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একগু মু�াদানা : �ীেন ইসলামীর েসৗ�যর
সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা তাঁর �শংসা কির, তাঁর িনকট
সাহাযয্ ও ক্ষমা �াথর্না; তাঁর িনকট তাওবা কির; আর আমােদর
নফেসর সকল খারািপ এবং আমােদর সকল �কার ম� আমল েথেক
আ�াহর িনকট আ�য় চাই। আ�াহ যােক পথ �দশরন কেরন, তােক
পথ�� করার েকউ েনই; আর যােক িতিন পথহারা কেরন, তােক পথ
�দশর্নকারীও েকউ েন। আর আিম সাক্ষয্ িদি�, একমা� আ�াহ
ছাড়া েকান সতয্ইলাহ েনই, তাঁর েকান শরীক েনই এবং আিম আরও
সাক্ষয্ িদি�, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বা� ও
রাসূ ল; তাঁর �িত অেনক সালাত (দরূ) ও সালাম।
অতঃপর:
িন�য় মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আিনত �ীেন ইসলাম
সকল ধমর্ ও জীবনবয্ব�ার েচেয় পিরপূ, সেবর্া�ম ওসবরমহান �ীন ও
জীবনবয্ব�া। আর এই �ীনিট এমন সািবর্ক েসৗ�য, পিরপূ ণর্ত,
যথাথর্ত, স�ীিত, নয্ায়পরায়ণতা ও �জ্ঞােক অ�ভুর্� ক, যা
আ�াহ তা‘আলার জনয্ সািবর্ক পিরপূণর্তা এবং জ্ঞান ও
বয্াপকতার সাক্ষয্ বহন; আর তাঁর নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর জনয্ এই সাক্ষয্ বহন কে, িতিন সিতয্কারভােব
আ�াহর রাসূ ল এবং িতিন সতয্বাদ ও িব��; িযিন মনগড়া েকান কথা
ٞ ۡ “ ﴿إ ِ ۡن ُه َو ِ� َّ َوতা েতা েকবল ওহী, যা
ٰ َ ُ� ي
বেলন না:[٤:﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٤ �و

তার �িত ওহীরূেপ ে�ির হয়।” [সূ রা আন-নাজম, আয়াত: ৪]
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সু তরাং এই ইসলামী �ীন আ�াহ তা‘আলার জনয্ তাঁর এক ও সািবর্ক
পিরপূ ণর্তার বয্াপের এবং তাঁর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
জনয্ িসালাত ও সতয্বািদতার েক্ষসবেচেয় বড় দিলল ও সবরমহান
সাক্ষ
আমার এই েলখার উে�শয্ হ, এই মহান �ীেনর েসৗ�েযরর নীিতমালার
িববরণ স�েকর্ আমার েযটুকু জ্ঞান অিজর্ত হে, তা �কাশ করা।
যিদও এই �ীন তার মহ�, েসৗ�যর্ ও পিরপূণর্তার েযসব িদকে
অ�ভুর্� কে, তার সামানয্ত অংশ �কাশ করার জনয্ �েয়াজনীয়
আমার জ্ঞান ও জা-েশানা খুবই সীিমত এবং তার েসৗ�যরগুেলা িব� ৃত
বয্াখয্া দূের থ, সংিক্ষ� বণর্না করার ম েযাগয্তায় আি অিত
দু বর্; তবুও, েকান মানু ষ তার সবটুকু না জানেল এবং তার চূ ড়া�
পযর্ােয় েপৗঁছােত না পরেল তার এই অংশিবেশষ না জানার অক্ষমত
দু বর্লতার কারেণ েস যতটুকু জাে, ততটুকু �কাশ করা েথেক েথেক
িবরত থাকাটা তার জনয্ উিচত হেব না। কার, আ�াহ তা‘আলা েকান
বয্ি�র উপর তার সাধয্াতীত েকান দায়ক দািয়� অপর্ণ কেরন ন:
অথর্া- “েতামরা যথাসাধয আ�াহর তাকওয়া
ّ ٱ
ۡ �َ َما
َ ّ ْ �َ ُقوا
َ﴿[
١٦ :ٱس َت َط ۡع ُت ۡم﴾ ]ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ
অবল�ন কর।” [সূ রা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬]
আর এই জ্ঞান অজর্ন করার মেধয্ বহু রকেমর উপকািরতা ।
েযমন:
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• এই ে�� ও মহৎ িবষেয় আ�িনেয়াগ করাটা অনয্তম ে�
উ�ম আমেলর অ�ভুর্। এই িবষয় স�েকর্ জান, গেবষণা করা,
িচ�া-ভাবনা করা এবং েসই স�েকর্ জানা ও বুঝার জনয্ �েতয্ক
প�া অবল�ন বা�ার সািবর্ক বয্�তা ও কমর্কাে�র মেধয্ সেব; আর
আপিন এই কােজ েয সময় বয্য় করেব, তা একা� আপনার কলয্ােণর
জনয্ই, আপনার অকলয্ােণর জনয্ ন
• িনয়ামতরািজ স�েকর্ জানা ও তার স�েকর্ আেলাচনা করে
আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল িনেদর্শ িদেয়েছ; আর তা বড় ধরেনর
সৎকেমর্র অ�ভু�। আর সে�হ েনই েয, এই িবষয়িট িনেয় গেবষণা
করা মােনই আ�াহ সু বহানাহু ওয়া তা‘আলা কতৃর্ক তাঁর বা�ােদরেক
�দ� িনয়ামতরািজর ে�� িনয়ামেতর বয্াপাের �ীকৃিত েদয়া এবং
আেলাচনা ও িচ�া-ভাবনা করা। এই িনয়ামত হে�: ইসলামী �ীন, যা
বয্তীত আ�াহ ত‘আলা েকান বয্ি�র পক্ষ েথেক অনয্ ে �ীনেক
�হণ করেবন না। ফেল এই আেলাচনািট হেব আ�াহর কৃতজ্ঞত
�কােশর জনয্ এবং এই িনয়ামত বৃি�র আেবদন�রূ
• িনঃসে�েহ ঈমান ও তার পিরপূ ণর্তার বয্াপাে মানু েষর
পর�র অেনক বড় বয্বধাে রেয়েছ। আর যখনই েকউ এই �ীন
স�েকর্ েবিশ জানেত পারে, তােক েবিশ স�ান করেব এবং তার
�িত অিধক খুিশ ও আনি�ত থাকেব, তখনই তা তার ঈমানেক
পিরপূ ণর্ করেব এবং আ�া ও িব�াসেক অিধক হাের িবশু� করেব
কারণ, এই িবষয়িট ঈমােনর সকল মূ লনীিত ও িনয়ম-কানু েনর ��
�মাণ।
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• �ীন ইসলােমর িদেক সবেচেয় বড় দাওয়াত (আ�ান) হল
তার (ইসলােমর) যাবতীয় েসৗ�যর্ বয্াখয্া , েয েসৗ�যরগুেল �েতযক
সু � জ্ঞ ও িবেবকস�� বয্ি� সাদের �হণ কের।
সু তরাং যিদ এই �ীেনর িদেক আ�ান করার জনয এমন েকান বয্ি�বগর
উেদয্াগ �হ কের যারা এর হািককত ও তাৎপযর্ বয্াখয্ােত পাের
এবং সৃি�র িনকট এর কলয্াণকর িদকগুেলা বণর্নােত পাের, তেব
তা-ই সবাইেক এই �ীেনর িদেক আকৃ� করার েক্ষে� যেথ� হ;
েকননা, তখন তারা এ �ীনেক ধমর্ীয় ও পািথর্ব �ােথর্র সা
সাম�সয্পূণর বেল �তয্ক্ষ করেব এবর বািহয্ক ও অভয্�রী
উপযু �তা লক্ষয্ ক। এেক্ষে িবেরাধীেদর সে�হ দূ র করা ও
তােদর ধেমর্র সমােলাচনার উেদযগ �হেণর �েয়াজন হেব না। েকননা,
তখন এই �ীন িনেজই এর সােথ িবেরাধপূ ণর্ সকল সে�হ দূর কের
েদেব; কারণ, এিটই সু �� বণর্না ও মজবুত িব�ােস পিণত করার
মত দিলল-�মাণািদর �ারা বয্াখয্াত �কৃসতয্
তাই এই �ীেনর আসল িচে�র অংশিবেশষ ফুিটেয় েতালাই তা �হণ
করা ও অেনয্র উপরএেক ে�� করার েক্ষেসবর্বৃহ ভূ িমকা রাখেব।
আর েজেন রাখুন, ইসলামী জীবনবয্ব�র েসৗ�যর্ বয্াপকভােব তা
সকল মাসআলা, দিলল-�মাণ এবং নীিতমালা ও শাখা-�শাখায়
�মািণত। এছাড়াও শরীয়েতর িবিধিবধান সং�া� জ্ঞ ও আহকােম
এবং সৃ ি�জাগিতক ও সামািজক জ্ঞ-িবজ্ঞােনর েকও তা �মািণত।
এখােন এগুেলা �ূ ণর অধয্য়ন ও পযর্েবক্ষণ উ নয়; কারণ, তা
অেনক বয্াপক আেলাচনার দািব কে। বরং এখােন উে�শয হল, এই
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�ীেনর এমন িকছু উপকারী িবষয় ও দৃ�া� উপ�াপন করা, যার �ারা
�ীেনর অনয্ান েসৗ�েযর্ �মাণ পাওয়া যায় এবং এেত �েবশ করেত
ই�ুক �েতয্েকর জনয্ নতুন িদগ� উে�ািচত । এই দৃ�া�গুেলা
মূ লনীিতমালা ও শাখা-�শাখায় এবং ইবাদত ও পার�িরক েলনেদন—
সবর্ িব�ৃ ত।
তাই আমরা বলেত চাই আ�াহ তা‘আলার িনকট সাহাযয্�াথর্ী হ, তাঁর
িনকট এই �তয্াশায় ে, িতিন আমােদরেক সিঠক পথ �দশর্ন করেব,
আমােদরেক িশক্ষা েদেবন এবং আমােদর জনয্ খু েল েদেবন তাঁর দ
ও অনু �েহর ভা�ার, যার �ারা আমােদর অব�ার উ�িত হেব এবং
আমােদর কথা ও কাজগুেলা সিঠক হে:
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�থম দৃ �া�
�ীন ইসলাম ঈমােনর েসই মূ লনীিতর উপর �িতি�ত, েযগুেলা উে�খ
করা হেয়েছ আ�াহ তা‘আলার বাণীেত:
ٓ َ ُ ٓ َ َ ََۡ َ ُ ٓ َ َ ّ
ْ ُ ُ
َ
َ �س
ۡ
ۡ
ٰ �ِ نزل
�ٰ َق
نزل إِ�نا وما أ
﴿قول ٓوا َامَن َّا ِٱ�َِ وما أ
�س َ�ٰعِيل
َ إِبۡ َ� ٰ�ه ِ َۧم
ِ
ِ
َۡ
َ
َ ّ ََٓ ُ َ ُ َ ٰ َ َ ٰ ََٓ ُ َ ب
َ َو َ� ۡع ُق
� ِيُون مِن َّ ّ� ِ ِه ۡم
َّ �و
ِ وب َوٱ� ۡس َب
ِ و� مو� وعِي� وما أ
ِ اط وما أ
َ ََۡ ُ َُ
َ َۡ
َ
[١٣٦ :﴾ ]ﺳﻮرة ﺒﻟﻘﺮة١ � أ َح ٖد ّم ِۡن ُه ۡم َو� ُن ُ�ۥ ُم ۡسل ُِمون
� �ف ّ ِرق
“েতামরা বল, ‘আমরা ঈমান এেনিছ আ�াহর �িত এবং যা আমােদর
�িত নািযল হেয়েছ এবং যা ই�াহীম, ইস্মা‘ঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূব ও
তার বংশধরেদর �িত নািযল হেয়েছ, এবং যা মূ সা, ‘ঈসা ও অনয্ান
নবীগণেক তােদর রব-এর িনকট হেত েদয়া হেয়েছ। আমরা তােদর
মেধয েকান তারতময কির না । আর আমরা তাঁরই কােছ
আ�সমপর্ণকার’।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৬]
০ আ�াহ তা‘আলা কতৃর্ক তাঁর বা�ােদরেক আিদ� এই মহান
নীিতমালা এমন, যার উপর সকল নবী ও রাসূ ল ঐকমতয েপাষণ
কেরেছন। আর তা সেবর্া�ম সৎকমর্ ও িব�াসসমূহেক অ�ভুর্� ।
যথা: আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ লগেণর ভাষায় িনেজেক েয গুেণ
গুণাি�ত কেরেছন েসগুের �িত ঈমান আনা এবং তাঁর পছ�সই
পেথ পিরচািলত হওয়ার সবর্া�ক �েচ�া চালেনা।
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০ সু তরাং এিট এমন এক �ীন, যার মূ ল িবষয় হল আ�াহর �িত
ঈমান; আর যার ফলাফল হল এমন �েতয্ক কাে-কেমর্ ধািবত হওয়া,
যা িতিন (আ�াহ) ভালবােসন এবং পছ� কেরন; আর তা একিন�ভােব
আ�াহর জনয্ স�াদন কর— এর েচেয় সু �র, মহান ও উ�ম েকান
�ীন বা জীবনবয্ব�র ক�না করা যায় িক?
০ আর এিট এমন এক �ীন, যার িনেদর্শ হে� নবগণেক �দ� সকল
িকছু র �িত ঈমান আনা; তাঁেদর িরসালাতেক িব�াস করা; তাঁরা তাঁেদর
রব ও �িতপালেকর পক্ষ েথেক েয সতয্ িনেয় এেস তার �ীকৃিত
�দান করা এবং তাঁেদর মেধয্ েকান �কার পাথর্ সৃি� না করা; আর
এ �ীকৃিত েদওয়া েয, তাঁরা সকেলই আ�াহর সতযবাদী রাসূ ল ও তাঁর
একিন� িব�� বা�া— েসই �ীেনর �িত েকান �কার আপি� ও দু নর্াম
রটনা করা অস�ব।
০ এই �ীন সকল হেকর িনেদর্শ েদয় এবং সকল �কার সেতয
�ীকৃিত �দান কের; আ�াহ কতৃরক রাসূ লেদরেক �দ� ওহীর উপর
িভি� কের গেড় ওঠা �ীিন বা�বতা সাবয্� কে এবং �ভাবগত,
উপকারী ও েযৗি�ক ৈবজ্ঞাি বা�বতােক সােথ িনেয় চেল। আর তা
েকান কারেণই েকান হক ও সতয্ে �তয্াখয্ান কের  এবং েকান
িমথয্ােক সেতয্ পিরণত কের । আর তােত েকান বািতেলর �চলন
সফল হয় না। সু তরাং এই �ীন অপরাপর সকল ধেমর্ উপর
তদারককারী ও ত�াবধায়ক।
এই �ীন সু �র আমল (কমর), উ�ম চির� ও জনকলয্ােণর িনেদর্শ েদ
এবং নয্ায়পরায়ণত, স�ান, স�ীিত ও কলয্ােণর �িত উৎসািহত কে;
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আর তা সাবধান কের সকল �কার যু লুম-িনযর্তন, সীমালংঘন ও
দু �ির� েথেক। েয পিরপূ ণর্ ৈবিশ�য্েকই নবী ও রাসূলগণ �ীকৃি
িদেয়েছন, এই �ীন েসই ৈবিশ�য্েই �ীকৃিত িদেয়েছ এবং তােক
�িতি�ত কেরেছ। েয ধমর্ীয় ও পািথর্ব কলয্র িদেকই েকান িবধান বা
শরী‘আত আ�ান কেরেছ, এই �ীন তার �িতই উৎসািহত কেরেছ;
আর �িতিট অকলয্াণকর িবষয়েথেকই িনেষধ কেরেছ ও দূ র� বজায়
েরেখ চলেত িনেদর্শিদেয়েছ।
০ েমাটকথা: এই �ীেনর আিকদা-িব�াসসমূ হ এমনই েয, তা �ারা অ�র
পিব� হয় ও আ�া পিরশু� হয় এবং তার �ারা উ�ম চির� ও
সৎকেমর্ েসৗ�যর্ দ ৃঢ়মূল হয়
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ি�তীয় দৃ �া�
ঈমােনর পের ইসলােমর বড় বড় িবধানসমূ হ হল: সালাত (নামায)
�িত�া করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মােস সাওম (েরাযা) পালন
করা এবং স�ািনত ঘেরর হজ করা েস স�েকর
শরীয়েতর এই মহান িবধানসমূ হ ও তার িবরাট উপকািরতা িনেয়
িচ�াভাবনা করুন। এই িবিধিবধােনর দািব�রূ আ�াহর স�ি�
অজর্েনর জনয্ েচ-সাধনা করা ও এর �িতদান�রূপ ইহকালীন ও
পরকালীন সফলতা িনেয়ও িচ�া করুন।
০ সালােতর মেধয্ যা আে, তা িনেয় িচ�া-ভাবনা করু। এেত রেয়েছ
আ�াহর জনয্ ইখলাস তথা একিন�ত, তার �িত পিরপূ ণর্ মেনােযা,
�শংসা, েদা‘আ ও �াথরনা, িবনয়। ঈমােনর বৃেক্ষ েক্ষে� এর গু
বািগচার েক্ষেপািন েসচ েদয়ার মেতাই। িদেন ও রােত যিদ বার বার
সালােতর বয্ব�া না থাক, তেব ঈমান-বৃক শুিকেয় েযত এবং তার
কাঠ িববণর্ হেয় েয; িক� সালােতর িবিভ� ইবাদােতর কারেণ ঈমানবৃক বৃ ি� পায় এবং নতুন� লাভ কের।
এছাড়াও সালােতর অ�ভুর্� নানা িবেয়র �িত লক্ করু; েযমন:
আ�াহর িযিকর ও �রেণ ম� থাকা— যা সব িকছু র েচেয় মহান ও
ে��। িকংবা এ িদেক িচ�া করু: সালাত সকল �কার অ�ীল ও
অনয্ায় কাজ েথেক িবরত রােখ।
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০ এবার যাকােতর তাৎপেযর্র �িত লক করুন এবং লক্ষয্ এর
মেধয্ স�ানজনক চির�েক �ভাব িহেসেব �হেণর েয বয্াপার রেয়েছ
েসই িদেক; েযমন: দানশীলতা, উদারতা, কৃপণতার �ভাব েথেক দূ ের
থাকা, আ�াহ তােক েয িনয়ামত দান কেরেছন, েস জনয্ তাঁর কৃতজ্ঞ
�কাশ করা এবং ধন-স�দেক বািহয্ ও অভয্রীণ �িতব�কতা
েথেক েহফাযত করা। এছাড়াও যাকােত যা আরও রেয়েছ, তা হল:
সৃ ি�র �িত ইহসান তথা স�য্বহার কর, অভাব��েদর সাহাযয্ করা
এবং যাকােতর �িত মুখােপক্েদর সব কলয্াণকর �েয়াজন পূণর্ ক।
যাকােত রেয়েছ অভাব��েদর অভাব পূ রেণর বয্ব�; রেয়েছ িজহাদ ও
মুসিলমেদর �েয়াজনীয় সািবর্ কলয্াণকর কােজর জনয্ সহেযািগ;
রেয়েছ দাির�য্ ও দিে�র কশাঘাত �িতেরাধ করার বয্ব�; রেয়েছ
আ�াহর িবিনমেয়র �িত আ�া, তাঁর �িতদােনর �তয্াশা ও তাঁর
�িত�িতর �িত িব�াস �াপন।
০ আর সাওম (েরাযা) পালেনর মেধয রেয়েছ আ�াহর ভালবাসা ও
ৈনকটয্ লােভর আশায় বয্ি�র মন কতৃর্ক তার ি�য়ব� তয্া
অনু শীলন এবং মনেক �চ� ই�া ও ৈধযর্শি স�� হওয়ার অভয্
করা।
আর তােত ইখলাস তথা একিন�তা শি�শালী হয় এবং নফেসর
ভালবাসার উপের তাঁর (আ�াহ্র) ভালবাসা বা�বায়ন হয়। আর এই
জনয্ই সাও একা�ভােব আ�াহর জনয্ হেয় থাে, িতিন সকল
আমেলর মধয্ েথেক এিটেক িনেজর জনয্ িবেশষভােব িনিদর্� কে
িনেয়েছন।
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০ আর হেজর মেধয্ েযসব িবষয় রেয়ে, ত�েধয্ উে�খেযাগয্ :
স�দ বয্য় কর, ক� সহয্ করা এবংআর তা আ�াহর স�ি�র উে�েশয
ঝুঁিকপূ ণর্ ও কসাধয্ কােজর উেদয্াগ �হণ ক; তাঁর িনকট হািজর
হওয়া; তাঁর ঘের ও আি�নায় তাঁর িনকট অনু নয়-িবনয় করা এবং
িবিভ� �কার আ�াহর ইবাদেতর মাধয্েম তাঁর দাস� করা এমসব
পিব� �ানসমূ েহ, েযগুেলা আ�াহ ত‘আলা তাঁর বা�া ও তাঁর ঘেরর
েমহমানেদর জনয্দ�রখানরূেপস�সািরত কেরেছন।
আর এেত রেয়েছ আ�াহর �িত স�ান ও পিরপূ ণর িবনয় �দশর্; নবীরাসূ ল ও আ�াহর একিন� ও পিরশু বা�ােদর অব�া �রণ এবং
তােদর �িত ঈমানেক সু দৃঢ়করণ ও তাঁেদর ভালবাসােক গাঢ় কের
েতালা।
আর তার মেধয্ আরও রেয়েছ: মুসিলম স�দােয়র পার�িরক
পিরিচিত; তােদর মেধয্ ঐকয্ গঠেনর েচ�াসাধনা এবতােদর িবেশষ ও
সাধারণ �ােথর্ বয্াপাের ঐকয্মত েপাষণ ক। এছাড়াও এর বহু
েসৗ�যর্ রেয়ে যা গণনা কের েশষ করা স�ব নয়। সু তরাং হজ হে�
�ীেনর অনয্তম মহান েসৗ�যর্পূণর্ িবষয় এবং মুিমনেদিজরত বড়
ধরেনর উপকারী ব�। এ িবষেয় এিট একিট সংিক্ষ� মেনােযা
আকষর্ণ
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তৃতীয় দৃ�া�
শরী‘আত �বতর্ক ঐকয্ব� ও েজাটব�ভােব থাকার বাধয্বাধকত
বয্াপাের েয িনেদর্শ িদেয়েছন ও উৎসািহত কেরেছন এবং িবি�ভােব
থাকা ও মতিবেরাধ করা েথেক েয িনেষধ ও সতকর্ কেরেছ েস
স�েকর।
০ এই বড় ধরেনর মূ লনীিতিটর বয্াপাের কুরআন ও সু�াহর ভাষয্সমূ
েথেক অেনক ব�বয্ রেয়েছ।
আর নূ যনতম িবেবক-বুি� আেছ এমন �েতয্ক বয্ি� জােন এই
িনেদর্েশর উপকািরত এবং এর উপর েযসব ধমর্য় ও পািথর্ব
কলয্াণসমূহ িবন� হয় এবং যার �ারা যাবতীয় ক্ষিতকারক
িবশৃ �লাপূ ণর্ িবষয়সমূহ িবদূিরত হ েসগুেলা স�েক।
০ আর এই কথাও অ�� নয় েয, সেতয্র উপর �িতি� অভয্�রীণ
শি� এই মূ লনীিতর উপরই আবিতর্ত হয়।
মুসিলমগণ ইসলােমর শুরুে এমন �ীেনর দৃঢ়তা ও অব�ার যথাথর্ত
উপর �িতি�ত িছেলন বেল জানা যায়, যােত তারা বয্তীত মাস�ােনর এই পযর্ােয় অপর েকউ উ�ীত হেত পাে িন। েকননা তারা
এই মূ লনীিতেক আঁকেড় ধেরিছেলন এবং তা যথাযথভােব �িতি�ত
কেরিছেলন �চ� আ�া ও িব�ােসর সােথ েয, তা-ই তােদর �ীেনর
�াণ।
এর বণর্নাও বয্াখয্া আরও অেনক বৃি� পা িনে�র দৃ �াে�:
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চতুথর্ দৃ�া
ইসলাম েয স�ীিত, বরকত (�বৃি�) ও ইহসােনর (অনু �েহর) �ীন
এবং তা মানবজািতর উপকাের উৎসািহত কের েস স�েকর।
এই �ীন তথা জীবনবয্ব�া স�ীি, উ�ম েলনেদন, পেরাপকােরর �িত
আ�ান এবং এগুেলার িবপরীতধমর্ী সকল কমর্কেথেক িনেষধ করার
মত েয নীিতমালার উপর �িতি�ত, েসগুেলাই এে যু লুম-িনযর্াত,
সীমালংঘন, দু নর্ীিত ও স�মহানীর অ�কােরর মেধয্ �দী� আেলাে
পিরণত কেরেছ।
০ এর কারেণই এই �ীন স�েকর্ জানার পূেবর যারা এর েঘার শ�
িছল, এই �ীন তােদর হৃদয়েক আক � কের তুেলেছ, েশষপযর্� তারা
তার ছায়াময় ছায়ায় আ�য় �হণ কেরেছ।
আর তা এমন �ীন, যা তার অনু সারীেদর উপর সহনু ভূিতশীল। ফেল
তােদর অ�র েথেক সহানু ভূিত, ক্ষমা ও অনু�হ স�ািলত হয় তােদ
কথায় ও কােজ; আর এসব গুণাবলর �ভাব তার শ�েদর উপরও
িব�ৃ ত হয়, েশষপযর্� তার এই �ীেনর পরম ব�ুেত পিরণত হেয়েছ।
তাই তােদর মেধয্ েথেক েকউ েকউ উ�ম দৃি�ভি� ও �চ� আেবগ
িনেয় এই �ীেন দীিক্ষত হেছ; আবার তােদর েকউ েকউ তার �িত
িবনয় �কাশ কের, তার িবধানসমূ েহর �িত আ�হ �কাশ কের এবং
তার িনজ ধেমর্র িবধানাবলীর উপর েসগুেলা মযর্াদা িদেয়ে; কারণ,
এ �ীেনই রেয়েছ সিতয্কােররনয্ায়পরায়ণতা ও সহানুভূিত।
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প�ম দৃ�া�
ইসলাম েয �জ্ঞাপূণ�ীন, �ভাব-�ীন এবং িবেবক, সততা ও সফলতার
�ীন েস স�েকর।
০ এই মূ লনীিতর বয্াখয্া : এই �ীন মূ লনীিত ও শাখা-�শাখা সংি��
েযসব িবধানাবলীেক অ�ভুর্� কে, েসগুেলােক �ভা-�কৃিত ও
িবেবক-বুি� �হণ কের এবং সতয্ ও বা�বতার অনুসারী বয্ি� তাে
েমেন েনয়; আর এই �ীন েযসব িবিধিবধান ও সু �র বয্ব�াপনােক
অ�ভুর্� কে, তা �েতয্ক যামানা ও �ান বা অ�েলর জনয্ উপযু�
তার সকল তথয্ সিঠক ও সতয্। পূেবর্ বা সা�িতককােল এমন েক
জ্ঞােনর আগমন ঘেটিন এব ঘটাও অস�ব, যা তােক খ�ন করেত
পাের অথবা তােক িমথয্া �মাণ করেত পাে; বরং সকল �কার বা�ব
জ্ঞান তােক শি�শাল কের ও সমথর্ �দান কের; আর এটা এর
যথাথর্তার উপর বড় ধরেনর �মাণ।
০ নয্ায়পরায়ণ িবে�ষকগণ িবে�ষণ কেরেছন ে, �েতয্ জ্ঞ, ধমর্ী,
পািথর্ বা রাজৈনিতক যা-ই েহাক না েকন, েসগুেলা বয্াপাের আকুরআেনর সে�হমু� িদকিনেদর্শনা রেয়েছ
সু তরাং ইসলােমর শরীয়ােত বা িনয়ম-কানু েনর মেধয্ এমন িকছু েন,
যা িবেবক-বুি� অস�ব মেন কের; বরং তার মেধয্ এমন িবধানাবলী
রেয়েছ, �খর যু ি�-বুি�ও যার সতয্ত, উপকািরতা ও যথাথর্তার
বয্াপাের সাক্ষয্ �দান 
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অনু রূপভােব তার সকল আেদশ ও িনেষধ নয্ায় ও ইনসাফপূ, তােত
েকান �কার যু লুম েনই। তার েয েকান আেদশই িনেভর্জা কলয্ণ
অথবা অ�িধকার পাওয়ার উপেযাগী কলয্া; আর �েতয্ক িনেষধই শু
এমন ব� বা িবষয় েথেক, যা িনেভর্জাল অকলয্াণকর অথবা যার মেধ
উপকােরর েচেয় ক্ষিতর িদক েবিশ
আর যখনই বুি�মান বয্ি� তার িবধানসমূহ িনেয় িচ�-ভাবনা করেব,
তখন এই মূ লনীিতর �িত তার ঈমান তথা িব�াস ও আ�া বৃ ি� পােব
এবং েস জানেত পারেব েয, তা আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক অবতী,
িযিন �জ্ময়, �শংিসত।
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ষ� দৃ�া�
এই �ীেন িজহােদর েয িনেদর্ রেয়েছ, অনু রূপভােব যাবতীয় সৎকেমর্র
িনেদর্শ এবং সকল ধরেনর অসৎকমর্ েথেক িনেষর েয িনেদর্
রেয়েছ েস স�েকর।
আর েয িজহাদ এই �ীন িনেয় এেসেছ, তার উে�শয্ হ, এই �ীেনর
অিধকােরর �িত সীমাল�নকারীেদর এবং তার দাওয়াত
�তয্াখয্কারীেদর সীমাল�ন �িতেরাধ করা।
আর এটাই িজহােদর �কারসমূ েহর মেধয্ সেবর্া; এর �ারা েকান
েলাভ-লালসা, কামনা-বাসনা ও বয্ি�গত �াথর্ হািসল উে�শ করা হয়
িন।
আর েয বয্ি� এই মূলনীিতর দিললসমূেহর িদেক এবং নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর সাহাবা কতৃর্ তােদর শ�েদর সােথ
আচরেণর িববরেণর িদেক দৃি� েদেব, েস িনঃসে�েহ জানেত পারেব
েয, িজহাদ অতয্াবশয্কীয় �েয়াজন িবষয়সমূ েহর মেধয্ অনয্তম এব
সীমালংঘনকারীেদর বাড়াবািড় �িতেরাধ করার অনযতম উপায়।
০ সৎকেমর্র িনেদর্শ ও অসৎকমর্ েথেক িনেষধ করার িবষও
অনু রূ। েকননা, ততক্ষণ পযর্� �ীন সিঠকভােব �িতি�ত থাকেব
না, যতক্ষণ পযর্� না তার অনুসারীগণ তার মূলনীিত ও িবধানসমূে
উপর সু �িতি�ত থাকেব; যথাথর্তার শীেষর্ আেছ বেল �মািণ �দ�
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িনেদর্শাবলী েমেন চলেব এবং অকলয্াণকর ও িবশৃ�লাপূণর্ িনি
কমর্কা� েথেক দূের থাকেব।
আর তার অনু সারীগণ এ জনয্ এই (িজহাদ, সৎকােজর আেদশ ও
অসৎকােজর িনেষধ) কােজ সাবর্ক্ষি রত থাকেব, যােত তােদর েকউ
েকউ েকান েকান অৈবধ কােজ িল� েথেক এবং সােধয্র আেলােক
অিপর্ত আবশয্কীয় কতর্বয্ পালন েথেক অক্ষমতা �কাশ কের
অতয্াচারী মনেক অল� ৃত করেত না পাের।
আর পিরেবশ-পিরি�িত অনু যায়ী আেদশ ও িনেষধ ছাড়া এই কাযর্�ম
পূ ণর্তা লাভ করেত পারেব ন; আর এটা এ �ীেনর মহান েসৗ�েযর্র
অ�ভুর� এবং �ীন �িত�ার জনয্ আবশয্কীয় উপদানসমূেহর মেধ
অনয্তম �ধান উপাদা বেল িবেবিচত। েযমিনভােব এর মেধয্ রেয়ে
তার অনু সারীেদর মেধয্ যারা �তা অবল�ন কের তােদরেক পুনগর্ঠন
ও সু শৃ�ল করা; তােদর েথেক দু �েমর্র মূেলাৎপাটন করা এবং তােদ
উপর ভাল কােজর দািয়� চািপেয় েদয়া।
আর তারা �ীনেক কতর্বয্ িহেসেব �, তার আওতাধীন থাকা এবং
তার শরী‘আত মানার বয্াপারিট ে��ায় েমেন েনয়ার প, েযভােব
চাইেব চলেব এ ধরেনর অবাধ-�াধীনতা �দান করা তােদর িনেজেদর
উপর ও সমােজর উপর বড় ধরেনর যু লুম-িনযর্তেনর অ�ভুর্; িবেশষ
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কের শরী‘আত, যু ি� ও �থার মাধয্েম �ীকৃত আবশয্কীয় অিধকসমূ হ
1
খবর্ করার শািম হেব ।
০

1

সু তরাং তােদরেক অবশয্ই সৎকােজর আেদশ এবং অসৎকাজ েথেক

িনেষেধর আওতায় আসেত হেব। এটা েকােনাভােবই বয্ি-�াধীনতার িবপরীত
নয়। [স�াদক-যা.]
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স�ম দৃ�া�
�য়-িব�য়, ইজারা, েযৗথ কারবার ও িবিভ� �কার েলনেদন, যােত
মানু েষর মােঝ নগেদ, বািকেত, লােভ ও েলাকসােন িবিভ� পেণয্র
আদান-�দান হয়, তার ৈবধতা স�েকর শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ,
েসই �সে�।
পূ ণর্া� শরী‘আত এই �কােরর েলনেদন ও সকল বা�ার জনয্
বয্াপকভােব তার ৈবধতা িনেয় এেসে; কারণ, তা আবশয্কী,
�েয়াজনীয় ও পিরপূ ণর্তার �াথর্ সংি�� সকল কলয্াণকর িবষয়
অ�ভুর্� কে; আর এগুেলা বা�ার কমর্সং�াে বয্ব�া কের এবং এর
�ারা তােদর কমর্কা� ও সািবর্ক অব�ার উ�িত ; আর সু দৃঢ়ভােব
�িতি�ত হয় তােদর জীবনধারা।
আর শরী‘আত এই সকল ব�র ৈবধতার জনয্ েয সম� শতর্ আেরা
কেরেছ ত�েধয্ রেয়ে, উভেয়র পক্ষ েথেক স�, েজেন-বুেঝ চুি�
করা, চুি�কৃত ব� স�েকর্ জান, চুি�র িবষয়ব� এবং তােক েক�
কের িবনয্� শতর্াবলী স�েকর্ জা
আর এমন �েতয্ক �কােরর চুি� েথেক িনেষধ কেরে, যার মেধয্
ক্ষিত ও যু লুেমর বয্াপার রে; েযমন: সকল �কার জুয়া, সু দ ও
অ��তা।
সু তরাং েয বয্ি�শরী‘আত িভি�ক েলনেদেনর িচ�া-ভাবনা করেব, েস
বয্ি� েদখেত পােব েয, এিট দু িনয়া ও আেখরাত উভয়িটর জনয্
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উপেযাগী হওয়ার সােথ সংি��। আর েস সাক্ষয্ েদেব, এিট আ�াহ্র
বয্াপক রহমত ও পিরপূণর্ িবচক্ষণ উপর �মাণবহ; েকননা িতিনই
েতা তাঁর বা�ােদর জনয্ সব ধরেনর পিব� উপাজর, খাদয্�ব, পানীয়
ও �� িবিধব� মুনাফা লােভর প�িতসমূ হেক ৈবধ কেরেছন।
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অ�ম দৃ �া�
যাবতীয় পিব� খাদয্�ব, পানীয়, েপাষাক-পির�দ, িবেয়-সাদী ইতয্ািদর
ৈবধতা স�েকর্শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ, েসই �সে�।
০ �েতয্ক পিব� উপকারী ব�েকইশরী‘আত �বতর্ক ৈবধ বেল েঘাষণা
কেরেছন; েযমন: িবিভ� ে�ণীর খাদয্শস, ফলমূ ল, সাধারণভােব
সামুি�ক �াণী এবং িবেশষ িবেশষ �লজ �াণীর মাংস; আর �েতয্ক
অপিব� ব�, যা �ীেনর জনয, অথবা িবেবেকর জনয, অথবা শরীেরর
জনয্ অথবা ধ-স�েদর জনয্ ক্ষিতক েসগুেলা েথেক িেষধ
কেরেছন ।
সু তরাং িতিন যা ৈবধ কেরেছন, তা তাঁর অনু �হ ও তাঁর �ীেনর
েসৗ�েযর্র কারেণই কেরেছন এবং িতিন যা িনেষধ কেরেছ, তাও তাঁর
অনু �েহর কারেণই কেরেছন; েকননা িতিন তােদরেক এমন ব� েথেক
বারণ কেরেছন, আর এ িনেষধাজ্ঞা তার �ীেনর েসৗ�েযর্র কারেণ
কারণ েসৗ�েযর্র িবষয়িট �জ, উপেযািগতা ও ক্ষিতকারক ব� েথে
রক্ষা কর সােথ সংি��।
০ অনু রূপভােব িবেয়র বয্াপাের যা ৈবধ কেরেছন তা : একজন বা�া
তার পছ� অনু যায়ী নারীেদর মধয্ েথেক দুই দুই জ, িতন িতন জন
এবং চার চার জন কের নারীেক িবেয় করেত পারেব; কারণ, তােত
উভয় পেক্ষর জনয্ কলয্াণ র, আরও রেয়েছ উভয়জেনর পক্
েথেক ক্ষিত দূকরেণর বয্ব�া
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আর িতিন একজন বয্ি�র জনয্ চারজন �াধী ন নারীর েবিশ একি�
করােক অৈবধ বেল েঘাষণা কেরেছন। কারণ, তােত যু লুম-িনযর্াত ও
েব-ইনছািফর আশ�া থােক।
এতদসে�ও িতিন যু লুম-িনযর্তেনর আশ�ার েক্ষে� এবং দা�ত
জীবেন আ�াহর িবধান কােয়েম অসমথর্ হওয়ার েক্ষে� এক জন �
মােঝই সীমাব� থাকেত উৎসািহত কেরেছন; যােত কের (যু লুম ব�
করার) উে�শয্ হািস হয়।
০ আর েযভােব িবেয়-সাদী সবর্ে�� িনয়ামত ও অিত জরুি
িবষয়সমূ েহর মেধয্ অনতম িবেবিচত, েতমিনভােব মানু েষর দা�তয্
জীবেন বিনবনা না হেল, ক�সাধয্ অব�ায়পিতত হেল, এবং সু �ভােব
জীবনযাপন করা সমসয্াস�ুল হেল তালােকর ৈবধতা েদয়া হেয়েছ।
আল-কুরআেনর ভাষায়:
ّٗ ُ ُ ّ
ۡ َّ
[130 :�َ � ّمِن َس َعتِهِۚۦ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
َتَفَرَقا ُ�غ ِن
﴿ �ن
“যিদ তারা পর�র পৃথক হেয় যায়, তেব আ�াহ তাঁর �চুযর্ �ারা
তােদর �েতয্কেক অভাবমু� করেবন” [সূ রা আন-িনসা, আয়াত:
১৩০]
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নবম দৃ �া�
আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল মানবজািতর জনয্পর�েরর মেধয্
সততা, কলয্া, অনু �হ, নয্ায়পরায়ণত, নয্ায়িবচর এবং যু লুম বিজর্ত
েযসব অিধকারেক িবিধব� কেরেছন, েসই �সে�।
েযমন ঐ অিধকারসমূ হ, যা িতিন বাধয্তামূলক ও িবিধব� কেরেছন
িপতা-মাতা, স�ান-স�িত, আ�ীয়-�জন, �িতেবশী, স�ী-সাথী,
েলনেদনকারীগণ ও �েতয্ক �াম-�ীর জনয্
আর তার �েতয্কিটই অতয্বশয্কীয় ও পূ ণর্তাদানকারী অিধকা,
েযগুেলােক �ভা-�কৃিত ও সু � িবেবক উ�ম বেল িবেবচনা কের; আর
এর মাধয্েমই পর�েররেমলােমশা পূ ণর্ত লাভ কের। আর হকদােরর
অব�া ও মযর্াদার আেলােক সকল �কার কলয্াণ ও উপকার পর�
আদান-�দান করা হয়।
আর যখনই আপিন তার বয্াপাের িচ�-ভাবনা করেবন, তখন তােত
েদখেত পােবন কলয্ােণর উপি�িত এবং ম� বা অকলয্ােণর অনুপি�;
আর তােত পােবন সাধারণ ও িবেশষ উপকািরতা, ব�ু� ও পিরপূ ণর্
ঘিন�তা; যা আপনােক সাক্ষী কের , এই শরী‘আত উভয় জগেতর
েসৗভােগয্র িজ�াদা।
আপিন তােত আরও লক্ষয্ করেবন, এই অিধকারসমূ হ �ান, কাল,
পিরেবশ-পিরি�িত ও সামািজক �থার সােথ তাল িমেলেয় চলেছ এবং
তােক েদখেত পােবন সকল �কার কলয্ােণর িনয়ামক শি� িহেসে,
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তােত অিজর্ত হেব ধমর্ীয় ও পািথর্ব কাযর্�েমর বয্া পাের পিরপূণর
পার�িরক সহেযািগতা, িনেয় আসেব মান-মযর্াদা এবং দূর করেব
সকল �কার শ�তা ও িহংসা-িবে�ষ।
আর এসব িবষয় েকবল শরী‘আেতর েমৗিলক উৎস ও মূ েল সািবর্ক
পযর্ােলাচনা ওপু�ানু পু� অধয্য়ন করর মাধয্েমই বুঝা যােব
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দশম দৃ�া�
মৃ তুয্র পর ধ-স�দ ও উ�রািধকারস� �ানা�র এবং
উ�রািধকারীেদর মেধয্ ধ-স�দ ব�েনর প�িত িনেয় শরী‘আত যা
িকছু িনেয় এেসেছ, েসই �সে�।
আর আ�াহ তা‘আলা তাঁর বাণীর মাধয্েম এর তাৎপেযর্র িদেক ইি�
িদেয়েছন; িতিন বেলেছন:
َۡ
َۡ ُ َ
َ
َ َ
[١١ :﴿� ت ۡد ُرون َّ�ُ ُه ۡم أق َر ُب ل� ۡم �ف ٗعا ۚ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
“উপকাের েক েতামােদর িনকটতর, তা েতামরা অবগত নও।” [সূ রা
আন-িনসা, আয়াত: ১১] সু তরাং আ�াহ তা‘আলা �য়ং িনেজই স�েদর
ব�ন-প�িত �ণয়ন কেরেছন, কার উপকার বা�ার অিধক িনকটতর,
বা�া �ভাবত: তার স�দ কার কােছ েপৗঁছােতপছ� কের, আর েক
তার স�য্বহার ও অনু�হ পাওয়ার েবিশ উপযু, েসটার উপর িভি�
কেরই িতিন তার িবনয্াস কেরেছন। আর এই ধারাবািহক িবনয্াসেক
েসৗ�েযর্র বিহঃ�কাশ বেল �িতিট সু� িবেবই সাক্ষয্ �দান কে
আর িতিন যিদ এই কােজর দািয়� জনগেণর মতামত, তােদর েখয়ালখুিশ ও ই�ার উপর নয্� করেন, তেব এর কারেণ অিজর্ত হত �িিবচুয্ি, িবশৃ �লা, অবযব�াপনা এবং এমন অপছ�নীয় মেনানয়ন, যা
িবশৃ �লা ও ৈনরােজয্র নামা�র
০ আর শরী‘আত �বতর্ক বা�ার জনয্ িনয়ম কের িদেয়েছন , েস
চাইেল সৎকমর্ ও তাকওয়ার (আ�াহ ভীিতর) দৃি�েকাণ েথেক তার
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স�দ েথেক িকছু অংশ এমন খােত অসীয়ত করেব, যা তার
আেখরােতর জীবেন তার উপকার কেরেব। আর িতিন এই েক্ষে
শতর্ােরাপ কেরেছন েয, ওিসয়তকারী স�েদর এক তৃতীয়াংশ অথবা
তার েচেয় কম অংশ, উ�রািধকারী নয় এমন বয্ির জনয ওিসয়ত
করেব; যােত কের স�দ, যা আ�াহ মানু েষর জনয্ জীব-যাপেনর
মাধয্ম িনধর্ারণ কেরে, তা একটা েখল-তামাশার ব�েত পিরণত না
হয়, �� বুি� ও অ� ধমর্ীয় েচতনােবাধস�� েলাকজন দুিনয়া েথেক
তােদর ��ােনর সময় েয ধরেনর িছিনিমিন েখেল থােক। তেব তােদর
শারীিরক ও মানিসকভােব সু � অব�ায় তারা েযেহতু অভাব-অনটেনর
আশ�া কের থােক, এমতাব�ায় তারা অিধকাংশ েক্ষে�ই ক্ষি
েকান খােত স�দ বয্ কের না।
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একাদশ দৃ �া�
অপরাধ িবেবচনায় িনধর্ািরত দ�িবিধ ও িবিভ� �কার �কার শাি�র
বয্াপাের ইসলামীশরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েসই �সে�।
০ আর এটা এই জনয্ ে, সকল �কার অপরাধ এবং আ�াহর হক ও
তাঁর বা�ােদর অিধকােরর েক্ষে� সীমান করা বড় ধরেনর যু লুমিনযর্াতেনর অ�ভুর, যা শৃ�লা িবন� কের এবং যার �ারা �ীন ও
দু িনয়ার বয্ব�াপনা �িটপূণর্ হয়। তাই েত শরী‘আত �বতর্ক িবিভ�
�কােরর অপরােধর জনয্ মৃতুয্, হাত কতর্, কষাঘাত ও িবভ�
�কার সতকর্তামূলক শাি�র িবধান কেেছন, যা অপরাধ সংঘিটত
হওয়া েথেক িবরত রাখেব এবং অপরাধ �বণতােক �াস করেব।
আর এই শাি�র িবধােনর মেধয্ সামি�কভােব অেনক উপকািরতা এবং
সাধারণ ও িবেশষ কলয্াণ িনিহত আে, যার মাধয্ে বুি�মান বয্ি�
শরীয়েতর েসৗ�যর জানেত পারেব। আরও জানেত পারেব েয,
শরীয়েতর দ�িবধান ছাড়া অনয্া-অপরাধ িনমূ র্ল করা এবং পিরপূণর্ভাে
�িতেরাধ করা েকানভােবই স�ব নয়; েয দ�িবধানেক শরী‘আত
�বতর্ক অপরােধর মা�া অনুযায়ী ক, েবিশ, কেঠার ও হালকা কের
িবনয্াস কেরেছন
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�াদশ দৃ�া�
মানু েষর স�দ বয্েয়র েক্ষে� তকমর্কা যখন তার িনেজর জনয্
ক্ষিতকারক অথবা অেনযজনয্ক্ষিতকারক হ, তখন তার স�েদ
তার হ�েক্ষপ তথা েলনেদর অিধকার রিহতকরেণর িনেদর্শ �দােনর
বয্াপােরশরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েসই �সে�।
আর তা হল েযমন, পাগল, অ�া� বয়�, িনেবর্াধ ও তােদর অনুরূ
বয্ি�েদর ধ-স�দ েলনেদেনর অিধকার রিহতকরণ, অনু রূপভােব
ঋণ�� বয্ি�র �িতপক্ষ ঋণদাতােদর �াথর্ রক্ষােথর্ ঋণী বস�দ েলনেদেনর অিধকার রিহতকরণ।
০ আর এই সব িকছু ই ইসলামী শরীয়েতর েসৗ�েযর্র অ�ভুর; কারণ,
শরী‘আত মানু ষেক তার এমন স�েদ হ�েক্ষপ করেত বারণ কেছ,
যােত েমৗিলকভােব তার হ�েক্ষপ করার অবািরত সুেযাগ ি; িক�
যখন তার স�েদ তার হ�েক্ষপ করােত তার উপকােরর েচেয় ক্ষ
পিরমাণ েবিশ হয় এবং তার কলয্ােণর েচেয় অকলয্ােণর িদকিট ব
হয়, তখন শরী‘আত �বতর্ক তার জনয্ যাবতীয় কলয্াণকর খােতও ত
সকল �কার বয্েয়র িধকারেক িনিষ� কের; এই কথা বুঝােনার জনয্
েয, যােত জনগণ ক্ষিতকারক খাতেক বাদ িদেয় �েতয্ক উপকারী খা
তােদর স�দ বয্েয়র অিধকার �েয়ােগ সেচ� হয়।

30

�েয়াদশ দৃ �া�
অিধকার �াপয বয্ি�েদর অিধকারেক সুদৃঢ় করার জনযশরী‘আত স�ত
চুি� বা চুি�প� �হেণর বয্াপােরশরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েসই
�সে�।
০ আর এগুেলা হলেযমন, সাক্-সনদ, যার �ারা অিধকার আদায় করা
যােব, অ�ীকার করা েথেক িবরত রাখেব এবং তার কারেণ সে�হ দূ র
হেব।
আর এগুেলার আরও িকছু উদাহরণ হ: ব�ক, জামানত বা গয্ারাি� ও
িজ�াদাির; এগুেল তখন কােজ আসেব, যখন েকান বয্ি� কারও িনকট
েথেক তার অিধকার বা পাওনা আদােয় অপারগ হেব, তখন পাওনাদার
বয্ি� ঐ চুি�পে�র দার� হে, যার বেল তার অিধকার পিরপূ ণর্ভােব
আদায় হেব।
এই বয্াপাের েকান অ��তা েনই ে, এই প�িতর মেধয্ িবিভ�
ধরেনর উপকািরতা রেয়েছ; আরও রেয়েছ অিধকার সংরক্, েলনেদন
স�সারণ, তােক নয্ায় ও ইনসােফর িদেক �তয্াবতর্ন করাে,
পিরেবশ-পিরি�িতর উ�য়ন এবং েলনেদনেক সিঠকভােব স�� করা।
সু তরাং যিদ চুি� বা চুি�পে�র বয্ব�া না থাক, তেব েলনেদেনর
একটা বড় অংশ ব� হেয় েযত। অতএব, এই চুি�প� পাওনাদার ও
েদনাদার উভেয়র জনয্ই িবিভ� কারেণ উপকারী
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চতুদর্শ দৃ�া
শরী‘আত �েণতা কতৃর্ক ইহসান তথা অনু�হ করার �িত উৎসাহ দা;
যা ইহসানকারীেক আ�াহ তা‘আলার িনকট �িতদােনর বয্ব�া কের
েদেব এবং জনগেণর িনকট তার জনয্ এেন েদেব সুখয্ািত তারপর
তার কােছ তার স�দ হুবহু অথবা অনুরূপ েফরত আসে সু তরাং
েকান �কার ক্ষিতর �শর্ ছা এই �কােরর গুেণর অিধকারী বয্র
অজর্নই সবেচেয় স�ািনত অজর্ন বেল িবেবি হেব।
আর এই ইহসােনর উদাহরণ হল: ঋণ �দান, ধার েদয়া ইতয্ািদ
সু তরাং এর মেধয্ রেয়েছ এত িবপুল পিরমণ জনকলয্া, �েয়াজন
পূ রণ, দু ঃখ-ক� লাঘব এবং কলয্াণ ও পুণয্ লােভর বয্, যা গণনা
কের েশষ করা যােব না।
আর অনু �হকারী বয্ি�র িনকট তার স�দ িফের আসেব এবং তার
�িতপালেকর িনকট েথেকও �চুর পিরমােণ সাওয়াব পােব; আর িতিন
কলয্া, বরকত, উদারতা এবং ভালবাসা ও আ�িরকতার পাশাপািশ
তার ভাইেয়র িনকট ইহসান ও সু �েরর নমূ না ছিড়েয় িদেয়েছন।
আর িনেভর্জাল ইহসান তথা অনু�হ হল এম, যা ইহসানকারী বয্ি
িনঃ�াথর্ভােব দান কেরন এবং যা আর দাতার িনকট িফের আেস না;
ইতঃপূ েবর্ যাকাত ও সাদকার �সি�ক আেলাচনায় তার তাৎপেযর্র
িদেক ইি�ত করা হেয়েছ।
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প�দশ দৃ�া�
ঐ সব মূ লনীিত ও িবিধিবধান �সে�, যা শরী‘আত �বতর্ক িববাদ
মীমাংসার জনয, িবিভ� সমসয্ার সমাধানকে� এবং বাদী ও িববাদীর
একজনেক অপরজেনর উপর �াধানয্ েদয়ার জনয্ �ণয়ন কেরেছ
তা হে� এমন কতগুেলা মূলনীি, যা নয্া, দিলল-�মাণ, সামািজক
�থার ধারাবািহকতা ও �ভাব-�কৃিতর সাম�সয্তার উপর �িতি�;
েকননা শরী‘আত �বতর্, এমন �েতয্ক দাবীদােরর জনয েয েকান
িকছু র অথবা েকান হেকর (অিধকােরর) দািব কের, তার সপেক্দিলল
েপশ করােক বাধয্তামূলক কের িদেয়েছ। সু তরাং েস যখন এমন
দিলল িনেয় আসেব, যা তার দািবর পেক্ষ েজারােলা ভুিমকা রাখেব এব
তােক শি�শালী করেব, তখন তার জনয্ তার দািবকৃত হক বা অিধকার
সাবয্� হেয় যােব। আর যখন েস তার দািবর পেক্ষ দ-�মাণ িনেয়
আসেত বয্থর্ হ, তখন িববাদী বাদীর দািবেক �তয্াখয্ান কের শপ
করেব এবং তার উপর বািদর জনয্ েকান অিধকার সাবয্� হেব ন
০ আর শরী‘আত �বতর্ক ব�র মান অনুযায়ী দিল-�মােণর িবষয়িট
িনধর্ারণ কেরেছ; আর িতিন সু �� ইি�ত ও মানু েষর মােঝ
ধারাবািহকভােব চেল আসা সামািজক �থােকও দিলল-�মােণর অ�ভুর্�
কেরেছন।
সু তরাং দিলল-�মাণ হল এমন �েতয্ক ব� বা িবষেয়র না, যা
সতয্েক সু��ভােব বণর্না কের এবং তােক �মািণত কে
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আর িতিন ি�ধা�ে�র সময় এবং বাদী ও িববাদীর সমান অব�ােনর
েক্ষে� ইনসাফপূণর্ আে-মীমাংসার প�িতর কথা বেলেছন, যা হেব
িবিভ� সমসয্া ও িবেরাধ মীমাংসার �েতয্কিট সমান-প�িতর সােথ
স�িতপূ ণর্
সু তরাং এমন �িতিট প�িত যােত েকান যু লুম েনই, আর তা তােদর
জনয্ উপকারী হওয়ার পরও তােদরেক েকান েগানােহর কােজ �বৃ�
কের না, শরী‘আত েসটােকই ঝগড়ার মূ েলাৎপাটন ও িববাদ-িবস�াদ
িনরসেনর মাধয্ম িহেসেব �ীকৃিত িদেয়েছন।
আর িতিন এই নীিতমালা �ণয়েনর েক্ষে� শি�শালী ও দুবর্ল এ
রাজা ও �জার মেধয্ সািবর্ক অিধকার �ে� সমতা িবধান কেরেছ
আর িতিন নয্ায়িবচার করা এবং যুলুম বা অিবচার না করার প�িত
�চলন করার মাধয্েম বাদ-িববাদীেদরেক স�� করার বয্ব�া কেরেছন
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েষাড়শ দৃ �া�
পরামশর িভি�ক কােজর বয্াপােরশরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, আর
মুিমনেদর জনয্ তােদর ধমর্, পািথর্, েদশীয় ও আ�জর্ািতক সকল
কমর্কা� পরামশর্ িভি�ক পিরচািলতওয়ার িবষয়িট শরী‘আত কতৃর্ক
�শংসনীয় হওয়া �সে�।
০ আর এই বড় মূ লনীিতিটর যথাথর্তর বয্াপাের পি�ত বয্গণ
ঐকমতয েপাষণ কেরেছন; তারা আরও একমত েপাষণ কেরেছন েয,
এটা হল উে�শয্সমূহ হািস, সিঠক িস�াে� উপনীত হওয়া ও
নয্ায়নীিত �চলেনর জনয্ উপযু� পিরেবশ ও উ�ম উপায় অবল�েন
একমা� মাধয্ম
আর এই মূ লনীিত ঐসব জািতেক উ�ত কের, যারা সকল �কার
কলয্াণ ও উপকার হািসেলর জনয্ তার উপর িভি� কের কাযর্�
পিরচালনা কের। আর যখনই মানু েষর জানাশুনা বৃি� পায় এবং তােদর
ধয্ানধারণার বয্াি� ঘ, তখন তারা এর �চ� �েয়াজনীয়তা ও
পিরমাপ অনু ধাবন করেত পাের।
আর যখন মুসিলমগণ ইসলােমর শুরুে ত তােদর ধমর্ীয় ও পািথ
কমর্কা�সমূহ পিরচালনার েক্ষে� এই মূলনীিতর �েয়াগ কেরি, তখন
তােদর কমর্কা�সমূহ সিঠক িছল এবং পিরেব-পিরি�িত িছল উ�ত ও
সমৃ ি�র মেধয্। অতঃপর তারা যখন এই মূলনীিত েথেক িবচুয্ত হে
েগল, তখন তােদর �ীন এবং দু িনয়ার অধঃপতন হেত থাকল, এমনিক
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েশষ পযর্� তােদর অব�া এমন পযর্ােয় েপৗঁেছ, যা আপিন লক্ষ
করেছন। সু তরাং তারা যিদ এখনও আবার তােদর �ীন তথা
জীবনবয্ব�ােক এই মূলনীিতর উপর িফিরেয় আনেত পাে, তেব তারা
সফলকাম হেব এবং মুি� পােব।
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স�দশ দৃ�া�
িন�য় এই শরী‘আত �ীন এবং দু িনয়ার সং�ার িনেয় এেসেছ; আরও
িনেয় এেসেছ শরীর এবং আ�ার মােঝ সমি�ত কলয্াণ সাধেনর
বয্ব�া
আর এই মূ লনীিতর বয্াপাের কুরআন ও সু�াহর মেধয্ অেনক িকছ
রেয়েছ; আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল এই দু ’িট িজিনসেক �িতি�ত
করার জনয্ উৎসািহত কেরেছ; আর এই দু ’িটর �েতয্কিট পর�েরর
সহায়ক এবং এই মূ লনীিতর পৃ �েপাষক।
আর আ�াহ তা‘আলা মানবজািতেক সৃি� কেরেছন তাঁর দাস� করার
জনয্ এবং তাঁর অিধকার তথা হকসমূহ �িতি�ত করার জন; আর িতিন
তােদরেক �চুর িরিযক (জীিবকা) দান কেরেছন এবং তােদর জনয্
িরিযক লােভর উপায়-উপকরণ ও জীবনযাপেনর প�িতসমূ হেক িবিভ�
ে�ণীেত িবভ� কেরেছন; যােত তারা তাঁর ইবাদত করার জনয্ এসব
উপায়-উপকরেণর সহেযািগতা িনেত পাের এবং এগুেলা যােত তােদর
অভয্�রীণ ও বািহয্ক জীবেন �িত�া লাভ কে
আর িতিন এককভােব আ�ার খােদয্র েযাগান িদেত এবং শরীরেক
অয� ও অবেহলা করেত িনেদর্শ েদ িন।
েযমিনভােব িতিন িনেষধ কেরেছন েভাগ-িবলাস আর েলাভ-লালসায় ম�
থাকেত; আর িনেদর্শ িদেয়েছন হৃদয় ও আ�ার উপকারী ব�সমূহে
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শি�শালী করেত। আর এই ব�বয্িট অপর এক মূনীিতেত (দৃ�াে�)
আরও পির�ারভােব বিণর্তহেয়েছ; তা হে�:
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অ�াদশ দৃ �া�
িন�য় শরী‘আত, ইলম (জ্ঞ), �ীন, �শাসন ও িবিধিবধানেক একিট
অপরিটর শি�বধরক ও সাহাযয্ সহেযািগতাকারীরূেপ িনধর্ারণ কের
০ সু তরাং ইলম (জ্ঞ) ও �ীন �শাসনেক শি�শালী কের; আর তার
উপর িভি� কের গেড় উেঠ ক্ষম ও িবিধিবধান।
আর �শাসন সামি�কভােব জ্ঞান �ীেনর সােথ শতর্যু, যা হল
িহকমত বা কলােকৗশল তথা �জ্ঞা। আর -ই হে�, সিঠক পথ এবং
কলয্া, সফলতা ও মুি�।
সু তরাং �ীন ও ক্ষমতা বা রাজ� যখন একিট অপরিটর পিরপূরক
সহায়ক শি� হয়, তখন কমর্কা�সমূহ পিরশু� , েযমিনভােব
পািরপাি�র্ক পিরেব-পিরি�িত হয় সু সংহত।
আর যখনই একিট েথেক অপরিটেক পৃথক করা হয়, তখন শাসনবয্ব�া
দু বর্ল ও অেকেজ হেয় যায়, তার যথাথর্তাও সং�ারমূ লক মানিসকতার
িবলু ি� ঘেট, পাথর্কয্ ও দলাদিল সৃি� , আ�িরক দূ র� বৃ ি� পায়
এবং মানু েষর কমর্কা� অবক্ষয় ও অবনিতর িদেক ধািবত 
এর সমথর্নপু� কথা হ: জ্ন িবজ্ঞান ই স�সািরত হউক,
জানাশুনা যতই িবিভ� ে�ণীেত িবভ�হউক এবং আিব�ারসমূ হ যতই
বড় ও সংখয্ায়অিধক হউক, তা েথেক এমন িকছু র আগমন হয় না, যা
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আল-কুরআেনর িনেদর্শনার িবপরীত এবং শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ,
তার িবেরাধী।
শরী‘আত এমন িকছু িনেয় আেস না, যােক িবেবক-বুি� অস�ব মেন
কের; বরং শরী‘আত যা িনেয় আেস, সু � িবেবক-বুি� তার েসৗ�যর্েক
যথাযথ সমথর্ন কে; অথবা শরী‘আত এমন িকছু িনেয় আেস, যা
েমৗিলক বা িব�ািরতভােব জানার বয্াপােরিবেবক সিঠক পথ পায় না।
আর এর জনয্ আরও একিট দৃ�া� েপশ করা �েয়াজ; আর তা হল:
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শরী‘আত এমন িকছু িনেয় আেস না, যােক িবেবক-বুি� অস�ব মেন
কের, আর এমন িকছু ও িনেয় আেস না িবশু িবদয্াতার িবেরািধতা
কের।
আর এটা এই কথার উপর সবর্ে�� দিলল ে, আ�াহ তা‘আলার িনকট
েথেক যা এেসেছ, তা মজবুত ও �ায়ী, আর তা সকল কােলর ও
�ােনর উপেযাগী।
০ আর এই িনিখল িবে� ঘেট যাওয়া সকল ঘটনা দু ঘর্টনা ও সমাজ
িবজ্ঞােনর ঘটনাসমূহ পু�ানুপু� অধয্য়ন ও অনুস�ান করার মাধ
এই সংিক্ষ� বাকয্গু িব�ািরতভােব বুঝা যায়। আর এইগুেলার
বয্বহার ও �েয়াগ তখন হে, যখন তা হেব শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ
েস অনু যায়ী যথাযথ বা�বতার অ�ভুর্; সু তরাং এর �ারা বুঝা যায় েয,
িন�য়ই তা (কুরআন) �েতয্ক িবষেয় �� বয্াখয্া�রূপ এবং তা ে
ও বড় সকল িকছু েকই শািমল কেরেছ।
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ইসলােমর অ�াভািবক ও অেলৗিকক বয্াপক ও িদগ� েজাড়া
িবজয়সমূ েহ সামি�ক দৃি�পাত; অতঃপর শ�েদর �কাশয্ শ�ত, �চ�
িবেরািধতা ও তার সােথ তােদর িচরাচিরত সংঘাতমুখর অব�ান সে�ও
স�ােনর সােথ তা িবদয্মান থাকার বয্াপার স�েকর।
০ আর এটা বুঝা যায়, এই �ীন তথা জীবনবয্ব�ার উৎেসর িদেক নজর
িদেলই; িকভােব তা আরব উপ�ীেপর অিধবাসীেদর অ�েরর মেধয্
িবেভদ এবং �চ� িবে�ষ ও শ�তা িবদয্মান থাকার পেরও তােদরেক
ঐকয্ব� কেরে; আর িকভােব তােদরেক সংঘব� কেরেছ, তােদর
দূ রবতর্ীেদরেক িনকটবতর্ীেদর সে� একি�ত কেরেছ এবং তােদ
মধয্কার ঐ শ�তােক দূর কের িদেয়ে; আর ঈমানী �াতৃ�েবাধেক
তার যথা�ােন �িত�াপন কেরেছ।
অতঃপর তারা পৃ িথবীর িদক িদগে� ঝাঁিপেয় পেড়েছ তার িবিভ�
ভূ খ�েক জয় করার জনয; আর এই ভূ খ�সমূ েহর শীেষর্ িছল অতয্
শি�শালী পারসয্ ও েরাম জাি; যােদর রাজ� িছল িবরাট, শি� িছল
�চ� আকােরর এবং সংখয্া ও �ািয়ে�র িদক েথেক িছল অেনক েবিশ
পিরমােণ; অতঃপর তারা এই উভয় সা�াজয্েক জয় কেরেছ এবং এই
জয় স�ব হেয়িছল তােদর �ীন, ঈমানী শি� এবং তােদর �িত আ�াহ
তা‘আলার সাহাযয্ ও সহেযািগতার বেদৗলে; এমনিক েশষ পযর্�
ইসলাম পৃ িথবীর পূ বর্ েথেক পি�ম পযর্� েপৗঁেছ েগ
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অতঃপর এটােক আ�াহ তা‘আলার অনয্ম িনদশর্, তাঁর �ীেনর
সতয্তার দিলল এবং তাঁ নবীর মু‘িজযা িহেসেব গণনা করা হয়; আর
এই জনয্ই মানবজািত েকান �কার েজারজবরদি� ও অি�রতা ছাড়াই
�জ্ঞােন দৃঢ় আ�ার সােথ দেল দেল এ�ীেনর মেধয্ �েবশ েরেছ ও
করেছ।
০ অতএব েয বয্ি� এই িবষয়িটর �িত সামি�কভেব দৃি� েদেব, েস
বুঝেত পারেব েয, এটা হল সতয্ �ীন, যার েমাকািবলায় বািতল
িকছু েতই সফল হেব না, যতই েস শি�শালী েহাক এবং তার �ভাব ও
�িতপি� যতই �বল েহাক না েকন।
এটা বুঝা যােব �য়ংি�য় জ্ঞ-বুি�র মাধয্েম এবং তােত েকান
নয্ায়পরায়ণ েলাক সে�হ েপাষণ করে না; আর তা অতয্াবশয্ক ব
জরুির িবষেয়র অ�ভুর্
িক� এই যু েগর েলখকেদর একিট দল তার িবপরীত কথা বেলন,
যােদরেক অসমিথর্ত িচ�াধারা ইসলােমর শ�েদর সমথর্ন করার িদে
েঠেল িদেয়েছ; সু তরাং তারা ধারণা কের েয, ইসলােমর স�সারণ ও
তার িব�য়কর িবজয়সমূ হ িনেভর্জল ব�গত িবষয় ও কমর্কাে�র উপর
�িতি�ত; আর তারা এই িবজয়সমূ হেক তােদর ভুল ধারণার িভি�েত
িবচার িবে�ষণ কেরেছ।
আর তােদর এই িবে�ষণিটর মাধয্েম েয কথািট তারা বলেত চাে� তা
হে�, ইসলােমর িবজয় মূ লত: পারসয্ ও েরাম স�াটেদর রা�ীয়
দু বর্লতারকারেণ, আর আরেবর ব�গত শি�র আিধকয্তার কারে।
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িনঃসে�েহ �কৃত অব�া স�েকর্ সামানয্তম ধারণাই তােদর উপেরা
ক�না�সূ ত িবে�ষণ বািতল করার জনয্ যেথ�
কারণ, আরেবর মেধয্ ঐ সমেয় এমন েকান শি� িছ, যার �ারা তারা
ক্ষু� ক্ষু� রা� বা সরকারসমূেহর মধেক একিট ক্ষু�তম সরকারে
�িতেরাধ করা বা উৎখাত করার মত উপযু � িছল? েস সমেয়র মেধয্
সাধারণভােব সবেচেয় শি�শালী এবং একই সমেয় জনসংখয্া ও
��িতর িদক েথেক িবশাল বড় রা� ও জািতেক �িতেরাধ করা েতা
দূ ের থাক। িক� েশষ পযর্� তারা (মুসিলমগণ) সামি�কভােব ঐসব
সা�াজয্েক টুকরা টুকরা কের িদেয়িছল এবং ঐসব শি�শালী সা�ােজয্
সাংিবধািনক �িত�ানগুেলা আ-কুরআন ও ইনসাফপূ ণর্ �ীেনর
িবধানসমূ হ দখল কের িনেয়িছল, যা �েতয্ক নয্ায়পরায়ণ বয্ি�
হকপ�ী েলাক তার যথাথর্তা উপলি� কের সাদের �হণ কের
িনেয়িছেলন।
সু তরাং শুধুমা� ব�গত িবষেয় আরবেদর ে��ে�র কারেণ এই
স�সািরত বয্াপক িবজয় অিজর্ত হেয়েছ বেল বয্াখয্া করা স�?
এই ধারায় শুধু তারাই কথা বে, যারা ইসলামী জীবনবয্ব�ার মেধয
দু নর্াম ছিড়েয় িদেত চা, অথবা তারাই এই ধরেনর কথা বেল, যােদর
মেধয্ শ�েদর কথ বা�বতা িববিজর্ত অব�ায় ছিড়েয় আেছ
০ অতঃপর ধারাবািহক দু েযর্াগ ও দুঘর্টনা এবং শ�েদর �কাশ
শ�তার পেরও এই �ীন তার যথাযথ �কীয়তা িনেয় অবিশ� থাকাটা
এই �ীেনর িনদশর্নসমূেহর মেধয্ অনয; আর এটাই সিতয্কার অেথর
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আ�াহর �ীন। সু তরাং যিদ এমন পযর্� শি� এই �ীনেক সহেযািগতা
কের, যা তার বয্াপাের সীমলংঘনকারীেদর বাড়াবািড় ও িবে�াহীেদর
িবে�াহেক �িতেরাধ কের, তেব পৃিথবীেত এই �ীন বয্তীত অনয্ েকা
ধমর্ অবিশ� থাকত না এবং েকান �কার েজার জবরদি� ও
বাধয্বাধকতা ছাড়াই মানবজািত তােক �হণ করত। কার, তা হল
সেতয্র ধম, �ভাবধমর্ এবং সততা ও সং�ােরর ধম; িক� তার
অনু সারীেদর সংকীণর্ত, দু বর্লত, অৈনকয্ ও তােদর উপর তােদর
শ�েদর িনযর্াত-িনে�ষণই তার অ�যা�ােক থািমেয় িদেয়েছ; সু তরাং
আ�াহর সাহাযয্ ছাড়া এই অব�া েথেক উ�রেণর েকান শি� ও সামথর্
আমােদর েনই।
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পূ েবর্ আেলািচত �েতয্ক িবষেয়র সারসংে
িবশু� ও কলয্াণকর আিক-িব�াস; আ�া ও িবেবক-বুি�েক মািজর্ত
রূপদানকারী উ�ম চির; পিরি�িত-পিরেবশ সং�ারকারী ও
সমু�তকারী কমর্কা; মূ ল ও শাখা-�শাখায় িব�ৃত সু �� দিলল-�মাণ;
�িতমাপূ জা ও সৃ ি�পূ জা �তয্াখয্; �ীেনর বয্াপাের একিন�তা ও
ইখলাস সৃ ি�জগেতর রব আ�াহ্র জনয্িনেবদন করা; েচতনা, িবেবকবুি� ও িচ�া-গেবষণা িবরু� সকল �কার কুসং�ার পিরহার করা;
সাধারণ কলয্া; সকল �কার অনয্া-অিন� ও িবশৃ�লা �িতেরাধ
করা; নয্ায়িবচার করা ও সকল ধরেনর যুলু-িনযর্াতন মূেলাৎপাটন করা
এবং সকল �কার উ�িত ও উৎকষর্ িবধােন উৎসািহত কর ইতয্াি
মূ লনীিতমালার উপর �ীেন-ইসলাম �িতি�ত।
০ আর এই বাকয্গুেলার িবিরত িববরণ অেনক দীঘর্ হে; নূ য্নতম
বুঝ বা জানাশুনা আে এমন �েতযক বয্ি�ইসে�হমু্� ও সু ��ভােব
িব�ািরত িবে�ষণ ও িববরেণর পথ পােব, যােত েকান �কার সমসয্া বা
জিটলতা থাকেব না।
আর আমরাও এই আেলাচনািটেক তার সংিক্ষ�তার উপর সীমাব� রাখ
উিচত মেন কির; েকননা তা এমন কতগুেলা মূলনীিত ও িনয়কানু নেক অ�ভুর্� কেেছ, যার মাধয্ে ইসলােমর পিরপূ ণর্ত, মহ� ও
সকল িকছু র �কৃত সং�ারকারী হওয়ার িবষয়িট ��রূেপজানা যায়।
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আর আ�াহর িনকট তাওফীক কামনা কির।
১৩৬৪ সােলর জমািদউল উলা মােসর �থম িদন
েলখািট স�� হেলা।

.ﷲ ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آﻪﻟ وﺻﺤﺒﻪ و ﺳﻠﻢ
যার কলম েথেক:
আবদু র রহমান ইবন নােসর ইবন সা‘দী
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সূ িচপ�
িবষয়

পৃ �া

�ে�র উে�শয
�ীেনর েসৗ�যর্ জানার উপকািরত
�ীেনর েসৗ�যর্ বয্াপকভােব তার সকল মাসআলা ও দিলেল
মেধয্ই িবদয্ম
�ীেনর েসৗ�েযর্ বয্াপাের কতগুেলা দৃ�া� ে, যার মাধয্ে
�ীেনর অনয্নয্ েসৗ�েযর্র �মাণ পাওয়া য
* �থম দৃ �া�: ইসলামী �ীন ঈমােনর মূ লনীিতমালার উপর
�িতি�ত
* ি�তীয় দৃ �া�: ইসলােমর কমর্ময় রুকন বা ��সমূহ িনে
িচ�াভাবনা
-

সালােতর ফরয িনেয় িচ�াভাবনাসমূ হ

-

যাকােতর ফরয িনেয় িচ�াভাবনাসমূ হ

-

সাওেমর ফরয িনেয় িচ�াভাবনাসমূ হ

-

হেজর ফরয িনেয় িচ�াভাবনাসমূ হ

* তৃতীয় দৃ �া�: শরী‘আত �বতর্ক কতৃর্ক ঐকয্ব�
েজাটব�ভােব থাকার িনেদর্
চতুথর্ দৃ�া: �ীন ইসলাম হে� স�ীিত, বরকত (�বৃ ি�) ও
ইহসােনর (অনু �েহর) �ীন
* প�ম দৃ�া�: �ীন ইসলাম হে� �জ্ঞাপূ, �ভাবসু লভ ও
িবেবক-বুি�র �ীন
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* ষ� দৃ�া�: এই �ীন িজহাদ, সকল �কার সৎকেমর্র িনেদর্
এবং সকল ধরেনর অসৎকমর্ েথেক িনেষেধর িবধান িনেয়
এেসেছ
* স�ম দৃ�া�: �য়-িব�য় ও িবিভ� �কার েলনেদেনর ৈবধতা
স�েকর্শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ, েসই �সে�
- েলনেদন ৈবধ হওয়ার শতর্সমূহ
* অ�ম দৃ�া�: যাবতীয় পিব� ব�র ৈবধতা স�েকর্ শরী‘আত
যা িনেয় এেসেছ, েসই �সে�
-

ৈবধ ও অৈবধ খাদয্�বয্সম

-

িবেয়-সাদীর ৈবধতা ও তার �ভাব

-

তালাক

* নবম দৃ �া�: আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল মানবজািতর মেধয্
েযসব অিধকারেক িবিধব� কেরেছন, েসই �সে�
* দশম দৃ �া�: মৃতুয্র পর ধ-স�দ ও উ�রািধকার স�
�ানা�র প�িত িনেয় শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ,
েসই �সে�
- আ�াহ তা‘আলা কতৃর্ক �রািধকার স� ব�েনর
তাৎপযর
-

অসীয়ত

* একাদশ দৃ �া�: দ�িবিধর বয্াপাের ইসলামীশরী‘আত যা িকছু
িনেয় এেসেছ, েসই �সে�
* �াদশ দৃ �া�: মানু েষর স�েদ তার ক্ষিতকারক হ�েক্ষ
অিধকার রিহতকরেণর বয্াপাের শরী‘আত যা িকছু িনেয়
এেসেছ, েসই �সে�
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* �েয়াদশ দৃ �া�: অিধকােরর অিধকারী বয্ি�েদর অিধকারেক
সু দৃঢ় করার জনয্ শরী‘আত স�ত চুি� বা চুি�প�
�হেণর বয্াপাের শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েসই
�সে�
* চতুদর্শ দৃ�া: শরী‘আত কতৃর্ক উ�ম ঋ, ধার �দান ও
অনু রূপ সহেযািগতার মাধযেম ইহসান বা অনু �হ করার
�িত উৎসাহ দান �স�
* প�দশ দৃ�া�: ঐ সব মূ লনীিত, যা শরী‘আত �বতর্ক িববাদ
মীমাংসার িভি� িহেসেব �ণয়ন কেরেছন
-

দিলল-�মােণর পিরচয়

* েষাড়শ দৃ�া�: পরামশর্ িভি�ক কা পিরচালনার বয্াপাের
শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েস �সে�
* স�দশ দৃ�া�: শরী‘আত �ীন এবং দু িনয়ার সং�ার িনেয়
এেসেছ
* অ�াদশ দৃ�া�: শরী‘আত ইলম (জ্ঞ), �ীন, �শাসন ও
িবিধিবধানেক
একিট
অপরিটর
শি�বধরক
ও
সহেযািগতাকারীরূেপ িনধর্ারণ কের
* ঊনিবংশ দৃ �া�: িন�য়ই শরী‘আত এমন িকছু িনেয় আেস না,
যােক িবেবক-বুি� অস�ব মেন কের
* িবংশ দৃ �া�: ইসলােমর বয্াপক িবজয়সমূের বয্াপাের সংিক্
দৃ ি�পাত
-

েয বয্ি�র ধারণা‘ইসলােমর িবজয় িছল শুধুমা� ব�গত
শি�র মাধয্ে’, তার জবাব
- ধারাবািহক িবপযর্য় এবং শ�েদর �কাশয্ শ�তার
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পেরও �ীন অবিশ� থাকাটা িনদশর্নসমূেহর মেধয্ অনয্
উ�ল িনদশর্
* একিবংশ দৃ �া�: এই �ীেনর বয্াপকত
সূ চীপ�
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