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ভূমিকা

আল্াহর জনট্যই সকল প্রিংসা মিমন আমামদরমক সেট্যপমরর মদমক 

মহদায়াে মদময়মছন। সালাে ও সালাম মপি করমছ মহানিী মুহাম্াদ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্ামমর ওপর মিমন সুন্াে ও মিদ‘আে সম্পমক্ 

উম্েমক সমট্যক মদক-মনমদ্িনা দান কমরমছন এিং সালাম মপি করমছ 

োঁর পমরিার-পমরজন ও সাহািাময় মকরামমর ওপরও।

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর সুন্াে অনুসরমণর 

অপমরহাি্ো সম্পমক্ মুসমলম মাত্রই অিমহে। সুন্ামের মিপরীে মমরুমে 

অিস্ান হমছে মিদ‘আমের। মস কারমণই মিদ‘আে মরমক মিঁমচ রাকা 

ওয়ামজি এিং মিদ‘আমে মলপ্ত হওয়া হারাম। িে্মান সমামজর চালমচমত্র 

মিদ‘আমের প্রচলন আিংকাজনক হামর িৃমধি মপময়মছ। সুন্াে ও মিদ‘আে 

উভময়র মমরট্য পার্কট্য মনরূপমণ পি্াপ্ত জ্ামনর িমরষ্ অভািই মূলেঃ এর 

কারণ। সুন্াে মমন কমরই িহু মানুে মিদ‘আমে মলপ্ত হময় পমে। এ ভুল 

রারণার কারমণ মিদ‘আে মরমক মুমতিলাভ হময় পমে আমরা দুরূহ।

মিদ‘আেমক সহমজ মচমনিে করার জনট্য োই প্রময়াজন এ সম্পমক্ে মমৌমলক 

ও সারারণ নীমেমালা সম্পমক্ অিগে হওয়া। মিমষিে জনমগাষ্ীর সিার 

পমষি মিদ‘আেমক মচমনিে করা িামে সহজ হয় মস উমদেমিট্য এ পুমতিকামি 

একমি প্রারমমক প্রয়াস। এ সম্পমক্ মিদগ্ধ পাঠকিমগ্র সুমচমন্তে ও দলীল 

মনভ্র মি মকামনা মোমেমক অেট্যন্ত রনট্যিামদর সামর স্াগে জানাই। 

আল্াহ আমামদর সকমলর ভামলা করা ও কাজ কিুল করুন। আমীন!! 
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মবসমিল্ামির রািিামির রািীি

আল্াহর মনকি ইসলামই হমছে একমাত্র মমনানীে দীন। আল-কুরআমন 

মেমন িমলন, 

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( 
]ال عمران: ٨٥[

‘‘মি িট্যমতি ইসলাম ছাো অনট্য মকামনা দীন অনুসন্ান কমর, ো কখমনাই 

োর কাছ মরমক গ্রহণ করা হমি না’’। [সূরা আমল ইমরান, আয়াে: ৮৫] 

এ দীনমক পমরপূণ্ করার ম�ােণাও আল্াহ আল-কুরআমন মদময়মছন, 

)چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( 
]املائ دة: 3[

‘‘আজ আমম মোমামদর জনট্য মোমামদর দীনমক পমরপূণ্ কমর মদলাম এিং 

ইসলামমক মোমামদর জনট্য দীন মহমসমি মমনানীে করলাম।’’ [সূরা আল-

মাময়দা, আয়াে: ৩]

এ ম�ােণার পর আল-কুরআন ও সুন্াহ’র িাইমর দীমনর মমরট্য নেুন মকামনা 

মিেয় সংমিামজে হওয়ার পর মচরেমর রুধি হময় মগল এিং মিদ‘আে েরা 

নেুন মি মকামনা মিেয় দীনী আমল ও আকীদা মহমসমি দীমনর অন্তভু্তি 

হওয়াও হারাম হময় মগল। এ আমলাচনায় মিদ‘আমের সংমষিপ্ত পমরচয় েুমল 

ররার পািাপামি কীভামি আমামদর সমামজ প্রচমলে মিদ‘আেগুমলামক 

সনাতি করা িায় মস সম্পমক্ে মূলনীমে েুমল ররা হমি।
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 মবদ‘আতের সংজ্া:
মিদ‘আে িমদের আমভরামনক অর্ হমলা:

ْيءُ الُْمْختََرُع َعلى َغيِْر ِمثَاٍل َساِبٍق. اَلشَّ
অর্াৎ পূি্িে্ী মকামনা নমুনা ছাোই নেুন আমিষ্ৃে মিেয়।1

আর িরী‘আমের পমরভাোয়-

َما أُْحِدَث ِفى ِديِْن اللِه َولَيَْس لَُه أَْصٌل َعاٌم َوالََخاصٌّ يَُدلُّ َعلَيِْه.
অর্াৎ আল্াহর দীমনর মমরট্য নেুন কমর িার প্রচলন করা হময়মছ এিং 

এর পমষি িরী‘আমের মকামনা িট্যাপক ও সারারণ মকংিা খাস ও সুমনমদ্ষ্ 

দলীল মনই।2

 এ সংজ্ামিতে মেিমি মবষয় লক্ষণীয়:
 নেুনভামি প্রচলন অর্াৎ রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম ও 

সাহািাময় মকরামমর িুমগ এর মকামনা প্রচলন মছল না এিং এর মকামনা 

নমুনাও মছল না।

 এ নি প্রচমলে মিেয়মিমক দীমনর মমরট্য সংমিাজন করা এিং রারণা 

করা মি, এমি দীমনর অংি।

 নি প্রচমলে এ মিেয়মি িরী‘আমের মকামনা ‘আম িা খাস দলীল 

ছাোই চালু ও উদ্ািন করা।

সংজ্ার এ মেনমি মিেময়র একমত্রে রূপ হল মিদ‘আে, িা মরমক মিরে 

রাকার কমঠার মনমদ্ি িরী‘আমে এমসমছ। কমঠার মনমেরাজ্ার এ মিেয়মি 

হাদীমস িারিার উচ্ামরে হময়মছ।

1  আন-মনহায়াহ, পৃ. ৬৯; কাওয়াময়দ মা‘মরফামেল মিদ‘আহ, পৃ. ১৭

2  কাওয়াময়দ মা‘মরফামেল মিদ‘আহ, পৃ. ২৪
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রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম িমলমছন,

اُكْم َوُمْحَدَثاِت اأُلُمْوِر َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة«. »َوِإيَّ

‘‘মোমরা (দীমনর) নি প্রচমলে মিেয়সমূহ মরমক সেক্ রাক। মকননা 

প্রমেট্যক নেুন মিেয় মিদআ‘ে এিং প্রমেট্যক মিদ‘আে ভ্রষ্ো’’।1

নিী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম োঁর এক খুেিায় িমলমছন:

ٍد َوَشرُّ اأُلُمْوِر ُمْحَدَثاُتَها  »ِإنَّ أَْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اللِه َوأَْحَسَن اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمَّ
اِر«.  َوُكلُّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة َوُكلُّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي النَّ

‘‘মনশ্চয় সমি্াত্তম িাণী আল্াহর মকোি এিং সমি্াত্তম আদি্ মুহাম্মদর 

আদি্। আর সিমচময় মনকৃষ্ মিেয় হল (দীমনর মমরট্য) নি উদ্ামিে মিেয়। 

আর নি উদ্ামিে প্রমেট্যক মিেয় মিদ‘আে এিং প্রমেট্যক মিদ‘আে হল 

ভ্রষ্ো এিং প্রমেট্যক ভ্রষ্োর পমরণাম জাহান্াম।2

 মবদ‘আতের ববমিষ্ট্য: 
মিদ‘আমের চারমি বিমিষ্ট্য রময়মছ:

 মিদ‘আেমক মিদ‘আে মহমসমি মচনার জনট্য সুমনমদ্ষ্ মকামনা দলীল 

পাওয়া িায় না; েমি ো মনমেধি হওয়ার িট্যাপামর মূলনীমেগে ‘আম 

ও সারারণ দলীল পাওয়া িায়। 

 মিদ‘আে সিসময়ই িরী‘আমের উমদেিট্য, লষিট্য ও মাকামসদ এর 

মিপরীে ও মিমরারী অিস্ামন রামক। আর এ মিেয়মিই মিদ‘আে 

মনকৃষ্ ও িামেল হওয়ার সিমচময় িে প্রমাণ। এ জনট্যই হাদীমস 

মিদ‘আেমক ভ্রষ্ো িমল অমভমহে করা হময়মছ।

1  সুনান আিু দাউদ, হাদীস নং ৩৯৯১; সুনান আে-মেরমমিী, হাদীস নং ২৬৭৬। মেরমমিী 

হাদীসমিমক হাসান ও সহীহ িমলমছন।

2  সহীহ মুসমলম, হাদীস নং ১৫৩৫ ও সুনান আন-নাসাঈ, হাদীস নং ১৫৬০। হাদীমসর িদে চয়ন 

নাসায়ী মরমক।
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 অমরকাংি মষিমত্র মিদ‘আে এমন সি কাি্ািলী সম্পাদমনর মারট্যমম 

হময় রামক িা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম ও সাহািাময় 

মকরামমর িুমগ প্রচমলে মছল না। ইমাম ইিনুল জাওিী রহ: িমলন,  

الِبْدَعُة ِعبارةٌ َعْن ِفعٍل لَْم يَُكْن فابتُِدَع.
‘মিদ‘আে িলমে িুঝায় এমন কাজমক িা মছল না, অেঃপর ো 

উদ্ািন করা হময়মছ’।1

 মিদ‘আমের সামর িরী‘আমের মকামনা মকামনা ইিাদামের মকছু মমল 

রামক। দু’মিা িট্যাপামর এ মমলগুমলা লষিট্য করা িায়:

প্রথিে: দলীমলর মদক মরমক এভামি মমল রময়মছ মি, মকামনা 

একমি ‘আম দলীল মকংিা সংিয় অরিা রারণার মভমত্তমে মিদ‘আেমি 

প্রচমলে হয় এিং খাস ও মনমদ্ষ্ দলীলমক পাি কামিময় এ ‘আম 

দলীল মকংিা সংিয় অরিা রারণামিমক মিদ‘আমের সহীহ ও সমঠক 

দলীল িমল মমন করা হয়।

মবিেীয়ে: িরী‘আে প্রণীে ইিাদামের রূপমরখা ও পধিমের সামর 

মিদ‘আমের মমল বেরী করা হয় সংখট্যা, আকার-আকৃমে, সময় িা 

স্ামনর মদক মরমক মকংিা হুকুমমর মদক মরমক। এ মমলগুমলার কারমণ 

অমনমক এমক মিদ‘আে মমন না কমর ইিাদাে িমল গণট্য কমর রামকন।

 মবদ‘আে মির্ারতণ িািুতষর িেপাথ্কট্য:
মিদ‘আে মনর্ারমণ মানুে সারারণেঃ মেনমি মরেমণমে মিভতি:

এক: দলীল  পাওয়া িায় না এমন প্রমেমি মিেয়মক এক মরেমণর মানুে 

মিদ‘আে মহমসমি মচমনিে করমছ এিং এমষিমত্র োরা মিমিে িাছ-

মিচার না কমরই সি মকছুমক (এমন মক মু‘আমালার মিেয়মকও) 

1  োলিীসু ইিলীস, পৃ. ১৬
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মিদ‘আে িমল অমভমহে করমছ। এমদর কামছ মিদ‘আমের সীমানা 

িহুদূর মিতিৃে।

দুই: িারা দীমনর মমরট্য নি উদ্ামিে সকল মিেয়মক মিদ‘আে িলমে 

রাজী নয়; িরং িে িে নেুন কময়কমিমক মিদ‘আে িমল িাকী 

সিমকছু িরী‘আেভুতি িমল োরা মমন কমর। এমদর কামছ মিদ‘আমের 

সীমানা খুিই ষিুদ্র।

মেি: িারা িাচাই-িাছাই কমর শুরুমাত্র প্রকৃে মিদ‘আেমকই মিদ‘আে 

িমল অমভমহে কমর রামকন। এরা মরট্যম পন্ািলম্ী এিং হকপন্ী।

 মবদ‘আতের  মিৌমলক িীমেিালা:

মিদ‘আমের মেনমি মমৌমলক নীমেমালা রময়মছ। মসগুমলা হমলা:

 এমন ‘আমমলর মারট্যমম আল্াহর মনকি সাওয়ামির আিা করা িা 

িরী‘আে মসধি নয়। মকননা িরী‘আমের স্েঃমসধি মনয়ম হমলা: এমন 

আমল দ্ারা আল্াহর মনকি সাওয়ামির আিা করমে হমি িা কুরআমন 

আল্াহ মনমজ মকংিা সহীহ হাদীমস োঁর রাসূল মুহাম্াদ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াল্াম অনুমমাদন কমরমছন। োহমলই কাজমি ইিাদাে 

িমল  গণট্য  হমি। পষিান্তমর আল্াহ ও োঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াল্াম মি আমল অনুমমাদন কমরন মন মস আমমলর মারট্যমম 

আল্াহর ইিাদাে করা হমি মিদ‘আে।

 দীমনর অনুমমামদে িট্যিস্া ও পধিমের িাইমর অনট্য িট্যিস্ার অনুসরণ 

ও স্ীকৃমে প্রদান। ইসলামম একরা স্েঃমসধি মি, িরী‘আমের মিঁমর 

মদওয়া পধিমে ও মিরামনর মমরট্য রাকা ওয়ামজি। মি িট্যমতি ইসলামী 

িরী‘আে িট্যেীে অনট্য মিরান ও পধিমে অনুসরণ করল ও োর প্রমে 

আনুগমেট্যর স্ীকৃমে প্রদান করল মস মিদ‘আমে মলপ্ত হল।
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 মি সকল কম্কাণ্ড সরাসমর মিদ‘আে না হমলও মিদ‘আমের মদমক 

পমরচামলে কমর এিং পমরমিমে মানুেমক মিদ‘আমে মলপ্ত কমর, 

মসগুমলার হুকুম মিদ‘আমেরই অনুরূপ।

মজমন রাখা ভামলা মি, ‘সুন্াে’-এর অর্ িুঝমে ভুল হমল মিদ‘আে মচমনিে 

করমেও ভুল হমি। এমদমক ইমগিে কমর ইমাম ইিন োইমময়া রহ. িমলন, 

‘‘সিমচময় গুরুত্বপূণ্ হমলা সুন্ােমক মিদ‘আে মরমক পৃরক করা। মকননা 

সুন্াে হমছে ঐ মিেয়, িরী‘আে প্রমণো িার মনমদ্ি প্রদান কমরমছন। 

আর মিদ‘আে হমছে ঐ মিেয় িা িরী‘আে প্রমণো দীমনর অন্তভু্তি িমল 

অনুমমাদন কমরন মন। এ মিেময় মানুে মমৌমলক ও অমমৌমলক অমনক মষিমত্র 

প্রচুর মিভ্রামন্তর মিোজামল মনমমজিে হময়মছ। মকননা প্রমেট্যক দলই রারণা 

কমর মি, োমদর অনুসৃে পন্াই হমলা সুন্াে এিং োমদর মিমরারীমদর পর 

হমলা মিদ‘আে।’’1

 মবদ‘আে মিমনিে করার মকছু সারারণ িীমেিালা:
মিদ‘আমের উমল্মখে মেনমি প্ররান মমৌমলক নীমেমালার আমলামক 

মিদ‘আেমক মচমনিে করার জনট্য আমরা মিি মকছু সারারণ নীমেমালা 

িরী‘আে মিমিেজ্ আমলমগণ মনর্ারণ কমর মদময়মছন, িার দ্ারা একজন 

সারারণ মানুে সহমজই কুরআন ও মিশুধি হাদীমসর মভমত্তমে মিদ‘আমের 

পমরচয় লাভ করমে পামর ও সমামজ প্রচমলে মিদ‘আেসমূহমক মচমনিে 

করমে পামর। মকননা প্রমেট্যক িট্যমতির ওপর ওয়ামজি হমলা িরী‘আমের 

দৃমষ্মে িা মিদ‘আে ো পুঙ্ানুপুঙ্রূমপ মজমন মনওয়া ও ো মরমক 

পুমরাপুমর মিঁমচ রাকা। মনমচ উদাহরণ স্রূপ মকছু দৃষ্ান্তসহ আমরা অেীি 

গুরুত্বপূণ্ কমেপয় নীমেমালা উমল্খ করমছ। 

1  আল-ইমতিকামাহ, আয়াে: ১/১৩
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 প্রথি িীমে:
অেট্যমরক দুি্ল, মমরট্যা ও জাল হাদীমসর মভমত্তমে মি সকল ইিাদাে করা 

হয়, ো িরী‘আমে মিদ‘আে িমল মিমিমচে।

এমি মিদ‘আে মচমনিে করার অেট্যন্ত গুরুত্বপূণ্ একমি নীমে। মকননা 

ইিাদাে হমছে পুমরাপুমর অহী মনভ্র। িরী‘আমের মকামনা মিরান মকংিা 

মকামনা ইিাদাে িরী‘আমের গ্রহণমিাগট্য সহীহ দলীল ছাো সািট্যতি হয় 

না। জাল িা মমরট্যা হাদীস মূলেঃ হাদীস নয়। অেএি, এ ররমনর হাদীস 

দ্ারা সািট্যতি হওয়া মকামনা মিরান িা ইিাদাে িরী‘আমের অংি হওয়া 

সম্ভি নয় মিরায় মস অনুিায়ী আমল মিদ‘আে মহমসমি সািট্যতি হময় রামক। 

অেট্যমরক দুি্ল হাদীমসর িট্যাপামর জমহুর মুহামদেসগমণর মে হল এর 

দ্ারাও িরী‘আমের মকামনা মিরান সািট্যতি হমি না। 

উদাহরণ: রজি মামসর প্ররম জুমু‘আর রামে অরিা ২৭মি রজি মি 

মিমিে িমি মম‘রামজর সালাে আদায় করা হয় ো মিদ‘আে মহমসমি 

গণট্য। অনুরূপভামি মনসমফ িা‘িান িা িমি িরামে মি ১০০ রাকাে সালাে 

মিমিে পধিমেমে আদায় করা হয় িামক সালােুর রাগাময়ি িমলও অমভমহে 

করা হয়, োও মিদ‘আে মহমসমি গণট্য।  মকননা এর ফিীলে সম্পমক্ে 

হাদীসমি জাল।1

 মবিেীয় িীমে:
মি সকল ইিাদাে শুরুমাত্র মনগো মোমে ও মখয়াল-খুিীর ওপর মভমত্ত 

কমর প্রণীে হয় মস সকল ইিাদাে মিদ‘আে মহমসমি গণট্য। মিমন, মকামনা 

এক ‘আমলম িা আমিদ িট্যমতির করা মকংিা মকামনা মদমির প্ররা অরিা 

স্প্ন মকংিা কামহনী িমদ হয় মকামনা ‘আমল িা ইিাদামের দলীল োহমল 

ো হমি মিদ‘আে।

1  োনিীহুি িারী‘আহ আল-মরফু‘আহ ২/৮৯-৯৪, আল-ইিদা‘ পৃ. ৫৮।
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দীমনর প্রকৃে নীমে হমলা: আল-কুরআন ও সুন্াহ’র মারট্যমমই শুরু আল্াহর 

পষি মরমক মানুমের কামছ জ্ান আমস। সুেরাং িরী‘আমের হালাল-হারাম 

এিং ইিাদাে ও ‘আমল মনর্ামরে হমি এ দু’মি দলীমলর মভমত্তমে। এ 

দু’মি দলীল ছাো অনট্য পন্ায় মস্রীকৃে ‘আমল ও ইিাদাে োই মিদ‘আে 

িমল গণট্য হমি। এ জনট্যই মিদ‘আেপন্ীগণ োমদর মিদ‘আেগুমলার 

মষিমত্র িরঈ‘ দলীমলর অপিট্যাখট্যা কমর সংিয় সৃমষ্ কমর। এ প্রসমগি ইমাম 

িামেিী রহ. িমলন, “সুন্ােী েরীকার মমরট্য আমছ এিং সুন্ামের অনুসারী 

িমল দািীদার মি সকল িট্যমতি সুন্ামের িাইমর অিস্ান করমছ, োরা মনজ 

মনজ মাসআলাগুমলামে সুন্াহ্ দ্ারা দলীল মপমির ভান কমরন।’’1

উদাহরণ: 

 কািফ, অন্তদৃ্মষ্ েরা মুরাকািা-মুিাহাদা, স্প্ন ও কারামামের ওপর 

মভমত্ত কমর িরী‘আমের হালাল হারাম মনর্ারণ করা মকংিা মকামনা 

মিমিে ‘আমল িা ইিাদামের প্রচলন করা।2 

 শুরুমাত্র ‘আল্াহ’ মকংিা হু-হু’ অরিা ‘ইল্াল্াহ’ এর মিমকর উপমরাতি 

নীমের আমলামক ইিাদাে িমল গণট্য হমি না। মকননা কুরআন মকংিা 

হাদীমসর মকারাও এরকম মিমকর অনুমমামদে হয় মন।3

 মৃে অরিা অনুপমস্ে সৎিট্যমতিিগ্মক আহ্ান করা, োমদর কামছ 

প্রার্না করা ও সাহািট্য চাওয়া, অনুরূপভামি মফমরিো ও নিী-

রসূলগমণর কামছ মদা‘আ করাও এ নীমের আমলামক মিদ‘আে িমল 

সািট্যতি হমি। মিমোতি এ মিদ‘আেমি মূলেঃ মিে পি্ন্ত িে মিমক্ 

পমরণে হয়।

1  আল-ই‘মেসাম ১/২২০

2  আল-ই‘মেসাম ১/২১২, ২/১৮১

3  মাজমু‘ আল-ফাোওয়া ১০/৩৬৯
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 েৃেীয় িীমে:
মকামনা িারা-মিপমত্তর কারমণ নয় িরং এমমনমেই রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াল্াম মি সকল ‘আমল ও ইিাদাে মরমক মিরে মরমকমছমলন, 

পরিে্ীমে োর উম্ামের মকউ িমদ মস ‘আমল কমর, েমি ো িরী‘আমে 

মিদ‘আে মহমসমি গণট্য হমি। 

মকননা ো িমদ িরী‘আে সম্ে হে োহমল ো করার প্রময়াজন মিদট্যমান 

মছল। অরচ মকামনা িারা-মিপমত্ত ছাোই রাসূলুল্াহ্ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াল্াম মস ‘আমল িা ইিাদাে েট্যাগ কমরমছন। এ মরমক প্রমামণে হয় 

মি, ‘আমলমি িরী‘আে সম্ে নয়। অেএি, মস ‘আমল করা মিমহেু আর 

কামরা জনট্য জাময়ি নয়, োই ো করা হমি মিদ‘আে।

উদাহরণ: 

 পাঁচ ওয়াতি সালাে ও জুমা‘ ছাো অনট্যানট্য সালামের জনট্য ‘আিান 

মদওয়া। উপমরাতি নীমের আমলামক মিদ‘আে িমল গণট্য হমি।

 সালাে শুরু করার সময় মুমখ মনয়মের িাকট্য পো। মিমহেু রাসূলুল্অহ্ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম ও সাহািীগণ এরূপ করা মরমক মিরে 

মরমকমছমলন এিং মনয়ে কমরমছমলন শুরু অন্তর মদময়, োই মনয়মের 

সময় মুমখ িাকট্য পো মিদ‘আে িমল গণট্য হমি। 

 মিপদাপদ ও ঝে-েুফান আসমল �মর আিান মদওয়াও উপমরাতি 

নীমের আমলামক মিদ‘আে িমল গণট্য হমি। মকননা মিপদাপমদ কী 

পাঠ করা উমচে িা কী ‘আমল করা উমচে ো হাদীমস সুন্দরভামি 

িমণ্ে আমছ।

 রাসূলুল্াহ্ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্ামমর জম্াৎসি পালমনর জনট্য 

মকংিা আল্াহর কামছ সাওয়াি ও িরকে লামভর প্রেট্যািায় অরিা মি 
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মকামনা কামজ আল্াহর সাহািট্য লামভর উমদেমি মমলাদ পো উপমরাতি 

নীমের আমলামক মিদ‘আে িমল গণট্য হমি।

 িেুথ্ িীমে:
সালামফ সামলহীন েরা সাহািাময় মকরাম ও োমিঈন িমদ মকামনা িারা 

না রাকা সম্বেও মকামনা ইিাদামের কাজ করা মকংিা িণ্না করা অরিা 

মলমপিধি করা মরমক মিরে মরমক রামকন, োহমল এমন পমরমস্মেমে 

োমদর মিরে রাকার কারমণ প্রমামণে হয় মি, কাজমি োমদর দৃমষ্মে 

িরী‘আেমসধি নয়। কারণ, ো িমদ িরী‘আেমসধি হে োহমল োমদর জনট্য 

ো করার প্রময়াজন মিদট্যমান মছল। ো সম্বেও মিমহেু োরা মকামনা িারা-

মিপমত্ত ছাোই উতি ‘আমল েট্যাগ কমরমছন, োই পরিে্ী িুমগ মকউ এমস 

মস ‘আমাল িা ইিাদাে প্রচমলে করমল ো হমি মিদ‘আে।

হুিায়ফা রামদয়াল্াহু ‘আনহু িমলন, ‘‘মি সকল ইিাদাে রাসূলুল্াহ্ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্ামমর সাহািীগণ কমরন মন মোমরা মস সকল 

ইিাদাে কর না।’’1

মামলক ইিন আনাস রহ. িমলন, ‘‘এই উম্ামের প্ররম প্রজ্ মি ‘আমল 

দ্ারা সংমিামরে হময়মছল একমাত্র মস ‘আমল দ্ারাই উম্ামের মিে প্রজ্ 

সংমিামরে হমে পামর।’’2

ইমাম ইিন োইমময়া রহ. মকছু মিদ‘আমের প্রমেিাদ করমে মগময় িমলন, 

‘‘এ করা জানা মি, িমদ এ কাজমি িরী‘আে সম্ে ও মুতিাহাি হে িদ্দারা 

আল্াহ সাওয়াি মদময় রামকন, োহমল নিী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম এ 

িট্যাপামর সিমচময় মিমি অিমহে রাকমেন এিং অিিট্যই োঁর সাহািীমদরমক 

ো জানামেন, আর োঁর সাহািীরাও মস মিেময় অনট্যমদর মচময়ও মিমি 

1  সহীহ িুখারী

2  ইকমেিা আস-মসরাে আল মুতিাকীম ২/৭১৮
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অিমহে রাকমেন এিং পরিে্ী মলাকমদর মচময়ও এ ‘আমমল মিমি আগ্রহী 

হমেন। মকন্তু িখন োরা এ প্রকার ‘আমমলর মদমক মকামনা ভ্রুমষিপই করমলন 

না োমে মিাঝা মগল মি, ো নি উদ্ামিে এমন মিদ‘আে িামক োরা 

ইিাদাে, ননকিট্য ও আনুগেট্য মহমসমি মিমিচনা করমেন না। অেএি, এখন 

িারা এমক ইিাদাে, ননকিট্য, সাওয়ামির কাজ ও আনুগেট্য মহসামি প্রদি্ন 

করমছন োরা সাহািীমদর পর মভন্ অনট্য পর অনুসরণ করমছন এিং দীমনর 

মমরট্য এমন মকছুর প্রচলন করমছন িার অনুমমে আল্াহ প্রদান কমরন মন।’’1

মেমন আমরা িমলন, ‘‘আর মি ররমনর ইিাদাে পালন মরমক নিী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াল্াম মিরে মরমকমছন অরচ ো িমদ িরী‘আে সম্ে হে 

োহমল মেমন মনমজ ো অিিট্যই পালন করমেন অরিা অনুমমে প্রদান 

করমেন এিং োঁর পমর খমলফাগণ ও সাহািীগণ ো পালন করমেন। 

অেএি, এ করা মনমশ্চেভামি মিশ্াস করা ওয়ামজি মি এ কাজমি মিদ‘আে 

ও ভ্রষ্ো।’’2

এর দ্ারা িুঝা মগল মি, মি সকল ইিাদাে পালন করা মরমক রাসূলুল্াহ্ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম মনমজ এিং োঁর পমর উম্ামের প্ররম প্রজম্র 

আমলমগণ মিরে মরমকমছমলন মনঃসমন্দমহ মসগুমলা মিদ‘আে ও ভ্রষ্ো। 

পরিে্ী িুমগ মকংিা আমামদর িুমগ এমস এগুমলামক ইিাদাে মহমসমি গণট্য 

করার মকামনা িরঈ‘ মভমত্ত মনই।

উদাহরণ:

 ইসলামমর মিমিে মিমিে মদিসসমূহ ও ঐমেহামসক উপলষিগুমলামক 

ঈদ উৎসমির মে উদিাপন করা। মকননা ইসলামী িরী‘আেই ঈদ 

উৎসি মনর্ারণ ও অনুমমাদন কমর। িরী‘আমের িাইমর অনট্য মকামনা 

উপলষিমক ঈদ উৎসমি পমরণে করার ইখমেয়ার মকামনা িট্যমতি িা 

1  ইকমেিা আস সীরাে আল-মুতিাকীম ২/৭৯৮

2  মািমু‘ আল-ফাোওয়া: ২৬/১৭২
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দমলর মনই। এ ররমনর উপলমষির মমরট্য একমি রময়মছ রাসূলুল্াহ্ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্ামমর জ্ উৎসি উদিাপন। সাহািীগণ 

ও পূি্িে্ী ‘আমলমগণ হমে এমি পালন করামো দূমরর করা িরং 

অনুমমাদন দামনর মকামনা িণ্নাও পাওয়া িায় না। ইমাম ইিন 

োইমময়া রহ. িমলন, “এ কাজমি পূি্িে্ী সালাফগণ কমরন মন অরচ 

এ কাজ জাময়ি রাকমল সওয়াি লামভর উমদেমিট্য ো পালন করার 

কাি্কারণ মিদট্যমান মছল এিং পালন করমে মিমিে মকামনা িারাও 

মছল না। িমদ এিা শুরু কলট্যামণর কাজই হমো োহমল আমামদর মচময় 

োরাই এ কাজমি মিমি করমেন। মকননা োরা আমামদর মচময়ও রাসূল 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্ামমক মিমি সম্ান ও মহব্বে করমেন এিং 

কলট্যামণর কামজ োরা মছমলন মিমি আগ্রহী।’’1

 ইমোপূমি্ িমণ্ে সালাে আর রাগাময়ি িা িমি মম‘রামজর সালাে 

উমল্মখে চেুর্ নীমের আমলামকও মিদ‘আে সািট্যতি হময় রামক।

ইমাম ইিিুদ্ীন ইিনু আদেুস সালাম রহ. এ প্রকার সালাে এর বিরো 

অস্ীকার কমর িমলন, ‘‘এ প্রকার সালাে মি মিদ‘আে োর একমি প্রমাণ 

হমলা দীমনর প্ররম সামরর ‘উলামা ও মুসমলমমদর ইমাম েরা সাহািাময় 

মকরাম, োমিঈন, োমি োমিঈন ও িরী‘আহ মিেময় গ্রন্ প্রণয়নকারী 

িে িে ‘আমলমগণ মানুেমক ফরি ও সুন্াে মিেময় জ্ান দামনর প্রিল 

আগ্রহ মপােণ করা সম্বেও োমদর কামরা কাছ মরমক এ সালাে সম্পমক্ 

মকামনা িণ্না পাওয়া িায় মন এিং মকউ োঁর মনজ গ্রমন্ এ সম্পমক্ মকছু 

মলমপিধিও কমরন মন ও মকামনা বিঠমক এ মিেময় মকামনা আমলাকপােও 

কমরন মন। িাতিমি এিা অসম্ভি মি, এ সালাে আদায় িরী‘আমে সুন্াে 

মহমসমি মিমিমচে হমি অরচ দীমনর প্ররম সামরর ‘আমলমগণ ও মুমমনমদর 

িারা আদি্, মিেয়মি োমদর সকমলর কামছ মরমক িামি সম্পূণ্ অজানা’’।2

1  ইকমেিা আস-মসরাে আল মুতিামকম: ২/৬১৫

2  আে-োরগীি ‘আন সালামের রাগাইি আল-মাওদু‘আ, পৃ. ৫-৯
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 পঞ্চি িীমে:
মি সকল ইিাদাে িরী‘আমের মূলনীমেসমূহ এিং মাকামসদ েরা উমদেিট্য 

ও লমষির মিপরীে মস সিই হমি মিদ‘আে।

উদাহরণ:

 দুই ঈমদর সালামের জনট্য আিান মদওয়া। মকননা নফল সালামের 

জনট্য আিান মদওয়া িরী‘আে সম্ে নয়। আিান শুরু ফরি সালামের 

সামরই খাস।

 জানািার সালামের জনট্য আিান মদওয়া। মকননা জানািার সালামে 

আিামনর মকামনা িণ্না মনই, েদুপমর এমে সিার অংিগ্রহণ করার 

িারট্যিারকোও মনই।

 ফরি সালামের আিামনর আমগ মাইমক দুরূদ পাঠ। মকননা আিামনর 

উমদেিট্য মলাকমদরমক জামা‘আমে সালাে আদাময়র প্রমে আহ্ান 

করা, মাইমক দরূদ পামঠর সামর এর মকামনা সম্পক্ মনই।

 ষষ্ঠ িীমে:
প্ররা ও মু‘আমালাে মিেয়ক মকামনা কামজর মারট্যমম িমদ িরী‘আমের 

সুস্পষ্ মনমদ্িনা ছাোই আল্াহর কামছ সাওয়াি লামভর আিা করা হয় 

োহমল ো হমি মিদ‘আে।

উদাহরণ:

পিমী কাপে, চি, মছঁো ও োমল এিং ময়লািুতি কাপে মকংিা মনমদ্ষ্ 

রমের মপািাক পমররান করামক ইিাদাে ও আল্াহর মপ্রয় পাত্র হওয়ার 

পন্া মমন করা। একইভামি সাি্ষিমণক চুপ রাকামক মকংিা রুমি ও মগািে 

ভষিণ ও পামন পান মরমক মিরে রাকামক অরিা ছায়ািুতি স্ান েট্যাগ 

কমর সূমি্র আমলায় দাঁমেময় কাজ করামক আল্াহর বনকিট্য অজ্মনর পন্া 

মহসামি মনর্ারণ করা।
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উমল্মখে কাজসমূহ মকউ িমদ এমমনমেই কমর েমি ো নাজাময়ি নয়, 

মকন্তু এ সকল ‘আদাে মকংিা মু‘আমালামের কাজগুমলামক িমদ মকউ 

ইিাদামের রূপ প্রদান কমর মকংিা সাওয়াি লামভর উপায় মমন কমর েমি 

েখনই ো হমি মিদ‘আে। মকননা এগুমলা ইিাদাে ও সওয়াি লামভর 

পন্া হওয়ার মকামনা দলীল িরী‘আমে মনই।

 সপ্তি িীমে:
আল্াহ ও োঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম মি সকল কাজ মনমের 

কমর মদময়মছন মসগুমলার মারট্যমম আল্াহর বনকিট্য ও সাওয়াি লামভর 

আিা করা হমল মসগুমলা হমি মিদ‘আে।

উদাহরণ:

 গান-িাদট্য ও কাওয়ালী িলা ও মিানা অরিা নামচর মারট্যমম মিমকর 

কমর আল্াহর কামছ সাওয়ামির আিা করা।

 কামফর, মুিমরক ও মিজােীয়মদর অনুকরমণর মারট্যমম আল্াহর বনকিট্য 

ও সাওয়াি লামভর আিা করা।

 অষ্ি িীমে:
মি সকল ইিাদাে িরী‘আমে মনর্ামরে সময়, স্ান ও পধিমের সামর 

প্রণয়ন করা হময়মছ মসগুমলামক মস মনর্ামরে সময়, স্ান ও পধিমে মরমক 

পমরিে্ন করা মিদ‘আে িমল গণট্য হমি।

উদাহরণ:

 মনর্ামরে সময় পমরিে্মনর উদাহরণ: মিমন, মজলহাজি মামসর 

এক োমরমখ কুরিানী করা। মকননা কুরিানীর িরঈ সময় হমলা ১০ 

মিলহজ ও েৎপরিে্ী আইয়ামম োিরীমকর মদনগুমলা।
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 মনর্ামরে স্ান পমরিে্মনর উদাহরণ: মিমন, মসমজদ ছাো অনট্য 

মকারাও ই‘মেকাফ করা। মকননা িরী‘আে কেৃ্ক ই‘মেকামফর 

মনর্ামরে স্ান হমছে মসমজদ।

 মনর্ামরে মরেমণ পমরিে্মনর উদাহরণ: মিমন, গৃহ পামলে পশুর 

পমরিমে্ ম�াো মদময় কুরিানী করা।

 মনর্ামরে সংখট্যা পমরিে্মনর উদাহরণ: মিমন, পাঁচ ওয়ামতির 

অমেমরতি ৬ষ্ আমরা এক ওয়াতি সালাে প্রচলন করা। মকংিা চার 

রাকাে সালােমক দুই রাকাে মকংিা দুই রাকামের সালােমক চার 

রাকামে পমরণে করা।

 মনর্ামরে পধিমে পমরিে্মনর উদাহরণ: অিু করার িরঈ‘ পধিমের 

মিপরীমে মিমন দু‘পা মরায়ার মারট্যমম অিু শুরু করা এিং োরপর 

দু‘হাে মরৌে করা এিং মারা মামসহ কমর মুখমণ্ডল মরৌে করা। 

অনুরূপভামি সালামের মমরট্য আমগ সাজদাহ ও পমর রুকু করা।

 িবি িীমে:
‘আম েরা িট্যাপক অর্মিারক দমলল দ্ারা িরী‘আমে মি সকল ইিাদােমক 

উ্ুতি রাখা হময়মছ মসগুমলামক মকামনা মনমদ্ষ্ সময় মকংিা মনমদ্ষ্ স্ান 

অরিা অনট্য মকছুর সামর এমনভামি সীমািধি করা মিদ‘আে িমল গণট্য 

হমি িদ্দারা প্রেীয়মান হয় মি, উতি ইিাদামের এ সীমািধি করণ প্রমরিয়া 

িরী‘আে সম্ে, অরচ পূমি্াতি ‘আম দলীমলর মমরট্য এ সীমািধি করমণর 

ওপর মকামনা প্রমাণ ও মদক মনমদ্িনা পাওয়া িায় না।

এ নীমের মমাদোকরা হমছে মকামনা উ্ুতি ইিাদােমক িরী‘আমের সহীহ 

দলীল ছাো মকামনা স্ান, কাল িা সংখট্যা দ্ারা সীমািধি করা মিদ‘আে 

মহমসমি মিমিমচে।
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উদাহরণ:

 মি মদনগুমলামে িরী‘আে মরািা িা সাওম রাখার মিেয়মি সারারণভামি 

উ্ুতি মরমখমছ মিমন মগিল িার, িুরিার মকংিা মামসর ৭, ৮ ও ৯ 

ইেট্যামদ োমরখসমূহ, মস মদনগুমলার মকামনা এক িা একামরক মদন িা 

িারমক মিমিে ফিীলে আমছ িমল সাওম পালমনর জনট্য িমদ মকউ 

খাস ও সীমািধি কমর অরচ খাস করার মকামনা দলীল িরী‘আমে 

মনই। মিমন, ফামেহা-ই-ইয়ািদাহমমর মদন সাওম পালন করা, 

োহমল িরী‘আমের দৃমষ্মে ো হমি মিদ‘আে, মকননা দলীল ছাো 

িরী‘আমের মকামনা হুকুমমক খাস ও সীমািধি করা জাময়ি নয়।

 ফিীলােপূণ্ মদনগুমলামে িরী‘আে মি সকল ইিাদােমক উ্ুতি 

মরমখমছ মসগুমলামক মকামনা সংখট্যা, পধিমে িা মিমিে ইিাদামের সামর 

খাস করা মিদ‘আে মহসামি গণট্য হমি। মিমন, প্রমে শুরিিার মনমদ্ষ্ 

কমর চমল্ি রাক‘আে নফল সালাে পো, প্রমে িৃহস্পমেিার মনমদ্ষ্ 

পমরমাণ সদকা করা, অনুরূপভামি মকামনা মনমদ্ষ্ রােমক মনমদ্ষ্ 

সালাে ও কুরআন খেম িা অনট্য মকামনা ইিাদামের জনট্য খাস করা।

 দিি িীমে:
িরী‘আমে মি পমরমাণ অনুমমাদন মদওয়া হময়মছ ইিাদাে করমে মগময় 

মস মষিমত্র োর মচময়ও মিমি ‘আমল করার মারট্যমম িাোিামে করা এিং 

কমঠারো আমরাপ করা মিদ‘আে িমল মিমিমচে।

উদাহরণ:

 সারা রাে মজমগ মনদ্রা পমরহার কমর মকয়ামুল লাইল-এর মারট্যমম 

এিং ভগি না কমর সারা িছর সাওম রাখার মারট্যমম আল্াহর বনকিট্য 

অজ্ন করা এিং অনুরূপভামি স্তী, পমরিার ও সংসার েট্যাগ কমর 

বিরাগট্যিামদর ব্রে গ্রহণ করা। সহীহ িুখারীমে আনাস ইিন মামলক 
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রামদয়াল্াহু ‘আনহুর হাদীমস িারা সারা িছর সাওম রাখার ও মিিাহ 

কমর সংসার রম্ পালন না করার অগিীকার িট্যতি কমরমছল োমদর 

উমদেমিট্য রাসূলুল্াহ্ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম িমলমছমলন:

َوأَْرُقُد  ي  َوُأَصِلّ َوُأْفِطُر  ي أَُصوُم  َلِكِنّ َلُه  َوأَْتَقاُكْم  ي أَلْخَشاُكْم للِه  ِإِنّ »أََما َواللِه 
ي«. ِتي َفَلْيَس ِمنِّ َساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّ ُج الِنّ َوأََتَزوَّ

‘‘আমম মোমামদর মমরট্য আল্াহর প্রমে সিমচময় মিমি ভয় মপােণ 

কমর এিং োকওয়া অিলম্নকারী। মকন্তু আমম সাওম পালন কমর ও 

ভামগি, সালাে আদায় কমর ও মনদ্রা িাপন কমর এিং নারীমদর মিিাহ 

কমর। মি আমার এ সুন্াে মরমক মিরাগভাজন হয়, মি আমার দলভুতি 

নয়।’’1

 হমজর সময় জামরায় িে িে পারর মদময় রমী করা, এ কারমণ মি, 

এগুমলা মছাি পারমরর মচময় মপলামর মজামর আ�াে হানমি এিং এিা 

এ উমদেমিট্য মি, িয়োন এমে মিমি িট্যারা পামি। এিা মিদ‘আে 

এজনট্য মি, িরী‘আমের মনমদ্ি হমলা মছাি পারর মনমষিপ করা এিং 

এর কারণ মহমসমি হাদীমস িলা হময়মছ মি, ‘‘আল্াহর মিমকর ও 

স্মরণমক কাময়ম করা।’’2 উমল্খট্য মি, পারর মনমষিমপর তিম্ভমি 

িয়োন িা িয়োমনর প্রমেভূ নয়। হাদীমসর ভাোয় এমি জামরাহ। 

োই সকল মষিমত্র মনরাপদ হমলা হাদীস অনুিায়ী ‘আমল করা ও 

আকীদা মপােণ করা।

 মি মপাোক পমররান করা িরী‘আমে মুিাহ ও জাময়ি। মিমন, পিমী 

মকংিা মমািা কাপে পমররান করা োমক ফিীলেপূণ্ অরিা হারাম 

মমন করা মিদ‘আে, মকননা এিা িরী‘আমের দৃমষ্মে িাোিামে।

1  সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩

2  সুনান আমি দাঊদ, হাদীস নং ১৬১২; সুনান মেরমমিী, হাদীস নং ৮২৬। মেরমমিী িমলমছন, এমি 

হাসান ও সহীহ হাদীস।
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 একাদি িীমে:
মি সকল আকীদা, মোমে ও িতিিট্য আল-কুরআন ও সুন্ামের মিপরীে 

মকংিা এ উম্ামের সালামফ সামলহীমনর ইজমা‘ মিমরারী মসগুমলা 

িরী‘আমের দৃমষ্মে মিদ‘আে। এই নীমের আমলামক মনম্াতি  দু’মি মিেয় 

িরী‘আমের দৃমষ্মে মিদ‘আে ও প্রেট্যাখট্যাে িমল গণট্য হমি।

প্ররম মিেয়: মনজস্ আকল ও মিমিকপ্রসূে মোমেমক অমমা� ও মনমশ্চে 

নীমেরূমপ মনর্ারণ করা এিং কুরআন ও সুন্াহর িতিিট্যমক এ নীমের সামর 

মমমলময় িমদ মদখা িায় মি, মস িতিিট্য উতি মোমমের সামর সগিমেপূণ্ 

োহমল ো গ্রহণ করা এিং িমদ মদখা িায় মি, কুরআন ও সুন্াহর িতিিট্য 

উতি মোমে মিমরারী োহমল মস িতিিট্য প্রেট্যাখট্যান করা। অর্াৎ কুরআন 

ও সুন্াহ্ র উপমর মনমজর আকল ও মিমিকমক অগ্রামরকার মদওয়া।

িরী‘আমের দৃমষ্মে এ মিেয়মি অেট্যন্ত গমহ্ে কাজ। এ িট্যাপামর ইমাম 

ইিন োইমময়া রহ. িমলন: ‘‘মিমিমকর মোমে অরিা মকয়াস দ্ারা আল 

কুরআমনর মিমরামরো করামক সালামফ সামলহীমনর মকউই বির মমন 

করমেন না। এ মিদ‘আেমি েখনই প্রচমলে হয় িখন জাহমময়া, মু‘োমিলা 

ও োমদর অনুরূপ কমেপয় এমন িট্যমতির আমিভ্াি �মি িারা মিমিকপ্রসূে 

রাময়র ওপর রম্ীয় মূলনীমে মনর্ারণ কমরমছমলন এিং মসই রাময়র মদমক 

কুরআমনর িতিিট্যমক পমরচামলে কমরমছমলন এিং িমলমছমলন, িখন মিমিক 

ও িরী‘আর মমরট্য মিমরামরো মদখা মদমি েখন হয় িরী‘আমের সমঠক মম্ 

মিারগমট্য নয় িমল আল্াহর কামছ সমপ্ণ করা হমি অরিা মিমিমকর রায় 

অনুিায়ী োিীল ও িট্যাখট্যা করা হমি। এরা হমলা মস সি মলাক িারা মকামনা 

দলীল ছাোই আল্াহর আয়ামের িট্যাপামর েক্ কমর রামক।’’1

ইিনু আমিল ‘ইি আল-হানাফী রহ. িমলন, ‘‘িরং মিদ‘আেকারীমদর 

1  আল-ইসমেকামা ১/২৩
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প্রমেট্যক দলই মনমজমদর মিদ‘আে ও িামক োরা মিমিকপ্রসূে িুমতি 

িমল রারণা কমর োর সামর কুরআন ও সুন্াহর িতিিট্যমক মমমলময় মদমখ। 

কুরআন সুন্াহর মস িতিিট্য িমদ োমদর মিদ‘আে ও িুমতির সামর সগিমেপূণ্ 

হয় োহমল োরা িমল, এমি মুহকাম ও দৃঢ়িতিিট্য। অেঃপর োরা ো 

দলীলরূমপ গ্রহণ কমর। আর িমদ ো োমদর মিদ‘আে ও িুমতির মিপরীে 

হয় োহমল োরা িমল, এমি মুোিামিহাে ও আমিারগমট্য, অেঃপর োরা 

ো প্রেট্যাখট্যান কমর..........অরিা মূল অর্ মরমক পমরিে্ন কমর’’1

মদ্েীয় মিেয়: মকামনা জ্ান ও ইলম ছাোই দীনী মিেময় ফাোওয়া মদওয়া। 

ইমাম িামেিী রহ. িমলন, ‘‘িারা অমনমশ্চে মকামনা িতিিট্যমক অন্ভামি 

মমমন মনওয়ার ওপর মনভ্র কমর অরিা গ্রহণমিাগট্য মকামনা কারণ ছাোই 

মকামনা মিেয়মক প্রারানট্য মদয়, োরা প্রকৃে পমষি দীমনর রজিু মছন্ কমর 

িরী‘আে িমহভূ্ে কামজর সামর জমেে রামক। আল্াহ োঁর অনুগ্রমহ এ 

মরমক আমামদরমক মনরাপদ রাখুন। ফােওয়ার এ পধিমে আল্াহ ো‘আলার 

দীমনর মমরট্য নেুন উদ্ামিে মিদ‘আমেরই অন্তভু্তি, মেমমনভামি আকল 

িা মিমিকমক দীমনর সি্মষিমত্র Dominator মহমসমি মস্র করা নিউদ্ামিে 

মিদ‘আে।’’2

 বিাদি িীমে:
মি সকল আকীদা কুরআন ও সুন্ায় আমস মন এিং সাহািাময় মকরাম 

ও োমিঈমনর কাছ মরমকও িমণ্ে হয় মন, মসগুমলা মিদ‘আেী আকীদা 

মহমসমি িরী‘আমে গণট্য।

উদাহরণ: 

 সুফী েরীকাসমূমহর মস সি আকীদা ও মিেয়সমূহ িা কুরআন ও 

1  িরহুল আকীদা আে-ত্বহামিয়া, পৃ. ১৯৯৯

2  আল-ই‘মেসাম ২/১৭৯
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সুন্ায় আমস মন এিং সাহািাময় মকরাম ও োমিঈমনর কাছ মরমকও 

িমণ্ে হয় মন। 

ইমাম িামেিী রহ. িমলন, ‘‘ে্মরট্য রময়মছ এমন সি অমলৌমকক মিেয় 

িা রেিণকামল মুমরদমদর উপর মিমরারাি্ কমর মদওয়া হয়। আর মুরীমদর 

কে্িট্য হল িা মরমক মস মিমুতি হময়মছ পুনরায় পীমরর পষি মরমক ো 

করার অনুমমে ও ইমগিে না মপমল ো না করা.....এভামি আমরা অমনক 

মিেয় িা োরা আমিষ্ার কমরমছ, সালাফমদর প্ররম িুমগ িার মকামনা 

উদাহরণ খুঁমজ পাওয়া িায় না।’’1

 আল্াহর িােী গুণািলীর মষিমত্র 2اجلهة িা মদক-মনর্ারণ اجلسم িা 

িরীর ইেট্যামদ সামি্কভামি সািট্যতি করা মকংিা পুমরাপুমর অস্ীকার 

করা মিদ‘আে মহমসমি গণট্য। মকননা কুরআন, হাদীস ও সাহািাময় 

মকরামমর িতিমিট্যর মকারাও এগুমলামক সরাসমর সািট্যতি মকংিা 

অস্ীকার মকামনািাই করা হয় মন।

এ সম্পমক্ ইমাম ইিন োইমময়াহ রহ. িমলন, ‘‘সালামফর মকউই আল্াহর 

িট্যাপামর اجلسم িা িরীর সািট্যতি করা মকংিা অস্ীকার করার মিেয়মি 

সস্পমক্ মকামনা িতিিট্য প্রদান কমরন মন। একইভামি আল্াহর সম্পমক্ 

 িা অিস্ান গ্রহণ অরিা অনুরূপ التحيز িা মমৌমলক িস্তু এিং اجلواهر

মকামনা িতিিট্যও োরা মদন মন। মকননা এগুমলা হমলা অস্পষ্ িদে, িদ্দারা 

মকামনা হক প্রমেমষ্ে হয় না এিং িামেলও প্রমামণে হয় না।.....িরং 

এগুমলা হমছে মস সকল মিদআেী কালাম ও করা িা সালাফ ও ইমামগণ 

প্রেট্যাখট্যান কমরমছন।’’3

1  আল-‘ইমেসাম ১/২৬১

2  েমি মদক মনর্ারণ না করমলও جهة العلو িা উপমরর মদক আল্াহর জনট্য মনর্ামরে। এিা কুরআন 

ও হাদীমসর হাজার হাজার ভােট্য দ্ারা প্রমামণে। গ্রন্কামরর উমদেিট্য جهة িদেমি িট্যিহার না করা। 

উপমরর মদক প্রমেমি মুসমলমই সািট্যতি কমর রামকন। [সম্পাদক] 

3  মাজমু‘ আল-ফাোওয়া ৩/৮১
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আল্াহর মসফাে সম্পমক্ে মুজমাল ও অস্পষ্ িদেমালার সামর সালামফ 

সামলহীমনর অনুসৃে িট্যিহামরক নীমেমালা কী মছল মস সম্পমক্ ইমাম ইিন 

আমিল ইি আল-হানাফী রহ. িমলন, ‘‘মি সকল িদে (আল্াহর িট্যাপামর) 

সািট্যতি করা মকংিা োর মরমক অস্ীকার করার িট্যাপামর নস েরা কুরআন-

হাদীমসর স্পষ্ িতিিট্য এমসমছ ো প্রিলভামি মমমন মনওয়া উমচে। অেএি 

আল্াহ ও োঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াল্াম মি সকল িদে ও অর্ 

সািট্যতি কমরমছন আমরা মসগুমলা সািট্যতি করি এিং োমদর িতিমিট্য মি 

সি িদে ও অর্মক অস্ীকার করা হময়মছ আমরাও মসগুমলামক অস্ীকার 

করমিা। আর মি সি িদে অস্ীকার করা মকংিা সািট্যতি করার িট্যাপামর 

মকছুই আমস মন (আল্াহর িট্যাপামর) মস সি িমদের িট্যিহার করা িামি 

না। অিিট্য িমদ িতিার মনয়মের প্রমে লষিট্য করমল িুঝা িায় মি অর্ শুধি, 

োহমল ো গ্রহণ করা হমি। েমি মস িতিিট্য কুরআন-হাদীমসর িদে মদময়ই 

িট্যতি করা িাঞ্ছনীয়, মুজমাল ও অস্পষ্ িদে মদময় নয়........।’’1

 ত্রতয়াদি িীমে:

দীনী িট্যাপামর অমহেুক েক্, ঝগো-মিিাদ ও িাোিামেপূণ্ প্রশ্ন মিদ‘আে 

মহমসমি গণট্য। এ নীমের মমরট্য মনম্াতি মিেয়গুমলা িামমল:

 মুোিামিহাে িা মানুমের মিারগমট্য নয় এমন মিেয় সম্পমক্ প্রশ্ন করা। 

ইমাম মামলক রহ.-মক এক িট্যমতি আরমির উপর আল্াহর ’استواء‘ 
িা উঠার প্রকৃমে-ররণ সম্পমক্ মজজ্াসা করমল মেমন িলমলন ‘‘মকরূপ 

উঠা ো মিারগমট্য নয়, েমি ’استواء‘ িা উঠা একমি জানা ও জ্াে 

মিেয়, এর প্রমে ঈমান রাখা ওয়ামজি এিং প্রশ্ন করা মিদ‘আে।2

ইমাম ইিন োইমময়াহ রহ. িমলন, ‘‘মকননা এ প্রশ্নমি মছল এমন 

1  িারহু আল-‘আকীদাহ আে-ত্বহামিয়ট্যাহ, পৃঃ২৩৯, আমরা মদখুন পৃ. ১০৯-১১০। 

2  আস-সুন্াহ ৩/৪৪১, ফােহুল িারী ১৩/৪০৬-৪০৭
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মিেয় সম্পমক্ িা মানুমের জ্াে নয় এিং এর জিাি মদওয়াও সম্ভি 

নয়।’’1

মেমন অনট্যত্র িমলন, ’استواء‘ িা ‘আরমির উপর উঠা সম্পমক্ ইমাম 

মামলমকর এ জিাি আল্াহর সকল গুণািলী সম্পমক্ িট্যাখট্যা মহমসমি 

পুরাপুমর িমরষ্।’’2

 দীমনর অন্তভু্তি নয় এমন মকছু মনময় মগাঁোমম করা এিং মগাঁোমমর 

কারমণ মুসমলমমদর মমরট্য অননকট্য ও মিমভদ সৃমষ্ করা মিদ‘আে িমল 

গণট্য।

 মুসমলমমদর কাউমক উপিুতি দলীল ছাো কামফর ও মিদ‘আেী িমল 

অপিাদ মদওয়া মিদ‘আে িমল গণট্য।

 িেুদ্ি িীমে:
দীমনর স্ায়ী ও প্রমামণে অিস্ান ও িরী‘আে কেৃ্ক মনর্ামরে সীমামরখামক 

পমরিে্ন করা মিদ‘আে।

উদাহরণ: 

 চুমর ও িট্যমভচামরর িামতি পমরিে্ন কমর আমর্ক জমরমানা দণ্ড প্রদান 

করা মিদ‘আে।

 মিহামরর কাফফারার মষিমত্র িরী‘আমের মনর্ামরে সীমামরখা পামটে 

আমর্ক জমরমানা করা মিদ‘আে।

পঞ্চদি নীমে: অমুসমলমমদর সামর খাস মি সকল প্ররা ও ইিাদাে রময়মছ 

মুসমলমমদর মমরট্য মসগুমলার অনুসরণ মিদ‘আে িমল গণট্য।

1  মাজমু‘ আল-ফাোওয়া ৩/২৫

2  মাজমু‘ আল-ফাোওয়া ৪/৪
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উদাহরণ: কামফরমদর উৎসি ও পি্ অনুষ্ামনর অনুকরমণ উৎসি ও পি্ 

পালন করা। ইমাম িাহািী রহ. িমলন, ‘‘জ্ উৎসি, নিিে্ উৎসি 

পালমনর মারট্যমম অমুসমলমমদর অনুকরণ মনকৃষ্ মিদ‘আে।’’1

মিষ কথা
মিদ‘আমের সংজ্া প্রদামনর পািাপামি মিদ‘আমের মমৌমলক ও সারারণ 

মকছু নীমেমালা আমরা এখামন আমলাচনা করলাম। আিা কমর সকমলই 

এগুমলা ভামলাভামি মজমন মনমিন এিং উপলমধি করার মচষ্া করমিন। 

পরিে্ী করণীয় হমলা এ মূলনীমেগুমলার আমলামক আমামদর মনমজমদর 

মমরট্য মকংিা আমামদর মলাকালময় মকামনা মিদ‘আে রময়মছ মকনা ো 

িাচাই করা, আর িমদ এখামন মকামনা মিদ‘আে মরমক রামক োহমল 

আমামদর উমচে মসগুমলা মচমনিে করা ও মদিিাসীমক ো অিমহে করা 

এিং মনমজরা মসগুমলা েট্যাগ করা ও অনট্যমদরমকও ো েট্যাগ করমে উদ্ুধি 

করা, িামে মরসালামের দাময়ত্ব পালমন মুসমলম মহমসমি আমরা সকমলই 

কম-মিমি অিদান রাখমে পামর। আল্াহ আমামদর সকলমক োওফীক দান 

করুন। আমীন!!

  

1  আে-োমাসসুক- মিসসুনান পৃ. ১৩০
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