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একগু মু�াদানা : �ীেন ইসলামীর েসৗ�যর 

সম� �শংসা আ�াহর জনয; আমরা তাঁর �শংসা কির, তারঁ িনকট 
সাহাযয    মা �া রনা কির; তাঁর িনকট তা বা কির; আর আমােদর 
নফেসর সকল খারািপ এবং আমােদর সকল �কার ম� আমল ে েক 
আ�াহর িনকট আ�য় চাই। আ�াহ যােক প  �দশরন কেরন, তােক 
প �� করার েকউ েনই; আর যােক িতিন প হারা কেরন, তােক প  
�দশরনকারী  েকউ েনই। আর আিম সা য িদিু েয, একমা� আ�াহ 
ছাড়া েকান সতয ইলাহ েনই, তাঁর েকান শরীক েনই এবং আিম আর  
সা য িদিু েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তাঁর বা�া   
রাসূল; তাঁর �িত অেনক সালাত (দরদ)   সালাম। 

অতঃপর: 

িন�য় মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম আিনত �ীেন ইসলাম 
সকল ধমর   জীবনবযব্ার েচেয় পিরপূপর, সেবরাাম   সবরমহান �ীন   
জীবনবযব্া। আর এই �ীনিট এমন সািবরক েসৗ�যর, পিরপূপরতা, 
য া রতা, স�ীিত, নযায়পরায়পতা   ��ােক অক ুর� কেরেছ, যা 
আ�াহ তা‘আলার জনয সািবরক পিরপূপরতা এবং �ান   ��ার 
বযাপকতার সা য বহন কের; আর তাঁর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
 য়াসা�ােমর জনয এই সা য বহন কের েয, িতিন সিতযকার ােব 
আ�াহর রাসূল এবং িতিন সতযবাদী   িব��; িযিন মনগড়া েকান ক া 
বেলন না: َّ  ُهوَ  إِنۡ ﴿ ِ ]٤:الجم[ ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إ  “তা েতা েকবল  হী, যা 

তার �িত  হীরেপ ে�িরত হয়।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৪] 
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সুতরাং এই ইসলামী �ীন আ�াহ তা‘আলার জনয তাঁর একক   সািবরক 
পিরপূপরতার বযাপাের এবং তারঁ নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 
জনয িরসালাত   সতযবািদতার ে ে� সবেচেয় বড় দিলল   সবরমহান 
সা ী। 

আমার এই েলখার উে�শয হল, এই মহান �ীেনর েসৗ�েযরর নীিতমালার 
িববরপ স�েকর আমার েযটুকু �ান অিজরত হেয়েছ, তা �কাশ করা। 
যিদ  এই �ীন তার মহক, েসৗ�যর   পিরপূপরতার েযসব িদকেক 
অক ুর� কের, তার সামানযতম অংশ �কাশ করার জনয �েয়াজনীয় 
আমার �ান   জানা-েশানা খুবই সীিমত এবং তার েসৗ�যরগেলা িব��ত 
বযাখযা দূের  াক, সংি ্ বপরনা করার মেতা েযাগযতায় আিম অিত 
দুবরল; তবু , েকান মানুষ তার সবটুকু না জানেল এবং তার চূড়াক 
পযরােয় েপপছােত না পরেল তার এই অংশিবেশষ না জানার অ মতা   
দুবরলতার কারেপ েস যতটুকু জােন, ততটুকু �কাশ করা ে েক ে েক 
িবরত  াকাটা তার জনয উিচত হেব না। কারপ, আ�াহ তা‘আলা েকান 
বযি�র উপর তার সাধযাতীত েকান ক�দায়ক দািয়ক অপরপ কেরন না:   
অ রাা- “েতামরা য াসাধয আ�াহর তাক য়া  

[﴿ ْ َُّقوا �ََ  َ َّ  ١٦ :الاينن[ ﴾�ۡسَتَطۡعُتمۡ  َما �

অবল�ন কর।” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৬] 

আর এই �ান অজরন করার মেধয বহ রকেমর উপকািরতা রেয়েছ। 
েযমন: 
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• এই ে��   মহা িবষেয় আ�িনেয়াগ করাটা অনযতম ে�� 
উাম আমেলর অক ুর�। এই িবষয় স�েকর জানা, গেবষপা করা, 
িচকা- াবনা করা এবং েসই স�েকর জানা   বুুার জনয �েতযকিট 
প�া অবল�ন বা�ার সািবরক বয�তা   কমরকােকর মেধয সেবরাাম; আর 
আপিন এই কােজ েয সময় বযয় করেবন, তা একাক আপনার কলযােপর 
জনয ই, আপনার অকলযােপর জনয নয়। 

• িনয়ামতরািজ স�েকর জানা   তার স�েকর আেলাচনা করেত 
আ�াহ তা‘আলা   তাঁর রাসূল িনেদরশ িদেয়েছন; আর তা বড় ধরেনর 
সাকেমরর অক ুর�। আর সে�হ েনই েয, এই িবষয়িট িনেয় গেবষপা 
করা মােনই আ�াহ সুবহানাহ  য়া তা‘আলা কত� রক তাঁর বা�ােদরেক 
�দা িনয়ামতরািজর ে�� িনয়ামেতর বযাপাের  ীক� িত েদয়া এবং 
আেলাচনা   িচকা- াবনা করা। এই িনয়ামত হেু: ইসলামী �ীন, যা 
বযতীত আ�াহ তা‘আলা েকান বযি�র প  ে েক অনয েকান �ীনেক 
�হপ করেবন না। ফেল এই আেলাচনািট হেব আ�াহর ক� ত�তা 
�কােশর জনয এবং এই িনয়ামত ব�িির আেবদন রপ। 

• িনঃসে�েহ ঈমান   তার পিরপূপরতার বযাপাের মানুেষর 
পর�র অেনক বড় বযবধােন রেয়েছ। আর যখনই েকউ এই �ীন 
স�েকর েবিশ জানেত পারেব, তােক েবিশ স�ান করেব এবং তার 
�িত অিধক খুিশ   আনি�ত  াকেব, তখনই তা তার ঈমানেক 
পিরপূপর করেব এবং আ্া   িব�াসেক অিধক হাের িববি করেব। 
কারপ, এই িবষয়িট ঈমােনর সকল মূলনীিত   িনয়ম-কানুেনর �� 
�মাপ। 
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• �ীন ইসলােমর িদেক সবেচেয় বড় দা য়াত (আ�ান) হল 
তার (ইসলােমর) যাবতীয় েসৗ�যর বযাখযা করা, েয েসৗ�যরগেলা �েতযক 
সু্ �ান   িবেবকস�� বযি�ই সাদের �হপ কের।  

সুতরাং যিদ এই �ীেনর িদেক আ�ান করার জনয এমন েকান বযি�বগর 
উেদযাগ �হপ কের যারা এর হািককত   তাাপযর বযাখযা করেত পাের 
এবং স�ি�র িনকট এর কলযাপকর িদকগেলা বপরনা করেত পাের, তেব 
তা-ই সবাইেক এই �ীেনর িদেক আক� � করার ে ে� যে � হেব; 
েকননা, তখন তারা এ �ীনেক ধমরীয়   পাি রব  াে রর সাে  
সাম�সযপূপর বেল �তয  করেব এবং এর বািহযক   অ যকরীপ 
উপযু�তা ল য করেব। এে ে� িবেরাধীেদর সে�হ দূর করা   
তােদর ধেমরর সমােলাচনার উেদযাগ �হেপর �েয়াজন হেব না। েকননা, 
তখন এই �ীন িনেজই এর সাে  িবেরাধপূপর সকল সে�হ দূর কের 
েদেব; কারপ, এিটই সু�� বপরনা   মজবুত িব�ােস পিরপত করার 
মত দিলল-�মাপািদর �ারা বযাখযাত �ক� ত সতয। 

তাই এই �ীেনর আসল িচে�র অংশিবেশষ ফুিটেয় েতালাই তা �হপ 
করা   অেনযর উপর এেক ে�� করার ে ে� সবরব�হা  ূিমকা রাখেব। 

আর েজেন রাখুন, ইসলামী জীবনবযব্ার েসৗ�যর বযাপক ােব তার 
সকল মাসআলা, দিলল-�মাপ এবং নীিতমালা   শাখা-�শাখায় 
�মািপত। এছাড়া  শরীয়েতর িবিধিবধান সং�াক �ান   আহকােম 
এবং স�ি�জাগিতক   সামািজক �ান-িব�ােনর ে ে�  তা �মািপত। 
এখােন এগেলা স�ূপর অধযয়ন   পযরেব প উে�শয নয়; কারপ, তা 
অেনক বযাপক আেলাচনার দািব কের। বরং এখােন উে�শয হল, এই 
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�ীেনর এমন িকছু উপকারী িবষয়   দ��াক উপ্াপন করা, যার �ারা 
�ীেনর অনযানয েসৗ�েযরর �মাপ পা য়া যায় এবং এেত �েবশ করেত 
ইুুক �েতযেকর জনয নতুন িদগক উেউািচত হয়। এই দ��াকগেলা 
মূলনীিতমালা   শাখা-�শাখায় এবং ইবাদত   পার�িরক েলনেদন— 
সবর� িব��ত। 

তাই আমরা বলেত চাই আ�াহ তা‘আলার িনকট সাহাযয�া রী হেয়, তাঁর 
িনকট এই �তযাশায় েয, িতিন আমােদরেক সিঠক প  �দশরন করেবন, 
আমােদরেক িশ া েদেবন এবং আমােদর জনয খুেল েদেবন তাঁর দান 
  অনু�েহর  াকার, যার �ারা আমােদর অব্ার উ�িত হেব এবং 
আমােদর ক া   কাজগেলা সিঠক হেব: 
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� ম দ��াক 

�ীন ইসলাম ঈমােনর েসই মূলনীিতর উপর �িতি�ত, েযগেলার উে�খ 
করা হেয়েছ আ�াহ তা‘আলার বাপীেত: 

﴿ ْ َّا قُولُٓوا اَم ََ  ِ َّ �ِِ  ٓ نزَِل  َوَما
ُ
ََا أ ٓ  إَِ�ۡ نزَِل  َوَما

ُ
ٰ  أ ََ ِ  إِ  �ۡسَ�ٰقَ  �ۡسَ�ٰعِيَل  �ۧمَ  إَِِۡ�ٰه

ۡسَباطِ  َوَ�ۡعُقوَب 
َ
ٓ  َو�ۡ� وِ�َ  َوَما

ُ
ٓ  وَِعيَ�ٰ  ُموَ�ٰ  أ وِ�َ  َوَما

ُ
ّ�ِِهمۡ  ِمن �ِِّّّيونَ  أ َّ  ََ

 

َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرُِق 
َ
َُۡهمۡ  أ  ]١٣٦: القحي سومي[ ﴾١ ُمۡسلُِمونَ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ  ّمِ

“েতামরা বল, ‘আমরা ঈমান এেনিছ আ�াহর �িত এবং যা আমােদর 
�িত নািযল হেয়েছ এবং যা ই�াহীম, ইস মা‘ঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূব   
তার বংশধরেদর �িত নািযল হেয়েছ, এবং যা মূসা, ‘ঈসা   অনযানয 
নবীগপেক তােদর রব-এর িনকট হেত েদয়া হেয়েছ। আমরা তােদর 
মেধয েকান তারতময কির না । আর আমরা তাঁরই কােছ 
আ�সমপরপকারী’।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৬] 

০ আ�াহ তা‘আলা কত� রক তাঁর বা�ােদরেক আিদ� এই মহান 
নীিতমালা এমন, যার উপর সকল নবী   রাসূল ঐকমতয েপাষপ 
কেরেছন। আর তা সেবরাাম সাকমর   িব�াসসমূহেক অক ুর� কের। 
য া: আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূলগেপর  াষায় িনেজেক েয গেপ 
গপািিত কেরেছন েসগেলার �িত ঈমান আনা এবং তাঁর পছ�সই 
পে  পিরচািলত হ য়ার সবরা�ক �েচ�া চালােনা। 
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০ সুতরাং এিট এমন এক �ীন, যার মূল িবষয় হল আ�াহর �িত 
ঈমান; আর যার ফলাফল হল এমন �েতযক কােজ-কেমর ধািবত হ য়া, 
যা িতিন (আ�াহ)  ালবােসন এবং পছ� কেরন; আর তা একিন� ােব 
আ�াহর জনয স�াদন করা— এর েচেয় সু�র, মহান   উাম েকান 
�ীন বা জীবনবযব্ার ক�না করা যায় িক? 

০ আর এিট এমন এক �ীন, যার িনেদরশ হেু নবীগপেক �দা সকল 
িকছুর �িত ঈমান আনা; তাঁেদর িরসালাতেক িব�াস করা; তাঁরা তাঁেদর 
রব   �িতপালেকর প  ে েক েয সতয িনেয় এেসেছন তার  ীক� িত 
�দান করা এবং তাঁেদর মেধয েকান �কার পা রকয স�ি� না করা; আর 
এ  ীক� িত েদ য়া েয, তাঁরা সকেলই আ�াহর সতযবাদী রাসূল   তাঁর 
একিন� িব�� বা�া— েসই �ীেনর �িত েকান �কার আপিা   দুনরাম 
রটনা করা অস�ব। 

০ এই �ীন সকল হেকর িনেদরশ েদয় এবং সকল �কার সেতযর 
 ীক� িত �দান কের; আ�াহ কত� রক রাসূলেদরেক �দা  হীর উপর 
ি িা কের গেড়  ঠা �ীিন বা�বতা সাবয� কের এবং   াবগত, 
উপকারী   েযৗি�ক ৈব�ািনক বা�বতােক সাে  িনেয় চেল। আর তা 
েকান কারেপই েকান হক   সতযেক �তযাখযান কের না এবং েকান 
িম যােক সেতয পিরপত কের না। আর তােত েকান বািতেলর �চলন 
সফল হয় না। সুতরাং এই �ীন অপরাপর সকল ধেমরর উপর 
তদারককারী   ত�াবধায়ক।  

এই �ীন সু�র আমল (কমর), উাম চির�   জনকলযােপর িনেদরশ েদয় 
এবং নযায়পরায়পতা, স�ান, স�ীিত   কলযােপর �িত উাসািহত কের; 
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আর তা সাবধান কের সকল �কার যুলুম-িনযরাতন, সীমালংঘন   
দু�ির� ে েক। েয পিরপূপর ৈবিশ�যেকই নবী   রাসূলগপ  ীক� িত 
িদেয়েছন, এই �ীন েসই ৈবিশ�যেকই  ীক� িত িদেয়েছ এবং তােক 
�িতি�ত কেরেছ। েয ধমরীয়   পাি রব কলযােপর িদেকই েকান িবধান বা 
শরী‘আত আ�ান কেরেছ, এই �ীন তার �িতই উাসািহত কেরেছ; 
আর �িতিট অকলযাপকর িবষয় ে েকই িনেষধ কেরেছ   দূরক বজায় 
েরেখ চলেত িনেদরশ িদেয়েছ। 

০ েমাটক া: এই �ীেনর আিকদা-িব�াসসমূহ এমনই েয, তা �ারা অকর 
পিব� হয়   আ�া পিরবি হয় এবং তার �ারা উাম চির�   
সাকেমরর েসৗ�যর দ�ৃমূল হয়। 
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ি�তীয় দ��াক 

ঈমােনর পের ইসলােমর বড় বড় িবধানসমূহ হল: সালাত (নামায) 
�িত�া করা, যাকাত আদায় করা, রমযান মােস সা ম (েরাযা) পালন 

করা এবং স�ািনত ঘেরর হজ করা েস স�েকর 

শরীয়েতর এই মহান িবধানসমূহ   তার িবরাট উপকািরতা িনেয় 
িচকা াবনা করন। এই িবিধিবধােনর দািব রপ আ�াহর স�ি� 
অজরেনর জনয েচ�া-সাধনা করা   এর �িতদান রপ ইহকালীন   
পরকালীন সফলতা িনেয়  িচকা করন।  

০ সালােতর মেধয যা আেছ, তা িনেয় িচকা- াবনা করন। এেত রেয়েছ 
আ�াহর জনয ইখলাস ত া একিন�তা, তার �িত পিরপূপর মেনােযাগ, 
�শংসা, েদা‘আ   �া রনা, িবনয়। ঈমােনর ব�ে র ে ে� এর গরক 
বািগচার ে ে� পািন েসচ েদয়ার মেতাই। িদেন   রােত যিদ বার বার 
সালােতর বযব্া না  াকত, তেব ঈমান-ব�  বিকেয় েযত এবং তার 
কাঠ িববপর হেয় েযত; িক� সালােতর িবি � ইবাদােতর কারেপ ঈমান-
ব�  ব�িি পায় এবং নতুনক লা  কের। 

এছাড়া  সালােতর অক ুর� নানা িবষেয়র �িত ল য করন; েযমন: 
আ�াহর িযিকর   �রেপ ম�  াকা— যা সব িকছুর েচেয় মহান   
ে��। িকংবা এ িদেক িচকা করন: সালাত সকল �কার অ�ীল   
অনযায় কাজ ে েক িবরত রােখ।  
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০ এবার যাকােতর তাাপেযরর �িত ল য করন এবং ল য করন এর 
মেধয স�ানজনক চির�েক   াব িহেসেব �হেপর েয বযাপার রেয়েছ 
েসই িদেক; েযমন: দানশীলতা, উদারতা, ক� পপতার   াব ে েক দূের 
 াকা, আ�াহ তােক েয িনয়ামত দান কেরেছন, েস জনয তাঁর ক� ত�তা 
�কাশ করা এবং ধন-স�দেক বািহযক   অ যকরীপ �িতব�কতা 
ে েক েহফাযত করা। এছাড়া  যাকােত যা আর  রেয়েছ, তা হল: 

স�ি�র �িত ইহসান ত া স�যবহার করা, অ াব��েদর সাহাযয করা 
এবং যাকােতর �িত মুখােপ ীেদর সব কলযাপকর �েয়াজন পূপর করা। 

যাকােত রেয়েছ অ াব��েদর অ াব পূরেপর বযব্া; রেয়েছ িজহাদ   
মুসিলমেদর �েয়াজনীয় সািবরক কলযাপকর কােজর জনয সহেযািগতা; 
রেয়েছ দাির�য   দিরে�র কশাঘাত �িতেরাধ করার বযব্া; রেয়েছ 
আ�াহর িবিনমেয়র �িত আ্া, তাঁর �িতদােনর �তযাশা   তাঁর 
�িত�িতর �িত িব�াস ্াপন।  

০ আর সা ম (েরাযা) পালেনর মেধয রেয়েছ আ�াহর  ালবাসা   
ৈনকটয লাে র আশায় বযি�র মন কত� রক তার ি�য়ব� তযােগর 
অনুশীলন এবং মনেক �চক ইুা   ৈধযরশি� স�� হ য়ার অ য� 
করা। 

আর তােত ইখলাস ত া একিন�তা শি�শালী হয় এবং নফেসর 
 ালবাসার উপের তাঁর (আ�াহ র)  ালবাসা বা�বায়ন হয়। আর এই 
জনযই সা ম একাক ােব আ�াহর জনয হেয়  ােক, িতিন সকল 
আমেলর মধয ে েক এিটেক িনেজর জনয িবেশষ ােব িনিদর� কের 
িনেয়েছন।  



 

13 

০ আর হেজর মেধয েযসব িবষয় রেয়েছ, তউেধয উে�খেযাগয হল: 
স�দ বযয় করা, ক� সহয করা এবং আর তা আ�াহর স�ি�র উে�েশয 
ুুঁিকপূপর   ক�সাধয কােজর উেদযাগ �হপ করা; তাঁর িনকট হািজর 
হ য়া; তাঁর ঘের   আি�নায় তাঁর িনকট অনুনয়-িবনয় করা এবং 
িবি � �কার আ�াহর ইবাদেতর মাধযেম তাঁর দাসক করা এমনসব 
পিব� ্ানসমূেহ, েযগেলা আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�া   তাঁর ঘেরর 
েমহমানেদর জনয দ�রখানরেপ স�সািরত কেরেছন।  

আর এেত রেয়েছ আ�াহর �িত স�ান   পিরপূপর িবনয় �দশরন; নবী-
রাসূল   আ�াহর একিন�   পিরবি বা�ােদর অব্া �রপ এবং 
তােদর �িত ঈমানেক সুদ�ৃকরপ   তাঁেদর  ালবাসােক গাৃ কের 
েতালা। 

আর তার মেধয আর  রেয়েছ: মুসিলম স�দােয়র পার�িরক 
পিরিচিত; তােদর মেধয ঐকয গঠেনর েচ�াসাধনা এবং তােদর িবেশষ   
সাধারপ  াে রর বযাপাের ঐকযমত েপাষপ করা। এছাড়া  এর বহ 
েসৗ�যর রেয়েছ যা গপনা কের েশষ করা স�ব নয়। সুতরাং হজ হেু 
�ীেনর অনযতম মহান েসৗ�যরপূপর িবষয় এবং মুিমনেদর অিজরত বড় 
ধরেনর উপকারী ব�। এ িবষেয় এিট একিট সংি ্ মেনােযাগ 
আকষরপ। 
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ত�তীয় দ��াক 
শরী‘আত �বতরক ঐকযবি   েজাটবি ােব  াকার বাধযবাধকতার 
বযাপাের েয িনেদরশ িদেয়েছন   উাসািহত কেরেছন এবং িবিু� ােব 
 াকা   মতিবেরাধ করা ে েক েয িনেষধ   সতকর কেরেছন েস 
স�েকর। 
 

০ এই বড় ধরেনর মূলনীিতিটর বযাপাের কুরআন   সু�াহর  াষযসমূহ 
ে েক অেনক ব�বয রেয়েছ।  
আর নূযনতম িবেবক-বুিি আেছ এমন �েতযক বযি�ই জােন এই 
িনেদরেশর উপকািরতা এবং এর উপর েযসব ধমরীয়   পাি রব 
কলযাপসমূহ িবনয� হয় এবং যার �ারা যাবতীয়  িতকারক   
িবশ��লাপূপর িবষয়সমূহ িবদূিরত হয় েসগেলা স�েকর। 
 
০ আর এই ক া  অ�� নয় েয, সেতযর উপর �িতি�ত অ যকরীপ 
শি� এই মূলনীিতর উপরই আবিতরত হয়।  
মুসিলমগপ ইসলােমর বরেত এমন �ীেনর দ�ৃতা   অব্ার য া রতা 
উপর �িতি�ত িছেলন বেল জানা যায়, যােত তারা বযতীত মান-
স�ােনর এই পযরােয় অপর েকউ উ�ীত হেত পাের িন। েকননা তারা 
এই মূলনীিতেক আকঁেড় ধেরিছেলন এবং তা য ায  ােব �িতি�ত 
কেরিছেলন �চক আ্া   িব�ােসর সাে  েয, তা-ই তােদর �ীেনর 
�াপ। 
এর বপরনা   বযাখযা আর  অেনক ব�িি পােব িনে�র দ��ােক: 
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চতু র দ��াক 

ইসলাম েয স�ীিত, বরকত (�ব�িি)   ইহসােনর (অনু�েহর) �ীন 
এবং তা মানবজািতর উপকাের উাসািহত কের েস স�েকর। 

এই �ীন ত া জীবনবযব্া স�ীিত, উাম েলনেদন, পেরাপকােরর �িত 
আ�ান এবং এগেলার িবপরীতধমরী সকল কমরকাক ে েক িনেষধ করার 
মত েয নীিতমালার উপর �িতি�ত, েসগেলাই এেক যুলুম-িনযরাতন, 
সীমালংঘন, দুনরীিত   সসমহানীর অ�কােরর মেধয �দী্ আেলােত 
পিরপত কেরেছ। 

০ এর কারেপই এই �ীন স�েকর জানার পূেবর যারা এর েঘার শ� 
িছল, এই �ীন তােদর হদয়েক আক� � কের তুেলেছ, েশষপযরক তারা 
তার ছায়াময় ছায়ায় আ�য় �হপ কেরেছ। 

আর তা এমন �ীন, যা তার অনুসারীেদর উপর সহনু ূিতশীল। ফেল 
তােদর অকর ে েক সহানু ূিত,  মা   অনু�হ স ািলত হয় তােদর 
ক ায়   কােজ; আর এসব গপাবলীর � াব তার শ�েদর উপর  
িব��ত হয়, েশষপযরক তারা এই �ীেনর পরম ব�ুেত পিরপত হেয়েছ। 
তাই তােদর মেধয ে েক েকউ েকউ উাম দ�ি� ি�   �চক আেবগ 
িনেয় এই �ীেন দীি ত হেয়েছ; আবার তােদর েকউ েকউ তার �িত 
িবনয় �কাশ কের, তার িবধানসমূেহর �িত আ�হ �কাশ কের এবং 
তার িনজ ধেমরর িবধানাবলীর উপর েসগেলােক মযরাদা িদেয়েছ; কারপ, 
এ �ীেনই রেয়েছ সিতযকােরর নযায়পরায়পতা   সহানু ূিত।  
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প ম দ��াক 

ইসলাম েয ��াপূপর �ীন,   াব-�ীন এবং িবেবক, সততা   সফলতার 
�ীন েস স�েকর। 

০ এই মূলনীিতর বযাখযা হল: এই �ীন মূলনীিত   শাখা-�শাখা সংি�� 
েযসব িবধানাবলীেক অক ুর� কের, েসগেলােক   াব-�ক� িত   
িবেবক-বুিি �হপ কের এবং সতয   বা�বতার অনুসারী বযি� তােক 
েমেন েনয়; আর এই �ীন েযসব িবিধিবধান   সু�র বযব্াপনােক 
অক ুর� কের, তা �েতযক যামানা   ্ান বা অ েলর জনয উপযু�।  

তার সকল ত য সিঠক   সতয। পূেবর বা সা�িতককােল এমন েকান 
�ােনর আগমন ঘেটিন এবং ঘটা  অস�ব, যা তােক খকন করেত 
পাের অ বা তােক িম যা �মাপ করেত পাের; বরং সকল �কার বা�ব 
�ান তােক শি�শালী কের   সম রন �দান কের; আর এটা এর 
য া রতার উপর বড় ধরেনর �মাপ।  

০ নযায়পরায়প িবে�ষকগপ িবে�ষপ কেরেছন েয, �েতযক �ান, ধমরীয়, 
পাি রব বা রাজৈনিতক যা-ই েহাক না েকন, েসগেলার বযাপাের আল-
কুরআেনর সে�হমু� িদকিনেদরশনা রেয়েছ। 

সুতরাং ইসলােমর শরীয়ােত বা িনয়ম-কানুেনর মেধয এমন িকছু েনই, 
যা িবেবক-বুিি অস�ব মেন কের; বরং তার মেধয এমন িবধানাবলী 
রেয়েছ, �খর যুি�-বুিি  যার সতযতা, উপকািরতা   য া রতার 
বযাপাের সা য �দান কের। 
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অনুরপ ােব তার সকল আেদশ   িনেষধ নযায়   ইনসাফপূপর, তােত 
েকান �কার যুলুম েনই। তার েয েকান আেদশই িনে রজাল কলযাপ 
অ বা অ�িধকার পা য়ার উপেযাগী কলযাপ; আর �েতযক িনেষধই বধু 
এমন ব� বা িবষয় ে েক, যা িনে রজাল অকলযাপকর অ বা যার মেধয 
উপকােরর েচেয়  িতর িদক েবিশ।  

আর যখনই বুিিমান বযি� তার িবধানসমূহ িনেয় িচকা- াবনা করেব, 
তখন এই মূলনীিতর �িত তার ঈমান ত া িব�াস   আ্া ব�িি পােব 
এবং েস জানেত পারেব েয, তা আ�াহ তা‘আলার প  ে েক অবতীপর, 
িযিন ��াময়, �শংিসত। 
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ষ� দ��াক 

এই �ীেন িজহােদর েয িনেদরশ রেয়েছ, অনুরপ ােব যাবতীয়  সাকেমরর 
িনেদরশ এবং সকল ধরেনর অসাকমর ে েক িনেষেধর  েয িনেদরশ 

রেয়েছ েস স�েকর। 

আর েয িজহাদ এই �ীন িনেয় এেসেছ, তার উে�শয হল, এই �ীেনর 
অিধকােরর �িত সীমাল�নকারীেদর এবং তার দা য়াত 
�তযাখযানকারীেদর সীমাল�ন �িতেরাধ করা। 

আর এটাই িজহােদর �কারসমূেহর মেধয সেবরাাম; এর �ারা েকান 
েলা -লালসা, কামনা-বাসনা   বযি�গত  া র হািসল উে�শয করা হয় 
িন।  

আর েয বযি� এই মূলনীিতর দিললসমূেহর িদেক এবং নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ  য়াসা�াম   তাঁর সাহাবা কত� রক তােদর শ�েদর সাে  
আচরেপর িববরেপর িদেক দ�ি� েদেব, েস িনঃসে�েহ জানেত পারেব 
েয, িজহাদ অতযাবশযকীয় �েয়াজনীয় িবষয়সমূেহর মেধয অনযতম এবং 
সীমালংঘনকারীেদর বাড়াবািড় �িতেরাধ করার অনযতম উপায়। 

০ সাকেমরর িনেদরশ   অসাকমর ে েক িনেষধ করার িবষয়িট  
অনুরপ। েকননা, তত প পযরক এই �ীন সিঠক ােব �িতি�ত  াকেব 
না, যত প পযরক না তার অনুসারীগপ তার মূলনীিত   িবধানসমূেহর 
উপর সু�িতি�ত  াকেব; য া রতার শীেষর আেছ বেল �মািপত �দা 
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িনেদরশাবলী েমেন চলেব এবং অকলযাপকর   িবশ��লাপূপর িনিষি 
কমরকাক ে েক দূের  াকেব।  

আর তার অনুসারীগপ এ জনয  এই (িজহাদ, সাকােজর আেদশ   
অসাকােজর িনেষধ) কােজ সাবর িপক রত  াকেব, যােত তােদর েকউ 
েকউ েকান েকান অৈবধ কােজ িল্ ে েক এবং সােধযর আেলােক 
অিপরত আবশযকীয় কতরবয পালন ে েক অ মতা �কাশ কের তােদর 
অতযাচারী মনেক অলল� ত করেত না পাের।  

আর পিরেবশ-পিরি্িত অনুযায়ী আেদশ   িনেষধ ছাড়া এই কাযর�ম 
পূপরতা লা  করেত পারেব না; আর এটা এ �ীেনর মহান েসৗ�েযরর 
অক ুর� এবং �ীন �িত�ার জনয আবশযকীয় উপদানসমূেহর মেধয 
অনযতম �ধান উপাদান বেল িবেবিচত। েযমিন ােব এর মেধয রেয়েছ 
তার অনুসারীেদর মেধয যারা ব�তা অবল�ন কের তােদরেক পুনগরঠন 
  সুশ��ল করা; তােদর ে েক দু�েমরর মূেলাাপাটন করা এবং তােদর 
উপর  াল কােজর দািয়ক চািপেয় েদয়া। 

আর তারা �ীনেক কতরবয িহেসেব �হপ, তার আ তাধীন  াকা এবং 
তার শরী‘আত মানার বযাপারিট ে ুায় েমেন েনয়ার পর, েয ােব 
চাইেব চলেব এ ধরেনর অবাধ- াধীনতা �দান করা তােদর িনেজেদর 
উপর   সমােজর উপর বড় ধরেনর যুলুম-িনযরাতেনর অক ুর�; িবেশষ 
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কের শরী‘আত, যুি�   � ার মাধযেম  ীক� ত আবশযকীয় অিধকারসমূহ 
খবর করার শািমল হেব০

1। 

                                                            
1 সুতরাং তােদরেক অবশযই সাকােজর আেদশ এবং অসাকাজ ে েক 

িনেষেধর আ তায় আসেত হেব। এটা েকােনা ােবই বযি�- াধীনতার িবপরীত 

নয়। [স�াদক-যা.] 
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স্ম দ��াক 

�য়-িব�য়, ইজারা, েযৗ  কারবার   িবি � �কার েলনেদন, যােত 
মানুেষর মােু নগেদ, বািকেত, লাে    েলাকসােন িবি � পেপযর 
আদান-�দান হয়, তার ৈবধতা স�েকর শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ, 

েসই �সে�। 

পূপরা� শরী‘আত এই �কােরর েলনেদন   সকল বা�ার জনয 
বযাপক ােব তার ৈবধতা িনেয় এেসেছ; কারপ, তা আবশযকীয়, 
�েয়াজনীয়   পিরপূপরতার  া র সংি�� সকল কলযাপকর িবষয়েক 
অক ুর� কের; আর এগেলা বা�ার কমরসং্ােনর বযব্া কের এবং এর 
�ারা তােদর কমরকাক   সািবরক অব্ার উ�িত হয়; আর সুদ�ৃ ােব 
�িতি�ত হয় তােদর জীবনধারা। 

আর শরী‘আত এই সকল ব�র ৈবধতার জনয েয সম� শতর আেরাপ 
কেরেছ তউেধয রেয়েছ, উ েয়র প  ে েক স�িত, েজেন-বুেু চুি� 
করা, চুি�ক� ত ব� স�েকর জানা, চুি�র িবষয়ব� এবং তােক েক� 
কের িবনয� শতরাবলী স�েকর জানা। 

আর এমন �েতযক �কােরর চুি� ে েক িনেষধ কেরেছ, যার মেধয 
 িত   যুলুেমর বযাপার রেয়েছ; েযমন: সকল �কার জুয়া, সুদ   
অ��তা।  

সুতরাং েয বযি� শরী‘আত ি িাক েলনেদেনর িচকা- াবনা করেব, েস 
বযি� েদখেত পােব েয, এিট দুিনয়া   আেখরাত উ য়িটর জনয 
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উপেযাগী হ য়ার সাে  সংি��। আর েস সা য েদেব েয, এিট আ�াহ র 
বযাপক রহমত   পিরপূপর িবচ পতার উপর �মাপবহ; েকননা িতিনই 
েতা তাঁর বা�ােদর জনয সব ধরেনর পিব� উপাজরন, খাদয�বয, পানীয় 
  �� িবিধবি মুনাফা লাে র পিিতসমূহেক ৈবধ কেরেছন। 
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অ�ম দ��াক 

যাবতীয় পিব� খাদয�বয, পানীয়, েপাষাক-পিরুদ, িবেয়-সাদী ইতযািদর 
ৈবধতা স�েকর শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ, েসই �সে�। 

০ �েতযক পিব� উপকারী ব�েকই শরী‘আত �বতরক ৈবধ বেল েঘাষপা 
কেরেছন; েযমন: িবি � ে�পীর খাদযশসয, ফলমূল, সাধারপ ােব 
সামুি�ক �াপী এবং িবেশষ িবেশষ ্লজ �াপীর মাংস; আর �েতযক 
অপিব� ব�, যা �ীেনর জনয, অ বা িবেবেকর জনয, অ বা শরীেরর 
জনয অ বা ধন-স�েদর জনয  িতকারক েসগেলা ে েক িনেষধ 
কেরেছন ।  

সুতরাং িতিন যা ৈবধ কেরেছন, তা তাঁর অনু�হ   তাঁর �ীেনর 
েসৗ�েযরর কারেপই কেরেছন এবং িতিন যা িনেষধ কেরেছন, তা  তাঁর 
অনু�েহর কারেপই কেরেছন; েকননা িতিন তােদরেক এমন ব� ে েক 
বারপ কেরেছন, আর এ িনেষধা�া তার �ীেনর েসৗ�েযরর কারেপই। 
কারপ েসৗ�েযরর িবষয়িট ��া, উপেযািগতা    িতকারক ব� ে েক 
র া করার সাে  সংি��। 

০ অনুরপ ােব িবেয়র বযাপাের যা ৈবধ কেরেছন তা হল: একজন বা�া 
তার পছ� অনুযায়ী নারীেদর মধয ে েক দুই দুই জন, িতন িতন জন 
এবং চার চার জন কের নারীেক িবেয় করেত পারেব; কারপ, তােত 
উ য় পে র জনয কলযাপ রেয়েছ, আর  রেয়েছ উ য়জেনর প  
ে েক  িত দূিরকরেপর বযব্া। 
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আর িতিন একজন বযি�র জনয চারজন  াধীন নারীর েবিশ একি�ত 
করােক অৈবধ বেল েঘাষপা কেরেছন। কারপ, তােত যুলুম-িনযরাতন   
েব-ইনছািফর আশলা  ােক। 

এতদসে�  িতিন যুলুম-িনযরাতেনর আশলার ে ে� এবং দা�তয 
জীবেন আ�াহর িবধান কােয়েম অসম র হ য়ার ে ে� একজন জীর 
মােুই সীমাবি  াকেত উাসািহত কেরেছন; যােত কের (যুলুম ব� 
করার) উে�শয হািসল হয়। 

০ আর েয ােব িবেয়-সাদী সবরে�� িনয়ামত   অিত জরির 
িবষয়সমূেহর মেধয অনযতম িবেবিচত, েতমিন ােব মানুেষর দা�তয 
জীবেন বিনবনা না হেল, ক�সাধয অব্ায় পিতত হেল, এবং সু্ ােব 
জীবনযাপন করা সমসযাসলুল হেল তালােকর ৈবধতা েদয়া হেয়েছ। 
আল-কুরআেনর  াষায়:  

َتَفّرقَا �ن ﴿ ۡغنِ  ََ َُ  ُ َّ ]130: النسيء سومي[ ﴾َسَعتِهۦِۚ  ّمِن ُ�ّٗ  �  

“যিদ তারা পর�র প� ক হেয় যায়, তেব আ�াহ তাঁর �চুযর �ারা 
তােদর �েতযকেক অ াবমু� করেবন।” [সূরা আন-িনসা, আয়াত: 
১৩০] 
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নবম দ��াক 

আ�াহ তা‘আলা   তাঁর রাসূল মানবজািতর জনয পর�েরর মেধয 
সততা, কলযাপ, অনু�হ, নযায়পরায়পতা, নযায়িবচার এবং যুলুম বিজরত 

েযসব অিধকারেক িবিধবি কেরেছন, েসই �সে�।  

েযমন ঐ অিধকারসমূহ, যা িতিন বাধযতামূলক   িবিধবি কেরেছন 
িপতা-মাতা, সকান-স�িত, আ�ীয়- জন, �িতেবশী, স�ী-সা ী, 
েলনেদনকারীগপ   �েতযক  ামী-জীর জনয। 

আর তার �েতযকিটই অতযাবশযকীয়   পূপরতাদানকারী অিধকার, 
েযগেলােক   াব-�ক� িত   সু্ িবেবক উাম বেল িবেবচনা কের; আর 
এর মাধযেমই পর�েরর েমলােমশা পূপরতা লা  কের। আর হকদােরর 
অব্া   মযরাদার আেলােক সকল �কার কলযাপ   উপকার পর�র 
আদান-�দান করা হয়।  

আর যখনই আপিন তার বযাপাের িচকা- াবনা করেবন, তখন তােত 
েদখেত পােবন কলযােপর উপি্িত এবং ম� বা অকলযােপর অনুপি্িত; 
আর তােত পােবন সাধারপ   িবেশষ উপকািরতা, ব�ুক   পিরপূপর 
ঘিন�তা; যা আপনােক সা ী কের েয, এই শরী‘আত উ য় জগেতর 
েসৗ ােগযর িজ�াদার। 

আপিন তােত আর  ল য করেবন েয, এই অিধকারসমূহ ্ান, কাল, 
পিরেবশ-পিরি্িত   সামািজক � ার সাে  তাল িমেলেয় চলেছ এবং 
তােক েদখেত পােবন সকল �কার কলযােপর িনয়ামক শি� িহেসেব, 
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তােত অিজরত হেব ধমরীয়   পাি রব কাযর�েমর বযাপাের পিরপূপর ােব 
পার�িরক সহেযািগতা, িনেয় আসেব মান-মযরাদা এবং দূর করেব 
সকল �কার শ�তা   িহংসা-িবে�ষ। 

আর এসব িবষয় েকবল শরী‘আেতর েমৗিলক উাস   মূেল সািবরক 
পযরােলাচনা   পু�ানুপু� অধযয়ন করার মাধযেমই বুুা যােব। 
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দশম দ��াক 

ম�তুযর পর ধন-স�দ   উারািধকারসক ্ানাকর এবং 
উারািধকারীেদর মেধয ধন-স�দ ব�েনর পিিত িনেয় শরী‘আত যা 

িকছু িনেয় এেসেছ, েসই �সে�। 

আর আ�াহ তা‘আলা তাঁর বাপীর মাধযেম এর তাাপেযরর িদেক ইি�ত 
িদেয়েছন; িতিন বেলেছন:  

﴿ ََ
ونَ   َُ ُهمۡ  تَۡد َّ ۡقَرُب  ََ

َ
ۚ  لَُ�مۡ  أ ]١١: ءالنسي سومي[ ﴾َ�ۡفٗعا  

“উপকাের েক েতামােদর িনকটতর, তা েতামরা অবগত ন ।” [সূরা 
আন-িনসা, আয়াত: ১১] সুতরাং আ�াহ তা‘আলা  য়ং িনেজই স�েদর 
ব�ন-পিিত �পয়ন কেরেছন, কার উপকার বা�ার অিধক িনকটতর, 
বা�া   াবত: তার স�দ কার কােছ েপপছােত পছ� কের, আর েক 
তার স�যবহার   অনু�হ পা য়ার েবিশ উপযু�, েসটার উপর ি িা 
কেরই িতিন তার িবনযাস কেরেছন। আর এই ধারাবািহক িবনযাসেক 
েসৗ�েযরর বিহঃ�কাশ বেল �িতিট সু্ িবেবকই সা য �দান কের। 
আর িতিন যিদ এই কােজর দািয়ক জনগেপর মতামত, তােদর েখয়াল-
খুিশ   ইুার উপর নয� করেতন, তেব এর কারেপ অিজরত হত �িট-
িবচুযিত, িবশ��লা, অবযব্াপনা এবং এমন অপছ�নীয় মেনানয়ন, যা 
িবশ��লা   ৈনরােজযর নামাকর। 

০ আর শরী‘আত �বতরক বা�ার জনয িনয়ম কের িদেয়েছন েয, েস 
চাইেল সাকমর   তাক য়ার (আ�াহ  ীিতর) দ�ি�েকাপ ে েক তার 
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স�দ ে েক িকছু অংশ এমন খােত অসীয়ত করেব, যা তার 
আেখরােতর জীবেন তার উপকার কেরেব। আর িতিন এই ে ে� 
শতরােরাপ কেরেছন েয,  িসয়তকারী স�েদর এক ত�তীয়াংশ অ বা 
তার েচেয় কম অংশ, উারািধকারী নয় এমন বযি�র জনয  িসয়ত 
করেব; যােত কের স�দ, যা আ�াহ মানুেষর জনয জীবন-যাপেনর 
মাধযম িনধরারপ কেরেছন, তা একটা েখল-তামাশার ব�েত পিরপত না 
হয়,  � বুিি   অ� ধমরীয় েচতনােবাধস�� েলাকজন দুিনয়া ে েক 
তােদর �্ােনর সময় েয ধরেনর িছিনিমিন েখেল  ােক। তেব তােদর 
শারীিরক   মানিসক ােব সু্ অব্ায় তারা েযেহতু অ াব-অনটেনর 
আশলা কের  ােক, এমতাব্ায় তারা অিধকাংশ ে ে�ই  িতকর 
েকান খােত স�দ বযয় কের না।  
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একাদশ দ��াক 

অপরাধ িবেবচনায় িনধরািরত দকিবিধ   িবি � �কার �কার শাি�র 
বযাপাের ইসলামী শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েসই �সে�। 

০ আর এটা এই জনয েয, সকল �কার অপরাধ এবং আ�াহর হক   
তাঁর বা�ােদর অিধকােরর ে ে� সীমাল�ন করা বড় ধরেনর যুলুম-
িনযরাতেনর অক ুর�, যা শ��লা িবন� কের এবং যার �ারা �ীন   
দুিনয়ার বযব্াপনা �িটপূপর হয়। তাই েতা শরী‘আত �বতরক িবি � 
�কােরর অপরােধর জনয ম�তুযদক, হাত কতরন, কষাঘাত   িব � 
�কার সতকরতামূলক শাি�র িবধান কেরেছন, যা অপরাধ সংঘিটত 
হ য়া ে েক িবরত রাখেব এবং অপরাধ �বপতােক �াস করেব। 

আর এই শাি�র িবধােনর মেধয সামি�ক ােব অেনক উপকািরতা এবং 
সাধারপ   িবেশষ কলযাপ িনিহত আেছ, যার মাধযেম বুিিমান বযি� 
শরীয়েতর েসৗ�যর জানেত পারেব। আর  জানেত পারেব েয, 
শরীয়েতর দকিবধান ছাড়া অনযায়-অপরাধ িনমূরল করা এবং পিরপূপর ােব 
�িতেরাধ করা েকান ােবই স�ব নয়; েয দকিবধানেক শরী‘আত 
�বতরক অপরােধর মা�া অনুযায়ী কম, েবিশ, কেঠার   হালকা কের 
িবনযাস কেরেছন। 
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�াদশ দ��াক 

মানুেষর স�দ বযেয়র ে ে� তার কমরকাক যখন তার িনেজর জনয 
 িতকারক অ বা অেনযর জনয  িতকারক হেব, তখন তার স�েদ 
তার হ�ে প ত া েলনেদেনর অিধকার রিহতকরেপর িনেদরশ �দােনর 

বযাপাের শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েসই �সে�। 

আর তা হল েযমন, পাগল, অ�া্ বয়�, িনেবরাধ   তােদর অনুরপ 
বযি�েদর ধন-স�দ েলনেদেনর অিধকার রিহতকরপ, অনুরপ ােব 
ঋপ�� বযি�র �িতপ  ঋপদাতােদর  া র র াে র ঋপী বযি�র ধন-
স�দ েলনেদেনর অিধকার রিহতকরপ। 

০ আর এই সব িকছুই ইসলামী শরীয়েতর েসৗ�েযরর অক ুর�; কারপ, 
শরী‘আত মানুষেক তার এমন স�েদ হ�ে প করেত বারপ কেরেছ, 
যােত েমৗিলক ােব তার হ�ে প করার অবািরত সুেযাগ িছল; িক� 
যখন তার স�েদ তার হ�ে প করােত তার উপকােরর েচেয়  িতর 
পিরমাপ েবিশ হয় এবং তার কলযােপর েচেয় অকলযােপর িদকিট বড় 
হয়, তখন শরী‘আত �বতরক তার জনয যাবতীয় কলযাপকর খােত  তার 
সকল �কার বযেয়র অিধকারেক িনিষি কের; এই ক া বুুােনার জনয 
েয, যােত জনগপ  িতকারক খাতেক বাদ িদেয় �েতযক উপকারী খােত 
তােদর স�দ বযেয়র অিধকার �েয়ােগ সেচ� হয়।  
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�েয়াদশ দ��াক 

অিধকার �াপয বযি�েদর অিধকারেক সুদ�ৃ করার জনয শরী‘আত স�ত 
চুি� বা চুি�প� �হেপর বযাপাের শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েসই 

�সে�। 

০ আর এগেলা হল েযমন, সা য-সনদ, যার �ারা অিধকার আদায় করা 
যােব, অ ীকার করা ে েক িবরত রাখেব এবং তার কারেপ  সে�হ দূর 
হেব। 

আর এগেলার আর  িকছু উদাহরপ হল: ব�ক, জামানত বা গযারািি   
িজ�াদাির; এগেলা তখন কােজ আসেব, যখন েকান বযি� কার  িনকট 
ে েক তার অিধকার বা পা না আদােয় অপারগ হেব, তখন পা নাদার 
বযি� ঐ চুি�পে�র দার্ হেব, যার বেল তার অিধকার পিরপূপর ােব 
আদায় হেব। 

এই বযাপাের েকান অ��তা েনই েয, এই পিিতর মেধয িবি � 
ধরেনর উপকািরতা রেয়েছ; আর  রেয়েছ অিধকার সংর প, েলনেদন 
স�সারপ, তােক নযায়   ইনসােফর িদেক �তযাবতরন করােনা, 
পিরেবশ-পিরি্িতর উ�য়ন এবং েলনেদনেক সিঠক ােব স�� করা। 

সুতরাং যিদ চুি� বা চুি�পে�র বযব্া না  াকত, তেব েলনেদেনর 
একটা বড় অংশ ব� হেয় েযত। অতএব, এই চুি�প� পা নাদার   
েদনাদার উ েয়র জনযই িবি � কারেপ উপকারী। 
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চতুদরশ দ��াক 

শরী‘আত �েপতা কত� রক ইহসান ত া অনু�হ করার �িত উাসাহ দান; 
যা ইহসানকারীেক আ�াহ তা‘আলার িনকট �িতদােনর বযব্া কের 
েদেব এবং জনগেপর িনকট তার জনয এেন েদেব সুখযািত। তারপর 
তার কােছ তার স�দ হবহ অ বা অনুরপ েফরত আসেব। সুতরাং 
েকান �কার  িতর �শর ছাড়াই এই �কােরর গেপর অিধকারী বযি�র 
অজরনই সবেচেয় স�ািনত অজরন বেল িবেবিচত হেব। 

আর এই ইহসােনর উদাহরপ হল: ঋপ �দান, ধার েদয়া ইতযািদ। 

সুতরাং এর মেধয রেয়েছ এত িবপুল পিরমাপ জনকলযাপ, �েয়াজন 
পূরপ, দুঃখ-ক� লাঘব এবং কলযাপ   পুপয লাে র বযব্া, যা গপনা 
কের েশষ করা যােব না। 

আর অনু�হকারী বযি�র িনকট তার স�দ িফের আসেব এবং তার 
�িতপালেকর িনকট ে েক  �চুর পিরমােপ সা য়াব পােব; আর িতিন 
কলযাপ, বরকত, উদারতা এবং  ালবাসা   আকিরকতার পাশাপািশ 
তার  াইেয়র িনকট ইহসান   সু�েরর নমূনা ছিড়েয় িদেয়েছন। 

আর িনে রজাল ইহসান ত া অনু�হ হল এমন, যা ইহসানকারী বযি� 
িনঃ া র ােব দান কেরন এবং যা আর দাতার িনকট িফের আেস না; 
ইতঃপূেবর যাকাত   সাদকার �াসি�ক আেলাচনায় তার তাাপেযরর 
িদেক ইি�ত করা হেয়েছ। 
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প দশ দ��াক 

ঐ সব মূলনীিত   িবিধিবধান �সে�, যা শরী‘আত �বতরক িববাদ 
মীমাংসার জনয, িবি � সমসযার সমাধানকে� এবং বাদী   িববাদীর 
একজনেক অপরজেনর উপর �াধানয েদয়ার জনয �পয়ন কেরেছন। 

তা হেু এমন কতগেলা মূলনীিত, যা নযায়, দিলল-�মাপ, সামািজক 
� ার ধারাবািহকতা     াব-�ক� িতর সাম�সযতার উপর �িতি�ত; 
েকননা শরী‘আত �বতরক, এমন �েতযক দাবীদােরর জনয েয েকান 
িকছুর অ বা েকান হেকর (অিধকােরর) দািব কের, তার সপে  দিলল 
েপশ করােক বাধযতামূলক কের িদেয়েছন। সুতরাং েস যখন এমন 
দিলল িনেয় আসেব, যা তার দািবর পে  েজারােলা  ুিমকা রাখেব এবং 
তােক শি�শালী করেব, তখন তার জনয তার দািবক� ত হক বা অিধকার 
সাবয� হেয় যােব। আর যখন েস তার দািবর পে  দিলল-�মাপ িনেয় 
আসেত বয র হেব, তখন িববাদী বাদীর দািবেক �তযাখযান কের শপ  
করেব এবং তার উপর বািদর জনয েকান অিধকার সাবয� হেব না। 

০ আর শরী‘আত �বতরক ব�র মান অনুযায়ী দিলল-�মােপর িবষয়িট 
িনধরারপ কেরেছন; আর িতিন সু�� ইি�ত   মানুেষর মােু 
ধারাবািহক ােব চেল আসা সামািজক � ােক  দিলল-�মােপর অক ুর� 
কেরেছন। 

সুতরাং দিলল-�মাপ হল এমন �েতযক ব� বা িবষেয়র নাম, যা 
সতযেক সু�� ােব বপরনা কের এবং তােক �মািপত কের। 
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আর িতিন ি�ধা�ে�র সময় এবং বাদী   িববাদীর সমান অব্ােনর 
ে ে� ইনসাফপূপর আেপাস-মীমাংসার পিিতর ক া বেলেছন, যা হেব 
িবি � সমসযা   িবেরাধ মীমাংসার �েতযকিট সমাধান-পিিতর সাে  
স�িতপূপর। 

সুতরাং এমন �িতিট পিিত যােত েকান যুলুম েনই, আর তা তােদর 
জনয উপকারী হ য়ার পর  তােদরেক েকান েগানােহর কােজ �ব�া 
কের না, শরী‘আত েসটােকই ুগড়ার মূেলাাপাটন   িববাদ-িবস�াদ 
িনরসেনর মাধযম িহেসেব  ীক� িত িদেয়েছন।   

আর িতিন এই নীিতমালা �পয়েনর ে ে� শি�শালী   দুবরল এবং 
রাজা   �জার মেধয সািবরক অিধকার �ে� সমতা িবধান কেরেছন। 

আর িতিন নযায়িবচার করা এবং যুলুম বা অিবচার না করার পিিত 
�চলন করার মাধযেম বাদী-িববাদীেদরেক স�� করার বযব্া কেরেছন। 
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েষাড়শ দ��াক 

পরামশর ি িাক কােজর বযাপাের শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, আর 
মুিমনেদর জনয তােদর ধমরীয়, পাি রব, েদশীয়   আকজরািতক সকল 
কমরকাক পরামশর ি িাক পিরচািলত হ য়ার িবষয়িট শরী‘আত কত� রক 

�শংসনীয় হ য়া �সে�। 

০ আর এই বড় মূলনীিতিটর য া রতার বযাপাের পিকত বযি�গপ 
ঐকমতয েপাষপ কেরেছন; তারা আর  একমত েপাষপ কেরেছন েয, 
এটা হল উে�শযসমূহ হািসল, সিঠক িসিােক উপনীত হ য়া   
নযায়নীিত �চলেনর জনয উপযু� পিরেবশ   উাম উপায় অবল�েনর 
একমা� মাধযম। 

আর এই মূলনীিত ঐসব জািতেক উ�ত কের, যারা সকল �কার 
কলযাপ   উপকার হািসেলর জনয তার উপর ি িা কের কাযর�ম 
পিরচালনা কের। আর যখনই মানুেষর জানাবনা ব�িি পায় এবং তােদর 
ধযানধারপার বযাি্ ঘেট, তখন তারা এর �চক �েয়াজনীয়তা   
পিরমাপ অনুধাবন করেত পাের। 

আর যখন মুসিলমগপ ইসলােমর বরেত তােদর ধমরীয়   পাি রব 
কমরকাকসমূহ পিরচালনার ে ে� এই মূলনীিতর �েয়াগ কেরিছল, তখন 
তােদর কমরকাকসমূহ সিঠক িছল এবং পিরেবশ-পিরি্িত িছল উ�ত   
সম�িির মেধয। অতঃপর তারা যখন এই মূলনীিত ে েক িবচুযত হেয় 
েগল, তখন তােদর �ীন এবং দুিনয়ার অধঃপতন হেত  াকল, এমনিক 
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েশষ পযরক তােদর অব্া এমন পযরােয় েপপেছেছ, যা আপিন ল য 
করেছন। সুতরাং তারা যিদ এখন  আবার তােদর �ীন ত া 
জীবনবযব্ােক এই মূলনীিতর উপর িফিরেয় আনেত পাের, তেব তারা 
সফলকাম হেব এবং মুি� পােব। 
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স্দশ দ��াক 

িন�য় এই শরী‘আত �ীন এবং দুিনয়ার সং�ার িনেয় এেসেছ; আর  
িনেয় এেসেছ শরীর এবং আ�ার মােু সমিিত কলযাপ সাধেনর 

বযব্া। 

আর এই মূলনীিতর বযাপাের কুরআন   সু�াহর মেধয অেনক িকছু 
রেয়েছ; আ�াহ তা‘আলা   তাঁর রাসূল এই দু’িট িজিনসেক �িতি�ত 
করার জনয উাসািহত কেরেছন; আর এই দু’িটর �েতযকিট পর�েরর 
সহায়ক এবং এই মূলনীিতর প��েপাষক। 

আর আ�াহ তা‘আলা মানবজািতেক স�ি� কেরেছন তাঁর দাসক করার 
জনয এবং তাঁর অিধকার ত া হকসমূহ �িতি�ত করার জনয; আর িতিন 
তােদরেক �চুর িরিযক (জীিবকা) দান কেরেছন এবং তােদর জনয 
িরিযক লাে র উপায়-উপকরপ   জীবনযাপেনর পিিতসমূহেক িবি � 
ে�পীেত িব � কেরেছন; যােত তারা তারঁ ইবাদত করার জনয এসব 
উপায়-উপকরেপর সহেযািগতা িনেত পাের এবং এগেলা যােত তােদর 
অ যকরীপ   বািহযক জীবেন �িত�া লা  কের। 

আর িতিন একক ােব আ�ার খােদযর েযাগান িদেত এবং শরীরেক 
অয�   অবেহলা করেত িনেদরশ েদন িন।  

েযমিন ােব িতিন িনেষধ কেরেছন ে াগ-িবলাস আর েলা -লালসায় মা 
 াকেত; আর িনেদরশ িদেয়েছন হদয়   আ�ার উপকারী ব�সমূহেক 
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শি�শালী করেত। আর এই ব�বযিট অপর এক মূলনীিতেত (দ��ােক) 
আর  পির�ার ােব বিপরত হেয়েছ; তা হেু:  
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অ�াদশ দ��াক 

িন�য় শরী‘আত, ইলম (�ান), �ীন, �শাসন   িবিধিবধানেক একিট 
অপরিটর শি�বধরক   সাহাযয সহেযািগতাকারীরেপ িনধরারপ কেরেছ। 

০ সুতরাং ইলম (�ান)   �ীন �শাসনেক শি�শালী কের; আর তার 
উপর ি িা কের গেড় উেঠ  মতা   িবিধিবধান।  

আর �শাসন সামি�ক ােব �ান   �ীেনর সাে  শতরযু�, যা হল 
িহকমত বা কলােকৗশল ত া ��া। আর তা-ই হেু, সিঠক প  এবং 
কলযাপ, সফলতা   মুি�। 

সুতরাং �ীন    মতা বা রাজক যখন একিট অপরিটর পিরপূরক   
সহায়ক শি� হয়, তখন কমরকাকসমূহ পিরবি হয়, েযমিন ােব 
পািরপাি�রক পিরেবশ-পিরি্িত হয় সুসংহত। 

আর যখনই একিট ে েক অপরিটেক প� ক করা হয়, তখন শাসনবযব্া 
দুবরল   অেকেজা হেয় যায়, তার য া রতা   সং�ারমূলক মানিসকতার 
িবলুি্ ঘেট, পা রকয   দলাদিল স�ি� হয়, আকিরক দূরক ব�িি পায় 
এবং মানুেষর কমরকাক অব য়   অবনিতর িদেক ধািবত হয়। 

এর সম রনপু� ক া হল: �ান িব�ান যতই স�সািরত হউক, 
জানাবনা যতই িবি � ে�পীেত িব � হউক এবং আিব�ারসমূহ যতই 
বড়   সংখযায় অিধক হউক, তা ে েক এমন িকছুর আগমন হয় না, যা 
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আল-কুরআেনর িনেদরশনার িবপরীত এবং শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ, 
তার িবেরাধী। 

শরী‘আত এমন িকছু িনেয় আেস না, যােক িবেবক-বুিি অস�ব মেন 
কের; বরং শরী‘আত যা িনেয় আেস, সু্ িবেবক-বুিি তার েসৗ�যরেক 
য ায  সম রন কের; অ বা শরী‘আত এমন িকছু িনেয় আেস, যা 
েমৗিলক বা িব�ািরত ােব জানার বযাপাের িবেবক সিঠক প  পায় না। 
আর এর জনয আর  একিট দ��াক েপশ করা �েয়াজন; আর তা হল: 
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ঊনিবংশ দ��াক 

শরী‘আত এমন িকছু িনেয় আেস না, যােক িবেবক-বুিি অস�ব মেন 
কের, আর এমন িকছু  িনেয় আেস না িববি িবদযা তার িবেরািধতা 

কের। 

আর এটা এই ক ার উপর সবরে�� দিলল েয, আ�াহ তা‘আলার িনকট 
ে েক যা এেসেছ, তা মজবুত   ্ায়ী, আর তা সকল কােলর   
্ােনর উপেযাগী। 

০ আর এই িনিখল িবে� ঘেট যা য়া সকল ঘটনা দুঘরটনা   সমাজ 
িব�ােনর ঘটনাসমূহ পু�ানুপু� অধযয়ন   অনুস�ান করার মাধযেম 
এই সংি ্ বাকযগেলা িব�ািরত ােব বুুা যায়। আর এইগেলার 
বযবহার   �েয়াগ তখন হেব, যখন তা হেব শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ 
েস অনুযায়ী য ায  বা�বতার অক ুর�; সুতরাং এর �ারা বুুা যায় েয, 
িন�য়ই তা (কুরআন) �েতযক িবষেয় �� বযাখযা রপ এবং তা েছাট 
  বড় সকল িকছুেকই শািমল কেরেছ। 
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িবংশ দ��াক 

ইসলােমর অ া ািবক   অেলৗিকক বযাপক   িদগক েজাড়া 
িবজয়সমূেহ সামি�ক দ�ি�পাত; অতঃপর শ�েদর �কাশয শ�তা, �চক 
িবেরািধতা   তার সাে  তােদর িচরাচিরত সংঘাতমুখর অব্ান সে�  

স�ােনর সাে  তা িবদযমান  াকার বযাপারিট স�েকর। 

০ আর এটা বুুা যায়, এই �ীন ত া জীবনবযব্ার উােসর িদেক নজর 
িদেলই; িক ােব তা আরব উপ�ীেপর অিধবাসীেদর অকেরর মেধয 
িবে দ এবং �চক িবে�ষ   শ�তা িবদযমান  াকার পের  তােদরেক 
ঐকযবি কেরেছ; আর িক ােব তােদরেক সংঘবি কেরেছ, তােদর 
দূরবতরীেদরেক িনকটবতরীেদর সে� একি�ত কেরেছ এবং তােদর 
মধযকার ঐ শ�তােক দূর কের িদেয়েছ; আর ঈমানী �াত� কেবাধেক 
তার য া্ােন �িত্াপন কেরেছ। 

অতঃপর তারা প�ি বীর িদক িদগেক ুাঁিপেয় পেড়েছ তার িবি � 
 ূখকেক জয় করার জনয; আর এই  ূখকসমূেহর শীেষর িছল অতযক 
শি�শালী পারসয   েরাম জািত; যােদর রাজক িছল িবরাট, শি� িছল 
�চক আকােরর এবং সংখযা   ্ািয়েকর িদক ে েক িছল অেনক েবিশ 
পিরমােপ; অতঃপর তারা এই উ য় সা�াজযেক জয় কেরেছ এবং এই 
জয় স�ব হেয়িছল তােদর �ীন, ঈমানী শি� এবং তােদর �িত আ�াহ 
তা‘আলার সাহাযয   সহেযািগতার বেদৗলেত; এমনিক েশষ পযরক 
ইসলাম প�ি বীর পূবর ে েক পি�ম পযরক েপপেছ েগেছ। 
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অতঃপর এটােক আ�াহ তা‘আলার অনযতম িনদশরন, তাঁর �ীেনর 
সতযতার দিলল এবং তাঁর নবীর মু‘িজযা িহেসেব গপনা করা হয়; আর 
এই জনযই মানবজািত েকান �কার েজারজবরদি�   অি্রতা ছাড়াই 
 �ােন দ�ৃ আ্ার সাে  দেল দেল এই �ীেনর মেধয �েবশ কেরেছ   
করেছ। 

০ অতএব েয বযি� এই িবষয়িটর �িত সামি�ক ােব দ�ি� েদেব, েস 
বুুেত পারেব েয, এটা হল সতয �ীন, যার েমাকািবলায় বািতল 
িকছুেতই সফল হেব না, যতই েস শি�শালী েহাক এবং তার � াব   
�িতপিা যতই �বল েহাক না েকন। 

এটা বুুা যােব  য়ংি�য় �ান-বুিির মাধযেম এবং তােত েকান 
নযায়পরায়প েলাক সে�হ েপাষপ করেব না; আর তা অতযাবশযক বা 
জরির িবষেয়র অক ুর�। 

িক� এই যুেগর েলখকেদর একিট দল তার িবপরীত ক া বেলন, 
যােদরেক অসমি রত িচকাধারা ইসলােমর শ�েদর সম রন করার িদেক 
েঠেল িদেয়েছ; সুতরাং তারা ধারপা কের েয, ইসলােমর স�সারপ   
তার িব�য়কর িবজয়সমূহ িনে রজাল ব�গত িবষয়   কমরকােকর উপর 
�িতি�ত; আর তারা এই িবজয়সমূহেক তােদর  ুল ধারপার ি িােত 
িবচার িবে�ষপ কেরেছ। 

আর তােদর এই িবে�ষপিটর মাধযেম েয ক ািট তারা বলেত চােু তা 
হেু, ইসলােমর িবজয় মূলত: পারসয   েরাম স�াটেদর রাাীয় 
দুবরলতার কারেপ, আর আরেবর ব�গত শি�র আিধকযতার কারেপ।  
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িনঃসে�েহ �ক� ত অব্া স�েকর সামানযতম ধারপাই তােদর উপেরা� 
ক�না�সূত িবে�ষপ বািতল করার জনয যে �। 

কারপ, আরেবর মেধয ঐ সমেয় এমন েকান শি� িছল, যার �ারা তারা 
 ু�  ু� রাা বা সরকারসমূেহর মধয ে েক একিট  ু�তম সরকারেক 
�িতেরাধ করা বা উাখাত করার মত উপযু� িছল? েস সমেয়র মেধয 
সাধারপ ােব সবেচেয় শি�শালী এবং একই সমেয় জনসংখযা   
��িতর িদক ে েক িবশাল বড় রাা   জািতেক �িতেরাধ করা েতা 
দূের  াক। িক� েশষ পযরক তারা (মুসিলমগপ) সামি�ক ােব ঐসব 
সা�াজযেক টুকরা টুকরা কের িদেয়িছল এবং ঐসব শি�শালী সা�ােজযর 
সাংিবধািনক �িত�ানগেলা আল-কুরআন   ইনসাফপূপর �ীেনর 
িবধানসমূহ দখল কের িনেয়িছল, যা �েতযক নযায়পরায়প বযি�   
হকপ�ী েলাক তার য া রতা উপলিি কের সাদের �হপ কের 
িনেয়িছেলন।  

সুতরাং বধুমা� ব�গত িবষেয় আরবেদর ে��েকর কারেপ এই 
স�সািরত বযাপক িবজয় অিজরত হেয়েছ বেল বযাখযা করা স�ব িক? 

এই ধারায় বধু তারাই ক া বেল, যারা ইসলামী জীবনবযব্ার মেধয 
দুনরাম ছিড়েয় িদেত চায়, অ বা তারাই এই ধরেনর ক া বেল, যােদর 
মেধয শ�েদর ক া বা�বতা িববিজরত অব্ায় ছিড়েয় আেছ। 

০ অতঃপর ধারাবািহক দুেযরাগ   দুঘরটনা এবং শ�েদর �কাশয 
শ�তার পের  এই �ীন তার য ায   কীয়তা িনেয় অবিশ�  াকাটা 
এই �ীেনর িনদশরনসমূেহর মেধয অনযতম; আর এটাই সিতযকার অে র 
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আ�াহর �ীন। সুতরাং যিদ এমন পযরা্ শি� এই �ীনেক সহেযািগতা 
কের, যা তার বযাপাের সীমলংঘনকারীেদর বাড়াবািড়   িবে�াহীেদর 
িবে�াহেক �িতেরাধ কের, তেব প�ি বীেত এই �ীন বযতীত অনয েকান 
ধমর অবিশ�  াকত না এবং েকান �কার েজার জবরদি�   
বাধযবাধকতা ছাড়াই মানবজািত তােক �হপ করত। কারপ, তা হল 
সেতযর ধমর,   াবধমর এবং সততা   সং�ােরর ধমর; িক� তার 
অনুসারীেদর সংকীপরতা, দুবরলতা, অৈনকয   তােদর উপর তােদর 
শ�েদর িনযরাতন-িনে�ষপই তার অ�যা�ােক  ািমেয় িদেয়েছ; সুতরাং 
আ�াহর সাহাযয ছাড়া এই অব্া ে েক উারেপর েকান শি�   সাম রয 
আমােদর েনই। 
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একিবংশ দ��াক 
পূেবর আেলািচত �েতযক িবষেয়র সারসংে প 

িববি   কলযাপকর আিকদা-িব�াস; আ�া   িবেবক-বুিিেক মািজরত 
রপদানকারী উাম চির�; পিরি্িত-পিরেবশ সং�ারকারী   
সমু�তকারী কমরকাক; মূল   শাখা-�শাখায় িব��ত সু�� দিলল-�মাপ; 
�িতমাপূজা   স�ি�পূজা �তযাখযান; �ীেনর বযাপাের একিন�তা   
ইখলাস স�ি�জগেতর রব আ�াহ র জনয িনেবদন করা; েচতনা, িবেবক-
বুিি   িচকা-গেবষপা িবরি সকল �কার কুসং�ার পিরহার করা; 
সাধারপ কলযাপ; সকল �কার অনযায়-অিন�   িবশ��লা �িতেরাধ 
করা; নযায়িবচার করা   সকল ধরেনর যুলুম-িনযরাতন মূেলাাপাটন করা 
এবং সকল �কার উ�িত   উাকষর িবধােন উাসািহত করা ইতযািদ 
মূলনীিতমালার উপর �ীেন-ইসলাম �িতি�ত।  

০ আর এই বাকযগেলার িব�ািরত িববরপ অেনক দীঘর হেব; নূযনতম 
বুু বা জানাবনা আেছ এমন �েতযক বযি�ই সে�হমু্�   সু�� ােব 
িব�ািরত িবে�ষপ   িববরেপর প  পােব, যােত েকান �কার সমসযা বা 
জিটলতা  াকেব না। 

আর আমরা  এই আেলাচনািটেক তার সংি ্তার উপর সীমাবি রাখা 
উিচত মেন কির; েকননা তা এমন কতগেলা মূলনীিত   িনয়ম-
কানুনেক অক ুর� কেরেছ, যার মাধযেম ইসলােমর পিরপূপরতা, মহক   
সকল িকছুর �ক� ত সং�ারকারী হ য়ার িবষয়িট ��রেপ জানা যায়। 
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আর আ�াহর িনকট তা ফীক কামনা কির। 

১৩৬৪ সােলর জমািদউল উলা মােসর � ম িদন 
েলখািট স�� হেলা।  

 
 .وصى ع     وى و  هل وصحبه و سلم

 
যার কলম ে েক: 

আবদুর রহমান ইবন নােসর ইবন সা‘দী 
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সূিচপ� 
িবষয় প��া 

�ে�র উে�শয   

�ীেনর েসৗ�যর জানার উপকািরতা   

�ীেনর েসৗ�যর বযাপক ােব তার সকল মাসআলা   দিলেলর 
মেধযই িবদযমান  

 

�ীেনর েসৗ�েযরর বযাপাের কতগেলা দ��াক েপশ, যার মাধযেম 
�ীেনর অনযানয েসৗ�েযরর �মাপ পা য়া যায়  

 

* � ম দ��াক: ইসলামী �ীন ঈমােনর মূলনীিতমালার উপর 
�িতি�ত  

 

* ি�তীয় দ��াক: ইসলােমর কমরময় রকন বা ��সমূহ িনেয় 
িচকা াবনা  

 

 -  সালােতর ফরয িনেয় িচকা াবনাসমূহ   

 -  যাকােতর ফরয িনেয় িচকা াবনাসমূহ   

 -  সা েমর ফরয িনেয় িচকা াবনাসমূহ   

 -  হেজর ফরয িনেয় িচকা াবনাসমূহ   

* ত�তীয় দ��াক: শরী‘আত �বতরক কত� রক ঐকযবি   
েজাটবি ােব  াকার িনেদরশ  

 

 চতু র দ��াক: �ীন ইসলাম হেু স�ীিত, বরকত (�ব�িি)   
ইহসােনর (অনু�েহর) �ীন  

 

* প ম দ��াক: �ীন ইসলাম হেু ��াপূপর,   াবসুল    
িবেবক-বুিির �ীন  
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* ষ� দ��াক: এই �ীন িজহাদ, সকল �কার সাকেমরর িনেদরশ 
এবং সকল ধরেনর অসাকমর ে েক িনেষেধর িবধান িনেয় 
এেসেছ  

 

* স্ম দ��াক: �য়-িব�য়   িবি � �কার েলনেদেনর ৈবধতা 
স�েকর শরী‘আত যা িনেয় এেসেছ, েসই �সে�  

 

- েলনেদন ৈবধ হ য়ার শতরসমূহ   

* অ�ম দ��াক: যাবতীয় পিব� ব�র ৈবধতা স�েকর শরী‘আত 
যা িনেয় এেসেছ, েসই �সে� 

 

 -  ৈবধ   অৈবধ খাদয�বযসমূহ   

 -  িবেয়-সাদীর ৈবধতা   তার � াব   

 -  তালাক   

* নবম দ��াক: আ�াহ তা‘আলা   তাঁর রাসূল মানবজািতর মেধয 
েযসব অিধকারেক িবিধবি কেরেছন, েসই �সে� 

 

* দশম দ��াক: ম�তুযর পর ধন-স�দ   উারািধকার সক 
্ানাকর পিিত িনেয় শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, 
েসই �সে� 

 

 - আ�াহ তা‘আলা কত� রক উারািধকার স� ব�েনর 
তাাপযর  

 

 -  অসীয়ত   

* একাদশ দ��াক: দকিবিধর বযাপাের ইসলামী শরী‘আত যা িকছু 
িনেয় এেসেছ, েসই �সে�  

 

* �াদশ দ��াক: মানুেষর স�েদ তার  িতকারক হ�ে েপর 
অিধকার রিহতকরেপর বযাপাের শরী‘আত যা িকছু িনেয় 
এেসেছ, েসই �সে�  
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* �েয়াদশ দ��াক: অিধকােরর অিধকারী বযি�েদর অিধকারেক 
সুদ�ৃ করার জনয শরী‘আত স�ত চুি� বা চুি�প� 
�হেপর বযাপাের শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েসই 
�সে� 

 

* চতুদরশ দ��াক: শরী‘আত কত� রক উাম ঋপ, ধার �দান   
অনুরপ সহেযািগতার মাধযেম ইহসান বা অনু�হ করার 
�িত উাসাহ দান �স� 

 

* প দশ দ��াক: ঐ সব মূলনীিত, যা শরী‘আত �বতরক িববাদ 
মীমাংসার ি িা িহেসেব �পয়ন কেরেছন 

 

 -  দিলল-�মােপর পিরচয়   

* েষাড়শ দ��াক: পরামশর ি িাক কাজ পিরচালনার বযাপাের 
শরী‘আত যা িকছু িনেয় এেসেছ, েস �সে�  

 

* স্দশ দ��াক: শরী‘আত �ীন এবং দুিনয়ার সং�ার িনেয় 
এেসেছ  

 

* অ�াদশ দ��াক: শরী‘আত ইলম (�ান), �ীন, �শাসন   
িবিধিবধানেক একিট অপরিটর শি�বধরক   
সহেযািগতাকারীরেপ িনধরারপ কেরেছ 

 

* ঊনিবংশ দ��াক: িন�য়ই শরী‘আত এমন িকছু িনেয় আেস না, 
যােক িবেবক-বুিি অস�ব মেন কের 

 

* িবংশ দ��াক: ইসলােমর বযাপক িবজয়সমূেহর বযাপাের সংি ্ 
দ�ি�পাত  

 

 -  েয বযি�র ধারপা ‘ইসলােমর িবজয় িছল বধুমা� ব�গত 
শি�র মাধযেম’, তার জবাব 

 

 - ধারাবািহক িবপযরয় এবং শ�েদর �কাশয শ�তার  
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পের  �ীন অবিশ�  াকাটা িনদশরনসমূেহর মেধয অনযতম 
উ�ল িনদশরন 

* একিবংশ দ��াক: এই �ীেনর বযাপকতা   

সূচীপ�   

 


