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ভূিমকাভূিমকাভূিমকাভূিমকা    

সব �শংসা েস মহান আ%াহর িযিন ইসলামেক আমােদর জন5 

জীবন িবধান ও প7া িহেসেব িনব8াচন কেরেছন; আমরা তাঁর 

�শংসা করিছ, তারই কােছ সাহায5 �াথ8না করিছ, তারঁ িনকট 

Aমা চািB, তাঁর কােছ আমােদর অCেরর সব কলুষ ও পাপ 

েথেক পানাহ চাই; িতিন যােক িহদায়াত দান কেরন েকউ তােক 

েগামরাহ করেত পাের না, আর িতিন যােক পথ-FG কেরন েকউ 

তােক িহদায়াত িদেত পাের না; আিম সাA5 িদিB েয, একমাH 

আ%াহ ছাড়া েকােনা হJ ইলাহ েনই, তাঁর েকােনা শরীক েনই, 

আিম আরও সাA5 িদিB েয, মুহা�দ সা%া%া( আলাইিহ 

ওয়াসা%াম আ%াহর বাKা ও রাসূল; 

অতঃপর, বত8মান মুসিলম উ�াহর িদেক তাকােল ও তােদর 

বা�ব অবMা িনেয় িচCা ভাবনা করেল েদখা যােব তােদর 

অেনেকই পথFG হেয়েছ, বত8মােন তারা আসমািন শরী‘য়াহ 

পিরহার কেরেছ ও আ%াহ �দO িবধান েছেড় মানব রিচত 

িবধােনর পেথ চলেছ। তারা পরPর িবেরাধী এমন িকছু মানব 

রিচত জীবন িবধান ও আইন কানুেন িনেজেদর জীবনেক 

পিরচািলত করেছ, যা Qধু বুিR-িবেবক �সূত িচCা ভাবনা ছাড়া 

আর িকছুই নয়।  
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ইসলামী রােS শাসকেদর Aমতার �িতTিUতা এক অসহনীয়  

পয8ােয় েপVেছিছল; তােদর েকউ েকউ পূব8-পিWেম তােদর 

আিধপত5 িব�ার করেত ইসলােমর সাধ5 ও �েচGােক অXীকার 

কের বসল; েকউ আবার অমুসিলমেদর েথেক নানা বুিR ও 

আইন কানুন আমদািন করেত লাগল; তারা এ সব আইন কানুন 

রােS অত5াবশ5কীয় করল এবং যারা এ সেবর িবেরািধতা করত 

বা এ সব িদেয় (কুমত পিরচালনা করেত অXীকার করত 

তােদরেক ভY8সনা করা হত; এ কারেণই আিম এ সংিA[ 

আেলাচনািট িনজ দািয়\ আদােয়র জন5 িলিপবR কেরিছ; এেত 

ইসলামী শরী‘য়াহ বা�বায়েনর �েয়াজনীয়তা তুেল ধেরিছ ও 

মানব রিচত আইন কানুনেক �ত5াখ5ান করার যথাথ8তা বণ8না 

কেরিছ; েকননা মানুেষর ৈতরী আইনই মুসলমানেদর দুদ8শা ও 

দুিWCার েহতু;     

আিম এ গেবষণাপHিট সাতিট পিরেBেদ ভাগ কেরিছ, েস_েলা 

হেলা:   

�থম পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহর পিরচয়;   

িTতীয় পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহর উYসসমূহ;  

তৃতীয় পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহর ৈবিশG5সমূহ;  

চতুথ8 পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহ সহজ সরল হওয়ার দিলল; 

পaম পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহ বা�বায়েনর (কুম;  
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ষb পিরেBদ: আ%াহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন5 িবধান 

অনুযায়ী শাসন ব5বMা পিরচালনা করার কারণসমূহ;  

স[ম পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহর ব5াপাের কিতপয় িTধা সংশয় 

এবং এ_েলার অপেনাদন;    

উপসংহার;                
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    �থম পিরেB�থম পিরেB�থম পিরেB�থম পিরেBদদদদ    

ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহর পিরচয়য়াহর পিরচয়য়াহর পিরচয়য়াহর পিরচয়    

শরীশরীশরীশরী‘‘‘‘য়াহর শাি#ক অথ8য়াহর শাি#ক অথ8য়াহর শাি#ক অথ8য়াহর শাি#ক অথ8:::: ‘শরী‘য়াc’ একিট আরবী শ#; এর 

আিভধািনক অথ8 Tীন, জীবন-পRিত, ধম8, জীবন আচার, িনয়ম-

নীিত ইত5ািদ। তেব আরবী ভাষায় শ#িটর বু5YপিOগত অথ8 হল - 

পািনর উYসMল বা েয Mান েথেক পািন উYসািরত হেয় গিড়েয় 

পেড় এবং মানুষ েসখােন এেস পািন পান কের িপপাসা িনবারণ 

কের। 1 

শরী‘য়াc হেলা যা বাKাহর জীবন পিরচালনার  জন5 আ%াহ 

তা‘আলা িবিধবR কেরেছন; েযমন বলা হয়: الشارع যার অথ8 হল 

 আবার যখন ঘেরর দরজা রা�ার িদক ,(বড় রা�া) الطريق األعظم

িদেয় েখালা থােক তখন বলা হয়-  َع ا0<َل ?@ অথ8াY বড় রা�ামুখী 

কের েস ঘর ৈতরী কেরেছ। আেরা বলা হয় - شرعت يف هذا األمر

 অথ8াY এ িবষেয় আিম অনুসiান Qj কেরিছ। পQ যখন شروعا 

পািন পান করেত ঘেট নােম বলা হয়, يف املاء الدواب تعروتشرع ، وش

.دخلتإذا : شرعا  অথ8াY পQ পািনেত �েবশ কেরেছ। 

শরী‘য়াc হেলা জীবন িবধান; কুরআেন এেসেছ: 

                                                           

1
 ������� �	
, �/�� 
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ۚ َهاجٗ َوِمنۡ  َعةٗ ِشۡ  َنا ِمنُكمۡ َجَعۡل  لُِكّٖ  ﴿  ]  DE: دة ا0ائ[ ﴾ ا

‘‘েতামােদর �েত5েকর জন5 শরী‘য়াহ ও জীবন-পRিত িনধ8ারণ 

কেরিছ;’’ [সূরা আল-মািয়দাহ : ৪৮] 

শরীশরীশরীশরী‘‘‘‘য়াহর পািরভািষক অথ8য়াহর পািরভািষক অথ8য়াহর পািরভািষক অথ8য়াহর পািরভািষক অথ8: : : :     
ما شرعه اهللا لعباده من العقائد والعبادات : والشريعة اإلسالمية يف االصطالح

واألخالق واملعامالت ونظم احلياة يف شعبها املختلفة لتحقيق سعادم يف الدنيا 

  .واآلخرة
‘‘মহান আ%াহ তা‘আলা বাKার জীবন ও জগত পিরচালনার জন5 

েয আিJদা, ইবাদত, আখলাক, েলনেদন ও জীবন ব5বMা �দান 

কেরেছন, যা তােদর ইহকালীন ও পরকালীন শািC বা�বায়ন 

কের তা-ই হল ইসলামী শরীয়াc’’; 1  

                                                           

1 ���
� ������ ��-�	� ‘��� ��-���������, ����: ����‘� ���� 
��-�����, ����:  ।  
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িTতীয় পিরেBদিTতীয় পিরেBদিTতীয় পিরেBদিTতীয় পিরেBদ    

ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহর মূল উYসসমূহয়াহর মূল উYসসমূহয়াহর মূল উYসসমূহয়াহর মূল উYসসমূহ    

 

�থম উYস�থম উYস�থম উYস�থম উYস: : : : আলআলআলআল----কুরআনুল কারীমকুরআনুল কারীমকুরআনুল কারীমকুরআনুল কারীম:  :  :  :      

ইসলামী শরী‘য়াহ এর সব8�থম ও সব8ািধক _j\পূণ8 উYস হেB 

আল-কুরআনুল কারীম; এিট قرأ িmয়ার মাসদার; এর শাি#ক 

অথ8: জমা করা, একH করা; অতঃএব, القراءة অথ8: উnারেণ 

এক হরফেক আেরক হরেফর সােথ িমলােনা; আল-কুরআনেক 

মুহা�দ সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর উপর অবতীণ8 িকতাব 

নােম খাস করা হেয়েছ; ফেল কুরআনেক িকতাব বলা হয়; 

কিতপয় উলামা বেলেছন, আ%াহর িকতাবসমূেহর মেধ5 এ 

িকতাবেক কুরআন বলার কারণ হেলা এটা অন5ান5 সব িকতােবর 

সারাংশ, বরং সব ইলেমর সারমম8 এেত একিHত হেয়েছ; েযমন 

আ%াহ তা‘আলা এ ব5াপাের বেলেছন: 
ٞ  قََصِصِهمۡ  ِف  َكنَ  لََقدۡ  ﴿ ْوِل  ِعۡبَة

ُ
ۡلَبٰبِۗ  ّلِ

َ
ىٰ  َحِديٗثا َكنَ  َما ٱۡل  َوَلِٰكن ُيۡفَتَ

ِي تَۡصِديقَ  ءٖ  ُكِّ  َوَتۡفِصيَل  يََديۡهِ  َبۡيَ  ٱل7  ﴾ H يُۡؤِمُنونَ  ّلَِقۡواٖ  َورَۡحَةٗ  َوُهٗدى َشۡ
 ]  III: يوسف[

“তােদর এ কািহনী_েলােত অবশ5ই বুিRমানেদর জন5 রেয়েছ 

িশAা, এটা েকােনা বানােনা গq নয়, বরং তােদর পূব8বত8ী 
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িকতােবর সত5ায়নকারী এবং �িতিট িবষেয়র িব�ািরত িববরণ; 

আর িহদায়াত ও রহমত ঐ কওেমর জন5 যারা ঈমান আেন।” 

[সূরা ইউসুফ: ১১১]  

আ%াহ তা‘আলা আেরা বেলেছন,  
ةٖ  ُكِّ  ِف  َنۡبَعُث  َوَيۡومَ  ﴿  م7

ُ
نُفِسِهۡمۖ  ّمِنۡ  َعلَۡيِهم َشِهيًدا أ

َ
ٰ  َشهِيًدا بَِك  وَِجۡئَنا أ َXَ 

 ۚ ُؤَ]ٓءِ ۡلَا َه\ ءٖ  ّلُِكِّ  تِۡبَيٰٗنا ٱۡلِكَتَٰب  َعلَۡيَك  َونَز7 ىٰ  َورَۡحَةٗ  َوُهٗدى َشۡ  َوبُۡشَ
 ]  EL: اKحل[ ﴾ g لِۡلُمۡسلِِميَ 

“আর vরণ কর, েযিদন আিম �েত5ক উ�েতর কােছ, তােদর 

েথেকই তােদর িবjেR একজন সাAী উিwত করব এবং 

েতামােক তােদর উপর সাAীxেপ হািযর করব; আর আিম 

েতামার উপর িকতাব নািযল কেরিছ �িতিট িবষেয়র PG বণ8না, 

িহদায়াত, রহমত ও মুসিলমেদর জন5 সংবাদXxপ”। [সূরা আন-

নাহল: ৮৯] 

উলামাগণ আল-কুরআেনর সংzায় বেলেছন:  
، ونقل إلينا تواترا لنتعبد بتالوته �كالم اهللا الذي أنزل على حممد هو القرآن 

يف رسالته، وقد نزل به جربيل  �وأحكامه، وليكون آية دالة على صدق رسول اهللا 

  .بلسان عريب �على رسول اهللا 

আল- কুরআন হেলা আ%াহর কালাম যা মুহা�দ সা%া%া( 

আলাইিহ ওয়াসা%ােমর উপর নািযল হেয়েছ এবং আমােদর কােছ 

মুতাওয়ািতর তথা অসংখ5 ধারাবািহক বণ8নার মাধ5েম েপVেছেছ, 
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যােত আমরা এর িতলাওয়াত ও আহকাম পিরপালেনর মাধ5েম 

আ%াহর ইবাদত কির, আর যােত এিট মুহা�দ সা%া%া( 

আলাইিহ ওয়াসা%ােমর িরসালােতর সত5তার দিলল হেয় যায়। 

িজবরীল আলাইিহস সালাম এিট রাসূলু%াহ সা%া%া( আলাইিহ 

ওয়াসা%ােমর িনকট আরিব ভাষায় নািযল কেরেছন; 1 

আ%াহ তা‘আলা বেলেছন,  
وحُ  بِهِ  نََزَل  n ٱۡلَعٰلَِميَ  رَّبِ  َلَنِيُل  iن7ُهۥ ﴿ qِميُ  ٱلر

َ
ٰ  s ٱۡل َXَ  َِلَُكونَ  قَۡلبِك 

بِيٖ  َعَرِبّٖ  بِلَِسانٍ  u ٱلُۡمنِذرِينَ  ِمنَ  qم x ﴾ ]الشعراء :ILN،  ILP  [ 
“আর িনWয় এ কুরআন সৃিGকুেলর রেবরই নািযলকৃত; িব{� 

আ|া এটা িনেয় অবতরণ কেরেছ; েতামার }দেয়, যােত তুিম 

সতক8কারীেদর অCভু8~ হও; সুPG আরবী ভাষায়।” [সূরা আশ-

Q‘আরা: ১৯২-১৯৫] 

ফেল রাসূল সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম আরেবর েলাকেদরেক 

কুরআেনর অনুxপ িকছু িনেয় আসেত চ5ােল� করেলন; 

তখনকার সমেয় তারা  সািহেত5র বাি�তা ও বয়ােন িছল েসরা; 

িক� তারা অAম হেলা; এভােবই কুরআন তােদর িবপেA দিলল 

িহেসেব দাঁড়ােলা;  

 আ%াহ তা‘আলা বেলেছন,  

                                                           

1
 ���
 �������� ��	���� ��-��������: ���� �" ��,�#।   
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ا َرۡيبٖ  ِف  ُكنُتمۡ  iن ﴿ ۡلَا ّمِم7 ٰ  نَز7 َXَ َعۡبِدنَا  ْ تُوا
ۡ
ْ  ّمِۡثلِهِۦ ّمِن بُِسوَرةٖ  فَأ  َوٱۡدُعوا

ِ  ُدونِ  ّمِن ُشَهَدآَءُكم  ]  NR: ا قرة[ ﴾ � َصِٰدقِيَ  ُكنُتمۡ  إِن ٱ�7
“আর আিম আমার বাKার উপর যা নািযল কেরিছ, যিদ েতামরা 

েস স,েক8 সেKেহ থাক, তেব েতামরা তার মত একিট সূরা 

িনেয় আস এবং আ%াহ ছাড়া েতামােদর সাAীসমূহেক ডাক; যিদ 

েতামরা সত5বাদী হও”। [সূরা আল-বাকারা: ২৩] 

আল-কুরআন হেলা Tীেনর মূলিভিO, ইসলািম শরী‘য়াহর মূল 

উYস,  সব8যুেগ ও সব8েদেশ এিট আ%াহর সুPG দিলল; 

সাহাবাগণ রাসূলু%াহ সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর েথেক 

িতলাওয়াত, িহফয, অথ8 পড়া ও এ অনুযায়ী আমল করা ইত5ািদ 

সরাসির �হণ কেরেছন;  
ؤننا القرآن: Wلقال أبو عبد الرUن السّ  عثمان بن : حدثنا ا[ين \نوا يقر]

 �تعلموا من اeK  عفان، وعبد اهللا بن مسعود، وغbهما، أنهم \نوا إذا
فتعلمنا «: آيات ال يتجاوزونها حh يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قال

 .»القرآن والعلم والعمل ,يًعا

“আবু আ#ুর রহমান আস-সুলামী (রহ.) বেলেছন, আমােদর কােছ 

েস সব সাহাবাগণ বণ8না কেরেছন যারা আমােদরেক কুরআন 

িশিখেয়েছন, েযমন উসমান ইবন আফফান, আ#ু%াহ ইবন 

মাসউদ �ভৃিত; তারা নবী সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম েথেক 

দশিট আয়াত িশখেল যতAণ না এর সব ইলম ও আমল েশষ না 
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হেতা ততAণ সামেন এ_েতন না; তারা বেলেছন: এভােব আমরা 

ইলম ও আমল উভয় সহকাের কুরআন িশেখিছ।”1 

যুেগ যুেগ মুসলমানগণ কুরআন িহফয কের আসেছ; মুসিলম 

উ�াহ কােলর পিরmমায় বংশানুmেম েকােনা ধরেনর পিরবত8ন 

বা পিরবধ8ন ছাড়াই কুরআন িলিখতভােব বণ8না কের আসেছ; 

এটা আ%াহ তা‘আলার এ বাণীরই �িতফলন:  
ۡلَا َنۡنُ  إِن7ا ﴿  ]  L: اoجر[ ﴾ � لََحٰفُِظونَ  َلُۥ iن7ا ٱّلِۡكرَ  نَز7

“আিম Xয়ং এ উপেদশ �7 অবতারণ কেরিছ এবং আিম িনেজই 

এর সংরAক”। [সূরা িহজর, আয়াত ৯] 

 

িTতীয়তিTতীয়তিTতীয়তিTতীয়ত: : : : সুসুসুসু�াহ ও শরীয়াহ আইেন এর অবMান�াহ ও শরীয়াহ আইেন এর অবMান�াহ ও শরীয়াহ আইেন এর অবMান�াহ ও শরীয়াহ আইেন এর অবMান: : : :     

সু�াহ এর শাি#ক অথ8 পথ, পRিত ও জীবন চিরত; চাই তা 

�শংসনীয় েহাক বা িনKনীয়; এ শ#িটর ব5বহার আল-কুরআেন 

ও হাদীেস এ অেথ8 এেসেছ; েযমন: আল-কুরআেন আ%াহ 

তা‘আলা বেলেছন, 
رَۡسۡلَنا قَدۡ  َمن ُسن7ةَ  ﴿

َ
ۖ  ِمن َقۡبلََك  أ  ﴾ � َتۡوِيً�  لُِسن7تَِنا َتِدُ  َوَ]  رqُسلَِنا

 ]  qq: االpاء[

                                                           

1 ������$ �%�	 	�&��, ���
� ������ ��-�	�‘��� ��-��������� 

�'(� �"����, ����: �)। 
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“তােদর িনয়ম অনুসাের যােদরেক আিম আমার রাসূলেদর মেধ5 

েতামার পূেব8 পািঠেয়িছলাম এবং তুিম আমার িনয়েম েকােনা 

পিরবত8ন পােব না”। [সূরা আল-ইসরা: ৭৭] 
ِ  ُسن7ةَ  ﴿ ۖ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  ٱل7ِت  ٱ�7 ِ  لُِسن7ةِ َتِدَ  َولَن َقۡبُل : الفتح[ ﴾ � َتۡبِديٗ�  ٱ�7

NR  [ 
“েতামােদর পূেব8 যারা গত হেয়েছ তােদর ব5াপাের এিট আ%াহর 

িনয়ম; আর তুিম আ%াহর িনয়েম েকােনা পিরবত8ন পােব না”। 

[সূরা আল-ফাতহ: ২৩] 

হাদীেস এ শ#িটর ব5বহার এভােব এেসেছ:  
vِ  َقنْ 

َ
ُ  رxََِ  َسِعيدٍ  أ ن?  َقنُْه، اب?

َ
َت?ِبُعن? «: قَاَل  وََسل?َم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  اeِ?K?  أ

َ
� 

، ِشْ�ًا َقبْلَُكمْ  َمنْ  َسَ�َ   َضب�  ُجْحرَ  َسلَُكوا لَوْ  َحh?  بِِذَراٍع، وَِذَراً�  بِِشْ�ٍ
تُُموهُ 

ْ
نَا ،»لََسلَك

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا قُل  »َفَمنْ «: قَاَل  َواK?َصارَى ا�َُهوَد،: اب?

“আবু সাঈদ খুদুরী রািদয়া%া( ‘আন( েথেক বিণ8ত, নবী সা%া%া( 

আলাইিহ ওয়াসা%াম বেলেছন, িনWয় েতামরা েতামােদর 

পূব8বত8ীেদর আচার-আচরণেক পুেরাপুির অনুকরণ করেব, �িত 

িবঘেত িবঘেত, �িত হােত হােত। *���� ��	� য�, 

-.���(�	 /(�0 1 2(
� �(	 '�(�, তাহেল েতামরাও এেত 
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তােদর অনুকরণ করেব; আমরা বললাম, েহ আ%াহর রাসূল! 

এরা িক ই(িদ ও নাসারা? িতিন বলেলন: আর কারা?” 1 
مِ  ِ�  َسن?  َمنْ «: وََسل?مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل 

َ
ِْسال

ْ
 فَلَهُ  َحَسنًَة، ُسن?ةً  اإل

ْجُرَها،
َ
ْجرُ  أ

َ
نْ  َلbِْ  ِمنْ  َنْعَدُه، بَِها َعِمَل  َمنْ  َوأ

َ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َفنُْقَص  أ

ُ
ٌء، أ  َوَمنْ  َ�ْ

مِ  ِ�  َسن? 
َ

ِْسال
ْ

 ِمنْ  َنْعِدهِ، ِمنْ  بَِها َعِمَل  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزرَُها َعلَيْهِ  َ\نَ  َسي]ئًَة، ُسن?ةً  اإل
 ِbْنْ  َل

َ
ْوَزارِِهمْ  ِمنْ  َفنُْقَص  أ

َ
ءٌ  أ ْ�َ« 

“রাসূলু%াহ সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম বেলেছন, েয ব5ি~ 

ইসলােমর মেধ5 েকােনা উOম �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 

ব5ি~ ইসলােমর মেধ5 (ইসলােমর পিরপি7) েকােনা খারাপ �থা 

বা কােজর �চলন করেব, তােক তার এ কােজর েবাঝা (_নাহ 

এবং শাি�) বহন করেত হেব; তারপর যারা তােক অনুসরণ কের 

এ কাজ করেব তােদর সমপিরমাণ েবাঝাও তােক বইেত হেব; 

তেব তােদর অপরাধ ও শাি�র েকােনা অংশই কমােনা হেবনা।”2 

 

 
                                                           

1
  
���	�, ��,�� �" 3�4), ������, ��,�� �" #)) ।  

2
 ������, ��,�� �" �5�।  
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িফকাহিবদেদর মেত সু�াহ হেলা:  
من غري وجوب؛ فهي أحد األحكام التكليفية  �ما ثبت عن النيب : السنة عند الفقهاء

  .اخلمسة

েয সব িবধান নবী সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম েথেক ওয়ািজব 

হওয়া ছাড়াই সাব5� হেয়েছ। *6 শরী‘য়াহর পাঁচ �কার 

িবধােনর একিট; েস_েলা হেলা: ফরয, হারাম, সু�াত, মাকxহ ও 

মু�াহাব;  

উসূলিবদেদর মেত সু�াহ হেলা:  
غري القرآن الكرمي من قول، أو فعل أو  �ما صدر عن النيب : السنة عند األصوليني

  .تقرير

কুরআন ব5তীত রাসূল সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর কথা, 

কাজ ও েমৗন সমথ8নেক সু�াহ বেল।  

মুহাি�সীনেদর মেত সু�াহ হেলা:  
  .من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، أو سرية �ما أثر عن النيب : السنة عند احملدثني

রাসূল সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর কথা, কাজ, েমৗন সমথ8ন, 

তাঁর সাধারণ _ণাবলী বা তাঁর জীবন চিরতেক হাদীস বেল;  

মুসলমানগণ এ ব5াপাের একমত েয, শরী‘য়াহর িবধান বা রাS 

পিরচালনা ও িবচার কােয8 যা িকছু নবী সা%া%া( আলাইিহ 

ওয়াসা%াম েথেক �কাশ েপেয়েছ, চাই তা তাঁর কথা বা কাজ বা 

েমৗন সমথ8ন যাই েহাক এবং তা আমােদর পয8C সহীহ সনেদ 
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বিণ8ত হেয়েছ, েস_েলা মুসলমানেদর জন5 দিলল ও শরী‘য়াহর 

মূলিভিO িহেসেব ধত8ব5 হেব; মুজতািহদগণ এ েথেক শর‘ঈ িবিধ-

িবধান ও বাKাহর আেদশ িনেষধ উ�াবন করেবন।1 

তৃতীয়ততৃতীয়ততৃতীয়ততৃতীয়ত: : : : আলআলআলআল----ইজমাইজমাইজমাইজমা’ ’ ’ ’ : : : :     
يف عصر من األعصار، على  �اتفاق مجلة أهل احلل والعقد من أمة حممد  هو: اإلمجاع

 .»حكم واقعة من الوقائع

ইজমা’ হেB রাসূল সা%া%া( আলাইিহ ওয়া সা%ােমর মৃতু5র পর 

মুসিলম উ�াহর মুজতািহদগণ েকােনা এক যুেগ শরী‘য়াহ এর 

েকােনা এক িবধােনর উপর একমত হওয়া;2 

মুসলমানগণ একমত েয, ইজমা‘ শরী‘য়াহ এর দিলল, �েত5ক 

মুসিলেমর উপর এ অনুযায়ী আমল করা ওয়ািজব; কুরআন ও 

সু�াহ েথেক ইজমা দিলল হওয়ার �মাণ:  

আল-কুরআেন এেসেছ:  
َ  َما َبۡعدِ  ِمنۢ  ٱلر7ُسوَل  يَُشاقِقِ  َوَمن ﴿  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َسبِيلِ  َغۡيَ  َويَت7بِعۡ  ٱلُۡهَدىٰ  َلُ  تَبَي7

ِۦ ٰ  َما نَُوّلِ  ]  IIP: النساء[ ﴾ � َمِصًيا َوَسآَءۡت  َجَهن7َمۖ  َونُۡصلِهِۦ تََول7

‘‘কােরা িনকট েহদায়াত �কাশ হওয়ার পর েস যিদ রাসূেলর 

িবjRাচরণ কের এবং মুিমনেদর পথ ব5তীত অন5 পথ অনুসরণ 

                                                           

1
 ���
 �������� ��	���� �� ��������: ���� �" #5, #�। 

2
  ��-7��� �
�� ��য���8��, ����: #।  
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কের, তেব েযিদেক েস িফের যায় েসিদেকই তােক িফিরেয় েদব 

এবং জাহা�ােম তােক দ� করব;’’ [সূরা আন-িনসা : ১১৫] 
 eKأال £مع أم¢ أم¢ ال ¡تمع � ا�طأ، سألت اهللا«: قال �روي عن ا 

� الضاللة فأعطانيه، ومن pه §بوحة ا¥نة فلي¦م ا¥ماعة، ومن فارق 
  .»ا¥ماعة قيد شٍ� فقد خلع ربقة اإلسالم من عقه

নবী সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম বেলেছন, ‘‘আমার উ�ত 

ভুেলর উপর একমত হেব না; আিম আ%াহর কােছ েদায়া কেরিছ 

িতিন েযন আমার উ�তেক FGতার উপর কখেনা একমত না 

কেরন। ফেল আ%াহ আমার েদা‘য়া কবুল কেরেছন; তাই েয 

জা�ােতর XাBK5 েভাগ করেত  চায় েস েযন জামা‘আেতর সােথ 

থােক; আর েয ব5ি~ জামা‘আত েথেক সামান5 পিরমাণ িবিB� 

হেয় যায়, েস তার ঘাড় েথেক ইসলােমর রিশেক িছ� করল 

(অথ8াY ইসলাম েথেক দূের সের েগল)”।1  

চতুথ8চতুথ8চতুথ8চতুথ8: : : : আলআলআলআল----িJয়াসিJয়াসিJয়াসিJয়াস: : : :     
هو تسوية واقعة مل يرد نص حبكمها بواقعة ورد نص : القياس يف اصطالح األصوليني

 .حبكمها يف احلكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتني فل علة هذا احلكم

                                                           

1
  ��-7��� �
�� ��9���8��, ����: #। �(
 * ��,�(�	 2'� :"� 
����� ��-��	��য�, ��,�� �" #5 3, *;�<�1 * ��,�� 
=0�� �(	(; 
���� ����, 1 ��(�� * 	(�(;।  
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িকয়াস হেB েকােনা িবষেয়র জন5 েস িবধান িনধ8ারণ করা, েয 

িবধান PGভােব অন5 একিট িবষেয়র জন5 কুরআন বা হাদীেস 

বণ8না করা আেছ, উভয় িবষেয়র মেধ5 সাম�স5িবধানকারী ‘ই%াত’ 

বা েহতু থাকার কারেণ;1 

অিধকাংশ িফকহিবদগণ একমত েয, িকয়াস শরীয়েতর দিলল, 

এর Tারা আহকাম সাব5� করা হয়;  

জম(র উলামা িকরাম িকয়াস শরীয়েতর দিলল হওয়ার অেনক 

হাদীস উে%খ কেরেছন, ত�েধ5 কেয়কিট হেলা:  

নবী সা%া%া( আলাইিহ ওয়সা%াম েথেক বিণ8ত, িতিন উমর 

রািদয়া%া( ‘আন(েক সাওম অবMায় �ীেক চু�ন করা স,েক8 

িজzািসত উOের বেলিছেলন:  
يَْت " 

َ
َرأ

َ
نَْت  بَِماءٍ  َيَمْضَمْضَت  لَوْ  أ

َ
 َصائٌِم؟ َوأ

“যিদ তুিম সাওম অবMায় কুিল কেরা তােত িক সাওম ভ� হেব? 

(অথ8াY সাওম অবMায় পািন িদেয় কুিল করেল েযমন সাওম ভাে� 

না, েতমিন �ীেক চু�ন করেলও সাওম ভাে� না); এটা িছল 

রাসূেলর পA েথেক উ�তেক িকয়াস িশAা েদয়া; েকননা এখােন 

                                                           

1
  �����,>� ���	�’ �$�� �� ���� �$��, ����: �%�� 1�����
 ��8�$, 
���� �" �)।  
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নবী সা%া%া( আলাইিহ ওয়সা%াম চু�নেক কুিলর সােথ িকয়াস 

কেরেছন; উভয়িটেতই সাওম ভ� হয় না; 1 

সাহাবা িকরামগণ শরীয়েতর িকছু িবধান ইজিতহাদ কের েবর 

কেরেছন, অথচ নবী সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম তােদর মােঝ 

িছেলন; িতিন তােদরেক িতর�ার কেরনিন; এটা ঘেটিছল যখন 

িতিন তােদরেক আহযােবর যুেRর িদন আসেরর সালাত বনী 

কুরাইযােত িগেয় আদায় করেত িনেদ8শ েদন; পিথমেধ5 আসেরর 

ওয়া~ হেল তােদর িকছু সংখ5ক ইজিতহাদ কের পেথই সালাত 

আদায় কেরন; তারা বলেলন, “রাসূল সা%া%া( আলাইিহ 

ওয়াসা%াম আমােদর েথেক সালাত িবলে� আদায় করা চানিন, 

বরং িতিন েচেয়েছন আমরা েযন �ত বনী কুরাইযােত যাই”; 

ফেল তারা রাসূেলর আেদেশর অেথ8র িদেক লA5 কেরেছন; অন5 

দল শে#র িদেক তািকেয় ইজিতহাদ কের আসেরর সালাত বনী 

কুরাইযােত িগেয় িবলে� আদায় কেরন; 

েযসব ব5াপাের PG নস পাওয়া যায় না েস েAেH িকয়াস হেলা 

উ~ মাস’আলার (কুম উদঘাটেন �থম পRিত বা উপায়; এটা 

ইসিত�ােতর েAেH খুবই PG ও শি~শালী প7া; 

িকয়াস চারিট আরকােনর উপর িভিO কের হেয় থােক:  

                                                           

1
 ��?��� ����: �/�35।  



 

20 

১- আসল বা মূল মাস’আলা, যার (কুেমর ব5াপাের নস এেসেছ; 

২- ফর‘আ তথা শাখা মাস’আলা, যার (কুম মূল মাস’আলার 

উপর িকয়াস কের েদয়া হেব; 

৩- আল-ই%াহ তথা কারণ, েয কারেণর উপর িভিO কের মূল 

মাস’আলার (কুম এেসেছ এবং এটা শাখা মাস’আলার মােঝও 

পাওয়া যােব;  

৪- মূল মাস’আলার (কুম। অতঃপর যিদ উপিরউ~ সব শত8 

সিঠকভােব সব8স�তভােব পাওয়া যায় তেব তা সহীহ িকয়াস 

হেব, নতুবা িকয়াসিট ফািসদ বেল গণ5 হেব; 1  

পaমতপaমতপaমতপaমত: : : : আলআলআলআল----ইসিতহসানইসিতহসানইসিতহসানইসিতহসান: : : :     
هو العدول عن حكم اقتضاه دليل : االستحسان يف اصطالح األصوليني القائلني به

وهذا الدليل ... هذا العدول شرعي يف واقعة إىل حكم آخر فيها؛ لدليل شرعي اقتضى

 .الشرعي املقتضي للعدول هو سند االستحسان
উসূলিবদেদর মেত আল-ইসিতহসান হল, েকােনা ঘটনায় একিট 

দিলেল শর‘য়ীর চািহদা েমাতােবক েয (কুম হয় তা না িদেয় অন5 

দিলেলর চািহদা েমাতােবক অন5 (কুম েদয়া; এ শর‘য়ী দলীলিট 

- যা উ~ মাস’আলার (কুম েথেক িবরত েরেখ অন5 (কুম 

িদেয়েছ - ইসিতহসােনর সনদ তথা িভিO; 2 

                                                           

1
  ��-������$� �$ ��� ��-��?�, ����: ���� /�য���: ����: �53।  

2  ��-7�� �
�� ��য���8��, ����:  ।  
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অন5 কথায়, ইসিতহসান হল একিট দিললেক অেন5র উপর 

অ�ািধকার েদয়া, যা অ�ািধকার �দানকারী দিলেলর িবপরীত 

(কুম েদয়; কখেনা কখেনা এ �ধান5টা িকয়ােস যািহর তথা PG 

িকয়াস েথেক িকয়ােস খফী তথা অPG িকয়ােসর দাবীর িদেক 

�ত5াবত8েনর কারেণ হেয় থােক, বা ‘আম নেসর উপর খাস 

নেসর (কুেমর চািহদার কারেণ বা কু%ী তথা সমিGক (কুেমর 

উপর (কেম ইসিতসনায়ী তথা িকছু সংখ5েকর উপর (কুম েদয়ার 

িদেক �ত5াবত8েনর কারেণ হেয় থােক; 
 .»هو القول بأقوى الدليلني«: وقال اإلمام مالك

ইমাম মািলক রহ. বেলছেন, দু’িট দিলেলর মেধ5 সব8ােপAা 

শি~শালী দিলেলর উপর আমল করােক ইসিতহসান বেল;  

ইমাম আবু হািনফা রহ. বেলেছন, িকয়ােস খফীেক িকয়ােস জলী 

েথেক বা কু%ী মাস’আলা েথেক জুঝয়ী মাস’আলােক �ধান5 

েদয়া;1   

 

                                                           

1
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তৃতীয় পিরেBদতৃতীয় পিরেBদতৃতীয় পিরেBদতৃতীয় পিরেBদ    

ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহর য়াহর য়াহর য়াহর ৈবিশG5াবলীৈবিশG5াবলীৈবিশG5াবলীৈবিশG5াবলী    

�থমত�থমত�থমত�থমত::::    এিট আ%াহ �দO জীবন িবধানএিট আ%াহ �দO জীবন িবধানএিট আ%াহ �দO জীবন িবধানএিট আ%াহ �দO জীবন িবধান::::    

ইসলামী শরী‘য়াহর মূল ৈবিশG5 হেলা এিট আ%াহ �দO জীবন 

িবধান যা মহান আ%াহর তরফ েথেক নািযল কৃত; এেত যা িকছু 

আেছ সবই আ%াহর তরফ েথেক; চাই সংিA[ নস েহাক বা 

িব�ািরত িববরণ, সরাসির নেসর েথেক মাস’আলা উ�াবন েহাক 

বা নেসর উপর িকয়াস কের মাস’আলা উ�াবন; ইজিতহাদ ও 

িকয়ােসর পRিতসমূহ কুরআন ও সু�াহর নেসর উপর িভিO 

কেরই হেয় থােক, এমিনভােব ফুকাহােয় িকরামেদর মতামতও 

কুরআন সু�াহ এর উপর িভিO কেরই কের থােকন; 1 

িTতীয়তিTতীয়তিTতীয়তিTতীয়ত: : : : এিট ব5ি~ ও সমােজর কল5াণ ও Xাথ8 বা�বায়ন কেরএিট ব5ি~ ও সমােজর কল5াণ ও Xাথ8 বা�বায়ন কেরএিট ব5ি~ ও সমােজর কল5াণ ও Xাথ8 বা�বায়ন কেরএিট ব5ি~ ও সমােজর কল5াণ ও Xাথ8 বা�বায়ন কের: : : :     

ইসলামী শরী‘য়াহ ব5ি~ ও সমােজর কল5াণ ও Xাথ8 বা�বায়ন 

কের; েকননা ইসলামী শরী‘য়াহ েযেহতু মহান আ%াহ তা‘আলার 

পA েথেক নািযল কৃত, িযিন সব িকছুই zাত, িতিন সব8কােল ও 

Mােন ব5ি~র অCেরর েগাপনীয়তা ও সৃিGর Xভাব চিরH স,েক8 

সব8z; িতিন তােদর অতীত ও বত8মান সব িকছুই জােনন; 

                                                           

1
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েসেহতু এিট মানব জািতর শািC বা�বায়ন কের যখন তারা এ 

অনুযায়ী জীবন যাপন করেব; েকননা এটা মানব জীবন 

পিরচালনার সব িনয়ম কানুন অCভু8~ কেরেছ; তােদর শািC ও 

কল5াণ বা�বায়ন কের, এমনিক তােদর জে�র পূেব8ও তােদর 

কল5ােণর �িত েখয়াল রােখ; েযমন, িপতােক িবেয়র আেগ উOম 

মা িনব8াচন করেত িনেদ8শ িদেয়েছ; রাসূল সা%া%া( আলাইিহ 

ওয়াসা%াম বেলেছন,   
 .»حق الو¯ � وا¯ه أن ®سن موضعه وأن ®سن اسمه وأدبه«: �قال 

“িপতার উপর সCােনর অিধকার হেলা িতিন তার জে�র উOম 

Mান (উOম মা) িনধ8ারণ করেবন এবং জে�র পের তার ভাল নাম 

রাখেব ও আদব িশAা িদেব”। 

অন5িদেক ইসলামী শরী‘য়াহ সCােনর উপর িপতার আনুগত5 ও 

তােদর �িত ইহসােনর মাধ5েম তােদর অিধকার িনিWত কেরেছ; 

আ%াহ তা‘আলা বেলেছন,  
﴿  ْ َ  َوٱۡعُبُدوا ْ  َوَ]  ٱ�7 ۖ  ٗٔ َشۡي  بِهِۦ تُۡشُِكوا يۡنِ  ا  ]  °R: النساء[ ﴾ © إِۡحَسٰٗنا َوبِٱۡلَوِٰلَ

“েতামরা আ%াহর ইবাদত কেরা, তাঁর সােথ িকছু শরীক কেরা না 

ও িপতামাতার সােথ সদাচরণ কেরা”; [সূরা আন-িনসা: ৩৬]  

তৃতীয়ততৃতীয়ততৃতীয়ততৃতীয়ত: : : : ইসলামী ইসলামী ইসলামী ইসলামী শরীশরীশরীশরী‘‘‘‘য়াহ িব{ব5াপী ও য়াহ িব{ব5াপী ও য়াহ িব{ব5াপী ও য়াহ িব{ব5াপী ও সাব8জনীনসাব8জনীনসাব8জনীনসাব8জনীন::::    

 ইসলামী শরী‘য়াহ েকােনা িনিদ8G Mােনর জন5 আেসিন েয 

েসখানকার রাS Qধু উ~ ভূখে� তা বা�বায়ন করেব, েকােনা 
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িমশেনর সােথও িনভ8রশীল নয় েয িমশনিট েশষ হেল এিটও েশষ 

হেয় যােব; জিমেন েয Mােন ও েয কােলই মানুষ পাওয়া যােব 

ইসলামী শরী‘য়াহ তােদর ব5ি~গত, সামািজক, আJায়ীদ ও আইন 

কানুন ইত5ািদ সব েAেH �েযাজ5; এ ৈবিশG5 Qধু মাH ইসলামী 

শরী‘য়াহ এর জন5ই খাস, েকননা এটা সৃিGকুেলর �Gা মহান 

আ%াহ তা‘আলার পA েথেক এেসেছ; 1 

চতুথ8তচতুথ8তচতুথ8তচতুথ8ত: : : : ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহ এর িবয়াহ এর িবয়াহ এর িবয়াহ এর িবধানসমূহ আJীদার সােথ ধানসমূহ আJীদার সােথ ধানসমূহ আJীদার সােথ ধানসমূহ আJীদার সােথ 

স,ৃ~স,ৃ~স,ৃ~স,ৃ~: : : :         

ইসলামী শরী‘য়াহর িবধান_েলা অনুসiান করেল েদখা যায় েয, 

এর কিতপয় িবধান অথ8নীিত, িকছু সামািজক, িকছু আখলাকী, 

িকছু েলনেদন েযমন, েবচােকনা ও ভাড়া এবং িকছু অপরাধ 

ইত5ািদর সােথ স,ৃ~; নানা ধরেনর এ িবধান_েলার সব িকছুই 

আJীদার সােথ গভীরভােব স,ক8 রেয়েছ; েযমন, যাকাত 

ইসলােমর একিট েরাকন, এ স,েক8 আ%াহ বেলেছন,  
ۡفلَحَ  قَدۡ  ﴿

َ
ِينَ  » ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  أ ِينَ  ® َخِٰشُعونَ  َصَ�تِِهمۡ  ِف  ُهمۡ  ٱل7  َعنِ  ُهمۡ  َوٱل7

ِينَ  ± ُمۡعرُِضونَ  ٱلل7ۡغوِ  َكٰوةِ  ُهمۡ  َوٱل7  ]  I،  D: ا0ؤمنون[ ﴾ ³ َفِٰعُلونَ  لِلز7
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“অবশ5ই মুিমনগণ সফল হেয়েছ, যারা িনজেদর সালােত 

িবনয়াবনত; আর যারা অনথ8ক কথাকম8 েথেক িবমুখ; আর যারা 

যাকােতর েAেH সিmয়”। [সূরা আল-মু’িমনূন: ১-৪] 

এছাড়াও অন5ান5 আহকােমর েAেHও একই কথা; েযমন, সুেদর 

ব5াপাের আমরা েদিখ এর সােথ ইসলামী আJীদার এক সুদূর 

�সারী �ভাব রেয়েছ, েলনেদেনর েAেH সুদেক হারাম কেরেছ; 

আJীদার সােথ এর রেয়েছ গভীর স,ক8; রাসূল সা%া%া( 

আলাইিহ ওয়াসা%াম বেলেছন, 
 »غش فليس منا ومن«: �قال  

“েয েধাঁকাবািজ করেব েস আমােদর দলভু~ নয়”;  

চুিরর শাি�র আখলাকী ও অথ8ৈনিতক ব5বMার একিট, এর 

সােথও রেয়েছ আJীদার স,ক8; েযমন আ%াহ বেলেছন,  
ارُِق  ﴿ ارِقَةُ  َوٱلس7 ْ  َوٱلس7 يِۡدَيُهَما فَٱۡقَطُعٓوا

َ
ۢ  أ ِۗ  ّمِنَ  نََكٰٗ�  َكَسَبا بَِما َجَزآَء ُ  ٱ�7  َوٱ�7

 ]  RE: دة ا0ائ[ ﴾ º َحِكيمٞ  َعزِيزٌ 
“আর পুjষ েচার ও নারী েচার তােদর উভেয়র হাত েকেট দাও 

তােদর অজ8েনর �িতদান ও আ%াহর পA েথেক িশAণীয় 

আযাবXxপ”। [সূরা আল-মােয়দা: ৩৮] 

এভােবই ইসলামী শরী‘য়াহর আহকাম_েলা মানুেষর অCেরর 

গভীের শি~, কম8-ে�রণা েযাগায়;  

পaমতপaমতপaমতপaমত: : : : ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহ মানুেষর অCরেক লালন পালন কেরয়াহ মানুেষর অCরেক লালন পালন কেরয়াহ মানুেষর অCরেক লালন পালন কেরয়াহ মানুেষর অCরেক লালন পালন কের: : : :     
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ইসলামী শরী‘য়াহর আহকাম আJীদার সােথ স,ৃ~ থাকা সে�ও 

ইসলাম মুসলমােনর অCের আ%াহর ভয়-ভীিত বীজ বপন কের, 

যা মুসিলমেক বল�েয়াগ বা েজার ছাড়াই আ%াহর িবধানসমূহ 

স�GিচেO ও িনেজর পছেK মানেত সাহায5 কের; েকননা েস 

একথা উপলি� কের েয, ইসলামী আইন মানা হেB Tীন ও 

আ%াহর আনুগত5 েপাষণ, পAাCের মানব রিচত আইন মানেত 

মানুষ জািলয়ািত ও ছলচাতুরীর আ�য় েনয়; তারা মেন কেরন 

েয, এ আইন েমেন চলা েকােনা আনুগত5 করা নয় এবং এর 

েথেক েভেগ যাওয়া েকােনা েদাষ নয়; 1 

ইসলামী শরী‘য়াহ মানুেষর অCর গঠন ও এেক পিরেশাধন করেত 

অতুলনীয় ভােব সফল হেয়েছ; এটা আমরা েদখেত পাই মা‘েয়য 

রািদয়া%া( ‘আন(র ঘটনায়, যখন িতিন িযনায় পিতত হেল তার 

অCর তােক আ%াহর ভয় স,েক8 সতক8 কের; ফেল িতিন নবী 

সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর িনকট েগেলন, িতিন তাঁর কােছ 

তােক পিরQR করেত বলেলন; ফেল রাসূল সা%া%া( আলাইিহ 

ওয়াসা%াম তােক রজেমর িনেদ8শ েদন এবং তােক রজম েদয়া 

হয়; িতিন সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম বেলেছন,  
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 َمالٍِك، بِْن  لَِماِعزِ  اهللاُ  َلَفرَ : َفَقالُوا: قَاَل  ،»َمالٍِك  بِْن  لَِماِعزِ  اْستَْغِفُروا«: َفَقاَل 
َقدْ «: وََسل?مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  اهللاِ  رَُسوُل  َفَقاَل  قَاَل،

َ
ةٍ  َنْ·َ  قُِسَمْت  لَوْ  تَْوَبةً  تَاَب  ل م?

ُ
 أ

 »لَوَِسَعتُْهمْ 
“েতামরা মা‘েয়য ইবন মািলেকর জন5 ইসিতগফার কেরা, তারা 

বলেলন, আ%াহ মা‘েয়য ইবন মািলকেক Aমা কের িদন; 

অতঃপর  রাসূল সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম বলেলন, েস এমন 

তওবা কেরেছ েয, যিদ আিম তা আমার উ�েতর মেধ5 ব�ন 

কির তেব তা যেথG হেব”;  

েলনেদেনর মেধ5 ইসলামী সুউn জীবন ও জা�ত অCর পাওয়া 

যায়; যা ইমাম আবু হািনফা রহ. এর ব5বসায় �ভাব েফেল; 

িতিন তার ব5বসািয়ক অংশীদার হাফস ইবন আ#ুর রহমানেক 

িকছু কাপড় িদেয়িছেলন; তােক জািনেয় েদন েয, কাপড়_েলােত 

িকছু �িট আেছ; ফেল হাফস েস_েলা িকেন েনয় িক� িবিm 

করার সময় �িট উে%খ করেত ভুেল যায়; িতিন �িটপূণ8 

কাপেড় পূণ8 মূল5 �দান কেরন; বলা হেয় থােক েয, েস কাপেড়র 

মূল5 িHশ হাজার বা পঁয়িHশ হাজার িদরহাম িছল; িক� আবু 

হািনফা রহ. েস অথ8 িনেত অXীকার করেলন; িতিন তার সাথীেক 

উ~ ব5ি~েক খঁুেজ েবর করেত বেলন, িক� অেনক েখাঁজার 

পেরও তােক পাওয়া েগল না; তখন আবু হািনফা রহ. তার 

অংশীদােরর সােথ ব5বসািয়ক স,ক8 িছ� কেরন; িতিন উ~ 
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স,দ তার মােলর সােথ িমলােত অXীকার কেরন এবং তা দান 

কের েদন; 1 

ইসলামী শরী‘য়াহয় এ ধরেণর জীবC অনুভূিত ইসলাম তার 

অনুসারীেদরেক িশAা িদেয়েছ, যা অন5ান5 আইেনর েচেয় অেনক 

শি~শালী, আসমানী শরী‘য়াহ েযমন মানুেষর অCের �ভাব েফেল 

মানব রিচত আইেন এxপ েকােনা �ভাব েনই; 

ইসলাম েথেক িবচু5ত সমােজ যা িকছু ঘটেছ এবং তােদর আইন 

কানুন সমােজ িনরাপOা, শািC, িMিতশীলতা ও অপরাধ দমেন 

ব5থ8তাই �মাণ কের ইসলামী শরী‘য়াহ বা�বায়ন কেতাটা 

�েয়াজন; আ%াহ তা‘আলা যথাথ8ই বেলেছন, 
ۡحَسنُ  َوَمنۡ  ﴿

َ
ِ  ِمنَ  أ  ]  ¸P: دة ا0ائ[ ﴾ « يُوقُِنونَ  ّلَِقۡواٖ  ُحۡكٗما ٱ�7

“আর িনিWত িব{াসী কওেমর জন5 িবধান �দােন আ%াহর েচেয় 

েক অিধক উOম? [সূরা আল-মােয়দা: ৫০]  

ষbতষbতষbতষbত: : : : ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহ সমতার িভিOেত �িতিbতয়াহ সমতার িভিOেত �িতিbতয়াহ সমতার িভিOেত �িতিbতয়াহ সমতার িভিOেত �িতিbত: : : :     

মানব রিচত আইন মানুেষর মােঝ সমতা িনিWত করেত সAম 

হয় না; ফেল রােS �ধান বা �ধান ম¡ীেক জািতর অন5ান5 

েলাকেদর উপর উn ময8াদা িদেয় থােক; সংিবধােন রােSর 

�ধানেক তার কৃত অপরােধর জবাবিদিহতা কাউেক িদেত হয় 
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না; মানব রিচত আইন িবেদশী রাS �ধান ও তােদর 

সফরস�ীেদর কৃত অপরােধর শাি� Aমা কের েদয়; সােবক 

দিAণ আি¢কার সরকার জািতগত ও সা£দািয়ক এ েভদােভদ  

খুব করেতন; িবশাল কৃশা� জনেগাbীর মােঝ ে{তা�রাই ব( 

বছর শাসন কেরিছেলন।  

পAাCের, ইসলামী শরী‘য়াহ েচৗ� শত বছর পূব8 েথেকই সমতার 

িবচাের মানব রিচত অন5ান5 সব আইেনর েথেক আলাদা ৈবিশG5 

মি¤ত; ইসলামী শরী‘য়াহর দৃিGেত দািয়\, কত8ব5 ও অিধকােরর 

েAেH সকেলই সমান; শাসক ও জনগেণর মেধ5 েকােনা পাথ8ক5 

েনই; আ%াহ তা‘আলা বেলেছন, 
ةٍ  ِمۡثَقاَل  َيۡعَمۡل  َفَمن ﴿ ا َذر7 ةٖ  ِمۡثَقاَل  َيۡعَمۡل  َوَمن À يََرهُۥ َخۡيٗ ا َذر7  Á يََرهُۥ َشّٗ
 ]  q،  E: 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]  
ِقيُت : قَاَل  ُسَويٍْد، بِْن  الَمْعُرورِ  َعِن 

َ
بَا ل

َ
َبَذِة، َذر�  أ  ُغالَِمهِ  وََ�َ  ُحل?ٌة، وََعلَيْهِ  بِالر?

ُهُ  ُحل?ٌة، ْ�
َ
  َساَنبُْت  إ¹ِ] : َفَقاَل  َذلَِك، َقنْ  فََسأ

ً
تُهُ  رَُجال ْ ?bِه، َفَع م]

ُ
 اºeِ?K  ِ�  َفَقاَل  بِأ

بَا يَا«: وََسل?مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|? 
َ
تَهُ  َذر�  أ ْ ?bَق

َ
ِه؟ أ م]

ُ
 »ِهِلي?ةٌ َجا ِفيَك  اْمُرؤٌ  إِن?َك  بِأ

“মা‘xর রািদয়া%া( আন( েথেক বিণ8ত, িতিন বেলন, আিম 

একবার রাবাযা নামক Mােন আবু যর রািদয়া%া( আন(র সােথ 
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সাAাত করলাম; তখন তার পরেন িছল এক েজাড়া কাপড় (লুি� 

ও চাদর) আর তার চাকেরর পরেনও িছল িঠক একই ধরেনর 

এক েজাড়া কাপড়; আিম তােক এর (সমতার) কারণ িজzাস 

করলাম; িতিন বলেলন, একবার আিম এক ব5ি~েক গািল 

িদেয়িছলাম এবং আিম তােক তার মা স,েক8 ল¦া িদেয়িছলাম; 

তখন রাসূলু%াহ সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম আমােক বলেলন, 

‘আবু যর! তুিম তােক তার মা স,েক8 ল¦া িদেয়ছ? তুিম েতা 

এমন ব5ি~, েতামার মেধ5 জােহলী যুেগর Xভাব রেয়েছ”। 1  

এক ইয়াহূদী ‘উমর রািদয়া%া( ‘আন(র দরবাের আলী রািদয়া%া( 

‘আন(র িবjেR অিভেযাগ করল; তখন ‘উমর রািদয়া%া( আলী 

রািদয়া%া(েক বলেলন, েহ আবুল হাসান দাঁড়াও, েতামার 

�িতপেAর সামেন িগেয় বেসা; িতিন তাই করেলন ও তাঁর 

েচহারায় অনুসরেণর �ভাব পিরলিAত হিBল; িবচার কাজ েশষ 

হেল ‘উমর রািদয়া%া( ‘আন( আলী রািদয়া%া( ‘আন(েক 

বলেলন, েহ আলী তুিম িক েতামার িববাদীর সামেন বসেত 

অপছK কেরছ? িতিন উOের বলেলন, না, কখেনা না; তেব আিম 

অপছK কেরিছ এটা েয, আপিন নাম ডাকার েAেH দু’জেনর 

মােঝ সমতা বজায় রােখন িন, আমােক আমার উপনাম আবুল 

                                                           

1
  
���	�, ��,�� �" 35।  
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হাসান বেলেছন; েযেহতু উপনােম ডাকা স�ােনর িদেক ইি�ত 

কের;  

ইসলােম উঁচু-িনচু ও শি~শালী-দুব8ল সকেলর মােঝই সমানভােব 

শাি�র িবধান বা�বায়ন করা হয়; এর চমYকার উদাহরণ হেলা 

আেয়শা রািদয়া%া( ‘আনহা েথেক বিণ8ত আল-মাখযুিময়া এর 

হাদীস:  
ُ  رxََِ  َ�ئَِشَة، َقنْ  ن? : َقنَْها اب?

َ
تُْهمُ  قَُريًْشا أ َهم?

َ
ةُ  أ

َ
ِ¢  الَمْخُزوِمي?ةُ  الَمْرأ

?
قَْت، ال َpَ 

ِ  رَُسوَل  يَُكل]مُ  َمنْ : َفَقالُوا   َعلَيْهِ  َ£َْ¿ِئُ  َوَمنْ  وََسل?َم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  اب?
?

 إِال
َساَمةُ 

ُ
ِ  رَُسولِ  ِحبº  َزيٍْد، ْننُ  أ مَ  وََسل?َم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  اب?

?
Àََرَُسوَل  ف  ِ  َص|?  اب?

تَْشَفعُ «: َفَقاَل  وََسل?َم، َعلَيْهِ  اهللاُ 
َ
ِ  ُحُدودِ  ِمنْ  َحد�  ِ�  أ : قَاَل  فََخَطَب، قَامَ  ُعم?  »اب?

َها يَا« ºف
َ
غ?ُهمْ  َقبْلَُكْم، َمنْ  َضل?  إِغ?َما اK?اُس، ك

َ
َق  إَِذا َ\نُوا ك َpَ  يُف ِ

وُه، ال�?
ُ
Æتََر 

َق  َوÇَِذا َpَ  ِعيُف قَاُموا ِفيِهمْ  الض?
َ
، َعلَيْهِ  أ ، َواْفمُ  اoَد? ِ ن?  لَوْ  اب?

َ
 بِنَْت  فَاِطَمةَ  أ

دٍ  قَْت  وََسل?َم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  9َُم? َpَ  ََقَطع
َ
دٌ  ل  »يََدَها 9َُم?

“আিয়শা রািদয়া%া( ‘আনহা েথেক বিণ8ত, আল-মাখযুমী 

স£দােয়র জৈনকা মিহলার ব5াপাের কুরাইশ বংেশর েলাকেদর 

খুব দুিWCায় েফেল িদেয়িছল েয িকনা চুির কেরিছল; সাহাবা 

িকরামগণ বলেলন েয, রাসূলু%াহ সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর 

সে� েক কথা বলেত পারেব? আর রাসূলু%াহ সা%া%া( আলাইিহ 

ওয়াসা%ােমর ি�য় পাH উসামা রািদয়া%া( ‘আন( ছাড়া েকউ এ 

সাহস পােবন না; তখন উসামা রািদয়া%া( ‘আন( রাসূলু%াহ 
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সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর সে� কথা বলেলন: এেত িতিন 

বলেলন, তুিম আ%াহ তা‘য়াআলার েদওয়া শাি�র িবধােনর েAেH 

সুপািরশ করছ? এরপর িতিন দাঁিড়েয় খুতবা �দান করেলন এবং 

বলেলন, েহ মানব ম�লী! িনWয়ই েতামােদর পূব8বত8ী স£দােয়র 

েলােকরা পথFG হেয় িগেয়েছ; েকননা েকােনা স�ািনত েলাক 

যখন চুির করত তখন তারা তােক েরহাই িদেয় িদত; আর যখন 

েকােনা দুব8ল েলাক চুির করত তখন তার উপর শরী‘য়েতর শাি� 

�েয়াগ করত; আ%াহর কসম! মুহা�দ এর কন5া ফািতমাও যিদ 

চুির কের তেব অবশ5ই মুহা�দ তার হাত েকেট েদেব”।1 

                                                           

1
  
���	�, ��,�� �" )��, ������, ��,�� �" �)��।  
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চতুথ8 পিরেBদচতুথ8 পিরেBদচতুথ8 পিরেBদচতুথ8 পিরেBদ    

ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহ সহজ সরল হওয়ার দিললসমূহয়াহ সহজ সরল হওয়ার দিললসমূহয়াহ সহজ সরল হওয়ার দিললসমূহয়াহ সহজ সরল হওয়ার দিললসমূহ    

    

�থমত�থমত�থমত�থমত: : : : আলআলআলআল----কুরআনুল কারীম েথেক দিললকুরআনুল কারীম েথেক দিললকুরআনুল কারীম েথেক দিললকুরআনুল কারীম েথেক দিলল::::    
ُ  يَُكّلُِف  َ]  ﴿ ۚ  إِ]7  َنۡفًسا ٱ�7  َرب7َنا ٱۡكتََسَبۡتۗ  َما وََعلَۡيَها َكَسَبۡت  َما لََها ُوۡسَعَها
 [َ  ٓ ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا 7ِسيَنا وۡ  ن

َ
ۚ  أ نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ٓ  َتِۡمۡل  َوَ]  َرب7َنا أ ا َعَلۡيَنا  Xََ  َحَۡلَتُهۥ َكَما إِۡصٗ

ِينَ  ۚ  ِمن ٱل7 ۡلَنا َوَ]  َرب7َنا َقۡبلَِنا  ]  °NE: ا قرة[ ﴾ Ç بِهِۦۖ  َلَا َطاقَةَ  َ]  َما ُتَّمِ
“আ%াহ েকােনা ব5ি~েক তার সামেথ85র বাইের দািয়\ েদন না; 

েস যা অজ8ন কের তা তার জন5ই এবং েস যা কামাই কের তা 

তার উপরই বত8ােব; ে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 পূব8বত8ীেদর উপর চািপেয় িদেয়েছন; েহ 

আমােদর রব, আপিন আমােদরেক এমন িকছু বহন করােবন না, 

যার সামথ85 আমােদর েনই”। [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬] 

হ5াঁ, আ%াহ তা‘আলা কাউেক তার সামেথ85র বাইের েকােনা দািয়\ 

চািপেয় েদন না; এটা সৃিGর উপর মহান আ%াহর দয়া ও তােদর 

�িত তাঁর উদারতা; িতিন তাঁর দয়া ও অনু�েহর কারেণ 

আমােদর উপর এমন েকােনা েবাঝা চািপেয় েদন িন যা পালন 
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করা আমােদর জন5 কGকর, েযমিন ভােব িতিন পূব8বত8ীেদর উপর 

তােদর িনেজরা িনেজেদরেক হত5া ও ও কাপড় বা শরীেরর 

েকােনা Mােন অপিবH লাগেল েস Mান েকেট েফলা ইত5ািদ 

কGকর দািয়\ িদেয়েছন; বরং িতিন আমােদরেক সহজ কেরেছন, 

আমােদর উপর েথেক েবাঝা সিরেয় িদেয়েছন, যা িতিন 

পূব8বত8ীেদর উপর তােদর সীমাল§েনর কারেণ চািপেয় 

িদেয়িছেলন; িতিন বেলেছন,  
ُ  يُرِيدُ  ﴿  ] IEP: ا قرة[ ﴾ É ٱۡلُعۡسَ  بُِكمُ  يُرِيدُ  َوَ]  ٱۡلُيۡسَ  بُِكمُ  ٱ�7

“আ%াহ েতামােদর সহজ চান এবং কিঠন চান না”। [সূরা আল-

বাকারাহ: ১৮৫]  

ইমাম সুয়ূতী রহ. বেলন, এ আয়াতিট একিট মূল বড় কােয়দা 

যার উপর িভিO কের ইসলামী শরী‘য়াহ এর আেদশ িনেষধ তথা 

বাKাহর দায়-দািয়\ বত8ায়; এিট হেলা সহজতা, এেত েকােনা 

কেঠারতা েনই, Aমা ও মাজ8না আেছ, িনbুরতা েনই, সহজতা 

আেছ, জিটলতা েনই; এিট একিট অেনক বড় কােয়দা যার উপর 

িভিO কের অেনক নীিতমালা িনণ8য় করা হয়; েস_েলা হেলা:  

»أن املشقة جتلب التيسري«  ‘কG সহজী করণ কামনা কের’; এিট 

িফকেহর �িসR পাঁচিট কােয়দার একিট;  

আেরকিট কােয়দা হেলা:  



 

35 

»الضرورات تبيح احملظورات«  ‘�েয়াজন িনিষR িজিনসেক (�েয়াজন 

অনুসাের) ৈবধ কের’।  

আেরকিট কােয়দা হেলা: »إذا ضاق األمر اتسع«  ‘যখন িবষয়িট 

সংকীণ8 হেয় যায়, তখন তা (সহজতা আেরােপর জন5) িব�ৃত 

হয়’। 1 

ইবন কাসীর রহ. বেলেছন,  
 ]  qE: اoج[ ﴾ Ë َحَرجٖۚ  ِمنۡ  ٱّلِينِ  ِف  َعلَۡيُكمۡ  َجَعَل  َوَما ﴿

“Tীেনর ব5াপাের িতিন েতামােদর উপর েকােনা কেঠারতা আেরাপ 

কেরনিন”। [সূরা আল-হা¨: ৭৮] এ বাণীর অথ8 - েতামােদর 

সােধ5র বাইের িতিন েকােনা িবধান আেরাপ কেরনিন, 

েতামােদরেক উOরেণর পথ েদখােনা ব5তীত িতিন েকােনা কGকর 

আেদশ েতামােদর জন5 অত5াবশ5কীয় কেরন িন।2 

উদাহরণ Xxপ সালােতর কথা বলা যায়, যা শাহাদাতান তথা 

আ%াহ ও তাঁর রাসূেলর সাA5 দােনর পের ইসলােম সবেচেয় বড় 

েরাকন; মুিকম অবMায় তা চার রাকা‘আত আদায় করেত হয়,  

মুসািফর অবMায় তা কসর কের দুই রাকা‘আত পড়েত হয়, আর 

ভয় ভীিতর সময় েকােনা েকােনা ইমােমর মেত িকবলা-মুখী হেয় 

                                                           

1
 ��-����� �$ ����G���� ���য��, ���� ���� ���?��, ����: ��।  

2 ��$��(	 �
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বা স©ব না হেল িকবলা-মুখী না হেয় এক রাকা‘আত আদায় 

করেত হয়; এটাই ইসলামী শরী‘য়াহ এর সহজ ও উদার হওয়ার 

উYকৃG �মাণ;  

িTতীয়তিTতীয়তিTতীয়তিTতীয়ত: : : : সু�াসু�াসু�াসু�াহহহহ    েথেক ইসলামী শরীেথেক ইসলামী শরীেথেক ইসলামী শরীেথেক ইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহ সহজ সরল হওয়ার য়াহ সহজ সরল হওয়ার য়াহ সহজ সরল হওয়ার য়াহ সহজ সরল হওয়ার 

দিললদিললদিললদিলল: : : :     

১- ইমাম আহমদ রহ. তার মুসনােদ উে%খ কেরন,  
vِ  َقنْ 

َ
َماَمةَ  أ

ُ
ِ  رَُسولِ  َمعَ  َخرَْجنَا: قَاَل  أ ي?ةٍ  ِ�  وََسل?مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  اب? ِpَ  ِْمن 

ايَاه َpَ،  َفَقاَل  ºeِ?Kْنَعْث  لَمْ  إ¹ِ] «: وََسل?مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  ا
ُ
َُهوِدي?ةِ  أ

ْ
  بِا�

َ
 َوال

اِغي?ِة، َËْ?Kبِا  [Ìِك
َ
َِنيِفي?ةِ  بُِعثُْت  َول

ْ
oْمَحةِ  بِا  » الس?

আবু উমামা রািদয়া%া( ‘আন( েথেক বিণ8ত, িতিন বেলন, আমরা 

একবার এক সািরয়া (েছাট অিভযান) এ েবর  হলাম; তখন নবী 

সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম বলেলন, আিম ই(িদ ও নাসারােদর 

আদশ8 (তােদর মত বাড়াবািড়) িনেয় ে�িরত হই িন, বরং আিম 

সরল সিঠক ও উদারপ7ী হেয় ে�িরত হেয়িছ”; 1  

২- বুখারীেত বিণ8ত আেছ,  
ُ  رxََِ  َ�ئَِشةَ  َقنْ  غ?َها َقنَْها، اب?

َ
ْت  ك

َ
َ  َما«: قَال [bرَُسوُل  ُخ  ِ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  اب?

ْمَرْيِن  َنْ·َ  وََسل?مَ 
َ
  أ

?
َخذَ  إِال

َ
ُهَما، أ َÍَْي

َ
ْنَعدَ  َ\نَ  إِْعًما َ\نَ  فَإِنْ  إِْعًما، يَُكنْ  لَمْ  َما أ

َ
 أ

                                                           

1
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ِ  رَُسوُل  اْغتََقمَ  َوَما ِمنُْه، اK?اِس    Kَِْفِسهِ  وََسل?مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  اب?
?

نْ  إِال
َ
 تُنْتََهَك  أ

، ُحْرَمةُ  ِ ِ  َفيَنْتَِقمَ  اب?  »بَِها ِب?
“আেয়শা রািদয়া%া( ‘আনহা েথেক বিণ8ত, িতিন বেলন, নবী 

সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ামেক যখনই দু’ি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 সা%া%া( 

আলাইিহ ওয়াসা%াম ব5ি~গত কারেণ কােরা েথেক কখেনা 

�িতেশাধ �হণ কেরন িন; তেব আ%াহর িনধ8ািরত সীমােরখা 

ল§ন করা হেল আ%াহেক রাযী ও স�G করার জন5 িতিন 

�িতেশাধ িনেতন”; 1 

হােফয ইবন হাজার রহ. বেলেছন, “ইসলাম একিট সহজ সরল 

Tীন; পূব8বত8ী Tীনসমূেহর তুলনায় এ Tীনেক সহজ বলা হেয়েছ; 

েকননা আ%াহ এ উ�ত েথেক েবাঝা উিঠেয় িনেয়েছন যা িতিন 

পূব8বত8ীেদর উপর চািপেয় িদেয়িছেলন; 

এর উYকৃG উদাহরণ হেলা, তােদর তওবার িবধান িছল িনেজেক 

িনেজ হত5া করা, আর এ উ�েতর তওবা হেলা পাপ েথেক িবরত 

থাকা, দৃঢ় �ত5য়ী হওয়া ও অনুেশাচনা করা”। 2 
                                                           

1  
���	�, ��,�� �" 34)5, ������, ��,�� �" #3#।  

2 $��7� 
�	�: /�5�।  
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পaম পিরেBদপaম পিরেBদপaম পিরেBদপaম পিরেBদ    

ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহ বা�বায়েনর (কুময়াহ বা�বায়েনর (কুময়াহ বা�বায়েনর (কুময়াহ বা�বায়েনর (কুম    

আ%াহর �িত ঈমান ও তাঁর এক\বােদ িব{াস এটাই দাবী েয, 

আমরা ঈমান আনব েয, িতিন আসমান ও জিমন ও এ দুেয়র 

মধ5কার সব িকছুরই মািলক; সৃিG জগেতর সব িকছু তাঁরই 

অধীেন; িতিন ছাড়া অন5 েকউ সৃিGর রহস5 ও পিরচালনা ব5বMা 

জােনন না বা েকউ এ কােজ তাঁর সােথ শিরক নাই।  

সৃিG ও পিরচালনা েযেহতু একমাH মহান আ%াহর তাই আেদশ ও 

(কুমও একমাH তাঁরই হেব; বাKাহ তাঁর িনেদ8েশর ও তাঁর 

(কুেমর অনুগত। এটাই উবুিদয়ােতর বা দাসে\র দাবী; েস 

তাঁরই অনুগত, বশীভূত ও তাঁরই আেদশ-িনেষধ মান5কারী;1    

আল-কুরআন অেনক আয়ােত আ%াহ তা‘আলার উলুিহয়5াত তথা 

ইলাহ হওয়ার হাকীকত বণ8না কেরেছ; েযমন আ%াহ বেলেছন,  
ُ  َوُهوَ  ﴿ وَلٰ  ِف  ٱۡلَۡمدُ  َلُ  ُهَوۖ  إِ]7  إَِلٰهَ  َ]ٓ  ٱ�7

ُ
 iَلۡهِ  ٱۡلُۡكمُ  َوَلُ  َوٱÎِخَرةِۖ  ٱۡل

 ]  ¸q: القصص[ ﴾ Ð تُۡرَجُعونَ 
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“আর িতিনই আ%াহ, িতিন ছাড়া েকােনা (সত5) ইলাহ েনই; 

দুিনয়া ও আিখরােত সম� �শংসা তাঁরই; িবধান তাঁরই; আর 

তাঁর কােছই েতামরা �ত5াবিত8ত হেব”। [সূরা আল-কাসাস: ৭০]  

আ%াহ সুবহানা( ওয়াতা‘আলা আেরা বেলেছন,  
ٓ  َكنَ  لَوۡ  ﴿ ُ  إِ]7  َءالَِهةٌ  فِيِهَما ۚ  ٱ�7 ِ  فَُسۡبَحٰنَ  لََفَسَدتَا ا ٱۡلَعۡرِش  رَّبِ  ٱ�7  يَِصُفونَ  َعم7
Ò ﴾ ]االنبياء :NN  [    

“যিদ আসমান ও জিমেন আ%াহ ছাড়া ব( ইলাহ থাকত তেব 

উভয়ই «ংস হেয় েযত, সুতরাং তারা যা বেল, আরেশর রব 

আ%াহ তা েথেক পিবH;”[সূরা আল-আি�য়া: ২২] 

এ আয়াত_েলা মূল ভাব সাব5� কের; তা হেলা, সৃিG ও 

পিরচালনা একমাH মহান আ%াহর হােত, এর ফেল বাKাহর সব 

িবষয় আ%াহর কােছই ন5�, তারা তাঁর (কুেমর অনুগত; 1 

আ%াহর ইবাদত মােন আ|সমপ8ণ ও আনুগত5; আ%াহ তা‘আলা 

বেলেছন,  
ةٖ  ُكِّ  ِف  َبَعۡثَنا َولََقدۡ  ﴿ م7

ُ
نِ  ر7ُسوً]  أ

َ
ْ  أ َ  ٱۡعُبُدوا ْ  ٱ�7 ُٰغوَتۖ  َوٱۡجَتنُِبوا نۡ  فَِمۡنُهم ٱلط7  م7

ُ  َهَدى نۡ  َوِمۡنُهم ٱ�7 ۡت  م7 ۚ  َعلَۡيهِ  َحق7 َلٰلَُة ْ  ٱلض7 ×ِض  ِف  فَِسُيوا
َ
ْ  ٱۡل  َكۡيَف  فَٱنُظُروا

بِيَ  َعٰقَِبةُ  َكنَ   ] °R: اKحل[ ﴾ © ٱلُۡمَكّذِ
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“আর আিম অবশ5ই �েত5ক জািতেত একজন রাসূল ে�রণ 

কেরিছ েয, েতামরা আ%াহর ইবাদত কর এবং পিরহার কর 

তাগূতেক; অতঃপর তােদর মধ5 েথেক আ%াহ কাউেক িহদায়ত 

িদেয়েছন এবং তােদর মধ5 েথেক কােরা উপর পথFGতা সাব5� 

হেয়েছ; সুতরাং েতামরা যমীেন Fমণ কর অতঃপর েদখ, 

অXীকারকারীেদর পিরণিত কীxপ হেয়েছ”। [সূরা আন-নাহল: 

৩৬]   

ইবন কাসীর রহ. উপিরউ~ আয়ােতর তাফসীের বেলেছন, আ%াহ 

সব উ�ত তথা সব যুেগ �েত5ক জািতর জন5 রাসূল ে�রণ 

কেরেছন; তারা সবাই আ%াহর ইবাদেতর িদেক ডাকেতন। িতিন 

ছাড়া অন5 কােরা ইবাদত করেত িনেষধ করেতন; 1 

অতঃএব আ%াহ তা‘আলা বাKাহেক একমাH তাঁর একিনb 

ইবাদত করেত িনেদ8শ িদেয়েছন এবং তা_েতর অনুরসণ করেত 

িনেষধ কেরেছন, যারা আ%াহ ছাড়া অন5েদর আনুগত5 কের; চাই 

েস_েলা মূিত8 েহাক বা তােদর েনতা েহাক যােদরেক অনুসরণ 

করেত আ%াহ িনেদ8শ েদন িন; আ%াহ তা‘আলা বেলেছন,  
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لَمۡ  ﴿
َ
ِينَ  إÙَِ  تَرَ  أ ن7ُهمۡ  يَزُۡعُمونَ  ٱل7

َ
ْ  أ ٓ  َءاَمُنوا نِزَل  بَِما

ُ
ٓ  إَِلَۡك  أ نِزَل  َوَما

ُ
 َقۡبلَِك  ِمن أ

ن يُرِيُدونَ 
َ
ْ  أ ُٰغوتِ  إÙَِ  َيَتَحاَكُمٓوا ْ  َوقَدۡ  ٱلط7 ِمُرٓوا

ُ
ن أ

َ
ْ  أ  َوُيرِيدُ  بِهِۦۖ  يَۡكُفُروا

ۡيَطٰنُ  ن ٱلش7
َ
 ]  ¸°: النساء[ ﴾ Û بَعِيٗدا َضَلَٰ�ۢ  يُِضل7ُهمۡ  أ

“তুিম িক তােদরেক েদখিন, যারা দাবী কের েয, িনWয় তারা 

ঈমান এেনেছ তার উপর, যা নািযল করা হেয়েছ েতামার �িত 

এবং যা নািযল করা হেয়েছ েতামার পূেব8; তারা তাগূেতর কােছ 

িবচার িনেয় েযেত চায় অথচ তােদরেক িনেদ8শ েদয়া হেয়েছ 

তােক অXীকার করেত; আর শয়তান চায় তােদরেক েঘার 

িবFািCেত িবFাC করেত”। [সূরা আন-িনসা: ৬০] 

যারা দাবী কের েয, তারা আ%াহ, তাঁর রাসূল ও পূব8বত8ী 

আি�য়ােদর উপর যা নািযল হেয়েছ তােত তারা ঈমান আেন; 

অথচ িবচার ফয়সালার েAেH তারা আ%াহর িকতাব ও রাসূেলর 

সু�াহ ছাড়া অন5েদর ফয়সালা মােন তােদর এ ধরেনর কাজেক 

মহান আ%াহর পA েথেক অXীকার করা হেয়েছ; 1 অতঃএব 

যারা আ%াহর িকতাব ও তাঁর রাসূেলর সু�াহ েছেড় অেন5র িবচার 

মােন তারা মূলত তা_েতরই িবচার মানল;  

আ%াহর িবধান ব5তীত অেন5র ফয়সালা মানা হেলা অন5ায়, জুলুম, 

FGতা, কুফুরী ও ফােসকী; এজন5ই আ%াহ বেলেছন,  
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ٓ  َيُۡكم ل7مۡ  َوَمن ﴿ نَزَل  بَِما
َ
ُ  أ ْوَل\ئَِك  ٱ�7

ُ
 ]  DD: دة ا0ائ[ ﴾ à ٱۡلَكٰفُِرونَ  ُهمُ  فَأ

“আর যারা আ%াহ যা নািযল কেরেছন, তার মাধ5েম ফয়সালা 

কের না, তারাই কািফর”। [সূরা আল-মােয়দা: ৪৪] 
ٓ  َيُۡكم ل7مۡ  َوَمن  ﴿ نَزَل  بَِما

َ
ُ  أ ْوَل\ئَِك  ٱ�7

ُ
ٰلُِمونَ  ُهمُ  فَأ  ]  DP: دة ا0ائ[ ﴾ â ٱلظ7

“আর আ%াহ যা নািযল কেরেছন, তার মাধ5েম যারা ফয়সালা 

করেব না, তারাই যািলম”। [সূরা আল-মােয়দা: ৪৫] 
ٓ  َيُۡكم ل7مۡ  َوَمن﴿ نَزَل  بَِما

َ
ُ  أ ْوَل\ئَِك  ٱ�7

ُ
 ]  Dq: دة ا0ائ[ ﴾ ä ٱۡلَفِٰسُقونَ  ُهمُ  فَأ

“আর আ%াহ যা নািযল কেরেছন তার মাধ5েম যারা ফয়সালা কের 

না, তারাই ফািসক”। [সূরা আল-মােয়দা: ৪৭]  

েদখুন আ%াহ িকভােব উপিরউ~ আয়ােত আ%াহর িবধান ছাড়া 

অেন5র (কুম মানােক কুফুরী, জুলুম ও ফােসকী বেলেছন; 1 

েয সব মুসলমান রাসূল সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর িবচার 

মােন না আ%াহ তা‘আলা তােদরেক  েবঈমান বেলেছন; আ%াহ 

তা‘আলা বেলেছন,  
ٰ  يُۡؤِمُنونَ  َ]  َوَرّبَِك  فََ�  ﴿ ْ  َ]  ُثم7  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  فِيَما ُيَّكُِموكَ  َحت7  ِفٓ  َيُِدوا

نُفِسِهمۡ 
َ
ا َحرَٗجا أ ْ  قََضۡيَت  ّمِم7  ]  P°: النساء[ ﴾ é تَۡسلِيٗما َويَُسّلُِموا
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“অতএব েতামার রেবর কসম, তারা মুিমন হেব না যতAণ না 

তােদর মেধ5 সৃG িববােদর ব5াপাের েতামােক িবচারক িনধ8ারণ 

কের, তারপর তুিম েয ফয়সালা েদেব েস ব5াপাের িনজেদর 

অCের েকােনা িTধা অনুভব না কের এবং পূণ8 স�িতেত েমেন 

েনয়”। [সূরা আন-িনসা: ৬৫]  
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ষb পিরেBদষb পিরেBদষb পিরেBদষb পিরেBদ    

আ%াহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন5 িবধান অনুযায়ী শাসন আ%াহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন5 িবধান অনুযায়ী শাসন আ%াহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন5 িবধান অনুযায়ী শাসন আ%াহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন5 িবধান অনুযায়ী শাসন 

ব5বMা পিরচালনা করার কারণসমূহব5বMা পিরচালনা করার কারণসমূহব5বMা পিরচালনা করার কারণসমূহব5বMা পিরচালনা করার কারণসমূহ    ও এর ফলাফলও এর ফলাফলও এর ফলাফলও এর ফলাফল    

 

�থমত: আ%াহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন5 িবধান অনুযায়ী 

শাসন ব5বMা পিরচালনা করার কারণসমূহ:  

 

�থম কারণ�থম কারণ�থম কারণ�থম কারণ: : : : ঈমান হীনতা বা ঈমােনর দুব8লতাঈমান হীনতা বা ঈমােনর দুব8লতাঈমান হীনতা বা ঈমােনর দুব8লতাঈমান হীনতা বা ঈমােনর দুব8লতা: : : :     

অেনক মুসলমােনর অCের ঈমােনর দুব8লতাই সব ধরেনর 

পথFGতা ও িবপথগামীতার মূল কারণ; এটা েকােনা আWেয8র 

িবষয় নয় েয, আ%াহর উপর ঈমান আনা ও ঈমােনর দাবীর 

েক¬িবKুই হেলা মুসিলম েস অনুযায়ী চলেব; বরং এটা তােক 

আ%াহর আেদশ-িনেষধ মান5 করা ও তার শরী‘য়াহ জীবেন 

বা�বায়ন করেত সিmয় কাজ করেব; 1    

ব5ি~র ঈমান যিদ Qধু দাবী বা মুেখ উnরেণর মেধ5ই সীমাবR 

থােক তাহেল বা�েব এেত িক লাভ; েযমন এ ধরেনর ঈমান 

েকােনা ফলাফল িদেত পাের না; ব5ি~েক ঈমােনর Xাদ আXাদন 
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করােত পাের না; এটা এক ধরেনর মৃতু5 ঈমান যা তার অনুসারী 

Qধুই অনুসরণ কের থােক; আ%াহর কােছ এ ধরেনর ঈমান 

েথেক পানাহ চাই; এটা তার অCেরর ব5িধ যা ব5ি~েক আ%াহর 

িবধান েথেক িবরত রােখ এবং েস মানব রিচত ব5থ8 ও অসাড় 

িবধান মােন;1  আ%াহ তা‘আলা বেলেছন,  
ِ  َءاَمن7ا َوَيُقولُونَ  ﴿ َطۡعَنا َوبِٱلر7ُسولِ  بِٱ�7

َ
ٰ  ُثم7  َوأ  َذٰلَِكۚ  َبۡعدِ  ّمِنۢ  ّمِۡنُهم فَرِيقٞ  َيَتَول7

 ٓ ْوَل\ئَِك  َوَما
ُ
ْ  iَذا ä بِٱلُۡمۡؤِمنِيَ  أ ِ  إÙَِ  ُدُعٓوا  إَِذا بَيَۡنُهمۡ  ِلَۡحُكمَ  َورَُسوِلِۦ ٱ�7
ۡعرُِضونَ  ّمِۡنُهم فَرِيقٞ  qم ë ﴾ ]ورKا :Dq،  DE  [ 

“তারা বেল, ‘আমরা আ%াহ ও রাসূেলর �িত ঈমান এেনিছ এবং 

আমরা আনুগত5 কেরিছ’, তারপর তােদর একিট দল এর পের 

মুখ িফিরেয় েনয়; আর তারা মুিমন নয়; আর যখন তােদরেক 

আ%াহ ও তাঁর রাসূেলর �িত এ মেম8 আহবান করা হয় েয, িতিন 

তােদর মেধ5 িবচারমীমাংসা করেবন, তখন তােদর একিট দল মুখ 

িফিরেয় েনয়”। [সূরা আন-নূর: ৪৭-৪৮]  
িTতীয় কারণিTতীয় কারণিTতীয় কারণিTতীয় কারণ: : : : কােফরেদর চাটুকাকােফরেদর চাটুকাকােফরেদর চাটুকাকােফরেদর চাটুকািরতা ও তােদর উপর িরতা ও তােদর উপর িরতা ও তােদর উপর িরতা ও তােদর উপর 

িনভ8রশীলতািনভ8রশীলতািনভ8রশীলতািনভ8রশীলতা: : : :     

ইসলাম তার দুৃিত ও িহংসুক শ�েদর সব8দা েমাকািবলা কেরেছ, 

চাই তারা সমাজতাি¡ক কািফর েহাক বা আ%াহর লা‘আনত�া[ 
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ইয়াহূদী। এরা সবাই ইসলাম ও মুসলমােনর িবjেR সব8শি~ 

িদেয় যুR চািলেয় যােB; িক� অত5C পিরতােপর িবষয় হেলা, 

কিতপয় েলাক তােদর সােথ িমেশ কাজ কের আর িনেজেক 

ইসলােমর িদেক স,ৃ~ কের; তােদর উে�শ5 হেলা মানব রিচত 

আইেনর অনুসারীেদর অনুসরণ করা; তারা ঐ ে�িণর েলাক যারা 

পWােত5 িশAা �হণ কের তােদর িচCা েচতনা ও মতবাদ লালন 

পালন কের; তােদর ধম8 িনরেপAতা সমাজত¡, পঁুিজবাদ, 

ইয়াহূদীবাদ ইত5ািদ মতবােদ xপাCিরত হয়; তারা তােদর 

ে®াগােন ক¯ উঁচু কের, তােদর মূলধারার িদেক আ°ান কের 

এবং েলাকজনেক তােদর মেতর উপর চলেত বেল; এ সব েলাক 

অমুসিলমেদর কােছই েবশী িনকটবত8ী; েকননা তারা কািফরেদর 

কাজ কের আর এরা মুসলমান নয়; যিদও তারা মুেখ লAবার 

মুসলমান দাবী কের; আ%াহ তা‘আলা বেলেছন,  
ۡوِلَآءَ  ٱۡلَكِٰفِرينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  َيت7ِخذِ  ]7  ﴿

َ
 َذٰلِكَ  َيۡفَعۡل  َوَمن ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ  ُدونِ  ِمن أ

ِ  ِمنَ  فَلَۡيَس  ءٍ  ِف  ٱ�7 ٓ  َشۡ ن إِ]7
َ
ْ  أ ۗ  ِمۡنُهمۡ  َتت7ُقوا رُُكمُ  ُتَقîٰٗة ُ  َوُيَحّذِ ۥۗ  ٱ�7  Ùَi  َنۡفَسُه

 ِ  ]  NE: عمران ال[ ﴾ ï ٱلَۡمِصيُ  ٱ�7
“মুিমনরা েযন মুিমনেদর ছাড়া কািফরেদরেক বiু না বানায়; আর 

েয েকউ এxপ করেব, আ%াহর সােথ তার েকােনা স,ক8 েনই; 

তেব যিদ তােদর পA েথেক েতামােদর েকােনা ভেয়র আশ±া 

থােক; আর আ%াহ েতামােদরেক তাঁর িনেজর ব5াপাের সতক8 
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করেছন এবং আ%াহর িনকটই �ত5াবত8ন”। [সূরা আেল-‘ইমরান: 

২৮] 

তােদরেক বiু িহেসেব �হণ না করার ব5াপাের এিট একিট 

সাব8জনীন িনেষধাzা; তােদরেক সাহায5কারী, বiু ও অিভভাবক 

�হণ করা ও তােদর ধেম8 দীিAত হওয়া সব িকছুই এ 

িনেষধাzার শািমল। 

শাইখ সুলাইমান ইবন আ#ু%াহ আেল আশ-শাইখ রহ. 

মুশিরকেদর সােথ বiুে\র (কুম বণ8নায় বেলন, িবসিম%ািহর 

রাহমািনর রাহীম, েজেন রােখা – আ%াহ েতামার উপর রহমত 

কjন- মানুষ যখন মুশিরকেদর Tীেনর সােথ একমত েপাষণ 

কের, তােদর ভেয় তােদরেক বiু িহেসেব মােন, তােদর অিনG 

েথেক বাঁচার জন5 তােদরেক েতাষােমাদ ও চাটুকািরতা কের 

তাহেল িনঃসেKেহ েস তােদর মতই কািফর, যিদও েস তােদরেক 

ও তােদর ধম8েক অপছK কের এবং ইসলাম ও মুসলমানেক 

ভালবােস; আর এটা হেলা যখন তােদর (মুশিরকেদর) পA েথেক 

েকােনা ধরেনর চাপ না থাকেব; আর যিদ মুসলমানরা তােদর 

�িতরAায় থােক, তারা (মুশিরকরা) তােদর আনুগত5 করেত বাধ5 

কের, মুসলমানরা তােদর বািতল ধেম8র সােথ ঐকমত েপাষণ 

কের, তােদরেক সাহায5 ও বiুে\র মাধ5েম সহেযািগতা কের, 

মুসলমানেদর সােথ বiু\ িছ� কের, তাহেল তারা ইখলাস ও 
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তাওহীেদর ৈসিনেকর পিরবেত8 কািফর মুশিরকেদর দেল অCভু8~ 

হেলা; কােরা অবMা এxপ হেল েস িনঃসেKেহ কািফর, আ%াহ 

ও তাঁর রাসূেলর চরম শ�; 1 

অিধকাংশ ইসলামী েদেশ কািফরেদরেক অিভভাবক ও তােদর 

চাটুকািরতার PG আলামত হেB:  

মানব রিচত সংিবধান অনুযায়ী রাS পিরচালনা করা; এটা দুব8ল 

ঈমান বা ঈমান হীনতার ফলাফল;  

তৃতীয় কারণতৃতীয় কারণতৃতীয় কারণতৃতীয় কারণ: : : : ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহ স,েক8 অzতায়াহ স,েক8 অzতায়াহ স,েক8 অzতায়াহ স,েক8 অzতা: : : :     

বত8মােন অিধকাংশ মুসলমান ইসলামেক জ�সূেH েপেয়েছ; 

তােদর বাপ দাদােক এ ধেম8 েপেয়েছ; যার ফেল মুসিলম উ�াহর 

েনতা েহাক বা সাধারণ অনুসারী েহাক অেনেকর কােছই ইসলামী 

শরী‘য়াহর িবিধিবধান অজানা; এমনিক তােদর অেনেকই 

িনেজেদর ধেম8র নাম ছাড়া িকছুই জােন না; তারা তােদর ধেম8র 

আহকাম, ‘আকাইদ, আখলাক ও আদাব স,েক8 েতমন িকছুই 

জােন না; এেত কের অিত সহেজই আ%াহর শ�রা তােদরেক 

পথFG ও তােদর িবষা~ েছাবল ছড়ােত সAম হয়;   

এখােন মুসিলম উ�াহর সCানেদর �চিলত িকছু অzতার নমুনা 

েপশ করলাম; তােদর একদলেক মানবxপী শয়তান এমনভােব 

                                                           

1
  �?
0�?H, ���� �" ��-�4।  
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FG কেরেছ েয, তারা বেল ইসলামী শরী‘য়াহ বা�বায়ন েযাগ5। এ 

ধরেনর েলাক বার দুইভােগ িবভ~:  

-একদল ইসলামী শরী‘য়াহ ও এর িবিধিবধান স,েক8 িকছু জােন 

না, িক� তারা িকছু সুিবধাবাদী খিবশেদর কােছ িশAা েপেয়েছ 

েয, ধম8 হেলা পWাদগামীতা, অধঃপতন, সীমাবRতা ও 

পWাদমুিখতা; সভ5-সং�ৃিত, উ�িত ও অ�সর হওয়ার একমাH 

উপায় হেলা স,ূণ8xেপ ধম8হীন হওয়া;  

- আেরক দল আেছ যারা ইসলামী শরী‘য়াহর িকছুই পেড় িন, 

তেব তারা Qধু সাধারণ আইন পেড়েছ; মুসলমানেদর 

সCানেদরেক িশAা দীAার জন5 এমন েলাকেদরেক িনেয়াগ েদয়া 

হয় যারা ইসলােমর হািJকত স,েক8 িকছুই জােন না; বরং তারা 

এ ধম8 স,েক8 িকছু অপবাদ ও সেKহ সংশয় জােন যা তােদর 

অCের সব8দা ঘুরপাক খায়; 1 

-আেরকিট দল আেছ যােদরেক মুসলমানেদর «ংস করার জন5 

িনেয়ািজত করা হেয়েছ; সাং�ৃিতক Xাধীনতা ও গণত¡ ইত5ািদর 

নােম তােদরেক রা�াঘােট েবর করা হেয়েছ। *-(�� ������ 
���(� �
��K�� ���L	 ��M�� ��(�(
 ��� �	(;। $(� 

������ ��◌ােজর িভিO নড়বড় ও «ংস হেয় যায়; 2   

                                                           

1
  ��(������� � ��	��� ‘N�	��, ���� ����I, O�� 
, ���� #�।  

2
  1����‘���� ��‘���	, ���� ����I, O�� 
, ���� #45।  
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বত8মােন িকছু সাধারণ েলােকর সরলতা ও অzতার কারেণ 

এমনিক িকছু আিলেমরও সরলতা ও অzতার কারেণ তারা িশেক8 

পিতত হেয় যায়; �মাণXxপ বলা যায় িকছু আরবী ও ইসলামী 

েদেশ েদখা যায় েয, তারা কবর ও দশ8নীয় Mােন িগেয় মাথা 

েপেত থােক (িসজদা কের), মৃতু5 ব5ি~র কােছ �াথ8না কের, 

তােদর কােছ কল5াণ কামনা কের ও অকল5াণ েথেক মুি~ চায় 

ইত5ািদ; 1 

 

িTতীয়তিTতীয়তিTতীয়তিTতীয়ত: : : : আ%াহর শরীআ%াহর শরীআ%াহর শরীআ%াহর শরী‘‘‘‘য়াহ বা�বায়ন না করার িবxপ য়াহ বা�বায়ন না করার িবxপ য়াহ বা�বায়ন না করার িবxপ য়াহ বা�বায়ন না করার িবxপ 

�িতিmয়াসমূহ�িতিmয়াসমূহ�িতিmয়াসমূহ�িতিmয়াসমূহ::::    

    

�থম �িতিmয়া�থম �িতিmয়া�থম �িতিmয়া�থম �িতিmয়া::::    আিJদার েAেHআিJদার েAেHআিJদার েAেHআিJদার েAেH::::  

আ%াহর শরী‘য়াহ েথেক দূের থাকা ও এর িবিধিবধান 

যথাযথভােব বা�বায়ন না করার সবেচেয় মারা|ক িবপদ হেলা 

ব5ি~র আিJদা নG হওয়া ও তার আিJদার সােথ পািথ8ব 

েনাংরািম যু~ হওয়া যা তার অCের সেKহ ও কুফুরীর সৃিG 

কের। 2   

                                                           

1
 ���	�‘�� ��	� 1��� ��	�$��, ���� ����, ��� ��-��P, ����: 
3�-34।  

2
  ��
�
�� 7�� �
/���	 �� ��9���8�7, ����: 4।  
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িTতীয় �িতিmয়ািTতীয় �িতিmয়ািTতীয় �িতিmয়ািTতীয় �িতিmয়া: : : : ইবাদেতর েAেHইবাদেতর েAেHইবাদেতর েAেHইবাদেতর েAেH: : : :     

অেনক মুসলমােনর কােছ ইবাদেতর মেধ5 নানা কুসং�ার ও ভুল 

বুঝা বুিঝর সৃিG হয়; েযমন:  

- ইবাদত আদােয়র েAেH বাড়াবািড় ও কমিত করা, ইবন 

‘উকাইল রহ. এিটেক খুব সুKরভােব বণ8না কেরেছন, “েতামােদর 

িবষয়_েলা কতই না আWেয8র, হয়ত েতামরা কামনার অনুসরণ 

কেরা, নতুবা িনেজেদর আিবৃত (িবদ‘আত) ৈবরাগ5বােদর 

অনুসরণ কেরা”;1 

তৃতীয় �িতিmয়াতৃতীয় �িতিmয়াতৃতীয় �িতিmয়াতৃতীয় �িতিmয়া: : : : সামািজক েAেHসামািজক েAেHসামািজক েAেHসামািজক েAেH: : : :     

বিহরাগত ডান বা বামপ7ী সব ধরেণর আমদািনকৃত ব5বMা 

মানুষেক সুখ শািC ও িনরাপOা িদেত ব5থ8 হেয়েছ; বরং এ_েলা 

মানব জািতর দুেভ8াগ ও দুিWCার কারণ; ফেল পািরবািরক বiন 

িছ� ও দুব8ল হেয় যােB, পািরবািরক স,ক8 িবনG হেB, 

মূল5েবাধ ও উOম আখলাক িবলু[ হেB। আ%াহর শরী‘য়াহ 

অXীকারকারী সমােজর সদস5রা অিMরতা, েপেরশািন ও িনরাশায় 

ভুগেছ; এ সেবর ফেল সমােজ মানিসক েরাগ, আ|হত5ার হার 

বৃিR, মদ5পান, মাতলািম, অিতির~ ধূমপান, িনিষR কােজ 

                                                           

1
  ����
� �
���, ���� �
��� ��19�, ����: #5)।  
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জড়ােনা, েযৗন হয়রািন ও অসামািজক কােজ িল[ হওয়া ইত5ািদ  

বাড়েছ; 1    

চতুথ8 �িতিmয়াচতুথ8 �িতিmয়াচতুথ8 �িতিmয়াচতুথ8 �িতিmয়া: : : : রাজৈনিতক ও িবচার ব5বMায় এররাজৈনিতক ও িবচার ব5বMায় এররাজৈনিতক ও িবচার ব5বMায় এররাজৈনিতক ও িবচার ব5বMায় এর    �ভাব�ভাব�ভাব�ভাব: : : :     

ইসলােম ন5ায় িবচার সাব8জনীন, বড় েছাট, অিভজাত অনিভজাত, 

শাসক �জা ও মুসিলম অমুসিলম সকেলর জন5ই সমান; এেত 

েকােনা শত8 ও ব5িতmম েনই; �েত5ক ব5ি~ ও ে�িণর জন5ই 

সমিধকর; শাসক ও জনগণ সবার জন5 সমান অিধকার; 

অিধকার ও দািয়\ কত8েব5র েAেHও সবার মােঝ সমঅিধকার; 

 ইসলামী শরী‘য়ায় zানী, বুিRমান, অিভz ও দA েলাকেদর 

সম³েয় গিঠত শূরা ব5বMা একিট অনন5 ব5বMাপনা; এটা 

ইসলামী সমাজ ব5বMার মূল িভিO, িক� এ ব5বMা কিতপয় 

শাসকেগাbীর খামেখয়ালী, ৈXরত¡ ও তােদর রিচত আইেনর 

কারেণ িবনG হেয়েছ; এ কারেণ মুসিলম জািত অেনক দুেভ8াগ ও 

কG সহ5 কেরেছ; 2 

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়াহ রহ. বেলেছন, 

“যখন শাসেকরা আ%াহ যা নািযল কেরেছন েস িবধান েথেক 

সের যােব তখন তােদর মােঝ দুঃখ দুদ8শা েনেম আসেব; রাসূল 

সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম বেলেছন,  
                                                           

1 ��
�
�� 7�� �
/���	 �� ��9���8�7, ����: 4�।  

2 �?
0�?H, ����: )5।  
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 .»وما حكم قوم بغb ما أنزل اهللا إال وقع بأسهم بينهم«: �قال 
“েকােনা জািতর মেধ5 আ%াহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া ফয়সালা 

করেল তােদর মােঝ দুঃখ দুদ8শা েনেম আসেব”।  

আ%াহর নািযলকৃত িবধান ছাড়া ফয়সালা করা রােSর ভাগ5 

পিরবত8েনর কারণ, যা অতীত ও বত8মােন অেনক বারই ঘেটেছ; 

েয শািC চায় েস েযন অেন5র েথেক িশAা েনয়, আ%াহ যােক 

সাহায5 কেরেছ তার পেথ েযন চেল, িতিন যােক অপমান ও 

অপদM কেরেছ তার পথ েথেক েযন িবরত থােক; েকননা আ%াহ 

তা‘আলা মহা�7 আল-কুরআেন  বেলেছন,  
ن7  ﴿ ُ  َوَلَنُصَ ۥٓۚ  َمن ٱ�7 هُ َ  إِن7  يَنُصُ ِينَ  ò َعزِيزٌ  لََقوِيñ  ٱ�7 ُٰهمۡ  إِن ٱل7 ن7 ك7  ِف  م7

×ِض 
َ
ْ  ٱۡل قَاُموا

َ
لَٰوةَ  أ ْ  ٱلص7 َكٰوةَ  َوَءاتَُوا ْ  ٱلز7 َمُروا

َ
ْ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َوأ ِ  ٱلُۡمنَكرِۗ  َعنِ  َوَنَهۡوا  َو7�ِ

ُمورِ  َعٰقَِبةُ 
ُ
 ]  D¸،  DI: اoج[ ﴾ õ ٱۡل

“আর আ%াহ অবশ5ই তােক সাহায5 কেরন, েয তােক সাহায5 

কের; িনWয় আ%াহ শি~মান, পরাmমশালী; তারা এমন 

যােদরেক আিম যমীেন Aমতা দান করেল তারা সালাত কােয়ম 

করেব, যাকাত েদেব এবং সYকােজর আেদশ েদেব ও অসYকাজ 

েথেক িনেষধ করেব; আর সব কােজর পিরণাম আ%াহরই 

অিধকাের”।  [সূরা আল-হা¦: ৪০-৪১] 

আ%াহ ওয়াদা কেরেছন িতিন অবশ5ই তােক সাহায5 কেরন, েয 

তােক সাহায5 কের; িতিন তারঁ িকতাব, Tীন, ও রাসূলেক সাহায5 
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কেরেছন; েয আ%াহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া ফয়সালা কের ও 

না েজেন কথা বেল তােক আ%াহ সাহায5 কেরন না; 1 

মূলকথা হেলা, েয সব েদেশ আ%াহর িবধান ছাড়া মানব রিচত 

িবধান িদেয় রাS পিরচালনা কের েসখােন সব8Hই িফতনা ফাসাদ 

ও িবশৃ´লা েলেগই থােক; তখন শাসেকরা অে�র েজাের রাS 

Aমতা দখল কের; তােদর Aমতার মসনদ িটেক থােক েগালা 

বাjদ, অিµ আর দুৃিত রাজৈনিতক েলাকেদর Tারা, চাই তারা 

সরকারী দেলর েহাক বা িবেরাধী দেলর, তারা সকেলই 

ধম8িনরেপA।  

পaম �িতিmয়াপaম �িতিmয়াপaম �িতিmয়াপaম �িতিmয়া: : : : অথ8ৈনিতক েAেHঅথ8ৈনিতক েAেHঅথ8ৈনিতক েAেHঅথ8ৈনিতক েAেH:  :  :  :      

আ%াহর িবধান ছাড়া মানব রিচত িবধান িদেয় রাS পিরচালনা 

করায় জািত ও ে�িণর মােঝ েভদােভদ, সমােজ যুলুম অত5াচার, 

যুRাপরাধ, মজুতদািরতা, দির¶তা ও েবকার\ ইত5ািদ সমস5া িদন 

িদন েবেড়ই চলেছ; জািতর েনতৃMানীয় ও েছাট বড় সবাই 

দুWিরH হেB; ফেল তােদর মেধ5 িনফাক ও সুদ েবেড় চলেছ, 

আখলাক ও স�ানেবাধ হািরেয় যােB। তােদর মােঝ দািয়\েবাধ, 

মূল5েবাধ ও আখলাক বলেত সামান5 বািক থােক; 2   
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স[ম পিরেBদস[ম পিরেBদস[ম পিরেBদস[ম পিরেBদ 

ইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরীইসলামী শরী‘‘‘‘য়াহর িবjেR কিতপয় অপবাদ ও িTধা সংশয় এবং য়াহর িবjেR কিতপয় অপবাদ ও িTধা সংশয় এবং য়াহর িবjেR কিতপয় অপবাদ ও িTধা সংশয় এবং য়াহর িবjেR কিতপয় অপবাদ ও িTধা সংশয় এবং 

এ_েলার অপেনাদন;এ_েলার অপেনাদন;এ_েলার অপেনাদন;এ_েলার অপেনাদন;    

ইসলােমর Qj েথেকই িশরক ও কুফুরী শি~ ইসলােমর িবjেR 

ষড়য¡ ও অপবাদ িদেয় আসেছ; ইসলােমর শি~েক নস5াY 

করেত ও এর দাওয়ািত িমশনেক েশষ করেত তারা নানা চmাC 

ও িTধা সংশয় কের আসেছ; িক� ইসলাম েতা ইসলামই; এেক 

েকােনা শি~ বা মতবাদ িনঃেশষ করেত পারেব না; যুগ যুগ ধের 

চলমান েকােনা যুেR তােক পরািজত করেত পােরিন; 

ইসলােমর শ�রা মুসলমানেদর িবjেR যুR কেরেছ ও বার বার 

তারা পরাজেয়র ·ািন েভাগ কেরেছ; অবেশেষ তারা িচCা ভাবনা 

কের েদেখেছ েয, মুসলমানেদর িবজয় ও উ�িতর মূল কারণ 

হেলা তােদর Tীন; ইসলাম তােদরেক ঐক5বR ও শি~শালী 

কেরেছ; তাই ইসলােমর শ�রা ইসলামেক «ংস করেত 

একিHত হেয়েছ; তারা ইসলামেক িবকৃিত ও এর মােঝ সংশয় 

ঢুকােত এক মহাপিরকqনা কেরেছ; তারা অন5ায়ভােব নানা 

অপবাদ িদেয় ইসলােমর �কৃত xপেক িবকৃত করেছ;  

এখােন ইসলাম িবেTষীেদর িকছু FাC অপবাদ উে%খ করব যা 

তারা ইসলােমর ব5াপাের কের থােক; অতঃপর এর �েত5কিটর 
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মুেখাশ উে�াচন কের েস_েলার িমথ5াচার ও FাCতা �মাণ 

করব;  

�থম সংশয়�থম সংশয়�থম সংশয়�থম সংশয়::::    

তারা বেলন, ইসলামী শরী‘য়াহর বা�বায়ন অমুসিলম 

সংখ5ালঘুেদর উপর িবxপ �িতিmয়া পড়েব, মানুেষর অCের 

সা£দািয়ক িহংসা িবেTষ বৃিR পােব, যা জািতেক নানা দেল 

িবিB� করেব; জািতর জন5 কল5াণকর ও এ ব5ািধ েথেক বাঁচার 

উপায় হেলা মানব রিচত সংিবধান অনুযায়ী সমাজ পিরচালনা 

করা, েযখােন আিJদা বা Tীেনর েকােনা স,ক8 েনই; েযখােন 

মানুষ নানা মত েপাষণ করেব; 1 

তারা ইসলামী শরী‘য়াহর ব5াপাের অপবাদ েদয় েয, এটা 

অমুসিলম সংখ5ালঘুেদর অিধকার িনিWত কের না; তােদর 

অিধকার Aু¹ কের, তােদরেক মানুষ িহেসেব স�ানজনক ভােব 

েবঁেচ থাকার মানবািধকার চচ8া করেত েদয় না;  িক� তারা 

একথা িনিWতভােবই জােন েয, এটা Qধুই িমথ5া অপবাদ। 

ইিতহাস তােদর এ অপবাদ িমথ5া সাব5� কের, যখন েথেক 

মুসলমানরা িবিভ� রাS িবজয় কেরেছ তােত সংখ5ালঘু িছল; বরং 
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তােদর মেধ5 যারা ন5ায়নীিতবান, েগাঁড়ািমর কারেণ ইসলামেক 

অপবাদ েদয় না তারাও এ সব অপবাদ িমথ5া �িতপ� কেরন;  

আল-কুরআেনর িবিভ� আয়াত তােদর এ অপবাদ িমথ5া �িতপ� 

কের; আ%াহ তা‘আলা বেলেছন,  
َ  قَد ٱّلِينِۖ  ِف  إِۡكَراهَ  َ]ٓ  ﴿ ۚ  ِمنَ  ٱلرqۡشدُ  ت7بَي7 ِ  ]  °NP: ا قرة[ ﴾ ÷ ٱۡلَغّ

“Tীন �হেণর ব5াপাের েকােনা জবরদি� েনই; িনWয় িহদায়াত 

PG হেয়েছ FGতা েথেক”। [সূরা আল-বাJারাহ: ২৫৬] 

েযখােন অন5ান5 ধেম8র �ধানরা তােদর অনুসারীেদরেক মানুষেক 

তােদর ধেম8 দীিAত করেত েজারােলা িনেদ8শ েদয়, েসখােন 

আমরা েদিখ ইসলাম কাউেক এ ধেম8 দীিAত হেত  জবরদি� 

কের না। বরং ইসলাম তার ছায়াতেল অন5ান5 মানুষেক তােদর 

আিJদা িনেয় Xাধীনভােব থাকেত আ°ান কের; 1 

আ%াহ সুবহানা( ওয়া তা‘আলা তাঁর রাসূল সা%া%া( আলাইিহ 

ওয়া সা%ামেক সে�াধন কের বেলেছন,  
×ِض  ِف  َمن øَمنَ  َربqَك  َشآءَ  َولَوۡ  ﴿

َ
ۚ  ُكqُهمۡ  ٱۡل نَت  َجِيًعا

َ
فَأ

َ
ٰ  ٱل7اَس  تُۡكرِهُ  أ  َحت7

 ْ  ]  LL: يونس[ ﴾ ü ُمۡؤِمنِيَ  يَُكونُوا

“আর যিদ েতামার রব চাইেতন, তেব যমীেনর সকেলই ঈমান 

আনত; তেব িক তুিম মানুষেক বাধ5 করেব, যােত তারা মুিমন 
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হয় ?” [সূরা ইউনুস: ৯৯] 

আ%াহর েকােনা নবী রাসূল মানুষেক েজার কের ঈমান আনেত 

বেলনিন, এটা করা তােদর কাজও না। িরসালােতর কাজ এটা নয় 

েয, তারা জবরদি� কের মানুষেক ঈমােনর পেথ আনেব; 

ইসলােম জবরদি� করা িনিষR, েকননা এেত েকােনা ফল হয় 

না; ইসলােম তােদর Xাধীনতার অন5তম িনদশ8ন হেলা আহেল 

িকতাব ইয়া(িদ ও নাসারােদর সােথ সংলাপ করেত েয 

িশGাচারসমূহ �বত8ন কেরেছ তাই এেAেH নমুনা িহেসেব কাজ 

কের, আর এর িভিO হেলা আকল বা িবেবক এবং তােদরেক 

যুি~র মাধ5েম পিরতুG করা, তেব তা অবশ5ই উOম প7ায় হেত 

হেব; আ%াহ তা‘আলা বেলেছন,  
ْ  ۞َوَ]  ﴿ ۡهَل  تَُجِٰدلُٓوا

َ
ۡحَسنُ  ِهَ  بِٱل7ِت  إِ]7  ٱۡلِكَتٰبِ  أ

َ
ِينَ  إِ]7  أ ْ  ٱل7  ِمۡنُهۡمۖ  َظلَُموا

 ْ ِيٓ  َءاَمن7ا َوُقولُٓوا نِزَل  بِٱل7
ُ
نِزَل  إَِلَۡنا أ

ُ
 َلُۥ َوَنۡنُ  َوِٰحدٞ  iَلُٰهُكمۡ  iَلُٰهَنا إَِلُۡكمۡ  َوأ

 ]  °D: العنكبوت[ ﴾ � ُمۡسلُِمونَ 

“আর েতামরা উOম প7া ছাড়া আহেল িকতাবেদর সােথ িবতক8 

কেরা না; তেব তােদর মেধ5 ওরা ছাড়া, যারা যুলুম 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 
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আমরা তাঁরই সমীেপ আ|সমপ8ণকারী’”। [সূরা আº-আনকাবূত: 

৪৬] 

যিদও কািফর আ|ীেয়র সােথ মুসলমােনর স,ক8 িছ� করা ও 

তােদরেক ভালবাসেত িনেষধ করা হেয়েছ, তথািপ আল-কুরআন 

তােদর সােথ স�ােব বসবাস করেত িনেদ8শ িদেয়েছ, যিদও তারা 

মুসলমানেদর ধম8 অXীকার কের; আ%াহ তা‘আলা বেলেছন,   
\  َجَٰهَداكَ  iن ﴿ َXَ ن

َ
ۖ  فََ�  ِعۡلمٞ  بِهِۦ لََك  لَۡيَس  َما ِب  تُۡشِكَ  أ  تُِطۡعُهَما

ۡنَيا ِف  َوَصاِحۡبُهَما qٱل  ۖ نَاَب  َمنۡ  َسبِيَل  َوٱت7بِعۡ  َمۡعُروٗفا
َ
ۚ  أ 7Ùَِ7  ُثم7  إÙََِمۡرِجُعُكمۡ  إ 

نَّبُِئُكم
ُ
 ]  IP: لقمان[ ﴾ � َتۡعَمُلونَ  ُكنُتمۡ  بَِما فَأ

“আর যিদ তারা েতামােক আমার সােথ িশরক করেত েজার েচGা 

কের, েয িবষেয় েতামার েকােনা zান েনই, তখন তােদর 

আনুগত5 করেব না এবং দুিনয়ায় তােদর সােথ বসবাস করেব 

স�ােব; আর অনুসরণ কর তার পথ, েয আমার অিভমুখী হয়; 

তারপর আমার কােছই েতামােদর �ত5াবত8ন; তখন আিম 

েতামােদরেক জািনেয় েদব, যা েতামরা করেত”। [সূরা লুকমান: 

১৬] 

এটা হেলা ব5ি~ পয8ােয়, আর সমিGগতভােব ইসলাম তােদর 

সােথ সT5বহার ও তােদর �িত ইহসান করেত িনেষধ কের িন; 

তেব শত8 হেলা তারা েতামােদর িবjেR যুR করেব না এবং 
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মুসিলম শাসেকর ছHছায়ায় থাকেত Xীকৃিত জানােব; আ%াহ 

তা‘আলা বেলেছন, 
ُ  َيۡنَهîُٰكمُ  ]7  ﴿ ِينَ  َعنِ  ٱ�7 ۡرُِجوُكم َولَمۡ  ٱّلِينِ  ِف  يَُقٰتُِلوُكمۡ  لَمۡ  ٱل7

َيٰرُِكمۡ  ّمِن ُي  دِ
ن

َ
وُهمۡ  أ qَتَب  ْ َ  إِن7  إَِلِۡهمۚۡ  َوُتۡقِسُطٓوا  ]  E: ا0متحنة[ ﴾ Á ٱلُۡمۡقِسِطيَ  ُيِبq  ٱ�7

“Tীেনর ব5াপাের যারা েতামােদর িবjেR যুR কেরিন এবং 

েতামােদরেক েতামােদর বািড়-ঘর েথেক েবর কের েদয়িন, তােদর 

�িত সদয় ব5বহার করেত এবং তােদর �িত ন5ায়িবচার করেত 

আ%াহ েতামােদরেক িনেষধ করেছন না; িনWয় আ%াহ ন5ায় 

পরায়ণেদরেক ভালবােসন”। [সূরা আল-মুমতািহনাহ: ৮] 

যতিদন আহেল িকতাবরা ইসলামী শাসেনর অধীেন িছল নবী 

সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম তােদর সােথ উOম আচরণ 

কেরেছন, তােদরেক ধম8ীয় ও মানিবক সব  ধরেনর অিধকার 

িদেয়েছন; তােদর সােথ কৃত সব অি�কার ও চুি~ পূণ8 কেরেছন; 

তােদর কল5াণ কামনা কেরেছন ও তােদরেক ভাল উপেদশ 

িদেয়েছন; রাসূেলর সাহাবী, তােবঈ‘, তােব তােবঈ‘ ও অন5ান5 

সব মুসিলম িবজয়ী  শাসেকরা িবিজত অaেলর অমুসিলমেদর 

সােথ ওয়াদা ও চুি~ পূরণ এবং  তােদর সােথ ন» ও উদার 

আচরণ করার ব5াপাের খুবই সতক8 িছেলন; েয ইিতহাস স,েক8 



 

62 

zান রােখ েস জােন েয, েয সব মুসলমান তােদর সােথ বসবাস 

কেরেছ তারা িকভােব তােদর অিধকার �দান কেরেছ;1  

ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মাক(ল আশ-শামী েথেক বণ8না কেরন, 

আবু ‘উবাইদা ইবন আল-জাররা রািদয়া%া( ‘আন( িসিরয়ার 

িজি�েদর সােথ চুি~ কেরিছেলন েয, তারা যখন েসখােন �েবশ 

করেব তখন তােদর িগজ8া ও েবচােকনার জায়গা েছেড় িদেবন; 

তারা মুসলমানেদর কােছ বছের একিট িদন চাইেলন েয িদন 

তারা  mুশ পেড় িবনা িচে¼ েবর হেব, এটা তােদর ঈেদর িদন; 

িতিন তােদর এ অনুেরােধ সাড়া েদন এবং মুসলমানগণ 

তােদরকৃত এ শত8 পূরণ কেরন; 2   

অমুসিলমেদর অন5ান5 অিধকার হেলা:  

তােদর সােথ েকােনা চুি~ করেল তা পূরণ করা; তােদর সে� 

কৃত অি�কার ও চুি~ পূরেণ কাপ8ণ5 না করা; আবু দাউদ রহ. 

তাঁর সনেদ রাসূল সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম েথেক বণ8না 

কেরন, রাসূল সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%াম বেলেছন, 
 « :أنه قال �قد روى أبو داود بسنده عن رسول اهللا 

َ
ال

َ
وِ  ُمَعاَهًدا َظلَمَ  َمنْ  أ

َ
 أ

وْ  اْغتََقَصهُ 
َ
َفهُ  أ

?
Òَ  وْ  َطاقَِتِه، فَْوَق

َ
َخذَ  أ

َ
نَا ِمنُْه، َغْفٍس  ِطيِب  بَِغbِْ  َشيْئًا ِمنْهُ  أ

َ
 فَأ

ِقيَاَمةِ  يَْومَ  َحِجيُجهُ 
ْ
 »ال

                                                           

1
  �?
0�?H, ����: #3�।  

2
  ��-��	��, ���� �
� ����$, ����: �3�।  
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“েয ব5ি~ েকান (অমুসিলম) চুি~বR কােরা উপর যুলুম করেব বা 

চুি~ ভ� করেব, বা তাঁর সােধ5র বাইের িকছু চািপেয় িদেব, বা 

তার স�িG ছাড়া েবশী িনেব িকয়ামেতর িদন আিম তার িবjেR 

সাA5 িদেবা”।  1 

ইবন মাজাহ েত বিণ8ত আেছ,  
vِ  َقنْ 

َ
ُ  ُمَعاَهًدا َقتََل  َمنْ «: قَاَل  وََسل?مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص|?  اeِ?K]  َعِن  ُهَريَْرَة، أ

َ
Ó  ُة  ِذم?

 ِ ةُ  اب?   رَُسوÓِِ  وَِذم?
َ

َن?ِة، َراÕَِةَ  يََرحْ  فَال
ْ
ُوَجدُ  ِر®ََها َوÇِن?  ا¥  َسبِْع·َ  َمِسbَةِ  ِمنْ  �َ

 »َ�ًما
“আবু (রাইরা রািদয়া%া( ‘আন( েথেক বিণ8ত, নবী সা%া%া( 

আলাইিহ ওয়াসা%াম বেলেছন, েয আ%াহ ও তাঁর রাসূেলর 

িজ�ায় থাকা েকান (অমুসিলম) চুি~বR কাউেক হত5া করেব েস 

জা�ােতর ½াণও পােব না; জা�ােতর ½াণ সOর বছেরর রা�ার 

দূর\ েথেক পাওয়া যায়”।2   

“বকর ইবন ওয়াইল েগােHর এক েলাক ‘উমর রািদয়া%া( 

‘আন(র যুেগ এক িজি�েক িহরা নামক Mােন হত5া করেল িতিন  

তােক িনহত ব5ি~র অিভভাবকেদর হােত তুেল িদেত িনেদ8শ 

                                                           

1
 ����� �
� ,��,: ��,�� �" 354#।  

2
 ����� �
� �����, ��,�� �" #)�।  
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েদন; তারা তােক (হত5াকারীেক) তােদর হােত তুেল িদেল তারা 

(িনহেতর অিভভাবকরা) তােক হত5া কের েফেল”; 1 

মুসলমানরা িবজয়ী এলাকায় অমুসিলমেদর সােথ এ চমYকার 

আচরণ করায় িকছু ন5ায়পরায়ণ খৃ¾ান িচCািবদরা এ বা�বতা 

অকপেট Xীকার কেরেছন; তারা মুসলমানেদর এ চমYকার উদার 

আচরণেক েজারােলা ভােব Xীকার কেরেছন;  

ক5া¿ হ5ানরী ক5াে¾া “আল-ইসলাম খাওয়ােতর ওয়া সাওয়ােনহ” 

বইেয় বেলেছন, “আিম ইসলামী েদেশর খৃ¾ানেদর ইিতহাস 

পেড়িছ, এেত আিম এক চমYকার বা�বতা েদখেত েপেয়িছ, তা 

হেলা: খৃ¾ানেদর সােথ মুসলমানরা েকামল আচরণ করেতন, 

তােদর সােথ কেঠারতা পিরহার করেতন, সদাচরণ ও  ন» 

ব5বহার করত”;  

ইসলােমর ন5ায়পরায়ণতা ও সব মানুেষর সােথ ঐেক5র িবধান 

মেত মুসলমানরা অমুসিলমেদর সােথ আচরণ করত; এ সু�েত 

মুহা�দী আজও িবদ5মান আেছ; এ আচরণ আ%াহর পেথ 

দাওয়ােতর িভিO িহেসেব পিরগিণত হেয়েছ;  Tীেনর পেথর 

দা‘য়ীরা এ আচরণ ভুেল যাওয়া উিচত না; তােদর উিচত মুসিলম 

অমুসিলম সবার সােথ বiু\ ও সহেযািগতাপূণ8 আচরণ করা। 

                                                           

1
 ���
� ����
� ��-��	�‘��� ��-���������, ����: #�3।  
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তেব �কৃত বiু\েতা Qধু আ%াহ, তাঁর Tীন, রাসূল ও মু’িমনেদর 

সােথই হেব;  

যারা মুসলমানেদর িবjেR যুR কের না তােদর সােথ ইসলাম 

সদাচরণ করেত িনেদ8শ িদেয়েছ, আহেল িকতাবেদর সােথ উদার 

আচরণ করেত আ°ান কেরেছ, এ সেবর িপছেন কারণ হেলা 

তােদর মন জয় করা ও ইসলােমর �িত তােদর আ�হ বাড়ােনা;1  

    

িTতীয় সংশয়িTতীয় সংশয়িTতীয় সংশয়িTতীয় সংশয়: : : : ইসলােমর শাি�র িবধান স,িক8ত সংশয়ইসলােমর শাি�র িবধান স,িক8ত সংশয়ইসলােমর শাি�র িবধান স,িক8ত সংশয়ইসলােমর শাি�র িবধান স,িক8ত সংশয়।    

তারা বেলন, ইসলােম শাি�র িবধান খুবই িনbুর, যা যুেগর সােথ 

চেল না; নাগিরক জীবেন এ_েলা চেল না; অতঃপর তারা বেলন, 

িববািহেতর িযনার শাি� রজম তথা পাথর Tারা মৃতু5দ� েকন? 

এটা িক তােক অপমান করা নয়? এ ধরেনর শাি� মানুেষর 

�াণনাশ বা অ� কত8ন হয়, এভােব মানুষ শি~ হারায় এবং 

শারীিরক িবকৃিত ঘেট; অতঃপর  তারা বেলন, ইসলােমর শাি�র 

িবধান বা�বায়ন মােন হেলা পূব8যুেগ িফের যাওয়া, মÀার 

পাহােড়র মােঝ ৈতির এ সব আইন কানুন িবংশ শতা#ীেত 

zানবান মানুেষর সােথ চেল না;  

                                                           

1
  �?
0�?H, ���� �" #��-#4�।  
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এ সব সংশয়সমূহ অপেনাদেনর পূেব8 তােদর এ ধরেনর সংশেয়র 

কারণসমূহ আেলাচনা করব; 

�থম কারণ: ইসলামী শরী‘য়াহর শাি�র িবধান স,েক8 অzতা;  

িTতীয় কারণ: েয সব অপরােধর কারেণ শাি� েদয়া হয় েস_েলার 

ভয়াবহতা িবে®ষেণ অগভীরভােব দৃিGপাত কের;  

ফেল তারা এর িহকমত ও মূল5ায়ন স,েক8 ভােব না;  

তৃতীয় কারণ: তারা অপরাধ ও শাি�র িবধানেক ইসলােমর 

দৃিGেত গেবষণা কের না;  

হ5াঁ ইসলােমর শাি�র িবধােন বািহ5ক ভােব িকছুটা িনbুরতা ও 

কেঠারতা েদখা যায়; শাি�েত যিদ কেঠারতা ও িনbুরতা নাই 

থােক তাহেল িতর�ার ও  ভয় েদখােনার ফল িকভােব আসেব; 

শাি� বািহ5ক ভােব কেঠার ও িনbুর হেলও �কৃতপেA তা রহমত 

ও দয়া; েকননা েরাগাmাCেক যিদ েছেড় েদয়া হয় তেব তার 

েরােগ সমােজর অন5ান5 ভােলারাও েরাগী হেয় যােব; বরং 

অপরােধর ক5াÁাের অন5রাও আmাC হেয় যােব; তাই এটা 

অত5াবশ5কীয় ও িহকমতময় েয, সমােজর অন5ান5েদরেক বাঁচােত 

নG িজিনসেক িচরতের িনঃেশষ কের েদয়া; 1 

                                                           

1  ���
� ����
� ��-��	�‘��� ��-���������, ����: #4�।  
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ইসলােমর শাি�র িবধান_েলার �িত যারা িচCাভাবনা ছাড়া 

অগভীরভােব তাকায় তােদর কােছ িনদ8য় মেন হয়, িক� এ সব 

শাি� ততAণ পয8C বা�বায়ন করা হয় না যতAণ পয8C িনিWত 

করা না হয় েয, অপরাধী অপরাধিট কেরেছ এবং এেত েকােনা 

সংশেয়র অবকাশ েনই ;  

ইসলাম হাত চুিরর অপরােধ হাত কাটার িবধান িদেয়েছ, িক� 

যিদ এটা সংশয় েদখা েদয় েয, েস Aুধার কারেণ চুির কেরেছ 

তাহেল কখেনা তার হাত কাটা হেব না; ইসলাম রজেমর তথায় 

পাথর িনেAেপ হত5ার িবধান িদেয়েছ, িক� িববািহত ব5ি~র 

েAেH চারজন সাAীর �ত5A সাAী ছাড়া কখেনা তােক রজম 

েদয়া হেব না; এটা �মাণ কের েয, শাি� Qধু িহেসব ছাড়া 

মানুেষর উপর কতৃ8\ ও তােক ভয় েদখােনার জন5ই েদয়া হয় 

না;  1    

উমর রািদয়া%া( ‘আন( িছেলন ইসলােমর ফিকহেদর মেধ5 

অন5তম, িতিন (রামাদাহর বছর) দুিভ8েAর বছর চুিরর শাি� 

�েয়াগ কেরন িন; এটা PG মূলিভিO, এখােন তা’বীল করার 

েকােনা সুেযাগ েনই; সমস5া ও সেKেহর কারেণ শাি�র িবধান 

                                                           

1  ���
��� ��1��� �����, ����: �3। 
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রিহত হেয় যায়; রাসূল সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর িনেÂা~ 

হাদীেস কারেণ, 
.»وا اoدود بالشبهات وأقيلوا عÖات الكرا إال � حد من حدود اهللاؤادر«  

“েতামরা সংশেয়র কারেণ শাি�র িবধান রিহত কেরা, আ%াহর 

শাি� ব5িতত স�ািনত েলােকর েছাট খাট ভুল েথেক অব5াহিত 

দাও”; 

তােদর দাবী হল, আ%াহর শাি�র িবধান �েয়াগ করেল মানুষেক 

অবzা ও েহয় �িতপ� করা হয়; আর েয সব েদশ গণত¡, 

সমাজত¡ ও পঁুিজবাদী Xাধীনতা েভাগ কের েস সব েদেশর 

আধুিনক মতবােদর িব{াসী ও রাজনীিতিবদরা মেন কেরন 

মানুষেক শাি� িদেয় নখ তুেল েফলা, শরীর ঝলসােনা, মাথায় ও 

িশরায় ইেলকিটক5াল শক েদয়া, আ_েনর Tারা েসক েদয়া, চুল 

উপেড় েফলা, তার স�ানহািন করা ইত5ািদ মানুষেক অবzা ও 

েহয় �িতপ� করা নয়! তারা আবার তােদর আইন কানুন ও 

সমাজ ব5বMা িনেয় গব8 কের?! 

িববািহত মানুষেক রজেমর মাধ5েম হত5া করার Tারা উে�শ5 হেলা 

এ মারা|ক অপরােধর কেঠার ধমক ও িতর�ার করা; 

রজমকৃতেক এভােব হত5া করার উে�শ5 হেলা তােক কেঠার 

শাি� েদয়া আর অন5ান5েদরেক এ ধরেনর অপরাধ েথেক িবরত 

রাখা ও িনেজর আ|া ও শয়তান যােদরেক এ ধরেনর কােজ 
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জিড়ত হেত উYসাহ েদয় তােদরেক এ েথেক উপেদশ েদয়া যােত 

তারা এ অপরােধ িল[ না হয়;    

এ সব িকছু ছাড়াও আমরা বলেত পাির, িযিন এ ধরেনর শাি� 

িনধ8ারণ কেরেছন িতিন মানুেষর অCেরর সব খবর রােখন, িতিন 

জােনন িকেস মানুষ এ ধরেনর কাজ েথেক িবরত থাকেব; 1 

আ%াহ তা ‘আলা বেলেছন,  
﴿  ُ  ]  ¸NN: ا قرة[ ﴾ � ٱلُۡمۡصلِحِۚ  ِمنَ  ٱلُۡمۡفِسدَ  َيۡعلَمُ  َوٱ�7

“আর আ%াহ জােনন েক ফাসাদকারী, েক সংেশাধনকারী” [সূরা 

আল-বাকারাহ: ২২০]  
﴿  [َ

َ
 ]  ID: ا0لك[ ﴾  ٱۡلَبِيُ  ٱلل7ِطيُف  َوُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  َيۡعلَمُ  أ

“িযিন সৃিG কেরেছন, িতিন িক জােনন না? অথচ িতিন অিত 

সুÃদশ8ী, পূণ8 অবিহত”।  [সূরা : আº-মুলক: ১৪] 

তারা বেলন, শরী‘য়াহ এর শাি� কােয়ম করা মােন মানুেষর 

�াণনাশ ও অ�হািন করা ইত5ািদ আেরা নানা কথা। 

আমরা তােদরেক বলব: হত5া ও অ�হািন েতা Qধু খারাপ 

েলাকেদর হয় যারা উYপাদনশীল েকােনা কাজ না কের  মারা|ক 

অপরাধ কের, আর এেত হাজার হাজার মানুেষর জীবন রAা হয় 

ও লA লA উYপাদনশীল ভাল ও পিবH অ� সংরAণ হয়; 

                                                           

1
  ���
� ����
� ��-��	�‘��� ��-���������, ����: #)�।  
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এছাড়া েয সব েদেশ আ%াহর িবধান কৃত শাি�র ব5বMা চালু 

আেছ েসখােন কুYিসত ও অ�হািন েলাক েতমন েদখা যায় না; 

েকননা আ%াহর শাি�র িবধান মানুষ ও অপরােধর মােঝ এক 

িবশাল বাধা হেয় দাঁড়ায়, ফেল মানুষ অপরােধ িল[ হয় না; এেত 

অপরাধ কম সংঘিটত হয় এবং শাি�র িবধান ও কম �েয়াগ করা 

হয়; আ%াহ তা‘আলা যথাথ8ই বেলেছন, 
ٞ  ٱۡلِقَصاِص  ِف  َولَُكمۡ  ﴿ ْوِل  َحَيٰوة

ُ
أ ۡلَبٰبِ  َي\

َ
: ا قرة[ ﴾ � َتت7ُقونَ  لََعل7ُكمۡ  ٱۡل

IqL  [ 
“আর েহ িবেবকস,�গণ, িকসােস রেয়েছ েতামােদর জন5 

জীবন, আশা করা যায় েতামরা তাকওয়া অবল�ন করেব”। [সূরা 

আল-বাকারাহ: ১৭৯] 
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উপসংহারউপসংহারউপসংহারউপসংহার    

সব �শংসা মহান আ%াহর যার িন‘য়ামেত ভােলা কাজ স,� 

হয়, সালাত ও সালাম েশষ নবীর উপর যার পের আর েকােনা 

নবী আসেবন না;  

সব �শংসা আ%াহর, তাঁর দয়া ও অনু�েহ এ কাজিট স,� 

হেলা; এ েছাট গেবষণািট পূণ8 হেয়েছ। এেত আিম ইসলামী 

শরী‘য়াহর বা�বায়েনর িকছু িদক তুেল ধেরিছ, িবেশষ কের 

ইসলামী শরী‘য়াহর উYস, ৈবিশG5, ইসলামী শরী‘য়াহ উদার ও 

সহজ সরল হওয়ার দিলল, ইসলামী শরী‘য়াহ বা�বায়েনর (কুম 

ও ইসলামী শরী‘য়াহর ব5াপাের কিতপয় িTধা সংশয় এবং 

এ_েলার অপেনাদন; 

গেবষণািট েযেহতু েশষ পয8ায় তাই পিরিশেG িকছু ফলাফল উে%খ 

করা �েয়াজন মেন কির; এ_েলা হেলা:  

১- ইসলামী শরী‘য়াহ পূব8বত8ী সব শরী‘য়াহেক রিহতকারী;  

২- এ শরী‘য়াহর উYস হেলন এমন একজন, িযিন মানুেষর 

কল5াণ অকল5াণ ও ভাল মK সব িকছুই জােনন; 

৩- রাজা �জা িনিব8েশেষ সব মুসলমােনর উিচত ইসলামী 

শরী‘য়াহ অনুযায়ী রাS পিরচালনা করা; 
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৪- ইসলামী শরী‘য়াহেক বাদ েদয়াই হেলা সব ধরেনর অন5ায় ও 

িফতনার কারণ; 

৫- ইসলামী শরী‘য়াহ বা�বায়ন না করার ফেল রাজৈনিতক, 

সামািজক, আখলািক ও অথ8ৈনিতক জীবেন অেনক েনিতবাচক 

�ভাব পেড়েছ;  

৬-  মুিGেময় িকছু েনাংরা মানুষ ইসলামী শরী‘য়াহ বা�বায়ন 

করার ব5াপাের নানা সেKহ সংশয় সৃিG করেছ, তােদর উে�শ5 

হেলা মানব জীবনেক এ শরী‘য়াহ েথেক দূের রাখা;  

আমােদর সব8েশষ েদা‘আ হেলা েয, সব �শংসা সৃিGকুেলর রব 

মহান আ%াহ তা‘আলার, সালাত ও সালাম সব8ে�b নবী ও রাসূল 

মুহা�দ সা%া%া( আলাইিহ ওয়াসা%ােমর উপর;  
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সূHাবলীসূHাবলীসূHাবলীসূHাবলী    

১- আল-কুরআনুল কারীম;  

২- আল-কামূস আল-মুহীত, েলখক আ%ামা মুহা�দ ই‘য়াকুব 

আল-ফাইেরায আবাদী, মু¶ণ, মু’য়াসাসাতুর িরসালাহ, ১ম 

সং�রণ;  

৩- উসূলুশ শাশী, েলখক আস-সুjখসী, ১ম খ¤;  

৪-  আল-(কমু িবমা আনঝালা%াহ, েলখক আ#ুল আিযম 

ফাওদাহ, মু¶ণ, দাjল বু(স আল-‘ইলিময়াহ িলন নাশির ওয়াত 

তাওিঝ, েলবানন, ১ম সং�রণ; 

৫- আল-ইকলীল িফ ইসিত�ািতত তানযীল, েলখক জাজালু�ীন 

আস- সুয়ূতী, মু¶ণ: দাjল কুতুব আল-‘ইলিময়াহ, েলবানন, ২য় 

সং�রণ;  

৬- আসবাবুল (কম িবগাইির মা আনঝালা%া(, েলখক ডঃ সােলহ 

আস-সাদলান, মু¶ণ: দাjল মুসিলম, ১ম সং�রণ; 

৭- আল-িখরাজ, েলখক ইমাম আবু ইউসুফ, মু¶ণ: দাjল 

মা‘িরফাহ, েলবানন।  

৮- তাহিকমুল কাওয়ািনন আল-ওয়াদ‘ঈয়াহ, েলখক, মুহা�দ ইবন 

ইবরাহীম আেল আশ-শাইখ, মু¶ণ: দাjল ওয়াতান িলননাশির 

ওয়াOাওিঝ, ৭ম সং�রণ; 
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৯- তালিবস ইবিলস, েলখক ইবনুল কাইয়ু5ম,  মু¶ণ: দাjল 

আরাবী, েলবানন।  

১০- তাজুল লুগাহ ওয়া িসহা(ল আরাবীয়াহ, েলখক, আবু নসর 

ইসমাইল ইবন হা�াদ আল-জাওহারী, মু¶ণ: দাjল িফকর 

িলননাশির ওয়াOাওিঝ, ১ম সং�রণ;  

১১- তািরখুশ শারা’েয়‘, েলখক ড: মুখতার কাদী, ১ম সং�রণ; 

১২-  তাফসীjল কুরআনুল আযীম, েলখক হােফয ইবন কাসীর, 

মু¶ণ: কায়েরা, ২য় সং�রণ (১৩৭৫ িহজরী); 

১৩- জােহিলয়াতুল কারিনল ‘ঈশরীন, েলখক মুহা�দ কুতুব, 

মু¶ণ: দাjশ Qjক, কায়েরা, (১৪০২ িহজরী);  

১৪- সুনােন ইবন মাজাহ, মু¶ণ: শািরকাতু তাবা‘আহ আল-

আরাবীয়াহ আস-সউদীয়াহ, ৩য় সং�রণ; 

১৫- সুনােন আবু দাউদ, মু¶ণ: দাjল মা‘আিরফাহ, েলবানন, ৩য় 

খ¤; 

১৬- Qবহাত হাওলাল ইসলাম, েলখক মুহা�দ কুতুব, মু¶ণ: 

মাকতাবা ওয়াহাবাহ, কায়েরা, ষb সং�রণ (১৯৬৪ ইং); 

১৭- সহীহ বুখারী, েলখক ইমাম আল-বুখারী, ৯ম খ¤; 

১৮- আল-ফাjক উমর ইবন খাOাব, েলখক মুহা�দ িরদা,  

মু¶ণ: দাjল কুতুব আল-ইলিময়5াহ, েলবানন, ১ম খ¤; 



 

75 

১৯- িফ মুওয়াজাহািতল মু’আমারািত ‘আলা তা\বীিকশ শরী‘য়াহ 

আল-ইসলামীয়াহ, েলখক, মু�ফা ফারিগলী আশ-Qগাইরী, মু¶ণ: 

মারকাজুল মািলক ফাইসাল িললবু(স ওয়াদিদরাসািতল 

ইসলািময়5াহ, মু¶ণ নং (১০৫১২, ১৮২৩); 

২০- মাসািদjত তাশরী’ িফমা লা নসসা িফিহ, েলখক: আ#ুল 

ওয়াহহাব খা%াফ, ১ম সং�রণ;  

২১- আল-মুসতাসফা িফ ইলম আল-উসূল, েলখক: ইমাম গাযালী, 

১ম সং�রণ; 

২২- মাসরা‘উশ িশরক ওয়াল খারাফাহ, েলখক খািলদ আলী 

আল-হা¨, ১ম সং�রণ; 

২৩- মাজমু‘উ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবন তাইিময়াহ, ইবন 

কািসেমর সি�েবশ, মু¶ণ: আর-িরয়াসাহ আল-‘আ�া িললবু(স, 

েসৗিদ আরব;  

২৪- মুসনাদ ইমাম আহমদ ইবন হা�ল, মু¶ণ: আল-মাকতাব 

আল-ইসলামী, েলবানন, ২য় সং�রণ (১৪০৫ িহজরী);  

২৫- উজুব তাহিকমুশ শারী‘য়াহ আল ইসলািময়া, েলখক, মা�া‘আ 

খিলল কাOান, মু¶ণ: ইমাম মুহা�দ ইবন সউদ আল-ইসলামীয়াহ 

িব{িবদ5ালয়, (১৪০৫ িহজরী);  

২৬- উজুব তাহিকমুশ শারী‘য়াহ আল ইসলািময়া িফ কুি% ‘আসর, 

েলখক, সািলহ ইবন ঘােনম আস-সাদলান, মু¶ণ: দাj 
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বুলনািসয়াহ িলননাশির ওয়াততাওিঝ, েসৗিদ আরব, ১ম সং�রণ 

(১৪১৭ িহজরী);  
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সূচীপHসূচীপHসূচীপHসূচীপH    

    

ভূিমকা  

�থম পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহর পিরচয়:   

িTতীয় পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহর উYসসমূহ:  

�থম উYস আল-কুরআনুল কারীম:    

িTতীয়ত: সু�াহ ও শরী‘য়াহ আইেন এর অবMান:  

তৃতীয়ত: আল-ইজমা‘:  

চতুথ8: আল-িJয়াস:   

পaমত: আল-ইসিতহসান:   

তৃতীয় পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহর ৈবিশG5সমূহ:  

�থমত:   

িTতীয়ত:   

তৃতীয়ত: ইসলামী শরী‘য়াহ িব{ব5াপী ও সাব8জনীন:   

চতুথ8ত: ইসলামী শরী‘য়াহ এর িবধানসমূহ আJীদার 

সােথ স,ৃ~:  

 

পaমত: ইসলামী শরী‘য়াহ মানুেষর অCরেক লালন 

পালন কের:  

 

ষbত: ইসলামী শরী‘য়াহ সমতার িভিOেত �িতিbত:   
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চতুথ8 পিরেBদ: ইসলামী শরীয়াহ সহজ সরল হওয়ার 

দিললসমূহ: 

 

�থমত: আল-কুরআনুল কারীম েথেক দিলল:  

িTতীয়ত: সু�হ নববী েথেক ইসলামী শরী‘য়াহ সহজ 

সরল হওয়ার দিলল:  

 

পaম পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহ বা�বায়েনর (কুম:  

ষb পিরেBদ: আ%াহর নািযলকৃত িবধান ছাড়া অন5 

িবধান অনুযায়ী শাসন ব5বMা পিরচালনা করার 

কারণসমূহ ও এর ফলাফল: 

 

�থমত:  আ%াহর নািযল কৃত িবধান ছাড়া অন5 িবধান 

অনুযায়ী শাসন ব5বMা পিরচালনা করার কারণসমূহ:  

 

�থম কারণ: ঈমান হীনতা বা ঈমােনর দুব8লতা:   

িTতীয় কারণ: কােফরেদর চাটুকািরতা ও তােদর উপর 

িনভ8রশীলতা:  

 

তৃতীয় কারণ: ইসলামী শরী‘য়াহ স,েক8 অzতা:   

িTতীয়ত: আ%াহর শরী‘য়াহ বা�বায়ন না করার িবxপ 

�িতিmয়াসমূহ: 

 

�থম �িতিmয়া: আিJদার েAেH:  

িTতীয় �িতিmয়া: ইবাদেতর েAেH:  

তৃতীয় �িতিmয়া: সামািজক েAেH:   
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চতুথ8 �িতিmয়া: রাজৈনিতক ও িবচার ব5বMায় এর 

�ভাব:  

 

পaম �িতিmয়া: অথ8ৈনিতক েAেH:    

স[ম পিরেBদ: ইসলামী শরী‘য়াহর িবjেR কিতপয় 

অপবাদ ও িTধা সংশয় এবং এ_েলার অপেনাদন:  

 

�থম সংশয়:   

িTতীয় সংশয়: ইসলােমর শাি�র িবধান স,িক8ত 

সংশয়:  

 

উপসংহার  

সূHাবলী  

সূচীপH   
 

  


