
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর আেলােক বা�ব মুসিলম জীবন তথা আইিন [ أَلْ فِ قْ ھِ ى- আল 
িফকহী] জীবন গঠন প�িতঃ 

বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى)  জীবন িক ?  
মসুিলম মানুষ মাে�ই পরাধীন, �াধীন নেহ। েস মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
কতৃর্ ক �দত্ত কতগেলা সিুনিদর্� ও সীিমত আইন �ারা পিরেবি�ত। উ� সিুনিদর্� ও সীিমত আইেনর আওতাধীন েথেক 
একজন মসুিলম মানেুষর জীবন পিরচালনা করার নাম হে� বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َىھِ قْ فِ لْ أ -জীবন)। 

বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَ لْ فِ قْ ِھى)  জীবন গঠন প�িত িক ?  
মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআন ও আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� 
হািদস শরীেফর ��ভা�ার হে� িবিভ� িবশাল িকছুর উপকারী ও কলয্াণকর �ানগভর্  বাণী ,বণর্না, উদাহরন, উেপখয্ান 
এবং কতগেলা সিুনিদর্� ও সীিমত আইন �ারা ভরপরু। উ� দিুট িকতাব তথা ���য় গেবষণা কের সিুনিদর্� ও সীিমত 
আইনগেলা েবর কের উ� আইেনর আওতায় মসুিলম জীবন গঠন করার প�িত হে� বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন 
ىھِ قْ فِ لْ أَ  ) )  জীবন গঠন প�িত।  
বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َِھىِفقْ لْ أ )  জীবন গঠন প�িতর �মধারার বণর্নাঃ 

(১) সাহাবীেকরামগেণর (রািদআ�াহ আনহম আজমাইন) বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى)  জীবনঃ  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামগণ (রািদআ�াহ আনহম) তাঁরা তাঁেদর 
বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َِھىقْ فِ لْ أ  জীবন রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় তাঁর কতৃর্ ক 
স�ািদত আচার-আচরণ,কাজ-কমর্ ও কথা-বাতর্ ার উপর িভিত্ত কের গঠন করিছেলন। কারণ, তখন তাঁরা আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকেটই উপি�ত থাকেতন।  
(২) তােবঈনগেণর (রািদআ�াহ আনহম আজমাইন) বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَلْ فِ قْ ھِ ى)  জীবনঃ                                                                                                                                                
তােবঈনগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামেণর (রািদআ�াহ আনহম) 
আচার-আচরণ,কাজ-কমর্ েদেখ এবং তাঁেদর মেুখ আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
পিব� বাণী শেন শেন িনেজেদর বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন(  َىھِ قْ فِ لْ أ ) জীবন গঠন কেরিছেলন।  
(৩) তােব’-তােবঈনগেণর (রািদআ�াহ আনহম আজমাইন) বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى)  জীবনঃ    
                                                                                                                                                        
তােব’-তােবঈনগণ তােবঈনগেণর (রািদআ�াহ আনহম) আচার-আচরণ,কাজ-কমর্ েদেখ এবং তাঁেদর মেুখ আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণী শেন শেন ও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীেকরামেণর (রািদআ�াহ আনহম) আচার-আচরণ,কাজ-কমর্ স�েকর্  িব�ািরত 
বাণী শেন িনেজেদর বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َىِفْقھِ لْ أ )  জীবন গঠন কেরিছেলন।                                      
(৪) সাধারণ মসুিলমগেণর বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন ( أَ لْ فِ ْقھِ ى)  জীবনঃ                                                  
পরবত�েত ".  ْمھُ نَلُوْ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَیَلُو " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  ْونِ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় ১. " ةَالثَ ثَّ ال  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ �  িহজরী সেনর িতন উত্তম শতাি�র মেধয্ই তােবঈনগণ-
তােব’তােবঈ’নগণ সাহাবীেকরামেণর (রািদআ�াহ আনহম) অনপুি�িতেত েদখেলন েয, সাধারণ মসুিলমগণ মহান আ�াহ 
তাআ’লার পিব� কুরআন এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর 
িবশাল ��ভা�াের িবি��ভােব িবদয্মান থাকা সিুনিদর্� ও সীিমত আইনগেলা ও একই িবষেয় আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পর�র িবেরাধী কতগেলা বাণীর উপর  ِدُ  اھَ تِ جْ اَْال  (আল ইজিতহাদ) তথা 
গেবষণা কের আইন েবর কের বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  ْىھِ قْ فِ أَل )  জীবন গঠন করেত পারেব না েভেব তাঁরা 
পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর িবশাল ��ভা�ার েথেক   ِطُ اْنبَ تِ سْ ا   (ইি��াত) তথা অনসুন�ান কের সংি�� পিরসের 
িব�ৃত আইন ��ত কের িদেলন। উ� আইনসমেূহর সমি�েকই িফক্হ ( ھُ قْ فِ لْ أَ  ) তথা আইন শা� বেল।  
এ িবষেয় তথা িফক্হ ( ْقھُ فِ لْ أَ  ) রচনায় ".  َُھمنَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَلُوْ ی " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত 
১. " ةَالثَ الثَّ   نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � িহজরী সেনর িতন উত্তম 
শতাি�র মেধয্ েয সব তােবঈনগণ-তােব’তােবঈ’নগেণর �ানী-গণী মনীষী এিগেয় এেসেছন তােদর সংখয্া অেনক িছল। 
েযমন- হযরত ইমাম আব ুহািনফা, ইমাম ছাওরী, ইমাম দাহ্হাক, ইমাম আওযাঈ, ইমাম আতা, ইমাম তাউস, ইমাম 
মসুািয়য্ব, ইমাম মািলক, ইমাম শাফী’ ইমাম আহমদ িবন হা�ল সহ �ায় শতেকর েবিশ �ানী-গণী মণীষীবৃ�। সাধারণ 
মসুিলম এমনিক হািদস শরীেফ িবেশষ� নেহ এমন উলামা েকরামগণও বিণর্ত �ানী-গণী মণীষীবৃে�র ��তকৃত আইেনর 



উপর (  َھُ ْلِفقْ أ  এর উপর) আমল করেত লাগেলন । কাল�েম বিণর্ত �ানী-গণী মণীষীবৃে�র অিধকাংেশর ��তকৃত 
আইেনর উপর  (  َھُ قْ فِ لْ أ  এর উপর) মসুিলম মানেুষর আমল �াস েপেত লাগল । পরবত�েত সকল মসুিলম মানষু উপেরা� 
�ানী-গণী মণীষীবৃে�র ��তকৃত আইেনর (  َھُ قْ فِ لْ أ  এর মেধয্) মেধয্ মা� চারজন ইমাম েযমন- হযরত ইমাম আবু 
হািনফা, ইমাম মািলক, ইমাম শাফী’ ও ইমাম আহমদ িবন হা�ল রািদআ�াহ আরহম) আজমাইনেদর ��তকৃত আইেনর 
ھُ قْ فِ أَلْ  )  এর উপর) উপর চলেত লাগেলন। চলার এ পথই পরবত�কােল মাযহাব ( بُ ھَ اَمذْ لْ أَ  ) বেল অিভিহত হেয় পেড়। 
বতর্ মােন এ চরিট মাযহাবই( بُ ھَ اذْ مَ لْ أَ  ) সারা দিুনয়ােত িবদয্মান রেয়েছ এবং অনয্ানয্ মাযহাবগেলা ( بُ ھَ ْذامَ لْ أَ  ) কােলর �বােহ 
িবলীন হেয় েগেলও তাঁেদর মতামতগেলা এখেনা িবিভ� িকতাব বা ��সমেূহ িলিপব� হেয় আেছ।  
এখােন এ কথা �তর্ বয্ েয,  َمھُ ْونَیَلُ  نَ یْ ذِ الَّ  مَّ ثُ  مْ ھُ نَ وْ لُ ی " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত ১. " ةثَ ثََّال لا   

نُروْ اْلقُ  رُ یْ خَ   " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � েকান তােবঈ-তােব’তােবঈ’ েকান মাযহাব 
( بُ ھَ ذْ ْلمَ أَ  ) ৈতরী কের যান িন। িক� তাঁেদর ��তকৃত আইেনর উপর ( ھُ قْ فِ لْ أَ   এর উপর) সাধারন মসুিলম মানষু এমনিক 
�ানী-গণী মহুাি�স উলামােকরামগণ বয্াপক হাের �ত�ুতর্ ভােব চলেত থাকায় চলার এ পথই পরবত�কােল আপনা-আপিন 
মাযহাব ( بُ ھَ ذْ مَ لْ أَ  ) রপ ধারন কের।  

িফক্হ ( ُأَ لْ فِ قْ ھ) তথা আইন শাে�র উৎপিত্তঃ                                                                                                       
মহান আ�াহ তাআ’লার আেদেশই িফক্হ ( ھُ قْ فِ لْ أَ   এর) তথা আইন শাে�র উৎপিত্ত হেয়েছ। েযমন মহান আ�াহ তাআ’লা 
েকান এক যেু� অংশ �হেনর িবষয় িনেয় পিব� কুরঅেনর সরুা তাওবাহর ১২২ নং আয়ােত বেলন-------------
 "ْینِ دِّ لا ىفِ  ْواھُ قَّ فَ تَ یَ لِ ’‘ ةفَ ئِ آطَ  مْ ْنھُ مِّ  ةٍ قَ رْ فِ  لِّ كُ  نْ مِ  رَ فَ نَ ْوالَ لَ فَ ‘  ةً آفَّ كَ  اوْ رُ فِ نْ یَ لِ  ----------------------------------

نَ وْ نُ مِ ؤْ مُ الْ  اَنَ ك امَ  وَ  "       (অথর্ঃ-”ম’ুিমনিদেগর সকেল একসে� অিভযােন েবর হওয়া স�ত নেহ, তাই তােদর 
�েতয্ক দেলর একিট অংশ েকন েবর হলনা, যােত তারা �ীন স�েকর্  �ান অজর্ ন বা �ানানশুীলন তথা িফক্হ িশ�া 
করেত পাের” (�ীন তথা ধেমর্র আহকাম স�েকর্  �ােনর গভীরতা অজর্ ন করেত পাের”)।  
{উপের বিণর্ত পিব� কুরআেনর সুরা তাওবাহর ১২২ নং আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লার আরবী শে�র অিভনব 
বয্বহারিটর �িত ল�য্ কের েদখনু, মহান আ�াহ তাআ’লা “ نِ یْ لدِّ ا فِى اوْ ھُ قَّ فَ تَ یَ لِ  ” এর �েল “ نَ یْ دِّ لا اوْ مُ لَّ عَ تَ ِلیَ   ”ও বলেত পারেতন 
িক� তা না কের "  ِل َ نِ یْ دِّ ال ىفِ  اوْ ھُ قَّ فَ یَت " বয্বহার কেরেছন। এখােন  َملُّ عَ ت ’‘ এর �েল"  َھٌ قُّ فَ ت  ”বয্বহার কের এ িদেক ইি�ত 
করা হেয়েছ েয, িনছক �ীন তথা ধেমর্র ই� ‘পাঠ’ করাই যেথ� নয়। কারণ, ইহদী ও �ী�ােনরাও তা পাঠ কের, বরং 
ই�ু �ীেনর উে�শয্ হেলা �ীনেক অনধুাবন করা িকংবা তােত িব�তা অজর্ ন করা।  َھقُّ فَ ت ’‘ শে�র অথর্ও তাই। এিট” 

ھقْ فِ   ”শ� েথেক উ�ূত। " ھقْ فِ  ’‘ শে�র অথর্ বঝুা, অনধুাবন করা। উে�খয্ েয, মহান আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআন 
মিজেদ এ আয়ােত  دٍ رَّ جَ مُ  ةُ غَیْ ِص  বয্বহার কের اوْ ھُ قَ فْ یَ لِ  "نَ یْ دِّ لا  ") েযন তারা �ীনেক বেুঝ েনয়) বেলন িন, বরং এেক  َبُ اب 

لٍ عُّ فَ تَ   এ িনেয়  َنِ یْ دِّ لا ىفِ  اوْ ھُ قَّ فَ تَ ِلی " বেলেছন। ফেল এেত পির�ম ও সাধনা অ�ভূর্ � হেয় েগেছ। েস মেত বােকয্র মমর্ হেব 
“ তারা েযন �ীন অনুধাবেনর জনয্ কেঠার পি�েমর মাধয্েম দ�তা অজর্ ন কের”}। এ ত� েথেক বঝুা েগল েয, 
কুরআেনর পিরভাষায় �ীেনর �ান অজর্ ন করার অথর্ হেলা, "�ীন স�েকর্  ��া অজর্ ন করা"। (িবেশষ ��বয্ঃ উপেরর 
কেয়কিট কথা আরিব বয্াকরেনর সােথ সংি�� িবধায় স�ািণত আিলমগণ েথেক উ� িবষেয় েজেন েনয়ার জনয্ পাঠকবেগর্র 
�িত িবনীত অনেূরাধ রইল)।                                                                                                                                                                
তাই, .  َمنَھُ وْ لُ یَ  نَ یْ ذِ الَّ  مَّ ثُ  مْ نَھُ وْ لُ ی " نیْ لَّذِ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত ১. " ةثَ َال لثَّ ا  نوْ رُ اْلقُ  رُ یْ خَ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � তােবঈ-তােব’তােবঈ’নগণ পিব� কুরঅেনর সরুা 
তাওবাহর ১২২ নং আয়ােতর িনেদর্ েশর ে�ি�েতই �ীন তথা ধমর্ স�েকর্ ھقْ فِ    তথা িব�তা/��া অজর্ ন কেরেছন আর 
সাধারণ মসুিলম মানেুষরা যােত অিত সহেজ তােদর বা�ব মসুিলম জীবন তথা আইিন (  َىھِ ِفقْ لْ أ ) জীবন গঠন করেত 
পাের েসজনয্ মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআন এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর িবশাল ��ভা�াের িবি��ভােব িবদয্মান থাকা সিুনিদর্� ও সীিমত আইনগেলা উপর  َاھَ تِ جْ ْالِ ا 
بَاطُ نْ تِ سْ إلِ ا তথা গেবষণা ও دُ   তথা অনুসন�ান কের  َھُ قْ فِ لْ أ    তথা আইন শাে�র উ�াবন কের েগেছন।                                                                                   
অতএব,"  ُمھُ ْونَلُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ُھمْ نَوْ َیل " نیْ ذِ الَّ  مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত ১. " ةثَ َال ثَّ لا  نوْ رُ ْلقُ ا َخْیرُ    " 
(খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � তােবঈ-তােব’তােবঈ’নগণ পিব� কুরআেনর িনে� বিণর্ত 
আয়াত-----------------------------------------------------------------------  

ُ  ِضيَ رَ  نِ اسَ حْ اِ بِ  مْ ھُ اوْ بَعُ تَّ اِ  نیْ لذِ َوالَّ  رِ اصَ نْ اْالَ وَ  نَ یْ رِ جِ اھَ مُ لْ ا نمِ  نَ وْ لُ الَوَّ اْ  نَ وْ قُ بِ اسَّ لاوَ " "ھُ نْ عَ  واْ ضُ رَ وَ  مْ ھُ نْ عَ  َ�َّ   
[অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী ও যারা মদীনা শরীেফ 
আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মসুলমানগণ যারা আমল ,চির� ও ইশক-
মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র অ�বত� মহুািজর ও আনসার সাহাবীেদর) সততার সিহত পিরপণূর্ 
তথা হবহ অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তাআ’লা) তাঁেদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) �িত স�� 



হেয়েছন।] * সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০* এর ৈবিশৈ�য্র অ�ভূর্ � আ�াহ তাআ’লার স�� �া� ি�য়জন হওয়ায় এবং 
" منَھُ وْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ یَ  نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ قُرُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত " ةثَ َال ثَّ لا  نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল 

কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � উত্তম েলাক হওয়ায় তাঁেদর কতৃর্ ক উ�ািবত িফক্হ ( ھُ قْ فِ أَلْ  ) তথা 
আইন শা� িনভুর্ ল ও সিঠক। কারণ, তাঁেদর েচেয় আ�াহ তাআ’লার স�� �া� ি�য়জন এবং উত্তম েলাক পৃিথবীেত আর 
েকউ আসেবনা।  
তাছাড়া, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর পিব� হািদস শরীেফ বেলেছন- "  بَّ رُ فَ 

ھُ نْ مِ  ھُ قَ فْ أَ  وَ ھُ  َمنْ  َلىإِ  ْقھٍ فِ  بَّ َورُ  ھٍ یْ قِ فَ  رُ یْ غَ  ھٍ قْ فِ  لِ مِ احَ   "  
(অথর্ঃ- েকননা, এমন অেনক িফক্হ তথা �ােনর কথার বাহক( হােফজ) আেছ যারা িনেজরা �ানী নয়, এছাড়া, এমন 
অেনক িফক্হ তথা �ােনর কথার বাহক( হােফজ) এমন বয্াি�র িনকট িফক্হ তথা �ােনর কথা বহন করেত পাের েয 
বয্াি� িফক্হ তথা �ােনর বাহক অেপ�া অিধক ফকীহ তথা �ানী’ (সতুরাং েস এ হেত অেনক তেথয্র উদঘাটন করেত 
পারেব), মসুনােদ আহমদ, িতরিমিজ, ইবনু মাজাহ ,দােরমী, িমশকাত।  
উপেরা� হািদস শরীফ খানা েথেক বঝুা েগল েয,  َمھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ ی " نیْ ذِ لَّ ا مّ ثُ  نِىْ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    "  হািদস শরীফ 
খানায় বিণর্ত " ةثَ لثََّال ا  نوْ رُ قُ لْ ا ْیرُ خَ    " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � তােবঈন-
তােব’তােবঈ’নগণ আ�াহ তাআ’লার স�� �া� ি�য়জন হওয়ায় এবং উত্তম েলাক হওয়ায় তাঁরা অনয্ানয্েদর েচেয় অিধক 
�ানী। তাই, তাঁেদর কতৃর্ ক উ�ািবত িফক্হ ( ھُ قْ ْلفِ أَ  ) তথা আইন শা� িনভুর্ ল ও সিঠক। মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল 
জােনন।  
অনিুস�া�ঃ িফক্হ ( ْقھُ فِ أَلْ  ) তথা আইন শা� মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআন এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু 
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর িবেরাধীও নেহ এবং পৃথক িকছু নেহ বরং এটা হে� 
মাখন ও িঘ এর মত। মাখন ও িঘ েযমন দধু েথেক এেসেছ িফক্হ ( ھُ ِفقْ لْ أَ  ) তথা আইন শা�ও েতমিন েতমিন পিব� 
কুরআন এবং আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীফ েথেকই এেসেছ। 
মাখন ও িঘ েযমন দেুধর িনযর্াস ও সারব� িফক্হ ( ْقھُ فِ لْ أَ  ) তথা আইন শা�ও েতমিন পিব� কুরআন এবং আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� হািদস শরীেফর িনযর্াস ও সারব�। মহান আ�াহ 
তাআ’লাই ভাল জােনন।  
(৫) " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " ( আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” 
িনকৃ� ও পথ�� মসুিলম মানেুষর অথবা মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগেণর বা�ব মসুিলম জীবন 
তথা আইিন ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى)  জীবনঃ 

" مھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ ذِ لَّ ا مَّ ثُ  ُھمْ یَلُْونَ نِذیْ الَّ  ثُمّ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত  " ةثَ َال الثَّ   نوْ رُ اْلقُ  رُ َخیْ    " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � নেহ এমন েকান মসুিলম মানষু যিদ িহজরী সেনর িতন উত্তম 
শতাি�র তােবঈনগণ-তােব’তােবঈ’ণগেণর কাউেক অনসূরন না কের �য়ং িনেজই আইন তথা িফক্হ ( ھُ قْ فِ لْ أَ  ) ৈতরী বা 
��ত কের েদয় তেব েস  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  "(আরযালুল কুরিন)তথা“সবর্িনকৃ� শতা�ীর(িহজরী চতুথর্ শতা�ীর ও 
পরবত�শতা�ীসমেূহর) ” িনকৃ� ও পথ�� মসুিলম মানষু অথবা েস মনুািফকেদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলম 
হেব। এমন পথ�� বয্াি�র মতামত ধতর্ বয্ নেহ ও �হণীয় নেহ বরং তার মতামত পিরতয্াজয্ ও �তয্াখয্াত।  
(৬) সাহাবাগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমগেণর বা�ব মুসিলম জীবন তথা আইিন  (  َىھِ قْ فِ لْ أ )  জীবনঃ 
                                                                                                                            
তেব হাঁ, বতর্ মােন যিদ এমন বয্াি�র আিবভর্ াব হয় িযিন মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর িনে� বিণর্ত * সুরা 
তাওবা,আয়াত নং-১০০* এর ৈবিশৈ�য্র অ�ভূর্ � একজন বয্াি� হেয় থােকন  

ُ  يَ ِض رَ  نِ اسَ بِِاحْ  مْ اھُ وْ عُ بَ تَّ اِ  ْینذِ لالَّ وَ  رِ اصَ نْ ْالَ اوَ  نَ ِریْ جِ اھَ مُ لْ ا نمِ  نَ وْ لُ وَّ اْالَ  نَ وْ قُ بِ اسَّ لاوَ " "ھُ َعنْ  واْ ضُ َورَ  ُھمْ نْ عَ  َ�َّ   
((অথর্ঃ-মুহািজর ও আনসারগেণর মধয্কার অ�গামীগণ (যারা সবর্�থম মদীনা শরীেফ িহজরতকারী ও যারা মদীনা 
শরীেফ আনসারেদর মােঝ পরুাতন) এবং যারা (িকয়ামত অবিধ আস� পরবত� মুসলমানগণ যারা আমল ,চির� ও 
ইশক-মহ�ত তথা ভালবাসার ে�ে�) তাঁেদর (�থম পযর্ােয়র অ�বত� মুহািজর ও আনসার সাহাবীেদর) সততার সিহত 
পিরপণূর্ তথা হবহ অনসুরন কেরেছ আ�াহ (তাআ’লা) তাঁেদর �িত স�� হেয়েছন এবং তাঁরাও তাঁর (আ�াহর) �িত 
স�� হেয়েছন।)  
এবং িতিন যিদ ".  َمھُ نَوْ لُ یَ  نَ یْ لَّذِ ا مَّ ثُ  مْ ھُ نَوْ لُ ی " نلَِّذیْ ا مّ ثُ  ىْ نِ رْ قَ  نِ وْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " হািদস শরীফ খানায় বিণর্ত " ةثَ َال ثَّ ال   رُ یْ خَ  

نوْ رُ قُ لْ ا  " (খাইরল কুরিনছ্ছালাছাহ) তথা সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর অ�ভূর্ � িহজরী সেনর িতন উত্তম শতাি�র মেধয্ 
িলিখত হািদস শরীেফর �ে� বিণর্ত সব হািদস শরীফ তােবঈনগণ-তােব’তােবঈ’নগেণর অনরুপ মখু� বলেত পােরন ও 
হািদস শরীফসমেূহর সকল অথর্ এবং পিব� কুরআেনর সকল অথর্ বেুঝ পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ েথেক ইি��াত 



( طُ ابَ نْ تِ سْ اِ  ) কের আইন তথা িফক্হ (  َْقھُ ْلفِ أ ) ��ত করেত পােরন তেব িতিন তার ��তকৃত আইেনর তথা িফকেহর 
ھُ ِفقْ لْ أَ  )  এর) উপর এ শেতর্  চলেত পােরন েয, িতিন কাউেক তার ��তকৃত আইেনর তথা িফকেহর (  َھُ قْ فِ لْ أ  এর) উপর 
চলার জনয্ অনয্ কাউেক উৎসািহত করেবন না। তখন তােক বলেত হেব েয, িতিন আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবাগেণর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মুসিলম। আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন।  

   

পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর আেলােক বা�ব মুসিলম জীবন তথা আইিন [  ْىھِ قْ فِ أَل - আল িফকহী] জীবন গঠন প�িত 
স�েকর্  পৃ�া নং-৩০৬ নং েথেক পৃ�া নং-৩১০ পযর্� সমা� হল ।  

সারা িবে�র উলামােকরামগেণর মেধয্ সংঘিটত পেূবর্াি�িখত ০৮িট মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়গেলা পেূবর্বিণর্ত 
�িমক অনসুাের পযর্ায়�েম িনে�  উপ�াপনঃ 

 (১)গর�পণূর্ জিটল িবষয়>"  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শে�র সং�া িনে� বিণর্ত �িমকস�িলত চারিট (০৪িট) প�িতেত 
েদওয়া হেয়েছ।                                                                                                                                                               
(ক) " َغةِ َال بَ الْ  مُ لْ عِ  " (ইলমুল বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " ىنِ اَمعَ لْ ا مُ لْ عِ  " (ইলমুল মাআ’নী) এর অ�ভূর্ � 
" زُ اجَ یْ ْالِ اَ  " (আল ইজায)ু তথা “�কাশ ভি�র সংি�� রপ” এবং " ابُ نَطْ ْالِ اَ  "( আল ইতনাবু) তথা “�কাশ ভি�র দীঘর্রপ”  
প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                                                   
(খ) " ةِ غَ َال بَ لْ ا مُ ِعلْ  " (ইলমলু বালাগাত) তথা অলংকার শাে�র একিট শাখা " عِ یْ دِ بَ لْ ا ِعْلمُ  " (ইলমুল বাদী’) এর অ�ভূর্ � 
" ةُ یَ ْورِ تَّ ال  " (আত্ তাওিরয়য্াতু) তথা “দইু অথর্ িবিশ� শ�” বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                                                                       
(গ) ইসলািম শরীয়েতর চারিট আইনগত নােমর অ�ভূর্ � চতুথর্ আইনগত নাম “মহান আ�াহ তাআ’লার চুপ বা নীরব 
থাকা িবষয় ” ( ُ أ أ�ُ  ھاَعنْ  تُ كِ اسَّ لا رُ وْ مُ ْأل  )বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                                                                
(ঘ) আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার "  َمِ َكلِ الْ  عُ امِ وَ ج " (”জাওয়ািমউল 
কািলম”) তথা “বয্াপক অথর্েবাধক বাকয্বলী” প�িত বয্বহােরর মাধয্েম<>                                                                                                                                                   
(২)গর�পণূর্ জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান সৃি�র 
সিঠক তথয্ স�েকর্                                                                                                                                      
(৩)গর�পণূর্ জিটল িবষয়> আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসুল�ুাহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার      ِعِ لْ مُ  الْ غَْیب 
(ইলমলু গায়িব) তথা “অদশৃয্ িবষেয়র �ান” স�েকর্                                                                                                                 
(৪)গর�পণূর্ জিটল িবষয়>  ٌسُ نَّ ةٌ  َحسَ نَة  (স�ুাতুন হাসানাতুন) তথা “উত্তম িনয়ম” স�েকর্                                                                                                                           
(৫)গর�পণূর্ জিটল িবষয়> ألدُّ عَ اءُ -ألْ ُمنَاجَ اة (দআু’-মনুাজাত)তথা “�াথর্না-িনভৃত আলাপ” স�েকর্                                                                                                                   
(৬)গর�পণূর্  জিটল িবষয়>  ألدُّ عَ اءُ -ألْ مُ َناَجاة (েদায়া-মুনাজােত) “  ُوَ سِ یْ لَ ة (ওআিছলা) তথা “মাধয্ম” অবল�ন 
 করা  স�েকর্                                                                                            
(৭)গর�পূণর্ জিটল িবষয়>   ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ ْنِبیَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম”স�েকর্    
িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ ।                                                                                                               
(৮) গর�পূণর্ জিটল িবষয়> আমােদর নবী সাইিয়য্দনুা মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
দরদ শরীফ ও সালাম �স� ।                                                                                                                                               

সারা িবে�র উলামােকরামগেণর মেধয্ সংঘিটত পেূবর্াি�িখত সকল মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষেয়র পেূবর্বিণর্ত �িমক 
অনসুাের পযর্ায়�েম ধারাবািহক ইসলািমক সিঠক সমাধােনর বণর্না িনে� ৩১২- নং পৃ�া েথেক (১ নং) গর�পণূর্ জিটল 
িবষয়>"  ٌبِ دْ عَ ة" (িবদআ’তুন) শে�র সং�া েদয়া হলঃ 

 


