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ভূস্তমকা 
 

শাস্তির স্তভস্তি, মূলনীস্তে, বিস্তশষ্ট্য ও প্রকারতভদ 

প্রসঙ্গ কথা: 

১. ইসলামী শরী‘আতের অনযেম বিস্তশষ্ট্য এর িযাস্তি ও স্তিিৃস্তে। যা মানি 

জীিতনর স্তিস্তভন্ন স্তদকতক সুস্তিনযি কতর, মানুতষর সকল কাতজর যথাযথ 

স্তনতদথশনা প্রদান কতর, জীিন পস্তরিালনার পথ-পদ্ধস্তে সুস্পষ্ট্ভাতি িতল দদয় 

এিং আল্লাহর সাতথ ও অনযানয মানুতষর সাতথ সম্পতকথর সীমানা স্তনধথারণ 

কতর। ফতল মানুতষর দকাতনা স্তকছুই শরী‘আতের  স্তনতদথশ ও স্তনয়ন্ত্রতণর 

িাইতর থাতক না। 

২. ইসলামী শরী‘আতের স্তিস্তধ-িযিস্থা দমতন িলতল, োর স্তনধথাস্তরে সীমার মতধয 

অিস্থান করতল এিং োর স্তিস্তধ-স্তনতষধ কত ারভাতি অনুসরণ করতল দুস্তনয়া 

ও আস্তিরাতের দসৌভাগয-সফলো স্তনস্তিেভাতি লাভ হতি। দকননা, সস্ত ক 

পতথর সন্ধান দকিল এিাতনই আতছ, অনয দকাথাও এর অস্তিত্ব িুুঁতজ পাওয়া 

যাতি না। আল্লাহ ো‘আলাো‘আলা িতলন, 

ِّنَۡجآَءُهمَۡولََقدۡ ﴿ ِّهِّمُۡۡم  ب   [٣٢: انلجم] ﴾ٱل ُهَدىۡ ۡرَّ

“অথি োতদর কাতছ োতদর রতির পক্ষ দথতক পথস্তনতদথশ এতসতছ।” [সূরা 

আন-নাজম, আয়াে: ২৩] 

স্তেস্তন আরও িতলন, 

ُِّۡۡهَدىۡإِّنَّۡۡقُل ۡ﴿ ۡ ُۡهوَۡۡٱّللَّ  [١٧: االنعام] ﴾ٱل ُهَدى 

“িতল দাও, স্তনিয়ই আল্লাহর পথই একমাত্র সুপথ।”[সূরা আল-আ‘আম, 
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আয়াে: ৭১] 

সুেরাং ইসলামী শরী‘আতের মূলস্তভস্তি কুরআনই সমগ্র মানিজাস্তের 

স্তহদায়াে েথা পথ স্তনতদথশনা দানকারী। েতি কুরআতনর কস্তেপয় আয়াতে 

স্তহদায়াে িা সস্ত ক পথ প্রদশথন দকিল মুস্তমন ও মুিাকীতদর জনয স্তনস্তদথষ্ট্ 

কতর িলা হতয়তছ: 

َۡۡبَيانۡ َۡه َذا﴿ ِّلنَّاسِّ ِّل ُمتَّقِّيََۡۡوَمو عَِّظة َۡۡوُهٗدىۡل   [٧٢١: عمران ال] ﴾١٣٨ۡل 

“এিা মানি জাস্তের জনয স্পষ্ট্ িণথনা এিং মুিাকীতদর জনয স্তহদায়াে ও 

উপতদশ।” [সূরা আতল ইমরান, আয়াে: ১৩৮] 

অনযত্র আল্লাহ িতলন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ و عَِّظة َۡۡجآَءت ُكمۡقَدۡ ۡٱنلَّاُسَۡۡي  ِّنۡمَّ ُِّكمۡ ۡم  ب  َفآء ۡۡرَّ َِّماَۡوشِّ ۡۡل  ُدورِّۡۡفِّ َة ۡۡوَُهٗدىۡٱلصُّ َۡورَۡح 

مِّنِّيَۡ ِّل ُمؤ    [  ٧١: يونس] ﴾٥٧ۡل 

“দহ মানিকুল! দোমাতদর স্তনকি এতসতছ দোমাতদর রতির পক্ষ দথতক 

উপতদশিাণী ও অন্ততরর দরাতগর স্তনরাময় এিং মু’স্তমনতদর জনয স্তহদায়াে ও 

রহমে।” [সূরা ইউনূস, আয়াে: ৫৭] 

এ সি আয়াতের অথথ এ নয় দয, কুরআন দকিল মুস্তমনতদর জনয অিেীণথ 

হতয়তছ এিং োতদর জনযই এর স্তহদায়াে সংরস্তক্ষে। িস্তুে: মুস্তমন-মুিাকীরা 

ছাড়া দযতহেু অনয দকউই এর স্তনতদথশনা দমতন িতল না এিং এর িারা 

উপকৃে হয় না, োই আয়াতে শুধু োতদর স্তহদায়াতের কথাই স্তিতশষভাতি 

উতল্লি করা হতয়তছ।  

ইিনুল কাস্তয়যম রহ. কুরআন কারীম প্রসতঙ্গ অনুরূপ িযািযা স্তদতয় িতলন, 

‘যারা কুরআতনর পথ স্তনতদথশনায় িতল কাযথে: কুরআন োতদরতকই দস পথ 
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দদস্তিতয় দদয়, েতি যারা এর পথ স্তনতদথশনায় িতল না, কুরআন োতদরতকও 

পথ দদিাতে সক্ষম।’1 

৩. ইসলামী শরী‘আতের প্রদস্তশথে পথ দমতন স্তনতে অস্বীকার করতল, িািি 

জীিতন এর পদ্ধস্তে ও নীস্তেমালার অনুসরণ অগ্রাহয করতল ও এর হুকুতমর 

অিাধয হতল অস্বীকারকারী-স্তিপথগামীতদরতক ো স্তনস্তিেরূতপ  দুুঃি-

ভারাক্রান্ত, অসুিী জীিন ও শাস্তির স্তদতক ধাস্তিে করতি। 

৪. শরী‘আতের স্তিস্তধ-স্তনতষতধর অিাধয ও অমানযকারী অপরাধীতদর শাস্তি 

দু’ধরতনর: 

প্রথমে: পরকালীন শাস্তি। দসস্তদন শাস্তির এ স্তিষয়স্তি স্বয়ং আল্লাহ ো‘আলার 

হাতেই নযাি থাকতি। পস্তিত্র কুরআতন আল্লাহ িতলন, 

ُۡۡكََُّۡۡتِّدُۡۡيَو مَۡ﴿ س  اَۡنف  ۡۡمَّ اَۡخي  ۡۡمِّنۡ َۡعمِّلَت  َۡۡوَماُّۡمُّ ََضٗ نَّۡۡلَوۡ ۡتََودُُّۡۡسوٓء ۡۡمِّنَۡعمِّلَت 
َ
ۡبَي َنَهاۡأ

ۥٓۡ َمَدَۢاَۡوَبي َنُه
َ
رُُكمُۡۡبَعِّيٗدا ۡۡأ ِّ َُۡۡوُيَحذ  ۡۥ ۡٱّللَّ َسُه َُۡۡنف  َۡۡوٱّللَّ ِّٱل عَِّبادِّۡۡرَُءوُفَۢ  [٢٣: عمران ال] ﴾٣٠ۡب

“দস স্তদন প্রতেযতকই যা স্তকছু দস ভাতলা কাজ কতরতছ ো স্তিদযমান পাতি 

এিং যা স্তকছু মন্দ কাজ কতরতছ োও। দস কামনা করতি, যস্তদ োর এিং 

এসি কতমথর মতধয দুির িযিধান হে! আল্লাহ োুঁর স্তনতজর সম্বতন্ধ 

দোমাতদরতক সিধান করতছন। আর আল্লাহ িান্দাতদর প্রস্তে অস্তেশয় 

দয়ািান।” [সূরা আতল ইমরান, আয়াে: ৩০] 

ইসলামী শরী‘আতে পরকালীন এ শাস্তিই আসল শাস্তি। দকননা এ শাস্তি 

হতি মানুতষর পরীক্ষাকাল েথা পাস্তথথি জীিন দশতষ ‘আমলনামা গুস্তিতয় 

দনওয়ার পর। োরপর আল্লাহর পক্ষ দথতক সি ‘আমতলর মূলযায়ন করা 

                                                           
1 ইগাছােুল লাহফান স্তমন মাসাইস্তদশ শায়োন, ইিন কাস্তয়যম, ১ম িণ্ড, পৃ-৬৭। 
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হতি। এ মূলযায়তনর স্তভস্তিতে আল্লাহ আস্তিরাতে স্তহতসি গ্রহণ করতিন। এ 

কারতণ আস্তিরােতক িলা হতয়তছ ينيوم ادل  (প্রস্তেদান স্তদিস) েথা باحلسا يوم  
(স্তহতসি গ্রহণ স্তদিস)। পস্তরতশতষ সৎকমথশীলগণ োতদর উপযুক্ত পুরষ্কার 

পাতি এিং অপরাধী পাতি োর যতথাপযুক্ত শাস্তি। 

আস্তিরাতের এ শাস্তি আল্লাহ ো‘আলার নযায় স্তিিাতররই দািী এিং োুঁর 

আতদশ-স্তনতষতধর অপস্তরহাযথ পস্তরণস্তে। এ সম্বতন্ধ স্তিিাস্তরে আতলািনার স্থান 

এস্তি নয় এিং ো আমাতদর আতলািয স্তিষতয়র অন্তভুথক্ত নয়। 

৫. স্তিেীয়ে: পস্তথথি শাস্তি। এ ধরতনর শাস্তি দু প্রকাতর হতয় থাতক: 

 প্রথম প্রকার: আল্লাহ ো‘আলার পাস্তথথি নীস্তের স্তভস্তিতে সৃস্তষ্ট্ জগতে এ শাস্তি 

হতয় থাতক। এর পিাতে থাতক কারণ ও োর প্রস্তেস্তক্রয়া এিং কস্তেপয় 

পিভূস্তমর স্তমস্তলে ফলাফল। আল্লাহর স্তিধান প্রেযািযাে হতল িযস্তষ্ট্ ও সমস্তষ্ট্র 

ওপর এ জােীয় শাস্তি দনতম আতস। এর ধরণ হয় স্তিস্তভন্ন রকম। কিনও 

দগািা জাস্তেতক ধ্বংস কতর দদওয়া হয়, কিনও োতদর মতধয িন্দ্ব-কলহ ও 

মেতভদ সৃস্তষ্ট্ কতর শত্রুজাস্তের পরাধীন কতর দদওয়া হয়, কিনও োতদর 

ওপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও কষ্ট্কর জীিন িাস্তপতয় দদওয়া হয় অথিা দাস্তরদ্রো, 

ভয়ভীস্তে ও অস্তস্থরোর মতধয স্তনতক্ষপ করা হয় এিং জনসংিযা ও ফসল-

ফলাস্তদর উৎপাদন হ্রাস কতর দদওয়া হয় স্তকংিা অনয দকাতনা শাস্তির মতধয 

দফতল দদওয়া হয়। 

  কুরআন মাজীতদর িহু আয়াতে আল্লাহর স্থায়ী নীস্তের অধীতন এ ধরতনর 

শাস্তির ইস্তঙ্গে রতয়তছ। েন্মতধয কতয়কস্তি আয়াে স্তনতে উিৃে করা হতলা: 

 ক. আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 
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ُِّۡۡسنَّةَۡ﴿ ۡۡٱّللَّ تِّ
ۡۡقَدۡ ۡٱلَّ ُِّسنَّةََِّۡتِّدََۡۡولَنَۡقب ُل ۡۡمِّنَۡخلَت  ِّۡۡل يٗلۡۡٱّللَّ  [٣٢: الفتح] ﴾٢٣َۡتب دِّ

“দোমার পূতিথ আস্তম যে রাসূল দপ্ররণ কতরস্তছ, োতদর দক্ষতত্রও স্তছল এরূপ 

স্তনয়ম। েুস্তম আমার স্তনয়তমর দকাতনা িযস্তেক্রম পাতি না।” [সূরা আল-

ফােহ, আয়াে: ৭৭] 

ۡۡقَدۡ ﴿ ُيوا ُۡۡسَنۡ َۡقب لُِّكمۡ ۡمِّنَۡخلَت  ۡۡفَسِّ ۡۡفِّ ۡرضِّ
َ بِّيََۡۡع قَِّبةََُۡۡكنََۡۡكي َفۡۡفَٱنُظُروا ۡۡٱۡل  ِّ ُمَكذ 

ۡٱل 
 [٧٢١: عمران ال] ﴾١٣٧

“দোমাতদর পূতিথ অেীে হতয়তছ অতনক ধরতনর জীিনািরণ। দোমরা 

পৃস্তথিীতে ভ্রমন কর, অেুঃপর লক্ষ কর স্তমথযাতরাপকারীতদর দশষ পস্তরণস্তে 

কীরূপ স্তছল।” [সূরা আতল ইমরান, আয়াে: ১৩৭] 

فَلَمۡ ﴿
َ
ُيوا ۡۡأ ۡۡيَسِّ ۡۡفِّ ۡرضِّ

َ ِّينََۡۡع قَِّبةََُۡۡكنََۡۡكي َفَۡۡفَينُظُروا ۡۡٱۡل  ۡ ۡمِّنۡٱَّلَّ رََۡۡقب لِّهِّم  َُۡۡدمَّ ۡ ۡٱّللَّ َۡعَلي هِّم 
َك فِّرِّينَۡ

ِّل  َث لَُهاَۡول م 
َ
  [٧٣: حممد] ﴾١٠ۡأ

“োরা স্তক পৃস্তথিীতে ভ্রমন কতর স্তন এিং দদতি স্তন, োতদর 

পূিথিেথীতদরপস্তরণাম কীরূপ হতয়তছ? আল্লাহ োতদরতক ধ্বংস কতরতছন এিং 

কাস্তফতদরতক জনয রতয়তছ অনুরূপ পস্তরণাম।” [সূরা মুহাম্মদ, আয়াে: ১০] 

আল্লাহর স্তিধান প্রেযািযানকারীতদর শাস্তির িযাপাতর োুঁর নীস্তের দকাতনা 

িদল িা পস্তরিেথন হয় না। ধ্বংসই োতদর অস্তনিাযথ পস্তরণস্তে। এিা আল্লাহর 

দসই শাস্তি, যা কারণ, কারতণর প্রস্তেস্তক্রয়া ও সমস্তিে পিভূস্তমর ফলাফল 

স্তহতসতি দকাতনা জনতগাস্তষ্ঠর ওপর োুঁর স্থায়ী নীস্তের স্তভস্তিতে কাযথকর হয়। 

এ স্তনয়ম লঙ্ঘন হওয়া িা িাস্তেল হওয়া অস্ভবি। েতি স্তভন্ন দকাতনা কারণ 

থাকতল পস্তরণস্তে স্তিলতম্ব হতে পাতর। 

ি. আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 
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ِّل َكۡ﴿ َن ُهمۡ ۡٱل ُقَرىۡ َۡوت لَك  ه 
َ
اۡأ لِّكِّهِّمۡوََجَعل َناَۡظلَُموا ۡۡلَمَّ َِّمه  و عِّٗداۡل [ ٧٥: الكهف] ﴾٥٩ۡۡمَّ  

“ঐসি জনপতদর অস্তধিাসীতদরতক আমরা ধ্বংস কতরস্তছলাম, যিন োরা 

সীমালংঘন কতরস্তছল এিং োতদর ধ্বংতসর জনয আমরা স্তস্থর কতরস্তছলাম 

এক স্তনস্তদথষ্ট্ ক্ষণ।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াে: ৫৯] 

ِّل َكۡ﴿ َِّماَۡخاوَِّيَۢةُۡبُيوُتُهمۡ ۡفَت  [٧٣: انلمل] ﴾َظلَُمٓوا  ۡۡب

“এই দো ওতদর ঘরিাস্তড় -সীমালংঘতনর কারতণ যা জনশূণয অিস্থায় পতড় 

আতছ।” [সূরা আন-নামল: :৫২] 

দদিা যাতে জন সমস্তষ্ট্র মতধয যুলুতমর প্রসার হওয়া োতদর ধ্বংতসর কারণ। 

আর ধ্বংস হওয়া পাস্তথথি শাস্তিসমূতহর মতধয একপ্রকার শাস্তি, যা আল্লাহর 

অনুসৃে নীস্তের অন্তভুথক্ত। 

গ. আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

ُموا ۡ﴿ َتصِّ َب لَِّۡۡوٱع  ِِّۡۡبِّ قُوا  َۡۡوَلََۡۡجِّيٗعاۡٱّللَّ  [٧٣٢: عمران ال] ﴾َتَفرَّ

“দোমরা সকতল আল্লাহর রজু্জ দৃঢ়ভাতি ধারণ কর এিং পরস্পর স্তিস্তেন্ন 

হতয়া না।” [সূরা আতল ইমরান, আয়াে: ১০৩] 

يُعوا ۡ﴿ طِّ
َ
ََۡۡوأ َشلُوا ۡۡتََن زَُعوا َۡۡوَلَۡۡورَُسوََلُۥۡٱّللَّ َهَبَۡۡفَتف  ۡ َۡوتَذ   [٦٤: االنفال] ﴾رِّيُحُكم 

“দোমরা আল্লাহ ও োুঁর রাসূতলর আনুগেয করতি ও স্তনতজতদর মতধয স্তিিাদ 

করতি না, করতল সাহস হারাতি এিং দোমাদতর শস্তক্ত স্তিলুি হতি।” [সূরা 

আল-আনফাল, আয়াে: ৪৬] 

এিাতন স্পষ্ট্ভাতি জানা যাতে দয, হীনিল হওয়া ও শস্তক্তহীন হওয়া 

পারস্পস্তরক স্তিিাদ এিং আল্লাহ ও োুঁর রাসূতলর অিাধয হওয়ার পস্তরণস্তে। 
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অনুরূপ দল-উপদতল স্তিভক্ত হওয়া এিং আল্লাহর স্তিধাতনর ওপর 

ঐকযিদ্ধভাতি অিল না থাকার পস্তরণস্তে শাস্তির স্তদতক ধাস্তিে কতর। হাদীতস 

আতছ, 

 .«باجلماعة رمحة والفرقة عذا»

“ঐকয রহমে আর অননকয আযাি।” 

 ঘ. আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

َرَضَۡۡوَمنۡ ﴿ ع 
َ
رِّيَۡعنۡأ

هُۥَۡضنٗكَۡۡمعِّيَشةََٗۡۡلُۥۡفَإِّنَّۡۡذِّك  َمۡ ۡٱل قَِّي َمةِّۡيَو مََۡۡوََن ُُشُ ع 
َ
: طه] ﴾١٢٤ۡأ

٧٣٦] 

“দয আমার স্মরণ দথতক মুি স্তফস্তরতয় স্তনতি, োর জীস্তিকা সংকীণথ হতি এিং 

আস্তম োতক স্তকয়ামতের স্তদন অন্ধ অিস্থায় উস্তিে করতিা।” [সূরা ত্বাহা, 

আয়াে: ১২৪] 

মানুষ যিন আল্লাহর স্তযস্তকর েথা আল্লাহর স্তিধান দথতক দূতর সতর যায় 

েিন িস্তুগে িা অিস্তুগে স্তিস্তভন্ন ধরতণর ও স্তিস্তভন্ন প্রকাতরর 

জীিতনাপকরতণর সংকীণথো -িযস্তক্ত ও সমস্তষ্ট্তক গ্রাস কতর দফতল। 

ঙ. হাদীতস িস্তণথে হতয়তছ, নািী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

‘‘দোমাতদর পূিথিেথী জাস্তে ধ্বংস হতয়তছ এ কারতণ দয, োতদর মধযকার 

উচ্চ দেস্তণর দলাক িুস্তর করতল দছতড় দদওয়া হতো আর স্তনে দেস্তণর দলাক 

িুস্তর করতল শাস্তি দদওয়া হতো।” এ হাদীস দথতক জানা যায় দয, শাস্তিদাতন 

পক্ষপাস্তেত্ব করা এিং আইনতক সমোর সাতথ কযথকর না করা োতদর 

ধ্বংতসর কারণ।  
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৬. এ জােীয় শাস্তির দক্ষতত্র স্তনেিস্তণথে স্তিষয়গুতলা স্তিতিিয থাতক। যথা: 

ক. দকাতনা জনতগাস্তষ্ঠর মতধয যিন এ জােীয় শাস্তির কারণ স্তিরাজমান থাতক 

এিং দস কারতণ োতদর ওপর শাস্তি দনতম আতস েিন সৎ-অসৎ সিাই 

োতে স্তনপস্তেে হয়। আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

ۡۡفِّت َنةَٗۡۡوٱتَُّقوا ۡ﴿ يَبَّۡۡلَّ ِّينَۡۡتُصِّ ٗة ۡۡمِّنُكمۡ َۡظلَُموا ۡۡٱَّلَّ لَُموٓا َۡۡخآصَّ نََّۡۡوٱع 
َ
َۡۡأ عَِّقابَِّۡۡشدِّيدُۡۡٱّللَّ

 ﴾٢٥ۡٱل 
 [٣٧: االنفال]

“আর দোমরা এমন স্তফৎনা দথতক দিুঁতি থাক যা স্তিতশষে: শুধু োতদর 

ওপর পস্তেে হতি না, যারা দোমাতদর মতধয যাস্তলম এিং দযতন দরতিা, 

আল্লাহর ‘আযাি অেযন্ত কত ার।” [সূরা আল-আনফাল :২৫] 

ইিন আব্বাস রাস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা এ আয়াতের োফসীতর িতলন, 

  .بأظهرهم فيعمهم العذاني ب أمر اهلل املؤمنني أن اليقروا املنكر

“আল্লাহ স্তনতদথশ স্তদতয়তছন, মুস্তমনগণ দযন োতদর সমাতজ অনযাতয়র প্রেয় না 

দদয়। স্তদতল সিাই শাস্তির আওোয় পড়তি।2 

সৎ দলাকতদর ওপর শাস্তি আসার দু’রকম িযািযা করা যায়:  

এক -এ শাস্তিতক দরাতগর পযথাতয় গণয করা দযতে পাতর। দরাগ যিন 

মহামাস্তরর আকাতর ছস্তড়তয় পতড়, েিন সুস্থয দলাক োতে আক্রান্ত হয়। 

দুই -দয কারতণ শাস্তি এতসতছ দস কারণ প্রস্তেহে করতে সৎ দলাকতদর 

দিষ্ট্ার ত্রুস্তি থাকা। এ স্তিষতয় এিাতন স্তিিাস্তরে আতলািনা করার অিকাশ 

দনই।  

                                                           
2 োফসীর কুরেুিী: ৭ম িণ্ড, প্র. ৩৯১। 
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ি. দুস্তনয়ার এ প্রকাতরর শাস্তির কারতণ অস্তভযুক্তরা আস্তিরাতের শাস্তি দথতক 

দরহাই পাতি না যস্তদও োরা দুস্তনয়ার শাস্তি দভাগ কতর থাতক। আস্তিরাতের 

শাস্তি পাওনা সতেও দুস্তনয়ায় োতদর শাস্তি দভাগ আল্লাহর স্তিরন্তন স্তিধাতনরই 

অন্তভুথক্ত এিং পরিেথীতদর জনয ো স্তশক্ষা ও উপতদশ স্তহতসতি গণয। আল্লাহ 

ো‘আলা িতলন, 

ََۡۡكنَۡۡلََقدۡ ﴿ هِّمۡ ۡفِّ َة ۡۡقََصصِّ ۡۡعِّۡب  لِّ و 
ُ
ِّ ۡ ۡۡل  ل َب بِّ

َ  [٧٧٧: يوسف] ﴾ٱۡل 

“োতদর কাস্তহনীতে িুস্তদ্ধমানতদর জনয রতয়তছ প্রিুর স্তশক্ষণীয় স্তিষয়।” [সূরা 

ইউসুফ, আয়াে: ১১১] 

৭. স্তিেীয় প্রকার: দসসি পাস্তথথি শাস্তি এ প্রকাতরর অন্তভুথক্ত দযগুতলা সম্পতকথ 

ইসলামী শরী‘আতে সুস্পষ্ট্ িণথনা এতসতছ এিং শাসকগণতক ো কাযথকরী 

করার স্তনতদথশ স্তদতয়তছ। যারা শরী‘আতের স্তিধান লংঘন কতর, স্তনস্তষদ্ধ কাতজ 

স্তলি িা অিশয করণীয় কাজ পস্তরেযাগ কতর, অথথাৎ দস কাজগুতলা 

শরী‘আতে অপরাধ স্তহতসতি গণয োতে যারা স্তলি হয় োরা এ শাস্তির 

আওোভুক্ত। দযমন িুস্তরর দক্ষতত্র দিাতরর হাে কেথন এিং ইোকৃে হেযায় 

স্তকসাস িা মৃেুযদণ্ড ইেযাস্তদ। এই দেস্তণর শাস্তি সম্পতকথ আতলািনা করাই 

আমাতদর উতদ্দশয -এস্তিই আমাতদর আতলািয স্তিষয়। িারস্তি পস্তরতেতদ আমরা 

এ আতলািনা দশষ করতিা। প্রথম পস্তরতেতদ শাস্তির উৎস ও স্তভস্তি, স্তিেীয় 

পস্তরতেতদ শাস্তির সাধারণ নীস্তেমালা, েৃেীয় পস্তরতেতদ শাস্তির বিস্তশষ্ট্য এিং 

িেুথথ পস্তরতেতদ শাস্তির প্রকারতভদ। 

৮. এ জােীয় শাস্তির দক্ষতত্র স্তনেিস্তণথে স্তিষয়গুতলা স্তিতিিয থাতক। যথা: 

 ক. দুস্তনয়ার এ শাস্তি দভাগকারী িযস্তক্ত আস্তিরাতের শাস্তি দথতক পস্তরত্রাণ 

পাতি না। দকননা আস্তিরাতের শাস্তি মওকূফ হয় েওিাতয় নাসূহা িারা; 



 

 

ইসলাতম শাস্তির স্তিধান  12  

দুস্তনয়ার শাস্তি িারা নয়। আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

ُؤا ۡۡإِّنََّما﴿ ِّينََۡۡجَز  َُُۡۡيَارُِّبونَۡۡٱَّلَّ نََۡۡورَُسوََلُۥۡٱّللَّ َعو  َۡۡويَس  ۡۡفِّ ۡرضِّ
َ نۡفََساًداۡٱۡل 

َ
وۡ ُۡيَقتَّلُوٓا ۡۡأ

َ
ۡيَُصلَّبُوٓا ۡۡأ

وۡ 
َ
عَۡۡأ يهِّمۡ ُۡتَقطَّ ي دِّ

َ
ر ُجلُُهمۡأ

َ
ِّنۡ َۡوأ ۡۡم  َل ف  وۡ ۡخِّ

َ
ا ۡۡأ ۡ ۡمِّنَۡۡيُنَفو  ۡرضِّ

َ َِّكۡۡٱۡل  يۡ ۡلَُهمۡ َۡذ ل ز  ۡۡخِّ ن َيا ۡۡفِّ َۡولَُهمۡ ۡٱدلُّ
ۡ َرةِّۡۡفِّ يمۡ َۡعَذاب ۡۡٱٓأۡلخِّ ٣٣َۡۡۡعظِّ ِّينَۡۡإِّلَّ نَۡقب لِّۡۡمِّنۡتَابُوا ۡۡٱَّلَّ

َ
ُروا ۡۡأ دِّ لَُمٓوا َۡۡعلَي هِّم  َۡۡتق  نَّۡۡفَٱع 

َ
َۡۡأ ۡٱّللَّ

يمۡ َۡغُفور ۡ  [٢٦  ،٢٢: دةاملائ] ﴾٣٤ۡرَّحِّ

“যারা আল্লাহ ও োুঁর রাসূতলর স্তিরুতদ্ধ লড়াই কতর এিং দদতশ ফযাসাদ সৃস্তষ্ট্ 

কতর দিড়ায়, োতদর শাস্তি এই দয, োতদরতক হেযা করা হতি অথিা 

শুলীতে িড়াতনা হতি অথিা োতদর হাে-পা স্তিপরীে স্তদক দথতক দকতি 

দদওয়া হতি অথিা দদশ দথতক স্তনিথাস্তসে করা হতি। এ হতলা োতদর জনয 

পাস্তথথি লাঞ্ছনা আর পরকাতল োতদর জনয রতয়তছ কত ার শাস্তি। েতি 

দোমাতদর আয়িাধীতন আসার পূতিথ যারা েওিা করতি োতদর জনয নয়। 
সুেরাং দজতন দরি, আল্লাহ অিশযই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-

মাতয়দা, আয়াে: ৩৩-৩৪] 

হাদীতস আতছ: 

 .«رق إذا تاب سبقت يده إىل اجلنة وإن لم يتب سبقت يده إىل انلارإن السا»

‘‘দিার েওিা করতল োর হাে জান্নাতের স্তদতক অগ্রসর হয়, আর োওিা না 

করতল অগ্রসর হয় জাহান্নাতমর স্তদতক।’’ এ দথতক প্রমাস্তণে হতে দয, িুস্তরর 

দাতয় দুস্তনয়ার শাস্তি স্তহতসতি হাে কািা দগতলও দস আস্তিরাতের শাস্তি দথতক 
মুস্তক্ত পাতি না। েতি হাুঁ, েওিাতয় নাসূহা করতল স্তভন্ন কথা। 

ি. শাস্তির এ স্তিধান জাস্তর করার উতদ্দশয ইসলামী শরী‘আতের স্তিতরাস্তধোর 

পথ িন্ধ করা। এ স্তিতরাস্তধো স্বয়ং মুসস্তলমতদর পক্ষ দথতকও হতে পাতর। 
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দকননা মানুতষর সৃস্তষ্ট্ উপাদাতন সীমালংঘন ও অনযায় যুলুম করার প্রিণো 

স্তনস্তহে আতছ। এই প্রিণোর মূতলাৎপািন করার লতক্ষয দুস্তনয়ায় শাস্তির 

স্তিধান রািা একান্তই জরুরী, যাতে দ াকিশেুঃ এ ধরতনর কাতজ স্তলি 

হওয়া দথতক োতক স্তনিৃি করা যায়।  

গ. শাস্তির এ স্তিধান ইসলামী শরী‘আতের িযাপকোরই প্রমাণ, যা োর 

অনযেম বিস্তশষ্ট্য। দযমনস্তি আতগ িলা হতয়তছ। 
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প্রথম পস্তরতেদ: শরী‘আতে শাস্তির স্তভস্তি 

৯. স্তভস্তি িলতে এিাতন দসই স্তভস্তির কথা িলা হতয়তছ যার ওপর শরী‘আতের 

শাস্তির স্তিধান িা শাস্তির দশথন প্রস্তেস্তষ্ঠে। অথথাৎ ঐ মূল স্তভস্তি যার ওপর দণ্ড 

স্তনভথর কতর। অনয কথায়, যার ওপর দগািা ইসলামী শরী‘আে দাুঁস্তড়তয় 

আতছ। দকননা দণ্ড ও শাস্তি পূণথাঙ্গ শরী‘আতের একস্তি অংশ ও স্তদক মাত্র। 

আর ইসলামী শরী‘আে দযমন সকল স্তদকতক পস্তরতিষ্ট্ন কতর দেমস্তন এর 

সকল অংশতক সুস্তিনযি কতর। োই এর এক অংতশর সাতথ অনয অংতশর 

দকাতনা অস্তমল িা স্তিতরাধ দনই। দযতহেু এর সকল অংশ এক মহান উতদ্দশয 

সাধতন সদা েৎপর োই এর জনয মহান ও একক স্তভস্তি থাকাও জরুরী। 

কী দসই স্তভস্তি? স্তনতের আয়াতে আমরা োর সন্ধান পাই। আল্লাহ ো‘আলা 

িতলন, 

﴿ۡٓ ر َسل َن َكَۡۡوَما
َ
ۡۡأ َةٗۡۡإِّلَّ ِّل َع لَمِّيَۡۡرَۡح   [٧٣١: االنبياء] ﴾١٠٧ۡل 

“আমরা দো আপনাতক সৃস্তষ্ট্কুতলর প্রস্তে দকিল রহমেরূতপই দপ্ররণ 

কতরস্তছ।”[সূরা আল-আস্তম্বয়া, আয়াে: ১০৭] 

এ আয়াে দথতক জানা যাতে দয, শরী‘আে িা ইসলামী স্তিধান, যার মতধয 

দণ্ড িা শাস্তি অনযেম এর স্তভস্তি হতলা রহমে িা দয়া। অথথাৎ িান্দার প্রস্তে 

আল্লাহর দয়া। স্তেস্তন মহা-মহীম, রহমানুর রাহীম-দয়ার সাগর। সি স্তকছুতকই 

োুঁর দয়া পস্তরতিষ্ট্ন কতর আতছ। আতলমগণ িতলন, আল্লাহ িযেীে অনয 

কাউতক রহমান নাতম অস্তভস্তহে করা যায় না। িলা িাহুলয, অপরাধীর শাস্তি 

স্তিধান দযতহেু শরী‘আতেরই একস্তি অংশ। োই এ শাস্তিও িান্দার প্রস্তে 

আল্লাহর রহমে ও দয়া স্তহতসতি গণয। 

১০. রহমে িা দয়ার অপস্তরহাযথ দাস্তি-মানুতষর জনয যা মঙ্গল ও কলযাণ ো 
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োতক প্রদান করা এিং যা ক্ষস্তে ও অকলযাণ ো োতদর দথতক দূর করা। 

রহমতের এ দাস্তি এিং োর অন্তস্তনথস্তহে অথথ শরী‘আতে পূণথভাতি স্তিদযমান। 

কুরআন ও হাদীতছর িণথনা দস দাস্তিতকই প্রস্তেস্তষ্ঠে কতর। িহু সংিযক 

আতলম োতদর অস্তভজ্ঞান িারা এ স্তনগুঢ় েে িণথনা কতরতছন। প্রস্তসদ্ধ ফকীহ 

ইয ইিন আবু্দস সালাম রহ. িতলন, 

 .حأما درء مفاسد أو جلب مصال حإن الرشيعة لكها مصال

“ইসলামী স্তিধান পুতরািাই কলযাণময়। এর িারা এক স্তদতক অশাস্তন্ত দূর হয়, 

অনযস্তদতক শাস্তন্ত প্রস্তেস্তষ্ঠে হয়।”3 

ইমামকূল স্তশতরামস্তন শায়িুল ইসলাম ইিন োইস্তময়া রহ. িতলন, 

  .اسد وتقليلهاملفاوتعطيل  الح وتكميلهاملصاءت بتحصيل امية جإلسالالرشيعة اإن 

“ইসলামী শরী‘আতের আগমন হতয়তছ শাস্তন্ত দান ও োর পূণথো সাধতন 

এিং অশাস্তন্ত স্তিতলাপ ও োর মূতলাৎপািন ঘিাতে।”4 

মহান ফকীহ ইিনুল  কাস্তয়যম রহ. িতলন, 

 اد ويه عدل لكهاملعاش واملعاد يف العبالح احلكم ومصاىلع  اسهاوأس اهالرشيعة مبنا
  .اوحكم لكه الح لكهاورمحة ومص

“শরী‘আতের স্তভস্তি রস্তিে হতয়তছ িান্দার ইহ ও পরতলৌস্তকক কলযাণ 

স্তিতিিনায় অেযন্ত প্রজ্ঞার সাতথ। এর পুতরািাই ইনসাফ ও রহমতে পূণথ, 

                                                           
3 ইয ইিন আিদুস সালাম, কাওয়াইদুল আহকাম, পৃ-৫। 
4 ইিন োইস্তময়া, স্তমনহাজুস সুন্নাহ, ২য় িণ্ড, পৃ-১৩১। 



 

 

ইসলাতম শাস্তির স্তিধান  16  

পুতরািাই কলযাণ ও প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ।”5 

১১. যিন সািযি হতলা দয, রহমতের দািী মানুতষর জনয যা কলযাণকর ো 

প্রদান করা এিং যা ক্ষস্তেকর ো দূর করা, েিন অনায়াতস এ কথাও িলা 

যায় দয, শরী‘আতের স্তভস্তি িা দশথনও (যার মতধয শাস্তির স্তিধানও অন্তভুথক্ত) 

মানুতষর জনয যা স্তহেকর োর িযিস্থা করা এিং যা ক্ষাস্তেকর ো দূস্তরভূে 

করা। 

১২. মানি জাস্তের কলযাণ স্তকতস স্তনস্তহে ো দকিল শরী‘আতে ইসলামীয়া 

দথতকই জানা স্ভবি। অথথাৎ ইসলামী শরী‘আেই হতে কলযাতণর েুলাদণ্ড। 

সুেরাং শরী‘আে যাতক কলযাণ ও উপকারী িতল সাক্ষয দদয় দসিা 

অকািযরূতপ মানুতষর জনয কলযাণকর এিং যাতক ক্ষস্তেকর িতল স্তিস্তিে 

কতর দসিা স্তনুঃসতন্দতহ োতদর জনয ক্ষস্তেকর। এ মানদণ্ড দথতক দিস্তরতয় 

যাওয়ার অথথ প্রিৃস্তির অনুসরণ করা ও আপন দিয়াল-িুশী মতো িলা। এিা 

একান্তই ভুল ও িাস্তেল পথ, যা কলযাণ ও অকলযাতণর মতধয পাথথকয স্তনণথতয়র 

মাপকাস্ত  হতে পাতর না। আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

َۡۡخلِّيَفةَٗۡۡجَعل َن َكۡۡإِّنَّاَۡي َداوُۥدُۡ﴿ ۡۡفِّ ۡرضِّ
َ ُكمۡٱۡل  َۡۡفَٱح  َۡۡبي  ِّۡۡٱنلَّاسِّ َق 

ِّٱۡل  ۡٱل َهَوىۡ ۡتَتَّبِّعَِّۡۡوَلۡۡب
لََّكۡ َِّۡۡسبِّيلَِّۡۡعنَۡفُيضِّ  [  ٣٤: ص] ﴾ٱّللَّ

“দহ দাউদ! আমরা দোমাতক পৃস্তথিীতে প্রস্তেস্তনস্তধ কতরস্তছ। অেএি, েুস্তম দোমার 

দলাকতদর মতধয নযায়-নীস্তে িারা শাসন কর এিং দিয়াল-িুশীর অনুসরণ 

কতরা না, করতল ো দোমাতক আল্লাহর পথ দথতক স্তিিুযে কতর স্তদতি।” [সূরা 

সদ, আয়াে: ২৬] 

                                                           
5 ই‘লামুল মুওয়াস্তি‘ঈন, ৩য় িণ্ড, পৃ-২। 
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হক িা নযায়নীস্তে হতলা দস পথ যা আল্লাহ নাস্তযল কতরতছন। পথ মাত্র দুতিা -

সেয পথ ও প্রিৃস্তির কামনার পথ। সেয পথ, দযিা আল্লাহ োর িান্দার জনয 

স্তনধথারণ কতরতছন। এর িাইতর যা স্তকছু আতছ সিই প্রিৃস্তির কামনা। প্রিৃস্তির 

পথ হতে ভুল ও িাস্তেল। এ পতথ রতয়তছ মানুতষর জনয শুধুই ক্ষস্তে ও 

দুতভথাগ। সুেরাং আল্লাহর নাস্তযলকৃে ও আপন িান্দাগতণর জনয স্তনধথাস্তরে 

পতথর অনুসরণ এিং এর িাইতরর সকল পথ পস্তরহার করার মতধযই রতয়তছ 

মানিোর আসল কলযাণ। 

১৩. মানি জাস্তের প্রকৃে কলযাণ পাুঁিস্তি স্তজস্তনস স্তহফাজে করার মতধয স্তনস্তহে,। 
দসগুস্তল হতলা -দীন, জীিন, স্তিতিক, িংশধারা ও সম্পদ। স্তিজ্ঞ আতলমগণ 

এগুতলাতক কলযাতণর দমৌস্তলক ির স্তহতসতি গণয কতরন। এগুতলা সংরক্ষণ ও 

লালন করার িযাপাতর সকল জাস্তে একমে। দকননা এগুতলা স্তিলুি হতল মানি 

সভযোর িরম স্তিপযথয় দনতম আসতি। এগুতলা দশষ হতয় দগতল মানি জীিন 

আর স্তিতক থাকতে পাতর না। োই ইসলামী শরী‘আতে এগুতলার স্তিতলাপ সাধন 

িা সীমালঙ্ঘন করাতক হারাম এিং শাস্তিতযাগয অপরাধ স্তহতসতি গণয করা 

হতয়তছ। ইমাম গাযালী রহ. োই এ পাুঁিস্তি স্তিষতয়র স্তহফাজে সম্পতকথ িতলন, 

األصول اخلمسة فهو مصلحة، ولك ما يفوت هذه األصول فهو فلك ما يتضمن حفظ هذه 
عنه يستحيل  راخلمسة والزج ريم تفويت هذه األمورمفسدة ودفعها مصلحة... ثم قال: وحت

يد بها إصالح اخللق: وذلا لم رائع اليت أيعة من الرشال تشتمل عليه ملة من امللل ورشأ
 .رب املسكقة ورشوالقتل والزنا والرس ريم الكفرائع يف حتختتلف الرش

“এ পাুঁিস্তি দমৌস্তলক স্তিষয় সংরক্ষণ করতে দযসি পদতক্ষপ দনওয়া প্রতয়াজন 

োই হতলা –কলযাণ। আর দযসি কমথকাতণ্ডর িারা এগুতলার স্তিলুস্তি ঘতি োই 

হতলা অকলযাণ। এরপর স্তেস্তন িতলন, মানি কলযাতণ রস্তিে সকল জাস্তের সকল 
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স্তিধাতন এ পাুঁিস্তি স্তিষয় কু্ষন্ন করা কত ারভাতি স্তনস্তষদ্ধ হতয়তছ। োই দকাতনা 

শরী‘আতেই কুফর, হেযা, িযাস্তভিার, িুস্তর ও মাদক হারাম হওয়ার িযাপাতর 

দকাতনা মতোস্তিতরাধ দনই।” 

১৪. িযস্তক্তর িুস্তনয়াস্তদ সংতশাধন প্রস্তক্রয়ার মাধযতম ইসলামী শরী‘আে মানুতষর এ 

দমৌস্তলক কলযাণসমূহ সংরক্ষণ কতর োর মনস্তজতল মাকসূদ পযথন্ত দপৌঁতছ। 

ইসলাম িযস্তক্ত পযথাতয় মানুষতক োর স্তভের দথতক সংতশাধন শুরু কতর। 

ইসলামী আকীদা-স্তিশ্বাস ও মূলনীস্তের স্তভস্তিতে আল্লাহর প্রস্তে ঈমান আনা, 

ধযান-দিয়াতল োুঁতক স্মরণ রািা ও ভয় করা দশিায়। স্তেস্তন সিথক্ষণ (জ্ঞাতন, 

পযথতিক্ষতণ ও শস্তক্ততে) োর সতঙ্গ আতছন এ অনুভূস্তে োর অন্ততর সৃস্তষ্ট্ কতর 

দদয়। ফতল দস সিথদা উপলস্তি করতে থাতক দয, আল্লাহ োতক দদিতছন, োর 

মতনর মতধয উস্তদে কল্পনা সম্পতকথ অিস্তহে আতছন এিং োর অঙ্গ-প্রেঙ্গ দয 

সি কাতজ সমৃ্পক্ত হতে -দকাতনা মানুষ না জানতলও স্তেস্তন ো জাতনন। 

আল্লাহ োর কাযথািলী সংরক্ষণ করতছন এিং স্তকয়ামতের স্তদন এর স্তভস্তিতে 

স্তিিার করতিন। আল্লাহর কাতছ জিািস্তদস্তহ করা দথতক যিন দস দরহাই পাতে 

না, েিন দুস্তনয়ার শাস্তি ও মানুতষর স্তিিার দথতক ছাড়া দপতলও িা োর লাভ 

কী? িযস্তক্ত পযথাতয় ইসলামী আকীদার স্তভস্তিতে এ সংতশাধনী িারা িান্দার 

আস্তিক অিস্থার ক্রমাগে উন্নস্তে লাভ হয়। দস আর দকিল আল্লাহতক ভয় 

করার িতর আিতক থাতক না; িরং সহসা এ ির অস্তেক্রম কতর যায় অথিা 

ভাতলািাসার িতরর সাতথ যুক্ত হয়। ফতল দস দ্রুে আল্লাহর আনুগতেযর স্তদতক 

অগ্রসর হয় এিং োুঁর দকাতনা হুকুতমর স্তিরুদ্ধািরণ না করার স্তসদ্ধান্ত দনয়। 

কারণ দপ্রস্তমতকর অিস্থা দো এ রকমই হয় দয, দস োর দপ্রমাষ্পতদর 

আনুগেয করতি, দকাতনা িযাপাতরই োর অিাধয হতি না এিং যা দস পছন্দ 

কতর দ্রুে দস স্তদতক এস্তগতয় যাতি। সতন্দহ দনই, ইসলামী আকীদার স্তভস্তিতে 
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গৃহীে িযস্তক্ত পযথাতয়র এ প্রস্তশক্ষণ অস্তিতরই োর মতধয ভাতলা কাতজর প্রস্তে 

অনুরাগ ও মন্দ কাতজর প্রস্তে ঘৃণা সৃস্তষ্ট্ করতি এিং শরী‘আতের স্তিতরাস্তধো 

করা ও অপরাধমূলক কাতজ স্তলি হওয়া দথতক স্তিরে রািতি। িযস্তক্ত ও 

সমস্তষ্ট্র দমৌস্তলক অস্তধকার সুরক্ষার জনয এস্তিই হতে স্তনস্তিে ও দমাক্ষম 

িযিস্থা। উপরন্তু িযস্তক্তর সংতশাধন ছাড়া ইসলামী শরী‘আে সমাতজ শাস্তন্ত ও 

স্তনরাপিা প্রস্তেষ্ঠা, সমাজ পস্তিত্র করা এিং সমাজ দথতক অশাস্তন্ত ও স্তিপযথয় 

দূর করার দক্ষতত্র স্তিরাি ভূস্তমকা পালন কতর। এ পযথাতয় এতস ‘আমর স্তিল 

মা’রূফ ও নাস্তহ আস্তনল মুনকার’ েথা সৎ কাতজর আতদশ ও অসৎ কাতজর 

স্তনতষধ কাযথকর হয়। এিা অনস্বীকাযথ দয, একিা পস্তিত্র সমাজ িযস্তক্ত পযথাতয় 

সংতশাধনী কাযথািলীর পূণথো স্তিধাতন স্তিশাল অিদান রাতি। দসই সাতথ 

সমাতজ দকাতনা অপরাধ যাতে সংঘস্তিে না হয় এিং োর ফতল িযস্তক্ত ও 

সমস্তষ্ট্র শাস্তন্ত স্তিস্তিে না হয় দস স্তদতক কড়া নজর রাতি। অেএি, দদিা 

যাতে, ইসলামী স্তিধান অনুযায়ী িযস্তক্তর অভযন্তরীন সংতশাধন ও সমাজ 

সংস্কারকরণ এমন দু’স্তি মজিুে ি্ভব, যার মাধযতম মানি জাস্তের কলযাণ 

সাধন ও অকলযাণ দমন স্তনস্তিে হয়। 

১৫. স্তকন্তু এেদসতেও স্তকছু দলাতকর মতধয দুিথলো দথতক যায়। ইসলাতমর এ 

সংতশাধন পদ্ধস্তে োতদর দক্ষতত্র ফলদায়ক হয় না। ফতল োরা অপরাতধ 

জস্তড়তয় পতড়। অতনযর ওপর যুলুম কতর ও োতদর দমৌস্তলক অস্তধকার কু্ষন্ন 

কতর। এ দক্ষতত্র মানুষতক স্তিপযথতয়র হাে দথতক িাুঁিাতে ও ক্ষস্তের কিল 

দথতক রক্ষা করতে িযস্তক্ত সংতশাধতনর স্তিস্তভন্ন উপায় অিলম্বন জরুরী হতয় 

পতড়। দস উপায় স্তহসাতি ইসলাতম শাস্তির স্তিধান রািা হতয়তছ। পূতিথই িলা 

হতয়তছ দয, এ শাস্তির স্তভস্তিও দসই মূল উৎস যার ওপর দগািা ইসলামী 

শরী‘আে প্রস্তেস্তষ্ঠে অথথাৎ মানুতষর প্রস্তে রহমে ও দয়া প্রদশথন। শাস্তির 
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মতধয দুুঃি-যন্ত্রণা থাকতলও এিা দরাগীর স্তেক্ত ও কিু ঔষতধর সাতথ 

েুলনীয়। ঔষতধর স্তেক্ত গুতণর স্তপছতন উতদ্দশয থাতক দরাগীর সুস্থো ও 

কলযাণ কামনা। এ প্রসতঙ্গ ইমাম ইিন োইস্তময়া রহ. িতলন, 

دة اإلحسان إيلهم ارإرشعت رمحة من اهلل تعاىل بعباده فيه صادرة عن رمحة اخلالق و
وهلذا ينبيغ ملن يعاقب انلاس ىلع ذنوبهم أن يقصد بذلك اإلحسان إيلهم كما يقصد 

 .الوادل تأديب ودله وكما يقصد الطبيب معاجلة املريض

“শাস্তির স্তিধান মূলে িান্দার প্রস্তে আল্লাহর রহমে। িান্দাহর প্রস্তে সদয় 

করুণা প্রদশথতনর উতদ্দতশয সৃস্তষ্ট্কেথার দয়া দথতক এর প্রকাশ। এ জনয দয 

িযস্তক্ত মানুষতক োতদর অপরাতধর জনয শাস্তি দদয় দস দযন এর িারা োতদর 

প্রস্তে ইহসান ও কলযাতণর মতনাভাি দপাষণ কতর। দযমন সন্তানতক শাস্তি 

দদওয়ার মতধয স্তপোর উতদ্দশয থাতক আদি স্তশক্ষা দদওয়া এিং ঔষধ দসিতন 

ডাক্তাতরর উতদ্দশয থাতক দরাগীতক আতরাগয দান করা।” 

শাতফ‘ঈ মাযহাতির স্তিস্তশষ্ট্ ফকীহ আল্লামা মাওয়ারদী ো‘যীর (স্তেরষ্কার, 

স্তশক্ষামূলক শাস্তি) সম্পতকথ এক আতলািনায় িতলন, এিাও এক প্রকার দণ্ড। 

এিা মানুষতক সংতশাধন হওয়ার ও সেকথ থাকার স্তশক্ষা দদয়।6 

দমািকথা: শাস্তির স্তভস্তি হতলা মানিোর কলযাণ সাধন এিং িযস্তক্ত ও সমস্তষ্ট্র 

দক্ষতত্র োর প্রতয়াগ ও িািিায়ন। এর িারা অপরাধীতক যস্তদও স্তকছুিা দুুঃি-

যন্ত্রণা দভাগ করতে হয়; স্তকন্তু ো শাস্তন্ত ও কলযাণ প্রস্তেষ্ঠার অন্তরায় নয়। 

আতরা স্পষ্ট্ কথা এই দয, শাস্তির যন্ত্রণা মানুষতক অপরাধ প্রিণো দথতক 

স্তিরে রাতি। আর অপরাধ দথতক স্তিরে থাকতলই িযস্তক্ত ও সমাতজ শাস্তন্ত 

                                                           
6 আল আহকাম আস-সুলত্বাস্তনয়া স্তলল-মাওয়ারস্তদ, পৃ-২১৩। 
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স্তিরাজ কতর। দকউ যস্তদ অনযায় কাতজ জস্তড়ে হয় এিং এ জনয োতক শাস্তি 

দদওয়া হয় োহতল এই শাস্তি দদওয়ার মতধয সমাতজর কলযাণ স্তনস্তহে থাতক। 

দকননা এর িারা সমাতজ সৃষ্ট্ অপরাধ অপসাস্তরে হয় এিং এর দয অংশস্তি 

নষ্ট্ হতয়স্তছল োর মূতলাতেদ হতয় যায়। আর এিা সিার জনয কলযাণকর। 

এমনস্তক অপরাধী িযস্তক্তর জনযও। অপরাধীর জনয কলযাণ এই দয, শাস্তি 

দভাতগর পতর োর অনুভূস্তেতে স্বীয় অনযায়, পাপ ও আল্লাহর অিাধয হওয়ার 

অনুোপ উদয় হয় এিং উপতদশ-অনুতরাধ কাতজ না লাগািার ত্রুস্তি িু তে 

পাতর। অতনক দক্ষতত্র পাতপর উপলস্তি ও অনুভূস্তে অপরাধীর অন্ততর ঈমান 

জাগ্রে কতর দদয়। ফতল দস েওিাতয় নাসূহা করতে সমথথ হয় এিং 

অপরাতধর পুনরািৃস্তি ঘিায় না। অতনক পাপী িযস্তক্ততক দদিা দগতছ শাস্তি 

দভাতগর পতর পাপ করার পূতিথ দস দযমন স্তছল োর দিতয়ও অস্তধক ভাতলা 

হতয় দগতছ। সুেরাং শাস্তি োর জনয কলযাণ ও সংতশাধতনর সফল মাধযম 

স্তহতসতি গণয। শাস্তি দভাতগর পতর যস্তদ দস োওিাতয় নাসূহা করতে সক্ষম 

না-ও হয়, েিুও অন্তে এেিুকু সািধান ও সেকথ হতয় যায় দয, পুনরায় এ 

অপরাধ করতল প্রথমিাতরর মতো আিার শাস্তি দভাগ করতে হতি। দদিা 

যাতে অন্ততর শাস্তির ভয় থাকা এিং অপরাতধর পুনরািৃস্তি না করাও োর 

জনয এক প্রকার কলযাণ এিং এিা োর প্রথম িাতরর শাস্তিরই সুফল। আর 

যস্তদ দস এর পুনরািৃস্তি ঘিায় োহতল ো অনযতদরতক দস কাজ দথতক স্তিরে 

রািতি এিং সিার জনয স্তশক্ষণীয় স্তিষয় স্তহতসতি গণয হতি। ফতল এ 

দক্ষতত্রও সামাস্তজক কলযাণ সুরস্তক্ষে হতি। 

এিাতন কলযাতণর স্তিস্তভন্ন স্তদক রতয়তছ। েন্মতধয একস্তি হতলা উক্ত অপরাধী 

অনযাতয়র পুনরািৃস্তি করতল এিং স্তিেীয়িার শাস্তি দদওয়া হতল োর যেিুকু 

ক্ষস্তে হয় োর দিতয় অনযরা দয স্তশক্ষা পায় োর গুরুত্ব অতনক দিশী। স্তনয়ম 
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হতে, দকাতনা দক্ষতত্র কলযাণ ও ক্ষস্তে একস্তত্রে হতয় দগতল িৃহির 

কলযাণতকই অগ্রাস্তধকার স্তদতে হয়, যস্তদও োতে ক্ষস্তের স্তকছু স্তদকও স্তিদযমান 

থাতক। এ কারতণ ইসলামী শরী‘আে শাস্তি প্রতয়াতগর দক্ষতত্র আসল অপরাধী 

যাতে শাস্তি পায় দস িযাপাতর স্তিিারকতক দূরদস্তশথো অিলম্বন করতে, 

অনুকম্পা না দদিাতে স্তকংিা রহমে ও দয়ার দদাহাই স্তদতয় শাস্তি মওকূফ না 

করতে কস্ত নভাতি োস্তকদ স্তদতয়তছ। রহমতের উতদ্দশয দকিল করুণা প্রদশথন 

করা নয়; িরং এর উতদ্দশয মানি সম্প্রদাতয়র উপকার ও কলযাণ সাধন 

করা, যস্তদও দস পথস্তি হয় অস্তে স্তেক্ত ও স্তিস্বাদ। আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

انَِّيةُۡ﴿ ۡۡٱلزَّ انِّ وا َۡۡوٱلزَّ ُ دۡ ُۡكَّۡۡۡ دلِّ ِّن ُهَماَۡو حِّ ة  ۡۡمِّا ئَةَۡۡم  َ ُكمَۡوَلَۡۡجۡل  ُخذ 
 
ِّهَِّماۡتَأ فَة ۡۡب

 
َۡۡرأ ِّۡۡدِّينِّۡۡفِّ  إِّنۡٱّللَّ

مُِّنونَُۡۡكنُتمۡ  ِّۡۡتُؤ  ِّٱّللَّ َو مِّۡۡب رِّۡ َۡوٱۡل  َهدۡ ۡٱٓأۡلخِّ َِّفة َۡۡعَذاَبُهَماَۡول يَش  ِّنََۡۡطآئ مِّنِّيَۡۡم   [٣: انلور] ﴾٢ۡٱل ُمؤ 

“িযস্তভিাস্তরনী ও িযস্তভিারী -এতদর প্রতেযকতক একশে কতর কশাঘাে 

করতি। আল্লাহর স্তিধান কাযথকরীকরতণ এতদর প্রস্তে দয়া দযন দোমাতদরতক 

প্রভািাস্তিে না কতর, যস্তদ দোমরা আল্লাহ ও পরকাতল স্তিশ্বাসী হও। আর 

মুস্তমনতদর একস্তি দল দযন এতদর শাস্তি প্রেযক্ষ কতর।” [সূরা আন-নূর: ২] 

ডাক্তার যস্তদ দরাগীর প্রতয়াজনীয় স্তিস্তকৎসা না কতর এিং স্তিস্তকৎসার জনয 

জনয গরম দলাহা িারা শরীতর দাগ দদওয়া আিশযক হতলও দয়া দদস্তিতয় ো 

দথতক স্তিরে থাতক, োহতল এ দয়া দরাগীতক মৃেুযর ঘাতি দপৌঁতছ স্তদতি। 

েিন ডাক্তারতক দরাগী ও োর পস্তরিাতরর জনয দয়াদ্রথ না িতল িলা হতি 

স্তনদথয়-স্তনষু্ঠর, স্তিস্তকৎসার কাতজ িরম অিতহলাকারী। 
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স্তিেীয় পস্তরতেদ: শর‘ঈ শাস্তির মূলনীস্তে 

১৬. ইসলামী শরী‘আতে শাস্তির স্তভস্তি িান্দার প্রস্তে রহমে ও দয়া প্রদশথন, 

োতদর কলযাণ সাধন এিং োতদর দথতক যািেীয় অকলযাণ দূরীকরণ। োই 

এ স্তভস্তি দথতক স্বাভাস্তিকভাতিই কস্তেপয় মূলনীস্তে দিস্তরতয় আতস, ইসলাতম 

শাস্তির স্তিধান প্রিেথতন দযগুতলা স্তিতিিনা করা হতয়তছ। যাতে এ স্তভস্তির 

সাতথ শাস্তির সামঞ্জসয থাতক এিং শাস্তি দদওয়ার উতদ্দশযও অস্তজথে হয়। 

কুরআন, হাস্তদস ও স্তফকহ শাস্ত্রস্তিদতদর উস্তক্ত দথতক দসসি মূলনীস্তে জানা 

যায়। স্তিিাতরর দক্ষতত্র এগুতলা স্তিতিিনায় রািা জরুরী। স্তনতে কস্তেপয় 

গুরুত্বপূণথ মূলনীস্তে আতলািনা করা হতলা: 

১৭. প্রথম মূলনীস্তে: ‘অপরাধ ও শাস্তির মতধয সমো রক্ষা।’ এ মূলনীস্তেস্তি 

মূলে: িান্দার প্রস্তে আল্লাহর নযায় স্তিধাতনর একস্তি নমুনা। কারণ শাস্তির 

স্তিধান রািা হতয়তছ প্রতয়াজতনর োস্তকতদ। আর প্রতয়াজন অনুপাতেই ো 

স্তনধথাস্তরে হতয় থাতক। ো ছাড়া শাস্তি সংতশাধন ও মানি কলযাণ সংরক্ষতণর 

জনয মূল স্তিষয় নয়; িরং িযস্তেক্রমী স্তিষয়। আর যা িযস্তেক্রম ো সীমািদ্ধ 

ও অস্থায়ী। শাস্তি হতলা দরাগীর ঔষধস্বরূপ। দরাতগর জনয যেিুকু প্রতয়াজন 

সুক্ষ্ম স্তহসাি অনুযায়ী ঔষুতধর মাত্রা েেিুকুই স্তদতে হয়, অনুমান কতর 

দদওয়া যায় না। দযমন দদওয়া যায় সুস্থয িযস্তক্ততক োর িাদয। এ কারতণ 

আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

ُؤا ۡ﴿ َِّئة ۡۡوََجَز  َِّئة َۡۡسي  ِّث لَُها َۡۡسي  لَحََۡۡعَفاَۡفَمنۡ ۡم  ص 
َ
ُرُهۥَۡوأ ج 

َ
ۡۡفَأ ِّ ََۡۡعَ َۡۡلۡۡإِّنَُّهۥۡٱّللَّ ۡٱلظَّ لِّمِّيَُُۡۡيِّبُّ

 [٦٣: الشورا] ﴾٤٠

“মতন্দর প্রস্তেফল অনুরূপ মন্দ, েতি দয ক্ষমা কতর দদয় ও আতপাস-স্তনষ্পস্তি 

কতর োর পুরস্কার আল্লাহর স্তনকি আতছ।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াে: ৪০] 
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ةسيئ  িা মন্দ িলতে োই িু ায় যা মানুষ অপছন্দ কতর। এ স্তহতসতি শাস্তিও 

ةسيئ  িা মতন্দর অন্তভুথক্ত। োই ইসলামী শরী‘আতে শাস্তি স্তনধথারণ করা 

হতয়তছ অপরাতধর মাত্রা অনুযায়ী। ইোকৃে হেযা ও জিম করার শাস্তি 

স্তহতসতি স্তকসাতসর দক্ষতত্র এ সমো স্পষ্ট্। োই এসি অপরাতধ স্তকসাসই 

উপযুক্ত শাস্তি। আক্রান্ত িযস্তক্তর ওপর অপরাধী িযস্তক্ত দযরূপ আিরণ কতর 

অনুরূপ আিরণ োর ওপর করাতক স্তকসাস িতল। অনযানয অপরাতধর رتعزي  

িা অস্তনধথাস্তরে শাস্তির দক্ষতত্রও সমোর এ নীস্তে স্তিদযমান। দকননা رتعزي  িা 

অস্তনধথাস্তরে শাস্তির অপরাধ স্তিস্তভন্ন রকম হওয়ায় শাস্তির ( رتعزي ) ধরণও 

স্তিস্তভন্ন রকম হয়। একইভাতি হুদুদ িা স্তনধথাস্তরে দতণ্ডর অপরাধ ও োর 

শাস্তির মতধয সমো উপস্তস্থে। এেদসতত্বও দকউ দকউ স্তভন্ন কথা িতল 

থাতকন। েতি গভীরভাতি স্তিন্তা করতল এসি অপরাধ ও োর দতণ্ডর মতধয 

সমো লক্ষয্ করা যায়। দকননা এিানকার সমো দাুঁস্তড়পাল্লা স্তদতয় পণয 

মাপার সমোর মে ইস্তিয় িা িস্তুগে নয়; িরং অপরাতধর পস্তিলো ও 

ক্ষস্তের পস্তরমাণ এিং স্তনধথস্তরে দতণ্ডর মতধয দয অিস্তুগে সমো এিাতন ো 

পুতরামাত্রায় স্তিদযমান। শরী‘আে প্রতণো আল্লাহ স্তনতজই এিাতন এসি 

অপরাতধর উপযুক্ত শাস্তি স্তনধথারণ কতর স্তদতয়তছন -যাতক হদ িা দণ্ড িতল 

অস্তভস্তহে করা হয়। সুেরাং আমাতদরতক স্তনস্তিে ও প্রশান্তস্তিতি দমতন স্তনতে 

হতি দয, এ জােীয় অপরাধ ও শরী‘আে স্তনধথাস্তরে দতণ্ডর মতধয যথাযথ 

সমো স্তিদযমান আতছ। সামতন দণ্ডমূলক শাস্তি প্রসতঙ্গ এ স্তিষতয় আতরা 

স্তিিাস্তরে আতলািন করা হতি। 

১৮. স্তিেীয় মূলনীস্তে: ‘স্তনিৃস্তি।’ এ মূলনীস্তের উতদ্দশয-শাস্তির পস্তরমাণ এেিুকু 
হওয়া আিশযক যাতে অপরাধীর অপরাধ করার প্রিণো স্তনিৃি হয় এিং 
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সমাতজর সিাই অনযায় কতমথ স্তলি হওয়া দথতক দূতর থাতক। এ জােীয় 

দকাতনা অপরাধ যস্তদ সংঘস্তিে হয় োহতল োর শাস্তি এমন হতে হতি, দযন 

অপরাধী উস্তিে স্তশক্ষা পায় ও একই অপরাধ পুনরায় করতে সাহস না পায় 

এিং অনয দকউ অনুরূপ কাতজ উিুদ্ধ না হয়। শাস্তি িযিস্থায় এেিুকু দুুঃি-

যােনা থাকা দরকার, যাতে জনমতন ভীস্তের সঞ্চার হয় এিং শাস্তি পাওয়ার 

ভতয় অপরাধমূলক কাজ দথতক স্তিরে থাতক। দকননা প্রস্তেস্তি দলাকই 

স্বভািগেভাতি স্তনতজর প্রাণতক ভাতলািাতস ও দুুঃি-যােনাতক ভয় কতর। দস 

যিন জানতি দয, এ অপরাধ করতল োর প্রাণ যাতি স্তকংিা িযস্তক্ত স্বাধীনো 

দলাপ পাতি অথিা বদস্তহক শাস্তি দভাগ করতে হতি িা অঙ্গতেদ হতি। েিন 

শাস্তির ভতয় শস্তিে হতয় দস অপরাধ করা দথতক স্তিরে থাকতি। দকউ যস্তদ 

অপরাতধ জস্তড়ে হতয় পতড় এিং েজ্জনয শাস্তি দভাগ কতর, েতি শাস্তির 

দুুঃি-দিদনা স্মরণ কতর দস পুনরায় ঐ কাজ করা দথতক ক্ষান্ত থাকতি এিং 

অনযরাও সংযে হতি। োই জননক ফকীহ শাস্তি সম্পতকথ িতলতছন, অপরাধ 

ঘিার পূতিথ এিা থাতক স্তনিৃিকারী আর ঘতি যাওয়ার পতর হয় সেকথকারী। 

১৯. েৃেীয় মূলনীস্তে: ‘অপরাধী িযস্তক্তর িযস্তক্তত্ব সংরক্ষণসহ সমাজতক অপরাতধর 

ক্ষস্তে দথতক রক্ষার প্রস্তে গুরুত্বাতরাপ।’ প্রকৃেপতক্ষ এ মূলনীস্তেস্তি শাস্তি 

দদওয়ার দক্ষতত্র দুতিা দৃস্তষ্ট্ভস্তঙ্গর মাত  সমিয় কতরতছ। প্রথম দৃস্তষ্ট্ভস্তঙ্গ হতলা 

অপরাধীর িযস্তক্তত্ব, পাস্তরপাস্তশ্বথক অিস্থা ও পস্তরস্তস্থস্তেতক উতপক্ষা কতর 

সমাজতক অপরাতধর কিল দথতক সুরক্ষা করাতক গুরুত্ব দদওয়া। স্তিেীয় 

দৃস্তষ্ট্ভস্তঙ্গ হতে অপরাধীর িযস্তক্তত্ব ও সংতশাধতনর প্রস্তে গুরুত্ব দদওয়া এিং 

শাস্তি দাতনর দক্ষতত্র োর সামাস্তজক মযথাদা ও অিস্থাতক স্তিতিিনায় দরতি 

শাস্তি স্তনধথারণ করা, যস্তদও ো সমাতজর স্বাথথ রক্ষায় যতথষ্ট্ িতল স্তিতিস্তিে না 

হয়। দকননা, এিাতন সমাজতক অপরাতধর ক্ষস্তে দথতক রক্ষা করার গুরুতত্বর 
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দিতয় অপরাধীর িযস্তক্তত্ব ও সংতশাধতনর গুরুত্বতক অগ্রাস্তধকার দদওয়া 

হতয়তছ। 

এ দু’ধরতণর দৃস্তষ্ট্ভস্তঙ্গ সামতন দরতি শরী‘আে শাস্তির স্তিধান প্রণয়নকাতল 

উভয় প্রকাতরর জনয সতিথািম পন্থা অিলম্বন কতরতছ। যাতে সমাতজর স্বাথথ 

ও অপরাধীর কলযাণ উভয়িা িহাল থাতক। এ স্তিভাজন পদ্ধস্তের আতলাতক 

ইসলামী শরী‘আে হদ িা স্তনধথারণ দতণ্ডর দক্ষতত্র অপরাধীর িযস্তক্তত্বতক 

অগ্রাস্তধকার স্তদতয়তছ এিং দণ্ড দাতনর পূতিথ অপরাধ করার সময় োর িাতলগ 

হওয়া, জ্ঞান ও স্তিতিক সম্পন্ন থাকা, ইোকৃে করা, স্তনরুপায় হতয় কতরতছ 

স্তক-না িা দকউ োতক িাধয কতরতছ স্তক-না অথিা অজ্ঞাে িসে7 কতরতছ 

স্তক-না ো স্তিতিিনা করার প্রস্তে দজার স্তদতয়তছ। স্তকন্তু যস্তদ দকাতনা িাতলগ 

দলাক স্বজ্ঞাতন, ইোকৃেভাতি, স্তনরুপায় না হতয় ও অতনযর িাতপ িাধয না 

হতয় দণ্ড জােীয় অপরাধ কতর দযমন, িযস্তভিার, িুস্তর ও মদযপান ইেযাস্তদ, 

োহতল সকল স্তফকহ শাস্ত্রস্তিদতদর মতে উপতরর িযািযা অনুযায়ী দস 

স্তনধথাস্তরে দতণ্ড দস্তণ্ডে হতি। োর পস্তরতিশ, অিস্থান, িস্তরত্র, স্তশক্ষা-সভযোর 

মান ও মানস্তসক অস্তস্থরোর প্রস্তে আতদৌ ভ্রুতক্ষপ করা যাতি না। দকননা, 

অপরাতধর জঘন্নো ও ভয়িহোর দমাকাতিলায় োর এ সতির দকাতনাস্তিই 

োর প্রাপয শাস্তি লাঘি স্তকংিা অনয স্তকছুর মাধযতম ো িদস্তলতয় দদওয়ার 

সমথথন দযাগয িতল স্তিতিিনা কতর না। দযতহেু দস যিন এ অপরাতধ জস্তড়তয় 

পতড় েিন দস প্রািিয়ষ্ক ও পূণথ স্তিতিকিান। দস্বোয় িুত -শুতন এিং 

দকাতনা কারতণ িাধয না হতয় দস এতহন কাজ কতরতছ। উস্তিে স্তছল, োর 

                                                           
7 দযমন, দকউ যস্তদ আংগুতরর জুস মদ নয় দভতি পান কতর েতি োর শাস্তি হতি না। 

অনুরূপভাতি যস্তদ দকাতনা নারী দকাতনা পুরুষতক জস্তড়তয় ধতর এিং দস োতক স্বীয় স্ত্রী মতন 
কতর স্তমস্তলে হয়, েতি োর ওপরও দকাতনা শাস্তি আসতি না। 
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স্তিতিক এ অপরাধ করতে োতক িাধা স্তদতয় স্তিরে রািতি। স্তকন্তু যিন দস 

ক্ষান্ত হতলা না েিন শাস্তি োতক অিশযই দভাগ করতে হতি। স্তিিারক শাস্তি 

কাযথকর করা িযেীে অনয স্তকছুর অস্তধকার রাতি না। সমাজতক যািেীয় 

অকলযাণ দথতক িাুঁস্তিতয় সমাজ ও সমাতজ িসিাসকারী নাগস্তরকতদর কলযাণ 

সুরক্ষার এিাই সস্ত ক পথ। সমাতজর যািেীয় কলযাণ সুস্তনস্তিে করা 

সমাতজরই দাস্তি। কারণ সমাজ একস্তি স্তিশাল-স্তিিৃে ঘর সদৃশ। আর  

জনগণ দস ঘতরর িাস্তসন্দা। োতদর সমাজ নামক ঘরস্তি সকল প্রকার হুমস্তক 

অরাজকো ও স্তিশৃঙ্খলা দথতক মুক্ত থাকতলই োতদর শাস্তন্ত ও কলযাণ 

স্তনস্তিেরূরতপ প্রস্তেস্তষ্ঠে হয়।  

দণ্ড কযথকর করা অপস্তরহাযথ হওয়ার স্তিষয়স্তি আরও পস্তরষ্কার হতয় যায় 

আতরক স্তদতক লক্ষয করতল। ো হতে, দণ্ডতযাগয অপরাধীতক োর সামাস্তজক 

মযথাদা ও পাস্তরপাস্তশ্বথকো স্তিতিিনা কতর প্রাপয দণ্ড না স্তদতয় যস্তদ স্তিতশষ 

প্রকাতরর লঘু শাস্তি দদওয়া হয় োহতল সমাতজ ঐরূপ অপরাধ করার 

প্রিণো দ্রুে ছস্তড়তয় পড়তি এিং এ জােীয় অপরাধীরা দসই শাস্তি দথতক 

দরহাই দপতয় যাতি, যা োতদরতক অপরাধ করা দথতক স্তফস্তরতয় রািতে 

পারে। কারণ এ অিস্থায় েিন অপরাধকারীর পাস্তরপাস্তশ্বথকোতক স্তিতিিনায় 

স্তনতে হতি এিং এ অসংস্তিস্তধিদ্ধ স্বেন্ত্র শাস্তি েিন এমন একস্তি স্তভস্তি হতয় 

দাুঁড়াতি যার দকাতনা স্পষ্ট্ সীমাতরিা দনই। ফতল এ প্রস্তক্রয়ার মতধয হীন 

মানস্তসকো ও স্তনকৃষ্ট্ ভািনা প্রতিশ করার যতথষ্ট্ সুতযাগ থাকতি। পস্তরণাতম 

শাস্তি স্তনধথারতণ এমন অিস্থা সৃস্তষ্ট্ হতি যা সমাতজ িড় ধরতণর অশাস্তন্ত িতয় 

আনতি। অথি শাস্তির উতদ্দশয স্তছল সমাজ দথতক অশাস্তন্ত ও অকলযাণ দূর 

করা। স্তকন্তু এ অশাস্তন্ত দূর হতি না এ জােীয় সকল অপরাধীর ওপর উক্ত 

দণ্ড কাযথকর করা িযেীে। অিশয রায় দদওয়ার পূতিথ উিমরূতপ দদিতে 
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হতি োর প্রাি িয়ষ্ক হওয়া, সজ্ঞাতন দস্বোয় করা, অনতনযাপায় হতয় করা, 

অতনযর িাতপ করা এিং অজ্ঞোিশে: করা হতয়তছ স্তকনা -দযমনস্তি পূতিথ িলা 

হতয়তছ। 

ইোকৃে হেযা িা আহে করার অপরাতধর শাস্তি স্তকসাস, যস্তদ এর শেথসমূহ 

স্তিদযমান থাতক। এ দক্ষতত্র অপরাধীর িযস্তক্তত্ব স্তিতিিনা করা যাতি না। েতি 

দদিতে হতি অপরাধী পূণথ িয়স্ক স্তক-না, োর স্তিতিক িুস্তদ্ধ আতছ স্তক-না এিং 

ইোকৃেভাতি কতরতছ স্তক-না। োর িযস্তক্তগে স্তিষতয় দকিল এ স্তদকগুতলাই 

স্তিতিিনা করা হতয়তছ। অিশয আক্রান্ত িযস্তক্ত ও োর ওয়াস্তরশগতণর জনয 

শরী‘আে অপরাধীতক ক্ষমা কতর দদওয়ার অস্তধকার স্তদতয়তছ। োরা ক্ষমা 

কতর স্তদতল স্তকসাস রস্তহে হতয় যাতি। অিশয আদালে েিনও োতক 

স্তশক্ষামূলক অনয শাস্তি ো‘যীর ( رتعزي ) দদওয়ার অস্তধকার রাতি। 

অনযানয অপরাধ অথথাৎ দযসি অপরাতধ লঘু শাস্তি দদওয়া হয় এিং শরী‘আে 

দকাতনা শাস্তি স্তনধথারণ কতর স্তন, দসসি অপরাতধর শাস্তি স্তনধথারতণর সময় 

অস্তভযুক্ত িযস্তক্তর িযস্তক্তত্ব, োর মযথাদা, গস্তে-প্রকৃস্তে ও পূতিথর কৃস্তে স্তিতিিনা 

করা আিশযক। কারণ, এসি অপরাতধর ক্ষস্তের স্তদক হদ ও স্তকসাতসর 

অপরাতধর নযায় িরম পযথাতয়র নয়। দসজনয এ জােীয় অপরাতধর স্তিশাল ও 

স্তিিৃে দক্ষতত্র স্বেন্ত্র শাস্তি স্তিতিিনা করার সুতযাগ যতথষ্ট্ আতছ এিং োর 

সংিযা অতনক। 

েৃেীয় পস্তরতেদ: ইসলামী শরী‘আতে শাস্তির বিস্তশষ্ট্য 

২০. ইসলামী শরী‘আতে অপরাতধর সংজ্ঞা প্রসতঙ্গ ফকীহগণ িতলন, 

  راهلل عنها حبد أو تعزي رعية زجات رشرإنها حمظو
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‘‘অপরাধ হতলা, শরী‘আতের দস সি স্তনস্তষদ্ধ স্তিষয় দযগুতলার সম্পতকথ আল্লাহ 

ো‘আলা হদ িা ো‘যীর িারা সেকথ কতরতছন।’’8  

শরী‘আতের স্তনস্তষদ্ধ স্তিষয়াস্তদ িলতে দস সি কাজ িু ায় যা করতে িা 

ছাড়তে শরী‘আে স্তনতষধ কতরতছ। এক কথায়, করণীয় কাজ না করা অথিা 

স্তনস্তষদ্ধ কতমথ স্তলি হওয়ার নামই অপরাধ। সুেরাং এর িারা িু া যায় দয, 

কমথ সম্পাদন স্তকংিা িজথন এ স্তিস্তিধ স্তিষয়ই অপরাধ। দকননা ইসলামী 

শরী‘আে এতক স্তনস্তষদ্ধ িা অপরাধ স্তহতসতি গণয কতর। অনুরূপ শাস্তির 

উৎসও শরী‘আে। শরী‘আে স্তিতশষ স্তিতশষ অপরাতধর জনয স্তিতশষ স্তিতশষ 

শাস্তি স্তনধথারণ কতর স্তদতয় িতল স্তদতয়তছ দয, এই অপরাতধর এই শাস্তি। 

ইসলামী শরী‘আতে এ শাস্তি দু প্রকার:  

প্রথম প্রকার: স্তনধথাস্তরে শাস্তিসমূহ, যা প্রথম দথতকই শরী‘আে স্তনস্তদথষ্ট্ কতর 

স্তদতয়তছ।  দসগুতলা হতে হদ, স্তকসাস ও স্তদয়াে।  

স্তিেীয় প্রকার: ঐসি শাস্তি যার প্রকার িা স্বরূপ শরী‘আে িণথনা কতরতছ; 

স্তকন্তু োর পস্তরমাণ ধাযথ করার দাস্তয়ত্ব স্তিিারতকর ওপর দছতড় স্তদতয়তছ। 

স্তিিারক অপরাতধর সাতথ শাস্তির প্রকারগুতলার মধয দথতক দযস্তি সামঞ্জসযপূণথ 

দসস্তি স্তনিথািন করতিন এিং শাস্তির মাত্রাও স্তনধথারণ করতিন। এই দেস্তণর 

শাস্তিতক িলা হয় ো‘যীর (স্তেরস্কারমূলক শাস্তি)। শরী‘আে ো‘যীতরর 

প্রকার িণথনা কতর স্তদতয়তছ। দযমন, দিত্রাঘাে, দজল, ভৎসথনা ইেযাস্তদ। 

স্তিিারক এগুতলার মধয দথতক একস্তিতক স্তনিথািন কতর মাত্রা িা পস্তরমাণ স্ত ক 

কতর স্তদতিন। উদাহরণস্বরূপ, স্তেস্তন যস্তদ দকাতনা অপরাতধর শাস্তিস্বরূপ 

দিত্রাঘাে স্তনিথািন কতরন, ো হতল দস দিত্রাঘাে দশস্তি হতি না-স্তক দিস্তশ 
                                                           
8 আল-মাওয়ারদী, প্রাগুক্ত, পৃ-২১১। 
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হতি, োর পস্তরমাণও িতল স্তদতিন। েতি শাস্তির ধরণ ও পস্তরমাণ স্তনধথারণ 

স্তিিারতকর ইিস্তেয়ার োর দিয়াল-িুশীমে হতি না; িরং ো হতি স্তিস্তধিদ্ধ 

স্তনয়তমর সাতথ সঙ্গস্তে দরতি। স্তিিারতকর কেথিয দসসি স্তনয়ম রক্ষা করা। 

সামতন এ স্তিষতয় আমরা স্তিিাস্তরে আতলািনা করি।  

উপতরর আতলািনা দথতক স্পষ্ট্ হতয় যায় দয, ো‘যীর শাস্তির ধরণ ও 

পস্তরমাণ স্তনধথারণ করার দাস্তয়ত্ব স্তিিারক িা স্তনিথাহী প্রধাতনর ওপর দছতড় 

দদওয়া হতলও ইসলামী শরী‘আেই এর উৎস মূল। শাস্তি আইতনর 

কা াতমাগে বিস্তশতষ্ট্যর স্তভস্তিতে িলা যায় দয, এমন দকাতনা শাস্তি দদওয়া 

যাতি না, যা ইসলামী উপতরাক্ত পদ্ধস্তে অনুসরতণ স্তনধথাস্তরে হয় স্তন। সুেরাং 

শাস্তির আইন স্তিস্তধিদ্ধ থাকাই ইসলামী শরী‘আতে শাস্তির প্রথম বিস্তশষ্ট্য। 

২১. ইসলাতম শাস্তির স্তিেীয় বিস্তশষ্ট্য শাস্তির স্বােন্ত্রয। এর অথথ, শাস্তির মূতল 

িা অপরাতধর সাতথ জস্তড়ে নয় -এমন িযস্তক্তর ওপর শাস্তি প্রতয়াগ না 

হওয়া। এ স্তিষতয়র  মূলনীস্তে আল-কুরআতনর স্তনতোক্ত আয়ােিয়: 

رََۡۡوازَِّرة ۡۡتَزِّرَُۡۡوَلۡ﴿ ۡ ۡوِّز  َرى  خ 
ُ
 [٧١: فاطر] ﴾أ

“দকাতনা িহনকারী অতনযর দিা া িহন করতি না।” [সূরা ফাস্তের, আয়াে: 

১৮] 

َۡۡص لِّٗحاَۡعمَِّلَۡۡمنۡ ﴿ هِّۦ  سِّ َسآءََۡۡوَمنۡ ۡفَلَِّنف 
َ
 [٧٧: اجلاثية] ﴾َفَعلَي َهاۡأ

“দয সৎকাজ কতর দস স্তনতজর কলযাতণই ো কতর। আর দয মন্দ কাজ কতর 

োর প্রস্তেফল দস-ই দভাগ করতি।” [সূরা আল-জাস্তছয়া, আয়াে: ১৫] 

নিী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

  .«هوال جبريرة أخي هال يؤخذ الرجل جبريرة أبي»
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“দকাতনা দলাকতক োর স্তপোর পাতপ িা ভাইতয়র পাতপ অস্তভযুক্ত করা যাতি 

না।” 

িস্তুে: শাস্তির স্বােন্ত্রযসিার দািী হতে নযায়স্তিিার প্রস্তেষ্ঠা করা। সুেরাং 

স্বজতনর পাতপ স্বজনতক এিং িনু্ধর পাতপ িনু্ধতক শাস্তি দদওয়া নযায়স্তিিাতরর 

পস্তরপন্থী ও যুলুতমর অন্তভুথক্ত। ইসলাতমর প্রথম যুতগর মুশস্তরকরা নিী 

সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অকথয স্তনযথােন স্তনপীড়ন 

িাস্তলতয়তছ। দস কারতণ োতদর অপরাতধ োতদর স্বজনতদরতক মুসস্তলমরা 

অস্তভযুক্ত কতর স্তন। ভুলিশেুঃ হেযায় অপরাধীর স্বজনতদর ওপর স্তদয়াে 

(রক্তমূলয) আতরাপ করায় এ স্বােন্ত্রয দলাপ পায় না িা কু্ষণ্ণ হয় না। দকননা, 

স্বজনতদর ওপর স্তদয়াে আতরাতপ অপরাধীর শাস্তি প্রেযাহার হতয় স্বজনতদর 

ওপর িতল যায় না স্তকংিা োতদরতক স্তদয়াতের শাস্তিতে শরীকও গণয করা 

হয় না। িস্তুে স্বজনতদর ওপর স্তদয়াে আদাতয়র হুকুম দদওয়া হতয়তছ 

অপরাধীর প্রস্তে সহানুভুস্তে ও সহতযাস্তগো প্রকাতশর দৃস্তষ্ট্তকাণ দথতক। কারণ, 

স্বজনতদর পক্ষ দথতক সাহাযয-সহতযাস্তগো পাওয়ার অস্তধকার অপরাধীর 

রতয়তছ। োই িতল িলা যাতি না দয, সাহাযয-সহানুভুস্তে দদিাতনা স্বজনতদর 

ওপর ওয়াস্তজি নয়। দকননা ওয়াস্তজি িলা হতল ো আর সহানুভুস্তের পযথাতয় 

থাতক না; িরং এিা হতয় যাতি অপরাধীর দথতক শাস্তি প্রেযাহার কতর 

স্তনরপরাধীর ওপর আতরাপ করার শাস্তমল। এ িারা শাস্তির স্বােন্ত্রয ভুলুস্ত ে 

হয়; স্তকন্তু এ যুস্তক্ত গ্রহণতযাগয নয়। দকননা শরী‘আে কিনও এমন িযস্তক্তর 

ওপর সহমস্তমথো দদিান ওয়াস্তজি কতর দদয়, দয আতদৌ পাপ কতর স্তন। দযমন 

দস্তরদ্র অভািী প্রস্তেতিশীতক সাহাযয করা ধনীর ওপর ওয়াস্তজি করা হতয়তছ। 

এিাতন সাহাতযযর স্তভস্তি হতে সহানুভূস্তে ও সহমস্তমথো প্রদশথন। শরী‘আে 

এতক দস্তরদ্র প্রস্তেতিশীর পতক্ষ ধনীর ওপর ওয়াস্তজি কতর স্তদতয়তছ। এমন স্তক 
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দস যস্তদ ো দস্বোয় স্তদতে অস্বীকার কতর ো হতল আদালে োতক িাধয 

করতি। োরপতর আরও িলা যায় দয, স্বজনতদর ওপর স্তদয়াে ওয়াস্তজি 

হওয়া পুরষ্কার অনুপাতে দণ্ড ( مبالغن مالغر ) নীস্তের িািিায়ণ। স্বজনতদর 

সকল সদসয উিরাস্তধকার সূতত্র সম্পদ লাভ কতর থাতক। উদাহরণস্বরূপ 

স্তমরাছ হতলা পুরষ্কার। ওয়াস্তরছসূতত্র প্রাি এ পুরষ্কার োরা স্তনতজতদর মতধয 

িণ্টন কতর স্তনতি। দেমস্তনভাতিই োরা ঋতণর ভারও স্তনতজতদর মতধয িণ্টন 

কতর স্তনতি। দসই ঋণ হতলা স্তদয়ে। স্তকছু সংিযক ফকীহ স্বজনতদর ওপর 

স্তদয়াে ধাতযথর স্তভন্ন এক িযািযা দদন। োর সার সংতক্ষপ হতলা, স্বজন িা 

স্তনকি জ্ঞাস্তেতদর অনযেম দাস্তয়ত্ব হতলা োতদর অন্তভুথক্ত সকল সদতসযর প্রস্তে 

সেকথ দৃস্তষ্ট্ রািা। যাতে োরা স্তনয়ন্ত্রণমুক্ত হতয় িল্গাহীনভাতি না দিড়ায় এিং 

দকাতনা প্রকার অপরাতধ স্তলি না হয়। যস্তদ োতদর মতধয দকউ ভুলক্রতম 

হেযা করার ঘিনা ঘিায় ো হতল িু া যাতি োর স্বজনরা এই অপরাধীর 

দিলায় দাস্তয়ত্ব পালতন অিতহলা কতরতছ। ফতল স্তনয়ন্ত্রণহীন, উদাসীন ও 

অদূরদশথী হতয় দস ভুল হেযার মতো ঘিনা ঘস্তিতয়তছ, যা একস্তি িড় ধরতনর 

অপরাধ। সুেরাং আিশযকীয় দাস্তয়ত্ব পলতন ত্রুস্তি করায় এই অপরাধীর 

সাতথ স্বজনতদর ওপরও স্তদয়াে ওয়াস্তজি হতি। উপতরাক্ত িযািযািতয়র দয 

দকাতনাস্তি গ্রহণ করা দহাক না দকন স্বজনতদর ওপর স্তদয়াে ওয়াস্তজি হওয়ায় 

শাস্তির স্বেন্ত্রয-বিস্তশষ্ট্য স্তিনষ্ট্ হয় না। 

২২. ইসলাতম শাস্তির েৃেীয় বিস্তশষ্ট্য শাস্তির সিথজনীনো। অপরাধী দযই দহাক 

ইসলাতমর শাস্তি স্তিধান োর ওপর কাযথকর হতি। দকউ এর দথতক দরহাই 

পাতি না। এিাতন শাসক-শাস্তসে, শরীফ-ইের, উচ্চ দেস্তণ-স্তনে দেস্তণ, ধনী-

গস্তরি, নরী-পুরুষ ও সিল-দুিথতলর মতধয দকাতনা পাথথকয দনই। অপরাধীতক 

শাস্তি দদওয়ার দক্ষতত্র পক্ষপাস্তেত্ব করতে শরী‘আে কত ারভাতি স্তনতষধ 
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কতরতছ। পস্তরষ্কার কতর িতল দদওয়া হতয়তছ দয, দণ্ডস্তিস্তধ সকতলর দক্ষতত্র 

সমানভাতি কাযথকস্তর না করা দগািা জাস্তে ধ্বংতসর কারণ। হাদীতস এতসতছ, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলতছন, 

قبلكم أنهم اكنوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه ، وإذا رسق فيهم إنما هلك اذلين من »
  .«يم اهلل لو أن فاطمة ابنة حممد رسقت لقطعت يدهاأالضعيف أقاموا عليه احلد و

“দোমাতদর পূিথিেথী জাস্তে ধ্বংস হতয়তছ; কারণ োতদর মতধয অস্তভজাে 

দেস্তণর দকউ িুস্তর করতল োতক দছতড় দদওয়া হতো। পক্ষান্ততর দকাতনা দুিথল 

দলাক িুস্তর করতল োতক দস্তণ্ডে করা হে। আল্লাহর কসম! যস্তদ মুহাম্মতদর 

কনযা ফাস্তেমাও িুস্তর কতর োহতল আস্তম োর হাে দকতি স্তদি।”  

িস্তুে ইসলাতম শাস্তি প্রতয়াতগর এ সমো নীস্তেই সমাতজর দসসি প্রভািশালী 

দলাকতদরতক দস্তমতয় স্তদতে সক্ষম যারা োতদর শস্তক্তর দজাতর অপরাধ কতমথ 

আকৃষ্ট্ হয়। োতদর মতন যস্তদ এই ধারণা থাতক এিং আশা দপাষণ কতর দয, 

সামাস্তজক প্রভাতির কারতণ োতদর প্রস্তে পক্ষপাস্তেত্ব করা হতি ো হতল দো 

োরা শাস্তি দথতক স্তনষৃ্কস্তে দপতয়  যাতি। স্তকন্তু যস্তদ োরা এ শাস্তিতক পূণথ 

সমোর সাতথ কত ারভাতি প্রতয়াগ দথতক দদতি ো হতল োরা দতম যাতি। 

োতদর িাস্তেল ধান্দা আর সামতন অগ্রসর হতে পারতি না। োরা যে িড় 

ক্ষমোধর দহাক না দকন শাস্তি দথতক দরহাই পাতি না। দকননা রাতের শস্তক্ত 

োতদর শস্তক্ত দথতক অতনক িড়। ফতল সমাতজর দুিথল দেস্তণর দলাক স্বস্তি 

লাভ করতি এিং োতদর জান, মাল ও সম্মান প্রভািশালীতদর হিতক্ষপ 

দথতক স্তনরাপদ মতন করতি। এ অিস্থায় দস দয দকাতনা প্রভািশালী দলাতকর 

দিতয় অস্তধক শস্তক্তশালী। কারণ রাে োর পতক্ষ আতছ। আইতনর দৃস্তষ্ট্তে 

শাস্তির সমো রক্ষা করা যিন ওয়াস্তজি েিন ো সকতলর জনয সমানভাতি 
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প্রতযাজয হতি। সুপাস্তরশ িা অনয দকাতনা পন্থায় অপরাধীর শাস্তি প্রতয়াতগ 

প্রস্তেিন্ধকো সৃস্তষ্ট্ করতে ইসলাম স্তনতষধ কতরতছ। আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

ن﴿ َفعۡ ۡمَّ ُۥۡيَُكنَۡحَسَنةَٗۡۡشَف َعةًۡۡيَش  يب َۡۡلَّ ِّن َها ۡۡنَصِّ َفعۡ َۡوَمنۡم  ِّئَةَٗۡۡشَف َعةٗۡۡيَش  ُۥۡيَُكنَۡسي  َۡلَّ
لۡ  ِّن َها ۡۡكِّف   [١٧: النساء] ﴾م 

“দকউ দকাতনা ভাতলা কাতজর সুপাস্তরশ করতল োতে োর অংশ থাকতি এিং 

দকউ দকাতনা মন্দ কাতজর সুপাস্তরশ করতল োতে োর অংশ থাকতি।” [সূরা 

আন-স্তনসা, আয়াে: ৮৫]  

দয িযস্তক্ত অপরাধীর শাস্তি রস্তহে করার সুপাস্তরশ করতি োর সুপাস্তরশ 

স্তনুঃসতন্দতহ একস্তি মন্দ সুপাস্তরশ িতল স্তিতিস্তিে হতি। হাদীতস এতসতছ, 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

  .«حدود اهلل فقد ضاد اهلل يف أمره شفاعته دون حد منمن حالت »

“দয িযস্তক্তর সুপাস্তরশ আল্লাহর স্তিধান কাযথকর করার পতথ অন্তরায় সৃস্তষ্ট্ 

কতর, দস মূলে: আল্লাহর হুকুতমর স্তিতরাস্তধো কতর।” 

শর‘ঈ শাস্তি মওকুফ করার জনয সুপাস্তরশ করা দযমন অনিধ, দেমন 

অপরাস্তধর কৃে অপরাধ ও শরী‘আতের স্তিতরাস্তধোর কারতণ প্রাি শাস্তি 

িাস্তেল করা স্তকংিা ক্ষমা কতর স্তদতে অপরাধীর স্তনকি দথতক অথথ গ্রহণ করা 

কেৃথপতক্ষর জনয অনিধ। িাই দস অথথ িায়েুল মাতল (রাজতকাতষ) জমা দহাক 

িা অনয দকউ দভাগ করুক। এ অথথ ঘৃস্তণে অপস্তিত্র এিং ঘুষ। 

২৩. এেক্ষণ শাস্তি সম্মতন্ধ যা স্তকছু আতলািনা হতলা ো শরী‘আতের স্থীরকৃে 

স্তসদ্ধান্ত। েতি দু’স্তি স্তিষতয় ইমামতদর মতধয স্তকছুিা স্তভন্নমে রতয়তছ। প্রথমেুঃ 

রাে প্রধান কেৃথক স্তনতজর স্তিরুতদ্ধ হদ জাস্তর স্তিষতয় এিং স্তিেীয়েুঃ 
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ইসলাতমর দণ্ড কাযথকর করার দক্ষতত্র স্থান স্তিতিিনা স্তিষতয়। প্রথম দক্ষত্র 

অথথাৎ রাে প্রধান কেৃথক স্তনতজর স্তিরুতদ্ধ হদ জাস্তর স্তিষতয় মেতভদ এ 

কারতণ নয় দয, শরী‘আতের শাস্তি স্তিধাতন অসমো আতছ। এর কারণ অনয 

স্তকছু। স্তিষয়স্তির স্তিিাস্তরে িণথনা এই, হানাফী মাযহাতির ফকীহগণ রাে 

প্রধান কেৃথক স্তনতজর স্তিরুতদ্ধ হদ জাস্তর করা ওয়াস্তজি মতন কতরন না। স্তকন্তু 

জমহুর ফকীহগতণর মে স্তভন্ন। োরা মতন কতরন, ইসলাতমর হদ জাস্তর করা 

-স্তনতজর স্তিরুতদ্ধ হতলও -রাে প্রধাতনর ওপর িেথায়। হানাফীগতণর যুস্তক্ত 

হতলা, রাে প্রধান কেৃথক স্তনতজর ওপর হদ িািিায়ন িা কাযথকর করা স্ভবি 

নয়। দকননা রাতের মতধয অনয নাগস্তরকতদর ওপর দযতহেু হদ জাস্তর কতরন 

স্তেস্তনই। োই স্তনতজর ওপর হদ জাস্তর করতে স্তেস্তন অপারগ। দকননা হদ 

জাস্তর করা হয় লাঞ্ছনাসহ স্তশক্ষামূলক শাস্তি স্তহতসতি। এই স্তজস্তনস দকউ 

স্তনতজর ওপর প্রতয়াগ করতে পাতর না। যিন শাস্তি িািিায়ন অস্ভবি হতয় 

দগল, েিন শাস্তির হুকুম দদওয়ার অপস্তরহাযথো আর থাকল না। েতি রাে 

প্রধান িযেীে আর যে আমলা ও প্রশাসক আতছন, োতদর ওপর হদ 

জাস্তরর িযাপাতর দকাতনা মেতভদ দনই, যস্তদ োরা হতদর উপযুক্ত অপরাধ 

কতরন। আর জমহুরতদর দৃস্তষ্ট্ভস্তঙ্গ হতলা, হদ জাস্তরর দক্ষতত্র নাগস্তরক ও রাে 

প্রধান সিাই সমান। দকাতনা দভদাতভদ দনই। এ দৃস্তষ্ট্ভস্তঙ্গ অস্তে উিম। এ 

রকম হওয়াই িাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম-এর নীস্তে 

স্তছল, যস্তদ স্তকসাতসর উপতযাগী দকাতনা কাজ োুঁর দথতক প্রকাশ দপে োহতল 

োর দথতক স্তকসাস (অনুরূপ িদলা) দনওয়ার আহ্বান জানাতেন। হদ 

দযতহেু আল্লাহর হক োই এতক কাযথকরী করার প্রস্তে মতনাতযাগী হওয়া 

অস্তধক প্রতয়াজন। কারণ সমাতজ শাস্তন্ত প্রস্তেষ্ঠা ও অশাস্তন্তর মূতলাতেদ এর 

মতধযই স্তনস্তহে। জমহুরতদর দৃস্তষ্ট্ভস্তঙ্গর সমথথতন যুস্তক্ত হতে, শরী‘আতে শাস্তির 
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স্তনতদথশ একস্তি ‘আম িা সাধারণ স্তনতদথশ। শাসক-শাস্তসে সিাই এ স্তনতদথতশর 

আওোভুক্ত। অনয স্তদতক অনযায় অপরাধ করা সকতলর জনয হারাম স্তনস্তষদ্ধ। 

যার মতধয রাে প্রধানও অন্তভুথক্ত। কাতজই অনযরা অপরাধ করতল দয শাস্তি 

পাতি, রাে প্রধান অপরাধ করতলও একই শাস্তি পাতি। িাকী থাতক শাস্তি 

িািিায়ন করার স্তিষয়। এ িযাপাতর জমহুর ফকীহগণ িতলন, রাে প্রধাতনর 

ওপর শাস্তি জাস্তর করতি োর পক্ষ দথতক স্তনযুক্ত দকাতনা প্রস্তেস্তনস্তধ। দকননা 

এিা করা হতি োর কলযাতণ ও জনগতণর কলযাতণ।9  

২৪. মেতভতদর স্তিেীয় স্তিষয় শাস্তি কাযথকর করার স্থান স্তনণথয় স্তনতয়। ইসলাতম 

শাস্তির সািথজনীনো স্থানকাল স্তনস্তিথতশতষ সিথত্র প্রতযাজয । েতি এই 

সািথজনীনোর িািি প্রতয়াগ ইসলামী রাতেই (দারুল ইসলাম) সীমািদ্ধ। 

সুেরাং ইসলামী রাতের সীমানার মতধয অিস্থানকারী সকতলর ওপর এ 

স্তনতদথশ কাযথকর হতি। ইসলামী শরী‘আে মূলে: একস্তি স্তিশ্ব িযিস্থা। োই 

এর শাস্তি স্তিধান মূলগেভাতি সকল মানুতষর জনয প্রণীে। স্তকন্তু স্তিতশ্বর 

অনযানয দদতশর ওপর ইসলামী রাতের কেৃথত্ব না থাকায় দকিল ইসলামী 

রাতেই এর প্রতয়াগ সীস্তমে। অনয দদতশ নয়। ইমাম আিু ইউসুফ রহ.-র 

স্তনতোক্ত িক্ততিয এ কথাই িযক্ত হতয়তছ। স্তেস্তন িতলন, ‘শরী‘আতের মূল দািী 

হতে োর স্তিধান সকল মানুতষর জনয সিথিযাপী। স্তকন্তু অমুসস্তলম রাতে 

(দারুল হারি) কেৃথত্ব না থাকায় েথায় জাস্তর করা স্ভবি নয়। ইসলামী রাতে 

স্ভবি স্তিধায় এিাতন জাস্তর করা অপস্তরহাযথ।’10 এ স্তনয়তমর স্তভস্তিতে ইসলামী 

রতে সংঘস্তিে সকল অপরাতধ শর‘ঈ শাস্তি প্রতয়াগ হতি। অপরাধ দক করল 

                                                           
9 এ মাসয়ালার স্তিিাস্তরে িণথনা ও উভয় পতক্ষর দলীল এর জনয দদিুন, আহকামুয স্তযস্তম্মস্তয়যস্তয়ন 

ওয়াল মুসোস্তমস্তনন স্তফ দাস্তরল ইসলাম। 
10 িাদাইয়ুস সানা‘ঈ, ২য় িণ্ড, পৃ-৩১১। 
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োর জােপাে িা ধতমথর স্তদতক োকািার দকাতনাই প্রতয়াজন দনই। মুসস্তলম, 

স্তজস্তম্ম, আেয় গ্রহণকারী সিার ওপর এ শাস্তি কাযথকর হতি। রাে ক্ষমোর 

িযাপকোর এিাই সাধারণ স্তনয়ম। েদুপস্তর মুসস্তলম ইসলাম গ্রহতণর মাধযতম 

ইসলামী স্তিধান স্তনতজর ওপর িাধয কতর দনয়। স্তজস্তম্ম িুস্তক্তিদ্ধ হওয়ায় এ 

স্তিধানতক দমতন দনয়। অনুরূপ আেয়প্রাথথী ইসলামী রাতে আেয় গ্রহণ করার 

উতদ্দতশয প্রতিশ করায় যেস্তদন থাকতি েেস্তদন এ স্তিধান স্তশতরাধাযথ কতর 

দনয়। অথিা দস যস্তদ এ আইন না দমতন আেয় গ্রহণ কতর েিুও োর ওপর 

এ আইন স্বাভাস্তিকভাতি কাযথকর হতি, দযতহেু রাতের সিথিযাপী ক্ষমো 

দদতশর সকল জনতগাষ্ঠীর ওপর সমানভাতি প্রস্তেস্তষ্ঠে। 

উপতর আমরা যা স্তকছু িণথনা করলাম ো এ স্তিষতয়র সাধারণ স্তনয়ম। েতি 

শািা মাসয়ালায় ফকীহগতণর মতধয স্তজস্তম্মতদর িযাপাতর অল্প এিং আেয় 

প্রাথথীতদর িযাপাতর প্রিুর মেতভদ আতছ। ইমাম আিু হাস্তনফা ও েদীয় স্তশষয 

ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে আেয় গ্রহণকারীতদর ওপর হদ প্রতয়াগ করা 

যাতি না যা দকিল আল্লাহর হক; িরং োতদরতক ো‘যীর িা লঘু দণ্ড দদওয়া 

যাতি। জমহুরগণ এ মতের স্তিতরাস্তধো কতর িতলন, োতদর ওপর হদ জাস্তর 

করতে হতি। অনুরূপভাতি জমহুর ফকীহগণ স্তজস্তম্ম ও আেয় 

গ্রহণকারীগণতক মদয পাতনর শাস্তি দথতক স্তনষৃ্কস্তে দদওয়ার কথা িতলন। 

দকননা অমুসস্তলমরা োতদর ধমথমতে মদযপানতক হারাম জাতন না। আহতল 

জাতহরগণ এ মাসয়ালায় জমহুরতদর স্তিপতক্ষ িতলন। োতদর মতে মদতিার 

শাস্তি পাতি। িাই দস মুসস্তলম দহাক িা অমুসস্তলম দহাক।  
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িেুথথ পস্তরতেদ: শাস্তির প্রকারতভদ 

২৫. ইসলামী শরী‘আতে শাস্তি স্তিস্তভন্ন স্তদক স্তদতয় কতয়ক প্রকাতর স্তিভক্ত। 

প্রথম প্রকার: শাস্তির দমৌস্তলকত্ব। এস্তদক স্তদতয় শাস্তি স্তেন প্রকার। দমৌস্তলক 

শাস্তি, আনুষাস্তঙ্গক শাস্তি ও সমূ্পরক শাস্তি ( ةأصلي، ةعيتب  ও تكميلية) 
অপরাতধর জনয শরী‘আে স্তনধথাস্তরে শাস্তিতক িতল দমৌস্তলক শাস্তি (  ةعقوب
ةأصلي )। দযমন, িুস্তরর জনয হাে কেথন করা। দমৌস্তলক শাস্তি প্রতয়াতগ শর‘ঈ 

িাধা থাকতল স্তিকল্প দয শাস্তি দদওয়া হয় োতক িতল িদস্তলয়া (بديلة) দযমন, 
িুস্তরর শাস্তিতে হাে কেথতনর শেথ পূরণ না থাকতল োতক ো‘যীর শাস্তি 

দদওয়া। দমৌস্তলক শাস্তির হুকুতমর সাতথ অপরাস্তধর ওপর আরও দযসি শাস্তি 

অনায়াতস এতস পতড় দসগুতলাতক িতল আনুষাস্তঙ্গক শাস্তি (عقوبة تبعية)। 

দযমন, হেযাকারীর ওপর মৃেুযদতণ্ডর হুকুম জাস্তর হতল দস স্তমরাছ দথতক 

িস্তঞ্চে হয়। সমূ্পরক শাস্তির (عقوبة تكميلية) উদাহরণ, দযমন দিাতরর হাে 
কেথতনর পর স্তনস্তদথষ্ট্ সময় পযথন্ত কস্তেথে হাে োর কাতধ  ুস্তলতয় রািা। 

২৬. স্তিেীয় প্রকার: শাস্তির পস্তরমাণ। এ স্তদক স্তদতয় শাস্তি দু প্রকার। স্তনধথাস্তরে ও 

অস্তনধথাস্তরে। স্তনধথাস্তরে শাস্তির ধরন ও পস্তরমাণ শরী‘আে স্তনধথারণ কতর 

স্তদতয়তছ। এর িাইতর ফয়সালা দদওয়ার ইিস্তেয়ার স্তিিারতকর দনই। দযমন, 

(অস্তিিাস্তহতের) িযস্তভিাতরর শাস্তিতে দিত্রাঘাে। অস্তনধথাস্তরে শাস্তির ধরণ 

স্তনধথারতণর পর এর পস্তরমাণ স্তনধথারতণর ইিস্তেয়ার শরী‘আে স্তিজ্ঞ স্তিিারতকর 

ওপর দছতড় স্তদতয়তছ। দযমন, ো‘যীতরর শাস্তি। 

২৭. েৃেীয় প্রকার: শাস্তি প্রতয়াতগর দক্ষত্র। অপরাধীর দয স্থাতন শাস্তি পস্তেে 

হয় ো কতয়ক প্রকার দথতক পাতর। দযমন,  
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এক. শারীস্তরক শাস্তি: অপরাধীর দদতহ এ শাস্তি পস্তেে হয়। দযমন 

দিত্রাঘাে।  

দুই. মানস্তসক শাস্তি যা অপরাধীর অন্ততর পীড়া ও যােনা সৃস্তষ্ট্ কতর। দযমন, 

ভীস্তে প্রদশথন করা।  

স্তেন. আস্তথথক শাস্তি যা অপরাধীর অথথ-সম্পতদর ওপর আতরাপ করা হয়। 

দযমন স্তদয়ে।  

িার. অপরাধীর স্বাধীনোর ওপর স্তনয়ন্ত্রন আতরাপ। দযমন দজল, কারাদণ্ড। 

২৮. িেুথথ প্রকার: শাস্তির ধরণ। অপরাতধর স্তিিাতর দযসি শাস্তি আতরাপ হতয় 

থাতক ো স্তেন প্রকার। হুদুদ, স্তকসাস ও স্তদয়াে এিং ো‘যীর। প্রথম প্রকার 

হুদুতরর আওোভুক্ত অপরাতধর জনয স্তনধথাস্তরে। দযমন, িযস্তভিার ও িুস্তর। 

স্তিেীয় প্রকার স্তকসাস ও স্তদয়াতের অপরাতধর জনয স্তনস্তদথষ্ট্। দযমন, হেযা ও 

যিম এিং েৃেীয় প্রকার ো‘যীতরর অপরাতধর জনয প্রিস্তেথে। দযমন, সুদ 

িাওয়া। কাফফারার শাস্তিতকও দশতষাক্ত দুই প্রকাতরর সাতথ যুক্ত করা যায়। 

দকননা দকাতনা দকাতনা ো‘যীর এিং স্তকসাস ও স্তদয়াতের অপরাতধর দক্ষতত্র 

এ শাস্তি আতরাপ করা হয়। কাফফারার শাস্তি িযেীে অনযানয শাস্তি প্রসতঙ্গ 

আমরা এিাতন স্তনতোক্ত কতয়কস্তি অনুতেতদ আতলািনা করি। প্রথম 

অনুতেতদ হুদুদ, স্তিেীয় অনুতেতদ স্তকসাস ও স্তদয়াে এিং েৃেীয় অনুতেতদ 

ো‘যীর। কারণ শাস্তির মতধয এগুতলাই গুরুত্বপূণথ। 
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প্রথম অনুতেদ: হুদূদ ( دودح ) 

২৯. হুদুদ শব্দস্তি হদ এর িহুিিন। হদ এ আস্তভধাস্তনক অথথ িাধা দদওয়া, 

প্রস্তেিন্ধকো সৃস্তষ্ট্ করা, ক্ষস্তে দথতক রক্ষা করতে সাহাযয করা )املنع) ইসলামী 
শরী‘আতের পস্তরভাষায়, অপরাতধর দয সি শাস্তি শরী‘আে স্তনধথারণ কতর 

স্তদতয়তছ দসসি শাস্তিতক হদ িতল। এ শাস্তি ধাযথ করা আল্লাহর হক িা অস্তধকার 

 কারণ জনগতণর কলযাণ 11(عقوبة مقدرة من قبل الرشع وجبت حقا هلل تعاىل)

সাধন ও দুতভথাগ প্রস্তেহে করার লতক্ষয আল্লাহ এ শাস্তি স্তনধথাস্তরে হতয়তছ। 

সুেরাং দযসি অপরাতধর ক্ষস্তে ও স্তিপযথয় জনগতণর ওপর িেথায় এিং 

অপরাধীর শাস্তির ফায়দা জনগণ দভাগ কতর দসসি শাস্তি আল্লাহর হক 

স্তহতসতি স্তিতিস্তিে। জনগতণর হকতকই িলা হতয়তছ আল্লাহর হক। এ শাস্তির 

সম্পকথ আল্লাহর সাতথ হওয়ায় এর গুরুত্ব দযমন অস্তধক, দেমন এতক রস্তহে 

করার ক্ষমো কারও দনই। দকউ রস্তহে করতলও এিা রস্তহে হতয় যায় না। 

এ পস্তরভাষা অনুযায়ী স্তকসাস হতদর আওোয় আতস না। যস্তদও ো 

শরী‘আতের পক্ষ দথতক স্তনধথাস্তরে। কারণ স্তকসাতসর মতধয িান্দার হক থাতক 

প্রিল। অনুরূপ ো‘যীরও হতদর মতধয গণয হয় না। কারণ ো‘যীতরর শাস্তি 

শরী‘আতের পক্ষ দথতক স্তনধথাস্তরে নয়। হতদর উপতরাক্ত পাস্তরভাস্তষক অথথ 

জমহুর ফকীহতদর দথতক িস্তণথে। েতি দকাতনা দকাতনা ফকীহ হতদর স্তভন্ন 

সংজ্ঞা স্তদতয়তছন। োতদর মতে, শরী‘আে কেৃথক স্তনধথাস্তরে শাস্তিতক হদ িতল 

( ملقدرة رشاعالعقوبة اهو  احلد )। এর সাতথ আল্লাহর হক স্তহতসতি ধাযথ হওয়ার 

কথা উতল্লি দনই। োতদর এ সংজ্ঞা অনুযায়ী স্তকসাস ও স্তদয়াে হতদর 

অন্তভুথক্ত। দকননা উভয় শাস্তিই িান্দার হক স্তহতসতি শরী‘আে কেৃথক 

                                                           
11  আল আহকামুস সুলোস্তনয়যাহ স্তলল মাওয়ারদী, পৃ-২১২।  
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স্তনধথাস্তরে। 

 জমহুরতদর সংজ্ঞায় হুদুদ হতলা: 

  .حمدودةيه العقوبة املقدرة من قبل الرشع جلرائم 

“শরী‘আে কেৃথক দসসি শাস্তি যা কেগুতলা স্তনস্তদথষ্ট্ অপরাতধর জনয 

প্রিস্তেথে।” অপরাধগুতলা হতে, িযস্তভিার, িযস্তভিাতরর অপিাদ, মদযপান, 

িুস্তর, ডাকাস্তে (রাহাজানী), স্তিতদ্রাহ ও ধমথেযাগ। এ সকল অপরাতধর স্তিিরণ 

স্তনেরূপ: 

এক. িযস্তভিাতরর শাস্তি 

৩০. িযস্তভিাতরর শাস্তি জালদ, োগরীি ও রজম। জালদ অথথ দিত্রাঘাে করা, 

িািুক মারা। কুরআতনর স্তনতোক্ত আয়াে দথতক এ শাস্তি প্রমাস্তণে। 

انَِّيةُۡ﴿ ۡۡٱلزَّ انِّ وا َۡۡوٱلزَّ ُ دۡ ُۡكَّۡۡۡ دلِّ ِّن ُهَماَۡو حِّ ة  ۡۡمِّا ئَةَۡۡم  َ  [٣: انلور] ﴾َجۡل 

“িযস্তভিাস্তরণী নারী ও িযস্তভিারী পুরুষ, োতদর প্রতেযকতক একশে কতর 

দিত্রাঘাে কর।” [সূরা আন-নূর: ২] 

োগরীি অথথ স্তনিথাসন দদওয়া। হাদীস দথতক এ শাস্তি প্রমাস্তণে।। রাসলূুলু্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

  .«مائة وتغريب اعمابلكر بابلكر جدل »

“অস্তিিাস্তহে নারী ও পুরুতষর মতধয িযস্তভিার হতল োর শাস্তি একশে 

দিত্রাঘাে ও এক িছতরর স্তনিথাসন।” 

োগরীি িারা উতদ্দশয িযস্তভিারী দয শহতর িযস্তভিার কতর োতক অনয শহতর 

এক িছতরর জনয িস্তহষ্কার করা। 
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আর রজম অথথ িযস্তভিারীতক প্রির িা অনুরূপ িস্তু স্তনতক্ষতপ হেযা করা। 

রাসূলূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম-এর পস্তিত্র কমথনীস্তের মতধয এর 

প্রমাণ স্তিদযমান। মা‘স্তয়য ইিন মাস্তলক আসলামীতক স্তেস্তন (সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 

ওয়াসাল্লাম) রজম করার স্তনতদথশ স্তদতয়স্তছতলন। অনুরূপভাতি গাস্তমদ দথতক 

আগে নারীতকও োর স্তনতদথতশ রজম করা হতয়স্তছল। এছাড়া রজতমর 

স্তিধাতনর ওপর সাহািাতয় দকরাম ও পরিেথী মুসস্তলমতদর ইজমা িা ঐকমেয 

প্রস্তেস্তষ্ঠে। 

মুহস্তসন িযস্তভিারী িযেীে রজম ওয়াস্তজি হয় না। মুহস্তসন হওয়ার শেথ 

কতয়কস্তি। েন্মতধয একস্তি হতলা বিধ স্ত্রীর সাতথ সহিাস হওয়া। অথথাৎ 

িযস্তভিারী বিধভাতি স্তিিাস্তহে হতি, বিধ স্ত্রীর সাতথ সহিাস থাকতে হতি 

এিং দস িাতলগ ও স্তিতিকিান হতি। মুহস্তসন না হতল োর শাস্তি একশ 

িািুক ও এক িছতরর স্তনিথাসন। 

স্তলওয়াোে িা সমনমথুন: জমহুরতদর মতে স্তলওয়াোে িযস্তভিাতরর সম অথথ 

স্তহতসতি গণয। সুেরাং িযস্তভিাতরর দয শাস্তি স্তলওয়াোতেরও দসই একই 

শাস্তি। ইমাম আিু হাস্তনফার মতে স্তলওয়াোে িযস্তভিাতরর অন্তভুথক্ত নয় এিং 

োর ওপতর হদও ওয়াস্তজি নয়; িরং এর শাস্তি ো‘যীর।12 েতি জমহুরতদর 

মেস্তি এিাতন অগ্রাস্তধকারতযাগয। কারণ সাহািাতয় দকরাম দথতক প্রমাণ 

আতছ, স্তলওয়াোে কতমথ স্তলি উভয়তক হেযা করার িযাপাতর োরা একমে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

  «هاملفعول بويعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل  همن وجدتمو»

                                                           
12 স্তিদায়ােুল মুজোস্তহদ, ২য় িণ্ড, পৃ-৩৬৪-৩৬৫। আল-মািসূে ৯ম িণ্ড, পৃ-৪৪-৪৫। 
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“দোমরা যস্তদ কাউতক কওতম লূতের নযায় কুকতমথ স্তলি দদি োহতল 

উভয়তক হেযা কর।” পাথথকয হতলা, এ কুকতমথ জস্তড়েতদর হেযার দিলায় 

মুহস্তসন িা স্তিিাস্তহে হওয়ার শেথ দনই। সুেরাং স্তিিাস্তহে দহাক িা 

অস্তিিাস্তহে উভতয়র শাস্তি হেযা। কারণ হাদীতস োতদর হেযার িযাপাতর 

স্তিিাতহর শেথ জুতড় দদওয়া হয় স্তন। এছাড়া সাহািীতদর দথতক স্তিিাতহর শেথ 

ছাড়াই োতদরতক হেযা করার কথা িস্তণথে হতয়তছ। এসি প্রমাতণর স্তভস্তিতে 

িলা যায়, সমনমথুনতক যস্তদও িযস্তভিাতরর পযথাতয় গণয করা হয়, স্তকন্তু 

সিথািস্থায় হেযাই এর একমাত্র শাস্তি।”13 

দুই. কযফ (িযস্তভিাতরর অপিাদ) 

৩২. ف ذق  (কযফ) এর আস্তভধাস্তনক অথথ স্তনতক্ষপ করা স্তনতক্ষপ করা িা আতরাপ 

করা। । শরী‘আতে কযফ অথথ কারও প্রস্তে িযস্তভিাতরর দদাষ আতরাপ করা । 

অথথাৎ স্তনস্তদথষ্ট্ কেগুতলা শেথ সাতপতক্ষ দকাতনা িযস্তক্ততক িযস্তভিাতরর সাতথ 

সম্বন্ধযুক্ত করা। পস্তিত্র কুরআতন এরূপ অপিাদ দদওয়াতক হারাম এিং এর 

শাস্তি দিত্রাঘাে িতল উতল্লি করা হতয়তছ। আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

ِّينَۡ﴿ ُمونََۡۡوٱَّلَّ َصَن تِّۡۡيَر  تُوا ۡۡلَمۡ ُۡثمَّۡۡٱل ُمح 
 
َبَعةِّۡيَأ ر 

َ
ِّأ وُهمۡ ُۡشَهَدآءَۡۡب ُ ۡلِّ ةٗۡۡثََم نِّيَۡۡفَٱج  َ َۡوَلَۡۡجۡل 

َبلُوا ۡ بَٗدا َۡۡشَه َدةًۡۡلَُهمۡ َۡتق 
َ
َل ئَِّكۡۡأ و 

ُ
ُقونَُۡۡهمَُۡۡوأ ٤ۡۡۡٱل َف سِّ ِّينَۡۡإِّلَّ دِّۡۡمِّنَۢۡۡتَابُوا ۡۡٱَّلَّ َِّكَۡۡبع  لَُحوا َۡۡذ ل ص 

َ
َۡوأ

َۡۡفَإِّنَّۡ يمۡ َۡغُفور ۡۡٱّللَّ  [٧  ،٦: انلور] ﴾٥ۡرَّحِّ

“যারা পস্তিত্রা সাধ্বী নারীর প্রস্তে অপিাদ আতরাপ কতর। অেুঃপর স্বপতক্ষ 

িারজন পুরুষ স্বাক্ষী উপস্তস্থে কতর না, োতদরতক আস্তশস্তি দিত্রাঘাে করতি 

এিং কিনও োতদর সাক্ষয কিুল করতি না। এরাই সেযেযাগী। স্তকন্তু 

                                                           
13 আল-মুগনী ৮ম িণ্ড, পৃ-২১৫। িাদাতয়‘উস  সানাতয়‘ঈ ৭ম িণ্ড, পৃ-৪০। 
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এরপর যারা েওিা কতর এিং সংতশাস্তধে হয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম 

দয়ালু।” [সূরা আন-নূর, আয়াে: ৪-৫] 

 কুরআন মাজীতদ দকিল পস্তিত্রা নারীর ওপর স্তমথযা অপিাতদর কথা উতল্লি 

করা হতয়তছ; স্তকন্তু এর হুকুম সৎ পুরুষতদর দক্ষতত্রও সমানভাতি প্রতযাজয 

এিং এর ওপর উম্মতের ইজমা প্রস্তেস্তষ্ঠে। স্তমথযা অপিাদ দদওয়ার অপরাতধ 

যাতদর ওপর হদ কাযথকর করা হতয়তছ আদালতে কিনও োতদর সাক্ষয 

গ্রহণ করা যাতি না। েতি দস যস্তদ েওিা কতর োহতল ইমাম মাস্তলক, ইমাম 

শাতফ‘ঈ, ইমাম আহমদ ইিন হাম্বল রহ. ও োতদর অনুসারীতদর মতে োর 

সাক্ষয কিুল করা যাতি। ইমাম আিু হাস্তনফা রহ. িতলন, েওিা করতলও 

োর সাক্ষয কিুল করা হতি না। 

৩৩. স্বামী যস্তদ স্বীয় স্ত্রীর ওপর িযস্তভিাতরর স্তমথযা অপিাদ দদয় এিং স্ত্রী স্বামীর 

স্তিরুতদ্ধ হদ দািী কতর োহতল স্বামীতক স্তল‘আন করতে হতি। দযভাতি এর 

িণথনা কুরআন ও সুন্নায় এতসতছ এিং ফকীহগণ দযভাতি এর স্তিশদ স্তিিরণ 

স্তদতয়তছন। 

স্তেন.  মদযপান 

৩৪. মদ : দনশা সৃস্তষ্ট্কারী দয দকাতনা স্তজস্তনসতক মদ িতল। োর মূল আংগুর 

দহাক িা অনয স্তকছু। এ সম্পতকথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম 

দথতক ও সাহািাতয় দকরাম দথতক িহু হাদীস ও উস্তক্ত িস্তণথে আতছ। দযমন, 

িলা হয়   محرا مسكرلك “দনশাজাে দয দকাতনা দ্রিয হারাম।” সহীহ হাদীতস 

নিী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম দথতক িস্তণথে, 

 .«مأسكر كثريه فقليله حرا ما»
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“দয দ্রিয অস্তধক দসিতন দনশা হয় োর অল্পও হারাম।” 

হাশীশ (এক ধরতণর মাদকদ্রিয) ও অনুরূপ দয সি স্তজস্তনতস দনশা উৎপন্ন 

হয় ো মতদর মতধয গণয এিং দসিনকারী শাস্তির আওোভুক্ত। 

শরী‘আতে মদযপাতনর শাস্তি দিত্রাঘাে। হাদীস শরীতফ আতছ, 

من رشب اخلمر فاجدلوه ثم إذا رشب فاجدلوه ثم إذا رشب فاجدلوه ثم إذا رشب يف »
 .«الرابعة فاقتلوه

“দয দলাক মদযপান কতর োতক দিত্রাঘাে কর। আিার পান করতল আিার 

দিত্রাঘাে কর। আিার পান করতল আিার দিত্রাঘাে কর। িেুথথিার পান 

করতল হেযা কর।” 

েতি অস্তধকাংশ আতলতমর মতে এ হাদীতস িস্তণথে হেযার হুকুম রস্তহে হতয় 

দগতছ। দকউ দকউ িতলন, এ হুকুম রস্তহে হয় স্তন, িলিৎ আতছ। প্রতয়াজতন 

স্তিিারক িা শাসক ো‘যীর (দণ্ড) স্তহতসতি ো প্রতয়াগ করতি। 

দিত্রাঘাতের পস্তরমাণ িস্তল্লশস্তি। নিী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় 

জীিদ্দশায় এ সংিযা কাযথকর কতরন। আিু িকর রাস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুও এ 

সংিযা স্ত ক রাতিন। স্তকন্তু উমার রাস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু মদযপায়ীতক আস্তশ 

দিত্রাঘাে কতরন। দয সি আতলম মদপাতনর স্তনধথাস্তরে শাস্তি (হদ) আস্তশ 

দিত্রাঘাতের কথা িতলন, োরা উমার রাস্তদয়াল্লাহু ‘আনহুর কমথনীস্তের 

অনুসরণ কতরন। দযতহেু কারও দথতক এর স্তিতরাস্তধোর প্রমাণ দনই, সুেরাং 

এিা ইজমা। 

দকাতনা দকাতনা আতলম িতলন, িস্তল্লশ দিত্রাঘােই হদ, েতি আদালে 

প্রতয়াজন দিাধ করতল এর উপতর িাড়াতে পাতর ো‘যীর স্তহতসতি। দযমন, 
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কারও যস্তদ দনশা পান করা স্তনয়স্তমে অভযাতস পস্তরণে হয় এিং িস্তল্লশ 

দিত্রাঘাতে অভযাস পস্তরেযাগ না হয়, োহতল আদালে োর দক্ষতত্র সংিযা 

িাড়াতে পাতর। িস্তল্লশস্তি হতি হদ এিং িস্তধথে সংিযা ো‘যীর (দণ্ড)। 

িার. িুস্তর 

৩৫. হানাফী মাযহাতির ফকীহগণ িতলন, শরী‘আতের পস্তরভাষায় িুস্তর িলা হয়: 

سارع إيله الفساد من غري تمول غري متنصابا حمرزا لل ةأخذ مال الغري ىلع سبيل اخلفي
  .ةأويل وال شبهت

“অতনযর মাল দগাপতন স্তনতয় আসা, যস্তদ ো স্তনসাি পস্তরমাণ হয়, সঞ্চতয়র 

উতদ্দতশয স্তহফাযে কতর রািা হয়, যা দ্রুে নষ্ট্ না হয় এিং দকাতনা িযািযা িা 

সতন্দতহর অিকাশ না থাতক।”14 

িুস্তরর শাস্তি দিাতরর হাে কেথন করা। আল্লাহ ো‘আলা িতলন, 

ارُِّقۡ﴿ ارِّقَةَُۡۡوٱلسَّ َطُعٓوا َۡۡوٱلسَّ َيُهَماۡفَٱق  ي دِّ
َ
َۢۡۡأ َِّماَۡجَزآَء ِّنَۡۡنََك ٗلَۡۡكَسَباۡب ِّ ۡۡم  ُۡۡٱّللَّ َۡحكِّيمۡ َۡعزِّيزۡ َۡوٱّللَّ

 [٢١: دةاملائ] ﴾٣٨

“পুরুষ দিার ও নারী দিার, োতদর হিতেদন কর। এিা োতদর কৃেকতমথর 

ফল এিং আল্লাহর পক্ষ দথতক আদশথ দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” 

[সূরা আল-মাতয়দা, আয়াে: ৩৮] 

কেথন করা হতি ডান হাতের কস্তি দথতক। হাদীস দথতক এিা প্রমাস্তণে। 

অপহরণকারী, স্তছনোইকারী ও আিসাৎকারীর হাে কািা যাতি না। হাদীতস 

আতছ, রাসূলুল্্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

                                                           
14 আল ইনায়ােু ‘আলাল স্তহদায়াহ, ৪থথ িণ্ড, পৃ-২২৬। 
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 .«ليس ىلع املنتهب وال ىلع املختلس وال ىلع اخلائن قطع»

“অপহরণকারী, স্তছনোইকারী ও আিসাৎকারীর হাে কেথন হতি না।” েতি 

এতদর ওপর ো‘যীর িা দণ্ড আসতি, দযমন, িুস্তরর শেথ পূরণ না হতল 

ো‘যীর আতস। উদাহরণস্বরূপ, িুস্তরর মাল যস্তদ স্তনসাি পস্তরমাণ না হয়, েিন 

হাে কািা যাতি না িতি; স্তকন্তু ো‘যীর ওয়াস্তজি হতি।  

পাুঁি. হারািা (ডাকাস্তে) 

৩৬. হারািা একস্তি অপরাধ। এর অথথ পস্তথতকর ওপর প্রকাতশয হামলা িাস্তলতয় 

দজারপূিথক োর মালামাল লুি করা এিং এমন ত্রাস সৃস্তষ্ট্ করা যার কারতণ 

দস পতথ দলাক িলািল িন্ধ হতয় যায়। এ কাজ একজতন করুক িা দলিদ্ধ 

হতয় করুক, সংতগ অস্ত্র থাকুক িা না থাকুক,15 শহতরর মতধয দহাক িা 

িাইতর, োতে অপরাতধর মতধয দকাতনা োরেময হতি না। আল্লাহ ো‘আলা 

এ অপরাতধর শাস্তির কথা স্তনতোক্ত আয়াতে িণথনা কতরন। 

ُؤا ۡۡإِّنََّما﴿ ِّينََۡۡجَز  َُُۡۡيَارُِّبونَۡۡٱَّلَّ نََۡۡورَُسوََلُۥۡٱّللَّ َعو  َۡۡويَس  ۡۡفِّ ۡرضِّ
َ نۡفََساًداۡٱۡل 

َ
وۡ ُۡيَقتَّلُوٓا ۡۡأ

َ
ۡيَُصلَّبُوٓا ۡۡأ

وۡ 
َ
عَۡۡأ يهِّمۡ ُۡتَقطَّ ي دِّ

َ
ر ُجلُُهمۡأ

َ
ِّنۡ َۡوأ ۡۡم  َل ف  وۡ ۡخِّ

َ
ا ۡۡأ ۡ ۡمِّنَۡۡيُنَفو  ۡرضِّ

َ َِّكۡۡٱۡل  يۡ ۡلَُهمۡ َۡذ ل ز  ۡۡخِّ ن َيا ۡۡفِّ َۡولَُهمۡ ۡٱدلُّ
ۡ َرةِّۡۡفِّ يمۡ َۡعَذاب ۡۡٱٓأۡلخِّ ٣٣َۡۡۡعظِّ ِّينَۡۡإِّلَّ نَۡقب لِّۡۡمِّنۡتَابُوا ۡۡٱَّلَّ

َ
ُروا ۡۡأ دِّ لَُمٓوا َۡۡعلَي هِّم  َۡۡتق  نَّۡۡفَٱع 

َ
َۡۡأ ۡٱّللَّ

يمۡ َۡغُفور ۡ  [٢٦  ،٢٢: دةاملائ] ﴾٣٤ۡرَّحِّ

“যারা আল্লাহ ও োুঁর রাসূতলর স্তিরুতদ্ধ সংগ্রাম কতর এিং দদতশ হাংগামা 

সৃস্তষ্ট্ করতে সতিষ্ট্ হয়, োতদর শাস্তি এই দয, োতদরতক হেযা করা হতি 

অথিা শূলীতে িড়ান হতি অথিা োতদর হাে পা স্তিপরীে স্তদতক দথতক 

দকতি দফলা হতি অথিা দদশ দথতক িস্তহষ্কার করা হতি। এস্তি হতলা োতদর 

                                                           
15 িাদাস্তয়উস সানা‘ঈ, ৭ম িণ্ড, পৃ-৯১-৯২, শরহুল িুরাশী, ৮ম িণ্ড, পৃ-১০৪। 
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জনয পাস্তথথি লাঞ্ছনা। আর পরকাতল োতদর জনয রতয়তছ কত ার শাস্তি। স্তকন্তু 

যারা দোমাতদর আয়িাধীতন আসার পূতিথ েওিা কতর োতদর জনয নয়। 

দজতন দরি আল্লাহ অিশযই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-মাতয়দা, 

আয়াে: ৩৩-৩৪] 

উক্ত আয়াতের স্তভস্তিতে ও ফকীহগতণর স্তিতেষণমতে ডাকাস্তের শাস্তি 

স্তনেরূপ: ডাকাে যস্তদ হেযা কতর ও মাল লুি কতর ো হতল োতক হেযা করা 

হতি ও শূতল িড়ান হতি। আর যস্তদ হেযা কতর মাল লুি না কতর ো হতল 

হেযা করা হতি স্তকন্তু শূতল িড়ান হতি না। যস্তদ মাল লু ন কতর হেযা না 

কতর, ো হতল োর হাে-পা স্তিপরীে স্তদক দথতক দকতি দফলা হতি। আর 

যস্তদ হেযা ও লু ন না কতর শুধু পতথ ত্রাস সৃস্তষ্ট্ কতর, েতি োতক স্তনিথাসতন 

স্তদতে হতি। মাতলকী মাযহাি মতে, ডাকাে যস্তদ শুধু লু ণ কতর, হেযা না 

কতর োহতল োতক হেযা করা, শূতল িড়াতনা ও হাে-পা স্তিপরীে স্তদক 

দথতক কেথতনর িযাপাতর আদালতের ইিস্তেয়ার থাকতি। স্তকন্তু ডাকাে যস্তদ 

দকিল রািায় ত্রাস সৃস্তষ্ট্ কতর, হেযা ও লু ণ না কতর োহতল োতক হেযা 

করা, শূতল িড়াতনা, হাে-পা স্তিপরীে স্তদক দথতক কেথন করা ও স্তনিথাস্তসে 

করার িযাপাতর স্তিিারক িা শাসতকর ইিস্তেয়ার থাকতি।16 

আয়াতে উস্তল্লস্তিে স্তনিথাসতনর অথথ অপরাধীতক অনয শহতর িন্দী কতর রািা। 

এ সংক্রান্ত যেগুতলা িযািযা আতছ েন্মতধয এ িযািযাই সতিথািম। আর হাে-

পা স্তিপরীে স্তদক দথতক কেথতনর অথথ, ডান হাে ও িাম পা কেথন করা।17 
                                                           
16 আস স্তসয়াসােুশ শর‘স্তয়য়যাহ স্তল ইিন োইস্তময়যাহ, পৃ-৮২-৮৩, আল মুগনী ৮ম িণ্ড, পৃ-

২২৮। 
17 আস স্তসয়াসােুশ শর‘স্তয়য়যাহ, পৃ-৮৩, স্তিদায়ােুল মুজোস্তহদ, ২য় িণ্ড, পৃ-২৮০, শরহুল 

িুরাশী, ৮ম িণ্ড, পৃ-১০৫-১০৬। 
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অপরাধ দয ঘিায় ও দয োতক সহায়ো কতর উভতয়র শাস্তি একই। দকননা 

সহায়োকারীর শস্তক্ত ও সাহাযয দপতয়ই দস অপরাধ ঘিাতে সক্ষম হয়। এ 

িযািযা অনুযায়ী ডাকােদতলর মাত্র একজনও যস্তদ হেযাকাণ্ড ঘিায় এিং িাকী 

সিাই োতক সাহাযয কতর েতি জমহুরতদর মতে দতলর সিাইতক হেযা করা 

হতি, সংিযায় যস্তদ োরা একশজনও হয়। িুলাফাতয় রাতশদীতনর ‘আমল 

দথতক এ স্তনয়ম প্রিস্তলে আতছ। উমার রাস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু লড়াইকারীতদর 

সাতথ পযথতক্ষণকারীতদরও হেযা কতরস্তছতলন।18 

ছয়. স্তিতদ্রাহ 

৩৭. সরকাতরর স্তিরুতদ্ধ দকাতনা বিধ দাস্তি স্তনতয় একস্তি শস্তক্তশালী দতলর 

অভুযিানতক স্তিতদ্রাহ িতল। 

স্তিতদ্রাহীতদর শাস্তি: স্তিতদ্রাহীরা যস্তদ প্রকাশযভাতি সরকাতরর অিাধয হয়, 

নাগস্তরক ও রােীয় কেথিয পালন দথতক স্তিরে থাতক, সরকাতরর প্রাপয 

আদাতয় অস্বীকৃস্তে জানায় এিং দঘাষণা স্তদতয় আতন্দালতন নাতম ও লড়াই 

করার প্রস্তুস্তে দনয়, োরা স্তনতজতদর মধয দথতক কাউতক স্তিকল্প শাসক স্ত ক 

করুক িা না করুক, োতদর স্তিরুতদ্ধ লড়াইতয় অিেীণথ হতে হতি। এিাই 

োতদর শাস্তি। হানাফী মাযহাতির ফকীহগণ িতলন, স্তিতদ্রাহীরা যস্তদ প্রথতম 

কাযথে লড়াই শুরু নাও কতর েিুও মুসস্তলম শাসকতক োতদর স্তিরুতদ্ধ দমন 

অস্তভযান িালাতে হতি। দকননা োতদর জতড়া হওয়া ও লড়াইতয়র আতয়াজন 

করাই প্রমাণ কতর দয, অসৎ উতদ্দশয স্তনতয় োরা অগ্রসর হতে এিং যুদ্ধ 

করতে োরা সংকল্পিদ্ধ। োই সরকাতরর উস্তিৎ োতদর অপেৎপরো িরতম 

দপৌঁছার আতগ ও োতদরতক স্তিিাতরর আওোয় আনা অস্ভবি হতয় উ ার 
                                                           
18 প্রাগুক্ত। 
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পূতিথ সিথািক যুতদ্ধ অিেীণথ হওয়া। েতি লড়াই শুরু করার পূতিথ সরকাতরর 

কেথিয োতদরতক স্তিন্ত-ভািনা করার জনয স্তকছু অিকাশ দদওয়া। যস্তদ োরা 

আনুগেয দমতন দনয় ো হতল োতদর স্তিরুতদ্ধ আর লড়াই করা বিধ নয়। 

স্তকন্তু সাড়া না স্তদতল অস্তিলতম্ব অস্তভযান িালাতে হতি। আল্লাহ ো‘আলা 

িতলন, 

ِّنَۢۡ﴿ ۡۡفَإ َدى ُهَماَۡبَغت  ۡۡإِّح  َرىۡ ََۡعَ خ 
ُ ۡۡفََق تِّلُوا ۡۡٱۡل  تِّ

ۡۡٱلَّ ۡ َۡتب غِّ ءََۡۡحتَّ ٓ َِّلۡ ۡتَِفِّ رِّۡۡإ م 
َ
ِّۡۡأ : احلجرات] ﴾ٱّللَّ

٥] 

“যস্তদ োতদর একদল অপর দতলর ওপর িড়াও হয়, েতি দোমরা 

আক্রমণকারী দতলর স্তিরুতদ্ধ যুদ্ধ করতি; দয পযথন্ত না োরা আল্লাহর 

স্তনতদথতশর স্তদতক স্তফতর আতস।” [সূরা আল-হুজরাে, আয়াে: ৯] 

স্তিতদ্রাহীতদর স্তিরুতদ্ধ লড়াই করািাই োতদর শাস্তি। অথথাৎ স্তিতদ্রাহ দমন 

করার জনয ও স্তিতদ্রাহীতদর িতশ আনার জনয যেিুকু রক্তপাে ও সম্পদ 

হরণ করা প্রতয়াজন েেিুকু করা বিধ। যস্তদ োরা রতণ ক্ষযান্ত হয় োহতল 

োতদর স্তিরুতদ্ধ লড়াই িন্ধ করা ওয়াস্তজি। েতি স্তিতদ্রাহ করার অপরাতধ 

আদালে োতদরতক ো‘যীর দণ্ড স্তদতে পারতি। 

এিাতন লক্ষণীয় দয, স্তিতদ্রাহীতদর স্তিরুতদ্ধ পস্তরিাস্তলে সরকাতরর দমন 

অস্তভযাতন শাস্তির দসই স্তিরািস্তরে অথথ দৃস্তষ্ট্তগাির হয় না, যা িযস্তক্তর ওপতর 

প্রতয়াগ হতল দদিা যায়; িরং এিাতক িলা যায় স্তিতদ্রাহীতদর স্তিরুতদ্ধ 

সরকাতরর আিরক্ষা ও প্রস্তেতরাধমূলক িযিস্থা। স্তকন্তু ফকীহগণ এতক 

হুদুতদর মতধয গণয কতরন। দকননা এর মতধয স্তিতদ্রাহীতদর হেযার বিধো 

স্তনস্তহে আতছ। শাস্তি স্তহতসতি োতদর স্তিরুতদ্ধ এ হেযাকাণ্ড পস্তরিালনা করা 

আল্লাহর হক স্তহতসতি ওয়াস্তজি। ফকীহতদর িক্তিয এিাতন সুস্পষ্ট্। দস 
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কারতণ স্তিতদ্রাহীতদর স্তিরুতদ্ধ গৃহীে লড়াইতক হুদুতদর মতধয গণয করতে দকউ 

স্তিতরাস্তধো কতর স্তন। 

সাে. মুরোদ 

৩৮. মুরোতদর আস্তভধাস্তনক অথথ েযাগকারী, প্রেযািেথনকারী। শরী‘আতের 

পস্তরভাষায় ইসলাম েযাগকারীতক িলা হয় মুরোদ। েযাগ করার অথথ: োর 

দথতক এমন স্তকছু আিরণ প্রকাশ পায়, যা োতক ইসলাতমর গস্তণ্ড দথতক দির 

কতর দদয়। দযমন, দীতনর সুষ্পষ্ট্ দকাতনা স্তিষয়তক অস্বীকার করা অথিা 

ইসলামতক স্তনতয়  াট্টা-স্তিদ্রুপ করা অথিা আল্লাহ ও োুঁর রাসূলতক গাল-মন্দ 

করা। 

মুরোদ হওয়ার জনয কতয়কস্তি শেথ আতছ। দযমন, জ্ঞান ও সংকতল্পর 

অস্তধকারী হওয়া। সুেরং পাগল ও অিু  িালতকর ধমথেযাগ গ্রহণতগাগয নয়। 

মাোল না হওয়া। োই দনশার কারতণ যার জ্ঞান দলাপ দপতয়তছ োর 

ধমথেযাগ ধেথিয নয়। অনুরূপ যুলুম-স্তনপীড়তন িাধয হতয় দয দমৌস্তিকভাতি 

ধমথেযাগ কতর; স্তকন্তু অন্ততর ঈমান সুদৃঢ় থাতক (মুকরাহ) দসও মুরোদ নয়। 

মুরোদ হওয়ার জনয পুরুষ হওয়া শেথ নয়। হানাফীতদর স্তনকি িাতলগ 

হওয়াও শেথ নয়। েতি অনয ফকীদতদর মতে িাতলগ হওয়া শেথ। 

মুরোতদর শাস্তি মৃেুযদণ্ড। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

 .«هفاقتلو همن بدل دين»

“দয িযস্তক্ত দীন পস্তরিেথন কতর োতক হেযা কর।”  

হেযা কাযথকর করার পূতিথ মুরোদতক স্তেন স্তদতনর অিকাশ দদওয়া হতি। 

হয়তো ভুল পথ দছতড় দস স্বধতমথ স্তফতর আসতি। এ অিকাশ দদওয়া 
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জমহুরতদর মতে ওয়াস্তজি, হানাফীতদর মতে মুিাহাি। অিকাশকালীন সমতয় 

যস্তদ দস স্তফতর আতস, েতি মৃেুযদণ্ড রস্তহে হতয় যাতি। অনযথায় োতক হেযা 

করা হতি। 

হুদূদ শাস্তি প্রিেথতনর স্তহকমে 

৩৯. হুদূতদর স্তিধান প্রিেথতনর দক্ষতত্র শাস্তির সাধারণ নীস্তে অনুসরণ করা 

হতয়তছ, যার িণথনা ইতোপূতিথ দদওয়া হতয়তছ। নীস্তেস্তি হতে, অপরাতধর 

সাতথ শাস্তির সমো ও সামঞ্জসযো রক্ষা। নযায়নীস্তে ও সুস্তিিাতরর জনয এিা 

অপস্তরহাযথ। এ শাস্তির মতধয যুস্তক্তসঙ্গে কষ্ট্ যােনার িযিস্থা রািা হতয়তছ যা 

অপরাধ ঘিািার আতগ মানুষতক সেকথ কতর ও পুনরািৃস্তি করতে িাধা 

দদয়। 

এ শাস্তির স্তিতশষত্ব এই দয, অপরাধী িযেীে অতনযর ওপর কিনও আতরাপ 

হয় না। এ কারতণ এর স্তনুঁিুে প্রতয়াগ সমাজতক ক্ষস্তে ও স্তিপযথতয়র কিল 

দথতক রক্ষা কতর সমাতজর কলযাণ সাধন কতর। ফতল অপরাতধর িার রুদ্ধ 

হতয় যায়। অন্তেুঃপতক্ষ িহুলাংতশ হ্রাস দপতয় সমাতজ শাস্তন্ত-স্তস্থস্তে ও 

স্তনরাপিা প্রস্তেস্তষ্ঠে হয়। একইভাতি এসি শাস্তি অপরাধ করতে উৎসুক 

িযস্তক্তর সামতন িাুঁধার প্রািীর হতয় দাুঁড়ায়। োরপতরও যস্তদ দস অপরাধ কতর 

দফতল োহতল শাস্তি পাওয়ার পর পুনরায় অপরাধ করা দথতক স্তিরে থাতক। 

এভাতি দস সংতশাধন হয় এিং শাস্তি োর জনয কলযাণকর প্রমাস্তণে হয়। 

সতন্দহ দনই, দকাতনা িযস্তক্ততক অপরাধ দথতক দূতর রািার মতধয োর জনয 

িড় ধরতণর কলযাণ স্তনস্তহে থাতক। দকননা েিন োতক শাস্তির কষ্ট্ দভাগ 

করতে হয় না। শরী‘আে লংঘন করার দায় ঘাতড় স্তনতে হয় না এিং 

আল্লাহর অসন্তুস্তষ্ট্ ও পরকাতলর ‘আযাি দথতক দস রক্ষা দপতয় যায়। আিার 
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অপরাধ করার কারতণ শাস্তি দদওয়া হতল োও োর জনয কলযাণ িতয় 

আতন। কারণ, েিন দস দুস্তনয়ায় গুনাহ দথতক পস্তিত্র হতয় যায়। প্রদি শাস্তি 

োর সুি ঈমানতক জাগ্রে কতর দদয় এিং আল্লাহর সমু্মতি োর িড় 

স্খলতণর অনুভূস্তে জাস্তগতয় দদয়। ফতল দস েওিাতয় নাসূহা করার দসৌভাগয 

লাভ কতর। ইতোপূতিথ এ সম্পতকথ স্তকছুিা ইস্তঙ্গে দদওয়া হতয়তছ। ইসলাতম 

শাস্তি স্তিধান প্রিেথতনর দপছতন দয সি মহান লক্ষয ও স্তহকমে স্তনস্তহে আতছ 

এগুতলা োর সামানয কতয়কস্তি স্তদক মাত্র। 

ইসলাতমর শাস্তি স্তিধাতনর ওপর আপস্তি 

৪০. িািিোর স্তনস্তরতি দদিা যায়, ইসলাতম শাস্তির এ স্তিধানগুতলা দয দকাতনা 

স্তিতিিনায় সিথাস্তধক উপযু্ক্ত। অপরাধ দথতক সেকথ ও সংযে থাকার জনয 

যতথষ্ট্, নযায় ও সুস্তিিাতর পূণথ এিং শাস্তি ও কলযাণ প্রস্তেষ্ঠার স্তনস্তিে উপায়। 

এেদসতেও স্তকছু সংিযক দলাকতক এর ওপর প্রশ্ন ও আপস্তি উিাপন 

করতে দদিা যায়। োরা োতদর আপস্তিগুতলাতক স্তিতিতকর মানদতণ্ড 

গ্রহণতযাগয ও যুস্তক্তসঙ্গে দািী কতর ইসলাতমর শাস্তি িযিস্থাতক পস্তরেযাজয, 

প্রতয়াগ অতযাগয মতন কতর এিং এর স্তিকল্প িযিস্থা গ্রহতণর কথা িতল। 

স্তিদগ্ধ পা তকর সামতন প্রকৃে সেয উদঘািতনর জনয আমরা এিাতন োতদর 

আপস্তি ও জিাি সংস্তক্ষিভাতি আতলািনা করি। আপস্তিগুতলাতক দুই ভাতগ 

ভাগ করা যায়। ১. সামস্তগ্রক শাস্তি সম্পতকথ সাধারণ আপস্তি ও ২. প্রতেযক 

শাস্তির ওপর পৃথক আপস্তি।  

সাধারণ আপস্তি ও োর জিাি 

প্রথম আপস্তি 

৪১. আপস্তিকারীগণ িতলন, শাস্তির এ স্তিধান িারা অপরাধীর িযস্তক্তত্বতক অগ্রাহয 
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করা হতয়তছ এিং একই অপরাতধ জস্তড়ে িযস্তক্ততদরতক একই শাস্তির দযাগয 

স্তিতিিনা করা হতয়তছ। অথি োতদর মন মানস্তসকো, স্বভাি-প্রকৃস্তে, 

পস্তরতিশ-পাস্তরপাস্তশথকো, নীস্তে-বনস্তেকো, স্তশক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ-সামাস্তজকো 

ইেযাস্তদর মাপকাস্ত  এক নয়, স্তিস্তভন্ন প্রকার। োই োতদরতক অপরাধ দথতক 

স্তনিৃি করার পন্থা পদ্ধস্তেও এক হতে পাতর না, স্তিস্তভন্ন রকম হওয়া 

স্বাভাস্তিক। এ এমন একস্তি স্তিষয়, যা দকাতনা মতেই উতপক্ষা করা যায় না। 

এ কারতণ সকল অপরাধীর একই শাস্তি না হতয় প্রতেযতকর স্তভন্ন স্তভন্ন শাস্তি 

হওয়া যুস্তক্তসঙ্গে। ো ছাড়া অপরাধী একজন মানস্তসক দরাগী, ভংগুর িযস্তক্তত্ব 

ও ভারসামযহীন স্বভাি-প্রকৃস্তের দলাক। সুেরাং োতক উপতরাক্ত অিস্থা ও 

পস্তরস্তস্থস্তের আতলাতক স্তিিার করতে হতি এিং িযিস্থা গ্রহণ করতে হতি 

দরাগীর স্তিস্তকৎসার মতনাভাি স্তনতয়। োর স্তিরুতদ্ধ প্রস্তেতশাধ গ্রহণ স্তকংিা 

সুস্থয-সিল পস্তরপূণথ মানুষ মতন কতর কত ার িযিস্থা গ্রহণ করা যাতি না। 

আপস্তির জিাি 

ইসলামী শরী‘আে শাস্তির স্তিধান প্রিেথনকাতল অপরাধীর িযস্তক্তত্বতক উতপক্ষা 

কতর স্তন; িরং ো স্তিতিিনায় দরতিতছ ও মূলযায়ন কতরতছ। আপস্তিকারীতদর 

সাতথ আসল মেতভদ অপরাধীর িযস্তক্ততত্বর পস্তরস্তধ ও স্তিিৃস্তে স্তনতয়। 

শরী‘আে িলতছ, অপরাধী যস্তদ িাতলগ হয়, স্তিতিকিান হয় ও স্বাধীন 

মোমতের অস্তধকারী হয়, দসই সাতথ বিেনযহীন ও পাগল না হয়, কারও 

িাতপ িাধয না হয় এিং স্তনরূপায় ও অজ্ঞ না হয় দকিল েিনই দস শাস্তির 

দযাগয হতি। এগুতলাই োর িযস্তক্ততত্বর স্তিতিিনার স্তিষয়। এর দকাতনা একস্তি 

অিস্থা োর মতধয পাওয়া দগতল হদ রস্তহে হতয় যায় এিং োর পস্তরিতেথ 

অনয শাস্তি দদওয়া হয়, যার স্তিিরণ ফকীহগতণর স্তকোতি স্তলস্তিে আতছ। 
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উদাহরণস্বরূপ, িযস্তভিার ও িুস্তরর শাস্তিতে শরী‘আে অপরাধীর অিস্থা 

স্তিতিিনা কতরতছ। সুেরাং স্তিিাস্তহে িযস্তভিারীর শাস্তি করা হতয়তছ রজম আর 

অস্তিিাস্তহে িযস্তক্তর মতধয কুমারত্ব থাকায় দস এিুকু ছাড় পাওয়ার দযাগয িতল 

স্তিতিস্তিে। স্তকন্তু স্তিিাস্তহে িযস্তক্ত এ ছাড় পাওয়ার দযাগয হতে পাতর না। 

অনুরূপ সাধারণ িুস্তর িা দছাি িুস্তরর দক্ষতত্র (ফকীহতদর পস্তরভাষায়  رسقة
ىالصغر ) হাে কািার স্তিধান আতছ। পক্ষান্ততর িড় িুস্তর িা ডাকাস্তের দিলায় 

( ىالكربرسقة ) শাস্তি িৃস্তদ্ধ কতর হাে ও পা কািার স্তিধান করা হতয়তছ। এিা 
হতলা দস সীমাতরিা দযিাতন এতস শরী‘আে দথতম দগতছ এিং জাস্তনতয় 

স্তদতয়তছ,  অপরাধীর িযস্তক্তত্ব কেিুকু স্তিতিিনা করা যাতি এিং োর অিস্থা 

ও পস্তরতিতশর কেিুকু উতপক্ষা করা হতি না। 

এরপর থাতক অপরাধীর স্বভাি, পস্তরতিশ, ঐস্তেহয, স্তশক্ষা ইেযাস্তদ বিস্তশষ্ট্য। 

আপস্তিকারীগণ এগুতলাতক অপরাধীর িযস্তক্ততত্বর অন্তভুথক্ত গণয কতরন। স্তকন্তু 

শরী‘আে ো স্বীকার কতর না। কারণ, এর মতধয দকাতনাস্তিই এসি অপরাতধ 

জস্তড়ে হওয়ার জনয ওযর হতে পাতর না এিং অপরাধী যস্তদ িতলগ, 

স্তিতিকিান এিং স্তসদ্ধামে দনওয়ার দযাগয হয় োহতল এসতির িারা োর 

স্তনধথাস্তরে শাস্তি হ্রাসও হতে পাতর না। োছাড়া এ বিস্তশষ্ট্যগুতলা সদা 

পস্তরিেথনশীল। দকাতনা মজিুে স্তভস্তির ওপর প্রস্তেস্তষ্ঠে নয় এিং এর দকাতনা 

িুড়ান্ত সীমাও দনই। োই এগুতলা যস্তদ স্তিতিিনায় দনওয়া হয় োহতল সমাতজ 

অপরাধ িযাপকভাতি ছস্তড়তয় পড়তি এিং অপরাধীরা শাস্তির আওো দথতক 

দিস্তরতয় যাতি। ফতল ছস্তড়তয় পড়া এ ভয়ািহ অপরাতধর কারতণ সমাজ জীিন 

দুস্তিথসহ হতয় উ তে িাধয হতি। অথি শাস্তির ভয় োতদরতক অপরাধ দথতক 

সংযে থাকতে িাধয করে। 
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আপস্তিকারীগণ সহানুভুস্তে দদস্তিতয় শাস্তিতক দরাগীর স্তিস্তকৎসার সাতথ েুলনা 

করতে আগ্রহী। আমাতদর িক্তিয হতলা, এরূপ সহানুভূস্তে দদিান 

শরী‘আতেই একস্তি প্রস্তেস্তষ্ঠে রীস্তে এিং আতলািয শাস্তি স্তিধাতনও ো 

স্তিদযমান। কারণ শাস্তির মূল দৃস্তষ্ট্ভঙ্গীই হতলা রহমে ও দয়া প্রদশথন। স্তকন্তু 

োরা লক্ষয কতরন স্তন দয, স্তিস্তকৎসার মতধয এমন শেথ দদওয়া দনই দয, ো 

দরাগীর স্তনকি দকিল সুস্বাদু ও েৃস্তিকরই হতি; িরং কিনও কিনও স্তিস্বাদ 

ও স্তেক্তও হতয় থাতক। স্তিস্তকৎসার স্বাতথথ দরাগীতক অতনক সময় স্তিস্তভন্ন রকম 

অতস্ত্রাপিার ও অঙ্গতেদ করা প্রতয়াজন হয়। ো সতেও এ কাজতক দরাগীর 

জনয কলযাণ ও মঙ্গল িতল গণয করা হয়। দকউ এতক প্রস্তেতশাধ িতল মতন 

কতর না। ইসলাতমর শাস্তি িযিস্থার দক্ষতত্রও এই একই কথা। শাস্তি দসসি 

দলাতকর স্তিস্তকৎসা স্তহতসতি দদওয়া হয় যাতদরতক অনযায় ও পাপকাজ দথতক 

স্তিরে রািতে আতদশ-উপতদশ, সেকথ-সািধানরূপ স্তিস্তকৎসায় দকাতনা কাজ 

হয় স্তন। অিতশতষ োতদর ওপর শাস্তিরূপ স্তিস্তকৎসা প্রতয়াগ করা জরুরী হতয় 

পতড়। কারণ, উপতদশ স্তিস্তকৎসা িারিার প্রতয়াগ করতলও কারও কারও 

দক্ষতত্র দকাতনা ফায়দা দয হয় না, অপরাতধ জস্তড়ে হওয়াই োর প্রমাণ। 

িারিার উপতদশ স্তদতয় দকিল অপাতত্র স্তঘ ঢালাই হতয়তছ। দস জনয স্তিকল্প 

স্তিস্তকৎসা অিলম্বন করা অপস্তরহাযথ। দস স্তিস্তকৎসার নাম শাস্তি। 

স্তিেীয় আপস্তি ও োর জিাি 

৪৩. সামস্তগ্রক শাস্তি সম্পতকথ সাধারণভাতি স্তিেীয় আপস্তি: ইসলাতমর শাস্তি 

িযিস্থা অেযন্ত কত ার ও স্তনষু্ঠর। অপরাতধর পস্তরমাতণর সাতথ শাস্তির কষ্ট্-

যােনার দকাতনা সামঞ্জসয দনই। এিা সুস্তিিার নয় িরং যুলুম। 

৪৪. এ আপস্তি অগ্রহণতযাগয ও পস্তরেযাজয। স্মরণ রািা দরকার দয, শাস্তিিা 
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দকাতনা বিধ পূণযময় কতমথর স্তিস্তনময় নয় দয, োতে কত ারো ও কষ্ট্-যােনা 

থাকতি না। শাস্তি হতলা দকাতনা অপকমথ িা ধিংসািক কাতজর সংকল্প করা 

এিং দসই সংকল্প কাতজ পস্তরণে করার িদলা। োই এর মতধয কষ্ট্-যােনা 

অিশযই থাকতি। অপরাতধর সাতথ শাস্তির যন্ত্রণার সামঞ্জসয না থাকার ও 

সুস্তিিারপূণথ না হওয়ার দয অস্তভতযাগ োরা দদন ো সস্ত ক নয়। আমার 

ধারণায় এ অস্তভতযাতগর কারণ, োরা োতদর দৃস্তষ্ট্তক দকিল শাস্তির মতধয 

স্তনিি দরতিতছন। অপরাতধর স্তদতক োকান স্তন এিং োর স্তিন্তাও কতরন স্তন। 

যস্তদ োরা অপরাতধর সাতথ শাস্তিতক স্তমস্তলতয় দদিতেন এিং উভয়িার প্রস্তে 

সমানভাতি নজর স্তদতেন োহতল অিশযই োরা অপরাতধর সাতথ শাস্তির 

সামঞ্জসয ও সুস্তিিার প্রস্তেস্তষ্ঠে দদতি অস্তভতযাগ প্রেযাহার কতর স্তনতেন। 

উদাহরণস্বরূপ আমরা যস্তদ একজন দিাতরর কমথধারা স্তিতেষণ কস্তর, ো হতল 

দদিতে পাই, রাতের আুঁধাতর দস িুস্তপসাতর দিস্তরতয় যাতে, দয িাস্তড়তে িুস্তর 

করতি োর প্রািীর গাতত্র স্তসুঁধ কািতছ, ঘতরর োলা দভতঙ্গ দভেতর প্রতিশ 

করতছ, অস্ত্র উুঁস্তিতয় ঘুমমে িাস্তসন্দাতদর ভীে সন্ত্রি করতছ, িাস্তড়র ঐস্তেহয 

ধ্বংস কতর দফলতছ। দকউ দমাকাতিলায় আসতল োতক হেযার হুমস্তক স্তদতে। 

এমন একিা পস্তরস্তস্থস্তেতে আমরা যস্তদ দস ঘতরর নারীর কথা স্তিন্তা কস্তর 

োহতল দদিতিা মূহুতেথর মতধয োর স্তনদ্রা দভতঙ্গ দগতছ, দিাি িুলতেই দদিতে 

পায় সামতন এক ভয়াল মূস্তেথ অস্ত্র উুঁস্তিতয় দাুঁস্তড়তয় আতছ। এরূপ ভয়ংকর 

দৃশয দদতি োর জীিতনর ওপর স্তদতয় িতয় যায় আেংক ও অস্তস্থরোর  ড়। 

ঘতরর স্তশশু-স্তকতশারতদর কথা যস্তদ ভাস্তি, োহতল দদিতিা, মাতয়র স্তিৎকাতর 

োতদর ঘুম দভতঙ্গ দগতছ। ঘতরর মতধয স্তিভৎস ভীস্তেকর অিস্থা দদতি ভতয় 

কাুঁপতছ। োরা দদিতছ, দিাতরর িকু্ষিয় দথতক দক্রাতধর আগুন স্তিেুস্তরে 

হতে। দস সাতথ োতদর ওপর দস স্তনযথােন িালাতে িা প্রস্তেহে করতছ। 
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আমরা আরও দদিতে পাই, দকাথাও িুস্তরর ঘিনা ঘিতল দসিানকার সকল 

মানুতষর মতধয আেংক ছস্তড়তয় পতড় এিং োরা ভতয় সংকুস্তিে হতয় যায়। 

দকননা দিাতরর স্তলপ্সা অথথ ও মাল আহরণ করা। এরূপ অথথ ও মাল োতদর 

সিার কাতছই মজুদ আতছ। োই স্তনরূপায় হতয় োরা সহজ স্তশকাতর পস্তরণে 

হতয়। দিাতরর কমথকাণ্ড দয অিস্থার সৃস্তষ্ট্ করল দসগুতলা িা োর স্তকছু অংশ 

স্তনতয় যস্তদ আমরা স্তিন্তা কস্তর এিং একই সাতথ োর পাস্তপষ্ট্ হাে কেথনতক 

স্তমস্তলতয় দদস্তি োহতল স্তকছুতেই িলা যাতি না দয, োর শাস্তি যুলুম ও 

অস্তিিার মূলক হতয়তছ স্তকংিা িলা যাতি না দয, কষ্ট্-যােনার সাতথ 

অপরাতধর সামঞ্জসযো দনই। ইসলামী শরী‘আতের অনযানয শাস্তির দক্ষতত্রও 

এই একই কথা প্রতযাজয। আমাতদর উস্তিৎ এসি অপরাধ সম্পতকথ স্তিন্তা-

ভািনা মুক্ত দকাতনা মন্তিয করার পূতিথ অপরাধীর অপরাধ এিং োর মতধয 

দয সি িাড়ািাস্তড়, অস্তনষ্ট্ ও ক্ষয়ক্ষস্তের স্তদক আতছ দসগুতলাতক সামতন 

আনা। এ ধরতণর মন্তিয দযমন সস্ত ক হয় না দেমন অপরাতধর সামস্তগ্রক 

স্তদক পস্তরতিষ্ট্নও কতর না। 

প্রস্তেস্তি শাস্তির ওপর স্তিতশষ স্তিতশষ আপস্তি 

৪৫. ইসলাতমর সামস্তগ্রক শাস্তি স্তিধাতনর ওপর সাধারণ আপস্তির পর 

অস্তভতযাগকারীগণ প্রস্তেস্তি শাস্তি সম্পতকথ পৃথক পৃথক আপস্তি েুতলতছন। 

স্তনতে এ স্তিষতয় আতলািনা করা হতলা। 

প্রথম আপস্তি 

৪৬. িযস্তভিারীর দিত্রাঘাে, স্তনিথাসন ও রজম এিং অপিাদকারীর দিত্রাঘাে -এ 

জােীয় শারীস্তরক শাস্তির মতধয অপরাধীর মানস্তিক সিাতক হরণ করা হয়, যা 

আধুস্তনক যুতগ গ্রহণতযাগয নয়। উদাহরণস্বরূপ, দকউ যস্তদ দকাতনা নারীর 
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সম্মস্তেতে িযাস্তভিাতর স্তলি হয়, েতি এিা োর িযস্তক্ত স্বাধীনোর আওোভুক্ত, 

যা সংরক্ষণ করা অপস্তরহাযথ। এ স্বাধীনো দয দভাগ কতর োতক দিত্রাঘাে 

করা যায় না। 

৪৭. এ অস্তভতযাগ িণ্ডণ করা অস্তে সহজ। দকননা িযস্তভিারী োর কুকমথ িারা 

স্তনতজতক কলস্তিে কতরতছ, দগৌরিাস্তিে কতর স্তন। স্তনতজতক কলুস্তষে করার 

উতদযাগ স্তনতয়তছ, রক্ষা করার পদতক্ষপ দনয় স্তন। দয িযস্তভিারী অতনযর পাতত্রর 

পাস্তন পান করতে আসক্ত হয়, দকাতনা উপতদশ ধমক োতক ঐ কাজ দথতক 

স্তিরে থাকতে পারতি না, োতক স্তিরে রািতে পারতি িািুতকর আঘাে ও 

শারীস্তরক স্তনযথােন। অন্ততরর অনুভতি কাজ হতি না, লাগতি ইস্তিতয়র 

অনুভূস্তে। আর স্তনিথাসতন দদওয়ার োৎপযথ হতে অপরাতধর স্থান ও এলাকা 

দথতক দূতর অিস্থান করতল ধীতর ধীতর দলাতকর অন্তর দথতক দস স্তিসৃ্মে 

হতি। স্তনতজতক স্তনতয় একাতন্ত ভািিার সুতযাগ পাতি। স্তনতজর কৃে অপরাতধর 

জনয স্তনভৃতে দথতক স্তিন্তা ও অনুতশািনা করতে পারতি, যা োতক 

আিসংতশাধতনর স্তদতক এস্তগতয় দনতি। এরপর থাতক স্তিিাস্তহে িযস্তভিারীর 

রজম িা প্রির আঘাতে হেযা করা প্রসঙ্গ। এর কারণ হতে, অনিধ 

উপতভাতগর দনশায় এই িযস্তভিারী পাপ ও অনািাতরর সকল সীমা অস্তেক্রম 

কতর স্তগতয়তছ। অতনযর পাস্তনর ঘাতি অিগাহন করতে প্রলুি হতয়তছ। অথি 

এই কামনা পূরণ করার মতো এমন িযিস্থা োর স্তনকি িেথমান আতছ যা 

োতক এতহন অনযায় কাজ দথতক স্তিরে রািতে পাতর। এ অিস্থায় সমাজ 

দদহ দথতক এ ক্ষে অঙ্গস্তি দকতি দফলা ও মাস্তিতে পুুঁতে দদওয়া জরুরী, 

যাতে সমাতজর িুতক পাপ ও অনািাতরর উৎস অিস্তশষ্ট্ না থাতক এিং  

সমাতজর সিাই োর এ ফাসাদ দথতক মুস্তক্ত পায়। এছাড়া োর অনযায়-

অপরাতধর কারতণ সিাই োর দথতক মুি স্তফস্তরতয় স্তনতয়তছ। সমাজ দথতক 
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োতক সস্তরতয় দদওয়ার িযাপাতর অনুতশািনা করার দকাতনা কারণ দনই। 

দযমন মানি দদতহ সৃষ্ট্ ক্ষে দকতি দফলতল দকাতনা দুুঃি-অনুতশািনা হয় না 

যস্তদ আশংকা থাতক দয, ঐ ক্ষে অিস্তশষ্ট্ দদতহ ক্রম-স্তিিার ঘিাতি।  

 োরা িযস্তক্ত স্বাধীনোর পতক্ষ দজারাতলা সমথথন জাস্তনতয় িতলন, িযস্তভিারীর 

কাজ িযস্তক্ত স্বাধীনোরই িস্তহুঃপ্রকাশ। দকননা এিা দস্বোয় ও উভতয়র 

সম্মস্তেক্রতম সম্পন্ন হয়, িাধয কতর ও িল প্রতয়াগ কতর হয় না। িস্তুেুঃ এ 

একস্তি দুিথল ও ভঙু্গর যুস্তক্ত ছাড়া স্তকছুই নয়। কারণ, িযস্তক্ত স্বাধীনো দকাতনা 

িন্ধনহীন অিাস্তরে সুতযাতগর নাম নয়; িরং অতনযর দকাতনা প্রকার ক্ষস্তে না 

হওয়ার শতেথ আিদ্ধ। স্তকন্তু িযস্তভিাতরর মতধয রতয়তছ িযাপক আকাতরর 

ক্ষস্তে। দযমন, িংতশর ওপর কলি দলপন, িংশধারা িেম করা, যা 

সমাতজর স্তভস্তি স্তহতসতি গণয, িংশ পস্তরিতয় সতন্দহ সৃস্তষ্ট্, স্তশশু ধ্বংস, নারী ও 

স্ত্রীতদর িযাপাতর সংশয় সৃস্তষ্ট্, স্তিিাতহ অনীহা, নানা প্রকার জস্তিল দরাগ সৃস্তষ্ট্ 

ইেযাস্তদ। োই সমাতজর অস্তধকার আতছ িযস্তভিারীর এসি ক্ষস্তের হাে দথতক 

স্তনতজতক রক্ষা করা। িযস্তভিারী োর সামস্তয়ক আনন্দ উপতভাতগর মাধযতম 

সমাতজর এেসি ক্ষস্তে সাধন কতর। অথি স্তিিাতহর মাধযতম বিধ পন্থায় দস 

োর কামনা িস্তরোথথ করতে পাতর। স্তিিাতহ অসামথথ থাকা স্তকংিা স্তিিাহ 

করতে স্তিলম্ব হওয়ায় োর জনয িযস্তভিার করা বিধ হতয় যায় না। দস 

দযতহেু সমাতজর একজন সদসয, োই োতক এমন স্বে পতথ িলতে হতি 

যাতে সমাতজর কাতরা দকাতনা ক্ষস্তে না হয়। োতক দিতছ স্তনতে হতি জীিন 

যাপতনর পস্তিত্র পথ এিং এ পতথ িলার স্তকছু কষ্ট্-দেশ িরণ করতে হতি 

স্তনতজর ও সমাতজর স্বাতথথ। দশষ কথা হতলা, দুজতনর সম্মস্তেক্রতম িযস্তভিার 

অনুস্তষ্ঠে হতলই ো বিধ হতয় যায় না এিং োর ফতল সৃষ্ট্ সমাতজর অস্তনিাযথ 

ক্ষস্তেও দূর হয় না। এছাড়া ইজ্জে-মযথাদার দক্ষতত্র ক্ষস্তেপূরণ িতল না, 
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ক্ষস্তেপূরণ হয় সম্পতদর দক্ষতত্র। এ পযথন্ত যা িলা হতলা, এরপতর দকাতনা 

সুস্তিতিিক স্তক িলতে পারতিন দয, মানুষতক িন্ধনমুক্তভাতি দছতড় দদওয়া 

দহাক আর োরা িযস্তক্ত স্বাধীনোর  াণ্ডা উস্তড়তয় পরস্পর িযস্তভিার িিথা 

করুক? োতদরতক শাস্তি দদওয়া দূতর থাক এ কাজ দথতক িারণও করা 

যাতি না? 

৪৮. এরপর অপিাদকারীর দিত্রাঘাে প্রসঙ্গ। অস্তভতযাগ করা হয় দয, 

দিত্রাঘাতের িারা অপরাধীর মানিাস্তধকার লংঘন করা হয়। োতদর এ 

অস্তভতযাগও অগ্রহণতযাগয-প্রেযািযাে। দকননা অপিাদকারী অতনযর ওপর 

অেীলোর স্তমথযা দদাষাতরাপ কতর কুৎসা রস্তিতয়তছ। এিন োতক দদাষমুক্ত 

করার জনয অপিাদকারীর স্তমথযাতক জনসমু্মতি প্রকাশ করা ও প্রকাশয 

দিত্রাঘাতের মাধযতম স্তমথযার ওপর প্রমাণ দদওয়া ছাড়া দকাতনা উপায় দনই। 

সুেরাং িযস্তভিাতরর স্তমথযা অপিাদ স্তদতয় একজতনর সম্মানহাস্তন কতর দস 

স্তনতজতক দিত্রাঘাতের সমু্মিীন কতরতছ এিং স্তনতজতক লাস্তঞ্ছে কতরতছ। 

৪৯. িযস্তভিারী ও অপিাদকারীর শাস্তির মূলেে: ইসলাম মানি সমাতজর 

পস্তিত্রো, পস্তরেন্নো, ইজ্জে-সম্মান ও সম্পতদর স্তনরাপিা এিং সদগুণািলী 

স্তিকাতশর প্রস্তে যত্নিান। এ স্তিষয়গুতলা যিন কাস্তঙ্খে ও সমাদৃে এিং এর 

লালন ও পৃষ্ঠতপাষকো করা জরুরী, েিন স্বাভাস্তিকভাতিই এতক প্রস্তেস্তষ্ঠে 

রািার উপায় ও মাধযমও হতি কাস্তঙ্খে ও অপস্তরহাযথ। শরী‘আে এ কথাই 

িতল। পক্ষান্ততর এগুতলা যিন কাস্তঙ্খে ও আকষথণীয় থাতক না েিন এতক 

প্রস্তেস্তষ্ঠে রািার উপায় ও মাধযমও গুরুত্বহীন ও অপ্রতয়াজনীয় হতয় পতড়। 

যারা এসি শাস্তির ওপর আপস্তি দোতলন োতদর আপস্তির মূল কারণ এ 

েতের মতধয স্তনস্তহে। ইসলামী শরী‘আে িায় সমাতজর পস্তিত্রো ও কলুষমুক্ত 
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পস্তরতিশ। দসই লতক্ষ শরী‘আতে িযস্তভিার ও অপিাতদর শাস্তি স্তিধান প্রিেথন 

করা হতয়তছ। দকননা এ শাস্তির মাধযতম সমাতজর পস্তিত্রো ও পস্তরেন্নো 

প্রস্তেষ্ঠা দপতয় থাতক। অস্তভতযাগকারীগণ সামাস্তজক পস্তিত্রোর পতরায়া কতর 

না িা যথাযথ গুরুত্ব দদয় না অথিা োতদর আপস্তির মতধযই দয সামাস্তজক 

পস্তিত্রো না িাওয়ার প্রমাণ স্তনস্তহে ো োরা উপলস্তি কতর না। আর দস 

কারতণ োরা এসি আপস্তি উিাপন কতরন। 

 স্তিেীয় আপস্তি 

৫০. এ আপস্তি িুস্তর ও ডাকাস্তের শাস্তি প্রসতঙ্গ। এ শাস্তির মতধয আতছ হাে ও 

পা কেথন, হেযা ও শূতল িড়াতনা। আপস্তিকারীগণ িতলন, অঙ্গতেতদর 

মাধযতম শাস্তি দদওয়া একস্তি প্রািীন পদ্ধস্তে। দস যুগ এিন দশষ এিং দস 

জীিন প্রণালীও অেীতের গতভথ স্তিলীন। দয আধুস্তনক যুতগ আমরা িাস করস্তছ 

োর িাস্তহদার সাতথ এ শাস্তি সঙ্গস্তেপূণথ নয়। এ জােীয় শাস্তি সমাতজর 

জনযও ক্ষস্তেকর। দকননা এর িারা অপরাধী িযস্তক্ত উপাজথন ক্ষমো হাস্তরতয় 

সমাতজর দিা া হতয় দাুঁড়ায়। সুেরাং এর পস্তরিতেথ োতক কারাগাতর িন্দী 

কতর রািাই উিম। দযিাতন োর প্রস্তশক্ষণ ও সংতশাধতনর িযিস্থা থাকতি। 

৫১. এ আপস্তি অগ্রাহয। কারণ, এ পদ্ধস্তে প্রািীন -শুধু এ কারতণ োতক মন্দ ও 

পস্তরেযক্ত িলা যায় না। দকননা সকল প্রািীন দযমন পস্তরেযাজয নয়, দেমন 

সকল আধুস্তনকও গ্রহণতযাগয নয়। োছাড়া আধুস্তনক আইতন স্তশরতেদ করার 

বিধো আতছ। আর স্তশর হাতের েুলনায় অস্তধক িড় ও গুরুত্বপূণথ। িড় অঙ্গ 

যিন কেথন করা যায় েিন দছাি অঙ্গ কেথন করা যাতি না দকন? পাস্তথথি 

জীিন দথতক দদহ সোতক কেথন কতর দফলা যিন বিধ েিন এই দদতহর 

একিা অংশ কেথন করা বিধ হতি না দকন? 
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অস্তভতযাতগ িলা হতয়তছ, যার হাে কািা হয় দস সমাতজর দিা া হতয় যায়। 

এ কথািা দযমন সেয দেমন এ কথাও সেয দয, হাে কািা িযস্তক্ত সমাতজর 

দিা া হতলও সমাতজ োর অপরাধ করাও িন্ধ হতয় যায়। হাে িহাল দরতি 

স্তনকৃষ্ট্ হারাম উপাজথতনর মতো জঘনয অপরাধ করার দিতয় হাে কািা অিস্থা 

োর জনয ও সমাতজর জনয কলযাণকর।  

এরপর থাতক হাে কেথতনর পস্তরিতেথ োতক সংতশাধন ও প্রস্তশক্ষতণর জনয 

দজলিানায় িন্দী কতর রািা প্রসংঙ্গ। এ প্রিাি গ্রহণতযাগয  নয়। দকননা 

িািি দক্ষতত্র দদিা যায়, দজলিানায় দিাতরর অিস্থান, স্তিস্তভন্ন অপরাধীতদর 

সাতথ অিাধ দমলাতমশা ও সরকারী অপযায়তনর সুতযাতগ দস আতরা িড় দিার 

হতয় দিস্তরতয় আতস। োই দদিা যায় দজলিানায় দগতল সামানয িযস্তেক্রম 

ছাড়া িুস্তরর িদ অভযাস কাতরা িদলায় না; িরং দিারতদর জনয দজলিানা 

হতয় যায় এক স্তনরাপদ িাসস্থান। দসিাতন োরা পরস্পর স্তমস্তলে হতয় 

িুস্তরসহ অপরাধ জগতের স্তিস্তভন্ন সংিাদ আদান প্রদান কতর। অনয স্তদতক 

হাে কেথতনর িতদৌলতে সমাজ দথতক িুস্তরর প্রিণো সমূ্পণথ স্তনমূথল হতয় যায় 

অথিা অন্তেুঃ িযাপকো হ্রাস পায়। পৃস্তথিীর অেীে ইস্তেহাস আমাতদর এ 

দািীর স্বপতক্ষ জ্বলন্ত সাক্ষী। েিন সমাতজর মানুতষর স্তনকি এ শাস্তি স্তিরাি 

সুফল িতয় এতনস্তছল। যেস্তদন এ শাস্তি কাযথকর স্তছল েেস্তদন োরা িুস্তর ও 

দিাতরর উপদ্রি দথতক স্তনরাপদ জীিন লাভ কতরতছ। এ শাস্তি যিন স্তিদায় 

স্তনল ও কাযথকাস্তরোর পথ রূদ্ধ হতলা, েিন পুনরায় দিাতরর সংিযা অস্তধক 

হাতর দিতড় দগল এিং দিৌযথিৃস্তির দ্রুে স্তিিার ঘিল। আর এর দথতক জন্ম 

স্তনল যুলুম, হেযার মতো িড় অপরাধ। সুেরাং এ শাস্তির স্তদতক প্রেযািেথন 

করাই মানি দগাষ্ঠীর জনয কলযাণকর। অেীতে দযমন িুস্তর দমন করতে এ 

স্তিধান সক্ষম হতয়স্তছল িেথমাতনও দমন করতে েদ্রুপ সক্ষম। 



 

 

ইসলাতম শাস্তির স্তিধান  64 
 

মদ পাতনর শাস্তির ওপর আপস্তি  

৫২. অস্তভতযাগকারীতদর েৃেীয় আপস্তি মদযপাতনর শাস্তি সম্পতকথ। োরা িতলন 

মদযপান করা একান্তই িযস্তক্তগে স্তিষয়। একজন দলাক দযমন কমলার রস 

পান করতে পাতর দেমন আঙু্গতরর রতস বেস্তর মদ পান করার অস্তধকারও 

োর আতছ, যস্তদও ো দনশা সৃস্তষ্ট্ কতর। এ অস্তধকার দভাগ করা দথতক োতক 

স্তনতষধ করা এিং স্তনতষধ না শুনতল োতক শাস্তি দদওয়া এিং দস শাস্তি 

দিত্রাঘাতের িারা হওয়া -সিই িযস্তক্ত স্বাধীনো হরণ করার শাস্তমল এিং 

মানিোর স্তিরুতদ্ধ অতহেুক-অতযৌস্তক্তক িাড়ািাস্তড়। 

৫৩. এ হতলা োতদর িক্তিয। স্তকন্তু োরা ভুতল দগতছন দয, ইসলামী শরী‘আে 

মানুতষর সামস্তগ্রক সুস্থযোর প্রস্তে লক্ষয রাতি এিং দয স্তজস্তনতস োর ক্ষস্তে হয় 

ো দথতক স্তনিৃে রাতি, যস্তদও দস ঐ ক্ষস্তে দস্বোয় স্তনতজর ওপর িরণ কতর 

দনয়। কারণ, োর এ ক্ষস্তের প্রভাি দগািা সমাতজর ওপর পস্তেে হয়। 

দনশাপাতন মানুতষর যে ক্ষস্তে হয় েন্মতধয একস্তি ক্ষস্তে হতলা -এর িারা জ্ঞান 

স্তনস্তিয় হতয় যায়। জ্ঞান অস্তে মূলযিান একস্তি জওহর (তমৌস্তলক উপাদান) যা 

আল্লাহ মানুতষর মতধয গস্তেে দরতিতছন দনশাপাতনর পথ দথতক স্তফতর থাকার 

জনয। ঘুতমর মতধয মানুতষর জ্ঞান স্তনস্তিয় থাতক। স্তিোতমর জনয এেিুকুই 

যতথষ্ট্। এরপর দনশাপান কতর জ্ঞান ও দদহতক স্তনস্তিয় রািার স্তক দকাতনা 

প্রতয়াজন আতছ? োছাড়া মদযপায়ী দনশাগ্রতির সামতন অপরাতধর স্তিস্তভন্ন পথ 

সুগম হতয় যায়, অতথথর অপিয় হয়, পস্তরিারিতগথর প্রস্তে অতসৌজনয আিরণ 

করা হয় এিং পাস্তরিাস্তরক দাস্তয়ত্ব পালতন উদাসীনো দদিা দদয়। দনশা 

পস্তরহার করতে শরী‘আতের পতক্ষ এ ক্ষস্তেগুতলা স্তক কারণ স্তহতসতি যতথষ্ট্ 

নয়? মদযপাতনর স্তনতষধাজ্ঞা প্রণীে হতয়তছ দনশাকারীতক সুপতথ স্তফস্তরতয় 
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আনতে ও অপর মানুতষর কলযাণ কামনাতথথ। এিন যস্তদ এর সাতথ দকাতনা 

শাস্তির সংস্তেষ্ট্ো না থাতক োহতল এই স্তনতষধাজ্ঞার স্তক মূলয আতছ?  

এরপর থাতক দিত্রাঘাতের শাস্তি স্তনধথারতণর স্তিষয়। এর কারণ এই দয, সু-

পরামশথ যিন িযথথ হয় ও উপতদশ যিন স্তিফতল যায় এিং দনশার দঘাতর 

স্তনতজর ওপর ক্ষস্তে দিতন আনতে দদিা যায় েিন োতক ভাতলা করতে ও 

আতলার পতথ আনতে যন্ত্রণা ও দিদনাদায়ক দকাতনা িযিস্থা থাকা জরুরী। এ 

উতদ্দতশযই দিত্রাঘােতক শাস্তিরূতপ স্তনধথারণ করা হতয়তছ।  

অিতশতষ িলতে হয়, িযস্তক্ত স্বাধীনোর ধুুঁয়া েুতল মানুষতক দিল োমাশায় স্তনমগ্ন 

রািা এিং োতক স্তনতজর ও অতনযর ক্ষস্তে করতে মুক্ত দছতড় দদওয়ার দািী 

করািা স্তনোন্তই স্তশশুসুলভ কথা, যাতদরতক আগুন স্তনতয় দিলতে িা ক্ষস্তেকর 

স্তকছু হাতে স্তনতে দদতি স্তনতষধ করা হতল স্তিৎকার ও বহ-বি শুরু কতর দদয়। 

িলুন, এই পথ উিম, না শাস্তি স্তদতয় োতদরতক ঐ কাজ দথতক স্তফস্তরতয় রািা 

উিম? 

মুরোতদর শাস্তির ওপর আপস্তি 

৫৪. অস্তভতযাগকারীগণ িতলন, মুরোতদর শাস্তি একজন মানুতষর স্বাধীন 

আকীদাহ-স্তিশ্বাতসর ওপর নগ্ন হিতক্ষপ, ধমথ পস্তরিেথতনর স্তিরুতদ্ধ জিরদস্তি 

এিং দয ধমথ দস মানতে অস্তনেুক ও অনাগ্রহী ো স্তিশ্বাস ও গ্রহণ করতে 

িাধয করার নামান্তর। 

৫৫. এ অস্তভতযাগ গ্রহণতযাগয নয়। মূলেুঃ মুরোতদর শাস্তির প্রকৃস্তে সম্পতকথ 

অজ্ঞো এিং স্তরদ্দা শতব্দর োৎপযথ ও আকীদাহ পস্তরিেথতন জিরদস্তি 

সম্পতকথ অজ্ঞোই এ আপস্তির কারণ। এর স্তিিরণ স্তনেরূপ:  
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পূতিথই িলা হতয়তছ দয, স্তরদ্দা অথথ ইসলাম েযাগ করা। আর ইসলাম দয 

েযাগ কতর োতক িলা হয় মুরোদ। এিন আমাতদর সামতন এমন একজন 

মুসস্তলম উপস্তস্থে দয স্বীয় ধমথ েযাগ কতর মুরোদ হওয়ার অপরাতধ 

অপরাধী। এ মাসআলার সুরাহা কী? আমরা দো ইয়াহুদী িা নাসারা ধতমথর 

ইমাম নই দয, ইসলাম েযাগ কতর দস নেুন দয ধতমথ প্রতিশ কতরতছ 

দজারপূিথক দস ধমথ পস্তরিেথন কতর পুনরায় ইসলাম গ্রহতণ িাধয করি। 

উতল্লিয দয, ধমথ গ্রহতণ িাধয করা স্তিষতয় কুরআতন স্পষ্ট্ িণথনা আতছ। দস 

িণথনাই ইসলামী স্তিধাতন এেদসংক্রান্ত মূলনীস্তে। এ নীস্তে এেই সহজ-সরল 

ও স্পষ্ট্ দয, এর সাতথ অনয স্তকছু দযাগ করার দকাতনা সুতযাগ দনই। দকননা 

ইসলাম অমুসস্তলমতদর প্রস্তে স্তজস্তযয়া কর প্রিেথণ ও স্তজম্মী িুস্তক্তর িযিস্থা 

কতরতছ। অথথাৎ ইসলাম অমুসস্তলমতদরতক োতদর ধমথ-স্তিশ্বাসসহ স্বাধীনভাতি 

জীিন-যাপতনর সুতযাগ কতর স্তদতয়তছ। ধমথ পস্তরিেথন করতে িাধয করা ও 

ইসলাম গ্রহণ করতে িল প্রতয়াগ করা যস্তদ বিধ হে োহতল ইসলাম 

কিনও স্তজম্মী িুস্তক্তর স্তিধান স্তদে না। 

েতি এিাতন প্রশ্ন হয় দয, মুরোদতক ো হতল শাস্তি দদওয়া হতি দকন? এিা 

স্তক োর না রাজী সতেও োতক ইসলাতম িহাল রািার জনয িাধয করা হয় 

না? এ প্রতশ্নর জিাি এই -একজন মুসস্তলম োর ইসলাম পস্তরিতয়র মাধযতম 

ইসলামী স্তিস্তধ-স্তিধান ও ইসলামী আকীদাহ-স্তিশ্বাস স্বীকার কতর দনয়। স্বীকার 

কতর দনওয়ার পর ো প্রেযাহার করা যায় না। স্বীকার কতর দয প্রেযাহার 

কতর োতক উপযুক্ত শাস্তি দভাগ করতে হয়। মুরোদ ইসলামতক স্বীকার 

কতর ো প্রেযািযান করায় এিং এর সাতথ আতরা স্তকছু অিস্থা মুক্ত হওয়ায় 

োর জনয এ শাস্তি স্তনধথারণ করা হতয়তছ। কারণ মুরোদ ইসলাম েযাগ 

করার ফতল আরও দিশ স্তকছু  অপরাতধ জস্তড়তয় পতড় অথিা িলা যায় এ 
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অপরাধগুতলা োর মুরোদ হওয়ার অস্তনিাযথ পস্তরণস্তে। োহতলা, মুরোদতক 

অিশযই প্রকাতশযভাতি োর ইসলাম েযাতগর দঘাষণা স্তদতে হয়। দঘাষণা 

দদওয়ার দযসি পদ্ধস্তে িালু থাতক েন্মতধয দয দকাতনা এক পদ্ধস্তেতে দঘাষণা 

দদতি। দকননা দস যস্তদ োর ধমথ পস্তরিেথনতক দগাপন রাতি, দঘাষণা না দদয় 

োহতল আমরা োর অিস্থান সম্পতকথ জানতে পারি না। ফতল দস মুনাস্তফক 

হতয় থাকতি। সুেরাং োর ইসলাম েযাতগর দঘাষণা করািাই আর এক 

অপরাধ। দকননা এর িারা মুসস্তলম উম্মার আকীদাহতক দহয় করা হয় ও 

ইসলামতক দকি কতর গতড় ও া স্তনয়ম-শৃঙ্খলাতক োস্তেলয প্রদশথন করা 

হয়। এ ছাড়া োর ইসলাম েযাতগ মুনাস্তফকতদর কপিো দিতড় যায়, সিথত্র 

ইসলাম িজথতনর িিথা হতে থাতক ও মুনাস্তফকতদর কপিো প্রকাশয রূপ লাভ 

কতর। েদুপস্তর োতদর আকীদাহর সাতথ দুিথল আকীদাহর সংস্তমেতণ সমাতজ 

সংশয় সতন্দহ দানা দিতধ ওত । এ স্তিষয়গুতলা সমাতজর মতধয িাঞ্চতলযর সৃস্তষ্ট্ 

কতর এিং প্রস্তেস্তষ্ঠে ইসলামী সমাজ িযিস্থাতক অস্তস্থর কতর দোতল ও এ 

িযিস্থার প্রস্তে অিজ্ঞা প্রদশথন কতর। দযতহেু এগুতলা অেযন্ত ভয়ংকর স্তিষয়, 

োই মুরোদতক শাস্তি দাতনর মাধযতম সমাজ দথতক এসি স্তনমূথল করা 

অপস্তরহাযথ। মুরোতদর শাস্তি রািা হতয়তছ মৃেুযদণ্ড। দকননা োর অপরাধ 

গুরুের। আর দাস্তয়তত্ব অিতহলা কতর দস অপরাধতক আতরা ভয়ািহ রূপ 

স্তদতয়তছ। োর এ শাস্তিতে অিাক হওয়ার স্তকছু দনই। কারণ, দকাতনা দকাতনা 

দক্ষতত্র দদিা যায় দাস্তয়তত্ব অিতহলার কারতণ অিতহলাকারীর শাস্তি মৃেুযদণ্ড 

পযথন্ত হতয় থাতক। দযমন, দকাতনা িযস্তক্ত যস্তদ সরকাতরর সাতথ বসস্তনকতদর 

িাদয সরিরাতহর িুস্তক্ত কতর। বসস্তনকরা আতছ যুদ্ধতক্ষতত্র। োতদর িাতদযর 

প্রতয়াজন। এমোিস্থায় যস্তদ িুস্তক্তকারী িাদয সরিরাহ িন্ধ কতর দদয়, অথি 

িুস্তক্ত অনুযায়ী িাদয পা াতে দকাতনা সমসযা দনই। এ অপরাতধ োর শাস্তি 
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মুেুযদণ্ড পযথন্ত দথতক পাতর। অনুরূপ দকাতনা ধাত্রী যস্তদ দকাতনা স্তশশুতক দুধ 

পান করিার িুস্তক্ত কতর, এরপর িুস্তক্ত ভঙ্গ কতর দুধ পান করাতনা িন্ধ কতর 

দদয় এিং কু্ষধার োড়নায় স্তশশুস্তি মারা যায়, োহতল একদল ফকীহর মতে 

োর শাস্তি হতি মৃেুযদণ্ড। 

 উপসংহার, মুরোতদর অপরাধ গুরুের হওয়া সতত্বও ইসলামী শরী‘আে 

োতক স্তেন স্তদন অিকাশ দদওয়ার কথা িতলতছ। এর মতধয দস যস্তদ স্তফতর 

আতস েতি োর শাস্তি রস্তহে হতয় যায়। আমাতদর উপতরাক্ত িক্ততিযর পর 

কাতরা পতক্ষ একথা িলার স্তক দকাতনা সুতযাগ আতছ দয, মুরোতদর শাস্তি 

োর স্বাধীন স্তিশ্বাতসর ওপর নগ্ন হিতক্ষপ এিং োতক ধমথ পস্তরিেথন করতে 

ও ইসলাম গ্রহণ করতে িাধয করার নামান্তর? 

হুদূতদর স্তিকল্প শাস্তি হয় স্তকনা? 

৫৬. শরী‘আতের হুদুদ িযিস্থা সরাসস্তর কুরআন ও হাদীতসর সুস্পষ্ট্ িণথনা 

) صن ) দথতক গৃহীে। এিা িদলায় না, রস্তহেও হয় না। রস্তহে হওয়ার জনয 
রস্তহেকারী থাকতে হয়; স্তকন্তু ইসলাম আসার পর অহী ও রাসূল আগমতনর 

পথ রুদ্ধ। সুেরাং এ শাস্তি রস্তহে করা িা িদলাতনার সাধয কারও দনই। 

অনুরূপ ইজস্তেহাতদর িারা এতক স্থস্তগে রািা িা পস্তরিেথন করাও যাতি না। 

কারণ, শরী‘আতের অনযেম মূলনীস্তে আল্লাহ ও রাসূতলর স্পষ্ট্ িণথনার মতধয 

দকাতনা ইজস্তেহাদ িতল না ) صال اجتهاد يف معرض انل )। োই হুদুদ িািিায়ন 

ও কাযথকর করা িযেীে অনয দকাতনা পথ দিালা দনই। িািিায়ন করতে 

স্তিরে থাকার অথথ শরী‘আতের অিাধয হওয়া। মুসস্তলমতদরতক এ পথ 

পস্তরহার করা এিং অিাধযোয় স্থায়ী থাকার নীস্তে েযাগ করা উস্তিে। এ 

পতথই সমাজ দথতক অপরাধ প্রিণো উৎিাে হতি অথিা অন্তে: িহুলাংতশ 
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কতম যাতি এিং মানুষ অনাস্তিল শাস্তন্ত, স্তনরাপিা ও পস্তিত্র জীিন-যাপতনর 

সুতযাগ পাতি।  

স্তিেীয় অনুতেদ: স্তকসাস ও স্তদয়াে 

৫৭. হেযা, যিম ও অঙ্গতেদ -এ অপরাধগুতলা দকউ ইোকৃে ও 

পস্তরকস্তল্পেভাতি ঘিাতল োর শাস্তি হয় স্তকসাস (অপরাধী যা কতরতছ োই 

কতর োতক শাস্তি দদওয়া)। স্বয়ং স্তিধানদাো আল্লাহর পক্ষ দথতক এ শাস্তি 

স্তনধথাস্তরে। স্তকসাতসর হকদার আক্রান্ত িযস্তক্ত িা োর উিরাস্তধকারীগণ। 

পক্ষান্ততর এ অপরাধগুতলা যস্তদ কাতরা িারা ভ্রম িসে হয় অথিা ইোকৃে 

হয় স্তকন্তু স্তকসাতসর সকল শেথ পূরণ না থাতক েিন শাস্তি হয় স্তদয়ে িা 

রক্তমূলয। স্তদয়েও শরী‘আে কেৃক স্তনধথাস্তরে শাস্তি। আর মানুতষর অঙ্গ 

কেথন িা যিতমর দক্ষতত্র ধাযথ শাস্তিতক িতল ( شار ) আরশ। এিাতন স্তদয়ে না 

িলার কারণ হতলা, স্তদয়ে শব্দস্তি পূণথ স্তদয়তের ( ةالاكمل ةادلي ) জনয িযিহৃে 

হয় যা দকিল প্রাণ িতধর দক্ষতত্র ওয়াস্তজি হয়। েতি দকাতনা দকাতনা ফকীহ 

স্তদয়ে শব্দতক প্রাণিধ ছাড়াও যিম ও অঙ্গ কেথতনর দক্ষতত্রও িযিহার 

কতরন। এিা োতদর স্তনজস্ব পস্তরভাষা মাত্র। আর পস্তরভাষার মতধয দকাতনা 

আপস্তি থাতক না। 

৫৮. স্তকসাস সম্পতকথ পূতিথই িলা হতয়তছ দয, অপরাধীর সাতথ স্ত ক দসরূপ 

আিরণ করা দযরূপ আিরণ দস কতরতছ। আক্রান্ত িযস্তক্তর ওপর স্তকসাস 

দযতহেু িান্দার অথথাৎ আক্রান্ত িযস্তক্ত িা োর উিরাস্তধকারীতদর অস্তধকার 

েিন োতদর অস্তধকার আতছ স্তদয়ে িা রক্তমূলয স্তনতে সম্মে হতয় স্তকসাস 

মাফ কতর দদওয়া অথিা স্তকসাস ও স্তদয়ে উভয়িা মাফ কতর দদওয়া। যিন 

োরা মাফ কতর স্তদতি েিন আদালে ো‘যীর স্তহতসতি অপরাধীতক শাস্তি 
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স্তদতে পারতি। 

৫৯. উস্তল্লস্তিে অপরাধসমূহ যস্তদ ভুলক্রতম সংঘস্তিে হয় োহতল ইমাম শাতফঈর 

মতে স্তদয়ে আদায় করতি অপরাধীর স্বজনরা ( ةاعقل )। স্তেস্তন িযেীে অনযানয 

ফকীহতদর মতে স্তদয়তের কে অংশ অপরাধী িহন করতি এিং কে অংশ 

োর স্বজনরা িহন করতি দস িযপাতর স্তিিাস্তরে িযািযা আতছ। আস্তকলা িা 

স্বজন হতলা হেযাকারীর আসািা অথথাৎ স্তনকিািীয় পুরুষ, যারা অপরাধীর 

স্তপেৃ-িংতশর সাতথ যুক্ত, যস্তদও োতদর সম্বন্ধসূত্র দূরিেথী হয়।  

স্তকসাস ও স্তদয়ে শাস্তির গুরুত্ব 

 স্তকসাস শাস্তির মতধয অপরাতধর মূলনীস্তে -সুস্তিিার, সমো, স্তনিৃে রািা ও 

সমাধান করার প্রস্তে লক্ষয রািা হতয়তছ। োই স্তকসাস প্রতয়াতগর িারা শাস্তি 

প্রদাতনর মূল উতদ্দশয এিং নাগস্তরক ও সামাস্তজক কলযাণ স্তনস্তিে হতয় 

থাতক। শুধু োই নয়, এ শাস্তির মতধয সমো ও সুস্তিিাতরর দৃশয এেই স্পষ্ট্ 

দয, কাতরা কাতছ ো দগাপন থাকা অস্ভবি। দকননা অপরাধীর সাতথ দকিল 

দস আিরণই করা হয় দয আিরণ দস কতরতছ আক্রান্ত িযস্তক্তর ওপর। এ 

কারতণ শাস্তি দদওয়ার দক্ষতত্র যস্তদ সাদৃশযো রক্ষা করা কস্ত ন হতয় যায় এিং 

সমোর সাতথ অনুরূপ আিরণ করা স্ভবি না হয় দসতক্ষতত্র স্তকসাস রস্তহে 

হতয় যায়। দযসি দলাক মানুতষর প্রাণ সংহাতরর সংকল্প কতর এ িযিস্থা 

োতদরতক স্তকসাতসর ভতয় ভীে-সন্ত্রি কতর দস্তমতয় রাতি। ো ছাড়া স্তকসাস 

দযতহেু স্তনহে িযস্তক্তর উিরাস্তধকারীতদর হক, সুেরাং স্তকসাতসর হাে দথতক 

হেযাকারীতক দকউ রক্ষা করতে পারতি না। এমনস্তক রােপ্রধানও োতক ক্ষমা 

করতে পারতি না। অনুরূপ এ শাস্তি কাযথকর থাকতল অপরাতধর স্তিস্তভন্ন 

পথও রুদ্ধ থাতক। দকননা স্তনহতের উিরাস্তধকারীগণ দযতহেু স্তকসাস 
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দনওয়ার অস্তধকারী োই োরা অনযভাতি প্রস্তেতশাধ দনওয়ার দিষ্ট্া করতি না, 

স্তনরপরাধীতক হেযা করতি না স্তকংিা আইন স্তনতজতদর হাতে েুতল স্তনতয় 

স্তনতজরাই অপরাধীতক হেযা করতি না। 

অস্তভতযাগ ও োর জিাি 

৬১. এক দেস্তণর দলাক ইসলাতমর দণ্ডস্তিধান -স্তকসাস িা হেযার িদতল হেযা  

) سالقصاص يف انلف ) সম্পতকথ অস্তভতযাগ কতরন। োতদর অস্তভতযাগ দু’স্তি। 

এক. স্তকসাস একস্তি স্তনমথম স্তনষু্ঠর শাস্তি। দকননা সকল হেযার দক্ষতত্র এ 

শাস্তি প্রতয়াগ করা হয়। োতদর িযস্তক্তত্ব, বিস্তশষ্ট্য ও পাস্তরপাস্তশ্বথকোর প্রস্তে 

দমাতিই লক্ষয রািা হয় না।  

দুই. এ স্তিধাতন স্তকসাসতক স্তনহে িযস্তক্তর উিরাস্তধকারীতদর অস্তধকার িলা 

হতয়তছ অথি হেযাকাণ্ডতক সমাতজর প্রস্তে মারািক হুমস্তক ও ক্ষস্তে স্তহতসতি 

গণয করা হয়। সুেরাং স্তকসাস সমাতজর অস্তধকার, উিরাস্তধকারীতদর নয়। 

প্রথম অস্তভতযাতগর জিাি: স্তকসাস আতদৌ স্তনষু্ঠর স্তিধান নয়। দকননা অপরাধী 

একজনতক হেযা কতরতছ। োর িদলা স্তহতসতি োতক হেযা করা হয়।  দস 

অতনযর ওপর যা কতরতছ োর দিতয় দিস্তশ স্তকছু োর ওপর করা হয় না। 

আর অপরাধীর িযস্তক্তত্বতক উতপক্ষা করার স্তিষতয় আমরা িলস্তছ দয, 

অপরাধীর িযস্তক্তত্ব যেিুকু স্তিতিিনা করা প্রতয়াজন শরী‘আে েেিুকু 

কতরতছ। দস স্তহতসতি অপরাধী যস্তদ িাতলগ, স্তিতিকিান ও স্বাধীন হয় েিন 

দস স্তকসাতসর দযাগয হয়, যস্তদ দস অনযায়ভাতি ইোপূিথক কাউতক হেযা 

কতর। োর িাতলগ হওয়া, স্তিতিকিান হওয়া ও স্বাধীন হওয়ার স্তনিয়ো 

পাওয়া দগতলই োর প্রস্তে স্তিতিিনা করার দািী দশষ হতয় যায়। এই সীমানা 

দপস্তরতয় োর মযথাদা, অনুরাগ ও আস্তভজােয স্তিতিিনায় আনা হতল আমরা 
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দিয়াল-িুস্তশর দিারািাস্তলতে স্তনস্তক্ষি হি, সামাস্তজক স্তিধান ও শৃঙ্খলা দভতঙ্গ 

পড়তি, অপরাধী শাস্তি দথতক িালাস দপতয় যাতি এিং অনযরা এ অপরাধ 

করতে আশকারা পাতি। এর মতধয রতয়তছ মানি সমাতজর জনয িড় ধরতণর 

ক্ষস্তে, যা দথতক রক্ষা দপতে শরী‘আতের স্তকসাস প্রতয়াগ অপস্তরহাযথ।  

স্তিেীয় অস্তভতযাতগর জিাি: স্তকসাসতক স্তনতথতকর উিরাস্তধকারীতদর অস্তধকার 

গণয করা এিং সমাতজর অস্তধকার গণয না করা এ স্তিধাতনর দদাষ নয়; িরং 

অনযেম দসৌন্দযথ। দকননা অপরাতধর প্রেযক্ষ স্তশকার হয় স্তনহে িযস্তক্ত ও োর 

উিরাস্তধকারীগণ। স্বজন হারািার দহন জ্বালা োতদরতকই সহয করতে হয়। 

পক্ষান্ততর সমাতজর দয ক্ষস্তে হয় ো হয় পতরাক্ষভাতি। োই ইসলাতমর দািী 

হতলা োতদর হৃদয় দথতক দক্রাতধর আগুন স্তনিথাস্তপে করা এিং স্তকসাতসর 

অস্তধকার প্রদান করা। এরপর যস্তদ োরা িায় োহতল অপরাধীতক ক্ষমা কতর 

স্তদতে পাতর এিং দসিাই দেষ্ঠতত্বর দািী। োরপর োরা স্তকসাস গ্রহণ করুক 

িা ক্ষমা কতর স্তদক উভয় অিস্থায় অপরাধ প্রিণো দথতম যাতি, অগ্রসর হতি 

না। অপরাধ স্তনমূথল হতি, ছাড়া পাওয়ার সুতযাগ থাকতি না। দকননা পূতিথই 

িলা হতয়তছ দয, স্তনহতের উিরাস্তধকারীগণ অপরাধীতক ক্ষমা কতর স্তদতলও 

আদালতের ইিস্তেয়ার আতছ োতক ো‘যীর দণ্ড প্রদান করা।  

আরও একস্তি অভতযাগ ও োর জিাি 

৬২. অস্তভতযাগ করা হয় দয, হেযা িযেীে যিম ও অঙ্গ কেথন করার অপরাতধ 

স্তকসাস )القصاص فيما دون انلفس) স্তহতসতি অপরাধীতক অনুরূপ যিম করা ও 
অঙ্গ কেথন করার শাস্তি একস্তি স্তনদথয় ও কত ার শাস্তি।  এ অস্তভতযাগ 

পূিিেথী অস্তভতযাতগর মতোই প্রেযািযাে ও অগ্রহণতযাগয। দকননা হেযার 

স্তকসাস এিং যিম িা অঙ্গ কেথতনর উতদ্দশয একই। ো হতলা অপরাধ দমন, 
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সেকথকরণ এিং নযায় ও সমো প্রস্তেষ্ঠা। যিম িা অঙ্গ কেথতনর ফতল 

দকাতনা দকাতনা সময় আহে িযস্তক্তর মৃেুযও ঘতি থাতক। োই হেযার দক্ষতত্র 

দযমন স্তকসাস ওয়াস্তজি দেমস্তন যিম ও অঙ্গ কেথতনর দক্ষতত্রও স্তকসাস 

ওয়াস্তজি। জীিতনর ওপর যুলুম করায় স্তশরতেদ যিন বিধ েিন একস্তি 

অঙ্গ কেথন করা দো আতরা দিস্তশ বিধ। 

স্তদয়তের ওপর অস্তভতযাগ ও োর জিাি 

৬৩. শরী‘আতের অনযেম স্তিধান স্তদয়ে সম্পতকথ দকউ দকউ অস্তভতযাগ কতরন। 

োরা িতলন, স্তদয়তের ভার িহন করতে হয় স্বজনতদর, অথি োরা 

অপরাতধর সাতথ জস্তড়ে নয়। এিা শাস্তির স্বেন্ত্র বিস্তশতষ্ট্যর দাস্তির পস্তরপন্থী। 

অস্তভতযাতগর জিাি, স্বজনরা দকন স্তদয়তের ভার িহন করতি োর কারণ 

ইতোপূতিথ আমরা স্তিিাস্তরেভাতি িণথনা কতরস্তছ। ঐ িণথনার সারকথা হতলা, 

স্বজনতদর ওপর স্তদয়ে আতরাপ শাস্তি স্তহতসতি হয় স্তন, হতয়তছ সহতযাস্তগো ও 

সহমমথীো স্তহসাতি। দকাতনা দকাতনা অিস্থায় সহমমথীো দদিাতনা অপস্তরহাযথ 

কতর দদওয়ার পূণথ অস্তধকার শরী‘আতের আতছ। দযমন, অভািী আিীয়-

স্বজনতদর আস্তথথক সাহাযয ও ভরণতপাষণ দদওয়া শরী‘আে অপস্তরহাযথ কতর 

স্তদতয়তছ। এছাড়া স্বজনতদর ওপর স্তদয়ে আতরাতপর আরও কারণ হতলা -

অপরাধীতক দদিাশুনা করা, সুস্তশক্ষা দদওয়া ও স্তনয়ন্ত্রণ করার দাস্তয়ত্ব 

স্বজনতদর। োরা দাস্তয়ত্ব পালতন ত্রুস্তি কতরতছ। দস ত্রুস্তির জনয োতদর 

ওপর স্তদয়ে আতরাপ করা হতয়তছ। এ স্তিষতয় স্তিশদভাতি পূতিথ আতলািনা 

করা হতয়তছ।  
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েৃেীয় অনুতেদ: ো‘যীর শাস্তি 

৬৪. ো‘যীর (اتلعزير) এর আস্তভধাস্তনক অথথ স্তশক্ষামূলক শাস্তি (اتلأديب) 
শরী‘আতের পস্তরভাষায় দসসি অনযায় ও পাপ কতমথর দৃষ্ট্ান্তমূলক শাস্তি 

দদওয়াতক ো‘যীর িতল দয িযপাতর স্তনধথাস্তরে শাস্তি দনই।19 দযসি অপরাতধ 

ো‘যীর ওয়াস্তজি হয় দসগুতলা হতে শরী‘আে কেৃক ঐসি স্তনস্তষদ্ধ কাজ যার 

জনয ইসলামী শরী‘আতের পক্ষ দথতক দকাতনা শাস্তি স্তনধথাস্তরে দনই। দযমন, 

দিগানা মস্তহলার সাতথ একাতন্ত থাকা, সুদ িাওয়া, ইয়াস্তেতমর মাল আিসাৎ 

করা, আমানতের স্তিয়ানে করা, মৃে প্রাস্তণ ভক্ষণ করা, িযাস্তভিার িাতদ অনয 

দকাতনা স্তিষতয় অপিাদ দদওয়া, স্তমথযা সাক্ষয দদওয়া, ঘুষ িাওয়া ও অনযানয 

দযসি কাজ শরী‘আে হারাম কতরতছ ো করা স্তকংিা শরী‘আে যা অিশয 

পালনীয় কতরতছ ো েযাগ করা। 

ো‘যীতরর প্রকারতভদ  

৬৫. কষ্ট্ ও পীড়াদায়ক দয দকাতনা কথা, কাজ অথিা িজথতনর মাধযতম ো‘যীর 

শাস্তি হতয় থাতক। কাউতক উপতদশ স্তদতয়, কাউতক সেকথ কতর এিং কাতরা 

স্তিরুতদ্ধ কত ার িযিস্থা অিলম্বতনর মাধযতম ো‘যীর শাস্তি দদওয়া হয়। দকাতনা 

দকাতনা অপরাধী েওিা না করা পযথন্ত স্তকংিা অপরাধ দথতক স্তফতর না আসা 

পযথন্ত োর সাতথ সালাম-কালাম িন্ধ ও সংেি িজথন কতর ো‘যীর দণ্ড 

দদওয়া হয়। দযমন, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম ও োুঁর সাহািীগণ 

োিুক যুতদ্ধ না যাওয়ার কারতণ স্তেন িযস্তক্তর সাতথ এরূপ আিরণ কতরন 

দপশাগে দাস্তয়ত্ব িা িাকুস্তর দথতক অপসারতণর মাধযতমও ো‘যীর শাস্তি 

                                                           
19  আল আহকামুস সুলোস্তনয়াহ স্তল ইিন ইয়া’লা আলহাম্বালী;  োিস্তসরােুল হুিাম স্তল ইিন 

ফারহুন ২য় িণ্ড, পৃ-২৫৮। 
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দদওয়া হয়। নিী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম-এর আমতল এ রকম শাস্তি 

দদওয়ার প্রমাণ আতছ। কিনও অপরাধী দয শহতর িাস কতর দসিান দথতক 

অনয শহতর িস্তহষ্কার কতর স্তকংিা োর মাথার িুল নযাড়া কতর ো‘যীর শাস্তি 

দদওয়া হয়। আিার কিনও প্রহার কতর িা িািুক দমতর িা িন্দী দরতি 

স্তকংিা মুতি িুনকাস্তল মাস্তিতয় ো‘যীর শাস্তি দদওয়া হয়। কিনও আস্তথথক 

দতণ্ডর মাধযতম ো‘যীর শাস্তি দদওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 

ওয়াসাল্লাতমর সমতয় এরূপ শাস্তি দদওয়া হতয়তছ। দযমন, মদ বেস্তরর মিকা 

ও মদ রািার পাত্র স্তেস্তন দভতঙ্গ দদওয়ার স্তনতদথশ স্তদতয়তছন। অনুরূপ িায়ির 

যুতদ্ধ গাধার দগাি রান্না করার দডক উপুড় কতর দগাি দফতল দদওয়ার 

আতদশ দদন। ঘরিাস্তড় স্তিধ্বি কতরও ো‘যীর শাস্তি দদওয়া হয়। 

উদাহরণস্বরূপ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম স্তনতজই মসস্তজতদ 

স্তিরার দভতঙ্গ দদন এিং উমার রাস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু মদ স্তিস্তক্রর দদাকান 

গুস্তড়তয় দদন। মাল নষ্ট্ করার করার িারাও ো‘যীর শাস্তি দদওয়া হয়। 

দযমন, উমার রাস্তদয়াল্লাহু ‘আনহু স্তিস্তক্র করার জনয পাস্তন স্তমস্তে্ে দুধ রািায় 

দঢতল দদন। কিনও সম্পতদর একস্তি অংশ িাতজয়াি কতর স্তনতয়ও ো‘যীর 

শাস্তি দদওয়া হয়। দযমন, যাকাে স্তদতে অস্বীকারকারীর অতধথক সম্পস্তি 

ো’যীতরর উতদ্দতশয সরকার িাতজয়াি কতর থাতক। 

ো’যীতরর সতিথাচ্চ পস্তরমাণ 

৬৬. ো‘যীর শাস্তির সতিথাচ্চ পস্তরমাণ সম্পতকথ ফকীহগতণর মতধয স্তিস্তভন্ন মে 

আতছ। েন্মতধয অগ্রাস্তধকার পাওয়ার দযাগয সতিথািম মেস্তি এিাতন উতল্লি 

করা হতলা। ো‘যীর স্তনধথারতণর সময় দদিতে হতি দয, দয জােীয় অপরাতধ 

ো‘যীর দদওয়া হতে ঐ জােীয় অপরাতধর জনয শরী‘আতে শাস্তির দকাতনা 
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পস্তরমাণ স্তনস্তদথষ্ট্ আতছ স্তকনা। থাকতল ো’যীতরর শাস্তি ঐ স্তনস্তদথষ্ট্ পস্তরমাণ 

পযথন্ত উ াতনা যাতি না -োর দিতয় স্তনতি রািতে হতি। েতি স্তভন্ন জােীয় 

অপরাতধ স্তনস্তদথষ্ট্ শাস্তির দিতয় অস্তধক হতলও দকাতনা দদাষ দনই। দযমন, 

স্তনসাতির দিতয় কম পস্তরমাণ মাল িুস্তর করতল োতক ো‘যীর শাস্তি স্তহতসতি 

হাে কেথতনর শাস্তি দদওয়া যাতি না। অিশয দিত্রাঘাতের ো‘যীর স্তদতল োর 

পস্তরমাণ হতদ্দ কযফ িা অপিাদ দদওয়ার স্তনস্তদথষ্ট্ শাস্তির পস্তরমাতণর দিতয় 

অস্তধক হতলও দকাতনা আপস্তি দনই। অনুরূপ িযস্তভিার সংঘস্তিে না হতল অনয 

কুকতমথর জনয ো‘যীর স্তহতসতি হতদ্দ স্তযনা িা িযস্তভিাতরর স্তনধথাস্তরে শাস্তি 

দদওয়া যাতি না। েতি ো‘যীর স্তহতসতি োতক দিত্রাঘাে স্তদতল োর পস্তরমাণ 

হতদ্দ কযতফর পস্তরমাতণর দিতয় দিস্তশও দথতক পাতর। 

ো‘যীর স্তহতসতি হেযা করা 

৬৭. হেযার িারা ো‘যীর শাস্তি দদওয়া বিধ স্তকনা? ইমাম মাস্তলক (রহ) এর 

মতে বিধ। ইমাম আহমদ ইিতন হাম্বল রহ.-এর একদল অনুসারী ও ইমাম 

শাতফ‘ঈ (রহ) নীস্তেগেভাতি এ মে সমথথন কতরন। েতি দকাতনা দকাতনা 

দক্ষতত্র পরস্পতরর মতধয মেতভদও আতছ। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন ও 

সুন্নাহর স্তিতরাস্তধোকারী স্তিদ‘আে প্রথার স্তদতক আহিানকারীতক হেযা করার 

িযপাতর সিাই একমে। স্তকন্তু মুসস্তলম গুিির হেযার িযাপাতর োতদর মতধয 

মেতভদ আতছ। ইমাম মাস্তলক ও কস্তেপয় হাম্বলী আলতমর মতে হেযা করা 

বিধ। পক্ষান্ততর ইমাম শাতফ‘ঈর মতে অনিধ। ইমাম আিু হাস্তনফা রহ. এর 

মতে হেযার িারা ো‘যীর শাস্তি দদওয়া জাতয়য। এরূপ হেযা হানাফীগতণর 

স্তনকি রাজননস্তেক হেযা (القتل بالسياسة) নাতম অস্তভস্তহে।20 

                                                           
20  আসস্তসয়াসােুশ শরস্তয়য়যাহ স্তল ইিস্তন োয়স্তময়যাহ, পৃ-৮৫। 
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৬৮. ো‘যীর শাস্তি স্তহতসতি অপরাধীতক হেযা করা যস্তদ অেযািশযক হয় এিং 

শাস্তন্ত প্রস্তেষ্ঠার স্বাতথথ হেযা করা িযেীে অনয দকাতনা উপায় না থাতক, 

এমোিস্থায় স্তিশুদ্ধ স্তিতিিনা মতে হেযা করা বিধ। সুন্নতে নিিী দথতক এর 

প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীতস িস্তণথে হতয়তছ, নিী সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ 

ওয়াসাল্লাম িতলন, 

من أتاكم وأمركم مجيع ىلع رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم »
 «فاقتلوه

“দকউ যস্তদ দোমাতদর একক দনেৃতত্ব ফািল ধরাতে িা দতলর মতধয ভাঙ্গন 

সৃস্তষ্ট্ করতে েৎপর হয়, েতি োতক হেযা কর।”  

এ হাদীস দথতক প্রমাস্তণে হয় দয, যার স্তফৎনা-ফাসাদ ও সন্ত্রাসী কমথকাণ্ড 

দথতক স্তনষৃ্কস্তে লাতভর জনয োতক হেযা করা িযেীে অনয দকাতনা পথ না 

থাতক োতক হেযা করা বিধ। অপর এক হাদীতস আতছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম-এর স্তনকি এমন এক িযস্তক্ত সম্পতকথ স্তজজ্ঞাসা করা হয় 

যার মদযপান করার অভযাস দকাতনা ক্রতমই িন্ধ করা যায় না। জিাতি 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

 «من لم ينته عنها فاقتلوه»

“দয িযস্তক্ত এতহন কাজ দথতক স্তিরে না হয় োতক হেযা কর।” 

 

ো‘যীর দণ্ড স্তনধথারতণ স্তিিারতকর ক্ষমো 

আমাতদর পূতিথর আতলািনা দথতক স্পষ্ট্ হতয়তছ দয, ো‘যীর দণ্ড স্তনধথারতণর 

দক্ষতত্র স্তিিারতকর ক্ষমো িযাপক। স্তেস্তনই ো‘যীর পযথাতয়র অপরাধসমূতহর 
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মধয দথতক দয দকাতনা অপরাতধর যুস্তক্তসঙ্গে দণ্ড স্তনধথারণ কতরন। শরী‘আতে 

ো‘যীর জােীয় দযসি দতণ্ডর িণথনা দদওয়া আতছ -স্তিিারক োর মতধযই 

ক্ষমো সীস্তমে রািতিন, এর িাইতর যাতিন না। উতল্লিয সিথস্তনে দণ্ড সেকথ 

করা এিং সতিথাচ্চ দণ্ড মৃেুযদণ্ড দদওয়া। দয ধরতণর দণ্ড স্তেস্তন স্তনধথারণ 

করতিন োর পস্তরমাণও স্তেস্তন স্তনধথারণ কতর স্তদতিন। যস্তদ দিত্রাঘাতের দণ্ড 

স্তনধথারণ কতরন োহতল দিত্রাঘাতের পস্তরমাণও স্ত ক কতর স্তদতিন। দণ্ড 

স্তনিথািতন ও পস্তরমাণ স্তনধথারতণ স্তিিারক োর প্রিৃস্তি, দস্বোিাস্তরো, আতক্রাশ 

ও প্রস্তেতশাধসৃ্পহা এিং যুস্তক্তহীন ও েস্তড়ঘস্তড় কতর অদূরদস্তশথোর সাতথ রায় 

স্তদতিন না। দণ্ড স্তনিথািতন স্তেস্তন স্তনধথাস্তরে স্তিস্তধস্তিধাতনর আতলাতক ক্ষমো 

প্রতয়াগ করতিন। দযসি স্তিস্তধ-স্তিধান সামতন দরতি স্তেস্তন দণ্ড স্তনণথয় করতিন 

েন্মতধয উতল্লিতযাগয হতে - অপরাতধর প্রকৃস্তে, ক্ষস্তের পস্তরমাণ ও প্রভাি, 

অপরাধীর অিস্থা –দস স্তক অপরাতধর সহতযাগী না সংগ ক। স্তেস্তন আরও 

স্তিতিিনা করতিন -অপরাতধর স্তিিৃস্তে-িযাপকো দকমন এিং োতে দলাতকর 

সংস্তেষ্ট্োর পস্তরমাণ কে এিং দকাতনা ধরতণর দণ্ড অপরাধীতক সংযে 

রািতে ও অনযতদরতক সেকথ করতে কেিুকু সহায়ক হতি। অপরাধ যস্তদ 

এমন পযথাতয়র হয় দয, পযথাি পস্তরমাণ দলাক দস অপরাতধ জস্তড়ে েতি 

স্তিিারক দতণ্ডর মাত্রা িাস্তড়তয় স্তদতিন। অপরাধী যস্তদ ভদ্র, সচ্চস্তরত্রিান হয় 

এিং জীিতন প্রথমিারই এ অপরাতধ জস্তড়তয় থাতক েতি োর লঘু দণ্ড হতি, 

পুনরািৃস্তিকারীর হতি গুরুদণ্ড এিং এভাতিই অপরাধ করার সংিযা িৃস্তদ্ধর 

সাতথ দতণ্ডর মাত্রাও িৃস্তদ্ধ দপতে থাকতি। দমািকথা ো‘যীরমূলক অপরাতধ 

দণ্ড স্তনধথারতণর দক্ষতত্র অপরাধীর িযস্তক্তত্ব ও পাস্তরপাস্তশ্বথকো স্তিতিিনার গুরুত্ব 

অপস্তরসীম। 

িেথমান যুতগ ো‘যীর িযিস্থার গুরুত্ব 
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 সমাতজ সংঘস্তিে অস্তধকাংশ অপরাধ ো‘যীর িযিস্থার আওোভুক্ত। দকননা 

হুদূদ, স্তকসাস ও স্তদয়াে িযেীে অনয দকাতনা অপরাতধর শাস্তি শরী‘আে 

স্তনধথারণ কতর দদয় স্তন। স্তকন্তু এসি অপরাধ ো’যীতরর অপরাতধর েুলনায় 

অতনক কম। শরী‘আে ো‘যীর শাস্তি স্তনধথারতণর দাস্তয়ত্ব সরকার েথা 

স্তিিারপস্তেতদর ওপর নযাি কতরতছ। োরা শরী‘আতের আইন ও মূলনীস্তের 

আতলাতক দসসি শাস্তি ধাযথ কতরন যার স্তিিাস্তরে স্তিিরণ শরী‘আতে স্তিদযমান 

রতয়তছ। সতন্দহ দনই, এ িযিস্থার গ্রহণতযাগযো িযাপক ও অপস্তরসীম। 

দযতহেু এিা দসই সমুদয় অপরাতধর সুষু্ঠ মীমাংসা কতর যার স্তনধথাস্তরে শাস্তি 

শরী‘আতে দনই। সুেরাং শরী‘আে স্তিতরাধী দয কাজই দহাক োর ওপর 

ো‘যীর অিধাস্তরে। অনুরূপ দযসি কাজ শরী‘আতের মাপকাস্ত তে সমাতজর 

জনয স্তনস্তিে ক্ষস্তেকর দসগুতলাও ো’যীতরর আওোয় আসতি। যস্তদও এসি 

ক্ষস্তেকর কাতজর মধয দথতক স্তকছু স্তকছু কাজ মূতলর স্তদক দথতক মুিাহ িা 

স্তনতদথাষ, স্তকন্তু স্থান কাল দভতদ ক্ষস্তের কারণ হতয় দাুঁড়ায়। িলা িাহুলয, 

শরী‘আতের গস্তণ্ডর মতধয ক্ষস্তের দকাতনা অস্তিত্ব দনই, ক্ষস্তে শরী‘আতে 

স্তনস্তষদ্ধ (إن الرضر مدفوع يف الرشيعة ومنيه عنه)। কারণ ক্ষস্তে যুলুতমর অন্তভুথক্ত 

আর যুলুম হারাম। সুেরাং মুিাহ কাজ যিন দকাতনা কারণিশেুঃ ক্ষস্তেকর 

িতল প্রমাস্তণে হয়, েিন শরী‘আতে ো স্তনস্তষদ্ধ হয় এিং ো িজথন করা হয় 

ওয়াস্তজি। দস কাজ দয কতর োতক ো‘যীর শাস্তির সমু্মিীন হতে হয়। 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম িতলন, 

   .«ال رضر وال رضار»

“ক্ষস্তে করাও অপরাধ, ক্ষস্তের স্তিপরীতে ক্ষস্তে করাও অপরাধ।” 

েতি সমাতজর ওপর ক্ষস্তের প্রভাি কেিুকু, োর সাতথ সঙ্গস্তে দরতি ো‘যীর 
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শাস্তির পস্তরমাণ স্তনধথারণ করতে হতি এিং ো করতে হতি সুস্তিস্তন্তে ও 

যুলুমমুক্ত মন স্তনতয়। দকননা যাস্তলতমর  যুলুম  হারাম । এছাড়া উক্ত কতমথর 

ক্ষস্তে স্তনরূপণ করতে হতি শরী‘আতের স্তনস্তক্ত স্তদতয়, কু-প্রিৃস্তি ও কু-ধারণার 

িশিেথী হতয় নয়।  

আল্লাহ সেয িতলন, সস্ত ক পথ প্রদশথণ কতরন। স্তেস্তনই আমাতদর জনয যতথষ্ট্ 

ও উিম অস্তভভািক। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইস্তহ ওয়াসাল্লাম, োুঁর 

পস্তরিারিগথ ও সকল সাহািীগতণর প্রস্তে দুরূদ ও সালাম। সমি প্রশংসা 

আল্লাহর স্তনস্তমি, স্তযস্তন সমগ্র স্তিতশ্বর প্রস্তেপালক।  

 

يقول احلق ويهدينا سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل واهلل

صىل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبهأمجعني واحلمد هلل رب العلمني- 


