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(৭নং) মতিবেরাধপূণর্

বা�ব

জিটল

িবষয়>>

ِ> َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎءওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম” স�েকর্
িব�ািরতভােব আেলাচনা ।
ভু িমকা: উপের বিণত “ ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء--ওআরাছাতু
ল আি�য়া” নােমর িশেরানাম েথেকই বুঝা যাে�
َ
েয, আিলমগণ হে�ন নবীগেণর(আলাইিহমুসসালামগেণর) ওআিরছ । আিলমগণ হে�ন
নবীগেণর(আলাইিহমুসসালামগেণর) ওআিরছ কথািট েযমন সাধারণ মুসিলম মানুেষর �াভািবক
কথা-বাতর্ া েথেক সবর্দাই েজেন এেসিছ এবং অহরহ শনিছও িঠক েতমিনভােব ওয়াজ-মাহিফেল
এমনিক অনয্ সমেয়ও আিলম- উলামাগেণর মুখিন:সৃত বণর্না েথেকও েজেন এেসিছ ও শেন আসিছ
। আিলম- উলামাগণ ওয়াজ-মাহিফেল এমনিক অনয্ সমেয়ও �ায়ই বেল থােকনঃ ُأ َ ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء َو َرﺛ َﺔ
ِ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎءঅথর্-“আিলমগণ নবীগেণর (আলাইিহমুসসালামগেণর) ওআিরছ” । এই কথািট �ব সতয্
। এই িবষেয়র সতয্ায়েন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণীও আেছ ।
বাণীিট এই------------------------------------------------------(১)  ِإ ﱠن ْاﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ َء ُھ ْم---- : ﺳ ﱠﻠ َم َﯾﻘُ ْو ُل
ُ ﺳﻣِ ْﻌتُ َر
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ﻋ ْن أ َ ِﺑﻲ اﻟ ﱠد ْرداء ﻗَﺎ َل َﻓﺈ ِ ِﻧّﻲ
َ ِﺳ ْو َل ﷲ
ُ
َ
ْ
(223)َو َرﺛ َﺔ اﻷ ْﻧﺑِﯾَﺎءِ ــ ﺳﻧن أﺑن ﻣﺎﺟﮫ ــ
অথর্ঃ-হযরত আিব দারদা (রািদআ�াহআনহ) বেলন,
আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : ---- িন�য় আিলমউলামাগণ হে�ন ِو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ । সুনানু ইবনু মাজাহ,
َ
হািদস শরীফ নং-২২৩ ।
তাই, এই অধয্ােয়র একমা� আেলাচয্ িবষয় হল ِ> أ َ ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎءওআরাছাতু ল আি�য়া
(নবীগেণর ওআিরছ ) ।

সূচনাঃ মহান আ�াহ তাআ’লা খািলক বা ��া । মহান আ�াহ তাআ’লা বয্তীত অি��শীল
দৃশয্মান, অদৃশয্মান সকল িকছু ই তাঁর মাখলুক বা সৃি� । মহান আ�াহ তাআ’লার সৃ� সমুদয়
িকছু দুইিট ে�ণীেত িবভ� । যথা-(১) জড় (২) জীব । জীব আবার দুই ভােগ িবভ� ।
যথা(ক) বাকশি�স�� �াণী।
(খ) বাকশি�হীন �াণী ।
বাকশি�স�� �াণীর মেধয্ মানুষ সবর্ে�� ে�িণ । মানুষ জািত অ� অধয্ােয়র মূল আেলাচয্
িবষয় । তাই, মানুষ জািতর িবিভ� ে�িণর উপর কম-েবশী, সংি��-দীঘর্ আেলাচনা করব
ইনশাআ�হ তাআ’লা । মানুষ জািতেক গণগত িদক িদেয় িবিভ� ে�িণেত িবভ� কের তােদর
পার�ািরক অব�ানগত িদক আেলাচনা করব । উে�শয্ এই েয, কুরআন ও হািদর শরীেফর
আেলােক মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট অনূসরনীয়
আিলম েক অথবা অনূসরনীয় আিলেমর মযর্াদাই বা িক এবং বজর্নীয় আিলম েক অথবা বজর্নীয়
আিলেমর অব�াই বা িক উহা �� কের েতালা যােত �েতয্ক �ানী বয্াি�ই িনেজর অব�ান
েজেন িনেয় সতকর্ হেয় তার ইসলািম জীবন সিঠকভােব পিরচালনা করেত পােরন ।
মানুষ জািত �রেভেদ দুইিট ে�িণেত িবভ� ।
(১) নবী ও রাসূল ে�িণর মহান মানুষ (আলাইিহমুসসালাম)।
(২) সাধারণ ে�িণর মানুষ ।
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অ� অধয্ােয় নবী ও রাসূল ে�িণর মহান মানুষ (আলাইিহমুসসালাম) স�েকর্ দীঘর্ আেলাচনা করব
না ।কারণ, নবী ও রাসূল ে�িণর মহান মানুষ (আলাইিহমুসসালাম)গণ তাঁরা তাঁেদর কতৃর্ ক
দুিনয়ােত স�ািদত তাঁেদর কেমর্র িহসাব-িনকাশ ও জবাবিদিহতা েথেক িকয়ামেতর িদন তাঁরা
স�ূণর্ মু� । তাঁেদর �িতিট কেমর্র ও আচার-আচরেনর িহসাব-িনকাশ ও জবাবিদিহতা দুিনয়ােতই
স�� হেয় েগেছ । তাই, আিম এখন এই অধয্ােয় সাধারণ ে�িণর মানুষ িনেয় আেলাচনা করব
। কারণ, সাধারণ ে�িণর �িতিট মানুষ দুিনয়ােত তার কতৃর্ ক স�ািদত সকল কেমর্র ও আচরেনর
িহসাব-িনকাশ ও জবাবিদিহতা েথেক িকয়ামেতর িদন তারা মু� নেহ । মহান আ�াহ তাআ’লার
িনকট মানুেষর সকল উত্তম কেমর্র পুর�ার ও ম� কেমর্র শাি� রেয়েছ ।
সাধারণ ে�িণর মানুষ গণগত িদক িদেয় দুিট ে�িণেত িবভ� ।
(১) জািহল বা মুখর্ মানুষ ।
(২) আিলম বা �ানী মানুষ ।
এই অধয্ােয় জািহল বা মুখর্বয্াি� স�েকর্ দীঘর্ আেলাচনা করব না । কারণ, জািহল বা মুখর্ বয্াি�
স�েকর্ আেলাচনা করা অ� অধয্ােয়র আেলাচয্ িবষয় নেহ । তেব, জািহল বা মুখর্বয্াি� স�েকর্
এতটু কু েজেন েনয়া দরকার েয, জািহল বা মুখর্বয্াি� েস তার জাহালত তথা মুখর্তা পিরতয্াগ
কের ধম�য় �ান অজর্ন করা তার উপর ফরজ । েযমন- পিব� কুরআেন আেছ- মহান আ�াহ
তাআলা বেলন:
(১)
(9) ﺳ ْو َرة ُ اﻟ ﱡز َﻣ ِر
ُ ب ــ
ِ ى اﻟّ ِذ ْﯾنَ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻣ ْونَ َواﻟﱠ ِذ ْﯾنَ ﻻَ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻣ ْونَ ـ إِﻧﱠ َﻣﺎ ﯾَﺗ َذَ ﱠﻛ ُر أ ُوﻟُو ا ا ْﻷ َ ْﻟ َﺑﺎ
َ  ﻗُ ْل َھ ْل ﯾَ ْﺳﺗ َ ِوঅথর্:েহ নবী! আপিন বলুন, যারা জােন আর যারা জােননা তারা িক একই সমান? (না, তারা একই
সমান নেহ), উপেদশ েকবল তারাই �হণ কের বা মােন যারা বুি�মান ।সুরা যুমর,আয়াত নং৯।
(২)(43) ت ـ
ِ ﺳ ْو َرة ُ ا ْﻟﻌَ ْﻧ َﻛﺑُ ْو
ُ  َو َﻣﺎﯾَ ْﻌ ِﻘﻠُ َﮭﺎ ِإﻻﱠ ا ْﻟﻌَﺎ ِﻟ ُﻣ ْونَ ــ، ﺎس
ِ  َوﺗِ ْﻠكَ ْاﻷ َ ْﻣﺛ َﺎ ُل َﻧﺿ ِْرﺑُ َﮭﺎ ِﻟﻠﻧﱠঅথর্ঃ-এই সকল
উদাহরণ মানুষেদর জেনয্ েদই, িক� �ানীরাই(আিলমরাই)তা বুেঝ । সুরা আল-আ’নকাবুত,
আয়াত নং-৪৩ ।
(৩) ِﺳ ْو َرة ُ ا ْﻟ ُﻣ ْﻠك
ﺳ ِﻌﯾ ِْر
ب
ُﻛﻧﱠﺎ
َﻣﺎ
ﻧَ ْﻌ ِﻘ ُل
أ َ ْو
ﻧَ ْﺳ َﻣ ُﻊ
ُﻛﻧﱠﺎ
ﻟَ ْو
َوﻗَﺎﻟُوا
اﻟ ﱠ
ْ َأ
ُ ــ
ِ ﺻ َﺣﺎ
(10)
অথর্ঃ- তারা(কািফররা) বলেব: যিদ আমরা শনতাম অথবা বুঝতাম(বুি� খাটাতাম), তেব
আমরা জাহা�ামবাসীেদর অ�ভূর্ � হতাম না । সুরা মুলক, আয়াত নং-১০ ।
(৪)(28) ﺳ ْو َرة ُ ا ْﻟﻔَﺎطِ ِر ـ
ُ  ــ، ﷲ ﻣِ ْن ِﻋ َﺑﺎ ِد ِه ْاﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء
َ  ِإﻧﱠ َﻣﺎ َﯾ ْﺧﺷَﻰঅথর্ঃ- আ�াহর বা�ােদর মেধয্
েকবল �ানীরাই(আিলমরাই)তাঁেক ভয় কের । সুরা ফািতর, আয়াত নং-২৮ ।
َ
পিব� হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:
ُط َﻠب
ْ
ْ
ٌ
ﱠ
َ
َ
ُ
(224)ﻋﻠﻰ ﻛ ِّل ُﻣ ْﺳ ِﻠ ٍم"ــ ﺳﻧن أﺑن ﻣﺎﺟﮫ ــ
ُ  ﻗَﺎ َل َر: ﻋ ْن أﻧَ ِس ْﺑ ِن َﻣﺎ ِﻟكٍ ﻗَﺎ َل
َ ﺿﺔ
َ ﺻﻠﻰ اﻟ ِﻌﻠ ِم ﻓَ ِر ْﯾ
َ
َ ِﺳ ْو ُل ﷲ
" ﺳﻠﱠ َم
َ ُﷲ
َ ﻋﻠَ ْﯾﮫ َو
অথর্:-আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন: “�ান অজর্ন করা �েতয্ক মুসিলেমর (�েতয্ক নর-নারীর) উপর
ফরজ” সুনানু ইবিন মাজাহ,হািদস শরীফ নং-২২৪ ।
যােহাক, অ� অধয্ােয়র একমা� আেলাচয্ িবষয় হে� আিলম বয্াি� । সামািজক ও ধম�য় দৃি�ভি�েত
এবং পিরিচিত ও সং�াগত িদক িদেয় আিলম দুই ে�িণেত িবভ� । যথা(১) নামধারী আিলম ।
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(২) �কৃ ত আিলম ।
নামধারী আিলেমর সং�া: িযিন পিব� কুরাােনর �িতিট শে�র অথর্ ও �িতিট আয়ােতর বয্াখয্া
পূণর্ভােব অবিহত নেহন বা জােনন না িক� িতিন মানব সমােজ বা মুসিলম সমােজ আিলম বেল
পিরিচত এবং জনগণ েথেক আিলেমর মযর্াদা েভাগ কের থােকন অথচ িতিন এই মযর্াদা ও স�াণ
েভাগ করার েযাগয্ নন িতিনই “নামধারী আিলম” িহেসেব অিভিহত । �চিলত ভাষায় নােম
আিলম কােজ নয় ।মুসিলম সমােজ আিলম িহেসেব পিরিচত এই নামধারী আিলম মহান আ�াহ
তাআ’লার িনকট হািককেত বা বা�েব আিলম িহেসেব গণয্ নেহন বরং মহান আ�াহ তাআ’লার
িনকট িতিন �কৃ তপে� �তারক,�ব�ক,েধাকাবাজ ও বাটপার িহেসেব গণয্ । কারণ, িতিন বাহয্ত
মানব সমােজ বা মুসিলম সমােজ আিলম বেল পিরিচত হেলও বা�েব িক� িতিন মূলত: পিব�
কুরআেনর �িতিট শে�র অথর্ ও �িতিট আয়ােতর বয্াখয্া পূণর্ভােব �াত নন । তাই, এইরপ
নামধারী আিলম বয্াি� আিলম িহেসেব জাহা�ােমর শাি� েভাগ করেবন না বরং িতিন একজন
�তারক,�ব�ক,েধাকাবাজ ও বাটপার বয্াি� িহেসেব জাহা�ােমর শাি� েভাগ করেবন । পিব�
কুরআন ও হািদস শরীেফ আিলেমর মযর্াদা ও স�ান স�েকর্ �শংসা�রপ েযই সম� বানী এেসেছ
নামধারী আিলম বয্াি� আিখরােত উ� স�ােণ স�িণত হেবন না বা উ� স�ানভূ িষত হেবন না
�কৃ ত আিলেমর �শংসায় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা অেনক হািদস শরীফ
বেলেছন । এখােন কেয়কখানা হািদস শরীফ বণর্না করা হল ।
(১) ﺿ َل ْاﻟﻌُﺎ ِﻟ ِم
ْ َ َو إِ ﱠن ﻓ---- : ﺳﻠﱠ َم ﯾَﻘُ ْو ُل
ُ ﺳﻣِ ْﻌتُ َر
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ﻋ ْن أ َﺑِﻲ اﻟ ﱠد ْرداء ﻗَﺎ َل َﻓﺈ ِ ِﻧّﻲ
َ ِﺳ ْو َل ﷲ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
 إِ ﱠن اﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ َء ُھ ْم َو َرﺛ َﺔ اﻷ ْﻧ ِﺑﯾَﺎءِ إِ ﱠن اﻷ ْﻧﺑِﯾَﺎ َء ﻟَ ْم ﯾُ َو ِ ّرﺛوا ِد ْﯾﻧَﺎ ًرا، ب
ْ َﻋﻠَﻰ اﻟﻌَﺎﺑِ ِد َﻛﻔ
ِ ﺳﺎ ِﺋر اﻟ َﻛ َوا ِﻛ
َ ﺿ ِل ْاﻟﻘَ َﻣ ِر
َ
َ ﻋﻠَﻰ
ّ ٍ  ﻓَ َﻣ ْن أ َ َﺧذَهُ أ َ َﺧذَ ﺑِ َﺣ، َوﻻَ ِد ْر َھ ًﻣﺎ إِﻧﱠ َﻣﺎ َو ﱠرﺛ ُوا ْاﻟ ِﻌ ْﻠ َم
(223)ظ َواﻓِ ٍر ــ ﺳﻧن أﺑن ﻣﺎﺟﮫ ــ
অথর্ঃ-হযরত আিব দারদা (রািদআ�াহ আনহ) বেলন, আিম রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামােক বলেত শেনিছ : ---িন�য়ই সম� উপ�েহর উপর চে�র ে��� েযমন আিলেমর
ে��� আিবেদর উপর েতমন । িন�য় আিলম-উলামাগণ হে�ন ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া
َ
তথা নবীগেণর ওআিরছ । িন�য় নবীগণ(আলাইিহমুস সালাম)িদনার-েদরহাম ওআিরছ কেরন না,
তাঁরা শধু ইলম বা �ান ওআিরছ কেরন । অতএব েয এটা �হণ করল েস পূণর্ অংশই �হণ
করল । সুনানু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-২২৩ ।
(২) " ﺻ َﺣﺎﺑِﻲ
ﻋﻠَﻰ اﻟﻌَﺎ ِﺑد
ْ ََﻛﻔ
ْ َ" ﻓ
ْ َ ﻋﻠَﻰ أ َ ْدﻧَﻰ َرﺟﺛ ٍل ﻣِ ْن أ
َ ﺿ ِﻠﻰ
َ ﺿ َل ا ْﻟﻌُﺎ ِﻟ ِم
অথর্ঃ-আমার সাহাবীেদর মেধয্ িন� মােনর সাহাবীর উপর আমার েযরপ ে��তয্ আিবেদর উপর
অিলেমর ে��তয্ ত�প ।
(৩)  ِإﻧﱠﮫُ َﻟﯾَ ْﺳﺗ َ ْﻐ ِﻔ ُر ِﻟ ْﻠﻌَﺎ ِﻟ ِم َﻣ ْن ﻓِﻰ: ﺳﻠﱠ َم ﯾَﻘُ ْو ُل
ُ ﺳﻣِ ْﻌتُ َر
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ﻋ ْن أَﺑِﻲ اﻟ ﱠد ْرداء ﻗَﺎ َل
َ ِﺳ ْو َل ﷲ
ْ
َ
ْ
ﱠ
ْ
َ
: (229)ﺎن ﻓِﻰ ا ْﻟ َﺑﺣْ ِر ــ ــ ﺳﻧن أﺑن ﻣﺎﺟﮫ ــ
ﺗ
ﯾ
ْ
اﻟ
ﻰ
ﺗ
ﺣ
ض
ر
اﻷ
ﻰ
ﻓ
ن
ﻣ
و
ت
ا
و
ﻣ
ﺳ
اﻟ
ِ
ِﺣ
ِ
َ ِ ْ
َ َ
ِ
َََ
অথর্ঃ-হযরত আিব দারদা (রািদআ�াহআনহ) বেলন, আিম রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামােক বলেত শেনিছ : ---িন�য়ই আকাশ-জিমেন যারা আেছ এমনিক সাগেরর মাছসমূহ
আিলেমর জেনয্ �মা �াথর্না কের । সুনানু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-২২৩ ।
(৪) ﺿ َل ﻣِ ْن ﻓِ ْﻘ ٍﮫ ﻓِﻰ
َ ِﻋﺑِ َد ﷲُ ﺑ
ُ  " َﻣﺎ: ﺳﻠﱠم ﻗَﺎ َل
َ ﺷ ْﻲءٍ أ َ ْﻓ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ،ﻋ ْن أ َﺑِﻲ ھرﯾرة
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
َ ِﻲ
ّ ِﻋ ِن اﻟﻧﱠﺑ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ﱠ
ّ
َ
ﱡ
ٍ
ٌ
َﻲءٍ ِﻋ َﻣﺎ ٌد َو ِﻋ َﻣﺎد َھذَا اﻟ ِ ّد ْﯾ ِن ْأﻟ ِﻔ ْﻘﮫُ" ـــ اﻟﻣﻌﺟم
ﺷ
ل
ﻛ
ﻟ
و
،
د
ﺑ
ﺎ
ﻋ
ﻟ
أ
ن
ن
ﺎ
ط
ﯾ
ْ
ﺷ
اﻟ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
د
ﺷ
أ
ﮫ
ﯾ
ْ
ﻘ
ﻔ
ﻟ
و
،
ن
َ
ِِ ﻣ
ِ َ
َ
ِ َ ِف
ِ َِ
ْ
ِ اﻟ ِ ّد ْﯾ
(6166) " اﻟﻛﺑﯾر ﻟطﺑراﻧﯾﻰ
অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বেলেছন : ধেমর্র িফকহ বা �ানর েচেয় ে�� িকছু িদেয় আ�াহর ইবাদত করা যায়না,
শয়তােনর উপর এক হাজার আিবেদর েচেয় একজন ফকীহ বা �ানী বয্াি� েবশী শি�শালী,
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�েতয্কিট িকছু র িপলার বা �� আেছ, এই ধেমর্র িপলার বা �� হে� িফকহ বা �ান । মু’জামুল
আওসাত,তাবারানী শরীফ, হািদস শরীফ নং-৬১৬৬ ।
উপেরাি�িখত হািদস শরীফগেলােত আিলেমর মযর্াদা ও স�ান স�েকর্ বিণর্ত �শংসা�রপ বাণীগেলা
িক নামধারী আিলম বয্াি�র েবলায় �েযাজয্? নামধারী আিলম বয্াি� িক উ� মযর্াদা ও স�ােণর
অিধকারী? না, না, কখেনা না । আিম এখন নামধারী আিলম বয্াি� স�েকর্ দীঘর্ আেলাচনা
করব না । এইটা এই জনয্ েয, নামধারী আিলম বয্াি� অ� অধয্ােয়র আেলাচয্ িবষয় নয় ।
অ� অধয্ােয়র একমা� আেলাচয্ িবষয় হে� ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর
َ
ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত “�কৃ ত আিলম” । তাই, আিম এখন �থেম �কৃ ত আিলেমর
সং�া, পিরিচিত, অব�ান ও মযর্াদা স�েকর্ আেলাচনা করব । মহান আ�াহ তাআ’লাই তাওিফক
দাতা ।
�কৃ ত আিলেমর সং�া: েযই মুসিলম মানুষ সীমাব� িসেলবাস 1 ( ﺻﺎ ب
َ ِﻧ/িনসাব বা পাঠয্সূচী) নেহ
বরং িব�ািরত ও পূণর্ িসেলবােসর অ�ভূর্ � পিব� কুরআেনর �িতিট শে�র অথর্ ও �িতিট আয়ােতর
বয্াখয্া পূণর্ভােব অবিহত ও �াত আেছন এবং েযই মুসিলম মানুষ সীমাব� িসেলবাস ( ﺻﺎ ب
َ ِﻧ
/িনসাব বা পাঠয্সূচী) নেহ বরং িব�ািরত ও পূণর্ িসেলবােসর অ�ভূর্ � হািদস শরীেফর ��সমূেহ বিণর্ত
0

(১)পিব� কুরআেনর সীমাব� িসেলবােসর বয্াখয্াঃ পিব� কুরআেনর ১১৪িট সুরার মেধয্ কেয়কিট সুরা
িসেলবাস বা পাঠয্সূচীর অ�ভূর্ � করা ।

1

(২)পিব� কুরআেনর িব�ািরত িসেলবােসর বয্াখয্াঃ পিব� কুরআেনর ১১৪িট সুরাই িসেলবাস বা পাঠয্সূচীর
অ�ভূর্ � করা ।
হািদস শরীেফর
সীমাব� িসেলবােসর বয্াখয্াঃ হািদস
শরীেফর সীমাব� িসেলবাস বা পাঠয্সূচী ০২
(দুই) �কার ।
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস ।
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচী ।
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাসঃ হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস বলেত বুঝায়
�থম ও ি�তয় িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমূহেক বাদ িদেয়
িহজরী তৃ তীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু � ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমূহেক ইসলািম
িবে�র মাদরাসা বা ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ িসেলবাস বা পাঠসূচীর অ�ভুর্ � করা । �থম ও ি�তয়
িহজরী সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর িবশাল ভা�ারস�িলত ��সমূেহর নামঃ ১. মুসনােদ- ইমাম
আবু হািনফা ২. েমাআত্তােয় -ইমাম মািলক ৩. মুছা�ােফ- আিব শায়বা ৪. মুছা�ােফ- আ�ুর রা�াক, ৫.
মুসনােদ- ইমাম শািফয়ী ও ৬. তাঁর িফক্হী (  )أَ ْﻟ ِﻔ ْﻘ ِﮭﻰপ�িতেত িলিখত ”িকতাবুলউি�” ৭. মুসনােদ- ইমাম
আহমদ ইবেন হা�ল
৮.সুনেন দােরিম ।
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচীঃ হািদস শরীেফর
িকতাব বা ��সমূেহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র িসেলবাস বা পাঠসূচী বলেত বুঝায় তৃ তীয় িহজরী সােল
িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু � ও সংি�� ভা�ারস�িলত ��সমূহেক ইসলািম িবে�র মাদরাসা বা
ইসলািম িব�িবদয্ালয়সমূেহ ি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 তৃ তীয় সেন িলিখত বা রিচত হািদস শরীেফর �ু � ও সংি��
ভা�ারস�িলত ��সমূেহর নামঃ বুখারী শরীফ,মুসিলম শরীফ,জােম’ িতরিমিজ শরীফ, সুনােন আবু দাউদ
শরীফ, সুনােন নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ ।
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সম� হািদস স�েকর্ িব�ািরত �ানসহ পূণর্ভােব অবিহত ও �াত আেছন িতিনই “�কৃ ত আিলম”
গণগত িবচাের “�কৃ ত আিলম” দুইভােগ িবভ� ।
(১) ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত
َ
“�কৃ ত আিলম” ।
(২) ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ত বা েখতাব িববিজর্ত
َ
“ �কৃ ত আিলম” ।
নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুসসালামগেণর)িব��জন তথা আমানতদার আিলমগণই হে�ন َُو َرﺛ َﺔ
ِ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত “�কৃ ত
আিলম” এবং তারাই �কৃ তপে� আিখরােত পুর�ার�া� “�কৃ ত আিলম” ।
প�া�ের নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুসসালামগেণর)িব�াসঘাতক তথা েখয়ানতদার আিলমগণই
হে�ন ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ত বা েখতাব িববিজর্ত
َ
“�কৃ ত আিলম” এবং তারাই �কৃ তপে� আিখরােত শাি��া� “�কৃ ত আিলম” ।
দুিনয়া-আিখরােত
উপের বিণর্ত উভয় �কার আিলেমর কার কতটু কু অব�ান রেয়েছ তােদর েসই অব�ানগত িদকই
িনে� আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । েযেহতু মাদরাসা-মসিজেদ, ওয়াজ-মাহিফেল
উলামােকরামগেণর মুখিন:সৃত বয়ােনর মধয্ িদেয় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
পিব� হািদস শরীেফ বিণর্ত িবিভ� বাণীর মাধয্েম আমরা জানেত েপেরিছ েয, েকান েকান আিলম
আিখরােত খুবই মযর্াদা লাভ করেবন ও িবেশষ পুর�ার �া� হেবন আবার এও জানেত েপেরিছ
েয, েকান েকান আিলম আিখরােত অপদ� হেবন এবং শাি� �া� হেবন । তাই, উপেরা�
বণর্নাদৃি�েত এই কথাই �মাণ হয় েয, “�কৃ ত আিলম” অব�ানগত িদক িদেয় দুই ভােগ িবভ�
বা �কৃ ত আিলেমরও দুই অব�া ।
(১) আিখরােত পুর�ার�া� “�কৃ ত আিলম”
(২) আিখরােত শাি��া� “�কৃ ত আিলম”

আিখরােত পুর�ার�া� �কৃ ত আিলেমর অব�ানঃ
আিখরােত পুর�ার�া� “�কৃ ত আিলমই” ইসলািম শরীয়েত দুিনয়ােত ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল
َ
আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরেছর পদমযর্াদার েখতাব ভু িষত মযর্াদাবান “�কৃ ত আিলম” ।
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেন িতিনই মুসিলম সমােজ অনূসরণীয়
ইসলািম শরীয়েত (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
আিলম এবং ধম�য় অনুশাসন স�িকর্ ত যাবতীয় অমীমাংিসত িবষেয় সমাধান েদওয়ার, সাধারণ
মানুষেক েহদায়াত করার, ওয়াজ-নিসহত করার, ফতওয়া েদওয়ার এবং পিব� কুরআেনর তাফসীর
বা বয্াখয্া করার একমা� অিধকার তারই রেয়েছ । অনয্ কােরা এই অিধকার েনই । َُو َرﺛ َﺔ
ِ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত �কৃ ত আিলেমর
েযাগয্তা অজর্ন না কের যিদ েকউ ধম�য় অনুশাসন স�িকর্ ত যাবতীয় অমীমাংিসত িবষেয় সমাধান
েদয়, সাধারণ মানুষেক েহদায়াত কের, ওয়াজ-নিসহত কের, ফতওয়া েদয় এবং পিব� কুরআেনর
তাফসীর বা বয্াখয্া কের তেব তার এই কাজিট হেব ইসলাম ধেমর্ অনিধকার চচর্া করা । আিখরােত
েস মহা শাি�র স�ুখীন হেব । তেব , হা ! এই বয্াি�িট সাধারণ মুসিলম িহেসেব
أ ْﻷ ْﻣ ُر
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ﻋ ِن اﻟ ُﻣﻧ َﻛ ِر
َ ﺑِﺎﻟ َﻣ ْﻌ ُر ْوف واﻟﻧ ْﮭﻲ-মুসিলম মানুষেক সৎকােজ আহবান ও ঘৃণয্ কমর্ েথেক বারণ করার
কাজিট েস করেত পাের বা পারেব ।
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ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِ َﯾﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত �কৃ ত

আিলেমর মযর্াদাঃ

ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত �কৃ ত
ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء-ওআরাছাতু
َ
আিলেমর িতনিট মযর্াদা রেয়েছ । িনে� পযর্ায়�েম বণর্না করা হল ।
(১) ِو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত
َ
�কৃ ত আিলম যিদ আিন�াকৃ ত েকান িবষেয় ভু ল িমমাংসা েদন বা ভু ল িস�া� েদন তা হেল তার
এই অিন�াকৃ ত ভু ল িমমাংসার বা ভু ল িস�াে�র জনয্ আিখরােত তােক েকান ভতর্ সনা করা হেব
না, পাকড়াও করা হেব না এবং পুর�ার েথেকও বি�ত করা হেব না বরং তার ভু ল িমমাংসার
বা ভু ল িস�াে�র জনয্ একিট পুর�ার েদওয়া হেব আর সিঠক িমমাংসার বা সিঠক িস�াে�র জনয্
তােক ি�গন পুর�ার েদওয়া হেব । ভু ল িমমাংসার বা ভু ল িস�াে�র জনয্ তােক েকান ভতর্ সনা
না করা বা অস�াণ না করা এইটা একিট তার জনয্ আিখরােত �থম পুর�ার ও িবেশষ মযর্াদা
। েযমন-হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ
ان َو إِ ْن
ُ  َﻗﺎ َل َر:ﻋ ْن أ َﺑِﻲ ھرﯾرة ﻗَﺎ َل
َ ﺻ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾﮫ َو
َ َ  إِذَا َﺣ َﻛ َم ا ْﻻ ْﻟ َﺣﺎ ِﻛ ُم ﻓَﺄ: ﺳ ﱠﻠ َم
َ ِﺳ ْو ُل ﷲ
ِ ﺎب ﻓَ َﻠﮫُ أ َﺟْ َر
َ أ َ ْﺧ
(4356)،طﺄ َ ﻓَ َﻠﮫُ أ َﺟْ ٌر ـــ ﺑﺧﺎري
অথর্ঃ- যখন েকান িব� বয্াি� েকান িবষেয় সিঠক িস�া� েদন তা হেল তার জনয্ দুিট পুর�ার
রেয়েছ । আর ভু ল িস�া� িদেল একিট পুর�ার রেয়েছ ।
(২) ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত
َ
�কৃ ত আিলম যিদ অসাবধানতা বশত: েকান পাপ কের েফেলন তা হেল তার উ� পােপর কারেন
তােক আিখরােত শাি� �দান না কের মহান আ�াহ তাআ’লার সােথ তার একটু একা� সা�াৎকাের
তার কতৃর্ ক সংঘিটত পাপ স�েকর্ সমােলাচনা আকাের কেথাপকেনর পর �মা কের জা�ােত �েবেশর
জনয্ মহান আ�াহ তাআ’লা তােক আেদশ করেবন ।পােপর শি�র পিরবেতর্ একা� সা�ােত তােক
�মা কের েদওয়া তার জনয্ এইটা আিখরােত তার ি�তীয় পুর�ার ও িবেশষ মযর্াদা । েযমনহািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ
ﻋ ﱠز َو َﺟ ﱠل ِﻟ ْﻠﻌُﻠَ َﻣﺎءِ ﯾَ ْو َم
ُ  ﻗَﺎ َل َر: ﻋ ْن ﺛ َ ْﻌﻠَﺑَﺔَ ﺑِ ْن ْاﻟ َﺣ َﻛ ِم ﻗَﺎ َل
َ ُﯾَﻘُ ْو ُل ﷲ: ﺳ ﱠﻠ َم
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ و
َ ِﺳ ْو َل ﷲ
ُ
ْ
، إِﻧِّﻲ ﻟَ ْم أَﺟْ ﻌَ ْل ﻋِﻠﻣِ ﻲ َو ُﺣ ْﻛﻣِ ﻲ ﻓِ ْﯾ ُﻛ ْم إِﻻﱠ َوأ َﻧَﺎ أر ْﯾ ُد أ َ ْﻏ ِﻔ َر ﻟَ ُﻛ ْم: ﺿﺎءِ ِﻋﺑَﺎ ِد ِه
َ ﻋﻠَﻰ ْاﻟﻘُ ْر ِﺳﯾِّ ِﮫ ِﻟ َﻘ
َ ا ْﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣ ِﺔ إِذَا ﻗَﻌَ َد
(1364)  َوﻻَ أ ُ َﺑﺎ ِﻟﻲ ــ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ﻷط َﺑ َرا ِﻧﻲ ـ ـ، ﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﻛﺎنَ ِﻓ ْﯾ ُﻛ ْم
َ
অথর্- হযরত ছা’লাবা িবন আল হাকাম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলন: িকয়ামেতর িদবেস আ�াহ তাআ’লা যখন তাঁর বা�ােদর মেধয্ মীমাংসার জনয্
িসংহাসেন আসীন হেবন, তখন িতিন আিলমগণেক সে�াধন কের বলেবন আিম েতামােদর মেধয্
আমার �ান ও ��া িদেয়িছ শধু এই জেনয্ েয, েতামােদর মেধয্ যাই থাকুক না েকন (েতামরা
যা িকছু কেরছ না েকন) তা সে�ও আমার ই�া আিম েতামােদরেক �মা কের িদব ।এেত আিম
েকান িকছু র পেরায়া কির না । আল মু’জামুল কািবর,তবারানী, হািদস শরীফ নং-১৩৬৪ ।
ُ َ "ﯾَ ْﺑﻌ: ﺳﻠﱠ َم
،ث ﷲُ ا ْﻟ ِﻌﺑَﺎ َد ﯾَ ْو َم ا ْﻟ ِﻘ َﯾﺎ َﻣ ِﺔ
ُ  ﻗَﺎ َل َر: : ﺳﻰ ا ْﻷ َ ْﺷﻌَ ِري ﻗَﺎ َل
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ و
َ ﻋ ْن أ َﺑِﻲ ُﻣ ْو
َ ِﺳ ْو َل ﷲ
ُ
ُ
 ﻓَﻘَ ْد، ِإ ْذ َھﺑُوا، ﻋ ِذّﺑَ ُﻛ ْم
َ  ﯾَﺎ َﻣ ْﻌ:  َﻓﯾَﻘُ ْو ُل، ﺛ ُ ﱠم ﯾً َﻣ ِﯾّ ُز ا ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ َء
َ ﺿ ْﻊ ِﻓ ْﯾ ُﻛ ْم ِﻋ ْﻠﻣِ ﻲ َوأ َﻧَﺎ أ ِر ْﯾ ُد أ َ ْن أ
َ َ ِإﻧِّﻲ ﻟَ ْم أ، ِﺷ َر ا ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎء
(4264)ﻏﻔَ ْرتُ ﻟَ ٌﻛ ْم " اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ــ
َ
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অথর্- হযরত আবু মুসা আল আশআ’রী েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলন: আ�াহ তাআ’লা িকয়ামেতর িদন সম� মানুষেক একি�ত করেবন । অতপর:
আিলমগণেক পৃথক করেবন (অনয্ এক যায়গায় সমেবত কের)বলেবন, আিম েতামােদরেক শাি�
িদবার জনয্ েতামােদর বে� আমার ইলম বা �ান রািখ নাই(আিম েতামােদরেক �মা কের িদবার
জেনয্ই েতামােদর বে� আমার ইলম বা �ান েরেখিছ)। যাও, েতামােদরেক �মা কের িদলাম ।
আল মু’জামুল আওসাত,তবারানী, হািদস শরীফ নং-৪২৬৪ ।
(৩) ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত
َ
“�কৃ ত আিলমেক” মহান আ�াহ তাআ’লা পাপী বা�ােদর জনয্ আিখরােত সুপািরশ করার অনুমিত
�দান করা হেব ।এইটা তার জনয্ আিখরােত তৃ তীয় পুর�ার ও িবেশষ মযর্াদা । েযমন-হািদস
শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ
أﻷْأ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎ ُء ﺛ ُ ﱠم ا ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء ﺛ ُ ﱠم:  ﺛَﻼَﺛ َﺔٌ ﯾَ ْﺷﻔَ ُﻊ ﯾَ ْو َم ْاﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣ ِﺔ: ﺳ ﱠﻠ َم
ﻲ
ُ ﻋ ْن
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو
َ
 ﻗَﺎ َل اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ: ﻋﺛْ َﻣﺎنَ ﻗَﺎ َل
اﻟ ﱡ
: (229)ﺷ َﮭ َدا ُءـــ ــ ﺳﻧن أﺑن ﻣﺎﺟﮫ ــ
অথর্ঃ- হযরত ওসমান (রািদআ�াহ আনহ) হেত বিণর্ত , িতিন বেলন: নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ িতন দল েলাক িকয়ামেতর (কিঠন) িদবেস (পপপীেদর জনয্) সুপািরশ
করেবন ।�থমত: আি�য়া েকরাম, তারপর আিলমগণ,তারপর শহীদগণ, সুনানু ইবনু মাজাহ,
হািদস শরীফ নং- ২২৯।

ِ َو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার
েখতাববা পদবী অজর্েনর প�িতঃ
�কৃ ত আিলম যিদ নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমুস সালাম) আমানতদার তথা িব��জন হেত স�ম
ْ ُ َو َرﺛ َﺔ-ওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার
হন তেবই িতিন ِاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء
েখতাব বা পদবী িবভু িষত হেত পারেবন ।
ْ ُ َو َرﺛ َﺔ-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা
উপেরা� আেলাচনা েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, ِاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء
নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভু িষত হওয়ার জনয্ একমা� শতর্
হে� একিট । আর তা হে� িন�রপ ।

(১)“নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমুস সালাম) আমানতদার তথা িব��জন হওয়া” ।
েয েকান �কৃ ত আিলেমর মেধয্ উপেরা� �শংসনীয়
ْ ُ َو َرﺛ َﺔগণিটর(আমানতদার তথা িব��জন হওয়ার মত গণিটর) সমােবশ ঘটেব িতিনই ِاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء
ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভু িষত
মযর্াদাবান �কৃ ত আিলম বেল গণয্ হেবন। েযমন-হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ
ﺳ ِل
ُ  " ْأﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء أ ُ َﻣﻧَﺎ ُء اﻟﱡ ﱡرঅথর্ঃ-আিলমগণই রাসুলগেণর(আলাইিহমুস সালাম) আমানতদার তথা
ْ َُو َرﺛ َﺔ
িব��জন । উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, িতিন ِاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء
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-ওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভু িষত
হেত হেল একজন �কৃ ত আিলমেক নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমুস সালাম) আমানতদার তথা িব��জন
হওয়া লাগেব ।

“নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমুস সালাম) আমানতদার তথা িব��জন হওয়ার �ি�য়াঃ

উপেরা� ﺳ ِل
ُ  " أ ْﻟﻌُ َﻠ َﻣﺎ ُء أ ُ َﻣﻧَﺎ ُء اﻟﱡ ﱡرঅথর্ঃ-“আিলমগণই রাসুলগেণর(আলাইিহমুস সালাম) আমানতদার
তথা িব��জন” নামক হািদস শরীফখানায় আমানতদার তথা িব��জন হওয়ার প�িত িহেসেব দুিট
শেতর্ র উে�খ আেছ ।
(১)রাজা-বাদশাহ,রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ িমলািশা েথেক দূের থাকা ।
(২) দুিনয়া িবমুখ হওয়া ও দুিনয়ার �িত অনাশি� হওয়া ।
েকান �কৃ ত আিলম যিদ উপেরা� দুিট শতর্ অবল�ন কের িনেজর উপর উ� দুিট শতর্ বা�েব
কাযর্কর করেত পােরন তা হেল িতিন আমানতদার তথা িব�� �কৃ ত আিলম বেল গণয্ হেবন ।
েযমন-উপেরা� দুইিট শতর্ স�েকর্ দুিট দীঘর্ হািদস শরীেফ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
সা�ামা বেলেছনঃ
(১) �থম হািদস শরীফঃ

ُ ﻋﻠَﻰ ِﻋﺑَﺎ ِد ﷲِ ﺗ َﻌَﺎﻟَﻰ َﻣﺎﻟَ ْم ﯾُ َﺧﺎ ِﻟ
، ﺳ َل
ُ طوا اﻟ ﱠﺳﻼَطِ ْﯾنَ ﻓَﺈ ِذَا ﻓَﻌَﻠُ ْوا َذ ِﻟكَ ﻓَﻘ ْد ﺧَﺎﻧُوا اﻟ ﱡر
ُ " أ َ ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء أ ُ َﻣﻧَﺎ ُء اﻟﱡ ّر
َ ﺳ ِل
. (ﻋﻠُ ْو ُم اﻟ ِ ّد ْﯾ ِن
ﻓَﺎﺣْ ذَ ُروا ُھ ْم
ُ و ا ْﻋﺗ َ ِزﻟُوا ُھ ْم " ــــ) ِإﺣْ َﯾﺎ ُء
অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক, ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর
সােথ িমলািমশা করেবনা তত�ণ তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম) আমানতদার তথা
িব��জন। আর যখন তারা উহা কের েফলেব তখন তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম)
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব । এমতাব�ায় েতামরা তােদর বয্াপাের সতকর্ থােকা
এবং তােদরেক পিরতয্াগ কর, (ইহইয়াউ উলুমু�ীন)।
(২) ি�তীয় হািদস শরীফঃ
ُ طﺎنَ َوﻟَ ْم ﯾَ ْد ُﺧﻠُوا ﻓِﻰ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﻓَﺈ ِذَا َﺧﺎ َﻟ
ُ ﺳ ِل َﻣﺎﻟَ ْم ﯾُ َﺧﺎ ِﻟ
َ ﺳ ْﻠ
ﺳ ْﻠطﺎنَ َو َد َﺧﻠُ ْوا ﻓِﻰ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ
طوا اﻟ ﱡ
ُ طوا اﻟ
ُ " أ َ ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء أ ُ َﻣﻧَﺎ ُء اﻟﱡ ّر
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
( َ ﺗ َﻧ ِﺑ ْﯾﮫُ اﻟﻐَﺎﻓِ ِﻠ ْﯾن+  ﻓَﺎ ْﻋﺗ َ ِزﻟوا ُھ ْم واﺣْ ذ ُروا ُھ ْم "ــــــ)ﻧُز َھﺔ اﻟ َﻣ َﺟﺎ ِﻟ ِس، ﺳ َل
ُ ﻟر
ﻓَﻘ ْد َﺧﺎﻧُوا ا ﱡ
অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ
(তােদর প� হেত উলামােদরেক আহবােনর সাড়া বয্তীত অথবা উলামা কতৃর্ ক রাজা-বাদশাহেদরেক
ধেমর্র িদেক আহবান বয্তীত অথবা ধম�য় কােজ সহায়তা পাওয়ার উে�শয্ বয্তীত অথবা অসহায়
ও িনরপায় হেয় তােদর সাহাযয্-সহেযািগতার উে�শয্ গমনাগমন বয্তীত ও শধুমা� হীন �াথর্
চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ �,�ভাব-পিত্ত, শি� অজর্েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেবনা এবং দুিনয়ােত
�েবশ করেবনা (িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু � অজর্ন, সুনাম-সুখয্ািত ও
স�াণ ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েবনা )তত�ণ তারা নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমুস
সালাম) আমানতদার তথা িব��জন। আর যখন আিলমগণ রাজা-বদশাহর সােথ
(রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ (তােদর প� হেত উলামােদরেক আহবােনর সাড়া
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বয্তীত অথবা উলামা কতৃর্ ক রাজা-বাদশাহেদরেক ধেমর্র িদেক আহবান বয্তীত অথবা ধম�য় কােজ
সহায়তা পাওয়ার উে�শয্ বয্তীত অথবা অসহায় ও িনরপায় হেয় তােদর সাহাযয্-সহেযািগতার
উে�শয্ গমনাগমন বয্তীত ও শধুমা� হীন �াথর্ চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ �,�ভাব-পিত্ত, শি�
অজর্েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেব এবং দুিনয়ায় �েবশ করেব বা দুিনয়ার �িত আস� হেয়
পড়েব(িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু � অজর্ন, সুনাম-সুখয্ািত ও স�াণ
ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েব) তখন তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম)
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব ।এমতাব�ায় েতামরা তােদরেক পিরতয্াগ কর ,তােদর
বয্াপাের সতকর্ থাক ।(নুজহাতু ল মাজািলস, তাি�হল গািফলীন) ।
উপের আিম দুইিট হািদস শরীফ উে�খ কেরিছ । উভয় হািদস শরীেফর মেধয্ িকছু শ� কমেবশী আেছ ও আেগ-পের বয্বহৃত হেয়েছ ।এতদসে�ও উভয় হািদস শরীেফর ভাব ও অথর্ এক
এবং অিভ� ।তেব �থম হািদস শরীফখানার েচেয় ি�তীয় খানার ভাব ও অথর্ এক এবং অিভ�
হওয়া সে�ও ি�তীয় হািদস শরীফখানােত শ� েবশী থাকায় ি�তীয় হািদস শরীফখানা েবাধগেময্র
িদক িদেয় েবশী �� হেয়েছ িবধায়
আিম এখােন ি�তীয় হািদস শরীফখানা িবিভ� �ােন
িশেরানােমর সােথ স�িত েরেখ বয্বহার কের িবষয়িট বয্াখয্া কের �� কের েতালার েচ�া করব
ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
ُ ﺳ ِل َﻣﺎﻟَ ْم ﯾُ َﺧﺎ ِﻟ
َ ﺳ ْﻠ
উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার �থম অংেশ>>(( َطﺎن
طوا اﻟ ﱡ
ُ " أ َ ْﻟﻌُ َﻠ َﻣﺎ ُء أ ُ َﻣﻧَﺎ ُء اﻟﱡ ّر
َوﻟَ ْم َﯾ ْد ُﺧﻠُوا ِﻓﻰ اﻟ ﱡد ْﻧ َﯾﺎ
অথর্ঃ-“আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর
সােথ) িমলািমশা করেবনা এবং দুিনয়ােত �েবশ তত�ণ তারা নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমুস
সালাম) আমানতদার তথা িব��জন”।))<<বিণর্ত আমানতদািরতা ও িব��তার গেণ গণাি�ত
ْ ُ َو َرﺛَﺔ-ওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব
আিলমই ِاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء
বা পদবী িবভু িষত আিলম ।

ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব
বা পদবী িবভু িষত মযর্াদাবান আিলেমর সােথ স�কর্ রাখার বয্াপাের ইসলািম শরীয়েত
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর হকুমঃ
(ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা

পদবী িবভু িষত মযর্াদাবান আিলেমর সােথ স�কর্ রাখা সাধারণ মুিম-মুসিলেমর জনয্ ইসলািম
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেন েজার তািকদপূণর্ ও েসৗভােগয্র িবষয় । এর
শরীয়েত (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
অনয্থা করা �ংেসর কারণ । েযমন- হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ
: ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ و َﺳﻠﱠ َم ﯾَﻘُ ْو ُل
ُ ﺳﻣِ ْﻌتُ َر
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ ، َ ﻋ ْﺑ ِد اﻟ ﱠرﺣْ ﻣﺎن ﺑِ ْن أ َﺑِﻲ ﺑَ ْﻛ َرة
َ ﻋ ْن
َ
َ : ﻗَﺎ َل، ﻋ ْن أ َﺑِ ْﯾ ِﮫ
َ ِﺳ ْو َل ﷲِ ﷲ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ﻋﺎ ِﻟ ًﻣﺎ أ َ ْو ُﻣﺗ َ َﻌ ِﻠّ ًﻣﺎ
د
ُ
ﻏ
ا
"
ن
ﻛ
ﺗ
ﻻ
و
ﺎ
ﺑ
ﻣ
و
أ
ﺎ
ﻌ
ﺗ
ﺳ
ﻣ
و
�
ِأ َ ْ ُ ْ ﻣِ ً ْ ُ ﺣ
َ
َ
ْ
(5171)ﺳﺔَ َﻓﺗ َ ْﮭ ِﻠكَ " ــ اﻟﻣﻌﺟم اﻻوﺳط ــ
َ ِاﻟ َﺧﺎﻣ
অথর্ঃ-হযরত আ�ুর রহমান িবন আিব বাকরা িতিন তার িপতা েথেক বণর্না কের বেলন: তু িম
�ানীেত পিরনত হও নতু বা ছা� নতু বা েঅািলেমর বাণীর) ে�াতা নতু বা (আিলেমর) মহ�তকারী
বা ে�িমক হও ।প�ম হেয়া না। তা হেল �ংস হেয় যােব ।আল-মু’জামুল আওসাত, তাবারানী,হািদস
শরীফ নং-৫১৭১ ।
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এইমা� উপের বিণর্ত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, হািদস শরীেফ বিণর্ত
উপেরা� চারিট গেণর েয েকান একিট গণ অজর্ন করা বা চারিট গেণর েয েকান একিট গেণ
গণাি�ত হওয়া �িতিট মুসিলম মানুেষর উপর অপিরহাযর্ । উপেরা� চারিট গণ পিরতয্াগ কের
অনয্ েয েকান গেণ গণাি�ত হওয়া একজন মুসিলম মানুেষর জনয্ �ংেসর কারণ । উপেরা�
ْ ُ َو َرﺛَﺔ-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর
পযর্ােলাচনা েথেক এই কথা বলা েযেত পাের েয, ِاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء
ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভু িষত মযর্াদাবান �কৃ ত আিলেমর সােথ
স�কর্ রাখা ফরজ ।

ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব
বা পদবী িবভু িষত মযর্াদাবান আিলেমর সােথ স�কর্ রাখার উপকািরতাঃ
ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী
িবভু িষত মযর্াদাবান আিলেমর সােথ ভালবাসার স�কর্ রাখােত নানািবধ উপকািরতা রেয়েছ ।
সকল �কার উপকািরতা বণর্না �ে�র কেলবর বৃি�র আশংকায় এখােন উে�খ করা স�ব নয়
িবধায় িবেশষ �েয়াজনীয় কেয়কিট উপকািরতার কথা িনে� উে�খ করা হল । েযমন- হািদস
শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ
ﻋﺎ ِﻟ ًﻣﺎ ﻓ َﻛﺄ َﻧﱠ َﻣﺎ َﺟﺎﻟَ َﺳ ِﻧ ْﻲ َو َﻣ ْن
َ س
َ ﺻﺎﻓَ َﺢ
َ َﻣ ْن زَ ا َر
َ ﻋﺎ ِﻟ ًﻣﺎ ﻓَ َﻛﺄ َﻧﱠ َﻣﺎ
َ ﻋﺎ ِﻟ ًﻣﺎ ﻓَ َﻛﺄَﻧﱠ َﻣﺎ زَ ا َر ِﻧﻲ َو َﻣ ْن
َ َﺻﺎﻓَ َﺣ ِﻧﻲ َو َﻣ ْن َﺟﺎﻟ
َ
ﺳﻧِ ْﻲ ﻓِﻰ اﻟ ﱡد ْﻧ َﯾﺎ أ َﺟْ ﻠَ َﺳﮫ ﷲُ َﯾ ْو َم ا ْﻟ ِﻘ َﯾﺎ َﻣ ِﺔ َﻣ ِﻌﻲ ﻓِﻰ ْاﻟ َﺟﻧﱠ ِﺔ ــ
ﻟ
ﺎ
ﺟ
َ َ
অথর্ঃ- েয েকহ আিলেমর সােথ সা�াৎ কের েস েযন আমার সােথ (নবীর সােথ) সা�াৎ করল,
েয েকহ আিলেমর সােথ মুসাফাহা করল েযন আমার সােথ (নবীর সােথ) মুসাফাহা করল, েয
েকহ আিলমেক (আদর/স�াণ কের ঘের/তার িনেজর সােথ বসাল েস েযন আমােক আদর/স�াণ
কের ঘের/তার িনেজর সােথ বসাল । েয বয্াি� আদর/স�াণ কের আমােক দুিনয়ােত তার িনেজর
সােথ বসাল আ�াহ তাআ’লা িকয়ামেতর িদন তােক আমার সােথ জা�ােত একসােথ বসােবন ।
আেরা একিট হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ
ُ ﻲ ٍ ﻓَﻘَ ْد
ﻏ ِﻔ َر ﻟَﮫُ ــ
َ ف
َ ﻲ ٍ َو َﻣ ْن
َ ﻋﺎﻟ ٍِم ◌َ َﻛﺄ َﻧﱠ َﻣﺎ
َ َﻣ ْن
َ ﺻﻠﱠﻰ َﺧ ْﻠ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﺧ ْﻠ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺧ َْﻠ
ّ ِف ﻧَﺑ
ّ ِف ﻧَﺑ
অথর্ঃ-েয েকহ আিলেমর িপছেন নামাজপড়ল েস েযন নবীর িপছেন নামাজ পড়ল, আর েয নবীর
িপছেন নামাজ পড়ল তােক �মা কের েদওযা হল ।

আিখরােত শাি��া� �কৃ ত আিলেমর অব�ানঃ

আিখরােত শাি��া� �কৃ ত আিলম হে�ন ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ
َ
গণবিজর্ত বা েখতাব িববিজর্ত মুসিল সমােজ �কৃ ত আিলম। িতিন হে�ন ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল
َ
আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ত বা েখতাব িববিজর্ত হওয়ায় পিব� কুরআন ও হািদস
) "أﻟ ﱠ
শরীফ স�েকর্ গভীর �ােনর অিধকারী হওয়াকে�ও িতিন ইসলািম শরীয়েত (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
তথা ইসলািম আইেন বজর্নীয় আিলম । িতিন বজর্নীয় আিলম হওয়ার কারেণ ধম�য় অনুশাসন
স�িকর্ ত েকান িবষেয়ই তার িস�া� ও মীমাংসা �হনেযাগয্ নয় । আর সাধারণ মানুষেক েহদায়াত
করার, ওয়াজ-নিসহত করার, ফতওয়া েদওয়ার এবং পিব� কুরআেনর তাফসীর বা বয্াখয্া করার
অিধকার তার েনই । তার উপেরা� অিধকার না থাকাসে�ও িনজ অহিমকার কারেণ অহংকার
বশত: যিদ িতিন ধম�য় অনুশাসন স�িকর্ ত েকান িবষেয় িস�া� ও মীমাংসা েদন, সাধারণ
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মানুষেক েহদায়াত কেরন ও ফতওয়া েদন এবং পিব� কুরআেনর তাফসীর বা বয্াখয্া কেরন তেব
িতিন জাহা�ােম �েবশ করেবন ।

ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ত বা েখতাব িববিজর্ত
ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
َ
�কৃ ত আিলেমর লা্�না ও েশষ পিরণিতঃ
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ত বা েখতাব িববিজর্ত �কৃ ত
ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু
َ
আিলমেক এই কথা ��ভােব বুেঝ িনেত হেব েয, ِو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর
َ
ওআিরছ এর পদমযাদার েখতাব অজর্ন করার পূেবর্ যিদ উ�গণ িববিজর্ত েকান �কৃ ত আিলম
সাধারণ মানুষেক িহদায়াত করার কােজ িনেজেক িনেয়ািজত রােখন, ধম�য় অনুশাসন স�িকর্ ত
েকান িবষেয় িস�া� ও মীমাংসা েদন, ফতওয়া েদন এবং পিব� কুরআেনর তাফসীর বা বয্াখয্া
কেরন তেব তার অব�া েকান এক জল� েমামবািতর নয্য় হেয় যােব । জল� েমামবািত েযমন
িনেজ �েল অপরেক আেলা দান কের ও িনেজর অি�� িবলীন কের অেনয্র উপকার সাধন কের
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ত বা েখতাব িববিজর্ত �কৃ ত
ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
َ
আিলেমর অব�াও িঠক ত�প হেয় যােব । অথর্াৎ িতিনও িনেজ ফাঁিসর কাে�র আসামী হেয়
অনয্েক র�া করার এবং িনেজ জাহা�ােমর �ল� আগেন িনমি�ত েথেক অনয্ এক জাহা�ামীেক
জাহা�ােমর �ল� আগন েথেক মু� করার বয্থর্ েচ�া কেরন । ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া
َ
তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ত বা েখতাব িববিজর্ত এই ধরেনর �কৃ ত আিলম স�েকর্ ই আমােদর
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ--------------------------------(১) ﺎس ا ْﻟ َﺧ ْﯾ َر
ُ  ﻗَﺎ َل َر: ب ﻗَﺎ َل
ِ ﻋ ْن ُﺟ ْﻧ ُد
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ و
ْ  " َﻣﺛ َ ُل ْاﻟﻌَﺎ ِﻟ ِم ﱠاﻟ ِذ: ﺳ ﱠﻠ َم
َ ِﺳ ْو َل ﷲِ ﷲ
َ ي ﯾُﻌَ ِّﻠ ُم اﻟ ﱠﻧ
ْ
ْ
َ
ْ
ّ
ُق
َ
(1659) ﻟطﺑراﻧﻲ ــت،ﺳﮫُ " اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر
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ﻰ
ﺳ
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ِ ِ ُ ْ ِ ُ ِ َ ِّ
َ
َ
َ َ َو
ِ َ
ِ َْ ُﺣ
অথর্ঃ- হযরত জুনদুব (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন: েযই আিলম বা �ানী বয্াি� মানুষেক কলয্াণকর িবষয় িশ�া
েদয় অথচ েস িনেজ িনেজেক (উপেদশ িদেত)ভু েল যায় তার দৃ�া� হে� িনেজেক �ং কের
মানুষেক আেলাদানকারী বািতর মত।আল-মু’জামুল কািবর, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১৬৫৯।
(১) " ﻋﺎ ِﻟ ٌم ﻟَ ْم ﯾَ ْﻧﻔَ ْﻌﮫُ ﷲُ ﺑِﻌ ِْﻠﻣِ ِﮫ
َ َ  "إِ ﱠن أঅথর্ঃ- িকয়ামেতর িদন মানুেষর
َ ﻋذَا ًﺑﺎ ﯾَ ْو َم ا ْﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣ ِﺔ
َ ﺷ ﱠد اﻟﻧﱠﺎ ِس
মেধয্ সবেচেয় কিঠন আযাব হেব এমন এক আিলেমর যার ইলম বা �ান তার উপকার হয়িন বা
তার উপকাের আেস িন ।
َ ف ﺑِ ِﮫ أ َ ْھ ُل اﻟﻧﱠﺎ ِر اﺳﺗِ ْﻌ
(২) " ظﺎ ًﻣﺎ ِﻟ ِﺷ ﱠدةِ َﻋذَاﺑِ ِﮫ
ُ ﻋذَاﺑًﺎ ﯾُطِ ْﯾ
َ ب
َ ّ " ِإ ﱠن ْاﻟ َﻌﺎﻟ َِم َﻟﯾُ َﻌ ِذঅথর্ঃ-িন�য়ই আিলম বা
�ানী বয্াি�েক এমন শাি� েদওয়া হেব যার শাি�র কািঠনয্তােক বড় মেন করার জনয্ তার
চতু িদর্ েক মানুষেক েবি�ত করা হেব ।
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ত বা েখতাব িববিজর্ত �কৃ ত
ِو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু
َ
আিলেমর �িত আমার িবেশষ অনুেরাধ, িতিন পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ গেবষণাল� �ান
অনূযায়ী তার পূরা জীবনটােক মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া
ْ ُ َو َرﺛ َﺔ-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা
সা�ামা কতৃর্ ক িনেদর্ িশত পেথ পিরচালনা করেবন ও ِاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء
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নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী অজর্েনর জনয্ যথাসাধয্ েচ�া করেবন
। তেবই তার মুি� ।

ِ َو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার
েখতাব বা পদবী িববিজর্ত হওয়ার কারণঃ
েকান �কৃ ত আিলম যিদ নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক
হেয় যান তা হেল িতিন ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত
পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ত হেবন । উপেরা� আেলাচনা েথেক এই কথা বুঝা েগল
েয, ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব
বা পদবী িববিজর্ত হওয়ার বা হারাবার কারণ মা� একিট ।কারণিট িন�রপ ।

১. নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হওয়া ।

েয
েকান �কৃ ত আিলেমর মেধয্ উপেরা� ঘৃনয্ গণিটর(িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হওয়ার মত
ْ ُ َو َرﺛ َﺔ-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ
গণিটর) সমােবশ ঘটেব িতিনই ِاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء
গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ত �কৃ ত আিলম বেল পিরগিনত হেবন।

নবী-রাসুলগেণর
কারণঃ

(আলাইিহমুস

সালাম)

িখয়ানতদার

তথা

িব�াসঘাতক

হওয়ার

একজন �কৃ ত আিলেমর পে� নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক
হওয়ার জনয্ দুিট কারণ হািদস শরীেফ উে�খ আেছ । কারণ দুিট িন�রপ ।
(১)রাজা-বাদশাহ,রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ িমলািশা করা ।
(২) দুিনয়ায় �েবশ হওয়া ও দুিনয়ার �িত আস� হওয়া ।
েকান �কৃ ত আিলম যিদ উপেরা� দুিট কারেণর সােথ জিড়েয় পেড়ন অথবা উ� দুিট কারণ
যিদ েকান �কৃ ত আিলেমর মেধয্ �িতফলন ঘেট বা িবরাজমান থােক তখন িতিন িখয়ানতদার
তথা িব�াসঘাতক �কৃ ত আিলম বেল গনয্ হেবন । উ� কারণ দুিট স�েকর্ আমােদর নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দুিট হািদস শরীফ বেলেছনঃ
(১) �থম হািদস শরীফঃ
ُ ﻋﻠَﻰ ِﻋﺑَﺎ ِد ﷲِ ﺗ َﻌَﺎﻟَﻰ َﻣﺎ َﻟ ْم ﯾُﺧَﺎ ِﻟ
، ﺳ َل
ُ اﻟر
ُ " أ َ ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء أ ُ َﻣﻧَﺎ ُء ﱡاﻟ ّر
طوا اﻟ ﱠﺳﻼَطِ ْﯾنَ ﻓَﺈِذَا ﻓَﻌَﻠُ ْوا َذ ِﻟكَ ﻓَﻘ ْد َﺧﺎﻧُوا ﱡ
َ ﺳ ِل
ﻋﻠُ ْو ُم اﻟ ِ ّد ْﯾ ِن
ُ ﻓَﺎﺣْ ذَ ُروا ُھ ْم و ا ْﻋﺗ َ ِزﻟُوا ُھ ْم ــــ ِإﺣْ َﯾﺎ ُء
অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক, ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর
সােথ িমলািমশা করেবনা তত�ণ তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম) আমানতদার তথা
িব��জন। আর যখন তারা উহা কের েফলেব তখন তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম)
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব । এমতাব�ায় েতামরা তােদর বয্াপাের সতকর্ থােকা
এবং তােদরেক পিরতয্াগ কর, (ইহইয়াউ উলুমু�ীন)।
(২) ি�তীয় হািদস শরীফঃ
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ُ طﺎنَ َوﻟَ ْم ﯾَ ْد ُﺧﻠُوا ﻓِﻰ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﻓَﺈ ِذَا َﺧﺎ َﻟ
ُ ﺳ ِل َﻣﺎﻟَ ْم ﯾُ َﺧﺎ ِﻟ
َ ﺳ ْﻠ
ﺳ ْﻠطﺎنَ َو َد َﺧﻠُ ْوا ﻓِﻰ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ
طوا اﻟ ﱡ
ُ طوا اﻟ
ُ " أ َ ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء أ ُ َﻣﻧَﺎ ُء اﻟﱡ ّر
( َ ﺗ َ ْﻧ ِﺑ ْﯾﮫُ ا ْﻟﻐَﺎﻓِ ِﻠ ْﯾن+  ﻓَﺎ ْﻋﺗ َ ِزﻟُوا ُھ ْم واﺣْ ذَ ُروا ُھ ْم ")ﻧُ ْز َھﺔُ ْاﻟ َﻣ َﺟﺎ ِﻟ ِس، ﺳ َل
ُ ﻟر
ﻓَﻘ ْد َﺧﺎﻧُوا ا ﱡ
অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ
(তােদর প� হেত উলামােদরেক আহবােনর সাড়া বয্তীত অথবা উলামা কতৃর্ ক রাজা-বাদশাহেদরেক
ধেমর্র িদেক আহবান বয্তীত অথবা ধম�য় কােজ সহায়তা পাওয়ার উে�শয্ বয্তীত অথবা অসহায়
ও িনরপায় হেয় তােদর সাহাযয্-সহেযািগতার উে�শয্ গমনাগমন বয্তীত ও শধুমা� হীন �াথর্
চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ �,�ভাব-পিত্ত, শি� অজর্েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেবনা এবং দুিনয়ােত
�েবশ করেবনা (িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু � অজর্ন, সুনাম-সুখয্ািত ও
স�াণ ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েবনা ) তত�ণ তারা নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমুস
সালাম) আমানতদার তথা িব��জন। আর যখন আিলমগণ রাজা-বদশাহর সােথ
(রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ (তােদর প� হেত উলামােদরেক আহবােনর সাড়া
বয্তীত অথবা উলামা কতৃর্ ক রাজা-বাদশাহেদরেক ধেমর্র িদেক আহবান বয্তীত অথবা ধম�য় কােজ
সহায়তা পাওয়ার উে�শয্ বয্তীত অথবা অসহায় ও িনরপায় হেয় তােদর সাহাযয্-সহেযািগতার
উে�শয্ গমনাগমন বয্তীত ও শধুমা� হীন �াথর্ চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ �,�ভাব-পিত্ত, শি�
অজর্েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেব এবং দুিনয়ায় �েবশ করেব বা দুিনয়ার �িত আস� হেয়
পড়েব(িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু � অজর্ন, সুনাম-সুখয্ািত ও স�াণ
ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েব) তখন তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম)
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব । এমতাব�ায় েতামরা তােদরেক পিরতয্াগ কর ,তােদর
বয্াপাের সতকর্ থাক,(নুজহাতু ল মাজািলস, তাি�হল গািফলীন) । উপের আিম দুইিট হািদস শরীফ
উে�খ কেরিছ । উভয় হািদস শরীেফর মেধয্ িকছু শ� কম-েবশী আেছ ও আেগ-পের বয্বহৃত
হেয়েছ ।এতদসে�ও উভয় হািদস শরীেফর ভাব ও অথর্ এক এবং অিভ� ।তেব �থম হািদস
শরীফখানার েচেয় ি�তীয় খানার ভাব ও অথর্ এক এবং অিভ� হওয়া সে�ও ি�তীয় হািদস
শরীফখানােত শ� েবশী থাকায় ি�তীয় হািদস শরীফখানা েবাধগেময্র িদক িদেয় েবশী �� হেয়েছ
িবধায়
আিম এখােন ি�তীয় হািদস শরীফখানা িবিভ� �ােন িশেরানােমর সােথ স�িত েরেখ
বয্বহার কের
িবষয়িট বয্াখয্া কের �� কের েতালার েচ�া করব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
ُ َﻓَﺈ ِذَا َﺧﺎﻟ
উপেরাি�ত হািদস শরীফখানার ি�তীয় অংেশ>>(( ﺳ ْﻠطﺎنَ َو َد َﺧﻠُ ْوا ﻓِﻰ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ َﻓﻘ ْد ﺧَﺎﻧُوا
ُ طوا اﻟ
ﺳ َل
ُ اﻟر
 ﱡঅথর্ঃ-“ আর যখন আিলমগণ রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর
সােথ) িমলািমশা করেব এবং দুিনয়ায় �েবশ করেব বা দুিনয়ার �িত আস� হেয় পড়েব তখন
তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমুস সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব”
ْ ُ َو َرﺛ َﺔ।))<<বিণর্ত িখয়ানতদািরতা ও িব�াসঘাতকতার গেণ গণাি�ত আিলমই ِاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء
ওআরাছাতু ল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ত
আিলম ।

ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার
েখতাব বা পদবী িববিজর্ত �কৃ ত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্ রাখার বয্াপাের ইসলািম
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেনর হকুমঃ
শরীয়েত (ﺷ ِر ْﯾ َﻌﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
উপের আিম দুইিট হািদস শরীফ উে�খ কেরিছ । উভয় হািদস শরীেফর মেধয্ িকছু শ� কমেবশী আেছ ও আেগ-পের বয্বহৃত হেয়েছ ।এতদসে�ও উভয় হািদস শরীেফর ভাব ও অথর্ এক
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এবং অিভ� ।তেব �থম হািদস শরীফখানার েচেয় ি�তীয় খানার ভাব ও অথর্ এক এবং অিভ�
হওয়া সে�ও ি�তীয় হািদস শরীফখানােত শ� েবশী থাকায় ি�তীয় হািদস শরীফখানা েবাধগেময্র
িদক িদেয় েবশী �� হেয়েছ িবধায়
আিম এখােন ি�তীয় হািদস শরীফখানা িবিভ� �ােন
িশেরানােমর সােথ স�িত েরেখ বয্বহার কের িবষয়িট বয্াখয্া কের �� কের েতালার েচ�া করব
ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।
ِ َو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা
পদবী িববিজর্ত �কৃ ত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্ রাখা উপের বিণর্ত হািদস শরীেফর অংশ
 ) "أﻟ ﱠতথা ইসলািম আইেন উিচৎ নয়
িবেশেষর ভাষয্ েমাতােক ইসলািম শরীয়েত (ﺷ ِر ْﯾﻌَﺔٌ اﻹ ْﺳﻼَﻣِ ﯾﱠﺔ
।েযমন উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার তৃ তীয় অংশ িবেশেষর পিব� বাকয্িটেত আমােদর
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ"  " ﻓَﺎ ْﻋﺗ َ ِزﻟُوا ُھ ْم واﺣْ ذَ ُروا ُھ ْمঅথর্ঃ-অতএব, েতামরা
তােদরেক তয্াগ কর এবং তােদর বয্াপাের সতকর্ হও ।
উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার ভাষয্ েমাতােবক এই কথা বুঝা েগল েয, দুিনয়া িবমুখ
আিলমগণ এবং রাজা-বাদশাহ/লা�নায়ক ,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ িমলািমশা েথেক
দূেরঅব�ানকারী আিলমগণই নবী-রাসুলেণর(আলাইিহমুসসালাম) আমানতদার তথা িব��জন ।
ُو َرﺛ َﺔ-ওআরাছাতু
আর আমানতদার আিলম-উলামাগণই
ল আি�য়া তথা নবীِْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء
َ
রাসুলেণর(আলাইিহমুসসালাম) ওআিরছ । রাজা-বাদশাহ/লা�নায়ক ,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ
িমলািমশাকারী , পািথর্ব হীন �ােথর্ েযাগােযাগ র�াকারী আিলম-উলামাগণ এবং দুিনয়া আস� আিলমউলামাগণই নবী-রাসুলেণর(আলাইিহমুসসালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক ।

অতএব, যখনই আিলম-উলামাগণ দুিনয়া আস� হেয় পড়েব এবং রাজা-বাদশাহ, লা�নায়ক ,ম�ীবগর্
ও
শি�ধর
েলাকেদর
সােথ
পািথর্ব
হীন
�ােথর্র
জনয্
িমলািমশা
কের
নবীরাসুলেণর(আলাইিহমুসসালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েবন তখন তারা আর َُو َرﺛ َﺔ
ِ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী
ভু িষত থাকেত পারেবন না । উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার ি�তীয় অংশ িবেশেষর পিব�
বাকয্িটর ভাষয্ েমতােবক যখন উলামােকরামগণ শরীয়ত িবেরাধী এই হীন অব�ায় জিড়ত হেয়
পড়েবন তখন উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার তৃ তীয়
অংশ িবেশেষর পিব� বাকয্িটর
ُ
ভাষয্>>(( ﻓَﺎ ْﻋﺗ َ ِزﻟوا ُھ ْم واﺣْ ذَ ُروا ُھ ْمঅথর্ঃ- অথর্ঃ-অতএব, েতামরা তােদরেক তয্াগ কর এবং তােদর
বয্াপাের সতকর্ হও ।))<<েমাতােবক তােদর সােথ ধম�য় স�কর্ রাখেত উ� হািদস শরীেফ
িনেষধা�া এেসেছ এবং তােদরেক �তয্াখান করেত বা তােদর েথেক দূের সের পড়েত ও তােদর
বয্াপাের সতকর্ হওয়ার জনয্ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�তেক
িনেদর্ শ িদেয়েছন ।

ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑ َﯾﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার
েখতাব বা পদবী িববিজর্ত �কৃ ত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্ িছ� করার �ি�য়াঃ
ِ ا ْﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ত
�কৃ ত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্ িছ� করার �ি�য়া এই েয, ধম�য় বয্াপাের, ধম�য় িবষেয় তার েয
েকান িস�া�, মীমাংসা, েহদায়াত �হণ েথেক এবং তার কতৃর্ ক পিব� কুরআেনর বয্খয্া ও ওয়াজ-নসীহত
�বন েথেক মুসলমানগণ িবরত থাকাই হে� তার সােথ ধম�য় স�কর্ িছ�করন । মহান আ�াহ তাআ’লাই
তাওিফকদাতা এবং মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন ।

িবেশষ ��বয্ঃ

ِ َو َرﺛ َﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ
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মযর্াদার েখতাব বা পদবী স�েকর্ িনে� বিণর্ত হািদস শরীফ দুখানার সনদ স�েকর্ একটু দুবর্লতা
থাকেত পাের । এই স�েকর্ আমার গেবষণা করার সূেযাগ হয়িন। পরবত� সং�রেন িবষয়িট েদখা
হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।তেব, সেচতন ও সতকর্ হওয়ার জনয্ এতটু কুই যেথ�।
(১) �থম হািদস শরীফঃ
ﻋﻠَﻰ ِﻋﺑَﺎ ِد ﷲِ ﺗ َ َﻌﺎﻟَﻰ َﻣﺎ َﻟ ْم ﯾُ َﺧﺎ ِﻟ ُ
ﺳ َل ،
طوا اﻟ ﱠﺳﻼَطِ ْﯾنَ ﻓَﺈ ِذَا ﻓَ َﻌﻠُ ْوا َذ ِﻟكَ
ﻟر ُ
" أ َ ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء أ ُ َﻣﻧَﺎ ُء اﻟﱡ ّر ُ
َﻓﻘ ْد َﺧﺎﻧُوا ا ﱡ
ﺳ ِل َ
ﻋﻠُ ْو ُم اﻟ ِ ّد ْﯾ ِن .
ﻓَﺎﺣْ ذَ ُروا ُھ ْم و ا ْﻋﺗ َ ِزﻟُوا ُھ ْم " ــــ إِﺣْ ﯾَﺎ ُء ُ
(২) ি�তীয় হািদস শরীফঃ
طﺎنَ َوﻟَ ْم ﯾَ ْد ُﺧﻠُوا ﻓِﻰ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ ﻓَﺈ ِذَا َﺧﺎﻟَ ُ
ﺳ ِل َﻣﺎﻟَ ْم ﯾُ َﺧﺎ ِﻟ ُ
طوا اﻟﺳ ْﱡﻠ َ
ﺳ ْﻠطﺎنَ َو َد َﺧﻠُ ْوا ﻓِﻰ اﻟ ﱡد ْﻧﯾَﺎ
طوا اﻟ ُ
" أ َ ْﻟﻌُﻠَ َﻣﺎ ُء أ ُ َﻣﻧَﺎ ُء اﻟﱡ ّر ُ
ﺳ َل  ،ﻓَﺎ ْﻋﺗ َ ِزﻟُوا ُھ ْم واﺣْ ذَ ُروا ُھ ْم ")ﻧُ ْز َھﺔُ ا ْﻟ َﻣ َﺟﺎ ِﻟ ِس  +ﺗَ ْﻧ ِﺑ ْﯾﮫُ ْاﻟﻐَﺎﻓِ ِﻠ ْﯾنَ (
ﻓَﻘ ْد َﺧﺎﻧُوا اﻟ ﱡر ُ

