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আেলাচ� িবষেয়র সারসংে�প 

 

�ােনর উৎেসর তািলকা ও নীিতমালায় ভুল থাকেল ভুল �ান অিজ�ত হেব 
তথ�িট �বাঝা খবুই সহজ। িক� �ােনর মূল উৎস অিবকৃত থাকার পরও 
�ােনর উৎেসর তািলকা ও নীিতমালায় ভুল �ঢােক কীভােব তা �বাঝা 
অব�ই কিঠন। অ�িদেক �ােনর মূল উৎস অিবকৃত থাকার পরও 
�মৗিলক �ােন ভুল �ঢাকােত �গেল �ােনর উৎেসর তািলকা ও  
নীিতমালায় ভুল �ঢাকােত হেব এিটও িচরসত� কথা। মুসিলম জািতর 
�ােনর মূল উৎস আল �রআন অ�ের অ�ের অপিরবিত�ত আেছ এবং 
িকয়ামত পয�� থাকেব। �রআন হােত িনেয়ই মুসিলম জািত জীবেনর 
সকল িদেক ��� িছল মা� ৫০০-৭০০ বছর পূেব�। �স জািত আজ 
জীবেনর সকল িদেক চরমভােব অধঃপিতত। এেত ধারণা করা যায় 
মুসিলম জািতর �ােনর উৎেসর তািলকা ও  নীিতমালায় ভুল ঢুেকেছ। িক� 
এ কাজ �ক কেরেছ, কীভােব কেরেছ এবং �ােনর উৎেসর তািলকা ও  
নীিতমালায় ঢুিকেয় �দওয়া ভুল�েলা কী তা জানেত না পারেল এ অব�া 
�থেক উ�রেণর পথ মুসিলম জািত খুঁেজ পােব না।  
 

রসূল (স.)-এর হাদীস িনেয় ইবিলস ও তার �দাসররা যা কেরেছ তার 
অেনকখািন মুসিলম জািত ধরেত �পেরেছ এবং তার �িতকারমূলক অেনক 
কাজ করা হেয়েছ। িক� হাদীস িনেয় মুসিলম জািতর কাজ এখেনা �শষ 
হয়িন। �রআন িরসাচ� ফাউে�ডশন হাদীস িনেয় কাজ করেছ এবং জািত 
িকছ ুিদেনর মেধ� তা �দখেত পােব।  
 

িফ�হ িনেয় ইবিলস ও তার �দাসররা �য মহা�লয় ঘিটেয় �রেখেছ তা 
এখেনা মুসিলম জািতর অেগাচের। পুি�কািট পড়েল আশাকির মুসিলম 
জািত �স িবষয়�েলা তথ�িভি�ক জানেত পারেব। ফল��প আশা করা 
যায়, অেনক মুসিলম এর �িতকােরর জ� দাঁিড়েয় যােব।  
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িচিকৎসক হেয়ও এ িবষেয় কলম ধরার কারণ 
ِحْيِم  ْحَمِن الّرَ ِ الّرَ  بِْسِم اّ�ٰ

�ে�য় পাঠকবৃ� 
আ� সালামু আলাই�ম ওয়া রা� মাতু�াহ। আিম একজন িচিকৎসক 
(িবেশষ� সাজ�ন)। আপনােদর মেন �� জাগা �াভািবক �য, িচিকৎসা 
িব�ােনর িবষয় বাদ িদেয় একজন িচিকৎসক �কন এ িবষেয় কলম 
ধরেলা? তাই এ িবষেয় �কন কলম ধেরিছ, �সটা �থেম আপনােদর 
জানােনা দরকার বেল মেন করিছ। 
 

�ছাটেবলা �থেকই ইসলােমর �িত আমার গভীর আ�হ িছেলা। তাই �দশ-
িবেদেশ �যখােনই িগেয়িছ ইসলাম স�ে� �স �দেশর মুসিলম ও 
অমুসিলমেদর ধারণা গভীরভােব উপলি� করার �চ�া কেরিছ। ইংল�া�ড 
�থেক িফের এেস আমার মেন হেলা জীিবকা অজ�েনর জ� বেড়া বেড়া 
বই পেড় MBBS ও FRCS িডি� িনেয়িছ। এখন যিদ �রআন মাজীদ 
অথ�সহ বুেঝ না পেড় আ�াহর কােছ চেল যাই, আর আ�াহ যিদ িজ�াসা 
কেরন ইংেরিজ ভাষায় রিচত বেড়া বেড়া বই পেড় বেড়া িচিকৎসক 
হেয়িছেল িক� �তামার জীবন পিরচালনার প�িত জািনেয় আরবীেত আিম 
�য িকতাবিট (�রআন মাজীদ) পািঠেয়িছলাম �সিট িক অথ�সহ বুেঝ 
পেড়িছেল? তখন এ �ে�র আিম কী জবাব �দেবা।  
 

এ উপলি� আসার পর আিম �রআন মাজীদ অথ� ও ব�াখ�াসহ বুেঝ 
পড়েত আর� কির। িশ�া জীবেনর ��েত মা�াসায় পড়ার কারেণ আেগ 
�থেক আরবী পড়েত ও িলখেত পারতাম। এরপর ইরােক ৪ বছর �রাগী ও 
সাধারণ মা�েষর সােথ কথা বলেত বলেত আরবী বলা ও বঝুার সম�াটা 
অেনকাংেশ দূর হেয় যায়। 
 

�রআন মাজীদ পড়েত িগেয় �দিখ ইরােক �যসব সাধারণ আরবী বলতাম 
তার অেনক শ�ই �রআেন আেছ এবং আিম তা বুঝেত পাির। তাই 
�রআন মাজীদ পেড় �বশ মজা �পেয় যাই। �পশা িনেয় সারা�ণ আমােক 
ব�� থাকেত হেতা। িক� এর মেধ�ও সময় কের িদেন এক বা একািধক 
আয়াত বা যতটু� পারা যায় িব�ািরত তাফসীরসহ �রআন মাজীদ পড়েত 
থািক। সাজ�াির বই �যমন গভীরভােব বুেঝ পেড়িছ, �রআেনর �িতিট 
আয়াতও �সভােব বুেঝ পড়ার �চ�া কেরিছ। ব�াখ�ার জ� কেয়কখানা 
তাফসীর পেড়িছ। এভােব স�ণূ� �রআন মাজীদ �শষ করেত আমার �ায় 
িতন বছর সময় লােগ। 
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পুেরা �রআন মাজীদ পেড় তথা ইসলােমর �থম �েরর সকল মূল (১ম 
�েরর �মৗিলক), অিধকাংশ ২য় �েরর �মৗিলক (১ম �েরর �মৗিলেকর 
বা�বায়ন প�িতর �মৗিলক) এবং ২/১িট অেমৗিলক িবষয় জানার পর আিম 
ভীষণ অবাক হেয় �গলাম এজে� �য, ইসলাম স�ে� �রআেনর ব�ব� 
আর বত�মান মুসিলমেদর ধারণার মেধ� ব�াপক পাথ�ক� িবদ�মান। এ 
ব�াপক পাথ�ক�ই আমার মেধ� এ ব�াপাের কলম ধরার দািয়�েবাধ জািগেয় 
�দয়। সেব�াপির, �রআেনর িনে�া� আয়াত আমােক কলম ধরেত বাধ� 
করেলা- 

ۡوَن بِٖه ثََمًنا َقلِيۡ  ُ ِمَن الِۡحلٰتِب َويَۡشَرتُ ً اِّنَ الَِّذيَۡن يَۡكُتُمۡوَن َمآ اَنَۡزَل اّ�ٰ َك َما  ۙ ال  اُولٰٕٓ�ِ

 ۡ ۡهلِ ُ يَۡوَم الِۡقٰيَمِة َوَال يَُزّکِ ُِّمُهُم اّ�ٰ اَر َوَال يُ�َل  َولَُهۡم �ََذاٌب  ۚ يَاۡ�ُلُۡوَن ِىفۡ بُُطۡونِِهۡم اِّالَ الّنَ

  اَلِۡيٌم 

অ�বাদ : িন�য় আ�াহ িকতােব যা নািযল কেরেছন, যারা তা �গাপন 
কের এবং িবিনমেয় সামা� িকছু �য় কের (লাভ কের) তারা তােদর �পট 
আ�ন িভ� অ� িকছু িদেয় ভের না, আ�াহ িকয়ামেতর িদন তােদর সে� 
কথা বলেবন না এবং তােদর পিব�ও করেবন না (তােদর �ছােটাখােটা 
�নাহও মাফ করেবন না), আর তােদর জ� রেয়েছ কিঠন শাি�।  

(�রা আল বাকারা/২ : ১৭৪) 
 

ব�াখ�া : �কােনা িজিনেসর িবিনমেয় িকছু �য় করার অথ� হেলা ঐ 
িজিনেসর িবিনমেয় িকছু পাওয়া। �িত এড়ােনার অথ� িকছু পাওয়া। �ছােটা 
�িত এড়ােনার অথ� অ� িকছু পাওয়া। আর বেড়া �িত এড়ােনার অথ� 
বেড়া িকছু পাওয়া। আবার �িত এড়ােনা একিট ওজর (বাধ�বাধকতা)। 
তাই আ�াহ এখােন বেলেছন- িতিন �রআেন �যসব িবধান নািযল 
কেরেছন, �ছােটা �িত (ওজর) এড়ােনার জ� যারা জানা সে�ও �স�েলা 
�চার কের না বা মা�ষেক জানায় না, তারা �যন তােদর �পট আ�ন িদেয় 
ভরেলা। িকয়ামেতর িদন আ�াহ তােদর সে� কথা বলেবন না। ঐ িদন 
এিট তােদর জ� সাংঘািতক �ভ�ােগ�র ব�াপার হেব। আর তােদরেক 
পিব� করা হেব না। অথ�াৎ তােদর �ছােটাখােটা �নাহও মাফ করা হেব 
না। িকয়ামেতর িদন আ�াহ মা�েষর �ছােটাখােটা �নাহ মাফ কের 
�দেবন। িক� যারা �রআেনর আেদশ, িনেষধ ও তথ� জানা সে�ও তা 
�গাপন করেব তােদরেক আ�াহ �মা করেবন না। তােদর জ� রেয়েছ 
কিঠন শাি�।  
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তাই �রআেনর আেদশ, িনেষধ ও তথ� �জেন তা মা�ষেক না জানােনার 
জ� িকয়ামেত �য কিঠন অব�া হেব তা �থেক বাঁচার জ� আিম একজন 
িচিকৎসক হেয়ও এ িবষেয় কলম ধেরিছ। 
 

�লখার িস�া� �নওয়ার পর �রআেনর ব�ব��েলােক কীভােব উপ�াপন 
করা যায়, এটা িনেয় ি�ধা-�ে� পেড় �গলাম। এমতাব�ায় এ আয়াতিট 
আমার মেন পড়েলা- 

ۡنُه لُِ�ۡنِذَر  بِٖه َوِذۡكٰرى لِلُۡمۡؤِمِنۡني  ِكٰتٌب اُنِۡزَل اِلَۡيَك َفَال يَُكۡن ِىفۡ َصۡدِرَك َحَرٌج ّمِ  

অ�বাদ : এিট একিট িকতাব যা �তামার �িত অবতীণ� করা হেলা, �তরাং 
এর মাধ�েম সতক�ীকরেণর ব�াপাের �তামার মেন �যন �কােনা সংেকাচ 
(ি�ধা-��, ভয়-ভীিত ইত�ািদ) না থােক এবং মুিমনেদর জ� এটা 
উপেদশ।  

 (�রা আ‘রাফ/৭ : ২) 
ব�াখ�া : �রআেনর ব�ব� িদেয় মা�ষেক সতক� করেত িগেয় সাধারণ 
মা�েষর অ�ের �’ িট অব�ার সৃি� হেত পাের- 

১. সিঠক অথ� বা ব�াখ�া না বুঝার কারেণ �রআেনর ব�েব�র 
যথাথ�তার ব�াপাের মেন সে�হ বা ি�ধা �দখা িদেত পাের। এ 
অব�া অেপ�াকৃত কম। 

২. ব�ব� িবষয়িট যিদ সমােজর �চিলত ধারণার সে� 
সাম��পূণ� না হয় বা িবপরীত হয়, তেব �িতেরাধ বা 
িবেরািধতার স�ুখীন হওয়া অথবা �বতন-ভাতা, দান-খয়রাত 
বা নজর-িনয়াজ ব� হেয় যাওয়ার ভয় হেত পাের। এ অব�ািট 
খবুই িবরাজমান। 

 

এ �ই অব�ােক (িবেশষ কের ি�তীয়িটেক) এড়ােনার (Overcome) জ� 
সাধারণ �বণতা হে� �রআেনর �য ব�ব��েলা সমােজর �চিলত ধারণার 
িবপরীত, �স�েলােক লুিকেয় �ফলা (না বলা) অথবা তার ব�ব�েক 
এমনভােব ঘুিরেয় বলা যােত িবেরািধতা কম আেস বা সবার জ� তা 
�হণেযাগ� হয়। এিট বত�মান িবে�র মুসিলমেদর �রব�ার একিট �ধান 
কারণ। �রআন িদেয় মা�ষেক সতক� করার ব�াপাের এই ভীষণ �িতকর 
কম�প�িত �’ িট সমূেল উৎপাটন করার জ� আ�াহ এই আয়ােত রসূল 
(স.)-এর মাধ�েম মুসিলমেদর বেলেছন- মা�ষেক সতক� করার সময় ি�ধা-
��, ভয়-ভীিত ইত�ািদর মেধ� পেড় �তামরা কখেনাই �রআেনর 
ব�ব�েক লুিকেয় �ফলেব না (বলা ব� করেব না) বা ঘুিরেয় বলেব না। 
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�রআেনর অ� জায়গায় (�রা আল-গািশয়াহ/৮৮ : ২২, �রা আন-িনসা/ 
৪ : ৮০) মহান আ�াহ রসূল (স.)-�ক বেলেছন- পৃিথবীর সকল মা�ষ 
কখেনাই �কােনা একিট িবষেয় একমত হেব না। তাই, তুিম �রআেনর 
ব�ব� না লুিকেয় বা না ঘুিরেয় মা�েষর কােছ উপ�াপন করেব। যারা তা 
�হণ করেব না, তােদর তা �হণ করেত বাধ� করার জ� পুিলেশর 
ভূিমকা পালন করা �তামার দািয়� নয়। �রআেনর এসব ব�ব� জানার 
পর আিম িস�া� �নই আমার কথা বা �লখায় �রআেনর ব�ব� না লুিকেয় 
বা না ঘুিরেয় সরাসির উপ�াপন করেবা। 
 

আল-�রআন পড়া �শষ কেরই আিম িলখেত �চেয়িছলাম িক� হাদীস না 
পেড় কলম ধরেত মন চাইেলা না। তাই আবার হাদীস পড়েত আর� 
কির। হাদীস, িবেশষ কের িমশকাত শরীফ (িসহাহ িস�ার �ায় সব 
হাদীসসহ আরও অেনক হাদীস ধারণকারী ��) িব�ািরত পড়ার পর 
ইসলােমর িবিভ� িবষেয়র ওপর আিম �লখা আর� কির। আর বই �লখা 
আর� কির ১০.০৪.১৯৯৬ তািরেখ। 
 

এই পুি�কা বা�েব �প দান করার ব�াপাের অেনেকই, িবেশষ কের 
�রআন িরসাচ� ফাউে�ডশেনর কম�কত�া ও কম�চারীবৃ� নানাভােব আমােক 
সহেযািগতা কেরেছন। আ�াহর কােছ কায়মেনাবােক� �দায়া কির িতিন 
�যন এ কাজেক তােদর নাজােতর অিছলা বািনেয় �দন।  
 

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পিৃথবীেত আর �কউ ভুল-�াি�র ঊে�� নয়। তাই 
আমারও ভুল হেত পাের। �ে�য় পাঠকবৃে�র কােছ অ�েরাধ; আমার 
�লখায় যিদ �কােনা ভুল-�িট ধরা পেড়, আমােক জানােল কতৃ� থাকেবা 
এবং পরবত�ী সং�রেণ তা সংেশাধন করা হেব ইনশাআ�াহ। 
 

আ�াহ �যন আমার এ সামা� �খদমতেক কবুল কেরন এবং এিটেক 
পরকােল নাজােতর অিছলা বািনেয় �দন-এ �াথ�না কের এবং আপনােদর 
�দায়া �চেয় �শষ করিছ। আ�াহ হােফজ! 

ম. রহমান 
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পুি�কার তেথ�র উৎসসমহূ 
 

আ�াহ �দ� �ােনর উৎস হেলা িতনিট- �রআন, ��াহ এবং Common 

sense। �রআন হেলা আ�াহ �দ� মূল �মািণত �ান। ��াহ হেলা 
আ�াহ �দ� �মািণত �ান। তেব এিট আ�াহ �দ� মূল �ান নয়। এিট 
�রআেনর ব�াখ�া। আর Common sense হেলা আ�াহ �দ� সাধারণ 
বা অ�মািণত �ান। �কােনা িবষেয় িস�াে� �পৗঁছােত এ িতনিট উৎেসর 
যথাযথ ব�বহার অত�� ���পূণ�। পুি�কািটর জ� এই িতনিট উৎস �থেক 
তথ� �নওয়া হেয়েছ। তাই চলনু �থেম উৎস িতনিট স�ে� ���পূণ� িকছু 
কথা �জেন �নওয়া যাক। 
 

ক. আল-�রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 
�কােনা িকছু পিরচালনার িবষয়সমূেহর িনভু�ল উৎস হেলা �সিট, যা তার 
সৃি�কারক বা ��তকারক িলেখ িদেয়েছন। ল� কের থাকেবন, আজকাল 
ইি�িনয়াররা �কােনা জিটল য� বািনেয় বাজাের ছাড়েল তার সে� ঐ য�টা 
পিরচালনার িবষয় স�িলত একটা বই বা ম�া�য়াল পাঠান। ঐ ম�া�য়ােল 
থােক য�টা চালােনার সকল মূল িবষয় ও িকছু আ�ষি�ক �মৗিলক িবষয়। 
ইি�িনয়াররা ঐ কাজটা এ জ� কেরন �য, �ভা�ারা �যন ঐ য�টা 
চালােনার মূল িবষেয় ভুল কের চরম �েভ�ােগ না পেড়। এই �ানিট 
ইি�িনয়াররা মূলত �পেয়েছন মহান আ�াহ �থেক। আ�াহই মা�ষ সৃি� 
কের �িনয়ায় পাঠােনার সময় তােদর জীবন পিরচালনার িবষয়াবিল 
স�িলত ম�া�য়াল (আসমানী িকতাব) সে� পািঠেয় এ ব�াপাের �থম দৃ�া� 
�াপন কেরেছন। ঐ আসমানী িকতােব আেছ তােদর জীবন পিরচালনার 
সকল �মৗিলক িবষয়। এটা আ�াহ এজ� কেরেছন �য, মা�ষ �যন তােদর 
জীবন পিরচালনার মূল িবষয়�েলােত ভুল কের �িনয়া ও আিখরােত চরম 
�েভ�ােগ না পেড়। আ�াহর ঐ িকতােবর সব�েশষ সং�রণ হে� আল 
�রআন। তাই, আল �রআেন আেছ মানব জীবন পিরচালনার সকল 
�মৗিলক িবষয়। আর একিট মা� অেমৗিলক িবষয় (তাহা�ুদ সালাত)। 
এিট রসূল মুহা�দ (স.)-এর জ� অিতির� ফরজ িছল। 
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আ�াহর এটা িঠক করা িছেলা �য, রসূল মুহা�দ (স.)-এর পের আর 
�কােনা নবী-রসূল (আ.) �িনয়ায় পাঠােবন না। তাই, তাঁর মাধ�েম পাঠােনা 
আল-�রআেনর তথ��েলা যােত রসূল (স.) �িনয়া �থেক চেল যাওয়ার 
পরও সমেয়র িববত�েন মা�ষ ভুেল না যায় বা তােত �কােনা কমেবিশ না 
হেয় যায়, �সজ� �রআেনর আয়াত�েলা নািযল হওয়ার সে� সে� িলেখ 
ও মুখ� কের সংরি�ত রাখার ব�ব�া িতিন রসূল (স.)-এর মাধ�েম 
কেরেছন। তাই �ধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পেরও যিদ মা�ষ 
তােদর জীবন পিরচালনার সকল �মৗিলক িবষয় িনভু�লভােব জানেত চায়, 
তেব �রআন মাজীদ বুেঝ পড়েলই তা জানেত পারেব। 
 

�য সব িবষেয় �রআেন একািধক আয়াত আেছ �স সব িবষেয় িস�াে� 
আসার িনয়ম হেলা, সবকিট আয়াত পাশাপািশ �রেখ পয�ােলাচনা কের 
চূড়া� (Final) িস�াে� আসা। কারণ, পািরপাি��ক অব�া িবেবচনা কের 
�কােনা িবষেয়র একটা িদক এক আয়ােত এবং আর একটা িদক অ� 
আয়ােত উে�খ করা হেয়েছ। অথবা একিট আয়ােত িবষয়িট সংি��ভােব 
এবং অ� আয়ােত তা িব�ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। এ জ�ই 
�রআন িনেজ এবং জগি�খ�াত িবিভ� মুসিলম মনীষী বেলেছন-‘�রআন 
তাফসীেরর সেব�া�ম প�া হে� �রআেনর তাফসীর �রআন িদেয় করা।   ’   
(ড. �সাইন আয-যাহাভী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিস�ন, (আল-
মাকতাবাতুশ শািমলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬) 
 

তেব এ পয�ােলাচনার সময় িবেশষভােব �খয়াল রাখেত হেব একিট 
আয়ােতর তরজমা বা ব�াখ�া �যন অ� আয়ােতর তরজমা বা ব�াখ�ার সে� 
স�িতশীল হয়, িবেরাধী না হয়। কারণ, �রা িনসার ৮২ ন�র আয়ােতর 
মাধ�েম মহান আ�াহ পির�ারভােব জািনেয় িদেয়েছন- �রআেন পর�র 
িবেরাধী �কােনা কথা �নই। বত�মান পুি�কার আেলাচ� িবষয়িটর ব�াপাের 
�রআেন িবিভ� তথ� আেছ। আল �রআেনর �সই তথ��েলােক পুি�কার 
তেথ�র মূল উৎস িহেসেব �হণ করা হেয়েছ। 
 

খ. ��াহ/হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
��াহ হেলা �রআেনর ব�েব�র বা�ব �প বা ব�াখ�া। আর এ ব�াখ�া 
কেরেছন আ�াহর িনেয়াগ�া� �রআেনর ব�াখ�াকারী রসূল মুহা�াদ (স.) 
তাঁর কথা, কাজ ও সমথ�েনর মাধ�েম। রসূল (স.) নবুওয়াতী দািয়� পালন 
করার সময় আ�াহ তা’য়ালার অ�মিত ছাড়া �কােনা কথা, কাজ বা সমথ�ন 
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করেতন না। তাই ��াহও �মািণত �ান। �রআন িদেয় যিদ �কােনা 
িবষেয় ��� িস�াে� না আসা যায় তেব ��াহর সাহায� িনেত হেব। 
ব�াখ�া মূল ব�েব�র স�ূরক বা অিতির� হয়, কখনও িবেরাধী হয় না। 
তাই ��াহ �রআেনর স�ূরক বা অিতির� হেব, কখনও িবেরাধী হেব 
না। এ কথািট আ�াহ তা’য়ালা জািনেয় িদেয়েছন �রা আল হা�াহ-এর 
৪৪-৪৭ ন�র আয়ােতর মাধ�েম। আ�াহ তা‘য়ালা বেলন- 

َل �َلَۡ�نَ   ۙ    ا بَۡعَض اۡالََقاِويِۡلۙ َولَۡو تََقّوَ ثُّمَ لََقَطۡعَنا ِمۡنُه الَۡوتِۡنيَ َفَما  َالََخۡذنَا ِمۡنُه بِالَۡيِمۡنيِ

ۡن اََحٍد َعۡنُه َحاِجِزيَۡن   .ِمۡنُجلۡم ّمِ

অ�বাদ : আর �স যিদ আমার িবষেয় �কােনা কথা বািনেয় বলেতা। 
অব�ই আমরা তােক ডান হােত (শ� কের) ধের �ফলতাম। অতঃপর 
অব�ই আমরা তার জীবন-ধমনী �কেট িদতাম। অতঃপর �তামােদর মেধ� 
�কউই �নই �য তা �থেক আমােক িবরত রাখেত পারেত।  

(�রা আল-হা�াহ/৬৯ : ৪৪-৪৭) 
একিট িবষয়েক ব�াখ�া করেত িগেয় ব�াখ�াকারীেক �কােনা �কােনা সময় 
এমন কথা বলেত হয় যা মূল িবষেয়র অিতির�। তেব কখনও তা মূল 
িবষেয়র িবেরাধী হেব না। তাই �রআেনর িবষয়�েলা ব�াখ�া করেত িগেয় 
রসূল (স.) এমন িকছু িবষয় বেলেছন, কেরেছন বা অ�েমাদন িদেয়েছন যা 
�রআেন �নই বা �রআেনর িবষেয়র বা�বায়ন প�িতর �মৗিলক িবষয়ও 
নয়। এ�েলা হে� ইসলামী জীবন িবধােনর অেমৗিলক বা আ�ষি�ক িবষয়। 
 

হাদীস �থেকও �কােনা িবষেয় িস�াে� �পৗঁছেত হেল ঐ িবষেয়র সকল 
হাদীস পাশাপািশ �রেখ পয�ােলাচনা কের চূড়া� িস�াে� �পৗঁছেত হেব। 
আর এ পয�ােলাচনার সময় �খয়াল রাখেত হেব শি�শালী হাদীসেক �যন 
�ব�ল হাদীস রিহত (Cancel) কের না �দয়। হাদীসেক পুি�কার তেথ�র 
ি�তীয় �ধান উৎস িহেসেব ধরা হেয়েছ। 
 

গ. Common sense/আকল/িবেবক/�বাধশি� (মািলেকর িনেয়াগকতৃ 
দােরায়ােনর ব�ব�) 
�রআন ও ��াহ আ�াহ �দ� �ােনর উৎস তথ�িট �ায় সকল মুসিলম 
জােন ও মােন। িক� Common sense �য আ�াহ �দ� �ােনর একিট 
উৎস এ তথ�িট বত�মান মুসিলম উ�াহ এেকবাের হািরেয় �ফেলেছ। 
Common sense-এর সং�া, ���, উৎকিষ�ত ও অবদিমত হওয়ার 

প�িত, ব�বহার না করার �নাহ, পূব�বত�ী ও পরবত�ীেদর Common 
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sense-এর মেধ� পাথ�ক� ইত�ািদ িনেয় িব�ািরত আেলাচনা আেছ 

‘Common sense এর ��� কতট�ু এবং �কন’ (গেবষণা িসিরজ-৬) 

নামক পুি�কািটেত। পুি�কািট পৃিথবীর সকল মা�ষ িবেশষ কের 

মুসিলমেদর পড়া দরকার। তেব Common sense-এর সং�া, ��� 
ইত�ািদ স�িক�ত িকছু তথ� যুি�, �রআন ও হাদীেসর আেলােক িনে� 
তুেল ধরা হেলা।  
 

যিু�  
মানব শরীেরর �ভতের উপকারী (সিঠক) িজিনস �েবশ করেত �দওয়া 
এবং �িতকর িজিনস (�রাগ জীবাণ)ু অ��েবশ �িতেরাধ করার জ� �রাগ 
�িতেরাধ ব�ব�া (Immunological System) নােমর এক মহাকল�াণকর 

ব�ব�া (দােরায়ান) সকল মা�ষেক আ�াহ তা’য়ালা জ�গতভােব 
িদেয়েছন। এ দােরায়ান �কান িজিনসিট শরীেরর জ� �িতকর এবং 
�কানিট �িতকর নয় তা বুঝেত পাের। �য িজিনসিট �িতকর নয় �সিটেক 
�স শরীের �েবশ করেত �দয়। আর �যিট �িতকর �সিটেক শরীের �েবশ 
করেত �দয় না বা �েবশ করার �চ�া করেল তা ধবংস কের �ফেল। এিট 
না থাকেল মা�ষেক সব��ণ �গী হেয় হাসপাতােলর িবছানায় থাকেত 
হেতা। এ দােরায়ানিটেক আ�াহ তা’য়ালা িদেয়েছন �রাগ মু� �রেখ মানব 
জীবনেক শাি�ময় করার লে��। 
 

মানব জীবনেক শাি�ময় করার জ� �ােনর মেধ� সিঠক তথ� �েবশ 
করেত �দওয়া এবং ভুল তথ� �েবেশ বাধা �দওয়ার জ� একিট ব�ব�া 
তথা দােরায়ান থাকাও খবু দরকার। কারণ, তা না থাকেল মা�েষর 
�ােনর মেধ� সহেজ ভুল তথ� �েবশ করেব এবং মা�েষর জীবন 
অশাি�ময় হেব। 
 

মহান আ�াহ মানব জীবনেক শাি�ময় করার লে�� শরীেরর �ভতের 
দােরায়ােনর মেতা কাজ করার জ� মহাকল�াণকর এক ব�ব�া সকল 
মা�ষেক জ�গতভােব িদেয়েছন। তাই, যুি�র আেলােক সহেজ বলা যায়- 
�ােনর মেধ� সিঠক তথ� �েবশ করেত �দওয়া এবং ভুল তথ� �েবশ 
করেত বাধা �দওয়ার লে�� দােরায়ােনর মেতা কাজ করার জ� 
জ�গতভােব একিট ব�ব�া সকল মা�ষেক আ�াহ তা’য়ালার �দওয়ার 
কথা। কারণ তা না হেল মানব জীবন শাি�ময় হেব না। 
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�ােনর মেধ� ভুল তথ� �েবশ করেত না �দওয়া ও সিঠক তথ� �েবশ 
করেত �দওয়ার জ� মা�ষেক জ�গতভােব আ�াহর �দওয়া �সই 

মহাকল�াণকর দােরায়ান হেলা �বাধশি�, Common sense,  , َعْقٌل 

িবেবক বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান। 
 

তাই, আ�াহ তা‘য়ালা, জ�গতভােব সকল মা�ষেক �ােনর একিট উৎস 

িদেয়েছন। �স উৎসিটই হেলা- �বাধশি�, Common sense,  َعْقٌل, 

িবেবক বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান। অমুসিলম ঘের জ��হণ করা �য 
সকল ব�ি� �কােনাভােব ইসলাম স�েক� জানেত পােরিন, Common 

sense-এর �ােনর আেলােক পরকােল তােদর িবচার করা হেব। 
 

আল �রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 
তথ�-১  

ُؤَالِء إِن  َو�َلََّم  آَدَم اْألَْسَماَء �ُلََّها ثُّمَ َعَرَضُهْم �ََ� الَْمَالئَِكِة َفَقاَل أَنِ�ُئوِين بِأَْسَماِء َهٰ

 .ُك�ُتْم َصاِدِقَني 

অ�বাদ : অতঃপর িতিন আদমেক ‘সকল ইসম’ �শখােলন, তারপর 
�স�েলা �ফেরশতােদর কােছ উপ�াপন করেলন, অতঃপর বলেলন- 
�তামরা আমােক এ ইসম�েলা স�েক� বেলা, যিদ সত�বাদী হেয় থােকা। 

(�রা আল বাকারা/২ : ৩১) 
ব�াখ�া : আয়াতখািন �থেক জানা যায়- আ�াহ তা’য়ালা আদম (আ.) তথা 
মানব জািতেক �েহর জগেত �াস িনেয় ‘সকল ইসম’ িশিখেয়িছেলন। 
অতঃপর �ফেরশতােদর �ােস িগেয় �স�েলা স�েক� তােদরেক িজ�াসা 
কেরিছেলন।  
 

�� হেলা, আ�াহ তা’য়ালা �েহর জগেত �াস িনেয় মা�ষেক ‘সকল 
ইসম’ �শখােনার মাধ�েম কী িশিখেয়িছেলন? যিদ ধরা হয় সকল িকছুর 
নাম িশিখেয়িছেলন, তাহেল �� আেস- শাহী দরবাের �াস িনেয় মানব 
জািতেক �ব�ন, কচু, আল,ু টেমেটা, গ�, গাধা, ছাগল, �ভড়া, রিহম, 
কিরম ইত�ািদ নাম �শখােনা আ�াহর ময�াদার সােথ মানায় িক না এবং 
তােত মা�েষর লাভ কী? 
 

�কৃত িবষয় হেলা- আরবী ভাষায় ‘ইসম’ বলেত নাম (Noun) ও �ণ 
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(Adjective/িসফাত) উভয়িটেক �বাঝায়। তাই, মহান আ�াহ শাহী 
দরবাের �াস িনেয় আদম তথা মানব জািতেক নামবাচক ইসম নয়, সকল 
�ণবাচক ইসম িশেখেয়িছেলন। ঐ �ণবাচক ইসম�েলা হেলা- সত� বলা 
ভােলা, িমথ�া বলা পাপ, মা�েষর উপকার করা ভােলা, চুির করা অপরাধ, 
ঘুষ খাওয়া পাপ, মা�ষেক কথা বা কােজ ক� �দওয়া অ�ায়, দান করা 
ভােলা, ওজেন কম �দওয়া অপরাধ ইত�ািদ। এ�েলা হেলা �স িবষয় যা 
মা�ষ  Common sense িদেয় বুঝেত পাের। আর আ�াহ তা’য়ালা এর 
পূেব� সকল মা�েষর কাছ �থেক সরাসির তাঁর এক�বােদর �ীকােরাি� 
িনেয়িছেলন। 
 

তাই, আয়াতখািনর িশ�া হেলা- আ�াহ তা’য়ালা �েহর জগেত �াস িনেয় 
মা�ষেক �বশ িকছু �ান িশিখেয় িদেয়েছন তথা �ােনর একিট উৎস 

িদেয়েছন। �ােনর ঐ উৎসিট  হেলা-  �বাধশি�, Common , ْقٌل عَ 

sense বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান। 
 

তথ�-২ 

 �َلََّم اْالِنَْساَن َمالَْم يََعلَْم .

অ�বাদ : (�রআেনর মাধ�েম) িশ�া িদেয়েছন মা�ষেক এমন িবষয় যা 
�স পূেব� জােনিন/জানেতা না।  

(�রা আল-আলাক/৯৬ : ৫) 
ব�াখ�া : আয়াতখািন হেলা �রআেনর �থম নািযল হওয়া পাঁচখািন 
আয়ােতর �শষিট। এখােন বলা হেয়েছ- �রআেনর মাধ�েম মা�ষেক এমন 
�ান �শখােনা হেয়েছ যা মা�ষ আেগ জােন না বা জানেতা না। ��াহ 
হেলা আ�াহর িনেয়াগকৃত ব�ি� কতৃ�ক করা �রআেনর ব�াখ�া। তাই, 
আয়াতখািনর আেলােক বলা যায়- আ�াহ তা’য়ালা কতৃ�ক �রআন ও 
��াহর বাইের অ� একিট �ােনর উৎস মা�ষেক পূেব� তথা জ�গতভােব 
�দওয়া আেছ। �রআন ও ��ায় এমন িকছু �ান সি�েবিশত করা হেয়েছ 
যা মা�ষেক ঐ উৎসিটর মাধ�েম �দওয়া বা জানােনা হয়িন। তেব �রআন 
ও ��ায় ঐ উৎেসর �ান�েলাও �কােনা না �কােনাভােব আেছ। 
 

�ােনর ঐ উৎসিট কী তা এ আয়াত �থেক সরাসির জানা যায় না। তেব ১ 
ন�র তথ� �থেক আমরা �জেনিছ �য, �েহর জগেত �াস িনেয় আ�াহ 
মা�ষেক �বশিকছু �ান িশিখেয়েছন। তাই ধারণা করা যায় ঐ �ান বা 
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�ােনর উৎসিটই জ�গতভােব মা�ষেক িদেয় �দওয়া হেয়েছ। আর ৩ ন�র 
তেথ�র আয়াত �েলার মাধ�েম এ কথািট মহান আ�াহ সরাসির জািনেয় 
িদেয়েছন।  
 

তথ�-৩ 

اَها, َفاَلَْهَمَها ُفُجْوَرَها َوتَْقواَها . َقْد اَْفلََح َمْن َز�َّاَها . َوَقْد َخاَب َمْن  َونَْفٍس َوَما َسّوَ

 َدّساَها.

অ�বাদ : আর শপথ মা�েষর মেনর এবং �সই স�ার িযিন তােক (মন) 
সিঠক গঠেন সিৃ� কেরেছন। অতঃপর তােক (মনেক) ‘ইলহাম’ কেরেছন 
তার অ�ায় (ভুল) ও �ায় (সিঠক) (পাথ�ক� করার শি�)। �য তােক 
(অ�ায়/ভুল ও �ায়/সিঠক পাথ�ক� করার শি�েক) উৎকিষ�ত করেলা �স 
সফলকাম হেলা। আর �য তােক অবদিমত করেলা �স ব�থ� হেলা। 

                  (�রা আ�-শামস/৯১ : ৭-১০) 
ব�াখ�া : ৮ ন�র আয়াতখািনর মাধ�েম জানা যায়- মহান আ�াহ 
জ�গতভােব ‘ইলহাম’ তথা অিত�াকৃিতক এক ব�ব�ার মাধ�েম �েত�ক 
মা�েষর মেন সিঠক ও ভুল পাথ�ক� করার একিট শি� িদেয়েছন। এ 
ব�ব�েক ১ ন�র তেথ�র আয়ােতর ব�েব�র সােথ িমিলেয় বলা যায় �য, 
�েহর জগেত �াস িনেয় মহান আ�াহ মা�ষেক �য �ান িশিখেয়িছেলন বা 
�ােনর �য উৎসিট িদেয়িছেলন তা ‘ইলহাম’ নামক এক প�িতর মাধ�েম 
মা�েষর মেন জ�গতভােব িদেয় িদেয়েছন। মা�েষর জ�গতভােব পাওয়া 
ঐ �ােনর শি�িটই হেলা Common sense, আকল, িবেবক, �বাধশি� 

বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান।  
 

৯ ও ১০ ন�র আয়াত �থেক জানা যায় �য, জ�গতভােব পাওয়া �ােনর 
শি� Common sense উৎকিষ�ত ও অবদিমত হেত পাের। তাই, 
Common sense �মািণত �ান নয়। এিট অ�মািণত তথা সাধারণ 
�ান।  
 

সি�িলত িশ�া : উি�িখত আয়াতসহ আরও অেনক আয়ােতর মাধ�েম 
িনি�তভােব জানা যায় �য- আ�াহ তা’য়ালা মা�ষেক জ�গতভােব �ােনর 
একিট অ�মািণত বা সাধারণ উৎস িদেয়েছন। �ােনর ঐ উৎসিটই হেলা- 
Common sense, আকল, িবেবক, �বাধশি� বা আ�াহ �দ� সাধারণ 
�ান।  
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তথ�-৪ 

ِ ا َوآّبِ ِعۡنَد اّ�ٰ ّمُ الُۡبۡكُم الَِّذيَۡن َال يَۡعِقلُۡوَن اِّنَ َشّرَ الّدَ   لّصُ

অ�বাদ : িন�য় আ�াহর কােছ িনকৃ�তম জীব হে� �সই সব বিধর, 
�বাবা যারা Common sense-�ক  )যথাযথভােব ( কােজ লাগায় না। 

(�রা আল আনফাল/৮ : ২২) 
ব�াখ�া : Common sense-�ক যথাযথভােব কােজ না লাগােনা ব�ি�েক 
িনকৃ�তম জীব বলার কারণ হেলা- এ ধরেনর ব�ি� �কািট �কািট মা�ষ বা 
একিট জািতেক �ংস কের িদেত পাের। অ� �কােনা জীব তা পাের না। 
 

তথ�-৫  

ۡجَس �ََ� الَِّذيَۡن َال يَۡعِقلُۡوَن    . َويَۡجَعُل الّرِ

অ�বাদ : আর যারা Common sense-�ক কােজ লাগায় না তােদর 

ওপর িতিন ভুল চািপেয় �দন। 
(�রা ইউ�স/১০ : ১০০) 

ব�াখ�া : আয়াতখািনর মাধ�েম জািনেয় �দওয়া হেয়েছ �য, মা�ষ যিদ 
�রআন ও ��াহর সােথ Common sense-�ক আ�াহর জািনেয় �দওয়া 
��া�াম বা নীিতমালা অ�যায়ী ব�বহার না কের তেব তােদর ভুল �ান 
অিজ�ত হেব। 
 

তথ�-৬ 

ا نَ  ِعۡريِ َوَقالُۡوا لَۡو ُكّنَ ا ِىفۤۡ اَۡصٰحِب الّسَ   ۡسَمُع اَۡو نَۡعِقُل َما ُكّنَ

অ�বাদ : তারা আরও বলেব- যিদ আমরা (সতক�কারীেদর কথা তথা 

আ�াহর িকতাব ও নবীেদর ব�ব�) �নতাম অথবা Common sense-

�ক ব�বহার করতাম তাহেল আজ আমােদর জাহা�ােমর বািস�া হেত 
হেতা না। 

(�রা আল মূলক/৬৭ : ১০) 
ব�াখ�া : আয়াতিটেত �শষ িবচার িদেন জাহা�ােমর অিধবাসীরা অ�েশাচনা 
কের �যসব কথা বলেব তা উে�খ করা হেয়েছ। তারা বলেব- যিদ তারা 
�রআন ও ��াহর ব�ব� �নেতা অথবা ইসলাম জানার জ� Common 

sense-�ক যথাযথভােব ব�বহার করেতা, তেব তােদর জাহা�ােমর 
বািস�া হেত হেতা না। আয়াতখািন �থেক তাই �বাঝা যায়, Common 

sense-�ক যথাযথভােব ব�বহার না করা জাহা�ােম যাওয়ার কারণ হেব। 
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সি�িলত িশ�া : পূেব�র আয়াত িতনখািনর আেলােক িনি�তভােব বলা 
যায়- Common sense আ�াহর �দওয়া অপিরসীম ���পূণ� একিট 
�ােনর উৎস। 
 

হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
হাদীস-১ 

ثََنا َحاِجُب بُْن الَْولِيِد  ِ  - ر� اهللا عنه  - ُهَرْيَرَة  َعْن أِيب   … … … َحّدَ  - َقاَل َقاَل َرُسوُل اّ�َ

دَانِِه أَوْ  : - ص� اهللا �ليه وسلم َرانِِه أَْو  َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ ُيولَُد �ََ� الِْفْطَرِة ، َفأَبََواُه ُيَهّوِ يَُنّصِ

وَن ِفيَها ِمْن َجْدَ�اَء  . َسانِِه ، َكَما تُْ�َتُج الَْبِهيَمُة بَِهيَمًة َجْمَعاَء ، َهْل تُِحّسُ   يَُمّجِ

অ�বাদ : ইমাম মুসিলম (রহ.) আবূ �রায়রা (রা)-এর বণ�না সনেদর ৫ম 
ব�ি� হািযব ইব�ল ওয়ািলদ �থেক �েন তাঁর সহীহ �ে� িলেখেছন- আবূ 
�রায়রা (রা) বেলন, িন�য় রাসূলু�াহ (স.) বেলেছন, এমন �কােনা িশ� 
�নই �য মানব �কৃিতর (িফতরাত) ওপর জ��হণ কের না। অতঃপর তার 
মা-বাবাই তােক ই�দী বা ি��ান বা অি�পূজারী �েপ গেড় �তােল। 
�যমন, চতু�দ প� িনখুতঁ বা�া জ� �দয়। �তামরা িক তােদর মেধ� 
�কােনা কানকাটা �দখেত পাও? (বরং মা�েষরাই তার নাক, কান �কেট 
িদেয় বা িছ� কের তােক িবকতৃ কের থােক)। 
 

 সহীহ মুসিলম, হাদীস ন�র- ৬৯২৬। 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : হাদীসিটর ‘�িতিট িশ�ই মানব �কৃিতর (িফতরাত) ওপর 
জ��হণ কের’ কথািটর ব�াখ�া হেলা- সকল মানব িশ�ই সৃি�গতভােব 
সিঠক �ােনর শি� িনেয় জ��হণ কের। এ ব�ব� �থেক তাই জানা 

যায়- সকল মানব িশ� সিঠক Common sense, আকল, িবেবক, 

�বাধশি� বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান িনেয় জ��হণ কের।  
 

আর হাদীসিটর ‘অতঃপর তার মা-বাবাই তােক ই�দী বা ি��ান বা 
অি�পূজারী �েপ গেড় �তােল’ অংেশর ব�াখ�া হেলা, মা-বাবা তথা 
পিরেবশ ও িশ�া মানব িশ�েক ই�দী, ি��ান, অি�পূজারী বািনেয় �দয়। 
তাহেল হাদীসিটর এ অংশ �থেক জানা যায়- Common sense 
পিরেবশ, িশ�া ইত�ািদ িদেয় পিরবিত�ত হয়। তাই এ হাদীস অ�যায়ী- 
Common sense সাধারণ বা অ�মািণত �ান। �মািণত �ান নয়। 
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হাদীস-২ 

 ِ ثََنا َعْبُد اّ�َ ِىن بَِما يَِحّلُ ِىل  … … …َحّدَ ِ أَْخِربْ الُْخَشِىنَّ يَُقوُل ُقلُْت يَا َرُسوَل اّ�َ

ُم �ََ�َّ  ِىبُّ  .َويَُحّرَ
َد الّ�َ َب ِىفَّ النَّ  - ص� اهللا �ليه وسلم- َقاَل َفَصّعَ الِْربُّ َما  :َظَر َفَقاَل َوَصّوَ

َسَكَنْت إِلَْيِه الّنَْفُس َواْطَمأَّنَ إِلَْيِه الَْقلُْب َواِإلثُْم َما لَْم تَْسُكْن إِلَْيِه الّنَْفُس َولَْم 

  .يَْطَمِئّنَ إِلَْيِه الَْقلُْب َوإِْن أَْفَتاَك الُْمْفُتوَن 

অ�বাদ : আবূ সা’লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৬� ব�ি� 
আব��াহ (রহ.) �থেক �েন `মুসনােদ আহমদ’ �ে� উে�খ করা হেয়েছ- 
আবূ সা’লাবা আল-খশুানী (রা.) বেলন, আিম বললাম- �হ রসূলু�াহ (স.)! 
আমার জ� কী হালাল আর কী হারাম তা আমােক জািনেয় িদন। তখন 
রসূল (স.) একটু নেড়চেড় বসেলন ও ভােলা কের �খয়াল (িচ�া-ভাবনা) 
কের বলেলন- �নকী (�বধ) হেলা �সিট, যা কের �তামার নফস (মন তথা 
মেন থাকা আকল) �শা� হয় ও �তামার �লব (মন তথা মেন থাকা 
Common sense) তৃি� লাভ কের। আর পাপ (অৈবধ) হেলা �সিট, যা 
কের �তামার নফস ও �লব �শা� হয় না ও তৃি� লাভ কের না। যিদও 
�স িবষেয় ফাতওয়া �দানকারীরা �তামােক ফাতওয়া �দয়। 
 

 আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস ন�র-১৭২১৫। 

 হাদীসিটর সনদ ও  মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : �নকী তথা সিঠক কাজ করার পর মেন �ি� ও �শাি� এবং 
�নাহ তথা ভুল কাজ করার পর সে�হ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অ�ি� সৃি� 
হেত হেল মনেক আেগ বুঝেত হেব �কানিট সিঠক ও �কানিট ভুল। তাই, 
হাদীসিট �থেক জানা যায়- মা�েষর মেন একিট �ােনর শি� আেছ �য 
অ�ায় ও �ায় বুঝেত পাের। মানব মেন থাকা জ�গতভােব পাওয়া �সই 
শি� হেলা- Common sense, আকল, িবেবক, �বাধশি� বা আ�াহ 
�দ� সাধারণ �ান। 
 

হাদীসিটর ‘যিদও �স ব�াপাের মা�ষ �তামােক (িভ�) ফাতওয়া �দয় এবং 
ফাতওয়া িদেতই থােক’ ব�েব�র মাধ�েম রসূল (স.) জািনেয় িদেয়েছন, 
�কােনা মা�ষ যিদ এমন কথা বেল যােত মন তথা মেন থাকা Common 

sense সায় �দয় না, তেব িবনা যাচাইেয় তা �মেন �নওয়া যােব না। �স 
ব�ি� যেতা বেড়া মুফাসিসর, মুহাি�স, মুফিত, �েফসর, িচিকৎসক বা 
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ইি�িনয়ার �হাক না �কন। তাই হাদীসিটর এ অংশ �থেক জানা যায়- 
Common sense অতীব ���পূণ� এক �ােনর শি�/উৎস। 
 

হাদীস-৩ 

 ِ ثََنا َعْبُد اّ�َ  َعْن أَِيب أَُماَمَة، أَّنَ َرُجًال َسأََل َرُسوَل اِهللا َصّ�َ اُهللا َ�لَْيهِ  … … …َحّدَ

َ�ُتَك َفأَنَْت ُمْؤِمٌن .  تَْك َحَسَ�ُتَك، َوَساَءتَْك َسّيِ يَماُن؟ َقاَل:  إِذَا َسّرَ َوَسلََّم: َما اْإلِ

ثُْم؟ َقاَل:  إِذَا َحاَك ِيف نَْفِسَك َشْيٌء َفَدْعُه     .َقاَل: يَا َرُسوَل اِهللا، َفَما اْإلِ
 

অ�বাদ : আবূ উমামা রা.-এর বণ�না সনেদর স�ম ব�ি� আব��াহ (রহ.) 
�থেক �েন ‘মুসনােদ আহমদ’ �ে� উে�খ করা হেয়েছ- আবূ উমামা 

(রা.) বেলন, এক ব�ি� রসূল (স.)-�ক িজে�স করেলা, ঈমান কী? রসূল  
(স.)  বলেলন, যখন সৎকাজ �তামােক আন� �দেব ও অসৎ কাজ পীড়া 
�দেব, তখন তুিম মু’িমন। �স পুনরায় িজে�স করেলা, �হ আ�াহর রসূল 

(স.)! �নাহ (অ�ায়) কী? মহানবী (স.) বেলন- �য িবষয় �তামার মেন 
সে�হ-সংশয় ও অ�ি� সৃি� কের (�সিট �নাহ), তাই তা �ছেড় �দেব। 
 

 আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস ন�র- ২২২২০। 

 হাদীসিটর সনদ এবং মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : এ হাদীসিটর ‘�য িবষয় �তামার মেন সে�হ-সংশয় ও অ�ি� 

সৃি� কের (�সিট �নাহ), তাই তা �ছেড় �দেব’ অংশ �থেক জানা যায়- 

মা�েষর মেন একিট �ােনর শি� আেছ �য অ�ায় ও �ায় বুঝেত পাের। 

মানব মেন থাকা জ�গতভােব পাওয়া �সই শি� হেলা- Common 

sense, আকল, িবেবক, �বাধশি� বা আ�াহ �দ� সাধারণ �ান । 
 

হাদীসিটর ‘যখন সৎকাজ �তামােক আন� �দেব ও অসৎ কাজ পীড়া 

�দেব, তখন তুিম মু’িমন’ অংশ �থেক জানা যায়- মু’ িমেনর একিট সং�া 

হেলা- সৎকাজ করার পর মেন আন� পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর 

মেন ক� পাওয়া। সৎকাজ করার পর মেন আন� পায় আর অসৎ কাজ 

করার পর মেন ক� পায় �সই ব�ি� যার Common sense জা�ত 
আেছ। তাই, এ হাদীস অ�যায়ী Common sense অপিরসীম ���পূণ� 
এক �ােনর শি�/উৎস। 
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সি�িলত িশ�া : হাদীস িতনিটসহ আরও হাদীস �থেক সহেজ জানা যায়- 
Common sense, আকল, িবেবক বা �বাধশি� সকল মা�ষেক 
জ�গতভােব আ�াহর �দওয়া �ােনর একিট অ�মািণত বা সাধারণ উৎস। 

তাই, Common sense-এর রায়েকও এই পুি�কার তেথ�র একিট উৎস 
িহেসেব �নওয়া হেয়েছ।  
 

িব�ান 
মানব সভ�তার বত�মান �ের ‘িব�ান’ �য �ােনর একিট উৎস এটা �কউ 
অ�ীকার করেব বেল আমার মেন হয় না। িব�ােনর িবষয় আিব�ােরর 
ব�াপাের Common sense-এর িবরাট ভূিমকা আেছ। উদাহরণ��প 

িব�ানী িনউটেনর মাধ�াকষ�ণ শি� আিব�ােরর িবষয়িট উে�খ করা যায়। 
িনউটন একিদন আেপল গােছর িনেচ বেস থাকা অব�ায় �দখেলন একিট 
আেপল মািটেত পড়েলা। িতিন ভাবেলন আেপলিট ওপেরর িদেক না িগেয় 
িনেচর িদেক আসেলা �কন? িন�য় �কােনা শি� আেপলিটেক িনেচর িদেক 

(পৃিথবীর �কে�র িদেক) �টেনেছ। Common sense এর এই তেথ�র 
ওপর িভি� কের গেবষণার মাধ�েম িব�ানী িনউটন মাধ�াকষ�ণ শি� 

আিব�ার কেরন। আর ঐ আিব�ােরর �িতিট বাঁেক তােক Common 

sense ব�বহার করেত হেয়েছ। তাহেল �দখা যায় িব�ােনর ত� বা তথ� 
আিব�ােরর ব�াপাের Common sense এর িবরাট ভূিমকা আেছ। তাই 

িব�ান হেলা Common sense-এর মাধ�েম উ�ািবত �ান। 
 

িব�ােনর অেনক ত� বা তথ� সমেয়র আবেত� পিরবত�ন হেয় যায়। কারণ 
মা�েষর �ান সীিমত। আমার ৪০ বছেরর িচিকৎসা জীবেন িচিকৎসা 

িব�ােনর অেনক তথ� স�ূণ��েপ পিরবিত�ত হেয় �যেত �দেখিছ। তাই 
ইসলামী নীিত হেলা Common sense-এর মেতা িব�ােনর �কােনা ত� 
বা তথ�েক চূড়া�ভােব �হণ বা বজ�ন করার আেগ �রআন বা ��াহর 
আেলােক অব�ই যাচাই কের িনেত হেব। 
 

অ�িদেক িব�ােনর �কােনা ত� বা তথ� যিদ িনভু�ল হয় তেব �সিট এবং 
ঐ িবষেয়র �রআেনর তথ� একই হেব। এ কথািট �রআন জািনেয় 

িদেয়েছ এভােব- 
 

َ لَُهۡم اَنَُّه الَۡحّقُ     َسُنِرۡيِهۡم ٰايِٰ�َنا ِىفۡ اۡالَٰفاِق َوِىفۤۡ اَنُۡفِسِهۡم َحّىتٰ يََتَبّنيَ
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অ�বাদ : শী�ই আমরা তােদরেক (অতাৎ�িণকভােব) িদগে� এবং 
িনেজেদর (শরীেরর) মেধ� থাকা আমােদর িনদশ�নাবিল (উদাহরণ) �দখােত 
থাকেবা, যত�ণ না তােদর কােছ ��� হেয় উঠেব �য তা (�রআেনর 
সকল ব�ব�) সত�। 

(�রা হা-িমম-আস-িসজদা/৪১ : ৫৩) 
ব�াখ�া : িদগ� হেলা খািল �চাখ এবং অণুবী�ণ ও দূরবী�ণ যে�র 
মাধ�েম মা�েষর দৃি�শি� যতদূর যায় ততদূর। আর আ�াহ তা’য়ালা 
কতৃ�ক অতাৎ�িণকভােব �দখােনার অথ�- �কৃিতেত থাকা আ�াহর �ণয়ন 
কের রাখা �ব�ািনক িবষয় গেবষণার মাধ�েম আিব�ার হওয়ার পর �দখা। 
 

তাই, এ আয়ােত বলা হেয়েছ- খািল �চাখ ও দূরবী�ণ যে�র মাধ�েম 
মা�েষর দৃি� শি� যতদূর যায় ততদূর এবং মা�েষর শরীেরর মেধ� থাকা 
আ�াহর �তির কের রাখা িবিভ� িবষয় তাঁর �তির ��া�াম অ�যায়ী 
গেবষণার মাধ�েম ধীের ধীের আিব�ার হেত থাকেব। এ আিব�ােরর 
মাধ�েম একিদন �রআেন থাকা সকল ইি�য়�া� িবষয় সত� �মািণত 
হেব। তাই, এ আয়াত অ�যায়ী �কােনা িবষেয় �রআেনর তথ� এবং ঐ 
িবষেয় িব�ােনর �িতি�ত তথ� একই হেব। 
 

িকয়াস ও ইজমা 
ইসলােম, ��াবান/িবচ�ণ/িহকমাধারী/মনীষী বলেত �রআন, ��াহ, 
িব�ান, সাধারণ ও �ব�ািনক সত� উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐিতহািসক 
সত� ঘটনা ও কািহিনর িভি�েত জ�গতভােব আ�াহ �দ� �ােনর উৎস 
(Common sense/আকল/িবেবক) উৎকিষ�ত হওয়া ব�ি�েক �বাঝায়। 
আর িকয়াস হেলা- �রআন ও ��াহর পেরা�, একািধক/ব�াপক 
অথ�েবাধক অথবা �রআন-��ায় সরাসির �নই এমন িবষেয় �রআন 
��াহর অ� তেথ�র আেলােক �য �কােনা যুেগর একজন 
��াবান/িবচ�ণ/িহকমাধারী ব�ি�র Common sense-এর উ�ত 
অ�ধাবন ও ব�াখ�া-িবে�ষণ �মতার আেলােক পিরচািলত গেবষণার ফল। 
আর �কােনা িবষেয় সকেলর িকয়ােসর ফল এক হেল বা কােরা িকয়ােসর 
ব�াপাের সকেল একমত হেল তােক ‘ইজমা’ (concensus) বেল। 
 

কােরা গেবষণার ফল �ােনর উৎস হেত পাের না। গেবষণার ফল হয় 
�রফাের� তথা তথ�সূ�। তাই সহেজ বলা যায়- িকয়াস বা ইজমা �ােনর 
উৎস হেব না। িকয়াস ও ইজমা হেব তথ�সূ�/�রফাের�।  
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ইজমা ইসলামী জীবন িবধােনর একিট ���পূণ� িবষয় হেলও মেন রাখেত 
হেব ইজমা অপিরবত�নীয় নয়। কারণ, মানব সভ�তার �ােনর উ�িতর 
সে� সে� �রআন ও ��াহর ঐ সকল অ�� ব�ব� আরও �� হেয় 
উঠেব। ফেল ঐ সব িবষেয় িকয়াস ও ইজমার িস�া� পিরবত�ন হেয় �যেত 
পাের। িব�ােনর িবষেয়র মেতা অ� �য �কােনা িবষেয়ই তা হেত পাের। 
 

এ পুি�কার আেলাচ� িবষেয়র ব�াপাের �রআন ও �কৃত সহীহ হাদীেস 
�� ব�ব� আেছ। তাই এ ব�াপাের িকয়াস করার �েযাগ �নই। 
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আ�াহ �দ� িতনিট উৎস ব�বহার কের িনভু�ল �ানাজ�ন 
ও ব�ব�া �হেণর �বাহিচ�/নীিতমালা 

 

�যেকােনা িবষেয় িনভু�ল �ানাজ�ন বা িস�াে� �পৗঁছােনা এবং ব�ব�া �হেণর 
জ� আ�াহ �দ� উৎস �রআন, ��াহ ও Common sense ব�বহােরর 
�বাহিচ�িট (Flow Chart) মহান আ�াহ সারসংে�প আকাের জািনেয় 
িদেয়েছন �রা িনসার ৫৯ ন�র এবং �রা নূেরর ১৫, ১৬ ও  ১৭ ন�র 
আয়াতসহ আরও িকছু আয়ােতর মাধ�েম। আর আেয়শা (রা.)-এর চির� 
িনেয় ছড়ােনা �চারণািটর (ইফেকর ঘটনা) ব�াপাের িনেজর অ�সরণ করা 
িস�াে� �পৗঁছােনার প�িতর মাধ�েম রসূল (স.) নীিতমালািট বা�েব �েয়াগ 
কের �দিখেয় িদেয়েছন। নীিতমালািট িনেয় িব�ািরত আেলাচনা করা হেয়েছ 
‘�রআন, ��াহ ও Common sense ব�বহার কের িনভু�ল �ানাজ�ন ও 
ব�ব�া �হেণর �বাহিচ�/নীিতমালা নামক বইিটেত। 
�বাহিচ�িট (Flow Chart) এখােন উপ�াপন করা হেলা - 

�য �কােনা িবষয় 

�রআন (মূল �মািণত �ান) িদেয় যাচাই কের �াথিমক িস�া�েক 
চড়ূা�ভােব �হণ বা বজ�ন করা এবং �স আেলােক চূড়া� ব�ব�া �নওয়া 

(�াথিমক ব�ব�া চািলেয় যাওয়া বা নতুন ব�ব�া �নওয়া) 
 

স�ব না হেল ��াহ (ব�াখ�ামূলক �মািণত �ান) িদেয় যাচাই কের 
�াথিমক িস�া�েক চূড়া�ভােব �হণ বা বজ�ন করা এবং �স আেলােক চূড়া� 

ব�ব�া �নওয়া (�াথিমক ব�ব�া চািলেয় যাওয়া বা নতুন ব�ব�া �নওয়া) 
 

Common sense {আ�াহ �দ� সাধারণ (অ�মািণত) �ান}  বা িব�ান 
(Common sense মাধ�েম উ�ািবত �ান) এর আেলােক সিঠক বা ভুল 

বেল �াথিমক িস�া� �নওয়া এবং �স অ�যায়ী �াথিমক ব�ব�া �নওয়া 
 

স�ব না হেল �াথিমক িস�া�েক (Common sense বা িব�ােনর রায়) 
সিঠক বেল চূড়া�ভােব �হণ করা এবং �াথিমক িস�াে�র িভি�েত �নওয়া 

ব�ব�া চািলেয় যাওয়া 

মনীষীেদর ইজমা-িকয়াস িদেয় চূড়া� িস�া�েক যাচাই কের অিধক 
তথ�িভি�কিট �হণ করা এবং �স অ�যায়ী চূড়া� ব�ব�া �নওয়া �যেত পাের 
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মলূ িবষয় 
�ােনর উৎেসর তািলকায় ভুল থাকেল �ানাজ�েনর নীিতমালায় ভুল 
থাকেব। কারণ উৎেসর সম�েয় নীিতমালা �ণয়ন করা হয়। �ােনর 
উৎেসর তািলকা ও �ানাজ�েনর নীিতমালায় ভুল থাকেল অব�ই ভুল �ান 
অিজ�ত হেব। �ান জািতর �ম�দ�। �য জািতর �ম�দ� চরমভােব ভাঙা 
�স জািতর মাথা উঁচ ু কের �সাজা হেয় দাড়ঁােনার ��ই আেস না। 
অ�িদেক �ান ময�াদার মাপকািঠ, িচরসত� এ বাক�িট সকেলরই জানা। 
মুসিলম জািত- 
 মা� ৫০০-৭০০ বছর পূেব� পৃিথবীেত জীবেনর সকল িদেক অ� সকল 

জািত �থেক ��� তথা ময�াদাশীল িছল।  
 মুসিলম জািতর �ানাজ�েনর মূল��খািন তথা আল �রআন অ�ের 

অ�ের অিবকৃত আেছ।  
 আল �রআেন �ােনর সকল �মৗিলক িবষয় িনভু�লভােব উপি�ত আেছ। 

 

তাই, মেন �� আসা খবুই �াভািবক �য, একিট জািতর িশ�ার মূল উৎস 
অ�ের অ�ের অিবকৃত থাকার পর কীভােব এ চরম অধঃপতন ঘটেলা? 
মেনর এ �ে�র উ�র খুজঁেত িবষয়িট িনেয় গেবষণা আর� করা হয়। 
গেবষণায় �দখা �গল মুসিলম জািতর পাঠ� বইেয় �ােনর উৎস ও 
নীিতমালা স�েক� �য সকল কথা �লখা আেছ তা জানেল �যেকােনা িবেবক 
সেচতন মা�ষ �ধু হতবাকই হেবন না, অ�ান হেয় যােবন। আর �ােনর 
উৎস ও নীিতমালায় ঢুেক ভুল�েলাই হেয় �গেলা মুসিলম জািতর বত�মান 
অধঃপতেনর বুিনয়ািদ িবষয়।  
 

গেবষণায় পাওয়া �স জািত িব�ংসী তথ��েলা পয�ােলাচনাসহ জািতর 
সামেন তুেল ধরা এ পুি�কা রচনার মূল উে��। দৃঢ়ভােব আশাকির, 
তথ��েলা ও তার পয�ােলাচনা �দখেল অসংখ� মা�ষ এর সং�ােরর জ� 
দািঁড়েয় যােব। এিট �ধ ুমুসিলম জািতর জ� �েয়াজন নয়, িব�মানবতার 
জ�ও �েয়াজন। কারণ, সারািবে� আজ �য অশাি� তার মূল কারণ হেলা 
জীবন স�িক�ত �ােন ভুল ঢুেক যাওয়া। আর মানবতার �ােন ভুল 
�ঢাকােনর মূল �হাতা হেলা মানব জািতর িচর শ� ইবিলস/ শয়তান।  
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মানব জািতর �ােনর উৎস ও নীিতমালায় 
ভলু ঢকুােনার ষড়য� স�েক� আ�াহর িকতােব থাকা 

ভিব��াণী 
  

মানব জািতর �িনয়ার জীবেনর অেনক �মৗিলক িবষয়, মূল ষড়য� এবং তা 
�থেক র�া পাওয়ার উপােয়র তথ�স�িলত ম�ািয়ত চমৎকার এক 
জীবি�কা সকল আসমািন �ে� উপি�ত আেছ। জীবি�কািটর সংলােপর 
মাধ�েম �য তথ��েলা জানােনা হেয়েছ �স�েলা মানব সভ�তার �িনয়ার 
জীবেনর ঘটনা-�ঘ�টনার ভিব��াণী বলা যায়। আসমানী �ে�র �শষ 
সং�রণ আল �রআেন জীবি�কািট িনভু�লভােব উপি�ত আেছ। 
 

জীবি�কািটর িবিভ� িদক স�িক�ত তথ� 
রচিয়তা : িব�সমূেহর সৃি�কত�া ও রাজািধরাজ আ�াহ তা’য়ালা। 
রচনা ও ম�ায়েনর সময়কাল : মা�ষেক পৃিথবীেত পাঠােনার পূেব�। 
ম�ায়ন �ান : আ�াহ তা’য়ালার শাহী দরবার এবং জা�াত। 
জীবি�কািটর িবিভ� চিরে� যারা অবদান/ভিূমকা �রেখেছন- 
 

১. আ�াহ তা’য়ালা- মূল চির�  
২. মানব জািতর িপতা- �থম মা�ষ ও নবী আদম (আ.) 
৩. মানব জািতর মাতা- হাওয়া (আ.) 
৪. সকল মানব �হ 
৫. আ�াহর তা’য়ালার কম�চারীগণ- �ফেরশতা�ল 
৬. সবেচেয় �বিশ ইবাদাতকারী ি�ন 
৭. মানব জািতর শ� (ষড়য�কারী)- ইবিলস/শয়তান। 
 

জীবি�কািটেত উপি�ত থাকা মানবতার শ� ইবিলেসর ষড়যে�র কেয়কিট 
ভিব��াণী িন��প- 
ভিব��াণী-১ 
ইবিলেসর কথা 

  . الُْمْسَتِقيَم  ِصَراَطَك  لَُهْم  َألَْقُعَدّنَ  أَْغَويَْ�ِين  َفِبَما َقاَل 

�চিলত অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা, আপিন �যেহতু (মানব জািতর 
কারেণ) আমােক িবপথগামী করেলন �সজ� আিমও িন�য় আপনার 
�দওয়া সরল সিঠক পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 

(�রা আ’রাফ/৭ : ১৬) 
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�কতৃ অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা- আপিন �যেহতু (মানব জািতর 
কারেণ) আমােক িবপথগামী করেলন �সজ� আিমও িন�য় আপনার 
�দওয়া �ায়ী পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 
 

সংলাপিটর িশ�া 
আ�াহ তা’য়ালা মা�েষর �িনয়ার জীবনেক �খী, সমৃ� ও �গিতশীলতার 
সােথ পিরচািলত কের পরকােলর অন� শাি� �ভাগ করার জ� �য �ায়ী 
পথ িদেত যাে�ন �স পথ �থেক দূের সরােনার জ� ইবিলস সেব�া�ণ 
�চ�া করেব।  
 

জীবন পিরচালনার �ায়ী পথ �থেক দূের সরােনার সবেচেয় কায�কর উপায় 
হেলা, �ােনর উৎস ও নীিতমালায় ভুল ঢুিকেয় �দওয়া। কারণ, এিট 
করেত পারেল- 

১.  �য ব�ি�ই ঐ উৎস ও নীিতমালা অ�যায়ী �ানাজ�ন করেব �স 
ভুল �ানাজ�ন করেব। 

২. �য যেতা �বিশ �ানাজ�ন করেব তথা উ�তর পড়ােশানা করেব 
�স তেতা �বিশ ভুল �ানাজ�ন করেব।  

এর ফল ��প মা�েষর আমেল ভুল হেব। আর এর চূড়া� ফল মা�েষর 
উভয় জীবেনর ব�থ�তা ও অশাি�। তাই, ইবিলস সবেচেয় �বিশ �চ�া 
করেব মানব জািতর �ােনর উৎেসর তািলকা ও নীিতমালায় ভুল ঢুিকেয় 
�দওয়ার জ�। 
 

ভিব��াণী-২ 
ইবিলেসর কথা 

ْ   ثُّمَ  ُ  َوَال  ◌ۖ  َشَمائِلِِهْم  َوَعْن  أَيَْمانِِهْم  َوَعْن  َخلِْفِهْم  َوِمْن  أَيِْديِهْم  بَْنيِ  ْن مِ  َآلتَِ�ّحمَ

 .َشاِكِريَن  أَْكَثَرُهْم  تَِجُد 

অ�বাদ : অতঃপর আিম িন�য় তােদর কােছ আসেবা তােদর সামেনর ও 
িপছেনর িদক এবং ডান িদক ও বাম িদক �থেক। আর আপিন তােদর 
অিধকাংশেক কৃত�তা �কাশকারী (�শাকরকারী) িহেসেব পােবন না। 

(�রা আল আ’রাফ/৭ : ১৬) 
সংলাপিটর �বা� করা অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া- ইবিলস মানব জাতীেক 
আ�াহ তা’য়ালার �দওয়া জীবন পিরচালনার �ায়ী পথ �থেক দূের 
সরােনার জ� চতুমু�খী ষড়য� চালােব।  
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মানব সভ�তার বত�মান �ের �দখা যায়- ইবিলেসর চতুমু�খী ষড়যে�র 

কারেণ মানব জািত আ�াহর �দওয়া জীবন পিরচালনা পেথর সিঠক 
নামিটও হািরেয় �ফেলেছ। আ�াহর �দওয়া জীবন পিরচালনা পেথর নাম 

হেব �ায়ী পথ। আর ইবিলস িশিখেয়েছ সরল পথ বা সরল সিঠক পথ। 
�ায়ী পথ এবং সরল সিঠক পেথর মেধ� ব�াপক পাথ�ক� িবদ�মান। �ায়ী 
পথ হেলা �স পথ যার মূল নীিতমালা �থম িদন �থেক িকয়ামত পয�� 

অপিরবিত�ত। �ায়ী পথিট কী �সিট পের (পৃ�া ন�র ৯৪) আসেছ। এ 
তেথ�র িভি�েত তাই সহেজ বলা যায়- ইবিলস ও তার �দাসররা মানব 
সভ�তার �ােনর উৎস ও নীিতমালাসহ �মৗিলক �ানেক তছনছ কের 

িদেয়েছ। 
 

ভিব��াণী-৩ 
ইবিলস এবং আ�াহর মধ�কার সংলাপ 

إَِىلٰ يَْوِم الَْوْقِت   .َقاَل َفِإنََّك ِمَن الُْمْنَظرِ  .َقاَل َرِبّ َفأَنِْظْرِين إَِىلٰ يَْوِم يُْبَعُثوَن  

 .الَْمْعلُوِم 

অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা, �হ আমার �িতপালক! পুন��ান িদবস 
পয�� আমােক অবকাশ িদন। িতিন (আ�াহ তা’য়ালা) বলেলন- তুই 

অবকাশ �া�েদর অ�ভু��। িনধ�ািরত সমেয়র িদন পয��। 

(�রা িহজর/১৫ : ৩৬, ৩৭, ৩৮) 
আয়াত িতনখািনর সংলােপর ব�াখ�া : আয়াত িতনখািন �থেক জানা যায়- 
ইবিলেসর চতুমু�খী গভীর ষড়য� মানব জািতর �িনয়ার জীবেনর ��র িদন 

�থেক িকয়ামত পয�� চলেব। 
 

ভিব��াণী-৪ 
আ�াহর কথা 

َجَرَة  ِذِه الّشَ َة َف�َُال ِمْن َحْيُث ِشْ�ُتَما َوَال تَْقَربَا َهٰ َويَا آَدُم اْسُكْن أَنَْت َوَزْوُجَك الَْجّنَ

الِِمَني   .َفَتُجلونَا ِمَن الّظَ

অ�বাদ : আর �হ আদম! তুিম ও �তামার �ী জা�ােত বসবাস কেরা এবং 

�যখান �থেক ই�া খাও, িক� এই গােছর িনকটবত�ী হেয়া না, যিদ হও 
তেব �তামরা জািলমেদর অ�ভু�� হেব। 

(�রা আল আ’রাফ/৭ : ১৯) 
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ব�াখ�া : আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-�ক জা�ােত বসবাস করেত িদেয় 
আ�াহ তা’য়ালা সরাসির, সহজ ভাষায় ও ��ভােব জািনেয় িদেয়িছেলন-  

১. জা�ােতর সব খাদ� খাওয়া যােব। 
২. একিট িনিদ�� গােছর ফল খাওয়া �তা দূেরর কথা, ধাের কােছও 

যাওয়া যােব না। 
তাই, এ সংলাপ �থেক িশ�া হেলা- আ�াহ তা’য়ালা ��িরত িকতােব 
অিবকৃতভােব, সহজ ভাষায় ও ��ভােব তাঁর আেদশ ও িনেষধ এবং তা 
অমা� করার পিরণিত উে�খ করা থাকেব। 
 

ভিব��াণী-৫ 
ইবিলেসর কথা (আ�াহর বলা) 

ْيَطاُن  لَُهَما َفَوْسَوَس   نََهاُكَما َما َوَقاَل  َسْوآتِِهَما ِمْن  َعْنُهَما ُووِرَي  َما لَُهَما لُِ�ْبِدَي  الّشَ

ِذهِ  َعْن  َربُُّكَما َجَرةِ  َهٰ   .الَْخالِِديَن  ِمَن  تَُجلونَا أَوْ  َملََجلْنيِ  تَُجلونَا أَْن  إِّالَ  الّشَ

অ�বাদ : অতঃপর, ল�া�ান যা তােদর পর�েরর কােছ �গাপন রাখা 
হেয়িছেলা তা উ�ু� করার জ� শয়তান তােদর িব�ে� তথ�স�াস 
করেলা এবং বলেলা- �তামরা �জন �ফেরশতা হেয় যােব অথবা িচরকাল 
জা�ােত থাকেত পারেব, তাই �তামােদর রব গাছিট স�েক� �তামােদরেক 
িনেষধ কেরেছন।  

 (�রা আল আ’রাফ/৭ : ২০) 
ব�াখ�া : ‘শয়তান তােদর িব�ে� তথ�স�াস করেলা এবং বলেলা- �তামরা 
�জন �ফেরশতা হেয় যােব অথবা িচরকাল জা�ােত থাকেত পারেব, তাই 
�তামােদর রব গাছিট স�েক� �তামােদরেক িনেষধ কেরেছন’ অংেশর 
ব�াখ�া ও িশ�া :  
এ কথার মাধ�েম, ইবিলেসর আ�াহর িকতােবর ব�ব�/তথ� িনেয় ষড়য� 
করার প�িত কী হেব তা জািনেয় �দওয়া হেয়েছ- 

১. আ�াহর িকতােবর �� ব�েব�র ভুল অথ� বা ব�াখ�া করা। 
২. ভুল অথ� বা ব�াখ�ার গােয় কল�াণ/�নকী/সাওয়াব ইত�িদর 

�মাড়ক লািগেয় �চার করা।  
 

ভিব��াণী-৬ 
ইবিলেসর কথা (আ�াহর বলা) 

  .َوَقاَسَمُهَما إِِينّ لَُجلَما لَِمَن الّنَاِصِحَني 
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অ�বাদ : আর �স তােদর �’জেনর কােছ (আ�াহর নােম) কসম কের 

বলেলা, অব�ই আিম �তামােদর কল�াণকামীেদর একজন।  
(�রা আল আ’রাফ/৭ : ২০) 

ব�াখ�া ও িশ�া : ইবিলস (ও তার �দাসররা) আ�াহর িকতােবর �� 
ব�েব�র ভুল অ�বাদ বা ব�াখ�ােক �হণ করােনার জ� �ধু কল�ােণর 
�মাড়ক লািগেয় �চার কের �া� হেব না। �স তার ব�ি� স�ােক মা�েষর 

কােছ �হণেযাগ� করার জ� �িট কাজ করেব- 
১. িনেজেক ভীষণ পরেহজগার/মু�াকী বেল ধারণা �দওয়ামূলক কথা 

বলেব বা অবয়ব িনেয় হািজর হেব। �যমন- 

ক. আ�াহর কসম িদেয় কথা বলা। 

খ. দািড়, টুিপ, পাগিড়, িবেশষ ধরেনর �পাশাকসহ উপি�ত হওয়া। 
গ. আ�ামা, মুহা�ীক, মাওলানা, পীর, বুজগ�, কািমল ইত�ািদ 

�খতাবসহ উপি�ত হওয়া। 
ঘ. মা�ী, মাদানী, আজহারী, �দওব�ী ইত�ািদ �খতাবসহ উপি�ত 

হওয়া। 

২. িনেজেক মা�েষর কল�াণকামী বেল পিরচয় �দেব। �যমন- 
ক. িবেশষ� িচিকৎসক, িচিকৎসক, ইি�জিনয়ার ইত�ািদ। (িবেদশী 

িডি� হেল �িবধা অিধক)। 

খ. মানবতাবাদী, সমাজকম�ী, গরীেবর ব�ু ইত�ািদ। 
 

ভিব��াণী-৭ 
আ�াহ তা’য়ালার কথা  

 .َولَُجلْم ِيف اْألَْرِض ُمْسَتَقّرٌ َوَمَتاٌع إَِىلٰ ِحٍني ◌ۖ  َقاَل اْهِبُطوا بَْعُضُكْم لَِبْعٍض �َُدوٌّ 

অ�বাদ : িতিন (আ�াহ) বলেলন, �তামরা �নেম যাও, �তামরা এেক 

অে�র শ�; আর পৃিথবীেত �তামােদর জ� িকছিুদেনর অব�ান ও 
�ভাগ�সাম�ী রেয়েছ। 

(�রা আল আ’রাফ/৭ : ২৪) 

আয়াতখািনর সংলােপর ব�াখ�া : শয়তােনর ষড়য� কবিলত হেয় �িট 

কের �ফলার কারেণ মানব জািতর আিদ িপতা-মাতা আ�াহর কােছ মন 
�থেক �মা চান। আ�াহ তােদর �মা কের �দন। তেব তােদরেক 
পৃিথবীেত িকছুিদেনর জ� বসবাস করেত হেব এবং শয়তান তােদর 

শ�/ষড়য�কারী িহেসেব �সখােন থাকেব বেল জািনেয় �দন। 
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ভিব��াণী-৮ 

আ�াহ তা’য়ালার কথা 

ْ َوَال ُهْم َيْحَزنُوَن  تَِ�ّنَُجلْم ِمِينّ ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف �َلَْهلِ
ا يَأْ  .َفِإّمَ

অ�বাদ : এরপর আমার কাছ �থেক �তামােদর কােছ (জীবন পিরচালনার) 
পথিনেদ�িশকা যােব, অতঃপর যারা আমার �সই পথিনেদ�িশকা অ�সরণ 
করেব তােদর �কােনা ভয় থাকেব না এবং তােদর �ি��া�� হওয়ার 

কারণও থাকেব না।  
 (�রা আল বাকারা/২ : ৩৮) 

 

আয়াতখািনর সংলােপর ব�াখ�া : পূেব�র আয়াতখািনেত উি�িখত আ�াহ 
তা’য়ালার িস�া� জানার পর মানব জািতর আিদ িপতা-মাতা 

�াভািবকভােব ভীষণ �ি��া�� হেয় পেড়িছেলন। কারণ, তাঁরা বুঝেত 
�পেরিছেলন- শয়তান তােদর িদেয় আ�াহর �� আেদশ অমা� করােত 

স�ম হেয়েছ। তাই, তার পে� নানা ধরেনর ষড়যে�র মাধ�েম তােদর 
সকল স�ানেক িবপেথ �নওয়া �মােটই কিঠন হেব না। 
 

আ�াহ তা’য়ালা মানব জািতর আিদ িপতা-মাতার �ি��া লাঘেবর জ� 

আেলাচ� আয়াতখািনেত শয়তােনর ঐ ষড়য�েক কীভােব �িতেরাধ করেত 
হেব তা জািনেয় িদেয়েছন। 
 

আয়াতখািনর মাধ�েম মহান আ�াহ পির�ারভােব জািনেয় িদেয়েছন- যুেগ 

যুেগ তাঁর কাছ �থেক জীবন পিরচালনার �� তথ�-ধারণকারী িকতাব 
মানব জািতর কােছ যােব। যারা ঐ িকতাব সরাসির অধ�য়ন কের তাঁর 
জািনেয় �দওয়া উৎস ও নীিতমালা অ�যায়ী �ানাজ�ন ও তা অ�সরণ কের 

জীবন পিরচালনা করেব তােদর ভয় ও �ি��া�� হওয়ার কারণ থাকেব 
না। আর আ�াহর িকতােবর সব�েশষ সং�রণ হেলা আল �রআন। 
   

ইবিলস ও তার �দাসরেদর মাধ�েম ষড়য� বা�বািয়ত হওয়ার �মাণ এবং 

ষড়য�কারীেদর পিরণাম 

َوَقاَل  جاْسَتْجلَثْرتُْم ِمَن اْإلِنِس  دِ يَاَمْعَشَر الِْجّنِ قَ   ج َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َجِمْيًعا

لَْت لََنا نِس َربََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا بَِبْعٍض َوبَلَْغَنا أََجلََنا الَِّذْي أَّجَ  طأَْولَِياُؤُهْم ِمَن اْإلِ

ُ َقاَل  اُر َمْثَواُكْم َخالِِديَن ِفيَها إِّالَ َما َشاَء اّ�َ  ◌ۗ إِّنَ َربََّك َحِكيٌم �َلِيٌم   الّنَ
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অ�বাদ : আর �যিদন িতিন তােদর সকলেক একি�ত করেবন (এবং 
বলেবন), �হ ি�ন স�দায় (ি�ন শয়তােনরা), �তামরা অেনক মা�ষেক 
�তামােদর অ�গামী কেরিছেল। তখন মানব-সমােজর মেধ� তােদর ব�ুরা 
বলেব, �হ আমােদর �িতপালক! আমরা এেক অপেরর মাধ�েম লাভবান 
হেয়িছ এবং তুিম আমােদর জ� �য সময় িনধ�ািরত কেরিছেল এখন 
আমরা তােত উপনীত হেয়িছ। িতিন (আ�াহ) বলেবন, জাহা�ামই 
�তামােদর বাস�ান, �তামরা �সখােন িচরকাল থাকেব, আ�াহ 
(অতাৎ�িণকভােব) কােরা ব�াপাের অ�িকছু চাইেল িভ� কথা। �তামার 
�িতপালক অব�ই মহা��াবান ও মহা�ানী।  

 (�রা আনআম/৬ : ১২৮) 
ব�াখ�া : পূেব�র আয়াত�েলার মাধ�েম, মানব সভ�তার িব�ে� ইবিলেসর 
ষড়য� এবং �স ষড়যে�র িবিভ� িদক ভিব��াণী িহেসেব জানােনা 
হেয়েছ। আর এ আয়াতখািনর মাধ�েম জািনেয় �দওয়া হেয়েছ- 

১. মা�েষর মেধ� ইবিলেসর ব�ুরাও থাকেব।  
২. �শষ িবচােরর িদন ইবিলস ও তার মানব ব�ুরা �িনয়ায় 

মানবতার িব�ে� তােদর কৃত ষড়যে�র কথা �ীকার কের 
�নেব। 

৩. ইবিলেসর মানব ব�ুরা বলেব- ঐ ষড়য� কের �িনয়ায় তারা 
এেক অপেরর মাধ�েম লাভবান হেয়িছল। 

৪. ঐ ষড়য� করার কারেণ ইবিলস ও তার �দাসরেদর িচরকাল 
জাহা�ােমর শাি� �ভাগ করেত হেব।  

 

আল হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
হাদীস-১ 

ْحَمِن  ِ بُْن َعْبِد الّرَ ثََنا َعْبُد اّ�َ ْرَداِء، قَ  … … …َحّدَ ا َمَع َعْن أَِيب الّدَ اَل: ُكّنَ

َماِء ثُّمَ َقاَل:  َهَذا أََواُن َرُسوِل اِهللا َصّ�َ اُهللا �َلَْيِه َوَسلََّم َفَشَخَص بَِبَصِرِه إَِىل الّسَ

َفَقاَل ِزيَاُد بُْن لَِ�يٍد  .يُْخَتلَُس الِعلُْم ِمَن الّنَاِس َحّىتَ َال يَْقِدُروا ِمْنُه �ََ� َشْيءٍ 

: َكْيَف  ُه نَِساَءنَا  األَنَْصاِرّيُ ا َوَقْد َقَرأْنَا الُقْرآَن َفَواِهللا لََنْقَرأَنَُّه َولَُنْقِرئَّنَ يُْخَتلَُس ِمّنَ

َك ِمْن ُفَقَهاِء أَْهِل الَمِديَنِة  . َك َيا ِزيَاُد، إِْن ُكْنُت َألَ�ُّدُ َوأَبَْناَءنَا، َفَقاَل: ثَ�ِلَْتَك أُّمُ

ْوَراُة َواِإلنِْجيُل ِعنْ  : َهِذِه الّتَ ؟ َقاَل ُجَبْريٌ ْ َد الَيُهوِد َوالّنََصاَرى َفَماذَا تُْغِين َعْحمُ
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ْرَداِء؟  اِمِت، ُقلُْت: أََال تَْسَمُع إَِىل َما يَُقوُل أَُخوَك أَبُو الّدَ َفلَِقيُت ُعَباَدَة بَْن الّصَ

ْرَدا ْرَداِء َقاَل: َصَدَق أَبُو الّدَ تُُه بِالَِّذي َقاَل أَبُو الّدَ َك َفأَْخَربْ ثَّنَ ِء، إِْن ِشْئَت َألَُحّدِ

اِس  ِل �ِلٍْم يُْرَفُع ِمَن الّنَ الُخُشوُع، يُوِشُك أَْن تَْدُخَل َمْسِجَد َجَماَعٍة َفَال تََرى  :بِأَّوَ

   .ِفيِه َرُجًال َخاِشًعا

অ�বাদ : ইমাম িতরিমযী (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৬� 
ব�ি� আব��াহ িবন আব�র রহমান �থেক �েন তাঁর ‘�নান’ �ে� 
িলেখেছন- আবূ দারদা (রা.) বেলন, আমরা রাসূলু�াহ (স.)-এর সােথ 
িছলাম। িতিন আকােশর িদেক তাকােলন, তারপর বলেলন- এই (এক) 
সমেয় মা�েষর কাছ �থেক ইলমেক িছিনেয় �নওয়া হেব, এমনিক এ 
স�েক� তােদর �কােনা �মতাই থাকেব না। িযয়াদ ইবেন লাবীদ আল-
আনসারী (রা.) িজে�স করেলন, আমােদর কাছ �থেক কীভােব ইলম 
িছিনেয় �নওয়া হেব? অথচ আমরা �রআন িতলাওয়াত কির। আ�াহর 
কসম! অব�ই আমরা তা িতলাওয়াত করব এবং আমােদর �ীেদর ও 
স�ানেদরেকও িশখােবা। িতিন বলেলন, �হ িযয়াদ! �তামার মা �তামােক 
হািরেয় �ফলুক, আিম �তা �তামােক মদীনার অ�তম �ানী ব�ি� বেলই 
গণ� করতাম! �দেখা, ই�দী-নাসারােদর কােছও তাওরাত ও ইনজীল 
রেয়েছ, তা তােদর কী উপকাের আসেছ? জুবাইর (রা.) বলেলন, তারপর 
আিম 'উবাদা ইব�স সািমত (রা.)-এর সােথ �দখা কের বললাম, আপনার 
ভাই আবূ দারদা (রা.) কী বেলেছ তা আপিন �নেত পানিন? আবূ দারদা 
(রা.) যা বেলেছ, �সিট আিম তার কােছ বললাম। িতিন বেলন, আবূ 
দারদা (রা.) িঠকই বেলেছন। তুিম চাইেল আিম �তামােক একিট কথা 
বলেত পাির। ইলেমর �য িবষয়িট সব��থম মা�েষর কাছ �থেক তেুল 
�নওয়া হেব তা হেলা িবনয়। খবু শী�ই তিুম �কােনা জােম মসিজেদ িগেয় 
হয়েতা �দখেব �য, একজন �লাকও �সখােন িবনয়াবনত নয়। 
 

 �না�ত িতরিমযী, হাদীস ন�র ২৬৫৩। 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

হাদীসখািনর অংশ িভি�ক ব�াখ�া ও িশ�া : 
‘এক সমেয় মা�েষর কাছ �থেক ইলমেক িছিনেয় �নওয়া হেব’ অংেশর 
ব�াখ�া ও িশ�া : এক সময় ইবলীস ও তার �দাসররা ষড়য� কের মানব 
সভ�তােক �রআন ও ��াহর �কৃত িশ�া �থেক দূের সিরেয় �দেব। 
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‘এমনিক এ িবষেয় (ইলম িবষেয়) তােদর �কােনা �মতাই থাকেব না’ 

অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া : শয়তান ও তার �দাসররা �ােনর উৎেসর 
তািলকা ও �ানাজ�েনর মূলনীিত এমনভােব পিরবত�ন কের �দেব �য- 

�রআন ও ��াহ পেড় তা �থেক সিঠক �ানাজ�েনর �মতাও মুসিলমরা 
হািরেয় �ফলেব। 
 

হাদীসখািনর �চিলত ব�াখ�া : হাদীসখািন এবং এ ধরেনর আরও �’একিট 

হাদীেসর �চিলত ব�াখ�া �থেক বত�মান মুসিলম িবে� ব�াপকভােব চালু 
হওয়া একিট কথা হেলা- িকয়ামেতর পূেব� �রআেনর সকল অ�র আ�াহ 

উিঠেয় �নেবন। অথ�াৎ �রআন সাদা হেয় যােব। আর এিট িকয়ামেতর 
একিট আলামত। 
 

এ ব�াখ�া সিঠক না হওয়ার িবষেয় হাদীসখািনেত উপি�ত থাকা �মাণ- 
�মাণ-১ 
হাদীসখািনর মূল ব�ব� (এক সমেয় মা�েষর কাছ �থেক ইলমেক িছিনেয় 
�নওয়া হেব, এমনিক এ স�েক� তােদর �কােনা �মতাই থাকেব না) �েন 

িযয়াদ ইবেন লাবীদ আল-আনসারী (রা.) রসূল (স.)-�ক িজ�াসা 
কেরিছেলন- আমােদর কাছ �থেক কীভােব ইলম িছিনেয় �নওয়া হেব? 
অথচ আমরা �রআন িতলাওয়াত কির। আ�াহর কসম! অব�ই আমরা 

তা িতলাওয়াত করব এবং আমােদর �ীেদর ও স�ানেদরেকও িশখােবা। 
 

এ �ে�র জবােব রসলূ (স.) �থেম তাঁেক মৃ� ভাষায় িতর�ার (�তামার 
মা �তামােক হািরেয় �ফলুক) কের বেলেছন- ‘�হ িযয়াদ! আিম �তা 
�তামােক মদীনার অ�তম �ানী ব�ি� বেলই গণ� করতাম’। এ কথার 
মাধ�েম রসূল (স.) জািনেয় িদেয়েছন �য- তার এ ব�েব�র সিঠক ব�াখ�া 

�বাঝার জ� গভীর �ােনর দরকার পেড় না। তাই, একজন �ানী ব�ি� 

হওয়ার পরও তুিম �কন এর ব�াখ�া বুঝেত পারেল না?  
 

হাদীসখািনর পেরর অংেশর ব�েব�র (�দেখা, ই�দী-নাসারােদর কােছও 

তাওরাত ও ইনজীল রেয়েছ, তা তােদর কী উপকাের আসেছ?) মাধ�েম 
রসূল (স.) হাদীসখািনর মূল ব�েব�র �কৃত ব�াখ�া জািনেয় িদেয়েছন।  
 

�স ব�াখ�া হেলা- ই�দী ও নাসারােদর কােছও তাওরাত ও ইনজীল 

উপি�ত আেছ। িক� তা তােদর কােজ আসেছ না। কারণ, ইবিলস ও তার 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৮                             35 

 

�দাসররা তাওরাত ও ইনজীেল উপি�ত থাকা �ানাজ�েনর উৎস ও 

নীিতমালা এমনভােব পাি�েয় িদেয়েছ �য, ই�দী ও নাসারারা তা পেড়ও 
সিঠক িশ�া িনেত ও আমল করেত পারেছ না।  
 

এমিনভােব এক সময় আসেব যখন ইবিলস ও তার �দাসররা �রআন ও 
��ায় উপি�ত থাকা �ানাজ�েনর উৎস ও নীিতমালা এমনভােব পাি�েয় 
�দেব �য, মুসিলমরা তা পেড় সিঠক িশ�া িনেত ও আমল করেত পারেব 
না। 
 

�মাণ-২ 
হাদীসখািনর বণ�না সূে� থাকা অ� সাহাবী জুবাইর (রা.) মূল বণ�ানাকারীর 
ভাই উবাদা ইব�স সািমত (রা.)-এর সােথ �দখা কেরন। এরপর তােদর 
মেধ� �য সংলাপ হয় তা হেলা- ‘আপনার ভাই আবূ দারদা (রা.) কী 
বেলেছন তা আপিন �নেত পানিন? আবূ দারদা (রা.) যা বেলেছ, �সিট 
আিম তার কােছ বললাম। িতিন বেলন, আবূ দারদা (রা.) িঠকই বেলেছন। 
তুিম চাইেল আিম �তামােক একিট কথা বলেত পাির। ইলেমর �য িবষয়িট 
সব��থম মা�েষর কাছ �থেক তুেল �নওয়া হেব তা হেলা িবনয়। খবু 
শী�ই তুিম �কােনা জােম মসিজেদ িগেয় হয়েতা �দখেব �য, একজন 
�লাকও �সখােন িবনয়াবনত নয়’। 
 

এ সংলাপ �থেক �বাঝা যায়- উবাদা ইব�স সািমত (রা.) �থেম 
হাদীসখািনেক সিঠক বেলেছন। এরপর হাদীসখািনর মূল িবষেয়র (এক 
সমেয় মা�েষর কাছ �থেক ইলমেক িছিনেয় �নওয়া হেব, এমনিক এ 
স�েক� তােদর �কােনা �মতাই থাকেব না) ব�াখ�া কী হেব তা একিট 
উদাহরণ িদেয় বুিঝেয় িদেয়েছন।  উদাহরণিট হেলা- ‘ইলেমর �য িবষয়িট 
সব��থম মা�েষর কাছ �থেক তুেল �নওয়া হেব তা হেলা িবনয়। খবু 
শী�ই তুিম �কােনা জােম মসিজেদ িগেয় হয়েতা �দখেব �য, একজন 
�লাকও �সখােন িবনয়াবনত নয়’। 
 

উদাহরণিট �থেক সহেজ �বাঝা যায়, হাদীসখািনর মূল ব��েব�র ব�াখ�া 
হেলা- �রআেনর আয়াত থাকেব িক� তার িশ�া উেঠ যােব। �যমন, 
সালাত স�িক�ত �রআেনর সকল আয়াত যথা�ােন থাকেব। তেব �য 
িবনয়ী ভাব িনেয় সালাত আদায় করেত হেব বেল �রআন জািনেয়েছ �সিট 
থাকেব না।  
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ম�ব� :  
১. হাদীসখািনর উি�িখত সিঠক ব�াখ�ািট �ধু তার পে� করা স�ব 

হেব, যার �রআন ও ��ায় উি�িখত �ােনর উৎস এবং তা 
ব�বহােরর নীিতমালা (�বাহিচ�) জানা আেছ।  

২. হাদীসখািনর �চিলত (ভুল) ব�াখ�ািট �ধু তারাই করেব বা �ধ ু
তােদরেকই �হণ করােনা যােব যারা- �রআন ও ��ায় 
উি�িখত �ােনর উৎস এবং তা ব�বহােরর নীিতমালার �ােন 
ইবিলস ও তার �দাসরেদর �ণীত উৎস এবং তা ব�বহােরর 
নীিতমালা জােন। 

 

হাদীস-২ 

ثََنا إِْسَماِعيُل بُْن أَِيب أَُويٍْس  َعْن َعْبِد اِهللا بِْن َعْمِرو بِْن الَعاِص َقاَل: ... … … َحّدَ

َ يَْقِبُض الِعلَْم انِْتَزاً�ا  َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصّ�َ اُهللا َ�لَْيِه َوَسلََّم يَُقوُل: إِّنَ اَهللا ال

َباِد، َولَِجلْن يَْقِبُض الِعلَْم بَِقْبِض الُعلََماِء، َحّىتَ إِذَا لَْم يُْبِق �َالًِما يَْ�َتِزُعُه ِمَن العِ 

اًال، َفُسِئلُوا َفأَْفَتْوا بَِغْريِ �ِلٍْم، َفَضلُّوا َوأََضلُّوا  .اتََّخَذ الّنَاُس ُرُءوًسا ُجّهَ

অ�বাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) 'আব��াহ িবিন 'আমর িবন 'আস (রা.)-
এর বণ�না সনেদর ৫ম ব�ি� ইসমাঈল িবন আবী উয়াইস �থেক �েন তাঁর 
‘সহীহ আল বুখারী’ �ে� িলেখেছন- আব��াহ িবন আমর িবন আস (রা.) 
বেলন, আিম রসলূু�াহ (স.)-�ক বলেত �েনিছ, আ�াহ সরাসির তাঁর 
বা�ােদর �থেক ‘ইলম’ উিঠেয় �নেবন না। ব�ত ইলম উিঠেয় �নওয়া 
হেব আিলমেদর উিঠেয় �নওয়ার মাধ�েম। যখন �কােনা আিলম অবিশ� 
থাকেব না তখন মা�ষ অ�েদরেকই মাথা িহেসেব �হণ করেব। তােদর 
কােছ িকছু জানেত চাইেল �ান না থাকেলও তারা িস�া� (ফতওয়া) িদেয় 
�দেব। অতঃপর তারা িনেজরা পথ�� হেয়েছ এবং অ�েকও পথ�� 
করেব। 
 

 সহীহ আল-বুখারী, হাদীস ন�র-১০০। 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : এ হাদীসখািনেক ১ ন�র হাদীসখািনর মূল ব�েব�র (এক সমেয় 
মা�েষর কাছ �থেক ইলমেক িছিনেয় �নওয়া হেব, এমনিক এ স�েক� 
তােদর �কােনা �মতাই থাকেব না) ব�াখ�ামূলক হাদীস বলা যায়। 
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হাদীসখািনর অংশ িভি�ক ব�াখ�া ও িশ�া 
‘আ�াহ সরাসির তাঁর বা�ােদর �থেক ইলম উিঠেয় �নেবন না’ অংেশর 
ব�াখ�া ও িশ�া : আ�াহ তা’য়ালা কতৃ�ক সরাসির �রআেনর অ�র বা 
আয়াত উিঠেয় �নওয়ার মাধ�েম �রআেনর িশ�া উেঠ যােব না। 
 

‘আিলমেদর উিঠেয় �নওয়ার মাধ�েম ইলম উিঠেয় �নওয়া হেব’ অংেশর 
ব�াখ�া ও িশ�া : �রআেনর িশ�া উেঠ যােব, �রআন ও ��াহর �কৃত 
�ানী �লাক না থাকার কারেণ। �রআন ও ��াহর �কৃত �ানী �লাক 
হেলা তারা, যারা আ�াহ �দ� �কৃত উৎসসমূহ এবং �স�েলা ব�বহােরর 
�কৃত নীিতমালা অ�সরণ কের ইসলাম তথা জীবন স�িক�ত �ানাজ�ন 
কেরেছ।  
 

‘যখন �কােনা আিলম অবিশ� থাকেব না তখন মা�ষ অ�েদরেক মাথা 
িহেসেব �হণ করেব’ অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া : মানব শরীের �ান থােক 
মাথায়। অথ�াৎ মাথা হেলা �ােনর আধার। তাই, এ অংেশর ব�াখ�া হেব- 
যখন �ােনর �কৃত উৎসসমহূ এবং তা ব�বহােরর �কৃত নীিতমালা 
(�বাহিচ�) ব�বহার কের িশি�ত হওয়া �কৃত �ানী থাকেব না তখন 
ইবিলস ও তার �দাসরেদর বানােনা উৎস ও নীিতমালা অ�সরণ কের 
িশি�ত হওয়া ব�ি�েদরেক মা�ষ মাথা তথা �ােনর আধার (�ানী/আিলম) 
িহেসেব �হণ করেব। িক� আসেল তারা ভুল �ান ধারণকারী এবং 
অ�েদর �থেকও �িতকর ব�ি�। 
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‘তােদর কােছ িকছ ু জানেত চাইেল, �ান না থাকেলও তারা িস�া� 
(ফতওয়া) িদেয় �দেব’ অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া : ইবিলস ও তার 

�দাসরেদর বানােনা উৎস ও নীিতমালা অ�সরণ কের িশি�ত হওয়া 
আিলম/�ানী �খতাবধারী ব�ি�েদর কােছ �কান ফতওয়া জানেত চাইেল, 
সিঠক �ান না থাকার পরও তারা িস�া� িদেয় �দেব। অথ�াৎ তােদর �শখা 
ভুল �ান অ�যায়ী তারা িস�া� িদেয় �দেব। 
 

‘অতঃপর তারা িনেজরা পথ�� হেয়েছ এবং অ�েকও পথ�� করেব’ 
অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া : ইবিলস ও তার �দাসরেদর বানােনা উৎস ও 

নীিতমালা অ�সরণ কের িশ�া অজ�ন কের আিলম �খতাব পাওয়া 
ব�ি�রা- 
 

১. ষড়যে�র কবেল পেড় িনেজরা পথ�� হেয়েছ।  

২. অ�েদর পথ�� করেব।  
   এিট তােদর িদেয় �ইভােব সংঘিটত হেব- 

ক. ব�ব�, ওয়াজ-নসীহত, �লখা ও িশ�া �িত�ােন 

িশ�া �দওয়া ইত�ািদ উপােয়। 

খ. মা�েষর করা �ে�র ভুল উ�র িদেয় বা সে�াষজনক 
উ�র িদেত না পারার মাধ�েম। 
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ম�ব� : এ হাদীসখািন মুসিলম িবে�র বত�মান অব�ার �ায় শতভাগ সিঠক 

ভিব��াণী। এ হাদীসখািন �মাণ কের �দয় �য- রসূল (স.) আ�াহ 
তা’য়ালার অ�মিত িনেয় সকল �ীনিবষয়ক কথা বলেতন।  
 

হাদীস-৩.১ 

ِ بِْن َمْسُعوٍد َقاَل َقاَل  … … …بو عبد الرحمن أحمد حدثنا أ َعْن َعْبِد اّ�َ

 ِ اَس َوتََعلَُّموا الِْعلَْم  - ص� اهللا �ليه وسلم- َرُسوُل اّ�َ : تَْعلَُموا الُْقْرآَن َو�َلُِّموُه الّنَ

اَس َفِإّنَ  اَس َوتََعلَُّموا الَْفَرائَِض َو�َلُِّموُه الّنَ الِْعلَْم َسَ�ْنَقِ� َوتَْظَهُر الِْفَنتُ  َو�َلُِّموُه الّنَ

 َحّىتَ يَْخَتلَِف االِثَْناِن ِىف الَْفِريَضِة الَ يَِجَداِن َمْن يَْفِصُل بَْ�َنُهَما.
 

অ�বাদ : ইমাম নাসাঈ (রহ.) আ�ু�াহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বিণ�ত 
সনেদর ষ� ব�ি� আবূ আ�ুর রহমান আহমাদ (রহ.) �থেক �েন তার 
আস-�না�ল �বরা �ে� িলেখেছন- আ�ু�াহ ইবন মাসউদ (রা.) হেত 
বিণ�ত, রাসূলু�াহ (স.) বেলেছন, �তামরা �র’আন িশ�া কেরা ও তা 

মা�ষেক িশ�া দাও। �তামরা ইলম অজ�ন কেরা আর তা মা�ষেক িশ�া 
দাও। আর �তামরা ফারাইয তথা ফরজ িশ�া কেরা এবং মা�ষেক িশ�া 
দাও। কারণ, খবু তাড়াতািড়ই ইলম পৃিথবী �থেক চেল যােব এবং িফতনা 

�কাশ পােব। এমনিক �ইজন ফরজ িবষেয় মতিবেরাধ করেব আর তােদর 
মেধ� ফায়সালা �দওয়ার মেতা কাউেক পাওয়া যােব না। 
 

 নাসাঈ, আস-�না�ল �বরা, হাদীস নং-৬৩০৫। 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

হাদীস-৩.২ 

نَا أَبُوأَخْ  ُّ الْعَ  َربَ ُد بُْن أَْحَمَد الَْمْحُبوِيب اِس ُمَحّمَ ِ بِْن َمْسُعوٍد  … … … ّبَ َعْن َعْبِد اّ�َ

ِ َصّ�َ اُهللا �َلَْيِه َوَسلََّم: تََعلَُّموا الُْقْرآَن َوَ�لُِّموُه  َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّ�َ

الّنَاَس، َفِإّينِ اْمُرٌؤ َمْقُبوٌض َوإِّنَ الِْعلَْم َسُيْقَبُض  الّنَاَس، َوتََعلَُّموا الَْفَرائَِض َو�َلُِّموهُ 

  .َوتَْظَهُر الِْفَنتُ َحّىتَ يَْخَتِلَف اِالثَْناِن ِيف الَْفِريَضِة َال يَِجَداِن ِمْن يَْقِضي بَِها

অ�বাদ : ইমাম আবূ 'আব��াহ আল-হােকম আন-িনসাপুরী (রহ.) 
আব��াহ িবন মাস'উদ (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৬� ব�ি� আবুল 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৮                             40 

 

'আ�াস মুহা�দ িবন আহমদ আল-মাহবূবী �থেক �েন তাঁর ‘মুসতাদরাক 
‘আলাস সহীহাইন’ �ে� িলেখেছন- আব��াহ িবন মাস'উদ (রা.) বেলন- 

রসূল (স.) বেলেছন- �তামরা �রআন �শেখা ও তা মা�ষেক �শখাও এবং 

�তামরা ফারােয়জ �শেখা ও তা মা�ষেক �শখাও। কারণ, আিম মরণশীল। 
আর িন�য় �ানেক উিঠেয় �নওয়া হেব। তারপর ভুল তথ� �কাশ পােব, 
এমনিক ফারােয়জ িবষেয়ও মা�ষ মতপাথ�ক� করেল তা সমাধান করার 

মেতা কাউেক পাওয়া যােব না। 
 

 আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, হাদীস ন�র ৭৯৫০। 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 

 

হাদীস �’খািনর অংশ িভি�ক �কতৃ ব�াখ�া ও িশ�া : 
‘�তামরা �রআন �শেখা এবং তা মা�ষেক �শখাও’ অংেশর ব�াখ�া ও 
িশ�া : এ অংেশ রসূল (স.) সকল মু’িমনেক �রআেনর �ানাজ�ন করেত 
এবং তা মা�ষেক �শখােত বেলেছন। 
 

‘�তামরা ফারােয়জ �শেখা ও তা মা�ষেক �শখাও’ অংেশর ব�াখ�া ও 
িশ�া : ‘ফারােয়জ’ শ�িট ‘ফরজ’ শে�র ব�বচন। ফরজ শে�র একিট 
অথ� হেলা �মৗিলক। অ�িদেক �রআেন আেছ ইসলােমর সকল �মৗিলক 
িবষয় এবং একিটমা� অেমৗিলক িবষয় (তাহা�ুেদর সালাত)। তাই এ 
অংেশর �াভািবক ব�াখ�া হেব- �তামরা �রআন তথা ইসলােমর �মৗিলক 
িবষয়�েলা �শেখা এবং �স�েলা মা�ষেক �শখাও। ��� অ�যায়ী 
ইসলােমর �মৗিলক িবষয়�েলার অব�ান হেব- 

১. �ােনর উৎস। 
২. �ানাজ�েনর মূলনীিত। 
৩. অ�া� �মৗিলক �ান। 
 

‘কারণ আিম মরণশীল। আর িন�য় �ানেক উিঠেয় �নওয়া হেব’ অংেশর 
ব�াখ�া ও িশ�া : রসূল (স.)-এর এে�কােলর পর ষড়য�কারীরা (শয়তান 
ও তার �দাসররা) �রআন ও ��াহর �কৃত িশ�ােক হািরেয় �দেব। 
 

‘তারপর ভলু তথ� �কাশ পােব’ অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া : �রআন ও 
��াহর �কৃত িশ�ােক সিরেয় িদেয় �স �ােন ইবিলস ও তার �দাসররা 
ভুল তথ� ছিড়েয় �দেব। 
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‘এমনিক ফারােয়জ িবষেয়ও মা�ষ মতপাথ�ক� করেল তা সমাধান করার 
মেতা কাউেক পাওয়া যােব না’ অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া : ইবিলস ও তার 
�দাসররা �ােনর উৎেসর তািলকা এবং �ানাজ�েনর মূলনীিত এমনভােব 
পাি�েয় �দেব �য, ইসলােমর �কৃত �ানী/আিলম সমােজ থাকেব না। 
তাই- 

১. ইসলােমর মূল িবষেয় মতপাথ�ক� সৃি� হেলও তা সমাধান করার 
মেতা �কান আিলম/�ানী �লাক খুঁেজ পাওয়া যােব না বা খুঁেজ 
পাওয়া ��র হেব। 

২. ইসলােমর �মৗিলক িবষেয় উ�ািপত অেনক �ে�র সে�াষজনক 
উ�র �দওয়ার মেতা �কান আিলম/�ানী পাওয়া যােব না। 
 

হাদীস �’খািনর �চিলত ব�াখ�া : সারা মুসিলম িবে� এ হাদীস �’খািন 
স�ি� ব�ন (ফারােয়জ) �শখা ও �শখােনার ��� বণ�নাকারী হাদীস 
িহেসেব ব�াপকভােব পিরিচত। এমনিক ফারােয়জ তথা স�ি� ব�েনর 
�ান ইসলামী ‘�ােনর অেধ�ক’ কথািটও ব�াপকভােব চালু। হাদীসখািনর 
এ ব�াখ�া কীভােব স�ব হেলা তা আিম �কানমেতই বুঝেত পাির না। 
ইবিলস ও তার �দাসররা, মুসিলম জািতর �ােন কী মান ও পিরমােণর 
�মৗিলক ভুল ঢুিকেয়েছ, Common sense স�� �কান মা�েষর এখান 
�থেক তা বুঝেত পারা কিঠন হওয়ার কথা নয়।  
 

উি�িখত আয়াত ও হাদীসসমেূহর সি�িলত িশ�া : উি�িখত আয়াত ও 
হাদীসসমূেহর আেলােক িনি�তভােব বলা যায়, �রআন ও ��ায় উে�খ 
থাকা ভিব��াণী হেলা- 

১. ইবিলস ও তার মানব �দাসররা চতুমু�খী ষড়যে�র মাধ�েম মানব 
সভ�তােক িব�া� কের �িনয়া ও আিখরােত অশাি�েত িনমি�ত 
করার �চ�া করেব। 

২. ষড়য� মা�েষর পৃিথবীেত আসার �থম িদন �থেক িকয়ামত পয�� 
চলেব। 

৩. ইবিলস ও তার মানব �দাসরেদর মানব সভ�তােক অশাি�েত 
িনমি�ত করার �েচ�ার মূল কােজর �রসমূহ হেব- 

ক. �ােনর উৎেসর তািলকায় ভুল ঢুিকেয় �দওয়া। 
খ. ভুল উৎেসর িভি�েত বানােনা নীিতমালার আেলােক 

আ�াহর িকতাব ও রসূলগেণর ��াহর অ�বাদ ও 
ব�াখ�া কের �মৗিলক ভুল তথ� �তির করা। 
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গ. �নকী, সাওয়াব, কল�াণ ইত�ািদর �মাড়ক লািগেয় 
�মৗিলক ভুল তথ��েলা মা�ষেক �হণ করােনা। 

৪. ইবিলস ও তার মানব �দাসররা িহতাকা�ী তথা ব�ুর �বশ 
(মানবতাবাদী, গরীেবর ব�ু, সমাজকম�ী, সমাজেসবী ইত�ািদ) ধের 
মা�েষর কােছ আসেব। 

৫. িনজ ব�ব�েক িব�াস করার মেতা মানিসক অব�া �তির করামূলক 
কথা (আ�াহর কসম খাওয়া, আ�জ�ািতক খ�ািতস��, মুহা�ীক, 
আ�ামা, মা�ী, মাদানী, আজহারী, �দওব�ী, হাটহাজারী, 
মুহাি�স, মুফিত, মুফাসিসর, অধ��, �েফসর, িচিকৎসক, 
ইি�জিনয়ার, আকােবর, পীর, মুর�ী ইত�ািদ �খতাব) বলার পর 
ষড়য�মূলক কথা�েলা উপ�াপন করেব। 

৬. ইবিলেসর ষড়যে�র মহা�িত �থেক র�া �পেত হেল বত�মান মানব 
সভ�তােক আ�াহর িকতােবর �শষ সং�রণ আল �রআন   
সরাসির অধ�য়ন কের �সখােন উি�িখত উৎস ও নীিতমালা 
অ�যায়ী �ানাজ�ন কের জীবেনর �িতিট িদক পিরচালনা করেত 
হেব। 

 

�ােনর �চিলত ইসলামী উৎস ও তার পয�ােলাচনা 
 

িবষয়িট আমরা �’িট দৃি�েকাণ �থেক পয�ােলাচনা করেবা- 
১. �রআন ও ��ায় থাকা ভিব��াণীর দৃি�েকাণ। 
২. বত�মান িবে�র মুসিলমেদর বা�ব অব�ার দৃি�েকাণ। 

 

দিৃ�েকাণ-১ 
 �রআন ও ��ায় থাকা ভিব��াণীর দিৃ�েকাণ 
�রআেন উি�িখত জীবি�কা ও হাদীেসর �� তথ� �থেক আমরা 
িনি�তভােব �জেনিছ �য-  

১. ইবিলস ও তার �দাসররা চতুমু�খী ষড়য� কের মানব জািতেক 
�িনয়া ও আিখরােত চরম অশাি�েত �ফলার �চ�া করেব। 

২. আর ঐ ষড়য� �থেক বত�মান মানব জািতেক বাঁচেত হেল আ�াহর 
িকতােবর �শষ সং�রণ আল �রআন সরাসির পেড় �সখােন 
উি�িখত উৎস ও নীিতমালার আেলােক জীবন স�িক�ত সকল 
�ানাজ�ন করেত হেব। অতঃপর �স �ান অ�যায়ী জীবেনর সকল 
িদক পিরচালনা করেত হেব। 
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িবে�র অমসুিলমেদর �রআেনর �ান না থাকা �াভািবক। িক� আবাক 
িবষয় হেলা বত�মান মুসিলম িবে�- 

১. ব�ল �চািরত একিট কথা হেলা অথ�ছাড়া বা না বুেঝ �রআন 
পড়েল �িত অ�ের ১০ �নকী হয়। 

২. যারা ইসলামী িশ�ায় িশি�ত তােদর শতকরা ৫-৭ জেনর 
�বিশ পুেরা �রআন একবার অথ�সহ পেড়িন। এিট আমরা 
সরাসির যাচাই কের �দেখিছ।  

বত�মান মুসিলম িবে� ইসলাম �শখােনা হয় �ধানত িফ�হ�� �শখােনার 
মাধ�েম। তাই, �রআন ও ��ায় থাকা ভিব��াণীর িভি�েত িনি�তভােব 
বলা যায়- বত�মান মুসিলমেদর �ােনর উৎস ও নীিতমালায় অব�ই ভুল 
ঢুেকেছ। 
 

দিৃ�েকাণ-২ 
 বত�মান িবে�র মসুিলমেদর বা�ব অব�ার দিৃ�েকাণ 
ইসলােম �ােনর উৎসসমূহ হেলা- 

১. �রআন 
২. হাদীস  
৩. ইজমা  
৪. িকয়াস। 

যােদর ইসলােমর িকছ ু �ান আেছ তারা সকেল এিট জােন, এ চারিট 
হেলা �ােনর উৎস। আর তথ�িট ইসলামী িশ�ার বইেত �লখা আেছ 
এভােব- 
��-১ 
উসলূশু শাশী মলূ�� 

 - و القياسفان اصول الفقه اربعة : كتاب اهللا تعايل و سنة رسوله و اجماع االمة 

 .فال بد من البحث � �ل واحد من هذه االقسحبم ليعلم بذلك تخريج االح�ام

অ�বাদ : িফকেহর নীিতমালা চারিট (ইসলােম �ােনর উৎস চারিট)- 
আ�াহর িকতাব, রাসূেলর ��াহ, ইজমােয় উ�ত এবং িকয়াস। �কান 
িবষেয় উপেরা� চারিট মূলনীিতর বাইের শরীয়েতর আহকাম �বর করা 
িঠক হেব না।  

                      (উসূলশু শাশী মূল��, পৃ:-৫)  
মলূ �লখক : ইসহাক ইবেন ইবরাহীম (িনযামউি�ন শাশী নােম পিরিচত)। 
জ�- শাশ, সমরক�, রািশয়া। মৃতু�-৩২৫ িহ: (িমসের)। 
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��-২ 

মা�াসার পাঠ�বই িহেসেব বাংলায় �লখা উসলূশু শাশী 
ইসলামী িবধােনর মূল বুিনয়াদ (উৎস) হেলা ৪িট- �রআন, ��াহ, ইজমা 

ও িকয়াস। িকয়ামত অবিধ ঘটমান সকল সম�ার সমাধান এ ৪িট �থেক 
�বর করেত হেব। এর বাইের ব�ি�গত �ান-গিরমা বা �মধার আেলােক 
(গেবষণা কের) �য যতই ��র �� সমাধান �বর করেব ইসলােম তার 

�কােনা মূল� �নই। 
 

(�পশ কালাম, উসূলুশ শাশী, �কাশক : আল-আকসা লাইে�রী, ঢাকা। 
�কাশ কাল-০৯.১১.২০০৪)। 
 

��-৩ 
�ােনর চারিট উৎস রেয়েছ- ক. আল-�রআন, খ. আল-হাদীস বা ��াহ, 

গ. ইজমা এবং ঘ. ইজিতহাদ বা িকয়াস।  
 

(এম এ হািমদ, ইসলামী অথ�নীিত। ভাষা�র ও স�াদনা : �েফসর শা� 
মুহা�দ হাবীবুর রহমান, অথ�নীিত িবভাগ, রাজশাহী িব�ািবদ�ালয়, 
১৯৯৯ি�., পৃ. ১৪) 

 
িকয়াস ও ইজমার �ােনর উৎস হওয়ার িবষয়িট পয�ােলাচনা 

 

িকয়ােসর সাধারণ সং�া : �রআন ও ��াহর পেরা�, একািধক 
অথ�েবাধক অথবা �রআন-��ায় সরাসির �নই এমন িবষেয় �রআন ও 

��াহর অ� তেথ�র আেলােক ইসলােমর একজন ফকীহ/মনীষী ব�ি�র 

গেবষণার ফল। 
 

ইজমার সাধারণ সং�া : �কান িবষেয় সকেলর িকয়ােসর ফল অিভ� হেল 

অথবা কােরা িকয়ােসর িবষেয় সকেল একমত হেল তােক ইজমা বেল। 
অথ�াৎ িকয়াস হেলা- ইসলামী িবষেয় একজন মনীষী ব�ি�র গেবষণার 
ফল। আর ইজমা হেলা- ইসলামী িবষেয় মনীষীেদর সামি�ক গেবষণার 
ফল। 
 

িফকাহশাে�র সাধারণ সং�া : মনীষীেদর গেবষণার ফল (ইজমা ও 
িকয়াস) ধারণকারী ��। 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৮                             45 

 

পয�ােলাচনা  

যিদ বলা হয়- িনে�র ব� িনব�াচনী ��িটর উ�র কী হেব? 
একক বা সামি�ক গেবষণার ফল �ােনর উৎস হেত-  

১. পাের 
২. পাের না 
৩. অব�ই পাের না 

৪. বলা কিঠন। 
পৃিথবীর সামা� �ান-বুি� থাকা সকল মা�ষ বলেব ৩ ন�রিট। অথ�াৎ 
অব�ই পাের না। 
 

এবার যিদ বলা হয়- তাহেল িনে�র ব� িনব�াচনী ��িটর উ�র কী হেব?  

িকয়াস ও ইজমা তথা ইসলামী িবষেয় একক বা সামি�ক গেবষণার ফল 
ইসলামী �ােনর উৎস হেত-  

১. পাের 
২. পাের না 
৩. অব�ই পাের না 

৪. বলা কিঠন। 
পৃিথবীর সামা� �ান-বুি� থাকা সকল মা�ষ বলেব ৩ ন�রিট। অথ�াৎ 
অব�ই পাের না। 
 

ি�য় পাঠকবৃ�, িচ�া ক�ন �য তথ�িট পৃিথবীর সামা� �ান-বুি� থাকা 

সকল মা�েষর কােছ ভুল/িমথ�া, �স তথ�িট পৃিথবীর ইসলামী িশ�ায় 
িশি�ত িবেশষ� �ানী, সাধারণ �ানী এবং সাধারণ িশ�ায় িশি�ত 
সকল মুসিলম সিঠক বেল �মেন িনেয়েছ। আর িবষয়িট হেলা �ােনর 

উৎস। �যখােন ভুল থাকেল পুেরা ইসলামী িশ�া ভুল হেয় যােব। অথ�াৎ 
বত�মান মুসিলমেদর �ান অসংখ� �মৗিলক ভুেল ভরা, এ কথা িনি��ধায় 
বলা যােব এমন একিট িবষয়। 
 

এ তথ� জানার পর- �রআেনর জানােনা ‘ইবিলস ও তার �দাসররা 

িকয়ামত পয�� মানব সভ�তার িব�ে� চতুমু�খী গভীর ষড়য� চািলেয় 
যােব’ এবং রসূল (স.) এর বলা- ‘এক সময় মুসিলমেদর �ানাজ�ন করার 

�মতাই থাকেব না’ ব�ব� ইেতামেধ� শতভাগ সিঠক বেল �মািণত 

হেয়েছ, এ কথা বুঝেত কােরা সামা�তম অ�িবধা হওয়ার কথা নয়।  
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িকয়াস ও ইজমার মলূ�/ময�াদা আেছ িক �নই 
 

Common sense (মািলেকর িনেয়াগকতৃ দােরায়ােনর ব�ব�) 
পৃিথবীর সকল মা�েষর �ান-বুি�র গভীরতা সমান নয়। তাই, যােদর 
�ান-বুি� �বিশ তােদর মতামত বা িস�া� অিধক ��� পােব এিট খবু 
সহেজ বলা যায়। িকয়াস ও ইজমা হেলা ইসলামী িবেশষ� বা মনীষী 
ব�ি�েদর একক বা সামি�ক গেবষণার ফল। তাই, Common sense-

এর আেলাক সহেজ বলা যায়; িকয়াস ও ইজমার অব�ই মূল� আেছ। 
 

♣♣ ২৪ পৃ�ায় উি�িখত িনভু�ল �ানাজ�ন ও ব�ব�া �হেণর ইসলামী 
�বাহিচ� (নীিতমালা) অ�যায়ী এ পয�ােয় তাই বলা যায়, ইসলােমর 
�াথিমক রায় হেলা- িকয়াস ও ইজমার অব�ই মূল� আেছ। 
 

আল-�রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�)  

ْكرِ  أَْهَل  َفاْسأَلُوا   .تَْعلَُموَن  َال  ُكْ�ُتْم  إِْن  الِذّ

অ�বাদ : �তামরা যিদ না জােনা (জানেত/বুঝেত না পােরা) তেব আ�াহর 
িকতােবর িবেশষ� �ানীেদর (মনীষী/ফিকহ) কােছ িজ�াসা কেরা। 

 (�রা আি�য়া/২১ : ৭, �রা নাহল/১৬ : ৪৩) 
ব�াখ�া : এখােন আ�াহর িকতাবধারীেদর বলা হেয়েছ- যিদ �কােনা িবষেয় 
তােদর জানা না থােক তেব �সিট তােদর িকতােবর �ানী ব�ি�েদর কােছ 
িজ�াসা কের �জেন িনেত। এখান �থেক জানা যায় �ানীেদর কােছ 
িজ�াসা কের জানার িবষয়িট ইসলাম িস�। 
 

�ানী ব�ি�েদর একক ও সামি�ক িস�া� হেলা িকয়াস ও ইজমা। তাই, 
আয়াত �’খািনর আেলােক িনি�তভােব বলা যায়- ইসলােম িকয়াস ও 
ইজমার অব�ই মূল� আেছ। 
 

♣♣ ২৪ পৃ�ায় উি�িখত িনভু�ল �ানাজ�ন ও ব�ব�া �হেণর ইসলামী 
�বাহিচ� (নীিতমালা) অ�যায়ী এ পয�ােয় তাই বলা যায়, ইসলােমর চূড়া� 
রায় হেলা- িকয়াস ও ইজমার অব�ই মূল� আেছ। 
 

চড়ূা� রায় সমথ�নকারী হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 

اِق َحّدَ   ّزَ : َسِمَع  َعْن َعْبُد اِهللا بُْن َعْمرو بُْن الَْعاِص، َقاَل   … … …ثََنا َعْبُد الّرَ

ِيبُّ َصّ�َ اُهللا �َلَْيِه َوَسلََّم َقْوًما يََتَداَرُءوَن، َفَقاَل: إِنََّما َهلََك َمْن �َاَن َقْبلَُجلْم 
الّ�َ
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ِ بَْعَضُه بَِبعْ  ُق بَْعُضُه بَْعًضا، بَِهَذا، َضَربُوا ِكَتاَب اّ�َ ِ يَُصّدِ ٍض، َوإِنََّما نََزَل ِكَتاُب اّ�َ

بُوا بَْعَضُه بَِبْعٍض، َفَما �َلِْمُتْم ِمْنُه َفُقولُوا، َوَما َجِهلُْتْم، َف�ِلُوُه إَِىل �َالِِمهِ   .َفَال تَُجلّذِ

অ�বাদ : ইমাম আহমাদ ইবন হা�ল (রহ.) আব��াহ িবন আমর িবন 
‘আস (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৬� ব�ি� আব�র রা�াক �থেক �েন তাঁর 
‘মুসনাদ’ �ে� িলেখেছন- আব��াহ িবন আমর িবন ‘আস (রা.) বেলন, 
রসূল (স.) একবার িকছু �লাকেক �কােনা একিট িবষেয় মতিবেরাধ করেত 
�দখেলন। তখন রসূল (স.) বলেলন- এই মতিবেরােধর কারেণই 
�তামােদর পূব�বত�ী �লােকরা �ংস হেয় িগেয়িছেলা। তারা আ�া� র 
িকতােবর একিট অংশ িদেয় আেরকিট অংশেক বািতল কেরিছেলা। অথচ 
আ�া� র িকতােবর একিট অংশ অপর অংেশর পিরপূরক। �তরাং �তামরা 
িকতােবর একিট অংশেক আেরকিট অংশ িদেয় বািতল কেরা না। আ�া� র 
িকতাব �থেক �তামােদর যা বুেঝ আেস তা �তামরা বেলা। আর আ�া� র 
িকতােবর যা �তামােদর বেুঝ আেস না �স স�েক� িযিন বেুঝন তার 
(মনীষী/িবেশষ�) ওপর �সিট �ছেড় দাও।  
 

 মুসনােদ আহমাদ, হাদীস ন�র ৬৭৪১।  

 হাদীসিটর সনদ (হাসান) ও মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : হাদীসখািনর �বা� করা অংশ �থেক পির�ারভােব বুঝা যায়- 
ইসলােম িকয়াস ও ইজমার অব�ই মূল� আেছ। 
 

িকয়াস ও ইজমার মলূ�/ময�াদা স�েক� চাল ুথাকা অ� �’িট কথা ও 
তার পয�ােলাচনা- 

১. িকয়াস ও ইজমা ইসলামী শরীয়ার উৎস। 
২. িকয়াস ও ইজমা হেলা ি�তীয় �েরর উৎস (Secondery 

source)। 
তেব এ �িটর �কানিটই সিঠক নয়। শরীয়াহ হেলা ইসলােমর িবিধ-িবধান 
তথা বুিনয়ািদ িবষয়। তাই, �ােনর উৎস এবং শিরয়ার উৎস অিভ� হেব। 
 

িকয়াস ও ইজমার �কতৃ মূল�/ময�াদা 
ইসলােম �ানাজ�েনর মাধ�েমর সােথ স�ক�যু� িবষয়�েলা �ই ��িণেত 
িবভ�- 
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১. �ােনর উৎস। 

২. গেবষণার তথ�সূ� তথা �রফাের�। 
 

�ােনর �কতৃ উৎসসমহূ 
পৃিথবীর মা�ষেক যিদ বলা হয় িনে�র ব� িনব�চনী ��িটর উ�র কী হেব? 

১. General knowledge অথ�- সাধারণ �ান  
২. Common sense অথ�- সাধারণ �ান  
৩. উভয়িট সিঠক 

৪. �কােনািট সিঠক নয়। 
 

�কউ বলেব ১নং, �কউ বলেব ২নং এবং �কউ বলেব ৩নং। িক� এর 

�কানিট সিঠক নয়। সিঠক উ�রিট হেলা- General knowledge হেলা 
অিজ�ত সাধারণ �ান যা বইপু�ক পড়া, আেলাচনা �না ইত�ািদর মাধ�েম 
িশখেত হয়। আর Common sense হেলা জ�গতভােব পাওয়া 

সাধারণ �ান। এিট �ণ �ের মােয়র �পেট থাকা অব�ায়, ইলহােমর 

মাধ�েম পৃিথবীর সকল মা�ষেক মহান আ�াহ িদেয় িদেয়েছন। সূরা আশ 
শামেসর ৭ ও ৮ নং আয়ােতর মাধ�েম জািনেয় �দওয়া হেয়েছ। 
 

তাই, ইসলামী জীবন ব�ব�ায় আ�াহ �দ� �ােনর উৎসসমূহ হেলা- 

১. আল �রআন 
২. ��াহ (হাদীস) 

৩. Common sense (আকল/িবেবক/�বাধশি�)। 
 

�ােনর উৎেসর িবষেয় মনীষীগেণর ব�ব� 
মনীষী-১ 
ইলম অজ�েনর উৎস িতনিট। আল-�র’আ�ল কারীম, রাসূলু�াহ (সা)-এর 

��াহ ও িব�� আকল ও অ�ভূিত-�চতনা।  
(আলী ইবন নািয়ফ আশ-��দ, মাওসূআতুল বু�স ওয়াল মাকালাত আল-

ইলিময়�াহ, ভূি�-মাসািদ�ল ইলম ফীল ইসলাম, পৃ. ১) 
 

মনীষী-২ 
ইমাম ইবন তাইিময়�াহ রহ. বেলন : �ানাজ�েনর উৎস িতনিট। �র’আন, 

��াহ, িবেবক। (মাজা�াতুল বায়ান, খ. ৬৫, পৃ. ৩০।) 
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মনীষী-৩ 
�ানাজ�েনর মূলনীিত িতনিট। ওহী, অ�ভূিত ও আকল। (ইমাম গাযালী 
রহ., আল-ইসলাম ওয়াত �ায়াকাত আল-মুআ�ালাত, িমশর : দা� 
নাহদাহ, খ. ১. পৃ. ৭৫) 
 

�ােনর আ�াহ �দ� উৎস িতনিটর মেধ� পাথ�ক� 
তাি�ক (Theoretical) পাথ�ক� : 

১. �রআন : আ�াহ �দ� মূল �মািণত �ান। 
২. ��াহ : আ�াহ �দ� �মািণত �ান। এিট �রআেনর ব�াখ�া। 
৩. Common sense : জ�গতভােব আ�াহ �দ� সাধারণ 

(অ�মািণত) �ান। 
ব�াবহািরক (Practical) পাথ�ক� : 

১. �রআন (আ�াহ তা’য়ালা) : মািলক এবং মূল ব�াখ�াকারী। 
২. ��াহ (রসূল সা.) : মািলেকর িনেয়াগকৃত �রআেনর 

ব�াখ�াকারী। 
৩. Common sense : মািলেকর িনেয়াগকৃত ইসলােমর ঘেরর 

দােরায়ান। 
 

িবষয়িট িনেয় িব�ািরত আেলাচনা আেছ- Common sense এর ��� 
কতট�ু এবং �কন? (গেবষণা িসিরজ-৬) এবং  িনভু�ল �ানাজ�েনর জ� 
�রআন, ��াহ ও Common sense ব�বহােরর �বাহিচ� (নীিতমালা) 
(গেবষণা িসিরজ-১২) নামক বই �িটেত। 
 

গেবষণার তথ�স�ূ তথা �রফাের� 
�রআন তথা ইসলাম গেবষণােক অপিরসীম ��� িদেয়েছ। �রা 
মুহা�ােদর ২৪ ন�র আয়ােত �রআন িনেয় গেবষণা করার মানিসকতা না 
থাকা ব�ি�েক অ�ের তালা পেড় যাওয়া ব�ি� বলা হেয়েছ। গেবষণা 
করেত �গেল �রফাের� লােগ। আর �েত�ক গেবষকেক তার গেবষণার 
�রফাের� তথা তথ�সূ� ��ভােব উে�খ করেত হয়। তাই, ইসলামী 
জীবন িবধােন গেবষণার �রফাের� কী হেব তা সকল মুসিলেমর 
ভােলাভােব জানা বা বুেঝ �নওয়া দরকার। আর এিট জানেত বা বুঝেত 
পারেল ইসলামী �ােন িকয়াস ও ইজমার �কৃত অব�ান কী হেব �সিট 
বুঝাও সহজ হেব। 
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িকয়ােসর �কতৃ সং�া 

িকয়ােসর সােথ িহকমাহ শ�িট ওতে�াতভােব জিড়ত। তাই, িকয়ােসর 
�কৃত সং�া বুঝেত হেল ‘িহকমাহ’ শ�িটর �কৃত অথ� ও সং�া আেগ 
জানেত হেব। ‘িহকমাহ’ শ�িট �রআন ও হাদীেস ব�বার এেসেছ। িক� 

এ শ�িটর �কৃত অথ� ও সং�া বত�মান মুসিলম সমােজ চালু �নই। 
 

‘িহকমাহ’ শে�র আিভধািনক অথ� : ��া, িবচ�ণতা, অ�দৃ�ি� ইত�ািদ। 
ইসলামী জীবন িবধােন ‘িহকমাহ’ অতীব ���পূণ� একিট িবষয়। রসূল 

(স.) মা�ষ গঠেনর জ� �য চারিট কাজ করেতন বেল �রা আেল-
ইমরােনর ১৬৪, বাকারার ১২৯ ও ১৫১ এবং জুম’আর ২ ন�র আয়াত 
�থেক জানা যায় তার একিট হেলা িহকমাহ িশ�া �দওয়া। �রা জুম’আর 

২ ন�র আয়ােতর ব�ব�িট িন��প- 
 

ْ آيَاتِِه َويَُزِكِّهلْ َويَُعلُِّمُهُم ُهَو الَِّذي بَ  ْ يَْتلُو �َلَْهلِ ِيَّني َرُسوًال ِمّْحمُ َعَث ِيف اْألُِمّ

ِبٍني   .الِْجلَتاَب َوالِْحْكَمَة َوإِن �َانُوا ِمن َقْبُل لَِفي َضَالٍل ّمُ
 

অ�বাদ : িতিনই িনর�রেদর মধ� �থেক একজন রসূল পািঠেয়েছন- �য 
তােদরেক তাঁর আয়াত পাঠ কের �নায়, তােদরেক পির�� কের ও 
তােদরেক িকতাব এবং ‘িহকমাহ’ �শখায়; যিদও তারা এর পূেব� �� 
পথ��তার মেধ� িছেলা।  

(�রা জুম’আ/৬২ : ২) 
 

আর িহকমাহ িবষয়িটর ��� স�েক� আ�াহ সরাসির ও ��ভােব �য 

তথ�িট জািনেয় িদেয়েছন তা হেলা-  

ا َكِثًريا َمَة َمن يََشاءُ يُْؤِيت الِْحكْ   ◌ۗ   ◌ۚ َوَمن يُْؤَت الِْحْكَمَة َفَقْد أُوِيتَ َخْريً
 

অ�বাদ : িতিন যােক ই�া ‘িহকমাহ’ দান কেরন; আর যােক ‘িহকমাহ’ 

�দওয়া হয় তােক অতীব কল�াণকর একিট িবষয় �দওয়া হয়। 

(�রা বাকারা/২ : ২৬৯) 
 

ব�াখ�া : আয়াতখািন �থেক জানা যায় ‘িহকমাহ’ অতীব কল�াণকর একিট 
িবষয়। আর এ কল�ােণর সবেচেয় বেড়া কারণ হেলা িহকমাহধারী ব�ি� 

�রআন ও ��াহর ব�েব�র অ�িন�িহত অথ� তথা ব�াখ�া সহেজ বুঝেত 

পাের। 
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‘িহকমাহ’-এর সং�া 
�রআন ও ��ায় এ শ�িট যত �ােন এেসেছ তা পয�ােলাচনা করেল শ� 
বা িবষয়িটর সং�া যা হেব বেল জানা যায় তা হেলা- �রআন, ��াহ, 
িব�ান, সাধারণ ও �ব�ািনক সত� উদাহরণ, সাধারণ ও ঐিতহািসক সত� 
ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐিতহািসক সত� কািহিনর িশ�ার মাধ�েম 
জ�গতভােব পাওয়া �ােনর শি� Common sense/িবেবক/আকেলর 
উৎকিষ�ত অ�ধাবন, ব�াখ�া-িবে�ষণ, িবচার-ফায়সালা ও িস�া� �হণ 
�মতা। 
 

িহকমাহধারী (��াবান/িবচ�ণ/ফকীহ) ব�ি�র সং�া  
�রআন, ��াহ, িব�ান, সাধারণ ও �ব�ািনক সত� উদাহরণ, সাধারণ ও 
ঐিতহািসক সত� ঘটনা এবং সাধারণ ও ঐিতহািসক সত� কািহিনর িশ�ার 
মাধ�েম জ�গতভােব পাওয়া �ােনর শি� Common sense/িবেবক/ 
আকেলর উৎকিষ�ত অ�ধাবন, ব�াখ�া-িবে�ষণ, িবচার-ফায়সালা ও িস�া� 
�হণ �মতাধারী ব�ি�। 
 

তাই, িকয়ােসর �কতৃ সং�া হেলা- 
�রআন ও ��াহর পেরা�, একািধক অথ�েবাধক অথবা �রআন-��ায় 
সরাসির �নই এমন িবষেয় �রআন ও ��াহর অ� তেথ�র আেলােক, 
�যেকােনা যুেগর একজন ��াবান/িহকমাহধারী ব�ি�র উৎকিষ�ত 
Common sense (জ�গতভােব পাওয়া �ােনর শি�)-এর অ�ধাবন, 
ব�াখ�া-িবে�ষণ, িবচার-ফায়সালা ও িস�া� �হণ �মতা ব�বহার কের 
পিরচালনা করা গেবষণার ফল হেলা িকয়াস। 
 

সং�ািটর পয�ােলাচনা 
সং�ািট হেত সহেজ ও ��ভােব জানা যায়- িকয়ােসর মেধ� আ�াহ 
�দ� উৎস িতনিট উপি�ত আেছ। আর িকয়াস হেলা ইসলােমর একজন 
��াবান/ফকীহ/মনীষী/িবচ�ণ ব�ি�র উৎকিষ�ত Common sense 
ব�বহার কের পিরচালনা করা গেবষণার ফল। তাই িকয়ােসর অব�ই 
মূল�/ময�াদা আেছ। আর �স মূল�/ময�াদা হেলা গেবষণার তথ�সূ�/�রফাের� 
হওয়ার ময�াদা।  
 

তাই ইসলােমর গেবষণার মূল তথ�সূ�/�রফাের� হেব �রআন ও ��াহ। 
আর তার পেরর �েরর তথ�সূ�/�রফাের� হেব ইজমা ও িকয়াস। 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৮                             52 

 

আর তাই, ��ে�র �ম অ�যায়ী গেবষণার �রফাের�সমূহ হেব- 

১. আল �রআন 
২. ��াহ (হাদীস) 

৩. ইজমা 
৪. িকয়াস। 

 

�ানাজ�েনর �চিলত ইসলামী নীিতমালা ও তার পয�ােলাচনা 
 

�য দৃি�েকাণসমূেহর আেলাক আমরা িবষয়িট পয�ােলাচনা করেবা- 
১. �রআন ও ��ায় থাকা ভিব��াণী। 

২. Common sense। 
৩. মােঠর অব�া (Field effect)। 
৪. �রআন িরসাচ� ফাউে�ডশেনর গেবষণা। 
৫. �চিলত িফ�হ বা িফ�হ স�িক�ত �ে�র তথ�।   

 
দিৃ�েকাণ-১ 
 �রআন ও ��ায় থাকা ভিব��াণীর দিৃ�েকাণ �থেক �চিলত ইসলামী 

নীিতমালার পয�ােলাচনা 
�ানাজ�েনর �চিলত উৎেসর পয�ােলাচনার ১নং দৃি�েকােণ, �রআন ও 

��ায় থাকা ভিব��াণীর ব�াখ�ার অ��প ব�াখ�া কের িনি�তভােব বলা 

যায়- �ানাজ�েনর বত�মান ইসলামী নীিতমালায় অব�ই �মৗিলক ভুল 
আেছ। 

 

দিৃ�েকাণ-২ 
 Common sense-এর দিৃ�েকাণ �থেক �ােনর �চিলত ইসলামী 

নীিতমালার পয�ােলাচনা 

এ কথা বলা খবুই সহজ �য- �ােনর উৎেসর তািলকায় ভুল থাকেল 
�ানাজ�েনর নীিতমালায় অব�ই ভুল থাকেব। কারণ, নীিতমালা �তির হয় 
উৎস িদেয়। পূেব�র আেলাচনা �থেক িনি�তভােব জানা �গেছ- �ােনর 
�চিলত ইসলামী উৎেস �মৗিলক ভুল আেছ। তাই, Common sense-

এর আেলােক সহেজ বলা যায়- ইসলােমর �ানাজ�েনর নীিতমালায় 
অব�ই ভুল ঢুেকেছ। 
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দিৃ�েকাণ-৩ 
 মােঠর অব�ার (Field effect) দিৃ�েকাণ �থেক �ানাজ�েনর �চিলত 

ইসলামী নীিতমালার পয�ােলাচনা 

�কান িবষয় সিঠক িক-না তা জানার একিট ���পূণ� প�িত হেলা মােঠর 
অব�া (Field effect) পয�ােলাচনা করা। মােঠর অব�া বলেত বুঝায়- 
িবষয়িট পালন বা ব�বহার কের মা�ষ লাভবান না �িত�� হে� �সিট। 

মােঠর অব�া পয�ােলাচনায় যিদ �দখা যায়- চালু করা িবষয়িটেত বা�েব 
মা�েষর �িত হে� তেব িনি�তভােব ধের �নওয়া হয় �য, চালু করা 
িবষয়িটেত ভুল আেছ। তাই, িবষয়িট পুনিব�েবচনার জ� মাঠ তথা মানব 

সমাজ �থেক উিঠেয় �নওয়া হয়। 
 

উদাহরণ 
িচিকৎসা িব�ােনর একিট উদাহরণ িদেল িবষয়িট সহেজ বুঝা যােব। 

িচিকৎসা িব�ােনর একিট ঔষধ বাজাের ছাড়া হয় পরী�াগার, জীব-জ� ও 
মা�েষর ওপর পরী�া কের িনরাপদ �মািণত হওয়ার পর। তারপর মােঠর 
অব�া (Field effect) পয�ােলাচনা করা হয়। যিদ �দখা যায় মাঠ পয�ােয় 

অথ�াৎ ঔষধিট খাওয়ায় মা�েষর �িত হে� তাহেল ধের �নওয়া হয় 
ঔষধিটেক পরী�াগার, জীব-জ� ও মা�েষর ওপর পরী�ার �কান এক 
�ের ভুল হেয়েছ। তখন ঔষধিট বাজার �থেক উিঠেয় �নওয়া হয়।  
 

আমার ৩০-৪০ বছেরর িচিকৎসক জীবেন এিট �বশ কেয়কবার ঘটেত 

�দেখিছ। িচিকৎসার মূলনীিতরও পিরবত�ন হেত �দেখিছ। �যমন- Big 

surgeon big incisson          Big surgeon small incisson (�য 
যেতা বেড়া সাজ�ন হেব �স তেতা বেড়া কের কাটেব       �য যেতা বেড়া 

সাজ�ন হেব �স তেতা �ছােটা কের কাটেব)। 
 

বত�মান মুসিলম িবে� যারা ইসলামী িশ�ায় িশি�ত তারা খৎুবা, 

আেলাচনা, ওয়াজ-নিসহেত এমন অেনক কথা বেলন বা �চার কেরন যার 
মােঠর অব�া (Field effect) হেলা- 

১. স�ূণ� অেযৗি�ক। 
২. পয�ােলাচনা করেল অিতসহেজ বুঝা যায় �স�েলা- 

ক. মা�ষেক �রআেনর �ান �থেক দূের রাখেত ব�াপক 
ভূিমকা রাখেছ। 
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খ. অসৎ মা�ষ �তির হেত এবং সমাজেক অশাি�ময় করেত 
ব�াপক ভূিমকা রাখেছ। 

  

ইসলাম মানব সমাজেক- 
১. শাি�ময় করেত চায়। 
২. ইসলামী �ােনর একমা� িনভু�ল উৎস হেলা আল-�রআন। 
৩. �রআনেক মহান আ�াহ িব�ানময় �� বেলেছন। 
৪. ��াহ হেলা �রআেনর ব�াখ�া। 

 

তাই, �য কথা �রআেনর �ান �থেক মা�ষেক দূের রাখেত ব�াপক ভূিমকা 
রােখ এবং অসৎ মা�ষ �তির হেত ও সমাজেক অশাি�ময় করেত ব�াপক 
ভূিমকা রােখ তা কখনও �রআন ও ��াহর ব�ব� হেত পাের না। 
ইসলােমর নােম চালু হওয়া অেনক কথার মােঠর অব�া (Field effect) 
বেল �দয়, �চিলত ইসলামী িশ�ায়- 

 ১. সরাসির �রআন ও হাদীস �থেক ইসলাম �শখােনা হয় না। 
 ২. �রআন ব�াখ�ার নীিতমালায় �মৗিলক �িট আেছ।  

 
দিৃ�েকাণ-৪ 
 �রআন িরসাচ� ফাউে�ডশেনর গেবষণার দিৃ�েকাণ �থেক �ানাজ�েনর 

�চিলত ইসলামী নীিতমালার পয�ােলাচনা  
�রআন িরসাচ� ফাউে�ডশন এ পয�ে� ইসলােমর ৩৭িট �মৗিলক িবষেয় 
তােদর গেবষণা পুি�কা আকাের �কাশ কেরেছ। ��ে�র িদক িদেয় ঐ 
৩৭িট িবষেয়র অব�ান ১ �থেক ৩৭। ঐ ৩৭িট িবষয়- 

১. অত�� বা�ব স�ত। 
২. িব�ােনর সােথ স�িক�ত িবষয়�েলা সরাসির িব�ানস�ত। 
৩. মানব সমাজেক শাি�ময় করার জ� ব�াপক ভূিমকা 

রাখামূলক িবষয়। 
৪. সরাসির �রআন ও হাদীস পড়েল আরবী ভাষা ও 

ব�াকরেণর সামা� �ান থাকা ব�ি�র (�যমন আিম 
�েফসর ডা. �মা. মিতয়ার রহমান) িবষয়�েলা উ�ঘাটন 
করেত পারা �মােটই কিঠন নয়। 

৫. �রআন ও হাদীেস সরাসির উপি�ত থাকা নীিতমালা 
অ�সরণ কের আল �রআেনর অ�বাদ ও ব�াখ�া করেল 
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িবষয়�েলা স�েক� �য সকল কথা মুসিলম সমােজ 
ব�াপকভােব চালু আেছ �স িস�াে� �কােনাভােব উপনীত 
হওয়া যায় না। 

  

তাই, �রআন িরসাচ� ফাউে�ডেনর গেবষণার আেলােক সহেজ বলা যায়- 

১. �চিলত ইসলামী িশ�ায় সরাসির �রআন ও হাদীস �থেক 
ইসলাম �শখােনা হয় না। 

২. �রআন ব�াখ�ার �চিলত নীিতমালায় �মৗিলক �িট আেছ।  

 
দিৃ�েকাণ-৫ 
 িফ�হ বা িফ�হ স�িক�ত �ে� উপি�ত তেথ�র আেলােক �ােনর 

�চিলত ইসলামী নীিতমালা ও তার পয�ােলাচনা 

�চিলত িফ�হ বা িফ�হ স�িক�ত �ে� �ােনর ইসলামী নীিতমালা 
স�িক�ত িবিভ� দৃি�েকােণর তথ� উপি�ত আেছ। তথ��েলা সারা মুসিলম 

িবে� ইসলামী িশ�ায় পড়ােনা হয়। এখন �স তথ��েলােত থাকা �ােনর 

ইসলামী নীিতমালা স�িক�ত িকছু কথা উে�খ এবং তার পয�ােলাচনা করা 
হেব। 
 

৫.১. �চিলত িফকহী তথ�-১ 
 ‘�রআন ও িফ�হ সমান ময�াদার ��’ ব�ব�ধারণকারী তথ� ও তার 

পয�ােলাচনা 

��-১ 

 ة �القرآن قد نسخت + ما صنفوا قبلها يف الشرع من كتبإن الهداي

 فاحفظ قرائته والزم تالوتها + يسلم مقالك من زيغ ومن كذب

অ�বাদ : িহদায়া ��িট �র’আেনর মেতাই যা পূব�বত�ী সকল িকতাবেক 

রিহত কের িদেয়েছ। শরীয়ােতর িবষেয় এর আেগ এ ধরেনর �কােনা 
িকতাব রিচত হয়িন। �তরাং �তামরা এর পাঠ সংর�ণ করেব ও 

িনয়িমতভােব তা পাঠ করেব। তাহেল �তামার অিভব�ি� ও ব�ৃতা িমথ�ার 

�শ� �থেক িনরাপদ থাকেব।  
 

(মূল িহদায়া �ে�র ভূিমকার টীকা �থেক সংগৃহীত। মূল �লখক : �বারহান 
উি�ন আল মারগানানী। ৫১১-৫৯৩ িহজরী) 
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ব�াখ�া : এখােন িহদায়ােক সরাসির �রআেনর সমতূল� �� িহেসেব উে�খ 

করা হেয়েছ। 
 

��-২ 

িহজরী স�ম শতেকর �ার� �থেক খািলস তাকলীেদর (অ�-অ�সরণ) 
যুেগর সূচনা হয়। এ যুেগ ইজিতহাদ (গেবষণা) করার মেতা �যাগ�তাস�� 
�লাক না থাকার কারেণ ইজিতহাদ �ি�য়া �ায় �থেম যায়। ফেল 
উলামােয় িকরাম ও সাধারণ মা�ষ সকেলই তাকলীদ করেত আর� কের। 
এমনিক মাস’আলার ব�াখ�া ও অ�শীলেনরও এখন খবু �বিশ �েয়াজন হয় 

না। 
 

�কননা, ৪থ� যুগ (িহজরী তৃতীয় শতেকর �শষ বা চতুথ� শতেকর অেধ�ক 
পয�� িব�তৃ) ও ৫ম যুেগর (িহজরী চতুথ� শতেকর ি�তীয় অধ� �থেক ষ� 
শতেকর �শষ পয�� িব�তৃ) ফকীহগণ এমন একিট পূণ�া� িফকাহশা� বা 

ইসলামী আইনশা� �তির কের িগেয়েছন যােত মানব জীবেনর �েত�কিট 
সম�ার সমাধান রেয়েছ। আমােদর �চােখ সম�া যেতা নতুন বেলই দৃ� 
�হাক না �কন তার সমাধান ফুকােহ িকরােমর িকতাবসমূেহ রেয়েছ। 

�সখােন হয় ঐ সম�ার �িনিদ�� সমাধান রেয়েছ অথবা তা সমাধােনর 
মূলনীিত উি�িখত আেছ। 
 

�স যেুগর (িহজরী ষ� শতেকর �শষ পয�� িব�তৃ যুগ) িকতাবসমেূহ এমন 

সম�ারও সমাধান রেয়েছ যা বা�েব এখেনা ঘেটিন। �সখােন এেতা 
খুিঁটনািট সম�ারও সমাধান রেয়েছ যা এখন অলীক বা ক�না বেল মেন 

হয়। তেব কােলর িববত�েন হয়েতা �কান এক সমেয় �স�েলার উ�ব হেব। 

তখন �স�েলার সমাধান ঐ পুরাতন িকতােবই পাওয়া যােব। নতুন 
ইজিতহােদর �েয়াজন হেব না।  
 

ব�ত এিট হে� ইসলােমর ম’ুিজজা বা শান যা ( ْكَر َوإِنَّا لَُه لَْنا الِذّ إِنَّا نَْحُن نَّزَ

 িন�য় আমরাই িযক’র (�রআন) অবতীণ� কেরিছ এবং িন�য় -(لََحاِفُظوَن 

আমরা এর সংর�ণকারী (�রা িহজর/১৫ : ৯) �ঘাষণার বা�ব �িতফলন। 
 

অতএব এখন ইজিতহাদ (গেবষণা) করার অথ� হেলা �াত িবষয়েক জানার 

জ� অযথা �চ�া কের সময় ও শি�র অপচয় করা। �া,ঁ যিদ এমন 
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�কােনা সম�ার উ�ব হয় যার সমাধােনর উপল�� �স যুেগর িকতাব 

সমূেহ �নই এবং �সখােন এর মূলনীিতও উে�খ �নই তেব অব�ই 
ইজিতহাদ (গেবষণা) করেত হেব। এ�প ��ে� ইজিতহােদর দরজা 

িচরকালই �খালা আেছ এবং থাকেব। এেত কােরা �কােনা মতেভদ �নই। 
তেব তা মাযহাব চতু�েয়র িনধ�ািরত মূলনীিতর িভি�েতই করেত হেব। 
�মা�া কথা হেলা- ইসলােম �যমন ইজিতহােদর �ার অব�� নয় �তমিন 

ব�াহীন ইজিতহােদরও �কান �েযাগ �নই। 
 

এ যুেগ কেয়কজন িবিশ� আিলমই দরজােয় ইজিতহােদ (গেবষণা করার 
মােন) �পৗঁেছিছল। তেব তা িছল এ যুেগর �থমােধ�র িদেক। �যমন- 
আ�ামা কামাল ই�ন �মাম (রহ.), আ�ামা জালালুি�ন �য়ুতী (রহ.), 
আ�ামা ই�ন তায়িময়া (রহ.), আ�ামা ই�ন কািয়�ম (রহ.) �মূখ। 
(িফকেহ হানাফীর ইিতহাস ও দশ�ন, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ- 
১ম �কাশ জুন ২০০৪, পৃ�া-৭৯; �কাশক- ড. আ. ন. ম. আব�র 
রহমান, পিরচালক, গেবষণা িবভাগ, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ) 
 

�লখক ম�লী 
১. মাওলানা মুহা�াদ ইসহাক ফরীদী, ২. মাওলানা এ. এম. এম. 
িসরাজুল ইসলাম, ৩. ড. মাওলানা মাহফুজুর রহমান, ৪. মাওলানা 
আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, ৫. মাওলানা মুহা�াদ মুসা, ৬. মাওলানা 
যাই�ল আেবদীন, ৭. মাওলানা কাজী আবু �হারায়রা, ৮. ড. মাওলানা 
মুহা�াদ আব�ল হক, ৯. ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ ১০. �মা. 
এব��াহ। 
স�াদক ম�লী 
১. মাওলানা মুিহউি�ন খান, ২. মাওলানা যাই�ল আেবদীন, ৩. মাওলানা 
মুহা�াদ ইসহাক ফরীদী, ৪. মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম, ৫. 
মাওলানা মুহা�াদ আবু �িফয়ান যাকী। 
 

ব�াখ�া : এ �ে�র তথ�িটর �বা� করা অংেশর ব�ব� হেলা- িহজরী স�ম 
শতেকর পূেব�র যুেগ রিচত িফ�হ ��সমূেহ িকয়ামত পয�� পৃিথবীেত 
�ছােটা-বেড়া ও খুঁিটনািট যত সম�া আসেব তার সব�েলার সমাধান 
�লখা আেছ। এ �ণ �ধু আল �রআেনর আেছ। তাই, এ ব�েব�র 
মাধ�েম �চিলত িফ�হ ��সমূহেক পেরা�ভােব �রআেনর সমতুল� �� 
িহেসেব তুেল ধরা হেয়েছ। 
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��-৩ 
আহল�ু ��াত ওয়াল জামা’য়ােতর মলূনীিত- আহলু� ��াত ওয়াল 
জামা’য়ােতর নােমর মেধ� রেয়েছ তােদর মূলনীিত। আর তা হেলা ��াত 
ও আল-জামা’য়াত। 
 

আকীদার িবষেয় ‘আহলুস ��াত ওয়াল জামা’য়ােতর’ মূলনীিত হেলা- 
১. �ব� ��ােতর (�চিলত সহীহ হাদীস) অ�সরণ করা। 
২. ��ােতর (�চিলত সহীহ হাদীস) অিতির� বা ব�িত�ম িকছুই না 

বলা। 
৩. আল জামা’য়াত তথা সাহাবী এবং তাঁেদর মূলধারার তােব’য়ী ও 

তােব-তােব’য়ীগেণর অ�সরণ করা। 
৪. উ�েতর ঐক� বজায় রাখার �চ�া করা। 

(আল-আকাইদ আল-ইসলািময়�াহ। ড. �খা�কার আ�ু�াহ জাহা�ীর, পৃ�া 
নং ২৩৭) 
 

ব�াখ�া : ‘আহলুস ��াত ওয়াল জামা’য়ােতর’ মূলনীিতেত �রআন 
অ�পি�ত। 
 

��-৪ ও ৫ 
এমিন (ইসলােমর �সােরর) যুগসি��েণ, তােবয়ী যেুগর �শষ িদেক 
সেত�র পূজাির আেলম স�দােয়র জামায়াত �রআন ও ��াহেক সামেন 
�রেখ তােদর মূলনীিত অ�সরণ কের এমন আইনশা� �ণয়ন করেলন যা- 
সব�যেুগ, সব�েদেশ, সকল অব�ায়, সকল সম�ার সমাধােন স�ম। এটাই 
আজ �িনয়ার বেুক িফকেহ ইসলামী নােম ��িতি�ত। 
(আল-মুখতাসা�ল ��রী, আরাফাত পাবিলেকশ�, ২০০১ ইং সােলর 
নতুন সং�রণ, �যিট জা�য়ারী ২০০৮ এ পুনঃমু�ণ হেয়েছ; পৃ�া-১০; 
মা�াসার ৯ম ও ১০ম ��িণর পাঠ�বই এবং শরেহ �বকায়া, আরাফাত 
পাবিলেকশ�, ৩য় সং�রণ, �সে��র ২০০৬ ইং, পৃ�া-৫। মা�াসার 
একাদশ ও �াদশ ��িণর পাঠ�বই।) 
মলূ �লখক :  

১. আল মুখতাসা�ল ��রী : মুহা�াদ ইবেন জাফর আল-��রী। 
জ�- ৩৬২ িহজরী, মৃতু�- ৪২৮ িহজরী 

২. শরেহ �বকায়া : উবায়��াহ ইবেন মাসউদ। 
মৃতু�- ৬৮০/৭৪৫/৭৪৭ িহজরী। 
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ব�াখ�া : �� �’িটর উি�িখত তেথ�র �বা� করা অংেশর ব�ব� হেলা- 
তােবয়ী যুেগর �শষ িদেক সেত�র পূজাির আেলম স�দােয়র জামায়াত 
�রআন ও ��াহেক সামেন �রেখ তােদর মূলনীিত অ�সরণ কের �য 
আইনশা� তথা িফ�হ�� �ণয়ন কের �রেখ �গেছন তা সব�যুেগ, 
সব�েদেশ, সকল অব�ায়, সকল সম�ার সমাধান িদেত স�ম। এ �ণ 
�ধু আল �রআেনর আেছ। তাই, এ ব�েব�র মাধ�েম �চিলত িফ�হ 
��সমূহেক পেরা�ভােব �রআেনর সমতলু� �� িহেসেব তুেল ধরা 
হেয়েছ। 
 

��-৬ ও ৭ 
... ... ... (িবিভ� িবষেয় গভীর �ান না থাকা) অব�ায় �রআন ও ��াহ 
ব�াখ�া কের সৎপেথর স�ান করেত চাইেল সৎপথ পাওয়ার চাইেত পথ�� 
হওয়ার স�াবনাই �বিশ থাকেব। ফকীহগেণর এ িবষেয় পূণ� বু�ৎপি� 
িছেলা। তারা সকল িবষয় পূণ�া�ভােব িবেবচনা কের �রআন ও ��াহর 
িভি�েত িফকাহশা� স�াদনা কেরেছন। এখন �রআন ��াহর আইন 
বলেত িফকাহশা�েকই বঝুােনা হেয় থােক। 
(আল মুখতাসা�ল ��রী, আরাফাত পাবিলেকশ�, ২০০১ ইং সােলর 
নতুন সং�রণ �যিট জা�য়ারী ২০০৮ এ পুনঃমু�ণ হেয়েছ; পৃ�া-১০; 
কওমী এবং আলীয়া মা�াসার পাঠ�বই এবং শরেহ �বকায়া, আরাফাত 
পাবিলেকশ�, ৩য় সং�রণ, �সে��র ২০০৬ ইং, পৃ�া-৬। কওমী এবং 
আলীয়া মা�াসার পাঠ�বই।) 
 

ব�াখ�া : �� �’িটেতও �চিলত িফ�হ ��সমূহেক পেরা�ভােব �রআেনর 
সমতলু� �� িহেসেব তুেল ধরা হেয়েছ। 
 

সি�িলত ব�াখ�া ও িশ�া : �� ৭িটেত �ত�� বা পেরা�ভােব �চিলত 
িফ�হ��েক �রআন ও হাদীস�ে�র সমতুল� �� িহেসেব তুেল ধরা 
হেয়েছ। এর মাধ�েম �ত�� বা পেরা�ভােব �রআেনর পিরবেত� �চিলত 
িফ�হ�� পেড় ইসলাম িশখেত বলা বা উৎসািহত করা হেয়েছ। 
 

�চিলত িফ�হ বা িফ�হ স�িক�ত �ে� �ােনর চারিট উৎেসর নাম, 
��ে�র �ম অ�যায়ী �লখা থােক এভােব- 

১. আল �রআন 
২. ��াহ (হাদীস) 
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৩. ইজমা 
৪. িকয়াস 

িফ�হ�� হেলা িকয়াস ও ইজমার তথ� ধারণকারী ��। তাই, �চিলত 
িফ�হ ও িফ�হ স�িক�ত �ে� �ােনর চারিট উৎেসর নাম উপ�াপেনর 
�ম �দখেল মেন হয়- �চিলত ইসলামী িশ�ায় �রআন ও হাদীসেক 
অিধক ��� িদেয় সরাসির �শখােনা হয়। িক� বা�ব অব�া তা �মােটই 
নয়। এিট ‘কাজীর গ� খাতায় আেছ িক� �গায়ােল �নই’ �বাদ বাক�িটর 
অ��প িবষয়। বা�ব ঘটনা হেলা- বত�মান মুসিলম িবে� ইসলােমর কথা 
বেল �য সকল কথা চাল ুআেছ তার অেনক �মৗিলক িবষয় �চিলত িফ�হ 
�ে�র তথ� এবং তা �রআন ও হাদীেসর সরাসির ব�েব�র িবপরীত।  
 

সি�িলত পয�ােলাচনা 
আল �রআন ও �চিলত িফ�হ�� সমান ময�াদার �� বা আল �রআন, 
হাদীস�� ও �চিলত িফ�হ�ে�র �ানাজ�েনর মেধ� �কান পাথ�ক� �নই- 
এ ধরেনর কথা বলেল �য িশরেকর �নাহ হেব তা বুঝার জ� বেড়া 
ইসলামী পি�ত হওয়ার �েয়াজন পেড় না।  
তাই- 

১. এ সকল ব�ব� ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর হেত পাের না। 
২. এ ব�ব� ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর ব�ব� বলেল, ঐ 

মনীষীর ওপর িমথ�া অপবাদ �দওয়া হেব। এিটেত কবীরা �নাহ 
হেব।  

৩. এিট ইবিলস ও তার �দাসরেদর ইসলােমর �কৃত মনীষীগেণর 
নােম চািলেয় �দওয়া কথা। 

৪. �রআন ও হাদীেস উি�িখত �ােনর উৎস ও মূলনীিত পিরবত�ন 
করা ছাড়া এ ধরেনর তথ� কােরা �শখা বা �শখেনা অস�ব। 

 
এ পয�ােলাচনা সিঠক হওয়ার �মাণ 
১. ‘িহদায়া ��িট �র’আেনর মেতাই’ কথািট ��কােরর নয়। এিট হা�াদ 

নােম এক কিবর কথা। িহদায়ার �সংশা করেত িগেয় এিট বেলেছ। 
িহদায়া রিচত হওয়ার অেনক পের এিট িকতােবর ভূিমকায় সংযু� 
হেয়েছ।  

২. �য দিলেলর িভি�েত আহলু� ��াত ওয়াল জাম’য়ােতর মূলনীিত �থেক 
�রআনেক বাদ �দওয়া হেয়েছ- 
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আলী (রা.) যখন আব��াহ ইবেন আ�াস (রা.)-�ক তােদর 
(খািরজীেদর) বুঝােনার জে� পাঠান তখন বেলন- 

ُهْم بِالُْقرأِن َفاِنُّه ذُْو ُوجُ  َ تََحّجَ ْ َفَخاِصْمُهْم َوال ّنَِة ... اِذَْهْب إِلَْهلِ ْوٍه َولِجلْن بِالّسُ

ْ ِىفْ بُُيْوتَِنا نََزَل َقاَل َصَدْقَت  الُْمْؤِمِنَن َفاَنَا اَ�ْلَُم بِِكَتاِب اِهللا ِمْحمُ ... َقاَل َيا اَِمْريَ

َنِن َفاِنَُّهْم  ِهْم بِالّسُ اٌل ذُْو ُوُجْوٍه نَُقْوُل َويَُقْولُْوَن َولِجلْن َحاّجِ لَْن  َولِجلّنَ الُْقْرأَن َحّمَ

 يَِجُدْوا َعْنَها َمِحْيًصا

অ�বাদ : তুিম যাও এবং তােদর সােথ আেলাচনা কর। তােদর সােথ 
�রআন নয়, ��াত িদেয় িবতক� করেব। কারণ, �রআন িবিভ� 
ব�াখ�ার অবকাশ রােখ। ... ... ... ইবেন আ�াস (রা.) বেলন- �হ 
আিম�ল মু’িমনীন! �রআেনর �ান তােদর �চেয় আমােদর �বিশ। 
আমােদর বািড়েতই �রআন অবতীণ� হেয়েছ। আলী (রা.) বেলন- তুিম 
সত� বেলেছা। তেব �রআন িবিভ� �কার অথ� ও ব�াখ�ার অবকাশ 
রােখ। আমরা �রআেনর কথা বলেবা, তারাও �রআেনর কথা বলেব। 
িক� তিুম ��াত িদেয় িবতক� করেল, তারা তা �ত�াখ�ান করেত 
পারেব না। 
(আল-আকাইদ আল-ইসলািময়�াহ, ড. �খা�কার, আ�ু�াহ জাহা�ীর, 
পৃ�া নং ২১৭; আস-সূয়ূতী, িমফতা�ল জা�াত, পৃঃ ৫৯)         

 
ব�ব�িট আলী (রা.)-এর না হওয়ার �মাণ- 

ْ   اْإلَماُم   أَْخَرَج  ثََنا َعْبُد بُْن حُ ُسَ�ِنِه  ِيف   تََعاَىل  اُهللا   َرِحَمهُ  ّيُ ِذ مِ الّرتِ ثََنا َحّدَ َمْيٍد َقاَل : َحّدَ

ا�ِِّ، َعْن ابِْن  يَّاَت، َعْن أَِيب الُمْخَتاِر الّطَ ، َقاَل : َسِمْعُت َحْمَزَة الّزَ ُحَسْنيُ بُْن �َلِّيٍ الُجْعِفّيُ

أَِخي الَحاِرِث األَْعَوِر، َعْن الَحاِرِث، َقاَل : َمَرْرُت ِيف الَمْسِجِد َفِإذَا الّنَاُس يَُخوُضوَن ِيف 

، َفُقلُْت : يَا أَِمَري الُمْؤِمِنَني، أََال تََرى أَّنَ الّنَاَس َقْد َخاُضوا ِيف  األََحاِديِث َفَدَخلُْت َ�َ� �َلِّيٍ

ملسو هيلع هللا ىلص األََحاِديِث، َقاَل : َوَقْد َفَعلُوَها؟ ُقلُْت : نََعْم. َقاَل : أََما إِّينِ َقْد َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 

َفُقلُْت : َما الَمْخَرُج ِمْنَها َيا َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل : " ِكَتاُب اِهللا ». َسَتُجلوُن ِفْ�َنةٌ أََال إِنََّها ªيَُقوُل : 

ِفيِه نََبأُ َما َقْبلَُجلْم َوَخَربُ َما بَْعَدُكْم، َوُحْكُم َما بَْ�َنُجلْم، َوُهَو الَفْصُل لَْ�َس بِالَهْزِل، َمْن 

اٍر َقَصَمُه اُهللا، وَ  ِه أََضلَُّه اُهللا، َوُهَو َحْبُل اِهللا الَمِتُني، تََرَكُه ِمْن َجّبَ َمْن ابَْتَ� الُهَدى ِيف �َْريِ

َراُط الُمْسَتِقيُم، ُهَو الَِّذي َال تَِزيُغ بِِه األَْهَواُء، َوَال تَلَْتِ�ُس  ْكُر الَحِكيُم، َوُهَو الّصِ َوُهَو الّذِ
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دِّ، َوَال تَْنَقِضي َعَجائُِبُه، ُهَو َوَال يَْشَبُع ِمْنُه الُعلََماءُ  بِِه األَلِْسَنُة، ،  َوَال يَْخلَُق َ�َ� َكْثَرِة الّرَ

ْشِد}  الَِّذي لَْم تَْ�َتِه الِجّنُ إِذْ َسِمَعْتُه َحّىتَ َقالُوا : {إِنَّا َسِمْعَنا ُقْرآنًا َعَجًبا يَْهِدي إَِىل الّرُ

ُ 2[الجن : ِجَر، َوَمْن َحَكَم بِِه �ََدَل، َوَمْن دَ�َا إِلَْيِه ] َمْن َقاَل بِِه َصَدَق، َوَمْن َعِمَل بِِه أ

 .َهَدى إَِىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 

অ�বাদ : ইমাম িতরিমযী (রহ.) আলী (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৭ম ব�ি� 
আবদ িবন �মাইদ �থেক �েন তাঁর ‘�নান’ �ে� িলেখেছন- বণ�নাধারার 
২য় ব�ি� হােরস (রা.) বেলন, আিম মসিজেদর পাশ িদেয় যাি�লাম, 
�দখেত �পলাম �লাকজন হাদীস িনেয় িবতেক� িল�, তখন আিম আলী 
(রা.)-এর কােছ িগেয় তাঁেক বললাম- �হ আমী�ল মুিমনীন! আপিন 
�দখেছন না �য, �লাকজন হাদীস িনেয় িবতেক� িল�? িতিন বলেলন-তারা 
িক তা কেরেছ? আিম বললাম-�াঁ! তারা তা করেছ। তখন িতিন (আলী 
রা.) বলেলন, আিম রসূলু�াহ (স.)-�ক বলেত �েনিছ �য, সাবধান থাক! 

অিচেরই িমথ�া হাদীস ( ٌِفْ�َنة) ছিড়েয় পড়েব। আিম বললাম, �হ আ�াহর 

রসূল, তা হেত বাঁচার উপায় কী? িতিন বলেলন, আ�াহর িকতাব, যােত 
�তামােদর পূব�পু�ষেদর ঘটনা এবং ভিব�ৎ কােলর খবরও িবদ�মান। 
আর তােত �তামােদর জ� উপেদশাবিল ও আেদশ-িনেষধ রেয়েছ, তা 
(�রআন) সত� এবং অসেত�র মেধ� ফয়সালা দানকারী এবং তা 
উপহােসর ব� নয়। �য �কউ তােক অহংকারপূব�ক পিরত�াগ কের, আ�াহ 
তােক �ংস কেরন। আর �য ব�ি� তার (�রআেনর) িহদায়াত ছাড়া অ� 
িহদায়ােতর স�ান কের আ�াহ তােক পথ�� কেরন। তা (�রআন) 
আ�াহর দৃঢ় রিশ, মহা�ানীর ব�ব� ধারণকারী �� এবং �ায়ীভােব সিঠক 
পেথর িদকিনেদ�শনা দানকারী, যা িদেয় মা�েষর অ�ঃকরণ কলুিষত হয় 
না, মা�ষ সে�েহ পিতত হয় না এবং �ধাঁকা খায় না। তা িদেয় 
আেলমগণ তৃি� লাভ কের না। বারবার তা পাঠ করেলও পুরােনা হয় না, 
তার নতুনে�র �শষ হয় না। যখনই ি�ন জািত তা �নেলা তখনই সােথ 
সােথ তারা বলল- িন�য়ই আমরা আ�য� �রআন �েনিছ, যা সৎ পেথর 
িদেক �লাকেক ধািবত কের। �তরাং আমরা এর �িত ঈমান এেনিছ। �য 
ব�ি� �রআন �মাতােবক কথা বলল �স সত� বলল, �য তােত আমল 
করল, সওয়াব �া� হেলা, �য �রআন �মাতােবক ��ম করল �স �ায়-
িবচার করল, �য ব�ি� �রআেনর িদেক ডাকেলা �স �ায়ী পেথর িদেক 
ডাকেলা। 
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 িতরিমযী, আস-�নান, হাদীস নং ২৯০৬ 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ।  
 

ব�াখ�া : �য আলী (রা.) এ হাদীস জােনন িতিন কখনও বলেত পােরন না- 
�রআেনর মাধ�েম িবতক� করেল ঠেক �যেত হেব, তাই হাদীস িদেয় 
িবতক� করেত হেব।  
 
৫.২. �চিলত িফকহী তথ�-২ 
 ‘হাদীেসর �চেয় িফকেহর �ানাজ�ন করার �নকী/কল�াণ �বিশ’ 

ব�ব�ধারণকারী তথ� ও তার পয�ােলাচনা 
��-১ 
ইমাম মােলক (রহ.) িনজ ভাে� আবু বকর ও ইসমাইল (রহ.)-�ক বেলন,  
আিম �দখিছ �য, হাদীস চচ�ার �িত �তামােদর আ�হ অিধক। তেব যিদ 
কল�াণ চাও তেব �তামরা হাদীেসর �রওয়ােয়ত কম কেরা এবং ইলেম 
িফ�হ �বিশ অজ�ন কেরা।  
(আল-মুখতাসা�ল ��রী, আরাফাত পাবিলেকশ�, ২০০১ ইং সােলর 
নতুন সং�রণ �যিট জা�য়ারী ২০০৮ এ পুনঃমু�ণ হেয়েছ; পৃ�া-১১) 
 

ব�াখ�া : ��িটর উি�িখত ব�েব�র িশ�া হেলা বত�মােন িফ�হ�� পড়েল 
হাদীস�� পড়ার তুলনায় অিধক কল�াণ/�নকী হেব। 
 

��-২ ও ৩ 
এমিন (ইসলােমর �সােরর) যুগসি��েণ, তােবয়ী যেুগর �শষ িদেক 
সেত�র পূজাির আেলম স�দােয়র জামায়াত �রআন ও ��াহেক সামেন 
�রেখ তােদর মূলনীিত অ�সরণ কের এমন আইনশা� �ণয়ন করেলন যা- 
সব�যেুগ, সব�েদেশ, সকল অব�ায়, সকল সম�ার সমাধােন স�ম। এটাই 
আজ �িনয়ার বেুক িফকেহ ইসলামী নােম ��িতি�ত। 
 

(আল-মুখতাসা�ল ��রী, আরাফাত পাবিলেকশ�, ২০০১ ইং সােলর 
নতুন সং�রণ, �যিট জা�য়ারী ২০০৮ এ পুনঃমু�ণ হেয়েছ; পৃ�া-১০; 
মা�াসার ৯ম ও ১০ম ��িণর পাঠ�বই এবং শরেহ �বকায়া, আরাফাত 
পাবিলেকশ�, ৩য় সং�রণ, �সে��র ২০০৬ ইং, পৃ�া-৫। মা�াসার 
একাদশ ও �াদশ ��িণর পাঠ�বই।) 
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মলূ �লখক :  
১. আল মুখতাসা�ল ��রী : মুহা�াদ ইবেন জাফর আল-��রী। 

জ�- ৩৬২ িহজরী, মৃতু�- ৪২৮ িহজরী 
২. শরেহ �বকায়া :  উবায়��াহ ইবেন মাসউদ। 

মৃতু�- ৬৮০/৭৪৫/৭৪৭ িহজরী। 
 

ব�াখ�া : �� �’িটেত হাদীস ও িফকাহ��েক সমমােনর �� িহেসেব তূেল 
ধরা হেয়েছ। 

 

��-৪ ও ৫ 
... ... ... (িবিভ� িবষেয় গভীর �ান না থাকা) অব�ায় �রআন ও ��াহ 
ব�াখ�া কের সৎপেথর স�ান করেত চাইেল সৎপথ পাওয়ার চাইেত পথ�� 
হওয়ার স�াবনাই �বিশ থাকেব। ফকীহগেণর এ িবষেয় পূণ� বু�ৎপি� 
িছেলা। তারা সকল িবষয় পূণ�া�ভােব িবেবচনা কের �রআন ও ��াহর 
িভি�েত িফকাহশা� স�াদনা কেরেছন। এখন �রআন ��াহর আইন 
বলেত িফকাহশা�েকই বঝুােনা হেয় থােক। 
 

(আল মুখতাসা�ল ��রী, আরাফাত পাবিলেকশ�, ২০০১ ইং সােলর 
নতুন সং�রণ, �যিট জা�য়ারী ২০০৮ এ পুনঃমু�ণ হেয়েছ; পৃ�া-১০; 
কওমী এবং আলীয়া মা�াসার পাঠ�বই এবং শরেহ �বকায়া, আরাফাত 
পাবিলেকশ�, ৩য় সং�রণ, �সে��র ২০০৬ ইং, পৃ�া-৬। কওমী এবং 
আলীয়া মা�াসার পাঠ�বই।) 
 

ব�াখ�া : এ �� �’িটেতও হাদীস ও িফ�হ��েক সমমােনর �� িহেসেব 
তুেল ধরা হেয়েছ। 

 

পয�ােলাচনা : পাঁচখািন �ে�র ব�েব�র মাধ�েম মুসিলম জািতেক ধারণা 
�দওয়া হেয়েছ �য- এখন হাদীস�� না পেড় িফ�হ�� পড়া অিধক উ�ম। 
তাই- 
 

১. এ ব�ব� ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর ব�ব� বলেল ঐ মনীষীর 
ওপর িমথ�া অপবাদ �দওয়া হেব। �তরাং এিটেত কবীরা �নাহ 
হেব। ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর এ ধরেনর কথা �কানভােবই 
বলেত পােরন না। 

২. এিট ইবিলস ও তার �দাসরেদর ইসলােমর �কৃত মনীষীগেণর 
নােম চািলেয় �দওয়া কথা। 
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৩. �রআন ও হাদীেস উি�িখত �ােনর উৎস ও মূলনীিত পিরবত�ন 
করা ছাড়া এ ধরেনর তথ� কােরা �শখা বা �শখেনা অস�ব। 

 
৫.৩. �চিলত িফকহী তথ�-৩ 
 ‘আল �রআন জানা, �বাঝা, �বাঝােনা ভীষণ কিঠন’ ব�ব�ধারণকারী 

তথ� ও তার পয�ােলাচনা  
��-১ 
িহজরী স�ম শতেকর �ার� �থেক খািলস তাকলীেদর (অ�-অ�সরণ) 
যুেগর সূচনা হয়। এ যুেগ ইজিতহাদ (গেবষণা) করার মেতা �যাগ�তাস�� 
�লাক না থাকার কারেণ ইজিতহাদ �ি�য়া �ায় �থেম যায়। ফেল 
উলামােয় িকরাম ও সাধারণ মা�ষ সকেলই তাকলীদ করেত আর� কের। 
এমনিক মাস’আলার ব�াখ�া ও অ�শীলেনরও এখন খবু �বিশ �েয়াজন হয় 
না। … … …   
(িফকেহ হানাফীর ইিতহাস ও দশ�ন, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ- 
১ম �কাশ জুন ২০০৪, পৃ�া-৭৯) 
 

ব�াখ�া : ��িটর ব�েব�র উি�িখত অংেশর তথ� হেলা- �যাগ�তাস�� 
�লাক না থাকার কারেণ িহজরী স�ম শতেকর �ার� �থেক অ�-অ�সরণ 
যুেগর সূচনা হয়। ফেল আিলম ও সাধারণ মা�ষ সকেলই অ�-অ�সরণ 
করেত আর� কের। 
 

এ ব�ব� �থেক জানা যায়- �রআন জানা, �বাঝা, গেবষণা করা ভীষণ 
কিঠন। তাই, অিত উ�মােনর আিলম ছাড়া সকলেক মনীষীেদর অ�-
অ�সরণ করেত হেব।  
 

��-২ ও ৩ 
... ... ... (িবিভ� িবষেয় গভীর �ান না থাকা) অব�ায় �রআন ও ��াহ 
ব�াখ�া কের সৎপেথর স�ান করেত চাইেল সৎপথ পাওয়ার চাইেত পথ�� 
হওয়ার স�াবনাই �বিশ থাকেব। ফকীহগেণর এ িবষেয় পূণ� বু�ৎপি� 
িছেলা। তারা সকল িবষয় পূণ�া�ভােব িবেবচনা কের �রআন ও ��াহর 
িভি�েত িফকাহশা� স�াদনা কেরেছন। এখন �রআন ��াহর আইন 
বলেত িফকাহশা�েকই বুঝােনা হেয় থােক। 
(আল মুখতাসা�ল ��রী, আরাফাত পাবিলেকশ�, ২০০১ ইং সােলর 
নতুন সং�রণ �যিট জা�য়ারী ২০০৮ এ পুনঃমু�ণ হেয়েছ; পৃ�া-১০; 
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কওমী এবং আলীয়া মা�াসার পাঠ�বই এবং শরেহ �বকায়া, আরাফাত 
পাবিলেকশ�, ৩য় সং�রণ, �সে��র ২০০৬ ইং, পৃ�া-৬। কওমী এবং 
আলীয়া মা�াসার পাঠ�বই) 
 

ব�াখ�া : তথ�িটর উি�িখত অংশ �থেক সরাসির জানা যায়- �রআন ও 
��াহ পেড় বুঝেত হেল িবিভ� িবষেয় গভীর �ান থাকেত হেব। ঐ 
ধরেনর �ান না থাকা ব�ি� যিদ সরাসির �রআন ও ��াহ পেড় তেব 
তার পথ�� হওয়ার স�াবনাই �বিশ থাকেব।  
 

��-৪ 
 মাবািহস ফী উলিূমল �রআেন উি�িখত �রআন ব�াখ�ার মলূনীিত 
��খািনেত �রআন ব�াখ�ার মূলনীিত িহেসেব ১৫িট িবষয় উে�খ করা 
হেয়েছ। িবষয়�েলা হেলা- ১. সহীহ আকীদার অিধকারী হওয়া, ২. �বৃি�র 
অ�গামী না হওয়া, ৩. ইলমুত তাওহীদ জানা, ৪. �র’আেনর ব�াখ�া 
�র’আন �ারা করা, ৫. �র’আেনর ব�াখ�া �র’আেন না পাওয়া �গেল 
রাসূলু�াহ সা.-এর ��াত �ারা ব�াখ�া করা, ৬. �র’আন, ��ায় �� 
ব�াখ�া না থাকেল সাহাবা রা.-এর ব�ব� �ারা ব�াখ�া করা, ৭. �র’আন, 
��াহ ও সাহাবা রা.-এর ব�ব� না পাওয়া �গেল তােবয়ীেদর ব�ব� �ারা 
তাফসীর করা, ৮. আরবী ভাষাতে�র পি�ত হওয়া, ৯. ইসলামী আইন 
ত� স�েক� �ান রাখা, ১০. শােন নযলু জানা, ১১. নােসখ মান�খ 
স�েক� �ান রাখা, ১২. মুহকামাত-মুতাশািহবাত স�েক� �ান রাখা, ১৩. 
ইলমুল িকরআত জানা, ১৪. �র’আেনর সােথ স�িক�ত �ভৃিত �মৗিলক 
িবষেয়র �ান থাকা ও ১৫. একই িবষেয় একািধক ব�ব� থাকেল একিটর 
উপর অ�িটর অ�ািধকার �দওয়ার �ান থাকা তথা একািধক অথ� �থেক 
একিটেক �াধা� �দওয়ার স�ূ �ান থাকা। 
(�রআন ব�াখ�ার মূলনীিত, মাবািহস ফী উলূিমল �রআন, মা�া’ আল 
কা�ান, পৃ�া- ৩২১) 
 

ব�াখ�া : এ ১৫িট িবষয় �কান একজন মা�েষর জানা স�ব নয়। 

 

��-৫ 
শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�স �দহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূে� 
বণ�না কেরন, যার মেধ� িনে�াি�িখত শত��েলার একিটও কম থাকেব, 

তার জ� �কােনা মুজতািহদ ইমােমর তাকলীদ করা ছাড়া অ� পথ �নই- 
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১. �রআেনর সকল আয়াত নািযল হওয়ার সময়কােলর �ান, ২. নািসখ-

মান�খ স�িক�ত �ান, ৩. মুজমাল (সংি��) আয়াতসমূহ জানা, ৪. 
মুতাশািবহ আয়াতসমূহ জানা, ৫. পুেরা �রআেনর ব�াখ�ায় রসূল (স.)-এর 

�রেখ যাওয়া দশ ল� হাদীস সনেদর িভ�তাসহ জানা আব�ক। কমপে� 
�য সকল হাদীস �ারা শিরয়েতর িবিধ-িবধান সাব�� হয় �সসব হাদীস 
সনদ, মতন ও রাবীেদর জীবন ইিতহাসসহ মুখ� থাকা, ৬. আরবী ভাষা 
স�েক� দ� ও অিভ� হওয়া, ৭. আ�াহ তা’য়ালার প� �থেক বুি�ম�া 

ও অ�িদ�� �ারা িবেশষভােব ভূিষত হেয় অত�িধক �রণশি� ও �ান 
স�� হওয়া, ৮. ইজিতহাদ ও মাসআলা চয়েনর �ি�য়া সমূেহর ওপর 

পিরপূণ� �ান রাখা। 
(১. কা�জুল উসূল ইলা মা’িরফািতল উসূল-২৭০, ২. উসূিল িফকাহ িল 
আবু �রায়রা-২৩৬, ৩. আল িমলাল ওয়ান িনহাল-১/২০০, িমশরী ছাপা) 
 

ব�াখ�া : তাকলীদ অথ� অ�-অ�সরণ। তাই, তথ�িটর িশ�া হেলা- যার 
উি�িখত শত��েলার অভাব আেছ তার �রআন বুঝেত �চ�া করা িনেষধ। 
 

সি�িলত িশ�া : ৫িট �ে�র উি�িখত তথ� �থেক জানা যায়- �রআন 

জানা, �বাঝা ভীষণ কিঠন। তাই, খবু উ�মােনর আিলম ছাড়া �কউ 
সরাসির �রআন পেড় বুঝেত �গেল পথ�� হওয়ার স�াবনাই �বিশ। আর 
�রআন বুঝেত হেল �য ১৫িট িবষেয়র গভীর �ান থাকা লাগেব বেল 
�চার করা হেয়েছ তা যিদ �কৃতভােব �রআন বুঝার মূলনীিত হয়, তেব 

িন�য়তা িদেয় বলা যায়- রসূল (স.) ছাড়া পৃিথবীর �কান মা�েষর পে� 
�রআন �বাঝা স�ব নয়। তাই, এ ব�ব��েলার মাধ�েম �কৃতপে� 
�রআন সরাসির পেড় �ানাজ�ন করােক িন�ৎসািহত বা িনেষধ করা 

হেয়েছ। 
 

অ�িদেক �রআন ও হাদীেসর সরাসির ব�ব� �থেক �রআন �বাঝা বা 

ব�াখ�া করার �য ৯িট মূলনীিত �রআন িরসাচ� ফাউে�ডশন �বর কেরেছ- 
১. �স�েলা �বাঝা খবু সহজ। 
২. �েয়াগ করা সহজ। 
৩. �েয়াগ করেল ভুল ব�াখ�া করা অস�ব। 

৫. তার কেয়কিট এ ১৬িটেত �নই। 
৬. �স�েলার কেয়কিটর িবপরীত িবষয় এ ১৬িটেত আেছ। 
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�রআন িরসাচ� ফাউে�ডশন কতৃ�ক উ�াবন করা �রআেনর �ানাজ�ন বা 

�রআন ব�াখ�ার মূলনীিতসমূহ- 
১. �রআেন পর�র িবেরাধী �কােনা ব�ব� �নই। 

২. �রআেনর সেব�া�ম ব�াখ�া �রআন। 
৩. একই িবষেয়র সকল আয়াত পাশাপািশ �রেখ পয�ােলাচনা কের 

চূড়া� িস�াে� �পৗঁছােনা। 

৪. �রআেনর িবেরাধী ব�ব� �য �ে�ই থা�ক তা িমথ�া। �স �� 
হাদীস, িফকহ, িব�ান বা অ� যাই �হাক না �কন। 

৫. সত� উদাহরণেক আ�াহর কাছ �থেক আসা সত� িশ�ার ময�াদা 

�দওয়া। 

৬. একািধক অথ�েবাধক শ� বা আয়ােতর অথ� বা ব�াখ�া করার 
সময় Common sense- এর রায় বা িব�ােনর �িতি�ত 

তেথ�র সােথ �মলােনার �চ�া করা। 
৭. আল �রআেন িশ�া রিহত হওয়া �কােনা আয়াত �নই তথা 

�রআেনর সকল আয়ােতর িশ�া চালু আেছ িবষয়িট মেন রাখা। 

৮. �য িবষয় �রআেন �নই �সিট ইসলােমর �মৗিলক িবষয় নয়। 
৯. আরবী ভাষা ও �ামােরর �ান রাখা। 

 

িবষয়িট িনেয় িব�ািরত আেলাচনা আেছ ‘�রআেনর অথ� (তরজমা) ও 
ব�াখ�া (তাফসীর) করার �কতৃ নীিতমালা’ (গেবষণা িসিরজ-২৬) নামক 

বইিটেত। 
 

সি�িলত পয�ােলাচনা : এ িবষেয় �রআন ও হাদীস- 
আল-�রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 

তথ�-১ 

ِكرٍ  ّدَ ۡكِر َفَهۡل ِمۡن ّمُ ۡرنَا الُۡقۡرٰاَن لِلّذِ  َولََقۡد يَّسَ

অ�বাদ : আর অব�ই আমরা �রআনেক সহজ কেরিছ �রণ রাখা বা 
িশ�া �হণ করার জ�; অতএব, �রণ রাখা বা িশ�া �হণ করার জ� 
�কউ আেছ িক? 

                       (�রা �ামার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০) 
তথ�-২ 

ۡرنُٰه بِلَِسانَِك لََعلَُّهۡم َيَتَذكَُّرۡوَن   َفاِنََّما يَّسَ
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অ�বাদ : িন�য় আমরা �তামার ভাষায় (আরবী ভাষায়) �রআনেক সহজ 
কেরিছ যােত তারা �রণ রাখেত বা িশ�া �হণ করেত পাের। 

(�রা �খান/৪৪ : ৫৮) 
তথ�-৩ 

ا  ِقْنيَ َو تُْنِذَربِه َقْوًما لُّّدَ َربِِه الُْمّتَ ْرنُه بِلَِسانَِك لُِتَبّشِ  َفاِنََّما يَّسَ

অ�বাদ : অতএব এেক (�রআনেক) �তামার ভাষায় সহজ করা হেয়েছ 
�যন আ�াহ-সেচতন (মু�াকী) ব�ি�েদর �সংবাদ িদেত এবং 
কলহকারীেদর সতক� করেত পােরা।   

(�রা মিরয়ম/১৯ : ৯৭) 
ব�াখ�া : �রআন িদেয় আ�াহ-সেচতন ব�ি�েদর �সংবাদ �দওয়া এবং 
কলহকারীেদর সতক� করা সহজ হেত হেল �রআন জানা, �বাঝা, 
�বাঝােনা সহজ হেত হেব।  
 

হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
হাদীস-১ 

ٍر  َالِم بُْن ُمَطّهَ ثََنا َعْبُد الّسَ ُ َ�لَْيِه  … … …َحّدَ ِيبِّ َصّ�َ اّ�َ
َعْن أَِيب ُهَرْيَرَة َعْن الّ�َ

يَن أََحٌد إِّالَ �َلََبهُ  يَن يُْسٌر َولَْن يَُشادَّ الّدِ ُدوا َوَقاِربُوا  َوَسلََّم َقاَل إِّنَ الّدِ َفَسّدِ

لَْجةِ  ْوَحِة َوَشْيٍء ِمْن الّدُ  .َوأَبِْشُروا َواْسَتِع�ُنوا بِالَْغْدَوِة َوالّرَ

অ�বাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ �রায়রা (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৫ম 
ব�ি� আ�ুস সালাম িবন মুতাহহার �থেক �েন তাঁর ‘সহীহ’ �ে� 
িলেখেছন- আবূ �রায়রা (রা.) বেলন, রা�লু�াহ (স.) বেলেছন, িন�য় �ীন 
একিট সহজ িবষয়। �য ব�ি� �ীেনর ব�াপাের কিঠনতা আেরাপ কের, �ীন 
তােক পরািজত কের �দয়। অতএব �তামরা সহজ প�ায় �বিশ �বিশ 
আমল কেরা এবং সেত�র কাছাকািছ �থেকা; আর �সংবাদ �হণ কেরা 
এবং সকাল-স��ায় ও রােতর �শষাংেশ আ�াহর কােছ সাহায� �াথ�না 
কেরা। 
 

 সহীহ আল-বুখারী, হাদীস ন�র ৩৯। 
 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : হাদীসিটেত নবী কারীম (স.) িন�য়তা িদেয় �থেম বেলেছন- 
�ীন একিট সহজ িবষয়। �ীন একিট সহজ িবষয় কথার অথ� হেব- �ীন 
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জানা, �বাঝা, �বাঝােনা ও মানা সহজ। �ীন জানার �ধান �’িট মাধ�ম 
হেলা �রআন ও হাদীস। তাই, হাদীসখািনেত থাকা রসূল (স.)-এর �থম 
কথািটর িভি�েত সহেজ বলা যায়- �রআন ও হাদীস জানা, �বাঝা, 
�বাঝােনা ও মানা সহজ। 
 

হাদীসখািনেত এরপর রসূল (স.) বেলেছন- �য ব�ি� �ীেনর ব�াপাের 
কিঠনতা আেরাপ কের �ীন তােক পরািজত কের। িব� নবীর এ ব�ব� 
আজ শতভাগ সত� বেল �মািণত হেয়েছ। মুসিলমরা িব�সভায় আজ 
পরািজত শি�। এর একিট মলূ কারণ হেলা- বত�মান মুসিলম জািত 
�রআন ও ��াহর �� কথা অমা� কের ইসলাম জানা, �বাঝা, জানােনা 
ও মানােক ভীষণ কিঠন বেল �চার কেরেছ এবং করেছ। 
 

হাদীস-২ 

ثََنا أَبُو بَْكِر بُْن أَِىب َشْ�َبَة  ِ … … … َحّدَ ص� اهللا - َعْن أَِىب ُموَ� َقاَل �َاَن َرُسوُل اّ�َ

ُروا  :إِذَا بََعَث أََحًدا ِمْن أَْصَحابِِه ِىف بَْعِض أَْمِرِه َقاَل  - �ليه وسلم َ تَُنّفِ ُروا َوال بَّشِ

ُروا ُروا َوالَ تَُعّسِ   . َويَّسِ

অ�বাদ : ইমাম মুসিলম (রহ.) আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.)-এর বণ�না 
সনেদর ৪থ� ব�ি� আব ূবকর ইবন আবী শায়বা (রহ.) �থেক �েন তাঁর 
সহীহ �ে� িলেখেছন- আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) বেলন, রাসূলু�াহ 
(সা.) যখন �কাথাও �কােনা সাহাবীেদর কাউেক �কােনা কাজ িদেয় ��রণ 
করেতন তখন বলেতন- তােদরেক তুিম �সংবাদ �দেব। হতাশ করেব না। 
আর (�য �কােনা িবষয়েক) সহজ করেব, কিঠন করেব না। 
 

 মুসিলম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৬২২ 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

হাদীস-৩ 

اِق  ّزَ ثََنا َعْبُد الّرَ ُ �َلَ  … … …َحّدَ ِ َصّ�َ اّ�َ اٍس َقاَل َقاَل َرُسوُل اّ�َ ْيِه َعِن ابِْن َعّبَ

ُروا َوإِذَا َغِضْبَت َفاْسُكْت َوإَِذا َغِضْبَت َفاْسُكْت َوإِذَا  ُروا َوَال تَُعّسِ َوَسلََّم �َلُِّموا َويَّسِ

  .َغِضْبَت َفاْسُكْت 

অ�বাদ : ইমাম আহমাদ ইবেন হা�ল (রহ.) ইবেন আ�াস (রা.)-এর 
বণ�না সনেদর ৪থ� ব�ি� আব�র রা�াক �থেক �েন তাঁর ‘মুসনাদ’ �ে� 
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িলেখেছন- ইবেন আ�াস (রা.) �থেক বিণ�ত। রা�লু�াহ (স.) বেলেছন, 
�তামরা িশ�া দাও ও সহজ কেরা এবং কিঠন কেরা না। আর তুিম 
উে�িজত হেয় পড়েল নীরবতা অবল�ন কেরা, আর তুিম উে�িজত হেয় 
পড়েল নীরবতা অবল�ন কেরা, আর তুিম উে�িজত হেয় পড়েল নীরবতা 
অবল�ন কেরা। 
 

 মুসনােদ আহমাদ, হাদীস ন�র ২৫৫৬। 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : হাদীসিটেত সহজ প�ায় �শখােত এবং কিঠন প�ায় �শখােনা 

পিরহার করেত বেলেছন। িক� িশ�ার িবষয় কী হেব তা উে�খ করা 
হয়িন। তাই, �স িবষয় হেব জীবন স�িক�ত �যেকােনা িবষয়। 
�াভািবকভােব ঐ িবষেয়র মেধ� �রআনই হেব �থম। তাই, রসূল (স.) 
এখােন মূলত �রআনেক সহজ প�ায় �শখােত এবং কিঠন প�ায় �শখােনা 

পিরহার করেত বেলেছন। একিট িবষয় সহজ হেলই তা �শখােনা সহজ 
হয়। তাই, এ হাদীসখািন অ�যায়ীও �রআন �শখা ও �শখােনা সহজ। 
 

সি�িলত িশ�া : �রআন ও হাদীেসর উি�িখত তথ�সমূেহর িভি�েত  

িনি�তভােব বলা যায়- �চিলত িফ�হ�ে� উে�খ থাকা আল �রআন 
জানা, �বাঝা, �বাঝােনা ভীষণ কিঠন হওয়ামূলক ব�ব�- 
 

১. �রআেনর আয়াত এবং রসূল (স.)-হাদীস অ�ীকার করা মূলক 
ব�ব�। অথ�াৎ এিট বলা �ফরী ধরেনর কবীরা �নাহ। 

২. এ ব�ব� ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর ব�ব� বলেল বা 

িব�াস করেল, ঐ মনীষীর ওপর িমথ�া অপবাদ �দওয়া হেব। 

তাই, ব�ি�র কবীরা �নাহ হেব।  
৩. এিট ইবিলস ও তার �দাসরেদর ইসলােমর �কৃত মনীষীগেণর 

নােম চািলেয় �দওয়া কথা। 
৪. এিট মুসিলম জািতেক িব� সভায় পরািজত শি� িহেসেব �রেখ 

মানব সভ�তােক চরম অশাি�েত রাখার ইবিলস ও তার মানব 
�দাসরেদর �েচ�া। 

৫. �রআন ও হাদীেস উি�িখত �ােনর উৎস ও মূলনীিত পিরবত�ন 
করা ছাড়া এ ধরেনর তথ� কােরা �শখা বা �শখেনা অস�ব। 
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�চিলত �রআন ব�াখ�ার মলূনীিত অ�সরণ কের একিট আয়ােতর ব�াখ�ার 

উদাহরণ ও তার পয�ােলাচনা 

ن َيْبَخُل  ِ َفِمنُجلم ّمَ ُؤَالِء تُْدَعْوَن لُِ�نِفُقوا ِيف َسِ�يِل اّ�َ ◌ۖ َوَمن يَْبَخْل َفِإنََّما   َها أَنُتْم َهٰ

ُ الَْغِينُّ َوأَنُتُم الُْفَقَراءُ   يَْبَخُل َعن نَّْفِسهِ  ُكْم   ◌ۚ َواّ�َ ◌ۚ َوإِن تََتَولَّْوا يَْسَ�ْبِدْل َقْوًما �َْريَ

  .ونُوا أَْمَثالَُجلمثُّمَ َال يَكُ 

অ�বাদ : ওেহ �তামরাই তারা, যােদরেক আ�াহর পেথ ব�য় করেত বলা 
হে� অথচ �তামােদর অেনেক কৃপণতা করেছ। আর যারা কাপ�ণ� কের 

তারা িনেজেদরই �িত কাপ�ণ� কের। আর আ�াহ ঐ�য�ময় এবং �তামরা 
অভাব��। আর যিদ �তামরা িবমুখ হও িতিন অ� জািতেক �তামােদর 

�লািভিষ� করেবন। অতঃপর তারা �তামােদর মেতা হেব না। 
(সূরা মুহা�াদ/৪৭ : ৩৮) 

 

�চিলত �রআন ব�াখ�ার নীিতমালা অ�সরণ কের আয়াতখািনর ‘অ� 

জািত’ তথ�িটর ব�াখ�া এবং তা �থেক আহিরত িস�া�- 
  হাসান বসরী (রহ.) বেলন- অ� জািত বলেত অনারব জািতেক 

�বাঝােনা হেয়েছ। 
 ইকরামা (রহ.) বেলন- এখােন পারিসক ও �রামক জািতেক �বাঝােনা 

হেয়েছ।  
 আবু �রায়রা (রা.) �থেক বিণ�ত আেছ �য- রাসূল (স.) যখন সাহাবােয় 

িকরােমর সামেন এ আয়াত িতলাওয়াত করেলন তখন তাঁরা আরজ 

করেলন, ইয়া রাসূলু�াহ (স.) তারা �কান জািত? যােদরেক আমােদর 
�ােন আনা হেব? অতঃপর তারা আমােদর মেতা, শিরয়েতর 
িবধানাবিলর �িত িবমুখ হেব না। রাসূলু�াহ (স.) তখন মজিলেস 
উপি�ত সালমান ফারসী (রা.)-এর উ�েত হাত �মের বলেলন- �স 
এবং তার জািত। যিদ সত�ধম� মহাকােশর ন�ে�ও থাকেতা তবুও 

পারে�র িকছ ুসংখ�ক �লাক �সখােন �পৗঁেছ সত�ধম� হািসল করেতা 

এবং তা �মেন চলেতা। 
(িতরিমযী, হােকম, মাযহারী) 

 শায়খ জালালুি�ন �য়ুতী ইমাম আবু হানীফার �সংসায় িলিখত �ে� 

বেলন- আেলাচ� আয়ােত ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরেদর 
�বাঝােনা হেয়েছ। �কননা তারা পার� স�ান। �কান দলই �ােনর 
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�সই �ের �পৗঁেছিন �যখােন আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ 

�পৗঁেছেছন। 
(তাফসীর মাযহারীর �া� টীকা) 

(তাফসীের মা’আেরফূর �কারআন। মূল উ�� রচনা- মাওলানা মুফতী 
মুহা�াদ শফী (রহ.)। অ�বাদ- মাওলানা মুিহউ�ীন খান। ১ম সং�রণ, �ম 
১৯৮৮। পৃ�া নং-৪২।) 
 

আয়াতখািনর �চিলত ব�াখ�া এবং তা �থেক আহিরত িস�াে�র 
পয�ােলাচনা- 
�রআন ব�াখ�ার �কৃত মূলনীিত অ�সরণ করেল এ আয়াতখািনর �চিলত 
ব�াখ�া এবং তা �থেক আহিরত িস�াে� �পৗঁছােনা �কানভােবই স�ব হেতা 
না। আয়াতখািনর �চিলত ব�াখ�ািট করা হেয়েছ হানাফী মাযহােবর 
ময�াদােক ওপের উঠােনার জ�। 
 
৫.৪. �চিলত িফকহী তথ�-৪ 
 ‘িহজরী ষ� শতেকর পর �রআন িনেয় গেবষণা করা, সময় ও 

শি�র অপচয় তথা �নাহ’ ব�ব�ধারণকারী তথ� ও তার পয�ােলাচনা 
��-১ 
… … … �স যুেগর (িহজরী ষ� শতেকর �শষ পয�� িব�তৃ যুগ) 
িকতাবসমূেহ এমন সম�ারও সমাধান রেয়েছ যা বা�েব এখেনা ঘেটিন। 
�সখােন এেতা খুঁিটনািট সম�ারও সমাধান রেয়েছ যা এখন অলীক বা 
ক�না বেল মেন হয়। তেব কােলর িববত�েন হয়েতা �কান এক সমেয় 
�স�েলার উ�ব হেব। তখন �স�েলার সমাধান ঐ পুরাতন িকতােবই 
পাওয়া যােব। নতুন ইজিতহােদর �েয়াজন হেব না। … … … 
অতএব এখন ইজিতহাদ (গেবষণা) করার অথ� হেলা �াত িবষয়েক জানার 
জ� অযথা �চ�া কের সময় ও শি�র অপচয় করা।  
 

(িফকেহ হানাফীর ইিতহাস ও দশ�ন, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ- 
১ম �কাশ জুন ২০০৪, পৃ�া-৭৯; �কাশক- ড. আ. ন. ম. আব�র 
রহমান, পিরচালক, গেবষণা িবভাগ, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ) 
 

��-২ 
১ম ও ২য় যুেগর মুজতািহদগণ (গেবষকগণ) এমন একিট পূণ�া� 
িফকাহশা� দান কিরয়া িগয়ােছন যাহােত মানব জীবেনর �েত�কিট 
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সম�ারই সমাধান রিহয়ােছ। ... ... ... অতএব এখন ইজিতহাদ 
(গেবষণা/িকয়াস) করার অথ� �াত িবষয়েক জানার �চ�া কিরয়া সময় ও 
শি�র অপচয় ছাড়া অ�িকছ ুহইেব না। 
(�হদায়া, আরাফাত পাবিলেকশ�, ২য় �কােশর পুনঃমু�ণ, �ম ২০০৫ ইং, 
পৃ�া-৫২, কওমী এবং আলীয়া মা�াসার পাঠ�বই) 
মূল �লখক : �বারহান উি�ন আল মারগানানী (৫১১ িহ.-৫৯৩ িহ.)। 
 

সি�িলত িশ�া : উি�িখত �’িট �ে�র �বা� করা অংেশর িশ�া হেলা- 
িহজরী ৬� শতেকর পর �রআন ও ��াহ িনেয় গেবষণা করা সময় শি�র 
অপচয় করা তথা �নাহ। এ কথা মুসিলম জািত মেন-�ােণ �হণ কেরেছ। 
তাই, িহজরী ৬� শতেকর পর �রআন ও ��াহ িনেয় আর �কান �মৗিলক 
গেবষণা (Original Research) হয়িন। যা হেয়েছ তা সবই হেলা পূেব�র 
গেবষণার ব�াখ�া-িবে�ষণমূলক গেবষণা (Review Research)। 
 

সি�িলত পয�ােলাচনা 
পয�ােলাচনা করা সহজ হেব �রআন ও হাদীেসর গেবষণা স�িক�ত 
কেয়কিট আয়াত �দেখ িনেল- 
আল-�রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 
তথ�-১ 

 .اََفالَ يََتَدبَُّرْوَن الُْقْرأَن اَْم �َ� ُقلُْوٍب اَْقَفالَُهاَ 

অ�বাদ : তারা িক �রআন িনেয় িচ�া-গেবষণা কের না, না তােদর অ�ের 
তালা �লেগ িগেয়েছ?  
         (�রা মুহা�াদ/৪৭ : ২৪) 
ব�াখ�া : আয়াতখািনেত মহান আ�াহ মা�ষেক �রআেনর আয়াত িনেয় 
িচ�া-গেবষণা না করার জে� কেঠারভােব িতর�ার কেরেছন। 
 

তথ�-২ 

ْكَر لُِتبَ  ْ َولََعلَُّهْم يََتَفّكَُروَن َوأَنَزلَْنا إِلَْيَك الِذّ َل إِلَْهلِ َ لِلّنَاِس َما نُِزّ  .ِنيّ

অ�বাদ : আর �তামার �িত িযক’র (�রআন) অবতীণ� কেরিছ যােত তুিম 
মা�ষেক (কথা, কাজ ও অ�েমাদেনর মাধ�েম) ��ভােব বুিঝেয় িদেত 
পােরা যা িকছু তােদর জ� অবতীণ� করা হেয়েছ এবং তারাও (মা�েষরা) 
�যন (অবতীণ� হওয়ার িবষয় িনেয়) িচ�া-গেবষণা কের।  

 (�রা নাহল/১৬ : ৪৪) 
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ব�াখ�া : আয়াতখািনেত �রআন ও ��াহ িনেয় মা�ষেক গেবষণা করেত 
বলা হেয়েছ। 
 

তথ�-৩ 

اِس َوإِثُْمهُ  َما أَْكَربُ يَْسأَلُونََك َعِن الَْخْمِر َوالَْمْ�ِسِر ُقْل ِفيِهَما إِثٌْم َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلّنَ

ُ اُهللا لَُجلْم اآليَاِت لََعلَُّجلْم  ِمْن نَْفِعِهَما َويَْسأَلُونََك َماَذا يُنِفُقوَن ُقِل الَْعْفَو َكَذلَِك ُيَبّنيِ

 .تََتَفّكَُروَن 

অ�বাদ : তারা �তামােক মদ ও জুয়া স�েক� িজ�াসা কের; বেলা- এ 
�’িটর মেধ� রেয়েছ অেনক �িত ও মা�েষর জ� িকছ ুউপকািরতা এবং 
তােদর �িত অেনক �বিশ উপকািরতার �চেয়; আর তারা �তামােক আরও 
িজ�াসা কের �য, তারা আ�াহর পেথ কী ব�য় করেব? বেল দাও, 
(�েয়াজেনর) অিতির� যা থােক; এভােব আ�াহ আয়ােতর মাধ�েম 
(�কােনা িজিনেসর মূল িবষয়) �তামােদর কােছ �� কের তুেল ধেরন 
যােত �তামরা (তার সকল কল�াণকর ও �িতকর িদক �বর করা এবং তার 
মাধ�েম মানব সভ�তার কল�াণ সাধেনর জ�) গেবষণা করেত পােরা। 

(�রা বাকারা/২ : ২১৯) 
 

ব�াখ�া : মহান আ�াহ এখােন মদ ও জুয়ার অপকািরতা ও উপকািরতা 
উে�খ করেত িগেয় বেলেছন- মদ ও জুয়ায় রেয়েছ অেনক অপকািরতা 
এবং িকছু উপকািরতা। িতিন আরও বেলেছন, মদ ও জুয়ার খারাপ িদকটা 
ভােলা িদেকর �থেক অেনক �বিশ। তারপর িতিন বেলেছন, আল 
�রআেনর এসব ব�ব� িনেয় িচ�া-গেবষণা করেত। কারণ, তা করেল 
মা�ষ জানেত পারেব, ঐ সব অপকািরতা ও উপকািরতা কী কী এবং 
তােত মানব সভ�তা উপকৃত হেব। 
 

সি�িলত ব�াখ�া : এ ধরেনর অসংখ� আয়াত আল �রআেন উপি�ত 
আেছ। ঐ সকল আয়ােত মুতাশািবহাত (অতীি�য়) আয়ােতর িবষয় ছাড়া 
�রআেন উি�িখত মানব জীবেনর সকল িদেকর িবষয় িনেয় গেবষণা 
করেত বলা হেয়েছ বা তা না করার জ� িতর�ার করা হেয়েছ। 
 

ল�ণীয় িবষয় হেলা ঐ অসংখ� আয়ােতর �কাথাও গেবষণা করার জ� 
�কােনা কাল বা ব�ি�েক িনিদ�� করা হয়িন। সকল যুেগর সকল মা�ষেক 
গেবষণা করেত বলা হেয়েছ। 
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আল হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
 

হাদীস-১ 

ُد بُْن إِْسَماِعيَل  ثََنا ُمَحّمَ ِ َص  ... … … َحّدَ ّ�َ َعْن أَِيب َسِعيٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّ�َ

: َمْن َشَغلَُه الُْقْرآُن َعْن ِذْكِري َوَمْسأَلَِيت  ّبُ َعّزَ َوَجّلَ ُ �َلَْيِه َوَسلََّم: " يَُقوُل الّرَ اّ�َ

 ِ ِ َ�َ� َسائِِر ال�ََالِم َكَفْضِل اّ�َ ائِِلَني، َوَفْضُل �ََالِم اّ�َ أَْعَطْ�ُتُه أَْفَضَل َما أُْعِطي الّسَ

 .�ََ� َخلِْقِه 

অ�বাদ : ইমাম িতরিমযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৬� 
ব�ি� মুহা�াদ িবন ইসমাইল �থেক �েন তাঁর ‘�নান’ �ে� িলেখেছন- 
আবু সাঈদ (রা.) বেলন, রসূল (স.) বেলেছন, আমার রব বেলন- �য 
�রআন িনেয় ব�� থাকার কারেণ (অ�ভােব) আমার িযক’র করেত এবং 

আমার কােছ চাইেত �েযাগ পায় না আিম তােক �দায়াকারীর �চেয় উ�ম 
�িতদান �দব। আ�াহর কালাম সকল কালােমর �চেয় উ�ম। �যমন সকল 

সিৃ�র �চেয় আ�াহ উ�ম। 
 

 �না�ত িতরিমযী, হাদীস ন�র ২৯২৬।  
 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ।  
 

ব�াখ�া : সাধারণভােব �রআন িনেয় ব�� থাকার অথ� �রআেনর 
িতলাওয়াত �শখা, অথ� বুঝা ও গেবষণা িনেয় ব�� থাকার �যেকােনািট 
হেত পাের। িক� হাদীসখািনেত রসূল (স.) �রআন িনেয় ব�� থাকা 

বলেত �স ব�� থাকািটেক বিুঝেয়েছন �যিটেত মা�ষ অ� সব কাজ ভুেল 
যায়। এিট হেলা �রআন গেবষণা। অ�িদেক �রআন িনেয় ব�� থাকা 
ছাড়া আ�াহর িযক’র করার অ� সচারচার (Common) উপায় হেলা 

সালাত ও তাসবীহ-তাহিলল। তাই, হাদীসখািনর �থম অংেশর অিধক 

�হণেযাগ� ব�াখ�া হেব �য ব�ি� �রআন গেবষণা িনেয় ব�� থাকার কারেণ 
নফল সালাত ও তাসবীহ-তাহিলল করেত বা আ�াহর কােছ িকছু চাইেত 
সময় পায় না তােক আ�াহ তা’য়ালা অ�েদর তুলনায় অিধক �দন। 
 

আ�াহ ও অ� সৃি�র মধ�কার ময�াদার পাথ�ক� অপিরসীম। তাই, 
হাদীসিটর �শষাংেশর ব�েব�র অিধক �হণেযাগ� ব�াখ�া হেব �রআন 

গেবষণার কল�াণ/েনকী অ� �যেকােনা আমেলর �চেয় অপিরসীম �বিশ। 
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হাদীস-২ 
আবু �রায়রা (রা.) হেত বিণ�ত। রসূল (সা.) বেলেছন- িকছ ুসময় িচ�া-
গেবষণা করা ৬০ (ষাট) বছর ইবাদাত করার �চেয় উ�ম। 

(মাকতাবাতুশ শােমলাহ, জােমউস সগীর, হাদীস ন�র ৫৮৯৭) 
 

ব�াখ�া : হাদীসখািনেত গেবষণার িবষয় অিনিদ��। তাই, �যেকােনা িবষেয়র 
গেবষণা এর অ�ভু�� হেব। তেব আল �রআেন �যেহতু মানব জীবেনর 
সকল িদেকর মূল িবষয় উপি�ত আেছ, �সেহতু �রআন গেবষণার িবষয়িট 
অ�ািধকার পােব। 
 

�রআন িনেয় িকয়ামত পয�� গেবষণা চািলেয় �যেত বলার কারণ 
ওপেরর আেলাচনা �থেক আমরা িনি�তভােব �জেনিছ �য �রআন িনেয় 
গেবষণা করােক ইসলাম অপিরসীম ��� িদেয়েছ। আর ঐ গেবেষণা 
সকল মা�ষেক িকয়ামত পয�� করেত বলা হেয়েছ। এর কারণ কী? 
িবষয়িট বত�মান িবে�র মুসিলমেদর ভােলা কের বুেঝ �নওয়া দরকার এবং 
�স অ�যায়ী তােদর িশ�া ব�ব�ােক �ঢেল সাজােনা দরকার। 
 

মানব জীবেনর যেতা িদক আেছ তার সকল িদেকর তথ� আল �রআেন 
উপি�ত আেছ। �যমন- ধম�, সাধারণ িব�ান, িবেশষ িব�ান, অথ�নীিত, 
সমাজনীিত, রাজনীিত, ইিতহাস, ভূেগাল ইত�ািদ। আর মানব জীবেনর ঐ 
সকল িদেকর িকছ ুতথ� আেছ িব�ািরতভােব, িকছ ুসংি��ভােব এবং িকছ ু
ইি�েত। এক কথায় বলা যায়- �কৃিতেত (Nature) উপি�ত আেছ সকল 
�ােনর স�ট কিপ। আর �রআন হেলা সকল �ােনর হাড� কিপ। �রআন 
িনেয় গেবষণা করেত বলার অথ� হেলা �রআেন উি�িখত মানব জীবেনর 
সকল তথ� িনেয় গেবষণা করা। 
 

�রআন িনেয় সকল মা�ষেক িকয়ামত পয�� গেবষণা চািলেয় যাওয়ােক 
অপিরসীম ��� �দওয়ার �ধান কারণ�েলার িশেরানাম হেলা- 

১. মানব ��ইেনর বুঝ, িবে�ষণ, িস�া� �হণ ইত�ািদ �মতা 
উৎকিষ�ত হওয়া। 

২. আ�াহর �িত িব�াস (ঈমান) দৃঢ় হওয়া। 
৩. �রআন বুঝা ও ব�াখ�া করার শি� বৃি� পাওয়া। 
৪. �রআেনর সত�তা �মািণত হওয়া। ফল��প �রআেনর �িত 

মা�েষর িব�াস দৃঢ় হওয়া। 
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৫. যুেগর আেলােক �রআেনর ব�াখ�া করা স�ব হওয়া। 

৬. িব�ান িবষয়ক আিব�ােরর মাধ�েম মা�েষর সাধারণ কল�াণ 
হওয়া। 

৭. িব�ােনর উদাহরেণর মাধ�েম ইসলামী তথ� ও িবিধ-িবধােনর 
�যৗি�কতা ও কল�াণ তুেল ধরেত পারা। এর মাধ�েম মা�ষেক মন 
�থেক ইসলাম �হণ কিরেয় ইসলামী সমাজ �িত�া করা স�ব 

হওয়া। 
৮. িব�ান িবষয়ক আিব�ােরর মাধ�েম �কৃত ইসলামী সমাজ িটেক 

থাকা স�ব হওয়া এবং এর মাধ�েম মা�েষর সামি�ক কল�াণ 

হওয়া। 
 

িবষয়�েলা স�িক�ত আল �রআেনর �বশিকছ ুআয়াত উে�খ করা হেয়েছ 
এ বইেয়র ‘�চিলত িফ�হ বা িফকেহর সােথ স�িক�ত �ে�র ব�ব� ৮-

এর িব�ান পড়া িনিষ�; কারণ, এিট �িনয়াবী িবষয়’ তথ�িটর 

পয�ােলাচনায় (পৃ�া-৯২)। 
 

যেুগর �ােনর আেলােক �রআেনর অ�বাদ ও তাফসীর না করা এবং 

অ�বাদ ও তাফসীেরর সং�রণ �বর না করার �িতর �’িট উদাহরণ- 
উদাহরণ-১ 

نَْساَن ِمْن �َلٍَق    .َخلََق اْإلِ

সরল অ�বাদ : (িযিন) সৃি� কেরেছন মা�ষেক ‘আলাক’ �থেক। 

(�রা আল আলাক/৯৬ : ২) 
 

�ায় সব অ�বাদ �ে� �লখা অ�বাদ : (িযিন) সৃি� কেরেছন মা�ষেক 
জমাট বাঁধা র� �থেক। 
 

এ অ�বােদর পয�ােলাচনা : অ�বাদিট পড়েল একজন িচকৎসক বা 

িচিকৎসা িব�ােনর ছা� বলেত পাের �রআেন ভুল �লখা আেছ। মা�ষেক 
জমাট বাঁধা র� �থেক সৃি� করা হয়িন। র� মের �গেল জমাট বাঁেধ। 

মা�ষেক সৃি� করা হেয়েছ �� ও িড�া�র িমলন �থেক। উভয়িট জীিবত। 
 

�কতৃ অ�বাদ : (িযিন) সৃি� কেরেছন মা�ষেক ‘আলাক’ (�কােনা �ান 

�থেক ঝুেল থাকা সদৃশ ব�) �থেক। ছিব �দখুন- 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৮                             79 

 

 
আলাকা 

 

এ অ�বােদর পয�ােলাচনা : এ অ�বাদ বত�মান শরীর িব�ােনর সােথ 

শতভাগ সংগিতশীল। অ�বাদিট পড়েল একজন িচিকৎসক বা িচিকৎসা 
িব�ােনর ছাে�র �রআেনর �িত িব�াস �বেড় যােব। কারণ, িতিন বা �স 

ভাবেব- ১৫০০ বছর পূেব� যখন �রআন �লখা হেয়েছ তখন মানব 
সভ�তার �ণ স�িক�ত এ তথ� জানা িছল না। তাই, �রআন অব�ই 
মহান আ�াহর �লখা। মা�েষর �লখা নয়। 
 

উদাহরণ-২ 

ةٍ  ِمْثَقاَل  يَْعَمْل  َفَمْن  ا ذَّرَ ةٍ  ِمْثَقاَل  يَْعَمْل  . َوَمْن  يََرهُ  َخْريً ا ذَّرَ  . يََرهُ  َشّرً

সরল অ�বাদ : অতঃপর �কউ অণ ুপিরমাণ সৎকাজ কের থাকেল �স তা 

�দখেত পােব। আবার �কউ অণ ুপিরমাণ ম� কাজ কের থাকেল �সও তা 
�দখেত পােব।  

      (�রা আল িযলযাল/৯৯ : ৬-৭) 
 

অতীেত আয়াত �’খািনর �য ব�াখ�া করা হেয়েছ 

�িনয়ায় �কউ অণু পিরমাণ সৎকাজ (েনক আমল) কের থাকেল পরকােল 
পুর�ার পাওয়ার মাধ�েম �স তা �দখেত পােব। আবার �কউ অণু পিরমাণ 
ম� কাজ (�নাহ) কের থাকেলও শাি� পাওয়ার মাধ�েম �স তা �দখেত 

পােব।  
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এ ব�াখ�ার িভি�েত িস�া� : পরকােল �কােনা মু’িমন ব�ি�র আমলনামায় 
িকছু �নক আমল এবং িকছু �নাহ থাকেল �নাহর জ� তােক �থেম 
িকছুকাল জাহা�ােমর শাি� �ভাগ করেত হেব। অতঃপর �নক আমেলর 
জ� �স অন�কােলর জ� জা�াত �পেয় যােব। 
 

আর এ আয়াত �’খািনেক মু’িমন ব�ি�র িচরকাল জাহা�ােম না থাকার 
পে� আল �রআেনর সবেচেয় ���পূণ� দিলল িহেসেব ধরা হেয়েছ। 
(তথ� সূ�- আকাই�ন নাসাফীয়াহ, আল-বারাকা ি��টাস�, �কাশক 
মুহা�াদ িবন আিমন, পৃ�া-১২৭। ইমাম নাসাফীর জ� ৪৬১ িহজরীেত  
ইরােকর নাসাফ নামক �ােন এবং মৃতু� ৫৩৭ িহজরীেত)। 
 

পেূব�র যেুগ ঐ ব�াখ�া করার কারণ : িভিডও �রকিড�ং-এর ধারণা না থাকা। 
 

আয়াত �’খািনর বত�মান যেুগর ব�াখ�া : �ফেরশতাগণ মা�েষর সকল 
কাজ িভিডও বা আরও উ�ত মােনর যে�র মাধ�েম �রকড� কের সংর�ণ 
করেছন। মা�েষর �িনয়ায় কৃত অণু পিরমাণ �নকী বা �নাহর ঐ �রকড� 
�মাণ িহেসেব �দখােনার মাধ�েম �শষ িবচােরর িদন িবচার কায� স�াদন 
করা হেব। 
 

তাই িনি�তভােব বলা যায়- �চিলত িফ�হ�ে� উে�খ থাকা বত�মােন 
�রআন িনেয় িচ�া-গেবষণা করা সময় ও শি�র অপচয় করা তথা �নাহ 
এ ব�ব�িট- 

১. �রআেনর অসংখ� আয়াতেক অ�ীকার করা মূলক ব�ব�। অথ�াৎ 
এিট বলা �ফরী ধরেনর কবীরা �নাহ। 

২. এ ব�ব� ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর ব�ব� বলেল বা 
িব�াস করেল, ঐ মনীষীর ওপর িমথ�া অপবাদ �দওয়া হেব। 
তাই, ব�ি�র কবীরা �নাহ হেব।  

৩. এিট ইবিলস ও তার �দাসরেদর ইসলােমর �কৃত মনীষীগেণর 
নােম চািলেয় �দওয়া কথা। 

৪. এিট মুসিলম জািতেক অধঃপিতত �রেখ মানব সভ�তােক চরম 
অশাি�েত িনমি�ত রাখার ইবিলস ও তার মানব �দাসরেদর 
মহা �েচ�া। 

৫. �রআন ও হাদীেস উি�িখত �ােনর উৎস ও মূলনীিত পিরবত�ন 
করা ছাড়া এ ধরেনর তথ� কােরা �শখা বা �শখেনা অস�ব। 
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৫.৫ �চিলত িফকহী তথ�-৫ 
 ‘তাকলীদ (অ�-অ�সরণ) ফরজ’ ব�ব�ধারণকারী তথ� ও তার 

পয�ােলাচনা  
��-১ 
িহজরী স�ম শতেকর �ার� �থেক খািলস তাকলীেদর (অ�-অ�সরণ) 
যুেগর সূচনা হয়। এ যেুগ ইজিতহাদ (গেবষণা) করার মেতা �যাগ�তাস�� 
�লাক না থাকার কারেণ ইজিতহাদ �ি�য়া �ায় �থেম যায়। ফেল 
উলামােয় িকরাম ও সাধারণ মা�ষ সকেলই তাকলীদ করেত আর� কের। 
এমনিক মাস’আলার ব�াখ�া ও অ�শীলেনরও এখন খবু �বিশ �েয়াজন হয় 
না। … … …  
(িফকেহ হানাফীর ইিতহাস ও দশ�ন, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ- 
১ম �কাশ জুন ২০০৪, পৃ�া-৭৯; �কাশক- ড. আ. ন. ম. আব�র 
রহমান, পিরচালক, গেবষণা িবভাগ, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ) 

 

��-২ 
শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�স �দহলবী (রহ.) ইমাম বাগাবী (রহ.)-এর সূে� 
বণ�না কেরন, যার মেধ� িনে�াি�িখত শত��েলার একিটও কম থাকেব, 
তার জ� �কােনা মুজতািহদ ইমােমর তাকলীদ করা ছাড়া অ� পথ �নই- 
১. �রআেনর সকল আয়াত নািযল হওয়ার সময়কােলর �ান, ২. নািসখ-
মান�খ স�িক�ত �ান, ৩. মুজমাল (সংি��) আয়াতসমূহ জানা, ৪. 
মুতাশািবহ আয়াতসমূহ জানা, ৫. পুেরা �রআেনর ব�াখ�ায় রসূল (স.)-এর 
�রেখ যাওয়া ১০ ল� হাদীস সনেদর িভ�তাসহ জানা আব�ক। কমপে� 
�য সকল হাদীস �ারা শিরয়েতর িবিধ-িবধান সাব�� হয় �সসব হাদীস 
সনদ, মতন ও রাবীেদর জীবন ইিতহাসসহ মুখ� থাকা, ৬. আরবী ভাষা 
স�েক� দ� ও অিভ� হওয়া, ৭. আ�াহ তা’য়ালার প� �থেক বুি�ম�া 
ও অ�দৃ�ি� �ারা িবেশষভােব ভূিষত হেয় অত�িধক �রণশি� ও �ান 
স�� হওয়া, ৮. ইজিতহাদ ও মাসআলা চয়েনর �ি�য়া সমূেহর ওপর 
পিরপূণ� �ান রাখা। 
(১. কা�জুল উসূল ইলা মা’িরফািতল উসূল-২৭০, ২. উসূিল িফকাহ িল 
আবু �রায়রা-২৩৬, ৩. আল মালাল ওয়ান নাহাল-১/২০০, িমশরী ছাপা) 
 

��-৩ ও ৪ 
৭ম �েরর (ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী ইত�ািদ ব�ি�বেগ�র �চেয় িন� 
মােনর) আেলমগেণর মাসয়ালার মেধ� পাথ�ক� করার �মতা নাই। ভােলা-
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মে�র পাথ�ক� করার মত �যাগ�তা তাঁেদর নাই। তাঁহারা �ধু মাসয়ালা 
িশ�া কিরয়া থােকন। (�রআন, হাদীস গেবষণা কের) ফেতায়া (িস�া�)  
�দওয়া তােদর জ� জােয়য নাই। তাঁহারা �ধু (�চিলত িফকাহশা� মুখ� 
কের) ইিতহােসর মেতা মাসয়ালা বণ�না কিরেত পািরেবন। 
(�হদায়া, আরাফাত পাবিলেকশ�, ২য় �কােশর পুনঃমু�ণ, �ম ২০০৫ ইং, 
পৃ�া-৫২। ফািজল �ােসর পাঠ� বই এবং মুসিলম ব�ি�গত আইন, পৃ-
২৩) 
 

ব�াখ�া : ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ িহ./৮১০-৮৭০ ঈসায়ী), আওযায়ী, 
সাওরী ইত�ািদ ব�ি�বগ� �িনয়া �থেক চেল যাওয়ার পর িকয়ামত পয�� 
জ��হণ করা �কান ব�ি� উি�িখত ব�ি�বেগ�র মেতা �যাগ�তাস�� বেল 
দািব করেবন না বা করেলও তা �হণেযাগ� হেব না। 
 

সি�িলত িশ�া : িতনিট �ে�র উি�িখত তেথ�র িশ�া হেলা- ইসলােমর 
িবিভ� িবষেয়, িহজরী ৬� শতেকর পেরর সকলেক পূেব�র মনীষীগেণর 
�দওয়া ফতওয়ােক (গেবষণার ফলাফল/িস�া�) অ�ভােব অ�সরণ 
(তাকলীদ) করেত হেব। কারণ, িহজরী ৬� শতেকর পেরর মা�ষেদর 
�ান-বুি� পূেব�র মনীষীেদর তুলনায় শূ� বা ভীষণভােব কম।  
 

সি�িলত পয�ােলাচনা 
িবষয়িট স�িক�ত আল �রআন ও হাদীেসর ব�ব�- 
আল �রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 
তথ�-১ 

ْ وَ  يََّجمُ أَْشَهَدُهْم �ََ�ٰ أَنُفِسِهْم أَلَْسُت َوإِذْ أََخَذ َربَُّك ِمن بَِين آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ذُِرّ

َذا �َاِفلَِني  ◌ۛ َشِهْدنَا ◌ۖ َقالُوا بََ�ٰ  بَِربُِّكْم  ا َعْن َهٰ أَْو  .◌ۛ أَن تَُقولُوا يَْوَم الِْقَياَمِة إِنَّا ُكّنَ

يًَّة ِمّن بَْعِدِهْم  ا ذُِرّ لُِجلَنا بَِما َفَعَل أََفُتهْ  ◌ۖ  تَُقولُوا إِنََّما أَْشَرَك آبَاُؤنَا ِمن َقْبُل َوُكّنَ

 .الُْمْبِطلُوَن 

অ�বাদ: (১৭২) আর যখন �তামার রব আদম স�ােনর িপঠ �থেক তােদর 
বংশধরেদর �বর করেলন এবং তােদরেক (মা�ষেক) িনেজেদর ওপর সা�ী 
�রেখ অ�ীকার �হণ করেলন- আিম িক �তামােদর রব নই? তারা বলেলা- 
অব�ই। (আর) আমরা সা�ী রইলাম। (এ অ�ীকার �নওয়া) এজ� �য- 
�তামরা �যেনা িকয়ামেতর িদন না বলেত পােরা, িন�য় আমরা এ 
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(�বুিবয়াত) িবষেয় অ� িছলাম (তাই �বুিবয়াত িব�� িবিভ� বড় �নাহ 
কেরিছ)। (১৭৩) অথবা �তামরা �যন (িকয়ামেতর িদন) না বলেত পােরা, 
আমােদর বাপ-দাদারা পূেব� িশরক কেরেছ, আমরা তােদর পরবত�ী বংশধর 
(তাই তােদর অ�-অ�সরণ/তাকলীদ কেরিছ)। তেব িক পথ��রা (পথ�� 
পূব�পু�ষগণ) যা কেরেছ �স জ� আপিন আমােদর �ংস করেবন?  

(আ’রাফ/৭ : ১৭২. ১৭৩) 
 

ব�াখ�া : আয়াত �’খািন �থেক জানা যায়- �েহর জগেত সা�ী �রেখ ও 
�ীকােরাি� িনেয় ২িট িবষয় আ�াহ তা’য়ালা সকল মা�ষেক জািনেয় 
িদেয়েছন- 

১. �তৗিহদ (আ�াহর এক�বাদ)। 
২. বাপ, দাদা ও মনীষীেদর (আকােবর) অ�-অ�সরেণর �িত। আর 

�স �িত হেলা �ংস হওয়া। 
তাই, ১৭৩ ন�র আয়াতখািনর আেলােক সহেজ বলা যায়- ইসলােম অ�-
অ�সরণ কেঠারভােব িনিষ�। 
 

তথ�-২ 

 .ِذيَْن يَْعلَُمْوَن َوالَِّذيَْن الَ يَْعلَُمْوَن ُقْل َهْل يَْسَتِوي الَّ 

অ�বাদ : বেলা, যারা �ানী এবং যারা অ� তারা িক সমান হেত পাের?  
(�রা যুমার/৩৯ : ৯) 

ব�াখ�া : আয়াতখািনর একিট দৃি�েকােণর িশ�ার �বাহিচ� হেব িন��প- 
 
 
 
 
 
 
 
 
তথ�-৩ 

ُسوِل َقالُوا َحْسُ�َنا َما َوَجْدنَا �َلَْيِه َوإِذَا ِقيَل لَُهْم تََعالَْوا إِ  ُ َوإَِىل الّرَ َىلٰ َما أَنَْزَل اّ�َ

 .◌ۚ أََولَْو �َاَن آبَاُؤُهْم َال يَْعلَُموَن َشْ�ًئا َوَال يَْهَتُدوَن  آبَاَءنَا

�ানী এবং অ� �কােনা িদক িদেয় সমান হেত পাের না। 

�য সভ�তার �ান যেতা �বিশ, �স সভ�তা তেতা �বিশ �রআেনর 
সিঠক অথ� ও ব�াখ�া করেত পারেব। 

পূেব�র যুেগর মা�েষর তুলনায় পেরর যুেগর মা�েষরা �রআেনর 
(িকছ ুিকছু �ােনর) অিধক সিঠক অথ� ও ব�াখ�া করেত পারেব। 
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অ�বাদ : যখন তােদর বলা হয়, আ�াহ যা অবতীণ� কেরেছন তার 

(�রআন) িদেক ও রাসূেলর (��াহ) িদেক আেসা, তারা বেল- আমােদর 
বাপ-দাদােদর যার ওপর �পেয়িছ তাই আমােদর জ� যেথ�; তােদর 

বাপ-দাদারা �কান িবষেয় (সিঠক) �ান লাভ না কের থাকেল এবং 
(ফল��প ঐ ব�াপাের) সিঠক পথ�া� না হেয় থাকেলও (তারা িক তােদর 
অ�সরণ করেব)? 

(�রা মােয়দা/৫ : ১০৪) 
ব�াখ�া : �রআন ও ��াহর সরাসির ব�েব�র মাধ�েম ইসলােমর িদেক 
ডাকা হেল অেনেক বেল ঐ িবষেয় বাপ-দাদা তথা পূেব�র আকােবর/ 

মনীষীগেণর ব�ব� ও আমল তােদর জ� যেথ�। আয়াতখািনেত মা�েষর 

এই ধরেনর কথােক যুি�র মাধ�েম খ�ন করা হেয়েছ। 
 

একিট িবষেয় পূেব�র সকল আকােবর/মনীষীর �ান ও আমল সিঠক না 

হওয়ার একিট মা� কারণ হেত পাের। �সিট হেলা সভ�তার �ােনর 
�ব�লতা। তাই, আয়াতখািনেত বলা হেয়েছ- সভ�তার �ােনর �ব�লতার 
কারেণ তােদর পূেব�র আকােবর/মনীষীগেণর �রআন ও ��াহর িকছু িবষয় 

বুঝেত ভুল হওয়া �াভািবক। তাই, সকল িবষেয় তােদরেক অ�ভােব 
অ�সরণ করা সিঠক হেব না। 
 

তথ�-৪ 

اتََّخُذوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدْوِن اِهللا َوالَْمِسْيَح ابَْن َمْرَيَم َوَما أُِمُروا إِالَّ 

 ٰ ا يُْشِرُكوَن.لَِيْعُبُدوا إِل اِحًدا الَ إِلَه إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعّمَ   ـًها ّوَ

অ�বাদ : তারা আ�াহেক বাদ িদেয় তােদর পি�ত ও সংসার-

িবরাগীেদরেক রব বেল �হণ কেরেছ এবং মািরয়েমর পু� মাসীহেক; অথচ 
তারা এক উপাে�র (ইলােহর) ইবাদাত করার জ�ই আিদ� হেয়িছল; 
িতিন ছাড়া অ� �কান ইলাহ �নই; তারা যােক শরীক কের তা হেত িতিন 

পিব�! 
(�রা তাওবা/৯ : ৩১) 

ব�াখ�া : আয়ােত কারীমায় মহান আ�াহ ই�দী-ি��ানেদর দৃ�াে�র মাধ�েম 
সকলেক তােদর সমােজর ধম�ীয় পি�তেদরেক রেবর সমতুল� মেন করেত 

িনেষধ কেরেছন। আর এিটেক িশরকী কাজ বেল আয়ােতর �শেষ উে�খ 

কেরেছন। হাদীেসর ব�াখ�ার মাধ�েম জানা যায়- এখােন ধেম�র 
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পি�তেদরেক িনভু�লতার দৃি�েকাণ �থেক রেবর সমতুল� মেন করেত 

িনেষধ করা হেয়েছ। 
 

আল হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
 

হাদীস-১ 

ُد بُْن َحاتِِم  ثَِىن ُمَحّمَ (رسول اهللا ص� اهللا   َقاَل  …َعْن أَِيب بَْكَرَة … … …َحّدَ

اِهُد الَْغائَِب َفُرّبَ ُمَبلٍَّغ أَْوَ� ِمْن َساِمٍع َفالَ  اللَُّهّمَ اْشَهْد َفلُْ�َبلِّغْ �ليه وسلم)  الّشَ

اًرا يَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرَقاَب بَْعٍض    .تَْرِجُعوا بَْعِدي ُكّفَ
 

অ�বাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ বাকরাহ (রা.)-এর বণ�না সনেদর 
সব�েশষ ব�ি� মুহা�াদ ইবন হািতম �থেক �েন তাঁর ‘সহীহ আল বুখারী’ 
�ে� িলেখেছন- আবূ বকর (রা.) বেলন, (�রবানীর িদন) নবী (স.) 
(আমােদর খ�ু বা িদেলন এবং) বলেলন … … … �হ আ�াহ সা�ী 

থা�ন! অতঃপর িতিন বলেলন- উপি�ত �েত�ক ব�ি� �যন অ�পি�তেদর 

কােছ (আমার ব�ব� তথা �রআন ও ��াহর ব�ব�) �পৗিঁছেয় �দয়। 
�কননা, যােদর কােছ �পৗছঁােনা হেব তােদর মেধ� অেনক ��ে� এমন 
ব�ি� থাকেব �য �বণকারীর �চেয় অিধক অ�ধাবন, ব�াখ�া ও 

সংর�ণকারী হেব। �তামরা আমার পের পর�র মারামাির কের �ফরীর 
িদেক �ত�াবত�ন কেরা না। 
 

 সহীহ আল-বুখারী, হাদীস ন�র ১৭৪১। 

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : একিট ব�ব� বা তথ� উপি�ত ব�ি�র অ�পি�ত ব�ি�র কােছ 
�পৗঁিছেয় �দওয়ার একিট �প হেত পাের- বত�মান �জে�র ভিব�ৎ 
�জে�র মা�ষেদর কােছ �পৗঁেছ �দওয়া। তাই, হাদীসিটর �বা� করা 
অংেশর একিট ব�াখ�া হেব- এক �জে�র মা�ষেদর �রআন ও ��াহর 
ব�ব� �নার পর তা অ� �জে�র মা�ষেদর কােছ কথা, কাজ বা �লখার 

মাধ�েম �পৗঁেছ িদেত হেব। কারণ, সভ�তার �ােনর উ�িতর কারেণ অেনক 

��ে� পেরর �জে�র মা�ষেদর মেধ� এমন ব�ি� থাকেত পাের �য 
পূেব�র �জে�র মা�ষেদর তুলনায় �রআন ও ��াহর ব�ব� অিধক ভােলা 

অ�ধাবন, ব�াখ�া ও সংর�ণ করেত পারেব। 
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হাদীস-২ 

ٌد  ثََنا ُمَسّدَ ِ ص� اهللا �ليه  ...… … َحّدَ َعْن َزْيِد بِْن ثَابٍِت َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اّ�َ

ا َحِديًثا َفَحِفَظُه َحّىتَ يَُبلَِّغُه « وسلم يَُقوُل  ُ اْمَرأً َسِمَع ِمّنَ َر اّ�َ َفُرّبَ َحاِمِل ِفْقٍه نَّضَ

  ».إَِىل َمْن ُهَو أَْفَقُه ِمْنُه َوُرّبَ َحاِمِل ِفْقٍه لَْ�َس بَِفِقيٍه 

অ�বাদ : ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) যাইদ ইব� সািবত (রা.)-এর বণ�না 
সনেদর ৭ম ব�ি� মুসা�াদ (রহ.) �থেক �েন তাঁর ‘�নান’ �ে� 
িলেখেছন- যািয়দ ইবন সািবত (রা.) বেলন, আিম রসূলু�াহ (স.)-�ক 
বলেত �েনিছ- আ�াহ তা’আলা �সই ব�ি�র �চহারা আন�-উ�ল ক�ন, 

�য আমার একিট কথা (�রআন ও ��াহর ব�ব�) �েনেছ, তারপর তা 

�রণ �রেখেছ, অে�র কােছ �পৗঁেছ িদেয়েছ। �কননা, অেনক ��ে� 
�ােনর বাহক িনেজর তলুনায় অিধক �ােনর অিধকারীর কােছ �ান 
�পৗেঁছ �দয়। আবার অেনক ��ে� �ােনর বাহক িনেজ িবেশষ� �ানী 

নয়। 
 

 আবূ দাউদ, আস-�নান, হাদীস নং-৩৬৬২।  

 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ। 
 

তাই িনি�তভােব বলা যায়- �চিলত িফ�হ�ে� উে�খ থাকা ইজিতহাদ 

(গেবষণা) করার �যাগ�তাস�� �লাক না থাকায় িহজরী ৬� শতেকর পর 

�থেক সকেলর জ� পূেব�র মনীষীেদর তাকলীদ (অ�-অ�সরণ) করা ফরজ 
বেল �চার করা কথািট- 
 

১. �রআেনর অসংখ� আয়াতেক অ�ীকার করা মূলক ব�ব�। অথ�াৎ 
এিট বলা �ফরী ধরেনর কবীরা �নাহ। 

২. এ ব�ব� ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর ব�ব� বলেল বা 

িব�াস করেল, ঐ মনীষীর ওপর িমথ�া অপবাদ �দওয়া হেব। 

তাই, ব�ি�র কবীরা �নাহ হেব।  
৩. এিট ইবিলস ও তার �দাসরেদর ইসলােমর �কৃত মনীষীগেণর 

নােম চািলেয় �দওয়া কথা। 

৪. এিট মুসিলম জািতেক অধঃপিতত �রেখ মানব সভ�তােক চরম 
অশাি�েত িনমি�ত রাখার ইবিলস ও তার মানব �দাসরেদর 
মহা �েচ�া। 
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৫. �রআন ও হাদীেস উি�িখত �ােনর উৎস ও মূলনীিত পিরবত�ন 

করা ছাড়া এ ধরেনর তথ� কােরা �শখা বা �শখেনা অস�ব। 
 

৫.৬. �চিলত িফকহী তথ�-৬ 
 ‘�চিলত িফ�হ�ে� উপি�ত থাকা িবষয় (Setteled issue) িনেয় 

িচ�া-গেবষণা করা িনেষধ। তেব যা �নই তা িনেয় িকয়ামত পয�� 
িচ�া-গেবষণার পথ �খালা আেছ’ ব�ব�ধারণকারী তথ� ও তার 
পয�ােলাচনা  

… … … �স যুেগর (িহজরী ষ� শতেকর �শষ পয�� িব�তৃ যুগ) 
িকতাবসমূেহ এমন সম�ারও সমাধান রেয়েছ যা বা�েব এখেনা ঘেটিন। 
�সখােন এেতা খুঁিটনািট সম�ারও সমাধান রেয়েছ যা এখন অলীক বা 
ক�না বেল মেন হয়। তেব কােলর িববত�েন হয়েতা �কান এক সমেয় 
�স�েলার উ�ব হেব। তখন �স�েলার সমাধান ঐ পুরাতন িকতােবই 
পাওয়া যােব। নতুন ইজিতহােদর �েয়াজন হেব না। … … …অতএব 
এখন ইজিতহাদ (গেবষণা) করার অথ� হেলা �াত িবষয়েক জানার জ� 
অযথা �চ�া কের সময় ও শি�র অপচয় করা।  �া,ঁ যিদ এমন �কােনা 
সম�ার উ�ব হয় যার সমাধােনর উপল�� �স যেুগর িকতাব সমেূহ �নই 
এবং �সখােন এর মলূনীিতও উে�খ �নই তেব অব�ই ইজিতহাদ 
(গেবষণা) করেত হেব। এ�প ��ে� ইজিতহােদর দরজা িচরকালই �খালা 
আেছ এবং থাকেব। এেত কােরা �কােনা মতেভদ �নই। তেব তা মাযহাব 
চতু�েয়র িনধ�ািরত মূলনীিতর িভি�েতই করেত হেব। … … …  
(িফকেহ হানাফীর ইিতহাস ও দশ�ন, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ- 
১ম �কাশ জুন ২০০৪, পৃ�া-৭৯; �কাশক- ড. আ. ন. ম. আব�র 
রহমান, পিরচালক, গেবষণা িবভাগ, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ) 
 

ব�ব�িটর িশ�া : এ ব�ব�িট সাধারণত �যভােব বলা হয় তা হেলা- 
ইসলােমর �সেট� ই��েত (Settled issue) আর কথা বলা িনেষধ। 
অথ�াৎ পূেব�র মনীষীগণ গেবষণা কের �য সকল িবষেয় িস�া� িদেয় 
�গেছন �স সকল িবষেয় আর গেবষণা করা যােব না।   
 

িবষয়িটর ব�াপাের �রআন ও হাদীস 
পূেব� আমরা �রআন িনেয় গেবষণা করা স�িক�ত �রআেনর �বশ 
কেয়কিট আয়াত ও হাদীস উে�খ কেরিছ। ঐ�েলাসহ �রআন ও হাদীেস 
যত জায়গায় �রআন িনেয় গেবষণা করেত বলা হেয়েছ তার �কাথাও 
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গেবষণার �কােনা কাল বা ব�ি�েক িনিদ�� করা হয়িন। আর এর কারণ কী 
তাও আয়াত ও হাদীস�েলােত উে�িখত আেছ।  
 

পয�ােলাচনা 
ব�ব�িট সরলভােব পড়েল মেন হয় �চিলত িফ�হশা� মেত গেবষণার 
দরজা িকয়ামত পয�� উ�ু� আেছ। িক� িবষয়িট তা নয়। এর মেধ� 
গভীর ষড়য� আেছ। 
 

ষড়য�িট হেলা- ইবিলস ও তার �দাসররা অসংখ� �মৗিলক ভুল তথ� 
�ণয়ন কের ইসলােমর �থম িদেকর মনীষীেদর রিচত িফ�হ�ে� ঢুিকেয় 
�রেখেছ। এখন মুসিলমেদর সকল িবষয় িনেয় গেবষণা করার �েযাগ িদেল 
ঐ �মৗিলক ভুল�েলা সংেশাধন হেয় যােব। তাই, ইবিলস ও তার �দাসররা 
এ তথ�িট চালু কেরেছ িনে�র �’িট কারেণ- 

১. গেবষণা এেকবােরই করা যােব না ধরেনর কথা বলা হেলা 
না। ফেল মুসিলমরা খিুশ থাকেব। 

২. অেমৗিলক বা কম ���পূণ� িবষয় িনেয় মুসিলমরা গেবষণায় 
ব�� থাকেব। িক� �মৗিলক অসংখ� ভুল তােদর সমােজ চালু 
থাকেব। ফেল মুসিলমরা িব� দরবাের মাথা তুেল দাঁড়াবার 
�মতা িফের পােব না।  

 

তাই িনি�তভােব বলা যায়- ‘�চিলত িফ�হ�ে� উপি�ত �নই এমন িবষয় 
িনেয় িচ�া-গেবষণা করার পথ �খালা আেছ এবং তা িকয়ামত পয�� �খালা 
থাকেব’ বা ‘�সেট� ই��েত (Settled issue) কথা বলা িনেষধ’ ধরেনর 
কথা�েলা- 

১. �রআেনর অসংখ� আয়াতেক অ�ীকার করা মূলক ব�ব�। অথ�াৎ 
এিট বলা �ফরী ধরেনর কবীরা �নাহ। 

২. এ ব�ব� ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর ব�ব� বলেল বা 
িব�াস করেল, ঐ মনীষীর ওপর িমথ�া অপবাদ �দওয়া হেব। 
তাই, ব�ি�র কবীরা �নাহ হেব।  

৩. এিট ইবিলস ও তার �দাসরেদর ইসলােমর �কৃত মনীষীগেণর 
নােম চািলেয় �দওয়া কথা। 

৪. এিট মুসিলম জািতেক অধঃপিতত �রেখ মানব সভ�তােক চরম 
অশাি�েত িনমি�ত রাখার ইবিলস ও তার মানব �দাসরেদর 
মহা �েচ�া। 
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৫. �রআন ও হাদীেস উি�িখত �ােনর উৎস ও মূলনীিত পিরবত�ন 
করা ছাড়া এ ধরেনর তথ� কােরা �শখা বা �শখেনা অস�ব। 

 
৫.৭. �চিলত িফকহী তথ�-৭ 
 ‘�চিলত িফ�হ�� িব�ািরতভােব না পেড় �রআন ও হাদীস পড়া 

�বধ নয়’ ব�ব�ধারণকারী তথ� ও তার পয�ােলাচনা  
��-১ 
মাযহােবর ইমামগণ �কারআন ও ��ােহর �কােনা �ােনর কী�প ব�াখ�া 
কিরয়া কী মাসয়ালা বা কী আইন রচনা কিরেলন তাহা সম�ক�েপ অবগত 
না হইয়া আমােদর জ� �রআন ও ��াহ হইেত মাসয়ালা বািহর করা বা 
ব�াখ�া করা আেদৗ �বধ হইেব না। অতএব িফকাহ শাে�র পূণ� �ানাজ�েনর 
পর �রআন ও ��াহ অ�শীলন করা উিচত। 
(আল-মুখতাসা�ল ��রী, স�ম �কাশ, পৃ�া-৯, কওমী এবং আলীয়া 
মা�াসার পাঠ�বই) 
 

��-২ 
… … … �স যুেগর (৪থ� ও ৫ম যুগ তথা িহজরী ষ� শতেকর �শষ 
পয�� িব�তৃ যুগ) িকতাবসমূেহ এমন সম�ারও সমাধান রেয়েছ যা বা�েব 
এখেনা ঘেটিন। �সখােন এেতা খুঁিটনািট সম�ারও সমাধান রেয়েছ যা 
এখন অলীক বা ক�না বেল মেন হয়। … … … অতএব এখন 
ইজিতহাদ (গেবষণা) করার অথ� হেলা �াত িবষয়েক জানার জ� অযথা 
�চ�া কের সময় ও শি�র অপচয় করা।  �াঁ, যিদ এমন �কােনা সম�ার 
উ�ব হয় যার সমাধােনর উপল�� �স যুেগর িকতাব সমূেহ �নই এবং 
�সখােন এর মূলনীিতও উে�খ �নই তেব অব�ই ইজিতহাদ (গেবষণা) 
করেত হেব। এ�প ��ে� ইজিতহােদর দরজা িচরকালই �খালা আেছ 
এবং থাকেব। এেত কােরা �কােনা মতেভদ �নই। তেব তা মাযহাব 
চত�ুেয়র িনধ�ািরত মলূনীিতর িভি�েতই করেত হেব। … … … 
 

(িফকেহ হানাফীর ইিতহাস ও দশ�ন, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ- 
১ম �কাশ জুন ২০০৪, পৃ�া-৭৯; �কাশক- ড. আ. ন. ম. আব�র 
রহমান, পিরচালক, গেবষণা িবভাগ, ইসলািমক ফাউে�ডশন বাংলােদশ) 
 

ব�ব� �’িটর িশ�া : �’িট �ে�র উি�িখত ব�েব�র িশ�া হেলা, 
বত�মােন �রআন ও হাদীস িনেয় গেবষণা করা �ধ ুতার জ� �বধ �য-  
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১. মাযহােবর ইমামগণ তথা তােবয়ী ও তােব-তােবয়ী যুেগর মনীষীগেণর 

�লখা িফ�হ�� িব�ািরতভােব পেড় তাঁরা �য নীিতমালা (উসূল) 
অ�সরণ কের �রআন ও হাদীেসর িবিভ� িবষেয়র ব�াখ�া কেরেছন 

তা গভীরভােব �জেন িনেয়েছ। 
২. �থম শত�িট পূরণ করার পর যিদ �কউ �রআন ও হাদীেসর ব�াখ�া 

করেত অ�সর হয় তেব তােক পূেব�র মনীষীগেণর �ণয়ন করা 

নীিতমালা অ�সরণ কেরই �ধু �স ব�াখ�া করেত হেব।  
 

এ িবষেয় �রআন ও হাদীস 
আল �রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 

ْكِر إِْن ُكْ�ُتْم َال تَْعلَُموَن   .َفاْسأَلُوا أَْهَل الِذّ
 

অ�বাদ : �তামরা যিদ না জােনা (না বুঝেত পােরা) তেব আ�াহর 

িকতােবর িবেশষ� �ানীেদর (মনীষী/ফিকহ) কােছ িজ�াসা কেরা। 
(�রা আি�য়া/২১ : ৭, �রা নাহল/১৬ : ৪৩) 

ব�াখ�া : আয়াতখািনর িশ�া- 
 

১. ইসলামী সমােজ �রআেনর সাধারণ ও িবেশষ� �ানী থাকেব বা 
থাকেত হেব। 

২. �রআন ও ��াহ অধ�য়ন কের ইসলােমর �িতিট িবষয় জানার 

�চ�া সকল মুসিলমেক করেত হেব। 
৩. �রআন ও ��াহ অধ�য়ন কের সাধারণ �ানীরা �কােনা িবষেয় 

িস�াে� �পৗঁছােত না পারেল ইজমা বা িকয়াস পয�ােলাচনা কের 

তােদর �সিট �জেন িনেত হেব। 
৪. �রআন ও ��াহ অধ�য়ন কের সাধারণ �ানীরা একিট িবষেয় 

িস�াে� �পৗঁছােত পারেল �স িবষেয় ইজমা বা িকয়াস পয�ােলাচনা 

না করেলও চলেব। 

৫. �রআন ও ��াহ অধ�য়ন কের সাধারণ �ানীরা একিট িবষেয় 
িস�াে� �পৗঁছােত পারেল ইজমা বা িকয়াস িদেয় তা যাচাই কের 

অিধক তথ�িভি�কিট �হণ করায় �দাষ �নই। 

৬. ইজমা বা িকয়াস যাচাই করার িবষয়িট তথা িফ�হ�� পড়ার 
িবষয়িট ঘটেব �শেষ। 

৭. ইজমা বা িকয়াস উৎস নয়। ইজমা বা িকয়াস হেলা �রফাের�। 
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আল হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 

ثََنا َعْبُد   اِق  َحّدَ ّزَ َعْن َعْبُد اِهللا بُْن َعْمرو بُْن الَْعاِص، َقاَل: َسِمَع   … … …الّرَ

ِيبُّ َصّ�َ اُهللا �َلَْيِه َوَسلََّم َقْوًما يََتَداَرُءوَن، َفَقاَل: إِنََّما َهلََك َمْن �َاَن َقْبلَُجلْم 
الّ�َ

ِ بَْعَضُه بَِبْعٍض، َوإِنََّما  ُق بَْعُضُه بَْعًضا، بَِهَذا، َضَربُوا ِكَتاَب اّ�َ ِ يَُصّدِ نََزَل ِكَتاُب اّ�َ

بُوا بَْعَضُه بَِبْعٍض، َفَما �َلِْمُتْم ِمْنُه َفُقولُوا، َوَما َجِهلُْتْم، َف�ِلُوُه إَِىل �َالِِمهِ   .َفَال تَُجلّذِ
 

অ�বাদ : ইমাম আহমাদ ইবন হা�ল (রহ.) আব��াহ িবন আমর িবন 
‘আস (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৬� ব�ি� আব�র রা�াক �থেক �েন তাঁর 
‘মুসনাদ’ �ে� িলেখেছন- আব��াহ িবন আমর িবন ‘আস (রা.) বেলন, 

রসূল (স.) একবার িকছু �লাকেক �কােনা একিট িবষেয় মতিবেরাধ করেত 
�দখেলন। তখন রসূল (স.) বলেলন- এই মতিবেরােধর কারেণই 
�তামােদর পূব�বত�ী �লােকরা �ংস হেয় িগেয়িছেলা। তারা আ�া� র 
িকতােবর একিট অংশ িদেয় আেরকিট অংশেক বািতল কেরিছেলা। অথচ 

আ�া� র িকতােবর একিট অংশ অপর অংেশর পিরপূরক। �তরাং �তামরা 
িকতােবর একিট অংশেক আেরকিট অংশ িদেয় বািতল কেরা না। আ�া� র 

িকতাব �থেক �তামােদর যা বুেঝ আেস তা �তামরা বেলা। আর আ�া� র 
িকতােবর যা �তামােদর বেুঝ আেস না �স স�েক� িযিন বেুঝন তার 
(মনীষী/িবেশষ�) ওপর �সিট �ছেড় দাও।  
 

 মুসনােদ আহমাদ, হাদীস ন�র ৬৭৪১। 

 হাদীসিটর সনদ (হাসান) ও মতন সহীহ। 
 

ব�াখ�া : হাদীসখািনর �বা� করা অংেশর িশ�া ওপের উি�িখত �রা 

আি�য়ার ৭ ন�র ও �রা নাহেলর ৪৩ ন�র আয়ােতর িশ�ার অ��প। 
 

সি�িলত পয�ােলাচনা 
�চিলত িফ�হ�ে�র আেলাচ� ব�েব�র মধ�কার ষড়য�- 

১. আল �রআেনর তাফসীেরর �চিলত নীিতমালায় �মৗিলক একািধক 

ভুল নীিত উপি�ত আেছ এবং একািধক �মৗিলক নীিত উপি�ত 
�নই। 

২. �চিলত নীিতমালা অ�সরণ কের আল �রআেনর তাফসীর করেল 
কােরা পে� সিঠক তাফসীর করা স�ব হেব না। 
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৩. �চিলত িফ�হ�ে�র আয়তন (Volume) িবশাল। তাই, কােরা 
পে� তা িব�ািরত পড়া স�ব নয়। তাছাড়া �সখােন িবপরীত 
মতামেত ভরপুর। 

৪. সকেল মানিসক িদক িদেয় �ব�ল �থেক �চিলত িফকহী িস�া� 
�মেন �নয়। কারণ, ব�ি� মেন কের আিমেতা পুেরা িফ�হ 
পিড়িন। না জািন �কাথায় কী আেছ। আর পূেব�র মনীষীগণ িক 
আর ভুল িলেখেছ? 

 

তাই িনি�তভােব বলা যায়- ‘�চিলত িফ�হ�� িব�ািরতভােব না পেড় 
�রআন ও হাদীস পড়া �বধ নয়’ কথািট- 

১. �রআেনর আয়াত ও হাদীস অ�ীকার করা মূলক ব�ব�। অথ�াৎ 
এিট বলা �ফরী ধরেনর কবীরা �নাহ। 

২. এ ব�ব� ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর ব�ব� বলেল বা িব�াস 
করেল, ঐ মনীষীর ওপর িমথ�া অপবাদ �দওয়া হেব। তাই, 
ব�ি�র কবীরা �নাহ হেব।  

৩. এিট ইবিলস ও তার �দাসরেদর ইসলােমর �কৃত মনীষীগেণর 
নােম চািলেয় �দওয়া কথা। 

৪. এিট মুসিলম জািতেক অধঃপিতত �রেখ মানব সভ�তােক চরম 
অশাি�েত িনমি�ত রাখার ইবিলস ও তার মানব �দাসরেদর মহা 
�েচ�া। 

৫. �রআন ও হাদীেস উি�িখত �ােনর উৎস ও মূলনীিত পিরবত�ন 
করা ছাড়া এ ধরেনর তথ� কােরা �শখা বা �শখেনা অস�ব। 

 
৫.৮. �চিলত িফকহী তথ�-৮ 
 ‘িব�ান পড়া িনিষ�। কারণ, এিট �িনয়াবী িবষয়’  ব�ব�ধারণকারী 

তথ� ও তার পয�ােলাচনা 
ব�ত �ীিন ইলম ছাড়া যত ইলম আেছ তা সবই আ�াহর পেথর 
�িতব�ক। এ মেম� আ�ামা �িমর এ �শরিট �িণধানেযাগ�- 

 �لِم ِدين ِفقَه اْست و تفسري و حد يث . َهركه َخواند �َريازين كردد خ�يث.
 

অ�বাদ : ইলেম �ীন হেলা- ইলেম িফ�হ, তাফসীর ও হাদীস। এ�েলা 
ছাড়া �য অ� িকছু অধ�য়ন করেব �স আ�াহ িব�ৃত হেত বাধ�।  
(পৃ�া ন�র ১৬, উসূলুশ শাশী, �কাশক আল-আকসা লাইে�রী, ঢাকা। 
�কাশকাল ০৯. ১১. ২০০৪ ইং) 
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ব�াখ�া : ব�ব�িটর মাধ�েম ��ভােব জািনেয় �দওয়া হেয়েছ �য- ইলেম 

�ীন তথা ইসলােম �ানাজ�েনর �� হেলা িফ�হ, তাফসীর ও হাদীস। 
এ�েলার বাইেরর সকল �� আ�াহর পেথর �িতব�ক। অথ�াৎ �স�েলা 

পড়া হারাম। িব�ান �� িফ�হ, তাফসীর ও হাদীস�ে�র বাইের। তাই, 
ব�ব�িট অ�যায়ী িব�ান পড়া হারাম।  
 

এ তেথ�র বা�ব �িতফলন (Field effect) হেলা পেরর িতনিট তথ�- 
 

তথ�-১ 
বত�মান মুসিলম িবে� ইসলামী িশ�ায় িব�ানেক �শখা বা �শখােনা 
���পূণ� িবষয় বেল গণ� করা হয় না। 
 

তথ�-২ 
দি�ণ এিশয়ার কাওমী মা�াসার িসেলবােস িব�ান বেল �কান িবষয় 
�নই। আর ছা�েদর জািনেয় �দওয়া হয় �য- িব�ান �শখা একিট �িনয়াবী 

িবষয়। তেব আনে�র িবষয় �ায় িতন-চার বছর পূেব� িব�ানেক 
িসেলবােস অ�ভু�� করা হেয়েছ। তেব তার অ�সর হওয়ার গিত খবু ধীর। 
 

তথ�-৩ 

দি�ণ এিশয়ার আিলয়া মা�াসার িসেলবােস িব�ান ���হীন িবষয় 
িহেসেব আেছ এবং খবু কম ছা�ই িব�ান িবভােগ পেড়। 
 

এ িবষেয় আল �রআন ও ��াহ 
 

আল �রআন (মািলেকর মলূ বা ব�াখ�ামলূক ব�ব�) 
তথ�-১ 
২৬ প�ৃায় উি�িখত জীবি�কার আরও কেয়কিট ভিব��াণী 
ভিব��াণী-১ 
ইবিলেসর কথা 

  . ُمْسَتِقيَم الْ  ِصَراَطَك  لَُهْم  َألَْقُعَدّنَ  أَْغَويَْ�ِين  َفِبَما َقاَل 

�চিলত অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা, আপিন �যেহতু (মানব জািতর 
কারেণ) আমােক িবপথগামী করেলন �সজ� আিমও িন�য় আপনার 

�দওয়া সরল সিঠক পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 
(�রা আল আ’রাফ/৭ : ১৬) 
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�কতৃ অ�বাদ : �স (ইবিলস) বলেলা- আপিন �যেহতু (মানব জািতর 
কারেণ) আমােক িবপথগামী করেলন �সজ� আিমও িন�য় আপনার 
�দওয়া �ায়ী পেথ তােদর জ� ওত �পেত থাকেবা। 
 

মানব জািতর জীবন পিরচালনার জ� আ�াহর �দওয়া �ায়ী পেথর সং�া- 
�থেম আ�াহর িকতাব (�রআন), ��াহ, মানব শরীর িব�ান, অ�া� 
িব�ান, �ব�ািনক ও সাধারণ সত� উদাহরণ এবং ঐিতহািসক ও সাধারণ 
সত� কািহিনর িশ�ার িভি�েত জ�গতভােব পাওয়া �ােনর উৎস 
Common sense-�ক উৎকিষ�ত কের �ানী হওয়া। তারপর �স �ােনর 
আেলােক আ�াহর �দওয়া আেদশ, িনেষধ, উপেদশ ও অ� সকল 
অ��েহর সাধারণ ও �ব�ািনক কল�াণ জানা/জানার �চ�া করা। অতঃপর 
অ�সরণ করার মাধ�েম ঐ সকল অ��েহর কল�াণ উপলি� কের আ�াহর 
কৃত�তা �কাশ করা (�শাকর আদায় করা)। 
 

অ�া� িব�ােনর মধ� থাকেব- সাধারণ িব�ান, িচিকৎসা িব�ান, �াণী 
িব�ান, অথ� িব�ান, গাহ��� িব�ান, সমাজ িব�ান, রা� িব�ান, 
�েকৗশল িব�ান, ভূ-িব�ান, জল িব�ান, �িতর�া িব�ান, মহাকাশ 
িব�ান, পররা� িব�ান ইত�ািদ। 
 

ভিব��াণী-২ 
ইবিলেসর কথা 

ْ   ثُّمَ  ُ  َوَال  ◌ۖ  َشَمائِلِِهْم  َوَعْن  أَيَْمانِِهْم  َوَعْن  َخلِْفِهْم  َوِمْن  أَيِْديِهْم  بَْنيِ  ِمْن  َآلتَِ�ّحمَ

 .َشاِكِريَن  َرُهْم أَْكثَ  تَِجُد 

অ�বাদ : অতঃপর আিম িন�য় তােদর কােছ আসেবা তােদর সামেনর ও 
িপছেনর িদক এবং ডান িদক ও বাম িদক �থেক। আর আপিন তােদর 
অিধকাংশেক কৃত�তা �কাশকারী (�শাকর আদায়কারী) িহেসেব পােবন 
না। 

(�রা আল আ’রাফ/৭ : ১৬) 
আয়াত �’খািনর সংলােপর অংশ িভি�ক ব�াখ�া ও িশ�া- 
‘অতঃপর আিম িন�য় তােদর কােছ আসেবা তােদর সামেনর ও িপছেনর 
িদক এবং ডান িদক ও বাম িদক �থেক’ অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া : এ 
অংশ �থেক জানা যায়- ইবিলস মানব জাতীেক জীবন পিরচালনার আ�াহ 
তা’য়ালা �দওয়া �ায়ী পথ �থেক দূের সরােনার জ� চতুমু�খী ষড়য� 
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চালােব। আ�াহর �দওয়া �ায়ী পথ �থেক দূের সরােনার সবেচেয় কায�কর 
উপায় হেলা- �ােনর উৎস ও নীিতমালায়া ভুল ঢুিকেয় �দওয়া। কারণ, 
এিট করেত পারেল- 

১. �য ব�ি�ই ঐ উৎস ও নীিতমালা অ�যায়ী �ানাজ�ন করেব 
�স ভুল �ানাজ�ন করেব। 

২. �য যেতা �বিশ �ানাজ�ন করেব তথা উ�তর পড়ােশানা 
করেব �স তেতা �বিশ ভুল �ানাজ�ন করেব।  

এর ফল ��প মা�েষর আমেল ভুল হেব। আর এর চূড়া� ফল হেব মানব 
জীবেন অশাি�। 
 

তাই, আয়াতখািনর মলূ িশ�া হেলা- ইবিলস চতুমু�খী ষড়য� কের মানব 
জাতীেক, আ�াহর �দওয়া �ায়ী পথ �থেক দূের সরােনার জ� সবেচেয় 
�িতকর �য কাজিট করেব তা হেলা, �ােনর উৎেসর তািলকা ও 
নীিতমালায় ভুল ঢুিকেয় �দওয়া। 
 

‘আর আপিন তােদর অিধকাংশেক কতৃ�তা �কাশকারী (�শাকর 
আদায়কারী) িহেসেব পােবন না’ অংেশর ব�াখ�া ও িশ�া : আ�াহর 
�দওয়া অ��েহর (িনয়ামত) কৃত�তা �কাশ করার িতনিট অব�ান হেত 
পাের-  

১. কৃত�তা �কাশ না করা।  
২. অ��েহর �ব�ািনক বা সাধারণ কল�াণ না উপলি� কের বা না 

জানেত �পের কৃত�তা �কাশ করা।  
৩. অ��েহর �ব�ািনক বা সাধারণ কল�াণ উপলি� কের/জানেত 

�পের কৃত�তা �কাশ করা।  
শয়তান (ও তার �দাসররা) এমনভােব কাজ করেব �য- আ�াহর �দওয়া 
অ��েহর (িনয়ামত) কৃত�তা �কাশ করার িদক িদেয় পৃিথবীর অিধকাংশ 
মা�েষর অব�ান হেব ১ ও ২ ন�র িবভােগ। কারণ, ৩ ন�র িবভােগর 
মা�ষেক �ধাঁকা িদেয় শয়তােনর দেল �ভড়ােনা কিঠন। 
 

ভিব��াণী-৩ 
ইবিলেসর কথা 

ْ أَْجَمِعَني  لَُهْم ِيف اْألَْرِض  َقاَل َرِبّ بَِما أَْغَويَْ�ِين َألَُزيَِّنّنَ  ُ إِّالَ ِعَباَدَك  . َوَألُْغِويَّحمَ

ُ الُْمْخلَِصَني    .ِمْحمُ
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অ�বাদ : �স (ইবিলস আরও) বলেলা, �হ আমার রব! আপিন �যেহত ু
আমােক িবপথগামী করেলন, তাই আিমও অব�ই পৃিথবীেত (পাপ 
কাজেক) তােদর কােছ আকষ�ণীয় কের তুলেবা এবং অব�ই আিম তােদর 
সকলেক িবপথগামী করেবা। তেব তােদর মধ�কার আপনার একিন� 
বা�ােদর ছাড়া। 

(�রা িহজর/১৫ : ৩৯, ৪০) 
 

আয়াত �’খািনর সংলােপর অংশ িভি�ক ব�াখ�া ও িশ�া- 
‘আিমও অব�ই পিৃথবীেত (পাপ কাজেক) তােদর কােছ আকষ�ণীয় কের 
তলুেবা এবং অব�ই আিম তােদর সকলেক িবপথগামী করেবা’ অংেশর 
ব�াখ�া ও িশ�া : ইবিলস িনিষ� কাজেক আকষ�ণীয় কের তথা িনিষ� 
কাজিট করেল লাভ/কল�াণ/�নকী/সাওয়াব ইত�ািদ পাওয়া যােব বেল �ধাঁকা 
িদেয় সকল মা�ষেক িবপেথ �নেব। 
 

‘তেব তােদর মধ�কার আপনার একিন� বা�ােদর ছাড়া’ অংেশর ব�াখ�া 
ও িশ�া : িনিষ� কাজেক আকষ�ণীয় কের উপ�াপন কেরও ইবিলস 
আ�াহর একিন� বা�ােদর �ধাঁকা িদেত পারেব না। একিন� বা�া হেব 
তারা যারা আ�াহর আেদশ, িনেষধ ও উপেদেশর �ব�ািনক কল�াণ 
জানেব। এ সকল মা�ষেদর কােছ ইবিলস িনিষ� কাজেক যতই আকষ�ণীয় 
কের উপ�াপন ক�ক না �কন তারা তা �হণ করেব না। কারণ, তারা ঐ 
িনিষ� কাজিটর �ব�ািনক অকল�াণ জােন। িনিষ� কােজর �ব�ািনক 
অকল�াণ এবং করণীয় কােজর �ব�ািনক কল�াণ জানেত হেল �রআন ও 
��াহ জানার সােথ মানব শরীর িব�ান (Human biology) ও সাধারণ 
�ান-িব�ান অব�ই জানেত হেব। 
 

সি�িলত িশ�া : আল �রআেনর এ সকল ভিব��াণীর িভি�েত সহেজ 
বলা যায়- িব�ান �শখা মুসিলম জািত ও িব�মানবতার জ� ভীষণ 
���পূণ�। 
 

তথ�-২ 

كَُّر إِالَّ أُْولُوا األَلَْباِب    .َوَما َما يَّذَ

অ�বাদ : আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া �কউ (�রআন �থেক) িশ�ালাভ 
কের না (করেত পাের না)।  

(�রা আেল-ইমরান/৩: ৭) 
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ব�াখ�া : এখােন মহান আ�াহ পির�ারভােব জািনেয় িদেয়েছন �ধুমা� 
উলুল-আলবাবগণ �রআন �থেক সিঠক িশ�া �হণ করেত পারেব। যারা 
�কৃত িশ�া িনেত পারেব তারা �কৃত আমল করেত এবং অপরেক 
সিঠকভােব তা িশ�া িদেতও পারেব। তাই উলুল-আলবাব বলেত মহান 
আ�াহ কােদর বুিঝেয়েছন তা সকল মুসিলেমর ভােলাভােব জানা ও বুঝা 
দরকার। উলুল-আলবাব কারা �সিট �রআন �থেক সবেচেয় ভােলাভােব 
জানা যায় িনে�র আয়াতখািন �থেক- 

َهاِر آلياٍت ِألَوِيل  َماَواِت َواألَْرِض َواْخِتالَِف اللَّْيِل َوالّنَ إِّنَ ِيف َخلِْق الّسَ

َباِب.الَِّذيَن يَْذُكُروَن اَهللا ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَ�َ� ُجُنوبِِهْم َويََتَفّكَُروَن ِيف َخلِْق األَلْ 

َماَواِت َواألَْرض    … …  … الّسَ

অ�বাদ : িন�য় আকাশসমূহ ও পৃিথবী সৃি�ত� এবং িদন রাি�র 
পিরবত�েনর মেধ� উিলল আলবাবেদর জ� িনদশ�ন (উদাহরণ) রেয়েছ। 
যারা দাঁিড়েয়, বেস ও শয়েন (সব�াব�ায়) আ�াহেক �রণ কের এবং 
আকাশসমূহ ও পৃিথবীর সৃি�ত� িনেয় িচ�া-গেবষণা কের … … …                

 (�রা আেল-ইমরান/৩ : ১৯০)  
ব�াখ�া : মহান আ�াহ এখােন অত�� �� কের বেলেছন, মহাকাশ ও 
পৃিথবীর সৃি�ত� এবং রাত ও িদেনর আবত�েনর মেধ� অসংখ� িশ�ণীয় 
উদাহরণ রেয়েছ উিলল আলবাবেদর জ�। এরপর আ�াহ উিলল আলবাব 
�কান ব�ি�রা, তা বুঝােনার জ� তােদর �েটা �েণর উে�খ কেরন- 
 

১. যারা দাঁড়ােনা, বসা ও শয়ন অব�ায় আ�াহেক �রণ কের। মা�ষ 
২৪ ঘ�ার জীবেনর �িতটা মুহূত� এ িতন অব�ার �কান একটা 
অব�ায় থােক। অথ�াৎ হয় দাঁিড়েয়, না হয় বেস অথবা শািয়ত 
অব�ায় থােক। তাহেল আ�াহ এখােন উিলল আলবাবেদর �থম 
�ণ িহেসেব যা বেলেছন তা হেলা- তারা তােদর জীবেনর �িতিট 
মুহতূ� আ�াহেক �রণ কের তথা জীবেনর �িতিট মুহতূ� আ�াহ 
�যভােব চলেত বেলেছন �সভােব চেল। তাই, আয়াতখািনর এ 
অংেশর আেলােক বলা যায়- উলুল আলবাবেদর একিট �বিশ�� 
হেলা �কৃত মুসিলম হওয়া। 

২. যারা মহাকাশ ও পৃিথবী সৃি� অথ�াৎ মহাকাশ ও পৃিথবী সৃি�ত�  
এবং রাত ও িদেনর আবত�ন িনেয় িচ�া-গেবষণা কের। অথ�াৎ 
িব�ানী ব�ি�। 
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তাহেল আয়াতখািনর আেলােক িনি�তভােব জানা যায় �য- উলুল আলবাব 
হেলন �কৃত মুসিলম িব�ানীগণ। 
 

তাই, আেলাচ� তেথ�র �থম আয়াতখািনর সােথ ি�তীয় আয়ােতর ব�ব� 
�মলােল �য তথ� পাওয়া যায় তা হেলা- উলুল আলবাবেদর মেধ� �কৃত 
মুসিলম িব�ানীগণ �রআন �থেক অিধক সিঠক িশ�া িনেত, আমল 
করেত এবং অপরেক সিঠকভােব �শখােত পারেব।  
 

তথ�-৪ 

 .◌ۚ أََفَال تُْبِصُروَن  َوِيف أَنُفِسُكْم  .َوِيف اْألَْرِض آيَاٌت لِّلُْموِقِنَني 
 

অ�বাদ : আর দৃঢ়িব�াসীেদর জ� িশ�ণীয় উদাহরণ রেয়েছ পৃিথবীেত। 
আর �তামােদর িনেজর (শরীেরর) মেধ�; �তামরা িক �দেখানা? 

(�রা আয যািরয়াত/৫১ : ২০, ২১) 
 

ব�াখ�া : আয়াত �’খািনর িশ�া এিট হেব না �য- �ধ ুদৃঢ়িব�াসীেদর জ� 
িশ�ণীয় উদাহরণ রেয়েছ পৃিথবীেত এবং িনেজেদর শরীেরর মেধ�। কারণ, 
�ব�ল িব�াসী এবং অিব�াসীেদর জ�ও �সখােন িশ�া আেছ। তাই, 
আয়াত �’খািনর িশ�া হেলা- দৃঢ়িব�াসী হেত চাওয়া ব�ি�েদর জ� 
উদাহরণ রেয়েছ পৃিথবীেত এবং তােদর িনেজেদর শরীেরর মেধ�। 
 

বত�মােন ‘�দখা’ বলেত বুঝায়- খািল �চাখ, অণুবী�ণ ও দূরবী�ণ যে�র 
মাধ�েম �দখা। তাই, আয়াত �’খািনর �কৃত িশ�া হেলা- যারা দৃঢ়িব�াসী 
হেত চায় তারা এ ব�পাের ব� িশ�ণীয় উদাহরণ পােব পৃিথবী ও 
িনেজেদর শরীরেক অণুবী�ণ ও দূরবী�ণ যে�র মাধ�েম �দখেত পারেল। 
অথ�াৎ পৃিথবী ও িনেজেদর শরীরেক িনেয় �ব�ািনক গেবষণা করেত 
পারেল। 
 

২১ ন�র আয়াতখািনর �শেষর ‘�তামরা িক �দেখানা?’ ব�েব�র মাধ�েম 
আ�াহ তা’য়ালা ঐ কাজ না করার জ� মুসিলমেদর িতর�ার কেরেছন। 
অথ�াৎ পৃিথবী ও িনেজেদর শরীর িনেয় �ব�ািনক গেবষণা না করার জ� 
িতর�ার কেরেছন।  
 

তথ�-৫ 

َ لَُهْم أَنَُّه الَْحّقُ  ٰ يََتَبّنيَ ◌ۗ   َسُنِريِهْم آيَاتَِنا ِيف اْآلَفاِق َوِيف أَنُْفِسِهْم َحّىتَ  



   

গেবষণা িসিরজ-৩৮                             99 

 

অ�বাদ : শী� আমরা িদগ� এবং তােদর িনেজেদর শরীেরর মেধ� থাকা 
আমােদর িনদশ�নাবিল (উদাহরণ) তােদরেক �দখােত থাকেবা, যত�ণ না 
তােদর কােছ ��� হেয় উঠেব �য তা (�রআেনর সকল ব�ব�) সত�।  

(�রা হা-িমম-আস-িসজদা/৪১ : ৫৩) 
 

ব�াখ�া : িদগ� হেলা খািল �চাখ এবং দূরবী�ণ যে�র মাধ�েম মা�েষর 
দৃি�শি� যতদূর যায় তেতা দূর। আর �রা আেল ইমরােনর ৭ ন�র 
আয়ােতর মাধ�েম আ�াহ জািনেয় িদেয়েছন অতীি�য় (মুতাশািবহাত) 
আয়ােতর �কৃত ব�াখ�া িতিন ছাড়া �কউ জােনন না। আর �কউ যিদ 
অতীি�য় আয়ােতর �কৃত ব�াখ�া উ�ঘাটন করার �চ�া কের তেব তােত 
সমােজ �রআন স�েক� ভুল তথ� ছড়ােব। 
 

তাই এ আয়ােত বলা হেয়েছ- খািল �চাখ ও দূরবী�ণ যে�র মাধ�েম 
মা�েষর দৃি�শি� যতদূর যায় ততদূর এবং মা�েষর শরীেরর মেধ� 
আ�াহর �তির কের রাখা িবিভ� িবষয় গেবষণার মাধ�েম ধীের ধীের 
আিব�ৃত হেত থাকেব। এ আিব�ােরর মাধ�েম একিদন �রআেন থাকা 
সকল ইি�য়�া� িবষয় সত� বেল �মািণত হেব। 
 

তাহেল এ আয়ােতর আেলােক সহেজ বলা যায়- িব�ােনর সত� আিব�ার 
এবং ঐ িবষেয়র �রআেনর তথ� অিভ� হেব। তাই আয়াত �থেক জানা 
যায় যায়- �রআন জানা, �বাঝা, ব�াখ�া করা ও অপরেক �বাঝােনার জ� 
িব�ােনর সত� তথ� (িব�ােনর সত� উদাহরণ) এক অতীব ���পূণ� 
িবষয়। 
 

আল হাদীস (মািলেকর িনেয়াগকতৃ ব�াখ�াকারীর ব�ব�) 
হাদীস-১ 

ُد بُْن إِْسَماِعيَل  ثََنا ُمَحّمَ ِ َصّ�َ  … … …َحّدَ َعْن أَِيب َسِعيٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اّ�َ

ّبُ  ُ �َلَْيِه َوَسلََّم: " يَُقوُل الّرَ : َمْن َشَغلَُه الُْقْرآُن َعْن ِذْكِري َوَمْسأَلَِيت  اّ�َ َعّزَ َوَجّلَ

 ِ ِ َ�َ� َسائِِر ال�ََالِم َكَفْضِل اّ�َ ائِِلَني، َوَفْضُل �ََالِم اّ�َ أَْعَطْ�ُتُه أَْفَضَل َما أُْعِطي الّسَ

 .�ََ� َخلِْقِه 

অ�বাদ : ইমাম িতরিমযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বণ�না সনেদর ৬� 
ব�ি� মুহা�াদ িবন ইসমাইল �থেক �েন তাঁর ‘�নান’ �ে� িলেখেছন- 
আবু সাঈদ (রা.) হেত বেলন, রসূল (স.) বেলেছন, আমার রব বেলন- �য 
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�রআন িনেয় ব�� থাকার কারেণ (অ�ভােব) আমার িযক’র করেত এবং 
আমার কােছ চাইেত �েযাগ পায় না আিম তােক �দায়াকারীর �চেয় উ�ম 
�িতদান �দব। আ�াহর কালাম সকল কালােমর �চেয় উ�ম। �যমন সকল 
সিৃ�র �চেয় আ�াহ উ�ম। 
 

 �না�ত িতরিমযী, হাদীস ন�র ২৯২৬।  
 হাদীসিটর সনদ ও মতন সহীহ।  
 

ব�াখ�া : সাধারণভােব �রআন িনেয় ব�� থাকার অথ� �রআেনর 
িতলাওয়াত �শখা, অথ� বুঝা ও গেবষণা িনেয় ব�� থাকার �যেকােনািট 
হেত পাের। িক� হাদীসখািনেত রসূল (স.) �রআন িনেয় ব�� থাকা 
বলেত �স ব�� থাকািটেত বুিঝেয়েছন �যিটেত মা�ষ অ� সব কাজ ভুেল 
যায়। এিট হেলা �রআন গেবষণা। অ�িদেক �রআন িনেয় ব�� থাকা 
ছাড়া আ�াহর িযক’র করার অ� সচারচার (Common) উপায় হেলা 
সালাত ও তাসবীহ-তাহিলল।  
 

তাই, হাদীসখািনর �থম অংেশর অিধক �হণেযাগ� ব�াখ�া হেব- �য ব�ি� 
�রআন গেবষণা িনেয় ব�� থাকার কারেণ নফল সালাত ও তাসবীহ-
তাহিলল করেত বা আ�াহর কােছ িকছু চাইেত সময় পায় না, তােক আ�াহ 
তা’য়ালা অ�েদর তুলনায় অিধক �দেবন। 
 

আ�াহ ও অ� সৃি�র মধ�কার ময�াদার পাথ�ক� অপিরসীম। তাই, 
হাদীসিটর �শষাংেশর ব�েব�র অিধক �হণেযাগ� ব�াখ�া হেব �রআন 
গেবষণার কল�াণ/েনকী অ� �যেকােনা আমেলর �চেয় অপিরসীমভােব 
�বিশ। �রআেনর ১/৬ অংশ দখল কের আেছ িব�ান স�িক�ত িবষয়। 
তাই, �রআন গেবেষণার সবেচেয় বেড়া িদক হেলা �রআেনর িব�ান 
িবষয়ক আয়াত িনেয় গেবষণা। 
 

হাদীস-২ 
আবু �রায়রা (রা.) হেত বিণ�ত। রসূল (সা.) বেলেছন- িকছ ুসময় িচ�া-
গেবষণা করা ৬০ (ষাট) বছর ইবাদাত করার �চেয় উ�ম। 

(মাকতাবাতুশ শােমলাহ, জােমউস সগীর, হাদীস ন�র ৫৮৯৭) 
 

ব�াখ�া : হাদীসখািনেত িচ�া-গেবষণার িবষয়িট অিনিদ��। তাই, ১ ন�র 
হাদীসখািনর মেতা ব�াখ�া কের বলা যায় এ হাদীসখািন অ�যায়ীও িব�ান 
গেবষণা অিধক ��� পােব। 



   

গেবষণা িসিরজ-৩৮                             101 

 

সি�িলত িশ�া 

উি�িখত আয়াত ও হাদীসসহ আরও অসংখ� আয়াত ও অেনক হাদীস 
�থেক জানা যায় আ�াহ তা’য়ালা এবং রসূল (স.) িব�ান �শখা ও 

িব�ান-গেবষণােক অপিরসীম ��� িদেয়েছন। এর কারণ কী? িবষয়িট 
বত�মান িবে�র মুসিলমেদর ভােলা কের বুেঝ �নওয়া দরকার এবং �স 
অ�যায়ী তােদর িশ�া ব�ব�ােক �ঢেল সাজােনা দরকার।  
 

কারণ�েলার িশেরানাম হেলা- 
 

১. মানব ��ইেনর বুঝ, িবে�ষণ, িস�া� �হণ ইত�ািদ �মতা 
উৎকিষ�ত হওয়া। কারণ, মানব ��ইেনর একিট সৃি�ত� হেলা �য 

ব�ি� বা জািত যত �বিশ গেবষণা করেব, তার বা জািতর 
সদ�েদর ��ইেনর উি�িখত �মতা�েলা তত �বিশ বাড়েব।  

২. আ�াহর �িত িব�াস (ঈমান) দৃঢ় হওয়া। 

৩. �রআন বুঝা ও ব�াখ�া করার শি� বিৃ� পাওয়া। 
৪. �রআেনর সত�তা �মািণত হওয়া। ফল��প �রআেনর �িত 

মা�েষর িব�াস দৃঢ় হওয়া। 

৫. যুেগর আেলােক �রআন ব�াখ�া করা স�ব হওয়া। 
৬. িব�ান িবষয়ক আিব�ােরর মাধ�েম মা�েষর সাধারণ কল�াণ 

হওয়া। 
৭. িব�ােনর উদাহরেণর মাধ�েম ইসলামী তথ� ও িবিধ-িবধােনর 

�যৗি�কতা ও কল�াণ তুেল ধরেত পারা। এর মাধ�েম মা�ষেক 
মন �থেক ইসলাম �হণ কিরেয় ইসলামী সমাজ �িত�া করা 
স�ব হওয়া। 

৮. িব�ান িবষয়ক আিব�ােরর মাধ�েম �কৃত ইসলামী সমাজ 
িটেক থাকা স�ব হওয়া এবং এর মাধ�েম মা�েষর সামি�ক 
কল�াণ হওয়া।  

 

আর এ তথ��েলার িভি�েত িন�য়তা িদেয় বলা যায়- ইসলামী িশ�া 
ব�ব�ায় িব�ান ও মানব শরীর িব�ানেক বাধ�তামূলক করেত হেব। 
 

িব�ান িনেয় িব�ািরত আেলাচনা আেছ- ‘ইসলামী জীবন িবধােন িব�ােনর 
��� কতট�ু এবং �কন?’ (গেবষণা িসিরজ-১৩) নামক বইিটেত। 
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তাই িনি�তভােব বলা যায় ‘িব�ান পড়া িনিষ�। কারণ, এিট �িনয়াবী 
িবষয়’ তথ�িট- 

১. �রআেনর আয়াত ও হাদীস অ�ীকার করা মূলক ব�ব�। অথ�াৎ 
এিট বলা �ফরী ধরেনর কবীরা �নাহ। 

২. এ ব�ব� ইসলােমর �কান �কৃত মনীষীর ব�ব� বলেল বা 
িব�াস করেল, ঐ মনীষীর ওপর িমথ�া অপবাদ �দওয়া হেব। 
তাই, ব�ি�র কবীরা �নাহ হেব।  

৩. এিট ইবিলস ও তার �দাসরেদর ইসলােমর �কৃত মনীষীগেণর 
নােম চািলেয় �দওয়া কথা। 

৪. এিট মুসিলম জািতেক অধঃপিতত �রেখ মানব সভ�তােক চরম 
অশাি�েত িনমি�ত রাখার ইবিলস ও তার মানব �দাসরেদর 
মহা �েচ�া। 

৫. �রআন ও হাদীেস উি�িখত �ােনর উৎস ও মূলনীিত পিরবত�ন 
করা ছাড়া এ ধরেনর তথ� কােরা �শখা বা �শখেনা অস�ব। 

 

�ােনর �চিলত ইসলামী উৎেসর তািলকা ও নীিতমালার 
সারসংে�প 

 

১. ইসলােম �ােনর উৎেসর তািলকা হেলা- �রআন, হাদীস, ইজমা ও 
িকয়াস। 

২. ��ে�র িদক িদেয় �রআন ও �চিলত িফ�হ�� সমান। 
৩. হাদীেসর �ানাজ�েনর �চেয় �চিলত িফ�হ�ে�র �ানাজ�ন করায় 

অিধক কল�াণ। 
৪. নতুন সম�া ছাড়া ইসলােমর সকল িবষেয়র �ানাজ�ন করেত হেব 

�চিলত িফ�হশা� অধ�য়ন কের। সরাসির �রআন ও হাদীস 
অধ�য়ন কের নয়। 

৫. সকল মূল িবষেয় িকয়াস ও ইজমা বলেত বুঝােব �াথিমক যুেগর 
(তােবয়ী ও তােব-তােবই যুগ) মনীষীেদর িকয়াস ও ইজমা। 

৬. �চিলত িফ�হশাে� থাকা িবষয়�েলা (Setteled issue) িনেয় 
গেবষণা করা িনেষধ। তেব নতুন িবষয় িনেয় গেবষণা করা যােব। 

৭. �রআন বুঝা ভীষণ কিঠন। তাই, �রআন বুঝেত �গেল পথ�� 
হওয়ার স�াবনা আেছ। 

৮. িব�ান �শখা �িনয়াবী কাজ তথা িনেষধ। 
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�ােনর �চিলত ইসলামী উৎস ও নীিতমালার পয�ােলাচনার 
সারসংে�প 

১. �চিলত �ােনর উৎেসর তািলকা ও নীিতমালা �রআন, হাদীস ও 
Common sense-এর স�ূণ� িবপরীত। তাই, এিট অব�ই 
�হণেযাগ� নয়।  

২. এিট ইসলােমর �কৃত মনীষীেদর �তির করা বলেল কবীরা �নাহ হেব। 
কারণ, এিট বলায় তাঁেদর ওপর িমথ�া অপবাদ �দওয়া হেব। 

৩. এ উৎেসর তািলকা ও নীিতমালা ইবিলস ও তার �দাসরেদর �তির 
কের চািলেয় �দওয়া। 

 

�শষ কথা 
�ধী পাঠকব�ৃ, পুি�কায় উি�িখত তথ��েলা জানার পর আশা করা যায় 
Common sense জা�ত থাকা সকল মা�ষ সহেজ বুঝেত পারেব 
িবে�র বত�মান অশাি�র মূল কারণ �কানিট। �সিট হেলা �ােনর রােজ� 
�মৗিলক ভুল থাকা। আর �মৗিলক �ােন ভুল �ঢাকােনার জ� বুিনয়ািদ �য 
কাজিট করা হেয়েছ তা হেলা- �ােনর উৎেসর তািলকা এবং �ানাজ�েনর 
নীিতমালা পিরবত�ন কের �দওয়া। আর এ কাজ কেরেছ মানবতার শ� 
ইবিলস ও তার মানব �দাসররা।  
 

আ�াহর তা’য়ালার ��িরত অ� িকতাব পিরবত�ন হেয় �গেছ। তাই অ� 
জািতর �লাকেদর তােদর ঐশী�� পেড় ইবিলেসর ষড়য�মূলক তথ��েলা 
ধরেত না পারা �াভািবক। িক� �শষ আসমানী িকতাব আল �রআন 
অিবকৃত আেছ। আর ইবিলেসর বলা শতভাগ িমথ�া কথা�েলার িবপরীেত 
�রআন ও হাদীেসর তথ��েলা �� ও সহেজ �বাধগম�। �স�েলা এেতা 
সহজ আরবীেত �রআন ও ��ায় উপি�ত আেছ �য আমােদর মেতা 
সামা� আরবী জানা মা�ষও ধরেত পাের।  
 

আশাকির পুি�কািট পড়ার পর অেনক মুসিলম দািঁড়েয় যােব ইবিলস ও 
তার �দাসরেদর এ মহা ষড়য� �থেক মুসিলম জািত ও মানব সভ�তােক 
বাঁচােনার জ�। ইসলামী িশ�ার িসেলবােস মানব শরীর িব�ান ও 
সাধারণ িব�ান অ�ভু�� করার ���ও আশাকির সকল পাঠক বুঝেত 
পারেবন। ভুল�িট ধিরেয় �দওয়ার অ�েরাধ �রেখ এখােনই �শষ করিছ। 
আ�াহ হািফজ। আিমন! ছু�া আিমন!! 

সমা� 
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�লখেকর বইসমহূ : 
 

1. মা�ষ সৃি�র উে�� ও পােথয় �চিলত ধারণা ও সিঠক তথ� 
2. রসূল মুহা�দ (স.)-�ক ��রেণর উে�� এবং তারঁ সিঠক অ�সরণ 

বুঝার মাপকািঠ 
3. সালাত �কন আজ ব�থ� হে�? 
4. মুিমেনর এক ন�র কাজ এবং শয়তােনর এক ন�র কাজ 
5. আ’মল কবুেলর শত�সমূহ �চিলত ধারণা ও সিঠক তথ�  
6. ইসলামী জীবন িবধােন Common Sense এর ��� কতটু� এবং 

�কন? 
7. ই�াকৃতভােব অথ� না বুেঝ �রআন পড়া সওয়াব না �নাহ? 
8. আমেলর ���িভি�ক অব�ান জানার সহজ ও সিঠক উপায় 
9. ওজু-�গাসেলর সােথ �রআেনর স�ক� �চিলত ধারণা ও সিঠক 

তথ� 
10. আল �রআেনর পঠন প�িত �চিলত �র, না আবৃি�র �র? 
11. যুি�সংগত ও কল�াণকর আইন �কা� িট এবং �কন? 
12. ইসলােমর িনভু�ল �ানাজ�েনর জে� �রআন, হাদীস ও Common 

Sense ব�বহােরর নীিতমালা 
13. ইসলামী জীবন িবধােন িব�ােনর ��� কতটু� এবং �কন? 
14. ঈমান, মু’িমন, মুসিলম ও কািফর �চিলত ধারণা ও সিঠক িচ� 
15. ‘ঈমান থাকেলই �বেহশত পাওয়া যােব’ বণ�না স�িলত হাদীেসর 

পয�ােলাচনা  
16. শাফায়াত িদেয় কবীরাহ �নাহ বা �দাযখ �থেক মুি� পাওয়া যােব 

িক? 
17. তাকদীর (ভাগ�!) পূব� িনধ�ািরত তথ�িটর �চিলত ও �কৃত ব�াখ�া 
18. সওয়াব ও �নাহ মাপার প�িত- �চিলত ধারণা ও সিঠক িচ� 
19. �চিলত হাদীসশাে� সহীহ হাদীস বলেত িনভু�ল হাদীস বুঝায় িক? 
20. কবীরাহ �নাহসহ মৃতু�বরণকারী মু’িমন �দাযখ �থেক মুি� পােব 

িক? 
21. অ� অ�সরণ সকেলর জে� �ফরী বা িশরক নয় িক? 
22. �নােহর সং�া ও ��িণ িবভাগ �চিলত ধারণা ও সিঠক িচ� 
23. অমুসিলম পিরবার বা সমােজ মা�েষর অজানা মু’িমন ও �বেহশতী 

ব�ি� আেছ িক না? 
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24. আ�াহর ই�ায় সবিকছু হয় তথ�িটর �চিলত ও �কৃত ব�াখ�া 
25. িযিকর (�চিলত ধারণা ও সিঠক িচ�) 
26. �রআেনর অথ� (তরজমা) ও ব�াখ�া (তাফসীর) করার �কৃত 

নীিতমালা 
27. মৃতু�র সময় ও কারণ পূব� িনধ�ািরত তথ�িটর �চিলত ও �কৃত 

ব�াখ�া 
28. সবেচেয় বেড়া �নাহ িশরক করা না �রআেনর �ান না থাকা? 
29. ইসলামী জীবন ব�ব�ায় ব�ব� বা ওয়াজ-নসীহত উপ�াপেনর 

নীিতমালা  
30. �য গভীর ষড়যে�র মাধ�েম মুসিলম জািত ও িব� মানবতার মূল 

িশ�ায় ভুল �ঢাকােনা হেয়েছ 
31. ‘আল �রআেন িশ�া রিহত (মান�খ) হওয়া আয়াত আেছ’ কথািট 

িক সিঠক? 
32. আল �রআেনর অথ� (তরজমা) বা ব�াখ�া (তাফসীর) পেড় সিঠক 

�ান লােভর নীিতমালা 
33. িফকাহ শাে�র সং�রণ �বর করা মুসিলম জািতর জ� অতীব 

���পূণ� িবষয় নয় িক? 
34. �রআেনর সরল অথ� জানা ও সিঠক ব�াখ�া বুঝার জ� আরবী 

ভাষা ও ব�াকরণ, অ�বাদ, উদাহরণ এবং িচিকৎসা িব�ােনর ��� 
35. পৃিথবীর ���তম ব�ি�র একমা� হে�র ভাষণ (িবদায় হে�র 

ভাষণ) যুেগর �ােনর আেলােক অ�বাদ ও িশ�া 
36. মানব শরীের ‘ �লব’ -এর অব�ান �চিলত ধারণা ও সিঠক তথ� 
37. তাওবা কবুল হওয়ার �শষ সময় �চিলত ধারণা ও সিঠক তথ� 
38. ইবিলস ও তার �দাসরেদর ষড়যে�র কবেল �ােনর ইসলামী উৎস 

ও নীিতমালা  
 

 
�রআন িরসাচ� ফাউে�ডশেনর অ�া� �কাশনা 

১. আল �রআন, যুেগর �ােনর আেলােক অ�বাদ (আরবী ও বাংলা)  
২. আল �রআন, যুেগর �ােনর আেলােক অ�বাদ (�ধু বাংলা)  
৩. শতবাত�া  

   (পেকট কিণকা, যােত আেছ আমােদর গেবষণা িসিরজ�েলার মূল িশ�াসমূহ) 
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৪. �রআেনর ২০০ শে�র অিভধান  
   (যা �রআেনর �মাট শ� সংখ�ার �ই-তৃতীয়াংশ) 

৫. �রআিনক আরবী �ামার, ১ম খ�  
 
 

 

�াি��ান : 
 �রআন িরসাচ� ফাউে�ডশন 

ইনসাফ বারাকাহ িকডনী এ�া�ড �জনােরল হাসপাতাল কমে�� (৮ম তলা) 
১১,শহীদ তাজউ�ীন আহমদ সরিণ, মগবাজার, ঢাকা।  
�ফান : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭ 
 

 িদ বারাকাহ �জনােরল হাসপাতাল 
 ৯৩৭, আউটার সা��লার �রাড, রাজারবাগ, ঢাকা।  
 �ফান : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫ 
 
এছাড়াও িনে�া� লাইে�রী�েলােত পাওয়া যায়- 
 

ঢাকা  
 আহসান পাবিলেকশ�, কাটাবন �মাড়, শাহবাগ, ঢাকা,  
     �মাবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৮ 
 িবিচ�া বকুস এ�া�ড ��শনাির, ৮৭, িবএনএস �স�টার (িনচ তলা), �স�র-

৭, উ�রা, ঢাকা, �মাবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮ 
q �েফসর’স বুক কণ�ার , ওয়ারেলস �রলেগট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,  
     �মাবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪ 
 কাটাবন বকু কণ�ার, কাটাবন �মাড়, শাহাবাগ, �মাবা : ০১৯১৮৮০০৮৪৯ 
 সােলহীন �কাশনী ১৪-এ/৫, শহীদ সিলমু�াহ �রাড, �মাহা�দপুর, ঢাকা,  

�মাবা : ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫ 
  সানজানা লাইে�রী ১৫/৪, �ক-িস, তাজমহল �রাড, �মাহা�দপুর, ঢাকা 

�মাবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২ 
  আইিডয়াল বকু সািভ�স, �সনপাড়া (পব�তা টওয়ােরর পােশ), িমরপুর-১০, 

ঢাকা, �মাবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬ 
  আল ফা�ক লাইে�রী, হযরত আলী মােক�ট, ট�ী বাজার, ট�ী,  
    �মাবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩ 
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 িম�াত লাইে�রী, তািম�ল িম�াত মা�াসা �গইট, গাজীপুর  
    �মাবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬ 

  বােয়ািজদ অপিটক�াল এ�ড লাইে�রী, িড.আই.িট মসিজদ মােক�ট, 
নারায়নগ�, �মাবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬ 

  আহসান পাবিলেকশ�, কি�উটার মােক�ট িনচতলা, বাংলা বাজার,  
    �মাবা : ০১৭২৮১১২২০০  
  জািমর �কািচং �স�টার, ১৭/িব মািলবাগ �চৗধুরী পাড়া, ঢাকা। �মাবাইল : 

০১৯৭৩৬৯২৬৪৭ 
  মিমন লাইে�রী, ব�াংক �কালনী, সাভার, ঢাকা, �মাবাইল : 

০১৯৮১৪৬৮০৫৩ 
 িব�াস লাইে�রী, ৮/৯ বন�ী (মসিজদ মােক�ট) আইিডয়াল �ুেলর পােশ 
 Good World লাইে�রী, ৪০৭/এ িখলগাওঁ �চৗরা�া, ঢাকা-১২১৯  

    �মাবাইল : ০১৮৭৩১৫৯২০৪ 
q ইসলািময়া লাইে�রী, ��শন �রাড, নরিসংদী,  �মাবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২ 
q �েফসর’ স পাবিলেকশন’ স, ওয়�ারেলস �রলেগইট, মগবাজার, ঢাকা  
    �মাবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬ 
 

চ��াম 
 আজাদ বকু�, ১৯, শাহী জােম মসিজদ, আ�রিক�া, চ��াম 
    �মাবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩ 
 �নায়া ফাম�া, �নায়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪ 
 ভাই ভাই লাইে�রী এ�ড ��শনারী, ��শন �রাড, �চৗমুহনী, �নায়াখালী,  
    �মাবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮ 
 আদশ� লাইেবরী এডেুকশন িমিডয়া, িমজান �রাড, �ফনী 
    �মাবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০ 
 ইসলািময়া লাইে�রী, ইসলািময়া মােক�ট, লাকসাম, �িম�া, 
    �মাবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪ 
 

 ফয়িজয়া লাইে�রী, �সকা�র ম�ানশন, �মাঘলটুিল, �িম�া,  
    �মাবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯ 
 

খলুনা 
 তাজ লাইে�রী, �হলাতলা মসিজদ মােক�ট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩ 
 ছােলিহয়া লাইে�রী, �হলাতলা মসিজদ মােক�ট, 

খুলনা, ০১৭১১২১৭২৮৮ 
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 �হলাল বকু িডেপা, �ভরব চ�র, দড়াটানা, যেশার। ০১৭১১-৩২৪৭৮২ 
 এটেসটরা বুক ব�াংক, মাওলানা ভাষানী সড়ক, িঝনাইদহ।  
    �মাবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯ 

  আরাফাত লাইে�রী, িমশন �ুেলর সামেন, �ি�য়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮ 
  আশরািফয়া লাইে�রী, এম. আর. �রাড, সরকারী বািলকা িবদ�ালয় �গট,  

মা�রা। �মাবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪ 
 

িসেলট 
 বুক িহল, রাজা ম�ানশন, িনচতলা, িজ�া বাজার, িসেলট। 
    �মাবাইল : ০১৯৩৭৭০০৩১৭ 
 �লতািনয়া লাইে�রী, টাউন হল �রাড, হিবগ�, ০১৭৮০৮৩১২০৯ 
 পাে�রী লাইে�রী এ�ড ��শনারী, ৭৭/৭৮ �পৗর মােক�ট, �নামগ�  
    �মাবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮ 
 �দরিতয়া লাইে�রী, িসেলট �রাড, িসরাজ শিপং �স�টার, �মৗলভীবাজার,  
    �মাবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০ 
 

 
রাজশাহী  
 ইসলািময়া লাইে�রী, সােহব বাজার, রাজশাহী                                
     �মাবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭ 
 আদশ� লাইে�রী, বেড়া মসিজদ �লন, ব�ড়া, �মাবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯  
 ইসলািময়া লাইে�রী, কেমলা �পার মােক�ট, আলাইপুর, নােটার 
     �মাবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭ 
 আল বারাকাহ লাইে�রী,  �বল�িচ, িসরাজগ�, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২ 
 

----- 
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