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ভূিমকা 

্�াহর জনযই সকল �শংসা িযিন ্মােদরেক সআযপেথর িদেক 
িহদায়াআ িদেয়েছন। সালাআ ও সালাম েপশ করিছ মহানবী 
মুহা�াদ সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম এর  পর িযিন সুুাআ ও 
িবদ‘্আ স�েকর  �আেক সমযক িদক িনেদরশনা দান কেরেছন 
এবং সালাম েপশ করিছ আাঁর পিরবার-পিরজন ও সাহাবােয় 
িকরােমর  পরও। 

রাসূল সা�া�াহ ‘্লাইিহ ওয়া সা�ােমর সুুাআ অনুসরেের 
অপিরহাযরআা স�েকর মুসিলম মা�ই অবিহআ। সুুােআর িবপরীআ 
েমরেআ অববান হেে িবদ ‘্েআর। েস কারেেই িবদ ‘্আ েথেক 
েবঁেচ থাকা ওয়ািজব এবং িবদ ‘্েআ িল� হওয়া হারাম। বআরমান 
সমােজর চালিচে� িবদ ‘্েআর �চলন ্শংকাজনক হাের বৃি� 
েপেয়েছ। সুুাআ ও িবদ ‘্আ  ভেয়র মেধয পাথরকয িন পেে 
পযরা� জােনর যেথ� অভাবই মূলআ এর কারে। সুুাআ মেন 
কেরই বহ মানুষ িবদ ‘্েআ িল� হেয় পেড়। এ ভুল ধারোর 
কারেে িবদ‘্আ েথেক মুি�লাভ হেয় পেড় ্েরা দু হ। 

িবদ‘্আেক সহেজ িচি�আ করার জনয আাই �েয়াজন এ 
স�িকরআ েমৗিলক ও সাধারে নীিআমালা স�েকর অবঅআ হওয়া। 
িশিকআ জনেঅা�ীর সবার পেক িবদ ‘্আেক িচি�আ করা যােআ 
সহজ হয় েস  ে�েশয এ পুিিকািি একিি �াথিমক �য়াস। এ 
স�েকর িবদদ পাাকবেঅরর সুিচিচআ ও দলীল িনভরর েয েকান 
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মআামআেক অআযচ ধনযবােদর সােথ থাঅআ জানাই। ্�াহ 
্মােদর সকেলর ভাল কথা ও কাজ কবুল করন। ্মীন!! 
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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

্�াহ র িনকি ইসলামই হেে একমা� মেনানীআ �ীন। ্ল-

কুর্েন িআিন বেলন,  

 ]  ٨٥: عمفبن ب  [﴾ ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  يَۡبَتغِ  َوَمن ﴿

‘‘েয বযি� ইসলাম ছাড়া অনয েকান �ীন অনুসুান কের , আা 

কখেনাই আার কাছ েথেক �হে করা হেব না’’।0F

1  

এ �ীনেক পিরপূের করার েোষোও ্�াহ ্ল-কুর্েন 

িদেয়েছন,  

ۡ�َمۡلُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿
َ
ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ   ] ٣: بليئ دة [﴾ دِيٗنا

‘‘্জ ্িম েআামােদর জনয েআামােদর �ীনেক পিরপূের কের 

িদলাম এবং ইসলামেক েআামােদর জনয �ীন িহেসেব মেনানীআ 

করলাম।’’1F

2 

                                                           
1 সূরা ্েল-ইমরান : ৮৫ 
2 সূরা ্ল মািয়দা : ৩ 
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এ েোষোর পর ্ল-কুর্ন ও সুুাহ র বাইের �ীেনর মেধয 

নআুন েকান িবষয় সংেযািজআ হওয়ার পথ িচরআের র� হেয় েঅল 

এবং িবদ ‘্আ আথা নআুন েয েকােনা িবষয় �ীনী ্মল ও 

্কীদা িহেসেব �ীেনর  অচভুর� হওয়াও হারাম হেয় েঅল। এ 

্েলাচনায় িবদ ‘্েআর সংিক� পিরচয় আুেল ধরার পাশাপািশ 

িকভােব ্মােদর সমােজ �চিলআ িবদ ‘্আগেলােক সনা� করা 

যায় েস স�িকরআ মূলনীিআ আুেল ধরা হেব। 

িবদ‘্েআর সংজা : 

িবদ‘্আ শে�র ্িভধািনক অথর হল: 

 َ�ْ�ِ ِعثَيٍ  َسينٍِق 
َ ى َعٰ ََ ْت مى

ْ
اى بغ  بَغُءْ

অথরাা পূবরবআরী েকান নমুনা ছাড়াই নআুন ্িবআৃআ িবষয়। 2F

3 

্র শরীয়েআর পিরভাষায়- 

ّ  َعةَيْهِ  ّ  ََدى ْواو َم و َالخََاي
َ
ى ص
َ
َِ َاللَ َْل   ِِ ِنَِْهللا ب  

َِ ِد َْ
ى
 َعي ص

অথরাা ্�াহ র �ীেনর মেধয নআুন কের যার �চলন করা হেয়েছ 
                                                           
3 ্ন-িনহায়াহ, পৃঃ ৬৯, কাওয়ােয়দ মা’িরফািআল িবদ্’হ, পৃঃ ১৭ 
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এবং এর পেক শরীয়েআর েকান বযাপক ও সাধারে িকংবা খাস ও 

সুিনিদর� দলীল েনই।3

4 

এ সংজািিেআ িআনিি িবষয় লকেীয় : 

১. নআুনভােব �চলন অথরাা রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম ও 

সাহাবােয় িকরােমর যুেঅ এর েকান �চলন িছল না এবং এর 

েকান নমুনাও িছল না। 

২. এ নব �চিলআ িবষয়িিেক �ীেনর মেধয সংেযাজন করা এবং 

ধারো করা েয, এিি �ীেনর অংশ। 

৩. নব �চিলআ এ িবষয়িি শরীয়েআর েকান ‘্ম বা খাস দলীল 

ছাড়াই চালু ও  �াবন করা। 

সংজার এ িআনিি িবষেয়র একি�আ  প হল িবদ ‘্আ, যা েথেক 

িবরআ থাকার কোার িনেদরশ শরীয়েআ এেসেছ। কোার 

িনেষধাজার এ িবষয়িি হাদীেস বারবার   ািরআ হেয়েছ। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম বেলেছন, 

                                                           
4 কাওয়ােয়দ মা’িরফািআল িবদ্’হ, পৃঃ ২৪ 
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ُ نِْدَعٍة َضَاللَةو « ُى َْدٍََة نِْدَعةو َال ُ �ى َى ْلِر ةَُِّن  مى
ى
َْدََيِأل بو َْ َال�ى  رالبه صنل »َالاَُِي ى

 نبالن البلَعذى القي  َدَث َسهللا وحيح.

‘‘েআামরা (�ীেনর) নব �চিলআ িবষয়সমূহ েথেক সআকর থাক। 

েকননা �েআযক নআুন িবষয় িবদ্ ‘আ এবং �েআযক িবদ ‘্আ 

��আা’’।4F

5 

নবী সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম আাঁর এক খুআবায় বেলেছন: 

ْلِر  مى
ى
ّ بو ََ َُمٍد َال ْد�ى �ى َْ ْدِ�  َْ

ْ
َسَهللا بغ َْ

َ
َِ َالص َِدَِث ِكتَياى ب

ْ
ْوَدَح بد

َ
إُِن ص

َُيرِ . رالبه مسةَ  ّ َضَاللٍَة ِ  ب ُى ّ نِْدَعٍة َضَاللَةو َال ُى َْدٍََة نِْدَعةو َال ّ �ى ُى ي َال َْ َْدََيوى �ى
البلسسيئ البغةظ  غةسسيئ. 

‘‘িন�য়ই সেবরাাম বােী ্�াহ র িকআাব এবং সেবরাাম ্দশর 

মুহা�েদর ্দশর। ্র সবেচেয় িনকৃ� িবষয় হল (�ীেনর মেধয) 

নব  �ািবআ িবষয়। ্র নব  �ািবআ �েআযক িবষয় িবদ ‘্আ 

এবং �েআযক িবদ‘্আ হল ��আা এবং �েআযক ��আার পিরোম 

                                                           
5 সুনান ্বু দা দ , হাদীস নং ৩৯৯১ ও সুনান ্আ-িআরিমযী , হাদীস নং 

২৬৭৬। িআরিমযী হাদীসিিেক হাসান ও সহীহ বেলেছন।  
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জাহাুাম।5

6 

িবদ‘্েআর ৈবিশ�য :  

িবদ‘্েআর চারিি ৈবিশ�য রেয়েছ : 

১. িবদ ‘্আেক িবদ ‘্আ িহেসেব েচনার জনয সুিনিদর� েকান 

দলীল পাওয়া যায় না ; আেব আা িনিষ� হওয়ার বযাপাের 

মূলনীিআঅআ ‘্ম ও সাধারে দলীল পাওয়া যায়।  

২. িবদ‘্আ সবসময়ই শরীয়েআর  ে�শয , লকয ও মাকািসদ এর 

িবপরীআ ও িবেরাধী অববােন থােক। ্র এ িবষয়িিই িবদ ‘্আ 

িনকৃ� ও বািআল হওয়ার সবেচেয় বড় �মাে। এ জনযই হাদীেস 

িবদ‘্আেক ��আা বেল অিভিহআ করা হেয়েছ। 

৩. অিধকাংশ েকে� িবদ ‘্আ এমন সব কাযরাবলী স�াদেনর 

মাধযেম হেয় থােক যা রাসূলু�াহ সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম ও 

সাহাবােদর যুেঅ �চিলআ িছল না। ইমাম ইবনুল জাওযী রহ: 

বেলন,   

                                                           
6 সহীহ মুসিলম , হাদীস নং ১৫৩৫ ও সুনান ্ন-নাসায়ী , হাদীস নং ১৫৬০ , 

হাদীেসর শ� চয়ন নাসায়ী েথেক। 
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ْهللا ةينتىِدَ   َْ ََ�ى َ بِلْدَعةى ِعبيرةو َ�ْهللا ةِرٍا غ

‘িবদ‘্আ বলেআ বুঝায় এমন কাজেক যা িছল না , অআঃপর আা 

 �াবন করা হেয়েছ’।6F

7 

৪. িবদ ‘্েআর সােথ শরীয়েআর েকােনা েকােনা ইবাদােআর িকছু 

িমল থােক। দু’েিা বযাপাের এ িমলগেলা লকয করা যায়: 

�থমআ : দলীেলর িদক েথেক এভােব িমল রেয়েছ েয , েকােনা 

একিি ‘্ম দলীল িকংবা সংশয় অথবা ধারোর িভিােআ 

িবদ‘্আিি �চিলআ হয় এবং খাস ও িনিদর� দলীলেক পাশ 

কািিেয় এ ‘্ম দলীল িকংবা সংশয় অথবা ধারোিিেক 

িবদ‘্েআর সহীহ ও সিাক দলীল বেল মেন করা হয়। 

ি�আীয়আ : শরীয়আ �েীআ ইবাদােআর  পেরখা ও প�িআর সােথ 

িবদ‘্েআর িমল ৈআরী করা হয় সংখযা , ্কার-্কৃিআ, সময় বা 

বােনর িদক েথেক িকংবা হকুেমর িদক েথেক। এ িমলগেলার 

কারেে অেনেক এেক িবদ ‘্আ মেন না কের ইবাদাআ বেল অেয 

কের থােকন। 

                                                           
7 আালবীসু ইবলীস, পৃ: ১৬ 
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িবদ‘্আ িনধরারেে মানুেষর মআপাথরকয : 

িবদ‘্আ িনধরারেে মানুষ সাধারেআঃ িআনিি েেেীেআ িবভ� : 

এক : দলীল  পাওয়া যায় না এমন �িআিি িবষয়েক এক েেেীর 

মানুষ িবদ‘্আ িহেসেব িচি�আ করেছ এবং এেকে� আারা িবেশষ 

বাছ-িবচার না কেরই সব িকছুেক (এমন িক মু ‘্মালার 

িবষয়েকও) িবদ ‘্আ বেল অিভিহআ করেছ। এেদর কােছ 

িবদ‘্েআর সীমানা বহদূর িবিৃআ। 

দুই : যারা �ীেনর মেধয নব  �ািবআ সকল িবষয়েক িবদ ‘্আ 

বলেআ রাজী নয় ; বরং বড় বড় নআুন কেয়কিিেক িবদ ‘্আ বেল 

বাকী সবিকছু শরীয়আভু� বেল আারা মেন কের। এেদর কােছ 

িবদ‘্েআর সীমানা খুবই কুষ। 

িআন : যারা যাচাই-বাছাই কের শধুমা� �কৃআ িবদ ‘্আেকই 

িবদ‘্আ বেল অিভিহআ কের থােকন। এরা মধযম পপাবললী এবং 

হকপপী। 

িবদ‘্েআর  েমৗিলক নীিআমালা : 

িবদ‘্েআর িআনিি েমৗিলক নীিআমালা রেয়েছ। েসগেলা হল : 
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১. এমন ‘্মেলর মাধযেম ্�াহ র িনকি সাওয়ােবর ্শা করা 

যা শরীয়আ িস� নয়। েকননা শরীয়েআর থআঃিস� িনয়ম হল- 

এমন ্মল �ারা ্�াহ র িনকি সাওয়ােবর ্শা করেআ হেব 

যা কুর্েন ্�াহ িনেজ িকংবা সহীহ হাদীেস আাঁর রাসূল 

মুহা�দ সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম অনুেমাদন কেরেছন। 

আাহেলই কাজিি ইবাদাআ বেল  অেয  হেব। পকাচের ্�াহ ও 

আাঁর রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম েয ্মল অনুেমাদন 

কেরন িন েস ্মেলর মাধযেম ্�াহ র ইবাদাআ করা হেব 

িবদ‘্আ। 

২. �ীেনর অনুেমািদআ বযববা ও প�িআর বাইের অনয বযববার 

অনুসরে ও থীকৃিআ �দান। ইসলােম একথা থআঃিস� েয , 

শরীয়েআর েবঁেধ েদয়া প�িআ ও িবধােনর মেধয থাকা ওয়ািজব। 

েয বযি� ইসলামী শরীয়আ বযআীআ অনয িবধান ও প�িআ অনুসরে 

করল ও আার �িআ ্নুঅেআযর থীকৃিআ �দান করল েস 

িবদ‘্েআ িল� হল। 

৩. েয সকল কমরকাা সরাসির িবদ ‘্আ না হেলও িবদ ‘্েআর 

িদেক পিরচািলআ কের এবং পিরেশেষ মানুষেক িবদ ‘্েআ িল� 

কের, েসগেলার হকুম িবদ‘্েআরই অনু প। 



 

14 

েজেন রাখা ভাল েয , ‘সুুাআ’-এর অথর বুঝেআ ভুল হেল িবদ ‘্আ 

িচি�আ করেআও ভুল হেব। এিদেক ইি�আ কের ইমাম ইবনু 

আাইিময়া রহ. বেলন, ‘‘সবেচেয় গররপূের হল সুুাআেক িবদ ‘্আ 

েথেক পৃথক করা ; েকননা সুুাআ হেে ঐ িবষয় , শরীয়আ �েেআা 

যার িনেদরশ �দান কেরেছন। ্র িবদ ‘্আ হেে ঐ িবষয় যা 

শরীয়আ �েেআা �ীেনর অচভুর� বেল অনুেমাদন কেরন  িন। এ 

িবষেয় মানুষ েমৗিলক ও অেমৗিলক অেনক েকে� �চুর িব�ািচর 

েবড়াজােল িনমি�আ হেয়েছ। েকননা , �েআযক দলই ধারো কের 

েয, আােদর অনুসৃআ পপাই হ’ল সুুাআ এবং আােদর িবেরাধীেদর পথ 

হল িবদ‘্আ।’’8 

িবদ‘্েআর  পেরাি�িখআ িআনিি �ধান েমৗিলক নীিআমালার 

্েলােক িবদ ‘্আেক িচি�আ করার জনয ্েরা েবশ িকছু 

সাধারে নীিআমালা শরীয়আ িবেশষজ ্েলমঅে িনধরারে কের 

িদেয়েছন, য�ারা একজন সাধারে মানুষ সহেজই কুর্ন ও 

িবশ� হাদীেসর িভিােআ িবদ‘্েআর পিরচয় লাভ করেআ পাের ও 

সমােজ �চিলআ িবদ ‘্আসমূহেক িচি�আ করেআ পাের। েকননা 

�েআযক বযি�র  পর ওয়ািজব হল শরীয়েআর দৃি�েআ যা 

িবদ‘্আ আা পু�ানুপু� েপ েজেন েনয়া ও আা েথেক পুেরাপুির 

                                                           
8 ্ল-ইিিকামাহ : ১/১৩ 
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েবঁেচ থাকা। নীেচ  দাহরে থ প িকছু দৃ�াচসহ ্মরা অআীব 

গররপূের কিআপয় নীিআমালা  ে�খ করিছ।  

�থম নীিআ : 

অআযিধক দুবরল , িমথযা ও জাল হাদীেসর িভিােআ েয সকল 

ইবাদাআ করা হয়, আা শরীয়েআ িবদ‘্আ বেল িবেবিচআ। 

এিি িবদ ‘্আ িচ ি�আ করার অআযচ গররপূের একিি নীিআ। 

েকননা ইবাদাআ হেে পুেরাপুির অহী িনভরর। শরীয়েআর েকান 

িবধান িকংবা েকান ইবাদাআ শরীয়েআর �হেেযাঅয সহীহ দলীল 

ছাড়া সাবযি হয় না। জাল বা িমথযা হাদীস মূলআঃ হাদীস নয়। 

অআএব এ ধরেনর হাদীস �ারা সাবযি হওয়া েকান িবধান বা 

ইবাদাআ শরীয়েআর অংশ হওয়া স�ব নয় িবধায় েস অনুযায়ী ্মল 

িবদ‘্আ িহেসেব সাবযি হেয় থােক। অআযিধক দুবরল হাদীেসর 

বযাপাের জমহর মুহাি�সঅেের মআ হল এর �ারাও শরীয়েআর েকান 

িবধান সাবযি হেব না।  

 দাহরে :  

রজব মােসর �থম জুমু ‘্র রােআ অথবা ২৭েশ রজব েয িবেশষ 
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শেব িম ‘রােজর সালাআ ্দায় করা হয় আা িবদ ‘্আ িহেসেব 

অেয। অনু পভােব িনসেফ শা‘বান বা শেববরােআর রােআ েয ১০০ 

রাকাআ সালাআ িবেশষ প�িআেআ ্দায় করা হয় যােক সালাআুর 

রাঅােয়ব বেলও অিভিহআ করা হয় , আাও িবদ‘্আ িহেসেব অেয।  

েকননা এর ফযীলআ স�িকরআ হাদীসিি জাল।8

9 

ি�আীয় নীিআ : 

েয সকল ইবাদাআ শধুমা� মনঅড়া মআামআ ও েখয়াল-খুশীর  পর 

িভিা কের �েীআ হয় েস সকল ইবাদাআ িবদ ‘্আ িহেসেব অেয। 

েযমন েকান এক ‘্িলম বা ্েবদ বযি�র কথা িকংবা েকান 

েদেশর �থা অথবা থ� িকংবা কািহনী যিদ হয় েকান ‘্মল বা 

ইবাদােআর দলীল আাহেল আা হেব িবদ‘্আ। 

�ীেনর �কৃআ নীিআ হল- ্ল কুর্ন ও সুুাহ র মাধযেমই শধু 

্�াহর পক েথেক মানুেষর কােছ জান ্েস। সুআরাং 

শরীয়েআর হালাল-হারাম এবং ইবাদাআ ও ‘্মল িনধরািরআ হেব 

এ দু ’িি দলীেলর িভিােআ। এ দু ’িি দলীল ছাড়া অনয পপায় 

িবরীকৃআ ‘্মল ও ইবাদাআ আাই িবদ ‘্আ বেল অেয হেব। এ 

                                                           
9 আানযীহশ শারীয়াহ ্ল মরফু‘্হ ২/৮৯-৯৪, ্ল-ইবদা‘ পৃঃ ৫৮ 
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জনযই িবদ ‘্আপপীঅে আােদর িবদ ‘্আগেলার েকে� শরয়ী 

দলীেলর অপবযাখযা কের সংশয় সৃি� কের। এ �সে� ইমাম 

শােআবী রহ. বেলন , “সুুাআী আরীকার মেধয ্েছ এবং সুুােআর 

অনুসারী বেল দাবীদার েয সকল বযি� সুুােআর বাইের অববান 

করেছ, আারা িনজ িনজ মাস্লাগেলােআ সুুাহ �ারা দলীল 

েপেশর ভান কেরন।’’10 

 দাহরে :  

১। কাশ ফ, অচদৃরি� আথা মুরাকাবা-মুশাহাদা , থ� ও কারামােআর 

 পর িভিা কের শরীয়ােআর হালাল হারাম িনধরারে করা িকংবা 

েকান িবেশষ ‘্মল বা ইবাদােআর �চলন করা।10

11  

২। শধুমা� ‘্�াহ’ িকংবা হ-হ ’ অথবা ‘ই�া�াহ’ এর িযকর 

 পেরা� নীিআর ্েলােক ইবাদাআ বেল অেয হেব না। েকননা 

কুর্ন িকংবা হাদীেসর েকাথাও এরকম িযকর অনুেমািদআ হয়  

িন।11

12 

                                                           
10 ্ল ই‘েআসাম ১/২২০ 
11 ্ল-ই‘িআসাম ১/২১২, ২/১৮১ 
12 মাজমু‘ ্ল ফাআাওয়া ১০/৩৬৯ 
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৩। মৃআ অথবা অনুপিবআ সাবযি�বঅরেক ্হবান করা , আােদর 

কােছ �াথরনা করা ও সাহাযয চাওয়া , অনু পভােব েফেরশআা ও 

নবী-রসূলঅেের কােছ দু ‘্ করাও এ নীিআর ্েলােক িবদ ‘্আ 

বেল সাবযি হেব। েশেষা� এ িবদ ‘্আিি মূলআঃ েশষ পযরচ বড় 

িশেকর পিরেআ হয়। 

আৃআীয় নীিআ : 

েকান বাধা-িবপিার কারেে নয় বরং এমিনেআই রাসূল সা�া�াহ 

্লাইিহ ওয়া�াম েয সকল ‘্মল ও ইবাদাআ েথেক িবরআ 

েথেকিছেলন, পরবআরীেআ আার  �ােআর েক  যিদ েস ‘্মল 

কের, আেব আা শরীয়েআ িবদ‘্আ িহেসেব অেয হেব।  

েকননা আা যিদ শরীয়আস�আ হআ আাহেল আা করার �েয়াজন 

িবদযমান িছল। অথচ েকান বাধািবপিা ছাড়াই রাসূল সা�া�াহ 

্লাইিহ ওয়া�াম েস ‘্মল বা ইবাদাআ আযাঅ কেরেছন। এ 

েথেক �মািেআ হয় েয , ‘্মলিি শরীয়আস�আ নয়। অআএব েস 

‘্মল করা েযেহআু ্র কােরা জনয জােয়য েনই , আাই আা করা 

হেব িবদ‘্আ। 
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 দাহরেঃ 

১। পাঁচ ওয়া� সালাআ ও জুমা ‘ ছাড়া অনযানয সালােআর জনয 

‘্যান েদয়া।  পেরা� নীিআর ্েলােক িবদ ‘্আ বেল অেয 

হেব। 

২। সালাআ শর করার সময় মুেখ িনয়েআর বাকয পড়া। েযেহআু 

রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম ও সাহাবীঅে এ প করা 

েথেক িবরআ েথেকিছেলন এবং িনয়আ কেরিছেলন শধু অচর 

িদেয়, আাই িনয়েআর সময় মুেখ বাকয পড়া িবদ ‘্আ বেল অেয 

হেব।  

৩। িবপদ-্পদ ও ঝড়-আুফান ্সেল েের ্যান েদয়াও 

 পেরা� নীিআর ্েলােক িবদ ‘্আ বেল অেয হেব। েকননা 

িবপদ-্পেদ কী পাা করা  িচআ বা কী ‘্মল করা  িচআ আা 

হাদীেস সু�রভােব বিেরআ ্েছ। 

৪। রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম এর জেোাসব পালেনর 

জনয িকংবা ্�াহর কােছ সাওয়াব ও বরকআ লােভর �আযাশায় 

অথবা েয েকান কােজ ্�াহর সাহাযয লােভর  ে�েশ িমলাদ 

পড়া  পেরা� নীিআর ্েলােক িবদ‘্আ বেল অেয হেব। 
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চআুথর নীিআ : 

সালােফ সােলহীন আথা সাহাবােয় েকরাম , ও আােবয়ীন যিদ েকান 

বাধা না থাকা সে�ও েকান ইবাদােআর কাজ করা িকংবা বেরনা 

করা অথবা িলিপব� করা েথেক িবরআ েথেক থােকন , আাহেল 

এমন পিরিবিআেআ আােদর িবরআ থাকার কারেে �মািেআ হয় েয , 

কাজিি আােদর দৃি�েআ শরীয়আিস� নয়। কারে আা যিদ 

শরীয়আিস� হআ আাহেল আােদর জনয আা করার �েয়াজন িবদযমান 

িছল। আা সে�ও েযেহআু আারা েকান বাধািবপিা ছাড়াই  � 

‘্মল আযাঅ কেরেছন , আাই পরবআরী যুেঅ েক  এেস েস ‘্মাল 

বা ইবাদাআ �চিলআ করেল আা হেব িবদ‘্আ। 

হযাইফা রািদয়া�াহ ‘্নহ বেলন , ‘‘েয সকল ইবাদাআ রাসূল 

সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম এর সাহাবাঅে কেরন িন েআামরা েস 

সকল ইবাদাআ কর না।’’13 

মািলক ইবেন ্নাস রহ. বেলন , ‘‘এই  �ােআর �থম �জে েয 

‘্মল �ারা সংেশািধআ হেয়িছল একমা� েস ‘্মল �ারাই 

                                                           
13 সহীহ বুখারী।  



 

21 

 �ােআর েশষ �জে সংেশািধআ হেআ পাের।’’14 

ইমাম ইবনু আাইিময়া রহ. িকছু িবদ ‘্েআর �িআবাদ করেআ িঅেয় 

বেলন, ‘‘এ কথা জানা েয , যিদ এ কাজিি শরীয়আস�আ ও 

মুিাহাব হআ য�ারা ্�াহ সাওয়াব িদেয় থােকন , আাহেল নবী 

কিরম সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম এ বযাপাের সবেচেয় েবশী 

অবিহআ থাকেআন এবং অবশযই আাঁর সাহাবীেদরেক আা জানােআন , 

্র আাঁর সাহাবীরাও েস িবষেয় অনযেদর েচেয়ও েবশী অবিহআ 

থাকেআন এবং পরবআরী েলাকেদর েচেয়ও এ ‘্মেল েবশী ্�হী 

হেআন। িক� যখন আারা এ �কার ‘্মেলর িদেক েকান 

�েকপই করেলন না আােআ েবাঝা েঅল েয , আা নব  �ািবআ 

এমন িবদ‘্আ যােক আারা ইবাদাআ , ৈনকিয ও ্নুঅআয িহেসেব 

িবেবচনা করেআন না। অআএব এখন যারা এেক ইবাদাআ , ৈনকিয, 

সাওয়ােবর কাজ ও ্নুঅআয িহসােব �দশরন করেছ আারা 

সাহাবােদর পথ িভু অনয পথ অনুসরে করেছন এবং �ীেনর 

মেধয এমন িকছুর �চলন করেছন যার অনুমিআ ্�াহ �দান 

কেরন িন।’’15 

                                                           
14 ইকিআযা ্স-িসরাআ ্ল মুিাকীম ২/৭১৮ 
15 ইকিআয়া ্স সীরাআ ্ল-মুিাকীম ২/৭৯৮ 
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িআিন ্েরা বেলন , ‘‘্র েয ধরেনর ইবাদাআ পালন েথেক নবী 

কারীম সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম িবরআ েথেকেছন অথচ আা 

যিদ শরীয়াআস�আ হআ আাহেল িআিন িনেজ আা অবশযই পালন 

করেআন, অথবা অনুমিআ �দান করেআন এবং আাঁর পের 

খিলফাঅে ও সাহাবীঅে আা পালন করেআন। অআএব এ কথা 

িনি�আভােব িব�াস করা ওয়ািজব েয এ কাজিি িবদ ‘্আ ও 

��আা।’’16 

এর �ারা বুঝা েঅল েয , েয সকল ইবাদাআ পালন করা েথেক 

রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম িনেজ এবং আাঁর পের 

 �ােআর �থম �জেের ্িলমঅে িবরআ েথেকিছেলন 

িনঃসে�েহ েসগেলা িবদ ‘্আ ও ��আা। পরবআরী যুেঅ িকংবা 

্মােদর যুেঅ এেস এগেলােক ইবাদাআ িহেসেব অেয করার েকান 

শর‘য়ী িভিা েনই। 

 দাহরে : 

১। ইসলােমর িবেশষ িবেশষ িদবসসমূহ ও ঐিআহািসক 

 পলকগেলােক েদ  াসেবর মআ  দযাপন করা। েকননা 
                                                           
16 মাযমু‘ ্ল ফাআাওয়া- ২৬/১৭২ 
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ইসলামী শরীয়াআই েদ  াসব িনধরারে ও অনুেমাদন কের। 

শরীয়ােআর বাইের অনয েকান  পলকেক েদ  াসেব পিরেআ 

করার ইখিআয়ার েকান বযি� বা দেলর েনই। এ ধরেনর 

 পলেকর মেধয একিি রেয়েছ রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম 

এর জে  াসব  দযাপন। সাহাবীঅে ও পূবরবআরী ‘্িলমঅে হেআ 

এিি পালন করােআা দূেরর কথা বরং অনুেমাদন দােনর েকান 

বেরনাও পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনু আাইিময়া রহ. বেলন , “এ 

কাজিি পূবরবআরী সালাফঅে কেরন  িন অথচ এ কাজ জািয়য 

থাকেল সওয়াব লােভর  ে�েশয আা পালন করার কাযরকারে 

িবদযমান িছল এবং পালন করেআ িবেশষ েকান বাধাও িছল না। 

যিদ এিা শধু কলযােের কাজই হেআা আাহেল ্মােদর েচেয় 

আারাই এ কাজিি েবশী করেআন। েকননা আারা ্মােদর েচেয়ও 

রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম-েক েবশী স�ান ও মহববআ 

করেআন এবং কলযােের কােজ আারা িছেলন েবশী ্�হী।’’17 

২। ইেআাপূেবর বিেরআ সালাআ-্র রাঅােয়ব বা শেব িম ‘রােজর 

সালাআ  ে�িখআ চআুথর নীিআর ্েলােকও িবদ ‘্আ সাবযি হেয় 

থােক। 

                                                           
17 ইকিআযা ্স-িসরাআ ্ল মুিািকম-২/৬১৫ 
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ইমাম ইযযু�ীন ইবনু ্�ুস সালাম রহ. এ �কার সালাআ এর 

ৈবধআা অথীকার কের বেলন , ‘‘এ �কার সালাআ েয িবদ ‘্আ 

আার একিি �মাে হেলা �ীেনর �থম সািরর ‘ লামা ও 

মুসিলমেদর ইমাম আথা সাহাবােয় িকরাম , আােবয়ীন, আােব 

আােবয়ীন ও শরীয়াহ িবষেয় �প �েয়নকারী বড় বড় ‘্িলমঅে 

মানুষেক ফরয ও সুুাআ িবষেয় জান দােনর �বল ্�হ েপাষে 

করা সে�ও আােদর কােরা কাছ েথেক এ সালাআ স�েকর েকান 

বেরনা পাওয়া যায় িন এবং েক  আাঁর িনজ �েপ এ স�েকর িকছু 

িলিপব�ও কেরন িন ও েকান ৈবােক এ িবষেয় েকান 

্েলাকপাআও কেরন  িন। বািেব এিা অস�ব েয , এ সালাআ 

্দায় শরীয়েআ সুুাআ িহেসেব িবেবিচআ হেব অথচ �ীেনর �থম 

সািরর ‘্িলমঅে ও মুিমনেদর যারা ্দশর , িবষয়িি আােদর 

সকেলর কােছ েথেক যােব স�ূের অজানা ’’। [্আ আারঅীব ‘্ন 

সলািআর রাঅাইব ্ল মাওদুয়া, পৃঃ ৫-৯] 

প�ম নীিআ : 

েয সকল ইবাদাআ শরীয়ােআর মূলনীিআসমূহ এবং মাকািসদ আথা 

 ে�শয ও লেকর িবপরীআ েস সবই হেব িবদ‘্আ। 

 দাহরে : 
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১. দুই েেদর সালােআর জনয ্যান েদয়া। েকননা নফল 

সালােআর জনয ্যান েদয়া শরীয়আ স�আ নয়। ্যান শধু ফরয 

সালােআর সােথই খাস। 

২. জানাযার সালােআর জনয ্যান েদয়া। েকননা জানাযার 

সালােআ ্যােনর েকান বেরনা েনই , আদুপির এেআ সবার 

অংশ�হে করার বাধযবাধকআাও েনই। 

৩. ফরয সালােআর ্যােনর ্েঅ মাইেক দ দ পাা। েকননা 

্যােনর  ে�শয েলাকেদরেক জামা্ ‘েআ সালাআ ্দােয়র �িআ 

্হবান করা, মাইেক দ দ পাোর সােথ এর েকান স�কর েনই। 

ষ� নীিআ : 

�থা ও মু ‘্মালাআ িবষয়ক েকােনা কােজর মাধযেম যিদ 

শরীয়েআর সু�� িনেদরশনা ছাড়াই ্�াহর কােছ সাওয়াব লােভর 

্শা করা হয় আাহেল আা হেব িবদ‘্আ। 

 দাহরে : 

পশমী কাপড় , চি, েছঁড়া ও আািল এবং ময়লাযু� কাপড় িকংবা 

িনিদর� রেের েপাষাক পিরধান করােক ইবাদাআ ও ্�াহর ি�য় 
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পা� হওয়ার পপা মেন করা। একই ভােব সাবরকিেক চুপ থাকােক 

িকংবা রিি ও েঅাশশ ভকে ও পািন পান েথেক িবরআ থাকােক 

অথবা ছায়াযু� বান আযাঅ কের সূেযরর ্েলায় দাঁিড়েয় কাজ 

করােক ্�াহর ৈনকিয অজরেনর পপা িহসােব িনধরারে করা। 

 ে�িখআ কাজসমূহ েক  যিদ এমিনেআই কের আেব আা নাজািয়য 

নয়, িক� এ সকল ‘্দাআ িকংবা েমায়ামালােআর কাজগেলােক 

যিদ েক  ইবাদােআর  প �দান কের িকংবা সাওয়াব লােভর 

 পায় মেন কের আেব আখনই আা হেব িবদ ‘্আ। েকননা এগেুলা 
ইবাদাত ও সওয়াব লােভর প�া হওয়ার েকান দলীল শরীয়েত েনই। 

স�ম নীিআ : 

্�াহ ও আাঁর রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম েয সকল কাজ 

িনেষধ কের িদেয়েছন েসগেলার মাধযেম ্�াহর ৈনকিয ও 

সাওয়াব লােভর ্শা করা হেল েসগেলা হেব িবদ‘্আ। 

 দাহরে : 

১। অান-বাদয ও কাওয়ালী বলা ও েশানা অথবা নােচর মাধযেম 

িযকর কের ্�াহর কােছ সাওয়ােবর ্শা করা। 
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২। কািফর, মুশিরক ও িবজাআীয়েদর অনুকরেের মাধযেম ্�াহর 

ৈনকিয ও সাওয়াব লােভর ্শা করা। 

অ�ম নীিআ : 

েয সকল ইবাদাআ শরীয়েআ িনধরািরআ সময়, বান ও প�িআর সােথ 

�েয়ন করা হেয়েছ েসগেলােক েস িনধরািরআ সময়, বান ও প�িআ 

েথেক পিরবআরন করা িবদ‘্আ বেল অেয হেব। 

 দাহরে : 

১। িনধরািরআ সময় পিরবআরেনর  দাহরে- েযমন িজলহা� মােসর 

এক আািরেখ কুরবানী করা। েকননা , কুরবানীর শরয়ী সময় হল 

১০ ি�লহা� ও আাপরবআরী ্ইয়ােম আাশরীেকর িদনগেলা। 

২। িনধরািরআ বান পিরবআরেনর  দাহরে- েযমন মসিজদ ছাড়া 

অনয েকাথাও ই ‘িআকাফ করা। েকননা , শরীয়আ কআৃরক 

ই‘িআকােফর িনধরািরআ বান হেে মসিজদ। 

৩। িনধরািরআ েেেী পিরবআরেনর  দাহরে- েযমন অৃহ পািলআ পশর 

পিরবেআর েোড়া িদেয় কুরবানী করা। 
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৪। িনধরািরআ সংখযা পিরবআরেনর  দাহরে- েযমন পাঁচ ওয়াে�র 

অিআির� ৬� ্েরা এক ওয়া� সালাআ �চলন করা। িকংবা চার 

রাক‘্আ সালাআেক দুই রাক ‘্আ, িকংবা দুই রাক ‘্েআর 

সালাআেক চার রাক‘্েআ পিরেআ করা। 

৫। িনধরািরআ প�িআ পিরবআরেনর  দাহরে : অযু করার শর ‘য়ী 

প�িআর িবপরীেআ েযমন দু ‘পা েধায়ার মাধযেম অযু শর করা 

এবং আারপর দু‘হাআ েধৗআ করা এবং মাথা মােসহ কের মুখমাল 

েধৗআ করা। অনু পভােব সালােআর মেধয ্েঅ িসজদাহ ও পের 

রকু করা। 

নবম নীিআ : 

‘্ম আথা বযাপক অথরেবাধক দিলল �ারা শরীয়েআ েয সকল 

ইবাদাআেক  েু� রাখা হেয়েছ েসগেলােক েকান িনিদর� সময় 

িকংবা িনিদর� বান অথবা অনয িকছুর সােথ এমনভােব সীমাব� 

করা িবদ ‘্আ বেল অেয হেব য�ারা �আীয়মান হয় েয ,  � 

ইবাদােআর এ সীমাব� করে �ি�য়া শরীয়আস�আ , অথচ পূেবরা� 

‘্ম দলীেলর মেধয এ সীমাব� করেের  পর েকান �মাে ও 

িদক িনেদরশনা পাওয়া যায় না। 
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এ নীিআর েমা�াকথা হেে েকান  েু� ইবাদাআেক শরীয়ােআর 

সহীহ দলীল ছাড়া েকান বান , কাল বা সংখযা �ারা সীমাব� করা 

িবদ‘্আ িহেসেব িবেবিচআ। 

 দাহরে :  

১। েয িদনগেলােআ শরীয়াআ েরাযা বা সাওম রাখার িবষয়িি 

সাধারেভােব  েু� েরেখেছ েযমন ম�ল বার , বুধবার িকংবা 

মােসর ৭, ৮ ও ৯ ইআযািদ আািরখসমূহ , েস িদনগেলার েকান এক 

বা একািধক িদন বা বারেক িবেশষ ফযীলাআ ্েছ বেল সাওম 

পালেনর জনয যিদ েক  খাস ও সীমাব� কের অথচ খাস করার 

েকান দলীল শরীয়েআ েনই , েযমন ফািআহা-ই-ইয়াযদাহেমর িদন 

সাওম পালন করা , আাহেল শরীয়ােআর দৃি�েআ আা হেব িবদ ‘্আ, 

েকননা দলীল ছাড়া শরীয়ােআর েকান হকুমেক খাস ও সীমাব� 

করা জােয়য েনই। 

২। ফযীলাআপূের িদনগেলােআ শরীয়াআ েয সকল ইবাদাআেক 

 েু� েরেখেছ েসগেলােক েকান সংখযা , প�িআ বা িবেশষ 

ইবাদােআর সােথ খাস করা িবদ ‘্আ িহসােব অেয হেব। েযমন 

�িআ শ�বার িনিদর� কের চি�শ রাক ‘্আ নফল সালাআ পড়া , 

�িআ বৃহ�িআবার িনিদর� পিরমাে সদাকা করা , অনু পভােব 
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েকান িনিদর� রাআেক িনিদর� সালাআ ও কুর্ন খআম বা অনয 

েকান ইবাদােআর জনয খাস করা। 

দশম নীিআ : 

শরীয়ােআ েয পিরমাে অনুেমাদন েদয়া হেয়েছ ইবাদাআ করেআ 

িঅেয় েস েকে� আার েচেয়ও েবশী ‘্মল করার মাধযেম 

বাড়াবািড় করা এবং কোারআা ্েরাপ করা িবদ ‘্আ বেল 

িবেবিচআ। 

 দাহরে : 

১। সারা রাআ েজেঅ িনষা পিরহার কের িকয়ামুল লাইল এর 

মাধযেম এবং ভ� না কের সারা বছর সাওম রাখার মাধযেম 

্�াহর ৈনকিয অজরন করা এবং অনু পভােব েী , পিরবার ও 

সংসার আযাঅ কের ৈবরাঅযবােদর রআ �হে করা। সহীহ বুখারীেআ 

্নাস ইবেন মােলক (রািদয়া�াহ ‘্নহ) এর হাদীেস যারা সারা 

বছর সাওম রাখার ও িববাহ কের সংসার ধমর পালন না করার 

অ�ীকার বয� কেরিছল আােদর  ে�েশয রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ 

ওয়া�াম বেলিছেলন : 
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ْرقىدى «
َ
َوِ�ّ َالص

ى
ةِْطفى َالص

ى
ل ى َالص وى

َ
ى لَِكِ�ّ ص

َ
  َْ ي ى ََ ْو

َ
َِ َالص  َْ ي ى ََ ْا

َ
ّ و ِِ َِ إِ َعي َالب

َ
ص

ِِ ةَةَ َْل ِعّ� 
سُ َ� َ�ْهللا سى َِ َمْهللا َر ََ ُالاى بلسَِّسيَا  َّ وَ

َ
 رالبه بلتير�. »َالص

‘‘্িম েআামােদর মেধয ্�াহর �িআ সবেচেয় েবশী ভয় েপাষে 

কির এবং আাকওয়া অবললনকারী। িক� ্িম সওম পালন কির 

ও ভাি� , সালাআ ্দায় কির ও িনষা যাপন কির এবং নারীেদর 

িববাহ কির। েয ্মার এ সুুাআ েথেক িবরাঅভাজন হয় , েয 

্মার দলভু� নয়।’’ 17F

18 

২। হাে�র সময় জামরায় বড় বড় পাথর িদেয় রমী করা , এ 

কারেে েয , এগেলা েছাি পাথেরর েচেয় িপলাের েজাের ্োআ 

হানেব এবং এিা এ  ে�েশয েয, শয়আান এেআ েবশী বযথা পােব। 

এিা িবদ ‘্আ এজনয েয , শরীয়েআর িনেদরশ হল েছাি পাথর 

িনেকপ করা এবং এর কারে িহেসেব হাদীেস বলা হেয়েছ েয , 

‘‘্�াহর িযকর ও �রেেক কােয়ম করা। ’’18F

19  ে�খয েয , পাথর 

িনেকেপর ি�িি শয়আান বা শয়আােনর �িআভূ নয়। হাদীেসর 

ভাষায় এিি জামরাহ। আাই সকল েকে� িনরাপদ হল হাদীস 

                                                           
18 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩ 
19 সুনান ্িব দাঊদ , হাদীস নং ১৬১২ ও সুনান ্-িআরিমযী , হাদীস নং 

৮২৬, িআরিমযী বেলেছন, এিি হাসান ও সহীহ হাদীস। 
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অনুযায়ী ‘্মল করা ও ্কীদা েপাষে করা। 

৩। েয েপাষাক পিরধান করা শরীয়েআ মুবাহ ও জােয়য , েযমন 

পশমী িকংবা েমািা কাপড় পিরধান করা আােক ফযীলাআপূের 

অথবা হারাম মেন করা িবদ ‘্আ, েকননা এিা শরীয়েআর দৃি�েআ 

বাড়াবািড়। 

একাদশ নীিআ : 

েয সকল ্কীদাহ , মআামআ ও ব�বয ্ল-কুর্ন ও সুুােআর 

িবপরীআ িকংবা এ  �ােআর সালােফ সােলহীেনর ইজমা ‘ িবেরাধী 

েসগেলা শরীয়ােআর দৃি�েআ িবদ ‘্আ। এই নীিতর আেলােক িনে�া�  

দ’ুিি িবষয় শরীয়ােআর দৃি�েআ িবদ ‘্আ ও �আযাখযাআ বেল অেয 

হেব। 

�থম িবষয়ঃ িনজথ ্কল ও িবেবক�সূআ মআামআেক অেমাে ও 

িনি�আ নীিআ েপ িনধরারে করা এবং কুর্ন ও সুুাহর ব�বযেক 

এ নীিআর সােথ িমিলেয় যিদ েদখা যায় েয , েস ব�বয  � 

মআামেআর সােথ স�িআপূের আাহেল আা �হে করা এবং যিদ েদখা 

যায় েয , কুর্ন ও সুুাহর ব�বয  � মআামআ িবেরাধী আাহেল 

েস ব�বয �আযাখযান করা। অথরাা কুর্ন ও সুুাহ র  পের 
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িনেজর ্কল ও িবেবকেক অ�ািধকার েদয়া।  

শরীয়ােআর দৃি�েআ এ িবষয়িি অআযচ অিহরআ কাজ। এ বযাপাের 

ইমাম ইবনু আাইিময়া রহ. বেলন : ‘‘িবেবেকর মআামআ অথবা 

িকয়াস �ারা ্ল কুর্েনর িবেরািধআা করােক সালােফ 

সােলহীেনর েক ই ৈবধ মেন করেআন না। এ িবদ ‘্আিি আখনই 

�চিলআ হয় যখন জাহিময়া, মু‘আািযলা ও আােদর অনু প কিআপয় 

এমন বযি�র ্িবভরাব েেি যারা িবেবক�সূআ রােয়র  পর ধমরীয় 

মূলনীিআ িনধরারে কেরিছেলন এবং েসই রােয়র িদেক কুর্েনর 

ব�বযেক পিরচািলআ কেরিছেলন এবং বেলিছেলন , যখন িবেবক 

ও শরীয়ার মেধয িবেরািধআা েদখা িদেব আখন হয় শরীয়ােআর 

সিাক মমর েবাধঅময নয় বেল ্�াহর কােছ সমপরে করা হেব 

অথবা িবেবেকর রায় অনুযায়ী আা ’বীল ও বযাখযা করা হেব। এরা 

হেলা েস সব েলাক যারা েকান দলীল ছাড়াই ্�াহর ্য়ােআর 

বযাপাের আকর কের থােক।’’20 

ইবনু ্িবল ‘ইয ্ল-হানাফী রহ. বেলন , ‘‘বরং 

িবদ‘্আকারীেদর �েআযক দলই িনেজেদর িবদ ‘্আ ও যােক 

আারা িবেবক�সূআ যুি� বেল ধারো কের আার সােথ কুর্ন ও 

                                                           
20 ্ল-ইসেআকামা ১/২৩ 
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সুুাহর ব�বযেক িমিলেয় েদেখ। কুর্ন সুুাহর েস ব�বয যিদ 

আােদর িবদ ‘্আ ও যুি�র সােথ স�িআপূের হয় আাহেল আারা 

বেল, এিি মুহকাম ও দৃঢ়ব�বয। অআঃপর আারা আা দলীল েপ 

�হে কের। ্র যিদ আা আােদর িবদ ‘্আ ও যুি�র িবপরীআ হয় 

আাহেল আারা বেল , এিি মুআাশািবহাআ ও ্েবাধঅময , অআঃপর 

আারা আা �আযাখযান কের..........অথবা মূল অথর েথেক পিরবআরন 

কের’’21 

ি�আীয় িবষয়ঃ েকান জান ও ইলম ছাড়াই �ীনী িবষেয় ফাআওয়া 

েদয়া।  

ইমাম শািআবী রহ. বেলন , ‘‘যারা অিনি�আ েকান ব�বযেক 

অুভােব েমেন েনয়ার  পর িনভরর কের অথবা �হেেযাঅয েকান 

কারে ছাড়াই েকান িবষয়েক �াধানয েদয় , আারা �কৃআ পেক 

�ীেনর র�ু িছু কের শরীয়াআ বিহভূরআ কােজর সােথ জিড়আ 

থােক। ্�াহ আাঁর অনু�েহ এ েথেক ্মােদরেক িনরাপদ 

রাখুন। ফাআওয়ার এ প�িআ ্�াহ আা ‘্লার �ীেনর মেধয নআুন 

 �ািবআ িবদ‘্েআরই অচভুর�, েআমিনভােব ্কল বা িবেবকেক 

দীেনর সবরেকে� Dominator িহেসেব িবর করা নব �ািবআ 

                                                           
21 শরহল ্কীদা ্আ আাহািভয়া পৃঃ ১৯৯৯ 
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িবদ‘্আ।’’22 

�াদশ নীিআ : 

েয সকল ্কীদা কুর্ন ও সুুায় ্েস  িন এবং সাহাবােয় 

েকরাম ও আােবয়ীেনর কাছ েথেকও বিেরআ হয়  িন, েসগেলা 

িবদ্আী ্কীদা িহেসেব শরীয়েআ অেয। 

 দাহরে : 

১. সুফী আরীকাসমূেহর েস সব ্কীদা ও িবষয়সমূহ যা কুর্ন 

ও সুুায় ্েস  িন এবং সাহাবােয় েকরাম ও আােবয়ীেনর কাছ 

েথেকও বিেরআ হয় িন।  

ইমাম শািআবী রহ. বেলন , ‘‘আেেধয রেয়েছ এমন সব অেলৗিকক 

িবষয় যা েবেকােল মুিরদেদর  পর িশেরাধাযর কের েদয়া হয়। 

্র মুরীেদর কআরবয হল যা েথেক েস িবমু� হেয়েছ পুনরায় 

পীেরর পক েথেক আা করার অনুমিআ ও ইি�আ না েপেল আা না 

করা.....এভােব ্েরা অেনক িবষয় যা আারা ্িবআার কেরেছ , 

                                                           
22 ্ল-ই‘িআসাম ২/১৭৯ 
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সালাফেদর �থম যুেঅ যার েকান  দাহরে খঁুেজ পাওয়া যায় 

না।’’23 

২. ্�াহর যাআী গোবলীর েকে� 23F

بلْة24  বা িদক-িনধরারে َبلس 

বা শরীর ইআযািদ সািবরকভােব সাবযি করা িকংবা পুেরাপুির 

অথীকার করা িবদ‘্আ িহেসেব অেয। েকননা কুর্ন , হাদীস ও 

সাহাবােয় িকরােমর ব�েবযর েকাথাও এগেলােক সরাসির সাবযি 

িকংবা অথীকার েকানিাই করা হয় িন। 

এ স�েকর ইমাম ইবনু আাইিময়াহ রহ. বেলন , ‘‘সালােফর েক ই 

্�াহর বযাপাের َبلس বা শরীর সাবযি করা িকংবা অথীকার 

করার িবষয়িি স�েকর েকান ব�বয �দান কেরন িন। একইভােব 

্�াহর স�েকর بللبْف বা েমৗিলক ব� এবং �بلح বা অববান 

�হে অথবা অনু প েকান ব�বযও আারা েদন  িন। েকননা 

এগেলা হেলা অ�� শ� , য�ারা েকান হক �িআি�আ হয় না 

                                                           
23 ্ল-‘ইিআসাম ১/২৬১ 
24 আেব িদক িনধরারে না করেলও جْة بلرةل বা  পেরর িদক ্�াহর জনয 
িনধরািরআ। এিা কুর্ন ও হাদীেসর হাজার হাজার ভাষয �ারা �মািেআ। 

�পকােরর  ে�শয جْة শ�িি বযবহার না করা।  পেরর িদক �িআিি মুসিলমই 

সাবযি কের থােকন। [স�াদক]  
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এবং বািআলও �মািেআ হয় না।.....বরং এগেলা হেে েস সকল 

িবদ্আী কালাম ও কথা যা সালাফ ও ইমামঅে �আযাখযান 

কেরেছন।’’25 

্�াহর িসফাআ স�িকরআ মুজমাল ও অ�� শ�মালার সােথ 

সালােফ সােলহীেনর অনুসৃআ বযবহািরক নীিআমালা কী িছল েস 

স�েকর ইমাম ইবনু ্িবল ইয ্ল-হানাফী রহ. বেলন , ‘‘েয 

সকল শ� (্�াহর বযাপাের) সাবযি করা িকংবা আার েথেক 

অথীকার করার বযাপাের নস আথা কুর্ন-হাদীেসর �� ব�বয 

এেসেছ আা �বলভােব েমেন েনয়া  িচআ। অআএব ্�াহ ও আাঁর 

রাসূল সা�া�াহ ্লাইিহ ওয়া�াম েয সকল শ� ও অথর সাবযি 

কেরেছন ্মরা েসগেলা সাবযি করব এবং আােদর ব�েবয েয 

সব শ� ও অথরেক অথীকার করা হেয়েছ ্মরাও েসগেলােক 

অথীকার করেবা। ্র েয সব শ� অথীকার করা িকংবা সাবযি 

করার বযাপাের িকছুই ্েস িন (্�াহর বযাপাের) েস সব শে�র 

বযবহার করা যােব না। অবশয যিদ ব�ার িনয়েআর �িআ লকয 

করেল বুঝা যায় েয অথর শ� , আাহেল আা �হে করা হেব। আেব 

েস ব�বয কুর্ন-হাদীেসর শ� িদেয়ই বয� করা বাানীয় , 

                                                           
25 মাজমু‘ ্ল ফাআাওয়া ৩/৮১ 
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মুজমাল ও অ�� শ� িদেয় নয়........।’’26 

�েয়াদশ নীিআ 

�ীনী বযাপাের অেহআুক আকর , ঝঅড়া-িববাদ ও বাড়াবািড়পূের �� 

িবদ‘্আ িহেসেব অেয। এ নীিআর মেধয িনেনা� িবষয়গেলা 

শািমলঃ  

১. মুআাশািবহাআ বা মানুেষর েবাধঅময নয় এমন িবষয় স�েকর 

�� করা। ইমাম মােলক রহ.-েক এক বযি� ্রেশর  পর 

্�াহর بستلبا বা  াার �কৃিআ -ধরে স�েকর িজজাসা করেল 

িআিন বলেলন ‘‘িক প  াা আা েবাধঅময নয় , আেব بستلبا বা  াা 

একিি জানা ও জাআ িবষয় , এর �িআ েমান রাখা ওয়ািজব এবং 

�� করা িবদ‘্আ।26F

27 

ইমাম ইবনু আাইিময়াহ রহ. বেলন , ‘‘েকননা এ ��িি িছল এমন 

িবষয় স�েকর যা মানুেষর জাআ নয় এবং এর জবাব েদয়াও 

                                                           
26 শারহ ্ল- ‘্কীদাহ ্আ-আহািবয়যাহ , পৃঃ২৩৯, ্েরা েদখুন পৃঃ ১০৯-

১১০।  
27 ্স-সুুাহ ৩/৪৪১, ফাআহল বারী ১৩/৪০৬-৪০৭ 
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স�ব নয়।’’28 

িআিন অনয� বেলন  বা ্রেশর  পর  াা স�েকর بستلبا‘‘ ,

ইমাম মােলেকর এ জবাব ্�াহর সকল গোবলী স�েকর বযাখযা 

িহেসেব পুরাপুির যেথ�।’’ 28F

29 

২। দীেনর অচভুর� নয় এমন িকছু িনেয় েঅাঁড়ািম করা এবং 

েঅাঁড়ািমর কারেে মুসিলমেদর মেধয অঅনকয ও িবেভদ সৃি� করা 

িবদ‘্আ বেল অেয। 

৩। মুসিলমেদর কা েক  পযু� দলীল ছাড়া কািফর ও িবদ ‘্আী 

বেল অপবাদ েদয়া। 

চআুদরশ নীিআঃ 

�ীেনর বায়ী ও �মািেআ অববান ও শরীয়আ কআৃরক িনধরািরআ 

সীমােরখােক পিরবআরন করা িবদ‘্আ। 

 দাহরে : 

                                                           
28 মাজমু‘ ্ল-ফাআাওয়া ৩/২৫ 
29 মাজমু‘ ্ল- ফাআাওয়া ৪/৪ 
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১। চুির ও বযিভচােরর শািি পিরবআরন কের ্িথরক জিরমানা দা 

�দান করা িবদ‘্আ। 

২। িযহােরর কা ফ ফারার েকে� শরীয়ােআর িনধরািরআ সীমােরখা 

পাে� ্িথরক জিরমানা করা িবদ‘্আ। 

প�দশ নীিআঃ 

অমুসিলমেদর সােথ খাস েয সকল �থা ও ইবাদাআ রেয়েছ 

মুসিলমেদর মেধয েসগেলার অনুসরে িবদ‘্আ বেল অেয। 

 দাহরে : 

কািফরেদর  াসব ও পবর অনু�ােনর অনুকরেে  াসব ও পবর 

পালন করা। ইমাম যাহাবী রহ. বেলন , ‘‘জে  াসব , নববষর 

 াসব পালেনর মাধযেম অমুসিলমেদর অনুকরে িনকৃ� 

িবদ‘্আ।’’30 

 

 

                                                           
30 ্আ-আামাসসুক- িবসসুনান পৃঃ ১৩০ 
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েশষ কথা 

িবদ‘্েআর সংজা �দােনর পাশাপািশ িবদ ‘্েআর েমৗিলক ও 

সাধারে িকছু নীিআমালা ্মরা এখােন ্েলাচনা করলাম। ্শা 

কির সকেলই এগেলা ভালভােব েজেন েনেবন এবং  পলিি 

করার েচ�া করেবন। পরবআরী করেীয় হল এ মূলনীিআগেলার 

্েলােক ্মােদর িনেজেদর মেধয িকংবা ্মােদর েলাকালেয় 

েকান িবদ ‘্আ রেয়েছ িকনা আা যাচাই করা , ্র যিদ এখােন 

েকান িবদ ‘্আ েথেক থােক আাহেল ্মােদর  িচআ েসগেলা 

িচি�আ করা ও েদশবাসীেক আা অবিহআ করা এবং িনেজরা 

েসগেলা আযাঅ করা ও অনযেদরেকও আা আযাঅ করেআ  �ু� করা , 

যােআ িরসালােআর দািয়র পালেন মুসিলম িহেসেব ্মরা সকেলই 

কম-েবশী অবদান রাখেআ পাির। ্�াহ ্মােদর সকলেক 

আাওফীক দান করন। ্মীন!! 


