 اَ ْ ِﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدতথা গেবষণার সং�াঃ
اَ ْ ِﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
এর
শাি�ক
অথর্ঃ
�েচ�া
করা,
সাধনা
করা।
 اَ ْ ِﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُدএর আিভধািনক অথর্ঃ- পিব� কুরআন ও সু�াহ তথা হািদস শরীফ হেত শরীয়েতর হকম তথা
আেদশ-িনেষধ এবং পিব� কুরআন ও সু�াহ তথা হািদস শরীফ এর িনগঢ় অথর্ উদঘাটেনর জনয্ এবং দুই
অথর্িবিশ� শে�র মেধয্ সম�য় সাধেনর জনয্ িনরলস, �বল ও �গাঢ় সাধনা বা েচ�া করােক  اَ ْ ِﻻﺟﺗِ َﮭﺎ ُدতথা
গেবষণা বেল।
اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
ِ ْ তথা গেবষণার কারন ও উৎপিত্তঃ
পিব� কুরআন ও সু�াহ তথা হািদস শরীেফর �য্থর্েবাধক শে�র েকানিট �হনীয় তা িনণর্েয় িস�া� িদেত বা
পিব� কুরআন ও সু�াহ তথা হািদস শরীেফ অনুি�িখত সমসয্ার সমাধান িদেত اَ ْ ِﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
তথা
িস�া�ঃ অ�জেনর জনয্ িব�জেনর সাধনাল� �ােনর ফলাফল েমেন েনওয়া জররী বা আবশয্ক। েযমন
মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ-" َ( "ﻓَ ْﺳﺋَﻠُ ْوا اَ ْھ َل اﻟ ِذّ ْﻛ ِر اِ ْﻧ ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم ﻻَ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻣ ْونঅথর্ঃ-”অতপর যিদ
েতামরা না জান তা হেল �ানীজনেদর িজ�াসা কর”, সুরা নহল,আয়াত নং-৪৩)
।
ُ
ْ
ُ
اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ِد
ِ  ﺷ ُر ْوطবা ইজিতহাদ তথা গেবষণার শতর্ াবলীঃ
ُ  ﺷ ُُر ْوবা ইজিতহাদ তথা গেবষণার শতর্ াবলী িতনিটطﺎ ْ ِﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ِد
ক. কুরআন মিজেদর শ�ও অথর্ স�েকর্ অিভ� ও �ানবান হওয়া
।
খ. িকতাবু�াহর অনুরপ ইলমু হািদস তথা হািদস শরীেফর সকল ে�িণর �কার স�েকর্ গভীর �ান লাভ
করা ও অিভ�তা অজর্ন করা।
গ. িকয়ােসর সকল �কার ও শতর্ াবলী স�েকর্ গভীর �ান থাকা।
 ْاﻟ ِﻘﯾَﺎ سতথা তু লনা বা অনুমােনর সং�াঃ
ক.সাদৃেশয্র িভিত্তেত িস�া� �হণ ও িফকহী মাসআলা উ�াবেনর নামই হে� িকয়াস
।
খ. মূল আইন হেত ই�েতর তথা কারেনর মাধয্েম বা সূে� যুি�িভিত্তক িস�া�ই হে� িকয়াস।
গ. একিট পিরিচত িবষেয়র সােথ অনয্ পিরিচত িবষেয়র ই�েতর বা সূে�র মাধয্েম সম�য় সাধন করাই হে�
িকয়াস।
ঘ. েয িবষয় স�িকর্ত িবধান পিব� কুরআন, সু�াহ ও ইজমা’েত েনই েস জাতীয় িবষয়েক পিব� কুরআন,
সু�াহ ও ইজমােত বিণর্ত েকান িবষেয়র হকুেমর সােথ সাদৃেশয্র িভিত্তেত িমিলেয় িবধান উ�াবেনর নামই হে�
িকয়াস।
ُ ﺷ ُر ْو
ُ >িকয়াস তথা তু লনা বা অনুমােনর শতর্ াবলীঃ
ﯾﺎس
ِ ط ْاﻟ ِﻘ
ﺎس
ِ ( ْاﻟ ِﻘ َﯾিকয়াস) এর শতর্ াবলী হে� চারিটক. "("اَﺻْلআসল) তথা ( َﻣ ِﻘ ْﯾس َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫমািকস আলাইিহ) এর ( ُﺣ ْﻛمহকুম)এর জনয্ িনিদর্ � হওয়া অনয্
� ‘’ﻧَصারা িনিদর্ � হওয়া না চাই যাহার উপর ( ﻗِﯾﺎ ِسিকয়াস)করা হেব তার ( ُﺣ ْﻛمহকুম)তার জনয্
অনয্দলীেলর �ারা িনিদর্ � হওয়া না চাই।
খ. ( َﻣ ِﻘ ْﯾس َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫমািকস আলাইিহ) তথা িকয়াসকৃ ত িবষয় ( ﻗِﯾﺎ ِسিকয়াস) তথা তু লনা িবেরাধী না হওয়া
(আসল িবষয়িট িকয়ােসর পিরপ�ী না
হওয়া)।
َ
গ. ( َﻣ ِﻘ ْﯾس َﻋﻠ ْﯾ ِﮫমািকস আলাইিহ) তথা িকয়াসকৃ ত িবষয়িট েকান পিরবতর্ ন বয্ািতত ( ﻧَصনস) িবহীন
শরয়ী’ তথা আইনগত ( ُﺣ ْﻛمহকুম)এর সােথ (’ﻓَرْ عফারউন) তথা শাখার �িত/ িদেক �ানা�র হওয়া চাই
( ﻧَصনস) �ারা শরীয়েতর েয ( ُﺣ ْﻛمহকুম) সাবয্� হেয়েছ অনুরপ েস ( ُﺣ ْﻛمহকুম)িট এমন শাখার �িত
িনেয় েযেত হেব যা "ﺻل
ْ َ ("اআসল) এর সমতু লয্ ।
ঘ. ( ﻗِﯾﺎ ِسিকয়াস)এর পূেবর্ ( َﻣ ِﻘ ْﯾس َﻋﻠَ ْﯾﮫমািকস আলাইিহ)এর ( ُﺣ ْﻛمহকুম) েযরপ িছল ( ﻗِﯾﺎ ِسিকয়াস)
এর পেরও িঠক ত�প থাকেব( আসেলর হকুম শাখার িদেক িনেয় যাবার পরও আসেলর নেসর হকুম
যথারীিত পূেবর্র নয্ায় বাকী বা হবহ বহাল থাকেব)।

