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ভূমিকা

আল্াহ তা‘আলা বমলন,

)ڈ     ڈ    ژ  ژ( ]يوسف: ٤٠[

“হুকুম বা ববধান একমাত্র আল্াহরই”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০]

বতবন আরও বমলন,

)ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب( ]املائدة:٥٠[

“তারা বক তমব জামহবলয়ামতর ববধান চায়? দৃঢ়-ববশ্াসীগমণর জন্য আল্াহর 

চচময় উত্তম ববধানদাতা আর চক হমত পামর?” [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৫০]

আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্াম বমলন, “আল্াহই হমলন 

ববধান-দাতা, আর তাঁর বনকট চেমকই ববধান বনমত হমব”।(((

কুরআন ও হাদীমসর এত সুস্পষ্ট চ�াষণা োকার পরও অবধকাংশ মুসবলম 

ব্যাপারবটর গুরুত্ব উপলবধি করমত পামর না, শয়তান তামদরমক বববিন্নিামব 

তা উপলবধি করমত চদয় না। কারণ, মস মানুষমক দু’িামব প্রতাবরত কমর 

হক পে চেমক দুমর সবরময় রামে:

 কু-প্রবৃবত্তমত বনপবতত করার মাধ্যমম।

 সমদেমহ বনপবতত করার মাধ্যমম।

১ আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫৫; নাসাঈ, (৮/২২৬(; বায়হাবক (১০/১৪৫( ববশুদ্ধ সনমদ 

ববণণিত।
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তন্মমধ্য প্রেমমাক্ত শয়তাবন চামলর ববপরীমত যা মানুষমক রক্া করমত 

পামর তা হমলা, এতদসংক্ান্ত শরী‘আমতর হুকুম সম্পমকণি স্বচ্ছ ধারণা 

চদওয়া এবং আল্াহর নাফরমানীর শাবতির িয় চদোমনা।

আর ববিতীয় চয অস্ত্রবট শয়তান ব্যবহার কমর তার একমাত্র রক্া করার 

উপায় হমচ্ছ, মস সমতি সমদেমহর অপমনাদন যা তামক হক পে চেমক দূমর 

সবরময় রামে।

আল্াহ কতৃণিক প্রদত্ত ববধান অনুসামর চলা আল্াহর ওপর ঈমামনর অন্তিুণিক্ত 

ববষয়। যা ববশ্ামসর বদক চেমক আল্াহর রবুববয়্যামত (প্রিুমত্ব( একত্ববাদ, 

আর আমল করার বদক চেমক আল্াহর উলুবহয়্যামত (ইবাদামত( একত্ববাদ। 

যার অনুপবথিবতমত কামরা ঈমানই গ্রহণমযাগ্য হমত পামর না।

এ ববষয়বট অত্যন্ত গুরুমত্বর দাবব রােমলও দুুঃেজনক হমলও সত্য চয, 

বাংলা িাষািাষী অমনমকই এ সম্পমকণি সবিক ধারণা রামেন না। তামদরমক 

আল্াহর ববধান মানা বা না মানা সংক্ান্ত সবিক বদকবনমদণিশনা চদওয়ার 

জমন্যই আমার এ ক্ুদ্র প্রয়াস। আল্াহ আমার এ প্রয়াসমক কবুল করার 

মাধ্যমম যবদ আমার জাবতমক ব্যবক্ত, সমাজ ও রাম্রে ইসলামী ববধান 

বাতিবায়মনর তাওফীক প্রদান কমরন, তমবই আমার প্রমচষ্টা সােণিক হমব।

ড. আবু বকর মুহাম্াদ যাকাবরয়া
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মবসমিল্ামির রিিামির রামিি

আমরা বনমজমদরমক মুসবলম দাবব কমর োবক, অেচ যেনই ইসলামী ববধান 

ও আল্াহর হুকুম-আহকাম বাতিবায়মনর কো আমস তেনই আমামদর মত 

ও পে বববিন্ন হময় যায়। এর কারণ বহমসমব আমরা চবশ কময়কবট বদক 

বচবনিত করমত পাবর।

 ইসলামী আইন বাতিবায়মনর হুকুম কী তা না জানা।

 ইসলামী আইন বাতিবায়মনর হুকুম কী তা জানা সম্বেও কবতপয় সমদেহ 

আমামদর মমন দানা চবঁমধ োমক, যা আমামদরমক তা বাতিবায়মনর 

পমে বাধা চদয়।

 প্রথিত: যারা ইসলািী আইি বাস্তবায়নির হুকুি জানি 
িা, তারা দু ভানে মবভক্ত:

 তামদর অমনমকই ইসলাম চয একবট পবরপূণণি জীবন ব্যবথিা, মস 

সম্পমকণিই অজ্ঞ। তামদর অমনমকই জামন না ইসলামম যাবতীয় ববষময়র 

সমাধান আমে। মমন কমর ইসলাম শুধুমাত্র কমলমার চমৌবেক উচ্ারণ, 

সালাত, সাওম, যাকাত ও হমজর মমধ্য সীমাবদ্ধ। কামলমার অেণিই তারা 

জামন না, জানমত চচষ্টা কমর না। মকননা কামলমার অেণিই হমলা: আল্াহ 

োড়া প্রকৃত চকামনা ইলাহ চনই, হক চকামনা মা‘বুদ চনই। আর মা‘বুদ 

শমদের অেণি হমলা: বনববিণিধায় যার ইবাদাত করা হয়, যার কো মানা হয়, 

যার হুকুম-আহকাম তো বববধ-ববধান বাতিবাবয়ত হয়, যার কো ও বনমদণিশ 

অন্য সব বকেুর ওপর প্রাধান্য পায়।
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এ সমতি চলাকমদর জন্য প্রময়াজন দীন সম্পমকণি সবিক বদক বনমদণিশনা লাি 

করা, প্রচুর পবরমামণ দীবন বই-পত্র পাি করা। কুরআন অধ্যয়ন করা, 

হাদীস অধ্যয়ন করা, বসরামত-রাসূমলর (সাল্াল্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্াম( 

চচণিা করা, সাহাবাময় চকরামমর জীবনী চেমক বশক্া গ্রহণ করা। আর তেনই 

তারা জানমত পারমব চয, যামক তারা রব বা পালনকতণিা বহমসমব মামন তাঁর 

রবুববয়্যামতর শতণি হমলা, বতবন তাঁর ‘মারবুব’ বা যামদরমক পালন করমবন 

তামদরমক শুধু সৃবষ্ট করার বিারাই রবুববয়্যামতর দাবয়ত্ব চশষ কমর চদন বন, 

বরং দুবনয়ার বুমক তামদরমক লালন-পালমনর পাশাপাবশ দুবনয়ামত তারা 

কীিামব বনমজমদর মধ্যকার যাবতীয়

কাজ তাঁর সন্তুবষ্ট ববধামন পবরচাবলত হমব, কীিামব তামদর মধ্যকার সৃষ্ট 

অপরাধসমূমহর প্রবতকার হমব তারও সুবমদোবতি কমর বদময়মেন। সুতরাং 

রবুববয়্যাত বা পালনকতণিা বহমসমব তাঁর কাজ হমলা বাদোমক তার জীবমনর 

প্রবতবট চক্মত্র তাঁর নীবত অনুসামর চলমত চদওয়া এবং চস অনুযায়ী আইন 

ও ববধানাববল চদওয়া। তাই চস আইমনর ববমরাবধতা কমর চলমল আল্াহমক 

রব মানার চক্মত্র চেদ পমড়। তাঁমক রব বা পালনকতণিা বহমসমব মানা হয় 

না। আল্াহ তা‘আলা তাই বমলন,  )ژ ژ   ڈ      হুকুম বা ববধান“ )ڈ     

দামনর ক্মতা একমাত্র আল্াহর”। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০, ৬৭]

চকননা বতবনই চতা রব, সুতরাং আইনও বদমবন চসই রবই, অন্য কাউমক 

যবদ আইন প্রদামনর মাবলক মমন করা হয় তমব আল্াহ োড়া অন্য কাউমকই 

রব মানা হয়; যা প্রকাশ্য বড় বশকণি। আর এ জন্যই আল্াহ তা‘আলা যারা 

আল্াহ োড়া অন্য কামরা আইন মানমব তামদর সম্পমকণি বমলমেন:

)ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب( ]املائدة:٥٠[

“তারা বক জামহবলয়ামতর আইন চায়? দৃঢ়ববশ্াসীগমণর জন্য আল্াহর চচময় 

উত্তম হুকুম-ববধান দাতা আর চক হমত পামর?” [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৫০]
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এোমন জামহবলয়্যামতর আইন বলমত আল্াহ কতৃণিক প্রণীত আইন োড়া 

যাবতীয় আইনমকই বুঝামনা হময়মে। সুতরাং আল্াহ তা‘আলা কতৃণিক প্রণীত 

আইমনর বাইমর যত প্রকার মানব রবচত আইন রময়মে, তার সবই জামহলী 

আইন, মযমন ইংমরজমদর চরমে যাওয়া আইন, মরামান আইন ইত্যাবদ।

 আমরক ধরমনর চলাক আমে যারা জামন চয, ইসলাম একবট পূণণিাঙ্গ 

জীবন-ব্যবথিা, বকন্তু তারা জামন না চয, ইসলামী আইন বাতিবায়মনর হুকুম 

কী? তামদর অমনমকই মমন কমর চয, ইসলামী আইন গতানুগবতক আইমনর 

মত। এর বাতিবায়মনর ববমরাবধতা করমল তামদর ঈমামনর চকামনা ক্বত 

হমব না। তারা ইসলামমক বনেক বকেু কমণিকামডের মমধ্য সীমাবদ্ধ মমন কমর 

োমক।

এ সমতি চলাকমদর জন্য যা প্রময়াজন তা হমলা, ইসলামী আইমনর 

বাতিবায়মনর হুকুম সম্পমকণি অবগত হওয়া। মকননা তামদর অমনমকই 

জামননা চয, ইসলামী আইন বাতিবায়ন না করা কুফুরী, যা ঈমান নষ্ট কমর 

চদয়। আল্াহ তা‘আলা বমলন,

)ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ( ]املائدة:٤٤[

“আর যারা আল্াহর অবতীণণি আইন অনুসামর ববচারকাযণি সম্পাদন কমর না, 

তারা কাবফর। [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৪৪]

বতবন আরও বমলন,

)ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]املائدة:٤٥[

“আর যারা আল্াহর অবতীণণি আইন অনুসামর ববচারকাযণি সম্পাদন কমর না, 

তারা যাবলম।” [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৪৫]

আরও বমলন,

)ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ( ]املائدة:٤٧[
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“আর যারা আল্াহর অবতীণণি আইন অনুসামর ববচারকাযণি সম্পাদন কমর না, 

তারা ফামসক।” [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৪৭]

 িূলত আল্াির আইি অিুসানর িা চলার কনয়কমি পয্ায় 
িনত পানর:

 আল্াহর আইন োড়া অন্য চকামনা আইমন ববচার-ফয়সালা পবরচালনা 

জাময়য মমন করা।

 আল্াহর আইন ব্যতীত অন্য চকামনা আইন বিারা শাসন কাযণি পবরচালনা 

উত্তম মমন করা।

 আল্াহর আইন ও অন্য চকামনা আইন শাসনকাযণি ও ববচার ফয়সালার 

চক্মত্র সমপযণিাময়র মমন করা।

 আল্াহর আইন পবরবতণিন কমর তদথিমল অন্য চকামনা আইন প্রবতষ্া 

করা।

উপমরাক্ত চয চকামনা একবট চকউ ববশ্াস করমল চস সবণিসম্তিামব কাবফর 

হময় যামব।(((

১ এর জন্য চদেুন: শাইে মুহাম্াদ ইবন ইবরাহীম আল-শাইে প্রবণত গ্রন্থ ‘তাহকীমুল 

কাওয়ানীন’। তমব এ সাধারণ ববধান চকান ব্যবক্তর ওপর প্রমযাজ্য হমব না। অেণিাৎ সুবনবদণিষ্টিামব 

কাউমক কাবফর বলা যামব না। কারণ, কাউমক সুবনবদণিষ্টিামব কাবফর বলার ব্যাপামরও ইসলাম 

কময়কবট শতণি বদময়মে। মসগুমলা হমচ্ছ, 

এক. ময কো, কাজ বা চকামনা কাজ পবরত্যাগ করা কুফুরী বলা হমচ্ছ তা কুফুরী হওয়ার 

ব্যাপারবট কুরআন ও সুন্নাহর দলীল বিারা প্রমাবণত হমত হমব।

দুই. ব্যবক্তর সামে চস ববষয়বট সম্পৃক্ত হমত হমব। 

বতন. মস ব্যবক্তর কামে প্রমাণ প্রবতবষ্ত হমত হমব। 

চার. মস ব্যবক্তমক কামফর বলার বাধাসমূহ অপসাবরত হমত হমব। 

উপমরাক্ত শতণিসমূহ সম্পূণণিিামব প্রাপ্ত হওয়া এবং যাবতীয় বাধা দূবরিূত হওয়ার পরই চকবল 

কাউমক কাবফর বলা যামব। সুতরাং আমরা চযন তবড়�বড় কমর কাউমক কাবফর বলার চচষ্টা 

না কবর।
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 মবিতীয়ত: আল্াির আইনির মবনরাধী মবিতীয় দলমি ইসলািী 
আইনির জ্াি রানে, তারা জানি যয, ইসলািী আইি 
অিুসানর িা চলনল কুফুরী িনব, মকন্তু তানদর িনধযে দু’মি 
ধারা কাজ করনে:

 তামদর এক চরেবণ মমন কমর ইসলামী আইন বতণিমান যুমগর সামে 

অসামঞ্জস্যশীল এবং অচল। তামদর অন্তমর রময়মে ইসলামী আইমনর 

কাযণিকাবরতা সম্পমকণি বববিন্ন ধরমনর সমদেহ।

তামদর সমদেমহর মমধ্য যা যা তারা বমল োমক তন্মমধ্য বনম্াক্তগুমলা 

প্রধান:

 ইসলাম এবং আধুবনক জ্ঞান-ববজ্ঞান; উিয়বট পরস্পর ববমরাধী।

 মকউ চকউ মমন কমর চয, বতণিমামন ধমণিবিবত্তক রা্রে হওয়া সম্ভব নয়, 

জাতীয়তা বিবত্তক রা্রে হওয়াই জরুবর। আর জাতীয়তাবাদী রা্রে 

আল্াহর আইন অনুসামর চলমত পামর না। মকননা জাবত বহমসমব 

প্রমত্যক জাবতর বিন্ন বিন্ন কৃবষ্ট কালচার রময়মে।

 মকউ চকউ বমলন, ইসলামী ববধান আধুবনক যুমগর উদ্ূত বববিন্ন 

সমস্যা সমাধামন অপারগ।

 মকউ চকউ বমলন, ইসলামী ববধান মামনই একনায়কতন্ত্র প্রবতষ্া।

 মকউ চকউ বমলন, ইসলামী ববধান মানুমষর বাক-স্বাধীনতা ক্ুন্ন কমর। 

চতমবনিামব বচন্তার স্বাধীনতায় বাধ সামধ। আর তা প্রগবতর অন্তরায়।

 আবার চকউ চকউ বমলন, ইসলামী ববধান বাতিবায়ন করা সম্ভব নয়। 

কারণ, একই রাম্রে বববিন্ন ধমমণির, দমলর ও মমতর চলাক োমক। 

সবাইমক একই আইমন কীিামব পবরচালনা করা সম্ভব?
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 আবার চকউ চকউ বমলন, ইসলামী ববধামন রময়মে কমিারতা, 

সমামজর মমধ্য ক্ীব, ববকলামঙ্গর জন্ম চদয়, তদুপবর বনযণিাতন-

বনমপেষণ ও মানুষ হত্যার মমতা জ�ন্যতম কামজর ববতিৃবত �মট।

উপমরাক্ত সমদেহগুমলার অপমনাদন সংমক্মপ ও ববতিাবরত দুিামব করা 

চযমত পামর; বনম্ তা চদওয়া হমলা:

সংবক্প্ত উত্তর: এসব প্রমনের সংবক্প্ত উত্তর হমলা: মকউ যবদ আল্াহমক 

একমাত্র রব বহমসমব মামন তাহমল অবশ্যই একো তামক ববশ্াস করমত 

হমব চয, আল্াহ তা‘আলা বাদোর জন্য চকানবট উপমযাগী আর চকানবট 

অনুপমযাগী চসটা িামলা কমরই জামনন। আর জামনন বমলই বতবন এমনিামব 

এ সমতি ববধান প্রদান কমরমেন যামত বাদোর জন্য এগুমলা চকামনা রকমমর 

সমস্যা সৃবষ্ট না কমর। সুতরাং এ সমতি সমস্যাববলর উত্াপন করার অেণিই 

হমলা, আল্াহর প্রিুমত্বর ওপর সংশয়-সমদেহ চপাষণ করা।

অনুরূপিামব চকউ যবদ আল্াহর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্ামমক 

সবণিমশষ রাসূল ও শরী‘আত বাতিবায়নকারী, আইমনর সবিক ব্যাে্যা-দাতা, 

পূবণিবতণিী সমতি শরী‘আমতর রবহতকারী এবং বতবন যা বনময় এমসমেন 

তামক পবরপূণণি মমন কমর োমকন, তমব তার মমধ্য এ ধরমনর প্রমনের সৃবষ্টই 

হমত পামর না। তাই এ ধরমনর প্রনে সৃবষ্টর মামনই হমলা, আল্াহর রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্ামমক সবণিমশষ রাসূল, তাঁর প্রববতণিত ববধানমক 

সবণিমশষ ববধান এবং তাঁর শরী‘আত সম্পূণণি ইত্যাবদ চমৌবলক ববষয়মক 

অস্বীকার করার শাবমল।

আর চয ব্যবক্ত এ ধারণা চপাষণ করমব, মস সবত্যকার অমেণিই ঈমামনর গবডে 

চেমক চবর হময় যামব।

আর এটাও জানমত হমব চয, এসব ববধান বাতিবায়মনর মাধ্যমম পৃবেবীর 

চকামনা িূেমডে অশাবন্ত, অরাজকতা ও উপমরাবল্বেত সমস্যাসমূহ চদো 

চদয় বন; বরং এটা ধ্রুবসত্য চয, পৃবেবীর চযোমনই বকেু শাবন্ত রময়মে বা 
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বেল তা ইসলামী ববধান বাতিবায়মনর বববনমময়ই বেল। মকননা এ ববধান 

বদময়মেন মানুমষর স্রষ্টা আল্াহ তা‘আলা, মযমহতু বতবন মানুষমদরমক সৃবষ্ট 

কমরমেন চসমহতু তামদর চলার জন্য প্রকৃত ববধান তারই পক্ হমত হওয়া 

উবচত। আর এটাই যুবক্তপূণণিও; মকননা মানুষ বনমজর কল্যাণ ও পবরণবত 

সম্পমকণি সম্যক জ্ঞান রামে না।

 উপনরাক্ত সনদেিসিূনির মবস্তামরত উত্তর মিম্নরূপ:

 প্রথি সনদেি: এ দামব যয, জ্াি-মবজ্াি ও দীি পরস্পর মবনরাধী।

তামদর এ দাবব েডেমন বলা যায় চয, দীন বা ধমণি বলমত যবদ আল্াহ 

তা‘আলা প্রববতণিত দীন না বুবঝময় জাগবতক চকামনা দীন বুবঝময় োমক তমব 

সমদেহ বিক হমত পামর। মকননা চসগুমলা আল্াহর পক্ চেমক আমস বন। 

বকন্তু যবদ দীন/ধমণি বলমত ইয়াহূদী, বরিষ্ট ও ইসলাম ধমণি বুবঝময় োমকন, 

তাহমল তাও চকান চকান ব্যাপামর ববশুদ্ধ হমত পামর। কারণ, ইয়াহূদী ও বরিষ্ট 

ধমণিাবলম্ী চকউই তামদর বতণিমান আইন-কানূনসমূহমক আল্াহ প্রদত্ত এবং 

তামদর রাসূল-প্রদবশণিত বমল প্রমাণ করমত পারমব না। তামদর ধমমণি হময়মে 

বববিন্ন প্রকার ববকৃবত, ধমমণির নামম কু-সংস্ামরর ব্যাপক প্রসার। সমবণিাপবর 

তামদর পাদ্রীগণ শাসকমগাষ্ীর সামে একমজাট হময় ধমণিমক মানুমষর ওপর 

অত্যাচামরর হাবতয়ার বাবনময়মে। জ্ঞানীমদর লাবছিত কমরমে। ইবতহাস 

সাক্্য চদয় চয, বরিষ্টান পাদ্রীগণ যেনই চকামনা ববজ্ঞানীমক চকামনা বকেু 

আববষ্ার করমত শুনমতন, তেনই তামদরমক ধমণিমদ্রাবহতার চদামষ চদাষী 

কমর কমিার শাবতি বদমতন, এমনবক মৃতু্যদডে দামনও বপেপা হমতন না। 

আবার চকামনা চকামনা এলাকার মানুষ বেল বগজণিার প্রজাস্বরূপ। তামদর 

বনজস্ব সম্পবত্ত বলমত বকেু বেল না। সুতরাং চকউ যবদ জ্ঞান-ববজ্ঞান ও 

ধমমণির মমধ্য ববমরাবধতা বলমত এ সমতি ববকৃত ধমণিসমূহমক বুবঝময় োমকন 

তাহমল আমামদর বলার বকেু োমক না। মকননা এসব ববকৃত ধমণি মানবতার 

জন্য জীবন ব্যবথিা হমত পামর না।
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বকন্তু ইসলাম এমন একবট দীন যা এ অপবাদ চেমক সম্পূণণি মুক্ত। কারণ, 

প্রেমত ইসলামী আইমনর প্রধান দু’বট উৎস: কুরআন ও সুন্নাহ আজও 

অববকৃত অবথিায় রময়মে। কুরআমনর কোই ধরা যাক, আল্াহ তা‘আলা 

এর বহফাযমতর িার বনময়মেন, তাই আজ পযণিন্ত এর মমধ্য চকামনা প্রকার 

পবরবতণিন প্রমাণ কমর চকউ চদোমত পামর বন। অনুরূপিামব রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্ামমর হাদীমসর চক্মত্রও কোবট বলা যায়। 

চকননা আল্াহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্াম 

চেমক ববণণিত সহীহ হাদীসগুমলামক বহফাযত কমরমেন, ফমল বমে্যা ও জাল 

হাদীমসর প্রবতণিনকারীমদর শত প্রমচষ্টা সম্বেও চকামনা বমে্যা হাদীসমক চকউ 

সবিক হাদীস বমল চমমন চনয় বন; বরং বমে্যা বহমসমব প্রত্যাে্যান কমরমে। 

এজন্য আল্াহ তা‘আলা এমন বকেু মুহাবদিস চপ্ররণ কমরমেন যারা সবিক 

হাদীসমক জাল/বমে্যা হাদীস চেমক পৃেক কমর চগমেন। আর তা হওয়ার 

কারণ এই চয, আল্াহ তা‘আলা বমলমেন:

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ( ]احلجر: ٩[

“অবশ্যই আবম এই এ বযবকর অবতীণণি কমরবে, আর আবমই এর 

রক্ণামবক্ণ করমবা”। [সূরা আল-বহজর, আয়াত: ৯] এোমন বযবকর বিারা 

কুরআন ও সহীহ হাদীস বুঝামনা হময়মে।

আল্াহ তা‘আলা পূবণিবতণিী চকামনা উম্মতর গ্রন্থ ও তামদর নবীর বাণী 

সম্পমকণি এ রকম চ�াষণা চদন বন।

ইসলামী আইমনর তৃতীয় ও চতুেণি উৎস হমলা: ইজমা‘ ও বকয়াস।

ইজমা হমলা: এ উম্মতর দীবন জ্ঞানসম্পন্ন মুজতাবহদমদর ঐকমত্য চপাষণ। 

আর এর বিবত্ত হমলা রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্ামমর সহীহ 

হাদীস- “আমার উম্ত কেনও ভ্রষ্ট পমে একমত হমব না”।(((  সুতরাং 

১ চদেুন: মুতিাদরামক হাবকম (১/২০০-২০১(, হাদীস নং ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৯, ৪০০। আমরা 

চদেুন: আবূ দাউদ (৪/৯৮(, হাদীস নং ৪২৫৩; বতরবমযী (৪/৪৬৬(, হাদীস নং ২১৬৭; ইবন 

মাজাহ (২/১৩০৩(, হাদীস নং ৩৯৫০।



19

ইসলামী আইন না মানার বিধান: বিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

উম্মতর সবাই যবদ চকামনা ব্যাপামর একমত হয়, তাহমল তাও আল্াহ 

ও তাঁর রাসূমলর অনুমবতক্মমই হমব। আর তা হমব গ্রহণমযাগ্য। পূবণিবতণিী 

চকামনা বিীমনর চক্মত্র তামদর নবীর মুে চেমক এরকম চকামনা অিয়বাণী 

চশানামনা হয় বন। ফমল তামদর সবাই একমত হমলই চস মতবট সবিক 

হওয়ার গ্যারাবটি চনই।

ইসলামী শরী‘আমতর (আইমনর( চতুেণি উৎস হমলা বকয়াস: যা বনিণির কমর 

পূবণিবতণিী বতনবট উৎমসর ওপর। সুতরাং এটাও মনগড়া বকেু নয়। 

অতএব, আমরা বুঝমত পারবে চয, ইসলাম এমন একবট বিীমনর নাম, 

যা সম্পূণণিিামব অববকৃত রময়মে। আর তার ববধানসমূমহ বাইমরর চকামনা 

প্রিাব চসোমন পমড় বন। মযমহতু আল্াহ তা‘আলাই এ ববধান বদময়মেন, 

আর জ্ঞান-ববজ্ঞানও তাঁর পক্ চেমকই চদওয়া চনয়ামত ববমশষ, মসমহতু 

এ দু’বট কেনও পরস্পর ববমরাধী হমত পামর না। বাতিমবও তা �মট বন। 

আল্াহর কুরআমনর চকামনা আয়াত, রাসূল সাল্াল্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্াম 

এর চকামনা সহীহ হাদীস ববজ্ঞামন-পরীবক্ত চকামনা ধ্রুবসমত্যর ববমরাধী 

হময়মে- এমন চকামনা প্রমাণ আজও চকউ বদমত পামর বন। যবদও চকামনা 

চকামনা চক্মত্র ববজ্ঞামনর চকামনা চকামনা বেওবর প্রােবমকিামব আল-

কুরআন ও সহীহ হাদীমসর সামে ববমরাধী হময়মে এমন মমন হময় োমক, 

তোবপ চসোমন আল্াহর কুরআন ও সহীহ হাদীসই মূলত গ্রহণমযাগ্য হমব, 

কারণ এ সমতি প্রােবমক বেওবর (যা পরীবক্ত সত্য বমল প্রমাবণত হয় 

বন তা( পবরবতণিনশীল। আল্াহর কুরআমনর চকামনা আয়াত, আর রাসূল 

সাল্াল্াহু ‘আলাইবহ ওয়াসাল্ামমর চকামনা সহীহ হাদীস পবরবতণিনশীল নয়। 

হাঁ, মকামনা চকামনা চক্মত্র তাড়াহুড়া কমর অমনমকই সবিক অেণি ও ব্যাে্যা 

অনুধাবন করমত পামরন না। মস চক্মত্র দরকার প্রকৃত জ্ঞানীর কামে বফমর 

যাওয়া।

আর ইসলাম জ্ঞান-ববজ্ঞানমক উৎসাবহত কমরমে, জ্ঞান অজণিনমক ফরয 
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কমরমে। অন্যান্য ধমমণির মত বনরুৎসাবহত কমর বন। ইসলামম ববজ্ঞানীমদর 

চয কদর আমে, অন্যান্য ধমমণির সামে এর চকামনা তুলনাই চলমত পামর না। 

সুতরাং দীন (ইসলাম( এবং জ্ঞান-ববজ্ঞান পরস্পর ববমরাধী বলা সম্পূণণি 

অমযৌবক্তক। আর তাই ইসলামী ববধান বাতিবায়মন এ সমদেমহর অবতারণা 

করা বাতুলতা মাত্র।

 মবিতীয় সনদেি:

বতণিমান যুগ জাতীয়তাবামদর যুগ, প্রমত্যক জাবতর বনবদণিষ্ট ধ্যানধারণা 

অনুযায়ী রা্রে পবরচাবলত হওয়া উবচত। ইসলামী আইন চলমল তা 

জাতীয়তাবামদর রীবতনীবত ববমরাধী হমত বাধ্য। 

এ প্রমনের উত্তর আমরা দু’িামব বদমত পাবর:

এক( একজন ঈমানদার কেনও এ রকম অমযৌবক্তক কো বলমত পামরনা, 

কারণ চস জামন চয, ইসলাম গ্রহমণর পর তার পবরচয় হমলা চস 

একজন মুসবলম। তার জাতীয়তাবাদ হমব ইসলামী জাতীয়তাবাদ। 

শুধুমাত্র পবরচময়র জন্য চকামনা চদমশর অবধবাসী তা উমল্ে করমত 

পামর। ববশ্াস ও বনয়ম-নীবত, চাল-চলন ইত্যাবদমত চস ইসলাম 

ববমরাধী যাবতীয় রীবত-নীবত পবরত্যাগ করমত বাধ্য।

দুই( মূলত জাতীয়তাবামদর ধুয়া তুমল ইসলামী আইন চেমক দূমর সমর 

োকা চকামনা ক্মমই সম্ভব নয়। কারণ, আমরা জাবন প্রমত্যক রাম্রেই 

কতগুমলা জাবত োমক, প্রমত্যক জাবতর জন্য আলাদা আইন চকউই 

রচনা কমর না। রা্রে একবট হমল তার আইন এক রকমই হময় োমক। 

উদাহরণস্বরূপ: পাবকতিামন চবলুবচ, বসবধি, পাঞ্জাবী প্রিৃবত জাবত 

রময়মে, িারমতও রময়মে তদনুরূপ বহু জাবত; প্রমত্যমকর জন্য আইন 

একটাই, বিন্ন বিন্ন আইন ততবর হয় বন। তাই আল্াহর আইন চলমল 

চসোমন জাবত-বিবত্তক চকামনা সমস্যা হওয়ার কো নয়। পরন্তু তামত 
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বববিন্ন জাবত-মগাষ্ীমক একই বনয়মম পবরচালনা করা সম্ভব; যা রা্রেীয় 

ঐক্য ও শবক্তমক আরও সুদৃঢ় করার চক্মত্র উপকারী।

অতএব, আল্াহর আইন মূলত চকামনা জাবতর জন্য ববমশষিামব প্রণয়ন 

করা হয় বন, যামত এ-ধরমনর সমদেমহর অবকাশ রময়মে। মূলত চগাটা 

মানব সমামজর জন্য আল্াহর আইনই একমাত্র জীবন ব্যবথিা, তাই 

জাতীয়তাবামদর মমতা সংকীণণি দৃবষ্টিবঙ্গ কেমনা ইসলামী আইমনর 

ববকল্প হমত পামর না; বরং চযমহতু একবট রাম্রে বববিন্ন জাবতর অবথিান 

চসমহতু চসোমন চগাটা মানবতার জন্য প্রণীত জীবন ব্যবথিা আল্াহর 

আইন বাতিবায়ন করা দরকার, যামত জাবত, বণণি, মগাত্র বনববণিমশমষ চগাটা 

মানবমগাষ্ী আইমনর সুববধা লাি করমত পামর।

 তৃতীয় সনদেি:

‘ইসলামী আইন আধুবনক যুমগর উদ্ূত বববিন্ন সমস্যা সমাধামন অপারগ’। 

মূলত এবট একবট বমে্যা অপবাদ োড়া আর বকেুই না। কারণ, মকউই এমন 

চকামনা সমস্যা চদোমত পারমব না যার জন্য ইসলাম চকামনা হুকুম বনধণিারণ 

কমর চদয় বন। হাঁ, অমনক সময় অমনমকর কামে তা স্পষ্ট োমক না, আর চস 

জন্য ইসলামী আইমনর প্রবত চদাষামরাপ না কমর এমন চলাকমদর সাহায্য 

চনয়া উবচত যারা চযমকামনা উদ্ূত সমস্যার সমাধান কমল্প সবিক সমাধান 

চবর কমর বদমত পামরন। এ রকম অস্পষ্টতা শুধু ইসলামী আইমনর চবলায় 

নয়, অন্যান্য আইমনও রময়মে; বরং অন্যান্য আইমন অসংে্য অস্পষ্টতা 

ববদ্যমান। যবদ অন্যান্য আইন চশোমনার জন্য, আইনগত পরামশণি চনয়ার 

জন্য, আইমনর ব্যাে্যা দামনর জন্য বববিন্ন পযণিাময়র কবমবট োকমত পামর, 

তাহমল ইসলামী আইমনর চক্মত্রও এরকম বশক্া প্রদান, পরামশণি প্রদান 

ও ব্যাে্যা চদওয়ার জন্য ববমশষজ্ঞ কবমবট বনধণিারণ করমলই চস সমস্যার 

সমাধান হময় যামব। বস্তুত ইসলামী আইমনর সামে অন্যান্য আইমনর 

অস্পষ্টতার চকামনা তুলনাই চমল না।
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এর একমাত্র কারণ হমলা : ইসলামী আইন প্রেমম চয কাজবট কমরমে তা 

হমলা- একজন মানুমষর জীবমন কী কী সমস্যা হমত পামর তা বনধণিারণ 

কমরমে, তারপর চসগুমলামক কীিামব সমাধান করা যায় তার বণণিনা 

বদময়মে।

ইসলামমর দৃবষ্টমত একজন মানুমষর চমৌবলক সমস্যা পাঁচবট:

 জীবন-নামশর আশংকা।

 সম্পদ হারামনার আশংকা।

 মানসম্ান বা ইজ্জত নমষ্টর আশংকা।

 ‘আকল বা বুবদ্ধ ববমবক হারামনার িয়। 

 দীন বা ধমণি ববনমষ্টর আশংকা।

এই সবগুমলামক “অতীব প্রময়াজনীয় পাঁচবট বস্তু” নামম ইসলাম অবিবহত 

কমরমে। এ পাঁচবট বস্তুরই সমাধান ইসলামী আইমন রময়মে। িামলা কমর 

বচন্তা করমল চদো যামব চয, আধুবনক যুমগও এ পাঁচবট চমৌবলক সমস্যার 

বাইমর আর চমৌবলক চকামনা সমস্যার উৎপবত্ত হয় বন। ফমল, ময সমদেহ 

চতালা হময়মে তার চকামনা বিবত্ত চনই।

এ সমদেহ চয সম্পূণণিিামব অমূলক, তার প্রমাণ বহমসমব আমরা বতণিমান 

চসৌবদ আরমবর আইমনর কো উমল্ে করমত পাবর, মসোমন আল্াহর আইন 

বাতিবাবয়ত রময়মে, মস চদমশ এেমনা আইবন চকামনা সমস্যা চদো চদয় 

বন। তামদর কামে এমন চকামনা মুকদিমা এেনও চপশ হয় বন যার জন্য 

তারা ইসলামী আইমন সমাধান পায় বন। বরং চস চদশ যাবতীয় সমস্যার 

সমাধান ইসলামী আইমন কমর োমক বমল এেনও চসোমন যারা োমক 

তারা শাবন্তমত বসবাস কমর যামচ্ছ।
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 চতুথ্ সনদেি:

‘ইসলামী আইন বাতিবায়ন করমল একনায়কতন্ত্র প্রবতষ্ার সম্ভাবনা আমে’। 

এ সমদেহবট মূলত ইসলামী আইন সম্পমকণি বাতিব জ্ঞামনর অিামবই সৃষ্ট। 

চকননা, ইসলামমর চসানালী যুমগ ইসলামী আইন পবরপূণণিিামবই বাতিবাবয়ত 

বেল, অেচ চসোমন একনায়কতমন্ত্রর নমুনা দৃষ্ট হয় বন; বরং তার ববপরীতবট 

চদো চগমে। আবু বকর, উমার, উসমান এবং আলী রাবদয়াল্াহু ‘আনহুমমর 

সমময় েবলফামদরও জবাববদহী করমত হত। তামদরও “শূরা” (পরামশণি( 

চবাডণি বেল। তামদর অবধকাংশ কমণিকাডেই পরামমশণির বিবত্তমত পবরচাবলত 

হত। যবদও পরামশণি দান ও গ্রহমণর চক্মত্র প্রাধান্য বেল কুরআন ও সুন্নাহ্ র 

ওপর বনিণিরশীল হওয়া না হওয়া, সংে্যাগবরষ্তা নয়।

তমব হ্যাঁ, ইসলামম এমন বকেু কমণিকাডে আমে, যা থিায়ী, মযোমন চকামনারূপ 

পরামশণি বা সুপাবরশ গ্রহণমযাগ্য নয়। মকননা তা আল্াহর পক্ চেমক  

সুবনবদণিষ্ট কমর চদওয়া হময়মে। এর বাইমর অমনক ববষয় আমে যা যুমগর 

চাবহদা অনুসামর পরামমশণির বিবত্তমত বনধণিাবরত হমব। আর ঐ বনবদণিষ্টসমূহ 

(চযগুমলামত চকামনা প্রকার চহরমফর করা যায় না( তা আল্াহ রাব্ুল 

‘আলাবমন কতৃণিক বনধণিাবরত। তাই চসোমন একনায়কতন্ত্র প্রবতষ্া হওয়ার 

সম্ভাবনা চকামনা ক্মমই সম্ভব নয়।

 পঞ্চি সনদেি:

‘ইসলামী ববধান মানুমষর বাক-স্বাধীনতা ক্ুন্ন কমর। মতমবনিামব বচন্তার 

স্বাধীনতায় বাধ সামধ। আর তা প্রগবতর অন্তরায়।’ এবট মূলত বতনবট 

সমদেমহর সমবষ্ট।

এক( প্রেমমই বাক-স্বাধীনতা না চদওয়ার কো বলা হময়মে। অেচ এ কো 

িামলািামবই প্রমত্যক ঈমানদামরর জানা উবচত চয, আল্াহ কতৃণিক 

বনধণিাবরত চকামনা আইন োকমল চসোমন বাক-স্বাধীনতা বদময় চকামনা 
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লাি চনই। কারণ, বাক-স্বাধীনতা সাধারণত মানব রবচত আইমনর 

ববরুমদ্ধ ব্যবহার করমত পামর। মকননা, মানব রবচত আইমনর মমধ্য 

বববিন্ন প্রকার ত্রুবট-ববচু্যবত, ফাঁবক, যুলুম, অত্যাচামরর সম্ভাবনাসমূহ 

ববদ্যমান। মসোমন বাক-স্বাধীনতা ব্যবহামরর মাধ্যমম সংমশাধমনর 

পে সুগম করা যায়। পক্ান্তমর, আল্াহ রাব্ুল ‘আলাবমমনর 

আইমনর চক্মত্র বাক-স্বাধীনতা বদময় শুধুমাত্র আল্াহমক অপবরপক্ব, 

অপবরণামদশণিী, যামলম, মূেণি ইত্যাবদ কুফুরী করা োড়া আর বকেু করা 

সম্ভব নয়। মকননা, বতবন চজমন-বুমঝই বাদোর জন্য এগুমলা প্রবতণিন 

কমরমেন।

দুই( বচন্তার স্বাধীনতা না চদওয়া। মূলত এটা একটা অপবাদ; বরং ইসলামই 

মানুষমক বচন্তা করার, গমবষণা করার ও িাবার জন্য উৎসাবহত কমরমে। 

বকন্তু চযমহতু মানব বচন্তা বহুমুেী এবং শতধাবরিক্ত হমত বাধ্য, তাই 

ইসলাম চস ব্যাপামর একবট সীমা বনধণিারণ কমর বদময়মে। এমন বচন্তা 

করমত বমলমে, যামত সুফল আশা করা যায়, বনষ্ফল বচন্তা চেমক 

বনমষধ করা হময়মে। ইসলাম মানুষমক সৃবষ্ট জগমতর বববিন্ন ববষময় 

বচন্তা করমত বনমদণিশও বদময়মে। বকন্তু স্রষ্টার ব্যাপামর বচন্তা করমত 

বনমষধ কমরমে, কারণ তারা এ ব্যাপামর চকামনা বসদ্ধামন্ত চপৌঁেমত 

সক্ম হমব না। স্রষ্টা সম্পমকণি তামদর বচন্তার ফসল তামদর জন্য চকামনা 

সুফল বময় আনমব না। কারণ, তামদরমক এ ব্যাপামর যতটুকু জ্ঞান 

চদওয়া হময়মে এর বাইমর তারা শত চচষ্টা কমরও চকামনা বকেু উদ্ধার 

করমত পারমব না; বরং বববিন্ন মত ও পমে ববিক্ত হমত বাধ্য।

আল্াহর আইন চযমহতু তার একান্ত বনমজর পক্ চেমক প্রববতণিত 

ববধান, মসোমন বচন্তা করার বকেু চনই। মসোমন বচন্তা করমল শুধু 

প্রমযাজ্য হওয়ার চক্ত্র সম্পমকণি করা যায়। মানা না মানার চক্মত্র নয়।

মূলত যারা বমল ‘ইসলামী আইন স্বাধীন বচন্তার চক্মত্র বাধা’ তারা আসমল 
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তামদর বনমজমদর বচন্তাধারামক আইন বমল চালামত চচষ্টা কমর, সবার 

বচন্তাধারামক তারা গ্রহণ কমর না। তামদর বচন্তাধারার যোেণিতা বনরূপমণর 

একটা মাপকাবি দরকার। আজ পযণিন্ত মানব রবচত আইমনর এমন চকামনা 

ধারা চনই যার মমধ্য চদশ-কাল চিমদ, বচন্তাধারার পবরবতণিমন পবরববতণিত 

হয় বন। এমতই এর অসারতা প্রমাবণত হয়।

বতন( ইসলামী আইন প্রগবতর অন্তরায়। এ সমদেহবট অলীক ও িুল 

বচন্তাধারার ওপর প্রবতবষ্ত। মকননা প্রগবত শমদের অেণি যবদ উন্নবত 

হয় তাহমল ঈমানদার মাত্রই ববশ্াস করমত বাধ্য চয, আল্াহ রাব্ুল 

‘আলাবমন যা বাদোর জন্য বনধণিারণ কমর বদময়মেন, তামতই রময়মে 

উন্নবত, মসটার পবরপূণণি বাতিবায়নই হমলা প্রগবত। ইসলামমর চকামনা 

আইন আধুবনক আববষ্ৃত চকামনা বকেুর ববমরাবধতা কমর বন; বরং 

এগুমলার যত িামলা বদক আমে তা গ্রহণ করা জরুরী মমন কমরমে, 

বকন্তু যবদ প্রগবত বলমত চবহায়াপনা, মবমলল্াপনা, অশ্ীলতা, নগ্নতা 

ইত্যাবদ বুঝামনা হয়, তাহমল প্রমত্যক ববমবকবানমকই বজজ্ঞাসা করমত 

চাই চয, এগুমলা বক উন্নবত না অবনবত? যবদ এগুমলা উন্নবতর চসাপান 

হমতা তাহমল এ ব্যাপামর ববমবকবানমদর মমধ্য ববিমত চদো চযত 

না, অেচ সুথি ববমবকবান মাত্রই বনজ পবরবার, সমাজ, রা্রে চেমক 

এগুমলামক দূরীিূত করা গমবণির ববষয় মমন কমর োমক। সুতরাং ইসলাম 

প্রগবতর অন্তরায় এ রকম অপবাদ ববকৃত মবতিমষ্র ফসল মাত্র।

 ষষ্ঠ সনদেি:

‘ইসলামী আইন কীিামব বাতিবায়ন সম্ভব অেচ একই রাম্রে বববিন্ন ধমমণির 

চলাক ববদ্যমান’?

এ সমদেহবটও অন্যান্য সমদেমহর ন্যায় অমূলক, ইসলামী আইমনর 

প্রময়াগমক্ত্র বনবদণিষ্ট করা আমে। যবদ ইসলামী রাম্রে অমুসবলমগণ োমকন 

এবং তামদর মামঝ চকামনা প্রকার সমস্যার সৃবষ্ট হয় তেন প্রমত্যক নাগবরকই 
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তার ববশ্াসকৃত জীবন ব্যবথিা অনুসামর চলমত পারমব, কামরা ব্যাপামর 

চজার করা হমব না। তামদর মধ্যকার সৃষ্ট সমস্যা সমাধামন তামদর যবদ 

বনবদণিষ্ট আইন োমক, তমব চস অনুসামর ফয়সালা করা হমব। তমব চযোমন 

মুসবলম ও অমুসবলমমর মামঝ সমস্যা চদো বদমব চসোমন ইসলামী আইন 

প্রাধান্য পামব। সুতরাং একই রাম্রে বববিন্ন ধমমণির চলাক োকমলও ইসলামী 

আইন প্রবতণিমন চকামনা বাধা চনই।

 সপ্তি সনদেি:

‘ইসলামী আইমন কমিারতা আমে বমল দাবব করা’।

এ সমদেহবটও মূলত ইসলামী আইন সম্পমকণি বাতিব অবিজ্ঞতা না োকার 

ওপর প্রমাণবহ। মকননা ইসলামী আইমনর চয অংমশর প্রবত তামদর এ 

সমদেহ বনিণিরশীল তা হমলা, দডেবববধ অংশ। ইসলামী আইমনর দডেবববধ 

অংমশর উমদিশ্য হমলা: “প্রবতমরাধ করা”; সমাজ চেমক অন্যাময়র 

মূমলাৎপাটন করা। ববকলাঙ্গ মানুষ ততবর এর উমদিশ্য নয়। এক চচামরর 

হাত কাটমলই আপবন চদেমত পামবন চসোমন চুবর সম্পূণণিিামব বধি হময় 

চগমে। তদুপবর ববচামরর প্রবক্য়ায় রময়মে চুবর প্রমাণ করা। শুধুমাত্র অনুমান 

বা দাববর মুমে এ ববধান কাযণিকর করা হয় না, তার উপমর আমে চুবর-করা 

সম্পমদর পবরমাণ কত হমব তা বনরূপণ করা, বনবদণিষ্ট পবরমাণ পযণিন্ত চুবর 

করমলই শুধু হাত কাটা যামব তার আমগ নয়। আবার চদো হমব চকামত্মক 

চুবর কমরমে, মস বক এমন থিান চেমক চুবর কমরমে যা কামরা সংরবক্ত বমল 

ববমববচত, আবার এটাও চদোর ববষয় হমব চয, মস চচার বনতান্ত চপমটর 

দাময় চুবর কমরমে বক না, দুবিণিমক্ মানুষ বদমশহারা বক না, মানুমষর নূ্যনতম 

োবামরর ব্যবথিা রাম্রের পক্ চেমক করা হময়মে বক না? এ-সব ববমবচনায় 

রাোর পর যবদ চুবর প্রমাবণত হয়, তমব তার ডান হামতর কবজি পযণিন্ত 

কাটার হুকুম ইসলামী আইন বদময়মে। ময চকউ এ রকম হাত-কাটা চলাক 

চদেমব তার চুবরর সাধ বমমট যামব, ইসলামী আইমনর বাতিবায়ন হময়মে 
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শুনমত চপময়ই চসোমন চুবর বধি হময় যামব। কারণ চকউই চুবরর কারমণ 

বনমজর মূল্যবান হাতবট চযমবন চোয়ামত চায় না, মতমবন আবার চোয়ামত 

চায় না বনমজর সম্ান, কারণ তার হাত-কাটা অবথিা তার জন্য চযমবন 

বশক্া অপমরর জন্যও তা বশক্া বহমসমব চদো বদমব।

ইসলামমর চসানালী যুমগ চেমক শুরু কমর বতণিমান চসৌবদ আরব (চযোমন 

ইসলামী আইমনর দডেবববধর অংশ বাতিবাবয়ত আমে( মসোমন যবদ 

িামলািামব চদো হয়, তাহমল হাত-কাটা চলাকমদর সংে্যা বনতান্তই কম 

চদো যামব। হয়মতা কময়ক লক্ চলামকর মামঝ দু’একজন চদো যামব। 

এ দু’একজমনর জন্য রা্রেীয়িামব চকামনা ব্যবথিা রাো কবিন বকেু নয়। 

এর ববপরীমত চয অনাববল শাবন্ত ববরাজ করমে, ময অেণিননবতক বনরাপত্তা 

মানুষ পামচ্ছ, তার তুলনা আজ সারা ববমশ্ চনই। অন্য চকামনা প্রকার আইন 

বাতিবায়ন কমর এরূপ শাবন্ত ও বনরাপত্তার ব্যবথিা আজ পযণিন্ত চকউ করমত 

পামর বন এবং পারমবও না।

আবম শুধুমাত্র চুবরর ব্যাপামর ইসলামী দডেবববধ আইমনর চযৌবক্তকতা চপশ 

করবে না; বরং অন্যান্য সকল আইমনর ব্যাপামরও একই কো প্রমযাজ্য। 

এোমন চকামনা প্রকার যুলুমমর সম্ভাবনাই চনই, আর কীিামবই বা যুলুমমর 

সম্ভাবনা োকমত পামর এ আইমন; ময আইনবট এমন এক সত্তা বনধণিারণ 

কমর বদময়মেন বযবন বাদোহ্ র প্রবতবট বশরা-উপবশরা, বচন্তা-মচতনা সম্পমকণি 

সম্যক ওয়াবকফহাল। মকাোয় কীিামব চকামনা আইন বদমল বাদোর জন্য 

তা বহতকর হমব, তা বতবনই সবমচময় িামলা জামনন। কারণ বতবনই চতা 

তামদরমক সৃবষ্ট কমরমেন সুতরাং তামদর ব্যাপামর তাঁর চচময় চববশ আর 

চক জানমত পামর?

 ইসলামী আইমনর ববমরাবধতাকারীমদর মমধ্য যারা ইসলামী আইমনর 

সবিক জ্ঞান রাোর পরও এর ববমরাবধতা কমর োমক, তামদর মমন 
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ইসলামী আইমনর বাতিবতার ব্যাপামর চকামনা সমদেহ চনই, বকন্তু তারা 

বনমজমদর স্বামেণিই এর বাতিবায়ন চায় না।

ধরুন, তামদর মমধ্য চকউ সরকাবর চাকুরীজীবী, মস �ুষ োয়, সরকাবর 

সম্পবত্ত আত্মসাৎ কমর; মস ইসলামী আইন বাতিবায়ন চহাক এটা চাইমতই 

পামর না। কারণ, ইসলাম �ুষ গ্রহীতামক অপসারণ করমত বমলমে, 

সরকাবর সম্পবত্তর আত্মসাৎকারীমক চচার বহমসমব সাব্যতি কমরমে, মস 

চচামরর শাবতি পামব। তাই বড় বড় আমলারা যারা �ুমষর মাধ্যমম, অেণি 

আত্মসামতর মাধ্যমম বড় চলাক হমত চায়; তারা কীিামব ইসলামী আইমনর 

বাতিবায়ন চাইমত পামর? 

আবার ধরুণ, মকউ ডাকাবতর মাধ্যমম বড়মলাক হমত চায়, ইসলামী 

আইমন তার শাবতি হমলা এক হাত, এক পা চকমট চদওয়া। এ শাবতি চকামনা 

ডাকামতর জন্য সুেকর নয়, তাই ডাকাতদল চকামনা বদন চাইমব না 

ইসলামী আইন বাতিবাবয়ত চহাক।

ইসলামী আইমন অঙ্গহাবনর শাবতি হমলা অঙ্গহাবন করা, তাই যারা সমামজ 

অঙ্গহাবন কমর প্রবতপক্মক �াময়ল করমত চায়, তারা চকামনা বদন চাইমব 

না ইসলামী আইন এ চদমশ বাতিবাবয়ত চহাক।

ইসলামী আইমন হত্যার শাবতি হত্যা, তাই চয হত্যার মাধ্যমম শত্রুমুক্ত হমত 

চায় (চাই তার স্ত্রী, প্রবতমবশী বা রাজননবতক প্রবতপক্; ময-ই চহাক না 

চকন( মস চাইমব না ইসলামী আইন বাতিবাবয়ত চহাক, কারণ তার শাবতিও 

অনুরূপ হমব, মকামনা প্রকার ব্যবতক্ম হমব না। সুতরাং চকউ-ই বনমজর 

জীবমনর বববনমময় এমন বকেু অজণিন করমত চায় না।

অনুরূপিামব সমামজ এক চরেবণর চলাক রময়মে, যারা অন্যায়-অনাচার কমর 

চবড়ায়। ইসলামী আইন োকমল তামদর ববচার হমব সুষ্ুিামব, তারা অন্যায় 

করমত পারমব না, সুতরাং তারা চায় না ইসলামী আইন বাতিবাবয়ত চহাক।
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ইসলামী আইন না মানার বিধান: বিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

সুতরাং আমামদর কামে স্পষ্ট হময় চগল চয, সাববণিক শাবন্তর গ্যারাবটি যবদ 

চকউ চপমত চায় তার পমক্ ইসলামী আইমনর ববকল্প আর বকেুই চনই।

আসুন! আমরা আবার আমামদর এ বপ্রয় যমীমনর বুমক ইসলামমর আইন 

ও ববধান বাতিবায়ন কমর দুবনয়া ও আমেরামতর শাবন্ত লামি সমেণি হই।

আল্াহ আমার এ প্রমচষ্টা কবুল করুন। আবমন॥
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