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ইসলামী শারীয়াহ্ এর উে�শয্ ও ল :
বতর্মান ে�ক্ষাপেট গুর
ভূিমকাঃ
U

আ�াহ রাববুল আলামীন মানু ষ ও এ িব�জগতসহ সকল িকছু
সৃ ি� কেরেছন। সু �, সু �র ও শাি�পূ ণর্ভােব বসবােসর জনয
একিট পিরপূ ণর্ জীব-বয্ব�া িহসােব মানুষেক �দান কেরেছন
ইসলামী শরীয়াহ্
শারীয়াহ্ এর সংজ্
U

‘শারীয়াহ’ একিট আরবী শ�। এর আিভধািনক অথর দীন, ধমর,
1
জীবন-প�িত, িনয়ম-নীিত ইতয্াি । তেব আরবী ভাষায় শ�িটর
P0F

P

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।
P1F

P

পিরভাষায় শারীয়াহ্ এর সংজ্ঞায় ইমাম ইবনু তাইিমইয়াহ ব,
‘আ�াহ তা‘আলা েয সব আকীদা ও আমল মানু েষর জনয্ �ণয়ন
কেরেছন, তা-ই শারীয়াহ’ 3। অনয্� িতিন বেলেছ, শারীয়াহ্ হে�
P2F

1

P

ইসমাইল ইবন হা�াদ আল-জাওহারী, আস-িসহাহ ৩/১২৩৬, ইবন মানযূ র, িলসানু ল

আরব, ৮/১৭৪
2

িলসানু ল আরব, ৮/১৭৪

3

ইবনু তাইিময়াহ, মাজমু’ আল-ফাতাওয়া ১৯/৩০৬

3

আ�াহ তা‘আলা, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম ও উলুল
আমর (তথা মুসিলম �শাসক ও আমীর) এর আনু গতয্ কর’ 4।
P3F

P

ইসলামী শারীয়াহ্ এর সংজ্ঞা আে সহজভােব আমরা এভােব
িদেত পাির, ‘‘মহান আ�াহ তা‘আলা জীবন ও জগত পিরচালনার
জনয্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর মাধয্ েম �
বা�ােদরেক েয সািবর্ক হুকুম ও িবধান �দান কেরে, তা-ই
হল ইসলামী শারীয়াহ’’।
ইসলামী শরীয়াহ্ এর ৈবিশ�য
U

ইসলামী শরীয়াহ্ এ অেনক ৈবিশ�য্ রেয়েছ। ত�েধয্ িবেশ
গুরু�পূণর্ ৈবিশ�য্সমূহ নীেচ তুেল ধরা
১। এিট রাববানী তথা আ�াহ �দ�ঃ
এ শরীয়াহ্ �ণয়ন কেরেছন েস মহান ��, িযিন মানু ষ ও জগত
সৃ ি� কেরেছন এবং জগেতর �ান কাল ও পা� েভেদ মানু েষর
জনয্ িক িক সবেচেয় কলয্ার তা িতিন জােনন। আ�াহ বেলন,

َ ُ ۡ ُ ّ ر � ّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َُ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ٰ َ ّ َ َ َٰ َٰ م
��ون
ِ � ﴿ ََُك �لق ما �شاء و�ختار ۗ ما �ن لهم ٱ� ِ�ة ۚ سب�ن ٱَ ِ وت�� ََا
[٦٨ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ٦

‘‘আপনার �িতপালক যা ই�া সৃ ি� কেরন এবং যােক ই�া
মােনানীত কেরন, এেত তােদর েকােনা এখিতয়ার েনই। আ�াহ

4

�াগু, ১৯/৩০৯

4

পিব�, মহান এবং তারা েয শরীক কের তা হেত িতিন উে�র’’ 5।

ُ ّ َ ُ َ ََ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ََ
َۡ
ُ �ب
[١٤ : ﴾ ]ﻤﻟﻠﻚ١ �
ِ ﴿ �� �علم من خلق وهو ٱلَ ِطيف ٱ
P4F

P

‘‘িযিন সৃ ি� কেরেছন িতিন িক জােনন না? িতিন সু �দশর্ী ও
সময্ক অিহত’’ 6।
P5F

ُ ّ ﴿ َوٱ
ٌ ِيم َحك
ٌ َ َعل
[٧١ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٧ ِيم

P

‘‘আ�াহ সবর্, �জ্ঞা’’ 7।
P6F

P

অতএব ইসলামী শরীয়াহ সকল �কার �িটমু� ও মানবতার
জনয্ সবেচেয় েবশী কলয্াণক
২। এিট েগাটা িব� মানবতার জনয্
ইসলামী শরীয়াহ এর সম� আহকাম, বুিনয়াদী নীিতমালা ও লক্উে�শয্ জাি, েদশ ও বণর্ িিবর্েশেষ িবে�র সকল মানুেষর জনয
�েযাজয্। মহান আ�াহ বেল,

ّ
ۡ َٓ
َ ۡ َ إِ�َ َر
َ � ٗة لّ ِلۡ َ�ٰلَم
ٰ�َ ﴿ َو َما أ ۡر َسل
[١٠٧ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء١ �
ِ

‘‘আর আিম েতা আপনােক সৃ ি�কুেলর জনয্ রহমত�রূপই
8
পািঠেয়িছ’’ ।
P7F

P

ُ َۡ ّ ُ ُ َ ّ ُ ّ َ ّ ٰٓ ُۡ
ً �َ � ۡم
�ِ ﴿ قل ََ�ُها ٱَاس إ ِ ِ� رسول ٱَ ِ إ
[١٥٧ :ِيعا ﴾ ]اﻻﻋﺮاف

5

সূ রা আল-কাসাস:৬৮

6

সূ রা আল-মূ লক:১৪

7

সূ রা আল-আনফাল:৭১

8

সূ রা আল-আি�য়া:১০৭

5

‘‘বলু ন, েহ মানবম�লী! আিম েতামােদর সকেলর কােছ ে�িরত
আ�াহর রাসূ ল’’ 9।

ّ
َ
ۡ َٓ
َ َ
ۡ َ ّ َٰ َ ٗ َ َ ٗ َ
ّ َ إِ�َ َكآ َّ ٗة
ََ�
ٰ�َ ﴿ َو َما أ ۡر َسل
ِ َِّلن
٢ اس � َ� ۡعل ُمون
ِ َّ� ٱ
اس �شِ �� ونذِير� و�ِنَ أ
P8F

P

[٢٨ :﴾ ]ﺳﺒﺎ

‘‘আর আিম েতা আপনােক সম� মানবজািতর �িত সু সংবাদদাতা
ও সতকর্কারীরূেপ পািঠেয়’’ 10।
P9F

P

৩। বয্াপকতা
ইসলামী শরীয়াহ-এ রেয়েছ মানব জীবেনর �িতিট িদেকর সােথ
স�িকর্ত নীিতমাল, আহকাম ও আইন-কানু ন, চাই তা মানু েষর
আকীদা, ইবাদাত ও চিরে�র সােথ সংি�� েহাক িকংবা বয্ি,
সমাজ ও েদেশর অথর্নীি, রাজনীিত ও িবচার প�িত সং�া�
েহাক। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,

َ ّ ُ ّ ٗ َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ّ نَز
َ ۡ �ء َو ُه ٗدى َو َر
َ ى ل ِلۡ ُم ۡسلم
َ ۡ ُ �� ٗة َو
ٰ �
﴾٨�
ٖ ۡ �ِ
ِِ
ِ ﴿َ َ�ا عليك ٱلكِ�ب ت ِب�ٰنا ل
[٨٩ :]ﻨﻟﺤﻞ

‘‘আিম �েতয্ক িবষেয় বয্াখয্া�রূপ মুসিলমেদর জনয
িহদায়াত, রহমাত ও সু সংবাদ�রূপ আপনার �িত িকতাব অবতীণর
কেরিছ’’ 11।
P10F

9

P

সূ রা আল-আ’রাফ:১৫৮

10

সূ রা সাবা:২৮

11

সূ রা আন-নাহল:৮৯

6

৪। েমৗিলক� ও িচর�ায়ী�:
ইসলামী শরীয়াহ্

এর নীিতমালা েমৗিলক

এবং

এর

উৎস

সংরক্ষেণর দািয়� আ�াহ িনেজ িনেয়েছন বেল তা িকয়ামত পযর
িচর�ায়ী। আ�াহ বেলন,

ۡ ّ َ ۡ ّ ّ َ ُۡ نَز
َ ُ َ َ َُ ّ
[٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ٰفِظون
�كَ �نَا �ۥ ل
ِ ﴿ ِنَا � َ�ا ٱ

“িন�য়ই আিমই কুরআন নািযল কেরিছ এবং আিমই এর
সংরক্’’ 12।
P1F

P

৫। পালেন সহজতা ও কেঠারতা িবেলাপঃ
মানু ষ যােত ইসলামী শারীয়াহ্ এর আহকাম অতয্� সহেজ পাল
করেত পাের মহান আ�াহ তা‘আলা েসভােবই শারয়ী নীিতমালা
�ণয়ন কেরেছন। তদু পির পালন করেত িগেয় যখনই েকউ েকান
যু ি��াহয্ সমসয্ার মুেখামুিখ , তখনই তার উপর েথেক
হুকুেমর ভার হালকা কের েদয়া হয়। আ�াহতা‘আলা বেলন,

ُ ُ ُ ََ َ ۡ ُۡ ُ ُ ُّ ُ ُ
َ ۡ � ُم ٱلۡ ُع
[١٨٥ :� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿ ي ِر�د ٱَ بِ�م ٱلي� و� ي ِر�د ب

‘‘আ�াহ েতামােদর জনয সহজতা চান এবং েতামােদর জনয্
কেঠারতা িতিন চান না’’ 13।

َ
ّ
ۡ ُ َۡ َ ََ َ ََ
[٧٨ : ج ﴾ ]ﺤﻟﺞ
� ٖ ِين م ِۡن ح َر
ِ �﴿ وما جعل علي�م ِ� ٱ
P12F

P

‘‘আ�াহ দীেনর বয্াপাের েতামােদর
12

সূ রা আল-িহজর:৯

13

সূ রা আল-বাকারাহ:১৮৫

7

উপর েকােন কেঠারতা

আেরাপ কেরন িন’’ 14।
P13F

P

ّ
َۡ ُّ ُّ َ ُ َ
[٢٨٦ :َ �فًا إِ�َ ُو ۡس َع َها ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿ � ي�ل ِف ٱ

‘‘আ�াহ কােরা উপর এমন েকান দািয়� অপর্ণ কের না যা তার
সাধয্াতী’’ 15।
P14F

P

৬। ৈবষিয়ক ও আধয্াি�ক বয্াপাের চমৎকার সম�
ইসলামী শরীয়াহ্

একিদেক েযমন ইবাদাত পালেনর মাধয্ে

মানু ষেক আিখরাতমুখী হবার �িত উ�ু � কেরেছ, অনয্িদেক
দু িনয়ার বা�ব জীবেনর �েয়াজন ও দাবী পূ রেণর িনেদর্শও তােক
িদেয়েছ। দু িনয়ার কাজ ও বয্�তার মেধয্ও যােত মানুষ আ�াহ
ইবাদাত পালন কের েসিদেক ইি�ত কের কুরআেন বলা হেয়েছ,

َ
ۡ
ۡ ّ ٞ
َ ّ
َٓ
َ
َ ُ ََ َ
ِ  َو� َ� ۡي ٌع َعن ذِك ِر ٱ َّ ِ �قٞ ﴿ رِ َجال َ تُل ِهي ِه ۡم ت َِ�ٰ َرة
ِ صَل ٰوة
�يتاءِ ٱ ّزَك ٰوة ِ �افون
ام ٱ
ّ َ ۡ ٗ تَق
َ َۡ ُ ُ ُۡ
ُ ََل
[٣٧ :  ﴾ ]ﻨﻟﻮر٣ وب َوٱ�بۡ� ٰ ُر
ب �ِيهِ ٱلقل
َ� يوم

‘‘েস সব েলাক যােদরেক বয্বস-বািণজয্

এবং �-িব�য়

আ�াহর �রণ হেত এবং সালাত কােয়ম ও যাকাত �দান হেত
িবরত রােখ না। তারা ভয় কের েসিদনেক েযিদন অেনক অ�র
ও দৃ ি� িবপযর্� হেয় পড়ে’’ 16।
P15F

P

আবার ইবাদাত পালেনর পাশাপািশ তােদরেক জীিবকা অজর্েনর
14

সূ রা আল-হা�:৭৮

15

সূ রা আল-বাকারাহ:২৮৬

16

সূ রা আন-নূ র:৩৭

8

িনেদর্শও �দান করা হে�।

َۡ ْ
ْ ُ
ۡ َ
ّ
ّ ﴿ فَإ َذا قُض َيت ٱ
ُ ِ َصَلَ ٰوةُ فَٱنت
[١٠ :�وا ِ� ٱ�� ِض َوٱ ۡ� َتغوا مِن فض ِل ٱَ ِ ﴾ ]ﺠﻟﻤﻌﺔ
ِ ِ
ِ

‘‘সালাত সমা� হেল েতামরা পৃিথবীেত ছিড়েয় পড় এবং আ�াহর
অনু �হ (জীিবকা) স�ান কর’’ 17।
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৭। বয্ি� ও সমি�র যথাথর্ মূলয্া
ইসলামী শরীয়াহ্ বয্ি� ও সমি�র কােরা �াথর্হািন না ক
সকেলর �ােথর্র �িত সমান দৃি� েরেখেছ। ইসলােম বয্ি
মািলকানা ও বয্ি��াথর্েক কখেনা অবজকরা হয় না, তেব বয্ি�
ও সামি�ক �ােথর্র মেধ িবেরাধ েদখা িদেল তখন সামি�ক
�াথর্েক অ�িধকার েদয়া হয়।
৮। যু েগাপেযািগতাঃ
ইসলামী শরীয়াহ্ �গিতশীল। েকননা কােলর আবতর্েন উ�ূ
সকল সমসয্ার সমাধােনর জনয্ কুরআন ও সু�াহিভি�ক িচগেবষণার সু িনিদর্� নীিতমালা এেত রেয়েছ। সুতরাং যাবতীয় নতুন
অব�ার সােথ তা সাম�সয্শীল হেত সক্ষ ম। মুহা�াদ সা�া�
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর যু গ েথেক শুরু কের আজ পযর্� েয
এর সফল কাযর্কািরতা রেয়ে, েতমিন িকয়ামত পযর্�

এর

কাযর্কািরতা অক্ষু� থাকেব। েকননা িকয়ামত পযর্� এ
আ�াহর েদয়া সবর্েশষ ও একমা� জীবন বয্ব।
17
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৯। উদারতাঃ
ইসলামী শারীয়াহ্ উদারতা স��। এ �সে� রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন,

َ ﺎﺤﻟَْﻨِﻴﻔِﻴَّﺔِ الﺴَ ْﻤ
ِ
ّ
ﺤ ِﺔ
ُ ﺑ
ِﺜْﺖ

‘‘আমােক উদারতাস�� দীন সহকাের ে�রণ করা হেয়েছ’’ 18।
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এর ফেল এমন িক অমুসিলমগণ ইসলামী রাে� পিরপূ ণর্ িনরাপ�া
লাভ কের থােকন।
১০। সাময্ ও নয্ায়িবচার �িত�
জািত, ধমর, বণর্ িনিবর্েশেষ সকেলর জনয্ নয্ায়পরয়ণতার িভি
নয্াযয্ অিধকার �িত�া ইসলামী শরীয়াহ্ এর অনয্তম ৈবি
ইসলামী শারীয়াহ্ এর গ�ঃ
U

শারীয়াহ্ ও সমােজর মেধয্ একিট িনবীড় ব�ন রেয়েছ। ব
বয্ির সম�েয় সমাজ গেড় উেঠ। িবিভ� �াকৃিতক �েয়াজেনর
�িতি�য়ায় সৃ ি�ল� েথেকই সমােজর �েতয্েকর রেয়েছ নানািবধ
চািহদা। বয্ি� একাই িনেজর েস সব চািহদা েমটােত সক্ষম ন
জীবন ও জীিবকার �েয়াজেন সমােজর অনয্েদর সহেযািগতার
�িত তােক মুখােপক্ষী হেত হয়। ফেলভাবতই মানু েষর জীবন
হেয় পেড়েছ সৃ ি�র আিদকাল েথেকই সমাজব�। সমােজর
সকেলর অিধকারেক সু শৃংখলভােব সংরক্ষণ করার জনয্ �েয়া
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একিট পিরপূ ণর্ আইনী বয্ব�া ও িবধাে, যা তােদর পার�িরক
স�কর্ িনণর্য় কর, অিধকােরর সীমা িনিদর্� কের েদেব ও
�েতয্েকর ে��াচিরতােক আইেনর �া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 সুিনয়ি�ত
না হয়, তাহেল পার�িরক যু লুম-িনযর্াতন েেড় যােব, অিধকার
ক্ষু� হেব এবং সমােজ িবপযর্য় সৃি� হেব। আর �তাপশালী
কূটজাল িব�ারকারীেদর েদৗরা� �িতি�ত হেব। সু তরাং মানু ষ
সবসময়ই সু শৃংখল আইন-কানু ন স�িলত এমন এক 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 সীমা লংঘন কের অেনয্র সীময়
অনু �েবশ করেত না পাের। ব�ত একটা সু ষম, কলয্াণমুখী ও
সবর্া�ক বয্ব�া ছাড়া মানুেষর পেক্ষ সু� �াভািবক সমাজ জ
যাপন করা েকানমেতই স�বপর নয়। এজনয্ই আ�াহর
অবতািরত শরীয়ত তাঁর অগিণত অনয্ সব িনয়ামেতর মতই
িব�মানবতার �িত এক িবরাট রহমাত হেয় েদখা িদেয়েছ। এর
িভি�েতই হেত পাের মানু েষর যাবতীয় সমসয্ার সাথর্ক সমাধান
তােদর পার�িরক িববাদ-িবস�ােদর সু �ু মীমাংসা ও িন�ি�।
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ব�ত আ�াহর শারীয়াহ্ই হে� তাঁর বা�ােদর মেধ পার�িরক
নয্ায়পরায়নতা �াপেনর যথাথর্ িবধান। িনঃসে�েহ সম� মানবতা
�িত এটা তাঁর অনু �হ ও করূণা। আ�াহ তা‘আলা তাঁর
বা�ােদরেক িনজ িনজ জীবন, সংগঠন ও সমােজর উৎকষর্
সাধেনর বয্াপাের েকবলমা� তােদর িনজ� িবেব-বুি�র উপর
একা�ভােব িনভর্রশীল ও মুখেপক্ষী কের েছেড় ে িন। বরং
তােদরেক �বৃ ি�র ে��াচার েথেক মু� কেরেছন ইসলামী
শারীয়াহ্ এর িবধান উপ�াপন কের। মানব রিচত েকােন িবধানই
�বৃ ি�র কামনা-বাসনা ও ে��াচার েথেক মু� ও পিব� নয়। তা
েথেক মু� ও পিব� হে� আ�াহর শারীয়াহ্ এর িবধান
ইসলামী শরীয়াহ্ ও �চিলত আইেনর মেধয্ পাথর্
U

ইসলামী শারীয়াহ-এর মতই �চিলত মানব রিচত আইনসমূ হ
যিদও জন�ােথর্র কলয্াণ সাধেনর অ�ীকার কের এবং সমােজ
আইন, শৃ ংখলা, িনরাপ�া ও শাি� িনি�ত করার আশাবাদ বয্�
কের, িক� এর সােথ ইসলামী শারীয়াহ-এর রেয়েছ অেনক
পাথর্ক, যােত ইসলামী শরীয়াহ-এর ে���, মহ� ও মযর্াদা
সু �� হেয় উেঠ সকল মানব রিচত মতবাদ ও আইেনর উপর,
যা মানু ষ তার সীমাব� িবেবক-বুি� িদেয় রচনা কেরেছ। এখােন
কেয়কিট গুরু�পূণর্ পাথর্কয্ তুেল ধর
12

১। ইসলামী শরীয়াহ্ আ�াহ �দ�
মানব রিচত নয় বেল শারীয়াহ্ সব ধরেনর �িটমু�।
পক্ষা�ের মানুষ েযেহতু তার সকল কােজ পেদ পেদ ভ-�িট,
অজ্ঞতা ও অক্ষমতার মুেখামুি, ফেল তােদর ৈতরী আইন ও
মতবাদ হেয় থােক নানা�কার ভুল-�িট ও সীমাব�তায় পিরপূ ণর্।
তদু পির পিরেবশ, �বৃ ি� ও ভাবােবেগর �ভাব ও �িতি�য়া
েথেক তা েমােটই মু� নয়। অথচ শারীয়াহ্ �ণয়ন কেরেছন
সবর্জ্ঞানী মহািবজ্ঞানময় এমন এক, আসমান ও যমীেনর
অনু পিরমাণ েকােনা ব�ও যার েথেক অদৃ শয্ ও অজ্ঞাত থােক,
িযিন মানু ষেক সু �র অবয়েব সৃ ি� কেরেছন। ফেল �ভাবতই
িতিন তােদর সািবর্ক কলয্াে উপেযাগী িবধান স�েকর্ সময্
জ্ঞান রােখন ‘মাআ’িলম িফত-তরীক’ ��কার বেলন, ‘‘েয
শারীয়াহ্ আ�াহ মানব জীবনেক সুসংব� করার জনয্ �ণয়
কেরেছন তা এমনই এক িবধান যা জগেতর সাধারণ িনয়েমর
সােথ স�িকর্ত ও সাম�সয্পূণ ............সু তরাং মানবজীবন ও
েয জগেত েস মানব বাস কের তার মেধয্ একটা সুসাম�সয
িবধােনর �েয়াজেনই এ শারীয়াহ্ েমেন চলার আবশয্কতা সৃি
হয়। শুধু তাই ন, বরং েয আইন মানু েষর েভতেরর �ভাবেক
িনয়�ণ কের ও েয আইন মানু েষর বািহয্ক জীবনেক পিরচালনা
কের এতদু ভেয়র মেধয্ সাম�সয্ িবধােনর �েয়াজেন এবং মব
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বয্ি�ে�র েভতর ও বািহেরর দুিট িদেকর মেধয্ একটা স�ি
িবধােনর তাড়নায়ও এ শারীয়াহ্ েমেন চলা উিচত। মানুষ যখন
জগেতর সকল িনয়ম নীিত জানার সামথর্ রােখ না এবং সাধারণ
জাগিতক িনয়েমর সকল িদক আয়�ও করেত পাের না, এমন িক
েয স�া তােদর িফতরাত ও �কৃিত িনয়�ণ কেরন ও তােদরেক
িনেজর অধীন� কের রােখন, তারা চাক বা না চাক - েস
স�ােকও তারা আয়� করার সামথর্ রােখ ন, তাহেল মানব
জীবেনর জনয্ এমন িবধান রচনার অিধকার তােদর েন, য�ারা
মানু েষর জীবন ও জগেতর স�ালেন এবং তােদর সু � �ভাব ও
বািহয্ক জীবেন একটা বয্াপক ম�সয্ সািধত হেত পাের.....এ
কােজর অিধকার রােখন জগেতর ��া, মানু েষর ��া, িযিন িনেজর
ই�ামত একিট িনয়েমর অধীেন জগত ও মানবেক পিরচািলত
19
কেরন...’’ ।
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িনয়ম-কানু ন ও আইন �ণয়েন মানু েষর মেধয্ িব�য়কর
িবেরািধতার উপি�িত উপেরা� ব�বয্েক দঢ়ভােব সতয্ায়ন
করেছ। েকননা পুঁিজবােদ মানু ষ অসীম স�ি�র মািলক হেত
পাের। পক্ষা�ের কমুয্িনজম ও সমাজত� এর পুেরাপুির িবপরী
েসখােন বয্ি� স�েদর মািলক হেত পাের না। সুতরাং �কৃত
সতয্ কথা হ, মানু ষ যত বুি�মানই েহাক না েকন, েস আসেল
19
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অক্ষম এবং তার জ্ঞান যতই িব�ৃত েহা েকন, তা সীিমত।
অতএব মানু েষর পেক্ষ এমন িবধান রচনা অস�ব যা পৃিথবী
সকল মানু েষর কােছ �হণেযাগয, সকল মানু েষর জনয্ কলয্াণক
ও উপেযাগী এবং সকল জািতর সু খ-শাি�র িন�য়তাদানকারী।
২। ইসলামী শরীয়াহ্ চািরি�ক তারিবয়ােতর উপর গুরু� আের
কেরঃ
ইসলামী শরীয়াহ্ এর দি�েত রাে�র সু �ু পিরচালনা, বয্ি� ও
সমি�র সািবর্ক কলয্াণ এবং জ, মাল, ই�ত-আ�র েহফাযেতর
জনয্ সবর্ািধক গুরু�পূণর্ িবষয় হে� আখলাক। এজনয্ই
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ,

َ ْ َْ
ّ �ُِّﻤَﺎ ﺑُﻌِﺜْﺖُ ﻷ
َﻤِ َﻢ َﺻﺎ ِﻟ َﺢ اﻷﺧﻼ ِق
َ�

‘‘আমােক উ�ম ও সৎ চিরে�র পিরপূ ণর্তা সাধেনর জনয্
ে�রণ করা হেয়েছ’’ 20।
P19F

P

আর তাই ইসলামী শারীয়াহ-এর যাবতীয় হুকুম আহকাম
চািরি�ক মূ লনীিত ও ৈনিতকতার সে� সবর্েতাভােবই স�িতপূণর্
যারা তােদর আচাের বয্বহাে, কেমর্ ও জীবেনর পথ পির�মায়
চািরি�ক সততার দাবী অনু যায়ী চেল, ইসলামী শারীয়াহ্ তােদর
সাওয়াব ও পুর�ােরর বয্ব�া কের। আর যারা এর িবপরীত পেথ
চেল ইসলামী শারীয়াহ্ দুিনয়া ও আিখরােত তেদর জনয্ বয্ব�
20

মুয়া�া ইমাম মােলক, হাদীস-৩৩৫৭ ও মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৮৯৫২
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কেরেছ যথাথর্ শাি�র। অনয্িদেক মানবরিচত আইেন এিদেক
�িত েকান গুরু� েনই। েযমন উদাহরণ�রূপ বলা , চািরি�ক
অধঃপতন িহেসেব িবেবিচত হওয়া সে�ও মানবরিচত আইেন
িযনা বা বয্িভচােরর শাি� মা� দ’েটা অব�ােতই েদয়া হয়।
(ক) যখন জবরদি�মূ লক বয্িভচাের বাধয্ করা হ
(খ) যখন একপেক্ষর স�িত ও অপর পেক্ষর অস
থােক।
এছাড়া অনয্ সকল অব�ায় বয্িভচােরর শাি�র েকাে বয্ব�
মানবরিচত আইেন েনই। মদয্পা, সমকািমতা ইতয্ািদ আেরা
অেনক েক্ষে�র বয্াপােরও এ কই কথা �েযাজয্। অথচ ইসল
শারীয়ায় এ সব িকছু ই পুেরাপুির িনিষ� ও আইনত দ�নীয়।
৩। ইসলামী শরীয়াহ-এর দৃ ি�েত আ�াহ ও তাঁর েদয়া িবধােনর
�িত সিঠক আকীদা েপাষণ হে� সমােজ শাি�-শৃ ংখলা �িত�ার
সবেচেয় বড় উপকরণ এবং বয্ি� ও বয্ি কলয্াণ সাধেনর েমৗল
িভি�। েকননা তাকওয়াই শুধু সমােজর সকল মানুষেক সততা ও
সেতয্র পে পিরচািলত করেত পাের এবং অনয্া-অিবচার ও
যু লুম েথেক রক্ষা করেত পাের। পক্ষা�ের মানব রিচত েক
আইেনই মানু েষর ��ার �িত আ�া ও িব�াস �াপেনর েকান
গুরু� েনই। ফেল েস আইন সমাজ েথেক সকল অনয্ায়
অিবচার দূ র করেত অক্ষ
16

ইসলামী শারীয়াহ্ এর উে�শয্ ও লক্
U

সংজ্, উদাহরণ ও �মাণ
U

ইসলামী শারীয়াহ-এর উে�শয্ ও লক্ষয্ কথািটেক আরবীেত
েদয়া হেয়েছ ‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’। শারীয়াহ-এর উে�শয্ ও
লক্ষয্ গভীরভা েব হৃদয়�ম করার জনয্ এর আরবী পিরভাষ
িকছু টা িবে�ষণ �েয়াজন।
‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’ িশেরানামিটেত দু ’িট শ� রেয়েছ। একিট
হে� মাকািসদ, যা ‘মাকসাদ’ শে�র বহুবচন। আরবীেত
‘মাকসাদ’ শ�িটর একািধক আিভধািনক অথর্ রেয়ে, ত�েধয্
�ধানতম অথর্ হে� ই�া ও উে�শ 21 । বাংলায় বলা হয়
P20F

P

‘মনিযেল মাকসূ দ’ অথর্াৎ গ�বয্, যার উে�েশয্ মানুষ যা�া
কের থােক। এিদক েথেক ‘মাকসাদ’ ও মাকসূ দ শ��েয়র অথর্
�ায় একই।
আেরকিট শ� হে� শারীয়াহ্। ইেতাপূেবর ‘শারীয়াহ’ এর সংজ্ঞ
েদয়া হেয়েছ। ‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’ ইসলামী আইন িবষয়ক
জ্ঞেনর একিট সমৃ� শা, যা �য়ং স�ূ ণর্ একিট শা� িহসােব
আজ মুসিলম িবে�ও বড় বড় িব�িবদয্ালয়সমূেহ পিঠত হে�।

21

আস-িসহাহ, ২/৫২৪, িলসানু ল আরব, ৩/৩৫৩, আল-মু’জাম আল-ওয়াসীত, ২/৭৩৭
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েসজনয্‘ইসলামী শারীয়াহ্ এর উে�শয্ ও ল’ কথািটর

বদেল এ �বে� আমরা ‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’ কথািটই
েবশী বয্বহার করব
‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’ এর পািরভািষক সংজ্ঞ
U

পূ বর্বতর্ী মুসিলম পি�তগ ‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’ এর েকান
সু � পািরভািষক সংজ্ঞা �দান কে িন, যিদও িবষয়িট তােদর
অেনেকরই জানা িছল। তারা ‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’ এর নানা
িবষয় েযমন িহকমাত বা �জ্, ই�াত বা কাযর্কার, মাসািলহ বা
কলয্াণ এবং মাফািসদ বা অকলয্াণ �ভৃিত স�েকর্ িবিভ� �
আেলাচনা কেরেছন। শারীয়াহ্ এর িবিভ� গুরু�পূণর্ িস�া� �
তারা ‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’ এর �িত লক্ষয্ েরেখ 22 ।
P21F

P

পরবতর্ী সমেয় মুসিলম পি�গণ ইসলামী জ্ঞােনর সকল শা�শাখার সংজ্ঞা �দােন �তী হন। তারই অংশ িহেসে‘মাকািসদ
আশ-শারীয়াহ’ এর একািধক সংজ্ঞা তারা িদেয়েছন। িনে
উে�খেযাগয্ কেয়কিট সংজ্ঞা েদয়া 
1. িতউিনিসয়ার �খয্াত মুসিম পি�ত মুহা�াদ তািহর ইবনু
‘আশূ র বেলন, ‘‘বয্াপকােথর্ মািসদ আশ-শারীয়াহ্ হে� েস
22

মাকািসদু শ-শারীয়াহ্ আ-ইসলািময়াহ, ড. মুহা�াদ সা‘দ আল-ইয়ূ বী, পৃ ঃ ২৩-২৪
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সব উে�শয্ ও িহকমা, শরীয়াহ্ এর সকল িকংবা অিধকাংশ
হুকুেমর েক্ষে� আ�াহ্ েযগুেলার �িত লক্ষয্’’ 23।
P2F

P

2. �েফসর ড. আহমাদ রাইসূ নী বেলন, ‘‘সকল বা�ার কলয্াণ
সাধেনর উে�েশয্ েয সব লক্ষয্ বা�বায়েনর জনয্ শর
24
�ণয়ন করা হেয়েছ তা-ই হল মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’’ ।
P23F

P

3. ড. মুহা�াদ সা‘দ আল-ইয়ূ বী মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ এর
সংজ্ঞায় বে, ‘‘মাকািসদ হে� েস সকল উে�শয, তাৎপযর্
ও িহকমাত, শরীয়াহ্ �ণয়েনর সময় সকল বা�ার কলয্া
সাধেনর জনয্ সাধারণভােব ও িবেশষভােব েযগুেলার �ি
আ�াহ লক্ েরেখেছন’’ 25।
P24F

P

এ সংজ্ঞাগুেলা খুবই কাছাকািছ। এগুেলার আেলােক সংেক্ষে
যায় েয, মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ হে� েস সকল মাসািলহ ও
কলয্াণমুখী লক্ষয্ ও উে�েশয্র, শরয়ী হুকুম েমেন চলার
মাধয্েম বা�ােদর জনয্ যা অিজর্ত হওয়ার ই�া আ�াহ ক
থােকন।
উদাহরণঃ
U

মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্

এর

উদাহরণ ছিড়েয় িছিটেয় আেছ

23

মাকািসদু শ শারীয়াহ, মুহা�াদ তািহর ইবন ‘আশূ র, পৃ ঃ ৫১

24

ইমাম শািতবীর মাকািসদ ত�, ড. আহমাদ আল-রাইসূ নী, পৃ ঃ ৭

25

মাকািসদু শ-শারীয়াহ্ আ-ইসলািময়াহ, ড. মুহা�াদ সা‘দ আল-ইয়ূ বী, পৃ ঃ ৩৭
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শারীয়াহ্ এর িবিভ� হুক-আহকাম ও িবষয়সমূ েহ। ইবাদাত,
মুয়া’মালাত, িববাহ-শাদী, অপরাধ আইন ও কাফফারা �ভৃিত
সকল অধয্ােয়ই শারীয়া-এর উে�শয্ ও মাকািসদ বিণর্ত আে
এেত েকান সে�হ েনই েয, শারীয়াহ্ এর �িতিট হুকুম ও ক্ষ
�ণীত হেয়েছ িবেশষ িকছু িহকমাত, উে�শয্ ও

এমন সব

কলয্াণেক সামেন েরেখ যার সুফল বা�া দুিনয়া ও আিখরােত
লাভ কের থােক। এ সকল িহকমাত, উে�শয্ ও কলয্ােণ
অেনকগুেলা আ-কুরআেন বিণর্ত হেয়ে, আবার েবশ িকছু
উে�খ করা হেয়েছ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�েমর
সু �ােহ এবং িকছু কুরআন ও সু �ােহর মূ লনীিতর আেলােক
উ�াবন কেরেছন আেলম, তাফসীরকারক ও মুজতািহদগণ 26 ।
P25F

P

েসসেবর িকছু উদাহরণ আমরা িনেচ উে�খ করিছ।
•

অযু ও েগাসেলর িবধান েদয়া হেয়েছ সালাত ও
তাওয়ােফর

কাযর্ স�াদেনর জনয্ এবং �েতয

মুসিলেমর পির�ার-পির��তা িনি�ত করার জনয, যােত
একিট পির�� সভয্ মুসিলম সমাজ �িতি�ত হ, যা
সকল জািতর মেধয্ ফুেলর মতই েসৗ�েযর্র আধার হে
িবরাজ করেব।
•
26

জামায়াতব� সালাত ও জুমুয়া’হ্ এর সালােতর িবধান

আল-মাকািসদ আল-শারইয়াহ, ড. নূ রু�ীন ইবন মুখতার আ-খািদমী, পৃ ঃ ৩০-৩৩
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এেসেছ মহান আ�াহর �রণেক জাগরূক করার জন,
মুসিলমেদরেক সতয, সততা ও পার�িরক স�ীিতর
ব�েন আব� করার জনয্ এবং ঈমা-আকীদােক নবায়ন
করা, সহীহ জ্ঞানাজর্ন করা ও ইবাদাতেক িবশু� প
আদায় করার জনয্
•

সালােতর

উে�েশয্ আযােনর িবধান েদয়া হেয়েছ

ইবাদােতর সময় হওয়ার েঘাষণা েদয়ার জনয্

এবং

মানু ষেক আ�াহর ইবাদােতর উে�েশয্ একি�ত করার
জনয। ব�তঃ আযান হে� মানু েষর বা�ব জীবেন
ইসলােমর নীিত ও আদশর্ �চােরর একিট শি�শালী
মাধয্ম এবং আ�াহর বড়, মহ� ও সাবর্েভৗম ক্ষম
�কােশর একিট উ�ম প�া।।
•

পাঁচ ওয়া� সালাত আদােয়র িবধান েদয়া হেয়েছ
আ�াহর ইবাদাত পালেনর জনয, িদেন পাঁচবার তাঁর
সােথ স�কর্ নবায়ন কের ি�র আদশর ্ ও আনুগেতয
উপর িনেজেক অভয্� করার জন, অলসতা েঝেড় েফেল
সময়ানু বিতর্তা ও শৃংখলার অনুসারী হওয়ার জনয্ এব
সালাত আদায়কারীেক দু িনয়ার সকল ক�, জীবেনর
নানািবধ সমসয্া ও শয়তােনর কু�েরাচনা েথেক মুি�
েদয়ার জনয্
21

•

শুক, মৃতেদহ ও রে�র নয্ায় অপিব� ও িনকৃ�
ব�সমূ হ মুসিলমেদর উপর হারাম করার েপছেন �ধান
উে�শয্ হে� আ�াহর আনুগতয ্ ও আেদশ পালন এব
শারীিরক, মন�াি�ক ও সামািজক িবপযর্য় ও

ক্ষ

পিরহার। সা�িতককােল িবিভ� পরীক্ষায় েদখা েগেছ
সকল হারাম ও িনকৃ� ব� মানব শরীেরর জনয্ অতয্
ক্ষিতক
•

সমােজর সবার মেধয্ নয্ায়িবচার �িত�ার িনেদর্শ এজন
েদয়া হেয়েছ েয, �েতয্ক বয্ি� েযন িনজ িনজ অিধকা
লাভ কের এবং সমােজর িফতনা, ফাসাদ ও িববাদিবস�াদ দূ রীভূ ত হয়। আর মানু ষ েযন আইন ও শৃ ংখলার
পেথ অিধকার অজর্েনর পেথ অ�সর য়।

•

িববাহ-শাদী, নানািবধ বয্বস-বািণজয্ ও অনয্ানযেনক
মু‘য়ামালাত ইসলামী শারীয়াহ-এর মেধয ৈবধ করা হেয়েছ
মানু েষর জীবন-ধারণেক সহজতর করার জনয্

এবং

মানু েষর জরুরী ও �েয়াজনীয় েলনেদনেক সহজ কের
মানু েষর জীবনযা�ােক সমৃ� ও সু �র করার জনয্
এভােব ইসলামী শারীয়াহ এর সকল িবধােনই িনিহত রেয়েছ
িবেশষ উে�শয, িহকমাত ও কারণ।
22

‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’ এর দলীল ও �মাণঃ
U

আল-কুরআেন ‘মাকািসদ আশ-শারীয়াহ’ তথা ইসলামী শারীয়াহ্
এর উে�শয্ ও লক্ষয্ িবিভ� প�িত ও প�ায় েপশ করা হেয়
িনে� তার িকছু উ�ৃ ত করা হলঃ
1. আ�াহ কুরআেনর বহু জায়গায় উে�খ কেরেছন ে, িতিন
হাকীম ও �জ্ঞাবান। আ�াহ বে,

َ
َ ۡ ّ ٞ َ
[٤٢ : ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ٤ ِي� �ِي ٖد
ٍ ﴿ ت�ِ�ل مِن حك

‘‘এিট �জ্ঞাবান �শংিসত আ�াহর িনকট হেত অবতাি’’ 27।
P26F

িতিন অনয্� বেল,

P

ُ َ
َ ۡ �ل ٱلۡك َِ� ٰب م َِن ٱ َّ ِ ٱلۡ َعز�ز ٱ
[١ : ﴾ ]الﺰمﺮ١ �كِي ِم
�
ِ
ِ ﴿ت
ِ ِ

‘‘এিট পরা�মশালী ও �জ্ঞাময় আ�াহর কাছ েথেক অবতীণ
��’’ 28।
P27F

P

আয়াতসমূ েহর এ কথাগুেলা অিনবাযর্ দাবী হ, তাঁর �ণীত
�িতিট িবধােনর অবশয্ই একিট িহকমাত ও উে�শয্ রেয়েছ এব
েকােনা িকছু ই িতিন অনথর্ক উে�শয্হীনভােব �চলন কে িন।
2. আ�াহ কুরআেনর একািধক �ােন িতিন িনেজেক সবেচেয়
দয়ালু ও করুণাময় বেল উে�খ কেরন।
27

সূ রা হা-মীম আস-সাজদাহ : ৪২

28

সূ রা আয-যু মার : ১, আল-মু‘িমন : ২, আল-জািসয়া : ২, আল-আহকাফ : ২
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َّ ۡ َ َ َۡ َ َ
ۡ َ ُ
[١٥٦ :�ءٖ � ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
﴿ ور� ِ� وسِعت

‘‘আর আমার দয়া �িতিট ব�েত বয� হেয়েছ’’ 29।
P28F

P

একিট েদায়ায় িতিন এভােব বলা িশিখেয় িদেয়েছন েয,

ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ّ ّ َ ٓ َامَن
ّ �ٱ
َ �ِ ٰ َ�
ُ ۡ نت َخ
َ َ� َنا َوأ
[١٠٩ :  ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ �ِ
﴿ َ�َنا َا فٱغفِر �ا وٱر

‘‘েহ আমােদর রব! আমরা ঈমান এেনিছ, অতএব আমােদর ক্ষম
করুন

এবং আমােদরেক রহম করুন আর আপিনই েতা

সেবর্া�ম দয়াল ’’ 30।
P29F

P

আর মানু েষর �িত তাঁর করুণা হে, তােদর জনয্ এমন সকল
িবধান �ণয়ন যা তােদর জনয্ কলয্াণকর। এ ে� ইমাম ইবনু ল
কাইেয়ম িশফাউল ‘আলীল �ে� বেলন, ‘‘তাঁর িহকমাত ও তাঁর
উে�শয্েক অ�ীকার করার অথর্ই হল �কৃতপেক্ষ তাঁর রহমা
31
দয়ােক অ�ীকার করা’’ ।
P30F

P

3. কুরআেনর বহু �ােন আ�াহ বেলেছন ে, িতিন এই এই
কাজ এই এই উে�েশয্ কেরেছন। েমন িতিন বেলন,

ََ ٓ ُ ْ ُ ُ ّ ٗ
ُ
ٗ ّ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ
َ ُ
اس َو َ��ون ٱ ّرَ ُسول
ِ َُّمَة َو َسطا ِ�َكونوا ش َه َدا َء � ٱ
﴿ و��ل ِك جعل��م
ٗ َ ُ ََ
[١٤٣ :عل ۡي� ۡم ش ِهيد� ۗ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

‘‘আর অনু রূপভােব আিম েতামােদরেক মধয্মপ�াবল�ী জািত কে
29

সূ রা আল-আ’রাফ : ১৫৬

30

সূ রা আল-মু‘িমনূ ন : ১০৯

31

িশফাউল আ’লীল, ইমাম ইবনু ল কাইেয়ম, পৃ ঃ ৪২৬
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িদেয়িছ, যােত েতামরা সকল মানু েষর উপর সাক্ হেয় যাও এবং
রাসূ ল েতামােদর উপর সাক্ষী হেয় য...’’ 32।
P31F

P

িতিন আেরা বেলন,

َ َۡ ََٓۡ َ ّٓ
َ ٰ ََ َٓ
ُ ۡ َ ّ َۡ
َ ۡ �َ � َم
َ ٰ�َِ ك ٱلۡك
ُّ كٱ
ب ب ِٱ� ِق �ِ ح
�ِ﴿ ِ�َا أنز�ا إ
: َۚ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
اس بِما أرٮ
ِ َّ� ٱ

[١٠٥

‘‘িন�য়ই আিম আপনার �িত সতয্ সহকাের �� নািযল কেরিছ
যােত আপিন মানু েষর মেধয্ েস িবষয় িদেয় মীমাংসা কেরন যা
আ�াহ আপনােক েদিখেয়েছন’’ 33।
P32F

P

4. কুরআেনর অেনক �ােন শারীয়াহ্

এর কিতপয় বয্াপ

মাকািসদ ও উে�েশয্র কথা বিণর্ত হেয়েছ আবার েকাথা
সু িনিদর্� উে�শয্ বিণর্ত হেয়
বয্াপক মাকািসেদর

উদাহরণ েযমন দীেনর সকল েক্ষে

কেঠারতা িবেলাপ ও অসু িবধা দূ রীকরেণর উে�শয্। আ�াহ বেল,

َ
ّ
ۡ ُ َۡ َ ََ َ ََ
[٧٨ : ج ﴾ ]ﺤﻟﺞ
� ٖ ِين م ِۡن ح َر
ِ �﴿ وما جعل علي�م ِ� ٱ

‘‘িতিন দীেনর মেধয্ েতামােদর উপর েকােন কেঠারতা আেরাপ
কেরন িন’’ 34।
P3F

P

আর কুরআেন সু িনিদর্�ভােব িজহা, সালাত, িসয়াম, যাকাত ও
32

সূ রা আল-বাকারাহ : ১৪৩

33

সূ রা আন-িনসা : ১০৫

34

সূ রা আর-হা� : ৭৮
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হা� �ভৃিত ইবাদাতসমূ েহর উে�শয্ উে�খ করা হেয়েছ। েযমন
সালাত স�েকর্ বলা হেয়ে,

ّ ﴿ َوأَقِم ٱ
ٓ صَلَ ٰوةَ ِ� ِۡ�ر
[١٤ : ﴾ ]ﻃﻪ١ ي
ِ
ِ

‘‘এবং আমােক �রণ করার জনয্ সালাত কােয়ম ক’’ 35। আর
P34F

P

িসয়াম স�েকর্ বলা হেয়ে,

ََ َ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َۡ َ َ ُ ْ َُ َ َ ّ َ ّ ٓ
َ
ُ
َ َّ � ٱ
ٰ ﴿
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم
لصيام كما كت ِب
ِ ََ�ُها ٱَِين ءامنوا كت ِب علي�م ٱ
َ ُّ ۡ ُ ّ
[١٨٣ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ َتَقون
َعَلَ�م

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর উপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ
েযমিনভােব েতামােদর পূ বর্বতর্ীেদর উপর ফরয করা হেয়ি,
36
যােত েতামরা তাকওয়া অজর্ন করেত পা’’ ।
P35F

P

মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ েচনর প�াসমূ হ
U

ইেতাপূ েবর্ বিণর্ত হেয়েছ , শারীয়াহ্

এর �িতিট হুকুেম

প�ােতই রেয়েছ একিট িবেশষ মাকসাদ ও উে�শয্। এখন ��
হে� িকভােব েস উে�শয্ স�েকর্ ি�ত হওয়া যায় েয, এিট
শারীয়াহ-এর উে�শয্। �কৃতপেক্ষ েকান একিট িবষয়েক শারীয়
�েণতার উে�শয্ বেল দাবী করা িকংবা উে�শয্ নয় বেল েঘাষণ
করা অতয্� কিঠন বয্াপ, এর জনয্ �েয়াজন ধীরি�রভােব
গভীর িচ�া-ভাবনা, িবশু� িনয়-�ণালীর অনু সরণ এবং েসসব
35

সূ রা �হা : ১৪

36

সূ রা আল-বাকারাহ : ১৮৩
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সু �� উপায় ও প�াসমূ হ সু িনিদর্� করা য�ারা েসগুেলাে
সহেজই েচনা যােব।
মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ সেকর্ জানার এ ধরেনর উপায় হে�
েমাট পাঁচিট 37
P36F

1. আল-ইে�করা তথা গেবষণািভি�ক অনু স�ানঃ
ইে�করা হে� শরীয়াহ-এর সকল দলীল ও হুকু-আহকাম পূ ণর্
অনু স�ান কের শারীয়াহ্ এর উে�শয ্ ও মাকািসদ এর বয্াপ
িস�া� েনয়া। েযমন, শরীয়াহ-এর সকল দলীল ও হুকু-আহকাম
অনু স�ান কের জানা যায় েয, মানব জীবেনর সবর্ািধক গুরু�পূ
িবষয়সমূ হ (আদ-দারুিরয়য্) সবর্েমাট পাঁচিটঃ দীন, �াণ বা
জীবন, িবেবক-বুি�, স�দ ও বংশধারার েহফাযত। অতএব
সহেজই এ িস�াে� উপনীত হওয়া যায় েয, এ পাঁচিট িবষেয়র
েহফাযত ও সংরক্ষণ শারীয়াহ্ �েণতার তম উে�শয্
2. শার‘য়ী িনেদর্শ ও িনেষধাজ্ঞাসমূেহর কারণ জা
ইসলামী শারীয়াহ-েত েয সকল িনেদর্শাবলী িকংবা িনেষধাজ্
জারী করা হেয়েছ এবং এ েক্ষে� েয কা দশর্ােনা হেয়েছ ত�ারা
শারীয়াহ-এর উে�শয্ স�েকর্ সময্ক ধারণা পাওয়া যায়। েয
আ�াহ বেলন,

ّ ُ
َ ُّ ۡ ُ ّ ۡ ُ َۡ
ۡ ُ ّ َّ ٰٓ
ُ ََ َ
َ َّ � ۡم َوٱ
َتَقون
ِين مِن �بل ِ�م َعَلَ�م
اس ٱ�ُدُواْ رَ ّ�َ� ُم ٱَِي خلق
َ﴿ ََ�ُها ٱ

37

মাকািসদু শ-শারীয়াহ্ আ-ইসলািময়াহ, ড. মুহা�াদ সা‘দ আল-ইয়ূ বী, পৃ ঃ ১২৩।
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[٢١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢

‘‘েহ মানবম�লী! েতামরা েতামােদর েস �িতপালেকর ইবাদাত
কর িযিন েতামােদরেক ও েতামােদর পূ ব্বতর্ীগণেক সৃি� কেরেছ
র
38
যােত েতামরা মু�াকী হেত পার’’ ।

َ ّ ُ ّ ٗ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ّ نَز
َ ۡ �ء َو ُه ٗدى َو َر
َ ى ل ِلۡ ُم ۡسلِم
َ ۡ ُ �� ٗة َو
ٰ �
﴾٨�
ٖ ۡ �ِ
ِ
ِ ﴿ َ َ�ا عليك ٱلكِ�ٰب ت ِب�ٰنا ل
P37F

P

[٨٩ :]ﻨﻟﺤﻞ

‘‘আর আিম আপনার উপর �� অবতীণর্ কেরিছ সকল িকছু র
�� বয্াখয্া করার জনয্ এ মুসিলমেদর উে�েশয্ েহদায়াত ও
রহমাত এবং সু সংবাদ �দােনর জনয...’’ 39।

ۡ َ ۡ ُۡ
ِۡ َ ۡ ۡ ُ َ ٰ ل
ُ ّ ﴿ َّا ٓ أَفَا ٓ َء ٱ
ّ
َٰ َ َ
ٰ لَّهِ وَلِلرَ ُسو ِل َو ِ�ِي ٱلقر
ٰ َ ٰ�َ َ�� َوٱ
�
و� ِۦ مِن أه ِل ٱلقرى
ِ � َر ُس
ٓ َۡۡ ََۡ َ ُ َ ُ َ َ َۡ
َ َۡ َ
ُ
ۡ َ �ك
ّ
[٧ :� ٱ�غن َِياءِ مِن� ۡ ۚم ﴾ ]ﻟﺮﺸ
� �يل � � ي�ون دول
ِ ٰ وٱلم
ِ ِ ِ� وٱب ِن ٱسَب
P38F

P

‘‘আ�াহ জনপদবাসীেদর িনকট হেত তাঁর রাসূ লেক যা িকছু

িদেয়েছন তা আ�াহর, তাঁর রাসূ েলর, রাসূ েলর �জনগেণর,
ইয়াতীমেদর, অভাব�� ও পথচারীেদর, যােত েতামােদর মেধয্
যারা িব�বান েকবল তােদর মেধয্ই স�দ আবতর্ন না ক’’ 40।
P39F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ম বেলন,

P

َُّاﻓَّﺔِ  ﻟَّﻰﺘِ د ﺖْ ﻓَﻠﻜ
ّ
ُﻮا وَادَّﺧِﺮُوا وَﺗ َﺼَﺪَﻗُﻮا
َّا َﻓ
َﻬَﻴْﺘُ�ُﻢْ ﻣِﻦْ أَﺟْﻞ اﺪﻟ
ِ

38

সূ রা আল-বাকারাহ : ২১

39

সূ রা আন-নাহল : ৮৯

40

সূ রা আল-হাশর : ৭
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‘‘মদীনায়

আগমনকারী

�মণ

কােফলার

কারেণই

আিম

েতামােদরেক (কুরবানীর েগাশ মজুদ করেত) িনেষধ কেরিছলাম।
তেব এখন েতামরা তা ভক্ষণ করেত প, মজুদ করেত পার
এবং সদকা �দান করেত পার’’ 41।
P40F

P

3. �াথিমকভােব আেরািপত েয েকােনা সু �� িনেদর্শ িকংবা
িনেষধাজ্ঞ
এ েথেক বুঝা যায় েয, িনেদর্শিট কােযর্ পিরণত করা েহাক এব
িনেষধকৃত ব� েথেক িবরত থাকা েহাক - এটাই শারীয়াহ্
�েণতার ই�া ও উে�শয্। অতএব েকউ যিদ শারীয়াহ্ এ
িনেদর্শ বাবায়ন না কের িকংবা িনেষধাজ্ঞা অমানয্ কের িনি
কােজ িল� হয়, তাহেল েস শারীয়াহ-এর মাকািসদ ও উে�েশয্র
িবেরািধতা করল।
4. েয ব�বয্ েথেক সরাসির মাকািসদ স�েকর্ জানা যা
এ ধরেনর ব�েবয্র মেধয্ রেয়েছ শারীয়াহ্ �েণতা � তার
ই�ার কথা বয্� কর। েযমন আ�াহর বাণী,

ُ ُ ُ ََ َ ۡ ُۡ ُ ُ ُّ ُ ُ
َ ۡ � ُم ٱلۡ ُع
[١٨٥ :� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿ ي ِر�د ٱَ بِ�م ٱلي� و� ي ِر�د ب

‘‘আ�াহ েতামােদর জনয্ যা সহজ তা চান এবং যা েতামােদর
জনয্ ে�শকর তা চান ন’’ 42।
P41F

41

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৫২১৫

42

সূ রা আল-বাকারাহঃ ১৮৫

P
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িতিন আেরা বেলন,

ّ ََ ُ ۡ ُ َ ََۡ ۡ ُ َ ََُّ ُّ ُ ُ
ُ َۡ َ َ ََُ ۡ ُ َۡ
ُ ّ � ۡمۗ َوٱ
َ َ
َ
ين مِن �بل ِ�م و�توب علي
﴿ يرِ�د ٱَ ِ�ب ِ� ل�م و�هدِي�م س
ِ نٱ
َ ََ ّ َ ُ ّ
ََ َ َُ َ ُ ُ ُّ َ
ُ
ُ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ٞ ِيم َحك
ٌ َعل
ت أن
ِ ٰ � وٱَ ي ِر�د أن �توب علي�م و� ِر�د ٱِّينَ يَتَبِعون ٱشَه٢ ِيم
ٗ تَ ِميلُوا ْ َم ۡي ً� َعظ
[٢٧ ،٢٦ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٢ ِيما

‘‘আ�াহ ই�া কেরন েতামােদর কােছ িবশদভােব িববৃ ত করেত,
েতামােদর পূ বর্বতর্ীেদ র রীিতনীিত েতামােদরেক অবিহত করে
এবং েতামােদরেক ক্ষমা করেত। আ�াহ সব, �জ্ঞাময়। আ�া
েতামােদরেক ক্ষমা করেত চ, আর যারা কু�বৃ ি�র অনু সরণ
কের তারা চায় েয, েতামরা ভীষণভােব পথচুয্ত হ’’ 43।

ُ
ُ َۡ َ ََ ۡ َ ُّ ُ ُ َ
ُ �م ّم ِۡن َح َرج َو َ� ٰ�ِن يُر
﴿ما ي ِر�د ٱَ ِ�جعل علي
[٦:�د ِ�ُ َط ّ ِه َر� ۡم﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ٖ
ِ
P42F

P

‘‘আ�াহ েতামােদরেক ক� িদেত চান না, বরং িতিন েতামােদরেক
পিব� করেত চান...’’ 44।
P43F

P

এ ধরেনর ব�েবয্র মেধয্ আেরা রেয়ে - িনধর্ারণ কের েদয়,
ফরয করা, হুকুম েদয়, িনেদর্শ �দান কর, অনু মিত েদয়া, হারাম
করা ইতয্ািদ। েযমন আ�াহ বেল,

ّ
ّ
ٰ َ � �ُّكَ �َ�َ َ� ۡع ُب ُد ٓوْ إِ�َٓ ِيَّاهُ َو� ِٱلۡ َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح
ٰ َ َ﴿ ۞ َوق
[٢٣ :� ًنا ۚ ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
ِ

‘‘েতামার �িতপালক আেদশ িদেয়েছন িতিন বয্তীত অনয্ কাের

43

সূ রা আন-িনসাঃ ২৬-২৭

44

সূ রা আল-মািয়দাহঃ ৬
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ইবাদাত না করেত এবং িপতা-মাতার �িত স�য্বহার করে’’ 45।

ُ
ُ َۡ ّ ۡ
ُ َ
[١٠ : ﴿� ٰل ِ� ۡم ُح� ُم ٱَ ِ �� ُم بَيۡ َن� ۡمۖ ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ
P4F

P

‘‘এটাই আ�াহর িবধান। িতিন েতামােদর মেধয্ ফয়সালা কের
থােকন’’ 46।
P45F

ُ ْ َُ َ ّ َّ ٓ
ُ ََ
ّ
ُ لص َي
ٰ ﴿
[١٨٣ :ام ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َََ�ُها ٱ
ِ ِين َءامنوا كت َِب عل ۡي� ُم ٱ

P

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর উপর িসয়াম ফরয করা হেয়েছ’’ 47।

ۡ َّ ّ
ۡ
ٰ َ َ يَأ ُم ُر ب ِٱلۡ َع ۡد ِل َوٱ ِ� ۡح
﴿ ۞ِنَ ٱ
[٩٠ :� ِن ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
P46F

‘‘আ�াহ

P

িনেদর্শ �দান করেছন নয্ায়পরায়ণতা

সদাচারেণর...’’।48
P47F

এ সকল ব�েবয্র মেধয্ আেরা রেয়ে- কলয্াণক, অকলয্াণকর
িকংবা উপকারী বা ক্ষিতকর অথবা ি�য় বা অি�য় বেল উে�
করা। েযমন আ�াহ বেলন,

ُ ّ َ ْ ُ ُ َ ََ
[١٨٤ : َ� ۡم ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮةٞ�ۡ وموا خ
﴿ وأن تص

‘‘আর সাওম পালন েতামােদর জনয্ উ�’’ 49।

َ
ٗ ۡ َ ْ ُ َ ۡ َ َ ٰ ٓ �ََ ۡ ُوهُنَّ �َع
ۡ �َ �ٔا َو
ٗ �� َكث
ٗ ۡ َ �ِيهِ َخ
ُ ّ ج َع َل ٱ
﴾ ١ ��ِ
َ أن ت�رهوا ش
﴿ فإِن ك ِرهم
[١٩ : ]اﻟنﺴﺎء
P48F

45

সূ রা আল-ইসরা (বনী ইসরাঈল): ২৩

46

সূ রা মুমতািহনা : ১০

47

সূ রা আল-বাকারাহ : ১৮৩

48

সূ রা আন-নাহলঃ : ৯০

49

সূ রা আল-বাকারাহ : ১৮৪
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P

‘‘েতামরা যিদ তােদরেক অপছ� কর তেব এমন হেত পাের েয,
েতামরা িকছু অপছ� করছ অথচ আ�াহ তােত �ভূ ত কলয্াণ
েরেখেছন’’ 50।
P49F

P

৫. িনেদর্শ দান বা িনেষধ করার বা�ব কারণ থাকা সে�ও তা না
কের শারীয়াহ্ �েণতার চুপ থাকা যিদ �েয়াজনীয় কাযর্কারণ
থাকা সে�ও শারীয়াহ-এর িনেদর্শ না আেস তােল বুঝেত হেব
উ� কােজ শারীয়াহ-এর অনু েমাদন েনই। আবার িনেষধ করার
যথাথর্ কারণ ও উপলক্ষ থাকা সে�ও যিদ শারীয়াহ্ কত
িনেষধাজ্ঞা আেরািপত না , তাহেল বুঝেত হেব কাজিট
শারীয়াহ-এর দৃ ি�েত িনিষ� নয়।

মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ এর �করণসমূ
U

আমরা জািন ইসলামী শারীয়াহ-এর �িতিট িবধােনরই রেয়েছ
িবেশষ উে�শয্। শারীয়া-এর এ সকল মাকািসদ ও উে�শয্েক
িতনিট �করেণ ভাগ করা যায়, যার �েতয্কিটেত রেয়েছ আলাদা
আলাদা �কারেভদ 51।
P50F

P

�থম �করণঃ েমৗিলকে�র িদক েথেক মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্
দু ’ �কারঃ
1. েমৗিলক মাকািসদঃ এ �ারা শারীয়াহ-এর �াথিমক উে�শয্ ও
50

সূ রা আন-িনসা : ১৯

51

মাকািসদু শ-শারীয়াহ্ আ-ইসলািময়াহ, ড. মুহা�াদ সা‘দ আল-ইয়ূ বী, পৃ ঃ ১৭৯
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মাকািসদ বুঝােনা হেয়েছ অথর্াৎ শরীয়ত �েণতা েকােন
িনেদর্শ �ারা �থম েয উে�শয্ িনধরণ কেরেছন তা বুঝােনা
হেয়েছ। েযমন, সালাত আদােয়র েয িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ
তার েমৗিলক উে�শয্ হে� আ�াহর আনুগত, �রণ এবং
অনয্ায় ও অ�ীলতা েথেক মি�।
2. েগৗণ ও আনু ষাি�ক মাকািসদঃ েয সব মাকািসদ েমৗিলক
মাকািসেদর সােথ িকংবা পের অিজর্ত হয় েসগুেলা হে� েগৗ
ও আনু ষাি�ক মাকািসদ। েযমন, সালাত আদােয়র মাধয্েম
শারীিরক-মানিসক �শাি� লাভ, অযু র মাধয্েম পির��তা
অজর্ন ইতয্াি
ি�তীয় �করণঃ বয্াপকতার িদক েেক মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্
িতন �কারঃ
1. বয্াপক মাকািসদঃ ইসলামী শারীয়া-এর সকল েক্ষে�
সকল অধয্ােয় েয সকল মাকািসদ ও উে�শয্ বা�বায়েন
�িত লক্ষয্ রাখা হে, েসগুেলা হে� বয্াপক মাকািসদ
েযমন,
(ক) মাসািলহ তথা কলয্াণ সাধন এবং মাফািসদ তথা
অকলয্াণ ও ক্ষ�িতহতকরণ।
(খ) সহজীকরণ ও কেঠারতা িবেলাপ ইতয্ািদ
2. িনিদর্� মাকািসদঃ শারীয়াহ্ এর িনিদর্� অধয ্ায় ও িবষয়িভ
33

েয সু িনিদর্� লক্ষয্ ও উে�শয্ , েসগুেলােক বলা হয় িনিদর্
বা খাস মাকািসদ। েযমন, সালােতর উে�শয, সাওম ও হাে�র
িবেশষ উে�শয্ ইতয্াি
3. ক্ � মাকািসদঃ শারীয়াহ-এর েয সকল মাকািসদ শুধুমা�
েকান একিট িনিদর্� মাসআলার সােথ সংি�� থাে, তােক
বলা হয় ক্ষু� মাকািসদ। েয, অযু র সময় নােক পািন
েদয়ার উে�শয্ িকংবা সালােত রুকু আদােয়র উে�শ
ইতয্ািদ
তৃতীয় �করণঃ মাসািলহ বা মানব কলয্াণ সাধেন েয উে�েশয্
শারীয়াহ্ �ণীত হেয়েছ েস িদক েথেক মাকািসদ িতন �কার:
1. মানব

জীবেনর

সবর্ািধক গুরু�পূণর্ িবষয়স (আদ-

দারুিরয়য্)
2. মানব জীবেনর �েয়াজনসমূ হ (আল-হািজয়য্া)
3. মানব

জীবেনর

েশাভাবধর্নকারী িবষয়সমূহ

(আত-

তাহসীনীয়য্া)

মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্

এর দৃি�েত মনব জীবেনর

সবর্ািধক গুরু�পূণর্ িবষয়স(আদ-দারুিরয়য্)
মহান রাববুল আ’লামীন মানব জািতর সািবর্ক কলয্াণ সাধেন
জনয্ই ইসলামী শারীয়াহ্ এর সকল িবধান �ণয়ন কেরেছন
মানব জীবেনর সবর্ািধক জরুরী িবষয়সমূেহর সংরক্ষণ ও েহফ
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েস িবধােনরই এক গুরু�পূণর্ অংশ। ইসল শারীয়াহ্

এর

পিরভাষায় এ িবষয়সমূ েহর নাম েদয়া হেয়েছ ‘আদ-দারুিরয়য্’।
‘আদ-দারুিরয়য্’ এর সংজ্ঞ
ইমাম শািতবী রহ. এর সংজ্ঞায় বে, ‘‘আদ-দারুিরয়য্াত হে
দীন ও দু িনয়ার েস সকল অতয্াবশকীয় িবষয়সমূহ যার
অনু পি�িতেত দু িনয়ার কলয্ােণর সিঠক গিতধারা বয্াহত , বরং
এ েক্ষে� েদখা েদয় িবপয, সীমাহীন ক্ষিত ও �াণ হারােনা
ঘটনা। আর আিখরােত নাজাত ও েনয়ামত লাভ হয় সু দূর পরাহত
এবং সু �� ক্ষিতেত িল� হওয়া হেয় ওেঠ অবধাি’’ 52।
P51F

P

�খয্াত মুসিলম ি�ত আল-মুহা�ী বেলন, ‘‘েয সব িবষেয়র
�েয়াজনীয়তা জরুরী পযর্ােয় প, েসগুেলই হে� আদদারুিরয়য্’’ 53।
P52F

P

‘আদ-দারুিরয়য্’এর িবষয়সমূ হঃ
‘আদ-দারুিরয়য্’ পাঁচিট 54। েসগুেলা হল:
P53F

•

দীেনর েহফাযত

•

জীবেনর েহফাযত

P

52

আল-মুয়াফাকাত, ২/৮

53

শারহ আল-মুহা�ী আ’লা জামঈ’ল জাওয়ািম’, জালালইি�ন মুহা�াদ ইবন আহমাদ

আল-মুহা�ী, ২/২৮
54

আল-মুয়াফাকাত, ১/৩৮, মাকািসদু শ-শারীয়াহ্ আ-ইসলািময়াহ, ড. মুহা�াদ সা‘দ

আল-ইয়ূ বী, পৃ ঃ ১৮৩
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•

আকল বা িবেবেকর েহফাযত

•

বংশধারা ও ই�েতর েহফাযত

•

স�েদর েহফাযত

এ পাঁচিট িবষয়েক বলা হয় আল-মাকািসদ আল-খামসাহ্ বা
শারীয়াহ-এর পাঁচিট উে�শয্। এগুেলা ছাড়া পৃিথবীেত মানব জীব
েকােনাভােবই চলেত পাের না। আর এ জনয্ই দীন, জীবন,
আকল, স�দ এবং বংশধারা ও ই�েতর েহফাযত ইসলামী
শারীয়াহ এর একিট েমৗিলক উে�শয্ ও লক্ষএ পাঁচিট িবষেয়র
মেধয্ সবেচেয় গুরু�পূণর্ দীন, তারপর মানু েষর জীবন,
আকল, বংশধারা ও ই�ত এবং সবর্েশেষ স�দ
িনেচ দলীলসহ এ পাঁচিট িবষেয়র িব�ািরত িববরণ েদয়া হলঃ
�থম িবষয়ঃ দীেনর েহফাযত
দীনেক সচরাচর আমরা ধমর্ বেল থািক। যিদও আ-কুরআেন ‘দীন’
বলেত িনছক ধমর্ বুঝােনা হ িন। আল-কুরআেনর ‘দীন’ মানব
জীবেনর �িতিট িবষেয় সমাধান �দান কের থােক। েসখােন
মানু েষর সামি�ক জীবনই থােক দীেনর গি�ভূ ত। ধমর্ীয় জীবন
েসখােন মানু েষর পুেরা জীবন েথেক িব�� েকােনা অংশ নয়।
মানু ষ �ভাবতই েকান না েকান ধেমর্র অনুসারী হেয় থাে, চাই েস
ধমর্ সতয্ েহাক বা বািতল েহাক। এর বাইের অব�ান রেয়েছ খুব
কম মানু েষর। এখােন দীন বলেত েয েকােনা ধমর্েক বুঝােনা হ
36

িন, বরং েস সতয্ দীনেক বুঝােনা হেয়েছ যা মহান রাববুল
‘আলামীেনর কাছ েথেক অবতীণর্ তথা ইসলাম। েকননা মানব রিচত
েকান ধমর্ আ�াহর কােছ �হণেযাগয্ , আবার অনয্ানয্ আসমান
দীনসমূ হ সবর্েশষ দীন ইসলাম �ারা রিহত হেয় েগেছ। মহান
আ�াহ বেলন,

َ ۡ ّ َ
ّ
َ �ّ ِنَ ٱ
ِين ع
﴿
[١٩ :ِند ٱَ ِ ٱ ِ� ۡس� ٰ ُمۗ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان

‘‘িন�য় আ�াহর িনকট একমা� দীন হে� ইসলাম’’ 55।

َ ۡ َۡ َ ََۡ ََ
َ ۡ ََ
َ ۡ َ َِ
ُ
َ �ِ ٰ�
� ِ﴿ ومن يبتغ
� ٱ ِ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة مِن ٱل
﴾ ٨ �ن
ِ
P54F

P

[٨٥ :]ال ﻋﻤﺮان

‘‘েয বয্ি�ইসলাম ছাড়া অনয্ েকােন দীন অনু স�ান কের, আ�াহ
কখেনাই তার কাছ েথেক তা কবুল করেবন না। েস আিখরােত
56
ক্ষিত��েদর অ�ভ� হেব’’ ।
P5F

P

দীেনর েহফাযেতর উপায় ও প�াঃ
মহান আ�াহ িনেজই এ দীনেক েহফাযেতর েঘাষণা িদেয়েছন।
িতিন বেলেছন,

ۡ ّ ۡ ّ َ ُۡ نَز
َ ُ َ َ َُ ّ
[٩ : ﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ٰفِظون
﴿ ِنَا � َّ�َا ٱ�ِكَ �نَا �ۥ ل

‘‘িন�য়ই আিম এ িযক্র নািযল কেরিছ এবং আিমই তার

55
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েহফাযতকারী’’ 57। িযক্র বলেত এ আয়ােত কুরআন, সু �াহ এবং
P56F

P

দীন সবিকছু েকই বুঝােনা হেয়েছ। দীনেক েহফাযেতর জনয্
আ�াহ েয সকল প�া ও উপায় অবল�েনর িনেদর্শ িদেয়েছন তা
হে�ঃ
1. দীেনর িনেদর্শনা অনুযায়ী আমল করা
আ�াহ এ দীন �ণয়ন কেরেছন েস অনু যায়ী আমল করার জনয,
দীেনর িকছু বচন ও উি� েহফাযত করার জনয্ শু ধু নয়। েকনন
দীন হে� আকীদা-িব�াস ও আমেলর সম�য়। আকীদা হে�
দীেনর মূ ল, আর আমল ছাড়া দীেনর সু ফল েকােনা মেতই পাওয়া
যােব না। �েতয্ক মুসিলম বা�ব জীবেনদীনেক বা�বায়ন করেত
সকম হেল অিচেরই তার সু ফল েদখেত পােব। অতএব দীেনর
সু রক্ষার জনয্ েস অনুযায়ী আমল করা অতয্� জরুরী। এ
আ�াহ তা‘আলা মানু েষর উপর সালাত, সাওম, হ� ও যাকাতসহ
আেরা অেনক আমল ফরয কেরেছন।
দীন অনু যায়ী আমেলর একটা সবর্িন� সীমা রেয়েছ যা অিত�ম
করার অনু মিত কাউেক েদয়া হয় িন। তা হে� ফরয-ওয়ািজব
েমেন চলা এবং হারাম পিরতয্াগ করা। . আবদু �াহ আহমাদ
আল-কাদরী বেলন, ‘‘এ েথেকই আ�াহ তা‘আলা মুসিলমেদর
�েতয্ক বয্ি�র উপর একিট সবর্িন� সীমা িনধর্ারণ কের িদেয়
57
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য�ারা দীেনর সু রক্ষা হেয় থােক। এগুেলা হে� ফরে’ইন যা
পালন েথেক েকউই অবয্াহি পায় না যতক্ষণ পযর্� শারী-এর
অিপর্ত দািয়� পালেনর বুি�গত সামথর ্ ও কােযর্ পিরণত কর
বা�ব সক্ষমতা তার থােক। এর উদাহরণ হ, ঈমান ও
ইসলােমর মূ লিভি�সমূ হ। আ�াহ �েতয্কেকই ঈমান ও ইসলাম
অনু যায়ী আমেলর দািয়� িদেয়েছন...’’ 58।
P57F

P

দীেনর আমল মানু েষর জীবেন সিতয্কার অেথর্ ফল�সূ
�ভাবশালী করার জনয্ েয়াজন এগুেলােক আ�াহর িনেদর্ি ও
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর �দিশর্ত প�ায় পাল
করা। এভােব আমল করেত পারেলই তা হেব �কৃত দীন। িক�
যখনই বা�বায়েন �িট েদখা েদেব এবং �কৃত দীন ও আমেল
পাথর্কয্ সূিচত হেব তখন এ আমলকারীেক �কৃদীেনর অনু সারী
আমলদার িহসােব গণয্ করা হেব না। এখান েথেকই আমরা
মুসিলম ও ইসলােমর মেধয্ পাথর্কয্ উপলি� করেত পাির। েকন
মুসিলমেদর কাজ কখেনা িঠক হেত পাের কখেনা ভুল হেত পাের,
কখেনা হক ও কখেনা বািতল হেত পাের, িক� ইসলাম শুধুই হক
ও সতয্া�য়, এেত বািতল থাকার েকানই স�াবনা েনই। ফেল
আজেকর মুসিলমেদর কাজকমর্ দীেনর িবরুে� েকােন দলীল
হেত পাের না বরং �কৃত দীেনর আেলােকই সকেলর কমর্ধারা
58
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যাচাই করা হেব।
2. দীেনর িনেদরশনা অনু যায়ী যাবতীয় হুকুম পিরচালনা
দীেনর িনেদর্শনা অনুযায়ী যাবতীয় হুকুম পিরচালন দীেনর
েহফাযেতর একিট অনয্তম জরুরী প�া। েকননদীনই যিদ হুকুম
পিরচালনার মূ ল অথিরিট না হয় তাহেল েস দীন িকভােব
েহফাযত করা স�ব? দীেনর েহফাযেতর অথর্ শুধু কাগ-কলেম
িকংবা িকতােব এেক সংরক্ষণ কর া নয়। বরং মানুেষর যাবতী
কমরকাে� দীেনর িনেদর্শ েমেন চলাই হে� দীেনর সবেচেয় বড়
েহফাযত 59।
P58F

P

এ�ারা �মািণত হয় েয, দীনেক জীবন েথেক িবি�� কের
আ�াহর অবতািরত িনেদর্শ ও �� ছাড়া অনয্ আইন �ারা হুক
পিরচালনা করার মােন দাঁড়ায় আ�াহর দীন ও হুকুেমর �েল
মানব �বৃ ি� ও মতবাদেক েসখােন �লািভিষ� করা। দীনেক
�ংস করার জনয্ এর েচেয় আর বড় েকােন প�া আেছ িক??
এবং দীেনর িবরুে� কৃত এর েচেয়ও বড় েকােন অপরাধ আেছ
িক??
মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ََ
ُ َ ٓ ْ ُ َ َ ّ ۡ ََُۡ َ َ َ َ َ ُ ّ َُ ّٰ
ۡ َ َ
س ِه ۡم
ِ � َ�َ﴿ ف� َو َر ّ�ِك � يُؤِنُونَ ح
ِ � أنف
ِ �دوا
ِ � َكموك �ِيما شجر بينهم ُم

59
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ٗ ت َو� ُ َسلّ ُِموا ْ � َ ۡسل
َ ۡ مِّمَا قَ َضي
ّ َح َر ٗج
[٦٥ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٦ ِيما

‘‘কখেনাই নয়, আপনার রেবর শপথ! তারা ততক্ষণ পযর
ঈমানদার হেব না, যতক্ষণ না তারা তােদর মধয্কার িবিবস�ােদ আপনােক হুকুমদাতা িহসােব ি�র কে, অতপর আপিন
েয ফয়সালা কের েদন তােত িনেজেদর মেন েকানরূপ ি�ধা না
60
েরেখ পুেরাপুির েমেন েনয়’’ ।

ََ َ َٓ ُ َۡ ّۡ
َ ۡ ُ َ ٓ
َ
[٤٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٤ نزل ٱُّ فَأُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل� ٰف ُِرون
﴿ َمَن لَم ��م بِما أ
P59F

P

‘‘যারা আ�াহর অবতািরত িবধান অনু যায়ী হুকুম �দান কের না
তারা কািফর’’ 61।
P60F

P

3. দীেনর �িত মানু ষেক আ�ান করাঃ
দীেনর �িত আহবান মূ লত নবী ও রাসূ লগেণরই সু মহান কাজ।
এ দািয়� পালেনর জনয্ই তারা জীবনভর সং�াম কেরেছ, ক�
কেরেছন এবং সকল িবপেদ-আপেদ চরম ৈধেযর্র পরাকা�া
েদিখেয়েছন। �কৃতপেক্ষ দাওয়াত ওহবােনর এ মহান দািয়�
পালন বয্তীত েকােন দীনেক �িতি�ত করা ও �সািরত করা
স�ব নয়।
েদখা যায়, অেনেক তােদর িনজ িনজ মতবাদ বািতল হওয়া
সে�ও অনয্েদর কােছ তা �হণেযাগয্ কের েতালার জনয্ িবিভ
60
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প�ায় তা �চার ও বণর্নার কােজ িল� হয়। ইসলােমর শ�রাও
আজ ইসলামেক িবকৃতভােব �চােরর জনয্ উেঠ পেড় েলেগ
েগেছ। তাহেল মহান আ�াহর েদয়া সতয্েক �চােরর জনয্ এব
িবেশষ কের এেক শ�েদর িবকৃিত েথেক রক্ষা করার জন
দাওয়াতী প�ার আ�য় েনয়া মুসিলমেদর উপর অতয্� জরুরী
আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ۡ
َ ُۡ َ َ ۡ َََۡ
ۡ ۡ َ
ۡ َۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ ّ ۡ ُ ّ ُ َ ۡ َ
ِ � َو َ�أ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر
�ِوف و�نهون ع ِن ٱلمنكر
ِ �﴿ و��ن مِن�م ُمَة يدعون إِ� ٱ
ۡ ۡ ُ َ ٓ
َ
[١٠٤ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ َأُوْ� َٰ�ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون

‘‘েতামােদর মেধয্ এমন একদল েলাক থাকা উিচত যারা কলয্ােণ
িদেক আহবান করেব এবং সৎ কােজর িনেদর্শ েদেব ও অসৎ
কাজ েথেক িনেষধ করেব। তারাই হেব সফলকাম’’ 62।

َۡ
َ ُۡ َ ۡ
َ َ
ۡ ۡ َ
ّ ت
ّ َۡ َ ُۡ ُ
ۡ أُمَة أُ ۡخر َج
وف َو� ۡن َه ۡون َع ِن ٱل ُمنك ِر َوتؤم ُِنون
ِ َِلن
ِ اس تأ ُم ُرون ب ِٱل َمع ُر
ِ ٍ �﴿ كنتم خ
ّ
[١١٠ :ب ِٱَِۗ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
P61F

P

‘‘েতামরাই ে�� উ�াত মানব জািতর জনয্ যােদর আিবভর্া
হেয়েছ। েতামরা সৎ কােজর িনেদরশ �দান করেব এবং অসৎ
কাজ েথেক িনেষধ করেব ও আ�াহর �িত ঈমান রাখেব’’ 63।

َ َّ َ ُ ۡ َ
َ ��ۡ َ�َ تَ�ُو�َنَ م َِن ٱل ۡ ُم
ّ
[٨٧ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ٨ �ِ
ۖ ﴿ وٱدع إ ِ ٰ� ر�ِك
ِ
P62F

P

‘‘আর আপনার �ভুর �িত আহবান করুন এবং মুশিরকেদর
62
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অ�ভুর� হেবন না’’ 64। ‘‘আপনার �ভূ র পেথর িদেক িহকমাত ও
P63F

P

উ�ম উপেদশ সহকাের আহবান করু’’ 65।

۠ َ َ َ َ َٰ َ ّ َ ْٓ ُ ۡ َ
ۡ
ّ
ٓ ِ ِ ﴿ قُل َ�ٰ ِذه ِۦ َسب
[١٠٨ :� ٍ� �نا َو َم ِن ٱَ َب َع ِ�� ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
ي� أدعوا إِ� ٱَِۚ � ب ِص
P64F

P

‘‘বলু ন, এটাই আমার পথ। আ�াহর �িত মানু ষেক আিম আহবান
কির েজেনশুে - আিম ও আমার অনু সারীগণ..’’ 66।
P65F

P

4. িজহাদ িফ সাবীিল�াহঃ
দীনেক েহফাযেতর একিট অনয্তম উপায় হে� আ�াহর পেথ
িজহাদ। িজহাদ একিট বয্াপকাথর্ক শ�। বয্াপকােথর্ িজ
আ�াহর দীন �িত�ার সােথ স�িকর্ত সকল কমকা�েকই বুঝায়।
এ িহসােব আ�াহর দীেনর �িত দাওয়াত ও আহবান িজহােদর
�াথিমক অধয্ায়। আর িেশষ অেথর্ আ�াহর বাণীেক সমু�ত
করার জনয, ইসলাম ও মুসিলমেদরেক ইসলােমর শ�েদর
আ�মণ েথেক রক্ষার জনয্ ও ইসলামেক আ�াহর যমীেন �িত
করার জনয্ উলীল আমেরর েনতৃে� েয যু� হেয় থােক তােক
িজহাদ বলা হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,

َ
َ ُ َ ُ َ ّ َن
َ
َ
َ ٰ ََ ۡ َّ
يل
ِ ِ ﴿ نَّ ٱ�َ ٱش�ى مِن ۡمُؤۡمِنِ�َ أَنفُسَهُمۡ وَأمۡ�َٰلَهُم بِأَنّ لَهُمُ ٱ�َۡة ۚ ي�ٰت ِلون ِ� سب
َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ّ
[١٤٢ :�َ ِ � َيق ُتلون َو ُ�ق َتلونۖ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
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‘‘িন�য় আ�াহ মুিমনেদর িনকট হেত তােদর জীবন ও স�দ
�য় কের িনেয়েছন, িবিনমেয় তােদর জনয্ আেছ জা�াত। তরা
আ�াহর পেথ যু � কের, িনধন কের ও িনহত হয়’’ 67।
P6F

P

5. দীন িবেরাধী সকল কথা ও কাজ �িতেরাধ করাঃ
এিটও মূ লত িজহােদর বয্াপকােথর্র অ�গর্ দীেনর েহফাযেতর
জনয্এিট িবেশষ গুরু�পূণর্ িবধায় এেক আলাদাভােব উে�খ ক
হল। েকননা যিদ দীন িবেরাধী বািতল কথা, িব�া� আকীদা, ��
িচ�াধারা এবং ক্ষিতকর মতবাদসমূহেক েকাে �কার বাদ�িতবাদ ছাড়াই মুসিলমেদর িচ�াজগেত আঘাত হানার সু েযাগ
কের েদয়া হয়, তাহেল দীেনর েমৗিলক ধারণা েলাপ েপেত
থাকেব, সতয্েক বািতল ও িমথয্ার সােথ গুিল েয় েফলা হে
ফল�িতেত ধীের ধীের দীন হেত মানু ষ সের েযেত থাকেব। তা
েযন না হয় েসজনয্ অতীেত েযমন বহু আেল দীন স�েকর্
সকল িব�াি� ও সংশয় অপেনাদেনর জনয্ কলম ধেরিছেলন এবং
সেতয্র পেক্ষ বাকযুে� িল� হেয়িছ, বতর্মােনও েতমিন
মুসিলম �লারগণ িবিভ� ভােব কাজ করেছন।
ি�তীয় িবষয়ঃ জীবেনর েহফাযত
মানব জীবেনর েহফাযেতর জনয্ ইসলাম খুব েবশী গুরু� �দ
কেরেছ। জীবেনর সু রক্ষার জনয্ এবং জীবনেক সকল ক ্ষ
67
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িবপযর্য় েথেক রক্ষার জনয্ ইসলােম �ণীত হেয়েছ বহুআহকাম ও েদয়া হেয়েছ অেনক িবধান। জীবেনর েহফাযেতর
উপায় িহসােব িবেবিচত এ িবধােনর মেধয্ রেয়েছ
1. মানু েষর জীবেনর উপর চড়াও হওয়া হারাম।
2. হতয্ার �িত উ�ু�কারী সকল উপা-উপকরণ িনিষ�।
3. িকসাস (হতয্ার শাি) িন�র্ারণ
4. েকােনা বয্ি� িনহত হেল হতয্াকারীর িবরুে� শা
কাযর্কর করার জনয্ তার অপরাধ ��েব �মাণ করা,
যােত িনরপরাধ েকােনা বয্ি� হতয্ার শাি� না পা
5. আ�া� হওয়ার কারেণ জীবেনর েয সকল ক্ষিত হে
থােক তার ক্ষিতপূরণ িদেত আ�মণকারীর বাধয্ থা
6. িকসােসর শাি� ক্ষমা করার িবধা
7. জীবন বাঁচােনার উে�েশয্ জরুরী অব�ায় িনিষ��
ভক্ষেণর অনুমি
তৃতীয় িবষয়ঃ আকল বা িবেবেকর েহফাযত
আকল বা িবেবক মানু ষেক েদয়া আ�াহর একিট িবশাল েনয়ামত।
মূ লত আকেলর মাধয্েমই মানুষেক আর সব �াণীর উপর �াধানয
েদয়া হেয়েছ এবং এর কারেণই মানু ষেক িতিন শারীয়াহ্
অনু সরেণর গুরু দািয়� অপর্ণ কেরেছন। আকল বা িবেবক
সকল িবপযর্য় েথেক রক্ষা করার গুরু� সকল যুেগ
45

শারীয়াহ্ এর মেধয্ই িছল। -কুরআেন মহান আ�াহ বার বার
িবেবক স�� েলাকেদর সে�াধন কেরেছন এবং িবেবকবান
েলােকেদরেক তাঁর িনদশর্নাবলী িনেয় িচ�-গেবষণা করার িনেদর্শ
িদেয়েছন।
ইসলােম দু ’ভােব আকলেক েহফাযত করার িদক িনেদর্শনা েদয়া
হেয়েছঃ
1. আকল ন�কারী বািহয্ক

উপকরণসমূহ েথেক

এেক

েহফাযেত রাখা। এ সব উপকরেণর মেধয্ রেয়েছ ম,
�াগ, িহেরাইন ও েনশা��কারী অনয্ানয্ মাদক�বয
আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ّ َُٓ َ َ ّ َّ ٰٓ
َ
َ ۡ ْ إِ�َ َما ٱ
َ َ�ۡ � َوٱ
ٞ اب َوٱ ۡ�َ ۡز َ� ٰ ُم ر ۡج
ُ نص
ُ ِ ۡ� ۡم ُر َوٱل ۡ َمي
﴿ ََ�ُها ٱَِين ءامنو
س ّم ِۡن � َم ِل
ِ
َ
ۡ
َ
ُۡ ُ ّ
ّ ُ ُ َّ
ّ
َ
َ َ َٰ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ُ
�د ٱشَ ۡي َ�ٰ ُن أن يوق ِع بين�م ٱلع�وة
 ِ�َما ي ِر٩ ٱشَ ۡي َ�ٰ ِن فٱ ۡجَنِبُوهُ لَعَلَ� ۡم �فل ُِحون
ۡ
ُ ّ
َ ۡ َوٱ ۡ�َ ۡغ َضا ٓ َء � ٱ
ُ َصَلَ ٰوة ِ َ� َه ۡل أ
ّ � ۡم َعن ذ ِۡكر ٱ َّ ِ َو َعن ٱ
نتم
َ� ۡم ِر َوٱل َميۡ ِِ وَ�َصُد
�
ِ
ِ
ِ
َ َ ّ
[٩١ ،٩٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٩ نت ُهون
ُ

‘‘েহ ঈমানদারগণ! িন�য়ই মদ, জুয়া, মূ িতর্পূজার েবদী ও ভাগয
িনণর্ায়ক শর ঘৃণয্�, শয়তােনর কাজ। সু তরাং েতামরা তা বজর্ন
কর যােত েতামরা সফল হেত পার। শয়তান েতা মদ জুয়া �ারা
েতামােদর মেধয্ শ�তা ও িবে�ষ ঘটােত চায় এবং েতামােদরেক
আ�াহর �রণ ও সালাত েথেক বাধা�� করেত চায়। তেব িক
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েতামরা িনবৃ � হেব না?’’ 68
P67F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেল,

َ ّ ُ�َ و،ٌمُﺴْﻜِﺮ  ﻤﺧَْﺮ
ٌ ﻤﺧْﺮ َﺣ َﺮ
«ام
ٍ
»
ٍ ُ

‘‘েনশা সৃ ি�কারী সকল ব�ই মদ এবং সকল মদই হারাম’’ 69।
P68F

িতিন আেরা বেলন,

P

َ
ْ َ َ ُ َ ْﺮ
ﻫُﻮ ُمﺆ ِﻣ ٌﻦ
َ �ﺮﺸَْبُ اﺨﻟَْﻤْﺮَ ﺣِ� َ �َﺸب و

‘‘েকান বয্ি� ঈমানদারঅব�ায় মদ পান করেত পাের না’’ 70।
P69F

অনয্� িতিন বেল,

P

َ ْ َ َ
ٌ � ُه َ� َﻘﻠﻴﻠُ ُﻪ َﺣ َﺮ
ُ ﻜ َﺮ َﻛﺜ
«ام
»ﻣﺎ أﺳ
ِ
ِ

‘‘যা েবশী পিরমােণ পান করেল েনশা�� হয়, তা কম পিরমােণ
71
পান করাও হারাম’’ ।
P70F

P

2. আকল ন�কারী আভয্�রীন

উপকরণসমূহ েথেক

এেক

েহফাযেত রাখা। এ সেবর মেধয্ রেয়েছ দীন, সমাজ,
রাজনীিত �ভৃিত বয্াপাের �া� ধারণা যা আকলেক িব�া�
কের এবং শরীয়েতর আেলােক সিঠক িচ�াধারা েথেক
68

সূ রা আল-মািয়দাহ : ৯০-৯১

69

সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২০০৩

70

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ২৪৭৫, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২১১

71

মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ২/৯১,১৬৭,১৭৯, সু নান আিব দাউদ, ৩/৩২৭, হাদীস নং

৩৬৮১, সু নান িতরিমযী, ৪/২৯২, হাদীস নং ১৮৬৫, সু নান ইবন মাজাহ, ২/১১২৪,
হাদীস নং ৩৩৯২-৩৩৯৪
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আকলেক অকাযর্কর কের রােখ। এজনয্ই আ�া তা‘আলা
আল-কুরআেন কািফরেদর িন�া জ্ঞাপন কেরেছন। কার
তারা কুরআেনর আয়াতসমূ হ ও আ�াহর অনয্ানয্ িনদশর
স�েকর্ ি�াভাবনা করার বয্াপাের িনেজেদর আকলেক েকান
কােজ লাগায় িন। ফেল তারা সতয্পেথর িদশা লাভ কে িন।
আ�াহ বেলন,

ّ ّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َض
َۡ َۡ
ُون إِن ه ۡم ِ�َ كٱ�ن� ٰ ِم بَل ه ۡم َل
ۚ ﴿ أم �َبُ أَنَ أ��هم �سمعون أو �عقِل
ً
[٤٤ : ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٤ �َسبِي

‘‘তুিম িক মেন কর েয, তােদর অিধকাংশ েশােন ও েবােঝ? তারা
েতা পশুর মত; বরং তারা অিধক পথ��’’ 72।

ٓ َ َ ۡ ُ ُٰ َ َۡ ٓ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٓ َ َ ٗ َ ََۡ ٰٗ َ ََۡ ٗ ۡ َ ۡ َُ َۡ َ َ َ
ٰ ��دة �ما أ
�� �نهم سمعهم و� �ب�رهم و
ِٔ ﴿ وجعلنا لهم سمعا و�ب�ر� وأ
ّ
َ َ ُ َ َۡ ْ ُ َ ۡ ۡ َ ّ ُُ َ َۡ
[٢٦ :ت ٱَ ِ ﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف
�د�هم مِن
ِٔ أ
ِ ٰ �� � ٍء إِذ �نوا �حدون
P71F

P

‘‘আিম তােদরেক িদেয়িছলাম কণর, চক্ষু ও অ, িক� তােদর
কণর, চক্ষু ও অ�র তােদর েকাে কােজ আেস িন। েকননা তারা
73
আ�াহর আয়াতসমূ হেক অ�ীকার কেরিছল’’ ।
P72F

P

অতএব আকলেক সেতয্র পেথ েপৗঁছার জনয্ কােজ লাগাে
উিচত এবং আকল িবন�কারী সকল িবষয় েথেক এেক
েহফাযেতর বয্ব�া করা উিচত
72

সূ রা আল-ফুরকান : ৪৪

73

সূ রা আল-আহ�াফ : ২৬
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চতুথর্ িবষয়ঃ বংশধারার েহফায
বংশধারার েহফাযত জীবেনর অতীব গুরু�পূণর্ একিট অধয্
এর মাধয্েমই পৃিথবীেত মানুষ বহুকাল ধের েবঁেচ আেছ এব
থাকেব। এেতই িনিহত রেয়েছ জািতর শি�, মান ও মযর্াদা।
ইসলাম বংশধারা রক্ষার �িত সবর্া�ক গুরু� আেরাপ কে
আর এজনয্ িন�িলিখত উপায় ও প�া অবল�ন কেরেছ
1. বংশবৃ ি�র ৈবধ প�া িহসােব িববােহর �িত উ�ু �করণ।
2. জ�দােন সক্ষম নারীেক িববাহ করার �িত উৎসাহ �দা
প�ম িবষয়ঃ স�েদর েহফাযত
স�দ বলেত এখােন মানু েষর জীবেন েয সকল ব� ও টাকা
পয়সার �েয়াজন েস সবেকই বুঝােনা হেয়েছ 74। স�দ ছাড়া
P73F

P

মানু েষর পািথর্ব জীবন েকান মেতই চলেত পাের না। বয্, েগা�ী
ও উ�াহ্(জািত) - সকেলরই �েয়াজন স�েদর। বয্ি� পযর্াে
জীবন ধারেণর জনয্ �েয়াজন অ, ব� ও বাস�ান, যা ছাড়া
একিদনও গুজরান করা স�ব নয়। জনেগা�ী ও উ�াহর েক্ষে
একই কথা �েযাজয্। বয্ি�র দািরে�র �ভাব সম� উ�াহর উপ
পেড়। এভােব িবপুল জনেগা�ীর মেধয্ দাির� েদখা িদেল উ�াহও
সংকটাপ� হয় এবং মান মযর্াদা হারায়। তদুপির শ�র হাত হেত
74

মাকািসদু শ শারীআ’হ আল-ইসলািমইয়াহ পৃ ঃ ২৮৫
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রক্ষা পাওয়ার জনয্ �িত খােত বয্েয়র জনয্ �েয়াজন অথর্
স�েদর। আ�াহ বেলন,

َ
ُ
ّ
َ ۡ اط ٱ
ّ
ّ
عِدُّواْ لَهُم مَا ٱ ۡس َت َط ۡع
﴿ َأ
ِ �َ ُِم مِّن قُوَ� ٖ َومِن ّر
ِ َ� ۡي ِل ت ۡره ُِبون بِهِۦ َدُو َّ ٱ
ُ
[٦٠ :َعَدُو َّ� ۡم ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل

‘‘েতামরা তােদর মুকািবলার জনয্ যথাসাধয্ শি� ও অ�বািহ
��ত রাখেব, য�ারা েতামরা স�� করেব আ�াহর শ�েক ও
েতামােদর শ�েক...’’ 75।
P74F

P

এভােব �েয়াজনীয় স�ি�র বয্ব�া হেলই শু ধু উ�াহ্ ত
শ�েদর মুখােপিক্ষতা কািটেয় উঠেত পারেব। েকননা আজেক
িব�-বয্ব�ায় এটা �� ে, দির� জািত ও দির� রা� শ�েদর
নানামুখী ষড়যে�র িশকার হয় এবং এ সু েযাগিটেক কােজ লািগেয়
শ�রা েস জািত ও রাে�র উপর িনেজেদর কতৃর্� �িত�ার েচ�া
েযমন চালায়, েতমিন তােদর মেধয্ িনেজেদর সং�ৃি, মতবাদ ও
�ংসা�ক িচ�াধারার �সার ঘটায়। বাংলােদেশর েক্ষে�
বয্াপািট জলজয্া� ও বা�ব
সু তরাং ইসলােম স�ি�র েহফাযেতর গুরু� অতয্� �ক
ইসলামী শারীয়াহ-এর দৃ ি�েত স�দ অজর্ন ও তা সিঠকভােব
েহফাযেতর জনয্ িন�বিণর্ত উপায় ও প�িত অবল�ন কর
হেয়েছঃ
75

সূ রা আত-তাওবাহ : ৬০
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1. হালাল প�ায় স�দ অজর্েন উ�ু�করণ
2. কােরা স�েদর উপর চড়াও হওয়া হারাম েঘাষণা।
3. স�দ িবন� করা িকংবা অপচয় করা হারাম েঘাষণা।
4. স�েদর সু রক্ষার জনয্ শারীয়াহ্ কতৃর্ক চুির ও ডাক
শাি� িনধর্ারণ
5. িবন� ও ক্ষিত�� স�ি�র জামানাত ও ক্ষিতপূরণ �দা
িবধান।
6. স�দ রক্ষার জনয্ যুে� িল� হওয়ার ৈবধ
7. ঋণ �দােনর সময় সাক্ষী রাখা ও এর িলিখত কাগজপ
করা।
কুড়ােনা স�দ মািলেকর কােছ েপৗঁছােনার বয্ব�া কর

মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্
�েয়াজনসমূ হ

এর দৃি�েত মানব জীবেন

(আল-হািজয়য্া)

ও

েশাভাবধর্নকার

িবষয়সমূ হ (তাহ-িসিনয়য্া)
মানব জীবেনর �েয়াজনসমূ হ (আল-হািজয়য্া):
জরুরী িবষয়গুে িদেয় মানব জীবেনর সকল চািহদা েমেট না।
জীবনেক সু �ুভােব পিরচািলত করার জনয্ তার �েয়াজন আেরা
অেনক িকছু । এগুেলা হল আ-হািজয়য্াত। ইমাম শািতবী রহ্ এ
51

সংজ্ঞায় বে, ‘তা হল েস সকল িবষয়, মানু েষর জীবেন �া��
আনয়েনর জনয্ এবং কেঠারত, সমসয্া ও অসুিবধা দূরীভূত করা
জনয্ যা �েয়াজন। এ িবষয়গুেলার �িত যিদ িবেশষ নজর েদয়
না হয় তাহেল সাধারণভােব বা�ার উপর সমসয্া ও অসুিবধা
আেরািপত হয়, তেব তা জনকলয্ােণর েক্ষ ে� �াভািবক িবপয
সৃ ি�র পযর্ােয় পেড় ন’ 76।
P75F

P

আল-হািজয়য্াত এর েহফাযেতর জনয্ ইসলামী শারীয়াহ্ িন�িলি
উপায় অবল�ন কেরেছঃ
1. ইবাদােতর েক্ষে� উ�ূত অসুিবধাসমূহ উিঠেয় িনেয়, যা
সচরাচর মানু েষর পেক্ষ মািনেয় েনয়া ক�কর। আ�াহ বে,

َ
ّ
ۡ ُ َۡ َ ََ َ ََ
[٧٨ : ج ﴾ ]ﺤﻟﺞ
� ٖ ِين م ِۡن ح َر
ِ �﴿ وما جعل علي�م ِ� ٱ

‘‘আর িতিন দীেনর মেধয্ েতামােদর উপর েকান কেঠারতা আেরাপ
77
কেরন িন’’ ।
P76F

P

ُ ُ ُ ََ
َ ۡ � ُم ٱلۡ ُع
[١٨٥ :� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ﴿ و� ي ِر�د ب

‘‘আ�াহ েতামােদর উপর েকােনা কেঠারতা আেরাপ করেত চান
না...’’ 78।
P7F

P

এ দৃ ি�েকাণ েথেকই ইবাদােত রুখসােতর বয্ব�া করা হেয়েছ
76
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সূ রা আর-হা� : ৭৮

78

সূ রা আল-মািয়দাহ : ৬
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েযমন অসু � ও মুসািফর বয্ি�র জনয্ রমযােন সাওম ভে�
রুখসাত ও অনুমিত রেয়েছ। এছাড়াও মুসািফর বয্ি জনয্
সফের কসর সালাত আদােয়র িবধান রাখা হেয়েছ। এ রকম
রুখসাত শারীয়ায় আেরা অেনক রেয়েছ
2. মানু ষ যােত �া�ে�র সােথ জীবন যাপন করেত পাের
েসজনয্ অ, ব� ও সং�ান িহসােব নানা �কার অসংখয্
পিব� ব�ও বয্বহার তােদর জনয্ ৈবধ কের েদয়া হেয়ে
3. মুয়ািমলােতর েকে� ইজারাহ, বাই’ সালাম, মুদারাবাহ �ভৃিত
বয্বসায় প�িত জােয়য করা হেয়েছ
জীবেনর েশাভাবধর্নকারী িবষয়সমূ (তাহ-িসিনয়য্া) :
তাহ-িসিনয়য্া হে� যা জরুরত ও �েয়াজনীয়তার পযর্ােয় পে
না। বরং তা েশাভাবধর্নকারী েস�েযর্র পযর্ােয় পেড়। এর সংজ্
বেলন ইমাম শািতবী রহ, ‘যা উ�ম বেল িবেবিচত তা �হণ করা
এবং সু � সবল িবেবক ঘৃ ণা কের এমন সব িনকৃ� িজিনস
পিরহার করা..’’ 79।
P78F

P

তাহ-িসিনয়য্া এর উদাহরণঃ
1. সু �র খাবার �হণ ও সু �র েপাষাক পিরধান।
2. শরীর ও েপাষাক হেত নাজাসত, ময়লা উতয্ািদ দূর করা
79
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3. শারীয়াহ্ এর সু�াত ও মু�াহব পযর্ােয়র কাজসমূহ
4. সকল �কার িশ�াচািরতা।
5. ৈবধ িবলাসী সাম�ীর বয্বহার
মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ এর িকছু গুরু�পূণর্ আইনী -নীিত
মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ এর আেলােক আেলমগণ সংিক্ষ�
সু �র েবশ িকছু আইনী রীিত-নীিত েপশ কেরেছন, যার উপর
িভি� কের ইসলামী আইন িবষয়ক অেনক িবধান সহেজই উ�াবন
করা যায়। িনেচ উদাহরণ�রূপ অ� িকছু উদাহরণ েপশ করা
হে�।
1. মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ বা ইসলামী শারীয়াহ্ এর উে�শয্
লক্ষয্ জানা যােব কু, সু �াহ ও ইজমা’ �ারা 80।
P79F

P

2. যা �ারা পাঁচিট জরুরী িবষেয়র েহফাযত স�� হে, তা
মাসলাহা ও কলয্ণ বেল গণয্ হেব এবং যা �ারা উ� পাঁচিট
িবষেয়র ক্ষিত সািধত হেব তা মাফসাদা বা অকলয্াণ ব
গণয্ হে 81।
P80F

P

3. যখন দু ’েটা ম� বা ক্ষিত পর�র মুেখামুিখ অব�ােন চে
আেস, এমনভােব েয, এর েয েকান একিট েমাকেবলা
80

আলমু�াসফা, ইমাম আল-গাযালী, পৃ ঃ ২৫৮

81

�াগু, পৃ ঃ ২৫১
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করেতই হেব, তাহেল শারীয়াহ্ �েণতার উে�শয্ ও ই�া হ
অিধকতর ক্ষিতেক �িতেরাধ ক 82।
P81F

P

4. শারীয়াহ্ �েণতার উে�শয ্ ও ই�া হে� িনেদর্শ পালে
েক্ষে� সকল কেঠারতা ও অসুিবধা িবেলাপ ক 83।
P82F

P

5. িনেদর্শ পালেনর েক্ষে� �াভািবক কেঠারতা ও অসুিবধা বজ
থাকেব 84।
P83F

P

6. েকান কােজর িনেদর্শ �দােনর অথর্ই হে� শারীহ্ �েণতা
চান েস কাজ বা�বািয়ত েহাক, এবং েকান কাজ েথেক
িনেষধ করার অথর্ই হল শারীয়হ্ �েণতা চান েস কাজ
বা�বািয়ত না েহাক 85।
P84F

P

7. শারীয়াহ্ �েণতা েকান কােজর �শংসা করার �ারা েবাঝা
যায় েয, িতিন চান েস কাজ বা�বািয়ত েহাক 86।
P85F

P

8. সামি�ক কলয্াণ বয্ি� কলয্ােণর উপর �ধানয্  87।
P86F

P

9. েমৗিলক কলয্ণ েগৗণ ও আনু ষাি�ক কলয্ােণর উপর �াধানয
82

�াগু, পৃ ঃ ২৫৮
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আল-মুয়াফাকাত, ইমাম শািতবী, ১/১৮৩
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�াগু, ২/৩৯৩, ৩/১২২

86

�াগ�, ২/২৪
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পােব 88।
P87F

P

10. কলয্াণ অজর্েনর আেগ অকলয্াণ দূর করা শারীয়াহ্ �েণ
দৃ ি�েত অ�গণয 89।
P8F

P

মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ ও ইজিতহা
ইমাম শােতবীর মেত মুজতািহেদর জনয্ মাকািসেদর জ্ঞান থা
শতর্। েকননা মাকািসদ িবষেয় পযর্া� জ্ঞােনর অভ ইজিতহাদ
ভুল-�াি�েত পযর্বিসত হওয়ার স�াবনাই েবশ 90। আ�ামা তািহর
P89F

P

ইবন ‘আশূ রও অতয্� েজার িদেয় বেলেছন ে, ইজিতহােদর
91
সকল েক্ষে� ইলমুল মাকািসদ এর জ্ঞান থাকা অপির ।
P90F

P

েয েকান িবষেয় মুজতািহদ হুকুম েদয়ার সময় অবশয্ই লক
রাখেবন েয, এেত শারীয়াহ্ এর উেশয্ ি, যােত কের একই
রকম অনয্ানয্ িবষেয় অনুরূপ হুকুম �দান করা যায়। শারী
এর একিট অনয্তম দলীল িকয়াস বা�বায়েনর েক্ষে� মাকাি
এর জ্ঞােনর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ অেনক েবশী। তাছাড়া মাসািল
মুরসালা শারীয়াহ্ সমিথর্ত িকনা তা পুেরাপুির িনভর্র কের ইলম
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আলমুয়াফাকাত, ২/১৪
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আল-কাওয়ােয়দ, মা�াির, ২/৪৪৩
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আল-মুয়াফাকাত, ৪/১৭৯
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মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ আ-ইসলািময়াহ, পৃ ঃ ১৫-১৬
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মাকািসদ এর উপর।

বতর্মান ে�ক্ষাপেট মাকািসদ-শািরয়াহ্ এর �াসি�কতা ও
গুর
বা�ার কলয্াণ সাধেন আ�াহর েয

উে�শয্ িনিহত রেয়ে

মাকািসদ আশ-শারীয়াহ বলেত মূ লত তােকই বুঝােনা হয়। আ�াহ
আমােদর ��া। বা�ার পািথর্ব ও পারেলৗিকক �েয়াজন পূরণই
ইসলামী শারীয়াহ্ ণয়েণর উে�শয্। তাই মাকািসদ আ-শারীয়াহ্
মূ লত জীবন ঘিন� উে�েশয্রই একরাশ সমি�
পৃিথবীেত

আ�াহর

হুকুেমর বা�বায়ন শু ধু তাঁর উে�শ

বা�বায়েনর মাধয্েমই স�ব। েয লেক্ষয্ আ�াহ মানব জািতর
কালজয়ী ইসলামী আদশর্ �দান কেরেছ, েস লক্ষয্ ও উে�
বা�বায়ন না কের শুধু কতগুেলা �থা Rituals পালন করা
তাঁর কােছ েকান অথর্ বহন কের না। সকল িনেষধাজ্ঞার েপছ
আ�াহর েয সব িহকমাত ও উে�শয্ রেয়েছ েসগুেলা এক সুে
গাঁথা, েসগুেলােত েকান অস�িত েনই
িক� মাকািসদ আশ-শারীয়াহ্ না জানার কারেণ আজমুসিলমেদর
�াতযিহক কেমর্ েদখা িদেয়েছ ৈবসদৃ শয্।অেনক সময় েদখা যায়,
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েয মুসিলম �িতিদন পাঁচ ওয়া� সালাত আদায় কের আ�াহর
আনু গেতযর েঘাষণা েদয়, েস আবার তার অথর্ৈিতক েলনেদেন
িকংবা রাজৈনিতক মতাদেশর্ এই আ�াহরই নাফরমািন করেত
ি�ধা কের না। ইসলামী শরীয়াহ এর মূ ল উে�শয্ হে মানবতার
সািবর্ক কলয্াণ সাধন এবং যাবতীয় অকলয্াণ েথেক স
মানবতােক রক্ষা করা। গভীরভােব মাকিসদ উপলি� না করা
কারেণই আজ মুসিলেমর অেনেক ইসলামেক আচার-অনু �ান সবর্�
ধমর্ মেন করেছ। ফল�িতেত তারা ঈমান হারা হওয়ার উপ�ম
হেয়েছ। অনয্িদেক েযেহতু এিবষয়িট আমেদর েদেশ �ািত�ািনক
ইসলাম িশক্ষা অপিরহাযর্ পাঠয্সূচীর অ�ভুর্�  িন, ফেল এ
স�িকর্ত বয্াপক অজ্ঞানতা িবরাজ ক অেনক ইসলামী
িচ�ািবদ ও গেবষকেদর মেধয্ও। িবিভ� �ােম গে� েযসকল
ফাতওয়া েদওয়া হয় িকংবা চাঁদ েদখা সহ আেরা অনয্ানয্ িবষ
িনেয় বাক-িবত�া সৃ ি� হয় তা মাকািসদ এর জ্ঞান না থাকা
কারেণই; েকননা মাসআ’লার িবিভ�তা ইসলামী শরীয়াহ এর
মেধয্ েতমন গুরু�পূণর, বরং সবর্ািধক গুরু�পূণর্ হে� শরী
এর উে�শয্ ও লক্ষয্ বা�বায়ন। এজনয্ই আমরা পূবর্বতর্ী
�লারেদরেক েদিখ তারা পর�র অেনক মতাৈনকয্ কেরেছ,
িক� মাকািসেদর আেলােক তােদর মেধয্ েকান িবেভদ িছ না।
তােদর মেধয্ গেবষণা িছল একটা অবয্াহত �ি�, িনেজেদর
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েকান ভুল �মািনত হেলই তারা সিঠক িস�াে�র �িত িফের
েযেতন।
যারা আজ দীেনর দা‘ঈ িহেসেব কাজ করেছন, ইসলামী জ্ঞা
িব�াের সি�য় ভূ িমকা পালন করেছন তােদর জনয্ এ িবষেয় জ্ঞ
অজর্েনর গুরু� অেনক েব আ�াহ আমােদর সকলেক তাঁর
শরীয়াহ-এর জ্ঞােন সমৃ� হেয় দীন পালন ও �সােরর তাওফী
দান করুন। আমী!
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