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উপ�াপন  কির। 

(২)  " ُاَْلبِْدَعة" শ�িটর  অিভধানিভিত্তক শাি�ক  অথর্ঃ 
পৃ�া নং-৩৩০ 

উপের আিম "  ٌبِْدَعة"( (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ িব�ািরত আেলাচনা 
কেরিছ। এখন আিম "  ٌبِْدَعة"(িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্, 
ভাব ও মমর্ িব�ািরত বয্াখয্া করব ইনশা আ�াহ  তাআ’লা। 

(১) ঈমান বা িব�াস িবর� নব আিকদা (আল-মুনিজদ, আরবী-আরবী অিভধান)।  
(২) ধেমর্র সনাতন ধারার পিরপি� িচ�া ও কমর্ (আল-মানার, আরবী-বাংলা অিভধান)।   
(৩) ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু [(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম 
েকান শ�)] (আল-ম’ুজামুল ওয়ািসত, অরবী-আরবী অিভধান)। 
(৪) " ُاَْلبِْدَعة" শ�িটর ইংেরিজ �িতশ� হে�-Heresy (িহেরিস) । 

Heresy (িহেরিস) শ�িটর অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ঃ 
(ক) �চিলত ধমর্মেতর িবর�মত বা িব�াস (সকল ইংেরিজ আিভধান) । 
উপের উে�িখত আরবী ও ইংেরজী অিভধানসমূেহ িলিখত  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শে�র বয্াখয্ামূলক 
িব�ৃত আরিব �িতশে�র ০৪িট বাংলা অথর্ানুযায়ী আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী- "  َُّضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  ُكل  " ( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) 
বাকয্িটর আইনগত অথর্সমূহ পযর্ায়�েম- 
(ক) ঈমান বা িব�াস িবর� নব আিকদাই “��তা”। 
(খ) ধেমর্র সনাতন ধারার পিরপি� িচ�া ও কমর্ই “��তা” । 
(গ) ধেমর্ সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছুই [(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম 
নােম েকান শ�)] “��তা”। 
(ঘ) �চিলত ধমর্মেতর িবর�মত বা িব�াসই “��তা”। 
আমরা উপেরাি�িখত  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্, ভাব ও মমর্ 
এবং অিভধানিভিত্তক শাি�ক ও পািরভািষক অথর্, ভাব ও মেমর্র িব�ৃত বয্াখয্া েথেক �া� 
�ানানুসাের এখন এ িস�াে� উপনীত হেত পাির েয, ইসলািম শরীয়েত ”নতুন আইন সংেযাজন 
বা সংেযাগ” তথা  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) �চলন বা  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) অনু�েবশ করােনা 
হরাম।                                                 (ক)ঈমান বা 
িব�াস িবর� নব আিকদাই “িবদআত”। 
(খ) ধেমর্র সনাতন ধারার পিরপি� িচ�া ও কমর্ই “িবদআত ”। 
(গ) ধেমর্ নতুন সংেযািজত বা সংেযাগকৃত িকছুই [(পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম 
নােম েকান শ�)] “িবদআত” । 
(ঘ) �চিলত ধমর্মেতর িবর�মত বা িব�াসই ”িবদআত” । 
(ঙ) ইসলািম শরীয়েত নতুন আইন সংেযাজন বা সংেযাগই “িবদআত”।  
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ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 1 সংেযাজন বা সংেযাগ হওয়ার প�িত বা প�াঃ   
 
দিুট প�িত বা  প�ায় ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু সংেযাজন বা সংেযাগ হয় ।                                
(১) েয েকান নতুন িবষয়, কাজ ও বয্াপারেক �হণ করার,পালন করার ,মানার জনয্ েকান 
মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক “ফরজ বলা বা ফরজ” শ� �েয়াগ করা এবং বজর্ ন করার জনয্ “হারাম 
বলা বা হারাম” শ� �েয়াগ করা হেলই ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 2 সংেযাজন বা সংেযাগ হয় ।                                          
(২)  মহান আ�াহ তাআ’লার িবিধ-িবধান,আেদশ-িনেষধ   এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �দত্ত েয েকান  িবিধ-িবধান,আেদশ-িনেষধ ও 
সু�াহর �াস-বৃি�, পিরবধর্ন ও পিরবতর্ েনর মাধয্েম ইসলাম ধেমর্ নতুন িকছু 3 সংেযাজন বা 
সংেযাগ হয় । 
 েযমন িনে� বিণর্ত উদাহরেণ �দত্ত এবং এর সদশৃ েয েকান নতুন িবষয় েক -----------
--------------------------------------------------------------
- 
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�াে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 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 অনু�ান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�াে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 মুনাজাত করা, ১০. আযােনর পূেবর্ ও 
পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , 
১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত 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 মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক “ফরজ বলা বা ফরজ” শ� �েয়াগ 

                                                           
1 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
2 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
3 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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করা এবং বজর্ ন করার জনয্ “হারাম বলা বা হারাম” শ� �েয়াগ করাই হে� শরীয়তী তথা 
আইনগত অেথর্ "  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) তথা (ইসলাম ধেমর্) “সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন 
আইন” । েকান মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক এরপ ম�বয্ করার মাধয্েমই েকান নতুন িবষয়, বয্াপার, 
কাজ ও ব� “(ইসলাম ধেমর্) " اِْحَداث ” (ইহদাছুন) তথা নতুন িকছু 3

4 সংেযাজন বা সংেযাগ”হয়  
েকান মুসিলম মানুষ কতৃর্ ক েঘািষত এই ফরজিট বা এই হারামিটই হে� ُمْحَدثُة (মুহদাছাতুন) তথা 
“(ইসলাম ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন আইন” আর " ُمْحَدثَةٌ   ”(মুহদাছাতুন) শ�িটর 
�িতশ� হে� "  ٌبِْدَعة"(িবদআ’তুন) । এটাই "َمْرُدْود" তথা পিরতয্াজয্।                
িস�া�ঃ ইসলািম শরীয়েত "  ٌبِْدَعة"(িবদআ’তুন) তথা “(ইসলাম ধেমর্) নতুন িকছু4

5 সংেযাজন বা 
সংেযাগ” হারাম।     
 
     শ�িটর িতনিট অেথর্র বা�ব �েয়াগঃ "اَْلبِْدَعةُ "   
                                                                                                                     
  -শ�িটর িতনিট অথর্ হে� যথা�েম "اَْلبِْدَعةُ "
(ক) অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্।  
(খ) অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্।  
(গ) শরীয়তী তথা আইনগত অথর্।                                                        
 ইলমুল) " ِعْلمُ  اْلبََالَغةِ " বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের (কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) " ُكلُّ  بِْدَعةٍ  َضالَلَةٌ  "
বালাগাত) তথা “অলংকার শাে�র” বয্বহার কের উপের আিম " ُاَْلبِْدَعة" শ�িটর িতনিট অথইর্ 
েযমন-                                                                                                                                              
(ক) অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্  
(খ) অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্  
(গ) শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ িব�ািরত বণর্না কেরিছ।  
বিণর্ত " ُاَْلبِْدَعة" শ�িটর িতনিট অেথর্র মেধয্ ইসলািম শরীয়েত ( اإلْسالَِمیَّة ألشَِّرْیعَةٌ "  ) তথা ইসলািম 
আইেন েকান অথর্িট এখােন উে�শয্, �েযাজয্ ও �হণীয় তা আিম " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ   " (ইলমুল বালাগাত) 
তথা (আরিব) অলংকার শাে�র দিুট শাখা " اْلَمعَانِى ِعْلمُ   " (ইলমুল মাআ’নী) ও  ُاْلبَِدْیعِ  ِعْلم " 
(ইলমুল বাদী”) এর বয্বহােরর মাধয্েম িনে� িবশদ বয্াখয্াসহ িব�ািরত বণর্না করব ইনশা আ�াহ 
তাআ’লা। আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মুখিনঃসৃত 
বাণী - "  َُّضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  ُكل  "( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িট শাি�ক িদক িদেয় অিত 
সংি�� িক� �য্থর্েবাধক এবং অথর্গত িদক িদেয় অিত সূ� িক� জিটল। এরপ গণস�� বােকয্র 
অথর্ েবাধগময্ হওয়া কিঠন িবধায় অনূরপ বােকয্র অথর্ সহজ ও েবাধগময্ কের েতালার জনয্ 
�িতিট ভাষায়ই " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ   " (ইলমুল বালাগাত) তথা ” অলংকার শা�” নােম এক িবেশষ 
প�িত ও েকৗশল রেয়েছ। এ প�িত ও েকৗশলগেলা অলংকার শাে� সু�রভােব িববৃত আেছ। 
 
 
 
 

                                                           
4 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
5 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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(১) " ُبِْدَعة" (িবদআতুন) শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ঃ- িনে� বিণর্ত (ক,খ,গ,ঘ) 
বণর্মালায় �িমকস�িলত চারিট (০৪িট) প�িতেত িব�ািরত আেলাচনা:       
                                                                                                                                    
(ক) " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " اْلَمعَانِى ِعْلمُ  " 
(ইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ ْیَجازُ " �  ”তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ (আল ইজাযু) "اَْالِ
এবং " ُْطنَاب  তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িত বয্বহােরর (আল ইতনাবু)    "اَْالِ
মাধয্েম>>   
                                                                                                                            
এর অ�ভূর্ (ইলমলু মাআ’নী)"ِعْلمُ  اْلَمعَانِى" ْیَجازُ " �  কাশ ভি�র�“(আলইজাযু) "اَْالِ
সংি�� রপ” এবং " ُْطنَاب  কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতর�“  ু(আল ইতনাব )  "اَْالِ
বয্বহারঃ 

উপের আিম " اْلبَِدْیعِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বাদী’) এর অ�ভূর্  তথা ”দইু (আত তাওিরয়য্াতু) " التَّْوِریَةُ " �
অথর্ িবিশ� শ�” প�িতর উপর দীঘর্ আেলাচনা কেরিছ। এ " ُالتَّْوِریَة "(আত তাওিরয়য্াতু) 
তথা ”দইু অথর্ িবিশ� শ�” প�িতর উে�শয্ িছল বােকয্ বয্বহৃত দইু অথর্িবিশ� (িনকটবত� ও 
দরূবত� অথর্িবিশ�) শে�র �হণেযাগয্ অেথর্র িস�া� েদয়া। আিম তা ওখােন েদখাইেয়িছ । 
আিম এখন " اْلَمعَانِى ِعْلمُ  "(ইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ ْیَجاز " �  তথা “�কাশ (আল ইজাযু)" اَْالِ
ভি�র সংি�� রপ”এবং "ْطنَاب  তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িতর উপর (আল ইতনাবু )"اَْالِ
আেলাচনা করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । এ প�িতর উে�শয্ হল " اْلَمعَانِى ِعْلمُ  " (ইলমুল মাআ’নী) 
এর অ�ভূর্ ْیَجاز " �  ��তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ”প�িতেত বয্বহৃত সংি (আল ইজাযু)" اَْالِ
বাকয্ েথেক "  ُاْلبَِدْیعِ  ِعْلم " (ইলমুল বাদী’) এর অ�ভূর্  তথা ”দইু (আত তাওিরয়য্াতু)" التَّْوِریَةُ " �
অথর্ িবিশ� শ�” প�িতর মাধয্েম গৃহীত অথর্িবিশ� ও শ�স�িলত বাকয্েক " اْلَمعَانِى ِعْلمُ  "(ইলমুল 
মাআ’নী) এর অ�ভূর্ ْطنَابُ " �  তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্ রপ” প�িতেত (আল ইতনাবু ) "اَْالِ
সহজ ও সরল অেথর্ �কাশ করা। "   

 (খ) " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " اْلبَِدْیعِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল 
বাদী’) এর অ�ভূর্  তথা “দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহােরর (আত্ তাওিরয়য্াতু) " التَّْوِریَةُ " �
মাধয্েম<>                                                                                                                        

এর অ�ভূর্(’ইলমলু বাদী) "ِعْلمُ  اْلبَِدْیعِ  "  তথা   “দইু (আত তাওিরয়য্াতু)" التَّْوِریَةُ " �
অথর্ িবিশ� শ�” নােম এক প�িতর বয্বহারঃ 
 
েকান আরিব বােকয্ " اْلبَِدْیعِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বাদী’) এর অ�ভূর্  (আত্ তাওিরয়য্াতু)" التَّْوِریَةُ " �
তথা “দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহার করােক " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ   "(ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার 
শাে� শ�ালংকার বেল ।"  ُاْلبَِدْیعِ  ْلم " (ইলমুল বাদী’) েত শ� বয্বহাের দিুট অব�া রেয়েছ।   
                                                         
(১) " ُاَْلُمَحسَّنَةُاللَّْفٍظیَّة " (মুহাস্সানাতুল লাফিজয়া) তথা ”শ�গত েসৗ�যর্ ”                                        
(২) "  َْعنَِویَّةُ اَْلُمَحسَّنَةُاْلم "(মুহাস্সানাতুল মা’নািবয়য্াতু) তথা ” অথর্গত েসৗ�যর্ ” ।  
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উপের বিণর্ত " ُالتَّْوِریَة "(আত্তাওিরয়য্াতু) তথা “দইু অথর্ িবিশ�শ�” প�িতিট "  ُاَْلُمَحسَّنَةُاْلَمْعنَِویَّة" 
(মুহাস্সানাতুল মা’নািবয়য্াতু) তথা ” অথর্গত েসৗ�যর্ ” এর অ�ভূর্ � । এ প�িতেত একিট 
শে�র দিুট অথর্ থােক। একিট িনকটবত� অথর্ যা বলামা� তাৎ�িণক িবনা িচ�ায় বুেঝ আেস। এ 
অব�ািট শে�র শাি�ক অেথর্র সােথ স�িকর্ ত। আর অপরিট দরূবত� অথর্ যা বলামা� তাৎ�িণক 
িবনা িচ�ায় বুেঝ আেস না বরং গভীর সু�ন িচ�া-ভাবনার �েয়াজন হয়। এ অব�ািট শে�র 
আইনগত অেথর্র সােথ স�িকর্ ত। " اْلبَِدْیعِ  ِعْلمُ  "(ইলমুল বাদী’) এর অ�ভূর্  আত)" التَّْوِریَةُ " �
তাওিরয়য্াতু) তথা “ দইু অথর্ িবিশ� শ�” প�িতেত বয্বহৃত শে�র দরূবত� অথর্ তথা আইনগত 
অথইর্ উে�শয্ এবং �হণেযাগয্। আর এ প�িতেত িনকটবত� অথর্ তথা শাি�ক অথর্ উে�শয্ও নেহ 
এবং �হণেযাগয্ও নেহ বরং পিরতয্াজয্।                                                                                                       
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মুখিনঃসৃত বাণী ---
َضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  ُكلُّ  -  "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটেত বয্বহৃত  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটও 
তথা “ দইু অথর্ িবিশ� শ�” প�িতর অ�ভূর্ (আত তাওিরয়য্াতু)" التَّْوِریَةُ " � হওয়ায় এ শ�িট 
শ�ালংকাের পিরণত হেয়েছ এবং এর দিুট অথর্ও  আেছ। 
(১) একিট এর িনকটবত� অথর্ তথা শাি�ক অথর্ েযমন- ”নতুন�, নতুন কাজ, ও নতুন িবষয়” 
যা বলামা� তাৎ�িণক িবনা িচ�ায় সহেজ বুেঝ আেস। এ িনকটবত� অথর্িট তথা শাি�ক অথর্িট 
এখােন �হণেযাগয্ নেহ এবং উপেরাি�িখত হািদস শরীফখানার উে�শয্ও এটা নেহ বরং পিরতয্াজয্। 
(২) ি�তীয়িট এর দরূবত� অথর্ েযমন (ইসলাম ধেমর্)“সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 5

6 
যা বলামা� তাৎ�িণক িবনা িচ�ায় বুেঝ আেস না বরং গভীর সু�ন িচ�া-ভাবনার �েয়াজন হয়।  
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মুখিনঃসৃত বাণী - " 

َضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  ُكلُّ   "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটেত বয্বহৃত  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর 
দরূবত� তথা আইনগত অথর্ই উে�শয্। কারণ, মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার আেদশ-িনেষধসমূেহর জনয্ রিচত শ�াবলীর সবগেলার আইনগত িদকই 
উে�শয্ ।  
 (গ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  َُجَواِمع 
 তথা “বয্াপক অথর্েবাধক বাকয্বলী” প�িত বয্বহােরর (”জাওয়ািমউল কািলম”)"اْلَكِلمِ 
মাধয্েম<>িব�ািরত আেলাচনা ।   

 ��তথা ”বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি (”জাওয়ািমউল কািলম“)"َجَواِمعُ  اْلَكِلمِ 
বাকয্বলী” বয্বহারঃ    

  আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মুখিনঃসৃত বাণী  " 
َضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  ُكلُّ   "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িট বয্াপক অথর্েবাধক ও অিতউ��েরর আরিব 

বাকয্ ।  কারন, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণীর ভাষার মান অিত 
উ�। আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পূেবর্ ও পের তাঁর মত এত উ��েরর মানুষ 
মহান আ�াহ তাআ’লার সৃি�র মেধয্ আর েকহ নাই । নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেলন 
মহান আ�াহ তাআ’লার সৃি�র মেধয্ সব িদক িদেয় ে�� । েস দিৃ� েকান েথেক আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আরিব বাকয্ বয্বহার ও ভাষা �েয়ােগও সবর্ে�� ও অতুলনীয় 

                                                           
6 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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িছেলন । েসই জনয্ হািদস শরীেফর ভাষার মান সাধারণ আরব মানুেষর ভাষার মােনর েচেয় 
অিত উ�ত ও অতয্ািধক �ত� ও িভ�তর । আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
েযেহতু অিতউ��েরর মানুষ িছেলন েসেহতু তাঁর বাকয্বলীর বয্বহার িছল অিতসংি�� িক� বয্াপক 
অথর্েবাধক । েসই জনয্ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বানীর বাকয্েক "  َُجَواِمع 
 তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি�� বাকয্বলী”  বেল। (”জাওয়ািমউল কািলম“) "اْلَكِلمِ 
েযমন- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন- " اْلَكِلمِ  بَِجَواِمعِ  بُِعثْتُ  " (অথর্ঃ- 
আমােক (“জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি�� বাকয্বলী” িদেয় 
ে�রণ করা হেয়েছ”, বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৭২৭৩,মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৫২৩।)                                                                                                                                                  
اْلَكِلمِ  َجَواِمعُ  اُْعِطْیتُ  اِنّىِ  " "(অথর্ঃ- িন�য় আমােক (“জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক 
অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি�� বাকয্বলী”  �দান করা হেয়ছ ”,মুসা�ািফ আ�ুর রা�াক,হািদস 
শরীফ নং-২০০৩৩,২০০৩৪)। এটা েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
মহান আ�াহ তাআ’লার মহা অনূ�হ ও দয়া এবং এটা আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার িবেশষ �ত� ৈবিশ�য্ও বেট  ।                                                                                                                              
েযেহতু আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা "  ُاْلَكِلمِ  َجَواِمع " (“জাওয়ািমউল কািলম”) 
তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি�� বাকয্বলীর” অিধকারী িছেলন েসেহতু িতিন তাঁর 
ি�য় �ানী ও �ান িপপাসু সাহাবাগেণর ( রািদআ�াহ আনহম) িনকটও কথাবাতর্ া আদান-�দােনর 
সময় " اْلَكِلمِ  َجَواِمعُ  "(”জাওয়ািমউল কািলম”)তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি�� 
বাকয্বলীর” বয্বহার করেতন ।                                                                                                                                    
েস িদক িদেয় আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� মুখিনঃসৃত 
বাণী- "  ُّلَةٌ َضالَ  بِْدَعةٍ  ُكل  " (কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িট তাঁর " اْلَكِلمِ  َجَواِمعُ  " 
(“জাওয়ািমউল কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি�� বাকয্বলীর” অ�র্ভর্ �। 
اْلَكِلمِ  َجَواِمعُ  " " (”জাওয়ািমউল কািলম”)তথা “বয্াপক অথর্েবাধক কম শ�যু� সংি�� বাকয্বলীর” 
সাধারনত " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র েবলায় "ْیَجاز  (আল ইজাযু)" اَْالِ
তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতর অ�ভূর্ �। মানুষ পর�র পর�েরর িনকট ভােবর 
আদান-�দােণর সময় সাধারনত �কাশ ভি�র দিুট প�িতই বয্বহার কের থােক।                                                                                                                                                                           
" اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ   " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে� এ দিুট  প�িতেক  িনে� বিণর্ত দইুিট 
ভােগ িবভ� করা হেয়েছ  ।                                                                                                              
(১) "ْیَجاز   তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং (আল ইজাযু)" اَْالِ
(২) "ْطنَاب  তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” িহেসেব অিভিহতকরা হয় । (আল ইতনাবু)"اَْالِ
" اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে� "ْیَجاز  তথা “�কাশ (আল ইজাযু)" اَْالِ
ভি�র সংি�� রপ”প�িত সাধারনত উ��রজন অধ�নেদর িনকট �েয়াগ কেরন আর 
ْطَناب"  তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িত সাধারনত অধ�নজন উ��রজনেদর (আল ইতনাবু)"اَْالِ
িনকট �েয়াগ কেরন। িযিন মযর্াদায় িনে� তােক অধ�নজন বেল আর িযিন মযর্াদায় উে� তােক 
উ��রজন বেল।                                                                                                                                             
আমরা েযেহতু আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত েসেহতু 
আমরা তাঁর অধ�নজন । তাই, িতিন (আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা) তাঁর উ�েতর েবলায় "ْطنَاب  ”তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ (আল ইতনাবু )"اَْالِ
প�িতর পিরবেতর্ ْیَجاز "   তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িত �েয়াগ (আল ইজাযু)" اَْالِ
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কেরেছন। েসই জনয্ই হািদস শরীেফর-"  َُّضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  ُكل  "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) অংশটুকু 
ْیَجاز" তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতর অ�ভূর্(আল ইজাযু)" اَْالِ � হওয়ায় এর দিুট অথর্ 
আেছ । একিট এর বািহয্ক অথর্ অপরিট এর আভয্�রীন  অথর্ । 
(১) "  َُّضالَلَةٌ  ِبْدَعةٍ  ُكل  "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) এর বািহয্ক অথর্ঃ �েতয্কিট 
   তথা ”(ইসলাম ধেমর্)“সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছুই(আইনই) ��তা।(িবদআ’তুন)"بِْدَعةٌ 
(২)  َُّضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  ُكل "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) এর আভয্�রীন অথর্ঃ ইসলািম শরীয়েত বা 
(ইসলাম ধেমর্) “সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু (আইন)” হারাম”। 
আরিব ভাষায় এ বকয্িটেক এভােব �কাশ করা যায় েযমন- " ِرْیعَةِ  فِىْ  َجِدْیدٍ  قَانُْونٍ  اِْحَداثُ   الشَّ
ْسَالِمیَّةِ  َحَرامٌ                                                              " اْألِ
এ রকম অিধক শ� বয্বহার কের যিদ েকান ব�বয্ উপ�াপন করা হয় তখন এটােক "  ِعْلمُ 
ْطنَاب" তথা অলংকার শাে�র েবলায় (ইলমুল বালাগাত) "اْلبََالَغةِ   তথা “�কাশ (আল ইতনাবু)"اَْالِ
ভি�র দীঘর্রপ” প�িত বেল। এ প�িট সাধারনত অধ�ন েলােকরাই বয্বহার কের থােক। তাই, 
আমরা তাঁর উ�ত হওয়ার কারেন আমরা তাঁর অধ�ন িবধায় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা তাঁর উ�েতর েবলায় তাঁর ব�বয্, বাণী উপ�াপন করার সময় " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল 
বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র �কাশ ভি�র ি�তীয় প�িত"ْطنَاب  তথা “�কাশ(আল ইতনাবু)"اَْالِ
ভি�র দীঘর্রপ” প�িত পিরতয্াগ কের " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র 
�কাশ ভি�র �থম প�িত "ْیَجاز  তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ”প�িত �েয়াগ(আল ইজাযু)" اَْالِ
কেরেছন । এই "ْیَجاز  ��তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতেত বাকয্ সংি(আল ইজাযু)"اَْالِ
হয় আর তখন এর আভয্�রীন অথর্ বয্াপক হয়। যখন উ��রজেনর বাকয্ ও ভাষা "ْیَجاز  اَْالِ
"(আল ইজাযু) তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” প�িতেত �কাশ হেব তখন উ� বাকয্ 
ْطَناب"  তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ” প�িতেত সহজ ও সরল অেথর্ �কাশ করেত(আল ইতনাবু)"اَْالِ
হেব । তা হেল ব�ার ব�েবয্র সিঠক উে�শয্ ও সিঠক মমর্ উ�ার স�ব হেব অনয্থায় ভুল হেয় 
যােব।                                                                                  
(ঘ)ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( ُ�أْألُُمْورُ  السَّاِكتُ  َعْنھا أ )বয্বহােরর মাধয্েম<> 

 "ألشَِّرْیعَةٌ  اإلْسالَِمیَّة বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের (কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন )"‘’ُكلُّ  بِْدَعةً  َضالَلَة "
তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চারিট (০৪িট) আইনগত নােমর মেধয্ চতুথর্ আইনগত নাম 
“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُُمْورُ  السَّاِكتُ  َعْنھا أ এর বয্বহারঃ 
 
َضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  ُكلُّ  "  "(কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ   "(ইলমুল 
বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র বয্বহার সমা� হল। এখন “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُُمْورُ  السَّاِكتُ  َعْنھا أ এর বয্বহােরর মাধয্েম"  ٌُكلُّ  بِْدَعةٍ  َضالَلَة "(কু�ু 
িবদআ’িতন দলালাতুন) বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের িব�িরত আেলাচনা করা হেব । 
উপের আিম  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর িতনিট অথইর্ িব�ািরত বণর্না কেরিছ। েযমন- 
(ক) অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্।                                                                                                                            
(খ) অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্ ।  
(গ) শরীয়তী তথা আইনগত অথর্ ।                                                                                                             
বিণর্ত  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর িতনিট অেথর্র মেধয্ ইসলািম শরীয়েত েকান অথর্িট এখােন 
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উে�শয্, �েযাজয্ ও �হণীয় তা " اْلبََالَعةِ  ِعْلمُ   "(ইলমুল বালাগাত) তথা (আরিব ভাষার) অলংকার 
শাে�র দিুট শাখা েযমন- " اْلَمعَانِى ِعْلمُ   (ইলমুল মাআ’নী) ও  ُاْلبَِدْیعِ  ِعْلم " (ইলমুল বাদী’) এর 
বয্বহােরর মাধয্েম আিম উপের িবশদ বয্াখয্াসহ িব�ািরত বণর্না  কেরিছ। 
বিণর্ত  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর িতনিট অেথর্র মেধয্ েকান অথর্িট েকান জায়গায় এবং েকান 
অব�ায় বয্বহার করা �েযাজয্ ও �হণীয় তা ইসলািম শরীয়েতর ( اإلْسالَِمیَّة ألشَِّرْیعَةٌ "  ) তথা 
ইসলািম আইেনর �ীকৃত চারিট (০৪িট) আইনগত নােমর মেধয্ চতুথর্ আইনগত নাম “ মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  )এর বয্বহােরর মাধয্েম 
আিম এখন িনে� িবশদ বয্াখয্াসহ িব�ািরত বণর্না করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার বানী "  َُّضالََلةٌ  بِْدَعةٍ  ُكل  " ( কু�ু িবদআ’িতন 
দলালাতুন) বাকয্িটেত বয্বহৃত  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর �ারা উপের--------------  
(ক) েত বিণর্ত অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথিটর্ ই উে�শয্ নেহ  
(খ) েত বিণর্ত অিভধানিভিত্তক পািরভািষক অথর্িট  
(গ) েত বিণর্ত শরীয়তী তথা আইনগত অথিটর্ র উে�েশয্র  সহায়ক। 
এখন আিম  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর িতনিট অেথর্র মেধয্ উপের (ক) েত বিণর্ত 
অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন নতুন কাজ, নতুন িবষয় ও নতুন বয্াপার ইতয্ািদর 
উপর ইসলািম শরীয়েতর ( اإلْسالَِمیَّة ألشَِّرْیعَةٌ "  )তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চারিট (০৪িট) 
আইনগত নােমর মেধয্ চতুথর্ আইনগত নাম “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয় ” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  ) এর বয্বহােরর মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশা আ�াহ 
তাআ’লা । 

এই �ে�র পৃ�া নং-২৫৯ এ  আিম ইসলািম শরীয়েতর ( اإلْسالَِمیَّة ألشَِّرْیعَةٌ "  ) তথা ইসলািম 
আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” 
( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  )এর সং�া বণর্না কেরিছ। এখন আিম  َُّضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  ُكل  "( কু�ু িবদআ’িতন 
দলালাতুন) বাকয্িটর মমর্াথর্ উ�াের ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  ) এর বয্বহার েদখাব ইনশা 
আ�াহ তাআ’লা  । 
“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  )স�েকর্  পূবর্ 
অধয্ােয় �থম িদেক উপের িবশদ বয্াখয্া কেরিছ। এখন শধু এর সং�া �দান কের এর বয্বহার 
েদখাব । 
শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত (মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত) ঐি�ক িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
অনুি�িখত, মুসিলম 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 বেলন- "  َُماالَتَْعلَُمْونَ  َویَْخلُق  " (অথর্ঃ-এবং িতিন (আ�াহ) 
এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, সুরা নহল , আয়াত নং -৮) সকল 
নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক মহান আ�াহ তাআ’লা “ফরজ-হারাম” 
েঘাষণা না িদেয় বরং চুপ বা নীরব থাকায় তাঁর চুপ বা নীরব থাকা েয েকান নতুন ব�, নতুন 
কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক েযমন-- - 
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
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[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�াে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 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 অনু�ান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�াে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 মুনাজাত করা, ১০. আযােনর পূেবর্ ও 
পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , 
১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত 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 খাওয়ােনােক ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়  ُأَْالُُمْورُ  السَّاِكت)  
  বেল। َعْنَھا أ�ُ  )
অপরিদেক পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম 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 বেলন- "  َُویَْخلُق 
 অথর্ঃ- “ এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা) " َماالَتَْعلَُمْونَ 
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�সমূহ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ 
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�াে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 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 অনু�ান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�াে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 মুনাজাত করা, ১০. আযােনর পূেবর্ ও 
পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , 
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১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন 
নতুন অনু�া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 খাওয়ােনােক আরিব অিভধােনর শাি�ক অথর্ানুসাের  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) বেল।  
উপেরর উদাহরনগেলােত বিণর্ত ব� , কাজ ও িষয়গেলার মত বা অনূরপ েয েকান নতুন ব�, 
নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  “ফরজ না হারাম” এবং এরপ সদশৃপূণর্ ে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” এবং 
এরপ সদশৃপূণর্ েয েকান �� করাই ইসলািম শরীয়েত ( اإلْسالَِمیَّة ألشَِّرْیعَةٌ "  ) তথা ইসলািম আইেন 
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 েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ 
ও নতুন িবষয় �হণ বা কাযর্কর করার জনয্ অথবা বজর্ ন বা �তয্াখান করার জনয্ “ফরজ না হারাম” 
এরপ েয েকান �� না করার িবষেয় সতকর্  হওয়ার জনয্ কেঠারভােব বেলেছনঃ                                                                                                                                      
�থম হািদস শরীফঃ                                                             
َ  َمنْ  ُجْرًما اْلُمْسِلِمْینَ  فِى اْلُمْسِلِمْینَ  أَْعَظمَ  إِنَّ "  " مْ  لَمْ  َشْىئٍ  َعنْ  لَ  َسأ مَ  اْلُمْسِلِمْینَ  َعلَى یَُحرَّ  ِمنْ  َعلَْیِھمْ  فَحّرِ

 عن َسْعدِ  بن عامر عن] +( 7289- بخاري[ -أِبْیھ عن ص َوقَّا أَِبيْ  بِنْ  َسْعدِ  عن( - َمْسأَلَِتھ أَْجلِ 
)2358-مسلم-أبِْیھ   

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 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 )। তাই, েকান নতুন িবষয় বা নতুন কাজ েচােখ েদখা েগেলই উ� নতুন িবষয় বা 
নতুন কাজ �হণ-বজর্ ন করা “ফরজ না হারাম” এরপ �� করা যােবনা ।                                                                                        
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 وَ  ِبُسؤاِلِھمْ  َقْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذْینَ  َھلَكَ  فَإِنََّما  ؛ تََرْكتُُكم َما ذَُرْونِي:  سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول قَالَ 
"  اْستََطْعتُمْ  َما ِمْنھُ  فَأْتُوا بِاْألَْمرِ  أََمْرتُُكمْ  َوإَِذا ، فَاْجتَنِبُوهُ  َشْيءٍ  َعنْ  َنَھْیتُتُُكمْ  إِذَا وَ  ، أَْنبِیَاِءِھمْ  َعلَى  اِْختِالَفِِھمْ 

ـ اْلَبْیَھِقي ، اْلُكْبَرى السنن في) 1823(                                        
অথর্ঃ-রাসুল�ুাি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 পূেবর্ 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 সাধয্ানূযায়ী কর 
। সুনানুল কুবরা, বাইহািক শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮২৩ ।                                                                   
উেরা� হািদস শরীফ েথেক এই কথাই বুঝা েগল েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ েযই িবষেয় “ফরজ-হারাম” বলা েছেড় িদেয়েছন েসই িবষয়গেলার 
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বয্াপাের আমােদরেকও “ফরজ-হারাম” বলা েছেড় িদেত হেব এবং েসই িবষয়গেলার �হণ-বজর্ ন 
করার বয্াপাের অনয্ কাউেক “ফরজ না হারাম” এইরপ �� করা েথেকও িবরত থাকেত হেব । 
কারণ, েকান নতুন িবষয় বা নতুন কাজ েচােখ েদখা েগেলই উ� নতুন িবষয় বা নতুন কাজ 
�হণ-বজর্ ন করা “ফরজ না হারাম” এরপ �� করাই হারাম বা িনিষ� । শধুমা� আমােদর 
একমা� কতর্ বয্ ও দািয়� হল এই েয, আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস 
শরীেফ সরাসির েবাধগময্মূলক েযই সব িবষয়স�াদন বা বা�বায়ন করেত িনেষধ কেরেছন তা 
েথেক শধ ুিবরত থাকব আর েযই িবষয়গেলা পালন করেত বেলেছন তা যথাসাধয্ পালন করব । 
এর েবশী েকান ��ই করব না । এেতই মুি� ।  
অতএব,  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন সকল নতুন ব�, 
নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা আর ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  ) এর অ�ভূর্ ত্ত সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়গেলা সমপযর্ােয়র তথা একই মযর্াদাস�� । অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন 
أْألُُمْورُ  )শ�িট আর ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় (িবদআ’তুন) "بِْدَعةٌ 
 িট” পর�র এেক অপেরর স�ূরক তথা  সমপযর্ায়স��।(السَّاِكتُ  َعْنھا أ�ُ 
অনিুস�া�ঃ  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ আর “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ 
বা নীরব থাকা িবষয় ” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  ) একই। 
উপসংহারঃ  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন সকল নতুন 
ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা আর “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয় ” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  )এর অ�ভূর্ � সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন 
বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক “ফরজ-হারাম” নােম অিভিহত না কের “জািয়য বা মুবাহ” িহেসেব 
নাম করেণর জনয্ ইসলািম শরীয়েতর ( اإلْسالَِمیَّة ألشَِّرْیعَةٌ "  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ 
আইনগত নাম “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয় ” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  )  
হে� একমা� গর�পূণর্ উসলু বা মূলনীিত।  
িস�া�ঃ  ِْدَعةٌ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন সকল নতুন ব�, 
নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা আর ”মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ  ) এর অ�ভূর্ � সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়গেলার উপর আমল করা ইসলািম শরীয়েত জািয়য ও মুবাহ। এগেলা বা�ব জীবেন 
কাযর্কর করা , স�াদন করা, পালন করােত ম�ল ও কলয্াণ লাভই হেব আর না করােত েকান 
গনাহ নাই তেব মহাকলয্াণ েথেক বি�ত হেয় যাওয়ার িনদশর্ন।  

 


