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িানহ আনিল মুিকাি িথা অিযাে প্রনিহি িা কিা ..................................................................................... 21 
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উলামায়ে হক্কানি ও উলামায়ে সু : পনিনিনি ও  প্রকনৃি 

পবে ১ 

মাওলািা আবদলু্লাহ িায়েদ (হানিযাহুল্লাহ) 

  

الرحيم    الرحمن   اهلل  بسم  

بعد أما احلمدهلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى من تبعه،  

উলামায়ে শ্রকিাম দ্বীয়িি মুহানিজ। উম্মাহি িাহবাি। েিীেয়িি ধািক বাহক। আনিোয়ে শ্রকিায়মি ওোনিস। আল্লাহ িাআলা িাাঁয়দি 
মায়ধযয়মই িাাঁি দ্বীয়িি নহিাজি কিয়ছি। মািব জানিয়ক নহদাোয়িি পথ শ্রদখ্ায়চ্ছি। যিনদি উলামায়ে শ্রকিাম থাকয়বি িিনদি দ্বীি 
থাকয়ব। যখ্ি উলামায়ে শ্রকিাময়ক িুয়ল শ্রিো হয়ব িখ্ি দ্বীিও উয়ে যায়ব। জাহালাি ও অজ্ঞিাি অন্ধকায়ি পৃনথবী শ্রছয়ে যায়ব। নিিিা 
িাসায়দ ভয়ি যায়ব। শ্রকোমি ঘনিয়ে আসয়ব। এজিযই ইলম উয়ে যাওো, অজ্ঞিা বযাপক হওো এবং উলামায়ে শ্রকিায়মি সংখ্যাস্বল্পিা 
শ্রদখ্া শ্রদওো শ্রকোময়িি আলামি বলা হয়েয়ছ। িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

بريوت؛  –؛ ط. دار ابن كثري، اليمامة 80صحيح البخاري، رقم: -ويظهر الزان إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت اجلهل ويشرب اخلمر 
 حتقيق: د. مصطفى ديب البغا

“শ্রকোময়িি আলামিসমূয়হি ময়ধয িয়েয়ছ ইলম উয়ে যাওো, জাহালাি ও অজ্ঞিা শ্রছয়ে যাওো, মদযপাি (বযাপক) হওো এবং 
নযিাি প্রসাি হওো।” –সহীহ বুখ্ানি : ৮০ 

অিয বণেিাে এয়সয়ছ, 

 بريوت؛ حتقيق: د. مصطفى ديب البغا –؛ ط. دار ابن كثري، اليمامة 81صحيح البخاري، رقم: -أن يقل العلم ويظهر اجلهل 

“ইলম কয়ম যাওো এবং বযাপকভায়ব জাহালাি-অজ্ঞিা শ্রছয়ে যাওো।” –সহীহ বুখ্ানি : ৮১ 

অিয হানদয়স এয়সয়ছ, 

العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من إن 
 بريوت؛ حتقيق: د. مصطفى ديب البغا –؛ ط. دار ابن كثري، اليمامة 100صحيح البخاري، رقم: -علم فضلوا وأضلوا 

“আল্লাহ িাআলা ইলম এভায়ব উনেয়ে শ্রিয়বি িা শ্রয বান্দায়দি অন্তি শ্রথয়ক িা মুয়ছ শ্রদয়বি। বিং ইলম উনেয়ে শ্রিয়বি উলামায়দি উনেয়ে 
শ্রিোি মাধযয়ম। অবয়েয়ষ যখ্ি একজি আয়লমও বানক িাখ্য়বি িা, শ্রলাকজি কিক জায়হলয়ক নিয়জয়দি শ্রিিা বানিয়ে শ্রিয়ব। িািা 
ইলম ছাড়াই িয়িাো শ্রদয়ব। এভায়ব নিয়জিাও পথভ্রষ্ট হয়ব অিযয়দিও পথভ্রষ্ট কিয়ব।” – সহীহ বুখ্ানি: ১০০ 

অিয বণেিাে এয়সয়ছ, 



5 

؛ ط. دار ابن 6877صحيح البخاري، رقم: –ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى انس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون 
 بريوت؛ حتقيق: د. مصطفى ديب البغا – كثري، اليمامة

“উলামায়দিয়ক িায়দি ইলমসহ উনেয়ে শ্রিোি মাধযয়ম ইলম উনেয়ে শ্রিয়বি। অবয়েয়ষ শ্রথয়ক যায়ব কিক জায়হল শ্রলাক। িায়দি কায়ছ 
িয়িাো নজয়জ্ঞস কিা হয়ব। িািা নিয়জয়দি মিময়িা িয়িাো শ্রদয়ব। এভায়ব নিয়জিাও পথভ্রষ্ট হয়ব অিযয়দিয়কও পথভ্রষ্ট কিয়ব।” –
সহীহ বুখ্ানি: ৬৮৭৭ 

শ্রযয়হিু ইলম ও ইলয়মি ধািক বাহক উলামািাই দ্বীি ও দুনিো নটয়ক থাকাি মাধযম, িাই ইলম ও উলামাি অয়েষ িনজলি কুিআি 
হানদয়স এয়সয়ছ। ইলম িলয়বি প্রনি সীমাহীি উৎসাহ শ্রদো হয়েয়ছ। আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 

 قُْل َهْل يَْسَتِوي ال َِذيَن يَْعلَُموَن َوال َِذيَن ََل يَْعلَُموَن 

“আপনি বলুি, শ্রয বযনক্ত জায়ি আি শ্রয জায়ি িা উভয়ে নক সমাি?” –সুিা যুমাি (৩৯) : ৯ 

আয়িা ইিোদ কয়িি, 

ُ ال َِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوال َِذيَن أُوُتوا الِْعلَْم دََرَجاٍت  َ –يَْرفَِع اّلل   

“শ্রিামায়দি ময়ধয যািা ঈমাি এয়িয়ছ এবং যায়দিয়ক ইলম শ্রদো হয়েয়ছ আল্লাহ িায়দিয়ক বহুগুণ মযোদাে উন্নীি কিয়বি।” –সুিা 
মুজাদালা (৫৮): ১১ 

িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

؛ ط. دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ 7028صحيح مسلم، رقم: -من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة 
 بريوت

“শ্রয বযনক্ত ইলয়মি িলয়ব শ্রকায়িা িাস্তা অবলিি কিয়ব, আল্লাহ িাআলা এি দ্বািা িাি জিয জান্নায়িি িাস্তা সহজ কয়ি শ্রদয়বি।” –
সহীহ মুসনলম: ৭০২৮ 

অিয হানদয়স ইিোদ কয়িি, 

بريوت؛ حتقيق: د. مصطفى ديب البغا –؛ ط. دار ابن كثري، اليمامة 4739صحيح البخاري، رقم: –خريكم من تعلم القرآن وعلمه   

“শ্রিামায়দি ময়ধয সয়বোত্তম ওই বযনক্ত শ্রয কুিআি মানজদ (নিয়জ) নেক্ষা কয়ি এবং (অিযয়দিয়ক) নেক্ষা শ্রদে।”–সহীহ বুখ্ানি: ৪৭৩৯ 

আিও ইিোদ কয়িি, 

؛ ط. دار الرسالة العاملية، قال األرنؤوط رمحه هللا تعاىل ىف التحقيق: حديث حسن 224سنن ابن ماجه، رقم:  -طلب العلم فريضة على كل مسلم  
 بطرقه وشواهده. اهـ

“ইলয়ম দ্বীি নেক্ষা কিা প্রয়িযক মুসলমায়িি উপি িিয।” –সুিায়ি ইবয়ি মাজাহ : ২২৪ 
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এছাড়াও অসংখ্য আোি ও হানদয়স ইলম ও আহয়ল ইলয়মি িনজলয়িি কথা এয়সয়ছ, যাি মাধযয়ম নবনভন্নভায়ব ইলয়মি প্রনি উৎসাহ 
শ্রদো হয়েয়ছ। 

সনিযকায়িি আয়লময়দি জিয আসমায়িি শ্রিয়িেিা, যনময়িি জীব-জন্তু, কীট-পিঙ্গ এমিনক সমূয়েি মাছ পযেন্ত শ্রদাো কয়ি। পক্ষান্তয়ি 
যািা ইলয়ম দ্বীিয়ক দুনিো উপাজেয়িি হানিোি নহয়সয়ব বযবহাি কয়ি, পানথেব স্বায়থে ইলয়ম দ্বীি শ্র াপি কয়ি, িায়দি উপি লা’িি কিা 
হয়েয়ছ। নকোময়িি নদি িায়দি মুয়খ্ আগুয়িি লা াম পনিয়ে শ্রদো হয়ব। িািা জান্নায়িি ঘ্রাণও পায়ব িা। আল্লাহ িাআলা ইিোদ 
কয়িি, 

  

َناِت َوالُْهَدى ِمْن بَْعِد َما بَي َن َاهُ لِلن َاِس ِِف الِْكَتاِب  ِعُنوَن إِن َ ال َِذيَن يَْكُتُموَن َما أَْنَزلَْنا ِمَن الَْبي ِ ُ الّل َ َيلَْعهُُنُ ُ َو َ ُ اّلل  لَِئَك يَلَْعهُُنُ   أُو

“আনম শ্রযসকল সুস্পষ্ট নবধাি ও (সনেক) পয়থি নদো দািকািী প্রমাণানদ অবিীণে কয়িনছ, আনম মািুয়ষি জিয নকিায়ব স্পষ্টভায়ব িা 
বণেিা কয়ি শ্রদোি পিও যািা িা শ্র াপি কয়ি, এিাই হয়চ্ছ শ্রসসব শ্রলাক যায়দি ওপি আল্লাহ িাআলা অনভসম্পাি কয়িি, অনভোপ 
বষেণ কয়ি অিযািয অনভোপকািীিাও” –সুিা বাকািা (২) : ১৫৯ 

  

িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

 –شَعيب األرنؤوط  :؛ ط. دار الرسالة العاملية، ت3658سنن ايب داود، رقم: -من سئل عن علم، فكتمه أجلمه هللا بلجام من انر يوم القيامة 
 رمحه هللا تعاىل ىف التحقيق: إسناده صحيح. اهـ حَممَّد كاِمل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية، قال الشيخ شعيب األرنؤوط

“ইলয়মি নকছু নজজ্ঞাসা কিাি পি শ্রয িা শ্র াপি কয়ি, শ্রকোময়িি নদি আল্লাহ িাআলা িায়ক আগুয়িি লা াম পনিয়ে শ্রদয়বি।” –
সুিায়ি আবু দাউদ : ৩৬৫৮ 

আিও ইিোদ কয়িি, 

سنن ايب -يعين رحيها  ”رضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامةمن تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا عز وجل ال يتعلمه إال ليصيب به ع“
حَممَّد كاِمل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية، قال الشيخ األرنؤوط رمحه   –؛ ط. دار الرسالة العاملية، ت: شَعيب األرنؤوط  3664داود، رقم:  

 هللا تعاىل ىف حتقيقه: حديث صحيح لغريه. اهـ

“শ্রয ইলম আল্লাহ িাআলাি সন্তুনষ্টি জিয শ্রেখ্া হে, িায়ক শ্রয বযনক্ত শ্রেি দুনিোি সামািয স্বাথে হানসয়লি জিয নেখ্য়ব, নকোময়িি নদি 
শ্রস জান্নায়িি ঘ্রাণও পায়ব িা।” –সুিায়ি আবু দাউদ : ৩৬৬৪ 

  

আয়লম দুই শ্রেণীয়ি নবভক্ত : উলামায়ে হক্বানি–িব্বানি ও উলামায়ে স ু

আল্লাহ িাআলা মাখ্লুয়কি নহদাোয়িি জিয দ্বীি নদয়েয়ছি; শ্রযি িািা আল্লাহ িাআলাি সন্তুনষ্টি পয়থ িলয়ি পায়ি। েেিায়িি িাস্তা 
পনিহাি কয়ি নিিস্থােী সুয়খ্ি নেকািা জান্নায়িি পয়থ িলয়ি পায়ি। শ্রস দ্বীয়িি নবনধনবধাি জানিয়ে শ্রদোি জিয িবী-িসুল শ্রপ্রিণ 
কয়িয়ছি। নকিাব িানযল কয়িয়ছি। িবী-িসুল ণ সুস্পষ্টরূয়প আল্লাহ িাআলাি দ্বীয়িি নবধািাবলী বযাখ্যা কয়ি শ্র য়ছি। নিসালায়িি 
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দানেত্ব েিভা  আদাে কয়িয়ছি। িাাঁয়দি পি এ মহাি দানেত্ব উলামায়ে শ্রকিায়মি উপি অপেণ কয়িয়ছি। নিনি িাাঁয়দি কায়ছ শ্রথয়ক এ 
ময়মে অঙ্গীকাি নিয়েয়ছি শ্রয, িাাঁিা িবী-িসুল য়ণি স্থলানভনষক্ত হয়ে আল্লাহি দ্বীয়িি সকল নবধাি সুস্পষ্টরূয়প প্রকাে কিয়বি। দ্বীিয়ক 
দুনিো উপাজেয়িি হানিোি বািায়বি িা। দুনিোি িুচ্ছ শ্রমায়হ আল্লাহি শ্রকাি নবধাি শ্র াপি কিয়বি িা। আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 

ُنن َُه لِلن َاِس  ُ ِميثَاَق ال َِذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب لَُتَبي ِ َ   َوََل َتْكُتُمونَهَوإِذْ أََخَذ اّلل 

“স্মিণ করুি, যায়দিয়ক নকিাব (-এি ইলম) শ্রদো হয়েয়ছ, আল্লাহ যখ্ি িায়দি শ্রথয়ক এ অঙ্গীকাি নিয়লি শ্রয, শ্রিামিা অবেযই িা 
সুস্পষ্টভায়ব বণেিা কিয়ব এবং িা শ্র াপি কিয়ব িা।” –সুিা আয়ল ইমিাি (৩) : ১৮৭ 

অিযত্র ইিোদ কয়িি, 

وا  َياِِت ثََمًنا قَلِيًّل َوََل َتْشََتُ بِآ  – 

“আি শ্রিামিা আমাি আোিগুয়লাি নবনিময়ে িুচ্ছ মূলয গ্রহণ কয়িা িা।” –সুিা মানেদা (৫) : ৪৪ 

নকন্তু দুাঃখ্জিক হয়লও সিয, উলামায়ে হক্কানি-িাব্বানি এ দানেত্ব েিভা  আদাে কিয়লও আয়লম িামধািী অয়িয়কই আল্লাহ িাআলাি 
এ অঙ্গীকাি িক্ষা কয়িনি। দুনিোনব স্বায়থে িািা আল্লাহি নবধাি শ্র াপি কয়িয়ছ। দ্বীিয়ক দুনিো উপাজেয়িি হানিোি নহয়সয়ব গ্রহণ কয়িয়ছ। 
আল্লাহি নবধায়ি পনিবিেি, পনিবধেি ও সংয়যাজি-নবয়োজি কয়ি এবং আল্লাহি নকিায়বি অপবযাখ্যা কয়ি িািা দুনিোি িুচ্ছ মূলয 
গ্রহণ কয়িয়ছ। আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 

وَن  فََنَبُذوهُ  ْوا بِِه ثََمًنا قَلِيًّل فَِبْئَس َما يَْشََتُ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشََتَ  

“এিপি িািা শ্রস অঙ্গীকাি নপয়েি পশ্চায়ি ছুাঁয়ড় শ্রিয়ল নদয়লা এবং এি নবনিময়ে খ্নিদ কিল সামািয মূলয। কি নিকৃষ্ট মূলযই িা িািা 
খ্নিদ কিয়ছ।” –সুিা আয়ল ইমিাি (৩) : ১৮৭ 

  

অিযত্র ইিোদ কয়িি, 

َيُقولُوَن َسُيْغَفُر لََنا َوإِْن  يَأْتِِهْم َعَرٌض ِمْثلُُه يَأُْخُذوهُ أَلَْم فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف َوِرثُوا الِْكَتاَب يَأُْخُذوَن َعَرَض َهَذا اْْلَْدََن َو
  ِ َ ْ ِميثَاُق الِْكَتاِب أَْن ََل يَُقولُوا َعََل اّلل  ُر اْْلِخَرةُ َخْْيٌ لِل َِذيَن يَت َُقوَن أَفََّل َتْعِقلُوَن )يُْؤَخْذ عَلهَْْيِ ا (  169إَِل َ الَْحق َ َودََرُسوا َما فِيِه َوالد َ

َّلةَ إِن َا ََل نُِضيُع أَْجَر الُْمْصلِِحَي  ُموا الص َ ْلِكَتاِب َوأَقَا ُكوَن بِا  َوال َِذيَن يَُمس ِ

“অিন্তি িায়দি পি এমি কিক অয়যা য উত্তিসুনি িায়দি স্থলানভনষক্ত হয়লা, যািা নকিায়বি উত্তিানধকািী হয়েয়ছ। িািা এই িুচ্ছ 
দুনিোি সামগ্রী গ্রহণ কয়ি এবং বয়ল, “আমায়দিয়ক অবেযই ক্ষমা কয়ি শ্রদো হয়ব”। যনদ অিুরূপ সামগ্রী িায়দি সাময়ি পুিিাে আয়স 
িাহয়ল িাও গ্রহণ কয়ি। ওয়দি শ্রথয়ক নক নকিায়ব এ অঙ্গীকাি শ্রিো হেনি শ্রয, আল্লাহি উপি সিয বব (নমথযা) নকছু আয়িাপ কিয়ব 
িা? আি িায়ি (অথোৎ নকিায়ব) যা নকছু শ্রলখ্া নছল িািা যথািীনি িা পয়ড়য়ছও। বস্তুি, যািা িাকওো অবলিি কয়ি িায়দি জিয 
আয়খ্িায়িি নিবাসই অনধক উত্তম। িািপিও নক শ্রিামিা বুঝয়ব িা? পক্ষান্তয়ি, যািা দৃঢ়ভায়ব নকিাবয়ক আাঁকয়ড় ধয়ি এবং িামায 
কায়েম কয়ি, আনম এরূপ সংয়োধিকািীয়দি সওোব নবিষ্ট কনি িা।” –সুিা আ’িাি (৭) : ১৬৯-১৭০ 
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পূবে যুয়  ইহুনদ আয়লমিা এ নবিুযনিি নেকাি হয়েনছল। এ উম্ময়িও এমি শ্রলাক জন্মায়ব, যািা ইহুনদ-নিস্টািয়দি পদাঙ্ক অিুসিণ কিয়ব। 
হযিি আবু সাঈদ খ্ুদনি িানদোল্লাহু আিহু বণেিা কয়িি, িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

-لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: اي رسول هللا اليهود والنصارى ؟ قال: فمن ! 
 حتقيق: د. مصطفى ديب البغابريوت؛  –؛ ط. دار ابن كثري، اليمامة 6889صحيح البخاري، رقم: 

“নিাঃসয়ন্দয়হ শ্রিামিা শ্রিামায়দি পূবেবিেী উম্ময়িি শ্রলাকয়দি িীনি-িীনিি অিুকিণ কিয়ব। নবঘয়ি নবঘয়ি, হায়ি হায়ি। এমিনক িািা 
যনদ ‘দয়ব’ি (সায়পি ময়িা এক ধিয়ণি প্রাণী)  য়িে প্রয়বে কয়ি থায়ক িাহয়ল শ্রিামিাও িায়দি অিুসিণ কিয়ব”। আমিা নজজ্ঞাসা 
কিলাম, “ইো িাসুলাল্লাহ! ইহুনদ-নিস্টািয়দি কথা বলয়ছি”? নিনি উত্তি শ্রদি, “িাহয়ল আি কািা?” –সহীহ বুখ্ানি : ৬৮৮৯ 

োইখ্ুল ইসলাম ইবয়ি িাইনমো িহ. (৭২৮নহ.) বয়লি, 

جمموع –نصارى وكان السلف يرون أن من احنرف من العلماء عن الصراط املستقيم: ففيه شبه من اليهود ومن احنرف من العباد: ففيه شبه من ال
 ، ط. جممع امللك فهد65، ص: 1الفتاوى، ج: 

“সালাি ণ ময়ি কিয়িি, শ্রযসব আয়লম-উলামা নসিায়ি মুস্তানকম শ্রথয়ক নবিুযি হয়ব িায়দি ময়ধয ইহুনদয়দি সাদৃেয িয়েয়ছ আি শ্রযসব 
আয়বদ-জায়হল ইবাদিগুযাি নসিায়ি মুস্তানকম শ্রথয়ক নবিুযি হয়ব িায়দি ময়ধয নিস্টািয়দি সাদৃেয িয়েয়ছ।” –মাজমুউল িািাওো : 
১/৬৫ 

োহ ওোনলউল্লাহ মুহানিয়স শ্রদহলনব িহ. (১১৭৬নহ.) বয়লি, 

الفوز الكبري يف أصول التفسري)معرَُّب: سلمان –فإنك إذا أردت أن ترى مناذج اليهود يف هذه األمة فانظر إىل علماء السوء، طالب الدنيا 
القاهرة –، ط. دار الصحوة 53احلسيين النَّدوي(، ص:   

“এ উম্ময়িি মায়ঝ ইহুনদয়দি িনজি শ্রদখ্য়ি িাইয়ল দুনিোয়লাভী উলামায়ে সু-য়দি নদয়ক িাকাও।” –আলিাওযুল কানবি : ৫৩ 

শুরুয়ি উয়ল্লনখ্ি হানদয়স নববৃি হয়েয়ছ, 

ابن كثري، اليمامة ؛ ط. دار100صحيح البخاري، رقم: -اختذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا  بريوت؛ حتقيق: د.  – 
 مصطفى ديب البغا

“শ্রলাকজি কিক জায়হলয়ক নিয়জয়দি শ্রিিা বানিয়ে শ্রিয়ব। িািা ইলম ছাড়াই িয়িাো শ্রদয়ব। এভায়ব নিয়জিাও পথভ্রষ্ট হয়ব 
অিযয়দিয়কও পথভ্রষ্ট কিয়ব।” –সহীহ বুখ্ানি : ১০০ 

অিয বণেিাে এয়সয়ছ, 

؛ ط. دار ابن كثري، اليمامة6877صحيح البخاري، رقم: –فيضلون ويضلون فيبقى انس جهال يستفتون فيفتون برأيهم  بريوت؛ حتقيق: د.  – 
 مصطفى ديب البغا

“অবয়েয়ষ শ্রথয়ক যায়ব কিক জায়হল শ্রলাক। িায়দি কায়ছ িয়িাো নজয়জ্ঞস কিা হয়ব। িািা নিয়জয়দি মিময়িা িয়িাো নদয়ে শ্রদয়ব। 
এভায়ব নিয়জিাও পথভ্রষ্ট হয়ব অিযয়দিয়কও পথভ্রষ্ট কিয়ব।” –সহীহ বুখ্ানি : ৬৮৭৭ 
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নকোময়িি নদি সবে প্রথম শ্রয নিি শ্রেণীি বযনক্তয়ক অয়ধামুয়খ্ জাহান্নায়ম নিয়ক্ষপ কিা হয়ব িায়দি একজয়িি বযাপায়ি এয়সয়ছ, 

كذبت   ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال
صحيح مسلم، رقم: -ولكنك تعلمت العلم ليقال عامل. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقى ىف النار. 

 ؛ ط. دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت5032

“আয়িক বযনক্ত শ্রয ইলম নেয়খ্য়ছ, নেনখ্য়েয়ছ এবং কুিআি পয়ড়য়ছ (ক্বািী হয়েয়ছ), িায়ক আিা হয়ব। আল্লাহ িাআলা িায়ক শ্রয 
নিোমিিানজ নদয়েনছয়লি শ্রসগুয়লা িায়ক স্মিণ কনিয়ে শ্রদয়বি। শ্রস সব স্বীকাি কিয়ব। এিপি নজয়জ্ঞস কিয়বি, ‘এগুয়লা শ্রপয়ে িনুম 
কী আমল কয়িয়ছা?’ শ্রস বলয়ব, ‘ইলম নেয়খ্নছ, নেনখ্য়েনছ এবং আপিাি সন্তুনষ্টি জিয কুিআি পয়ড়নছ’। আল্লাহ িাআলা বলয়বি, 
‘িুনম নমথযা বয়লছ। বিং িুনম ইলম নেয়খ্য়ছা শ্রযি শ্রিামায়ক আয়লম বলা হে। কুিআি পয়ড়য়ছা শ্রযি শ্রিামায়ক ক্বািী বলা হে। িা শ্রিা 
বলা হয়েই শ্র য়ছ’। এিপি িায়ক জাহান্নায়ম নিয়ক্ষয়পি নিয়দেে শ্রদো হয়ব। অয়ধামুয়খ্ শ্রহাঁিনড়য়ে িায়ক জাহান্নায়ম নিয়ক্ষপ কিা হয়ব।” –
সহীহ মুসনলম : ৫০৩২ 

শ্রবাঝা শ্র ল, এমি নকছু আয়লম ও ক্বািী জন্মায়ব যািা দুনিোি জিয ইলম নেখ্য়ব ও শ্রেখ্ায়ব এবং দুনিোি জিয কুিআি পড়য়ব। 

আয়িক হানদয়স এয়সয়ছ, 

لنار، القضاة ثالثة: واحد يف اجلنة، واثنان يف النار، فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم، فهو يف ا
حَممَّد كاِمل قره  –؛ ط. دار الرسالة العاملية، ت: شَعيب األرنؤوط 3573سنن ايب داود، رقم: -لناس على جهل، فهو يف النار ورجل قضى ل

 بللي، الناشر: دار الرسالة العاملية

“নবিািক নিি শ্রেণীি; এক শ্রেণী জান্নািী আি দুই শ্রেণী জাহান্নামী। জান্নািী হয়লা শ্রস, শ্রয হক (অথোৎ সিয ও িযে) শ্রজয়িয়ছ এবং 
শ্রস অিুযােী িােসালা নদয়েয়ছ। আি শ্রয বযনক্ত হক শ্রজয়িয়ছ নকন্তু িা-হক-অিযাে িােসালা নদয়েয়ছ শ্রস জাহান্নামী। আয়িক বযনক্ত শ্রয 
অজ্ঞিা নিয়েই িােসালা নদয়ে নদয়েয়ছ শ্রসও জাহান্নামী।” –সুিায়ি আবু দাউদ : ৩৫৭৩ 

ইবিুল কানেযম িহ. (৭৫১নহ.) বয়লি, 

قاضيان يف النار وواحد يف اجلنة فاملفتون ثالثة، وال فرق بينهما إال يف كون القاضي يلزم مبا أفىت به، واملفيت  :عمر: كما أن القضاة ثالثةقال غري أيب  
 يريوت –، ط. دار الكتب العلمية 134 :، ص2إعالم املوقعني، ج: –ال يلزم به. 

“নবিািক শ্রযমি নিি শ্রেণীি: দুই শ্রেণী জাহান্নামী এক শ্রেণী জান্নািী, মুিনিও নিি শ্রেণীি। উভয়েি মায়ঝ বযবধাি শুধু এটুকু শ্রয, 
নবিািক িাি িয়িাো মািয়ি বাধয কিয়ি পায়ি আি মুিনি পায়ি িা।” –ই’লামুল মুআনক্কনেি : ২/১৩৪ 

অিএব, এ উম্ময়িি মায়ঝ এমি কিক নবিািক ও মুিনি জন্ম শ্রিয়ব যািা হক শ্রজয়িও দুনিোি শ্রলায়ভ হয়কি উয়টা নবিািািাি কিয়ব 
এবং িয়িাো নদয়ে জুলুম কিয়ব। আি এমি অয়িক কানয মুিনিও জন্ম শ্রিয়ব যািা অয়যা য হওো সয়ত্বও ক্ষমিাি শ্রজায়ি নকংবা ঘুষ 
নদয়ে পদ দখ্ল কয়ি শ্রিয়ব। 

আয়িক হানদয়স এয়সয়ছ, 

اثر للطحاوى، رقم: شرح مشكل اآل–حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وأتويل اجلاهلني 
، حتقيق: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة3884  
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“প্রয়িযক পিবিেী প্রজয়ন্মি আয়দল ও িযােপিােণ বযনক্তব েই এই ইলয়মি ধািক-বাহক হয়বি; যািা সীমা লঙ্গিকািীয়দি নবকৃনি, 
বানিল শ্রলাকয়দি নমথযায়িাপ এবং মূখ্েয়দি অপবযাখ্যা শ্রথয়ক এই ইলময়ক িক্ষা কিয়বি।” -েিহু মুেনকনলল আসাি নলি-ত্বহানব : 
৩২৬৯ 

অিএব, এ উম্ময়ি এমি কিক সীমা লঙ্গিকািী, বানিলপন্থী ও মূখ্ে আয়লম জন্মায়ব যািা দ্বীয়িি অপবযাখ্যা কিয়ব, দ্বীয়িি িায়ম 
নমথযািাি কিয়ব এবং অসং ি বযাখ্যা-নবয়েষণ কয়ি নিয়জিাও নবভ্রানন্তি নেকাি হয়ব অিযয়দিয়কও নবভ্রান্ত কিয়ব। 

হানদয়স শ্রকোময়িি একনট আলামি বলা হয়েয়ছ, 

مصر –؛ ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 2211سنن الرتمذي، رقم: -وتعلم لغري الدين   

“(দ্বীয়িি) ইলম দ্বীয়িি জিয শ্রেখ্া হয়ব িা।” –সুিায়ি নিিনমনয : ২২১১ 

হযিি আবদুল্লাহ ইবয়ি মাসউদ িানদোল্লাহু আিহু বয়লি, 

دار ابن  .، ط1135، رقم: 654، ص: 1جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، ج: -والتمست الدنيا بعمل اآلخرة، وتفقه لغري الدين 
 اجلوزي، اململكة العربية السعودية

“আয়খ্িায়িি আমল দ্বািা দুনিো িালাে কিা হয়ব। (দ্বীয়িি) ইলম দ্বীয়িি জিয শ্রেখ্া হয়ব িা।” 

–জানমউ বোনিল ইলম : ১/৬৫৪, হানদস িং ১১৩৫ 

ইবয়ি আব্দুল বাি িহ. (৪৬৩নহ.) উয়ল্লখ্ কয়িয়ছি, হযিি আলী িানদোল্লাহু আিহু বয়লি,  

ختالف سريرهتم عالنيتهم اي محلة العلم، اعملوا به؛ فإمنا العامل من علم مث عمل ووافق عمله علمه، وسيكون أقوام حيملون العلم ال جياوز تراقيهم 
وخيالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حىت إن الرجل ليغضب على جليسه أن جيلس إىل غريه ويدعه، أولئك ال تصعد 

وزي، ، ط. دار ابن اجل1237، رقم: 696، ص: 1جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، ج: -أعماهلم يف جمالسهم تلك إىل هللا عز وجل 
 اململكة العربية السعودية

“শ্রহ ইলয়মি ধািক-বাহয়কিা, শ্রিামিা ইলম অিুযােী আমল কয়িা। শ্রকিিা, আয়লম শ্রিা শ্রস-ই শ্রয ইলম নেয়খ্য়ছ এিপি আমল কয়িয়ছ 
এবং িাি ইলয়মি সায়থ আময়লি নমল আয়ছ। অনিয়িই এমি সব শ্রলাক আসয়ব যািা ইলম ধািণ কিয়ব নকন্তু িা িায়দি  লয়দে অনিক্রম 
কিয়ব িা। িায়দি জায়হি বায়িি নমল থাকয়ব িা। আমল ইলয়মি নবপিীি হয়ব। অয়িক মজনলস নিয়ে িািা বসয়ব। এয়ক অপয়িি সায়থ 
 বে কিয়ব। অবস্থা এমি হয়ব শ্রয, িায়ক শ্রছয়ড় অয়িযি মজনলয়স বসাি কািয়ণ িা ানিি হয়ব। ওসব শ্রলায়কি ওই সব মজনলয়সি আমল 
আল্লাহ আযযা ওো জাল্লাি কায়ছ উেয়ব িা।” –জানমউ বোনিল ইলম : ১/৬৯৪, হানদস িং ১২৩৭ 

এছাড়াও কুিআি সুন্নাহে আিও অসংখ্য দলীল প্রমাণ নদয়ে প্রমানণি শ্রয, দুনিোয়লাভী স্বাথোয়িষী একদল উলামা নছল এবং থাকয়ব, 
যায়দি ইলম িায়দি শ্রকািও উপকায়ি আয়সনি, আসয়ব িা। ইবয়ি িজব হািনল িহ. (৭৯৫নহ.) বয়লি, 

 .اترة يف مقام املدح، وهو الِعْلم النافع، وذكر الِعْلم اترة يف مقام الذم، وهو الِعْلم الَِّذي ال ينفعيف كتابه الِعْلم  -تعاىل-قد ذكر هللا 
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ُ أَن َُه ََل إِلََه إِ ، وقوله: }[9{ ]الزمر: قُْل َهْل يَْسَتِوي ال َِذيَن يَْعلَُموَن َوال َِذيَن ََل يَْعلَُموَن فأما األول فمثل قوله تعاىل: } َ َل َ ُهَو  َشِهَد اّلل 
لِْقْسِط  لُو الِْعلِْم قَائًِما بِا َ ِمْن  [ وقوله: }114{ ]طه: َوقُْل َرب ِ ِزْدِِن عِلًْما[، وقوله: }18{ ]آل عمران: َوالَْمَّلئَِكُة َوأُو َ إِن ََما يَْخََش اّلل 

َنَك ََل عِلَْم لََنا إَِل َ ضهم َعَلى املالئكة وقوهلم: }[، وما قص هللا سبحانه من قصة آدم وتعليمه األمساء وعر 28{ ]فاطر: ِعَباِدهِ الُْعلََماءُ  ُسْبَحا
َهْل أَت َِبُعَك } :وقوله للخضر -عليه السالم-[، وما قص هللا سبحانه من قصة موسى 32]البقرة:  {َما عَل َْمَتَنا إِن ََك أَْنَت الَْعلِيُم الَْحِكيُم 

 .[ فهذا هو الِعْلم النافع66]الكهف:  {َعََل أَْن ُتَعل َِمِن ِمم َا عُل ِْمَت ُرْشًدا

 :وقد أخرب عن قوم أهنم أوتوا علماً ومل ينفعهم علمهم، فهذا علم انفع يف نفسه لكن صاحبه مل ينتفع به، قال تعاىل

َتْيَناُه [، وقال تعاىل: }5]اجلمعة:   {َمثَُل ال َِذيَن ُحم ِلُوا الت َْوَراةَ ثُم َ لَْم يَْحِملُوَها كََمثَِل الِْحَماِر يَْحِمُل أَْسَفاًرا} ْ نََبأَ ال َِذي آ ْتُل عَلهَْْيِ َوا
َلِكن َ  لَْو ِشْئَنا لََرفَْعَناهُ بَِها َو يَن * َو ْيَطاُن فَكَاَن ِمَن الَْغاِو ْنَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الش َ ت ََبَع َهَواهُ آَياِتَنا فَا { ]األعراف: ُه أَْخلََد إََِل اْْلَْرِض َوا

يَُقولُوَن َسُيْغَفُر لََنا َوإِْن  } :[، وقال تعاىل176  –  175 يَأْتِِهْم فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف َوِرثُوا الِْكَتاَب يَأُْخُذوَن َعَرَض َهَذا اْْلَْدََن َو
ُ َعََل عِلٍْم{[ وقال: }169{ اآلية ]األعراف:    َعَرٌض ِمْثلُُه يَأُْخُذوهُ … َ جمموع رسائل ابن رجب احلنبلي، ج: –[.  23اجلاثية:  ]  َوأََضل َُه اّلل 

 ، ط. الفاروق احلديثة للطباعة والنشر8-7 :، ص3

“আল্লাহ িাআলা কুিআয়ি কািীয়ম ইলময়ক কখ্িও প্রেংসাি স্থয়ল উয়ল্লখ্ কয়িয়ছি। এনটই হয়লা ইলয়ম িায়ি িথা উপকািী ইলম। 
আবাি কখ্িও নিন্দাি স্থয়ল উয়ল্লখ্ কয়িয়ছি। এনটই হয়লা ওই ইলম যা শ্রকািও উপকায়ি আয়স িা। (য়যমি িকেোস্ত্র।) 

প্রথমনটি দৃষ্টান্ত: 

 قُْل َهْل يَْسَتِوي ال َِذيَن يَْعلَُموَن َوال َِذيَن ََل يَْعلَُموَن 

‘আপনি বলুি, শ্রয বযনক্ত জায়ি আি শ্রয জায়ি িা উভয়ে নক সমাি?’ –সুিা যুমাি (৩৯) : ৯ 

ُ أَن َُه ََل إِلََه إَِل َ ُهَو  َ لِْقْسِط َشِهَد اّلل  لُو الِْعلِْم قَائًِما بِا َوالَْمَّلئَِكُة َوأُو  

‘আল্লাহ স্বেং এ নবষয়ে সাক্ষয শ্রদি এবং শ্রিয়িেিা ণ এবং ইলয়মি অনধকািীিাও শ্রয, নিনি ছাড়া শ্রকাি মা’বুদ িাই, নযনি ইিসায়িি 
সায়থ (নবশ্ব জ য়িি) নিেম-েৃঙ্খলা নবধাি কিয়ছি।’ –সুিা আয়ল ইমিাি (৩) : ১৮ 

ِِن عِلًْماَوقُْل َرب ِ ِزدْ   

‘এবং আপনি বলুি, শ্রহ আমাি িব, আপনি আমাি ইলম বানড়য়ে নদি।’ –সুিা ত্ব হা (২০) : ১১৪ 

َ ِمْن ِعَباِدهِ الُْعلََماءُ  َ  إِن ََما يَْخََش اّلل 

‘আল্লাহয়ক শ্রিা িাি বান্দায়দি ময়ধয (প্রকৃি অয়থে) িািাই ভে কয়ি যািা ইলয়মি অনধকািী।’ –সুিা িানিি (৩৫) : ২৮ 
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হযিি আদম আলাইনহস সালাময়ক সকল বস্তুি িাম নেক্ষা শ্রদো, শ্রসগুয়লায়ক শ্রিয়িেিায়দি সাময়ি শ্রপে কিা এবং এ সংক্রান্ত শ্রয ঘটিা 
আল্লাহ িাআলা বণেিা কয়িয়ছি শ্রসনটও এি দৃষ্টান্ত। শ্রিয়িেিািা বয়লনছল, 

َنَك ََل عِلَْم لََنا إَِل َ َما عَل َْمَتَنا إِن ََك أَْنَت الَْعلِيُم الَْحِكي  ُم ُسْبَحا  

‘আপনি মহা পনবত্র। আপনি যা নেনখ্য়েয়ছি িা ছাড়া আমায়দি শ্রকায়িাই ইলম শ্রিই। নিাঃসয়ন্দয়হ আপনিই প্রকৃি জ্ঞািী এবং মহা 
প্রজ্ঞামে।’ –সুিা বাকািা (২) : ৩২ 

হযিি মূসা আলাইনহস সালাম ও খ্ানযয়িি শ্রয ঘটিা আল্লাহ িাআলা বণেিা কয়িয়ছি শ্রসনটও এি দৃষ্টান্ত। মূসা আলাইনহস সালাম 
খ্ানযিয়ক বয়লনছয়লি, 

 َهْل أَت َِبُعَك َعََل أَْن ُتَعل َِمِن ِمم َا عُل ِْمَت ُرْشًدا

‘আনম নক এ উয়িয়েয আপিাি সায়থ থাকয়ি পানি শ্রয, সিয পয়থি শ্রয ইলম আপিায়ক নেক্ষা শ্রদো হয়েয়ছ িাি নকছু আমায়ক নেক্ষা 
শ্রদয়বি?’ –সুিা কাহি (১৮) : ৬৬ 

এনটই হয়চ্ছ ইলয়ম িায়ি-উপকািী ইলম। 

পাোপানে আল্লাহ িাআলা এমি কওয়মি কথাও জানিয়েয়ছি, যায়দিয়ক (উপকািী) ইলম শ্রদো হয়েনছল, নকন্তু িায়দি ইলম িায়দি 
শ্রকািও উপকায়ি আয়সনি। এ ইলম উপকািী নকন্তু ইলমধািী িা শ্রথয়ক উপকৃি হেনি। আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 

َها كََمثَِل الِْحَماِر يَْحِمُل أَْسَفاًراَمثَُل ال َِذيَن ُحم ِلُوا الت َْوَراةَ ثُم َ لَْم يَْحِملُو  

‘যায়দিয়ক িাওিায়িি দানেত্বভাি শ্রদো হয়েনছল, নকন্তু িািা িা বহি কয়িনি (িাি অিুসিণ কয়িনি), িায়দি দৃষ্টান্ত শ্রসই  াধাি 
িযাে, শ্রয অয়িক পুস্তক বহি কয়ি িয়লয়ছ।’ –সুিা জুমুআ (৬২) : ৫ 

ْ نََبأَ ال َِذي  ْتُل عَلهَْْيِ لَْو ِشْئَنا لََرفَْعَناهُ بِ َوا يَن * َو ْيَطاُن فَكَاَن ِمَن الَْغاِو ْنَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الش َ َتْيَناهُ آَياِتَنا فَا َلِكن َُه أَْخلََد إََِل آ َها َو
ت ََبَع َهَواهُ   اْْلَْرِض َوا

‘আপনি িায়দি কায়ছ শ্রসই বযনক্তনটি বৃত্তান্ত পয়ড় শ্রোিাি, যায়ক আনম আমাি নিদেেিসমূহ দাি কয়িনছলাম। নকন্তু শ্রস িা পনিিযা  কয়ি 
শ্রবনিয়ে ন য়েনছল। পয়ি েেিাি িাি শ্রপছয়ি লা ল। এিপি শ্রস পথভ্রষ্টয়দি অন্তভুেক্ত হয়ে শ্র ল। আনম িাইয়ল ওই আোিগুয়লাি 
বয়দৌলয়ি িায়ক উচ্চ মযোদাে আসীি কিয়ি পািিাম। নকন্তু শ্রস দুনিোি প্রনি ঝুাঁয়ক পড়ল এবং নিজ প্রবৃনত্তি অিুসিণ কিল।’ –সুিা 
আ’িাি (৭) : ১৭৫-১৭৬ 

َيُقولُوَن َسُيْغَفُر لََنا َوإِْن  يَأِْتِهْم َعَرٌض ِمْثلُُه يَأُْخُذوهُ فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف َوِرثُوا الِْكَتاَب يَأُْخُذوَن َعَرَض َهَذا اْْلَْدََن َو  

‘অিন্তি িায়দি পি এমি কিক অয়যা য উত্তিসুনি িায়দি স্থলানভনষক্ত হয়লা, যািা নকিায়বি উত্তিানধকািী হয়েয়ছ। িািা এই িুচ্ছ 
দুনিোি সামগ্রী গ্রহণ কয়ি এবং বয়ল, ‘আমায়দিয়ক অবেযই ক্ষমা কয়ি শ্রদো হয়ব’। যনদ অিুরূপ সামগ্রী িায়দি সাময়ি পুিিাে আয়স 
িাহয়ল িাও গ্রহণ কয়ি।’ –সুিা আ’িাি (৭) : ১৬৯ 
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ُ َعََل عِلٍْم  َ  َوأََضل َُه اّلل 

‘ইলয়মি অনধকািী হওো সয়েও আল্লাহ িায়ক শ্র ামিাহ কয়িয়ছি।’ –সুিা জানসো (৪৫) : ২৩” –মাজমুউ িাসানেনল ইবনি িজব 
আলহািনল : ৩/৭-৮ 

উলামায়ে স ু: পনিনিনি ও প্রকনৃি 

উলামায়ে সু-য়েি প্রকৃষ্ট িনজি উলামায়ে ইোহুদ—য়যমিটা ওপয়ি উয়ল্লনখ্ি হয়েয়ছ। আমিা যনদ এিদ সংক্রান্ত আোিগুয়লা শ্রদনখ্ 
িাহয়লই আমায়দি সাময়ি উলামায়ে সু-য়েি পনিনিনি ও প্রকৃনি স্পষ্ট হয়ে উেয়ব। কুিআয়ি কািীয়মি অংসখ্য আোয়ি এয়দি শ্র ামি 
িাাঁস কিা হয়েয়ছ। শ্রসখ্াি শ্রথয়ক শ্রমৌনলক নকছু পয়েন্ট আয়লািিা কিনছ। সায়থ সায়থ সংনেষ্ট নকছু আোি ও হানদসও উয়ল্লখ্ কিয়বা 
ইিোআল্লাহ। 

শ্রব–আমল আয়লম 

িাম মাত্রই িািা আয়লম নছল। ইলম অিুযােী আময়লি শ্রকাি ধাি ধািয়িা িা। আল্লাহ িাআলা এয়দিয়ক  াধাি সায়থ িুলিা কয়ি 
বয়লি, 

 – َمثَُل ال َِذيَن ُحم ِلُوا الت َْوَراةَ ثُم َ لَْم يَْحِملُوَها كََمثَِل الِْحَماِر يَْحِمُل أَْسَفاًرا

“যায়দিয়ক িাওিায়িি দানেত্বভাি শ্রদো হয়েনছল, নকন্তু িািা িা বহি কয়িনি (িাি অিুসিণ কয়িনি), িায়দি দৃষ্টান্ত শ্রসই  াধাি 
িযাে, শ্রয অয়িক পুস্তক বহি কয়ি িয়লয়ছ।” –সুিা জুমুআ (৬২) : ৫ 

অিয আোয়ি আল্লাহ  িা’আলা বয়লি, 

ت ََبُعوا الش َ  َّلةَ َوا  – َهَواِت فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الص َ

“অিন্তি িায়দি পি এমি কিক অয়যা য উত্তিসুনি িায়দি স্থলানভনষক্ত হয়লা যািা িামায িষ্ট কিল এবং িিয়সি কামিা-বাসিাি 
শ্রপছয়ি পয়ড় শ্র ল।” –সুিা মািইোম (১৯) : ৫৯ 

অিয আোয়ি বয়লি, 

َيُقولُوَن َسُيْغَفُر لََنا َوإِْن يَأِْتِهْم َعَرٌض ِمْثلُُه يَأُْخُذوهُ أَلَْم فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف َوِرثُوا الِْكَتاَب يَأُْخُذوَن َعَرَض  َهَذا اْْلَْدََن َو
ِ إَِل َ  َ ْ ِميثَاُق الِْكَتاِب أَْن ََل يَُقولُوا َعََل اّلل    الَْحق َ َودََرُسوا َما فِيهِ يُْؤَخْذ عَلهَْْيِ

“অিন্তি িায়দি পি এমি কিক অয়যা য উত্তিসুনি িায়দি স্থলানভনষক্ত হয়লা যািা নকিায়বি উত্তিানধকািী হয়েয়ছ। িািা এই িুচ্ছ 
দুনিোি সামগ্রী গ্রহণ কয়ি এবং বয়ল, ‘আমায়দিয়ক অবেযই ক্ষমা কয়ি শ্রদো হয়ব’। যনদ অিুরূপ সামগ্রী িায়দি সাময়ি পুিিাে আয়স 
িাহয়ল িাও গ্রহণ কয়ি। ওয়দি শ্রথয়ক নক নকিায়ব এ অঙ্গীকাি শ্রিো হেনি শ্রয, আল্লাহি উপি সিয বব (নমথযা) নকছু আয়িাপ কিয়ব 
িা? আি িায়ি (অথোৎ নকিায়ব) যা নকছু শ্রলখ্া নছল িািা যথািীনি িা পয়ড়য়ছও।” –সুিা আ’িাি (৭) : ১৬৯ 

অথোৎ িািা শ্র ািাহ কিয়িা আি বলয়িা, অনিয়িই িাওবা কয়ি শ্রিয়বা। নকন্তু আবাি যখ্ি গুিাহি সুয়যা  আসয়িা, আয় ি কথা ভুয়ল 
ন য়ে আবািও হািায়ম নলপ্ত হয়িা। এভায়ব যিবািই সুয়যা  আসয়িা, হািাম কিয়ি থাকয়িা। 
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শ্রব–আমল মিুনি, শ্রব–আমল ওোয়েজ 

বনি ইসিাঈল অিযয়ক গুিাহ পনিহাি কয়ি সৎ পয়থ িলাি এবং আল্লাহ িাআলাি আয়দে-নিয়ষধ শ্রময়ি িলাি আয়দে নদয়িা। 

শ্রকউ আয়লময়দি কায়ছ নকছু নজজ্ঞাসা কিয়ল, শ্রযখ্ায়ি সিয বলয়ল দুনিোি শ্রকায়িা স্বাথে ছুয়ট শ্রযয়িা িা, শ্রসখ্ায়ি িািা হক ও সিয 
কথানট বয়ল নদয়িা এবং শ্রস অিুযােী আমল কিাি উপয়দে নদয়িা, নকন্তু নিয়জিা আমল কিয়িা িা। এ ধিয়িি শ্রব-আমল মুিনি ও 
ওোয়েজয়দি নিিস্কাি কয়ি আল্লাহ িাআলা বয়লি, 

ِ َوَتْنَسْوَن أَْنُفَسُكْم َوأَْنُتْم َتْتلُوَن ا لِْب  لِْكَتاَب أَفََّل َتْعِقلُوَن أََتأُْمُروَن الن َاَس بِا  

“শ্রিামিা নক শ্রলাকয়দি ভায়লা কায়জি আয়দে দাও আি নিয়জিা ভুয়ল থায়কা? অথি শ্রিামিা শ্রিা নকিাব পাে কয়িা। িাহয়ল (নক 
অিযাে শ্রয শ্রিামিা কিয়ছা িা) নক শ্রিামিা বুয়ঝা িা?” –সুিা বাকািা (২) : ৪৪ 

ইবয়ি কানসি িহ. (৭৭৪নহ.) বয়লি, 

أن تنسوا أنفسكم، فال أتمتروا مبا أتمرون الناس -معشر أهل الكتاب، وأنتم أتمرون الناس ابلرب، وهو مجاع اخلرياي -يقول تعاىل: كيف يليق بكم 
م، به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب، وتعلمون ما فيه على من قصر يف أوامر هللا؟ أفال تعقلون ما أنتم صانعون أبنفسكم؛ فتنتبهوا من رقدتك

لب وتنسون أنفسكم ا كما قال عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة يف قوله تعاىل: }وهذ .وتتبصروا من عمايتكم  { قال: أتأمرون الناس با
، ص: 1تفسري ابن كثري، ج: –كان بنو إسرائيل أيمرون الناس بطاعة هللا وبتقواه، وابلرب، وخيالفون، فعريهم هللا، عز وجل. وكذلك قال السدي. 

 ع، ط. دار طيبة للنشر والتوزي246

“আল্লাহ িাআলা বলয়ছি, শ্রহ নকিাবধািীিা, শ্রিামায়দি জিয কীভায়ব শ্রোভা পাে শ্রয, শ্রিামিা শ্রলাকজিয়ক ভায়লা কায়জি আয়দে দাও 
আি নিয়জয়দি ভুয়ল থায়কা? শ্রলাকজিয়ক যাি আয়দে দাও নিয়জয়দি শ্রস আয়দে দাও িা, অথি শ্রিামিা নকিাব পড়, আল্লাহি আয়দে 
মািাে অবয়হলাকািীয়দি কী পনিণাম িায়ি শ্রলখ্া আয়ছ শ্রিামিা িা জািও। শ্রিামিা নিয়জয়দি সায়থ শ্রয প্রবঞ্চিা কিয়ছা িা নক শ্রিামিা 
বুঝয়ি পািয়ছা িা শ্রয, এই অয়মাঘ নিো শ্রছয়ড় শ্রজয়  উেয়ব? এ অন্ধত্ব শ্রছয়ড় আয়লায়ি নিয়ি আসয়ব? 

আব্দুি িাযযাক িহ. মা’মায়িি সুয়ত্র এ আোয়িি বযাখ্যাে কািাদা িহ. শ্রথয়ক বণেিা কয়িয়ছি, বনি ইসিাঈল অিযয়দিয়ক আল্লাহ 
িাআলাি িিমাবিদানি ও িাকওো অবলিয়িি এবং সৎ কায়জি আয়দে নদয়িা, নকন্তু নিয়জিা উয়টা কিি। আল্লাহ িাআলা িায়দি 
এয়হি ঘৃণয কয়মেি কািয়ণ নিিস্কাি কয়িয়ছি। সুনি িহ.ও এমিই বয়লয়ছি।” –িািনসয়ি ইবয়ি কানসি : ১/২৪৬ 

আল্লাহ িাআলা নবনভন্ন আোয়ি এ ধিয়িি শ্রলায়কি নিিস্কাি কয়িয়ছি। শ্রযমি এক আোয়ি বয়লি, 

ِ أَْن َتُقولُوا َما ََل َتْفَعلُوَن )2يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتْفَعلُوَن ) َ الصف –( 3( كَُبَ َمْقًتا ِعْنَد اّلل   

“শ্রহ ঈমািদাি ণ! শ্রিামিা এমি কথা শ্রকি বল যা শ্রিামিা কি িা? এটা আল্লাহি কায়ছ বড় অপছন্দিীে শ্রয, শ্রিামিা এমি কথা বল 
যা শ্রিামিা কি িা।” –সুিা সি (৬১) : ২-৩ 

উয়ল্লখ্য, ভাল কায়জি আয়দে শ্রদোি কািয়ণ নিিস্কাি কিা হেনি, কিা হয়েয়ছ নিয়জ আমল িা কিাি কািয়ণ। কািণ, নিয়জ আমল িা 
কিয়লও ভাল কায়জি আয়দে শ্রদো জরুনি। কািণ উভেনট স্বিন্ত্র িিয। 

এ ধিয়িি শ্রলায়কয়দি োনস্তি বযাপায়ি হানদয়স এয়সয়ছ, িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 
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رأيت ليلة أسري يب رجاال تقرض شفاههم مبقاريض من انر، فقلت: اي جربيل من هؤالء؟ قال: هؤالء خطباء من أمتك، أيمرون الناس ابلرب، 
شعيب األرنؤوط، عادل مرشد،  :؛ ط. الرسالة، ت13515اإلمام أمحد، رقم: مسند -وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون؟ 

 وآخرون، قال الشيخ شعيب األرنؤوط رمحه هللا تعاىل: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. اهـ

“শ্রমিায়জি িায়ত্র নকছু শ্রলাকয়ক শ্রদখ্য়ি শ্রপলাম আগুয়িি শ্রকাঁনি নদয়ে িায়দি শ্রোাঁট কাটা হয়চ্ছ। নজয়জ্ঞস কিলাম, নজব্রাঈল! এিা কািা? 
নিনি উত্তি শ্রদি, এিা আপিাি উম্ময়িি বক্তািা, যািা শ্রলাকয়দি ভায়লাি আয়দে নদয়িা আি নিয়জিা ভুয়ল থাকয়িা, অথি িািা 
নকিাবও পড়য়িা। িািা নক বুঝয়িা িা?” –মুসিায়দ আহমাদ : ১৩৫১৫ 

এ হল উলামায়ে সু-ি হালি। পক্ষান্তয়ি আনিোয়ে শ্রকিাম ও উলামায়ে হক্কানিি িনিকা হল শ্রসটাই যা হযিি শুোইব আলাইনহস সালাম 
বয়লয়ছি, 

ُكْم َعْنُه إِْن أُِريُد إَِل َ اْْلِْصَّلَح َما اْسَتَطْعُت  لَِفُكْم إََِل َما أَْنَها 88هود –َوَما أُِريُد أَْن أَُخا  

“আি আনম এটা িাই িা শ্রয, আনম শ্রিামায়দি শ্রয কাজ কিয়ি নিয়ষধ কনি শ্রিামায়দি পশ্চায়ি আনম নিয়জ শ্রস কায়জ নলপ্ত হই। আনম 
শ্রিা আমাি সাধযময়িা শ্রকবল ইসলাহ কিয়ি িাই।” –সুিা হুদ (১১) : ৮৮ 

বুঝা শ্র ল, ওোজ-িসীহি ও িয়িাোি সায়থ যনদ আমল িা থায়ক, িাহয়ল ইসলাহ হয়ব িা। ইবিুল কানেযম িহ. (৭৫১নহ.) বড়ই 
সুন্দি কথা বয়লয়ছি, 

َها النَّاس أبقواهلم ويدعوهنم ِإىَل النَّار أبفعاهلم َفكلما قَاَلت أَقْـَواهلم للنَّاس هلّموا قَاَلت أفعاهلم اَل  ُعَلَماء السوء َجَلُسوا على اَبب اجْلنَّة يدعونَ  إِلَيـْ
ُهم فـََلو َكاَن َما دعوا إِلَْيِه َحًقا َكانُوا أول املستجيبني لَُه فهم يف الصُّورَة أدالء َويِف احْلَِقيَقة قطّا  ، دار الكتب 61فوائد، ص: ال–ع الّطرق تسمعوا ِمنـْ

 بريوت –العلمية 

“উলামায়ে সু-িা জান্নায়িি দিজাে বয়স মুয়খ্ মুয়খ্ শ্রলাকয়দিয়ক জান্নায়িি নদয়ক ডাকয়ছ নকন্তু কয়মেি দ্বািা ডাকয়ছ জাহান্নায়মি নদয়ক। 
িায়দি মুখ্ যখ্ি বলয়ছ, ‘এয়সা জান্নায়িি নদয়ক’ িখ্ি িায়দি কমে বলয়ছ, ‘িায়দি কথা শুিয়ব িা। িািা শ্রয নদয়ক ডাকয়ছ িা যনদ 
সিযই হয়িা িাহয়ল িািাই শ্রিা সবে প্রথম সাড়া নদি’। শ্রবে-ভূষাে এিা পথ প্রদেেক আি বাস্তয়ব িাজ পয়থি ডাকাি।” –আল িাওোনেদ  

 

 

    উলামায়ে হক্কানি ও উলামায়ে স ু: পনিনিনি ও  প্রকনৃি 

পবে ২ 

মাওলািা আবদলু্লাহ িায়েদ (হানিযাহুল্লাহ) 

  

দনুিোি িুচ্ছ স্বায়থে সিয শ্র াপি কিা এবং হক-বানিল গুনলয়ে শ্রিলা 

আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 
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ُنن َُه لِلن َاِس َوََل َتْكُتُمونَُه فََنَبُذوهُ َوَراءَ  ُ ِميثَاَق ال َِذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب لَُتَبي ِ َ ْوا بِِه ثََمًنا قَلِيًّل فَِبْئَس َوإِذْ أََخَذ اّلل  َما  ُظُهوِرِهْم َواْشََتَ
وَن   يَْشََتُ

“স্মিণ করুি, যায়দি নকিাব শ্রদো হয়েয়ছ, আল্লাহ যখ্ি িায়দি শ্রথয়ক এ অঙ্গীকাি নিয়েনছয়লি শ্রয, শ্রিামিা অবেযই িা সুস্পষ্টভায়ব 
বণেিা কয়ি শ্রদয়ব এবং িা শ্র াপি কিয়ব িা। এিপি িািা শ্রস অঙ্গীকাি নপয়েি পশ্চায়ি ছুাঁয়ড় শ্রিয়ল নদল এবং এি নবনিময়ে খ্নিদ কিল 
সামািয মূলয। কি নিকৃষ্ট মূলযই িা িািা খ্নিদ কিয়ছ।” –সুিা আয়ল ইমিাি (৩): ১৮৭ 

  

অিযত্র ইিোদ কয়িি, 

َناِت َوالُْهَدى ِمْن بَْعِد َما بَي َن َاهُ لِلن َاِس ِِف الِْكَتاِب  َيلْ إِن َ ال َِذيَن يَْكُتُموَن َما أَْنَزلَْنا ِمَن الَْبي ِ ُ َو َ ُ اّلل  لَِئَك يَلَْعهُُنُ ِعُنوَن  أُو ُ الّل َ َعهُُنُ  

“আনম শ্রযসকল সুস্পষ্ট নবধাি ও (সনেক) পয়থি নদো দািকািী প্রমাণানদ িানযল কয়িনছ, আনম মািুয়ষি জিয নকিায়ব স্পষ্টভায়ব িা 
বণেিা কয়ি শ্রদোি পিও যািা িা শ্র াপি কয়ি, িায়দি উপি আল্লাহ িাআলা লা’িি কয়িি এবং লা’িি কয়ি অিয সকল 
লা’িিকািীও।” –সুিা বাকািা (২): ১৫৯ 

  

আয়িক আোয়ি বয়লি, 

لَْباِطِل َوَتْكُتُموَن الَْحق َ َوأَْنُتْم َتْعلَُموَن ) يَا  ( آل عمران71أَْهَل الِْكَتاِب لَِم َتلِْبُسوَن الَْحق َ بِا

“শ্রহ নকিানবিা! শ্রিামিা শ্রকয়িা সিযয়ক নমথযাি সায়থ নমনেি কিয়ছা এবং শ্রজয়িশুয়ি সিয শ্র াপি কিয়ছা?” –সুিা আয়ল ইমিাি 
(৩):৭১ 

  

দুনিোি ধি-সম্পদ, মাি-মযোদা এবং শ্রিিৃত্ব-কিৃেয়ত্বি শ্রলায়ভ এিা সিয কথা বলয়িা িা। শ্র াপি কয়ি িাখ্য়িা। হক বানিল গুনলয়ে 
শ্রিলয়িা। অয়িক আোয়ি আল্লাহ িাআলা িায়দি এ ঘৃণয কয়মেি সমায়লািিা কয়িয়ছি। এক আোয়ি বয়লি, 

ِ يَاأَي َُها ال َِذيَن آَمُنوا إِن َ  وَن َعْن َسِبيِل اّلل َ َيُصد ُ لَْباِطِل َو ْهَباِن لََيأْكُلُوَن أَْمَواَل الن َاِس بِا  التوبة (34) كَِثًْيا ِمَن اْْلَْحَباِر َوالر ُ

“শ্রহ ঈমািদাি ণ! (আহয়ল নকিায়বি) বহু আয়লম ও আয়বদ অিযােভায়ব মািুয়ষি ধি-সম্পদ গ্রাস কয়ি এবং (িায়দি) আল্লাহি পথ 
শ্রথয়ক নিনিয়ে িায়খ্।” –সুিা িাওবা (৯):৩৪ 

  

ইবয়ি কানসি িহ. (৭৭৪নহ.) বয়লি, 
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دان واملقصود: التحذير من علماء السوء وعباد الضالل كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبا
لباطل وأقواهلم؛ وهلذا قال تعاىل: }كان فيه شبه من النصارى… واحلاصل التحذير من التشبه هبم يف أحواهلم   { وذلك ليأكلون أموال الناس با

ندهم أهنم أيكلون الدنيا ابلدين ومناصبهم ورايستهم يف الناس، أيكلون أمواهلم بذلك، كما كان ألحبار اليهود على أهل اجلاهلية شرف، وهلم ع
المه عليه استمروا على ضالهلم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى خرج وهدااي وضرائب جتيء إليهم، فلما بعث هللا رسوله، صلوات هللا وس

ويصدون عن هلم تلك الرايسات، فأطفأها هللا بنور النبوة، وسلبهم إايها، وعوضهم ابلذلة واملسكنة، وابءوا بغضب من هللا. وقوله تعاىل: }
سون احلق ابلباطل، ويظهرون ملن اتبعهم من اجلهلة أهنم يدعون إىل وهم مع أكلهم احلرام يصدون الناس عن اتباع احلق، ويلب :{ أيسبيل اهلل

 ؛ ط. دار طيبة للنشر والتوزيع138، ص: 4تفسري ابن كثري، ج: –اخلري، وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إىل النار 

“উয়িেয হল, উলামায়ে সু এবং শ্র ামিা আয়বদয়দি বযাপায়ি সিকে কিা। শ্রযমিটা সুনিোি ইবয়ি উোইিা িহ. বয়লি, ‘আমায়দি শ্রযসব 
আয়লম নবিুযনিি নেকাি হয়ব িায়দি ময়ধয ইহুনদয়দি সাদৃেয িয়েয়ছ আি শ্রযসব আয়বদ নবিুযি হয়ব িায়দি ময়ধয নিস্টািয়দি সাদৃেয 
িয়েয়ছ’। 

এক কথাে বলা যাে, কথাে, কায়জ এবং িালিলয়ি িায়দি সাদৃেয অবলিি শ্রথয়ক সিকে কিা উয়িেয। এ কািয়ণই আল্লাহ িাআলা 
বয়লয়ছি, ‘িািা অিযােভায়ব মািুয়ষি ধি-সম্পদ গ্রাস কয়ি’। শ্রকিিা, িািা দ্বীি নবনক্র কয়ি দুনিো ভক্ষণ কয়ি। পদমযোদা এবং শ্রিিৃত্ব-
কিৃেয়ত্বি বয়ল জি য়ণি সম্পদ আত্মসাৎ কয়ি। িা এভায়ব শ্রয, জানহনল যামািাি শ্রলাকয়দি কায়ছ ইহুনদ আয়লমিা নছল সম্মায়িি পাত্র। 
শ্রলায়কয়দিপক্ষ শ্রথয়ক িায়দি কায়ছ নিেনমি হানদো শ্রিাহিা আসয়িা। িায়দি জিয নিধোনিি অথে ধাযে থাকি যা িািা নিেনমি শ্রপি। 
আল্লাহ িাআলা যখ্ি িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-য়ক িবী বানিয়ে পাোয়লি, িখ্িও িািা িায়দি শ্রিিৃত্ব বহাল িাখ্াি শ্রলায়ভ শ্র ামিানহ, কুিি ও 
একগুাঁয়েনময়ি অটল িইল। অবয়েয়ষ আল্লাহ িাআলা িূয়ি িবুওোয়িি নকিণ দ্বািা িা নিষ্প্রভ কয়ি নদয়লি। িায়দি শ্রথয়ক সব নছনিয়ে 
নিয়লি। িািা শ্রপল লাঞ্চিা আি  ঞ্জিা। বয়ে নিিয়লা আল্লাহি শ্রক্রাধ। (এই বাকয একটু অিযভায়ব বলা দিকাি। 

আল্লাহ িাআলাি বাণী, ‘িািা আল্লাহি পথ শ্রথয়ক শ্রলাকয়দি নিনিয়ে িায়খ্’ অথোৎ িািা হািাম ভক্ষয়ণি পাোপানে শ্রলাকয়দিয়ক হয়কি 
অিুসিণ শ্রথয়ক নিনিয়ে িায়খ্। হক-বানিল গুনলয়ে শ্রিয়ল। িায়দি জায়হল অিুসানিয়দি িািা শ্রদখ্ায়ি িাে শ্রয, িািা িায়দিয়ক ভায়লাি 
নদয়ক ডাকয়ছ, অথি বাস্তয়ব এমি িে, বিং িািা জাহান্নায়মি দাঈ।” –িািনসয়ি ইবয়ি কানসি : ৪/১৩৮ 

  

নিনি আিও বয়লি, 

{ يعين اليهود الذين كتموا صفة حممد صلى هللا عليه ما أنزل اهلل من الكتاب{ ]مما يشهد له ابلرسالة[ }الذين يكتمونإن يقول تعاىل: }
والتحف وسلم يف كتبهم اليت أبيديهم، مما تشهد له ابلرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئال تذهب رايستهم وما كانوا أيخذونه من العرب من اهلدااي 

إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويرتكوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان حيصل هلم من ذلك، وهو -لعنهم هللا -هم، فخشوا على تعظيمهم إاي
تفسري ابن كثري، –نزر يسري، فباعوا أنفسهم بذلك، واعتاضوا عن اهلدى واتباع احلق وتصديق الرسول واإلميان مبا جاء عن هللا بذلك النزر اليسري 

 ؛ ط. دار طيبة للنشر والتوزيع483، ص: 1ج: 

“আল্লাহ িাআলা বলয়ছি, ইহুনদয়দি নকিায়ব মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص এি শ্রযসব নসিাি নববৃি নছল, শ্রযগুয়লা িাাঁি িবুওোি ও নিসালায়িি সাক্ষী- 
ইহুনদিা শ্রসগুয়লা শ্র াপি কয়িয়ছ। শ্র াপি কয়িয়ছ শ্রযি িায়দি শ্রিিৃত্ব ছুয়ট িা যাে। আিবয়দি শ্রথয়ক শ্রযসব হানদো শ্রিাহিা আি সম্মাি 
শ্রপয়িা শ্রসগুয়লা শ্রযি বন্ধ িা হয়ে যাে। িায়দি ভে হয়লা –আল্লাহ িায়দি উপি লা’িি বষেণ করুি- যনদ িািা িা প্রকাে কয়ি শ্রদে 
িাহয়ল শ্রলাকজি িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এি অিুসািী হয়ে যায়ব এবং িায়দি পনিিযা  কিয়ব। শ্রয িুচ্ছ স্বাথে িািা লাভ কিয়িা িা বহাল িাখ্য়ি 
িািা সিয শ্র াপি কিয়লা। এ সামািয শ্রমায়হ নিয়জয়দি নবনক্র কয়ি নদল। হয়কি অিুসিণ, িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص -এয়ক সিযােি এবং আল্লাহি 
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িিি শ্রথয়ক নিনি যা নিয়ে এয়সয়ছি িায়ি ঈমাি আিাি নবপিীয়ি িািা এ ি ণয বস্তুয়ক গ্রহণ কিল।” –িািনসয়ি ইবয়ি কানসি : 
১/৪৮৩ 

আজ যািা হানদো-য়িাহিা, শ্রবিি-ভািা আি িাকনি-বাকনিি শ্রলায়ভ সনেক মাসআলা বলয়ছ িা, এয়দি সায়থ িায়দি কিই িা নমল! 

  

িাহনিি-অপবযাখ্যা এবং দ্বীয়িি িায়ম নমথযািাি  

অপবযাখ্যা শ্রিা ইহুনদয়দি নেোি (প্রিীক)। বহু আোয়ি আল্লাহ িাআলা িায়দি এ নবষেনটি কথা উয়ল্লখ্ কয়িয়ছি। নিয়ে মাত্র কয়েকনট 

আোি উয়ল্লখ্ কিনছ, 

فُونَُه ِمْن بَ  ِ ثُم َ يَُحر ِ َ ْ يَْسَمُعوَن كََّلَم اّلل  يٌق ِمهُْنُ يَْعلَُموَن  ْعِد َما َعَقلُوهُ َوُهْم أَفََتْطَمُعوَن أَْن يُْؤِمُنوا لَُكْم َوقَْد كَاَن فَِر  

“িবুও নক শ্রিামিা (য়হ মুসলমািিা) আো কিয়ছা শ্রয, ওিা শ্রিামায়দি কথাে ঈমাি আিয়ব? অথি ওয়দি একটা দল শ্রিা এমি নছল 
শ্রয, আল্লাহি বাণী শুিি এিপি বুয়ঝ শুয়ি িা নবকৃি কিয়িা। অথি ওিা জািয়িা (য়য, িািা অিযাে কিয়ছ)।” –সুিা বাকািা (২):৭৫ 

অথোৎ িুি পাহায়ড় একদল ইহুনদ সিাসনি আল্লাহি কালাম শুয়ি এয়সয়ছ। এয়স নবকৃি কয়ি উয়টা বয়লয়ছ। িাওিায়ি আল্লাহি স্পষ্ট 
বাণী ও নিয়দেে িািা শ্রদয়খ্য়ছ। শ্রদখ্াি এবং বুঝাি পিও শুধু মিময়িা িা হওোে শ্রজয়িশুয়ি নবকৃি কয়িয়ছ। 

ْيٌل لِل َِذيَن يَْكُتُبوَن الِْكَتاَب بِأَْيِديِهْم ثُم َ يَُقولُوَن َهَذا  ْيٌل لَُهْم ِمم َا كََتَبْت أَْيِديِهْم فََو وا بِِه ثََمًنا قَلِيًّل فََو ِ لَِيْشََتُ َ ِمْن ِعْنِد اّلل 
( البقرة79َوَوْيٌل لَُهْم ِمم َا يَْكِسُبوَن )  

“অিএব, ধ্বংস ওয়দি কপায়ল যািা নিজ হায়ি নকিাব শ্রলয়খ্, অিাঃপি বয়ল, ‘এ (নকিাব) আল্লাহি পক্ষ শ্রথয়ক (িানযলকৃি)’- যায়ি 
এি নবনিময়ে সামািয মূলয লাভ কিয়ি পায়ি। অিএব, ওয়দি কপায়ল ধ্বংস- স্বীে হায়িি এ শ্রলখ্াি কািয়ণ এবং ধ্বংস নিয়জয়দি এ 
উপাজেয়িি কািয়ণ।” –সুিা বাকািা (২):৭৯ 

ْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوهُ ِمَن الِْكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن  ْ بِا يًقا يَلُْووَن أَلِْسَنهََتُ ْ لََفِر ِ َوَما ُهَو ِمْن َوإِن َ ِمهُْنُ َ َيُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اّلل   الِْكَتاِب َو
ِ الَْكِذَب َوُهْم يَعْ  َ َيُقولُوَن َعََل اّلل  ِ َو َ ( آل عمران78لَُموَن )ِعْنِد اّلل   

“নিাঃসয়ন্দয়হ িায়দি একটা দল এমি িয়েয়ছ যািা নিয়জয়দি নজহ্বা শ্রমািনড়য়ে নকিাব পয়ড়, যায়ি শ্রিামিা িায়ক নকিায়বি অংে ময়ি 
কি, অথি িা নকিায়বি অংে িে। ওিা বয়ল, ‘এ আল্লাহি নিকট শ্রথয়ক (িানযলকৃি)’- অথি িা আল্লাহি নিকট শ্রথয়ক (িানযলকৃি) 
িে। আি এিা শ্রজয়িশুয়ি আল্লাহি উপি নমথযা আয়িাপ কয়ি।” –সুিা আয়ল ইমিাি (৩):৭৮ 

  

আল্লাহ িাআলা িায়দি কয়েক ধিয়িি অপবযাখ্যাি নববিণ নদয়েয়ছি: 

– নকিায়বি েব্দ আপি জাে াে শ্রিয়খ্ উয়িেয ও মমে নবকৃি কিা। 

– নিয়জ শ্রথয়ক নকিাব নলয়খ্ আল্লাহি িানযলকৃি বয়ল িানলয়ে শ্রদো। 
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– নকিাব পড়াি সমে বানড়য়ে কনময়ে নিয়জয়দি মিলবময়িা পড়া যায়ি শ্রোিািা এ বাড়ায়িা কয়মায়িা অংেটায়কও মূল নকিায়বি অংে 
ময়ি কয়ি। 

– এছাড়াও আিও নবনভন্ন ধিয়িি নমথযা দ্বীয়িি িায়ম িানলয়ে শ্রদো। 

এসব নকছুি উয়িেয দুনিো উপাজেি কিা, শ্রযমিটা আল্লাহ িাআলা জানিয়েয়ছি। 

আজ যািা কুিআি হানদস ও পূবেবিেী আয়লময়দি নকিাবানদি মিময়িা বযাখ্যা কিয়ছ, এয়দি সায়থ িায়দি কিই িা নমল! যািা নকিায়লি 
অথে দাওোি কিয়ছি, নজহায়দি অথে িাবনল  কিয়ছি,  ণিন্ত্রয়ক নজহাদ বলয়ছি, িিয়সি নজহাদয়কই আসল নজহাদ বয়ল নকিাল 
পনিিযা  কিয়ছি, নযনকিয়ক নজহায়দি শ্রিয়ে শ্রেষ্ট বয়ল নজহাদ পনিিযা  কিয়ছি, সালায়িি বক্তয়বয ‘আহয়ল হানদস’ ইিযানদ পনিভাষা 
দ্বািা নিয়জয়দি দলয়ক উয়িেয নিয়চ্ছি- িায়দি সায়থ এয়দি কিই িা নমল! 

িদ্রূপ, যািা ইমামুল মুসনলনমি, দারুল ইসলাম, দারুল হািব, উলুল আমি ইিযানদ পনিভাষাি আজগুনব মিলব শ্রবি কিয়ছি, নজহায়দি 
জিয কুিআি-সুন্নাহ বনহভূেি হাজায়িা েিে জুয়ড় নদয়চ্ছি; মুজানহদয়দিয়ক খ্াওোয়িজ, িাকনিনি, উগ্রপন্থী ইিযানদ নবয়েষণ নদয়চ্ছি, 
 াজওোয়ে নহয়ন্দি নকংবা কানিি নজহায়দি প্রস্তুনি নিয়ল হািাম হয়ব বলয়ছি িায়দি সায়থ এয়দি কিই িা নমল! 

  

শ্রয নবষয়ে ইলম শ্রিই শ্রস নবষয়েও িয়িাো শ্রদো 

এ বালা বিেমায়ি মহামানি আকাি ধািণ কয়িয়ছ। শ্রয শ্রকউ শ্রযয়কায়িা নবষয়ে িয়িাো নদয়ে নদয়চ্ছ। নবয়েষি নজহাদ নকিায়লি বযাপায়ি। 
যািা জীবয়ি একনট বায়িি জিযও নজহায়দি অধযাে পয়ড় শ্রদয়খ্িনি, িািাই আজ নজহাদ নিয়ে উয়টা-নসয়ধ িয়িাো নদয়ে জানিয়ক নবভ্রান্ত 
কিয়ছি। এ নসিাি নছল ইহুনদয়দি- শ্রয নবষয়ে ইলম শ্রিই শ্রস নবষয়েও কথা বলা। 

ইহুনদিা দানব কিয়িা হযিি ইব্রানহম আলাইনহস সালাম ইহুনদ নছয়লি আি িািা িাাঁিই উত্তিসুনি। নিস্টািিাও অিুরূপ দানব কিয়িা। 
অথি ইহুনদ জানিি সুিিা হে হযিি ইব্রানহম আলাইনহস সালায়মি অয়িক পয়ি িাি বংেধিয়দি শ্রথয়ক। িাহয়ল নিনি কীভায়ব ইহুনদ 
হয়বি? আি নিস্টাি জানিি সুিিা শ্রিা হযিি মূসা আলাইনহস সালায়মিও অয়িক পয়ি। িাহয়ল ইব্রানহম আলাইনহস সালাম কীভায়ব 
নিস্টাি হয়বি? আল্লাহ িাআলা িায়দি এয়হি স্বভায়বি সমায়লািিা কয়ি ইিোদ কয়িি, 

وَن ِِف إِْبَراِهيَم َوَما أُْنِزلَِت الت َْوَراةُ َواْْلِْنِجيُل إَِل َ ِمْن بَْعِدهِ أَفَ  ( َهاأَْنُتْم َهُؤََلِء َحاَجْجُتْم 65َّل َتْعِقلُوَن )يَاأَْهَل الِْكَتاِب لَِم ُتَحاج ُ
ُ يَْعلَُم َوأَْنُتْم ََل َتْعلَُموَن )فِيَما لَُكْم بِِه عِلٌْم  َ وَن فِيَما لَْيَس لَُكْم بِِه عِلٌْم َواّلل  نِي ًا 66فَلَِم ُتَحاج ُ ( َما كَاَن إِبَْراِهيُم يَُهوِدي ًا َوََل نَْصَرا

َلِكْن كَاَن َحِنيًفا ُمْسلًِما َوَما كَاَن ِمَن الُْمْشِرِكَي   آل عمران- (67) َو

“শ্রহ নকিানবিা! শ্রিামিা ইব্রানহম সিয়ন্ধ শ্রকি নবিকে কিয়ছা, অথি িাওিাি-ইিনজল শ্রিা িানযল হয়েনছল িাি পয়ি? শ্রিামায়দি নক 
বুনিশুনি শ্রিই? শ্রদখ্, শ্রিামিাই ওই সব শ্রলাক শ্রয, (ইনিপূয়বে) শ্রিামিা এমি নবষয়ে নবিকে কয়িছ শ্রয নবষয়ে শ্রিামায়দি নকনঞ্চি জ্ঞাি 
নছল। এখ্ি শ্রকি শ্রিামিা এমি নবষয়ে নবিকে কিছ শ্রয নবষয়ে শ্রিামায়দি শ্রমায়টই জ্ঞাি শ্রিই? প্রকৃিপয়ক্ষ আল্লাহই জায়িি আি শ্রিামিা 
জায়িা িা। ইব্রানহম ইহুনদও নছয়লি িা নিস্টািও নছয়লি িা, বিং নিনি নছয়লি হানিি (সকল নমথযা ধমে-নবমুখ্) ও মুসনলম (আল্লাহি 
অিু ি)। নিনি মুেনিকয়দি অন্তভুেক্ত নছয়লি িা।” –সুিা আয়ল ইমিাি (৩):৬৫-৬৭ 

ইমাম িাবানি িহ. হযিি আবদুল্লাহ ইবয়ি আব্বাস িানদোল্লাহু আিহু শ্রথয়ক বণেিা কয়িি, 
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 ، وقالت اجتمعت نصارى جنران وأحباُر يهود عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت األحبار: ما كان إبراهيُم إال يهودايا
، ط. 490، ص: 6جامع البيان يف أتويل القرآن، ج:  –هللا عز وجل فيهم:”اي أهل الكتاب اخل النصارى: ما كان إبراهيم إال نصرانياا! فأنزل 

 مؤسسة الرسالة، ت: أمحد شاكر

“িাজিায়িি নিস্টািিা এবং ইহুনদ আয়লমিা িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এি কায়ছ একত্র হয়ে নববাদ শুরু কিল। ইহুনদ আয়লমিা বলল, ইব্রানহম 
আলাইনহস সালাম ইহুনদ বব নকছু নছয়লি িা। নিস্টািিা বলল, ইব্রানহম আলাইনহস সালাম নিস্টাি বব নকছু নছয়লি িা। িখ্ি আল্লাহ 
িাআলা এয়দি বযাপায়ি এ আোি িানযল কয়িি, ‘শ্রহ নকিানবিা…’।” –িািনসয়ি িাবানি:৬/৪৯০ 

  

মুহকাম-স্পষ্ট আোি, হানদস ও বক্তবয বাদ নদয়ে মিুাোনবহ-অস্পষ্ট আোি, হানদস ও বক্তবয নিয়ে টািাটানি কিা 

এ ধিয়িি বক্র প্রকৃনিি শ্রলাকয়দি বযাপায়ি আল্লাহ িাআলা নিয়োক্ত আোয়ি সিকে কয়িয়ছি, 

ا ا  ِبَهاٌت فَأَم َ َزْيٌغ فََيت َِبُعوَن َما  ل َِذيَن ِِف قُلُوِبِهْم ُهَو ال َِذي أَْنَزَل عَلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهن َ أُم ُ الِْكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشا
يلِهِ  ْبِتَغاَء َتأِْو ْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َوا َبَه ِمْنُه ا  – َتَشا

“নিনিই শ্রসই মহাি সত্তা নযনি আপিাি উপি এই নকিাব িানযল কয়িয়ছি, (শ্রযখ্ায়ি িয়েয়ছ দু’ধিয়ণি আোি) এি নকছু আোি হয়চ্ছ 
মুহকাম (সুস্পষ্ট দ্বথেযহীি) এবং এগুয়লাই হয়চ্ছ নকিায়বি মূল অংে; আি নকছু আোি আয়ছ মুিাোনবহ (রূপক)। যায়দি অন্তয়ি বক্রিা 
িয়েয়ছ, িািা (সমায়জ) নিিিা নবস্তায়িি এবং আল্লাহি নকিায়বি অপবযাখ্যাি উয়িয়েয নকিায়বি মুিাোনবহ আোিগুয়লাি শ্রপছয়ি 
পয়ড়।”–সুিা আয়ল ইমিাি (৩) : ৭ 

  

হায়িয ইবয়ি কানসি িহ. (৭৭৪ নহ.) বয়লি, 

به منه{ أي: ضالل وخروج عن احلق إىل الباطل }الذين ِف قلوبهم زيغفأما { إمنا أيخذون منه ابملتشابه الذي  :{ أيفيتبعون ما تشا
ة عليهم، ميكنهم أن حيرفوه إىل مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها، الحتمال لفظه ملا يصرفونه فأما احملكم فال نصيب هلم فيه؛ ألنه دامغ هلم وحج

بتغاء الفتنة: }وهلذا قال ؛ ط. 8، ص: 2 :تفسري ابن كثري، ج–{ أي: اإلضالل ألتباعهم، إيهاما هلم أهنم حيتجون على بدعتهم ابلقرآن. ا
 دار طيبة للنشر والتوزيع

“‘যায়দি অন্তয়ি বক্রিা িয়েয়ছ’ অথোৎ শ্র ামিানহ িয়েয়ছ এবং হক শ্রছয়ড় বানিয়লি নদয়ক িয়ল যাওোি প্রবণিা িয়েয়ছ ‘িািা নকিায়বি 
মুিাোনবহ আোিগুয়লাি শ্রপছয়ি পয়ড়’- অথোৎ িািা শ্রকবল মুিাোনবহ আোিগুয়লায়ক ধয়ি, শ্রযগুয়লাি অপবযাখ্যা কয়ি নিয়জি বদ 
মিলয়বি জিয কায়জ লা ায়িা সম্ভবপি হে। কািণ, শ্রসগুয়লাি (বানহযক) েব্দ এমি হয়ে থায়ক শ্রয, িায়ি (অপবযাখ্যা কিয়ল) িায়দি 
বদ মিলয়বি (উপি নিট কিাি) সুয়যা ও থায়ক। পক্ষান্তয়ি, মুহকাম আোয়ি এ ধিয়ণি শ্রকাি সুয়যা  থায়ক িা। শ্রকিিা, শ্রসগুয়লা 
িায়দি মাথা শ্রভয়ে শ্রদোি ময়িা এবং িায়দি নবপয়ক্ষ দলীল। এ কািয়ণই আল্লাহ িাআলা বয়লয়ছি, ‘নিিিা নবস্তায়িি উয়িয়েয’ অথোৎ 
িায়দি অিুসািীয়দি এভায়ব শ্রদনখ্য়ে শ্র ামিাহ কিাি উয়িয়েয শ্রয, িািা শ্রদখ্ায়চ্ছ িায়দি নবদআয়িি পয়ক্ষ িািা কুিআি নদয়ে দলীল 
নদয়চ্ছ।”-িািনসয়ি ইবয়ি কানসি : ২/৮ 

ِِلَ ِديِن  يِن  - لَُكْم ِديُنُكْم َو ِ ََل إِْكَراهَ ِِف الد   
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এ জািীে আোি নদয়ে যািা নজহাদ হািাম িয়িাো নদয়ে নদয়চ্ছি আি কুিআয়ি কািীম অসংখ্য সুস্পষ্ট আোি, হানদয়সি নবোল ভাণ্ডাি, 
িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ও সাহাবায়ে শ্রকিায়মি নসিাি, হাজায়িা নিকয়হি নকিায়বি দ্বযথেহীি নসিান্ত সব নকছু বাদ নদয়ে নদয়চ্ছি িায়দি অন্তয়ি 
বক্রিা শ্রিই কীভায়ব বলা যাে? আল্লাহ িাআলা শ্রযি আোয়ি এসব শ্রলায়কি কথাই বলয়ছি। 

  

িানহ আনিল মুিকাি িথা অিযাে প্রনিহি িা কিা 

অিযাে শ্রদখ্য়ল সামথেযািুযােী প্রনিবাদ কিা ও প্রনিহি কিা িিয। নবয়েষি উলামায়দি দানেত্ব এ বযাপায়ি শ্রবনে। আি যায়দি িাষ্ট্রীে 
ক্ষমিা িয়েয়ছ এবং এ কায়জি জিযই িািা নিয়োনজি িায়দি দানেত্ব আিও শ্রবনে। যািা অিযাে শ্রথয়ক নবিি িা হয়ব িায়দি োনস্ত নদয়ি 
হয়ব। প্রয়োজয়ি বেকট কিয়ি হয়ব। সঙ্গ িযা  কিয়ি হয়ব। আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 

ا يُْنِس  ْ َحّت َ يَُخوُضوا ِِف َحِديٍث َغْْيِهِ َوإِم َ ْيَطاُن فََّل َتْقُعْد بَْعَد َوإِذَا َرأَْيَت ال َِذيَن يَُخوُضوَن ِِف آَياِتَنا فَأَْعِرْض َعهُْنُ َين ََك الش َ
ِلِمَي  ا ْكَرى َمَع الَْقْوِم الظ َ  – الذ ِ

“যািা আমাি আোিসমূয়হি সমায়লািিাে িি থায়ক িায়দিয়ক যখ্ি শ্রদখ্য়ব িায়দি শ্রথয়ক দূয়ি সয়ি যায়ব, যিক্ষণ িা িািা অিয নবষয়ে 
প্রবৃত্ত হে। যনদ েেিাি কখ্িও শ্রিামায়ক এটা ভুনলয়ে শ্রদে িাহয়ল স্মিণ হওোি পি আি জানলম শ্রলাকয়দি সায়থ বসয়ব িা।” –সুিা 
আিআম (৬):৬৮ 

অিযত্র ইিোদ কয়িি, 

ُيْسَتْهَزأُ بَِها فََّل َتْقُعُدوا مَ  َوقَْد  ِ يُْكَفُر بَِها َو َ َل عَلَْيُكْم ِِف الِْكَتاِب أَْن إِذَا َسِمْعُتْم آَياِت اّلل  َعُهْم َحّت َ يَُخوُضوا ِِف َحِديٍث َغْْيِهِ  نَز َ
يَن ِِف  ِمُع الُْمَناِفِقَي َوالْكَافِِر َ َجا َ  – َجَهن ََم َجِميًعا إِن َُكْم إِذًا ِمْثلُُهْم إِن َ اّلل 

“নিনি ইনিপূয়বেও নকিায়ব শ্রিামায়দি প্রনি এই নিয়দেে িানযল কয়িয়ছি শ্রয, যখ্ি শ্রিামিা শুিয়ব আল্লাহি আোিসমূহ অস্বীকাি কিা 
হয়চ্ছ ও িাি সায়থ নবদ্রূপ কিা হয়চ্ছ িখ্ি শ্রিামিা িায়দি সায়থ বসয়ব িা, শ্রয পযেন্ত িা িািা অিয শ্রকায়িা প্রসয়ঙ্গ নলপ্ত হয়ব। অিযথাে 
শ্রিামিাও িায়দি ময়িা হয়ে যায়ব। নিনশ্চি শ্রজয়িা, আল্লাহ সকল মুিানিক ও কানিিয়ক জাহান্নায়ম একত্র কিয়বি।” –সুিা নিসা 
(৪):১৪০ 

বনি ইসিাঈল নছল এি বযনিক্রম। মুয়খ্ মুয়খ্ নকছু প্রনিবাদ কিয়লও পাপািানিি সায়থ মাখ্ামানখ্ আি দহিম মহিম সম্পকে আয় ি 
ময়িাই থাকি। এভায়ব পাপািায়ি শ্র াটা সমাজ ভয়ি শ্র ল, নকছুই প্রনিহি কিা হয়লা িা। আল্লাহ িাআলা এয়দি প্রনি অসন্তুষ্ট হয়লি। 
এয়দি উপি আল্লাহি লা’িি পনিি হল। আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 

لَِك بَِما َعَصْوا { َيَم ذَ ْبِن َمْر َوكَانُوا يَْعَتُدوَن ◌ كَانُوا ََل يََتَناَهْوَن َعْن لُِعَن ال َِذيَن كََفُروا ِمْن بَِِن إِْسَرائِيَل َعََل لَِساِن دَاُوودَ َوِعيََس ا
 المائدة {ُمْنَكٍر فََعلُوهُ لَِبْئَس َما كَانُوا يَْفَعلُوَن 

“বনি ইসিাঈয়লি ময়ধয যািা কুিনি কয়িয়ছ, িায়দি উপি দাঊদ ও ঈসা ইবয়ি মািোয়মি যবানিয়ি লা’িি বনষেি হয়েয়ছ। এটা এ জিয 
শ্রয, িািা িািিমানি কয়িনছল এবং িািা সীমালঙ্ঘি কিয়িা। িািা শ্রযসব  নহেি কাজ কিয়িা, িা শ্রথয়ক এয়ক অপিয়ক বািণ কিয়ি 
িা। (বািণ িা কয়ি) কি নিকৃষ্ট কাজই িা িািা কিয়িা।” –সুিা মায়েদা (৫):৭৮-৭৯ 

বািণ িা কিায়ক আল্লাহ িাআলা বড়ই নিকৃষ্ট আখ্যা নদয়েয়ছি। 
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মুসিায়দ আহমায়দ এয়সয়ছ, িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ইিোদ কয়িি, 

وواكلوهم وشاربوهم،   –أحسبه قال: وأسواقهم   :قال يزيد  –ملا وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي، هنتهم علماؤهم، فلم ينتهوا، فجالسوهم يف جمالسهم  
الرسالة، ت: شعيب  .؛ ط3713مسند اإلمام أمحد، رقم: -فضرب هللا قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود، وعيسى ابن مرمي 

مل يسمع من أبيه، وشريك   -وهو ابن عبد هللا بن مسعود-عادل مرشد، وآخرون، قالوا ىف التحقيق: إسناده ضعيف النقطاعه، أبو عبيدة    األرنؤوط،
 يزيد: هو ابن هارون. اهـ .سىيء احلفظ، وبقية رجاله ثقات -وهو النخعي القاضي-بن عبد هللا 

“বনি ইসিাঈল যখ্ি িািিমানিয়ি নলপ্ত হল, িায়দি উলামািা িায়দি বািণ কিল, নকন্তু িািা নবিি হল িা। এিপিও মজনলয়স, 
বাজায়ি িািা িায়দি সায়থ একসায়থ উো-বসা কিি, একসায়থ খ্াওো-পিা কিি। িখ্ি আল্লাহ িাআলা এয়কি অন্তি অয়িযি ময়িা 
কয়ি নদয়লি এবং দাউদ ও ঈসা ইবয়ি মািইোম – আলাইনহমুস সালাম- এি যবানিয়ি িায়দি উপি লা’িি বষেণ কিয়লি।” –মুসিায়দ 
আহমাদ:৩৭১৩ 

অথোৎ পাপািািীয়দি দমি ও বেকট িা কিাি কািয়ণ অবয়েয়ষ উলামায়দি অন্তিও নবকৃি হয়ে শ্র ল। 

হাসাি বসনি িহ. যথাথেই বয়লয়ছি, 

ابن عبد الرب ، ج: ، ص: ، رقم: ، ط. دار ابن اجلوزي -جامع بيان العلم وفضله-عقوبة العامل موت قلبه   

“আয়লয়মি োনস্ত হল অন্তি ময়ি যাওো।” –জানমউ বাোনিল ইলম (ইবয়ি আব্দুল বাি) : ১/৬৬৬ 

  

অিযাে প্রনিহি িা কিাি কািয়ণ আল্লাহ িাআলা িায়দি উলামায়দিয়ক কনেি ধমনক নদয়ে বয়লি, 

ْحَت لَِبْئَس َما  ْثَم َوأَكْلِِهُم الس ُ نِي ُوَن َواْْلَْحَباُر َعْن قَْولِِهُم اْْلِ ب َا ( المائدة63كَانُوا يَْصَنُعوَن )لَْوََل يَْنَهاُهُم الر َ  

“িাব্বানি ও আহবািিা শ্রকি িায়দি নিয়ষধ কিি িা পায়পি কথা বলা এবং হািাম খ্াওো শ্রথয়ক? (নিয়ষধ িা কয়ি) কি নিকৃষ্ট কাজই 
িা িািা কিি।” –সুিা মায়েদা (৫) : ৬৩ 

  

ইবয়ি কানসি িহ. বয়লি, 

؛ ط. دار طيبة 144، ص: 3تفسري القرآن العظيم ، ج: –عليهم، واألحبار: وهم العلماء فقط. العلماء العمال أرابب الوالايت  :والرابنيون وهم 
 للنشر والتوزيع

“িাব্বানি হল পদধািী শ্রিিৃত্বেীল উলামা আি আহবাি হল সাধািণ উলামা (যায়দি িাষ্ট্রীে কিৃেত্ব শ্রিই)।” –িািনসয়ি ইবয়ি কানসি : 
৩/১৪৪ 

অথোৎ সাধািণ উলামািা শ্রিা কিয়িাই িা, িাষ্ট্রীেভায়ব যায়দি অিযাে প্রনিহি কিাি ক্ষমিা নছল িািাও কিয়িা িা। 
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ইমাম ইবয়ি জানিি িহ. বয়লি, 

 ما يف القرآن آية أشدَّ توبيًخا للعلماء من هذه اآلية، وال أخوَف عليهم منها. … عن الضحاك بن مزاحم يف قوله:”لوال :وكان العلماء يقولون

واألحبار عن قوهلم اإلمث” قال: ما يف القرآن آية، أخوف عندي منها: َأانَّ ال ننهى. … عن ابن عباس قال: ما يف القرآن آية ينهاهم الرابنيون 
جامع البيان يف أتويل القرآن، –لوال ينهاهم الرابنيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون(  ) :أشدَّ توبيًخا من هذه اآلية

 ؛ ط. مؤسسة الرسالة، ت: أمحد شاكر449، ص: 10ج: 

“উলামায়ে শ্রকিাম বলয়িি, ‘কুিআয়িি অিয শ্রকায়িা আোয়ি এি েক্ত ধমনক উলামায়দি শ্রদো হেনি, এি শ্রিয়ে ভীনিও অিয শ্রকায়িা 
আোয়ি প্রদেেি কিা হেনি’। 

যাহহাক িহ. বয়লি, ‘আমাি ময়ি কুিআয়ি কািীয়ম এ আোয়িি শ্রিয়ে অনধক ভীনি প্রদেেিকািী শ্রকায়িা আোি শ্রিই; যনদ আমিা 
অিযায়ে বাধা িা নদই’। 

হযিি ইবয়ি আব্বাস িানদোল্লাহু আিহু বয়লি, ‘এ আোয়িি শ্রিয়ে েক্ত ধমনক অিয শ্রকায়িা আোয়ি শ্রদো হেনি।” -িািনসয়ি িাবানি 
: ১০/৪৪৯ 

আজ যখ্ি শ্র াটা সমাজ নেিক-কুিি, অিযাে-অনবিাি ও জুলুম-অিযািায়িি  হীি অন্ধকায়ি নিমনিি িখ্ি যািা শুধু দিস-িাদনিস 
আি মসনজদ-খ্ািকাহ নিয়ে পয়ড় আয়ছি আি বলয়ছি ‘ওসব িায়ষ্ট্রি দানেত্ব’- আল্লাহ িাআলাি এ ধমনকটা িায়দি উপি পয়ড় নক িা 
একটু নিনকি কিা উনিৎ। আমায়দি অন্তিও নবকৃি হয়ে যায়চ্ছ নক িা, আমায়দি উপিও লা’িি পনিি হয়চ্ছ নক িা, আমিাও আল্লাহি 
িহমি শ্রথয়ক দূয়ি সয়ি যানচ্ছ নক িা- একটু নিনকি কিা উনিৎ। আি যািা িায়সক-িুিাি, িাগুি-মুিিাদয়দি সায়থ সখ্য  য়ড় িুয়লয়ছি 
িায়দি কথা শ্রিা বলাই বাহুলয। 

  

েয়ক্তি ভক্ত িিয়মি যম: আল্লাহি নবধাি প্রয়োয়  স্বজিপ্রীনি 

িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص বয়লি, 

؛ ط. 3288صحيح البخاري، رقم: -الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم 
بريوت؛ حتقيق: د. مصطفى ديب البغا –دار ابن كثري، اليمامة   

“শ্রিামায়দি পূবেবিেী উম্মিয়দি শ্রিা এ কমেই ধ্বংস কয়িয়ছ শ্রয, সম্ভ্রান্ত শ্রলাক িুনি কিয়ল শ্রছয়ড় নদি, আি দুবেল শ্রলাক িুনি কিয়ল হদ 
কায়েম কিি”-সহীহ বুখ্ানি:৩২৮৮ 

  

অিয হানদয়স এয়সয়ছ, 
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؛ ط. دار ابن كثري، اليمامة 3526 :صحيح البخاري، رقم -إن بين إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه 
 بريوت؛ حتقيق: د. مصطفى ديب البغا –

“বনি ইসিাঈয়লি অভযাস নছল, সম্ভ্রান্ত শ্রকউ িুনি কিয়ল িায়ক শ্রছয়ড় নদি আি দুবেল শ্রকউ িুনি কিয়ল িাি হাি শ্রকয়ট নদি।” –সহীহ 
বুখ্ানি:৩৫২৬ 

অিয হানদয়স ইহুনদ আয়লয়মি স্বীকায়িানক্ত এয়সয়ছ, 

؛ ط. دار اجليل بريوت + 4536صحيح مسلم، رقم: -كثر يف أشرافنا، فكنا إذا أخذان الشريف تركناه، وإذا أخذان الضعيف أقمنا عليه احلد 
اجلديدة ـ بريوتدار األفاق   

“আমায়দি সম্ভ্রান্তয়দি মায়ঝ নযিা খ্ুব শ্রবয়ড় শ্র ল। আমিা শ্রকায়িা সম্ভ্রান্ত বযনক্তয়ক ধয়ি শ্রিলয়ল শ্রছয়ড় নদিাম। আি শ্রকায়িা দুবেল 
শ্রলাকয়ক ধয়ি শ্রিলয়ল হদ কায়েম কিিাম।” -সহীহ মুসনলম : ৪৫৩৬ 

এভায়ব একনদয়ক িািা িানহ আনিল মুিকাি শ্রছয়ড় নদল, অিযনদয়ক অপিাধীি উপি আল্লাহি নবধাি প্রয়ো ও বন্ধ কয়ি নদয়ি লা ল। 
অবয়েয়ষ সুনবধামানিক আল্লাহি নবধাি পনিবিেি কয়ি কুিনি নবধাি জানি কয়ি নদল। সাময়িি পয়েয়ন্ট ইিোআল্লাহ শ্রস আয়লািিা 
আসয়ছ। 

আজ যািা মুজানহদয়দি সামািয শ্রদাষত্রুনট শ্রপয়লই সমায়লািিাি বাজাি  িম কয়িি, অথি িাগুি মুিিাদিা প্রনিনিেি হাজায়িা লায়খ্া 
নিসক-কুিি কয়ি যায়চ্ছ শ্রসগুয়লায়ি মুয়খ্ কুলুপ এয়ট িায়খ্ি, িায়দি একটু ভাবা উনিৎ- আমিা ইহুনদ স্বভায়বি হয়ে যানচ্ছ িা শ্রিা? 
অিযায়েি প্রনিবাদই যনদ উয়িেয িাহয়ল এখ্ায়ি আমিা িুপ শ্রকি? 

মুজানহদিা শ্রবসামনিক কুিিািয়দি উপি শ্রকায়িা হামলা কিয়ল আমায়দি শ্রকউ শ্রকউ িীব্র নিন্দা জািাি, পনত্রকাে নববৃনি শ্রদি অথি 
কায়িি মুেয়িকয়দি নবমািগুয়লা যখ্ি িািী-নেশু-বৃয়িি শ্রকায়িা পাথেকয িা কয়ি মুসনলম জিসাধািয়ণি উপি টিয়ক টি শ্রবামা শ্রিয়ল 
িখ্ি িািা শ্রকািও কথা বয়লি িা। 

কায়িি-মুেনিক এবং মুিিাদয়দি বন্দীোলাগুয়লায়ি আমায়দি হাজায়িা লায়খ্া ভাই-য়বাি ধুয়ক ধুয়ক মিয়ছি অথি এ সব বযাপায়ি িািা 
শ্রকািও কথা বয়লি িা। িায়দি একটু ভাবা উনিি, আমিা ইহুনদ স্বভায়বি হয়ে যানচ্ছ িা শ্রিা? 

  

আল্লাহি নবধাি পনিবিেি কয়ি কিুনি নবধাি প্রবিেি 

ইহুনদ আয়লমিা যখ্ি সমায়জি সম্ভ্রান্ত শ্রলাকয়দি সায়থ স্বজিপ্রীনি কয়ি জিসাধািয়ণি সমায়লািিাি সমু্মখ্ীি হল, িখ্ি িািা বযনভিায়িি 
োনস্তই পায়ট শ্রিলল। িজম িথা পাথি নিয়ক্ষপ কয়ি হিযা কিাি পনিবয়িে নভন্ন োনস্ত প্রবিেি কিল। শ্রযি ধিী- নিব সবাি উপিই 
প্রয়ো  কিা যাে। সমায়লািিাি সম্মুখ্ীি িা হয়ি হে। এভায়ব িািা আল্লাহি আইি বাদ নদয়ে কুিনি আইি প্রবিেি কিল। সহীহ 
মুসনলয়ম এয়সয়ছ, 

عن الرباء بن عازب، قال: مر على النيب صلى هللا عليه وسلم بيهودي حممما جملودا، فدعاهم صلى هللا عليه وسلم، فقال: »هكذا جتدون حد 
م« كتابك  الزاين يف كتابكم؟«، قالوا: نعم، فدعا رجال من علمائهم، فقال: »أنشدك ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا جتدون حد الزاين يف

منا عليه قال: ال، ولوال أنك نشدتين هبذا مل أخربك، جنده الرجم، ولكنه كثر يف أشرافنا، فكنا إذا أخذان الشريف تركناه، وإذا أخذان الضعيف أق
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. ؛ ط4536 :صحيح مسلم، رقم -احلد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، واجللد مكان الرجم 
 دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت

“হযিি বািা ইবয়ি আনযব িানদ. শ্রথয়ক বনণেি, নিনি বয়লি, এক ইহুনদি মুয়খ্ িুিকালী শ্রময়খ্ কায়লা কয়ি শ্রবত্রাঘাি কিয়ি কিয়ি 
িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এি সাময়ি নদয়ে নিয়ে যাওো হনচ্ছল। িা শ্রদয়খ্ িাসুললু্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িায়দি নজয়জ্ঞস কিয়লি, ‘শ্রিামিা নক শ্রিামায়দি নকিায়ব 
নযিাি োনস্ত এমিই শ্রদখ্য়ি পাও’? িািা উত্তি নদল, ‘হযাাঁ’। িখ্ি নিনি িায়দি আয়লময়দি একজিয়ক শ্রডয়ক কসম নদয়লি, ‘ওই 
আল্লাহি কসম নদয়ে শ্রিামায়ক নজয়জ্ঞস কিনছ নযনি মূসা আলাইনহস সালায়মি উপি িাওিাি িানযল কয়িয়ছি, শ্রিামিা নক শ্রিামায়দি 
নকিায়ব নযিাি োনস্ত এমনি শ্রদখ্য়ি পাও’? শ্রস উত্তি নদল, ‘িা’। আপনি যনদ আমায়ক কসম িা নদয়িি িাহয়ল এই সিয সংবাদটা আনম 
নদিাম িা। আমায়দি নকিায়ব নযিাি োনস্ত হল িজম (প্রস্তািাঘায়ি হিযা)। নকন্তু আমায়দি সম্ভ্রান্তয়দি মায়ঝ নযিা খ্ুব শ্রবয়ড় শ্র ল। আমিা 
শ্রকাি সম্ভ্রান্ত বযনক্তয়ক ধয়ি শ্রিলয়ল শ্রছয়ড় নদিাম। আি শ্রকাি দুবেল শ্রলাকয়ক ধয়ি শ্রিলয়ল হদ কায়েম কিিাম। এিপি আমিা প্রস্তাব 
নদলাম, িল আমিা সকয়ল ঐকযবি হয়ে নযিাি এমি শ্রকায়িা োনস্ত নিধোিণ কনি যা সম্ভ্রান্ত-নিেয়েণী সকয়লি উপিই প্রয়ো  কিয়ি 
পািয়বা। অিাঃপি আমিা িজয়মি বদয়ল িুিকালী শ্রময়খ্ শ্রবত্রাঘাি কিায়ক োনস্তরূয়প নিধোিণ কিলাম।” -সহীহ মুসনলম : ৪৫৩৬ 

সহীহ মুসনলয়মি উক্ত হানদয়সি শ্রেয়ষ বণেিাকানি সাহানব বয়লি, এয়দি বযাপায়িই এ আোি িানযল হে, 

لَِئَك ُهُم الْكَافُِروَن  ُ فَأُو َ  َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَْنَزَل اّلل 

“আল্লাহ িাআলা শ্রয নবধাি িানযল কয়িয়ছি যািা শ্রস অিুযােী নবিাি িােসালা কয়ি িা িািাই (প্রকৃি) কায়িি।” –সুিা মায়েদা (৫) 
: ৪৪ 

আজ আমিা যািা কুিনি োসয়িি প্রবিেক িাগুিয়দি উলুল আমি িয়িাো নদনচ্ছ, িায়দি আিু িয কিায়ক িিয বলনছ, িায়দি নবরুয়ি 
নবয়োহ কিায়ক হািাম বলনছ, িাষ্ট্রীে আইি মািয কিায়ক আবেযক বলনছ, িায়দি উনিৎ নিয়জয়দি অবস্থা নিয়ে একট ু ভীিভায়ব নিন্তা 
কিা, আমিাও ওই সব সুনবধাবানদ ইহুনদয়দি ময়িা হয়ে যানচ্ছ িা শ্রিা, যািা কুিনি নবধািগুয়লায়ক পনিবিেি কিাি শ্রিষ্টা িা কয়ি 
ওগুয়লািই আিু িয কয়ি শ্রযি নকংবা অন্তি িুপ থাকি। 

  

দনুিোি স্বায়থে জানলম ও িাগুি োসয়কি পক্ষ শ্রিো 

বদি যুয়িি পি কা’ব নবি আেিাি মক্কাে ন য়ে আবু সুনিোিয়ক িাসুলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلصএি নবরুয়ি যুয়ি উৎসাহ শ্রদে এবং বয়ল, িািা শ্রয 
নেিনক ধয়মে আয়ছ িা িানক িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এি আিীি ধয়মেি শ্রিয়ে শ্রেষ্ঠ। এয়ি মক্কাবাসী উদু্বি হে এবং খ্ন্দয়কি যুয়িি শ্রপ্রক্ষাপট 
বিনি হে। আল্লাহ িাআলা এয়দি এ দুষ্কৃনিি কথা িুয়ল ধয়ি বয়লি, 

َيُقولُوَن أ اُغوِت َو لِْجْبِت َوالط َ لِل َِذيَن كََفُروا َهُؤََلِء أَْهَدى ِمَن ال َِذيَن آَمُنوا  ◌َلَْم َتَر ِإََل ال َِذيَن أُوُتوا نَِصيًبا ِمَن الِْكَتاِب يُْؤِمُنوَن بِا
 َسِبيًّل 

“আপনি নক ওয়দি শ্রদয়খ্ি িা যায়দি নকিায়বি একটা অংে (অথোৎ িাওিায়িি নকছু জ্ঞাি) শ্রদো হয়েয়ছ? ওিা মূনিে ও িাগুিয়ক 
সমথেি কয়ি এবং (মূনিেপূজানি) কায়িিয়দি সিয়ন্ধ বয়ল, মুনমিয়দি অয়পক্ষা ওিাই িা’নক অনধক সিল পয়থ আয়ছ।” –সুিা নিসা 
(৪):৫১ 

ইমাম িাবানি িহ. ইকনিমা িহ. এি সুয়ত্র ইবয়ি আব্বাস িানদোল্লাহু আিহু শ্রথয়ক বণেিা কয়িি, 
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ن قومه، يزعم ملا قدم كعب بن األشرف مكة، قالت له قريش: أنت َحرْب أهل املدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: أال ترى إىل هذا الصُّنبور املنبرت م
قاية؟ قال: أنتم خري منه. قال: فأنزلت: )ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَْبرَتُ( دانة وأهل السِّ [ ، 3]سورة الكوثر:  أنه خري منا، وحنن أهل احلجيج وأهل السِّ

جامع البيان يف أتويل القرآن، ج: –ا”. وأنزلت:”أمل تر إىل الذين أوتوا نصيًبا من الكتاب يؤمنون ابجلبت والطاغوت” إىل قوله:”فلن جتد له نصريً 
 ؛ ط. مؤسسة الرسالة، ت: أمحد شاكر467-466، ص: 8

“কা’ব নবি আেিাি মক্কাে আসয়ল কুিাইেিা নজয়জ্ঞস কিয়লা, ‘িুনম নক মদীিাি বড় আয়লম এবং িায়দি সদোি’? শ্রস উত্তি নদল, 
‘হযাাঁ’। িািা বলল, ‘এই নিবেংে পি াছাটায়ক শ্রদখ্ িা (িাউজুনবল্লাহ! িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-য়ক উয়িেয নিয়চ্ছ) শ্রস দানব কিয়ছ, শ্রস িানক 
আমায়দি শ্রিয়ে শ্রেষ্ঠ? অথি হানজয়দি শ্রদখ্াশুিাি মহাি দানেত্ব আমিা পালি কনি, পনবত্র কা’বাি িক্ষণায়বক্ষণ এবং হানজয়দি পানি 
পাি কিায়িাি সুমহাি কমেও আমিাই আঞ্জাম নদই’! কা’ব নবি আেিাি উত্তয়ি বলল, ‘বিং শ্রিামিাই িাি শ্রিয়ে শ্রেষ্ঠ’। িখ্ি িানযল 

হে, إِن َ َشانَِئَك ُهَو اْلَبَْتএবং إَل الذين تر لم أ  …।” –িািনসয়ি িাবানি : ৮/৪৬৬-৪৬৭ 

হায়িয ইবয়ি কানসি িহ. বয়লি, 

؛ ط. دار طيبة للنشر والتوزيع334، ص: 2تفسري القرآن العظيم ، ج: –وإمنا قالوا هلم ذلك ليستميلوهم إىل نصرهتم   

“এ কথা বয়লয়ছ শুধু িায়দি শ্রথয়ক সাহাযয লায়ভি জিয।” –িািনসয়ি ইবয়ি কানসি : ২/৩৩৪ 

জানহনল যামািাে মদীিাে ইহুনদয়দি নিজস্ব শ্রকায়িা ক্ষমিা নছল িা। িািা মনদিাি স্থািীে বানসন্দায়দি সায়থ নময়ল নময়ে থাকি, যায়দি 
অনধকাংেই পিবিেীয়ি িাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এি উপি ঈমাি নিয়ে আিসাি হয়ে যাি। এিপি ইহুনদিা িাসুলুল্লাহ  ملسو هيلع هللا ىلصএি নবরুয়ি মক্কাবাসীি 
সায়থ শ্রলজুি কিয়ি শ্রিষ্টা কিল। এ উয়িয়েয শ্রজয়িশুয়ি সিয শ্র াপি কিল। জায়লম ও কায়িি মক্কাবাসীি পক্ষ নিল। িায়দি বানিল 
দ্বীি ধমেয়ক িাসুল ملسو هيلع هللا ىلص এি ধয়মেি শ্রিয়ে এবং িায়দিয়ক মুসলমািয়দি শ্রিয়ে শ্রেষ্ঠ বয়ল নদল। বয়ল নদল, মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص বানিয়লি উপি আয়ছ, 
িািাই হয়কি উপি আয়ছ। এভায়ব শ্র ামিাহ মক্কাবাসীি শ্র ামিানহ আিও বৃনি কিল। আি এ কাজনট কয়িয়ছ িায়দি সবয়িয়ে বড় 
আয়লম শ্রলাকনট। 

আজ শ্রযসব আয়লম িাগুিয়দি সায়থ শ্রলজুিবৃনত্ত কিয়ছি, নিয়জয়দি দল নকংবা প্রনিষ্ঠাি নটনকয়ে িাখ্াি জিয এবং োসকয়দি সুদৃনষ্ট 
লায়ভি জিয িায়দি োসয়িি ববধিা নদয়চ্ছি; নবপিীয়ি মুজানহদয়দি খ্ানিনজ, িাকনিনি, উগ্রপন্থী, জযবানি, িনিত্রহীি ইিযানদ বয়ল 
 ানল ালাজ কিয়ছি, অপবাদ নদয়চ্ছি- কা’ব নবি আেিায়িি সায়থ িায়দি কিই িা নমল! এসব আয়লয়মি এসব িয়িাোি কািয়ণই 
িাগুি োসকিা এখ্িও ক্ষমিাে নটয়ক আয়ছ। এয়দি িয়িাোি কািয়ণই িাগুিিা নিয়জয়দি হক ময়ি কিয়ছ আি মুজানহদয়দি ময়ি 
কিয়ছ জনঙ্গ। ইো আল্লাহ! িুনম নহিাজি কি। এিা যনদ সনেক িয়িাো নদি িাহয়ল জানি আজ নবভ্রান্ত হয়িা িা। 
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উলামায়ে হক্কানি ও উলামায়ে স ু: পনিনিনি ও  প্রকনৃি 

পবে- ৩ 

মাওলািা আবদলু্লাহ িায়েদ (হানিযাহুল্লাহ) 

  

বালআম নবি বাউিা: মজুানহদ নবয়িাধী কটূ-য়কৌেয়লি পনথকৎৃ 

বালআম নবি বাউিাি কথা আমিা সকয়ল জানি। উলামায়ে সু-ি আয়লািিা আসয়লই িাি কথা সবাি আয়  আয়স। উলামায়ে সু-য়দিয়ক 
িাি মািস সন্তাি ময়ি কিা হে। িাি বযাপায়িই এ আোয়ি কািীম িানযল হে, 

يَن  ْيَطاُن فَكَاَن ِمَن الَْغاِو ْنَسلََخ ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الش َ َتْيَناهُ آَياِتَنا فَا ْ نََبأَ ال َِذي آ ْتُل عَلهَْْيِ َلِكن َُه أَْخلََد  175)  َوا لَْو ِشْئَنا لََرفَْعَناهُ بَِها َو ( َو
ت ََبَع َهَواهُ فََمثَلُُه كََمثَِل الْ  َياِتَنا فَاقْ إََِل اْْلَْرِض َوا بُوا بِآ لَِك َمثَُل الَْقْوِم ال َِذيَن كَذ َ ْكُه يَلَْهْث ذَ ُصِص كَلِْب إِْن َتْحِمْل عَلَْيِه يَلَْهْث أَْو َتَْتُ

 الَْقَصَص لََعل َُهْم يََتَفك َُروَن 

“আপনি িায়দি কায়ছ শ্রসই বযনক্তি বৃত্তান্ত পয়ড় শ্রোিাি যায়ক আনম আমাি নিদেেিসমূহ দাি কয়িনছলাম, নকন্তু শ্রস িা পনিহাি কয়ি 
শ্রবনিয়ে শ্র ল। পয়ি েেিাি িাি শ্রপছয়ি লা ল। এিপি শ্রস পথভ্রষ্টয়দি অন্তভুেক্ত হয়ে শ্র ল। 

আনম িাইয়ল ওই আোিগুয়লাি বয়দৌলয়ি িায়ক উচ্চ মযোদাে আসীি কিয়ি পািিাম। নকন্তু শ্রস ঝুাঁয়ক পড়ল দুনিোি নদয়ক এবং নিজ 
প্রবৃনত্তি অিুসিণ কিল। িাি অবস্থা হল কুকুয়িি ময়িা; যনদ িায়ক িাড়া কি িবুও হাাঁপায়ব, যনদ শ্রছয়ড় দাও িবুও হাাঁপায়ব। এ হল 
শ্রসসব শ্রলায়কি উদাহিণ যািা আমাি নিদেেিসমূহয়ক প্রিযাখ্যাি কয়ি। আপনি িায়দিয়ক এসব ঘটিা শ্রোিাি শ্রযি িািা নকছু নিন্তা-
নিনকি কয়ি।” –সুিা আ’িাি (৭) : ১৭৫-১৭৬ 

অথোৎ কুকুি শ্রযমি িাড়া কিয়লও হাাঁপাে, িা কিয়লও হাাঁপাে, এসব দুনিোদায়িি অবস্থাও শ্রিমনি। হয়কি নদয়ক ডাকুি, িা ডাকুি 
সমাি; হক িািা গ্রহণ কিয়ব িা। 

বালআম নবি বাউিাি ঘটিা ইমাম িাবানি িহ. িানবনে সাইোি োনম িহ. শ্রথয়ক মুিসাল সিয়দ বণেিা কয়িয়ছি। হায়িয ইবয়ি হাজাি 
িহ. ‘বাযলুল মাউি’ নকিায়ব (পৃষ্ঠা ৮৬) সিদনটয়ক জানেযদ বয়লয়ছি। িাবানি িহ. বণেিা কয়িি, 

لشأم= عن سيار أنه كان رجال يقال له بلعام، … وكان جماب الدعوة قال: وإن موسى أقبل يف بين إسرائيل يريد األرض اليت فيها بلعام =أو قال ا
فوامر يف  :على هذا الرجل وجيشه! قال: حىت أَُوامر ريّب =أو حىت أؤامر قالادع هللا  :قال: فُرعب الناس منه رْعًبا شديًدا. قال: فأتوا بلعام، فقالوا

 !الدعاء عليهم، فقيل له: ال تدع عليهم، فإهنم عبادي، وفيهم نبيهم 

عليهم! فقال: حىت ادع  :قال: فقال لقومه: إين قد َواَمْرُت ريب يف الدعاء عليهم، وإين قد هنيت. قال: فأهدوا إليه هدية فقبلها. مث راجعوه، فقالوا
املرَة األوىل. قال: أوامر! فوامر، فلم حَيُر إليه شيء. قال: فقال: قد وامرت فلم حَيُْر إيلَّ شيء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم، لنهاك كما هناك  

ح لقومه، دعا أن يفَتح ملوسى وجيشه =أو حنوا فأخذ يدعو عليهم، فإذا دعا عليهم َجَرى على لسانه الدُّعاء على قومه; وإذا أراد أن يدعو أن يـُْفتَ 
دّلكم من ذلك إن شاء هللا. فقال: فقالوا ما نراك تدعو إال علينا! قال: ما جيري على لساين إال هكذا، ولو دعوت عليه ما استجيب يل، ولكن سأ

كوا، ورجوت أن يهلكهم هللا، فأخرجوا النساء فليستقبلنهم، على أمٍر َعَسى أن يكون فيه هالكهم: إن هللا يـُْبِغض الزان، وإهنم إن وقعوا ابلزان هل
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 أعلم به! وإهنم قوم مسافرون، فعسى أن يزنُوا فيهلكوا. قال: ففعلوا، وأخرجوا النساء يستقبلنهم. قال: وكان للملك ابنة، فذكر من ِعَظمها ما هللا
 .قعوا يف الزانوو  :قال: فقال أبوها، أو بلعام: ال مُتِْكين نفسك إال من موسى! قال

فقال: إّن من منزليت  :قال: وأاتها رأس سبط من أسباط بين إسرائيل، فأرادها على نفسه قال: فقالت: ما أان مبمكنِة نفِسي إال من موسى! قال
هارون ومعه الرمح  كذا وكذا، وإن من حايل كذا وكذا! قال: فأرسلت إىل أبيها تستأمره، قال: فقال هلا: فأمكنيه. قال: وأيتيهما رجل من بين

قال:  .اعونفيطعنهما قال: وأيَّده هللا بقوة فانتظمهما مجيًعا، ورفعهما على رحمه. قال: فرآمها الناس =أو كما حدَّث. قال: وسلط هللا عليهم الط
قال احلافظ ابن  ؛ ط. مؤسسة الرسالة، ت: أمحد شاكر.262-261 :، ص13جامع البيان يف أتويل القرآن، ج: –فمات منهم سبعون ألفا. 

 ، ط. دار العاصمة، الرايض86حجر رمحه هللا تعاىل: هذا حديث مرسل جيد اإلسناد. اهـ بذل املاعون يف فضل الطاعون، ص: 

“সাইোি িহ. শ্রথয়ক বনণেি শ্রয, ঘটিাি শ্রলাকনট নছল বালআম। শ্রস নছল মুস্তাজাবুদ দাওোহ (অথোৎ িাি শ্রদাো বৃথা শ্রযয়িা িা)। হযিি 
মূসা আলাইনহস সালাম বনি ইসিাঈলয়ক নিয়ে বালআম শ্রয শ্রদয়ে থাকি অথোৎ োয়ম নজহায়দি জিয এয়লি। শ্রস শ্রদয়েি শ্রলাকজি 
অিযন্ত ভে শ্রপয়ে শ্র ল। িািা বালআয়মি কায়ছ এয়স আিজ কিল, ‘এ শ্রলাক আি িাি বানহিীি নবরুয়ি বদয়দাো করুি’। শ্রস উত্তি 
নদল, ‘নেক আয়ছ, আমাি িয়বি সায়থ পিামেে কয়ি নিই’। 

িায়দি নবরুয়ি বদয়দাোি বযাপায়ি শ্রস আল্লাহ িাআলাি সায়থ পিামেে কিল। িায়ক বলা হল, ‘িুই িাাঁয়দি নবরুয়ি বদয়দাো কনিস িা। 
িাাঁিা আমাি মুনমি বান্দা। িাাঁয়দি সায়থ আমাি িবীও আয়ছি’। 

বালআম কওয়মি শ্রলাকয়দি বলল, ‘আনম িয়বি সায়থ বদয়দাোি বযাপায়ি পিামেে কয়িনছ। আমায়ক নিয়ষধ কিা হয়েয়ছ’। 

িখ্ি কওয়মি শ্রলায়কিা িায়ক নকছু হানদো-উপয় ৌকি নদল। শ্রসও িা গ্রহণ কয়ি নিল। এিপি আবাি িািা 

বদয়দাোি আবদাি জািাল, ‘আপনি িাাঁয়দি নবরুয়ি বদয়দাো করুি’। শ্রস উত্তি নদল, ‘নেক আয়ছ, িয়বি সায়থ পিামেে কয়ি নিই’। 

শ্রস পিামেে িাইল নকন্তু শ্রকায়িা উত্তি এল িা। কওয়মি কায়ছ ন য়ে বলল, ‘পিামেে শ্রিয়েনছ নকন্তু শ্রকায়িা উত্তি আয়সনি’। িািা বলল, 
‘আপিাি িব বদয়দাো অপছন্দ কিয়ল প্রথমবাি শ্রযমি নিয়ষধ কয়িনছয়লি এবািও নিয়ষধ কিয়িি’। িখ্ি শ্রস বদয়দাো শুরু কিল। 

িাাঁয়দি নবরুয়ি যখ্ি বালআম বদয়দাো কয়ি িখ্ি বদয়দাো হয়ে যাে কওয়মি নবরুয়ি। যখ্ি িাি কওয়মি নবজয়েি শ্রদাো কিয়ি যাে, 
শ্রদাো িয়ল আয়স মূসা আলাইনহস সালাম এবং িাাঁি বানহিীি নবজয়েি। িািা বলয়ি লা ল, ‘কী বযাপাি আপিায়ক শ্রদখ্নছ আমায়দি 
নবরুয়ি বদয়দাো কিয়ছি’? শ্রস উত্তি নদল, ‘আমাি যবায়ি এছাড়া আি নকছু আসয়ছ িা। আি শ্রস বদয়দাো কিয়ি পািয়লও কবুল হয়িা 
িা। 

িয়ব আনম শ্রিামায়দি একটা িনন্দ নেখ্ানচ্ছ। হেয়িা এয়িই িাাঁিা ধ্বংস হয়ব। আল্লাহ িাআলা নযিা বড়ই অপছন্দ কয়িি। যনদ িাাঁিা 
নযিাে নলপ্ত হে িাহয়লই ধ্বংস অনিবাযে, আো কনি আল্লাহ এয়িই িায়দি ধ্বংস কিয়বি। শ্রিামিা (সানজয়ে গুনছয়ে নকছু পণয নদয়ে 
নবনক্রি বাহািাে) শ্রময়েয়দি বাইয়ি পানেয়ে দাও। িািা িাাঁয়দি কায়ছ যাক। এিা মুসানিি শ্রলাক (নবনব শ্রথয়ক দূয়ি)। হেয়িা নযিাে নলপ্ত 
হয়ব। আি িায়িই িাাঁয়দি ধ্বংস’। 

িািা িাই কিল। শ্রময়েয়দি পানেয়ে নদল। (বয়ল নদল, শ্রকউ হাি বাড়ায়ল শ্রকায়িা শ্রময়ে শ্রযি অসম্মনি িা জািাে।) 

বাদোি এক অনিন্দযসুন্দি শ্রময়ে নছল। বালআম নকংবা িাি নপিা িায়ক বয়ল নদল, ‘মূসা –আলাইনহস সালাম- ছাড়া অিয কাউয়ক 
সুয়যা  নদয়ো িা’। 

বনি ইসিাইল নযিাে নলপ্ত হল। 
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বনি ইসিাঈয়লি এক শ্র াত্রপ্রধাি ঐ শ্রময়েি কায়ছ এয়স আবদাি জািাল। শ্রস অসম্মনি জানিয়ে বলল, মূসা ছাড়া আনম কাউয়কই সুয়যা  
শ্রদয়বা িা। 

িখ্ি শ্রস নিয়জি অবস্থাি িুয়ল ধয়ি বলল, আমাি এই এই মযোদা িয়েয়ছ। আমাি অবস্থা হল এই এই। 

শ্রময়েনট িাি নপিাি কায়ছ পিামেে শ্রিয়ে শ্রলাক পাোল। নপিা খ্বি পাোল, িানজ হয়ে যাও। 

(উভয়ে নযিাে নলপ্ত হল। িয়ল, আযাবরূয়প িাউি (মহামানি) িানযল হল। হযিি হারুি আলাইনহস সালায়মি বংয়েি এক শ্রলাক 
(শুিয়ি শ্রপয়ে িায়দি কায়ছ) এয়স উভয়েি উপি বেো িালাল। আল্লাহ িাআলা িাাঁয়ক সাহাযয কিয়লি। নিনি উভেয়ক এয়িাাঁড়-ওয়িাাঁড় 
কয়ি নবি কয়ি শ্রিলয়লি। বেোে টানিয়ে উপয়ি িুয়ল ধিয়লি এবং শ্রলাকজি উভেয়ক (এ নবি অবস্থাে) প্রিযক্ষ কিল। 

(নযিাি দরুি িািাজ হয়ে) আল্লাহ িাআলা িায়দি উপি িাউি (মহামানি) িানপয়ে নদয়লি। (হিযা কয়ি িুয়ল ধিা পযেন্ত সময়েি ময়ধয) 
সত্তি হাজাি বনি ইসিাঈল মািা শ্র ল।” –িািনসয়ি িাবানি : ১৩/২৬১-২৬২ 

নিন্তা করুি! এ খ্নবস শ্রজয়ি বুয়ঝ কয়িয়ছ নক! আল্লাহ িাআলা িাি উপি ইহসাি কয়ি িায়ক মুস্তাজাবুদ দাওোি মিনযয়ল উন্নীি 
কিয়লি। নকন্তু শ্রস দুনিোি সামািয শ্রমায়হ পয়ড় সব বিবাদ কিল। িবীি নবরুয়ি বদয়দাো কিয়ি শ্র য়ছ, অথি শ্রস জায়ি িবীি নবরুয়ি 
বদয়দাো কবুল হয়ব িা। প্রথয়ম শ্রস িানজ হেনি। নকন্তু কওয়মি শ্রলায়কিা যখ্ি দুনিোি সামািয সম্পদ হানদো শ্রপে কিল, িখ্ি িাাঁয়দ 
পয়ড় শ্র ল। অবয়েয়ষ যখ্ি কাজ হল িা, িখ্ি শ্রস এমি এক িনন্দ নেনখ্য়ে নদল যা ওই কায়িিয়দি অন্তয়িও আয়সনি। 

আমায়দি এ শ্রদেীে ‘বালআম নবি বাউিা’িা নক এমি িনন্দই শ্রেখ্ায়ছ িা িাগুি হানসিায়দি? িেয়িা শ্রয নক িা আিনব এক দুনট হিিও 
ভায়লাভায়ব উচ্চািণ কিয়ি পািয়ব িা শ্রস আবাি কুিআয়িি আোি নদয়ে দলীল শ্রদে কীভায়ব? 

  

োসয়কি দিবাি নিিিাি িািণভনূম 

োসয়কি দিবাি নিিিাি িািণভূনম। শ্রসখ্ায়ি যািাোয়িি পি একজি মািুয়ষি দ্বীিদানিিা আি শ্রিমি বানক থায়ক িা। নিিিাি নেকাি 
িা হয়ে পায়ি িা। এজিযই বহু হানদয়স এবযাপায়ি সিকেবাণী এয়সয়ছ। এক হানদয়স এয়সয়ছ, িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম 
ইিোদ কয়িি, 

 ومن أتى السلطان افتنت

حَممَّد كاِمل قره بللي، قال الشيخ األرنؤوط رمحه هللا تعاىل: حسن   –ط. دار الرسالة العاملية، ت: شَعيب األرنؤوط  ؛  2859 :سنن ايب داود، رقم –
 لغريه. اهـ

“শ্রয বযনক্ত োসয়কি দিবায়ি  মি কিয়ব শ্রস নিিিাি নেকাি হয়ব।” –সুিায়ি আবু দাউদ : ২৮৫৯ 

হযিি আবদুল্লাহ ইবয়ি মাসউদ িানদোল্লাহু আিহু বয়লি, 

جامع بيان -إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك اإلبل، والذي نفسي بيده ال تصيبوا من دنياهم شيئا إال أصابوا من دينكم مثله أو قال مثليه 
 ؛ ط. دار ابن اجلوزي1104، رقم: 639، ص: 1ابن عبد الرب، ج:  -العلم وفضله
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“োসয়কি দিবাি হয়িক িকম নিিিাি িঙ্গমঞ্চ; শ্রযমি উয়টি বসিস্থল। ওই সত্তাি কসম যাি হায়ি আমাি জাি! িুনম িায়দি দুনিো 
শ্রথয়ক সামািয নকছুও লাভ কিয়ি পািয়ব িা, যিক্ষণ িা এি নবপিীয়ি িািা এি সমপনিমাণ বা নদ্বগুণ শ্রিামায়দি দ্বীি িষ্ট কয়ি।”-
জানমউ বোনিল ইলম ১/৬৩৯, আসাি িং : ১১০৪ 

উয়টি পাল একসায়থ থাকয়ল নবেৃংখ্লা কয়ি। একটা এনদয়ক িয়ল যাে, একটা অিযনদয়ক। গুাঁয়িাগুাঁনি শুরু কয়ি। পায়েি শ্রলায়কি উপিও 
অয়িক সমে হাময়ল পয়ড়। এজিয এমি জাে াে িামায পড়য়ি নিয়ষধ এয়সয়ছ হানদয়স। োসয়কি দিবািও এমি নিিিাি আখ্ড়া। 

অিয হানদয়স িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

إهنا ستكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذهبم، وأعاهنم على ظلمهم، فليس مين، ولست منه، وال يرد علي احلوض، ومن مل يصدقهم 
؛ ط. الرسالة، ت: شعيب األرنؤوط، 23260مسند اإلمام أمحد، رقم: -بكذهبم، ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين، وأان منه، وسريد علي احلوض  

 مرشد، وآخرون. قال احملققون: إسناده صحيح على شرط الشيخني. اهـعادل 

“অনিয়িই এমিসব উমািা আসয়ব যািা নমথযা বলয়ব এবং জুলুম কিয়ব। শ্রয বযনক্ত িায়দি নমথযাে সমথেি শ্রদয়ব এবং িায়দি জুলুয়ম 
সহােক হয়ব, শ্রস আমাি িে, আনমও িাি িই। শ্রস হাউয়জ কাউসায়ি আমাি কায়ছ উপিীি হয়ব িা। আি শ্রয বযনক্ত িায়দি নমথযাে 
সমথেি শ্রদয়ব িা এবং িায়দি জুলুয়ম সহােিা কিয়ব িা, শ্রস আমাি, আনম িাি। অনিয়িই শ্রস হাউয়জ কাউসায়ি আমাি কায়ছ উপিীি 
হয়ব।” –মুসিায়দ আহমাদ : ২৩২৬০ 

শ্রয বযনক্ত োসয়কি দিবায়ি  মি কিয়ব, িায়দি সায়থ সম্পকে িাখ্য়ব শ্রস িায়দি নমথযাে সমথেি িা নদয়ে পািয়ব িা। িায়দি জুলুয়ম 
সহােক িা হয়ে পািয়ব িা। হযিি হুযাইিা িানদোল্লাহু আিহু –নযনি নিিায়িি হানদস সবয়িয়ে শ্রবনে জািয়িি- নিনি এ বযাপায়ি সিকে 
কয়ি শ্র য়ছি। নিনি বয়লি, 

فيصدقه ابلكذب ويقول له ما ليس  إايكم ومواقف الفنت« قيل: وما مواقف الفنت اي أاب عبد هللا؟ قال: أبواب األمراء. يدخل أحدكم على األمري
 ؛ ط. دار ابن اجلوزي1103 :، رقم 639، ص: 1ابن عبد الرب، ج:  -جامع بيان العلم وفضله-فيه 

“সাবধাি! নিিিাি িািণভূনম শ্রথয়ক দূয়ি থাকয়ব। নজয়জ্ঞস কিা হল, ‘শ্রহ আবু আবদুল্লাহ! নিিিাি িািণভূনম শ্রকািনট’? নিনি উত্তি 
শ্রদি, ‘উমািায়দি দিবাি। শ্রিামায়দি শ্রকউ আমীয়িি দিবায়ি যায়ব। ন য়ে িাি নমথযাে সমথেি শ্রদয়ব নকংবা িাি (প্রেংসাে) এমি কথা 
বলয়ব যা বাস্তয়ব িাি মায়ঝ শ্রিই।” –জানমউ বাোনিল ইলম : ১/৬৩৯, আসাি িং : ১১০৩ 

হযিি আবদুল্লাহ ইবয়ি মাসউদ িানদোল্লাহু আিহু বয়লি, 

الطبقات –وما معه دينه فقال رجل كيف ذاك اي أاب عبد الرمحن قال يرضيه مبا يسخط هللا فيه  إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج
 الدكن –، ط. دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد 443، ص: 1؛ التاريخ الكبري للبخاري، ج: 108، ص: 5البن سعد، ج: 

“শ্রকায়িা শ্রলাক দ্বীিদাি অবস্থাে োসয়কি দিবায়ি যাে, এিপি যখ্ি শ্রবনিয়ে আয়স দ্বীয়িি নকছুই িাি থায়ক িা। এক বযনক্ত নজয়জ্ঞস 
কিল, ‘আবু আব্দুি িহমাি! এটা কীভায়ব’? নিনি উত্তি শ্রদি, ‘এমি নকছুি মাধযয়ম িায়ক সন্তুষ্ট কয়ি আয়স যাি দ্বািা আল্লাহ িাআলা 
িািাজ হয়ে যাি।” –িাবাকায়ি ইবয়ি সা’দ : ৫/১০৮, িানিয়খ্ কাবীি (ইমাম বুখ্ানি) : ১/৪৪৩ 

ইবিুল কানেযম িহ. বয়লি, 
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كثريا ما كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فال بد أن يقول على هللا غري احلق يف فتواه وحكمه يف خربه وإلزامه ألن أحكام الرب سبحانه  
مبخالفة احلق ودفعه كثريا فإذا كان أتيت على خالف أغراض الناس وال سيما أهل الرايسة والذين يتبعون الشبهات فإهنم ال تتم هلم أغراضهم إال 

الشهوة ويثور العامل واحلاكم حمبني للرايسة متبعني للشهوات مل يتم ملا ذلك إال بدفع ما يضاده من احلق وال سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة و 
الفوائد البن –ى خمالفته وقال يل خمرج ابلتوبة اهلوى فيخفى الصواب وينطمس وجه احلق وإن كان احلق ظاهرا ال خفاء به وال شبة فيه أقدم عل

 بريوت –، ط. دار الكتب العلمية 100القيم، ص: 

“আয়লময়দি ময়ধয যািাই দুনিোি নযয়ন্দন য়ক প্রাধািয শ্রদে এবং দুনিোি শ্রপ্রয়ম পয়ড় যাে, িািা িায়দি িয়িাো, নবিািািাি ও বণেিাে 
আল্লাহি উপি নকছ ুিা-হক কথা বলা বলয়বই। এছাড়া  িযন্তি শ্রিই। শ্রকিিা, িয়ব্ব কািীয়মি নবধাি অয়িক সমেই মািুয়ষি খ্ায়হয়েি 
নবরুয়ি ন য়ে থায়ক; নবয়েষি ক্ষমিােীলয়দি, যািা খ্ায়হোয়িি শ্রপছয়িই পয়ড় থায়ক। অয়িক সমেই হয়কি নবরুয়ি যাওো এবং হক 
প্রিযাখ্যাি কিা ছাড়া িায়দি  িজ পূণে হে িা। আয়লম ও নবিািক যখ্ি ক্ষমিায়লাভী হে, খ্ায়হোয়িি অিুসািী হে: িখ্ি ক্ষমিাি 
শ্রলাভ ও খ্ায়হোয়িি পয়থ প্রনিবন্ধকরূয়প দাাঁড়ায়িা হকয়ক প্রিযাখ্যাি কিা ছাড়া িায়দি উয়িেয হানসল কিা সম্ভব হে িা …।” –
আলিাওোনেদ : ১০০ 

এজিযই শ্রযসব আয়লম োসয়কি দিবায়ি  মি কিি সালাি ণ িায়দিয়ক অনভযুক্ত ময়ি কিয়িি। শ্রহে শ্রিায়খ্ শ্রদখ্য়িি। দুনিোদাি 
ময়ি কিয়িি। আবু হানযম িহ. বয়লি, 

ابن عبد الرب،  -جامع بيان العلم وفضله-إن العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم وإهنم اليوم أيتون أبواب السلطان، والسلطان يفر منهم 
ي؛ ط. دار ابن اجلوز 1093، رقم: 635، ص: 1ج:   

“আয় ি যামািাে উলামািা োসকয়দি শ্রথয়ক পলােি কিয়িি আি োসকিা িায়দি খ্ুাঁয়জ শ্রবড়াি। আি আজকাল উলামািা োসকয়দি 
দিবায়ি  মি কিয়ছ আি োসক িায়দি শ্রথয়ক পালায়চ্ছ।” –জানমউ বাোনিল ইলম : ১/৬৩৫, আসাি িং : ১০৯৩ 

আমীি ইবয়ি হুবােিাি দিজাি সাময়ি কিক আয়লময়ক বয়স থাকয়ি শ্রদয়খ্ হাসাি বসনি িহ. নিিস্কাি কয়ি বয়লনছয়লি, 

.  َلو زهدمت ِفيَما ِعْند اْلُمُلوك لرغبوا ِفيَما عْندُكْم ولكّنكم رغبتم ِفيَما ِعْندهم فزهدوا ِفيَما عْندُكْم فضحتم اْلُقرَّ أما َوهللا األمايل الىب –اء فضحكم اَّللَّ
 بريوت –، ط. دار اجليل 13، ص: 1هـ(، ج: 337 :القاسم الزجاجي )ت

“ওয়হ! আল্লাহি কসম! োসকয়দি দুনিোি প্রনি যনদ শ্রিামিা অিীহা শ্রদখ্ায়ি িাহয়ল িািা শ্রিামায়দি ইলয়মি প্রনি আগ্রহ শ্রদখ্াি। নকন্তু 
শ্রিামিা িায়দি দুনিোি প্রনি আসক্ত হয়ে পয়ড়ছ িয়ল িািা শ্রিামায়দি ইলয়মি প্রনি অিাসক্ত হয়ে পয়ড়য়ছ। আয়লময়দি শ্রিামিা 
শ্রবইিি কয়িছ, আল্লাহ শ্রিামায়দি শ্রবইিি করুি।” –আলআমানল নলআনবল কানসম আযযুজানজ : ১/১৩ 

ইবয়ি আব্দুল বাি িহ. (৪৬৩নহ.) বয়লি, 

، رقم: 641، ص: 1ابن عبد الرب، ج:  -جامع بيان العلم وفضله-قالوا: »شر األمراء أبعدهم من العلماء، وشر العلماء أقرهبم من األمراء« 
؛ ط. دار ابن اجلوزي1116  

“পূবেবিেী উলামা ণ বয়লয়ছি, সবয়িয়ে নিকৃষ্ট উমািা িািা যািা আয়লময়দি শ্রথয়ক অয়িক দূয়ি; আি সবয়িয়ে নিকৃষ্ট উলামা িািা যািা 
উমািায়দি খ্ুব ঘনিষ্ঠ।” –জানমউ বাোনিল ইলম : ১/৬৪১, আসাি িং : ১১১৬ 
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সুবহািাল্লাহ! এ নছল খ্নলিা আব্দলু মানলক নবি মািওোি, ওোনলদ, নহোম ও মািসুয়িি বযাপায়ি কথা; যািা িামাম দুনিোি কায়িয়িি 
 লাে দনড় পনিয়ে ইসলায়ম শ্রটয়ি এয়িয়ছি, িেয়িা দাস-দাসীয়ি পনিণি কয়িয়ছি। আজকালকাি িাগুয়িি দিবায়িি আয়লময়দি 
শ্রদখ্য়ল সালাি ণ কী বলয়িি আল্লাহই ভায়লা জায়িি। 

উপয়ি দু’নট আোয়িি বযাখ্যাে আমিা দুই ধিয়িি দিবানি আয়লম শ্রদখ্য়ি শ্রপলাম: 

এক. কা’ব নবি আেিাি, শ্রয নিজ স্বাথে উিায়ি শ্রস্বচ্ছাে োসয়কি পয়ক্ষ শ্রযা  নদয়েয়ছ। 

দুই. বালআম নবি বাউিা, োসক যায়ক দুনিোি শ্রলাভ শ্রদনখ্য়ে হাি কয়ি নিয়েয়ছ। 

এভায়বই োসকয়দি দিবায়ি দিবানি আয়লময়দি সমা ম হে। শ্রকউ নিজ স্বাথে উিায়িি জিয শ্রস্বচ্ছাে শ্রযা  শ্রদে। আি কাউয়ক োসকিা 
নিয়জিাই দুনিোি শ্রলাভ লালসা শ্রদনখ্য়ে হাি কয়ি শ্রিে। যায়ক এভায়ব কাজ িা হে হুমনক ধমনক নদয়ে দয়ল শ্রভড়াে। এ উভে শ্রেণী নময়ল 
জিসাধািয়ণি দ্বীি দুনিো বিবাদ কয়ি। োসক দ্বািা আয়লম িষ্ট হে, আয়লম দ্বািা োসক িষ্ট হে। এিপি এয়দি দ্বািা জানি িষ্ট হে। 

িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

 :، ص1ابن عبد الرب، ج:  -جامع بيان العلم وفضله-األمة وإذا فسدا فسدت األمة: السلطان والعلماء صنفان من أميت إذا صلحا صلحت 
 ؛ ط. دار ابن اجلوزي1109، رقم: 641

“আমাি উম্ময়িি দু’নট শ্রেণী যনদ ভাল হয়ে যাে িাহয়ল শ্র াটা উম্মি ভাল হয়ে যায়ব, আি এিা িষ্ট হয়ে শ্র য়ল শ্র াটা উম্মি িষ্ট হয়ে 
যায়ব: োসক শ্রেণী আি উলামা শ্রেণী।” –জানমউ বোনিল ইলম ওো িাদনলনহ : ১/৬৪১, হানদস িং : ১১০৯ 

ইবিুল মুবািক িহ. কি বাস্তব কথাই িা বয়লয়ছি, 

 وهل أفسد الدين إال امللوك … وأحبار سوء ورهباهنا

“োসকিা আি মন্দ আয়লম দিয়বেিা ছাড়া দ্বীি আি িষ্ট শ্রক কয়িয়ছ!” –নসোরু আ’লানমি িুবালা : ১২/২১৩, মূেণ: আিনিসালা 

  

বড়ত্ব জানহয়িি জিয ইলম শ্রেখ্া 

িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

؛ ط. شركة 2654 :سنن الرتمذي، رقم -من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله هللا النار 
مصر، قال الرتمذي رمحه هللا تعاىل: هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسحاق بن حيىي بن   –مصطفى البايب احلليب مكتبة ومطبعة  

 .طلحة ليس بذاك القوي عندهم، تكلم فيه من قبل حفظه. اهـ إال أن األلباين حسنه

“শ্রয বযনক্ত আয়লময়দি সায়থ পাল্লা শ্রদোি জিয, নিয়বোধয়দি সায়থ নবিকে কিাি জিয নকংবা শ্রলাকজিয়ক নিয়জি নদয়ক আকৃষ্ট কিাি 
জিয ইলম নেখ্য়ব আল্লাহ িাআলা িায়ক জাহান্নায়ম প্রয়বে কিায়বি।” –জায়ম নিিনমনয : ২৬৫৪ 

ইবয়ি িজব হািনল িহ. (৭৯৫নহ.) বয়লি, 
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نـَْيا واملنافسة فيها، وطلب مباهاة الُعَلَماء  وعالمة هذا الِعْلم الَِّذي ال ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر واخليالء، وطلب العلو والرفعة يف الدُّ
 … ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إِلَْيهِ 

ورمبا ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة هللا وطلبه واإلعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إال طلب التقدم يف قلوب الناس من امللوك 
ا وغريهم، وإحسان ظنهم هبم، وكثرة أتباعهم، والتعظم بذلك َعَلى الناس، وعالمة ذلك إظهار دعوى الوالية كما كان يدعيه أهل الكتاب، وكم

 …القرامطة والباطنية وحنوهم، وهذا خبالف ما كان عليه السَّلف من احتقار نفوسهم وازدرائها ابطًنا وظاهرًا ادعاه 

ى الباطل ومن عالمات ذلك: عدم قبول احلق واالنقياد إِلَْيِه والتكرب َعَلى من يقول احلق، خصوًصا إن كان دوهنم يف أعني الناس، واإلصرار َعلَ 
 .عنهم إبظهار الرجوع ِإىَل احلق خشية تفرق قلوب الناس

و من دقائق ورمبا أظهروا أبلسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها َعَلى رءوس األشهاد؛ ليعتقد الناس فيهم أهنم عند أنفسهم متواضعون فـَُيمَدُحون بذلك، وه
 .أبواب الرايء، كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من الُعَلَماء

ستجالبه )مما( ينايف الصدق واإلخالص؛ فإن الصادق خياف النفاق َعَلى نفسه وخيشى َعَلى نفسه من سوء اخلامتة، ويظهر منهم من قبول املدح وا
 ، ط. الفاروق احلديثة للطباعة والنشر31-30، ص:  3جمموع رسائل ابن رجب احلنبلي، ج:  –فهو يف شغل شاغل عن قبول املدح واستحسانه.  

“এই অিুপকািী ইলয়মি আলামি হয়লা, ইলমধািী বযনক্ত এি দ্বািা দুনিোি িাকনিকয ও  বে-অহংকাি কামাই কয়ি। দুনিোয়ি বড় হয়ি 
িাে এবং এজিয প্রনিয়যান িা কয়ি। আয়লময়দি সায়থ পাল্লা নদয়ি িাে। নিয়বোধয়দি সায়থ নবিয়কে জড়াে। জি য়ণি দৃনষ্ট আকষেয়ণি 
শ্রিষ্টা কয়ি। 

এধিয়ণি ইলমধািী বযনক্ত অয়িক সমে দানব কয়ি, শ্রস আয়িি নবল্লাহ। শ্রস আল্লাহয়কই িাে, আি নকছু িাে িা। বাস্তয়ব এি দ্বািা উয়িেয 
োসকসহ অিযািয শ্রলায়কি অন্তয়ি জাে া কয়ি শ্রিো, িাি প্রনি ভাল ধািণা শ্রপাষণ কিায়িা, অিুসািীি আনধকয বাড়ায়িা এবং অয়িযি 
উপি নিয়জয়ক বড় প্রমাণ কিা। … 

অথি সালাি ণ নছয়লি এি উয়টা। সবসমে নিয়জয়ক শ্রছাট ময়ি কিয়িি। শ্রছাট বয়লই প্রকাে কিয়িি… 

এি আলামাি: এিা হক কবুল কিয়ি িাে িা। হয়কি সাময়ি মাথা িি কয়ি িা। বিং হক শ্রয বয়ল িাি সায়থ দানম্ভক আিিণ কয়ি- 
নবয়েষি যনদ জি য়ণি দৃনষ্টয়ি শ্রস বযনক্ত িাি শ্রিয়ে শ্রছাট শ্রকউ হে। প্রকায়েয হক গ্রহণ কয়ি নিয়ল জি য়ণি ভনক্ত কয়ম যাে নকিা এ 
ভয়ে বানিয়লি উপিই নজদ ধয়ি পয়ড় থায়ক। 

এ ধিয়ণি ইলমধািী বযনক্ত অয়িক সমে নিয়জয়ক শ্রছাট বয়লও প্রকাে কয়ি। জিসম্মুয়খ্ নিয়জি সমায়লািিা ও নিন্দাও কয়ি। উয়িেয: 
জি ণ শ্রযি ময়ি কয়ি, িািা নিয়জয়দিয়ক বাস্তয়বই শ্রছাট ময়ি কয়ি। নকন্তু আসল উয়িেয যায়ি এি দ্বািাও প্রেংসা কুড়ায়ি পায়ি। এটা 
নিোি এক সুক্ষ্ম দিজা। িানবনেয়ি শ্রকিাম এবং পিবিেী উলামা ণ এ বযাপায়ি সিকে কয়ি শ্র য়ছি। এয়দিয়ক প্রেংসা গ্রহণ কিয়ি ও 
কুড়ায়িও শ্রদখ্া যাে, যা নসদক ও ইখ্লায়সি পনিপন্থী।” –িাসানেলু ইবনি িজব আলহািনল : ৩/৩০-৩১ 

সািকথাাঃ  

কুিআি সুন্নাহ এবং সালায়ি সানলনহি ও আইম্মায়ে দ্বীয়িি উনক্ত ও দৃনষ্টভনঙ্গি আয়লায়ক উলামায়ে সু-য়েি নকছু শ্রমৌনলক নসিাি আমিা 
আয়লািিা কয়িনছ। নসিািগুয়লাি সািমমে যা দাাঁড়াল: 
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• এয়দি ইলম হয়ে থায়ক বড়ত্ব জানহয়িি জিয। অিুসািী বাড়ায়িা ও দল ভািী কিাি জিয। জি য়ণি দৃনষ্ট আকষেণ ও প্রেংসা 
কুড়ায়িাি জিয। এিা ভুল কয়ি নকন্তু ভুল স্বীকাি কিয়ি িাে িা। হক কবুল কিয়ি িাে িা, পায়ছ আবাি মাি-সম্মাি কয়ম 
যাে নকিা। 

• ইলম অিুযােী আমল কয়ি িা। 
• অিযয়ক িসীহি কয়ি ও িয়িাো শ্রদে নকন্তু নিয়জ শ্রময়ি িয়ল িা। 
• দুনিোি িুচ্ছ স্বায়থে হক শ্র াপি কয়ি এবং হক-বানিল গুনলয়ে শ্রিয়ল। 
• স্বাথে উিায়িি জিয দ্বীয়িি িাহনিি-অপবযাখ্যা কয়ি এবং দ্বীয়িি িায়ম নমথযািাি কয়ি। 
• নকছু নবষয়ে ইলম নেয়খ্ সব নবষয়ে কথা বয়ল। শ্রয নবষয়ে ইলম শ্রিই শ্রস নবষয়ে যবাি বন্ধ িায়খ্ িা, পায়ছ শ্রলায়ক শ্রছাট ভায়ব 

নকিা। 
• কুিআি সুন্নাহি সুস্পষ্ট িস এবং আইম্মায়ে শ্রকিায়মি সুস্পষ্ট বক্তবয ও উনক্ত বাদ নদয়ে নকছু অস্পষ্ট িস ও উনক্ত নিয়ে টািাটানি 

কয়ি, শ্রযগুয়লায়ক সহয়জ নিয়জয়দি মিলবমি ঘুিায়িা যাে। 
• আমি নবল মা’রূি ও িানহ আনিল মুিকাি শ্রথয়ক দূয়ি থায়ক, পায়ছ নবপদাপদ এয়স পয়ড় নকিা নকংবা স্বাথে ছুয়ট যাে নকিা। 
• এিা েয়ক্তি ভক্ত িিয়মি যম। আল্লাহি নবধাি প্রয়োয়  স্বজিপ্রীনিি আেে শ্রিে। সনেক নবধাি প্রয়ো  কিয়ি শ্র য়ল শ্রযখ্ায়ি 

সম্পকে িষ্ট হওোি নকংবা স্বাথে ছুয়ট যাওোি আেঙ্কা শ্রসখ্ায়ি ঘুনিয়ে নিনিয়ে নভন্ন একটা নকছু কয়ি শ্রিে বা এমি িয়িাো 
শ্রদে শ্রযখ্ায়ি িািা ‘েেিািও খ্ুনে থাকুক আল্লাহও িািাজ িা শ্রহাক’- িীনি গ্রহণ কয়ি। 

• দুনিোি স্বাথে, পদ-মযোদা ও মাি-সম্মাি কামায়িা বা বহাল িাখ্াি স্বায়থে োসয়কি দিবায়ি যািাোি কয়ি। িায়দি সায়থ সুস্পকে 
 য়ড় শ্রিালাি শ্রিষ্টা কয়ি। োসকয়দি নমথযায়ক সিয প্রমায়ণি শ্রিষ্টা কয়ি। িায়দি জুলুয়ম সহােিা কয়ি। িায়দি জুলুময়ক 
েিীেয়িি আনঙ্গয়ক ববধ প্রমাণ কিাি পােিািা কয়ি। 

• নজহাদ ও মুজানহদয়দি নবরুয়ি জানলম ও িাগুয়িি পক্ষ শ্রিে। অয়িক সমে িািা মুজানহদয়দি নবরুয়ি এমিসব কূট-য়কৌেল 
আনবষ্কাি কয়ি যা িাগুিিাও নিন্তা কিয়ি পায়ি িা। নবনিময়ে িািা ক্ষণস্থােী দুনিোি সুখ্-োনন্ত ও শ্রভা -নবলাস লাভ কয়ি। 
এ কািয়ণই হাল যামািাে িাগুয়িি দিবাি উলামায়ে সু-য়দি সমা মস্থয়ল পনিণি হয়েয়ছ। এমি শ্রকাি িাগুি শ্রিই যাি 
দিবায়ি অসংখ্য উলামায়ে সু-য়েি নভড় শ্রিই। 

  

নব.ে.  

এ ধিয়িি সব নসিাি সকয়লি মায়ঝ থাকা আবেযক িে। কায়িা মায়ঝ কম, কায়িা মায়ঝ শ্রবনে থাকয়ি পায়ি। কায়িা মায়ঝ দুয়েকটাও 
থাকয়ি পায়ি। 
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উলামায়ে হক্কানি ও উলামায়ে সু : পনিনিনি ও  প্রকনৃি 

পবে- ৪ 

মাওলািা আবদলু্লাহ িায়েদ (হানিযাহুল্লাহ) 

  

• উলামায়ে হক্বানি-িব্বানি : পনিনিনি ও প্রকনৃি  

আলহামদুনলল্লাহ, এিক্ষণ আমিা উলামায়ে সু-ি পনিনিনি ও প্রকৃনি নিয়ে আয়লািিা কয়িনছ। উলামায়ে হক্কানি এি নবপিীি, যাাঁয়দি 

ময়ধয উলামায়ে সু-শ্রেি মন্দ নসিািগুয়লা শ্রিই। আয়িা একটু স্পষ্ট কিাি জিয এখ্ি আমিা ইিোআল্লাহ উলামায়ে হক্কানি িাব্বানিি 

শ্রমৌনলক নকছ ুনসিাি িুয়ল ধিব। 

িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

 األرنؤوط، شعيب :ت الرسالة، .ط ؛223 :رقم  ماجه، ابن سنن- العلم  ورثوا إمنا درمها، وال دينارا يورثوا مل األنبياء إن األنبياء، ورثة هم العلماء إن
 :تعاىل هللا رمحه األرنؤوط الشيخ قال بللي، قره كاِمل حَممَّد – األرنؤوط شَعيب :ت العاملية، الرسالة دار .ط ؛3641 :رقم  داود، ايب سنن-

 اهـ .بشواهد حسن

“উলামািা ওোিাসািুল আনিো (িথা আনিোয়ে শ্রকিায়মি উত্তিানধকািী)। আি আনিোয়ে শ্রকিাম শ্রকায়িা নদিহাম-নদিাি শ্রিয়খ্ যািনি। 

শ্রিয়খ্ শ্র য়ছি ইলম।” –সুিায়ি ইবয়ি মাজাহ : ২২৩, সুিায়ি আবু দাউদ : ৩৬৪১ 

অিএব, উলামা ণ আনিোয়ে শ্রকিায়মি ইলয়ম অনহি ওোনিস। হায়িয ইবয়ি হাজাি িহ. (৮৫২নহ.) বয়লি, 

 بريوت – املعرفة دار .ط ؛160 :ص ،1 :ج الباري فتح- فيه مقامه قام فيما حكمه فله املوروث مقام قائم  الوارث

“নযনি নমিাস শ্রিয়খ্ শ্র য়ছি উত্তিানধকািী বযনক্ত িাি স্থলানভনষক্ত হয়ে থায়কি। নিনি শ্রয নবষয়ে িাি স্থলানভনষক্ত হয়েয়ছি শ্রস নবষয়ে 

িাি হুকুম িা-ই শ্রয হুকুম মূল বযনক্তি নছল।” –িািহুল বানি : ১/১৬০ 

অিএব, অনহয়ে ইলানহি মাধযয়ম আল্লাহ িাআলা আনিো শ্রকিায়মি কায়ছ শ্রয দ্বীি ও দ্বীয়িি ইলম িানযল কয়িয়ছি, শ্রস দ্বীি ও ইলয়ম 

আনিো শ্রকিায়মি শ্রয দানেত্ব নছল, উলামায়ে শ্রকিায়মি শ্রস একই দানেত্ব। এক কথাে বলয়ি শ্র য়ল শ্রস দানেত্ব হয়লা, িাবনলয়  দ্বীি িথা 

মাখ্লুয়কি কায়ছ দ্বীি শ্রপৌাঁয়ছ শ্রদো। আল্লাহ িাআলা এ উয়িয়েযই িবী িসুল শ্রপ্রিণ কয়িয়ছি। আল্লাহ িাআলা িাি িসুলয়ক আয়দে 

নদয়চ্ছি, 

ُسولُ  يَاأَي َُها  67 المائدة– َرب َِك  ِمْن  إِلَْيَك  أُْنِزلَ  َما بَل ِغْ  الر َ
“শ্রহ িসুল! আপিাি িয়বি পক্ষ শ্রথয়ক আপিাি কায়ছ যা িানযল কিা হয়েয়ছ, আপনি িা (মািুয়ষি কায়ছ) শ্রপৌাঁয়ছ নদি।” –সুিা 

মায়েদা (৫) : ৬৭ 

োইখ্ুল ইসলাম ইবয়ি িাইনমো িহ. (৭২৮নহ.) বয়লি, 

 فهد امللك جممع .ط ،3 :ص ،1 :ج الفتاوى، جمموع– الكتاب من أنزل ما تبليغ يف مقامهم  يقومون األنبياء ورثة علماءهم  فيهم  وجعل

“আল্লাহ িাআলা উম্মাহি উলামা ণয়ক আনিোয়ে শ্রকিায়মি উত্তিানধকািী বানিয়েয়ছি। শ্রয নকিাব নিনি িানযল কয়িয়ছি িা শ্রপৌাঁয়ছ 
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শ্রদোি শ্রক্ষয়ত্র িাাঁিা আনিোয়ে শ্রকিায়মি স্থলানভনষক্ত।” –মাজমুউল িািাওো : ১/৩ 

অিযত্র আয়িকটু বযাখ্যা কয়ি বয়লি, 

 الرسول أتباع فهؤالء والرسول هللا إىل ودعوة وعمال علما ابلدين قاموا الذين هم  األنبياء وخلفاء الرسل ورثة أن :املسلمني أذهان يف املستقر ومن
 الذين هم  وهؤالء .هبا الناس وزكى نفسها يف فزكت الكثري والعشب الكأل فأنبتت املاء فقبلت زكت اليت األرض من الطيبة الطائفة مبنزلة وهم  حقا

 أُويل  َويـَْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  إِبـْرَاِهيمَ  ِعَباَدانَ  َواذُْكرْ  :فيهم  تعاىل هللا قال لذين األنبياء ورثة كانوا ولذلك الدعوة على والقوة الدين يف البصرية بني مجعوا
 وتنفيذه تبليغه من يتمكن وابلقوة ويعرف احلق يدرك فبالبصائر هللا دين يف البصائر واألبصار هللا أمر يف القوة فاأليدي (45 ص) َواأْلَْبَصارِ  اأْلَْيِدي
 فهد امللك جممع .ط ،92 :ص ،4 :ج الفتاوى، جمموع– .إليه والدعوة

“সকল মুসলমায়িি ভাল কয়িই জািা শ্রয, িসুল য়ণি উত্তিানধকািী এবং আনিোয়ে শ্রকিায়মি খ্নলিা িাাঁিাই যািা ইলম, আমল এবং 

দাওোহ ইলাল্লাহি মাধযয়ম দ্বীি সংিক্ষণি দানেত্ব পালি কয়িয়ছি। এিাই িসুল য়ণি প্রকৃি অিুসািী। িাাঁিা ওই পনবত্র উবেি ভূনমি ময়িা 

যা (বৃনষ্টি) পানি ধািণ কয়ি প্রিুি ঘাস-লিা জনন্ময়েয়ছ। নিয়জও উপকৃি হয়েয়ছ অিযয়কও উপকৃি কয়িয়ছ। এিাই িাাঁিা, যায়দি ময়ধয 

‘দ্বীয়িি বানসিাি এবং শ্রজািদািভায়ব দ্বীয়িি দাওোি’: উভয়েি সমিে ঘয়টয়ছ। এ কািয়ণই িাাঁিা ওোিাসািুল আনিো, শ্রয আনিোয়দি 

বযাপায়ি আল্লাহ িাআলা বয়লয়ছি, ‘স্মিণ করুি আমাি বান্দা ইবিাহীম, ইসহাক ও ইোকুবয়ক। যািা নছয়লি েনক্ত এবং বানসিায়িি 

অনধকািী’। (সুিা শ্রসাোদ (৩৮) : ৪৫) েনক্ত দ্বািা আল্লাহি নিয়দেে বাস্তবােয়িি েনক্ত এবং বানসিাি দ্বািা আল্লাহি দ্বীয়িি নবষয়ে 

সমঝ ও অন্তদৃেনষ্ট উয়িেয। বানসিায়িি দ্বািা হক জািা ও বুঝা যাে আি েনক্তি দ্বািা হয়কি িাবনল , বাস্তবােি ও হয়কি দাওোি শ্রদো 

সম্ভব হে।” –মাজমুউল িািাওো : ৪/৯২ 

ইমাম ইবয়ি িাইনমো িহ. এখ্ায়ি উলামায়ে হক্কানিি নিিনট ববনেষ্টয িুয়ল ধয়িয়ছি, 

১. দ্বীয়িি বানসিাি। 

২. ইলম অিুযােী আমল। 

৩. নিভেীক এবং আয়পাষহীিিাি সায়থ দ্বীি বাস্তবােি ও দ্বীয়িি দাওোি। 

  

উপয়িাক্ত ভূনমকাি পি আমিা উলামায়ে হক্বানি-িাব্বানিি শ্রমৌনলক নকছ ুগুণ উয়ল্লখ্ কিয়ি পানি:  

• ইখ্লাস  

ইখ্লাস এ পয়থি প্রথম েিে। সকল িবী-িাসুয়লি শ্রঘাষণা একটাই নছল, 

لَِمَي  َرب ِ  َعََل  إَِل َ  أَْجِرَي  إِْن  أَْجرٍ  ِمْن  عَلَْيهِ  أَْسأَلُُكْم  َوَما  109 الشعراء– الَْعا
“এি বয়দৌলয়ি আনম শ্রিামায়দি নিকট শ্রকায়িা নবনিমে িাই িা। আমাি প্রনিদাি শ্রিা শ্রকবল িাব্বুল আলানময়িি কায়ছ।” –সুিা 

শুআিা (২৬) : ১০৯ 

উলামায়ে িাব্বানিি পনিিে নদয়ি ন য়ে হায়িয ইবয়ি হাজাি িহ. (৮৫২নহ.) বয়লি, 

 ؛161 :ص ،1 :ج الباري فتح- والعمل العلم  من بقصده الرب أمره ما يقصد الذي أي الرب إىل نسبة الرابين واإلمساعيلي األصمعي وقال
 بريوت – املعرفة دار .ط
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“আসমানে িহ. এবং ইসমাঈনল িহ. বয়লি, িাব্বানি েব্দনট িয়বি নদয়ক সিনন্ধি। অথোৎ ইলম ও আময়লি দ্বািা যাি উয়িেয, িয়বি 

আয়দে পালি কিা।” –িািহুল বানি : ১/১৬১ 

পক্ষান্তয়ি, দুনিোনব স্বাথে যাি উয়িেয থাকয়ব, আল্লাহ িাআলা িায়ক অয়ধামুয়খ্ জাহান্নায়ম নিয়ক্ষপ কিয়বি- শ্রযমিটা সহীহ মুসনলয়মি 

হানদয়স বনণেি হয়েয়ছ। জান্নায়িি ঘ্রাণও শ্রস পায়ব িা- শ্রযমিটা আবু দাউয়দি হানদয়স বনণেি  হয়েয়ছ। 

• বানসিাি নিদ দ্বীি  

আল্লাহ িাআলা আনিোয়ে শ্রকিায়মি একনট গুণ উয়ল্লখ্ কয়িয়ছি,  ِِل  অথোৎ িািা দ্বীয়িি বযাপায়ি েিয়হ সদয়িি অনধকািী। اْْلَبَْصار  أُو

দ্বীয়িি বযাপায়ি িাাঁয়দি শ্রকায়িা সয়ন্দহ সংেে শ্রিই। পনিপূণে বুয়ঝ-শুয়ি িাাঁিা দ্বীি মায়িি। ময়ি-প্রায়ণ নদল শ্রদমায়  দ্বীয়িি সঞ্জীবিী 

েনক্ত। শ্রকায়িা শ্রধাাঁকাবাজ িায়দি শ্রধাাঁকাে শ্রিলয়ি পায়ি িা। জানহনি শ্রিাখ্ নদয়ে শ্রযমি বানহযক বস্তু শ্রদখ্া যাে, িাাঁিা শ্রিমনি রূহানি 

দৃনষ্টেনক্তি অনধকািী, যাি দ্বািা হক-বানিল পনিষ্কাি বুঝয়ি পায়িি। ওিাসািুল আনিোিও একই নসিাি। আল্লাহ িাআলা িাাঁি িসুলয়ক 

বয়লি, 

ِ  إََِل  أَْدُعو َسِبيلِي  َهِذهِ  قُْل  َ ت ََبَعِِن  َوَمِن  أَنَا بَِصَْيةٍ  َعََل  اّلل   – ا
“শ্রহ িসুল! আপনি বয়ল নদি, এ-ই আমাি পথ। আনমও পনিপূণে উপলনিি সায়থ আল্লাহি নদয়ক ডানক এবং যািা আমাি অিুসিণ কয়ি 

িািাও।” –সুিা ইউসুি (১২) : ১০৮ 

• আয়লয়ম বা-আমল  

ইলম অিুযােী আমল কয়িি। আহয়ল নকিায়বি  াধায়দি ময়িা িা, যািা শুধ ুজায়িই, আমল কয়ি িা। আল্লাহ িাআলা বয়লি, 

َ  يَْخََش  إِن ََما} َ  [28 :فاطر ] {الُْعلََماءُ  ِعَباِدهِ  ِمْن  اّلل 
‘আল্লাহয়ক শ্রিা িাাঁি বান্দায়দি ময়ধয (যথাযথ) ভে িািাই কয়ি, যাাঁিা ইলয়মি অনধকািী।’ –সুিা িানিি (৩৫) : ২৮ 

িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

 البغا ديب مصطفى .د :حتقيق بريوت؛ – اليمامة كثري، ابن دار .ط ؛4776 :رقم  البخاري، صحيح- له وأتقاكم  هلل ألخشاكم إين وهللا أما

“শ্রোয়িা, শ্রিামায়দি ময়ধয আনমই সবয়িয়ে শ্রবনে আল্লাহভীরু এবং সবয়িয়ে বড় মুত্তানক।” –সহীহ বুখ্ানি : ৪৭৭৬ 

ওোিাসািুল আনিো ণও এমিই। িাাঁয়দি ইলম যি শ্রবনে হে আমলও িি শ্রবনে হে। হাসাি বসনি িহ. বয়লি, 

 دار .ط ؛1270 :رقم ،705 :ص ،1 :ج الرب، عبد ابن -وفضله العلم  بيان جامع- العمل يف يفوقهم أن جدير العلم  يف الناس يفوق الذي
 اجلوزي ابن

“ইলয়ম শ্রয এন য়ে আময়লও িাি এন য়ে থাকা উনিৎ।” –জানমউ বোনিল ইলম : ১/৭০৫, আসাি িং : ১২৭০ 

আয়িা বয়লি, 

 ،1 :ج الرب، عبد ابن -وفضله العلم بيان جامع- فقاله شيئا مسع أحاديث راوية فذلك عمله علمه خالف ومن عمله علمه وافق الذي العامل
 اجلوزي ابن دار .ط ؛1241 :رقم ،698 :ص
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“আয়লম শ্রিা শ্রস, যাি ইলয়মি সায়থ আমল আয়ছ। ইলয়মি সায়থ যাি আমল শ্রিই শ্রস শ্রিা নকছ ুহানদয়সি বণেিাকািী মাত্র। নকছ ুএকটা 

শুয়িয়ছ, শুয়ি শুয়ি বয়লয়ছ।” -জানমউ বোনিল ইলম : ১/৬৯৮, আসাি িং : ১২৪১ 

  

িাাঁিা এমি িি শ্রয, অিযয়ক আময়লি কথা বয়লি আি নিয়জ এি উয়টা কয়িি। বিং িাাঁয়দি আদেে িা-ই যা হযিি শুআইব আলাইনহস 

সালায়মি নছল, 

لَِفُكْم  أَْن  أُِريُد  َوَما ُكْم  َما إََِل  أَُخا  – اْسَتَطْعُت  َما اْْلِْصَّلَح  إَِل َ  أُِريُد  إِْن  َعْنهُ  أَْنَها
“আি আনম এটা িাই িা শ্রয, আনম শ্রিামায়দি শ্রয কাজ কিয়ি নিয়ষধ কনি শ্রিামায়দি পশ্চায়ি আনম নিয়জ শ্রস কায়জ নলপ্ত হই। আনম 

শ্রিা আমাি সাধযময়িা শ্রকবল ইসলাহ কিয়ি িাই।” –সুিা হুদ (১১) : ৮৮ 

  

• ইলম ছাড়া কথা বয়লি িা  

যা বয়লি বুয়ঝ শুয়ি বয়লি। শ্রয নবষয়ে ইলম শ্রিই শ্রস নবষয়ে কথা বয়লি িা। আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 

 – عِلٌْم  بِهِ  لََك  لَْيَس  َما َتْقُف  َوََل 
“আি শ্রয নবষয়ে শ্রিামাি জ্ঞাি শ্রিই িাি নপয়ছ িুনম পয়ড়া িা।” –সুিা ইসিা (১৭) : ৩৬ 

আিও ইিোদ কয়িি, 

ْ  يُْؤَخْذ  أَلَْم  ِ  َعََل  يَُقولُوا ََل  أَْن  الِْكَتاِب  ِميثَاُق  عَلهَْْيِ َ َ  إَِل َ  اّلل   اْلعراف (169) الَْحق 
“ওয়দি শ্রথয়ক নক নকিায়ব এ অঙ্গীকাি শ্রিো হেনি শ্রয, আল্লাহি উপি সিয ছাড়া নমথযা নকছ ুআয়িাপ কিয়ব িা?” 

–সুিা আ’িাি (৭) : ১৬৯ 

আিও ইিোদ কয়িি, 

َم  إِن ََما قُْل  َ  َحر َ ْثَم  بََطَن  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما الَْفَواِحَش  َرب ِ ِ  ُتْشِركُوا َوأَْن  الَْحق ِ  بَِغْْيِ  َوالَْبْغَي  َواْْلِ َ ْل  لَْم  َما بِاّلل  ًنا بِهِ  يَُن ِ  َوأَْن  ُسلَْطا
ِ  َعََل  َتُقولُوا َ  اْلعراف (33) َتْعلَُموَن  ََل  َما اّلل 

“আপনি বলুি, আমাি িব শ্রিা হািাম কয়িয়ছি শুধ ুঅেীল নবষোনদ: িাি ময়ধয যা প্রকােয িাও, যা শ্র াপি িাও। আি হািাম কয়িয়ছি 

পাপ, অিযাে বাড়াবানড় এবং এনবষে শ্রয, শ্রিামিা আল্লাহি সায়থ এমি নজনিস েিীক কিয়ব যাি শ্রকায়িা প্রমাণ আল্লাহ িাআলা িানযল 

কয়িিনি এবং এনবষে শ্রয, শ্রিামিা আল্লাহি উপি এমি কথা আয়িাপ কিয়ব যা শ্রিামিা জািিা ।” –সুিা আ’িাি (৭) : ৩৩ 

আিও ইিোদ কয়িি, 

وا َحَراٌم  َوَهَذا َحَّللٌ  َهَذا اْلَكِذَب  أَلِْسَنُتُكُم  َتِصُف  لَِما َتُقولُوا َوََل  ِ  َعََل  لَِتْفََتُ َ وَن  ال َِذيَن  إِن َ  الَْكِذَب  اّلل  ِ  َعََل  يَْفََتُ َ  ََل  الَْكِذَب  اّلل 
 116 النحل – يُْفلُِحوَن 
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“শ্রিামিা আল্লাহি উপি নমথযায়িাপ কয়ি শ্রিামায়দি যবাি দ্বািা বািায়িা নমথযাি উপি নিভেি কয়ি বয়লা িা শ্রয, এটা হালাল এবং এটা 

হািাম। নিশ্চেই যািা আল্লাহি উপি নমথযা িটাে, িািা সিল হয়ব িা।” –সুিা িাহল (১৬) : ১১৬ 

হানদয়স এয়সয়ছ, 

 النار، يف فهو احلكم، يف فجار احلق عرف ورجل به، فقضى احلق عرف فرجل اجلنة يف الذي فأما النار، يف واثنان اجلنة، يف واحد :ثالثة القضاة
 قره كاِمل حَممَّد – األرنؤوط شَعيب :ت العاملية، الرسالة دار .ط ؛3573 :رقم  داود، ايب سنن- النار يف فهو جهل، على للناس قضى ورجل
 العاملية الرسالة دار :الناشر بللي،

“কানয নিি শ্রেণীি; এক শ্রেণী জান্নািী, দুই শ্রেণী জাহান্নামী। জান্নািী হয়লা শ্রস, শ্রয হক (সিয ও িযে) শ্রজয়িয়ছ এবং শ্রস অিুযােী 

িোসালা নদয়েয়ছ। আি শ্রয বযনক্ত হক শ্রজয়িয়ছ নকন্তু িা-হক (অিযাে) িােসালা নদয়েয়ছ শ্রস জাহান্নামী। আয়িক বযনক্ত শ্রয অজ্ঞিা নিয়েই 

িোসালা নদয়ে নদয়েয়ছ শ্রসও জাহান্নামী।” –সুিায়ি আবু দাউদ : ৩৫৭৩ 

হযিি আবদুল্লাহ ইবয়ি মাসউদ িানদোল্লাহু আিহু বয়লি, 

 العلم بيان جامع- أعلم  هللا :يعلم  ال ملا يقول أن املرء علم  من فإن أعلم؛ هللا :يعلم  ال ملا فليقل يعلم  مل ومن فليقل، شيئا منكم  علم  من الناس أيها
 اجلوزي ابن دار .ط ؛1556 :رقم  ،831 :ص ،2 :ج الرب، عبد ابن -وفضله

“শ্রহ শ্রলাকসকল! যাি নকছ ুজািা আয়ছ শ্রস িা বলয়ব। আি যাি জািা শ্রিই, শ্রস শ্রযি িাি অজািা নবষয়ে বয়ল, ‘আল্লাহু আ’লাম’ িথা 

‘আল্লাহই ভাল জায়িি’। শ্রকিিা, শ্রকায়িা বযনক্ত ইলমওোলা হওোি এনটও একনট প্রমাণ শ্রয, শ্রস িাি অজািা নবষয়ে বলয়ব, আল্লাহু 

আ’লাম।” –জানমউ বোনিল ইলম : ২/৮৩১, আসাি িং : ১৫৫৬ 

  

• নিভেীক ও আয়পাষহীি দাঈ, হয়কি পয়থ অটল  

আল্লাহি দ্বীি বাস্তবােি এবং দ্বীয়িি িাবনল  সকল িবীি নমেি এবং একমাত্র নমেি। িবী িসুলয়দি পি ওিাসািালু আনিোি এ 

দানেত্ব। িাাঁিা শুধ ুবযনক্ত ি আমল নিয়েই ক্ষান্ত থায়কি িা, িবী িসুলয়দি শ্রিয়খ্ যাওো এ আমািি আদাে কয়িি। এ দানেত্ব পালয়ি 

িাাঁিা শ্রকািরূপ নেনথলিা কয়িি িা। আল্লাহ িাআলা আনিোয়ে শ্রকিায়মি একনট নসিাি বয়লয়ছি, َيأِدي أُوِلي  অথোৎ দ্বীয়িি নবষয়ে اْلأ

কয়োি, নহম্ময়িি অনধকািী এবং আয়পাষহীি। শ্রকায়িা নকছুই িাাঁয়দিয়ক রুখ্য়ি পায়ি িা। শ্রযমি িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওোসাল্লাম বয়লনছয়লি, “আমাি এক হায়ি িন্দ্র আয়িক হায়ি সুযে এয়ি নদয়লও এ পথ শ্রথয়ক নবিি হব িা”। 

• দ্বীয়িি শ্রকায়িা নকছ ুশ্র াপি কয়িি িা বা অপবযাখ্যা কয়িি িা  

মাখ্লুয়খ্ি কায়ছ নেক নেকভায়ব দ্বীি শ্রপৌাঁয়ছ শ্রদোি শ্রয অঙ্গীকাি আল্লাহ িাআলা আহয়ল ইলম শ্রথয়ক নিয়েয়ছি িাাঁিা িা েিভা  পালি 

কয়িি। আহয়ল নকিাব ও উলামায়ে সু-শ্রদি ময়িা দুনিোনব স্বায়থে দ্বীয়িি শ্রকািও নকছ ুশ্র াপি কয়িি িা বা দ্বীয়িি অপবযাখ্যা কয়িি িা। 

• সিয উচ্চািয়ণ নিভেীক  

আল্লাহ িাআলা আয়দে নদয়চ্ছি, 

 ُتْؤَمرُ  بَِما فَاْصَدْع
“শ্রিামায়ক শ্রয নবষয়ে আয়দে শ্রদো হে িুনম িা প্রকায়েয শুনিয়ে দাও।” –সুিা নহজি (১৫) : ৯৪ 
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এ দানেত্ব পালয়ি িাাঁিা শ্রকািও পয়িাো কয়িি িা। শ্রযমি পয়িাো কিয়িি িা আনিোয়ে শ্রকিাম। আল্লাহ িাআলা িবী িসুলয়দি এ গুণ 

প্রসয়ঙ্গ বয়লি, 

ِ  ِرَساََلِت  يَُبل ُِغوَن  ال َِذيَن  َ َيْخَشْونَهُ  اّلل  َ  إَِل َ  أََحًدا يَْخَشْوَن  َوََل  َو َ  39 اْلحزاب– اّلل 
“যাাঁিা আল্লাহি পে ামসমূহ মািুষয়দি কায়ছ শ্রপৌাঁয়ছ শ্রদি এবং িাাঁয়কই ভে কয়িি; আল্লাহ ছাড়া আি কাউয়ক ভে কয়িি িা।” সুিা 

আহযাব (৩৩) : ৩৯ 

• নিিিা ও বানিয়লি শ্রমাকায়বলাে শ্রসাচ্চাি  

যখ্িই শ্রকায়িা িিুি নিিিা মাথািাড়া শ্রদে, উলামায়ে হক্কানি শ্রকামি শ্রবাঁয়ধ িায়মি। উলামায়ে হক্কানিি এনট নিিন্তি ববনেষ্টয। িাওোয়িজ, 

খ্াওোয়িজ, মু’িানজলা, বানিনি- যি নিিিা যখ্িই উয়েয়ছ উলামায়ে হক িা প্রনিহি কয়িয়ছি। অকাটয দলীল প্রমাণ দ্বািা খ্ণ্ডি 

কয়িয়ছি। হক বানিল পনিষ্কাি কয়ি নদয়েয়ছি। শ্রযমিনট হানদয়স এয়সয়ছ, 

 ،3884 :رقم  للطحاوى، اآلاثر مشكل شرح– اجلاهلني وأتويل املبطلني وانتحال الغالني حتريف عنه ينفون عدوله خلف كل من العلم  هذا حيمل
 الرسالة مؤسسة :الناشر األرنؤوط، شعيب :حتقيق

“প্রয়িযক পিবিেী প্রজয়ন্মি আয়দল ও িযােপিােণ বযনক্তব েই এই ইলয়মি ধািক-বাহক হয়বি; যািা সীমালঙ্ঘিকািীয়দি নবকৃনি, 

বানিল শ্রলাকয়দি নমথযায়িাপ এবং মূখ্েয়দি অপবযাখ্যা শ্রথয়ক এই ইলময়ক িক্ষা কিয়বি।” 

-েিহু মুেনকনলল আসাি নলি-ত্বহানব : ৩২৬৯ 

এই শ্রেণীি উলামায়ে হক শ্রকেমাি পযেন্তই শ্রথয়ক যায়ব। িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম শ্রস সুসংবাদ নদয়ে শ্র য়ছি, 

 ؛5064 :رقم  مسلم، صحيح-الناس على ظاهرون وهم  هللا أمر أيتى حىت خالفهم أو خذهلم  من يضرهم ال هللا أبمر قائمة أمىت من طائفة تزال ال
 بريوت ـ اجلديدة األفاق دار + بريوت اجليل دار .ط

“আমাি উম্ময়িি একনট দল সব সমে আল্লাহি দ্বীয়িি দানেত্ব পালি কয়িই যায়ব। যািা িায়দি সাহাযয িা কিয়ব বা নবয়িানধিা কিয়ব 

িািা িাাঁয়দি শ্রকািও ক্ষনি কিয়ি পািয়ব িা। আল্লাহ িাআলাি িােসালা উপনস্থি হওো পযেন্ত (িথা শ্রকোময়িি পূবে পযেন্ত) িাাঁিা 

শ্রলাকয়দি উপি নবজেীই শ্রথয়ক যায়ব।” –সহীহ মুসনলম : ৫০৬৪ 

িাওোয়িজ ও খ্াওয়িজয়দি উৎপনত্তি সায়থ সায়থ সাহাবায়ে শ্রকিামসহ আইম্মায়ে দ্বীি িায়দি নবভ্রানন্ত উম্মাহি সাময়ি স্পষ্ট কয়ি শ্রদি। 

মু’িানজলা নিিকা যখ্ি ক্ষমিা শ্রপয়ে যাে এবং খ্ালয়ক কুিআয়িি নিিিা শ্রদখ্া শ্রদে িখ্ি ইমাম আহমদ নবি হািল িহ. এি ময়িা 

উলামায়ে হক অটল অনবিলিাি সায়থ শ্রসই নিিিাি শ্রমাকায়বলা কয়িি। বানিনিয়দি খ্ণ্ডয়ি উলামায়ে মা নিয়বি ভূনমকা নছল 

অনবস্মিণীে। এ জিয িাাঁিা শ্রয কী পনিমাণ জুলুম নিযোিয়িি নেকাি হি িাি শ্রকায়িা সীমা-পনিসীমা শ্রিই। নেিক ও নবদআি খ্ণ্ডয়ি 

ইমাম ইবয়ি িাইনমো িহ. ও মুহাম্মাদ ইবয়ি আব্দুল ওোহহাব িজনদ িহ. এি ভূনমকা সকয়লিই জািা। নহন্দুস্তায়ি খ্ৃস্টাি নমেিানি 

িৎপিিা শুরু হয়ল আমায়দি আকানবি ণ জীবি বানজ শ্রিয়খ্ শ্রসই নিিিাি শ্রমাকায়বলা কয়িি। এ কািয়ণ িাাঁয়দিয়ক সীমাহীি কষ্ট সহয 

কিয়ি হে, শ্রজল-জুলুয়মি নেকাি হয়ি হে। পক্ষান্তয়ি, শ্রবয়িলনব ও িামধািী আহয়ল হানদসিা িখ্ি ইংয়িজয়দি ছত্রছাোে আয়েনে 

জীবি যাপি কয়িয়ছ। বিেমায়ি যখ্ি সািা নবয়শ্ব উমু্মল নিিাি িথা কুিনি  ণিয়ন্ত্রি িিো শুরু হয়েয়ছ িখ্ি হক্কানি উলামায়ে শ্রকিাম 

উম্মাহি সাময়ি এি মুয়খ্াে উয়ন্মািি কয়ি নদয়েয়ছি। পনিণায়ম িায়দি অয়িয়কি উপি নদয়ে শ্রজল-জুলুম আি নিযোিয়িি নস্টম শ্রিালাে 

বয়ে শ্র য়ছ, এ ধািা এখ্য়িা িলয়ছ। এ কািয়ণ নবয়শ্বি নবনভন্ন শ্রদয়েি িাগুয়িি নযন্দািখ্ািাে োহাদাি বিণ কয়িয়ছি কিেি আয়লম 

উলামা িাি শ্রকাি নহয়সব শ্রিই। এিাই হয়লি প্রকৃি অয়থে ওোিাসািুল আনিো। 
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ইমাম আহমাদ ইবয়ি হািল িহ. উলামায়ে হয়কি পনিিে িুয়ল ধয়িি, 

 بكتاب حييون األذى، على منهم  ويصربون اهلدى، إىل ضل من يدعون العلم  أهل من بقااي الرسل، من فرتة زمان كل يف جعل الذي هلل احلمد
 أثر وأقبح الناس، على أثرهم  أحسن فما هدوه، قد اتئه ضالٍ  من وكم  أحيوه، قد إلبليس قتيل من فكم  العمى، أهل هللا بنور ويبصرون املوتى، هللا

 دار .ط ،56-55 :ص والزاندقة، اجلهمية على الرد– جلاهلني وأتويل املبطلني، وانتحال الغالني، حتريف هللا كتاب عن ينفون .عليهم  الناس
 والتوزيع للنشر الثبات

“আলহামদুনলল্লাহ, নযনি িসুলয়দি অিুপনস্থনিি প্রয়িযক যামািাে নকছ ুআহয়ল ইলম অবনেষ্ট শ্রিয়খ্য়ছি, যাাঁিা পথহািায়দি নহদাোয়িি 

নদয়ক ডায়কি। পনিণায়ম শ্রয কষ্ট-শ্রেে আয়স িায়ি সবি কয়িি। নকিাবুল্লাহ দ্বািা মৃিয়দি মায়ঝ হাোি সঞ্চাি কয়িি। আল্লাহি িূি দ্বািা 

অন্ধয়ক কয়ি শ্রিায়লি িক্ষুষ্মাি। ইবনলয়সি হায়ি নিহি কিেি মুদোয়ক িাাঁিা জীনবি কয়িয়ছি। কিেি উদভ্রান্ত পথহািায়ক পথ 

শ্রদনখ্য়েয়ছি। জিমািুয়ষি প্রনি িাাঁয়দি অবদাি কয়িাই মহাি। পনিণায়ম িাাঁয়দি সায়থ মািুয়ষি আিিণ কিই িা মন্দ। সীমালঙ্ঘিকািীয়দি 

নবকৃনি, বানিল শ্রলাকয়দি নমথযায়িাপ এবং মূখ্েয়দি অপবযাখ্যা শ্রথয়ক নকিাবুল্লাহয়ক িাাঁিা সুিনক্ষি িায়খ্ি।” –আিিিু আলাল জাহনমোহ 

ওোযযািানদকা : ৫৫-৫৬ 

  

• োসয়কি দিবাি শ্রথয়ক দয়ূি  

োসক শ্রথয়ক দূয়ি থাকা সব যুয় ি হক্কানিি উলামায়ে শ্রকিায়মি ববনেষ্টয। একান্ত বাধয িা কিা হয়ল িাাঁিা োসয়কি দিবায়ি একদমই 

শ্রযয়িি িা। আমিা আয়লািিা কয়িনছ, োসয়কি দিবাি নিিিাি িািণভূনম। এ দিবায়ি আয়লয়মি দ্বীিদানিিা নেক থায়ক িা। পক্ষান্তয়ি, 

োসয়কি দিবাি উলামায়ে সু-শ্রদি সমা মস্থল। নবনভন্ন বাহািাে িািা োসয়কি সায়থ এবং ক্ষমিােীলয়দি সায়থ সম্পকে  ড়য়ি প্রোস 

িালাে। উলামায়ে হক্কানি সম্পূণে বযনিক্রম। যনদ কখ্িও শ্রযয়িি, হেয়িা আমি নবল মা’রূি ও িানহ আনিল মুিকায়িি উয়িয়েয শ্রযয়িি, 

িেয়িা জবিদনস্ত ধয়ি শ্রিো হয়িা। (বক্তবয আয়িকটু পনিষ্কাি কিা দিকাি) আবদুল্লাহ ইবয়ি আউি িহ. (১৫১নহ.) বয়লি, 

 ؛1095 :رقم  ،636 :ص ،1 :ج الرب، عبد ابن – وفضله العلم بيان جامع- بدا جيد مل أخذ فإذا جهده األمراء من عنده مبا يفر الرجل كان
 اجلوزي ابن دار .ط

“এক সমে নছল যখ্ি আয়লম িাাঁি দ্বীি ও ঈমাি নিয়ে উমািায়দি শ্রথয়ক পালায়িি। িয়ব যনদ জবিদনস্ত কয়ি ধয়ি আিা হয়িা িখ্ি 

শ্রিা আি  িযন্তি নছল িা।” –জানমউ বাোনিল ইলম : ১/৬৩৬, আসাি িং : ১০৯৫ 

  

সুনিোি সাওনি িহ. বয়লি, 

 :ج الرب، عبد ابن – وفضله العلم  بيان جامع- األمراء يعين فيأمروهنم  هؤالء إىل يقومون الذين الدين يف إليهم  واملنظور وأشرافهم  الناس خيار كان
 اجلوزي ابن دار .ط ؛1107 :رقم  ،640 :ص ،1

“সবয়ি’ ভাল, সবয়ি’ সম্মািী এবং দ্বীয়ি অিুসিণীে ওইসব শ্রলাক নছয়লি, যাাঁিা উমািায়দি কায়ছ ন য়ে আমি নবল মা’রূি কিয়িি।” 

–জানমউ বাোনিল ইলম : ১/৬৪০, আসাি িং : ১১০৭ 

  

• আমি নবল মা’রূি িানহ আনিল মুিকাি  
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আমি নবল মা’রূি িানহ আনিল মুিকাি এ উম্মাহি নেোি-প্রিীক। উম্মাহি শ্রেষ্ঠয়ত্বি কািণ। আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 

لَمْعُروِف  َتأُْمُروَن  لِلن َاِس  أُْخِرَجْت  أُم َةٍ  َخْْيَ  كُنُتْم   …الُْمنَكرِ  َعِن  َوَتْنَهْوَن  بِا
“শ্রিামিাই (দুনিোে) সয়বোত্তম জানি। মািুয়ষি কলযায়ণি জিযই শ্রিামায়দি সৃনষ্ট কিা হয়েয়ছ। (শ্রেষ্ঠ জানি নহয়সয়ব শ্রিামায়দি কাজ 

হয়চ্ছ) শ্রিামিা দুনিোি মািুষয়দি সৎকায়জ আয়দে শ্রদয়ব এবং মন্দ কায়জ বাধা শ্রদয়ব।” –সুিা আয়ল ইমিাি (৩) : ১১০ 

আিও ইিোদ কয়িি, 

لَْتُكْن  َيأُْمُروَن  الَخْْيِ  إَِل يَْدُعوَن  أُم َةٌ  م ِنُكْم  َو لَمْعُروِف  َو َيْنَهْوَن  بِا لُمنَكرِ  َعِن  َو لَِئَك  اْ  الُمْفلُِحوَن  ُهُم  َوأُْو
“শ্রিামায়দি ময়ধয এমি একনট দল থাকা িাই- যািা (মািুষয়ক) কলযায়ণি নদয়ক ডাকয়ব, সৎ কায়জি আয়দে শ্রদয়ব এবং মন্দ কায়জ বাধা 

শ্রদয়ব। আি এরূপ শ্রলাকই সিলকাম।” –সুিা আয়ল ইমিাি (৩) : ১০৪ 

আল্লাহ িাআলা লুকমাি আলাইনহস সালায়মি উপয়দে নববৃি কয়িি, 

َّلةَ  أَقِِم  يَاُبَِن َ  لَْمْعُروِف  َوأُْمرْ  الص َ ْنهَ  بِا لَِك  إِن َ  أََصاَبَك  َما َعََل  َواْصِبْ  الُْمْنَكرِ  َعِن  َوا  اْْلُُمورِ  َعْزِم  ِمْن  ذَ
“ওয়হ আমাি পুত্র! িামায কায়েম কি, সৎকায়জ আয়দে দাও, মন্দ কায়জ বাধা দাও এবং (এ কািয়ণ) শ্রিামাি শ্রয কষ্ট শ্রদখ্া শ্রদে িায়ি 

সবি কি। নিশ্চেই এটা বড় নহম্ময়িি কাজ।” –সুিা লুকমাি (৩১) : ১৭ 

িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম ইিোদ কয়িি, 

 اجليل دار .ط ؛186 :رقم  مسلم، صحيح- االميان اضعف وذلك فبقلبه يستطع مل فان فبلسانه يستطع مل فان بيده فليغريه منكرا منكم  رأى من
 بريوت ـ اجلديدة األفاق دار + بريوت

“শ্রিামায়দি শ্রয শ্রকউ শ্রকায়িা মন্দ কাজ শ্রদখ্য়ব, শ্রস শ্রযি স্বহয়স্ত (েনক্তবয়ল) িা প্রনিহি কয়ি। যনদ িায়ি সক্ষম িা হে, িাহয়ল শ্রযি 

িাি যবাি নদয়ে প্রনিহি কয়ি। যনদ িায়িও সক্ষম িা হে, িাহয়ল অন্তি নদয়ে। আি এটা১ দুবেলিম ঈমাি।” -সহীহ মুসনলম : ১৮৬ 

অিয হানদয়স ইিোদ কয়িি, 

 شَعيب :ت العاملية، الرسالة دار .ط ؛4338 :رقم داود، ايب سنن- بعقاب هللا يعمهم  أن أوشك يديه على أيخذوا فلم الظامل رأوا إذا الناس إن
 اهـ .صحيح إسناده :تعاىل هللا رمحه األرنؤوط قال .بللي قره كاِمل حَممَّد – األرنؤوط

“যখ্ি শ্রলাকজি জায়লময়ক (জুলুম কিয়ি) শ্রদয়খ্ও িাি হাি িা আটকায়ব, িখ্ি অনিয়িই আল্লাহ িাআলা বযাপকভায়ব িায়দি উপি 

আযাব িানযল কিয়বি।” –সুিায়ি আবু দাউদ : ৪৩৩৮ 

অিয হানদয়স এয়সয়ছ, 

 .ط ؛4338 :رقم  داود، ايب سنن- بعقاب منه هللا يعمهم  أن يوشك إال يغريوا ال مث يغريوا أن على يقدرون مث ابملعاصى فيهم يعمل قوم من ما
 اهـ .صحيح إسناده :تعاىل هللا رمحه األرنؤوط قال .بللي قره كاِمل حَممَّد – األرنؤوط شَعيب :ت العاملية، الرسالة دار

“যখ্ি শ্রকায়িা সম্প্রদায়ে গুিায়হি কাজ হে, আি জানিি অিয শ্রলাকসকল িা প্রনিহি কিাি সামথেয থাকা সয়েও প্রনিহি কয়িিা, 

িখ্ি অনিেীঘ্রই আল্লাহ িাআলা বযাপকভায়ব িায়দি উপি িাাঁি আযাব িানযল কয়িি।” –সুিায়ি আবু দাউদ : ৪৩৩৮ 
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অিযাে প্রনিহি কিাি এ দানেত্ব সামথেযািুযােী উম্মাহি সকয়লি উপি িিয। এ দানেত্ব বযাপকভায়ব পনিিযা  কিাে বনি ইসিাঈয়লি 

উপি লা’িি বনষেি হয়েনছল। আজ মুনসলম উম্মাহি অধাঃপিি এ িিয িযা  কিাি কািয়ণই। জায়লময়ক যনদ সমেময়িা আটকায়িা 

হয়িা িাহয়ল এ অধাঃপিি হয়িা িা। 

এ দানেত্ব উলামায়ে শ্রকিায়মি উপি আিও শ্রবনে। বনি ইসিাঈয়লি উলামা ও দিয়বেয়দি ধমক নদয়ে আল্লাহ িাআলা বয়লি, 

نِي ُوَن  يَْنَهاُهُم  لَْوََل  ب َا ْثَم  قَْولِِهُم  َعْن  َواْْلَْحَبارُ  الر َ ْحَت  َوأَكْلِِهُم  اْْلِ  المائدة (63) يَْصَنُعوَن  كَانُوا َما لَِبْئَس  الس ُ
“উলামা ও দিয়বেিা শ্রকি িায়দি নিয়ষধ কিিিা পায়পি কথা বলা এবং হািাম খ্াওো শ্রথয়ক? কি নিকৃষ্ট কাজই িা িািা কিি।” –

সুিা মায়েদা (৫) : ৬৩ 

হক্কানি উলামায়ে শ্রকিাম আল্লাহ িাআলাি এ অকাটয নিয়দেয়েি উপি আমল কয়িি। 

হানদয়স এয়সয়ছ, 

 قره كاِمل حَممَّد – األرنؤوط شَعيب :ت العاملية، الرسالة دار .ط ؛4344 :رقم  داود، ايب سنن- جائرٍ  ُسلطانٍ  عند عدلٍ  كلمةُ  اجلهاد أفضلُ 
 اهـ .لغريه صحح :تعاىل هللا رمحه األرنؤوط قال .بللي

“সয়বোত্তম নজহাদ হল জানলম োসয়কি সাময়ি হক কথা বলা।” –সুিায়ি আবু দাউদ : ৪৩৪৪ 

অিয হানদয়স এয়সয়ছ, 

 عن وهناه ، مبعروفٍ  فأمره جائٍر، إمامٍ  إىل قام رجل   : قال ؟ هللا على أكرم الشُّهداءِ  أيُّ  ، هللا رسول اي : قلتُ  : قال ، اجلراح بن ُعبيدة أيب عن
 املنورة املدينة – واحلكم  العلوم مكتبة .ط ،1285 :رقم  البزاز، مسند– فقتله املنكر

“হযিি আবু উবােদা ইবিুল জািিাহ িানদোল্লাহু আিহু শ্রথয়ক বনণেি; নিনি বয়লি, ‘আনম আিজ কিলাম, ইো িাসুলাল্লাহ! আল্লাহ 

িাআলাি কায়ছ সবোয়পক্ষা সম্মানিি েহীদ শ্রকাি বযনক্ত’? নিনি উত্তি নদয়লি, ‘ওই বযনক্ত শ্রয, শ্রকায়িা জানলম োসয়কি সাময়ি ন য়ে 

িায়ক সৎ কায়জি আয়দে শ্রদে এবং অসৎ কায়জ বাধা শ্রদে, িয়ল িািা িাাঁয়ক হিযা কয়ি শ্রিয়ল।” -মুসিায়দ বাযযাি : ১২৮৫ 

এ িনজলি লায়ভি জিয উলামায়ে হক্কানি যুয়  যুয়  জীবয়িি ঝুাঁনক নিয়ে অসৎ কায়জ বাধা নদয়িি। এয়ি শ্রকউ েহীদ হয়েয়ছি শ্রকউবা 

নিযোিি শ্রভা  কয়িয়ছি। িবুও নপছপা হিনি। হযিি হুসাইি িানদোল্লাহু আিহু, ইমাম আবু হানিিা িহ., ইব্রানহম সানে  িহ.- প্রমুখ্ 

বয়িণযয়দি োহাদায়িি িয়ক্ত এ ইনিহাস নলখ্া। হযিি সানেদ নবি মুসানেযব, ইবিুল মুিকানদি, ইবয়ি আনব নয’ব ও ইমাম ইবয়ি িাইনমো 

িহ.ি ময়িা বয়িণযিা এ শ্রক্ষয়ত্র আমায়দি অিুসিণীে। 

পক্ষান্তয়ি, যািা নমনষ্ট নমনষ্ট সুন্নি পালয়ি আগ্রহী আি কনেিগুয়লা শ্রথয়ক দূয়ি, িািা আসয়ল ওিাসালািুল আনিো িে। এ প্রসয়ঙ্গ ইবিুল 

কানেযম িহ. এি খ্ুবই মূলযবাি একনট কথা আয়ছ, যা স্বণোক্ষয়ি নলয়খ্ িাখ্াি ময়িা। িাাঁি কথানট উয়ল্লখ্ িা কয়ি পািনছ িা। নিনি বয়লি, 

 فلم العبودايت، هذه وعطلوا واالنقطاع، الدنيا يف والزهد والصيام والصالة والقراءة الذكر من بنوع القيام هلم  حسن أبن اخللق أكثر إبليس غر وقد
 أسوأ عليه جتب اليت هللا حقوق فتارك به، أمر مبا هلل القيام هو الدين فإن دينا؛ الناس أقل من األنبياء ورثة عند وهؤالء هبا، ابلقيام قلوهبم حيدثوا
 يف – هللا رمحه – شيخنا ذكرها وجها ثالثني من أكثر من النهي ارتكاب من أعظم األمر ترك فإن املعاصي؛ مرتكب من ورسوله هللا عند حاال
 ابلدين إليهم يشار من أكثر أن رأي وأصحابه هو عليه كان ومبا – وسلم عليه هللا صلى – رسوله به هللا بعث مبا خربة له ومن تصانيفه؛ بعض

 عليه هللا صلى – هللا رسول وسنة يرتك ودينه تضاع وحدوده تنتهك هللا حمارم يرى فيمن خري وأي دين وأي املستعان، وهللا دينا، الناس أقل هم 
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 هؤالء من إال الدين بلية وهل انطق، شيطان ابلباطل املتكلم أن كما أخرس، شيطان اللسان؟ ساكت القلب ابرد وهو عنها يرغب – وسلم 
 يف عليه غضاضة فيه ما بعض يف نوزع ولو املتلمظ، املتحزن وخيارهم  ، الدين؟ على جرى مبا مباالة فال ورايساهتم  مآكلهم  هلم سلمت إذا الذين
 قد – هلم هللا ومقت هللا عني من سقوطهم  مع – وهؤالء .وسعه حبسب الثالثة اإلنكار مراتب واستعمل واجتهد، وجد وتبذل بذل ماله أو جاهه

 وانتصاره أقوى، ورسوله هلل غضبه كان أمت حياته كانت كلما القلب فإنه القلوب؛ موت وهو يشعرون، ال وهم  تكون بلية أبعظم الدنيا يف بلوا
 .أكمل للدين

 العابد؟ فالن وفيهم كيف رب اي :فقال وكذا، كذا بقرية اخسف أن املالئكة من ملك إىل أوحى سبحانه هللا أن» أثرا وغريه أمحد اإلمام ذكر وقد
 . «قط يوما يف وجهه يتمعر مل فإنه فابدأ؛ به :فقال

 وأما الراحة، به تعجلت فقد الدنيا يف زهدك أما :الزاهد لفالن قل أن أنبيائه من نيب إىل أوحى سبحانه هللا أن» التمهيد كتاب يف عمر أبو وذكر
 عاديت أو وليا يف واليت هل :قال علي؟ لك شيء وأي رب اي :فقال عليك؟ يل فيما عملت ماذا ولكن العز، به اكتسبت فقد إيل انقطاعك

 يريوت – العلمية الكتب دار ،121-120 :ص ،2 :ج ، املوقعني إعالم- ؟ «عدوا يف

“ইবনলস অনধকাংে মািুষয়ক এভায়ব শ্রধাাঁকাে শ্রিয়ল নদয়েয়ছ শ্রয, নিনদেষ্ট নকছু নযনকি, নিলাওোি, িামায, শ্রিাযা, যুহদ ও দুনিোিযায় ি 

ময়িা আমলসমূয়ক িায়দি সাময়ি সুসনিি কয়ি শ্রদনখ্য়েয়ছ। আি িািা (আমি নবল মা’রূি, িানহ আনিল মুিকাি, নজহাদ ও দ্বীয়িি 

পয়থি কষ্টসাধয) এসব আমল পনিিযা  কয়িয়ছ। বাস্তয়ব িবী য়ণি প্রকৃি উত্তিসুনিয়দি দৃনষ্টয়ি এিাই সবয়িয়ে কম দ্বীিদাি শ্রেণীি 

শ্রলাক। শ্রকিিা, দ্বীি শ্রিা হয়লা আল্লাহি সন্তুনষ্টি জিয আল্লাহি আয়দে পালি কিা। শ্রয বযনক্ত িাি উপি আল্লাহি পক্ষ শ্রথয়ক নিধোনিি 

আবেযকীে হকগুয়লা আদাে কয়ি িা, শ্রস আল্লাহ ও িাাঁি িসুয়লি দৃনষ্টয়ি গুিায়হ নলপ্ত বযনক্তি শ্রিয়েও নিকৃষ্ট। শ্রকিিা, আয়দে পালি 

িা কিা নত্রে নদক নদয়ে িািিমািী কিাি শ্রিয়েও গুরুিি অপিাধ। আমায়দি োয়েখ্ (ইবয়ি িাইনমো) িহ. িাাঁি এক নকিায়ব শ্রসগুয়লা 

উয়ল্লখ্ কয়িয়ছি। 

িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাময়ক আল্লাহ িাোলা শ্রয দ্বীি নদয়ে শ্রপ্রিণ কয়িয়ছি এবং নিনি ও িাাঁি সাহানব ণ শ্রয দ্বীি পালি 

কয়ি শ্র য়ছি, শ্রস সম্পয়কে যাাঁিা জ্ঞাি িায়খ্ি, িাাঁিা শ্রদখ্য়ি পাি, দ্বীিদ্বাি বয়ল প্রনসি বযনক্তয়দি অনধকাংেই (এখ্ি) সবয়িয়ে কম 

দ্বীিদ্বাি শ্রেণীি শ্রলাক। আল্লাহি পািাহ! আল্লাহ িাোলাি নিনষি বস্তুগুয়লা পদদনলি হয়ি শ্রদয়খ্ও, আল্লাহি শ্রবাঁয়ধ শ্রদো সীমা লনঙ্ঘি 

হয়ি শ্রদয়খ্ও, আল্লাহি দ্বীি পনিিযক্ত হয়ি শ্রদয়খ্ও এবং িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লায়মি সুন্নাহি প্রনি নবমুখ্িা শ্রদয়খ্ও 

যাি অন্তি প্রোন্ত, যবাি নিশ্চুপ- িাি ময়ধয আবাি নকয়সি দ্বীিদািী? নকয়সি কলযাণ? শ্রস শ্রিা শ্রবাবা োেিাি, শ্রযমি বানিল 

বলয়িওোলা সবাক েেিাি। দ্বীয়িি ধ্বংস শ্রিা এয়দি কািয়ণই হয়চ্ছ; উদিপূনিেি বযবস্থা আি  নদ নেক থাকয়ল দ্বীয়িি নক হল িা হল 

শ্রস নিয়ে যায়দি শ্রকায়িা মাথাবযথা শ্রিই। িায়দি ময়ধয যায়দি দ্বীিদানি সবয়িয়ে ভায়লা, িায়দি অবস্থা হল: একটু নিনন্তি হে আি হালকা 

সমায়লািিা কয়িই ক্ষান্ত হে। পক্ষান্তয়ি, যনদ এয়দি সম্মাি ও সম্পয়দ শ্রকাি আঘাি লায় , িাহয়ল শ্রিয়  আগুি হয়ে যাে। সবেসামথেয 

নদয়ে িানহ আনিল মুিকায়িি নিিনট স্তি (হাি, যবাি ও অন্তি) প্রয়ো  কয়ি। 

এিা শ্রয শুধ ুআল্লাহি (িহময়িি) দৃনষ্ট শ্রথয়ক সয়ি শ্র য়ছ এবং আল্লাহ িাআলা িায়দি উপি অসন্তুষ্ট হয়েয়ছি িা-ই িে, বিং এিা 

নিয়জয়দি অজায়ন্তই দুনিোি সবয়িয়ে বড় মুনসবয়িি নেকাি হয়েয়ছ। আি িা হয়লা- অন্তয়িি মৃিুয। শ্রকিিা অন্তি যিটা প্রাণবন্ত হে 

আল্লাহ ও িাাঁি িসুয়লি পয়থ িাি শ্রক্রাধ িি শ্রবনে হে; দ্বীয়িি জিয িি শ্রবনে প্রনিয়োধ পিােণ হে। 

ইমাম আহমদ িহ.সহ আিও অয়িয়ক একনট হানদস উয়ল্লখ্ কয়িয়ছি। হানদসনট হল, আল্লাহ িাোলা এক শ্রিয়িেিায়ক আয়দে নদয়লি, 

অমুক অমুক জিপদ ধ্বনসয়ে দাও। শ্রিয়িেিা আিজ কিল, ‘শ্রহ িব! শ্রসখ্ায়ি শ্রিা অমুক ইবাদিগুজাি বান্দা আয়ছ, িাহয়ল কীভায়ব 

ধ্বংস কিয়বা’? আল্লাহ িাোলা উত্তি শ্রদি, ‘িায়ক নদয়েই শুরু কয়িা। (অিযাে কাজ শ্রদয়খ্ও) আমাি জিয শ্রকায়িা এক নদিও িাি 
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শ্রিহািাে অসন্তুনষ্ট শ্রদখ্া শ্রদেনি’। 

আবু উমাি (ইবয়ি আব্দুল বাি) িহ. ‘িামনহদ’ গ্রয়ন্থ উয়ল্লখ্ কয়িি, আল্লাহ িাোলা এক িবীি নিকট ওহী পাোি, িুনম অমুক যায়হদয়ক 

বয়লা, ‘দুনিোনবমুখ্িাি দ্বািা িুনম দুনিোয়ি অনগ্রম প্রোনন্ত শ্রবয়ছ নিয়েছ। আমাি ইবাদয়ি নিমগ্ন হওোি দ্বািা িুনম সম্মাি লাভ কয়িছ। 

নকন্তু শ্রিামাি উপি আমাি শ্রয হক িয়েয়ছ, িাি জিয িুনম কী কয়িছ’? যায়হদ আিজ কিল, ‘শ্রহ িব! আমাি উপি আপিাি শ্রকান্ হক 

পাওিা আয়ছ’? আল্লাহ িাোলা উত্তি নদয়লি, ‘িুনম নক আমাি সন্তুনষ্টি জিয কাউয়ক মহব্বি কয়িছ? নকংবা আমাি সন্তুনষ্টি জিয কায়িা 

সায়থ েত্রুিা শ্রপাষণ কয়িছ?” -ই’লামুল মুোকনকনেি : ২/১২০-১২১ 

• নবপদাপয়দ সবি কিা  

দ্বীয়িি পয়থ কষ্ট-নিযোিি বিদােি কিা আনিোয়ে শ্রকিায়মি সুন্নি। নমিাস সুয়ত্র উলামায়ে হক্কানি এ সুন্নয়িি উত্তিানধকািী। ইমাম 

আহমদ ও ইমাম ইবয়ি মাজা িহ.সহ আিও অয়িয়ক হযিি সা’দ নবি আনব ওোককাস িানদোল্লাহু আিহু শ্রথয়ক একনট হানদস বণেিা 

কয়িি। হযিি সা’দ নবি আনব ওোককাস িানদোল্লাহু আিহু বয়লি, 

 كان فإن دينه، حسب على الرجل يبتلى الناس، من فاألمثل األمثل، مث الصاحلون، مث األنبياء، ” :قال بالء؟ أشد الناس أي هللا رسول اي :قلت
 مسند- ” خطيئة عليه ليس األرض ظهر على ميشي حىت ابلعبد البالء يزال وما عنه، خفف رقة دينه يف كان وإن بالئه، يف زيد صالبة دينه يف

 اهـ .حسن إسناده :احملققون قال .وآخرون مرشد، عادل األرنؤوط، شعيب :ت الرسالة، .ط ؛1481 :رقم  أمحد، اإلمام

“আনম নজয়জ্ঞস কিলাম, ‘ইো িাসুলাল্লাহ! সবয়ি’ শ্রবনে নবপদাপদ কায়দি উপি আয়স’? নিনি উত্তি শ্রদি, ‘আনিোয়দি উপি, িািপি 

সানলনহিয়দি উপি, িািপি ক্রমািুসায়ি শ্রয যি ভাল। বযনক্ত িাি দ্বীিদানিি মাত্রা অিুযােী নবপয়দি সম্মুখ্ীি হে। দ্বীিদানিয়ি পাকা হয়ল 

মুনসবি শ্রবনে আয়স। দ্বীিদানি কাাঁিা হয়ল নবপদও কম আয়স। বান্দাি উপি নবপদাপদ আসয়িই থায়ক আসয়িই থায়ক, শ্রেয়ষ এ পযোয়ে 

শ্রপৌাঁয়ছ যাে শ্রয, যনময়িি উপি নদয়ে শ্রস এ অবস্থাে িলায়িিা কয়ি শ্রয, িাি শ্রকায়িাই শ্র ািাহ শ্রিই।” –মুসিায়দ আহমাদ : ১৪৮১ 

আল্লাহ িাব্বুল আলানমি আমি নবল মা’রূি এবং িানহ আনিল মুিকায়িি কথা বয়লই নবপদাপয়দ সবি কিাি িালনকি কয়িয়ছি, 

لَْمْعُروِف  َوأُْمرْ  ْنهَ  بِا لَِك  إِن َ  أََصاَبَك  َما َعََل  َواْصِبْ  الُْمْنَكرِ  َعِن  َوا  17 لقمان- اْْلُُمورِ  َعْزِم  ِمْن  ذَ
“সৎকায়জ আয়দে দাও, মন্দ মন্দ কায়জ বাধা দাও এবং (এ কািয়ণ) শ্রিামাি শ্রয কষ্ট শ্রদখ্া শ্রদে িায়ি সবি কি। নিশ্চেই এটা বড় 

নহম্ময়িি কাজ।” –সুিা লুকমাি (৩১) : ১৭ 

ইমাম িাবানি িহ. বয়লি, 

لمْعُروِف(  ْنَه َعِن الُمْنَكرِ  وأمر الناس بطاعة هللا، واتباع أمره :يقول)وأُمْر با )َواْصِبْ ( يقول: وانه الناس عن معاصي هللا ومواقعة حمارمه )َوا
 يصّدنك عن ذلك ما واصرب على ما أصابك من الناس يف ذات هللا، إذا أنت أمرهتم ابملعروف، وهنيتهم عن املنكر، وال :يقولَعَل ما أَصاَبَك( 

؛ 142، ص:  20جامع البيان يف أتويل القرآن، ج:  –يقول: إن ذلك مما أمر هللا به من األمور عزما منه.  )إن َ ذلَك ِمْن َعْزِم اْلُموِر(    انلك منهم 
 ط. مؤسسة الرسالة، ت: أمحد شاكر

“আল্লাহ িাআলা বলয়ছি, শ্রলাকয়দিয়ক আল্লাহি আিু িয কিয়ি এবং িাাঁি আয়দে শ্রময়ি িলয়ি আয়দে দাও এবং িায়দিয়ক আল্লাহি 

িািিমানি এবং িাাঁি হািামসমূয়হ নলপ্ত হওো শ্রথয়ক বাধা দাও। যখ্ি শ্রিক কায়জ আয়দে শ্রদয়ব, অসৎ কায়জ বাধা শ্রদয়ব িখ্ি আল্লাহি 

পয়থ শ্রয নবপদাপদ আসয়ব িায়ি সবি কিয়ব। িায়দি শ্রথয়ক শ্রয কষ্ট িুনম পায়চ্ছা িা শ্রযি শ্রিামায়ক এ কাজ শ্রথয়ক নবিি িা িায়খ্। এনট 

আল্লাহ িাআলাি অবেযপালিীে নিয়দেে।” –িািনসয়ি িাবানি : ২০/১৪২ 
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োইখ্ুল ইসলাম ইবয়ি িাইনমো িহ. বয়লি, 

 مصر القاهرة، اإلسالمي، الرتاث مكتبة .ط ،150 احملبة ىف قاعدة- بالء أعظمهم إمياان املؤمنني أكمل جعل قد تعاىل وهللا

“যাাঁিা সবয়ি শ্রবনে নবপদাপয়দি নেকাি, আল্লাহ িাআলা িাাঁয়দিয়কই কায়মল মুনমি বািাি।” –কানেদািুি নিল মাহাব্বাহ : ১৫০ 

আয়িা বয়লি, 

نه عن المنكر واصب عَل ما أصابك مث إذا أمر وهنى فال بد أن يؤذى يف العادة، فعليه أن يصرب وحيلم. كما قال تعاىل: } لمعروف وا وأمر با
 ( 17{ )سورة: لقمان إن ذلك من عزم اْلمور 

، ص: 5منهاج السنة النبوية، ج: -هللا نبيه ابلصرب على أذى املشركني يف غري موضع، وهو إمام اآلمرين ابملعروف الناهني عن املنكر. وقد أمر 
 ، ط. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية254

 “সৎ কায়জ আয়দে শ্রদো ও মন্দ কায়জ বাধা শ্রদোি পি স্বাভানবক নকছ ুকষ্ট শ্রপাহায়িই হে। িাই সবি কিয়ি হয়ব এবং সহিেীল হয়ি 

হয়ব। … আল্লাহ িাআলা অয়িক আোয়ি িাাঁি িবীয়ক মুেনিকয়দি শ্রদো কষ্ট-শ্রেে বিদােি কিয়ি বয়লয়ছি। আি নিনিই শ্রিা আমি 

নবল মা’রূি ওো িানহ আনিল মুিকায়িি ইমাম।” 

–নমিহাজুস সুন্নাহ : ৫/২৫৪ 

িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম িবী হওোি পি যখ্ি ওোিাকা নবি িাওয়িয়লি কায়ছ যাি, িখ্ি নিনি বয়লনছয়লি, অনিয়িই 

শ্রিামাি কওম শ্রিামায়ক এ ভূনম শ্রথয়ক শ্রবি কয়ি শ্রদয়ব। িখ্ি িাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম আশ্চযোনিি হয়ে নজয়জ্ঞস 

কিনছয়লি, ‘িািা আমায়ক শ্রবি কয়ি শ্রদয়ব’? ওোিাকা নবি িাওয়িল জওোব নদয়েনছয়লি, 

 ديب مصطفى .د :حتقيق بريوت؛ – اليمامة كثري، ابن دار .ط ؛3 :رقم  البخاري، صحيح- عودي إال به جئت ما مبثل قط رجل أيت مل نعم،
 البغا

“হযাাঁ! িুনম শ্রয দাওোি নিয়ে এয়সছ, ইনিপূয়বে যািাই এ দাওোি নিয়ে এয়সয়ছ িাাঁয়দি সবাি সায়থই দুেমনি কিা হয়েয়ছ।” –সহীহ 

বুখ্ানি : ৩ 

নকন্তু আজয়কি দুনিোে সমীকিণ পায়ট শ্র য়ছ। আজকাল যায়দিয়ক িবীয়দি ওোনিস  ণয কিা হয়চ্ছ িািা িুয়লল নবছািাে শুয়ে-বয়স 

সিকানি নিিাপত্তাে জীবি কাটায়চ্ছ, অথি একই সমে সিকায়িি নযন্দািখ্ািাে হাজায়িা যুবক-িরুণ, আয়লম-দাঈ অমািনবক নিযোিয়ি 

কািিায়চ্ছি। 

অয়িয়ক আবাি  বে কয়ি বয়লও শ্রবড়াি, ‘আলহামদুনলল্লাহ! কািও সায়থই আমাি দুেমনি িাই। আমাি শ্রকািও েত্রু িাই’। 

শ্রকউ শ্রকউ শ্রিা আিও অগ্রসি হয়ে বয়লি, ‘কানদোনিিা পযেন্ত আমাি কথাে সন্তুষ্ট’। 

ইন্নানলল্লাহ! ইন্নানলল্লাহ! এমি ভায়লা (?) মািুষগুয়লা সনিযকায়িি ওোিাসািুল আনিো হয়বি কীভায়ব? 

ইমাম ইবিুল কানেযম িহ. এি কথাটা আবািও স্বিণ কনিয়ে নদই, 

 دينا الناس أقل من األنبياء ورثة عند وهؤالء
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“(সনিযকাি) ওোিাসািুল আনিোয়দি দৃনষ্টয়ি এিাই সবয়িয়ে দুবেল দ্বীিদাি”। 

  

• নিবাি ও নজহাদ নি সানবনলল্লাহ  

নজহাদ নি সানবনলল্লাহ আনিোয়ে শ্রকিাম ও িাাঁয়দি সনিযকায়িি অিুসািীয়দি ববনেষ্টয। পক্ষান্তয়ি, নজহাদ শ্রথয়ক দূয়ি থাকা মুিানিক ও 

দুবেল ঈমািদািয়দি ববনেষ্টয। আল্লাহ িাআলা ইিোদ কয়িি, 

ِ  َسِبيِل  ِِف  أََصاَبُهْم  لَِما َوَهُنوا فََما كَِثْيٌ  ِرب ِي ُوَن  َمَعهُ  قَاَتَل  نَِب ٍ  ِمْن  َوكَأَي ِْن  َ ُ  اْسَتكَانُوا َوَما َضُعُفوا َوَما اّلل  َ ُ  َواّلل  يَن  يُِحب  اِبِر  آل – الص َ
 146 عمران

“এমি কি িবী নছয়লি যায়দি সয়ঙ্গ নময়ল বহু আল্লাহওোলা যুি কয়িয়ছি। আল্লাহি পয়থ িাাঁয়দি শ্রয কষ্ট-নবপদ এয়সয়ছ িাি কািয়ণ 

িাাঁিা সাহস হািািনি, দুবেলও হিনি এবং (েত্রুি সাময়ি) মাথা িিও কয়িিনি। আি আল্লাহ অটল অনবিল শ্রলাকয়দি ভালবায়সি।” –

আয়ল ইমিাি (৩) : ১৪৬ 

 ,দ্বািা কািা উয়িেয, এ প্রসয়ঙ্গ ইবয়ি কানসি িহ. বয়লি ِرب ِي ُوَن 

العظيم ، ج: تفسري القرآن –علماء كثري، وعنه أيضا: علماء صرب أبرار أتقياء.  :{ أيربيون كثْيوقال عبد الرزاق، عن معمر عن احلسن: }
  ؛ ط. دار طيبة للنشر والتوزيع131، ص: 2

“আব্দুি িাযযাক িহ. মা’মাি িহ. এি সুয়ত্র হাসাি বসনি িহ. শ্রথয়ক বণেিা কয়িি,  ٌِرب ِي ُوَن كَِثْي মায়ি অয়িক অয়িক উলামা। হাসাি 

বসনি িহ. শ্রথয়ক এও বনণেি আয়ছ শ্রয, িাাঁিা হয়লি শ্রিককাি, মুত্তানক ও অটল অনবিল উলামা।” 

–িািনসয়ি ইবয়ি কানসি : ২/১৩১ 

আোয়ি দুই িকম শ্রকিাি আয়ছ: 

 ;যুি কয়িয়ছ -قاَتَل 

 নিহি হয়েয়ছ। -قُِتَل 

ইবয়ি কানসি িহ. িাবানি িহ. এি সুয়ত্র বয়লি, 

 والتوزيع للنشر طيبة دار .ط ؛130 :ص ،2 :ج ، العظيم  القرآن تفسري– .كثري أصحابه من ربيون معه وقتل قتل نيب من كم  :معناه

“অথে: অয়িক িবী েহীদ হয়েয়ছি এবং িাাঁয়দি সায়থ িাাঁয়দি অসংখ্য আল্লাহওোলা সাথীিাও েহীদ হয়েয়ছি।” –িািনসয়ি ইবয়ি 

কানসি : ২/১৩০ 

িবী এবং িবীি সায়থ িাাঁি বড় বড় মুত্তানক আয়লম ও আল্লাহওোলা সাথীিা েহীদ হয়ে যাওোি পিও বানকিা শ্রভয়ে পয়ড়িনি। িাাঁিা 

িবীি আিীি দ্বীয়িি জিয েহীদয়দি পথ ধয়িই অটল অনবিল থায়কি এবং নকিাল িানলয়ে যাি। 

এ হল ওোিাসািুল আনিোয়দি ববনেষ্টয। যখ্ি শ্রথয়ক নজহাদ শুরু িখ্ি শ্রথয়কই এ ববনেষ্টয) িাাঁয়দি নছল। িসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
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ওোসাল্লায়মি এমি একজি সাহানবও পাওো যায়ব িা, নযনি নজহাদ কয়িিনি। সবাই নজহাদ কয়িয়ছি। 

সাহাবায়ে শ্রকিাম িয়ল যাওোি পি উলামায়ে সালায়িি একই িীনি নছল। নজহাদ ও নিবায়িি মেদাি নছল িায়দি পদিািণাে মুখ্ি। বিং 

নিবায়িি অয়েষ সওোব ও িনজলি লায়ভি জিয উলামায়ে শ্রকিাম বসবায়সি জিয সীমায়ন্ত িয়ল শ্রযয়িি। এ কািয়ণই সীমান্ত এলাকা 

নছল বড় বড় মুহানিস ও িুকাহায়ে শ্রকিায়মি সমা মস্থল। ইমাম ইবয়ি িাইনমো িহ. বয়লি, 

 بكر أيب عهد على هذا وكان الرابط ألجل الثغور يتناوبون واملشايخ األمراء من بعدهم من واتبعيهم والتابعني الصحابة من املسلمني خيار زال وما
 .مرابطني وغريه 2بن هللا عبد كان حىت أكثر، وعثمان

 جهل أيب بن وعكرمة هشام بن كاحلارث سأله، من ذلك عن سأله كما واجلهاد، الرابط على يدله إمنا األعمال أفضل عن يسأله من عمر وكان
 أمور الرابط يف وأخبارهم  فضائلهم  من يذكر وهلذا العباس وبين أمية بين خالفة إىل هؤالء بعد كان مث وأمثاهلم  عمرو بن وسهيل أمية بن وصفوان

 السلف أضواء .ط ،48 :ص ابلثغور، املرابطة – .كثرية

“সাহাবা, িানবনেি এবং িায়ব িানবনেিয়দি উমািা মাোয়েখ্ ণ, যািা মুসনলম সমায়জি সবেয়েষ্ঠ বযনক্তত্ব িাাঁিা সবসমে পালাক্রয়ম 

নিবায়িি কাজ কয়ি আসয়ছি। হযিি আবু বকি িা. ও উসমাি িা. এি যামািাে এনট নছল শ্রবনে পনিমায়ণ।…শ্রকউ হযিি উমাি িা.শ্রক 

সবেয়েষ্ঠ আমল শ্রকািনট নজয়জ্ঞস কিয়ল নিনি নিবাি ও নজহায়দি কথা বলয়িি। শ্রযমি হানিস নবি নহোম, ইকনিমা নবি আবু জাহল, 

সািওোি নবি উমাইো ও সুহাইল নবি আমিসহ অয়িয়ক নজয়জ্ঞস কয়িনছয়লি। িাাঁয়দি পি উমাইো ও আব্বানস শ্রখ্লািয়িি সমেও 

এনট িয়ল এয়সয়ছ। এ কািয়ণই িাাঁয়দি মযোদা সম্পয়কে এবং িাাঁয়দি নিবায়িি ঘটিাবলী নিয়ে এি নকছ ু বনণেি হয়ে আসয়ছ।” –

আলমুিাবািা নবসসুগুি : ৪৮ 

নিনি আিও বয়লি, 

 ابراهيم وكذلك الشام، بثغور فريابط خرسان من يقدم املبارك بن هللا عبد فكان … املصرية ابلثغور يرابط حنوه القاسم كابن مالك أصحاب كان
 احلسني بن وخملد الفزاري اسحاق وأيب أسباط بن ويوسف املرعشي وحذيفة كاألوزاعي الشام ومشايخ هبا يرابط كان كما وحنومها، أدهم ابن

 السلف أضواء .ط ،49 :ص ابلثغور، املرابطة- .وأمثاهلم 

“ইমাম মায়লয়কি ো য়িদিা- শ্রযমি ইবিুল কানসম ও অিযািযিা- নমেয়িি সীমান্ত এলাকাগুয়লায়ি নিবায়িি দানেত্ব পালি কিয়িি। 

… আবদুল্লাহ ইবিুল মুবািক িহ. খ্ুিাসাি শ্রথয়ক এয়স োয়মি সীমান্ত এলাকাে নিবায়িি দানেত্ব পালি কিয়িি। ইবিাহীম নবি আদহামও 

এমিনট কিয়িি। িাাঁয়দি ময়িা অিযিাও এমি কিয়িি। শ্রযমিটা কিয়িি োয়মি মাোনেখ্ ণ। শ্রযমি আওযানে, হুযােিা আলমািআনে, 

ইউসুি নবি আসবাি, আবু ইসহাক আলিাজানি এবং মাখ্লাদ নবি হুসাইিসহ আিও অয়িয়ক।” –আলমুিাবািা নবসসুগুি : ৪৮ 

هللا تعاىل يقول: وكان ابن املبارك وأمحد بن حنبل وغريهم يقولون: “إذا اختلف الناس يف شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر، فإن احلق معهم؛ ألن 

ْ ُسُبلََنا} ُ َ  ، ط. أضواء السلف50املرابطة ابلثغور، ص: –( ” 69{ )العنكبوت: من اآليةَوال َِذيَن َجاَهُدوا فِيَنا لََنْهِدَيهُن 

 “আবদুল্লাহ ইবিুল মুবািক িহ. ও আহমদ নবি হািল িহ.সহ আিও অয়িয়ক বলয়িি, ‘শ্রকায়িা নবষয়ে উলামায়দি মিয়ভদ শ্রদখ্া 

নদয়ল শ্রদখ্য়ব সীমায়ন্ত অবস্থািকািী উলামায়ে শ্রকিায়মি মি কী। কািণ, হক সবেদা িাাঁয়দি সায়থই থায়ক। শ্রকিিা, আল্লাহ িাআলা 

বয়লয়ছি, ‘যািা আমাি িাস্তাে নজহাদ কয়ি আনম িাাঁয়দি সাময়ি নহদাোয়িি অসংখ্য িাস্তা উয়ন্মািি কয়ি নদই। (আিকাবুি ৬৯)” –

আলমুিাবািা নবসসুগুি : ৪৮ 

বিেমায়ি নকছ ুনকছ ুআয়লম-উলামা ও পীি-মাোয়েখ্ ইলম ও নজহায়দি একনটয়ক অপিনটি নবপিীি ময়ি কিয়ছি। িািা, িায়দি কথাে 
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ও কায়জ সাধািণ মুসলমািয়দিয়ক এনটই বুঝায়চ্ছি। িািা িা নিয়জিা নজহায়দি কথা বয়লি আি িা শ্রকউ বলয়ল িা পছন্দ কয়িি। নিয়জ 

নজহায়দ যাওো নকংবা কাউয়ক নজহায়দ শ্রযয়ি উৎসানহি কিা শ্রিা দূয়িিই কথা। নিাঃসয়ন্দয়হ এটা দ্বীয়িি িায়ম নমথযািাি। সালায়ি সানলনহি 

এবং শ্রকায়িা যুয় ি হক্কানি উলামায়ে শ্রকিায়মি মািনসকিা ও ত্বনিকা এমি নছল িা। িাাঁিা হানদয়সি মসিয়দ শ্রযমি নছয়লি নবজ্ঞ োইখ্, 

নজহাদ ও নিবায়িি মেদায়িও নছয়লি অনভজ্ঞ োহ সওোি। হযিি হাসাি বসনি, আবদুল্লাহ ইবিুল মুবািক, আওযানে, ইমাম আহমাদ 

ইবয়ি হািল, ইমাম োনিনে, ইমাম বুখ্ানি, ইব্রানহম িাখ্ানে, ইব্রানহম নবি আদহাম, োনকক বলনখ্, আবু ইসহাক িাজানি, ইবয়ি কুদামা, 

ইবয়ি িাইনমো (আল্লাহ িাআলা িাাঁয়দি সবাি উপি িহম করুি)- কি জয়িি িাম শ্রিব? সালায়ি সানলহীি এবং আইম্মায়ে দ্বীয়িি 

সবাই এমি নছয়লি। নিকট অিীয়িি নহন্দুস্তানি আকানবি য়ণিও একই ত্বনিকা নছল। সানেযদ আহমাদ েহীদ, োহ ইসমাইল েহীদ, 

মাওলািা আব্দুল হাই িহ., হানজ ইমদাদুল্লাহ মুহানজয়ি মক্কী, মাওলািা িেীদ আহমদ  াঙ্গুনহ, কানসম িািুিুনব িাাঁিা সকয়লই নছয়লি এ 

পয়থি পনথক। 

  

সািকথা: 

উপয়ি উলামায়ে হক্বানিি শ্রযসব ববনেষ্টয আয়লানিি হয়েয়ছ এক িজয়ি িা হল, 

• ইখ্লাস  

• বানসিাি নিদ দ্বীি  

• ইলম বা-আমল  

• ইলম ছাড়া কথা বয়লি িা  

• নিভেীক ও আয়পাষহীি দাঈ, হয়কি পয়থ অটল  

• দ্বীয়িি শ্রকায়িা নকছ ুশ্র াপি কয়িি িা বা অপবযাখ্যা কয়িি িা  

• সিয উচ্চািয়ণ নিভেীক  

• নিিিা ও বানিয়লি শ্রমাকানবলাে শ্রসাচ্চাি  

• োসয়কি দিবাি শ্রথয়ক দূয়ি থায়কি  

• আমি নবল মা’রূি িানহ আনিল মুিকাি  

• সবি আলা বালা  

• নিবাি ও নজহাদ নি সানবনলল্লাহ।  

উলামায়ে হক্কানি-িব্বানিি ববনেষ্টয ও কাযেক্রয়মি নিনিনস্ত অয়িক দীঘে। আনিোয়ে শ্রকিায়মি ময়িা িাাঁয়দি জীবিও পুয়িাটাই সংগ্রাম আি 

সাধিাি জীবি। এখ্ায়ি সংয়ক্ষয়প িাাঁয়দি শ্রমৌনলক নকছ ুববনেষ্টয উয়ল্লখ্ কিা হয়লা মাত্র। িাাঁয়দি ববনেষ্টযগুয়লাি সায়থ উলামায়ে সু-শ্রদি 

অবস্থাগুয়লা নমলায়ল শ্রয কায়িাি পয়ক্ষ শ্রবাঝা সহজ হয়ে যায়ব শ্রয, বিেমায়ি নবয়েষ কয়ি আমায়দি এ শ্রদয়ে কািা উলামায়ে হক্কানি আি 

কািা উলামায়ে সু? 

আল্লাহ িাআলা আমায়দি সবাইয়ক উলামায়ে সু-শ্রদি শ্রথয়ক দূয়ি থাকাি এবং উলামায়ে হক্কানি-িব্বানিয়দি পয়থ িলাি এবং িাাঁয়দি 

সয়ঙ্গ থাকাি িাওনিক দাি করুি। আমীি। 
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