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(১ নং মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়ঃ                                                                                      
  (”তথা (“ইসলাম ধেমর্) নতুন িকছু সংেযাগ বা সংেযাজন (আল-িবদআ’তু)  أَ لْ بِ دْ َعةُ 

স�েকর্ (িবদআ’তুন)"بِ دْ َعةٌ  "  ভুিমকাঃ 

সচূনাঃ "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িট ইসলাম ধেমর্ তথা ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা 
ইসলািম আইেন একিট গর�পূণর্ আেলাচয্ িবষয়। কারণ , "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) িবষয়িট ইসলািম 
শরীয়েত আইনগত িদক িদেয় িবেশষ গর�পণূর্ �ান দখল কের আেছ । তাছাড়া, "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) 
শ�িট আরিব ভাষা বা আরিব অিভধােনর একিট শ� হওয়ায় শাি�ক িদক িদেয়ও এর িবেশষ মলূয্ায়ন 
রেয়েছ । েসই দিৃ� েকান েথেক আিম এখােন "  َةٌ بِْدع " (িবদআ’তুন) শ�িটর দিুট িদেকরই িব�ািরত 
আেলাচনা করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । একিট এর “শাি�ক” িদক অপরিট এর “শরীয়তী তথা 
আইনগত” িদক। ইসলািম শরীয়েত এর আইনগত িদকই মখূয্ উে�শয্ । কারণ, "  ِةٌ ْدعَ ب " (িবদআ’তুন) 
শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ �েয়ােগ বয্থর্ হেল ইসলাম ধেমর্ তথা ইসলািম শরীয়েত (  ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"

ةیَّ مِ الَ إلسْ ا  ) তথা ইসলািম আইেন নতুন আইেনর অন�ুেবশ ঘটেব এবং মানবীয় আইেনর সােথ ঐ�িরক 
আইেনর সংিম�ণ ঘেট যােব। ইসলাম ধেমর্ তথা ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ ْسالَ إلا ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম 
আইেন নতুন আইেনর অন�ুেবশ েরাধ কে� এবং মানবীয় আইেনর সােথ ঐ�িরক আইেনর সংিম�ণ 
েথেক েহফাজত তথা সংর�েণর উে�েশয্ই "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) তথা নতুন “(ইসলাম ধেমর্) 
সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” হারাম করা হেয়েছ। যােহাক, আিম এখােন "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) 
শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অেথর্র পাশাপািশ এর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ বণর্না করব।                                                                                                                                                                  
এই "  َةٌ بِْدع " (িবদআ’তুন) শ�িটর সিঠক অথর্ উ�াের বয্থর্ হেল মসুিলম সমােজ �ানী-গণী ও 
সাধারন মসুলমােনর মেধয্  َعُ ازُ نَتَّ لا  তথা মতিবেরাধ েদখা িদেব। এর ফেল মসুিলম উ�ার ঐকয্ িবন� 
হেয় মসুিলম সমােজর মেধয্ অৈনকয্ ও অশাি�র স�ূপাত ঘটেব।  
 এখােন "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্িটই মখূয্ উে�শয্ িবধায় সবর্ 
�থম আিম  "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর আইনগত অথর্িট বয্াখয্া করব যােত কের "  ِةٌ عَ دْ ب " 
(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্িট মুসিলম মানেুষর মেন ব�মলূ হেয় যায়। অতপর 
আিম এর অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্ বণর্না করব। এটা এ জনয্ েয, "  ِةٌ عَ دْ ب " 
(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ স�েকর্  সময্ক �ান বা ধারণা লাভ করেত স�ম 
হেল এর অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্ বুঝেত অিত সহজ হেব এবং "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) 
শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ এবং অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অেথর্র মেধয্ পাথর্কয্ 
িনণর্য় করেত েকান ভুল হেব না। এর ফেল , উভয় অথর্েক �� অব�ায় �� �ােন যথাযথ �েয়াগ 
করেতও ভুল হেব না। "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) এর সিঠক সং�া স�েকর্  সময্ক �ান বা ধারণা লাভ 
করার পেূবর্ আিম  "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) স�েকর্  আনষুি�ক �াতবয্ িবষয় স�েকর্  আেলাচনা করব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা।  
                                                                                                                                                                          
স�েকর্ (িবদআ’তুন)"بِ دْ َعةٌ  "  আনষুি�ক �াতবয্ িবষয়ঃ "  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অথর্ বঝুােনার 
জনয্ আিম এখােন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দিুট পিব� হািদস শরীফ িনে� উে�খ 
কেরিছ।                                                                                                                
[১]"   " َلةٌ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ  وَ  ةٌ عَ دْ بِ  ثٍ دَ حْ مُ  لَّ كُ  نَّ اِ فَ  رِ وْ مُ االُ  تُ ثَادَ حْ مُ وَ  ُكمْ اِایَّ 
(অথর্ঃ-“েতামরা “(ইসলাম ধেমর্) নতুন আইন িহেসেব ] সংেযািজত িবষয়সমূহ েথেক েবঁেচ থাক বা 
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িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য় “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত �েতয্কিট নতুন িকছুই” 0

1 িবদআত , সকল 
িবদআত তথা “(ইসলাম ধেমর্)(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত �েতয্কিট নতুন িকছুই” 1

2 
��তা, আব ুদা উদ শরীফ , হািদস শরীফ নং-৪৬০৭।                                                                                                                                                                
[২] "  َدٌّ رَ  ُھوَ فَ  ھُ نْ مِ  سَ یْ لَ  امَ  اذَ ھَ  انَرِ مْ اَ  ىْ فِ  ثَ دَ حْ اَ  نْ م  " (অথর্ঃ- েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন 
িকছু(নতুন আইন) সংেযাজন কের যা [ মানুষ কতৃর্ ক েকান িকছুেক ফরজ বা হারাম বিলয়া েঘািষত 
েয েকান মত] উহার [ধমর্ তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � নয় [অথর্াৎ আিম যা ফরজ বা হারাম বিল িন] 
তাই পিরতয্াজয্, আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৬।)  
উপের �থম হািদস শরীফ খানােত বিণর্ত িবদআত " ةُ ْدعَ بِ  " (িবদআ’তুন) শ�িটর �থেম আিম হািদস 
শরীফ িভিত্তক শরীয়তী তথা আইনগত অথিটর্ ই েয হািদস শরীেফর চািহদা েমাতােবক আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উে�শয্ েস িবষয়িট তুেল ধরব, পরবত�েত পযর্ায়�েম এর 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্ িব�ািরত বণর্না করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা ।                                                                                                                                                                             
এটা এই জনয্ েয, মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশ-
িনেষধসমেূহর জনয্ রিচত শ�াবলীর সবগেলার আইনগত িদকই উে�শয্, শাি�ক িদক উে�শয্ নেহ।  
ইসলাম মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত ধমর্। মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসলু ও আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত শতর্ াবলী পালন ও আনগূেতয্র নামই ইসলাম। েয 
ইসলাম �হণ কের তােক মসুিলম বলা হয়। এ মসুিলম জািতেক সিঠকভােব পিরচালনা করার জনয্ই 
মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর পিব� কুরআন অবতীনর্ 
কেরেছন। আর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীফ হে� পিব� কুরআেনর 
�াসত বানীর অমলূয্ বয্াখয্া।                                                                                                                           
মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত ধমর্ ইসলাম হে� মুসিলম জািতর জনয্ পিরপণূর্ জীবন বয্ব�া। জীবন 
বয্ব�ার পিরিচত নাম হ� ( " َةٌ عَ ِریْ ش " শরীয়ত  )  তথা “আইন” । মহান আ�াহ তাআ’লার ি�য় সৃি� 
ও তাঁর সবর্ে�� রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায়ই ইসলািম শরীয়ত (  ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"

ةیَّ الَمِ إلسْ ا  ) তথা ইসলািম আইন পিরপণূর্ হেয়েছ। এেত েকান অপণূর্তা বা �িট েনই। কােজই , পিব� 
কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  ِةٌ عَ دْ ب " 
(িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত অি��শীল, �কাশমান 
ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ েযমন - মহান 
আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َْونَ مُ لَ عْ تَ االَ مَ  قُ لُ خْ یَ و  " (অথর্ঃ- ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন 
[ নতুন ] িকছু সিৃ� করেবন যা েতামরা জান না, সুরা নহল, আয়াত নং -৮)  সকল নতুন ব�, 
নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক েযমন-  
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধিুনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমহূ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অন�ুােন বয্বহৃত 
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,              
৪. আধুিনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ 
েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন 

                                                           
1 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
2 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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করা  ইতয্ািদ। 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা 
মৃতুয্র পর চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. 
িমলাদ শরীফ অন�ুান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা 
ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর 
পর পূনরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের আমােদর নবী- রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-
মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন অন�ুান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও 
শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ 
বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, 
িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন 
অন�ুান করা ইতয্ািদ এরকম সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক “ফরজ 
বা হারাম” বেল েঘাষণা িদেয় নতুন আইন ৈতরী কের পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত 
ও িনিদর্� সংখয্ক সীিমত ফরজ-হারামগেলােত েকান নতুন ফরজ বা হারাম েযাগ করার েকান �েয়াজন 
নাই বা কােরা েকান অিধকারও েনই । 
(১) েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন ইরশাদ কেরেছনঃ ------------------ 
" انً یْ دِ  مَ َال سْ ْالِ ا مْ كُ لَ  ِضْیتُ َورَ  ىْ تِ مَ عْ نِ  مْ كُ یْ لَ عَ  تُ مْ مَ اَتْ وَ  مْ كُ نَیْ دِ  مْ كُ لَ  ْلتُ مَ كْ اَ  مَ وْ یَ اَلْ   "-  
(অথর্ঃ-”আিম (আ�াহ তাআ’লা) আজ েতামােদর জনয্ েতামােদর �ীন তথা ধমর্েক পিরপূণর্ করলাম, 
েতামােদর উপর আমার িনয়া’মতেক পরূা করলাম এবং ইসলামেক েতামােদর িহেসেব মেনানীত করলাম” 
সুরা আল মািয়দা, আয়াত নং-৩ )। উপেরা� আয়ােত কািরমা েথেক এ কথা বঝুা েগল েয, ইসলাম, 
ধমর্ ও শরীয়ত পিরপণূর্। এেত আইন-কাননু �াস-বৃি�র সেূযাগ ও অিধকার েকান মসুিলম মানেুষর 
েনই। িনে� “ইসলাম, ধমর্ ও শরীয়ত” এ িতনিট শে�র বয্াখয্া িনে� েদয়া হল ।                                                                                                                                         
ইসলামঃ ইসলাম মহান আ�াহ তাআ’লার  মেনানীত ধমর্। মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু 
সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত শতর্ াবলী পালেনর ও আনূগেতয্র নাই হে� ইসলাম। অনয্ 
কথায়, এ মহািব�িট মহান আ�াহ তাআ’লার মহান সৃি� । তাঁর এ সৃি�র মেধয্ মানষু জািতই ে�� 
। এ সবর্ে�� সৃি� মানষু জািত যােত এ পৃিথবীেত স�ুরভােব চলােফরা করেত পাের, িনরাপত্তার সােথ 
থাকেত পাের ও বসবাস করেত পাের, শাি� ও শৃ�লার িভতর জীবন পিরচালনা করেত পাের েস জনয্ 
মহান আ�াহ তাআ‘লা তােদরেক একিট পণূর্া� স�ুর জীবন বয্ব�া িদেয়েছন । এ জীবন বয্ব�ার 
পিরিচিত নাম হে� ইসলাম  ।                                                                                                                                   
ধমর্ঃ মানব জািতর �থম মানুষ আমােদর আিদ িপতা ও নবী আলাইিহমসু সালাম েথেক শর কের 
আমােদর নবী সািয়য্িদনা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�াহ আলাই ওয়া সালামা পযর্� ে�িরত সকল নবীেক 
(আলাইিহমসু সালাম) মহান আ�াহ তাআ’লা কতৃর্ ক �দত্ত এক ও অিভ� এবং অপিরবতর্ নীয় িব�াস, 
িনয়ম, আইন-কাননু ও িবষয়েক     ( েযমন- আ�াহ, েফের�া, েবেহ�, েদাযখ ও আিখরাত িব�াস 
করা ইতয্ািদ এ সকল িবষয় মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত সকল ধমর্ ও শরীয়েত এক ও অিভ� 
এবং অপিরবতর্ নশীল িছল ও আেছ) ধমর্ বেল  ।                                                                                                                            
শরীয়তঃ মসুিলম জািতেক সশুৃ�লার সােথ িনয়�ণ করার জনয্, সিঠকভােব পিরচালনা করার জনয্ মহান 
আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতগেলা অপিরবতর্ নীয় িবিধ-
িনেষধ  িদেয়েছন ।  েযমন- আ�াহ, েফের�া, েবেহ�, েদাযখ ও আিখরাত িব�াস করা ইতয্ািদ এ 
সকল িবষয় মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত সকল ধমর্ ও শরীয়েত এক ও অিভ� এবং অপিরবতর্ নশীল 
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িছল ও আেছ । আবার কতগেলা পিরবতর্ নীয়  িবিধ-িনেষধও িদেয়েছন ।  েযমন- পাঁচ ওয়া� নামাজ 
পড়া, যাকাত েদয়া ইতয্ািদ এ সকল িবষয় মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত সকল ধমর্ ও শরীয়েত 
এক ও অিভ� এবং অপিরবতর্ নশীল িছল না বরং মহান আ�াহ তাআ’লার মেনানীত িভিব� ধমর্ ও 
শরীয়েত  পিরবতর্ নশীল িছল । এ িবিধ-িনেষেধর সমি�ই হে� শরীয়ত  ।                                                                                                                     
শরীয়ত অথর্ পথ ও প�া । ইসলাম ধেমর্ এ পথ ও প�া হে� মহান আ�াহ �াি�র অথবা মহান 
আ�াহ তাআআ’লার পিরচয় লােভর পথ ও প�া  ।                                                                                         
উপেরা� িতনিট িবষেয়র (”ইসলাম, ধমর্ ও শরীয়ত”) অ�ভূর্ � সব আইন-কাননু ও িবষয়সমহূ মানা, 
কাযর্কর করা , পালন করা এবং স�াদন করা মসুিলম মানুেষর উপর ফরজ ও আবশয্ক দািয়�।                                                                                                                                       
ইসলাম, ধমর্ ও শরীয়েত উে�খ েনই 2

3 এমন সব নতুন িবষয়, বয্াপার, কাজ ও ব�গেলােক   “ মবুাহ 
ও জািয়য” িহেসেব আমল করেত হেব। এ সব িবষয়গেলােক “হারাম-ফরজ” বেল বেল আইেন পিরণত 
করা িশরক ও হারাম। পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ইসলািম শরীয়ত তথা আইন (ফরজ-
হারামগেলা) �� ও িব�ািরতভােব বিণর্ত আেছ ।  
(২) েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আেরা বেলনঃ--"  َمْ كُ یْ لَ عَ  مَ َحرَّ َما مُ كُ لَ  لَ صَّ فَ  دْ قَ  و   
(অথর্ঃ-আর িতিন (মহান আ�াহ তাআ’লা) েতামােদর উপর যা হারাম কেরেছন তা েতামােদর জনয্ 
িব�ািরত বণর্না কেরেছন”, সরুা আল আনআম, আয়াত নং-১১৯) ।  
(৩) েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন আেরা বেলনঃ  
مْ كُ لَیْ عَ  مْ كُ بُّ رَ  مَ رَّ حَ  َما لُ تْ اَ  اوْ لَ اعَ تَ  لْ قُ  "  " (অথর্ঃ-“ আপিন বলুনঃ এস, আিম েতামােদরেক ঐসব িবষয় 
পাঠ কের শনাই েযগেলা েতামােদর �িতপালক েতামােদর জনয্ হারাম কেরেছন”, সরুা আল আনআম, 
আয়াত নং-১৫১)।  
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন- "  ِنیِّ بَ  مَ ارَ حَ لْ ا نَّ وأِ ‘ ’نیِّ بَ  لَ َال حَ لْ اَ  نَّ أ  " 
(অথর্ঃ- ”িন�য়ই হালাল �� আর হারাম ��”, আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৩৩২৯, একটু 
পিবতর্ ন সহ বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-২০৫১)।                                                                                                      
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ফরজ-হারামগেলার সংখয্া িনধর্ািরত ও িনিদর্� আেছ। মহান আ�াহ 
তাআ’লা এবং তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত 

                                                           
3 এমন িকছুই হে�>>(( মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত, (“শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ১, ঐি�ক িবষয়” ২ তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক 
অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত [" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীেত ” (চতুথর্ 
শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত 
অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা ))<< “মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা িনরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) ।“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা িনরব 
থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا ْورُ مُ ْأل )স�েকর্  িব�ািরত জানেত ২৫৯ ��া েদখুন ।                                                                                                                                                 
১ েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ না িদেয় 
চুপ রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় ” বেল । অনয্িদেক এ সম� িবষয়েক “ আইন বিহভূর্ ত ” 
িবষয়ও বেল । 
২েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ না িদেয় চুপ 
রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।                                            
“ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় এবং“ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়গেলার িব�ািরত উদাহরণ “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ 
বা িনরব থাকা িবষয়” ( ُ�مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ ُ    এর বণর্না �স� পৃ�া নং-২৫৯ এ েদখুন । (أْأل
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িনধর্ািরত ও িনিদর্� সীিমত সংখয্ক ফরজ-হারামগেলা বণর্না কের ইসলািম শরীয়েতর বাউ�ারী বা 
সীমানা েটেন িদেয়েছন যােত কের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ইনিতকােলর পর 
তাঁরই �দত্ত সীমােক মসুিলম জািতর েকান মানুষ েভদ করেত না পাের। অথর্াৎ মসুিলম জািতর েকান 
মানষু যােত কের পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সীিমত সংখয্ক ফরজ-
হারামগেলার েচেয় একিট ফরজ-হারাম �াস-বৃি� করেত না পাের।                                                                                                                                              
তাই, মহান আ�াহ তাআ’লার এবং তাঁর রাসুল সা�াহ আলাইিহ ওয়া স�ামার আেদশকৃত িবষয়িট, 
িনেষধকৃত িবষয়িট এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� 
হািদস শরীফঃ  “   ُةٌ لَ َضالَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ك   ” বাকয্িটেত বয্বহৃত "  ْةٌ عَ ِبد "  (িবদআ’তুন) িবষয়িট িনধর্ািরত, 
সিুনিদর্� ও িচি�ত না হেল, েছাট-বড়,মখূর্-�ানী (আিলম-জািহল) সকল মসুিলম সাধারন মানষু-
আিলম মানেুষর িনকট ফরজ , হারাম ও "  ْةٌ عَ بِد " (িবদআ’তুন) িবষয়িটর অি�� সবর্যেুগ সবর্কােল 
আমােদর নবী সা�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামার যুগ েথেক শর কের িকয়ামত অবিধ আস� েছাট-বড় , 
মখূর্-�ানী (আিলম-জািহেলর)িনকট েকান �কার ��� বয্ািতরেকই িদবােলােকর নয্য় �� না হেল, 
ফরজ , হারাম ও "  ِةٌ عَ دْ ب "  (িবদআ’তুন)িবষয়িট অেনয্র উপি�িতেত �তঃ�ূতর্ ভােব একা অথবা 
সি�িলতভােব বা েযৗথভােব পালন করা , স�াদন করা ও বা�েব কাযর্কর করা অস�ব এবং 
ঘৃনয্জনক, ল�াকর ও অশালীণ িবেবিচত না হেল “ফরজ , হারাম ও "  ِةٌ عَ دْ ب "  (িবদআ’তুন) 
িবষয়িটর �কৃিত , আকার, রপেরখা ও কাঠােমা সবর্যেুগ, সবর্কােল আমােদর নবী সা�াহ আলইিহ ওয়া 
সা�ামার যগু েথেক শর কের িকয়ামত অবিধ আস� েছাট-বড় , মখূর্-�ানী (আিলম-জািহেলর) 
িনকট অপিরবতর্ নশীল না হেল বা অপিরবতর্ নশীল না থাকেল "  ِةٌ عَ دْ ب "  (িবদআ’তুন) তথা হারাম” 
েভেব বা “হারাম” মেন কের েকান নতুন িবষয়, েকান নতুন বয্াপার, নতুন কাজ ও ব� বজর্ ন 
করার বয্াপাের মসুিলম উলামােকরামগলণর ি�মত থাকেল, েয েকান নতুন িবষয়েকই েয আমােদর নবী 
সা�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা বজর্ নেযাগয্ “ হারাম বা "  ْةٌ عَ بِد "   (িবদআ’তুন) বেলেছন এ িবষেয়র 
উপর সবর্যুেগর সবর্কােল আমােদর নবী সা�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামার যগু েথেক শর কের িকয়ামত 
অবিধ আস� েছাট-বড়, মখূর্-�ানী (আিলম-জািহল) সকল �েরর  মসুিলম মানেুষর িনকট িবেশষভােব 
মসুিলম উলামােকরাম গেণর সি�িলত ঐকয্মত না থকেল বা ঐকয্মত �িতি�ত না হেল , উ� হারাম 
বা িবদআ’ত িবষয়িট দেূবর্াধয্ ও অ�� হওয়ার কারেণ “হারাম  বা"  ْةٌ عَ بِد "  (িবদআ’তুন) িবষয়িটর 
�কৃিত, আকার, রপেরখা ও কাঠােমা িনণর্েয়র এবং “হারাম বা "  ِةٌ عَ دْ ب "  িবদআ’তুন) িবষয়িটর সং�া 
ও পিরিচিত �দােনর উপর মসুিলম উলামেকরাগেণর ি�মত থাকেল ও সামানয্তম মতপাথর্কয্ থাকেলও 
মতপাথর্কয্জিনত নতুন িবষয়িট, নতুন বয্াপারিট, নতুন কাজ ও ব�িট ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত“হারাম 
বা "  ِةٌ عَ دْ ب "  (িবদআ’তুন) তথা নতুন “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” নেহ 
বরং উহা মানব �ীকৃত "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) তথা শাি�ক "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন)। কােজই, উ� 
মতপাথর্কয্জিনত নতুন িবষয়িট েথেক িবরত থাকা অথবা উ� মতপাথর্কয্জিনত নতুন িবষয়িট “হারাম 
বা""  ٌبِ دْ عَ ة"   (িবদআ’তুন) তথা “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 3

4 িহেসেব 
বজর্ ন করা ফরজ নেহ বরং মতপাথর্কয্জিনত নতুন িবষয়িট “শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক 
িবষয়” িহেসেব গণয্ ।                                                                                                                                                 
অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ 
বিহভূর্ ত ঐি�ক  িবষয় (“শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়”) তথা পিব� কুরআন ও 
হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, "  َِعةٌ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর 

                                                           
4 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ 
তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা 
পিব� কুরআেন বেলন- "  َنَ وْ مُ لَ تَعْ الَ امَ  قُ لُ خْ یَ و  " (অথর্ঃ - ” এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] 
িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, সরুা নহল, আয়াত নং -৮) সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, 
নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক েযমন---  
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমহূ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অন�ুােন বয্বহৃত 
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধিুনক েভাটদান প�িত,              
৪. আধুিনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ 
েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন 
করা  ইতয্ািদ। 
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা 
মৃতুয্র পর চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. 
িমলাদ শরীফ অন�ুান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা 
ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর 
পর পনূরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও পের আমােদর নবী- রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-
মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন অন�ুান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও 
শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ 
বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, 
িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক খাওয়ােনা ইতয্ািদ এ রকম েয েকান নতুন বয্াপার, 
িবষয়, কাজ ও ব�েক �হণ করার,পালন করার ,মানার জনয্ েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক “ফরজ বলা 
বা ফরজ শ� �েয়াগ করা এবং বজর্ ন করার জনয্ হারাম বলা বা হারাম শ� �েয়াগ করাই” হে� 
মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� 
সীিমত সংখয্ক ফরজ-হারামগেলােত (আেদশ-িনেষধগেলােত) অসংখয্ ফরজ বা হারাম বৃি� করা।  
অতএব, পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সংখয্ক সীিমত ফরজ-হারামগেলার 
েচেয় একিট ফরজ-হারােমর �াস-বৃি�ই হে� "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) তথা “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত 
বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 4

5 ।                                                                           
আর এরকম ফরজ-হারােমর �াস-বৃি�ই হে� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক িনধর্ািরত সীমা লং�ন করা যা ইসলািম শরীয়েত হারাম ।                                                                                                                                  
এ কারেনই পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সংখয্ক সীিমত ফরজ-হারামগেলােক �ায়ীভােব সংর�েণর 
জনয্, ইসলাম ধেমর্র তথা ইসলািম শরীয়েতর আইন রচনায় বা শরীয়ত �বতর্ েন মুসিলম জািতর েয 
েকান �েরর মানুেষর অনািধকার চচর্ া বা অনািধকার হ�ে�প বে�র জনয্, েয েকান মসুিলম মানেুষর 
েয েকান মাত�রী েঠকােনার জনয্ এবং ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন 
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“(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” তথা "  ِةٌ عَ دْ ب "  িবদআ’তুন) �চলন বা " 
ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) অন�ুেবশ েরাধ কে�ই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা গর�পণূর্ 

দখুানা হািদস শরীফ বেলেছন।  গর�পূণর্ হািদস শরীফ দখুানা িনে� েদয়া েগল।  

-]4606[ " ضابرعلا نِ عَ    " ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ ْدعَ بِ  لُّ كُ  وَ  َعةٌ دْ بِ  ةثٍ دَ حْ مُ  لَّ كُ  نَّ اِ فَ  رِ ُموْ االُ  تُ اثَ دَ حْ مُ وَ  مْ اكُ یَّ اِ   
(অথর্ঃ-(রাসলু�ুাহ সা�া�হ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন) েতামরা (ইসলাম ধেমর্)নতুন আইন 
িহেসেব  সংেযািজত িবষয়সমহূ েথেক েবঁেচ থাক বা িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য় (ইসলাম ধেমর্)নতুন 
[আইন িহেসেব]  সংেযািজত �েতয্কিট িবষয়ই িবদআত , সকল িবদআত ("  ِةٌ عَ دْ ب ") তথা “(ইসলাম 
ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছুই” 5

6 ��তা, + ইরবাদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক , 
আব ুদাউদ শরীফ , হািদস শরীফ নং-৪৬০৭ । 
[২] "  ََردٌّ  وَ فَھُ  ھُ ِمنْ  سَ یْ لَ  امَ  اذَ ھَ  انَرِ مْ اَ  ىْ فِ  ثَ دَ حْ اَ  نْ م  "(অথর্ঃ- েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন 
িকছু(নতুন আইন) সংেযাজন কের যা [ মানষু কতৃর্ ক েকান িকছুেক ফরজ বা হারাম বিলয়া েঘািষত 
েয েকান মত] উহার [ধমর্ তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � নয় [অথর্াৎ আিম যা ফরজ বা হারাম বিল িন] 
তাই পিরতয্াজয্, আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৬ ।) 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়েক েকান 
মুসিলম মানুষ কতর্ ক ফরজ-হারাম বেল েঘাষণা িদেয় নতুন আইন ৈতরী করার মানিসকতার মােন 
হে� েয, তার মেত ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইেন অপণূর্তা বা �িট 
আেছ । তার এরপ মানিসকতা পিব� কুরআেনর  িন� বিণর্ত  আয়ােতর পিরপ�ী।            
আয়াত খানা এই-(" ْیئٍ شَ  نْ مِ  بِ اتَ كِ لْ ا فِى انَطْ رَّ فَ  امَ    " অথর্ঃ-”আিম কুরআেন েকান িকছুই বণর্না করেত 
�িট কিরিন” সুরা আল আনআম, আয়াত নং-৩৮)। তার এরপ মানিসকতা উপের বিণর্ত আয়ােতর 
পিরপ�ী হওয়ায় তার এরপ েখয়াল থাকা বা এরপ িচ�া মেন উদয় হওয়া হীন মানিসকতারই পিরচায়ক 
এবং কুফুরী ও মনুািফিকর  িনদশর্ন।                                                                                                                                     
কারণ, যা মানেুষর জনয্ িবেশষ কের মসুিলম মানেুষর জনয্ কলয্াণকর মহান আ�াহ তা পিব� কুরআেন 
ফরজ কেরেছন ও অেনক িবষেয়ই ফরজ-হারাম বলা েথেক চুপ বা নীরবও রেয়েছন এবং যা মানেুষর 
জনয্ িবেশষ কের মসুিলম মানুেষর জনয্ অকলয্াণকর ও �িতকর তা মহান অ�াহ পিব� কুরআেন ও 
তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার কুরআেনর �া�ত বানীর বয্াখয্া হািদস শরীেফ পিরপণূর্ভােব 
বণর্না কের িদেয়েছন। মহান আ�াহ তাআ’লা মানুেষর জনয্ িবেশষ কের মসুিলম মানুেষর �েয়াজনীয় 
সকল িকছুর বণর্নাই পিব� কুরআন শরীেফ বেল িদেয়েছন।  েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর রাসলু 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক সে�াধন কের পিব� কুরআেন বণর্না  কেরনঃ-------------- 
ً نایَ بْ نِ  بَ اتَ كِ الْ  كَ یْ لَ عَ  نَالْ زَّ نَ وَ  " ْیئشَ  لِّ كُ لِ  ا  " (অথর্ঃ- [ েহ হািবব ] আিম আপনার উপর এমন িকতাব 
তথা পিব� কুরআন অবতীনর্ কেরিছ যােত সব িকছুর বণর্না আেছ, সরুা নহল, আয়াত নং-৮৯।
 ) 
এ আয়ােত কািরমা েথেক বঝুা যাে� েয, মানব জীবেন যা িকছু �েয়াজন তার সব িকছুর নীিত-
িনধর্ারনী িববরণ পিব� কুরআেন আেছ। �েয়াজনীয় �ানানশুীলেনর মাধয্েম আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� জীবনাদেশর্র িভিত্তেত সব িকছুই িনধর্ারণ করেত হেব। 
অতএব, পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা এবং আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তাঁর হািদস শরীেফ যা ফরজ-হারাম কেরন িন ও ফরজ-হারাম বলা েথেক চুপ বা নীরব রেয়েছন তা 
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মানেুষর জনয্ িবেশষ কের মুসিলম মানেুষর জনয্ কলয্াণকর , জািয়য ও মবুাহ এবং পিব� কুরআন 
ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়েক মসুিলম মানষু কতৃর্ ক 
ফরজ-হারাম বেল েঘাষণা িদেয় নতুন আইন ৈতরী করাই হে� কুফুরী এবং মনুািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগেণর ল�ণ ও িনদশর্ন অথবা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম 
আসা বতর্ মান কােলর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  (আরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী 
ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� মসুিলমেদর ও সবর্িনকৃ� আিলম মসুিলমেদর সােথ স�িকর্ ত 
অিধকাংশ মুসিলমগেণর ল�ণ ও িনদশর্ন । কারণ, েস শরীয়ত �বতর্ েন ও ইসলািম আইন রচনায় 
(ফরজ-হারাম েঘাষণায়) মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
কাজ-কেমর্ হ�ে�প কেরেছ(অংশীদাির� কেরেছ) । এটা তার অিধকার নাই। েয শরীয়ত �বতর্ েন ও 
ইসলািম আইন রচনায় (ফরজ-হারাম েঘাষণায়) মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামর কাজ-কেমর্ হ�ে�প কের (অংশীদাির� কের) আ�াহ তাআ’লা তার উপর 
জা�াত হারাম কের িদেয়েছন। েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ----------- 

ِ ابِ  ِركْ شْ یُ  نْ مَ  ھُ نَّ اِ  " ُ  مَ رَّ حَ  دْ قَ فَ  �َّ رُ انَّ لا هُ اوَ أْ مَ  وَ ‘ ةَ نَّ جَ الْ  ھِ یْ لَ عَ  �َّ  " (অথর্ঃ- েয বয্াি� আ�াহর অংশী ি�র 
করেব তেব আ�াহ তার জনয্ েবেহশত হারাম কের েদেবন এবং তার বাস�ান হেব েদাযখ, আয়াত 
নং-৭২, সরুা আল মািয়দাহ) অতএব, (ক) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন 
এবং আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ ফরজ-হারাম েঘাষণা কেরন 
িন এবং ফরজ-হারাম বলা েথেক চুপ রেয়েছন মসুিলম মাে�ই তােক উ� িবষয় স�েকর্  ফরজ না 
হারাম এরপ েয েকান �� না কের চুপ থাকাই তার জনয্ িনরাপদ ও কলয্াণকর। কারণ, মহান 
আ�াহ তাআ’লা পৃিথবীর সবিকছুই মানেুষর কলয্ােণর জনয্ই সৃি� কেরেছন। যা িকছু হারাম কেরেছন 
তা েথেক িবরত থাকা েযমন মানুেষর জনয্ কলয্াণকর িঠক েতমিনভােব মহান আ�াহ তাআ’লা যা 
িকছু হারাম েঘাষণা না কের চুপ েথেক আইনবিহভূর্ ত ও ঐি�ক এবং অবাধ ও ম�ু েরেখেছন তাও 
মানেুষর েভাগ ও বয্বহােরর জনয্ কলয্াণকর। মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলইিহ 
ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত শতর্ াবলী পালেনর ও আনূগেতয্র নামই হে� ইসলাম। এ সবর্ে�� সৃি� মানষু 
জািত যােত এ পৃিথবীেত সু�রভােব চলােফরা করেত পাের, িনরাপত্তার সােথ থাকেত পাের ও বসবাস 
করেত পাের, শাি� ও শৃ�লার িভতর জীবন পিরচালনা করেত পাের েস জনয্ মহান আ�াহ তাআ‘লা 
তােদরেক একিট পণূর্া� স�ুর জীবন বয্ব�া িদেয়েছন ।এ জীবন বয্ব�ার পিরিচিত নাম হে�  ইসলাম।  
এ জীবন বয্ব�ােত মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত 
িবিধ-িনেষেধর সমি�ই হে� শরীয়ত ।                                                                           
ইসলািম শরীয়েতর ( ةِمیَّ ْسالَ إلا عَةٌ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর িবিধ-িনেষেধর বিহভূর্ ত মসুিলম সমােজ 
নব উ�ািবত, নব আিব�ৃত, বতর্ মান জগেত অি��শীল , �কাশমান এবং মহান আ�াহ তাআ’লার 
ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ (েযমন-মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন 
বেলনঃ  "  َنَ وْ مُ ْعلَ تَ  آلَ  َما قُ لُ خْ یَ و "  (অথর্ঃ-এবং িতিন (আ�াহ) এমন[নতুন] িকছু সৃি� করেব ন যা 
েতামরা জান না, সরুা নহল, আয়াত নং- ৮ ।                                                                  
মসুিলম মানুষ কতৃর্ ক সৃ� এ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা হে� 
“শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষ ” । শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় এ জনয্ বলা হয় েয, এেত 
শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ নাই । এই শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় িনেয়ই মুসিলম মানষু বা মসুিলম 
উলামােকরামগণ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয়  একমা� 
একিট েবেহ�ী দল   ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ 
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ওআল জামাআ’ত)নােম দল েথেক ( ْرقَةفُ لْ ا  তথা) িবি�� হেয় ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর 
নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� 
নােম দেল-উপদেল িবভ� হেয় েগেছ। িক� একমা� এই একিট েবেহ�ী দল ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) 
নােম দল তথা  নােম দলিট নতুন কাজ, নতুন(আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ 
বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােত শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ না থাকায় শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয়েক 
মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত মহা অন�ূহ ও বড় িনয়ামত িহেসেব মেন কের িবনা �িতবােদ েমেন 
িনেয় উহার উপর অনবরত আমল কের যাে� ।                                                                                                                    
এই জনয্ َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ (আহলসুস�ুাহ ওআল 
জামাআ’ত)নােম দলিটেক জা�াতী দল বলা হেয়েছ । কারণ, তারা েকান   নতুন কাজ, নতুন বয্াপার 
ও নতুন িবষয়গেলা তথা শরীয়ত সমিথর্ত, শরীয়েতর িবিধ-িনেষধ বিহভূর্ ত িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম 
বেল মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও 
িনিদর্� সংখয্ক সীিমত ফরজ-হারামগেলােত আেরা অসংখয্ ফরজ- হারাম বৃি� করেত চায় না । এই 
একিট েবেহ�ী বড় দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দল  েথেক ةفُْرقَ لْ ا  তথা িবি�� হেয় ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর 
নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােমর সােথ  স�িকর্ ত িভ� িভ� 
নােম দেল-উপদেল িবভ� হওয়া হে� হারাম এবং েদাযখী হওয়ার ল�ণ ও িনদশর্ন । কারণ, এই 
একিট েবেহ�ী দলেকই তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলুসস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম দলিটেক  
হািদস শরীেফ "  ْةُ عَ امَ جَ ال " (আল-জামাআ’ত)নােম দল বলা হেয়েছ । বতর্ মােন َعةُ امَ جَ لْ ا  (আল-
জামাআ’ত) নােম দলিটই  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ    (আহলসুসু�াহ ওআল জামাআ’ত)নােম একিট দল 
িহেসেব পিরিচত।                                                                                                               
আর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� এই একিট 
েবেহ�ী দল “ َعةُ امَ جَ الْ  "(আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলু��ুাত ওআল“) ةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أَ  
জামাআত”)নােম দলিটর এবং এই দলিটর অসসূারীেদর িবেরাধী বা অপমানকারী মনুািফকেদর �জে�র 
স�ানেদর মাধয্েম আসা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" ”(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ 
শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগন তথা শংকরজাতীয় মুসিলমগণ 
কতৃর্ ক সৃ� ৭২ (বায়াতু্তর) দল -উপদল েকান অব�ােতই এই েবেহ�ী বড় দলিটেক “ ةُ اعَ مَ جَ لْ ا  ”(আল-
জামাআ’তনােম)দলিটেক তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ ال لُ ھْ أ  (“আহলু��ুাত ওআল জামাআত”) নােম দলিটেক  
েকান �িত করেত পারেবনা। েযমন- আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা হিদস শরীেফ বেলেছনঃ                                                                                       
 رُ مْ أَ  ىَ تِ أْ یَ  ىتَّ حَ  )ىذِ مِ رْ تِّ لا ْم،ھُ لُ ْخذُ یَ  نْ مَ (مْ ھُ الَفَ خَ  نْ مَ  مْ ھُ رُّ ضُ یَ  الَ  قِّ حَ لْ ا ىلَ عَ  نَ یْ رِ اھِ ظَ  ىتِ مَّ أُ  نْ مِ  ةٌ ئِفَ اطَ  لُ ازَ تَ  الَ  "
 ِ�ّ "  
(অথর্ঃ “আমার উ�েতর একিট দল সবর্দাই সেতয্র উপর �বিতর্ ত থাকেব ,আ�াহর আেদশ আসা পযর্� 
এেদরেক তােদর িবেরাধীরা,(অপমানকারীরা, িতরিমিজ) েকান �িত করেত পারেব না” আব ুদাউদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪২৫২, সামানয্ শে�র পাথর্কয্ সহ আব ু দাউদ শরীেফ বিণর্ত  َمْ ھُ فَ لَ اخَ  نْ م  
পিরবেতর্ مْ ھُ لُ ذُ خْ یَ  نْ مَ    িতরিমিজ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২২২৯।                     আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� এই েবেহ�ী বড় দলিটেক> 

ةُ عَ امَ جَ لْ ا  (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  َةِ عَ امَ جَ لْ ا وَ  ةِ نَّ سُّ لا لُ ھْ أ   (আহলসুস�ুাহ ওআল জামাআ’ত)নােম 
দলিটেক অনসূরন করার জনয্ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছনঃ----------------------------------------------------- 
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" مَ ظَ عْ ْألَ ا ادَ وسَ  اوْ عُ بِ تَّ إِ   "(অথর্ঃ- ” েতামরা মহান দেলর অথর্াৎ বড় দেলর অনসূরন কর”,)। নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার এই িনেদর্শিট অমানয্করা �� েদাযেখ যাওয়ারই নামা�র।   
 মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" ”(আরযাললু কুরিন)তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী এবং পরবত� শতা�ীর) অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানষুগন 
কতৃর্ ক  বা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর সােথ স�িকর্ ত অিধকাংশ 
মসুিলমগণ কতৃর্ ক ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীেফর বাকয্ ও শ�াবলীর নােম সৃ� িবিভ�  দল-উপদেলর সমি�  ৭২ (বায়াতু্তর) দলিট আ�াহ 
তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্  মসুিলম মানুষ কতৃর্ ক সৃ� এ সকল 
নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক শরীয়ত সমিথর্ত ঐি�ক িবষয় হওয়া 
সে�ও িন�নীয় িবদআ’ত  বা হারাম বেল বেল মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� সংখয্ক সীিমত হারামগেলােত আেরা অসংখয্ হারাম বৃি� 
করেত চায় ।                                                              
এ জনয্ই ইসলােমর নােম বা ইসলােমর গণাবলীর নােম এমনিক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর বাকয্ 
ও শ�াবলীর নােম িবিভ� দল-উপদেলর সমি�  ৭২ (বায়াতু্তর) দলেক  হািদস শরীেফ েদাযখী বলা 
হেয়েছ । েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ কেঠারভােব বেলেছনঃ
  

ةً لَّ مِ  نَ یْ عِ بْ سَ  وَ  نِ یْ تَ ثِنْ  ىلَ عَ  وْ قُ رَ تَ ِافْ  بِ اتَ كِ لْ ا لِ ھْ أَ  نْ مِ  مْ كُ لَ بْ قَ  نَ اكَ  نْ مَ  نَّ إِ  أَالَ  "    
ةُ اعَ مَ جَ لْ ا ىَ ھِ  وَ  ةِ نَّ جَ لْ ا ىفِ  ةُ دَ احِ وَ ،وَ رِ انَّ لا ىفِ  نَ وْ عُ بْ سَ وَ  انِ تَ نْ ثِ  ،نَ یْ عِ بْ سَ وَّ  ثِ الَ ثَ  ىلَ عَ  قُ رِ تَ تَفْ سَ  ةَ لَّ مِ ال هِ ذِ ھَ  نَّ أِ  وَ   "  

(অথর্ঃ- “ সাবধান! েতামােদর পেূবর্ েয সম� আহললু িকতাব (ইয়াহিদরা ও নাছারারা) িছল তারা 
বায়াতু্তর দেল িবভ� হেয় িগেয়িছল,এই দল (আমার দল) “অিচেরই ৭৩ ( িতয়াতু্তর) দেল িবভ� 
হেব, বায়াতু্তর দলই েদাযেখ (�েবশ করেব), একিট (দল মা�) জা�ােত (�েবশ করেব), আর তা 
হে�  َةُ اعَ مَ اْلج  আল-জামাআ’ত” । সনুােন আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামানয্ পাথর্কয্ 
সহ মসুনােদ আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১২৬৭৪, সনুােন ইবেন মাজাহ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং- ৩৯৯৩)।                                                                                              
অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- "  ُعًایْ مِ جَ  ِض رْ ْالَ ا ىفِ  امَ  مْ كُ لَ  قَ لَ خَ  ىْ ذِ لَّ ا وَ ھ  " 
(অথর্ঃ- িতিন [আ�াহ] পৃিথবীর সবিকছুই মানুেষর [কলয্ােণর] জনয্ই সৃি� কেরেছন, সরুা আল 
বাকারা, আয়াত  নং-২৯। 
আর পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ ফরজ-হারাম েঘাষণা করা হয়িন এমন অনুি�িখত েয েকান 
নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  চুপ না েথেক ফরজ না হারাম এরপ েয েকান �� 
েয েকহ করেলই েস হে� মুসলমানেদর মেধয্ সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী। অনয্ কথায় েয 
েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  ফরজ না হারাম এরপ েয েকান �� করাই 
ইসলািম শরীয়েত হারাম বা িনিষ�। েযখােন েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  
ফরজ না হারাম এরপ েয েকান ��কারীই মহা পাপী বা মহা অপরাধী েসখােন ফরজ বা হারাম 
ম�বয্কারী আেরা অিধক মহা পাপী বা মহা অপরাধী িহেসেব  গণয্। 
েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ কেঠারভােব বেলেছনঃ---" 

َ سَ  نْ مَ  امً رْ جُ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ الْ  ىفِ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا مَ ظَ عْ أَ  نَّ إِ  َ سْ مَ  لِ جْ أَ  ِمنْ  مْ ھِ یْ لَ عَ  مَ رِّ حفَ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ الْ  ىلَ عَ  مْ رَّ حَ یُ  مْ لَ  ئٍ ىْ شَ  َعنْ  لَ  أ  ھتِ لَ أ
)8532-لمسم-ھبِیْ أ عن دِ عْ سَ  نب مرعا نع (+] 9287- يراخب[ -ھیْ أبِ  نع ص اقَّ وَ  يْ بِ أَ  نْ بِ  دِ عْ سَ  عن( -  

অথর্ঃ-“িন�য় মসুলমানেদর মেধয্ েস সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী েয মসুলমনেদর উপর হারাম 
করা হয়িন এমন েকান িবষেয় �� কের । অতপর তার �ে�র কারেণ তা তােদর উপর হারাম করা 
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হেয়েছ”,আেমর িবন সা’দ (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা েথেক, মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-২৩৫৮, সামানয্ পিরবতর্ ন সহ সা’দ িবন আিব ওআ�াস (রািদআ�াহ আনহ) িতিন তাঁর িপতা 
েথেক ,বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৮৯ )।                              
অতএব, এ িবষেয় সতকর্ তামলূক আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িন� বিণর্ত হািদস 
শরীফ খানা অনসুরন করেত পাির। হািদস শরীফ খানা  হে�--------------------- 
َ بِ  مْ تُكُ رْ مَ أَ  اذَ إِ  وَ  وهُ بُ نِ تَ اجْ فَ  ئٍ ىْ شَ  نْ عَ  ُكمْ تُ یْ ھَ نَ اذَ إِ فَ  " مْ تُ عْ طَ تَ سْ اامَ  ھُ نْ مِ اوتُ فَأْ  رٍ مْ أ  "  
(অথর্ঃ- “ যখন আিম, েতামােদরেক েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত বিল তা তয্াগ কর, আর যখন 
েকান আেদশ কির তা যতদরূ স�ব পালন কর”, বখুারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৮৮, মসুিলম 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৩৭ ।                                                                                                                         
হািদস শরীফ খানা  হে�------------------------------------------------

 َكثَْرةِ بِ  ( مْ ھِ الِ ؤسُ بِ  مْ كُ لِ بْ قَ  نْ مِ  نَ یْ ذِ لَّ ا كَ لَ ھَ  امَ نَّ إِ فَ   ؛ ُكمتُ كْ رَ تَ  َما ينِ ُروْ ذَ :  لمس و یھلع هللا ىلص هللا لورس الَ قَ 
 َعنْ  )ينبرالط ، وسطالا معجمأل ــ ُكمْ تُ ْیتُ ھَ نَ امَ  و(مْ كُ تُ تُ َھیْ نَ اذَ إِ  وَ  ، مْ ھِ ءِ ایَ بِ نْ أَ  ىلَ عَ   مْ ھِ فِ الَ تِ خْ اِ  وَ ) مْ ھِ ءَ ایَ بِ نْ أَ  مْ ھِ الِ ؤسُ بِ 

 )ينراطبل، وسطالا معجمأل ـــ ھنْ مِ  واتُ أْ فَ  ءٍ يْ سَ  ِمنْ  ھِ بِ  مْ َمْرتُكُ أَ امَ فَ (ھُ نْ مِ  واتُ أْ فَ  رِ مْ ْألَ ابِ  مْ كُ تُ رْ مَ أَ  اذَ َوإِ  ، وهُ بُ تَنِ فَاجْ  ْيءٍ شَ 
ـ يقِ ھَ یْ ْلبَ ا ، ىرَ بْ كُ الْ  ننلسا يف )3281("  مْ تُ عْ طَ تَ سْ ا امَ                                                                                                                  

অথর্ঃ-রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম েযই িবষয় তয্াগ কেরিছ(েযই িবষেয় 
আেদশ-িনেষধ েঘাষণা তয্াগ কেরিছ ) েতামরাও েসই িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা েদওয়া েছেড় দাও 
।েকননা, িন�য়ই েতামােদর পেূবর্ যারা িছল তারা তােদর নবীেদরেক �� কের ও তােদর সােথ িভ� 
মত েপাষণ  কের/মতাৈনকয্ কের �ংস হেয় েগেছ ।আর আিম েকান িবষয় েথেক েতামােদরেক বারণ 
করেল তা তয্াগ কর,আর আিম েকান  িবষেয় আেদশ করেল সাধয্ানযূায়ী কর ।  সনুানলু কুবরা, 
বাইহািক শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮২৩ , সামানয্ শাি�ক আগ-িপছ ও  পাথর্কয্সহ আল-ম’ুজামলু 
আওসাত,তাবারানী, হািদস শরীফ নং-৬০১৭(�ােকেটর িভতর েখােনা হেয়েছ )।                                                                                                                                                                                             
উ� িবষেয় বা বয্াপাের িনজ েথেক ফরজ-হারােমর মত বা অনরূপ েকান ম�বয্ কের কােরা িনেজর 
�ংস েটেন আনা উিচৎ  নেহ। 
কােজই, পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়েক 
মুসিলম মানষু কর্তর্ ক ফরজ-হারাম বেল েঘাষণা িদেয় এরপ নতুন আইন ৈতরী করার মত সংকীণর্, 
হীন মানিসকতা পিরহার কের সংেশাধন হওয়ার জনয্ ভুেলর মেধয্ পেড় রেয়েছন এমন �ানী-সূধীবৃে�র 
�িত অনেুরাধ রইল । অতএব, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
েঘািষত সীমা মানার নামই হে� ইবাদত । েকান ইবাদেতর েবলায় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্� আেদশ-িনেষধ পালেন সীমা অিত�ম 
করেল উ� ইবাদত মলূতঃ আর ইবাদত থােক না বরং উ� ইবাদত ইবাদেত পিরণত না হেয় েগানােহ 
রপা�িরত হয় । 

 

 


