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ভূবমকা 
َـنه  اّلَله  ِمْسِب يمه  الرمَحم  الَرحه

আল্লাহ ো‘আো োর দীনতক পবরপূর্ণ কতরতছন। ফতে দীতন নেুন কতর গকাতনা 

বকছু সংতযাজন িা বিতয়াজতনর গকাতনা প্রতয়াজন গনই। বকয়ামে অিবি 

মানিজাবের সি সমসযার সমািান এ দীতন অিশযই রতয়তছ। এ দীন িা ইসোম 

পূর্ণাঙ্গ ও বনখুুঁে দীন। এেদসতেও গদশ ও সমাতজ বিদ‘আে ও কু-সংস্কাতরর 

ছড়াছবড়। এ গেতক মুসবেম উম্মাহতক সেকণ করা ও এর ভয়ািহ পবরর্বে 

গেতক গিুঁতি োকার জনয োতদর দাওয়াে গদওয়া খুিই গুরুেপূর্ণ। শাইখ 

মুহাম্মদ ইিন সাতেহ আে-উসাইমীন রহ.-এর বেবখে ‘আে-ইিদা‘ ফী 

কামাবেশ শার‘ঈ ওয়া খােরুে ইিবে‘দা’ নামক পুবস্তকাবি এ গেতত্র অেযন্ত 

কাযণকর ভূবমকা রাখতি িতে আমার বিশ্বাস। পুবস্তকাবিতে দীতনর পবরপূর্ণো ও 

বনখুুঁে হওয়ার বিষয়বি কুরআন ও সুন্নাতহর আতোতক খুি সুন্দরভাতি েুতে িরা 

হতয়তছ এিং বিদ‘আেীতদর বিবভন্ন আপবত্ত ও োতদর বিবভন্ন যুবির উত্তর 

গদওয়া হতয়তছ। এ ছাড়াও পুবস্তকাবিতে রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমর 

ইতত্তিা িা অনুসরর্-অনুকরর্ সািযস্ত হওয়ার জনয গয সি বিষয়গুতো জরুবর ো 

সংবেপ্ত আকাতর েুতে িরা হতয়তছ। একজন সুন্নাতের অনুসারী িা রাসূতের 

উম্মতের জনয এ বিষয়গুতো গজতন োকা খুিই জরুবর। বিষয়িস্তুর গুরুে, 

সমতয়র দাবি, সমাতজর প্রতয়াজন ও িাস্তিোতক সামতন গরতখ পুবস্তকাবির িাংো 

ভাষায় অনুিাদ করা খুিই গুরুেপূর্ণ ও মহৎ কমণ িতে অনুভি কবর। োই 

িাংো ভাষাভাষী মুসবেম ভাইতদর জনয পুবস্তকাবির সরে িাংো অনুিাদ েুতে 

িরা হতো। িাংোয় পুবস্তকাবির নাম গদওয়া হতো, ‘শরী‘আতের স্বয়ংসমূ্পর্ণো ও 

বিদ‘আতের ভয়ািহো’। 
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আশা কবর পুবস্তকাবি অিযয়ন কতর আপনারা উপকৃে হতিন। সুন্নাতের প্রবে 

আপনাতদর আগ্রহ িাড়তি। বিদ‘আে িজণন করতিন, বিদ‘আে ও বিদ‘আেী 

গেতক সেকণ োকতিন। অিতশতষ আল্লাহর বনকি এ মুনাজাে কবর, বেবন গযন 

আমার এ েুদ্র প্রতিষ্টাতক কিুে কতরন এিং পরকাতে নাজাতের কারর্ ও 

উপায় বহতসতি ো গ্রহর্ কতরন। আমীন।   

   জাতকরুল্লাহ আিুে খাতয়র 
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َـنه  اّلَله  ِمْسِب يمه  الرمَحم  الَرحه

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। আমরা োুঁরই প্রশংসা কবর, োুঁর বনকি সাহাযয 

প্রােণনা কবর, োুঁরই বনকি েমা িাই। আর আমরা আমাতদর আত্মার অবনষ্টো 

এিং আমাতদর আমেসমূতহর মন্দ পবরর্বে গেতক আল্লাহর বনকি আশ্রয় িাই। 

আল্লাহ যাতক বহদায়াে গদন, োতক গ ামরাহ করার গকউ গনই এিং যাতক 

গ ামরাহ কতরন োতক বহদায়াে গদওয়ারও গকউ গনই। আর আবম সােয বদবি 

গয, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সবেযকার গকাতনা ইোহ গনই, োর গকান শরীক 

গনই। আর আবম আরও সােয বদবি গয, মুহাম্মদ োুঁর িান্দা ও রাসূে, যাতক 

আল্লাহ ো‘আো বহদায়াে ও সেয দীন বদতয় গপ্ররর্ কতরন। ফতে বেবন 

বরসাোতের দাবয়ে যোযে পােন কতরন এিং আমানেতক গপৌঁতছ গদন। 

উম্মতের কেযার্ সািন কতরন এিং মৃেুযর আ  পযণন্ত আল্লাহর পতে যোযে 

বজহাদ কতরন। 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমর আনীে দীন একবি পূর্ণাঙ্গ দীন: 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম োর উম্মেতক দীতনর বিষতয় বদতনর 

আতোর মে সু-স্পষ্ট দেীতের ওপর গরতখ যান। একমাত্র হেভা া ছাড়া গকউ 

ো গেতক বিিুযে িা পেভ্রষ্ট হতে পাতর না। উম্মতের প্রতয়াজনীয় সিবকছুই 

বেবন স্পষ্ট কতরন। এমনবক আিু যর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু িতেন,  
 .«علما   منه نلا ذكر إال السماء يف جناحيه يقلب طائرا   وسلّم عليه اهلل صىل انليب ترك ما»

“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িাোতস দুই ডানা গমতে উড়ন্ত 

পাখীর বিষতয়ও আমাতদর বশো বদতে ছাতড়ন বন”।1  

একজন মুশবরক সােমান ফারসী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুতক িতেন,  

                                           
1 আহমদ, হাদীস নং ২১৬৮৯, ২১৭৭০, ২১৭৭১ 
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 7  

 القبلة نستقبل أن نهانا لقد نعم،»: قالـ  احلاجة قضاء آدابـ  اخلراة حىت نبيكم علمكم»
 نستنيج أن أو بايلمني نستنيج أن أو أحجار، ثالثة من بأقل نستنيج أن أو بول أو بغائط
 .«عظم أو برجيع

“গোমাতদর নিী গোমাতদরতক সিবকছু বশবখতয়তছন, এমনবক পায়খানা গপশাতির 

বনয়ম-পদ্ধবে। বেবন িেতেন, ‘হযাুঁ’। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম 

আমাতদর পায়খানা ও গপসাতির সময় বকিোমূখ হওয়া, বেনবির কম পাের 

দ্বারা পবিত্রো হাবসে করা, ডান হাে দ্বারা পবিত্রো হাবসে করা অেিা গ াির 

ও হাড় দ্বারা পবিত্রো অজণন করতে বনতষি কতরতছন”।2 

আর েুবম কুরআন অিযয়ন করতে গদখতে পাতি, আল্লাহ ো‘আো োতে দীতনর 

গমৌবেক বিষয়সমূহ এিং শাখা-প্রশাখা সিই ির্ণনা কতরতছন। োওহীতদর 

প্রকারসমূহ স্ব-বিস্তাতর কুরআতন ির্ণনা কতরতছন। এমনবক কাতরা ঘতর প্রতিশ 

করতে হতে কীভাতি অনুমবে গ্রহর্ করতে হতি এিং একবি মজবেতশ িসতে 

বক বক বশষ্টািার অিেম্বন করতে হতি, োও কুরআতন ির্ণনা কতর বদতয়তছন। 

আল্লাহ ো‘আো িতেন,   
اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ

 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنو َََّٰٰٓٓلذ ُحوا ََٰٰٓٓل ُكم ََٰٰٓٓقِيل ََٰٰٓٓإِذ آَٰا َٰٓء ام  سذ ُحوا َٰٓف َٰٓٱف ََٰٰٓٓلِِسَٰٓم ج  َٰٓل َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓت ف  ف ََٰٰٓٓس  حَِٰٓي  َُٰٓٱَٰٓس  َِٰٓإَوذ آَٰل ُكم  ََّٰٰٓٓللذ
وا َٰٓٱَٰٓقِيل َٰٓ وا َٰٓٱف ََٰٰٓٓنُُشُ َُٰٓٱَٰٓف عَِٰٓي ر ََٰٰٓٓنُُشُ ِين َٰٓٱَّٰٓللذ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ِين َٰٓٱو ََِٰٰٓٓمنُكم ََٰٰٓٓء ام  وتُوا َََّٰٰٓٓلذ

ُ
ج  ََٰٰٓٓم َٰٓعِل َٰٓل َٰٓٱَٰٓأ َُٰٓٱو ََٰٰٓٓت  َٰٓد ر  آَّٰللذ َٰٓبِم 

لُون َٰٓت ع َٰٓ بِيرََٰٰٓٓم    [  ١١: املجادلة] ﴾١١َٰٓخ 

“গহ মুবমন র্, গোমাতদরতক যখন িো হয়, ‘মজবেতস স্থান কতর দাও’, েখন 

গোমরা স্থান কতর গদতি। আল্লাহ গোমাতদর জনয স্থান কতর গদতিন। আর যখন 

গোমাতদরতক িো হয়, ‘গোমরা উতে যাও’, েখন গোমরা উতে যাতি। 

গোমাতদর মতিয যারা ঈমান এতনতছ এিং যাতদরতক জ্ঞান দান করা হতয়তছ 

                                           
2 সহীহ মুসবেম, োহারাে অিযায়, পবরতিদ- আে-ইবস্তোিাহ, হাদীস নং ২৬৯ 
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আল্লাহ োতদরতক মযণাদায় সমুন্নে করতিন। আর গোমরা যা কর আল্লাহ গস 

সম্পতকণ সমযক অিবহে”। [সূরা আে-মুজাদাোহ, আয়াে: ১১]  

আল্লাহ ো‘আো আতরা িতেন, 
اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ

 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ََٰٰٓٓء ام  ي  ََُٰٰٓٓبُيوتًآَُٰخلُوا َٰٓت د ََٰٰٓٓل  ّتذ ََُٰٰٓٓبُيوتُِكم ََٰٰٓٓغ  َٰٓت س ََٰٰٓٓح 

 
ل ُِموا ََٰٰٓٓنُِسوا َٰٓت أ تُس  ه َََٰٰٓٓع   ََٰٰٓٓو 

 
ا َٰٓأ َٰٓلِه 

رََٰٰٓٓلُِكم َٰٓذ  َٰٓ ي  لذُكم ََٰٰٓٓلذُكم ََٰٰٓٓخ  ُرون ََٰٰٓٓل ع  كذ ُِدوا ََٰٰٓٓلذم ََٰٰٓٓف إِن٢٧ََٰٰٓٓت ذ 
ا َََٰٰٓٓت  د ََٰٰٓٓفِيه  ح 

 
ََٰٰٓٓاأ ات د ََٰٰٓٓف ل  ّتذ ََُٰٰٓٓخلُوه  َٰٓذ ن َٰٓيُؤ ََٰٰٓٓح 

ز ََُٰٰٓٓهو ََِٰٰٓٓجُعوا  َٰٓر َٰٓٱف ََِٰٰٓٓجُعوا َٰٓر َٰٓٱَٰٓل ُكمََُٰٰٓٓقِيل ََِٰٰٓٓإَونَٰٓل ُكم  َٰٓ
 
َُٰٓٱو ََٰٰٓٓل ُكم  ََٰٰٓٓك  َٰٓأ آَّٰللذ لُون َٰٓت ع ََٰٰٓٓبِم  لِيمرََٰٰٓٓم  :  انلور] ﴾٢٨َٰٓع 

٧٢  ،٧٢  ]  

“গহ মুবমন র্, গোমরা বনজতদর  ৃহ ছাড়া অনয কারও  ৃতহ প্রতশ কতরা না, 

যেের্ না গোমরা অনুমবে গনতি এিং  ৃহিাসীতদরতক সাোম গদতি। 

এিাই গোমাতদর জনয কেযার্কর, যাতে গোমরা উপতদশ গ্রহর্ কর। 

অেঃপর যবদ গোমরা গসখাতন কাউতক না পাও োহতে গোমাতদরতক অনুমবে 

না গদওয়া পযণন্ত গোমরা গসখাতন প্রতিশ কতরা না। আর যবদ গোমাতদরতক 

িো হয়, ‘বফতর যাও’ োহতে বফতর যাতি। এিাই গোমাতদর জনয অবিক 

পবিত্র। গোমরা যা কর আল্লাহ গস বিষতয় সমযক অি ে”। [সূরা আন-নূর, 

আয়াে: ২৭,২৮] বেিাস-গপাশাতকর বশষ্টািার ির্ণনা করতে ব তয় আল্লাহ 

ো’আো িতেন, 
و  َٰٓل َٰٓٱو َٰٓ﴿ ا َٰٓٱَِٰٓمن ََِٰٰٓٓعدَُٰٓق  ََِّٰٰٓٓتَٰٓلذ َٰٓٱَٰٓءَِٰٓلن ِس  اح ََُٰٰٓٓجون َٰٓي ر ََٰٰٓٓل  َٰٓف ل ي ََٰٰٓٓانِك  ل ي ََٰٰٓٓس  نَُٰٓجن اح ََِٰٰٓٓهنذَٰٓع 

 
ع ََٰٰٓٓأ ي  ََٰٰٓٓثِي اب ُهنذََٰٰٓٓن َٰٓي ض  َٰٓغ 

ِج  َٰٓ نَٰٓبِزِين ة  ََٰٰٓٓت َُٰٓمت ب  
 
أ رََٰٰٓٓن َِٰٓفف َٰٓت ع َٰٓي س ََٰٰٓٓو  ي  ذُهنذ ََٰٰٓٓخ  َُٰٓٱو ََٰٰٓٓل ِميع ََّٰٰٓٓللذ لِيمرََٰٰٓٓس   [ ٠٦:  انلور] ﴾٦٠َٰٓع 

“আর িৃদ্ধা নারীরা, যারা বিতয়র প্রেযাশা কতর না, োতদর জনয গকান গদাষ 

গনই, যবদ োরা োতদর গসৌন্দযণ প্রদশণন না কতর োতদর বকছু গপাশাক খুতে 

রাতখ এিং এ গেতক বিরে োকাই োতদর জনয উত্তম। আর আল্লাহ সিণতশ্রাো, 

মহাজ্ঞানী”। [সূরা আন-নূর, আয়াে: ৬০]   

আল্লাহ ো‘আো আরও িতেন,  
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اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ
 
ز ََٰٰٓٓقُلَٰٓنلذِبَُّٰٓٱَٰٓأ

 
ِ ب ن اتِك ََِٰٰٓٓجك َٰٓو  َّٰٓل  ا ََٰٰٓٓو  نِس  ل ي ََٰٰٓٓنِي َٰٓيُد ََِٰٰٓٓمنِي َُٰٓمؤ َٰٓل َٰٓٱَٰٓءَِٰٓو  ل  ََٰٰٓٓمِنَٰٓهِنذَٰٓع  د ََٰٰٓٓلِك َٰٓذ  ََٰٰٓٓبِيبِهِنذ َٰٓج 

 
َٰٓن  َٰٓأ

ن
 
ََٰٰٓٓن َٰٓر ف َُٰٓيع ََٰٰٓٓأ ن ََٰٰٓٓن  َٰٓذ ي َٰٓيُؤ ََٰٰٓٓف ل  َك  َُٰٓٱَٰٓو  ُفور ََّٰٰٓٓللذ  [  ٩٥:  االحزاب] ﴾٥٩َٰٓارذِحيم ََٰٰٓٓاغ 

“গহ নিী, েুবম গোমার স্ত্রীতদরতক, কনযাতদরতক ও মুবমনতদর নারীতদরতক িে, 

‘োরা গযন োতদর বজেিাতি3র বকছু অংশ বনতজতদর উপর ঝুবেতয় গদয়, 

োতদরতক গিনার িযাপাতর এিাই সিতিতয় কাছাকাবছ পন্থা হতি। ফতে োতদরতক 

কষ্ট গদওয়া হতি না। আর আল্লাহ অেযন্ত েমাশীে, পরম দয়ােু”। [সূরা আে-

আহযাি, আয়াে: ৫৯]  

আল্লাহ ো‘আো আরও িতেন,  
﴿َٰٓ ل  ََِٰٰٓٓو  ر ََٰٰٓٓن َٰٓب َٰٓي ض 

 
آَٰل م َِِٰٓلُع ََُٰٰٓٓجلِِهنذَٰٓبِأ   [  ١١:  انلور] ﴾٣١َٰٓزِين تِِهنذ ََِٰٰٓٓمنَٰٓفِي َُٰٓي ََٰٰٓٓم 

“আর োরা গযন বনজতদর গ াপন গসৌন্দযণ প্রকাশ করার জনয সতজাতর 

পদিারর্া না কতর”। [সূরা আন-নূর, আয়াে: ৩১]  

আল্লাহ ো‘আো আতরা িতেন,  
ل ي َٰٓ﴿ َٰٓو  نَِٰٓبَُّٰٓل َٰٓٱَٰٓس 

 
ََٰٰٓٓبِأ

 
َُٰٓٱَٰٓتُوا َٰٓت أ آَِٰمنَُٰٓيو  َٰٓل  ل  ََُٰٰٓٓظُهورِه  نََِِٰٰٓٓبذَٰٓل َٰٓٱَِٰٓكنذَٰٓو  ىَٰٓٱَٰٓم  ََٰٰٓٓتذق  

 
أ َُٰٓٱَٰٓتُوا َٰٓو  ب ََِٰٰٓٓمن ََُٰٰٓٓيو  َٰٓل 

 
ا َٰٓو  َٰٓأ َٰٓبِه 

لذُكم ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱو َٰٓ   [  ١٢٥: ابلقرة] ﴾١٨٩َٰٓلُِحون َُٰٓتف ََٰٰٓٓل ع 

“আর ভাতো কাজ এিা নয় গয, গোমরা গপছন বদক বদতয়  ৃতহ প্রতিশ করতি। 

বকন্তু ভাতো কাজ হতো, গয োকওয়া অিেম্বন কতর। আর গোমরা  ৃহসমূতহ 

োর দরজা বদতয় প্রতিশ কর এিং আল্লাহতক ভয় কর, যাতে গোমরা সফে 

হও”। [সূরা আে-িাকারা, আয়াে: ১৮৯] 

এ ছাড়াও অসংখয আয়াে রতয়তছ, যদ্বারা এ কো স্পষ্ট হয় গয, এ দীন পবরপূর্ণ, 

বনখুুঁে ও পূর্ণাঙ্গ। এ দীতন গকাতনা বকছু িাড়াতনা িা কমাতনার গকাতনা প্রতয়াজন 

                                           
3 বজেিাি হতি এমন গপাশাক যা পুতরা শরীরতক আিাবদে কতর। 
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 10  

গনই। এ কারতর্ই আল্লাহ ো‘আো কুরআতনর  বিবশষ্টয ির্ণনা করতে ব তয় 

িতেন , 
نل  َٰٓ﴿ ن زذ ل ي ََٰٰٓٓاو  َِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَٰٓك َٰٓع  ر ح  ََٰٰٓٓىو ُهد ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََٰٰٓٓل ُِك ََِٰٰٓٓان َٰٓي  َٰٓتِب ََٰٰٓٓب  بُش  ََٰٰٓٓة َٰٓو  : انلحل] ﴾٨٩َٰٓلِِمي َُٰٓمس َٰٓلِل ََٰٰٓٓى َٰٓو 

٢٥  ] 

“আর আবম গোমার উপর বকোি নাবযে কতরবছ প্রবেবি বিষতয়র স্পষ্ট ির্ণনা, 

বহদায়াে, রহমে ও মুসবেমতদর জনয সুসংিাদস্বরূপ”। [সূরা আন-নাহাে, 

আয়াে: ৮৯] 

কুরআতন সি বকছুর ির্ণনা রতয়তছ:  

মানিজাবে োতদর মু‘আমাো (তেনতদন) মু‘আশারা (দাম্পেযজীিন)সহ জীিতনর 

যািেীয় গেতত্র যা বকছুর প্রতয়াজন অনুভি কতর োর সিবকছুর ির্ণনাই আল্লাহ 

ো‘আো কুরআতন বদতয়তছন। হয় সরাসবর ির্ণনা কতরতছন অেিা ইশারায় িা 

অেণ দ্বারা িুবঝতয়তছন অেিা কো দ্বারা িুবঝতয় বদতয়তছন। 

গহ আমার ভাইতয়রা! অতনতকই আল্লাহ ো‘আোর িার্ী- 
ا﴿ َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓبذة َٰٓد ٓآَِٰمنَٰٓو م 

ََِٰٰٓٓضَٰٓۡرّل   ل  ي ََٰٰٓٓي ِطيََُٰٰٓٓئِر َٰٓط  ََٰٰٓٓو  م ََٰٰٓٓإِلذ ََٰٰٓٓهَِِِٰٓب ن اح  م 
ُ
م ََٰٰٓٓأ

 
آَٰث الُُكم َٰٓأ َِٰٓمنَٰٓبَِِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓن اف رذط ََٰٰٓٓمذ

ب ِِهم ََٰٰٓٓإِل  ََُٰٰٓٓثمذََٰٰٓٓء  َٰٓش  َٰٓ ون َُٰٓي ََٰٰٓٓر  ُ   [    ١٢: االنعام] ﴾٣٨َٰٓش 
“আর যমীতন বিিরর্কারী প্রবেবি প্রার্ী এিং দু’ডানা বদতয় উতড় এমন প্রবেবি 

পাবখ, গোমাতদর মতো এক একবি উম্মে। আমরা বকোতি গকাতনা ত্রুবি কবর 

বন। অেঃপর োতদরতক োতদর রতির কাতছ সমতিে করা হতি”। [সূরা আে-

আন‘আম, আয়াে: ৩৮] -এর োফসীর করতে ব তয় এ িযাখযা কতরতছন গয, ا َٰٓمذ
ء  َٰٓش  ََِٰٰٓٓمنَٰٓبَِِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓن اف رذط َٰٓ  এখাতন بَِِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱ  বকোি দ্বারা উতেশয কুরআন – িস্তুে 

এ িযাখযবি সবেক নয়।  

সবেক িযাখযা হতো, এখাতন বকোি দ্বারা উতেশয োওতহ মাহফুয িুঝাতনা 

হতয়তছ। কারর্, কুরআতনর গুর্াগুর্ আল্লাহ ো‘আো উবল্লবখে আয়াতের নাফী 
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েো না সূিক ির্ণনা (ত্রুবি কবর বন) এর গছতয়ও অবিক প্রাঞ্জে ও স্পষ্ট ভাষায় 

হাুঁ সূিক শব্দ দ্বারা িযি কতরতছন। আর ো হতো, আল্লাহ ো‘আোর িার্ী, 

বেবন িতেন, 
نل  َٰٓ﴿  ن زذ ل ي ََٰٰٓٓاو  َِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَٰٓك َٰٓع  ر ح  ََٰٰٓٓىو ُهد ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََٰٰٓٓل ُِك ََِٰٰٓٓان َٰٓي  َٰٓتِب ََٰٰٓٓب  بُش  ََٰٰٓٓة َٰٓو  : انلحل] ﴾٨٩َٰٓلِِمي َُٰٓمس َٰٓلِل ََٰٰٓٓى َٰٓو 

٢٥]  
“আর আমরা আপনার ওপর বকোি নাবযে কতরবছ প্রবেবি বিষতয়র স্পষ্ট 

ির্ণনা, বহদায়াে, রহমে ও মুসবেমতদর জনয সুসংিাদস্বরূপ”। [সূরা আন-

নাহাে, আয়াে: ৮৯] এ কোবি উবল্লবখে আয়াে— ا  ط ََٰٰٓٓمذ َٰٓء  َٰٓش  ََِٰٰٓٓمنَٰٓبَِِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَِٰٓفََٰٰٓٓن اف رذ
ب ِِهم ََٰٰٓٓإِل  ََُٰٰٓٓثمذَٰٓ ون َُٰٓي ََٰٰٓٓر  ُ ش   -এর েুেনায় অবিক সুন্দর ও স্পষ্ট।  

একবি প্রশ্ন ও োর উত্তর: 

গকউ যবদ এ প্রশ্ন কতর গয, কুরআতনর গকাোয় সাোতের রাকা‘আেসমূতহর 

ির্ণনা রতয়তছ? যবদ আমরা কুরআতন সাোতের রাকােসমূতহর ির্ণনা না পাই 

োহতে আল্লাহ ো‘আোর িার্ী, 
نل  َٰٓ﴿ ن زذ ل ي ََٰٰٓٓاو  َِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَٰٓك َٰٓع  ر ح  ََٰٰٓٓىو ُهد ََٰٰٓٓء َٰٓش  ََٰٰٓٓل ُِك ََِٰٰٓٓان َٰٓي  َٰٓتِب ََٰٰٓٓب  بُش  ََٰٰٓٓة َٰٓو  : انلحل] ﴾٨٩َٰٓلِِمي َُٰٓمس َٰٓلِل ََٰٰٓٓى َٰٓو 

٢٥  ]  
“আর আমরা আপনার ওপর বকোি নাবযে কতরবছ প্রবেবি বিষতয়র স্পষ্ট 

ির্ণনা, বহদায়াে, রহমে ও মুসবেমতদর জনয সুসংিাদস্বরূপ”। [সূরা আন-

নাহাে, আয়াে: ৮৯] – এ দাবি কীভাতি সবেক হতয় োতক? 

এর উত্তর হতো, আল্লাহ ো‘আো োর স্বীয় বকোতি আমাতদর এ বনতদণশ বদতয় 

িতেতছন গয, আমাতদর জনয ওয়াবজি হতো, আমরা গযন রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াসাল্লাম যা িতেতছন এিং বেবন গয বদক বনতদণশনা বদতয়তছন োর 

অনুসরর্ কবর। আল্লাহ ো‘আো িতেন, 
ن﴿ د ََٰٰٓٓلرذُسول َٰٓٱَٰٓيُِطعََِٰٰٓٓمذ ق  اع ََٰٰٓٓف  ط 

 
نَّٰٓللذ  َٰٓٱَٰٓأ ّلذ ََٰٰٓٓو م  ا ََٰٰٓٓت و  م  ر ََٰٰٓٓف 

 
ل َٰٓأ ل ي ََٰٰٓٓك َٰٓن  َٰٓس  فِيظ ََِٰٰٓٓهم َٰٓع   [  ٢٦:  النساء] ﴾٨٠َٰٓاح 
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“গয রাসূতের আনু েয করে, গস আল্লাহরই আনু েয করে। আর গয বিমুখ 

হতো, েতি আবম গোমাতক োতদর উপর েত্ত্বািিায়ক কতর গপ্ররর্ কবর বন”। 

[সূরা আন-বনসা, আয়াে: ৮০]  
আল্লাহ ো‘আো আরও িতেন,  

ا َٰٓ﴿ آَٰف ُخُذوهََُٰٰٓٓلرذُسوُلَٰٓٱَُٰٓكمَُٰٓء ات ى ََٰٰٓٓو م  ى ََٰٰٓٓو م  ن ََُٰٰٓٓكم َٰٓن ه  ِديدََُّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََّٰٰٓٓللذ  َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓنت ُهوا  َٰٓٱف ََٰٰٓٓهَُٰٓع  اِبَٰٓل َٰٓٱَٰٓش  َٰٓعِق 
 [  ٢: احلرش] ﴾٧

“রাসূে গোমাতদর যা গদয় ো গ্রহর্ কর, আর যা গেতক গস গোমাতদর বনতষি 

কতর ো গেতক বিরে হও এিং আল্লাহতকই ভয় কর, বনশ্চয় আল্লাহ শাবস্ত 

প্রদাতন কতোর”। [সূরা আে-হাসর, আয়াে: ৭] 

সুন্নে দ্বারা িবর্ণে বিষয়গুতো অিশযই কুরআতন বনতদণবশে। কারর্, সুন্নাে অহীর 

প্রকারদ্বতয়র এক প্রকার; যা আল্লাহ ো‘আো োর রাসূতের ওপর নাবযে 

কতরতছন এিং োতক বশো বদতয়তছন। গযমন, আল্লাহ ো‘আো িতেন,   
ل َٰٓ﴿ نز 

 
أ َُٰٓٱَٰٓو  ل ي ََّٰٰٓٓللذ َِٰٓكت  َٰٓل َٰٓٱَٰٓك َٰٓع  َِٰٓٱو ََٰٰٓٓب  ة َٰٓك َٰٓل  لذم ك ََٰٰٓٓم  آَٰو ع  ن ََٰٰٓٓل ُم َٰٓت ع ََٰٰٓٓت ُكنَٰٓل م ََٰٰٓٓم  َك  َِٰٓٱَُٰٓلَٰٓف ض ََٰٰٓٓو  ل ي ََّٰٰٓٓللذ َٰٓك َٰٓع 

ِظيم َٰٓ  [  ١١١:  النساء] ﴾١١٣َٰٓاع 

“আর আল্লাহ গোমার প্রবে নাবযে কতরতছন বকোি ও বহকমাে এিং গোমাতক 

বশো বদতয়তছন যা েুবম জানতে না। আর গোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ 

রতয়তছ মহান”। [সূরা আন-বনসা, আয়াে: ১১৩]  

এরই বভবত্ততে িো িতে যা সুন্নাতে িবর্ণে হতয়তছ, ো মূেে কুরআতনরই 

ির্ণনা।  

গহ আমার ভাইতয়রা! 

যখন গোমাতদর বনকি বিষয়বি স্পষ্ট হতো, ো হতে গোমরা িে, গয দীন 

গোমাতদরতক আল্লাহর বনকি গপৌঁতছ গদতি গস দীতনর এমন গকান বিিান 
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অিবশষ্ট আতছ বক যার ির্ণনা গোমাতদরতক রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লাম গদন বন, অেি বেবন দুবনয়া গেতক বিদায় বনতয় গ তছন? কখনই না! 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম দীতনর যািেীয় সিবকছুই োর কো, 

কমণ, ও স্বীকৃবে দ্বারা িােবেতয় বদতয়তছন। কখতনা বেবন পূর্ণাঙ্গ িাকয দ্বারা, 

আিার কখতনা প্রতশ্নর উত্তর দ্বারা, আিার কখতনা আল্লাহ ো‘আো প্রেযন্ত গ্রাম 

গেতক গকাতনা অপবরবিে গোকতক পাোতনা দ্বারা -আল্লাহ োতক পাোতেন যাতে 

রাসূতের দরিাতর এতস দীতনর এমন বিষয়গুতো বজজ্ঞাসা করে যা রাসূতের 

সাতে সািণেবর্ক অিস্থানকারী সাহািীরা বজজ্ঞাসা করে না। এ কারতর্ই োরা 

রাসূতের দরিাতর এমন একজন গ্রাময গোতকর আ মতন োরা খুবশ হতো, গয 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লামতক গুরুেপূর্ণ মাসাতয়ে সম্পতকণ 

বজজ্ঞাসা করতি। 

একজন মানুষ োর ইিাদে, মু‘আমাো ও মু‘আশারাসহ যািেীয় বিষতয় যে 

বকছুর প্রতয়াজন অনুভি কতর োর সিবকছুর ির্ণনাই আল্লাহর রাসূে োতদর 

জনয েুতে িতরতছন। এর প্রমার্ আল্লাহ ো‘আোর িার্ী -বেবন িতেন, 
ك ََٰٰٓٓم َٰٓو َِٰٓل  َٰٓٱ﴿

 
ل َٰٓأ ت ََٰٰٓٓدِين ُكم ََٰٰٓٓل ُكم ََُٰٰٓٓتَٰٓم 

 
أ م َٰٓو  ل ي ََُٰٰٓٓتَٰٓم  ِّتَٰٓنِع ََُٰٰٓٓكم َٰٓع  ر ِضيُتََٰٰٓٓم  َِٰٓٱَٰٓل ُكمََُٰٰٓٓو   ﴾٣َٰٓا َٰٓدِين ََٰٰٓٓم َٰٓل  َٰٓس َٰٓل 

 [  ١: دةاملائ]

“আজ আবম গোমাতদর জনয গোমাতদর দীনতক পূর্ণ করোম এিং গোমাতদর 

উপর আমার বনআমে সমূ্পর্ণ করোম এিং গোমাতদর জনয দীন বহতসতি পছন্দ 

করোম ইসোমতক”। [সূরা আে-মাতয়দা, আয়াে: ৩]  

দীতন নেুন বকছু আবিষ্কার করা বিদ‘আে িা গ ামরাহী: 

গহ মুসবেম ভাই, গোমার বনকি এ গুরুেপূর্ণ বিষয়বি স্পষ্ট হওয়ার পর, মতন 

গরতখা, গয িযবি আল্লাহর দীতন নেুন গকাতনা শরী‘আে ভাতো উতেতশয হতেও 

আবিষ্কার কতর, োর আবিষৃ্কে বিদ‘আেবি গ ামরাহী িা ভ্রষ্টো হওয়ার সাতে 
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সাতে আল্লাহর দীতনর িযাপাতর অনাস্থা, প্রশ্ন গোো বহতসতিই  র্য হতি। আর 

আল্লাহতক োর স্বীয় িার্ী- ك ََٰٰٓٓم َٰٓو َِٰٓل  َٰٓٱ 
 
ل َٰٓأ  গে বমেুযক সািযস্ত করা َٰٓدِين ُكم ََٰٰٓٓل ُكم ََُٰٰٓٓتَٰٓم 

হতি। কারণ, গয িযবি আল্লাহর দীতন গকাতনা শরী‘আে িা বিিান আবিষ্কার 

করে, যা দীতনর অন্তভুণি নয়, োর অিস্থা দািী করতছ গয গস গযন িেতো, 

দীন পূর্ণাঙ্গ নয়, দীন এখতনা পবরপূর্ণো োভ কতর বন। কারর্ গস মতন করতছ 

দীতনর গয বিিানবি গস আবিষ্কার করে, যদ্বারা গস আল্লাহর বনকিয োভ করতে 

িায় ো এখতনা অিবশষ্ট রতয় গ তছ। আরও আশ্চতযণর বিষয় হতো, মানুষ এমন 

এমন বিদ‘আে আবিষ্কার কতর যা আল্লাহ ো‘আোর সত্ত্বা, নামসমূহ ও 

বসফােসমূতহর সাতে সম্পকণ রাতখ। োরপর গস দাবি কতর গয, গস এ দ্বারা োর 

রতির মহে সািযস্তকারী, োর রতির পবিত্রো ির্ণনাকারী এিং এ দ্বারা গস 

আল্লাহ ো‘আোর এ িার্ীর ﴿َٰٓ لُوا ََٰٓت  ََٰٰٓٓف ل  ََِٰٰٓٓع  اد ََّٰٰٓٓلِلذ ند 
 
نُتم ََٰٰٓٓاأ

 
أ [  ٧٧: ابلقرة] ﴾٢٢َٰٓل ُمون َٰٓت ع ََٰٰٓٓو   

“গোমরা আল্লাহর জনয শরীক সািযস্ত কতরা না অেি গোমরা জান” এর 

বনতদণশনা িাস্তিায়নকারী।  েুবম এর গিতয় আরও গিবশ আশ্চযণ হতি, যখন 

গদখতি, আল্লাহ ো‘োর সত্ত্বার সাতে সমৃ্পি এমন একবি বিদ‘আে আবিষ্কার 

করে, যার ওপর উম্মতের পূিণসূরী িা ইমাম তর্র গকাতনা সমেণন গনই, অেি 

গস দাবি কতর, গস আল্লাহর িড়ে ও পবিত্রো ির্ণনাকারী এিং আল্লাহ ো‘আো 

িার্ী- 
 ﴿َٰٓ لُوا ََٰٓت  ََٰٰٓٓف ل  ََِٰٰٓٓع  اد ََّٰٰٓٓلِلذ ند 

 
نُتم ََٰٰٓٓاأ

 
أ   [٧٧: ابلقرة] ﴾٢٢َٰٓل ُمون َٰٓت ع ََٰٰٓٓو 

“গোমরা আল্লাহর জনয শরীক সািযস্ত কতরা না অেি গোমরা জান” [সূরা 

আে-িাকারাহ, আয়াে: ২২] এর যোযে িাস্তিায়নকারী। আর গয োর 

আবিষৃ্কে বিদ‘আতের বিতরাবিো করতি, োতক গস সাদৃশয সািযস্তকারী িা 

দৃষ্টান্তস্থাপনকারী ইেযাবদ জঘনয খারাপ উপাবি দ্বারা ভূবষে কতর। অনুরূপভাবে 

তুমি আশ্চর্য হবে এিন সম্প্রদাবের েব ষতয় যারা আল্লাহর দীতন গনই এমন বকছু 
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বিদ‘আে আবিষ্কার কতর যা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমর সাতে 

সমৃ্পি। এ দ্বারা োরা দাবি কতর গয, োরা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লাতমর গপ্রবমক, রাসূতের সম্মান রোকারী। আর গয োতদর আবিষৃ্কে 

গসসি বিদ‘আতের সাতে ঐকযমে গপাষর্ কতর না, োতক রাসূতের শত্রু ও 

অসম্মানকারী ইেযাবদ খারাপ উপাবিতে আখযাবয়ে কতর  াবে গদয়।  

আরও আশ্চযণজনক বিষয় হতো, এ িরতনর গোতকরা িতে, আমরাই আল্লাহ ও 

োর রাসূতের যোযে সম্মান প্রদশণনকারী। অেি োরা যখন আল্লাহর দীন িা 

োর গদওয়া শরী‘আে -যা বনতয় দুবনয়াতে আল্লাহর রাসূে আ মন কতরতছন, 

োতে এমন বকছু আবিষ্কার কতর, যা োর দীতনর অংশ নয়, েখন োরা অিশযই 

আল্লাহ ও োর রাসূতের সামতন অগ্র ামী হতো। অেি আল্লাহ ো‘আো িতেন, 
اي  َٰٓ﴿ ه  يُّ

 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ََٰٰٓٓء ام  ُموا ََٰٰٓٓل  ِ د  يََِٰٰٓٓب ي  ََُٰٰٓٓتق  َِٰٓٱَٰٓي د  ر ُسوِلََِّٰٰٓٓللذ ِميع ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓإِنذََّٰٰٓٓللذ  َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱو ََٰٰٓٓۦ َٰٓو  لِيمرََٰٰٓٓس   ﴾١َٰٓع 

 [ ١: احلجرات]

“গহ ঈমানদার র্, গোমরা আল্লাহ ও োুঁর রাসূতের সামতন অগ্রিেণী হতয়া না 

এিং গোমরা আল্লাহর োকওয়া অিেম্বন কর, বনশ্চয় আল্লাহ সিণতশ্রাো, 

সিণজ্ঞ”। [সূরা আে-হুজরাে, আয়াে: ১]  

গহ মুসবেম ভাইতয়রা! আবম গোমাতদর প্রশ্ন কবর এিং আল্লাহর শপে বদতয় 

িেবছ, আবম িাই গোমরা আমার প্রতশ্নর উত্তর গোমাতদর অন্তর গেতক বদতি 

শুিু আতিত  মুখ বদতয় নয়, গোমাতদর দীতনর দািী অনুযায়ী উত্তর বদতি কাতরা 

অন্ধ অনুসরতর্ নয়, গয িযবি দীতনর মতিয এমন গকাতনা বিিান আবিষ্কার করে, 

যা দীতনর বিষয় নয়, িাই ো আল্লাহর সত্ত্বার সাতে সমৃ্পি গহাক িা োর 

বসফাে েো গুর্াগুতর্র সাতে িা নাতমর সাতে অেিা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর সাতে সমৃ্পি গহাক। োরপর োরা িতে, আমরাই 

আল্লাহ ও োর রাসূতের সম্মান রোকারী। এসি গোক বক সবেযকার অতেণ 
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আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূতের সম্মান রো বিষতয় অবিক হকদার? নাবক ঐ সি 

গোক গিবশ হকদার, যারা এক িুে পবরমার্ আল্লাহর গদওয়া শরী‘আে গেতক 

বিিুযে হয় না, শরী‘আতের গয সি বিিান োতদর বনকি এতসতছ গস সম্পতকণ 

োরা িতে, আমরা ঈমান এতনবছ এিং মতন প্রাতর্ বিশ্বাস কতরবছ গস সি 

বিষতয়র ওপর, যার িযাপাতর আমাতদরতক সংিাদ গদওয়া হতয়তছ। আরও েবে, গয 

সি বিষতয় আমাতদরতক আতদশ গদওয়া িা বনতষি করা হতয়তছ ো আমরা 

শুনোম ও মানোম। আর গযসি বিষতয় শরী‘আে বনতয় আতস বন গসসি 

বিষয়সমূহ সম্পতকণ োরা িতে, আমরা বিরে োকোম, আমাতদর জনয উবিৎ 

হতি না গয, আমরা আল্লাহ ও োুঁর রাসূতের ওপর অগ্র ামী হই। আর আিাবদর 

জনয উমিৎ নয় গয, আমরা আল্লাহর দীতন এমন বকছু আবিষ্কার কবর যা োর 

দীতনর অংশ নয়। এ উভয় দতের গকান দেবি আল্লাহ ও োর রাসূতের 

মহব্বেকারী বহতসতি পবর বর্ে হওয়ার হকদার এিং সম্মানরোকারী হওয়ার 

হকদার? বনঃসতন্দতহ িো যায়, গস দেবি উত্তম যারা িতে আমরা ঈমান 

এতনবছ, বিশ্বাস কতরবছ, আমাতদর বনকি গয সংিাদ এতসতছ, ো মতন প্রাতর্ 

বিশ্বাস কতরবছ, আমাতদর যা বনতদণশ গদওয়া হতয়তছ ো আমরা শুতনবছ ও 

অনুসরর্ কতরবছ এিং যা আমাতদর আতদশ করা হয় বন ো গেতক আমরা 

আমাতদর হাে গুবিতয় বনোম এিং ো হতে আমরা বিরে োকোম। আর োরা 

িতে, আমরা আল্লাহর শরী‘আতের মতিয এমন বকছু আবিষ্কার করতে অেম যা 

শরী‘আে নয় এিং এমন গকাতনা বিদ‘আে করতে অেম যা দীতনর মতিয 

গনই। সতন্দহ গনই গয, এ িরতনর গোতকরাই োতদর বনতজতদর মযণাদা বক ো 

জানতে গপতরতছ এিং স্রষ্টার মযণাদা বক ো জানতে গপতরতছ। প্রকৃেপতে 

োরাই আল্লাহ ও োর রাসূেতক যোযে সম্মান গদবখতয়তছ এিং োরাই আল্লাহ 

ও োর রাসূতের সবেযকার মহব্বে ও ভাতোিাসার িবহঃপ্রকাশ ঘবিতয়তছ। তারা 
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নয়, যারা আল্লাহর দীতন নেুন বকছু আবিষ্কার কতরতছ, যা দীতনর মতিয বিশ্বাতস, 

কোয় ও আমতে গকাোও গনই।  

েুবম আরও আশ্চযণ হতি, ঐ সম্প্রদাতয়র গোকতদর বিষতয় যারা আল্লাহর 

রাসূতের কো—  ولك ضاللة، بدعة ولك بدعة، حمدثة لك فإن األمور وحمدثات إياكم»
 সািিান! গোমরা নেুন আবিষৃ্কে বিষয়গুতো হতে গিুঁতি“  .«انلار يف ضاللة

োতকা; কারর্, প্রবেবি নেুন আবিষৃ্কে বিষয় বিদ‘আে। আর প্রতেযক বিদ‘আে 

গ ামরাহী, আর প্রতেযক গ ামরাহীর  ন্তিয জাহান্নাম”।4 -এ মহান িার্ীবি োরা 

ভাতোভাতিই জাতন। আর োরা এ কোও জাতন আল্লাহর রাসূতের িার্ীতে  «لك 
«بدعة “প্রতেযক বিদ‘আে” কোবি িযাপক, গমৌবেক। এখাতন িযাপকোর সিতিতয় 

শবিশােী শব্দ  গক িযিহার করা হতয়তছ। আর এ শব্দবি বযবন উচ্চারর্  «لك»

কতরতছন বেবন অিশযই এ শতব্দর মমণােণ সম্পতকণ অি ে আতছন। কারর্, বেবন 

সমস্ত মাখেুতকর েুেনায় অবিক ভাষাবিদ, মাখেুতকর জনয সিতিতয় গিবশ 

বহোকাংবখ মাখেুক। বেবন কখতনাই এমন কো উতেশয ছাড়া িেতে পাতরন 

না। ফতে বেবন যখন এ কো «ضاللة بدعة لك»  “প্রতেযক বিদ‘আে গ ামরাহী” 

িতেতছন, েখন বেবন অিশযই জানতেন বেবন বক িেতছন এিং বেবন যা 

িেতছন োর অেণ বক। ফতে সাবিণক বদক বদতয় উম্মতের পবরপূর্ণ কেযাতর্র বদক 

বিতিিনা গরতখই োর গেতক এ কোবি উচ্চাবরে হতয়তছ। 

                                           
4 ির্ণনায় ইমাম মুহাম্মদ, হাদীস নং ১৭২৭৪, ১৭২৭৫; আিু দাউদ, বকোিুস সুন্নাহ, সুন্নােতক 
আুঁকতড় িরা পবরতিতদ হাদীস নং ৪৬০৭; বেরবমবয আিওয়ািুে ইেম, পবরতিদ -সুন্নােতক 
আুঁকতড় িরা ও বিদ‘আে পবরহার করা প্রসতঙ্গ। হাদীস নং ২৬৭৬ ইমাম বেরবমযী হাদীসবিতক 
হাসান সহীহ িতেতছন। হাকীম (৯৫/১) হাদীসবি সহীহ িতে আখযাবয়ে কতরতছন। ইিন মাজাহ, 
হাদীস নং ৪৬। ইমাম যাহািী হাদীসবির িযাপাতর ঐকযমে গপাষর্ কতরতছন, েতি োতদর 
ির্ণনায় হাদীতসর গশষাংশবি গনই। 
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আর যখন গকাতনা িার্ীতে উপতরাি বেনবি বিষয় অেণাৎ পবরপূর্ণ কেযার্কাবমো 

ও োর ইিা, পুর্ণাঙ্গ ির্ণনা ও োর সুস্পষ্টো এিং পূর্ণাঙ্গ ইেম ও জ্ঞান, এ 

বেনবি বিষয় অন্তভুণি হওয়া স্পষ্ট হতো, েখন ো গেতক প্রমাবর্ে হতো গয, গস 

কোর গয স্বাভাবিক অেণ িুঝা যায় ো অিশযই িিার উতেশয। আর গসিাই 

োর মূে অেণ। সুেরাং হাদীতস এমন একবি িযাপক ও সামবগ্রক কো (সকে 

প্রকার বিদ‘আে) এিা িোর পরও বিদ‘আেতক বেন প্রকার িা পাুঁি প্রকার 

ভা  করা কীভাতি শুদ্ধ হতে পাতর? না কখনই না, এভাতি ভা  করা গকাতনা 

ক্রতমই শুদ্ধ নয়। গয সি আতেম এ কো দাবি কতর গয বিদ‘আতে হাসানাহ 

নাতম এক প্রকার বিদ‘আে রতয়তছ, ো দুই অিস্থার গকাতনা একবি গেতক মুি 

নয়:  

এক- মূেেঃ ো বিদ‘আে নয়, গস গসিাতক বিদ‘আে িারর্া কতরতছ।  

দুই- অেিা ো বিদ‘আে। বনন্দনীয় িা খারাপ। তবে তার খারােী সম্পবকয  তারা 

অিবহে নয়।  

সুেরাং গয গকাতনা িযবিই এ কো িতে, ‘এক প্রকার বিদ‘আে আতছ 

বিদ‘আতে হাসানা’ োর উত্তর উপতরর কোই। এ কোর বভবত্ততেই িো যায় 

গয, যারা বিদ‘আেী, োতদর জনয বিদ‘আেতক হাসানা িতে িাবেতয় যাওয়ার 

গকাতনা সুতযা  গনই। আমাতদর হাতে রতয়তছ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লাম এর িার্ী- «ضاللة بدعة لك»  “প্রতেযক বিদ‘আে গ ামরাহী” নামক 

িারাতো েতোয়ার িা উনু্মি অবস। এবি এমন একবি েতোয়ার যা নিুওয়াে ও 

বরসাোতের কারখানায় বনমণার্ করা হতয়তছ। গকাতনা সািারর্ কারখানায় বেবর 

করা হয় বন। নিুওয়াতের কারখানায় বেবর করা এ সুন্দর ও অবভনি েতোয়ার 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম বনজ হাতে বেবর কতরতছন। যার হাতে 

এ িরতনর িারাতো েতোয়ার োকতি, বিদ‘আেীতদর দ্বারা- গকাতনা বিদ‘আেতক 
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‘ো বিদ‘আতে হাসানা’ এিা িতে োর মুকাবিো করা সম্ভম হতি না। কারর্ গস 

েখনই িেতে সেম হতি গয, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম গো 

িতেতছন,  «ضاللة بدعة لك» “প্রতেযক বিদ‘আেই গ ামরাহী”। 

উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুর উবির িযাখযা: 

েতি গোমাতদর অন্ততর একবি গপাকা রতয়তছ িতে আবম অনুভি কবর গয িতে, 

আমীরুে মুবমনীন উমার ইিনুে খাত্তাি রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর কোর কী উত্তর 

গদতিন? যখন বেবন উিাই ইিন কা‘ি ও োমীম আদ-দারী রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহুমাতক বনতদণশ গদন গয, রমযান মাতস োরা গযন মানুতষর সাোতের 

ইমামবে কতরন। োরপর বেবন গির হতয় গদখতেন মানুষ োতদর ইমাতমর 

বপছতন একত্র। েখন বেবন িেতেন,  
  «يقومون اليت من أفضل عنها ينامون واليت هذه ابلدعة نعمت»

“এবি কেই না উত্তম বিদ‘আে, েতি গয সাোে গেতক োরা ঘুবমতয়  োতক 

(অেণাৎ গশষ রাতের সাোে), ো গসিা গেতক উত্তম যার বকয়াম োরা কতর 

োতক। (অেণাৎ প্রেম রাতের সাোে)”5  

এ প্রতশ্নর উত্তর দুইভাতি গদওয়া গযতে পাতর: 

এক- রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম এর কোতক গকাতনা মানুতষর 

কো দ্বারা মুকাবিো করা জাতয়য গনই। এিনমক আেু েকর রামদোল্লাহু ‘আনহু, বযবন 

নিীতদর পর এ উম্মতের সিতিতয় উত্তম িযবি, উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু, বযবন 

নিীতদর পর এ উম্মতের বদ্বেীয় িযবি, উসমান রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু, বযবন এ 

উম্মতের েৃেীয় িযবি এিং আেী রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু, বযবন নিীতদর পর এ 

উম্মতের িেুেণ িযবি প্রমুখতদর কো দ্বারাও রাসূতের কোর মুকাবিো করা 
                                           
5 ির্ণনায় সহীহ আে-িুখারী, োরািীর সাোে অিযায়, পবরতিদ-রমযান মাতস বকয়ামুেোইে 
করা প্রসতঙ্গ। হাদীস নং ২০১০।  
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যাতি না। এতদর ছাড়া অনয কাতরাও কো দ্বারা মুকাবিো করার প্রশ্নই আতস 

না। কারর্, আল্লাহ ো‘আো িতেন,  
رَِٰٓي ح َٰٓف ل ََٰٰٓٓ﴿ ِين َٰٓٱَٰٓذ  ن ََُٰٰٓٓي الُِفون َََّٰٰٓٓلذ م ََٰٰٓٓع 

 
َِٰٓأ نَٰٓۦ َٰٓرِه

 
و ََٰٰٓٓن ة َٰٓفِت ََٰٰٓٓتُِصيب ُهم ََٰٰٓٓأ

 
ََٰٰٓٓيُِصيب ُهم ََٰٰٓٓأ اب  ذ  ِِلم ََٰٰٓٓع 

 
:  انلور] ﴾٦٣َٰٓأ

٠١  ] 

“অেএি যারা োুঁর বনতদণতশর বিরুদ্ধািরর্ কতর োরা গযন োতদর ওপর 

বিপযণয় গনতম আসা অেিা যন্ত্রর্াদায়ক আযাি গপৌঁছার ভয় কতর”। [সূরা আন-

নূর, আয়াে: ৬৩] 

(আয়াতের িযাখযায়) ইমাম আহমদ রহ, িতেন, গোমরা বক জান বফেনা কী? 

বফেনা হতো বশকণ। হতে পাতর যখন গকাতনা িযবি রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইবহ ওয়াসাল্লাম-এর গকাতনা কো প্রোখযান কতর, েখন োর অন্ততর 

বকছুিা হতেও িক্রো গদখা গদয়। ফতে গস ধ্বংস হয়।  

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুমা িতেন, 
 وسلّم عليه اهلل صىل اهلل رسول قال أقول السماء من حجارة عليكم تزنل أن يوشك» 

  .«وعمر بكر أبو قال وتقولون

“আবম আশঙ্কা করবছ গয, গোমাতদর ওপর আসমান গেতক পাের িবষণে হতি। 

আবম গোমাতদর িবে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িতেতছন, আর 

গোমরা িে আিু িকর ও উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুমা িতেতছন”।  

দুই- আমরা এ কো বনবশ্চে কতর িেতে পাবর গয, আমীরুে মুবমনীন উমার 

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহ ো‘আো ও োর রাসূতের কোর সম্মান গদওয়ার 

গেতত্র অেযন্ত দৃঢ় ও কতোর। আল্লাহর বনতদণতশর সামতন মাো নে করা ও 

গমতন গনওয়ার গেতত্র বেবন একজন সু-প্রবসদ্ধ িযবি। এমনবক োতক আল্লাহর 

কোর সামতন অিনেকারী বহতসতি আখযাবয়ে করা হে।    
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ঐ মবহোর ঘিনা (যবদ ো বিশুদ্ধ হতয় োতক) গয মবহো গমাহরানা বনিণারতর্র 

গেতত্র উমার রাবদয়াল্লাহু আনহুর বিতরাবিো কতরবছে ো অবিকাংতশর বনকি 

অজ্ঞাে নয়। ঐ ঘিনায় মবহো আল্লাহ ো‘আোর িার্ী— ي َٰٓ﴿  ك  َٰٓو  ََٰٰٓٓف 
 
َٰٓو ق د ََٰٰٓٓۥُخُذون هَُٰٓت أ
ف َٰٓ
 
َٰٓب ع ََٰٰٓٓإِل  ََُٰٰٓٓضُكم َٰٓب ع ََٰٰٓٓض  َٰٓأ ذ ََٰٰٓٓض  خ 

 
أ ِيث  ََِٰٰٓٓمنُكمَٰٓن َٰٓو  لِيظ ًََٰٰٓٓقام  [  ٧١:  النساء] ﴾٢١َٰٓاغ   “আর 

গোমরা ো কীভাতি গনতি অেি গোমরা এতক অপতরর সাতে একাতন্ত বমবেে 

হতয়ছ; আর োরা গোমাতদর গেতক বনতয়বছে দৃঢ় অঙ্গীকার?” [সূরা আন-বনসা, 

আয়াে: ২১] দ্বারা উমার রাবদয়াল্লাহ ‘আনহুর বিতরাবিো কতরন। অেঃপর 

উমার রাবদয়াল্লাহু আনহু গমাহরানা বনিণারতর্র বসদ্ধান্ত গেতক বিরে োতকন। 

েতি এ ঘিনার বিশুদ্ধো সম্পতকণ প্রশ্ন রতয়তছ। সুেরাং উমার রাবদয়াল্লাহু 

‘আনহু বেবন গযই গহাক না গকন োর জনয রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লাম-এর কোর বিতরাবিো করা এিং গকাতনা একবি বিদ‘আেতক গয 

বিদ‘আে সম্পতকণ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম «ضاللة بدعة لك»  

“প্রতেযক বিদ‘আে গ ামরাহী” িতেতছন «ابلدعة نعمة»  “কে সুন্দর বিদ‘আে” 

িো গকাতনা ক্রতমই সম্ভি নয়। িরং উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু গয বিষয়বিতক 

গকন্দ্র কতর «ابلدعة نعمة»  “কে সুন্দর বিদ‘আে” িতেতছন, োর কোতক এমন 

বিদ‘আতের ওপর প্রতয়া  করতে হতি গযবি রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লাম-এর িার্ী «ضاللة بدعة لك»  “প্রতেযক বিদ‘আে গ ামরাহী” -এর 

উতেতশযর অন্তভুণি হতি না। উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু োর কো  «ابلدعة  نعمة
 কে সুন্দর বিদ‘আে” দ্বারা বিবেপ্ত গোকগুতো এক ইমাতমর গপছতন“  «هذه

একত্র করার বদতক ইবঙ্গে কতরতছন। অনযোয় রমযাতন বকয়ামুে-োইে 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম-এর যু  গেতকই বছে। সহীহ িুখারী 

ও মুসবেম শরীতফ আতয়শা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহা গেতক হাদীস িবর্ণে, বেবন 
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িতেন, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম মানুতষর সাতে বেন রাে 

বকয়াম কতরন। িেুেণ রাবত্রতে বেবন গদবর কতর গির হন এিং িতেন,   
 «عنها فتعجزوا عليكم تفرض أن خشيت إين»

“আবম আশঙ্কা কতরবছ গয গোমাতদর ওপর ফরয কতর গদতি ফতে ো গোমরা 

আদায় করতে অেম হতি”।6 রমযান মাতস বকয়ামুে-োইে করা রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমরই সুন্নাে। আর উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু োতক 

বিদ‘আে িতে নাম গরতখতছন এ বহতসতি গয, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লাম যখন বকয়াম গছতড় বদতয়তছন গোতকরা বিবেপ্ত হতয় ব তয়তছন। গকউ 

গকউ মসবজতদ একা বকয়াম করতেন। আিার গকউ গকউ বকয়াম করতেন োর 

সাতে একজন মানুষ োকতেন। আিার গকউ গকউ বকয়াম করতেন োর সাতে 

দুইজন িা বেনজন মানুষ োকে। আিার কাতরা সাতে এক জামা‘আে োকে। 

আমীরুে মুবমনীন উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু োর সবেক ও বনভুণে মোমে দ্বারা 

োতদর সিাইতক একজন ইমাতমর গপছতন একত্র করা ভাতো মতন করতেন। 

সুেরাং োর এ কমণবি ইেঃপূতিণ গোতকরা বিবেপ্ত হওয়ার বদক বিতিিনায় 

বিদ‘আে বছে। সুেরাং এবি একবি েুেনামুেক ও শাবব্দক বিদ‘আে, এবি নি 

আবিষৃ্কে গকাতনা বিদ‘আে নয়, যাতক উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু আবিষ্কার 

কতরতছন। কারর্, এ সুন্নােবি রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম-এর 

যুত  বছে। এ কারতর্ই বকয়ামুে-োইে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লাম এর যুত র সুন্নাে। েতি উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এর যু  পযণন্ত এ 

সুন্নেবি পবরেযাি বছে আর উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু ো আিার িােু করতেন। 

                                           
6 ির্ণনায় সহীহ িুখারী োরািীর সাোে অিযায়, পবরতিদ- রমযান মাতস বকয়ামুে-োইে করার 
ফযীেে, হাদীস নং ২০১০; সহীহ মুসবেম, মুসাবফতরর সাোে অিযায়, পবরতিদ- রমযান মাতস 
বকয়ামুে-োইে করার প্রবে উৎসাহ প্রদান প্রতসঙ্গ। হাদীস নং ৭৬১ 
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এ বিষয়বি স্পষ্ট হওয়ার পর বিদ‘আেীতদর জনয উমার রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কো 

গেতক, োরা গয বিদ‘আেতক ভাতো ও সুন্দর মতন কতর গসিার সপতে, গকাতনা 

দেীে-প্রমার্ গির করার পে খুুঁতজ পাওয়া সম্ভি হতি না।  

মাদ্রাসা বনমণার্, বকোি বেখন ও সংকেন করা বিদ‘আে নয় 

 গকউ গকউ এ িতে প্রশ্ন করতে পাতর গয, এখাতন কেক বিষয় আতছ 

যা নি আবিষৃ্কে অেি মুসবেমরা ো গ্রহর্ কতরতছ এিং োর ওপর 

োরা আমে করতছ অেি এগুতো রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লাম এর যুত  উপবস্থে বছে না। গযমন, মাদ্রাসা বনমণার্, বকোি 

বেবপিদ্ধ করা ইেযাবদ। এ িরতনর বিদ‘আেতক মুসবেমরা বিদ‘আে 

িতে আখযাবয়ে কতর না িরং োরা এ িরতনর কমণতক ভাতো মতন 

কতরন, েদনুযায়ী আমে কতরন এিং োরা মতন কতরন এগুতো ভাতো 

কমণ ও গুরুেপূর্ণ কমণ। োহতে বকভাতি এ কমণসমূহ যা মুসবেমতদর 

মাতঝ ইজমার রূপ োভ করতছ এিং মুসবেমতদর গনো ও নিী এিং 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীতনর পে হতে বযবন নিী োর কো «بدعة لك 
«ضاللة  “প্রতেযক বিদ‘আে গ ামরাহী” এর মাতঝ সামঞ্জসয সািন 

করতি?   

উত্তর: 

িাস্ততি এগুতো গকাতনা বিদ‘আে নয়; িরং এগুতো হতো শরী‘আতের ওপর 

আমে করা ও শরী‘আে সম্পতকণ জানার মািযম। আর গযগুতো মািযম িা 

অসীো হয় গসগুতো সময় ও স্থাতনর িযিিাতন প্রােণকয হতয় োতক। আর স্বীকৃে 

বনয়ম হতো, মািযমগুতো বিিান আর উতেযতশর বিিান একই হতয় োতক। বিি 

বিিাতনর মািযম বিি। আর যা অবিি োর মািযমও অবিি; িরং হারাম কতমণর 

মািযম হারাম এিং ভাতো কমণ যবদ খারাপ কতমণর মািযম হতয় োতক েখন োও 
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হারাম হতয় যায়। আল্লাহর িার্ীর বদতক মতনাতযা  দাও। আল্লাহ ো‘আো 

িতেন,  
﴿َٰٓ ل  ِين َٰٓٱَٰٓت ُسبُّوا ََٰٰٓٓو  َِٰٓٱَُٰٓدونََِِٰٰٓٓمنَُٰٓعون َٰٓي د َََّٰٰٓٓلذ د ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓف ي ُسبُّوا ََّٰٰٓٓللذ ََِٰٰٓٓاو  َٰٓع  ي   [  ١٦٢: االنعام] ﴾١٠٨َٰٓم ىَِٰٓعل ََٰٰٓٓبِغ 

“আর গোমরা োতদরতক  ােমন্দ কতরা না, আল্লাহ ছাড়া যাতদরতক োরা ডাতক, 

ফতে োরা  ােমন্দ করতি আল্লাহতক, শত্রুো গপাষর্ কতর অজ্ঞোিশে”। [সূরা 

আে-আন‘আম, আয়াে: ১০৮]   

মুশবরকতদর ইোহতদর  াবে গদওয়া শত্রুো নয় িরং ো সেয ও িাস্তি সম্মে; 

বকন্তু রাবু্বে আোমীনতক  াবে গদওয়া অসঙ্গে, অিাস্তি, সীমাে্ঘনন ও অনযায়। 

বকন্তু মুশবরকতদর ইোহতদর  াবে গদওয়া ভাতো কাজ হতেও গযতহেু ো 

আল্লাহতক  াবে গদওয়ার কারর্ িা অসীো হতয় োতক োই ো বনবষদ্ধ ও 

হারাম।  

আবম এখাতন মািযম ও উতেতশযর বিিান এক হওয়ার দেীে গিতন িরোম। 

মাদ্রাসাসমূহ, ইেম সংকেন ও বকোি বেখন ইেযাবদ যবদও যবদ রাসূতের যুত  

এ পদ্ধবেতে না োকার কারতর্ ো বিদ‘আে বকন্তু এ সি গকাতনা বকছুই উতেশয 

নয়। এগুতো সিই হতো মািযম িা অসীো। আর মািযতমর বিিান ও উতেতশযর 

বিিান এক। এ কারতর্ই যবদ গকাতনা িযবি গকান হারাম বশো গদওয়ার জনয 

একবি মাদ্রাসাহ বনমণার্ িা িােু কতর েখন োর মাদ্রাসাহ বনমণার্ করা িা িােু 

করা হারাম িতে  র্য হতি। আর যবদ বিি বশো গশখাতনার উতেতশয হয়, ো 

হতে োর বনমণার্ িা িােু করা হতি বিি হতি। 

 আর যবদ গকউ িতে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমর কো 
 »من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة«

“গয িযবি ইসোতমর মতিয একবি ভাতো সুন্নে প্রিেন করে োর 
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জনয বকয়ামে পযণন্ত োর আমতের সাওয়াি এিং গয িযবি গস 

অনুযায়ী আমে করে োর সাওয়াি বমেতি”।7 এর বক উত্তর গদতি?   

এ প্রতশ্নর উত্তর হতো, বযবন «حسنة سنة اإلسالم يف سن من»  “গয িযবি ইসোতমর 

মতিয একবি ভাতো সুন্নে প্রিেন করে” এ কো বেবনই িতেতছন বেবন স্বয়ং 

«ضاللة بدعة لك»  “প্রতেযক বিদ‘আে গ ামরাহী” কোবি িতেতছন। একজন মহা 

সেযিাদী দ্বারা এমন কো িো কখতনা সম্ভি নয় গয, োর একবি কো অপর 

কোতক বমেযা সািযস্ত করতি। রাসূতের কোয় গকাতনা প্রকার বিপরীেয োকা 

কখতনা সম্ভি নয়। গয িযবি এ িারর্া কতর গয, আল্লাহর কো ও োর রাসূতের 

কোর মতিয বিপরীেয রতয়তছ, োতক অিশযই পূর্রায় োর দৃবষ্ট ঘুবরতয় গদখতে 

হতি এিং আিার গভতি গদখতে হতি। োর এ িারর্া হয়তো োর ঈমানী 

দুিণেোর কারতর্ হতে পাতর িা অেসোর কারতর্ হতে পাতর। আল্লাহ 

ো‘আোর কো িা োর রাসূতের কোর মতিয বিপরীেয িা গকাতনা প্রকার 

দুিণেো পাওয়া কখতনাই সম্ভি নয়।  এ কো স্পষ্ট হওয়ার পর উভয় হাদীস 

েো «ضاللة بدعة لك»  “প্রতেযক বিদ‘আে গ ামরাহী” এিং «اإلسالم يف سن من 
«حسنة سنة  “গয িযবি ইসোতমর মতিয একবি ভাতো সুন্নে প্রিেন করে” 

বিপরীে না োকা সুস্পষ্ট। কারর্, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম 

িতেন, «حسنة سنة اإلسالم يف سن من»  “গয িযবি ইসোতমর মতিয একবি ভাতো 

সুন্নে প্রিেন করে” আর বিদ‘আে গো ইসোম গেতক নয়। আর রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িতেতছন, «حسنة»  হাসানাহ’। বিদ‘আে গো 

কখতনা হাসানাহ হতে পাতর না। আর বেবন السن ‘িােু করা’ এিং اتلبديع 
‘আবিষ্কার করা’ উভতয়র মতিয প্রােণকয কতরতছন।  

                                           
7 ির্ণনায় সহীহ মুসবেম, যাকাে অিযায়, হাদীস নং ১০১৭ 
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এখাতন আরও একবি উত্তর রতয়তছ, আর ো হতো, এখাতন «سن من»  অেণ, গয 

িযবি গকাতনা সুন্নােতক জীবিে করে, অেণাৎ সুন্নেবি পূতিণ বছে পরিেণীতে ো 

বিেীন হওয়ার পর আিার ো িােু করে। এ অেণ অনুযায়ী একবি সুন্নে িােু 

করার অেণ সূন্নােবি পূতিণই বছে ো পবরেযি হওয়ার কারতর্ ো আিার িােু 

করা। সুেরাং, িােু করা মাতন নেুন আবিষ্কার নয়।   

এখাতন এ প্রতশ্নর আতরা একবি উত্তর রতয়তছ, গয উত্তরবি হাদীস অিেীতর্ণর 

কারর্ গেতক প্রেীয়মান। আর ো হতো, একদে গোক রাসূতের বনকি আসে। 

োতদর আবেণক অিস্থা অেযন্ত খারাপ বছে। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ 

ওয়াসাল্লাম োতদর জনয দান করতে আহ্বান করতেন, েখন একজন আনসারী 

গোক আসে, োর হাতে একবি রূপার েতে বছে যার ওজতন োর হাে খুি 

ভারী মতন হতো, গস েতেবি রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমর সামতন 

রাখে। ো গদতখ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমর গিহারা আনন্দ ও 

খুবশতে িমবকতে ো তো এিং বেবন িেতেন, «فله حسنة سنة اإلسالم يف سن من 
 গয িযবি ইসোতমর মতিয একবি ভাতো“  أجرها وأجر من عمل بها إىل يوم القيامة«
সুন্নে প্রিেন করে োর জনয বকয়ামে পযণন্ত োর আমতের সাওয়াি এিং গয 

িযবি গস অনুযায়ী আমে করে োর সাওয়াি বমেতি”।8 সুেরাং এখাতন »السن« 
অেণ, আমে িাস্তিায়ন করা আবিষ্কার করা নয়। ফতে «سنة اإلسالم يف سن من 
«حسنة  “গয িযবি ইসোতমর মতিয একবি ভাতো সুন্নে প্রিেন করে” এর অেণ 

হতো, গকান আমে িাস্তিায়ন করা আবিষ্কার করা নয়। কারর্, আবিষ্কার করা 

বনবষদ্ধ, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম িতেতছন, «ضاللة بدعة لك»  

“প্রতেযক বিদ‘আে গ ামরাহী”। 

                                           
88 ির্ণনায় সহীহ মুসবেম, যাকাে অিযায়, হাদীস নং ১০১৭ 
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রাসূতের ইতত্তিার িাস্তিায়তনর শেণসমূহ: 

গহ মুসবেম ভাইতয়রা! একবি গুরুেপূর্ণ কো গোমাতদর অিশযই জানতে হতি। 

আর ো হতো, যেের্ পযণন্ত গকাতনা আমে শরী‘আতের ছয়বি বিষতয়র মতিয 

সামঞ্জসয না হতি েেের্ পযণন্ত গস আমতের মতিয রাসূতের অনুকরর্ ও 

অনুসরর্ করা িাস্তিাবয়ে হতি না।  

এক- “কারতর্ বমে োকা” সুেরাং আল্লাহর ইিাদাে যবদ এমন গকাতনা কারতর্ 

করা হয় গয কারর্বি শরী‘আে অনুতমাবদে নয়। এ িরতনর ইিাদাে হতি 

বিদ‘আে এিং োর আমেবি হতি প্রেযাখযাে। গযমন, কেক গোক রজতির 

সাোশ োবরখ রাতে ইিাদাে-িতন্দ ী ও সাোে আদায় কতর। োতদর দেীে 

হতো: এ রাতে আল্লাহ ো‘আো োর রাসূেতক আসমাতন েুতে বনতয় যান এিং 

এ রাতে রাসূতের বম‘রাজ সংঘবিে হয়। োহাজু্জদ যবদও গুরুেপূর্ণ ইিাদাে 

বকন্তু যখন ো এ কারতর্র সাতে সমৃ্পি হতো েখনই ো শরী‘আে অনুতমাবদে 

না হতয় বিদ‘আতে পবরর্ে হতো। কারর্, এ ইিাদেবিতক এমন একবি 

উপেেতক সামতন গরতখ গস কতরতছ, যা শরী‘আতে উপেেয বহতসতি প্রমাবর্ে 

নয়। এ বিষয়বি (ইিাদতের কারর্বি শরী‘আে সম্মে হওয়া) খুিই গুরুেপূর্ণ। 

এ দ্বারা অতনক আমে গযগুতোতক সুন্নাে মতন করা হয় অেি ো সুন্নাে নয় 

গসগুতো বিদ‘আে বহতসতি বিবিে হতি।  

দুই- “প্রকাতরর বদতক গেতক বমে োকা” সুেরাং ইিাদােবি প্রকাতরর বদক 

গেতক শরী‘আে অনুযায়ী হতে হতি। োই যবদ গকাতনা গোক আল্লাহর সন্তুবষ্ট 

োতভর আশায় এমন গকাতনা ইিাদাে কতর শরীয়তে গয প্রকাতরর ইিাদাে 

পাওয়া যায় না, ো অগ্রহর্তযা য হতি। গযমন, 
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গকাতনা িযবি গঘাড়া বদতয় কুরিানী করতে োর কুরিানী সহীহ হতি না। কারর্, 

গস কুরিানীর পশুর প্রকার বনিণারর্ বিষতয় শরী‘আতের বিতরাবিো কতরতছ। 

শরী‘আে অনুতমাবদে িেুষ্পদ জন্তু  রু, ছা ে ও উি গস কুরিানী কতর বন।    

বেন- “পবরমাতর্ বমে োকা”। সুেরাং যবদ গকাতনা িযবি িায় গয, গকাতনা এক 

ওয়াি ফরয সাোে িাড়াতি আমরা োতক িেি, এবি একবি নি আবিষৃ্কে 

বিদ‘আে, এবি অগ্রহর্তযা য। কারর্, ো পবরমাতর্র গেতত্র শরী‘আতের 

বনিণাবরে সংখযার সমূ্পর্ণ বিতরািী। যবদ বিষয়বি এমনই হয় োহতে যবদ গকাতনা 

িযবি গযাহতরর সাোে িার রাকা‘আতের জায় ায় পাুঁি রাকা‘আে পতড় োহতে 

োর সাোে সিার ঐকমতেয িাবেে হওয়া, োর সাোে শুদ্ধ না হওয়া সহতজই 

অনুতময়। 

িার- “িরন-পদ্ধবেতে বমে োকা”। সুেরাং যবদ গকাতনা িযবি অযু করতে ব তয় 

শুরুতে পা গিায়া আরম্ভ করে, োরপর মাো মাতসহ করে, োরপর দুই হাে 

গিৌে করে এিং োরপর গিহারা গিৌে করে, আমরা িেি, োর অযু অিশযই 

িাবেে। কারর্, োর অযু িরন ও পদ্ধবে ে বদক বদতয় শরী‘আে অনুতমাবদে 

পদ্ধবের পবরপন্থী।   

পাুঁি- “সময়-কাতের সাতে বমে োকা”। সুেরাং যবদ গকাতনা িযবি বযেহজ 

মাতসর শুরুতে কুরিানী কতর োহতে োর কুরিানী শুদ্ধ হতি না। কারর্, োর 

কুরিানী শরী‘আে কেৃণক বনিণাবরে সমতয়র বিপরীে হতয়তছ। আবম শুতনবছ 

অতনক মানুষ রমযান মাতস ছা ে জতিহ কতর। জতিহ করার মািযতম আল্লাহর 

সন্তুবষ্ট োভ করাই োর উতেশয। বকন্তু োর এ আমে এ পদ্ধবেতে সমূ্পর্ণ 

বিদ‘আে। কারর্, জতিহ করার মািযতম আল্লাহর বনকিয োভ গকিে কুরিানী, 

হাদী িা আকীকার মািযতমই সম্ভি। োই রমযান মাতস জতিহ করা দ্বারা 

কুরিানীর ঈতদর বদন জতিহ করার মে ছাওয়াি পাওয়া যাতি এ িরতনর 
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বিশ্বাস করা িা সাওয়াতির আশা রাখা সমূ্পর্ণ বিদ‘আে। েতি গ াশে খাওয়ার 

উতেতশয রমযান মাতস জতিহ করা সমূ্পর্ণ বিি।  

ছয়- “স্থাতনর সাতে বমে োকা”। সুেরাং যবদ গকাতনা িযবি মসবজতদর িাইতর 

ই‘বেকাফ কতর, োর ই‘বেকাফ সহীহ হতি না। কারর্, ই‘বেকাফ শুিু 

মসবজতদই হতয় োতক। যবদ গকাতনা মবহো িতে আবম ঘতর সাোে আদাতয়র 

স্থাতন ই‘বেকাফ করি, োর ই‘বেকাফ শুদ্ধ হতি না। কারর্, ই‘বেকাতফর 

স্থাতনর বনিণারতর্র গেতত্র শরী‘আে পবরপন্থী কাজ কতরতছ। 

এর আরও দৃষ্টান্ত- গকাতনা িযবি োওয়াফ করতে ব তয় গদতখ মাোতফ জায় া 

গনই। োর আশপাতশ মানুতষর বভড়। েখন গস বনরুপায় হতয় মসবজতদর িার 

পাতশ োওয়াফ করা আরম্ভ করে। োর োওয়াফ করা গকাতনা ক্রতমই শুদ্ধ হতি 

না। কারর্, োওয়াতফর স্থান হতো আল্লাহর ঘর। আল্লাহ ো‘আো ইিরাহীম 

আোইবহস সাোমতক িতেন, 
ِر َٰٓ﴿ ه  ا ََِّٰٰٓٓت َٰٓب ي ََٰٰٓٓو ط  ا َٰٓل َٰٓٱو ََٰٰٓٓئِفِي َٰٓلِلطذ عَِٰٓٱو ََٰٰٓٓئِِمي َٰٓق  كذ ُجودَِٰٓٱَٰٓلرُّ   [  ٧٠:  احلج] ﴾٢٦َٰٓلسُّ

“এিং আমার ঘরতক পাক সাফ রাখতি োওয়াফকারী, রুকূ-বসজদা ও দাুঁবড়তয় 

সাোে আদায়কারীর জনয’’।9  

ইিাদে কিুে হওয়ার পূিণশেণ:  

সুেরং গকাতনা ইিাদে েেের্ পযণন্ত গনক আমে িা আমতে সাতেহ িতে  র্য 

হতি না যেের্ পযণন্ত োর মতিয দুবি শেণ না পাওয়া যাতি:  

এক- ইখোস।  

দুই- রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমর অনুকরর্। 

                                           
9 সূরা আে-হাজ্জ, আয়াে: ২৬ 
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আর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমর অনুকরর্ উবল্লবখে ছয়বি বিষয় 

না পাওয়া যাওয়া পযণন্ত িাস্তিাবয়ে হয় না।  

আবম ঐ সি গোকতদর িেি, গোমরা যারা বিদ‘আতে বেপ্ত হতয়ছ অেি 

গোমাতদর উতেশয ভাতো এিং গোমরা কেযার্ িাও, আল্লাহর কসম কতর 

িেবছ, আবম গোমাতদর জনয সাোতফ সাতেহীতনর পে ও পদ্ধবের গিতয় উত্তম 

গকাতনা পে ও পদ্ধবে জাবন না।  

গহ আমার ভাইতয়রা! গোমরা আল্লাহর রাসূতের সুন্নােতক মজিুে কতর আুঁকতড় 

ির। গোমরা পূিণসূবরতদর সুন্নাতের অনুসরর্ কর। োরা গয পতের ওপর বছে 

গোমরাও গস পতের ওপর োক। গদতখা ো গোমাতদর গকাতনা প্রকার েবে 

করতে পাতর বকনা ? 

মানিাত্মার ওপর বিদ‘আতের কু-প্রভাি: 

আবম িবে, আর আবম আল্লাহর বনকি এমন কো িো গেতক আশ্রয় িাই গয 

বিষতয় আমার গকাতনা ইেম গনই- ঐ সি গোক যারা বিদ‘আতের প্রবে আসি 

োতদর অবিকাংশতক েুবম গদখতে পাতি গয, োরা এমন সি িাস্তিায়র্ করতে 

অনীহা প্রকাশ কতর োতক যা শরী‘আে বহতসতি প্রমাবর্ে এিং যা সুন্নাে 

বহতসতি সািযস্ত। অেঃপর যখন োরা বিদ‘আে কমণ পােন গশষ কতর েখন 

োরা সুসািযস্ত সুন্নাে পােন করতে অপার  হতয় পতড় ।  

আর এ গুতো সিই হতো মানিাত্মার ওপর বিদ‘আতের কু-প্রভাি ও েবেকর 

বদক। মানিাত্মার ওপর বিদ‘আতের কু-প্রভাি খুিই প্রকি এিং োর েবেসমূহ 

খুিই মারাত্মক। গয গকাতনা সম্প্রদাতয়র গোতকরা আল্লাহর দীতনর মতিয গকাতনা 

একবি বিদ‘আে আবিষ্কার কতর, গস সমপবরমার্ িা োর গিতয় অবিক পবরমার্ 

সুন্নােতক ধ্বংস কতর। গযমনবি এ িরতনর কো িতেতছন অতনক পূিণসূবর 

আহতে ইেম র্। 
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বকন্তু যখন একজন মানুষ এ কো অনুভি করতি গয, গস গকিে একজন 

অনুসারী, গস শরী‘আে প্রিেণনকারী নয়, এ দ্বারা োর মতিয আল্লাহর ভয়, 

আল্লাহর জনয অিনে ও অনু ে হওয়া, আল্লাহর িান্দা হওয়ার গসৌভা য োভ 

হতি এিং মুত্তাকীতদর ইমাম, সমস্ত রাসূেতদর সরদার ও সমগ্র জ তের রতির 

রাসূে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাতমর পবরপূর্ণ ইতত্তিা করার গযা যো 

অজণন করতি।  

পবরবশষ্ট 

আবম আমার মুসবেম ভাই যারা বকছু বিদ‘আেতক ভাতো মতন কতর োতক, িাই 

বিদ‘আে আল্লাহর সত্ত্বার সাতে সমৃ্পি গহাক িা নাতমর সাতে িা বসফাতের 

সাতে অেিা রাসূেুল্লাহর সম্মাতনর সাতে, োতদর প্রবে নসীহে করি, োরা গযন 

আল্লাহতক ভয় কতর এিং যািেীয় বিদ‘আে গেতক বিরে োতক। আর োরা 

গযন োতদর যািেীয় কমণসমূহতক ইতত্তিার ওপর বভবত্ত কতর আমে কতর, 

বিদ‘আতের ওপর বভবত্ত কতর নয় এিং োরা গযন োতদর যািেীয় কমণসমূহ 

ইখোতসর ওপর বভবত্ত কতর আমে কতর, বশতকণর ওপর বভবত্ত কতর নয়, 

সুন্নতের ওপর বভবত্ততে কতর আমে কতর, বিদআতের ওপর বভবত্ত কতর নয় 

এিং রহমাতনর মহব্বতের ওপর বভবত্ত কতর, শয়োতনর মহব্বতের বভবত্ততে 

নয়। আর োরা গযন পবরর্বের প্রবে েেয কতর, োতদর অন্ততর বক িরতনর 

প্রশাবন্ত, সজীিো বনরাপত্তা, েৃবপ্ত ও মহা নূর অবজণে হয়।  

আল্লাহর বনকি প্রােণনা গয, বেবন গযন আমাতদর বহদায়ােপ্রাপ্ত, বহদায়াতের 

মশােিারী এিং সংস্কারক ও ো গনেৃেদানকারী িানান। আর বেবন গযন, 

আমাতদর অন্তরসমূহতক ঈমান ও ইেতমর দ্বারা আতোবকে কতরন। আর বেবন 

গযন আমাতদর ইেমতক আমাতদর জনয বিপতদর কারর্ না িানান। আর আবম 

আরও প্রােণনা কবর গয, বেবন গযন আমাতদরতক োর মুবমন িান্দাতদর পতে 
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পবরিােনা কতরন এিং োর মুত্তাকী ওেীতদর অন্তভুণি কতরন এিং োর 

সফেকাম ও বিজয়ী দতের অন্তভুণি কতরন।  
.أمجعني وصحبه آهل وىلع حممد نبينا ىلع وسلم اهلل وصىل  
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