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(৭নং) মতিবেরাধপণূর্ বা�ব জিটল িবষয়>>                                                                      
ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম” স�েকর্< َورَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِیَ اءِ   
িব�ািরতভােব আেলাচনা । 
 
ভুিমকা: উপের বিণত “  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء--ওআরাছাতুল আি�য়া” নােমর িশেরানাম েথেকই বঝুা যাে� 
েয, আিলমগণ হে�ন নবীগেণর(আলাইিহমসুসালামগেণর) ওআিরছ । আিলমগণ হে�ন 
নবীগেণর(আলাইিহমসুসালামগেণর) ওআিরছ কথািট েযমন সাধারণ মসুিলম মানেুষর �াভািবক 
কথা-বাতর্ া েথেক সবর্দাই েজেন এেসিছ এবং অহরহ শনিছও িঠক েতমিনভােব ওয়াজ-মাহিফেল 
এমনিক অনয্ সমেয়ও আিলম- উলামাগেণর  মখুিন:সৃত বণর্না েথেকও েজেন এেসিছ ও শেন আসিছ 
। আিলম- উলামাগণ ওয়াজ-মাহিফেল এমনিক অনয্ সমেয়ও �ায়ই বেল থােকনঃ  ُأَ لْ عُ لَ مَ اءُ  وَ رَ ثَ ة 
 অথর্-“আিলমগণ নবীগেণর (আলাইিহমসুসালামগেণর) ওআিরছ” । এই কথািট �ব সতয্ اْألَ نْ بِ یَاءِ   
। এই িবষেয়র সতয্ায়েন আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� বাণীও আেছ । 
বাণীিট এই-------------------------------------------------------    
                                                                                         
(১)  َُھمْ  اءَ مَ لَ عُ الْ  نَّ إِ  ---- : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولَ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ  ينِّ إِ فَ  لَ اقَ  ءادرْ دَّ لا بِيأَ  نْ ع 

 ,অথর্ঃ-হযরত আিব দারদা (রািদআ�াহআনহ) বেলন   )322(ــ ماجھ نأب سنن ــ اءِ یَ بِ نْ اْألَ  ةُ ثَ رَ وَ 
আিম রাসুলু�ািহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেত শেনিছ : ---- িন�য় আিলম-
উলামাগণ হে�ন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ । সনুানু ইবনু মাজাহ, 
হািদস শরীফ নং-২২৩ ।                                                                                                                     
তাই, এই অধয্ােয়র একমা� আেলাচয্ িবষয় হল  ِأَ لْ عُ لَمَ اءُ  وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء >ওআরাছাতুল আি�য়া 
(নবীগেণর ওআিরছ )  । 

সূচনাঃ মহান আ�াহ তাআ’লা খািলক বা ��া । মহান আ�াহ তাআ’লা বয্তীত অি��শীল 
দশৃয্মান, অদশৃয্মান সকল িকছুই তাঁর মাখলুক বা সৃি� । মহান আ�াহ তাআ’লার সৃ� সমদুয় 
িকছু দইুিট ে�ণীেত িবভ� । যথা-(১) জড় (২) জীব । জীব আবার দইু ভােগ িবভ� ।    
যথা-                                                                             
(ক) বাকশি�স�� �াণী।                                                                                              
(খ) বাকশি�হীন �াণী ।                                                                                    
বাকশি�স�� �াণীর মেধয্ মানুষ সবর্ে��  ে�িণ । মানষু জািত অ� অধয্ােয়র মলূ আেলাচয্ 
িবষয় । তাই, মানষু জািতর িবিভ� ে�িণর উপর কম-েবশী, সংি��-দীঘর্ আেলাচনা করব 
ইনশাআ�হ তাআ’লা । মানষু 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 রাসলু সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট অনসূরনীয় 
আিলম েক অথবা অনসূরনীয় আিলেমর মযর্াদাই বা িক এবং বজর্ নীয় আিলম েক অথবা বজর্ নীয় 
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 ।                                                                                                                   
মানষু জািত �রেভেদ দইুিট ে�িণেত িবভ� ।                                                                                       
(১) নবী ও রাসূল ে�িণর মহান মানষু (আলাইিহমসুসালাম)।                                                             
(২) সাধারণ ে�িণর মানষু ।                                                                                               
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অ� অধয্ােয় নবী ও রাসলূ ে�িণর মহান মানুষ (আলাইিহমসুসালাম) স�েকর্  দীঘর্ আেলাচনা করব 
না ।কারণ, নবী ও রাসূল ে�িণর মহান মানষু (আলাইিহমসুসালাম)গণ তাঁরা তাঁেদর কতৃর্ ক 
দিুনয়ােত স�ািদত তাঁেদর কেমর্র িহসাব-িনকাশ ও জবাবিদিহতা েথেক িকয়ামেতর িদন তাঁরা 
স�ূণর্ ম�ু । তাঁেদর �িতিট কেমর্র ও আচার-আচরেনর িহসাব-িনকাশ ও জবাবিদিহতা দিুনয়ােতই 
স�� হেয় েগেছ । তাই, আিম এখন এই অধয্ােয় সাধারণ ে�িণর মানষু িনেয় আেলাচনা করব 
। কারণ, সাধারণ ে�িণর �িতিট মানষু দিুনয়ােত তার কতৃর্ ক স�ািদত সকল কেমর্র ও আচরেনর 
িহসাব-িনকাশ ও জবাবিদিহতা েথেক িকয়ামেতর িদন তারা ম�ু নেহ । মহান আ�াহ তাআ’লার 
িনকট মানুেষর সকল উত্তম কেমর্র পরু�ার ও ম� কেমর্র শাি� রেয়েছ ।                                                                                                                          
সাধারণ ে�িণর মানষু গণগত িদক িদেয় দিুট ে�িণেত িবভ� ।                                                                   
(১) জািহল বা মখুর্ মানুষ ।                                                                                                            
(২) আিলম বা �ানী মানষু ।                                                                                                     
এই অধয্ােয় জািহল বা মখুর্বয্াি� স�েকর্  দীঘর্ আেলাচনা করব না । কারণ, জািহল বা মখুর্ বয্াি� 
স�েকর্  আেলাচনা করা অ� অধয্ােয়র আেলাচয্ িবষয় নেহ । তেব, জািহল বা মখুর্বয্াি� স�েকর্  
এতটুকু েজেন েনয়া দরকার েয, জািহল বা মখুর্বয্াি� েস তার জাহালত তথা মখুর্তা পিরতয্াগ 
কের ধম�য় �ান অজর্ ন করা তার উপর ফরজ । েযমন- পিব� কুরআেন আেছ- মহান আ�াহ 
তাআলা বেলন:                                                   
(১)                                                                                                                        

)9( رِ مَ زُّ لا ْوَرةُ سُ  ــ بِ ابَ لْ ْألَ ا ا ولُوأُ  رُ كَّ ذَ تَ یَ  امَ نَّ إِ  ـ نَ وْ مُ لَ عْ یَ  الَ  نَ یْ ذِ َوالَّ  نَ وْ مُ لَ عْ یَ  نَ یْ ذِ لّ ا ىَ وِ تَ سْ یَ  لْ ھَ  لْ قُ    অথর্:-
ে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 বিু�মান ।সরুা যমুর,আয়াত নং-
৯।                                                                             
(২) )34( ـ تِ وْ بُ كَ عَنْ لْ ا ةُ رَ ُسوْ ــ نَ وْ مُ الِ عَ لْ ا الَّ إِ  اھَ ْعِقلُ یَ اَومَ ، اِس نَّ للِ  ابُھَ َنْضرِ  الُ ثَ مْ اْألَ  كَ لْ تِ وَ   অথর্ঃ-এই সকল 
উদাহরণ মানষুেদর জেনয্ েদই, িক� �ানীরাই(আিলমরাই)তা বেুঝ । সরুা আল-আ’নকাবতু, 
আয়াত নং-৪৩ ।                                                                                                         
(৩)  كِ لْ مُ لْ ا ةُ رَ وْ ــسُ  ْیرِ عِ لسَّ ا ابِ حَ صْ أَ  انَّ كُ  امَ  لُ قِ عْ نَ وْ أَ  عُ مَ سْ نَ انَّ كُ  لَوْ  الُواقَ وَ  

)10(                                                                                                                      
অথর্ঃ- তারা(কািফররা) বলেব: যিদ আমরা শনতাম অথবা বঝুতাম(বিু� খাটাতাম), তেব 
আমরা জাহা�ামবাসীেদর অ�ভূর্ � হতাম না । সরুা মলুক, আয়াত নং-১০ ।                                   
(৪) )28( ـ رِ طِ اْلفَ ا ةُ رَ وْ سُ  ــ ، اءُ مَ لَ عُ الْ  هِ دِ بَاعِ  نْ مِ  هللاَ  َشىخْ یَ  امَ إِنَّ   অথর্ঃ- আ�াহর বা�ােদর মেধয্ 
েকবল �ানীরাই(আিলমরাই)তাঁেক ভয় কের । সরুা ফািতর, আয়াত নং-২৮ ।            
পিব� হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:           َبُ لَ ط 

)422(ــ ھجام بنأ ننس ــ"مٍ لِ سْ مُ  لِّ كُ  ىلَ عَ  ةٌ ضَ یْ رِ فَ  مِ لْ عِ لْ ا  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولُ سُ رَ  لَ اقَ  : لَ اقَ  كٍ لِ امَ  نِ بْ  ِس نَأَ  نْ عَ  
                                                         " مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ 

অথর্:-আনাস িবন মািলক(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলন:  “�ান অজর্ ন করা �েতয্ক মসুিলেমর (�েতয্ক নর-নারীর) উপর 
ফরজ” সনুান ুইবিন মাজাহ,হািদস শরীফ নং-২২৪ ।                                                 
যােহাক, অ� অধয্ােয়র একমা� আেলাচয্ িবষয় হে� আিলম বয্াি� । সামািজক ও ধম�য় দিৃ�ভি�েত  
এবং পিরিচিত ও সং�াগত িদক িদেয় আিলম দইু ে�িণেত িবভ� । যথা-                     
(১) নামধারী আিলম ।                                                                                                                    
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(২) �কৃত আিলম ।                                                                                                  
নামধারী আিলেমর সং�া: িযিন পিব� কুরাােনর �িতিট শে�র অথর্ ও �িতিট আয়ােতর বয্াখয্া 
পণূর্ভােব অবিহত নেহন বা জােনন না িক� িতিন মানব সমােজ বা মসুিলম 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 �কৃতপে� �তারক,�ব�ক,েধাকাবাজ ও বাটপার িহেসেব গণয্ । কারণ, িতিন বাহয্ত 
মানব সমােজ বা মসুিলম সমােজ আিলম বেল পিরিচত হেলও বা�েব িক� িতিন মলূত: পিব� 
কুরআেনর �িতিট শে�র অথর্ ও �িতিট আয়ােতর বয্াখয্া পণূর্ভােব �া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�ানভূিষত হেবন না 
�কৃত আিলেমর �শংসায় আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা অেনক হািদস শরীফ 
বেলেছন । এখােন কেয়কখানা হািদস শরীফ বণর্না করা হল ।                               
(১)  َمِ لِ اعُ الْ  لَ ضْ فَ  نَّ إِ  وَ ---- : لُ وْ قُ یَ  مَ لَّ سَ وَ  ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  ْعتُ مِ سَ  ينِّ إِ فَ  لَ اقَ  اءدرْ لدَّ ا يبِ أَ  نْ ع 

 ارً نَایْ دِ  واثُ رِّ وَ یُ  مْ لَ  ءَ ایَ بِ نْ ْألَ ا إِنَّ  ءِ یَابِ نْ ْألَ ا ةُ ثَ َورَ  مْ ھُ  اءَ مَ لَ عُ لْ ا نَّ إِ  ، بِ كِ اوَ كَ لْ ا رائِ سَ  ىلَ عَ  رِ مَ قَ الْ  لِ ضْ فَ كَ  بِدِ عَالا لَىعَ 
ثُ وَ  امَ نَّ إِ  امً ھَ رْ دِ  الَ وَ                                                                                                         )322(ــ ماجھ بنأ نسن ــ رٍ فِ اوَ  ظٍّ حَ بِ  َخذَ أَ  هُ ذَ خَ أَ  نْ مَ فَ  ، ْلمَ عِ الْ  وارَّ

অথর্ঃ-হযরত আিব দারদা (রািদআ�াহ আনহ) বেলন, আিম রাসলু�ুাি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  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া 
তথা নবীগেণর ওআিরছ । িন�য় নবীগণ(আলাইিহমুস সালাম)িদনার-েদরহাম ওআিরছ কেরন না, 
তাঁরা শধ ুইলম বা �ান ওআিরছ কেরন । অতএব েয এটা �হণ করল েস পণূর্ অংশই �হণ 
করল । সনুান ুইবন ুমাজাহ, হািদস শরীফ নং-২২৩ ।                                                
(২)  َبِياحَ صْ أَ  نْ مِ  ثلٍ جرَ  ىنَدْ أَ  ىَعلَ  ىلِ ضْ فَ ك " لَىعَ  مِ لِ اْلعُ ا لَ ضْ فَ  "  دبِ اعَ لا                        
অথর্ঃ-আমার সাহাবীেদর মেধয্ িন� মােনর সাহাবীর উপর আমার েযরপ ে��তয্ আিবেদর উপর 
অিলেমর ে��তয্ ত�প ।                                                                                                            
(৩)   َىفِ  نْ مَ  مِ لِ اْلعَ لِ  رُ فِ غْ ْستَ یَ لَ  ھُ نَّ إِ : لُ وْ قُ یَ  مَ َسلَّ وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ ُسوْ رَ  تُ عْ مِ سَ  لَ اقَ  ءدارْ لدَّ ا يأَبِ  نْ ع 

: )922(ــ ھجام بنأ ننس ــ ــ رِ حْ بَ لْ ا ىفِ  انِ ْیتَ حِ الْ  ىتَّ حَ  ِض رْ اْألَ  ىفِ  نْ مَ وَ  اتِ وَ مَ السَ                                                                       
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 । সনুানু ইবনু মাজাহ, হািদস শরীফ নং-২২৩ ।                        
(৪)  فِى ھٍ قْ فِ  نْ مِ  لَ ضَ فْ أَ  ءٍ يْ شَ بِ  هللاُ  بِدَ عُ  امَ "  : لَ قَا لَّمسَ وَ  ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  ّيِ بِ نَّ ال نِ عَ  ،ةریرھ يبِ أَ  نْ عَ  

یْ  ذَاھَ  َمادعِ  وَ  َمادٌ عِ  ءٍ َشيْ  لِّ كُ لِ وَ  ، دٍ بِ اعَ  فِ لْ أَ  نْ مِ  نِ َطایْ شَّ ال ىلَ عَ  دُّ شَ أَ  ھٌ یْ قِ فَ لَ وَ  ، نِ یْ لدِّ ا  مجعالم  ـــ "ْقھُ أْلفِ  نِ الّدِ
)6616( نیىبراطل بیركال   "                                                                      

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 িকছুর িপলার বা �� আেছ, এই ধেমর্র িপলার বা �� হে� িফকহ বা �ান । ম’ুজামলু 
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�  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَنْ بِیَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর 
ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত “�কৃত আিলম” । তাই, আিম এখন �থেম �কৃত আিলেমর 
সং�া, পিরিচিত, অব�ান ও মযর্াদা স�েকর্  আেলাচনা করব । মহান আ�াহ তাআ’লাই তাওিফক 
দাতা ।    

�কৃত আিলেমর সং�া: েযই মুসিলম মানুষ সীমাব� িসেলবাস 0

 নেহ (িনসাব বা পাঠয্সূচী/نِ صَ ا ب )  1
বরং িব�ািরত ও পূণর্ িসেলবােসর অ�ভূর্ � পিব� কুরআেনর �িতিট শে�র অথর্ ও �িতিট আয়ােতর 
বয্াখয্া পণূর্ভােব অবিহত ও �াত আেছন এবং েযই মসুিলম মানষু সীমাব� িসেলবাস (  ب اصَ نِ 
/িনসাব বা পাঠয্সূচী) নেহ বরং িব�ািরত ও পূণর্ িসেলবােসর অ�ভূর্ �  হািদস শরীেফর ��সমূেহ বিণর্ত 
                                                           

1 (১)পিব� কুরআেনর সীমাব� িসেলবােসর বয্াখয্াঃ পিব� কুরআেনর ১১৪িট সুরার মেধয্ কেয়কিট সুরা 
িসেলবাস বা পাঠয্সূচীর অ�ভূর্ � করা ।                                                                                      
                                                                                                                       
(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 
(দইু) �কার ।                                                                                 
(১) হািদস শরীেফর িকতাব বা �ে�র িসেলবাস ।                                                                                                         
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র ি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 
আবু 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 ”িকতাবলুউি�”  ৭. মুসনােদ- ইমাম 
আহমদ ইবেন হা�ল ৮.সুনেন দােরিম ।                                                                                                                     
(২) হািদস শরীেফর িকতাব বা ��সমেূহ বিণর্ত িবষেয়র অধয্ােয়র ি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 আবু দাউদ 
শরীফ, সুনােন নাসাই শরীফ ও সুনােন ইবেন মাজাহ শরীফ । 
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সম� হািদস স�েকর্  িব�ািরত �ানসহ পণূর্ভােব অবিহত ও �াত আেছন িতিনই “�কৃত আিলম”
                                                                                                    
গণগত িবচাের “�কৃত আিলম” দইুভােগ িবভ� ।                                                                                                                             
(১)  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া  তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
“�কৃত আিলম” ।                                                                                                                           
(২)  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া  তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত 
“ �কৃত আিলম” ।                                                                                                                            
নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসুসালামগেণর)িব��জন তথা আমানতদার আিলমগণই হে�ন   ُوَ رَ ثَ ة

اءِ یَ ْنبِ اْألَ  -ওআরাছাতুল আি�য়া  তথা নবীগেণর ওআিরছ  গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত “�কৃত 
আিলম” এবং তারাই �কৃতপে� আিখরােত পরু�ার�া� “�কৃত আিলম”  ।                               
প�া�ের নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমুসসালামগেণর)িব�াসঘাতক তথা েখয়ানতদার আিলমগণই 
হে�ন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত 
“�কৃত আিলম” এবং তারাই �কৃতপে� আিখরােত শাি��া� “�কৃত আিলম” ।   দিুনয়া-আিখরােত 
উপের বিণর্ত উভয় �কার আিলেমর কার কতটুকু অব�ান রেয়েছ তােদর েসই অব�ানগত িদকই 
িনে� আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । েযেহতু মাদরাসা-মসিজেদ, ওয়াজ-মাহিফেল 
উলামােকরামগেণর মখুিন: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 খবুই মযর্াদা লাভ করেবন ও িবেশষ পরু�ার �া� হেবন আবার এও জানেত েপেরিছ 
েয, েকান েকান আিলম আিখরােত অপদ� হেবন এবং শাি� �া� হেবন । তাই, উপেরা� 
বণর্নাদিৃ�েত এই কথাই �মাণ হয় েয, “�কৃত আিলম” অব�ানগত িদক িদেয় দইু ভােগ িবভ� 
বা �কৃত আিলেমরও দইু অব�া ।                                                                  
(১) আিখরােত পুর�ার�া� “�কৃত আিলম”                                                                             
(২) আিখরােত শাি��া� “�কৃত আিলম” 

আিখরােত পুর�ার�া� �কৃত আিলেমর অব�ানঃ 

আিখরােত পরু�ার�া� “�কৃত আিলমই” ইসলািম শরীয়েত দিুনয়ােত  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ ْنبِ یَ اء-ওআরাছাতুল 
আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরেছর পদমযর্াদার েখতাব ভুিষত মযর্াদাবান “�কৃত আিলম” । 
ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন িতিনই মুসিলম সমােজ অনসূরণীয় 
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 ।  ُوَ رَ ثَ ة 

ءِ ایَ بِ نْ اْألَ  -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত �কৃত আিলেমর 
েযাগয্তা অজর্ ন না কের যিদ েকউ ধম�য় অনুশাসন স�িকর্ ত যাবতীয় অমীমাংিসত িবষেয় সমাধান 
েদয়, সাধারণ মানষুেক েহদায়াত কের, ওয়াজ-নিসহত কের, ফতওয়া েদয় এবং পিব� কুরআেনর 
তাফসীর বা বয্াখয্া কের তেব তার এই কাজিট হেব ইসলাম ধেমর্ অনিধকার চচর্ া করা । আিখরােত 
েস মহা শাি�র স�ুখীন হেব । তেব , হা ! এই বয্াি�িট সাধারণ মুসিলম িহেসেব  رُ مْ ألْ أ 

رِ كَ نْ مُ الْ  نِ عَ  يھْ نَّ الو ْوفرُ عْ مَ لْ ابِ  -মসুিলম মানষুেক সৎকােজ আহবান ও ঘৃণয্ কমর্ েথেক বারণ করার 
কাজিট েস করেত পাের বা পারেব । 
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 ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত �কৃত-َورَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
আিলেমর মযর্াদাঃ                                                                                                                      
 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত �কৃত-وَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
আিলেমর িতনিট মযর্াদা রেয়েছ । িনে� পযর্ায়�েম বণর্না করা হল ।                                                    
(১)  ِوَ َرثَةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
�কৃত আিলম যিদ আিন�াকৃত েকান িবষেয় ভুল িমমাংসা েদন বা ভুল িস�া� েদন তা হেল তার 
এই অিন�াকৃত ভুল িমমাংসার বা ভুল িস�াে�র জনয্ আিখরােত তােক েকান ভতর্ সনা করা হেব 
না, পাকড়াও করা হেব না এবং পরু�ার েথেকও বি�ত করা হেব না বরং তার ভুল িমমাংসার 
বা ভুল িস�াে�র জনয্ একিট পরু�ার েদওয়া হেব আর সিঠক িমমাংসার বা সিঠক িস�াে�র জনয্ 
তােক ি�গন পরু�ার েদওয়া হেব । ভুল িমমাংসার বা ভুল িস�াে�র জনয্ তােক েকান ভতর্ সনা 
না করা বা অস�াণ না করা এইটা একিট তার জনয্ আিখরােত �থম পরু�ার ও িবেশষ  মযর্াদা 
। েযমন-হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

 إِنْ  وَ  انِ رَ جْ أَ  ھُ لَ فَ  ابَ صَ أَ فَ  مُ كِ ْلَحاْال ا مَ كَ حَ  اذَ إِ  : مَ لَّ سَ  وَ  ھیْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لُ وْ سُ رَ  َقالَ  :لَ اقَ  ةیررھ يبِ أَ  نْ عَ 
)6534(،ريبخا ـــ رٌ جْ أَ  ھُ لَ فَ  أَ طَ خْ أَ                                                                                                                                     

অথর্ঃ- যখন েকান িব� বয্াি� েকান িবষেয় সিঠক িস�া� েদন তা হেল তার জনয্ দিুট পরু�ার 
রেয়েছ । আর ভুল িস�া� িদেল একিট পরু�ার রেয়েছ । 

(২)  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ ِبیَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
�কৃত 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 পরু�ার ও িবেশষ  মযর্াদা । েযমন-
হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

 مَ وْ یَ  ءِ الَمَ عُ لْ لِ  لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  هللاُ  لُ وْ یَقُ : مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  ْولَ سُ رَ  لَ اقَ  : لَ اقَ  مِ كَ اْلحَ  نْ بِ  بَةَ لَ عْ ثَ  َعنْ 
 ،مْ كُ لَ  رَ فِ غْ أَ  دُ أُریْ  انََوأَ  الَّ إِ  مْ كُ یْ فِ  يْكمِ حُ  وَ  يمِ ِعلْ  لْ أَْجعَ  مْ لَ  يإِنِّ :  هِ دِ ابَ عِ  ءِ اضَ قَ لِ  ھِ یِّ سِ رْ اْلقُ  ىلَ عَ  دَ قَعَ  اذَ إِ  ةِ مَ ایَ قِ لْ ا

)4361( ـ ـ ينِ ارَ بَ طأل ریلكبا معجملا ــ يلِ ابَ أُ  الَ وَ  ، مْ كُ یْ فِ  نَ ااكَ مَ  ىلَ عَ   
অথর্- হযরত ছা’লাবা িবন আল হাকাম েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুাি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 শধ ু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 িকছুর পেরায়া কির না । আল ম’ুজামলু কািবর,তবারানী, হািদস শরীফ নং-১৩৬৪ । 
 

 ،ةِ مَ ایَ ْلقِ ا مَ یَوْ  دَ ابَ عِ لْ ا هللاُ  ثُ عَ یَبْ " : مَ لَّ سَ  و ھِ یْ لَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  الَ قَ :  : الَ قَ  يعَرِ شْ ْألَ ا ىسَ وْ مُ  يبِ أَ  نْ عَ 
 دْ قَ فَ  ،ابُوھَ إِذْ ، مْ بَكُ ذِّ عَ أُ  نْ أَ  دُ یْ رِ أُ  انََوأَ  يْلمِ عِ  مْ كُ یْ فِ  عْ ضَ أَ  مْ لَ  ينِّ إِ  ، ءِ امَ لَ ْلعُ ا رَ شَ عْ مَ  ایَ  : لُ وْ قُ َفیَ  ، اءَ لَمَ عُ لْ ا زُ یِّ مَ یً  ثُمَّ 

)4624(ــ طسوالا عجملما " مْ كٌ لَ  تُ رْ فَ غَ   
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অথর্- হযরত আবু মুসা আল আশআ’রী েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলন: আ�াহ তাআ’লা িকয়ামেতর িদন সম� মানষুেক 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 ম’ুজামুল আওসাত,তবারানী, হািদস শরীফ নং-৪২৬৪ । 

(৩)  َِورَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
“�কৃত আিলমেক” মহান আ�াহ তাআ’লা পাপী বা�ােদর জনয্ আিখরােত সপুািরশ করার অনমুিত 
�দান করা হেব ।এইটা তার জনয্ আিখরােত তৃতীয় পুর�ার ও িবেশষ  মযর্াদা । েযমন-হািদস 
শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

 مَّ ثُ  اءُ مَ لَ عُ لْ ا مَّ ثُ  ءُ ایَ بِ نْ أَ ألْ أ: ةِ امَ یَ قِ الْ  مَ وْ یَ  عُ فَ شْ یَ  ةٌ ثَ ثَالَ  : مَ َسلَّ وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ  ىَصلَّ  يُّ نَّبِ ال قَالَ  : لَ اقَ  ثَْمانَ عُ  نْ عَ  
: )922(ــ ھاجم نأب ننس ــ ـــءُ ادَ ھَ شُّ لا                                                              

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) সপুািরশ 
করেবন ।�থমত: আি�য়া েকরাম, তারপর আিলমগণ,তারপর শহীদগণ,  সনুান ু ইবন ুমাজাহ, 
হািদস শরীফ নং- ২২৯।  

 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার- وَ رَ ثَةُ  اْألَ نْ ِبیَ اءِ 
েখতাববা পদবী অজর্ েনর প�িতঃ  

�কৃত আিলম যিদ নবী-রাসলুগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা িব��জন হেত স�ম 
হন তেবই িতিন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার 
েখতাব বা পদবী িবভুিষত হেত পারেবন ।                                                               
উপেরা� আেলাচনা েথেক এই কথা বঝুা েগল েয,  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা 
নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভুিষত হওয়ার জনয্ একমা� শতর্  
হে� একিট । আর তা হে� িন�রপ ।                                                                               

(১)“নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা িব��জন হওয়া” ।     
                         েয েকান �কৃত আিলেমর মেধয্ উপেরা� �শংসনীয় 
গণিটর(আমানতদার তথা িব��জন হওয়ার মত গণিটর) সমােবশ ঘটেব িতিনই  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ ْنبِ َیاء -
ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভুিষত 
মযর্াদাবান �কৃত আিলম বেল গণয্ হেবন। েযমন-হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

 অথর্ঃ-আিলমগণই রাসুলগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা  لِ سُ رُّ الُّ  نَاءُ مَ  أُ  ءُ امَ عُلَ ألْ  " 
িব��জন । উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বঝুা েগল  েয, িতিন  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء 
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-ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভুিষত 
হেত হেল একজন �কৃত আিলমেক নবী-রাসলুগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা িব��জন 
হওয়া লাগেব ।                                                                                             

“নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা িব��জন হওয়ার �ি�য়াঃ      
উপেরা�  "لِ سُ رُّ الُّ  اءُ نَمَ  أُ  اءُ مَ لَ عُ لْ أ  অথর্ঃ-“আিলমগণই রাসলুগেণর(আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার 
তথা িব��জন” নামক হািদস শরীফখানায় আমানতদার তথা িব��জন হওয়ার প�িত িহেসেব দিুট 
শেতর্ র উে�খ আেছ ।                                                                                            
(১)রাজা-বাদশাহ,রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ িমলািশা েথেক দেূর থাকা ।   
        (২) দিুনয়া িবমুখ হওয়া ও দিুনয়ার �িত অনাশি� হওয়া ।                                                           
েকান �কৃত আিলম যিদ উপেরা� দিুট শতর্  অবল�ন কের িনেজর উপর উ� দিুট শতর্  বা�েব 
কাযর্কর করেত পােরন তা হেল িতিন আমানতদার তথা িব�� �কৃত আিলম বেল গণয্ হেবন । 
                                                                
েযমন-উপেরা� দইুিট শতর্  স�েকর্  দিুট দীঘর্ হািদস শরীেফ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বেলেছনঃ  

(১) �থম হািদস শরীফঃ 

 ، لَ سُ رُّ ال اوَخانُ  دْ قفَ   كَ لِ ذَ  اوْ لُ عَ فَ  اذَ إِ فَ   نَ یْ طِ الَ سَّ ال اوطُ لِ ایُخَ  مْ لَ امَ  ىلَ عَاتَ  هللاِ  دِ ابَ عِ  ىلَ عَ  لِ سُ رّ لُّ ا نَاءُ أُمَ  اءُ مَ لَ عُ أَلْ " 
                                                                                                                     . )نِ یْ دِّ لا مُ وْ لُ عُ  اءُ یَ حْ إِ  (ــــ " مْ ھُ  اولُ زِ تَ عْ ا و        ُھمْ  اورُ اْحذَ فَ 

অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক, ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর 
সােথ িমলািমশা করেবনা তত�ণ তারা নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা 
িব��জন। আর যখন তারা উহা কের েফলেব তখন তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) 
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব । এমতাব�ায় েতামরা তােদর বয্াপাের সতকর্  থােকা 
এবং তােদরেক পিরতয্াগ কর, (ইহইয়াউ উলমুু�ীন)। 

(২) ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

 اْنیَ دُّ ال ىفِ  اوْ لُ خَ َودَ  انَ طلْ سُ ال واطُ الَ خَ  اذَ إِ فَ  ایَ نْ لدُّ ا ىفِ  الُوخُ دْ یَ  لَمْ وَ  انَ طَ لْ سُّ لا واطُ لِ اخَ یُ  لَمْ امَ  لِ سُ رّ لُّ ا ءُ نَامَ أُ  ءُ امَ لَ عُ لْ أَ  "
)نَ یْ لِ فِ اغَالْ  ھُ یْ بِ نْ تَ  + ِس الِ جَ مَ لْ ا َھةُ نُزْ (ــــــ" مْ ھُ  واذَرُ حْ او مْ ھُ  اولُ زِ تَ اعْ فَ  ، لَ سُ لرُّ ا اانُوخَ  دْ فَق                                                                                                           

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 শধমুা� হীন �াথর্ 
চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ�,�ভাব-পিত্ত, শি� অজর্ েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেবনা এবং দিুনয়ােত 
�েবশ করেবনা (িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু� অজর্ ন, সনুাম-সখুয্ািত ও 
স�াণ ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েবনা )তত�ণ তারা নবী-রাসুলগেণর(আলাইিহমসু 
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 শধমুা� হীন �াথর্ চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ�,�ভাব-পিত্ত, শি� 
অজর্ েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেব এবং দিুনয়ায় �েবশ করেব বা দিুনয়ার �িত আস� হেয় 
পড়েব(িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু� অজর্ ন, সনুাম-সখুয্ািত ও স�াণ 
ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েব) তখন তারা নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসু সালাম) 
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব ।এমতাব�ায় েতামরা তােদরেক পিরতয্াগ কর ,তােদর 
বয্াপাের সতকর্  থাক ।(নুজহাতুল মাজািলস, তাি�হল গািফলীন) ।                                                                                                                  
উপের আিম দইুিট 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 ।                                                                                         
উপেরাি�ত দীঘর্  হািদস শরীফখানার �থম অংেশ>>((  نَ اطَ لْ سُّ لا اوطُ لِ اخَ یُ  مْ لَ َما لِ سُ رّ الُّ  اءُ نَمَ أُ  اءُ مَ لَ عُ لْ أَ  "

ایَ نْ لدُّ ا ىفِ  والُ خُ دْ یَ                                                            لَمْ وَ  
অথর্ঃ-“আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর 
সােথ) িমলািমশা করেবনা এবং দিুনয়ােত �েবশ তত�ণ তারা নবী-রাসলুগেণর(আলাইিহমসু 
সালাম) আমানতদার তথা িব��জন”।))<<বিণর্ত আমানতদািরতা ও িব��তার গেণ গণাি�ত 
আিলমই  ِوَ رَ ثَةُ  اْألَ نْ بِ یَاء -ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব 
বা পদবী িবভুিষত আিলম ।                                                             

 ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব- وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
বা পদবী িবভুিষত মযর্াদাবান আিলেমর সােথ স�কর্  রাখার বয্াপাের ইসলািম শরীয়েত 
 তথা ইসলািম আইেনর হকুমঃ ( "ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة)

 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা- وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ  
পদবী িবভুিষত  মযর্াদাবান আিলেমর সােথ স�কর্  রাখা সাধারণ মিুম-মসুিলেমর জনয্ ইসলািম 
শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) তথা ইসলািম আইেন েজার তািকদপণূর্ ও েসৗভােগয্র িবষয় । এর 
অনয্থা করা �ংেসর কারণ । েযমন- হািদস শরীেফ আেছ- আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ  

:  ْولُ قُ یَ  َسلَّمَ  و لَْیھِ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  تُ عْ مِ سَ  :لَ اقَ  ، ھِ یْ بِ أَ  نْ عَ  ، َرةَ كْ بَ  يبِ أَ  بِنْ  نماحْ رَّ ال دِ بْ عَ  نْ عَ 
 ُكنْ تَ  الَ وَ  اب� ُمحِ  وْ أَ  اعً تَمِ سْ مُ  وْ أَ                                امً لِّ عَ تَ مُ  وْ أَ  ًمالِ اعَ  دُ غْ اُ "

)1715(ــ سطوالا المعجم ــ " كَ تَْھلِ فَ  ةَ سَ امِ خَ لْ ا                                                                    
অথর্ঃ-হযরত আ�ুর রহমান িবন আিব বাকরা িতিন তার িপতা েথেক বণর্না কের বেলন: তুিম 
�ানীেত পিরনত হও নতুবা ছা� নতুবা েঅািলেমর বাণীর) ে�াতা নতুবা (আিলেমর) মহ�তকারী 
বা ে�িমক হও ।প�ম হেয়া না। তা হেল �ংস হেয় যােব ।আল-ম’ুজামুল আওসাত, তাবারানী,হািদস 
শরীফ নং-৫১৭১ ।                                              
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এইমা� উপের বিণর্ত হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বঝুা েগল েয, হািদস শরীেফ বিণর্ত 
উপেরা� চারিট গেণর েয েকান একিট গণ অজর্ ন 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 মসুিলম  মানেুষর জনয্ �ংেসর কারণ । উপেরা� 
পযর্ােলাচনা েথেক এই কথা বলা েযেত পাের েয,  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর 
ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িবভুিষত মযর্াদাবান �কৃত আিলেমর সােথ 
স�কর্  রাখা ফরজ । 

 ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব- وَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
বা পদবী িবভুিষত মযর্াদাবান আিলেমর সােথ স�কর্  রাখার উপকািরতাঃ 

 ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী- وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
িবভুিষত 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  

َ كَ فَ  امً الِ عَ  حَ افَ صَ  نْ مَ  وَ  ينِ رَ ازَ  امَ أَنَّ كَ فَ  امً لِ َعا رَ ازَ  نْ مَ  َ كَ ف اِلًماعَ  سَ الَ جَ  نْ مَ وَ  ينِ فَحَ اصَ  امَ نَّ أ  نْ مَ وَ  يْ نِ سَ لَ اجَ  َمانَّ أ
ــ ةِ نَّ جَ الْ  ىفِ  يَمعِ  ةِ امَ ِقیَ لْ ا مَ وْ یَ  هللاُ  ھسَ ْجلَ أَ  ایَ نْ الدُّ  ىفِ  يْ نِ سَ لَ اجَ                                        

অথর্ঃ- েয েকহ আিলেমর সােথ সা�াৎ কের েস েযন আমার সােথ (নবীর সােথ) সা�াৎ করল, 
েয েকহ আিলেমর সােথ মসুাফাহা করল েযন আমার সােথ (নবীর সােথ) মসুাফাহা 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 দিুনয়ােত 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  

َ  ِلمٍ اعَ  فَ َخلْ  لَّىصَ  نْ مَ  ٍ بِ نَ فَ لْ خَ  ىلَّ صَ  امَ نَّ َ◌َكأ ــ ھُ لَ  رَ فِ غُ  دْ فَقَ  ّيٍ بِ نَ فَ لْ خَ  ىلَّ صَ  نْ مَ وَ  ّي                                          
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��া� �কৃত আিলেমর অব�ানঃ                                                   
আিখরােত শাি��া� �কৃত আিলম হে�ন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ 
গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত মুসিল সমােজ �কৃত আিলম। িতিন হে�ন  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء-ওআরাছাতুল 
আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত হওয়ায় পিব� কুরআন ও হািদস 
শরীফ স�েকর্  গভীর �ােনর অিধকারী হওয়াকে�ও িতিন ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ اإل ةٌ عَ یْ رِ شَّ أل"  ) 
তথা ইসলািম আইেন বজর্ নীয় আিলম । িতিন বজর্ নীয় আিলম হওয়ার কারেণ ধম�য় অনশুাসন 
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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মানষুেক েহদায়াত কেরন ও ফতওয়া েদন এবং পিব� কুরআেনর তাফসীর বা বয্াখয্া কেরন তেব 
িতিন জাহা�ােম �েবশ করেবন । 

ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্-وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاءِ  ত বা েখতাব িববিজর্ ত 
�কৃত আিলেমর লা�্না ও েশষ পিরণিতঃ 

ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্-وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاءِ  ত বা েখতাব িববিজর্ ত �কৃত 
আিলমেক এই কথা ��ভােব বেুঝ িনেত হেব েয,  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর 
ওআিরছ এর পদমযাদার েখতাব অজর্ ন করার পেূবর্ যিদ উ�গণ িববিজর্ ত েকান �কৃত আিলম 
সাধারণ মানষুেক ি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 
ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্-وَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ  ত বা েখতাব িববিজর্ ত �কৃত 
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 ।  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِیَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া 
তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্ ত বা েখতাব িববিজর্ ত এই ধরেনর �কৃত আিলম স�েকর্ ই আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ--------------------------------- 
                                                                                                                   
(১)  َرَ یْ خَ لْ ا اسَ نَّ لا مُ لِّ یُعَ  يْ ذِ الَّ  مِ لِ اعَ الْ  لُ ثَ مَ ":  مَ لَّ سَ  و ھِ لَیْ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  الَ قَ :  لَ قَا بِ دُ نْ جُ  نْ ع 

           )6591( تــ يرانطبر،لكبیال مجمعال"  ھُ سَ فْ نَ قُ رِ حْ یُ وَ  لنّاِس لِ  ءُ ِضيْ یُ  جِ ارَ سِّ ال لِ ثَ مَ كَ  ھُ سَ نَفْ  َسىیَنْ وَ 
অথর্ঃ- হযরত জনুদবু (রািদআ�াহ আনহ)েথেক বিণর্ত, িতিন বেলেছন: রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছন:  েযই আিলম বা �ানী বয্াি� মানষুেক কলয্াণকর িবষয় িশ�া 
েদয় অথচ েস িনেজ িনেজেক (উপেদশ িদেত)ভুেল যায় তার দ�ৃা� হে� িনেজেক �ং কের 
মানুষেক আেলাদানকারী বািতর মত।আল-ম’ুজামলু কািবর, তাবারানী, হািদস শরীফ নং-১৬৫৯। 
                                                                                                              
(১)  َھِ مِ بِِعلْ  هللاُ  فَْعھُ نْ یَ  مْ لَ  ِلمٌ اع " ةِ مَ ایَ ْلقِ ا مَ وْ یَ  اذَابً عَ  ِس انَّ لا َشدَّ أَ  نَّ إِ "   অথর্ঃ- িকয়ামেতর িদন মানুেষর 
মেধয্ সবেচেয় কিঠন আযাব হেব এমন এক আিলেমর যার ইলম বা �ান তার উপকার হয়িন বা 
তার উপকাের আেস িন ।                                                                                                              
(২)  অথর্ঃ-িন�য়ই আিলম বা   " ھِ ابِ ذَ عَ  ةِ دَّ شِ لِ  امً اظَ عْ تِ سا رِ انَّ ال لُ ھْ أَ  ھِ بِ  فُ یْ طِ یُ  ابً اذَ عَ  بَ ذِّ عَ َلیُ  اِلمَ عَ الْ  نَّ إِ  "
�ানী বয্াি�েক এমন শাি� েদওয়া হেব যার শাি�র কািঠনয্তােক বড় মেন করার জনয্ তার 
চতুিদর্ েক মানুষেক েবি�ত করা হেব । 

ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণবিজর্-َوَرثَ ةُ  اْألَ ْنبِ یَ اءِ  ত বা েখতাব িববিজর্ ত �কৃত 
আিলেমর �িত আমার িবেশষ অনেুরাধ, িতিন পিব� কুরআন ও হািদস শরীফ গেবষণাল� �ান 
অনযূায়ী তার পরূা জীবনটােক মহান আ�াহ তাআ’লা এবং তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা কতৃর্ ক িনেদর্ িশত পেথ পিরচালনা করেবন ও  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা 
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নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী অজর্ েনর জনয্ যথাসাধয্ েচ�া করেবন 
। তেবই তার মিু� । 

 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার- وَ َرثَةُ  اْألَ ْنبِ یَ اءِ 
েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত হওয়ার কারণঃ                                               
েকান �কৃত আিলম যিদ নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমুস সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক 
হেয় যান তা হেল িতিন  ِوَ َرثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত 
পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত হেবন । উপেরা� আেলাচনা েথেক এই কথা বুঝা েগল 
েয,  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব 
বা পদবী িববিজর্ ত হওয়ার বা হারাবার কারণ মা� একিট ।কারণিট িন�রপ । 

১. নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হওয়া ।   েয 
েকান �কৃত আিলেমর মেধয্ উপেরা� ঘৃনয্ গণিটর(িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হওয়ার মত 
গণিটর) সমােবশ ঘটেব িতিনই  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ 
গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত �কৃত আিলম বেল পিরগিনত হেবন। 

নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হওয়ার 
কারণঃ                                                          
                                                           
একজন �কৃত আিলেমর পে� নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসু সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক 
হওয়ার জনয্ দিুট কারণ হািদস শরীেফ উে�খ আেছ । কারণ দিুট িন�রপ ।                           
(১)রাজা-বাদশাহ,রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ িমলািশা করা ।                                
(২) দিুনয়ায় �েবশ হওয়া ও দিুনয়ার �িত আস� হওয়া ।                                                           
েকান �কৃত আিলম যিদ উপেরা� দিুট কারেণর সােথ জিড়েয় পেড়ন  অথবা উ� দিুট কারণ 
যিদ েকান �কৃত আিলেমর মেধয্ �িতফলন ঘেট বা িবরাজমান থােক তখন িতিন িখয়ানতদার 
তথা িব�াসঘাতক �কৃত আিলম বেল গনয্ হেবন । উ� কারণ দিুট স�েকর্  আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা দিুট হািদস শরীফ বেলেছনঃ                                                                   
(১) �থম হািদস শরীফঃ 

 ، لَ سُ الرُّ  اوانُ خَ  دْ قفَ   كَ لِ ذَ  الُوْ عَ فَ  اإِذَ فَ   نَ یْ طِ الَ سَّ لا اوِلطُ َخایُ  مْ الَ مَ  ىلَ اعَ تَ  هللاِ  دِ بَاعِ  ىلَ عَ  لِ سُ رّ الُّ  اءُ نَمَ أُ  ءُ امَ لَ ْلعُ أَ " 
نِ یْ لدِّ ا مُ وْ ُعلُ  یَاءُ حْ إِ  ــــ                                                                                                                      مْ ھُ  واِزلُ تَ اعْ  و مْ ھُ  وااْحذَرُ فَ  

অথর্ঃ-আিলমগন যত�ণ পযর্� রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক, ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর 
সােথ িমলািমশা করেবনা তত�ণ তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) আমানতদার তথা 
িব��জন। আর যখন তারা উহা কের েফলেব তখন তারা নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমুস সালাম) 
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব । এমতাব�ায় েতামরা তােদর বয্াপাের সতকর্  থােকা 
এবং তােদরেক পিরতয্াগ কর,  (ইহইয়াউ উলমুু�ীন)।                                              
(২) ি�তীয় হািদস শরীফঃ 
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 ایَ نْ دُّ لا ىفِ  اوْ لُ خَ دَ وَ  نَ اطلْ لسُ ا اوطُ لَ اخَ  اذَ فَإِ  ایَ نْ لدُّ ا ىفِ  والُ خُ دْ یَ  مْ لَ وَ  انَ طَ لْ سُّ لا واطُ الِ خَ یُ  مْ لَ امَ  لِ سُ رّ لُّ ا اءُ نَمَ أُ  ءُ امَ ْلعُلَ أَ " 
)نَ یْ لِ غَافِ لْ ا ْیھُ ْنبِ تَ  + ِس َجالِ اْلمَ  ةُ ھَ زْ نُ (" ُھمْ  اُروذَ حْ او مْ ھُ  والُ زِ تَ عْ افَ  ، لَ سُ لرُّ ا اوانُ خَ  دْ قفَ                     

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 শধমুা� হীন �াথর্ 
চিরতাথর্ করেত েযমন-�ভূ�,�ভাব-পিত্ত, শি� অজর্ েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেবনা এবং দিুনয়ােত 
�েবশ করেবনা (িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু� অজর্ ন, সনুাম-সখুয্ািত ও 
স�াণ ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েবনা ) তত�ণ তারা নবী-রাসলুগেণর(আলাইিহমসু 
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� 
অজর্ েনর উে�েশয্) িমলািমশা করেব এবং দিুনয়ায় �েবশ করেব বা দিুনয়ার �িত আস� হেয় 
পড়েব(িবলািসতা,েলাভ-লালসা, িহংসা, পর�কাতরতা, �ভু� অজর্ ন, সুনাম-সখুয্ািত ও স�াণ 
ইতয্ািদ চিরতাথর্ করেত িনিব� হেয় পড়েব) তখন তারা নবী-রাসুলগেণর (আলাইিহমসু সালাম) 
িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব । এমতাব�ায় েতামরা তােদরেক পিরতয্াগ কর ,তােদর 
বয্াপাের সতকর্  থাক,(নুজহাতুল মাজািলস, তাি�হল গািফলীন) । উপের আিম দইুিট 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 । 
                                                                                      
উপেরাি�ত হািদস শরীফখানার ি�তীয় অংেশ>>((  اونُ َخا دْ قفَ  ایَ نْ دُّ لا ىفِ  اوْ لُ خَ دَ وَ  نَ اطلُسلْ ا اوطُ لَ اخَ  اذَ إِ فَ  

لَ سُ الرُّ   অথর্ঃ-“ আর যখন আিলমগণ রাজা-বদশাহর সােথ (রা�নায়ক,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর 
সােথ) িমলািমশা করেব এবং দিুনয়ায় �েবশ করেব বা দিুনয়ার �িত আস� হেয় পড়েব তখন 
তারা নবী-রাসলুগেণর (আলাইিহমসু সালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েব” 
।))<<বিণর্ত িখয়ানতদািরতা ও িব�াসঘাতকতার গেণ গণাি�ত আিলমই  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اء -
ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ)গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত 
আিলম ।                                                                                                                      
 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার- وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত �কৃত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্  রাখার বয্াপাের ইসলািম 
শরীয়েত (ألشَّ رِ یْ عَ ةٌ  اإلسْ الَ مِ یَّ ة" ) তথা ইসলািম আইেনর হকুমঃ 

উপের আিম দইুিট 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 
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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 ।                                                                                        
 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা- وَ رَ ثَةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
পদবী িববিজর্ ত �কৃত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্  রাখা উপের বিণর্ত হািদস শরীেফর অংশ 
িবেশেষর ভাষয্ েমাতােক ইসলািম শরীয়েত ( ةیَّ مِ الَ سْ إلا ةٌ عَ یْ رِ شَّ لأ"  ) তথা ইসলািম আইেন উিচৎ নয় 
।েযমন উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার তৃতীয়  অংশ িবেশেষর পিব� বাকয্িটেত আমােদর 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বেলেছনঃ " ُھمْ  اورُ ذَ حْ او مْ ھُ  اولُ زِ تَ اعْ فَ  "  অথর্ঃ-অতএব, েতামরা 
তােদরেক তয্াগ কর এবং তােদর বয্াপাের সতকর্  হও ।                                                  
উপেরাি�ত দীঘর্ হািদস শরীফখানার ভাষয্  েমাতােবক এই কথা বুঝা েগল েয, দিুনয়া িবমখু 
আিলমগণ এবং রাজা-বাদশাহ/লা�নায়ক ,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ িমলািমশা েথেক 
দেূরঅব�ানকারী আিলমগণই নবী-রাসলুেণর(আলাইিহমসুসালাম) আমানতদার তথা িব��জন । 
আর আমানতদার আিলম-উলামাগণই  ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِیَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবী-
রাসুলেণর(আলাইিহমসুসালাম) ওআিরছ । রাজা-বাদশাহ/লা�নায়ক ,ম�ীবগর্ ও শি�ধর েলাকেদর সােথ 
িমলািমশাকারী , পািথর্ব হীন �ােথর্ েযাগােযাগ র�াকারী আিলম-উলামাগণ এবং দিুনয়া আস� আিলম-
উলামাগণই নবী-রাসুলেণর(আলাইিহমসুসালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক ।                                                                                                                      
অতএব, যখনই আিলম-উলামাগণ দিুনয়া আস� হেয় পড়েব এবং রাজা-বাদশাহ, লা�নায়ক ,ম�ীবগর্ 
ও শি�ধর েলাকেদর সােথ পািথর্ব হীন �ােথর্র জনয্ িমলািমশা কের নবী-
রাসলুেণর(আলাইিহমসুসালাম) িখয়ানতদার তথা িব�াসঘাতক হেয় পড়েবন তখন তারা আর    ُوَ َرثَ ة

ءِ یَابِ نْ اْألَ   -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী  
ভুিষত 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 তৃতীয়  অংশ িবেশেষর পিব� বাকয্িটর 
ভাষয্>>(( مْ ھُ  اورُ ذَ احْ و مْ ھُ  والُ زِ تَ عْ افَ   অথর্ঃ- 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 দেূর সের পড়েত ও তােদর 
বয্াপাের সতকর্  হওয়ার জনয্  আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর ি�য় উ�তেক 
িনেদর্শ িদেয়েছন  ।                                        
 ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার- وَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَ اءِ 
েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত �কৃত আিলেমর সােথ ধম�য় স�কর্ িছ� করার �ি�য়াঃ 

ءِ ایَ بِ نْ ْألَ ا  -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ মযর্াদার েখতাব বা পদবী িববিজর্ ত 
�কৃত 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 মসুলমানগণ ি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   ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء -ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত পদ 
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মযর্াদার েখতাব বা পদবী স�েকর্  িনে� বিণর্ত হািদস শরীফ দখুানার সনদ স�েকর্  একটু  দবুর্লতা 
থাকেত পাের । এই স�েকর্  আমার গেবষণা করার সেূযাগ হয়িন। পরবত� সং�রেন িবষয়িট েদখা 
হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা ।তেব, সেচতন ও সতকর্  হওয়ার জনয্ এতটুকুই যেথ�।          
(১) �থম হািদস শরীফঃ 

 ، لَ سُ لرُّ ا اوانُ خَ  دْ قفَ   كَ لِ ذَ  الُوْ عَ فَ  اذَ إِ فَ   نَ یْ طِ الَ سَّ لا اوِلطُ اخَ یُ  مْ لَ امَ  ىلَ اعَ تَ  هللاِ  ادِ بَ عِ  ىَعلَ  لِ سُ رّ الُّ  ءُ انَمَ أُ  اءُ مَ لَ أَْلعُ " 
                                                                                                                     . نِ یْ دِّ لا مُ وْ ُعلُ  اءُ یَ حْ إِ  ــــ " مْ ھُ  واِزلُ تَ اعْ  و  مْ ھُ  اورُ ذَ احْ فَ 

(২) ি�তীয় হািদস শরীফঃ 

نْ ا ىفِ  اولُ خُ دْ یَ  مْ لَ وَ  انَ طَ السُّلْ  اوطُ لِ اخَ یُ  مْ الَ مَ  لِ سُ رّ لُّ ا ءُ انَمَ أُ  ءُ امَ لَ عُ لْ أَ "   ایَ نْ دُّ ال ىفِ  الُوْ خَ دَ وَ  نَ اطلْ سُ لا اوالَطُ خَ  اذَ إِ فَ  ایَ لدُّ
)نَ یْ لِ فِ اغَالْ  ْیھُ بِ نْ تَ +  ِس الِ جَ مَ لْ ا ةُ ھَ زْ نُ (" مْ ھُ  اوْحذَرُ او مْ ھُ  اولُ زِ تَ اعْ فَ  ، لَ سُ رُّ لا اونُ اخَ  دْ قفَ     

 
 


