনইন কারূ িবেশষ সু�ােতর েকােনা িভি� েনই 

িক� েযেহতু আ�াহ বেলেছন: েতামার যা সহজ হয় তাই  ড়ন [সপরা 
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মু�াে�ল ২০]ন কােজই আ নার  েক যা সহজ হয় তা যিদ 

 েড়ন তেব েকােনা অসুিবধা েনইন িক� যিদ এ িবেশষ দু’িট আয়াত 

সু�াত িহসােব  েড় থােকন তাহেল এর েকােনা িভি� েনইন কারূ 

শরীয়েত িবদ‘আেতর েকােনা ্ান েনই এবং িবনা �মােূ েকউ 

বলেব না েয, তা সু�াত এবং তা িবদ‘আতন েকননা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 »و ر�من عمل عمال ليي عغيه أممني فه«

“েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা আমার শরীয়ত 

সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন”১৬ F

17 

আ িন যিদ মেন কেরন েয, এ দু’িট আয়াত অতযর মহৎ এবং 

তা  ড়েত ভােলাবােসন িক� আ নার এ িব�াস েনই েয তা  ড়া 

িবেশষ সু�াত, তাহেল আ িন তা  ড়েত  ােরন, েকােনা অসুিবধা 

েনইন 

জুম‘আর  ের েযাহেরর সালাত  ড়ার হকুম 

��: একিট েদেশ �ায়  য়ি�শিট মাসিজদ রেয়েছ যার মেধয 

জুম‘আর সালাত আদায় করা হয়, মুসি�গূ জুম‘আর সালাত 

                                                             
17 বুখারী হাদীস নং ২৬৯৭ ও মুসিলম হাদীস নং ১৭১৮ন 
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আদােয়র  র আবার েযাহেরর সালাত  েড় থােক, এটা জােয়য        

িক না?  

উ�র: শর‘ঈ �মাূ এবং �েয়াজেনর  ারা বুঝা যায় েয, �া� 

বয়�, �াধীন ও মুকীম  ুরষেদর বযা াের একিট ফরয আদােয়র 

জনযই আ�াহ তা‘আলা েযাহেরর সময় জুম‘আর সালাত  ড়ার 

িবধান কেরেছনন কােজই মুসিলমগূ যখন তা আদায় করেব তখন 

আর ি তীয় েকােনা ফরয আদায় করেত হেব না, না েযাহর এবং না 

অনয েকােনা সালাত বরং জুম‘আর সালাতই েসই সমেয়র ফরযন 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর সাহাবীবৃ� এবং তােদর 

 রবতরী সালাফগূ জুম‘আর সালাত আদােয়র  র অনয েকােনা 

সালাত আদায় করেতন নান বরং আ িন যা উে�খ কেরেছন তা 

তােদর কেয়ক যুগ  র আিব�ৃত হেয়েছন এেত েকােনা সে�হ েনই 

েয, তা একিট নব আিব�ৃত িবদ‘আত যার স�েকর রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 »ةضاللة و� ندعة ندعة بممور فن  ك �دث تريي�م و�دثي«
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“( ীেন) নব রিচত কমরসমপহ হেত সাবধান থাক! েকননা �িতিট 

নব রিচত কমর হে� িবদ‘আত এবং সকল িবদ‘আত হে� 

��তান”১৭

18   

িতিন আেরা বেলন:  ( ف أممني هذب مي ليي مغه فهو ر�دد  من أ ) 

“েয বযিি আমােদর এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস 

আিব�ার করেব যা এর অরভুরি নয়, তা �তযাখযাতন” 

এেত েকােনা সে�হ েনই েয, জুম‘আর সালােতর  র েযাহেরর 

সালাত  ড়া একিট নতুন কাজ যা রাসপেলর সু�ােত েনই, কােজই তা 

�তযাখযাত এবং তা িবদ‘আত ও ��তার অরভুরি; যা েথেক 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক সতকর 

কেরেছনন আেলমগূও এ বযা াের সতকর কের িদেয়েছনন তােদর 

মেধয জামাল উ�ীন আল কােসমী তার (িবদ‘আত ও িদবস  ালন 

েথেক মাসিজেদর সং�ার) নামক িকতােব, আ�ামা মুহা�দ আহমাদ 

আ�ুস সালাম তার (সু�াত ও িবদ‘আত) নামক িকতােব সতকর 

কেরেছনন 

                                                             
18 আহমাদ ১৬৬৯৫, আবু দাউদ ৪৬০৭, িতরিমযী ২৬৭৬ এবং ইবেন মাজাহ 

৪২ন 
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যিদ েকউ বেল েয, জুম‘আর সালাত সিঠক না হওয়ার ভেয় 

আমরা এটা সতকরতামপলক কের থািকন এর উ�ের ��কারীেক বলা 

যায় েয, আসল হেলা জুম‘আর সালাত সিঠক হেয় যাওয়া এবং 

েযাহেরর সালাত ওয়ািজব না হওয়া বরং যার উ র জুম‘আ ফরয 

তার জনয জুম‘আর সময় েযাহেরর সালাত জােয়য না হওয়ান 

সতকরতামপলক  ালন করা হয় তখন, যখন সু�াত েগা নীয় থােক 

এবং মেন সে�হ জােগন 

িক� এ েকে�েতা েকােনা সে�হ হওয়ার কথা নয়, বরং আমরা 

�মােূর িভি�েত জািন েয, ওয়ািজব হে� শধু জুম‘আর সালাত, 

কােজই এ সমেয় জুম‘আর  িরবেতর অনয েকােনা সালাত  ড়া 

জােয়য েনই এবং তা সিঠক না হওয়ার অজুহােত এর সােথ অনয 

সালাত েযাগ করাও জােয়য েনইন  ীেনর �েয়াজেন জানা যায় েয, 

এেত নতুন েকােনা িবধান ৈতরী করা যার েকােনা িনেদরশ আ�াহ 

েদনিন এবং এ সমেয় েযাহেরর সালাত  ড়া শর‘ঈ �মােূর 

 ির �ীন কােজই তা তযাগ কের এ েথেক সতকর থাকেত হেব এবং 

তা করার িনভররেযাগয েকােনা কারূ েনই বরং তা মানুষেক সিঠক 

 থ েথেক দপের রাখার জনয শয়তােনর কুম ূা এবং আ�াহর 

িনেদরশ বিহভপ রত  ীেনর িবধান গড়ান েযমন কােরা কােরা জনয 

সতকরতামপলক অজু করার কুম ূা িদেয় থােক ফেল তােক অজুর 

মাধযেম ক� েদয়, যা েথেক েস সহেজ সরেত  াের নান যখনই েস 



 

57 

অজু েশষ করেত চায় তখনই কুম ূা েদয় েয তার অজু সিঠক 

হয়িন, এটা কেরিন েসটা কেরিন, এমিনভােব েকউ েকউ সালােত 

তাকবীের তাহিরমার সময় কুম ূা েদয় েয, তাকবীর েদয় িন তখন 

েস এেকর  র এক তাকবীর িদেত থােক ফেল েদখা যায় েস 

তাকবীর িদেত িদেত ইমাম েংরাত েশষ কের েফেল বা রাকাত েশষ 

কের েফেলন এিট শয়তােনর কুম ূা এবং েকােনা মুসিলেমর আমল 

বািতল করা ও তার আমেল েভজাল লাগােনার জনয তার �েচ�ান 

শয়তােনর কুম ূা ও ষড়য  েথেক আমােদর এবং সকল 

মুসিলেমর জনয আ�াহর িনকট িনরা �া ও সু্তা চাি�ন িন�য় 

িতিন �াথরনা �হূকারীন 

েমাটকথা জুম‘আর সালােতর  র েযাহেরর সালাত  ড়া 

িবদ‘আত,  থ��তা এবং আ�াহর িনেদরেশর বািহের শিরয়ত গড়ান 

কােজই তা েছেড় িদেয় িনেজরা এ েথেক সতকর থাকা, সধারূ 

মানুষেক সতকর করা এবং শধু জুম‘আর সালাত আদায় করা 

ওয়ািজবন েযমন এর উ র চেলেছন রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তাঁর সাহাবীগূ এবং বতরমান  যরর তােদর অনুসারীগূন 

আর তা-ই িনঃসে�েহ সতযন ইমাম মােলক ইবন আনাস 

রােহমাহ�াহ বেলন ‘‘এ উ�ােতর  রবতরী েলাকগূেক তা-ই 
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সংেশাধন করেত  ারেব যা  পবরবতরীগূেক সংেশাধন কেরিছল’’ন 

এমিনভােব তার  পেবরর এবং  েরর ইমামগূও এ কথা বেলেছনন 
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তারাবীর সালােত সালােমর  র  র নবীর উ র 

েজাের আওয়াজ কের দুরদ  াঠ করার হকুম 

��: েসৗদী আরব েথেক একজন িজ াসা কেরেছন েয, তারাবীর 

সালােত সালােমর  র  র নবীর উ র েজাের আওয়াজ কের দুরদ 

 াঠ করা এবং খিলফােদর উ র রািদয়া�াহ আনহম  াঠ করার 

হকুম িক? 

উ�র: আমরা যতটুকু জািন, শিরয়েত এর েকােনা িভি� েনইন 

বরং এিট একিট নব আিব�ৃত িবদ‘আতন কােজই তা েছেড় েদওয়া 

উিচৎ, এ উ�ােতর  রবতরী েলাকগূেক তা-ই সংেশাধন করেত 

 ারেব যা  পবরবতরীগূেক সংেশাধন কেরিছলন আর তা হে�: 

কুরআন ও হাদীেসর অনুসরূ করা এবং এ উ�ােতর সালাফগূ েয 

 েথ চেলেছন েস  েথ চেল এবং এর  ির �ী িবষয় েথেক সতকর 

থাকান 
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কুরআন  াঠ েশেষ (সদাকা�াহল আযীম) বলার হকুম 

��: আিম এ কথা বলেত বহ শেনিছ েয, কুরআন েতলাওয়াত 

েশেষ (সদাকা�াহল আযীম) বলা িবদ‘আত, আবার েকউ েকউ 

বেলন: এিট বলা জােয়যন  

তােদর দলীল হেলা আ�াহর বাূী: 

َدَق  قُۡل  ﴿ ََ  ۗ ُ َّ ْ  ل ۖ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  مِلّةَ  فَٱتّبُِعوا  ]  ٩٥: عممب  بَ[ ﴾َحنِيٗفا

“বলুন: আ�াহ সতয বেলেছন, কােজই েতামরা ই�াহীম এর 

সিঠক িম�াত অনুসরূ করন” [সপরা আল ইমরান/৯৫] 

এমিনভােব িকছু িশিকত েলাক আমােক বেলেছন েয, নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন েতলাওয়াতকারীেক থামেত 

বলেতন তখন িতিন বলেতন ‘‘যেথ� হেয়েছ থাম’’ িক� 

(সদাকা�াহল আযীম) বলেতন নান আমার �� হে�: কুরআন 

েতলাওয়াত েশেষ (সদাকা�াহল ‘আযীম) বলা জােয়য িক ? এ 

বযা াের িব�ািরত বলার জনয অনুেরাধ করিছন 

উ�র: কুরআন েতলাওয়াত েশেষ অিধকাংশ েলােকর 

(সদাকা�াহল ‘আযীম) বলাটা অভযাস হেয় েগেছ অথচ এর েকােনা 

িভি� েনইন আর এর অভযাস করাও িঠক নয়ন বরং তা শর‘ঈ 
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িনয়েমর িভি�েত িবদ‘আেতর অরভুরি, েয বযিি মেন করেব েয তা 

বলা সু�াত তােক অবশযই তা বলা তযাগ করেত হেবন েযেহতু এর 

েকােনা দলীল েনই িবধায় এর অভযাস করাও িঠক নয়ন আর 

আ�াহর বাূী: (لل صدق بهللا) এ (কুরআন  াঠ েশেষর) বযা াের বলা 

হয়িন, বরং এখােন আ�াহ তা‘আলা রাসপলেক বেলেছন িতিন েযন 

আহেল িকতাবেদর বেল েদন েয, তাওরাত ও অনযানয িকতােব যা 

বূরনা কেরেছন তা িতিন সতয বেলেছন এবং কুরআেন তার 

বা�ােদর জনয যা বেলেছন এ বযা াের িতিন সতযবাদীন িক� তা 

�মাূ কের না েয, কুরআন েতলাওয়াত বা িকছু আয়াত অথবা 

েকােনা সপরা  াঠ েশেষ তা বলা মু�াহাব, েকননা এর েকােনা �মাূ 

েনই এবং রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার 

সাহাবীগূ েথেক তা সাবয� েনইন 

 আ�ু�াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ যখন রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উ র সপরা িনসার �থম েথেক 

 াঠ কের 

ي نَِن َعَ َهـُؤال  َدِهيدبً فََكيَْ  رَِ ب ِجئْغَي ِمن ُك  أّمٍة  
�َِشِهيٍد وَِجئْغَ   

 যরর ে েেছন তখন রাসপল তােক বলেলন: ‘হাসবুকা’ بندس  
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ইবেন মাসউদ বেলন: অতঃ র আিম রাসপেলর িদেক তািকেয় 

েদখলাম তাঁর দু েচাখ িদেয় অ� ঝরেছ অথরাৎ উে�িখত আয়ােত 

িকয়ামেতর িদন তাঁর মহা অব্ােনর কথা �রূ কের িতিন 

কাঁদেছনন আয়ােত বলা হেয়েছ, েহ মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম, আ নােক আ নার উ�েতর উ র সাকী িহসােব আনা 

হেবন যতটুকু জািন, আেলমগেূর েকউ বেলনিন েয, রাসপেলর 

(হাসবুকা) বলার  র ইবেন মাসউদ (সদাকা�াহল ‘আযীম) 

বেলেছনন 

েতলাওয়াতকারীর (সদাকা�াহল আযীম) বেল  ড়া েশষ করা 

শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনই, িক� েকােনা কারেূ যিদ েকউ 

কখেনা তা বেল েফেল তাহেল অসুিবধা েনইন 
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ঈেদর সালােতর  পেবর জামাতবেভােব তাকবীর 

েদওয়ার হকুেমর বযা াের িব�ািরত বূরনা 

�শংসা েসই আ�াহর িযিন িবে�র �িত ালক, সালাত ও সালাম 

বিষরত েহাক আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

এর উ র, তাঁর  িরবার  িরজন এবং তাঁর সকল সাহাবীগেূর 

উ রন অতঃ র শাইখ আহমাদ ইবন মুহা�দ জামাল (আ�াহ তার 

 ছ�নীয় বযা াের তােক তাওফীক দান করন) িকছু এলাকা িভি�ক 

ৈদিনক  ি�কায় যা �চার কেরেছন তা অবগত হেয়িছন মাসিজেদ 

ঈেদর সালােতর  পেবর জামাতবেভােব তাকবীর েদওয়া িবদ‘আত 

িহসােব িনেষধ করায় িতিন আ�যরযেবাধ কেরেছনন িতিন তার 

উে�িখত েলখায় েচ�া কেরেছন জামােত তাকবীর েদওয়ার দলীল 

ে শ কের বলেত েয, তা িবদ‘আত নয় এবং তা েথেক িনেষধ করা 

িঠক নয়, তার এ মতেক িকছু েলখকও সমথরন িদেয়েছনন 

েয বযিির আসল বযা ার জানা েনই, তার উ র গড়িমল লাগার 

ভেয়  � কের বলেত চাই েয, তাকবীর েদওয়ার সিঠক িনয়ম 

হেলা: ঈেদর রাি�, রমাযােন ঈেদর সালােতর  পেবর, িযল- হে�র 

�থম দশ িদন এবং তাশিরেকর িদনগেলােতন এ সময়গেলােত 

তাকবীর েদওয়া শরীয়তস�ত এবং এেত বহ ফিযলত রেয়েছন 

ঈদুল িফতের তাকবীর েদওয়ার �মাূ হেলা:  
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 ﴿  ْ ْ  للۡعِّدةَ  َوِ�ُۡكِملُوا وا ُ َ  َوِ�َُكّ�ِ َّ ٰ  ل ونَ  َولََعلُّ�مۡ  َهَدٮُٰ�مۡ  َما َ�َ َُ  ﴾ �َۡشُك
  ]  ١٨٥: بلًمة[

“েযন েতামরা গূনা  পরূ কর এবং েতামােদরেক েহদােয়ত দান 

করার কারেূ আ�হর মহ্ বূরনা কর এবং েতামরা েযন কৃত তা 

 া ন করন [সপরা বাকারা/১৮৪] 

িজল হে�র �থম দশ িদন এবং তাশিরেকর িদনগেলােত 

তাকবীর েদওয়ার �মাূ হেলা: 

﴿  ْ ٰفِعَ  لَِّيۡشَهُدوا ََ ْ  رَُهمۡ  َم وا َُ ِ  لۡسمَ  َوَ�ۡذُك َّ يّا�ٖ  ِ�ٓ  ل
َ
ٰ  ّمۡعلُوَ�ٍٰت  �  ّمِنۢ  َرَزَ�ُهم َما َ�َ

نَۡ�ِٰم�  بَهِيَمةِ 
َ ۡۡ  ]  ٢٨: بلج[ ﴾ ل

“যােত তারা তােদর কলযােূর ্ান  যরর উ ি্ত হেত  াের 

এবং িতিন তােদরেক চতু দ জ� হেত যা িরিযক িহসােব িদেয়েছন 

ওর উ র িনিদর� িদনগেলােত আ�াহর নাম �রূ করেত  ােরন 

[সপরা হ�/২৮]   

এবং  

﴿  ْ وا َُ َ  ۞َولۡذُك َّ يّا�ٖ  ِ�ٓ  ل
َ
   ]  ٢٠٣: بلًمة[ ﴾ ّمۡعُدوَ�ٰٖت�  �
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“আর েতামরা িনিদর� িদনগেলােত আ�াহেক �রূ করন [সপরা 

বাকারা/২০৩]  

এ িনিদর� িদনগেলােত েয িযিকর  াঠ করা ৈবধ তা হেলা: 

তাকবীের মুতলাক ও মুকাইয়াদ বা সাধারূ তাকবীর ও িনিদর� 

তাকবীরন আর এর �মাূ হেলা হাদীস ও সালাফ তথা স�ািনত 

 পবরসপরীেদর আমলন 

ৈবধ তাকবীেরর িনয়ম হেলা: �েতযক মুসিলম একাকী েজাের 

আওয়াজ কের তাকবীর িদেব েযন অনযরা শনেত  ায়, অতঃ র 

তারাও শেন শেন তাকবীর িদেবন 

আর জামাতবেভােব িবদ‘আতী তাকবীর হেলা: দুইজন বা 

তেতািধক েলাক একসােথ একই সুের িনিদর� শে� আওয়াজ কের 

তাকবীর িদেব, একসােথ শর করেব এবং এক সােথই েশষ করেব, 

এ  েিতর েযমন েকােনা িভি� েনই েতমিন এর েকােনা দলীলও 

েনই, বরং তা তাকবীেরর শে�র েকে� িবদ‘আত; যা করার �মাূ 

আ�াহ অবতীূর কেরনিনন কােজই েয বযিি এ রকম তাকবীেরর 

িন�া করেব েস হেংর উ র থাকেবন কারূ রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাূী হেলা,  

 »من عمل عمال ليي عغيه أممني فهو ر�«
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“েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা আমার শরীয়ত 

সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন”  

এবং তাঁর বাূী : 

 »بممور فن  ك �دثة ندعة و� ندعة ضاللة تو�يي�م و�دثي«

“( ীেন) নব রিচত কমরসমপহ হেত সাবধান থাক! েকননা �িতিট 

নব রিচত কমর হে� িবদ‘আত এবং সকল িবদ‘আত হে� 

��তান”১৮F

19 

আর জামাতবেভােব তাকবীর েদওয়া েযেহতু নব আিব�ৃত কাজ 

সুতরাং তা িবদ‘আত, আর মানুষ যিদ শরীয়ত িবেরাধী েকােনা 

আমল কের তেব অবশযই এর িন�া করেত হেব এবং তােদরেক 

িনেষধ করেত হেব, েকননা ইবাদত হেলা “তাওংীফী” বা কুরআন 

ও হাদীেসর উ র সীমাবে, কােজই কুরআন ও হাদীস যা �মাূ 

করেব শধু তাই করা ৈবধন আর শর‘ঈ �মােূর িবেরাধী মানুেষর 

েকােনা কথা ও মতামত েকােনা �মাূ হেত  াের না, এমিনভােব 

‘মাসােলহ মুরসালা’ বা ‘জন�াথর’ ইবাদেতর েকে� �মাূ হেত  াের 

                                                             
19 আহমাদ ১৬৬৯৫, আবু দাউদ ৪৬০৭, িতরিমযী ২৬৭৬ এবং ইবেন মাজাহ ৪২   
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নান বরং ইবাদত সাবয� হয় কুরআন, হাদীস ও সু � ‘ইজমা’র 

 ারান 

ৈবধ তাকবীর হেলা : শর‘ঈ �মােূর িভি�েত তাকবীেরর েয 

শ� এবং  েিত সাবয� আেছ, এর  ারা েকােনা মুসিলম একাকী 

তাকবীর েদওয়া ৈবধন 

েসৗদী আরেবর মুফতী মহামানয শাইখ মুহা�দ ইবন ই�াহীম 

জামাতী তাকবীেরর িন�া কের তা িনেষধ কেরেছন এবং এ বযা াের 

ফাতাওয়াও �কাশ কেরেছন এবং আমার িনকট েথেকও এর িন�ার 

বহ ফাতাওয়া �কািশত হেয়েছন এমিনভােব ফাতাওয়া ও গেবষূার 

্ায়ী কিমিটর  ক েথেক তা িনেষেধর ফাতাওয়া েবর হেয়েছন আর 

শাইখ হামপদ ইবন আ�ু�াহ আল তুয়াইিজরী তা িন�া করা ও 

িনেষেধর বযা াের মপলযবান  ু�ক িলেখেছন এবং তা ছাি েয় �চার 

করা হে�, এেত িতিন জামাতী তাকবীর িনেষেধর যেথ� �মাূািদ 

িনেয় এেসেছনন 

আর ইবন উমর এবং অনযানয েলাকজেনর িমনােত তাকবীর 

েদওয়ার বযা াের শাইখ আহমাদ েয �মাূ ে শ কেরেছন এর মেধয 

জামােত তাকবীর েদওয়ার েকােনা দলীল েনই, কারূ ইবন উমর ও 

েলাকজেনর িমনােত তাকবীর েদওয়া জামাতবেভােব িছল না বরং 
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তা িছল শর‘ঈ তাকবীরন েকননা সু�ােতর উ র আমল করেত িগেয় 

মানুষেক �রূ কিরেয় েদওয়ার জনয িতিন একাকী েজাের আওয়াজ 

কের তাকবীর িদেতন এবং তা শেন েলাকজনও আলাদা 

আলাদাভােব তাকবীর িদতন এেত ইবন উমর ও েলাকজেনর মেধয 

এমন েকােনা কথা হয়িন েয, তারা জামাতবেভােব একই সুের 

একসােথ শর করেব এবং একসােথ েশষ করেব, েযমন বতরমােন 

েলাকজন জামাতী তাকবীর িদেয় থােকন এমিনভােব সলেফ 

সােলহীন েথেক তাকবীেরর বযা াের যত বূরনা আেছ তা সবই 

শর‘ঈ  েিতর উ র সীমাবেন েয বযিি এর উউা বুঝেব তার 

�মাূ ে শ করা উিচৎন ত�  ঈেদর সালাত, তারাবীহ, রাি�র 

সালাত এবং িবতর সালােতর জনয মানুষেক ডাকা সবই িবদ‘আত, 

এর েকােনা িভি� েনইন 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বহ সহীহ 

হাদীস এেসেছ েয, িতিন ঈেদর সালাত আযান এবং ইকামা বযতীত 

আদায় কেরেছনন আমার জানা মেত েকােনা আেলম বেলনিন েয, 

মানুষেক ডাকার জনয িনিদর� শ� রেয়েছন আর েয বযিি তা বলেব 

েস েযন �মাূ ে শ কের, আসেল এর েকােনা �মাূ েনইন েয 

েকােনা ইবাদত কথা েহাক বা কাজ েহাক কুরআন ও হাদীেসর িবনা 

দলীেল কােরা জনয সাবয� করা উিচৎ নয়ন েযমন  পেবর বলা হেয়েছন 
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 িবদ‘আত �চলেনর িনেষধ এবং এ েথেক সতকর থাকার শর‘ঈ 

�মাূািদ থাকার কারেূ িবদ‘আত �চলন করা উিচৎ নয়ন েযমন 

আ�াহ তা‘আলার বাূী: 

مۡ  ﴿
َ
ْ  رَُهمۡ  أ �ُؤا ََ َ ُُ  ْ َُعوا ِينِ ل ّمِنَ  رَُهم َُ َذنۢ  رَمۡ  َما ِّ

ۡ
ۚ  بِهِ  يَأ ُ َّ  ]  ٢١: بلشورب[ ﴾ل

“তােদর িক শরীক রেয়েছ যারা তােদর জনয  ীেনর িবধান 

গড়েব যার অনুমিত আ�াহ তােদর েদনিনন [সপরা শপরা/২১] 

এবং  পেবর উে�িখত দু’িট হাদীস, আর তা হেলা: 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 » أممني هذب مي ليي مغه فهو ر�أدد  فمن «

“েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস সৃি� 

করেব যা এর অরভুরি নয় তা �তযাখযাত”ন  

আর জুম‘আর খুৎবায় তাঁর ভাষূ িছল: 

بهللا و�  بلدي هدي �مد ص� بهللا عغيه تيب فن  �  بلديث ك ،أمي نعد«
 »و� ندعة ضاللةي رهوسغم وش بممور �دثي
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“অতঃ র সেবরা�ম বাূী হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 

েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

েহদােয়তন আর  িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃত কাজ, এবং 

�িতিট িবদ‘আতই  ��তান” এ অেথর বহ হাদীস ও বাূী রেয়েছন 

আ�াহর িনকট আমােদর জনয এবং শাইখ আহমাদসহ সকল 

মুসিলম ভাইেয়র জনয  ীন স�েকর বুঝার এবং এর উ র কােয়ম 

থাকার তাওফীক �াথরনা করিছ, আমােদর সকলেক েযন সিঠক 

 েথর  থ �দশরক কের হং �িত�ার সহেযাগী বািনেয় েদন, এবং 

আমােদরসহ সকল মুসিলমেক েযন এর  ির �ী িবষয়গেলা েথেক 

রকা কেরনন িন�য়ই িতিন মহান করনাময়ন সালাত ও সালাম 

বিষরত েহাক নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উ র তাঁর 

 িরবার  িরজন এবং তাঁর সকল সাহাবীগেূর উ রন 

                  িনবরাহী  িরচালক 

দাওয়া, ইরশাদ, ফাতওয়া ও গেবষূা অিফস 

আ�ামা আ�ুল আযীয ইবন আ�ু�াহ ইবন বায র: 
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সুফীেদর িনকট আ�াহর িযিকেরর  েিত 

��: সুফীগূ আ�াহর গূাবলীর িযিকর বাদ িদেয় শধু ‘আ�াহ’ 

শে�র িযিকর কের েকন? 

সাধারূ মুসিলমগূ েকন শধু ‘আ�াহ’ শে�র িযিকর না কের 

কােলমােয় তাওহীদ এবং আ�াহর গূাবলীর িযিকর কের? 

সুফীগূ বেল: (আ�াহ) শে�র িযিকর অিধক মপলযবান, িক� 

সাধারূ মুসিলমগূ বেল: (লা-ইলাহা ই�া�াহ) এর িযিকর অিধক 

মপলযবানন  

উ�র: কুরআেনর আয়াত এবং রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক সাবয� বহ সহীহ হাদীস �মাূ কের েয, 

সেবরাৎকৃ� বাূী হে�: কােলমােয় তাওহীদ তথা (লা-ইলাহা ই�া�াহ) 

েযমন রাসপেলর বাূী: 

 » رال بهللا�بإليمي  نوع وسبعو  دعبة فأفوغهي لوَ ال «

“ঈমােনর স�েররও অিধক শাখা রেয়েছ, তজেধয সেবরাৎকৃ� 

হে�: লা-ইলাহা ই�া�াহ বলান”১৯ F

20 

                                                             
20 বুখারী হাদীস নং ৯, মুসিলম হাদীস নং ৩৫ 
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িতিন আরও বেলন:  

 » رال بهللا، وبهللا أ�ب�سبحي  بهللا، وبلمد هللا، وال: أدل بلمم رل بهللا أر�ع«

“আ�াহর িনকট সবেচেয় ি�য় কথা হে� চারিট: সুবহানা�াহ, 

আলহামদু িল�াহ, লা-ইলাহা ই�া�াহ এবং আ�াহ আকবারন”২০F

21 

আ�াহ তা‘আলা তার মহা�� আল-কুরআেন বহ জায়গায় এ 

কােলমা উে�খ কেরেছনন  

তজেধয আ�াহর বাূী: 

ُ  َشهِدَ  ﴿ َّ نُّهۥ ل
َ
�  ٓ َّ  إَِ�ٰهَ  ََ ِ  ]  ١٨: عممب  بَ[ ﴾ ُهوَ  إ

“আ�াহ সাকয িদে�ন েয, আ�াহ বযতীত অনয েকােনা েযাগয 

উ াসক েনইন [সপরা আল ইমরান/১৮] 

এবং 

نُّهۥ فَٱۡعلَمۡ  ﴿
َ
�  ٓ َّ  إَِ�ٰهَ  ََ ِ ُ  إ َّ َۡ  ل �بَِك  َولۡسَتۡغفِ َ  ]  ١٩: �مد[ ﴾ َِ

                                                             
21 মুসিলম, হাদীস নং ২১৩৭ন 
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“সুতরাং েজেন রাখুন, আ�াহ বযতীত অনয েকােনা েযাগয উ াসক 

েনই, কােজই আ িন আ নার  দ�লেনর জনয কমা �াথরনা 

করনন” [সপরা মুহা�দ/১৯] 

সকল মুসিলেমর উিচৎ হেলা এ কােলমা (লা-ইলাহা ই�া�াহ) 

 ারা িযিকর করা এবং সােথ ‘সুবহানা�াহ’, ‘আলহামদু িল�াহ’, 

‘আ�াহ আকবার’, ‘লা হাওলা অলা কুওয়াতা ই�া িব�াহ’ েযাগ 

করান এ সবগেলাই ৈবধ এবং ভােলা বাকযন 

আর সুফীেদর িযিকর হেলা: আ�াহ আ�াহ, অথবা হ হন এিট 

হেলা িবদ‘আত, এগেলা  ারা িযিকর করা ৈবধ নয়, কারূ তা 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর েকােনা সাহাবী 

েথেক সাবয� েনই, িবধায় তা িবদ‘আতন েকননা রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 »من عمل عمال ليي عغيه أممني فهو ر�«

 “েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা আমার শিরয়েত েনই 

তা �তযাখযাতন” 

এবং তাঁর বাূী: 

 مت ى عغيه »من أدد  ف أممني هذب مي ليي مغه فهو ر�«
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“েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস সৃি� 

করেব যা এর অরভুরি নয়, তা �তযাখযাতন [বুখারী ও মুসিলম]  

সুতরাং ‘আ�াহ’ ‘আ�াহ’ এর  ারা আমল করা জােয়য েনই এবং 

আমল করেলও �হূেযাগয হেব নান কােজই আ�াহ যা শিরয়ত 

কেরনিন তা  ারা ইবাদত করা  পেবরাে�িখত হাদীেসর িভি�েত 

েকােনা মুসিলেমর  েক জােয়য েনইন কারূ আ�াহ তা‘আলা 

মুশিরকেদর িন�া কের বেলেছন:  

مۡ  ﴿
َ
ْ  رَُهمۡ  أ �ُؤا ََ َ ُُ  ْ َُعوا ِينِ  ّمِنَ  رَُهم َُ ِّ َذنۢ  رَمۡ  َما ل

ۡ
ۚ  بِهِ  يَأ ُ َّ  ]  ٢١: ىبلشور[ ﴾ ل

“তােদর িক শরীক রেয়েছ যারা তােদর জনয  ীেনর িবধান 

গড়েব যার অনুমিত আ�াহ তােদর েদনিনন [সপরা শপরা/২১] 

আ�াহ সকলেক তার  ছ�নীয় কাজ করার তাওফীক দান 

করনন 
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িশকর ও িবদ‘আতী িকছু কােজর বূরনা এবং মুিি�া� 

দেলর হাকীকত: 

��: িনে�াি কাজগেলা যারা কের তােদর বযা াের আ�াহ ও 

তার রাসপেলর হকুম িক? 

তারা আযােনর শে� বেল থােক: 

 »تة�مد وع �  بلعتة وع عأ  عغيي وهللا بهللا، وى ع � ب�  أدهد«

(আশহাদু আ�া ‘আিলয়যান অিলয়ুয�াহ, হাই আলা খাইির�াহ, অ-

আলা ইতরািত মুহা�দ, অ-আলা খাইিরল ইতরাহ)ন 

আিম সাকয িদি� েয, আলী হে� আ�াহর অলী, েতামরা 

আ�াহর ভােলার িদেক এেসা, মুহা�েদর  িরবােরর িদেক এবং 

সবেচেয় ভােলা  ড়শীর িদেক এেসান 

আর যিদ তােদর েকউ মৃতুযবরূ কের তেব তার আ�ীয় �জন 

একিট বকরী জবাই কের থােক যার নাম েদয় আকীকা এবং েকােনা 

হাি� ভা�েব না, অতঃ র হাি� ও েগাবরগেলা কবর িদেয় েদয়ন 

তারা ধারূা কের েয, এিটই ভােলা কাজ, তা করা অবশযই জররীন 

এ েকে� েয বযিি সু�ােত মুহা�াদীয়ার উ র আেছ এবং তােদর 

সােথ বংশীয় স�কর রেয়েছ তার ভপ িমকা িক? তােদরেক ভােলাবাসা, 
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তােদরেক স�ান করা, তােদর দাওয়াত �হূ করা এবং তােদর 

সােথ িববাহ স�কর গড়া িক জােয়য? �কাশ থােক েয, তারা তােদর 

এ আকীদা �কােশয বা�বায়ন কের এবং তারা বেল তারাই 

মুিি�া� দল, তারা হেংর উ র আেছ আর আমরা বািতেলর উ র 

আিছন 

উ�র: আ�াহ তা‘আলা তার নবীর জবান িদেয় আযান এবং 

ইকামােতর শ�গেলা বেল িদেয়েছনন আ�ু�াহ ইবন যােয়দ ইবন 

আ�ু রি�হ আল আনসারী �ে� আযােনর শ�গেলা েদখেল 

রাসপেলর িনকট িগেয় জানােলন, তখন রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন: (এ ��িট সতয)ন২১

22 রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, েবলালেক েযন তা জািনেয় 

েদন এর  ারা আযান েদওয়ার জনয, কারূ তার আওয়াজ উঁচুন 

অতঃ র েবলাল রািদয়া�াহ ‘আনহ রাসপেলর মৃতুযর  পবর  যরর এ 

শ�  ারাই আযান িদেতনন তার আযােন �ে� উে�িখত শ�গেলা 

িছল নান 

এমিনভােব আ�ু�াহ ইবন উে� মাকতুম রািদয়া�াহ ‘আনহ 

মােঝ মেধয রাসপেলর সামেন আযান িদেতন, তার আযােনও এ 

                                                             
22 েদখুন: মুসনােদ আহমাদ হাদীস নং ১৬০৪৩, আবু দাউদ ৪৯৯, িতরিমযী ১৮৯ 

এবং ইবেন মাজাহ ৭০৬ন 
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ধরেনর শ� িছল নান রাসপেলর সামেন েবলােলর আযােনর 

হাদীসগেলা বুখারী ও মুসিলমসহ অনযানয হাদীেস এেসেছ, ত�  

আবু মাহযুরার আযান যা িতিন ম�ায় িদেতন, তােতও এ শ�গেলা 

িছল নান তার আযােনর শ�গেলাও সহীহ মুসিলমসহ অনযানয 

হাদীেস এেসেছন এেত বুঝা যায় েয, আযােন এ শ�গেলা বলা 

িবদ‘আত, অবশযই তা তযাগ করেত হেবন কারূ রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

“েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস আিব�ার 

করেব যা এর অরভুরি নয় তা �তযাখযাতন”   

অনয বূরনায় :  

“েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা আমার শরীয়ত 

সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন”  

এবং জুম‘আর খুৎবায় িতিন বেলিছেলন : 

  “অতঃ র সেবরা�ম বাূী হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 

েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

েহদােয়ত, আর  িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃত কাজ, এবং 
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�িতিট িবদ‘আতই ��তান” [েদখুন: সহীহ মুসিলম] এ অেথর বহ 

হাদীস ও বাূী রেয়েছন 

অথচ সকল খলীফা তােদর মেধয আলী এবং সকল সাহাবী 

আযােনর েকে� রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েয  েথ 

চেলেছন তারাও েস  েথই চেলেছন, এ ধরেনর েকােনা শ� তারা 

বযবহার কেরনিনন 

 আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ কপ ফায় �ায়  াঁচ বছর খিলফা িহসােব 

িছেলন তখন তার স�ুেখ েবলােলর আযান েদওয়া হেতা, �ে� 

উে�িখত শ�গেলা যিদ আযােন থাকত তেব আযােনর মেধয বলেত 

িতিন েকােনা ভয় করেতন না, েকননা িতিন সকল সাহাবী েথেক 

রাসপেলর সু�াত ও জীবন স�েকর অিধক জানেতনন 

আর িকছু িকছু েলাক আলী রািদয়া�াহ আনহ স�েকর যা বেল 

েয, িতিন আযােনর মেধয (হাইয়া আলা খাইির�াহ) বলেতন, এর 

সতযতার েকােনা িভি� েনইন 

ইবেন উমর এবং আলী ইবন হসাইন যয়নুল আেবদীন তার 

ি তা েথেক, তােদর িনকট েয বূরনা এেসেছ েয, তারা আযােনর 

মেধয (হাই ‘আলা খাইির�াহ) বলেতন, তােদর েথেক এর সতযতা 

সাবযে�র বযা াের সে�হ আেছ, যিদও েকােনা েকােনা আেলম তা 



 

79 

সহীহ বেলেছন, িক�  ীেনর বযা াের তােদর  ান স�েকর যতটুকু 

জানা যায় তােত এ কথার সতযতা িঠক করা যায় নান কারূ েবলাল 

ও আবু মাহযুরার আযান তােদর অজানা নয়ন আর ইবেন উমর তা 

শেনেছন এবং আযােনর সময় উ ি্ত িছেলনন আর আলী ইবন 

হসাইন অনযানয েলাকেদর েচেয় অিধক  ানী িছেলন, কােজই েজেন 

শেন তারা আযােনর েকে� রাসপেলর িবেরািধতা করেবন এ ধারূা 

করা কােরা  েক উিচৎ নয়ন 

যিদও তা েমেন েনওয়া যায় েয, তােদর েথেক যা এেসেছ তা 

সহীহ, আমরা বলব এিট তােদর মেধযই সীমাবে অথরাৎ মাউকুফ, 

আর তােদর বা অনয কােরা কথা  ারা সহীহ হাদীেসর েমাকািবলা 

করা জােয়য েনই, েকননা হাদীস এবং কুরআনই মানুেষর মেধয 

ফায়সালাকারী, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  َءاَمُنٓوا ِطيُعوا
َ
َ  أ َّ ْ  ل ِطيُعوا

َ
َُّسوَل  َوأ   لر

ُ
ۡمَِ  ْوِ� َوأ

َ ۡۡ  فَإِن مِنُ�ۡمۖ  ل
ٰزَۡ�ُتمۡ  ََ ءٖ  ِ�  تَ ّدوهُ  َ�ۡ َُ ِ  إَِ�  فَ َّ َُّسولِ  ل ِ  تُۡؤمُِنونَ  ُكنُتمۡ  إِن َولر َّ �  َولۡ�َۡومِ  بِٱ  ل�ِخَِ

ۡحَسنُ  َخۡ�ٞ  َ�ٰرَِك 
َ
وِ�ً�  َوأ

ۡ
 ]  ٥٩: بليسي [ ﴾ ٥ تَأ

“েহ যারা ঈমান এেনছ, েতামরা আ�াহর িনেদরশ  ালন কর, 

িনেদরশ  ালন কর রাসপেলর এবং েতামােদর মেধয যারা কমতাসীন 

তােদরন অতঃ র েতামরা যিদ েকােনা িবষেয় িববােদ িল� হেয়  ড় 
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তাহেল তা আ�াহ ও তার রাসপেলর �িত �তয রূ কর; যিদ েতামরা 

আ�াহ ও িকয়ামত িদবেসর �িত ঈমান এেন থাকন আর এটাই 

কলযাূকর এবং  িরূিতর িদেক িদেয় উ�মন [সপরা িনসা/৫৯] 

আযােনর বযা াের তােদর েথেক বিূরত এ শ� (হাইয়া ‘আলা 

খাইিরল আমাল) রাসপল েথেক সাবয� সহীহ হাদীেস আযােনর শে� 

খুঁেজ েদখলাম তােত এ শ�গেলা েনইন 

আর আলী ইবন হসাইেনর িনকট েথেক েয বূরনা এেসেছ েয, 

রাসপেলর সামেন এ শে� আযান েদওয়া হেতা, এর উ�র হে� েয, 

িতিন হয়েতা �থম অব্ায় েয আযান েদওয়া হেতা তা উে�শয 

কেরেছন, যিদ িতিন তা-ই উে�শয কেরন, তেব আিম বলব, রাসপেলর 

জীবেন এবং তাঁর  রবতরীেত েবলাল, ইবেন উে� মাকতুম এবং 

আবু মাহযুরার আযােন েয  শে� ্ায়ীভােব আযান েদওয়া হেতা তা 

 ারা  পেবরর শ� রিহত হেয় েগেছন আর তােদর আযােনর মেধয 

�ে� উে�িখত শ�গেলা েনইন  

তার র আরও বলা যায়, যিদ ধের েনওয়া হয় েয উে�িখত 

শ�গেলা �াথিমক অব্ায় রাসপেলর স�ুেখ েয আযান েদওয়া হেতা 

তার মেধয িছল, তেব তাও এখন েমেন েনওয়া যায় না, কারূ েয 

শে� �থম েথেকই আযান েদওয়া হেতা েস শ�গেলা সহীহ হাদীেস 
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রেয়েছ, এ হাদীসগেলােত উে�িখত শ�গেলা েনই, িবধায় বুঝা েগল 

েয, তা বািতল এবং িবদ‘আতন  

তার র আরও বলা যায়, আলী ইবন হসাইন একজন তােব‘ঈ, 

িতিন যিদও মারফপ  িহসােব অথরাৎ রাসপল েথেক বূরনা কেরন 

তাহেলও বলব এিট মুরসাল, আর মুরসােল তােব‘ঈ অিধকাংশ 

আেলেমর িনকট �হূেযাগয নয়, েযমন ইমাম আবু উমর ইবন 

আ�ুল বা’র িকতাবুত তামহীেদ তুেল ধেরেছনন মুরসাল হাদীেসর 

 ির �ী েকােনা িবষয় যিদ সহীহ হাদীেস না  াওয়া যায় তাহেলও 

এ মুরসাল �হূেযাগয নয়, তাহেল েযখােন এ মুরসাল হাদীেস সহীহ 

হাদীেসর িবেরাধী কথা  াওয়া যায় েসখােন িকভােব এ মুরসাল 

�হূেযাগয হেত  াের?  

আর উে�িখত দলিট যা কের থােক েয, যিদ তােদর েকউ 

মৃতুযবরূ কের তেব তার আ�ীয় �জন একিট বকরী জবাই কের 

থােক যার নাম েদয় আকীকা এবং েকােনা হাি� ভা�েব না, 

অতঃ র হাি� ও েগাবরগেলা কবর িদেয় েদয়ন তারা ধারূা কের 

েয, এিটই ভােলা কাজ, তা করা অবশযই জররীন 

উ�র হেলা: এিট হেলা িবদ‘আত, ইসলামী শিরয়েত এর েকােনা 

িভি� েনই, কােজই সকল �কার িবদ‘আত ও অ রােধর নযায় তা 
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েছেড় িদেয় আ�াহর িনকট তাওবা করা উিচৎ; েকননা আ�াহর 

িনকট তাওবা করায়  পেবরর সকল অ রাধ কমা হেয় যায়ন সুতরাং 

সকল �কার িবদ‘আত এবং  া   ি�লতা েথেক তাওবা করা 

ওয়ািজবন েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ْ ِ  إَِ�  َوتُوُ�ٓوا َّ يّهَ  َ�ِيًعا ل
َ
ۡفلُِحونَ  لََعلُّ�مۡ  لرُۡمۡؤمُِنونَ  �  ]  ٣١: بلور[ ﴾ َُ

“েহ মুিমনগূ, েতামরা সকেলই আ�াহর িনকট তাওবা কর, 

হয়েতা েতামরা সফলকাম হেত  ারেবন [সপরা নপর, ৩১] 

িতিন আরও বেলন: 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  َءاَمُنوا ِ  إَِ�  تُوُ�ٓوا َّ  ]  ٨: بلحم�م[ ﴾ نُّصوًحا تَۡوَ�ةٗ  ل

“েহ মুিমনগূ, েতামরা আ�াহর িনকট তাওবা নাসুহ (খািট 

তাওবা) করন [সপরা তাহরীম/৮] 

আর রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েয সকল 

সহীহ হাদীস এেসেছ, তােত শর‘ঈ আকীকা হেলা: েকােনা সরান 

জজ�হেূর স�ম িদেন যা জবাই করা হয়, েছেলর  েক দু’িট খাসী 

আর েমেয়র  েক একিট খাসী জবাই করান রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাসান এবং হসাইেনর  েক আকীকা 

কেরেছনন আকীকাদাতা ই�া করেল এর েগাশত ফকীর িমসকীন, 
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 াড়া �িতেবশী এবং ব�ুবা�েবর মােঝ ব�ন কের িদেত  াের 

অথবা  াক কের তােদরেক দাওয়াত িদেয় খাওয়ােত  ােরন আর 

এিটই শর‘ঈ আকীকা, তা সু�ােত মুয়া�াদা, তেব েকউ তা না 

করেল তার  া  হেব নান 

আর ��কারীর ��, েয বযিি সু�ােত মুহা�ািদয়ার উ র আেছ 

এবং তােদর (িবদ‘আতীেদর) সােথ বংশীয় স�কর রেয়েছ তার 

ভপ িমকা িক? তােদরেক ভােলাবাসা, তােদরেক স�ান করা, তােদর 

দাওয়াত �হূ করা এবং তােদর সােথ িববাহ স�কর গড়া িক 

জােয়য? �কাশ থােক েয, তারা তােদর এ আকীদা �কােশয 

বা�বায়ন কের এবং তারা বেল তারাই মুিি�া� দল, তারা হেংর 

উ র আেছ আর  আমরা বািতেলর উ র আিছন 

উ�র: �ে� বিূরত আকীদাই যিদ তােদর আকীদা হয়, তাওহীদ 

ও ইখলােসর বযা াের আহেল সু�ােতর অনুর  হয় এবং আ�াহর 

সােথ, আহেল বাইত ও অনযেদর সােথ িশকর না কের তেব তােদর 

সােথ িববাহ েদওয়া এবং িববাহ করােনা েকােনা অসুিবধা েনইন 

এমিনভােব তােদর জবাইকৃত  শ খাওয়া, তােদর অনু�ােন েযাগ 

েদওয়া এবং তােদর �া য অনুযায়ী তােদরেক ভােলাবাসা ও তােদর 

সােথ েয  িরমাূ বািতল রেয়েছ েস  িরমাূ িবে ষ রাখা জােয়যন 

েকননা তারা মুসিলম, িকছু িকছু িবদ‘আত ও অ রােধ জিড়েয় েগেছ 
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যা তােদরেক ইসলােমর গি� েথেক েবর কের েদয়িনন এমতাব্ায় 

তােদরেক নিসহত কের সু�াহ ও হেংর িদেক দাওয়াত েদওয়া এবং 

িবদ‘আত ও অনযায় েথেক তােদরেক সতকর করা ওয়ািজবন অতঃ র 

তারা যিদ তা �হূ কের িঠক হেয় যায় তাহেল এিটই উে�শয ও 

লকযন আর যিদ তারা �ে� উে�িখত িবদ‘আত কেরই যায় তাহেল 

অবশযই তােদরেক বয়কট করেত হেব এবং তােদর েকােনা অনু�ােন 

েযাগ েদওয়া যােবনা যতকূ না তারা আ�াহর িনকট তাওবা কের 

িবদ‘আত ও অনযায়গেলা তযাগ করেবন েযমন েকােনা শর‘ঈ কারূ 

বযতীত তাবুেকর যুেে অংশ �হূ করা েথেক িবরত থাকায় 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কা‘ব ইবেন মােলক আল 

আনসারী রািদয়া�াহ ‘আনহ এবং তার সাথীেদরেক বয়কট 

কেরিছেলনন িক� যিদ তােদর েকােনা �িতেবশী অথবা িনকটা�ীয় 

তােদরেক বয়কট না কের তােদর সােথ উঠাবসার মাধযেম নিসহত 

করায় অিধক উ কার মেন কের এবং তা �হূ করার স�াবনা 

থােক; তেব তােদরেক বয়কট না করায় েকােনা অসুিবধা েনইন 

কারূ তােদরেক বয়কেটর উে�শয হেলা হেংর িদক িনেদরশনা 

েদওয়া এবং তােদরেক জািনেয় েদওয়া েয, তারা েয অ রাধ করেছ 

তা সেরাষজনক নয়, েযন তারা এ েথেক িফের আেসন িক� 

তােদরেক বয়কেটর কারেূ যিদ ইসলািম কলযােূর কিত হয় এবং 

যারা হেংর উ র আেছ তােদরেক  িরহার কের বািতলেক অিধক 
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�হূ কের তাহেল তােদরেক তােদর অব্ায় েছেড় েদওয়াই ভােলান 

েযমন রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েছেড় িদেয়িছেলন 

মুনােফকেদর সরদার আ�ু�াহ ইবন উবাই ইবন সালপলেক, েকননা 

তােক েছেড় েদওয়া মুসিলমেদর জনয কলযাূকর িছলন 

আর যিদ এ েফরকািট আহেল বাইত েযমন ‘আলী, ফােতমা, 

হাসান, হসাইন এবং অনযানয আহেল বাইতগেূর িনকট েদা‘আ বা 

েকােনা িকছু চাওয়া ইতযািদর মাধযেম তােদর ইবাদত করা, অথবা এ 

িব�াস করা েয, তারা গােয়বী ইতযািদ জােনন, েয িব�ােসর মাধযেম 

ইসলাম েথেক েবর হেয় যায়, তাহেল তােদর সােথ িববােহর আদান 

�দান, তােদরেক ভােলাবাসা এবং তােদর জবাইকৃত  শ খাওয়া 

জােয়য েনই, বরং তােদরেক ঘৃূা করা এবং  িরহার করা ওয়ািজব 

যতকূ না এক আ�াহর উ র ঈমান আনেবন েযমন রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

ۡسَوةٌ  لَُ�مۡ  َ�نَۡت  قَدۡ  ﴿
ُ
ِينَ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  ِ�ٓ  َحَسَنةٞ  أ َّ ۥٓ  َول ْ  إِذۡ  َمَعُه ْ  إِنّا لَِقۡومِهِمۡ  قَارُوا �ُؤا ََ  بُ

ۡعُبُدونَ  َومِّما مِنُ�مۡ  ِ  ُدونِ  مِن ََ َّ نَا ل َۡ  للَۡعَ�َٰوةُ  َوَ�ۡيَنُ�مُ  بَۡيَنَنا َوَ�َدا بُِ�مۡ  َ�َف
آءُ  َِ بًَدا َولۡ�َۡغ

َ
ِ  ُنواْ تُۡؤمِ َحّ�ٰ  � َّ ۥٓ  بِٱ َّ  وَۡحَدهُ ِ �ِيهِ  إِبَۡ�ٰهِيمَ  َقۡوَل  إ

َ
نّ  ِۡ ََ ۡسَتۡغفِ

َ  رََك  َۡ
 ٓ ۡملُِك  َوَما

َ
ِ  مِنَ  رََك  أ َّ ءٖ�  مِن ل َۡنا َعَلۡيَك  ّرّ�َنا َ�ۡ َّ نَبَۡنا �َ�َۡك  تََو

َ
 لرَۡمِص�ُ  �َ�َۡك  �

 ]  ٤: بلمتحغة[ ﴾ ٤
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“েতামােদর জেনয ইবরাহীম ও তার অনুসারীেদর মেধয রেয়েছ 

উ�ম আদশর, তারা তােদর স�দায়েক বেলিছল: েতামােদর সে� 

এবং েতামরা আ�াহর  িরবেতর যার ইবাদত কর তার সে� 

আমােদর েকােনা স�কর েনইন আমরা েতামােদরেক মািন নান 

েতামােদর ও আমােদর মেধয িচর কােলর জনয সৃি� হেলা শ�তা ও 

িবে ষ, যিদ না েতামরা এক আ�াহর �িত ঈমান আনন তেব 

বযিততম তার ি তার �িত ইবরাহীম (আলাইিহস সালাম) এর উিি: 

আিম িন�য়ই েতামার জনয কমা �াথরনা করেবা এবং েতামার 

বযা াের আিম আ�াহর িনকট েকােনা অিধকার রািখ নান (ইবরাহীম 

ও তার অনুসারীগূ বেলিছল:) েহ আমােদর রব! আমরা েতা 

আ নারই উ র িনভরর কেরিছ, আ নারই অিভমুখী হেয়িছ এবং 

আ নার িনকটই �তযাবতরনন” [সপরা মুমতািহনা /৪]  

িতিন আরও বেলন: 

ِ  َمعَ  يَۡدعُ  َوَمن ﴿ َّ ََ  إَِ�ًٰها ل َ�ٰنَ  ََ  َءاَخ َۡ ۥ بُ  إِنُّهۥ َرّ�ِهِۦٓۚ  ِعندَ  ِحَسابُُهۥ فَإِّ�َما بِهِۦ َ�ُ
ۡفلِحُ  ََ  ونَ  ُُ َُ  ]  ١١٧: بلؤمغو [ ﴾ ١ للَۡ�ٰفِ

“েয বযিি আ�াহর সােথ অনয ইলাহেক ডােক, েয িবষেয় তার 

িনকট েকােনা �মাূ েনই; তার িহসাব তার রেবর িনকট আেছ, 

িন�য় কািফরগূ সফলকাম হেব নান” [সপরা মু’িমনপন /১১৭] 
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  িতিন আরও বেলন: 

ُ  َ�ٰلُِ�مُ ﴿ َّ ِينَ  لرُۡملُۡكۚ  َ�ُ  َرّ�ُ�مۡ  ل َّ ۡملُِكونَ  َما ُدونِهِۦ مِن تَۡدُعونَ  َول  مِن َُ
ْ  ََ  تَۡدُعوُهمۡ  إِن ١ قِۡطِم�ٍ  ْ  َما َسِمُعواْ  َورَوۡ  ُدَ�َٓءُ�مۡ  �َۡسَمُعوا  َوَ�ۡومَ  لَُ�ۡمۖ  لۡسَتَجابُوا

ونَ  للۡقَِ�َٰمةِ  َُ كُِ�مۚۡ  يَۡ�ُف ۡ�ِِ�  ََ  ]  ١٤  ،١٣: فيرم[ ﴾ ١ َخبِ�ٖ  مِۡثُل  يُنَّبُِئَك  َو

  “িতিনই আ�াহ, েতামােদর �িত ালক, সাবরেভৗমর তারইন 

আর েতামরা আ�াহর  িরবেতর যােদরেক ডােকা তারা েতা েখজুেরর 

আঁিটর আবরেনরও অিধকারী নয়ন েতামরা তােদরেক আ�ান 

করেল তারা েতামােদর আহবােন সাড়া িদেব নান েতামরা তােদরেক 

েয শরীক কেরছ তা তারা িকয়ামেতর িদন অ�ীকার করেবন 

সবরে র নযায় েকউ েতামােক অবিহত করেব নান” [সপরা 

ফািতর/১৩-১৪] 

িতিন আরও বেলন: 

ۡعلَمُ  َّ  قُل﴿ �ِض  لرّسَ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن َُ
َ ۡۡ َّ  للَۡغۡيَب  َول ِ ۚ  إ ُ َّ ونَ  َوَما ل َُ يّانَ  �َۡشُع

َ
� 

ۡبَعُثونَ   ]  ٦٥: بلمل[ ﴾ ٦ ُُ

“বলুন: আ�াহ বযতীত আকাশম�লী ও  ৃিথবীেত েকউ গােয়বী 

িবষেয়র  ান রােখ না এবং তারা জােন না কখন তারা  ুনরি�ত 

হেবন” [সপরা নামল/৬৫] 
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িতিন আরও বেলন: 

ٓ  ََ  للَۡغۡيبِ  َمَفاتِحُ  ۞َوِعنَدهُۥ ﴿ ۡعلَُمَها َُ  َّ ِ  ]  ٥٩: بالنعيم[ ﴾ ُهَوۚ  إ

“আর গােয়েবর চািবকািঠ তাঁরই িনকট রেয়েছ, িতিন বযতীত 

আর েকউ তা জােন নান” [সপরা আল-আন‘আম/৫৯] 

আরও বেলন: 

ٓ  قُل ﴿ ۡملُِك  َّ
َ
َۡفِ�  أ ََ  َ�ۡفٗعا َِ ا َو ّ ََ  َّ ِ ۚ  َشآءَ  َما إ ُ َّ ۡعلَمُ  ُكنُت  َورَوۡ  ل

َ
 للَۡغيَۡب  أ

ۚ  َمّسِ�َ  َوَما لۡ�َۡ�ِ  مِنَ  َ�ۡسَتۡكَ�ُۡت  ۠  إِنۡ  لرّسوُٓء نَا
َ
�  َّ ِ  ١ ۡؤمُِنونَ يُ  لَِّقۡو�ٖ  َو�َِش�ٞ  نَِذيَٞ  إ

 ]  ١٨٨: بالعمبف[ ﴾

“আ িন বলুন: আ�াহ যা ই�া কেরন তা বযতীত আিম আমার 

িনেজর ভােলা ম�, ম�ল- অম�ল িবষেয় েকােনা অিধকার রািখ না, 

আিম যিদ অদৃশয িবষেয়র ত্ এবং খবর রাখতাম তাহেল আিম 

�ভপ ত কলযাূ লাভ করেত  ারতাম আর েকােনা অম�ল আমােক 

 শর করেত  ারেতা নান আিম শধু মুিমন স�দােয়র জেনয 

একজন ভীিত �দশরনকারী ও সুসংবাদদাতান” [সপরা আ’রাফ/১৮৮   

এ অেথর আরও বহ আয়াত রেয়েছন 
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রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ সনেদ 

এেসেছ েয, িতিন বেলেছন: গােয়েবর চািব হেলা  াঁচিট, আ�াহ 

বযতীত এগেলা েকউ জােন না, অতঃ র িতিন  াঠ করেলন: 

َ  إِنّ  ﴿ َّ ُِل  لرّساَعةِ  ِعلۡمُ  ِعنَدهُۥ ل رَۡحاِم�  ِ�  َما َوَ�ۡعلَمُ  للَۡغۡيَث  َوُ�َ�ّ
َ ۡۡ  تَۡدرِي َوَما ل

يِّ  َ�ۡفُسۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗد�ۖ  تَۡ�ِسُب  ّماَذا َ�ۡفٞس 
َ
�ٖض  بِأ

َ
ُموُتۚ  أ َ  إِنّ  ََ َّ ۢ  َعلِيمٌ  ل  َخبُِ�

 ]  ٣٤: لًمي [ ﴾ ٣

“িকয়ামেতর  ান শধু আ�াহর িনকট রেয়েছ, িতিন বৃি� বষরূ 

কেরন এবং জরায়ুেত যা রেয়েছ িতিন তা জােনন, েকউ জােন না 

আগামীকাল েস িক অজরন করেব এবং েকউ জােন না েকােনা ্ােন 

তার মৃতুয ঘটেবন িন�য়ই আ�াহ সবর , সবর িবষেয় অবিহতন” 

[সপরা েলাকমান/৩৪]  

তাঁর িনকট েথেক সহীহ সনেদ আরও এেসেছ েয, িতিন 

বেলেছন,  

 »من ميت وهو يدعو هللا ندب ��ل بلير«
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“েয বযিি আ�াহর সােথ িশকর করার  র তওবা না কের 

মৃতুযবরূ করেব েস জাহা�ােম �েবশ করেবন”২২

23  

বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক িজে স করা হেয়েছ, সবেচেয় বড়  া  েকানিট? 

িতিন বলেলন, েতামার সৃি�কতরা আ�াহর সােথ িশকর করান”২৩

24  

সহীহ মুসিলেম আলী ইবন আবু তােলব রািদয়া�াহ ‘আনহ 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিূরত, িতিন বেলন: 

“েয বযিি আ�াহ বযতীত অেনযর নােম  শ জবাই করেব তার উ র 

আ�াহর অিভস�াত বষরূ হেবন”২৪

25  

এক আ�াহর জনয ইবাদেত ইখলাস ওয়ািজব হওয়া, তার সােথ 

িশকর করা হারাম হওয়া এবং মহান আ�াহ একমা� িতিনই েয 

গােয়েবর খবর জােনন, এর উ র �মািূত বহ হাদীস রেয়েছন  

আিম  পেবর যা উে�খ কেরিছ হং তালাশকারীর জনয ইনশাআ�াহ 

তাই যেথ�, আর আ�াহই একমা� তাওফীকদাতা, িতিন যােক ই�া 

কেরন তােক সিঠক  েথর িদক িনেদরশনা েদনন 

                                                             
23 বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৪৪৯৭ন 
24 বুখারী শরীফ হাদীস নং ৪৪৭৭, মুসিলম শরীফ হাদীস নং ৮৬ন 
25 মুসিলম, হাদীস নং ১৯৭৮ন 
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আর তারা েযটা বলেছ েয, তারাই মুিি�া� দল, তারা হেংর 

উ র রেয়েছ এবং অনযরা বািতেলর উ র আেছন এর উ�ের বলা 

যায় েয, েকউ েকােনা িকছু দাবী করেলই তার দাবী েমেন েনওয়া 

যায়না, বরং তার দাবীর সতযতার �মাূািদরও �েয়াজন হয়, েযমন 

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: “েতামরা যিদ সতযবাদী হেয় থাক তাহেল 

েতামােদর �মাূািদ ে শ করন” [সপরা নামল/৬৪] 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “মানুেষর 

দাবী অনুযায়ী যিদ তােদরেক েদওয়া হেতা তাহেল িকছু েলাক 

অবশযই মানুেষর জান ও মাল দাবী কের িনেয় েযতন” হাদীসিট  

ইবেন আ�াস েথেক সহীহ সনেদ বিূরতন২৫

26  

তাছাড়া রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিূরত 

েবশ কেয়কিট হাদীস এেসেছ েয, িতিন বেলেছন: 

وسبع� ت� بلصيرى ع بثيتلت وبف ةبع� فملبلهو� ع رددى وستلت بف«
ليل . ي ف بلير رال وبددةوسبع� فملة كه  ع ثالة هذه بممت تق وسة فمل

 »ي أ  عغيه وأصحيبع مثل م  من ك:َيهللا؟ لبرسوَ ي من � ي

                                                             
26 বুখারী শরীফ; হাদীস নং ৪৫৫২, মুসিলম শরীফ; হাদীস নং ১৭১১ন 
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“ইয়াহপদীগূ একা�র দেল িবভি হেয়েছ, খৃ�ানগূ বায়া�র দেল 

িবভি হেয়েছ এবং আমার এ উ�ত েতয়া�র দেল িবভি হেবন 

সবগেলা দলই জাহা�ােম যােব িক� একিট দল (বাদ িদেয়) বলা 

হেলা: েহ আ�াহর রাসপল! েস দল েকানিট? িতিন বলেলন: যারা 

আিম এবং আমার সাহাবাগেূর  েথ আেছ তারান”  

এ হাদীস এবং এ অেথর আরও েয সকল হাদীস রেয়েছ েযমন: 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাূী: 

ّمِت  ُكّ « 
ُ
  بََغّةَ  يَْدُ�غُو َ  أ

ّ
َب  َمنْ  رِال

َ
ََ  يَي: لَيلُوب ،»أ ، رَُسو ِ َّ َب؟ َوَمنْ  ب

ْ
ََ  يَأ : لَي

َريَعِ�  َمنْ «
َ
دْ  َعَصيِ�  َوَمنْ  ،بََغّةَ  َ�َ�َل  أ ًَ َب  َ�

َ
 »أ

“আমার �িতিট উ�ত জা�ােত �েবশ করেব িক� েয বযিি 

অ�ীকার করেব (েস নয়)ন বলা হেলা: েহ আ�াহর রাসপল েক 

অ�ীকার কের? িতিন বলেলন: েয বযিি আমার আনুগতয করেব েস 

বযিি জা�ােত �েবশ করেব আর েয বযিি আমার নাফরমানী করেব 

েসই অ�ীকার করলন”২৬ F

27  

এ হাদীসগেলাই �মাূ কের েয, এ উ�েতর মেধয মুিি�া� দল 

হে�: যারা রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং 

                                                             
27 বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭২৮০ন  
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সাহাবাগেূর আমল, কথা এবং িব�ােসর উ র দৃঢ় ও অটল আেছন 

তারান 

কুরআন এবং রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

সু�াত �মাূ কের েয, মুিি�া� দল হে�, যারা আ�াহর িকতাব ও 

রাসপেলর সু�াতেক অনুসরূ করেব এবং সাহাবীগেূর  েথ চলেবন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َ  ُ�ِّبونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل  ﴿ َّ ُ  ُ�ۡبِۡبُ�مُ  فَٱتّبُِعوِ�  ل َّ َۡ  ل  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  َوَ�ۡغفِ
 ُ َّ  ]  ٣١: عممب  بَ[ ﴾ ٣ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َول

“েহ নবী বেল িদন, েতামরা যিদ আ�াহেক ভােলাবাসার দাবী 

কর, তেব আমার অনুসরূ কর, তাহেলই আ�াহ েতামােদরেক 

ভােলাবাসেবন এবং েতামােদর  া সমপহ কমা কের িদেবনন” [সপরা 

আেল ইমরান/৩১] 

িতিন আরও বেলন:  

ٰبُِقونَ  ﴿ َّ ّورُونَ  َولل
َ ۡۡ نَصارِ  لرُۡمَ�ِٰجَِ�نَ  مِنَ  ل

َ ۡۡ ِينَ  َول َّ َبُعوُهم َول َّ ٰ  ل ََ  ّرِ�َ  نٖ �ِإِۡح
 ُ َّ ْ  َ�ۡنُهمۡ  ل َعدّ  َ�ۡنهُ  َوَرُضوا

َ
ٰٖت  رَُهمۡ  َوأ َّ َُ  َ�َۡتَها َ�َِۡي َج نَۡ�ٰ

َ ۡۡ ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ل ۚ  �ِيَها بَٗد�
َ
� 

 ]  ١٠٠: بلو�ة[ ﴾ ١ للَۡعِظيمُ  للَۡفۡوزُ  َ�ٰرَِك 
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“আর যারা সবর�থম িহজরতকারী, আনসার এবং যারা তােদর 

অনুসরূ কেরেছ, আ�াহ েস সকল েলাকেদর �িত স�� হেয়েছন 

এবং তারাও তাঁর �িত স�� হেয়েছন আর তােদর জনয ��ত 

েরেখেছন েসই জা�াত যার তলেদশ িদেয় �বািহত হে� নদীসমপহন 

েসখােন তারা িচরকাল থাকেবন এটাই হেলা মহা কৃতকাযরতান” [সপরা 

তাওবা/১০০]   

এ দু’িট আয়াত �মাূ কের েয, আ�াহেক ভােলাবাসার �মাূ 

হেলা: আমল, কথা এবং আকীদার েকে� তার রাসপেলর অনুসরূ 

করা এবং তাঁর সাহাবােদর মেধয যারা মুহােজর, আনসার এবং 

তােদর অনুসারীেদরেক যারা আমল, কথা এবং আকীদার েকে� 

অনুসরূ কেরেছ তারা সকেলই জা�াতবাসী এবং তারাই সফলকাম, 

আ�াহ তােদর উ র স�� এবং তারাও আ�াহর �িত স��, িতিন 

তােদরেক িচর িদেনর জনয জা�ােত �েবশ করােবনন 

আশা কির তা েস বযিির জনয  � হেয় েগেছ যার সামানযতম 

 ীেনর  ান রেয়েছন আ�াহর িনকট আকুল আেবন: িতিন েযন 

আমােদরেক এবং সকল মুসিলম ভাইেক সিঠক রা�া েদখান, েয 

রা�া নবীগূ, িসি�কগূ, শহীদগূ এবং েন�ারেদরেক েদিখেয়েছনন 

িতিন েযন আমােদরেক মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং 

তাঁর সাহাবীগেূর অনুসারী বািনেয় েদনন িন�য় িতিন তা করেত 
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সকমন সালাত ও সালাম বিষরত েহাক তার বা�া, রাসপল, ব�ু এবং 

ওহীর সংরকক আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর উ র, তাঁর  িরবার  িরজন, সকল সাহাবী এবং 

িকয়ামত  যরর তােদর অনুসারীেদর উ রন 
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আ�াহর িসফাত বা গেূর অ বযাখযার হকুম 

��: আ�াহর গূাগেূর েকে� অ বযাখযার হকুম িক? 

উ�র: অ বযাখযা িন�নীয় কাজ, আ�াহর গূাগেূর েকে� 

অ বযাখযা জােয়য েনইন বরং তা েযভােব এেসেছ েসভােবই সাবয� 

করেত হেব, আ�াহর জনয েযভােব সাবয� করা উিচৎ েসভােবই এর 

�কাশয অথর সাবয� করেত হেব এবং েকােনা ধরেনর  িরবতরন 

 িরবধরন, রিহতকরূ,  েিতকরূ এবং সাম�সযকরূ বযতীতইন 

আ�াহ তা‘আলা তার গূাগূ এবং নােমর বযা াের বেলেছন:  

﴿ َُ �ِض�  لرّسَ�َٰ�ٰتِ  فَاِط
َ ۡۡ نُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  لَُ�م َجَعَل  َول

َ
ٰٗجا أ ََ ۡز

َ
نَۡ�ٰمِ  َومِنَ  أ

َ ۡۡ ٰٗجا ل ََ ۡز
َ
 أ

ءٞۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  �ِيهِ�  يَۡذَرؤُُ�مۡ   ]  ١١: بلشورى[ ﴾١لۡ�َِص�ُ  لرّسِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ

“তার মত েকােনা িকছু েনই এবং িতিন শেনন ও েদেখনন” 

[সপরা শপরা/১১]  

কােজই আমােদর উিচৎ হেলা, তা েযভােব এেসেছ হবহ 

েসভােবই সাবয� করান আর আহেল সু�াত ও জামাতও একই কথা 

বেলেছন েয, এগেলা েযভােব এেসেছ েসভােব সাবয� কর, িবনা 

 িরবতরন  িরবধরেন, িবনা অ বযাখযায়, িবনা  েিতকরেূন বরং 

আ�াহর জনয েযভােব সাবয� করা উিচৎ েসভােবই এর �কাশয অথর 
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িবনা অ বযাখযায় ও িবনা  েিতকরেূ �ীকার কের নাওন কােজই 

আ�াহর বাূী : 

َّۡحَ�ٰنُ  ﴿ َِۡش  َ�َ  لر  ]  ٥: ره[ ﴾ ٥ لۡسَتَوىٰ  للَۡع

েত বলা হেব: রহমান (আ�াহ) আরেশর উ র উেঠেছনন [সপরা 

তাহা/৫] এখােন ‘ইসেতওয়া’ এবং এ রকম অনযানয আয়ােত 

‘ইসেতওয়া’ হেলা: আ�াহর জনয েয রকম থাকা উিচৎ েস রকম, 

তার সােথ সৃি�র েকােনা সাম�সয েনইন আহেল হংেদর িনকট 

‘ইসেতওয়া’র অথর হেলা: উঁচু এবং উ ের উঠান  

এমিনভােব কুরআন ও হাদীেস আ�াহর গূাগেূর বযা াের েয 

সকল গূ এেসেছ েযমন: েচাখ, কান, হাত,  া ইতযািদ, এ 

সবগেলাই আ�াহর িনজ� গূ, এেত সৃি�র েকােনা সাম�সযতা 

েনইন 

আর সাহাবীগূ এবং তােদর  রবতরীেত আহেল সু�ােতর 

ইমামগূ েযমন: আউযা‘ঈ, সাওরী, মােলক, আবু হািনফা, আহমাদ, 

ইসহাক এবং অনযানয ইমামগূ (রিহমাহমু�াহ) এর উ রই 

চেলেছনন েযমন নপহ আলাইিহস সালােমর বযা াের আ�াহর বাূী: 

ٰهُ  ﴿ ََ ٰ  َوَ�َلۡ لَۡ�ٰحٖ  َذاتِ  َ�َ
َ
ۡ�ُينَِنا َ�َِۡي ١ َوُدُ�ٖ  �

َ
 ]  ١٤  ،١٣: بلًمم[ ﴾بِأ
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“তখন নপহেক আেরাহূ করালাম কা� ও ে েরক িনিমরত এক 

েনৗযােন, যা আমার েচােখর সামেন চললন” [সপরা কামার ১৩-১৪]  

 মপসা আলাইিহস সালােমর বযা াের আ�াহর বাূী: 

ٰ  َوِ�ُۡصَنعَ  ﴿  ]  ٣٩: ره[ ﴾ َ�ۡيِ�ٓ  َ�َ

“েযন তুিম আমার েচােখর সামেন �িত ািলত হওন [সপরা 

রহা/৩৯] 

আহেল সু�াতগূ এ দু’িট আয়ােতর বযাখযা কের বেলেছন েয,  

( أعييغيتمي ن ) েথেক উে�শয হেলা: আ�াহ তা‘আলা তার িনয় েন 

এেক চািলেয়েছন যতকূ না তা জপদী  াহােড় িগেয় েথেমেছন 

এমিনভােব  عي�ولصغع ع  েথেক উে�শয হেলা, মপসা আলাইিহস 

সালামেক যারা লালন  ালন কেরেছ তারা আ�াহর িনয় েন এবং 

তার তাওফীেক কেরেছন 

ত�  নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বযা াের তাঁর বাূী: 

 ﴿  ۡ�ِ َۡ ۖ  فَإِنَّك  َرّ�َِك  ِ�ُۡ�مِ  َول ۡ�ُينَِنا
َ
  ]  ٤٨: بلرور[ ﴾ بِأ

“আ িন আ নার রেবর িনেদরেশর অে কায় ৈধযরয ধারূ করন, 

েকননা আ িন আমার েচােখর সামেনই আেছনন” [সপরা তপ র ৪৮] 
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এ সকল বযাখযা অ বযাখযা নয় বরং আরবী ভাষায় এবং এর 

 েিতেত �িসে বযাখযান 

এমিনভােব হাদীেস কুদসীেত আ�াহর বাূী: 

 رًم�ت رله  ر بً من رًمب رل دب«
ً
 رً ومنبع

ً
 رًمب   مب رل  ربع

ً
، رله نيع

 »ريته همولةً يمش أري� ومن أ

“েয বযিি আমার িদেক এক িবগত  িরমাূ এিগেয় আসেব 

আিম তার িদেক এক হাত  িরমাূ এিগেয় যাই, েয বযিি আমার 

িদেক এক হাত এিগেয় আসেব আিম তার িদেক এক গজ  িরমাূ 

এিগেয় যাই এবং েয বযিি আমার িদেক  ােয় েহেট আসেব আিম 

তার িদেক েদৗেড় যাইন” এখােন “আ�াহর আসা” তার েযভােব 

আসা উিচৎ িবনা  িরবতরন  িরবধরন, িবনা উদাহরূ এবং িবনা 

 েিতকরেূ হবহ েসভােবই সাবয� কেরন 

এমিনভােব েশষ রাি�েত তার িন� আকােশ েনেম আসা, েশানা, 

েদখা, রাগাি�ত হওয়া, স�� হওয়া, হািস-খুশী ইতযািদ ্ায়ী 

গূাবলীর সবগেলাই তার জনয েযভােব সাবয� করা উিচৎ িবনা 

 িরবতরন  িরবধরন, রিহতকরূ, উদাহরূ এবং িবনা  েিতকরেূ 

হবহ েসভােবই সাবয� কের আ�াহ তা‘আলার  বাূী: (তার মত 
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েকােনা িকছু েনই এবং িতিন শেনন ও েদেখনন) এবং এ অেথর 

আেরা েয সকল আয়াত রেয়েছ, এর উ র আমল করান 

িক� গূাগেূর অ বযাখযা এবং এর �কাশয অথর েথেক  িরবতরন 

করা হে� জাহিময়া এবং মু‘তািযলােদর মত িবদ‘আতীেদর কাজ, 

আর েসিট হে� বািতল মাযহাব যা  আহেল সু�াতগূ িন�া 

কেরেছন এবং এ েথেক তারা মুি, এেদর েথেক িবরত থাকার জনয 

সতকর কের িদেয়েছনন 
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আউিলয়ােদর কবের ফােতহা  ােঠর হকুম 

��: কবর িযয়ারত করেত িগেয় তােত ফােতহা  াঠ করা িবেশষ 

কের আউিলয়ােদর কবের, েযমন কের থােক  া�রবতরী িকছু আরবীয় 

েদেশন তােদর মেধয িকছু েলাক বেল থােক েয, আমরা িশকর করেত 

চাইনা িক� েকােনা অিলর মাযার যিদ িযয়ারত না কির তাহেল 

ঘুেমর মেধয �ে� বেল েদয় েয আমােক িযয়ারত করিন েকন? এর 

হকুম িক? 

 আ�াহ আ নােক ভােলা �িতদান িদনন 

উ�র: মুসিলম  ুরষেদর জনয কবর িযয়ারত করা সু�াত, েযমন 

আ�াহ তা ৈবধ কেরেছন রাসপেলর বাূী  ারা: 

 »ةذكم�م بآل�مرزوروب بلًبور فننهي «

“েতামরা কবর িযয়ারত কর; েকননা তা েতামােদরেক 

আেখরােতর কথা �রূ কিরেয় িদেবন”২৭F

28 

                                                             
28 মুসিলম শরীফ; হাদীস নং ৯৭৬, ইবেন মাজাহ; হাদীস নং ১৫৬৯ 
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বুরাইদা ইবন হসাইব রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিূরত, িতিন 

বেলন: নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােদরেক কবর 

িযয়ারেতর জনয এ েদা‘আ িশকা িদেতন েয, তারা েযন বেল: 

بلسالم عغي�م أهل بليير من بلؤمغ� وبلسغم�، و�ني ر  دي  بهللا ن�م «
 »دًو ، سسأَ بهللا لي ول�م بلعيفيةال

“েহ কবেরর অিধবাসী মুিমন ও মুসিলমগূ, েতামােদর �িত 

সালাম বিষরত েহাক, আমরাও ইনশাআ�াহ েতামােদর সােথ িমিলত 

হি�ন আমরা আ�াহর িনকট আমােদর জনয এবং েতামােদর জনয 

িনরা �া �াথরনা করিছন”২৮F

29 

 আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা হেত সহীহ সনেদ এেসেছ, 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন কবর িযয়ারত 

করেতন তখন িতিন বলেতন: 

ني ر  دي  بهللا ن�م الدًو ، يمدم بهللا لوم مؤمغ� و��بر بلسالم عغي�م 
 دمغي وبلستأ�م�ن، ب� بغ م مهل نًيع بلاملدم� بلستً

“েহ কবেরর অিধবাসী মুিমনগূ, েতামােদর �িত সালাম বিষরত 

েহাক, আমরাও ইনশাআ�াহ েতামােদর সােথ িমিলত হি�ন আ�াহ 

                                                             
29 মুসিলম শরীফ ২/৬৭১ 
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আমােদর  পেবর গমনকারী এবং  রবতরী গমনকারীেদরেক রহমত 

করনন েহ আ�াহ, বাকী আল- গারকােদর অিধবাসীেদরেক কমা 

করনন”  

িযয়ারেতর সময় িতিন সপরা ফােতহা বা কুরআন েথেক অনয িকছু 

 াঠ কেরন িন, কােজই িযয়ারেতর সময় তা  াঠ করা িবদ‘আতন 

এমিনভােব কুরআেনর েয েকােনা আয়াত  াঠ করা িবদ‘আত, কারূ 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “েয বযিি 

আমােদর এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস সৃি� করেব যা এর 

অরভুরি নয় তা �তযাখযাতন” 

সহীহ মুসিলেমর বূরনায় এেসেছ, “েয বযিি এমন েকােনা আমল 

করেব যা আমার শরীয়ত সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন” 

এবং জুম‘আর খুৎবায় িতিন বেলিছেলন : 

“অতঃ র সেবরা�ম বাূী হেলা, আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 

েহদােয়ত হেলা, মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃত কাজ, এবং 

�িতিট িবদ‘আতই ��তান” েদখুন, সহীহ মুসিলম এবং সুনান 

নাসায়ী, তেব নাসায়ী আেরা একটু বািড়েয় বূরনা কেরেছ, “আর 

�িতিট  থ��তা জাহা�ােম”ন কােজই সকল মুসিলেমর উিচৎ হেলা 
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কবর িযয়ারত ও অনযানয েকে� শরীয়তেকই িনধরািরত করা এবং 

িবদ‘আত েথেক সতকর থাকান  

সকল মুসিলেমর কবর িযয়ারত করা ৈবধ, চাই উঁচু দরজার ওিল 

েহাক বা না েহাক, �িতিট মুিমন নর-নারীই আ�াহর অিলন আ�াহ 

বেলন: 

﴿  ٓ ََ ۡوِ�َآءَ  إِنّ  �َ
َ
ِ  أ َّ ََ  َعلَۡيهِمۡ  َخۡوٌف  ََ  ل ِينَ  ٦ َ�َۡزنُونَ  ُهمۡ  َو َّ ْ  ل  َوَ�ُنواْ  َءاَمنُوا

ّتُقونَ   ]  ٦٣  ،٦٢: يوسي[ ﴾ ٦ َُ

“েজেন রাখ, িন�য়ই আ�াহর অিলেদর েকােনা ভয় েনই এবং 

তারা িচিরতও হেব না, যারা ঈমান এেনেছ এবং তারা আ�াহেক 

ভয় করেতান” [সপরা ইউনুস/৬২-৬৩] 

িতিন আেরা বেলন:  

ْ  َوَما﴿ ۥٓۚ  َ�نُٓوا ۡوِ�َآَءهُ
َ
ۥٓ  إِنۡ  أ ۡوِ�َآُؤهُ

َ
َّ  أ ِ ۡ�َ�َُهمۡ  َوَ�ِٰ�نّ  لرُۡمّتُقونَ  إ

َ
ۡعلَُمونَ  ََ  أ َُ 

 ]  ٣٤: بالن يَ[ ﴾ ٣

“তারা আ�াহর অিল িছল না, আ�াহর অিল হে� তাকওয়ার 

অিধকারীগূ িক� অিধকাংশ েলাক তা জােননান” [সপরা 

আনফাল/৩৪] 
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িযয়ারতকারী বা অনয েয কােরা জনয মৃেতর িনকট েদা‘আ চাওয়া 

বা তােদর িনকট �াথরনা করা, তােদর জনয মা�ত করা জােয়য 

েনইন তােদর িনেজেদর জনয বা েকােনা রগীর জনয  অথবা 

শ�েদর উ র িবজয় লাভ বা অনয েকােনা �েয়াজেনর বযা াের 

তােদর ৈনকটয লাভ কের তােদর সু ািরেশর আশায় তােদর কবেরর 

 াে�র বা অনয েকাথাও তােদর জনয  শ জবাই করা জােয়য েনইন 

কারূ এগেলা হে� ইবাদত, আর ইবাদত সবগেলাই একমা� 

আ�াহর জনযন 

 আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ٓ ْ  َوَما ٓوا َُ مِ
ُ
َّ  أ ِ ْ  إ َ  ِ�َۡعُبُدوا َّ ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ل ِّ  ]  ٥: بليغة[ ﴾ُحَنَفآءَ  ل

“তােদরেক শধুমা� একিন�তার সােথ এক আ�াহর ইবাদত 

করার িনেদরশই েদওয়া হেয়েছন” [সপরা আল-বাইেয়যনাহ /৫]  

িতিন আরও বেলন:  

ِنّ  َخلَۡقُت  َوَما ﴿
ۡۡ �َس  ل َّ  َولۡ�ِ ِ  ]  ٥٦: بلبر�يت[ ﴾ ٥ ِ�َۡعُبُدونِ  إ

“আিম ি ন এবং মানুষেক সৃি� কেরিছ েকবলমা� আমারই 

ইবাদত করার জনযন” [সপরা আয-যািরয়াহ /৫৬] 
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িতিন আরও বেলন:  

نّ  ﴿
َ
ِٰجدَ  َوأ ََ ِ  لرَۡم ّ ْ  فََ�  َِ ِ  َمعَ  تَۡدُعوا َّ َحٗدا ل

َ
 ]  ١٨: بَن[ ﴾ ١ أ

“এবং সকল মাসিজদ আ�াহর জনয, কােজই েতামরা আ�াহর 

সােথ অনয কাউেক েডেকা নান” [সপরা ি ন ১৮] 

িতিন আরও বেলন:  

َّ  َرّ�َك  ۞َوقََ�ٰ  ﴿ َ�  ْ ۡعُبُدٓوا ََ  ٓ َّ  ]  ٢٣: بالسب [ ﴾إِيّاهُ  إِ

“এবং েতামার রব িনেদরশ িদেয়েছন েয, েতামরা েকবলমা� 

তারই ইবাদত করন” [সপরা ইসরা/২৩] 

িতিন আরও বেলন:  

﴿  ْ َ  فَٱۡدُعوا َّ ِ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ل ِّ َِهَ  َورَوۡ  ينَ ل ونَ  َك َُ  ]  ١٤: غفم[ ﴾ ١ للَۡ�ٰفِ

“েতামরা একিন�তার সােথ তােক ডাক, যিদও কােফরগূ তা 

অ ছ� কেরন” [সপরা গােফর/১৪] 

আরও বেলন:  

َ�ِ�  إِنّ  قُۡل  ﴿ ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُسِ�  ََ ّ ِ�َك  ََ  ١ للَۡ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  َِ ۥۖ  َُ ُ�َ 
َُۡت  َو�َِ�ٰرَِك  مِ

ُ
۠  أ نَا

َ
ّوُل  َو�

َ
 ]  ١٦٣  ،١٦٢: بالنعيم[ ﴾ ١ لرُۡمۡسلِِم�َ  أ
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“েহ নবী, আ িন তােদর বেল িদন, আমার সালাত, আমার 

েকারবানী, আমার জীবন ও মৃতুয িব� �িত ালক আ�াহর জনযন 

তার েকােনা অংিশদার েনই, আর এ িনেদরশই আমােক েদওয়া 

হেয়েছ এবং আিমই সবর �থম আ�সম রূকারীন” [সপরা আল-

আন‘আম/১৬২-১৬৩] এ অেথর আরও বহ আয়াত রেয়েছন 

তাছাড়া রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ 

সনেদ এেসেছ, িতিন বেলেছন,  

نِ ّ «
ِعبَي�ِ  َعَ  بهللاِ  َدّى  فَ

ْ
 ْ  بل

َ
  َ�ْعبُُدوُه، أ

َ
ُ�وب َوال  »َديْئًي نِهِ   ُْشِ

“বা�ার উ র আ�াহর হং হে�: তারা তাঁর ইবাদত করেব 

এবং তাঁর সােথ কাউেক অংিশদার করেব নান” হাদীসিট  মু‘আয 

রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিূরতন২৯ F

30  

এ হাদীস সকল ইবাদতেক শািমল কের তথা, সালাত, সাওম, 

রকু, িসজদাহ, হ�, েদা‘আ, েকারবানী, মা�ত ইতযািদ সকল �কার 

ইবাদত এর অরভুরিন 

এমিনভােব  পেবর উে�িখত আয়াতগেলাও সকল �কার 

ইবাদতেক শািমল কেরন 

                                                             
30 বুখারী শরীফ; হাদীস নং ২৮৫৬, মুসিলম শরীফ; হাদীস নং ৩০ 
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 সহীহ মুসিলেম আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিূরত, রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

 »بهللاِ  ِلَاْ ِ  َ نَحَ  َمنْ  بهللاُ  لََعنَ «

“েয বযিি আ�াহ বযতীত অেনযর নােম জবাই করেব তার উ র 

আ�াহ লা‘নত বিষরত হেবন”৩০ F

31 

সহীহ বুখারীেত উমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক বিূরত, নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:  

ْرَمْت  َكَمي ،ُ�ْرُموِ   الَ «
َ
َمي َمْمَ�َم، بْ�نَ  بلَّصيَرى أ َّ نِ

نَي فَ
َ
ولُوب َ�بُْدُه، أ ًُ  َ�بْدُ  َ�

، ِ َّ ُ  ب
ُ
 »َورَُسول

“েতামরা আমার অতযািধক �শংসা কেরা না েযমন খৃ�ানগূ ঈসা 

(আলাইিহস সালাম) এর বযা াের কেরেছ, বরং আিম েকবল একজন 

বা�া, কােজই েতামরা বল েয আিম আ�াহর বা�া ও তার 

রাসপলন”৩১F

32 

                                                             
31 হাদীস নং ১৯৭৮ন 
32 হাদীস নং ৩৪৪৫ন 
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এছাড়াও এক আ�াহর ইবাদত করার িনেদরশ এবং তার সােথ 

িশকর করা এবং িশেকরর অিসলা অবলঅন করা িনেষেধর বহ হাদীস 

রেয়েছন 

আর মিহলােদর জনয েকােনা কবর িযয়ারত েনই, কারূ 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

 »بلًبور زبئمبت بهللا لََعنَ «

“কবর িযয়ারতকািরনী মিহলার উ র আ�াহ অিভস�াত 

কেরেছনন”৩২ F

33 

েকননা এেদর কবর িযয়ারেতর ফেল  ুরষেদর  ক েথেক 

েফৎনার স�ুখীন হেত  ােরন 

ইসলােমর �াথিমক অব্ায় সকেলর জনয কবর িযয়ারত িনিষে 

িছল, অতঃ র যখন ইসলাম ও তাওহীদ বয কতা লাভ কেরেছ 

তখন রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সকেলর জনয কবর 

িযয়ারেতর অনুমিত িদেয়েছন, তার র েফৎনার ভেয় শধু 

মিহলােদরেক িনেষধ কের িদেয়েছনন 

                                                             
33 আহমাদ; হাদীস নং ২০৩১, আবু দাউদ; হাদীস নং ৩২৩৬, িতরিমযী; হাদীস 

নং ৩২০ এবং নাসায়ী, হাদীস নং ২০৪৩ন 
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আর কােফরেদর কবর িযয়ারত �ৃিত এবং উ েদশ �হূ করার 

জনয হেল েকােনা অসুিবধা েনইন িক� তােদর জনয েদা‘আ বা কমা 

চাওয়া যােব নান েকননা রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েথেক সহীহ সনেদ এেসেছ েয, িতিন তাঁর মা’র জনয আ�াহর িনকট 

কমা চাওয়ার অনুমিত চাইেল আ�াহ তাঁেক অনুমিত েদনিন, তার র 

তার কবর িযয়ারেতর অনুমিত চাইেল আ�াহ তাঁেক অনুমিত িদেলন, 

কারূ িতিন জােহিলয়া যুেগ তার �জাতীর ধেমরর উ র মৃতুযবরূ 

কেরেছনন 

আ�াহর িনকট সকল নর-নারী মুসিলম ভাইেয়র জনয  ীন বুঝার 

এবং কথায়, কােজ ও িব�ােস এর উ র কােয়ম থাকার তাওফীক 

�াথরনা করিছন আমােদরসহ সকল মুসিলমেক েযন এর  ির �ী 

িবষয়গেলা েথেক রকা কেরনন িন�য়ই িতিন এর অিভভাবক এবং 

এর উ র কমতাবানন সালাত ও সালাম বিষরত েহাক নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উ র, তাঁর  িরবার  িরজন এবং তাঁর 

সকল সাহাবীগেূর উ রন 
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এ কথািটর েকােনা িভি� েনই বরং তা িবদ‘আত এবং 

িন�নীয় 

��: ি�েটন েথেক ইসলািম জামাত �� কেরেছ েয, েকউ েকউ 

েদা‘আ কুনুেত বেল থােকন:  ًيغيو�هيعص ر�  غين� س           

(বাইনা সাকিফনা ও কাফ-হা-ইয়া-আইন সদ তাকফীনা) এর হকুম 

িক? যারা তা বেল তােদর ি ছেন িক সালাত হেব? 

উ�র: এ আমলিট িন�নীয় এবং িবদ‘আত, ইসলােম এর েকােনা 

িভি� েনইন েস যিদ এ িবদ‘আত েছেড় িদেয় তাওবা না কের 

তাহেল দািয়রশীলেদর উিচৎ হেলা; তােক ইমামিত েথেক বাদ িদেয় 

ভােলা একজন ইমাম িনেয়াগ করান েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ٰ  َولرُۡمۡؤمُِنونَ ﴿ ََ ُهمۡ  ُت َولرُۡمۡؤمِ ُِ ۡوِ�َآءُ  َ�ۡع
َ
ونَ  َ�ۡعٖض�  أ َُ ُم

ۡ
وِف  يَأ َُ  َوَ�ۡنَهۡونَ  بِٱرَۡمۡع

 ]  ٧١: بلو�ة[ ﴾لرُۡمنَكَِ  َعنِ 

“মুিমন নর-নারী একজন অ রজেনর ব�ু, তারা সৎকেমরর 

িনেদরশ েদয় এবং অসৎকেমরর িনেষধ কেরন” [সপরা তাওবা/৭১] 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  
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ى َمنْ «
َ
ْهُ  ُمغَْكًمب ِمغُْ�مْ  َرأ يَُا  

ْ
نِ ْ  �ِيَِدهِ، فَغ

نِ ْ  فَِبِغَسينِِه،  َْستَِرعْ  لَمْ  فَ
 لَمْ  فَ

ِبِه،  َْستَِرعْ 
ْ
غ ًَ ْضَعُ   َوَ لَِن  فَِب

َ
يَمي ِ  أ ِ

ْ
 »بإل

“েতামােদর মেধয েয বযিি েকােনা অনযায় হেত েদখেব েস েযন 

তা হাত  ারা �িতহত কের, তা করা স�ব না হেল মুখ  ারা িনেষধ 

করেব, অতঃ র তাও যিদ স�ব না হয় তাহেল অরের ঘৃনা করেব, 

আর এিটই সবেচেয় দুবরলতম ঈমানন”৩৩ F

34 

 

 

                                                             
34 সহীহ মুসিলম , হাদীস নং ৪৯ 
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নবীর স�ােনর  ারা অিসলা �হূ করার হকুম 

��: েয মুসিলম আ�াহর ফরযগেলা আদায় কের এবং নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর স�ান  ারা অিসলা �হূ কের 

তার হকুম িক? তােক িক মুশিরক বলা যােব? অনু�হ কের উ কার 

করেবনন 

উ�র: েয মুসিলম আ�াহেক এক জানেব, তােক ডাকেব, এক 

আ�াহর �িত ঈমান আনেব এবং লা-ইলা-হা ই�া�াহর অেথরর উ র 

 পূর িব�াস রাখেব েয, আ�াহ বযতীত ইবাদেতর েযাগয েকােনা 

উ াসক েনই এবং িব�াস করেব েয, মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আ�াহর সতয রাসপল, ি ন ও মানুেষর িনকট তাঁেক 

 ািঠেয়েছন, েস একজন মুসিলমন কারূ েস কােলমার সাকয িদেয়েছ 

এবং রাসপলেক িব�াস কেরেছন অতঃ র েস যিদ েকােনা অ রাধ 

কের তাহেল তার ঈমােনর ঘাটিত হেব েযমন: বযিভচার করা, চুির 

করা ও সপদ খাওয়া যতকূ না তা হালাল মেন করেবন িক� 

শয়তােনর �েরাচনায়  েড় যিদ এ অ রাধ কের েফেল তাহেল তার 

ঈমােনর ঘাটিত হেব এবং ঈমােনর দুবরলতা হেবন 

আর যিদ নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর স�ােনর 

অিসলা কের বেল, েহ আ�াহ, আিম রাসপেলর স�ান বা তাঁর হেংর 
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অিসলায় েতামার িনকট �াথরনা করিছ, তাহেল অিধকাংশ আেলেমর 

িনকট তা িবদ‘আত, তার ঈমান কেম যােব িক� মুশিরক বা কােফর 

হেব নান েযমন অনযানয অ রােধর  ারা  ইসলাম েথেক েবর হেয় 

যায় না; বরং েস মুসিলমই েথেক যােবন কারূ েদা‘আ এবং েদা‘আর 

 েিতগেলা কুরআন ও হাদীেসর উ র সীমাবেন এেত নবীর 

স�ান, বা তাঁর হং বা অনযানয নবীেদর স�ান বা হং অথবা 

আহেল বাইেতর অনয কােরা স�ান বা হেংর  ারা অসীলা �হূ 

করার েকােনা �মাূ  াওয়া যায় নান 

সুতরাং তা েছেড় েদওয়া ওয়ািজবন িক� তা িশকর নয় বরং 

িশেকরর মাধযম, তা করেল মুশিরক হেব না বরং অিধকাংশ আেলেমর 

িনকট েস িবদ‘আেত  িতত হেব; ফেল তার ঈমান কেম যােব, 

েকননা েদা‘আর  েিতগেলা কুরআন ও হাদীেসর উ র সীমাবেন  

কােজই েয েকােনা মুসিলম আ�াহর গূ এবং নােমর  ারা 

অিসলা �হূ করেবন েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ِ ّ َِ ۡسَمآءُ  َو
َ ۡۡ ۖ  فَٱۡدُعوهُ  لۡ�ُۡسَ�ٰ  ل  ]  ١٨٠: بالعمبف[ ﴾بَِها

“আর আ�াহর রেয়েছ সু�র সু�র নাম, সুতরাং এর  ারা 

েতামরা তােক ডাকন” [সপরা আল-আ‘রাফ/১৮০] 
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অনুর  তাওহীদ ও ঈমােনর  ারা অসীলা �হূ করেব, েযমন 

হাদীেস এেসেছন রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

بلي لم  دُ بلصم دأنن أنت بهللا ال � رال أنت بمدُد ب� ر� أسألن نأ� أده«
 »دولم ي�ن ل ك وب أد ولم يول ي�

“েহ আ�াহ, আিম েতামারই িনকট �াথরনা কির, েকননা আিম 

সাকয িদি� িন�য়ই তুিম আ�াহ, তুিম ছাড়া ইবাদেতর েযাগয 

েকােনা উ াসক েনই, একক স�া, যার িনকট সকল িকছু 

মুখাে কী, িতিন জজ েদনিন এবং জজ েননিন, আর তাঁর সমকক 

েকউ েনইন”৩৪F

35 এিট হে� তাওহীেদর  ারা অসীলা �হূ করান 

এমিনভােব সৎ আমল  ারা অসীলা �হূ করাও অনুেমািদতন 

েযমন,  াহােড়র গেতর আটেক  ড়া েলাকেদর ঘটনা বূরনার হাদীেস 

এেসেছ েয, রাি� বা বৃি�র কারেূ িকছু েলাক গেতর �েবশ করেল 

একিট বড়  াথর এেস গেতরর মুখ ব� কের িদলন তারা েচ�া 

কেরও তা সরােত  ারল নান অতঃ র তারা এেক অ রেক বলল, 

এ  াথর েথেক মুিি  াওয়ার েকােনা স�াবনা েনই; িক� যিদ 

েতামরা েতামােদর কৃত সৎ আমেলর  ারা েদা‘আ করন তার র 

তারা তােদর সৎ আমেলর অসীলায় েদা‘আ করলন তােদর একজন 

                                                             
35 আহমাদ,২২৪৪৩, আবু দাউদ১৪৯৩ এবং িতরিমযী ৩৪৭৫ন 
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তার মাতা-ি তার সােথ সদযবহােরর  ারা অিসলা করল ফেল 

 াথরিট সামানয সের েগল, অ র একজন বযিভচার েথেক িবরত 

থাকার  ারা অসীলা করল, তার একজন চাচাত েবান িছল, েস 

তােক খুব ভােলাবাসেতা, একিদন তােক কােছ  াওয়ার জনয চাইল 

িক� েস তােত রািজ হেলা না, অতঃ র চাচাত েবােনর খুব অভাব 

েদখা িদেল তার িনকট এেস িকছু সাহাযয চাইলন েস বলল: তুিম 

যিদ আমার কথায় রািজ হও তাহেল আিম েতামােক সাহাযয করেত 

 াির, অতঃ র েমেয়িট একশত িবশিট েসানার িদনােরর বদলায় 

রািজ হেলান তার র েস যখন বযিভচােরর জনয তার দু’ ােয়র উ র 

বসল তখন েমেয়িট বলল: আ�াহেক ভয় কর, সতীেরর হং আদায় 

বযতীত তা ন� কেরা নান তখন েস আ�াহর ভেয় উেঠ েগল, 

বযিভচার কেরিন এবং একশত িবশিট িদনারও েছেড় িদলন তা �রূ 

কের বলল, েহ আ�াহ, তুিমেতা জন, আিম এ কাজ েতামার স�ি� 

অজরেনর জনয কেরিছলাম কােজই আমােদর এ িব দ েথেক তুিম 

রকা করন  াথরিট আেরা একটু সের েগল িক� এেত তারা েবর 

হেত  ারল না, অতঃ র তৃতীয় বযিি তার আমানত আদােয়র  ারা 

অসীলা �হূ কের বলল, তার িনকট এক �িমেকর  য়সা বাকী 

িছল, েস তা না িনেয় চেল েগেল েস তা বযবসার মাধযেম বািড়েয়েছ, 

বাড়েত বাড়েত উঁট, গর, ছাগল এবং রাখালসহ বহ স�দ হেয়েছন 

তার র একিদন েস বযিি এেস তার  াির�িমক চাইেল সবগেলা 
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িদেয় িদলন তা �রূ কের বলল, েহ আ�াহ, তুিমেতা জান, আিম এ 

কাজ েতামার স�ি� অজরেনর জনয কেরিছলাম কােজই তুিম আজ 

আমােদরেক এ িব দ েথেক রকা কর, ফেল  াথরিট সের েগল 

এবং তারা সকেলই গতর েথেক েবর হেয় চেল েগলন”৩৫

36 

এেত �মািূত হয় েয, সৎ আমল  ারা অসীলা �হূ করা েদা‘আ 

কবুল হওয়ার কারূন আর নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

স�ােনর অসীলা বা আবু বকর িসি�ক,  উমর,  আলী (রািদয়া�াহ 

আনহম) বা আহেল বাইেতর কােরা অথবা তােদর মত অনয কােরা 

স�ােনর অসীলা �হূ করার েকােনা িভি� েনই বরং তা িবদ‘আতন 

শর‘ঈ অসীলা হেলা: আ�াহর নাম বা গূাবলী বা তার �িত 

ঈমােনর  ারা অসীলা �হূ করান েযমন েকউ বলল: েহ আ�াহ, 

আিম েতামার িনকট চাি� েতামার �িত ঈমােনর অিসলায় বা 

েতামার নবীর �িত ঈমােনর অিসলায়, বা েতামার �িত আমার 

মহ�েতর অসীলায় বা েতামার নবীর �িত আমার মহ�েতর 

অসীলায়, তা ভােলা আর এিটই শর‘ঈ অসীলান 

অথবা তাওহীেদর  ারা অসীলা �হূ, েযমন েকউ বলল: েহ 

আ�াহ, আিম েতামারই িনকট চাই, েকননা আিম সাকয িদি� 

                                                             
36 বুখারী শরীফ ২২১৫, মুসিলম শরীফ ২৭৪৩ন  
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িন�য়ই তুিম আ�াহ, তুিম ছাড়া ইবাদেতর েযাগয েকােনা উ াসক 

েনই, তুিম এক ও একক স�ান এিটও ভােলান  

অথবা মাতা-ি তার সােথ স যবহার, সালােতর �িত য�বান 

হওয়া এবং বযিভচার েথেক িবরত থাকার  ারা অসীলা �হূ করা, এ 

সবগেলাই সৎ আমেলর অসীলা �হূন আর এগেলাই আেলমগূ 

�ীকৃিত িদেয়েছনন িক� নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

স�ােনর অসীলা বা অনয কােরা স�ােনর অসীলা �হূ করা 

িবদ‘আতন  পেবর তা উে�খ করা হেয়েছ এবং অিধকাংশ আেলেমর 

মত হেলা েয, তা জােয়য েনইন 

 

 

 

 

 

 

নবীেদর িনদরশনগেলা খুেঁজ েবর কের এেত সালাত 

 ড়া বা এর উ র মাসিজদ ৈতরী করার হকুম 
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��: েয সকল জায়গায় রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সালাত  েড়েছন েসখােন মাসিজদ বানােনা ভােলা? নািক 

ঐ অব্ায় েছেড় েদওয়া বা সাধারূ িবেনাদেনর জায়গা বানােনা 

ভােলা? 

উ�র: নবীেদর িনদরশনগেলা খুঁেজ েবর কের এেত সালাত  ড়া 

বা এর উ র মাসিজদ ৈতরী করা েকােনা মুসিলেমর  েক জােয়য 

েনই, কারূ তা িশেকরর বাহন, এ জেনয  উমর রািদয়া�াহ ‘আনহ তা 

েথেক েলাকেদরেক িনেষধ করেতন এবং বলেতন: “েতামােদর 

 পবরবতরী জািত তােদর নবীেদর িনদরশনাবলী অনুসরেূর  ারা �ংস 

হেয়েছন িশেকরর বাহন �ংস করেত এবং িবদ‘আত েথেক 

েলাকেদরেক সতকর করেত িতিন হদাইিবয়ার েসই বৃকিট েকেট 

েফেলেছন যার নীেচ রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

বাই‘আত করা হেয়িছল, কারূ িতিন িকছু েলাকেক েদখেলন তারা 

েসখােন িগেয় এর নীেচ সালাত  ড়েছন িতিন কােজ এবং চিরে� 

 ানী িছেলন, িশেকরর মাধযম এবং এর কারূগেলা �ংস করেত 

আ�হী িছেলনন আ�াহ তােক উ�েত মুহা�দীয়ার  ক েথেক উ�ম 

বদলা িদনন তার কারেূই ম�া, তাবুক ইতযািদ রা�ায় রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনদরশনাবলীেত েকােনা সাহাবী 

মাসিজদ ৈতরী কেরন িনন েকননা তারা জানেতন েয, তা িবদ‘আত; 

যা েথেক রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সতকর কের 
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েগেছন এবং তা শরীয়ত িবেরাধী, তা বড় িশেকর  িতত হওয়ার 

কারূ হেত  ােরন 

 আেয়শা (রািদয়া�াহ আনহা) হেত বিূরত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয নতুন 

েকােনা িজিনস সৃি� করেব যা এর অরভুরি নয়, তা �তযাখযাতন” 

সহীহ মুসিলেম তাঁর বাূী: “েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব 

যা আমার শিরয়ত সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন”  

এবং জুম‘আর খুৎবায় িতিন বেলিছেলন : 

“অতঃ র সেবরা�ম বাূী হেলা আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 

েহদােয়ত হেলা মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

েহদােয়ত, আর  িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃত কাজ, এবং 

�িতিট িবদ‘আতই ��তান”  

এ অেথর আরও বহ হাদীস রেয়েছ ন 
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মাকােম ই�াহীম ও ংাবা শরীেফর েদওয়াল বা  

কা েড় মুছা জােয়য েনই 

��: িকছু েলাকেক েদেখিছ মাকােম ই�াহীমেক স�ান কের 

এবং বরকত হািসেলর জনয তা  শর কের, এমিনভােব কা‘বা 

শরীফেকও  শর কের থােক, তা করার হকুম িক? িব�ািরত জানেত 

চাইন 

উ�র: মাকােম ই�াহীম, ংাবা শরীেফর েদওয়াল বা কা েড় মুছা, 

এ সবই না জােয়য, শিরয়েত এর েকােনা িভি� েনইন রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তা কেরনিনন বরং িতিন হাজের 

আসওয়াদেক চুঅন কেরেছন, তা  শর কেরেছন এবং িভতর েথেক 

ংাবার েদওয়াল  শর কেরেছনন িতিন যখন িভতের �েবশ 

কেরিছেলন তখন িভতর েথেক ংাবার েদওয়ােল বুক এবং গাল 

লািগেয়েছন এবং এক কূরাের তাকবীর িদেয়েছন ও েদা‘আ 

কেরেছনন আর বািহর েথেক িতিন তা কখেনা কেরেছন বেল িকছু 

সাবয� েনইন বলা হেয় থােক েয, িতিন মুলতাযাম (ংাবা ঘেরর 

দরজার েচৗকাট) ধেরিছেলন, এর সনদ দুবরল, �কৃত  েক িকছু 

সাহাবা এ রকম কেরিছেলন, কােজই েকউ যিদ তা কের েফেল 

তাহেল েকােনা অসুিবধা েনইন আর মুলতাযাম ধরােতও অসুিবধা 

েনইন আর হাজের আসওয়াদেক চুঅন করা সু�াতন  
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ংাবার কা ড় বা েদওয়ােল মুছা বা েলেগ থাকা উিচৎ নয়, কারূ 

এর েকানিটরই েযমিন েকােনা িভি� েনই েতমিন তা রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বা েকােনা সাহাবী েথেক 

সাবয�ও েনই,  রবতরীেত মানুষ তা ৈতরী কেরেছ, িবধায় তা 

িবদ‘আতন 

ংাবা শরীেফর িনকট েকােনা িকছু চাওয়া বা েদা‘আ করা অথবা 

এর  ারা বরকত হািসল করা বড় িশকর, কারূ এেত আ�াহ বযতীত 

অেনযর ইবাদত করা হয়ন সুতরাং েয বযিি ংাবার িনকট েরাগমুিি 

চাইেব অথবা েরাগ ভােলা হওয়ার আশায় মাকােম ই�াহীেম মুছেব 

েস বড় িশেকর  িতত হেবন 
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তেলায়ার  ারা িনেজেক আঘাত করার উৎসব  ালন 

করা িন�নীয় কাজ 

��: একিট বযা ার েদেখ আিম এবং আমার  িরবােরর সকেলই 

অতযর হতভঅ হেয়িছ, আর তা হেলা: আমােদর �ােম িকছু অনু�ান 

এবং জেজাৎসব  ালন করা হয়, এেত িকছু আ�যর আ�যর কাজ 

হেয় থােকন িকছু েলাক তেলায়ার বা খ�র িদেয় িনেজেক আঘাত 

কের এবং হাত বা হােতর আ�ুল েকেট েফেলন এ সব কা� িক 

যুিিস�ত? এিট িক শয়তােনর কাজ? নািক জাদু েটানা? যিদ 

শয়তােনর কাজ হেয় থােক তাহেল তা িকভােব েদখেবন েয, েকউ 

যিদ বেল তা িঠক নয় বরং তা জাদু, তাহেল  েরর িদনই েস 

মারা�ক অসু্ হেয়  েড় যা েথেক ভােলা হওয়ার স�াবনা কমন 

িক� যিদ তােদর িনকট কমা চায় তাহেলই ভােলা হয়ন িন�য়ই তা 

একিট েফৎনা, আমরা এর স�ুখীন হি�ন এ বযা াের আমােদরেক 

একিট সিঠক িদক িনেদরশনা িদন, আ�াহ আ নােক উ�ম বদলা 

িদনন 

উ�র: সকল �শংসা আ�াহর জনয, সালাত ও সালাম বিষরত 

েহাক রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উ রন অতঃ র 

��কারী উে�খ কেরেছন েয, িকছু েলাক অনু�ান এবং উৎসব 

 ালেনর সময় তােদর হাত এবং হােতর অ�ুিল েকেট েফেল এবং 
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েয বযিি এর িন�া করেব তােক িবিভ� েরােগ আতমন কেরন এ 

সবই শয়তানী কাজ, মানুেষর জনয সািজেয়েছ তার আনুগতয করার 

জনয, এমন িক েস যিদ বেল: আ�াহর নাফরমানী কের তার 

আনুগতয করেত তারা তা-ই কের থােকন 

আর এ অ রাধীগূ েয কাজ কের থােক তা হেলা: জাদুর 

মাধযেম তারা েলাকেদর েচােখ ধাঁধাঁ বা েভলিক লািগেয় রােখ ফেল 

তারা মেন কের েয, হাত- া অথবা হাত- ােয়র আ�ুল েকেট েফেল, 

আসেল এর িকছুই নয়, সবিকছুই িমথযা এবং জাদু েটানান 

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ْۖ  قَاَل ﴿ لُۡقوا
َ
�  ٓ ْ  فَلَّما لَۡقۡوا

َ
�  ْ ٓوا َُ ۡ�ُ�َ  َسَح

َ
ٍَ  وََجآُءو َولۡسَ�َۡهُبوُهمۡ  لَّاِس  أ  ١ َعِظي�ٖ  �ِِسۡح

 ]  ١١٦: بالعمبف[ ﴾

“অতঃ র যখন তারা তােদর রিশগেলা িনেক  করল তখন 

েলাকেদর েচাখ ধাঁিধেয় েফলল এবং তােদরেক ভীত স � কের 

তুলল, এবং তারা মহাজাদু �দশরন করলন” [সপরা আরাফ/১১৬]  

কােজই জাদুকর অনয েলাকেদর েচাখেক জাদু কের ফেল, তারা 

রিশ এবং লািঠেক সাঁ  েদখেত  ায়, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
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ْۖ  بَۡل  قَاَل ﴿ لُۡقوا
َ
َِهِمۡ  مِن إَِ�ۡهِ  ُ�َّيُل  َوِعِصّيُهمۡ  ِحَبارُُهمۡ  فَإَِذا � ّ�َها ِسۡح

َ
 ﴾ ٦ �َۡسَ�ٰ  �

 ]  ٦٦: ره[

“মুসা বলেলন, বরং েতামরা িনেক  কর, তখনই তার মেন 

হেলা েযন তােদর লািঠ এবং রিশগেলা ছুটাছুিট করেছন” [সপরা রা-

হা/৬৬] 

েমাটকথা, এ সকল জাদুকরী কাজ �ারন এর িন�া করা 

ওয়ািজবন আর সরকােরর উিচৎ হেলা: তােদরেক এবং তােদর মত 

যারা আেছ সকলেক এ কাজ েথেক িনেষধ করা এবং তােদরেক 

শাি� েদওয়ান ইসলামী শাসন হেল তােদর কিত েথেক মানুষেক 

রকার জনয তােদর উ র ইসলামী আইন বা�বায়ন করা ওয়ািজবন 

েতমিন কােরা জেজাৎসব  ালন করার েকােনা িভি� েনই বরং তা 

মানুেষর ৈতরী করা িবদ‘আত, ইসলােম কােরা েকােনা জেজাৎসব 

েনইন বরং নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাূী অনুযায়ী 

ইসলােম উৎসব হেলা: ঈদুল আযহা এবং ঈদুল িফতর, হািজেদর 

জনয আরাফা িদবস, এবং িমনার িদনগেলান 

িক� নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বা হসাইন বা অনয 

কােরা জেজাৎসব  ালন করা ইসলােমর �ূরযুেগর  র  রবতরী 

েলাকেদর ৈতরী করা িবদ‘আতন কােজই তা েছেড় িদেয় তাওবা 
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করা, এেক অ রেক সৎকােজ সহেযািগতা করা,  র ের সৎ 

 রামশর েদওয়া এবং আ�াহ ও রাসপেলর িবধােনর িদেক িফের আসা 

সকল মুসিলেমর উ র ওয়ািজবন েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর অনুসরেূই রেয়েছ সকল কলযাূ এবং তাঁর ও 

সাহাবীগেূর িবেরােচারূ রেয়েছ যাবতীয় অম�লন      

 রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

“েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস সৃি� 

করেব যা এর অরভুরি নয় তা �তযাখযাতন” 

িতিন আেরা বেলন : “েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা 

আমার শিরয়ত সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন”  

সহীহ বুখারীেত জােবর ইবন আ�ু�াহ রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত 

বিূরত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জুম‘আর খুৎবায় 

বেলেছন,  

  “অতঃ র সেবরা�ম বাূী হেলা, আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 

েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃত কাজ, এবং 

�িতিট িবদ‘আতই ��তান”  
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 ইমাম নাসায়ী আেরা একটু বািড়েয় বূরনা কেরেছন: “এবং 

�িতিট ��তাই জাহা�ােমন”   

অনুর  ইরবা  ইবন সািরয়ার হাদীেস রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “এবং নব রিচত কমরসমপহ েথেক 

সাবধান থাক; েকননা �িতিট নব আিব�ৃত কাজ হে� িবদ‘আত 

এবং সকল িবদ‘আত হে� ��তান” 

অতএব িমসর, ইরাক, ইরানসহ সকল জায়গার মুসিলম ভাইেদর 

�িত আমার উ েদশ হেলা: তারা েযন এ সকল িন�নীয় উৎসব 

 ালন করা েছেড় িদেয় শিরয়ত স�ত ইসলািম উৎসবগেলা  ালন 

কের এবং রাে� বা িদেনর েবলায় উ যুি সমেয় তােদর মাজিলস 

েযন কুরআন ও হাদীেসর আেলােক  ীেনর  ান িশকার জনয হয়ন 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর েসই বাূীর উ র 

আমল করার লেকয যা সহীহ হাদীেস এেসেছ:  

“েতামােদর মেধয ে�� েসই বযিি, েয কুরআন িশকা কের এবং 

িশকা েদয়ন”৩৬

37 

এবং তাঁর বাূী:  

                                                             
37 সহীহ বুখারী; হাদীস নং ৫০২৭ন  
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“আ�াহ যার কলযাূ চান, তােক িতিন  ীেনর  ান িশকা দান 

কেরনন”৩৭

38  

এবং তাঁর বাূী:  

“েয বযিি  ান িশকার জনয েবর হেব আ�াহ তার জনয 

জা�ােতর  থেক সহজ কের িদেবনন”৩ ৮

39 

কােরা জেজাৎসব  ালেনর জনয একি�ত হওয়া িবদ‘আত, 

কােজই তা েছেড় েদওয়া এবং তা েথেক সতকরতা অবলঅন কের 

ভােলা  েিত এবং সেদা েদেশর মাধযেম  র ের সহেযািগতা করা 

উিচৎ েযন �কৃত মুিমন নর-নারীগূ তা বুঝেত  াের এবং মাজিলস 

েযন হয় আ�াহ ও রাসপেলর আনুগেতযর জনয,  ীেনর  ান িশকা 

�হূ এবং বুঝার জনয, ও  র ের ভােলা এবং তাকওয়া পূর কােজ 

সহেযািগতা করার জনযন িক� কােরা জেজাৎসব  ালন করার জনয 

একি�ত হওয়া িবদ‘আত, িবেশষ কের রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জেজাৎসব  ালেনর জনয একি�ত হওয়ান 

কারূ িতিন উ�েতর জনয তা িবধান কেরন িন, েযমন  পেবর 

আেলাচনা করা হেয়েছন যিদ তাঁর জেজাৎসব  ালন ৈবধ হত তাহেল 

                                                             
38 সহীহ বুখারী; হাদীস নং ৭১, সহীহ মুসিলম; হাদীস নং ১০৩৭ন  
39 সহীহ মুসিলম; হাদীস নং ২৬৯৯ন  
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িতিন তা িনেজ করেতন এবং তাঁর সাহাবীগূেক  ালন করা িশকা 

িদেতন, ফেল তাঁর  রবতরীেত সাহাবীগূ িনেজরা  ালন করেতন 

এবং েলাকেদরেক তা িশকা িদেতন তারা তা  ালন করেতান 

েযেহতু এর েকােনা িকছুই হয় িন, িবধায় বুঝেত হেব েয তা 

িবদ‘আতন 
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বাড়ী ৈতরীর কাজ অেধরক বা  পূর হেল  শ জবাই করা 

��: একজন সুদানী মুসিলম ভাই �� কের বলেছন: আমােদর 

েদেশ একিট েরওয়াজ আেছ েয, েকােনা বযিি ঘর ৈতরী করেত 

িগেয় অেধরেক ে েিছেল বা ঘেরর কাজ স�� হওয়ার  র েসখােন 

উঠার  পেবরই  শ জবাই কের আ�ীয় �জন এবং �িতেবশীেদরেক 

দাওয়াত কের খাওয়ােনা হয়ন এ বযা াের আ নার মতামত িক? 

নতুন ঘের উঠার  পেবর এমন েকােনা ভােলা কাজ আেছ িক যা করা 

ৈবধন অনু�হ কের তা জানােবনন 

উ�র: সকল �শংসা  আ�াহর জনয, সালাত ও সালাম বিষরত 

েহাক  রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উ র, তাঁর 

 িরবার  িরজন, সকল সাহাবী এবং তাঁর  েথর অনুসারীেদর 

উ রন অতঃ র এ বযা াের িব�ািরত আেলাচনার �েয়াজনন যিদ এ 

 শ জবাই করা  ারা ি ন হেত রকা বা অনয েকােনা উে�শয হয়, 

েযমন এর  ারা েস বা ঐ ঘের বসবাসকারীগূ িনরা েদ থাকেব, 

এমন উে�শয থােক, তাহেল তা জােয়য েনই বরং তা িবদ‘আতন 

আর যিদ ি েনর জনয জবাই কের থােক, তাহেল বড় িশকর হেব, 

েকননা তা হেব গাইর�াহ তথা আ�াহ বযতীত অনয কারও ইবাদত 

করান 



 

131 

আর যিদ তার উ র আ�াহর েনয়ামেতর কৃত তা �কাশােথর 

ঘেরর অেধরক বা ঘর স�� হওয়ার  র  শ জবাই কের আ�ীয় 

�জন এবং �িতেবশীেদরেক দাওয়াত কের খাওয়ায় তাহেল েকােনা 

অসুিবধা েনইন ভাড়ােট ঘের না েথেক িনেজ ঘর ৈতরী কের থাকার 

মত তার উ র আ�াহর েনয়ামেতর কৃত তা �কাশােথর অিধকাংশ 

েলাক এিটই কের থােকন এমিনভােব িকছু েলাক �মূ েথেক 

িনরা েদ বাড়ীেত ে েছার কারেূ আ�াহর কৃত তা �কাশােথর 

আ�ীয় �জন এবং �িতেবশীেদরেক দাওয়াত কের থােকন েকননা 

নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন �মূ েথেক িফের 

আসেতন তখন উঁট জবাই কের েলাকেদরেক খাওয়ােতনন 
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রজব মােস সংঘিটত িবদ‘আতসমপহ 

��: িকছু েলাক রজব মাসেক িকছু ইবাদেতর জনয িনিদর� কের 

থােকন েযমন, রাগােয়েবর সালাত এবং ২৭েশ রজেবর রাি� 

জাগরূন শরীয়েত এর েকােনা িভি� আেছ িক?  

উ�র: রাগােয়েবর সালাত বা ২৭ েশ রজেব উৎসব  ালন করা 

এই ধারূায় েয, এ তািরেখ ইসরা এবং েমরাজ হেয়েছ এ সবই 

িবদ‘আত, শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনইন িব  আেলমগূ এ 

েথেক সতকর কেরেছন এবং আিমও এ বযা াের কেয়কবার েলখার 

মাধযেম েলাকেদরেক  � জািনেয় িদেয়িছ েয, রাগােয়েবর সালাত 

িবদ‘আতন িকছু েলাক রজব মােসর �থম জুম‘আ রাি�েত তা কের 

থােকন এমিনভােব ২৭ েশ রজেব উৎসব  ালন কের থােক এ 

ধারূায় েয, এ তািরেখ ইসরা এবং েমরাজ হেয়েছ এ সবই 

িবদ‘আত, শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনইন 

ইসরা এবং েমরােজর সিঠক তািরখ জানা যায় না, যিদ জানাও 

যায় তাহেল এ িনেয় উৎসব  ালন করা জােয়য েনই কারূ 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা তা  ালন 

কেরনিন, ত�  তাঁর সু থ �া� খিলফাগূ এবং বাকী অনযানয 
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সাহাবীগূও কখেনা তা  ালন কেরনিনন যিদ তা  ালন করা সু�াত 

হত তাহেল তারা অবশযই করেতনন 

তােদর অনুসরূ এবং তােদর  েথ চলার মেধযই সকল কলযাূ 

রেয়েছন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ٰبُِقونَ  ﴿ َّ ّورُونَ  َولل
َ ۡۡ نَصارِ  لرُۡمَ�ِٰجَِ�نَ  مِنَ  ل

َ ۡۡ ِينَ  َول َّ َبُعوُهم َول َّ ٰنٖ  ل ََ  �ِإِۡح
ُ  ّرِ�َ  َّ ْ  َ�ۡنُهمۡ  ل َعدّ  َ�ۡنهُ  َوَرُضوا

َ
ٰٖت  رَُهمۡ  َوأ َّ َُ  َ�َۡتَها َ�َِۡي َج نَۡ�ٰ

َ ۡۡ ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ل  �ِيَها
بَدٗ 

َ
 ]  ١٠٠: بلو�ة[ ﴾ ١ للَۡعِظيمُ  للَۡفۡوزُ  َ�ٰرَِك  �ۚ �

“আর যারা সবর �থম িহজরতকারী, আনসার এবং যারা তােদর 

অনুসরূ কেরেছ, আ�াহ েস সকল েলাকেদর �িত স�� হেয়েছন 

এবং তারাও তাঁর �িত স�� হেয়েছন আর তােদর জনয ��ত 

েরেখেছন েসই জা�াত যার তলেদশ িদেয় �বািহত হে� নদীসমপহন 

েসখােন তারা িচরকাল থাকেবন এটাই হেলা মহা কৃতকাযরতান [সপরা 

তাওবা/১০০]   

এবং রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ 

সনেদ এেসেছ েয, িতিন বেলেছন: “েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয 
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নতুন েকােনা িজিনস সৃি� করেব যা এর অরভুরি নয় তা 

�তযাখযাতন”৩৯

40  

িতিন আরও বেলন : “েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা 

আমার শিরয়ত সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন”৪০

41 

এবং িতিন তাঁর  জুম‘আর খুৎবায় বেলেছন, 

“অতঃ র সেবরা�ম বাূী হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 

েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

েহদােয়ত, আর  িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃত কাজ, এবং 

�িতিট িবদ‘আতই  ��তান”৪১

42 

কােজই সকল মুসিলেমর উিচৎ হেলা: সু�ােতর অনুসরূ করা 

এবং এর উ র দৃঢ় েথেক  র ের নিসহত �হূ করা এবং সকল 

�কার িবদ‘আত েথেক সতকর থাকান রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর িনেদরশ এবং েসই বাূীর উ র আমল করার লেকয 

েযখােন আ�াহ বেলেছন :  

                                                             
40 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৯৭ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৭১৮ন 
41 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৭১৮ন 
42 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৮৬৭ন  



 

135 

﴿ ْ َعاَونُوا ََ ِ  َ�َ  َو ّ�ِ
 ]  ٢: دة بليئ[ ﴾َول�ّۡقَوٰىۖ  للۡ

“েতামরা  র ের ভােলা এবং তাকওয়া পূর কােজ সহেযািগতা 

করন” [সপরা মােয়দা/২] 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

ٰنَ  إِنّ  ١ َوللَۡعۡ�ِ ﴿ ََ � َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  لۡ�ِ ِينَ  إِ َّ ْ  ل ْ  َءاَمُنوا  للّ�ٰلَِ�ِٰت  َوَعِملُوا
 ْ ۡوا ََ ْ  بِٱۡ�َقِّ  َوتََوا ۡوا ََ  ]  ٣  ،١: بلعص[ ﴾ ٣ بِٱرّصۡ�ِ  َوتََوا

“কসম যুেগর, িন�য়ই মানুষ কিত��, িক� তারা নয় যারা 

ঈমান আেন ও সৎকমর কের এবং  র রেক হেংর তাকীদ কের 

এবং তাকীদ কের ৈধেযররন” [সপরা আসর ১-৩] 

ত�  নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাূী:  

ينُ « غَي »بلِّصيَحةُ  بل 
ْ
ََ  لَِمْن؟: لُغ ِ «: لَي ّ ئِّمةِ  َولَِمُسوِلِ  َوِلِكتَينِهِ  َِ

َ
ُمْسِغِم�َ  َوِم

ْ
 بل

 »وََعّمِتِهمْ 

“ ীন হে� উ েদশ বা কলযাূ কামনা, বলা হেলা, কার জনয েহ 

আ�াহর রাসপল? িতিন বলেলন: আ�াহর জনয, তার িকতােবর জনয, 
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তার রাসপেলর জনয এবং মুসিলমেদর ইমাম ও সাধারূ জনগেূর 

জনযন”৪২

43  

তেব রজব মােস উমরা করােত েকােনা অসুিবধা েনই, কারূ 

বুখারী ও সহীহ মুসিলেম ইবেন উমর রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত 

সাবয� আেছ েয, নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রজব মােস 

উমরা কেরেছন এবং সালাফগূও রজব মােস উমরা করেতনন 

েযমন হােফয ইবেন রজব তার িকতাব (আল লাতােয়ফ) এ  উমর, 

তার েছেল আ�ু�াহ এবং আেয়শার হাদীস উে�খ কেরেছন এবং 

ইবেন িসিরন হেত বিূরত আেছ েয, সালাফগূও এ রকম কেরেছনন 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 সহীহ মুসিলম; হাদীস নং ৫৫ন 
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মৃতুয থ যা�ী বযিির  ােশ েয সকল  

িবদ‘আতী কথা বলা হয় 

��: িকছু েলাক মৃতুয থ যা�ী বযিির িনকট (িবসিম�ািহর 

রহমািনর রহীম) শ�িটর  িরবেতর ৭৮৬ বেল থােক, সপরা ওয়ািক‘আ 

৪২ বার, যািরয়াহ ৬০ বার, ইয়াসীন ৪১ বার এবং (ইয়া লাতীফ) 

শ�িট ১৬৬৪১ বার  েড় থােক, এ রকম করা িক জােয়য আেছ? 

অনু�হ কের জানেত চাইন 

উ�র: শরীয়েত এ রকম িনিদর� সংখযার আমল আেছ বেল 

আমার জানা েনই, আর এ শে�র  িরবেতর সংখযা বলা এবং তা 

সু�াত িহসােব িব�াস করা হে� িবদ‘আতন এমিনভােব মৃতুয থ 

যা�ী বযিির িনকট এভােব  াঠ করা মৃতুযর সময় েহাক বা মৃতুযর 

 র েহাক এর েকােনা িভি� েনইন িক� িদবা-রাি� েবশী েবশী কের 

কুরআন েতলাওয়াত করা ভােলা, কুরআন েতলাওয়ােতর শরেত, 

খাওয়া,  ানাহার, ঘের �েবশ, �ামী-�ী সহবাস ইতযািদ কাজ কেমরর 

সময় িবসিম�াহ বলা সু�াতন রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম হেত এেসেছ েয, িতিন বেলেছন: “েয কােজ িবসিম�াহ 

বলা হয় না এ রকম �িতিট কাজই েলজ কাটান” ৪৩

44 অনুর ভােব 

                                                             
44 আহমাদ; হাদীস নং ৮৪৯৫ন 
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ইয়া লাতীফ বা ইয়া আ�াহ ইতযািদ শ� িনিদর� সংখযায়  াঠ করা 

সু�াত নয় বরং তা িবদ‘আত, শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনইন 

তেব সংখযা িনিদর� না কের েবশী েবশী েদা‘আ করা ৈবধ, েযমন 

েকউ বলল: ইয়া লাতীফ! উলতুফ িবনা (েহ অমািয়ক! আমােদরেক 

অনু�হ কর, বা আমােদরেক কমা কর, বা রহমত কর বা সিঠক 

রা�া েদখাও) ইতযািদন ত�  ইয়া আ�াহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহীম, 

ইয়া গাফুর, ইয়া হাকীম, ইয়া আযীযু আমােদরেক অনু�হ কর, 

িবজয় কর, আমােদর আমল এবং অররেক সংেশাধন কর ইতযািদ 

বলাও জােয়যন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ۡسَتِجۡب  لۡدُعوِ�ٓ  َرّ�ُ�مُ  َوقَاَل  ﴿
َ
 ]  ٦٠: غفم[ ﴾لَُ�مۚۡ  أ

“আর েতামােদর �ভু বলেলন, েতামরা আমােক ডাক আিম 

েতামােদর ডােক সাড়া িদবন” [সপরা গােফর ৬০]  

িতিন আরও বেলন:  

رََك  �َذا﴿
َ
ِجيُب  قََِ�ٌبۖ  فَإِّ�ِ  َ�ّ�ِ  ِعَبادِي َسَ

ُ
اعِ  َدۡعَوةَ  أ ِّ  َدَ�نِ�  إَِذا ل

 ْ ْ  ِ�  فَلَۡيۡسَتِجيُبوا َُۡشُدونَ  لََعلُّهمۡ  ِ�  َوۡ�ُۡؤمُِنوا  ]  ١٨٦: بلًمة[ ﴾ ١ يَ

“আর আমার বা�া যখন আমার বযা াের আ নােক িজ াসা 

কের তখন (বলুন) আিম তােদর অিত িনকেট, েকােনা আ�ানকারী 
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আমােক ডাকেল আিম তার আহবােন সাড়া েদইন” [সপরা 

বাকারা/১৮৬] তেব শতর হে�, এ িযিকর এর জনয যা বাড়ােনা বা 

কমােনা যােব না এমন সংখযা িনিদর� করা যােব নান 

িক� েয বযা াের নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক 

িনিদর� সংখযা এেসেছ েযমন : (লা ইলাহা ই�া�াহ অহদাহ লা 

শারীকা লাহ, লাহল মুলকু অলাহল হামদু অহওয়া আলা কুি� 

শাইিয়যন কাদীর) �িতিদন একশত বারন এিট নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সাবয� রেয়েছন এমিনভােব 

(সুবহানা�ািহ অিবহামিদহী ) সকাল স�ায় একশত বার, �েতযক 

ফরয সালােতর েশেষ সুবহানা�াহ, অলহামদু িল�াহ এবং আ�াহ 

আকবার েতি�শ বার কের এবং একবার (লা ইলাহা ই�া�াহ 

অহদাহ লা শারীকা লাহ, লাহল মুলকু অলাহল হামদু অহওয়া আলা 

কুি� শাইিয়ন কাদীর)  েড় শতবার  পূর করেবন৪৪

45 এগেলা এবং এ 

অেথর আরও যা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক িনিদর� 

সংখযায় সাবয� রেয়েছ েসগেলােক িনিদর� সংখযায় করা যােবন 

                                                             
45 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৫৯৭ন 
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মৃতুয থ যা�ী বযিির িনকট মৃতুযর  পেবর যিদ িকছু আয়াত  াঠ 

করা হয় তাহেল েকােনা অসুিবধা েনই, েকননা নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এর �মাূ রেয়েছন  

আর মৃতুযর  পেবর তােক (লা ইলাহা ই�া�াহ) এর তালকীন 

েদওয়াই মু�াহাব, েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন: “েতামরা েতামােদর মৃতেদরেক লা ইলাহা ই�া�াহর 

তালকীন দাওন”৪ ৫

46 আেলমগেূর সিঠক  মেত, এখােন ‘মৃত’ শ� 

 ারা উে�শয হেলা: মৃতুয থ যা�ী বযিি, কারূ তারাই তালকীন 

েথেক উ কার লাভ কের থােকন 

                                                             
46 সহীহ মুসিলম; হাদীস নং ৯১৬ন 
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জানাযায় িবদ‘আত 

��: ঐ জাতীর বযা াের আ�াহ ও তার রাসপেলর হকুম িক? 

যখন তােদর েকউ মৃতুযবরূ কের তখন তার আ�ীয় �জন একিট 

বকরী জবাই কের থােক যার নাম েদয় আকীকা এবং এর েকােনা 

হাড় ভা�েব নান অতঃ র হাি� ও েগাবরগেলা কবর িদেয় েদয় 

এই ধারূায় েয, এিটই ভােলা কাজ, যা করা অবশযই জররীন 

উ�র: ইসলামী শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনই, কােজই সকল 

�কার িবদ‘আত ও অ রােধর নযায় তা েছেড় িদেয় আ�াহর িনকট 

তাওবা উিচৎন েকননা আ�াহর িনকট তাওবা করায়  পেবরর সকল 

অ রাধ কমা হেয় যায়, আর  সকল �কার িবদ‘আত এবং  া  

 ি�লতা েথেক তাওবা করা ওয়ািজবন েযমন আ�াহ তা‘আলা 

বেলন: 

﴿  ْ ِ  إَِ�  َوتُوُ�ٓوا َّ يّهَ  َ�ِيًعا ل
َ
ۡفلُِحونَ  لََعلُّ�مۡ  لرُۡمۡؤمُِنونَ  �   ]  ٣١: بلور[ ﴾ ٣ َُ

“েহ মুিমনগূ, েতামরা সকেলই আ�াহর িনকট তাওবা কর, 

হয়েতা েতামরা সফলকাম হেত  ারেবন” [সপরা নপর ৩১] 

িতিন আরও বেলন: 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ل ْ  َءاَمُنوا ِ  إَِ�  تُوُ�ٓوا َّ   ]  ٨: بلحم�م[ ﴾نُّصوًحا تَۡوَ�ةٗ  ل
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“েহ মুিমনগূ, েতামরা আ�াহর িনকট তাওবা নাসপহ (খািট) করন 

[সপরা তাহরীম/৮] 

আর রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েয সকল 

সহীহ হাদীস এেসেছ তােত শর‘ঈ আকীকা হেলা: েকােনা সরান 

জজ �হেূর স�ম িদেন যা জবাই করা হয় তান েছেলর  েক দু’িট 

খাসী আর েমেয়র  েক একিট খাসী জবাই করান রাসপলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাসান এবং হসাইেনর  েক আকীকা 

কেরেছনন আকীকাদাতা ই�া করেল এর েগাশত ফকীর িমসকীন, 

 াড়া �িতেবশী এবং ব�ুবা�েবর মােঝ ব�ন কের িদেত  াের 

অথবা রা�া কের তােদরেক দাওয়াত িদেয় খাওয়ােত  ােরন আর 

এিটই শর‘ঈ আকীকা, তা সু�ােত মুয়া�াদা, তেব েকউ তা না 

করেল তার  া  হেবনান 
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মৃত বযিির উ র কুরআন  ড়া এবং তার বুেকর 

উ র কুরআন রাখার হকুম, েশাক  ালেনর িনিদর� 

েকােনা সময় আেছ িক? 

��: নাম �কােশ অিন�ুক এক েবান �� কের বলেছন: মৃত 

বযিির উ র কুরআন  ড়া এবং তার ে েটর উ র কুরআন রাখার 

হকুম িক, েশাক  ালেনর িনিদর� েকােনা সময় আেছ িক? েযমন বলা 

হেয় থােক েয, েশাক  ালেনর িনিদর� সময় হেলা: িতন িদন? অনু�হ 

কের এর হকুম জািনেয় উ কার করেবনন 

উ�র: মৃেতর উ র বা কবেরর উ র কুরআন  ড়ার সিঠক 

েকােনা িভি� েনই, তা করা ৈবধ নয় বরং তা িবদ‘আতন এমিনভােব 

তার ে েটর উ র কুরআন রাখাও ৈবধ নয়ন তেব েকােনা েকােনা 

আেলম বেলেছন: ে েটর উ র েলাহা বা ভারী েকােনা িজিনস রাখার 

জনয েযন লাশ েফােল না যায়ন 

আর েশাক  ালেনর িনিদর� েকােনা িদন েনই, বরং তা মৃতুযর  র 

েথেকই  ালন করেত  াের জানাযার আেগ বা  ের, এর েকােনা 

িনধরািরত সময় েনই, িদবা- রাি�র েয েকােনা সময় তা  ালন করেত 

 ােরন এমিনভােব ঘের, বাইের, রা�ায় বা মাসিজেদ বা কবর্ােন 

ইতযািদ েয েকােনা জায়গায় েশাক  ালন করেত  ােরন 
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চি�শা বা বাৎসিরক েশাক  ালন শরীয়ত  ির �ী 

��: েশাক  ালেনর েকে� চি�শা, বাৎসিরক  ালন এবং 

কুরআন েতলাওয়াত (কুরআন খানী) ইতযািদ েরওয়ােজর হকুম িক? 

উ�র: শরীয়েত এ সম� ইবাদেতর েযমন েকােনা ্ান েনই, 

েতমিন এর েকােনা িভি�ও েনই বরং তা িবদ‘আত এবং  জােহলী 

যুেগর কাজন েকউ মারা েগেল েশাক  ালেনর জনয আ�ীয় �জন 

এবং  াড়া �িতেবশীেদরেক দাওয়াত কের খাওয়ােনা িঠক নয় বরং 

িবদ‘আতন এমিনভােব সা�ািহক বা বাৎসিরক অনু�ান করা 

জােহিলয়া যুেগর িবদ‘আতন মৃেতর  িরবােরর সদসযেদর করূীয় 

হেলা ৈধযরয ধারূ কের  পেূযর আশা করা এবং ৈধযরশীলেদর মত 

বলা (ই�া িল�ািহ অ-ই�া ইলাইিহ রািজ‘উন)ন আ�াহ তােদরেক 

অ�ীকার িদেয়েছন, তােদর উ র তােদর রেবর  ক েথেক রহমত 

নািযল হেব এবং তারাই েহদােয়ত �া�ন [সপরা বাকারা ১৫৭] িক� 

মৃত বযিির েলােকরা তােদর িনেজেদর জনয খাওয়া-দাওয়ার বযব্া 

করেল েকােনা অসুিবধা েনইন 

মুসিলমেদর জনয ৈবধ কাজ হেলা: তােদর েকউ মারা েগেল তার 

জনয আ�াহর িনকট কমা চাওয়া এবং রহমত কামনা করা আর এ 

সম� জােহিলয়া যুেগর অনু�ানািদ েছেড় েদওয়ান আ�ীয় �জন এবং 
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�িতেবশীেদর জনয করূীয় হেলা: মৃেতর  িরবােরর  জনয খাবার 

ৈতরী করা, েকননা তারা িব দ��ন আ�ু�াহ ইবন জা‘ফর ইবন 

আবু তােলব রািদয়া�াহ ‘আনহ এর হাদীেস এেসেছ েয, “জা’ফর 

রািদয়া�াহ ‘আনহ যখন মুতার যুেে শহীদ হন তখন নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মাদীনায় তাঁর  িরবারেক িনেদরশ িদেলন 

জা‘ফেরর  িরবােরর জনয খাবার ৈতরী করেত, িতিন বেলিছেলন: 

েকননা তােদর উ র েসই িজিনস এেসেছ যা তােদরেক বয� 

রাখেবন” িক� মৃেতর  িরবার অনয েলাকেদর জনয খাবার ৈতরী 

করেব নান তারা যিদ তােদর িনেজেদর জনয বা দপরবতরী েমহমানেদর 

জনয ৈতরী কের তাহেল েকােনা অসুিবধা েনইন 
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মৃেতর  ক েথেক েলাকেদরেক খাওয়ােনার জনয িদন 

তািরখ িনিদর� করা নব আিব�ৃত িবদ‘আত 

��: একজন মুসিলম মারা েগল, তার েছেল-েমেয় এবং ধন 

স�দ রেয়েছ, মৃেতর  ক েথেক বকরী জবাই কের েলাকেদরেক 

স�ম িদেন বা চি�শার িদেন দাওয়াত কের খাওয়ােনা জােয়য হেব 

িক? 

উ�র: মৃত বযিির  ক েথেক সদকা করা ৈবধন আর ফকীর 

িমসিকনেক খাওয়ােনা,  াড়া �িতেবশীেদরেক অনু�হ করা ভােলা 

কাজ; যা করার জনয রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম 

উৎসাহ িদেয়েছনন িক� মৃতুযর সময় বা িনিদর� িদেন েযমন স�ম 

িদেন বা চি�েশ, বা বৃহ িতবাের বা জুম‘আরােত বা শতবাের 

বকরী, গর, উঁট বা  াখী ইতযািদ জবাই কের মৃেতর নােম সদকা 

করা িবদ‘আত এবং নব আিব�ৃত কাজ, যা সালাফেদর যুেগ িছল 

নান কােজই তা  িরহার ওয়ািজবন েকননা নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন:  

‘‘েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস সৃি� 

করেব যা এর অরভুরি নয় তা �তযাখযাতন” 
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িতিন  আরও বেলন: “আর েতামরা নবআিব�ৃত কাজ েথেক 

েবঁেচ থাক েকননা �িতিট নবআিব�ৃত কাজ হেচছ িবদ‘আত এবং 

সকল িবদ‘আত হে� ��তান”  
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 িরবার এবং মা িদবেসর বযা াের ইসলােমর হকুম 

আিম ‘‘নাদওয়াহ’’ নামক একিট  ি�কায় ৩০/১১/১৩৮৪ 

তািরেখ একিট েলখা েদখেত ে লাম, যার িশেরানাম িছল: (মা এবং 

 িরবারেক স�ান করা)ন েলখক িবিভ� িদক িদেয়  া�াতয সভযতা 

তুেল ধের বেলেছন: বৎসের একিট িদনেক িনিদর� করা দরকার, 

েযখােন মােক স�ান করা হেবন িতিন বেলেছন: িচরািবদগূ এ 

িদনিট  উ�াবন করেত িগেয় আেরকিট িজিনস ভুেল েগেছন েসিট 

হেলা: এতীম অনাথ িশশরা যখন মা িদবেস অনযানয িশশেদরেক 

তােদর মা’েদর স�ােন আন� �ুিতর করেত েদেখ তখন তারা মেন 

ক�  ায়, কােজই এ িদেন েগাটা  িরবারেক স�ােনর কথা বেলেছন 

েলখক এবং ইসলাম এ িদনিটেক ঈদ িহসােব �ীকৃিত না েদওয়ায় 

িতিন কমা েচেয়েছন, েকননা ইসলামী শরীয়ত সবরদা মােক স�ান 

করা এবং তার সােথ স যবহার করা ওয়ািজব কেরেছন সুতরাং মা’র 

স�ােনর জনয বৎসের েকােনা একিট িদনেক িনিদর� করার 

�েয়াজনীয়তা বাকী রােখ িনন 

ইসলাম এ িদবসিট �ীকৃিত না েদওয়ায় িতিন কমা েচেয় এবং এ 

িদবসিট উ�াবকেদর অনয একিট ভােলা কাজ ভুেল যাওয়ার 

সমােলাচনা কের ভােলাই কেরেছন, িক� িতিন রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সাবয�  � হাদীেসর িবেরাধী 
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িবদ‘আতসমপেহর িদেক েযমিন েকােনা ইি�ত কেরনিন েতমিন এর 

কিত, এেত কােফর ও মুশিরকেদর সাম�সযতার িদেকও েকােনা 

ইি�ত কেরন িনন 

কােজই আিম অিত সংেকে  েলখক এবং অনযানযেদরেক বলেত 

চাই: এ িবদ‘আতসহ আেরা অনযানয েয সকল িবদ‘আত ইসলােমর 

শ�গূ এবং এ  ীেন িবদ‘আত �চলেন অ  েলাকগূ ৈতরী 

কেরেছ এেত ইসলােমর দুূরাম কেরেছ এবং েলাকজনেক ইসলাম 

েথেক দপের েরেখেছন আর এেত নারী- ুরেষর একসােথ অবােধ 

চলােফরার কারেূ েয কিত হেয়েছ তা আ�াহ বযতীত েকউ বলেত 

 ারেব নান 

অথচ রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বহ সহীহ 

হাদীস এেসেছ, যােত িতিন  ীেনর মেধয িবদ‘আত সৃি� করা এবং 

ইয়াহপদী, খৃ�ান ও মুশিরকেদর মত ইসলােমর শ�েদর সাম�সয 

করা েথেক সতকর কেরেছনন েযমন তাঁর বাূী:  

“েয বযিি আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস সৃি� 

করেব যা এর অরভুরি নয় তা �তযাখযাতন”৪৬

47   

                                                             
47 বুখারী ও মুসিলমন 
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সহীহ মুসিলেম এেসেছ : “েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব 

যা আমার শরীয়ত সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন” অথরাৎ এিট 

�বতরেকর উ র িফিরেয় েদওয়া হেবন  

এবং িতিন তাঁর জুম‘আর খুৎবায় বলেতন : 

“অতঃ র সেবরা�ম বাূী হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম 

েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম  এর 

েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃত কাজ, এবং 

�িতিট িবদ‘আতই ��তান”৪৭

48 

এেত েকােনা সে�হ েনই েয, মােক বা  িরবারেক স�ান করার 

জনয বৎসের একিট িদনেক িনিদর� করা নব আিব�ৃত কােজর 

অরভুরি; যা রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কেরন িন 

এবং তাঁর েকােনা সাহাবীও কেরনিন, সুতরাং তা  িরহার কের এ 

েথেক সতকর থাকা এবং আ�াহ ও তার রাসপল যা শিরয়ত িহেসেব 

�ীকৃিত িদেয়েছন এর মেধযই সীমাবে থাকা ওয়ািজবন 

আর েলখক  পেবর েয ইি�ত িদেয়েছন েয, ইসলামী শরীয়ত সবরদা 

মােক স�ান করার িবধান কেরেছ এবং তার সােথ সদযবহােরর জনয 

                                                             
48 সহীহ মুসিলমন  
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উৎসাহ িদেয়েছ, তা সতয বেলেছনন কােজই    মােক স�ান করা, 

তার সােথ স যবহার করা, তার �িত অনু�হ করা এবং তার কথা 

েশানার বযা াের আ�াহ যা িবধান কেরেছন তার উ রই সীমাবে 

থাকা মুসিলমেদর উ র ওয়ািজবন আর  ীেন নব কােজর উ�াবন 

করা যা েথেক আ�াহ সতকর কেরেছন তা এবং ইসলােমর শ�েদর 

সাম�সযতা, তােদর  েথ চলা এবং তােদর িচরাধারায় যা ভােলা 

কাজ তা ভােলা মেন করাই িবদ‘আতন 

এ স�ান শধু মা’র জনয নয় বরং মা-বাবা উভয়েক স�ান করা, 

তােদর �িত অনু�হ করা এবং সািবরক িদক িদেয় তােদর সােথ 

স�কর রাখার জনয ইসলাম িবধান কেরেছ, েসই সােথ তােদর 

অবাধযতা, তােদর সােথ স�কর িবি�� করা েথেক সতকর করার 

সােথ সােথ মা’র হং আদােয়র বযা াের ইসলাম িবেশষ গরর 

িদেয়েছন েকননা মা সরানেক অিধক গরর িদেয় থােকন এবং 

সরানেক গেভর ধারূ করা, দুধ  ান করান এবং লালন  ালেনর 

েকে� অিধক ক� কের থােকনন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

َّ  َرّ�َك  ۞َوقََ�ٰ ﴿ َ�  ْ ۡعُبُدٓوا ََ  ٓ َّ يۡنِ  إِيّاهُ  إِ َ ِِ ٰ ًٰناۚ  َو�ِٱلَۡ� ََ  ]  ٢٣: بالسب [ ﴾إِۡح
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“আর েতামার রব িনেদরশ িদেয়েছন েয, একমা� তারই ইবাদত 

কর এবং মা-বাবার �িত অনু�হ করন” [সপরা ইসরা/২৩] 

িতিন আরও বেলন:  

ۡيَنا ﴿ َّ ٰنَ  َوَو ََ � يۡهِ  لۡ�ِ َ ِِ ٰ ّمُهۥ َ�َلَۡتهُ  بَِ�
ُ
ٰ  َوۡهًنا أ نِ  َ�َمۡ�ِ  ِ�  َوفَِ�ٰلُُهۥ َوۡهنٖ  َ�َ

َ
 أ

 َۡ يَۡك  ِ�  لۡشُك َ ِِ ٰ  ]  ١٤: لًمي [ ﴾ ١ لرَۡمِص�ُ  إَِ�ّ  َولَِ�

“আিম েতা মানুষেক তার ি তা-মাতার �িত সদাচারেূর িনেদরশ 

িদেয়িছন তার মা তােক কে�র  র ক�বরূ কের গেভর ধারূ করা 

এবং তার দুধ ছাড়ােনা হয় দুই বছেরন সুতরাং আমার �িত ও 

েতামার ি তা-মাতার �িত কৃত  হওন �তযাবতরন েতা আমারই 

িনকটন” [সপরা েলাকমান/১৪] 

িতিন আরও বেলন:  

ن تََوّ�ُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  َ�َهۡل ﴿
َ
ْ  أ ۡفِسُدوا �ِض  ِ�  َُ

َ ۡۡ ْ  ل ُعٓوا َقّطِ َُ رَۡحاَمُ�مۡ  َو
َ
 ﴾ ٢ أ

 ]  ٢٢: �مد[

“কমতায় অিধি�ত হেল স�বত: েতামরা  ৃিথবীেত িব যরয় সৃি� 

করেব এবং েতামােদর আ�ীয়তার ব�ন িছ� করেবন” [সপরা 

মুহা�দ/২২] 
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রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ সনেদ 

এেসেছ, িতিন বেলেছন,  

الَ «
َ
نَي ئُُ�مْ  أ

ُ
َبِ  أ

ْ
�
َ
ََ  يَي نََ� : لَيلُوب ثََالثًي، »بلَكبَيئِِم؟ نِأ ، رَُسو ِ َّ ََ  ب بكُ «: لَي ، بِإلْشَ ِ َّ  نِي

وُق  ًُ يِْن  َوُ� ََ  ُمتِّكئًي َوَ� َ  وََجغََي  - بلَوبِلَ ي ًَ الَ  - َ�
َ
َُ  أ   »بلّزورِ  َولَْو

“আিম িক েতামােদরেক সবেচেয় বড়  া  স�েকর বলব না? 

একথা িতিন িতনবার বলেলনন তারা বলেলন হযাঁ, বলুন ইয়া 

রাসপলা�াহ, িতিন বলেলন: আ�াহর সােথ িশকর করা এবং মা-বাবার 

অবাধয হওয়া, িতিন েহলান িদেয় বসা িছেলন অতঃ র েসাজা হেয় 

বেস বলেলন: খবরদার! িমথযা বলা এবং িমথযা সাকয েদওয়ান”৪৮F

49 

এক বযিি তাঁেক িজ াসা কের বলেলন: েহ আ�াহর রাসপল, 

আমার িনকট েথেক ভােলা বযবহার  াওয়ার সবেচেয় েযাগয েক?  

িতিন বলেলন: েতামার মা 

েস বলল: তার র েক? 

িতিন বলেলন: েতামার মা 

েস বলল: তার র েক? 

                                                             
49 সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৬৫৪; সহীহ মুসিলম হাদীস নং ৮৭ন 
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িতিন বলেলন: েতামার মা  

েস বলল: তার র েক? 

িতিন বলেলন: েতামার বাবান অতঃ র েতামার িনকটতম 

�িতেবশী তার র েতামার িনকটতমন”৪৯

50 

িতিন আরও বলেলন: “আ�ীয়তার স�করি��কারী জা�ােত 

�েবশ করেব নান”৫০

51 

তাঁর িনকট েথেক সহীহ সনেদ আরও এেসেছ েয, িতিন 

বেলেছন: “েয বযিি তার িরিযক বৃিে এবং বয়স বাড়ােত 

ভােলাবােস েস েযন আ�ীয়তা স�কর বজায় রােখন”৫১

52  

মাতা-ি তার সােথ সদযবহার, আ�ীয়তা স�কর বজায় রাখা এবং 

মা’র হেংর অিধক গরেরর বযা াের বহ আয়াত এবং হাদীস 

রেয়েছন উ ের েযগেলা উে�খ কেরিছ আশা কির তাই যেথ�ন েয 

বযিি তা িনেয় িচরা ভাবনা করেব েস বযিি  � �মাূ  ােব েয, 

সবরদা মাতা-ি তার �িত স�ান, তােদর �িত অনু�হ এবং সকল 

                                                             
50 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭১, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৫৪৮ন 
51 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৪, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৫৫৬ন 
52 সহীহ বুখারী; হাদীস নং ৫৯৮৬, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৫৫৭ন 



 

156 

আ�ীেয়র �িত অনু�হ করা ওয়ািজব এবং তােদর অবাধয হওয়া ও 

আ�ীয়তা স�কর িছ� করা সবেচেয় দপষনীয় এবং কবীরা গনােহর 

অরভুরি যা আ�াহেক রাগাি�ত করা ও জাহা�ােম যাওয়া বাধয 

কেরন আ�াহর িনকট এ েথেক আ�য় চাইন  া�াতয সভযতা মা’েক 

স�ােনর জনয বৎসের একিট িদনেক িনিদর� কের বাকী িদনগেলােত 

অবেহলা করাসহ বাবা এবং �িতেবশীেদরেক েয অবেহলা কের এর 

েচেয় ইসলামী সভযতা বহগেূ ভােলান 

 ানীেদর অজানা নয় েয, এেত মহা েফৎনা ফাসাদ সংঘিটত 

হওয়ার সােথ সােথ আ�াহর িবধােনরও  ির �ী এবং তা রাসপেলর 

সতকর করা কােজ  িতত হওয়া ওয়ািজব কেরন এগেলা িদনেক 

িনিদর� করা এবং েলাকেদর জেজাৎসব  ালন, �াধীনতা িদবস, 

কমতা দখল ইতযািদ ইতযািদ িদবস  ালেনরই অরভুরিন এ সকল 

কাযরকলা  সবই নব আিব�ৃত কাজ যােত মুসিলগূ আ�াহর শ� 

িবধমরীেদর অ� অনুসরূ কের চেলেছন  কারের শিরয়েতর সতকর 

করা এবং িনিষে করা কাজ েথেক গােফল হেয় আেছন এিট 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত সাবয� সহীহ 

হাদীেসর বা�বায়ন েয িতিন বেলেছন: অবশযই েতামরা েতামােদর 

 পবরবতরী েলাকেদর হবহ অনুকরূ করেব, এমন িক তারা যিদ ষা�ার 

গেতর �েবশ কের তাহেল অবশযই েতামরাও েসখােন �েবশ করেবন 

সাহাবােয় েকরাম বলল: েহ আ�াহর রাসপল, তারা িক ইয়াহপদী ও 
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খৃ�ান? িতিন বলেলন: তেব আর েক? অনয শে� এেসেছ: আমার 

উ�ত  পবরবতরী উ�েতর  দা� অনুসরূ করেব িবঘেত িবঘেত এবং 

হােত হােতন তারা বলল: েহ আ�াহর রাসপল, তারা িক  ারসয এবং 

রম? িতিন বলেলন তাহেল আর েক? অথরাৎ তারাইন 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ উ�েতর  পবরবতরী 

উ�ত ইয়াহপদী, খৃ�ান, অি� ুজক, কােফর ইতযািদ জািতর চির� 

এবং কাজ কেমরর অনুসরেূর বযা াের যা বেলেছন তাই হেয়েছ, 

এমন িক ইসলাম এেকবাের সংখযালগ হেয় েগেছন আর কােফরেদর 

রীিত, তােদর চির� এবং কাজকমর বহেলাকেদর িনকট ইসলােমর 

কাজকমর েথেক ভােলা মেন হে�, শধু তাই নয় বরং সৎকমরগেলা 

ম� এবং ম�গেলা সৎকমর, িবদ‘আতগেলা সু�াত আর সু�াতগেলা 

িবদ‘আত িহসােব অেনেকর িনকট  িরিচিত লাভ কেরেছন এর 

কারূ হেলা অ তা এবং ইসলােমর সু�র চির� ও সৎকমরগেলা 

 িরহার করান ই�ািল�ািহ অ-ই�া ইলাইিহ রািজউনন আ�াহর িনকট 

�াথরনা কির িতিন েযন সকল মুসিলমেক  ীন বুঝার মাধযেম তােদর 

অব্াগেলা িঠক কের েনয়ার তাওফীক দান কেরন, তােদর 

েনতােদরেক েযন সিঠক রা�া েদখান, এবং আমােদর আেলম ও 

েলখকেদরেক েযন  ীেনর িশ�াচািরতা তুেল ধরার সােথ সােথ 

িবদ‘আত এবং সকল �কার নব আিব�ৃত যা ইসলােমর দুূরাম কের 

এবং েলাকজনেক ইসলাম েথেক দপের রােখ তা েথেক সতকর কের 
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েদওয়ার তাওফীক দান কেরনন িন�য়ই িতিন �িতিট িজিনেসর 

উ র কমতাবানন সালাত ও সালাম েহাক আ�াহর বা�া ও রাসপল 

মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ উ র, তাঁর  িরবার, 

সকল সাহাবী এবং িকয়ামত  যরর যারা তােদর  েথ চলেব ও 

তােদর অনুসরূ করেব তােদর উ রন 

 

িকছু েলাক িমথযা িব ি� �চার কের থােক 

িরয়ােদর একিট মাধযিমক �ুেলর িশিককার িনকট েথেক একিট 

িচিঠ এেসেছ, তােত িতিন একিট িব া ন স�েকর িজ াসা করেছন 

যা িবিভ� �ুেল িবতরূ করা হেয়েছন িব া েনর িবষয়ব� এই: 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: ‘‘অতএব, তুিম আ�াহর ইবাদত কর 

এবং কৃত েদর অরভুরি হও’’ন [সপরা যুমার/৬৬] 

 ‘‘অতঃ র যারা তার �িত িব�াস ্া ন কের, তােক স�ান 

কের, তােক সাহাযয কের এবং তার সােথ অবতীূর নপেরর অনুসরূ 

কের তারাই সফলতা লাভ করেব’’ন [সপরা আ‘রাফ/১৫৭] 
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‘‘তােদর জনয দুিনয়া এবং  রকােল রেয়েছ সুসংবাদ, আ�াহর 

বাূীর েকােনা  িরবতরন েনই, এিটই হে� মহা িবজয়’’ [সপরা 

ইউনুস/৬৪] 

‘‘আ�াহ মুিমনগূেক  ািথরব জীবেন এবং  রকােল মজবুত বাকয 

 ারা মজবুত কেরন, আর জােলমেদরেক  থ�� কেরন এবং িতিন 

যা ই�া তাই কেরন’’ন [সপরা ই�াহীম/২৭] 

এ আয়াতগেলা অনযেদর িনকট  াঠােল কলযাূ এবং ম�ল বেয় 

আেন, কােজই আ িন তা িবিভ� জায়গায় নয়িট কি   াঠােল 

চারিদেনর মেধযই আ নার জনয কলযাূ বেয় আনেবন তা েকােনা 

ঠা�া িব�  নয় বা আ�াহর আয়ােতর সােথ েকােনা েখলা নয়ন 

আ িন চার িদন  েরই এর ফল েদখেত  ােবনন 

এ িব া নিট অেনযর িনকট  াঠােনা আ নার উিচৎ, িকছুিদন 

 পেবর এিট এক বযবসায়ীর িনকট ে েিছেল সােথ সােথ িতিন তা 

অেনযর িনকট  ািঠেয়েছনন অতঃ র তার বযবসায় অনযানয সমেয়র 

লােভর েচেয় সাত হাজার িদনার েবশী লােভর খবর এেসেছন অনয 

িদেক তা এক ডািােরর িনকট ে েিছেল িতিন এর অবেহলা 

কেরেছন ফেল গািড় এি�েডে�  েড় েস  ুেরা ুির িবকৃত হেয় 

েগেছন, তার লাশ ছিড়েয় িছেট  েড় থাকল আর েলাকজন তা িনেয় 
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বলাবিল করেছন এিট ঘটার কারূ হেলা: েস অবেহলা কের তা 

িবতরূ কেরিনন হঠাৎ কের তা একিট িনকটমত আরবী েদেশর 

একজন ক�াকটেরর িনকট ে েছােনা হেল েস তা িবতরেূ অবেহলা 

করল ফেল তার বড় েছেল গািড় এি�েডে�  েড় মারা েগলন 

সুতরাং আ িন এর  ঁিচশিট কি  অেনযর িনকট  াঠান, েদখেবন 

চার িদেনর মেধযই সুসংবাদ ে েয় যােবনন আর তা অবেহলা করা 

েথেক সতকর থাকেবনন তা িঠকমত  ালন কের েকউ েকউ হাজার 

হাজার টাকা লাভ কেরেছ, আর েয বযিি তা অবেহলা করেব তার 

জীবন এবং ধন স�দ মহা িব েদ থাকেবন কােজই আ�াহ 

আ নােদরেক তা �চার করার তাওফীক দান করনন িন�য়ই িতিন 

তাওফীকদাতান 

এ িচিঠিট হােত ে েয়ই আিম িনে�র েলখািট িলেখিছ: 

এ িব া ন এবং এর েলখেকর ধারূায় এেত েয উ কার হয় 

এবং তা অবেহলায় েয কিত এবং িব দ বেয় আেন এ সবই িমথযা, 

এর সতযতার েকােনা িভি� েনই, বরং তা িমথযাবাদীেদর বানােনা 

িমথযা কািহনীন েদেশ বা েদেশর বািহের েকাথাও তা িবতরূ করা 

জােয়য েনই, বরং তা িন�নীয় কাজন েয বযিি তা করেব েস  া ী 

এবং আেগ- ের শাি�র েযাগয হেবন কারূ িবদ‘আেতর কিত অতযর 

মহা এবং এর  িরূাম অতযর ভয়াবহন এভােব এ িব ি�র �চারূা 
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অতযর িনকৃ�তর িবদ‘আত এবং আ�াহর উ র িমথযােরা  করার 

শািমলন অথচ আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ۡفَ�ِي إِّ�َما﴿ ِينَ  للَۡكِذَب  َُ َّ ِۖ  َ�ِٰت � يُۡؤمُِنونَ  ََ  ل َّ ��َِك  ل ََ ْو
ُ
 للَۡ�ِٰذبُونَ  ُهمُ  َوأ

 ]  ١٠٥: بلحل[ ﴾ ١

“যারা আ�াহর আয়ােতর �িত ঈমান রােখ না, তারাই িমথযােরা  

কের, আর তারাই হে� িমথযাবাদীন” [সপরা নাহল/১০৫] 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “েয বযিি 

আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস সৃি� করেব যা এর 

অরভুরি নয় তা �তযাখযাতন” [বুখারী ও মুসিলম]   

িতিন আরও বেলন : “েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা 

আমার শিরয়ত সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন”  

সকল মুসিলেমর উিচৎ হেলা: কােরা হােত এ িজ ি�িট ে েিছেল 

সােথ সােথ তা িছেড় ন� কের েফলা এবং েলাকেদরেক এ েথেক 

সতকর কের েদওয়ান আমরা এবং বহ আেলম তা অবেহলা কের 

িছেড় েফেলিছ িক� আমােদরেতা ভােলা ছাড়া েকােনা কিত হয়িনন 

এর মতই আেরকিট িব ি� যা মদীনার মাসিজেদর খােদেমর নােম 

�চার করা হেয় থােক এবং এ রকম অনযানয িব া নও এর মতই 
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যা উ ের উে�খ কেরিছন িক� তা আ�াহর বাূী: ‘‘বরং েতামরা 

আ�াহর ইবাদত কর এবং কৃত েদর অরভুরি হও’’ন এর  িরবেতর 

েসিট ‘‘েহ নবী আ িন বলুন: আমরা রহমােনর �িত িব�াস ্া ন 

কেরিছ এবং তার উ রই ভরসা কির’’ন [সপরা মুলক/২৯]  ারা শর 

করা হেয়েছন সবগেলাই িমথযা এবং বােনায়াট, এর সতযতার েকােনা 

িভি� েনই, এেত কােরা উ কার েতা হেবই না বরং তা �চারকারী 

ও িবতরূকারী গনাহগার হেবন েকননা তা  র ের অসৎকােজর 

সহেযািগতা এবং িবদ‘আত �চার ও এর �িত মানুষেক উৎসাহ 

�দান করার নামাররন 

আ�াহর িনকট আমােদর এবং সকল মুসিলম ভাইেদর জনয এর 

অিন�তা েথেক আ�য় চাই, েয বযিি তা ৈতরী কেরেছ আ�াহ তার 

জনয যেথ�ন আ�াহর িনকট �াথরনা িতিন েযন এর িমথযা 

�চারকারী, তার �িত িমথযােরা কারী এবং মানুেষর উ কারী 

িজিনস েথেক অনু কারী িজিনেসর  ারা বয� রাখার দরন তােক 

 ুেরা ুির বদলা েদনন আ�াহর জনয এবং তার বা�ার জনয উ েদশ 

িহসােব এর উ র এ সতকরবাূী েদওয়া হেয়েছন  
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হ� েমৗসুেম ম�া মুকাররামায় ‘‘মুশিরকেদর েথেক 

 িব�’’ নােম র যালী েবর করা িবদ‘আত 

সকল �শংসা আ�াহর জনয, সালাত ও সালাম েহাক আ�াহর 

বা�া ও রাসপল মুহা�দ ইবন আ�ু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর উ র, তাঁর  িরবার, সকল সাহাবী এবং যারা তাঁর 

 েথর অনুসরূ করেব তােদর উ রন 

আ�াহ তা‘আলা মুশিরকেদর েথেক সবরদা  িব� থাকা তার 

সকল মুিমন বা�ার উ র ওয়ািজব কেরেছনন এ বযা াের িতিন 

কুরআন অবতীূর কের বেলন: “েতামােদর জেনয ইবরাহীম আ: ও 

তার অনুসারীেদর মেধয রেয়েছ উ�ম আদশর, তারা তােদর 

স�দায়েক বেলিছল: েতামােদর সে� এবং েতামরা আ�াহর 

 িরবেতর যার ইবাদত কর তার সে� আমােদর েকােনা স�কর েনইন 

আমরা েতামােদরেক মািন নান েতামােদর ও আমােদর মােঝ 

িচরকােলর জনয সৃি� হেলা শ�তা ও িবে ষ, যতকূ না েতামরা 

এক আ�াহর �িত ঈমান আনন” [সপরা মুমতািহনা/৪] 

এবং রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েশষ জীবেন এ 

বযা াের আ�াহ তা‘আলার অবতীূর বাূী হেলা, “স�করে�দ করা 
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হেলা আ�াহ ও তাঁর রাসপেলর  ক েথেক েসই মুশিরকেদর সােথ, 

যােদর সােথ েতামরা চুিিবে হেয়িছেলন” [সপরা তাওবা/১] 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ সনেদ 

এেসেছ িতিন নবম িহজরীেত আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহেক 

েলাকেদর হ� করােনার জনয এবং মুশিরকেদর েথেক  িব�তার 

েঘাষূা েদওয়ার জনয  ািঠেয়িছেলনন অতঃ র তার ি ছেনই  আলী 

রািদয়া�াহ ‘আনহেক  াঠােলন েলাকেদরেক তা জািনেয় েদওয়ার 

জনযন এমিনভােব আবু বকর, আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ এর সােথ 

দু’জন মুয়াি�নেক  াঠােলন চারিট কথা েঘাষূা েদওয়ার জনয :  

“মুিমন বযতীত জা�ােত েকউ �েবশ করেব নান 

আগামী বছর েথেক েকােনা মুশিরক হ� করেত  ারেব নান 

উল� হেয় েকউ ংাবা ঘর তাওয়াফ করেত  ারেব নান  

এবং রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ কােরা 

েকােনা চুিি থাকেল তা িনিদর� সমেয়র জনয সীমাবে থাকেব, আর 

যার েকােনা চুিি েনই েস চার মাস  ৃিথবীেত ঘুের েদখেত  ােরন”  

েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: “সুতরাং েতামরা চার মাস 

 ৃিথবীেত ঘুের নাওন” [সপরা তাওবা/২] 
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চার মাস  র যিদ েকউ ইসলাম �হূ না কের তাহেল নবী 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর সােথ যুে করার িনেদরশ 

িদেয়েছনন েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: “অতঃ র যখন িনিষে 

মাসগেলা অিতবািহত হেবন” অথরাৎ আ�াহর বাূী: 

َُ  ل�َسلَخَ  فَإَِذا ﴿ ۡشُه
َ ۡۡ َُمُ  ل ْ  لۡ�ُ ُموُهمۡ  َحۡيُث  لرُۡمۡ�ِ�ِ�َ  فَٱۡ�ُتلُوا َّ  َوُخُذوُهمۡ  وََجد

وُهمۡ  ْ  َولۡحُ�ُ ٖد�  ُ�ّ  رَُهمۡ  َولۡ�ُعُدوا ََ َۡ ْ  فَإِن َم ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
ْ  لرّصلَٰوةَ  َوأ ْ  لرّزَكوٰةَ  َوَءاَتُوا  فََخلّوا

َ  إِنّ  َسبِيلَُهمۚۡ  َّ  ]  ٥: بلو�ة[ ﴾ ٥ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  ل

“অতঃ র যখন িনিষে মাসগেলা অিতবািহত হেয় যােব তখন ঐ 

মুশিরকেদরেক েযখােন  াও হতযা কর, তােদরেক ধের আন, 

তােদরেক অবেরাধ কের রাখ এবং ঘাঁিট্লসমপেহ তােদর স�ােন 

অব্ান করন অতঃ র যিদ তারা তাওবা কের সালাত আদায় কের 

এবং যাকাত �দান কের; তেব তােদর  থ েছেড় দাওন িন�য়ই 

আ�াহ কমাশীল,  রম করূাময়ন” [সপরা তাওবা/৫] 

এেত উে�িখত মাস েথেক েবেধ েদওয়া িনধরািরত সময়েক 

বুঝােনা হেয়েছন আর এিটই মুশিরকেদর েথেক  িব�তার িনয়ম, 

সপরা তাওবার শরেত তাফসীরিবদগূ এবং রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সাবয� হাদীসগেলাও  � কের 

িদেয়েছন 
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আর মুশিরকেদর েথেক  িব�তার েঘাষূা েদওয়ার জনয হ� 

েমৗসুেম ম�া েমাকাররমায় র যালী েবর করা বা িমিছল েবর করা 

িবদ‘আত, এর েকােনা িভি� েনই, এেত মহা েফৎনা ফাসাদ এবং 

অিন�তা সৃি� হয়ন কােজই যারা এ রকম কের তােদরেক এ কাজ 

 িরহার করা উিচৎন তা িবদ‘আত হওয়ার কারেূ এবং এেত মহা 

েফৎনা ফাসাদ ও অিন�তা সৃি� হওয়ার কারেূ সরকােররও এ 

েথেক বাধা েদওয়া কতরবযন  

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

“েহ নবী, বলুন, েতামরা যিদ আ�াহেক ভােলাবাসার দাবী কর, 

তেব আমার অনুসরূ কর তেব আ�াহ েতামােদরেক 

ভােলাবাসেবনন” [সপরা আেল ইমরান/৩১]   

এ ধরেনর আমল রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং 

েকােনা সাহাবােদর জীবনীেত েনইন এিট যিদ ভােলা হত তাহেল 

অবশযই তারা করেতনন আ�াহ বেলন: “তােদর িক শরীক রেয়েছ? 

যারা তােদর জনয  ীেনর েসই িবধান গড়েব যার অনুমিত আ�াহ 

েদনিন?ন” [সপরা শপরা/২১] 
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িতিন আরও বেলন: “আর রাসপল েতামােদরেক যা েদন েতামরা 

তা �হূ কর এবং যা েথেক বারূ কেরন তা  িরহার করন” [সপরা 

হাশর/৭] 

রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “েয বযিি 

আমার এ  ীেনর মেধয নতুন েকােনা িজিনস সৃি� করেব যা এর 

অরভুরি নয় তা �তযাখযাতন” [বুখারী ও মুসিলম]  

এবং জােবর রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিূরত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর  জুম‘আর খুৎবায় বেলেছন, “অতঃ র 

সেবরা�ম বাূী হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবরা�ম েহদােয়ত হেলা: 

মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর েহদােয়ত, আর 

িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃত কাজ, এবং �িতিট 

িবদ‘আতই ��তান”৫২

53 

িতিন আরও বেলেছন : 

“েয বযিি এমন েকােনা আমল করেব যা আমার শিরয়ত 

সমিথরত নয় তা �তযাখযাতন” ৫৩

54  

                                                             
53 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৮৬৭ন 
54 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৭১৮ন  
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িবদায় হে�র ভাষেূ িতিন বেলিছেলন: “েতামরা আমার িনকট 

েথেক েতামােদর হে�র কাজসমপহ িশেখ নাওন”৫৪

55 

িতিন িবদায় হে� এ ধরেনর েকােনা র যালী বা িমিছল, েবর 

কেরনিন, এমিনভােব তাঁর  ের েকােনা সাহাবীও এ রকম কেরনিনন 

সুতরাং হ� েমৗসুেম তা করা  ীেনর মেধয নব আিব�ৃত একিট 

িবদ‘আত; যা েথেক রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সতকর 

কের েগেছনন িতিন েযিট কেরেছন তা হেলা: সপরা তাওবা অবতীূর 

হওয়ার  র নবম িহজরীেত দু’জন আহবায়ক  ািঠেয়েছন েযন 

েলাকেদরেক জািনেয় েদন েয,  রবতরী বছের েকােনা মুশিরক হ� 

করেত  ারেব না, উল� হেয় ংাবার তাওয়াফ করেত  ারেব না, 

মুিমন বযতীত েকউ জা�ােত �েবশ করেব না এবং চার মাস  র 

মুশিরকেদর সােথ েকােনা চুিি থাকেব না, িক� যােদর সােথ চুিির 

সীমাবে সময় এর েচেয় অিধক রেয়েছ তা িনধরািরত সময়  যরর 

থাকেবন এ আ�ান িবদায় হে�র সময় িছল না, কারূ এর উে�শয 

নবম িহজরীেতই সািধত হেয় েগেছন 

 ইহকাল ও  রকােলর সকল কলযাূ এবং সুখ নবী সা�া�াহ 

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর অনুসরূ, তাঁর  েথ চলা এবং তাঁর 

                                                             
55 সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১২৯৭; বায়হাকী ৫/১২৫ন  
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সাহােদর  েথ চলার মেধযই িনিহত রেয়েছ, েকননা তারা ও তােদর 

অনুসারীগূই মুিি�া� এবং িবজয়ী দলন 

      আ�াহ তা‘আলা বেলন: “আর যারা সবর�থম িহজরতকারী, 

আনসার এবং যারা তােদর অনুসরূ কেরেছ, আ�াহ েস সকল 

েলাকেদর �িত স�� হেয়েছন এবং তারাও তাঁর �িত স�� 

হেয়েছন আর তােদর জনয ��ত েরেখেছন েসই জা�াত যার 

িন�েদশ িদেয় �বািহত হে� নদীসমপহন েসখােন তারা িচরকাল 

থাকেবন এটাই হেলা মহা কৃতকাযরতান” [সপরা তাওবা/১০০]   

আ�াহর িনকট �াথরনা কির িতিন েযন আমােদরেক এবং সকল 

মুসিলমেক উ কারী  ানাজরন, সৎ আমল,  ীেনর সিঠক বুঝ দান 

কেরন, এবং রাসপলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর সাহাবা 

এবং িকয়ামত  যরর তােদর অনুসারীেদর  েথ চলার তাওফীক দান 

কেরনন েফৎনার ��তা, শয়তােনর কুম না এবং সকল �কার 

িবদ‘আত েথেক রকা কেরনন িন�য়ই িতিন এর অিবভাবক ও এর 

উ র কমতাবানন  

�وص� بهللا وسغم ع عبده ورسول �مد وآل وصحبه أجع  
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