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ভূিমকা
সব শংসা স মহান আাহর িযিন ইসলামেক আমােদর জন জীবন িবধান ও পা িহেসেব িনবাচন
কেরেছন। আমরা তাঁর শংসা করিছ, তারই কােছ সাহায াথনা করিছ, তাঁর িনকট মা চাি, তাঁর কােছ
আমােদর অেরর সব কলষু ও পাপ থেক পানাহ চাই। িতিন যােক িহদায়াত দান কেরন কউ তােক
গামরাহ করেত পাের না, আর িতিন যােক পথ- কেরন কউ তােক িহদায়াত িদেত পাের না। আিম সা
িদি য, একমা আাহ ছাড়া কােনা হ ইলাহ নই, তাঁর কােনা শরীক নই, আিম আরও সা িদি
য, মহু াদ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম আাহর বাা ও রাসূল।
অতঃপর, বতমান মস
ু িলম উাহর িদেক তাকােল ও তােদর বাব অবা িনেয় িচা ভাবনা করেল দখা
যােব তােদর অেনেকই পথ হেয়েছ, বতমােন তারা আসমািন শরী‘য়াহ পিরহার কেরেছ ও আাহ দ
িবধান ছেড় মানব রিচত িবধােনর পেথ চলেছ। তারা পরর িবেরাধী এমন িকছ ু মানব রিচত জীবন িবধান
ও আইন কানেু ন িনেজেদর জীবনেক পিরচািলত করেছ, যা ধু বিু -িবেবক সূত িচা ভাবনা ছাড়া আর
িকছইু নয়।
ইসলামী রাে শাসকেদর মতার িতিতা এক অসহনীয় পযােয় পৗঁেছিছল। তােদর কউ কউ পূবপিেম তােদর আিধপত িবার করেত ইসলােমর সাধ ও েচােক অীকার কের বসল। কউ আবার
অমস
ু িলমেদর থেক নানা বিু  ও আইন কাননু আমদািন করেত লাগল। তারা এ সব আইন কাননু রাে
অতাবশকীয় করল এবং যারা এ সেবর িবেরািধতা করত বা এ সব িদেয় কুমত পিরচালনা করেত অীকার
করত তােদরেক ভৎসনা করা হত। এ কারেণই আিম এ সংি আেলাচনািট িনজ দািয় আদােয়র জন
িলিপব কেরিছ। এেত ইসলামী শরী‘য়াহ বাবায়েনর েয়াজনীয়তা তুেল ধেরিছ ও মানব রিচত আইন
কাননু েক তাখান করার যথাথতা বণনা কেরিছ; কননা মানেু ষর তরী আইনই মস
ু লমানেদর দশা ও
িার হতু।
আিম এ গেবষণাপিট সাতিট পিরেেদ ভাগ কেরিছ, সেলা হেলা:
থম পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহর পিরচয়।

িতীয় পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহর উৎসসমূহ।
ত ৃতীয় পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহর বিশসমূহ।
চতুথ পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহ সহজ সরল হওয়ার দিলল।
পম পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহ বাবায়েনর কুম।
ষ পিরেদ: আাহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন িবধান অনযু ায়ী শাসন ববা পিরচালনা করার
কারণসমূহ।
সম পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহর বাপাের কিতপয় িধা সংশয় এবং এেলার অপেনাদন।
উপসংহার।

থম পিরেদ
ইসলামী শরী‘য়াহর পিরচয়
শরী‘য়াহর শািক অথ: ‘শরী‘য়া’ একিট আরবী শ। এর আিভধািনক অথ ীন, জীবন-পিত, ধম, জীবন
আচার, িনয়ম-নীিত ইতািদ। তেব আরবী ভাষায় শিটর বু ৎপিগত অথ হল - পািনর উৎসল বা য ান
থেক পািন উৎসািরত হেয় গিড়েয় পেড় এবং মানষু সখােন এেস পািন পান কের িপপাসা িনবারণ কের।
শরী‘য়া হেলা যা বাাহর জীবন পিরচালনার জন আাহ তা‘আলা িবিধব কেরেছন। যমন বলা হয়:
 اﻟﺸﺎرعযার অথ হল
( اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻋﻈﻢবড় রাা), আবার যখন ঘেরর দরজা রাার িদক িদেয় খালা থােক তখন বলা হয়عَ اﻟﻤﻨﺰل ﺷﺮঅথাৎ বড় রাামখু ী কের স ঘর তরী কেরেছ। আেরা বলা হয় - ﻫﺬا اﻷﻣﺮﺷﺮﻋﺖ ﻓ
ﺎ ﺷﺮوﻋঅথাৎ এ িবষেয় আিম অনসু ান  কেরিছ। প যখন পািন পান করেত ঘেট নােম বলা হয়,
 إذا دﺧﻠﺖ:ﺎ وﺗﺸﺮع ﺷﺮﻋ, اﻟﻤﺎء ﻓﺖِ اﻟﺪوابﻋوﺷَﺮ. অথাৎ প পািনেত েবশ কেরেছ।

শরী‘য়া হেলা জীবন িবধান। কুরআেন এেসেছ:
﴿ ٤٨ :ﺎۚ ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪةﺎﺟﻨۡﻬﻣﺔٗ وﺮۡﻋﻢۡ ﺷﻨﻠۡﻨَﺎ ﻣﻌ ﺟﻞ]ﻟ
‘‘তামােদর েতেকর জন শরী‘য়াহ ও জীবন-পিত িনধারণ কেরিছ।’’ [সূরা আল-মািয়দাহ : ৪৮]
শরী‘য়াহর পািরভািষক অথ:
ﻪ ﻟﻌﺒﺎده ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات واﻷﺧﻼق ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﻟ: اﻻﺻﻄﻼحواﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓ
 اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﺷﻌﺒﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ ﻓواﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻧﻈﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﻓ.
‘‘মহান আাহ তা‘আলা বাার জীবন ও জগত পিরচালনার জন য আিদা, ইবাদত, আখলাক, লনেদন ও
জীবন ববা দান কেরেছন, যা তােদর ইহকালীন ও পরকালীন শাি বাবায়ন কের তা-ই হল ইসলামী
শরীয়া’’।

িতীয় পিরেদ
ইসলামী শরী‘য়াহর মূল উৎসসমূহ

থম উৎস: আল-কুরআনল
ু কারীম:
ইসলামী শরী‘য়াহ এর সবথম ও সবািধক পূণ উৎস হে আল-কুরআনল
ু কারীম। এিট  ﻗﺮأিয়ার
মাসদার। এর শািক অথ: জমা করা, এক করা। অতঃএব,  اﻟﻘﺮاءةঅথ: উারেণ এক হরফেক আেরক
হরেফর সােথ িমলােনা। আল-কুরআনেক মহু াদ সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর উপর অবতীণ িকতাব
নােম খাস করা হেয়েছ। ফেল কুরআনেক িকতাব বলা হয়। কিতপয় উলামা বেলেছন, আাহর
িকতাবসমূেহর মেধ এ িকতাবেক কুরআন বলার কারণ হেলা এটা অনান সব িকতােবর সারাংশ, বরং সব
ইলেমর সারমম এেত একিত হেয়েছ। যমন আাহ তা‘আলা এ বাপাের বেলেছন:
﴿ ﻦَٰﻟﱝ وﻔۡﺘَﺮﺪِﻳﺜٗﺎ ﻳﺎنَ ﺣﺎ ﻛٰﺐِۗ ﻣﻟۡﺒ ٱﻟۡﺎﻟو ٞةﺒۡﺮﻬِﻢۡ ﻋﺼ ﻗَﺼﺎنَ ﻓﻟَﻘَﺪۡ ﻛ

١١١ َﻨُﻮنﺆۡﻣ ﻳﻘَﻮۡمّﺔٗ ﻟﺣۡﻤرﺪٗى وﻫ وۡءَ ﺷﻞ ﻛﻴﻞﺗَﻔۡﺼ وﺪَﻳۡﻪ ﻳﻴۡﻦ ٱﻟﱠﺬِي ﺑﺗَﺼۡﺪِﻳﻖ
١١١ :]﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
“তােদর এ কািহনীেলােত অবশই বিু মানেদর জন রেয়েছ িশা, এটা কােনা বানােনা গ নয়, বরং
তােদর পূববতী িকতােবর সতায়নকারী এবং িতিট িবষেয়র িবািরত িববরণ। আর িহদায়াত ও রহমত ঐ
কওেমর জন যারা ঈমান আেন।” [সূরা ইউসফ
ু : ১১১]
আাহ তা‘আলা আেরা বেলেছন,
﴿ َﻠﺟِﺌۡﻨَﺎ ﺑِﻚَ ﺷَﻬِﻴﺪًا ﻋﻬِﻢۡۖ وﻧﻔُﺴﻦۡ اﻠَﻴۡﻬِﻢ ﻣ ﺷَﻬِﻴﺪًا ﻋﺔﻣ اﻞ ﻛ ﻓﺚ ﻧَﺒۡﻌﻮۡمﻳو
ﱝﺸۡﺮﺑﺔٗ وﺣۡﻤرﺪٗى وﻫ وۡءَ ﺷﻞّٰﻨٗﺎ ﻟﺒۡﻴ ﺗﺘَٰﺐۡﻠَﻴۡﻚَ ٱﻟﻟۡﻨَﺎ ﻋﻧَﺰۚ وءﻮﻫ
٨٩ : ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ٨٩ ﻴﻦﻤﺴۡﻠﻠۡﻤ]ﻟ
“আর রণ কর, যিদন আিম েতক উেতর কােছ, তােদর থেকই তােদর িবে একজন সাী উিত
করব এবং তামােক তােদর উপর সাীেপ হািযর করব। আর আিম তামার উপর িকতাব নািযল কেরিছ
িতিট িবষেয়র  বণনা, িহদায়াত, রহমত ও মস
ু িলমেদর জন সংবাদপ”। [সূরা আন-নাহল: ৮৯]
উলামাগণ আল-কুরআেনর সংায় বেলেছন:
،ﺎﻣﻪا ﻟﻨﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ وأﺣ وﻧﻘﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﺗﻮاﺗﺮ،  ﻣﺤﻤﺪﻪ اﻟﺬي أﻧﺰل ﻋﻠاﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﻛﻼم اﻟ
 ﻪ رﺳﻮل اﻟ وﻗﺪ ﻧﺰل ﺑﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠ، رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻓ ﻪ ﺻﺪق رﺳﻮل اﻟﻮن آﻳﺔ داﻟﺔ ﻋﻠوﻟﻴ
ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﺑ.
আল- কুরআন হেলা আাহর কালাম যা মহু াদ সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর উপর নািযল হেয়েছ এবং
আমােদর কােছ মত
ু াওয়ািতর তথা অসংখ ধারাবািহক বণনার মাধেম পৗঁেছেছ, যােত আমরা এর
িতলাওয়াত ও আহকাম পিরপালেনর মাধেম আাহর ইবাদত কির, আর যােত এিট মহু াদ সাাা
আলাইিহ ওয়াসাােমর িরসালােতর সততার দিলল হেয় যায়। িজবরীল আলাইিহস সালাম এিট রাসূল
ু াহ
সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর িনকট আরিব ভাষায় নািযল কেরেছন।
আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ﻦﻮنَ ﻣَﺘ ﻗَﻠۡﺒِﻚَ ﻟَﻠ ﻋ١٩٣ ﻴﻦﻣ ٱﻟۡﺎوح ٱﻟﺮ ﺑِﻪل ﻧَﺰ١٩٢ ﻴﻦٰﻠَﻤِ ٱﻟۡﻌب رۥ ﻟَﺘَﻨﺰِﻳﻞﻧﱠﻪاو
١٩٥ ،١٩٢ : ﴾ ]اﻟﺸﻌﺮاء١٩٥ ﺒِﻴﻦ ﻣِﺑﺮﺎنٍ ﻋﺴ ﺑِﻠ١٩٤ ﻨﺬِرِﻳﻦ]ٱﻟۡﻤ
“আর িনয় এ কুরআন সিক
ৃ ু েলর রেবরই নািযলকৃত। িব আা এটা িনেয় অবতরণ কেরেছ। তামার

দেয়, যােত তুিম সতককারীেদর অভু হও। স
ু  আরবী ভাষায়।” [সূরা আশ-‘আরা: ১৯২-১৯৫]
ফেল রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম আরেবর লাকেদরেক কুরআেনর অন
ু প িকছ ু িনেয় আসেত
চােল করেলন। তখনকার সমেয় তারা সািহেতর বািতা ও বয়ােন িছল সরা। িক তারা অম হেলা।
এভােবই কুরআন তােদর িবপে দিলল িহেসেব দাঁড়ােলা।
আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ْﻮاٱدۡﻋۦ وﻪﺜۡﻠﻦ ﻣ ﻣةﻮرﺒۡﺪِﻧَﺎ ﻓَﺄۡﺗُﻮاْ ﺑِﺴ ﻋَﻠﻟۡﻨَﺎ ﻋﺎ ﻧَﺰﻤﻳۡﺐٖ ﻣ رﻨﺘُﻢۡ ﻓن ﻛاو
٢٣ : ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة٢٣ ﻴﻦٰﺪِﻗﻨﺘُﻢۡ ﺻن ﻛ اﻪونِ ٱﻟﻦ دﻢ ﻣﻛﺪَآء]ﺷُﻬ
“আর আিম আমার বাার উপর যা নািযল কেরিছ, যিদ তামরা স সেক সেেহ থাক, তেব তামরা
তার মত একিট সূরা িনেয় আস এবং আাহ ছাড়া তামােদর সাীসমূহেক ডাক; যিদ তামরা সতবাদী
হও”। [সূরা আল-বাকারা: ২৩]
আল-কুরআন হেলা ীেনর মূলিভি, ইসলািম শরী‘য়াহর মূল উৎস, সবযেু গ ও সবেদেশ এিট আাহর
স
ু  দিলল।
সাহাবাগণ রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর থেক িতলাওয়াত, িহফয, অথ পড়া ও এ অনযু ায়ী
আমল করা ইতািদ সরাসির হণ কেরেছন।
 وﻋﺒﺪ، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن:ِؤﻧﻨﺎ اﻟﻘﺮآن ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺮ:ﻠﻤﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴ
 آﻳﺎت ﻻ ﻳﺘﺠﺎوزوﻧﻬﺎ ﺣﺘ  أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا إذا ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﻦ اﻟﻨﺒ، وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ،ﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮداﻟ
ﺎ »ﻓﺘﻌﻠﻤﻨﺎ اﻟﻘﺮآن واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌ: ﻗﺎل،»ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻫﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ.
“আবু আুর রহমান আস-সল
ু ামী (রহ.) বেলেছন, আমােদর কােছ স সব সাহাবাগণ বণনা কেরেছন যারা
আমােদরেক কুরআন িশিখেয়েছন, যমন উসমান ইবন আফফান, আুাহ ইবন মাসউদ ভ ৃিত। তারা নবী
সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম থেক দশিট আয়াত িশখেল যতণ না এর সব ইলম ও আমল শষ না হেতা
ততণ সামেন এেতন না। তারা বেলেছন: এভােব আমরা ইলম ও আমল উভয় সহকাের কুরআন
িশেখিছ।”
যেু গ যেু গ মস
ু লমানগণ কুরআন িহফয কের আসেছ। মস
ু িলম উাহ কােলর পিরমায় বংশান
ু েম কােনা
ধরেনর পিরবতন বা পিরবধন ছাড়াই কুরআন িলিখতভােব বণনা কের আসেছ। এটা আাহ তা‘আলার এ
বাণীরই িতফলন:

﴿ ٩ : ﴾ ]اﻟﺤﺠﺮ٩ َﻈُﻮنٰﻔۥ ﻟَﺤﻧﱠﺎ ﻟَﻪا وﻟۡﻨَﺎ ٱﻟﺬِّﻛۡﺮ ﻧَﺰﻧﱠﺎ ﻧَﺤۡﻦ]ا
“আিম য়ং এ উপেদশ  অবতারণ কেরিছ এবং আিম িনেজই এর সংরক”। [সূরা িহজর, আয়াত ৯]

িতীয়ত: সু াহ ও শরীয়াহ আইেন এর অবান:
সু াহ এর শািক অথ পথ, পিত ও জীবন চিরত; চাই তা শংসনীয় হাক বা িননীয়। এ শিটর ববহার
আল-কুরআেন ও হাদীেস এ অেথ এেসেছ। যমন: আল-কুরআেন আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ : ﴾ ]اﻻﺳﺮاء٧٧ ًﻨَﺎ ﺗَﺤۡﻮِﻳﻨﱠﺘﺴ ﺗَﺠِﺪُ ﻟﻨَﺎۖ وﻠﺳﻦ رﻠۡﻨَﺎ ﻗَﺒۡﻠَﻚَ ﻣرۡﺳﻦ ﻗَﺪۡ اﻨﱠﺔَ ﻣﺳ
٧٧]
“তােদর িনয়ম অনসু াের যােদরেক আিম আমার রাসূলেদর মেধ তামার পূেব পািঠেয়িছলাম এবং তুিম
আমার িনয়েম কােনা পিরবতন পােব না”। [সূরা আল-ইসরা: ৭৭]
﴿ ٢٣ : ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ٢٣ ٗ ﺗَﺒۡﺪِﻳﻪ ٱﻟﻨﱠﺔﺴﻟَﻦ ﺗَﺠِﺪَ ﻟۖ وﻦ ﻗَﺒۡﻞ ﻗَﺪۡ ﺧَﻠَﺖۡ ﻣ ٱﻟﱠﺘﻪﻨﱠﺔَ ٱﻟ]ﺳ
“তামােদর পূেব যারা গত হেয়েছ তােদর বাপাের এিট আাহর িনয়ম; আর তুিম আাহর িনয়েম কােনা
পিরবতন পােব না”। [সূরা আল-ফাতহ: ২৩]
হাদীেস এ শিটর ববহার এভােব এেসেছ:
ﻢَﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣﻨَﻦ ﺳﻦ »ﻟَﺘَﺘﱠﺒِﻌ: ﻗَﺎل،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِنﱠ اﻟﻨﱠﺒ ا،ﻨْﻪ ﻋﻪ اﻟﺿﻴﺪٍ رﻌ ﺳِﺑ اﻦﻋ
:ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻳ،«ﻮهﺘُﻤَﻠٍ ﻟَﺴﺐ ﺿﺮﺤﻮا ﺟَﻠ ﺳ ﻟَﻮﺘﱠ ﺣ،اعﺎ ﺑِﺬِراﻋذِر و،ٍﺮﺒا ﺑِﺸﺮﺒﺷ
ﻦ »ﻓَﻤ:ى ﻗَﺎلﺎراﻟﻨﱠﺼ و،ﻮدﻬ»اﻟﻴ
“আবু সাঈদ খু রী রািদয়াা ‘আন থেক বিণত, নবী সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন, িনয়
তামরা তামােদর পূববতীেদর আচার-আচরণেক পেু রাপিু র অনক
ু রণ করেব, িত িবঘেত িবঘেত, িত হােত
হােত। এমনিক তারা যিদ ঁইসােপর গেতও েবশ কের থােক, তাহেল তামরাও এেত তােদর অনক
ু রণ
করেব। আমরা বললাম, হ আাহর রাসূল! এরা িক ইিদ ও নাসারা? িতিন বলেলন: আর কারা?”
ﺮﺟا و،ﺎﻫﺮﺟ ا ﻓَﻠَﻪ،ًﻨَﺔﺴﻨﱠﺔً ﺣ ﺳمَﺳ ا ﻓﻦ ﺳﻦ »ﻣ:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل
،ًﺔِﯩﻴﻨﱠﺔً ﺳ ﺳمَﺳ ا ﻓﻦ ﺳﻦﻣ و،ءَ ﺷﻢﻮرِﻫﺟ اﻦ ﻣﻨْﻘُﺺنْ ﻳﺮِ ا ﻏَﻴﻦ ﻣ،ﺪَهﻌﺎ ﺑ ﺑِﻬﻞﻤ ﻋﻦﻣ

ءَ ﺷﻢزَارِﻫو اﻦ ﻣﻨْﻘُﺺنْ ﻳﺮِ ا ﻏَﻴﻦ ﻣ،ﺪِهﻌ ﺑﻦﺎ ﻣ ﺑِﻬﻞﻤ ﻋﻦ ﻣوِزْرﺎ وﻫ وِزْرﻪﻠَﻴﺎنَ ﻋ»ﻛ
“রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন, য বি ইসলােমর মেধ কােনা উম থা বা কােজর
চলন কের স তার এ কােজর সাওয়াব পােব এবং তার পের যারা তার এ কাজ দেখ তা করেব স এর
িবিনমেয়ও সাওয়াব পােব। তেব এেত তােদর সাওয়াব থেক কােনা অংশ কমােনা হেব না। আর য বি
ইসলােমর মেধ (ইসলােমর পিরপি) কােনা খারাপ থা বা কােজর চলন করেব, তােক তার এ কােজর
বাঝা (নাহ এবং শাি) বহন করেত হেব। তারপর যারা তােক অনসু রণ কের এ কাজ করেব তােদর
সমপিরমাণ বাঝাও তােক বইেত হেব। তেব তােদর অপরাধ ও শাির কােনা অংশই কমােনা হেবনা।”

িফকাহিবদেদর মেত সু াহ হেলা:
ﻠﻴﻔﻴﺔﺎم اﻟﺘ أﺣﺪ اﻷﺣ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺟﻮب؛ ﻓﻬ  ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺒ:اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻟﺨﻤﺴﺔ.
য সব িবধান নবী সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম থেক ওয়ািজব হওয়া ছাড়াই সাব হেয়েছ। এিট
শরী‘য়াহর পাঁচ কার িবধােনর একিট। সেলা হেলা: ফরয, হারাম, সু াত, মাকহ ও ম
ু াহাব।
উসূলিবদেদর মেত সু াহ হেলা:
 أو ﻓﻌﻞ أو ﺗﻘﺮﻳﺮ،ﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟ  ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﻨﺒ:اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ.
কুরআন বতীত রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর কথা, কাজ ও মৗন সমথনেক সু াহ বেল।
মহু ািসীনেদর মেত সু াহ হেলা:
 أو ﺳﻴﺮة، أو ﺻﻔﺔ، أو ﺗﻘﺮﻳﺮ، أو ﻓﻌﻞ، ﻣﻦ ﻗﻮل  ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒ:اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ.
রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর কথা, কাজ, মৗন সমথন, তাঁর সাধারণ ণাবলী বা তাঁর জীবন
চিরতেক হাদীস বেল।
মস
ু লমানগণ এ বাপাের একমত য, শরী‘য়াহর িবধান বা রা পিরচালনা ও িবচার কােয যা িকছ ু নবী
সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম থেক কাশ পেয়েছ, চাই তা তাঁর কথা বা কাজ বা মৗন সমথন যাই হাক

এবং তা আমােদর পয সহীহ সনেদ বিণত হেয়েছ, সেলা মস
ু লমানেদর জন দিলল ও শরী‘য়াহর
মূলিভি িহেসেব ধতব হেব। মজ
ু তািহদগণ এ থেক শর‘ঈ িবিধ-িবধান ও বাাহর আেদশ িনেষধ উাবন
করেবন।
ত ৃতীয়ত: আল-ইজমা’ :
 ﻋﻠ، ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﺼﺎر ﻓ  ﻫﻮ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﻠﺔ أﻫﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ:اﻹﺟﻤﺎع
ﻢ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ»ﺣ.
ইজমা’ হে রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাােমর মতুৃ র পর মস
ু িলম উাহর মজ
ু তািহদগণ কােনা এক
যেু গ শরী‘য়াহ এর কােনা এক িবধােনর উপর একমত হওয়া।
মস
ু লমানগণ একমত য, ইজমা‘ শরী‘য়াহ এর দিলল, েতক মস
ু িলেমর উপর এ অনযু ায়ী আমল করা
ওয়ািজব। কুরআন ও সু াহ থেক ইজমা দিলল হওয়ার মাণ:
আল-কুরআেন এেসেছ:
﴿ ﻴﻦﻨﺆۡﻣ ٱﻟۡﻤﺒِﻴﻞ ﺳﺘﱠﺒِﻊۡ ﻏَﻴۡﺮﻳﺪَﱝ و ٱﻟۡﻬ ﻟَﻪﻦﻴﺎ ﺗَﺒﻌۡﺪِ ﻣﻦۢ ﺑ ﻣﻮلﺳ ٱﻟﺮﻖﺸَﺎﻗﻦ ﻳﻣو
١١٥ : ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء١١٥ اﻴﺮﺼتۡ ﻣﺂءﺳۖ وﻨﱠﻢﻬۦ ﺟﻪﻧُﺼۡﻠ وﻟﱠﺎ ﺗَﻮۦ ﻣﻪّﻟ]ﻧُﻮ
‘‘কােরা িনকট হদায়াত কাশ হওয়ার পর স যিদ রাসূেলর িবাচরণ কের এবং মিু মনেদর পথ বতীত
অন পথ অনসু রণ কের, তেব যিদেক স িফের যায় সিদেকই তােক িফিরেয় দব এবং জাহাােম তােক
দ করব।’’ [সূরা আন-িনসা : ১১৫]
 اﻟﻀﻼﻟﺔ ﻋﻠﻪ أﻻ ﻳﺠﻤﻊ أﻣﺘ ﺳﺄﻟﺖ اﻟ، اﻟﺨﻄﺄ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠ »أﻣﺘ: ﻗﺎل روي ﻋﻦ اﻟﻨﺒ
 وﻣﻦ ﻓﺎرق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻴﺪ ﺷﺒﺮٍ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻊ، وﻣﻦ ﺳﺮه ﺑﺤﺒﻮﺣﺔ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻠﻴﺘﺰم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،ﻓﺄﻋﻄﺎﻧﻴﻪ
»رﺑﻘﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻋﻘﻪ.
নবী সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন, ‘‘আমার উত ভুেলর উপর একমত হেব না। আিম আাহর
কােছ দায়া কেরিছ িতিন যন আমার উতেক তার উপর কখেনা একমত না কেরন। ফেল আাহ আমার
দা‘য়া কবল
ু কেরেছন। তাই য জাােতর া ভাগ করেত চায় স যন জামা‘আেতর সােথ থােক।
আর য বি জামা‘আত থেক সামান পিরমাণ িবি হেয় যায়, স তার ঘাড় থেক ইসলােমর রিশেক
িছ করল (অথাৎ ইসলাম থেক দূের সের গল)”।
চতুথ: আল-িয়াস:

ﻤﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ورد ﻧﺺ ﻫﻮ ﺗﺴﻮﻳﺔ واﻗﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻧﺺ ﺑﺤ: اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦاﻟﻘﻴﺎس ﻓ
ﻢﻢ اﻟﺬي ورد ﺑﻪ اﻟﻨﺺ ﻟﺘﺴﺎوي اﻟﻮاﻗﻌﺘﻴﻦ ﻓﻞ ﻋﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺤ اﻟﺤﻤﻬﺎ ﻓﺑﺤ.
িকয়াস হে কােনা িবষেয়র জন স িবধান িনধারণ করা, য িবধান ভােব অন একিট িবষেয়র জন
কুরআন বা হাদীেস বণনা করা আেছ, উভয় িবষেয়র মেধ সামসিবধানকারী ‘ইাত’ বা হতু থাকার
কারেণ।
অিধকাংশ িফকহিবদগণ একমত য, িকয়াস শরীয়েতর দিলল, এর ারা আহকাম সাব করা হয়।
জমর উলামা িকরাম িকয়াস শরীয়েতর দিলল হওয়ার অেনক হাদীস উেখ কেরেছন, তেধ কেয়কিট
হেলা:
নবী সাাা আলাইিহ ওয়সাাম থেক বিণত, িতিন উমর রািদয়াা ‘আনেক সাওম অবায় ীেক চু ন
করা সেক িজািসত উের বেলিছেলন:
" ؟ﻢﺎﺋ ﺻﻧْﺖا وﺎء ﺑِﻤﺖﻀﻤﻀ ﺗَﻤ ﻟَﻮﺖﻳارا
“যিদ তুিম সাওম অবায় কুিল কেরা তােত িক সাওম ভ হেব? (অথাৎ সাওম অবায় পািন িদেয় কুিল
করেল যমন সাওম ভাে না, তমিন ীেক চু ন করেলও সাওম ভাে না)। এটা িছল রাসূেলর প থেক
উতেক িকয়াস িশা দয়া। কননা এখােন নবী সাাা আলাইিহ ওয়সাাম চু নেক কুিলর সােথ িকয়াস
কেরেছন। উভয়িটেতই সাওম ভ হয় না।
সাহাবা িকরামগণ শরীয়েতর িকছ ু িবধান ইজিতহাদ কের বর কেরেছন, অথচ নবী সাাা আলাইিহ
ওয়াসাাম তােদর মােঝ িছেলন। িতিন তােদরেক িতরার কেরনিন। এটা ঘেটিছল যখন িতিন তােদরেক
আহযােবর যেু র িদন আসেরর সালাত বনী কুরাইযােত িগেয় আদায় করেত িনেদশ দন। পিথমেধ আসেরর
ওয়া হেল তােদর িকছ ু সংখক ইজিতহাদ কের পেথই সালাত আদায় কেরন। তারা বলেলন, “রাসূল
সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম আমােদর থেক সালাত িবলে আদায় করা চানিন, বরং িতিন চেয়েছন
আমরা যন ত বনী কুরাইযােত যাই”। ফেল তারা রাসূেলর আেদেশর অেথর িদেক ল কেরেছন। অন
দল শের িদেক তািকেয় ইজিতহাদ কের আসেরর সালাত বনী কুরাইযােত িগেয় িবলে আদায় কেরন।
যসব বাপাের  নস পাওয়া যায় না স ে িকয়াস হেলা উ মাস’আলার কুম উদঘাটেন থম
পিত বা উপায়। এটা ইসিতােতর ে খবু ই  ও শিশালী পা।
িকয়াস চারিট আরকােনর উপর িভি কের হেয় থােক:

১- আসল বা মূল মাস’আলা, যার কুেমর বাপাের নস এেসেছ।
২- ফর‘আ তথা শাখা মাস’আলা, যার কুম মূল মাস’আলার উপর িকয়াস কের দয়া হেব।
৩- আল-ইাহ তথা কারণ, য কারেণর উপর িভি কের মূল মাস’আলার কুম এেসেছ এবং এটা শাখা
মাস’আলার মােঝও পাওয়া যােব।
৪- মূল মাস’আলার কুম। অতঃপর যিদ উপিরউ সব শত সিঠকভােব সবসতভােব পাওয়া যায় তেব তা
সহীহ িকয়াস হেব, নতুবা িকয়াসিট ফািসদ বেল গণ হেব।
পমত: আল-ইসিতহসান:
ﻢ اﻗﺘﻀﺎه دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋ ﻫﻮ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﺣ: اﺻﻄﻼح اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪاﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﻓ
 وﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋ... ﻫﺬا اﻟﻌﺪول اﻗﺘﻀﻢ آﺧﺮ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋ ﺣ واﻗﻌﺔ إﻟﻓ
 ﻟﻠﻌﺪول ﻫﻮ ﺳﻨﺪ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎناﻟﻤﻘﺘﻀ.
উসূলিবদেদর মেত আল-ইসিতহসান হল, কােনা ঘটনায় একিট দিলেল শর‘য়ীর চািহদা মাতােবক য কুম
হয় তা না িদেয় অন দিলেলর চািহদা মাতােবক অন কুম দয়া। এ শর‘য়ী দলীলিট - যা উ মাস’আলার
কুম থেক িবরত রেখ অন কুম িদেয়েছ - ইসিতহসােনর সনদ তথা িভি।
অন কথায়, ইসিতহসান হল একিট দিললেক অেনর উপর অািধকার দয়া, যা অািধকার দানকারী
দিলেলর িবপরীত কুম দয়। কখেনা কখেনা এ ধানটা িকয়ােস যািহর তথা  িকয়াস থেক িকয়ােস
খফী তথা অ িকয়ােসর দাবীর িদেক তাবতেনর কারেণ হেয় থােক, বা ‘আম নেসর উপর খাস নেসর
কুেমর চািহদার কারেণ বা কুী তথা সমিক কুেমর উপর কেম ইসিতসনায়ী তথা িকছ ু সংখেকর উপর
কুম দয়ার িদেক তাবতেনর কারেণ হেয় থােক।
 »ﻫﻮ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻗﻮى اﻟﺪﻟﻴﻠﻴﻦ:»وﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ.
ইমাম মািলক রহ. বেলছেন, ’িট দিলেলর মেধ সবােপা শিশালী দিলেলর উপর আমল করােক
ইসিতহসান বেল।
ইমাম আবু হািনফা রহ. বেলেছন, িকয়ােস খফীেক িকয়ােস জলী থেক বা কুী মাস’আলা থেক জঝ
ু য়ী
মাস’আলােক ধান দয়া।

ত ৃতীয় পিরেদ
ইসলামী শরী‘য়াহর বিশাবলী
থমত: এিট আাহ দ জীবন িবধান:
ইসলামী শরী‘য়াহর মূল বিশ হেলা এিট আাহ দ জীবন িবধান যা মহান আাহর তরফ থেক নািযল
কৃত। এেত যা িকছ ু আেছ সবই আাহর তরফ থেক। চাই সংি নস হাক বা িবািরত িববরণ, সরাসির
নেসর থেক মাস’আলা উাবন হাক বা নেসর উপর িকয়াস কের মাস’আলা উাবন। ইজিতহাদ ও
িকয়ােসর পিতসমূহ কুরআন ও সু াহর নেসর উপর িভি কেরই হেয় থােক, এমিনভােব ফক
ু াহােয়
িকরামেদর মতামতও কুরআন সু াহ এর উপর িভি কেরই কের থােকন।
িতীয়ত: এিট বি ও সমােজর কলাণ ও াথ বাবায়ন কের:
ইসলামী শরী‘য়াহ বি ও সমােজর কলাণ ও াথ বাবায়ন কের। কননা ইসলামী শরী‘য়াহ যেহতু মহান
আাহ তা‘আলার প থেক নািযল কৃত, িযিন সব িকছইু াত, িতিন সবকােল ও ােন বির অেরর
গাপনীয়তা ও সির
ৃ ভাব চির সেক সব। িতিন তােদর অতীত ও বতমান সব িকছইু জােনন। সেহতু
এিট মানব জািতর শাি বাবায়ন কের যখন তারা এ অনযু ায়ী জীবন যাপন করেব। কননা এটা মানব
জীবন পিরচালনার সব িনয়ম কাননু অভু কেরেছ। তােদর শাি ও কলাণ বাবায়ন কের, এমনিক
তােদর জের পূেবও তােদর কলােণর িত খয়াল রােখ। যমন, িপতােক িবেয়র আেগ উম মা িনবাচন
করেত িনেদশ িদেয়েছ। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন,
 واﻟﺪه أن ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ وأن ﻳﺤﺴﻦ اﺳﻤﻪ وأدﺑﻪ »ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠ: »ﻗﺎل.
“িপতার উপর সােনর অিধকার হেলা িতিন তার জের উম ান (উম মা) িনধারণ করেবন এবং জের
পের তার ভাল নাম রাখেব ও আদব িশা িদেব”।
অনিদেক ইসলামী শরী‘য়াহ সােনর উপর িপতার আনগু ত ও তােদর িত ইহসােনর মাধেম তােদর
অিধকার িনিত কেরেছ। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ٣٦ : ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء٣٦ ٰﻨٗﺎﺣۡﺴ اﺪَﻳۡﻦٰﻟﺑِﭑﻟۡﻮۦ ﺷَﻴۡٔٗﺎۖ وﻮاْ ﺑِﻪ ﺗُﺸۡﺮِﻛ وﻪﺪُواْ ٱﻟٱﻋۡﺒ]و

“তামরা আাহর ইবাদত কেরা, তাঁর সােথ িকছ ু শরীক কেরা না ও িপতামাতার সােথ সদাচরণ কেরা”।
[সূরা আন-িনসা: ৩৬]
ত ৃতীয়ত: ইসলামী শরী‘য়াহ িববাপী ও সাবজনীন:
ইসলামী শরী‘য়াহ কােনা িনিদ ােনর জন আেসিন য সখানকার রা ধু উ ভূখে তা বাবায়ন
করেব, কােনা িমশেনর সােথও িনভরশীল নয় য িমশনিট শষ হেল এিটও শষ হেয় যােব। জিমেন য ােন
ও য কােলই মানষু পাওয়া যােব ইসলামী শরী‘য়াহ তােদর বিগত, সামািজক, আায়ীদ ও আইন কাননু
ইতািদ সব ে েযাজ। এ বিশ ধু মা ইসলামী শরী‘য়াহ এর জনই খাস, কননা এটা সিক
ৃ ু েলর
া মহান আাহ তা‘আলার প থেক এেসেছ।
চতুথত: ইসলামী শরী‘য়াহ এর িবধানসমূহ আীদার সােথ সৃ:
ইসলামী শরী‘য়াহর িবধানেলা অনসু ান করেল দখা যায় য, এর কিতপয় িবধান অথনীিত, িকছ ু
সামািজক, িকছ ু আখলাকী, িকছ ু লনেদন যমন, বচােকনা ও ভাড়া এবং িকছ ু অপরাধ ইতািদর সােথ
সৃ। নানা ধরেনর এ িবধানেলার সব িকছইু আীদার সােথ গভীরভােব সক রেয়েছ। যমন, যাকাত
ইসলােমর একিট রাকন, এ সেক আাহ বেলেছন,
﴿ ِ ٱﻟﻠﱠﻐۡﻮﻦﻢۡ ﻋ ﻫٱﻟﱠﺬِﻳﻦ و٢ َﻮنﻌﻬِﻢۡ ﺧَٰﺸﺗَ ﺻﻢۡ ﻓ ﻫ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦ١ َﻨُﻮنﺆۡﻣ ٱﻟۡﻤﻓۡﻠَﺢﻗَﺪۡ ا
٤ ،١ : ﴾ ]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن٤ َﻠُﻮن ﻓَٰﻌﯜةﻛﻠﺰﻢۡ ﻟ ﻫٱﻟﱠﺬِﻳﻦ و٣ َﻮنﻌۡﺮِﺿ]ﻣ
“অবশই মিু মনগণ সফল হেয়েছ, যারা িনজেদর সালােত িবনয়াবনত। আর যারা অনথক কথাকম থেক
িবমখু । আর যারা যাকােতর ে সিয়”। [সূরা আল-ম’ু িমনূন: ১-৪]
এছাড়াও অনান আহকােমর েও একই কথা। যমন, সেু দর বাপাের আমরা দিখ এর সােথ ইসলামী
আীদার এক সদু ূর সারী ভাব রেয়েছ, লনেদেনর ে সদু েক হারাম কেরেছ। আীদার সােথ এর
রেয়েছ গভীর সক। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন,
 »وﻣﻦ ﻏﺶ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ: »ﻗﺎل
“য ধাঁকাবািজ করেব স আমােদর দলভু নয়”।
চিু রর শাির আখলাকী ও অথৈনিতক ববার একিট, এর সােথও রেয়েছ আীদার সক। যমন আাহ
বেলেছন,

﴿ ﺰِﻳﺰ ﻋﻪٱﻟۗ وﻪ ٱﻟﻦ ﻣَٰٗﺎ ﻧﺒﺴﺎ ﻛۢ ﺑِﻤآءﺰﺎ ﺟﻤﻬﻳۡﺪِﻳاْ اﻮﺎرِﻗَﺔُ ﻓَﭑﻗۡﻄَﻌٱﻟﺴ وﺎرِقٱﻟﺴو
٣٨ : ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة٣٨ ٞﻴﻢ]ﺣ
“আর প
ু ষ চার ও নারী চার তােদর উভেয়র হাত কেট দাও তােদর অজেনর িতদান ও আাহর প
থেক িশণীয় আযাবপ”। [সূরা আল-মােয়দা: ৩৮]
এভােবই ইসলামী শরী‘য়াহর আহকামেলা মানেু ষর অেরর গভীের শি, কম-রণা যাগায়।
পমত: ইসলামী শরী‘য়াহ মানেু ষর অরেক লালন পালন কের:
ইসলামী শরী‘য়াহর আহকাম আীদার সােথ সৃ থাকা সেও ইসলাম মস
ু লমােনর অের আাহর ভয়ভীিত বীজ বপন কের, যা মস
ু িলমেক বলেয়াগ বা জার ছাড়াই আাহর িবধানসমূহ সিচে ও িনেজর
পছে মানেত সাহায কের। কননা স একথা উপলি কের য, ইসলামী আইন মানা হে ীন ও আাহর
আনগু ত পাষণ, পাের মানব রিচত আইন মানেত মানষু জািলয়ািত ও ছলচাতুরীর আয় নয়। তারা
মেন কেরন য, এ আইন মেন চলা কােনা আনগু ত করা নয় এবং এর থেক ভেগ যাওয়া কােনা দাষ
নয়।
ইসলামী শরী‘য়াহ মানেু ষর অর গঠন ও এেক পিরেশাধন করেত অতুলনীয় ভােব সফল হেয়েছ। এটা
আমরা দখেত পাই মা‘য়য রািদয়াা ‘আনর ঘটনায়, যখন িতিন িযনায় পিতত হেল তার অর তােক
আাহর ভয় সেক সতক কের। ফেল িতিন নবী সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর িনকট গেলন, িতিন
তাঁর কােছ তােক পির করেত বলেলন। ফেল রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম তােক রজেমর িনেদশ
দন এবং তােক রজম দয়া হয়। িতিন সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন,
 ﻓَﻘَﺎل، ﻗَﺎل،ٍﻚﺎﻟ ﻣﻦﺰِ ﺑﺎﻋﻤ ﻟﻪ اﻟ ﻏَﻔَﺮ: ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا: ﻗَﺎل،«ٍﻚﺎﻟ ﻣﻦﺰِ ﺑﺎﻋﻤوا ﻟﺮﺘَﻐْﻔ »اﺳ:ﻓَﻘَﺎل
ﻢﺘْﻬﻌﺳ ﻟَﻮﺔﻣ اﻦﻴ ﺑﺖﻤ ﻗُﺴﺔً ﻟَﻮﺑ ﺗَﻮ »ﻟَﻘَﺪْ ﺗَﺎب:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ»ر
“তামরা মা‘য়য ইবন মািলেকর জন ইসিতগফার কেরা, তারা বলেলন, আাহ মা‘য়য ইবন মািলকেক
মা কের িদন। অতঃপর রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বলেলন, স এমন তওবা কেরেছ য, যিদ
আিম তা আমার উেতর মেধ বন কির তেব তা যেথ হেব”।
লনেদেনর মেধ ইসলামী সউ
ু  জীবন ও জাত অর পাওয়া যায়। যা ইমাম আবু হািনফা রহ. এর
ববসায় ভাব ফেল। িতিন তার ববসািয়ক অংশীদার হাফস ইবন আুর রহমানেক িকছ ু কাপড়
িদেয়িছেলন। তােক জািনেয় দন য, কাপড়েলােত িকছ ু িট আেছ। ফেল হাফস সেলা িকেন নয় িক
িবি করার সময় িট উেখ করেত ভুেল যায়। িতিন িটপূণ কাপেড় পূণ মূল দান কেরন। বলা হেয়
থােক য, স কাপেড়র মূল িশ হাজার বা পঁয়িশ হাজার িদরহাম িছল। িক আবু হািনফা রহ. স অথ

িনেত অীকার করেলন। িতিন তার সাথীেক উ বিেক খঁেু জ বর করেত বেলন, িক অেনক খাঁজার
পেরও তােক পাওয়া গল না। তখন আবু হািনফা রহ. তার অংশীদােরর সােথ ববসািয়ক সক িছ কেরন।
িতিন উ সদ তার মােলর সােথ িমলােত অীকার কেরন এবং তা দান কের দন।
ইসলামী শরী‘য়াহয় এ ধরেণর জীব অনভ
ু িূ ত ইসলাম তার অনসু ারীেদরেক িশা িদেয়েছ, যা অনান
আইেনর চেয় অেনক শিশালী, আসমানী শরী‘য়াহ যমন মানেু ষর অের ভাব ফেল মানব রিচত আইেন
এপ কােনা ভাব নই।
ইসলাম থেক িবচু ত সমােজ যা িকছ ু ঘটেছ এবং তােদর আইন কাননু সমােজ িনরাপা, শাি, িিতশীলতা
ও অপরাধ দমেন বথতাই মাণ কের ইসলামী শরী‘য়াহ বাবায়ন কেতাটা েয়াজন। আাহ তা‘আলা
যথাথই বেলেছন,
﴿ ٥٠ : ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة٥٠ َﻨُﻮنﻮﻗ ﻳﻘَﻮۡمّﺎ ﻟۡﻤ ﺣﻪ ٱﻟﻦ ﻣﻦﺣۡﺴﻦۡ اﻣ]و
“আর িনিত িবাসী কওেমর জন িবধান দােন আাহর চেয় ক অিধক উম? [সূরা আল-মােয়দা: ৫০]
ষত: ইসলামী শরী‘য়াহ সমতার িভিেত িতিত:
মানব রিচত আইন মানেু ষর মােঝ সমতা িনিত করেত সম হয় না। ফেল রাে ধান বা ধান মীেক
জািতর অনান লাকেদর উপর উ মযাদা িদেয় থােক। সংিবধােন রাের ধানেক তার কৃত অপরােধর
জবাবিদিহতা কাউেক িদেত হয় না। মানব রিচত আইন িবেদশী রা ধান ও তােদর সফরসীেদর কৃত
অপরােধর শাি মা কের দয়। সােবক দিণ আিকার সরকার জািতগত ও সাদািয়ক এ ভদােভদ
খবু করেতন। িবশাল কৃশা জনেগাীর মােঝ তারাই ব বছর শাসন কেরিছেলন।
পাের, ইসলামী শরী‘য়াহ চৗ শত বছর পূব থেকই সমতার িবচাের মানব রিচত অনান সব আইেনর
থেক আলাদা বিশ মিত। ইসলামী শরী‘য়াহর দিেত
দািয়, কতব ও অিধকােরর ে সকেলই
ৃ
সমান। শাসক ও জনগেণর মেধ কােনা পাথক নই। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ﴾ ٨ ۥهﺮٗا ﻳ ﺷَﺮة ذَرﺜۡﻘَﺎلﻞۡ ﻣﻌۡﻤﻦ ﻳﻣ و٧ ۥهﺮا ﻳ ﺧَﻴۡﺮة ذَرﺜۡﻘَﺎلﻞۡ ﻣﻌۡﻤﻦ ﻳﻓَﻤ
٨ ،٧ :]]اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ
“অতএব, কউ অণু পিরমাণ ভালকাজ করেল তা স দখেব, আর কউ অণু পিরমাণ খারাপ কাজ করেল
তাও স দখেব”। [সূরা আ-িযলযাল: ৭-৮]
ﻦ ﻋﻟْﺘُﻪﺎ ﻓَﺴ،ٌﻠﱠﺔ ﺣﻪﻣ ﻏُﻼَﻠﻋ و،ٌﻠﱠﺔ ﺣﻪﻠَﻴﻋ و،ﺬَةﺑٍ ﺑِﺎﻟﺮﺎ ذَرﺑ اﻴﺖ ﻟَﻘ: ﻗَﺎل،ٍﺪﻳﻮ ﺳﻦورِ ﺑﺮﻌ اﻟﻤﻦﻋ

ٍﺎ ذَرﺑﺎ ا »ﻳ:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ ﻟ ﻓَﻘَﺎل،ﻪﻣ ﺑِﺎﺗُﻪﺮﻴ ﻓَﻌًﺟ رﺖﺒﺎﺑ ﺳّﻧ ا: ﻓَﻘَﺎل،َﻚذَﻟ
ٌﺔﻴﻠﺎﻫﻴﻚَ ﺟ ﻓوﺮﻧﱠﻚَ اﻣ؟ اﻪﻣ ﺑِﺎﺗَﻪﺮﻴﻋ»ا
“মা‘র রািদয়াা আন থেক বিণত, িতিন বেলন, আিম একবার রাবাযা নামক ােন আবু যর রািদয়াা
আনর সােথ সাাত করলাম। তখন তার পরেন িছল এক জাড়া কাপড় (লিু  ও চাদর) আর তার চাকেরর
পরেনও িছল িঠক একই ধরেনর এক জাড়া কাপড়। আিম তােক এর (সমতার) কারণ িজাস করলাম।
িতিন বলেলন, একবার আিম এক বিেক গািল িদেয়িছলাম এবং আিম তােক তার মা সেক লা
িদেয়িছলাম। তখন রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম আমােক বলেলন, ‘আবু যর! তুিম তােক তার
মা সেক লা িদেয়ছ? তুিম তা এমন বি, তামার মেধ জােহলী যেু গর ভাব রেয়েছ”।
এক ইয়াহদী
ূ ‘উমর রািদয়াা ‘আনর দরবাের আলী রািদয়াা ‘আনর িবে অিভেযাগ করল। তখন
‘উমর রািদয়াা আলী রািদয়াােক বলেলন, হ আবল
ু হাসান দাঁড়াও, তামার িতপের সামেন িগেয়
বেসা। িতিন তাই করেলন ও তাঁর চহারায় অনসু রেণর ভাব পিরলিত হিল। িবচার কাজ শষ হেল
‘উমর রািদয়াা ‘আন আলী রািদয়াা ‘আনেক বলেলন, হ আলী তুিম িক তামার িববাদীর সামেন
বসেত অপছ কেরছ? িতিন উের বলেলন, না, কখেনা না। তেব আিম অপছ কেরিছ এটা য, আপিন
নাম ডাকার ে ’জেনর মােঝ সমতা বজায় রােখন িন, আমােক আমার উপনাম আবল
ু হাসান বেলেছন;
যেহতু উপনােম ডাকা সােনর িদেক ইিত কের।
ইসলােম উঁচ-ু িনচু ও শিশালী-বল সকেলর মােঝই সমানভােব শাির িবধান বাবায়ন করা হয়। এর
চমৎকার উদাহরণ হেলা আেয়শা রািদয়াা ‘আনহা থেক বিণত আল-মাখযিু ময়া এর হাদীস:
  ﻣ: ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا،ﻗَﺖﺮ ﺳﺔُ اﻟﱠﺘﻴوﻣﺨْﺰةُ اﻟﻤاﺮ اﻟﻤﻢﺘْﻬﻤﻫﺸًﺎ اﻳنﱠ ﻗُﺮ ا:ﺎﻨْﻬ ﻋﻪ اﻟﺿ ر،َﺸَﺔﺎﺋ ﻋﻦﻋ
ﻦ
ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﺐ ﺣ،ٍﺪ زَﻳﻦﺔُ ﺑﺎﻣﺳ ا اﻪﻠَﻴ ﻋﺘَﺮِىﺠ ﻳﻦﻣ و،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻢّﻠﻳ
ﻦﺪٍّ ﻣ ﺣ ﻓﺗَﺸْﻔَﻊ »ا: ﻓَﻘَﺎل،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻠﱠﻢَ ﻓ،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻ
قﺮذَا ﺳﺎﻧُﻮا ا ﻛﻢﻧﱠﻬ ا،ﻢَﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣﻞﺎ ﺿﻧﱠﻤ ا،ﺎ اﻟﻨﱠﺎسﻬﻳﺎ ا »ﻳ: ﻗَﺎل، ﻓَﺨَﻄَﺐ ﻗَﺎم« ﺛُﻢﻪﺪُودِ اﻟﺣ
ﺔَ ﺑِﻨْﺖﻤنﱠ ﻓَﺎﻃ ا ﻟَﻮ،ﻪ اﻟﻢاﻳ و،ﺪﱠ اﻟﺤﻪﻠَﻴﻮا ﻋﻗَﺎﻣ اﻴﻬِﻢ ﻓﻴﻒﻌ اﻟﻀقﺮذَا ﺳا و،ﻮهﻛ ﺗَﺮاﻟﺸﱠﺮِﻳﻒ
ﺎﺪَﻫﺪٌ ﻳﻤﺤ ﻣ ﻟَﻘَﻄَﻊﻗَﺖﺮ ﺳ،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪٍ ﺻﻤﺤ»ﻣ
“আিয়শা রািদয়াা ‘আনহা থেক বিণত, আল-মাখযমু ী সদােয়র জৈনকা মিহলার বাপাের কুরাইশ
বংেশর লাকেদর খবু িায় ফেল িদেয়িছল য িকনা চিু র কেরিছল। সাহাবা িকরামগণ বলেলন য,
রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর সে ক কথা বলেত পারেব? আর রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ
ওয়াসাােমর িয় পা উসামা রািদয়াা ‘আন ছাড়া কউ এ সাহস পােবন না। তখন উসামা রািদয়াা
‘আন রাসূল
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর সে কথা বলেলন: এেত িতিন বলেলন, তুিম আাহ
তা‘য়াআলার দওয়া শাির িবধােনর ে সপ
ু ািরশ করছ? এরপর িতিন দাঁিড়েয় খত
ু বা দান করেলন এবং

বলেলন, হ মানব মলী! িনয়ই তামােদর পূববতী সদােয়র লােকরা পথ হেয় িগেয়েছ। কননা
কােনা সািনত লাক যখন চিু র করত তখন তারা তােক রহাই িদেয় িদত। আর যখন কােনা বল লাক
চিু র করত তখন তার উপর শরী‘য়েতর শাি েয়াগ করত। আাহর কসম! মহু াদ এর কনা ফািতমাও
যিদ চিু র কের তেব অবশই মহু াদ তার হাত কেট দেব”।

চতুথ পিরেদ
ইসলামী শরী‘য়াহ সহজ সরল হওয়ার দিললসমূহ

থমত: আল-কুরআনল
ু কারীম থেক দিলল:
﴿  ﻨَﺎﺑﺖۡۗ رﺒﺎ ٱﻛۡﺘَﺴﺎ ﻣﻠَﻴۡﻬﻋﺖۡ وﺒﺴﺎ ﻛﺎ ﻣﺎۚ ﻟَﻬﻬ ۇﺳۡﻌﺎ ا ﻧَﻔۡﺴﻪ ٱﻟﻒّﻠ ﻳ
َﻠۥ ﻋﻠۡﺘَﻪﻤﺎ ﺣﻤا ﻛﺻۡﺮﻠَﻴۡﻨَﺂ اﻞۡ ﻋ ﺗَﺤۡﻤﻨَﺎ وﺑﺧۡﻄَﺄۡﻧَﺎۚ روۡ اﻴﻨَﺂ ان ﻧﱠﺴﺬۡﻧَﺂ ااﺧﺗُﻮ
٢٨٦ : ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة٢٨٦ ۖۦ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻪ ﺎﻠۡﻨَﺎ ﻣﻤ ﺗُﺤﻨَﺎ وﺑﻨَﺎۚ رﻦ ﻗَﺒۡﻠ ﻣ]ٱﻟﱠﺬِﻳﻦ
“আাহ কােনা বিেক তার সামেথর বাইের দািয় দন না। স যা অজন কের তা তার জনই এবং স
যা কামাই কের তা তার উপরই বতােব। হ আমােদর রব! আমরা যিদ ভুেল যাই, অথবা ভুল কির তাহেল
আপিন আমােদরেক পাকড়াও করেবন না। হ আমােদর রব, আমােদর উপর বাঝা চািপেয় দেবন না, যমন
আমােদর পূববতীেদর উপর চািপেয় িদেয়েছন। হ আমােদর রব, আপিন আমােদরেক এমন িকছ ু বহন
করােবন না, যার সামথ আমােদর নই”। [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬]
হাঁ, আাহ তা‘আলা কাউেক তার সামেথর বাইের কােনা দািয় চািপেয় দন না। এটা সির
ৃ উপর মহান
আাহর দয়া ও তােদর িত তাঁর উদারতা। িতিন তাঁর দয়া ও অনু েহর কারেণ আমােদর উপর এমন
কােনা বাঝা চািপেয় দন িন যা পালন করা আমােদর জন ককর, যমিন ভােব িতিন পূববতীেদর উপর
তােদর িনেজরা িনেজেদরেক হতা ও ও কাপড় বা শরীেরর কােনা ােন অপিব লাগেল স ান কেট
ফলা ইতািদ ককর দািয় িদেয়েছন। বরং িতিন আমােদরেক সহজ কেরেছন, আমােদর উপর থেক বাঝা
সিরেয় িদেয়েছন, যা িতিন পূববতীেদর উপর তােদর সীমালেনর কারেণ চািপেয় িদেয়িছেলন। িতিন
বেলেছন,

﴿ ١٨٥ : ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة١٨٥ ﺴۡﺮ ٱﻟۡﻌﻢِﺮِﻳﺪُ ﺑ ﻳ وﺴۡﺮ ٱﻟۡﻴﻢِ ﺑﻪﺮِﻳﺪُ ٱﻟ]ﻳ
“আাহ তামােদর সহজ চান এবং কিঠন চান না”। [সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৫]
ইমাম সয়ু ত
ূ ী রহ. বেলন, এ আয়াতিট একিট মূল বড় কােয়দা যার উপর িভি কের ইসলামী শরী‘য়াহ এর
আেদশ িনেষধ তথা বাাহর দায়-দািয় বতায়। এিট হেলা সহজতা, এেত কােনা কেঠারতা নই, মা ও
মাজনা আেছ, িনুরতা নই, সহজতা আেছ, জিটলতা নই। এিট একিট অেনক বড় কােয়দা যার উপর িভি
কের অেনক নীিতমালা িনণয় করা হয়। সেলা হেলা:
«‘ »أن اﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮক সহজী করণ কামনা কের’। এিট িফকেহর িস পাঁচিট কােয়দার
একিট।
আেরকিট কােয়দা হেলা:
«‘ »اﻟﻀﺮورات ﺗﺒﻴﺢ اﻟﻤﺤﻈﻮراتেয়াজন িনিষ িজিনসেক (েয়াজন অনসু াের) বধ কের’।
আেরকিট কােয়দা হেলা: «‘ »إذا ﺿﺎق اﻷﻣﺮ اﺗﺴﻊযখন িবষয়িট সংকীণ হেয় যায়, তখন তা (সহজতা
আেরােপর জন) িবৃত হয়’।
ইবন কাসীর রহ. বেলেছন,
﴿ ٧٨ : ﴾ ]اﻟﺤﺞ٧٨ ۚجﺮﻦۡ ﺣ ﻣ ٱﻟﺪِّﻳﻦﻢۡ ﻓۡﻠَﻴ ﻋﻞﻌﺎ ﺟﻣ]و
“ীেনর বাপাের িতিন তামােদর উপর কােনা কেঠারতা আেরাপ কেরনিন”। [সূরা আল-হা: ৭৮] এ
বাণীর অথ - তামােদর সােধর বাইের িতিন কােনা িবধান আেরাপ কেরনিন, তামােদরেক উরেণর পথ
দখােনা বতীত িতিন কােনা ককর আেদশ তামােদর জন অতাবশকীয় কেরন িন।
উদাহরণ প সালােতর কথা বলা যায়, যা শাহাদাতান তথা আাহ ও তাঁর রাসূেলর সা দােনর পের
ইসলােম সবেচেয় বড় রাকন। মিু কম অবায় তা চার রাকা‘আত আদায় করেত হয়, মস
ু ািফর অবায় তা
কসর কের ই রাকা‘আত পড়েত হয়, আর ভয় ভীিতর সময় কােনা কােনা ইমােমর মেত িকবলা-মখু ী হেয়
বা সব না হেল িকবলা-মখু ী না হেয় এক রাকা‘আত আদায় করেত হয়। এটাই ইসলামী শরী‘য়াহ এর সহজ
ও উদার হওয়ার উৎকৃ মাণ।
িতীয়ত: সু াহ থেক ইসলামী শরী‘য়াহ সহজ সরল হওয়ার দিলল:

১- ইমাম আহমদ রহ. তার মস
ু নােদ উেখ কেরন,
 ﻓَﻘَﺎل،ﺎهاﻳﺮ ﺳﻦ ﻣﺔﺮِﻳ ﺳ ﻓﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻊﻨَﺎ ﻣﺟ ﺧَﺮ:ﺔَ ﻗَﺎلﺎﻣﻣ اِﺑ اﻦﻋ
ﺔﻴﻴﻔﻨ ﺑِﺎﻟْﺤﺜْﺖﻌ ﺑّﻨَﻟ و،ﺔﻴاﻧﺮ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺼ وﺔﻮدِﻳﻬ ﺑِﺎﻟْﻴﺚﻌﺑ ا ﻟَﻢّﻧ »ا:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِاﻟﻨﱠﺒ
ﺔﺤﻤ» اﻟﺴ
আবু উমামা রািদয়াা ‘আন থেক বিণত, িতিন বেলন, আমরা একবার এক সািরয়া (ছাট অিভযান) এ
বর হলাম। তখন নবী সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বলেলন, আিম ইিদ ও নাসারােদর আদশ (তােদর
মত বাড়াবািড়) িনেয় িরত হই িন, বরং আিম সরল সিঠক ও উদারপী হেয় িরত হেয়িছ”।
২- বখু ারীেত বিণত আেছ,
 ﻴ ﺑﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رِﺮﺎ ﺧُﻴ »ﻣ:ﺎ ﻗَﺎﻟَﺖﻧﱠﻬ ا،ﺎﻨْﻬ ﻋﻪ اﻟﺿﺸَﺔَ رﺎﺋ ﻋﻦﻋ
ﻦ
ﺎ اﻧْﺘَﻘَﻢﻣ و،ﻨْﻪﺪَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣﻌﺑﺎنَ اﺎ ﻛﺛْﻤﺎنَ انْ ﻛ ﻓَﺎ،ﺎﺛْﻤ اﻦ ﻳﺎ ﻟَﻢ ﻣ،ﺎﻤﻫﺮﺴﻳﺧَﺬَ ا ا اﻦﻳﺮﻣا
ﺎ ﺑِﻬﻪ ﻟﻢﻨْﺘَﻘ ﻓَﻴ،ﻪﺔُ اﻟﻣﺮﻚَ ﺣنْ ﺗُﻨْﺘَﻬ ا اﻪﻨَﻔْﺴ ﻟﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ»ر
“আেয়শা রািদয়াা ‘আনহা থেক বিণত, িতিন বেলন, নবী সাাা আলাইিহ ওয়াসাামেক যখনই ’িট
িজিনেসর একিট হেণর ইখিতয়ার দওয়া হেতা, তখন িতিন সহজ সরলিটই হণ করেতন যিদ তা গানাহ
না হেতা। যিদ গানাহ হেতা তেব তা থেক িতিন সবেচেয় বশী দূের সের থাকেতন। নবী সাাা আলাইিহ
ওয়াসাাম বিগত কারেণ কােরা থেক কখেনা িতেশাধ হণ কেরন িন। তেব আাহর িনধািরত
সীমােরখা লন করা হেল আাহেক রাযী ও স করার জন িতিন িতেশাধ িনেতন”।
হােফয ইবন হাজার রহ. বেলেছন, “ইসলাম একিট সহজ সরল ীন। পূববতী ীনসমূেহর তুলনায় এ ীনেক
সহজ বলা হেয়েছ। কননা আাহ এ উত থেক বাঝা উিঠেয় িনেয়েছন যা িতিন পূববতীেদর উপর চািপেয়
িদেয়িছেলন।
এর উৎকৃ উদাহরণ হেলা, তােদর তওবার িবধান িছল িনেজেক িনেজ হতা করা, আর এ উেতর তওবা
হেলা পাপ থেক িবরত থাকা, দঢ়ৃ তয়ী হওয়া ও অনেু শাচনা করা”।

পম পিরেদ
ইসলামী শরী‘য়াহ বাবায়েনর কুম
আাহর িত ঈমান ও তাঁর একবােদ িবাস এটাই দাবী য, আমরা ঈমান আনব য, িতিন আসমান ও
জিমন ও এ েয়র মধকার সব িকছরই
ৃ জগেতর সব িকছ ু তাঁরই অধীেন। িতিন ছাড়া অন
ু মািলক। সি
কউ সির
ৃ রহস ও পিরচালনা ববা জােনন না বা কউ এ কােজ তাঁর সােথ শিরক নাই।
সি
ৃ ও পিরচালনা যেহতু একমা মহান আাহর তাই আেদশ ও কুমও একমা তাঁরই হেব। বাাহ তাঁর
িনেদেশর ও তাঁর কুেমর অনগু ত। এটাই উবিু দয়ােতর বা দাসের দাবী। স তাঁরই অনগু ত, বশীভূত ও
তাঁরই আেদশ-িনেষধ মানকারী।
আল-কুরআন অেনক আয়ােত আাহ তা‘আলার উলিু হয়াত তথা ইলাহ হওয়ার হাকীকত বণনা কেরেছ।
যমন আাহ বেলেছন,
﴿ ﻟَﻴۡﻪا وۡﻢ ٱﻟۡﺤﻟَﻪۖ وةﺮٱﻟۡﺄٓﺧ وَوﻟ ٱﻟۡﺎﻤۡﺪُ ﻓ ٱﻟۡﺤۖ ﻟَﻪﻮ ﻫ اﻟَٰﻪ ا ﻪ ٱﻟﻮﻫو
٧٠ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ٧٠ َﻮنﻌ]ﺗُﺮۡﺟ
“আর িতিনই আাহ, িতিন ছাড়া কােনা (সত) ইলাহ নই। িনয়া ও আিখরােত সম শংসা তাঁরই;
িবধান তাঁরই। আর তাঁর কােছই তামরা তাবিতত হেব”। [সূরা আল-কাসাস: ৭০]
আাহ সবু হানা ওয়াতা‘আলা আেরা বেলেছন,
﴿ ﴾ ٢٢ َﻔُﻮنﺼﺎ ﻳﻤﺮۡشِ ﻋِ ٱﻟۡﻌب رﻪ ٱﻟٰﻦﺒۡﺤﺪَﺗَﺎۚ ﻓَﺴ ﻟَﻔَﺴﻪ ٱﻟﺔٌ اﻬاﻟﺂ ءﻴﻬِﻤﺎنَ ﻓﻟَﻮۡ ﻛ
٢٢ :]]اﻻﻧﺒﻴﺎء
“যিদ আসমান ও জিমেন আাহ ছাড়া ব ইলাহ থাকত তেব উভয়ই ংস হেয় যত, সত
ু রাং তারা যা বেল,
আরেশর রব আাহ তা থেক পিব।”[সূরা আল-আিয়া: ২২]
এ আয়াতেলা মূল ভাব সাব কের। তা হেলা, সি
ৃ ও পিরচালনা একমা মহান আাহর হােত, এর ফেল
বাাহর সব িবষয় আাহর কােছই ন, তারা তাঁর কুেমর অনগু ত।
আাহর ইবাদত মােন আসমপণ ও আনগু ত। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ۡﻦﻢ ﻣﻨۡﻬۖ ﻓَﻤﻮاْ ٱﻟﻄﱠٰﻐُﻮتﺒٱﺟۡﺘَﻨ وﻪﺪُواْ ٱﻟنِ ٱﻋۡﺒ اﻮﺳ رﺔﻣ اﻞ ﻛﺜۡﻨَﺎ ﻓﻌﻟَﻘَﺪۡ ﺑو

ﻴۡﻒواْ ﻛرۡضِ ﻓَﭑﻧﻈُﺮ ٱﻟۡﺎواْ ﻓﻴﺮﻠَٰﻠَﺔُۚ ﻓَﺴ ٱﻟﻀﻠَﻴۡﻪﻘﱠﺖۡ ﻋﻦۡ ﺣﻢ ﻣﻨۡﻬﻣ وﻪﺪَى ٱﻟﻫ
٣٦ : ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ٣٦ ﺬِّﺑِﻴﻦﺔُ ٱﻟۡﻤﺒٰﻘﺎنَ ﻋ]ﻛ
“আর আিম অবশই েতক জািতেত একজন রাসূল রণ কেরিছ য, তামরা আাহর ইবাদত কর এবং
পিরহার কর তাগূতেক। অতঃপর তােদর মধ থেক আাহ কাউেক িহদায়ত িদেয়েছন এবং তােদর মধ
থেক কােরা উপর পথতা সাব হেয়েছ। সত
ু রাং তামরা যমীেন মণ কর অতঃপর দখ,
অীকারকারীেদর পিরণিত কীপ হেয়েছ”। [সূরা আন-নাহল: ৩৬]
ইবন কাসীর রহ. উপিরউ আয়ােতর তাফসীের বেলেছন, আাহ সব উত তথা সব যেু গ েতক জািতর
জন রাসূল রণ কেরেছন। তারা সবাই আাহর ইবাদেতর িদেক ডাকেতন। িতিন ছাড়া অন কােরা ইবাদত
করেত িনেষধ করেতন।
অতঃএব আাহ তা‘আলা বাাহেক একমা তাঁর একিন ইবাদত করেত িনেদশ িদেয়েছন এবং তােতর
অনরু সণ করেত িনেষধ কেরেছন, যারা আাহ ছাড়া অনেদর আনগু ত কের। চাই সেলা মূিত হাক বা
তােদর নতা হাক যােদরেক অনসু রণ করেত আাহ িনেদশ দন িন। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ َﺮِﻳﺪُونﻚَ ﻳﻦ ﻗَﺒۡﻠ ﻣﻧﺰِلﺂ اﻣﻟَﻴۡﻚَ و اﻧﺰِلﺂ اﻨُﻮاْ ﺑِﻤاﻣﻢۡ ءﻧﱠﻬﻮنَ اﻤﺰۡﻋ ﻳ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦَﻟ اﻟَﻢۡ ﺗَﺮا
ۡﻢﻠﱠﻬﻀن ﻳ اﺮِﻳﺪُ ٱﻟﺸﱠﻴۡﻄَٰﻦﻳۦۖ وواْ ﺑِﻪۡﻔُﺮن ﻳاْ اوﺮﻣﻗَﺪۡ ا ٱﻟﻄﱠٰﻐُﻮتِ وَﻟاْ اﻮﻤﺎﻛﺘَﺤن ﻳا
٦٠ : ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء٦٠ ﻴﺪٗاﻌﻠَٰﻠَۢﺎ ﺑ]ﺿ
“তুিম িক তােদরেক দখিন, যারা দাবী কের য, িনয় তারা ঈমান এেনেছ তার উপর, যা নািযল করা
হেয়েছ তামার িত এবং যা নািযল করা হেয়েছ তামার পূেব। তারা তাগূেতর কােছ িবচার িনেয় যেত চায়
অথচ তােদরেক িনেদশ দয়া হেয়েছ তােক অীকার করেত। আর শয়তান চায় তােদরেক ঘার িবািেত
িবা করেত”। [সূরা আন-িনসা: ৬০]
যারা দাবী কের য, তারা আাহ, তাঁর রাসূল ও পূববতী আিয়ােদর উপর যা নািযল হেয়েছ তােত তারা
ঈমান আেন; অথচ িবচার ফয়সালার ে তারা আাহর িকতাব ও রাসূেলর সু াহ ছাড়া অনেদর ফয়সালা
মােন তােদর এ ধরেনর কাজেক মহান আাহর প থেক অীকার করা হেয়েছ। অতঃএব যারা আাহর
িকতাব ও তাঁর রাসূেলর সু াহ ছেড় অেনর িবচার মােন তারা মূলত তােতরই িবচার মানল।
আাহর িবধান বতীত অেনর ফয়সালা মানা হেলা অনায়, জল
ু মু , তা, কুফরু ী ও ফােসকী। এজনই
আাহ বেলেছন,
﴿ ٤٤ : ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة٤٤ َونﺮٰﻔۡ ٱﻟﻢﻚَ ﻫﺌَﻟو ﻓَﺎﻪ ٱﻟلﻧﺰﺂ اﻢ ﺑِﻤۡﺤﻦ ﻟﱠﻢۡ ﻳﻣ]و

“আর যারা আাহ যা নািযল কেরেছন, তার মাধেম ফয়সালা কের না, তারাই কািফর”। [সূরা আলমােয়দা: ৪৪]
﴿ ٤٥ : ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة٤٥ َﻮنﻤ ٱﻟﻈﱠٰﻠﻢﻚَ ﻫﺌَﻟو ﻓَﺎﻪ ٱﻟلﻧﺰﺂ اﻢ ﺑِﻤۡﺤﻦ ﻟﱠﻢۡ ﻳﻣ]و
“আর আাহ যা নািযল কেরেছন, তার মাধেম যারা ফয়সালা করেব না, তারাই যািলম”। [সূরা আলমােয়দা: ৪৫]
﴿٤٧ : ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة٤٧ َﻘُﻮن ٱﻟۡﻔَٰﺴﻢﻚَ ﻫﺌَﻟو ﻓَﺎﻪ ٱﻟلﻧﺰﺂ اﻢ ﺑِﻤۡﺤﻦ ﻟﱠﻢۡ ﻳﻣ]و
“আর আাহ যা নািযল কেরেছন তার মাধেম যারা ফয়সালা কের না, তারাই ফািসক”। [সূরা আল-মােয়দা:
৪৭]
দখনু আাহ িকভােব উপিরউ আয়ােত আাহর িবধান ছাড়া অেনর কুম মানােক কুফরু ী, জল
ু মু ও
ফােসকী বেলেছন।
য সব মস
ু লমান রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর িবচার মােন না আাহ তা‘আলা তােদরেক
বঈমান বেলেছন। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ﺎﺟﺮﻬِﻢۡ ﺣﻧﻔُﺴ اﺠِﺪُواْ ﻓ ﻳ ﻢۡ ﺛُﻢﻴۡﻨَﻬ ﺑﺮﺎ ﺷَﺠﻴﻤﻮكَ ﻓﻤﺤ ﻳﺘﱠﻨُﻮنَ ﺣﺆۡﻣ ﻳ َِﻚﺑر وََﻓ
٦٥ : ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء٦٥ ﺎﻴﻤﻮاْ ﺗَﺴۡﻠﻤّﻠﺴﻳ وﻴۡﺖﺎ ﻗَﻀﻤ]ﻣ
“অতএব তামার রেবর কসম, তারা মিু মন হেব না যতণ না তােদর মেধ সৃ িববােদর বাপাের তামােক
িবচারক িনধারণ কের, তারপর তুিম য ফয়সালা দেব স বাপাের িনজেদর অের কােনা িধা অনভ
ু ব না
কের এবং পূণ সিতেত মেন নয়”। [সূরা আন-িনসা: ৬৫]

ষ পিরেদ
আাহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন িবধান অনযু ায়ী শাসন ববা পিরচালনা করার কারণসমূহ ও এর
ফলাফল

থমত: আাহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন িবধান অনযু ায়ী শাসন ববা পিরচালনা করার কারণসমূহ:

থম কারণ: ঈমান হীনতা বা ঈমােনর বলতা:
অেনক মস
ু লমােনর অের ঈমােনর বলতাই সব ধরেনর পথতা ও িবপথগামীতার মূল কারণ। এটা
কােনা আেযর িবষয় নয় য, আাহর উপর ঈমান আনা ও ঈমােনর দাবীর কিবুই হেলা মস
ু িলম স
অনযু ায়ী চলেব। বরং এটা তােক আাহর আেদশ-িনেষধ মান করা ও তার শরী‘য়াহ জীবেন বাবায়ন
করেত সিয় কাজ করেব।
বির ঈমান যিদ ধু দাবী বা মেু খ উরেণর মেধই সীমাব থােক তাহেল বােব এেত িক লাভ। যমন
এ ধরেনর ঈমান কােনা ফলাফল িদেত পাের না। বিেক ঈমােনর াদ আাদন করােত পাের না। এটা
এক ধরেনর মতুৃ  ঈমান যা তার অনসু ারী ধইু অনসু রণ কের থােক। আাহর কােছ এ ধরেনর ঈমান থেক
পানাহ চাই। এটা তার অেরর বিধ যা বিেক আাহর িবধান থেক িবরত রােখ এবং স মানব রিচত
বথ ও অসাড় িবধান মােন। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ﺂﻣﻚَۚ وﻌۡﺪِ ذَٰﻟﻦۢ ﺑﻢ ﻣﻨۡﻬ ﻣٞ ﻓَﺮِﻳﻖﻟﱠﺘَﻮ ﻳﻃَﻌۡﻨَﺎ ﺛُﻢاﻮلِ وﺳﺑِﭑﻟﺮ وﻪﻨﱠﺎ ﺑِﭑﻟاﻣﻘُﻮﻟُﻮنَ ءﻳو
ﻢﻨۡﻬ ﻣٞذَا ﻓَﺮِﻳﻖﻢۡ اﻴۡﻨَﻬ ﺑﻢۡﺤﻴۦ ﻟﻪﻮﻟﺳر وﻪ ٱﻟَﻟاْ اﻮﻋذَا دا و٤٧ ﻴﻦﻨﺆۡﻣﻚَ ﺑِﭑﻟۡﻤﺌَﻟوا
٤٨ ،٤٧ : ﴾ ]اﻟﻨﻮر٤٨ َﻮنﻌۡﺮِﺿ]ﻣ
“তারা বেল, ‘আমরা আাহ ও রাসূেলর িত ঈমান এেনিছ এবং আমরা আনগু ত কেরিছ’, তারপর তােদর
একিট দল এর পের মখু িফিরেয় নয়। আর তারা মিু মন নয়। আর যখন তােদরেক আাহ ও তাঁর রাসূেলর
িত এ মেম আহবান করা হয় য, িতিন তােদর মেধ িবচারমীমাংসা করেবন, তখন তােদর একিট দল মখু
িফিরেয় নয়”। [সূরা আন-নূর: ৪৭-৪৮]
িতীয় কারণ: কােফরেদর চাটুকািরতা ও তােদর উপর িনভরশীলতা:
ইসলাম তার ৃিত ও িহংসক
ু শেদর সবদা মাকািবলা কেরেছ, চাই তারা সমাজতািক কািফর হাক বা
আাহর লা‘আনতা ইয়াহদী।
ু লমােনর িবে সবশি িদেয় য
ু চািলেয়
ূ এরা সবাই ইসলাম ও মস
যাে। িক অত পিরতােপর িবষয় হেলা, কিতপয় লাক তােদর সােথ িমেশ কাজ কের আর িনেজেক
ইসলােমর িদেক সৃ কের। তােদর উেশ হেলা মানব রিচত আইেনর অনসু ারীেদর অনসু রণ করা।
তারা ঐ িণর লাক যারা পােত িশা হণ কের তােদর িচা চতনা ও মতবাদ লালন পালন কের।

তােদর ধম িনরেপতা সমাজত, পঁিু জবাদ, ইয়াহদীবাদ
ইতািদ মতবােদ পািরত হয়। তারা তােদর
ূ
াগােন ক উঁচু কের, তােদর মূলধারার িদেক আান কের এবং লাকজনেক তােদর মেতর উপর চলেত
বেল। এ সব লাক অমস
ু িলমেদর কােছই বশী িনকটবতী। কননা তারা কািফরেদর কাজ কের আর এরা
মস
ু লমান নয়। যিদও তারা মেু খ লবার মস
ু লমান দাবী কের। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ َﻚﻞۡ ذَٰﻟﻔۡﻌﻦ ﻳﻣۖ وﻴﻦﻨﺆۡﻣونِ ٱﻟۡﻤﻦ د ﻣﺂءﻴوۡﻟ اﺮِﻳﻦٰﻔۡﻨُﻮنَ ٱﻟﺆۡﻣﺬِ ٱﻟۡﻤﺘﱠﺨ ﻳ
ﻪ ٱﻟَﻟاۥۗ وﻪ ﻧَﻔۡﺴﻪ ٱﻟﻢﻛﺬِّرﺤﻳﺔٗۗ وﻢۡ ﺗُﻘَﯩﻨۡﻬن ﺗَﺘﱠﻘُﻮاْ ﻣ ا اۡءَ ﺷ ﻓﻪ ٱﻟﻦ ﻣﻓَﻠَﻴۡﺲ
٢٨ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٢٨ ﻴﺮﺼ]ٱﻟۡﻤ
“মিু মনরা যন মিু মনেদর ছাড়া কািফরেদরেক বু না বানায়। আর য কউ এপ করেব, আাহর সােথ তার
কােনা সক নই। তেব যিদ তােদর প থেক তামােদর কােনা ভেয়র আশা থােক। আর আাহ
তামােদরেক তাঁর িনেজর বাপাের সতক করেছন এবং আাহর িনকটই তাবতন”। [সূরা আেল-‘ইমরান:
২৮]
তােদরেক বু িহেসেব হণ না করার বাপাের এিট একিট সাবজনীন িনেষধাা। তােদরেক সাহাযকারী,
বু ও অিভভাবক হণ করা ও তােদর ধেম দীিত হওয়া সব িকছইু এ িনেষধাার শািমল।
শাইখ সল
ু াইমান ইবন আুাহ আেল আশ-শাইখ রহ. মশু িরকেদর সােথ বুের কুম বণনায় বেলন,
িবসিমািহর রাহমািনর রাহীম, জেন রােখা – আাহ তামার উপর রহমত কন- মানষু যখন মশু িরকেদর
ীেনর সােথ একমত পাষণ কের, তােদর ভেয় তােদরেক বু িহেসেব মােন, তােদর অিন থেক বাঁচার জন
তােদরেক তাষােমাদ ও চাটুকািরতা কের তাহেল িনঃসেেহ স তােদর মতই কািফর, যিদও স তােদরেক
ও তােদর ধমেক অপছ কের এবং ইসলাম ও মস
ু লমানেক ভালবােস। আর এটা হেলা যখন তােদর
(মশু িরকেদর) প থেক কােনা ধরেনর চাপ না থাকেব। আর যিদ মস
ু লমানরা তােদর িতরায় থােক,
তারা (মশু িরকরা) তােদর আনগু ত করেত বাধ কের, মস
ু লমানরা তােদর বািতল ধেমর সােথ ঐকমত
পাষণ কের, তােদরেক সাহায ও বুের মাধেম সহেযািগতা কের, মস
ু লমানেদর সােথ বু িছ কের,
তাহেল তারা ইখলাস ও তাওহীেদর সিনেকর পিরবেত কািফর মশু িরকেদর দেল অভু হেলা। কােরা
অবা এপ হেল স িনঃসেেহ কািফর, আাহ ও তাঁর রাসূেলর চরম শ।
অিধকাংশ ইসলামী দেশ কািফরেদরেক অিভভাবক ও তােদর চাটুকািরতার  আলামত হে:
মানব রিচত সংিবধান অনযু ায়ী রা পিরচালনা করা। এটা বল ঈমান বা ঈমান হীনতার ফলাফল।
ত ৃতীয় কারণ: ইসলামী শরী‘য়াহ সেক অতা:
বতমােন অিধকাংশ মস
ু লমান ইসলামেক জসূে পেয়েছ। তােদর বাপ দাদােক এ ধেম পেয়েছ। যার

ফেল মস
ু িলম উাহর নতা হাক বা সাধারণ অনসু ারী হাক অেনেকর কােছই ইসলামী শরী‘য়াহর িবিধিবধান
অজানা। এমনিক তােদর অেনেকই িনেজেদর ধেমর নাম ছাড়া িকছইু জােন না। তারা তােদর ধেমর
আহকাম, ‘আকাইদ, আখলাক ও আদাব সেক তমন িকছইু জােন না। এেত কের অিত সহেজই আাহর
শরা তােদরেক পথ ও তােদর িবষা ছাবল ছড়ােত সম হয়।
এখােন মস
ু িলম উাহর সানেদর চিলত িকছ ু অতার নমনু া পশ করলাম। তােদর একদলেক মানবপী
শয়তান এমনভােব  কেরেছ য, তারা বেল ইসলামী শরী‘য়াহ বাবায়ন যাগ। এ ধরেনর লাক বার
ইভােগ িবভ:
-একদল ইসলামী শরী‘য়াহ ও এর িবিধিবধান সেক িকছ ু জােন না, িক তারা িকছ ু সিু বধাবাদী খিবশেদর
কােছ িশা পেয়েছ য, ধম হেলা পাদগামীতা, অধঃপতন, সীমাবতা ও পাদমিু খতা। সভ-সংৃিত,
উিত ও অসর হওয়ার একমা উপায় হেলা সূণেপ ধমহীন হওয়া।
- আেরক দল আেছ যারা ইসলামী শরী‘য়াহর িকছইু পেড় িন, তেব তারা ধু সাধারণ আইন পেড়েছ।
মস
ু লমানেদর সানেদরেক িশা দীার জন এমন লাকেদরেক িনেয়াগ দয়া হয় যারা ইসলােমর
হািকত সেক িকছইু জােন না। বরং তারা এ ধম সেক িকছ ু অপবাদ ও সেহ সংশয় জােন যা তােদর
অের সবদা ঘরু পাক খায়।
-আেরকিট দল আেছ যােদরেক মস
ু লমানেদর ংস করার জন িনেয়ািজত করা হেয়েছ। সাংৃিতক াধীনতা
ও গণত ইতািদর নােম তােদরেক রাাঘােট বর করা হেয়েছ। এেলা ইসলামী সমােজ িবশলা
সির
ৃ
ৃ
কৗশল িহেসেব কাজ করেছ। ফেল ইসলামী সমােজর িভি নড়বড় ও ংস হেয় যায়।
বতমােন িকছ ু সাধারণ লােকর সরলতা ও অতার কারেণ এমনিক িকছ ু আিলেমরও সরলতা ও অতার
কারেণ তারা িশেক পিতত হেয় যায়। মাণপ বলা যায় িকছ ু আরবী ও ইসলামী দেশ দখা যায় য,
তারা কবর ও দশনীয় ােন িগেয় মাথা পেত থােক (িসজদা কের), মতুৃ  বির কােছ াথনা কের, তােদর
কােছ কলাণ কামনা কের ও অকলাণ থেক মিু  চায় ইতািদ।

িতীয়ত: আাহর শরী‘য়াহ বাবায়ন না করার িবপ িতিয়াসমূহ:

থম িতিয়া: আিদার ে:

আাহর শরী‘য়াহ থেক দূের থাকা ও এর িবিধিবধান যথাযথভােব বাবায়ন না করার সবেচেয় মারাক
িবপদ হেলা বির আিদা ন হওয়া ও তার আিদার সােথ পািথব নাংরািম য
ু হওয়া যা তার অের
সেহ ও কুফরু ীর সি
ৃ কের।
িতীয় িতিয়া: ইবাদেতর ে:
অেনক মস
ৃ হয়। যমন:
ু লমােনর কােছ ইবাদেতর মেধ নানা কুসংার ও ভুল বঝ
ু া বিু ঝর সি
- ইবাদত আদােয়র ে বাড়াবািড় ও কমিত করা, ইবন ‘উকাইল রহ. এিটেক খবু স
ু রভােব বণনা
কেরেছন, “তামােদর িবষয়েলা কতই না আেযর, হয়ত তামরা কামনার অনসু রণ কেরা, নতুবা
িনেজেদর আিবৃত (িবদ‘আত) বরাগবােদর অনসু রণ কেরা”।
ত ৃতীয় িতিয়া: সামািজক ে:
বিহরাগত ডান বা বামপী সব ধরেণর আমদািনকৃত ববা মানষু েক সখু শাি ও িনরাপা িদেত বথ
হেয়েছ। বরং এেলা মানব জািতর েভাগ ও িার কারণ। ফেল পািরবািরক বন িছ ও বল হেয়
যাে, পািরবািরক সক িবন হে, মূলেবাধ ও উম আখলাক িবলু হে। আাহর শরী‘য়াহ
অীকারকারী সমােজর সদসরা অিরতা, পেরশািন ও িনরাশায় ভুগেছ। এ সেবর ফেল সমােজ মানিসক
রাগ, আহতার হার বি,
ৃ মদপান, মাতলািম, অিতির ধূমপান, িনিষ কােজ জড়ােনা, যৗন হয়রািন ও
অসামািজক কােজ িল হওয়া ইতািদ বাড়েছ।
চতুথ িতিয়া: রাজৈনিতক ও িবচার ববায় এর ভাব:
ইসলােম নায় িবচার সাবজনীন, বড় ছাট, অিভজাত অনিভজাত, শাসক জা ও মস
ু িলম অমস
ু িলম সকেলর
জনই সমান। এেত কােনা শত ও বিতম নই। েতক বি ও িণর জনই সমিধকর। শাসক ও
জনগণ সবার জন সমান অিধকার। অিধকার ও দািয় কতেবর েও সবার মােঝ সমঅিধকার।
ইসলামী শরী‘য়ায় ানী, বিু মান, অিভ ও দ লাকেদর সমেয় গিঠত শূরা ববা একিট অনন
ববাপনা। এটা ইসলামী সমাজ ববার মূল িভি, িক এ ববা কিতপয় শাসকেগাীর খামেখয়ালী,
রত ও তােদর রিচত আইেনর কারেণ িবন হেয়েছ। এ কারেণ মস
ু িলম জািত অেনক েভাগ ও ক সহ
কেরেছ।
শাইখল
ু ইসলাম ইবন তাইিময়াহ রহ. বেলেছন,
“যখন শাসেকরা আাহ যা নািযল কেরেছন স িবধান থেক সের যােব তখন তােদর মােঝ ঃখ দশা নেম

আসেব। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন,
ﻪ إﻻ وﻗﻊ ﺑﺄﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢﻢ ﻗﻮم ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟ »وﻣﺎ ﺣ: »ﻗﺎل.
“কােনা জািতর মেধ আাহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া ফয়সালা করেল তােদর মােঝ ঃখ দশা নেম
আসেব”।
আাহর নািযলকৃত িবধান ছাড়া ফয়সালা করা রাের ভাগ পিরবতেনর কারণ, যা অতীত ও বতমােন অেনক
বারই ঘেটেছ। য শাি চায় স যন অেনর থেক িশা নয়, আাহ যােক সাহায কেরেছ তার পেথ যন
চেল, িতিন যােক অপমান ও অপদ কেরেছ তার পথ থেক যন িবরত থােক। কননা আাহ তা‘আলা
মহা আল-কুরআেন বেলেছন,
﴿ ِرۡض ٱﻟۡﺎﻢۡ ﻓﻨﱠٰﻬن ﻣ ا ٱﻟﱠﺬِﻳﻦ٤٠ ﺰِﻳﺰ ﻋ ﻟَﻘَﻮِيﻪنﱠ ٱﻟۥٓۚ اهﺮﻨﺼﻦ ﻳ ﻣﻪنﱠ ٱﻟﺮﻨﺼﻟَﻴو
ُﺔﺒٰﻘ ﻋﻪﻟﺮِۗ وﻨ ٱﻟۡﻤﻦﻮۡاْ ﻋﻧَﻬوفِ وﻌۡﺮواْ ﺑِﭑﻟۡﻤﺮﻣاﯜةَ وﻛاﺗَﯘاْ ٱﻟﺰءﻠَﯜةَ وﻮاْ ٱﻟﺼﻗَﺎﻣا
٤١ ،٤٠ : ﴾ ]اﻟﺤﺞ٤١ ِﻮرﻣ]ٱﻟۡﺎ
“আর আাহ অবশই তােক সাহায কেরন, য তােক সাহায কের। িনয় আাহ শিমান, পরামশালী।
তারা এমন যােদরেক আিম যমীেন মতা দান করেল তারা সালাত কােয়ম করেব, যাকাত দেব এবং
সৎকােজর আেদশ দেব ও অসৎকাজ থেক িনেষধ করেব; আর সব কােজর পিরণাম আাহরই অিধকাের”।
[সূরা আল-হা: ৪০-৪১]
আাহ ওয়াদা কেরেছন িতিন অবশই তােক সাহায কেরন, য তােক সাহায কের। িতিন তাঁর িকতাব, ীন,
ও রাসূলেক সাহায কেরেছন। য আাহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া ফয়সালা কের ও না জেন কথা বেল
তােক আাহ সাহায কেরন না।
মূলকথা হেলা, য সব দেশ আাহর িবধান ছাড়া মানব রিচত িবধান িদেয় রা পিরচালনা কের সখােন
সবই িফতনা ফাসাদ ও িবশলা
লেগই থােক। তখন শাসেকরা অের জাের রা মতা দখল কের।
ৃ
তােদর মতার মসনদ িটেক থােক গালা বাদ, অি আর ৃিত রাজৈনিতক লাকেদর ারা, চাই তারা
সরকারী দেলর হাক বা িবেরাধী দেলর, তারা সকেলই ধমিনরেপ।
পম িতিয়া: অথৈনিতক ে:
আাহর িবধান ছাড়া মানব রিচত িবধান িদেয় রা পিরচালনা করায় জািত ও িণর মােঝ ভদােভদ,
সমােজ যল
ু মু অতাচার, য
ু াপরাধ, মজত
ু দািরতা, দিরতা ও বকার ইতািদ সমসা িদন িদন বেড়ই
চলেছ। জািতর নত ৃানীয় ও ছাট বড় সবাই ির হে। ফেল তােদর মেধ িনফাক ও সদু বেড় চলেছ,

আখলাক ও সানেবাধ হািরেয় যাে। তােদর মােঝ দািয়েবাধ, মূলেবাধ ও আখলাক বলেত সামান বািক
থােক।

সম পিরেদ
ইসলামী শরী‘য়াহর িবে কিতপয় অপবাদ ও িধা সংশয় এবং এেলার অপেনাদন।
ইসলােমর  থেকই িশরক ও কুফরু ী শি ইসলােমর িবে ষড়য ও অপবাদ িদেয় আসেছ। ইসলােমর
শিেক নসাৎ করেত ও এর দাওয়ািত িমশনেক শষ করেত তারা নানা চা ও িধা সংশয় কের আসেছ।
িক ইসলাম তা ইসলামই। এেক কােনা শি বা মতবাদ িনঃেশষ করেত পারেব না। যগু যগু ধের চলমান
কােনা যেু  তােক পরািজত করেত পােরিন।
ইসলােমর শরা মস
ু লমানেদর িবে য
ু কেরেছ ও বার বার তারা পরাজেয়র ািন ভাগ কেরেছ।
অবেশেষ তারা িচা ভাবনা কের দেখেছ য, মস
ু লমানেদর িবজয় ও উিতর মূল কারণ হেলা তােদর ীন।
ইসলাম তােদরেক ঐকব ও শিশালী কেরেছ। তাই ইসলােমর শরা ইসলামেক ংস করেত একিত
হেয়েছ। তারা ইসলামেক িবকৃিত ও এর মােঝ সংশয় ঢুকােত এক মহাপিরকনা কেরেছ। তারা অনায়ভােব
নানা অপবাদ িদেয় ইসলােমর কৃত পেক িবকৃত করেছ।
এখােন ইসলাম িবেষীেদর িকছ ু া অপবাদ উেখ করব যা তারা ইসলােমর বাপাের কের থােক।
অতঃপর এর েতকিটর মেু খাশ উোচন কের সেলার িমথাচার ও াতা মাণ করব।
থম সংশয়:
তারা বেলন, ইসলামী শরী‘য়াহর বাবায়ন অমস
ু িলম সংখালঘেু দর উপর িবপ িতিয়া পড়েব, মানেু ষর
অের সাদািয়ক িহংসা িবেষ বি
ৃ পােব, যা জািতেক নানা দেল িবি করেব। জািতর জন কলাণকর
ও এ বািধ থেক বাঁচার উপায় হেলা মানব রিচত সংিবধান অনযু ায়ী সমাজ পিরচালনা করা, যখােন আিদা
বা ীেনর কােনা সক নই। যখােন মানষু নানা মত পাষণ করেব।
তারা ইসলামী শরী‘য়াহর বাপাের অপবাদ দয় য, এটা অমস
ু িলম সংখালঘেু দর অিধকার িনিত কের না।
তােদর অিধকার ু কের, তােদরেক মানষু িহেসেব সানজনক ভােব বঁেচ থাকার মানবািধকার চচা করেত
দয় না। িক তারা একথা িনিতভােবই জােন য, এটা ধইু িমথা অপবাদ। ইিতহাস তােদর এ অপবাদ

িমথা সাব কের, যখন থেক মস
ু লমানরা িবিভ রা িবজয় কেরেছ তােত সংখালঘু িছল। বরং তােদর
মেধ যারা নায়নীিতবান, গাঁড়ািমর কারেণ ইসলামেক অপবাদ দয় না তারাও এ সব অপবাদ িমথা
িতপ কেরন।
আল-কুরআেনর িবিভ আয়াত তােদর এ অপবাদ িমথা িতপ কের। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ٢٥٦ : ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة٢٥٦ َۚ ٱﻟۡﻐﻦﺷۡﺪُ ﻣ ٱﻟﺮﻦﻴۖ ﻗَﺪ ﺗﱠﺒ ٱﻟﺪِّﻳﻦ ﻓاهﻛۡﺮ ا]
“ীন হেণর বাপাের কােনা জবরদি নই। িনয় িহদায়াত  হেয়েছ তা থেক”। [সূরা আলবাারাহ: ২৫৬]
যখােন অনান ধেমর ধানরা তােদর অনসু ারীেদরেক মানষু েক তােদর ধেম দীিত করেত জারােলা
িনেদশ দয়, সখােন আমরা দিখ ইসলাম কাউেক এ ধেম দীিত হেত জবরদি কের না। বরং ইসলাম
তার ছায়াতেল অনান মানষু েক তােদর আিদা িনেয় াধীনভােব থাকেত আান কের।
আাহ সবু হানা ওয়া তা‘আলা তাঁর রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাামেক সোধন কের বেলেছন,
﴿ ﺘﱠ ﺣ ٱﻟﻨﱠﺎسۡﺮِهُ ﺗﻧﺖﻓَﺎﺎۚ اﻴﻌﻤﻢۡ ﺟﻠﱡﻬرۡضِ ﻛ ٱﻟۡﺎﻦ ﻓ ﻣﻦٓﻣ َﻚﺑ رﻟَﻮۡ ﺷَﺂءو
٩٩ : ﴾ ]ﻳﻮﻧﺲ٩٩ ﻴﻦﻨﺆۡﻣﻮﻧُﻮاْ ﻣ]ﻳ
“আর যিদ তামার রব চাইেতন, তেব যমীেনর সকেলই ঈমান আনত। তেব িক তুিম মানষু েক বাধ করেব,
যােত তারা মিু মন হয় ?” [সূরা ইউনসু : ৯৯]
আাহর কােনা নবী রাসূল মানষু েক জার কের ঈমান আনেত বেলনিন, এটা করা তােদর কাজও না।
িরসালােতর কাজ এটা নয় য, তারা জবরদি কের মানষু েক ঈমােনর পেথ আনেব। ইসলােম জবরদি করা
িনিষ, কননা এেত কােনা ফল হয় না। ইসলােম তােদর াধীনতার অনতম িনদশন হেলা আহেল িকতাব
ইয়ািদ ও নাসারােদর সােথ সংলাপ করেত য িশাচারসমূহ বতন কেরেছ তাই এেে নমনু া িহেসেব
কাজ কের, আর এর িভি হেলা আকল বা িবেবক এবং তােদরেক যিু র মাধেম পিরতু করা, তেব তা
অবশই উম পায় হেত হেব। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ۞ْاﻗُﻮﻟُﻮﻢۡۖ وﻨۡﻬﻮاْ ﻣ ﻇَﻠَﻤ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦ اﻦﺣۡﺴ ا ﻫ ﺑِﭑﻟﱠﺘﺘَٰﺐِ اۡ ٱﻟﻫۡﻞاْ اٰﺪِﻟُﻮ ﺗُﺠو
٤٦ َﻮنﻤﺴۡﻠۥ ﻣ ﻟَﻪﻧَﺤۡﻦ وٞﺪٰﺣﻢۡ وﻟَٰﻬاﻨَﺎ وﻟَٰﻬاﻢۡ وۡﻟَﻴ اﻧﺰِلاﻟَﻴۡﻨَﺎ و اﻧﺰِل اﻨﱠﺎ ﺑِﭑﻟﱠﺬِياﻣء
٤٦ :ﺒﻮت]﴾ ]اﻟﻌﻨ
“আর তামরা উম পা ছাড়া আহেল িকতাবেদর সােথ িবতক কেরা না। তেব তােদর মেধ ওরা ছাড়া, যারা

যল
ু মু কেরেছ। আর তামরা বল, ‘আমরা ঈমান এেনিছ আমােদর িত যা নািযল করা হেয়েছ এবং
তামােদর িত যা নািযল করা হেয়েছ তার িত এবং আমােদর ইলাহ ও তামােদর ইলাহ তা একই। আর
আমরা তাঁরই সমীেপ আসমপণকারী’”। [সূরা আ-আনকাবূত: ৪৬]
যিদও কািফর আীেয়র সােথ মস
ু লমােনর সক িছ করা ও তােদরেক ভালবাসেত িনেষধ করা হেয়েছ,
তথািপ আল-কুরআন তােদর সােথ সােব বসবাস করেত িনেদশ িদেয়েছ, যিদও তারা মস
ু লমানেদর ধম
অীকার কের। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ ﺎﻤﺒۡﻬﺎﺣﺻﺎۖ وﻤﻌۡﻬ ﺗُﻄََ ﻓٞﻠۡﻢۦ ﻋ ﻟَﻚَ ﺑِﻪﺎ ﻟَﻴۡﺲ ﻣِن ﺗُﺸۡﺮِكَ ﺑ اَﻠﺪَاكَ ﻋٰﻬن ﺟاو
ﺎﻢ ﺑِﻤِﯩﻧَﺒﻢۡ ﻓَﺎﺮۡﺟِﻌ ﻣَﻟ اۚ ﺛُﻢَﻟ اﻧَﺎبﻦۡ ا ﻣﺒِﻴﻞٱﺗﱠﺒِﻊۡ ﺳوﻓٗﺎۖ وﻌۡﺮﺎ ﻣ ٱﻟﺪﱡﻧۡﻴﻓ
١٥ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١٥ َﻠُﻮنﻨﺘُﻢۡ ﺗَﻌۡﻤ]ﻛ
“আর যিদ তারা তামােক আমার সােথ িশরক করেত জার চা কের, য িবষেয় তামার কােনা ান নই,
তখন তােদর আনগু ত করেব না এবং িনয়ায় তােদর সােথ বসবাস করেব সােব। আর অনসু রণ কর তার
পথ, য আমার অিভমখু ী হয়। তারপর আমার কােছই তামােদর তাবতন। তখন আিম তামােদরেক
জািনেয় দব, যা তামরা করেত”। [সূরা লক
ু মান: ১৬]
এটা হেলা বি পযােয়, আর সমিগতভােব ইসলাম তােদর সােথ সবহার ও তােদর িত ইহসান করেত
িনেষধ কের িন। তেব শত হেলা তারা তামােদর িবে য
ু করেব না এবং মস
ু িলম শাসেকর ছছায়ায়
থাকেত ীকৃিত জানােব। আাহ তা‘আলা বেলেছন,
﴿ نﻢۡ اٰﺮِﻛﻦ دِﻳﻢ ﻣﻮﻛﺨۡﺮِﺟﻟَﻢۡ ﻳ و ٱﻟﺪِّﻳﻦﻢۡ ﻓﻠُﻮﻛﻘَٰﺘ ﻟَﻢۡ ﻳ ٱﻟﱠﺬِﻳﻦﻦ ﻋﻪ ٱﻟﻢﯩﻨۡﻬ ﻳ
٨ : ﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ٨ ﻴﻦﻄﻘۡﺴ ٱﻟۡﻤﺐﺤ ﻳﻪنﱠ ٱﻟﻟَﻴۡﻬِﻢۡۚ ااْ اﻄُﻮﺗُﻘۡﺴﻢۡ ووﻫﺮ]ﺗَﺒ
“ীেনর বাপাের যারা তামােদর িবে য
ু কেরিন এবং তামােদরেক তামােদর বািড়-ঘর থেক বর কের
দয়িন, তােদর িত সদয় ববহার করেত এবং তােদর িত নায়িবচার করেত আাহ তামােদরেক িনেষধ
করেছন না। িনয় আাহ নায় পরায়ণেদরেক ভালবােসন”। [সূরা আল-মমু তািহনাহ: ৮]
যতিদন আহেল িকতাবরা ইসলামী শাসেনর অধীেন িছল নবী সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম তােদর সােথ
উম আচরণ কেরেছন, তােদরেক ধমীয় ও মানিবক সব ধরেনর অিধকার িদেয়েছন। তােদর সােথ কৃত সব
অিকার ও চিু  পূণ কেরেছন। তােদর কলাণ কামনা কেরেছন ও তােদরেক ভাল উপেদশ িদেয়েছন।
রাসূেলর সাহাবী, তােবঈ‘, তােব তােবঈ‘ ও অনান সব মস
ু িলম িবজয়ী শাসেকরা িবিজত অেলর
অমস
ু িলমেদর সােথ ওয়াদা ও চিু  পূরণ এবং তােদর সােথ ন ও উদার আচরণ করার বাপাের খবু ই
সতক িছেলন। য ইিতহাস সেক ান রােখ স জােন য, য সব মস
ু লমান তােদর সােথ বসবাস কেরেছ

তারা িকভােব তােদর অিধকার দান কেরেছ।
ইমাম আবু ইউসফ
ু ইমাম মাকল আশ-শামী থেক বণনা কেরন, আবু ‘উবাইদা ইবন আল-জাররা
রািদয়াা ‘আন িসিরয়ার িজিেদর সােথ চিু  কেরিছেলন য, তারা যখন সখােন েবশ করেব তখন
তােদর িগজা ও বচােকনার জায়গা ছেড় িদেবন। তারা মস
ু লমানেদর কােছ বছের একিট িদন চাইেলন য
িদন তারা ুশ পেড় িবনা িচে বর হেব, এটা তােদর ঈেদর িদন। িতিন তােদর এ অনেু রােধ সাড়া দন
এবং মস
ু লমানগণ তােদরকৃত এ শত পূরণ কেরন।
অমস
ু িলমেদর অনান অিধকার হেলা:
তােদর সােথ কােনা চিু  করেল তা পূরণ করা। তােদর সে কৃত অিকার ও চিু  পূরেণ কাপণ না করা।
আবু দাউদ রহ. তাঁর সনেদ রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম থেক বণনা কেরন, রাসূল সাাা
আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন,
ﻠﱠﻔَﻪ ﻛو اﻪوِ اﻧْﺘَﻘَﺼﺪًا اﺎﻫﻌ ﻣ ﻇَﻠَﻢﻦ ﻣ »ا: أﻧﻪ ﻗﺎل ﻪﻗﺪ روى أﺑﻮ داود ﺑﺴﻨﺪه ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟ
ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻪﺠِﻴﺠﻧَﺎ ﺣ ﻓَﺎ،ﻨْﻪﻴﺐِ ﻧَﻔْﺲٍ ﻣﺮِ ﻃﺎ ﺑِﻐَﻴﯩ ﺷَﻴﻨْﻪﺧَﺬَ ﻣ او ا،ﻪ ﻃَﺎﻗَﺘق»ﻓَﻮ
“য বি কান (অমস
ু িলম) চিু ব কােরা উপর যল
ু মু করেব বা চিু  ভ করেব, বা তাঁর সােধর বাইের
িকছ ু চািপেয় িদেব, বা তার সি ছাড়া বশী িনেব িকয়ামেতর িদন আিম তার িবে সা িদেবা”।
ইবন মাজাহ ত বিণত আেছ,
ُﺔذِﻣ وﻪﺔُ اﻟ ذِﻣﺪًا ﻟَﻪﺎﻫﻌ ﻣ ﻗَﺘَﻞﻦ »ﻣ: ﻗَﺎلﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻦ ﻋ،َةﺮﻳﺮ ﻫِﺑ اﻦﻋ
ﺎﺎﻣ ﻋﻴﻦﻌﺒ ﺳةﻴﺮﺴ ﻣﻦﺪُ ﻣﻮﺟﺎ ﻟَﻴﻬنﱠ رِﻳﺤا و،ﻨﱠﺔﺔَ اﻟْﺠﺤاﺋ رحﺮ ﻳََ ﻓﻪﻮﻟﺳ»ر
“আবু রাইরা রািদয়াা ‘আন থেক বিণত, নবী সাাা আলাইিহ ওয়াসাাম বেলেছন, য আাহ ও
তাঁর রাসূেলর িজায় থাকা কান (অমস
ু িলম) চিু ব কাউেক হতা করেব স জাােতর াণও পােব না।
জাােতর াণ সর বছেরর রাার দূর থেক পাওয়া যায়”।
“বকর ইবন ওয়াইল গাের এক লাক ‘উমর রািদয়াা ‘আনর যেু গ এক িজিেক িহরা নামক ােন হতা
করেল িতিন তােক িনহত বির অিভভাবকেদর হােত তুেল িদেত িনেদশ দন। তারা তােক (হতাকারীেক)
তােদর হােত তুেল িদেল তারা (িনহেতর অিভভাবকরা) তােক হতা কের ফেল”।
মস
ৃ
ু লমানরা িবজয়ী এলাকায় অমস
ু িলমেদর সােথ এ চমৎকার আচরণ করায় িকছ ু নায়পরায়ণ খান
িচািবদরা এ বাবতা অকপেট ীকার কেরেছন। তারা মস
ু লমানেদর এ চমৎকার উদার আচরণেক

জারােলা ভােব ীকার কেরেছন।
কা হানরী কাো “আল-ইসলাম খাওয়ােতর ওয়া সাওয়ােনহ” বইেয় বেলেছন, “আিম ইসলামী দেশর
খানেদর
ইিতহাস পেড়িছ, এেত আিম এক চমৎকার বাবতা দখেত পেয়িছ, তা হেলা: খানেদর
সােথ
ৃ
ৃ
মস
ু লমানরা কামল আচরণ করেতন, তােদর সােথ কেঠারতা পিরহার করেতন, সদাচরণ ও ন ববহার
করত”।
ইসলােমর নায়পরায়ণতা ও সব মানেু ষর সােথ ঐেকর িবধান মেত মস
ু লমানরা অমস
ু িলমেদর সােথ আচরণ
করত। এ সু েত মহু াদী আজও িবদমান আেছ। এ আচরণ আাহর পেথ দাওয়ােতর িভি িহেসেব
পিরগিণত হেয়েছ। ীেনর পেথর দা‘য়ীরা এ আচরণ ভুেল যাওয়া উিচত না। তােদর উিচত মস
ু িলম
অমস
ু িলম সবার সােথ বু ও সহেযািগতাপূণ আচরণ করা। তেব কৃত বুেতা ধু আাহ, তাঁর ীন,
রাসূল ও ম’ু িমনেদর সােথই হেব।
যারা মস
ু লমানেদর িবে য
ু কের না তােদর সােথ ইসলাম সদাচরণ করেত িনেদশ িদেয়েছ, আহেল
িকতাবেদর সােথ উদার আচরণ করেত আান কেরেছ, এ সেবর িপছেন কারণ হেলা তােদর মন জয় করা ও
ইসলােমর িত তােদর আহ বাড়ােনা।

িতীয় সংশয়: ইসলােমর শাির িবধান সিকত সংশয়।
তারা বেলন, ইসলােম শাির িবধান খবু ই িনুর, যা যেু গর সােথ চেল না। নাগিরক জীবেন এেলা চেল না।
অতঃপর তারা বেলন, িববািহেতর িযনার শাি রজম তথা পাথর ারা মতুৃ দ কন? এটা িক তােক অপমান
করা নয়? এ ধরেনর শাি মানেু ষর াণনাশ বা অ কতন হয়, এভােব মানষু শি হারায় এবং শারীিরক
িবকৃিত ঘেট। অতঃপর তারা বেলন, ইসলােমর শাির িবধান বাবায়ন মােন হেলা পূবযেু গ িফের যাওয়া,
মার পাহােড়র মােঝ তির এ সব আইন কাননু িবংশ শতাীেত ানবান মানেু ষর সােথ চেল না।
এ সব সংশয়সমূহ অপেনাদেনর পূেব তােদর এ ধরেনর সংশেয়র কারণসমূহ আেলাচনা করব।
থম কারণ: ইসলামী শরী‘য়াহর শাির িবধান সেক অতা।
িতীয় কারণ: য সব অপরােধর কারেণ শাি দয়া হয় সেলার ভয়াবহতা িবেষেণ অগভীরভােব দিপাত
ৃ
কের।
ফেল তারা এর িহকমত ও মূলায়ন সেক ভােব না।

ত ৃতীয় কারণ: তারা অপরাধ ও শাির িবধানেক ইসলােমর দিেত
গেবষণা কের না।
ৃ
হাঁ ইসলােমর শাির িবধােন বািহক ভােব িকছটাু িনুরতা ও কেঠারতা দখা যায়। শািেত যিদ কেঠারতা
ও িনুরতা নাই থােক তাহেল িতরার ও ভয় দখােনার ফল িকভােব আসেব। শাি বািহক ভােব কেঠার ও
িনুর হেলও কৃতপে তা রহমত ও দয়া। কননা রাগাােক যিদ ছেড় দয়া হয় তেব তার রােগ
সমােজর অনান ভােলারাও রাগী হেয় যােব। বরং অপরােধর কাাের অনরাও আা হেয় যােব। তাই
এটা অতাবশকীয় ও িহকমতময় য, সমােজর অনানেদরেক বাঁচােত ন িজিনসেক িচরতের িনঃেশষ কের
দয়া।
ইসলােমর শাির িবধানেলার িত যারা িচাভাবনা ছাড়া অগভীরভােব তাকায় তােদর কােছ িনদয় মেন
হয়, িক এ সব শাি ততণ পয বাবায়ন করা হয় না যতণ পয িনিত করা না হয় য, অপরাধী
অপরাধিট কেরেছ এবং এেত কােনা সংশেয়র অবকাশ নই ।
ইসলাম হাত চিু রর অপরােধ হাত কাটার িবধান িদেয়েছ, িক যিদ এটা সংশয় দখা দয় য, স ুধার
কারেণ চিু র কেরেছ তাহেল কখেনা তার হাত কাটা হেব না। ইসলাম রজেমর তথায় পাথর িনেেপ হতার
িবধান িদেয়েছ, িক িববািহত বির ে চারজন সাীর ত সাী ছাড়া কখেনা তােক রজম দয়া
হেব না। এটা মাণ কের য, শাি ধু িহেসব ছাড়া মানেু ষর উপর কতৃ ও তােক ভয় দখােনার জনই
দয়া হয় না।
উমর রািদয়াা ‘আন িছেলন ইসলােমর ফিকহেদর মেধ অনতম, িতিন (রামাদাহর বছর) িভের বছর
চিু রর শাি েয়াগ কেরন িন। এটা  মূলিভি, এখােন তা’বীল করার কােনা সেু যাগ নই। সমসা ও
সেেহর কারেণ শাির িবধান রিহত হেয় যায়। রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর িনো হাদীেস
কারেণ,
«ﻪ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﺮا إﻻ ﻓ»ادرؤوا اﻟﺤﺪود ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت وأﻗﻴﻠﻮا ﻋﺜﺮات اﻟ.
“তামরা সংশেয়র কারেণ শাির িবধান রিহত কেরা, আাহর শাি বিতত সািনত লােকর ছাট খাট ভুল
থেক অবাহিত দাও”।
তােদর দাবী হল, আাহর শাির িবধান েয়াগ করেল মানষু েক অবা ও হয় িতপ করা হয়। আর য
সব দশ গণত, সমাজত ও পঁিু জবাদী াধীনতা ভাগ কের স সব দেশর আধিু নক মতবােদর িবাসী ও
রাজনীিতিবদরা মেন কেরন মানষু েক শাি িদেয় নখ তুেল ফলা, শরীর ঝলসােনা, মাথায় ও িশরায়
ইেলকিটকাল শক দয়া, আেনর ারা সক দয়া, চল
ু উপেড় ফলা, তার সানহািন করা ইতািদ মানষু েক
অবা ও হয় িতপ করা নয়! তারা আবার তােদর আইন কাননু ও সমাজ ববা িনেয় গব কের?!

িববািহত মানষু েক রজেমর মাধেম হতা করার ারা উেশ হেলা এ মারাক অপরােধর কেঠার ধমক ও
িতরার করা। রজমকৃতেক এভােব হতা করার উেশ হেলা তােক কেঠার শাি দয়া আর অনানেদরেক
এ ধরেনর অপরাধ থেক িবরত রাখা ও িনেজর আা ও শয়তান যােদরেক এ ধরেনর কােজ জিড়ত হেত
উৎসাহ দয় তােদরেক এ থেক উপেদশ দয়া যােত তারা এ অপরােধ িল না হয়।
এ সব িকছ ু ছাড়াও আমরা বলেত পাির, িযিন এ ধরেনর শাি িনধারণ কেরেছন িতিন মানেু ষর অেরর সব
খবর রােখন, িতিন জােনন িকেস মানষু এ ধরেনর কাজ থেক িবরত থাকেব।
আাহ তা ‘আলা বেলেছন,
﴿ ٢٢٠ : ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة٢٢٠ ۚﺢﺼۡﻠ ٱﻟۡﻤﻦﺪَ ﻣﻔۡﺴ ٱﻟۡﻤﻌۡﻠَﻢ ﻳﻪٱﻟ]و
“আর আাহ জােনন ক ফাসাদকারী, ক সংেশাধনকারী” [সূরা আল-বাকারাহ: ২২০]
﴿ ١٤ : ﴾ ]اﻟﻤﻠﻚ١٤  ٱﻟۡﺨَﺒِﻴﺮﻴﻒ ٱﻟﻠﱠﻄﻮﻫ وﻦۡ ﺧَﻠَﻖ ﻣﻌۡﻠَﻢ ﻳ]ا
“িযিন সি
ৃ কেরেছন, িতিন িক জােনন না? অথচ িতিন অিত স
ু দশী, পূণ অবিহত”। [সূরা : আ-মল
ু ক:
১৪]
তারা বেলন, শরী‘য়াহ এর শাি কােয়ম করা মােন মানেু ষর াণনাশ ও অহািন করা ইতািদ আেরা নানা
কথা।
আমরা তােদরেক বলব: হতা ও অহািন তা ধু খারাপ লাকেদর হয় যারা উৎপাদনশীল কােনা কাজ না
কের মারাক অপরাধ কের, আর এেত হাজার হাজার মানেু ষর জীবন রা হয় ও ল ল উৎপাদনশীল
ভাল ও পিব অ সংরণ হয়। এছাড়া য সব দেশ আাহর িবধান কৃত শাির ববা চালু আেছ সখােন
কুৎিসত ও অহািন লাক তমন দখা যায় না। কননা আাহর শাির িবধান মানষু ও অপরােধর মােঝ এক
িবশাল বাধা হেয় দাঁড়ায়, ফেল মানষু অপরােধ িল হয় না। এেত অপরাধ কম সংঘিটত হয় এবং শাির
িবধান ও কম েয়াগ করা হয়। আাহ তা‘আলা যথাথই বেলেছন,
﴿ ١٧٩ : ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة١٧٩ َﻢۡ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنﻠﱠٰﺐِ ﻟَﻌﻟۡﺒ ٱﻟۡﺎﻟوﺎ ﻳٞﯜةﻴﺎصِ ﺣﺼ ٱﻟۡﻘﻢۡ ﻓَﻟ]و
“আর হ িবেবকসগণ, িকসােস রেয়েছ তামােদর জন জীবন, আশা করা যায় তামরা তাকওয়া
অবলন করেব”। [সূরা আল-বাকারাহ: ১৭৯]

উপসংহার
সব শংসা মহান আাহর যার িন‘য়ামেত ভােলা কাজ স হয়, সালাত ও সালাম শষ নবীর উপর যার
পের আর কােনা নবী আসেবন না।
সব শংসা আাহর, তাঁর দয়া ও অনু েহ এ কাজিট স হেলা। এ ছাট গেবষণািট পূণ হেয়েছ। এেত
আিম ইসলামী শরী‘য়াহর বাবায়েনর িকছ ু িদক তুেল ধেরিছ, িবেশষ কের ইসলামী শরী‘য়াহর উৎস,
বিশ, ইসলামী শরী‘য়াহ উদার ও সহজ সরল হওয়ার দিলল, ইসলামী শরী‘য়াহ বাবায়েনর কুম ও
ইসলামী শরী‘য়াহর বাপাের কিতপয় িধা সংশয় এবং এেলার অপেনাদন।
গেবষণািট যেহতু শষ পযায় তাই পিরিশে িকছ ু ফলাফল উেখ করা েয়াজন মেন কির। এেলা হেলা:
১- ইসলামী শরী‘য়াহ পূববতী সব শরী‘য়াহেক রিহতকারী।
২- এ শরী‘য়াহর উৎস হেলন এমন একজন, িযিন মানেু ষর কলাণ অকলাণ ও ভাল ম সব িকছইু জােনন।
৩- রাজা জা িনিবেশেষ সব মস
ু লমােনর উিচত ইসলামী শরী‘য়াহ অনযু ায়ী রা পিরচালনা করা।
৪- ইসলামী শরী‘য়াহেক বাদ দয়াই হেলা সব ধরেনর অনায় ও িফতনার কারণ।
৫- ইসলামী শরী‘য়াহ বাবায়ন না করার ফেল রাজৈনিতক, সামািজক, আখলািক ও অথৈনিতক জীবেন
অেনক নিতবাচক ভাব পেড়েছ।
৬- মিু েময় িকছ ু নাংরা মানষু ইসলামী শরী‘য়াহ বাবায়ন করার বাপাের নানা সেহ সংশয় সি
ৃ করেছ,
তােদর উেশ হেলা মানব জীবনেক এ শরী‘য়াহ থেক দূের রাখা।
আমােদর সবেশষ দা‘আ হেলা য, সব শংসা সিক
ৃ ু েলর রব মহান আাহ তা‘আলার, সালাত ও সালাম
সবে নবী ও রাসূল মহু াদ সাাা আলাইিহ ওয়াসাােমর উপর।

সূাবলী

১- আল-কুরআনল
ু কারীম।
২- আল-কামূস আল-মহু ীত, লখক আামা মহু াদ ই‘য়াকুব আল-ফাইেরায আবাদী, মু ণ, ম’ু য়াসাসাতুর
িরসালাহ, ১ম সংরণ।
৩- উসূলশু শাশী, লখক আস-স
ু খসী, ১ম খ।
৪- আল-কমু িবমা আনঝালাাহ, লখক আুল আিযম ফাওদাহ, মু ণ, দাল বু স আল-‘ইলিময়াহ িলন
নাশির ওয়াত তাওিঝ, লবানন, ১ম সংরণ।
৫- আল-ইকলীল িফ ইসিতািতত তানযীল, লখক জাজাল
ূ ী, মু ণ: দাল কুতুব আলু ীন আস- সয়ু ত
‘ইলিময়াহ, লবানন, ২য় সংরণ।
৬- আসবাবল
ু কম িবগাইির মা আনঝালাা, লখক ডঃ সােলহ আস-সাদলান, মু ণ: দাল মস
ু িলম, ১ম
সংরণ।
৭- আল-িখরাজ, লখক ইমাম আবু ইউসফ
ু , মু ণ: দাল মা‘িরফাহ, লবানন।
৮- তাহিকমল
ু কাওয়ািনন আল-ওয়াদ‘ঈয়াহ, লখক, মহু াদ ইবন ইবরাহীম আেল আশ-শাইখ, মু ণ:
দাল ওয়াতান িলননাশির ওয়াাওিঝ, ৭ম সংরণ।
৯- তালিবস ইবিলস, লখক ইবনল
ু কাইয়ু ম, মু ণ: দাল আরাবী, লবানন।
১০- তাজল
ু লগু াহ ওয়া িসহাল আরাবীয়াহ, লখক, আবু নসর ইসমাইল ইবন হাাদ আল-জাওহারী, মু ণ:
দাল িফকর িলননাশির ওয়াাওিঝ, ১ম সংরণ।
১১- তািরখশু শারা’য়‘, লখক ড: মখু তার কাদী, ১ম সংরণ।
১২- তাফসীল কুরআনল
ু আযীম, লখক হােফয ইবন কাসীর, মু ণ: কায়েরা, ২য় সংরণ (১৩৭৫
িহজরী)।
১৩- জােহিলয়াতুল কারিনল ‘ঈশরীন, লখক মহু াদ কুতুব, মু ণ: দাশ ক, কায়েরা, (১৪০২ িহজরী)।
১৪- সনু ােন ইবন মাজাহ, মু ণ: শািরকাতু তাবা‘আহ আল-আরাবীয়াহ আস-সউদীয়াহ, ৩য় সংরণ।
১৫- সনু ােন আবু দাউদ, মু ণ: দাল মা‘আিরফাহ, লবানন, ৩য় খ।

১৬- বহাত হাওলাল ইসলাম, লখক মহু াদ কুতুব, মু ণ: মাকতাবা ওয়াহাবাহ, কায়েরা, ষ সংরণ
(১৯৬৪ ইং)।
১৭- সহীহ বখু ারী, লখক ইমাম আল-বখু ারী, ৯ম খ।
১৮- আল-ফাক উমর ইবন খাাব, লখক মহু াদ িরদা,
মু ণ: দাল কুতুব আল-ইলিময়াহ, লবানন, ১ম খ।
১৯- িফ মও
ু য়াজাহািতল ম’ু আমারািত ‘আলা তাবীিকশ শরী‘য়াহ আল-ইসলামীয়াহ, লখক, ম
ু ফা
ফারিগলী আশ-গাইরী, মু ণ: মারকাজল
ু মািলক ফাইসাল িললবু স ওয়াদিদরাসািতল ইসলািময়াহ, মু ণ
নং (১০৫১২, ১৮২৩)।
২০- মাসািদত তাশরী’ িফমা লা নসসা িফিহ, লখক: আুল ওয়াহহাব খাাফ, ১ম সংরণ।
২১- আল-মস
ু তাসফা িফ ইলম আল-উসূল, লখক: ইমাম গাযালী, ১ম সংরণ।
২২- মাসরা‘উশ িশরক ওয়াল খারাফাহ, লখক খািলদ আলী আল-হা, ১ম সংরণ।
২৩- মাজম‘ু উ ফাতাওয়া শাইখল
ু ইসলাম ইবন তাইিময়াহ, ইবন কািসেমর সিেবশ, মু ণ: আর-িরয়াসাহ
আল-‘আা িললবু স, সৗিদ আরব।
২৪- মস
ু নাদ ইমাম আহমদ ইবন হাল, মু ণ: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, লবানন, ২য় সংরণ (১৪০৫
িহজরী)।
২৫- উজবু তাহিকমশু শারী‘য়াহ আল ইসলািময়া, লখক, মাা‘আ খিলল কাান, মু ণ: ইমাম মহু াদ ইবন
সউদ আল-ইসলামীয়াহ িবিবদালয়, (১৪০৫ িহজরী)।
২৬- উজবু তাহিকমশু শারী‘য়াহ আল ইসলািময়া িফ কুি ‘আসর, লখক, সািলহ ইবন ঘােনম আসসাদলান, মু ণ: দা বল
ু নািসয়াহ িলননাশির ওয়াততাওিঝ, সৗিদ আরব, ১ম সংরণ (১৪১৭ িহজরী)।

সূচীপ

ভূিমকা
থম পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহর পিরচয়:
িতীয় পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহর উৎসসমূহ:
থম উৎস আল-কুরআনল
ু কারীম:
িতীয়ত: সু াহ ও শরী‘য়াহ আইেন এর অবান:
ত ৃতীয়ত: আল-ইজমা‘:
চতুথ: আল-িয়াস:
পমত: আল-ইসিতহসান:
ত ৃতীয় পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহর বিশসমূহ:
থমত:
িতীয়ত:
ত ৃতীয়ত: ইসলামী শরী‘য়াহ িববাপী ও সাবজনীন:
চতুথত: ইসলামী শরী‘য়াহ এর িবধানসমূহ আীদার সােথ সৃ:
পমত: ইসলামী শরী‘য়াহ মানেু ষর অরেক লালন পালন কের:
ষত: ইসলামী শরী‘য়াহ সমতার িভিেত িতিত:
চতুথ পিরেদ: ইসলামী শরীয়াহ সহজ সরল হওয়ার দিললসমূহ:
থমত: আল-কুরআনল
ু কারীম থেক দিলল:
িতীয়ত: সু হ নববী থেক ইসলামী শরী‘য়াহ সহজ সরল হওয়ার দিলল:

পম পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহ বাবায়েনর কুম:
ষ পিরেদ: আাহর নািযলকৃত িবধান ছাড়া অন িবধান অনযু ায়ী শাসন ববা পিরচালনা করার
কারণসমূহ ও এর ফলাফল:
থমত: আাহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন িবধান অনযু ায়ী শাসন ববা পিরচালনা করার কারণসমূহ:
থম কারণ: ঈমান হীনতা বা ঈমােনর বলতা:
িতীয় কারণ: কােফরেদর চাটুকািরতা ও তােদর উপর িনভরশীলতা:
ত ৃতীয় কারণ: ইসলামী শরী‘য়াহ সেক অতা:
িতীয়ত: আাহর শরী‘য়াহ বাবায়ন না করার িবপ িতিয়াসমূহ:
থম িতিয়া: আিদার ে:
িতীয় িতিয়া: ইবাদেতর ে:
ত ৃতীয় িতিয়া: সামািজক ে:
চতুথ িতিয়া: রাজৈনিতক ও িবচার ববায় এর ভাব:
পম িতিয়া: অথৈনিতক ে:
সম পিরেদ: ইসলামী শরী‘য়াহর িবে কিতপয় অপবাদ ও িধা সংশয় এবং এেলার অপেনাদন:
থম সংশয়:
িতীয় সংশয়: ইসলােমর শাির িবধান সিকত সংশয়:
উপসংহার
সূাবলী
সূচীপ
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