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সকল প্রশংসা আল্লাহর জনয বযবন দীনতক পূ র্কো দান কতরতেন এিং আমাতদর জনয সকল কলযার্ বিধান কতর
ইসলামতক দীন বহতসতি বনিকাচন কতরতেন। শাবি ও করুর্া িবষকে হউক োঁরই বিতশষ িান্দা ও রাসূ ল মুহাম্মাতদর
ওপর বযবন অবেরঞ্জন, বিদ‘আে (নি প্রো) ও পাপাচার হতে মুক্ত থেতক োঁর রতির আনু গেয করার প্রবে আ্ান
কতরতেন। আল্লাহ োঁর ওপর, োঁর িংশধর ও সাহািী এিং বকয়ামে পযকি যারা োঁর প্রদবশকে পতের অনু সারী হতি
সকতলর ওপর করুর্া িষকর্ করুন।
ভারতের উত্তর প্রতদতশর বশল্পনগরী কানপুর থেতক প্রকাবশে ‘ইদারে’ নামক এক উদূ ক সাপ্তাবহকীর প্রেম পৃষ্ঠায়
প্রকাবশে একবি প্রিন্ধ সম্পতকক আবম অিবহে হলাম। এতে প্রকাশযভাতি থসৌদী আরতির অনু সৃে ইসলামী
আকীদাসমূ হ এিং বিদ‘আে বিতরাবধোর উপর আক্রমর্াত্মক অবভযান চালাতনা হতয়তে। সসৌদী সরকার কর্তৃ ক
অনুসতর্ সালাফে সাফলহীফনর আকীদাফক সুন্নাহ বিফরাধী িফল অপিাদ সদওয়া হতয়তে। থলখক আহতল
সু ন্নাতের মতধয ঐকয ও সংহবে বিনষ্ট কতর োতদর মতধয বিদ‘আে ও কুসংস্কাতরর প্রসার সাধতনর দু রবভসবন্ধ বনতয়ই
উক্ত প্রিন্ধবি রচনা কতরতেন।
বনিঃসতন্দতহ এবি একবি জঘনয আচরর্ ও ভয়ানক চক্রাি, যার উতদ্দশয ইসলাম ধতমকর ক্ষবে, ভ্রষ্টো ও বিদ‘আতের
প্রসার সাধন। থলখক রাসূ লুল্লাহর জন্মানু ষ্ঠান িা মীলাদ মাহবিল আতয়াজতনর উপর পবরষ্কারভাতি থজার বদতয়তেন
এিং এ প্রসঙ্গ ধতর থসৌদী আরি ও োর থনেৃতের বিশুদ্ধ আকীদার উপর বিরূপ আতলাচনার সূ ত্রপাে কতরতেন।
অেএি, জনসাধারর্তক এ সম্পতকক সেকক কতর থদওয়ার প্রতয়াজন অনু ভূে হওয়ায় আল্লাহ ো‘আলার সাহাযয
প্রােকনা কতর আবম বনতনাক্ত িক্তিয প্রদান করবে।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িা অনয কাতরা জতন্মাৎসি পালন করা জাতয়য নয়; িরং ো থেতক
মানু ষতক িারর্ করা অিশয কেকিয। থকননা এবি ধতমক নি প্রিবেকে একবি বিদ‘আে। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম কখনও এ কাজ কতরন বন। োঁর বনতজর িা োঁর পূ িকিেকী থকাতনা নিী িা োঁর থকাতনা দু বহো, স্ত্রী,
আত্মীয় অেিা থকাতনা সাহািীর জন্মবদন পালতনর থকাতনা বনতদকশ বেবন থদন বন। থখালািাতয় রাতশদীন, সাহািীতয়
থকরাম (আল্লাহ ো‘আলা োঁতদর সকতলর উপর সন্তুষ্ট হউন) অেিা োতদর সবিক অনু সারী োতিয়ীনতদর মতধযও
থকউই এমন কাজ কতরন বন। এমনবক, আমাতদর পূ িকিেকী অবধকের উত্তম যু তগ থকাতনা আতলমও এ কাজ
কতরনবন। অেচ োঁরা সু ন্নাহ সম্পতকক আমাতদর থচতয় অবধকের জ্ঞান রাখতেন এিং আল্লাহর রাসূ ল ও োঁর
শরী‘আে পালনতক সিকাবধক ভাতলািাসতেন। যবদ এ কাজবি এমনই সওয়াতির হতো োহতল োঁরা আমাতদর
আতগই ো করতেন।
ইসলাম একবি পবরপূ র্ক দীন। আল্লাহ ো‘আলা স্বীয় রাসূ তলর মাধযতম থয শরীয়ে প্রিেকন কতরতেন ো স্বয়ংসম্পূ র্ক
বিধায় আমাতদরতক ো অনু সরতর্র বনতদকশ থদওয়া হতয়তে এিং বিদ‘আে িা নেুন থকাতনা প্রোর সংতযাজন থেতক
বনতষধ করা হতয়তে। আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে এ বশক্ষা সাহািাতয় থকরাম ও োতদর সবিক অনু সারী
োতিঈনতদর কাে থেতক সদিিঃকরতর্ গ্রহর্ কতরতেন।
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নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থেতক সহীহ হাদীতস িবর্কে আতে, বেবন িতলতেন,
َ
َ َ َ َْ َ ْ َ
َْ
» ف ُه َو َرد،« َم ْن أح َدث يِف أم يرنا هذا َما لي َس يفي يه
“থয িযবক্ত আমাতদর দ্বীতনর মতধয এমন নেুন বিষয় তেবর করতি, যা োর অিভুকক্ত নয়, ো হতি প্রেযাখযাে।”1

সহীহ মুসবলতম িবর্কে অনয এক হাদীতস নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন,
َ َ َْ َ
َْ َ َ ا
»« َم ْن َع يمل ع َمًل لي َس َعليْ يه أم ُرنا ف ُه َو َرد
“থয িযবক্ত এমন থকাতনা কাজ করতলা যার িযাপাতর আমাতদর থকাতনা বনতদকশনা থনই, েতি থস কাজবি প্রেযাখযাে।”2
বেবন অনয এক হাদীতস িতলন,
ُْ
ْ َّ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
ُ َّ َ َ َ
َ ْ ُ َّ ُ َّ َ
َ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ
ُ اُأ
َ ِّاْلُلَ َفا يء ال ْ َم ْهدي
َ انل
َّ ني
َّ كوا ب َها َو َع ُّضوا َعلَيْ َها ب
 إني َ َّل حم َداة،ور
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َ َ َ َ ْ َّ ُ َ ٌ َ ْ
»  وُك بيدعة ضًللة،بيدعة
“থোমরা আমার সু ন্নাে এিং আমার পরিেকী থখালািাতয় রাতশদীতনর সু ন্নাে পালন করতি। আর ো দৃ ঢ়োর সাতে
ধারর্ করতি। সািধান! কখনও ধতমক নি প্রিবেকে থকাতনা বিষয় গ্রহর্ করতি না। থকননা প্রতেযক নি প্রিবেকে
বিষয়ই বিদ‘আে এিং প্রতেযক বিদ‘আেই পেভ্রষ্টো।”3
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম জুমার বদন খুেিায় িলতেন,
ْ َ ْ َ َّ َ
ٌَ َ
ْ ُّ ُ
ُ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُّ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ
ُ َ
»  َوُك بيد َعة َضًللة،ور حم َداات َها
يث يكتاب ا ي
« إ ين َ خْي احل َ يد ي
 وَش اُأم ي، وخْي الهدى هدى حممد،هلل
“বনশ্চয়ই সতিকাত্তম কো হতলা আল্লাহর বকোি, আর সতিকাত্তম েরীকা হতলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ
ওয়াসাল্লাতমর েরীকা। সিক বনকৃষ্ট বিষয় হতলা মনগো নি প্রিবেকে বিষয় বিদ‘আে এিং এরূপ প্রবেবি বিদ‘আে-ই
পেভ্রষ্টো।”4
এই সমস্ত হাদীতস বিদ‘আে প্রিেকতনর বিরুতদ্ধ কতিার সেকক িার্ী উচ্চারর্ করা হতয়তে এিং উম্মেতক এর
ভয়ািহো সম্পতকক সািধান করা হতয়তে। আর এতে বলপ্ত হওয়া থেতক ভীবে প্রদশকন করা হতয়তে। এ বিষতয় আতরা
অতনক সহীহ হাদীস িবর্কে আতে।
আল্লাহ ো‘আলা িতলন,

ُ ٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ ٰ َ َ َ َ
َ َكمٓٓ َعن ُٓهٓف
]٧ :ٱنت ُهوآٓ﴾ [احلرش
وهٓومآنهى
ٓ ولٓفخذ
ٓ ﴿ومآٓءاتىك ٓمٓٱلرس

“রাসূ ল থোমাতদর জনয যা বনতয় এতসতেন ো গ্রহর্ কতরা এিং যা থেতক থোমাতদর িারর্ কতরতেন ো থেতক
বিরে োতকা।” [সূ রা আল-হাশর, আয়াে: ৭]
আল্লাহ ো‘আলা আরও িতলন,

َ َ
َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ
َ يب ُهمٓٓفت َنةٓٓأَوٓٓيُص
َ ونٓ َعنٓٓأَمرهۦٓٓأَنٓتُص
]٣٦ :﴾ [انلور٦٣ٓٓيب ُهمٓٓ َعذابٓٓأِلم
ٓ ينُٓيالف
ٓ ﴿فليحذرٓٓٱَّل

“যারা োঁর (রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর) হুকুতমর বিতরাবধো কতর োতদর ভয় করা উবচে থয,
োতদর ওপর থকাতনা বিৎনা িা থকাতনা মমকন্তুদ শাবস্ত আসতে পাতর।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াে: ৬৩]
আল্লাহ ো‘আলা আরও িতলন,

ُ َّ
َ َ
َّ َ َ
َّ
ُ َ َ َ َ َّ
ٗ ٱّللٓ َكث
]١٢ :﴾ [االحزاب٢١ٓريا
َٓ ٓٱّللٓ َوٱِلَو َٓمٓٱٓأۡلخ َٓرٓ َوذك َٓر
َٓ ٓٓنٓيَر ُجوا
ٓ ٱّللٓأس َوةٓٓ َح َس َنةٓٓل َمنَٓك
ٓ ٓٓنٓلكمٓٓفٓٓ َر ُسول
ٓ ﴿لقدَٓٓك

1

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ২৬৯৭; সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৭১৮

2

সহীহ মুসবলম হাদীস নং ১৭১৮

3

সু নান আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭

4

সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ৮৬৭
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“প্রকৃেপতক্ষ, থোমাতদর মতধয যারা পরকাতলর আশা রাতখ এিং আল্লাহতক খুি থিবশ কতর স্মরর্ কতর োতদর জনয
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর জীিতন এক সতিকাত্তম আদশক িেকমান রতয়তে।” [সূ রা আল-আহযাি,
আয়াে: ২১]
আল্লাহ ো‘আলা আরও িতলন,
َ
َ
َ َ
َ ُ َ َ ُ ٰ َّ َ
َ ُ
َ ُ َّ َ َّ ٰ َ
َّ
ُ َّ َ َّ َ َ َ َ َ
ٓٱّللٓعن ُهمٓٓ َو َرضوآٓعن ُٓهٓ َوأ َع َّٓدٓل ُهمٓٓ َجنٰتَٓٓتريَٓت َت َها
ٓ ٓض
ٓ ينٓٱت َب ُعوهمٓبإحسنٓٓر
ٓ ينٓوٱۡلنصارٓٓوٱَّل
ٓ نٓٱل ُم َهٰجر
َٓ ونٓم
ٓ ونٓٱۡل َّول
ٓ ﴿وٱلسبق
َ
َ
َ َ ٰ ٗ َ َ َ ٰ َ ُ َٰ َ
]٢١١ :﴾ [اتلوبة١٠٠ٓيم
ُٓ كٓٱلفو ُٓزٓٱل َعظ
ٓ ينٓفيهآٓأبدآٓذل
ٓ ٱۡلنه ٓرٓخِل
“থস সি মুহাবজর ও আনসার, যারা সিকপ্রেম ঈমাতনর দাওয়াে কিুল কতরবেল এিং যারা বনোি সেোর সাতে
োতদর অনু সরর্ কতরবেল োতদর ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট রতয়তেন এিং োরাও আল্লাহ ো‘আলার উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ
ো‘আলা োতদর জনয এমন জান্নােসমূ হ তেবর কতর থরতখতেন যার বনু তদতশ ঝর্কাধারা সিকদা প্রিাহমান। এ জান্নাতে
োরা বচরস্থায়ী হতি। িস্তুে: এিা এক বিরাি সািলয।” [সূ রা আে-োওিাহ, আয়াে: ১০০]
আল্লাহ ো‘আলা আরও িতলন,

َ
ُ َ ُ
ُ َ ُ َ ََ ُ َ
ُ َ ُ َ َ َ َ
]٦ :يتٓلك ُٓمٓٱۡلسل ٰ َٓمٓد ٗينآٓ﴾ [املائدة
ٓ تٓ َعليكمٓٓنع َمتٓٓ َو َرض
ٓ تٓلكمٓٓدينكمٓٓوأتمم
ٓ ﴿ٓٱِلو ٓمٓأكمل

“আজ আবম থোমাতদর দীনতক থোমাতদর জনয সম্পূ র্ক কতর বদলাম, আর থোমাতদর প্রবে আমার থনয়ামে পূ র্ক কতর
বদলাম এিং ইসলামতক থোমাতদর দীন বহসাতি পেন্দ কতর বনলাম।” [সূ রা আল-মাবয়দাহ, আয়াে: ৩]
এই আয়াে দ্বারা সু স্পষ্টভাতি প্রমাবর্ে হয় থয, আল্লাহ এই উম্মতের জনয প্রিবেকে দীনতক ও োঁর থনয়ামেতক
পবরপূ র্ক কতরতেন। নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োঁর ওপর অবপকে িালাতগ মুিীন িা স্পষ্ট িােকাতক থপৌঁোিার
এিং কোয় ও কাতজ শরী‘আেতক িাস্তিাবয়ে করার পরই পরতলাক গমন কতরন। বেবন এই বিষয়বি পবরষ্কার কতর
িতল বগতয়তেন থয, োঁর পতর থলাতকরা কোয় িা কাতজ থযসি নি প্রোর উদ্ভািন কতর শরী‘আতের সাতে সম্পৃ ক্ত
করতি থসসি বিদ‘আে বিধায় প্রেযাখযাে হতি। যবদও এসি িক্ততিযর প্রিক্তার উতদ্দশয সৎ থেতক োতক। সাহািাতয়
থকরাম ও োতিয়ীগর্ বিদ‘আে থেতক জনগর্তক সেকক ও ভয় প্রদশকন কতরতেন। থকননা এিা ধতমক অবেবরক্ত
সংতযাজন যার অনু মবে আল্লাহ ো‘আলা কাউতক থদন বন এিং এিা আল্লাহর শত্রু ইয়াহূ দী ও বিস্টান কেৃকক োতদর
ধতমক নি নি প্রো সংতযাজতনর সতঙ্গ সামঞ্জসয রাতখ। এরূপ করার অেক এই দাঁোয় থয, ইসলামতক অসম্পূ র্ক ও
ত্রুবিপূ র্ক িতল বমেযা অপিাদ থদওয়ার সু তযাগ প্রদান করা। এিা থয কে িে িাসাদ ও জঘনয কমক এিং আল্লাহর
িার্ীর বিতরাধী ো সিকজন বিবদে।
আল্লাহ িতলন,

ُ َ
ُ َ ُ َ َ َ َ
]٦ :ينكمٓ﴾ [املائدة
تٓلكمٓٓد
ٓ ﴿ٱِلو ٓمٓأكمل

“আজ আবম থোমাতদর দীনতক থোমাতদর জনয সম্পূ র্ক কতর বদলাম।” [সূ রা আল-মাবয়দাহ, আয়াে: ৩]
থসই সাতে এিা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর পবরষ্কার হাদীসসমূ হ থযগুতলাতে বেবন বিদ‘আে থেতক
সেকক ও দূ তর োকতে িতলতেন থসগুতলারও সম্পূ র্ক পবরপন্থী।
মীলাদ মহবিল িা নিীর জতন্মাৎসি পালন িা এ জােীয় অনযানয উৎসিাবদর প্রিেকতনর মাধযতম এ কোই থিাঝা যায়
থয, আল্লাহ ো‘আলা এই উম্মতের জনয ধমকতক পূ র্কো দান কতরন বন এিং যা যা করর্ীয় োর িােকা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম উম্মতের বনকি থপৌঁোনবন। োই পরিেকী কাতলর এই সি থলাতকরা এতস এমন বকেু
প্রিেকন কতরতে যার অনু মবে আল্লাহ ো‘আলা োতদর থদনবন। অেচ োরা ভািতে এতে আল্লাহর তনকিয অবজকে

সু ন্নাতে রাসূ লুল্লাহ আঁকতে ধরা ও বিদ‘আে থেতক সেকক োকা
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হতি। বনিঃসতন্দতহ এতে মারাত্মক ভতয়র কারর্ রতয়তে এিং ো আল্লাহ ো‘আলা ও োঁর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর আপবত্ত উত্থাপতনর শাবমল। অেচ আল্লাহ োঁর িান্দাহতদর ধমকতক সিকাঙ্গীনভাতি পূ র্ক
কতরতেন ও োঁর থনয়ামে সম্পূ র্ক কতরতেন এিং রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামও স্পষ্ট িােকা
যোযেভাতি থপৌঁবেতয়তেন। বেবন এমন থকাতনা পে যা জান্নাতের পাতন বনতয় যায় এিং জাহান্নাম থেতক দূ তর রাতখ
উম্মেতক ো িােলাতে কসূ র কতরন বন। থযমন, আব্দু ল্লাহ ইিন আমর ইিন আস রাবযয়াল্লাহু আনহু থেতক সহীহ
হাদীস িবর্কে হতয়তে, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন,
َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ًّ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ
» َش َما يعل ُمه ل ُه ْم
 وين يذرهم،ْي ما يعلمه لهم
« يإنه لم يكن ن يِب قب يِل يإال َك َ حقا علي يه أ َ يدل أمته لَع خ ي

“আল্লাহ আমার পূ তিক থযই নিীই থপ্ররর্ কতরবেতলন, উম্মতের প্রবে োঁতদর দাবয়ে এই বেল থয, উম্মতের জনয যা
বকেু ভাল জাতনন, োই িলতিন আর যা বকেু মন্দ িতল জাতনন, ো থেতক োতদরতক সেকক করতিন।”5
এ কো সকতলর জানা আতে থয, আমাতদর নিী সকল নিীতদর মতধয থেষ্ঠ ও সিকতশষ। বেবন সিার থচতয় অবধক
পবরপূ র্কভাতি দীতনর পয়গাম ও উপতদশ িােকা থপৌঁবেতয়তেন। যবদ মীলাদ মাহবিল আল্লাহ কেৃকক মতনানীে দীতনর
অংশ হতো োহতল বেবন বনশ্চয়ই উম্মতের কাতে ির্কনা করতেন। থযতহেু এমন বকেু পাওয়া যায় না, োই প্রমাবর্ে
হয় থয, ইসলাতমর সাতে এ মীলাদ মাহবিতলর থকাতনাই সম্পকক থনই; িরং এবি বিদ‘আে যা থেতক রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োঁর উম্মেতক সেকক োকতে িতলতেন। থযমন পূ তিকাবল্লবখে হাদীতস িবর্কে হতয়তে।
এক দল উলামা উপতরাক্ত ও অনযানয দলীতলর ওপর বভবত্ত কতর মীলাদ মাহবিল পালতনর তিধো অস্বীকার করেিঃ
এ সম্পতকক সেকক কতর বদতয়তেন। এিা জানা কো থয, বিতরাধপূ র্ক বিষয় এিং হালাল িা হারাতমর িযাপাতর
শরী‘আতের নীবে হতলা কুরআন ও হাদীতস রাসূ ল-এর মীমাংসা অনু সন্ধান করা। থযমন, আল্লাহ ো‘আলা িতলতেন,
َ
ُ َ ُ
َ
َ
ُ ُ ُ
َ َ ُ
َّ َ ُ ُّ ُ َ
َّ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ُ ٱّللٓ َوأَط
َّ ٱّللٓ َو
َّ ٓٓيعوا
ٓون
ٓ نتمٓٓتؤم ُن
ٱلر ُسولٓٓإنٓك
ٓ ٓل
ٓ وهٓإ
ٓ ولٓ َوأولٓٓٱۡلمرٓٓمنكمٓٓفإنٓت َنٰ َزع ُتمٓٓفَٓٓشءٓٓفرد
ٓ ٱلرس
َٓ ٓٓيعوا
ينٓءامنوآٓأط
ٓ ﴿ٓيأيهآٱَّل
ً َ ُ َ َ َ َ َ َٰ
َّ
.]٩٥ :ٓ﴾ [النساء٥٩ٓيل
ٓ نٓتأو
ٓ كٓخريٓٓوأحس
ٓ ٱّللٓ َوٱِلَومٓٓٱٓأۡلخرٓٓذل
ٓ ب
“থহ ঈমানদারগর্! আনু গেয কর আল্লাহর, আনু গেয কর রাসূ তলর এিং থোমাতদর মতধয কেকা িযবক্ততদর। যবদ
থকাতনা বিষতয় থোমাতদর মতধয মে বিতরাধ থদখা থদয় োহতল ো আল্লাহ ও োঁর রাসূ তলর বদতক বিবরতয় দাও যবদ
থোমরা আল্লাহ ো‘আলা ও বকয়ামতের উপর বিশ্বাস কতর োক। এিাই উৎকৃষ্ট এিং পবরর্বের বদক বদতয় সতিকাত্তম
পন্থা।” [সূ রা আন-বনসা, আয়াে : ৫৯]
আল্লাহ ো‘আলা আতরা িতলন,

َ
َ
َّ َ ُ ُ ُ َ
]٢١ :ٱّللٓ﴾ [الشورا
ٓ ٓل
ٓ ﴿ٓ َو َمآٱخ َتلف ُتمٓٓفيهٓٓمنَٓشءٓٓفحكمهۥٓٓإ

“থোমরা থয বিষতয়ই মেতভদ কতরা না থকন োর মীমাংসা আল্লাহরই বনকি রতয়তে।” [সূ রা আশ-শূ রা, আয়াে:
১০]
যবদ এ মীলাদ মহবিতলর বিষয়বি সম্পতকক কুরআন শরীতির বদতক বিতর যাই োহতল থদখতে পাই আল্লাহ ও োঁর
রাসূ লুল্লাহ যা আতদশ িা বনতষধ কতরতেন আমাতদর ো-ই অনু সরর্ করার বনতদকশ থদন এিং জানান থয, বেবন এ
উম্মতের জনয দীনতক পূ র্কো দান কতরতেন। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যা বনতয় এতসতেন োর মতধয
মীলাদ অনু ষ্ঠাতনর থকাতনা ইবঙ্গে পযকি থনই। সু েরাং এ কাজ থস দীতনর অিভুকক্ত নয় যা আল্লাহ ো‘আলা আমাতদর
জনয পূ র্ক কতর বদতয়তেন এিং এ িযাপাতর আমাতদরতক োঁর রাসূ তলর পদাঙ্ক অনু সরর্ করার বনতদকশ রতয়তে।
5

সহীহ মুসবলম, হাদীস নং ১৮৪৪; সু নান নাসাঈ, হাদীস নং ৪১৯১
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এভাতি যবদ আমরা এ িযাপাতর সু ন্নাতে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর বদতক লক্ষয কবর োহতল
থদখতে পাই থয, রাসূ লুল্লাহ এ কাজ কতরন বন, এর আতদশও থদন বন। এমনবক র্াাঁর সাহািীগণও (োঁতদর
ওপর আল্লাহর সন্তুবষ্ট িবষকে হউক) ো কতরনবন। োই আমরা িুঝতে পাবর থয, এিা ধমকীয় কাজ নয় িরং বিদ‘আে
এিং ইয়াহূ দী ও বিস্টানতদর উৎসিসমূ তহর অন্ধ অনু করর্। থয িযবক্তর সামানযেম বিচক্ষর্ো আতে এিং হক গ্রহতর্
ও ো অনু সন্ধাতন সামানযেম বিতিক ও আগ্রহ রাতখ োর িুঝতে থকাতনা অসু বিধা হতি না থয, ধতমকর সাতে মীলাদ
মহবিল িা যািেীয় জন্ম িাবষককী পালতনর থকাতনা সম্পকক থনই। িরং থয বিদ‘আেসমূ হ থেতক আল্লাহ ও োঁর রাসূ ল
বনতষধ ও সেকক কতরতেন এবি থসগুতলারই অিভুকক্ত।
বিবভন্ন স্থাতন অবধক সংখযক থলাকতক এই বিদ‘আেী কাতজ বলপ্ত থদতখ থকাতনা িুবদ্ধমান থলাতকর পতক্ষ প্রিবিে
হওয়া সংগে নয়। থকননা নযায় িা হক, থলাতকর সংখযাবধতকযর বভবত্ততে জানা যায় না িরং শরী‘আতের
দলীলসমূ তহর মাধযতম ো অনু ধািন করা হয়। থযমন আল্লাহ ো‘আলা ইয়াহূ দী ও বিস্টানতদর সম্পতকক িতলতেন,
َ َ
َ ُ ُ
ُ َ ُ
ُ َ
َ َ َ ً ُ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
]٢٢٢ :ٓ﴾ [ابلقرة١١١ٓي
َٓ نتمٓٓصٰدق
كٓأ َمان ُّي ُهمٓٓقلٓٓهاتوآٓبُرهٰ َنكمٓٓإنٓك
ٓ ىٓتل
ٰٓ نٓهودآأوٓٓنص ٰ َر
ٓ ّلٓمنَٓك
ٓ لٓٱۡلن ٓةٓإ
ٓ ﴿ٓوقالوآٓلنٓيدخ
“োরা িতল ইয়াহূ দী ও বিস্টান োো অনয থকউ জান্নাতে কখনও প্রতিশ করতি না। এিা োতদর বমেযা আশা।
আপবন িলু ন, যবদ থোমরা সেযিাদী হতয় োক োহতল যু বক্ত প্রমার্ বনতয় এতসা।” [সূ রা আল-িাকারাহ, আয়াে:
১১১]
আল্লাহ ো‘আলা আরও িতলন,

َ
ُّ
َ َ ُ
َّ
]٢٢٣ :ٱّللٓ﴾ [االنعام
ٓ ٓٓوكٓ َعنٓ َسبيل
َٓ ثٓ َمنٓفٓٓٱۡلۡرضٓٓيُضل
َٓ ﴿ِٓإَونٓتطعٓٓأك

“যবদ আপবন এই পৃবেিীর সংখযাগবরষ্ঠ থলাতকর অনু সরর্ কতরন োহতল োরা আপনাতক আল্লাহ ো‘আলার পে
থেতক বিভ্রাি কতর থদতি।” [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াে: ১১৬]
এই মীলাদ মাহবিলসমূ হ বিদ‘আে হওয়ার সাতে সাতে অতনক এলাকায় প্রায়শিঃ ো অনযানয পাপাচার থেতকও মুক্ত
হয় না। থযমন নারী-পুরুতষর সংবমের্, গান-িাজনা ও মাদক দ্রতিযর িযিহার ইেযাবদ। সতিকাপবর এই সি মাহবিতল
বশতকক আকির সংঘবিে হতয় োতক। আর ো হতলা: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও অনযানয
আওবলয়াতয় থকরাতমর িযাপাতর িাোিাবে করা। োতদর কাতে দু ‘আ করা, সাহাযয ও বিপদ মুবক্তর প্রােকনা করা।
এিং এই বিশ্বাস থপাষর্ করা থয, োঁরা গাতয়ি জাতনন। এ সকল কাজ এমন যা করতল থলাক কাতির হতয় যায়।
কারর্, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম থেতক িবর্কে সহীহ হাদীতস রতয়তে, বেবন িতলতেন,
ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ
ُ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ
ِّ ك ُم الْ ُغلُ ُّو ِف
ِّ اك ْم َوالْ ُغلُ َّو ِف
»ين
ادل
ل
ب
ق
َ 
َك
ن
م
ك
ل
ه
أ
ه
ن
ن
إ
،
ين
ادل
«يا أيها انلاس إيي
ي
ي
ي
ي
ي
“সািধান! ধতমক অবেরঞ্জন কতরা না। থোমাতদর আতগ যারা বেল োরা ধতমক অবেরঞ্জতনর িতলই ধ্বংসপ্রাপ্ত
হতয়তে।”6
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আরও িতলন,
َّ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ
ُ ُ  َو َر ُس،اَّلل
ُ ُْ َ
» ول
 فقولوا عبد ي، إ يننما أنا عبده، كما أطر انلصارى ابن مريم،وِن
« ال تطر ي
“থোমরা আমার এমন অবে প্রশংসা কতরা না থযমন বিস্টানগর্ ইিতন মারইয়াতমর (ঈসা ‘আলাইবহস সালাম) অবে
প্রশংসায় বলপ্ত হতয়বেল। আবম একজন িান্দা, োই আমাতক আল্লাহর িান্দা ও োঁর রাসূ ল িতল উতল্লখ কতরা।”7
6

সু নান ইিন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২৯

7

সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৩৪৪৫
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অেীি আশ্চযক ও বিস্মতয়র িযাপার এই থয, অতনক থলাক এ ধরতনর বিদ‘আেী অনু ষ্ঠাতন উপবস্থে হওয়ার জনয খুিই
েৎপর ও সতচষ্ট এিং এর স্বপতক্ষ যু বক্ত প্রমার্ দাঁে করাতে স্বেিঃ প্রস্তুে। অেচ োরা জামাতের নামাতয ও জুমার
নামাতয অনু পবস্থে োকতে কুণ্ঠাতিাধ কতর না, যবদও ো আল্লাহ ওয়াবজি কতরতেন। এমনবক এ বিষতয় োরা মস্তক
উতত্তালনও কতর না এিং এিাও উপলবি কতর না থয, োরা একবি মারাত্মক অনযায় কাজ করতে। বনিঃসতন্দতহ
ঈমাতনর দু িকলো, ক্ষীর্ বিচক্ষর্ো ও নানা রকম পাপাচার হৃদতয় আসন কতর থনওয়ার িতলই এ রকম হতয় োতক।
আল্লাহ ো‘আলার কাতে আমাতদর এিং সকল মুসবলতমর জনয সংযম ও বনরাপত্তা কামনা কবর।
এর থচতয়ও বিস্ময়কর িযাপার এই থয, অতনতকর ধারর্া, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মীলাদ মহবিতল
উপবস্থে হন। োই োরা োঁতক অবভনন্দন জানাতে দাঁবেতয় যায়। এিা মস্ত িে অসেয ও হীন অজ্ঞো তি বকেু নয়।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকয়ামতের পূ তিক োঁর কির থেতক থির হতিন না, িা কাতরা সাতে
থযাগাতযাগ করতিন না এিং থকাতনা সমাতিতশও উপবস্থে হতিন না; িরং বেবন বকয়ামে পযকি স্বীয় কিতরই অিস্থান
করতিন এিং োঁর পাক রূহ রতির বনকি ঊধ্বকবস্থে ইবল্লয়ীতনর সম্মানজনক স্থাতন সংরবক্ষে োকতি।
আল্লাহ ো‘আলা িতলতেন,

َ َ ٰ َ َ َ ُ َّ َّ ُ
َ ُ ُ
َ
ُ َّ ُ
]٢٣ ،٢٩ :َ ٓ﴾ [املؤمنو١٦ٓون
ٓ ٓث َّٓمٓإنكمٓٓيَو َٓمٓٱلق َيٰ َمةٓتب َعث١٥ٓون
ٓ كٓل َمي ُت
ٓ ﴿ٓث ٓمٓإنكمٓبع ٓدٓذل

“এরপর থোমাতদর অিশযই মরতে হতি, অেিঃপর বকয়ামতের বদন থোমাতদর অিশযই পুনরুজ্জীবিে করা হতি।”
[সূ রা আল-মুবমনূ ন, আয়াে: ১৫-১৬]
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলতেন,

َّ َ ُ َ
َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
» َوأ َّول شا يإع َوأ َّول ُمشفع،ْب
«أنا أول من ينشق عنه الق

“বকয়ামতের বদন আমার কিরই সিক প্রেম বিদীর্ক হতি। আবমই প্রেম সু পাবরশকারী এিং আমারই সু পাবরশ সিার
আতগ গৃহীে হতি।”8
এ আয়াে ও হাদীস শরীি এিং এই অতেক থযসি আয়াে ও হাদীস এতসতে োর দ্বারা িুঝা যায় থয, নিী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লামসহ অনযানয সি মৃে থলাক শুধু বকয়ামতের বদনই োতদর কির থেতক থির হতিন। সমস্ত
মুসবলম আতলতমর মতধয এ িযাপাতর ঐকযমে (ইজমা‘) প্রবেবষ্ঠে রতয়তে। এতে কাতরা মে বিতরাধ থনই। সু েরাং
সকল মুসবলতমর উবচে এসি বিষতয় অিবহে হওয়া এিং অজ্ঞ থলাতকরা থযসি বিদ‘আে ও কুসংস্কার আল্লাহ
পাতকর বনতদকশ িযবেতরতক প্রিেকন কতরতে থসসি বিষতয় সেকক োকা।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ ও সালাম পো বনিঃসতন্দতহ একবি ভাল আমল এিং
আল্লাহর তনকিয লাতভর এক উত্তম পন্থা।
থযমন আল্লাহ ো‘আলা িতলতেন,

َ َ
َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َّ
َّ
ً ينٓ َء َام ُنوآٓ َص ُّلوآٓ َعلَيهٓٓ َو َسل ُموآٓتَسل
َٰٓ َٓٓعٓٱنلَّب
َٰٓ ٱّللٓوم
]٩٣ :ٓ﴾ [االحزاب٥٦ٓيما
َٓ يأ ُّي َهآٱَّل
ٓ ٓون
ٓ لئكتهۥٓيصل
ٓ ٓن
ٓ ﴿ٓإ

“বনশ্চয়ই আল্লাহ ও বিবরশোগর্ নিীর প্রবে রহমে পািান। থহ মুবমনগর্ থোমরাও োঁর প্রবে দু রূদ ও সালাম
পািাও।” [সূ রা আল-আহযাি, আয়াে: ৫৬]
নিী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িতলন,
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“থয িযবক্ত আমার প্রবে একিার দরূদ পািায় আল্লাহ ো‘আলা এর প্রবেদাতন োর উপর দশিার রহমে নাবযল
9

কতরন।”

সি সময়ই দরূদ পোর তিধো রতয়তে। েতি নামাতযর থশতষ পোর জনয বিতশষভাতি োবকদ করা হতয়তে িরং
অতনক আতলতমর মতে নামাতযর মতধয থশষ োশাহহুতদর সময় দরূদ পো ওয়াবজি। অতনক থক্ষতত্র এই দরূদ পো
সু ন্নাতে মুয়াক্কাদা। থযমন, আযাতনর পতর, জুম‘আর বদতন ও রাতে এিং রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর
নাম উতল্লখ করা হতল। এ িযাপাতর অতনক হাদীস রতয়তে। এ বিষতয় আবম যা সেকক করতে থচতয়বেলাম ো
কতরবে। আশা কবর, আল্লাহ ো‘আলা যার প্রবে উপলবির দ্বার খুতলতেন ও যার দৃ বষ্ট শবক্ততে আতলা দান কতরতেন
োর জনয এিুকুই যতেষ্ট।
আমার থজতন খুিই দু িঃখ হয় থয, এরূপ বিদ‘আেী অনু ষ্ঠান এমন সি মুসলমান দ্বারা সংঘবিে হতে যারা োতদর
আকাতয়দ ও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর মহব্বতের িযাপাতর খুিই দৃ ঢ়ো রাতখন। থয এই সতির
প্রিক্তা োতক িলবে, যবদ েুবম সু ন্নী ও রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর অনু সারী হওয়ার দাবি রাখ
োহতল িল, বেবন স্বয়ং িা োঁর থকাতনা সাহািী িা োঁতদর সবিক অনু সারী থকাতনা োতিঈ বক এ কাজবি কতরতেন,
না এিা ইয়াহূ দী ও বিস্টান িা োতদর মে অনযানয আল্লাহর শত্রুতদর অন্ধ অনু করর্? এ ধরতনর মীলাদ মাহবিল
অনু ষ্ঠাতনর মাধযতম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর প্রবে ভাতলািাসা প্রবেিবলে হয় না। যা করতল
ভাতলািাসা প্রবেিবলে হয় ো হতলা োঁর বনতদকতশর অনু সরর্ করা, যা বকেু বেবন িতলতেন ো বিশ্বাস করা, যা বকেু
বনতষধ কতরতেন ো িজকন করা। আল্লাহ থযভাতি বনতদকশ কতরতেন থকিল থসভাতিই োঁর ইিাদাে করা। এমবনভাতি,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর নাম উতল্লখ করা হতল, সালাতের সময় ও সদা সিকদা থয থকাতনা
উপলতক্ষ োঁর ওপর দু রূদ পাি করার মাধযতম োঁর প্রবে ভাতলািাসা প্রমাবর্ে হয়।
এ সমস্ত বিদ‘আেী বিষয় অস্বীকার কতর ওয়াহািী আতন্দালন (তলখতকর ভাষায়) নেুন বকেু কতর বন। িস্তুেিঃ
ওয়াহািীতদর আকীদা হতলা বননরূপ:
কুরআন ও সু ন্নাতে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আঁকতে ধরা এিং রাসূ ল, োঁর খুলািাতয় রাতশদীন ও
োঁতদর সবিক অনু সারী োতিঈনতদর প্রদবশকে পতে চলা। আল্লাহর মাতরিাতের থক্ষতত্র সালাতি সাতলহীন, আইম্মাতয়
দীন ও ধমকীয় শাস্ত্রবিদগতর্র পে অনু সরর্ করা এিং আল্লাহ ো‘আলার বসিােতক (গুর্ািবল) থসভাতি গ্রহর্ করা
থযভাতি কুরআন ও হাদীতস িবর্কে হতয়তে এিং যা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর সাহািীগর্ সমেকন ও
গ্রহর্ কতরতেন। ওহ্হািীগর্ আল্লাহ ো‘আলার বসিােতক অবিকৃে ও দৃ ষ্টািহীন এিং থকাতনা ধরন িযবেতরতক বিনা
বদ্বধায় থসভাতি প্রমাবর্ে ও বিশ্বাস কতর চতলন থযভাতি ো োতদর কাতে থপৌঁতেতে। োরা োতিঈন ও োতদর
অনু সারী (যারা বেতলন ইলম, ঈমান ও োকওয়ার অবধকারী) সালাতি সাতলহীন ও আইম্মাতয় দীতনর পেই আঁকতে
ধতর আতেন। োঁরা এ-ও বিশ্বাস কতরন থয, ঈমাতনর মূ ল বভবত্ত হতলা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু র রাসূ লুল্লাহ।’
(আল্লাহ িযেীে থকাতনা সবেযকার মা‘িূ দ থনই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূ ল।) এিাই এক আল্লাহর উপর বিশ্বাতসর মূ ল
বভবত্ত ও ঈমাতনর প্রধান কো। োঁরা এ-ও বিশ্বাস কতরন থয, এ ঈমানী বভবত্তর প্রবেষ্ঠায় ইলম, আমল এিং ইজমাতয়
মুসবলতমর (সমগ্র মুসবলমতদর ঐকযমে) স্বীকৃবে অপবরহাযক।
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এ থমৌল িাতকযর অেক হতলা: একক ও অবদ্বেীয় আল্লাহর ইিাদে করা অিশয কেকিয, আর আল্লাহ োো অনয যা
বকেু িা থয থকউ থহাক কাতরার উপাসনা করা যাতি না। এ থসই লক্ষয-উতদ্দশয যার জনয বজন্ন ও ইনসানতক সৃ বষ্ট
করা হতয়তে, রাসূ লগর্তক থপ্ররর্ করা হতয়তে এিং আসমানী গ্রন্থসমূ হ অিেীর্ক করা হতয়তে। এতে রতয়তে একমাত্র
আল্লাহরই প্রবে বিনয় ও ভাতলািাসা, আনু গেয ও সম্মান প্রদশকন। এরই নাম ইসলাম ধমক যা িযেীে অনয থকাতনা
দীন না পূ িকিেকীতদর কাে থেতক না পরিেকীতদর কাে থেতক আল্লাহর কাতে গ্রহর্তযাগয। সমস্ত আবিয়াতয় থকরাম
দীতন ইসলাতমর অনু গামী বেতলন এিং ইসলাতমর অিবনকবহে আত্মসমপকতর্র গুতর্ গুর্াবিে বেতলন। অেএি থয
িযবক্ত আল্লাহর কাতে এিং থসই সাতে অতনযর কাতেও আত্মসমপকর্ কতর িা প্রােকনা কতর থস মুশবরক। আর থয িযবক্ত
আল্লাহর কাতে আত্মসমপকর্ কতর না, থস আল্লাহর ইিাদাে করতে অহংকারী দাবিক িতল বিতিবচে।
আল্লাহ ো‘আলা িতলন,

َ ً ُ َّ َّ ُ ُ
ََ
ُ َّ ُ َ َ َ َّ
]٦٣ :وتٓ﴾ [انلحل
َٓ ٱلطٰغ
ٓٓٱّللٓوٱجتنبوا
ٓ ٓٓوّلٓأنٓٓٱع ُب ُدوا
ٓ كٓأمةٓٓرس
ٓ ٓٓ﴿ٓ َولقدٓٓ َب َعث َنآف

“আবম প্রতেযক জাবের প্রবে রাসূ লুল্লাহ থপ্ররর্ কতরবে এই বনতদকশ বদতয় থয থোমরা আল্লাহর ইিাদাে কর এিং
োগুে (শয়োন ও অনু রূপ ভ্রাি শবক্ত) থেতক দূ তর োক।” [সূ রা আন-নাহল, আয়াে: ৩৬]
ওয়াহািীরা ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূ ল’ এ সাক্ষীর িাস্তিায়তন বিদ‘আে, কুসংস্কার এিং মুহাম্মাদু র রাসূ লুল্লাহ প্রিবেকে
শরী‘আে বিতরাধী আচার অনু ষ্ঠান িজকতন দৃ ঢ় বিশ্বাসী।
শাইখ মুহাম্মাদ ইিন আব্দু ল ওয়াহাতির (োর ওপর আল্লাহ ো‘আলার রহমে িবষকে হউক) এ বেল আকীদা। এ
আকীদার বভবত্ততেই বেবন আল্লাহর িতন্দগী কতরন এিং এর প্রবেই থলাকতদর আ্ান জানান। থয িযবক্ত এ োো
অনয বকেু োঁর প্রবে সম্পৃ ক্ত কতর, থস বমেযা এিং িাতনায়াি িতল স্পষ্ট পাপ করতে। থস এমন কো িলতে, যা োর
জানা থনই। আল্লাহ োতক এিং োর মে এইরূপ অপিাদকারীতদর যোযে শাবস্ত বদতিন।
শাইখ মুহাম্মাদ ইিন আব্দু ল ওয়াহাি থযসি মূ লযিান বিিৃ বে বদতয়তেন এিং অবে উচ্চমাতনর অননয গতিষর্াপত্র ও
পুবস্তকাবদ রচনা কতরতেন োতে বেবন কুরআন, সু ন্নাহ ও ইজমা‘র আতলাতক োওহীদ, ইখলাস ও শাহাদাতের
আতলাচনা কতর আল্লাহ োো অনয সকতলর ইিাদতের থযাগযো খণ্ডন কতরতেন এিং থোি িে সকল প্রকার বশকক
থেতক পাক হতয় শুধু মাত্র আল্লাহতকই পূ র্কভাতি ইিাদাতের থযাগয িতল স্বীকার করার বিষয়বি প্রমার্ কতরতেন। থয
িযবক্ত োঁর পুবস্তকাবদ যোযে অধযয়ন কতরতে এিং োঁর সু বশবক্ষে ও থযাগযো সম্পন্ন সহচর ও বশষযতদর মোদশক
সম্পতকক অিবহে হতয়তে থস সহতজই িুঝতে পাতর থয, বেবন সালাতি সাতলহীন ও আইম্মাতয় দীতনর মোদতশকরই
অনু সারী বেতলন। বেবন োঁতদরই মে একমাত্র আল্লাহর এিাদতের কো িলতেন এিং কুসংস্কার-বিদ‘আেতক
প্রেযাখযান করতেন। থসৌদী সরকার এই মতের উপরই প্রবেবষ্ঠে এিং থসৌদী উলামাতয় থকরামও এই মোদতশকর
উপরই চতলতেন। থসৌদী সরকার একমাত্র ইসলাম ধমক বিতরাধী বিদ‘আে ও কুসংস্কার এিং ধমকীয় িযাপাতর
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম কেৃকক বনবষদ্ধ সীমাবেবরক্ত ভবক্ত ও অবেরঞ্জতনর বিরুতদ্ধই কতিারভাতি
থসাচ্চার। থসৌদী আতলম সমাজ, জনগর্ ও শাসকিগক প্রবেবি মুসবলমতক অিল ও থগাষ্ঠী বনবিকতশতষ গভীরভাতি েদ্ধা
কতরন। োতদর মতন সিার জনয রতয়তে গভীর ভাতলািাসা, ভ্রােৃে ও মযকাদা থিাধ। বকন্তু যারা ভ্রাি ধতমক বিশ্বাস
রাতখ এিং বিদ‘আেী ও কুসংস্কার পূ র্ক উৎসিাবদ পালন কতর োতদর এই কাযককলাপ োঁরা অস্বীকার কতরন ও
করতে বনতষধ কতরন। থকননা এসি কাজ ধতমক নেুন সংতযাজন বহতসতি পবরগবর্ে আর সি নেুন সংতযাজনই
বিদ‘আে।
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আল্লাহ ো‘আলা ও োঁর রাসূ ল এ সতির অনু মবে থদন বন। ইসলামী শরীয়ে একবি পবরপূ র্ক ও স্বয়ংসম্পূ র্ক দীন।
এতে নেুন বকেু সংতযাজতনর থকাতনা প্রতয়াজন িা অিকাশ থনই। মুসবলমতদর এ দীনতকই শুধু মাত্র অনু করতর্র
বনতদকশ থদওয়া হতয়তে. নি-নি ধমকপ্রো প্রিেকতনর জনয িলা হয়বন। সাহািী ও োঁতদর সবিক অনু সারী োতি‘য়ীন
থেতক সকল আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আে এ বিষয়বি সমযকভাতি সমেকন ও গ্রহর্ কতরতেন। এ কো মতন করা
বিক নয় থয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর জতন্মাৎসি পালন িা এর সংবিষ্ট বশকক ও অবেরঞ্জনতক
বনতষধ করা থকাতনারূপ অননসলাবমক কাজ এিং এতে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাতমর প্রবে অিজ্ঞা
প্রদশকন করা হয়। িরং এিা থো রাসূ তলরই আনু গেয ও োঁরই বনতদকশ পালন। বেবন িতলতেন,
ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ
ُ َّ ُ َّ َ ُّ َ َ
ِّ ك ُم الْ ُغلُ ُّو ِف
ِّ اك ْم َوالْ ُغلُ َّو ِف
»ين
ادل
ل
ب
ق
َ 
َك
ن
م
ك
ل
ه
أ
ه
ن
ن
إ
،
ين
ادل
«يا أيها انلاس إيي
ي
ي
ي
ي
ي
“সািধান! ধতমক অবেরঞ্জন কতরা না। থোমাতদর আতগ যারা বেল োরা ধতমক অবেরঞ্জতনর িতলই ধ্বংসপ্রাপ্ত
হতয়তে।”10
বেবন আরও িতলতেন,

َّ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ
ُ ُ  َو َر ُس،اَّلل
ُ ُْ َ
»ول
 فقولوا عبد ي، إ يننما أنا عبده، كما أطر انلصارى ابن مريم،وِن
«ال تطر ي

“থোমরা আমার এমন অবে প্রশংসা কতরা না থযমন বিস্টানগর্ ইিতন মারইয়াম (ঈসা ‘আলাইবহস সালাম) এর
অবে প্রশংসা কতরতে। আবম থো মাত্র একজন িান্দা। োই আমাতক আল্লাহর িান্দা ও োঁর রাসূ ল িতল উতল্লখ
কতরা।”11
উবল্লবখে প্রিন্ধ সম্পতকক এিুকুই আমার িক্তিয। আল্লাহ ো‘আলার কাতে প্রােকনা করবে, বেবন থযন আমাতদর ও
অনযানয সকল মুসলমানতক সবিক দীন উপলবি করার, এর ওপর কাতয়ম োকার, সু ন্নাতে রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম দৃ ঢ়ভাতি ধারর্ করার এিং বিদ‘আে থেতক থিঁতচ োকার োওিীক দান কতরন। বনশ্চয় বেবন
অতশষ দাো ও পরম করুর্াময়।
আল্লাহ ো‘আলা আমাতদর বপ্রয় নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লাম, োঁর পবরিার-পবরজন ও সাহািীগতর্র
ওপর দরূদ ও সালাম িষকর্ করুন।
সমাপ্ত
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সু নান ইিন মাজাহ, হাদীস নং ৩০২৯
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সহীহ িু খারী, হাদীস নং ৩৪৪৫
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