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জােয়য ও মুবাহ িনধর্ারণ করার মূলনীিতঃ ২৭৬
েকান িকছু েক জােয়য ও মুবাহ �মােনর জনয্ পিব� হািদস শরীেফ িতনিট মূলনীিত
মূলনীিতগেলা পযর্ায়�েম িনে� উে�খ করা হল ।

রেয়েছ।

১.মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
।
َ ُ) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛت
২. ٌﺳﻧَﺔ
(সু�াতু ন হাসানাতু ন) তথা উত্তম িনয়ম
।
ُ
َ ﺳﻧﱠﺔٌ َﺣ
৩. আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ي
( "ﺗ َ ْﻘ ِرﯾ ِْر ﱞতাকিররীয়ুয্ন)
তথা েমৗনস�িত ।
উপেরাি�িখত িতনিট িবষেয়র িব�ািরত ও িবশদ বয্াখয্া পযর্ায়�েম িনে� েদওয়া হল ।
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 ْد
ْ
(িবদআ’তু ন) শ�িটর অিভধানিভিত্তক শাি�ক অেথর্র আওতাধীন বতর্ মান জগেত ["أ َ ْرذَ ُل اﻟﻘُ ُر ْو ِن
" (আরযালুল 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 িবষয়গেলােক জােয়য ও মুবাহ
নামকরন, অব�া িনরপন করন এবং �েয়াগে�� িনধর্ারেণর বয্ব�া উপের বিণর্ত িতনিট মূলনীিতর
উপর িনভর্ রশীল । অতএব, েয েকান িকছু েক জােয়য ও মুবাহ বলেত হেল উপের বিণর্ত িতনিট
মূলনীিতর আেলােকই বলেত হেব । উপের বিণর্ত িতনিট মূলনীিত ছাড়া এমন েকান মূলনীিত
নাই যার উপর িভিত্ত কের েকান িকছু েক “জােয়য ও মুবাহ” িহেসেব নামকরন ও সং�া �দান
করা েযেত পাের ।একিট েবাধগময্ িবষেয়র উদাহরণ উপ�াপেনর মাধয্েম জােয়য ও মুবাহ িবষয়িটর
নামকরেনর এবং সং�া �দােনর বয্াখয্া উপের বিণর্ত িতনিট মূলনীিতর অনূসরেন করব ইনশাআ�াহ
তাআ’লা ।
0

জােয়য ও মুবাহ িনধর্ারণ করার �থম মূলনীিত>> মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা
িবষয়ঃ(�
َ ُ ) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتেযমন মেন করন, “কদমবুিছ করা”(পদচু �ন করা)।“কদমবুিছ
ُ ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
করার”(পদচু �ন করার) িবষয়িট পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�খ না থাকায় উ� িবষয়িটর
উপর আমল করার জনয্ আমরা েকান নীিত অবল�ন করব ? এর উত্তর এই েয, “কদমবুিছ
করার”(পদচু �ন করার) িবষয়িট পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�খ না থাকায় উ�
িবষয়িটেক উপের বিণর্ত �থম মূলনীিত “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়”
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 ।
2(Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশিনেষধ না িদেয় চু প 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

চু প বা িনরব থাকা িবষয়” (ُ� )أَ ْﻻُ ُﻣ ْﻮ ُر ْاﻟ َﻤ ْﺴ ُﻜ ْﻮتُ َﻋ ْﻨ َﮭﺎ أএর বণর্না �স� পৃ�া নং- ২৫৯ এ েদখুন
।
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(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ ) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتএর অ�ভূর্ � একিট িবষয় মেন কের “জােয়য ও মুবাহ” িহেসেব আমল
করা । েযমন হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
অেনক পিব� বাণী আেছ।ত�েধয্ একখানা হািদস শরীেফর অংশ িবেশষ এখােন উে�খ করা হল ।
েযমন---------------------------------------------------------ِ ﻋ ْﻔو ﻓَﺎ ْﻗﺑَﻠُ ْوا ﻣِ نَ ﱠ
ﻋﺎﻓِﯾﱠﺗَﮫُ ‘ ﻓَﺎ ﱠِن
" ﻓﻼ ﺗﻛﻠﻔوھﺎ
َ �
َ ﻋ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو
َ َﺳ َﻛت
َ  " َو َﻣﺎ/ َرﺣْ َﻣﺔً ﻣن رﺑﻛم ﻓﺎﻗﺑﻠوھﺎ
" ﺷﯾْﺂ
َ ﺳﻰ
َﱠ
َ � ﻟَ ْم ﯾَ ُﻛ ْن ﯾَ ْﻧ
(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
ফরজ-হারাম বলা েথেক নীরব রেয়েছন বা চু প রেয়েছন এমন নেহন বরং েজেনই তাঁর বা�ােদর
�িত দয়াবশতঃ চু প বা নীরব রেয়েছন/ এগেলােক আইেন পিরণত কেরা না” । ইবেন কািছর),
আল-মু’জামুল কািবর ও সুনানুদ দারকুতনী।
উপেরা� হািদস শরীেফর অংশ িবেশেষর মাধয্েম আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর উ�তেক “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়”
(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ ) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتএর আমল করেত উৎসাহ �দান কেরেছন ।
অতএব, উপেরা� হািদস শরীেফর আেলােক এই কথা �মাণ হয় েয, পি� কুরআন ও হািদস শরীেফ
েকান িবষয় উে�খ না থাকেল উ� িবষয়িট “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়”
(ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ ) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتএর অ�ভূর্ � একিট “জােয়য ও মুবাহ” িবষয়।
উপের আিম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُأ َ ْﻻُ ُﻣ ْو ُر ْاﻟ َﻣ ْﺳ ُﻛ ْوت
َ ) স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনা কেরিছ । এখন আিম “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা
ُ�ﻋ ْﻧ َﮭﺎ أ
নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧ َﮭﺎ أ
َ ُ )أَ ْﻻُ ُﻣ ْو ُر ْاﻟ َﻣ ْﺳ ُﻛ ْوتএর অ�ভূর্ � িবষয়, বয্াপার, কাজ ও ব� স�েকর্
িনে� িস�া� ও উপসংহার টানিছ ।
উপসংহারঃ

":  ﻓَ َﻘﺎ َل، ﻋ ِن ْاﻟﻔ َِراءِ َو اﻟﺳ ْﱠﻣ ِن َو ْاﻟ ُﺟﺑ ِْن
َ ﺳﺄ َ ْﻟتُ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
َ
َ : ﺳ ْﻠ َﻣﺎنَ ن ﻗَﺎ َل
َ ﻋ ْن
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
ُ
" ُﻋ ْﻧﮫ
َﺎ
ﻔ
ﻋ
ﺎ
ﻣ
و
ﮭ
ﻓ
ُ
ﮫ
ﻧ
ﻋ
ﻛ
ﺳ
ﺎ
ﻣ
و
،
ﮫ
ﺑ
َﺎ
ﺗ
ﻛ
ِﻰ
ﻓ
ﷲ
م
ر
ﺣ
ﺎ
ﻣ
م
ا
ر
ﺣ
واﻟ
،
ﮫ
ﺑ
َﺎ
ﺗ
ﻛ
ِﻰ
ﻓ
ﷲ
ل
ﺣ
أ
ﺎ
ﻣ
ل
ﻼ
ﺣ
اﻟ
ِِ ِ
ِِ ِ
َ َ ُ َ َ ﱠ
َ
َ ُ َ ﻣِ ﱠ
َ ََ َ َ ت
َ
َ
ُ
ُ
َ
(( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠطﺑراﻧﻲ)اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث6001)
অথর্ঃ- হযরত
সালমান (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামােক বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্ িজ�াসা করেল িতিন বলেলন : হালাল হে�
আ�াহ তাঁর িকতােব যা হালাল কেরেছন তা এবং হারাম হে� আ�াহ তাঁর িকতােব যা হারাম
কেরেছন তা । আর যা েথেক চু প বা নীরব েথেকেছন(ফরজ-হারাম বলা েথেক চু প বা নীরব
েথেকেছন) তা হে� তাঁর (আ�াহ তাআ’লার) �মার বা উদারতার অ�ভূর্ � িবষয় । আলমু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬০০১ ।
ﻋ ِن
ُ :  َﻗﺎ َل، ُﻋ ْﻧﮫ
ْ ﺳ ْﻠ َﻣﺎنَ ن ْاﻟﻔ
َ ﺳﺋِ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
َ ﻲ ﷲُ ﺗ َ َﻌﺎﻟﻰ
ِ ﻲ ِ َر
َ
َ ﻋ ْن
ّ َﺎر ِﺳ
َ ﺿ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
، آن
ِ " اﻟ َﺣﻼ ُل َﻣﺎ أ َﺣ ﱠل ﷲُ ﻓِﻰ اﻟﻘ ْر: ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم
 ﻓﻘﺎ َل اﻟﻧﺑِ ﱡ، اﻟﻔ َِراءِ َو اﻟﺳ ْﱠﻣ ِن َواﻟ ُﺟﺑ ِْن
ْ
( ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر6036) " ُﻋ ْﻧﮫ
َ ﻋﻔَﺎ
َ ﻋ ْﻧﮫُ ﻓَ ُﮭ َو ﻣِ ﱠﻣﺎ
َ َﺳ َﻛت
َ  َو َﻣﺎ، واﻟ َﺣ َرا ُم َﻣﺎ َﺣ ﱠرم ﷲُ ﻓِﻰ ْاﻟﻘُ ْرآ َ ِن
(ﻟﻠطﺑراﻧﻲ)اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث
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অথর্ঃ- হযরত সালমান ফারসী (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্ িজ�াসা করা হেল িতিন
বলেলন : হালাল হে� আ�াহ তাঁর কুরআেন যা হালাল কেরেছন তা এবং হারাম হে� আ�াহ
তাঁর কুরআেন যা হারাম কেরেছন তা । আর যা েথেক চু প বা নীরব েথেকেছন(ফরজ-হারাম
বলা েথেক চু প বা নীরব েথেকেছন) তা হে� তাঁর (আ�াহ তাআ’লার) �মার বা উদারতার
অ�ভূর্ � িবষয় । আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬০৩৬ ।
উপেরা� হািদস শরীফ�েয় িতনিট িবষেয় েযমন- বনয্ গাধা, িঘ ও পিনর স�েকর্ রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক িজ�াসা করা হেল িতিন শধু এই সীামত ও সুিনিদর্ � িতনিট
িবষেয় উত্তর না িদেয় সািবর্ক ও বয্াপক উত্তর িদেয় বেলন: পিব� কুরআেন মহান আ�াহ তাআ’লা
েযই িবষয়,বয্াপার,কাজ ও ব� হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না জািয়য েঘাষণা িদেয়েছন তাই
হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও না জািয়য ।আর েযই িবষেয় হালাল ও হারাম এবং জািয়য ও
না জািয়য েঘাষণা েদওয়া েথেক চু প বা নীরব রেয়েছন, েকান িকছু ই বেলন িন তা মানব কলয্ােনর
জনয্ স�ূণর্ আইন উ�ু� ও ঐি�ক িবষয় । উপের বিণর্ত স�ূণর্ আইন উ�ু� ও ঐি�ক
িবষয় স�েকর্ েকান আইন ৈতরী করা হে� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামারই িবেরািধতা করা ।এরপ িবেরািধতা হে� কুফরী । আর েয বয্াি� স�ূণর্
আইন উ�ু� ও ঐি�ক িবষয় স�েকর্ েকান আইন ৈতরী করেব েস কািফর । আ�াহ তাআ’লা
সকল মুিমন-মুসিলমেক সিঠক �ান দান করন । আিমন !
জােয়য ও মুবাহ িনধর্ারণ করার ি�তীয় মূলনীিত>> ٌﺳﻧَﺔ
(সু�াতু ন হাসানাতু ন) তথা উত্তম
ُ
َ ﺳﻧﱠﺔٌ َﺣ
িনয়মঃ েযমন মেন করন, “কদমবুিছ করা”(পদচু �ন করা)।“কদমবুিছ করার”(পদচু �ন করার)
িবষয়িট পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�খ না থাকায় উ� িবষয়িটর উপর আমল করার
জনয্ আমরা েকান নীিত অবল�ন করব ? এর উত্তর এই েয, “কদমবুিছ করার”(পদচু �ন
করার) িবষয়িট পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ উে�খ না থাকায় উ� িবষয়িটেক উপের বিণর্ত
ি�তীয় মূলনীিত “. ٌﺳﻧَﺔ
(সু�াতু ন হাসানাতু ন) তথা উত্তম িনয়ম” এর অ�ভূর্ � একিট
ُ
َ ﺳﻧﱠﺔٌ َﺣ
িবষয় মেন কের “জােয়য ও মুবাহ” িহেসেব আমল করা । েযমন হািদস শরীেফ আমােদর নবী
মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক পিব� বাণী আেছ।ত�েধয্ একখানা
হািদস শরীেফর অংশ িবেশষ এখােন উে�খ করা হল । েযমন-- ﺳ َﻧﺔً ﻓَﻠَﮫُ أَﺟْ ُرھَﺎ َوأَﺟْ ر َﻣ ْن
ُ
َ ﺳﻧﱠﺔً َﺣ
ْ
َ
ْ
" ﻋﻣِ َل ﺑِ َﮭﺎ
اﻻ ْﺳﻼ ِم
ِ ﺳ ﱠن ﻓِﻰ
َ
َ  " َﻣنঅথর্ঃ-“ েয েকহ ইসলােম “েকান উত্তম িনয়ম” �চলন করল
তার জনয্ রেয়েছ (উ� কমর্ করার) পুর�ার এবং যারা উহার অনূসরন করেব তােদর পুর�ারও
তার জনয্ রেয়েছ”।((“মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” ( ُْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛت
(সু�াতু ন হাসানাতু ন) তথা উত্তম িনয়ম” স�েকর্ িব�ািত অবগিতর
ُ
َ ) ও “ٌﺳﻧَﺔ
َ ﺳﻧﱠﺔٌ َﺣ
ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
জনয্ “মহান আ�াহ তাআ’লার চু প বা নীরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻧﮭﺎ أ
َ ُ ) ْأﻷ ُ ُﻣ ْو ُر اﻟﺳﱠﺎ ِﻛتপৃ�া নংٌ
ٌ
২৫৯ এবং “ ﺳﻧَﺔ
(সু�াতু ন হাসানাতু ন) তথা উত্তম িনয়ম”)) পৃ�া নং-৩৭৩-��বয্ ।
ُ
َ ﺳﻧﱠﺔ َﺣ
জােয়য ও মুবাহ িনধর্ারণ করার তৃ তীয় মূলনীিত>> আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার ي
("ﺗ َ ْﻘ ِرﯾ ِْر ﱞতাকিররীয়ুয্ন) তথা েমৗনস�িতঃ “কদমবুিছ করা” (পদচু �ন
করা) । “কদমবুিছ করার” (পদচু �ন করার) িবষয়িটেত পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ
আেদশ-িনেষধ না থাকা সে�ও িকছু িকছু েলাক ভি�-��াভের আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পা েমাবারক চু �ন কেরেছন ।এই বয্াপাের আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পা চু �নকারীেদরেক পা চু �ন করা স�েকর্ িনেষধও
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েযমন কেরন িন েতমিনভােব ভতর্ সনাও কেরন িন । বরং চু প বা নীরব েথেক েমৗনস�িত �াপন
কেরেছন ।েকান িবষেয় আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চু প
বা নীরব থাকা উ� িবষেয়র উপর স�িতসূচক আমল করা “জােয়য এবং মুবাহ” �মাণ কের
। অতএব, “কদমবুিছ করার”(পদচু �ন করার) িবষয়িট
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ
ْ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
ي
(তাকিররীয়ুয্ন) তথা েমৗনস�িতর অ�ভূর্ �
"ﺗَﻘ ِرﯾ ِْر ﱞ
িবষয়সমূেহর মেধয্ একিট স�িতসূচক “জােয়য ও মুবাহ” িবষয় । েযমন- “কদমবুিছ
করার”(পদচু �ন করার) িবষয় স�েকর্ িতরিমিজ শরীেফ দুইজন ইয়াহিদ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পা েমাবারক চু �ন কেরেছন মেমর্ উত্তম িবশ� হািদস
শরীফ (হািদসুন হাসানুন) রেয়েছ । অপর একিট হািদস শরীেফ আবু দাউদ শরীেফ যাির’
(রািদআ�াহ তাআ’লা আনহ) এর কথা উ�ৃ ত আেছ ।
েযমন বলা হেয়েছঃ
َد ُاوود
ﺳﻠﱠ َم َو ِرﺟْ َﻠﮫُ ")أﺑُو
"ﻓَ َﺟ َﻌ ْﻠﻧَﺎ ﻧَﺗ َ َﺑﺎ َد ُر ﻣِ ْن
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ
ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
ّ َر َواﺣِ ِﻠﻧَﺎ ﻓَﻧُﻘَ ِﺑّ ُل َﯾ َدا اﻟ ﱠﻧ ِﺑ
ِﻲ
(5225ــ
অথর্ঃ-“আমরা তাড়াতািড় বাহন েথেক েনেম এেস আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হাতও পা েমাবারক চু �ন করেত লাগলাম”
। আবু দাউদ শরীফ,
হািদস শরীফ নং-৫২২৫ ।
উপের আিম মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার েঘািষত
আেদশ-িনেষধ বিহভূর্ ত, (”শরীয়ত সমিথর্ত 3(Footnote) আইন বিহভূর্ ত, 4(Footnote) ঐি�ক
িবষয়” তথা পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ অনুি�িখত, মুসিলম সমােজ নব উ�ািবত, নব
আিব�ৃ ত, " ٌﻋﺔ
َ ( " ِﺑ ْ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
িবষয়গেলােক “জােয়য ও মুবাহ” নামকরন, অব�া িনরপন করন এবং �েয়াগে�� িনধর্ারেণর
িতনিট মূলনীিত বণর্না কেরিছ ।উপের বিণর্ত িতনিট মূলনীিতর েয েকান একিট মূলনীিতর উপর
িনভর্ র কের বা েয েকান একিট মূলনীিতর উপর িভিত্ত কের পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ
অনুি�িখত িবষয়েক “জািয়য ও মুবাহ” িহেসেব আখয্া িদেত হেব
।
আর একিট িবষয় খুবই অনূধাবনেযাগয্ েয, “জািয়য ও মুবাহ” িবষয়গেলার কতকিট এমন েয,
2

3

(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 ।
4 (Footnote) েয সব িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আেদশিনেষধ না িদেয় চু প 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

চু প বা িনরব থাকা িবষয়” (ُ�ﻋ ْﻨ َﮭﺎ أ
َ ُ)أَ ْﻻُ ُﻣ ْﻮ ُر ْاﻟ َﻤ ْﺴ ُﻜ ْﻮتএর বণর্না �স� পৃ�া নং-২৫৯এ েদখুন ।

280
উহা পালন করােত েকান সওয়াব বা পুর�ার নাই । েযমন-েখলাধুলা ও বয্ায়াম করা ইতয্ািদ
।আবার অনয্িদেক “জািয়য ও মুবাহ” িবষয়গেলার কতকগেলা এমন েয, ঐগেলা পালন করােত
বাহয্ত েকান সওয়াব বা পুর�ার নাই েদখা েগেলও িক� ঐগেলার কতকগেলা ধম�য়কােজ
সহায়তাদানকারী অথবা মহান আ�াহ তাআ”লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামার �িত ভালবাসা ও অনূরাগ সৃি�কারী । েযমন-ঈেদ িমলাদু�বী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা অনু�ান পালন করা ।উ� অনু�ান পালন করার জনয্ পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফ
েকান বাণী না থাকােত এেত বািহয্কভােব সওয়াব না হওয়ার �িত ঈি�ত কের িক� ঈেদ
িমলাদু�বী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা উৎযাপন বা পালন করার কারেন মেনর িভতর
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত গভীর ভালবাসা ও
অনূরাগ এবং ে�ম-�ীিত সৃি� হয় ।
অতএব, েযই িবষয়ই মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
�িত গভীর ভালবাসা ও অনূরাগ এবং ে�ম-�ীিত সৃি� কের উহা আভয্�রীনভােব সওয়াব
পাওয়ার �িতই ইি�ত কের।
আ�াহ তাআ’লাই সমিধক �াত ।

