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(০৫ নং মতিবেরােধর কারণঃ)

(০৫)“মহান আ�াহ তআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়”( ﻋ ْﻧﮭﺎ
ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت

ُ� )أস�েকর্ অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত চারিট আইনগত নাম অ� থাকা

 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম
সূচনাঃ েকান িকছু �হণ বা বজর্েনর জনয্ ইসলািম শরীয়েত (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
আইেন চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষা
আেছ, তা হয়ত
"" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর অেনেকই জােনন
না বা এই িবষেয় তােদর " ( " ِﻋ ْﻠ ِمইলম) বা �ানই নাই । ইসলািম শরীয়েতর এই চারিট
(০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষা স�েকর্ "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ �
মুসিলম উলামােকরামগেণর অ�তার কারেনই বতর্ মান মুসিলম সমােজ এত মতাৈনকয্ ও মতিবেরাধ
 "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর
বনয্ার নয্ায় �বািহত হে� । ইসলািম শরীয়েতর ()ﺷ ِر ْﯾ َﻌﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব
থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠহে� চতু থর্ আইনগত নাম বা পিরভাষা । ইসলািম
َ ُﺳﺎ ِﻛت
ٌ
َ
ﱠ
শরীয়েতর ( ) "أﻟﺷ ِر ْﯾﻌَﺔ اﻹ ْﺳﻼﻣِ ﯾﱠﺔতথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা
পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” ( ﻋ ْﻧﮭﺎ
أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
ُ� )أনােম চতু থর্ আইনগত নাম বা পিরভাষািট সব নতু ন ব�, নতু ন কাজ ও নতু ন িবষয়গেলার
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইন িহেসেব
বজর্ন বা �হণ করার জনয্ ইসলািম শরীয়ত (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
�েয়াগ না করা পযর্� বতর্ মান মুসিলম সমাজ েথেক এই মতাৈনকয্ ও িবেরাধ দূরীভূ ত হেবনা ।
“মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠএর পিরিচত
َ ُﺳﺎ ِﻛت
নাম হে� “জািয়য ও মুবাহ” । তাই, সব নতু ন ব�, নতু ন কাজ ও নতু ন িবষয়গেলার বজর্ন
বা �হণ করার জনয্ “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” ( ﻋ ْﻧﮭﺎ
أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
ُ� )أএর পিরিচত বা িবক� নাম “জািয়য ও মুবাহ” পিরভাষািট বয্বহার করেল ইসলািম শরীয়েতর
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার
(ﺷ ِر ْﯾ َﻌﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﱠﯾﺔ
অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ)أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتনােম চতু থর্
আইনগত নাম বা পিরভাষািটর বা�ব �েয়াগ হেব । ফেল, এেত কের মুসিলম সমাজ েথেক
ধমর্স�ক�য় সব মতাৈনকয্ ও মতিবেরাধ দূরীভূ ত হেয় যােব ।
" ( " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ � িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ �
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলরই ইসলািম শরীয়েতর
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার
(ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﱠﯾﺔ
অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتনােম
ْ
চতু থর্ আইনগত নাম বা পিরভাষািট স�েকর্ পূণর্ �ান বা " (" ِﻋﻠ ِمইলম) এর সােথ আমল
থাকায় তােদর মােঝ েতমন েকান মতাৈনকয্ ও মতিবেরাধ িছল না । িক� "" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِن
(আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর)
সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ � মুসিলম উলামােকরামগেণর মেধয্ যারা আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী
ُ
দল ﻋﺔ
(আহলুসসু�াহ ওআল
أَ ْھ ُل اﻟ ﱡ
َ ( ْاﻟ َﺟ َﻣﺎআল-জামাআ’ত)নােম দল তথা ﻋ ِﺔ
َ ﺳﻧﱠ ِﺔ َو ْاﻟ َﺟ َﻣﺎ
"أﻟ ﱠ
জামাআ’ত) নােম দলিটর �কােশয্ অনূসারী হেবন তাঁরা অবশয্ই ইসলািম শরীয়েতর ( ٌﺷ ِر ْﯾﻌَﺔ

260
 ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহানاﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
ﻋ ْﻧﮭﺎ أ�ُ( ”আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়
ْ ) নােম চতু থর্ আইনগতأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
ﺳﺎ ِﻛتُ َ
নাম বা পিরভাষািটর উপর �ত�ূ তর্ ভােব আমল করেবন ।
েসই জেনয্ই ইসলািম
" তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষারأﻟ ﱠ
ﺷ ِر ْﯾ َﻌﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﱠﯾﺔ(শরীয়েতর
ﻋ ْﻧﮭﺎ أ�ُ( ”অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়
ْ ) নােমأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتُ َ
চতু থর্ আইনগত নাম বা পিরভাষািটর উপর িব�ািরত আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
ইসলািম শরীয়েতর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার
ﻋ ْﻧﮭﺎ أ�ُ( ”চু প বা নীরব থাকা িবষয়িটই
�ৃ) হে� েয মহান আ�াহ তাআ’লার সأ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
ﺳﺎ ِﻛتُ َ
সব নতু ন ব�, নতু ন কাজ ও নতু ন িবষয়গেলার বজর্ন বা �হণ করার জনয্ ইসলািম শরীয়েতর
�একিট আইনগত নাম বা পিরভাষা তা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার ০৫িট পিব� হািদস শরীেফর মাধয্েম বয্াখয্া কের িনে� উে�খ করা হল ।
�থম হািদস শরীফ
ﺳ ِن َو ﻣﻛﺣول اﻟﺷﺎﻣﻲ و ﻋﻣر و ﺑن
"ﻋن اﻟﺿﺣﺎك ﺑن ﻣزاﺣم أ َﻧﱠﮫُ اِﺟْ ﺗ َ َﻣ َﻊ ُھ َو َو َوا ْﻟﺣﺳنُ ْﺑنُ أ َﺑِﻲ اﻟﺣ َ
ﺻ َواﺗ ُﮭ ْم و ﻛﺛر ﻟﻐ ُ
ط ُﮭ ْم ﻓِ ْﻲ ْاﻟﻘَ ْد ِر،
دﯾﻧﺎر اﻟﻣﻛﻲ و طﺎوس اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ ﻓَﺎﺟْ ﺗَ َﻣﻌُوا ﻓﻲ ﻣﺳﺟد اﻟﺧﯾف ،ﻓﺎرﺗﻔﻌت أَ ْ
ﻓﻘﺎل طﺎوس َو َﻛﺎنَ ﻓِ ْﯾ ِﮭ ْم ِرﺿًﺎ  :أﻧﺻﺗوا أﺧﺑرﻛم ﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﻣِ ْن أﺑﻲ اﻟدرداء،ﻗَﺎ َل :ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ
ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ َھﺎ َو َﺣ ﱠد ﻟَ ُﻛ ْم ُﺣ ُد ْو ًدا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗ َ ُد ْو َھﺎ
ض ﻓَ َﻼﺗ ُ ِ
ض ﻋﻠﯾﻛم ﻓَ َراﺋِ َ
� اﻓﺗَ َر َ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم  " :ا ﱠِن ﱠ َ
ً
ُ
َرﺣْ َﻣﺔ ﻣن رﺑﻛم
ﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳﯾَﺎ ٍن ﻓﻼ ﺗ َﺗ َ َﻛﻠﻔوھﺎ
ﻋ ْن ا َ ْﺷﯾَﺎءٍ ﻣن َ
وﻧﮭﺎﻛم ﻋن
ﺳ َﻛتَ َ
ا َ ْﺷﯾَﺎ ًء ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻧﺗ َ ِﮭ ُﻛ ْو ھﺎ َو َ
ﻓﺎﻗﺑﻠوھﺎ" ﻧَﻘُ ْو ُل َﻣﺎ ﻗَﺎ َل َرﺑﱡﻧَﺎ َو ﻧَ ِﺑﯾﱡﻧَﺎ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم  :اﻷﻣ ور ﺑﯾد ﷲ  ،ﻣن ﻋﻧد ﷲ ﻣﺻدرھﺎ،
و إﻟﯾﮫ ﻣرﺟﻌﮭﺎ ﻟﯾس ِإﻟَﻰ اﻟﻌﺑﺎد ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻔوﯾض وﻻ ﻣﺷﯾﺋﺔ .ﻓَﻘَﺎ ُﻣوا َو ُھ ْم َراﺿُونَ ِﺑﻘَ ْو ِل
َ
طﺎ ُؤ ْوس((")  ( 4814ﻓﻲ ﺳﻧن اﻟدارﻗطﻧﻲ
ি�তীয় হািদস শরীফ
"ﻋن اﻟﺿﺣﺎك ﺑن ﻣزاﺣم ،ﻗﺎل:اﺟﻣﻌت أﻧﺎ و طﺎوس اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻣر و ﺑن دﯾﻧﺎر اﻟﻣﻛﻲ و ﻣﻛﺣول
اﻟﺷﺎﻣﻲ واﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻري ﻓﻲ ﻣﺳﺟد اﻟﺧﯾف ،ﻓﺗذاﻛرﻧﺎ اﻟﻘدر ﺣﺗﻲ ارﺗﻔﻌت أﺻواﺗﻧﺎ و ﻛﺛر ﻟﻐطﻧﺎ  ،طﺎوس،
ﻓﻘﺎل  :أﻧﺻﺗوا أﺧﺑرﻛم ﻣﺎ ﺳﻣﻌت أﺑﺎ اﻟدرداء ﯾﺧﺑر ﻋن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ،ﻗﺎل  :ﻗﺎل
ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ َھﺎ َو َﺣ ﱠد
رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
ض ﻓَ َﻼﺗ ُ ِ
ض ﻋﻠﯾﻛم ﻓَ َراﺋِ َ
� اﻓﺗ َ َر َ
و ﺳﻠم  )) :اِ ﱠن ﱠ َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﺎن ﻓﻼ ﺗﻛﻠﻔوھﺎ
ﺳﻛتَ َﻋن اﺷﯾَﺎءٍ ﻣن َ
ُﺣ ُد ْودًا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗ َ ُد ْو َھﺎ وﻧﮭﺎﻛم ﻋن
اﺷﯾَﺎ ًء ﻓﻼ ﺗﻧﺗ ِﮭﻛ ْو ھﺎ َو َ
ﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳﯾَ ٍ
َرﺣْ َﻣﺔً ﻣن رﺑﻛم ﻓﺎﻗﺑﻠوھﺎ ،اﻷﻣور ﻛﻠﮭﺎ ﺑﯾد ﷲ  ،ﻣن ﻋﻧد ﷲ ﻣﺻدرھﺎ ،و إﻟﯾﮫ ﻣرﺟﻌﮭﺎ ﻟﯾس ﻟﻠﻌﺑﺎد ﻓﯾﮭﺎ
ﺗﻔوﯾض وﻻ ﻣﺷﯾﺋﺔ ( (8938) "((.ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ.
তৃ তীয় হািদস শরীফ
ض
ض ﻓَ َرا ِﺋ َ
� ﻓَ َر َ
" (2ﻋن أ َﺑِﻲ ﺛ َ ْﻌﻠَﺑَﺔَ ﻗﺎلَ :ﻗﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم  " :ا ﱠِن ﱠ َ
ْ
َ
ْ
َ
ﺎ
ﯾ
ﺷ
ا
ن
ﻋ
ل
ﻔ
ﻏ
َ
َ ءٍ
ﻋ ْن ا َ ْﺷ َﯾﺎ ًء َﻓ َﻼ ﺗ َ ْﻧﺗ َ ِﮭ ُﻛ ْو ھَﺎَ ،و َﺣ ﱠد ُﺣد ُْو ًدا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗ َ ُد ْو َھﺎ ،و َ
َ
ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ َ ،وﻧَ َﮭﻰ َ
ﻓَ َﻼﺗ ُ ِ
ً
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ﻋ ْﻧ َﮭﺎ " ) ( (18035ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
ا
و
ﺛ
ﺣ
ﺑ
ْ
ﺗ
ﻼ
ﻓ
ﺎن
ﯾ
ﺳ
ﻧ
ر
ﯾ
ْ
ﻏ
َ
ن
(
م
ﻛ
ﺑ
ﺔ
ﻣ
ر
) َ ﺣْ َ ِ ْ ﻣِ
َ ْ
َ
َ ِ َْ ٍ
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ﺳﻣِ ْﻌتُ ◌َ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
َ :  ﺳﻣﻌت أﺑﺎ اﻟدرداء ﯾَﻘُ ْو ُل:ﺎو ٍس ﻗﺎل
ُ "ﻋن ط
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﻋ ْن َﻛﺛِﯾ ٍْر ﻣِ ْن
ﻛ
ﺳ
و
،
،
ﺎ
ھ
و
د
ُ
ﺗ
ﻌ
ﺗ
ﻼ
ﻓ
ا
د
ً
و
د
ُ
ﺣ
د
ﺣ
و
،
ﺎ
ھ
و
ﻌ
ﯾ
ْ
ﺿ
ﺗ
ﻼ
ﻓ
ِض
ﺋ
ا
ر
ﻓ
ض
ر
َ
َ
َت
ُ
ْ ْ
ْ
ُْ ِ
َ
َ
َ َ
َ َ َ َ َ� ﻓ
َ اِ ﱠن ﱠ
ً
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ4761 " ﺎن ﻓﻼ ﺗﻛﻠﻔوھﺎ َرﺣْ َﻣﺔ ﻣن ﷲِ ﻓﺎﻗﺑﻠوھﺎ
َ
ٍ َﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳﯾ

(2
": َﯾﻘُ ْو ُل

তু থর্ হািদস শরীফ
ﺿ ٍﺔ
 " ا َﻟ ﱡ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:( ﻋن أ َﺑِﻲ ُھ َر ْﯾ َرة َ ﻗﺎل3)
ُ : ﺎن
ُ ُﺳﻧﱠﺔ
َ ﺳﻧﱠﺔٌ ﻓِ ْﻲ ﻓَ ِر ْﯾ
ِ َ ﺳﻧﱠﺗ
ٌ
، ﺿﻼَ َﻟﺔ
َ ﺳﻧﱠﺔٌ ﻓِ ْﻲ
ّ ﺳﺔُ اﻟﱠ ِﺗﻲ ﻓِﻲ ْاﻟﻔَ ِر ْﯾ
أ َﻟ ﱡ، ﺿ ٍﺔ
ْ َﺿ ِﺔ أ
ُ و،
ِ ﺻﻠُ َﮭﺎ ﻓِﻲ ِﻛﺗ َﺎ
َ  َوﺗ َ ْر ُﻛ َﮭﺎ،  أ َ ْﺧذُ َھﺎ ُھ ًدي، ِب ﷲ
َ ﻏ ْﯾ ِر ﻓَ ِر ْﯾ
َ
ٌ
َ
َ
ُ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم785) " . ْس ﺑِ َﺧطِ ْﯾﺋَ ٍﺔ
أ َﻟ ﱡ
ْ س أ
ِ ﺻﻠ َﮭﺎ ﻓِﻲ ِﻛﺗَﺎ
ِ َ أ ْﺧذُھَﺎ ﻓ، ِب ﷲ
َ  َوﺗ َ ْر ُﻛ َﮭﺎ ﻟَﯾ، ﺿ ْﯾﻠَﺔ
َ ﺳﺔُ ا ﱠﻟﺗِﻲ ﻟَ ْﯾ
(اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ)اﻟﺟزء اﻟﺣﺎدى ﻋﺷر
উপেরা� চারখানা হািদস শরীেফর বয্াখয্াই পযর্ায়�েম িনে� িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হেব
ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।

ْ
“মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
)أﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
এর সং�াঃ
“মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ)أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتএর সং�া
স�েকর্ �ারি�ক কথাঃ
মুসিলম মানুষ �াধীন নেহ বরং েস পরাধীন । তােক মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত সুিনিদর্ �
আইন-কানুন েমেন চলেত হয়, আইন-কানুন েমেন কথা বলেত হয়, আইন-কানুন েমেন িস�া�
ও ফতওয়া িদেত হয় । েস লাগামহীনভােব যখন যা মেন চায় তা বলেত পাের না ও করেত
পাের না ।
তাই, এ পরাধীন মুসিলম মানুষিটর জনয্ এ পৃিথবীেত তােক েকান িকছু �হণ (পালন করেত) ও
বজর্ন করেত( েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত েমাট ৪িট আইনগত
নাম রেয়েছ। ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত এই ৪িট আইনগত নােমর আওতার িভতের েথেকই তার
মুসিলম জীবন পিরচালনা করেত হেব । অনয্থায় মুসিলম মানুষিট মুসিলম থাকেত পারেব না ।
বরং েস পথ�� হেয় যােব । তাই, সিঠকভােব ইসলািম জীবন পিরচালনা করার জনয্ �েতয্কিট
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত ৪িট
মুসিলম মানুষেক ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
আইনগত নাম পূণর্ভােব অবিহত হেত হেব । ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত েমাট ৪িট আইনগত
নােমর পিরভাষা হে� যথা�েম(১) �থম আইনগত নাম “ফরজ”
(২) ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম”
(৩) তৃ তীয় আইনগত নাম “ফরজ িবষয় ও হারাম িবষেয়র সীমা”
(৪) চতু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়”
(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
( )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠপিরিচিত নাম “ জািয়য ও মুবাহ”) ।
َ ُﺳﺎ ِﻛت
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"(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ”(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম িবেশষকের িনকৃ � মুসিলম উলামােকরামগণ ইসলািম
শরীয়েতর �ীকৃ ত এই ৪িট আইনগত নাম স�েকর্ অ� থাকায় মুসিলম সমােজ ফাসাদ ও অশাি�র
বনয্া �বািহত হে� । এ অশাি� ও ফাসাদ েথেক বাঁচেত হেল মুসিলম মানুষেক িবেশষকের মুসিলম
উলামােকরামগণেক ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত এই ৪িট আইনগত নাম স�েকর্ পূণর্ভােব জানেত
হেব, অবিহত হেত হেব ও মানেত হেব । কারণ, েকান িকছু �হণ করেত (পালন করেত) ও
বজর্ন করেত (েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) েকান না েকান একিট ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিত
বয্বহােরর মাধয্েমই বা�বায়ন করেত হয় । পিব� েকারআেন উে�িখত মহান আ�াহ তাআ’লা ও
তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা)
বা�বায়েনর জনয্ও পিব� েকারআেন ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিত রেয়েছ ।
িক� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশিনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ
নব উ�ািবত,নব আিব�ৃ ত, বতর্ মান জগেত অি��শীল , �কাশমান এবং মহান আ�াহ তাআ’লার
ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ েয েকান নতু ন ব�, নতু ন কাজ ও নতু ন
িবষয়গেলােক বা�বায়েনর জনয্ ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিত পিব� েকারআেন েনই । তাই, “পিব� কুরআন
ও হািদস শরীেফ উে�িখত িবষয় এবং পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত িবষয়” দুিট
�হণ করেত (পালন করেত) ও বজর্ন করেত (েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা
মূলনীিত থাকা খুবই �েয়াজন । অনয্থায় মুসিলম মানুষ িব�ত অব�ায় পেড় যােব । মুসিলম
মানুষ যােত িব�ত অব�ায় না পেড় েসই জনয্ই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
তাঁর হািদস শরীেফ উভয়িটর জনয্ পৃথক পৃথক দুিট ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিত িদেয় েগেছন । উ� ﺻ ْو ٌل
ُ ُأ
বা মূলনীিত অনূসরন বা অবল�ন করেল “পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�িখত িবষয় এবং
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত িবষয়” দুিট �হণ করেত (পালন করেত) ও বজর্ন
করেত (েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) মুসিলম মানুষ েকান সমসয্ায় পড়েব না । উ� ﺻ ْو ٌل
ُ ُأ
বা মূলনীিত স�েকর্ �দত্ত হািদস শরীফগেলা িনে� েদয়া হল । এ অধয্ােয়র হািদস শরীফগেলার
মেধয্ চতু থর্ হািদস শরীফখানা হে� অতয্� গর�পূণর্
।
চতু থর্ হািদস শরীফখানা হে� এই-ﺿ ٍﺔ
 " ا َﻟ ﱡ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:( ﻋن أَﺑِﻲ ُھ َر ْﯾ َرة َ ﻗﺎل3)
ُ : ﺳ ﱠﻧﺗ َﺎ ِن
ُ ُﺳﻧﱠﺔ
َ ﺳ ﱠﻧﺔٌ ﻓِ ْﻲ ﻓَ ِر ْﯾ
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ْ َ ﺿ ِﺔ أ
ُ  َو،
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(اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ)اﻟﺟزء اﻟﺣﺎدى ﻋﺷر
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায় (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ ٌﺳﻧّﺔ
(সু�াহ) তথা িনয়ম দুই �কার : ফরজ িবষেয় ٌﺳﻧّﺔ
ُ
ُ
(সু�াহ) তথা িনয়ম এবং গায়ের ফরজ বা ফরজিবহীন িবষেয় ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম ।
ফরজ িবষেয় ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়েমর ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন
আেছ । এ ফরজগেলা �হণ করা হে� “ ” ُھ ًديিহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ ফরজগেলা
তয্াগ করা হে� “ٌﺿﻼَﻟَﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়েমর
َ ” তথা পথ��তা। ফরজিবহীন িবষেয় ٌﺳﻧّﺔ
ُ
ﺻ ْو ٌل
ُ  أবা মূলনীিত আ�াহ িকতাব তথা কুরআেন েনই । ফরজিবহীন িবষয়গেলা ভাল-ম� িবচারিবে�ষণ ছাড়াই (মূলনীিত ছাড়াই)অবােধ �হণ করা উত্তম আর ফরজিবহীন িবষয়গেলা তয্াগ
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করােত বা েছেড় েদয়ােত েকান পাপ েনই” ।আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী, ১১ তম খ�, হািদস
শরীফ নং-৭৮৫ ।
উপেরাি�ত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক একথা �মািণত হল েয, মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর
রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা)
বা�বায়েনর জনয্ আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন বিণর্ত ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিত অনূসরন করেত
হেব । আর ফরজিবহীন িবষয়গেলােক অথর্য্াৎ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মুসিলম সমােজ �চিলত িবদয্মান ঐি�ক
িবষয়গেলা তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত ,নব
আিব�ৃ ত, বতর্ মান জগেত অি��শীল, �কাশমান এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত
িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সব নতু ন িবষয় বা�বায়েনর জনয্ আ�াহর িকতাব তথা
কুরআেন েকান ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিত না থকায় িবনা ﺻ ْو ٌل
ُ ُ  أবা মূলনীিতেতই ভাল-ম� িবচারিবে�ষণ ছাড়াই অবােধ ঐি�কভােব েকউ বা�বায়ন করেব , বা�বায়ন করেল কলয্াণ পােব, েকউ
মেন না চাইেল বা�বায়ন না করেব, বা�বায়ন না করেল কলয্াণ েথেক বি�ত হেব িক� অপরাধ
বা পাপ হেব না । উপেরাি�ত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক আেরা �মািণত হল েয, ফরজিবহীন
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট)
িবষয়গেলা হে� ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﱠﯾﺔ
আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব
থাকা িবষয়” (ُ�ﺳﺎ ِﻛتُ َﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠএর অ�ভূর্ � িবষয় ।
অতএব, উপের বিণর্ত আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �দত্ত �বিতর্ ত ٌﺳ ﱠﻧﺔ
ُ
(সু�াহ) তথা িনয়ম িবেরাধী মুসিলম নামধারী সাধারণ মুসিলম ও মসিলম উলামাগণ হে�ন
"(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ � শতা�ীর”(িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম ও িনকৃ � মুসিলম উলামা । এরা েয শধু উপের বিণর্ত
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �দত্ত �বিতর্ ত ٌﺳﻧﱠﺔ
(সু�াহ) তথা িনয়ম িবেরাধী
ُ
তা নেহ । বরং এরা হে� আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত
�েবেশর সুসংবাদ�া� " ( " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛ َﺔখাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ �
িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ � জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ),তােবঈ ও তােব’তােবঈনগেণর তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত , اﻻﺟْ ﺗِ َﮭﺎ ُد
তথা গেবষণাল� ُﺳﻧﱠﺔ
ِْ
( أﻟ ﱡআসসু�াহ) তথা
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদরও িবেরাধী সবর্িনকৃ � সাধারণ মুসিলম ও
সবর্িনকৃ � মুসিলম উলামা ।কারণ, তারা মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা) বা�বায়েনর দািয়� পালেনর
পিরবেতর্ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশিনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়গেলা তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম
সমােজ নব উ�ািবত,নব আিব�ৃ ত, বতর্ মান জগেত অি��শীল, �কাশমান এবং মহান আ�াহ
তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ দািয়� বিহভূর্ ত সব নতু ন িবষয়
িনেয় অযথা িচ�া-ভাবনায় তােদর জীবেনর মূলয্বান সময় ন� কের থােকন ।
আমােদরেক জানেত হেব েয, উপের বিণর্ত �থম িতনিট আইনগত নােমর (১.�থম আইনগত নাম
“ফরজ” ২. ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম” ৩. তৃ তীয় আইনগত নাম “ফরজ িবষয় ও হারাম
িবষেয়র সীমা”র) আওতাধীন িবষয়, বয্াপার ,কাজ-কমর্ ও ব�গেলা হে� সুিনিদর্ � । আর
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ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত চতু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা
িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ ) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠﺳﺎ ِﻛتএর আওতাধীন িবষয়, বয্াপার ,কাজ-কমর্ ও ব�গেলা হে�
অিনিদর্ � ও সীমাহীন এবং এগেলা পযর্ায়�েম মহান আ�াহর ই�ায় িকয়ামত অবিধ �কািশত হেত
থাকেব ।
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত েমাট
এখােন আিম এখন ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﱠﯾﺔ
৪িট আইনগত নােমর মেধয্ চতু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা
িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠﺳﺎ ِﻛتিনেয় উপেরাি�িখত িতনিট হািদস শরীেফর আেলােক আেলাচনা
ও িব�ািরত বয্াখয্া �দান করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।

ْ
“মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
এর
)أﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
সং�াঃ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-

িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত 1 (Footnote)
আইন বিহভূর্ ত, 2 (Footnote) ঐি�ক
িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব
আিব�ৃ ত, " ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি� অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত
ْ
َ
ُ
َ
ُ
"(" أ ْرذل اﻟﻘ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন)তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীেত ”(চতু থর্ শতা�ী ও পরবত�
শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান এবং
মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত
অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ 3 (Footnote)
িনে� (Footnoot) ফু টেনােটর উদাহরনগেলােত
0

1

(Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-

িনেষধ না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় ” বেল ।
(Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-

2

িনেষধ না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।

(Footnote) (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- " َ( " َوﯾَ ْﺨﻠُﻖُ َﻣﺎﻻَﺗَ ْﻌ َﻠ ُﻤ ْﻮنঅথর্ঃ- ” এবং
িতিন (আ�াহ) এমন [ নতু ন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছু রা নহল , আয়াত নং -৮)
সকল নতু ন ব�, নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও নতু ন িবষয়েক মহান আ�াহ তাআ’লা ”ফরজ-হারাম” েঘাষণা না
িদেয় বরং চু প বা নীরব থাকায় তাঁর চু প বা নীরব থাকা েয েকান নতু ন ব�, নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও
নতু ন িবষয়েক েযমন--[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প ইতয্ািদ
3

[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক ইতয্ািদ ।
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত রকমারী
েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত, ৪.আধুিনক িশ�া দান প�িত ৬.
শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফু ল েদয়া ৭. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা,

উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন করা ইতয্ািদ।
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মৃতুয্র পর
চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদু�বী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অনু�ান
পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা
মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মুনাজাত করা,
১০. আযােনর পূেবর্ ও পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ
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বিণর্ত ব� , কাজ ও িষয়গেলার মত বা অনূরপ েয েকান নতু ন ব�, নতু ন কাজ ও নতু ন
িবষয়গেলােক “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়”বেল । ইসলািম শরীয়েতর
চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ
তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
)أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠঅ�ভূর্ � েয েকান নতু ন ব�,
َ ُﺳﺎ ِﻛت
নতু ন কাজ ও নতু ন িবষয় স�েকর্ “ফরজ না হারাম” এরপ েয েকান �� করাই ইসলািম
শরীয়েত হারাম বা িনিষ�। েযখােন েয েকান নতু ন ব�, নতু ন কাজ ও নতু ন িবষয় স�েকর্ ”ফরজ
না হারাম” এরপ েয েকান ��কারীই মহা পাপী বা মহা অপরাধী িহেসেব গণয্ েসখােন ফরজ বা
হারাম ম�বয্কারী আেরা অিধক মহা পাপী বা মহা অপরাধী িহেসেব গণয্ হেব । অতএব, আমােদর
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা েয সব িবষেয় ফরজ-হারাম বলা তয্াগ কেরেছন তাঁর উ�তেকও
েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ
ঐসব িবষেয় ফরজ-হারাম বলা েছেড় িদেত হেব । তেবই মুি� ।
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ কেঠারভােব বেলেছন—
�থম হািদস শরীফঃ
َ إِ ﱠن أ َ ْﻋ
" ﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ْم ﻣِ ْن أ َﺟْ ِل
َ ﻋ ْن
َ ﺷ ْﯩ ٍﺊ ﻟَ ْم ﯾُ َﺣ ﱠر ْم
َ ﺳﺄ َ َل
َ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠﻣِ ْﯾنَ ﻓَ ُﺣ ِ ّر َم
َ ظ َم ا ْﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠﻣِ ْﯾنَ ﻓِﻰ ا ْﻟ ُﻣ ْﺳ ِﻠﻣِ ْﯾنَ ُﺟ ْر ًﻣﺎ َﻣ ْن
َﻣ ْﺳﺄَﻟَﺗِﮫ
অথর্ঃ “িন�য় মুসলমানেদর মেধয্ েস সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী েয মুসলমনেদর উপর
হারাম করা হয়িন এমন েকান িবষেয় �� কের । অতপর তার �ে�র কারেণ তা তােদর উপর
হারাম করা হেয়েছ”,মুসিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৩৫৮, সামানয্ পিরবতর্ ন সহ বুখারী শরীফ,
হািদস শরীফ নং-৭২৮৯ )।
ি�তীয় হািদস শরীফঃ
ﺳؤا ِﻟ ِﮭ ْم َو
ُ ِ ذَ ُر ْوﻧِﻲ َﻣﺎ ﺗ َ َر ْﻛﺗ ُ ُﻛم ؛ ﻓَﺈِﻧﱠ َﻣﺎ َھﻠَكَ اﻟﱠ ِذﯾْنَ ﻣِ ْن ﻗَ ْﺑ ِﻠ ُﻛ ْم ﺑ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
َ َ  َو ِإ َذا أَ َﻣ ْرﺗ ُ ُﻛ ْم ﺑِ ْﺎﻷ َ ْﻣ ِر ﻓَﺄ ْﺗ ُوا ﻣِ ْﻧﮫُ َﻣﺎ ا ْﺳﺗ، ُﺷ ْﻲءٍ ﻓَﺎﺟْ ﺗ َﻧِﺑُوه
" ط ْﻌﺗ ُ ْم
اِ ْﺧﺗِﻼَﻓِ ِﮭ ْم
َ ﻋ ْن
َ  َو ِإذَا َﻧ َﮭ ْﯾﺗُﺗ ُ ُﻛ ْم، ﻋﻠَﻰ أ َ ْﻧﺑِﯾَﺎءِ ِھ ْم
َ
ْ
ْ
ُ
 اﻟ َﺑ ْﯾ َﮭ ِﻘﻲ ـ، ( ﻓﻲ اﻟﺳﻧن اﻟﻛ ْﺑ َرى1823)
অথর্ঃ-রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : আিম েযই িবষয় তয্াগ কেরিছ(েযই
িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা তয্াগ কেরিছ ) েতামরাও েসই িবষেয় আেদশ-িনেষধ েঘাষণা েদওয়া
েছেড় দাও ।েকননা, িন�য়ই েতামােদর পূেবর্ যারা িছল তারা তােদর নবীেদরেক �� কের ও
তােদর সােথ িভ� মত েপাষণ কের/মতাৈনকয্ কের �ংস হেয় েগেছ । আর আিম েকান িবষয়
করা , ১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতু ন নতু ন
অনু�ান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫
শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া, শা’বান মােসর ১৪
তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক খাওয়ােনােক “মহান আ�াহ
তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﺴﺎ ِﻛﺖُ َﻋ ْﻨﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْﻮ ُر اﻟ ﱠবেল। ইসলািম শরীয়েতর চারিট (০৪িট)
আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতু থর্ আইনগত নাম বা পিরভাষা “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা
নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﺴﺎ ِﻛﺖُ َﻋ ْﻨﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْﻮ ُر اﻟ ﱠএর পিরিচত নাম বা পিরভাষা হে� “ জািয়য ও মুবাহ” ।
অতএব, “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﺴﺎ ِﻛﺖُ َﻋ ْﻨﮭﺎ أ
)أ ْﻷ ُ ُﻣ ْﻮ ُر اﻟ ﱠএর অ�ভূর্ � সব নতু ন
ব�, নতু ন কাজ ও নতু ন িবষয়গেলার বজর্ন বা �হন স�েকর্ “ফরজ না হারাম” এরপ জানার জনয্ েয

েকান �� েয েকহ করেলই েস হে� মুসলমানেদর মেধয্ সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী ।
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েথেক েতামােদরেক বারণ করেল তা তয্াগ কর,আর আিম েকান িবষেয় আেদশ করেল সাধয্ানূযায়ী
কর । সুনানুল কুবরা, বাইহািক শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮২৩ ।
ওআরাছাতু ল আি�য়ার গণাবলী অজর্ন করেত হেল আিলম-উলামাগেণর উপর অবশয্ই উপের বিণর্ত
হািদস শরীফ েমাতােবক আমল করা ফরজ । এর বয্তয্য় ঘটেল ওআরাছাতু ল আি�য়ার পদবী
িববিজর্ত হেব ও িবলু� ঘটেব ।
উপের আিম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
এর শধু সং�াই বণর্না কেরিছ। এখন আিম এর িব�ািরত বয্াখয্া �দান করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা

 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেন “আইনগত নাম
ইসলািম শরীয়েত (ﺷ ِر ْﯾ َﻌﺔ ٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
সংখয্াঃ

এর

ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত আইনগত নােমর সংখয্া েমাট ৪িট (চারিট)। েযমন যথা�েম(১) �থম আইনগত নাম “ফরজ”
(২) ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম”
(৩) তৃ তীয় আইনগত নাম “ফরজ িবষয় ও হারাম িবষেয়র সীমা”
(৪) চতু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা
িবষয়”।
মহান আ�াহ তাআ’লার সৃ� অসংখয্ ও অগিণত ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয়গেলার জািতগত নাম
অসংখয্ হওয়া সে�ও ইসলািম শরীয়েত িক� উ� ব�, কাজ, বয্াপার এবং িবষয়গেলা �হেণর বা
বজর্েনর জনয্ আইনগত নাম ও বয্বহািরক অব�া সীিমত।
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেন “আইনগত নাম ও জািতগত নাম”
ইসলািম শরীয়েত (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
এর সং�াঃ
মহান আ�াহ তাআ’লার সৃ� অসংখয্ ও অগিণত ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয়গিলর অসংখয্ নাম
আেছ। এ নামগেলা হে� ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয়গেলার ”পিরিচিত তথা জািতগত নাম” বেল।
উ� অসংখয্ ও অগিণত ব�,কাজ ,বয্াপার ও িবষয়গেলার মধয্ হেত মানুেষর নাগােলর ও সােধয্র
অ�ভূর্ � েভাগ ও বয্াবহার উপেযাগী েয েকান িকছু েক �হেণর অথবা বজর্েনর জনয্ ইসলািম শরীয়ত
েয নাম �েয়াগ কের উহােকই “আইনগত নাম” বেল ।
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চারিট (০৪িট) “আইনগত
ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
নাম
” এর উৎসঃ
” দারকুতনী ” নােম হািদস শরীেফর একিট িকতাব বা �ে� বিণর্ত একিট হািদস শরীফ ও
মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীেফর দুিট হািদস শরীফ এবং মু’জামুল আওসাত,তাবারানী শরীেফর
একিট হািদস শরীফ হে� ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত চারিট (০৪িট) “আইনগত নাম” এর উৎস।
হািদস শরীফগেলা বয্াখয্াসহ পযর্ায়�েম িনে� উে�খ করা হল ।
�থম হািদস শরীফ
ﺳ ِن َو ﻣﻛﺣول اﻟﺷﺎﻣﻲ و ﻋﻣر و ﺑن دﯾﻧﺎر
َ "ﻋن اﻟﺿﺣﺎك ﺑن ﻣزاﺣم أ َﻧﱠﮫُ اِﺟْ ﺗ َ َﻣ َﻊ ھ َُو َوا ْﻟﺣﺳنُ ْﺑنُ أ َﺑِﻲ اﻟﺣ
ُ ﺻ َواﺗ ُﮭ ْم و ﻛﺛر ﻟﻐ
 ﻓﻘﺎل،ط ُﮭ ْم ﻓِ ْﻲ ا ْﻟﻘَ ْد ِر
ْ َ ﻓﺎرﺗﻔﻌت أ،اﻟﻣﻛﻲ و طﺎوس اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ َﻓﺎﺟْ ﺗ َ َﻣﻌُوا ﻓﻲ ﻣﺳﺟد اﻟﺧﯾف
ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ: ﻗَﺎ َل، أﻧﺻﺗوا أﺧﺑرﻛم ﻣﺎ ﺳﻣﻌت ﻣِ ْن أﺑﻲ اﻟدرداء: ﺿﺎ
ً طﺎوس َو َﻛﺎنَ ﻓِ ْﯾ ِﮭ ْم ِر

267
ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ َھﺎ َو َﺣ ﱠد ﻟَ ُﻛ ْم ُﺣد ُْو ًدا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗ َ ُد ْو َھﺎ وﻧﮭﺎﻛم
ِ ُ ﻓَ َﻼﺗ
"َرﺣْ َﻣﺔً ﻣن رﺑﻛم ﻓﺎﻗﺑﻠوھﺎ
ﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳ َﯾﺎ ٍن ﻓﻼ ﺗ َﺗ َ َﻛﻠُﻔوھﺎ
َ
 و إﻟﯾﮫ،ﺻ َد ُر َھﺎ
ْ  ﻣن ﻋﻧد ﷲ َﻣ،  اﻷﻣور ﺑﯾد ﷲ:
َ ﺿونَ ﺑِﻘَ ْو ِل
( 4814 )"((طﺎ ُؤ ْوس
ُ ﻓَﻘَﺎ ُﻣوا َو ُھ ْم َرا
ﻓﻲ ﺳﻧن اﻟدارﻗطﻧﻲ

ض
َ ِض ﻋﻠﯾﻛم ﻓَ َراﺋ
َ � اﻓﺗ َ َر
َ  " اِ ﱠن ﱠ: ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
َ
ﻋ ْن ا َ ْﺷ َﯾﺎءٍ ﻣن
ﻛ
ﺳ
و
ﺎ
ھ
ا َ ْﺷ َﯾﺎ ًء ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻧﺗ َ ِﮭ ُﻛ ْو
ﻋن
َت
َ
َ َ
ﻧَﻘُ ْو ُل َﻣﺎ ﻗَﺎ َل َرﺑﱡﻧَﺎ َو ﻧَﺑِﯾﱡﻧَﺎ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
.ﻣرﺟﻌﮭﺎ ﻟﯾس ِإﻟَﻰ اﻟﻌﺑﺎد ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻔوﯾض وﻻ ﻣﺷﯾﺋﺔ

অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন মুযািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: িতিন এবং হাসান িবন আিব হাসান,
মকহল শামী, আমর িবন িদনার ম�ী ও তাউস ইয়ামানী (রািদআ�াহ আনহম) মসিজেদ খাইেফ
একি�ত হেলন,অত:পর তাঁেদর আওয়াজ উ� হেয়িগেয়িছল কদর বা ভাগয্িলিপ িনেয় আেলাচনা
করেত িগেয় তাঁেদর অনথর্ক কথাবাতর্ া েবশী হেয়িগেয়িছল, তাঁেদর মােঝ স�ি� িবদয্মান অব�ায়
তাউস বলেলন, েতামরা চু প কর ,
আিম রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব
দারদা রািদআ�াহ আনহ কতৃ ক আনীত সংবাদ স�েকর্ বলিছ, রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বেরেছন : “ িনষ্চয়ই
আ�াহ (তাআ’লা)
েতামােদর উপর ফরজসমূহেকই ফরজ
কেরেছন, এগেলােক েতামরা ন� কেরানা, আর িতিন কতগেলা সীমা িনধর্ারন কেরেছন েসগেলা
অিত�ম কেরা না, আর কতগেলা িবষয় েতামােদরেক িনেষধ কেরেছন, এগেলা অবমা�া কেরা না,
ভু িলযা িগয়া নেহন কতকগেলা িবষয় েথেক চু প বা নীরব রেয় েগেছন, এগেলােক আইেন পিরণত
করেত দািয়� িনওনা (চু প বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম বেলা না), েতামােদর রব
তথা েতামেদর �ভূ র প� হেত দয়া-করনা�রপ এ িবষয়গেলােক (চু প বা নীরব থাকা
িবষয়গেলােক) �হণ কর (আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় িহেসেব আমল কর) । আমরা বলিছ
আমােদর রব বা �ভূ এবং আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা যা বেলেছন আমরা তা
বলিছ । (মেন েরখ) সম� িবষয়ই আ�াহর হােত, এ গেলার উৎস আ�াহ হেত, এ গেলার
�তয্াবতর্ ন�ল তারই (আ�াহ তআ’লারই) িনকট, এ িবষেয় বা�ার �মতা ও ই�া েনই। সুনানুদ
দারকুতনী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮১৪ ।
ি�তীয় হািদস শরীফ
اﺟﻣﻌت أﻧﺎ و طﺎوس اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻣر و ﺑن دﯾﻧﺎر اﻟﻣﻛﻲ و ﻣﻛﺣول اﻟﺷﺎﻣﻲ: ﻗﺎل،"ﻋن اﻟﺿﺣﺎك ﺑن ﻣزاﺣم
:  ﻓﻘﺎل، طﺎوس،  ﻓﺗذاﻛرﻧﺎ اﻟﻘدر ﺣﺗﻲ ارﺗﻔﻌت أﺻواﺗﻧﺎ و ﻛﺛر ﻟﻐطﻧﺎ،واﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻري ﻓﻲ ﻣﺳﺟد اﻟﺧﯾف
 ﻗﺎل رﺳول ﷲ:  ﻗﺎل،أﻧﺻﺗوا أﺧﺑرﻛم ﻣﺎ ﺳﻣﻌت أﺑﺎ اﻟدرداء ﯾﺧﺑر ﻋن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ ھَﺎ َو َﺣ ﱠد ُﺣ ُد ْو ًدا ﻓَ َﻼ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
ِ ُ ض ﻓَ َﻼﺗ
َ ض ﻋﻠﯾﻛم ﻓَ َرا ِﺋ
َ � اﻓﺗ َ َر
َ  )) اِ ﱠن ﱠ: و ﺳﻠم
ً
َرﺣْ َﻣﺔ ﻣن
ﺎن ﻓﻼ ﺗﻛﻠﻔوھﺎ
َ ﻋ ْن ا َ ْﺷﯾَﺎءٍ ﻣن
ﺗ َ ْﻌﺗ َ ُد ْوھَﺎ وﻧﮭﺎﻛم ﻋن
َ َﺳ َﻛت
َ ا َ ْﺷﯾَﺎ ًء ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻧﺗ َ ِﮭ ُﻛ ْو ھﺎ َو
ٍ َﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳﯾ
 و إﻟﯾﮫ ﻣرﺟﻌﮭﺎ ﻟﯾس ﻟﻠﻌﺑﺎد ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻔوﯾض وﻻ، ﻣن ﻋﻧد ﷲ ﻣﺻدرھﺎ،  اﻷﻣور ﻛﻠﮭﺎ ﺑﯾد ﷲ،رﺑﻛم ﻓﺎﻗﺑﻠوھﺎ
اﻻوﺳط
اﻟﻣﻌﺟم
ﻓﻲ
(8938)
"
(.ﻣﺷﯾﺋﺔ
.ﻟﻠطﺑراﻧﻲ
অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন মুযািহম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: আিম,তাইস ইয়ামানী,আমর িবন িদনার
ম�ী, মকহল শামী ও হাসান বসরী (রািদআ�াহ আনহম) মসিজেদ খাইেফ একি�ত হলাম, আমরা
কদর বা ভাগয্িলিপ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় আমােদর আওয়াজ উ� হেয়িগেয়িছল ও আমােদর
অনথর্ক কথাবাতর্ া েবশী হেয়িগেয়িছল, তাউস বলেলন, েতামরা চু প কর,আিম রাসুল সা�া�াহ
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আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব দারদা রািদআ�াহ আনহ করতৃ ক আনীত সংবাদ স�েকর্ বলিছ,
রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেরেছন : “ িনষ্চয়ই আ�াহ (তাআ’লা) েতামােদর উপর
ফরজসমূহেকই ফরজ কেরেছন, এগেলােক েতামরা ন� কেরানা, আর িতিন কতগেলা সীমা িনধর্ারন
কেরেছন েসগেলা অিত�ম কেরা না, আর কতগেলা িবষয় েতামােদরেক িনেষধ কেরেছন, এগেলা
অবমা�া কেরা না, ভু িলযা িগয়া নেহন কতকগেলা িবষয় েথেক চু প বা নীরব রেয় েগেছন,
এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না (চু প বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম বেলা না),
েতামােদর রব তথা েতামেদর �ভূ র প� হেত দয়া-করনা�রপ এ িবষয়গেলােক (চু প বা নীরব
থাকা িবষয়গেলােক) �হণ কর (আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় িহেসেব আমল কর) । (মেন
েরখ) সম� িবষয়ই আ�াহর হােত, এ গেলার উৎস আ�াহ হেত, এ গেলার �তয্াবতর্ ন�ল তারই
(আ�াহ তআ’লারই) িনকট, এ িবষেয় বা�ার �মতা ও ই�া েনই। আল-মু’জামুল
কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮ ।
তৃ তীয় হািদস শরীফ
، ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ
ِ ُ ِض َﻓ َﻼﺗ
َ ض ﻓَ َراﺋ
َ � ﻓَ َر
َ  " ِا ﱠن ﱠ:  َﻗﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:"ﻋن أ َﺑِﻲ ﺛ َ ْﻌﻠَﺑَﺔَ ﻗﺎل
ﻋ ْن ا َ ْﺷ َﯾﺎءٍ ) َرﺣْ َﻣﺔً ِﺑ ُﻛ ْم( ِﻣ ْن
ﻏﻔَ َل
َ و، َو َﺣ ﱠد ُﺣ ُد ْو ًدا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗ َ ُد ْو َھﺎ
،ﻋ ْن ا َ ْﺷ َﯾﺎ ًء ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻧﺗ َ ِﮭ ُﻛ ْو َھﺎ
َ
َ َوﻧَ َﮭﻰ
ُ
ْ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ18035) " ﻋﻧ َﮭﺎ
َ
َ ﺎن ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺑ َﺣﺛ ْوا
ٍ َﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳﯾ
(অথর্ঃ-হযরত সা’লাবা েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন, রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
বেলেছন : “িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা িবষয় ফরজ কেরেছন েতামরা েসগেলা ন� কেরা
না,কতগেলা িবষয় হারাম কেরেছন েতামরা েসগেলার অবমাননা কেরানা, কতগেলা সীমা িনধর্ারন
কেরেছন েতামরা েস গেলার অিত�ম কেরা না এবং ভু িলয়া যাওয়ার কারেন নেহ (েজেনই) বরং
েতামােদর �িত অনূ�হ বশতঃ িতিন (অ�াহ তাআ’লা) অেনক িবষয়ই উেপ�া কেরেছন (ফরজ
বা হারাম বলা েথেক িরত রেয়েছন) । েতামরা েস িবষেয় অনুস�ান কেরা না। (অথর্াৎ আ�াহ
তাআলা তাঁর চু প বা নীরব থাকার িবষয়সমূহেক েকন �� কের ফরজ বা হারাম বেলন িন)
এরপ ঘাটা-ঘািট বা তকর্ িবতকর্ কেরা না”, আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস
শরীফ নং-১৮০৩৫ ।
ল�য্ণীয় েয, এ অধয্ােয় বিণর্ত চতু থর্ হািদস শরীফ খানার অথর্ ও বয্াখয্া আেরা পূেবর্ িব�ািরতভােব
েদওয়া হেয় েগেছ ।
উপের বিণর্ত �থম,ি�তীয় ও তৃ তীয় হািদস শরীফগেলার শ�াবলীর মেধয্ যৎসামানয্ পাথর্কয্ থাকেলও
অথর্ ও ভাব িক� এক ও অিভ� ।এ িতনখানা হািদস শরীেফর বয্াখয্া িনে� িব�ািরতভােব করা
হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
তেব তৃ তীয় হািদস শরীেফর বাকয্বলীর েচেয় �থম ও ি�তীয় হািদস শরীফ�েয় িনে�র বাকয্াংশটু কু
অিতির� আেছ-----------------------------------------------------
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".ٌض َو َﻻ َﻣ ْﺷﯾﺋ َﺔ
ْ  ﻣِ ْن ِﻋ ْﻧ ِد ﷲِ َﻣ، ِ" ا َ ْﻷ ُﻣ ْو ُر ُﻛﻠﱡ َﮭﺎ ﺑِﯾَ ِد ﷲ
ٌ س ِﻟ ْﻠ ِﻌ َﺑﺎ ِد ﻓِ ْﯾ َﮭﺎ ﺗ َ ْﻔ ِو ْﯾ
َ  َو ِإﻟَ ْﯾ ِﮫ َﻣ ْر َﺟﻌُ َﮭﺎ َﻟ ْﯾ،ﺻ َد ُر َھﺎ
অথর্ঃ-(মেন েরখ!) সম� িবষয়ই আ�াহর হােত, এ গেলার উৎস আ�াহ হেত, এ গেলার
�তয্াবতর্ ন�ল তারই (আ�াহ তআ’লারই) িনকট, এ িবষেয় বা�ার �মতা ও ই�া েনই। আলমু’জামুল কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮, সুনানুদ দারকুতনী শরীফ, হািদস
শরীফ নং-৪৮১৪।
�থম ও ি�তীয় হািদস শরীফ�েয়র উপেরাি�িখত অিতির� বাকয্াংশটু কু েথেক জানা েগল েয, সম�
িকছু ই আ�াহ (তাআ’লার) হােত, তা হেল েতা আ�াহ তাআ’লা িনজ হাত েথেক েছেড় না
িদেল েকান িকছু ই
এ িবে� বা সারা িবে� ঘটেব না, েকান িকছু ঘটার উৎস েতা আ�াহ
তাআ’লার হাত েথেকই, েকান িকছু ঘেট যাওয়া েশষ হেল এটা পূনরায়-মতামত আ�াহ তাআ’লার
িদেকই িফের যােব । অতএব , পিব� েকারআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত ফরজ-হারামসীমার বািহের মানুষ বা েয েকান মাখলুক যা িকছু ঘটােব, করেব তা সবই আ�াহ তাআ’লাই
ে��ায় মুসিলম মানুেষর কলয্াণ ও ম�েলর জনয্ ঘটাে�ন । এেত মুসিলম মানুষ তথা মাখলুেকর
েকান হাত েনই, মাখলুেকর েকান �মতা েনই ও মাখলুেকর েকান ই�াও েনই ।এই িবষয়িটই
মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: সূেযাগ িদেয়েছন মেমর্ মুসিলম মানুষেক েচােখ আ�ুল িদেয়
েদখাইয়ােছন ।
এই সহজলভয্ সূেযাগিট "(" أ َ ْر َذ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী
চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) িনকৃ � মুসিলম মানুষ অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা
বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সূেযাগিট েয কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও
েবাকা । আর এতদসে�ও েয বয্াি� “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়”
(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
রায়-মতামত ও
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠস�িলত পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত
َ ُﺳﺎ ِﻛت
ফতওয়া িদেব ও কথা বলেব েস মুসিলম থাকেব না । েস বয্াি� হে� "(" أ َ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” (িহজরী চতু থর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ �
সাধারণ মুসিলম ও
সবর্িনকৃ � মুসিলম উলামা।
"أﻟ ﱠ
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক জানা েগল েয,পূেবর্াি�িখত ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾ َﻌﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চারিট আইনগত নােমর মেধয্ িতনিট আইনগত নাম-“ফরজ,
হারাম ও সীমা” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িবষেয়র সমাধান েদয়ার জনয্ অথবা
আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মূলনীিত” । আর ইসলািম
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চ তু থর্ আইনগত নাম “মহান
শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠﺳﺎ ِﻛتহে� মহান আ�াহ
তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক
িবষয়গেলার তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত,নব
আিব�ৃ ত, বতর্ মান জগেত অি��শীল, �কাশমান এবং মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত
িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সব নতু ন নতু ন িবষেয়র সমাধান েদয়ার জনয্ অথবা
আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মূলনীিত ” ।
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চ তু থর্ আইনগত নাম ”
ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتএর পৃ�েপাষকমূলক
"أﻟ ﱠ
একিট হািদস শরীফ রেয়েছ । হািদস শরীফখানা িনে� বিণর্ত হল । ইসলািম শরীয়েতর ( ٌﺷ ِر ْﯾﻌَﺔ
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 ) اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﱠﯾﺔতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চ তু থর্ আইনগত নাম ” মহান আ�াহ তাআ’লার চু প
ُ )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتস�িলত হািদস শরীফখানা িনে� বিণর্ত
বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ
পৃ�েপাষকমূলক হািদস শরীফখানার সােথ িমিলেয় পড়েল, অধয্য়ন করেল েদখেবন উভয় হািদস
শরীেফর শ�াবলীর মেধয্ শাি�ক পাথর্কয্ থাকেলও উভয় হািদস শরীেফর অথর্ ও ভাব এবং মমর্
িক� এক ও অিভ� ।
ﺿ ٍﺔ
 " ا َﻟ ﱡ: ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم:( ﻋن أ َﺑِﻲ ُھ َر ْﯾ َرة َ ﻗﺎل3)
ُ : ﺳﻧﱠﺗ َﺎ ِن
ُ ُﺳﻧﱠﺔ
َ ﺳﻧﱠﺔٌ ﻓِ ْﻲ ﻓَ ِر ْﯾ
ٌ
َ
ُ
، ﺿﻼَ َﻟﺔ
َ ﺳﻧﱠﺔٌ ﻓِ ْﻲ
ّ أ َﻟ ﱡﺳﺔُ اﻟﱠ ِﺗﻲ ﻓِﻲ ا ْﻟﻔَ ِر ْﯾ، ﺿ ٍﺔ
ْ َ ﺿ ِﺔ أ
ُ  َو،
ِ ﺻﻠُ َﮭﺎ ﻓِﻲ ِﻛﺗ َﺎ
َ  َوﺗ َْر ُﻛ َﮭﺎ،  أ ْﺧذ َھﺎ ُھ ًدي، ِب ﷲ
َ ﻏ ْﯾ ِر ﻓَ ِر ْﯾ
ٌ
َ
َ
ُ
ُ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم785) " . س ﺑِ َﺧطِ ْﯾﺋ َ ٍﺔ
أ َﻟ ﱡ
ْ س أ
ِ ﺻﻠ َﮭﺎ ﻓِﻲ ِﻛﺗ َﺎ
ِ َ أ ْﺧذ َھﺎ ﻓ، ِب ﷲ
َ  َوﺗ َ ْر ُﻛ َﮭﺎ ﻟَ ْﯾ، ﺿ ْﯾﻠَﺔ
َ ﺳﺔُ ا ﱠﻟﺗِﻲ ﻟَ ْﯾ
(اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ)اﻟﺟزء اﻟﺣﺎدى ﻋﺷر
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়-মতামতরা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসুল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “ ﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম দুই �কার : ফরজ িবষেয়
ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম এবং গায়ের ফরজ বা ফরজিবহীন িবষেয় ٌﺳﻧّﺔ
ُ (সু�াহ) তথা িনয়ম
। ফরজ িবষেয় সু�াহর মূলনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন আেছ । এ ফরজগেলা �হণ করা
হে� “ ” ُھ ًديিহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ ফরজগেলা তয্াগ করা হে� “ٌﺿﻼَﻟَﺔ
َ ” তথা
পথ��তা। ফরজিবহীন িবষেয় সু�াহর মূলনীিত আ�াহ িকতাব তথা কুরআেন েনই । ফরজিবহীন
িবষয়গেলা>>(( মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত
আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত 4(Footnote) আইন বিহভূর্ ত, 5(Footnote) ঐি�ক
িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব
আিব�ৃ ত, " ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান
জগেত ["( " أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �শতা�ীেত ” (চতু থর্ শতা�ী ও
পরবত� শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত
অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতু ন ব�, নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও নতু ন িবষয়গেলা
(েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- " َ( " َو َﯾ ْﺧﻠُﻖُ َﻣﺎﻻَﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻣ ْونঅথর্ঃ - ”
এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতু ন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, সুরা নহল,
আয়াত নং -৮))<< (ভাল-ম� িবচার-িবে�ষণ ছাড়াই (েকান মূলনীিত ছাড়াই) অবােধ
�হণ করা উত্তম আর ফরজিবহীন িবষয়গেলা তয্াগ করােত বা েছেড় েদয়ােত েকান পাপ েনই” ।
আল-মু’জামুল কািবর,তাবারানী, ১১ তম খ�, হািদস শরীফ নং-৭৮৫ ।
3

চারিট উসুল বা মূলনীিতগেলার পযর্ায়�িমক ধারাবািহক বণর্না িনে� েদয়া হল।
(*১) �থম আইনগত নাম “ফরজ” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত আেদশসমূহেক
4(Footnote)

েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-

িনেষধ না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ ত িবষয় ” বেল ।
5(Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-

িনেষধ না িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।
“ শরীয়ত সমিথর্ ত িবষয় এবং“ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়গেলার িব�ািরত উদাহরণ “মহান আ�াহ তাআ’লার
চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻨ َﮭﺎ أ
َ ُﺴﺎ ِﻛﺖ
َ )أَ ْﻻُ ُﻣ ْﻮ ُر اﻟএর বণর্ না �স� পৃ�া নং-২৫৯ এ েদখুন ।
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আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মূলনীিত”। উপেরা� হািদস
শরীেফর �থম অংেশ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ" ﺿ ْﯾﻌُ ْو َھﺎ
"إِ ﱠن ﱠ
ِ ُ ض ﻓَ َﻼﺗ
َ ِض ﻓَ َراﺋ
َ � ﻓَ َر
(অথর্ঃ” িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা িবষয় ফরজ কেরেছন েতামরা েসগেলা ন� কেরা
না”)। উ� হািদস শরীেফ বিণর্ত “কতগেলা িবষয় ফরজ কেরেছন” বাকয্িট আেছ। এর অথর্ হল
দুিনয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা অসংখয্ ও অগিণত ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয় সৃি� কেরেছন ।
এর সবগেলার বয্বহার, �হণ িক� মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ার উপর ফরজ কেরন িন।
বরং ত�েধয্ গিটকতক িবষয় বয্বহার, �হণ, বা�বায়ন,পালন,কাযর্কর ও স�াদন করা মহান
আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ার উপর ফরজ কেরেছন। েযমন-নামাজ পড়া, েরাজা রাখা, হ� করা,
যাকাত েদয়া, �ান অজর্ন করা ও �েয়াজন পিরমান জীিবকা অজর্ন করা ইতয্ািদ।
(**২) ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনেষধসমূহেক
আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মূলনীিত” । উপেরা� হািদস
শরীেফর ি�তীয় অংেশ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ---------------------------------------------------"ﻋ ْن ا َ ْﺷﯾَﺎ ًء ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻧﺗ َ ِﮭ ُﻛ ْو َھﺎ
َ ( " َوﻧَ َﮭﻰঅথর্ঃ-”িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা িবষয় িনেষধ
কেরেছন েতামরা েসগেলা অবমাননা কেরা না”)। উ� হািদস শরীেফ বিণর্ত “কতগেলা িবষয়
িনেষধ কেরেছন” বাকয্িট আেছ। এর অথর্ হল দুিনয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা অসংখয্ ও অগিণত
ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয় সৃি� কেরেছন । এর সবগেলার বয্বহার, �হণ িক� মহান আ�াহ
তাআ’লা তাঁর বা�ার উপর হারাম বা িনেষধ কেরন িন। বরং ত�েধয্ গিটকতক িবষয় বয্বহার,
�হণ মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ার উপর হারাম বা িনেষধ কেরেছন। েযমন-সুদ খাওয়া ,
ঘুষ খাওয়া , চু ির করা , মদয্ পান করা ইতয্ািদ।
(***৩) তৃ তীয় আইনগত নাম “সীমা” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত, িনধর্ািরত
ও িনিদর্ � আেদশ-িনেষধ কাযর্কর , ইবাদত কমর্ স�াদন , ধম�য় আচার-অনু�ান পালন করার
জনয্ এমনিক পািথর্ব িবষেয়র েকান েকান ে�ে� ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত, িনধর্ািরত ও সুিনিদর্ �
শত িনধর্ারেনর জনয্, সংখয্া, পিরমান িনিদর্ � করার জনয্ এবং উ� কমর্সমূেহর িচw�ত েশষ
অব�ােক আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মূলনীিত”। উপেরা�
হািদস শরীেফর তৃ তীয় অংেশ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
বেলেছনঃ" “( " َو َﺣ ﱠد ُﺣد ُْو ًدا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﻌﺗ َد ُْو َھﺎিন�য়ই আ�াহ তাআ’লা কতগেলা সীমা িনধর্ারন কেরেছন
েতামরা েসগেলার অিত�ম কেরা না”)। উ� হািদস শরীেফ বিণর্ত “কতগেলা সীমা িনধর্ারন
কেরেছন” বাকয্িট আেছ। এর অথর্ হল দুিনয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ােদর উপর েয
সব িবষয়, বয্াপার, কাজ বা ব�র বয্বহার বা পালন করা ফরজ কেরেছন এবং েয সব িবষয়,
বয্াপার,কাজ বা ব�র বয্বহার বা পালন করা,স�াদন করা হারাম কেরেছন েসইসব ফরজ ও
হারাম িবষয়, বয্াপার,কাজ বা ব�গেলার কতগেলােত সীমাও িনধর্ারন কেরেছন। ফরজ ও হারাম
িবষেয়র সীমার কতগেলা উদাহরন িনে� েদয়া হল।

ফরজ িবষেয়র জনয্ সীমাসমূহঃ
(ক) েযমন-পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর রাকআ’েতর সংখয্ার িনিদর্ � সীমা িনধর্ারন করা

272
হেয়েছ। ফজর নামােজ ২ রাকআ’ত, েজাহর নামােজ ৪ রাকআ’ত, আসর নামােজ ৪ রাকআ’ত,
মাগিরব নামােজ ৩ রাকআ’ত, ইশার নামােজ ৪ রাকআ’ত ফরজ করা হেয়েছ। এ হে� ফরজ
নামােজর রাকআ’তসমূেহর সীমা।
(খ) যাকাত আদায় করা িনসাব বা সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। েযমন-মাল বা স�েদর,
�ণর্,রপা, গর,বকরী,ৈভড়া,উট,মিহষ,জিমেত উৎপ� শসয্, েসচ বা �াকৃ িতক ব� ও বয্বসায়ী মাল
ইতয্ািদ িবষেয়র যাকাত আদােয়র সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। এগেলা হে� ফরজ িবষয়সমূেহর
সীমা। এরকমভােব অনয্ানয্ ফরজ িবষয়সমূেহর সীমা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ িনধর্ািরত
আেছ।

হারাম িবষেয়র জনয্ সীমাসমূহঃ
(ক) েযমনভােব ফরজ িবষয়সমূেহর সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ িঠক েতমনভােব হারাম
িবষয়সমূেহর সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। েযমন- িযনা বা ভয্ািবচার করার শাি�র িবধান, চু ির
করার শাি�র িবধান ও মদয্ পান করার শাি�র িবধােন সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। িক� সকল
হারাম িবষয় স�াদেন শাি�র সীমা বণর্না করা হয়িন। েযমন- অহংকার করা, িহংসা করা, েলাভ
করা ও শ�তা করা ইতয্ািদ িবষয়গেলােত দুিনয়ােত শাি�র িবধােনর সীমা আ�াহ তাআ’লা িনধর্ারন
কেরন িন। এটা বা�ার �িত মহান আ�াহ তাআ’লার অপার অনূ�হ ও দয়া।
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর এ িতনিট আইনগত নাম (“ফরজ,
ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾ َﻌﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﱠﯾﺔ
হারাম ও সীমা”) এর অব�ানঃ
উপেরাি�িখত হািদস শরীেফর িতনিট অংেশ বিণর্ত “ফরজ, হারাম ও সীমগেলা” হে� শরীয়ত, এ গেলা হে�
ইসলািম শরীয়েতর আইন। এ গেলা হে� শরীযেতর আইেনর অ�ভূর্ � আবিশয্ক িবষয়। এ িবষয়গেলাই মানা,
পালন করা আবশয্ক বা ফরজ ও জররী। মহান আ�াহ তাআ’লা কতৃর্ ক েঘািষত এ ফরজ, হারাম ও
সীমাগেলার সংখয্া ��ভােব পিব� কুরআন ও হািদস শরীেপ বিণর্ত ও উে�খ আেছ।

 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চতু থর্ আইনগত নাম
ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
ْ
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
এর
)أﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
বয্াখয্াঃ

 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চ তু থর্ আইনগত নাম ”
(****৪) ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﺳﺎ ِﻛتُ َﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 ) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠহে� মহান আ�াহ তাআ’লা
ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, ,“শরীয়ত সমিথর্ত
আইন বিহভূর্ ত, 7(Footnote) ঐি�ক িবষয়”তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ
অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত,নব আিব�ৃ ত, " ٌ( " ِﺑ ْد َﻋﺔিবদআ’তু ন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক

5

6(Footnote)

6

(Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ না

িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় ” বেল ।
7(Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ না

িদেয় চু প রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।
“ শরীয়ত সমিথর্ ত িবষয় এবং“ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়গেলার িব�ািরত উদাহরণ “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা িনরব
থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻨ َﮭﺎ أ
َ ُﺴ ُﻜ ْﻮت
ْ  )أ َ ْﻻُ ُﻣ ْﻮ ُر ا ْﻟ َﻤএর বণর্ না �স� অ� পৃ�া নং-২৫৯এ িনে� Footnote ৫০ এ েদখুন ।
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শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত
িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ 8 (Footnote) সকল নতু ন ব�, নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও
নতু ন িবষয়েক 9 আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত চ তু থর্ আইনগত নাম
“মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﺳﺎ ِﻛتُ َﻋ ْﻧﮭﺎ أ
) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠএর িনজ� মূল পিরিচিত নাম
“মুবাহ ও জািয়য” নােম নাম করেনর এবং “শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়” িহেসেব নাম
করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মূলনীিত” ।
7

 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চতু থর্ আইনগত নাম
ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
ْ
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
এর মহাত্নয্ ও
)أﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
মযর্াদাঃ
পূেবর্ বিণর্ত হািদস শরীেফর চতু থর্ অংশিটেত আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলেছন- ﻏ ْﯾ َر
َ َرﺣْ َﻣﺔً ﺑِ ُﻛ ْم
ﻋ ْن َﻛﺛِ ْﯾ ٍر
ﻏﻔَ َل
َ و
َ َﺳ َﻛت
َ َﺳ َﻛت
َ
َ  و/ ٍﻋ ْن ا َ ْﺷﯾَﺎء
َ  َو/ ٍﻋ ْن ا َ ْﺷﯾَﺎء
ُ
َ
َ
َ
ﻋ ْﻧ َﮭﺎ
ا
و
ﺛ
ﺣ
ﺑ
ْ
ﺗ
ﻼ
ﻓ
ﺎن
ﯾ
ﺳ
ﻧ
"
(অথর্
ঃ
-“িন�য়ই
আ�াহ
তাআ’লা
ভু
িলয়া
যাওয়ার
কারেন
নেহ
(েজেনই)
ْ
ْ َ
َ
ٍ َ ِ
বরং েতামােদর �িত অনূ�হ বশতঃ িতিন অেনক িবষেয় (ফরজ বা হারাম বলা েথেক িবরত
রেয়েছন বা ফরজ-হারাম বলা উেপ�া কেরেছন) নীরব বা চু প রেয়েছন। েতামরা েস িবষেয়
অনুস�ান কেরা না ”)।
হািদস শরীেফর অ� অংেশ এ কথা �� হেয় উেঠেছ েয, মহান আ�াহ তাআ’লা কতগেলা ফরজ,

8

(Footnote) েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- " َﻖ َﻣﺎﻻَﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮن
ُ ُ( " َوﯾَ ْﺨﻠঅথর্ ঃ-“ এবং িতিন (আ�াহ)

এমন [ নতু ন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না”, ছু রা নহল, আয়াত নং-৮ ।

50 [ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প ইতয্ািদ
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক
ইতয্ািদ
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত রকমারী েডেকােরশন, ২.
আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,
৪. আধুিনক িশ�া দান প�িত ৫. শহীদ
িমনাের ও মাযার শরীেফ ফু ল েদয়া ৬. পেহলা ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ
মাছ ও পা�া ভােতর আেয়াজন করা
ইতয্ািদ।
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা, ৩.কােরা মৃতুয্র পর চি�শা পালন
করা, ৪.ঈেদ িমলাদু�বী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অনু�ান পালন করা, ৬.ঈসােল
সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর
বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মুনাজাত করা, ১০. আযােনর পূেবর্ ও পের আমােদর নবীরাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , ১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত
করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতু ন নতু ন অনু�ান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান
মােসর ১৪ তািরখ িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ পড়া,
শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা অনয্েদরেক খাওয়ােনােক ইতয্ািদ এ
রকম আেরা মানব কলয্াণকর অনয্ানয্ নতু ন নতু ন অনু�ান করােক আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ অথবা ইসলািম
শরীয়েতর �ীকৃ ত চ তু থর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﺴﺎ ِﻛﺖُ َﻋ ْﻨﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْﻮ ُر اﻟ ﱠএর
িনজ� মূল পিরিচিত নাম “মুবাহ ও জািয়য” নােম নাম করেনর এবং “শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়” িহেসেব
নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মূলনীিত” ।
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হারাম ও সীমা পিব� কুরআন আর আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ ��ভােব বণর্না কেরেছন এবং মহান আ�াহ তাআ’লা তাঁর বা�ােদর
�িত দয়াবশতঃ অেনক িবষেয়ই ফরজ বা হারাম বলা েথেক িবরত রেয়েছন ও চু প বা নীরব
রেয়েছন। মহান আ�াহ তাআ’লা কতৃর্ ক তাঁর চু প বা নীরব থাকা িবষয়েক ফরজ বা হারাম বেল
েঘাষণা না েদয়া বা�ােদর �িত মহান আ�াহ তাআ’লার “মহা অনূ�হ”। যিদ মহান আ�াহ
তাআ’লা তাঁর চু প বা নীরব থাকা িবষয়েকও ফরজ বা হারাম বেল েঘাষণা িদেতন তা হেল তাঁর
এই েঘাষণা তাঁর দূবর্ল বা�ােদর উপর খুবই কিঠন হেয় েযত। তাঁর ি�য় সৃি� মানুষ জািতর �িত
মহান আ�াহ তাআ’লার অসীম দয়া থাকায় িতিন তাঁর চু প বা নীরব থাকা িবষয়েক ফরজ বা
হারাম বেল েঘাষণা েদন িন। বরং চু প বা নীরব েথেক তাঁর চু প বা নীরব থাকা িবষেয়র উপর
আমল করেত তাঁর বা�ােদরেক স�িত �াপন কেরেছন এবং তাঁর দয়া ও �মার কথা উে�খ
কের উ� িবষয়গেলার উপর আমল করেত উৎসািহতও কেরেছন এবং এগেলার িবষেয় ঘাটাঘািট
করেত িনেষধ কেরেছন । েযমন- আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা অনয্ এক হািদস শরীেফ এ স�েকর্ বেলেছন- / َرﺣْ َﻣﺔً ﻣن رﺑﻛم ﻓﺎﻗﺑﻠوھﺎ
" ﻓﻼ ﺗﻛﻠﻔوھﺎ
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ﻋ ْن َﻛﺛِ ْﯾ ٍر ﻣِ ْن
ﻛ
ﺳ
و
/
ﺂ
ﯾ
ْ
ﺷ
ﻰ
ﺳ
ﻧ
ﯾ
ن
ﻛ
ﯾ
م
ﻟ
�
ن
ﺎ
ﻓ
‘
ُ
ﮫ
ﺗ
ﯾ
ﻓ
ﺎ
ﻋ
�
ا
و
ﻠ
ﺑ
ﻗ
ﺎ
ﻓ
و
ﻔ
ﻋ
و
ﮭ
ﻓ
ُ
ﮫ
ﻋ ْﻧ
َ
ﱠ
َن
َت
ﱠ
ِ
ﱠ
ِﻣ
َ ْ َ
ْ َ
َ
َ
َ َُ
َ َﺳ َﻛت
َ
َ َ
َ " َو َﻣﺎ
ً
" ( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ﻟﻠطﺑراﻧﻲ4761 " ﺎن ﻓﻼ ﺗﻛﻠﻔوھﺎ َرﺣْ َﻣﺔ ﻣن ﷲِ ﻓﺎﻗﺑﻠوھﺎ
َ
ٍ َﻏ ْﯾ َر ﻧِ ْﺳﯾ
(অথর্ঃ-“এবং িতিন [আ�াহ তাআ’লা ] েয িবষেয় চু প বা নীরব রেয়েছন উহা তাঁর �মা বা
উদারতা। েতামরা তাঁর �মা বা উদারতা �হণ কর। েকননা, িন�য় আ�াহ (তাআ’লা) এমন
নেহন েয, িতিন েকান িকছু ভু েল যােবন (মহান আ�াহ তাআ’লা ভু েল িগেয় েকান িবষেয় ফরজহারাম বলা েথেক িবরত রেয়েছন বা চু প রেয়েছন এমন নেহন বরং েজেনই তাঁর বা�ােদর �িত
দয়াবশতঃ চু প বা নীরব রেয়েছন/ এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না । অতএব, েতামরা এগেলা
�হন কেরা”।ইবেন কািছর), আল-মু’জামুল কািবর, আল-মু’জামুল আওসাত(৪৭৬১) ও সুনানুদ
দারকুতনী।
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চতু থর্ আইনগত নাম
ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
ْ
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
এর উপর আমল
َ ُ)أﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛت
জািয়য হওয়ার �ি�য়া ও সূ�ঃ
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চতু থর্
উপেরাি�িখত ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾ َﻌﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
আইনগত নাম “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” এর মহা�য্ ও মযর্াদা �স�
পিরে�েদ আেলািচত িবষয় েথেক এ কথাই �মািণত হয় েয, ” চু প বা নীরব থাকা িবষয়িট”
মুিমন-মুসিলমগেণর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার মহা অনূ�হ ও তাঁর �মা বা উদারতার িবষয়।
েকান িবষেয় “ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
উ�
)أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠ
َ ُﺳﺎ ِﻛت
িবষেয়র আমেলর উপর তাঁর স�িত �াপনই বুঝায় এবং আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক “মহান আ�াহ তাআ’লার মহা অনূ�হ ও তাঁর �মা �হণ
করেত বলা” উ� িবষেয়র আমেলর উপর উৎসাহ �দান বুঝায়।
েকান িবষেয়র আমেলর উপর মহান আ�াহ তাআ’লার স�িত �াপন ও আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উৎসাহ �দান উ� িবষয়িটেক জািয়য �মান কের।
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর �ীকৃ ত চ তু থর্ আইনগত
অতএব, ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
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নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
 )أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠএর উপর
َ ُﺳﺎ ِﻛت
আমল করা জািয়য। মহান আ�াহ তাআ’লার স�িত �াপেনর �িত এবং আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উৎসাহ �দােনর �িত মুিমন-মুসিলমগেণর সাড়া েদয়া
দুিনয়া ও আেখরােত তােদর জনয্ মহা কলয্াণ লােভরই িনদশর্ন।
এখােন এ িবষয়িট িবেশষভােব �িণধানেযাগয্, �তর্ বয্ ও ল�ণীয় েয, " ٌﻋﺔ
َ ( "ﺑِ ْدিবদআ’তু ন)
শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মােনর অি��শীল ,�কাশমান ও মহান আ�াহ
তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ নতু ন কাজ, নতু ন বয্াপার ও
নতু ন িবষয়গেলার অপর নামই হে�
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়”
ُ
ْ
ُت
(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
ﻛ
ﺎ
ﺳ
اﻟ
ر
و
ﻣ
)أﻷ
।
ﱠ
ِ
ُ
ْ
َ
ُ
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট)
পূেবর্ বিণর্ত ইসলািম শরীয়েতর (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতু থর্ আইনগত নাম বা পিরভাষা “ মহান আ�াহ তাআ’লার
চু প বা নীরব থাকা িবষয়” এর অ�ভূর্ � িবষয়গেলা অসংখয্ িবধায় পিব� কুরআন ও হািদস
শরীেফ ঐগেলার উে�খ বা বণর্না নাই। ত�েধয্ বা�ব উদাহরেনর কেয়কিট এখােন উপ�াপন করা
হল।
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমূহ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প ইতয্ািদ
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমূহ - এেরাে�ন, বাস ,�াক ইতয্ািদ
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অনু�ান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অনু�ােন বয্বহৃত
রকমারী েডেকােরশন, ২. আধুিনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,
৪. আধুিনক িশ�া দান প�িত
৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফু ল েদয়া ৬. পেহলা
ৈবশােখ েমলার আেয়াজন করা, বাংলা নববষর্ পালন করা, উ� িদেন ইিলশ মাছ ও পা�া ভােতর
আেয়াজন করা
ইতয্ািদ।
[ঙ] ধম�য় িবষয়-১. েমিরজ েড বা িববাহ িদবস পালন করা ,২.জ�বািষর্কী পালন করা,
৩.কােরা মৃতুয্র পর চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদু�বী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা
উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অনু�ান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অনু�ােনর বয্ব�া করা,
৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া
করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মুনাজাত করা, ১০. আযােনর পূেবর্ ও
পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা ,
১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মুনাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতু ন
নতু ন অনু�ান করা, ১২.শেব েমরােজর রাে� ও শেব বরায়ােতর রাে� (শা’বান মােসর ১৪ তািরখ
িদবাগত ১৫ শা’বােনর রাে�) জাঁকজমেকর সােথ বা একা মসিজেদ বা বাড়ীেত নফল নামাজ
পড়া, শা’বান মােসর ১৪ তািরখ িদেন বা রাে� রিট, িম�া� পাক কের িনেজরা খাওয়া বা
অনয্েদরেক খাওয়ােনােক ইতয্ািদ িবষয়গেলা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃ ত চ তু থর্ আইনগত নাম
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
)أ ْﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟ ﱠএর অ�ভূর্ �
َ ُﺳﺎ ِﻛت
িবষয় ।

