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(০৫ নং মতিবেরােধর কারণঃ)  
(০৫)“মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়”( أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا
স�েকর্ (أ�ُ   অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চারিট আইনগত নাম অ� থাকা  

সচূনাঃ েকান িকছু �হণ বা বজর্ েনর জনয্ ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ شَّرِ لأ"  ) তথা ইসলািম 
আইেন চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষা  আেছ, তা হয়ত   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "   
(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর অেনেকই জােনন 
না বা এই িবষেয় তােদর "  ِمِ لْ ع  " (ইলম)  বা �ানই নাই । ইসলািম শরীয়েতর এই চারিট 
(০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষা স�েকর্ "نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ    "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� 
মসুিলম উলামােকরামগেণর অ�তার কারেনই বতর্ মান মসুিলম সমােজ এত মতাৈনকয্ ও মতিবেরাধ 
বনয্ার নয্ায় �বািহত হে� । ইসলািম শরীয়েতর ( (ةِمیَّ الَ سْ إلا ةٌ عَ ِریْ ألشَّ "  তথা ইসলািম আইেনর 
চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব 
থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھَعنْ  تُ كِ االسَّ  ْورُ مُ ْأل ) হে� চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষা । ইসলািম 
শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ِرْیعَةٌ ألشَّ "  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা 
পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ  اھنْ عَ  تُ كِ االسَّ  رُ وْ مُ ْأل
 নােম  চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষািট সব নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়গেলার  (أ�ُ 
বজর্ ন বা �হণ করার জনয্ ইসলািম শরীয়ত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ ألشَّ "  ) তথা ইসলািম আইন িহেসেব 
�েয়াগ না করা পযর্� বতর্ মান মসুিলম সমাজ েথেক এই মতাৈনকয্ ও িবেরাধ  দরূীভূত হেবনা । 
“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  اِكتُ لسَّ ا رُ وْ مُ ْأل )  এর পিরিচত 
নাম হে� “জািয়য ও মবুাহ” । তাই, সব নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়গেলার বজর্ ন 
বা �হণ করার জনয্ “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ  اھنْ عَ  تُ اكِ لسَّ ا رُ وْ مُ ْأل

 এর পিরিচত বা িবক� নাম “জািয়য ও মবুাহ” পিরভাষািট বয্বহার করেল ইসলািম শরীয়েতর (�ُ أ
( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার 
অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  ِكتُ سَّاال رُ وْ مُ ْأل )নােম চতুথর্ 
আইনগত নাম বা পিরভাষািটর বা�ব �েয়াগ হেব । ফেল, এেত কের  মসুিলম সমাজ েথেক 
ধমর্স�ক�য় সব মতাৈনকয্ ও মতিবেরাধ  দরূীভূত হেয় যােব  ।                                                                    
ةثَ َال ثَّ لا  " نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � 
সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম) , তােবঈ ও তােব’- তােবঈনগেণর সকেলরই ইসলািম শরীয়েতর 
( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার 
অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  ْنھاعَ  تُ السَّاكِ  رُ ُموْ ْأل )  নােম  
চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষািট স�েকর্  পূণর্ �ান বা "  ِمِ لْ ع  "(ইলম) এর সােথ আমল 
থাকায় তােদর মােঝ েতমন েকান মতাৈনকয্ ও মতিবেরাধ িছল না । িক�  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "   
(আরযাললু কুরিন)  তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) 
সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগেণর মেধয্ যারা আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �বিতর্ ত ফরজ িহেসেব পালনীয় একমা� একিট েবেহ�ী 
দল  ْةُ عَ امَ جَ ال  (আল-জামাআ’ত)নােম দল তথা  আহলসুস�ুাহ ওআল)   ةِ اعَ مَ جَ الْ  وَ  نَّةِ لسُّ ا ْھلُ أَ 
জামাআ’ত) নােম দলিটর �কােশয্ অনসূারী হেবন তাঁরা অবশয্ই ইসলািম শরীয়েতর (  ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"
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ةیَّ مِ الَ سْ إلا  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�ভূর্ � “মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ ُموْ أْألُ  ) নােম চতুথর্ আইনগত 
নাম বা পিরভাষািটর উপর �ত�ূতর্ ভােব আমল করেবন ।  েসই জেনয্ই ইসলািম 
শরীয়েতর( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"   তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার 
অ�ভূর্ � “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ السَّا ْورُ مُ أْألُ  ) নােম 
চতুথর্ 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 
চুপ বা  নীরব থাকা িবষয়িটই” ( ُ أ �ُ أ اھَعنْ  تُ اكِ السَّ  ْورُ مُ ْأل ) হে� েয মহান আ�াহ তাআ’লার সৃ� 
সব নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়গেলার বজর্ ন বা �হণ করার জনয্ ইসলািম শরীয়েতর 
একিট আইনগত নাম বা পিরভাষা তা  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার ০৫িট পিব� হািদস শরীেফর মাধয্েম বয্াখয্া কের িনে� উে�খ করা হল ।                                                                   

�থম হািদস শরীফ                                         

 بن و رمع و يماشلا لومكح وَ  نِ سَ حال بِيأَ  نُ بْ  ْلحسنُ اوَ  وَ وَ ھُ  عَ مَ تَ ِاجْ  ھُ نَّ أَ  احمزم بن كاحضال نع"  
 ،رِ دْ قَ الْ  يْ فِ   ُطُھمْ غل ثرك و ُھمْ تاوَ صْ أَ  عتتففار ،فیخلا دجسم في اوعُ مَ تَ اجْ فَ  ينیماال سطاو و يكمال نارید

 ىلص هللا ولرس لَ اقَ : لَ قَا،اءدلدرا يبأ نْ مِ  معتس ام مركخبأ اوصتنأ:   ًضارِ  مْ ھِ یْ فِ  نَ اكَ  وَ  سوطا قالف
َ  اِنَّ " :  ملس و ھعلی هللا   اھَ وْ دُ تَ تَعْ  َال فَ  اْودً دُ حُ  مْ كُ لَ  دَّ حَ  وَ  اھَ  اھَ وْ عُ یْ ِض تُ فََال   ضَ ائِ رَ فَ   یكملع ضَ رَ تَ فا  �َّ
 مكبر من ةً َرْحمَ    ھاوفلُ كَ تَ تَ  الف نٍ یَاسْ نِ  رَ یْ غَ  من ءٍ ایَ شْ اَ  نْ عَ  تَ كَ سَ وَ  اھ وْ كُ ھِ ْنتَ تَ  فََال  اءً یَ شْ اَ    نع كماھنو
 ،ھامصدر هللا دنع نم ، هللا دیب ورماأل  : ملس و علیھ هللا ىلص َنایُّ نَبِ  وَ  انَبُّ رَ  الَ قَ  َما ْولُ قُ نَ "لوھابقفا

 لِ وْ قَ بِ  اُضونَ رَ  مْ ھُ وَ  اومُ اقَ فَ  .یئةشم الو ضیوتف اھفی ادعبلا  ىإِلَ  سیل ھاعجرم لیھإ و
ينطرقادال سنن في )  4148 ("))سوْ ؤُ اطَ   

 ি�তীয় হািদস শরীফ  

 حولكم و يكلما ارنید بن و رعم و ينماالی وساط و انأ تمعاج:لاق حم،امز بن حاكضال نع"  
 ،سواط ، انغطل ثرك و تنااصوأ تعتفار تيح درقلا رناكاذتف ،یفخال دجسم في صريلبا سنحلاو يامشلا

 لاق : لاق ،ملس و لیھع هللا ىلص هللا ولرس نع ربیخ ءردادلا باأ تعسم ما مكربأخ نصتواأ:  لافق
َ  نَّ اِ ((   : لمس و   ھعلی هللا ىلص هللا ولسر  دَّ حَ  وَ  اھَ  اْوھَ عُ ِضیْ تُ َال فَ   ضَ ائِ رَ فَ   مكلیع ضَ رَ تَ فا  �َّ

   ھاتكلفو الف انٍ یَ سْ نِ  رَ َغیْ  من اءٍ یَ شْ اَ  َعنْ  تَ كَ سَ وَ  اھ وْ كُ تَھِ تَنْ  َال فَ  ءً ایَ شْ اَ    عن مھاكنو  اھَ وْ دُ ْعتَ تَ  َال فَ  ًداوْ دُ حُ 
 ھایف دابلعل یسل اھعجمر ھلیإ و ،اھصدرم هللا عند من ، هللا بید اكلھ رموألا  ھا،وفاقبل بكمر نم ةً مَ حْ رَ 

                                        .نيابرطلل سطالوا مجمعلا في)  )8398(" ).)ةئیشم الو یضفوت

তৃতীয় হািদস শরীফ 

َ  اِنَّ   " : ملس و ھعلی هللا ىصل هللا لورس لَ اقَ :قال ةَ بَ ْعلَ ثَ  يبِ أَ  عن")  2  ضَ ئِ افَرَ  َرضَ فَ  �َّ
 ءٍ ایَ شْ اَ  َعنْ   لَ فَ غَ و،  اھَ وْ دُ ْعتَ تَ  َال فَ  ادً ُدوْ حُ  َحدَّ  وَ   ،َھا وْ كُ ھِ تَ نْ تَ  َال فَ  یَاءً شْ اَ   نْ عَ  ىھَ نَوَ  ، اھَ وْ عُ یْ ِض تُ َال فَ 

نياربطلل ریلكبا جممعلا في) ) 53081( " اھَ نْ عَ  اوْ ثُ حَ تَبْ  َال فَ  انٍ یَ سْ نِ  رَ َغیْ  نْ مِ ) مْ كُ بِ  ةً مَ حْ رَ  (  

চতুথর্ হািদস শরীফ 
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 ملس و ھعلی هللا لىص هللا ولرس ◌َ  تُ عْ مِ سَ  :  ْولُ یَقُ  اءدرلدا ابأ عتسم :الق اُوٍس ط نع" ) 2
َ  نَّ اِ   ": ْولُ قُ یَ   ِمنْ   ْیرٍ َكثِ  نْ عَ  َكتَ سَ و،  ،اھَ وْ دُ تَْعتَ  فََال  ادً وْ دُ حُ  دَّ حَ  وَ   ، اھَ وْ عُ یْ ِض تُ َال فَ  اِئضَ رَ فَ  َرضَ فَ  �َّ

يانربطلل طسوالا معجملا يف)  )6174 " اوھبلقاف هللاِ  نم ةً مَ حْ رَ  ھافولتك فال انٍ ْسیَ نِ  رَ یْ غَ   

তুথর্ হািদস শরীফ 

 ةٍ ضَ یْ رِ فَ  يْ فِ  ةٌ نَّ سُ  : انِ تَ نَّ سُ  ةُ نَّ سُّ لاَ : "  سلم و ھیعل هللا ىلص هللا لرسو لَ اقَ :الق ةَ رَ َریْ ھُ  يبِ أَ  عن )3( 
 ، ةٌ لَ َضالَ  اُكھَ رْ تَ وَ  ، يدً ھُ  اھَ ذُ أَخْ  ، هللاِ  ابِ تَ كِ  يفِ  اھَ لُ صْ أَ  ةِ ضّ یْ رِ فَ الْ  يفِ  يالَّتِ  ةُ لسُّ أَ ، ةٍ ضَ یْ رِ فَ  رِ َغیْ  يْ فِ  ةٌ ُسنَّ  ،وَ 

 جممعال يف ) )587("  . ةٍ ئَ یْ طِ بِخَ  ْیسَ لَ  َھاكُ رْ تَ وَ  ، لَةٌ یْ ِض فَ  ْخذَُھاأَ  ، هللاِ  بِ اتَ كِ  فِي َھالُ صْ أَ  سَ یْ لَ  يتِ لَّ ا ةُ سُّ لأَ 
)عشر ىحادال ءزجلا(يانربلطل یركبال        

উপেরা� চারখানা হািদস শরীেফর বয্াখয্াই পযর্ায়�েম িনে� িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হেব 
ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

 “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ)     
এর সং�াঃ  

“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  ھانْ عَ  تُ سَّاكِ لا رُ وْ مُ ْأل )এর সং�া 
স�েকর্  �ারি�ক কথাঃ                                                                                                                 
মসুিলম মানুষ �াধীন নেহ বরং েস পরাধীন । তােক মহান আ�াহ তাআ’লার �দত্ত সিুনিদর্� 
আইন-কাননু েমেন চলেত হয়, আইন-কাননু ে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 মানষুিটর জনয্ এ পৃিথবীেত তােক েকান িকছু �হণ (পালন করেত) ও 
বজর্ ন করেত( েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত েমাট ৪িট  আইনগত 
নাম রেয়েছ। ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত এই ৪িট  আইনগত নােমর আওতার িভতের েথেকই তার 
মসুিলম জীবন পিরচালনা করেত হেব । অনয্থায় মসুিলম মানষুিট মসুিলম থাকেত পারেব না । 
বরং েস পথ�� হেয় যােব । তাই, সিঠকভােব ইসলািম জীবন পিরচালনা করার জনয্ �েতয্কিট 
মসুিলম মানুষেক ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত ৪িট  
আইনগত নাম পণূর্ভােব অবিহত হেত হেব । ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত েমাট ৪িট  আইনগত 
নােমর পিরভাষা হে� যথা�েম-                                                                                                                                                   
(১) �থম আইনগত নাম “ফরজ”                                                                                                                      
(২) ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম”                                                                                                                
(৩) তৃতীয় আইনগত নাম “ফরজ িবষয় ও হারাম িবষেয়র সীমা”                                                                                     
(৪) চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়”                                 
( ُ أ أ�ُ  اْنھعَ  تُ كِ السَّ ا رُ وْ مُ ْأل ) (পিরিচিত নাম “ জািয়য ও মবুাহ”) ।                                 
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"نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমেূহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম িবেশষকের িনকৃ� মসুিলম উলামােকরামগণ ইসলািম 
শরীয়েতর �ীকৃত এই ৪িট  আইনগত নাম স�েকর্  অ� থাকায় মুসিলম সমােজ ফাসাদ ও অশাি�র 
বনয্া �বািহত হে� । এ অশাি� ও ফাসাদ েথেক বাঁচেত হেল মসুিলম মানষুেক িবেশষকের মসুিলম 
উলামােকরামগণেক ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত এই ৪িট  আইনগত নাম স�েকর্  পণূর্ভােব জানেত 
হেব, অবিহত হেত হেব ও মানেত হেব । কারণ, েকান িকছু �হণ করেত (পালন করেত) ও 
বজর্ ন করেত (েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) েকান না েকান একিট  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত 
বয্বহােরর মাধয্েমই বা�বায়ন করেত হয় । পিব� েকারআেন উে�িখত মহান আ�াহ তাআ’লা ও 
তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা) 
বা�বায়েনর জনয্ও পিব� েকারআেন   ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত রেয়েছ ।                                                                                            
িক�  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয় তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম 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 নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন 
িবষয়গেলােক বা�বায়েনর জনয্  ٌأُ صُ وْ ل বা মলূনীিত পিব� েকারআেন েনই । তাই, “পিব� কুরআন 
ও হািদস শরীেফ  উে�িখত িবষয় এবং পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত িবষয়” দিুট 
�হণ করেত (পালন করেত) ও বজর্ ন করেত (েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত)  ُلٌ وْ صُ أ  বা 
মূলনীিত থাকা খবুই �েয়াজন । অনয্থায় মুসিলম মানুষ িব�ত অব�ায় পেড় যােব । মসুিলম 
মানষু যােত  িব�ত অব�ায় না পেড় েসই জনয্ই আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
তাঁর হািদস শরীেফ উভয়িটর জনয্ পৃথক পৃথক দিুট  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত িদেয় েগেছন । উ�  ُلٌ وْ صُ أ  
বা মূলনীিত অনূসরন বা অবল�ন করেল “পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ  উে�িখত িবষয় এবং 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত িবষয়” দিুট �হণ করেত (পালন করেত) ও বজর্ ন 
করেত (েকান িকছু েথেক িবরত থাকেত) মসুিলম মানুষ েকান সমসয্ায় পড়েব না । উ�  ُلٌ وْ صُ أ  
বা মূলনীিত স�েকর্  �দত্ত হািদস শরীফগেলা িনে� েদয়া হল । এ অধয্ােয়র  হািদস শরীফগেলার 
মেধয্ চতুথর্ হািদস শরীফখানা হে� অতয্� গর�পণূর্  ।                                                                                                               
চতুথর্ হািদস শরীফখানা হে� এই--                                                                 

 َضةٍ یْ رِ فَ  يْ فِ  ةٌ ُسنَّ  : نِ اتَ نَّ سُ  ةُ نَّ سُّ لاَ  : " لمس و ھیلع هللا ىصل هللا ولسر الَ قَ :قال ةَ رَ یْ رَ ھُ  يأَبِ  عن )3( 
 ، ةٌ لَ َضالَ  اھَ ْركُ تَ وَ  ، يدً ھُ  اھَ ذُ خْ أَ  ، هللاِ  ابِ تَ كِ  يفِ  اھَ لُ صْ أَ  ةِ ضّ یْ رِ فَ لْ ا فِي يتِ لَّ ا ةُ سُّ ل،أَ  ْیَضةٍ رِ فَ  رِ َغیْ  فِيْ  ةٌ نَّ سُ  وَ ،
 جملمعا يف)  )785(. "  ةٍ ئَ یْ َخطِ بِ  سَ لَیْ  َھاكُ رْ تَ وَ  ، ةٌ لَ یْ ِض فَ  َھاذُ خْ أَ  ، هللاِ  ابِ تَ كِ  يفِ  اھَ ْصلُ أَ  سَ یْ لَ  يتِ الَّ  ةُ سُّ أَل

)رعش ادىحال زءلجا(برانيطلل ربیكال                                                          
অথর্ঃ- হযরত আবু হরায় (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,  রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “   ةٌ نّ سُ  তথা িনয়ম দইু �কার : ফরজ িবষেয় (স�ুাহ)  ةٌ ُسنّ  
(সু�াহ) তথা িনয়ম এবং গায়ের ফরজ বা ফরজিবহীন িবষেয়  ُةٌ نّ س  (স�ুাহ) তথা িনয়ম । 
ফরজ িবষেয়  ّةٌ ُسن  (স�ুাহ) তথা িনয়েমর  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন 
আেছ । এ ফরজগেলা �হণ করা হে� “ يدً ھُ   ” িহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ ফরজগেলা 
তয্াগ করা হে� “ ةٌ لَ َضالَ   ” তথা  পথ��তা। ফরজিবহীন িবষেয়  ُةٌ نّ س  (সু�াহ) তথা িনয়েমর 

لٌ ُصوْ أُ   বা মলূনীিত আ�াহ িকতাব তথা কুরআেন েনই । ফরজিবহীন িবষয়গেলা ভাল-ম� িবচার-
িবে�ষণ ছাড়াই (মলূনীিত ছাড়াই)অবােধ �হণ করা উত্তম আর ফরজিবহীন িবষয়গেলা তয্াগ 
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করােত বা েছেড় েদয়ােত েকান পাপ েনই” ।আল-ম’ুজামলু 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 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা) 
বা�বায়েনর জনয্  আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন বিণর্ত   ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত অনসূরন করেত 
হেব । আর ফরজিবহীন িবষয়গেলােক অথর্য্াৎ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত মসুিলম সমােজ �চিলত িবদয্মান  ঐি�ক 
িবষয়গেলা তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম 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 নতুন িবষয় বা�বায়েনর জনয্ আ�াহর িকতাব তথা 
কুরআেন েকান  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিত না থকায় িবনা  ُلٌ وْ صُ أ  বা মলূনীিতেতই ভাল-ম� িবচার-
িবে�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 
িবষয়গেলা হে� ইসলািম শরীয়েতর ( ةِمیَّ الَ إلسْ ا عَةٌ یْ رِ ألشَّ "  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) 
আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব 
থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ ھانْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) এর অ�ভূর্ � িবষয় ।                       

অতএব, উপের বিণর্ত আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �দত্ত �বিতর্ ত    َّةٌ ُسن  
(স�ুাহ) তথা িনয়ম িবেরাধী মসুিলম নামধারী সাধারণ মুসিলম ও মসিলম উলামাগণ হে�ন    

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   "(আরযাললু কুরিন)তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর”(িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� 
শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও িনকৃ� মসুিলম উলামা । এরা েয শধ ুউপের বিণর্ত 
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �দত্ত �বিতর্ ত    ُةٌ نَّ س (স�ুাহ) তথা িনয়ম িবেরাধী 
তা নেহ । বরং এরা হে� আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �দত্ত জা�ােত 
�েবেশর সুসংবাদ�া�  "  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা “ সেবর্াৎকৃ� 
িতনশতা�ীর ” অ�ভূর্ � সেবর্াৎকৃ� জা�াতী সাহাবীগেণর (রািদআ�াহ আনহম ),তােবঈ ও তােব’- 
তােবঈনগেণর  তাঁেদর �দত্ত রায়-মতামত ,   ِادُ ھَ تِ جْ اْال  তথা গেবষণাল� ةُ نَّ سُّ لأ  (আসসু�াহ) তথা 
িনয়ম, �ণীত ফতওয়া , িমমাংসীত িস�া� ও মতবােদরও িবেরাধী সবর্িনকৃ� সাধারণ মসুিলম ও 
সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামা ।কারণ, তারা  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধগেলা (ফরজ-হারামগেলা) বা�বায়েনর দািয়� পালেনর 
পিরবেতর্  মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়গেলা তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�ি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 নতুন িবষয় 
িনেয় অযথা িচ�া-ভাবনায় তােদর জীবেনর মলূয্বান 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. তৃতীয় আইনগত নাম “ফরজ িবষয় ও হারাম 
িবষেয়র সীমা”র) আওতাধীন িবষয়, বয্াপার ,কাজ-কমর্ ও ব�গেলা হে� সিুনিদর্� । আর  
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ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( أ�ُ  اھنْ عَ  اِكتُ سَّ لا ُمْورُ أْألُ  ) এর 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 ।                                                                                                           
এখােন আিম  এখন ইসলািম শরীয়েতর ( ةِمیَّ الَ إلسْ ا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত েমাট 
৪িট  আইনগত নােমর মেধয্ চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা 
িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) িনেয় উপেরাি�িখত িতনিট হািদস শরীেফর আেলােক আেলাচনা 
ও িব�ািরত বয্াখয্া �দান করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । 

“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ ُموْ رُ  السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا أ)     এর 
সং�াঃ মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-
িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত 0

1 (Footnote)  আইন বিহভূর্ ত, 2 (Footnote) ঐি�ক 
িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব 
আিব�ৃত, "  ٌبِدْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি� অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত 
 �তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীেত ”(চতুথর্ শতা�ী ও পরবত(আরযাললু কুরিন)" أَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ نِ "
শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান এবং  মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত 
অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ 3 (Footnote)  িনে� (Footnoot) ফুটেনােটর উদাহরনগেলােত 

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

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

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

3 (Footnote) (েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َوَ یَ خْ لُ قُ  مَ االَ تَ عْ لَ مُ وْ ن " (অথর্ঃ- ” এবং 
িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না, ছুরা নহল , আয়াত নং -৮) 
সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়েক মহান আ�াহ তাআ’লা ”ফরজ-হারাম” েঘাষণা না 
িদেয় বরং চুপ বা নীরব থাকায় তাঁর চুপ বা নীরব থাকা েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়েক েযমন---  
[ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ  
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প ইতয্ািদ  
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমহূ - এেরাে�ন, বাস ,�াক ইতয্ািদ ।  
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অন�ুাে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 ফুল ে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 মতুৃয্র পর 
চি�শা পালন করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অন�ুান 
পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা 
মতুৃয্র 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 নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন 
িবষয়গেলােক “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়”বেল । ইসলািম শরীয়েতর 
চারিট (০৪িট) আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ 
তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ ال ْورُ مُ ْأل )অ�ভূর্ � েয েকান নতুন ব�, 
নতুন কাজ ও নতুন িবষয় স�েকর্  “ফরজ না হারাম” এরপ েয েকান �� করাই ইসলািম 
শরীয়েত হারাম বা িনিষ�। েযখােন েয েকান নতুন ব�, নতুন কাজ ও নতুন ি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 
ঐসব িবষেয় ফরজ-হারাম বলা েছেড় িদেত হেব । তেবই মিু� ।  েযমন আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর হািদস শরীেফ কেঠারভােব  বেলেছন—                                                                                          
�থম হািদস শরীফঃ  
" َ سَ  نْ مَ  امً رْ جُ  نَ یْ مِ لِ سْ مُ لْ ا ىفِ  نَ یْ مِ لِ ْلُمسْ ا مَ ظَ عْ أَ  نَّ إِ  مْ حَ یُ  مْ لَ  ئٍ ىْ شَ  نْ عَ  لَ  أ  لِ جْ أَ  نْ مِ  مْ ھِ یْ لَ عَ  مَ ُحرِّ فَ  نَ ِمیْ لِ سْ مُ لْ ا ىلَ عَ  رَّ

ھتِ أَلَ سْ مَ   
অথর্ঃ “িন�য় মসুলমানেদর মেধয্ েস সবেচেয় মহা পাপী বা মহা অপরাধী েয মসুলমনেদর উপর 
হারাম করা হয়িন এমন েকান িবষেয় �� কের । অতপর তার �ে�র কারেণ তা তােদর উপর 
হারাম করা হেয়েছ”,মসুিলম শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৩৫৮, সামানয্ পিরবতর্ ন সহ বখুারী শরীফ, 
হািদস শরীফ নং-৭২৮৯ )।  
ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 وَ  ِھمْ لِ اؤسُ بِ  مْ كُ لِ بْ قَ  نْ مِ  ْینَ ذِ لَّ ا كَ َھلَ  امَ نَّ إِ فَ   ؛ مكُ تُ كْ رَ تَ  امَ  ينِ وْ رُ ذَ  : لمس و ھیعل هللا ىلص هللا لوسر لَ قَا
ُ یْ َنھَ  ذَاإِ  وَ  ، مْ ھِ ءِ ایَ ْنبِ أَ  ىلَ عَ   مْ ھِ فِ الَ تِ خْ اِ  "  مْ تُ عْ طَ تَ سْ ا امَ  ْنھُ مِ  اوتُ فَأْ  رِ مْ بِاْألَ  مْ كُ تُ أََمرْ  َذاإِ وَ  ، هُ وبُ نِ تَ اجْ فَ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  مْ كُ تُت

ـ يقِ ھَ یْ بَ الْ  ، ىرَ بْ كُ لْ ا ننلسا في )3281(       

অথর্ঃ-রাসলু�ুাি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 পেূবর্ 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-মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন 
অন�ুা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 চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ الُر وْ مُ ْأل ) বেল।     ইসলািম শরীয়েতর চারিট (০৪িট) 
আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষা “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা 
নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) এর পিরিচত নাম বা পিরভাষা হে� “ জািয়য ও মবুাহ” । 
অতএব, “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )এর অ�ভূর্ �  সব নতুন 
ব�, নতুন কাজ ও নতুন িবষয়গেলার বজর্ ন বা �হন  স�েকর্   “ফরজ না হারাম” এরপ জানার জনয্ েয 
েকান �� েয েকহ করেলই েস হে� মসুলমানেদর 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 । সনুানলু কুবরা, বাইহািক শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৮২৩ ।                                                                                                                                                                                             

ওআরাছাতুল আি�য়ার গণাবলী অজর্ ন করেত হেল আিলম-উলামাগেণর উপর অবশয্ই উপের বিণর্ত 
হািদস শরীফ েমাতােবক আমল করা ফরজ । এর বয্তয্য় ঘটেল ওআরাছাতুল আি�য়ার পদবী 
িববিজর্ ত হেব ও িবল�ু ঘটেব । 

উপের আিম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أ�ُ  ھاَعنْ  اِكتُ سَّ لا رُ وْ مُ أْألُ  )      
এর শধ ুসং�াই বণর্না কেরিছ। এখন আিম এর িব�ািরত বয্াখয্া �দান করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা 
ইসলািম শরীয়েত (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلْسالَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেন “আইনগত নাম এর 
 সংখয্াঃ 
ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত আইনগত নােমর সংখয্া েমাট ৪িট (চারিট)। েযমন যথা�েম-      
(১) �থম আইনগত নাম “ফরজ”                                         
(২) ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম”                                             
(৩) তৃতীয় আইনগত নাম “ফরজ িবষয় ও হারাম িবষেয়র সীমা”                    
(৪) চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ 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 
বজর্ েনর জনয্ আইনগত নাম ও বয্বহািরক অব�া সীিমত।  
ইসলািম শরীয়েত (ألشَّ ِریْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেন “আইনগত নাম ও জািতগত নাম” 
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 িকছুেক �হেণর অথবা বজর্ েনর জনয্ ইসলািম শরীয়ত 
েয নাম �েয়াগ কের উহােকই “আইনগত নাম” বেল ।                                                                                                                              
ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ ْیعَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّة" ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চারিট (০৪িট) “আইনগত 
নাম ” এর উৎসঃ 

” দারকুতনী ” নােম হািদস শরীেফর একিট িকতাব বা �ে� বিণর্ত একিট হািদস শরীফ  ও 
ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী শরীেফর দিুট হািদস শরীফ এবং মু’জামলু আওসাত,তাবারানী শরীেফর 
একিট হািদস শরীফ  হে� ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চারিট (০৪িট) “আইনগত নাম” এর উৎস। 
হািদস শরীফগেলা বয্াখয্াসহ পযর্ায়�েম িনে� উে�খ করা হল ।                                                                                                     

�থম হািদস শরীফ 

 ناردی بن و رعم و يماالش كحولم وَ  َسنِ حال يبِ أَ  نُ بْ  سنُ حلْ اوَ  ُھوَ  عَ مَ تَ ِاجْ  ھُ نَّ أَ  محمزا بن حاكالض نع"  
 لقاف ِر،دْ ْلقَ ا يْ فِ   مْ ھُ غطُ ل ثرك و مْ ھُ اتوَ صْ أَ  تتفعراف ،فخیال دجسم يف اوعُ مَ تَ جْ َفا يانالیم ساوط و كيالم
 هللا ىصل هللا لوسر قَالَ : لَ اء،قَارددلا يبأ نْ مِ  تسمع ما مكربأخ واتصنأ:   اضً رِ  مْ ھِ یْ فِ  انَ كَ  وَ  سوطا
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َ  نَّ اِ "  : سلم و لیھع  مھاكنو  اھَ وْ دُ تَ عْ تَ  َال فَ  ادً ُدوْ حُ  مْ كُ لَ  دَّ حَ  وَ  اھَ  اھَ وْ ْیعُ ِض تُ َال فَ   ضَ ائِ رَ فَ   یكمعل ضَ رَ تَ فا  �َّ
" ھاوبلفاق مبكر نم ةً مَ َرحْ    اوھفتََكلُ تَ  الف نٍ یَانِسْ  رَ یْ غَ  نم ءٍ یَاشْ اَ  َعنْ  تَ كَ سَ وَ  اھ وْ كُ ھِ ْنتَ تَ  َال فَ  یَاءً شْ اَ    نع
 ھیإل و ،اھَ رُ دَ صْ مَ  هللا دنع من ، هللا یدب ورمألا :  ملس و یھلع هللا لىص انَیُّ بِ نَ وَ  انَبُّ رَ  لَ قَا امَ  قُْولُ نَ
)   4184 ("))سُؤوْ َطا لِ وْ قَ بِ  ونَ ضُ ارَ  مْ ھُ وَ  وامُ اقَ فَ  .یئةشم وال یضوفت اھفی دباالع  ىلَ إِ  سیل اعھرجم

يالدارقطن ننس في  

অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন  মযুািহম ে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 চুপ কর ,   আিম  রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব 
দারদা রািদআ�াহ আনহ কতৃক আনীত সংবাদ স�েকর্  বলিছ, রাসলু 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, 
ভুিলযা িগয়া নেহন  কতকগেলা িবষয় েথেক চুপ বা নীরব রেয় েগেছন, এগেলােক আইেন পিরণত 
করেত দািয়� িনওনা (চুপ বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম বেলা না), েতামােদর রব 
তথা েতামেদর �ভূর প� হেত দয়া-করনা�রপ এ িবষয়গেলােক (চুপ 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। সনুানুদ 
দারকুতনী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৪৮১৪ । 

 ি�তীয় হািদস শরীফ  

 يمشاال لوحمك و يلمكا راندی بن و رمع و ينامیلا اوسط و ناأ تجمعا:الق م،حامز نب اكلضحا عن"  
 : لاقف س،طاو ، طناغل رثك و انتاأصو عتفترا يحت درقلا رناكافتذ ،یفخلا دجمس يف صريلبا نسالحو
 هللا لرسو قال:  الق ،مسل و ھیلع هللا ىصل هللا لورس عن بریخ ءاردلدا ابأ تسمع ما مركبأخ توانصأ

َ  نَّ اِ  ((  : لمس و   یھلع هللا ىلص  َال فَ  ادً وْ ُحدُ  دَّ حَ  وَ  َھا اْوھَ عُ یْ ِض تُ َال فَ   ضَ ئِ ارَ فَ   ملیكع ضَ رَ تَ فا  �َّ
 من ةً مَ حْ رَ    اھوفلكت الف انٍ یَ سْ نِ  رَ َغیْ  نم اءٍ یَ شْ اَ  نْ عَ  تَ َوَسكَ  اھ ِھُكوْ تَ نْ تَ  َال فَ  اءً ْشیَ اَ    نع كمنھاو  َھاوْ دُ تَ عْ تَ 

 وال یضفوت اھفی دباعلل سلی اعھجمر لیھإ و ،ھاصدرم هللا دعن نم ، هللا دبی اھلك ورماأل  ا،ھوبلقاف كمرب
)8938("  ).ةئیمش  طسواال مجمعلا يف 

                                                                                    .يناطبرلل

অথর্ঃ- দাহ্হাক িবন  মযুািহম ে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 চুপ কর,আিম  রাসলু সা�া�াহ 
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আলাইিহ ওয়া সা�ামা হেত আিব দারদা রািদআ�াহ আনহ করতৃক আনীত সংবাদ স�েকর্  বলিছ, 
রাসলু 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, ভুিলযা িগয়া নেহন  কতকগেলা িবষয় েথেক চুপ বা নীরব রেয় েগেছন, 
এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না (চুপ বা নীরব থাকা িবষয়গেলােক ফরজ-হারাম বেলা না), 
েতামােদর রব তথা েতামেদর �ভূর প� হেত দয়া-করনা�রপ এ িবষয়গেলােক (চুপ 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-ম’ুজামলু 
কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮ । 

তৃতীয় হািদস শরীফ 

َ  نَّ اِ : "   مسل و علیھ هللا ىلص هللا لرسو لَ اقَ :لقا ةَ بَ ْعلَ ثَ  يبِ أَ  نع"    ، اھَ وْ ْیعُ تُِض َال فَ  ئِضَ افَرَ  ضَ فَرَ  �َّ
 نْ مِ  )مْ كُ بِ  ةً مَ حْ رَ  ( اءٍ یَ شْ اَ  نْ عَ   لَ فَ غَ و،  اھَ وْ دُ تَ عْ تَ  َال فَ  ادً وْ دُ حُ  دَّ حَ  وَ   ،اھَ  وْ كُ ھِ تَ نْ تَ  فََال  ءً ایَ اَشْ   َعنْ  ىھَ نَوَ 

نيرابطلل ریكبلا لمعجما يف) ) 50381("  اْنھَ عَ  ْواثُ حَ بْ تَ  َال فَ  انٍ یَ سْ نِ  رَ یْ غَ   

 (অথর্ঃ-হযরত সা’লাবা েথেক বিণর্ত , িতিন বেলন, রাসলু 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 ভুিলয়া যাওয়ার কারেন নেহ (েজেনই) বরং 
েতামােদর �িত অন�ূহ বশতঃ িতিন (অ�াহ তাআ’লা) অেনক িবষয়ই উেপ�া কেরেছন (ফরজ 
বা হারাম বলা েথেক িরত রেয়েছন) । েতামরা েস িবষেয় অনসু�ান কেরা না। (অথর্াৎ আ�াহ 
তাআলা তাঁর চুপ বা নীরব থাকার িবষয়সমূহেক েকন �� কের ফরজ বা হারাম বেলন িন) 
এরপ ঘাটা-ঘািট বা তকর্  িবতকর্  কেরা না”,  আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-১৮০৩৫ ।                                                                                    

ল�য্ণীয় েয, এ অধয্ােয় বিণর্ত চতুথর্ হািদস শরীফ খানার অথর্ ও বয্াখয্া আেরা পেূবর্ িব�ািরতভােব 
েদওয়া হেয় েগেছ । 

উপের বিণর্ত �থম,ি�তীয় ও তৃতীয় 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 তৃতীয় হািদস শরীেফর বাকয্বলীর েচেয় �থম ও ি�তীয় হািদস শরীফ�েয় িনে�র বাকয্াংশটুকু 
অিতির� আেছ-----------------------------------------------------
- 
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".ةٌ یئَ شْ مَ  الَ وَ  ضٌ یْ وِ فْ تَ  اھَ یْ فِ  دِ ابَ عِ لْ لِ  سَ یْ لَ  اھَ عُ جَ رْ مَ  ھِ یْ لَ إِ  وَ  ا،ھَ رُ دَ صْ مَ  هللاِ  دِ نْ عِ  نْ مِ  ، هللاِ  دِ یَ بِ  اھَ لُّ كُ  رُ وْ مُ ْأل اَ "       
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। আল-
ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৮৯৩৮, সনুানদু দারকুতনী শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-৪৮১৪।                                                                                                      
�থম ও ি�তীয় হািদস শরীফ�েয়র উপেরাি�িখত অিতির� বাকয্াংশটুকু েথেক জানা েগল েয, সম� 
িকছুই  আ�াহ (তাআ’লার) হােত,  তা হেল েতা আ�াহ তাআ’লা িনজ হাত েথেক েছেড় না 
িদেল েকান িকছুই  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 পনূরায়-মতামত আ�াহ তাআ’লার 
িদেকই িফের যােব । অতএব , পিব� েকারআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনধর্ািরত  ফরজ-হারাম-
সীমার বািহের মানষু বা েয েকান মাখলুক যা িকছু ঘটােব, করেব তা সবই আ�াহ তাআ’লাই 
ে��ায়  মসুিলম মানেুষর কলয্াণ ও ম�েলর জনয্ ঘটাে�ন । এেত মসুিলম মানষু তথা  মাখলেুকর 
েকান হাত েনই, মাখলেুকর েকান �মতা েনই ও মাখলেুকর েকান ই�াও েনই ।এই িবষয়িটই 
মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
উ�তেক কলয্াণ লােভর জনয্ দয়াবশত: সেূযাগ িদেয়েছন মেমর্ মুসিলম মানুষেক েচােখ আ�লু িদেয় 
েদখাইয়ােছন ।                                                                                       

এই সহজলভয্ সেূযাগিট  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী 
চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমেূহর) িনকৃ� মসুিলম মানষু অ�ানতার কারেণ হঠকািরতা 
বশত: হাত ছাড়া কের িদে� । এই সেূযাগিট েয কােজ লাগােত পাের না েস িনতা�ই িনেবর্াধ ও 
েবাকা । আর এতদসে�ও েয বয্াি� “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
( ُ أ أ�ُ  ھانْ عَ  ِكتُ السَّ ا رُ ُموْ ْأل ) স�িলত পিব� হািদস শরীফ খানার ” িবপরীত  রায়-মতামত ও 
ফতওয়া িদেব ও কথা বলেব েস মসুিলম থাকেব না । েস বয্াি� হে�   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” (িহজরী চতুথর্ শতা�ী ও পরবত� শতা�ীসমূেহর) সবর্িনকৃ� 
সাধারণ মুসিলম ও  সবর্িনকৃ� মসুিলম উলামা।                                                                                                               
উপেরা� হািদস শরীফগেলা েথেক জানা েগল েয,পেূবর্াি�িখত ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ ِریْ لشَّ أ"  
) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত 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�পণূর্ “উসলু বা মূলনীিত” । আর ইসলািম 
শরীয়েতর ( ةِمیَّ الَ إلسْ ا عَةٌ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান 
আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ أ�ُ  اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) হে� মহান আ�াহ 
তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত ঐি�ক 
িবষয়গেলার তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মসুিলম 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 নতুন নতুন িবষেয়র সমাধান েদয়ার জনয্ অথবা 
আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পণূর্ “উসুল বা মলূনীিত ” ।                      
ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ ْسالَ اإل ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম ” 
মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ سَّاكِ لا ْورُ مُ ْأل ) এর পৃ�েপাষকমলূক  
একিট হািদস শরীফ রেয়েছ । হািদস শরীফখানা িনে� বিণর্ত  হল । ইসলািম শরীয়েতর (  ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"
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ةیَّ مِ ْسالَ اإل  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম ” মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ 
বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ سَّاكِ لا ْورُ مُ ْأل ) স�িলত হািদস শরীফখানা িনে� বিণর্ত 
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� । 

 ةٍ ضَ یْ رِ فَ  يْ فِ  ةٌ ُسنَّ :  نِ اتَ ُسنَّ  ةُ نَّ لسُّ اَ " :  ملس و ھعلی هللا ىصل هللا لسور الَ قَ :الق ةَ رَ یْ رَ ھُ  بِيأَ  نع )3( 
 ، ةٌ لَ الَ ضَ  اُكھَ تَرْ وَ  ، يدً ھُ  اذُھَ خْ أَ  ، هللاِ  بِ اتَ كِ  يفِ  اھَ لُ صْ أَ  ةِ ضّ یْ رِ فَ لْ ا يفِ  يتِ الَّ  ةُ سُّ لأَ ، ةٍ ضَ یْ رِ فَ  رِ یْ غَ  يْ فِ  ةٌ نَّ سُ  وَ ،
 جممعلا يف ) )587( " . ةٍ ئَ یْ طِ بِخَ  سَ لَیْ  اھَ كُ رْ تَ وَ  ، ةٌ لَ یْ ِض فَ  اھَ ذُ خْ أَ  ، هللاِ  بِ اِكتَ  يفِ  اھَ لُ صْ أَ  سَ یْ لَ  يتِ لَّ ا ةُ سُّ لأَ 

)رعش ىداحال ءزجلا(يرانبللط ریكبلا  

অথর্ঃ- হযরত আবু হরায়-মতামতরা (রািদআ�াহ আনহ)  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন,  রাসলু 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন : “  ُةنّ س (স�ুাহ) তথা িনয়ম দইু �কার : ফরজ িবষেয় 

 তথা িনয়ম (স�ুাহ)  ةٌ نّ سُ  তথা িনয়ম এবং গায়ের ফরজ বা ফরজিবহীন িবষেয় (সু�াহ)  ةٌ نّ سُ 
। ফরজ িবষেয় স�ুাহর মলূনীিত আ�াহর িকতাব তথা কুরআেন আেছ । এ ফরজগেলা �হণ করা 
হে� “ يدً ھُ   ” িহদায়াত তথা সৎপথ �াি�, আর এ ফরজগেলা তয্াগ করা হে� “ ةٌ لَ الَ ضَ   ” তথা  
পথ��তা। ফরজিবহীন িবষেয় স�ুাহর মলূনীিত আ�াহ িকতাব তথা কুরআেন েনই । ফরজিবহীন 
িবষয়গেলা>>(( মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত 
আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত3

4(Footnote)  আইন বিহভূর্ ত, 5(Footnote) ঐি�ক 
িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব 
আিব�ৃত, "  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান 
জগেত [" ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ�শতা�ীেত ” (চতুথর্ শতা�ী ও 
পরবত� শতা�ীসমূেহ] অি��শীল, �কাশমান ও মহান আ�াহ তাআ’লার ই�ায় ভিবষয্েত িকয়ামত 
অবিধ পযর্ায়�েম �কািশতবয্ সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলা 
(েযমন - মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন- "  َوَ یَ خْ لُ قُ  مَ االَ تَعْ لَ مُ وْ ن " (অথর্ঃ - ” 
এবং িতিন (আ�াহ) এমন [ নতুন ] িকছু সিৃ� করেবন যা েতামরা জান না, সরুা নহল, 
আয়াত নং -৮))<< (ভাল-ম� িবচার-িবে�ষণ ছাড়াই (েকান মলূনীিত ছাড়াই)  অবােধ 
�হণ করা উত্তম আর ফরজিবহীন িবষয়গেলা তয্াগ করােত বা েছেড় েদয়ােত েকান পাপ েনই” ।  
আল-ম’ুজামলু কািবর,তাবারানী, ১১ তম খ�, হািদস শরীফ নং-৭৮৫ ।                                                                                                                                    
চারিট উসুল বা মূলনীিতগেলার পযর্ায়�িমক ধারাবািহক বণর্না িনে� েদয়া হল। 
(*১) �থম আইনগত নাম “ফরজ” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত আেদশসমহূেক 

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

িনেষধ না িদেয় চুপ রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ত ি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 চুপ রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।                                            
“ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় এবং“ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়গেলার িব�ািরত উদাহরণ “মহান আ�াহ তাআ’লার 

চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  السَ اكِ تُ  عَ نْ ھَ ا أ)এর বণর্না �স� প�ৃা 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 মহুা�াদরু রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ- 
اھَ وْ عُ یْ ِض تُ َال فَ  ضَ ائِ رَ فَ   ضَ رَ فَ  �َّ  نَّ إِ  " "   
(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 
দিুনয়ােত 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 অজর্ ন করা ও �েয়াজন পিরমান জীিবকা অজর্ ন করা ইতয্ািদ। 

(**২) ি�তীয় আইনগত নাম “হারাম” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত িনেষধসমহূেক 
আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসলু বা মলূনীিত” । উপেরা� হািদস 
শরীেফর ি�তীয় অংেশ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ-
---------------------------------------------------- 

"اھَ  وْ كُ تَھِ نْ تَ  َال فَ   ءً اْشیَ اَ  َعنْ  ىھَ نَوَ  "    (অথর্ঃ-”ি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 দিুনয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা অসংখয্ ও অগিণত 
ব�,কাজ, বয্াপার ও িবষয় সিৃ� 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-সদু খাওয়া , 
ঘষু খাওয়া , চুির করা , মদয্ পান করা ইতয্ািদ। 

(***৩) তৃতীয় আইনগত নাম “সীমা” হে� পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ বিণর্ত, িনধর্ািরত 
ও িনিদর্� আেদশ-িনেষধ কাযর্কর , ইবাদত কমর্ স�াদন , ধম�য় আচার-অন�ুান পালন করার 
জনয্ এমনিক পািথর্ব িবষেয়র েকান েকান ে�ে� ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত, িনধর্ািরত ও সিুনিদর্� 
শত িনধর্ারেনর জনয্, সংখয্া, পিরমান িনিদর্� করার জনয্ এবং উ� কমর্সমেূহর িচw�ত েশষ 
অব�ােক আইনগত নােম নাম করেনর জনয্  একমা� গর�পূণর্ “উসলু বা মূলনীিত”। উপেরা� 
হািদস শরীেফর তৃতীয় অংেশ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলেছনঃ"  َاھَ ُدوْ تَ عْ تَ  َال فَ  ادً ُدوْ حُ  دَّ حَ  و  " (“িন�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 দিুনয়ােত 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 সীমাসমহূঃ                                                                                                              
(ক) েযমন-পাঁচ ওয়া� ফরজ নামােজর রাকআ’েতর সংখয্ার িনিদর্� সীমা িনধর্ারন করা 
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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’তসমেূহর 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 �াকৃিতক 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 সীমাসমহূঃ 

(ক) েযমনভােব ফরজ িবষয়সমূেহর সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ িঠক েতমনভােব হারাম 
িবষয়সমূেহর সীমা িনধর্ারন করা হেয়েছ। েযমন- িযনা বা ভয্ািবচার করার শাি�র িবধান, চুির 
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 দিুনয়ােত শাি�র িবধােনর সীমা আ�াহ তাআ’লা িনধর্ারন 
কেরন িন। এটা বা�ার �িত মহান আ�াহ তাআ’লার অপার অন�ূহ ও দয়া। 

ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلْسالَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর এ িতনিট আইনগত নাম (“ফরজ, 
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।                                                                         
ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ یْ عَةٌ  اإلسْ الَ ِمیَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম 
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ ْورُ  السَّ اكِ تُ  عَ ْنھا أ)     এর 
বয্াখয্াঃ                                                                         
(****৪) ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ اإلسْ  ةٌ عَ یْ رِ لشَّ أ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম ” 
মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( أ�ُ  اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ ُموْ أْألُ  ) হে� মহান আ�াহ তাআ’লা 
ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, ,“শরীয়ত সমিথর্ত 
5

6(Footnote)  আইন বিহভূর্ ত, 7(Footnote) ঐি�ক িবষয়”তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ 
অনিু�িখত, মসুিলম সমােজ নব উ�ািবত,নব আিব�ৃত, "  ِةٌ عَ دْ ب " (িবদআ’তুন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক 

                                                           
6 (Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তারঁ রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ না 
িদেয় চুপ রেয় েগেছন উহােকই “ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় ” বেল ।  
7(Footnote)  েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তারঁ রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশ-িনেষধ না 
িদেয় চুপ রেয় েগেছন উহােকই অনয্িদেক “ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়ও বেল ।                                            
“ শরীয়ত সমিথর্ত িবষয় এবং“ আইন বিহভূর্ ত ” িবষয়গেলার িব�ািরত উদাহরণ “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা িনরব 
থাকা িবষয়” ( ُ�أَ ْالُ مُ وْ رُ  الْ َمسْ كُ وْ تُ  عَ نْ ھَ ا أ) এর বণর্না �স� অ� প�ৃা 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 7

8 (Footnote) সকল নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়েক 9 আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ অথবা ইসলািম শরীয়েতর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম 
“মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( �ُ أ اھَعنْ  تُ اكِ سَّ ال رُ ُموْ أْألُ  )এর িনজ� মলূ পিরিচিত নাম 
“মবুাহ ও জািয়য” নােম নাম করেনর এবং “শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়” িহেসেব নাম 
করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মলূনীিত” ।                          

ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম 
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ نْ ھا أ) এর মহাত্নয্ ও 
মযর্াদাঃ 

পেূবর্ বিণর্ত হািদস শরীেফর চতুথর্ অংশিটেত আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছন- رَ یْ غَ  مْ بِكُ  ةً مَ حْ رَ    رٍ ثِیْ كَ  نْ عَ  تَ كَ سَ و /اءٍ یَ شْ اَ  نْ عَ  تَ كَ سَ وَ  /ءٍ ایَ شْ اَ  نْ عَ   لَ فَ غَ و 

اھَ نْ عَ  اوْ ثُ حَ بْ تَ  َال فَ  انٍ ْسیَ نِ  " (অথর্ঃ-“িন�য়ই আ�াহ তাআ’লা ভুিলয়া 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 চুপ রেয়েছন। েতামরা েস িবষেয় 
অনসু�া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- "  َوَ یَ خْ لُ قُ  مَ االَ تَ عْ لَ ُموْ ن " (অথর্ঃ-“ এবং িতিন (আ�াহ) 
এমন [ নতুন ] িকছু সৃি� করেবন যা েতামরা জান না”, ছুরা নহল, আয়াত নং-৮ ।  

50 [ক] ৈদনি�ন কােজ বয্বহৃত আসবাব প�সমহূ -েফান, ফয্া�,.কি�উটার, মাইক ইতয্ািদ                                                         
[খ] গৃেহ বয্বহৃত আধুিনক আসবাবপ�- েসাফা,ে�িসং েটিবল, ওয়া�প  ইতয্ািদ 
[গ] যানবাহেনর মাধয্মসমহূ - এেরাে�ন, বাস ,�াক  ইতয্ািদ 
[ঘ] পািথর্ব িবষয়-১. -বতর্ মান িববাহ অন�ুান এবং উহার রীিতনীিত ও উ� অন�ুাে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 ফুল ে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 মতুৃয্র পর চি�শা পালন 
করা, ৪.ঈেদ িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অন�ুান পালন করা, ৬.ঈসােল 
সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, ৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মতুৃয্র পর েদায়া-েমানাজােতর 
বয্ব�া করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পূনরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত 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-মনুাজাত 
করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন নতুন অন�ুা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 নতুন নতুন অন�ুান করােক আইনগত নােম নাম করেনর জনয্ অথবা ইসলািম 
শরীয়েতর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )  এর 
িনজ� মলূ পিরিচিত নাম “মবুাহ ও জািয়য” নােম নাম করেনর এবং “শরীয়ত সমিথর্ত আইন বিহভূর্ ত ঐি�ক িবষয়” িহেসেব 
নাম করেনর জনয্ একমা� গর�পূণর্ “উসুল বা মলূনীিত” ।                          
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হারাম ও সীমা পিব� কুরআন আর আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুা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 চুপ বা নীরব 
রেয়েছন। মহান আ�াহ তাআ’লা কতৃর্ ক তাঁর চুপ বা নীরব থাকা িবষয়েক ফরজ বা হারাম বেল 
েঘাষণা না েদয়া বা�ােদর �িত মহান আ�াহ তাআ’লার “মহা অন�ূহ”। যিদ মহান আ�াহ 
তাআ’লা তাঁর চুপ বা নীরব থাকা িবষয়েকও ফরজ বা হারাম বেল েঘাষণা িদেতন তা হেল তাঁর 
এই েঘাষণা তাঁর দবূর্ল বা�ােদর উপর খবুই কিঠন হেয় েযত। তাঁর ি�য় সৃি� মানষু জািতর �িত 
মহান আ�াহ তাআ’লার অসীম দয়া থাকায় িতিন তাঁর চুপ বা নীরব থাকা িবষয়েক ফরজ বা 
হারাম বেল েঘাষণা েদন িন।  বরং চুপ বা নীরব েথেক তাঁর চুপ 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 মহুা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা অনয্ এক হািদস শরীেফ এ স�েকর্  বেলেছন-  / ھابلواقف مكبر نم ةً مَ حْ رَ    افوھتكل فال " 

ِ  نَ مِ  اوْ لُ بَ قْ افَ  ْفوعَ  وَ ھُ فَ  ھُ َعنْ  تَ كَ سَ  امَ وَ " َ  نَّ اِ فَ  ‘ تَھُ یَّ فِ اعَ  �َّ  نْ مِ   رٍ یْ ثِ كَ  نْ عَ  تَ كَ سَ و / آیْ شَ  ىسَ نْ یَ  یَُكنْ  مْ لَ  �َّ
          " برانيللط طوسالا ممعجلا في)  )1647 " اھولبقفا هللاِ  نم ةً ْحمَ رَ  اھولفكت الف یَانٍ سْ نِ  رَ یْ غَ 

(অথর্ঃ-“এবং িতিন [আ�াহ তাআ’লা ] েয িবষেয় চুপ 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 ভুেল যােবন (মহান আ�াহ তাআ’লা ভুেল িগেয় েকান িবষেয় ফরজ-
হারাম বলা েথেক িবরত রেয়েছন বা চুপ রেয়েছন  এমন নেহন বরং েজেনই তাঁর বা�ােদর �িত 
দয়াবশতঃ চুপ বা নীরব রেয়েছন/ এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না । অতএব, েতামরা এগেলা 
�হন কেরা”।ইবেন কািছর), আল-ম’ুজামলু কািবর, আল-ম’ুজামুল আওসাত(৪৭৬১) ও সুনানদু 
দারকুতনী।                                                                                                                                          

ইসলািম শরীয়েতর (ألشَّ رِ یْ عَةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ আইনগত নাম 
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ�أْألُ مُ وْ رُ  السَّاكِ تُ  عَ ْنھا أ) এর উপর আমল 
জািয়য হওয়ার �ি�য়া ও সূ�ঃ 

উপেরাি�িখত ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ ْسالَ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চতুথর্ 
আইনগত নাম “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” এর মহা�য্ ও মযর্াদা �স� 
পিরে�েদ আেলািচত িবষয় েথেক এ কথাই �মািণত হয় েয, ” চুপ বা নীরব থাকা িবষয়িট” 
মুিমন-মসুিলমগেণর জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার মহা অন�ূহ ও তাঁর �মা বা উদারতার িবষয়। 
েকান িবষেয় “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা” ( ُ أ أ�ُ  اْنھعَ  ِكتُ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )      উ� 
িবষেয়র আমেলর উপর তাঁর স�িত �াপনই বুঝায় এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক “মহান আ�াহ তাআ’লার মহা অন�ূহ ও তাঁর �মা �হণ 
করেত বলা” উ� িবষেয়র আমেলর উপর উৎসাহ �দান বঝুায়।                                                                                                                               

েকান িবষেয়র আমেলর উপর মহান আ�াহ তাআ’লার স�িত �াপন ও আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উৎসাহ �দান উ� িবষয়িটেক জািয়য �মান কের। 
অতএব, ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ ْیعَ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইেনর �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত 
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নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ اھنْ عَ  تُ اكِ سَّ لا رُ وْ مُ ْأل ) এর উপর 
আমল করা জািয়য। মহান আ�াহ তাআ’লার স�িত �াপেনর �িত এবং আমােদর নবী মুহা�াদরু 
রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উৎসাহ �দােনর �িত মুিমন-মসুিলমগেণর সাড়া েদয়া 
দিুনয়া ও আেখরােত তােদর জনয্ মহা কলয্াণ লােভরই িনদশর্ন।  
এখােন এ িবষয়িট িবেশষভােব �িণধানেযাগয্, �তর্ বয্ ও ল�ণীয় েয, "  ٌبِ ْدعَ ة" (িবদআ’তুন) 
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 নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও 
নতুন িবষয়গেলার অপর নামই হে�    “ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” 
                                                                                                                                                                  ।    (أْألُ ُموْ رُ  السَّ اكِ تُ  عَ ْنھا أ�ُ )
পেূবর্ বিণর্ত  ইসলািম শরীয়েতর ( ةیَّ مِ الَ اإلسْ  ةٌ عَ یْ رِ ألشَّ "  ) তথা ইসলািম আইেনর চারিট (০৪িট) 
আইনগত নাম বা পিরভাষার অ�গর্ত চতুথর্ আইনগত নাম বা পিরভাষা “ মহান আ�াহ তাআ’লার 
চুপ 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. আধিুনক সরকার গঠন প�িত, ৩. আধুিনক েভাটদান প�িত,              
৪. আধিুনক িশ�া দান প�িত     ৫. শহীদ িমনাের ও মাযার শরীেফ ফুল ে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 িমলাদ�ুবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াম সা�ামা 
উৎযাপন করা, ৫. িমলাদ শরীফ অন�ুান পালন করা, ৬.ঈসােল সওয়াব অন�ুােনর বয্ব�া করা, 
৭.কােরা ভালবাসা বা ে�হ �দশর্নােথর্ দাড়ােনা, ৮.কােরা মৃতুয্র পর েদায়া-েমানাজােতর বয্ব�া 
করা, ৯.জানাযার নামােজর পর পনূরায়-মতামত েদায়া মনুাজাত করা, ১০. আযােনর পেূবর্ ও 
পের আমােদর নবী- রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা , 
১১.ফরজ নামােজর পর হাত উঠােয় েদায়া-মনুাজাত করা ইতয্ািদ এ রকম আেরা অনয্ানয্ নতুন 
নতুন অন�ুা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 �ীকৃত চ তুথর্ আইনগত নাম 
“ মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُ أ �ُ أ ھاَعنْ  ِكتُ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل )এর অ�ভূর্ � 
িবষয় । 

 


