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ইলম হািসল স�েকর্ প ূবর্ সুরীেদর িকছু বা
যাবতীয় �শংসা েকবল আ�াহর জনয্। দরূদ ও সালাম বিষর্ত েহ
মানবতার মুি�দূত মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ওপর।
তাঁর পিরবার, সকল সাহাবী ও ঈমানদার উ�েতর ওপর।
হামদ ও সালােতর পর কথা হেলা, এিট তািলবুল ইলম স�িকর্ত
আেলাচনার এিট ি�তীয় িকি�। এেত আমরা পূবর্সুরী বুয ুগর্েদর ইল
হািসেলর িনয়ত এবং এ বয্াপাের িনেজর অ�েরর সে� েবাঝাপড়ার
িবষেয় আেলাচনার �য়াস পাব ইনশাআ�াহ। কারণ, আিমরুল ম’িমনীন
উমর ইবন খা�াব রািদয়া�াহু আনহু বে,
ﻲ
 وﻣﻦ ﺗﺰ�ﻦ،  ﻛﻔﺎه اﷲ ﻣﺎ ﺑيﻨﻪ و�� اﻨﻟﺎس، ولﻮ ﻰﻠﻋ ﻧﻔﺴﻪ،ﺖ ﻧيَّﺘُﻪ ﻓاﺤﻟﻖ
.ﺑﻤﺎ ﻟيﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﺎﻧﻪ اﷲ
‘েয বয্ি� সেতয্র পেথ তার িনয়তেক খাঁিট কর, যিদও তা িনেজর
িবরুে� হ, তেব আ�াহ তার এবং মানু েষর মধয্ি�ত স�েকর্র জন
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যেথ� হেয় যােবন। আর েয িনেজেক ওই িজিনস �ারা সুসি�ত করেব
যা তার েভতের নাই, আ�াহ তােক লাি�ত করেবন।’1
0F

এ জনয্ আমােদর কতর্বয্ হেলা ইলম হািসেল িনেজেদর িন
পযর্ােলাচনা কের েদখা। প ূবর্ সুরী বুযুগর্েদর �িত আ�াহ রহম কর
তাঁরা িনেজর অ�েরর অব�া পযর্েবক্ষণ করেতন। িনেজর িন
পযর্ােলাচনা করেতন। েযমন হাসান বছরী রিহমাহু�াহ �ায়ই িনেজেক
িতর�ার ও ভৎর্সনা কের বলেত,
� وﺗﻔﻌﻠ� ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﺳﻘ� اﻤﻟﻨﺎﻓﻘ، ﻜﻤ� ﺑ�ﻼم الﺼﺎﺤﻟ� اﻟﻘﺎﻧت� اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
.� واﷲ ﻣﺎ ﻫﺬه ﺻﻔﺎت اﻤﻟﺨﻠﺼ، �ﻟﺮاﺋ
‘তুিম েনককার, অনুগত ও ইবাদতগুযারেদর মেতা কথা বেলা আর
কাজ কেরা ফােসক, মুনািফক ও েলাক েদখােনা বয্ি�েদ? আ�াহর
2
শপথ, এসব েমােটই মুখিলছ বা খাঁিট ঈমানেদর ৈবিশ�য্ ন।’
1F

সু িফয়ান ছাওরী রিহমাহু�াহ বলেত,

1. খােলদ আস-সাবত, ‘আমালু ল কুলূব : ১/৬৪।
2 .মুনতালাকাতু তািলিবল ইলম : ১/৩৫।
4

ﺷﺊ أﻇﻬﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻤ� ﻓﻼ أﻋﺪه ﺷيﺌًﺎ؛ ﻟﻌﺠﺰ أﻣﺜﺎﻨﻟﺎ ﻋﻦ اﻹﺧﻼص إذا رآه
. ﻨﻟﺎس
‘আমার েযসব আমল আিম �কােশয্ কেরি; েসগুেলােক আিম িকছুই
মেন কির না। কারণ, আমােদর মেতা েলাকেদর পেক্ষ েকউ েদে
েফলেল েস আমলেক ইখলাসপূণর্ রাখা দ ুঃসাধয্ হেয় পে’ 3
2F

ইউসু ফ ইবন হুসাইন রাযী রিহমাহু�াহ বে,
ُ
ُ ��ﻧَّﻪ ﻳنﺒُﺖ، لﺮِ�ﺎ ِء َ� ْﻦ ﻠﻲﺒ
ّ أﻋﺰ ﺷ ٍء ﻓ
ّ
ّ إﺳﻘﺎط
 و�ﻢ اﺟﺘﻬﺪ ﻓ، اﻹﺧﻼص
ﻟُﻧﻴﺎ
ِ
. ﻓﻴﻪ ﻋ لﻮن آﺧﺮ
‘দুিনয়ার মেধয্ সবেচ মূলয্বান িবষয় হেলা ইখলাস। আমার অ�র েথে
িরয়া বা েলাক েদখােনার মানিসকতা তাড়ােত কত েচ�াই না কেরিছ;
িক� েস তােত নতুন রেঙ আিবভূর্ত হয়’ 4
3F

মুতারিরফ ইবন আবদু�াহ তাঁর দু‘আয় বলেতন,

3. �াগু�
4. আল- আরবাঈন আন- নাবিবয়য্াহ: ১/৩।
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ّ
َ ُُﻪ
َ
ُﺗ
ُّ ت
 وأﺳﺘﻐﻔﺮُ َك ﻤَّﺎ ﺟﻌﻠﺘ لﻚ، ﺛﻢ ُﻋﺪ ﻓﻴﻪ
، �َّ �ِ أﺳﺘﻐﻔﺮُ َك ﻤَّﺎ ﺒﺖُ ﻴﻟﻚ ﻣﻨﻪ
ّ ُﺖ
َ �ِ أردتُ ﺑﻪ
َ
َ
ﻓﺨﺎﻟﻂ
، وﺟﻬﻚ
وأﺳﺘﻐﻔﺮك ﻤَّﺎ زﻋﻤ
، أف لﻚ ﺑﻪ
ِ  ﻢَّ لﻢ، ﻋ ﻔﻲﺴ
َ
. ﻋﻠﻤﺖ
ﻠﻲﺒ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺪ
‘েহ আ�াহ আিম আপনার কােছ ওই কােজর জনয্ ক্ষমা �াথর্না ,
যা েথেক আিম তাওবা কেরিছ অতপর আবার তার পুনরাবৃ ি� ঘিটেয়িছ।
আিম েসই িবষেয়র জনয্ আপনার কােছ মাজর্না �াথর্না করিছ যা আম
অ�ের েকবল আপনার জনয্ই �াপন কেরিছ অতপর তার বয্াপাে
আপনার সে� িব��তার �মাণ িদেত পাির িন। আিম েসই িবষেয়র
জনয্ও আপনার কােছ মাজর্না �াথর্না ক, যা েকবল আপনােকই
স�� করেত েচেয়িছ বেল ধারণা কেরিছ, অতপর তার সে� আমার
অ�ের তা িমেশ েগেছ যা স�েকর্ আপিন অবগত’ 5
4F

ফুযাইল ইবন ‘ইয়ায বলেতন,
، ﻣﺜﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋيﻰﺴ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ الﺴﻼم،إذا ﻛن � ُﺴﺄل الﺼﺎدﻗ� ﻋﻦ ﺻﺪﻗﻬﻢ
!!ﻓﻜﻴﻒ ﺎلﺎﻜذﺑ� ﻣﺜﺎﻨﻟﺎ ؟
‘আ�াহ যখন ইসমাঈল ও ঈসা আলাইিহমাস সালামেদর মেতা
মহাসতয্বাদীেদরই তাঁেদর(ঈমােনর) সতয্বািদতা স�েকর্ িজেজ

5.

আবূ নাঈম, হুলইয়াতুল আওিলয়া: ২/২০৭।
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করেবন, তখন আমােদর মেতা িমথয্াবাদীেদর সােথ িতিন কী আচরণ
করেবন?!! 6
5F

আবূ উবাইদা মা‘মার আল-মুছা�া রিহমাহু�াহ বেল,
. ﻣﻦ أراد أن ﻳﺄ�ﻞ ﻟﺰﺒ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻓﻠﺘﺒﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮاﻲﻛ
‘েয বয্ি� রুিট খাওয়া(তথা উদর পূিতর্) উে�েশ ইলম েশেখ তেব
তার জনয্ েযন ��নকারীরা ��ন কের’ 7
6F

হােফয যাহাবী রিহমাহু�াহ বেল,
 و�ن أﻋﺠﺒﻪ،  ﻓﺈن أﻋﺠﺒﻪ ﻛﻣﻪ ﻓﻠﻴﺼﻤﺖ، نﺒﻲﻐ لﻠﻌﺎلﻢ أن ﺘﻠﻜﻢ ﺑنﻴﺔ وﺣﺴﻦ ﻗﺼﺪ
.  وﻻ ﻔﺮﺘ ﻋﻦ �ﺎﺳﺒﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺐ اﻟﻈﻬﻮر اﺜﻟﻨﺎء، الﺼﻤﺖ ﻓﻠﻴﻨﻄﻖ
‘আেলেমর কতর্বয্ হেলা সৎ উে�েশয্ এবং সিঠক িনয়েত কথা বল
তার কথা যিদ তােক মু� কের তেব িতিন চুপ হেয় যােবন। আর যিদ
িনরবতা তােক মু� কের তেব কথা বলা শুরু করেবন। িনেজর নফেস
িহসাব েনয়া েথেক িবরাম নাই। কারণ, �দশর্ন ও �শংসাই তার
পছ�।’ 8
7F

6. মুনতালাকাতু তািলিবল ইলম : ১/৩৫।
7. �াগু�
8. �াগু�
7

িহশাম দাসতওয়ায়ীর জীবনী িলখেত িগেয় ‘িসয়ারু আলািমন নুবাল’
�ে� ‘আওন ইবন আমারা বেলন, আিম িহশাম দাসতওয়ায়ীেক বলেত
শুেনি, িতিন বেলন,
ّ
واﷲ ﻣﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮل �ِ ذﻫﺒﺖ ﻳﻮﻣًﺎ ﻗﻂ أﻃﻠﺐ ﺤﻟﺪﻳﺚ أر�ﺪ ﺑﻪ وﺟﻪ اﷲ ﻋﺰ
. وﺟﻞ
‘শপথ আ�াহর, আিম এ কথা বলেত পারব না েয অমুক িদন আিম
হাদীস িশখেত িগেয়িছ আর তা কেরিছ একমা� আ�াহ তা‘আলােক
স�� করার ই�ায়।’ 9
8F

রিহমাহু�াহ দাসতওয়ায়ী রিহমাহু�- এর এ বাণী স�েকর্ ম�বয
করেত িগেয় ইমাম যাহাবী বেলন,
،  وﺻﺎروا أﺋﻤﺔ ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻬﻢ،  ﻓﻘﺪ ﻛن الﺴﻠﻒ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﻟﻌﻠﻢ ﷲ ﻓﻨﺒﻠﻮا، واﷲ وﻻ أﻧﺎ
 ﻓﺠﺮﻫﻢ،  وﺣﺎﺳﺒﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ،  وﺣﺼﻠﻮه ﺛﻢ اﺳﺘﻔﺎﻗﻮا، وﻃﻠﺒﻪ ﻗﻮم ﻣﻨﻬﻢ أوﻻ ﻻ ﷲ
. اﻟﻌﻠﻢ ﻰﻟ اﻹﺧﻼص ﻓ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﺮ�ﻖ
‘আ�াহর শপথ, আিমও পারব না হলফ কের বলেত। েকননা পূবর্সুরী
বুযুগর্গণ ইলম হািসল করেতন একমা� আ�াহেক স�� করার িনিমে�।
ফেল তাঁরা মহৎ হেয়েছন। হেয়েছন ইমাম ও আদশর, মানুষ যােদর
অনু সরণ কের। আর তাঁেদর কাছ েথেক িকছু েলাক ইলম িশেখেছন
9. �াগু�
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�থেম একমা� আ�াহর জনয্ নয়। ইলম েশখার ফেল তারা অেনক
এিগেয় েগেছন। তারপর তাঁরা িনেজরা িনেজেদর অ�েরর িহসাব
িনেয়েছন। তাই এ পিথমেধয্ এ ইলমই তাঁেদরেক ইখলাস ও
আ�াহিন�ার িদেক িনেয় েগেছ।’ 10
9F

েযমন ইমাম মুজািহদ ও অনয্ অেনেক বেল,
ُ  ﺛﻢ رزق اﷲ ﻨﻟﻴﺔ،  وﻣﺎ ﻟﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺒ� ﻧﻴﺔ، ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ
. ﺑﻌﺪ
‘আমরা এ ইলম িশেখিছ, অথচ এেত আমার িনয়ত বড় িকছু িছল না।
অতপর আ�াহ পরবতর্ীেত আমােদরেক‘সহীহ িনয়েত’র তাওফীক দান
কেরেছন।’ 11
10 F

আবার েকউ বেলেছন,
. ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻐ� اﷲ ﺄﻰﺑ أن ﻳ�ﻮن إﻻ ﷲ
‘আমরা এ ইলম িশেখিছ গাইরু�াহ তথা আ�াহ ছাড়াও অনয্ কার
উে�েশয্। িক� এ ইলমই েকবল আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরাও জেন
হািসল হেত অ�ীকার কেরেছ।’ 12
11 F

10

�াগু�।

11

�াগু�

.
.

12

. �াগু�।
9

এও ভােলা। �থেম িনয়ম সিঠক না থাকেলও িনয়ত শু� কের পের
এই ইলেমর �সাের আ�িনেয়াগ করা যায়। আবার েকউ েকউ এই
ইলম িশেখেছ অসৎ উে�েশয, িনছক দুিনয়া কামােনা এবং �শংসা
পাবার অিভ�ােয়। অতএব তােদর জনয্ ত-ই বরা� করা হেয়েছ যার
িনয়ত তারা কেরেছ। েযমন উবাদা ইবন সািবত রািদয়া�াহু আনহ
কতৃর্ক বিণর, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
ইরশাদ কেরন,
َْ َ َ َ ََ ْ َ
َ َُ َ ِﻻَّ َ ً َ َﻪ
.« ِﻋﻘﺎﻻ ﻓﻠ َﻣﺎ ﻧ َﻮى
ﻫُﻮ ﻻ �ﻨ ِﻮى ِﻓ ﻏﺰاﺗِ ِﻪ
» ﻣﻦ ﻏﺰا و
‘েয বয্ি� যু� কের আর তার যুে�র মাধয্েম িকছু উেটর রিশ িকংব
সামানয্ স�দ লােভর িনয়ত কে, তেব েস শুধু ত-ই পােব, যার
িনয়ত েস কেরেছ।’ 13
12F

আপিন এই ে�ণীেক েদখেবন তারা ইলেমর আেলায় আেলািকত হয় না।
তােদর আ�ায় এ ইলম ি�িত লাভ কের না। তােদর আমেলও এ
ইলেমর েকােনা বড় �িতফল লিক্ষত হয় না। িন�য় তারাই েকব
আেলম যারা আ�াহ তা‘আলােক ভয় কের।

13

. নাসাঈ : ৩১৩৯ ; ইবন িহ�ান : ৪৬৩৮; হােকম : ২৫২২। [আলবানী

হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন, সহীহুল জাে‘ : ৬৪০১।]
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আেরক ে�ণী আেছ, যারা ইলম েপেয়েছ। এবং ইলেমর বেদৗলেত পদপদবীও লাভ কেরেছ। অতপর তারা যুলম কেরেছ। ইলেমর শতর্ািদ
পিরহার কেরেছ। আর কবীরা গুনাহ ও অ�ীল কমর্কাে� জিড়ে
পেড়েছ। �ংস তারা। তারা �কৃত আেলম নয়!!
এেদর েকউ েকউ তার ইলেমর বয্াপাের আ�াহেক ভয় কের িন। ফেল
তারা িহলা-বাহানা কেরেছ। শুধু ছাড় ও অবকাশ খুঁেজ ফেতায়া িদেয়েছ।
আর বয্িত�মী ও িবরল হাদীসগুেলা বেল েবিড়েয়েছ
এেদর েকউ আবার আ�াহর �িত দুঃসাহস েদিখেয়েছ। হাদীস বািনেয়
বেলেছ। যার ফেল আ�াহ তার স�ানহানী ঘিটেয়েছন। তার ইলম
িবনাশ হেয় েগেছ। জাহা�াম হেয়েছ তার অবধািরত গ�বয্।
উপযু র্� সব ে�ণীই ইলেমর একিট বড় অংশ �চার কেরেছন
সামি�কভােব তারা এেত �াজ্ঞতা ও পাি�তয্ও অজর্ন কেরেছন।
পরবতর্ীেত তােদর মেধয্ একদল এর সে� িব�াসঘাতকতা কেরেছ
আর তা কেরেছ ইলম ও আমেল �িটর মধয্ িদেয়। আেরক ে�ণী
তােদর পদা� অনু সরণ কেরেছ, যারা দৃ শয্: িনেজেদর ইলেমর সে�
স�ৃ � বেল জািহর কেরেছ িক� তারা সামানয্ িবদয্া ছাড়া েকােনার
গভীরতা অজর্ন কের িন। এেতই তারা িনেজেদর িবদ� আেলম ভাবেত
শুরু কেরেছ। তােদর মাথায় কখেনা ক�নায়ও উদয় হয় না েয তার
11

এর �ারা আ�াহেক স�� করেব। কারণ, তারা েকােনা আদশর্ িশক্
পায় িন ইলম অজর্েন যােক অনুসরণ করেব। এ কারেণ তারা
এেলােমেলাভােব গেড় উেঠেছ। েযখােন িশক্ষেকর উে�শয্ থােক ভাে
েকােনা িকতােবর �াস পাওয়া। কদািচৎ িতিন েসই িকতাব েদখেবন। যা
েথেক িতিন িকছু েনাট করেবন তেব আর েঘঁেট েদখেবন না। আ�াহর
কােছ ক্ষমা ও নাজাত চাই। েযমন েকউ বেলে, আিম িনেজ আেলম
নই; আবার েকােনা আেলমেকও েদিখ িন। 14
13F

অেনক পূবর্সুরী বুয ুগর্ই বেলে,
.ﻠﺒﻨﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻐ� اﷲ ﻓﺄﻰﺑ إﻻ أن ﻳ�ﻮن ﷲ
‘আমরা ইলম িশেখিছ গাইরু�াহর জনয্ িক� েস অ�ীকার কের বেলে
েস েকবল আ�াহর জনয্ই হেত চায়’ 15
14 F

অনয্ একজন বেল, ‘আমরা এ ইলম িশেখিছ, অথচ এেত আমােদর
িনয়ত বড় িকছু িছল না। অতপর আ�াহ পরবতর্ীেত আমােদরেক‘সহীহ

14

. িসয়ারু‘আলািমন নুবালা : ৭/১৫২-১৫৩।

15

. �াগু�।
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িনয়েত’র তাওফীক দান কেরেছন।’ অথর্াৎ ইলেমর সুফল এই িছল েয
তা একমা� আ�াহর জনয্ হেয় যায় 16
15 F

ইমাম আহমদ ইবন হা�ল রিহমাহু�াহ েক বলা হেল,
 ﻳﺆولﻮن:  ﻓﻘﺎل.  وﻟيﺲ ﻬﻟﻢ وﻗﺎر،  وﻻ ﻳُﺮى أﺛﺮه ﻋﻠﻴﻬﻢ،  ﻗﻮﻣﺎً ﻳ�ﺘﺒﻮن اﺤﻟﺪﻳﺚ
.�اﺤﻟﺪﻳﺚ إﻰﻟ ﺧ
‘এক দল েলাক আেছ যারা হাদীস সংকলন কের অথচ তােদর ওপর
এর েকােনা �ভাব দৃ ি�েগাচর হয় না। তােদর েকােনা স�ান বা মযর্াদাও
েনই সমােজ। িতিন বলেলন, এরা হাদীেসর �ারা কলয্ােণর িদেক
�তয্াবিতর্ত হ।’ 17
16 F

হাবীব ইবন আবী ছােবত বেলন,
ُ
ُﻞ
. ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻨﻟﻴﺔ واﻟﻌﻤ ﺑﻌﺪ،  وﻣﺎ ﻨﻟﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺔ، ﺒﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ

16

. �াগু�।

17

.

িসয়ারু‘আলািমন নুবালা : ৭/১৫২-১৫৩।
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‘আমরা এ ইলম িশেখিছ তখন আমােদর বড় িকছু িনয়ত িছল না।
অতপর আ�াহ পরবতর্ীেত সহীহ িনয়ত এবং আমল েযাগ হেয়েছ’ 18
17 F

অতএব বা�ার হার মানা উিচত নয়। বরং িনয়ত শু� করার েচ�া
চািলেয় যােব। যিদও এ �থম িদেক এই শু� করার কাজিটেক কিঠন
মেন হেব। সু িফয়ান ছাওরী রিহমাহু�াহ বেল,
ًيﺌﺎ
.ﻣﺎ ﺠﻟﺖ ﺷ أﺷﺪ َّ ﻣﻦ يﻲﺘ
‘আিম িনয়েত েচেয় অনয্ িকছু েদিখ িন যা শু� করা এত কিঠ’ 19
18 F

িসয়ারু ‘লািমন নুবালা’ �ে� ইবন জুরাইেজর জীবনীেত অলীদ ইবন
মুসিলম বেলন,
 ﻟﻦ ﻃﻠﺒﺘﻢ اﻟﻌﻠﻢ ؟!! ﻛﻬﻢ ﻳﻘﻮل: ﺄﻟﺖ اﻷوزاﻲﻋ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ�ﺰ واﺑﻦ ﺟﺮ�ﺞ
. ﻃﻠﺒﺘﻪ لﻠﻨﺎس:   أنَّ اﺑﻦ ﺟﺮ�ﺞ ﻓﺈﻧَّﻪ ﻗﺎل.  ﻔﻲﺴ:
‘আিম আওযাঈ ‘, সাঈদ ইবন আবদুল আযীয ও ইবন জুরাইজেক
িজেজ্ঞস করলাম েকন আপনারা ইলম িশেখে?!! তাঁরা �েতয্েকই

18

মুনতালাকাতু তািলিবল ইলম : ১/৪১।

19

�াগু�

.
.

14

জবাব িদেলন, আমার িনেজর জনয্ িশেখিছ। তেব ইবন জুরাইজ
বলেলন, আিম তা িশেখিছ মানু েষর জনয্’ 20
19 F

এ স�েকর্ ম�বয্ করেত িগেয় ইমাম যাহাবী রিহমাহু�াহ ব,
!! ﻓﻴﺒﺎدر

 واﻴﻟﻮم �ﺴﺄل اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻐﻲﺒ ﻤﻟﻦ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻌﻠﻢ ؟،  أﺣﺴﻦ الﺼﺪق: ﻗﻠﺖ

َّإﻧ
.  و�ﺎ ﻗﻠﺔ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻣﻨﻪ،  و��ﺬب ﻤﺎ ﻃﻠﺒﻪ ل�ﻧﻴﺎ،  ﻠﺒﺘﻪ ﷲ: و�ﻘﻮل

‘আিম বিল, তাঁরা কতই না সিতয্বাদী িছেল! আর আজ আপিন
একজন িনেবর্াধ মুফিতেকও িজেজ্ঞস করেবন েকন আপিন ই
িশেখেছন? িতিন তৎক্ষণাৎ উ�র েদে, আিম আ�াহর জনয্ িশেখিছ।
িতিন িমথয্া বলেছন। ইলম িশেখেছন িতিন দুিনয়া কামাইেয়র জনয্
21
িতিন েয মুফিত নােম খয্ািতমান েস বয্াপাের পূঁিজ তার কতই না !
20F

আপনার ওপর আ�াহর করুণা বিষর্ত েহাক েহ যাহাবী। এখন আমর
েয অধঃপািতত অব�ায় আিছ তা েদখেল না জািন আপিন কী
বলেতন?!! আিম েযন তাঁেক এ যু েগর �িটগুেলা েদিখেয় িদি�। �কৃত
আেলেমর সংখয্া ��তা ও আদশর্ অিভভাবেকর অনুপি�িতর িববর
েশানাি�। যার কারেণ আমােদর মেধয্ এমন দ�, ববর্র িবদয্াধারী
20

.

িসয়ারু ‘লািমন নুবালা’ : ৬/৩২৮।

21

.

িসয়ারু ‘লািমন নুবালা’ : ৬/৩২৮।
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আিবভর্াব ঘটেছ। িমথয্ার েবসািতই যােদর ধমর্। আ�াহ আপনার ও
রহম করুন। আপনার শাি�েক আরও দীঘর্ ও সুপিরসর করু
ইমাম বুখারী রিহমাহু�াহ তদীয় সহীহ �ে� একিট হাদীস সংকলন
কেরেছন শত না�াের। িতিন বেলন,
َ َ َ ْ
َ َ�َّ
َ َّ�ْﻦُ أَﻰﺑِ أُوَ�ْﺲٍ ﻗَﺎلَ ﺣَﺪ
َ
َ
َ ٌ
ﻋُﺮ َوة � ْﻦ أ�ِﻴ ِﻪ � ْﻦ
ﺛ ِ� َﻣﺎلِﻚ � ْﻦ ِﻫﺸﺎمِ ﺑ ْ ِﻦ
ُﻨﺎ إِﺳْﻤَﺎ�ِﻴﻞ
َُ ُﻮل
ّ
 �ﻘ-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�رَﺳُﻮلَ ا
ُﺒْﺪِ ا�َِّ ﺑْﻦِ �َﻤْﺮِو ﺑْﻦِ اﻟْﻌَﺎصِ ﻗَﺎلَ ﺳَﻤِﻌْﺖ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ َ ّ ا�ََّ ﻻ
َ
َ
ُ َْ
َ َ ُ ﻳَنْﺰ َ ُﻪ، ً�ﻘْﺒِﺾُ اﻟْﻌِﻠْﻢَ اﻧْﺰﺘَِاﺎﻋ
َ
� ْﻦ �ﻘ ِﺒﺾ اﻟ ِﻌﻠ َﻢ ﺑِﻘﺒْ ِﺾ
»
ِ  وﻟ، ﺘﻋ ِﻣﻦ اﻟ ِﻌﺒﺎ ِد
ِ
َ
ْ َْ َْْ َ
َ ً
ﺎ
� ِﻋﻠ ٍﻢ
َ ﺣَﻰﺘَّ إِذ ا،َِﺎء
ِ
ِ  ﻓﺄ�ﺘﻮا ﺑِﻐ،  اﺨﺗََّﺬَ اﻨﻟَّﺎسُرُءُوﺳً ﺟُﻬَّﺎﻻ ﻓﺴُﺌِﻠُﻮا، لَﻢْ �ُﺒْﻖِ ﺎﻋَلﻤًﺎ
ّ َ ُّﻮ  وَأَﺿ
. « ﻓَﻀﻠ ا َﻠُﻮا
‘আমার কােছ ইসমাঈল ইবন আবী উ‘আইস বণর্না কের, িতিন বেলন,
আমার কােছ মােলক িহশাম ইবন উরওয়া েথেক বণর্না কের, িতিন
তাঁর বাবা আবদু�াহ ইবন আমর ইবন ‘আস রািদয়া�াহু ‘আনহুম েথেক
বণর্না কের, আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত
শুেনিছ। িতিন বেল, ‘আ�াহ (দুিনয়া েথেক) ইলম উিঠেয় েনেবন না
তাঁর বা�ােদর অ�র েথেক তা উিঠেয় েনবার মাধয্েম। বরং ইলম
উিঠেয় েনেবন িতিন আেলমেদর তুেল েনবার মধয্ িদে । এক পযর্ােয়
যখন েকােনা (�কৃত) আেলম জীিবত থাকেবন না তখন েলােকরা অজ্
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ও মূ খর্েদর েনতা িহেসেব �হণ করেব। অতপর তােদরেক(শর‘ঈ িবষয়
স�েকর) িজেজ্ঞস করা হেব আর না েজেনই তারা ফেতায়া িদেত শ
করেব। ফেল তারা িনেজরা েযমন েগামরাহ হেয় যােব। অনয্েদরও
েতমন েগামরাহীর পেথ িনেয় যােব।’ 22
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একই িবষেয়র হাদীস একিট বিণর্ত হেয়েছ সহীহ মুসিলম শরীেফও।
২৬৭৩ নং এ হাদীেস ইমাম মুসিলম রিহমাহু�াহ বেল,
 أَنَّ َ
ََﻧ َﺒْﺪُ ا�َِّ �ْﻦُ وَﻫْﺐٍ ﺣَﺪَّﺛَ�ِ
ّﺠ
ْ
َ�ْﺢٍ أﺑَﺎ
أَﺑُﻮﺮﺷُ
 ﺣَﺮْمَﻠَﺔُ �ﻦُ �َْ�َ اﺘﻟُِﻴﻲﺒُِّ أَﺧْﺮﺒ َﺎ �
ّ َ ْ َ َ َﺖْ ﻲﻟِ ﺎﻋَ�ِ َﺔُ ﻳَﺎ ا�ْﻦَ أُﺧْﻲﺘِ ﺑَﻠَﻐَ�ِ أَنَّ َ
َ
�ﺒْ َﺪ
ﺸ
� ﻗﺎل
َْﺳْﻮَدِ ﺣَﺪّﺛَﻪُ�َﻦْ ﻋُﺮْوَةَ ﺑْﻦِ الﺰُ� ِ
ُّ َ
ﻟ ّ ﻓَﺎﻟْﻘَﻪُ ﻓَﺴَﺎﺋِﻠْﻪُ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻗَﺪْ َﻞَ َ
َ
ّ ا�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ﻦْ اﻨﻟَّﻲﺒِِّ ﺻَ�
ﻤﺣَ �
ﻤْﺮٍو ﻣَﺎرٌّ ﺑِﻨَﺎ إِﻰَ اﺤﻟَْﺞِ
 ﻋِﻠْﻤًﺎ ﻛَﺜِ�ًا ﻗَﺎلَ ﻓَﻠَﻘِﻴﺘُﻪُ ﻓَﺴَﺎءَﺘﻟُْﻪُ
َ
َ
ﺬْﻛُﺮُﻫَﺎ �َﻦْ رَﺳُﻮلِ ا�َِّ ﺻَ� ُّ
�َﻦْ أَﺷْﻴَﺎءَ َ
ّ ا�َ
 ﻳ
َّﻢ

َّ َ
َ َ
إِنَّ ا�َ ﻻ
َﻠَّﻢَ ﻗَﺎلَ ﻋُﺮْوَةُ ﻓَﺎﻜَنَ �ِﻴﻤﺎ ذﻛَﺮَ أَنَّ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻَ�َّ ا �َُّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎلَ
َ
َ
َﻬُﻢْ وَ�ُﺒْﻲﻘ
َ
 ﻲﻓ
ﻌِﻠْﻢَ ﻣِﻦْ اﻨﻟَّﺎسِ اﻧْﺰﺘَِاﺎﻋً وَﻟ�ِﻦْ �َﻘْﺒِﺾُ اﻟْﻌُﻠَﻤﺎءَ �َ�ْ�َﻊُ اﻟْﻌِﻠْﻢَ ﻣَﻌ
ِِ
ِعُ اﻟْ
َ
ّ َ
ﻮن ﺎلَ ﻋُﺮْوَةُ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺣَﺪَّ ﺛْﺖُ
ﻀِ
ﺎسِ رُءُوﺳًﺎ ﺟُﻬَّﺎﻻً �ُﻔْﺘُﻮ�َﻬُﻢْ ﺑِﻐَ�ِْ ﻋِﻠْﻢٍ �َﻴ ﻠُّﻮنَ وَ�ُﻀِﻠُ

ُّ َ
َﺗْﻪُ ﻗَﺎﻟَﺖْ َ
َ
َ
ّ ا�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ّﻪُ ﺳَﻤِﻊَ اﻨﻟَّﻲﺒَِّ ﺻَ�
أﺣَﺪَّﺛَﻚَ �َﻧ
 ﺑِﺬَلِﻚَ أَ�ْﻈَﻤَﺖْ ذَلِﻚَ وَأَﻧْ�َﺮ
َ
َ �َﻘُﻮلُ ﻫَﺬَا َ
ﻋُﺮْوَةُ ﺣَﻰﺘَّ إِذَا ﺎﻛَنَ ﻗﺎﺑِﻞٌ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻪﻟَُ إِنَّ ا�ْﻦَ �َﻤْﺮٍو ﻗَﺪْ ﻗَﺪِمَ ﻓَﺎﻟْﻘَﻪُ�ُﻢَّ
ﻗﺎلَ
ﻢ
ْ
َ َ َ
 ﺣَﻰﺘَّ�َﺴْﺄَﻪﻟَُ �َﻦْ ْ
ﻓَﺴَﺎءَﺘﻟُﻪُ ﻓَ َﺬ َﻛﺮَهُ
َﺪِﻳﺚِ اﺬﻟَِّذَﻛﺮهُ لَﻚ ﻲﻓِ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻗَﺎلَ ﻓَﻠَﻘِﻴﺘُﻪُ
اﺤﻟ
ي 
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ََ
َُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُﻪ
َ
ﻣَﺎ ﺣَﺪَّﺛ
َْﻮ
�ِ ﺑِﻪِ ﻲﻓ مَﺮَّﺗِﻪِ اﻷُْو�َ ﻗَﺎلَ ﻋُﺮْوَةُ ﻓَﻠﻤّﺎ أَﺧْﺮﺒ�ُﻬﺎ ﺑِﺬلِﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎ أﺣﺴﺒ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ َِّﻻ
ْ
ﻗﺪ َﺻ َﺪق أ َراهُ ل ْﻢ ﻳَ ِﺰد ِ�ﻴ ِﻪ ﺷيﺌًﺎ َول ْﻢ �ﻨﻘ ْﺺ
‘আমােদর কােছ হারামালা ইবন ইয়াহইয়া আত-তুিজবী বণর্না কের,
আমােদরেক আবদু�াহ ইবন অহাব সংবাদ েদন, আমার কােছ আবূ
শুরাইহ বণর্না কেরন েয আবুল আসওয়াদ তাঁর কােছ উরওয়া ইব
যুবাইর রািদয়া�াহু আনহু ’র ঘটনা বয়ান কেরন। উরওয়া বেলন,
আমােক উে�শ কের আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা বলেলন, েহ আমার
ভািগনা, আমােক একটু জানােব েয আবদু�াহ ইবন আমর রািদয়া�াহু
‘আনহুমা আমােদর িনেয় হেজ যােবন ি-না। তুিম তাঁর সে� সাক্ষা
করেব এবং িবষয়টা তাঁেক িজেজ্ঞস করেব। িতিন েতা নবী সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক অেনক ইলম বহন কেরেছন। উরওয়া
বেলন, অতপর আিম তাঁর সে� সাক্ষাৎ করলাম। অতপর তাঁেক এম
িকছু িবষয় স�েকর্ িজেজ্ঞস করলাম যা িতিন রাসূলু�াহ সা�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কের আসিছেলন। িতিন যা উে�খ
করিছেলন তার মেধয্ এই হাদীসিটও িছ, নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,

‘আ�াহ মানু েষর কাছ েথেক একবাের ইলমেক

িছিনেয় েনেবন না। বরং আেলমেদর উিঠেয় েনেবন। আর তাঁেদর সে�
তাঁেদর ইলমও উিঠেয় েনেবন। অতপর মানু েষর মেধয্ শুধু মূখর্ েনতা
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অবিশ� থাকেব। এরা ইলম ছাড়াই তােদর ফেতায়া েদেব। ফেল তারা
পথ�� হেব এবং েলাকেদরও পথ�� বানােব।
উরওয়া বেলন, আিম যখন আেয়শা রািদয়া�াহু আনহােক এই হাদীসিট
েশানালাম, তাঁর কােছ কথাগুেলা অেনক ভাির মেন হেলা এবং িতিন
অ�ীকার করেত চাইেলন । িতিন িব�য়ভরা কে� িজেজ্ঞস করে,
িতিন িক েতামােক বেলেছন েয িতিন নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক এমন বলেত শুেনেছ? এমনিক আিম তার সােথ
পরবতর্ীেত সাক্ষাৎ করেল িতিন বল, ইবন উমর েতা এখন এেসেছ,
তার সােথ সাক্ষাৎ কের তার কােছ িজেজ্ঞস কর ঐ হাদীসিট স�
ইলম স�েকর্ িতিন েতামােক যা শুিনেয়িছেলন। উরওয়া বে, আিম
তখন ইবন উমর এর সােথ সাক্ষাৎ কের তােক এ িবষেয় পুনরা
িজেজ্ঞস ক, িতিন আমােক �থমবােরর মতই হাদীস বণর্না করেলন।
উরওয়া বেলন, তারপর যখন আিম আেয়শা রািদয়া�াহু আনহােক এ
সংবাদ িদলাম তখন িতিন বলেলন, আমার িব�াস িতিন িঠকই
বেলেছন। আিম তাঁেক েদখিছ এেত িতিন িকছু কম কেরন িন আবার
েবিশও কেরন িন। 23
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এ হাদীস েথেক �তীয়মান হয় িকয়ামত যত কােছ আসেব িন�াবান
মুখিলস আেলেমর সংখয্া �মশ �াস পােব। অক্ষর জ্ঞান স�� ি
হয়েতা অেনক িমলেব িক� �কৃত আেলেমর সংখয্া নগনয্ হেয় যাে
যােদর �শংসা কের পিব� কুরআেন পূেবর্ উে�িখত ওই বয্াকয্ উ�াি
হেয়েছ। অথর্াৎ‘িন�য় আেলমরাই আ�াহেক �কৃত অেথর্ ভয় কের’।
অতএব �েতয্ক আেলম ও তােলেব ইলম ভাইেয়র �িত অনুেরা,
আসুন আমরা িনেজেদর িনয়েতর খবর েনই। িনেজেদর আ�ার �িত
িনেজরা একটু দৃ ি� েদই। আ�াহ তা‘আলা আমােদর সকলেক ইখলাস
ও িন�াবান মুিমন হবার তাওফীক দান করুন। আমীন
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