1437

বিদ‘আত পবিবিবতি মূলনীবত
] Bengali – িাাংলা – [ بنغالي

ড. মমাহাম্মদ মানজুরি ইলাহী


সম্পাদনা: ড. আিু িকি মুহাম্মাদ যাকাবিয়া

1437

أصول معرفة البدعة

د /حممد منظور ٰ
إلـيه



مراجعة :د /أبو بكر حممد زكريا

1

সূিীপত্র
ক্র

বিরিানাম

১

ভূ বমকা

২

বিদ‘আরতি সাংজ্ঞা

৩

বিদ‘আরতি বিবিষ্ট্য

৪

বিদ‘আত বনর্ধািরে মানু রেি মত-পার্ধকয

৫

বিদ‘আরতি মমৌবলক নীবতমালা

৬

বিদ‘আত বিবিত কিাি বকছু সার্ািে নীবতমালা

পৃ ষ্ঠা

2

ভূবমকা
আল্লাহি জনযই সকল প্রিাংসা বযবন আমারদিরক
সতযপরর্ি বদরক বহদায়াত বদরয়রছন। সালাত ও সালাম
মপি কিবছ মহানিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াল্লারমি ওপি বযবন সু ন্নাত ও বিদ‘আত সম্পরকধ
উম্মতরক সমযক বদক-বনরদধিনা দান করিরছন এিাং
সালাম মপি কিবছ তাাঁি পবিিাি-পবিজন ও সাহািারয়
মকিারমি ওপিও।
িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্লারমি সু ন্নাত
অনু সিরেি

অপবিহাযধতা

সম্পরকধ

মুসবলম

মাত্রই

অিবহত। সু ন্নারতি বিপিীত মমরুরত অিস্থান হরে
বিদ‘আরতি। মস কািরেই বিদ‘আত মর্রক মিাঁরি র্াকা
ওয়াবজি এিাং বিদ‘আরত বলপ্ত হওয়া হািাম। িতধমান
সমারজি িালবিরত্র বিদ‘আরতি প্রিলন আিাংকাজনক
হারি িৃ বি মপরয়রছ। সু ন্নাত ও বিদ‘আত উভরয়ি মরর্য
পার্ধকয বনরূপরে পযধাপ্ত জ্ঞারনি যরর্ষ্ট্ অভািই মূ লতঃ
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এি কািে। সু ন্নাত মরন করিই িহু মানু ে বিদ‘আরত বলপ্ত
হরয় পরে। এ ভুল র্ািোি কািরে বিদ‘আত মর্রক
মুবিলাভ হরয় পরে আরিা দু রূহ।
বিদ‘আতরক সহরজ বিবিত কিাি জনয তাই প্ররয়াজন এ
সম্পবকধত মমৌবলক ও সার্ািে নীবতমালা সম্পরকধ অিগত
হওয়া। বিবিত জনরগাষ্ঠীি সিাি পরি বিদ‘আতরক
বিবিত কিা যারত সহজ হয় মস উরেরিয এ পুবিকাবি
একবি প্রার্বমক প্রয়াস। এ সম্পরকধ বিদগ্ধ পাঠকিরগধি
সু বিবিত ও দলীল বনভধি ময মকারনা মতামতরক অতযি
র্নযিারদি সারর্ স্বাগত জানাই। আল্লাহ আমারদি
সকরলি ভারলা কর্া ও কাজ কিুল করুন। আমীন!!
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বিসবমল্লাবহি িাহমাবনি িাহীম
আল্লাহি বনকি ইসলামই হরে একমাত্র মরনানীত দীন।
আল-কুিআরন বতবন িরলন,

َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ ََ
]٥٨ :ي ٱۡل ۡسلَٰم د ٗينا فلن ُيق َبل م ۡن ُه﴾ [ال عمران
﴿ومن يبتغ غ

‘‘ময িযবি ইসলাম ছাো অনয মকারনা দীন অনু সন্ধান
করি, তা কখরনাই তাি কাছ মর্রক গ্রহে কিা হরি না’’।
[সূ িা আরল ইমিান, আয়াত: ৮৫]
এ দীনরক পবিপূ েধ কিাি ম ােোও আল্লাহ আল-কুিআরন
বদরয়রছন,

ُ َ
ُ َ
ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
ت َعل ۡيك ۡم ن ۡع َمت
ت لك ۡم دين
﴿ٱۡلوم أكمل
ۡ
َ
ُ َ ُ
]٣ :يت لك ُم ٱۡل ۡسل َٰ َم د ٗينا﴾ [املائدة
َو َرض

‘‘আজ আবম মতামারদি জনয মতামারদি দীনরক পবিপূ েধ
করি বদলাম এিাং ইসলামরক মতামারদি জনয দীন
বহরসরি মরনানীত কিলাম।’’ [সূ িা আল-মারয়দা, আয়াত:
৩]
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এ ম ােোি পি আল-কুিআন ও সু ন্নাহ’ি িাইরি দীরনি
মরর্য নতুন মকারনা বিেয় সাংরযাবজত হওয়াি পর্
বিিতরি রুি হরয় মগল এিাং বিদ‘আত তর্া নতুন ময
মকারনা বিেয় দীনী আমল ও আকীদা বহরসরি দীরনি
অিভুধি হওয়াও হািাম হরয় মগল। এ আরলািনায়
বিদ‘আরতি সাংবিপ্ত পবিিয় তুরল র্িাি পািাপাবি
কীভারি আমারদি সমারজ প্রিবলত বিদ‘আতগুরলারক
সনাি কিা যায় মস সম্পবকধত মূ লনীবত তুরল র্িা হরি।
বিদ‘আরতি সাংজ্ঞা:
বিদ‘আত িরেি আবভর্াবনক অর্ধ হরলা:
َ ْ َ ٰ َ ُ ََ ْ ُْ ُ ْ َ ي
ال َسابِ ٍق
ٍ ْي ِمث
ِ الَّشء المخَتع لَع غ
অর্ধাৎ পূ িধিতধী মকারনা নমুনা ছাোই নতুন আবিষ্কৃত
বিেয়।1
আি িিী‘আরতি পবিভাোয়-

1

আন-বনহায়াহ, পৃ . ৬৯; কাওয়ারয়দ মা‘বিফাবতল বিদ‘আহ, পৃ . ১৭
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َ َ ٌ َ ٌ ْ َ َُ َ ََْ
َ ُّ
َ ْ ُ َ
ٌّ ال َخ
ْ
اص يَ ُدل َعليْ ِه
هلل وليس َل أصل َعم و
ِ ما أح ِدث ِِف ِدي ِن ا
অর্ধাৎ আল্লাহি দীরনি মরর্য নতুন করি যাি প্রিলন কিা
হরয়রছ এিাং এি পরি িিী‘আরতি মকারনা িযাপক ও
সার্ািে বকাংিা খাস ও সু বনবদধষ্ট্ দলীল মনই।2
এ সাংজ্ঞাবিরত বতনবি বিেয় লিেীয়:
১. নতুনভারি প্রিলন অর্ধাৎ িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াল্লাম ও সাহািারয় মকিারমি যু রগ এি মকারনা প্রিলন
বছল না এিাং এি মকারনা নমুনাও বছল না।
২. এ নি প্রিবলত বিেয়বিরক দীরনি মরর্য সাংরযাজন
কিা এিাং র্ািো কিা ময, এবি দীরনি অাংি।
৩. নি প্রিবলত এ বিেয়বি িিী‘আরতি মকারনা ‘আম িা
খাস দলীল ছাোই িালু ও উদ্ভািন কিা।
সাংজ্ঞাি এ বতনবি বিেরয়ি একবত্রত রূপ হল বিদ‘আত,
যা মর্রক বিিত র্াকাি করঠাি বনরদধি িিী‘আরত

2

কাওয়ারয়দ মা‘বিফাবতল বিদ‘আহ, পৃ . ২৪
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এরসরছ। করঠাি বনরের্াজ্ঞাি এ বিেয়বি হাদীরস িািিাি
উচ্চাবিত হরয়রছ।
িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম িরলরছন,
ُ
َ َُْ ْ ُ ي
ْ َ ي ُي ُْ َ ْ ٌ ُي
ات األ ُم ْو ِر ف ِإن ُك حم َدث ٍة بِد َعة َوُك بِد َع ٍة
ِ « َو ِإياكم َوحمدث
ٌََ
.»َضاللة
‘‘মতামিা (দীরনি) নি প্রিবলত বিেয়সমূ হ মর্রক সতকধ
র্াক। মকননা প্ররতযক নতুন বিেয় বিদআ‘ত এিাং
প্ররতযক বিদ‘আত ভ্রষ্ট্তা’’।3
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম তাাঁি এক খুতিায়
িরলরছন:

ْ َ َ ْ َ ي
ُ َاْلَديث كت
ُّ َ اب اهلل َوأَ ْح َس َن ال ْ َه ْدي َه ْد ُي ُحمَ يم ٍد َو
َش
«إِن أصدق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُّ ُ َ ٌ َ َ َ َ ْ ُّ ُ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ
األمو ِر حمدثاتها وُك حمدث ٍة بِدعة وُك بِدع ٍة ضاللة وُك ضالل ٍة
ي
.»ار
ِ ِِف انل

‘‘বনশ্চয় সরিধাত্তম িােী আল্লাহি বকতাি এিাং সরিধাত্তম
3

সু নান আিু দাউদ, হাদীস নাং ৩৯৯১; সু নান আত-বতিবমযী, হাদীস
নাং ২৬৭৬। বতিবমযী হাদীসবিরক হাসান ও সহীহ িরলরছন।
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আদিধ মুহাম্মরদি আদিধ। আি সিরিরয় বনকৃষ্ট্ বিেয় হল
(দীরনি মরর্য) নি উদ্ভাবিত বিেয়। আি নি উদ্ভাবিত
প্ররতযক বিেয় বিদ‘আত এিাং প্ররতযক বিদ‘আত হল
ভ্রষ্ট্তা এিাং প্ররতযক ভ্রষ্ট্তাি পবিোম জাহান্নাম।4
বিদ‘আরতি বিবিষ্ট্য:
বিদ‘আরতি িািবি বিবিষ্ট্য িরয়রছ:
১. বিদ‘আতরক বিদ‘আত বহরসরি মিনাি জনয সু বনবদধষ্ট্
মকারনা দলীল পাওয়া যায় না; তরি তা বনবেি হওয়াি
িযাপারি মূ লনীবতগত ‘আম ও সার্ািে দলীল পাওয়া
যায়।
২. বিদ‘আত সিসময়ই িিী‘আরতি উরেিয, লিয ও
মাকাবসদ এি বিপিীত ও বিরিার্ী অিস্থারন র্ারক। আি
এ বিেয়বিই বিদ‘আত বনকৃষ্ট্ ও িাবতল হওয়াি সিরিরয়
িে প্রমাে। এ জনযই হাদীরস বিদ‘আতরক ভ্রষ্ট্তা িরল

4

সহীহ মুসবলম, হাদীস নাং ১৫৩৫ ও সু নান আন-নাসাঈ, হাদীস নাং
১৫৬০। হাদীরসি িে িয়ন নাসায়ী মর্রক।
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অবভবহত কিা হরয়রছ।
৩. অবর্কাাংি মিরত্র বিদ‘আত এমন সি কাযধািলী
সম্পাদরনি মার্যরম হরয় র্ারক যা িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াল্লাম ও সাহািারয় মকিারমি যু রগ প্রিবলত
বছল না। ইমাম ইিনু ল জাওযী িহ: িরলন,
َ
َُ ْ
َ
ُ
ْ َ ٌ
عل ل ْم يَك ْن فابتُ ِدع
ِ
ٍ الدعة ِعرارة نن ِف
‘বিদ‘আত িলরত িুঝায় এমন কাজরক যা বছল না,
অতঃপি তা উদ্ভািন কিা হরয়রছ’।5
৪. বিদ‘আরতি সারর্ িিী‘আরতি মকারনা মকারনা
ইিাদারতি বকছু বমল র্ারক। দু ’মিা িযাপারি এ বমলগুরলা
লিয কিা যায়:
প্রর্মত: দলীরলি বদক মর্রক এভারি বমল িরয়রছ ময,
মকারনা একবি ‘আম দলীল বকাংিা সাংিয় অর্িা র্ািোি
বভবত্তরত বিদ‘আতবি প্রিবলত হয় এিাং খাস ও বনবদধষ্ট্
দলীলরক পাি কাবিরয় এ ‘আম দলীল বকাংিা সাংিয়
5

তালিীসু ইিলীস, পৃ . ১৬
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অর্িা র্ািোবিরক বিদ‘আরতি সহীহ ও সবঠক দলীল
িরল মরন কিা হয়।
বিতীয়ত: িিী‘আত প্রেীত ইিাদারতি রূপরিখা ও
পিবতি সারর্ বিদ‘আরতি বমল বতিী কিা হয় সাংখযা,
আকাি-আকৃবত, সময় িা স্থারনি বদক মর্রক বকাংিা
হুকুরমি বদক মর্রক। এ বমলগুরলাি কািরে অরনরক
এরক বিদ‘আত মরন না করি ইিাদাত িরল গেয করি
র্ারকন।
বিদ‘আত বনর্ধািরে মানু রেি মতপার্ধকয:
বিদ‘আত বনর্ধািরে মানু ে সার্ািেতঃ বতনবি মেবেরত
বিভি:
এক: দলীল পাওয়া যায় না এমন প্রবতবি বিেয়রক এক
মেবেি মানু ে বিদ‘আত বহরসরি বিবিত কিরছ এিাং
এরিরত্র তািা বিরিে িাছ-বিিাি না করিই সি বকছু রক
(এমন বক মু‘আমালাি বিেয়রকও) বিদ‘আত িরল
অবভবহত কিরছ। এরদি কারছ বিদ‘আরতি সীমানা
িহুদূ ি বিিৃ ত।
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দু ই: যািা দীরনি মরর্য নি উদ্ভাবিত সকল বিেয়রক
বিদ‘আত িলরত িাজী নয়; িিাং িে িে নতুন
করয়কবিরক বিদ‘আত িরল িাকী সিবকছু িিী‘আতভুি
িরল তািা মরন করি। এরদি কারছ বিদ‘আরতি সীমানা
খুিই িুদ্র।
বতন:

যািা

যািাই-িাছাই

করি

শুর্ু মাত্র

প্রকৃত

বিদ‘আতরকই বিদ‘আত িরল অবভবহত করি র্ারকন।
এিা মর্যম পন্থািলম্বী এিাং হকপন্থী।
বিদ‘আরতি মমৌবলক নীবতমালা:
বিদ‘আরতি বতনবি মমৌবলক নীবতমালা িরয়রছ। মসগুরলা
হরলা:
১. এমন ‘আমরলি মার্যরম আল্লাহি বনকি সাওয়ারিি
আিা কিা যা িিী‘আত বসি নয়। মকননা িিী‘আরতি
স্বতঃবসি বনয়ম হরলা: এমন আমল িািা আল্লাহি বনকি
সাওয়ারিি আিা কিরত হরি যা কুিআরন আল্লাহ বনরজ
বকাংিা সহীহ হাদীরস তাাঁি িাসূ ল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াল্লাম অনু রমাদন করিরছন। তাহরলই কাজবি
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ইিাদাত িরল

গেয

হরি। পিািরি আল্লাহ ও তাাঁি

িাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম ময আমল অনু রমাদন
করিন বন মস আমরলি মার্যরম আল্লাহি ইিাদাত কিা
হরি বিদ‘আত।
২. দীরনি অনু রমাবদত িযিস্থা ও পিবতি িাইরি অনয
িযিস্থাি অনু সিে ও স্বীকৃবত প্রদান। ইসলারম একর্া
স্বতঃবসি ময, িিী‘আরতি মিাঁরর্ মদওয়া পিবত ও
বির্ারনি মরর্য র্াকা ওয়াবজি। ময িযবি ইসলামী
িিী‘আত িযতীত অনয বির্ান ও পিবত অনু সিে কিল
ও তাি প্রবত আনু গরতযি স্বীকৃবত প্রদান কিল মস
বিদ‘আরত বলপ্ত হল।
৩. ময সকল কমধকাণ্ড সিাসবি বিদ‘আত না হরলও
বিদ‘আরতি বদরক পবিিাবলত করি এিাং পবিরিরে
মানু েরক বিদ‘আরত বলপ্ত করি, মসগুরলাি হুকুম
বিদ‘আরতিই অনু রূপ।
মজরন িাখা ভারলা ময, ‘সু ন্নাত’-এি অর্ধ িুঝরত ভুল হরল
বিদ‘আত বিবিত কিরতও ভুল হরি। এবদরক ইবিত করি
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ইমাম ইিন তাইবময়া িহ. িরলন, ‘‘সিরিরয় গুরুত্বপূ েধ
হরলা সু ন্নাতরক বিদ‘আত মর্রক পৃর্ক কিা। মকননা সু ন্নাত
হরে ঐ বিেয়, িিী‘আত প্ররেতা যাি বনরদধি প্রদান
করিরছন। আি বিদ‘আত হরে ঐ বিেয় যা িিী‘আত
প্ররেতা দীরনি অিভুধি িরল অনু রমাদন করিন বন। এ
বিেরয় মানু ে মমৌবলক ও অরমৌবলক অরনক মিরত্র প্রিুি
বিভ্রাবিি মিোজারল বনমবিত হরয়রছ। মকননা প্ররতযক
দলই র্ািো করি ময, তারদি অনু সৃত পন্থাই হরলা সু ন্নাত
এিাং তারদি বিরিার্ীরদি পর্ হরলা বিদ‘আত।’’6
বিদ‘আরতি উবল্লবখত বতনবি প্রর্ান মমৌবলক নীবতমালাি
আরলারক বিদ‘আতরক বিবিত কিাি জনয আরিা মিি
বকছু সার্ািে নীবতমালা িিী‘আত বিরিেজ্ঞ আবলমগে
বনর্ধািে করি বদরয়রছন, যাি িািা একজন সার্ািে মানু ে
সহরজই কুিআন ও বিশুি হাদীরসি বভবত্তরত বিদ‘আরতি
পবিিয় লাভ কিরত পারি ও সমারজ প্রিবলত
বিদ‘আতসমূ হরক বিবিত কিরত পারি। মকননা প্ররতযক

6

আল-ইবিকামাহ, আয়াত: ১/১৩
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িযবিি ওপি ওয়াবজি হরলা িিী‘আরতি দৃ বষ্ট্রত যা
বিদ‘আত তা পুঙ্খানু পুঙ্খরূরপ মজরন মনওয়া ও তা মর্রক
পুরিাপুবি মিাঁরি র্াকা। বনরি উদাহিে স্বরূপ বকছু
দৃ ষ্ট্ািসহ আমিা অতীি গুরুত্বপূ েধ কবতপয় নীবতমালা
উরল্লখ কিবছ।
প্রর্ম নীবত: অতযবর্ক দু িধল, বমর্যা ও জাল হাদীরসি
বভবত্তরত ময সকল ইিাদাত কিা হয়, তা িিী‘আরত
বিদ‘আত িরল বিরিবিত।
এবি বিদ‘আত বিবিত কিাি অতযি গুরুত্বপূ েধ একবি
নীবত। মকননা ইিাদাত হরে পুরিাপুবি অহী বনভধি।
িিী‘আরতি মকারনা বির্ান বকাংিা মকারনা ইিাদাত
িিী‘আরতি গ্রহেরযাগয সহীহ দলীল ছাো সািযি হয়
না। জাল িা বমর্যা হাদীস মূ লতঃ হাদীস নয়। অতএি,
এ র্িরনি হাদীস িািা সািযি হওয়া মকারনা বির্ান িা
ইিাদাত িিী‘আরতি অাংি হওয়া সম্ভি নয় বির্ায় মস
অনু যায়ী আমল বিদ‘আত বহরসরি সািযি হরয় র্ারক।
অতযবর্ক দু িধল হাদীরসি িযাপারি জমহুি মুহাবেসগরেি মত
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হল এি িািাও িিী‘আরতি মকারনা বির্ান সািযি হরি না।
উদাহিে: িজি মারসি প্রর্ম জুমু‘আি িারত অর্িা
২৭মি িজি ময বিরিে িরি বম‘িারজি সালাত আদায়
কিা হয় তা বিদ‘আত বহরসরি গেয। অনু রূপভারি বনসরফ
িা‘িান িা িরি িিারত ময ১০০ িাকাত সালাত বিরিে
পিবতরত আদায় কিা হয় যারক সালাতুি িাগারয়ি
িরলও অবভবহত কিা হয়, তাও বিদ‘আত বহরসরি গেয।
মকননা এি ফযীলত সম্পবকধত হাদীসবি জাল।7
বিতীয় নীবত: ময সকল ইিাদাত শুর্ু মাত্র মনগো মতামত
ও মখয়াল-খুিীি ওপি বভবত্ত করি প্রেীত হয় মস সকল
ইিাদাত বিদ‘আত বহরসরি গেয। মযমন, মকারনা এক
‘আবলম িা আরিদ িযবিি কর্া বকাংিা মকারনা মদরিি
প্রর্া অর্িা স্বপ্ন বকাংিা কাবহনী যবদ হয় মকারনা ‘আমল
িা ইিাদারতি দলীল তাহরল তা হরি বিদ‘আত।
দীরনি প্রকৃত নীবত হরলা: আল-কুিআন ও সু ন্নাহ’ি
7

তানযীহুি িািী‘আহ আল-মিফু‘আহ ২/৮৯-৯৪, আল-ইিদা‘ পৃ .
৫৮।
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মার্যরমই শুর্ু আল্লাহি পি মর্রক মানু রেি কারছ জ্ঞান
আরস। সু তিাাং িিী‘আরতি হালাল-হািাম এিাং ইিাদাত
ও ‘আমল বনর্ধাবিত হরি এ দু ’বি দলীরলি বভবত্তরত। এ
দু ’বি দলীল ছাো অনয পন্থায় বস্থিীকৃত ‘আমল ও ইিাদাত
তাই বিদ‘আত িরল গেয হরি। এ জনযই বিদ‘আতপন্থীগে
তারদি বিদ‘আতগুরলাি মিরত্র িিঈ‘ দলীরলি অপিযাখযা
করি সাংিয় সৃ বষ্ট্ করি। এ প্রসরি ইমাম িারতিী িহ.
িরলন, “সু ন্নাতী তিীকাি মরর্য আরছ এিাং সু ন্নারতি
অনু সািী িরল দািীদাি ময সকল িযবি সু ন্নারতি িাইরি
অিস্থান কিরছ, তািা বনজ বনজ মাসআলাগুরলারত সু ন্নাহ্
িািা দলীল মপরিি ভান করিন।’’8
উদাহিে:
১। কািফ, অিদৃ ধবষ্ট্ তর্া মুিাকািা-মুিাহাদা, স্বপ্ন ও
কািামারতি ওপি বভবত্ত করি িিী‘আরতি হালাল হািাম
বনর্ধািে কিা বকাংিা মকারনা বিরিে ‘আমল িা ইিাদারতি

8

আল-ই‘মতসাম ১/২২০
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প্রিলন কিা।9
২। শুর্ু মাত্র ‘আল্লাহ’ বকাংিা হু-হু’ অর্িা ‘ইল্লাল্লাহ’ এি
বযবকি উপরিাি নীবতি আরলারক ইিাদাত িরল গেয হরি
না। মকননা কুিআন বকাংিা হাদীরসি মকার্াও এিকম
বযবকি অনু রমাবদত হয় বন।10
৩। মৃত অর্িা অনু পবস্থত সৎিযবিিগধরক আহ্বান কিা,
তারদি কারছ প্রার্ধনা কিা ও সাহাযয িাওয়া, অনু রূপভারি
বফবিিতা ও নিী-িসূ লগরেি কারছ মদা‘আ কিাও এ
নীবতি আরলারক বিদ‘আত িরল সািযি হরি। মিরোি
এ বিদ‘আতবি মূ লতঃ মিে পযধি িে বিরকধ পবিেত হয়।
তৃতীয় নীবত: মকারনা িার্া-বিপবত্তি কািরে নয় িিাং
এমবনরতই িাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম ময
সকল ‘আমল ও ইিাদাত মর্রক বিিত মর্রকবছরলন,
পিিতধীরত তাি উম্মারতি মকউ যবদ মস ‘আমল করি,
9
10

আল-ই‘বতসাম ১/২১২, ২/১৮১
মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া ১০/৩৬৯
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তরি তা িিী‘আরত বিদ‘আত বহরসরি গেয হরি।
মকননা তা যবদ িিী‘আতসম্মত হত তাহরল তা কিাি
প্ররয়াজন বিদযমান বছল। অর্ি মকারনা িার্া-বিপবত্ত
ছাোই িাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম মস ‘আমল
িা ইিাদাত তযাগ করিরছন। এ মর্রক প্রমাবেত হয় ময,
‘আমলবি িিী‘আতসম্মত নয়। অতএি, মস ‘আমল কিা
মযরহতু আি কারিা জনয জারয়য মনই, তাই তা কিা হরি
বিদ‘আত।
উদাহিে:
১। পাাঁি ওয়াি সালাত ও জুমা‘ ছাো অনযানয সালারতি
জনয ‘আযান মদওয়া। উপরিাি নীবতি আরলারক
বিদ‘আত িরল গেয হরি।
২। সালাত শুরু কিাি সময় মুরখ বনয়রতি িাকয পো।
মযরহতু িাসূ লুল্লঅহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম ও
সাহািীগে এরূপ কিা মর্রক বিিত মর্রকবছরলন এিাং
বনয়ত করিবছরলন শুর্ু অিি বদরয়, তাই বনয়রতি সময়
মুরখ িাকয পো বিদ‘আত িরল গেয হরি।
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৩। বিপদাপদ ও ঝে-তুফান আসরল

রি আযান

মদওয়াও উপরিাি নীবতি আরলারক বিদ‘আত িরল গেয
হরি। মকননা বিপদাপরদ কী পাঠ কিা উবিৎ িা কী
‘আমল কিা উবিৎ তা হাদীরস সু ন্দিভারি িবেধত আরছ।
৪। িাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লারমি জরমাৎসি
পালরনি জনয বকাংিা আল্লাহি কারছ সাওয়াি ও িিকত
লারভি প্রতযািায় অর্িা ময মকারনা কারজ আল্লাহি
সাহাযয লারভি উরেরি বমলাদ পো উপরিাি নীবতি
আরলারক বিদ‘আত িরল গেয হরি।
িতুর্ধ নীবত: সালারফ সারলহীন তর্া সাহািারয় মকিাম ও
তারিঈন যবদ মকারনা িার্া না র্াকা সরেও মকারনা
ইিাদারতি কাজ কিা বকাংিা িেধনা কিা অর্িা বলবপিি
কিা মর্রক বিিত মর্রক র্ারকন, তাহরল এমন
পবিবস্থবতরত তারদি বিিত র্াকাি কািরে প্রমাবেত হয়
ময, কাজবি তারদি দৃ বষ্ট্রত িিী‘আতবসি নয়। কািে, তা
যবদ িিী‘আতবসি হত তাহরল তারদি জনয তা কিাি
প্ররয়াজন বিদযমান বছল। তা সরেও মযরহতু তািা মকারনা
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িার্া-বিপবত্ত ছাোই উি ‘আমল তযাগ করিরছন, তাই
পিিতধী যু রগ মকউ এরস মস ‘আমাল িা ইিাদাত প্রিবলত
কিরল তা হরি বিদ‘আত।
হুযায়ফা িাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িরলন, ‘‘ময সকল ইিাদাত
িাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লারমি সাহািীগে
করিন বন মতামিা মস সকল ইিাদাত কি না।’’11
মাবলক ইিন আনাস িহ. িরলন, ‘‘এই উম্মারতি প্রর্ম
প্রজম ময ‘আমল িািা সাংরিাবর্ত হরয়বছল একমাত্র মস
‘আমল িািাই উম্মারতি মিে প্রজম সাংরিাবর্ত হরত
পারি।’’12
ইমাম ইিন তাইবময়া িহ. বকছু বিদ‘আরতি প্রবতিাদ
কিরত বগরয় িরলন, ‘‘এ কর্া জানা ময, যবদ এ কাজবি
িিী‘আতসম্মত ও মুিাহাি হত যদ্দ্বািা আল্লাহ সাওয়াি
বদরয় র্ারকন, তাহরল নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম
এ িযাপারি সিরিরয় মিবি অিবহত র্াকরতন এিাং
11

সহীহ িু খািী

12

ইকবতযা আস-বসিাত আল মুিাকীম ২/৭১৮
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অিিযই তাাঁি সাহািীরদিরক তা জানারতন, আি তাাঁি
সাহািীিাও মস বিেরয় অনযরদি মিরয়ও মিবি অিবহত
র্াকরতন এিাং পিিতধী মলাকরদি মিরয়ও এ ‘আমরল
মিবি আগ্রহী হরতন। বকন্তু যখন তািা এ প্রকাি
‘আমরলি বদরক মকারনা ভ্রুরিপই কিরলন না তারত
মিাঝা মগল ময, তা নি উদ্ভাবিত এমন বিদ‘আত যারক
তািা ইিাদাত, বনকিয ও আনু গতয বহরসরি বিরিিনা
কিরতন না। অতএি, এখন যািা এরক ইিাদাত, বনকিয,
সাওয়ারিি কাজ ও আনু গতয বহসারি প্রদিধন কিরছ তািা
সাহািীরদি পর্ বভন্ন অনয পর্ অনু সিে কিরছন এিাং
দীরনি মরর্য এমন বকছু ি প্রিলন কিরছন যাি অনু মবত
আল্লাহ প্রদান করিন বন।’’13
বতবন আরিা িরলন, ‘‘আি ময র্িরনি ইিাদাত পালন
মর্রক নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম বিিত মর্রকরছন
অর্ি তা যবদ িিী‘আতসম্মত হত তাহরল বতবন বনরজ
তা অিিযই পালন কিরতন অর্িা অনু মবত প্রদান

13

ইকবতয়া আস সীিাত আল-মুিাকীম ২/৭৯৮
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কিরতন এিাং তাাঁি পরি খবলফাগে ও সাহািীগে তা
পালন কিরতন। অতএি, এ কর্া বনবশ্চতভারি বিশ্বাস
কিা ওয়াবজি ময এ কাজবি বিদ‘আত ও ভ্রষ্ট্তা।’’14
এি িািা িুঝা মগল ময, ময সকল ইিাদাত পালন কিা
মর্রক িাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম বনরজ এিাং
তাাঁি পরি উম্মারতি প্রর্ম প্রজরমি আবলমগে বিিত
মর্রকবছরলন বনঃসরন্দরহ মসগুরলা বিদ‘আত ও ভ্রষ্ট্তা।
পিিতধী যু রগ বকাংিা আমারদি যু রগ এরস এগুরলারক
ইিাদাত বহরসরি গেয কিাি মকারনা িিঈ‘ বভবত্ত মনই।
উদাহিে:
১। ইসলারমি বিরিে বিরিে বদিসসমূ হ ও ঐবতহাবসক
উপলিগুরলারক ঈদ উৎসরিি মত উদযাপন কিা।
মকননা ইসলামী িিী‘আতই ঈদ উৎসি বনর্ধািে ও
অনু রমাদন করি। িিী‘আরতি িাইরি অনয মকারনা
উপলিরক ঈদ উৎসরি পবিেত কিাি ইখবতয়াি মকারনা

14

মাযমু‘ আল-ফাতাওয়া: ২৬/১৭২
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িযবি িা দরলি মনই। এ র্িরনি উপলরিি মরর্য একবি
িরয়রছ িাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লারমি জম
উৎসি উদযাপন। সাহািীগে ও পূ িধিতধী ‘আবলমগে হরত
এবি পালন কিারতা দূ রিি কর্া িিাং অনু রমাদন দারনি
মকারনা িেধনাও পাওয়া যায় না। ইমাম ইিন তাইবময়া
িহ. িরলন, “এ কাজবি পূ িধিতধী সালাফগে করিন বন
অর্ি এ কাজ জাবয়য র্াকরল সওয়াি লারভি উরেরিয
তা পালন কিাি কাযধকািে বিদযমান বছল এিাং পালন
কিরত বিরিে মকারনা িার্াও বছল না। যবদ এিা শুর্ু
কলযারেি কাজই হরতা তাহরল আমারদি মিরয় তািাই এ
কাজবি মিবি কিরতন। মকননা তািা আমারদি মিরয়ও
িাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লামরক মিবি সম্মান ও
মহব্বত কিরতন এিাং কলযারেি কারজ তািা বছরলন
মিবি আগ্রহী।’’15
২। ইরতাপূ রিধ িবেধত সালাত আি িাগারয়ি িা িরি
বম‘িারজি সালাত উবল্লবখত িতুর্ধ নীবতি আরলারকও

15

ইকবতযা আস-বসিাত আল মুিাবকম: ২/৬১৫
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বিদ‘আত সািযি হরয় র্ারক।
ইমাম ইযযু িীন ইিনু আেু স সালাম িহ. এ প্রকাি সালাত
এি বির্তা অস্বীকাি করি িরলন, ‘‘এ প্রকাি সালাত ময
বিদ‘আত তাি একবি প্রমাে হরলা দীরনি প্রর্ম সাবিি
‘উলামা ও মুসবলমরদি ইমাম তর্া সাহািারয় মকিাম,
তারিঈন, তারি তারিঈন ও িিী‘আহ বিেরয় গ্রন্থ
প্রেয়নকািী িে িে ‘আবলমগে মানু েরক ফিয ও সু ন্নাত
বিেরয় জ্ঞান দারনি প্রিল আগ্রহ মপােে কিা সরেও
তারদি কারিা কাছ মর্রক এ সালাত সম্পরকধ মকারনা
িেধনা পাওয়া যায় বন এিাং মকউ তাাঁি বনজ গ্ররন্থ এ
সম্পরকধ বকছু বলবপিিও করিন বন ও মকারনা বিঠরক এ
বিেরয় মকারনা আরলাকপাতও করিন বন। িািরি এিা
অসম্ভি ময, এ সালাত আদায় িিী‘আরত সু ন্নাত বহরসরি
বিরিবিত হরি অর্ি দীরনি প্রর্ম সাবিি ‘আবলমগে ও
মুবমনরদি যািা আদিধ, বিেয়বি তারদি সকরলি কারছ
মর্রক যারি সম্পূ েধ অজানা’’।16

16

আত-তািগীি ‘আন সালাবতি িাগাইি আল-মাওদু ‘আ, পৃ . ৫-৯
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পঞ্চম

নীবত:

ময

সকল

ইিাদাত

িিী‘আরতি

মূ লনীবতসমূ হ এিাং মাকাবসদ তর্া উরেিয ও লরিি
বিপিীত মস সিই হরি বিদ‘আত।
উদাহিে:
১. দু ই ঈরদি সালারতি জনয আযান মদওয়া। মকননা
নফল সালারতি জনয আযান মদওয়া িিী‘আত সম্মত
নয়। আযান শুর্ু ফিয সালারতি সারর্ই খাস।
২. জানাযাি সালারতি জনয আযান মদওয়া। মকননা
জানাযাি সালারত আযারনি মকারনা িেধনা মনই, তদু পবি
এরত সিাি অাংিগ্রহে কিাি িার্যিার্কতাও মনই।
৩. ফিয সালারতি আযারনি আরগ মাইরক দু রূদ পাঠ।
মকননা আযারনি উরেিয মলাকরদিরক জামা‘আরত
সালাত আদারয়ি প্রবত আহ্বান কিা, মাইরক দরূদ
পারঠি সারর্ এি মকারনা সম্পকধ মনই।
েষ্ঠ নীবত: প্রর্া ও মু‘আমালাত বিেয়ক মকারনা কারজি
মার্যরম যবদ িিী‘আরতি সু স্পষ্ট্ বনরদধিনা ছাোই
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আল্লাহি কারছ সাওয়াি লারভি আিা কিা হয় তাহরল
তা হরি বিদ‘আত।
উদাহিে: পিমী কাপে, িি, মছাঁো ও তাবল এিাং
ময়লাযু ি কাপে বকাংিা বনবদধষ্ট্ িরেি মপািাক পবির্ান
কিারক ইিাদাত ও আল্লাহি বপ্রয় পাত্র হওয়াি পন্থা মরন
কিা। একইভারি সািধিবেক িুপ র্াকারক বকাংিা রুবি ও
মগািত ভিে ও পাবন পান মর্রক বিিত র্াকারক অর্িা
ছায়াযু ি স্থান তযাগ করি সূ রযধি আরলায় দাাঁবেরয় কাজ
কিারক আল্লাহি বনকিয অজধরনি পন্থা বহসারি বনর্ধািে
কিা।
উবল্লবখত কাজসমূ হ মকউ যবদ এমবনরতই করি তরি তা
নাজারয়য

নয়,

বকন্তু

এ

সকল

‘আদাত

বকাংিা

মু‘আমালারতি কাজগুরলারক যবদ মকউ ইিাদারতি রূপ
প্রদান করি বকাংিা সাওয়াি লারভি উপায় মরন করি তরি
তখনই তা হরি বিদ‘আত। মকননা এগুরলা ইিাদাত ও
সওয়াি লারভি পন্থা হওয়াি মকারনা দলীল িিী‘আরত
মনই।
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সপ্তম নীবত: আল্লাহ ও তাাঁি িাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াল্লাম ময সকল কাজ বনরের্ করি বদরয়রছন মসগুরলাি
মার্যরম আল্লাহি বনকিয ও সাওয়াি লারভি আিা কিা
হরল মসগুরলা হরি বিদ‘আত।
উদাহিে:
১। গান-িাদয ও কাওয়ালী িলা ও মিানা অর্িা নারিি
মার্যরম বযবকি করি আল্লাহি কারছ সাওয়ারিি আিা
কিা।
২। কাবফি, মুিবিক ও বিজাতীয়রদি অনু কিরেি মার্যরম
আল্লাহি বনকিয ও সাওয়াি লারভি আিা কিা।
অষ্ট্ম নীবত: ময সকল ইিাদাত িিী‘আরত বনর্ধাবিত
সময়, স্থান ও পিবতি সারর্ প্রেয়ন কিা হরয়রছ
মসগুরলারক মস বনর্ধাবিত সময়, স্থান ও পিবত মর্রক
পবিিতধন কিা বিদ‘আত িরল গেয হরি।
উদাহিে:
১। বনর্ধাবিত সময় পবিিতধরনি উদাহিে: মযমন,
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বজলহাি মারসি এক তাবিরখ কুিিানী কিা। মকননা
কুিিানীি িিঈ সময় হরলা ১০ বযলহজ ও তৎপিিতধী
আইয়ারম তািিীরকি বদনগুরলা।
২। বনর্ধাবিত স্থান পবিিতধরনি উদাহিে: মযমন, মসবজদ
ছাো অনয মকার্াও ই‘বতকাফ কিা। মকননা িিী‘আত
কতৃধক ই‘বতকারফি বনর্ধাবিত স্থান হরে মসবজদ।
৩। বনর্ধাবিত মেবে পবিিতধরনি উদাহিে: মযমন, গৃহ
পাবলত পশুি পবিিরতধ ম াো বদরয় কুিিানী কিা।
৪। বনর্ধাবিত সাংখযা পবিিতধরনি উদাহিে: মযমন, পাাঁি
ওয়ারিি অবতবিি ৬ষ্ঠ আরিা এক ওয়াি সালাত
প্রিলন কিা। বকাংিা িাি িাকাত সালাতরক দু ই িাকাত
বকাংিা দু ই িাকারতি সালাতরক িাি িাকারত পবিেত
কিা।
৫। বনর্ধাবিত পিবত পবিিতধরনি উদাহিে: অযু কিাি
িিঈ‘ পিবতি বিপিীরত মযমন দু ‘পা মর্ায়াি মার্যরম অযু
শুরু কিা এিাং তািপি দু ‘হাত মর্ৌত কিা এিাং মার্া
মারসহ করি মুখমণ্ডল মর্ৌত কিা। অনু রূপভারি
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সালারতি মরর্য আরগ সাজদাহ ও পরি রুকু কিা।
নিম নীবত: ‘আম তর্া িযাপক অর্ধরিার্ক দবলল িািা
িিী‘আরত ময সকল ইিাদাতরক উমু ি িাখা হরয়রছ
মসগুরলারক মকারনা বনবদধষ্ট্ সময় বকাংিা বনবদধষ্ট্ স্থান অর্িা
অনয বকছু ি সারর্ এমনভারি সীমািি কিা বিদ‘আত িরল
গেয হরি যদ্দ্বািা প্রতীয়মান হয় ময, উি ইিাদারতি এ
সীমািি কিে প্রবক্রয়া িিী‘আতসম্মত, অর্ি পূ রিধাি
‘আম দলীরলি মরর্য এ সীমািি কিরেি ওপি মকারনা
প্রমাে ও বদক বনরদধিনা পাওয়া যায় না।
এ নীবতি মমাোকর্া হরে মকারনা উমু ি ইিাদাতরক
িিী‘আরতি সহীহ দলীল ছাো মকারনা স্থান, কাল িা
সাংখযা িািা সীমািি কিা বিদ‘আত বহরসরি বিরিবিত।
উদাহিে:
১। ময বদনগুরলারত িিী‘আত মিাযা িা সাওম িাখাি
বিেয়বি সার্ািেভারি উমু ি মিরখরছ মযমন মিল িাি,
িুর্িাি বকাংিা মারসি ৭, ৮ ও ৯ ইতযাবদ তাবিখসমূ হ,
মস বদনগুরলাি মকারনা এক িা একাবর্ক বদন িা িািরক
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বিরিে ফযীলত আরছ িরল সাওম পালরনি জনয যবদ
মকউ খাস ও সীমািি করি অর্ি খাস কিাি মকারনা
দলীল িিী‘আরত মনই। মযমন, ফাবতহা-ই-ইয়াযদাহরমি
বদন সাওম পালন কিা, তাহরল িিী‘আরতি দৃ বষ্ট্রত তা
হরি বিদ‘আত, মকননা দলীল ছাো িিী‘আরতি মকারনা
হুকুমরক খাস ও সীমািি কিা জারয়য মনই।
২। ফযীলাতপূ েধ বদনগুরলারত িিী‘আত ময সকল
ইিাদাতরক উমু ি মিরখরছ মসগুরলারক মকারনা সাংখযা,
পিবত িা বিরিে ইিাদারতি সারর্ খাস কিা বিদ‘আত
বহসারি গেয হরি। মযমন, প্রবত শুক্রিাি বনবদধষ্ট্ করি
িবল্লি িাক‘আত নফল সালাত পো, প্রবত িৃ হস্পবতিাি
বনবদধষ্ট্ পবিমাে সদকা কিা, অনু রূপভারি মকারনা বনবদধষ্ট্
িাতরক বনবদধষ্ট্ সালাত ও কুিআন খতম িা অনয মকারনা
ইিাদারতি জনয খাস কিা।
দিম নীবত: িিী‘আরত ময পবিমাে অনু রমাদন মদওয়া
হরয়রছ ইিাদাত কিরত বগরয় মস মিরত্র তাি মিরয়ও
মিবি ‘আমল কিাি মার্যরম িাোিাবে কিা এিাং
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করঠািতা আরিাপ কিা বিদ‘আত িরল বিরিবিত।
উদাহিে:
১। সািা িাত মজরগ বনদ্রা পবিহাি করি বকয়ামুল লাইলএি মার্যরম এিাং ভি না করি সািা িছি সাওম িাখাি
মার্যরম আল্লাহি বনকিয অজধন কিা এিাং অনু রূপভারি
স্ত্রী, পবিিাি ও সাংসাি তযাগ করি বিিাগযিারদি ব্রত
গ্রহে কিা। সহীহ িুখািীরত আনাস ইিন মারলক
িাবদয়াল্লাহু ‘আনহুি হাদীরস যািা সািা িছি সাওম
িাখাি ও বিিাহ করি সাংসাি র্মধ পালন না কিাি
অিীকাি িযি করিবছল তারদি উরেরিয িাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম িরলবছরলন:
ُْ ُ ُ َ َََْ ُ ْ َُ َ ي
ََ
ْ ُ َ ْ َ ي
وم َوأف ِط ُر
ك ِِن أص
ِ هلل وأتقاكم َل ل
ِ هلل ِإ ِِن ألخشاكم
ِ «أما َوا
ََْ ي
َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ي ََ ْ ُ ُ ََََ ي ُ ي
.»ب ن ْن ُسن ِِت فلي َس ِم ِِن
وأص ِِل وأرقد وأتزوج النِساء فمن ر ِغ
‘‘আবম মতামারদি মরর্য আল্লাহি প্রবত সিরিরয় মিবি ভয়
মপােে কবি এিাং তাকওয়া অিলম্বনকািী। বকন্তু আবম
সাওম পালন কবি ও ভাবি, সালাত আদায় কবি ও বনদ্রা
যাপন কবি এিাং নািীরদি বিিাহ কবি। ময আমাি এ
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সু ন্নাত মর্রক বিিাগভাজন হয়, ময আমাি দলভুি
নয়।’’17
২। হরজি সময় জামিায় িে িে পার্ি বদরয় িমী কিা,
এ কািরে ময, এগুরলা মছাি পার্রিি মিরয় বপলারি
মজারি আ াত হানরি এিাং এিা এ উরেরিয ময, িয়তান
এরত মিবি িযার্া পারি। এিা বিদ‘আত এজনয ময,
িিী‘আরতি বনরদধি হরলা মছাি পার্ি বনরিপ কিা এিাং
এি কািে বহরসরি হাদীরস িলা হরয়রছ ময, ‘‘আল্লাহি
বযবকি ও স্মিেরক কারয়ম কিা।’’18 উরল্লখয ময, পার্ি
বনরিরপি িম্ভবি িয়তান িা িয়তারনি প্রবতভূ নয়।
হাদীরসি ভাোয় এবি জামিাহ। তাই সকল মিরত্র
বনিাপদ হরলা হাদীস অনু যায়ী ‘আমল কিা ও আকীদা
মপােে কিা।
৩। ময মপাোক পবির্ান কিা িিী‘আরত মুিাহ ও

17

সহীহ িু খািী, হাদীস নাং ৫০৬৩

18

সু নান আবি দাঊদ, হাদীস নাং ১৬১২; সু নান বতিবমযী, হাদীস নাং
৮২৬। বতিবমযী িরলরছন, এবি হাসান ও সহীহ হাদীস।
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জারয়য। মযমন, পিমী বকাংিা মমািা কাপে পবির্ান কিা
তারক ফযীলতপূ েধ অর্িা হািাম মরন কিা বিদ‘আত,
মকননা এিা িিী‘আরতি দৃ বষ্ট্রত িাোিাবে।
একাদি নীবত: ময সকল আকীদা, মতামত ও িিিয
আল-কুিআন ও সু ন্নারতি বিপিীত বকাংিা এ উম্মারতি
সালারফ

সারলহীরনি

ইজমা‘

বিরিার্ী

মসগুরলা

িিী‘আরতি দৃ বষ্ট্রত বিদ‘আত। এই নীবতি আরলারক
বনরনাি

দু ’বি বিেয় িিী‘আরতি দৃ বষ্ট্রত বিদ‘আত ও

প্রতযাখযাত িরল গেয হরি।
প্রর্ম বিেয়: বনজস্ব আকল ও বিরিকপ্রসূ ত মতামতরক
অরমা ও বনবশ্চত নীবতরূরপ বনর্ধািে কিা এিাং কুিআন
ও সু ন্নাহি িিিযরক এ নীবতি সারর্ বমবলরয় যবদ মদখা
যায় ময, মস িিিয উি মতামরতি সারর্ সিবতপূ েধ তাহরল
তা গ্রহে কিা এিাং যবদ মদখা যায় ময, কুিআন ও সু ন্নাহি
িিিয উি মতামত বিরিার্ী তাহরল মস িিিয প্রতযাখযান
কিা। অর্ধাৎ কুিআন ও সু ন্নাহ্ি উপরি বনরজি আকল ও
বিরিকরক অগ্রাবর্কাি মদওয়া।
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িিী‘আরতি দৃ বষ্ট্রত এ বিেয়বি অতযি গবহধত কাজ। এ
িযাপারি ইমাম ইিন তাইবময়া িহ. িরলন: ‘‘বিরিরকি
মতামত অর্িা বকয়াস িািা আল কুিআরনি বিরিাবর্তা
কিারক সালারফ সারলহীরনি মকউই বির্ মরন কিরতন
না। এ বিদ‘আতবি তখনই প্রিবলত হয় যখন জাহবময়া,
মু‘তাবযলা ও তারদি অনু রূপ কবতপয় এমন িযবিি
আবিভধাি

রি যািা বিরিকপ্রসূ ত িারয়ি ওপি র্মধীয়

মূ লনীবত বনর্ধািে করিবছরলন এিাং মসই িারয়ি বদরক
কুিআরনি িিিযরক পবিিাবলত করিবছরলন এিাং
িরলবছরলন, যখন বিরিক ও িিী‘আি মরর্য বিরিাবর্তা
মদখা বদরি তখন হয় িিী‘আরতি সবঠক মমধ মিার্গময
নয় িরল আল্লাহি কারছ সমপধে কিা হরি অর্িা
বিরিরকি িায় অনু যায়ী তািীল ও িযাখযা কিা হরি। এিা
হরলা মস সি মলাক যািা মকারনা দলীল ছাোই আল্লাহি
আয়ারতি িযাপারি তকধ করি র্ারক।’’19
ইিনু আবিল ‘ইয আল-হানাফী িহ. িরলন, ‘‘িিাং

19

আল-ইসরতকামা ১/২৩
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বিদ‘আতকািীরদি প্ররতযক দলই বনরজরদি বিদ‘আত ও
যারক তািা বিরিকপ্রসূ ত যু বি িরল র্ািো করি তাি
সারর্ কুিআন ও সু ন্নাহি িিিযরক বমবলরয় মদরখ।
কুিআন সু ন্নাহি মস িিিয যবদ তারদি বিদ‘আত ও
যু বিি সারর্ সিবতপূ েধ হয় তাহরল তািা িরল, এবি
মুহকাম ও দৃ ঢ়িিিয। অতঃপি তািা তা দলীলরূরপ গ্রহে
করি। আি যবদ তা তারদি বিদ‘আত ও যু বিি বিপিীত
হয় তাহরল তািা িরল, এবি মুতািাবিহাত ও আরিার্গময,
অতঃপি তািা তা প্রতযাখযান করি..........অর্িা মূ ল অর্ধ
মর্রক পবিিতধন করি’’20
বিতীয় বিেয়: মকারনা জ্ঞান ও ইলম ছাোই দীনী বিেরয়
ফাতাওয়া মদওয়া।
ইমাম িাবতিী িহ. িরলন, ‘‘যািা অবনবশ্চত মকারনা
িিিযরক অন্ধভারি মমরন মনওয়াি ওপি বনভধি করি
অর্িা গ্রহেরযাগয মকারনা কািে ছাোই মকারনা বিেয়রক
প্রার্ানয মদয়, তািা প্রকৃত পরি দীরনি িিু বছন্ন করি
20

িিহুল আকীদা আত-ত্বহাবিয়া, পৃ . ১৯৯৯
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িিী‘আত িবহভূ ধত কারজি সারর্ জবেত র্ারক। আল্লাহ
তাাঁি অনু গ্ররহ এ মর্রক আমারদিরক বনিাপদ িাখুন।
ফাতওয়াি এ পিবত আল্লাহ তা‘আলাি দীরনি মরর্য
নতুন উদ্ভাবিত বিদ‘আরতিই অিভুধি, মতমবনভারি
আকল িা বিরিকরক দীরনি সিধরিরত্র Dominator
বহরসরি বস্থি কিা নিউদ্ভাবিত বিদ‘আত।’’21
িাদি নীবত: ময সকল আকীদা কুিআন ও সু ন্নায় আরস
বন এিাং সাহািারয় মকিাম ও তারিঈরনি কাছ মর্রকও
িবেধত হয় বন, মসগুরলা বিদ‘আতী আকীদা বহরসরি
িিী‘আরত গেয।
উদাহিে:
১. সু ফী তিীকাসমূ রহি মস সি আ কীদা ও বিেয়সমূ হ
যা কুিআন ও সু ন্নায় আরস বন এিাং সাহািারয় মকিাম ও
তারিঈরনি কাছ মর্রকও িবেধত হয় বন।
ইমাম িাবতিী িহ. িরলন, ‘‘তমরর্য িরয়রছ এমন সি

21

আল-ই‘বতসাম ২/১৭৯
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অরলৌবকক বিেয় যা েিেকারল মুবিদরদি উপি
বিরিার্াযধ করি মদওয়া হয়। আি মুিীরদি কতধিয হল যা
মর্রক মস বিমুি হরয়রছ পুনিায় পীরিি পি মর্রক তা
কিাি অনু মবত ও ইবিত না মপরল তা না কিা.....এভারি
আরিা অরনক বিেয় যা তািা আবিষ্কাি করিরছ,
সালাফরদি প্রর্ম যু রগ যাি মকারনা উদাহিে খুাঁরজ পাওয়া
যায় না।’’22
২. আল্লাহি যাতী গুোিলীি মিরত্র اجلهة23 িা বদকবনর্ধািে  اجلسمিা িিীি ইতযাবদ সাবিধকভারি সািযি কিা
বকাংিা পুরিাপুবি অস্বীকাি কিা বিদ‘আত বহরসরি গেয।
মকননা কুিআন, হাদীস ও সাহািারয় মকিারমি িিরিযি
মকার্াও এগুরলারক সিাসবি সািযি বকাংিা অস্বীকাি

22

আল-‘ইবতসাম ১/২৬১

23

তরি বদক বনর্ধািে না কিরলও  جهة العلوিা উপরিি বদক আল্লাহি
জনয বনর্ধাবিত। এিা কুিআন ও হাদীরসি হাজাি হাজাি ভােয
িািা প্রমাবেত। গ্রন্থকারিি উরেিয  جهةিেবি িযিহাি না কিা।
উপরিি বদক প্রবতবি মুসবলমই সািযি করি র্ারকন। [সম্পাদক]
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মকারনািাই কিা হয় বন।
এ সম্পরকধ ইমাম ইিন তাইবময়াহ িহ. িরলন,
‘‘সালারফি মকউই আল্লাহি িযাপারি  اجلسمিা িিীি
সািযি কিা বকাংিা অস্বীকাি কিাি বিেয়বি সস্পরকধ
মকারনা িিিয প্রদান করিন বন। একইভারি আল্লাহি
সম্পরকধ  اجلواهرিা মমৌবলক িস্তু এিাং  اتلحزيিা অিস্থান
গ্রহে অর্িা অনু রূপ মকারনা িিিযও তািা মদন বন।
মকননা এগুরলা হরলা অস্পষ্ট্ িে, যদ্দ্বািা মকারনা হক
প্রবতবষ্ঠত হয় না এিাং িাবতলও প্রমাবেত হয় না।.....িিাং
এগুরলা হরে মস সকল বিদআতী কালাম ও কর্া যা
সালাফ ও ইমামগে প্রতযাখযান করিরছন।’’24
আল্লাহি বসফাত সম্পবকধত মুজমাল ও অস্পষ্ট্ িেমালাি
সারর্ সালারফ সারলহীরনি অনু সৃত িযিহাবিক নীবতমালা
কী বছল মস সম্পরকধ ইমাম ইিন আবিল ইয আল-হানাফী
িহ. িরলন, ‘‘ময সকল িে (আল্লাহি িযাপারি) সািযি
কিা বকাংিা তাি মর্রক অস্বীকাি কিাি িযাপারি নস তর্া
24

মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া ৩/৮১
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কুিআন-হাদীরসি স্পষ্ট্ িিিয এরসরছ তা প্রিলভারি
মমরন মনওয়া উবিত। অতএি আল্লাহ ও তাাঁি িাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াল্লাম ময সকল িে ও অর্ধ সািযি
করিরছন আমিা মসগুরলা সািযি কিি এিাং তারদি
িিরিয ময সি িে ও অর্ধরক অস্বীকাি কিা হরয়রছ
আমিাও মসগুরলারক অস্বীকাি কিরিা। আি ময সি িে
অস্বীকাি কিা বকাংিা সািযি কিাি িযাপারি বকছু ই আরস
বন (আল্লাহি িযাপারি) মস সি িরেি িযিহাি কিা যারি
না। অিিয যবদ িিাি বনয়রতি প্রবত লিয কিরল িুঝা
যায় ময অর্ধ শুি, তাহরল তা গ্রহে কিা হরি। তরি মস
িিিয কুিআন-হাদীরসি িে বদরয়ই িযি কিা িাঞ্ছনীয়,
মুজমাল ও অস্পষ্ট্ িে বদরয় নয়........।’’25
ত্ররয়াদি নীবত: দীনী িযাপারি অরহতুক তকধ, ঝগোবিিাদ ও িাোিাবেপূ েধ প্রশ্ন বিদ‘আত বহরসরি গেয। এ
নীবতি মরর্য বনরনাি বিেয়গুরলা িাবমল:

25

িািহু আল-‘আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়যাহ, পৃ ঃ২৩৯, আরিা মদখুন
পৃ . ১০৯-১১০।
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১. মুতািাবিহাত িা মানু রেি মিার্গময নয় এমন বিেয়
সম্পরকধ প্রশ্ন কিা। ইমাম মারলক িহ.-রক এক িযবি
আিরিি উপি আল্লাহি  استواءিা উঠাি প্রকৃবত-র্িে
সম্পরকধ বজজ্ঞাসা কিরল বতবন িলরলন ‘‘বকরূপ উঠা তা
মিার্গময নয়, তরি  استواءিা উঠা একবি জানা ও জ্ঞাত
বিেয়, এি প্রবত ঈমান িাখা ওয়াবজি এিাং প্রশ্ন কিা
বিদ‘আত।26
ইমাম ইিন তাইবময়াহ িহ. িরলন, ‘‘মকননা এ প্রশ্নবি
বছল এমন বিেয় সম্পরকধ যা মানু রেি জ্ঞাত নয় এিাং এি
জিাি মদওয়াও সম্ভি নয়।’’27
বতবন অনযত্র িরলন, ‘‘ استواءিা ‘আিরিি উপি উঠা
সম্পরকধ ইমাম মারলরকি এ জিাি আল্লাহি সকল
গুোিলী সম্পরকধ িযাখযা বহরসরি পুিাপুবি যরর্ষ্ট্।’’28
২। দীরনি অিভুধি নয় এমন বকছু বনরয় মগাাঁোবম কিা
26

আস-সু ন্নাহ ৩/৪৪১, ফাতহুল িািী ১৩/৪০৬-৪০৭

27

মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া ৩/২৫

28

মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া ৪/৪
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এিাং মগাাঁোবমি কািরে মুসবলমরদি মরর্য অননকয ও
বিরভদ সৃ বষ্ট্ কিা বিদ‘আত িরল গেয।
৩। মুসবলমরদি কাউরক উপযু ি দলীল ছাো কাবফি ও
বিদ‘আতী িরল অপিাদ মদওয়া।
িতুদধি নীবত: দীরনি স্থায়ী ও প্রমাবেত অিস্থান ও
িিী‘আত কতৃধক বনর্ধাবিত সীমারিখারক পবিিতধন কিা
বিদ‘আত।
উদাহিে:
১। িুবি ও িযবভিারিি িাবি পবিিতধন করি আবর্ধক
জবিমানা দন্ড প্রদান কিা বিদ‘আত।
২। বযহারিি কাফফািাি মিরত্র িিী‘আরতি বনর্ধাবিত
সীমারিখা পারে আবর্ধক জবিমানা কিা বিদ‘আত।
পঞ্চদি নীবত: অমুসবলমরদি সারর্ খাস ময সকল প্রর্া
ও ইিাদাত িরয়রছ মুসবলমরদি মরর্য মসগুরলাি অনু সিে
বিদ‘আত িরল গেয।
উদাহিে: কাবফিরদি উৎসি ও পিধ অনু ষ্ঠারনি অনু কিরে
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উৎসি ও পিধ পালন কিা। ইমাম যাহািী িহ. িরলন,
‘‘জম

উৎসি,

নিিেধ

উৎসি

পালরনি

মার্যরম

অমুসবলমরদি অনু কিে বনকৃষ্ট্ বিদ‘আত।’’29
মিে কর্া
বিদ‘আরতি সাংজ্ঞা প্রদারনি পািাপাবি বিদ‘আরতি
মমৌবলক ও সার্ািে বকছু নীবতমালা আমিা এখারন
আরলািনা কিলাম। আিা কবি সকরলই এগুরলা
ভারলাভারি মজরন মনরিন এিাং উপলবি কিাি মিষ্ট্া
কিরিন। পিিতধী কিেীয় হরলা এ মূ লনীবতগুরলাি
আরলারক আমারদি বনরজরদি মরর্য বকাংিা আমারদি
মলাকালরয় মকারনা বিদ‘আত িরয়রছ বকনা তা যািাই কিা,
আি যবদ এখারন মকারনা বিদ‘আত মর্রক র্ারক তাহরল
আমারদি উবিৎ মসগুরলা বিবিত কিা ও মদিিাসীরক তা
অিবহত কিা এিাং বনরজিা মসগুরলা তযাগ কিা ও
অনযরদিরকও তা তযাগ কিরত উিু ি কিা, যারত
বিসালারতি দাবয়ত্ব পালরন মুসবলম বহরসরি আমিা
29

আত-তামাসসু ক- বিসসু নান পৃ . ১৩০
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সকরলই কম-রিবি অিদান িাখরত পাবি। আল্লাহ
আমারদি সকলরক তাওফীক দান করুন। আমীন!!
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িতধমান

সমারজি

িালবিরত্র

বিদ‘আরতি

প্রিলন

আিাংকাজনক হারি িৃ বি মপরয়রছ। সু ন্নাত ও বিদ‘আত
উভরয়ি মরর্য পার্ধকয বনরূপরে পযধাপ্ত জ্ঞারনি যরর্ষ্ট্
অভারি িহু মানু ে বিদ‘আরত বলপ্ত হরয় পেরছ।
বিদ‘আতরক সহরজ বিবিত কিা ও তা মর্রক মিাঁরি র্াকা
এিাং বিবিত জনরগাষ্ঠীি সিাি পরি বিদ‘আতরক বিবিত
কিা যারত সহজ হয় মস উরেরিয এ পুবিকাবি একবি
প্রার্বমক প্রয়াস।
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