
(৬)নং মতিবেরােধর কারণঃ                                                                                          
শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্(িবদআ’তুন)”بِ دْ عَ ة “  অ�  থাকাঃ                                                                                                                                   
(৬)  “ ةعَ دْ بِ  ”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্  অ� থাকার কারেণও মসুিলম 
মানেুষর মােঝ িবেরােধর সৃি� হয় । তাই, সারা িবে�র উলামােকরামগেণর মেধয্ সংঘিটত কতক মতিবেরাধপণূর্ বা�ব 
জিটল িবষেয়র মেধয্ ” ةبِْدعَ  ”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্  �ান অজর্ ন করা 
ফরজ আবশয্ক । িনে�  মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয় অধয্ােয় এর িব�ািরত আেরলাচনা  করা হেয়েছ । মতিবেরাধপণূর্ 
বা�ব জিটল িবষয়গেলার মেধয্  ْةعَ بِد ”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী অথর্ স�েকর্  আেলাচনা 
১ নং �িমেক �থেমই আেলাচনা করা হেয়েছ ।  

১ নং মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয় “بِ دْ عَ ة”(িবদআ’তুন)শে�র অথর্ িক ? " ٍكُ لُّ  بِ ْدعَ ةٍ  ضَ الَ لَ ة" ( কু�ু িবদআ’িতন 
দলালাতুন) বােকয্র অ�ভূর্                                    শ� �ারা িক বঝুােনা হেয়েছ পৃ�া নং- ৩২৪ এ েদখনু ও পড়ুন । (িবদআ’তুন) ”بِ ْدَعة” �

সারা িবে�র উলামােকরামগেণর মেধয্ সংঘিটত কতক মতিবেরাধপূণর্ বা�ব জিটল িবষেয়র পযর্ায়�িমক উপ�াপনঃ 

িনে� ১০িট মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষয় �িমক অনসুাের  উপ�াপনঃ                                                       
১. গর�পূণর্ জিটল িবষয়> ”بِ دْ عَ ة” (িবদআ’তুন) শে�র অথর্ িক ? হািদস শরীেফর বাণী "  ٍكُ لُّ  بِْدعَ ة

ةٍ لَ الَ ضَ  "(কু� ুিবদআিতন দলালাতুন) বােকয্র অ�ভূর্ � ” ةْدعَ بِ  ” (িবদআ’তুন) শ� �ারা িক বঝুােনা 
হেয়েছ ? . পৃ�া নং-৩২৪                                                                                                                                     
২.গর�পূণর্ জিটল িবষয়  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার"  ِعِ ْلمُ  الْ غَیْ ب " 
(ইলমলু গায়িব) তথা ”অদশৃয্ িবষেয়র �ান” আেছ িক ? পৃ�া নং-৩৪১                                             
৩.গর�পূণর্ জিটল িবষয়>আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
মহান সৃি�র সিঠক তথয্ স�েকর্  অ� থাকাঃ পৃ�া নং-৩৫৪                                                           
৪.গর�পূণর্ জিটল িবষয়> "  ٌسُ نَّ ةٌ  حَ سَ نَة"(সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “ উত্তম িনয়ম” এর  বণর্না পৃ�া নং-
৩৭৩                                                                                                                                                                                                                     
৫গর�পূণর্ জিটল িবষয়> ألدُّ َعاءُ -ألْ مُ نَاجَ اة  (দআু’-মনুাজাত)তথা �াথর্না-িনভৃত আলাপ �স� পৃ�া নং-৩৯০                                                                          
৬গর�পূণর্ জিটল িবষয়>.ألدَُّعاءُ -ألْ مُ نَاجَ اة  (েদায়া-মনুাজােত) “  ُوَ سِ یْ لَة (ওআিছলা) তথা মাধয্ম”  অবল�ন  
করা>পৃ�া নং-৪০৯                                                                                                                         
৭গর�পূণর্ জিটল িবষয়>> َِورَ ثَةُ  اْألَ ْنبِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত 
“আিলম”স�েকর্  িব�ািরতভােব আেলাচনা> পৃ�া নং-৪১৮                                                               
৮.গর�পূণর্ জিটল িবষয়>> আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত দরদ 
ও সালাম �স�     পৃ�া নং-৪৩৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 


