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আল-কুরআন ইসলামী শরীয়াহ-এর অনয্ম  উস 
 
ভূিমকা : 
িবিভ� �াকৃি্ক �েয়াজেনর �ি্ি�য়ায় সৃি�ল� েথেকই 

সমােজর �ে্যেকর রেয়েে নানািবব  ািহদাা বযি্ একাই িনেজর 

েস সব  ািহদা েমটাে্ সকম নয়া জীবন ন জীিবকার �েয়াজেন 

সমােজর অনযেদর সহেযািি্ার �ি্ ্ােক মুুােেকী হে্ হয়া 

ফেল �ভাব্ই মানুেষর জীবন হেয় েেড়েে সৃি�র আিদকাল 

েথেকই সমাজব�া সমােজর সকেলর অিবকারেক সুশৃংুলভােব 

সংরক্ করার জনয �েয়াজন একিট েিরেূ্প আইনী বযব া ন 

িববােনর, যা ্ােদর োর�িরক স�কপ িন্পয় করেব, অিবকােরর 

সীমা িনিদপ� কের েদেব ন �ে্যেকর ে�ো াির্ােক আইেনর 

�ারা সীিম্ ন িনয়ি�্ করেবা এ বযব া না হেল মানুেষর 

সামি�ক জীবন হেয় েড়েব ুুবই দু�রা েকননা মানুেষর একটা 

�ব্্া হেে িনেজর সুিববা ন �াথপেক বড় কের েদুাা এ 

�ব্্া যিদ আইন �ারা সুিনয়ি�্ না হয়, ্াহেল োর�িরক 

যুলুম-িনযপা্ন েবেড় যােব, অিবকার কু� হেব এবং সমােজ 

িবেযপয় সৃি� হেবা আর �্ােশালী ন কূটজাল িববারকারীেদর 

েদৗরা�য �ি্ি�্ হেবা সু্রাং মানুষ সবসময়ই সুশৃংুল আইন-



 

 

কানুন স�িল্ এমন এক জীবন-বযব া েমেন  লার ্ীী 

�েয়াজন অনুভব কেরেে, যাে্ সমােজর সকেলর অিবকার 

িনি�্ হয়, েক  কােরা অিবকার হর্ করে্ না োের এবং 

েক -ই ্ার িনেজর সীমাল�ন কের অেনযর সীমায় অনু�েবশ 

করে্ না োেরা ব�্ একটা সুষম, কলযা্মুুী ন সবপা�ক 

বযব া োড়া মানুেষর েেক সু  �াভািবক সমাজ-জীবন যােন 

করা েকানমে্ই স�বের নয়া এজনযই আআাহ সুবহানাা নয়া 

্া‘আলা মানবজাি্র �ি্ রহম্ �রে নািযল কেরেেন এক 

মহান শরীয়াহ ্থা সািবপক আইন ন িববান যার িভি�ে্ হে্ 

োের মানুেষর যাব্ীয় সমসযার সাথপক সমাবান ন ্ােদর 

োর�িরক িববাদ-িবস�ােদর সু�ু  মীমাংসা ন িন�ি�া ্াঁর 

অব্াির্ শরীয়্ ্াঁর অিি্্ অনয সব িনয়ামে্র ম্ই 

িব�মানব্ার �ি্ এক িবরাট রহম্ হেয় েদুা িদেয়েো আআাহ 

সুবহানাা নয়া ্া‘আলা বেলন, 
َّ َجَعلۡ  ﴿ ٰ َ�ٰ ُم  ٱّمَِن  َ�ِ�َعةٖ  َك َ�َ

َ
َّبِعۡ َّبِعۡ ٱرِ فَ مۡ ۡ� ََ ََ ََ هۡ  ََ  

َ
ٓ أ ََ َ�عۡ ٱَء َوا ِيَن  وَن َّ  ﴾ ١لَمم

 ]  ١٨: اليثية [

‘‘এরের আিম ে্ামােক �ি্ি�্ কেরিে দীেনর অ�িপ্ 

‘শরীয়াহ’ এর  ের, সু্রাং ্ুিম ্ার অনুসর্ করা আর 

অজেদর েুয়াল-ুুশীর অনুসর্ কেরা না’’া [আল-জািসয়াহ : 

১৮] 



 

 

 

ব�্ আআাহর শরীয়াহই হেে ্াঁর বাাােদর মেবয োর�িরক 

নযায়েরায়্্া  ােেনর যথাথপ িববানা আআাহ ্া‘আলা ্াঁর 

বাাােদরেক িনজ িনজ জীবন, সমাজ ন রাে�র  উকষপ সাবেনর 

বযাোের েকবলমাা ্ােদর িনজ� িবেবক-বুি�র  ের 

একা�ভােব িনভপরশীল ন মুুােেকী কের েেেড় েদন িনা বরং 

্ােদরেক �বৃি�র ে�ো ার েথেক মু্ কেরেেন ইসলামী 

শরীয়াহ-এর িববান  ে ােন কেরা মানব রি ্ েকােনা িববানই 

�বৃি�র কামনা-বাসনা ন ে�ো ার েথেক মু্ ন েিবা নয়া ্া 

েথেক মু্ ন েিবা হেে আআাহর শরীয়াহ-এর িববানা েকননা 

ি্িনই মানেবর ��াা সু্রাং সৃি�র হাজ্ ন ্া েূর্ করার 

েিরেূ প্ িববান ি্িন োড়া আর েক ই যথাযথভােব �দান করে্ 

সকম নয়া 

অ্এব ইসলামী শরীয়াহ েমেন েনয়া ঈমান ন ইসলােমরই 

অিনবাযপ দাবীা আল-কুরআেন আআাহ বেলন, 
ؤۡ َََم   ﴿ ؤۡ  ِمنٖ َ�َن لِمم ََ مم م ٱِمَنٍة إَِذا َقَ� ََ و�م رَسم ََ م  مۡ  ۥٓ َّ

َ
َم أ َم َ وَن ل ن يَ�م

َ
 َ�َةم مِنۡ ۡ�ِ ٱًرا أ

مۡ 
َ
ۗ أ َۡ  ]  ٣٦: االحزاب [ ﴾ رِهِ

‘‘আআাহ ন ্াঁর রাসূল েকান িবষেয় িনেদপশ িদেল েকােনা মুিমন 

েুরষ িকংবা মুিমন নারীর েস িবষেয় িভ� িস�াে�র অিবকার 

থাকেব নাা’’ [সূরা আল-আহযাব : ৩৬] 



 

 

ি্িন আেরা বেলন, 
ََ يمؤۡ  ﴿ َرّ�َِك  ََ ٰ فََ�  َّ ََ وَك �ِيَم  َشَجَر بَيۡ  ِمنموَن  َّكِمم َۡ �م َم ْ ِ�ٓ  َن َا ََ َ�ِدم  َّ َۡ  ُم َِ ِس نفم

َ
 أ

رَجٗ  واْ �َسۡ   ّمِّم  قََضيۡ ََ مَسلِّمم � ََ  ]  ٦٥: النسيء [ ﴾ ٦  لِيمٗ َت 

‘‘িক� না, ে্ামার �ি্োলেকর শেথ! ্ারা মুিমন হেব না, 

য্ক্ েযপ� ্ারা িনেজেদর িববাদ-িবস�ােদর িব ার ভার 

ে্ামার  ের অেপ্ না কের; অ্ঃের ে্ামার িস�া� স�ে� 

্ােদর মেন েকান ি�বা না থােক এবং সবপা�করে্ ্া েমেন 

েনয়া’’ [সূরা আন-িনসা : ৬৫] 

 

িক� দূভপােিযর িবষয় মুসিলম েদশসমূহ দীঘপকাল বের 

ঔেিনেবিশক্ার কর্লি্ েথেক বমপীয়, সামািজক, সাং�ৃি্ক 

ন আকীদাি্ নানা িবেযপেয়র মুেুামুিু হেয়েে; েকননা 

ঔেিনেবশবাদীরা মুসিলমেদর বযি্ি্, সামািজক, অথপ্নি্ক ন 

রাজ্নি্ক জীবেনর  ালি ােক ইসলােমর মূলবারা েথেক সিরেয় 

েনয়ার যাব্ীয় ে �া-্ি�র করে্ েকান �িট কের িনা ্ারা 

অবেশেষ এ সকল মুসিলম েদশসমূহ েেেড় েযে্ বাবয হেলন 

েেেেন েরেু িিেয়েে ্ােদর অ্নসলামী ি �া-ে ্নার অ্য� 

�ভাবশালী �াকর, যা েরুাো্ কেরেে মুসিলমেদর আমলী ন 

আুলাকী জীবেনর বা েকো এবং োেপ িদেয়েে ্ােদর ি �া-

বারা ন আইনী �ি�য়ার অেনক িকেূা এর ফেল মুসিলম 



 

 

সমােজর িবরাট একটা অংশ হািরেয়েে ্ােদর িবেবেকর 

�া্�যেবাব, মানিসক্ায় ফুেট  েঠেে েরাবীন্া ন হীনমনয্াা 

িমশনাির, �া যিবদ এবং ্ােদর েদাসর ন ্তীবাহকেদর মাবযেম 

েয ি �া-বারা ন দশপন মুসিলম েদশসমূেহর িশিক্ সমােজ 

অ্য� সুেকৗশেল েিড়েয় েদয়ার ে �া করা হেয়েে ্তেবয একিট 

হল এই েয -‘‘ইসলামী শরীয়াহ একিট �া ীন জীবন ে�ি্, যা 

এ যুেি অ ল এবং আবুিনক জীবেনর  যােলল েমাকােবলা ন 

�িি্র িবিভ�  �ান-ে্েনর সে� ্াল িমিলেয়  লার সামথপ 

্ার েনইা অ্এব শরীয়াহ অনুসরে্  �য়ন কমপকােে েদুা 

েদয়  িবর্াা েকননা শরীয়াহ আজ েথেক ে ৗৗশ্ বউসর 

আেির েুরেনাা েস যুি আর ব্পমান যুি এক নয়া েস েিরেবশ 

ন ব্পমান েিরেবশ অিভ� নয় এবং েস যুেির েলােকরা আজেকর 

�িি্শীল েলাকেদর েথেক িেল িভ� �কৃি্র’’া এভােব ্ারা 

িবিভ� যুি্ �দশপন কেরন যুন মুসিলমেদর বৃহ�র অংশেক 

িব ুয্ করে্ োরেলা না, ্ুন আবােরা আঘা্ হানেলা এ কথা 

বেল েয, ‘‘শরীয়াহ আইেনর  উস কুরআন নয়’’া এ �বে� 

শরীয়াহ এর েির য়,  উস এবং শরীয়াহ আইন েয কুরআেনরই 

িববান এবং কুরআন েথেক  উসাির্ েস িবষয়িট ্ুেল বরার 

োশাোিশ শরীয়াহ েয �িি্শীল, আবুিনক ন  �য়নবমপী েসিটন 

্ুেল বরা হেব ইনশাআআাহা  



 

 

শরীয়াহ িক : 
‘শরীয়াহ’ একিট আরবী শ�া এর আিভবািনক অথপ দীন, জীবন-

ে�ি্, বমপ, জীবনা ার, িনয়ম-নীি্ ই্যািদ1া ্েব আরবী ভাষায় 

শ�িটর বুউেি�ি্ অথপ হল - োিনর  উস ল বা েয  ান েথেক 

োিন  উসাির্ হেয় িিড়েয় েেড় এবং মানুষ েসুােন এেস োিন 

োন কের িেোসা িনবার্ কের2া শরীয়াহ েয জীবন ে�ি্র 

অেথপ বযব্্ হয়, কুরআেন েস েঘাষ্া রেয়েে : 
﴿  ّٖ َۡ َجَعلۡ  لِ�م ۚ ََ جٗ ََِمنۡ  َعةٗ ِ�ۡ  َن  ِمن�م  ]  ٤٨: دة اليئ[ ﴾  

‘‘ে্ামােদর �ে্যেকর জনয শরীয়াহ  ন জীবন-ে�ি্ িনবপার্ 

কেরিো’’ [সূরা আল-মািয়দাহ : ৪৮] 

Wikipedia, the free Encyclopedia ে্ শরীয়াহ স�েকপ এভােব 

সংজা েদয়া হেয়েে- Sharia (1TArabic1T: 

1Ttransliteration1T: 2TŠarī`ah شريعة 2T) is the body 

of 1TIslamic1T 1Treligious law1T. The term means "way" or "path 

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-জানহারী, ৩/১২৩৬, িলসানুল আরব, ইবনু 

মানযূর, ৮/১৭৪ 
2 িলসানুল আরব, ৮/১৭৪ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Romanization_of_Arabic
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_law


 

 

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. 

েিরভাষায় ‘শরীয়াহ’ এর সংজায় �ুযা্ ্ােবয়ী য়া্াদাহ রহ. 

বেলন, ‘‘শরীয়াহ হেে আআাহ ্া‘আলার েক েথেক আেরািে্ 

িনেদপশ, িনেষবাজা, সীমােরুা ন ফারােয়যা’’3 

ইমাম ইবনু ্াইিমইয়াহ রহ. বেলন, ‘‘আআাহ ্া‘আলা েয সব 

আকীদা ন আমল মানুেষর জনয �্য়ন কেরেেন, ্া-ই 

শারীয়াহ’’ 4 া অনযা ি্িন বেলেেন, ‘‘শরীয়াহ হেে আআাহ 

্া‘আলা, রাসূল সাআাআাা আলাইিহ নয়া সাআাম ন  লুল আমর 

(্থা মুসিলম �শাসক ন আমীর) এর আনুি্য করা’’5া 

 

ইসলামী শরীয়াহ এর সংজা আেরা সহজভােব আমরা এভােব 

িদে্ োির, ‘‘মহান আআাহ ্া‘আলা জীবন ন জি্ েির ালনার 

জনয রাসূল সাআাআাা আলাইিহ নয়া সাআােমর মাবযেম �ীয় 

বাাােদরেক েয সািবপক াকুম ন িববান �দান কেরেেন, ্া-ই 
                                                 
3 আল-জািম’ িলআহকািমল কুরআন ৬/২১১ 
4 মাজমু’ আল-ফা্ানয়া, ইবনু ্াইিময়াহ, ১৯/৩০৬ 
5 �াগ্, ১৯/৩০৯ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh
http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics
http://en.wikipedia.org/wiki/Economics
http://en.wikipedia.org/wiki/Banking
http://en.wikipedia.org/wiki/Business
http://en.wikipedia.org/wiki/Contract
http://en.wikipedia.org/wiki/Contract
http://en.wikipedia.org/wiki/Family
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_sexuality
http://en.wikipedia.org/wiki/Hygiene
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_issues


 

 

হল ইসলামী শরীয়াহ’’া এ সংজার আেলােক আআাহ সুবহানাা 

নয়া ্া‘আলার যাব্ীয় আেদশ-িনেষব ন এ্দুভেয়র িভি�ে্ 

ফরয-নয়ািজব, সু�া্, মাকরহ ন হারাম ই্যািদ েয সকল িববান 

�্য়ন করা হয় ্া হেে শরীয়াহা 

 

‘আশ-শরীয়াহ’ বলে্ সাবার্্ ‘আদ-দীন’ ্থা সািবপক ইসলামী 

জীবন-িববানেক বুঝােনা হয়া ্েব ‘শরীয়াহ’ বলে্ কুেনা 

ইসলােমর আইনি্ িদকেকন বুঝােনা হয়া েসিট হেে শরীয়াহ-

এর ুাস বা িবেশষ অথপা 

 

ইসলামী শরীয়াহ এর দলীল ন  উসসমূহ : 
ইসলামী শরীয়াহ এর �বান  উস ন দলীল  ারিটা েসগেলা হলঃ 

• আল-কুরআন : ইসলামী শরীয়াহ এর সবপ�থম ন 

সবপািবক গরুেূ্প  উস হেে আল-কুরআনুল কারীমা 

এ বযাোের সকল সাহাবােয় িকরাম (রািদয়াআাা আনাম 

আজমায়ীন), সকল যুেির ইমামি্, মুফাসিসরীন, 

মুহািৗসীন, ফুকাহা ন সকল  লামােয় িকরােমর ঐকম্য 

ন ইজমা রেয়েো ইসলামী শরীয়াহ এর সকল িববানই 

�্যক ন েেরাকভােব েিবা কুরআন কারীম েথেক 

 উসাির্া ইে্ােূেবপ  েআিু্ দু’েটা আয়াে্ [সূরা 



 

 

আল-জািসয়া : ১৮ ন সূরা আল-মািয়দাহ : ৪৮] বলা 

হেয়েে েয, আআাহ সুবহানাা নয়া ্া‘আলা িনেজই 

শরীয়াহ �্য়নকারীা  

• আস-সু�াহ : রাসূলুআাহ সা. এর কথা, কাজ, স�ি্ ন 

অনুেমাদনেক বলা হয় আস-সু�াহা আস-সু�াহ মূল্ 

কুরআেনরই বযাুযাা আআাহ ্া‘আলা বেলন,  
نَزۡ�َ  ﴿

َ
أ ََ ٓ ِكۡ ٱَك إَِ�ۡ    َ لِلّن ِس َم  نمّزَِل إَِ�ۡ َّ ِ ّّ َ َم ِِ َۡ َر  َِ  َۡ َم لََعّل ََن  ََ َََفّكرم : الحل[ ﴾ ٤َ�
٤٤  [ 

‘‘আর আিম ে্ামার �ি্ কুরআন অব্ী্প কেরিে, মানুষেক 

সু��ভােব বুিঝেয় েদবার জনয যা ্ােদর �ি্ অব্ী্প করা 

হেয়িেল, যাে্ ্ারা ি �া কেরা’’ [সূরা আন-নাহল : ৪৪] 

ি্িন আেরা বেলন,  
ۡ ٱَََم  يَنِطقم َعِن  ﴿ ٰٓ ل َو َّ ََۡ�ٞ  إِنۡ  ٣ ََ ِ َو إ  ]  ٤،  ٣: الجم [ ﴾ ٤ يموَ�ٰ  هم

‘‘েস মনিড়া কথা বেল নাা এে্া অহী যা ্ার �ি্ �্যােদশ 

হয়া’’ [সূরা আন-নাজম : ৩-৪] 

আল-কুরআন ন সু�াহ দু’েটাই েয অহী, এ বযাোের আেলমিে্র 

ঐকম্য রেয়েো এুােন  েআুেযািয েয, হাদীস শাে�র  সূল 

অনুযায়ী সু�াহ-এর েয সকল হাদীস Authentic ন সহীহ শবু 

েসগেলাই ইসলামী শরীয়ায় দলীল িহেসেব িৃহী্া  



 

 

• আল-ইজমা’ : ইজমা’ হেে রাসূল সাআাআাা আলাইিহ 

নয়া সাআােমর মৃ্ুযর ের মুসিলম  �াহর মুজ্ািহদি্ 

েকােনা এক যুেি শরীয়াহ এর েকান এক িববােনর  ের 

একম্ হনয়াা6 ইজমা’র জনয একিট গরুেূ্প িবষয় 

হল কুরআেনর িবেরী্ েকােনা িকেুর  ের একম্ না 

হনয়াা এজনযই রাসূল সাআাআাা আলাইিহ নয়া সাআাম 

বেলেেন,  
 هن ا  ال  مم أمى ع ضاللة

‘‘আমার  �া্েক আআাহ ��্ার  ের কুেনা একম্ 

করেবন নাা’’P6F

7
P ইজমা’র িববােনর গরেুর �ি্ ইি�্ 

কের কুরআেন বলা হেয়েে,  
مَش قِِق  ﴿ وَل ِمنۢ ٱَََمن � َ َ�م َ�عۡ  لّرسم ّّ ۡ ٱِد َم  ََََ دَ ل َّبِعۡ  ٰٓ َم �َ  َسَِيِل َ�ۡ�َ  ََ
ۡ ٱ ؤۡ ل ِ مم َّ نمَوّ�ِ ٰ  ۦِمنِ َّ نمۡص  َم  َََو ۖ  ۦلِهِ ََ ََ ّن ََ ٓ  َج : النسيء [ ﴾ ١َمِصً�ا  َءۡت َََس 

١١٥  [ 

‘‘কােরা িনকট েহদায়া্ �কাশ হনয়ার ের েস যিদ 

রাসূেলর িবর�া ার্ কের এবং মুিমনেদর েথ বয্ী্ 

অনয েথ অনুসর্ কের, ্েব েযিদেক েস িফের যায় 

                                                 
6  আল-মুবাসফা, ইমাম িাযালী, ১/১৭৩, শারিহ আল-কানকাব আল-মনীর, ইবনুন না�ার, 

২/২১১ 
7  সুনান আ্-ি্রিমযী, হাদীস নং ২০৯৩, এোড়ান এ হাদীস ব প্না কেরেে ইমাম আহমাদ ন 

হােকমা 



 

 

েসিদেকই ্ােক িফিরেয় েদব এবং জাহা�ােম ্ােক দ� 

করবা’’ [সূরা আন-িনসা : ১১৫] 

• আল-িকয়াস : িকয়াস হেে েকােনা িবষেয়র জনয েস 

িববান িনবপার্ করা, েয িববান ��ভােব অনয একিট 

িবষেয়র জনয কুরআন বা হাদীেস ব্পনা করা আেে, 

 ভয় িবষেয়র মেবয সামলসযিববানকারী ‘ইআা্’ বা েহ্ু 

থাকার কারে্া8 িকয়াস েয শরীয়াহ-এর  উস ন �মা্ 

েস িবষেয় কুরআন ন সু�ােহর বা দলীল রেয়েো9 

এগেলার োশাোিশ ইসলামী শরীয়াহ-এর কেয়কিট আনুসাি�ক ন 

েিৗ্  উস রেয়েে, যথাঃ মাসািলহ মুরসালাহ, ইেবহসান, 

ইেবসহাব ই্যািদা এগেলার �ে্যকিটই কুরআন ন সু�াহ এর 

এর সমথপনেু� ন এ্দুভেয়র সােথ েুেরােুির স�ি্েূ্পা 

 

শরীয়াহ এর  ৌশয ন লকয 
মহান রাববুল আ’লামীন মানব জাি্র সািবপক কলযা্ সাবেনর 

জনযই ইসলামী শারীয়াহ এর সকল িববান �্য়ন কেরেেনা 

মানব জীবেনর সবপািবক জররী িবষয়সমূেহর সংরক্ ন েহফায্ 

                                                 
8  আল-বুরহান, ইমামুল হারামাইন, ২/৩৮৭, আল-মুবাসফা, ইমাম িাযালী, ২/২২৮, আল-মাহসূল, 

ইমাম রাযী, ৫/৫ 
9  িববির্ দলীলসমূহ জানার জনয েদুুুন, আল-িকয়াস িফল ইবাদা্, েৃঃ ১৮৫-২২৫ 



 

 

শরয়ী িববােনরই এক গরুেূ্প অংশা ইসলামী শারীয়াহ এর 

েিরভাষায় এ িবষয়সমূেহর নাম েদয়া হেয়েে ‘আদ-দারিরয়যা্’া 

‘আদ-দারিরয়যা্’ োঁ িটা েসগেলা হল : 

• দীেনর েহফায্  

• জীবেনর েহফায্  

• আকল বা িবেবেকর েহফায্ 

• বংশবারা ন ই�ে্র েহফায্ 

• স�েদর েহফাজ্ 

এ ো ঁিট িবষয়েক বলা হয় আল-মাকািসদ আল-ুামসাহ বা 

শারীয়াহ এর োঁ িট  ৌশযা ইসলামী শরীয়াহ এর দৃি�ে্ 

এগেলা োড়া েৃিথবীে্ মানব জীবন েকােনাভােবই  লে্ োের 

নাা আর এ জনযই দীন, জীবন, আকল, স�দ এবং বংশবারা ন 

ই�ে্র েহফায্ ইসলামী শারীয়াহ এর একিট েমৗিলক  ৌশয 

ন লকযা এ ো ঁিট িবষেয়র মেবয সবে েয় গরুেূ্প হেে দীন, 

্ারের মানুেষর জীবন, আকল, বংশবারা ন ই�্ এবং 

সবপেশেষ স�দা ইসলামী শরীয়াহ এর অিবকাংশ নীি্মালা 

আআাহ সুবহানাা নয়া ্া‘আলা �্য়ন কেরেেন মূল্ঃ এ োঁ িট 

িবষেয়র েহফায্ ন সংরকে্র জনযা 

 

 



 

 

শরীয়াহ িক আল-কুরআেনর িববান ?  
আল-কুরআন ন শরীয়াহ-এর স�কপ অ্য� িনিবড় ন 

অিবেেদযা এটা সবযুেির সকল মুসিলম আেলমিে্র ঐকম্য 

ন ইজমা’ েয, ইসলামী শরীয়াহ কুরআেনরই িববানা েকননা 

আল-কুরআনই শরীয়াহ-েক স্যায়ন কেরেো ইসলামী শরীয়াহ-

এর িবষয়গেলার �ি্ যিদ আমরা আেলাকো্ কির ্াহেল 

েদুব - আকীদা ন িব�ােসর মূল িবষয়গেলা েযমন ্ানহীদ, 

িরসালা্ ন আিুরা্ ই্যািদ কুরআেনর িবশাল অংশ জুেড় 

আেলাি ্ হেয়েো িশকপ ন কুফিরর েিরি ি্ ন েির্ি্ স�েকপ 

কুরআেন িবশদ আেলা না রেয়েো আরকানুল ঈমােনর মেবয 

আআাহ, মালাইকা, আসমানী িক্াব, নবী-রাসূলি্ ন েশষ 

িদবেসর �ি্ ঈমােনর অেিরহাযপ্ার কথা কুরআেন বলা হেয়েো 

আরকানুল ইসলােমর মেবয শাহাদা্, সালা্, সানম, যাকা্ ন 

হাে�র ব্পনা কুরআেন রেয়েো আকীদার োশাোিশ শরীয়াহ-এর 

িবিভ� আমল ন মুয়ামালা্ স�েকপ িববাির্ আেলা নান 

রেয়েো বযি্র িনেজর কর্ীয়, িববােহর মাবযেম েিরবার িঠন 

ন সংরক্, সামািজক ন রা�ীয় দািয়ু োলন, অথপ্নি্ক িবিভ� 

িবষয়, রাজ্নি্ক সিঠক দৃি�ভি� ন কর্ীয়সহ শরীয়াহ-এর 

সকল েমৗিলক িকেুই ��ভােব কুরআেন রেয়েো আআাহ বেলন, 



 

 

نَّزۡ�َ  ﴿ ِ َ�ۡ نٗ َ�ٰ َب َِبۡ ِكَ�ٰ لۡ ٱَك   َعلَيۡ ََ
ّ دٗ  ءٖ   لِّ�م رَۡ�َ ََهم ََ مۡ�َ  ةٗ ٓ  � سۡ لِلۡ  ٰٓ ََ َّ مم  ﴾ ٨لِِم

 ]  ٨٩: الحل[

‘‘আর আিম মুসিলমেদর জনয �ে্যক িবষেয় �� বযাুযা�রে, 

েথিনেদপশ, দয়া ন সুসংবাদ�রে ে্ামার �ি্ িক্াব অব্ী্প 

করলাম’’া [সূরা আন-নাহল : ৮৯] ি্িন আেরা বেলন,  
� ِمن َ�ۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱَن  ِ� ّم  فَّرطۡ  ﴿  ]  ٣٨: االنعيم[ ﴾ ءٖ

‘‘িক্ােব েকােনা িকেুই আিম বাদ েদইিন’’া [সূরা আল-

আন‘আম : ৩৮] 

আল-কুরআেন শরীয়াহ অনুসর্ করার সরাসির িনেদপশ এেসেো  
َّ َجَعلۡ  ﴿ ٰ َ�ٰ ُم  ٱّمَِن  َ�ِ�َعةٖ  َك َ�َ

َ
 ]  ١٨: اليثية [ ﴾ََ  َّبِعۡ ٱرِ فَ مۡ ۡ�

‘‘এরের আিম ে্ামােক �ি্ি�্ কেরিে দীেনর অ�িপ্ 

‘শরীয়াহ’ এর  ের, সু্রাং ্ুিম ্ার অনুসর্ কর’’া [সূরা 

আল-জািসয়াহ : ১৮] 

িবি্ ১৪ শ্ক বের আজ েযপ� মুসিলমেদর কােে �হ্েযািয ন 

স�ািন্ েয সব আিয়�াহ, আেলম ন �লার রেয়েেন, ্ােদর 

েকান একজনন একথা দাবী কেরনিন েয, ‘শরীয়াহ’ কুরআন 

েথেক িবিে�া সাহাবীিে্র যুি েথেক আজ েযপ� রি ্ 

্াফসীর, হাদীস, িফকহ,  সূেল িফকহসহ সকল গরুেূ্প 

ইসলামী েরফাের� ��সমূেহ শরীয়াহ-েক কুরআেনর িববানই বলা 

হেয়েো েকননা শরীয়াহ সাবযব হেয়েে কুরআেনর মাবযেম এবং 



 

 

কুরআনই শরীয়াহ এর �াথিমক  উস ন দলীলা কুরআন োড়া 

শরীয়াহ এর অিবু কতনা করা যায় নাা শরীয়াহ েথেক 

কুরআনেক িবিে� কের েদুােনা ইসলােমর শ�েদর হীন 

অেে �া োড়া আর িকেু নয়া 

 

শরীয়াহ ন ইজি্হাদ 
ইসলামী শরীয়াহ -এর  �ল্ম িদক হল ইজি্হােদর অনুেমাদন, 

যার �ার িকয়াম্ েযপ�  তু্া শরীয়াহ-েক িি্শীল রাুার 

েকো ইজি্হােদর ভূিমকা ুুবই গরুেূ্পা ্েব শরীয়াহ এর 

সকল িববােনর েকো ইজি্হােদর �েয়াজন েেড় নাা শরীয়াহ-

এর েয সব িববান অ্য� সু�� েযমন ্ানহীদ ন িরসালাে্র 

Concept এবং ্ার �ি্ ঈমান েোষ্ করার ফরিযয়া্, যা 

কুরআন ন হাদীেস বাবার আেলাি ্ হেয়েে, েসুােন ইজি্হাদ 

করার �েয়াজন েেড় নাা অনুরেভােব শরীয়াহ-এর েয সব িবষয় 

অেিরব্পনীয় েসগেলােকন ইজি্হাদ ন িেবষ্া কের েিরব্পন 

করা যায় নাা েযমন ্ানহীেদর সকল িবষয়, িশকপ ন কুফরীসহ 

ঈমােনর রকনসমূহ, মূলযেবাব সং�া� িবষয়গেলা ন ি র্ের 

হারাম েঘািষ্ মাকাজসমূহা অ্এব ্ানহীেদর েয ি র�ন 

বার্া কুরআেন ন সু�ায় এেসেে, ্াে্ িবাুমাা েিরব্পন 

আসেব নাা েয কাজ করা রাসূল সা. এর যুেি িশকপ ন কুফির 



 

 

বেল িবেবি ্ হে্া ্া আেজা িশকপ ন কুফির বেল ি্য হেবা 

েযনা-বযিভ ার, মদযোন,  ুির-ডাকাি্, সূদ, মানবহ্যা ই্যািদ যা 

আেি  হারাম িেল, আেজা ্া হারাম বেল ি্য হেবা সুার 

গ্াবলী, স্্া, স্যবািদ্া আেি েযমন �শংিস্ িেল আেজা 

ে্মিন �শংিস্, অনযিদেক িমথযা, েবাকা, �্ার্া সব যুেিই 

ঘৃ্য ন হারামা 

্েব শরীয়াহ-এর এমন অেনক িবষয় রেয়েে যার িববান  ান-

কাল-োা েভেদ েিরবি্প্ হে্ োেরা এ কারে্ই শরীয়াহ-ে্ 

িবিভ� েরাুসা্ েদয়া হেয়েো ্াোড়া �ররে্র কারে্ শরীয়াহ 

ইে্ােূেবপকার িনিষ� িববানেক অনুেমাদন দান কেরা এসব 

মূলনীি্র দলীল কুরআেন রেয়েো এোড়া সািবপক মূলযেবাব ন 

আকীদা িঠক েরেু মু‘আমালাে্র িবষয়গেলা আলাম েদয়ার 

িবষয়িটন  ান-কাল-োা েভেদ েিরবি্প্  হে্ োেরা এগেলার 

Implementation িকভােব হেব েসটা হেে ইজি্হােদর 

অনয্ম একিট িবষয়া ্েব েয েক  ইেে করেলই িনেজর ম্ 

কের ইজি্হাদ কের িনজ� ম্াম্ বয্ করােক ইসলাম সমথপন 

কের নাা মুজ্ািহদ বযি্েক কুরআন, হাদীস ন আরবী ভাষায় 

যেথ� োিেে্যর অিবকারী হনয়ার োশাোিশ আেরা েবশ িকেু 

গে্র অিবকারী হে্ হেবা  সূেল িফকেহর ��সমূেহ এ 

স�েকপ িববাির্ আেলা না রেয়েো 



 

 

েমাৗাকথা হল, শরীয়াহ এর অেিরব্পনীয় িবষয়গেলা বােদ 

অনযানয েকো সহীহ ন Authentic ইজি্হােদর মাবযেম মুসিলম 

 �াহর কলযাে্র জনয ইি্বা ক েিরব্পন ন  �য়ন সাবেনর 

�ি্ আল-কুরআন আমােদরেক  �ু� করেো আআাহ ্া‘আলা 

বেলন,  
م َم  بَِقوۡ ٱإِّن  ﴿ َغّ�ِ ََ �م  َ َّ ٰ َّ ََ  ٍٍ  ۗ َۡ َِ ِس نفم

َ
َاْ َم  بِأ م َغّ�ِ  ]  ١١: الرعد[ ﴾ �م

‘‘আআাহ েকান জাি্র অব া েিরব্পন কেরন না  য্ক্ না 

্ারা িনেজরা িনেজেদর অব া েিরব্পন কেরা’’ [সূরা রা’দ : ১১] 

িকয়াস, ইেবহসান, মাসািলহ মুরসালাহ ন শরীয়াহ-এর এ জা্ীয় 

দলীলসমূহ ইজি্হাদী �ি�য়ারই অংশা শরীয়াহ েয �িি্শীল 

এবং সব যুেির জনয  েেযািী ইজি্হাদ মূল্ঃ েস �মা্েক 

শি্শালী কেরেো 

  

শরীয়াহ িক  �য়ন ন আবুিনক্া িবেরাবী?  
সউ ন নযায়িভি�ক মূলযেবােবর আেলােক যাব্ীয়  �য়ন কমপকাে 

েির ালনা করে্ ইসলামী শরীয়াহ  �ু� কেরা আল-কুরআেন 

আিুরাে্র োশাোিশ দুিনয়ার  �ি্ ে েয় দু‘আ করার �ি্ 

 উসািহ্ করা হেয়েো আআাহ বেলন,  
ٓ ََِمنۡ  ﴿ ولم َرّ�َن  َ ّمن َ�قم َسَنةٗ �ۡ ُّ ٱَءاََِن  ِ�  َم ََ ِ�  َي   َسَنةٗ �ٱََ ََ قَِن  َعَذاَب  ِخَرةِ  �ّ رِ ٱََ
٢  ٰ ََ َْ

م
َۡ أ َم َ ْۚ  نَِصيبٞ  �َِك ل  ]    ٢٠٢،  ٢٠١: انقرة[ ﴾ ّمِّم  َكَسبموا



 

 

“্ােদর মেবয এমন েলাক আেে যারা বেল, েহ আমােদর রব! 

আমােদরেক দুিনয়ায় কলযা্ দান এবং আিুরাে্ন কলযা্ দানা 

আর জাহা�ােমর শািব েথেক রকা করাএরা যা কেরেে ্ার 

অংশ ্ােদর জনয রেয়েে”া [সূরা আল-বাকারাহ : ২০১-২০২] 

শরীয়াহ-এর দৃি�ে্  �য়ন বলে্ বুঝায় েস সব  �য়নেক যার 

�ারা বযি্ দুিনয়াে্  েকৃ্ হয়, ভাল ন সউ মানুেষ েির্্ হয়, 

েদশ, সমাজ ন জাি্র কলযাে্ কাজ কের এবং আিুরাে্ 

িনেজেক জাহা�াম েথেক বাঁ ােনার বযব া কের এবং �েয়াজনীয় 

আমেল সােলহ কের জা�া্ লােভর জনয িনেজেক ��্ কেরা 

অ্এব শবুমাা  বষিয়ক  �ি্ই ইসলােমর দৃি�ে্ একমাা 

 �য়ন নয়া 

আমরা লকয কির - ইসলামী শরীয়াহ-এর িববানগেলা আআাহ 

সুবহানাা মানবজাি্র জনয এমনভােব �্য়ন কেরেেন যার 

মাবযেম ্ােদর আবযাি�ক  �য়ন,  ািরিাক  �য়ন এবং যাব্ীয় 

 বষিয়ক  �য়ন ুরাি�্ হয়া  

ইবাদা্ োলেনর িনেদপশ মূল্ঃ মানুেষর আবযাি�ক  �য়ন সাবন 

কেরা মদ-েযনা, জুয়া, িমথযাকথা বলা, অনযায় ন অঅীল্ায় িলল 

হনয়া েথেক িনেষবাজা আেরাে ্ােক  ািরিাক  �য়ন দান 

কেরা সুদ েিরহােরর িনেদপশ, যাকা্-সদকা �দােনর আেদশ 

এবং নানািবব বযবসায় কমপকাে েির ালনা করার অনুমি্ 



 

 

 উোদন ন অথপ্নি্ক  �য়নেক েবিবান কেরা অ্এব 

ইসলামী শরীয়াহ � িল্ আর সব ম্বাদ েথেক  �য়ন 

কমপকা�েক িি্শীল করার েকো অেনক েবশী কাযপকর ভূিমকা 

োলন কের থােকা 

আমরা জািন যা িি্শীল, ্া-ই যুেির সােথ স�ি্ েরেু  লে্ 

োের এবং যা যুেিােেযািী ্া-ই আবুিনকা অ্এব ইসলামী 

শরীয়াহন আবুিনকা ইসলামী শরীয়াহ আবুিনক সমােজর 

সবপবেরর েলাকেদর নযাযয অিবকার েযমন সফলভােব �ি্�া 

কেরেে, ে্মিন েমৗিলক মূলযেবাব িঠক েরেু যুেির  ািহদা ন 

দাবীর সােথন স�ি্ িববান কেরেো েয েকান ন্ুন িকেু যিদ 

ভাল ন মানুেষর জনয কলযা্কর হয়, শরীয়াহ ্ােক �হ্ 

কেরেো আবুিনক্া বলে্ যিদ ঈমান ন মূলযেবাব িঠক েরেু 

যুেিােেযািি্া বুঝায়, যিদ অনযায়-অঅীল্া ন েবহায়েনা 

আবুিনক্ার সংজায় না েেড়, ্াহেল ইসলামী শরীয়াহ ি র-

আবুিনকা 

 

কি্েয় সংশেয়র অেেনাদন 
ুুবই সা�ি্ককােল ো�াে্যর ইসলাম িবে�ষী মহল এবং 

্ােদর ্তীবাহক িকেূ বুি�জীিব মুসিলমেদরেক Confused 

করার জনয ইসলামী শরীয়াহ ন কুরআেনর মেবয োথপকয আিব�ার 



 

 

কেরেেন এবং এ বযাোের ্ারা ো-েিাকায় ন ই�ারেনেট 

েলুােলিু করেেনা ্ােদর যুি্গেলা ুুবই অেিরে�া 

এগেলােক যুি্ না বেল সংশয় বলাই ভােলাা েক  যাে্ এসব 

সংশয় �ারা �ভািব্ না হন েসজনয �বান কেয়কিট  েআু কের 

েসগেলার সে�ষজনক  �র েদবার ে �া করিো  

1. বলা হেয়েে, ‘রাসূল সা. এর যুেি এবং ইসলােমর �াথিমক 

যুেি শরীয়াহ আইন বেল িকেু িেল নাা েকননা শরীয়া আইন 

�ব্পন কেরেেন ফকীহি্’া  �ের বলব, এ �বে�র 

শরে্ আমরা সূরা আল-জািসয়াহ এর ১৮ নং আয়াে্ লকয 

কেরিে মহান আআাহ সুবহানাা ‘শরীয়াহ’ অনুসরে্র িনেদপশ 

িদেয়েেনা এ আয়া্িট রাসূল সা. এর  ের অব্ী্প হেয়েে 

এবং আয়াে্র িনেদপশ ্াঁেক ন ্াঁর সাহাবাি্েক অ�ভুপ্ 

কেরেো অ্এব ‘ফকীহি্ শরীয়া আইন �ব্পন কেরেেন’ 

- কথািট েমােটই শ� নয়া েকননা আয়া্িটে্ ��ভােব 

বলা হেয়েে, শরীয়াহ আইন �ব্পন কেরেেন �য়ং আআাহ 

সুবহানাা নয়া ্া‘আলাা 

2. ্ারা দাবী কেরেেন েয, ‘শরীয়াহ আইেনর অেনক িকেু জাল 

হাদীেসর  ের িভি� কের রি ্ হেয়েে’া আমরা বলব, 

শরীয়াহ আইন �্য়ন স�েকপ িন্া� অজ েলােকরাই এ 

দাবী করে্ োেরনা জাল হাদীস সবপযুেি সকল আেলম, 



 

 

মুহািৗস ন এমন িক সাবার্ মুসিলমেদর কােেন 

সবপা�ীনভােব েির্যাজযা ্াোড়া শরীয়াহ আইন যিদ জাল 

হাদীস  ্রীর যুেি রি ্ হ্ ্াহেল এমন �ে�র  ে�ক 

হনয়া অস�ব িেল নাা একটু আেিই বলা হেয়েে, শরীয়াহ 

�্ী্ হেয়েে রাসূল সা. এর যুেি এবং �ে্্া �য়ং আআাহ 

সুবহানাা 

3. ্ারা আেরা বেলেেন, ইসলাম বেমপর িব�াস অেিরব্পনীয়, যা 

কুরআন �ারা �মাি্্া িক� েদুা যায় শরীয়াহ আইেনর 

অেনক িববান কুেনা োেপ যায়া 

এর  �ের বলব, শরীয়াহ ন ইসলােমর মেবয েকােনা োথপকয 

েনইা ইসলামী শরীয়াহ এর অেনক িববান অেিরব্পনীয় এবং 

িকেু িববান  ান-কাল-োা েভেদ েিরবি্প্ হে্ োের- ্া 

ইে্ােূেবপ বলা হেয়েো অ্এব এ যুি্ দাঁড় কিরেয় শরীয়াহ, 

কুরআন ন ইসলােমর মেবয োথপকয িনরে্ করা বড় বরেনর 

অজ্া িকংবা িন্া�ই েিাঁড়ামীা 

4. আেরকিট সংশয় হল, শরীয়াহ-এর িববান ইজমা’ ন িকয়াস 

এবং অনযনয আনুসাি�ক  উস �ারান সাবযব হেয় থােকা 

ফেল েস সব িববানেক কুরআেনর িববান বলা যােব নাা 

এর  �র হল, ইজমা’ ন িকয়াস এবং অনযানয আনুসাি�ক  উস 

�য়ংস�ূ্প েকােনা দলীল নয়া বরং কুরআনই এগেলােক দলীল 



 

 

িহেসেব অনুেমাদন িদেয়েো অ্এব ইজমা’ ন িকয়ােসর �ারা 

সাবযবকৃ্ িববান কুরআেনর িববান বেলই ি্য হেবা  

 

 েসংহার 

শরীয়াহ আইন ইসলােমরই আইনা আর ইসলাম হেে আআাহর 

মেনানী্ দীন, যার িবিভ� িববান রাসূল সাআাআাা আলাইিহ নয়া 

সাআােমর  ের িবিভ� সমেয় নািযল হেয়েো েস সব িববােনর 

আইনী িদকিটই হল শরীয়াহা আর ্ার সি�িল্ রে হল আল-

কুরআনা অ্এব শরীয়াহ আইন হেে আল-কুরআেনরই আইনা 

অনয কথায় বলব, শরীয়াহ আইেনর অনয্ম  উস হল আল-

কুরআনা 
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আল-কুরআন ইসলামী শরীয়াহ্-এর অন্যতম উৎস

ভূমিকা :

বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সমাজের প্রত্যেকের রয়েছে নানাবিধ চাহিদা। ব্যক্তি একাই নিজের সে সব চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সমাজের অন্যদের সহযোগিতার প্রতি তাকে মুখাপেক্ষী হতে হয়। ফলে স্বভাবতই মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ। সমাজের সকলের অধিকারকে সুশৃংখলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন একটি পরিপূর্ণ আইনী ব্যবস্থা ও বিধানের, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করবে, অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করে দেবে ও প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারিতাকে আইনের দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করবে। এ ব্যবস্থা না হলে মানুষের সামষ্টিক জীবন হয়ে পড়বে খুবই দুষ্কর। কেননা মানুষের একটা প্রবণতা হচ্ছে নিজের সুবিধা ও স্বার্থকে বড় করে দেখা। এ প্রবণতা যদি আইন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন বেড়ে যাবে, অধিকার ক্ষুন্ন হবে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। আর প্রতাপশালী ও কূটজাল বিস্তারকারীদের দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং মানুষ সবসময়ই সুশৃংখল আইন-কানুন সম্বলিত এমন এক জীবন-ব্যবস্থা মেনে চলার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করেছে, যাতে সমাজের সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়, কেউ কারো অধিকার হরণ করতে না পারে এবং কেউ-ই তার নিজের সীমালঙ্ঘন করে অন্যের সীমায় অনুপ্রবেশ করতে না পারে। বস্তুত একটা সুষম, কল্যাণমুখী ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ-জীবন যাপন করা কোনমতেই সম্ভবপর নয়। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মানবজাতির প্রতি রহমত স্বরূপ নাযিল করেছেন এক মহান শরীয়াহ্ তথা সার্বিক আইন ও বিধান যার ভিত্তিতে হতে পারে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সার্থক সমাধান ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের সুষ্ঠু  মীমাংসা ও নিষ্পত্তি। তাঁর অবতারিত শরীয়ত তাঁর অগণিত অন্য সব নিয়ামতের মতই বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট রহমত হয়ে দেখা দিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿ ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨ ﴾ [الجاثية : ١٨]  

‘‘এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের অন্তর্গত ‘শরীয়াহ্’ এর উপর, সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর। আর অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না’’। [আল-জাসিয়াহ : ১৮]

বস্তুত আল্লাহর শরীয়াহ্ই হচ্ছে তাঁর বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক ন্যায়পরায়ণতা স্থাপনের যথার্থ বিধান। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে নিজ নিজ জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী করে ছেড়ে দেন নি। বরং তাদেরকে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত করেছেন ইসলামী শরীয়াহ্-এর বিধান উপস্থাপন করে। মানব রচিত কোনো বিধানই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়। তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হচ্ছে আল্লাহর শরীয়াহ্-এর বিধান। কেননা তিনিই মানবের স্রষ্টা। সুতরাং সৃষ্টির হাজত ও তা পূরণ করার পরিপূর্ণ বিধান তিনি ছাড়া আর কেউই যথাযথভাবে প্রদান করতে সক্ষম নয়।

অতএব ইসলামী শরীয়াহ্ মেনে নেয়া ঈমান ও ইসলামেরই অনিবার্য দাবী। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ ﴾ [الاحزاب : ٣٦]  

‘‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।’’ [সূরা আল-আহযাব : ৩৬]

তিনি আরো বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥ ﴾ [النساء : ٦٥]  

‘‘কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্মন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।’’ [সূরা আন-নিসা : ৬৫]

কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় মুসলিম দেশসমূহ দীর্ঘকাল ধরে ঔপনিবেশিকতার করতলগত থেকে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আকীদাগত নানা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে; কেননা ঔপনিবেশবাদীরা মুসলিমদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের চালচিত্রকে ইসলামের মূলধারা থেকে সরিয়ে নেয়ার যাবতীয় চেষ্টা-তদ্বির করতে কোন ত্রুটি করে নি। তারা অবশেষে এ সকল মুসলিম দেশসমূহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেও পেছনে রেখে গিয়েছে তাদের অনৈসলামী চিন্তা-চেতনার অত্যন্ত প্রভাবশালী স্বাক্ষর, যা রেখাপাত করেছে মুসলিমদের আমলী ও আখলাকী জীবনের বহু ক্ষেত্রে এবং পাল্টে দিয়েছে তাদের চিন্তা-ধারা ও আইনী প্রক্রিয়ার অনেক কিছূ। এর ফলে মুসলিম সমাজের বিরাট একটা অংশ হারিয়েছে তাদের বিবেকের স্বাতন্ত্র্যবোধ, মানসিকতায় ফুটে উঠেছে পরাধীনতা ও হীনমন্যতা।

মিশনারি, প্রাচ্যবিদ এবং তাদের দোসর ও তল্পীবাহকদের মাধ্যমে যে চিন্তা-ধারা ও দর্শন মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত সুকৌশলে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি হল এই যে -‘‘ইসলামী শরীয়াহ্ একটি প্রাচীন জীবন পদ্ধতি, যা এ যুগে অচল এবং আধুনিক জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও প্রগতির বিভিন্ন উত্থান-পতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সামর্থ তার নেই। অতএব শরীয়াহ্ অনুসরণে উন্নয়ন কর্মকান্ডে দেখা দেয় স্থবিরতা। কেননা শরীয়াহ্ আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর আগের পুরনো। সে যুগ আর বর্তমান যুগ এক নয়। সে পরিবেশ ও বর্তমান পরিবেশ অভিন্ন নয় এবং সে যুগের লোকেরা আজকের প্রগতিশীল লোকদের থেকে ছিল ভিন্ন প্রকৃতির’’। এভাবে তারা বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করেও যখন মুসলিমদের বৃহত্তর অংশকে বিচ্যুত করতে পারলো না, তখন আবারো আঘাত হানলো এ কথা বলে যে, ‘‘শরীয়াহ্ আইনের উৎস কুরআন নয়’’। এ প্রবন্ধে শরীয়াহ্ এর পরিচয়, উৎস এবং শরীয়াহ্ আইন যে কুরআনেরই বিধান এবং কুরআন থেকে উৎসারিত সে বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি শরীয়াহ্ যে প্রগতিশীল, আধুনিক ও উন্নয়নধর্মী সেটিও তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ। 

শরীয়াহ্ কি :

‘শরীয়াহ্’ একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দীন, জীবন-পদ্ধতি, ধর্ম, জীবনাচার, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি
। তবে আরবী ভাষায় শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল - পানির উৎসস্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে
। শরীয়াহ্ যে জীবন পদ্ধতির অর্থে ব্যবহৃত হয়, কুরআনে সে ঘোষণা রয়েছে :

﴿ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ ﴾ [المائدة: ٤٨]  

‘‘তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়াহ ও জীবন-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি।’’ [সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৮]

Wikipedia, the free Encyclopedia তে শরীয়াহ্ সম্পর্কে এভাবে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে- Sharia (Arabic: شريعة transliteration: Šarī`ah) is the body of Islamic religious law. The term means "way" or "path 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 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, contracts, family, sexuality, hygiene, and social issues.

পরিভাষায় ‘শরীয়াহ্’ এর সংজ্ঞায় প্রখ্যাত তাবেয়ী ক্বাতাদাহ রহ. বলেন, ‘‘শরীয়াহ্ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আরোপিত নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা, সীমারেখা ও ফারায়েয।’’


ইমাম ইবনু তাইমিইয়াহ রহ. বলেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আলা যে সব আকীদা ও আমল মানুষের জন্য প্রণয়ন করেছেন, তা-ই শারীয়াহ্’’
। অন্যত্র তিনি বলেছেন, ‘‘শরীয়াহ্ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উলুল আমর (তথা মুসলিম প্রশাসক ও আমীর) এর আনুগত্য করা’’
।

ইসলামী শরীয়াহ্ এর সংজ্ঞা আরো সহজভাবে আমরা এভাবে দিতে পারি, ‘‘মহান আল্লাহ তা‘আলা জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদেরকে যে সার্বিক হুকুম ও বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই হল ইসলামী শরীয়াহ্’’। এ সংজ্ঞার আলোকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও এতদুভয়ের ভিত্তিতে ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাত, মাকরুহ ও হারাম ইত্যাদি যে সকল বিধান প্রণয়ন করা হয় তা হচ্ছে শরীয়াহ্।

‘আশ-শরীয়াহ’ বলতে সাধারণত ‘আদ্-দীন’ তথা সার্বিক ইসলামী জীবন-বিধানকে বুঝানো হয়। তবে ‘শরীয়াহ্’ বলতে কখনো ইসলামের আইনগত দিককেও বুঝানো হয়। সেটি হচ্ছে শরীয়াহ্-এর খাস বা বিশেষ অর্থ।

ইসলামী শরীয়াহ্ এর দলীল ও উৎসসমূহ :

ইসলামী শরীয়াহ্ এর প্রধান উৎস ও দলীল চারটি। সেগুলো হলঃ

· আল-কুরআন : ইসলামী শরীয়াহ্ এর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম। এ ব্যাপারে সকল সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন), সকল যুগের ইমামগণ, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও সকল উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য ও ইজমা রয়েছে। ইসলামী শরীয়াহ্ এর সকল বিধানই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র কুরআন কারীম থেকে উৎসারিত। ইতোপূর্বে উল্লেখিত দু’টো আয়াতে [সূরা আল-জাসিয়া : ১৮ ও সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৮] বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজেই শরীয়াহ্ প্রণয়নকারী। 

· আস-সুন্নাহ্ : রাসূলুল্লাহ সা. এর কথা, কাজ, সম্মতি ও অনুমোদনকে বলা হয় আস্-সুন্নাহ। আস্-সুন্নাহ্ মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

﴿ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤ ﴾ [النحل: ٤٤]  

‘‘আর আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।’’ [সূরা আন-নাহল : ৪৪]

তিনি আরো বলেন, 

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ٤ ﴾ [النجم : ٣،  ٤]  

‘‘সে মনগড়া কথা বলে না। এতো অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।’’ [সূরা আন-নাজম : ৩-৪]

আল-কুরআন ও সুন্নাহ দু’টোই যে অহী, এ ব্যাপারে আলেমগণের ঐকমত্য রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাদীস শাস্ত্রের উসূল অনুযায়ী সুন্নাহ্-এর যে সকল হাদীস Authentic ও সহীহ শুধু সেগুলোই ইসলামী শরীয়ায় দলীল হিসেবে গৃহীত। 

· আল-ইজমা’ : ইজমা’ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণ কোনো এক যুগে শরীয়াহ্ এর কোন এক বিধানের উপর একমত হওয়া।
 ইজমা’র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কুরআনের বিপরীত কোনো কিছুর উপর একমত না হওয়া। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة

‘‘আমার উম্মাতকে আল্লাহ ভ্রষ্টতার উপর কখনো একমত করবেন না।’’
 ইজমা’র বিধানের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে, 

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾ [النساء : ١١٥]  

‘‘কারো নিকট হেদায়াত প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব।’’ [সূরা আন-নিসা : ১১৫]

· আল-কিয়াস : কিয়াস হচ্ছে কোনো বিষয়ের জন্য সে বিধান নির্ধারণ করা, যে বিধান স্পষ্টভাবে অন্য একটি বিষয়ের জন্য কুরআন বা হাদীসে বর্ণনা করা আছে, উভয় বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকারী ‘ইল্লাত’ বা হেতু থাকার কারণে।
 কিয়াস যে শরীয়াহ্-এর উৎস ও প্রমাণ সে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের বহু দলীল রয়েছে।


এগুলোর পাশাপাশি ইসলামী শরীয়াহ্-এর কয়েকটি আনুসাঙ্গিক ও গৌণ উৎস রয়েছে, যথাঃ মাসালিহ মুরসালাহ, ইস্তেহসান, ইস্তেসহাব ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটিই কুরআন ও সুন্নাহ্ এর এর সমর্থনপুষ্ট ও এতদুভয়ের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

শরীয়াহ্ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মহান রাববুল আ’লামীন মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যই ইসলামী শারীয়াহ্ এর সকল বিধান প্রণয়ন করেছেন। মানব জীবনের সর্বাধিক জরুরী বিষয়সমূহের সংরক্ষণ ও হেফাযত শরয়ী বিধানেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামী শারীয়াহ্ এর পরিভাষায় এ বিষয়সমূহের নাম দেয়া হয়েছে ‘আদ-দারুরিয়্যাত’। ‘আদ-দারুরিয়্যাত’ পাঁচটি। সেগুলো হল :

· দীনের হেফাযত 

· জীবনের হেফাযত 

· আকল বা বিবেকের হেফাযত

· বংশধারা ও ইজ্জতের হেফাযত

· সম্পদের হেফাজত

এ পাঁচটি বিষয়কে বলা হয় আল-মাকাসিদ আল-খামসাহ্ বা শারীয়াহ্ এর পাঁচটি উদ্দেশ্য। ইসলামী শরীয়াহ এর দৃষ্টিতে এগুলো ছাড়া পৃথিবীতে মানব জীবন কোনোভাবেই চলতে পারে না। আর এ জন্যই দীন, জীবন, আকল, সম্পদ এবং বংশধারা ও ইজ্জতের হেফাযত ইসলামী শারীয়াহ এর একটি মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দীন, তারপর মানুষের জীবন, আকল, বংশধারা ও ইজ্জত এবং সর্বশেষে সম্পদ। ইসলামী শরীয়াহ এর অধিকাংশ নীতিমালা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা প্রণয়ন করেছেন মূলতঃ এ পাঁচটি বিষয়ের হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য।

শরীয়াহ্ কি আল-কুরআনের বিধান ? 

আল-কুরআন ও শরীয়াহ্-এর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। এটা সবযুগের সকল মুসলিম আলেমগণের ঐকমত্য ও ইজমা’ যে, ইসলামী শরীয়াহ্ কুরআনেরই বিধান। কেননা আল-কুরআনই শরীয়াহ্-কে সত্যায়ন করেছে। ইসলামী শরীয়াহ্-এর বিষয়গুলোর প্রতি যদি আমরা আলোকপাত করি তাহলে দেখব - আকীদা ও বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলো যেমন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ইত্যাদি কুরআনের বিশাল অংশ জুড়ে আলোচিত হয়েছে। শির্ক ও কুফরির পরিচিতি ও পরিণতি সম্পর্কে কুরআনে বিশদ আলোচনা রয়েছে। আরকানুল ঈমানের মধ্যে আল্লাহ, মালাইকা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অপরিহার্যতার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। আরকানুল ইসলামের মধ্যে শাহাদাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জের বর্ণনা কুরআনে রয়েছে। আকীদার পাশাপাশি শরীয়াহ্-এর বিভিন্ন আমল ও মুয়ামালাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও রয়েছে। ব্যক্তির নিজের করণীয়, বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন ও সংরক্ষণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়, রাজনৈতিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয়সহ শরীয়াহ্-এর সকল মৌলিক কিছুই স্পষ্টভাবে কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩ ﴾ [النحل: ٨٩]  

‘‘আর আমি মুসলিমদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম’’। [সূরা আন-নাহল : ৮৯] তিনি আরো বলেন, 

﴿ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ﴾ [الانعام: ٣٨]  

‘‘কিতাবে কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি’’। [সূরা আল-আন‘আম : ৩৮]

আল-কুরআনে শরীয়াহ্ অনুসরণ করার সরাসরি নির্দেশ এসেছে। 

﴿ ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا ﴾ [الجاثية : ١٨]  

‘‘এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের অন্তর্গত ‘শরীয়াহ্’ এর উপর, সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর’’। [সূরা আল-জাসিয়াহ : ১৮]

বিগত ১৪ শতক ধরে আজ পর্যন্ত মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত যে সব আয়িম্মাহ, আলেম ও স্কলার রয়েছেন, তাদের কোন একজনও একথা দাবী করেননি যে, ‘শরীয়াহ’ কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন। সাহাবীগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত রচিত তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী রেফারেন্স গ্রন্থসমূহে শরীয়াহ্-কে কুরআনের বিধানই বলা হয়েছে। কেননা শরীয়াহ্ সাব্যস্ত হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে এবং কুরআনই শরীয়াহ্ এর প্রাথমিক উৎস ও দলীল। কুরআন ছাড়া শরীয়াহ্ এর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। শরীয়াহ্ থেকে কুরআনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো ইসলামের শত্রুদের হীন অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

শরীয়াহ্ ও ইজতিহাদ

ইসলামী শরীয়াহ-এর উজ্জ্বলতম দিক হল ইজতিহাদের অনুমোদন, যার দ্বার কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত। শরীয়াহ্-কে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে শরীয়াহ এর সকল বিধানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োজন পড়ে না। শরীয়াহ্-এর যে সব বিধান অত্যন্ত সুস্পষ্ট যেমন তাওহীদ ও রিসালাতের Concept এবং তার প্রতি ঈমান পোষণ করার ফরযিয়াত, যা কুরআন ও হাদীসে বহুবার আলোচিত হয়েছে, সেখানে ইজতিহাদ করার প্রয়োজন পড়ে না। অনুরূপভাবে শরীয়াহ্-এর যে সব বিষয় অপরিবর্তনীয় সেগুলোকেও ইজতিহাদ ও গবেষণা করে পরিবর্তন করা যায় না। যেমন তাওহীদের সকল বিষয়, শির্ক ও কুফরীসহ ঈমানের রুকনসমূহ, মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো ও চিরতরে হারাম ঘোষিত মন্দকাজসমূহ। অতএব তাওহীদের যে চিরন্তন ধারণা কুরআনে ও সুন্নায় এসেছে, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসবে না। যে কাজ করা রাসূল সা. এর যুগে শির্ক ও কুফরি বলে বিবেচিত হতো তা আজো শির্ক ও কুফরি বলে গণ্য হবে। যেনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি-ডাকাতি, সূদ, মানবহত্যা ইত্যাদি যা আগে  হারাম ছিল, আজো তা হারাম বলে গণ্য হবে। সুন্দর গুণাবলী, সততা, সত্যবাদিতা আগে যেমন প্রশংসিত ছিল আজো তেমনি প্রশংসিত, অন্যদিকে মিথ্যা, ধোকা, প্রতারণা সব যুগেই ঘৃণ্য ও হারাম।

তবে শরীয়াহ্-এর এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার বিধান স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। এ কারণেই শরীয়াহ্-তে বিভিন্ন রোখসাত দেয়া হয়েছে। তাছাড়া দ্বরুরতের কারণে শরীয়াহ্ ইতোপূর্বেকার নিষিদ্ধ বিধানকে অনুমোদন দান করে। এসব মূলনীতির দলীল কুরআনে রয়েছে। এছাড়া সার্বিক মূল্যবোধ ও আকীদা ঠিক রেখে মু‘আমালাতের বিষয়গুলো আঞ্জাম দেয়ার বিষয়টিও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। এগুলোর Implementation কিভাবে হবে সেটা হচ্ছে ইজতিহাদের অন্যতম একটি বিষয়। তবে যে কেউ ইচ্ছে করলেই নিজের মত করে ইজতিহাদ করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করাকে ইসলাম সমর্থন করে না। মুজতাহিদ ব্যক্তিকে কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষায় যথেষ্ট পান্ডিত্যের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি আরো বেশ কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। উসূলে ফিকহের গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মোদ্দাকথা হল, শরীয়াহ্ এর অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলো বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে সহীহ ও Authentic ইজতিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের প্রতি আল-কুরআন আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ ﴾ [الرعد: ١١]  

‘‘আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না  যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।’’ [সূরা রা’দ : ১১]

কিয়াস, ইস্তেহসান, মাসালিহ মুরসালাহ্ ও শরীয়াহ্-এর এ জাতীয় দলীলসমূহ ইজতিহাদী প্রক্রিয়ারই অংশ। শরীয়াহ্ যে প্রগতিশীল এবং সব যুগের জন্য উপযোগী ইজতিহাদ মূলতঃ সে প্রমাণকে শক্তিশালী করেছে।

শরীয়াহ্ কি উন্নয়ন ও আধুনিকতা বিরোধী? 

সৎ ও ন্যায়ভিত্তিক মূল্যবোধের আলোকে যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে ইসলামী শরীয়াহ্ উদ্বুদ্ধ করে। আল-কুরআনে আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়ার উন্নতি চেয়ে দু‘আ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 


﴿ وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ ﴾ [البقرة: ٢٠١،  ٢٠٢]    

“তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।এরা যা করেছে তার অংশ তাদের জন্য রয়েছে”। [সূরা আল-বাকারাহ : ২০১-২০২]

শরীয়াহ্-এর দৃষ্টিতে উন্নয়ন বলতে বুঝায় সে সব উন্নয়নকে যার দ্বারা ব্যক্তি দুনিয়াতে উপকৃত হয়, ভাল ও সৎ মানুষে পরিণত হয়, দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে এবং আখিরাতে নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজনীয় আমলে সালেহ করে জান্নাত লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। অতএব শুধুমাত্র বৈষয়িক উন্নতিই ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র উন্নয়ন নয়।

আমরা লক্ষ্য করি - ইসলামী শরীয়াহ্-এর বিধানগুলো আল্লাহ সুবহানাহু মানবজাতির জন্য এমনভাবে প্রণয়ন করেছেন যার মাধ্যমে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, চারিত্রিক উন্নয়ন এবং যাবতীয় বৈষয়িক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। 

ইবাদাত পালনের নির্দেশ মূলতঃ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করে। মদ-যেনা, জুয়া, মিথ্যাকথা বলা, অন্যায় ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ তাকে চারিত্রিক উন্নয়ন দান করে। সুদ পরিহারের নির্দেশ, যাকাত-সদকা প্রদানের আদেশ এবং নানাবিধ ব্যবসায় কর্মকান্ড পরিচালনা করার অনুমতি উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করে। অতএব ইসলামী শরীয়াহ্ প্রচলিত আর সব মতবাদ থেকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমরা জানি যা গতিশীল, তা-ই যুগের সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে এবং যা যুগোপযোগী তা-ই আধুনিক। অতএব ইসলামী শরীয়াহ্ও আধুনিক। ইসলামী শরীয়াহ্ আধুনিক সমাজের সর্বস্তরের লোকদের ন্যায্য অধিকার যেমন সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে, তেমনি মৌলিক মূল্যবোধ ঠিক রেখে যুগের চাহিদা ও দাবীর সাথেও সঙ্গতি বিধান করেছে। যে কোন নতুন কিছু যদি ভাল ও মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়, শরীয়াহ্ তাকে গ্রহণ করেছে। আধুনিকতা বলতে যদি ঈমান ও মূল্যবোধ ঠিক রেখে যুগোপযোগিতা বুঝায়, যদি অন্যায়-অশ্লীলতা ও বেহায়পনা আধুনিকতার সংজ্ঞায় না পড়ে, তাহলে ইসলামী শরীয়াহ্ চির-আধুনিক।

কতিপয় সংশয়ের অপনোদন

খুবই সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী মহল এবং তাদের তল্পীবাহক কিছূ বুদ্ধিজীবি মুসলিমদেরকে Confused করার জন্য ইসলামী শরীয়াহ্ ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য আবিষ্কার করেছেন এবং এ ব্যাপারে তারা পত্র-পত্রিকায় ও ইন্টারনেটে লেখালেখি করছেন। তাদের যুক্তিগুলো খুবই অপরিপক্ক। এগুলোকে যুক্তি না বলে সংশয় বলাই ভালো। কেউ যাতে এসব সংশয় দ্বারা প্রভাবিত না হন সেজন্য প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করে সেগুলোর সন্তেষজনক উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। 

1. বলা হয়েছে, ‘রাসূল সা. এর যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরীয়াহ্ আইন বলে কিছু ছিল না। কেননা শরীয়া আইন প্রবর্তন করেছেন ফকীহগণ’। উত্তরে বলব, এ প্রবন্ধের শুরুতে আমরা সূরা আল-জাসিয়াহ এর ১৮ নং আয়াতে লক্ষ্য করেছি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ‘শরীয়াহ্’ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াতটি রাসূল সা. এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং আয়াতের নির্দেশ তাঁকে ও তাঁর সাহাবাগণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতএব ‘ফকীহগণ শরীয়া আইন প্রবর্তন করেছেন’ - কথাটি মোটেই শুদ্ধ নয়। কেননা আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শরীয়াহ আইন প্রবর্তন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা।

2. তারা দাবী করেছেন যে, ‘শরীয়াহ্ আইনের অনেক কিছু জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে’। আমরা বলব, শরীয়াহ্ আইন প্রণয়ন সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরাই এ দাবী করতে পারেন। জাল হাদীস সর্বযুগে সকল আলেম, মুহাদ্দিস ও এমন কি সাধারণ মুসলিমদের কাছেও সর্বাঙ্গীনভাবে পরিত্যাজ্য। তাছাড়া শরীয়াহ্ আইন যদি জাল হাদীস তৈরীর যুগে রচিত হত তাহলে এমন প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া অসম্ভব ছিল না। একটু আগেই বলা হয়েছে, শরীয়াহ্ প্রণীত হয়েছে রাসূল সা. এর যুগে এবং প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানহু।

3. তারা আরো বলেছেন, ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস অপরিবর্তনীয়, যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু দেখা যায় শরীয়াহ্ আইনের অনেক বিধান কখনো পাল্টে যায়।

এর উত্তরে বলব, শরীয়াহ্ ও ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামী শরীয়াহ্ এর অনেক বিধান অপরিবর্তনীয় এবং কিছু বিধান স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে- তা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। অতএব এ যুক্তি দাঁড় করিয়ে শরীয়াহ্, কুরআন ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা বড় ধরনের অজ্ঞতা কিংবা নিতান্তই গোঁড়ামী।

4. আরেকটি সংশয় হল, শরীয়াহ্-এর বিধান ইজমা’ ও কিয়াস এবং অন্যন্য আনুসাঙ্গিক উৎস দ্বারাও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। ফলে সে সব বিধানকে কুরআনের বিধান বলা যাবে না।

এর উত্তর হল, ইজমা’ ও কিয়াস এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক উৎস স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো দলীল নয়। বরং কুরআনই এগুলোকে দলীল হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। অতএব ইজমা’ ও কিয়াসের দ্বারা সাব্যস্তকৃত বিধান কুরআনের বিধান বলেই গণ্য হবে। 

উপসংহার

শরীয়াহ্ আইন ইসলামেরই আইন। আর ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দীন, যার বিভিন্ন বিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। সে সব বিধানের আইনী দিকটিই হল শরীয়াহ্। আর তার সম্মিলিত রূপ হল আল-কুরআন। অতএব শরীয়াহ্ আইন হচ্ছে আল-কুরআনেরই আইন। অন্য কথায় বলব, শরীয়াহ্ আইনের অন্যতম উৎস হল আল-কুরআন।

� আস-সিহাহ,ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী, ৩/১২৩৬, লিসানুল আরব, ইবনু মানযূর, ৮/১৭৪


� লিসানুল আরব, ৮/১৭৪


� আল-জামি’ লিআহকামিল কুরআন ৬/২১১


� মাজমু’ আল-ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়াহ, ১৯/৩০৬


� প্রাগুক্ত, ১৯/৩০৯


�  আল-মুস্তাসফা, ইমাম গাযালী, ১/১৭৩, শারহি আল-কাওকাব আল-মনীর, ইবনুন নাজ্জার, ২/২১১


�  সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২০৯৩, এছাড়াও এ হাদীস বর্ণনা করেছে ইমাম আহমাদ ও হাকেম।


�  আল-বুরহান, ইমামুল হারামাইন, ২/৩৮৭, আল-মুস্তাসফা, ইমাম গাযালী, ২/২২৮, আল-মাহসূল, ইমাম রাযী, ৫/৫


�  বিস্তরিত দলীলসমূহ জানার জন্য দেখখুন, আল-কিয়াস ফিল ইবাদাত, পৃঃ ১৮৫-২২৫









