ইসলামী আইেনর উে
সালমান আল আওদা

আাহ বেলন, “আাহ ায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আীয়-জনেক দান করার আেদশ দন এবং িতিন অীলতা, অসত
কাজ এবং অবাধতা করেত বারণ কেরন। িতিন তামােদর উপেদশ দন যােত তামরা রণ রাখ।” [সূরা নাহলঃ ৯০]
আয়াতিট বৃহৎ পিরসের আমােদর জ ইসলামী আইেনর উে ফুিটেয় তােল। এই আয়াত আইন ণয়েন িবচার, পারিরক
আচার-আচরণ ও পিরেমর ে িনভুলতা, ণাণ ও সদাচরণ বজায় রাখা, ধন সেদর বােহর বাপাের উদারতার জ
আহবান কের। মানবজীবেনর মেহাম ণেলা এবং এর সািবক কলােণর িবষয়িট উেঠ এেসেছ আয়াতিটেত।
ইসলামী আইেনর উেসমূহ হে ইসলামী আইেনর অভী ল যা ইসলাম তার আইেনর মাধেম অজন করেত
চায়, িবেশষ কের মানবকলােণর ে। আাহর অেনকেলা নােমর মেধ আেছ আল-হািম (মহাানী) এবং
আল-খািবর (সবাত)। িতিন আসমােন ও যমীেন যা কেরন তার িপছেন সবসময়ই গভীর া এবং উম উে
কাজ কের।
লণীয় য, ইসলামী আইেনর উেের বাপাের িকছু মাষ েটা চরমপার যেকান একিটেক অবলন করেছ। একিদেক,
একদল লাক ইসলামী আইেনর উেের নােম ইসলােমর আইনেলােকই উলেট ফলার চা কেরেছ, এমনিক তারা এ থেক
ইসলােমর প মৗিলক আহকামেলােকও রহাই দয় িন। তারা এ যুি দখায় য, ইবাদেতর উে হে আার উয়ন
আর িকছু লাক আিক উৎকষতার এমন পযােয় পৗঁছােত পাের যখন তােদর আর সালাত আদায়, রাযা রাখা বা হ আদােয়র
েয়াজন থােক না। এসব লাক মূলত ইসলামী আইনেক পুেরাপুির পিরতাগ করেছ এবং এেক এর ওহীর মূল থেক িবি
করেছ। কৃতপে ইসলাম হে আাহর কােছ পিরপূণ আগেতর সােথ আমােদর িনেজেদর সমপণ করা। আাহ বেলন, “য
বি সৎকমপরায়ণ হেয় ীয় মুখমডলেক আাহ অিভমূখী কের, স এক মজবুত হাতল ধারণ কের, সকল কেমর পিরণাম
আাহর িদেক।” [সূরা লুমানঃ ২২]
উদাহরণপ বলা যেত পাের, ায়িবচার িতা পুেরাপুির মানবীয় েচার বলেয় নয় বরং এিট িনিহত রেয়েছ ইসলােমর
িশায়। একজন মুসিলম ইসলােমর আইন ও মূলনীিত থেক িবি থেক কান ায়িবচার আশা করেত পাের না।
অপরিদেক অবান করেছ এমন সব লাক যারা ইসলামী আইেনর িবিভ ফেতায়াসমূহেক তােদর সময়-ােনর
িেত িবেবচনা না কের, গভীর বাঝাপড়ায় না িগেয় এবং এ সকল িবষয়েক ান-গেবষণার ঊে রেখ
ফেতায়াসমূহেকই ইসলামী আইেনর উে ভেব বেসেছ। ইসলামী আইেনর িত তােদর এ দৃিভীর মাধেম
তারা কান হাদীস বা সাহাবার উি অথবা আসমানী ওহীর কান আইনসংা অংেশর বাপাের িনেজেদর সংকীণ
বিগত বুঝেক ইসলােমর সাধারণ মূলনীিতর উপর চািপেয় িদে এবং ইসলােমর উেেক উেপা কের
চলেছ।
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এটা সত য, উসূল, িফকা, তাফসীর এবং ইিতহােসর িবিভ শাখায় আমােদর পূেবর আেলমরা য মূলবান ঐিত রেখ
গেছন সিট থেক আমােদর মুখ ফরােনা যােব না। এই ঐিতের উপর িভি কেরই আমােদরেক পিব  রআন এবং
াহর গেবষণায় রত হেত হেব; য কারআেনর সামেন এবং পছন, কান িদক িদেয়ই িমথা অসর হেত পাের না এবং যিট
সবানী এবং শংসনীয় সা হেত নািযলকৃত আর এই াহ হে মুহাাদ (সাঃ) এর াহ িযিন িনজ থেক কান কথা
বলেতন না।
কারআন ও াহ বাঝার উপায় হে এেদর  ও চূড়া বব এবং িবৃত আেদশসমূহ যেলা পৃিথবীেত এবং আিখরােত
মানবকলােণর িনয়তা ও িনরাপা িবধান কের।
এ িবষয়িট আমরা দখেত পাই যখন আাহ বেলন, “িতিনই আপনার িত িকতাব নািযল কেরেছন। তােত িকছু আয়াত রেয়েছ
, সেলাই িকতােবর আসল অংশ। আর অেলা পক। তরাং যােদর অের িটলতা রেয়েছ, তারা অসরণ কের
িফতনা িবার এবং অপবাখার উেে তেধকার পকেলার। আর সেলার বাখা আাহ বতীত কউ জােন না। আর
যারা ােন গভীর, তারা বেলনঃ আমরা এর িত ঈমান এেনিছ। এই সবই আমােদর পালনকতার প থেক অবতীণ হেয়েছ।
আর বাধশি সেরা ছাড়া অপর কউ িশা হণ কের না।” [সূরা আল-ইমরানঃ ৭]
ইসলামী আইেনর উেসমূহ পাওয়া যােব এর আহকামেলার পছেনর অিনিহত কারণেলােত, যেলা বারবার উেঠ
এেসেছ। এেলােত মােষর সািবক কলাণেক িবেবচনা করা হেয়েছ। এই উেসমূহ ইসলামী আইেন সংরিত আেছ এবং
যখন ইসলােমর আহকামেলােক িবিভােব না দেখ বািক সবেলার সােথ একসােথ দখা হয় তখন এেলা একিট সংগিতপূণ
প ধারণ কের। আল শািতবীর মত যসব আেলমরা ইসলামী আইেনর উেসমূেহর বাপাের িবেশষ তারা জার িদেয় বেল
থােকন য, ইসলামী আইেনর উেসমূহ আিবার করেত হেল িবশদভােব ইসলামী আইনেক সামিকেপ পযােলাচনা করা
েয়াজন।
এই সাধারণ উেসমূহ বাঝার মাধেমই ইসলামী আইেনর পিরসর আেরা িবৃত হেত পাের যােত মােষর চািহদা ও
আকাােলােক ইসলাম এবং এর আইনী কাঠােমার মেধ থেক পূরণ করা যায় এবং যােত ইসলামী আইেনর উৎসসমূেহর
িতও িব থাকা যায়। এই উেসমূহ পূরেণর মাধেমই মানবজািত পৃিথবীেক গড়ার পিব দািয় পালন করেত পাের।
আাহ বেলন, “তামােদর মেধ যারা িবাস াপন কের ও সৎকম কের, আাহ তােদরেক ওয়াদা িদেয়েছন য, তােদরেক
অবই পৃিথবীেত শাসনকতৃ দান করেবন। যমন িতিন শাসনকতৃ দান কেরেছন তােদর পূববতীেদরেক এবং িতিন অবই
দৃঢ় করেবন তােদর ধমেক, যা িতিন তােদর জে পছ কেরেছন এবং তােদর ভয়-ভীিতর পিরবেত অবই তােদরেক শাি
দান করেবন।” [সূরা নূরঃ ৫৫]
আমােদর বতমান াপেট ইজিতহােদর জ এমন সব ধীশিস লাক দরকার যােদর রআন-াহর ান থাকার
পাশাপািশ এই সকল ঐশী বাণীর িত অদৃি এবং বুঝস দৃিভী থাকেব। আর এ ধীেবাধ ইসলামী আইেনর উে, কান
িনিদ ফেতায়ার উে এবং ফকীহেদর এসেবর পছেন য উে কাজ কেরেছ তার উপর দৃিিনব করার মাধেম অিজত
হেত পাের। তা না হেল এ ইজিতহাদ হেব নামমা ও অগভীর এবং এর ফল হেব ইসলামী আইন য উে অজন করেত চায়
তার িবপরীত।
একজন সাহাবী কখন খাওয়া ব কের িদেন রাযা  করেত হেব এ সংা আয়াতিট যভােব বুেঝিছেলন তার উপর আমােদর
নজর দয়া উিচত। “......যতণ না কাল রখা থেক ভােরর  রখা পিরার দখা যায়।” [সূরা বাারাঃ ১৮৭] এ আয়ােতর
অথ িতিন এভােব বুেঝিছেলন য, িদেনর বলা যতটু আেলা উঠেল আিরক অেথই একিট কােলা েতা এবং একিট সাদা
েতােক আলাদা করা যায় তখন থেক রাযা  করেত হেব।
নবী কারীম (সাঃ) এ সাহাবী সে বেলিছেলন, “তাঁর বুঝ সীমাব।” আজেকর যুেগ এমন কত লাকই পাওয়া যােব ইসলামী
আইেনর বাপাের যােদর বুঝ এমনই সীমাব, যারা িনেজর অজােই অিতু এবং গৗণ িবষয়সমূহেলােত মাষেক েভােগর
মেধ ঠেল দয় এবং ইসলামী আইেনর উেসমূহেক উেপা কের চেল।
ইসলামী আইেনর উেসমূহেক িবেবচনা করা ছাড়া ইজিতহােদর কৃত চচা সব নয়। এজই আল শািতবী আরবী ভাষার
পাশাপািশ এই উেসমূেহর (মাকািসদ) ান থাকােক ইজিতহাদ চচার েয়াজনীয় শত মেন করেতন কারণ এর মাধেমই
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একজন ফীহ ইসলাম মানবজীবেনর য েয়াজনীয়তা (জরীয়াত), চািহদা (হািজয়াত) ও সৗযিবধানেক (তাহিসিনয়াত)
িনিত করেত চায় তা শনা করেত সম হেবন। একজন সীমাব বাধশিস বি ইসলামী আইন িবািরতভােব মােষর
যসব েয়াজনীয়তােক িনিত করেত চায় তার সােথ সংগিতেত না এেনই ইসলামী আইেনর কান িনিদ েয়াজনীয়তা অথবা
সৗযিবধােনর িভিেত দওয়া একিট ফেতায়ােক শরীয়াহর বৃহর উে (মাকািসদ) থেক িবিভােব দখেত পাের।
আেলমগণ গেবষণার মাধেম এই েয়াজনীয়তাসমূহেক িচিত কেরেছন এবং এেদর সংখা পাঁেচ িনধারণ কেরেছনঃ জীবন, ীন,
আকল (বুিমা), সান এবং সদ। বতমান যুেগর িকছু আেলম ষ েয়াজনীয়তা িহেসেব ায়িবচার, াধীনতা ও সমতা
ইতািদ াব করেছন। আমার মেত, ষ েয়াজনীয়তা িহেসেব ‘সমাজ’ বা এর মত িকছু অভু করা যেত পাের যা
একইসােথ সামািজক ায়িবচার, াধীনতা, সমতা এবং মােষর মযাদা সবিকছুেকই অভূ করেব।
আমরা পিরার দখেত পাই, ইসলাম িকভােব অেনক সময়ই অ অেনক িকছুর পিরবেত সমাজেক মুখ িবষয়ব িহেসেব গণ
কেরেছ। আমরা জামা’আেত সালাত আদায়, বােরর জুম’আর নামাজ এবং হে এর িতফলন দখেত পাই।
আমরা দখেত পাই িকভােব নবী কারীম (সাঃ) এটার েয়াজনীয়তােক মাথায় রেখই কাবা শরীফেক এর আসল িভির উপর
পুনঃিনমাণ করা থেক িবরত থােকন।
িবিভ সমা মাকােবলা করার সময় একজন ফীহর জ এসব মূলনীিত মেন চলা অবক, িবেশষ কের সসব িবষেয়র
ে যেলা বিতম এবং যেলার ে সবেচেয় উপযু িবষয়িট িনধারেণর জ অিতির সতকতা অবলন করা
েয়াজন। যখন একজন ফীহ এসব িবষয় িবেবচনায় আনেত বথ হন, তখন তা মােষর ইসলামী আইেনর মূলেবােধর িত
সেহ পাষণ করার কারণ হেয় দাঁড়ায়, িক কৃতপে মাষ যা দেখ থােক তা হে ইসলামী আইেনর ভুল িতিনিধ এবং
এর ভুল েয়াগ।
ইসলামী আইেনর সব উেই সমানভােব  নয়। এর িকছু সাধারণ মােষর সামেন পিরার, যমনঃ নিতক মূলনীিতসমূহ
এবং জীবেনর মৗিলক েয়াজনীয়তাসমূহ। অ উেেলা উপলি করার জ েয়াজন ইজিতহাদী দৃিভীস চাখ
কারণ সেলা সূতর এবং তা বর করার জ েয়াজন গভীর গেবষণা। মূলত এ জায়গােত এেসই ইজিতহােদর চচা হওয়া
েয়াজন। এখােনই একজন মুজতািহদ, িযিন ইসলামী আইনশাে গেবষণার জ জ যাগ, তার ভূিমকা পালন কেরন। িতিন
আইেনর পিব উৎসসমূহেক ইসলামী আইেনর পিব উৎসসমূহেক ইসলামী আইেনর িবৃত উেসমূেহর আেলােক বুেঝ
থােকন এবং তার এই ানেক বাইেরর জগেত িবিভ পিরিিতেত েয়াগ কের যথােযাগ ফেতায়া এেন হািজর কেরন।
মুসিলম সমাজ এবং জনগেণর বাপাের ইসলাম িক চায় এ সে মুসিলমেদর মেধ গভীর উপলির অভােব বতমােন ইসলামী
আইেনর উে বুঝার েয়াজনীয়তা আেরা বশী কট হেয় উেঠেছ। াধীনতার রা, জনগেণর কাযকলােপর যথােযাগ
ববাপনা, তােদর মেধ সদেণর চচা, অনাচার িতেরাধ, সেদর উয়ন, সাবনার িবকাশসাধন, সমােজর ফলসূ সদ
হওয়ার ণ তােদর মেধ িচিন করা – ইসলাম এই িবষয়সমূহ সমকালীন মুসলমানেদর িনকট তাশা কের, িবেশষ কের যারা
অেনক ফেতায়া সে অবগত হেলও এেলার অিনিহত উেের বাপাের অ।
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শাইখ সালমান আল আওদাহ ১৯৫৫ সােল বুরাইদা শহেরর িনকটবরতী আল-বাসর ােম
জহণ কেরন। মাধিমক পড়ােশানা শষ করার পর িতিন িরয়ােদর ইমাম মুহাদ িবন সৗদ
িবিবদালেয়র এরািবক লাংেয়জ ফাকািেত ভিত হন। ই বছর পড়ােশানার পর িতিন
শিরয়াহ ফাকািেত ভিত হন। এখান থেক িডী অজেনর পর িতিন আল-কািসেম িফের যান
সালমান আল আওদা
এবং বুরাইদার একােডিমক ইনিিটউেট অধয়ন কেরন। এরপর িতিন ইমাম মুহাদ িবন সৗদ
িবিবদালেয়র শিরয়াহ ও উল আদ-ীেনর ফাকািেত ভিত হন এবং িবিবদালেয়র
পড়ােশানার পাশাপািশ লকচারােরর দািয়ও পালন কেরন। িতিন শাইখ আুল আিজজ ইবন
আুাহ ইবন বা’জ, শাইখ মুহাদ ইবন আল-উসাইমীন, আুাহ আুল রহমান িজবরীন মুখ
শাইেখর অধীেন অধয়ন কেরন। ২০০৩ সােল িতিন িপ,এইচ,িড িডী অজন কেরন। িতিন পাশ
এর অিধক বই িলেখেছন।িতিন Islam Today ওেয়বসাইেটর আরিব সংরণ পিরচালনার
পাশাপািশ িবিভ িবষেয় িনয়িমত বব িদেয় থােকন।
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