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বিদ‘আতের সংজ্ঞা, প্রকারতেদ ও আহকাম
প্রথমে: বিদ‘আতের সংজ্ঞা
আবেধাবনকোতি বিদ‘আে শব্দবি  ابلدعশব্দ হতে গৃহীে- যার অথথ হতো পূ িথিেথী মকাতনা উদাহরণ ছাড়াই মকাতনা
বকছু সৃ বি িা আবিষ্কার করা। মযমন আল্লাহ ো‘আো িতেন,

َأ
َّ ُُ﴿بَدِيع
]١١١ :ۡرضُ﴾ [ابلقرة
ُ ِ ٱلس َم َٰ َوَٰتُُِ َوٱۡل

“বেবনই আসমানসমূ হ ও জবমতনর সৃ বিকারী।” [সূ রা আে-িাকারা, আয়াে: ১১৭] অথথাৎ পূ িথিেথী মকাতনা নমুনা
ছাড়াই এে-দু -েতয়র বেবন সৃ বিকেথা।
আল্লাহ অনযত্র আতরা িতেন,

أ
ُّ ُِن
]٩ :ل﴾ [االحقاف
ُِ ٱلرس
َُ عُم
ُ ٗ لُ َماُكنتُُب ِ أد
ُ ﴿ق

“িেু ন, আবম মকাতনা নেুন রাসূ েুল্লাহ নই।” [সূ রা আে-আহকাফ, আয়াে: ৯] অথথাৎ আবম আল্লাহর পক্ষ মথতক
োর িান্দাতদর প্রবে িােথা-িাহক প্রথম রাসূ ে নই; িরং আমার পূ তিথ আতরা িহু রাসূ ে আগমন কতরতছন। িো হতয়
থাতক ‘অমুক িযবি একবি বিদ‘আে উদ্ভািন কতরতছ’ অথথাৎ এমন এক পন্থা প্রচেন কতরতছ যা োর পূ তিথ আর
মকউ কতর বন।
উদ্ভািন দু ’প্রকার
১. প্রথাগে উদ্ভািন: মযমন আধু বনক আবিষ্কৃে িস্তুসমূ তহর উদ্ভািন। এবি মুিাহ এিং জাতয়য। মকননা প্রথার মক্ষতত্র
ইিাহাে েথা বিধ হওয়াই মূ েনীবে (যেক্ষণ পযথন্ত ‘না জাতয়য’ হওয়ার দেীে পাওয়া না যায়।)
২. ধমথীয় মক্ষতত্র উদ্ভািন: ো হতো দীতনর মতধয মকাতনা বিদ‘আে সৃ বি। এবি হারাম। মকননা দীতনর মক্ষতত্র অনু সৃে
নীবে হতো, োওকীফী অথথাৎ পুতরাপুবর কুরআন-সু ন্নাতহর উপর বনেথরশীে। নিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম
িতেন,

َ
َ َ َ َْ َ ْ َ
َْ
» ف ُه َو َرد،« َم ْن أح َدث يِف أم يرنا هذا َما لي َس يفي يه

“ময িযবি আমাতদর এ দীতন এমন বকছু উদ্ভািন করতি, যা দীতনর অন্তগথে নয়, ো প্রেযাখ্যাে”।1
َ َ َْ َ
َْ َ َ ا
»« َم ْن َع يمل ع َمًل لي َس َعليْ يه أم ُرنا ف ُه َو َرد
“মকাতনা িযবি যবদ এমন কাজ কতর যা আমাতদর দীতনর অন্তেুথি নয়, ো প্রেযাখ্যাে”।2
বিেীয়ে: বিদ‘আতের প্রকারতেদ
দীতনর মক্ষতত্র বিদ‘আে দু ’মেবণতে বিেি:
প্রথম মেবণ: কথা ও আকীদার মক্ষতত্র বিদ‘আে। মযমন জাহবময়া, মুোবযো, রাতফযা ও যািেীয় ভ্রান্ত
বফরকাসমূ তহর িিিয ও আকীদা।
বিেীয় মেবণ: ইিাদাতের মক্ষতত্র বিদ‘আে। মযমন, এমন পন্থায় আল্লাহর ইিাদাে করা যা বেবন অনু তমাদন কতরন
বন। এবিও কতয়ক প্রকার:
1

সহীহ িু খ্ারী, হাদীস নং ২৬৯৭; সহীহ মুসবেম, হাদীস নং ১৭১৮
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সহীহ মুসবেম, হাদীস নং ১৭১৮
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প্রথম প্রকার: মমৌবেক ইিাদাতের মক্ষতত্র ময বিদ‘আে হতয় থাতক। মযমন, এমন এক ইিাদাে সৃ বি করা, শরী‘আতে
যার মকাতনা দেীে মনই। উদাহরণ স্বরূপ িো যায়, এমন এক সাোে উদ্ভািন করা যা শরী‘আতে অনু তমাবদে নয়
বকংিা এমন মরাজার প্রচেন যা আসতেই শরী‘আতে অননু তমাবদে অথিা শরী‘আে সমবথথে নয় এমন সি উৎসি
মযমন জতমাৎসি প্রেৃবে পােন করা।
বিেীয় প্রকার: শরী‘আতে অনু তমাবদে ইিাদাতের মক্ষতত্র মকাতনা বকছু সংতযাজন ও িৃ বি করা। মযমন, মযাহর বকংিা
আসর সাোতে এক রাকাে িাবড়তয় পাাঁচ রাকাে আদায় করা।
েৃেীয় প্রকার: শরী‘আে বসি ইিাদাে আদাতয়র পিবেতে ময বিদ‘আে হতয় থাতক। মযমন শরী‘আে বসি নয়
এমন পন্থায় ো আদায় করা। এর উদাহরণ হতো: শরী‘আে অনু তমাবদে বযবকর এ মদা‘আ ইজতেমায়ীোতি একই
োতে ও সু তর পাঠ করা। অনু রূপোতি ইিাদাতের মক্ষতত্র বনতজর উপর এমন কতঠারো আতরাপ করা যিরুণ মস
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়া সাল্লাতমর সু ন্নাে মথতক মির হতয় যায়।
চেুথথ প্রকার: শরী‘আে বসি ইিাদাতের জনয শরী‘আে কেৃথক বনধথাবরে নয়, এমন সময় বনধথারতণর মাধযতম ময
বিদ‘আে করা হয়। মযমন, শা’িান মাতসর ১৫ োবরতখ্র বদন ও রােতক সাওম ও সাোতের জনয বনধথাবরে করা।
মকননা সাওম ও সাোে মো শরী‘আেবসি; বকন্তু োতক মকাতনা এক সমতয়র সাতথ সম্পৃ ি করার জনয দেীে থাকা
চাই।
েৃেীয়ে: সকে মেবণ বিোগসহ দীতনর মক্ষতত্র বিদ‘আতের হুকুম
দীতনর মক্ষতত্র সকে বিদ‘আেই হারাম ও ভ্রিো। মকননা নিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম িতেতছন:
ُْ
ٌَ َ
َ َ ْ ُ ْ ُ َّ
ْ َّ ُ ٌ ْ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ
ُ اْل
» َوُك بيد َع ٍة َضًللة، ف يإن ُك حم َدث ٍة بيد َعة،ور
م
ات
« َو يإياكم َوحمدث ي
ي
“নেুন নেুন বিষয় মথতক মোমরা মিাঁতচ থাক। মকননা প্রতেযক নেুন বিষয়ই বিদ‘আে এিং প্রতেযক বিদ‘আে
ভ্রিো”।3
নিী সাল্লাল্লাহু ‘আোইবহ ওয়াসাল্লাম আতরা িতেন,

َ
َ َ َ َْ َ ْ َ
َْ
» ف ُه َو َرد،« َم ْن أح َدث يِف أم يرنا هذا َما لي َس يفي يه

“ময িযবি আমাতদর এ দীতন এমন বকছু উদ্ভািন করতি যা মস দীতনর অন্তগথে নয়, ো প্রেযাখ্যাে”।4
َ َ َْ َ
َْ َ َ ا
» « َم ْن َع يمل ع َمًل لي َس َعليْ يه أم ُرنا ف ُه َو َرد
“মকাতনা িযবি যবদ এমন কাজ কতর যা আমাতদর দীতনর অন্তেুথি নয়, ো প্রেযাখ্যাে”।5
হাদীস দু ’বি িারা প্রমাবণে হতো ময, দীতনর মক্ষতত্র নি উদ্ভাবিে সকে পন্থাই বিদ‘আে এিং প্রতেযক বিদ‘আে
ভ্রিো ও প্রেযাখ্যাে। এ কথার অথথ বিদ‘আে হারাম। েতি বিদ‘আতের মেবণ বিোগ অনু যায়ী হারাম হওয়ার
িযাপারবি বিবেন্ন স্ততরর হতয় থাতক। মকননা এর মতধয বকছু হে স্পি কুফুরী। মযমন, কিরিাসীতদর বনকিয োতের
উতেতশয কিতরর চারপাতশ োওয়াফ করা এিং জতিহ করা ও মান্নে করা। কিরিাসীতদর কাতছ মদা‘আ করা ও
সাহাযয চাওয়া। অনু রূপোতি এতে চরমপন্থী-জাহবময়া ও মুোবযোতদর বিবেন্ন িিিযও অন্তেুথি রতয়তছ।
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সু নান আিু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭

4

সহীহ িু খ্ারী, হাদীস নং ২৬৯৭; সহীহ মুসবেম, হাদীস নং ১৭১৮
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সহীহ মুসবেম, হাদীস নং ১৭১৮
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বিদ‘আতের মতধয রতয়তছ যা আকীদাগে ফাতসকী িতে পবরগবণে। মযমন, কথা ও আকীদার মক্ষতত্র খ্াতরজী,
কাদবরয়া এিং মুরবজয়াতদর বিদ‘আে যা শরী‘আতের দেীেসমূ তহর সরাসবর পবরপন্থী।
বকছু বিদ‘আে এমন রতয়তছ যা গুনাহ িতে বিতিবচে। মযমন, দু বনয়ােযাগী হওয়ার বিদ‘আে, মরাতদ দাাঁবড়তয় সাওম
রাখ্া এিং মযৌনকামনা দমতনর জনয অপাতরশন করার বিদ‘আে।
সমাপ্ত
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