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আেলম-উলামােদর মেধয্ মতিবেরােধর কারন স�েকর্  আনুসি�ক আেলাচনাঃ  

সচূনাঃ সেবর্াৎকৃ� আিলম মসুিলমগেণর মধয্ েথেক কওমী ও আিলয়া মাদরাসা (সরকাির মাদরাসা 
বা সরকার অনেুমািদত মাদরাসা) পযর্ােয়র উলামােকরামগেণর অিধকাংশ সীমাব� িসেলবাসভূ� 0

1  
( িনসাবভূ� বা পাঠয্সূচীর অ�ভূর্/ ب اصَ نِ  �) আিলমগণ মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর 
সম� আয়াত বা বানীর বয্াখয্া ও আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার সম� হািদস শরীফ স�েকর্  সীমাব� িসেলবাস (  িনসাব বা পাঠয্সচূী নেহ বরং/ ب اصَ نِ 
িব�ািরত ও পূণর্ িসেলবােসর অ�ভূর্ � হািদস শরীেফর ��সমূেহ বিণর্ত হািদস শরীফসমূহ স�েকর্  
িব�ািরত �ান রােখন এমন �ানী-গণী উলামােকরামগেণর েযৗথ পরামশর্ ও ঐকয্মতামত না িনেয় 
তারা (কওমী ও আিলয়া মাদরাসার সীমাব� [  �িনসাবভূ� বা পাঠয্সূচীভু�] িসেলবাসভূ/ ب اصَ نِ 
অিধকাংশ আিলমগণ) িনেজরা ে��ায় ইসলাম ধেমর্র িবিভ� কাযর্�ম পিরচালনার দিয়� িনেয় 
থােকন িবধায় মুিমন-মসুিলম মাে�ই সকেলই এক আ�াহ তাআ’লােত িব�াসী, এক নবী সািয়য্দনুা 
মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােত িব�াসী, একই কুরআন শরীেফ িব�াসী, 
জা�ােত �েবেশর �তয্াশী, জাহা�াম েথেক পির�াণ কামনা কারী, এক কাবার িদেক মখু কের 
নামাজ আদায় করেছ, আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনেদর্ েশ 
েরাজা,হ� পালন, ধম�য় �ান অজর্ ন ও �ানদানসহ ইতয্ািদ অনয্ানয্ যাবতীয় সকল সৎ কমর্গেলা 
কের যাওয়াসে�ও ধেমর্র েছাট-খাট িবষয়গেলা িনেয় তােদর মােঝ মারাত্নক ও  �কট িবেরাধ 
িবদয্মান রেয়েছ।                                                                                                                                                                              

"نِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أَ   ” ( আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কওমী ও আিলয়া 
মাদরাসা (সরকাির মাদরাসা বা সরকার অনেুমািদত মাদরাসা) পযর্ােয়র উলামােকরামগেণর 
অিধকাংশই সীমাব� (  িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলমগণ িক� মসুলমান হেয়ও িনেজেদর/ ب اصَ نِ 

                                                           
1 সীমাব� িসেলবােসর বয্াখয্াঃ সীমাব� িসেলবাস বা পাঠয্সূচী ০২ (দইু) �কার ।                                               
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস ।                                                                                                         
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ায় বা পিরে�েদর িসেলবাস বা পাঠসূচী । 
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাসঃ হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস বলেত বঝুায় 
�থম ও ি�তয় িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমহূেক বাদ িদেয় 
িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমহূেক ইসলািম 
িবে�র মাদরাসা বা ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমেূহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা । �থম ও ি�তয় িহজরী 
সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমেূহর নামঃ ১. মুসনােদ- ইমাম আব ু
হািনফা ২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক  ৩. মুছা�ােফ- আিব শায়বা ৪. মুছা�ােফ- আ�রু রা�াক,  ৫. 
মুসনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী ( أَ لْ فِ قْ ھِ ى) প�িতেত িলিখত ”িকতাবুলউি�”  ৭. মুসনােদ- 
ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল ৮.সুনেন দােরিম ।                                                                                                                     
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ায় বা পিরে�েদর িসেলবাস বা পাঠসূচীঃ 
হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচী বলেত বঝুায় তৃতীয় 
িহজরী সােল  িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু�  ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমহূেক ইসলািম িবে�র 
মাদরাসা বা ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমেূহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা সে�ও এগেলার িভতরকার 
িবষয়ব�র অ�ভুর্ � পূণর্ অধয্ায়গেলা িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � না কের এগেলারও  �ু� এবং সামানয্ 
অংশ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা ।িহজরী তৃতীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু� ও 
সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমেূহর নামঃ বুখারী  শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আব ু
দাউদ শরীফ, সুনােন নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ । 
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অহংকার , হঠকািরতা এবং েগাঁড়ামীর কারেন তাঁরা ইসলাম ধেমর্র এ িবষয়িট উপের বিণর্ত িবিভ� 
ধেমর্র েলাকেদর মত পিরপূণর্ভােব বঝুেতও পােরিন এবং েমেন িনেতও পারেছ না ।         
বরং   َنِ وْ رُ قُ الْ  لُ ذَ رْ أ" ”(আরযাললু কুরিন তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সীমাব�(  ب اصَ نِ 
/িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলমগণ ইসলািম শরীয়েতর আইন রচনায় বা শরীয়ত �বতর্ েন 
অনািধকার চচর্ া বা অনািধকার হ�ে�প করেছ, মাত�রী করেছ।                                                                                                                                                               
তাঁরা মহান আ�াহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত 
শরীয়েতর সিুনিদর্� ও িনধর্ািরত অ�সংখয্ক সীিমত আইন-কাননু ( ফরজ-হারাম) েপেয় স��িচেত্ত 
তা অতয্� গরে�র সােথ মিরয়া হেয় েজােড়েশাের কাযর্কর বা পালন করেত স�ত নেহ। িক� 
তাঁরা ( نِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أَ   ”(আরযালুল কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সীমাব� (  انِصَ 

 িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলমগণ) েকান নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন/ ب
িবষয় েদখেলই ওটােক অতয্� গরে�র সােথ মিরয়া হেয় েজােড়েশাের িনিধর্�ায় , িনঃসংেকােচ 
“ফরজ-হারাম ও িবদআ’ত  ” বলেত আ�হী হেয় পেড়। িক� মহান আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর 
রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক �বিতর্ ত শরীয়েতর সুিনিদর্� ও িনধর্ািরত অ�সংখয্ক 
সীিমত আইন-কানেুন �কৃতপে� নতুন ব�, নতুন কাজ, নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয়গেলােক 
সিুনিদর্�ভােব “ফরজ-হারাম ও িবদআ’ত” বলা হেয়েছ িকনা তা তাঁরা যাচাই বাছাইেয়র পেরায়া 
করেছ না। বরং এ বয্াপাের মাত�রী করেত তাঁেদর ভাল লােগ ও �ীত েবাধও কের।                                                                                                                                
তাই,   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ" ”( আরযালুল কুরিন) তথা “সবর্িনকৃ� শতা�ীর” অ�ভূর্ � সীমাব� (  اصَ نِ 

 িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলমগেণর এরপ মাত�রী বে�র জনয্ই েতা আমােদর নবী/ ب
মহুা�াদরু রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা পিব� হািদস শরীেফ অেনক কথাই বেলেছনঃ 
এখােন আিম দিুট হািদস শরীফ উপ�াপন করলাম ।                                                                                                                              
�থম  হািদস শরীফঃ                                                                   
�থম হািদস শরীফখানা হে� আবু দাউদ শরীেফর দীঘর্ একিট হািদস শরীেফর খ� বাকয্ । তা 
হে� এই------------------------------------------------------- 

َلةٌ ْحَدثٍَة بِْدَعةٌ َوُكلُّ بِْدَعٍة َضالَ مُ ِت اْألُُمْوِر فَإِنَّ ُكلَّ َوُمْحَدثَاإِیَّاُكْم وَ ------- اَل :قَ " مَ َوَسلَّ  ھِ یْ َعل َصلَّى َ�ِ  بِّيِ َعِن النَّ  ِض بَااْلِعرْ  َعنِ 
)7460(أبو داودسنن  ــ         

(অথর্ঃ- হযরত ইরবাদ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বেলন:”------“েতামরা [ইসলাম ধেমর্ আইন িহেসেব ] সংেযািজত নতুন িবষয়সমহূ েথেক েবঁেচ 
থাক বা িনেজেদরেক দেূর রাখ, িন�য়ই "  ُةثٍ دَ حْ م  "(মহুদাছাতুন) তথা (ইসলাম ধেমর্ আইন 
িহেসেব)  সংেযািজত �েতয্কিট নতুন িবষয়ই িবদআত, সকল িবদআত তথা " (ইসলাম ধেমর্ 
আইন িহেসেব)  সংেযািজত �েতয্কিট নতুন িবষয়ই ��তা ।সুনান ুআব ুদাউদ শরীফ , হািদস 
শরীফ  নং-৪৬০৭।)                         " "                                                                     
ি�তীয়  হািদস শরীফঃ                                                                                                                                            

 دٌّ رَ  ُھوَ فَ  ھُ نْ مِ  سَ یْ لَ  امَ  اذَ ھَ  انَرِ مْ اَ  ىْ فِ  َدثَ حْ اَ  َمنْ  " َوَسلَّمَ  ھِ یْ َعل ُل َ�ِ َصلَّى َ�ِ  َ�ُ َعْنَھا قَالَْت: قَاَل َرُسوْ ِضيَ رَ   َعْن َعائَِشةَ 
)4606(أبو داودسنن  ــ                                                                                                      

(অথর্ঃ-হযরত আিয়শা রািদআ�াহ আনহা েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: “েয েকহ আমােদর শরীযেত এমন িকছু(আইন) নতুন সংেযাজন কের যা 
[ মানষু কতৃর্ ক েকান িকছুেক ফরজ বা হারাম বিলয়া েঘািষত েয েকান মত] উহার (ইসলাম 
ধেমর্র)তথা শরীয়েতর] অ�ভূর্ � নয় [অথর্াৎ আিম এবং আমার মহান আ�াহ তাআ’লা যা ফরজ 
বা হারাম বিল িন] তাই  পিরতয্াজয্”। আব ুদাউদ শরীফ, হািদস শরীফ  নং-৪৬০৬।                                                                                                                            
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মহান আ�াহ তা’য়ালা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ফরজ-হারাম কেরন িন 
এমন েয েকান নতুন িবষয়, নতুন বয্াপার, নতুন কাজ ও নতুন ব�েক �হণ করার,পালন 
করার ,মানার জনয্ েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক ফরজ বলা বা ফরজ শ� �েয়াগ করা এবং বজর্ ন 
করার জনয্ হারাম বলা বা হারাম শ� �েয়াগ করাই হে� "  َةٌ بِْدع " (িবদআ’তুন) তথা “(ইসলাম 
ধেমর্) সংেযাজনকৃত বা সংেযাগকৃত নতুন িকছু” 1

2 ।                                                                                                          
কারণ,  েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক এরপ ফরজ-হারাম ম�বয্ করার মাধয্েমই েকান নতুন িবষয়, 
বয্াপার,কাজ ও ব� ইসলামধেমর্ সংেযাজন বা সংেযাগ হয় । েকান মসুিলম মানষু কতৃর্ ক এরপ 
ফরজ-হারাম ম�বয্ করা না হেল  েকান নতুন িবষয়, বয্াপার,কাজ ও ব�ই (ইসলাম ধেমর্ 
সংেযাজন বা সংেযাগ হয় না । েকান মসুিলম মানুষ কতৃর্ ক েঘািষত এ ফরজিট বা হারামিটই 
নতুন আইন। এটাই পিরতয্াজয্ ।  কারন এটা হে� "  َِعةٌ دْ ب " (িবদআ’তুন) তথা” (ইসলাম 
ধেমর্) সংেযাজনকৃত বা সংেযাগকৃত (মানব রিচত) নতুন আইন”।  
আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ”  ( আরযালুল 
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সীমাব� (  �িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ/ ب اصَ نِ 
আিলমগেণর এরপ মাত�রী বে�র িবষেয় সতকর্  করা সে�ও যিদ েকান নতুন ব�, নতুন কাজ, 
নতুন বয্াপার ও নতুন িবষয় েদখেলই েকউ “ফরজ-হারাম” বেল ধেমর্র িবষেয় মাত�রী কের 
তা হেল েস িক িহ�,ুেবৗ� ও �ী�ানেদর েচেয় িনকৃ� হেব না ? মেন রাখেবন,   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  ” 
(আরযাললু কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � সীমাব� (  (�িনসাবভূ/ ب اصَ نِ 
িসেলবাসভূ� আিলমগণ যিদ িনেজেদর মধয্কার এ িবেরােধর ফেল উপের বিণর্ত সৎ কমর্গেলা করা 
সে�ও তারা জাহা�ােম চেল যায় তা হেল েতা তারা অবশয্ই িহ�,ুেবৗ� ও �ী�ানেদর েচেয়ও িনকৃ� 
হেয় যােব।  " مِ یْ ظِ عَ الْ  َ�ِ ابِ ذُ وْ عُ نَ " ।    

                            

এত�ণ পৃ�া নং ২১২ েথেক পৃ�া নং-২১৪ পযর্� মতিবেরােধর কারণ স�েকর্  আনুসি�ক 
আেলাচনা েশষ হল। এখন পৃ�া নং-২১৫ েথেক মতিবেরােধর কারণগেলার বয্াখয্া করব ইনশাআ�াহ 
তাআ’লা ।     

                                                                       
১নং মতিবেরােধর কারণ িনেয় স�র্থম আেলাচনা শর করব, তারপর পযর্ায়�েম �িমক না�ােরর 
ধারাবািহকতা অনসুাের অবিশ�গেলার আেলাচনা করব । মহান আ�াহই তাওিফক দাতা ।                                                                      
১নং মতিবেরােধর কারণ> (১) সীমাব� )  ٌنِ صَ ا ب /িনসাবভূ�) িসেলবাসভূ� আিলম হওয়াঃ 
স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং- ২১৫,                                                                                                                       
২নং মতিবেরােধর কারণ> (০২) মহান আ�াহ তা’আলার �িত পিরপণূর্ ঈমান না থাকাঃ স�েকর্  
িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং- ২২১ ,                                                                                                                    
৩ নং মতিবেরােধর কারণ> (৩) মহুা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত 
পিরপণূর্ ঈমান না থাকা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং-২২২ ,                                                                                                                    
৪নং মতিবেরােধর কারণ> (৪) আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

                                                           
2 (পিরবতর্ ন,পিরবধর্ন, আইন,ফরজ, হারাম নােম েকান শ�) 
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সা�ামার সাহাবীগণেক     ( ٍإِ حْ سَ ا ن - ইহসান ) তথা সততার সিহত পিরপণূর্ তথা হবহু 
অনসুরন না করা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং- ২৪৩,                                                                                                            
৫নং মতিবেরােধর কারণ> (০৫) “মহান আ�াহ তআ’লার চুপ বা নীরব থাকা িবষয়” (  ُأْألُمُ وْ ر
স�েকর্ (السَّ اكِ تُ  َعنْ ھا أ�ُ   অ� থাকা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং-২৫৯  ,                                                                                                                 
৬নং মতিবেরােধর কারণ>“ بِدْ عَ ة”(িবদআ’তুন)শ�িটর শাি�ক অথর্ , পািরভািষক ও শরীয়তী 
অথর্ স�েকর্  অ�  থাকা: স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনা পৃ�া নং- ২৮৭ , িব�ািরত আেলাচনা 
িনে� শর হে� ।    

 


