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এক. জাহেলিয়্যাত:
আল্লাে, তাাঁি িােূ িগণ ও দীহনি আইন-কানু ন েম্পহকথ অজ্ঞতা, বংশ লনহয়্ গবথ-অেংকাি ও বড়াই প্রেৃলত ময েকি
অবস্থাি উপি আিহবি মিাহকিা ইেিাম পূ বথ যু হগ বযাপৃত লিি, মে েকি অবস্থাহকই জাহেলিয়্যাত নাহম অলেলেত
কিা েয়্।
জাহেলিয়্যাত ‘জােি’ শহেি প্রলত েম্পলকথত, যাি অর্থ জ্ঞানেীনতা বা জ্ঞাহনি অনু েিণ না কিা।
শাইখুি ইেিাম ইবন তাইলময়্যাে িে. বহিন: যাি েহকি জ্ঞান মনই মে এক প্রকাি অজ্ঞতায়্ লনমলিত। যলদ মকউ
েক েম্পহকথ মজহন লকংবা না মজহন েহকি পলিপন্থী কর্া বহি মেও জাহেি...। উপহিি কর্াগুহিা স্পষ্ট েবাি পি
জানা দিকাি ময, িােূ িুল্লাে োল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়্াোল্লাহমি নবুওয়্াত প্রালিি পূ হবথ মিাহকিা এমন
জাহেলিয়্যাহতই লনমলিত লিি, যা আক্ষলিক অহর্থই ‘জাহেি’ তর্া অজ্ঞতাি প্রলত েম্পলকথত। মকননা তাহদি মহযয
ময কর্া ও কাহজি প্রচিন লিি, তা লিি জাহেি ও অজ্ঞ মিাহকিই েৃ ষ্ট এবং অজ্ঞ মিাহকিাই তা কহি মবড়াত।
অনু রূপোহব লবলেন্ন যু হগ নবী িােূ িগণ ময শিী‘আত লনহয়্ এহেলিহিন মযমন ইয়্ােূ দী যমথ ও লিস্টান যথম, তাি
লবপিীত েব লকিু ই জাহেলিয়্যাহতি অন্তগথত। এহক বিা চহি বযাপক ও মো জাহেলিয়্যাত।
তহব িােূ িুল্লাে োল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়্াোল্লাহমি নবুওয়্াত প্রালিি পি জাহেলিয়্যাহতি মেই বযাপকতা আি মনই;
বিং মকার্াও তা আহি, মকার্াও মনই। মযমন, ‘দারুি কুফুি’ বা কালফিহদি িাহে তা আহি, আবাি কাহিা মহযয
মনই। মযমন, ইেিাম গ্রেহণি পূ হবথ ময মকাহনা বযলি জাহেলিয়্যাহতি মহযয লনমলিত র্াহক, যলদও মে ‘দারুি
ইেিাম’ বা ইেিামী িাহে অবস্থান কহি। তহব মুোম্মদ োল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়্াোল্লাহমি নবুয়্যাত প্রালিি পি
অবাযোহব মকাহনা যু গহক জাহেলিয়্যাহত লনমলিত বিা যাহবনা। মকননা লকয়্ামত পযথন্ত প্রহতযক যু হগ উম্মাহত
মুোম্মদীি একদি মিাক েহকি ওপি প্রলতলিত র্াকহব। অবশয লকিু লকিু মুেলিম মদহশ বহু মুেলিম বযলিি মহযযই
েীলমত আকাহি জাহেলিয়্যাত পাওয়্া মযহত পাহি। মযমন, িােূ িুল্লাে োল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়্াোল্লাম বহিন,
ْ
َّ ْ ٌ َ ْ
ْ أم
«ِت يم ْن أم ير اجلَا يه يل َّي ية
«أربع يِف ي
“আমাি উম্মাহতি মহযয চািলি বস্তু জাহেলিয়্যাহতি অন্তগথত।” (েেীে মুেলিম, োদীে নং ৯৩৪)
একবাি লতলন আবু যি িালদয়্াল্লাহু ‘আনহুহক বহিন,

ٌ
َ ٌ ْ َ َّ
« «إنك ام ُرؤ يفيْك َجا يه يل َّية

“তুলম এমন এক বযলি যাি মহযয (এখনও) জাহেলিয়্যাত িহয়্ মগহি।” (েেীে বুখািী, োদীে নং ৬০৫০; েেীে
মুেলিম, োদীে নং ১৬৬১)
অনু রূপ আহিা অহনক দিীি িহয়্হি।
োিকর্া: জাহেলিয়্যাত ‘জােি’ বা অজ্ঞ শহেি প্রলত েম্পলকথত। এি অর্থ জ্ঞানেীনতা। জাহেলিয়্যাত দু ‘োহগ লবেি:
১. বযাপক ও অবায জাহেলিয়্যাত:
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এ প্রকাি জাহেলিয়্যাত দ্বািা িােূ িুল্লাে োল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়্াোল্লাহমি নবুওয়্াহতি আহগি যু গ ও অবস্থা বুঝাহনা
েহয়্হি। নবুওয়্াত প্রালিি োহর্ োহর্ এ প্রকাি জাহেলিয়্যাহতি অবোন েহয়্হি।
২. লনলদথষ্ট ও েীলমত জাহেলিয়্যাত:
এ প্রকাহিি জাহেলিয়্যাত েব যু হগই মকাহনা না মকাহনা মদহশ, মকাহনা না মকাহনা শেহি এবং কহতক বযলিি মহযয
লবিাজমান র্াকহত পাহি। একর্া দ্বািা ঐ েব মিাহকি েূ ি স্পষ্ট েহয়্ উহে যািা বতথমান যু হগও অবায ও বযাপক
জাহেলিয়্যাহতি অলিত্ব আহি বহি মহন কহি এবং বহি ‘এই শতােীি জাহেলিয়্যাত’ ইতযালদ নানা কর্া। অর্চ
েলেক েহিা এ িকম বিা: ‘এ শতােীি কহতক মিাকহদি বা এ শতােীি অলযকাংশ মিাকহদি জাহেলিয়্যাত’
অতএব, বযাপক জাহেলিয়্যাহতি অলিহেি যািণা েলেক নয়্ এবং এিকম বিাও জাহয়্য নয়্। মকননা নবী োল্লাল্লাহু
‘আিাইলে ওয়্াোল্লাহমি নবুওয়্াত প্রালি দ্বািা বযাপক জাহেলিয়্যাত অবোন েহয়্হি।
দু ই. ফাহেকী:
অলেযাহন ‘লফেক’ শহেি অর্থ েি মবি েওয়্া। আি শিী‘আহতি পলিোষায়্ তােহিা আল্লােি আনু গতয েহত মবি
েহয়্ যাওয়্া। পুহিাপুলি মবি েহয়্ যাওয়্াও মযমন এহত শালমি িহয়্হি, এজনয কালফিহকও ফালেক বিা েয়্, আবাি
আংলশকোহব মবি েওয়্াও এি অন্তেূ থি। তাই কবীিা গুনাহে লিি মুলমন বযলিহকও ফালেক বিা েয়্।
লফেক দু ‘োহগ লবেি:
১. এ প্রকাহিি লফেক বান্দাহক ইেিামী লমল্লাত মর্হক মবি কহি মদয়্। এযিহনি লফেক মূ িতঃ কুফুিী। এজনয
কালফিহক ফালেক নাহম অলেলেত কিা েয়্। আল্লাে তা‘আিা ইবলিহেি বযাপাহি বহিন,

َ َ َ َ ََ
]٠٥ :قَعنََأمرََ َربهۦَ﴾ [الكهف
َ ﴿ففس

“অত:পি মে স্বীয়্ প্রেুি লনহদথশ অমানয কিি।” [েূ িা আি-কােফ, আয়্াত: ৫০]
আয়্াহত বলণথত ইবলিহশি এ লফেক লিি মূ িতঃ কুফুিী। আল্লাে তা‘আিা বহিন,

َ ُ َ َ َّ َّ َ َ
]٠٥ :ارَ﴾ [السجدة
َُ َّينَف َسقواََف َمأ َوى ٰ ُه َُمَٱنل
َ ﴿َوأماَٱَّل

“আি যািা ফাহেকী কহি, তাহদি লেকানা েহিা জাোন্নাম।” [েূ িা আে-োজদাে, আয়্াত: ২০]
এ আয়্াহত কালফিহদি অবস্থা বণথনাই আল্লােি উহদ্দশয ।এি দিীি েহিা আয়্াহতি পহিি অংশিুকু:
َ
ُ ُ َ َ َ َ
َ
َ ُ
ُ َ َ َ َّ ُ
ُ ابَٱنلَّارََ َّٱَّليَ ُك
ُ ادواََأَنَ ََي ُر ُجواََمن َهاََأُع
]٠٥ :﴾ [السجدة٢٠َون
َ ُنتمَبهۦَتكذب
َ َ يلَل ُهمََذوقواََ َعذ
َ يدواََفيهاَوق
﴿ُكماََأر
“যখনই তািা জাোন্নাম েহত মবি েহত চাইহব তখনই তাহদিহক তর্ায়্ লফলিহয়্ মদওয়্া েহব এবং তাহদিহক বিা
েহব, মতামিা জাোন্নাহমি ময আযাবহক লমর্যা বিহত, তাি স্বাদ আস্বাদান কি।” [েূ িা আে-োজদাে, আয়্াত: ২০]
২. মগানােগাি বান্দাহদিহকও ফাহেক বিা েয়্। তহব তাি ফাহেকী তাহক ইেিাম মর্হক মবি কহি মদয়্ না।
আল্লাে তা‘আিা বহিন,
َ ُ َ ُ َ َٰٓ َ ُ َ َ َ َ ٰ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ٰ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ ٰ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ
َ٤َون
َ كَه َُمَٱلفٰسق
َ لَتقبلواََلهمََشهدةََأبداََوأولئ
َ يَجِلةََو
َ ونَٱلمحصنتََث َمَلمََيأتواََبأربعةَشهدا َءَفٱجِلوهمََثمن
َ ينَيرم
َ ﴿َوٱَّل
]٤ :﴾ [انلور
“যািা েতী-োধ্বী নািীি প্রলত অপবাদ আহিাপ কহি। অতঃপি স্বপহক্ষ চািজন পুরুষ োক্ষী উপলস্থত কহিনা,
তাহদিহক আলশলি মবত্রাঘাত কিহব এবং কখনও তাহদি োক্ষয কবুি কিহবনা। এিাই ফালেক (নাফিমান ও
অবাযয)।” [েূ িা আন-নূ ি, আয়্াত: ৪]
আল্লাে তা‘আিা আহিা বহিন,
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َ
َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ
َ
َ
َ َ
َ ُ
َ ََالَف
َ َ﴿
]٧٩١ :ٱۡلجََ﴾ [ابلقرة
َ لَج َد
َ وقَ َو
َ لَفس
َ ثَو
َ لَرف
َ جَف
َ نَٱۡل
َ ضَفيه
َ ٱۡلجََأش ُهرََ َّمعلومٰتََف َمنَف َر
“েজ লনলদথষ্ট মােেমূ হে, অতঃপি ময মকউ েহজি এ মােগুহিাহত েজ কিাি লনয়্ত কিহব, তাি জনয েহজি েময়্
স্ত্রী েহভাগ, ফাহেকী ও কিে-লববাদ লবহযয়্ নয়্।” [েূ িা আি-বাকািা, আয়্াত: ১৯৭]
আয়্াহত ফাহেকী শহেি বযাখযায়্ উিামাগণ বহিন: এি অর্থ পাপাচাি তর্া মগানাহেি কাজ।
লতন. দিাি: (ভ্রষ্টতা)
আিবীহত ভ্রষ্টতাি প্রলতশে েি  الضاللযাি অর্থ েিি পর্ মর্হক লবচুযত েওয়্া। এলি লেদায়্াহতি লবপিীত শে।
আল্লাে তায়্ািা বহিন,

َ
َّ َ َّ َ َ َ
َّ َ ٰ َ َ
]٧٠ :لَفإن َماَيَضلََ َعلي َهاَ﴾ [االرساء
َ ىَفإن َماَ َيه َتديَنلَفسهۦََومنَض
َ ﴿ َّمنََٱهتد

“যািা েৎপহর্ চহি, তািা লনহজহদি মঙ্গহিি জনযই েৎপহর্ চহি। আি যািা পর্ভ্রষ্ট েয়্, তািা লনহজহদি
অমঙ্গহিি জনযই পর্ভ্রষ্ট েয়্।” [েূ িা আি-ইেিা, আয়্াত: ১৫]
ভ্রষ্টতাি অহনকগুহিা অর্থ িহয়্হি:
১. কখহনা তা কুফুিীি অহর্থ বযবহৃত েয়্।
আল্লাে তা‘আিা বহিন,

ُ
َ َٰٓ َ َ َ َّ
ۢ َ َ َ َّ َ َ َ
ُ
]٧٣١ :﴾ [النساء١٣٦َلَبَعيدا
َ ٰ لَضل
َ لئكتهۦَ َوك ُتبهۦَ َو ُر ُسلهۦَ َوٱۡلَومََٱٓأۡلخرََفقدََض
ٱّللَوم
َ ﴿ َو َمنَيَكفرََب

“ময বযলি আল্লাে, তাাঁি লফহিতাশগণ, তাাঁি লকতাবেমূ ে এবং িােূ িগণ ও আহখিাত লদবেহক অস্বীকাি কিহব, মে
েীষণ োহব পর্ভ্রষ্ট েহয়্ পড়হব।” [েূ িা আন-লনো, আয়্াত: ১৩৬]
২. কখহনা তা লশহকথি অহর্থ বযবহৃত েয়্।
আল্লাে তা‘আিা বহিন,

ۢ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
]٧٧١ :َ﴾ [النساء١١٦َلَبَعيدا
َ ٰ لَضل
َ ٱّللَفقدََض
َ ﴿َ َو َمنَيُۡشكََب

“ময আল্লােি োহর্ শিীক কহি, মে েু দূি ভ্রালন্তহত পলতত েয়্।” [েূ িা আন-লনো, আয়্াত: ১১৬]
৩. কখহনা তা কুফুিী নয়্, এমন পযথাহয়্ি লবহিালযতাি অহর্থ বযবহৃত েয়্। মযমন, বিা েয়্ ভ্রষ্ট লফকথােমূ ে অর্থাৎ
েক-লবহিাযী লফকথােমূ ে।
৪. কখহনা তা েুি-ত্রুলি কিাি অহর্থ বযবহৃত েয়্। মযমন মূ ো ‘আিাইলেে োিাহমি কর্া কুিআহনি োষায়্ এোহব
বলণথত েহয়্হি,

َ َ َ
َّ َ َ َ َ
]٠٥ :﴾ [الشعراء٢٠َي
ََ نَٱلضٓال
َ الَف َعل ُت َهاََإذاَوأناََم
َ ﴿ق

“মূ ো বিহিন: আলম মতা মে কাজলি কহিলিিাম তখন, যখন লিিাম অনবযান।” [েূ িা আশ-শু‘আিা, আয়্াত: ২০]
৫. কখহনা তা লবস্মৃ ত েওয়্া ও েুহি যাওয়্াি অহর্থ বযবহৃত েয়্। মযমন, আল্লাে বহিন,
ُ
َ َ
َّ َ َ
]٠٨٠ :ى﴾ [ابلقرة
َٰ لَإح َدى ٰ ُه َماَف ُتذك ََرَإح َدى ٰ ُه َماَٱۡلخ َر
َ ﴿أنَتض
“যাহত মলেিাহদি একজন যলদ েুহি যায়্, তহব একজন অনযজনহক স্মিণ কলিহয়্ মদহব।” [েূ িা আি-বাকািাে,
আয়্াত: ২৮২]
৬. কখহনা ( ضاللভ্রষ্টতা) শেলি অহগাচি েওয়্া ও োলিহয়্ যাওয়্াি অহর্থ বযবহৃত েয়্। মযমন, আিবগণ বহি ضالة
 اإلبلঅর্থাৎ োিাহনা উি।
চাি: লিদ্দাত (মুিতাদ েওয়্া) এি প্রকািহেদ ও লবযান:
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অলেযাহন লিদ্দাত শেলিি অর্থ লফহি যাওয়্া।
আল্লাে তা‘আিা বহিন,

َ َ ُ َ َٰٓ َ َ
َ َ ََ
َ
]٠٧ :َ﴾ [املائدة٢١َين
ََ َعَأدبَاركمََف َتنقل ُبواََخِٰس
َ ََلَترتدوا
َ ﴿َو

“আি মপিহন লদহক লফহি মযও না।” [েূ িা আি-মাহয়্দা, আয়্াত: ২১]
আি লফকহেি পলিোষায়্ ইেিাম গ্রেহণি পি কুফুিীি লদহক লফহি যাওয়্াহক লিদ্দাত বিা েয়্।
আল্লাে তা‘আিা বহিন,
ُ َ
َ
َ ُ َٰ َ
َ
ُ
َ َ ُ
َ َ َُ َ ُ
ُ
َ كَأَص
َون
َ ِل
بَٱنلَّارََهمََفيهاَخ
َ ُ ٰح
َ كَ َحب َطتََأع َمٰل ُهمََفََٱدلن َياَ َوٱٓأۡلخ َرةََ َوأو َٰٓلئ
َ ﴿َ َو َمنَيَرتددََمنكمََ َعنَدينهۦَفيَ ُمتََ َوه ََوََكفرََفأو َٰٓلئ
]٠٧١ :َ﴾ [ابلقرة٢١٧
“এবং মতামাহদি মহযয যািা লনহজহদি দীন মর্হক লফহি যাহব এবং কালফি অবস্থায়্ মৃতুযমুহখ পলতত েহব, দু লনয়্া ও
আহখিাহত তাহদি যাবতীয়্ আমি লবনষ্ট েহয়্ যাহব। আি তািাই েহিা জাোন্নামী, তাহত তািা লচিকাি বাে
কিহব।” [েূ িা আি-বাকািা, আয়্াত: ২১৭]
লিদ্দাহতি প্রকািহেদ: ইেিাম লবনষ্টকািী মকাহনা কাজ কিহি বযলিি মহযয লিদ্দাত পাওয়্া যায়্ অর্থাৎ মে মুিতাদ
লেোহব গণয েয়্।
আি ইেিাম লবনষ্টকািী বস্তু অহনকগুহিা, যাহক মূ িতঃ চািোহগ োগ কিা যায়্:
১. কর্াি লিদ্দত: মযমন, আল্লাে তা‘আিাহক বা তাাঁি িােূ ি োল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়্াোল্লামহক লকংবা তাি
লফলিশতাগণহক অর্বা পূ বথবতথী মকাহনা নবী-িােূ িহক গালি-গািাজ কিা অর্বা গাহয়্ব জানাি দাবী কিা লকংবা
নবুওয়্াহতি দাবী কিা লকংবা নবুওয়্াহতি দাবীদািহক েতযবাদী বহি মমহন মনওয়্া অর্বা গায়্রুল্লাি কাহি মদা‘আ
কিা লকংবা ময লবষহয়্ আল্লাে বযতীত আি মকউ েক্ষম নয়্ মে লবষহয়্ গায়্রুল্লােি োোযয চাওয়্া ও আশ্রয়্ প্রার্থনা
কিা।
২. কাহজি লিদ্দত: মযমন, মূ লতথ, গাি-পািা, পার্ি এবং কবহিি উহদ্দহশয োজদাে কিা ও কুিবানী কিা, লনকৃষ্ট
স্থাহন কুিআন মাজীদ িাখা, যাদু কিা এবং তা লশখা ও অনযহক লশখাহনা, োিাি ও জাহয়্য মহন কহি আল্লােি
অবতালিত শিী‘আহতি পলিবহতথ অনয আইন-কানূ ন দ্বািা ফয়্োিা কিা।
৩. আকীদাি লিদ্দাত: মযমন, এরূপ আকীদা মপাষণ কিা ময, আল্লােি শিীক আহি লকংবা লযনা, মদ ও েূ দ োিাি
অর্বা রুলি োিাম অর্বা োিাত পড়া ওয়্ালজব নয়্ প্রেৃলত এ যিহনি আহিা মযেব লবষহয়্ি োিাি বা োিাম েওয়্া
লকংবা ওয়্ালজব েওয়্াি উপি উম্মাহতি অকািয ইজমা োলযত েহয়্হি এবং এরূপ মিাহকি তা অজানা র্াকাি কর্া
নয়্।
৪. উপহিাি মকাহনা লবষহয়্ েহন্দে মপাষণ লিদ্দাত: মযমন, লশকথ োিাম েওয়্াি বযাপাহি লকংবা লযনা ও মদ োিাম
েওয়্াি বযাপাহি অর্বা রুলি োিাি েওয়্াি বযাপাহি েহন্দে মপাষণ কিা, নবী োল্লাল্লাহু ‘আিাইলে ওয়্াোল্লাম লকংবা
অনয মকাহনা নবীি লিোিাহত বা েতযতায়্ েহন্দে িাখা, অর্বা ইেিাহমি বযাপাহি লকংবা বতথমাহন যু হগ ইেিাহমি
উপহযালগতাি বযাপাহি েহন্দে মপাষণ কিা।
লিদ্দাত োবযি েওয়্াি পি এি হুকুম:
১. মুিতাদ বযলিহক তাওবা কিাি আহ্বান জানাহনা েহব। যলদ মে লতন লদহনি মহযয তাওবা কহি ইেিাহমি লদহক
প্রতযাবতথন কহি, তহব তাি তওবা কবুি কিা েহব এবং তাহক মিহড় মদওয়্া েহব।
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২. যলদ মে তাওবা কিহত অস্বীকৃলত জ্ঞাপন কহি, তহব তাহক েতযা কিা ওয়্ালজব। মকননা িােূ িুল্লাে োল্লাল্লাহু
‘আিাইলে ওয়্াোল্লাম বহিহিন,

ُ ْ َ ُ
َ َّ
« « َم ْن بَدل يدينَه فاقتُلوه

“ময বযলি তাি দ্বীনহক পলিবতথন কহি তাহক েতযা কি।” (েেীে বুখািী, োদীে নং ৩০১৭, ৬৯২২; েু নান আবু
দাউদ, োদীে নং ৪৩৫১)
৩. তাওবাি লদহক আহ্বানকািীন েমহয়্ তাহক তাি েম্পহদ েিহক্ষপ কিা মর্হক লবিত িাখা েহব। যলদ মে পুনিায়্
ইেিাম গ্রেণ কহি, তহব মে েম্পদ তািই র্াকহব। অনযর্ায়্ লিদ্দাহতি ওপি তাি মৃতুয েহি লকংবা তাহক েতযা
কিা েহি, তখন মর্হক মে েম্পলি মুেলিমহদি বায়্তুি মাহি ‘ফাই’ লেহেহব অন্তেূ থি েহয়্ যাহব। কাহিা কাহিা
মহত মুিতাদ েওয়্াি োহর্ োহর্ই তাি যন-েম্পদ মুেলিমহদি কিযাণমূ িক কাহজ বযয়্ কিা েহব।
৪. মুিতাদ বযলিি উিিালযকাি স্বত্ব বালতি েহয়্ যাহব। অর্থাৎ মে তাি আত্মীয়্ স্বজহনি ওয়্ালিে েহব না। এবং
তাি মকাহনা আত্মীয়্ও তাি ওয়্ালিে েহব না।
৫. যলদ মে মুিতাদ অবস্থায়্ মািা যায়্ লকংবা লনেত েয়্, তহব তাহক মগােি মদওয়্া েহব না, তাি ওপি জানাযাি
োিাত পড়া েহব না এবং তাহক মুেলিমহদি কবিস্থাহন দাফন কিা যাহব না; বিং তাহক কালফিহদি েমালযস্থহি
দাফন কিা েহব লকংবা মুেলিমহদি কবিস্থান িাড়া অনয মকার্াও মালিি লনহচ তাহক েমলযস্থ কিা েহব।
েমাি
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