
 

 

আল-কুরআন ইসলামী শরী‘আর 
অনযতম উৎস 

[ বাাংলা – Bengali – بنغايل ] 

 
 
 
 

ড. মমাহাম্মদ মানজুরর ইলাহী 
 
 

 

 

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাররয়া 
 
 
 

 
 

2012 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/


 

 

 

 الرشيعة اإلسالمية القرآن الكريم أحد مصادر 
 نغايلة « » باللغة ال 

 
 
 
 

 إهلـي منظور حممد ادلكتور
 
 

 

 

 

 زكريا  حممد بكر أبو ادلكتور  مراجعة:
 
 
 
 

 
2012 - 1434 

http://www.islamhouse.com/


 

 

আল-কুরআন ইসলামী শরী‘আর অনযতম উৎস 
 
ভূরমকা : 
রবরভন্ন প্রাকৃরতক প্ররয়াজরনর প্ররতরিয়ায় সৃরিলগ্ন মেরকই 
সমারজর প্ররতযরকর ররয়রে নানারবধ চারহদা। বযরি একাই রনরজর 
মস সব চারহদা মমটারত সক্ষম নয়। জীবন ও জীরবকার প্ররয়াজরন 
সমারজর অনযরদর সহরযারিতার প্ররত তারক মুখারেক্ষী হরত হয়। 
ফরল স্বভাবতই মানুরের জীবন হরয় েরেরে সৃরির আরদকাল 
মেরকই সমাজবদ্ধ। সমারজর সকরলর অরধকাররক সুশৃাংখলভারব 
সাংরক্ষণ করার জনয প্ররয়াজন একরট েররেূণণ আইনী বযবস্থা ও 
রবধারনর, যা তারদর োরস্পররক সম্পকণ রনণণয় কররব, অরধকাররর 
সীমা রনরদণি করর মদরব ও প্ররতযরকর মস্বচ্ছাচাররতারক আইরনর 
দ্বারা সীরমত ও রনয়রিত কররব। এ বযবস্থা না হরল মানুরের 
সামরিক জীবন হরয় েেরব খুবই দুষ্কর। মকননা মানুরের একটা 
প্রবণতা হরচ্ছ রনরজর সুরবধা ও স্বােণরক বে করর মদখা। এ 
প্রবণতা যরদ আইন দ্বারা সুরনয়রিত না হয়, তাহরল োরস্পররক 
যুলুম-রনযণাতন মবরে যারব, অরধকার কু্ষন্ন হরব এবাং সমারজ 
রবেযণয় সৃরি হরব। আর প্রতােশালী ও কূটজাল রবস্তারকারীরদর 
মদৌরাত্ম্য প্ররতরিত হরব। সুতরাাং মানুে সবসময়ই সুশৃাংখল আইন-
কানুন সম্বরলত এমন এক জীবন-বযবস্থা মমরন চলার তীব্র 



 

 

প্ররয়াজন অনুভব করররে, যারত সমারজর সকরলর অরধকার 
রনরিত হয়, মকউ কাররা অরধকার হরণ কররত না োরর এবাং 
মকউ-ই তার রনরজর সীমালঙ্ঘন করর অরনযর সীমায় অনুপ্ররবশ 
কররত না োরর। বস্তুত একটা সুেম, কলযাণমুখী ও সবণাত্ম্ক 
বযবস্থা োো মানুরের েরক্ষ সুস্থ স্বাভারবক সমাজ-জীবন যােন 
করা মকানমরতই সম্ভবের নয়। এজনযই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তা‘আলা মানবজারতর প্ররত রহমত স্বরূে নারযল করররেন এক 
মহান শরী‘আহ তো সারবণক আইন ও রবধান যার রভরিরত হরত 
োরর মানুরের যাবতীয় সমসযার সােণক সমাধান ও তারদর 
োরস্পররক রববাদ-রবসম্বারদর সুিু  মীমাাংসা ও রনষ্পরি। তাাঁর 
অবতাররত শরী‘আত তাাঁর অিরণত অনয সব রনয়ামরতর মতই 
রবশ্বমানবতার প্ররত এক রবরাট রহমত হরয় মদখা রদরয়রে। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বরলন, 

َِن    ََشِيَعة    َك ََعَ  َن  ُثمَّ َجَعل    ﴿  ٱم 
َ ه    َها َوََل تَتَّبِع  تَّبِع  ٱرِ َف م  ل 

َ
ِيَن ََل َيع  ٱَء  َوا  أ   ﴾  ١٨لَُموَن  َّلَّ

 [   ١٨]اجلاثية : 
‘‘এরের আরম মতামারক প্ররতরিত করররে দীরনর অন্তিণত 
‘শরী‘আর’ উের, সুতরাাং তুরম তার অনুসরণ কর। আর অজ্ঞরদর 
মখয়াল-খুশীর অনুসরণ কররা না’’। [আল-জারসয়াহ : ১৮] 
 
বস্তুত আল্লাহর শরী‘আই হরচ্ছ তাাঁর বান্দারদর মরধয োরস্পররক 
নযায়েরায়ণতা স্থােরনর যোেণ রবধান। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 



 

 

বান্দারদররক রনজ রনজ জীবন, সমাজ ও রারের উৎকেণ সাধরনর 
বযাোরর মকবলমাত্র তারদর রনজস্ব রবরবক-বুরদ্ধর উের 
একান্তভারব রনভণরশীল ও মুখারেক্ষী করর মেরে মদনরন। বরাং 
তারদররক প্রবৃরির মস্বচ্ছাচার মেরক মুি করররেন ইসলামী 
শরী‘আর রবধান উেস্থােন করর। মানব ররচত মকারনা রবধানই 
প্রবৃরির কামনা-বাসনা ও মস্বচ্ছাচার মেরক মুি ও েরবত্র নয়। তা 
মেরক মুি ও েরবত্র হরচ্ছ আল্লাহর শরী‘আর  রবধান। মকননা 
রতরনই মানরবর স্রিা। সুতরাাং সৃরির হাজত ও তা েূরণ করার 
েররেূণণ রবধান রতরন োো আর মকউই যোযেভারব প্রদান কররত 
সক্ষম নয়। 
অতএব ইসলামী শরী‘আহ মমরন মনয়া ঈমান ও ইসলারমরই 
অরনবাযণ দাবী। আল-কুরআরন আল্লাহ বরলন, 

﴿   ِ ُ َورَُسوُلُ ٱِمَنٍة إَِذا َقََض  َوََل ُمؤ    ِمن  ُمؤ  َوَما ََكَن ل م    ۥ  َّللَّ
َ
ن يَُكوَن لَُهُم  أ

َ
ِ ٱًرا أ  ََيَةُ ِمن  ل 

م  
َ
 [   ٣٦]االحزاب :  ﴾ رِهِم   أ

‘‘আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল মকান রবেরয় রনরদণশ রদরল মকারনা মুরমন 
েুরুে রকাংবা মুরমন নারীর মস রবেরয় রভন্ন রসদ্ধারন্তর অরধকার 
োকরব না।’’ [সূরা আল-আহযাব : ৩৬] 
রতরন আররা বরলন, 

يُؤ    ﴿ ََل  َوَرب َِك  َحّتَّ  فَََل  بَي    ِمُنوَن  َشَجَر  فِيَما  ُِموَك  ِف    َنُهم  ُُيَك  ََيُِدواْ  ََل  نُفِسِهم    ُثمَّ 
َ
  أ

ا َقَضي  َحرَج   ِمَّ  [  ٦٥]النساء :  ﴾ ٦٥ا لِيم  َت َويَُسل ُِمواْ تَس  ا م 
‘‘রকন্তু না, মতামার প্ররতোলরকর শেে! তারা মুরমন হরব না, 



 

 

যতক্ষণ েযণন্ত তারা রনরজরদর রববাদ-রবসম্বারদর রবচার ভার 
মতামার উের অেণণ না করর; অতঃের মতামার রসদ্ধান্ত সম্মরে 
তারদর মরন মকান রদ্বধা না োরক এবাং সবণান্তকররণ তা মমরন 
মনয়।’’ [সূরা আন-রনসা : ৬৫] 
 
রকন্তু দূভণারিযর রবেয় মুসরলম মদশসমূহ দীর্ণকাল ধরর 
ঔেরনরবরশকতার করতলিত মেরক ধমণীয়, সামারজক, সাাংসৃ্করতক 
ও আকীদািত নানা রবেযণরয়র মুরখামুরখ হরয়রে; মকননা 
ঔেরনরবশবাদীরা মুসরলমরদর বযরিিত, সামারজক, অেণননরতক ও 
রাজননরতক জীবরনর চালরচত্ররক ইসলারমর মূলধারা মেরক সরররয় 
মনয়ার যাবতীয় মচিা-তরদ্বর কররত মকান ত্রুরট করররন। তারা 
অবরশরে এ সকল মুসরলম মদশসমূহ মেরে মযরত বাধয হরলও 
মেেরন মররখ রিরয়রে তারদর অননসলামী রচন্তা-মচতনার অতযন্ত 
প্রভাবশালী স্বাক্ষর, যা মরখাোত করররে মুসরলমরদর আমলী ও 
আখলাকী জীবরনর বহু মক্ষরত্র এবাং োরে রদরয়রে তারদর রচন্তা-
ধারা ও আইনী প্ররিয়ার অরনক রকেূ। এর ফরল মুসরলম 
সমারজর রবরাট একটা অাংশ হারররয়রে তারদর রবরবরকর 
স্বাতিযরবাধ, মানরসকতায় ফুরট উরেরে েরাধীনতা ও হীনমনযতা। 
রমশনারর, প্রাচযরবদ এবাং তারদর মদাসর ও তল্পীবাহকরদর মাধযরম 
ময রচন্তা-ধারা ও দশণন মুসরলম মদশসমূরহর রশরক্ষত সমারজ 
অতযন্ত সুরকৌশরল েরেরয় মদয়ার মচিা করা হরয়রে তন্মরধয একরট 



 

 

হল এই ময -‘‘ইসলামী শরী‘আহ একরট প্রাচীন জীবন েদ্ধরত, যা 
এ যুরি অচল এবাং আধুরনক জীবরনর চযারলঞ্জ মমাকারবলা ও 
প্রিরতর রবরভন্ন উত্থান-েতরনর সরে তাল রমরলরয় চলার সামেণ 
তার মনই। অতএব শরী‘আহ অনুসররণ উন্নয়ন কমণকারে মদখা 
মদয় স্থরবরতা। মকননা শরী‘আহ আজ মেরক মচৌদ্দশত বৎসর 
আরির েুররনা। মস যুি আর বতণমান যুি এক নয়। মস েরররবশ 
ও বতণমান েরররবশ অরভন্ন নয় এবাং মস যুরির মলারকরা আজরকর 
প্রিরতশীল মলাকরদর মেরক রেল রভন্ন প্রকৃরতর’’। এভারব তারা 
রবরভন্ন যুরি প্রদশণন কররও যখন মুসরলমরদর বৃহির অাংশরক 
রবচুযত কররত োররলা না, তখন আবাররা আর্াত হানরলা এ কো 
বরল ময, ‘‘শরী‘আহ আইরনর উৎস কুরআন নয়’’। এ প্রবরে 
শরী‘আর েররচয়, উৎস এবাং শরী‘আহ আইন ময কুরআরনরই 
রবধান এবাং কুরআন মেরক উৎসাররত মস রবেয়রট তুরল ধরার 
োশাোরশ শরী‘আহ ময প্রিরতশীল, আধুরনক ও উন্নয়নধমণী মসরটও 
তুরল ধরা হরব ইনশাআল্লাহ।  

শরী‘আহ রক : 
‘শরী‘আহ’ একরট আরবী শব্দ। এর আরভধারনক অেণ দীন, জীবন-
েদ্ধরত, ধমণ, জীবনাচার, রনয়ম-নীরত ইতযারদ1। তরব আরবী ভাোয় 
শব্দরটর বুৎেরিিত অেণ হল - োরনর উৎসস্থল বা ময স্থান মেরক 

 
1 আস-রসহাহ, ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী, ৩/১২৩৬, রলসানুল আরব, ইবনু 
মানযূর, ৮/১৭৪ 



 

 

োরন উৎসাররত হরয় িরেরয় েরে এবাং মানুে মসখারন এরস োরন 
োন করর রেোসা রনবারণ করর2। শরী‘আহ ময জীবন েদ্ধরতর 
অরেণ বযবহৃত হয়, কুরআরন মস মর্ােণা ররয়রে : 

﴿   
 [   ٤٨دة: ]املائ  ﴾ ا  َهاج  َوِمن   َعة  َِش   َنا ِمنُكم  َجَعل   لُِك 

‘‘রতামারদর প্ররতযরকর জনয শরী‘আহ  ও জীবন-েদ্ধরত রনধণারণ 
করররে।’’ [সূরা আল-মারয়দাহ : ৪৮] 
Wikipedia, the free Encyclopedia মত শরী‘আহ সম্পরকণ এভারব 
সাংজ্ঞা মদয়া হরয়রে- Sharia (Arabic: شريعة transliteration: 
Šarī`ah) is the body of Islamic religious law. The term 
means "way" or "path to the water source"; it is the 
legal framework within which the public and some 
private aspects of life are regulated for those living in a 
legal system based on Islamic principles of jurisprudence 
and for Muslims living outside the domain. Sharia deals 
with many aspects of day-to-day life, including politics, 
economics, banking, business, contracts, family, sexuality, 
hygiene, and social issues. 
েররভাোয় ‘শরী‘আর’ সাংজ্ঞায় প্রখযাত তারবয়ী ক্বাতাদাহ রহ. 
বরলন, ‘‘শরী‘আহ হরচ্ছ আল্লাহ তা‘আলার েক্ষ মেরক আররারেত 
রনরদণশ, রনরেধাজ্ঞা, সীমাররখা ও ফারারয়য।’’3 

 
2 রলসানুল আরব, ৮/১৭৪ 
3 আল-জারম’ রলআহকারমল কুরআন ৬/২১১ 

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


 

 

ইমাম ইবনু তাইরমইয়াহ রহ. বরলন, ‘‘আল্লাহ তা‘আলা ময সব 
আকীদা ও আমল মানুরের জনয প্রণয়ন করররেন, তা-ই 
শারী‘আহ’’4। অনযত্র রতরন বরলরেন, ‘‘শরী‘আহ হরচ্ছ আল্লাহ 
তা‘আলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও উলুল আমর 
(তো মুসরলম প্রশাসক ও আমীর) এর আনুিতয করা’’5। 
 
ইসলামী শরী‘আর সাংজ্ঞা আররা সহজভারব আমরা এভারব রদরত 
োরর, ‘‘মহান আল্লাহ তা‘আলা জীবন ও জিত েররচালনার জনয 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর মাধযরম স্বীয় বান্দারদররক 
ময সারবণক হুকুম ও রবধান প্রদান করররেন, তা-ই হল ইসলামী 
শরী‘আহ’’। এ সাংজ্ঞার আরলারক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার 
যাবতীয় আরদশ-রনরেধ ও এতদুভরয়র রভরিরত ফরয-ওয়ারজব, 
সুন্নাত, মাকরুহ ও হারাম ইতযারদ ময সকল রবধান প্রণয়ন করা 
হয় তা হরচ্ছ শরী‘আহ। 
 
‘আশ-শরী‘আহ’ বলরত সাধারণত ‘আদ-দীন’ তো সারবণক ইসলামী 
জীবন-রবধানরক বুঝারনা হয়। তরব ‘শরী‘আহ’ বলরত কখরনা 
ইসলারমর আইনিত রদকরকও বুঝারনা হয়। মসরট হরচ্ছ 
শরী‘আহ-এর খাস বা রবরশে অেণ। 

 
4 মাজমু’ আল-ফাতাওয়া, ইবনু তাইরময়াহ, ১৯/৩০৬ 
5 প্রাগুি, ১৯/৩০৯ 



 

 

 

ইসলামী শরী‘আর দলীল ও উৎসসমূহ : 
ইসলামী শরী‘আর প্রধান উৎস ও দলীল চাররট। মসগুরলা হলঃ 

• আল-কুরআন : ইসলামী শরী‘আর সবণপ্রেম ও সবণারধক 
গুরুত্বেূণণ উৎস হরচ্ছ আল-কুরআনুল কারীম। এ বযাোরর 
সকল সাহাবারয় রকরাম (রারদয়াল্লাহু আনহুম আজমায়ীন), 
সকল যুরির ইমামিণ, মুফাসরসরীন, মুহারদ্দসীন, ফুকাহা 
ও সকল উলামারয় রকরারমর ঐকমতয ও ইজমা ররয়রে। 
ইসলামী শরী‘আর সকল রবধানই প্রতযক্ষ ও েররাক্ষভারব 
েরবত্র কুরআন কারীম মেরক উৎসাররত। ইরতােূরবণ 
উরল্লরখত দু’রটা আয়ারত [সূরা আল-জারসয়া : ১৮ ও সূরা 
আল-মারয়দাহ : ৪৮] বলা হরয়রে ময, আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা‘আলা রনরজই শরী‘আহ প্রণয়নকারী।  

• আস-সুন্নাহ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর 
কো, কাজ, সম্মরত ও অনুরমাদনরক বলা হয় আস-
সুন্নাহ। আস-সুন্নাহ মূলত কুরআরনরই বযাখযা। আল্লাহ 
তা‘আলা বরলন,  

﴿   َ نَزل 
َ
ِك  ٱَك  إَِل    ا  َوأ َِل إَِل  َّل  َ لِلنَّاِس َما نُز  ِ ُروَن    َولََعلَُّهم    ِهم  َر ِِلَُبّي  ]انلحل:    ﴾  ٤٤َيَتَفكَّ

٤٤   ] 



 

 

‘‘আর আরম মতামার প্ররত কুরআন অবতীণণ করররে, মানুেরক 
সুস্পিভারব বুরঝরয় মদবার জনয যা তারদর প্ররত অবতীণণ করা 
হরয়রেল, যারত তারা রচন্তা করর।’’ [সূরা আন-নাহল : ৪৪] 
রতরন আররা বরলন,  

ي  إِن   ٣  َهَوى  ل  ٱَوَما يَنِطُق َعِن  ﴿  [   ٤،   ٣]انلجم :  ﴾ ٤ يُوَح   ُهَو إَِلَّ وَح 
‘‘রস মনিো কো বরল না। এরতা অহী যা তার প্ররত প্রতযারদশ 
হয়।’’ [সূরা আন-নাজম : ৩-৪] 
আল-কুরআন ও সুন্নাহ দু’রটাই ময অহী, এ বযাোরর আরলমিরণর 
ঐকমতয ররয়রে। এখারন উরল্লখরযািয ময, হাদীস শারের উসূল 
অনুযায়ী সুন্নাহ-এর ময সকল হাদীস Authentic ও সহীহ শুধু 
মসগুরলাই ইসলামী শরীয়ায় দলীল রহরসরব িৃহীত।  

• আল-ইজমা’ : ইজমা’ হরচ্ছ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লারমর মৃতুযর ের মুসরলম উম্মাহর মুজতারহদিণ 
মকারনা এক যুরি শরী‘আর মকান এক রবধারনর উের 
একমত হওয়া।6 ইজমা’র জনয একরট গুরুত্বেূণণ রবেয় 
হল কুরআরনর রবেরীত মকারনা রকেুর উের একমত না 
হওয়া। এজনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বরলরেন,  

 اهلل ال جيمع أميت ىلع ضاللة  إن

 
6  আল-মুস্তাসফা, ইমাম িাযালী, ১/১৭৩, শাররহ আল-কাওকাব আল-মনীর, ইবনুন নাজ্জার, 
২/২১১ 



 

 

‘‘আমার উম্মাতরক আল্লাহ ভ্রিতার উের কখরনা একমত 
কররবন না।’’7 ইজমা’র রবধারনর গুরুরত্বর প্ররত ইরেত 
করর কুরআরন বলা হরয়রে,  

يَُشاقِِق    ﴿ ِمن  ٱَوَمن  َلُ  َبع    لرَُّسوَل   َ َتَبّيَّ َما  َ   َويَتَّبِع    ُهَدى  ل  ٱِد  َسبِيِل َغَي   
ِ مِ ُمؤ  ل  ٱ ِ نَُول  تََوّلَّ    ۦنَِّي  ]النساء :    ﴾  ١١٥َمِصًَيا    َءت  وََسا    َجَهنََّم    ۦلِهِ َونُص    َما 

١١٥   ] 
‘‘কাররা রনকট মহদায়াত প্রকাশ হওয়ার ের মস যরদ 
রাসূরলর রবরুদ্ধাচারণ করর এবাং মুরমনরদর েে বযতীত 
অনয েে অনুসরণ করর, তরব মযরদরক মস রফরর যায় 
মসরদরকই তারক রফরররয় মদব এবাং জাহান্নারম তারক দগ্ধ 
করব।’’ [সূরা আন-রনসা : ১১৫] 

• আল-রকয়াস : রকয়াস হরচ্ছ মকারনা রবেরয়র জনয মস 
রবধান রনধণারণ করা, ময রবধান স্পিভারব অনয একরট 
রবেরয়র জনয কুরআন বা হাদীরস বণণনা করা আরে, 
উভয় রবেরয়র মরধয সামঞ্জসযরবধানকারী ‘ইল্লাত’ বা মহতু 
োকার কাররণ।8 রকয়াস ময শরী‘আহ-এর উৎস ও প্রমাণ 
মস রবেরয় কুরআন ও সুন্নারহর বহু দলীল ররয়রে।9 

 
7  সুনান আত-রতররমযী, হাদীস নাং ২০৯৩, এোোও এ হাদীস বণণনা করররে ইমাম আহমাদ ও 
হারকম। 
8  আল-বুরহান, ইমামুল হারামাইন, ২/৩৮৭, আল-মুস্তাসফা, ইমাম িাযালী, ২/২২৮, আল-মাহসূল, 
ইমাম রাযী, ৫/৫ 
9  রবস্তররত দলীলসমূহ জানার জনয মদখখুন, আল-রকয়াস রফল ইবাদাত, েৃঃ ১৮৫-২২৫ 



 

 

এগুরলার োশাোরশ ইসলামী শরী‘আর করয়করট আনুসারেক ও 
মিৌণ উৎস ররয়রে, যোঃ মাসারলহ মুরসালাহ, ইরস্তহসান, 
ইরস্তসহাব ইতযারদ। এগুরলার প্ররতযকরটই কুরআন ও সুন্নাহর 
সমেণনেুি ও এতদুভরয়র সারে েুররােুরর সেরতেূণণ। 
 

শরী‘আর উরদ্দশয ও লক্ষয 
মহান রাববুল ‘আলামীন মানব জারতর সারবণক কলযাণ সাধরনর 
জনযই ইসলামী শরী‘আর সকল রবধান প্রণয়ন করররেন। মানব 
জীবরনর সবণারধক জরুরী রবেয়সমূরহর সাংরক্ষণ ও মহফাযত 
শর‘ঈ রবধারনরই এক গুরুত্বেূণণ অাংশ। ইসলামী শরী‘আর 
েররভাোয় এ রবেয়সমূরহর নাম মদয়া হরয়রে ‘আদ-দারুররয়যাত’। 
‘আদ-দারুররয়যাত’ োাঁচরট। মসগুরলা হল : 

• দীরনর মহফাযত  
• জীবরনর মহফাযত  
• আকল বা রবরবরকর মহফাযত 
• বাংশধারা ও ইজ্জরতর মহফাযত 
• সম্পরদর মহফাজত 

এ োাঁচরট রবেয়রক বলা হয় আল-মাকারসদ আল-খামসাহ বা 
শরী‘আর োাঁচরট উরদ্দশয। ইসলামী শরী‘আর দৃরিরত এগুরলা োো 
েৃরেবীরত মানব জীবন মকারনাভারবই চলরত োরর না। আর এ 
জনযই দীন, জীবন, আকল, সম্পদ এবাং বাংশধারা ও ইজ্জরতর 



 

 

মহফাযত ইসলামী শরী‘আর একরট মমৌরলক উরদ্দশয ও লক্ষয। এ 
োাঁচরট রবেরয়র মরধয সবরচরয় গুরুত্বেূণণ হরচ্ছ দীন, তারের 
মানুরের জীবন, আকল, বাংশধারা ও ইজ্জত এবাং সবণরশরে 
সম্পদ। ইসলামী শরী‘আর অরধকাাংশ নীরতমালা আল্লাহ সুবহানাহু 
ওয়া তা‘আলা প্রণয়ন করররেন মূলতঃ এ োাঁচরট রবেরয়র মহফাযত 
ও সাংরক্ষরণর জনয। 
 
 

শরী‘আহ রক আল-কুরআরনর রবধান?  
আল-কুরআন ও শরী‘আর সম্পকণ অতযন্ত রনরবে ও অরবরচ্ছদয। 
এটা সবযুরির সকল মুসরলম আরলমিরণর ঐকমতয ও ইজমা’ 
ময, ইসলামী শরী‘আহ কুরআরনরই রবধান। মকননা আল-
কুরআনই শরী‘আহ-মক সতযায়ন করররে। ইসলামী শরী‘আর 
রবেয়গুরলার প্ররত যরদ আমরা আরলাকোত করর তাহরল মদখব - 
আকীদা ও রবশ্বারসর মূল রবেয়গুরলা মযমন তাওহীদ, ররসালাত ও 
আরখরাত ইতযারদ কুরআরনর রবশাল অাংশ জুরে আরলারচত 
হরয়রে। রশকণ ও কুফররর েরররচরত ও েররণরত সম্পরকণ কুরআরন 
রবশদ আরলাচনা ররয়রে। আরকানুল ঈমারনর মরধয আল্লাহ, 
মালাইকা, আসমানী রকতাব, নবী-রাসূলিণ ও মশে রদবরসর প্ররত 
ঈমারনর অেররহাযণতার কো কুরআরন বলা হরয়রে। আরকানুল 
ইসলারমর মরধয শাহাদাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হারজ্জর 



 

 

বণণনা কুরআরন ররয়রে। আকীদার োশাোরশ শরী‘আর রবরভন্ন 
আমল ও মু‘আমালাত সম্পরকণ রবস্তাররত আরলাচনাও ররয়রে। 
বযরির রনরজর করণীয়, রববারহর মাধযরম েররবার িেন ও 
সাংরক্ষণ, সামারজক ও রােীয় দারয়ত্ব োলন, অেণননরতক রবরভন্ন 
রবেয়, রাজননরতক সরেক দৃরিভরে ও করণীয়সহ শরী‘আর সকল 
মমৌরলক রকেুই স্পিভারব কুরআরন ররয়রে। আল্লাহ বরলন, 

﴿   َ ل  َعلَي  َونَزَّ تِب  ِكَت  ل  ٱَك  ا  ِ َش  ن  َي  َب 
ل ُِك  َ َوُهد    ء  ا  َورَح  َ   ة  ى   ﴾   ٨٩لِِمَّي  ُمس  لِل    ى  َوبُش 

 [   ٨٩]انلحل: 
‘‘আর আরম মুসরলমরদর জনয প্ররতযক রবেরয় স্পি বযাখযাস্বরূে, 
েেরনরদণশ, দয়া ও সুসাংবাদস্বরূে মতামার প্ররত রকতাব অবতীণণ 
করলাম’’। [সূরা আন-নাহল : ৮৯] রতরন আররা বরলন,  

ا فَرَّط   ﴿  [   ٣٨]االنعام:  ﴾ ء   ِب ِمن َش  ِكَت  ل  ٱَنا ِف  مَّ
‘‘রকতারব মকারনা রকেুই আরম বাদ মদইরন’’। [সূরা আল-
আন‘আম : ৩৮] 
আল-কুরআরন শরী‘আহ অনুসরণ করার সরাসরর রনরদণশ এরসরে।  

َِن  ََشِيَعة   َك ََعَ  َن  ُثمَّ َجَعل   ﴿  ٱم 
َ  [   ١٨]اجلاثية :  ﴾َها تَّبِع  ٱرِ َف م  ل 

‘‘এরের আরম মতামারক প্ররতরিত করররে দীরনর অন্তিণত 
‘শরী‘আহ’ এর উের, সুতরাাং তুরম তার অনুসরণ কর’’। [সূরা 
আল-জারসয়াহ : ১৮] 
রবিত ১৪ শতক ধরর আজ েযণন্ত মুসরলমরদর কারে গ্রহণরযািয ও 
সম্মারনত ময সব আরয়ম্মাহ, আরলম ও স্কলার ররয়রেন, তারদর 



 

 

মকান একজনও একো দাবী কররনরন ময, ‘শরী‘আহ’ কুরআন 
মেরক রবরচ্ছন্ন। সাহাবীিরণর যুি মেরক আজ েযণন্ত ররচত 
তাফসীর, হাদীস, রফকহ, উসূরল রফকহসহ সকল গুরুত্বেূণণ 
ইসলামী মরফাররন্স গ্রন্থসমূরহ শরী‘আহ-মক কুরআরনর রবধানই 
বলা হরয়রে। মকননা শরী‘আহ সাবযস্ত হরয়রে কুরআরনর মাধযরম 
এবাং কুরআনই শরী‘আর প্রােরমক উৎস ও দলীল। কুরআন োো 
শরী‘আর অরস্তত্ব কল্পনা করা যায় না। শরী‘আহ মেরক কুরআনরক 
রবরচ্ছন্ন করর মদখারনা ইসলারমর শত্রুরদর হীন অেরচিা োো আর 
রকেু নয়। 
 

শরী‘আহ ও ইজরতহাদ 
ইসলামী শরী‘আর উজ্জ্বলতম রদক হল ইজরতহারদর অনুরমাদন, 
যার দ্বার রকয়ামত েযণন্ত উনু্মি। শরী‘আহ-মক িরতশীল রাখার 
মক্ষরত্র ইজরতহারদর ভূরমকা খুবই গুরুত্বেূণণ। তরব শরী‘আর সকল 
রবধারনর মক্ষরত্র ইজরতহারদর প্ররয়াজন েরে না। শরী‘আর ময সব 
রবধান অতযন্ত সুস্পি মযমন তাওহীদ ও ররসালারতর Concept 
এবাং তার প্ররত ঈমান মোেণ করার ফররযয়াত, যা কুরআন ও 
হাদীরস বহুবার আরলারচত হরয়রে, মসখারন ইজরতহাদ করার 
প্ররয়াজন েরে না। অনুরূেভারব শরী‘আর ময সব রবেয় 
অেররবতণনীয় মসগুরলারকও ইজরতহাদ ও িরবেণা করর েররবতণন 
করা যায় না। মযমন তাওহীরদর সকল রবেয়, রশকণ ও কুফরীসহ 



 

 

ঈমারনর রুকনসমূহ, মূলযরবাধ সাংিান্ত রবেয়গুরলা ও রচরতরর 
হারাম মর্ারেত মন্দকাজসমূহ। অতএব তাওহীরদর ময রচরন্তন 
রূেররখা কুরআরন ও সুন্নায় এরসরে, তারত রবনু্দমাত্র েররবতণন 
আসরব না। ময কাজ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর 
যুরি রশকণ ও কুফরর বরল রবরবরচত হরতা তা আরজা রশকণ ও 
কুফরর বরল িণয হরব। মযনা-বযরভচার, মদযোন, চুরর-ডাকারত, সূদ, 
মানবহতযা ইতযারদ যা আরি  হারাম রেল, আরজা তা হারাম বরল 
িণয হরব। সুন্দর গুণাবলী, সততা, সতযবারদতা আরি মযমন 
প্রশাংরসত রেল আরজা মতমরন প্রশাংরসত, অনযরদরক রমেযা, মধাকা, 
প্রতারণা সব যুরিই রৃ্ণয ও হারাম। 
তরব শরী‘আর এমন অরনক রবেয় ররয়রে যার রবধান স্থান-কাল-
োত্র মভরদ েররবরতণত হরত োরর। এ কাররণই শরী‘আরত রবরভন্ন 
মরাখসাত মদয়া হরয়রে। তাোো দরুররতর কাররণ শরী‘আহ 
ইরতােূরবণকার রনরেদ্ধ রবধানরক অনুরমাদন দান করর। এসব 
মূলনীরতর দলীল কুরআরন ররয়রে। এোো সারবণক মূলযরবাধ ও 
আকীদা রেক মররখ মু‘আমালারতর রবেয়গুরলা আঞ্জাম মদয়ার 
রবেয়রটও স্থান-কাল-োত্র মভরদ েররবরতণত হরত োরর। এগুরলার 
Implementation রকভারব হরব মসটা হরচ্ছ ইজরতহারদর 
অনযতম একরট রবেয়। তরব ময মকউ ইরচ্ছ কররলই রনরজর মত 
করর ইজরতহাদ করর রনজস্ব মতামত বযি করারক ইসলাম সমেণন 
করর না। মুজতারহদ বযরিরক কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাোয় 



 

 

যরেি োরেরতযর অরধকারী হওয়ার োশাোরশ আররা মবশ রকেু 
গুরণর অরধকারী হরত হরব। উসূরল রফকরহর গ্রন্থসমূরহ এ 
সম্পরকণ রবস্তাররত আরলাচনা ররয়রে। 
মমাদ্দাকো হল, শরী‘আর অেররবতণনীয় রবেয়গুরলা বারদ অনযানয 
মক্ষরত্র সহীহ ও Authentic ইজরতহারদর মাধযরম মুসরলম 
উম্মাহর কলযারণর জনয ইরতবাচক েররবতণন ও উন্নয়ন সাধরনর 
প্ররত আল-কুরআন আমারদররক উদু্বদ্ধ কররে। আল্লাহ তা‘আলা 
বরলন,  

ُ َما بَِقو  ٱإِنَّ  ﴿ ِ َ ََل ُيَغَي  نُفِسِهم    ٍم َحّتَّ  َّللَّ
َ
واْ َما بِأ ُ ِ  [  ١١]الرعد:  ﴾ ُيَغَي 

‘‘আল্লাহ মকান জারতর অবস্থা েররবতণন কররন না  যতক্ষণ না 
তারা রনরজরা রনরজরদর অবস্থা েররবতণন করর।’’ [সূরা রা’দ : ১১] 
রকয়াস, ইরস্তহসান, মাসারলহ মুরসালাহ ও শরী‘আর এ জাতীয় 
দলীলসমূহ ইজরতহাদী প্ররিয়ারই অাংশ। শরী‘আহ ময প্রিরতশীল 
এবাং সব যুরির জনয উেরযািী ইজরতহাদ মূলতঃ মস প্রমাণরক 
শরিশালী করররে। 
  

শরী‘আহ রক উন্নয়ন ও আধুরনকতা রবররাধী?  
সৎ ও নযায়রভরিক মূলযরবারধর আরলারক যাবতীয় উন্নয়ন কমণকাে 
েররচালনা কররত ইসলামী শরী‘আহ উদু্বদ্ধ করর। আল-কুরআরন 
আরখরারতর োশাোরশ দুরনয়ার উন্নরত মচরয় দু‘আ করার প্ররত 
উৎসারহত করা হরয়রে। আল্লাহ বরলন,  



 

 

َربََّنا  َوِمن    ﴿ ن َيُقوُل  ن  ٱَءاتَِنا ِف    ُهم مَّ لَّارِ  ٱَوقَِنا َعَذاَب    ِخَرةِ َحَسَنة  أۡل ٱَوِِف    َيا َحَسَنة  دلُّ
٢٠١  
ُ
ْ   نَِصيبي  ئَِك لَُهم  ْولَ  أ ا َكَسُبوا ِمَّ  [     ٢٠٢،   ٢٠١]القرة:  ﴾ م 

“তারদর মরধয এমন মলাক আরে যারা বরল, মহ আমারদর রব! 
আমারদররক দুরনয়ায় কলযাণ দাও এবাং আরখরারতও কলযাণ দাও। 
আর জাহান্নারমর শারস্ত মেরক রক্ষা কর।এরা যা করররে তার 
অাংশ তারদর জনয ররয়রে”। [সূরা আল-বাকারাহ : ২০১-২০২] 
শরী‘আর দৃরিরত উন্নয়ন বলরত বুঝায় মস সব উন্নয়নরক যার দ্বারা 
বযরি দুরনয়ারত উেকৃত হয়, ভাল ও সৎ মানুরে েররণত হয়, 
মদশ, সমাজ ও জারতর কলযারণ কাজ করর এবাং আরখরারত 
রনরজরক জাহান্নাম মেরক বাাঁচারনার বযবস্থা করর এবাং প্ররয়াজনীয় 
আমরল সারলহ করর জান্নাত লারভর জনয রনরজরক প্রস্তুত করর। 
অতএব শুধুমাত্র ববেরয়ক উন্নরতই ইসলারমর দৃরিরত একমাত্র 
উন্নয়ন নয়। 
আমরা লক্ষয করর - ইসলামী শরী‘আর রবধানগুরলা আল্লাহ 
সুবহানাহু মানবজারতর জনয এমনভারব প্রণয়ন করররেন যার 
মাধযরম তারদর আধযারত্ম্ক উন্নয়ন, চারররত্রক উন্নয়ন এবাং যাবতীয় 
ববেরয়ক উন্নয়ন ত্বরারিত হয়।  
ইবাদাত োলরনর রনরদণশ মূলতঃ মানুরের আধযারত্ম্ক উন্নয়ন সাধন 
করর। মদ-মযনা, জুয়া, রমেযাকো বলা, অনযায় ও অশ্লীলতায় রলপ্ত 
হওয়া মেরক রনরেধাজ্ঞা আররাে তারক চারররত্রক উন্নয়ন দান 
করর। সুদ েররহাররর রনরদণশ, যাকাত-সদকা প্রদারনর আরদশ 



 

 

এবাং নানারবধ বযবসায় কমণকাে েররচালনা করার অনুমরত 
উৎোদন ও অেণননরতক উন্নয়নরক মবিবান করর। অতএব 
ইসলামী শরী‘আহ প্রচরলত আর সব মতবাদ মেরক উন্নয়ন 
কমণকাণ্ডরক িরতশীল করার মক্ষরত্র অরনক মবশী কাযণকর ভূরমকা 
োলন করর োরক। 
আমরা জারন যা িরতশীল, তা-ই যুরির সারে সেরত মররখ চলরত 
োরর এবাং যা যুরিােরযািী তা-ই আধুরনক। অতএব ইসলামী 
শরী‘আহও আধুরনক। ইসলামী শরী‘আহ আধুরনক সমারজর 
সবণস্তররর মলাকরদর নযাযয অরধকার মযমন সফলভারব প্ররতিা 
করররে, মতমরন মমৌরলক মূলযরবাধ রেক মররখ যুরির চারহদা ও 
দাবীর সারেও সেরত রবধান করররে। ময মকান নতুন রকেু যরদ 
ভাল ও মানুরের জনয কলযাণকর হয়, শরী‘আহ তারক গ্রহণ 
করররে। আধুরনকতা বলরত যরদ ঈমান ও মূলযরবাধ রেক মররখ 
যুরিােরযারিতা বুঝায়, যরদ অনযায়-অশ্লীলতা ও মবহায়েনা 
আধুরনকতার সাংজ্ঞায় না েরে, তাহরল ইসলামী শরী‘আহ রচর-
আধুরনক। 
 

করতেয় সাংশরয়র অেরনাদন 
খুবই সাম্প্ররতককারল োিারতযর ইসলাম রবরদ্বেী মহল এবাং 
তারদর তল্পীবাহক রকেূ বুরদ্ধজীরব মুসরলমরদররক Confused 
করার জনয ইসলামী শরী‘আহ ও কুরআরনর মরধয োেণকয 



 

 

আরবষ্কার করররেন এবাং এ বযাোরর তারা েত্র-েরত্রকায় ও 
ইন্টাররনরট মলখারলরখ কররেন। তারদর যুরিগুরলা খুবই 
অেররেক্ক। এগুরলারক যুরি না বরল সাংশয় বলাই ভারলা। মকউ 
যারত এসব সাংশয় দ্বারা প্রভারবত না হন মসজনয প্রধান করয়করট 
উরল্লখ করর মসগুরলার সরন্তেজনক উির মদবার মচিা কররে।  
1. বলা হরয়রে, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর যুরি 

এবাং ইসলারমর প্রােরমক যুরি শরী‘আহ আইন বরল রকেু 
রেল না। মকননা শরীয়া আইন প্রবতণন করররেন ফকীহিণ’। 
উিরর বলব, এ প্রবরের শুরুরত আমরা সূরা আল-জারসয়াহ 
এর ১৮ নাং আয়ারত লক্ষয করররে মহান আল্লাহ সুবহানাহু 
‘শরী‘আহ’ অনুসররণর রনরদণশ রদরয়রেন। এ আয়াতরট রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর এর উের অবতীণণ হরয়রে 
এবাং আয়ারতর রনরদণশ তাাঁরক ও তাাঁর সাহাবািণরক অন্তভুণি 
করররে। অতএব ‘ফকীহিণ শরীয়া আইন প্রবতণন করররেন’ 
- কোরট মমারটই শুদ্ধ নয়। মকননা আয়াতরটরত স্পিভারব 
বলা হরয়রে, শরী‘আহ আইন প্রবতণন করররেন স্বয়াং আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা। 

2. তারা দাবী করররেন ময, ‘শরী‘আহ আইরনর অরনক রকেু 
জাল হাদীরসর উের রভরি করর ররচত হরয়রে’। আমরা বলব, 
শরী‘আহ আইন প্রণয়ন সম্পরকণ রনতান্ত অজ্ঞ মলারকরাই এ 
দাবী কররত োররন। জাল হাদীস সবণযুরি সকল আরলম, 



 

 

মুহারদ্দস ও এমন রক সাধারণ মুসরলমরদর কারেও 
সবণােীনভারব েররতযাজয। তাোো শরী‘আহ আইন যরদ জাল 
হাদীস বতরীর যুরি ররচত হত তাহরল এমন প্ররের উরেক 
হওয়া অসম্ভব রেল না। একটু আরিই বলা হরয়রে, শরী‘আহ 
প্রণীত হরয়রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমর যুরি 
এবাং প্ররণতা স্বয়াং আল্লাহ সুবহানহু। 

3. তারা আররা বরলরেন, ইসলাম ধরমণর রবশ্বাস অেররবতণনীয়, যা 
কুরআন দ্বারা প্রমারণত। রকন্তু মদখা যায় শরী‘আহ আইরনর 
অরনক রবধান কখরনা োরে যায়। 

এর উিরর বলব, শরী‘আহ ও ইসলারমর মরধয মকারনা োেণকয 
মনই। ইসলামী শরী‘আর অরনক রবধান অেররবতণনীয় এবাং রকেু 
রবধান স্থান-কাল-োত্র মভরদ েররবরতণত হরত োরর- তা ইরতােূরবণ 
বলা হরয়রে। অতএব এ যুরি দাাঁে করররয় শরী‘আহ, কুরআন ও 
ইসলারমর মরধয োেণকয রনরূেণ করা বে ধররনর অজ্ঞতা রকাংবা 
রনতান্তই মিাাঁোমী। 
4. আররকরট সাংশয় হল, শরী‘আর রবধান ইজমা’ ও রকয়াস এবাং 

অনযনয আনুসারেক উৎস দ্বারাও সাবযস্ত হরয় োরক। ফরল মস 
সব রবধানরক কুরআরনর রবধান বলা যারব না। 

এর উির হল, ইজমা’ ও রকয়াস এবাং অনযানয আনুসারেক উৎস 
স্বয়াংসমূ্পণণ মকারনা দলীল নয়। বরাং কুরআনই এগুরলারক শতণ 

েূরণ সারেরক্ষ দলীল রহরসরব অনুরমাদন রদরয়রে। অতএব ইজমা’ 



 

 

ও রকয়ারসর দ্বারা সাবযস্তকৃত রবধান কুরআরনর রবধান বরলই িণয 
হরব।  
 

উেসাংহার 

শরী‘আহ আইন ইসলারমরই আইন। আর ইসলাম হরচ্ছ আল্লাহর 
মরনানীত দীন, যার রবরভন্ন রবধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লারমর উের রবরভন্ন সমরয় নারযল হরয়রে। মস সব 
রবধারনর আইনী রদকরটই হল শরী‘আহ। আর তার সরম্মরলত রূে 
হল আল-কুরআন। অতএব শরী‘আহ আইন হরচ্ছ আল-
কুরআরনরই আইন। অনয কোয় বলব, শরী‘আহ আইরনর 
অনযতম উৎস হল আল-কুরআন। 


