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(ক) ”ﻋﺔ
َ (” ِﺑ ْدিবদআ’তু ন)শে�র অথর্ অথর্ িক ?
(খ) "ﺿﻼَﻟَ ٍﺔ
ﻋ ٍﺔ
َ
َ  ( " ُﻛ ﱡل ﺑِ ْدকু�ু িবদআ’িতন দলালাতু ন) বােকয্র অ�ভূর্ � ”ﻋﺔ
َ ”ﺑِ ْد
(িবদআ’তু ন) শ� �ারা িক বুঝােনা হেয়েছ ?
পৃ�া নং৩২৪
�থেম আিম "ُﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআতু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ পৃ�া নং- ৩২৪ েথেক
পৃ�া নং-৩২৯ পযর্�, তারপর "ُﻋﺔ
َ  "اَ ْﻟ ِﺑ ْدশ�িটর
َ  "ا َ ْﻟ ِﺑ ْدশ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ ও "ُﻋﺔ
অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ পৃ�া নং- ৩৩০ েথেক পৃ�া নং-৩৩২ পযর্� িব�ািরত বণর্না
করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
তারপর, "ﺿﻼَﻟَ ٍﺔ
ﻋ ٍﺔ
َ
َ  ( " ُﻛ ﱡل ﺑِ ْدকু�ু িবদআ’িতন দলালাতু ন)
বােকয্র অ�ভূর্ � ”( ”ﺑِ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) শ� �ারা িক বুঝােনা হেয়েছ িনে� বিণর্ত বণর্মালায়
�িমকস�িলত চারিট (০৪িট) প�িতেত পৃ�া নং- ৩৩৩ েথেক পৃ�া নং-৩৪০ পযর্� িব�ািরত
বণর্না করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । বণর্মালায় �িমকস�িলত চারিট (০৪িট) প�িত হে� ---

(ক) "( " ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟﺑَ َﻼ َﻏ ِﺔইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা "( " ِﻋ ْﻠ ُم ْاﻟ َﻣﻌَﺎﻧِﻰইলমুল মাআ’নী)
ْ  ("اَ ْ ِﻻআল ইতনাবু)
এর অ�ভূর্ � " ُ( "اَ ْ ِﻻ ْﯾ َﺟﺎزআল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং " ُطﻧَﺎب
তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”
প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>
---------পৃ�া-৩৩৩
(খ) "( " ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟﺑَ َﻼ َﻏ ِﺔইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা "( " ِﻋ ْﻠ ُم ْاﻟﺑَ ِد ْﯾ ِﻊইলমুল বাদী’) এর
অ�ভূর্ � "ُ( " اﻟﺗﱠ ْو ِرﯾَﺔআত্ তাওিরয়য্াতু ) তথা “দুই অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহােরর মাধয্েম<> ---------------------------------------------------------------------পৃ�া-৩৩৩
(গ) আমােদর নবী সাইিয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার " " َﺟ َواﻣِ ُﻊ ا ْﻟ َﻛ ِﻠ ِم
(”জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক বাকয্বলী” প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>পৃ�া--৩৩৪
(ঘ) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প
ُ)أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتবয্বহােরর মাধয্েম<>িব�ািরত বণর্না-পৃ�া-৩৩৬
বা নীরব থাকা িবষয় ” (ُ�َﻋ ْﻧﮭﺎ أ

এখন �থেম শধু -------------------------------------------->
(১) "ُﻋﺔ
َ ( " ِﺑ ْدিবদআতু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্,
ُ
(২) "ﻋﺔ
শ�িটর অিভধানিভিত্তক
শাি�ক
অথর্>>
َ "ا َ ْﻟﺑِ ْد
(৩) "ُﻋﺔ
َ  "ا َ ْﻟﺑِ ْدশ�িটর অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ >> িব�ািরত বণর্না করব ইনশাআ�াহ
তাআ’লা ।

(১) "ُ("ﺑِ ْد َﻋﺔিবদআতু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ঃ-পৃ�া নং-৩২৪
"ُﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআতু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ বুঝার জনয্ আিম এখােন িনে� আমােদর
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দুিট পিব� হািদস শরীফ উে�খ করব । এ দুিট পিব�
হািদস শরীেফর আেলােকই "ُﻋﺔ
َ ( " ِﺑ ْدিবদআতু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অেথর্র উপর
িব�িরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
[১]"ﺳﺑِ ْﯾﻠُ َﮭﺎ اِﻟَﻰ اﻟﻧﱠﺎر
ﺿﻼَﻟَﺔٌ َو ُﻛ ﱡل
ﻋ ٍﺔ
َ
َ
َ ﻋﺔٌ َو ُﻛ ﱡل ﺑِ ْد
َ ِاﯾﱠﺎ ُﻛ ْم َو ُﻣﺣْ َدﺛ َﺎتُ اﻻُ ُﻣ ْو ِر ﻓَ ِﺎ ﱠن ُﻛ ﱠل ُﻣﺣْ َدﺛٍﺔ ﺑِ ْد
َ ﺿﻼَ َﻟ ٍﺔ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َث
[২] - "س ﻣِ ﻧﮫُ ﻓ ُﮭ َو َر ﱞد
َ " َﻣن اﺣْ َد ﻓِ ْﻰ ا ْﻣ ِرﻧَﺎ َھذا َﻣﺎ ﻟ ْﯾ
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপেরা� দুিট পিব� হািদস শরীেফর একিটেত "
ٌﻋﺔ
َ (" ِﺑ ْدিবদআ’তু ন) শ� রেয়েছ অপরিটেত ” َ(” اَﺣْ َدثআহদাছা) শ� রেয়েছ। আমােদরেক জানেত
হেব েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামাই সবর্�থম কথা-বাতর্ ায় ও ব�বয্ দােন "
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ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িট বয্বহার বা �েয়াগ কেরেছন। তাই তাঁর পূেবর্ েকান আরিব ভাষাভািষ
সাধারন েলাক এই " ٌﻋﺔ
َ (" ِﺑ ْدিবদআ’তু ন) শ�িট তােদর কথা-বাতর্ ায় ও ব�বয্ দােন বয্বহার বা
�েয়াগ কেরন িন । কােজই, েয েস এই " ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর বয্াখয্া ও অথর্ করেল
হেবনা ও চলেবনা । আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� সাহাবােকরামগেণর
�জে�র স�ানেদর েথেক আসা মুসিলম উলামােকরামগণ তাঁেদর িনজ িনজ ধারণা�সূত ও গেষণাল�
�ােনর উপর িভিত্ত কের সিঠক আিকদা-িব�াস ও িনয়য্ােতর িবশ�তা থাকা সে�ও তাঁরা তাঁেদর
িবিভ� িকতােব েয অথর্ কেরেছন ও বয্াখয্া িদেয়েছন তা পিরপূণর্ ও যেথ� হয়িন িবধায়
"ٌﻋﺔ
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর অথর্ ও বয্াখয্া আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী
েমাবারক েথেকই জানেত হেব । এটা এই জনয্ েয, মুসিলম উলামােকরামগেণর িনজ িনজ ধারণা�সূত
ও গেষণাল� �ােনর মাধয্েম যিদ েকান হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও ভাব যথাযথ সিঠকভােব
উ�ার করা না যায় অথবা তাঁেদর িনজ িনজ ধারণা�সূত ও গেষণাল� �ান যিদ আমােদর নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানীর উে�েশয্র অনুকুল না হয় তা হেল ইসলািম শরীয়েতর
নীিতমালা অনুসাের এক হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও ভাব অনয্ হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও
ভােবর মাধয্েম বয্াখয্া করেত হেব । আিম উ� নীিতমালা অনুসরেনই আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফর বানী েযমন- " ٌﺿﻼَﻟَﺔ
ﻋ ٍﺔ
َ
َ ( " ﻛُ ﱡل ﺑِ ْدকু�ু িবদআ’িতন
দলালাতু ন) বাকয্িটর অথর্ , মমর্ ও ভাব অনয্ একিট হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও ভােবর মাধয্েম
বয্াখয্া করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । এখােন " ٌﺿﻼَﻟَﺔ
َ ﻋ ٍﺔ
َ ( " ُﻛ ﱡل ﺑِ ْدকু�ু িবদআ’িতন দলালাতু ন)
ٌ
বাকয্িটেত বয্বহৃত " ﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িট আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
িনে� বিণর্ত হািদস শরীফখানার অিময় বাণী েথেক উৎসিরত একিট শ� ।আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-----------------------------------------[১](4607) ﺿﻼَﻟَ ٍﺔ " "ــ أَﺑُو َد ُود
َ ﺿﻼَﻟَﺔٌ َو ُﻛ ﱡل
َ ﻋ ٍﺔ
َ ﻋﺔٌ َو ُﻛ ﱡل ﺑِ ْد
َ اِﯾﱠﺎ ُﻛ ْم َو ُﻣﺣْ َدﺛ َﺎتُ اﻻُ ُﻣ ْو ِر ﻓَ ِﺎ ﱠن ُﻛ ﱠل ُﻣﺣْ َدﺛ َ ٍﺔ ﺑِ ْد
ُ
َ
ﱠ
ﺳﺑِ ْﯾﻠ َﮭﺎ اِﻟﻰ اﻟﻧﺎر
َ " (অথর্ঃ-েতামরা [ ধেমর্ নতু ন আইন িহেসেব ] সংেযািজত িবষয়সমূহ েথেক েবঁেচ
থাক বা িনেজেদরেক দূের রাখ, িন�য় “(ইসলাম ধেমর্) নতু ন আইন িহেসেব সংেযািজত �েতয্কিট
িবষয়ই িবদআত , সকল িবদআত তথা নতু ন িকছু 1 সংেযাজন বা সংেযাগ”ই” ��তা, আর সকল
��তার পথই েদাযেখর িদেক (�েবশকারী) আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৭) ।
উ� হািদস শরীফখানা কতগেলা খ� বাকয্সমূেহর সমাহার। উ� হািদস শরীফ খানার �েতয্কিট
খ� বাকয্ই "ﻏ ِﺔ
َ ( " ِﻋ ْﻠ ُم ْاﻟﺑَ َﻼইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা "" ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟ َﻣﻌَﺎﻧِﻰ
(ইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � "( "ا َ ْ ِﻻ ْﯾ َﺟﺎ ُزআল ইজাযু) তথা ”�কাশ ভি�র সংি�� রপ”
প�িতেত বিণর্ত। উ� হািদস শরীেফর অ�ভূর্ � " ٌﺿﻼَﻟَﺔ
َ ﻋ ٍﺔ
َ  (" ُﻛ ﱡل ِﺑ ْدকু�ু িবদআ’িতন দলালাতু ন)
ْ
ْ
বাকয্িটও "ﻏ ِﺔ
َ ( " ِﻋﻠ ُم اﻟﺑَ َﻼইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র” একিট শাখা "” ِﻋ ْﻠ ُم ْاﻟ َﻣﻌَﺎﻧِﻰ
(ইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � "( "ا َ ْ ِﻻ ْﯾ َﺟﺎ ُزআল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ”
প�িতেত বিণর্ত একিট সংি�� বাকয্। আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী---"ٌﺿﻼَﻟَﺔ
 ( " ُﻛ ﱡل ﺑِ ْد َﻋ ٍﺔকু�ু িবদআ’িতন দলালাতু ন) বাকয্িটেত বয্বহৃত " ٌﻋﺔ
َ
َ (" ِﺑ ْدিবদআ’তু ন)
ٌ
ٌ
َ
َ
শ�িটর �িতশ� হে�" ُﻣﺣْ َدﺛﺔ
" (মুহদাছাতু ন))।" ُﻣﺣْ َدﺛﺔ
"(মুহদাছাতু ন) শ�িট "ﻏ ِﺔ
َ ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟ َﺑ َﻼ
ْ
ْ
" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা "( " ِﻋﻠ ُم اﻟ َﻣﻌَﺎﻧِﻰইলমুল মাআ’নী)এর
ْ ( "ا َ ْ ِﻻআল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত বিণর্ত আমােদর নবী
অ�ভূর্ � "طﻧَﺎب
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অপর এক হািদস শরীেফর বাণী - ----------------0

1

(পিরবতর্ন,পিরবধর্ ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�)
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2
[২](4606)  " أَﺑُو َد ُود- "س ﻣِ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو َر ﱞد
َ  ) ( " َﻣ ْن ا َﺣْ َدثَ ﻓِ ْﻰ ا َ ْﻣ ِرﻧَﺎ َھذَا َﻣﺎ ﻟَ ْﯾবাকয্িটেত বয্বহৃত
ি�য়াবাচক শ� “ َ(” ا َﺣْ َدثআহদাছা) শ�িটর “( ” َﻣ ْﻔﻌُ ْولমাফউ’লুন >কমর্)ধারণ কের আমােদর
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী-" ﻋﺔ
"
َ  " َﻓ ِﺎ ﱠن ُﻛ ﱠل ُﻣﺣْ َدﺛ َ ٍﺔ ﺑِ ْدবাকয্িটেত বয্বহৃত ”
ٌ( ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন) শ� েথেক গৃহীত । “ ٌ(” ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন) শ�িট উপের বিণর্ত আমােদর
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী---"س ﻣِ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو َر ﱞد
َ " َﻣ ْن اَﺣْ َدثَ ﻓِ ْﻰ ا َ ْﻣ ِرﻧَﺎ َھذَا َﻣﺎ ﻟَ ْﯾ
বাকয্িটেত বয্বহৃত ি�য়াবাচক শ�
“ َ( ”ا َﺣْ َدثআহদাছা) শে�র ﺻ َد ٌر
ْ ( َﻣমাসদার>উৎস মূল)
"(" ’اِﺣْ َداثইহদাছু ন) েথেক গৃহীত। এর অথর্ হে� “নতু ন িকছু সংেযাজন করা বা সংেযাগ করা”।
আর “ َ(” ا َﺣْ َدثআহদাছা) ি�য়াবাচক শ�িট “( ” َﻣ ْﻔﻌُ ْولমাফউ’লুন >কমর্) শে� রপা�িরত হেয়
“ٌ(” ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন)শে� পিরণত হেয়েছ । এর অথর্ হেয়েছ“নতু ন সংেযািজত বা সংেযাগকৃ ত িকছু ”
3
। এই শ�িটেক ধেমর্র �িত স�িকর্ ত করায় এই শ�িট শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ ধারণ
কেরেছ । এর �িত স�িত েরেখই " ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর হািদস শরীফ িভিত্তক আরবী
�িতশ� “ ٌ(“ ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন) এর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্- “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত
বা সংেযাগকৃ ত নতু ন িকছু (আইন)” 4 করা হেয়েছ।
উপেরা� হািদস শরীফ�েয়র অথর্, মমর্ ও ভাব, িক� এক ও অিভ� । তেব উভয় বােকয্র মেধয্
পাথর্কয্ শধু এতটু কু েয, একিট (�থম হািদস শরীফখানা) সংি�� ও �য্থর্েবাধক অপরিট (ি�তীয়
হািদস শরীফখানা) স�সািরত ও ��েবাধক। তাছাড়া, উপেরাি�িখত �থম হািদস শরীফখানােতই
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা " ٌﻋﺔ
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর সং�া অনুরপ
ٌ
�িতশ� “ ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔ
" (মুহদাছাতু ন) শে�র মাধয্েমই িদেয়েছন । েযমন িতিন বেলেছন-----َ
ُ
ﱠ
َ
ْ
ِ
“ ٌﻋﺔ
د
ﺑ
ﺔ
ﺛ
د
ﻣ
ﱠ
ل
ﻛ
ن
ﺎ
ﻓ
"(অথর্ঃ-েকননা িন�য় “ ( ” ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন)ই " ٌﻋﺔ
ٍ
ْﺣ
َ ُ
َ ِ
َ (" ِﺑ ْدিবদআ’তু ন) ।
ٌ
ٌ
ٌ
েযেহতু “(” ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন)হে� "ﻋﺔ
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) েসেহতু " ﻋﺔ
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন)হে� “” ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔ
(মুহদাছাতু ন) ।
অতএব, " ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন)শ� এবং “ٌ( " ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন)শ� দুিট আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ বয্বহৃত শ� হওয়ায় এ শ� দুিট পর�র পর�েরর অথবা
একিট অপরিটর �িতশ� হেয়েছ এবং আইনগত অেথর্র আওতাভু �ও হেয়েছ । তাই, এখন
"ٌﻋﺔ
(মুহদাছাতু ন)
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর �িতশ� হে� “ٌ( ” ُﻣﺣْ َدﺛَﺔমুহদাছাতু ন) । আর ٌُﻣﺣْ َدﺛ َﺔ
ٌ
ْ
ْ
শ�িটর �িতশ� হে� “ ُﻋﺔ
د
ﺑ
"
(িবদআ’তু
ন)।
"
ﺔ
ﻋ
د
ﺑ
"
(িবদআ’তু
ন)শ�
এবং “ٌ" ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔ
َ ِ
َ ِ
(মুহদাছাতু ন)শ� দুিট পর�র পর�েরর অথবা একিট অপরিটর �িতশ� হওয়ার িবষয়িট িতরিমিজ
শরীেফর একিট দীঘর্ হািদস শরীেফর খ� বােকয্র
মাধয্েমও �মািণত হয় । আমােদর নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ------------------------------------" ٌﺿﻼَ َﻟﺔ
َ >> " َواِﯾﱠﺎ ُﻛ ْم َو ُﻣﺣْ َدﺛ َﺎتُ اﻻُ ُﻣ ْو ِر ﻓَ ِﺎﻧﱠ َﮭﺎঅথর্ঃ-েতামরা [ ধেমর্ নতু ন আইন িহেসেব ] সংেযািজত
িবষয়সমূহ েথেক েবঁেচ থাক বা িনেজেদরেক দূের রাখ, িন�য় উহা ��তা, সুনানুত িতরিমিজ,শরীফ,
হািদস শরীফ নং-৪৬৭৬ । অ� হািদস শরীফখানােত বয্বহৃত “ٌ( " ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন)শ�িটেক

>>(অথর্ঃ- েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন িকছু (নতু ন আইন) সংেযাজন কের যা [ মানুষ কতৃর্ ক
েকান িকছু েক 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, আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং৪৬০৬।)<<
3
>>(পিরবতর্ন,পিরবধর্ ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�)
4 >>(পিরবতর্ন,পিরবধর্ ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�)
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আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েযভােব “ٌﺿﻼَ َﻟﺔ
َ ” তথা “��তা” বেলেছন িঠক
ْ
েতমিনভােব অনয্ হািদস শরীেফ
"ٌﻋﺔ
د
ﺑ
"(িবদআ’তু
ন)
শ�িটেকই
অনূরপ “ٌﺿﻼَﻟَﺔ
َ ِ
َ ” তথা
“��তা”
বেলেছন ।আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণীর ভাষয্ েমাতােবক
"ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন)শ� এবং “ٌ( " ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন)শ� দুিট পর�র পর�েরর অথবা একিট
অপরিটর সমাথর্েবাধক শ� হেয় এখন পর�র পর�েরর অথবা একিট অপরিটর �িতশ� হেয়েছ।
যােহাক, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণীেত বয্বহৃত দুিট শ� " ٌﻋﺔ
َ " ِﺑ ْد
(িবদআ’তু ন)শ� এবং “ٌ( " ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন)শ� েথেক এখন এ কথা বুঝা েগল েয, "
ٌﻋﺔ
ু
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) এবং “ ٌ( ” ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন) হে� একই বােকয্র অ�গর্ত একই সমান অথর্য�
সমাথর্েবাধক দুিট শ�। অতএব,“ ٌُﻣﺣْ َدﺛ َﺔ
" (মুহদাছাতু ন) শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্
হে�- “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃ ত নতু ন আইন” 5 আর " ٌﻋﺔ
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন)
শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ও হে� “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃ ত নতু ন
আইন” 6 । অথর্াৎ উভয় শে�র অথর্ একই ।
আমােদরেক এ কথা ভাল কেরই বুেঝ িনেত হেব েয, " ٌﻋﺔ
"
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) এবং“ ٌُﻣﺣْ َدﺛ َﺔ
(মুহদাছাতু ন) শ� দুিট আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ বয্বহৃত
শ� না হেল এ শ� দুিট পর�র পর�েরর অথবা একিট অপরিটর �িতশ� হেতা না এবং
আইনগত অেথর্র আওতাভু �ও হেতা না বরং " ٌ("ﺑِ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) এবং” ٌُﻣﺣْ َدﺛ َﺔ
" মুহদাছু ন)
শ� দুিট তখন শধু অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র অ�ভূর্ � হেতা এবং এ শ� দুিটর তখন ইসলািম
) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইনগত গর� থাকত না। তখন"ٌﻋﺔ
শরীয়ত (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন)
এবং” ٌ( " ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছু ন)শ� দুিটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ হত>“নতু ন কাজ, নতু ন ব�,নতু ন
িবষয় ও নতু ন বয্াপার” । মহান আ�া তাআ’লাই ভাল জােনন ।

"ﻏ ِﺔ
َ ( " ﻋ ِْﻠ ُم ْاﻟﺑَ َﻼইলমুল বালাগািত) তথা “অলংকার শাে�র
ٌ ﻋﺔ
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) এবং " ٌ( " ُﻣﺣْ َدﺛَﺔমুহদাছাতু ন) শ���েয়র অব�ানঃ

”

পিরভাষায়

"

"ﻏ ِﺔ
َ ( " ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟ َﺑ َﻼইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” পিরভাষায় আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ বয্বহৃত " ٌﻋﺔ
َ ("ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িট " ( "ا َ ْ ِﻻ ْﯾ َﺟﺎزআল
ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি��রপ” এর অ�ভূর্ � এবং “ ٌ( " ُﻣﺣْ َدﺛ َﺔমুহদাছাতু ন) শ�িট
ْ ( "ا َ ْ ِﻻআল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত বিণর্ত আমােদর নবী সা�া�াহ
"ط َﻧﺎب
আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী- " س ﻣِ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو َر ﱞد
َ  " َﻣ ْن ا َﺣْ َدثَ ﻓِ ْﻰ ا َ ْﻣ ِرﻧَﺎ َھذَا َﻣﺎ َﻟ ْﯾ."(অথর্ঃ- েয েকহ
আমােদর শরীয়েত এমন িকছু (নতু ন আইন) সংেযাজন কের যা [ মানুষ কতৃর্ ক েকান িকছু েক
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, আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ
নংَ
৪৬০৬।)বাকয্িটেত বয্বহৃত ি�য়াবাচক শ� “ َ( ”اﺣْ َدثআহদাছা) শে�র “” َﻣ ْﻔﻌُ ْول
(মাফউ’লুন >কমর্)েথেক িনগর্ত হেয় " ( "ا َ ْ ِﻻ ْﯾ َﺟﺎزআল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি��রপ”
এর অ�ভূর্ � একিট সংি�� শ� ।
5

>> (পিরবতর্ন, পিরবধর্ ন, আইন, ফরজ, হারাম নােম েকান শ�)
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>> (পিরবতর্ন, পিরবধর্ ন, আইন, ফরজ, হারাম নােম েকান শ�)
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এটা এই জনয্ েয, পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার েঘািষত িনধর্ািরত ও িনিদর্ � সীিমত সংখয্ক ফরজ-হারামগেলােক �ায়ীভােব সংর�েণর জনয্,
ইসলাম ধেমর্র তথা ইসলািম শরীয়েতর আইন রচনায় বা শরীয়ত �বতর্ েন মুসিলম জািতর েয েকান �েরর
মানুেষর অনািধকার চচর্া বা অনািধকার হ�ে�প বে�র জনয্, েয েকান মুসিলম মানুেষর েয েকান মাত�রী
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেন ”নতু ন আইন সংেযাজন
েঠকােনার জনয্ এবং ইসলািম শরীয়েত (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔ ٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
বা সংেযাগ” তথা " ٌ(" ِﺑ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) �চলন বা " ٌ(" ِﺑ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) অনু�েবশ েরাধ কে� হািদস শরীেফ
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী- " ٌﺿﻼَﻟَﺔ
َ ( " ﻛُ ﱡل ﺑِ ْد َﻋ ٍﺔকু�ু িবদআ’িতন দলালাতু ন)
বাকয্িটেক িতিন "( " ِﻋ ْﻠ ُم ْاﻟﺑَ َﻼ َﻏ ِﺔইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা "" ِﻋ ْﻠ ُم ا ْﻟ َﻣ َﻌﺎﻧِﻰ
(ইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " ُ( "اَ ْ ِﻻ ْﯾ َﺟﺎزআল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতেত বণর্না
কেরেছন আর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী েযমন- " ٌﺿﻼَﻟَﺔ
(" ُﻛ ﱡل ِﺑ ْد َﻋ ٍﺔকু�ু
َ
িবদআ’িতন দলালাতু ন)বাকয্িটরই বয্াখয্া তাঁর অনয্ এক হািদস শরীেফর বাণী েযমন -------(4606) س ﻣِ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو َر ﱞد " "أَﺑُو د َُود
َ  " َﻣ ْن اَﺣْ َدثَ ﻓِ ْﻰ ا َ ْﻣ ِرﻧَﺎ َھذَا َﻣﺎ ﻟَ ْﯾ7 বাকয্িটেক িতিন "(" ِﻋ ْﻠ ُم ْاﻟﺑَ َﻼ َﻏ ِﺔইলমুল
ْ "اَ ْ ِﻻ
বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা "( " ِﻋ ْﻠ ُم ْاﻟ َﻣﻌَﺎﻧِﻰইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � "طﻧَﺎاب
(আল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত বণর্না কেরেছন।
অতএব, েকান মুসিলম মানুেষর নতু ন কাজ,নতু ন িবষয় ও নতু ন বয্াপারগেলা যত�ন “ٌ ُﻣﺣْ َدﺛَﺔ
"
(মুহদাছাতু ন) তথা “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃ ত [আইন”] হেবনা তত�ন পযর্� তা "
ٌ("ﺑِ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) হেবনা তথা এর আইনগত অথর্ “(ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃ ত নতু ন আইন” 8
হেবনা।
অনুিস�া�ঃআমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফর বানী েযমন -" ٌﺿﻼَﻟَﺔ
َ ُﻛ ﱡل ﺑِ ْد َﻋ ٍﺔ
" (কু�ু িবদআ’িতন দলালাতু ন) বাকয্িটর অথর্ , মমর্ ও ভাব এবং অনয্ হািদস শরীেফর বানী েযমন
(4606) س ﻣِ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو َر ﱞد "أَﺑُو د َُود
َ  " َﻣ ْن اَﺣْ َدثَ ﻓِ ْﻰ اَ ْﻣ ِرﻧَﺎ َھذَا َﻣﺎ ﻟَ ْﯾ9 বাকয্িটর অথর্ , মমর্ ও ভাব িক� এক ও
অিভ�। তেব উভয় বােকয্র মেধয্ পাথর্কয্ শধু এতটু কু েয, একিট (�থম হািদস শরীফখানা) সংি�� ও
�য্থর্েবাধক অপরিট(ি�তীয় হািদস শরীফখানা) স�সািরত ও
��েবাধক।
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার যুগ সহ পরবত� দুইযুগ িমেল েমাট িতন
উত্তম শতা�ীর অথর্াৎ " اﻟﺛﱠ َﻼﺛَﺔ
( " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْونখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর ”সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম, তােবঈন এবং তােব’-তােবঈনগেণর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ �
মুসলমানগণ " ٌ("ﺑِ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা
সংেযাগকৃ ত নতু ন আইনই” 10 বুেঝেছন এবং তদানুযায়ীই আমল কেরেছন
।অথর্াৎاﻟﺛﱠ َﻼﺛَﺔ
َﺧ ْﯾ ُر
ْ
ُ
( " اﻟﻘ ُر ْونখাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা“সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর”সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম,তােবঈন
এবং তােব’-তােবঈনগেণর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ � মুসলমানগণ " ٌ("ﺑِ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা
আইনগত অথর্ , মমর্ ও ভাব েযভােব বুঝেত , হৃদয়�ম করেত েপেরেছন তদানুযায়ী আমলও কেরেছন ।
িক� পরবত�েত চতু থর্ শতা�ী েথেক বতর্ মান কাল পযর্� সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম

>>(অথর্ঃ-“ েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন নতু ন িকছু
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সংেযাজন বা সংেযাগ”কের যা [ মানুষ
কতৃর্ ক েকান িকছু েক 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” আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং৪৬০৬,।)<<
8
>>(পিরবতর্ন,পিরবধর্ ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�)
9
>>(অথর্ঃ- েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন নতু ন িকছু ((পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম
নােম েকান শ�))সংেযাজন বা সংেযাগ” কের যা [ মানুষ কতৃর্ ক েকান িকছু েক 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, আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৬।)
10
>>(পিরবতর্ন,পিরবধর্ ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�)
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মানুষ বয্ািতত মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলমরা অথবা মুনািফকেদর �জে�র স�ানেদর
মাধয্েম আসা মুসিলমেদর সােথ স�িকর্ত অিধকাংশ মুসিলমরা অথবা "(" أَرْ ذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)
তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”(চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলম মানুেষরা এবং
িনকৃ � উলামােকরামগণ" ٌ( " ِﺑ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ , মমর্ ও ভাব েসইভােব
বুঝেত , হৃদয়�ম করেত এবং তদানুযায়ী আমল করেত পােরন িন ।
ফেল বতর্ মান কােলর "(" أَرْ ذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”(চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � অিধকাংশ িনকৃ � মুসিলম উলামােকরামগণ বা অিধকাংশ মানুষ এই পৃিথবীেত সৃ�,
�কািশত এবং ভিবষয্েত �কািশতবয্ মানব কলয্াণকর মুসিলম সমােজ �চিলত নতু ন নতু ন িবষয়, কাজ ও
ব�গেলােক শরীয়ত সমিথর্ত 11 আইন বিহভূর্ ত, 12 মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” ( أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر
 )اﻟ ﱠনা বেল এবং জািয়য ও মুবাহ বলার পিরবেতর্ অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ানুসাের কথায়
ُ�ﺳﺎ ِﻛتُ َﻋ ْﻧﮭﺎ أ
কথায় " ٌ(" ِﺑ ْد َﻋﺔিবদআ’ত) তথা নতু ন িবষয়, নতু ন কাজগেলােক ফরজ-হারাম ও িন�নীয় িবদআ’ত
বলেছন।
এ সম� মুসিলম মানুেষরা িনেজেদর অ�ানতার কারেণ " ٌ( ("ﺑِ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা
আইনগত অথর্, মমর্ ও ভাব বুঝেত , হৃদয়�ম করেত বয্থর্ ও অ�মই হেয় পেড়েছন। এ বয্থর্তা ও অ�মতার
ফল�িতেত মুসিলম মানুেষর মেধয্ িবেরাধ �কট হে�, অশাি�র সয়লাব �বল েবেগ �বািহত হে�। অথচ
তারা সকেলই এক আ�াহ তা’য়ালােত িব�াসী, এক নবী সািয়য্দুনা মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামােত িব�াসী, একই কুরআন শরীেফ িব�াসী, জা�ােত �েবেশর �তয্াশী, জাহা�াম েথেক পির�াণ
কামনা কারী, এক কাবার িদেক মুখ কের নামাজ আদায় করেছ, আ�াহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেদর্ েশ েরাজা, হ� পালন, ধম�য় �ান অজর্ন ও �ানদান ইতয্ািদ সহ অনয্ানয্
যাবতীয় সকল সৎ কমর্গেলা কের যাে�। এতদ সে�ও তােদর মধয্ েথেক িবেরাধ ও অশাি� দূরীভূ ত হে�
না।
অতএব, " ٌ("(" ِﺑ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্, মমর্ ও ভাব বুেঝ , হৃদয়�ম কের
েমেন িনেয় বা�ব জীবেন কাযর্কর ও স�াদন করেল িবেরাধ ও অশাি� থাকেবনা ।
আর আসুন আমরা " ٌ(" ِﺑ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্, মমর্ ও ভাব এবং
অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্, মমর্ ও ভাব িনরেপ�ভােব মুসিলম মানুেষর িনকট উপ�াপন
কির।

11

েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ

না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ ত িবষয় ” বেল । অনয্িদেক এ সম� িবষয়েক “ আইন

বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।
12 েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ

না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।
“ শরীয়ত সমিথর্ ত িবষয় এবং“ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়গেলার িব�ািরত উদাহরণ “মহান আ�াহ তাআ’লার
ْ এর বণর্ না �স� পৃ�া নং-২৫৯ এ েদখুন ।
চু প বা িনরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻨﮭﺎ أ
َ ُﺴﺎ ِﻛﺖ
)أﻷ ُ ُﻣ ْﻮ ُر اﻟ ﱠ

