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যজফ ভা: এ কর বফদাত দূয া আফযক 

অনুফাদ  গ্রন্থনা: আব্দলু্লাবর াদী 

আলরাচ্য ূচ্ী: 

১) বূবভকা 

২) যজফ ভালক ককন্দ্র কলয বফলল ককান ইফাদত কযায কথা বক 
াদীল ফবণিত লছ? 

৩) যজফ ভা ম্পলকি কলকবি রৃফির াদী। 

৪) যজফ ভা ম্পলকি কলকবি জার াদী।  

৫) যজফ ভালক ককন্দ্র কলয নাভাম , কযামা, ইবতকাপ, উভযা  
ভদীনা বমাযলতয বফদআত। 

৬) ারাতুয যাগালফ এয বফদআত। 

৭) লফ কভযাজ ারন কযায বফদআত 

তাহল আসুন , ধারাবাহহকভালব আমরা উক্ত হবষয়গুলা আলাচনায় 
প্রবতৃ্ত হই। 

----------------------------------------------------------- 
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১) বূবভকা 

ম্মাবনত াঠক, আল্লা তাারা আভালদয জন্য বদললছন ভা গ্রন্থ 
আর কুযআনুর কাযীভ এফং নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লালভয 
সুন্না। তাই বফদাআতীয বফদআত অনুযণ কযায প্রবত আভযা 
ভখুালক্ষী নই। আল্লা তাারা ইযাদ কলযন: 

ًِبا َم ْي ِب َم اَما ها ُع وِب ااَم َّت ِب ُع  ا ِب ا َم َم ها َّت ِّم ُع ْي ا ِب َم ْي ُع ا ِّم ونِب َم
 ا اَّت ِب ُع  ا َم ا ُع

"কতাভযা অনুযণ কয , মা কতাভালদয প্রবত ারলকয ক্ষ কথলক 
অফতীণি ললছ এফং আল্লালক ফাদ বদল অন্য াথীলদয অনুযণ 
কলযা না। (যূা আযাপ: ৩( 

আয নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ দ্বীলনয মাফতী বফধানলক 
বদফালরালকয ভত সুস্পষ্টবালফ আভালদয জন্য ফণিনা কলয বদলছন। 
বতবন ভুবরভ উম্মায বনকি আল্লায তয ফাণীলক ক ৌঁলছ বদলত 
াভান্যতভ কািণয কলযন বন। াাফীগণ  তযলক ভলন-প্রালণ   
ফাস্তফ জীফলন এ লতযয াক্ষয বদল চূ্ড়ান্ত পরতা অজিন 
কলযলছন। এই থ কথলক রৄধ ুতবাগযযাই বফচু্যত ।ا 

তাই আভালদয কতিফয কুযআন-সুন্নালক দঢ়ৃবালফ ধাযণ কযা  এফং 
কর ধযলণয বফদআত কথলক দূলয থাকা। 
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ম্মাবনত াঠক , আভযা কদবখ যজফ ভালক ককন্দ্র কলয অলনক 
ভুরভান এভন অলনক কামিক্রলভ বরপ্ত  মায ফযাালয কুযআন-
সুু্ ন্নায বফরৄদ্ধ ককান প্রভাণ কনই। কমভন , যজফ ভালক ককন্দ্র কলয 
বফললবালফ বকছু কযামা যাখা , ইফাদত-ফলেগী কযা , যজফী উভযা 
ারন কযা, কভযাজ বদফ বকংফা লফ কভযাজ ারন কযা   ইতযাবদ। 
তাছাড়া যজফ ভালয পবমরলত এভন অলনক াদী ক কযা  
কমগুলরা াদী বফাযদগলণয দবৃষ্টলত  রৃফির না  ফালনাাি।  

২) যজফ ভালক ককন্দ্র কলয বফলল ককান ইফাদত কযায কথা বক 

াদীল ফবণিত ললছ? 

ইফলন াজায আকারানী য. ফলরন: 

"যজফ ভালয ভমিাদায ফযাালয অথফা যজফ ভাল বফললবালফ ককান 
ধযলণয নপর নাভাম-কযামা বকংফা এয ককান বনবদিষ্ট যালত ইফাদত-
ফলেগী কযায ফযাালয গ্রণলমাগয ককান াদী ফবণিত  বন। 
আভায আলগ এ কথাবি ইভাভ হালেয আফ ুইভাইর আর াযাফী 
দঢ়ৃতা কালয ফলরলছন। আহম এ কথা তার হনকট কথলক এফং 
আয অন্যান্য ভবনলীলদয বনকি কথলক সহীহ সনলদ ফণিনা কলযবছ।" 
(তাফীনুর আজাফ বফভা াযাদা পী পামবর যাজাফ) 
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এয য বতবন এ প্রলে ফবণিত কফ বকছু মঈপ  জার াদী উলল্লখ 
কলযলছন। বনলে অবত ংলক্ষল কগুলরা কথলক কলকবি াদী ক 
কযফ ইনাআল্লা। 

৩) যজফ ভা ম্পলকি কলকবি রৃফির াদী: 

১) "জান্নালত একবি নয আলছ মালক ফরা  যজফ। মায াবন 
রৃলধয কচ্ল াদা, ভধযু কচ্ল বভবষ্ট। কম ফযবি যজফ ভাল একবদন 
কযামা যাখলফ তালক কই নলযয াবন ান কযলত কদা লফ।" 

ইফলন াজায য. ফলরন: াদীবি ফণিনা কলযলছন , আফরু কালভ 
আত তাইভী তায আত তাযগীফ াত তাযীফ বকতালফ , ালপম 
আাানী পামরু বাভ বকতালফ , ফাইাকী, পামালররু 
আকাত বকতালফ , ইফনু াীন আত তাযগীফ াত তাযীফ 
বকতালফ। 

এ াদীবি রৃফির। ইফনুর জামী ইরাররু ভতুানাবা গ্রলন্থ ফলরন: 
এ াদীলয ফণিনা লূে একাবধক অজ্ঞাত যাফী যললছ। তাই এ 
াদীলয নদ রৃফির। তলফ ফালনাাি ফরায ভত বযবিবত কনই। এয 
আয কলকবি েূ যললছ বকনু্ত কগুলরালত একাবধক অজ্ঞাত 
ফণিনাকাযী যললছ। [দ্রষ্টফয: তাফীনুর আজাফ (ষৃ্ঠা নং ৯ , ১০  
১১), আর ইরাররু ভতুানাবা, (২ খণ্ড, ৬৫ ষৃ্ঠা)।] 
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২) "আল্লাহুম্মা ফাবযক রানা পী যাজাফা া াফানা  ফাবল্লগনা 
যাভামান।" 

"ক আল্লা তুবভ যজফ  াফালন আভালদযলক ফযকত দা। আয 
আভালদযলক যাভামান মিন্ত ক ৌঁবছল দা ।" ( ভুনাদ আভাদ  
১/২৫৯)   

াদীবি রৃফির।ا 

এ াদীলয নলদ একজন ফণিনাকাযী যললছ মায নাভ মালদা বফন 
আফযু বযকাদ। তায ফযাালয ইভাভ ফখুাযী য. ফলরন:  ভনুকারুর 
াদী। ইভাভ নাাঈ তায সুনান গ্রলন্থ তায বনকি কথলক একবি 
াদী ফণিনা কযায য ফলরন: বচ্বন না এই ফযবি কক ?  আয বতবন 
তায মুাপা বকতালফ ফলরন: ভনুকা রুর াদী। কুনা গ্রলন্থ ফলরন: 
“ বতবন বনবিযলমাগয নন।  ইফলন বব্বান ফলরন: তায ফবণিত ককান 
াদীলক দরীর বললফ গ্রণ কযা মালফ না।  দ্রষ্টফয: তাফীনুর 
আজাফ বফভা াযাদা পী পমবর যাজাফ , ১২ ষৃ্ঠা। আম মুাপাউর 
কাফীয (২/৮১) তামীফতু তামীফ (৩/৩০) 

৩) "যারূ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ যাভামালনয লয যজফ  
াফান ছাড়া অন্য ককান ভাল কযামা যালখন বন।" (ফাইাকী) 
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ালপম ইফলন াজায ফলরন: উি াদীবি ভনুকায। কাযলণ, এয 
নলদয ইউসুপ বফন আবতা নাভক একজন যাফী যললছ। ক খফু 
দূফির। (তাফীনুর আজাফ ১২ ষৃ্ঠা) 

৪) যজফ ভা ম্পলকি কলকবি জার াদী : 

১) যজফ আল্লায ভা , াফান আভায ভা এফং যাভামান আভায 
উম্মলতয ভা।" 

এবি জার াদী।  

ালপজ ইফলন াজায আকারানী য. ফলরন , উি াদীবি 
ফণিনাকাযীলদয ভলধয আফ ুফকয আন নাক্কা নালভ একজন 
ফণিনাকাযী যললছ। ক কুযআলনয ভপুাবয। বকনু্ত করাকবি জার 
াদী যচ্নাকাযী এফং চ্যভ বভথযাফাদী দাজ্জার। ইফলন কদবা 
ফলরন: এই াদীবি জার। (তাফীনুর আজফ , ১৩-১৫ ষৃ্ঠা) 
এছাড়া উি াদীলক জার ফলর হচহিতا  কলযলছন ইফনু জামী 
তায আর ভামূাত বকতালফ (২/২০৫-২০৬) এফং ইভাভ ানানী 
ভামআূত বকতালফ (৬১ ষৃ্ঠা) এফং ূতূী তায আর রাআরী আর 
ভানআূ বকতালফ (২/১১৪)। 

২) কুযআলনয ভমিাদা কর বমবকয-আমকালযয উয কমভন যজফ 
ভালয ভমিাদা অন্যান্য ভালয উয কতভন।" 
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াদীবি ফালনাাি। 

ইফলন াজায আকারানী উি াদীবি ফণিনা কযায য ফলরন, এই 
াদীবি নলদয যাফীগণ ফাই বনবিযলমাগয একজন ছাড়া। তায 
নাভ র, বকতী। আয এ করাকবিই র বফদ । ককননা, ক একজন 
বফখযাত জার াদী যচ্নাকাযী। (তাফীনুর আজাফ: ১৭ ষৃ্ঠা) 

৪) যজফ ভাল কম ফযবি বতনবি কযামা যাখলফ আল্লা তাারা তায 
আভরনাভা একভা কযামা যাখায াফ বরবফদ্ধ কযলফন , আয 
কম ফযবি াতবি কযামা যাখলফ আল্লা তাারা তায জন্য জাান্নালভয 
াতবি দযজা ফন্ধ কলয বদলফন।" 

াদীবি জার।ا 

এবিলক জার বললফ বচ্বিত কলযলছন ইফনু জামী আর ভামূাত 
বকতালফ (২/২০৬) , ূতূী আর রাআরী আর ভানআূ বকতালফ 
(২/১১৫), াকানী আর পাালরৃর ভাজভুা বকতালফ (১০০ 
ষৃ্ঠা, াদী নং ২২৮) এফং তাফীনুর আজাফ বকতালফ (১৮ ষৃ্ঠা)। 

৫) "কম ফযবি যজলফয প্রথভ তাবযলখ ভাগবযফ নাভাম আদা কযত: 
বফ যাকাাত নাভাম ড়লফ, প্রবত যাকাালত যূা পাবতা এফং যূা 
ইখরা একফায কলয ড়লফ এফং প্রবত রৃ যাকাাত যয ারাভ 
বপবযল কভাি দ ারালভ বফ যাকাাত ণূি কযলফ কতাভযা বক 
জালনন তায াফ বক ?...বতবন ফলরন: আল্লা তাারা তালক 
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কপাজত কযলফন এফং তায বযফায , ম্পবি  ন্তান-ন্ত তীকক 
কপাজত কযলফন , কফলযয আমাফ কথলক যক্ষা কযলফন এফং বফনা 
বলফ  বফনা াহিলত বফরৃযৎ গবতলত রুবযাত ায কযালফন।” 

  এবি একবি ফালনাাি াদী।ا

(দ্রষ্টফয: ইফনুর জাউমী তায ভামূাত (২/১২৩) , তাফীনুর আজাফ 
(২০ ষৃ্ঠা) , আর পাাইরৃর ভাজভূা (৪৭ষৃ্ঠা , জার াদী নং 
১৪৪)।) 

৫) "কম ফযবি যজফ ভাল কযামা যাখলফ এফং চ্ায যাকাাত নাভাম 
ড়লফ ক জান্নালত তায বনধিাবযত আন না কদলখ ভতুৃয ফযণ কযলফ 
না।" 

াদীবিলক জার ফলর আখযাবত কলযলছন ইফনু জামী আর 
ভামূাত বকতালফ (২/১২৪) , াকানী আর পাালরৃর 
ভাজভুা বকতালফ (৪৭ ষৃ্ঠা) এফং তাফীনুর আজাফ, (২১ ষৃ্ঠা)। 

৬) ারাতুয যাগালফ নাভাম ম্পবকিত াদী। াদীবি র: 

”যজলফয প্রথভ রৄক্রফায যাতবি ফযাালয কতাভযা গাপরবত কয না। 
কাযণ, কপলযতাগণ এ যাতবিলক যাগালফ ফলর আবফবত কলযন। এ 
যালত কলবালগ আল্লায ননকিয প্রাপ্ত এভন ককান কপলযতা ফাবক 
থালক না মাযা কাফা যীপ এফং তায চ্াযাল এল একবেত না 



9 
 

। তাযয আল্লা তাারা তাবকল কদলখ কপলযতালদযলক ফলরন , 
ক আভায কপলযতাগণ , কতাভযা মা খবু আভায বনকি চ্া। তাযা 
ফলরন: ক আল্লা কতাভায বনকি দযখাস্ত ক কযবছ কম , কম কর 
করাক  যজফ ভাল কযামা যালখ তালদযলক ক্ষভা কলয দা। আল্লা 
তাারা ফলরন , বঠক আলছ , তালদযলক ক্ষভা কলয বদরাভ। অত:য 
নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ ফলরন: কম ফযবি যজফ ভালয 
প্রথভ ফৃ:বতফায বদলন কযামা যাখলফ এফং রৄক্রফায যালত ভাগবযফ  
ইায ভধযফতিী ভল ফায যাকাাত নাভাম ড়লফ...।” 

এ াদীবি জার।ا 

কদখনু: ইফনুর জামী যবচ্ত আর ভামূাত ২/১২৪-১২৬ , 
তাফীনুর আজাফ (২২-২৪ষৃ্ঠা) , আর পাালরৃর ভাজভূা , (৪৭-
৫০ ষৃ্ঠা, জার াদী নং ১৪৬) 

৭) বনশ্চ যজফ একবি ভান ভা। কম ফযবি এ ভালয ককান 
একবদন কযামা যাখলফ আল্লা তাারা এয বফবনভল তায আভর 
নাভা এক াজায ফছলযয াফ বরবফদ্ধ কযলফন।" 

াদীবি জার। 

এ াদীবিলক জার ফলর আখযাবত কলযলছন ইফনু জামী আর 
ভামূাত বকতালফ (২/২০৬-২০৭) , ূতূী আর রাআরী আর 
ভানআূ বকতালফ (২/১১৫) , াকানী আর পাালরৃর 
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ভাজভুা বকতালফ (১০১ ষৃ্ঠা , জার াদী নং ১৪৫) এফং 
তাফীনুর আজাফ, (২৬ ষৃ্ঠা)। 

যজফ ভা ম্পলকি এখালন ভাে কলকবি প্রচ্বরত জার াদী 
উিান কযা র। বকনু্ত প্রকৃতলক্ষ এভন আয ফহু জার াদী 
বফববন্ন বকতালফ ছবড়ল বছবিল আলছ।  উলেয এিা কদখালনা কম , 
যজফ ভাল বফলল নাভাম , কযামা  ইফাদত-ফলেগী নাই। ফযং এ 
প্রলে অলনক ফালনাাি পমীরলতয কথা আভালদয ভালজ প্রচ্বরত 
আলছ মা অফযই বযতযাজয। আল্লা তাারা আভালদযলক বঠক 
লথ ন্ধান দান করুন। আভীন। 

৫) যজফ ভালক ককন্দ্র কলয নাভামا , কযামা, ইবতকাপ, ইতযাবদ 
ইফাদত কযা। 

যজফ ভাল বফললবালফ নপর কযামা যাখাاااا , নপর নাভাম ড়া 
অথফা ইবতকাপ কযা দ্বীলনয ভলধয ষৃ্ট বফদআলতয অ ন্তবূিি। মাযা এ 
ফ কলয তাযা এভন বকছু াদী দ্বাযা দরীর ক কলয কমগুলরা 
রৃফির অথফা ফালনাাি। 

াইখরু ইরাভ ইফলন তাইবভা ফলরন: যজফ  াফানলক বভবরল 
একালথ লুযা রৃভা বফললবালফ কযামা যাখা অথফা ইবতকাপ কযায 
ভথিলন নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ , াাফীগণ, বকংফা 
ভুরভালনয ইভাভগলণয ক্ষ কথলক ককান প্রভাণ কনই। তলফ নফী 
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াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ াফান ভাল কযামা যাখলতন। বতবন 
যাভামান ভালয আগভলনয প্রস্তুবত বললফ াফান ভাল কম বযভাণ 
কযামা যাখলতন যাভামান ছাড়া ফছলযয অন্য ককান ভাল এত কযামা 
যাখলতন না। (ফখুাযী, বকতাফু াভ, ভুবরভ, বকতাফু বাভ) 

যজফ ভালক ককন্দ্র কলয বফললবালফ কযামা যাখায ফযাালয বকছু 
াদী রৃফির আয অবধকাংই ফালনাাি। আলর ইরভগণ এগুলরায 
প্রবত বনবিয কলযন না। এগুলরা ক কর রৃফির াদীলয অন্তবুিি ন 
কমগুলরা পমীরলতয কক্ষলে ফণিনা কযা । ফযং অবধকাংই বভথযা  
ফালনাাি। যজফ ভালয পবমরলত ফ কচ্ল কফী কম াদীবি ফণিনা 
কযা  কিা র এই রৃাবি: 

 ((  له ا   كا ى افيا جبا ش   نا  لغى ا  ض نا))

"ক আল্লা , তুবভ আভালদযলক যজফ  াফালন ফযকত দা এফং 
যাভামান মিন্ত ক ৌঁছা।" [ভুনাদ আভদ, (১/২৫৯)।]  

এ াদীবি রৃফির। 

এ াদীলয নলদ একজন ফণিনাকাযী যললছ মায  নাভ মালদা 
বফন আফযু বযকাদ। তায ফযাালয ইভাভ ফখুাযী য. ফলরন ভনুকা রুর 
াদী। ইভাভ নাাঈ তায সুনান গ্র ন্থথ তায বনকি কথলক একবি 
াদী ফণিনা কযায য ফলরন: "বচ্বন না এই ফযবি কক?”  আয বতবন 
তায মুাপা বকতালফ তায ম্পলকি ফলরন: ভনুকা রুর াদী। কুনা 
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গ্রলথথ ফলরন: বতবন বনবিযলমাগয নন। ইফলন বব্বান ফলরন: তায 
ফবণিত ককান াদীলক দরীর বললফ গ্রণ কযা মালফ না। দ্রষ্টফয: 
তাফীনুর আজাফ বফভা াযাদা পী পমবর যাজাফ , ১২ ষৃ্ঠা।  আম 
মুাপাউর কাফীয (২/৮১) তামীফতু তামীফ (৩/৩০) 

ইফলন তাইবভা য.  আয ফলরন: “যজফ ভালক বফলল ম্মান 
কদখালনা বফদআলতয অন্তবুিি মা ফজিন কযা উবচ্ৎ। যজফ ভালক 
বফললবালফ কযামায ভসুভ বললফ গ্রণ কযালক ইভাভ আভদ বফন 
াম্বর  অন্যান্য ইভাভলদয বনকলি অছেনী। ”  (ইকবতমাউ 
বযাবতর ভসু্তাকীভ, ২ খণ্ড, ৬২৪  ৬২৫ ষৃ্ঠা) 

ইফলন যজফ ফলরন:  যজফ ভালক ককন্দ্র কলয বফললবালফ কযামা 
যাখায ফযাালয নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ কথলক বকংফা 
াাফীলদয কথলক ককান বকছুই ী বালফ প্রভাবণত  বন। বকন ' 
আফ ুবকরাফা কথলক একবি ফণিনা াা মা কম , “মাযা যজলফ কফী 
কফী কযামা যাখলফ তালদয জন্য জান্নালত প্রাাদ যললছ। ”  এই 
কথাবিয ফযাালয ইভাভ ফাাকী ফলরন: আফ ুবকরাফা একজন ফড় 
ভালয তালফঈ। তায ভত ফযবি াদীলয তথয না কলর এভন কথা 
ফরলত ালযন না। 

বকনু্ত এ কথায প্রবত উিলয ফরা মা কম , ইভাইর আর াযাফী , 
াইখরু ইরাভ ইফলন তাইবভা , ইফলন াজায আকারানী প্রভখু 
আলরভগণ এ ভলভি একভত কম , যজফ ভালক ককন্দ্র কলয কযামা 



13 
 

যাখায ফযাালয নফী কযীভ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ কথলক 
ককান ী াদী প্রভাবণত  বন। এ ভলভি মা বকছু ফবণিত ললছ 
কগুলরায ভলধয বকছু র মঈপ আয অবধকাংই ফালনাাি। 

আফ ুাভা ফলরন: ককান ইফাদতলক এভন ককান ভলয ালথ বনবদিষ্ট 
কলয কদা উবচ্ৎ ন যীত কমিা বনবদিষ্ট কলয বন। ফযং ইরাভী 
যীত কম ভ কম ইফাদত বনধিাযণ কলযলছ কিা ছাড়া কম ককান 
ইফাদত কম ককান ভ কযা মালফ। এক ভলক অন্য ভলয উয 
প্রাধান্য কদা মালফ না। 

ইরাভী যীলত বফলল বকছু ভলক বনধিাযণ কযা ললছ 'বফলল 
বকছু' ইফাদলতয জন্য। ঐ ভগুলরালত ঐ ইফাদতগুলরাই পমীরত 
ণূি; অন্য ককান ইফাদত ন। কমভন , আযাপায বদলন কযামা যাখা , 
আরৄযায বদলন কযামা যাখা , গবীয যালত নপর নাভাম ড়া , যাভামান 
ভাল উভযা আদা কযা।ا 

অনুরূবালফ এভন বফলল বকছু ভলক বনধিাযণ কযা ললছ 
কমগুলরালত 'কম ককান ধযলণয ' কনকীয কাজ কযায পমীরত যললছ। 
কমভন, বজর জ্জ ভালয প্রথভ দ বদন, রাইরাতুর কদয মায ভমিাদা 
াজায ভালয কচ্ল কেষ্ঠ। এই যালত কম ককান ইফাদতই কযা কাক 
তা অন্য াজায ভালয কচ্ল ভমিাদাণূি। 
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কভািকথা, বফলল ককান ভলক বফলল ককান ইফাদলতয জন্য 
বনধিাযণ কযায অবধকায ককফর ইরাভী যীতই ংযক্ষণ কলয ; 
অন্য ককান ফযবি ন।  আল্লা ফ কচ্ল বার জালনন। (আর ফাব , 
ষৃ্ঠা নং ৪৮)اا 

৭) ারাতুয যাগালফ এয বফদআত 

যজফ ভালয অন্যতভ বফদআত র: ারাতুয যাগালফ। এ নাভামবি 
ড়া  যজফ ভালয প্রথভ রৄক্রফায ভাগবযফ  ইায ভালঝ। আয 
তায আলগয বদন অথিাৎ ফৃ:ফায বদলন কযামা যাখা । 

এ নাভামবিয বববি র একবি ফালনাাি াদী। কই াদীল তায 
পমীরত  দ্ধবত ফণিনা কযা ললছ। কদখনু কই াদীবি: 

ক) ারাতুয যাগালফ আদালয ফালনাাি দ্ধবত: 

আনা যা. হলত ফবণিত। বতবন ফলরন: যরূ াল্লাল্লাহু আরাইব া 
াল্লাভ ফলরন: যজফ র আল্লায ভা। াফান আভায ভা আয 
যাভামান আভায উম্মলতয ভা...। ককান ফযবি মবদ যজলফয প্রথভ 
ফৃ:ফায কযামা থালক এফং রৄক্রফায ভাগবযফ  ইায ভালঝ ফায 
যাকাাত নাভাম লড় , প্রবত যাকাালত যূা পাবতা ড়লফ একফায , 
যূা কদয বতন ফায, কুর হুাল্লাহু আাদ ফায ফায। 
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প্রবত রৃ যাকাাত য ারাভ বপযালফ , তাযয আভায উয িয 
ফায দরূদ ড়লফ এবালফ: আল্লাহুম্মা াবল্ল আ ’রা ভুাম্মাবদবন 
নাবফবয া আ ’রা আবর  অত:য একিা াজদা বদলফ। তালত 
ড়লফ সুব্বহূুন কুেূসুন , যাব্বরু ভারাইবকবত ায রূ িয ফায। 
তাযয াজদা কথলক ভাথা উবঠল ফরলফ: যাবব্বগবপয রী , 
াযাভ, া তাজাাম আম্মা তা ’রাভ, ইন্নাকা আনতার 
আমীমরু আযীভ”  িুয ফায। অত:য ২ াজদা বদলফ এফং প্রথভ 
জদা মা মা লড়লছ কগুলরা ড়লফ। অত:য আল্লায বনকি তায 
প্রলাজন তুলর ধলয রৃা কযলর আল্লা তা যূণ কযলফন।ا 

যরূ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ ফলরন , কই স্বত্বায কভ মায 
ালত আভায প্রাণ ককান ফাো অথফা ফােী মবদ এই নাভাম লড় 
তলফ তায ভস্ত গুনা ভাপ কলয কদা লফ মবদ তা াগলযয কপনা 
এফং ফকৃ্ষযাবজয াতা ভবযভাণ  এফং তায বযফায বযজলনয 
ভধয কথলক িুয জলনয জন্য তায াপাাত কফরু করা হলব। 

আয কফলযয প্রথভ যজনীলত এই নাভালময াফ তায াভলন এল 
াবজয লফ উজ্জ্বর কচ্াযা আয বভষ্টবালী ল আয ফরলফ , ক আভায 
ফনু্ধ, আবভ কতাভায কই নাভালময াফ মা তুবভ উভকু ভালয 
উভকু যালত লড়বছলর। আজ যালত কতাভায বনকি এলবছ কমন 
কতাভায প্রলাজন যূণ কবয , কতাভায বন:েতা  ব-বীবত দূয 
কবয। কম বদন বো পুৌঁ কদা লফ ক বদন বকাভলতয ভালঠ কতাভায 
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ভাথায উয ছাা বদফ। সুংফাদ না ,  কতাভায প্রবু কথলক কখলনাই 

করযাণ কথলক ফবিত লফ না।“ 

- উি াদীবি ইফনুর জামী তায ভমূাত বকতালফ (২/১২৪-
১২৬) উলল্লখ কযায য ফলরন: এবি আল্লায যরূ াল্লাল্লাহু 
আরাইব া াল্লাভ এয উয বভথযা কযা ছাড়া বকছু ন। এ 
াদীবিয যচ্নাকাযী বললফ কম ফযবিলক অববমিু কযা  ক র 
ইফনু জুাইভ। ভুাবেগণ এ বভথযা কযালক তায বদলকই লম্বাধন 
কলযলছন। 

- বতবন ফলরন: আভালদয াইখ আব্দরু াাফ ফলরন: "এ াদীবিয 
নলদয ফণিনাকাযীগণ অজ্ঞাত। এলদয বযচ্ জানায জন্য  ইরভযু 
বযজালরয বকতাফাদী তন্ন তন্ন কলয খুৌঁলজ ককাথা তালদয ম্পলকি 
তথয াই বন।" 

- াকানী তায পাালরৃর ভাজভূা বকতালফ  (৪৭-৪৮ষৃ্ঠা) 
ফলরন: এ াদীবি ফালনাাি এফং এয ফণিনাকাযীগণ অজ্ঞাত। আয 
এিাই ারাতুয যাগালফ নালভ বযবচ্ত। ালপমরু াদীগণ একভত 
কম, এবি জার াদী। 

- বপলযামাফাদী আর ভুখতাায বকতালফ ফলরন: ফিম্মবত ক্রলভ এবি 
জার। অনুরূ কথা ফলরন ইভাভ ভাকলদী। এ াদীবি যামীন 
ইফলন ভুাবফা আর আব্দাযীয বকতালফ ফবণিত ললছ। বকন ' এ 
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ফযাালয কথা র, বতবন তায বকতালফ ইরালভয বফববন্ন বফল উলল্লখ 
কযলত বগল অলনক ফালনাাি  অদু্ভত কথা-ফাতিা ঢুবকল 
বদললছন। ককাথা কথলক এ ফ এলনলছন তা জানা মা না। এিা 
ভুরভানলদয প্রবত তায বফশ্বা ঘাতকতা। (কদখনু: আফ ুাভা যবচ্ত 
আর ফাব, ষৃ্ঠা নং ৪০) 

ইফনুর জামী (য.) ফলরন:  এ াদীবি ফানালনায ভাধযলভ 
ফাড়াফাবড় যকলভয বফদআত চ্ার ুকযা ললছ। কাযণ , কম ফযবি এই 
নাভাম ড়লত ড়লত চ্া তালক বদলন কযামা যাখলত লফ। বদলনয 
কফরা প্রচ্ণ্ড গযভ থাকলর ত ক কযামা যাখর। বকন ' ইপতায 
কযায ভ বার কলয খাা দাা ম্ভফ র না। তাযয 
ভাগবযফ নাভাম আদা কযায য রম্বা তাফী আয দীঘি াজদা 
বদল এই নাভাম ড়ায কথা ফরা ললছ। পরত: কই ফযবিয কষ্ট 
চ্যভ মিাল ক ৌঁছলফ। 

যাভামান ভা আয যভামালনয তাযাফীলয নাভালময ফযাালয আভায 
ভলন কষ্ট রাগলছ! বকবালফ তথাকবথত এই নাভামলক যাভামান  
তাযাফীলয ালথ িক্কয রাগালনা ললছ!! াধাযণ করাকজলনয বনকি 
কতা এিাই কফী গুরুত্বণূি লফ। কম ফযবি পযম নাভালময জাভাালত 
যীক ত না ক এই নাভালম াবজয লফ। ”  (ভমূাতু ইফবনর 
জামী: ২ খণ্ড, ১২৫  ১২৬ ষৃ্ঠা) 

খ) ফি প্রথভ ককাথা এফং কখন চ্ার ুর এই নাভাম? 
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এই নাভাম ফি প্রথভ চ্ার ু ফাইতুর ভাকবদল। কিা বছর ৪৮০ 
বজযীয লয। এয আলগ কখলনা ককউ এ নাভাম লড় বন। 

গামারী উলযাি আনা যা. এয নালভ ফবণিত াদীবি উলল্লখ কযায 
য এবিয নাভ কদন: যজলফয নাভাম। আয ফলরন: এিা ড়া 
ভিুাাফ!! আয ফলরন: এবি ঐ কর বনবভত নাভালময অন্তিবুি 
কমগুলরা প্রবত ফছয একফায কলয আল। কমভন , াফালনয লফ 
ফযালতয নাভাম, যজলফয নাভাম ইতযাবদ। এয ভমিাদা মবদ তাযাফী 
এফং ঈলদয নাভালময মিালয ন তথাব কমলতু একাবধক ফযবি 
ফণিনা কলযলছন আয ফাইতুর ভাকবদলয করাকজন ফি ম্মত বালফ 
বনবভতবালফ আদা কলয আলছ এভন বক তাযা কাউলক এই নাভাম 
ছাড়ায অনুভবত কদ না তাই এিায উলল্লখ কযা বার ভলন কযরাভ!!! 
(এইা উরভূেুীন প্রথভ খণ্ড, ২০২  ২০৩) 

অথচ্ কভালি ককান ফণিনা াা মা না কম , নফী াল্লাল্লাহু 
আরাইব া াল্লাভ ফা তায ককান াাফী কখলনা তা লড়লছন ফা 
ড়লত ফলরলছন অথফা ককান ারলপ ালরীন কথলক ককান ফণিনা 
াা মা। (কদখনু: ইভাভ ত্বযতুীয করখা আর াাবদ ার 
বফদা ১২২ ষৃ্ঠা) 

আয এই এইা উরভূেুীন ফইবি র আভালদয ভালজ এই বফদাত 
এফং এ জাতী আয বফদাত বফদআতী কামিক্রভ উৎবিয অন্যতভ 
ভাধযভ। আল্লা তাারা আভালদয দ্বীনলক কপাজত করুন। আভীন।ا 
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গ) ারাতুয যাগাললফয ফযাালয রাভাগলণয ভন্তফয: 

ইভাভ ইফলন তাইবভা য. ফলরন: ারাতুয যাগললফয ককান বববি 
নাই ফযং এবি একবি বফদআত। সুতযাং একাকী বকংফা জাভালতয 
ালথ ড়ালক ভু স্তাাফ ফরা মালফ না। ফযং ী ভুবরলভ ফবণিত 
ললছ, আল্লায নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ বফললবালফ 
রৄধ ুজভুায যালত নপর নাভাম ড়লত আয বদলনয কফরা কযামা যাখলত 
বনললধ কলযলছন। ারাতুয যাগাললফয ফযাালয কম াদীবি উলল্লখ 
কযা  তা আলরভগলণয ফি ম্মত ভতানুালয ফালনাাি। ককান 
ারালপ ালরীন অথফা ইভাভ আলদ  এবি উলল্লখ কলযন বন। 
(ভাজভ ূপলতাা ২৩ খণ্ড ১৩২ ষৃ্ঠা) 

ইভাভ নফী য.কক বজলজ্ঞ কযা  , ারাতুয যাগালফ  াফান 
ভালয লনয তাবযলখয বদফাগত যালতয নাভালময ককান বববি আলছ? 

বতবন ফলরন: এই রৃবি নাভাম নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ 
বকংফা তায ককান াাফী , অথফা ককান ইভাভ লড়ন বন এফং ককউ 
এবদলক ইবেত কলযন বন। অনুযণ কমাগয ককউই এভনবি কলযন 
বন। নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ বকংফা অনুকযণী ককান 
ফযবি কথলক বফরৄদ্ধ লূে এ ফযাালয ককান বকছুই াা মা না। 
ফযং তা যফতিী মলুগ আবফষ্কায কযা ললছ। সুতযাং এ নাভামগুলরা 
বনকৃষ্ট বফদআত  প্রতযাখযান কমাগয। নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া 
াল্লাভ কথলক বফরৄদ্ধ ী লূে ফবণিত, বতবন ফলরন: 
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 (( ي ك ا  حدث تا أل   ا،افإناكلا حدثةا دعةاضال ةاا))

"কতাভযা দ্বীলনয ভলধয নতুন আবফষৃ্কত বফল ভূ কথলক দূলয থাক। 
কাযণ, প্রবতবি নতুন আবফষৃ্কত বফল কগাভযাী।  (সুনান ইফলন 
ভাজা) ী ফখুাযী  ভুবরভ আলা যা. লত ফবণিত। যরূ 
াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ ফলরন: 

 (( ها حدثافيا يىى ا  ا  سا ىًافه ا  ا))

"কম ফযবি দ্বীলনয অ ন্ততবুি ন এভন নতুন বজবনল চ্ার ুকযর তা 
বযতযাজয। (ফখুাযী, অধযা: বন্ধ-চু্বি। ا)  

আয ী ভুবরলভয ফণিনা যললছ: 

 (( هاعملاعمالًا  ساعل ًا  رو افه ا  اا))

"কম ফযবি এভন আভর কযর মায ফযাালয আভায বনলদি নাই তা 
প্রতযাখযাত। (ভুবরভ, অধযা: বফচ্ায-পারা( 

প্রলতযলকয উবচ্ৎ এই নাভাম কথলক দূলয থাকা এফং এ ফযাালয 
াফধান া। কই ালথ এিালক ঘণৃা কমাগয  বনকৃষ্ট ভলন কলয 
কবঠন বালফ ভানুললক এ কথলক বনললধ কযা। কাযণ , নফী াল্লাল্লাহু 
আরাইব া াল্লাভ কথলক ী লূে প্রভাবণত ললছ কম , বতবন 
ফলরলছন: 
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 ها  ىا ى  ا ى ر ًافل غ ريا  ديا،افإنا  ايس طعاف لس وً،افإنا  ايس طعا))ا

 ((ف قل ً

"কতাভালদয ভলধয কম ফযবি ককান অন্যা কাজ কদলখ কমন াত দ্বাযা 
বযফতিন কলয কদ , মবদ তা না ালয তলফ ভলুখয কথা দ্বাযা 
বযফতিন কয আয তা না াযলর তায প্রবত  অ ন্তকয ঘণৃা কালণ 
কলয। (ী ভুবরভ, বকতাফরু ঈভান)ا 

আলরভগলণয কতিফয র , এ বফদআত কথলক ভানুললক াফধান কযা 
এফং অন্যলদয কথলক কফী দূযত্ব ফজা যাখা কাযণ তালদযলক ভানুল 
অনুযণ কলয থালক। াধাযণ ভানুললয বনকি এিায প্রচ্ায-প্রচ্াযণা 
এফং তালদয ংগুলরা কদলখ ককউ কমন কধাকা না লড় মা। ফযং 
আভাযলদয কতা অনুযণ কযলত লফ ককফর নফী াল্লাল্লাহু আরাইব 
া াল্লাভ এফং তায বনলদিলক। কম ফযাালয বতবন বনললধ ফা তকি 
কলযলছন কিা কত বরপ্ত া মালফ না।...আল্লা তাারা কমন 
আভালদযলক বফদাত  ইরাভ বফলযাধী কামিক্রভ কথলক যক্ষা 
কলযন। আল্লা ফ কচ্ল বার জালনন। (ইভাভ ইফলন আব্দরু ইম 
এফং ইফনু ারা এয ভালঝ ংঘবিত বফতকি, ষৃ্ঠা ৪৫-৪৭) 

ইফনুর কাইলভ আর জাবমা ফলরন:  অনুরূবালফ যজফ ভালয 
প্রথভ রৄক্রফালয ারাতুয যাগালফ ড়ায ফযাালয াদীগুলরা ফ 
ফালনাাি  আল্লায যরূ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লালভয উয 
বভথযা কযা। (আর ভানারুর ভনুীপ: ৯০ ষৃ্ঠা) 
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ম্মাবনত াঠলকয কালছ এিা স্পষ্ট ল কগর কম , যজফ ভাল প্রথভ 
রৄক্রফালয ারাতুয যাগালফ নালভ কম নাভাম ড়া তা বনকৃষ্ট 
বফদআত। যরূ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ ফা কখারাপাল 
যালদীন কথলক এিা চ্ার ু বন। াফা , তালফঈন এফং প্রবদ্ধ 
ককান ইভাভ এিালক ভু িাাফ ফলরন বন। অথচ্ তাযা বছলরন 
করযাণকয  পমীরতণূি কালজ ফ কচ্ল কফী আগ্রী। 
অনুরূবালফ আভযা আয কদখরাভ , ভ- াদীলয ইভাভগলণয 
ভততকয অনুালয  এ প্রলে ফবণিত াদীবি ফালনাা  যরূ 
াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ এয উয বভথযা কযা। সুতযাং মাযা 
এ নাভালময পমীরত ফান কলয তালদয ককান মবুি ফা দরীরই 
অফবষ্ট থাকর না। আল্লাই ফ কচ্ল কফী বার জালনন। 

৭) লফ কভযাজ ারন কযায বফদআত 

 কভযাজ বদফ বকংফা লফ কভযাজ উদমান কযা যজফ ভালযااااا
অন্যতভ বফদআত। জালরযা এই বফদআতলক ইরালভয উয 
চ্াবল বদল প্রবত ফছয তা ারন কলয মালে। এযা যজফ ভালয 
াতাই তাবযখলক লফ কভযাজ ারলনয জন্য বনধিাযণ কলয 
বনললছ। এ উরলক্ষ এযা একবি ন একাবধক বফদআত নতবয 
কলযলছ। কমভন , লফ কভযাজ উরলক্ষ ভবজদ ভবজলদ একবেত 
া, ভবজলদ বকংফা ভবজলদয বভনালয বভনালয কভাভফাবত-
আগযফাবত জ্বারালনা , এ উরলক্ষ অথি অচ্ কযা , কুযআন 
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বতরাাত ফা বজবকলযয জন্য একবেত া , কভযাজ বদফ 
উরলক্ষ ভবজলদ ফা ফাইলয বা-কবভনায আলাজন কলয তালত 
বভযালজয ঘিনা ফান কযা ইতযাবদ। এগুলরা ফই কগাভযাী এফং 
ফাবতর কভি কাণ্ড। এ প্রলে কুযআন-সুন্নালত ননূ্যতভ বকছু ফবণিত 
 বন।  তলফ এ এবালফ বদফ ারন না কলয কম ককান ভ 
বভযালজয ঘিনা ফা বক্ষা বনল আলরাচ্না কযা কদালণী ন। 

ক) ককান যালত নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লালভয ইযা  
কভযাজ ংঘবিত লবছর? 

কম যালত নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লালভয ইযা  কভযাজ 
ংঘবিত লবছর কবি বনধিাযলণয কক্ষলে ফূি মগু কথলকই 
রাভাগলণয ভালঝ ভত াথিকয যললছ। অথিাৎ এ ফযাালয সুস্পষ্ট 
ককান াদী না থাকা আলরভগণ বফববন্ন জন বফববন্ন ভতাভত ফযি 
কলযলছন। 

ইফলন াজায আকারানী য. ফলরন:  বভযালজয ভ বনল 
ভতবফলযাধ যললছ।ا 

ককউ ফলরলছন, নফুলতয আলগ। বক নু্ত এিা একবি অপ্রচ্বরত ভত। 
তলফ মবদ উলেয  , কম কিা স্বপ্ন ভাযপত লবছর কিা ববন্ন 
কথা। 



24 
 

অবধকাং আলরভগলণয ভত র, তা লবছর নফুলতয লয। তলফ 
নফুলতয লয কখন কিা বনল ভতবফলযাধ যললছ। 

ককউ ফলরলছন: বজযলতয এক ফছয আলগ। ইফলন া ’ দ প্রভখু এ 
ভলতয লক্ষ। ইভাভ নফী য. এই ভতবিয লক্ষ কজায বদল 
ফলরলছন। তলফ ইফলন াজাভ এয লক্ষ আয ি অফিান বনল 
ফলরন: এিাই ফি ম্মত ভত। এই ভলতয আলরালক ফরলত  
কভযাজ লবছর যবফউর আার ভাল। 

বকনু্ত তায কথা অগ্রণ কমাগয। কাযণ , এিা ফি ম্মত ভত ন। ফযং 
এলক্ষলে প্রচু্য ভতবফলযাধ যললছ। এ প্রলে বফবিয অবধক ভত 
াা মা।ا 

-ইফনুর জামী ফলরন , বজযলতয আি ভা আলগ কভযাজ লবছর। 
এ ভতানুালয কিা বছর যজফ ভাল। 

-ককউ ফলরন: বজযলতয ছ ভা আলগ। এ ভত অনুমাী কিা বছর 
যাভামালন। এ লক্ষ ভত কদন আফযু যাফী বফন ালরভ।ا 

-আলযকবি ভত র , বজযলতয এগায ভা আলগ। এ লক্ষ দঢ়ৃতায 
ালথ ভত ফযি কলযন , ইফযাীভ আর াযফী। বতবন ফলরন: 
বজযলতয এক ফছয আলগ যবফউ ানীলত বভযাজ ংঘবিত । 
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-কালযা ভলত, বজযলতয এক ফছয বতন ভা আলগ। ইফলন পাবয এ 
ভত কালণ কলযন। 

এবালফ আয অলনক ভতাভত াা মা। ককান ককান ভলত 
যবফউর আার ভাল , ককান ভলত াার ভাল , ককান ভলত 
যাভামান ভাল, ককান ভলত যজফ ভাল।ا 

আয তাই াইখরু ইরাভ ইফলন তাইবভা য. ফলরন: 

ইফলন যজফ ফলরন: যজফ ভাল ফড় ফড় ঘিনা ঘলিলছ ভলভি বফববন্ন 
ফণিনা াা মা বক নু্ত ককানবিয লক্ষই ী দরীর নাই। ফবণিত 
ললছ, নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ যজলফয প্রথভ যালত 
বূবভষ্ঠ ললছন , াতাই ফা ৌঁবচ্ তাবযলখ নফুত প্রাপ্ত ললছন 
অথচ্ এ ফ ফযাালয ককান ী দরীর াা মা না। (রাতাইপুর 
ভাালযপ, ১৬৮ ষৃ্ঠা( 

আফ ুাভা ফলরন: গল্পকালযযা ফলর থালক কমاا , ইযা  বভযালজয 
ঘিনা ঘলিবছর যজফ ভাল। বকনু্ত ইরলভ জায াত তাদীর 
ম্পলকি বফললজ্ঞ আলরভগলণয ভলত এিা ডাা বভথযা। (আর ফাব: 
১৭১( 

খ) লফ বভযাজ ারন কযায বফধান: 
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ারলপ ালরীনগণ এ ভলভি একভত কম , ইরাভী যীলত 
অনুলভাবদত বদন ছাড়া অন্য ককান বদফ উদমান কযা ফা আনে-
উৎফ ারন কযা বফদআত। কাযণ , যরূ াল্লাল্লাহু আরাইব া 
াল্লাভ ফলরন: 

যরূ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ ফলরন: 

 (( ها حدثافيا يىى ا  ا  سا ىًافه ا  ا))

"কম ফযবি দ্বীলনয অ ন্ততবুি ন এভন নতুন বজবনল চ্ার ুকযর তা 
বযতযাজয। (ফখুাযী, অধযা: বন্ধ-চু্বি।( 

আয ী ভুবরলভয ফণিনা যললছ: 

 (( هاعملاعمالًا  ساعل ًا  رو افه ا  اا))

"কম ফযবি এভন আভর কযর মায ফযাালয আভায বনলদি নাই তা 
প্রতযাখযাত। (ভুবরভ, অধযা: বফচ্ায-পারা( 

সুতযাং বভযাজ বদফ অথফা লফ কভযাজ ারন কযা দ্বীলনয ভলধয 
ষৃ্ট বফদআলতয অন্ততভূক্ত াাফীগণ , তালফঈনগণ ফা তালদয  দাঙ্ক 
অনুযণকাযী ারলপ ালরীনগণ তা ারন কলযন বন। অথচ্ কর 
বার কালজ তাযা বছলরন আভালদয কচ্ল অলনক অগ্রগাভী। 

ইফনুর কাইলভ জাবমা য. ফলরন: 
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ইফলন তাইবভা য. ফলরন:  ফূিফতিী মলুগ এভন ককান ভুরভান 
াা মালফ না কম লফ কভযাজলক অন্য ককান যালতয উয ভমিাদা 
বদললছ। বফলল  কলয লফ কদলযয কচ্ল উিভ ভলন কলযলছ এভন 
ককউ বছর না। াাফাল ককযাভ এফং তালদয একবনষ্ঠ অনুগাভী 
তালফঈনগণ এ যাতলক ককন্দ্র কলয বফলল ককান বকছু কযলতন না 
এভনবক তা আরাদাবালফ স্মযণ কযলতন না। মায কাযলণ জানা 
মা না কম, ক যাতবি ককানবি। 

বন:লেল ইযা  বভযাজ নফী াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ এয 
কেষ্ঠত্ব  ভমিাদায প্রভাণ ফন কলয। বকনু্ত এজন্য এয হমরালের স্থান-
কারলক ককন্দ্র কলয বফলল ককান ইফাদত কযায নফধ ন। এভনবক 
কম কযা ফিলত ী নাবমলরয চূ্না লবছর এফং নফুলতয আলগ 
কখালন বতবন বনবভত কমলতন নফুত রালবয য ভক্কা অফ স্থান 
কালর বতবন বকংফা তাৌঁয ককান াাফী কখালন ককান বদন মান বন। 
তাযা ী নাবজলরয বদনলক ককন্দ্র কলয বফলল ককান ইফাদত-
ফলেগী কলযন বন ফা কই স্থান ফা বদন উরলক্ষ বফলল বকছুই কলযন 
বন। 

মাযা এ জাতী বদন ফা ভল বফলল বকছু এফাদত কযলত চ্া তাযা 
ঐ আলর বকতাফলদয ভত মাযা ঈা আরাইব ারাভ এয জে 
বদফ (Chisthomas) ফা তালদয দীক্ষাদান অনুষ্ঠান (Baptism) 
ারন ইতযাবদ ারন কলয। 
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উভয ইফনুর খািাফ কদখলরন বকছু করাক একিা জাগা নাভাম 
ড়ায জন্য হুড়াহুবড় কযলছ। বতবন বজজ্ঞাা কযলরন , এিা কী? তাযা 
ফরর, এখালন আল্লায যরূ াল্লাল্লাহু আরাইব া াল্লাভ নাভাম 
লড়বছলরন। বতবন ফরলরন , কতাভযা বক কতাভালদয নফীলদয স্মবৃত 
িরগুলরালক াজদায িান ফানালত চ্া? কতাভালদয ফূিফতিী জভানায 
করালকযা এ ফ কযলত বগলই ধ্বং ল কগলছ। এখালন এল মবদ 
কতাভালদয কালযা নাভালময ভ  তলফ ক কমন নাভাম লড় 
অন্যথা াভলন অগ্রয । (ভুান্নাপ ইফলন আফী াফা, ২ খণ্ড, 
৩৭৬, ৩৭৭) 

ইফনুর াজ্জ ফলরন: 

"যজফ ভাল কম কর বফদআত আবফষৃ্কত ললছ গুলরায ভলধয 
াতাই তাবযলখয রাইরাতুর বভযালজয যাত অন্যতভ। "(আর 
ভাদখার, ১ভ খণ্ড, ২৯৪ষৃ্ঠা) 

বযললল ফরফ,  কমলতু যজফ ভা নপর নাভাম, কযামা কযা, 
ভবজদ, ঘয-ফাবড়, যাস্তা-ঘাি কদাকান-াি ইতযাবদ াজালনা, 
কগুলরালক আলরাক জ্জা কযা বকংফা ছাবব্ব তাবযলখয বদফাগত 
যাত তথা াতাইল যজফলক লফ বভযাজ বনধিাযণ কলয তালত যাত 
কজলগ ইফাদত কযায ফযাালয ককান গ্রনলমাগয প্রভাণ নাই। তাই 
আভালদয কতিফয লফ কগুলরা কথলক দূলয থাকা। অন্যথা আভযা 
বফদাত কযায অযালধ আল্লা তাারায দযফালয গুনাগায বললফ 
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বফলফবচ্ত ফ। অফয ককান ফযবি মবদ প্রবত ভাল বকছু নপর কযামা 
যালখ ক এভাল কই ধাযাফাবকতা অনুমাী এ ভাল কযামা 
যাখলত ালয, কল যালত উলঠ মবদ নপর নাভালময অবযা থালক 
তলফ তলফ এ ভালয যাতগুবরলত নাভাম ড়লত ালয।  

আল্লা তাারা আভালদযলক কর অফিা তাীদ  সুন্নায উয 
আভর কযায তাপীক দান করুন এফং বযক  বফদাত কথলক 
কপাজত করুন। আভীন। 
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