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অধয্� মুহা�দ নূরল হক, কািমল(হািদস,আদব)/এম.এ(ইসলাম িশ�া,ঢাকা িব�িবদয্ালয়)/এম.এড                           
িপতা: েমা:েমাহর আলী �ধান, মাতা: আিজমুন েনছা,                                                                  
জ� তািরখ: ০১-০৩-১৯৬১                                                             
�িত�াতা-পিরচালক                                                         

ّیِْینَ اإلسالمْبَحاِث َمْرَكُز اْألَ  یَِّة بَْیُت اْلِعلِّ                                                                                                                                    
Baitulilliyeen Islamic Research Center                                                                         
বাইতুলইি�িয়য্ন ইসলািম গেবষণা েক�                                        

َواْلِجَماَعةِ  أَْھُل السُّنَّة   (আহলুসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত) স�ক�য় ধম�য় �িত�ান)                                                                                                                                                                   
চরেগায়ালদী (েমঘনা নদীর পাড়),ম�েলরগাঁও,েসানারগাঁও,নারায়ণগ�।                                                                  
�িত�াকালঃ ২রা েসে��র,২০০৫ ইং,১৮ ই ভা�, ১৪১২ বাংলা,২৭ রজব, ১৪২৬,শ�বার। 
অধয্�, ব�র ইসলািময়া ফািযল মাদরাসা,ব�র,নারায়ণগ� ।                                                            
সােবক অধয্�, জােময়া রহমািনয়া ফািযল মাদরাসা,িমরসরাই,চ��াম।                                                                      
সােবক অধয্�, খািতয়া-ব�ান ইসলািময়া ফািযল মাদরাসা,সদর,গাজীপুর। 
সােবক উপাধয্�, কালাদী শাহাজ উি�ন জােময়া ইসলািময়া ফািযল মাদরাসা,রপগ�,নারায়ণগ�।     
সােবক অধয্�, ব�াবলী ইসলািময়া আিলম মাদরাসা,সদর,নারায়ণগ� ।                                                            
সােবক অধয্�, গজািরয়া বােতিনয়া আিলম মাদরাসা,গজািরয়া,মু�ীগ� । 
Website : www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net, Email : nhaq405@gmail.com,   
FB: Muhammad Nurul Haq  
Mobile : 01911750627,01707750627,01842750627, 01611750627, 01511750627,                                           

                                                         ১ম খ� 

( وأْلَجَماَعةِ  السُّنَّةِ  أَْھلِ  َضْوءِ  َعلَى اْلُمْبَھمِ  َكْشفُ  (                                       
 “কাশফুল মুবহাম” (আলা দও’ই আহিলসস�ূাহ ওআল জামাআ’ত)                                           

(আহলসুস�ূাহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক)#“জিটল িবষেয়র সমাধান”#                          
�� �েণতাঃ-অধয্� মুহা�দ নূরল হক, এম.এম/এম.এ 

http://www.baitulilliyeen.com/
http://www.baitulilliyeen.net/
mailto:nhaq405@gmail.com
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িবষয়ঃ-“উলামােকরামগেণর মােঝ মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষেয়র ইসলামী সিঠক সমাধােনর প�িত” 
�সে� আেলাচনা।                                                                  
উে�শয্ঃ-মুসিলম মানুষগেণর মেধয্ ঐকয্ �িত�া করণ ।                                                     
সূচনাঃ  ُاْلعََلِمْینَ  َربِّ  ِ�َّ  أَْلَحْمد , মহান আ�াহ তাআ’লার �িত অসংখয্ �শংসা এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর অগিণত দরদ ও সালাম ে�রেণর পর( َصلِّ  للھمأ  

دِ  َسیِِّدنَا َعلَى ِ  َمَحمَّ ِ  النَّبِّي ّي َوَسلِّمْ  بَاِركْ  وَ  أَْصَحابِھِ  وَ  آَِلھِ  و األُّمِ ) অ� �� �ণয়েন হাত িদলাম। মহান আ�াহ তাআ’লাই 
েতৗিফক দাতা। মুসিলম উ�ার অেনক স�ািণত �ানী-গণী মনীষীবৃ� মুসিলম মানুেষর �ানরােজয্ 
�ােনর আেলা িবিকরণ করবার জনয্ এ রকম অেনক অেনক সু�র �� রচনা  কেরেছন।                                                                                                                       
অমার এ ��খানাও এ পেথর জনয্ একিট �ু� �েচ�া মা� । এ ��িটর মূল আেলাচয্ িবষয় হে� 
“মুসিলম উলামােকরামগেণর মােঝ মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষেয়র ইসলামী সিঠক সমাধােনর প�িত” 
�সে� আেলাচনা। এতদেু�েশয্ সিঠক ও িনরেপ� সমাধােনর মানেসই এ �� রচনার শভ কােযর্ িনেজেক 
িনেবিদত করলাম । েযেহতু এ ��িটর মূল আেলাচয্ িবষয় হে� “মুসিলম উলামােকরামগেণর মােঝ 
মতিবেরাধপূণর্ জিটল িবষেয়র ইসলামী সিঠক সমাধােনর প�িত” �সে� আেলাচনা েসেহতু েসই দিৃ�েকান 
েথেক ��িটর নাম রাখা হলঃ 

 ( وأْلَجَماَعةِ  السُّنَّةِ  أَْھلِ  َضْوءِ  َعلَى اْلُمْبَھمِ  َكْشفُ  (                                                               
“কাশফুল মুবহাম”(আলা দও’ই আহিলসস�ূাহ ওআল জামাআ’ত)                                              

(আহলসুস�ূাহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক) #“জিটল িবষেয়র সমাধান”#                                                                                                                                        

��খানা রচনায় উৎসাহ-উ�ীপনায় আেছনঃ                                                                                        
السُّنَّةِ  أَْھلُ  َواْلَجَماَعةِ  (আহলুসসু�াহ ওআল জামাআ’ত)স�েকর্  একিট �� রচনার জনয্ আমার সহধিমর্নী/ 
�ী তাসিলমা েবগম(মরহমা/পরেলাকগত- ইনিতকাল িদবস ও তািরখঃ ২৯ মাচর্ , ২০১৯, েরাজ 
শ�বার, েবলা �ায় সকাল ৯টা) আমােক েবশ উৎসাহ-উ�ীপনা িদেয় আমােক এমনভােব ��ত 
করেলন যার ফল�িতেত মহান আলালাহ তাআ’লার প� হেত আমার কলব বা অ�ের সৃ� এক �গ�য় 
অনূে�রণার মধয্ িদেয় িতিন  আমার পাে�র্ েথেক েশষ পযর্� আমােক িদেয়ই  অ� গেবষণামলূক 
মূলয্বান �� রচনা করাইয়ােছন ।িক� ��িট �কাশনার পুেবর্ই িতিন ইনিতকাল কেরেছন (  و  ِ�َِّ  إنَّا

 । আিম তাঁর িবেদহী আত্নার রহমত ও মাগিফরাত এবং জা�াত কামনার জনয্ স�ািণত ( َراِجعُْونَ  إِلَْیھِ  إِنَّا
পাঠকবেগর্র �িত সিবনয় আেবদন করিছ এবং আিমও তাঁর �িত অিধক স�� হেয় তাঁর িবেদহী আত্নার রহমত 
ও মাগিফরাত কামনায় এই ��িট উৎসগর্ কের তাঁর জনয্ জা�াত কামনা করিছ। আ�াহ�া আিমন !  
دِ  َسیِِّدنَا َعلَى  ِ  النَّبِّيِ  َمَحمَّ ّي َصلِّ  للھمأ  َوَسلِّمْ  بَاِركْ  وَ  أَْصَحابِھِ  وَ  آَِلھِ  و األُّمِ                                            
��খানা রচনার �ি�য়া ও প�িতঃ                                                                    
**�িতিদন  আিম এই ��িট িলখেত বসার পূেবর্ আমােদর নবী রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলািহ ওয়া 
সা�ামার উপর কেয়ক মতর্ বা দরদ-সালাম পের আ�াহ তাআ’লার িনকট এই বেল দআু’ কির েয, 
েহ আ�াহ তাআ’লা, এই ��িটেত েকান সংেশাধন,সংেযাজন ও িবেয়াজন করার থাকেল তা আমার 
অ�ের ইলহাম কের িদন এবং েসই অনূযায়ী তা িলখবার তাওফীক িদন । আমার দআু’র ফল�িতেত 
আমার মেন হল েযন মহান আ�াহ তাআ’লা িতিন তাঁর অপিরসীম দয়া-কৃপা ও েমেহর বাণীেত 
আমার দআু’ কবুল কেরেছন ।আমার দআু’ কবুল হওয়ার িনদশর্ন এই েয,এই ��িট িলখেত িগেয়           
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"أَْرذَُل اْلقُُرْونِ   "(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� েকান আিলম-উলামার 
িলিখত েকান �ে�র আ�য় িনেত হয়িন বরং "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    "(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ)তথা “সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর “সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম),তােবঈ ও তােব’-তােবঈনগেণর তািলকায় অ�ভূর্ � উৎকৃ� 
মসুিলম উলামােকরামগেণর  �দত্ত রায়-মতামত,  ُْجتَِھاد ألسُّنَّةُ   �তথা গেবষণাল  اْالِ (আসসু�াহ) তথা িনয়ম,  
�ণীত ফতওয়া, িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদর হবহ অনসূারী ও পূণর্ সমথর্নকারী হেয় এবং মহান আ�াহ 
তাআ’লার ওহী�া� আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব 
পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী দল  ُاْلَجَماَعة (আল-জামাআ’ত) নােম দল তথা  ِأَْھُل السُّنَِّة َو اْلَجَماَعة   (আহলসুসু�াহ 
ওআল জামাআ’ত)নােম দলব� মুসিলম িহেসেব শধু পিব� কুরাআন ও হািদস শরীেফর উপর িনভর্ র হেয়ই এই 
��খানা রচনা কেরিছ। এই �ে� বিণর্ত �িতিট অধয্ায় ও অনেু�েদর সােথ স�িতপূণর্  হািদস শরীেফর উ�ৃিত 
েদওয়া হেয়েছ িবধায় �িতিট অধয্ােয়র িবষয়ব� ইসলাম ধম�য় দিৃ�েকান েথেক েকান িকছু �হণ-বজর্ েনর জনয্  
বা মূলনীিত িহেসেব গণয্ । এই ��খানা েকান ওযাজ-নিসহেতর �� িহেসেব বয্বহার হেবনা ।বতর্  أُُصْولٌ  মান 
��িট  ১ম খ� িহেসেব অিভিহত হেব । পরবত�েত িবিভ� �স� িনেয় ওয়াজ-নিসহতস�িলত ২য় খ� �কািশত 
হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা মহান আ�াহ তাআলাই তাওফীক দাতা ।                                                                      
** ��খানা রচনায় তত্ত-উপাত্ত, তথয্ সং�েহ আেছনঃ                                                                                                         
এই ��িটর রচনার কােযর্ দলূর্ভ ��সমহূ>>েযমন মসুা�াফু আিব শায়বা (জ�-ইনিতকাল-১০৯-২৩৫), মসুা�াফু 
আ�ুর রা�াক (জ�-ইনিতকাল-১২৬-২১১), মসুনাদ ুআহমাদ (জ�-ইনিতকাল-১৬৪-২৪১), আল ম’ুজামলু 
কািবর,তাবারানী (জ�-ইনিতকাল-২৬০-৩৬০), আল ম’ুজামলু আওসাত,তাবারানী (জ�-ইনিতকাল-২৬০-
৩৬০, সুনেন দােরিম- �েণতার নাম-অ��াহ িবন আ�ুর রহমান, জ�-ইনিতকালঃ ১৮১-২৫৫ এবং বখুারী  
শরীফ,মসুিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আব ুদাউদ শরীফ, সুনােন নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন 
মাজাহ শরীফ)<<গেবষণা কের িবিভ� তত্ত-উপাত্ত, তথয্ ও িবষয়ব�র সােথ সাম�সয্শীল িবপুল সংখয্ক হািদস 
শরীফসমহূ সং�হ কের িদেয়েছন মাওলানা েমা: কামরল হক,িপতা: েমা: েমাহর আলী �ধান সােবক অধয্� 
(ভার�া�), েসানারগাঁ িজ,আর ইনি�িটউশন �ুল এ� কেলজ,েসানারগাঁ, নারায়ণগ�, সােবক �ধান িশ�ক, 
েদওেভাগ হাজী উিজর আলী উ� িবদয্ালয়,সদর,নারায়ণগ�, সােবক �ধান িশ�ক,পাঁচগাঁও বহমখুী উ� িবদয্ালয়, 
আড়াইহাজার,নারায়ণগ�। েমাবাইল: ০১৯১১৪২০৮৪৮ ।                                                                                                                              
��খানার পিরমাজর্ না ও সমী�ার কাজিট কেরেছনঃ                                            
এই ��িট আেদয্াপা� েদেখেছন এবং পিরমাজর্ না ও সমী�ার কাজিট কেরেছন মাও: মুহা�দ আবু তােলব 
িময়া, এম.এম/এম.এ, িপতা: মহুা�দ ইি�স িময়া, িসিনয়র িশ�ক ও েহড মাওলানা, ডগাইর র�ম আলী উ� 
িবদয্ালয়, �াম: ডগাইর পূবর্ পাড়া, ডাকঘর: সারিলয়া, থানা: েডমরা, েজলা: ঢাকা ।                                                                                                          
��খানা �কাশার জনয্ আিথর্ক সহেযািতায় আেছনঃ                                                                                 
েমা: আতাউর রহমান (েসিলম), ধম�য় িশ�ক, বাংলােদশ েসনাবািহনী, িপতা:-েমা: ইয়ািছন িসকদার, �াম:-
ভেবর চর, েপা:-ভেবর চর,  উপেজলা:-গজািরয়া, েজলা:-মিু�ীগ� ।                                                                                         
��িট কি�উটাের কে�াজ কেরেছনঃ                                                                                                                          
�� �েণতাঃ অধয্� মুহা�দ নূরল হক, এম.এম/এম.এ �য়ং িনেজই । েমাবাইল: ০১৯১১৭৫০৬২৭ ।                                           
��িটর পনুিবর্নয্ােসর কাজিট কেরেছনঃ                                                                
েমা: েফহাদ েহােসন(িহমন), িস. এ (িস. িস), িব. িব. এ (ইউনাইেটড ই�ারনয্াশনাল ইউিনভািসর্িট) িপতা: 
েমা: আ�ুল মিতন, �াম: েগািব�পুর, েপা: সাবিদ বাজার, উপেজলা: েসানার গাঁও, েজলা: নারায়ণগ� ।                                                                     
��িটর িরিভউ তথা পনুিবর্েবচনার কাজিট কেরেছনঃ                                                             
��িটর িবিভ� অংেশর িরিভউ তথা পুনিবর্েবচনার কাজিট কেরেছন হযরত মাওলানা মুফতী েমা: মিহউি�ন, 
আরবী �ভাষক, ব�র ইসলািময়া ফািযল মাদরাসা, ব�র, নারায়ণগ�।   
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এ ��িট পড়ার জনয্                                                   
ّیِْینَ یَِّة بَْیُت اإلسالمَمْرَكُز اْألَْبَحاِث  اْلِعلِّ                                                                                                  

Baitulilliyeen Islamic Research Center                                                                          
বাইতুলইি�িয়য্ন ইসলািম গেবষণা েক�                                                                                                                                                                                                                                             

َواْلِجَماَعةِ  ةأَْھُل السُّنَّ   (আহলসুস�ূাহ ওআল জামাআ’ত)স�ক�য় ধম�য় �িত�ান)                                                                                                                                                                    
চরেগায়ালদী (েমঘনা নদীর পাড়), ম�েলরগাঁও, েসানারগাঁও, নারায়ণগ�,েমাবাইলঃ 01911750627, 
এর ওেয়বসাইট..www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net েদখার জনয্ স�ািণত 
পাঠকবেগর্র �িত িবেশষ অনূেরাধ রইল ।এই গে�র েয েকান অংশ বা িবেশষ বণর্না �ে�র নাম 
এবং গে�র িলখেকর নাম উে�খ কের েয েকান পাঠক েকান িবষয় �মােণ বা উদাহরণ িদেত িগেয় 
উ�ৃিত িহেসেব বয্বহার করেত পারেবন । এেত �� �েণতার েকান আপিত্ত েনই ।                                                                                                                         
পিরেশেষ স�ািণত পাঠকবেগর্র �িত আমার সিনবর্� অনূেরাধ এই েয, যিদ অ� �ে�র েয েকান ভুল 
আপনােদর িনকট পিরলি�ত হয় বা আমার েয েকান মতামত আপনােদর িনকট দেূবর্াধয্ বেল িবেবিচত 
হয় বা েয েকান �িট আপনােদর দিৃ� েগাচর হয় তেব আপনারা আমােক অবিহত করেল বা েয 
েকান স-ুপরামশর্ িদেল আিম উহা সাদের �হণ করব এবং পরবত� সং�রেণ বা উপের বিণর্ত ওেয়ব 
সাইেট পিরমাজর্ ন সহকাের �কাশ করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা । আমার এই �ে�র আেলাচয্ 
িবষয়ব�গেলার আেলাচনা যিদ মুসিলম জািতর সামানয্তম উপকাের আেস তেব আমার �ম সাথর্ক 
হেয়েছ বেল মেন করব ।                                                                                                                                                     
েহ মহান আ�াহ তাআ’লা! আমার ভুল-�িট �মা কের আপিন আমার এ ��িট কবুল করন, এর 
বয্াপক �সার ঘিটেয় িদন, মুসিলম জািতর কলয্াণ করন এবং দিুনয়া ও আিখরােত এ ��খানা 
আমার সফলতা এবং অমার পিরবারবগর্, আপনজনসহ শভাকা�ী ব�ু-বা�ব সকেলর েবেহে� �েবেশর 
এবং েদাযখ েথেক পির�াণ লােভর উপায় কের িদন।  আমীন! আ�াহ�া আমীন। মহান আ�াহ 
তাআ’লা তাওিফক দাতা। 

বইিট কুিরয়ার সািভর্ (কাশফুল মুবহাম)   “َكْشُف اْلُمْبَھِم  “ েসর মাধয্েম 
িবনা মূেলয্ েপেত হেল  Website  এ �দত্ত Registration Form যথাযথ 
পরূণ কের ১৫০ টাকা হািদয়া �দান সােপে� ে�রন করা হেব।

বইিটর নামঃ 
 আলা দও’ই] (কাশফুল মুবহাম)  “ اْلُمْبَھمِ  َكْشفُ  “ (َعلَى َضْوِء أَْھِل السُّنَِّة وأْلَجَماَعةِ )

আহিলসসূ�াহ ওআল জামাআ’ত](আহলুসস�ূাহ ওআল জামাআ’েতর আেলােক)    
▓ “জিটল িবষেয়র সমাধান” ▓ 

 
বইিটর প�ৃার পিরমাণঃ ৫৬৬+১=৫৬৭ প�ৃা, বইিটর হািদয়া মূলয্ঃ ৭৫০ টাকা, বইিটর কাগেজর 

পাতাঃ  অফেসট েপপার, টাকা পাঠােনার িবকাশ না�ারঃ ০১৯১১৭৫০৬২৭  ।                                                                                                                                     
Website : www.baitulilliyeen.com + www.baitulilliyeen.net 

http://www.baitulilliyeen.com/
http://www.baitulilliyeen.net/
http://www.baitulilliyeen.com/
http://www.baitulilliyeen.net/
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৩২৫ নং প�ৃােত উে�িখত দিুট হািদস শরীফখানা হে�ঃ--- 
 

])4607) + ابو داود، (17419ــ مسند أحمد، (  [১ নং হািদস শরীফ]   "  ُمْحَدثٍة ُكلَّ  فَِانَّ  االُُمْورِ  َوُمْحَدثَاتُ  اِیَّاكُمْ 
العرباض َعنِ    " َضالَلَةٌ  بِْدَعةٍ  كُلُّ  وَ  بِْدَعةٌ    

(অথর্ঃ-(রাসুলু�াহ সা�া�হ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন) েতামরা (ইসলাম ধেমর্)নতুন আইন 
িহেসেব  সংেযািজত িবষয়সমূহ েথেক েবঁেচ থাক বা িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য় (ইসলাম ধেমর্)নতুন 
আইন িহেসেব  সংেযািজত �েতয্কিট িবষয়ই িবদআত , সকল িবদআত ("  ٌبِْدَعة") তথা “(ইসলাম 
ধেমর্) সংেযািজত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছুই” 0

1 ��তা, মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-
১৭৪১৯ + ইরবাদ (রািদআ�াহ আনহ) েথেক , আবু দাউদ শরীফ , হািদস শরীফ নং-৪৬০৭
 । 

) 4606) + ابو داود، (26673ــ مسند أحمد، َعْن َعائَِشةَ (                                                                         
[২ নং হািদস শরীফ]   "  َْردٌّ  فَُھوَ  ِمْنھُ  لَْیسَ  َما َھذَا اَْمِرنَا فِىْ  اَْحَدثَ  َمن  "                           
(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�ভুর্ � 
নয় [অথর্াৎ আিম যা ফরজ বা হারাম বিল িন] তাই পিরতয্াজয্,মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২৬৬৭৩ + আবু দাউদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৬০৬ ।) 
 
৩২৫ নং প�ৃােত উে�িখত দিুট হািদস শরীেফ বয্বহৃত দিুট শ� “ ٌُمْحَدثَة” 
(মুহদাছাতুন) এবং “ َاَْحَدث” (আহদাছা) শ��েয়র িবে�ষণমূলক অথর্ঃ----------  
 
৩২৫ নং পৃ�ােত উে�িখত দইুিট হািদস শরীেফর একিটেত “ َاَْحَدث”(আহদাছা) ও 
অপরিটেত“  ٌُمْحَدثَة ”(মুহদাছাতুন) শ� বয্বহৃত হেয়েছ । “ َاَْحَدث ”(আহদাছা) ি�য়াবাচক শ�িট 
 শে� পিরণত হেয়েছ ।(মুহদাছাতুন)”ُمْحَدثَةٌ “ শে� রপা�িরত হেয় (মাফউ’লুন >কমর্) ” َمْفعُْول“
 ”ُمْحَدثَةٌ “ শ�িটর অথর্ হে� “নতুন িকছু সংেযাজন করল বা সংেযাগ করল” এবং (আহদাছা) ”اَْحَدثَ “
(মুহদাছাতুন)শ�িটর অথর্ হে� “নতুন সংেযািজত বা সংেযাগকৃত িকছু” ।“ َاَْحَدث”(আহদাছা) 
ি�য়াবাচক শ�িট এর  ٌَمْصَدر (মাসদার>উৎস মূল) "ِاْحَداث’ "(ইহদাছুন) েথেক গৃহীত। এখন “  إِْحَداٌث  ” 
(ইহদাছুন) শ�িটর িবে�ষণমূলক অথর্ িনে� বয্াখয্া করা হে� । 
(ক) “  إِْحَداٌث  ” (ইহদাছুন) শ�িট হে� একিট আরবী শ� । এটা আরবী বয্করেনর  ٌإِْفعَال (ইফআ’লুন) 
মাসদােরর ওজেন গিঠত। এর বয্বহার িবিধ দইু �কার ।                                                                                                                            
 
( ১) “  إِْحَداٌث  ” শে�র সােথ  “ فِى ” হরফু জার েযাগিবহীন পরবত� শ�েক “ ٌَمْفعُْول”(মাফউল) তথা 
কমর্ কের ।   (২)  “  إِْحَداٌث  ” শে�র সােথ  “ فِى ” হরফু জার েযােগ পরবত� শ�েক “ ٌَظْرف” (জরফ) 
তথা আধার কের ।                                                                                                
( ১) “  إِْحَداٌث  ” শে�র সােথ  “ ِفى ” হরফু জার েযাগিবহীন অব�ায় “  إِْحَداٌث  ” শে�র অথর্ হে� সৃি� 

                                                           
1 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 



6 
 

করা, স�িটত করা, ঘটােনা ও আিব�ার করা, নতুন েকান উপায় উ�াবন করা ইতয্ািদ ।      
(২)  “  إِْحَداٌث  ” শে�র সােথ “ فِى ” হরফু জার েযাগ করা অব�ায় “  إِْحَداٌث  ” শে�র অথর্ হে� “নতুন 
িকছু সংেযাগ করা ”।                                                                                                            
( ১) “  إِْحَداٌث  ” শে�র সােথ  “ ِفى ” হরফু জার েযাগিবহীন অব�ায় “  إِْحَداٌث  ” শে�র অেথর্র উদাহরন 
পিব� কুরআেনর সুরা আত-তালাক, আয়াত নং-১ এর খ� অংশ েথেক িনেত হেব। েযমন আ�াহ 
তাআ’লা বেলন—— اْألَیَةُ ُسْوَرةُ الطَّالَِق ــ   )1(  “ ُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا \ِ لَعَلَّ َ�ُ یُْحد  ” (অথর্ঃ-হয়ত আ�াহ উহার 
পর (এই তালােকর পর)েকান নতুন উপায় কের েদেবন,সুরা তালাক, আয়াত নং-০১ ) এবং হািদস 
শরীেফর দিুট বাকয্ েথেক িনেত হেব, হািদস শরীফ নং-৩২০৫,আল-ম’ুজামুল আওসাত>>>>>   

الَ  یُْحِدُث ُوُضْوًءا ""  (অথর্ঃ-িতিন নতুন কের ওজ ুকরেতন না + হািদস শরীফ নং-১৩৫৩৮, মুসনাদ ু
আহমাদ শরীফ>>> ُل َمْن أَْحَدَث اْلُمَصاَفَحةَ   و َكاَن ُھْم أَوَّ  (অথর্ঃ-তারাই �থম মুসাফাহা নতুন সৃি� কেরিছল।   
(২)  “  إِْحَداٌث  ” শে�র সােথ  “ فِى ” হরফু জার েযাগ করা অব�ায় “  إِْحَداٌث  ” শে�র অেথর্র উদাহরন 
মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ নং- ৩৯৬২ এর খ� বাকয্াংশ েথেক িনেত হেব । েযমন হািদস 
শরীেফ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলনঃ—-- َعْن َعْبِد َ�ِ ْبِن َمْسعُْوٍد، قَاَل: ُكْنُت

ا َكاَن ذَاَت یَْوٍم َسلَّْمُت َعلَْیِھ فَلَْم یَُردَّ أَُسلُِّم َعلَى َرُسْوِل َ�ِ َصلَّى َ�ُ عَ    َعلَيَّ  لَْیِھ َو َسلََّمِفى الصَّالَِة فَیَُردُّ َعلَيَّ فَلَمَّ
ا فََرَغ قُْلُت: یَا َرُسْوَل َ�ِ، إِنِّي إِذَ ُكْنُت َسلَّْمُت َعلَْیَك فِى الصَّالَِة َردَ  فَقَاَل إِنَّ َ�َ يَّ قَاَل: ْدَت َعلَ فََوَجْدُت فِى نَْفِسْي فَلَمَّ

)3962ــ ُمْسنَُد أَْحَمِد، (َعزَّ ّو َجلَّ یُْحِدُث فَى أَْمِرِه َما یََشاُء                                                                               
অথর্ঃ- হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক নামােজ সালাম িদতাম, িতিনও আমােক সালােমর উত্তর িদেতন, 
একিদন এমন হল েয, আিম তাঁেক সালাম িদেল িতিন আমােক সালােমর উত্তর িদেলন না,এেত আিম 
আমার অ�ের িকছু অনিভব করলাম, যখন িতিন নামাজ েথেক অবসর হেলন আিম বললাম: ইয়া 
রাসুলা�ািহ, আিম যখন আপনােক (অতীেত)সালাম িদতাম তখন আপিন আমােক সালােমর উত্তর 
িদেতন,(আজেক েতা আপিন আমােক সালােমর উত্তর েদনিন)িতিন(হযরত আ�ু�াহ িবন মাসউদ 
রািদআ�াহ আনহ)বলেলন: িতিন(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)বলেলন,“িন�য় আ�াহ আযয্া 
ওয়া জা�া তাঁর আেদেশ যতটুকু চান নতুন িকছু সংেযাগ কেরন”। মুসনাদ ুআহমাদ, হািদস শরীফ 
নং- ৩৯৬২ ।                                                         
 
উপের ( ১) “  ِإْحَداٌث  ” শে�র সােথ  “ فِى ” হরফু জার েযাগিবহীন অব�ায় “  ِإْحَداٌث  ” শে�র অেথর্র 
উদাহরেন পিব� কুরআেনর আয়াত-  ) 1ُسْوَرةُ الطَّالَِق ــ اْألَیَةُ ـ( “ ُث بَْعَد ذَِلَك أَْمًرا \ِلَعَلَّ َ�ُ یُْحد  ” ও হািদস 
শরীেফর একিট বাকয্ "" الَ  یُْحِدُث ُوُضْوًءا   এ বয্বহৃত “ ثُ \ِیُْحد  ” শে� “ فِى ” হরফু জার েযাগ করা 
হয়িন । তখন এর অথর্ হেয়েছ “ েকান নতুন উপায় করা ও নতুন করা”।                        
(২)  “  إِْحَداٌث  ” শে�র সােথ  “ فِى ” হরফু জার েযাগ করা অব�ায় “  إِْحَداٌث  ” শে�র অেথর্র উদাহরেন 
হািদস শরীেফর বাণী “ ُیُْحِدُث  َفى أَْمِرِه َما یََشاء ” এ বয্বহৃত “  ُیُْحِدث ” শে� “ فِى ” হরফু জার েযাগ 
করা হেয়েছ । তখন তখন এর অথর্ হেয়েছ “ েকান নতুন িকছু সংেযাগ করা ”। “  إِْحَداٌث  ” শে�র 
সােথ শে�র সােথ  “ فِى ” হরফু জার েযাগিবহীন অব�ায় এবং “ فِى ” হরফু জার েযাগ অব�ায় 
 শে�র অেথর্র পাথর্কয্িট এখােন  বুঝােনা হল । ”  إِْحَداٌث  “
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কাশফুল মুবহাম �ে� বিণর্ত গর�পণূর্ িবষয়ব�র  সূচীঃ  

েলখক পিরিচিত (ভুিমকা- প�ৃা নং-১) 

গর�পণূর্ িবষয় �স�-  প�ৃা নং-১১ 

গর�পণূর্ িবষয় “ " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীসমূহ ” ও " ِأَْرذَُل اْلقُُرْون " ( আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ�শতা�ীসমূহ” এবং 
نَِّة َو اْلَجَماَعةِ   তথা (আল-জামাআ’ত) "اْلَجَماَعةُ "  সে�র� ( আহলুসসু�াহ ওআল জামাআত)   أَْھُل السُّ
উপর আনুষি�ক িব�ািরত আেলাচনা ----------------------------প�ৃা নং-১
    

أَْرذَُل  তথা  সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী   এবং (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة "
 তথা  সবর্িনকৃ�  শতা�ীর মুসিলম জািতর মানুেষর (আরযাললু কুরিন ) " اْلقُُرْونِ "
মযর্াদা ও অব�ানঃ -------------------------------------পৃ�া নং- ১৭   

 তথা সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী স�ক�য় (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) " َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة"
সচূীপ�                                                                                                                                                                                                                                            

(১নং). "َخْیرُ  اْلقُُرْون  الثََّالثَة " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর অ�ভূর্ � 
সেবর্াৎকৃ� মানষু এর সং�া   এবং সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ী স�েকর্  পিব� হািদস শরীফসমূেহর  
মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনাঃ------------------------------------প�ৃা নং-১৯ 
(২নং).  ُأْلِحَجاب  (িহজাব)বা পদর্ া স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষয় ও  ُأْلِحَجاب (িহজাব)বা পদর্ ার  ফরজ 
হওয়ার ে��াপট------------------------------------------- প�ৃা নং- ৩৮                                                       
(৩নং)  ُأْلِحَجاب (িহজাব)বা পদর্ ার ও   ُألِستْر (িসতর)বা েঢেক রাখার �কৃত িবধানঃ-----প�ৃা নং-৪১  
(৪নং).  ُبَْیعَة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) প�িতঃ-------প�ৃা নং- ৪৬ 

 �তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীস�ক�য় িব�ািরত সচূীপ  (আরযাললু কুরিন ) " أَْرذَُل اْلقُُرْونِ "
 
(১নং). " ِأَْرذَُل اْلقُُرْون " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মানুষ এর 
সং�াঃ-------------------------------------------------প�ৃা নং- ৬১  
(২)  ِأَْرذَُل اْلقُُرْون"  " (আরযালুল করিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ী (চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূহ) স�েকর্  পিব� হািদস শরীেফর মাধয্েম আেলাচনাঃ-------------প�ৃা নং-৯৭ 
 (৩নং). " ِأَْرذَُل اْلقُُرْون " (আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ� মুসিলম  
মানষু” িকভােব "  الثََّالثَة اْلقُُرْون َخْیرُ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতন শতা�ীর ”  
অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� মুসিলম মানুেষ পিরণত হেত পাের তার প�িতঃ-----------প�ৃা নং-১১৮  
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 (৪নং). বতর্ মান কােলর" ِأَْرذَُل اْلقُُرْون   " (আরযালুল কুরিনর) সবর্িনকু� শতা�ীর অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� 
আিলম মুসিলমগেণর কতগেলা িচ� ও গণাবলীঃ ----------------------প�ৃা নং- ১২৩                          
 (৫নং).মুিমন-মুসিলম হওয়ার সািটর্ িফেকট বা সনদ এবং েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদঃ-
------------------------------------------------------প�ৃা নং- ১২৬ 
(৬নং).   ِأَْرذَُل اْلقُُرْون" (আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর” (িহজরী চতুথর্শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) অ�ভূর্ � একজন মানষু মহান আ�াহ তাআ’লার িনকট মুিমন-মুসিলম হওয়ার এবং 
েবেহে� �েবেশর সািটর্ িফেকট বা সনদ অজর্ ন করার প�িতঃ---------------প�ৃা নং- ১২৯  
 
  �নােম দলস�ক�য় িব�ািরত সচূীপ( আহলসুস�ুাত ওআল জামাআত) أَْھلُ  السُّنَّةِ  َواْلَجَماَعةِ 
 
َواْلَجَماَعةِ    السُّنَّةِ  أَْھلِ  َمْعِرفَةُ    (মা’িরফাতু আহিল��ুাহ ওআল জামাআ’ত): আহলুসসু�াহ ওআল 
জামাআ’ত এর পিরচয় স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষেয়র আেলাচনা :-------- প�ৃা নং-১৩২  
(১নং).  ِأَْھلِ  السُّنَّةِ  َواْلَجَماَعة (আহলুসসু�াহ ওআল- জামাআ’ত): আহলুসসু�াহ ওআল -জামাআ’ত) 
বাকয্িটর শাি�ক িবে�ষণ :------------------------------------ প�ৃা নং-১৩৮ 
 (২নং).  ِنَّةِ  َواْلَجَماَعة নােম দলিটর পিরচয়  স�েকর্( আহলুসসু�াত ওআল জামাআত) َمْعِرفَةُ  أَْھلِ  السُّ  
আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক হািদস 
শরীফসমূেহর মাধয্েম িব�ািরত আেলাচনা: --------------------------প�ৃা নং-১৫১ 
 (৩নং). " قُْوا ِ  َجِمْیعًا وَ  الَ  تَفَرَّ  অথর্ঃ- “েতামরা আ�াহর র�েুক এক দলব� হেয়) " َواْعتَِصُمْوا بَِحْبلِ  �َّ
আঁকেড় ধর এবং দেল-উপদেল িবভ� হেয়া না”, ছুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এর বয্াখয্া-
------------------------------------------------------প�ৃা নং- ১৬২ 
(৪নং).  ُاْلَجَماَعة  (আল-জামাআ’ত) তথা    نَِّة َو اْلَجَماَعِة  ( আহলু��ুাত ওআল জামাআ’ত)  أَْھُل السُّ
নােমদলিটর নাম করেণর উৎস স�েকর্  িনে� িব�ািরত আেলাচনাঃ -প�ৃা নং---------- ১৬৯ 
(৫নং).  ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) তথা  ِنَِّة َو اْلَجَماَعة  নােম( আহলু��ুাত ওআল জামাআ’ত)  أَْھُل السُّ
দল তয্াগকারীর করন ও অশভ পিরণিত এবং অব�াঃ -------------------প�ৃা নং-১৭২ 
(৬নং).ألجماعة (আল-জামাআ’ত) নােম  তথা أھل السنة و ألجماعة  (আহলু��ুাত ওআল জামাআত ) নােম নাম 
না রাখার, নাম ধারন না করার পিরণাম ও ফলাফল স�েকর্   আেলাচনাঃ----==-------প�ৃা নং-১৮৬ 
(৭নং). لزوم أھل السنة و الجماعة واإلعتصام   স�েকর্  আেলাচনাঃ----------------প�ৃা নং-১৯৪ 
(৮নং). “ ُاْلَجَماَعة"(আল-আল-জামাআ’ত)তথা  ِنَِّة َو اْلَجَماَعة  (আহলু��ুাত ওআল জামাআ’ত) أَْھُل السُّ
নােম দলিটর অনূসরন করা ফরজ বা আবশয্ক েকনঃ ------------------প�ৃা নং- ১৯৮ 
(৯নং). ইসলাম ধেমর্ ৭৩ ( িতয়াতু্তর) িফরকাহ বা দেলর সৃি� রহসয্ এবং “  ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) 
তথা   نَِّة َو اْلَجَماَعِة   নােম দল �িত�ার ে��াপটঃপ�ৃা নং-২০১(আহলু��ুাত ওআল জামাআত) أَْھُل السُّ
(১০নং). " ُاْلَجَماَعة" (আল-জামাআ’ত) তথা ِنَِّة َو اْلَجَماَعة  নােম (আহলু��ুাত ওআল জামাআত)   أَْھُل السُّ
দলিট পালন করার িবষেয় মহান আ�াহ তাআলা ও আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবিভ� িনেদর্ শনা েথেক �া� সংি�� িববরণঃ----------প�ৃা নং-২০৯  

 
০৬িট মতিবেরােধর কারণসমূেহর িব�ািরত সূচীপ� 
***আেলম-উলামােদর মেধয্ মতিবেরােধর কারন স�েকর্  আনুসি�ক আেলাচনা> প�ৃা নং২১২ 
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(১নং) মতিবেরােধর কারণ> সীমাব� িসেলবাসভূ� )  ٌنَِصا ب /িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলম 
হওয়াঃ--------------------------------------------------প�ৃা নং-২১৫                      
(২নং) >> ( ُْختَِالف  তথামতিবেরাধ-------------প�ৃা নং-২১৭ اَلتَّنَاُزع << তথা মতপাথর্কয্তা  اَْالِ
(৩নং)>> ( ُْجتَِھاد قِیاِس   <<তথা গেবষণা  اَْالِ  তথা তুলনা  বা অনুমান: ------------প�ৃা নং-২২০     
(২নং) মতিবেরােধর কারণ> মহান আ�াহ তা’আলার �িত পিরপণূর্ ঈমান না থাকাঃ -----প�ৃা নং- ২২১ 
(৩নং) মতিবেরােধর কারণ> মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত পিরপণূর্   
ঈমান না থাকা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা : -----------------------প�ৃা নং- ২২২ 
(৪নং) মতিবেরােধর কারণ>আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার সাহাবীগণেক( ٍإِْحَسا ن ইহসান)তথা সততার সিহত পিরপণূর্ তথা হবুহ অনুসরন না করা-
-------------------------------------------------------প�ৃানং-২৪৩                                                                                                                                        
(৫নং) কবর ও মাযার িযয়ারত �স� : ----------------------------প�ৃা নং-২৪৬                                                                         
(৬নং)মতিবেরােধর কারণ> “মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُُمْورُ  السَّاِكتُ  َعْنھا أ) 
স�েকর্   অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চারিট আইনগত নাম স�েকর্  অ� থাকা:    ---প�ৃা নং-২৫৯  
(৭নং) জােয়য ও মুবাহ িনধর্ারণ করার মূলনীিতঃ ---------------------------প�ৃা নং- ২৭৬    
(৮নং) হালাল ও হারাম িনধর্ারেণর নীিতমালাঃ -----------------------------প�ৃা নং- ২৮১  
 (৯নং) মতিবেরােধর কারণ>“ بِْدَعة”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী 
অথর্ স�েকর্  অ�  থাকা: স�েকর্  আেলাচনা :--- -----------------------প�ৃা নং-২৮৭  
 
০৮িট মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটলিবষয়গেলার িব�ািরত সূচীপ�                                      
 
(ক)  মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়গেলার সমাধান প�িত স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষেয়র 
আেলাচনা: -----------------------------------------প�ৃানং-২৮৮                                                                                                                                                                                          
(খ) " َوالتَّْعِدْیلِ  اْلَجْرحِ  ِعْلمُ  " (” ইলমুল জারিহ ওয়াত্তা’িদল ”) তথা ”হািদস সমােলাচনা িব�ান” শাে�র আেলাচয্ 
িবষয়ঃ---------------------------------------------------প�ৃানং-২৯০                                                                                                                                                                             
(গ)  �থম ও ি�তীয় যেুগর তােবইন এবং তােব’-তােবই’নেদর নােমর সংি�� তািলকাঃ-প�ৃা-নং-২৯৮                                                                                                                                                              
(ঘ) বা�ব মুসিলম আইিন জীবন তথা  أَْلِفْقِھى- আল িফকহী] জীবন গঠন প�িতঃ-------প�ৃা নং-৩০৬                                                           
(১নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়>>  ُأَْلبِْدَعة  (আল-িবদআ’তু) তথা (“ইসলাম ধেমর্) নতুন িকছু 
সংেযাগ বা সংেযাজন>>"  ٌبِْدَعة" (িবদআ’তুন) স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষয়ঃ-------প�ৃা নং-৩১২                                                                                                                                            
(১নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয় এর আওতাধীন " ٍُكلُّ  ِبْدَعةٍ  َضالَلَة" ( কু�ু িবদআ’িতন দলালাতুন) 
বােকয্র অ�ভূর্ �---------------------------------------------------------   

         শ�িটর শরীয়তী তথা আইনগত অথর্-------------প�ৃা নং-৩২৪ (িবদআতুন) "بِْدَعةُ "
ি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 " � ْطنَابُ " তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং (আল ইজাযু) "اَْالِ  (আল ইতনাবু) "اَْالِ
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তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                                                                            
(খ) " اْلبََالَغةِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " اْلبَِدْیعِ  ِعْلمُ  " (ইলমুল বাদী’) 
এর অ�ভূর্                                                                                                                     <>তথা “দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহােরর মাধয্েম (আত্ তাওিরয়য্াতু) " التَّْوِریَةُ " �
(গ) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أ�ُ  َعْنھا السَّاِكتُ  أْألُُمْورُ   )বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                     
(ঘ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  َُجَواِمع 
 তথা “বয্াপক অথর্েবাধক বাকয্বলী” প�িত বয্বহােরর (”জাওয়ািমউল কািলম”) "اْلَكِلمِ 
মাধয্েম<>িব�ািরত আেলাচনা।                                                                                                                

 শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অথর্ঃ---------------------প�ৃা নং-৩৩০"اَْلبِْدَعةُ " (**)
(২নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার   ِِعْلمُ  اْلغَْیب (ইলমুল গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান”------------------প�ৃা নং- ৩৪১                                                                                                                          
(৩নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি�র সিঠক তথয্ স�েকর্  অ� থাকাঃ --প�ৃা নং- ৩৫৪                                                                                                                                                            
(৪নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়>  ٌُسنَّةٌ  َحَسنَة  (সু�াতুন হাসানাতুন) তথা “উত্তম িনয়ম” --
-----------------------------------------------------প�ৃা নং-৩৭৩          
(৫নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়> َعاءُ -أْلُمنَاَجاة  ”তথা “�াথর্না-িনভৃত আলাপ (দআু’-মুনাজাত) ألدُّ
------------------------------------------------------প�ৃা-নং-৩৯০          
(৬নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব  জিটল িবষয়>  َعاءُ -أْلُمنَاَجاة  (ওআিছলা) َوِسْیَلةُ  “ (েদায়া-মুনাজােত) ألدُّ
তথা “মাধয্ম” অবল�ন করাঃ-----------------------------------প�ৃা নং-৪০৯                 
(৭)গর�পণূর্ জিটল িবষয়>   َِوَرثَةُ  اْألَْنبِیَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত 
“আিলম”স�েকর্  িব�ািরতভােব আেলাচনা ।------------------------ প�ৃা--নং-৪১৮                                                                                                              
(৮) গর�পণূর্ জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �িত দরদ শরীফ ও সালাম �স� । ---------------------প�ৃা-নং-৪৩৩                                                  
(৯নং)পিরিশ�> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�মযর্াদা 
�স� । ------------------------------------------------প�ৃা নং- ৪৭৯                                                                                        
(১০নং) উপসংহার>  ُالتَّْوَبة (তাওবা)তথা [ গনাহ েথেক ] িফের আসা ও অনুতাপ-অনুেশাচনা করা  
ও   ُْستِْعفَار َ�ِ  ِذْكرُ  তথা  �মা �াথর্না এবং(ইি�গফার)اْإلِ  (িযকর�ািহ)তথা আ�াহর �রণ �স� >>--
------------------------------------------------------প�ৃা নং- ৫২৪                                                                                           
আিম এ �ে�                                                                                                                                                           
(১) সবর্ �থম ৯নং পৃ�ােত উপ�ািপত মতিবেরােধর কারণসমূেহর বয্াখয্া করব  ।                                                                                         
(২) তারপর ৯ ও ১০নং পৃ�ােত উপ�ািপত জিটল িবষয়গেলার �িমক অনুসাের সমাধান প�িত 
বণর্না করব  (পৃ�া নং-১৬৭ েদখুন)  ।                                                                       
(৩) সবর্েশেষ ৯ ও ১০নং পৃ�ােত উপ�ািপত জিটল িবষয়গেলার ইসলািমক সিঠক সমাধােনর বয্াখয্া 
করব ইনশা আ�াহ তাআ’লা।    
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