িবদ‘আত পিরহার করা দব্ীেন ইছলােমর অনয্তম একিট েমৗলনীিত
দব্ীেনর মেধয্ ‘ইবাদােতর নােম নবসৃষ্ট কাজ (িবদ‘আত) েথেক সম্পূণর্রূেপ িবরত থাকা অতয্াবশয্ক।
িবদ‘আত পিরহার করা দব্ীেন ইছলােমর অনয্তম একিট েমৗলনীিত।
েকননা, েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১

.ن ُدوِنِه َأْوِلَياَء
ْ ال َتَّتِبُعوا ِم
َ ن َرِّبُكْم َو
ْ ل ِإَلْيُكْم ِم
َ اَّتِبُعوا َما ُأْنِز

অথর্াৎ- েতামােদর পর্িতপালেকর পক্ষ েথেক যা েতামােদর জনয্ অবতািরত হেয়েছ, েতামরা তাঁর অনুসরণ
কেরা এবং তাঁেক (আল্লাহ) বয্তীত অনয্ েকান সাথীেদর অনুসরণ কেরা না।

২

রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৩

.عٌة
َ حَدَثٍة ِبْد
ْ ل ُم
َّ ن ُك
َّ  َفِإ،ألُموِر
ُْ ت ا
ِ حَدَثا
ْ ِإَّياُكْم َوُم

অথর্- েতামরা সাবধান েথেকা নব-উদ্ভািবত িবষয়সমূহ েথেক, েকননা ধেমর্র মেধয্ পর্িতিট নবসৃষ্ট িবষয়ই
হেচ্ছ িবদ‘আত”।

৪

অনয্ হাদীেছ ‘আিয়শা f েথেক বিণর্ত, রাছূলুল্লাহ 1 ইরশাদ কেরেছন:৫

. َفُهَو َرٌّد،س ِفيِه
َ ث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْي
َ حَد
ْ ن َأ
ْ َم

অথর্- েয আমােদর ধমর্ িবষেয় (ইছলামী শারী‘য়ােত) এমন িকছু নতুন সৃিষ্ট করেব যা আমােদর ধেমর্
(ইছলােম) েনই, তেব তা হেব বজর্নীয়।

৬

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাছ‘ঊদ e েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন৭

.ق
ِ عَلْيُكْم ِباْلَعِتي
َ  َو،ق
َ  َوِإَّياُكْم َوالَّتَعُّم،طَع
ُّ  َوِإَّياُكْم َوالَّتَن،ع
َ ِإَّياُكْم َوالَّتَبُّد

১. ٣ -سورة األعراف
২. ছূরা আল-আ’রাফ- ৩
৩. رواه أبو داؤد و أحمد و الحاكم
৪. ছুনানু আবী দাউদ, মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ, মুছতাদরােক হািকম
৫. رواه البخاري و مسلم
৬. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম

১
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অথর্- সাবধান েথেকা েতামরা িবদ‘আত সৃিষ্ট েথেক, সাবধান েথেকা েতামরা কুৎসা রটনা েথেক, সাবধান
েথেকা েতামরা অযথা িচন্তা-ভাবনা েথেক এবং েতামরা সহজ সরল স্পষ্ট উম্মুক্ত পন্থা অবলমব্ন কেরা।

৮

ছা‘য়ীদ ইবনুল মুছাইিয়য্ব o েথেক বিণর্তعَلى
َ هلل
ُ حَّمٍد ُيَعِّذُبِني ا
َ  َيا َأَبا ُم:ل
َ  َفَقا،جوَد َفَنَهاُه
ُس
ُّ  َوال،ع
َ ن ُيْكِثُر ِفيَها الُّرُكو
ِ ن َرْكَعَتْي
ْ جِر َأْكَثَر ِم
ْ ع اْلَف
ِ طُلو
ُ صِّلي َبْعَد
َ ال ُي
ًج
ُ َأَّنُه َرَأى َر
৯

.سَّنِة
ُّ ف ال
ِ ال
َخ
ِ عَلى
َ ك
َ ن ُيَعِّذُب
ْ ال َوَلِك
َ :ل
َ الِة؟ َقا
َص
َّ ال

অথর্- একদা িতিন েদখেলন েয, একজন েলাক সুবেহ সািদকব্ হওয়ার পের অিতিরক্ত রুকু‘ সহকাের দু’
রাক‘আেতর েচেয় েবিশ সালাত আদায় করেছ, তখন িতিন তােক িনেষধ করেলন। েলাকিট তাঁেক বলেলা
েয, েহ আবু মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা‘আলা িক আমােক (এই) নামােযর জনয্ শািস্ত েদেবন। উত্তের িতিন
বলেলন- না, তেব েতামােক শািস্ত পর্দান করা হেব ছুন্নােতর বয্িতকর্ম করার জনয্।

১০

ইমাম হাছান ইবনু ‘আলী আল বারবাহারী o বেলেছন- “ধেমর্র নােম েছাট-খােটা নবসৃষ্ট িবষয়ািদ েথেক
সাবধান ও দূের থােকা। েকননা েছাট-খােটা িবদ‘আেতর পুনরাবৃিত্ত ঘটেত থাকেল তা েশষ পযর্ন্ত অেনক বড়
ও মারাত্মক হেয় যায়। মুছলমান সমােজ যত সব িবদ‘আত আিবষ্কৃত হেয়েছ েসগুেলা পর্থমিদেক িনতান্তই
েছাট-খাঁেটা িছল যা অেনকটা সেতয্র অনুরূপ বেলই মেন হেতা। তাই অেনেকই পর্তািরত হেয় ঐ সকল
িবদ‘আত অনুসরণ কেরিছল। িকন্তু পরবতর্ীেত তাঁরা আর েসই িবভর্ািন্তর েবড়াজাল েথেক মুক্ত হেত পােরিন।
একপযর্ােয় ঐসব িবদ‘আতেক তারা শারী‘য়ােতর তথা দব্ীেন ইছলােমর অংশ বেল িবশব্াস কের রীিতমত তা
অনুসরণ ও পালন করেত শুরু কের। এভােবই ছুন্নােতর িবরুদ্ধাচরণ কের তারা সতয্-সিঠক পথ েথেক দূের
সের যায় এবং ইছলােমর গিন্ড বিহভূর্ত হেয় পেড়।
অতএব যখনই আপিন কােরা কাছ েথেক িবেশষ কের আপনার সম-সামিয়ক েকান েলােকর কাছ েথেক
(শারী‘য়াত সম্পেকর্) িকছু শুনেবন, তখন তাড়াহুেড়া না কের এবং তার কথায় সাঁড়া েদয়ার পূেবর্ ভােলা কের
িচন্তা-ভাবনা করুন (আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আপনােক রহম করুন) এবং আহেল ‘ইলমেদরেক
(‘উলামােয় িকরামেক) িজজ্ঞাসা কের েস কথা বা িবষেয়র সতয্তা যাচাই করুন এবং ভােলা কের েজেন
িনন েয, এতিদব্ষেয় সাহাবােয় িকরাম 4 অথবা আিয়ময্া ও ‘উলামােয় িকরােমর েকউ িকছু বেলেছন িকনা। যিদ িবষয়িটর সব্পেক্ষ তােদর েকান (সাহাবী অথবা েকান ইমাম বা সিতয্কার ‘আিলেম দব্ীেনর) অিভমত
িকংবা বণর্না সিঠকভােব পাওয়া যায়, তাহেল তা গর্হণ ও অনুসরণ করুন এবং তা বজর্ন না করুন। েকননা
৭. رواه الدارمى وابن بطة بسند صحيح
৮. দািরমী ও ইবনু বাত্তব্া উপেরাক্ত বণর্নািটেক িবশুদ্ধ ছনেদ বণর্না কেরেছন।
৯. رواه البيهقي
১০. উপেরাক্ত বণর্নািট ইমাম বায়হাকব্ী o বণর্না কেরেছন
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এেক্ষেতর্ েস িবষয়িটেক লঙ্ঘন বা উেপক্ষা করেল িকংবা তাঁর পিরবেতর্ অনয্ িকছুেক গর্হণ করেল েদাযেখর
ভয়াবহ অিগ্নকুেন্ড িনপিতত হেত হেব”।

১১

‘উমার ইবনু ‘আিব্দল ‘আযীয o বেলেছন েয, “‘রাছূলুল্লাহ 1 এর িনেদর্িশত সতয্-সিঠক পন্থােক
(ছুন্নাতেক) বাদ িদেয় যিদ েকউ েকান ভর্ান্ত পথেক সিঠক মেন কের অবলমব্ন কের িবভর্ান্ত হেয় থােক,
তাহেল এ িবষেয় তার েকান ‘উয্র-অজুহাত গর্হণেযাগয্ হেব না”।

১২

িহজরােতর আবাসভূিম মাদীনাহ মুনাওয়ারাহ-র পর্খয্াত ইমাম মািলক ইবনু আনাছ o বেলেছন:- েয
বয্িক্ত এই উম্মােতর (মুছলমানেদর) মেধয্ এমন েকান (ধমর্ীয়) িবষয় উদ্ভাবন করেলা যা ছালেফ
সািলহীেনর (p) পন্থা বিহভূর্ত, তাহেল েস েযন মেন করেলা েয, রাছূলুল্লাহ 1 িরছালােতর তথা
আল্লাহ পর্দত্ত দািয়তব্ বা আমানােতর িখয়ানাত কেরেছন িকমব্া তা অসম্পন্ন েরেখ েগেছন, অথচ আল্লাহ 0
ইরশাদ কেরেছন:৩১

.الَم ِديًنا
َس
ْ إل
ِْ ت َلُكُم ا
ُ ضي
ِ عَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر
َ ت
ُ ت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْم
ُ اْلَيْوَم َأْكَمْل

অথর্াৎ- আজ আিম েতামােদর জনয্ েতামােদর দব্ীনেক পূণর্াঙ্গ কের িদলাম এবং েতামােদর পর্িত আমার
িন‘মাত সম্পূণর্ কের িদলাম এবং ইছলামেক েতামােদর জেনয্ দব্ীন িহসােব মেনানীত করলাম।

১৪

অতএব যা িকছু েসিদন আল্লাহ্র (0) এই পিবতর্ েঘাষণার পর্াক্কােল দব্ীেনর (ইছলােমর) অন্তভুর্ক্ত িছল না,
তা আজেকর িদেনও ধেমর্র অন্তভুর্ক্ত (বা দব্ীন) বেল গণয্ হেব না। পূেবর্কার যুেগর মুছলমানরা েয পথ
অবলমব্ন ও অনুসরণ কের িহদায়াতপর্াপ্ত ও সফলকাম হেয়িছেলন, েসই পথ অবলমব্ন ও অনুসরণ বয্তীত
েশষ যুেগর মুছলমানরাও িহদায়াতপর্াপ্ত ও সফলকাম হেত পারেব না।
একদা ইমাম মািলক-েক (o) এক বয্িক্ত িজেজ্ঞসা কেরিছল েয, েহ আবূ ‘আিব্দল্লাহ! (ইমাম মািলক
o এর উপনাম িছল আবূ ‘আিব্দল্লাহ) আিম েকাথা েথেক ইহরাম বাঁধেবা? িতিন উত্তের বললন“যুলহুলাইফা েথেক; েযখান েথেক রাছূলুল্লাহ 1 ইহরাম েবঁেধেছন। েলাকিট বলেলা েয, “আিম মাছিজেদ
নাবাওয়ী তথা রাছূলুল্লাহ 1 এর পিবতর্ কব্াব্েরর িনকট েথেক ইহরাম বাঁধেত চাই”। তখন িতিন তােক
বলেলন েয, “তুিম কখেনা তা কেরা না, েকননা আিম েতামার িবভর্ান্ত হেয় যাওয়ার আশংকা করিছ”।
েলাকিট বলেলা েয, “তােত আবার িবভর্ািন্তর িক আেছ? আিম েতা শুধুমাতর্ কেয়ক মাইল েবিশ দূের েথেক
১১. েদখুন! ইমাম বারবাহারী রিচত “শারহুছ্ ছুন্নাহ”- পৃষ্ঠা নং- ৬৮
১২. ‘আল্লামা মারুযী রিচত “আছছুন্নাহ”- পৃষ্ঠা নং- ৯৫
১৩. ٣ -سورة المائدة
১৪. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৩
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ইহরাম বাঁধেত চাইিছ”। তখন ইমাম মািলক o েলাকিটেক বলেলন:- “এর েথেক মারাত্মক ভর্ষ্টতািবভর্ািন্ত আর িক হেত পাের েয, তুিম মেন করেছা রাছূলুল্লাহ 1 েতামার েথেক কম পূণয্ বা মযর্াদা লাভ
কেরেছন, আর তুিম রাছূলুল্লাহ 1 েথেকও েবিশ পূণয্ বা মযর্াদা লাভ করেত চাইেছা। আিম আল্লাহ্র
(0) এ বাণী শুেনিছ –
৫১

.ب َأِليٌم
ٌ عَذا
َ صيَبُهْم
ِ صيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُي
ِ ن ُت
ْ ن َأْمِرِه َأ
ْع
َ ن
َ خاِلُفو
َ ن ُي
َ حَذِر اَّلِذي
ْ َفْلَي

অথর্াৎ- যারা তাঁর আেদেশর িবেরািধতা কের তারা েযন কিঠন মুসীবত অথবা ভয়ংকর শািস্তেক ভয়
কের”।

১৬১৭

হািফজ ইছমা‘িয়িল o বেলেছন েয, হাদীছ িবেশষজ্ঞ ‘উলামােয় িকরােমর দৃিষ্টেত িবদ‘আত ও পাপ
কাজ েথেক সম্পূণর্ রূেপ দূের থাকা, অনয্েক কষ্টদান েথেক িবরত থাকা এবং পরিনন্দা (গীবত) পিরহার
করা অতয্াবশয্ক। হয্াঁ, তেব যিদ েকউ েকান পর্কার িবদ‘আত এবং মনগড়া মতবাদ িকমব্া মনগড়া েকান
কাজ আিবষ্কার বা পর্কাশ কের েসগুেলার পর্িত মানুষেক আহবান কের থােক, তাহেল তাঁর সমােলাচনা করা
যােব এবং তা গীবেতর পযর্ায়ভুক্ত হেব না।

১৮

সূতর্:- ইমাম আহ্মাদ ইবনু হামব্াল রিচত এবং আল অলীদ ইবনু মুহাম্মাদ নুবাইহ ইবেন ছাইফুন্ নাস্র এর
বয্াখয্া সমব্িলত “উসূলুছ্ ছুন্নাহ”।

১৫. ٦٣ -سورة النور
১৭. ছূরা আন নূর- ৬৩
১৭. এই বণর্নািট ইবনু ‘আিব্দল বার্ “জােম’ বয়ানুল ‘ইলম” গর্েন্থ এবং ইবনু বাত্তাহ “আল ইবানাতুল কুবরা” গর্েন্থ গর্হণেযাগয্
ছনেদ বণর্না কেরেছন
১৮. ই‘িতকব্াদু আিয়ময্ািতল হাদীছ, পৃষ্ঠা নং- ৭৮
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