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ভূিমকা
আ�াহর জনয্ই সকল �শংসা িযিন আমােদরেক সতয্পেথর িদে
িহদায়াত িদেয়েছন। সালাত ও সালাম েপশ করিছ মহানবী
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম এর উপর িযিন সু�াত ও
িবদ‘আত স�েকর্ উ�তেক সময্ক িদক িনেদর্শনা দান কেরে
এবং সালাম েপশ করিছ তাঁর পিরবার-পিরজন ও সাহাবােয়
িকরােমর উপরও।
রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু �াত অনু সরেণর
অপিরহাযর্তা স�েকর্ মুসিলম মা�ই অবিহত। সু�ােতর িবপরী
েমরুেত অব�ান হে� িব ‘আেতর। েস কারেণই িবদ ‘আত েথেক
েবঁেচ থাকা ওয়ািজব এবং িবদ ‘আেত িল� হওয়া হারাম। বতর্মান
সমােজর চালিচে� িবদ ‘আেতর �চলন আশংকাজনক হাের বৃ ি�
েপেয়েছ। সু �াত ও িবদ ‘আত উভেয়র মেধয্ পাথর্কয্ িনরূ
পযর্া� জ্ঞােনর যেথ� অভাবই মূলত এর কারণ। সু�াত ম
কেরই বহু মানুষ িব ‘আেত িল� হেয় পেড়। এ ভুল ধারণার
কারেণ িবদ‘আত েথেক মুি�লাভ হেয় পেড় আেরা দু রূহ
িবদ‘আতেক সহেজ িচি�ত করার জনয্ তাই �েয়াজন এ
স�িকর্ত েমৗিলক ও সাধারণ নীিতমালা স�েকর্ অবগত হওয়া
িশিক্ষত জনেগা�ীর সবার পেক্ষ ‘আতেক িচি�ত করা যােত
সহজ হয় েস উে�েশয্ এ পুি�কািট একিট �াথিমক �য়াস। এ
স�েকর্ িবদ� পাঠকবেগর্র সুিচি�ত ও দলীল িনভর্র েয েক
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মতামতেক অতয্� ধনয্বােদর সােথ �াগত জানাই। আ�া
আমােদর সকেলর ভাল কথা ও কাজ কবুল করুন। আমী!!
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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম
আ�াহ্ র িনকট ইসলামই হে� একমা� মেনানীত �ীন। আকুরআেন িতিন বেলন,
َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ ََ
[٨٥ :ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
‘‘েয বয্ি� ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান �ীন অনুস�ান ক

, তা

কখেনাই তার কাছ েথেক �হণ করা হেব না’’। 1
0F

এ �ীনেক পিরপূ ণর্ করার েঘাষণাও আ�াহ্ -কুরআেন
িদেয়েছন,
ُ َ ُ
ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ۡ ُ َ َ ُ � ۡم َو َ� ۡ� َم ۡم
يت ل� ُم
ض
﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين
ِ ت عل ۡي� ۡم ن ِع َم ِ� َو َر
َ ۡ
[٣ :ٱ� ۡس� ٰ َم د ِٗينا ۚ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ
‘‘আজ আিম েতামােদর জনয্ েতামােদর �ীনেক পিরপূণর্ কে
িদলাম এবং ইসলামেক েতামােদর জনয্ �ীন িহেসেব মেনানীত
করলাম।’’ 2
1F

1

সূ রা আেল-ইমরান : ৮৫

2

সূ রা আল মািয়দা : ৩
6

এ েঘাষণার পর আল-কুরআন ও সু �াহ্ র বাইের �ীেনর মেধয
নতুন েকান িবষয় সংেযািজত হওয়ার পথ িচরতের রু� হেয় েগল
এবং িবদ ‘আত তথা নতুন েয

েকােনা িবষয় �ীনী আমল ও

আকীদা িহেসেব �ীেনর অ�ভুর্� হওয়াও হারাম হেয় েগল। এ
আেলাচনায় িবদ ‘আেতর সংিক্ষ� পিরচয় তুেল ধরার পাশাপাি
িকভােব আমােদর সমােজ �চিলত িবদ ‘আতগুেলােক সনা� করা
যায় েস স�িকর্ত মূলনীিত তুেল ধরা হেব
িবদ‘আেতর সংজ্ঞ:
িবদ‘আত শে�র আিভধািনক অথর্ হ:
َ ْ َ ٰ َ ُ لْﻤُﺨْﺮ َ عُ ﻰ
ﺎل َﺳﺎﺑِ ٍﻖ
ٍ � ِﻣﺜ
ِ � َّْءا ﺘَ ﻠﻋ
অথর্াৎ পূবর্বতর্ী েকান নমুনা ছাড়াই  নতুন আিব�ৃত িব 3
2F

আর শরীয়েতর পিরভাষায়ُﺣْﺪِث
َ َ َ ﻪ َ أَﺻْﻞٌ  ٌ و
َ ّ
َﻻﺧﺎصٌّﻳَﺪُلُ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ﺎﻋَم
َُ ﻰﻓ ِ دِﻳْ ِﻦ ا ِﷲ وَﻟَيْﺲ ﻟ
অথর্াৎ আ�াহ্ র �ীেনর মেধয্  নতুন কের যার �চলন করা হেয়
3

আন-িনহায়াহ, পৃ ঃ ৬৯, কাওয়ােয়দ মা’িরফািতল িবদআ’হ, পৃ ঃ ১৭
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এবং এর পেক্ষ শরীয়েতর েকান বয্াপক ও সাধারণ িকংবা খাস
সু িনিদর্� দলীল েনই 4
3

এ সংজ্ঞািটেত িতনিট িবষয় লক্ষ:
১. নতুনভােব �চলন অথর্াৎ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম
সাহাবােয় িকরােমর যু েগ এর েকান �চলন িছল না এবং এর
েকান নমুনাও িছল না।
২. এ নব �চিলত িবষয়িটেক �ীেনর মেধয্ সংেযাজন করা এবং
ধারণা করা েয, এিট �ীেনর অংশ।
৩. নব �চিলত এ িবষয়িট শরীয়েতর েকান ‘আম বা খাস দলীল
ছাড়াই চালু ও উ�াবন করা।
সংজ্ঞার এ িতনিট িবষেয়র একি�ত রূপ হল  ‘আত, যা েথেক
িবরত থাকার কেঠার িনেদর্শ শরীয়েত এেসেছ। কেঠার
িনেষধাজ্ঞার এ িবষয়িট হাদীেস বারবার উ�ািরত হেয়ে
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম বেলেছ,

4

কাওয়ােয়দ মা’িরফািতল িবদআ’হ, পৃ ঃ ২৪
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ٌََ
َ
ْ َّ
و
»َّ ﺎ�ُﻢْ َ�ُْﺪَﺛَﺎتِ اﻷُمُﻮْرِ ﻓَﺈِنّ ﻞﻛَُّ �ُْﺪَﺛ َﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ وَ� ُ ﺑِﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿﻼﻟﺔ « رواه أﺑﻮ

.اود واﻟﺮﺘﻣﺬى وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ

‘‘েতামরা (�ীেনর) নব �চিলত িবষয়সমূ হ েথেক সতকর্ থাক।
েকননা �েতয্ক নতুন িবষয় িবদ ‘ত এবং �েতয্ক িব ‘আত
��তা’’। 5
4F

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম তাঁর এক খুতবায় বেলেছ:
ْ َُ اﻷ
ّ ُ  أَﺻْﺪَقَ ا ﺤﻟَْﺪ ِِﻳﺚ ﻛﺘَﺎبُ اﷲِ وَأَﺣْﺴَﻦَ الْﻬَﺪْيِ ﻫَﺪْيُ  �َُﻤَّﺪٍ وَﺮﺷ
مُﻮ ِر
ِ
َ
َ
 رواه مﺴﻠﻢ.اﻨﻟَّﺎر
َِﺎ�ُﻬ َﺎ وَ�ُُّ � ُْﺪَﺛَﺔٍ ﺑِﺪْﻋَﺔٌ و�ُُّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼَﻟﺔٌ وَ�ُُّ ﺿَﻼَﻟَﺔٍ ﻲﻓ
ِ
.ﻟنﺴﺎﻰﺋ والﻠﻔﻆ لﻠنﺴﺎﻰﺋ

‘‘িন�য়ই সেবর্া�ম বাণী আ�াহ্ র িকতাব এবং সেবর্া�ম আদ
মুহা�েদর আদশর্। আর সবেচেয় িনকৃ� িবষয় হল(�ীেনর মেধয)
নব উ�ািবত িবষয়। আর নব উ�ািবত �েতয্ক িবষয় িব

‘আত

এবং �েতয্ক িব‘আত হল ��তা এবং �েতয্ক ��তার পিরণাম

5

সু নান আবু দাউদ , হাদীস নং ৩৯৯১ ও সু নান আত-িতরিমযী , হাদীস নং

২৬৭৬। িতরিমযী হাদীসিটেক হাসান ও সহীহ বেলেছন।
9

জাহা�াম। 6
5

িবদ‘আেতর ৈবিশ�য্:
িবদ‘আেতর চারিট ৈবিশ�য্ রেয়েছ:
১. িবদ ‘আতেক িবদ ‘আত িহেসেব েচনার জনয্ সুিনিদর্� েকা
দলীল পাওয়া যায় না

; তেব তা িনিষ� হওয়ার বয্াপাের

মূ লনীিতগত ‘আম ও সাধারণ দলীল পাওয়া যায়।
২. িবদ‘আত সবসময়ই শরীয়েতর উে�শয, লক্ষয্ ও মাকািসদ
িবপরীত ও িবেরাধী অব�ােন থােক। আর এ িবষয়িটই িবদ ‘আত
িনকৃ� ও বািতল হওয়ার সবেচেয় বড় �মাণ। এ জনয্ই হাদীেস
িবদ‘আতেক ��তা বেল অিভিহত করা হেয়েছ।
৩. অিধকাংশ েক্ষে� ি ‘আত এমন সব কাযর্াবলী স�াদেনর
মাধয্েম হেয় থােক যা রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম
সাহাবােদর যু েগ �চিলত িছল না। ইমাম ইবনু ল জাওযী রহ:
বেলন,
6

সহীহ মুসিলম , হাদীস নং ১৫৩৫ ও সু নান আন-নাসায়ী , হাদীস নং ১৫৬০ ,

হাদীেসর শ� চয়ন নাসায়ী েথেক।
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ُ ْ
َ
ٌ
ْ َﺒﺎرة َ� ْﻦ ﻓﻌﻞ ل َ ْﻢ ﻳ
�ُﻦ ﻓﺎﺑﺘُ ِﺪع
ﺒﻟﺪ َﻋﺔ ِﻋ
ِ
ٍ ِ
‘িবদ‘আত বলেত বুঝায় এমন কাজেক যা িছল না , অতঃপর তা
উ�াবন করা হেয়েছ’। 7
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৪. িবদ ‘আেতর সােথ শরীয়েতর েকােনা েকােনা ইবাদােতর িকছু
িমল থােক। দু ’েটা বয্াপাের এ িমলগুেলা লক্ষয্ কর:
�থমত : দলীেলর িদক েথেক এভােব িমল রেয়েছ েয

, েকােনা

একিট ‘আম দলীল িকংবা সংশয় অথবা ধারণার িভি�েত
িবদ‘আতিট �চিলত হয় এবং খাস ও িনিদর্� দলীলেক পাশ
কািটেয় এ

‘আম দলীল িকংবা সংশয় অথবা ধারণািটেক

িবদ‘আেতর সহীহ ও সিঠক দলীল বেল মেন করা হয়।
ি�তীয়ত : শরীয়ত �ণীত ইবাদােতর রূপেরখা ও প�িতর সােথ
িবদ‘আেতর িমল ৈতরী করা হয় সংখয্ , আকার-আকৃিত, সময় বা
�ােনর িদক েথেক িকংবা হুকুেমর িদক েথেক। এ িমলগুেলা
কারেণ অেনেক এেক িবদ ‘আত মেন না কের ইবাদাত বেল গণয্
কের থােকন।

7

তালবীসু ইবলীস, পৃ : ১৬
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িবদ‘আত িনধর্ারেণ মানুেষর মতপাথর্ক:
িবদ‘আত িনধর্ারেণ মানুষ সাধারণতঃ িতনিট ে�ণীেত িবভ�:
এক : দলীল পাওয়া যায় না এমন �িতিট িবষয়েক এক ে�ণীর
মানু ষ িবদ‘আত িহেসেব িচি�ত করেছ এবং এেক্ষে� তারা িবেশ
বাছ-িবচার না কেরই সব িকছু েক (এমন িক মু
িবষয়েকও) িবদ ‘আত বেল অিভিহত করেছ।

‘আমালার
এেদর কােছ

িবদ‘আেতর সীমানা বহুদূ িব�ৃ ত।
দু ই : যারা �ীেনর মেধয্ নব উ�ািবত সকল িবষয়েক িব

‘আত

বলেত রাজী নয় ; বরং বড় বড় নতুন কেয়কিটেক িবদ ‘আত বেল
বাকী সবিকছু শরীয়তভু� বেল তারা মেন কের। এেদর কােছ
িবদ‘আেতর সীমানা খুবই ক্ষু
িতন : যারা যাচাই-বাছাই কের শুধুমা� �কৃত িব

‘আতেকই

িবদ‘আত বেল অিভিহত কের থােকন। এরা মধয্ম প�াবল�ী এবং
হকপ�ী।
িবদ‘আেতর েমৗিলক নীিতমালা :
িবদ‘আেতর িতনিট েমৗিলক নীিতমালা রেয়েছ। েসগুেলা হল:
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১. এমন ‘আমেলর মাধয্েম আ�াহ্ র িনকট সাওয়ােবর আশা কর
যা শরীয়ত িস� নয়। েকননা শরীয়েতর �তঃিস� িনয়ম হলএমন আমল �ারা আ�াহ্ র িনকট সাওয়ােবর আশা করেত হেব
যা কুরআেন আ�াহ িনেজ িকংবা সহীহ হাদীেস তাঁর রাসূ ল
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম অনুেমাদন কেরেছন।
তাহেলই কাজিট ইবাদাত বেল গণয্  হেব। পক্ষা�ের আ�াহ
তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম েয আমল অনুেমাদন
কেরন িন েস আমেলর মাধয্েম আ�াহ্ র ইবাদাত করা হে
িবদ‘আত।
২. �ীেনর অনু েমািদত বয্ব�া ও প�িতর বাইের অনয্ বয্ব�
অনু সরণ ও �ীকৃিত �দান। ইসলােম একথা �তঃিস� েয

,

শরীয়েতর েবঁেধ েদয়া প�িত ও িবধােনর মেধয্ থাকা ওয়ািজব।
েয বয্ি� ইসলামী শরীয়ত বয্তীত অনয্ িবধান ও প�িত অনুস
করল ও তার �িত আনু গেতয্র �ীকৃিত �দান করল েস
িবদ‘আেত িল� হল।
৩. েয সকল কমর্কা� সরাসির িব ‘আত না হেলও িবদ ‘আেতর
িদেক পিরচািলত কের এবং পিরেশেষ মানু ষেক িবদ ‘আেত িল�
কের, েসগুেলার হুকুম ি‘আেতরই অনু রূপ
13

েজেন রাখা ভাল েয , ‘সু �াত’-এর অথর্ বুঝেত ভুল হেল িব ‘আত
িচি�ত করেতও ভুল হেব। এিদেক ইি�ত কের ইমাম ইবনু
তাইিময়া রহ. বেলন, ‘‘সবেচেয় গুরু�পূণর্ হল সু�াতেক  ‘আত
েথেক পৃথক করা ; েকননা সু �াত হে� ঐ িবষয় , শরীয়ত �েণতা
যার িনেদর্শ �দান কেরেছন। আর িব ‘আত হে� ঐ িবষয় যা
শরীয়ত �েণতা �ীেনর অ�ভুর্� বেল অনুেমাদন কের

িন। এ

িবষেয় মানু ষ েমৗিলক ও অেমৗিলক অেনক েক্ষে� �চুর িব�াি�
েবড়াজােল িনমি�ত হেয়েছ। েকননা , �েতয্ক দলই ধারণা কের
েয, তােদর অনু সৃত প�াই হ’ল সু �াত এবং তােদর িবেরাধীেদর পথ
হল িবদ‘আত।’’ 8
িবদ‘আেতর উপেরাি�িখত িতনিট �ধান েমৗিলক নীিতমালার
আেলােক িবদ ‘আতেক িচি�ত করার জনয্ আেরা েবশ িকছু
সাধারণ নীিতমালা শরীয়ত িবেশষজ্ঞ আেলমগণ িনধর্ারণ ক
িদেয়েছন, য�ারা একজন সাধারণ মানু ষ সহেজই কুরআন ও
িবশু� হাদীেসর িভি�েত িব‘আেতর পিরচয় লাভ করেত পাের ও
সমােজ �চিলত িবদ ‘আতসমূ হেক িচি�ত করেত পাের। েকননা
�েতয্ক বয্ি�র উপর ওয়ািজব হল শরীয়েতর দৃি�েত য
িবদ‘আত তা পু�ানু পু�রূেপ েজেন েনয়া ও তা েথেক পুেরাপুির
8

আল-ইি�কামাহ : ১/১৩
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েবঁেচ থাকা। নীেচ উদাহরণ �রূপ িকছু দৃ�া�সহ আমরা অতীব
গুরু�পূণর্ কিতপয় নীিতমালা উে�খ করি
�থম নীিত :
অতয্িধক দুবর , িমথয্া ও জাল হাদীেসর িভি�েত েয সকল
ইবাদাত করা হয়, তা শরীয়েত িবদ‘আত বেল িবেবিচত।
এিট িবদ ‘আত িচ ি�ত করার অতয্� গুরু�পূণর্ একিট নী
েকননা ইবাদাত হে� পুেরাপুির অহী িনভর্র। শরীয়েতর েকান
িবধান িকংবা েকান ইবাদাত শরীয়েতর �হণেযাগয্ সহীহ দলীল
ছাড়া সাবয্� হয় না। জাল বা িমথয্া হাদীস মূলতঃ হাদীস নয়
অতএব এ ধরেনর হাদীস �ারা সাবয্� হওয়া েকান িবধান বা
ইবাদাত শরীয়েতর অংশ হওয়া স�ব নয় িবধায় েস অনু যায়ী আমল
িবদ‘আত িহেসেব সাবয্� হেয় থােক। অতয্িধক দুবর্ল হাদীে
বয্াপাের জমহুর মুহাি�সগেণর মত হল এর �ারাও শরীয়েতর েকা
িবধান সাবয্� হেব না
উদাহরণ :
রজব মােসর �থম জুমু ‘আর রােত অথবা ২৭েশ রজব েয িবেশষ
15

শেব িম ‘রােজর সালাত আদায় করা হয় তা িবদ

‘আত িহেসেব

গণয্। অনুরূপভােব িনসেফ ‘বান বা শেববরােতর রােত েয ১০০
রাকাত সালাত িবেশষ প�িতেত আদায় করা হয় যােক সালাতুর
রাগােয়ব বেলও অিভিহত করা হয় , তাও িবদ‘আত িহেসেব গণয্।
েকননা এর ফযীলত স�িকর্ত হাদীসিট জাল 9
8

ি�তীয় নীিত :
েয সকল ইবাদাত শুধুমা� মনগড়া মতামত ও েখয়া-খুশীর উপর
িভি� কের �ণীত হয় েস সকল ইবাদাত িবদ ‘আত িহেসেব গণয্।
েযমন েকান এক ‘আিলম বা আেবদ বয্ি�র কথা িকংবা েকান
েদেশর �থা অথবা �� িকংবা কািহনী যিদ হয় েকান

‘আমল বা

ইবাদােতর দলীল তাহেল তা হেব িবদ‘আত।
�ীেনর �কৃত নীিত হল- আল কুরআন ও সু �াহ্ র মাধয্েমই শু
আ�াহর পক্ষ েথেক মানুেষর কােছ জ্ঞান আেস। সুত
শরীয়েতর হালাল-হারাম এবং ইবাদাত ও
এ দু ’িট দলীেলর িভি�েত। এ দু

‘আমল িনধর্ািরত হেব

’িট দলীল ছাড়া অনয্ প�ায়

ি�রীকৃত ‘আমল ও ইবাদাত তাই িবদ ‘আত বেল গণয্ হেব। এ

9

তানযীহুশ শারীয়াহআল মরফু‘আহ ২/৮৯-৯৪, আল-ইবদা‘ পৃ ঃ ৫৮
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জনয্ই িব ‘আতপ�ীগণ তােদর িবদ ‘আতগুেলার েক্ষে� শর
দলীেলর অপবয্াখয্া কের সংশয় সৃি� কের। এ �সে� ইমা
শােতবী রহ. বেলন , “সু �াতী তরীকার মেধয্ আেছ এবং সু�ােতর
অনু সারী বেল দাবীদার েয সকল বয্ি� সু�ােতর বাইের অব�ান
করেছ, তারা িনজ িনজ মাসআলাগুেলােত সু�াহ্ �ারা দলী
েপেশর ভান কেরন।’’ 10
উদাহরণ :
১। কা শ্ , অ�দৃ র্ি� তথা মুরাকাব-মুশাহাদা , �� ও কারামােতর
উপর িভি� কের শরীয়ােতর হালাল হারাম িনধর্ারণ করা িকংবা
েকান িবেশষ ‘আমল বা ইবাদােতর �চলন করা। 11
10

২। শুধুমা� ‘আ�াহ’ িকংবা হ-হ ’ অথবা ‘ই�া�াহ’ এর িযকর
উপেরা� নীিতর আেলােক ইবাদাত বেল গণয্ হেব না। েকননা
কুরআন িকংবা হাদীেসর েকাথাও এরকম িযকর অনু েমািদত হয়
িন। 12
11

10

আল ই‘েতসাম ১/২২০

11

আল-ই‘িতসাম ১/২১২, ২/১৮১

12

মাজমু‘ আল ফাতাওয়া ১০/৩৬৯
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৩। মৃত অথবা অনু পি�ত সৎবয্ি�বগর্েক আহবান ক , তােদর
কােছ �াথর্না করা ও সাহাযয্ চাও , অনু রূপভােব েফেরশতা ও
নবী-রসূ লগেণর কােছ দু ‘আ করাও এ নীিতর আেলােক িবদ ‘আত
বেল সাবয্� হেব। েশেষা� এ িব ‘আতিট মূ লতঃ েশষ পযর্� বড়
িশেকর্ পিরণত হয়
তৃতীয় নীিত :
েকান বাধা-িবপি�র কারেণ নয় বরং এমিনেতই রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া�াম েয সকল

‘আমল ও ইবাদাত েথেক িবরত

েথেকিছেলন, পরবতর্ীেত তার উ�ােতর েকউ যিদ েস

‘আমল

কের, তেব তা শরীয়েত িবদ‘আত িহেসেব গণয্ হেব।
েকননা তা যিদ শরীয়তস�ত হত তাহেল তা করার �েয়াজন
িবদয্মান িছল। অথচ েকান বাধািবপি� ছাড়াই রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া�াম েস

‘আমল বা ইবাদাত তয্াগ কেরেছন। এ

েথেক �মািণত হয় েয , ‘আমলিট শরীয়তস�ত নয়। অতএব েস
‘আমল করা েযেহতু আর কােরা জনয্ জােয়য েন , তাই তা করা
হেব িবদ‘আত।

18

উদাহরণঃ
১। পাঁচ ওয়া� সালাত ও জুমা

‘ ছাড়া অনয্ানয্ সালােতর জন

‘আযান েদয়া। উপেরা� নীিতর আেলােক িবদ

‘আত বেল গণয্

হেব।
২। সালাত শুরু করার সময় মুেখ িনয়েতর বাকয্ পড়া। েযেহ
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম ও সাহাবীগণ এরূপ কর
েথেক িবরত েথেকিছেলন এবং িনয়ত কেরিছেলন শুধু অ�র
িদেয়, তাই িনয়েতর সময় মুেখ বাকয্ পড়া িব ‘আত বেল গণয্
হেব।
৩। িবপদ-আপদ ও ঝড়-তুফান আসেল ঘের আযান েদয়াও
উপেরা� নীিতর আেলােক িবদ ‘আত বেল গণয্ হেব। েকননা
িবপদ-আপেদ কী পাঠ করা উিচত বা কী ‘আমল করা উিচত তা
হাদীেস সু �রভােব বিণর্ত আেছ
৪। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম এর জে�াৎসব পালেনর
জনয্ িকংবা আ�াহর কােছ সাওয়াব ও বরকত লােভর �তয্াশা
অথবা েয েকান কােজ আ�াহর সাহাযয্ লােভর উে�েশ িমলাদ
পড়া উপেরা� নীিতর আেলােক িবদ‘আত বেল গণয্ হেব
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চতুথর্ নীিত:
সালােফ সােলহীন তথা সাহাবােয় েকরাম , ও তােবয়ীন যিদ েকান
বাধা না থাকা সে�ও েকান ইবাদােতর কাজ করা িকংবা বণর্না
করা অথবা িলিপব� করা েথেক িবরত েথেক থােকন

, তাহেল

এমন পিরি�িতেত তােদর িবরত থাকার কারেণ �মািণত হয় েয ,
কাজিট তােদর দৃ ি�েত শরীয়তিস� নয়। কারণ তা যিদ
শরীয়তিস� হত তাহেল তােদর জনয্ তা করার �েয়াজন িবদয্মা
িছল। তা সে�ও েযেহতু তারা েকান বাধািবপি� ছাড়াই উ�
‘আমল তয্াগ কেরেছ, তাই পরবতর্ী যুেগ েকউ এেস েস ‘আমাল
বা ইবাদাত �চিলত করেল তা হেব িবদ‘আত।
হযাইফা রািদয়া�াহু ‘আনহু বেল , ‘‘েয সকল ইবাদাত রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম এর সাহাবাগণ কেরন িন েতামরা েস
সকল ইবাদাত কর না।’’ 13
মািলক ইবেন আনাস রহ. বেলন, ‘‘এই উ�ােতর �থম �জ� েয
‘আমল �ারা সংেশািধত হেয়িছল একমা� েস

13

সহীহ বু খারী।
20

‘আমল �ারাই

উ�ােতর েশষ �জ� সংেশািধত হেত পাের।’’ 14
ইমাম ইবনু তাইিময়া রহ. িকছু িবদ ‘আেতর �িতবাদ করেত িগেয়
বেলন, ‘‘এ কথা জানা েয , যিদ এ কাজিট শরীয়তস�ত ও
মু�াহাব হত য�ারা আ�াহ সাওয়াব িদেয় থােকন , তাহেল নবী
কিরম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম এ বয্াপাের সবেচেয় েবশ
অবিহত থাকেতন এবং অবশয্ই তাঁর সাহাবীেদরেক তা জানােত ,
আর তাঁর সাহাবীরাও েস িবষেয় অনয্েদর েচেয়ও েবশী অবিহত
থাকেতন এবং পরবতর্ী েলাকেদর েচেয়ও এ ‘আমেল েবশী আ�হী
হেতন। িক� যখন তারা এ �কার

‘আমেলর িদেক েকান

�েক্ষপই করেলন না তােত েবাঝা েগল 

, তা নব উ�ািবত

এমন িবদ‘আত যােক তারা ইবাদাত , ৈনকটয্ ও আনুগতয্ িহেসে
িবেবচনা করেতন না। অতএব এখন যারা এেক ইবাদাত , ৈনকটয,
সাওয়ােবর কাজ ও আনু গতয্ িহসােব �দশর্ন করেছ তার
সাহাবােদর পথ িভ� অনয্ পথ অনুসরণ করেছন এবং �ীেনর
মেধয্ এমন িকছুর �চলন করেছন যার অনুমিত আ�াহ �দান
কেরন িন।’’ 15

14

ইকিতযা আস-িসরাত আল মু�াকীম ২/৭১৮

15

ইকিতয়া আস সীরাত আল-মু�াকীম ২/৭৯৮
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িতিন আেরা বেলন , ‘‘আর েয ধরেনর ইবাদাত পালন েথেক নবী
কারীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম িবরত েথেকেছন অথচ তা
যিদ শরীয়াতস�ত হত তাহেল িতিন িনেজ তা অবশয্ই পালন
করেতন, অথবা অনু মিত �দান করেতন এবং তাঁর পের
খিলফাগণ ও সাহাবীগণ তা পালন করেতন। অতএব এ কথা
িনি�তভােব িব�াস করা ওয়ািজব েয এ কাজিট িবদ

‘আত ও

��তা।’’ 16
এর �ারা বুঝা েগল েয , েয সকল ইবাদাত পালন করা েথেক
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম িনেজ এবং তাঁর পের
উ�ােতর �থম �জে�র আিলমগণ িবরত েথেকিছেলন
িনঃসে�েহ েসগুেলা িব ‘আত ও ��তা। পরবতর্ী যুেগ িকংবা
আমােদর যু েগ এেস এগুেলােক ইবাদাত িহেসেব গণয্ করার েকা
শর‘য়ী িভি� েনই।
উদাহরণ :
১। ইসলােমর িবেশষ িবেশষ িদবসসমূ হ ও ঐিতহািসক
উপলক্ষগুেলােক ঈদ উৎসেবর মত উদযাপন করা। েকন
16

মাযমু‘ আল ফাতাওয়া- ২৬/১৭২
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ইসলামী শরীয়াতই ঈদ উৎসব িনধর্ারণ ও অনুেমাদন কের।
শরীয়ােতর বাইের অনয্ েকান উপলক্ষেক ঈদ উৎসেব পির
করার ইখিতয়ার েকান বয্ি� বা দেলর েনই। এ ধরেনর
উপলেক্ষর মেধয্ একিট রেয়েছ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
এর জ� উৎসব উদযাপন। সাহাবীগণ ও পূ ব্বতর্
র
‘আিলমগণ হেত
এিট পালন করােতা দূ েরর কথা বরং অনু েমাদন দােনর েকান
বণর্নাও পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনু তাইিময়া র. বেলন
কাজিট পূ ব্বতর্ী স
র
ালাফগণ কে

, “এ

িন অথচ এ কাজ জািয়য

থাকেল সওয়াব লােভর উে�েশয্ তা পালন করার কাযর্কার
িবদয্মান িছল এবং পালন করেত িবেশষ েকান বাধাও িছল না।
যিদ এটা শুধু কলয্ােণর কাজই হেতা তাহেল আমােদর েচে
তারাই এ কাজিট েবশী করেতন। েকননা তারা আমােদর েচেয়ও
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�া-েক েবশী স�ান ও মহববত
করেতন এবং কলয্ােণর কােজ তারা িছেলন েবশী আ�হী’’ 17
২। ইেতাপূ েবর্ বিণর্ত সাল-আর রাগােয়ব বা শেব িম

‘রােজর

সালাত উে�িখত চতুথর্ নীিতর আেলােকও িব ‘আত সাবয্� হেয়
থােক।
17

ইকিতযা আস-িসরাত আল মু�ািকম-২/৬১৫
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ইমাম ইযযু �ীন ইবনু আ�ু স সালাম রহ. এ �কার সালাত এর
ৈবধতা অ�ীকার কের বেলন , ‘‘এ �কার সালাত েয িবদ ‘আত
তার একিট �মাণ হেলা �ীেনর �থম সািরর
মুসিলমেদর ইমাম তথা সাহাবােয় িকরাম

‘উলামা ও
, তােবয়ীন, তােব

তােবয়ীন ও শরীয়াহ িবষেয় �� �ণয়নকারী বড় বড়

‘আিলমগণ

মানু ষেক ফরয ও সু �াত িবষেয় জ্ঞান দােনর �বল আ�হ েপাষ
করা সে�ও তােদর কােরা কাছ েথেক এ সালাত স�েকর্ েকান
বণর্না পাওয়া যায় িন এবং েকউ তাঁর িনজ �ে� এ স�েকর্ িকছ
িলিপব�ও কেরন িন ও েকান ৈবঠেক এ িবষেয় েকান
আেলাকপাতও কেরন িন। বা�েব এটা অস�ব েয , এ সালাত
আদায় শরীয়েত সু �াত িহেসেব িবেবিচত হেব অথচ �ীেনর �থম
সািরর ‘আিলমগণ ও মুিমনেদর যারা আদশর

, িবষয়িট তােদর

সকেলর কােছ েথেক যােব স�ূ ণর্ অজান ’’। [আত তারগীব ‘আন
সলািতর রাগাইব আল মাওদু য়া, পৃঃ ৫-৯]
প�ম নীিত :
েয সকল ইবাদাত শরীয়ােতর মূ লনীিতসমূ হ এবং মাকািসদ তথা
উে�শয্ ও লেক্ষর িবপরীত েস সবই হেব ‘আত।
উদাহরণ :
24

১. দু ই ঈেদর সালােতর জনয্ আযান েদয়া। েকননা নফল
সালােতর জনয্ আযান েদয়া শরীয়ত স�ত নয়। আযান শু ধু ফর
সালােতর সােথই খাস।
২. জানাযার সালােতর জনয্ আযান েদয়া। েকননা জানাযার
সালােত আযােনর েকান বণর্না েন

, তদু পির এেত সবার

অংশ�হণ করার বাধয্বাধকতাও েনই
৩. ফরয সালােতর আযােনর আেগ মাইেক দরূদ পাঠ। েকননা
আযােনর উে�শয্ েলাকেদরেক জামা ‘েত সালাত আদােয়র �িত
আহবান করা, মাইেক দরূদ পােঠর সােথ এর েকান স�কর্ েন
ষ� নীিত :
�থা ও মু ‘আমালাত িবষয়ক েকােনা কােজর মাধয্েম যিদ
শরীয়েতর সু �� িনেদর্শনা ছাড়াই আ�াহর কােছ সাওয়াব লােভর
আশা করা হয় তাহেল তা হেব িবদ‘আত।
উদাহরণ :
পশমী কাপড় , চট, েছঁড়া ও তািল এবং ময়লাযু � কাপড় িকংবা
িনিদর্� রেঙর েপাষাক পিরধান করােক ইবাদাত ও আ�াহর ি�য়
25

পা� হওয়ার প�া মেন করা। একই ভােব সাবর্ক্ষিণক চুপ থাকা
িকংবা রুিট ও েগাশত্ ভক্ষণ ও পািন পান েথেক িবরত থাক
অথবা ছায়াযু � �ান তয্াগ কের সূেযর্র আেলায় দাঁিড়েয় কা
করােক আ�াহর ৈনকটয্ অজর্েনর প�া িহসােব িনধর্ারণ ক
উে�িখত কাজসমূ হ েকউ যিদ এমিনেতই কের তেব তা নাজািয়য
নয়, িক� এ সকল ‘আদাত িকংবা েমায়ামালােতর কাজগুেলােক
যিদ েকউ ইবাদােতর রূপ �দান কের িকংবা সাওয়াব লােভর
উপায় মেন কের তেব তখনই তা হেব িবদ ‘আত। েকননা এগুেলা
ইবাদাত ও সওয়াব লােভর প�া হওয়ার েকান দলীল শরীয়েত েনই।
স�ম নীিত :
আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম েয সকল কাজ
িনেষধ কের িদেয়েছন েসগুেলার মাধয্েম আ�াহর ৈনকটয্
সাওয়াব লােভর আশা করা হেল েসগুেলা হেব িব‘আত।
উদাহরণ :
১। গান-বাদয্ ও কাওয়ালী বলা ও েশানা অথবা নােচর মাধয্ে
িযকর কের আ�াহর কােছ সাওয়ােবর আশা করা।
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২। কািফর, মুশিরক ও িবজাতীয়েদর অনু করেণর মাধয্েম আ�াহর
ৈনকটয্ ও সাওয়াব লােভর আশা করা
অ�ম নীিত :
েয সকল ইবাদাত শরীয়েত িনধর্ািরত সম, �ান ও প�িতর সােথ
�ণয়ন করা হেয়েছ েসগুেলােক েস িনধর্ািরত স, �ান ও প�িত
েথেক পিরবতর্ন করা িব‘আত বেল গণয্ হেব
উদাহরণ :
১। িনধর্ািরত সময় পিরবতর্েনর উদাহ- েযমন িজলহা� মােসর
এক তািরেখ কুরবানী করা। েকননা , কুরবানীর শরয়ী সময় হল
১০ ি�লহা� ও তৎপরবতর্ী আইয়ােম তাশরীেকর িদনগুেল
২। িনধর্ািরত �ান পিরবতর্েনর উদাহ- েযমন মসিজদ ছাড়া
অনয্ েকাথাও 

‘িতকাফ করা। েকননা

,

শরীয়ত কতৃর্ক

ই‘িতকােফর িনধর্ািরত �ান হে� মসিজদ
৩। িনধর্ািরত ে�ণী পিরবতর্েনর উদাহ- েযমন গৃহ পািলত পশুর
পিরবেতর্ েঘাড়া িদেয় কুরবানী করা
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৪। িনধর্ািরত সংখয্া পিরবতর্েনর উদা- েযমন পাঁচ ওয়াে�র
অিতির� ৬� আেরা এক ওয়া� সালাত �চলন করা। িকংবা চার
রাক‘আত সালাতেক দু ই রাক

‘আত, িকংবা দু ই রাক ‘আেতর

সালাতেক চার রাক‘আেত পিরণত করা।
৫। িনধর্ািরত প�িত পিরবতর্েনর উদাহর: অযু করার শর

‘য়ী

প�িতর িবপরীেত েযমন দু ‘পা েধায়ার মাধয্েম অযু শুরু ক
এবং তারপর দু ‘হাত েধৗত করা এবং মাথা মােসহ কের মুখম�ল
েধৗত করা। অনু রূপভােব সালােতর মেধয্ আেগ িসজদাহ ও পে
রুকু করা
নবম নীিত :
‘আম তথা বয্াপক অথর্েবাধক দিলল �ারা শরীয়েত েয সক
ইবাদাতেক উ�ু � রাখা হেয়েছ েসগুেলােক েকান িনিদর্� সম
িকংবা িনিদর্� �ান অথবা অনয্ িকছুর সােথ এমনভােব সীমাব
করা িবদ ‘আত বেল গণয্ হেব য�ারা �তীয়মান হয় ে

, উ�

ইবাদােতর এ সীমাব� করণ �ি�য়া শরীয়তস�ত, অথচ পূ েবর্া�
‘আম দলীেলর মেধয্ এ সীমাব� করেণর উপর েকান �মাণ ও
িদক িনেদর্শনা পাওয়া যায় না
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এ নীিতর েমা�াকথা হে� েকান উ�ু � ইবাদাতেক শরীয়ােতর
সহীহ দলীল ছাড়া েকান �ান , কাল বা সংখয্া �ারা সীমাব� করা
িবদ‘আত িহেসেব িবেবিচত।
উদাহরণ :
১। েয িদনগুেলােত শরীয়াত েরাযা বা সাওম রাখার িবষয়িট
সাধারণভােব উ�ু � েরেখেছ েযমন ম�ল বার

, বুধবার িকংবা

মােসর ৭, ৮ ও ৯ ইতয্ািদ তািরখসমূ, েস িদনগুেলার েকান এক
বা একািধক িদন বা বারেক িবেশষ ফযীলাত আেছ বেল সাওম
পালেনর জনয্ যিদ েকউ খাস ও সীমাব� কের অথচ খাস করার
েকান দলীল শরীয়েত েনই , েযমন ফািতহা-ই-ইয়াযদাহেমর িদন
সাওম পালন করা , তাহেল শরীয়ােতর দৃ ি�েত তা হেব িবদ ‘আত,
েকননা দলীল ছাড়া শরীয়ােতর েকান হুকুমেক খাস ও সীমাব�
করা জােয়য েনই।
২। ফযীলাতপূ ণর্ িদনগুেলােত শরীয়াত েয সকল ইবাদাতে
উ�ু � েরেখেছ েসগুেলােক েকান সংখয

, প�িত বা িবেশষ

ইবাদােতর সােথ খাস করা িবদ ‘আত িহসােব গণয্ হেব। েযমন
�িত শু�বার িনিদর্� কের চি�শ র ‘আত নফল সালাত পড়া ,
�িত বৃ হ�িতবার িনিদর্� পিরমাণ সদাকা কর
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, অনু রূপভােব

েকান িনিদর্� রাতেক িনিদর্� সালাত ও কুরআন খতম বা অন
েকান ইবাদােতর জনয্ খাস করা
দশম নীিত :
শরীয়ােত েয পিরমাণ অনু েমাদন েদয়া হেয়েছ ইবাদাত করেত
িগেয় েস েক্ষে� তার েচেয়ও েবশ

‘আমল করার মাধয্েম

বাড়াবািড় করা এবং কেঠারতা আেরাপ করা িবদ

‘আত বেল

িবেবিচত।
উদাহরণ :
১। সারা রাত েজেগ িন�া পিরহার কের িকয়ামুল লাইল এর
মাধয্েম এবং ভ� না কের সারা বছর সাওম রাখার মাধয্ে
আ�াহর ৈনকটয্ অজর্ন করা এবং অনুরূপভােব

, পিরবার ও

সংসার তয্াগ কের ৈবরাগয্বােদর �ত �হণ করা। সহীহ বুখারীে
আনাস ইবেন মােলক (রািদয়া�াহু ‘আনহ) এর হাদীেস যারা সারা
বছর সাওম রাখার ও িববাহ কের সংসার ধমর্ পালন না করার
অ�ীকার বয্� কেরিছল তােদর উে�েশয্ রাসূল সা�া�াহু আলাই
ওয়া�াম বেলিছেলন :
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ُ َ ّ َ َ َُ ُ َ ّ َﺻُﻮمُ َ ْ ﺮ
ّ ﻷَﺧْﺸ ﺎ�ُﻢْ ﷲِ وَأَ�ْﻘ
أُﺻ ِ� َوأ ْرﻗ ُﺪ
وأُﻓ ِﻄ و
ﻜ ِ� أ
َ ِ�ِ»َﻣَﺎ وَاﷲِ إ
ِ َﺎ�ُﻢْ ﻪﻟ ﻟ
َ َ ﻦْ رَﻏِﺐ َ ﻦْ ﺳُنَّﻲﺘ
ََ
ّ
. ﻓَﻠَيْﺲَ ﻣِ�ِ«رواه اﺒﻟﺨﺎري
ِ
�َ ََﺗﺰوّجُ  اﻟنِّﺴَﺎء �ﻤ
‘‘আিম েতামােদর মেধয্ আ�াহর �িত সবেচেয় েবশী ভয় েপাষণ
কির এবং তাকওয়া অবল�নকারী। িক� আিম সওম পালন কির
ও ভাি�, সালাত আদায় কির ও িন�া যাপন কির এবং নারীেদর
িববাহ কির। েয আমার এ সু �াত েথেক িবরাগভাজন হয়

, েয

আমার দলভু� নয়।’’ 18
17F

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

, এ

কারেণ েয , এগুেলা েছাট পাথেরর েচেয় িপলাের েজাের আঘাত
হানেব এবং এটা এ উে�েশয্ ে, শয়তান এেত েবশী বয্থা পােব।
এটা িবদ ‘আত এজনয্ ে , শরীয়েতর িনেদর্শ হল েছাট পাথর
িনেক্ষপ করা এবং এর কারণ িহেসেব হাদীেস বলা হেয়েছ 

,

‘‘আ�াহর িযকর ও �রণেক কােয়ম করা। ’’ 19 উে�খয্ ে , পাথর
18F

িনেক্ষেপর ��িট শয়তান বা শয়তােনর �িতভূ নয়। হাদীেস
ভাষায় এিট জামরাহ। তাই সকল েক্ষে� িনরাপদ হল হাদী

18

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫০৬৩

19

সু নান আিব দাঊদ , হাদীস নং ১৬১২ ও সু নান আ-িতরিমযী , হাদীস নং

৮২৬, িতরিমযী বেলেছন, এিট হাসান ও সহীহ হাদীস।
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অনু যায়ী ‘আমল করা ও আকীদা েপাষণ করা।
৩। েয েপাষাক পিরধান করা শরীয়েত মুবাহ ও জােয়য

, েযমন

পশমী িকংবা েমাটা কাপড় পিরধান করা তােক ফযীলাতপূ ণর্
অথবা হারাম মেন করা িবদ ‘আত, েকননা এটা শরীয়েতর দৃ ি�েত
বাড়াবািড়।
একাদশ নীিত :
েয সকল আকীদাহ , মতামত ও ব�বয্ আ-কুরআন ও সু �ােতর
িবপরীত িকংবা এ উ�ােতর সালােফ সােলহীেনর ইজমা ‘ িবেরাধী
েসগুেলা শরীয়ােতর দৃি�েত িব ‘আত। এই নীিতর আেলােক িনে�া�
দু’িট িবষয় শরীয়ােতর দৃ ি�েত িবদ ‘আত ও �তয্াখয্াত বেল গণ
হেব।
�থম িবষয়ঃ িনজ� আকল ও িবেবক�সূ ত মতামতেক অেমাঘ ও
িনি�ত নীিতরূেপ িনধর্ারণ করএবং কুরআন ও সু �াহর ব�বয্েক
এ নীিতর সােথ িমিলেয় যিদ েদখা যায় েয

, েস ব�বয্ উ�

মতামেতর সােথ স�িতপূ ণর্ তাহেল তা �হণ করা এবং যিদ েদখা
যায় েয , কুরআন ও সু �াহর ব�বয্ উ� মতামত িবেরাধী তাহেল
েস ব�বয্ �তয্াখয্ান করা। অথর্াৎ কুরআন ও সু�াহ্ র
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িনেজর আকল ও িবেবকেক অ�ািধকার েদয়া।
শরীয়ােতর দৃ ি�েত এ িবষয়িট অতয্� গিহর্ত কাজ। এ বয্াপা
ইমাম ইবনু তাইিময়া রহ. বেলন :

‘‘িবেবেকর মতামত অথবা

িকয়াস �ারা আল কুরআেনর িবেরািধতা করােক সালােফ
সােলহীেনর েকউই ৈবধ মেন করেতন না। এ িবদ ‘আতিট তখনই
�চিলত হয় যখন জাহিময়া, মু‘তািযলা ও তােদর অনু রূপ কিতপয়
এমন বয্ি�র আিবভর্াব ঘেট যারা িবেবক�সূত রােয়র উপর ধমর্
মূ লনীিত িনধর্ারণ কেরিছেলন এবং েসই রােয়র িদেক কুরআেনর
ব�বয্েক পিরচািলত কেরিছেলন এবং বেলিছেল , যখন িবেবক
ও শরীয়ার মেধয্ িবেরািধতা েদখা িদেব তখন হয় শরীয়ােতর
সিঠক মমর্ েবাধগময্ নয় বেল আ�াহর কােছ সমপর্ণ করা হ
অথবা িবেবেকর রায় অনু যায়ী তা ’বীল ও বয্াখয্া করা হেব। এর
হেলা েস সব েলাক যারা েকান দলীল ছাড়াই আ�াহর আয়ােতর
বয্াপাের তকর্ কের থাে’’ 20
ইবনু আিবল

‘ইয্ আ-হানাফী রহ. বেলন

িবদ‘আতকারীেদর �েতয্ক দলই িনেজেদর িব

,

‘‘বরং

‘আত ও যােক

তারা িবেবক�সূ ত যু ি� বেল ধারণা কের তার সােথ কুরআন ও
20

আল-ইসেতকামা ১/২৩
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সু �াহর ব�বয্েক িমিলেয় েদেখ। কুরআন সু�াহর েস ব�বয্ যি
তােদর িবদ ‘আত ও যু ি�র সােথ স�িতপূ ণর্ হয় তাহেল তারা
বেল, এিট মুহকাম ও দৃ ঢ়ব�বয্। অতঃপর তারা তা দলীলরূে
�হণ কের। আর যিদ তা তােদর িবদ‘আত ও যু ি�র িবপরীত হয়
তাহেল তারা বেল , এিট মুতাশািবহাত ও আেবাধগময , অতঃপর
তারা তা �তয্াখয্ান ক..........অথবা মূ ল অথর্ েথেক পিরবতর্
কের’’ 21
ি�তীয় িবষয়ঃ েকান জ্ঞান ও ইলম ছাড়াই �ীনী িবষেয় ফাতওয়
েদয়া।
ইমাম শািতবী রহ. বেলন

, ‘‘যারা অিনি�ত েকান ব�বয্েক

অ�ভােব েমেন েনয়ার উপর িনভর্র কের অথবা �হণেযাগয্ েকা
কারণ ছাড়াই েকান িবষয়েক �াধানয্ েদ

, তারা �কৃত পেক্

�ীেনর র�ু িছ� কের শরীয়াত বিহভূ র্ত কােজর সােথ জিড়ত
থােক। আ�াহ তাঁর অনু �েহ এ েথেক আমােদরেক িনরাপদ
রাখুন। ফাতওয়ার এ প�িত আ�াহ তা ‘আলার �ীেনর মেধয্ নতুন
উ�ািবত িবদ‘আেতরই অ�ভুর্, েতমিনভােব আকল বা িবেবকেক
দীেনর সবর্েক্ষ Dominator িহেসেব ি�র করা নবউ�ািবত
21

শরহুল আকীদা আত তাহািভয়া পৃঃ১৯৯৯
34

িবদ‘আত।’’ 22
�াদশ নীিত :
েয সকল আকীদা কুরআন ও সু �ায় আেস
েকরাম ও তােবয়ীেনর কাছ েথেকও বিণর্ত হ

িন এবং সাহাবােয়
িন, েসগুেলা

িবদআতী আকীদা িহেসেব শরীয়েত গণয্
উদাহরণ :
১. সু ফী তরীকাসমূ েহর েস সব আকীদা ও িবষয়সমূ হ যা কুরআন
ও সু �ায় আেস িন এবং সাহাবােয় েকরাম ও তােবয়ীেনর কাছ
েথেকও বিণর্ত হ িন।
ইমাম শািতবী রহ. বেলন , ‘‘ত�েধয্ রেয়েছ এমন সব অেলৗিকক
িবষয় যা �বণকােল মুিরদেদর উপর িশেরাধাযর্ কের েদয়া হয়।
আর মুরীেদর কতর্বয্ হল যা েথেক েস িবমু� হেয়েছ পুনরা
পীেরর পক্ষ েথেক তা করার অনুমিত ও ইি�ত না েপেল তা ন
করা.....এভােব আেরা অেনক িবষয় যা তারা আিব�ার কেরেছ
22

আল-ই‘িতসাম ২/১৭৯
35

,

সালাফেদর �থম যু েগ যার েকান উদাহরণ খুেঁ জ পাওয়া যায়
না।’’ 23
২. আ�াহর যাতী গুণাবলীর েক্ ﺠﻟﻬﺔ24 বা িদক-িনধর্ার ﺠﻟﺴﻢ
23F

বা শরীর ইতয্ািদ সািবর্কভােব সাবয্� করা িকংবা পুেরাপু
অ�ীকার করা িবদ‘আত িহেসেব গণয্। েকননা কুরআ , হাদীস ও
সাহাবােয় িকরােমর ব�েবয্র েকাথাও এগুেলােক সরাসির সাবয
িকংবা অ�ীকার েকানটাই করা হয় িন।
এ স�েকর্ ইমাম ইবনু তাইিময়াহ র. বেলন , ‘‘সালােফর েকউই
আ�াহর বয্াপাের  ﺠﻟﺴﻢবা শরীর সাবয্� করা িকংবা অ�ীকার
করার িবষয়িট স�েকর্ েকান ব�বয্ �দান কে িন। একইভােব
আ�াহর স�েকর্  ﺠﻟﻮاﻫﺮবা েমৗিলক ব� এবং � ﺘﻟﺤবা অব�ান
�হণ অথবা অনু রূপ েকান ব�বয্ও তারা ে

িন। েকননা

এগুেলা হেলা অ�� শ , য�ারা েকান হক �িতি�ত হয় না

23

আল-‘ইিতসাম ১/২৬১

24

তেব িদক িনধর্ারণ না করেলও  ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮবা উপেরর িদক আ�াহর জনয্

িনধর্ািরত। এটা কুরআন ও হাদীেসর হাজার হাজার ভাষয্ �ারা �মািণত
��কােরর উে�শয্ ﺟﻬﺔশ�িট বয্বহার না করা। উপেরর িদক �িতিট মুসিলমই
সাবয্� কের থােকন।[স�াদক]
36

এবং বািতলও �মািণত হয় না।.....বরং এগুেলা হে� েস সকল
িবদআতী কালাম ও কথা যা সালাফ ও ইমামগণ �তয্াখয্া
কেরেছন।’’ 25
আ�াহর িসফাত স�িকর্ত মুজমাল ও অ�� শ�মালার সােথ
সালােফ সােলহীেনর অনু সৃত বয্বহািরক নীিতমালা কী িছল েস
স�েকর্ ইমাম ইবনু আিবল ইয্ -হানাফী রহ. বেলন

, ‘‘েয

সকল শ� (আ�াহর বয্াপাে) সাবয্� করা িকংবা তার েথেক
অ�ীকার করার বয্াপাের নস তথা কুরআ-হাদীেসর �� ব�বয্
এেসেছ তা �বলভােব েমেন েনয়া উিচত। অতএব আ�াহ ও তাঁর
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া�াম েয সকল শ� ও অথর্ সাবয
কেরেছন আমরা েসগুেলা সাবয্� করব এবং তােদর ব�েবয্
সব শ� ও অথর্েক অ�ীকার করা হেয়েছ আমরাও েসগুেলাে
অ�ীকার করেবা। আর েয সব শ� অ�ীকার করা িকংবা সাবয্�
করার বয্াপাের িকছুই আে িন (আ�াহর বয্াপাে) েস সব শে�র
বয্বহার করা যােব না। অবশয্ যিদ ব�ার িনয়েতর �িত লক
করেল বুঝা যায় েয অথর্ শ , তাহেল তা �হণ করা হেব। তেব
েস ব�বয্ কুরআ-হাদীেসর শ� িদেয়ই বয্� করা বা�নী
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মাজমু‘ আল ফাতাওয়া ৩/৮১
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,

মুজমাল ও অ�� শ� িদেয় নয়........।’’ 26
�েয়াদশ নীিত
�ীনী বয্াপাের অেহতুক তক , ঝগড়া-িববাদ ও বাড়াবািড়পূ ণর্ ��
িবদ‘আত িহেসেব গণয্। এ নীিতর মেধয্ িনে�া� িবষয়গুে
শািমলঃ
১. মুতাশািবহাত বা মানু েষর েবাধগময্ নয় এমন িবষয় স�েকর
�� করা। ইমাম মােলক রহ.-েক এক বয্ি� আরেশর উপর
আ�াহর  اﺳﺘﻮاءবা উঠার �কৃিত -ধরণ স�েকর্ িজজ্ঞাসা কর
িতিন বলেলন ‘‘িকরূপ উঠা তা েবাধগময্  , তেব  اﺳﺘﻮاءবা উঠা
একিট জানা ও জ্ঞাত িব , এর �িত ঈমান রাখা ওয়ািজব এবং
�� করা িবদ‘আত। 27
26F

ইমাম ইবনু তাইিময়াহ রহ. বেলন , ‘‘েকননা এ ��িট িছল এমন
িবষয় স�েকর্ যা মানুেষর জ্ঞাত নয় এবং এর জবাব েদয়

26

শারহু আ- ‘আকীদাহ আত-তহািবয়য্া , পৃ ঃ২৩৯, আেরা েদখুন পৃ ঃ ১০৯-

১১০।
27

আস-সু �াহ ৩/৪৪১, ফাতহুল বারী১৩/৪০৬-৪০৭
38

স�ব নয়।’’ 28
িতিন অনয্� বেল , ‘‘ اﺳﺘﻮاءবা আরেশর উপর উঠা স�েকর্
ইমাম মােলেকর এ জবাব আ�াহর সকল গুণাবলী স�েকর্ বয্াখ
িহেসেব পুরাপুির যেথ�।’’ 29
28F

২। দীেনর অ�ভুর্� নয় এমন িকছু িনেয় েগাঁড়ািম করা এবং
েগাঁড়ািমর কারেণ মুসিলমেদর মেধয্ অৈনকয্ ও িবেভদ সৃি� কর
িবদ‘আত বেল গণয্
৩। মুসিলমেদর কাউেক উপযু � দলীল ছাড়া কািফর ও িবদ‘আতী
বেল অপবাদ েদয়া।
চতুদর্শ নীিত
�ীেনর �ায়ী ও �মািণত অব�ান ও শরীয়ত কতৃর্ক িনধর্াির
সীমােরখােক পিরবতর্ন করা িব‘আত।
উদাহরণ :

28

মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া ৩/২৫

29

মাজমু‘ আল- ফাতাওয়া ৪/৪
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১। চুির ও বয্িভচােরর শাি� পিরবতর্ন কের আিথর্ক জিরমানা
�দান করা িবদ‘আত।
২। িযহােরর কা ফ্ ফরার েক্ষে� শরীয়ােতর িনধর্ািরত সীমাের
পাে� আিথর্ক জিরমানা করা িব‘আত।
প�দশ নীিতঃ
অমুসিলমেদর সােথ খাস েয সকল �থা ও ইবাদাত রেয়েছ
মুসিলমেদর মেধয্ েসগুেলার অনুসরণ ি‘আত বেল গণয্
উদাহরণ :
কািফরেদর উৎসব ও পবর্ অনু�ােনর অনুকরেণ উৎসব ও পবর
পালন করা। ইমাম যাহাবী রহ. বেলন

, ‘‘জ� উৎসব , নববষর্

উৎসব পালেনর মাধয্েম অমুসিলমেদর অনুকরণ িনকৃ�
িবদ‘আত।’’ 30

30

আত-তামাসসু ক- িবসসু নান পৃ ঃ ১৩০
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েশষ কথা
িবদ‘আেতর সংজ্ঞা �দােনর পাশাপািশ ি ‘আেতর েমৗিলক ও
সাধারণ িকছু নীিতমালা আমরা এখােন আেলাচনা করলাম। আশা
কির সকেলই এগুেলা ভালভােব েজেন েনেবন এবং উপলি�
করার েচ�া করেবন। পরবতর্ী করণীয় হল এ মূলনীিতগুেলা
আেলােক আমােদর িনেজেদর মেধয্ িকংবা আমােদর েলাকালেয়
েকান িবদ ‘আত রেয়েছ িকনা তা যাচাই করা , আর যিদ এখােন
েকান িবদ ‘আত েথেক থােক তাহেল আমােদর উিচত েসগুেলা
িচি�ত করা ও েদশবাসীেক তা অবিহত করা এবং িনেজরা
েসগুেলা তয্াগ করা ও অনয্েদরেকও তা তয্াগ করেত উ�ু� ,
যােত িরসালােতর দািয়� পালেন মুসিলম িহেসেব আমরা সকেলই
কম-েবশী অবদান রাখেত পাির। আ�াহ আমােদর সকলেক
তাওফীক দান করুন। আমী!!
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