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ভূ বমকা

সকমলা ধৰৰ্ৰ প্ৰিংসা ছকৱল মহান আল্লাহৰ িামি। আবম ছতওঁমৰই প্ৰিংসা
কমৰা, ছতওঁৰ ওচৰমতই সাহায্য প্ৰাৰ্ণনা কমৰা, ছতওঁৰ ওচৰমতই ক্ষমা বিচামৰা;
আৰু আবম আমাৰ আত্মাৰ অবনষ্টতা ল মত আমাৰ আমলসমূ হৰ ছিয়া
পবৰৰ্বতৰ পৰা আল্লাহৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচামৰা। আল্লামহ য্াক বহদায়ত বদময়,
তাক ছ ামৰাহ িা পৰ্ভ্ৰষ্ট কবৰিলল ছকামনা নাই আৰু ছতওঁ য্াক পৰ্ভ্ৰষ্ট কমৰ
তাক বহদায়ত বদওঁতা ছকামনা নাই। মই সাক্ষয বদওঁ ছয্, একমাত্ৰ আল্লাহৰ
িাবহমৰ সতয আন ছকামনা ইলাহ নাই, ছতওঁৰ ছকামনা অংিীদাৰ নাই। মই আৰু
সাক্ষয বদওঁ ছয্, মুহাম্মদ ছতওঁৰ িান্দা আৰু ৰাছু ল, ছতওঁক আল্লাহ তা‘আলাই
বহদায়ত আৰু সতয দ্বীন প্ৰদান কবৰ ছপ্ৰৰৰ্ কবৰবছল। িলত ছতওঁ বৰছালতৰ
দাবয়ত্ব য্ৰ্ায্ৰ্ভামৱ পালন কবৰমছ আৰু আমানত ছপৌঁছাই বদমছ। উম্মতৰ
কলযাৰ্ সাধন কবৰমছ আৰু মৃতুযৰ আ ললমক আল্লাহৰ পৰ্ত য্ৰ্ায্ৰ্ভামৱ
বজহাদ কবৰমছ।
ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম লল অহা দ্বীনমটা এটা পূ ৰ্াণ ঙ্গ দ্বীন:
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম ছতওঁৰ উম্মতক দ্বীনৰ বিষময় বদনৰ
ছপাহৰৰ দমৰ সু -স্পষ্ট দলীলৰ ওপৰত ৰাবখ্ লৰ্ ল মছ। একমাত্ৰ দু ভণ ীয়াৰ
িাবহমৰ আন ছকামনও ইয়াৰ পৰা বিচুযত িা পৰ্ভ্ৰষ্ট হ’ি ছনাৱামৰ। উম্মতৰ
প্ৰময়াজনীয় সকমলা িস্তু ছতওঁ স্পষ্ট কবৰমছ। আনবক আিু য্ৰ ৰাবদয়াল্লাহু
‘আনহুমৱ লকমছ,

ّ
.»«ما ترك انليب صىل اهلل عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه يف السماء إال ذكر نلا منه علما
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“ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম িতাহত ছেউকা ছমবল উবৰ ৰ্কা
চৰাইৰ বিষময়ও আমাক বিক্ষা বদিলল এৰা নাই”।1
এজন মুশ্ববৰমক ছালমান িাৰছী ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুক ক’ছল,
 لقد نهانا أن نستقبل القبلة، «نعم:«علمكم نبيكم حىت اخلراة ـ آداب قضاء احلاجة ـ قال
 أو أن نستنيج بايلمني أو أن نستنيج،بغائط أو بول أو أن نستنيج بأقل من ثالثة أحجار
.»برجيع أو عظم
“ছতামামলাকৰ নিীময় ছতামামলাকক সকমলা বিকাইমছ, আনবক ছিৌচ আৰু
প্ৰচািৰ বনয়ম-পদ্ধবতও। ছতওঁ ক’ছল, ‘হয়’। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লামম আমাক ছিৌচ আৰু প্ৰচািৰ সময়ত বকিলামূ খ্ী ছহাৱাৰ পৰা,
বতবনটাতলক কম িীলগুবটৰ দ্বাৰা পবৱত্ৰতা অজণন কৰাৰ পৰা, ছসাঁ হাতৰ দ্বাৰা
পবৱত্ৰতা অজণন কৰা অৰ্িা ছ ািৰ আৰু হাড়ৰ দ্বাৰা পবৱত্ৰতা অজণন কবৰিলল
বনমষধ কবৰমছ”।2
আৰু আপুবন ছকাৰআন অধযয়ন কবৰমল ছদবখ্িলল পাি, আল্লাহ তা‘আলাই তাত
দ্বীনৰ ছমৌবলক বিষয়সমূ হ আৰু িাখ্া-প্ৰিাখ্াসমূ হ সকমলা িৰ্ণনা কবৰমছ।
তাওহীদৰ প্ৰকাৰসমূ হ সবিস্তামৰ ছকাৰআনত িৰ্ণনা কবৰমছ। আনবক কামৰািাৰ
ঘৰত প্ৰমৱি কবৰিলল হ’ছল ছকমনলক অনু মবত গ্ৰহৰ্ কবৰি লাব ি আৰু এটা
লিঠকত িবহমল বক বক বিষ্টাচাৰ অৱলম্বন কবৰি লাব ি, ছসইমটাও ছকাৰআনত
িৰ্ণনা কবৰ বদমছ। আল্লাহ তা‘আলাই লকমছ,

1

আহমদ, হাদীছ নং ২১৬৮৯, ২১৭৭০, ২১৭৭১

2

ছহীহ মুছবলম, তাহাৰাত অধযায়, পবৰমেদ- আল-ইবস্ততািাহ, হাদীছ নং ২৬৯

চৰীয়তৰ স্বয়ংসম্পূ ৰ্ত
ণ া আৰু বিদ‘আতৰ ভয়াৱহতা

4

َ
ۡ ْ ُ َ ۡ َ
ُ َ ُذ
ُ َ َ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
َ حوا ْ ِف ٱل ۡ َم
ُ ك ۡم َت َف ذس
ٱَّلل لك ۡمۖۡ ِإَوذا
جَٰل ِِس فٱفس
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ُ جَٰت َو ذ
َُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َۡ َ ذ
ٱَّلل ب ِ َما
ٖۚ قِيل ٱنُشوا فٱنُشوا يرفعِ ٱَّلل ٱَّلِين ءامنوا مِنكم وٱَّلِين أوتوا ٱلعِلم در
َ َ ُ َ
]١١ :﴾ [املجادلة١١ ٞت ۡع َملون خبِري
“ছহ মুবমনসকল! ছতামামলাকক ছয্বতয়া ছকাৱা হয় ‘লিঠকত স্থান প্ৰিস্ত কবৰ
বদয়া’ ছতবতয়া ছতামামলামক স্থান প্ৰিস্ত কবৰ বদিা, আল্লামহ ছতামামলাকৰ িামি
ঠাই প্ৰিস্ত কবৰ বদি; আৰু ছয্বতয়া ছতামামলাকক ছকাৱা হয়, ‘উঠা’ ছতবতয়া
উবঠ য্ািা। ছতামামলাকৰ বভতৰত বয্সকমল ঈমান আবনমছ আৰু বয্সকলক জ্ঞান
দান কৰা লহমছ, আল্লামহ ছতওঁমলাকক উচ্চ ময্ণদা প্ৰদান কবৰি; আৰু
ছতামামলামক বয্ কৰা ছসই সম্পমকণ আল্লাহ সবিমিষ অৱবহত।” [ছু ৰা আলমুজাদালাহ, আয়াত: ১১]
আল্লাহ তা‘আলাই আৰু লকমছ,
ۡ َ َٰٓ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ ً َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ذ
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا َل تدخلوا بيوتا غري بيوت ِكم حَّت تستأن ِسوا وتسل ِموا
ۚ لَع أهل َِها
َ َ ۡ َٰ َ ذ ۡ َ ُ ْ َ ٓ َ َ ٗ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ذ
َ ُ ذ ُ ۡ ََذ ُ ۡ ََ ذَٞۡ ۡ ُ َ
َّت يُؤذن
َتدوا فِيها أحدا فَل تدخلوها ح
ِ  فإِن لم٢٧ ذَٰل ِكم خري لكم لعلكم تذكرون
َ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ ُ ُ ۡ ُ ْ َ ۡ ُ ۖۡ ْ ُ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ ذ
ۡ ُ َ
ٞ ون َعل
: ﴾ [انلور٢٨ ِيم
جعوا هو أزَك لك ۚم وٱَّلل بِما تعمل
ِ جعوا فٱر
ِ لكمۖۡ ِإَون قِيل لكم ٱر
]٧٢ ،٧٢

“ছহ মুবমনসকল! ছতামামলামক বনজৰ ঘৰৰ িাবহমৰ আনৰ ঘৰত অনু মবত
ছনামলাৱা ললমক আৰু ৃ হিাসীসকলক ছালাম বনবদয়া ললমক ঘৰত প্ৰমৱি
নকবৰিা। এইমটামৱ ছতামামলাকৰ িামি কলযাৰ্কৰ, য্ামত ছতামামলামক
উপমদি গ্ৰহৰ্ কৰা। এমতমক য্বদ ছতামামলামক তাত ছকামনা িযবিক
ছনামপাৱা ছতমনহ’ছল ছতামামলাকক অনু মবত বনবদয়া ললমক ছতামামলামক তাত
প্ৰমৱি নকবৰিা; আৰু য্বদ ছতামামলাকক ছকাৱা হয় ছয্, ‘উভবত ছয্াৱা’
ছতমনহ’ছল ছতামামলামক উভবত ছয্াৱা। এইমটামৱই ছতামামলাকৰ িামি অবধক
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পবৱত্ৰ। ছতামামলামক বয্ কৰা আল্লামহ ছসই বিষময় সমযক অৱ ত”। [ছু ৰা
আন-নূ ৰ, আয়াত: ২৭,২৮]
বলিাছ-ছপাছাক-পবৰধানৰ বিষ্টাচাৰ িৰ্ণনা কবৰ আল্লাহ তা’আলাই লকমছ,
َۡ
َ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ ٓ ِ ذ
ٌ احا فَلَ ۡي َس َعلَ ۡيه ذن ُج َن
ٗ ِك
َ ۡ اب ُه ذن َغ
َ اح أَن يَ َض ۡع َن ث َِي
ري
﴿ َوٱلق َوَٰع ُِد م َِن ٱلن ِساء ٱل َِّت َل يرجون ن
ِ
َ ََُ
َ جَٰت بز
ُ  ل ذ ُه ذن َو ذٞينةٖۖ َوأَن ي َ ۡس َت ۡعف ِۡف َن َخ ۡري
ٌ ٱَّلل َس ِم
ٞ يع َعل
]٠٦ : ﴾ [انلور٦٠ ِيم
َّۗ
ِ ِ ِۢ ِمتب
“আৰু িৃ দ্ধা নাৰীসকল, বয্সকমল বিিাহৰ প্ৰতযািা নকমৰ, বসহঁতৰ িামি ছকামনা
ছদাষ নাই, য্বদ বসহঁমত বনজৰ ছসৌন্দয্ণ প্ৰদিণন নকবৰ বসহঁতৰ অলপ ছপাছাক
খ্ুবল ৰামখ্ বকন্তু এমন নকৰামটামৱ বসহঁতৰ িামি উত্তম; আৰু আল্লাহ সিণমশ্ৰাতা,
মহাজ্ঞানী”। [ছু ৰা আন-নূ ৰ, আয়াত: ৬০]
আল্লাহ তা‘আলাই আৰু লকমছ,
َ
َ َٰ َ ۡ َ ُ ُّ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
َ ِني يُ ۡدن
َ ك َو َب َنات َِك َون َِسآءِ ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
َٰٓ َ ِني َعلَ ۡي ِه ذن مِن َج َلَٰبِيب ِ ِه ذنۚ َذَٰل َِك أ ۡد
َن
ج
ِ ﴿يأيها ٱنل ِِب قل ِّلزو
ٗ ورا ذرح
ُ أَن ُي ۡع َر ۡف َن فَ ََل يُ ۡؤ َذ ۡي َن َو ََك َن ذ
ٗ ٱَّلل َغ ُف
]٩٥ : ﴾ [االحزاب٥٩ ِيما
َّۗ
“ছহ নিী! তুবম ছতামাৰ স্ত্ৰীসকলক, কনযাসকলক আৰু মুবমনসকলৰ স্ত্ৰীসকলক
ছকাৱা ছয্, ‘বসহঁমত ছয্ন বসহঁতৰ বজলিাি3ৰ বকছু অংি বনজৰ ওপৰত ওমলামাই
লয়, বসহঁতক বচবন ছপাৱাৰ ছক্ষত্ৰত এইমটামৱই আটাইতলক সবঠক পন্থা। িলত
বসহঁতক কষ্ট বদয়াও নহ’ি। আল্লাহ অতযন্ত ক্ষমািীল, পৰম দয়ালু ”। [ছু ৰা আলআহয্াি, আয়াত: ৫৯]
আল্লাহ তা‘আলাই আৰু লকমছ,

ُۡ َ َ َ ُۡ ََ َ ۡ ۡ َ َۡ ُ ذ
َ
َ ُيف
]١١ : ﴾ [انلور٣١ ِۚني مِن زِينت ِ ِه ذن
ۡضبن بِأرجل ِ ِهن ِِلعلم ما
ِ ﴿وَل ي

“আৰু বসহঁমত ছয্ন বনজৰ ছ াপন ছসৌন্দয্ণ প্ৰকাি কৰাৰ িামি সমজামৰ মাবটত
ছখ্াজ নাকাম়ে”। [ছু ৰা আন-নূ ৰ, আয়াত: ৩১]
3

বজলিাি লহমছ এমনকুৱা এবিধ ছপাছাক বয্মটা ছ ামটই িৰীৰক ঢাবক লয়।
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আল্লাহ তা‘আলাই আৰু লকমছ,
َ
َ ۡ ْ ُ ۡ َٰ َ ب َمن ذٱت
َ ب بأَن تَ ۡأتُوا ْ ۡٱۡلُ ُي
وت مِن ُظ ُهور َها َو َلَٰك ذِن ۡٱل ذ
ُّ ۡ َ ۡ َ َ
ۚ قٰۗ َوأتوا ٱۡلُ ُيوت م ِۡن أبۡ َوَٰب ِ َها
ِ ِ ﴿وليس ٱل
ِ
ِ ِ
ُۡ ُ َ ذُ ْ ذَ َ ذ
َ
]١٢٥ :﴾ [ابلقرة١٨٩ ٱَّلل ل َعلك ۡم تفل ُِحون
وٱتقوا
“আৰু ভাল কাম এইমটা নহয় ছয্, ছতামামলামক বপছিালৰ পৰা ঘৰত প্ৰমৱি
কবৰিা। বকন্তু ভাল কাম লহমছ, বয্ময় তাকওৱা অৱলম্বন কমৰ; আৰু
ছতামামলামক ৃ হসমূ হত তাৰ দু ৱামৰমৰ প্ৰমৱি কৰা আৰু আল্লাহক ভয় কৰা,
য্ামত ছতামামলামক সিল ছহাৱা”। [ছু ৰা আল-িাকাৰা, আয়াত: ১৮৯]
ইয়াৰ িাবহমৰও অসংখ্য আয়াত আমছ, বয্মিাৰৰ দ্বাৰা এই কৰ্া স্পষ্ট হয় ছয্,
এই দ্বীন পবৰপূ ৰ্,ণ বনখ্ুঁত আৰু পূ ৰ্ণাঙ্গ। এই দ্বীনৰ মাজত বকিা িৃ বদ্ধ কৰা অৰ্িা
হ্ৰাস কৰাৰ ছকামনা প্ৰময়াজন নাই। এই িামিই আল্লাহ তা‘আলাই ছকাৰআনৰ
লিবিষ্টয িৰ্ণনা কবৰ লকমছ,
َ َۡ َ ََۡ َذ
َ ۡ َشء َو ُه ٗدى َو َر
َ ى ل ِلۡ ُم ۡسلِم
َ َٰك ۡٱلك َِت
َ ۡ ُ ۡح ٗة َوب
ۡ َ ب ت ِۡب َيَٰ ٗنا ل ُِك
َٰ ۡش
:﴾ [انلحل٨٩ ني
﴿ونزنلا علي
ِ
ِ
]٢٥

“আৰু আবম ছতামাৰ ওপৰত বকতাি অৱতীৰ্ণ কবৰমছা প্ৰবতমটা বিষয়ৰ স্পষ্ট
িৰ্ণনা সহকামৰ, বহদায়ত, ৰহমত আৰু মুছবলমসকলৰ িামি সু সংিাদস্বৰূপ”।
[ছু ৰা আন-নাহাল, আয়াত: ৮৯]
ছকাৰআনত সকমলা িস্তুৰ িৰ্ণনা আমছ:
মানৱজাবতময় বসহঁতৰ মু‘আমালা (মলনমদন) মু‘আশ্বাৰা (দাম্পতযজীৱন)সহ
জীৱনৰ য্াৱতীয় ছক্ষত্ৰত বয্ বয্ িস্তুৰ প্ৰময়াজন অনু ভৱ কমৰ ছসই সকমলামিাৰৰ
িৰ্ণনা আল্লাহ তা‘আলাই ছকাৰআনত বদমছ। হয়মতা প্ৰতযক্ষভামৱ িৰ্ণনা কবৰমছ
অৰ্িা ইংব তৰ দ্বাৰা নাইিা অৰ্ণৰ দ্বাৰা িুজাইমছ অৰ্িা কৰ্াৰ দ্বাৰা িুজাই
বদমছ।
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ছহ ছমাৰ ভাইসকল! িহুমতই আল্লাহ তা‘আলাৰ এই িাৰ্ীৰَۡ
َ ۡ
َ ۡ ۡرض َو ََل َ َٰٓ َ ُ َ َ َ ۡ ذ ٓ ُ َ ٌ َ ۡ َ ُ ُ ذ َ ذ
ِ ﴿ َو َما مِن َدٓابذة ِِف ٱّل
ب مِن
ِ َٰطئِر ي ِطري ِِبناحيهِ إَِل أمم أمثالك ٖۚم ما فرطنا ِِف ٱلكِت
َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ ذ
]١٢ :﴾ [االناعم٣٨ ۡشون
َشء ٖۚ ثم إَِل رب ِ ِهم ُي
“আৰু পৃবৰ্ৱীত বিচৰৰ্কাৰী প্ৰবতমটা প্ৰাৰ্ী আৰু ছেউকামৰ উৰা এমন প্ৰবতমটা
চৰাই, ছতামামলাকৰ দমৰ এমকা এমকাটা উম্মত। আবম বকতািত ছকামনা ত্ৰুবট
কৰা নাই। তাৰ বপছত বসহঁতক বসহঁতৰ প্ৰবতপালকৰ ওচৰত সমমিত কৰা
হ’ি”। [ছু ৰা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩৮] - তািছীৰ কবৰ এই িযাখ্যা বলবখ্মছ
ۡ َ  ذما فَ ذر ۡط َنا ِِف ۡٱلك َِتَٰب مِنইয়াত  ۡٱلك َِتَٰبবকতািৰ দ্বাৰা উমেিয কবৰ
ছয্, ٖۚ َشء
ِ
ِ
ছকাৰআনক িুমজাৱা লহমছ – প্ৰকৃতমত এই িযাখ্যমটা বঠক নহয়।
সবঠক িযাখ্যা হ’ল ছয্, ইয়াত বকতািৰ দ্বাৰা উমেিয লাওমহ মাহিুজ িুমজাৱা
লহমছ। কাৰৰ্, ছকাৰআনৰ গুৰ্াগুৰ্ আল্লাহ তা‘আলাই উমল্লবখ্ত আয়াতৰ নািী
িা ‘না’ সূ চক িৰ্ণনা (ত্ৰুবট কৰা নাই) ইয়াতলকও অবধক প্ৰাঞ্জল আৰু স্পষ্ট
ভাষাত ‘হয়’ সূ চক িব্দৰ দ্বাৰা িযি কবৰমছ। ছসইমটা লহমছ, আল্লাহ তা‘আলাৰ
িাৰ্ী, ছতওঁ লকমছ,
َ َۡ َ ََۡ َذ
َ ۡ َشء َو ُه ٗدى َو َر
َ ى ل ِۡل ُم ۡسلِم
َ َٰك ۡٱلك َِت
َ ۡ ُ ۡح ٗة َوب
ۡ َ ب ت ِۡب َيَٰ ٗنا ل ُِك
َٰ ۡش
:﴾ [انلحل٨٩ ني
﴿ونزنلا علي
ِ
ِ

]٢٥

“আৰু আবম ছতামাৰ ওপৰত বকতাি অৱতীৰ্ণ কবৰমছা প্ৰবতমটা বিষয়ৰ স্পষ্ট
িৰ্ণনা সহকামৰ, বহদায়ত, ৰহমত আৰু মুছবলমসকলৰ িামি সু সংিাদস্বৰূপ”।
[ছু ৰা আন-নাহাল, আয়াত: ৮৯]
َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ ذ
َ ۡ
َ ۡذ َذ
এই কৰ্ামটা উমল্লবখ্ত আয়াত—ۡشون
ب مِن َشء ٖۚ ثم إَِل رب ِ ِهم ُي
ِ َٰ ما فرطنا ِِف ٱلكِتৰ তুলনাত অবধক সু ন্দৰ আৰু স্পষ্ট।
এটা প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ:
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ছকামনািাই য্বদ এই প্ৰশ্ন কমৰ ছয্, ছকাৰআনৰ ছকান ঠাইত ছালাতৰ
ৰাকা‘আতসমূ হৰ িৰ্ণনা আমছ? বয্মহতু আবম ছকাৰআনত ছালাতৰ ৰাকাতসমূ হৰ
িৰ্ণনা নাপাওঁ ছতমনহ’ছল আল্লাহ তা‘আলাৰ এই িাৰ্ী,
َ َۡ َ ََۡ َذ
َ ۡ َشء َو ُه ٗدى َو َر
َ ى ل ِلۡ ُم ۡسلِم
َ َٰك ۡٱلك َِت
َ ۡ ُ ۡح ٗة َوب
ۡ َ ب ت ِۡب َيَٰ ٗنا ل ُِك
َٰ ۡش
:﴾ [انلحل٨٩ ني
﴿ونزنلا علي
ِ
ِ
]٢٥

“আৰু আবম ছতামাৰ ওপৰত বকতাি অৱতীৰ্ণ কবৰমছা প্ৰবতমটা বিষয়ৰ স্পষ্ট
িৰ্ণনা সহকামৰ, বহদায়ত, ৰহমত আৰু মুছবলমসকলৰ িামি সু সংিাদস্বৰূপ”।
[ছু ৰা আন-নাহাল, আয়াত: ৮৯] এই আয়াতৰ দািী ছকমনলক সবঠক হ’ি?
ইয়াৰ উত্তৰ লহমছ, আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁৰ এই পবৱত্ৰ বকতািত আমাক এই
বনমদণি প্ৰদান কবৰমছ ছয্, আমাৰ ওপৰত ওৱাবজি িা অপবৰহায্ণ হ’ল ছয্, আবম
য্ামত ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম বয্ লকমছ আৰু ছতওঁ বয্ বদি
বনমদণিনা বদমছ ছসইমটাৰ অনু সৰৰ্ কমৰা। আল্লাহ তা‘আলাই লকমছ,
َ َ ۡ َٓ َ َ ذ
ٗ
َ ََ ۡ ََ َ ُ ذ
َ اع ذ
]٢٦ : ﴾ [النساء٨٠ ٱَّللۖۡ َو َمن ت َو ََّٰل ف َما أ ۡر َسل َنَٰك َعل ۡي ِه ۡم َحفِيظا
﴿ ذمن يُطِعِ ٱلرسول فقد أط
“বয্ময় ৰাছু লৰ আনু তয কবৰমল, বস আল্লাহমৰই আনু তয কবৰমল; আৰু বয্ময়
বিমুখ্ হ’ল, ছতমন্ত আবম ছতামাক বসহঁতৰ ওপৰত তত্ত্বাৱধায়ক বহচামপ ছপ্ৰৰৰ্
কৰা নাই”। [ছু ৰা আন-বনছা, আয়াত: ৮০]
আল্লাহ তা‘আলাই আৰু লকমছ,
َ ۡ ُ َ َََٓ َ َ ُ ُ ذ ُ ُ َ ُ ُ ُ ََ ََ ُ ۡ َُۡ َ َُ ْ َ ذُ ْ ذَ ذ ذ
اب
ِ ﴿وما ءاتىَٰكم ٱلرسول فخذوه وما نهىَٰكم عنه فٱنته ۚوا وٱتقوا ٱَّللۖۡ إِن ٱَّلل شدِيد ٱلعِق
]٢ :﴾ [احلرش٧

“ৰাছু মল ছতামামলাকক বয্ বদময় ছসইমটা গ্ৰহৰ্ কৰা, আৰু বয্মটাৰ পৰা ছতওঁ
ছতামামলাকক বনমষধ কমৰ তাৰ পৰা বিৰত ৰ্কা আৰু আল্লাহমকই ভয় কৰা,
বনশ্চয় আল্লাহ িাবস্ত প্ৰদানত অবত কমঠাৰ”। [ছু ৰা আল-হাশ্বৰ, আয়াত: ৭]
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ছু ন্নতৰ দ্বাৰা িবৰ্ণত বিষয়সমূ হ বনশ্চয় ছকাৰআনত বনমদণবিত। কাৰৰ্, ছু ন্নত
অহীৰ দু টা প্ৰকাৰৰ মাজৰ এটা প্ৰকাৰ; বয্মটা আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁৰ ৰাছু লৰ
ওপৰত নাবয্ল কবৰমছ আৰু ছতওঁক বিক্ষা বদমছ। ছয্মন, আল্লাহ তা‘আলাই
লকমছ,
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ ذ
َ ۡ ۡ َ ذ
َ َۡ َ ََُ ََ ذ
َ َٰك ۡٱلك َِت
ب َوٱۡل ِك َمة َو َعل َمك َما ل ۡم تكن ت ۡعل ُ ۚم َوَكن فضل ٱَّللِ َعل ۡيك
﴿وأنزل ٱَّلل علي
ٗ َعظ
]١١١ : ﴾ [النساء١١٣ ِيما
“আৰু আল্লামহ ছতামাৰ প্ৰবত বকতাি আৰু বহকমত অৱতীৰ্ণ কবৰমছ আৰু
ছতামাক বিক্ষা বদমছ বয্মটা তুবম জনা নাবছলা; আৰু ছতামাৰ ওপৰত আল্লাহৰ
মহান অনু গ্ৰহ আমছ”। [ছু ৰা আন-বনছা, আয়াত: ১১৩]
ইয়াৰ বভবত্তমত কি পাবৰ ছয্, বয্মটা ছু ন্নতত িবৰ্ণত লহমছ, ছসইমটা আচলমত
ছকাৰআনমৰই িৰ্ণনা।
ছহ ছমাৰ ভাইসকল!
ছয্বতয়া আমপানামলাকৰ ওচৰত এই বিষয়মটা স্পষ্ট হ’ল, ছতমনহ’ছল
আমপানামলামক কওকমচান, বয্ দ্বীমন আমপানামলাকক আল্লাহৰ সাবন্নধয লাভ
কৰাি ছসই দ্বীনৰ এমনকুৱা ছকামনা বিধান অৱবিষ্ট আমছ ছনবক য্াৰ িৰ্ণনা
আমপানামলাকক ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম বদয়া নাই, অৰ্চ ছতওঁ
পৃবৰ্ৱীৰ পৰা বিদায় ললমছ? ছকবতয়াও নহয়!
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম দ্বীনৰ য্াৱতীয় সকমলা বিষয় ছতওঁৰ
কৰ্া, কমণ আৰু স্বীকৃবতৰ দ্বাৰা িৰ্ণনা কবৰ বদমছ। ছকবতয়ািা ছতওঁ পূ ৰ্ণাঙ্গ িাকযৰ
দ্বাৰা, আমকৌ ছকবতয়ািা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ দ্বাৰা, আমকৌ ছকবতয়ািা আল্লাহ তা‘আলাৰ
তৰিৰ পৰা প্ৰতযন্ত াওঁৰ পৰা ছকামনা অপবৰবচত ছলাকক ছপ্ৰৰৰ্ৰ দ্বাৰা আল্লামহ এমন ছলাকক পঠাইবছল য্ামত ৰাছু লৰ লিঠকত আবহ দ্বীনৰ এমনকুৱা
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বিষয়সমূ হ প্ৰশ্ন কমৰ বয্মিাৰ ৰাছু লৰ লসমত ৰ্কা সদায় অৱস্থানকাৰী
ছাহািীসকমল প্ৰশ্ন কৰা নাবছল। এই িামিই ছতওঁমলামক ৰাছু লৰ লিঠকত
এমনকুৱা এজন াওঁলীয়া ছলাকৰ আ মনত আনন্দ লহবছল, বয্ময় ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামক গুৰুত্বপূ ৰ্ণ মাছাঈল সম্পমকণ প্ৰশ্ন কবৰি।
এজন মানু মহ তাৰ ইিাদত, মু‘আমালা আৰু মু‘আশ্বাৰাসহ য্াৱতীয় বিষয়ত বয্
বয্ প্ৰময়াজন অনু ভৱ কমৰ ছসই সকমলামিাৰৰ িৰ্ণনা আল্লাহৰ ৰাছু ল চাল্লাল্লাহু
আলাইবহ অছাল্লামম ছতওঁমলাকৰ িামি দাবঙ ধবৰমছ। ইয়াৰ প্ৰমাৰ্ আল্লাহ
তা‘আলাৰ এই িাৰ্ী –ছতওঁ লকমছ,
َ ۡ ُ ُ َ ُ
ُ َۡ َ ُ ۡ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َۡۡ
َ ك ۡم ن ِۡع َمَّت َو
﴾٣ ۚ ٱۡل ۡسل َٰ َم د ِٗينا
م
ك
ل
يت
ض
ر
﴿ٱِلوم أكملت لكم دِينكم وأتممت علي
ِ
ِ
ِ
]١ :[املائدة

“আবজ মই ছতামামলাকৰ িামি ছতামামলাকৰ দ্বীনক সম্পূ ৰ্ণ কবৰমলা আৰু
ছতামামলাকৰ ওপৰত ছমাৰ অনু গ্ৰহ সম্পূ ৰ্ণ কবৰমলা আৰু ইছলামক
ছতামামলাকৰ িামি দ্বীন বহচামপ মমনানীত কবৰমলা”। [ছু ৰা আল-মাবয়দা,
আয়াত: ৩]
দ্বীনৰ বভতৰত নতুন আবৱষ্কাৰ কৰা বিদ‘আত িা গুমৰাহী:
ছহ মুছবলম ভাই! আমপানাৰ ওচৰত এই গুৰুত্বপূ ৰ্ণ বিষয়মটা স্পষ্ট ছহাৱাৰ
বপছত, এবতয়া জাবন ৰ্ওক ছয্, বয্ িযবিময় আল্লাহৰ দ্বীনত নতুন ছকামনা বিষয়
আবৱষ্কাৰ কমৰ য্বদও তাৰ উমেিয ভাল, বকন্তু এই আবৱষ্কৃত বিদ‘আতমটা
গুমৰাহী িা ভ্ৰষ্টতা ছহাৱাৰ ল মত আল্লাহৰ দ্বীনৰ ছক্ষত্ৰত অনাস্থা, প্ৰশ্ন উত্থাপন
ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
কৰা বহচামপই ৰ্য হ’ি। আৰু আল্লাহক ছতওঁৰ বনজ িাৰ্ী- ت لك ۡم
ٱِلوم أكمل

ُ َ
ِينك ۡم
دত বমছলীয়া িুবল সািযস্ত কৰা হ’ি (নাউজুবিল্লাহ)। কাৰৰ্, বয্ িযবি

আল্লাহৰ দ্বীনৰ মাজত ছকামনা বিষয় িা বিধান আবৱষ্কাৰ কবৰমল, বয্মটা দ্বীনৰ
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অন্তভূ ণি নহয়, তাৰ এই অৱস্থাই দািী কমৰ ছয্ বস ছয্বনিা ক’ছল, দ্বীন পবৰপূ ৰ্ণ
নহয়, দ্বীন ইছলাম এবতয়াও পবৰপূ ৰ্ণতা লাভ কৰা নাই। কাৰৰ্ বস ভাবৱমছ
দ্বীনৰ বয্ বিধানমটা বস আবৱষ্কাৰ কবৰমল, ছসইমটা এবতয়াও অৱবিষ্ট আমছ
বয্মটাৰ দ্বাৰা বস আল্লাহৰ লনকটয লাভ কবৰি বিচামৰ। ইয়াতলক আৰু আচবৰত
বিষয়মটা হ’ল ছয্, মানু মহ এমনকুৱা এমনকুৱা বিদ‘আত আবৱষ্কাৰ কমৰ বয্মটা
আল্লাহ তা‘আলাৰ সত্বা, নামসমূ হ আৰু বছিাতসমূ হৰ ল ত সম্পকণ ৰামখ্। তাৰ
বপছত বস দািী কমৰ ছয্, বস ইয়াৰ দ্বাৰা তাৰ প্ৰবতপালকৰ মহত্ব সািযস্তকাৰী,
তাৰ প্ৰবতপালকৰ পবৱত্ৰতা িৰ্ণনাকাৰী আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা বস আল্লাহ তা‘আলাৰ
َ َ َ ُ ََ ٗ َ َ ََ َۡ َ ُ ْ ذ
এই িাৰ্ীৰ ]٧٧ :﴾ [ابلقرة٢٢ نت ۡم ت ۡعل ُمون
“ ﴿فَل َتعلوا َِّللِ أندادا وأছতামামলামক
আল্লাহৰ ল ত আন কামকা অংিীস্থাপন নকবৰিা অৰ্চ ছতামামলামক জানা”
ইয়াৰ বনমদণিনা িাস্তিায়নকাৰী। আপুবন ইয়াতলকও আৰু ছিবছ আচবৰত হ’ি,
ছয্বতয়া ছদবখ্ি ছয্, আল্লাহ তাআ‘লাৰ সত্বাৰ ল ত সম্পৃ ি এমনকুৱা এটা
বিদ‘আত আবৱষ্কাৰ কবৰমল, য্াৰ ওপৰত উম্মতৰ ছালািসকল িা ইমামসকলৰ
ছকামনা সমৰ্ণন নাই, অৰ্চ বস দািী কমৰ, বস আল্লাহৰ মহত্ব আৰু পবৱত্ৰতা
িৰ্ণনাকাৰী আৰু আল্লাহ তা‘আলাৰ িাৰ্ী-

َ َ َ ُ ََ ٗ َ َ ََ َۡ َ ُ ْ ذ
]٧٧ :﴾ [ابلقرة٢٢ نت ۡم ت ۡعل ُمون
﴿فَل َتعلوا َِّللِ أندادا وأ

“ছতামামলামক আল্লাহৰ িামি শ্বৰীক িা অংিী সািযস্ত নকবৰিা অৰ্চ
ছতামামলামক জানা” [ছু ৰা আল-িাকাৰাহ, আয়াত: ২২] ইয়াৰ য্ৰ্ায্ৰ্
িাস্তিায়নকাৰী। ল মত বয্ময় তাৰ আবৱষ্কৃত বিদ‘আতৰ বিমৰাবধতা কবৰি, তাক
বস সাদৃ িয সাৱযস্তকাৰী িা দৃ ষ্টান্তস্থাপনকাৰী ইতযাবদ জঘনয ছিয়া উপাবধৰ দ্বাৰা
ভূ বষত কমৰ। এইদমৰ আপুবন আৰু আশ্চয্ণ হ’ি এমন সম্প্ৰদায়ৰ বিষময়
বয্সকমল আল্লাহৰ দ্বীনত নৰ্কা এমনকুৱা বকছু মান বিদ‘আত আবৱষ্কাৰ কমৰ
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বয্মিাৰ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ ল ত সম্পৃ ি। ইয়াৰ দ্বাৰা
বসহঁমত দািী কমৰ ছয্, বসহঁমত ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ ছপ্ৰবমক,
ৰাছু লৰ সন্মান ৰক্ষাকাৰী। আনহামত বয্ময় বসহঁতৰ আবৱষ্কৃত ছসইমিাৰ
বিদ‘আতৰ ল ত ঐকযমত ছপাষৰ্ নকমৰ, তাক বসহঁমত ৰাছু লৰ িত্ৰু আৰু
অসন্মানকাৰী ইতযাবদ ছিয়া উপাবধমৰ আখ্যাবয়ত কবৰ াবল িপবন বদময়।
আৰু আশ্চয্ণজনক বিষয় লহমছ, এই ধৰৰ্ৰ ছলাকসকমল কয়, আবমময়ই আল্লাহ
আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ য্ৰ্ায্ৰ্ সন্মান প্ৰদিণনকাৰী। অৰ্চ বসহঁমত ছয্বতয়া
আল্লাহৰ দ্বীন িা ছতওঁৰ বদয়া চৰীয়ত -বয্মটা লল পৃবৰ্ৱীত আল্লাহৰ ৰাছু ল
আ মন কবৰবছল, তাত এমন বকছু মান নৱ-আবৱষ্কাৰ কমৰ, বয্মটা ছতওঁৰ দ্বীনৰ
অংি নহয়, এমন অৱস্থাত বসহঁমত বনশ্চয় আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লতলক
অগ্ৰ ামী হ’ল। অৰ্চ আল্লাহ তা‘আলাই লকমছ,
َ َ
ذ
َ ۡ ِين َء َام ُنوا ْ ََل ُت َقد ُِموا ْ َب
َ ٱَّلل إ ذن ذ
َ ٱَّللِ َو َر ُس ِ َ ذ ُ ْ ذ
ٌ ٱَّلل َس ِم
ٞ يع َعل
َ يأ ُّي َها ذٱَّل
َٰٓ ﴿
﴾١ ِيم
ني يَ َد ِي
ِ ۚ وِلِۖۡۦ وٱتقوا
]١ :[احلجرات
“ছহ ঈমান্দাৰসকল! ছতামামলামক আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ আ ত অগ্ৰৱতণী
নহ’িা আৰু ছতামামলামক আল্লাহৰ তাক্বৱা অৱলম্বন কৰা, বনশ্চয় আল্লাহ
সিণমশ্ৰাতা, সিণজ্ঞ”। [ছু ৰা আল-হুজৰাত, আয়াত: ১]
ছহ মুছবলম ভাইসকল! মই আমপানামলাকক প্ৰশ্ন কমৰা আৰু আল্লাহৰ িপত লল
কওঁ, মই বিচামৰা আমপানামলামক ছমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমপানামলাকৰ অন্তৰৰ
পৰা বদি, ছকৱল আমি ত ছমৌবখ্কভামৱ নহয়, আমপানামলাকৰ দ্বীনৰ দািী
অনু য্ায়ী উত্তৰ বদি, কামৰা অন্ধ অনু সৰৰ্ত নহয়, বয্ িযবি দ্বীনৰ মাজত
এমনকুৱা ছকামনা বিধান আবৱষ্কাৰ কবৰমল, বয্মটা দ্বীনৰ অংি নহয়, ছসইমটা
আল্লাহৰ সত্বাৰ ল ত সম্পৃ ি হওক অৰ্িা ছতওঁৰ বছিাত িা গুৰ্াগুৰ্ৰ ল ত
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নাইিা ছতওঁৰ সু ন্দৰ নামসমূ হৰ ল ত অৰ্িা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লামৰ ল ত সম্পৃ ি হওক। তাৰ বপছত বসহঁমত কয়, আবমময়ই আল্লাহ
আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ সন্মান ৰক্ষাকাৰী। এইসকল ছলাক সবঠক অৰ্ণত আল্লাহ
আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ সন্মান ৰক্ষাৰ বিষময় অবধক হকদাৰ? ছন ছসইসকল ছলাক
ছিবছ হকদাৰ, বয্সকমল অনু পবৰমাৰ্ আল্লামহ প্ৰদান কৰা চৰীয়তৰ পৰা বিচুযত
নহয়? চৰীয়তৰ বয্মিাৰ বিধান ছতওঁমলাকৰ ওচৰত আবহমছ ছসই সম্পমকণ
ছতওঁমলামক কয়, আবম ঈমান আবনমছা আৰু মমন প্ৰামৰ্ বিশ্বাস কবৰমছা ছসই
সমূ হ বিষয়ৰ ওপৰত, বয্ বিষময় আমাক সংিাদ বদয়া লহমছ। আৰু কয়, বয্মিাৰ
বিষময় আমাক আমদি বদয়া লহমছ িা বনমষধ কৰা লহমছ ছসইমটা আবম শুবনমলা
আৰু মাবনমলা। আৰু বয্মিাৰ বিষয় চৰীয়মত লল অহা নাই ছসইমিাৰ বিষয়
সম্পমকণ বসহঁমত কয়, আবম বিৰত ৰ্াবকমলা, আমাৰ িামি উবচৎ নহ’ি ছয্, আবম
আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ ওপৰত অগ্ৰ ামী হওঁ। আমাৰ িামি উবচৎ নহয়
ছয্, আবম আল্লাহৰ দ্বীনত এমন বকছু মান বিষয় আবৱষ্কাৰ কমৰা বয্মটা ছতওঁৰ
দ্বীনৰ অংি নহয়। এই উভয় দলৰ ছকানমটা দল আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ
মুহাব্বতকাৰী বহচামপ পবৰ বৰ্ত ছহাৱাৰ হকদাৰ আৰু সন্মান ৰক্ষাকাৰী ছহাৱাৰ
হকদাৰ? বনসমন্দমহ ক’ি পাবৰ, ছসই দলমটা উত্তম বয্সকমল কয় আবম ঈমান
আবনমছা, বিশ্বাস কবৰমছা, আমাৰ ওচৰত বয্ সংিাদ আবহমছ, ছসইমটা মমন প্ৰামৰ্
বিশ্বাস কবৰমছা, আমাক বয্ বনমদণি বদয়া লহমছ ছসয়া আবম শুবনমছা আৰু
অনু সৰৰ্ কবৰমছা আৰু বয্মটা আমাক আমদি কৰা ছহাৱা নাই তাৰ পৰা আবম
আমাৰ হাত গুচাই লমলা আৰু তাৰ পৰা আবম বিৰত ৰ্াবকমলা। ছতওঁমলামক
আৰু কয়, আবম আল্লাহৰ চৰীয়তৰ মাজত এমনকুৱা বিষয়মিাৰ আবৱষ্কাৰ
কবৰিলল অক্ষম বয্মটা চৰীয়ত নহয় আৰু এমনকুৱা ছকামনা বিদ‘আত কবৰিলল
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অক্ষম বয্মটা দ্বীনৰ মাজত নাই। ইয়াত ছকামনা সমন্দহ নাই ছয্, এই ধৰৰ্ৰ
মানু মহই বসহঁতৰ বনজৰ ময্ণদা বক ছসয়া িুবজ পাইমছ আৰু স্ৰষ্টাৰ ময্ণদা বক
ছসয়াও জাবনি পাবৰমছ। প্ৰকৃতপক্ষত বসহঁমতই আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লক
য্ৰ্ায্ৰ্ সন্মান ছদখ্ুইৱামছ আৰু বসহঁমতই আল্লাহ আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ সবঠক
মুহাব্বত আৰু ভামলামপাৱাৰ িবহিঃপ্ৰকাি কবৰমছ। আনহামত ছসইসকল ছলাক
ছকবতয়াও ইয়াৰ হকদাৰ নহয়, বয্সকমল আল্লাহৰ দ্বীনত নতুন বকিা আবৱষ্কাৰ
কবৰমছ, বয্মটা দ্বীনৰ মাজত বিশ্বাসত (ঈমান িা আক্বীদাত), কৰ্া আৰু আমলত
কমতা নাই।
আপুবন আৰু আশ্চয্ণ হ’ি, ছসই সম্প্ৰদায়ৰ ছলাকৰ বিষময় বয্সকমল আল্লাহৰ
ৰাছু লৰ এই িাৰ্ী—
.» ولك ضاللة يف انلار، ولك بدعة ضاللة،«إياكم وحمدثات األمور فإن لك حمدثة بدعة
“সাৱধান! ছতামামলামক নতুন আবৱষ্কৃত বিষয়সমূ হৰ পৰা দূ লৰত ৰ্কা; কাৰৰ্,
প্ৰবতমটা নতুন আবৱষ্কৃত বিষয় বিদ‘আত, আৰু প্ৰমতযক বিদ‘আত ছ ামৰাহী িা
ভ্ৰষ্টতা, আৰু প্ৰমতযক ছ ামৰাহীৰ পবৰৰ্াম জাহান্নাম”।4 -এই মহান িাৰ্ীষাৰ
বসহঁমত ভাললক জামন। বসহঁমত এই কৰ্াও জামন ছয্, আল্লাহৰ ৰাছু লৰ িাৰ্ীত
ৰ্কা »“ «لك بدعةপ্ৰমতযক বিদ‘আত” কৰ্াষাৰ িযাপক অৰ্ণত িযৱহৃত, ছমৌবলক।
ইয়াত িযাপকতাৰ আটাইতলক িবিিালী িব্দ » «لكিযৱহাৰ কৰা লহমছ। আৰু
4

ইমাম মুহাম্মমদ িৰ্ণনা কবৰমছ , হাদীছ নং ১৭২৭৪, ১৭২৭৫; আিু দাউদ, বকতািু ছ ছু ন্নাহ,

ছু ন্নাতক মজিু তভামৱ ধাৰৰ্ কৰা পবৰমেদত হাদীছ নং ৪৬০৭; বতৰবমজী আিৱািু ল ইল্ম,
পবৰমেদ -ছু ন্নাতক মজিু তভামৱ ধাৰৰ্ আৰু বিদ‘আতক পবৰহাৰ কৰা প্ৰসঙ্গত। হাদীছ নং
২৬৭৬ ইমাম বতৰবমজীময় হাদীছমটাক হাছান ছহীহ িু বল লকমছ। হাকীমম (৯৫/১) হাদীছমটাক
ছহীহ িু বল আখ্যাবয়ত কবৰমছ। ইিমন মাজাহ, হাদীছ নং ৪৬। ইমাম য্াহািীময় হাদীছমটাৰ
বিষময় ঐকযমত ছপাষৰ্ কবৰমছ, বকন্তু ছতওঁমলাকৰ িৰ্ণনাত হাদীছৰ ছিষাংিমটা নাই।
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এই িব্দমটা বয্জমন উচ্চাৰৰ্ কবৰমছ ছতওঁ বনশ্চয় এই িব্দৰ তাৎপয্ণ সম্পমকণ
অৱ ত। কাৰৰ্, ছতওঁ সকমলা মাখ্লু কৰ তুলনাত অবধক ভাষাবিদ, মাখ্লু কৰ
িামি সিামতালক ছিবছ বহতাকাঙবখ্ মাখ্লু ক। ছতওঁ ছকবতয়াও এমনকুৱা কৰ্া
উমেিযবিহীন ছকাৱা নাই। িলত ছতওঁ ছয্বতয়া এই কৰ্া »«لك بدعة ضاللة
“প্ৰমতযক বিদ‘আত ছ ামৰাহী” লকমছ, ছতবতয়া ছতওঁ বনশ্চয় জাবনবছল ছতওঁ বক
লকমছ আৰু ছতওঁ বয্ লকমছ তাৰ অৰ্ণ বক। িলত সাবিণক বদিৰ পৰা উম্মতৰ
পবৰপূ ৰ্ণ কলযাৰ্ৰ বদি বিমিচনা ৰাবখ্ময়ই ছতওঁৰ পৰা এই কৰ্াষাৰ উচ্চাবৰত
লহমছ।
আৰু ছয্বতয়া ছকামনা িাৰ্ীত উপমৰাি বতবনটা বিষয় অৰ্ণাৎ পবৰপূ ৰ্ণ
কলযাৰ্কাবমতা আৰু তাৰ ইো, পুৰ্ণাঙ্গ িৰ্ণনা আৰু ইয়াৰ সু স্পষ্টতা আৰু পূ ৰ্ণাঙ্গ
ইল্ম িা জ্ঞান, এই বতবনটা বিষয় অন্তভূ ণি ছহাৱা স্পষ্ট হ’ল, ছতমন্ত ইয়াৰ পৰা
প্ৰমাবৰ্ত হ’ল ছয্, ছসই কৰ্াৰ বয্ স্বাভাবৱক অৰ্ণ িুজা য্ায় ছসয়া বনশ্চয় িিাৰ
উমেিয। আৰু ছসইমটামৱই ইয়াৰ মূ ল অৰ্ণ। এমতমক হাদীছত এমনকুৱা এটা
িযাপক আৰু সামবগ্ৰক কৰ্া (সকমলা প্ৰকাৰ বিদ‘আত) এইমটা ছকাৱাৰ বপছমতা
বিদ‘আতক বতবন প্ৰকাৰ িা পাঁচ প্ৰকাৰ ভা কৰা ছকমনলক শুদ্ধ হ’ি পামৰ?
নহয় ছকবতয়াও নহয়, এমনলক ভা কৰা ছকামনা মমতই শুদ্ধ নহয়। বয্মিাৰ
আবলমম এই কৰ্া দািী কমৰ ছয্ বিদ‘আমত হাছানাহ নামমমৰ এক প্ৰকাৰ
বিদ‘আত আমছ, ছসয়া দু টা অৱস্থাৰ বয্মকামনা এটাৰ পৰা মুি নহয়:
এক- এমনকুৱাও হ’ি পামৰ ছয্, ছসইমটা বিদ‘আত নহয়, বস ছসইমটাক
বিদ‘আত িুবল ধাৰৰ্া কবৰমছ।
দু ই- অৰ্িা ছসইমটা বিদ‘আত। বনন্দনীয় িা ছিয়া। বকন্তু ইয়াৰ ছিয়া বদি
সম্পমকণ বসহঁত অৱবহত নহয়।
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এমতমক বয্ িযবিময় এই কৰ্া কি ছয্, ‘এক প্ৰকাৰ বিদ‘আত আমছ বয্মটা
বিদ‘আমত হাছানা’ তাৰ উত্তৰত উপমৰাি কৰ্ামটামৱ কি পাবৰ। এই কৰ্াৰ
বভবত্তমতই কি পাবৰ ছয্, বয্হঁত বিদ‘আতী, বসহঁতৰ িামি বিদ‘আতক হাছানা
িুবল লক পাৰ লহ ছয্াৱাৰ ছকামনা সু ময্া নাই। আমাৰ ওচৰত আমছ ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ িাৰ্ী- »“ «كل بدعة ضاللةপ্ৰমতযক বিদ‘আত
ছ ামৰাহী িা ভ্ৰষ্টতা” নামক তীক্ষ্নধাৰ তমৰাৱাল িা উন্মু ি অবস। এইমটা
এমনকুৱা এটা তমৰাৱাল বয্মটা নিুৱাত আৰু বৰছালাতৰ কাৰখ্ানাত বনমণাৰ্ কৰা
লহমছ। ছকামনা সাধাৰৰ্ কাৰখ্ানাত লতয়াৰ কৰা ছহাৱা নাই। নিুৱাতৰ
কাৰখ্ানাত লতয়াৰ কৰা এই সু ন্দৰ আৰু অবভনৱ তমৰাৱাল ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইবহ অছাল্লামম বনজ হামতমৰ লতয়াৰ কবৰমছ। য্াৰ হাতত এই ধৰৰ্ৰ
তীক্ষ্নধাৰ তমৰাৱাল ৰ্াবকি, বিদ‘আতীসকলৰ দ্বাৰা- ছকামনা বিদ‘আতক ‘এইমটা
বিদ‘আমত হাছানা’ িুবল লক ইয়াৰ মুকাবিলা কৰা সম্ভৱ নহ’ি। কাৰৰ্ ছতওঁ
ছতবতয়াই কিলল সক্ষম হ’ি ছয্, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম
লকমছ, »“ «لك بدعة ضاللةপ্ৰমতযক বিদ‘আমতই ছ ামৰাহী িা ভ্ৰষ্টতা”।
ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু আনহুৰ উবিৰ িযাখ্যা:
বকন্তু বকছু মান ছলাকৰ অন্তৰত এটা বিজানু আমছ িুবল মই অনু ভৱ কমৰা, বয্ময়
কয় ছয্, আমীৰুল মুবমনীন ওমৰ ইিনু ল খ্াত্তাি ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ কৰ্াৰ
আপুবন বক উত্তৰ বদি? ছয্বতয়া ছতমখ্মত উিাই ইিমন কা‘ি আৰু তামীম আদদাৰী ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাক বনমদণি বদবছল ছয্, ৰমজান মাহত ছতওঁমলাক
দু জমন ছয্ন মানু হৰ ছালাতৰ ইমামবত কমৰ। তাৰ বপছত ছতমখ্ত ওলাই আবহ
ছদবখ্মল মানু মহ বসহঁতৰ ইমামৰ বপছত একবত্ৰত লহমছ। ছতবতয়া ছতমখ্মত
ক’ছল,
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»«نعمت ابلدعة هذه واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون
“এইমটা বকমান ছয্ উত্তম বিদ‘আত, বকন্তু বয্ ছালাতৰ পৰা বসহঁমত শুই ৰ্ামক
(অৰ্ণাৎ ছিষ ৰাবতৰ ছালাত), ছসয়া ছসইমটাতলক উত্তম য্াৰ বকয়াম বসহঁমত কবৰ
ৰ্ামক। (অৰ্ণাৎ প্ৰৰ্ম ৰাবতৰ ছালাত)”5
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দু টা ধৰৰ্ত বদি পৰা য্ায়:
এক- ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ কৰ্াক ছকামনা মানু হৰ কৰ্াৰ
দ্বাৰা মুকাবিলা কৰা জাময়য্ নহয়। আনবক আিু িকৰ ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহু,
বয্জন নিীসকলৰ বপছত এই উম্মতৰ আটাইতলক উত্তম িযবি, ওমৰ
ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহু, বয্জন নিীসকলৰ বপছত এই উম্মতৰ বদ্বতীয় িযবি, উছমান
ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহু, বয্জন এই উম্মতৰ তৃতীয় িযবি আৰু আলী ৰাবদয়াল্লাহু
‘আনহু, বয্জন নিীসকলৰ বপছত এই উম্মতৰ চতুৰ্ণ িযবি প্ৰমুখ্সকলৰ কৰ্াৰ
দ্বাৰাও ৰাছু লৰ কৰ্াৰ মুকাবিলা কৰা নায্াি। এওঁমলাকৰ িাবহমৰ আন কামৰা
কৰ্াৰ দ্বাৰা মুকাবিলা কৰাৰ প্ৰশ্নই নামহ। কাৰৰ্, আল্লাহ তা‘আলাই লকমছ,
َ ٌ َ َ ۡ َُ ُ َۡ ٌَۡ ۡ َُ ُ َ َۡ ۡ َ َ ُ َُ َ ََۡ ۡ َ ذ
: ﴾ [انلور٦٣ اب أ ِِل ٌم
﴿ فليحذرِ ٱَّلِين ُيال ِفون عن أم ِره ِۦٓ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِصيبهم عذ
]٠١

“এমতমক বয্সকমল ছতওঁৰ (ৰাছু লৰ) বনমদণিৰ বিৰুদ্ধাচৰৰ্ কমৰ বসহঁতৰ ভয়
কৰা উবচত বসহঁতৰ ওপৰত বিপয্ণয় (বিতনা) নাবম আবহি পামৰ অৰ্িা বসহঁতক
য্ন্ত্ৰৰ্াদায়ক িাবস্তময় স্পিণ কবৰি”। [ছু ৰা আন-নূ ৰ, আয়াত: ৬৩]
(আয়াতৰ িযাখ্যাত) ইমাম আহমদ ৰাবহমাহুল্লামহ লকমছ, ছতামামলামক জানামন
বিতনা বক? বিতনা লহমছ বশ্বকণ। এমনকুৱাও হ’ি পামৰ ছয্, ছয্বতয়া ছকামনা
5

ছহীহ আল-িু খ্াৰীত িৰ্ণনা লহমছ, তাৰাৱীহৰ ছালাত অধযায়, পবৰমেদ-ৰমজান মাহত

বকয়ামুল্লাইল কৰা প্ৰসঙ্গত। হাদীছ নং ২০১০।
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িযবি ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ ছকামনা কৰ্া প্ৰতাখ্যান কমৰ,
ছতবতয়া তাৰ অন্তৰত অকনমান হ’ছলও িক্ৰতা ছদখ্া বদময়। িলত বস ধ্বংস
হয়।
আব্দু ল্লাহ ইিমন আব্বাছ ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমাই লকমছ,
ّ
«يوشك أن تزنل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
.»وتقولون قال أبو بكر وعمر
“মই আিংকা কবৰমছা ছয্, সম্ভৱতিঃ ছতামামলাকৰ ওপৰত আকািৰ পৰা িীল
িবষণত হ’ি। মই ছতামামলাকক কওঁ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম
লকমছ, আৰু ছতামামলামক (ইয়াৰ বিপমক্ষ) ছকাৱা আিু িকৰ আৰু ওমৰ
ৰাবদয়াল্লাহু আনহুমাই (এমনলক) লকমছ”।
দু ই- আবম এই কৰ্া বনবশ্চতভামৱ কি পামৰা ছয্, আমীৰুল মুবমনীন ওমৰ
ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহ তা‘আলা আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ কৰ্াৰ সন্মান বদয়াৰ
ছক্ষত্ৰত অতযন্ত দৃ ়ে আৰু কমঠাৰ আবছল। আল্লাহৰ বনমদণিৰ সন্মু খ্ত মূ ৰ নত
কৰা আৰু মাবন ছলাৱাৰ ছক্ষত্ৰত ছতমখ্ত এজন সু -প্ৰবসদ্ধ িযবি আবছল।
আনবক ছতমখ্তক আল্লাহৰ কৰ্াৰ সন্মু খ্ত অৱনতকাৰী বহচামপ আখ্যাবয়ত কৰা
লহবছল।
ছসইজনী মবহলাৰ ঘটনা (য্বদ ছসয়া বিশুদ্ধ হয়) বয্জনী মবহলাই ছমাহৰানা
বনধণাৰৰ্ৰ ছক্ষত্ৰত ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু আনহুৰ বিমৰাবধতা কবৰবছল ছসই ঘটনা
অবধকাংি ছলাকৰ ওচৰত অজ্ঞাত নহয়। ছসই ঘটনাত মবহলাজনীময় আল্লাহ
তা‘আলাৰ এই িাৰ্ীৰ দ্বাৰা—
ٗ َ ً َ
َ ۡ َ َ
ُ
﴾٢١ َب ۡعض َوأخذن مِنكم مِيثَٰقا غل ِيظا

ۡ
َ
َ ُ ُ
َ
َٰ َ ﴿ َوك ۡي َف تَأ ُخ ُذونَ ُهۥ َوقَ ۡد أ ۡف
َض َب ۡعضك ۡم إ ِ ََٰل
]٧١ : [النساء
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“আৰু ছতামামলামক ছসয়া ছকমনলক উভতাই লিা অৰ্চ ছতামামলামক ইজমন
বসজনৰ ল ত বনজণনত বমবলত লহবছলা; আৰু বসহঁমত ছতামামলাকৰ পৰা দৃ ়ে
অঙ্গীকাৰ ললবছল?” [ছু ৰা আন-বনছা, আয়াত: ২১] ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহ ‘আনহুৰ
বিমৰাবধতা কবৰবছল। তাৰ বপছত ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু আনহুমৱ ছমাহৰানা বনধণাৰৰ্ৰ
বসদ্ধান্তৰ পৰা বিৰত ৰ্ামক। বকন্তু এই ঘটনাৰ বিশুদ্ধতা সম্পমকণ প্ৰশ্ন আমছ।
এমতমক ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ছতওঁ বয্ময়ই নওহক বকয় ছতওঁৰ িামি
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ কৰ্াৰ বিমৰাবধতা কৰা আৰু ছকামনা
এটা বিদ‘আতক বয্ বিদ‘আত সম্পমকণ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম
»“ «لك بدعة ضاللةপ্ৰমতযক বিদ‘আত ছ ামৰাহী িা ভ্ৰষ্টতা” িুবল লকমছ «نعمة
»“ ابلدعةবকমান ছয্ সু ন্দৰ বিদ‘আত” ছকাৱামটা ছকামনা মমতই সম্ভৱ নহয়।
িৰং ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমৱ বয্ বিষয়মটাক ছকন্দ্ৰ কবৰ »«نعمة ابلدعة
“বকমান ছয্ সু ন্দৰ বিদ‘আত” িুবল লকমছ, ছতমখ্তৰ এই কৰ্াক এমনকুৱা
বিদ‘আতৰ ওপৰত প্ৰময়া কবৰি লাব ি বয্মটা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লামৰ িাৰ্ী »“ «لك بدعة ضاللةপ্ৰমতযক বিদ‘আত ছ ামৰাহী িা ভ্ৰষ্টতা” এই উমেিযৰ অন্তভূ ণি নহ’ি। ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমৱ ছতমখ্তৰ এই কৰ্াৰ
দ্বাৰা

»“ «نعمة ابلدعة هذهএইমটা বকমান ছয্ সু ন্দৰ বিদ‘আত” বিবক্ষপ্ত

ছলাকসকলক এজন ইমামৰ বপছত একবত্ৰত কৰাৰ বপমন ইবঙ্গত কবৰমছ।
অনযৰ্া ৰমজানত বকয়ামুল-লাইল ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ য্ু ৰ
পৰাই আবছল। ছহীহ িুখ্াৰী আৰু মুছবলমত আইশ্বা ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা
হাদীছ িবৰ্ণত, ছতওঁ লকমছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম মানু হৰ
ল ত বতবন ৰাবত বকয়ামুল লাইল আদায় কবৰবছল। চতুৰ্ণ ৰাবতত ছতমখ্মত
পলম লক িাবহৰ হ’ছল আৰু ক’ছল,
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»«إين خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها
“মই ছতামামলাকৰ ওপৰত িৰজ কবৰ বদয়া আিংকা কবৰমছা িলত
ছতামামলামক এইমটা আদায় কবৰিলল সক্ষম নহ’িা”।6 ৰমজান মাহত বকয়ামুললাইল কৰা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামমৰই ছু ন্নত। ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু
‘আনহুমৱ ইয়াক বিদ‘আত িুবল এই বহচামপ লকমছ ছয্, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইবহ অছাল্লামম ছয্বতয়া বকয়াম এবৰ বদবছল মানু হবখ্বন বিবক্ষপ্ত লহ ল বছল।
ছকামনা ছকামনািাই মছবজদত অকমল আদায় কবৰবছল। আমকৌ ছকামনািাই
বকয়াম কবৰবছল ছতওঁৰ ল ত এজন মানু হ ৰ্াবকবছল। আমকৌ ছকামনা
ছকামনািাই বকয়াম কবৰবছল ছতওঁৰ ল ত দু জন িা বতবনজন মানু হ ৰ্াবকবছল।
আমকৌ কামৰািাৰ ল ত এটা জামা‘আত ৰ্াবকবছল। আমীৰুল মুবমনীন ওমৰ
ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমৱ ছতমখ্তৰ সবঠক আৰু বনভূ ল
ণ মতামতৰ দ্বাৰা বসহঁত
সকমলামক এজন ইমামৰ ল ত একবত্ৰত কৰামটা ভাল িুবল বস্থৰ কবৰমল।
এমতমক ছতমখ্তৰ এই কমণমটা ইবত পূ মিণ মানু হবখ্বন বিবক্ষপ্ত ছহাৱাৰ বদি
বিমিচনাত বিদ‘আত আবছল। এমতমক এইমটা এটা তুলনামুলক আৰু িাবব্দক
বিদ‘আত, এইমটা নৱ আবৱষ্কৃত ছকামনা বিদ‘আত নহয়, বয্মটা ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু
‘আনহুমৱ আবৱষ্কাৰ কবৰমছ। কাৰৰ্, এই ছু ন্নাতমটা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লামৰ য্ু ত আবছল। এই িামিই বকয়ামুল লাইল ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইবহ অছাল্লামৰ য্ু ৰ ছু ন্নত। বকন্তু ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ য্ু

পয্ণন্ত

এই ছু ন্নতমটা পবৰতযাি আবছল আৰু ওমৰ ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমৱ ছসয়া আমকৌ

6

ছহীহ িু খ্াৰী তাৰাৱীহৰ ছালাত অধযায়, পবৰমেদ- ৰমজান মাহত বকয়ামুল-লাইল কৰাৰ

িবজলত, হাদীছ নং ২০১০; ছহীহ মুছবলম, মুছাবিৰৰ ছালাত অধযায়, পবৰমেদ- ৰমজান মাহত
বকয়ামুল লাইল কৰাৰ প্ৰবত উৎসাহ প্ৰদান প্ৰসঙ্গত। হাদীছ নং ৭৬১
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আৰম্ভ কবৰমল। এই বিষয়মটা স্পষ্ট ছহাৱাৰ বপছত বিদ‘আতীসকলৰ িামি ওমৰ
ৰাবদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ কৰ্াৰ পৰা, বসহঁমত ছয্ বিদ‘আতক ভাল আৰু সু ন্দৰ িুবল
ভামৱ ছসইমটাৰ সপমক্ষ, ছকামনা দলীল-প্ৰমাৰ্ ওমলাৱাৰ পৰ্ বিচাবৰ ছপাৱা সম্ভৱ
নহ’ি।
মাদ্ৰাছা বনমণাৰ্, বকতাপ আবদ বলখ্া আৰু সংকলন কৰা বিদ‘আত নহয়
ছকামনািাই এই িুবল প্ৰশ্ন কবৰি পামৰ ছয্, ইয়াত এমন বকছু মান বিষয়
আমছ বয্মিাৰ নৱ আবৱষ্কৃত অৰ্চ মুছবলমসকমল ছসয়া গ্ৰহৰ্ কবৰমছ
আৰু ইয়াৰ ওপৰত বসহঁমত আমমলা কবৰ আমছ অৰ্চ এইমিাৰ
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ য্ু ত নাবছল। ছয্মন, মাদ্ৰাছা
বনমণাৰ্, বকতাপ আবদ বলবপিদ্ধ কৰা ইতযাবদ। এই ধৰৰ্ৰ বিদ‘আতক
মুছবলমসকমল বিদ‘আত িুবল আখ্যাবয়ত নকমৰ িৰং বসহঁমত এই
ধৰৰ্ৰ কমণক ভাল িুবল ভামৱ, ছসইমমত আমল কমৰ আৰু বসহঁমত
ভামৱ ছয্, এইমিাৰ ভাল কাম আৰু গুৰুত্বপূ ৰ্ণ আমল। ছতমনহ’ছল
ছকমনলক এই কমণসমূ হ বয্মিাৰ মুছবলমসকলৰ মাজত ইজমাৰ ৰূপ
লাভ কবৰমছ আৰু মুছবলমসকলৰ ছনতা আৰু নিী আৰু আল্লাহ
ৰাব্বু ল আলামীনৰ তৰিৰ পৰা বয্জন নিী ছতমখ্তৰ কৰ্া «لك بدعة
»“ ضاللةপ্ৰমতযক বিদ‘আত ছ ামৰাহী িা ভ্ৰষ্টতা” ইয়াৰ মাজত
সামঞ্জসয সাধন কবৰি?
উত্তৰ:
িাস্তৱমত এইমিাৰ ছকামনা বিদ‘আত নহয়; িৰং এইমিাৰ হ’ল চৰীয়তৰ ওপৰত
আমল কৰা আৰু চৰীয়ত সম্পমকণ জনাৰ মাধযম। এমতমক বয্মিাৰ মাধযম িা
অবছলা হয় ছসইমিাৰ সময় আৰু স্থানৰ িযৱধানত পাৰ্ণকয লহ ৰ্ামক। আৰু
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স্বীকৃত বনয়ম হ’ল ছয্, মাধযমসমূ হ বিধান আৰু উমেযিৰ বিধান এমকই লহ
ৰ্ামক। লিধ বিধানৰ মাধযম লিধ। আৰু বয্ অলিধ তাৰ মাধযমও অলিধ; িৰং
হাৰাম কমণৰ মাধযম হাৰাম বকন্তু ভাল কমণ য্বদ ছিয়া কমণৰ মাধযম লহ ৰ্ামক
ছতবতয়া ছসইমটাও হাৰাম লহ য্ায়। আল্লাহৰ িাৰ্ীৰ িামল মমনাময্া

বদয়ক।

আল্লাহ তা‘আলাই লকমছ,
ۡ ۡ َ َۢ َ ۡ َ َ ذ َ َ ُ ُّ ْ ذ
َ ُ ۡ َ َ َ َ َ ُ ُّ ْ ذ
ُ
]١٦٢ :﴾ [االنعام١٠٨ ٰۗري عِلم
ِ ﴿وَل تسبوا ٱَّلِين يدعون مِن د
ِ ون ٱَّللِ فيسبوا ٱَّلل عدوا بِغ
“আৰু ছতামামলামক বসহঁতক াবল-িপবন নাপাবৰিা, আল্লাহৰ িাবহমৰ বয্মিাৰক
বসহঁমত মামত, িলত বসহঁমত িত্ৰুতা ছপাষৰ্ কবৰ অজ্ঞতািিত আল্লাহক াবল
পাবৰি”। [ছু ৰা আল-আন‘আম, আয়াত: ১০৮]
মুশ্ববৰকসকলৰ ইলাহমিাৰক াবল বদয়ামটা িত্ৰুতা নহয় িৰং এয়া সতয আৰু
িাস্তৱ সন্মত; বকন্তু ৰাব্বু ল আলামীনক

াবল বদয়ামটা অসঙ্গত, অিাস্তৱ,

সীমালঙ্ঘন আৰু অনযায়। বকন্তু মুশ্ববৰকসকলৰ ইলাহমিাৰক াবল বদয়ামটা ভাল
কাম হমলও বয্মহতু এয়া আল্লাহক াবল বদয়াৰ কাৰৰ্ িা অবছলা লহ য্ায় ছসময়
এইমটা বনবষদ্ধ আৰু হাৰাম।
মই ইয়াত মাধযম আৰু উমেিযৰ বিধান এক ছহাৱাৰ দলীল দাবঙ ধবৰমলা।
মাদ্ৰাছাসমূ হ, ইল্ম সংকলন আৰু বকতাপ আবদ বলখ্া ইতযাবদ য্বদও ৰাছু লৰ
য্ু ত এই পদ্ধবতত নৰ্কাৰ িামি ই বিদ‘আত বকন্তু এইমিাৰৰ এমকামৱই
উমেিযৰ অন্তভূ ণি নহয়। এই আটাইমিাৰ হ’ল মাধযম িা অছীলা। মাধযমৰ
বিধান আৰু উমেিযৰ বিধান এক। এই িামিই য্বদ ছকামনা িযবি ছকামনা
হাৰাম বিক্ষা বদয়াৰ িামি এটা মাদ্ৰাছা বনমণাৰ্ িা আৰম্ভ কমৰ ছতবতয়া তাৰ এই
মাদ্ৰাছা বনমণাৰ্ কৰা িা আৰম্ভ কৰামটা হাৰাম িুবল ৰ্য হ’ি। আৰু য্বদ লিধ
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বিক্ষা বিমকাৱাৰ উমেমিয হয়, ছতমনহ’ছল ইয়াৰ বনমণাৰ্ িা আৰম্ভ কৰামটা হ’ি
লিধ।
আৰু য্বদ ছকামনািাই কয়, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ
কৰ্া
»«من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة
“বয্ িযবি ইছলামৰ মাজত এটা ভাল ছু ন্নত প্ৰচলন কবৰমল তাৰ িামি বকয়ামত
পয্ণন্ত এই আমলৰ ছছাৱাি আৰু বয্ িযবি ইয়াৰ ওপৰত আমল কবৰি ছসই
িযবিৰ ছছাৱাি বস পাই ৰ্াবকি”।7 ইয়াৰ উত্তৰ বক বদি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ’ল
ছয্, »“ «من سن يف اإلسالم سنة حسنةবয্ িযবি ইছলামৰ মাজত এটা ভাল ছু ন্নত
প্ৰচলন কবৰি” এই কৰ্াষাৰ বয্জন মহাপুৰুমষ লকমছ ছতওঁ বনমজই এই
কৰ্াষামৰা লকমছ ছয্, »“ «لك بدعة ضاللةপ্ৰমতযক বিদ‘আত ছ ামৰাহী িা
ভ্ৰষ্টতা”। এজন মহা সতযিাদীৰ দ্বাৰা এমনকুৱা কৰ্া ছকাৱামটা ছকবতয়াও সম্ভৱ
নহয় ছয্, ছতওঁৰ এটা কৰ্াৰ জবৰয়মত আন এটা কৰ্াক বমছা সািযস্ত কৰা য্াি।
ৰাছু লৰ কৰ্াত ছকামনা প্ৰকাৰৰ লিপৰীতয ৰ্কা ছকবতয়াও সম্ভৱ নহয়। বয্ িযবি
এই ধাৰৰ্া কমৰ ছয্, আল্লাহৰ কৰ্া আৰু ছতওঁৰ ৰাছু লৰ কৰ্াৰ মাজত
লিপৰীতয আমছ, তাৰ িামি বনবশ্চতভামৱ পুনৰ তাৰ দৃ বষ্ট উভতাই ছদখ্া আৰু
আমকৌ ভাবৱ ছচাৱা উবচত। তাৰ এই ধাৰৰ্া হয়মতা তাৰ ঈমানী দু িণলতাৰ
কাৰমৰ্ হ’ি পামৰ িা অলসতাৰ কাৰমৰ্ও হ’ি পামৰ। আল্লাহ তা‘আলাৰ কৰ্া
িা ছতওঁৰ ৰাছু লৰ কৰ্াৰ মাজত লিপৰীতয িা ছকামনা প্ৰকাৰৰ দু িণলতা ছপাৱা
ছকবতয়াও সম্ভৱ নহয়। এই কৰ্া স্পষ্ট ছহাৱাৰ বপছত উভয় হাদীছ তৰ্া «لك

7

ছহীহ মুছবলমম িৰ্ণনা কবৰমছ, য্াকাত অধযায়, হাদীছ নং ১০১৭
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»“ بدعة ضاللةপ্ৰমতযক বিদ‘আত ছ ামৰাহী িা ভ্ৰষ্টতা” আৰু «من سن يف اإلسالم
»“ سنة حسنةবয্ িযবিময় ইছলামৰ মাজত এটা ভাল ছু ন্নত প্ৰচলন কবৰমল” এই
দু টাৰ মাজত লিপৰীত্ব ছয্ নাই এই কৰ্া সু স্পষ্ট। কাৰৰ্, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইবহ অছাল্লামম লকমছ, »“ «من سن يف اإلسالم سنة حسنةবয্ িযবিময় ইছলামৰ
মাজত এটা ভাল ছু ন্নত প্ৰচলন কবৰমল” বকন্তু বিদ‘আত ইছলামৰ অংি নহয়।
আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম » «حسنةহাছানাহ’ িব্দ িযৱহাৰ
কবৰমছ। বিদ‘আত ছকবতয়াও হাছানাহ হ’ি ছনাৱামৰ। আৰু ছতওঁ ‘ السنচালু
কৰা’ আৰু ‘ اتلبديعআবৱষ্কাৰ কৰা’ উভয়ৰ মাজত পাৰ্ণকয কবৰমছ।
ইয়াত আৰু এটা উত্তৰ আমছ, আৰু ছসয়া হ’ল, ইয়াত » «من سنঅৰ্ণ, বয্
িযবিময় ছকামনা এটা ছু ন্নত জীবৱত কবৰমল, অৰ্ণাৎ ছু ন্নতমটা ইয়াৰ আ ত
আবছল বকন্তু বপছলল ছসয়া বিলীন লহ ছয্াৱাত আমকৌ ছসয়া চালু কবৰমল। এই
অৰ্ণ অনু য্ায়ী এটা ছু ন্নত চালু কৰাৰ অৰ্ণ লহমছ ছু ন্নতমটা আ মত আবছল বকন্তু
ছসয়া পবৰতযি ছহাৱাৰ কাৰমৰ্ ছসইমটা আমকৌ চালু কৰা। এমতমক, চালু কৰা
িা জাবৰ কৰা মামন নতুন আবৱষ্কাৰ নহয়।
ইয়াত এই প্ৰশ্নৰ আৰু এটা উত্তৰ আমছ, বয্মটা উত্তৰ হাদীছ অৱতীৰ্ণৰ কাৰৰ্ৰ
পৰা প্ৰতীয়মান। আৰু ছসয়া লহমছ, এদল মানু হ ৰাছু লৰ ওচৰত আবহমল।
বসহঁতৰ আবৰ্ণক অৱস্থা আবছল অতযন্ত ছিয়া। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ
অছাল্লামম বসহঁতৰ িামি দান কবৰিলল আহ্বান কবৰমল, ছতবতয়া এজন আনছাৰী
িযবি আবহমল, ছতওঁৰ হাতত এটা ৰূপৰ ছি আবছল বয্মটাৰ ওজনত ছতওঁৰ
হাত িৰ

ধু ৰ ছদখ্া ল বছল, ছসই ছি মটা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ

অছাল্লামৰ সন্মু খ্ত ৰাবখ্মল। ছসয়া ছদবখ্ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ
ছচহাৰা আনন্দত ও স্ফুবতণত উজ্জ্বল লহ ল আৰু ছতমখ্মত ক’ছল,
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»«من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة
“বয্ িযবি ইছলামৰ মাজত এটা ভাল ছু ন্নত প্ৰচলন কবৰমল তাৰ িামি বকয়ামত
পয্ণন্ত এই আমলৰ ছছাৱাি আৰু বয্ িযবি ইয়াৰ ওপৰত আমল কবৰি ছসই
িযবিৰ ছছাৱাি বস পাই ৰ্াবকি”।8 এমতমক ইয়াত » «السنঅৰ্ণ, আমল িাস্তিায়ন
কৰা আবৱষ্কাৰ কৰা নহয়। িলত »“ «من سن يف اإلسالم سنة حسنةবয্ িযবি
ইছলামৰ মাজত এটা ভাল ছু ন্নত প্ৰচলন কবৰমল” ইয়াৰ অৰ্ণ হ’ল, ছকামনা এটা
আমল িাস্তিায়ন কৰা, আবৱষ্কাৰ কৰা নহয়। কাৰৰ্, আবৱষ্কাৰ কৰা বনবষদ্ধ,
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামম লকমছ, »“ «لك بدعة ضاللةপ্ৰমতযক
বিদ‘আত ছ ামৰাহী িা ভ্ৰষ্টতা”।
ৰাছু লৰ ইমত্তিা িা অনু সৰৰ্ িাস্তিায়নৰ চতণসমূ হ:
ছহ মুছবলম ভাইসকল! এটা গুৰুত্বপূ ৰ্ণ কৰ্া আমপানামলাকৰ অৱিযই জনা
উবচত। আৰু ছসয়া হ’ল, ছয্বতয়া ললমক ছকামনা আমল চৰীয়তৰ ছয়টা বিষয়ৰ
মাজত সামঞ্জসয নহ’ি ছতবতয়া ললমক ছসই আমলৰ মাজত ৰাছু লৰ অনু কৰৰ্
আৰু অনু সৰৰ্ কৰা িাস্তিাবয়ত নহ’ি।
এক- “কাৰৰ্ত বমল ৰ্কা” এমতমক আল্লাহৰ ইিাদত য্বদ এমন ছকামনা কাৰৰ্ত
কৰা হয় বয্মটা কাৰৰ্ চৰীয়ত অনু মমাবদত নহয়। এই ধৰৰ্ৰ ইিাদত হ’ি
বিদ‘আত আৰু তাৰ ছসই আমল হ’ি প্ৰতযাখ্যাত। ছয্মন, বকছু মান মানু মহ ৰজি
মাহৰ ২৭ তাবৰমখ্ ৰাবত ইিাদত-িমন্দ ী আৰু ছালাত আদায় কমৰ। বসহঁতৰ
দলীল লহমছ: এই ৰাবতত আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁৰ ৰাছু লক আকািলল ভ্ৰমৰ্
কৰাইবছল আৰু এই ৰাবতমতই ৰাছু লৰ বম‘ৰাজ সংঘবটত লহবছল। তাহাজ্জু দ
য্বদও গুৰুত্বপূ ৰ্ণ ইিাদত বকন্তু ছয্বতয়া ই এই কাৰৰ্ৰ ল ত সম্পৃ ি হ’ল
88

ছহীহ মুছবলমম িৰ্ণনা কবৰমছ, য্াকাত অধযায়, হাদীছ নং ১০১৭
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ছতবতয়াই ছসয়া চৰীয়ত অনু মমাবদত নলহ বিদ‘আতত পবৰৰ্ত হ’ল। কাৰৰ্, এই
ইিাদতমটা বস এমন এটা উপলক্ষক সন্মু খ্ত ৰাবখ্ পালন কবৰমছ, বয্মটা
চৰীয়তৰ উপলক্ষয বহচামপ প্ৰমাবৰ্ত নহয়। এই বিষয়মটা (অৰ্ণাৎ ইিাদতৰ
কাৰৰ্মটা চৰীয়ত সন্মত ছহাৱা) অবত গুৰুত্বপূ ৰ্ণ। ইয়াৰ দ্বাৰা িহুমতা আমল
বয্মিাৰক ছু ন্নত িুবল ভৱা হয় অৰ্চ ছসয়া ছু ন্নত নহয় ছসইমিাৰ বিদ‘আত
বহচামপ বচবিত হ’ি।
দু ই- “প্ৰকাৰৰ িালৰ পৰা বমল ৰ্াবকি লাব ি” এমতমক ইিাদাতমটা প্ৰকাৰৰ
িালৰ পৰা চৰীয়ত অনু য্ায়ী হ’ি লাব ি। ছসময় য্বদ ছকামনা িযবি আল্লাহৰ
সন্তুবষ্ট লাভৰ আিাত এমন ছকামনা ইিাদত কমৰ, বয্ প্ৰকাৰৰ ইিাদত চৰীয়তত
ছপাৱা নায্ায়, ছসইমটা অগ্ৰহৰ্ময্া য হ’ি। ছয্মন, ছকামনা িযবি য্বদ ছঘাঁড়াৰ
কুৰিানী কমৰ ছতমন্ত তাৰ এই কুৰিানী ছহীহ িা সবঠক নহ’ি। কাৰৰ্, বস
কুৰিানীৰ পশুৰ প্ৰকাৰ বনধণাৰৰ্ বিষয়ত চৰীয়তৰ বিমৰাবধতা কবৰমছ। চৰীয়ত
অনু মমাবদত চতুষ্পদ জন্তু ৰু, ছা লী িা উট আবদ বস কুৰিানী কৰা নাই।
বতবন- “পবৰমাৰ্ত বমল ৰ্কা”। এমতমক য্বদ ছকামনা িযবিময় ইো কমৰ ছয্,
ছকামনা এটা ওৱািত িৰজ ছালাত িৃ বদ্ধ কবৰ আদায় কবৰি, ছতমন্ত আবম তাক
কম, এইমটা এটা নৱ আবৱষ্কৃত বিদ‘আত, এইমটা অগ্ৰহৰ্ময্া য। কাৰৰ্, ই
পবৰমাৰ্ৰ ছক্ষত্ৰত চৰীয়তৰ বনধণাবৰত সংখ্যাৰ সম্পূ ৰ্ণ বিমৰাধী। য্বদ বিষয়মটা
এমনকুৱা হয় ছতমনহ’ছল য্বদ ছকামনা িযবি ছজাহৰৰ ছালাত চাবৰ ৰাকা‘আতৰ
ঠাইত পাঁচ ৰাকা‘আত আদায় কমৰ ছতমনহ’ছল তাৰ ছালাত সকমলামৰ
ঐকযমতত িাবতল হ’ি, আৰু তাৰ ছালাত শুদ্ধ ছয্ নহ’ি ছসয়া সহমজই
অনু মময়।
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চাবৰ- “ধৰৰ্-পদ্ধবতত বমল ৰ্কা”। এমতমক য্বদ ছকামনা িযবি অজু কমৰামত
আ মত ভবৰ ধু িলল আৰম্ভ কবৰমল, তাৰ বপছত মূ ৰ মামছহ কবৰমল, তাৰ বপছত
দু ই হাত ধু মল আৰু তাৰ বপছত মুখ্মণ্ডল ধু মল, ছতমন্ত আবম কম ছয্, তাৰ অজু
বনবশ্চতভামৱ িাবতল। কাৰৰ্, তাৰ অজু ধৰৰ্ আৰু পদ্ধবত ত িালৰ পৰা
চৰীয়ত অনু মমাবদত পদ্ধবতৰ পবৰপন্থী।
পাঁচ- “সময়-কালৰ ল ত বমল ৰ্কা”। এমতমক য্বদ ছকামনা িযবি জুল-বহজ্জা
মাহৰ আৰম্ভবৰ্মত কুৰিানী কমৰ ছতমনহ’ছল তাৰ কুৰিানী শুদ্ধ নহ’ি। কাৰৰ্,
তাৰ কুৰিানী চৰীয়ত কতৃণক বনধণাবৰত সময়ৰ বিপৰীত লহমছ। মই শুবনমছা
বকছু মান মানু মহ ৰমজান মাহত ছা লী জমিহ কমৰ। এই জন্তু জমিহ কৰাৰ
মাধযমত আল্লাহৰ সন্তুবষ্ট লাভ কৰামটামৱ ছসই িযবিৰ উমেিয। বকন্তু তাৰ এই
আমল এই পদ্ধবতত সম্পূ ৰ্ণৰূমপ বিদ‘আত। কাৰৰ্, জমিহ কৰাৰ মাধযমত
আল্লাহৰ লনকটয লাভ ছকৱল কুৰিানী, হাদী িা আকীকাৰ মাধযমমতই সম্ভৱ।
ছসময় ৰমজান মাহত জমিহ কৰাৰ দ্বাৰা কুৰিানীৰ ঈদৰ বদনা জমিহ কৰাৰ
দমৰ ছছাৱাি ছপাৱা য্াি িুবল এই ধৰৰ্ৰ বিশ্বাস কৰা িা ছছাৱািৰ আিা কৰা
সম্পূ ৰ্ণৰূমপ বিদ‘আত। বকন্তু মাংস ছখ্াৱাৰ উমেমিয ৰমজান মাহত জমিহ
কৰাত ছকামনা িাধা নাই এই সম্পূ ৰ্ণৰূমপ লিধ।
ছয়- “স্থানৰ ল ত বমল ৰ্কা”। এমতমক য্বদ ছকামনা িযবি মছবজদৰ িাবহমৰ
এ‘বতকাি কমৰ, ছতমন্ত তাৰ এ‘বতকাি ছহীহ িা সবঠক নহ’ি। কাৰৰ্,
এ‘বতকাি ছকৱল মছবজদমতই হয়। য্বদ ছকামনা মবহলাই কয় মই ঘৰত ছালাত
আদায়ৰ স্থানত এ‘বতকাি কবৰম, ছতমন্ত তাইৰ এই এ‘বতকাি শুদ্ধ নহ’ি।
কাৰৰ্, এইমটা এ‘বতকািৰ স্থান বনধণাৰৰ্ৰ ছক্ষত্ৰত চৰীয়ত পবৰপন্থী কাম।
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ইয়াৰ উপবৰ আৰু উদাহৰৰ্ আমছ ছয্মন- ছকামনা িযবিময় তাৱাি কবৰিলল ল
ছদমখ্ ছয্ মাতািত ঠাই নাই। তাত মানু হৰ িৰ বভৰ। ছতবতয়া বস বনৰুপায় লহ
মছবজদৰ চাবৰওিামল তাৱাি কবৰিলল আৰম্ভ কবৰমল। তাৰ এই তাৱাি কৰা
ছকামনা মমতই শুদ্ধ নহ’ি। কাৰৰ্, তাৱািৰ স্থান লহমছ আল্লাহৰ ঘৰ। আল্লাহ
তা‘আলাই ইব্ৰাহীম আলাইবহচ ছালামক লকমছ,
ُ ٱلس
َ ِني َو ۡٱل َقآئم
َ ِلطآئف
ُّ ِٱلر ذكع
﴿ َو َطه ۡر بَ ۡي َ ذ
ُّ ني َو
]٧٠ : ﴾ [احلج٢٦ ِجود
ِِ
ِ
ِ َّت ل
ِ
“আৰু ছমাৰ ঘৰক তাৱািকাৰী, বৰ্য় ছালাত আদায়কাৰী আৰু ৰুকু’ আৰু
ছাজদাকাৰীসকলৰ িামি পবৱত্ৰ ৰাবখ্িা’।’’।9
ইিাদত কিুল ছহাৱাৰ পূ িচণ তণ:
এমতমক ছকামনা ইিাদত ছতবতয়া ললমক ছনক আমল িা আমমল ছমলহ িুবল ৰ্য
নহ’ি ছয্বতয়া ললমক তাৰ মাজত দু টা চতণ ছপাৱা নায্াি:
এক- ইখ্লাছ (একবনষ্ঠতা)।
দু ই- ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ অনু কৰৰ্।
আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ অনু কৰৰ্ উমল্লবখ্ত ছয়টা বিষয়
ছনামপাৱা ললমক িাস্তিাবয়ত নহয়।
মই ছসইসকল ছলাকক কি বিচাবৰমছা, বয্সকমল বিদ‘আতত বলপ্ত লহ আমছ
অৰ্চ বসহঁতৰ উমেিয ভাল আৰু বসহঁমত কলযাৰ্ বিচামৰ, আল্লাহৰ িপত লল
লকমছা, মই আমপানামলাকৰ িামি ছালামি ছমলহীনৰ পৰ্ আৰু পদ্ধবততলক
উত্তম আন ছকামনা পৰ্ আৰু পদ্ধবত নাজামনা।
ছহ ছমাৰ ভাইসকল! আমপানামলামক আল্লাহৰ ৰাছু লৰ ছু ন্নতক মজিুত লক ধাৰৰ্
কৰক। আমপানামলামক ছালামি ছমলহীনৰ ছু ন্নতৰ অনু সৰৰ্ কৰক। ছতওঁমলামক
9

ছু ৰা আল-হজ্জ, আয়াত: ২৬

চৰীয়তৰ স্বয়ংসম্পূ ৰ্ত
ণ া আৰু বিদ‘আতৰ ভয়াৱহতা

 29 

বয্ পৰ্ৰ ওপৰত আবছল আমপানামলামকও ছসই পৰ্ৰ ওপৰত ৰ্াকক। আৰু
চাওক ছসয়া আমপানামলাকৰ ছকামনা প্ৰকাৰ ক্ষবত কবৰি পামৰ ছনবক ?
মানৱাত্মাৰ ওপৰত বিদ‘আতৰ কু-প্ৰভাৱ:
মই কওঁ, আৰু মই আল্লাহৰ ওচৰত এমনকুৱা কৰ্া ছকাৱাৰ পৰা আশ্ৰয় বিচামৰা
বয্ বিষময় ছমাৰ ছকামনা জ্ঞান নাই- ছসইসকল মানু হ বয্সকল বিদ‘আতৰ প্ৰবত
আসি, বসহঁতৰ অবধকাংিক আপুবন ছদবখ্িলল পাি ছয্, বসহঁমত এমনকুৱা িস্তু
িাস্তিায়ৰ্ কবৰিলল অনীহা প্ৰকাি কমৰ বয্মটা চৰীয়ত বহচামপ প্ৰমাবৰ্ত আৰু
বয্মটা ছু ন্নত বহচামপ সািযস্ত। তাৰ বপছত ছয্বতয়া বসহঁমত বিদ‘আত কমণ পালন
ছিষ কমৰ ছতবতয়া বসহঁমত সু সািযস্ত ছু ন্নত পালন কবৰিলল অপাৰ লহ পমৰ।
আৰু এইমিাৰ সকমলা হ’ল মানৱাত্মাৰ ওপৰত বিদ‘আতৰ কু-প্ৰভাৱ আৰু
ক্ষবতকৰ বদি। মানৱাত্মাৰ ওপৰত বিদ‘আতৰ কু-প্ৰভাৱ অবত প্ৰকট আৰু
ইয়াৰ ক্ষবতসমূ হ অবত মাৰাত্মক। ছকামনা সম্প্ৰদায়ৰ মানু মহ ছয্বতয়া আল্লাহৰ
দ্বীনৰ মাজত ছকামনা এটা বিদ‘আত আবৱষ্কাৰ কমৰ, বস সমপবৰমাৰ্ িা তাতলক
অবধক পবৰমাৰ্ ছু ন্নতক ধ্বংস কমৰ। ছয্মনিঃ এই ধৰৰ্ৰ কৰ্া লকমছ
ছালািসকলৰ মাজৰ িহুমতা আহমল ইল্মসকমল।
বকন্তু ছয্বতয়া এজন মানু মহ এই কৰ্া অনু ভৱ কবৰি ছয্, বস ছকৱল এজন
অনু সাৰী, বস ছকামনা চৰীয়ত প্ৰৱতণনকাৰী নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা তাৰ অন্তৰত
আল্লাহৰ ভয়, আল্লাহৰ িামি অৱনত আৰু অনু ত ছহাৱা, আল্লাহৰ িান্দা
ছহাৱাৰ ছসৌভা য লাভ হ’ি আৰু মুত্তাকীসকলৰ ইমাম, সকমলা ৰাছু লৰ ছনতা
আৰু সমগ্ৰ জ তৰ প্ৰবতপালকৰ ৰাছু ল মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ
পবৰপূ ৰ্ণ ইমত্তিা কৰাৰ ছয্া যতা অজণন কবৰি।
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পবৰবিষ্ট
মই ছমাৰ মুছবলম ভাই বয্সকমল বকছু মান বিদ‘আতক ভাল িুবল ভামৱ, বিদ‘আত
আল্লাহৰ সত্বাৰ ল ত সম্পৃ ি হওক িা ছতওঁৰ নামৰ ল ত অৰ্িা বছিাত িা গুৰ্ৰ
ল ত নাইিা ৰাছু লুল্লাহৰ সন্মানৰ ল ত, বসহঁতৰ প্ৰবত ছমাৰ নছীহত ছয্, বসহঁমত ছয্ন
আল্লাহক ভয় কমৰ আৰু য্াৱতীয় বিদ‘আতৰ পৰা বিৰত ৰ্ামক। বসহঁমত ছয্ন বনজৰ
য্াৱতীয় কমণসমূ হক ইমত্তিাৰ ওপৰত বভবত্ত কবৰ আমল কমৰ, বিদ‘আতৰ ওপৰত বভবত্ত
কবৰ নহয় আৰু বসহঁমত ছয্ন বনজৰ য্াৱতীয় কমণসমূ হ ইখ্লাছৰ ওপৰত বভবত্ত কবৰ
আমল কমৰ, বশ্বকণৰ ওপৰত বভবত্ত কবৰ নহয়, ছু ন্নতৰ ওপৰ বভবত্তত য্ামত আমল কমৰ,
বিদআতৰ ওপৰত বভবত্ত কবৰ নহয় আৰু ৰহমানৰ মুহাব্বতৰ ওপৰত বভবত্ত কবৰ ছয্ন
আমল কমৰ, চয়তানৰ মুহাব্বতৰ ওপৰত বভবত্ত কবৰ নহয় ল মত বসহঁমত ছয্ন
পবৰৰ্বতৰ প্ৰবত লক্ষয কমৰ, বসহঁতৰ অন্তৰত বক ধৰৰ্ৰ প্ৰিাবন্ত, সজীৱতা বনৰাপত্তা,
তৃবপ্ত আৰু মহা নূ ৰ অবজণত হয়।
আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্ণনা কবৰমছা ছয্, ছতওঁ ছয্ন আমাক বহদায়তপ্ৰাপ্ত, বহদায়তৰ ছনতৃত্ব
আৰু সংস্কাৰক ল মত ইয়াৰ ছনতৃত্বদানকাৰী িনায়। আৰু ছতওঁ ছয্ন, আমাৰ
অন্তৰসমূ হক ঈমান আৰু ইল্মৰ দ্বাৰা আমলাবকত কমৰ। ছতওঁ ছয্ন আমাৰ ইল্মক
আমাৰ িামি বিপদৰ কাৰৰ্ নিনায়। মই আৰু প্ৰাৰ্ণনা কবৰমছা ছয্, ছতওঁ ছয্ন আমাক
ছতওঁৰ মুবমন িান্দাসকলৰ পৰ্ত পবৰচালনা কমৰ আৰু ছতওঁৰ মুত্তাকী অলীসকলৰ
অন্তভূ ণি কমৰ ল মত ছতওঁৰ সািলয আৰু বিজয়ী দলৰ অন্তভূ ণি কমৰ।
.وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني
সমাপ্ত
১০-০৪-২০১৬ মুতাবিক ০৩-০৭-১৪৩৭ বহজৰী
১২:৩৫am
ইছলামী বিশ্ববিদযালয় মদীনা ছছৌবদ আৰি
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