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(ক) ”بِ دْ عَ ة”(িবদআ’তুন)শে�র অথর্ অথর্ িক ?                                                                             
(খ) " ٍكُ لُّ  بِ ْدعَ ةٍ  ضَ الَ لَة" ( কু� ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বােকয্র অ�ভূর্  ”بِ دْ عَ ة” �
(িবদআ’তুন) শ� �ারা িক বঝুােনা হেয়েছ ?     পৃ�া নং-         ৩২৪  
                                                   
�থেম আিম " ةُ عَ دْ بِ  " (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ পৃ�া নং- ৩২৪ েথেক 
পৃ�া নং-৩২৯ পযর্�, তারপর " ةُ عَ دْ ْلبِ اَ  " শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ ও " ةُ ْدعَ بِ اَلْ  " শ�িটর 
অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ পৃ�া নং- ৩৩০ েথেক প�ৃা নং-৩৩২ পযর্� িব�ািরত বণর্না 
করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।   তারপর, " ٍكُ لُّ  بِ دْ َعةٍ  ضَ الَ لَ ة" ( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) 
বােকয্র অ�ভূর্  শ� �ারা িক বঝুােনা হেয়েছ  িনে� বিণর্ত বণর্মালায় (িবদআ’তুন) ”بِدْ عَ ة” �
�ি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) " َغةِ َال بَ لْ ا ْلمُ عِ  " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " ىانِ عَ مَ الْ  مُ لْ عِ  " (ইলমলু মাআ’নী) 
এর অ�ভূর্ � " ْیَجازُ ْالِ اَ  " (আল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং " ابُ نَطْ ْالِ اَ  "( আল ইতনাব)ু 
তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>  ---------পৃ�া-৩৩৩                                                             
(খ) " ةِ غَ بََال لْ ا مُ لْ عِ  " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " عِ ِدیْ اْلبَ  مُ لْ عِ  " (ইলমলু বাদী’) এর 
অ�ভূর্ � " ةُ ِریَ وْ تَّ لا  " (আত্ তাওিরয়য্াতু) তথা “দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহােরর মাধয্েম<> ---------
-------------------------------------------------------------প�ৃা-৩৩৩                                                     
(গ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  َمِ َكلِ لْ ا عُ امِ وَ ج " 
(”জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক বাকয্বলী” প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>পৃ�া--৩৩৪ 
(ঘ) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ 
বা নীরব থাকা িবষয় ” ( �ُ أ ھانْ عَ  تُ لسَّاكِ ا رُ وْ مُ ْألُ أ )বয্বহােরর মাধয্েম<>িব�ািরত বণর্না-পৃ�া-৩৩৬       
এখন �থেম শধ ু-------------------------------------------->                                                                                                     
(১) " ُبِدْ عَ ة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্,                                                    
(২) " ُاَْلبِدْ عَ ة" শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক  অথর্>>                                             
(৩) " ةُ ْدعَ بِ اَلْ  " শ�িটর অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ >> িব�ািরত বণর্না করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা ।  

(১) " ُبِ دْ عَ ة"(িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ঃ-পৃ�া নং-৩২৪ 

 শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ বঝুার জনয্ আিম এখােন িনে� আমােদর (িবদআতুন) "بِ دْ عَ ةُ "
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দিুট পিব� হািদস শরীফ উে�খ করব । এ দিুট পিব� 
হািদস শরীেফর আেলােকই " ُبِ دْ عَ ة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অেথর্র উপর 
িব�িরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

[১]" رانَّ لا ىلَ اِ  اھَ لُ یْ بِ سَ  ةٍ لَ الَ ضَ  لُّ كُ  وَ  ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  ُكلُّ  وَ  ةٌ عَ دْ بِ  ةثٍ ْحدَ مُ  ُكلَّ  نَّ اِ فَ  رِ وْ مُ الُ ا تُ اَدثَ حْ مُ وَ  مْ كُ ایَّ اِ           
[২] - " ٌّمَ نْ  اَ حْ دَ ثَ  فِ ىْ  اَ مْ رِ نَا ھَ ذَ ا مَ ا َلیْ سَ   مِ نْ ھُ  فَ ھُ وَ  رَ د "                                                                                     
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপেরা� দিুট পিব� হািদস শরীেফর একিটেত " 

ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) শ� রেয়েছ অপরিটেত ” ثَ دَ حْ اَ   ”(আহদাছা) 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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ةٌ ْدعَ بِ  " (িবদআ’তুন) শ�িট বয্বহার বা �েয়াগ কেরেছন। তাই তাঁর পেূবর্ েকান আরিব ভাষাভািষ 
সাধারন েলাক এই "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িট তােদর কথা-বাতর্ ায় ও ব�বয্ দােন বয্বহার বা 
�েয়াগ কেরন িন । কােজই, েয েস এই "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) 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 মসুিলম উলামােকরামগণ তাঁেদর িনজ িনজ ধারণা�সতূ 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 পিরপণূর্ ও যেথ� হয়িন িবধায়       
" ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) শ�িটর অথর্ ও বয্াখয্া আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী 
েমাবারক েথেকই জানেত হেব । এটা এই জনয্ েয, মসুিলম উলামােকরামগেণর িনজ িনজ ধারণা�সতূ 
ও গেষণাল� �ােনর মাধয্েম যিদ েকান হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও ভাব যথাযথ সিঠকভােব 
উ�ার করা না যায় অথবা তাঁেদর িনজ িনজ ধারণা�সতূ ও গেষণাল� �ান যিদ আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানীর উে�েশয্র অনকুুল না হয় তা হেল ইসলািম শরীয়েতর 
নীিতমালা অনসুাের এক হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও ভাব অনয্ হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও 
ভােবর মাধয্েম বয্াখয্া করেত হেব । আিম উ� নীিতমালা অনসুরেনই আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফর বানী েযমন- "  ُةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ك  " (কু�ু িবদআ’িতন 
দলালাতুন) বাকয্িটর অথর্ , মমর্ ও ভাব অনয্ একিট হািদস শরীেফর অথর্, মমর্ ও ভােবর মাধয্েম 
বয্াখয্া করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । এখােন "  ُةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ بِدْ  لُّ ك  "  (কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) 
বাকয্িটেত বয্বহৃত "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) 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] )7460أَبُو َدُود ( ــ " "  ةٍ لَ الَ ضَ  لُّ كُ  وَ  ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ  وَ  ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ ُمحْ  ُكلَّ  نَّ اِ فَ  رِ وْ مُ االُ  تُ اثَ دَ حْ مُ وَ  مْ كُ ایَّ اِ 

رانَّ لا ىلَ اِ  اھَ لُ یْ بِ سَ  " (অথর্ঃ-েতামরা [ 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 তথা নতুন িকছু 0

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� বাকয্সমেূহর সমাহার। উ� হািদস শরীফ খানার �েতয্কিট 
খ� বাকয্ই " ةِ غَ َال بَ الْ  ْلمُ عِ   " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা " ىنِ اعَ مَ لْ ا مُ لْ عِ  " 
(ইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " زُ اجَ یْ ْالِ اَ  " (আল ইজাযু) তথা ”�কাশ ভি�র সংি�� রপ” 
প�িতেত বিণর্ত। উ� হািদস শরীেফর অ�ভূর্ ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ  " �  "( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) 
বাকয্িটও " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ لْ عِ   " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র” একিট শাখা " ىنِ اعَ مَ الْ  مُ لْ عِ  ” 
(ইলমলু মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " زُ اجَ یْ ْالِ اَ  " (আল ইজায)ু তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” 
প�িতেত বিণর্ত একিট সংি�� বাকয্। আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী---
-" ةٌ لَ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ كُ  " ( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটেত বয্বহৃত "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) 
শ�িটর �িতশ� হে�"  "  ُةٌ ثَ دَ حْ م  (মহুদাছাতুন))।"   " ُةٌ ثَ دَ حْ م (মহুদাছাতুন) শ�িট " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ لْ عِ   
" (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা " ىنِ اَمعَ لْ ا مُ لْ عِ  " (ইলমলু মাআ’নী)এর 
অ�ভূর্ � " بانَطْ ْالِ اَ  " (আল ইতনাব)ু তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত বিণর্ত আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অপর এক হািদস শরীেফর বাণী - -----------------                                                                                                                                   

                                                           
1 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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[২](4606) (2) " مَ نْ  اَ حْ دَ ثَ  فِ ىْ  اَ ْمرِ نَا ھَ ذَ ا مَ ا لَ یْ سَ   مِ نْ ھُ  فَ ُھوَ  رَ دٌّ " - " أَبُو َدُود বাকয্িটেত বয্বহৃত 
ি�য়াবাচক শ� “ ثَ دَ حْ اَ   ”(আহদাছা) শ�িটর “ لوْ عُ فْ مَ   ” (মাফউ’লনু >কমর্)ধারণ কের আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী-"  َةعَ دْ بِ  ةٍ َدثَ حْ مُ  لَّ كُ  نَّ اِ ف " বাকয্িটেত বয্বহৃত ” "  

ةٌ َدثَ حْ مُ   (মহুদাছাতুন) শ� েথেক গৃহীত । “  ُةٌ ثَ دَ حْ م  ”(মহুদাছাতুন) শ�িট উপের বিণর্ত আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী---" دٌّ رَ  وَ ھُ فَ  ھُ نْ مِ  سَ یْ لَ  امَ  اذَ ھَ  انَرِ مْ اَ  ىْ فِ  ثَ دَ اَحْ  نْ مَ  "  
বাকয্িটেত বয্বহৃত ি�য়াবাচক শ�  “ ثَ دَ حْ اَ  ” (আহদাছা) শে�র  ٌَمْصَدر(মাসদার>উৎস মলূ) 
" ثادَ اِحْ  ’ "(ইহদাছুন) েথেক গৃহীত। এর অথর্ হে� “নতুন িকছু সংেযাজন করা বা সংেযাগ করা”। 
আর “ ثَ دَ حْ اَ   ”(আহদাছা) ি�য়াবাচক শ�িট “ ْولعُ فْ مَ   ” (মাফউ’লনু >কমর্) শে� রপা�িরত হেয় 
“ ةٌ ثَ دَ حْ مُ  ”(মহুদাছাতুন)শে� পিরণত হেয়েছ । এর অথর্ হেয়েছ“নতুন সংেযািজত বা সংেযাগকৃত ি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 "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর হািদস শরীফ িভিত্তক আরবী 
�িতশ�  “  ُةٌ ثَ دَ حْ م  “(মহুদাছাতুন) এর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্- “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত 
বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু(আইন)” 4 করা হেয়েছ।                                                                                                                                   
উপেরা� হািদস শরীফ�েয়র অথর্, মমর্ ও ভাব, িক� এক ও অিভ� । তেব উভয় বােকয্র মেধয্ 
পাথর্কয্ শধ ুএতটুকু ে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 "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর সং�া অনুরপ 
�িতশ� “ "   ُةٌ ثَ دَ حْ م  (মুহদাছাতুন) শে�র মাধয্েমই িদেয়েছন । েযমন িতিন বেলেছন------
 । (িবদআ’তুন)"بِ دْ َعةٌ  " ই(মুহদাছাতুন) ” مُ حْ دَ ثَ ة “ অথর্ঃ-েকননা িন�য়)"فَ اِ نَّ  كُ ل َّمُ حْ دَ ثَ ةٍ  ِبدْ عَ ةٌ  “
েযেহতু “ ةٌ ثَ دَ ُمحْ   ”(মহুদাছাতুন)হে� " ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) েসেহতু"  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন)হে� “ ةثَ دَ حْ مُ  ” 
(মহুদাছাতুন) ।                                                                                                                       
অতএব, "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন)শ� এবং “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  (মহুদাছাতুন)শ� দিুট আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ বয্বহৃত শ� হওয়ায় এ শ� দিুট পর�র পর�েরর অথবা 
একিট অপরিটর �িতশ� হেয়েছ এবং আইনগত অেথর্র আওতাভু�ও হেয়েছ । তাই, এখন   
" ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) শ�িটর �িতশ� হে� “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ   ” (মহুদাছাতুন) । আর    ُةٌ ثَ دَ حْ م  (মহুদাছাতুন) 
শ�িটর �িতশ� হে� “  ِةُ عَ دْ ب "  (িবদআ’তুন)।  "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন)শ� এবং “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  
(মহুদাছাতুন)শ� দিুট 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------------------------------------- 

 অথর্ঃ-েতামরা [ ধেমর্ নতুন আইন িহেসেব ] সংেযািজত<< " " ةٌ لَ الَ ضَ  َھانَّ اِ فَ  رِ وْ مُ االُ  تُ اثَ دَ حْ مُ وَ  مْ كُ ایَّ اِ وَ 
িবষয়সমূহ েথেক েবঁেচ থাক বা িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য় উহা ��তা, সুনানুত িতরিমিজ,শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৪৬৭৬ । অ� হািদস শরীফখানােত বয্বহৃত “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  (মুহদাছাতুন)শ�িটেক 

                                                           
2 >>(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।)<< 
3 >>(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
4 >>(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
 



327 
 

আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েযভােব “ ةٌ لَ الَ ضَ  ” তথা “��তা”  বেলেছন িঠক 
েতমিনভােব অনয্ হািদস শরীেফ  " ةٌ عَ دْ بِ  "(িবদআ’তুন) শ�িটেকই অনূরপ “ ةٌ لَ الَ ضَ  ” তথা 
“��তা”  বেলেছন ।আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণীর ভাষয্ েমাতােবক                    
" ةٌ عَ دْ بِ  " (িবদআ’তুন)শ� এবং “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  (মহুদাছাতুন)শ� দিুট 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 দিুট শ� "  ِةٌ عَ دْ ب " 
(িবদআ’তুন)শ� এবং “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ "  (মহুদাছাতুন)শ� েথেক এখন এ কথা বুঝা েগল েয, " 

ةٌ عَ بِدْ  "(িবদআ’তুন) এবং “  ু�হে� একই বােকয্র অ�গর্ত একই সমান অথর্য (মহুদাছাতুন) ” ةٌ ثَ دَ حْ مُ 
সমাথর্েবাধক দিুট শ�। অতএব,“ "   ُةٌ ثَ دَ حْ م  (মহুদাছাতুন) শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ 
হে�- “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন আইন” 5 আর "  ٌبِدْ عَ ة"(িবদআ’তুন) 
শে�র শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ও হে� “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন 
আইন” 6 । অথর্াৎ উভয় শে�র অথর্ একই ।                                                   
আমােদরেক এ কথা ভাল কেরই বেুঝ িনেত হেব েয, "  ِْدَعةٌ ب "(িবদআ’তুন) এবং“ "   ُةٌ ثَ دَ حْ م  
(মুহদাছাতুন) শ� দিুট আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ বয্বহৃত 
শ� না হেল এ শ� দিুট পর�র পর�েরর অথবা একিট অপরিটর �িতশ� হেতা না এবং 
আইনগত অেথর্র আওতাভু�ও হেতা না বরং "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) এবং”  "  ُةٌ ثَ دَ حْ م  মহুদাছুন) 
শ� দিুট তখন শধ ুঅিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র অ�ভূর্ � হেতা এবং এ শ� দিুটর তখন ইসলািম 
শরীয়ত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  )তথা ইসলািম আইনগত গর� থাকত না। তখন" ةٌ عَ دْ بِ  " (িবদআ’তুন) 
এবং” " ُةٌ ثَ دَ حْ م  (মহুদাছুন)শ� দিুটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ হত>“নতুন কাজ, নতুন ব�,নতুন 
িবষয় ও নতুন বয্াপার” । মহান আ�া তাআ’লাই ভাল জােনন ।                                                                                                

 " তথা “অলংকার শাে�র ” পিরভাষায় (ইলমলু বালাগািত) " ِعلْ مُ  الْ بََال غَ ةِ "
 শ���েয়র অব�ানঃ (মহুদাছাতুন) "  مُ حْ دَ ثَ ةٌ  " এবং (িবদআ’তুন)"بِ دْ عَ ةٌ 

" ةِ غَ َال بَ لْ ا ْلمُ عِ   " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” পিরভাষায় আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফ বয্বহৃত "  ْةٌ عَ بِد "(িবদআ’তুন) শ�িট "  َزاجَ یْ ْالِ ا " (আল 
ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি��রপ” এর অ�ভূর্ � এবং “ "  ْةٌ ثَ دَ ُمح  (মুহদাছাতুন) শ�িট 
" بانَ طْ ْالِ اَ  " (আল ইতনাব)ু তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত বিণর্ত আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী- "  َدٌّ رَ  ُھوَ فَ  ھُ نْ مِ  سَ یْ لَ  امَ  ذَاھَ  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।)বাকয্িটেত বয্বহৃত ি�য়াবাচক শ� “ ثَ دَ اَحْ  ” (আহদাছা) শে�র “ لوْ عُ فْ مَ  ” 
(মাফউ’লনু >কমর্)েথেক িনগর্ত হেয় "  َزاجَ یْ ْالِ ا " (আল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি��রপ” 
এর অ�ভূর্ � একিট সংি�� শ� ।  

                                                           
5 >> (পিরবতর্ ন, পিরবধর্ন, আইন, ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
6>> (পিরবতর্ ন, পিরবধর্ন, 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 মসুিলম জািতর েয েকান �েরর 
মানেুষর 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 ”নতুন আইন সংেযাজন 
বা সংেযাগ” তথা "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) �চলন বা "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) অন�ুেবশ েরাধ কে� হািদস শরীেফ 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী- "  ُةٌ لَ الَ ضَ  َعةٍ بِدْ  لُّ ك  " (কু� ুিবদআ’িতন দলালাতুন) 
বাকয্িটেক িতিন " ةِ غَ َال بَ الْ  مُ لْ عِ   " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা " ىنِ اعَ مَ لْ ا مُ لْ عِ  " 
(ইলমলু মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " یْ اَ  زُ اجَ ْالِ " (আল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতেত বণর্না 
কেরেছন আর আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বাণী েযমন- "  ُلَةٌ الَ ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لُّ ك  "(কু�ু 
িবদআ’িতন দলালাতুন)বাকয্িটরই বয্াখয্া তাঁর অনয্ এক হািদস শরীেফর বাণী েযমন -------- 
 ইলমলু)" عِ لْ مُ  الْ بَ َال غَ ةِ " বাকয্িটেক িতিন 7 " مَ نْ  اَ حْ دَ ثَ  فِ ىْ  اَ مْ رِ نَا ھَ ذَ ا مَ ا لَ یْ سَ  مِ نْ ھُ  فَ ھُ وَ  رَ دٌّ  " "أَبُو َدُود (4606)
বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র ” একিট শাখা  " ىنِ اعَ مَ الْ  مُ لْ عِ  " (ইলমলু মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � " ابانَطْ ْالِ اَ  " 
(আল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত বণর্না কেরেছন।  
অতএব, েকান মসুিলম মানেুষর নতুন কাজ,নতুন িবষয় ও নতুন বয্াপারগেলা যত�ন “ ةٌ ثَ دَ حْ مُ  "    
(মহুদাছাতুন) তথা “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত [আইন”] হেবনা তত�ন পযর্� তা " 
 হেবনা তথা এর আইনগত অথর্ “(ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন আইন” 8 (িবদআ’তুন)"بِ ْدَعةٌ 
হেবনা।                                                                                                                                                        
অনিুস�া�ঃআমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার হািদস শরীেফর বানী েযমন -"  ُةٌ لَ الَ ضَ  َعةٍ دْ بِ  لُّ ك  
" (কু� ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটর অথর্ , মমর্ ও ভাব এবং অনয্ হািদস শরীেফর বানী েযমন  
 বাকয্িটর অথর্ , মমর্ ও ভাব িক� এক ও 9 " مَ نْ  اَ حْ دَ ثَ  فِ ىْ  اَ مْ رِ نَا ھَ ذَ ا مَ ا لَ یْ سَ  مِ نْ ھُ  فَھُ وَ  رَ دٌّ  "أَبُو َدُود (4606)
অিভ�। তেব উভয় বােকয্র মেধয্ পাথর্কয্ শধু এতটুকু েয, একিট (�থম হািদস শরীফখানা) সংি�� ও 
�য্থর্েবাধক অপরিট(ি�তীয় হািদস শরীফখানা) স�সািরত ও  ��েবাধক।  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার যুগ সহ পরবত� দইুযুগ িমেল েমাট িতন 
উত্তম শতা�ীর অথর্াৎ "  ةثَ َال ثَّ لا نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ”সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম, তােবঈন এবং তােব’-তােবঈনগেণর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� 
মসুলমানগণ "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ “(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা 
সংেযাগকৃত নতুন আইনই” 10 বেুঝেছন এবং তদানযুায়ীই আমল কেরেছন  ।অথর্াৎخَ یْ رُ    الثَّ َال ثَ ة

نوْ رُ قُ لْ ا  " (খাইরলকুরিনছ্ছালাছাহ)তথা“সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর”সাহাবা েকরাম রািদআ�াহ আনহম,তােবঈন 
এবং তােব’-তােবঈনগেণর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মসুলমানগণ "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা 
আইনগত অথর্ , মমর্ ও ভাব েযভােব বঝুেত , হৃদয়�ম করেত েপেরেছন তদানযুায়ী আমলও কেরেছন ।      
িক� পরবত�েত চতুথর্ শতা�ী েথেক বতর্ মান কাল পযর্� সাহাবীেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম 

                                                           
7 >>(অথর্ঃ-“ েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন নতুন িকছু 7 সংেযাজন বা সংেযাগ”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,।)<< 
8 >>(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
9 >>(অথর্ঃ- েয েকহ আমােদর শরীয়েত এমন নতুন িকছু ((পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম 
নােম েকান শ�))সংেযাজন বা সংেযাগ” 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।) 
10 >>(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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মানষু বয্ািতত মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমরা অথবা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর 
মাধয্েম আসা মসুিলমেদর সােথ স�িকর্ ত অিধকাংশ মসুিলমরা অথবা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) 
তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর)অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলম মানেুষরা এবং 
িনকৃ� উলামােকরামগণ"  ِةٌ ْدعَ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ , মমর্ ও ভাব েসইভােব 
বঝুেত , হৃদয়�ম করেত এবং তদানযুায়ী আমল করেত পােরন িন ।                                                                                                                             
ফেল বতর্ মান কােলর  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযাললু কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) অ�ভূর্ � অিধকাংশ িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ  বা অিধকাংশ  মানষু এই পৃিথবীেত সৃ�, 
�কািশত এবং ভিবষয্েত �কািশতবয্ মানব কলয্াণকর  মসুিলম সমােজ �চিলত নতুন নতুন ি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 চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ  رُ وْ مُ ْأل

أ�ُ  ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا ) না বেল  এবং জািয়য ও মবুাহ বলার পিরবেতর্  অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ানসুাের কথায় 
কথায় "  ِةٌ ْدعَ ب "(িবদআ’ত) তথা নতুন িবষয়, নতুন কাজগেলােক  ফরজ-হারাম ও িন�নীয় িবদআ’ত  
বলেছন।                                                                                        
এ সম� মসুিলম মানেুষরা িনেজেদর অ�ানতার কারেণ "  ِةٌ ْدعَ ب "( (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা 
আইনগত অথর্, মমর্ ও ভাব বঝুেত , হৃদয়�ম করেত বয্থর্ ও অ�মই হেয় পেড়েছন। এ বয্থর্তা ও অ�মতার 
ফল�িতেত মসুিলম মানেুষর মেধয্ িবেরাধ �কট হে�, অশাি�র সয়লাব �বল েবেগ �বািহত হে�। অথচ 
তারা সকেলই এক আ�াহ তা’য়ালােত িব�াসী, এক নবী সািয়য্দনুা মহুা�াদরু 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 মখু 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 অজর্ ন ও �ানদান ইতয্ািদ সহ অনয্ানয্ 
যাবতীয় সকল সৎ কমর্গেলা কের যাে�। এতদ সে�ও তােদর মধয্ েথেক িবেরাধ ও অশাি� দরূীভূত হে� 
না।                                                                                                                     
অতএব, "  ْةٌ عَ بِد "("(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্, মমর্ ও ভাব বেুঝ , হৃদয়�ম কের 
েমেন িনেয় বা�ব জীবেন কাযর্কর ও স�াদন করেল িবেরাধ ও অশাি� থাকেবনা ।                                                                                                                                 
আর আসুন আমরা "  ِةٌ عَ دْ ب "(িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্, মমর্ ও ভাব এবং 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্, মমর্ ও ভাব িনরেপ�ভােব মসুিলম মানেুষর িনকট উপ�াপন  
কির। 

                                                           
11 েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু 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 । 
12 ে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 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” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) এর বণর্না �স� প�ৃা নং-২৫৯ এ েদখুন ।   
 


