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আল-কুরআন ইসলামী শরীয়াহ-এর অনয্তম উৎ
ভূ িমকা :
িবিভ� �াকৃিতক �েয়াজেনর �িতি�য়ায় সৃ ি�ল�

েথেকই

সমােজর �েতয্েকর রেয়েছ নানািবধ চািহদা। বয্ি� একাই িনেজ
েস সব চািহদা েমটােত সক্ষম নয়। জীবন ও জীিবকার �েয়াজে
সমােজর অনয্েদর সহেযািগতার �িত তােক মুখােপক্ষী হেত হ
ফেল �ভাবতই মানু েষর জীবন হেয় পেড়েছ সৃ ি�র আিদকাল
েথেকই সমাজব�। সমােজর সকেলর অিধকারেক সু শৃংখলভােব
সংরক্ষণ করার জনয্ �েয়াজন একিট পিরপূণর্ আইনী বয্ব
িবধােনর, যা তােদর পার�িরক স�কর্ িনণর্য় কর, অিধকােরর
সীমা িনিদর্� কের েদেব ও �েতয্েকর ে��াচািরতােক আইেন
�ারা সীিমত ও িনয়ি�ত করেব। এ বয্ব�া না হেল মানুেষর
সামি�ক জীবন হেয় পড়েব খুবই দু �র। েকননা মানু েষর একটা
�বণতা হে� িনেজর সু িবধা ও �াথর্েক বড় কের েদখা। এ
�বণতা যিদ আইন �ারা সু িনয়ি�ত না হয়, তাহেল পার�িরক
যু লুম-িনযর্াতন েবেড় যাে, অিধকার ক্ষু� হেব এবং সমাে
িবপযর্য় সৃি� হেব। আর �তাপশালী ও কূটজাল িব�ারকারেদর
েদৗরা�য �িতি�ত হেব। সু তরাং মানু ষ সবসময়ই সু শৃংখল আইন-

কানু ন স�িলত এমন এক জীবন-বয্ব�া েমেন চলার তী�
�েয়াজন অনু ভব কেরেছ, যােত সমােজর সকেলর অিধকার
িনি�ত হয়, েকউ কােরা অিধকার হরণ করেত না পাের এবং
েকউ-ই তার িনেজর সীমাল�ন কের অেনয্র সীমায় অনুেবশ
করেত না পাের। ব�ত একটা সু ষম, কলয্াণমুখী ও সবর্া�
বয্ব�া ছাড়া মানুেষর পেক্ষ সু� �াভািবক স-জীবন যাপন
করা েকানমেতই স�বপর নয়। এজনয্ই আ�াহ সুবহানাহু ওয়
তা‘আলা মানবজািতর �িত রহমত �রূপ নািযল কেরেছন এক
মহান শরীয়াহ্ তথা সািবর্ক আই ন ও িবন যার িভি�েত হেত
পাের মানু েষর যাবতীয় সমসয্ার সাথর্ক সমাধা ন ও তােদ
পার�িরক িববাদ-িবস�ােদর সু �ু

মীমাংসা ও িন�ি�। তাঁর

অবতািরত শরীয়ত তাঁর অগিণত অনয্ সব িনয়ামেতর মতই
িব�মানবতার �িত এক িবরাট রহমত হেয় েদখা িদেয়েছ। আ�াহ
সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা বেলন,

َ َ ّ َ ٓ َ ۡ َ ۡ ّ م ّ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡ ا � ت
َ َ
﴾ ١ ِين � َ� ۡعل ُمون
َ��ع ٖة مِن ٱ�م ِر فٱَبِعَ وََ تََبِع أهواء ٱ
ِ � ﴿ َُ جعل�ٰك

[١٨ : ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ

‘‘এরপর আিম েতামােক �িতি�ত কেরিছ দীেনর অ�গর্ত
‘শরীয়াহ’ এর উপর, সু তরাং তুিম তার অনু সরণ কর। আর
অজ্ঞেদর েখল-খুশীর অনু সরণ কেরা না’’। [আল-জািসয়াহ :
১৮]

ব�ত আ�াহর শরীয়াহ্ই হে� তাঁর বা�ােদর মেধয্ পার�ির
নয্ায়পরায়ণতা �াপেনর যথাথর্ িবধান। আ�া তা‘আলা তাঁর
বা�ােদরেক িনজ িনজ জীবন, সমাজ ও রাে�র উৎকষর্ সাধেনর
বয্াপাের েকবলমা� তােদর িনজ� িবেব-বুি�র

উপর

একা�ভােব িনভর্রশীল ও মুখােপক্ষী ক ের েছ েড়  িন। বরং
তােদরেক �বৃ ি�র ে��াচার েথেক মু� কেরেছন ইসলামী
শরীয়াহ-এর িবধান উপ�াপন কের। মানব রিচত েকােনা িবধানই
�বৃ ি�র কামনা-বাসনা ও ে��াচার েথেক মু� ও পিব� নয়। তা
েথেক মু� ও পিব� হে� আ�াহর শরীয়াহ-এর িবধান। েকননা
িতিনই মানেবর ��া। সু তরাং সৃ ি�র হাজত ও তা পূ রণ করার
পিরপূ ণর্ িবধান িতিন ছাড়া আর েকউই যথাযথভােব �দান করেত
সক্ষম ন
অতএব ইসলামী শরীয়াহ েমেন েনয়া ঈমান ও ইসলােমরই
অিনবাযর্ দাবী। আ-কুরআেন আ�াহ বেলন,
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﴿ َو َما �ن ل ُِمؤم ِٖن َو� ُمؤم َِن ٍة إِذا ق� ٱَ ورسو�ۥ أمرا أن ي�ون ل ٱ
�ةُ م ِۡن
َ
[٣٦ : أ ۡم ِره ِۡمۗ ﴾ ]اﻻﺣﺰاب

‘‘আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল েকান িবষেয় িনেদর্শ িদেল েকােন মুিমন
পুরুষ িকংবা মুিমন নারীর েস িবষেয় িভ� িস�াে�র অিধকা
থাকেব না।’’ [সূ রা আল-আহযাব : ৩৬]

িতিন আেরা বেলন,
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[٦٥ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٦ ِيما

‘‘িক� না, েতামার �িতপালেকর শপথ! তারা মুিমন হেব না,
যতক্ষণ পযর ্� তারা িনেজেদর িব-িবস�ােদর িবচার ভার
েতামার উপর অপর্ণ না কে; অতঃপর েতামার িস�া� স�ে�
তােদর মেন েকান ি�ধা না থােক এবং সবর্া�করেণ তা েমেন
েনয়।’’ [সূ রা আন-িনসা : ৬৫]
িক�

দূ ভর্ােগয্র িবষয় মিলম

েদশসমূ হ

দীঘর্কাল ধের

ঔপিনেবিশকতার করতলগত েথেক ধমর্ী, সামািজক, সাং�ৃ িতক
ও আকীদাগত নানা িবপযর্েয়র মুেখামুিখ হেয়ে; েকননা
ঔপিনেবশবাদীরা মুসিলমেদর বয্ি�গ, সামািজক, অথর্ৈনিতক ও
রাজৈনিতক জীবেনর চালিচ�েক ইসলােমর মূ লধারা েথেক সিরেয়
েনয়ার যাবতীয় েচ�া-তি�র করেত েকান �িট কের িন। তারা
অবেশেষ এ সকল মুসিলম েদশসমূ হ েছেড় েযেত বাধয্ হেলও
েপছেন েরেখ িগেয়েছ তােদর অৈনসলামী িচ�া-েচতনার অতয্�
�ভাবশালী �াক্, যা েরখাপাত কেরেছ মুসিলমেদর আমলী ও
আখলাকী জীবেনর বহু েক্ষে� এবং পাে� িদেয়েছ তােদর িধারা ও আইনী �ি�য়ার অেনক িকছূ । এর ফেল মুসিলম

সমােজর িবরাট একটা অংশ হািরেয়েছ তােদর িবেবেকর
�াত�য্েবা, মানিসকতায় ফুেট উেঠেছ পরাধীনতা ও হীনমনয্তা
িমশনাির, �াচয্িবদ এবং তােদর েদাসর ও ত�ীবাহকেদর মাধয্ে
েয িচ�া-ধারা ও দশর্ন মুসিলম েদশসমূেহর িশিক্ষমােজ
অতয্� সুেকৗশেল ছিড়েয় েদয়ার েচ�া করা হেয়েছ ত�েধয্ একি
হল এই েয -‘‘ইসলামী শরীয়াহ্ একিট �াচীন জীবন প�ি, যা
এ যু েগ অচল এবং আধু িনক জীবেনর চয্ােল� েমাকােবলা ও
�গিতর িবিভ� উ�ান-পতেনর সে� তাল িমিলেয় চলার সামথর্
তার েনই। অতএব শরীয়াহ্ অনুসরে উ�য়ন কমর্কাে� েদখা
েদয় �িবরতা। েকননা শরীয়াহ্ আজ েথেক েচৗ�শত বৎসর
আেগর পুরেনা। েস যু গ আর বতর্মান যুগ এক নয়। েস পিরেবশ
ও বতর্মান পিরেবশ অিভ� নয় এবং েস যুেগর েলােকরা আজেকর
�গিতশীল েলাকেদর েথেক িছল িভ� �কৃিতর’’। এভােব তারা
িবিভ� যু ি� �দশর্ কেরও যখন মুসিলমেদর বৃ হ�র অংশেক
িবচুয্ত করেত পারেলা ন, তখন আবােরা আঘাত হানেলা এ কথা
বেল েয, ‘‘শরীয়াহ আইেনর উৎস কুরআন নয়’’। এ �বে�
শরীয়াহ্ এর পিরচ, উৎস এবং শরীয়াহ্ আই েয কুরআেনরই
িবধান এবং কুরআন েথেক উৎসািরত েস িবষয়িট তুেল ধরার
পাশাপািশ শরীয়াহ্ েয গিতশীল, আধু িনক ও উ�য়নধমর্ী েসিটও
তুেল ধরা হেব ইনশাআ�াহ।

শরীয়াহ্ িক:
‘শরীয়াহ’ একিট আরবী শ�। এর আিভধািনক অথর্দীন, জীবন1
প�িত, ধমর, জীবনাচার, িনয়ম-নীিত ইতয্াি । তেব আরবী ভাষায়

শ�িটর বুৎপি�গত অথর্ হল- পািনর উৎস�ল বা েয �ান েথেক
পািন উৎসািরত হেয় গিড়েয় পেড় এবং মানু ষ েসখােন এেস পািন
পান কের িপপাসা িনবারণ কের 2। শরীয়াহ্ েয জীবন প�িতর
অেথর্ বয্বহৃত, কুরআেন েস েঘাষণা রেয়েছ :

ۡ
ُّ
ٗ � َع ٗة َوم ِۡن َه
ۡ
ۡ ِ ِن�ُم
ِ� َج َعل َنا م
[٤٨ :اجا ۚ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ٖ ﴿ل

‘‘েতামােদর �েতয্েকর জনয্ শরীয় ও জীবন-প�িত িনধর্ারণ
কেরিছ।’’ [সূ রা আল-মািয়দাহ : ৪৮]
Wikipedia, the free Encyclopedia

েত শরীয়াহ্ স�েকর্ এভাে

সংজ্ঞা েদয়া হেয়ﺷﺮﻳﻌﺔ

transliteration:
1T

1T

Sharia

Šarī`ah)
2T

2T

is

(Arabic:
1T

the

1T

body

of Islamic religious law. The term means "way" or "path
1T

1T

1T

1T

to the water source"; it is the legal framework within
which the public and some private aspects of life are
regulated for those living in a legal system based

1

আস-িসহাহ,ইসমাইল ইবনু হা�াদ আল-জাওহারী, ৩/১২৩৬, িলসানু ল আরব, ইবনু

মানযূর, ৮/১৭৪
2

িলসানু ল আরব, ৮/১৭৪

on Islamic principles of jurisprudence and for Muslims
living outside the domain. Sharia deals with many
aspects

of

day-to-day

life,

including politics, economics, banking, business, contract
s, family, sexuality, hygiene, and social issues.

পিরভাষায় ‘শরীয়াহ’ এর সংজ্ঞায় �খয্াত তােব য়ী �াতাদাহ.
বেলন, ‘‘শরীয়াহ্ হে� �াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক আেরািপ
িনেদর্, িনেষধাজ্, সীমােরখা ও ফারােয়য।’’

3

ইমাম ইবনু তাইিমইয়াহ রহ. বেলন, ‘‘আ�াহ তা‘আলা েয সব
আকীদা ও আমল মানু েষর জনয্ �ণয়ন কেরেছ, তা-ই
শারীয়াহ’’ 4 । অনয্� িতিন বেলেছ, ‘‘শরীয়াহ্ হে� আ�াহ
তা‘আলা, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম ও উলু ল আমর
(তথা মুসিলম �শাসক ও আমীর) এর আনু গতয্ কর’’ 5।
ইসলামী শরীয়াহ্ এর সংজ্ঞা আেরা সহজভােব আমরা এভা
িদেত পাির, ‘‘মহান আ�াহ তা‘আলা জীবন ও জগত পিরচালনার
জনয্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর মাধয্েম �
বা�ােদরেক েয সািবরক হুকুম ও িবধান �দান কেরেছ, তা-ই
3

আল-জািম’ িলআহকািমল কুরআন ৬/২১১

4

মাজমু’ আল-ফাতাওয়া, ইবনু তাইিময়াহ, ১৯/৩০৬

5

�াগু, ১৯/৩০৯

হল ইসলামী শরীয়াহ’’। এ সংজ্ঞার আেলােক আ�াহ সুবহানা
ওয়া তা‘আলার যাবতীয় আেদশ-িনেষধ ও এতদু ভেয়র িভি�েত
ফরয-ওয়ািজব, সু �াত, মাকরুহ ও হারাম ইতয্ািদ েয সকল িবধা
�ণয়ন করা হয় তা হে� শরীয়াহ্
‘আশ-শরীয়াহ’ বলেত সাধারণত ‘আদ-দীন’ তথা সািবর্ক ইসলামী
জীবন-িবধানেক বুঝােনা হয়। তেব ‘শরীয়াহ’ বলেত কখেনা
ইসলােমর আইনগত িদকেকও বুঝােনা হয়। েসিট হে� শরীয়াহএর খাস বা িবেশষ অথর্

ইসলামী শরীয়াহ্ এর দলীল ও উৎসসমূ :
ইসলামী শরীয়াহ্ এর �ধান উৎস ও দলীল চারিট। েসগুেলা হ
•

আল-কুরআন : ইসলামী শরীয়াহ্ এর সবর্�থম
সবর্ািধক গুরু�পূণর্ উৎস হে-কুরআনু ল কারীম।
এ বয্াপাের সকল সাহাবােয় িকরাম (রািদয়া�াহু আনহু
আজমায়ীন),

সকল

যু েগর

ইমামগণ,

মুফাসিসরীন,

মুহাি�সীন, ফুকাহা ও সকল উলামােয় িকরােমর ঐকমতয্
ও ইজমা রেয়েছ। ইসলামী শরীয়াহ্ এর সকল িবধনই
�তয্ক্ষ ও পেরাক্ষভােব পিব� কুরআন কারীম
উৎসািরত। ইেতাপূ েবর্ উে�িখত দ’েটা আয়ােত [সূ রা

আল-জািসয়া : ১৮ ও সূ রা আল-মািয়দাহ : ৪৮] বলা
হেয়েছ েয, আ�াহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা িনেজই
শরীয়াহ্ �ণয়নকারী।
•

আস-সু �াহ্ : রাসূ লু�াহ সা. এর কথা, কাজ, স�িত ও
অনু েমাদনেক বলা হয় আস-সু �াহ। আস-সু �াহ্ মূলত
কুরআেনরই বয্াখয্া। আ�াতা‘আলা বেলন,

َ َ ُ
ّ
ّ َ َۡ ََٓۡ ََ
َ ّ
ّ ّ�َ� ِۡكَ �ُِب
ۡ َلَعَل
: ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٤ هُم َت َفَكَرُون
َ اس َما ن ّ ِزل إِ�ۡ ِه ۡم
ِ ََِ لِلن
﴿ وأنز�ا إِ�ك ٱ

[٤٤

‘‘আর আিম েতামার �িত কুরআন অবতীণর্ কেরি, মানু ষেক
সু ��ভােব বুিঝেয় েদবার জনয্ যা তােদর �িত অবতীণর্ কর
হেয়িছল, যােত তারা িচ�া কের।’’ [সূ রা আন-নাহল : ৪৪]
িতিন আেরা বেলন,

ٞ ۡ  إ ِ ۡن ُوَ إِ� َّ َو٣ ٓ
ٰ ﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل َۡوَى
ٰ َ ُ� ي
[٤ ،٣ :  ﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٤ �و
ِ

‘‘েস মনগড়া কথা বেল না। এেতা অহী যা তার �িত �তয্ােদশ
হয়।’’ [সূ রা আন-নাজম : ৩-৪]
আল-কুরআন ও সু �াহ দু ’েটাই েয অহী, এ বয্াপাের আেলমগেণর
ঐকমতয্ রেয়েছ। এখােন উে�খেযাগয্ , হাদীস শাে�র উসূ ল
অনু যায়ী সু �াহ-এর েয সকল হাদীস Authentic ও সহীহ শুধু
েসগুেলাই ইসলামী শরীয়ায় দলীল িহেসেব গৃহীত

•

আল-ইজমা’ : ইজমা’ হে� রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�ােমর মৃতুয্র পর মুসিলম উ�াহর মুজতািহদগণ
েকােনা এক যু েগ শরীয়াহ্ এর েকান এক িবধােনর উপর
একমত হওয়া। 6 ইজমা’র জনয্ একিট গুরু�পূণর্ ি
হল কুরআেনর িবপরীত েকােনা িকছু র উপর একমত না
হওয়া। এজনয্ই রাসূল সা��াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম
বেলেছন,
اﷲ ﻻ �ﻤﻊ أﻣﻲﺘ ﻰﻠﻋ ﺿﻼﻟﺔ

‘‘আমার উ�াতেক আ�াহ ��তার উপর কখেনা একমত
7
করেবন না।’’ ইজমা’র িবধােনর গুরুে�র �িত ইি�
P6F

P

কের কুরআেন বলা হেয়েছ,

َ َ ۡ َ ۡ ّ ِم ۢن َ� ۡعِ مَا ب ّ َ َ ُ ۡهُ َ ٰ �َت
يل
ِ ِ تََ�َ � ٱل دى َ َبِع �� سب
ُ
ۡ َ ٓ َ َ َ ّ َه
ً ت َم ِص
:  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ �ا
َون ۡصلِهِۦ َنَمۖ وساء

َ
َ
﴿ َو َمن �ُشاق ِِق ٱ ّرَ ُسول
ّ
ّ ُ َ ۡ ُۡ
َٰ �َِ� ن َو ِ� ِۦ َا تَو
ٱلمؤ ِمن
[١١٥

‘‘কােরা িনকট েহদায়াত �কাশ হওয়ার পর েস যিদ
রাসূ েলর িবরু�াচারণ কের এবং মুিমনেদর পথ বয্তী
অনয্ পথ অনুসরণ কে, তেব েযিদেক েস িফের যায়
6

আল-মু �াসফা, ইমাম গাযালী, ১/১৭৩, শারিহ আল-কাওকাব আল-মনীর, ইবনু ন না�ার,

২/২১১
7

সু নান আত-িতরিমযী, হাদীস নং ২০৯৩, এছাড়াও এ হাদীস বণর্না কেরেছ ইমাম আহমাদ ও

হােকম।

েসিদেকই তােক িফিরেয় েদব এবং জাহা�ােম তােক দ�
করব।’’ [সূ রা আন-িনসা : ১১৫]
•

আল-িকয়াস : িকয়াস হে� েকােনা িবষেয়র জনয্ েস
িবধান িনধর্ারণ কর, েয িবধান ��ভােব অনয্ একিট
িবষেয়র জনয্ ক রআন বা হাদীেস বণর্না করা আে,
উভয় িবষেয়র মেধয্ সাম�সয্ধানকারী ‘ই�াত’ বা েহতু
থাকার কারেণ। 8 িকয়াস েয শরীয়াহ-এর উৎস ও �মাণ
েস িবষেয় কুরআন ও সু �ােহর বহু দলীল রেয়েছ 9

এগুেলার পাশাপািশ ইসলামী শরীয়া-এর কেয়কিট আনু সাি�ক ও
েগৗণ উৎস রেয়েছ, যথাঃ মাসািলহ মুরসালাহ, ইে�হসান,
ইে�সহাব ইতয্ািদ। এগুেলার �েতয্ক কুরআন ও সু �াহ্ এর
এর সমথর্নপু� ও এতদুভেয়র সােথ পুেরাপুির স�িতপূণর

শরীয়াহ্ এর উে�শয্ ও ল
মহান রাববুল আ’লামীন মানব জািতর সািবর্ক কলয্াণ সাধেন
জনয্ই ইসলামী শারীয়াহ্ এর সকল িবধান �ণয়ন কেরেছন
মানব জীবেনর সবর্ািধক জরুরী িবষয়সমূেহর সংরক্ষণ ফাযত
8

আল-বু রহান, ইমামু ল হারামাইন, ২/৩৮৭, আল-মু �াসফা, ইমাম গাযালী, ২/২২৮, আল-মাহসূ ল,

ইমাম রাযী, ৫/৫
9

িব�িরত দলীলসমূ হ জানার জনয্ েদখখু, আল-িকয়াস িফল ইবাদাত, পৃ ঃ ১৮৫-২২৫

শরয়ী িবধােনরই এক গুরু�পূণর্ অংশ। ইসলামী শারীয়াহ্
পিরভাষায় এ িবষয়সমূ েহর নাম েদয়া হেয়েছ ‘আদ-দারুিরয়য্’।
‘আদ-দারুিরয়য্’ পাঁচিট। েসগুেলা হল:
•

দীেনর েহফাযত

•

জীবেনর েহফাযত

•

আকল বা িবেবেকর েহফাযত

•

বংশধারা ও ই�েতর েহফাযত

•

স�েদর েহফাজত

এ পাঁচিট িবষয়েক বলা হয় আল-মাকািসদ আল-খামসাহ্ বা
শারীয়াহ্ এর পাঁচিট উে�শয্। ইসলামী শরীয়াহ এর দৃি�ে
এগুেলা ছাড়া পৃিথবীেত মানব জীবন েকােনভােবই চলেত পাের
না। আর এ জনয্ইদীন, জীবন, আকল, স�দ এবং বংশধারা ও
ই�েতর েহফাযত ইসলামী শারীয়াহ এর একিট েমৗিলক উে�শয
ও লক্ষযএ পাঁচিট িবষেয়র মেধয্ সবেচেয় গুরু�পূণর্ দীন,
তারপর মানু েষর জীবন, আকল, বংশধারা ও ই�ত এবং
সবর্েশেষ স�দ ইসলামী শরীয়াহ এর অিধকাংশ নীিতমালা
আ�াহ সু বহানাহ ওয়া তা‘আলা �ণয়ন কেরেছন মূ লতঃ এ পাঁচিট
িবষেয়র েহফাযত ও সংরক্ষেণর জন

শরীয়াহ িক আল-কুরআেনর িবধান ?
আল-কুরআন

ও

শরীয়াহ-এর

স�কর্ অতয্� িনড়

ও

অিবে�দয্। এটা সবযুেগর সকল মুসিলম আেলমগেণর ঐকমতয
ও ইজমা’ েয, ইসলামী শরীয়াহ্ কুরআেনরই িবধান। েকননা
আল-কুরআনই শরীয়াহ-েক সতয্ায় কেরেছ। ইসলামী শরীয়াহএর িবষয়গুেলার �িত যিদ আমরা আেলাকপা কির তাহেল
েদখব - আকীদা ও িব�ােসর মূ ল িবষয়গুেলা েযমন তাওহী,
িরসালাত ও আিখরাত ইতয্ািদ কুরআেনর িবশাল অংশ জুেড়
আেলািচত হেয়েছ। িশকর্ও কুফিরর পিরিচিত ও পিরণিত স�েকর্
কুরআেন িবশদ আেলাচনা রেয়েছ। আরকানু ল ঈমােনর মেধয্
আ�াহ, মালাইকা, আসমানী িকতাব, নবী-রাসূ লগণ ও েশষ
িদবেসর �িত ঈমােনর অপিরহাযর্তার কথা কুরআেন বলা হেয়েছ।
আরকানু ল ইসলােমর মেধয্ শাহাদা, সালাত, সাওম, যাকাত ও
হাে�র বণর্না কুরআে রেয়েছ। আকীদার পাশাপািশ শরীয়াহ-এর
িবিভ� আমল ও মুয়ামালাত স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনাও
রেয়েছ। বয্ি�র িনেজর করণী, িববােহর মাধয্েম পিরবার গঠন
ও সংরক্, সামািজক ও রা�ীয় দািয়� পালন, অথর্ৈনিতক িবিভ�
িবষয়, রাজৈনিতক সিঠক দৃ ি�ভি� ও করণীয়সহ শরীয়াহ-এর
সকল েমৗিলক িকছু ই ��ভােব কুরআেন রেয়েছ। আ�াহ বেলন,

َ ُّ ّ ٗ َۡ َ َ ۡ َ َۡ َ َّۡ
َ ۡ �ء َو ُه ٗدى َو َر
َ ى ل ِلۡ ُم ۡسلِم
َ ۡ ُ �� ٗة َو
ٰ �
﴾٨�
ٖ ۡ �ِ
ِ
ِ ﴿ َنَزَ�ا عليك ٱلكِ�ٰب ت ِب�ٰنا ل

[٨٩ :]ﻨﻟﺤﻞ

‘‘আর আিম মুসিলমেদর জনয্ �েতয্ক িবষেয় �� বয্াখয্,
পথিনেদর্, দয়া ও সু সংবাদ�রূপ েতামার �িত িকতাব অবতীণর
করলাম’’। [সূ রা আন-নাহল : ৮৯] িতিন আেরা বেলন,

ّ ﴿ ّا
ۡ َ فَرَ ۡط َنا ِ� ٱلۡك َِ�ٰب مِن
[٣٨ :�ءٖ � ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
ِ

‘‘িকতােব েকােনা িকছু ই আিম বাদ েদইিন’’। [সূ রা আলআন‘আম : ৩৮]
আল-কুরআেন শরীয়াহ্ অনুসরণ করার সরাসির িনেদর্শ এেসেছ

ّ َ َۡ
َ َٰ ۡ َ َ ّ م
َ �َ �
َٰ َ ك
[١٨ : �عةٖ ّم َِن ٱ� ۡم ِر فٱَب ِ ۡع َها ﴾ ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ
�﴿ َُ جعل
ِ

‘‘এরপর আিম েতামােক �িতি�ত কেরিছ দীেনর অ�গর্ত
‘শরীয়াহ’ এর উপর, সু তরাং তুিম তার অনু সরণ কর’’। [সূ রা
আল-জািসয়াহ : ১৮]
িবগত ১৪ শতক ধের আজ পযর্�মুসিলমেদর কােছ �হণেযাগয্ ও
স�ািনত েয সব আিয়�াহ, আেলম ও �লার রেয়েছন, তােদর
েকান একজনও একথা দাবী কেরনিন েয, ‘শরীয়াহ’ কুরআন
েথেক িবি��। সাহাবীগেণর যু গ েথেক আজ পযর্� রিচত
তাফসীর, হাদীস, িফকহ, উসূ েল িফকহসহ সকল গুরু�পূণ
ইসলামী েরফাের� ��সমূ েহ শরীয়াহ-েক কুরআেনর িবধানই বলা
হেয়েছ। েকননা শরীয়াহ্ সাবয্� হেয়েছ কুরআেনর মাধয্েম এ

কুরআনই শরীয়াহ্ এর �াথিমক উৎস ও দলীল। কুরআন ছাড়
শরীয়াহ্ এর অি� ক�না করা যায় না। শরীয়াহ েথেক
কুরআনেক িবি�� কের েদখােনা ইসলােমর শ�েদর হীন
অপেচ�া ছাড়া আর িকছু নয়।

শরীয়াহ্ ও ইজিতহা
ইসলামী শরীয়াহ-এর উ�লতম িদক হল ইজিতহােদর অনু েমাদন,
যার �ার িকয়ামত পযর্� উ�ু�। শরীয়া-েক গিতশীল রাখার
েক্ষে� ইজিতহােদর ভূিমকা খুবই গুরু�পূণর্। তেব শরীয়া
সকল িবধােনর েক্ষে� িতহােদর �েয়াজন পেড় না। শরীয়াহএর েয সব িবধান অতয্� সু�� েযমন তাওহীদ ও িসালােতর
Concept এবং তার �িত ঈমান েপাষণ করার ফরিযয়াত, যা
কুরআন ও হাদীেস বহুবার আেলািচত হেেছ, েসখােন ইজিতহাদ
করার �েয়াজন পেড় না। অনু রূপভােব শরীয়হ-এর েয সব িবষয়
অপিরবতর্নীয় েসগুেলােকও ইজিতহাদ ও গেবষণা কের পিরবতর
করা যায় না। েযমন তাওহীেদর সকল িবষয়, িশকর ও কুফরীসহ
ঈমােনর রুকনসমূ, মূ লয্েবাধ সং�া� িবষয়গুেলা ও িচরতে
হারাম েঘািষত ম�কাজসমূ হ। অতএব তাওহীেদর েয িচর�ন
ধারণা কুরআেন ও সু �ায় এেসেছ, তােত িব�ুমা� পিরবতর্ন
আসেব না। েয কাজ করা রাসূ ল সা. এর যু েগ িশকর ও কুফির

বেল িবেবিচত হেতা তা আেজা িশকর ও কুফির বেল গণয্ হেব।
েযনা-বয্িভচা, মদয্পা, চুির-ডাকািত, সূ দ, মানবহতয্া ইতয্ািদ য
আেগ

হারাম িছল, আেজা তা হারাম বেল গণয্ হেব। সু�র

গুণাবল, সততা, সতয্বািদতা আেগ েযমন �শংিসত িছল আেজা
েতমিন �শংিসত, অনয্িদেক িমথয, েধাকা, �তারণা সব যু েগই
ঘৃ ণয্ ও হারাম
তেব শরীয়াহ-এর এমন অেনক িবষয় রেয়েছ যার িবধান �ানকাল-পা� েভেদ পিরবিতর্ত হেত পাের। এ করেণই শরীয়াহ-েত
িবিভ� েরাখসাত েদয়া হেয়েছ। তাছাড়া �রুরেতর কারেণ শরীয়াহ
ইেতাপূ েবর্কার িনিষ� িবধানেক অনুেমাদন দান কের। এসব
মূ লনীিতর দলীল কুরআেন রেয়েছ। এছাড়া সািবর্ক মূ লয্েবাধ ও
আকীদা িঠক েরেখ মু‘আমালােতর িবষয়গুেলা আ�াম েদয়ার
িবষয়িটও �ান-কাল-পা� েভেদ পিরবিতর্ত হেত পাের। এগুেলা
Implementation িকভােব হেব েসটা হে� ইজিতহােদর
অনয্তম একিট িবষয়। তেব েয েকউ ইে� করেলই িনেজর মত
কের ইজিতহাদ কের িনজ� মতামত বয্� করােক ইসলাম সমথর্
কের না। মুজতািহদ বয্ি�েক কুরআ, হাদীস ও আরবী ভাষায়
যেথ� পাি�েতয্র অিধকার হওয়ার পাশাপািশ আেরা েবশ িকছু
গুেণর অিধকারী হেত হেব।

উসূেল িফকেহর ��সমূেহ এ

স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনা রেয়েছ

েমা�াকথা হল, শরীয়াহ এর অপিরবতর্নীয় িবষয়গুেলা বাে
অনয্ানয্ েক্ষে� সহীAuthentic ইজিতহােদর মাধয্েম মুসিলম
উ�াহর কলয্ােণর জনয্ ইিতবাচক পবতর্ন ও উ�য়ন সাধেনর
�িত আল-কুরআন আমােদরেক উ�ু � করেছ। আ�াহ তা‘আলা
বেলন,

ُ َ َ ْ َّ ّٰ � ۡ َ َ َُّ ُ َ َّ ّ
[١١ :س ِه ۡمۗ ﴾ ]الﺮﻋﺪ
َ﴿ ِنَ ٱَ � �غ ِ� ما بِقوٍ ح
ِ َ ُ�غ ِ�ُوا ما بِأنف

‘‘আ�াহ েকান জািতর অব�া পিরবতর্ন কেরন না  যতক্ষণ
তারা িনেজরা িনেজেদর অব�া পিরবতর্ন কের’’ [সূ রা রা’দ : ১১]
িকয়াস, ইে�হসান, মাসািলহ মুরসালাহ্ ও শরীয়া-এর এ জাতীয়
দলীলসমূ হ ইজিতহাদী �ি�য়ারই অংশ। শরীয়াহ্ েয �গিতশীল
এবং সব যু েগর জনয্ উপেযাগী ইজিতহাদ মূলতঃ েস �মাণেক
শি�শালী কেরেছ।

শরীয়াহ্ িক উ�য়ন ও আধুিনকতা িবেরধী?
সৎ ও নয্ায়িভি�ক মূলয্েবােধর আেলােক যাবতীয় উ�য়ন কমর্ক
পিরচালনা করেত ইসলামী শরীয়াহ্ উ�ু� কের। আ-কুরআেন
আিখরােতর পাশাপািশ দু িনয়ার উ�িত েচেয় দু ‘আ করার �িত
উৎসািহত করা হেয়েছ। আ�াহ বেলন,

ۡ َ
َ َ َّٓ
َ َٗ َ َ َّۡ
ّ َ َ َ َ َ َٗ َ َ َ
ِ﴿ ومِنم مَّن �َقُولُ رَ�َنا ءات ِنا ِ� ٱُ�يا حسنة و ِ� ٱ�خِرة ِ حسنة وق ِنا عذاب ٱَار
ْ
َ ّ ٞ
َ ۡ َ َ ٰ ٓ �ُْو
[٢٠٢ ،٢٠١ :ِّمَا ك َس ُب ۚوا ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
هُم ن ِصيب
 َ�ِك ل٢

“তােদর মেধয্ এমন েলাক আেছ যারা বে, েহ আমােদর রব!
আমােদরেক দু িনয়ায় কলয্াণ দাও এবং আিখরােতও কলয্াণ দাও
আর জাহা�ােমর শাি� েথেক রক্ষা কর।এরা যা কেরেছ তা
অংশ তােদর জনয্ রেয়ে”। [সূ রা আল-বাকারাহ : ২০১-২০২]
শরীয়াহ-এর দৃ ি�েত উ�য়ন বলেত বুঝায় েস সব উ�য়নেক যার
�ারা বয্ি� দুিনয়ােত উপকৃত হ, ভাল ও সৎ মানু েষ পিরণত হয়,
েদশ, সমাজ ও জািতর কলয্ােণ কাজ কের এবং আিখরাে
িনেজেক জাহা�াম েথেক বাঁচােনার বয্ব�া কের এবং �েয়াজনীয়
আমেল সােলহ কের জা�াত লােভর জনয্ িনেজেক �ত কের।
অতএব শুধুমা� ৈবষিয়ক উ�িতই ইসলােমর দৃি�েত একমা�
উ�য়ন নয়।
আমরা লক্ষয্ ক - ইসলামী শরীয়াহ-এর িবধানগুেলা আ�াহ
সু বহানাহু মানবজািতর জন এমনভােব �ণয়ন কেরেছন যার
মাধয্েম তােদর আধয্াি�ক উ�, চািরি�ক উ�য়ন এবং যাবতীয়
ৈবষিয়ক উ�য়ন �রাি�ত হয়।
ইবাদাত পালেনর িনেদর্শ মূলতঃ মানুেষর আধয্াি�ক উ�য়ন সাধ
কের। মদ-েযনা, জুয়া, িমথয্াকথা বল, অনয্ায় ও অ�ীলতায় িল�
হওয়া েথেক িনেষধাজ্ আেরাপ তােক চািরি�ক উ�য়ন দান
কের। সু দ পিরহােরর িনেদর্, যাকাত-সদকা �দােনর আেদশ
এবং নানািবধ বয্বসায় কমর্কা� পিরচালনা করার অনুমি

উৎপাদন ও অথর্ৈনিতক

উ�য়নেক েবগবান কের। অতএব

ইসলামী শরীয়াহ্ �চিলত আর সব মতবাদ েথেক

উ�য়ন

কমর্ক�েক গিতশীল করার েকে� অেনক েবশী কাযর্কর ভূিমকা
পালন কের থােক।
আমরা জািন যা গিতশীল, তা-ই যু েগর সােথ স�িত েরেখ চলেত
পাের এবং যা যু েগাপেযাগী তা-ই আধু িনক। অতএব ইসলামী
শরীয়াহ্ও আধুিনক। ইসলামী শরীয়াহ্ আধুিনক সমােজ
সবর্�েরর েলাকেদর নয্াযয্ অিধকার েযমন সফলভােব �িত
কেরেছ, েতমিন েমৗিলক মূ লয্েবাধ িঠক েরেখ যুেগর চািহদা ও
দাবীর সােথও স�িত িবধান কেরেছ। েয েকান নতুন িকছু যিদ
ভাল ও মানু েষর জনয্ কলয্াণকর , শরীয়াহ্ তােক �হণ
কেরেছ। আধু িনকতা বলেত যিদ ঈমান ও মূ লয্েবাধ িঠক েরেখ
যু েগাপেযািগতা বুঝায়, যিদ অনয্া-অ�ীলতা ও েবহায়পনা
আধু িনকতার সংজ্ঞায় না প, তাহেল ইসলামী শরীয়াহ্ িচআধু িনক।

কিতপয় সংশেয়র অপেনাদন
খুবই সা�িতককােল পা�ােতয্র ইসলাম িবে�ষী মহল এবং
তােদর ত�ীবাহক িকছূ বুি�জীিব মুসিলমেদরেক Confused
করার জনয্ ইসলামী শরীয়াহ্ ও কুরআেনর মেধয্ পাথর্কয্ আি

কেরেছন এবং এ বয্পাের তারা প�-পি�কায় ও ই�ারেনেট
েলখােলিখ

করেছন।

তােদর

যু ি�গেলা

খুবই

অপিরপ�।

এগুেলােক যুি� না বেল সংশয় বলাই ভােলা। েকউ যােত এসব
সংশয় �ারা �ভািবত না হন েসজনয্ �ধান কেয়কিট উে�খ কের
েসগুেলার সে�ষজনক উ�র েদবার েচ�া করিছ।
1. বলা হেয়েছ, ‘রাসূ ল সা. এর যু েগ এবং ইসলােমর �াথিমক
যু েগ শরীয়াহ্ আইন বেল িকছু িছল না। েকননা শরীয়া আইন
�বতর্ন কেরেছন ফকীহগ’। উ�ের বলব, এ �বে�র
শুরুেত আমরা সূরা -জািসয়াহ এর ১৮ নং আয়ােত লক্ষ
কেরিছ মহান আ�াহ সু বহানাহু‘শরীয়াহ’ অনু সরেণর িনেদর্শ
িদেয়েছন। এ আয়াতিট রাসূ ল সা. এর উপর অবতীণর্ হেয়েছ
এবং আয়ােতর িনেদর্শতাঁেক ও তাঁর সাহাবাগণেক অ�ভুর�
কেরেছ। অতএব ‘ফকীহগণ শরীয়া আইন �বতর্ন কেরেছ’
- কথািট েমােটই শু� নয়। েকননা আয়াতিটেত ��ভােব
বলা হেয়েছ, শরীয়াহ আইন �বতর্ন কেরেছন �য়ং আ�াহ
সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা।
2. তারা দাবী কেরেছন েয, ‘শরীয়াহ্ আইেনর অেনক িকছু জাল
হাদীেসর উপর িভি� কের রিচত হেয়েছ’। আমরা বলব,
শরীয়াহ্ আইন �ণয়ন স�েকর্ িনতা� অজ্ঞ েলােকরা
দাবী করেত পােরন। জাল হাদীস সবর্যুেগ সকল আেল,

মুহাি�স

ও

এমন

িক

সাধারণ

মুসিলমেদর

কােছও

সবর্া�ীনভােব পিরতযজয্। তাছাড়া শরীয়াহ্ আইন যিদ জা
হাদীস ৈতরীর যু েগ রিচত হত তাহেল এমন �ে�র উে�ক
হওয়া অস�ব িছল না। একটু আেগই বলা হেয়েছ, শরীয়াহ্
�ণীত হেয়েছ রাসূ ল সা. এর যু েগ এবং �েণতা �য়ং আ�াহ
সু বহানহু
3. তারা আেরা বেলেছন, ইসলাম ধেমর্র িব�াস অপিরবতর্ন, যা
কুরআন �ারা �মািণত। িক� েদখা যায় শরীয়াহ্ আইেনর
অেনক িবধান কখেনা পাে� যায়।
এর উ�ের বলব, শরীয়াহ্ ও ইসলােমর মেধয্ েকাে পাথর্কয
েনই। ইসলামী শরীয়াহ্ এর অেনক িবধান অপিরবতর্নীয় এব
িকছু িবধান �ান-কাল-পা� েভেদ পিরবিতর্ত হেত পাে- তা
ইেতাপূ েবর্ বলা হেয়ে। অতএব এ যু ি� দাঁড় কিরেয় শরীয়াহ,
কুরআন ও ইসলােমর মেধয্ পাথর্কয্ িনরূপণ করা বড় ধর
অজ্ঞতা িকংবা িনতা�ই েগাঁড়াম
4. আেরকিট সংশয় হল, শরীয়াহ-এর িবধান ইজমা’ ও িকয়াস
এবং অনয্নয্ আনুসাি�ক উৎস �ারাও সাবয্� হেয় থাে
ফেল েস সব িবধানেক কুরআেনর িবধান বলা যােব না।
এর উ�র হল, ইজমা’ ও িকয়াস এবং অনয্ানয্ আনুসাি�ক উৎ
�য়ংস�ূ ণর্ েকােন দলীল নয়। বরং কুরআনই এগুেলােক দলীল

িহেসেব অনু েমাদন িদেয়েছ। অতএব ইজমা’ ও িকয়ােসর �ারা
সাবয্�কৃত িবধান কুরআেনর িবধান বেলই গণয্ হেব

উপসংহার
শরীয়াহ আইন ইসলােমরই আইন। আর ইসলাম হে� আ�াহর
মেনানীত দীন, যার িবিভ� িবধান রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�ােমর উপর িবিভ� সমেয় নািযল হেয়েছ। েস সব িবধােনর
আইনী িদকিটই হল শরীয়াহ্। আর তার সি�িলত প হল আলকুরআন। অতএব শরীয়াহ্ আই হে� আল-কুরআেনরই আইন।
অনয্ কথায় বল, শরীয়াহ্ আইেন অনয্তম উৎস হল আকুরআন।

