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সু �াতেক আঁকেড় ধরা এবং িবদ‘আত েথেক সতকর থাকা
ওয়ািজব
�শংসা েসই আ�াহর িযিন আমােদর জনয্ �ীনেক পিরপ ূণর
কেরেছন, আমােদর উপর েনয়ামতেক স�ূণর্ কেরেছন এবং
ইসলামেক �ীন িহসােব আমােদর জনয্ মেনানীত কেরেছন।সালাত
ও সালাম বিষর্ত েহাক তার েসই বা�া ও রাসূ েলর উপর যােক
ে�রণ করা হেয়েছ তাঁর রেবর আনু গেতয্র িদেকআ�ানকারী এবং
বাড়াবািড়, িবদ‘আত ও পাপ েথেক সতকর্কার িহেসেব। আ�াহ তাঁর
উপর, তাঁর পিরবার পিরজন, সকল সাথীবগর্ এবং িকয়ামত পযর্
তাঁর পেথর অনু সারী ও তাঁর সু �ােতর অনু সারীেদর উপর রহমত
বষরণ করুন।
অতঃপর,
সা�ািহক উদু র পি�কা (ইদারাত) এ �কািশত একিট �ব�
েদখেত েপলাম যা ভারেতর উ�র �েদেশর একিট িশ� এলাকা
কানপুর েথেক �কািশত হয়। এর �থম পৃ �ার িবষয়ব� িছল:
‘‘েসৗদী আরব ও এর আকীদা আঁকেড় ধরা এবং িবদ‘আত
�িতেরােধর সং�াম করার িবরুে� িতেরাধ গেড় তুলু ন’’। সালাফী
আকীদার উপর এ অপবাদ েদওয়া �ারা েলখেকর উে�শয হেলা
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আহেল সু �ােতর মেধয্ িবি��তা সৃ ি� করা এবং িবদ‘আত ও
কুসং�ােরর উপর উৎসাহ েদওয়া ।
এেত েকােনা সে�হ েনই েয, এিট একিট খারাপ উে�শয্ এবং
ভয়�র পদেক্, যার উে�শয হেলা �ীন ইসলােমর ক্ষিত করা এব
িবদ‘আত ও ��তা �চার করা। তারপর এ �ব�িট রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ অসা�ােমর জ� িদবস পালেনর উপর িবেশষ
গুরু� িদেয়েছ এবং এেক েক� কেরই েসৗ আরেবর আকীদা
বা�বায়ন স�েকর কথা বেলেছ। কােজই এ িবষেয় সতকর্ কের
েদওয়াটাই ভােলা মেন করিছ। সু তরাং আিম বলব:
রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং অনয্ েয কােরা জ�
িদবস পালন করা জােয়য েনই বরং তা িনেষধ করা ওয়ািজব, কারণ
তা �ীেনর মেধয্ একিট নব আিব�ৃ ত িবদ‘আত যা রাসূলু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা কেরনিন, িতিন তাঁর িনেজর
জনয্ বা তাঁর প ূেবর্ মৃতুয্বরণকারী েকা নবী, তাঁর েমেয়গণ বা
�ীগণ বা তাঁর েকােনা আ�ীয়-�জন অথবা েকােনা সাহাবীর জ�
িদবস পালন করার িনেদর্শ েদনিন। এমনিক তাঁর েকােন খালীফােয়
রােশদ বা সাহাবী রািদয়া�াহু‘আনহু অথবা েকােনা তােব‘ঈ এবং
�ণর্যুেগ স �ােত মুহা�ািদয়ার েকােনা আেলম তা কেরনিন। অথচ
তারাই সু �াত স�েকর সকেলর েচেয় েবশী অবগত এবং রাসূ েলর
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মহ�েতর েক্ষেসবর্াে এবং তােদর পরবতর্ী েলাকেদর েচেয়তাঁর
েবশী অনু সরণকারী। যিদ তা পালন করা ভােলা হেতা, তাহেল
অবশয্ই তারা আমােদর েচেয় আেগ পালন করেতন
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক সু �াতেক
আঁকেড় ধরার িনেদর্শ িদেয়েছন এবং িবদ‘আত সৃ ি� করা েথেক
িনেষধ কেরেছন। কারণ ইসলাম একিট পিরপূণর্ �ী, আ�াহ
তা‘আলা এবং তার রাসূল যা শরীয়ত িহসােব িদেয়েছন এবং যা
আহেল সু �াত ও জামা‘আত তথা সাহাবা ও তােব‘ঈগণ �হণ
কেরেছন তা-ই �য়ংস�ূণর্
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক �মাণ রেয়েছ েয,
িতিন বেলেছন,
»ﻦ أﺣﺪث ﻲﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد« ﻔﻖ ﻰﻠﻋ ﺻﺤﺘﻪ
“েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয্ নত েকােনা িজিনস আিব�ার
করেব যা এর অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখযত।” 1
০F

অনয্ বণর্নায় এেস:

1

বু খারী হাদীস নং ২৬৯৭ ও মুসিলম হাদীস নং ১৭১৮।
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«»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد
“েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব যা আমার শরীয়ত
সমিথর্ত নয় তা �তয্াখয্”
িতিন অনয্ হাদীেস আরও বেল:
»ﻋﻠﻴ�ﻢ �ﺴﻲﺘ وﺳﻨﺔ ﻟﻠﻔﺎء الﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻤﻟﻬﺪﻳ� ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑﻬﺎ
�ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻨﻟﻮاﺟﺬ و�ﻳﺎ�ﻢ و�ﺪﺛﺎت ﻷمﻮر ﻓﺈن ﻞﻛ �ﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ و
«ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ
“েতামােদর উপর ওয়ািজব হেলা: েতামরা আমার সু �াতেক
আঁকেড় ধর এবং আমার পর সু পথ �া� খলীফােদর সু �াতেক
আঁকেড় ধর এবং তা দ� �ারা দৃ ঢ়তার সােথ ধারণ কর আর (�ীেন)
নব রিচত কমর্সমূহ হেত সাবধান থা! েকননা �িতিট নব রিচত
কমর্ হে�িবদ‘আত এবং সকল িবদ‘আত হে� ��তা।” 2
১F

এবং িতিন জুম‘আর িদন তাঁর খুৎবায় বেলন:
»ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈن ﺧ� اﺤﻟﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎب ﷲ وﺧ� اﻬﻟﺪي ﻫﺪي �ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
«ﺳﻠﻢ وﺮﺷ اﻷمﻮر �ﺪﺛﺎﺗﻬﺎ و� ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ

2

আহমাদ ১৬৬৯৫, আবু দাউদ ৪৬০৭, িতরিমযী ২৬৭৬ এবং ইবেন মাজাহ ৪২
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“অতঃপর সেবর্া�ম বাণ হেলা আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম
েহদােয়ত হেলা মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
েহদােয়ত আর িনকৃ�তর কাজ হেলা �ীেন নব আিব�ৃ ত কাজ এবং
�িতিট িবদ‘আতই ��তা।” 3
২

উপেরাে�িখত হাদীসগুেলােতিবদ‘আত সৃ ি� করা েথেক সতকর্
করা হেয়েছ েয, তা একিট ��তা, এবং এর ভয়াবহতা েথেক সকল
উ�তেক সতকর্ করা হেয়েছ এবং এর িনকটবতর্ী হওয়া ও এ
উপর আমল করা েথেক ভীিত �দশর্ন করা হেয়েছ। এ অেথর্  আের
বহু হাদীস রেয়েছ 
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,
ْ َ َ َُۡ ۡ ُ ٰ ََ ََ ُ ُ ُ َ ُ ُّ ُ ُ َٰ َ ََٓ
[٧ :ٱنت ُه ۚوا﴾ ]ﻟﺮﺸ
﴿وما ءاتٮ�م لرَسول فخذوه وما �هٮ�م �نه ف
“আর রাসূ ল েতামােদরেক যা েদন তা েতামরা �হণ কর এবং যা
েথেক বারণ কেরন তা েথেক েতামরা িবরত থাক।” [সূ রা হাশর, ৭]
িতিন আরও বেলন:

3

মুসিলম শরীফ, জুময়া অধয্া: খুৎবা ও নামায হালকাকরণ অনু ে�দ, হাদীস নং
৮৬৭।
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َ ٌ َ َ ۡ َُ ُ َۡ ٌَۡ ۡ َُ ُ َ َۡ ۡ َ َ ُ َُ َ ّ َ ۡ ََۡ
٦ اب أ�ِ ٌم
﴿فليحذرِ �َِين �ال ِفون �ن أم ِره ِۦٓ أن ت ِصيبهم ف ِتنة أو ي ِصيبهم عذ

[٦٣ :﴾ ]ﻨﻟﻮر

“অতএব, যারা তাঁর আেদেশর িবরু�াচরণ কের তারা এ িবষেয়
সতকর্ েহাক ে, তােদরেক িবপযর্য়

�শর্ করেব অথবা য�ণাদায়

শাি� তােদরেক �াস করেব।” [সূরা নূর, ৬৩]
িতিন আরও বেলন:

ّ
ُ َ َ َ َّ
َ ّ ْ  ل ّ َِمن َ� َن يَ ۡر ُجواٞ�َ ِ أُ ۡس َوةٌ َح َس َنة
َ ۡ �َ َو
ٱ� ۡو َم ٱ�خ َِر
﴿ َق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل
َ َّ ََ َ َ
[٢١ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٢ ��ِٗ �َ كث
وذكر

“েতামােদর মেধয্ যারা আ�াহ ওেশষ িদবেসর আশা রােখ এবং
আ�াহেক অিধক �রণ কের, তােদর জনয্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জীবেন রেয়েছ উ�ম আদশর্” [সূরা
আহযাব/২১]
িতিন আরও বেলন:

َ ُ ّ َ ُ ٰ ّ َٱ
ُ َُّ َ ّ
َ َ��ن َو ۡٱ
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم َ�ٰجر
َ ِ َّ �ن
ٰ َ وهم �ِإ ِ ۡح
�
ع
ب
َ�
ِين
َ�َٱ
ار
نص
﴿ ل�َبِقون �َۡوَل
ِ
ِ ِ
ٖ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ٓ
ۡ
ٗ َ َ َ ٰ َ َُٰ
ّ �َ ۡ ُ ّ
َُۡ ْ ُ َ َ ۡ َُۡ ُّ
�ِ � ت �ۡ ِري �ۡ َت َها ٱ�ن�ر
ۚ �ِين �ِيها �بد
ٖ َٰ �َ �نهم ورضوا �نه َأَعَدَ لهم
ُ َ�ٰل َِك ٱلۡ َف ۡو ُز ٱلۡ َعظ
[١٠٠ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ ِيم
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“আর যারা সবর�থম িহজরতকারী, আনসার এবং যারা তােদর
অনু সরণ কেরেছ, আ�াহ েস সকল েলাকেদর �িত স�� হেয়েছন
এবং তারাও তাঁর �িত স�� হেয়েছ। আর তােদর জনয্ �ত
েরেখেছন েসই জা�াত যার তলেদশ িদেয় �বািহত হে� নদীসমূ হ।
েসখােন তারা িচরকাল থাকেব। এটাই হেলা মহা কৃতকাযর্তা” [সূরা
তাওবা/১০০]
িতিন আরও বেলন:

ُ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َ َ ُ � ۡم َو َ� ۡ� َم ۡم
يت ل� ُم
﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين
ِت عل ۡي� ۡم ن ِع َم ِ� َو َرض
َ ۡ
[٣ :ٱ� ۡس� ٰ َم د ِٗينا ۚ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ

“আজ আিম েতামােদর জনয্ েতামােদর �ীনেক প ূণর� করলাম,
েতামােদর উপর আমার েনয়ামতেক স�ূণর্ করলাম এবং ইসলামেক
�ীন িহসােব েতামােদর জনয্ মেনানীত করলাম।[সূরা মােয়দা/৩]
এ সকল আয়াত �� �মাণ কের েয, আ�াহ তা‘আলা এ
উ�েতর জনয্ �ীনেক পিরপ ূণর্ কের িদেয়েছন এবং তার েনয়ামতে
তােদর উপর স�� কেরেছন। িতিন তার নবীেক মৃ তুয্দান কেরনিন
যতক্ষণ না িতিন ��ভােব উ�েতর িনকট তা েপৗঁিছেয়েছন এ
আ�াহ যা শরীয়ত কেরেছন তা তােদর জনয্ বণর্না কেরে, চাই
তা কথা েহাক বা কাজ েহাক এবং এও �� বেল িদেয়েছন েয,
9

তাঁর মৃ তুয্র পের যারা নতুন িকছু আি�ার কের �ীেনর অ�ভুর�
করেব তা কথা েহাক বা কাজ েহাক এ সবই িবদ‘আত বেল গণয্
হেব এবং তা এর আিব�ারেকর উপর িফিরেয় েদওয়া হেব যিদও
তার উে�শয্ ভােল থােক।
তাছাড়া রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সকল সাহাবী
এবং তােদর পরবতর্ী সালাফেদর িনকট েথেক িবদ‘আত েথেক
সতকর্তা এবং ভীিত�দশর্ন সাবয রেয়েছ। তা েকবল �ীেনর মেধয্
অিতির� হওয়ার কারেণই হেয়েছ এবং েস শিরয়ত �বতর্েনর
কারেণ যার অনু মিত আ�াহ েদনিন এবং আ�াহে�াহী ইয়াহূ দী ও
খৃ�ানেদর সাম�সয িবধােনর কারেণ; কারণ তারা তােদর �ীেনর
মেধয্ অিতির� কেরেছ এবং যা আ�াহ বেলনি তা �ীেনর মেধয্
আিব�ার কেরেছ। আর এেত (এভােব িবদ‘আত চালু করেল) �ীেনর
সংকীণর্তা এবং অপিরপূণর্তার অপবাদ আেস অথচ সকেলরই জান
েয, এিট করা হেল মহা েফৎনার সৃ ি� করেব এবং অতয্� খারা
কাজ বেল িবেবিচত হেব, সােথ সােথ তা আ�াহর েস বাণীর
ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َْْ
িবেরাধী হেব েযখােন িতিন বেলেছন, ﺖ ﻟ� ْﻢ ِدﻳﻨَ� ْﻢ
ﻴﻟﻮم أ�ﻤﻠ
“আজেকর িদেন েতামােদর জনয্ েতামেদর �ীনেক পিরপূণর্ কের
িদলাম।” অনু রূপভােবরাসূেলর েসই হাদীসগুেলাও িবেরাধী হেব
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যােত িতিন িবদ‘আত েথেক িতিন সতকর্কেরেছন ও িবরত থাকেত
বেলেছন।
ত�প, এ সকল জে�াৎসব ও অনয্ানয্ উৎসর আিব�ার করায়
�তীয়মান হয় েয, আ�াহ তা‘আলা এ উ�েতর জনয্ �ীনেক পিরপ ূণর
কেরনিন এবং রাসূল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম আমল করার
মত িরসালত তার জািতর জনয্ যথাযভােব েপৗঁছানি, পরবতর্ীেত
এ িবদ‘আতের �বর্তক েলাকগুেল এেস আ�াহর শিরয়েত এমন
িকছু িবধান আিব�ার করল যার অনু মিত আ�াহ েদনিন, তারা মেন
কেরেছ তা হয়েতা তােদরেক আ�াহর িনকটবতর্ী কের িদেব। এে
েকােনা সে�হ েনই েয, এেত মহািবপদ রেয়েছ এবং আ�াহ ও তার
রাসূ েলর উপর মারা�ক অিভেযাগ উ�াপন করা হেয়েছ। অথচ
আ�াহ তার বা�ার জনয্ �ীনেক পিরপ ূণর্ কের িদেয়ন এবং তার
েনয়ামতেক স�� কেরেছন। আর রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম ��ভােব েপৗঁেছ িদেয়েছ। এমন েকােনা পথ, যা
জা�ােতর িদেক িনেয় যােব এবং জাহা�াম েথেক দূের রাখেব িতিন
তা উ�ােতর জনয্

��কের বণর্না কেত িপছপা হন িন। েযমন

সহীহ মুসিলেম আ�ু �াহ ইবন আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহু
‘আনহমা েথেক এেসেছ, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
11

َ ُ ََْ
َ َ ُ َ ّ ّ ّ ُ َ ْ َ ُ ْ ﻲﺒ ّ َ ْ ّ َ َ َﻘ ّ َ َ ْ َ ْ َﺪُل
ْ ﻋ َﺧ
،� َﻣﺎ �ﻌﻠ ُﻤﻪ ل ُﻬ ْﻢ
»ِﻧَﻪ لﻢ ﻳ�ﻦ ٌِ �ﺒ ِ� ِﻻَ ﻛن ًﺎ ﻋﻠﻴ ِﻪ أن َ ُﻣَﺘﻪ
ِ
َ ُ ََْ ّ َ ْ َُ َُْ
«َ َﻣﺎ �ﻌﻠ ُﻤﻪ ل ُﻬ ْﻢ
و�ﻨ ِﺬرﻫﻢ
“আ�াহ ইেতাপূেবর েয েকােনা নবীই ে�রণ কেরেছন তার দািয়�
িছল, িতিন তার উ�েতর জনয্ যা ভােলা মেন কেরন তার িদক
িনেদর্শন েদওয়া এবং তােদর জনয্ যা ক্ষিত মেন কেরন েথেক
তােদরেক ভীিত �দশর্ন করা” 4
৩F

�কাশ থােক েয, আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম সেবর্া�ম ও সবর্ে নবী এবং �চার ও নিসহেতর িদক
িদেয় পিরপূণর, কােজই যিদ জে�াৎসব পালন করা আ�াহর
মেনানীত �ীেনর অংশ হত তাহেল অবশয্ই রাসূলতা তাঁর উ�েতর
জনয্ বণর্না করেতন অথবা তাঁ সাহাবীগণ তা পালন করেতন।
েযেহতু এর েকােনািটই সাবয্� েন, িবধায় বুঝেত হেব েয, তা
ইসলােমর অ�ভুর্ নয়। বরং তা নব আিব�ৃ ত িজিনস যা েথেক
রাসূল তাঁর উ�তেক সতকর্ কেরেছন। েযমন প ূেবর্ উে�িখ
হাদীসগুেলােত বণর্না করা হেয়ে
উে�িখত �মাণপি�র উপর আমল করেত িগেয় আেলমগেণর
বড় একিট জামায়াত জে�াৎসব পালেনর �কাশয্ অ�ীকৃিত
4

মুসিলম, হাদীস নং ১৮৪৪।
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জািনেয়েছন এবং এ েথেক সতকর্ কের িদেয়েছন। শরীয়েতর নীিত
হে�: হালাল হারাম এবং মানু েষর ঝগড়া িববােদর েক্ষে
�তয্াবতর্ন হেলা: আ�াহর িকতাব এবং রাসূেলর সু �াত তথা
কুরআন ও হাদীস। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
َۡ
ُ َ ّ ْ ُ ََ َّ ْ ُ َ ْٓ ُ َ َ َ ّ َ ّ� ٰ
َ ُ
� ﴿
لرَ ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡمرِ مِن� ۡمۖ فإِن
َُٓها ٱَِين ءامنوا أطِيعوا �َ وأطِيعوا
ّ َ ُ ُۡ ُۡ ُ
ّ َ ُ ّ
ۡ َ ۡ ِٱ�َ ِ َو
ّ �َ ِ َٱ
ۡ َ �ِ تَ َ�ٰ َز ۡ� ُت ۡم
لرَ ُسو ِل إِن كنتم تؤمِنون
�ِ�ءٖ َرُدُوه إ
�ٱ�و ِم ٱ�خ ِِر
َ
ً َۡ
َ َ َ
[٥٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٥ ��ِ َوأ ۡح َس ُن تأوٞ�ۡ �ٰل ِك خ
“েহ যারা ঈমান এেনছ, েতামরা আ�াহর িনেদর্শ পালন ক,
িনেদর্শ পালন কর রাসূেলর এবং েতামােদর মেধয্ যার ক্ষমতা
অিধকারী তােদর। অতঃপর েতামরা যিদ েকােনা িবষেয় িববােদ িল�
হেয় পড় তাহেল তা আ�াহ ও তার রাসূেলর �িত �তয্পর্ণ ;
যিদ েতামরা আ�াহ ও িকয়ামত িদবেসর �িত ঈমানদার হেয় থাক।
আর এটাই কলয্াণকর এবং পিরণিতর িদেক িদেয় উ�ম” [সূরা
িনসা/৫৯]
িতিন আরও বেলন:
ۡ َ ۡ َ
َۡ ۡ
ّ َ
[١٠ :�ءٖ ف ُحك ُم ُه ٓۥ إِ� �َِۚ ﴾ ]الﺸﻮرى
﴿ َو َما ٱخ َتلف ُت ۡم �ِيهِ مِن
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“আর েতামরা েয বয্াপাের মতেভদ করছ তার ফয়সালা েতা
আ�াহর িনকট।” [সূ রা শূ রা/১০]
এখন যিদ আমরা এ ( জে�াৎসব পালন ) িবষয়িট আ�াহর
িকতােবর িদেক �তয্াবতর্ন কির তাহেল েদখেত পাব , রাসূল যা
িনেয় এেসেছন শুধু েস বয্াপাের িতিআমােদরেক তাঁর অনু সরণ
করার িনেদর্শ িদেয়েছন এবং িতিন যা করেত িনেষধ কেরেছন তা
েথেক আমােদরেক সতকর কের িদেয়েছন, েসই সােথ আমােদরেক
বেল িদেয়েছন েয আ�াহ তা‘আলা এ উ�ােতর জনয্ �ীনেক পিরপ ূণর
কের িদেয়েছন। আর এ জে�াৎসব পালন তার অ�ভুর্ নয় যা
রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেয় এেসেছন, কােজই তা
েস �ীেনর অ�ভুর্ নয় েয �ীন আ�াহ আমােদর জনয্ পিরপ ূণর্ কে
িদেয়েছন এবং েয �ীেনর বয্াপাের রাসূেলর অনুসরেণর জনয্ িনেদর
িদেয়েছন।
আর যিদ এ (জে�াৎসব পালন) িবষয়িট িনেয় রাসূ েলর সু �ােতর
িদেকও �তয্াবতর্ন কির তাহেল েদখেত পাব , িতিন তা কখেনা
কেরনিন, তা করার িনেদর্শও েদনিন এবং তাঁ েকােনা সাহাবাও
কেরনিন, িবধায় বুঝেত হেব তা �ীেনর অ�ভুর্ নয় বরং তা নব
আিব�ৃ ত িবদ‘আত এবং উৎসব পালেনর েক্ষে ইয়াহূদী ও
খৃ�ানেদর সােথ অ� অনু সরেণর নামা�র। এর �ারা �তীয়মান হয়
14

েয, যােদর সামানয্মা� জ্ঞান এবং হ� তালােশর ইনসাফ ও  আ
রেয়েছ তারা বুঝেত পারেবন, জে�াৎসব পালন করা ইসলােমর
েকােনা অংশ নয় বরং তা নব আিব�ৃ ত িবদ‘আত; যা পিরতয্াগ
করার জনয্ এবং তা েথেক সতকর্ থাকার জনয্ আ�াহ ও র রাসূল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেদর্শ িদেয়েছন
িবে�র িবিভ� জায়গায় অিধকাংশ েলাক তা পালন করার কারেণ
জ্ঞানীেদর জনেধাঁকায় পড়া উিচৎ নয়, েকননা অিধকাংশ েলাক
করেলই তা হ� বুঝা যায় না বরং তা জানা যায় েকবল শর‘ঈ
দলীেলর মাধয্েমই। েযমন আ�াহতা‘আলা ইয়াহূ দী ও খৃ�ানেদর
বয্াপাের বেলেছ,

ْ ُ َ ُۡ ۡ ُّ
َْ ُ َ
َُ
َ ۡ ٰ َٰ َ َ َۡ ً ُ َ َ َ ّ َّ
ىۗ ت ِلك َمَا�ِيُهمۗ قل هاتوا
﴿ َوقالوا لن يَ ۡدخل �َۡنَة ِ�َ من �ن هودا أو ن�ر
ُ ََٰ ُۡ
ُ � ۡم إن ُك
َ �نت ۡم َ� ٰ ِد
[١١١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ِ
بر�ن
ِ
“এবং তারা বেল ইয়াহূদী ও খৃ�ান বয্তীত েকউ জা�ােত �েবশ
করেব না, এটা তােদর মেনর আকা�া মা�। েহ নবী, আপিন
তােদর বেল িদন, েতামরা যিদ সতয্বাদী হেয় থাক তাহেল
েতামােদর �মাণ েপশ কর। [সূরা বাকারা/১১১]
িতিন আরও বেলন:
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َۡ
ۡ َ ۡ ُ
ّ
َ ُّ�ض ُضِل
َ �
ََ�
َ وك َعن
[١١٦ :يل �َِۚ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
ب
س
ِ
�ٱ
�
ن
م
﴿ �ن ت ِطع أ
ِ
ِ ِ
“আর যিদ আপিন পৃ িথবীর অিধকাংশ েলােকর অনু করণ কেরন
তেব তারা আপনােক আ�াহর রা�া হেত

িবপথগামী কের

েফলেব।” [সূরা আল-আন‘আম/১১৬]
তাছাড়া এ সকল উৎসব িবদ‘আত হওয়ার সােথ সােথ অিধকাংশ
সময় এবং েকােনা েকান এলাকায় িকছু িকছু জঘনয্ কাজ হেয় থােক
েযমন: নারী-পুরুেষর একসােথ অবােধ চলােফর, গান বাজনা, মদ
গাঁজা এবং মাদক�বয্ েসবন ইতয্ািদ খারাপ কাজ হেয় থাে
কখেনা কখেনা এর েচেয়ও মারা�ক িশেকর্র মত কাজ কমর্
হেয় থােক, আর তা রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বা অিল
আওিলয়ার বয্াপাের অিধক বাড়াবািড়র মাধয্েম বা তােদর িন
েকােনা িকছু চাওয়া অথবা তােদর ক্ষমতাত েকােনা বয্াপাের
সহেযািগতা চাওয়ার মাধয্েম এবং এ ধারণা করা েয রাসূল গােয়বী
এবং এ রকম আেরা অেনক িকছু ই জােনন, েয ধারণা করেল মানু ষ
কােফর হেয় যায়।
অথচ রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ সনেদ
এেসেছ, িতিন বেলেছন,
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«» واﻟﻐﻠﻮ ﻲﻓ اﺪﻟﻳﻦ ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ اﻟﻐﻠﻮ ﻲﻓ اﺪﻟﻳﻦ
“েতামরা �ীেনর মেধয্ অিধক বাড়াবািড় করা েথেক েবঁেচ থা,
েকননা �ীেনর মেধয্ িধক বাড়াবািড়ই েতামােদর পূবর্বতর্
েলাকজনেক �ংস কেরেছ।” 5
৪F

িতিন আরও বেলন:
 إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﻮلﻮا ﻋﺒﺪ اﷲ،» ﺗﻄﺮو� ﻛﻤﺎ أﻃﺮت اﻨﻟﺼﺎرى اﺑﻦ مﺮ�ﻢ
رﺳﻮﻪﻟ« ﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ
“েতামরা আমার �শংসায় সীমাল�ন কেরা না েযমন খৃ�ানরা
ঈসা (আলাইিহস সালাম) এর বয্াপাের কেেছ, বরং আিম েকবল
একজন বা�া, কােজই েতামরা বেলা েয, আিম আ�াহর বা�া ও
তাঁর রাসূ ল।” 6
৫F

আরও েয সকল িজিনস অ�ু ত ও আ�যর্য্ মেন হয়  হেলা:
বহু েলাক এ িনেয় বয্� থােক এবং েচ�া কের এ সকিবদ‘আতী

5

মুসনােদ আহমাদ, হাদীস নং ৩২৩৮, নাসায়ী মানােসেক হা� অধয্া, কংকর
সং�হ অনু ে�দ, হাদীস নং ৩০৫৭, ইবেন মাজাহ মানােসক অধয্য়, কংকর
িনেক্ষেপর পিরমাণ অনুে, হাদীস নং ৩০২৯।

6

বু খারী শরীফ হাদীস নং ৩৪৪৫
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অনু �ােন উপি�ত হওয়ার জনয্ এবং এর িবেরাধীেদরেক �িতহত
করার জনয্। পক্ষা�ের ‘আ ও জামায়ােত সালাত আদােয়র মত
েয সকল িজিনস আ�াহ তার উপর ওয়ািজব কেরেছন তা েথেক
িবরত থােক, এ িনেয় েকােনা কথা বেলনা এবং এিট অনয্ায়ও মেন
কের না। েকােনা সে�হ েনই েয, এিট হে� একবাের দু বর্লতম
ঈমান, জ্ঞােন��তা এবং অ�ের পাপ ও অনয্ােয়র ভাব িব�ার।
আ�াহর িনকট আমােদর এবং সকল মুসিলেমর জনয্ সু�তা কামনা
কির।
এর েচেয়ও অিধক আ�েযর্য্র বয্া হেলা: তােদর িকছু েলাক
ধারণা কের েয, রাসূল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জে�াৎসেব
উপি�ত হন, এ জনয্ তারা সালাম িদেয় তাঁর স�ােন দাঁিড়েয় যা,
আর এিট সবেচেয় �া� ধারণা এবং চরম মুখর্তা। েকননা রাসূল
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম িকয়ামেতর পূেবর্ তাঁর কবর েথেক
েবর হেবন না, েকােনা মানু েষর সােথ স�কর্ রাখেবন না এবং
তােদর েকােনা অনু �ােনও উপি�ত হেবন না। বরং িকয়ামত পযর্�
িতিন তাঁর কবেরই অব�ান করেবন এবং তাঁর রূহ েমাবারক
আ�াহর িনকট স�ািনত ঘের ইি�িয়য্েনর সেবর্াে� রেয়েছ। েযম
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ
َ ُ ُ
ُ ّ ّ
[١٦ : ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ ُمَ ِنَ� ۡم يَ ۡو َم ٱلق َِ�ٰ َمةِ � ۡب َعثون
﴿
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“অতঃপর অবশয্ই েতামারা িকয়ামেতর িদন উে�ািলত হেব।
[সূরা মুিমনূন/১৬]
নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ّ
«»ﻧﺎ أول ﻣﻦ ﻳنﺸﻖ اﻟﻘﺮﺒ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وأﻧﺎ أول ﺷﺎﻓﻊ وأول مﺸﻔﻊ
“আিমই সবর�থম িকয়ামেতর িদন কবর েথেক উঠব এবং
আিমই �থম সু পািরশকারী আর আমার সু পািরশই সবর্�থম �ণ
করা হেব।” 7
৬F

এ সকল আয়াত ও হাদীস এবং এ অেথর্ আেরা েয সকল আয়াত
ও হাদীস রেয়েছ তা �মাণ কের েয, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম এবং সকল মৃ ত বয্ি�ই িকয়ামেতর িদন তারা তােদর
কবর েথেক উঠেব, আর তােত সকল মুসিলম আেলেমর ঐকমতয
রেয়েছ, এর মেধয েকােনা ি�মত েনই। কােজই �িতিট মুসিলেমর
উিচৎ হেলা এসব েক্ষে� সতকর্তা অবল�ন করা এ মুখর্ ও
জােহলগণ েয িবদ‘আত ও কুসং�ার আিব�ার করেছ যার েকােনা
�মানপি� আ�াহ অবতীণর্ কেরনিন তা েথেক িবরত থাকা

7

আহমাদ, হাদীস নং ১০৬০৪, ইবেন মাজাহ, যু হদ অধয্া, শাফায়াত উে�খ
অনু ে�দ, হাদীস নং ৪৩০৮।

19

তেব রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর সালাত
ও সালাম পাঠ করা ৈনকটয্ লােভর উ�ম মাধয্ এবং তা
সৎকমর্সমূেহরঅ�ভুর্। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ْ ُّ َ َ َۡ َ ْ ّ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ� ٰ ّ ّ ََ َ ّ
َ ٰٓ �َّ ّ َ َم
� ۚ�َ� � ك َت ُهۥ ُصَلُون
َُٓها �َِين ءامنوا َلُوا عليهِ وسل ِموا
ِ �َ َ� َ﴿ ِن
ِِ
ً � َ ۡسل
[٥٦ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٥ ِيما
“আ�াহ এবং তাঁর েফের�াম�লী নবীর উপর সালাত পাঠ কের.
কােজই েহ যারা ঈমান এেনছ, েতামরা তার উপর সালাত পাঠকর
এবং যথাযথ সালাম দাও।” [সূরা আল-আহযাব/৫৬]
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ً
«»ﺻ� ﻲﻠﻋ واﺣﺪة ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﺸا
“েয বয্ি� আমার উপর একবা সালাত পাঠ করেব আ�াহ তার
উপর দশবার সালাত পাঠ করেবন।”

8
৭F

আর তা সকল সমেয়ই পাঠ করা যােব, িবেশষ কের ফরয
সালােতর েশষ িদেক পড়ার তািকদ রেয়েছ বরং �িত সালােতর
েশষ তাশাহহুেদ পড়া বহআেলেমর িনকট ওয়ািজব এবং িবিভ�

8

দােরমী, আস-সু নান, হাদীস নং ৪৯৭।
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জায়গায় েযমন, আযােনর পর, তাঁর নাম উে�খ করার পর এবং
জুম‘আর রাি� ও জুম‘আর িদেন তা পাঠ করা মু�াহাব। বহু হাদীস
তা �মাণ কের।
এ মাসআলার বয্াপাের এ সতকর্তাই িদেত েচেয়, যােক আ�াহ
সিঠক িবেবক িদেয়েছন এবং েহদােয়ত কেরেছন তার জনয্
এতটুকুই ইনশাআ�াহ যেথ� ।
অতীব দু ঃেখর িবষয় হেলা, এ সকল িবদ‘আতী অনু �ান পালন
করা হয় মুসিলমেদর �ারাই, তারা তােদর িনজ� মতবােদ িব�াসী
হেয় রাসূ েলর মহ�েত তা করেছ। যারা এরকম বলেছ তােদরেক
বলব, আপিন যিদ সু �ী হন এবং রাসূেলর পুেরাপুির অনু সরণ কেরন
তাহেল িক রাসূল তা কখেনা কেরেছন? বা তাঁর েকােনা সাহাবী
অথবা েকােনা তােব‘ঈ কেরেছন? নািক তা ইসলােমর শ� ইয়াহূদী
ও খৃ�ান এবং তােদর মত আরও যারা আেছ তােদর অ� অনু করণঅনু সরণ?
রাসূ েলর মহ�ত শুধু তাঁর জে�াৎসব পালেনর মাধয্েম �কা
হয় না বরং িতিন েয িনেদর্শ িদেয়েছন তার অন সরণ অনু করেণর
মাধয্ে, তাঁর েদওয়া সংবাদ িব�ােসর মাধয্ে, তাঁর িনেষধাবলী
েথেক িবরত থাকার মাধয্েম এবংতার িশখােনা প�িতেত আ�াহর
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েদওয়া শর‘ঈ িবধােনর মাধয্েম ইবাদত করার �ারাই তা �কাশ
পায়। এমিনভােব তাঁর নাম উে�খ হওয়ার পর, সালােতর মেধয্ এবং
�েতয্ক সমেয় ও সবর্েক্ষে� তাঁর উপর দুরুদ পাঠ করা
মহ�েতর বিহঃ�কাশ। িক� এ সকল িবদ‘আতী কােজর িন�া করা
ওয়াহাবী নয় েযমনিট পি�কার েলখক বেলেছন। বরং ওয়াহাবী বেল
যােদর বলা হে�, তােদর আকীদা-িব�াস হেলা: আ�াহর িকতাব ও
রাসূ েলর সু �াতেক পুেরাপুির আঁকেড় ধরা, তাঁর িদক িনেদর্শনার
উপর চলা, েখালাফােয় রােশদীন এবং তােব‘ঈেদর পেথ চলা,
সালেফ সােলহীন ও ইমামগণ েয পেথ চেলেছন েস পেথ চলা,
আ�াহেক জানার বয্াপাে, তার িসফাত বা গুণাগুেণর েক্ষে� ও
�শংসার েক্ষেকুরআন এবং হাদীস েযভােব সাবয্� কেরেছ এবং
সাহাবীগণ েযভােব তা �হণ কেরেছ েসভােব সাবয্ে�র েক্ষে
মুফিত ও ফিকহেদর পেথ চলা। এগুেলা েযভােব এেসেছ তারা তা
েসভােবই সাবয্� কের এবং িব�াস কে, েকােনা ধরেনর পিরবতর্ন
পিরবধর্, রিহতকরণ এবং িবনা উদাহরেণ তা সাবয্� কের।
তােব‘ঈ, জ্ঞা, পরেহযগার, ঈমানদার এবং তােব তােব‘ঈসহ এ
উ�ােতর সালাফ ও ইমামগণ যার উপর চেলেছন তা-ই তারা
আঁকেড় ধের আেছ।
তারা এ িব�াস কের েয, ঈমােনর িভি� ও নীিত হে� আ�াহ
তা‘আলার এক�বাদ ও মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
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তার রাসূল িহসােব সাক্ষয্ওয়া, আর এিটই এক আ�াহর �িত
ঈমােনর মূল িভি� এবং তা ঈমােনর শাখার মেধয্ সেবর্া�ম শাখা
তারা এও জােন েয, এ িভি�র জনয্ সকল মুসিলেমর ঐকয্মে
ঈমান, আমল ও মুেখর �ীকৃিতর �েয়াজন হয়, তা �মাণ কের েয
এক আ�াহর ইবাদত করা ও তার সােথ কাউেক অংিশদার না করা
এবং িতিন বয্তীত অনয্ কােরা ইবাদত করা েথেক েবঁেচ থাক
�েতয্েকর উপর ওয়ািজব। আর এিটই �ীন ও মানব সৃি, নবী
রাসূল ে�রণ এবং িকতাব অবতীণর্ করার লক্ষয্ ও উে তা এক
আ�াহর জনয্ পিপূণর্ বশয্তা ভােলাবাসার �ীকৃিত, এমিনভােব
পিরপূণর্ অনুকরণ ও স�ােনরঅ�ভুর্। এিট েসই �ীন যা বয্তীত
অনয েকােনা �ীন আ�াহ �হণ করেবন না, না পূবর্বতর্ীেদর িনক
েথেক আর না পরবতর্ীেদর েথেক। কারণ সকল বীই ইসলােমর
উপর েথেক এর দাওয়াত িনেয় এেসেছন এবং যা আ�াহর িনকট
আ�সমপর্েণরঅ�ভুর্ তার দাওয়াত িনেয় এেসেছন। কােজই েয
বয্ি� তাঁর িনকট আ�সমপর্েনর সােথ সােথ েনয্র িনকও
আ�সমপর্ণ করে ও তােক এবং অনয্েক ডাকেব েস মুশিরকেদর
মেধয্ গণয্ হ, আর েয বয্ি� তার িনকট আ�সমপর্ণ করেব না ে
তার ইবাদত েথেক অহংকারী বেল গণয্ হেব।
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
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“অবশয্ই আরা �েতয্কজািতর িনকট রাসূ ল ে�রণ কেরিছ এ
�তয্ােদশ িদেয় েয েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এব তাগুতেক
পিরহার কর। [সূরা নাহল/৩৬]
তােদর আ�ীদা হেলা: মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
আ�াহর রাসূ ল হওয়ার উপর সাক্ষয্ � করা এবং িবদ‘আত,
কুসং�ার ও রাসূেলর আনীত শরীয়েতর পিরপ�ী �িতিট িবষয় তয্াগ
করা। আর এটাই শাইখ মুহা�দ ইবন আ�ু ল ওয়াহহাব রািহমাহু�া
এর আ�ীদা। এ আ�ীদার �ারাই িতিন আ�াহর �ীন পালন কেরন
এবং এর িদেক িতিন মানু ষেক আ�ান কেরন। আর েয বয্ি� এ
আ�ীদার পিরপ�ী েকােনা মাস্আলা মাসােয়ল বা মতবাদ তার িদেক
স�কর্যু�করেব তা হেব ডাহা িমথয্, �াকশয্ অপবাদ এবং িবনা
জ্ঞােনথা বলা। এ সকল অপবাদীেদরেক আ�াহ তার
অি�কারানু যায়ী বদলা িদেবন। ইখলাস ও তাওহীদ, আ�াহর
এক�বােদর সাক্ েদওয়া এবং আ�াহেক বাদ িদেয় অনয্ কােরা
ইবাদেতর িবষয়িট রিহত কের শুধমা� আ�াহর জনয্ তা
পিরপূণরভােব সাবয্� করার েক্ষ কুরআন, হাদীস ও ইজমা যা
�মাণ কের তার উপর িতিন তার মূলয্বান �িতেবদ, গেবষণা এবং
24

গুরু�পূণর্ ��ািদ �কাশ কেরেছন। তার �কািশত ��, �িস�
দাওয়াত ও কাজকমর্ এবং তার বড় বড় জ্ঞানী সহচরবৃ� ও ছা�ে
মতামত স�েকর্ েয বয্ি� জানেত পারেব েস বুঝেত পারেব েয এ
আ�াহর ইবাদত করার সােথ সােথ িবদ‘আত ও কুসং�ার রিহেতর
েক্ষ িতিন সালাফ তথা উ�েতর উ�ম পূবর্সূর ও স�ািনত
ইমামেদর তিরকায় আেছন। আর এর উপরই েসৗদী হুকুমত বা
শাসন রেয়েছ এবং েসৗদী আেলমগণও এর উপরই চেলেছন। েসৗদী
হুকুমত ও আেলমগণ যাবতীয় িবদ‘আত, কুসং�ার এবং সকল
�কার বাড়াবািড়, যা েথেক রাসূল িনেষধ কেরেছন, তার িবরুে�
েজারােলা ভূিমকা রাখেছন।
েসৗদী মুসিলম জনগণ এবং সরকার �িতিট মুসিলমেক যথাযথ
স�ান কের থােক এবং েস েয েকােনা জায়গার বা েয েকােনা
িদেকরই েহাক না েকন তােদরেক ভােলাবাসা এবং স�ােনর দৃ ি�েত
েদেখ। আর যারা িবদ‘আত, কুসং�ার, িবদ‘আতী উৎসব পালেনর
মত �া� মতবাদ িনেয় আেছ, যার অনু মিত আ�াহ ও রাসূ ল েদনিন,
তােদরেক তারা ঘৃ ণা কেরন এবং তা করেত িনেষধ কেরন, কারণ
তা নব আিব�ৃ ত িজিনস, আর �িতিট নব আিব�ৃ ত িজিনসই
িবদ‘আত। ব�ত মুসিলমগণেক রাসূ েলর অনু সরণ করার িনেদর্
েদওয়া হেয়েছ েকােনা িবদ‘আত সৃ ি�র জনয্ ন, কারণ ইসলাম
একিট পিরপূণর্ �ী, আ�াহ এবং রাসূল যা শরীয়ত িহসােব
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িদেয়েছন এবং স�ািনত সাহাবী ও তােব‘ঈগণ যা �হণ কেরেছন
এবং যারা তােদর অনু সরণ কেরন তা-ই যেথ�।
রাসূেলর জে�াৎসেবর িবদ‘আতী অনু �ান পালন এবং এেত েয
সকল বাড়াবািড় বা িশকর্ ইতয্ািদ , তার বাধা �দান করা
অৈনসলািমক কাজ নয় বা রাসূেলর অস�ান নয়, বরং এটাই
রাসূ েলর অনু সরণ-অনু করণ এবং তাঁর িনেদর্শ বা�বায়ন। েযমন
িতিন বেলেছন,
«» واﻟﻐﻠﻮ ﻲﻓ اﺪﻟﻳﻦ ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ اﻟﻐﻠﻮ ﻲﻓ اﺪﻟﻳﻦ
“েতামরা �ীেনর মেধয্ অিধক বাড়াবাি করা েথেক েবঁেচ থাক,
েকননা �ীেনর মেধয্ অিধক বাড়বািড়ই েতামােদর পূবর্বতর
েলাকজনেক �ংস কেরেছ।”
িতিন আরও বেলন:
 إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﻓﻘﻮلﻮا ﻋﺒﺪ اﷲ،» ﺗﻄﺮو� ﻛﻤﺎ أﻃﺮت اﻨﻟﺼﺎرى اﺑﻦ مﺮ�ﻢ
رﺳﻮﻪﻟ« ﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ
“েতামরা আমার �শংসায় সীমাল�ন কেরা না েযমন খৃ�ানগণ
ঈসা (আলাইিহস সালাম) এর বয্াপাের কেরে, বরং আিম েকবল
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একজন বা�া, কােজই েতামরা বল েয আিম আ�াহর বা�া ও তার
রাসূ ল।”
উে�িখত �ব� স�েকর্ এ সতকর্তাই িদেত েচেয়িছ। আ�া
আমােদর এবং সকল মুসিলমেক েযন �ীন স�েকর্ বুঝার ও এর
উপর দৃ ঢ় থাকার তাওফীক দান কেরন এবং সু �াতেক শ� কের
আঁকেড় ধরা ও িবদ‘আত েথেক েবেচ থাকার উপর অনু �হ কেরন।
িন�য়ই িতিন অনু �হশীল করুনাম।
.وﺻ� وﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ وآﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ
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িবদ‘আেতর অথর্ এবং ইবাদেতর েক্ষে� এর �ে
��: শরীয়েত েকান আমল কখন িবদ‘আত বেল গণয্ হে?
িবদ‘আত �েয়াগ িক শুধু ইবাদেতর েক্ষে� �েযাজয্? নািক
ইবাদত এবং আদান-�দান তথা েলনেদেনর েক্ষে�ও �েযা?
উ�র: শরীয়েত িবদ‘আত হেলা: �িতিট েসই ইবাদত, মানু ষ
নতুনভােব যা আিব�ার কেরেছ, অথচ কুরআন ও হাদীেস এর
েকােনা অি�� েনই এবং সু পথ�া� চার খিলফার আমেলও েনই।
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
»ﻦ أﺣﺪث ﻲﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد« ﻔﻖ ﻰﻠﻋ ﺻﺤﺘﻪ
“েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয্ নত েকােনা িজিনস সৃ ি�
করেব যা এর অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখয্া 9
৮F

িতিন আরও বেলেছন :
»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد« ﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺤﻪ
“েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব যা আমার শিরয়ত সমথরন
কের না তা �তয্াখয্া” 10
৯F

9

বু খারী ও মুসিলম।
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িতিন ইরবাদ ইবন সািরয়া রািদয়া�াহু‘আনহ এর হাদীেস আেরা
বেলন:
»ﻋﻠﻴ�ﻢ �ﺴنﺘ ﺳﻨﺔ اﺨﻟﻠﻔﺎء الﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻤﻟﻬﺪﻳ� ﻣﻦ ﺑﻌﺪي ﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑﻬﺎ
�ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻨﻟﻮاﺟﺬ و�ﻳﺎ�ﻢ و�ﺪﺛﺎت اﻷمﻮر؛ ﺈن ﻞﻛ �ﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ و
«ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ
“েতামােদর উপর ওয়ািজব হেলা: েতামরা আমার সু �াতেক
আঁকেড় ধরা এবং আমার পর সু পথ�া� খলীফােদর সু �াতেক
আঁকেড় ধরা, এবং তা দ� �ারা দৃ ঢ়তার সােথ ধারণ করা। আর
েতামরা (�ীেন) নব রিচত কমর্সমূহ হেত সাবধান থক! েকননা
�িতিট নব রিচত কমর্ হে�িবদ‘আত এবং সকল িবদ‘আত হে�
��তা।” 11 এ অেথর্ আরও বহু হাদীস রেয়ে
১০ F

আরবী ভাষায় িবদ‘আত �েযাজয্ হয় �িতিট েসই নবআিব�ৃ ত
িজিনেসর উপর যার েকােনা পূবর্ নমুনা েনই। ি� তা (নব আিব�ৃ ত
িজিনস) �ীেনর অ�ভুর্ না হেল এর সােথ িনেষেধর েকােনা
স�ৃ �তা েনই। পক্ষা�ের েলনেদেনর েক্ষে� যা শরীয়ত সমিথর্
10

মুসিলম শরীফ হাদীস নং ১৭১৮।

11

আহমাদ ১৬৬৯৫, আবু দাউদ ৪৬০৭, িতরিমযী ২৬৭৬ এবং ইবেন মাজাহ
৪২।
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শর‘য়ী ব�ন এবং যা এর পিরপ�ী তা বািতল ব�ন িহসােব
�েযাজয, এেক শরীয়েত িবদ‘আত বলা যােব না, কারণ তা
ইবাদেতর অ�ভুর্ নয়।
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ইমাম নববী (রহ:) কতৃ্ক
র বিণর্তিবদ‘আেতর �কারেভদ
��: ইমাম নাওয়াওয়ী (রহ:) তার বয্াখয�ে� িবদ‘আতেক পাঁচ
ভােগ ভাগ কের বেলেছন, “েকােনা িবদ‘আত ওয়ািজব, এর
উদাহরণ: নাি�কয্বােদর উপর ধমর্ত�িবদেদর দলীেলর প�ি
আবার েকােনা েকােনািট মু�াহাব, এর উদাহরণ: ইলিম িবিভ�
িবষেয় পু�ক েলখা। আবার েকােনা েকােনািট ৈবধ, এর উদাহরণ:
খাবােরর িবিভ� �কার বৃ ি� করা। আর েকােনা েকােনা িবদ‘আত
হারাম ও মাকরু, এ দু ’েটা সকেলর িনকট ��।”
অথচ রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম) বেলন: (�িতিট
িবদ‘আতই ��তা) এর �ারা ইমাম নাওয়াওয়ীর উে�শয্ ি? তা
বণর্নাসহ িব�িরত বলার জনয্ আপনােক অনুেরাধ করি, আ�াহ
আপনােক বরকতময় করন।
উ�র: আপিন ইমাম নাওয়াওয়ী েথেক েয পাঁচ �কার িবদ‘আত
তুেল ধেরেছন তা আেলমগেণর একিট জামায়াতও উে�খ কেরেছন।
তারা বেলেছন: িবদ‘আত পাঁচ �কার: ওয়ািজব, মু�াহাব, মুবাহ
(অনু েমািদত), হারাম ও মাকরুহ।
তেব অনয আেলমগণ বেলেছন: সকল �কার িবদ‘আতই ��তা,
এর মেধয েকােনা �কারেভদ েনই বরং সবগুেলাই ��তা েযমন
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: ( সকল �কার
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িবদ‘আতই ��তা)। আহমাদ, আবু দাউদ, িতরিমযী ও ইবেন
মাজাহ।
এমিনভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বহু
সহীহ হাদীস এেসেছ, ত�েধয্ সহীহসহীহ মুসিলেম জােবর ইবন
আ�ু �াহ আল আনসারী রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, িতিন বেলন:
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জুম‘আর িদন তাঁর খুৎবায়
বেলন:
»ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈن ﺧ� اﺤﻟﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎ اﷲ وﺧ� اﻬﻟﺪي ﻫﺪي �ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
«ﺳﻠﻢ وﺮﺷ اﻷمﻮر �ﺪﺛﺎﺗﻬﺎ و� ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ
“অতঃপর সেবর্া�ম বাণ হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম
েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃ ত কাজ, এবং
�িতিট িবদ‘আতই ��তা।”

12
১১ F

এ অেথর্ কেয়কিটআরও হাদীস এেসেছ, আেয়শা ও ইরবাদ
ইবন সািরয়ার হাদীসসহ বহু হাদী।

12

মুসিলম শরীফ, জুম‘আ অধয্া, খুৎবা ও সালাত হালকাকরণ অনু ে�দ, হাদীস
নং ৮৬৭।
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আর এটাই সতয্ ে, ইমাম নওয়াওয়ী ও অনয্ানয্রিবদ‘আেতর
েয �কার উে�খ কেরেছন এ ধরেনর েকােনা �কার বা�েব েনই
বরং সব িবদ‘আতই ��তা।
কারণ, িবদ‘আত হয় েকবল �ীেনর েক্ষ, মুবাহ বা অনু েমািদত
েকােনা িজিনেসর েক্ষে� নয়। েয: নতুন েকােনা খাবার ৈতরী করা
যা এর আেগ েকউ ৈতরী কেরিন, শরীয়েতর পিরভাষায় এেক
িবদ‘আত বলা হয় না যিদও শাি�ক অেথর তা িবদ‘আত। েকননা
শাি�ক অেথর্ িবদ‘আত বলা হয়: ‘পূবর্ নমুনা বয্তীত নতভােব
েকােনা িজিনস আিব�ার করা’েক। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َۡ َ َ َ ّ ُ َ
[١١٧ :�ض ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ٰ �ٰ�َ﴿ بدِيع لس
� ِ �ت وٱ
“আ�াহ ভূ ম�ল ও নেভাম�েলর নবউ�াবক। [সূরা বাকারা ১১৭]
অথর্াৎ“পূবর্ নমুনা বয্তীত িতিন এআিব�ারক ও উ�াবক।”
িক� শরীয়েতর পিরভাষায় েকােনা বয্াপরিট তখনই িবদ‘আত
বলা যােব, যখন েকউ এমন েকােনা িজিনস ৈতরী করল যার �মাণ
কুরআন ও হাদীেস েনই। আর এিটই সতয্ যাআেলমগেণর একিট
দল েমেন িনেয় এর �ীকৃিত �দান কেরেছন এবং যারা এর
িবেরািধতা করেছন তােদরেক �তয্াখয্ান কেরেছ
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ইসলােমর শ� এবং নাি�কেদর �িতউ�র েদওয়ার বয্াপাের
দলীল ��ত করা এবং বই েলখােক িবদ‘আত বলা যােব না, কারণ
তা আ�াহ ও তার রাসূেলর িনেদর্েশরঅ�ভুর্ িবধায় তা িবদ‘আত
নয়। েকননা কুরআনু ল কারীম �� আয়ােতর মাধয্েম আ�াহর
শ�েদর �িতউ�র িদেয়েছ এবং তােদর সে�েহর মুেখাশ উ�াটন
কের িদেয়েছ এবং রাসূ েলর সু �াতও ইসলােমর শ�েদর �িতউ�র
িদেয়েছ। এমিনভােব সাহাবােদর যু গ েথেক বতর্মান যুগ পযর্
মুসিলমগণ তােদর দাঁতভা�া জবাব িদে�।
এর েকানিটই িবদ‘আত নয় বরং ওয়ািজব পািলত হে� এবং
আ�াহর পেথ িজহাদ হে�, তাই এগুেলা েকােনাভােবইিবদ‘আত
নয়। ত�প মাদরাসা, েসতু ইতয্ািদ িনমর্াণ করা  মুসিলমেদর
উপকার হয় তােক শরীয়েত িবদ‘আত বলা হেব না, েকননা
শরীয়তই িশক্ষ�হণ করার িনেদর্শ িদেয়েছ। আর মাদরাসা ৈতরী
িশক্ষ �হণ করেত সাহাযয্ করে, এমিনভােব গরীবেদর সােথ
স�কর্ রাখ, কারণ আ�াহ তা‘আলা গরীব ও অসহায়েদর �িত
অনু �হ করার িনেদর্শ িদেয়েছন। েকউ যিদ তােদর জন েকােনা ঘর
ৈতরী কের তােদর সােথ স�কর্ গেড় তেব এিটই আ�াহর িনেদর,
ত�প নদীর উপর েকােনা েসতু ৈতরী করা, এসব িকছু ই মানু েষর
উপকােরর জনয, তা িবদ‘আত নয় বরং তা ইসলােমরই িনেদর্শ। তা
েকবল শাি�ক অেথর্ই িবদ‘আত হেব। েযমন উমর রা: তারাবীহ
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এর সালােতর জনয্ যখন েলাকেদরেক এক ইমােমর িপছেন জমা
কেরিছেলন তখন িতিন বেলিছেলন: “ ﻌﻤﺖ اﺒﻟﺪﻋﺔ ﻫﺬهএিট কতইনা
ভােলা িবদ‘আত”! অথচ তারাবীর সালাত সু �ােত মুয়া�াদা,
রাসূলু�াহ

সা�া�াহু ‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

পেড়েছন

এবং

সাহাবােদরেক তা পড়ার জনয উৎসাহ �দান কেরেছন, কােজই তা
িবদ‘আত নয় বরং তা সু �াত। িক� উমর রািদয়া�াহু‘আনহ এেক
শাি�ক অেথর্িবদ‘আত বেলেছন; কারণ পূেবর্ এভােব এক ইমােমর
েপছেন সালাত পড়া হত না বরং রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর সময় এবং তাঁর পের দু ইজন বা িতনজন কের েছাট
েছাট জামােত পড়া হত। রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
িতন িদন জামােত পেড়েছন, তার পর েছেড় িদেয়েছন এবং
বেলেছন:
«»� أﺧﻰﺸ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴ�ﻢ ﺻﻼة الﻠﻴﻞ
“রাি�র সালাত েতামােদর উপর ফরয হেয় যাওয়ার ভয়
করিছ।”
অতঃপর িতিন তাঁর উ�েতর উপর এ সালাত ফরয হেয়
যাওয়ার ভেয় জামােত পড়া েছেড় িদেয়েছন। িক� িতিন যখন
মৃ তুয্বরণ করেলন তখন এ ভয় দূর হেয় েগ, অতঃপর উমর
রািদয়া�াহু‘আনহ তা জামােত পড়ার িনেদর্শ েদন
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েমাটকথা রমাযােনর রাি�র (তারাবীর) সালাত পড়া সু �ােত
মুয়া�াদা, শরীয়েতর দৃ ি�েত তা িবদ‘আত নয়। এর �ারা জানা যায়
েয, আ�াহর িবধােনর বাইের �ীেনর মেধয্ মানুষ নতুন যা সৃি�
করেব তা-ই িবদ‘আত, যা ��তা িহেসেব �ীকৃত, আর তাই তা করা
জােয়য েনই এবং এেক ওয়ািজব, সু �াত , মুবাহ .. ইতয্ািদ িহসােব
ভাগ করাও জােয়য েনই। কারণ তা রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক সাবয্� শ‘ঈ দলীেলর পিরপ�ী, েযমনিট পূেবর্
আেলািচত হেয়েছ।
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িবদ‘আতীেদর সােথ উঠাবসার হুকু
��: িবদ‘আতীেদর আেলাচনা এবং তােদর পাঠদােনর আসের
বসা জােয়য আেছ িক?
উ�র: তােদর সােথ বসা এবং তােদরেক সাথী িহসােব �হণ করা
জােয়য েনই, বরং তােদর উপর ঘৃ ণা করা এবং তােদরেক িবদ‘আত
েথেক সতকর্ কে েদওয়া ওয়ািজব।
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�ীিন চাকুরীর েক্ষেিবদ‘আতীেদরেক
চাকুরী েদওয়ার হুকু
��: আমােদর ইয়ামােন িকছু েলাক মাসিজদ ৈতরী কের, তারা
সকেলই ভােলােলাক, সু �াত িক তারা েতমন বুেঝ না িক� ঐ
মাসিজদ ৈতরীর কােজ িবদ‘আতীেদরেক িনযু � কের থােক অথর্াৎ
তােদর আকীদা �া� এবং আহেল সু �াতগণ েসখােন িভড় জমায়
এবং তা েজাের দখল কের তারা কাজ েনয়, এর হুকুম ি?
উ�র: েয েকােনা কাজ িহকমেতর সােথ করেত হেব েজাের নয়,
অথবা দািয়�শীলেদর সােথ সমেঝাতার মাধয্েম আহেল সু�াত ও
জামায়ােতর েলাকেদর িনেয়াগ করেত হেব েযন েকােনা মতপাথর্কয
বা েফতনা সৃ ি� না হয়। আর যিদ মাসিজদ িবদ‘আতীরা কের থােক
তবুও েকৗশেল কাজ িনেত হেব েযন েফতনা সৃ ি� না হয়, তা না
হেল তারা বলেব: আমরা মাসিজদ বানােবা েতামরা েজার কের দখল
করেব েকন? পারেল েতামরাও বানাও। তােদর উিচৎ হেলা: তারা
েযন ধীরি�ের এ কাজগেলা কের যােত আহেল সু �াতগণ ইমামিত
এবং মুয়াি�েনর দািয়� পালন করেত পাের।

�কাশয্িবদ‘আেতর িন�া করার প�িত
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��: একজন বয্ি�স�� েলাক যার িবদ‘আত �চািরত হয়,
িবেশষ কের আকীদা এবং তার বয্াপাের অিধক বাড়াবািড় করা হয়।
আমরা যখন তার িবদ‘আত এবং ভুেলর িন�া কির তখন িকছু
েলাক বেল থােক েয, হ� হে� তার েদাষ ও গুণ উভয়িটই উে�খ
করা এবং দাওয়াতী েক্ষে� তার েয ভূিমকা রেয়েছ েস িহসােব তা
�কাশয্ সমােলাচনা করা িঠক নয়। আপনর িনকট সিঠক প�িত
জানেত চাি�, এ েক্ষে� িক তার গুণগুেলা উে�খ করা দ?
এবং তার পূবর্বতর্ী দাওয়াতী কােজর জনয্ িক তার �কাশয্ ভুলগ
মানু েষর স�ু েখ উে�খ করা যােব না? (িতিন িমসেরর একজন
�ারী)
উ�র: শর‘ঈ দলীল, উৎসাহ, ভয় ভীিত এবং ভােলা প�িতর
মাধয্েমিবদ‘আত এবং �কাশয্ অনয্ােয়র িন�া করআেলমগেণর
উপর ওয়ািজব এবং তখন িবদ‘আতীর ভােলা গণগুেলা উে�খ করা
জরুরী নয় ি� সৎকেমর্র িনেদর্শদাতা ও অসৎকেমর্র িনেষধকা
যিদ িবদ‘আতীেক তার তাওবা করার উপর উৎসাহ িদেত িগেয়
উে�খ কের তেব ভােলা এবং তা দাওয়াত �হণ ও তাওবা করার
একিট প�িত।
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িবদ‘আতীেদর সােথ সালাত পড়ার হুকু
��: েকােনা এলাকার অিধবাসীরা যিদ িবদ‘আতী হয় েসখােন
অব�ানকারীর হুকুম ি? েস িক তােদর সােথ জুম‘আ এবং জামােত
সালাত পড়েব? নািক একাকী আদায় করেব, না তার উপর েথেক
জামাত রিহত হেয় যােব?
উ�র: �িতিট সৎেলাক এবং অসৎেলােকর িপছেন জুম‘আর
সালাত পড়া ওয়ািজব, জুম‘আর ইমাম যিদ তার িবদ‘আেতর �ারা
�ীন েথেক েবর হেয় না যায়, তেব তার িপছেন সালাত পড়েবন।
ইমাম আবু জা‘ফর তাহাবী (রহ:) তার �িস� আিকদায় বেলন:
‘‘আহেল িকবলার �িতিট সৎ এবং পাপী েলােকর িপছেন সালাত
পড়া যােব এবং তােদর েকউ মারা েগেল তার জানাযা পড়া যােব’’।
আকীদােয় তাহাবীয়ার বয্াখয্াকা, িযিন একজন িবজ গেবষক,
িতিন  ﻠﻮا ﺧﻠﻒ ﻞﻛ ﺑﺮ وﻓﺎﺟﺮএ বােকয্র বয্াখয্ায় বেল:
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন, “�িতিট সৎেলাক
এবং অসৎেলােকর িপছেন সালাত পড়ুন।” এ বণর্নািটআবু হুরাইরা
রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত মাকহুল বণর্না কেরে। 13 আর তা
১২F

দারাকুতনী বণর্নাকেরেছন এবং বেলেছন, মাকহুল আবু হুরাইরা
13

দারাকুতনী ২/৫৬; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৩৩।
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সাক্ষাত পান, এর সনেদ মু‘আিবয়া ইবন সােলহ রেয়েছন িযিন
সমােলািচত, ইমাম মুসিলম তার সহীহ মুসিলেম তােক �হণেযাগয্
িবেবচনা কের তার েথেক �হণ কেরেছন। অনু রূপভােব ম‘আিবয়া
ইবন সােলহ েথেক দারাকুতনী এবং আবু দাউদও মাকহুের সনেদ
তা বণর্না কেরেছন এবং িতিন আবু হুরাইর রািদয়া�াহু ‘আনহ
েথেক, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন: “�িতিট মুসিলম সৎ ও অসৎেলােকর সােথ সালাত পড়া
েতামােদর উপর ওয়ািজব, যিদও েস কিবরা গুনাহ কের থােক এবং
�িতিট সৎ ও অসৎ আমীেরর েনতৃে� িজহাদ করা েতামােদর উপর
ওয়ািজব, যিদও েস কিবরা গুনাহ কের থােক”

14
১৩

অনু রূপভােবসহীহ বুখারীেত এেসেছ েয, আ�ু �াহ ইবন উমর
এবং আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু‘আনহ হা�াজ ইবন ইউসু ফ
সাকাফীর িপছেন সালাত পেড়েছন অথচ েস ফােসক ও যােলম
িছল।
বুখারীেত আরও এেসেছ েয, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন: “তারা েতামােদর সালাত পড়ােল যিদ সিঠকভােব আদায়
কের তেব েতামােদর জনয্ সওয়াব রেয়ে, আর যিদ ভুল কের

14

দারাকুতনী ২/৫৭।
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তাহেলও েতামােদর জনয্ সওয়াব আেছ এবং তােদর ভুল তােদর
উপর বতর্ােব” 15
১৪

আ�ু �াহ ইবন উমর রািদয়া�াহু ‘আনহুম েথেক বিণর্,
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: েয বয্ি� ‘‘লা
ইলাহা ই�া�াহ’’ বলেব তার িপছেন সালাত পড় এবং েয বয্ি�‘‘লা
ইলাহা ই�া�াহ’’ পড়েব তার জানাযা পড়। দারাকুতনী, িবিভ� সনেদ
বণর্ন কেরেছন

16
১৫

এবং িতিন তা দু বর্ বেলেছন।

েজেন রাখ, আ�াহ েতামােক দয়া করু, ইমামেদর ঐকমেতয্েয
বয্ি�রিবদ‘আত এবং ফােসকী স�েকর্জানা যােব না, তার িপছেন
সালাত পড়া জােয়য। েকােনা মু�ািদর জনয্ ইমােমর িপছেন
একেতদা করার বয্াপােরইমােমর আ�ীদা জানাটা শতর্ নয় এবং
তােক পরীক্ষা করাও জরুরী নয় েয তােক ব: আপনার আিকদা
িক? বরং যার অব�া জানা যােব না তার িপছেন সালাত পড়েব।
আর যিদ িবদ‘আেতর িদেক আ�ানকারী েকােনা িবদ‘আতী বা
�কােশয্ অপরাধকার েকােনা ফােসক ইমাম িনযু � থােক, েযমন
জুম‘আ, ঈদ বা হে�র সময় আরাফার ইমাম ইতয্াি, যিদ তার
িপছেন বয্তীত সালাত পড়া স�ব না হয় তাহেল সকল পূবর্বতর্
15

বু খারী শরীফ, হাদীস নং ৬৯৪।

16

২/৫৭।
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সালাফ ও পরবতর্ী আেলমেদর মেত তার িপছেন সালাত পড়া
চলেব।
েয বয্ি� অসৎেলােকর িপছেন জুম‘আ এবং জামােত সালাত
পড়া েছেড় িদেব অিধকাংশ আেলেমর মেত েস িনেজই িবদ‘আতী।
এ বয্াপাের সিঠক ম হেলা: েস তার িপছেন সালাত পেড় িনেব
এবং পুনরায় তা আদায় করেত হেব না। েকননা সাহাবীগণ অসৎ
ইমােমর িপছেন জুম‘আ ও জামােত সালাত পড়েতন এবং তা
পুনরায় আদায় করেতন না। েযমন

আ�ু �াহ ইবন উমর এবং

আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু ‘আনহ হা�াজ ইবন ইউসু েফর
িপছেন সালাত পেড়েছন। েতমিনভােব আ�ু �াহ ইবন মাসউদ ও
অনয্ানয্রওলীদ ইবন ‘উকবার িপছেন সালাত পেড়েছন অথচ েস
মদপান করেতা, এমনিক েস একবার ফজেরর সালাত চার রাকাত
পেড় বেলিছল: আেরা েবশী পড়ব নািক? তখন ইবেন মাসউদ
বেলিছেলন: সালাত েবশী পড়েলও আজ েথেক আমরা েতামার সােথ
আিছ। অনু রূপভােবসহীহ বুখারীেত এেসেছ েয উসমান রািদয়া�াহু
‘আনহেক যখন েঘরাও কের রাখা হেয়িছল তখন অনয্ এক বি�
সালাত পিড়েয়িছল অতঃপর উছমান রািদয়া�াহু‘আনহেক িজজ্ঞাস
করা হেয়িছল: আপিন হেলন জনগেণর ইমাম আর এ বয্ি� েফৎনার
ইমাম, তখন িতিন বেলিছেলন: ‘‘েহ ভািতজা, মানু ষ যা কের তার
মেধয্ সেবর্াৎকৃ� আ হেলা সালাত, তারা যিদ ভােলা কের তেব
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েতামরাও তােদর সােথ ভােলা কর আর যিদ তারা খারাপ কের তেব
তােদর খারাপী েথেক েবঁেচ থােকা’’।
ব�ত ফােসক এবং িবদ‘আতীর িনেজর সালাত সহীহ, সু তরাং
যিদ েকউ তােদর িপছেন সালাত পড়েল তার সালাতও বািতল হেব
না। হয্া, তেব েকউ িবদ‘আতীর িপছেন সালাত পড়া অপছ�
কেরেছন; কারণ, সৎকােজর িনেদর্শ এবং অসৎকােজর িনেধ করা
ওয়ািজব।
এ েথেক বলা যায় েয, েয বয্ি��কােশয্িবদ‘আত এবং অপকমর্
কের যােব তােক ইমাম িনযু � করা যােব না, েকননা েস েতা
তা‘যীির শাি�র হ�দার; যতক্ষণ নেস তাওবা করেব। যিদ তাওবা
না করা পযর্� তােক পিরতয্াগ কের থাক স�ব হয়, তেব তা
উ�ম। আর যিদ িকছু েলাক তার িপছেন সালাত পড়া তয্াগ কের
অেনয্র িপছেনসালাত পড়েল অনয্ায় কাজ দূর করেত তা ভূিমকা
রাখেব, েস অনয্ায় কাজ েথেক তাওবাকরেব বা তােক পদচুয্ত করা
হেব, অথবা েলােকরা তার িপছেন সালাত আদায় করা তয্াগ করেব
তখন শর‘ঈ �াথর্ হািসেলর �ােথর্ তার িপছেন সালাত আদায়রা
পিরতয্াগ করা যাে, তেব শতর্ হে� এর জনয্ জ‘আ এবং জামাত
েযন ছু েট না যায় েসটা েখয়াল রাখেত হেব।
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িক� যিদ তার িপছেন সালাত না পড়েল মু�ািদর জুম‘আ ও
জামাত ছু েট যায়, তাহেল তার িপছেনই সালাত না পড়া েকবল
িবদ‘আতী, সাহাবীগেণর মত ও পেথর িবেরাধী েলােকেদরই কাজ।
এমিনভােব সরকার যিদ েকােনা িবদ‘আতীেক ইমাম িনযু � কের
এবং তার িপছেন সালাত তয্াগ করায়েকােনা শর‘ঈ কলয্াণ না হয়
তাহেল তার িপছেন সালাত পড়া তয্াগ করে না বরং এ অব�ায়
তার িপছেন সালাত পড়াটাই ভােলা।
কােরা পেক্ষ যিদ �কাশয্ অনয্ায়কারীেক ইমামি েদওয়া
স�ব হয় তাহেল েসটাই তার উপর ওয়ািজব, িক� যিদ অনয্ েকউ
ইমাম িনযু � করায় তােক সরােনা স�ব না হয় অথবা তার
অনয্ােয়র ক্ষিতর পিরমাণ েথেক কম ক্ষিতর মাধয্েম তােক ই
েথেক হটােনা স�ব না হয় বরং তােক হটােল যিদ েবশী ক্ষিত হ
তেব তােক হটােনা িঠক নয়, কারণ শরীয়ত এেসেছ কলয্াণ
বা�বায়ন করার জনয্ এবং সাধয্মত েফৎনা দূর কের তা কিমে
আনার জনয্।আর অসৎ ইমােমর িপছেন জুম‘আ ও জামাত পড়ার
েচেয় তা তয্াগ করর ক্ষিতর পিরমাণ েব। িবেশষ কের যখন
জুম‘আ ও জামাত েথেক িবরত থাকার মাধয্েম অনয্ায় দূর না 
তখন েতা েকােনা অকলয্াণ(িবদ‘আতী ও ফােসক ঈমাম) দূ র করাও
স�ব হে� না িক� িঠকই শর‘ঈ কলয্াণ(জুম‘আ ও জামাত) অচল
হেয় যাে�।
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আর যিদ অসৎ েলােকর িপছেন জুম‘আ ও জামাত না পেড়
সৎেলােকর িপছেন পড়া স�ব হয় তাহেল তাই ভােলা, আর তখন
িবনা কারেণ অসৎেলােকর িপছেন সালাত পড়া আেলমগেণর মেধয্
মতেভদ রেয়েছ। েকউ বেলেছন তার িপছেন সালাত পড়েল পুনরায়
আদায় করেত হেব, আবার েকউ েকউ বেলেছন তা পুনরায় আদায়
করার �েয়াজন েনই। এ বয্াপাের মাসআলার িকতােব িব�ািরত
আেলাচনা করা হেয়েছ।” এখােনই বয্াখয্াকােরকথা েশষ।
েশষ মাসআলার বয্াপাের সিঠক ম হেলা: উপেরাে�িখত
�মাণািদ �ারা বুঝা যায় েয, তার িপছেন সালাত পেড় েফলেল
ি�তীয়বার তা আদায় করেত হেব না। েকননা আসল হেলা, েয
েকােনা সালাত পেড় েফলেল তা পুনরায় আদায় করা ওয়ািজব না
হওয়া, কােজই েকােনা িনিদর্� দলীল ছাড়া তা চািপে েদওয়া যােব
না। আর এ রকম দলীল আেছ বেল আমার জানা েনই।

িবদ‘আতীর জানাযা পড়া
��: িবদ‘আতীেদর জানাযা না পড়ার হুকুম ি?
উ�র: তােদর িবদ‘আত যিদ কুফিরর পযর্ােয় না েপৗঁেছ তাহে
তােদরেক এ কাজ েথেক িবরত রাখার জনয্আেলমগণ তােদর উপর
জানাযা না পড়েল ভােলা হয়, িক� যিদ তােদর িবদ‘আত কুফিরর
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পযর্ােয় েপৗঁেছ েযমন খাের, মু‘তািযলা এবং জাহিময়ােদর
িবদ‘আত, তাহেল তােদর জানাযা পড়া যােব না।
িবিভ� �ব� ও ফাতাওয়াসমূহ ১৩/১৬১
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যার িবদ‘আত কুফিরর পযর্াে, তার জানাযা না পড়া
��: আেলমগণ যিদ িবদ‘আতীেদর জানাযা পড়া েছেড় েদন
তাহেল তােদর উপর সাধারণ েলােকর জানাযা তয্াগ করা িক
আেলমগেণর আদশর অনু সরণ করা হেব না?
উ�র: মুসিলম মৃ ত বয্ি�র উপর জানাযা পড়া ওয়ািজ; যিদও
েস িবদ‘আতী হয়, তােদর িবদ‘আত যিদ তােদরেক ইসলাম েথেক
েবর কের না েদয় তাহেল সাধারণ েলাক তােদর জানাযা পেড়
িদেব। িক� তােদর িবদ‘আত যিদ কুফিরর পযর্ােয় হয় তাহেল
তােদর জানাযা পড়া যােব না এবং তােদর জনয্ ক্ষমাও চাওয়া যা
না েযমন জাহিময়া, মু‘তািযলা এবং রােফযী (যারা আলী রািদয়া�াহু
‘আনহ এবং আহেল বাইেতর িনকট েদা‘আ ও সাহাযয্ চাইেত)।
কারণ আ�াহ তা‘আলা মুনােফক ও এ রকম েলাকেদর স�েকর্
বেলন:

َ ّ َ ُ ََ
ّ
ّ ْ َ َ
َ َّ َ أَ َحد ّمِنۡ ُهم
ۡ َ ٰ َ َ ات َ�بَ ٗدا َو َ� َ� ُق ۡم
ِ َ��هِۖۦٓ ِ�َ ُه ۡم �ف ُروا ِٱ
ٖ ٰٓ ﴿ و� تص ِل
ِ ��
َ ُ َ ُ ْ ُ
[٨٤ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٨ و� ِۦ َو َماتوا َوه ۡم �ٰسِقون
ِ َو َر ُس
“আর তােদর েকউ মৃ তুয্বরণ করেল তার উপরসালাত পড়েবন
না এবং তার কবের দাঁড়ােবন না। তারােতা আ�াহ এবং তার
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রাসূ েলর �িত অ�ীকৃিত জ্ঞাপন কের, ব�ত তারা ফােসক অব�ায়
মৃ তুযবরণ কেরেছ।: [সূরা তাওবা/৮৪]
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মুেখ উ�ারণ কের সালােতর িনয়ত পড়া িবদ‘আত
��: একজন িমসরীয় ��কারী বেলন: সালােত মুেখ আওয়াজ
কের উ�ারণ কের িনয়ত পড়ার হুকুম ি?
উ�র: মুেখ উ�ারণ কের িনয়ত পড়া িবদ‘আত, আওয়াজ কের
পড়া এর েচেয়ও মহা অনয্ায়। সু�াত হে: মেন মেন িনয়ত (তথা
ি�র িস�া� �হণ) করা; েকননা আ�াহ �কাশয্ ও েগাপনীয় সব
িবষয় জােনন।
িতিন বেলন:
َۡ
ََ َ َ ّ
َ ََۡ ُّ ۡ ُ
ُ ّ �ض
َّ َ ُّ ََُ ُۡ
َ�َٱ
� ِ �﴿قل ��عل ِمون �َ بِدِين ِ�م َٱ�َ �عل ُم ما ِ� لسَ�ٰ�ٰتِ وما ِ� ٱ
ُ
ٞ � ٍء َعل
ۡ َ � ّل
[١٦ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮات١ ِيم
ِ ِب
“েহ নবী আপিন বলু ন: েতামরা িক েতামােদর �ীেনর বয্াপাের
আ�াহেক িশখােত চাও? অথচ আকাশ ও যমীেন যা িকছু আেছ সব
িকছু ই আ�াহ জােনন। [সূরা হুজুরা/১৬]
মুেখ উ�ারণ কের িনয়ত পড়া রাসূল সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক সাবয্� েন, তাঁন েকােনা সাহাবা এবং চার
মাযহােবর েকােনা ইমােমর িনকট েথেকও সাবয্� েন। কােজই এর
�ারা বুঝা যায় েয, তা জােয়য েনই বরং নব আিব�ৃ ত িবদ‘আত।
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চাশেতর সালােত িনিদর্� আয়াত পাঠ কর
��: আিম চাশেতর সালােত িন� দু ’িট শুকিরয় আদােয়র আয়াত
পড়েত অভয্� হেয় িগেয়ি,
َ ۡ َ ۡ َ ّ �ٰ ٰ َ َ َ ّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ّ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ ۡ ۡ َ ّ َ
َيَ َوأن أ� َمل
َِ �ب أوزِع ِ� أن أشكر ن ِعمتك لَ ِ� ��عمت َ و
ِ ﴿ر
َ
ۡ
ّ َ َ
ۡ
َ
َ َۡ َ
َ َ
َ ل�َٰلِح
[١٩ : ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ١ �
�ت ِك ِ� عِبادِك
�ٰل ِٗحا ت ۡرضٮ ٰ ُه َوأدخِل ِ� بِر
ِ
এবং

ُ ۡ َ َ ٗ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ٗ ۡ ُ ُ ّ ُ ُ ۡ َ َ َ ً ٰ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ َ ۡ ّ َوَص
�ل ُهۥ
ٱ���ن بِ� ٰ ِ�يهِ إِح�ناۖ �لته أُهۥ كرها ووضعته كرهاۖ و
ِ ﴿ َينا
َۡ
َ
َ
ّ َ َ َ َٗ َ َ َۡ ََََ ُ ّ َََ َ
َ ًۡ َ َ ََُ ُُ َ َ
ٓ ِ ب أ ۡوز ِ ۡع
� أن
ِ وف ِ�ٰلهۥ ث�ٰثون شهر� ۚ �ّٰٓ إِذا بلغ َشُدَهۥ و�لغ أر�عِ� سنة قال ر
َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ّ �ٰ ٰ َ َ َ ّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ ّ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ
َ َ
�ِ َيَ َوأن أ� َمل �ٰل ِٗحا ت ۡرضٮ ٰ ُه َوأ ۡصل ِۡح
َِ �أشكر ن ِعمتك لَ ِ� ��عمت َ و
ّ َ َۡ ُ ُۡ ّ ٓ ّ
َ �� م َِن ٱل ۡ ُم ۡسلِم
[١٥ : ﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف١ �
ِ
ِ ِ� ُرِّ�َ ِ�� إ ِ ِ� �بت إِ�ك
এেত িক আিম িবদ‘আতী হেয় িগেয়িছ? নািক আমার ই�ানু যায়ী
েয েকােনা আয়াত পড়েত পারব?
উ�র: যতক্ষণ পযর্� আপিন এ ধারণা না করেবন, তা পড়া
িবেশষ সু �াত, ততক্ষণ পযর্� আপিন ই�ানুযায়ী পড়েত পার,
েকােনা অসু িবধা েনই। কারণ িবেশষ সু �ােতর েকােনা িভি� েনই
িক� েযেহতু আ�াহ বেলেছন: েতামার যা সহজ হয় তাই পড়। [সূরা
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মু�াে�ল ২০]। কােজই আপনার পেক্ষ যা সহজ হয় তা যি
পেড়ন তেব েকােনা অসু িবধা েনই। িক� যিদ এ িবেশষ দু ’িট আয়াত
সু �াত িহসােব পেড় থােকন তাহেল এর েকােনা িভি� েনই। কারণ
শরীয়েত িবদ‘আেতর েকােনা �ান েনই এবং িবনা �মােণ েকউ
বলেব না েয, তা সু �াত এবং তা িবদ‘আত। েকননা নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
«»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد
“েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব যা আমার শরীয়ত
সমিথর্ত নয় তা �তয্াখয্”

17
১৬ F

আপিন যিদ মেন কেরন েয, এ দু ’িট আয়াত অতয্� মহৎ এবং
তা পড়েত ভােলাবােসন িক� আপনার এ িব�াস েনই েয তা পড়া
িবেশষ সু �াত, তাহেল আপিন তা পড়েত পােরন, েকােনা অসু িবধা
েনই।

জুম‘আর পের েযাহেরর সালাত পড়ার হুকু
��: একিট েদেশ �ায় পয়ি�শিট মাসিজদ রেয়েছ যার মেধয্
জুম‘আর সালাত আদায় করা হয়, মুসি�গণ জুম‘আর সালাত
17

বু খারী হাদীস নং ২৬৯৭ ও মুসিলম হাদীস নং ১৭১৮।
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আদােয়র পর আবার েযাহেরর সালাত পেড় থােক, এটা জােয়য
িক না?
উ�র: শর‘ঈ �মাণ এবং �েয়াজেনর �ারা বুঝা যায় েয, �া�
বয়�, �াধীন ও মুকীম পুরুষেদর বয্াপাের একিফরয আদােয়র
জনয্ই আ�াহ তা‘আলা েযাহেরর সময় জুম‘আর সালাত পড়ার
িবধান কেরেছন। কােজই মুসিলমগণ যখন তা আদায় করেব তখন
আর ি�তীয় েকােনা ফরয আদায় করেত হেব না, না েযাহর এবং না
অনয েকােনা সালাত বরং জুম‘আর সালাতই েসই সমেয়র ফরয।
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর সাহাবীবৃ � এবং তােদর
পরবতর্ী সালাফগণ জুম‘আর সালাত আদােয়র পর অনয েকােনা
সালাত আদায় করেতন না। বরং আপিন যা উে�খ কেরেছন তা
তােদর কেয়ক যু গ পর আিব�ৃ ত হেয়েছ। এেত েকােনা সে�হ েনই
েয, তা একিট নব আিব�ৃ ত িবদ‘আত যার স�েকর্ রাসূলু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
«»إﻳﺎ�ﻢ و�ﺪﺛﺎت ﻷمﻮر ﻓﺈن ﻞﻛ �ﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ و� ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ
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“(�ীেন) নব রিচত কমর্সমূহ হেত সাবধান থা! েকননা �িতিট
নব রিচত কমর্ হে� িবদ‘আত এবং সকল িবদ‘আত হে�
��তা।”

18
১৭

িতিন আেরা বেলন: ()ﻣﻦ أﺣﺪث ﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد
“েয বয্ি� আমেদর এ �ীেনর মেধয্ নতু েকােনা িজিনস
আিব�ার করেব যা এর অ�ভুর্ নয়, তা �তয্াখয্া”
এেত েকােনা সে�হ েনই েয, জুম‘আর সালােতর পর েযাহেরর
সালাত পড়া একিট নতুন কাজ যা রাসূেলর সু �ােত েনই, কােজই তা
�তয্াখয্ এবং তা িবদ‘আত ও ��তার অ�ভুর্; যা েথেক
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক সতকর্
কেরেছন। আেলমগণও এ বয্াপাের সতকর্ কের িদেয়েছন। তােদ
মেধয্ জামাল উ�ীন আল কােসমী তার(িবদ‘আত ও িদবস পালন
েথেক মাসিজেদর সং�ার) নামক িকতােব, আ�ামা মুহা�দ আহমাদ
আ�ু স সালাম তার (সু �াত ও িবদ‘আত) নামক িকতােব সতকর্
কেরেছন।

18

আহমাদ ১৬৬৯৫, আবু দাউদ ৪৬০৭, িতরিমযী ২৬৭৬ এবং ইবেন মাজাহ
৪২।
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যিদ েকউ বেল েয, জুম‘আর সালাত সিঠক না হওয়ার ভেয়
আমরা এটা সতকর্তামূলক কের থািক। এর উ�ের ��কারীেক বলা
যায় েয, আসল হেলা জুম‘আর সালাত সিঠক হেয় যাওয়া এবং
েযাহেরর সালাত ওয়ািজব না হওয়া বরং যার উপর জুম‘আ ফরয
তার জনয্ জুম‘আর সময় েযাহেরর সালাত জােয়য না হওয়া।
সতকর্তামূলক পালন করা হয় তখ, যখন সু �াত েগাপনীয় থােক
এবং মেন সে�হ জােগ।
িক� এ েক্ষে�ে েকােনা সে�হ হওয়ার কথা নয়, বরং আমরা
�মােণর িভি�েত জািন েয, ওয়ািজব হে� শুধুজুম‘আর সালাত,
কােজই এ সমেয় জুম‘আর পিরবেতর্ অন েকােনা সালাত পড়া
জােয়য েনই এবং তা সিঠক না হওয়ার অজুহােত এর সােথ অনয্
সালাত েযাগ করাও জােয়য েনই। �ীেনর �েয়াজেন জানা যায় েয,
এেত নতুন েকােনা িবধান ৈতরী করা যার েকােনা িনেদর্শ আ�াহ
েদনিন এবং এ সমেয় েযাহেরর সালাত পড়া শর‘ঈ �মােণর
পিরপ�ী। কােজই তা তয্াগ কের এ েথেক সতকর্ থাকেত হেব এব
তা করার িনভর্রেযাগ েকােনা কারণ েনই বরং তা মানু ষেক সিঠক
পথ েথেক দূ ের রাখার জনয্ শয়তােনর কুমণা এবং আ�াহর
িনেদর্শ বিহভূর্ত �ীেনর িবধান গড়া। েযমন কােরা কােরা জন
সতকর্তামূলক অজু করার কুমণা িদেয় থােক ফেল তােক অজুর
মাধয্েম ক� েদ, যা েথেক েস সহেজ সরেত পাের না। যখনই েস
56

অজু েশষ করেত চায় তখনই কুম�ণা েদয় েয তার অজু সিঠক
হয়িন, এটা কেরিন েসটা কেরিন, এমিনভােব েকউ েকউ সালােত
তাকবীের তাহিরমার সময় কুম�ণা েদয় েয, তাকবীর েদয় িন তখন
েস এেকর পর এক তাকবীর িদেত থােক ফেল েদখা যায় েস
তাকবীর িদেত িদেত ইমাম ে�রাত েশষ কের েফেল বা রাকাত েশষ
কের েফেল। এিট শয়তােনর কুম�ণা এবং েকােনা মুসিলেমর আমল
বািতল করা ও তার আমেল েভজাল লাগােনার জনয্ তার�েচ�া।
শয়তােনর কুম�ণা ও ষড়য� েথেক আমােদর এবং সকল
মুসিলেমর জনয্ আ�াহর িনকট িনরাপ�া ও সু�তা চাি�। িন�য়
িতিন �াথর্না�হণকারী।
েমাটকথা জুম‘আর সালােতর পর েযাহেরর সালাত পড়া
িবদ‘আত, পথ��তা এবং আ�াহর িনেদর্েশর বািহের শিরয়ত গড়া।
কােজই তা েছেড় িদেয় িনেজরা এ েথেক সতকর্ থাক, সধারণ
মানু ষেক সতকর্ করা বং শুধু জুম‘আর সালাত আদায় করা
ওয়ািজব। েযমন এর উপর চেলেছন রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাঁর সাহাবীগণ এবং বতর্মান পযর্� তােদর অনুসারীগণ
আর তা-ই িনঃসে�েহ সতয্। ইমাম মােল ইবন আনাস
রােহমাহু�া বেলন ‘‘এ উ�ােতর পরবতর্ী েলাকগেক তা-ই
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সংেশাধন করেত পারেব যা পূবর্বতর্ীেক সংেশাধন কেরিছল’’।
এমিনভােব তার পূেবর্র এবং পেরর ইমামগণও এ কথা বেলেছন
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তারাবীর সালােত সালােমর পর পর নবীর উপর
েজাের আওয়াজ কের দু রুদ পাঠ করার হুক
��: েসৗদী আরব েথেক একজন িজজ্ঞাসা কেরেছন , তারাবীর
সালােত সালােমর পর পর নবীর উপর েজাের আওয়াজ কের দু রুদ
পাঠ করা এবং খিলফােদর উপর রািদয়া�াহ আনহু পাঠ করার
হুকুম ি?
উ�র: আমরা যতটুকু জািন, শিরয়েত এর েকােনা িভি� েনই।
বরং এিট একিট নব আিব�ৃ ত িবদ‘আত। কােজই তা েছেড় েদওয়া
উিচৎ, এ উ�ােতর পরবতর্ী েলাকগেক তা-ই সংেশাধন করেত
পারেব যা পূবরবতর্ীগেক সংেশাধন কেরিছল। আর তা হে�:
কুরআন ও হাদীেসর অনু সরণ করা এবং এ উ�ােতর সালাফগণ েয
পেথ চেলেছন েস পেথ চেল এবং এর পিরপ�ী িবষয় েথেক সতকর্
থাকা।
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কুরআন পাঠ েশেষ (সদাকা�াহুল আযী) বলার হুকু
��: আিম এ কথা বলেত বহু শুেনিছ , কুরআন েতলাওয়াত
েশেষ (সদাকা�াহুল আযী) বলা িবদ‘আত, আবার েকউ েকউ
বেলন: এিট বলা জােয়য।
তােদর দলীল হেলা আ�াহর বাণী:
ٗ
ُ ّ ﴿ قُ ۡل َص َد َق
َ �َۗ َٱتَّب ُعوا ْ ِلَّ َة إبۡ َ�ٰه
[٩٥ :ِيم َحن ِيفاۖ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِ
ِ
“বলু ন: আ�াহ সতয্ বেলেছ, কােজই েতামরা ই�াহীম এর
সিঠক িম�াত অনু সরণ কর।” [সূ রা আল ইমরান/৯৫]
এমিনভােব িকছু িশিক্ষত েলাক আমােক বেলেছন , নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন েতলাওয়াতকারীেক থামেত
বলেতন তখন িতিন বলেতন ‘‘যেথ� হেয়েছ থাম’’ িক�
(সদাকা�াহুল আযী) বলেতন না। আমার �� হে�: কুরআন
েতলাওয়াত েশেষ (সদাকা�াহু ‘আযীম) বলা জােয়য িক ? এ
বয্াপাের িব�ািরত বলার জনয্ অনুেরাধ করি
উ�র:

কুরআন

েতলাওয়াত

েশেষ

অিধকাংশ

েলােকর

(সদাকা�াহুল‘আযীম) বলাটা অভয্াস হেয়েগেছ অথচ এর েকােনা
িভি� েনই। আর এর অভয্াস করাও িঠক নয়। বর তা শর‘ঈ
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িনয়েমর িভি�েত িবদ‘আেতর অ�ভুর্, েয বযি� মেন করেব েয তা
বলা সু �াত তােক অবশয্ই তা বলা তয্াগ করেত হেব। েযেহতু 
েকােনা দলীল েনই িবধায় এর অভয্াস করাও িঠক নয়। আর
আ�াহর বাণী: ( )ﻗﻞ ﺻﺪق اﷲএ (কুরআন পাঠ েশেষর) বয্াপাের বলা
হয়িন, বরং এখােন আ�াহ তা‘আলা রাসূলেক বেলেছন িতিন েযন
আহেল িকতাবেদর বেল েদন েয, তাওরাত ও অনয্ানয্ িকতােব য
বণর্না কেরেছন তা িতিন সতয্ বেলেছন এব কুরআেন তার
বা�ােদর জনয্ যা বেলেছন এ বয্াপাের িতিন সতয্বাদী।� তা
�মাণ কের না েয, কুরআন েতলাওয়াত বা িকছু আয়াত অথবা
েকােনা সূরা পাঠ েশেষ তা বলা মু�াহাব, েকননা এর েকােনা �মাণ
েনই এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার
সাহাবীগণ েথেক তা সাবয্� েনই
আ�ু �াহ ইবন মাসউদ রািদয়া�াহু ‘আনহ যখন রাসূলু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর সূ রা িনসার �থম েথেক
পাঠ কের
ً

ََ
َ
ُ ﺸَﻬِﻴﺪٍ وَﺟِﺌْﻨَﺎ ﺑِﻚَ ﻰﻠﻋ َﻫ
ّ ُِّﺟِﺌْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻞﻛ
ـﺆﻻء ﺷ ِﻬﻴﺪا
أﻣَ ٍﺔ
َﻴْﻒَ إِذَا

পযর্� েপৗঁেছন তখন রাসূল তােক বলে: ‘হাসবুকা’ ﺣﺴﺒﻚ
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ইবেন মাসউদ বেলন: অতঃপর আিম রাসূেলর িদেক তািকেয়
েদখলাম তাঁর দু েচাখ িদেয় অ� ঝরেছ অথর্া উে�িখত আয়ােত
িকয়ামেতর িদন তাঁর মহা অব�ােনর কথা �রণ কের িতিন
কাঁদেছন। আয়ােত বলা হেয়েছ, েহ মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম, আপনােক আপনার উ�েতর উপর সাক্ষী িহসােব আন
হেব। যতটুকু জািন, আেলমগেণর েকউ বেলনিন েয, রাসূ েলর
(হাসবুকা) বলার পর ইবেন মাসউদ (সদাকা�াহুল ‘আযীম)
বেলেছন।
েতলাওয়াতকারীর (সদাকা�াহুল আযী) বেল পড়া েশষ করা
শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনই, িক� েকােনা কারেণ যিদ েকউ
কখেনা তা বেল েফেল তাহেল অসু িবধা েনই।
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ঈেদর সালােতর পূেবর্ জামাতব�ভােব তাকবীর
েদওয়ার হুকুেমর বযপাের িব�ািরত বণর্ন
�শংসা েসই আ�াহর িযিন িবে�র �িতপালক, সালাত ও সালাম
বিষর্ত েহক আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর উপর, তাঁর পিরবার পিরজন এবং তাঁর সকল সাহাবীগেণর
উপর। অতঃপর শাইখ আহমাদ ইবন মুহা�দ জামাল (আ�াহ তার
পছ�নীয় বয্াপাের তােক তাওফীক দান কর) িকছু এলাকা িভি�ক
ৈদিনক পি�কায় যা �চার কেরেছন তা অবগত হেয়িছ। মাসিজেদ
ঈেদর সালােতর পূেবর্ জামাতব�ভােব তাকবী েদওয়া িবদ‘আত
িহসােব িনেষধ করায় িতিন আ�যর্য্েবাধ কেরন। িতিন তার
উে�িখত েলখায় েচ�া কেরেছন জামােত তাকবীর েদওয়ার দলীল
েপশ কের বলেত েয, তা িবদ‘আত নয় এবং তা েথেক িনেষধ করা
িঠক নয়, তার এ মতেক িকছু েলখকও সমথর্ন িদেয়েছন
েয বয্ি�র আসল বয্াপার জানা ে, তার উপর গড়িমল লাগার
ভেয় �� কের বলেত চাই েয, তাকবীর েদওয়ার সিঠক িনয়ম
হেলা: ঈেদর রাি�, রমাযােন ঈেদর সালােতর পূেবর, িযল- হে�র
�থম দশ িদন এবং তাশিরেকর িদনগুেলােত। এ সমগুেলেত
তাকবীর েদওয়া শরীয়তস�ত এবং এেত বহু িযলত রেয়েছ।
ঈদু ল িফতের তাকবীর েদওয়ার �মাণ হেলা:
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َ ُ َ َ ّ ْ ُ ۡ ُ َ
َ ُ َۡ ُ ّ
ُ
َ
َ ّ ْ �وا
ُّك
ٰ َ َ َ�
﴾ � َما ه َدٮٰ� ۡم َلَعَلَ� ۡم �شك ُرون
ِ ِ�﴿ و�ِ ك ِملوا لۡعِدَة و

[١٨٥ :]ﺒﻟﻘﺮة

“েযন েতামরা গণনা পূরণ কর এবং েতামােদরেক েহদােয়ত দান
করার কারেণ আ�হর মহ� বণর্না কর এবং েতামরা েযন কৃতজ্ঞ
জ্ঞাপন কর[সূরা বাকারা/১৮৪]
িজল হে�র �থম দশ িদন এবং তাশিরেকর িদনগুেলােত
তাকবীর েদওয়ার �মাণ হেলা:
َ
َ ُ ۡ ّ ّ ٓ ّ َ ۡ ْ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َُ َ َٰ َ ْ ُ َ ۡ َّ
ٰ َ َ و� ٰ ٍت
� َما َر َز� ُهم ّمِ ۢن
﴿ ل ِيشهدوا م�فِع لهم و�ذكروا ٱسم �َ ِ ِ� َيَا�ٖ َعل
َ َۡ ۡ َ َ
[٢٨ :يمةِ ٱ�ن� ٰ ِم� ﴾ ]ﺤﻟﺞ
ب ِه
“যােত তারা তােদর কলয্ােণর �ান পযর্� উপি�ত হেত পাে
এবং িতিন তােদরেক চতু�দ জ� হেত যা িরিযক িহসােব িদেয়েছন
ওর উপর িনিদর্� িদনগুেলােত আ�াহর নাম �রণ করেত পাের
[সূরা হ�/২৮]
এবং
َ ُۡ ّ ّ
َّ ْ ُ ۡ َ ﴿
[٢٠٣ :ت ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
� ٖ ٰ �۞وٱذك ُروا �َ ِ�ٓ َيَا�ٖ َعدو
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“আর েতামরা িনিদর্� িদনগুেলােত আ�াহেক �রণ কর [সূরা
বাকারা/২০৩]
এ িনিদর্� িদনগুেলােত েয িযিকর পাঠ করা ৈবধ  হেলা:
তাকবীের মুতলাক ও মুকাইয়াদ বা সাধারণ তাকবীর ও িনিদর্�
তাকবীর। আর এর �মাণ হেলা হাদীস ও সালাফ তথা স�ািনত
পূবর্সূরেদর আমল।
ৈবধ তাকবীেরর িনয়ম হেলা: �েতয্ক মুসিলম একাকী েজাের
আওয়াজ কের তাকবীর িদেব েযন অনয্রা শুনেত প, অতঃপর
তারাও শুেন শুেন তাকবীর িদে
আর জামাতব�ভােব িবদ‘আতী তাকবীর হেলা: দু ইজন বা
তেতািধক েলাক একসােথ একই সু ের িনিদর্� শে আওয়াজ কের
তাকবীর িদেব, একসােথ শুরু করেব এবং এক সােথই েশষ কর,
এ প�িতর েযমন েকােনা িভি� েনই েতমিন এর েকােনা দলীলও
েনই, বরং তা তাকবীেরর শে�র েক্ষেিবদ‘আত; যা করার �মাণ
আ�াহ অবতীণর্ কেরনিন। কােজই েয বয্ি� এ রকম তাকবীের
িন�া করেব েস হে�র উপর থাকেব। কারণ রাসূলু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী হেলা,
«»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد
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“েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব যা আমার শরীয়ত
সমিথর্ত নয় তা �তয্াখয্”
এবং তাঁর বাণী :
«»و�ﻳﺎ�ﻢ و�ﺪﺛﺎت ﻷمﻮر ﻓﺈن ﻞﻛ �ﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ و� ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ
“(�ীেন) নব রিচত কমর্সমূহ হেত সাবধান থা! েকননা �িতিট
নব রিচত কমর্ হে� িবদ‘আত এবং সকল িবদ‘আত হে�
��তা।” 19
১৮ F

আর জামাতব�ভােব তাকবীর েদওয়া েযেহতু নব আিব�ৃ ত কাজ
সু তরাং তা িবদ‘আত, আর মানু ষ যিদ শরীয়ত িবেরাধী েকােনা
আমল কের তেব অবশয্ই এর িন�া করেত হেব এব তােদরেক
িনেষধ করেত হেব, েকননা ইবাদত হেলা “তাও�ীফী” বা কুরআন
ও হাদীেসর উপর সীমাব�, কােজই কুরআন ও হাদীস যা �মাণ
করেব শুধু তা করা ৈবধ। আর শর‘ঈ �মােণর িবেরাধী মানু েষর
েকােনা কথা ও মতামত েকােনা �মাণ হেত পাের না, এমিনভােব
‘মাসােলহ মুরসালা’ বা ‘জন�াথর’ ইবাদেতর েক্ষে� �মাণ হেত পাে

19

আহমাদ ১৬৬৯৫, আবু দাউদ ৪৬০৭, িতরিমযী ২৬৭৬ এবং ইবেন মাজাহ ৪২
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না। বরং ইবাদত সাবয্� হয়কুরআন, হাদীস ও সু �� ‘ইজমা’র
�ারা।
ৈবধ তাকবীর হেলা : শর‘ঈ �মােণর িভি�েত তাকবীেরর েয
শ� এবং প�িত সাবয্� আে, এর �ারা েকােনা মুসিলম একাকী
তাকবীর েদওয়া ৈবধ।
েসৗদী আরেবর মুফতী মহামানয্ শাখ মুহা�দ ইবন ই�াহীম
জামাতী তাকবীেরর িন�া কের তা িনেষধ কেরেছন এবং এ বয্াপাের
ফাতাওয়াও �কাশ কেরেছন এবং আমার িনকট েথেকও এর িন�ার
বহু ফাতাওয়া �কািশত হেয়েছ। এমিনভােব ফাতাওয়া ও গেবণার
�ায়ী কিমিটর পক্ষ েথেক তা িনেষেধর ফাতাওয়া েবর হেয়েছ। আ
শাইখ হামূদ ইবন আ�ু �াহ আল তুয়াইিজরী তা িন�া করা ও
িনেষেধর বয্াপাের মূলয্বান পু�ক িলেখে এবং তা ছািপেয় �চার
করা হে�, এেত িতিন জামাতী তাকবীর িনেষেধর যেথ� �মাণািদ
িনেয় এেসেছন।
আর ইবন উমর এবং অনয্ানয্ েলাকজেনর িমনাে ত তাকব
েদওয়ার বয্াপাের শাইখ আহমাদ ে �মাণ েপশ কেরেছন এর মেধয্
জামােত তাকবীর েদওয়ার েকােনা দলীল েনই, কারণ ইবন উমর ও
েলাকজেনর িমনােত তাকবীর েদওয়া জামাতব�ভােব িছল না বরং
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তা িছল শর‘ঈ তাকবীর। েকননা সু �ােতর উপর আমল করেত িগেয়
মানু ষেক �রণ কিরেয় েদওয়ার জনয্ িতিন একাকী েজাের আওয়াজ
কের তাকবীর িদেতন এবং তা শুেন েলাকজনও আলাদা
আলাদাভােব তাকবীর িদত। এেত ইবন উমর ও েলাকজেনর মেধয্
এমন েকােনা কথা হয়িন েয, তারা জামাতব�ভােব একই সু ের
একসােথ শুরু করেব এবং একসােথ েশষ কর, েযমন বতর্মােন
েলাকজন জামাতী তাকবীর িদেয় থােক। এমিনভােব সলেফ
সােলহীন েথেক তাকবীেরর বয্াপাের য বণর্না আেছ তা সবই
শর‘ঈ প�িতর উপর সীমাব�। েয বয্ি� এর উ�া বুঝে তার
�মাণ েপশ করা উিচৎ। ত�প ঈেদর সালাত, তারাবীহ, রাি�র
সালাত এবং িবতর সালােতর জনয্ মানুষেক ডাকা সবই িব‘আত,
এর েকােনা িভি� েনই।
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বহু সহীহ
হাদীস এেসেছ েয, িতিন ঈেদর সালাত আযান এবং ইকামা বয্তীত
আদায় কেরেছন। আমার জানা মেত েকােনা আেলম বেলনিন েয,
মানু ষেক ডাকার জনয্ িনিদর্� শ� রেয়েছ। আর েয বয তা বলেব
েস েযন �মাণ েপশ কের, আসেল এর েকােনা �মাণ েনই। েয
েকােনা ইবাদত কথা েহাক বা কাজ েহাক কুরআন ও হাদীেসর িবনা
দলীেল কােরা জনয্ সাবয্� করা উিচৎ নয়। েযমন পূেবর্ বলা হেয়
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িবদ‘আত �চলেনর িনেষধ এবং এ েথেক সতকর্ থাকারশর‘ঈ
�মাণািদ থাকার কারেণ িবদ‘আত �চলন করা উিচৎ নয়। েযমন
আ�াহ তা‘আলার বাণী:

ُ ّ ِ� ُعوا ْ ل َ ُهم ّم َِن ٱ ّ�ِين َما ل َ ۡم يَأۡ َذ ۢن به
َ َ ْ َُٰٓ ُؤا
�َ ﴿ أَ ۡم ل َ ُه ۡم
[٢١ :�َۚ﴾ ]الﺸﻮرا
ِ
ِ

“তােদর িক শরীক রেয়েছ যারা তােদর জনয্ �ীেনর িবধান
গড়েব যার অনু মিত আ�াহ তােদর েদনিন। [সূ রা শূ রা/২১]
এবং পূেবর্ উে�িখত দ ’িট হাদীস, আর তা হেলা:
নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
«»ﻣﻦ ﺣﺪث ﻲﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد
“েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয্ নত েকােনা িজিনস সৃ ি�
করেব যা এর অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখয্”।
আর জুম‘আর খুৎবায় তাঁর ভাষণ িছল:
 ﺈن ﺧ� اﺤﻟﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎب ﷲ وﺧ� اﻬﻟﺪي ﻫﺪي �ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ،»أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
«ﺳﻠﻢ وﺮﺷ اﻷمﻮر �ﺪﺛﺎﺗﻬﺎ و� ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ
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“অতঃপর সেবর্া�ম বাণ হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম
েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
েহদােয়ত। আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃ ত কাজ, এবং
�িতিট িবদ‘আতই ��তা।” এ অেথর্ বহু হাদীস ও বাণী রেয়ে
আ�াহর িনকট আমােদর জনয্ এবং শাইখ আহমাদসহ সকল
মুসিলম ভাইেয়র জনয্ �ীন স�েকর্ বুঝার এবং এর উপর কােয়
থাকার তাওফীক �াথর্না করি, আমােদর সকলেক েযন সিঠক
পেথর পথ �দশর্ক কের হ� �িত�ার সহেযাগী বািনেয় েদ, এবং
আমােদরসহ সকল মুসিলমেক েযন এর পিরপ�ী িবষয়গুেলা েথেক
রক্ষ কেরন। িন�য়ই িতিন মহান করুনাম। সালাত ও সালাম
বিষর্ত েহাক নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর তাঁর
পিরবার পিরজন এবং তাঁর সকল সাহাবীগেণর উপর।
িনবর্াহী পিরচাল
দাওয়া, ইরশাদ, ফাতওয়া ও গেবষণা অিফস
আ�ামা আ�ু ল আযীয ইবন আ�ু �াহ ইবন বায র:
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সু ফীেদর িনকট আ�াহর িযিকেরর প�িত
��: সু ফীগণ আ�াহর গুণাবলীর িযিকর বাদ িদেয় শু ধ‘আ�াহ’
শে�র িযিকর কের েকন?
সাধারণ মুসিলমগণ েকন শুধু‘আ�াহ’ শে�র িযিকর না কের
কােলমােয় তাওহীদ এবং আ�াহর গুণাবলীর িযিকর কে?
সু ফীগণ বেল: (আ�াহ) শে�র িযিকর অিধক মূলয্বা, িক�
সাধারণ মুসিলমগণ বেল: (লা-ইলাহা ই�া�াহ) এর িযিকর অিধক
মূ লয্বান।
উ�র: কুরআেনর আয়াত এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক সাবয্� বহু সহী হ হাদীস �মাণ কের ,
সেবর্াৎকৃ� বাণী হে: কােলমােয় তাওহীদ তথা (লা-ইলাহা ই�া�াহ)
েযমন রাসূেলর বাণী:
«»اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌﻮن ﺷﻌﺒﺔ ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﻗﻮل ﻻ � إﻻ اﷲ
“ঈমােনর স�েররও অিধক শাখা রেয়েছ, ত�েধয সেবর্াৎকৃ�
হে�: লা-ইলাহা ই�া�াহ বলা।” 20
১৯ F

20

বু খারী হাদীস নং ৯, মুসিলম হাদীস নং ৩৫
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িতিন আরও বেলন:
« واﷲ أ�ﺮﺒ، وﻻ�إﻻ اﷲ، واﺤﻟﻤﺪ ﷲ، ﺒﺤﺎن اﷲ:» الﺎﻠﻜم إﻰﻟ اﷲ أر�ﻊ
“আ�াহর িনকট সবেচেয় ি�য় কথা হে� চারিট: সু বহানা�াহ,
আলহামদু িল�াহ, লা-ইলাহা ই�া�াহ এবং আ�াহু আকবার” 21
২০F

আ�াহ তা‘আলা তার মহা�� আল-কুরআেন বহু জায়গায় এ
কােলমা উে�খ কেরেছন।
ত�েধয আ�াহর বাণী:
ُ ّ َ َٓ ّ ُّ َ َ
[١٨ :�َ َنَ ُهۥ � إِ� ٰ َه ِ�َ ه َو ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
﴿ شهِد
“আ�াহ সাক্ষয্ িদে�ন, আ�াহ বয্তীত অন েকােনা েযাগয্
উপাসক েনই। [সূ রা আল ইমরান/১৮]
এবং
ۡ ۡ َ ُ ّ ّ َ َٰ ٓ َ ُ ّ ۡ َ ۡ َ
َ َ
[١٩ :ٱس َتغف ِۡر ِ��بِك ﴾ ]�ﻤﺪ
﴿ فٱعلم َنَهۥ � إِ�ه ِ�َ �َ و

21

মুসিলম, হাদীস নং ২১৩৭।
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“সু তরাং েজেন রাখুন, আ�াহ বয্তীত অন েকােনা েযাগয্ উপাসক
েনই, কােজই আপিন আপনার পদ�লেনর জনয্ ক্ষমা �াথর
করুন” [সূরা মুহা�দ/১৯]
সকল মুসিলেমর উিচৎ হেলা এ কােলমা (লা-ইলাহা ই�া�াহ)
�ারা িযিকর করা এবং সােথ ‘সু বহানা�াহ’, ‘আলহামদু িল�াহ’,
‘আ�াহু আকবা’, ‘লা হাওলা অলা কুওয়াতা ই�া িব�াহ’ েযাগ
করা। এ সবগুেলাই ৈবধ এবংভােলা বাকয্
আর সু ফীেদর িযিকর হেলা: আ�াহ্ আ�া, অথবা হু হু। এ
হেলা িবদ‘আত, এগুেলা �ারা িযিকর করা ৈবধ ন, কারণ তা
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর েকােনা সাহাবী
েথেক সাবয্� েন, িবধায় তা িবদ‘আত। েকননা রাসূলু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
«»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد
“েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব যা আমার শিরয়েত েনই
তা �তয্খয্াত”
এবং তাঁর বাণী:
»ﻦ أﺣﺪث ﻲﻓ أمﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟيﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ رد« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
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“েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয্ নতু েকােনা িজিনস সৃ ি�
করেব যা এর অ�ভুর্ নয়, তা �তয্াখয্া [বুখারী ও মুসিলম]
সু তরাং ‘আ�াহ’ ‘আ�াহ’ এর �ারা আমল করা জােয়য েনই এবং
আমল করেলও �হণেযাগয্ হেব না। কােজই আ�াহ যা শিরয়ত
কেরনিন তা �ারা ইবাদত করা পূেবর্াে�িখত হাদীেসর িভি�েত
েকােনা মুসিলেমর পেক্ষ জােয়য েনই। কারণ আ�া তা‘আলা
মুশিরকেদর িন�া কের বেলেছন:
ّ � ُعوا ْ ل َ ُهم ّم َِن
ُ ّ ِٱ�ِين َما ل َ ۡم يَأۡ َذ ۢن به
َ َ ْ َُٰٓ ُؤا
�َ ﴿ أَ ۡم ل َ ُه ۡم
[٢١ :�َۚ ﴾ ]الﺸﻮرى
ِ
ِ
“তােদর িক শরীক রেয়েছ যারা তােদর জনয্ �ীেনর িবধান
গড়েব যার অনু মিত আ�াহ তােদর েদনিন। [সূ রা শূ রা/২১]
আ�াহ সকলেক তার পছ�নীয় কাজ করার তাওফীক দান
করুন
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িশকর্ ওিবদ‘আতী িকছু কােজর বণর্না এবং মুি��া�
দেলর হাকীকত:
��: িনে�া� কাজগুেল যারা কের তােদর বয্াপাের আ�াহ ও
তার রাসূেলর হুকুম ি?
তারা আযােনর শে� বেল থােক:
« وﻲﺣ ﻰﻠﻋ ﺧ�ا� ﻠﻋ ﻋﺘة ﺪ وﻰﻠﻋ ﺧ� اﻟﻌﺘة،»أﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﺎ و� اﷲ
(আশহাদু আ�া ‘আিলয়য্ান অিলয়ুয্�, হাই আলা খাইির�াহ, অআলা ইতরািত মুহা�দ, অ-আলা খাইিরল ইতরাহ)।
আিম সাক্ষয্ িদি�, আলী হে� আ�াহর অলী, েতামরা
আ�াহর ভােলার িদেক এেসা, মুহা�েদর পিরবােরর িদেক এবং
সবেচেয় ভােলা পড়শীর িদেক এেসা।
আর যিদ তােদর েকউ মৃ তুয্বরণ কের তেব তার আ�ীয় �জন
একিট বকরী জবাই কের থােক যার নাম েদয় আকীকা এবং েকােনা
হাি� ভা�েব না, অতঃপর হাি� ও েগাবরগুেলা কবর িদেয় েদয়।
তারা ধারণা কের েয, এিটই ভােলা কাজ, তা করা অবশয্ই জরুরী
এ েক্ষে� েয বয্ি� সু�ােতহা�াদীয়ার উপর আেছ এবং তােদর
সােথ বংশীয় স�কর্ রেয়েছ তার ভূিমকা ি? তােদরেক ভােলাবাসা,
75

তােদরেক স�ান করা, তােদর দাওয়াত �হণ করা এবং তােদর
সােথ িববাহ স�কর্ গড়া িক জােয? �কাশ থােক েয, তারা তােদর
এ আকীদা �কােশয্ বা�বায়ন কের এবং তারা বেল তারাই
মুি��া� দল, তারা হে�র উপর আেছ আর আমরা বািতেলর উপর
আিছ।
উ�র: আ�াহ তা‘আলা তার নবীর জবান িদেয় আযান এবং
ইকামােতর শ�গুেলা বেল িদেয়েছন। আ�ু�া ইবন যােয়দ ইবন
আ�ু রি�হ আল আনসারী �ে� আযােনর শ�গুেলা েদখেল
রাসূেলর িনকট িগেয় জানােলন, তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন: (এ ��িট সতয)।

22
২১

রাসূলু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, েবলালেক েযন তা জািনেয়
েদন এর �ারা আযান েদওয়ার জনয, কারণ তার আওয়াজ উঁচু।
অতঃপর েবলাল রািদয়া�াহু‘আনহ রাসূ েলর মৃ তুয্র প ূবর্ পযর্�
শ� �ারাই আযান িদেতন। তার আযােন �ে� উে�িখত শ�গুেলা
িছল না।
এমিনভােব আ�ু �াহ ইবন উে� মাকতুম রািদয়া�াহু ‘আনহ
মােঝ মেধয্ রাসূেলর সামেন আযান িদেত, তার আযােনও এ
22

েদখুন: মুসনােদ আহমাদ হাদীস নং ১৬০৪৩, আবু দাউদ ৪৯৯, িতরিমযী ১৮৯
এবং ইবেন মাজাহ ৭০৬।

76

ধরেনর শ� িছল না। রাসূেলর সামেন েবলােলর আযােনর
হাদীসগুেল বুখারী ও মুসিলমসহ অনয্ানয্ হাদীেস এেস, ত�প
আবু মাহযু রার আযান যা িতিন ম�ায় িদেতন, তােতও এ শ�গুেলা
িছল না। তার আযােনর শ�গুেলাও সহীহ মুসিলমসহ অনয্ান
হাদীেস এেসেছ। এেত বুঝা যায় েয, আযােন এ শ�গুেলা বলা
িবদ‘আত, অবশয্ই তা তয্াগ করেত হেব। কারণ রাসূলু�াসা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
“েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয্ নত েকােনা িজিনস আিব�ার
করেব যা এর অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখয্া”
অনয্ বণর্না:
“েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব যা আমার শরীয়ত
সমিথরত নয় তা �তয্াখয্া”
এবং জুম‘আর খুৎবায় িতিন বেলিছেলন :
“অতঃপর সেবর্া�ম বাণ হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম
েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃ ত কাজ, এবং
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�িতিট িবদ‘আতই ��তা।” [েদখুন: সহীহ মুসিলম] এ অেথর্ বহ
হাদীস ও বাণী রেয়েছ।
অথচ সকল খলীফা তােদর মেধয আলী এবং সকল সাহাবী
আযােনর েক্ষে� রাসূলু�াসা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েয পেথ
চেলেছন তারাও েস পেথই চেলেছন, এ ধরেনর েকােনা শ� তারা
বয্বহার কেরনিন
আলী রািদয়া�াহু‘আনহ কূফায় �ায় পাঁচ বছর খিলফা িহসােব
িছেলন তখন তার স�ু েখ েবলােলর আযান েদওয়া হেতা, �ে�
উে�িখত শ�গুেলা যিদ আযােন থাকত তেব আযােনর মেধয্ বলে
িতিন েকােনা ভয় করেতন না, েকননা িতিন সকল সাহাবী েথেক
রাসূেলর সু �াত ও জীবন স�েকর্ অিধক জানেতন
আর িকছু িকছু েলাক আলী রািদয়া�াহু আন স�েকর্ যা বেল
েয, িতিন আযােনর মেধয্(হাইয়া আলা খাইির�াহ) বলেতন, এর
সতয্তা েকােনা িভি� েনই।
ইবেন উমর এবং আলী ইবন হুসাইন যয়নুল আেবদীন তার
িপতা েথেক, তােদর িনকট েয বণর্না এেসেছ ে, তারা আযােনর
মেধয্(হাই ‘আলা খাইির�াহ) বলেতন, তােদর েথেক এর সতয্তা
সাবয্ে�র বয্াপােসে�হ আেছ, যিদও েকােনা েকােনা আেলম তা
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সহীহ বেলেছন, িক� �ীেনর বয্াপাের তােদর জ্ঞান স�েকর্ যতট
জানা যায় তােত এ কথার সতয্ত িঠক করা যায় না। কারণ েবলাল
ও আবু মাহযু রার আযান তােদর অজানা নয়। আর ইবেন উমর তা
শুেনেছ এবং আযােনর সময় উপি�ত িছেলন। আর আলী ইবন
হুসাইন অনয্ানয্ েলাকেদর েচেয় অিধক জ্ঞানী , কােজই েজেন
শুেন তার আযােনর েক্ষে� রাসূেলর িবেরাতা করেবন এ ধারণা
করা কােরা পেক্ষ উিচৎ ন
যিদও তা েমেন েনওয়া যায় েয, তােদর েথেক যা এেসেছ তা
সহীহ, আমরা বলব এিট তােদর মেধয্ সীমাব� অথর্ৎ মাউকুফ,
আর তােদর বা অনয্ কাের কথা �ারা সহীহ হাদীেসর েমাকািবলা
করা জােয়য েনই, েকননা হাদীস এবং কুরআনই মানু েষর মেধয্
ফায়সালাকারী, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
َۡ
ُ َ ّ ْ ُ ََ َّ ْ ُ َ ْٓ ُ َ َ َ ّ َ ّ� ٰ
َ ُ
� ﴿
لرَ ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡم ِر مِن� ۡمۖ فإِن
َُٓها �َِين ءامنوا أطِيعوا �َ وأطِيعوا
ّ َ ُ ُۡ ُۡ ُ
ّ َ ُ ّ
ۡ َ ۡ ِٱ�َ ِ َو
ّ �َ ِ َٱ
ۡ َ �ِ تَ َ�ٰ َز ۡ� ُت ۡم
لرَ ُسو ِل إِن كنتم تؤمِنون
�ِ�ءٖ َرُدُوه إ
�ٱ�و ِم ٱ�خ ِِر
َ
ً َۡ
َ َ َ
[٥٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٥ ��ِ َوأ ۡح َس ُن تأوٞ�ۡ �ٰل ِك خ
“েহ যারা ঈমান এেনছ, েতামরা আ�াহর িনেদর্শ পালন র,
িনেদর্শ পালন কর রাসূেলর এবং েতামােদর মেধয্ যারক্ষমতাসী
তােদর। অতঃপর েতামরা যিদ েকােনা িবষেয় িববােদ িল� হেয় পড়
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তাহেল তা আ�াহ ও তার রাসূেলর �িত �তয্পর্ণ ; যিদ েতামরা
আ�াহ ও িকয়ামত িদবেসর �িত ঈমান এেন থাক। আর এটাই
কলয্াণকর এবং পিরণিতর িদেক িদে উ�ম। [সূরা িনসা/৫৯]
আযােনর বয্াপাের তােদর েথেক বিণর্ত এ শ(হাইয়া ‘আলা
খাইিরল আমাল) রাসূল েথেক সাবয্� সহীহ হাদীেস আযােনর শে�
খুঁেজ েদখলাম তােত এ শ�গুেলা েনই
আর আলী ইবন হুসাইেনর িনকট েথেকেয বণর্না এেসেছ ে,
রাসূ েলর সামেন এ শে� আযান েদওয়া হেতা, এর উ�র হে� েয,
িতিন হয়েতা �থম অব�ায় েয আযান েদওয়া হেতা তা উে�শয্
কেরেছন, যিদ িতিন তা-ই উে�শয্ কের, তেব আিম বলব, রাসূেলর
জীবেন এবং তাঁর পরবতর্ীে েবলাল, ইবেন উে� মাকতুম এবং
আবু মাহযু রার আযােন েয শে� �ায়ীভােব আযান েদওয়া হেতা তা
�ারা পূেবরর শ� রিহত হেয় েগেছ। আর তােদর আযােনর মেধয্
�ে� উে�িখত শ�গুেলা েনই।
তারপর আরও বলা যায়, যিদ ধের েনওয়া হয় েয উে�িখত
শ�গুেলা �াথিমক অব�ায় রাসূেলর স�ুেখ েয আযা েদওয়া হেতা
তার মেধয্ িছ, তেব তাও এখন েমেন েনওয়া যায় না, কারণ েয
শে� �থম েথেকই আযান েদওয়া হেতা েস শ�গুেলা সহীহ হাদীেস
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রেয়েছ, এ হাদীসগুেলােত উে�িখত শ�গুেলা ে, িবধায় বুঝা েগল
েয, তা বািতল এবং িবদ‘আত।
তারপর আরও বলা যায়, আলী ইবন হুসাইন একজনতােব‘ঈ,
িতিন যিদও মারফূ িহসােব অথর্াৎ রাসূল েথেক বণর্না কের
তাহেলও বলব এিট মুরসাল, আর মুরসােল তােব‘ঈ অিধকাংশ
আেলেমর িনকট �হণেযাগয্ ন, েযমন ইমাম আবু উমর ইবন
আ�ু ল বা’র িকতাবুত তামহীেদ তুেল ধেরেছন। মুরসাল হাদীেসর
পিরপ�ী েকােনা িবষয় যিদ সহীহ হাদীেস না পাওয়া যায় তাহেলও
এ মুরসাল �হণেযাগয্ ন, তাহেল েযখােন এ মুরসাল হাদীেস সহীহ
হাদীেসর িবেরাধী কথা পাওয়া যায় েসখােন িকভােব এ মুরসাল
�হণেযাগয হেত পাের?
আর উে�িখত দলিট যা কের থােক েয, যিদ তােদর েকউ
মৃ তুয্বরণ কের তেব তার আ�ীয় �জন একিট বকরী জবাই কের
থােক যার নাম েদয় আকীকা এবং েকােনা হাি� ভা�েব না,
অতঃপর হাি� ও েগাবরগুেলা কবর িদেয় েদয়। তারা ধারণা কে
েয, এিটই ভােলা কাজ, তা করা অবশয্ই জরুর
উ�র হেলা: এিট হেলা িবদ‘আত, ইসলামী শিরয়েত এর েকােনা
িভি� েনই, কােজই সকল �কার িবদ‘আত ও অপরােধর নয্ায় তা
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েছেড় িদেয় আ�াহর িনকট তাওবা করা উিচৎ; েকননা আ�াহর
িনকট তাওবা করায় পূেবর্র সকল অপরাধ ক্ষমা হেয় যায়। সুতর
সকল �কার িবদ‘আত এবং পাপ পি�লতা েথেক তাওবা করা
ওয়ািজব। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُۡ ُ ّ َ
َ
ۡ ۡ
ّ َ ْٓ ُ ُ َ
ً �َ ِ َ�
[٣١ :ِيعا َيُّ َه ٱل ُمؤم ُِنون َعَلَ� ۡم �فل ُِحون ﴾ ]ﻨﻟﻮر
�ِ﴿ وتو�وا إ
“েহ মুিমনগণ, েতামরা সকেলই আ�াহর িনকট তাওবা কর,
হয়েতা েতামরা সফলকাম হেত পারেব। [সূরা নূর, ৩১]
িতিন আরও বেলন:

ّ َ ْٓ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ�� ٰ
ً �َ ِ تَ ۡو َ� ٗة َّ ُص
[٨ :وحا ﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ
�ِ﴿ َُٓها �َِين ءامنوا تو�وا إ

“েহ মুিমনগণ, েতামরা আ�াহর িনকট তাওবা নাসু হ্ (খািট
তাওবা) কর। [সূরা তাহরীম/৮]
আর রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েয সকল
সহীহ হাদীস এেসেছ, তােত শর‘ঈ আকীকা হেলা: েকােনা স�ান
জ��হেণর স�ম িদেন যা জবাই করা হয়, েছেলর পেক্ষ ’িট খাসী
আর েমেয়র পেক্ষ একিট খাসী জবাই করা। রাসূলু�াসা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাসান এবং হুসাইেনর

পেক্ষ আকী

কেরেছন। আকীকাদাতা ই�া করেল এর েগাশত ফকীর িমসকীন,
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পাড়া �িতেবশী এবং ব�ুবা�েবর মােঝ ব�ন কের িদেত পাের
অথবা পাক কের তােদরেক দাওয়াত িদেয় খাওয়ােত পাের। আর
এিটই শর‘ঈ আকীকা, তা সু �ােত মুয়া�াদা, তেব েকউ তা না
করেল তার পাপ হেব না।
আর ��কারীর ��, েয বয্ি� সু�ােত মহা�ািদয়ার উপর আেছ
এবং তােদর (িবদ‘আতীেদর) সােথ বংশীয় স�কর্ রেয়েছ তার
ভূিমকা িক? তােদরেক ভােলাবাসা, তােদরেক স�ান করা, তােদর
দাওয়াত �হণ করা এবং তােদর সােথ িববাহ স�কর্ গড়া িক
জােয়য? �কাশ থােক েয, তারা তােদর এ আকীদা �কােশয্
বা�বায়ন কের এবং তারা বেল তারাই মুি��া� দল, তারা হে�র
উপর আেছ আর আমরা বািতেলর উপর আিছ।
উ�র: �ে� বিণর্ত আকীদাই যিদ তােদর আকীদা হ, তাওহীদ
ও ইখলােসর বয্াপাের আহেল সু�ােতর অনুরূপ হয় এবং আ�াহ
সােথ, আহেল বাইত ও অনয্েদ সােথ িশকর্ না কের তেব তােদর
সােথ িববাহ েদওয়া এবং িববাহ করােনা েকােনা অসু িবধা েনই।
এমিনভােব তােদর জবাইকৃত পশু খাওয়, তােদর অনু �ােন েযাগ
েদওয়া এবং তােদর �াপয্ অনুযায়ী তােদরেক ভােলবাসা ও তােদর
সােথ েয পিরমাণ বািতল রেয়েছ েস পিরমাণ িবে�ষ রাখা জােয়য।
েকননা তারা মুসিলম, িকছু িকছু িবদ‘আত ও অপরােধ জিড়েয় েগেছ
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যা তােদরেক ইসলােমর গি� েথেক েবর কের েদয়িন। এমতাব�ায়
তােদরেক নিসহত কের সু �াহ ও হে�র িদেক দাওয়াত েদওয়া এবং
িবদ‘আত ও অনয্ায় েথেক তােদরেক সতকর্ করা ওয়ািজবঅতঃপর
তারা যিদ তা �হণ কের িঠক হেয় যায় তাহেল এিটই উে�শয ও
লক্। আর যিদ তারা �ে� উে�িখত িবদ‘আত কেরই যায় তাহেল
অবশয্ই তােদরেক বয়কট করেত হেব এবং তােদ েকােনা অনু �ােন
েযাগ েদওয়া যােবনা যতক্ষণ না তারা আ�াহর িনকট তাওবা কে
িবদ‘আত ও অনয্ায়গুেলা তয্াগ করেব। ে েকােনা শর‘ঈ কারণ
বয্তীত তাবুেকর যুে� অংশ �হণ করা েথেক িবরত থাকায়
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কা‘ব ইবেন মােলক আল
আনসারী রািদয়া�াহু ‘আনহ এবং তার সাথীেদরেক বয়কট
কেরিছেলন। িক� যিদ তােদর েকােনা �িতেবশী অথবা িনকটা�ীয়
তােদরেক বয়কট না কের তােদর সােথ উঠাবসার মাধয্েম নিসহত
করায় অিধক উপকার মেন কের এবং তা �হণ করার স�াবনা
থােক; তেব তােদরেক বয়কট না করায় েকােনা অসু িবধা েনই।
কারণ তােদরেক বয়কেটর উে�শয হেলা হে�র িদক িনেদর্শন
েদওয়া এবং তােদরেক জািনেয় েদওয়া েয, তারা েয অপরাধ করেছ
তা সে�াষজনক নয়, েযন তারা এ েথেক িফের আেস। িক�
তােদরেক বয়কেটর কারেণ যিদ ইসলািম কলয্ােণর ক্ষহয় এবং
যারা হে�র উপর আেছ তােদরেক পিরহার কের বািতলেক অিধক
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�হণ কের তাহেল তােদরেক তােদর অব�ায় েছেড় েদওয়াই ভােলা।
েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েছেড় িদেয়িছেলন
মুনােফকেদর সরদার আ�ু �াহ ইবন উবাই ইবন সালূলেক, েকননা
তােক েছেড় েদওয়া মুসিলমেদর জনয্ কলয্াণকর িছ
আর যিদ এ েফরকািট আহেল বাইত েযমন ‘আলী, ফােতমা,
হাসান, হুসাইন এবং অনয্ানয্ আহেল বাইতগেণর িনকট ‘আ বা
েকােনা িকছু চাওয়া ইতয্ািদর মাধয্েম তােদর ইবাদত ক, অথবা এ
িব�াস করা েয, তারা গােয়বী ইতয্ািদ জােন, েয িব�ােসর মাধয্েম
ইসলাম েথেক েবর হেয় যায়, তাহেল তােদর সােথ িববােহর আদান
�দান, তােদরেক ভােলাবাসা এবং তােদর জবাইকৃত পশু খাওয়া
জােয়য েনই, বরং তােদরেক ঘৃ ণা করা এবং পিরহার করা ওয়ািজব
যতক্ষণ না এক আ�াহর উপর ঈমান আনেব। েযমন রাসূলু�া
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:

ُْ َُ ّ ۡ ۡ َ ْ ُ َ ۡ ٓ َُ َ َ ّ َ َۡ ٓ ٞ َ َ َ ٌَ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َۡ
﴿ قد �نت ل�م أسوة حسنة ِ� إِب�ٰهِيم َٱ�َِين معهۥ إِذ قالوا ل ِقومِهِم ِنَا بر�ؤا
َ َ َ ّ
َ
َ ّ ۡ ُ
ُ َََۡ َََۡ َََ ۡ ُ
ُ
ُ� ُم ٱلۡ َع َ� ٰ َوة
َمِمَا � ۡع ُب ُدون مِن دو ِن �َ ِ �ف ۡرنا بِ�م و�دا بيننا و�ين
مِن�م
َ َ َ َۡ ََۡ ّ ُٓ َ ۡ َ ّ ْ ُ ُۡ ّ ً ََ ُٓ َ َۡۡ َ
ََ ّ
ٰ وٱ�غضاء �بدا
َ�َ تؤمِنوا ِٱ�َ ِ وحدهۥ ِ�َ قول إِب�ٰهِيم ِ��ِيهِ َسۡتَغۡفِرَنَ لك
َ
ۡ
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ّ �ََ ۡ ّ َ َ َ ۡ َ َو
ّ
َ َ ُ َٓ
ُ ك ٱل ۡ َم ِص
�
�� َو َما أ ۡمل ِك لك م َِن �َ ِ مِن � ٖء� ّ�َنا عليك َنا ��ك �نبنا
[٤ : ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ٤
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“েতামােদর জেনয্ ইবরাহীম ও তর অনু সারীেদর মেধয্ রেয়েছ
উ�ম আদশর, তারা তােদর স�দায়েক বেলিছল: েতামােদর সে�
এবং েতামরা আ�াহর পিরবেতর্ যার ইবাদত কর তার সে�
আমােদর েকােনা স�কর্ েনই। আমরা েতামােদরেক মািন না।
েতামােদর ও আমােদর মেধয্ িচর কােলর জনয্ সৃি� হেলা শ�তা
িবে�ষ, যিদ না েতামরা এক আ�াহর �িত ঈমান আন। তেব
বয্িত�ম তার িপতার �িত ইবরাহীম(আলাইিহস সালাম) এর উি�:
আিম িন�য়ই েতামার জনয্ ক্ষমা �াথর্না করেবা এবং েতা
বয্াপাের আিম আ�াহর িনক েকােনা অিধকার রািখ না। (ইবরাহীম
ও তার অনু সারীগণ বেলিছল:) েহ আমােদর রব! আমরা েতা
আপনারই উপর িনভর্র কেরি, আপনারই অিভমুখী হেয়িছ এবং
আপনার িনকটই �তয্াবতর্” [সূরা মুমতািহনা /৪]
িতিন আরও বেলন:
َ َ
َ َ
َ ّ
ُ
ّ
ّ
َ َإِ�َ َما ح َِسابُ ُهۥ ع
ِند َر ّ�ِهِۚۦٓ ِنَ ُهۥ
﴿ َو َمن يَ ۡدع َم َع �َ ِ إِ� ٰ ًها َءاخ َر � بُ ۡر�ٰ َن ُ�ۥ بِهِۦ
َ ۡ
ۡ َ
َ
[١١٧ : ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ � ُ�فل ُِح ٱل�ٰف ُِرون
“েয বয্ি� আ�াহ সােথ অনয্ ইলাহেক ডাে, েয িবষেয় তার
িনকট েকােনা �মাণ েনই; তার িহসাব তার রেবর িনকট আেছ,
িন�য় কািফরগণ সফলকাম হেব না।” [সূরা মু’িমনূন /১১৭]
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িতিন আরও বেলন:
َ ُ
َ
ُ
َ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ّ ُ ّ ُ ُ َٰ
ِين ت ۡد ُعون مِن دونِهِۦ َما َ� ۡمل ِكون مِن
َ�﴿�ل ِ�م �َ َ�ُ�م � ٱلملك ۚ َٱ
ُ َ ْ ُ َ َ ۡ َ ْ ُ َ َۡ َ ۡ ُ ََٓ ُ ْ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
َ� ۡم َو َ� ۡوم
ۡ
ۖ  إِن تدعوهم � �سمعوا د�ء�م ولو س ِمعوا ما ٱستجابوا ل١ �
ٍ ق ِط ِم
َ ُۡ َ ُ َُّ ََ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ
[١٤ ،١٣ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ١ �
ٖ ِ ٱلقِ�ٰمةِ ي�فرون � ِ ِ�كِ� ۚم و� ينبِئك مِثل خب
“িতিনই আ�াহ, েতামােদর �িতপালক, সাবর্েভৗম� তারই।
আর েতামরা আ�াহর পিরবেতর্ যােদরেক ডােকা তারা েতা েখজুেরর
আঁিটর আবরেনরও অিধকারী নয়। েতামরা তােদরেক আ�ান
করেল তারা েতামােদর আহবােন সাড়া িদেব না। েতামরা তােদরেক
েয শরীক কেরছ তা তারা িকয়ামেতর িদন অ�ীকার করেব।
সবর্েজ্ঞর নয্ায় েকউ েতামােক অবিহত করেব” [সূরা
ফািতর/১৩-১৪]
িতিন আরও বেলন:

ۡ
َ
َ
ّ � ﴿قُل َّ َ� ۡعلَ ُم َمن
ُ ّ َّ ب
َ ۡ َ ۡ ِ َ�لسَ َ� ٰ َ�ٰتِ َو ۡٱ
�َۚ َو َما �َش ُع ُرون َيَّان
�ِ �ض ٱلغي
ِ
َ ُ
[٦٥ : ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ٦ ُ� ۡب َعثون
“বলু ন: আ�াহ বয্তীত আকাশ�লী ও পৃ িথবীেত েকউ গােয়বী
িবষেয়র জ্ঞান রােখ না এবং তারা জােন না কখন তারা পুনরুি
হেব।” [সূরা নামল/৬৫]
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িতিন আরও বেলন:
َ َۡۡ ُ ََ ُ َ َ
ُ ّ ٓ َ
[٥٩ :ب � َ� ۡعل ُم َها ِ�َ ه َوۚ ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
ِ ﴿ ۞وعِندهۥ مفات ِح ٱلغي
“আর গােয়েবর চািবকািঠ তাঁরই িনকট রেয়েছ, িতিন বয্তীত
আর েকউ তা জােন না।” [সূরা আল-আন‘আম/৫৯]
আরও বেলন:
ۡ ُ َۡ ٓ ّ ُ
َ نت أَ ۡعلَ ُم ٱلۡ َغ ۡي
ُ �َ َول َ ۡو ُك
ُّ ٓ َ َ ّ ّ ً ََ َٗۡ
ب
ۚ ﴿ قل َ أمل ِك �ِ َف ِ� �فعا و� َا ِ�َ ما شا َء
ۡ َ ۡ َ
َّ
َ ۡ
َ ّ ََ۠ ۡ
َ ۡ � ُت م َِن
ّ �
ّ ٱ� ۡ� َو َما
َۡك
َ ِ ََس
١  ل ِق ۡو�ٖ يُؤم ُِنونٞ� ِ َو�َشٞلسُ ٓو ُء ۚ إِن �نا ِ�َ نذِير
�ست
ِ
[١٨٨ :﴾ ]اﻻﻋﺮاف

“আপিন বলু ন: আ�াহ যা ই�া কেরন তা বয্তীত আিম আমার
িনেজর ভােলা ম�, ম�ল- অম�ল িবষেয় েকােনা অিধকার রািখ না,
আিম যিদ অদৃ শয্ িবষেয়র ত� এবং খবর রাখতাম তাহেল আিম
�ভূত কলয্াণ লাভ করেত পারতাম আ েকােনা অম�ল আমােক
�শর্ রেত পারেতা না। আিম শুধু মুিমন স�দােয়র জেনয
একজন ভীিত �দশর্নকারী ও সুসংবাদদাতা” [সূরা আ’রাফ/১৮৮
এ অেথর্ আরও বহু আয়াত রেয়ে
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রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ সনেদ
এেসেছ েয, িতিন বেলেছন: গােয়েবর চািব হেলা পাঁচিট, আ�াহ
বয্তীত এেলা েকউ জােন না, অতঃপর িতিন পাঠ করেলন:
َۡ
َ
َ
َ َۡۡ ََُُّ َ ّ ُۡ ُ َ َّ ّ
ِ ث َو َ� ۡعل ُم َما ِ� ٱ� ۡر َح
ام� َو َما ت ۡدرِي
�ل ٱلغي
ِ �﴿ ِنَ �َ عِندهۥ عِلم لسَاعةِ و
َ
َ
ۡ
ّ
َ
َ
ۡ َ َ ّ ٞ َۡ
َ
ّ
َ
ُ
ُ ِيم خب
َ َ�ض � ُموتۚ ِن
ُ �س
ٌ �َ عل
ۢ�
ۢ ُ ِب َغ ٗد� ۖ َو َما تَ ۡدري �ف
�فس َاذا ت
ٖ س بِأ ِّي أ
ِ
ِ
[٣٤ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن٣
“িকয়ামেতর জ্ঞান শুধু আ�াহর িনকট রে, িতিন বৃ ি� বষর্ণ
কেরন এবং জরায়ু েত যা রেয়েছ িতিন তা জােনন, েকউ জােন না
আগামীকাল েস িক অজর্ন করেব এবং েকউ জােন ন েকােনা �ােন
তার মৃ তুয্ ঘটেব। িন�য়ই আ�াহ সবর, সবর্ িবষেয় অবিহত”
[সূরা েলাকমান/৩৪]
তাঁর িনকট েথেক সহীহ সনেদ আরও এেসেছ েয, িতিন
বেলেছন,
«»ﻦ ﻣﺎت وﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ ﷲ ﻧﺪا دﺧﻞ اﻨﻟﺎر
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“েয বয্ি� আ�াহ সােথ িশকর্ করার পর তওব না কের
মৃ তুয্বরণ করেব ে জাহা�ােম �েবশ করেব।” 23
২২

বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক িজেজস করা হেয়েছ, সবেচেয় বড় পাপ েকানিট?
িতিন বলেলন, েতামার সৃ ি�কতর্া আ�াহ সােথ িশকর্ করা” 24
২৩

সহীহ মুসিলেম আলী ইবন আবু তােলব রািদয়া�াহু ‘আনহ
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
“েয বয্ি� আ�াহ বয্তীত অেনযনােম পশু জবাই করেব তার উপর
আ�াহর অিভস�াত বষর্ণ হেব”

25
২৪

এক আ�াহর জনয্ ইবাদেত ইখলাস ওয়ািজব হওয়, তার সােথ
িশকর্ করা হারাম হওয়া এবং মহান আ�াহ একমা� িতিনই েয
গােয়েবর খবর জােনন, এর উপর �মািণত বহু হাদীস রেয়েছ।
আিম পূেবর্ যা উে�খ কেরিছ হ� তালাশকরীর জনয্ ইনশাআ�াহ
তাই যেথ�, আর আ�াহই একমা� তাওফীকদাতা, িতিন যােক ই�া
কেরন তােক সিঠক পেথর িদক িনেদর্শনা েদন
23

বু খারী শরীফ, হাদীস নং ৪৪৯৭।
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বু খারী শরীফ হাদীস নং ৪৪৭৭, মুসিলম শরীফ হাদীস নং ৮৬।
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মুসিলম, হাদীস নং ১৯৭৮।
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আর তারা েযটা বলেছ েয, তারাই মুি��া� দল, তারা হে�র
উপর রেয়েছ এবং অনয্রা বািতেলর উপর আেছ। এর উ�ের বলা
যায় েয, েকউ েকােনা িকছু দাবী করেলই তার দাবী েমেন েনওয়া
যায়না, বরং তার দাবীর সতয্তার �মাণািদরও �েয়াজন হ, েযমন
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: “েতামরা যিদ সতয্বাদী হেয় থাক তাহেল
েতামােদর �মাণািদ েপশ কর।” [সূরা নামল/৬৪]
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “মানু েষর
দাবী অনু যায়ী যিদ তােদরেক েদওয়া হেতা তাহেল িকছু েলাক
অবশয্ই মানুেষর জান ও মাল দাবী কের িনেয় েযত” হাদীসিট
ইবেন আ�াস েথেক সহীহ সনেদ বিণর্ত

26

২৫

তাছাড়া রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর্ত
েবশ কেয়কিট হাদীস এেসেছ েয, িতিন বেলেছন:
�»اﻓﺘﻗﺖ ﻬﻮد ﻰﻠﻋ إﺣﺪى وﺳﺒﻌ� ﻓﺮﻗﺔ واﻓﺘﻗﺖ ﺼﺎرى ﻰﻠﻋ اﺛنﺘ� وﺳﺒﻌ
 ﻗﻴﻞ.ﻓﺮﻗﺔ وﺳﻔﺮﺘق ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ﻋ ﺛﻼث ﺳﺒﻌ� ﻓﺮﻗﺔ ﻠﻛﻬﻲﻓ اﻨﻟﺎر إﻻ واﺣﺪة
«ﻦ ﺎﻛن ﻋ ﻣﺜﻞ ﻣ أن ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺤﺎﻲﺑ:ﻣﻦ � ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل

26

বু খারী শরীফ; হাদীস নং ৪৫৫২, মুসিলম শরীফ; হাদীস নং ১৭১১।
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“ইয়াহূদীগণ একা�র দেল িবভ� হেয়েছ, খৃ�ানগণ বায়া�র দেল
িবভ� হেয়েছ এবং আমার এ উ�ত েতয়া�র দেল িবভ� হেব।
সবগুেলা দলই জাহা�ােম যােব ি� একিট দল (বাদ িদেয়) বলা
হেলা: েহ আ�াহর রাসূল! েস দল েকানিট? িতিন বলেলন: যারা
আিম এবং আমার সাহাবাগেণর পেথ আেছ তারা।”
এ হাদীস এবং এ অেথর্ আরও েয সকল হাদীস রেয়েছ েযম:
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী:
َ َ َ َﺄْﻰ
ّ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ّ ﻣَّﻲ َ ْ ُ ُ َ ّ َ ّ َ ْ َﻰ
: َو َﻣ ْﻦ ﺑ؟ ﻗﺎل،َ�
ِ  ﻳﺎ رﺳﻮل: ﻗﺎلﻮا،«»ُ ِﺘ ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻟَﻨَﺔ ِﻻَ ﻣﻦ ﺑ
َّ
َ َ َ َ ََ ْ َ
َ َ َ ْ َﻰ
« َو َﻣ ْﻦ َﻋ َﺼ ِﺎ� �ﻘﺪ ﺑ،ﺎﻋ ِ� دﺧﻞ ﻟَﻨَﺔ
»ﻣﻦ أﻃ
“আমার �িতিট উ�ত জা�ােত �েবশ করেব িক� েয বয্ি�
অ�ীকার করেব (েস নয়)। বলা হেলা: েহ আ�াহর রাসূ ল েক
অ�ীকার কের? িতিন বলেলন: েয বয্ি� আমার আনুগতয্ করেব ে
বয্ি� জা�ােত �েবশ করেব আর েয বয্ি� আমার নাফরমানী করে
েসই অ�ীকার করল।”

27
২৬ F

এ হাদীসগুেলাই �মাণ কের ে, এ উ�েতর মেধয্ মুি��� দল
হে�: যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং
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বু খারী শরীফ, হাদীস নং ৭২৮০।
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সাহাবাগেণর আমল, কথা এবং িব�ােসর উপর দৃ ঢ় ও অটল আেছন
তারা।
কুরআন এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
সু �াত �মাণ কের েয, মুি��া� দল হে�, যারা আ�াহর িকতাব ও
রাসূেলর সু �াতেক অনু সরণ করেব এবং সাহাবীগেণর পেথ চলেব।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُۡ
ُ ّ َّ َ ّ ُۡ ُ
ۡ ُ َ ُُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ُّ ُ ۡ ُۡ
ۚو� �بِب� ُم �َ و�غف ِۡر ل�م ذنو��م
ِ ﴿ قل إِن كنتم ُِبُون �َ َٱتَبِع
ُّ
ٞ  َّحَٞٱ�َ َ� ُفور
[٣١ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٣ ِيم
“েহ নবী বেল িদন, েতামরা যিদ আ�াহেক ভােলাবাসার দাবী
কর, তেব আমার অনু সরণ কর, তাহেলই আ�াহ েতামােদরেক
ভােলাবাসেবন এবং েতামােদর পাপসমূ হ ক্ষমা কের িদেব” [সূরা
আেল ইমরান/৩১]
িতিন আরও বেলন:

َ ُ ّ َ ُ ٰ ّ َٱ
ُ َُّ َ ّ
َ َ��ن َو ۡٱ
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم َ�ٰجر
َ ِ َّ �ن
ٰ َ وهم �ِإ ِ ۡح
�
ع
ب
َ�
ِين
َ�َٱ
ار
نص
﴿ ل�َبِقون �َۡوَل
ِ
ِ ِ
ٖ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
ٓ
ٗ َ َ َ ٰ َ َُٰۡ
ّ �َ ۡ ُ ّ
َُۡ ْ ُ َ َ ۡ َُۡ ُّ
� ت �ۡ ِري �ۡ َت َها ٱ�ن�ر � ِ�ِين
ۚ �ِيها �بد
ٖ َٰ �َ �نهم ورضوا �نه َأَعَدَ لهم
ُ َ�ٰل َِك ٱلۡ َف ۡو ُز ٱلۡ َعظ
[١٠٠ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ ِيم
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“আর যারা সবর�থম িহজরতকারী, আনসার এবং যারা তােদর
অনু সরণ কেরেছ, আ�াহ েস সকল েলাকেদর �িত স�� হেয়েছন
এবং তারাও তাঁর �িত স�� হেয়েছ। আর তােদর জনয্ �ত
েরেখেছন েসই জা�াত যার তলেদশ িদেয় �বািহত হে� নদীসমূ হ।
েসখােন তারা িচরকাল থাকেব। এটাই হেলা মহা কৃতকাযর্তা” [সূরা
তাওবা/১০০]
এ দু ’িট আয়াত �মাণ কের েয, আ�াহেক ভােলাবাসার �মাণ
হেলা: আমল, কথা এবং আকীদার েক্ষে� তার রাসূেলর অনুসর
করা এবং তাঁর সাহাবােদর মেধয্ যারা মুহােজ, আনসার এবং
তােদর অনু সারীেদরেক যারা আমল, কথা এবং আকীদার েক্ষে
অনু সরণ কেরেছ তারা সকেলই জা�াতবাসী এবং তারাই সফলকাম,
আ�াহ তােদর উপর স�� এবং তারাও আ�াহর �িত স��, িতিন
তােদরেক িচর িদেনর জনয্ জা�ােত �েবশ করােবন
আশা কির তা েস বয্ি�র জনয�� হেয় েগেছ যার সামানয্তম
�ীেনর জ্ঞান রেয়েছ। আ�াহর িনকট আকুল আে: িতিন েযন
আমােদরেক এবং সকল মুসিলম ভাইেক সিঠক রা�া েদখান, েয
রা�া নবীগণ, িসি�কগণ, শহীদগণ এবং েন�ারেদরেক েদিখেয়েছন।
িতিন েযন আমােদরেক মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং
তাঁর সাহাবীগেণর অনু সারী বািনেয় েদন। িন�য় িতিন তা করেত
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সক্ষমসালাত ও সালাম বিষর্তেহাক তার বা�া, রাসূল, ব�ু এবং
ওহীর সংরক্ষক আমার নবী মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর উপর, তাঁর পিরবার পিরজন, সকল সাহাবী এবং
িকয়ামত পযর্� তােদর অনুসারীেদর উপর
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আ�াহর িসফাত বা গুেণর অপবয্াখয্ার হ
��: আ�াহর গুণাগুেণর েক্ষে� অপবয্াখয্ার হ?
উ�র: অপবয্াখয্া িন�নীয় জ, আ�াহর গুণাগুেণর েক্
অপবয্াখয্া জােয়য েনই। বরং তা েযভােব এেসেছ েসভােবই সাবয
করেত হেব, আ�াহর জনয্ েযভােব সাবয্� করা উিচৎ েসভােবই এ
�কাশয্ অথর্ সাবয্� করেত হেব েকােনা ধরেনর পিরবতর্ন
পিরবধর্, রিহতকরণ, প�িতকরণ এবং সাম�সয্করণ বয্তই।
আ�াহ তা‘আলা তার গুণাগুণ এবং নােমর বয্াপাের বেল:
َ َ َۡ ۡ
َ ُ
َۡ
ُ َ
ُ َ َ
َ ّ ﴿فَاط ُِر
�ض َج َعل ل�م ّم ِۡن أنفسِ� ۡم أ ۡز َ� ٰ ٗجا َوم َِن ٱ�ن� ٰ ِم أ ۡز َ� ٰ ٗجا
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
� ِ �ت َوٱ
َ
ۡ َ
ُ ُ َۡ
َۡ
ّ  َو ُه َوٞ �ء
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ لسَ ِم
[١١ :﴾ ]الﺸﻮرى١�
ۖ ۡ يذ َرؤ� ۡم �ِي �هِ لي َس ك ِمثلِهِۦ
“তার মত েকােনা িকছু েনই এবং িতিন শুেনন ও েদেখন”
[সূ রা শূ রা/১১]
কােজই আমােদর উিচৎ হেলা, তা েযভােব এেসেছ হুবহ
েসভােবই সাবয্� করা। আর আহেল সু�াত ও জামাতও একই কথা
বেলেছন েয, এগুেলা েযভােব এেসেছ েসভােব সাবয্� , িবনা
পিরবতর্ন পিরবধর্, িবনা অপবয্াখযয়, িবনা প�িতকরেণ। বরং
আ�াহর জনয্ েযভােব সাবয্� করা উিচৎ েসভােবই এর �কাশয্ অ
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িবনা অপবয্াখয্ ও িবনা প�িতকরেণ �ীকার কের নাও। কােজই
আ�াহর বাণী :
ََ ُ َ ۡ ّ
ۡ � ٱلۡ َع ۡر ِش
ٰ ٱس َت َو
[٥ : ﴾ ]ﻃﻪ٥ ى
﴿ لرَح�ٰن
েত বলা হেব: রহমান (আ�াহ) আরেশর উপর উেঠেছন। [সূরা
তাহা/৫] এখােন ‘ইসেতওয়া’ এবং এ রকম অনয্ানয্ আয়াে
‘ইসেতওয়া’ হেলা: আ�াহর জনয্ েয রকম থাকা উিচৎ েস রক,
তার সােথ সৃ ি�র েকােনা সাম�সয্ েনই। আহেল হ�েদর িনকট
‘ইসেতওয়া’র অথর হেলা: উঁচু এবং উপের উঠা।
এমিনভােব কুরআন ও হাদীেস আ�াহর গুণাগুেণর বয্ের েয
সকল গুণ এেসেছ েযম: েচাখ, কান, হাত, পা ইতয্াি, এ
সবগুেলাই আ�াহর িনজ� গ, এেত সৃ ি�র েকােনা সাম�সয্তা
েনই।
আর সাহাবীগণ এবং তােদর পরবতর্ীেত আহেল সু�ােত
ইমামগণ েযমন: আউযা‘ঈ, সাওরী, মােলক, আবু হািনফা, আহমাদ,
ইসহাক এবং অনয্ানয্ ইমামগ (রিহমাহুমু�হ) এর উপরই
চেলেছন। েযমন নূহ আলাইিহস সালােমর বয্াপাের আ�াহর বাণ:
َ
ۡ َ
َ َ ﴿ َو
ُ ُ َ َ ۡ َ ِ � َذ
ٰ َ َ �لۡ َ�ٰ ُه
[١٤ ،١٣ : �ۡرِي بِأ� ُين َِنا﴾ ]اﻟﻘﻤﺮ١ �
ٖ ات �ل� ٰ ٖح ود
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“তখন নূহেক আেরাহণ করালাম কা� ও েপেরক িনিমর্ত এক
েনৗযােন, যা আমার েচােখর সামেন চলল।” [সূরা কামার ১৩-১৪]
মূসা আলাইিহস সালােমর বয্াপাের আ�াহর বাণ:
ٰ َ َ ﴿ َو�ِ ُ ۡص َن َع
ٓ ِ � َ� ۡي
[٣٩ :� ﴾ ]ﻃﻪ
“েযন তুিম আমার েচােখর সামেন �িতপািলত হও। [সূরা
�হা/৩৯]
আহেল সু �াতগণ এ দু ’িট আয়ােতর বয্াখয্া কের বেলেছন ,
( )ﺗﺮي ﺑﺄﻋﻴنﻨﺎেথেক উে�শয হেলা: আ�াহ তা‘আলা তার িনয়�েন
এেক চািলেয়েছন যতক্ষণ  তা জূদী পাহােড় িগেয় েথেমেছ।
এমিনভােব � ﺼﻨﻊ ﻰﻠﻋ ﻋﻴেথেক উে�শয্ হেল, মূসা আলাইিহস
সালামেক যারা লালন পালন কেরেছ তারা আ�াহর িনয়�েন এবং
তার তাওফীেক কেরেছ।
ত�প নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বয্াপাে তাঁর বাণী:
ۡ َ َ ّ َ
ۡ ُ ۡ ۡ َ
ِ �ِ ﴿ وٱص
[٤٨ :�� ِم َر ّ�ِك َإِنَك بِأ� ُين َِناۖ ﴾ ]اﻟﻄﻮر
“আপিন আপনার রেবর িনেদর্েশর অেপক্ষায় ৈধযর্য্ ধার,
েকননা আপিন আমার েচােখর সামেনই আেছন।” [সূরা তূর ৪৮]
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এ সকল বয্াখয্া অপবয্াখয্া নয় বরং আরবী ভাষায় এবং
প�িতেত �িস� বয্াখয্
এমিনভােব হাদীেস কুদসীেত আ�াহর বাণী:
ً
ً
ً
ً
،» ﺗﻘﺮب إﻲﻟ ﺷﺮﺒا ﻘﺮ�ﺖ إﻴﻟﻪ ذرﺎﻋ وﻣﻦ ﺗﻘ إﻲﻟ ذراﺎﻋ ﺗﻘﺮب ﻟﻪ ﺑﺎﺎﻋ
ً
«وﻣﻦ أﺗﺎ� ﻤﻲﺸ أﺗيﺘﻪ ﻫﺮوﻟﺔ
“েয বয্ি� আমার িদেক এক িবগত পিরমাণ এিগেয় আসেব
আিম তার িদেক এক হাত পিরমাণ এিগেয় যাই, েয বয্ি� আমা
িদেক এক হাত এিগেয় আসেব আিম তার িদেক এক গজ পিরমাণ
এিগেয় যাই এবং েয বয্ি� আমার িদেক পােয় েহেট আসেব আিম
তার িদেক েদৗেড় যাই।” এখােন “আ�াহর আসা” তার েযভােব
আসা উিচৎ িবনা পিরবতর্ন পিরবধর, িবনা উদাহরণ এবং িবনা
প�িতকরেণ হুবহু ভােবই সাবয্� কের
এমিনভােব েশষ রাি�েত তার িন� আকােশ েনেম আসা, েশানা,
েদখা, রাগাি�ত হওয়া, স�� হওয়া, হািস-খুশী ইতয্ািদ �ায়ী
গুণাবলীর সবগুেলাই তার জনয্ েযভােব সাবয্� করা উ িচৎ ি
পিরবতর্ন পিরবধর, রিহতকরণ, উদাহরণ এবং িবনা প�িতকরেণ
হুবহু ভােবই সাবয্� কের আ�াহতা‘আলার বাণী: (তার মত
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েকােনা িকছু েনই এবং িতিন শুেনন ও েদেখন) এবং এ অেথর্
আেরা েয সকল আয়াত রেয়েছ, এর উপর আমল করা।
িক� গুণাগুেণর অপবয্াখয্া এবং এর �কঅথর্ েথেক পিরবতর্
করা হে� জাহিময়া এবং মু‘তািযলােদর মত িবদ‘আতীেদর কাজ,
আর েসিট হে� বািতল মাযহাব যা

আহেল সু �াতগণ িন�া

কেরেছন এবং এ েথেক তারা মু�, এেদর েথেক িবরত থাকার জনয্
সতকর্ কের িদেয়েছন
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আউিলয়ােদর কবের ফােতহা পােঠর হুকু
��: কবর িযয়ারত করেত িগেয় তােত ফােতহা পাঠ করা িবেশষ
কের আউিলয়ােদর কবের, েযমন কের থােক পা�র্বতর্ী িকছু আরবী
েদেশ। তােদর মেধয্ িকছু েলাক বেল থােক ে, আমরা িশকর্ করেত
চাইনা িক� েকােনা অিলর মাযার যিদ িযয়ারত না কির তাহেল
ঘুেমর মেধয্ �ে� বেল েদয় েয আমােক িযয়ারত করিন েক? এর
হুকুম ি?
আ�াহ আপনােক ভােলা �িতদান িদন।
উ�র: মুসিলম পুরুষেদর জনয্ কবর িযয়ারত করা সু�, েযমন
আ�াহ তা ৈবধ কেরেছন রাসূেলর বাণী �ারা:
«»زوروا اﻟﻘﺒﻮر ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺬﻛﺮ�ﻢ اﻵﺧﺮة
“েতামরা কবর িযয়ারত কর; েকননা তা েতামােদরেক
আেখরােতর কথা �রণ কিরেয় িদেব।” 28
২৭F

28

মুসিলম শরীফ; হাদীস নং ৯৭৬, ইবেন মাজাহ; হাদীস নং ১৫৬৯
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বুরাইদা ইবন হুসাইব রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত বিণর্, িতিন
বেলন: নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােদরেক কবর
িযয়ারেতর জনয্ এেদা‘আ িশক্ষা িদেতন , তারা েযন বেল:
 و�ﻧﺎ إن ﺷﺎء اﷲ ﺑ�ﻢ،�»ﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ أﻫﻞ اﺪﻟﻳﺎر ﻣﻦ اﻤﻟﺆﻣﻨ� واﻤﻟﺴﻠﻤ
« �ﺴﺄل اﷲ ﻨﻟﺎ وﻟ�ﻢ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،ﻻﻘﻮن
“েহ কবেরর অিধবাসী মুিমন ও মুসিলমগণ, েতামােদর �িত
সালাম বিষর্ত েহা, আমরাও ইনশাআ�াহ েতামােদর সােথ িমিলত
হি�। আমরা আ�াহর িনকট আমােদর জনয্ এবং েতামােদর জনয
িনরাপ�া �াথরনা করিছ।” 29
২৮ F

আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা হেত সহীহ সনেদ এেসে,
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন কবর িযয়ারত
করেতন তখন িতিন বলেতন:
 ﻳﺮﺣﻢ اﷲ،الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ دار ﻗﻮم مﺆﻣﻨ� و�ﻧﺎ إن ﺷﺎء اﷲ ﺑ�ﻢ ﻻﺣﻘﻮن
 ا� اﻏﻔﺮ ﻷﻫﻞ ﺑﻘﻴﻊ اﻟﻐﺮﻗﺪ،ﻤﻟﺴﺘﻘﺪﻣ� ﻨﺎ واﻤﻟﺴﺘﺄﺧﺮ�ﻦ
“েহ কবেরর অিধবাসী মুিমনগণ, েতামােদর �িত সালাম বিষর্ত
েহাক, আমরাও ইনশাআ�াহ েতামােদর সােথ িমিলত হি�। আ�াহ
29

মুসিলম শরীফ ২/৬৭১
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আমােদর পূেবর গমনকারী এবং পরবতর্ গমনকারীেদরেক রহমত
করন। েহ আ�াহ, বাকী আল- গারকােদর অিধবাসীেদরেক ক্ষম
করুন”
িযয়ারেতর সময় িতিন সূরা ফােতহা বা কুরআন েথেক অনয্ িকছু
পাঠ কেরন িন, কােজই িযয়ারেতর সময় তা পাঠ করা িবদ‘আত।
এমিনভােব কুরআেনর েয েকােনা আয়াত পাঠ করা িবদ‘আত, কারণ
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “েয বয্ি�
আমােদর এ �ীেনর মেধয্ নতু েকােনা িজিনস সৃ ি� করেব যা এর
অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখযত।”
সহীহ মুসিলেমর বণর্না এেসেছ, “েয বয্ি� এম েকােনা আমল
করেব যা আমার শরীয়ত সমিথর্ত নয় তা �তয্াখয্”
এবং জুম‘আর খুৎবায় িতিন বেলিছেলন :
“অতঃপর সেবর্া�ম বাণ হেলা, আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম
েহদােয়ত হেলা, মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃ ত কাজ, এবং
�িতিট িবদ‘আতই ��তা।” েদখুন, সহীহ মুসিলম এবং সু নান
নাসায়ী, তেব নাসায়ী আেরা একটু বািড়েয় বণর্ন কেরেছ, “আর
�িতিট পথ��তা জাহা�ােম”। কােজই সকল মুসিলেমর উিচৎ হেলা
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কবর িযয়ারত ও অনয্ানয্ েক্ষে� শরীয়তেকই িনধর্ািরত করা
িবদ‘আত েথেক সতকর্ থাকা।
সকল মুসিলেমর কবর িযয়ারত করা ৈবধ, চাই উঁচু দরজার ওিল
েহাক বা না েহাক, �িতিট মুিমন নর-নারীই আ�াহর অিল। আ�াহ
বেলন:

ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َ ّ
َ
ٌ َ َ ّ ٓ َ ّ ٓ ََ
َ ُ َ ُ َ
 �َِين ءامنوا و�نوا٦ ﴿ �� ِنَ أ ۡو ِ�َا َء �َ ِ � خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم �ۡ َزنون
َ ُّ
[٦٣ ،٦٢ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٦ َتَقون
“েজেন রাখ, িন�য়ই আ�াহর অিলেদর েকােনা ভয় েনই এবং
তারা িচি�তও হেব না, যারা ঈমান এেনেছ এবং তারা আ�াহেক
ভয় করেতা।” [সূ রা ইউনু স/৬২-৬৩]
িতিন আেরা বেলন:
ّ ُٓ َ ۡ
َ ََُ ۡ َ ّ
ٓ َْ ُ َ
َ َ
َ ُّ
�ه ۡم � َ� ۡعل ُمون
�لۡمُتَقون َ�َٰ�ِنَ أ
َ�ِ ﴿ َو َما �ن ٓوا أ ۡو ِ�َا َءهُ ۚ ٓۥ إِن أ ۡو ِ�َاؤهُ ٓۥ

[٣٤ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٣

“তারা আ�াহর অিল িছল না, আ�াহর অিল হে� তাকওয়ার
অিধকারীগণ

িক�

অিধকাংশ েলাক

আনফাল/৩৪]
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তা জােননা।”

[সূরা

িযয়ারতকারী বা অনয্ েয কােরা জনয্ মৃেতর িনকট ে‘আ চাওয়া
বা তােদর িনকট �াথর্না কর, তােদর জনয্ মা�ত করা জােয়য
েনই। তােদর িনেজেদর জনয্ ব েকােনা রুগীর জনয্  অথব
শ�েদর উপর িবজয় লাভ বা অনয েকােনা �েয়াজেনর বয্াপাের
তােদর ৈনকটয্ লাভ কের তােদর সুপািরেশর আশায় তােদর কবেরর
পাে�র্ বা অনয্ েকাথাও তােদর জনয্ পশু জবাই করা জােয়য ে
কারণ এগুেলা হে� ইবাদ, আর ইবাদত সবগুেলাই একমা�
আ�াহর জনয্
আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ٓ َ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ٓ َ َ
ّ �ُ َ �
َ �ل ِص
َ �ٱ
[٥ :ِين ُح َنفا َء﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ
َ� ﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا
ِ

“তােদরেক শুধুমা� একিন�তা সােথ এক আ�াহর ইবাদত
করার িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ।” [সূরা আল-বাইেয়য্নাহ/৫]
িতিন আরও বেলন:
ّ َ ۡ َ ّ
ُ َۡ َ ََ
[٥٦ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ �س ِ�َ ِ�َ ۡع ُب ُدو ِن
�ٱ
ِ ﴿ وما خلقت �ِۡنَ و
“আিম ি�ন এবং মানু ষেক সৃ ি� কেরিছ েকবলমা� আমারই
ইবাদত করার জনয্” [সূরা আয-যািরয়াহ /৫৬]
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িতিন আরও বেলন:

ْ
ّ
ٗ َ ّ
َ ََ ّ
ٰ َ َأَنَ ٱل ۡ َم
[١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ ج َد َِ ِ ف� ت ۡد ُعوا َم َع �َ ِ أ َحدا
﴿
ِ �

“এবং সকল মাসিজদ আ�াহর জনয, কােজই েতামরা আ�াহর
সােথ অনয্ কাউে েডেকা না।” [সূরা ি�ন ১৮]
িতিন আরও বেলন:

ّٓ ْ
َ ّ �َ َ ّ ٰ َ َ َ
[٢٣ :َ�ُك َ � ۡع ُب ُد ٓوا ِ�َ ِيَّاهُ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
�﴿ ۞وق

“এবং েতামার রব িনেদর্শ িদেয়েছন ে, েতামরা েকবলমা�
তারই ইবাদত কর।” [সূ রা ইসরা/২৩]
িতিন আরও বেলন:
َ ۡ َ َ َ ّ َُ َ
ُۡ َّ ْ ُ ۡ َ
َ
[١٤ : ﴾ ]ﻏﻓﺮ١ ين َول ۡو ك ِرهَ ٱل�ٰف ُِرون
�ٱ
﴿ فٱدعوا
ِ � ��َ �ل ِِص
“েতামরা একিন�তার সােথ তােক ডাক, যিদও কােফরগণ তা
অপছ� কের।” [সূরা গােফর/১৪]
আরও বেলন:
َ َ َ َ
َۡ َ ُُ َ َ َ ّ ُۡ
َ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر ّب ٱلۡ َ�ٰلَم
َ � َي
 � �ِ�ك ُ� ۖۥ١ �
﴿ قل ِنَ ص� ِ� و�س ِ� و
ِ
ِ
ِ
َ َو� َ�ٰل َِك أُم ِۡر ُت َو َ�نَا ۠ َّوَ ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم
[١٦٣ ،١٦٢ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
ِ
ِ
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“েহ নবী, আপিন তােদর বেল িদন, আমার সালাত, আমার
েকারবানী, আমার জীবন ও মৃ তুয িব� �িতপালক আ�াহর জনয।
তার েকােনা অংিশদার েনই, আর এ িনেদর্শই আমাে েদওয়া
হেয়েছ এবং আিমই সবর্ �থম আ�সপর্ণকারী” [সূরা আলআন‘আম/১৬২-১৬৩] এ অেথর্ আরও বহু আয়াত রেয়ে
তাছাড়া রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ
সনেদ এেসেছ, িতিন বেলেছন,

ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُﺮ
ْ َ
ّ ّ
«ﺸ�ﻮا ِﺑ ِﻪ ﺷيﺌًﺎ
ِ ﷲ ﻋ اﻟ ِﻌﺒ
ِ »َﺈِنَ َﻖُ ا
ِ وﻻ، ﺎد أن �ﻌﺒﺪوه

“বা�ার উপর আ�াহর হ� হে�: তারা তাঁর ইবাদত করেব
এবং তাঁর সােথ কাউেক অংিশদার করেব না।” হাদীসিট মু‘আয
রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্। 30
২৯ F

এ হাদীস সকল ইবাদতেক শািমল কের তথা, সালাত, সাওম,
রুক , িসজদাহ, হ�, েদা‘আ, েকারবানী, মা�ত ইতয্ািদ সকল �কার
ইবাদত এর অ�ভুর্।
এমিনভােব পূেবর্ উে�িখত আয়াতগুেলাও সকল �কা
ইবাদতেক শািমল কের।
30

বু খারী শরীফ; হাদীস নং ২৮৫৬, মুসিলম শরীফ; হাদীস নং ৩০
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সহীহ মুসিলেম আলী রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূলু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َْ َََ ْ َ ُ َ ََ
«ﷲ
ِ �ا
ِ »ﻟﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ ذﺑﺢ ِﻟﻐ
“েয বয্ি� আ�াহ বয্তীত অেনয্র নােম জবাই করেবর উপর
আ�াহ লা‘নত বিষর্ত হেব”

31
৩০ F

সহীহ বুখারীেত উমর রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ْ َ َْ َ َ
َ ُ َُ
َ ََ ّ
َ ت ﻟَّ َﺼ
ُ ُْ َ
 �ﻘﻮلﻮا �ﺒْ ُﺪ، َﺈِ�َ َﻤﺎ أﻧﺎ �ﺒْ ُﺪ ُه،ﺎرى ْا� َﻦ َم ْﺮ َ� َﻢ
 ﻛﻤﺎ أﻃﺮ،�و
ِ »ﻻ �ﻄﺮ
ّ
ُُ
«َرَﺳُﻮﻪﻟ
،َ�
ِ
“েতামরা আমার অতয্ািধক �শংসা কের না েযমন খৃ�ানগণ ঈসা
(আলাইিহস সালাম) এর বয্াপাের কেরে, বরং আিম েকবল একজন
বা�া, কােজই েতামরা বল েয আিম আ�াহর বা�া ও তার
রাসূ ল।”

32
৩১F

31

হাদীস নং ১৯৭৮।

32

হাদীস নং ৩৪৪৫।
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এছাড়াও এক আ�াহর ইবাদত করার িনেদর্শ এবং তা সােথ
িশকর্ করা এবং িশেকর্র অিসলা অবল�ন ক িনেষেধর বহু হাদীস
রেয়েছ।
আর মিহলােদর জনয েকােনা কবর িযয়ারত েনই, কারণ
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
َ
«»ﻟ َﻌ َﻦ اﷲ زاﺋﺮات اﻟﻘﺒﻮر
“কবর িযয়ারতকািরনী মিহলার উপর আ�াহ অিভস�াত
কেরেছন।” 33
৩২ F

েকননা এেদর কবর িযয়ারেতর ফেল পুরুষেদর পক্ষ েথ
েফৎনার স�ু খীন হেত পাের।
ইসলােমর �াথিমক অব�ায় সকেলর জনয্ কবর িযয়ারত িনিষ�
িছল, অতঃপর যখন ইসলাম ও তাওহীদ বয্পকতা লাভ কেরেছ
তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সকেলর জনয্ কবর
িযয়ারেতর অনু মিত িদেয়েছন, তারপর েফৎনার ভেয় শুধু
মিহলােদরেক িনেষধ কের িদেয়েছন।
33

আহমাদ; হাদীস নং ২০৩১, আবু দাউদ; হাদীস নং ৩২৩৬, িতরিমযী; হাদীস
নং ৩২০ এবং নাসায়ী, হাদীস নং ২০৪৩।
109

আর কােফরেদর কবর িযয়ারত �ৃ িত এবং উপেদশ �হণ করার
জনয্ হে েকােনা অসু িবধা েনই। িক� তােদর জনয্ েদ‘আ বা ক্ষম
চাওয়া যােব না। েকননা রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
েথেক সহীহ সনেদ এেসেছ েয, িতিন তাঁর মা’র জনয্ আ�াহর িনকট
ক্ষমা চাওয়াঅনু মিত চাইেল আ�াহ তাঁেক অনু মিত েদনিন, তারপর
তার কবর িযয়ারেতর অনু মিত চাইেল আ�াহ তাঁেক অনু মিত িদেলন,
কারণ িতিন জােহিলয়া যু েগ তার �জাতীর ধেমর্র উপর মৃতুয্বর
কেরেছন।
আ�াহর িনকট সকল নর-নারী মুসিলম ভাইেয়র জনয্ �ীন বুঝার
এবং কথায়, কােজ ও িব�ােস এর উপর কােয়ম থাকার তাওফীক
�াথর্না করিছ। আমােদরসহ সকল মুসিলমেক েযন এর পিরপ�ী
িবষয়গুেলা েথেক রক্ষা কেরন। িন�য়ই িতিন এর অিভভাবক এ
এর উপর ক্ষমতাবানসালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক নবীসা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর, তাঁর পিরবার পিরজন এবং তাঁর
সকল সাহাবীগেণর উপর।
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এ কথািটর েকােনা িভি� েনই বরং তা িবদ‘আত এবং
িন�নীয়
��: ি�েটন েথেক ইসলািম জামাত �� কেরেছ েয, েকউ েকউ
েদা‘আ কুনু েত বেল থােকন: ﺑ� ﺳﻘﻔﻨﺎ و�ﻬﻴﻌﺺ ﺗ�ﻔﻴﻨﺎ
(বাইনা সাকিফনা ও কাফ-হা-ইয়া-আইন সদ তাকফীনা) এর হুকুম
িক? যারা তা বেল তােদর িপছেন িক সালাত হেব?
উ�র: এ আমলিট িন�নীয় এবং িবদ‘আত, ইসলােম এর েকােনা
িভি� েনই। েস যিদ এ িবদ‘আত েছেড় িদেয় তাওবা না কের
তাহেল দািয়�শীলেদর উিচৎ হেলা; তােক ইমামিত েথেক বাদ িদেয়
ভােলা একজন ইমাম িনেয়াগ করা। েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ۡ
ۡ َ
َ
ۡ َ ُٓ َۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ُۡ َ َ ُ ۡ ُۡ َ
وف َو َ� ۡن َه ۡون
ِ ض يَأ ُم ُرون بِٱل َم ۡع ُر
� ٖ ﴿وٱلمؤمِنون وٱلمؤمِ�ٰت �عضهم أو ِ�َاء �ع
َ ۡ
[٧١ :َع ِن ٱل ُمنك ِر﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
“মুিমন নর-নারী একজন অপরজেনর ব�ু, তারা সৎকেমর্র
িনেদর্শ েদয় এবং অসৎকেমর্র িনেষধ কে” [সূরা তাওবা/৭১]
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
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َ
َ ْ َ
َ ْ َ
َ ْ
َ
ُ ْ
ﻓ ِﺈن ل ْﻢ،  ﻓ ِﺈن ل ْﻢ � َ ْﺴﺘَ ِﻄ ْﻊ ﻓ ِﺒ ِﻠ َﺴﺎﻧِ ِﻪ، ِ» َﻣ ْﻦ َرأى ِﻣﻨ� ْﻢ ُﻣﻨﻜ ًﺮا َﻠْﻴُﻐَ�ِّ ْ ُه ِ�ﻴَ ِﺪه
َ ََ ْ َ َ ْ َ َْ
َ ﻚ أَ ْﺿ َﻌ ُﻒ ْاﻹ
«ﺎن
ﻳﻤ
ِ وذل، �ﺴﺘ ِﻄﻊ ﻓ ِﺒﻘﻠ ِﺒ ِﻪ
ِ ِ
“েতামােদর মেধয্ েয বয্ েকােনা অনয্ায় হেত েদখেব েস েযন
তা হাত �ারা �িতহত কের, তা করা স�ব না হেল মুখ �ারা িনেষধ
করেব, অতঃপর তাও যিদ স�ব না হয় তাহেল অ�ের ঘৃ না করেব,
আর এিটই সবেচেয় দু বর্লতম ঈমান” 34
৩৩ F

34

সহীহ মুসিলম , হাদীস নং ৪৯
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নবীর স�ােনর �ারা অিসলা �হণ করার হুকু
��: েয মুসিলম আ�াহর ফরযগুেলা আদায় কের এবং নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর স�ান �ারা অিসলা �হণ কের
তার হুকুম ি? তােক িক মুশিরক বলা যােব? অনু �হ কের উপকার
করেবন।
উ�র: েয মুসিলম আ�াহেক এক জানেব, তােক ডাকেব, এক
আ�াহর �িত ঈমান আনেব এবং লা-ইলা-হা ই�া�াহর অেথর্র উপর
পূণর্ িব�াস রাখেব ে, আ�াহ বয্তীত ইবাদেতর েযাগ েকােনা
উপাসক েনই এবং িব�াস করেব েয, মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম আ�াহর সতয্ রাসূ, ি�ন ও মানু েষর িনকট তাঁেক
পািঠেয়েছন, েস একজন মুসিলম। কারণ েস কােলমার সাক্ িদেয়েছ
এবং রাসূলেক িব�াস কেরেছ। অতঃপর েস যিদ েকােনা অপরাধ
কের তাহেল তার ঈমােনর ঘাটিত হেব েযমন: বয্িভচার কর, চুির
করা ও সূ দ খাওয়া যতক্ষণ না তা হালাল মেন করেব। �
শয়তােনর �েরাচনায় পেড় যিদ এ অপরাধ কের েফেল তাহেল তার
ঈমােনর ঘাটিত হেব এবং ঈমােনর দু বর্লতা হেব
আর যিদ নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর স�ােনর
অিসলা কের বেল, েহ আ�াহ, আিম রাসূেলর স�ান বা তাঁর হে�র
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অিসলায় েতামার িনকট �াথর্না করি, তাহেল অিধকাংশ আেলেমর
িনকট তা িবদ‘আত, তার ঈমান কেম যােব িক� মুশিরক বা কােফর
হেব না। েযমন অনয্ানয্ অপরােধর �ারা  ইসলাম েথেক েবর হে
যায় না; বরং েস মুসিলমই েথেক যােব। কারণ েদা‘আ এবং েদা‘আর
প�িতগুেলা কুরআন ও হাদীেসর উপর সীমাব�। এেত নবীর
স�ান, বা তাঁর হ� বা অনয্ানয্ নবীেদর স�ান বা হ� অথব
আহেল বাইেতর অনয্ কােরা স�ান বা হে�র �ারা অসীলা�হণ
করার েকােনা �মাণ পাওয়া যায় না।
সু তরাং তা েছেড় েদওয়া ওয়ািজব। িক� তা িশকর্ নয় রং
িশেকর্রমাধয্, তা করেল মুশিরক হেব না বরং অিধকাংশ আেলেমর
িনকট েস িবদ‘আেত পিতত হেব; ফেল তার ঈমান কেম যােব,
েকননা েদা‘আর প�িতগুেলাকুরআন ও হাদীেসর উপর সীমাব�।
কােজই েয েকােনা মুসিলম আ�াহর গুণ এবং নােমর �ারা
অিসলা �হণ করেব। েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ۡ َ ٰ َ ۡ ُۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ ّ
[١٨٠ :� فٱد ُعوهُ ب ِ َهاۖ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
﴿َ�َِ ِ ٱ�سماء ٱ�س

“আর আ�াহর রেয়েছ সু �র সু �র নাম, সু তরাং এর �ারা
েতামরা তােক ডাক।” [সূরা আল-আ‘রাফ/১৮০]
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অনু রূ তাওহীদ ও ঈমােনর �ারা অসীলা �হণ করেব, েযমন
হাদীেস এেসেছ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
»ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﺑﺄ� أﺷﻬ ُﺪ أﻧﻚ أﻧﺖ اﷲ ﻻ � إﻻ أﻧﺖ اﻷﺣﺪ الﺼﻤ ُﺪ ﺬﻟي لﻢ
«ﻳ� لﻢ ﻳﻮﺪﻟ لﻢ ﻳ�ﻦ ﻪﻟ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ
“েহ আ�াহ, আিম েতামারই িনকট �াথর্না কি, েকননা আিম
সাক্ষয্ িদ ি� িন�য়ই তুিম আ, তুিম ছাড়া ইবাদেতর েযাগয
েকােনা উপাসক েনই, একক স�া, যার িনকট সকল িকছু
মুখােপক্, িতিন জ� েদনিন এবং জ� েননিন, আর তাঁর সমকক্
েকউ েনই।” 35 এিট হে� তাওহীেদর �ারা অসীলা �হণ করা।
৩৪F

এমিনভােব সৎ আমল �ারা অসীলা �হণ করাও অনু েমািদত।
েযমন, পাহােড়র গেতর আটেক পড়া েলাকেদর ঘটনা বণর্নারহাদীেস
এেসেছ েয, রাি� বা বৃ ি�র কারেণ িকছু েলাক গেতর্ �েবশ করেল
একিট বড় পাথর এেস গেতর্র মুখ ব� কের িদল। তারা েচ�া
কেরও তা সরােত পারল না। অতঃপর তারা এেক অপরেক বলল,
এ পাথর েথেক মুি� পাওয়ার েকােনা স�াবনা েনই; িক� যিদ
েতামরা েতামােদর কৃত সৎ আমেলর �ারা েদা‘আ কর। তারপর
তারা তােদর সৎ আমেলর অসীলায় েদা‘আ করল। তােদর একজন
35

আহমাদ,২২৪৪৩, আবু দাউদ১৪৯৩ এবং িতরিমযী ৩৪৭৫।
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তার মাতা-িপতার সােথ সদয্বহােরর �ারা অিসলা করল ফেল
পাথরিট সামানয্ ের েগল, অপর একজন বয্িভচার েেক িবরত
থাকার �ারা অসীলা করল, তার একজন চাচাত েবান িছল, েস
তােক খুব ভােলাবাসেতা, একিদন তােক কােছ পাওয়ার জনয্ চাইল
িক� েস তােত রািজ হেলা না, অতঃপর চাচাত েবােনর খুব অভাব
েদখা িদেল তার িনকট এেস িকছু সাহাযয্ চাইল েস বলল: তুিম
যিদ আমার কথায় রািজ হও তাহেল আিম েতামােক সাহাযয্ করেত
পাির, অতঃপর েমেয়িট একশত িবশিট েসানার িদনােরর বদলায়
রািজ হেলা। তারপর েস যখন বয্িচােরর জনয্ তার দ’পােয়র উপর
বসল তখন েমেয়িট বলল: আ�াহেক ভয় কর, সতীে�র হ� আদায়
বয্তীত তা ন� কেরা না। তখন েস আ�াহর ভেয় উেঠ েগ,
বয্িভচার কেরিন এবং একশত িবশিট িদনারও েছেড় িদল তা �রণ
কের বলল, েহ আ�াহ, তুিমেতা জন, আিম এ কাজ েতামার স�ি�
অজর্েনর নয্ কেরিছলাম কােজই আমােদর এ িবপদ েথেক তুিম
রক্ষা কর। থরিট আেরা একটু সের েগল িক� এেত তারা েবর
হেত পারল না, অতঃপর তৃতীয় বয্ি� তার আমানত আদােয়র �ারা
অসীলা �হণ কের বলল, তার িনকট এক �িমেকর পয়সা বাকী
িছল, েস তা না িনেয় চেল েগেল েস তা বয্বসার মাধয্েবািড়েয়েছ,
বাড়েত বাড়েত উঁট, গর, ছাগল এবং রাখালসহ বহু স�দ হেয়েছ।
তারপর একিদন েস বয্ি� এেস তার পাির�িমক চাইেল সগুেলা
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িদেয় িদল। তা �রণ কের বলল, েহ আ�াহ, তুিমেতা জান, আিম এ
কাজ েতামার স�ি� অজর্েনর জনয্ কেরিছলাম কােজই তুিম আ
আমােদরেক এ িবপদ েথেক রক্ষা , ফেল পাথরিট সের েগল
এবং তারা সকেলই গতর্ েেক েবর হেয় চেল েগল।” 36
৩৫

এেত �মািণত হয় েয, সৎ আমল �ারা অসীলা �হণ করা েদা‘আ
কবুল হওয়ার কারণ। আর নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
স�ােনর অসীলা বা আবু বকর িসি�ক, উমর, আলী (রািদয়া�াহু
আনহু) বা আহেল বাইেতর কােরা অথবা তােদর মত অনয্ কােরা
স�ােনর অসীলা �হণ করার েকােনা িভি� েনই বরং তা িবদ‘আত।
শর‘ঈ অসীলা হেলা: আ�াহর নাম বা গুণাবলী বা তার �িত
ঈমােনর �ারা অসীলা �হণ করা। েযমন েকউ বলল: েহ আ�াহ,
আিম েতামার িনকট চাি� েতামার �িত ঈমােনর অিসলায় বা
েতামার নবীর �িত ঈমােনর অিসলায়, বা েতামার �িত আমার
মহ�েতর অসীলায় বা েতামার নবীর �িত আমার মহ�েতর
অসীলায়, তা ভােলা আর এিটই শর‘ঈ অসীলা।
অথবা তাওহীেদর �ারা অসীলা �হণ, েযমন েকউ বলল: েহ
আ�াহ, আিম েতামারই িনকট চাই, েকননা আিম সাক্ষয্ িদ

36

বু খারী শরীফ ২২১৫, মুসিলম শরীফ ২৭৪৩।
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িন�য়ই তুিম আ�াহ, তুিম ছাড়া ইবাদেতর েযাগয েকােনা উপাসক
েনই, তুিম এক ও একক স�া। এিটও ভােলা।
অথবা মাতা-িপতার সােথ স�যবহার, সালােতর �িত য�বান
হওয়া এবং বয্িভচার েথেক িবরত থাকার �ারা অসীলা�হণ করা, এ
সবগুেলাই সৎ আমেলর অসীলা�হণ। আর এগুেলাইআেলমগণ
�ীকৃিত িদেয়েছন। িক� নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
স�ােনর অসীলা বা অনয্ কােরা স�ােনর অসীলা �হণ করা
িবদ‘আত। পূেবর্ তা উে�খ করা হেয়েছ এবং অিধকাংশআেলেমর
মত হেলা েয, তা জােয়য েনই।

নবীেদর িনদর্শনগুেলা খুঁেজ েবর কের এেসালাত
পড়া বা এর উপর মাসিজদ ৈতরী করার হুকু
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��: েয সকল জায়গায় রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম সালাত পেড়েছন েসখােন মাসিজদ বানােনা ভােলা? নািক
ঐ অব�ায় েছেড় েদওয়া বা সাধারণ িবেনাদেনর জায়গা বানােনা
ভােলা?
উ�র: নবীেদর িনদর্শনগুেলা খুঁেজ েবর কের এেসালাত পড়া
বা এর উপর মাসিজদ ৈতরী করা েকােনা মুসিলেমর পেক্ষ জােয়
েনই, কারণ তা িশেকর্র বাহ, এ জেনয্  উমররািদয়া�াহু‘আনহ তা
েথেক েলাকেদরেক িনেষধ করেতন এবং বলেতন: “েতামােদর
পূবর্বতর্ী জািত তােদর নবীেদর িনদর্শনাবলী অনুসরেণর �ারাস
হেয়েছ। িশেকর্র বাহন �ংস করেত এবং িবদ‘আত েথেক
েলাকেদরেক সতকর্ করেত িতিন হুদাইিবয়ার েসই বৃক্ষিট ে
েফেলেছন যার নীেচ রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
বাই‘আত করা হেয়িছল, কারণ িতিন িকছু েলাকেক েদখেলন তারা
েসখােন িগেয় এর নীেচ সালাত পড়েছ। িতিন কােজ এবং চিরে�
জ্ঞানী িছে, িশেকর্র মাধয্ম এবং এর রণগুেলা �ংস করেত
আ�হী িছেলন। আ�াহ তােক উ�েত মুহা�দীয়ার পক্ষ েথেক উ�
বদলা িদন। তার কারেণই ম�া, তাবুক ইতয্ািদ রা�ায় রাসূলু�াহ
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনদর্শনাবলীে েকােনা সাহাবী
মাসিজদ ৈতরী কেরন িন। েকননা তারা জানেতন েয, তা িবদ‘আত;
যা েথেক রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সতকর্ কের
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েগেছন এবং তা শরীয়ত িবেরাধী, তা বড় িশেকর্ পিতত হওয়ার
কারণ হেত পাের।
আেয়শা (রািদয়া�াহু আনহ) হেত বিণর্, রাসূলু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয্ নত
েকােনা িজিনস সৃ ি� করেব যা এর অ�ভুর্ নয়, তা �তয্াখয্া”
সহীহ মুসিলেম তাঁর বাণী: “েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব
যা আমার শিরয়ত সমিথর্ত নয় তা �তয্াখয্”
এবং জুম‘আর খুৎবায় িতিন বেলিছেলন :
“অতঃপর সেবর্া�ম বাণী হেল আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম
েহদােয়ত হেলা মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃ ত কাজ, এবং
�িতিট িবদ‘আতই ��তা।”
এ অেথর্ আরও বহু হাদীস রেয়েছ
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মাকােম ই�াহীম ও �াবা শরীেফর েদওয়াল বা
কাপেড় মুছা জােয়য েনই
��: িকছু েলাকেক েদেখিছ মাকােম ই�াহীমেক স�ান কের
এবং বরকত হািসেলর জনয তা �শর্ কে, এমিনভােব কা‘বা
শরীফেকও �শর্ কের থাে, তা করার হুকুম ি? িব�ািরত জানেত
চাই।
উ�র: মাকােম ই�াহীম, �াবা শরীেফর েদওয়াল বা কাপেড় মুছা,
এ সবই না জােয়য, শিরয়েত এর েকােনা িভি� েনই। রাসূলু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তা কেরনিন। বরং িতিন হাজের
আসওয়াদেক চু�ন কেরেছন, তা �শর্ কেরেছন এবং িভতর েথেক
�াবার েদওয়াল �শর্ কেরেছন। িতিন যখন িভতের �েবশ
কেরিছেলন তখন িভতর েথেক �াবার েদওয়ােল বুক এবং গাল
লািগেয়েছন এবং এক কণর্াের তাকবীর িদেয়েন ও েদা‘আ
কেরেছন। আর বািহর েথেক িতিন তা কখেনা কেরেছন বেল িকছু
সাবয্� েনই। বলা হেয় থােক ে, িতিন মুলতাযাম (�াবা ঘেরর
দরজার েচৗকাট) ধেরিছেলন, এর সনদ দু বর্, �কৃত পেক্ষ িকছ
সাহাবা এ রকম কেরিছেলন, কােজই েকউ যিদ তা কের েফেল
তাহেল েকােনা অসু িবধা েনই। আর মুলতাযাম ধরােতও অসু িবধা
েনই। আর হাজের আসওয়াদেক চু�ন করা সু �াত।
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�াবার কাপড় বা েদওয়ােল মুছা বা েলেগ থাকা উিচৎ নয়, কারণ
এর েকানিটরই েযমিন েকােনা িভি� েনই েতমিন তা রাসূলু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বা েকােনা সাহাবী েথেক
সাবয্�ও েন, পরবতর্ীেত মনু ষ তা ৈতরী কেরেছ, িবধায় তা
িবদ‘আত।
�াবা শরীেফর িনকট েকােনা িকছু চাওয়া বা েদা‘আ করা অথবা
এর �ারা বরকত হািসল করা বড় িশকর, কারণ এেত আ�াহ বয্তীত
অেনয্র ইবাদত করা হয়। সুতরাং েয বয্ি� �াবার িনকট েরাগমুি
চাইেব অথবা েরাগ ভােলা হওয়ার আশায় মাকােম ই�াহীেম মুছেব
েস বড় িশেকর্ পিতত হেব
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তেলায়ার �ারা িনেজেক আঘাত করার উৎসব পালন
করা িন�নীয় কাজ
��: একিট বয্াপার েদেখ আিম এবং আমার পিরবােরর সকেলই
অতয্� হতভ� হেয়ি, আর তা হেলা: আমােদর �ােম িকছু অনু �ান
এবং জে�াৎসব পালন করা হয়, এেত িকছু আ�যর্ আ�য কাজ
হেয় থােক। িকছু েলাক তেলায়ার বা খ�র িদেয় িনেজেক আঘাত
কের এবং হাত বা হােতর আ�ু ল েকেট েফেল। এ সব কা� িক
যু ি�স�ত? এিট িক শয়তােনর কাজ? নািক জাদু েটানা? যিদ
শয়তােনর কাজ হেয় থােক তাহেল তা িকভােব েদখেবন েয, েকউ
যিদ বেল তা িঠক নয় বরং তা জাদু , তাহেল পেরর িদনই েস
মারা�ক অসু � হেয় পেড় যা েথেক ভােলা হওয়ার স�াবনা কম।
িক� যিদ তােদর িনকট ক্ষমা চায় তাহেলভােলা হয়। িন�য়ই তা
একিট েফৎনা, আমরা এর স�ু খীন হি�। এ বয্াপােরআমােদরেক
একিট সিঠক িদক িনেদর্শনা িদ, আ�াহ আপনােক উ�ম বদলা
িদন।
উ�র: সকল �শংসা আ�াহর জনয, সালাত ও সালাম বিষর্ত
েহাক রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর। অতঃপর
��কারী উে�খ কেরেছন েয, িকছু েলাক অনু �ান এবং উৎসব
পালেনর সময় তােদর হাত এবং হােতর অ�ু িল েকেট েফেল এবং
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েয বয্ি� এর িন�া করেব তােক িবিভ� েরােগ আ�ম কের। এ
সবই শয়তানী কাজ, মানু েষর জনয্ সািজেয়েছ তার আনুগতয্ করা
জনয, এমন িক েস যিদ বেল: আ�াহর নাফরমানী কের তার
আনু গতয্ করেত তারা ত-ই কের থােক।
আর এ অপরাধীগণ েয কাজ কের থােক তা হেলা: জাদু র
মাধয্েম তারা েলাকেদর েচােখ ধাঁধাঁ বা েভলিক লািগেয় রােখ ফেল
তারা মেন কের েয, হাত-পা অথবা হাত-পােয়র আ�ু ল েকেট েফেল,
আসেল এর িকছু ই নয়, সবিকছু ই িমথয্া এবংজাদু েটানা।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ ۡ
َ ُ �ۡ ََلَمَا ٓ َ�لۡ َق ۡوا ْ َس َح ُر ٓوا ْ أ
ّ ْ ﴿قَ َال َ�لۡ ُق ۖوا
ُ ٓ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ِ َّ� �
١ �ِي
ٖ اس وٱس�هبوهم وجاءو �ِسِح ٍر عظ

[١١٦ :﴾ ]اﻻﻋﺮاف

“অতঃপর যখন তারা তােদর রিশগুেলা িনেক্ষপ করল ত
েলাকেদর েচাখ ধাঁিধেয় েফলল এবং তােদরেক ভীত স�� কের
তুলল, এবং তারা মহাজাদু �দশরন করল।” [সূ রা আরাফ/১১৬]
কােজই জাদু কর অনয্েলাকেদর েচাখেক জাদু কের ফেল, তারা
রিশ এবং লািঠেক সাঁপ েদখেত পায়, েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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َ ُّ ۡ ُّ
ُ
َ َ ْ َُۡ ۡ َ َ
ّ ۡ ۡ
ٰ َ َ�َ َها � َ ۡس
﴾٦�
َُيَل إِ�ۡه ِ مِن سِح ِرهِم
﴿قال بَل �لق ۖوا فإِذا ح َِبال ُه ۡم َعِصِيُهم
[٦٦ :]ﻃﻪ

“মুসা বলেলন, বরং েতামরা িনেক্ষপ , তখনই তার মেন
হেলা েযন তােদর লািঠ এবং রিশগুেলা ছুটাছুিট করেছ” [সূরা �াহা/৬৬]
েমাটকথা, এ সকল জাদু করী কাজ �া�। এর িন�া করা
ওয়ািজব। আর সরকােরর উিচৎ হেলা: তােদরেক এবং তােদর মত
যারা আেছ সকলেক এ কাজ েথেক িনেষধ করা এবং তােদরেক
শাি� েদওয়া। ইসলামী শাসন হেল তােদর ক্ষিত েথেক মানুষে
রক্ষার জনয্ তােদর উপর ইসলামী আইন বা�বায়ন করা ওয়ািজ
েতমিন কােরা জে�াৎসব পালন করার েকােনা িভি� েনই বরং তা
মানু েষর ৈতরী করা িবদ‘আত, ইসলােম কােরা েকােনা জে�াৎসব
েনই। বরং নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী অনু যায়ী
ইসলােম উৎসব হেলা: ঈদু ল আযহা এবং ঈদু ল িফতর, হািজেদর
জনয্ আরাফা িদব, এবং িমনার িদনগুেলা
িক� নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বা হুসাইন বা অনয
কােরা জে�াৎসব পালন করা ইসলােমর �ণর্যুেগর পর পরবতর্ী
েলাকেদর ৈতরী করা িবদ‘আত। কােজই তা েছেড় িদেয় তাওবা
125

করা, এেক অপরেক সৎকােজ সহেযািগতা করা, পর�ের সৎ
পরামশর েদওয়া এবং আ�াহ ও রাসূেলর িবধােনর িদেক িফের আসা
সকল মুসিলেমর উপর ওয়ািজব। েকননা নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর অনু সরেণই রেয়েছ সকল কলয্াণ এবং তাঁর ও
সাহাবীগেণর িবেরা�চারণ রেয়েছ যাবতীয় অম�ল।
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
“েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয্ নত েকােনা িজিনস সৃ ি�
করেব যা এর অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখয্া”
িতিন আেরা বেলন : “েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব যা
আমার শিরয়ত সমিথর্ত নয় তা �তয্াখয্”
সহীহ বুখারীেত জােবর ইবন আ�ু �াহ রািদয়া�াহু‘আনহ হেত
বিণর্, রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম জুম‘আর খুৎবায়
বেলেছন,
“অতঃপর সেবর্া�ম বাণ হেলা, আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম
েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃ ত কাজ, এবং
�িতিট িবদ‘আতই ��তা।”
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ইমাম নাসায়ী আেরা একটু বািড়েয় বণর্না কেরেছ: “এবং
�িতিট ��তাই জাহা�ােম।”
অনু রূ ইরবা� ইবন সািরয়ার হাদীেস রাসূলু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “এবং নব রিচত কমর্সমূহ েথেক
সাবধান থাক; েকননা �িতিট নব আিব�ৃ ত কাজ হে� িবদ‘আত
এবং সকল িবদ‘আত হে� ��তা।”
অতএব িমসর, ইরাক, ইরানসহ সকল জায়গার মুসিলম ভাইেদর
�িত আমার উপেদশ হেলা: তারা েযন এ সকল িন�নীয় উৎসব
পালন করা েছেড় িদেয় শিরয়ত স�ত ইসলািম উৎসবগুেলা পালন
কের এবং রাে� বা িদেনর েবলায় উপযু � সমেয় তােদর মাজিলস
েযন কুরআন ও হাদীেসর আেলােক �ীেনর জ্ঞান িশক্ষার জনয্
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর েসই বাণীর উপর
আমল করার লেক্ষয্ যা সহীহ হাদীেস এে:
“েতামােদর মেধয্ ে�� েসই বয্, েয কুরআন িশক্ষা কের এব
িশক্ষা েদ”

37
৩৬

এবং তাঁর বাণী:

37

সহীহ বু খারী; হাদীস নং ৫০২৭।
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“আ�াহ যার কলয্াণ চা, তােক িতিন �ীেনর জ্ঞান িশক্ষা
কেরন।” 38
৩৭

এবং তাঁর বাণী:
“েয বয্ি�

জ্ঞান িশক্ষার জনয্ েবর হেব আ�াহ তা

জা�ােতর পথেক সহজ কের িদেবন।” 39
৩৮

কােরা জে�াৎসব পালেনর জনয্ একি�ত হওয়া িবদ‘আত,
কােজই তা েছেড় েদওয়া এবং তা েথেক সতকর্তা অবল�ন কের
ভােলা প�িত এবং সেদাপেদেশর মাধয্েম পর�ের সহেযািগতা করা
উিচৎ েযন �কৃত মুিমন নর-নারীগণ তা বুঝেত পাের এবং মাজিলস
েযন হয় আ�াহ ও রাসূেলর আনু গেতয্র জন, �ীেনর জ্ঞান িশক
�হণ এবং বুঝার জনয, ও পর�ের ভােলা এবং তাকওয়াপূণর্ কােজ
সহেযািগতা করার জনয্। ি� কােরা জে�াৎসব পালন করার জনয্
একি�ত হওয়া িবদ‘আত, িবেশষ কের রাসূলু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জে�াৎসব পালেনর জনয্ একি�ত হওয়া।
কারণ িতিন উ�েতর জনয তা িবধান কেরন িন, েযমন পূেবর্
আেলাচনা করা হেয়েছ। যিদ তাঁর জে�াৎসব পালন ৈবধ হত তাহেল
38

সহীহ বু খারী; হাদীস নং ৭১, সহীহ মুসিলম; হাদীস নং ১০৩৭।

39

সহীহ মুসিলম; হাদীস নং ২৬৯৯।
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িতিন তা িনেজ করেতন এবং তাঁর সাহাবীগণেক পালন করা িশক্ষ
িদেতন, ফেল তাঁর পরবতর্ীেত সাহাবীগণ িনেজরা পালন করেতন
এবং েলাকেদরেক তা িশক্ষা িদেতন তারা তা পালন করেতা
েযেহতু এর েকােনা িকছু ই হয় িন, িবধায় বুঝেত হেব েয তা
িবদ‘আত।
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বাড়ী ৈতরীর কাজ অেধর্ক বা প ূণর্ হেল পশু জবাই 
��: একজন সু দানী মুসিলম ভাই �� কের বলেছন: আমােদর
েদেশ একিট েরওয়াজ আেছ েয, েকােনা বয্ি� ঘর ৈতরী করেত
িগেয় অেধর্েক েপৗঁিছেল বা ঘেরর কাজ স�� হওয়ার পর েসখাে
উঠার পূেবর্ই পশু জবাই কের আ�ীয় �জন এবং �িতেবশীেদরে
দাওয়াত কের খাওয়ােনা হয়। এ বয্াপাের আপনার মতামত ি?
নতুন ঘের উঠার পূেবর্ এম েকােনা ভােলা কাজ আেছ িক যা করা
ৈবধ। অনু �হ কের তা জানােবন।
উ�র: সকল �শংসা আ�াহর জনয, সালাত ও সালাম বিষর্ত
েহাক রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর, তাঁর
পিরবার পিরজন, সকল সাহাবী এবং তাঁর পেথর অনু সারীেদর
উপর। অতঃপর এ বয্াপাের িব�ািরত আেলাচনার �েয়াজন যিদ এ
পশু জবাই করা�ারা ি�ন হেত রক্ষা বা অ েকােনা উে�শয্ হ,
েযমন এর �ারা েস বা ঐ ঘের বসবাসকারীগণ িনরাপেদ থাকেব,
এমন উে�শয্ থাে, তাহেল তা জােয়য েনই বরং তা িবদ‘আত।
আর যিদ ি�েনর জনয্ জবাই কের থাে, তাহেল বড় িশকর্ হে,
েকননা তা হেব গাইরু�া তথা আ�াহ বয্তীত অনয্ রও ইবাদত
করা।
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আর যিদ তার উপর আ�াহর েনয়ামেতর কৃতজ্ঞতা �কাশােথ
ঘেরর অেধর্ক বা ঘর স�� হওয়ার পর পশু জবাই কের আ�ী
�জন এবং �িতেবশীেদরেক দাওয়াত কের খাওয়ায় তাহেল েকােনা
অসু িবধা েনই। ভাড়ােট ঘের না েথেক িনেজ ঘর ৈতরী কের থাকার
মত তার উপর আ�াহর েনয়ামেতর কৃতজ্ঞতা �কাশােথর্ অিধকা
েলাক এিটই কের থােক। এমিনভােব িকছু েলাক �মণ েথেক
িনরাপেদ বাড়ীেত েপৗঁছার কারেণ আ�াহর কৃতজ্ঞতা �কাশাে
আ�ীয় �জন এবং �িতেবশীেদরেক দাওয়াত কের থােক। েকননা
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন �মণ েথেক িফের
আসেতন তখন উঁট জবাই কের েলাকেদরেক খাওয়ােতন।
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রজব মােস সংঘিটত িবদ‘আতসমূ হ
��: িকছু েলাক রজব মাসেক িকছু ইবাদেতর জনয্ িনিদর্� কে
থােক। েযমন, রাগােয়েবর সালাত এবং ২৭েশ রজেবর রাি�
জাগরণ। শরীয়েত এর েকােনা িভি� আেছ িক?
উ�র: রাগােয়েবর সালাত বা ২৭ েশ রজেব উৎসব পালন করা
এই ধারণায় েয, এ তািরেখ ইসরা এবং েমরাজ হেয়েছ এ সবই
িবদ‘আত, শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনই। িবজ্ আেলমগণ এ
েথেক সতকর্ কেরেছন এবং আিমও এ বয্াপাের কেয়কবার েলখা
মাধয্েম েলাকেদরেক

�� জািনেয় িদেয়িছ ে, রাগােয়েবর সালাত

িবদ‘আত। িকছু েলাক রজব মােসর �থম জুম‘আ রাি�েত তা কের
থােক। এমিনভােব ২৭ েশ রজেব উৎসব পালন কের থােক এ
ধারণায় েয, এ তািরেখ ইসরা এবং েমরাজ হেয়েছ এ সবই
িবদ‘আত, শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনই।
ইসরা এবং েমরােজর সিঠক তািরখ জানা যায় না, যিদ জানাও
যায় তাহেল এ িনেয় উৎসব পালন করা জােয়য েনই কারণ
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা তা পালন
কেরনিন, ত�প তাঁর সু পথ �া� খিলফাগণ এবং বাকী অনয্ানয
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সাহাবীগণও কখেনা তা পালন কেরনিন। যিদ তা পালন করা সু �াত
হত তাহেল তারা অবশয্ই করেতন
তােদর অনু সরণ এবং তােদর পেথ চলার মেধয্ই সকল কলযণ
রেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ُّ
َ ُ ٰ ّ َٱ
ُ َُّ َ ّ
َ َ��ن َو ۡٱ
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم َ�ٰجر
ٰ َ وهم �ِإ ِ ۡح
� ٖن
نصارِ َٱ�َِين �َبع
ل�َبِقون �َۡوَل
﴿
ِ ِ
َۡ
ْ
َ
ٓ َ َ ٰ َ ََُٰۡ ۡ َ ََۡ
ّ �َ ۡ ُ ّ
ُ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ّ َ ِ َّ
ت � ِري �تها ٱ�ن�ر � ِ�ِين �ِيها
ٖ َٰ � �َ �نهم ورضوا �نه َأَعَدَ لهم
ُ َ�بَ ٗد�ۚ َ�ٰل َِك ٱلۡ َف ۡو ُز ٱلۡ َعظ
[١٠٠ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ ِيم
“আর যারা সবর্ �থম িহজরতকার, আনসার এবং যারা তােদর
অনু সরণ কেরেছ, আ�াহ েস সকল েলাকেদর �িত স�� হেয়েছন
এবং তারাও তাঁর �িত স�� হেয়েছ। আর তােদর জনয্ �ত
েরেখেছন েসই জা�াত যার তলেদশ িদেয় �বািহত হে� নদীসমূ হ।
েসখােন তারা িচরকাল থাকেব। এটাই হেলা মহা কৃতকাযর্তা।[সূরা
তাওবা/১০০]
এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ
সনেদ এেসেছ েয, িতিন বেলেছন: “েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয
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নতুন েকােনা িজিনস সৃ ি� করেব যা এর অ�ভুর� নয় তা
�তয্াখয্া” 40
৩৯

িতিন আরও বেলন : “েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব যা
আমার শিরয়ত সমিথর্ত নয় তা �তয্াখয্” 41
৪০

এবং িতিন তাঁর জুম‘আর খুৎবায় বেলেছন,
“অতঃপর সেবর্া�ম বাণ হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম
েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃ ত কাজ, এবং
�িতিট িবদ‘আতই ��তা।”

42
৪১

কােজই সকল মুসিলেমর উিচৎ হেলা: সু �ােতর অনু সরণ করা
এবং এর উপর দৃ ঢ় েথেক পর�ের নিসহত �হণ করা এবং সকল
�কার িবদ‘আত েথেক সতকর্ থাকা। রাসূলু�াহসা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর িনেদর্ এবং েসই বাণীর উপর আমল করার লেক্ষ
েযখােন আ�াহ বেলেছন :

40

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ২৬৯৭ ও সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৭১৮।

41

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৭১৮।

42

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৮৬৭।
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ّ ۡ ََ ْ َُ َََ
ٰ � َٱ�َّ ۡق َو
[٢ :ىۖ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ ِ ﴿و�عاونوا � ٱل
“েতামরা পর�ের ভােলা এবং তাকওয়াপূণর্ কােজ সহেযািগতা
কর।” [সূরা মােয়দা/২]
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ ۡ ّ
َ ّ ْ ُ َ ْ ُ
ۡ َۡ َ
َ َ�ّ َّ ٢ �ۡ �� َن لَ� ُخ
ت
ِ ٰ�ِ ِين َء َامنوا َوع ِملوا ل�َٰل
�ِ ٍ
ِ َ ِن١ �
ِ ٰ �ٱ
ِ ﴿وٱلع
ۡ ّ ْ ۡ َ َ َ َ ّ َۡ ْ ۡ َ َ َ َ
[٣ ،١ : ﴾ ]ﻟﻌﺮﺼ٣ �
ِ َوتواصوا بِٱ� ِق وتواصوا ِٱلص
“কসম যু েগর, িন�য়ই মানু ষ ক্ষিত, িক� তারা নয় যারা
ঈমান আেন ও সৎকমর্ কের এবং পর�রে হে�র তাকীদ কের
এবং তাকীদ কের ৈধেযরর।” [সূ রা আসর ১-৩]
ত�প নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী:
َ َ ْ َ َْ ُ ُ َ
ّ
ّ
َ َﻷَِﺋِﻤَﺔ ال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
ُ ِّ»ﻟ
�
َلِﺮَﺳُﻮﻪﻟ
ﻜﺘَ ِﺎﺑ ِﻪ
ِِ
ِ
ِ  »َِ ِ َو ِﻟ: لِﻤﻦ؟ ﻗﺎل:ﻳﻦ ﻟَّ ِﺼﻴﺤﺔ« ﻗﻠﻨﺎ
ِِ
ّ
«ﺎﻋَﻣَ ِﺘ ِﻬ ْﻢ
“�ীন হে� উপেদশ বা কলয্াণ কামন, বলা হেলা, কার জনয্ েহ
আ�াহর রাসূল? িতিন বলেলন: আ�াহর জনয, তার িকতােবর জনয,
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তার রাসূেলর জনয্ এবং মুসিলমেদর ইমাম ও সাধারণ জনগেণর
জনয্” 43
৪২

তেব রজব মােস উমরা করােত েকােনা অসু িবধা েনই, কারণ
বুখারী ও সহীহ মুসিলেম ইবেন উমর রািদয়া�াহু ‘আনহ হেত
সাবয্� আেছ ে, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম রজব মােস
উমরা কেরেছন এবং সালাফগণও রজব মােস উমরা করেতন।
েযমন হােফয ইবেন রজব তার িকতাব (আল লাতােয়ফ) এ উমর,
তার েছেল আ�ু �াহ এবং আেয়শার হাদীস উে�খ কেরেছন এবং
ইবেন িসিরন হেত বিণর্ত আেছ ে, সালাফগণও এ রকম কেরেছন।

43

সহীহ মুসিলম; হাদীস নং ৫৫।
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মৃতুয্পথ যা�ী বয্ি�র পােশ েয সক
িবদ‘আতী কথা বলা হয়
��: িকছু েলাক মৃ তুয্পথ যা�ী বয্ি�র িনক (িবসিম�ািহর
রহমািনর রহীম) শ�িটর পিরবেতর্৭৮৬ বেল থােক, সূরা ওয়ািক‘আ
৪২ বার, যািরয়াহ ৬০ বার, ইয়াসীন ৪১ বার এবং (ইয়া লাতীফ)
শ�িট ১৬৬৪১ বার পেড় থােক, এ রকম করা িক জােয়য আেছ?
অনু �হ কের জানেত চাই।
উ�র: শরীয়েত এ রকম িনিদর্� সংখয্ার আমল আেছ বে
আমার জানা েনই, আর এ শে�র পিরবেতর্ সংখয্া বলা এবং ত
সু �াত িহসােব িব�াস করা হে� িবদ‘আত। এমিনভােব মৃ তুয্পথ
যা�ী বয্ি�র িনকটএভােব পাঠ করা মৃ তুয্র সময় েহাক বা মৃতুয্
পর েহাক এর েকােনা িভি� েনই। িক� িদবা-রাি� েবশী েবশী কের
কুরআন েতলাওয়াত করা ভােলা, কুরআন েতলাওয়ােতর শুরু,
খাওয়া, পানাহার, ঘের �েবশ, �ামী-�ী সহবাস ইতয্ািদ কাজ কেমর্
সময় িবসিম�াহ বলা সু �াত। রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম হেত এেসেছ েয, িতিন বেলেছন: “েয কােজ িবসিম�াহ
বলা হয় না এ রকম �িতিট কাজই েলজ কাটা।” 44 অনু রূভােব
৪৩

44

আহমাদ; হাদীস নং ৮৪৯৫।
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ইয়া লাতীফ বা ইয়া আ�াহ ইতয্ািদ শ� িনিদর্� সংখয্ায় পাঠ ক
সু �াত নয় বরং তা িবদ‘আত, শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনই।
তেব সংখয্ িনিদর্� না কের েবশী েবশীেদা‘আ করা ৈবধ, েযমন
েকউ বলল: ইয়া লাতীফ! উলতুফ িবনা (েহ অমািয়ক! আমােদরেক
অনু �হ কর, বা আমােদরেক ক্ষমা , বা রহমত কর বা সিঠক
রা�া েদখাও) ইতয্াি। ত�প ইয়া আ�াহ, ইয়া রহমান, ইয়া রহীম,
ইয়া গাফুর, ইয়া হাকীম, ইয়া আযীযু আমােদরেক অনু �হ কর,
িবজয় কর, আমােদর আমল এবং অ�রেক সংেশাধন কর ইতয্াি
বলাও জােয়য। আ�াহ তা‘আলা বেলন:

ُ َ ۡ َ َۡ ٓ ُ ۡ ُ ُ ّ َ ََ
[٦٠ :ب ل� ۡ ۚم﴾ ]ﻏﻓﺮ
ج
ِ و� أست
ِ ﴿ وقال َ�ُ�م ٱدع

“আর েতামােদর �ভু বলেলন, েতামরা আমােক ডাক আিম
েতামােদর ডােক সাড়া িদব।” [সূরা গােফর ৬০]
িতিন আরও বেলন:

َ ََ َ َ
َ َ َ ِ َ�
ّ َيب َد ۡع َوة
ُ �بۖ أُج
ٌ ك ع َِبادِي َ� ّ� فَإ ّ� قَر
﴿�ذا س�ل
�ِاع إِذا د�ن
ِ
ِ ِِ ِ
ْ ُ ُۡۡ َ ْ ُ َ ۡ ََۡ
َ ُ َُۡ ۡ ُّ
[١٨٦ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ جيبوا ِ� و�ؤمِنوا ِ� َعَلَهم يرشدون
ِ فليست
“আর আমার বা�া যখন আমার বয্াপাের আপনােক িজজ্ঞা
কের তখন (বলু ন) আিম তােদর অিত িনকেট, েকােনা আ�ানকারী
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আমােক ডাকেল আিম তার আহবােন সাড়া েদই।” [সূরা
বাকারা/১৮৬] তেব শতর্ হে, এ িযিকর এর জনয্ যা বাড়ােনা বা
কমােনা যােব না এমন সংখয্ািনিদর্ করা যােব না।
িক� েয বয্াপাের নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক
িনিদর্� সখয্া এেসেছ েযমন : (লা ইলাহা ই�া�াহু অহদাহু ল
শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কু
শাইিয়য্ন কাদী) �িতিদন একশত বার। এিট নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ

ওয়াসা�াম

েথেক

সাবয্� রেয়েছ। এমিভােব

(সু বহানা�ািহ অিবহামিদহী ) সকাল স�ায় একশত বার, �েতয্ক
ফরয সালােতর েশেষ সু বহানা�াহ, অলহামদু িল�াহ এবং আ�াহু
আকবার েতি�শ বার কের এবং একবার (লা ইলাহা ই�া�াহু
অহদাহু লা শারীকা লা, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আ
কুি� শাইিয়ন কাদীর) পেড় শতবার পূণর্ করেব 45 এগুেল এবং এ
৪৪

অেথর্ আরও যা নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক িনিদর্�
সংখয্ায়সাবয্� রেয়ে েসগুেলােক িনিদর্� সংখয্ায় করা য।

45

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৫৯৭।
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মৃ তুয্পথ যা�ী বয্ি�র িনকট মৃতুয্র পূেবর্ যিদ িকছু আয়াত
করা হয় তাহেল েকােনা অসু িবধা েনই, েকননা নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এর �মাণ রেয়েছ।
আর মৃ তুয্র প ূেব তােক (লা ইলাহা ই�া�াহ) এর তালকীন
েদওয়াই মু�াহাব, েকননা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন: “েতামরা েতামােদর মৃ তেদরেক লা ইলাহা ই�া�াহর
তালকীন দাও।”

46
৪৫

আেলমগেণর সিঠক মেত, এখােন ‘মৃ ত’ শ�

�ারা উে�শয হেলা: মৃ তুযপথ যা�ী বয্ি, কারণ তারাই তালকীন
েথেক উপকার লাভ কের থােক।

46

সহীহ মুসিলম; হাদীস নং ৯১৬।
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জানাযায় িবদ‘আত
��: ঐ জাতীর বয্াপাের আ�াহ ও তার রাসূেলর হুকুম ?
যখন তােদর েকউ মৃ তুয্বরণ কের তখন তার আ�ীয় �জন একিট
বকরী জবাই কের থােক যার নাম েদয় আকীকা এবং এর েকােনা
হাড় ভা�েব না। অতঃপর হাি� ও েগাবরগুেলা কবর িদেয় েদয়
এই ধারণায় েয, এিটই ভােলা কাজ, যা করা অবশয্ই জরুর
উ�র: ইসলামী শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনই, কােজই সকল
�কার িবদ‘আত ও অপরােধর নয্ায় তা েছেড় িদেয় আ�াহর িনকট
তাওবা উিচৎ। েকননা আ�াহর িনকট তাওবা করায় পূেবর্র সকল
অপরাধ কমা হেয় যায়, আর সকল �কার িবদ‘আত এবং পাপ
পি�লতা েথেক তাওবা করা ওয়ািজব। েযমন আ�াহ তা‘আলা
বেলন:
ُۡ ُ ّ َ
َ
ۡ ۡ
ّ َ ْٓ ُ ُ َ
ً �َ ِ َ�
[٣١ : ﴾ ]ﻨﻟﻮر٣ ِيعا َيُّ َه ٱل ُمؤم ُِنون َعَلَ� ۡم �فل ُِحون
�ِ﴿ وتو�وا إ
“েহ মুিমনগণ, েতামরা সকেলই আ�াহর িনকট তাওবা কর,
হয়েতা েতামরা সফলকাম হেত পারেব।” [সূ রা নূ র ৩১]
িতিন আরও বেলন:

ّ َ ْٓ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ّ َ ّ�� ٰ
ً �َ ِ تَ ۡو َ� ٗة َّ ُص
[٨ :وحا﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ
�ِ﴿ َُٓها �َِين ءامنوا تو�وا إ
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“েহ মুিমনগণ, েতামরা আ�াহর িনকট তাওবা নাসূহ (খািট) কর।
[সূরা তাহরীম/৮]
আর রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক েয সকল
সহীহ হাদীস এেসেছ তােত শর‘ঈ আকীকা হেলা: েকােনা স�ান
জ� �হেণর স�ম িদেন যা জবাই করা হয় তা। েছেলর পেক্ষ  ’িট
খাসী আর েমেয়র পেক্ষ একিট খাসী জবাই করা। রাসূলু�া
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হাসান এবং হুসাইেনর পেক্ষ আকী
কেরেছন। আকীকাদাতা ই�া করেল এর েগাশত ফকীর িমসকীন,
পাড়া �িতেবশী এবং ব�ুবা�েবর মােঝ ব�ন কের িদেত পাের
অথবা রা�া কের তােদরেক দাওয়াত িদেয় খাওয়ােত পাের। আর
এিটই শর‘ঈ আকীকা, তা সু �ােত মুয়া�াদা, তেব েকউ তা না
করেল তার পাপ হেবনা।
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মৃত বয্ি�র উপরকুরআন পড়া এবং তার বুেকর
উপর কুরআন রাখার হুকু, েশাক পালেনর িনিদর্
েকােনা সময় আেছ িক?
��: নাম �কােশ অিন�ুক এক েবান �� কের বলেছন: মৃ ত
বয্ি�র উপরকুরআন পড়া এবং তার েপেটর উপর কুরআন রাখার
হুকুম ি, েশাক পালেনর িনিদর্ েকােনা সময় আেছ িক? েযমন বলা
হেয় থােক েয, েশাক পালেনর িনিদর্� সম হেলা: িতন িদন? অনু �হ
কের এর হুকুম জািনেয় উপকার করেবন
উ�র: মৃ েতর উপর বা কবেরর উপর কুরআন পড়ার সিঠক
েকােনা িভি� েনই, তা করা ৈবধ নয় বরং তা িবদ‘আত। এমিনভােব
তার েপেটর উপর কুরআন রাখাও ৈবধ নয়। তেব েকােনা েকােনা
আেলম বেলেছন: েপেটর উপর েলাহা বা ভারী েকােনা িজিনস রাখার
জনয্ েযন লাশ েফােল না যায়
আর েশাক পালেনর িনিদর্ েকােনা িদন েনই, বরং তা মৃ তুয্র পর
েথেকই পালন করেত পাের জানাযার আেগ বা পের, এর েকােনা
িনধর্ািরত সময় েন, িদবা- রাি�র েয েকােনা সময় তা পালন করেত
পাের। এমিনভােব ঘের, বাইের, রা�ায় বা মাসিজেদ বা কবর�ােন
ইতয্ািদ ে েকােনা জায়গায় েশাক পালন করেত পাের।
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চি�শা বা বাৎসিরক েশাক পালন শরীয়ত পিরপ�ী
��: েশাক পালেনর েক্ষে� চি�, বাৎসিরক পালন এবং
কুরআন েতলাওয়াত (কুরআন খানী) ইতয্ািদ েরওয়ােজর হুকুম ?
উ�র: শরীয়েত এ সম� ইবাদেতর েযমন েকােনা �ান েনই,
েতমিন এর েকােনা িভি�ও েনই বরং তা িবদ‘আত এবং জােহলী
যু েগর কাজ। েকউ মারা েগেল েশাক পালেনর জনয্ আ�ীয় �জন
এবং পাড়া �িতেবশীেদরেক দাওয়াত কের খাওয়ােনা িঠক নয় বরং
িবদ‘আত। এমিনভােব সা�ািহক বা বাৎসিরক অনু �ান করা
জােহিলয়া যু েগর িবদ‘আত। মৃ েতর পিরবােরর সদসয্েদর কণীয়
হেলা ৈধযর্য্ ধারণ কের  েণয্র আশা করা এবং ৈধযশীলেদর মত
বলা (ই�া িল�ািহ অ-ই�া ইলাইিহ রািজ‘উন)। আ�াহ তােদরেক
অ�ীকার িদেয়েছন, তােদর উপর তােদর রেবর পক্ষ েথেক রহম
নািযল হেব এবং তারাই েহদােয়ত �া�। [সূরা বাকারা ১৫৭] িক�
মৃ ত বয্ি�র েলােকরা তােদর িনেজেদ জনয্খাওয়া-দাওয়ার বয্ব�া
করেল েকােনা অসু িবধা েনই।
মুসিলমেদর জনয্ ৈবধ কা হেলা: তােদর েকউ মারা েগেল তার
জনয্ আ�াহর িনকট ক্ষমা চাওয়া এবং রহমত কামনা করা আর
সম� জােহিলয়া যু েগর অনু �ানািদ েছেড় েদওয়া। আ�ীয় �জন এবং
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�িতেবশীেদর জনয্করণীয় হেলা: মৃ েতর পিরবােরর জনয্ খাবার
ৈতরী করা, েকননা তারা িবপদ��। আ�ু �াহ ইবন জা‘ফর ইবন
আবু তােলব রািদয়া�াহু‘আনহ এর হাদীেস এেসেছ েয, “জা’ফর
রািদয়া�াহু‘আনহ যখন মুতার যু ে� শহীদ হন তখন নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম মাদীনায় তাঁর পিরবারেক িনেদর্শ িদেলন
জা‘ফেরর পিরবােরর জনয্ খাবার ৈতরী করে, িতিন বেলিছেলন:
েকননা তােদর উপর েসই িজিনস এেসেছ যা তােদরেক বয্�
রাখেব।” িক� মৃ েতর পিরবার অনয্ েলাকেদর জনয্ খাবার ৈতর
করেব না। তারা যিদ তােদর িনেজেদর জনয্ বা দূরবতর্ী েমহমানর
জনয্ ৈতরী কের তাহে েকােনা অসু িবধা েনই।
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মৃেতর পক্ষ েথেক েলাকেদরেক খাওয়ােনার জনয্ ি
তািরখ িনিদর্� করা নবআিব�ৃ ত িবদ‘আত
��: একজন মুসিলম মারা েগল, তার েছেল-েমেয় এবং ধন
স�দ রেয়েছ, মৃ েতর পক্ষ েথেক বকরী জবাই কের েলাকেদরে
স�ম িদেন বা চি�শার িদেন দাওয়াত কের খাওয়ােনা জােয়য হেব
িক?
উ�র: মৃ ত বয্ি�র পক্ষ েথেক সদকা করা ৈবধ। আর ফক
িমসিকনেক খাওয়ােনা, পাড়া �িতেবশীেদরেক অনু �হ করা ভােলা
কাজ; যা করার জনয্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
উৎসাহ িদেয়েছন। িক� মৃ তুয্র সময় বা িনিদর্� িদ েযমন স�ম
িদেন বা চি�েশ, বা বৃ হ�িতবাের বা জুম‘আরােত বা শু�বাের
বকরী, গর, উঁট বা পাখী ইতয্ািদ জবাই কের মৃেতর নােম সদকা
করা িবদ‘আত এবং নব আিব�ৃ ত কাজ, যা সালাফেদর যু েগ িছল
না। কােজই তা পিরহার ওয়ািজব। েকননা নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
‘‘েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয্ নত েকােনা িজিনস সৃ ি�
করেব যা এর অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখয্া”
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িতিন আরও বেলন: “আর েতামরা নবআিব�ৃ ত কাজ েথেক
েবঁেচ থাক েকননা �িতিট নবআিব�ৃ ত কাজ হেচছ িবদ‘আত এবং
সকল িবদ‘আত হে� ��তা।”
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পিরবার এবং মা িদবেসর বয্াপাের ইসলােমর হুক
আিম ‘‘নাদওয়াহ’’ নামক একিট পি�কায় ৩০/১১/১৩৮৪
তািরেখ একিট েলখা েদখেত েপলাম, যার িশেরানাম িছল: (মা এবং
পিরবারেক স�ান করা)। েলখক িবিভ� িদক িদেয় পা�াতয্ সভয্ত
তুেল ধের বেলেছন: বৎসের একিট িদনেক িনিদর্� করা দরকা,
েযখােন মােক স�ান করা হেব। িতিন বেলেছন: িচ�ািবদগণ এ
িদনিট উ�াবন করেত িগেয় আেরকিট িজিনস ভুেল েগেছ। েসিট
হেলা: এতীম অনাথ িশশুরা যখন মা িদবেস অনয্ানয্ িশশুেদ
তােদর মা’েদর স�ােন আন� �ু িতর্ করেত েদেখ তখন তারা মেন
ক� পায়, কােজই এ িদেন েগাটা পিরবারেক স�ােনর কথা বেলেছন
েলখক এবং ইসলাম এ িদনিটেক ঈদ িহসােব �ীকৃিত না েদওয়ায়
িতিন ক্ষমা েচেয়ে, েকননা ইসলামী শরীয়ত সবর্দা মােক স�ান
করা এবং তার সােথ স�যবহার করা ওয়ািজব কেরেছ। সু তরাং মা’র
স�ােনর জনয্ বৎসে েকােনা একিট িদনেক িনিদর্� করার
�েয়াজনীয়তা বাকী রােখ িন।
ইসলাম এ িদবসিট �ীকৃিত না েদওয়ায় িতিন ক্ষমা েচেয় এবং
িদবসিট উ�াবকেদর অনয্ একিট ভােলা কাজ ভুেল যাওয়ার
সমােলাচনা কের ভােলাই কেরেছন, িক� িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সাবয্�
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�� হাদীেসর িবেরাধী

িবদ‘আতসমূেহর িদেক েযমিন েকােনা ইি�ত কেরনিন েতমিন এর
ক্ষ, এেত কােফর ও মুশিরকেদর সাম�সয্তার িদেক েকােনা
ইি�ত কেরন িন।
কােজই আিম অিত সংেক্ষেপ েলখক এবং অনয্ানয্েদরেক ব
চাই: এ িবদ‘আতসহ আেরা অনয্ানয্ েয সকিবদ‘আত ইসলােমর
শ�গণ এবং এ �ীেন িবদ‘আত �চলেন অজ্ঞ েলাকগণ ৈতর
কেরেছ এেত ইসলােমর দু ণর্াম কেরেছ এবং েলাকজনেক ইসলাম
েথেক দূের েরেখেছ। আর এেত নারী-পুরুেষর একসােথ অবােধ
চলােফরার কারেণ েয ক্ষিত হেয়েছ তা আ�াহ বয্তীত েকউ বল
পারেব না।
অথচ রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বহু সহীহ
হাদীস এেসেছ, যােত িতিন �ীেনর মেধয্িবদ‘আত সৃ ি� করা এবং
ইয়াহূদী, খৃ�ান ও মুশিরকেদর মত ইসলােমর শ�েদর সাম�সয্
করা েথেক সতকর্ কেরেছন। েযমন তাঁর বাণ:
“েয বয্ি� আমার এ �ীেনর মেধয্ নত েকােনা িজিনস সৃ ি�
করেব যা এর অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখয্া” 47
৪৬

47

বু খারী ও মুসিলম।
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সহীহ মুসিলেম এেসেছ : “েয বয্ি� মন েকােনা আমল করেব
যা আমার শরীয়ত সমিথরত নয় তা �তয্াখয্া” অথর্া এিট
�বতর্েকর উপর িফিরে েদওয়া হেব।
এবং িতিন তাঁর জুম‘আর খুৎবায় বলেতন :
“অতঃপর সেবর্া�ম বাণ হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম
েহদােয়ত হেলা: মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

এর

েহদােয়ত, আর িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃ ত কাজ, এবং
�িতিট িবদ‘আতই ��তা।”

48
৪৭

এেত েকােনা সে�হ েনই েয, মােক বা পিরবারেক স�ান করার
জনয্ বৎসের একিট িদনেক িনিদর্� করা ন আিব�ৃ ত কােজর
অ�ভুর্; যা রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম কেরন িন
এবং তাঁর েকােনা সাহাবীও কেরনিন, সু তরাং তা পিরহার কের এ
েথেক সতকর্ থাকা এবং আ�াহ ও তর রাসূল যা শিরয়ত িহেসেব
�ীকৃিত িদেয়েছন এর মেধয্ই সীমাব� থাকা ওয়ািজব
আর েলখক পূেবর্ েয ইিত িদেয়েছন েয, ইসলামী শরীয়ত সবর্দা
মােক স�ান করার িবধান কেরেছ এবং তার সােথ সদয্বহােরর জনয

48

সহীহ মুসিলম।
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উৎসাহ িদেয়েছ, তা সতয্ বেলেছন। কােজই

 মােক স�ান কর,

তার সােথ স�যবহার করা, তার �িত অনু �হ করা এবং তার কথা
েশানার বয্াপাের আ�াহ যা িবধান কেরেছন তার উপরই সীমাব�
থাকা মুসিলমেদর উপর ওয়ািজব। আর �ীেন নব কােজর উ�াবন
করা যা েথেক আ�াহ সতকর্ কেরেছন তা এবং ইসলােমর শ�েদর
সাম�সয্ত, তােদর পেথ চলা এবং তােদর িচ�াধারায় যা ভােলা
কাজ তা ভােলা মেন করাই িবদ‘আত।
এ স�ান শুধু ম’র জনয্ নয় বরং ম-বাবা উভয়েক স�ান করা,
তােদর �িত অনু �হ করা এবং সািবর্ক িদক িদেয় তােদ সােথ
স�কর্ রাখার জন ইসলাম িবধান কেরেছ, েসই সােথ তােদর
অবাধয্ত, তােদর সােথ স�কর্ িবি�� করা েথেক সতকর্ করা
সােথ সােথ মা’র হ� আদােয়র বয্াপাের ইসলাম িবেশষ গুর
িদেয়েছ। েকননা মা স�ানেক অিধক গুরু� িদেয় থােকন এব
স�ানেক গেভর্ ধারণ কর, দু ধ পান করান এবং লালন পালেনর
েক্ষে� অিধক ক� কের থােক
আ�াহ তা‘আলা বেলন:

ّ
ّ �َ َ ّ
َ ﴿
ٰ َ ك َ َ� ۡع ُب ُد ٓوا ْ ِ�َٓ ِيَّاهُ َو�ِٱلۡ َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح
ٰ َ َ۞وق
[٢٣ :� ًنا ۚ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
ُ�َ �
ِ
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“আর েতামার রব িনেদর্শ িদেয়েছন ে, একমা� তারই ইবাদত
কর এবং মা-বাবার �িত অনু �হ কর।” [সূ রা ইসরা/২৩]
িতিন আরও বেলন:

َ َۡ َ
َ ۡ َ ۡ ّ َوَص
ّ �لَ ۡت ُه
َ َ ِ�� َن ب َ� ٰ ِ َ�يۡه
ُ ُ َ َ ۡ َ ٰ َ َ ُمُ ُهۥ َو ۡه ًنا
� أ ِن
ِ � وه ٖن وف ِ�ٰلهۥ ِ� �م
ِ ٰ �ٱ
ِ ﴿ َينا
َ
ۡ
َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ
ُ ِ�َ ٱل َم ِص
ّ ك
[١٤ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١ �
ٱشكر ِ� ول ِ� ِ�ي
“আিম েতা মানু ষেক তার িপতা-মাতার �িত সদাচারেণর িনেদর্শ
িদেয়িছ। তার মা তােক কে�র পর ক�বরণ কের গেভর্ ধারণ করা
এবং তার দু ধ ছাড়ােনা হয় দু ই বছের। সু তরাং আমার �িত ও
েতামার িপতা-মাতার �িত কৃতজ্ঞ হও। �তয্াবতর্ন েতা আম
িনকট।” [সূরা েলাকমান/১৪]
িতিন আরও বেলন:
َۡ
ْ
ۡ َ
ُۡ َ ّ
ُ َ َ َۡ ْٓ ُ ّ َ ُ َ
﴾ ٢ ام� ۡم
�ض و�ق ِطعوا أرح
ِ �﴿� َهل َع َس ۡي ُت ۡم إِن َوَ�َۡ ُت ۡم أن �فس ُِدوا ِ� ٱ
[٢٢ :]�ﻤﺪ

“ক্ষমতায় অিধি�ত হেল স�: েতামরা পৃ িথবীেত িবপযর্য় সৃি�
করেব এবং েতামােদর আ�ীয়তার ব�ন িছ� করেব।” [সূ রা
মুহা�দ/২২]
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রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ সনেদ
এেসেছ, িতিন বেলেছন,

َ َ ّ َ ُ َ َ ََ ُ َ ًَ َ
ّ ُ َ ْ
ُ ُ َِّ َ ُﻧَب
َ َ َ � ْﻢ ِﺄَ�ْﺮ
،َ�ِﺎ
»أﻻ ﺌ
ِ  »ﻹِﺮ ﺷاك: ﻗﺎل،َ�
ِ  ﺑ� ﻳﺎ رﺳﻮل:ﻗﺎلﻮا، ﺒ الﻜﺒﺎﺋِ ِﺮ؟« ﺛﻼﺛﺎ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ََ ً ّ َ ََ َ َ َ
ُ ُ ُ
َْ
ّ ََْ
«ور
ِ َ وﺟﻠﺲ و�ن ُﺘ- لﻮَاﺪﻟﻳ ِﻦ
ِ َو�ﻘﻮق
ِ ُ أﻻ وﻗﻮل لﺰ- ﻜﺌﺎ �ﻘﺎل
“আিম িক েতামােদরেক সবেচেয় বড় পাপ স�েকর্ বলব ন?

একথা িতিন িতনবার বলেলন। তারা বলেলন হয্া, বলু ন ইয়া
রাসূলা�াহ, িতিন বলেলন: আ�াহর সােথ িশকর্ করা এবং ম-বাবার
অবাধয্ হওয়, িতিন েহলান িদেয় বসা িছেলন অতঃপর েসাজা হেয়
বেস বলেলন: খবরদার! িমথয্া বলা এবং িমথয্া সা েদওয়া।” 49
৪৮ F

এক বয্ি� তােক িজজ্ঞাসা কের বলে: েহ আ�াহর রাসূল,
আমার িনকট েথেক ভােলা বয্বহার পাওয়ার সবেচেয় েযাগয্ ?
িতিন বলেলন: েতামার মা
েস বলল: তারপর েক?
িতিন বলেলন: েতামার মা
েস বলল: তারপর েক?
49

সহীহ বু খারী হাদীস নং ২৬৫৪; সহীহ মুসিলম হাদীস নং ৮৭।
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িতিন বলেলন: েতামার মা
েস বলল: তারপর েক?
িতিন বলেলন: েতামার বাবা। অতঃপর েতামার িনকটতম
�িতেবশী তারপর েতামার িনকটতম।” 50
৪৯

িতিন আরও বলেলন: “আ�ীয়তার স�করি��কারী জা�ােত
�েবশ করেব না।” 51
৫০

তাঁর িনকট েথেক সহীহ সনেদ আরও এেসেছ েয, িতিন
বেলেছন: “েয বয্ি� তার িরিযক বৃি� এবং বয়স বাড়ােত
ভােলাবােস েস েযন আ�ীয়তা স�কর্ বজায় রােখ”

52
৫১

মাতা-িপতার সােথ সদয্বহা, আ�ীয়তা স�কর্ বজায় রাখা এবং
মা’র হে�র অিধক গুরুে�র বয্াপাের বহু আয়াত এবং হা
রেয়েছ। উপের েযগুেলা উে�খ কেরিছ আশা কির তাই যেথ�। েয
বয্ি� তা িনেয় িচ�া ভাবনা করেব েস বয্ি� �� �মাণ পােব ,
সবর্দা মাত-িপতার �িত স�ান, তােদর �িত অনু �হ এবং সকল

50

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৯৭১, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৫৪৮।

51

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৯৮৪, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৫৫৬।

52

সহীহ বু খারী; হাদীস নং ৫৯৮৬, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৫৫৭।
155

আ�ীেয়র �িত অনু �হ করা ওয়ািজব এবং তােদর অবাধয্ হওয়া ও
আ�ীয়তা স�কর্ িছ� করা সবেচেয় দূষনীয় এবং কবীরা গুনােহ
অ�ভুর্ যা আ�াহেক রাগাি�ত করা ও জাহা�ােম যাওয়া বাধয্
কের। আ�াহর িনকট এ েথেক আ�য় চাই। পা�াতয সভয্তা ম’েক
স�ােনর জনয্ বৎসের একিট িদনেক িনিদর্� কের বাকী িদনগুেলা
অবেহলা করাসহ বাবা এবং �িতেবশীেদরেক েয অবেহলা কের এর
েচেয় ইসলামী সভয্তা বহুগুভােলা।
জ্ঞানীেদর অজানা নয় , এেত মহা েফৎনা ফাসাদ সংঘিটত
হওয়ার সােথ সােথ আ�াহর িবধােনরও পিরপ�ী এবং তা রাসূ েলর
সতকর্ করা কােজ পিতত হওয়া ওয়ািজব কের। গুেল িদনেক
িনিদর্� করা এবং েলাকেদর জে�াৎসব পাল, �াধীনতা িদবস,
ক্ষমতা দখল ইতয্ািদ ইতয্ািদ িদবস পালেঅ�ভুর্। এ সকল
কাযরকলাপ সবই নব আিব�ৃ ত কাজ যােত মুসিলগণ আ�াহর শ�
িবধমর্ীেদর অ� অনুসরণকের চেলেছ। পক্ষা�ের শিরয়েতর সতক
করা এবং িনিষ� করা কাজ েথেক গােফল হেয় আেছ। এিট
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত সাবয্� সহীহ
হাদীেসর বা�বায়ন েয িতিন বেলেছন: অবশয্ই েতামরা েতামােদর
পূবর্বতর্ী েলাকেদর হুবহু  অনুকরণ , এমন িক তারা যিদ ষা�ার
গেতর্ �েবশ কের তাহেল অবশয্ই েতামরাও েসখােন �েবশ করেব
সাহাবােয় েকরাম বলল: েহ আ�াহর রাসূল, তারা িক ইয়াহূ দী ও
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খৃ�ান? িতিন বলেলন: তেব আর েক? অনয্ শে� এেসে: আমার
উ�ত পূবর্বতর্ী উ�েতর পদা� অনুসরণ করেব িবঘেত িবঘেত এব
হােত হােত। তারা বলল: েহ আ�াহর রাসূল, তারা িক পারসয্ এবং
রু? িতিন বলেলন তাহেল আর েক? অথর্াৎ তারাই
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ উ�েতর পূবর্বতর্
উ�ত ইয়াহূদী, খৃ�ান, অি�পুজক, কােফর ইতয্ািদ জািতর চির�
এবং কাজ কেমর্র অনুসরেণর বয্াপাের যা বেলেছন তাই হেছ,
এমন িক ইসলাম এেকবাের সংখয্ালগু হেেগেছ। আর কােফরেদর
রীিত, তােদর চির� এবং কাজকমর্ বহুেলাকেদর িনকট ইসলােম
কাজকমর্ েথেক ভােলা মেন হে�, শুধু তাই নয় বরং সৎকমর্গুে
ম� এবং ম�গুেলা সৎকম, িবদ‘আতগুেলা সু�াত আর সু�াতগুেল
িবদ‘আত িহসােব অেনেকর িনকট পিরিচিত লাভ কেরেছ। এর
কারণ হেলা অজ্ঞতা এবং ইসলােমর সু�র চির� ও সৎকমর্গু
পিরহার করা। ই�ািল�ািহ অ-ই�া ইলাইিহ রািজউন। আ�াহর িনকট
�াথর্না কির িতিন েযন সকল মুসিলমেক �ীন বুঝার মাধয্েম তােদ
অব�াগুেলা িঠক কের েনয়ার তাওফীক দান কের, তােদর
েনতােদরেক েযন সিঠক রা�া েদখান, এবং আমােদর আেলম ও
েলখকেদরেক েযন �ীেনর িশ�াচািরতা তুেল ধরার সােথ সােথ
িবদ‘আত এবং সকল �কার নব আিব�ৃ ত যা ইসলােমর দু ণর্াম কের
এবং েলাকজনেক ইসলাম েথেক দূ ের রােখ তা েথেক সতকর্ কে
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েদওয়ার তাওফীক দান কেরন। িন�য়ই িতিন �িতিট িজিনেসর
উপর ক্ষমতাবানসালাত ও সালাম েহাক আ�াহর বা�া ও রাসূল
মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এ উপর, তাঁর পিরবার,
সকল সাহাবী এবং িকয়ামত পযর্� যারা তােদর পেথ চলেব ও
তােদর অনু সরণ করেব তােদর উপর।

িকছু েলাক িমথয্া িবজ্ঞি� �চার কের থ
িরয়ােদর একিট মাধয্িমক �ুেলর িশিক্ষকার িনকট েথেক এক
িচিঠ এেসেছ, তােত িতিন একিট িবজ্ঞাপন স�েকর্ িজজ্ঞাসা ক
যা িবিভ� �ুেল িবতরণ করা হেয়েছ। িবজ্ঞাপেনর িবব� এই:
আ�াহ তা‘আলা বেলন: ‘‘অতএব, তুিম আ�াহর ইবাদত কর
এবং কৃতজ্ঞেদঅ�ভুর্ হও’’। [সূরা যু মার/৬৬]
‘‘অতঃপর যারা তার �িত িব�াস �াপন কের, তােক স�ান
কের, তােক সাহাযয্ কের এবং তা সােথ অবতীণর্ নূেরর অনুসরণ
কের তারাই সফলতা লাভ করেব’’। [সূরা আ‘রাফ/১৫৭]
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‘‘তােদর জনয্ দুিনয়া এবং পরকােল রেয়েছ সুসংবা, আ�াহর
বাণীর েকােনা পিরবতর্ন েন, এিটই হে� মহা িবজয়’’ [সূরা
ইউনু স/৬৪]
‘‘আ�াহ মুিমনগণেক পািথর্ব জীবেন এবং পরকােল মজবুত বাকয
�ারা মজবুত কেরন, আর জােলমেদরেক পথ�� কেরন এবং িতিন
যা ই�া তাই কেরন’’। [সূরা ই�াহীম/২৭]
এ আয়াতগুেলা অনয্েদর িনকট পাঠােল কলয্াণ এবং ম�ল ব
আেন, কােজই আপিন তা িবিভ� জায়গায় নয়িট কিপ পাঠােল
চারিদেনর মেধয্ই আপনার জনয্ কলয্াণ বেয় আন তা েকােনা
ঠা�া িব�প নয় বা আ�াহর আয়ােতর সােথ েকােনা েখলা নয়।
আপিন চার িদন পেরই এর ফল েদখেত পােবন।
এ িবজ্ঞাপনিট অেনয্র িনকট পাঠােনা আপনার উ, িকছু িদন
পূেবর্ এিট এক বয্বসায়ীর িনকট েপৗঁিছেল স সােথ িতিন তা
অেনয্র িনকট পািঠেয়েছন।অতঃপর তার বয্বসায় অনয্ানয্ সমে
লােভর েচেয় সাত হাজার িদনার েবশী লােভর খবর এেসেছ। অনয্
িদেক তা এক ডা�ােরর িনকট েপৗঁিছেল িতিন এর অবেহলা
কেরেছন ফেল গািড় এি�েডে� পেড় েস পুেরাপুির িবকৃত হেয়
েগেছন, তার লাশ ছিড়েয় িছেট পেড় থাকল আর েলাকজন তা িনেয়
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বলাবিল করেছ। এিট ঘটার কারণ হেলা: েস অবেহলা কের তা
িবতরণ কেরিন। হঠাৎ কের তা একিট িনকটমত আরবী েদেশর
একজন ক�াকটেরর িনকট েপৗঁছােনা হেল েস তা িবতরেণ অবেহলা
করল ফেল তার বড় েছেল গািড় এি�েডে� পেড় মারা েগল।
সু তরাং আপিন এর পঁিচশিট কিপ অেনযর িনকট পাঠান, েদখেবন
চার িদেনর মেধয্ই সুসংবাদ েপেয় যােবন। আ তা অবেহলা করা
েথেক সতকর্ থাকেবন তা িঠকমত পালন কের েকউ েকউ হাজার
হাজার টাকা লাভ কেরেছ, আর েয বয্ি� তা অবেহলা করেব তার
জীবন এবং ধন স�দ মহা িবপেদ থাকেব। কােজই আ�াহ
আপনােদরেক তা �চার করার তাওফীক দান করুন। িন�য়ই িতিন
তাওফীকদাতা।
এ িচিঠিট হােত েপেয়ই আিম িনে�র েলখািট িলেখিছ:
এ িবজ্ঞাপন এবং এর েলখেকর ধারণায় এেত েয উপকার হ
এবং তা অবেহলায় েয ক্ষিত এবং িবপদ বেয় আেন এ সবই িমথ,
এর সতয্তা েকােনা িভি� েনই, বরং তা িমথয্াবাদীেদর বানােনা
িমথয্া কিহনী। েদেশ বা েদেশর বািহের েকাথাও তা িবতরণ করা
জােয়য েনই, বরং তা িন�নীয় কাজ। েয বয্ি� তা করেব েস পাপী
এবং আেগ-পের শাি�র েযাগয্ হেব। কারণিবদ‘আেতর ক্ষিত অতয
মহা এবং এর পিরণাম অতয্� ভয়াবহ। এভােব এ িবজ্ঞি�র �চার
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অতয্� িনকৃ�তরিবদ‘আত এবং আ�াহর উপর িমথয্ােরাপ করার
শািমল। অথচ আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ۡ ُ َ
ََۡ َّ
َ
ّ
َ َ ُ ۡ َ َ ّ َ َ ۡ
ت �َِۖ َأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل�ٰذِبُون
َ� �ي ٱلكذِب
ِ ٰ�� ِين � يُؤمِنون
ِ ﴿ِ�َما �ف

[١٠٥ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١

“যারা আ�াহর আয়ােতর �িত ঈমান রােখ না, তারাই িমথয্ােরাপ
কের, আর তারাই হে� িমথয্াবাদী” [সূরা নাহল/১০৫]
রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: “েয বয্ি�
আমার এ �ীেনর মেধয্ নতু েকােনা িজিনস সৃ ি� করেব যা এর
অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখয্া” [বুখারী ও মুসিলম]
িতিন আরও বেলন : “েয বয্ি� এম েকােনা আমল করেব যা
আমার শিরয়ত সমিথর্ত নয় তা �তয্াখয্”
সকল মুসিলেমর উিচৎ হেলা: কােরা হােত এ িজজ্ঞি�িট েপৗঁিছ
সােথ সােথ তা িছেড় ন� কের েফলা এবং েলাকেদরেক এ েথেক
সতকর্ কে েদওয়া। আমরা এবং বহুআেলম তা অবেহলা কের
িছেড় েফেলিছ িক� আমােদরেতা ভােলা ছাড়া েকােনা ক্ষিত হয়ি
এর মতই আেরকিট িবজ্ঞি� যা মদীনার মাসিজেদর খােদেমর নাে
�চার করা হেয় থােক এবং এ রকম অনয্ানয্ িবজ্ঞাপনও এর
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যা উপের উে�খ কেরিছ। িক� তা আ�াহর বাণী: ‘‘বরং েতামরা
আ�াহর ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞেদঅ�ভুর্ হও’’। এর পিরবেতর্
েসিট ‘‘েহ নবী আপিন বলু ন: আমরা রহমােনর �িত িব�াস �াপন
কেরিছ এবং তার উপরই ভরসা কির’’। [সূরা মুলক/২৯] �ারা শুর
করা হেয়েছ। সবগুেলাই িমথয্া এবং বােনায়, এর সতয্তা েকােনা
িভি� েনই, এেত কােরা উপকার েতা হেবই না বরং তা �চারকারী
ও িবতরণকারী গুনাহগার হেব। েকনন তা পর�ের অসৎকােজর
সহেযািগতা এবং িবদ‘আত �চার ও এর �িত মানু ষেক উৎসাহ
�দান করার নামা�র।
আ�াহর িনকট আমােদর এবং সকল মুসিলম ভাইেদর জনয্ এর
অিন�তা েথেক আ�য় চাই, েয বয্ি তা ৈতরী কেরেছ আ�াহ তার
জনয্ যেথ�। আ�াহর িনকট �াথর্না িতিন েযন এর িমথয
�চারকারী, তার �িত িমথয্ােরাপকারী এবং মানুেষর উপকারী
িজিনস েথেক অনু পকারী িজিনেসর �ারা বয্� রাখার দরুন তাে
পুেরাপুির বদলা েদন। আ�াহর জনয্ এবং তার বা�ার জনয্ উপেদ
িহসােব এর উপর এ সতকর্বাণ েদওয়া হেয়েছ।
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হ� েমৗসু েম ম�া মুকাররামায় ‘‘মুশিরকেদর েথেক
পিব�’’ নােম রয্লী েবর করা িবদ‘আত
সকল �শংসা আ�াহর জনয, সালাত ও সালাম েহাক আ�াহর
বা�া ও রাসূল মুহা�দ ইবন আ�ু �াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর উপর, তাঁর পিরবার, সকল সাহাবী এবং যারা তাঁর
পেথর অনু সরণ করেব তােদর উপর।
আ�াহ তা‘আলা মুশিরকেদর েথেক সবরদা পিব� থাকা তার
সকল মুিমন বা�ার উপর ওয়ািজব কেরেছন। এ বয্াপাের িতিন
কুরআন অবতীণর্ কের বেল: “েতামােদর জেনয্ ইবরাহীম : ও
তার অনু সারীেদর মেধয্ রেয়েছ উ�ম আদশ, তারা তােদর
স�দায়েক বেলিছল: েতামােদর সে� এবং েতামরা আ�াহর
পিরবেতর্ যার ইবাদত কর তার সে আমােদর েকােনা স�কর্ েনই।
আমরা েতামােদরেক মািন না। েতামােদর ও আমােদর মােঝ
িচরকােলর জনয্ সৃি� হেলা শ�তা ও িবে�, যতক্ষণ না েতামর
এক আ�াহর �িত ঈমান আন।” [সূরা মুমতািহনা/৪]
এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েশষ জীবেন এ
বয্াপাের আ�হ তা‘আলার অবতীণর্ বাণ হেলা, “স�কর্ে�দ কর
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হেলা আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর পক্ষ েথেক েসই মুশিরকেদর সা,
যােদর সােথ েতামরা চুি�ব� হেয়িছেল।” [সূরা তাওবা/১]
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ সনেদ
এেসেছ িতিন নবম িহজরীেত আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহেক
েলাকেদর হ� করােনার জনয্ এবং মুশিরকেদর েথেক পিব�তার
েঘাষণা েদওয়ার জনয্ পািঠেয়িছেলন।অতঃপর তার িপছেনই আলী
রািদয়া�াহু‘আনহেক পাঠােলন েলাকেদরেক তা জািনেয় েদওয়ার
জনয্। এমিভােব আবু বকর, আলী রািদয়া�াহু‘আনহ এর সােথ
দু ’জন মুয়াি�নেক পাঠােলন চারিট কথা েঘাষণা েদওয়ার জনয্:
“মুিমন বয্তীত জা�ােত েকউ �েবশ করেব না
আগামী বছর েথেক েকােনা মুশিরক হ� করেত পারেব না।
উল� হেয় েকউ �াবা ঘর তাওয়াফ করেত পারেব না।
এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সােথ কােরা
েকােনা চুি� থাকেল তা িনিদর্�সমেয়র জনয্ সীমাব� থাকে, আর
যার েকােনা চুি� েনই েস চার মাস পৃ িথবীেত ঘুের েদখেত পাের।”
েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: “সু তরাং েতামরা চার মাস
পৃ িথবীেত ঘুের নাও।” [সূরা তাওবা/২]
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চার মাস পর যিদ েকউ ইসলাম �হণ না কের তাহেল নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর সােথ যু � করার িনেদর্শ
িদেয়েছন। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: “অতঃপর যখন িনিষ�
মাসগুেলা অিতবািহত হেব” অথর্া আ�াহর বাণী:

ۡ َ ُ ُ ُۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
ُ ُ ُ
ُ ّ
ُ
َ ��ۡ ٱ� ُتلُوا ْ ٱل ۡ ُم
ِ� َح ۡيث َجَد�ُ ُموه ۡم َوخذوه ۡم
﴿ فإِذا ٱ�سلخ ٱ�شهر ٱ�رم ف
ِ
ْ ّ َ ٰ َ ّ ْ ُ َ َ َ َ ٰ َ ّ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ۡ َ ّ َُ ۡ ُ َ ْ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ
وٱح�وهم وٱ�عدوا لهم مرص ٖ �د فإِن تابوا وأقاموا لصَلوة وءاتوا لزَكوة َخَلُوا
ّ ۡ َُ َ
َ ّ َِن
ٞ  َّحٞ�َ َ� ُفور
[٥ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٥ ِيم
ۚسبِيلهم
“অতঃপর যখন িনিষ� মাসগুেলা অিতবািহত হেয় যােব তখন ঐ
মুশিরকেদরেক েযখােন পাও হতয্া ক, তােদরেক ধের আন,
তােদরেক অবেরাধ কের রাখ এবং ঘাঁিট�লসমূেহ তােদর স�ােন
অব�ান কর। অতঃপর যিদ তারা তাওবা কের সালাত আদায় কের
এবং যাকাত �দান কের; তেব তােদর পথ েছেড় দাও। িন�য়ই
আ�াহ ক্ষমাশ, পরম করণাময়।” [সূরা তাওবা/৫]
এেত উে�িখত মাস েথেক েবেধ েদওয়া িনধর্ািরত সমেক
বুঝােনা হেয়েছ। আর এিটই মুশিরকেদর েথেক পিব�তার িনয়ম,
সূরা তাওবার শুরুে ত তাফসীরিবদগণ এবং রাসূলু�া সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সাবয্� হাদীসগুেলাও �� কে
িদেয়েছ।
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আর মুশিরকেদর েথেক পিব�তার েঘাষণা েদওয়ার জনয্ হ�
েমৗসু েম ম�া েমাকাররমায় রয্লী েবর করা বা িমিছল েবর করা
িবদ‘আত, এর েকােনা িভি� েনই, এেত মহা েফৎনা ফাসাদ এবং
অিন�তা সৃ ি� হয়। কােজই যারা এ রকম কের তােদরেক এ কাজ
পিরহার করা উিচৎ। তা িবদ‘আত হওয়ার কারেণ এবং এেত মহা
েফৎনা ফাসাদ ও অিন�তা সৃ ি� হওয়ার কারেণ সরকােররও এ
েথেক বাধা েদওয়া কতর্বয্
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
“েহ নবী, বলু ন, েতামরা যিদ আ�াহেক ভােলাবাসার দাবী কর,
তেব

আমার

অনু সরণ

কর

তেব

আ�াহ

েতামােদরেক

ভােলাবাসেবন।” [সূরা আেল ইমরান/৩১]
এ ধরেনর আমল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং
েকােনা সাহাবােদর জীবনীেত েনই। এিট যিদ ভােলা হত তাহেল
অবশয্ই তারা করেতন। আ�াহ বেল: “তােদর িক শরীক রেয়েছ?
যারা তােদর জনয্ �ীেনর েসই িবধান গড়েব যার অনুমিত আ�াহ
েদনিন?।” [সূ রা শূ রা/২১]
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িতিন আরও বেলন: “আর রাসূল েতামােদরেক যা েদন েতামরা
তা �হণ কর এবং যা েথেক বারণ কেরন তা পিরহার কর।” [সূরা
হাশর/৭]
রাসূলু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: “েয বয্ি�
আমার এ �ীেনর মেধয্ নতু েকােনা িজিনস সৃ ি� করেব যা এর
অ�ভুর্ নয় তা �তয্াখয্া” [বুখারী ও মুসিলম]
এবং জােবর রািদয়া�াহু‘আনহ হেত বিণর্, রাসূলু�াহ সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর জুম‘আর খুৎবায় বেলেছন, “অতঃপর
সেবর্া�ম বাণ হেলা: আ�াহর িকতাব এবং সেবর্া�ম েহদােয় হেলা:
মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর েহদােয়ত, আর
িনকৃ�তর কাজ হেলা এর নব আিব�ৃ ত কাজ, এবং �িতিট
িবদ‘আতই ��তা।”

53
৫২

িতিন আরও বেলেছন :
“েয বয্ি� এন েকােনা আমল করেব যা আমার শিরয়ত
সমিথর্ত নয় তা �তয্াখয্” 54
৫৩

53

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৮৬৭।
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িবদায় হে�র ভাষেণ িতিন বেলিছেলন: “েতামরা আমার িনকট
েথেক েতামােদর হে�র কাজসমূহ িশেখ নাও।” 55
৫৪

িতিন িবদায় হে� এ ধরেনর েকােনা রয্লী বা িমিছল, েবর
কেরনিন, এমিনভােব তাঁর পের েকােনা সাহাবীও এ রকম কেরনিন।
সু তরাং হ� েমৗসু েম তা করা �ীেনর মেধয্ নব আিব�ৃ ত একিট
িবদ‘আত; যা েথেক রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সতকর্
কের েগেছন। িতিন েযিট কেরেছন তা হেলা: সূরা তাওবা অবতীণর্
হওয়ার পর নবম িহজরীেত দু ’জন আহবায়ক পািঠেয়েছন েযন
েলাকেদরেক জািনেয় েদন েয, পরবতর্ বছের েকােনা মুশিরক হ�
করেত পারেব না, উল� হেয় �াবার তাওয়াফ করেত পারেব না,
মুিমন বয্তীত েকউ জা�ােত �েবশ করেব না এবং চার মাস পর
মুশিরকেদর সােথ েকােনা চুি� থাকেব না, িক� যােদর সােথ চুি�র
সীমাব� সময় এর েচেয় অিধক রেয়েছ তা িনধর্ািরত সময় পযর্
থাকেব। এ আ�ান িবদায় হে�র সময় িছল না, কারণ এর উে�শয্
নবম িহজরীেতই সািধত হেয় েগেছ।
ইহকাল ও পরকােলর সকল কলয্াণ এবং সু নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এর অনু সরণ, তাঁর পেথ চলা এবং তাঁর
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সাহােদর পেথ চলার মেধয্ই িনিহত রেয়ে, েকননা তারা ও তােদর
অনু সারীগণই মুি��া� এবং িবজয়ী দল।
আ�াহ তা‘আলা বেলন: “আর যারা সবর�থম িহজরতকারী,
আনসার এবং যারা তােদর অনু সরণ কেরেছ, আ�াহ েস সকল
েলাকেদর �িত স�� হেয়েছন এবং তারাও তাঁর �িত স��
হেয়েছ। আর তােদর জনয্ �ত েরেখেছন েসই জা�াত যার
িন�েদশ িদেয় �বািহত হে� নদীসমূহ। েসখােন তারা িচরকাল
থাকেব। এটাই হেলা মহা কৃতকাযর্তা” [সূরা তাওবা/১০০]
আ�াহর িনকট �াথর্না কির িতিন েযনআমােদরেক এবং সকল
মুসিলমেক উপকারী জ্ঞানাজ, সৎ আমল, �ীেনর সিঠক বুঝ দান
কেরন, এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর সাহাবা
এবং িকয়ামত পযর্� তােদর অনুসারীেদর পেথ চলার তাওফীক দান
কেরন। েফৎনার ��তা, শয়তােনর কুম�না এবং সকল �কার
িবদ‘আত েথেক রক্ষা কেরন। িন�য়ই িতিন এর অিবভাবক ও এ
উপর ক্ষমতাবান
�ﷲ وﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻪﻟ �ﻤﺪ وآﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌ
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