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(০১ নং মতিবেরােধর কারণ)।

(১) সীমাব�) ٌﺻﺎ ب
َ ِ ﻧ/িনসাবভূ �) িসেলবাসভূ � আিলম হওয়াঃ
বয্াখয্াঃ কওমী ও আিলয়া মাদরাসা (সরকাির মাদরাসা) পযর্ােয়র িশ�া �িত�ান েথেক পাশ করা
বা উত্তীণর্�া� উলামােকরামগেণর অিধকাংশই সীমাব� (িনসাবভূ �) িসেলবাসভূ � আিলম । ফেল
তাঁরা ইসলাম ধেমর্র বািহয্কভােব অনূসারী হেয়ও মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর সম�
আয়াত বা বানীর বয্াখয্া ও আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
এর সম� হািদস শরীফ স�েকর্ িব�ািরত জােনন না। ইসলাম ধেমর্র এ �েরর উলামােকরামগেণর
অিধকাংশ আিলমই মতিবেরাধী িবষয়গেলার বয্াপাের পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ অনূসাের
সমাধান না িদেয় তাঁেদর িনজ িনজ ধারণা�সূত �ােনর উপর িভিত্ত কের মতামত েপশ কের
থােকন । আর েজেন রাখা দরকার েয, ধারণা �সূত �ােনর উপর িভিত্ত কের মতামত েপশ
করা হে� কুফু রীর িনদশর্ন। েযমন- মহান আ�াহ তাআ’লা কােফরেদর েবলায় ধারণা�সূত �ােনর
উপর িভিত্ত কের মতামত েপশ করার িবষেয় িন�া কের পিব� কুরআেন বেলনঃ---------ع ا ﱠ
ﻟظ ِّن
َ " َﻣﺎ ﻟَ ُﮭ ْم ﺑِ ِﮫ ﻣِ ْن ِﻋ ْﻠ ٍم اِﻻﱠ اِﺗِﺑَﺎ
(অথর্ঃ- ধারণার অনুসরন বয্ািতত এ বয্াপাের তােদর (কােফরেদর) েকান �ান বা এলম নাই,
সুরা-েনছা-আয়াত নং-১৫৭ । আর এক আয়ােত কািরমায় মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ ان اﻟ ﱠ
" ﱠ
" ﺷ ْﯾﺋ َﺎ
َ ﻖ
ِ ّ ظ ﱠن ﻻَ ﯾُ ْﻐﻧِ ْﻰ ﻣِ نَ ا ْﻟ َﺣ
(অথর্ঃ- িন�য়ই ”ধারণা” �ারা েকান সতয্ অজর্ন করা যায়না, সুরা -নজম,আয়াত নং-২৮)।
অথচ এ বয্াপাের তাঁেদর উপর ফরজ দািয়� হল ধারণা �সূত �ােনর উপর িনভর্ রশীল না হেয়
বরং মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর সম� আয়াত বা বানীর বয্াখয্া এবং আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা কতৃর্ ক বিণর্ত সম� হািদস শরীফ �াত
হেয় উহার উপর িভিত্ত কের কথা বলা বা মতামত েপশ করা। অনয্থায় চু প থাকা েযমন- মহান
আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলনঃ- "س ِﻟكَ ﺑِ ِﮫ ِﻋ ْﻠم
ُ "‘’ﻻَ ﺗ َ ْﻘ
َ ف َﻣﺎ ﻟَ ْﯾ
(অথর্- ”েয িবষেয েতামার �ান নাই উহার অনুসরন কিরও না”, সুরা বনী ইসরাঈল, আয়াত
নং-৩৬)।
উপের বিণর্ত পিব� কুরআেনর আয়াত �ারা মহান আ�াহ তাআ’লা মুিমন-মুসিলমেদরেক কেঠারভােব
সতকর্ করা সে�¡ও কওমী ও আিলয়া মাদরাসা পযর্ােয়র সীমাব� (িনসাবভূ �) িসেলবাসভূ �
উলামােকরামগেনর অিধকাংশ আিলম এ িবষেয় েকন কথা বেল থােকন বা ফতওয়া িদেয় থােকন
এবং তাঁরা চু প থাকেত পােরন না েকন ?
এর একমা� কারন, তাঁরা এখন পযর্� নবী আলাইিহমুস সালামগেনর ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসুেলর
মযর্াদা অজর্ন করেত পােরন িন। েযখােনই আ�াহ তাআ’লার প� েথেক েকান আেদশ-িনেষধ নাই
েসখােন েযসম� উলামােকরামগন আেদশ-িনেষধ কেরন না তারাই �কৃ তপে� নবী আলাইিহমুস
সালামগেনর “ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসুল”।
এমতাব�ায় “নবীেদর ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসুেলর” একমা� দািয়� হেব এ কথা বলা েয- “আ�াহ
তাআ’লাই এ িবষেয় ভাল জােনন” এবং মুসিলম জনগনেক তাঁরা বলেবন- “আপনারা ইে� করেল
এ কাজ করেত পােরন, আপনারা ইে� না করেল এ কাজ নাও করেত পােরন”। কারন, এ
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িবষেয়েতা আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার প� েথেক েকান
আেদশ-িনেষধ নাই । তাই, আমােদরও এ িবষেয় িকছু বলার অিধকার েনই। পে�-িবপে� েকান
এক িদেক েজার িদেয় তাঁরা েকান মতামত �কাশ করেবন না ।
েকান মতিবেরাধী িবষেয় যিদ মহান আ�াহ তাআ’লার পিব� কুরআেনর �� বানী ও আমােদর
নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �� হািদস শরীফ না পাওয়া যায়
এমতাব�ায় েকান মতামত �কাশ না কের চু প থাকা নবী আলাইিহমুস সালামগেণর িসফাত বা
গণ। আর এটা হে� নবী আলাইিহমুস সালামগেনর “ওয়ািরশ বা নােয়েব রাসুেলর িনদশর্নও” বেট
। েযমন- েকান অজানা িবষেয় চু প থাকার িবষেয় মহান আ�াহ তাআ’লা আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা স�েকর্ �সংশা কের বেলনঃ--------------" ﻋ ِن ا ْﻟ َﮭ َوى اِ ْن ُھ َو اِﻻَ َوﺣْ ﻰ ﯾ ُْو َﺣﻰ
َ " َو َﻣﺎ ﯾَ ْﻧطِ ﻖ
(অথর্-“আ�াহ তাআ’লার ওহী তথা �তয্ােদশ বয্ািতত িতিন (আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ) কথা বেলন না”, সুরা নজম, আয়াত নং-৩ । েকউ যিদ
আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ত থাকেত চান তােক
িক� মতিবেরাধী িবষয়গেলােত চু প থাকার অথবা মতামত �কাশ না করার িনয়ম �হণ করেত
হেব। এটা হে� সকল মুসিলম মানুেষর উপর ফরজ। কওমী ও আিলয়া মাদরাসা পযর্ােয়র সীমাব�
িসেলবাসভূ � উলামােকরামগেনর অিধকাংশ আিলম িক� মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ-িনেষধ
ছাড়াই কথা বেল থােকন বা ফতওয়া িদেয় থােকন। েযমন ধরন একিট িবষয়- “মাযার িযয়ারত”
করােক তারা িনেষধ কের থােকন। অথচ এ িবষেয়েতা আ�াহ তাআ’লার প� েথেক েকান আেদশিনেষধ নাই। উলামােকরামগেণর যারাই মতিবেরাধ িবষয়গেলােত ধারণার িভিত্তেত পে�-িবপে�
েকান এক িদেক েজার িদেয় মতামত �কাশ কের থােকন তারা হে�ন "(" أ َ ْرذَ ُل ْاﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল
কুরিন) তথা “ সবর্িনকৃ � শতা�ীর” অ�ভূর্ � সবর্িনকৃ � মুসিলম মানুষ এবং মুনািফকেদর �জে�র
স�ানেদর মাধয্েম আসা “মুনািফক মুসিলম”।
তােদর এরপ মতামেতর ফেল মুসলমােনর মােঝ িবেরাধ বা িবরপ �িতি�য়ার সৃি� হয়। তাঁেদর
মধয্কার এ িবেরােধর ফেল তাঁরা এেক অপরেক,পর�র পর�রেক গালাগািল কের থেক, এেক
অপরেক ঘৃনার েচােখ েদেখ থােক। এমনিক েশষ পযর্ােয় মারামাির-খুনখারািবেত িল� হেয় পেড়।
এ অব�াটা িক� েমােটই ভাল িনদশর্ন নেহ বরং এ ঘৃনয্ কেমর্র ফেল উপের বিণর্ত সৎ কমর্গেলা
করা সে�ও তারা েশষ পযর্� জাহা�ােমই �েবশ কের েফলেব। তখন িক� তােদর সৎ কমর্গেলা
তােদরেক জাহা�াম েথেক পির�াণ লােভর েকান উপকাের আসেবনা। বরং তােদর উ� সৎ কমর্গেলা
কুলুর বলেদর মত অব�া হেব েয, খাটু িন েখেটও আেখরােত মায়িন তথা পুর�ার পাওয়া যােবনা।
আর দুিনয়ােত িনেজেদর �ভাব-পিত্ত,শি� িনঃেশষ হেয় যােব।
েযমন- আ�াহ তাআ’লা পিব� কুরআেন বেলন-------------------------------" َﺻﺎﺑِ ِرﯾٌن
ْ َِب ِرﯾٌ ُﺣ ُﻛ ٌم َوا
ُ َ " َوﻻَﺗ َﻧَﺎزّ � َﻣ َﻊ ا ّﻟ
َ ﻋ ٌوا ﻓَﺗَﻔٌ َﺷﻠُ ٌوا َوﺗ َذٌھ
َ ّ ﺻﺑِ ُر ْوا اِ ّن

অথর্ঃ-“েতামরা পর�র িবেরাধ কেরা না, তা হেল েতামরা বয্থর্ হেয় যােব,েতামােদর �ভাব-পিত্ত,শি� �ংস
হেয় যাব ”। (এ অব�া হেত পির�াণ েপেত হেল িনেজর মত �তয্াখান কের অেনয্র মত �হেন ) ৈধযর্
ধারন কর, িন�যই আ�াহ তা’য়ালা (এ অব�ােত) ৈধযর্ ধারনকারীেদর সােথ আেছন”, ছূ রা আল আনফাল,
আয়াত নং-৪৬।
এখন েভেব িচ�া কের েদখুন, আমরা পিব� কুরআেনর এ আয়াত খানা েমেনিছ িকনা ? ।

