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ইলম অে�ষেণর ফযীলত ও মযর্ া্  

[ি�য় প্ঠক, এিট েলখেকর ইলম অে�ষণ স�েকর  ্র্ব্িহক 

আেল্চন্র �থম িকি�। ইলম হ্িসেলর মযর্া্ ও উে�শয এবং ইলম 

অজরেনর নীিতম্ল্, অ�র্য় ও ভুল-�্ি�সমূহ ইতয্ক্র ন্ন্ িবষেয় 

আমর্ কেয়ক িকি�েত সুিনিার্ আেল্চন্ করব ইনশ্আআ্হ।]  

আম্োর এই মহ্ন  েমর ইলমেক অেনক মযর্া্ োয়্ হেয়েয়। ইলেমর 

 ্রক-ব্হকর্ নবী-র্সূলোর উ�র্ি ক্রী। আর আেবা ও আেলেমর 

মযর্া্র ফ্র্ক আসম্ন ও যমীেনর মেত্। ক্য়স ইবন ক্য়ীর েথেক 

বিণরত, িতিন বেলন,  

ِب  َعَ  الَْمِديغَةِ  ِمنَ  رَُجٌل  قَِد َ 
َ
قَْدَمَك  َمي:  َ�َقيَل  نِِدَمْشَق  َوُهوَ  ، اّلرَْداءِ  َ

َ
ِخ  يَي َ

َ
 َ�َقيَل  ؟ َ

ََّك  نَلََاِ�  َسِديٌث : 
َ
َّدثُهُ  َ

ُ
َّ  اهللاِ  رَُسولِ  َ�نْ  ُ ََ  ُ َّ َمي:  قَيَل  ، وََسلّمَ  َعلَيْهِ  ا

َ
 ِجئَْت  َ

َمي:  قَيَل  ، الَ :  قَيَل  ؟ ِلَيَجةٍ 
َ
 َطلَِب  ِف  ِِالّ  ِجئُْت  َمي:  قَيَل  ، الَ :  قَيَل  ؟ ِلَِجيَرةٍ  قَِدْمَت  َ

ِِّ� :  قَيَل  ؟ الَِديِث  َهَذا
َّ  اهللاِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  فَ ََ  ُ َّ  َسلََك  َمنْ :  َ�ُقوُل  وََسلّمَ  َعلَيْهِ  ا

ُ  َسلََك  ِعلًْمي ِ�يهِ  يَََِْْغ  َطِم�ًقي َّ   َطِم�ًقي نِهِ  ا
َ
َّ  ، اََّغةِ  ِِل  َلََضعُ  الَْمَالئَِ�ةَ  َوِِ

ْجِغَحَََهي
َ
َّ  ، الِعلْمِ  ِلَطيِلِب  رَِضيءً  َ ُ  لَيَْاََْاِفمُ  الَعيلِمَ  َوِِ

َ
 ِف  َوَمنْ  الّاَمَواِت  ِف  َمنْ  ل

رِْض 
َ
َّ  األ َُ  َس  َسيئِمِ  َعَ  الَقَممِ  َكَفْضِل  ، الَعينِدِ  َعَ  الَعيلِمِ  َوفَْضُل  ، الَْميءِ  ِف  اِليََي
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َّ  ، الَكَواِكِب  ِْيَيءِ  َوَرثَةُ  الُعلََميءَ  ِِ
َْ
َ
َّ  ، األ ِْيَيءَ  ِِ

َْ
َ
ََّمي ِدرَْهًمي َوالَ  ِديغَيًرا يَُوّرثُوا لَمْ  األ ِِ 

َخذَ  َ�َمنْ  ، الِعلْمَ  َوّرثُوا
َ
َخذَ  نِهِ  َ

َ
َ  ٍّ َ  .َوافِمٍ  ِِ

মাীন্ েথেক এক বযিি া্েমশেক আবূ া্রা্ র্িাআআ্হ আনহর 

ক্েয় এেল্। িতিন িজেজস করেলন, েহ ভ্ই, েক্ন িজিনস এখ্েন 

েত্ম্র আগমন ঘিটেয়েয়? 

িতিন বলেলন : একিট হ্াীস এখ্েন আম্েক এেনেয়, য্ আপিন 

র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম েথেক বণরন্ কেরেয়ন বেল 

আম্র ক্েয় সংব্া েপৗেয়েয়।  

িতিন জ্নেত চ্ইেলন : তুিম িক অনয েক্েন্ �েয়্জেন আেস্ িন ?! 

িতিন বলেলন, ন্।  

জ্নেত চ্ইেলন : তুিম িক ব্িণেজযর জেনয আেস্ িন?! উ�র িােলন, 

জী ন্।  

িতিন জ্ন্েলন, আিম েকবল এ হ্াীস িশখেতই আপন্র ক্েয় 

এেসিয়।  

িতিন বলেলন, আিম র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্মেক বলেত 

শেনিয়, িতিন বেলন, ‘েয বযিি ইলম হ্িসেলর উে�েশয েক্েন্ পথ 
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অবল�ন কের আআ্হ ত্র জ্�্েতর পথ সহজ কের োন। আর 

ত্িলবুল ইলমেক খুিশ করেত েফেরশত্র্ ত্ঁোর ড্ন্ িবিয়েয় োন। 

আেলেমর জনয আসম্ন ও যমীেনর সব্ই ম্গিফর্ত ক্মন্ করেত 

থ্েক। এমনিক প্িনর ম্য়গেল্ পযর�। আর আেবোর ওপর আেলেমর 

ে��� সকল ত্রক্র ওপর চ্েঁার ে��ে�র মেত্। িন�য় আেলমগণ 

নবীোর উ�র্ি ক্রী। তেব নবীগণ িান্র ব্ িারহ্েমর উ�র্ি ক্রী 

ব্ন্ন ন্। ত্ঁর্ েকবল ইলেমর ওয়্িরশ ব্ন্ন। অতএব েয ত্ �হণ 

কের েস পূণর অংশই প্য়।’ [িতরিমযী : ২৬৮২] 

আর আেলমগণ হেলন ব্�্োর জনয আআ্হর িবেশষ রকী। ক্রণ 

ত্ঁর্ শরীয়তেক �্�প�ীোর িবকৃিত ও অজোর অপবয্খয্ েথেক রক্ 

কেরন। আেলমোর জনয এ এক িবশ্ল মযর্া্র বয্প্র। াীেনর 

বয্প্ের ত্ঁোর ক্েয়ই য়ুেট েযেত হয়। হেত হয় ত্ঁোরই শরণ্প�। 

েকনন্ আআ্হ ত্‘আল্ অজোর জনয আবশযক কের িােয়েয়ন ত্ঁোর 

ক্েয় িগেয় িজেজস কর্। িতিন ইরশ্া কেরন,  

ْ  َٔ فَۡ�  ﴿ ۡهَل  لُٓوا
َ
   ]٤٣: الحل[ ﴾ ٤ َ�ۡعَلُمونَ  َ�  ُكنُتمۡ  إِن ٱّ�ِۡكرِ  أ

‘সুতর্ং জ্নীোর িজেজস কর যিা েত্মর্ ন্ জ্ন’। {সূর্ আন-

ন্হল, আয়্ত : ৪৩} আর �কৃতপেক ত্ঁর্ ম্নুেষর িচিকিসক। 

েকনন্ োেহর ের্েগর েচেয় আ�্র বয্ি ই েবিশ। ক্রণ, মূখরত্ 
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একিট ের্গ আর এই ের্গগেল্র ওষু  হেল্ এই ইলম। েযমন 

র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম বেলন,  

َمي « َّ ِِ
ّ  ِشَفيءُ  فَ ِِ

ْ
 .» الّاَؤاُل  ال

‘িন�য় অজত্র িচিকিস্ হেল্ িজজ্স্’। [আবূ া্ঊা : ৩৩৬]  

�থম : ইলেমর মযর্ া্  

১. ইলম অ�রেক পিরশু কের :  

সুিফয়্ন ইবন উয়্ইন্ রহ.- েক ইলেমর ফযীলত স�েকর িজেজস কর্ 

হেল্। িতিন বলেলন, েত্মর্ িক আআ্হর এ ব্ণীর �িত লকয কের্ 

িন? এেত িতিন ইলম হ্িসেলর পর আমেলর কথ্ বেলেয়ন। ইরশ্া 

হেয়েয় :  

َّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ  ﴿
َ
ُ وَ ٱَه إِّ� إَِ�ٰ  َ�ٓ  ۥَ � فِرۡ َتغۡ سۡ ٱَّ ۡ ٱِمنَِ� وَ ُمؤۡ بَِك َولِلۡ ِ�َ ُ َ�عۡ ٱوَ  ِت� ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل لَُم َّ
ّلَبُ�مۡ  ََ ٰ َوَمثۡ  ُمَت  ]  ١٩: �مد [ ﴾ ١ ُ�مۡ َوٮ

‘অতএব েজেন র্খ, িনঃসে�েহ আআ্হ য়্ড়্ েক্েন্ (সতয) ইল্হ 

েনই। তুিম কম্ চ্ও েত্ম্র ও মুিমন ন্রীÑপুরষোর �িট-িবচুযিতর 

জনয। আআ্হ েত্ম্োর গিতিবি  এবং িনব্স স�েকর অবগত 

রেয়েয়ন। {সূর্ মুহ্�া, আয়্ত : ১৯}  
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এ আয়্েত আেগ ইলম তথ্ জ্ন্র কথ্ বল্ হেয়েয়। ত্রপর বল্ 

হেয়েয় আমেলর (কম্ চ্ওয়্র) কথ্। এই আয়্তেক স্মেন েরেখ 

ইম্ম বুখ্রী রহ. তাীয় সহীহ �ে�র একিট অ য্য় রচন্ কেরেয়ন 

এমন িশের্ন্েম এ অ য্য় ‘বল্ ও কর্র আেগ েশখ্ স�েকর’। 

অতএব কথ্ ও কেমরর আেগ ইলম অজরেনর অ�্ি ক্র। ক্রণ ইলম 

য়্ড়্ েক্েন্ আমল শু হয় ন্। আর �থেমই িশখেত হেব ত্ওহীা 

তথ্ আআ্হর িনর�ুশ এক্�ব্োর ইলম। এেক বল্ হয় সুলুেকর 

ইলম। য্েত কের আআ্হর পিরচয় ল্ভ হয়। আকীা্ শু কর্ য্য়। 

িনেজেক েচন্ য্য় এবং িকভ্েব িনেজেক িবশু ও পিরশু কর্ য্য় 

ত্ও জ্ন্ য্য়।   

২. ইলম াৃি্র আেল্ :  

ইলম াৃি্র আেল্। য্ িােয় ম্নুষ ব�র হ্িককত ও ব্�বত্ অনু ্বন 

করেত প্ের। তেব এ িক� েচ্েখর াৃি্ নয়; এ হেল্ অ�েরর াৃি্। 

আআ্হ ত্‘আল্ বেলন,  

فَلَمۡ  ﴿
َ
 ٱ�َِسُ�واْ ِ�  أ

َ
ٓ َ�عۡ  قُلُوبٞ  ِض َ�َتُكوَن لَُهمۡ �ۡ� وۡ  َِلُوَن بَِها

َ
ۖ �َسۡ  َءاَذانٞ  أ َها  َمُعوَن بَِها َّ ِ فَِ

 ٱَ� َ� َ�عۡ 
َ
لُوُب لۡ ٱَ� ِ�ن َ�عۡ ُر َوَ�ٰ َ�ٰ بۡ ۡ� ُدورِ ٱّلِ� ِ� ٱَُ ُّ        ]  ٤٦: الج [ ﴾ ٤ل
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‘ত্র্ িক যমীেন �মণ কের িন? ত্হেল ত্োর হত এমন হায় য্ 

�্র্ ত্র্ উপলি� করেত প্রত এবং এমন ক্ন য্ �্র্ ত্র্ শনেত 

প্রত। ব�ত েচ্খ েত্ অ� হয় ন্, বরং অ� হয় বকি�ত হায়। 

{সূর্ আল-হ�, আয়্ত : ৪৬} 

এ জনযই আআ্হ ত্‘আল্ ম্নুষেক াুই ভ্েগ িবভি কেরেয়ন : আেলম 

ও অ�। আআ্হ ত্‘আল্ ইরশ্া কেরন,  

َ�َمن َ�عۡ ۞ ﴿
َ
ٓ أ َما َّ َزَِل إَِ�ۡ  لَُم ََ

ُ
�ۡ  ُّ َكَمنۡ �َۡ ٱَك ِمن ّرّ�َِك أ

َ
ْولُواْ  َ�ٰۚ ُهَو أ

ُ
ّكُر أ ََ َما َ�َت َّ ِ إ

 ٱ
َ
   ]  ١٩: المعد[ ﴾ ١ِب َ�ٰ لۡ ۡ�

েয বযিি জ্েন েত্ম্র রেবর পক েথেক েত্ম্র �িত য্ ন্িযল 

হেয়েয়, ত্ সতয, েস িক ত্র মত, েয অ�? বুিুম্নর্ই শ ু উপোশ 

�হণ কের। {সূর্ আর-র্া, আয়্ত : ১৯}  

৩. ইলম ম্নুেষর অ�ের আআ্হ ভয় সৃি্ কের :  

েযমন আআ্হ ত্‘আল্ ইরশ্া কেরন,  

َما َ�ۡ  ﴿ َّ ِ َ ِمنۡ ٱَ� إ ٰ لۡ ٱِعَبادِهِ  َّ ََ ْۗ ُعلَ َ َعزِ�ٌز َ�ُفوٌر ٱإِّن  ُؤا  ]  ٢٨: فيطم[ ﴾ ٢َّ

ব্�্োর মে য েকবল জ্নীর্ই আআ্হেক ভয় কের। িন�য় আআ্হ 

মহ্পর্�মশ্লী, পরম কম্শীল। {সূর্ ফ্িতর, আয়্ত : ২৮}  
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আেরক আয়্েত আআ্হ ত্‘আল্ বেলন,  

وتُواْ ٱإِّن  ﴿
ُ
ولُوَن  ١ � � � ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ إَِذا ُ�تۡ  ۦٓ لِهِ َم ِمن َ�بۡ عِلۡ لۡ ٱّ�ِيَن أ َُ َوَ�

ٓ َ�ٰ ُسبۡ    ١ ُعوٗ� َرّ�َِنا لََمفۡ ُد إِن َ�َن وَعۡ  َن َرّ�َِنا
َ
ّروَن لِۡ� ِِ  ُكوَن َوَ�زِ�ُدُهمۡ قَاِن َ�بۡ ذۡ َوَ�

  ]  ١٠٩،  ١٠٧: االساء[ ﴾ ١ ۩ُخُشوٗ� 

‘িন�য় এর পূেবর য্োরেক জ্ন োয়্ হেয়েয়, ত্োর ক্েয় যখন এট্ 

প্ঠ কর্ হয় তখন ত্র্ িসজা্বনত হেয় লুিটেয় পেড়। আর ত্র্ 

বেল, ‘পিব� মহ্ন আম্োর রব ! আম্োর রেবর ওয়্া্ অবশযই 

ক্যরকর হেয় থ্েক। আর ত্র্ ক্ঁােত ক্ঁােত লুিটেয় পেড় এবং এট্ 

ত্োর িবনয় বৃিু কের। {সূর্ বনী ইসর্ঈল, আয়্ত : ১০৭-১০৯}  

৪. ইলম বৃিুর জনয াু‘আ কর্ :  

আআ্হ ত্‘আল্ আম্োরেক ইলম বৃিুর জনয �্থরন্ করেত বেলেয়ন। 

ইলেমর মযর্া্ িহেসেব এতটুকুই যেথ্। আআ্হ ত্‘আল্ বেলন,  

 ]  ١١٤: طه[ ﴾ ١ا مٗ ِ� ِعلۡ َوقُل ّرّبِ زِدۡ  ﴿

‘এবং তুিম বল, ‘েহ আম্র রব, আম্র জ্ন বৃিু কের িান।’ {সূর্ 

�-হ্, আয়্ত : ১১৪} ইম্ম কুরতুবী রহ. বেলন, যিা ইলম েথেক উ�ম 

িকয়ু থ্কত তেব আআ্হ ত্রঁ নবী স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্মেক 
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ত্-ই বৃিুর �্থরন্ করেত বলেতন। েযমন িতিন এ আয়্েত ইলম 

বৃিুর জনয �্থরন্ করেত বেলেয়ন।  

৫. ইলম উ�ম িজহ্া :   

িজহ্োর একিট �ক্র হেল্ �ম্ণ ও ালীেলর ম্ যেম িজহ্া কর্। 

এিটই নবীর উ�র্ি ক্রী েনতৃবৃে�র িজহ্া। মুখ ও হ্েতর িজহ্া 

েথেক এিট উ�ম। ক্রণ ইলম অজরেন েবিশ ক্ করেত হয় এবং এর 

শ�ও েবিশ। আআ্হ ত্‘আল্ বেলন,   

ِ قَرۡ َنا َ�ََعثۡ ِشئۡ  َولَوۡ  ﴿
يرٗ  َ�ةٖ َنا ِ� ُ�ّ َِ ٰ لۡ ٱَ� تُِطِع فَ  ٥� َّ ا ِجَهادٗ  ۦُهم بِهِ ِهدۡ فِرِ�َن َوَ�ٰ َ�

     ]٥٢،  ٥١: الفمقيَ[ ﴾ ٥� َكبِ�ٗ 

‘আর আিম ই�্ করেল �িতিট জনপো একজন সতকরক্রী প্ঠ্ত্ম। 

সুতর্ং তুিম ক্িফরোর আনুগতয কের্ ন্ এবং তুিম কুরআেনর 

স্হ্েযয ত্োর িবরেু কেঠ্র সং�্ম (িজহ্া) কর।’ {সূর্ আল-

ফুরক্র, আয়্ত : ৫১-৫২}  

ইবনুল ক্িয়যম রহ. বেলন,  

فهذا جهيد بم نيلقم،َ ، وهو َ ا اَهيدين ، وهو جهيد الغيفق� َيًضي ، فَِ "

الغيفق� لم ي�وَوا يقيرلوَ الالم� ، نل كَوا معهم ف الايهم ، ورممي كَوا 
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يي َيهي الب جيهد الكفير " : يقيرلوَ عدوهم معهم ، ومع هذا فقد قيل رعيل 

َّ جهيد الغيفق� نيلجة والقم،َ "والغيفق� واغلٍ عليهم    . ومعلو  َ

َّ سْيل اهللا ج اَهيد وطلب العلم ، ودعوة اللق نه ِل اهللا   ".والقأود َ

‘এিট িয়ল ত্োর িবরেু কুরআেনর স্হ্েযয িজহ্া। িজহ্োর 

�ক্র�েয়র মে য এিটই বড়। এেক মুন্িফকোর িবরেুর িজহ্াও 

বল্ হয়। ক্রণ মুন্িফকর্ মুসিলমোর িবরেু লড়্ই করত ন্। ত্র্ 

বরং াৃশযত মুসিলমোর সেেই থ্কত। কখেন্ ত্র্ মুসিলেমর সেে 

শ�োর িবরেু লড়্ইেয়ই শিরক হত। এতাসেেও আআ্হ ত্‘আল্ 

বেলেয়ন,  

﴿  ٰ ّ�َها ََ
َ
ّ َ�ٰ ٱَ ِِ ۡ ٱُكّفاَر وَ لۡ ٱِهِد ّّ   ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱفََِِ� وَ ُمَ�ٰ ل

ۡ
ٰ َوَمأ َس َو�ِئۡ  َجَهّنُمۖ  ُهمۡ َوٮ

ۡ ٱ ُ� ل ُِ  ]  ٩: الحم�م[ ﴾ ٩َم

‘েহ নবী, ক্িফর ও মুন্িফকোর িবরেু িজহ্া কর এবং ত্োর 

বয্প্ের কেঠ্র হও; আর ত্োর আ�য়�ল হেব জ্হ্�্ম এবং ত্ 

কত িনকৃ্ গ�বয�ল ! {সূর্ আত-ত্হরীম, আয়্ত : ০৯} আর 

বল্ব্হলয, মুন্িফকোর িবরেু িজহ্া কর্ হয় কুরআন ও �ম্েণর 

ম্ যেম।  
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উে�শয হেল্, িজহ্া, ইলম অজরন এবং ম্নুষেক আআ্হর পেথ 

আ�্ন- সবগেল্ই স্িবলুআ্হ ব্ আআ্হর র্�্। [োখুন, ইবনুল 

ক্িয়যম, িমফত্হ া্িরস স্আা্ : ১/৭০]  

আবূ হর্য়র্ র্িাআআ্হ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, র্সূলুআ্হ 

স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম বেলেয়ন,  

رِهِ  لَمْ  ، َهَذا َمْاِجِدي َجيءَ  َمنْ «
ْ
وْ  َ�َََعلُّمهُ  ِلَْ�ٍ  ِِالّ  يَأ

َ
لَةِ  َ�ُهوَ  ، ُ�َعلُّمهُ  َ  ِف  الُْمَجيِهدِ  نَِمْ�ِ

ِْيِل  لَةِ  َ�ُهوَ  ، َذلَِك  ِلَاْ�ِ  َجيءَ  َوَمنْ  ، اهللاِ  َس   َ�غُْامُ  المُّجِل  نَِمْ�ِ
َ
 .». َ�ْ�ِهِ  َمََيِع  ِِل

‘েয বযিি আম্র এই মসিজো েকবল েক্েন্ কলয্ণ (ইলম) েশখ্র ব্ 

েশখ্ব্র অিভ�্েয় আসেব, েস আআ্হর র্�্য় মুজ্িহোর মযর্া্র 

অি ক্রী। আর েয অনয েক্েন্ উে�শয িনেয় আসেব, েস ওই বযিির 

অনুরপ েয অেনযর স�া পিরাশরেন আেস। [ইবন মাজা : ২২৭, সহীহ 

সনো বিণরত] 

৬. ইলম �চ্ের �িতেয্িগত্ :  

আআ্হ ত্‘আল্ েকবল াু’িট িবষেয় পর�র িহংস্ (ইষর্) েপ্ষণ ৈব  

েরেখেয়ন : স�া বযয় এবং ইলম বযয়। এিট কর্ হেয়েয় এ াুই  

িজিনেসর মযর্া্ েহতু। আর ম্নুষেক ন্ন্  রেনর কলয্ণ আহরেণ 

পর�র �িতেয্িগত্য় অবতীণর হেত উ�ুু কর্ হেয়েয়। েযমন 
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আবাুআ্হ ইবন ম্সঊা র্িাআআ্হ আনহ হেত বিণরত, র্সূলুআ্হ 

স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম বেলন,  

ْ�َطيهُ  رَُجٌل :  اثْنَََْ�ِ  ِف  ِِالّ  َسَادَ  الَ  «
َ
َ  ُ َّ َِهِ  َعَ  فََالَّطهُ  َميالً  ا َّق  ِف  َهلََك

ْ
 َورَُجٌل  ، ال

ُ  ،رَيهُ  َّ ِْكَمةَ  ا
ْ
 . » َوُ�َعلُّمَهي نَِهي َ�ْقِض  َ�ُهوَ  ال

‘েকবল াুই বযিিেক িহংস্ কর্র অনুমিত রেয়েয় : ওই বযিিেক 

আআ্হ য্েক স�া িােয়েয়ন। অতপর ত্েক েস স�া হেকর পেথ 

বযয় করেত নয� কেরেয়ন। আর ওই বযিি য্েক িতিন িহকম্হ ব্ 

ইলম া্ন কেরেয়ন। ফেল েস ত্ িােয় িবচ্র কের এবং ত্র িশক্ 

োয়।’ [বুখ্রী : ৭৩]  

৭. ইলম ও াীন স�েকর প্ি�তয আআ্হর মহ্া্ন :  

আআ্হ য্েক াীন স�েকর গভীর জ্ন া্ন কেরন িতিনই �কৃত 

ত্ওফীক�্�। েকনন্ াীনী িবষেয় �্জত্ ও প্ি�তয  আআ্হর এক 

মহ্া্ন। মু‘আিবয়্ ইবন সুিফয়্ন র্িাআআ্হ আনহম্ েথেক বিণরত, 

র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম বেলন,   

ُ  يُمِدِ  َمنْ  « َّ ا نِهِ  ا  .» اّليِن  ِف  ُ�َفّقْههُ  َخْ�ً
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‘আআ্হ য্র কলয্ণ চ্ন িতিন ত্েক াীন িবষেয় গভীর ইলম া্ন 

কেরন।’ [বুখ্রী : ৭৩১২; মুসিলম : ২৪৩৯] 

৮. ইব্ােতর েচেয় ইলেমর মযর্া্ েবিশ :  

ইব্ােতর েচেয় ইলেমর গর� েবিশ। ক্রণ, ইলেমর মযর্া্র 

েহতুগেল্ একিট হেল্ ত্ ইব্ােতর �িত  ্িবত কের। আর েয ইলম 

হ্িসেল পথ অিত�ম কের ত্র জনয জ্�্েতর পথ সহজ হেয় য্য়। 

ম্ আেয়শ্ র্িাআআ্হ আনহ্ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, র্সূলুআ্হ 

স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম ইরশ্া কেরন,  

»  َّ َّ  اهللاَ  ِِ ْوَح : وََجّل  َع
َ
َ  ّ

َ
َّهُ  ِِل
َ
ِعلْمِ  َطلَِب  ِف  َمْالًَك  َسلََك  َمنْ  َ

ْ
ُ  َسّهلُْت : ال

َ
 َطِم�َق  ل

َّغِة،
ْ
ثََُْْهُ : َكِم�َمََيْهِ  َسلَبُْت  َوَمنْ  اَ

َ
َّغَة، َعلَيِْهَمي َ

ْ
 ِف  فَْضٍل  ِمنْ  َخْ�ٌ  ِعلْمٍ  ِف  َوقَْأدٌ  اَ

   .» الَْوَرعُ  اّليِن  َوِمَالكُ  ِعبَيَدٍة،

‘আআ্হ আম্র �িত ওহী কেরেয়ন, েয বযিি ইলম অজরেন েক্েন্ র্�্ 

অবল�ন কের, আিম ত্র জ্�্েতর র্�্ সহজ কের োই। আর আিম 

য্র াুই ি�য়তমেক (চকু�য়) েকেড় েনই, এর িবিনমেয় আিম ত্েক 

জ্�্ত া্ন কির। কলয্েণর ইলম আহরেণ আি কয ইব্ােতও 

আি েকযর েহতু। াীেনর েসর্ িবষয় হেল্ আআ্হর ভয়।’ [ব্ইহ্কী, 

শ‘আবুল ঈম্ন : ৫৩৬৭, সহীহ সনো বিণরত] 
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ি�তীয় : আেলেমর মযর্ া্  

১. আেলমর্ই িব�� :   

পিব� কুরআেন আআ্হ ত্‘আল্ ইরশ্া কেরন,  

ُ  َشِهدَ  ﴿ َّ َُّهۥ ٱ
َ
ٰ�َِكةُ  ُهوَ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َ ََ ْ  َوٱلَۡم ْولُوا

ُ
 ُهوَ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  بِٱلَِۡۡسِط�  قَآ�َِمۢ� ٱلۡعِلۡمِ  َوأ

   ]١٨: عمماَ ال[ ﴾ ١ ٱۡ�َِكيمُ  ٱلَۡعزِ�زُ 

‘আআ্হ স্কয োন েয, িতিন য়্ড়্ েক্েন্ (সতয) ইল্হ েনই, আর 

েফেরশত্ ও জ্নীগণও। িতিন নয্য় �্র্ �িতি�ত। িতিন য়্ড়্ েক্েন্ 

(সতয) ইল্হ েনই। িতিন পর্�মশ্লী, �জ্ময়’। {সূর্ আেল-ইমর্ন, 

আয়্ত : ১৮}  

এ েথেক জ্ন্ েগল, আেলমর্ হেলন িব�� ও িনভররেয্গয। য্োরেক 

আআ্হ ত্‘আল্ সবেচ বড় সম্েবেশ (হ্শেরর ম্েঠ) স্কয ব্ন্েবন। 

২. আেলমোর �শংস্য় আআ্হ :   

আআ্হ ত্‘আল্ আহেল ইলম তথ্ আেলমোর �শংস্ ও গণ 

েগেয়েয়ন। ত্ঁর িকত্বেক িতিন ত্ঁোর বেক সু�্ িনাশরন িহেসেব 

�্ন িােয়েয়ন। এর ম্ যেম অ�র পুলিকত হয়, আেম্িাত ও 

েসৗভ্গযমি�ত হয়। আআ্হ ত্‘আল্ বেলন,  
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ْ  ٱّ�ِينَ  ُصُدورِ  ِ�  َ�ّيَِ�ٰتٞ  َءاَ�ُٰتۢ  ُهوَ  بَۡل  ﴿ وتُوا
ُ
ٰلُِمونَ  إِّ�  َ�ٰتَِنآ � َ�َۡحدُ  َوَما ٱلۡعِلۡمَۚ  أ َّ  ٱل

   ]٤٩: العغكبوت[ ﴾ ٤

‘বরং য্োরেক জ্ন োয়্ হেয়েয়, ত্োর অ�ের ত্ সু�্ িনাশরন। 

আর য্িলমর্ য়্ড়্ আম্র আয়্তসমূহেক েকউ অ�ীক্র কের ন্’।  

{সূর্ আল-আ‘নক্বূত, আয়্ত : ৪৯}  

৩. আেলমর্ নবীগেণর ওয়্িরশ :  

ত্ঁর্ই হেলন ‘আহেল িযকর’ আআ্হ ত্‘আল্ অজত্য় য্োর ক্েয় 

িজেজস করেত বেলেয়ন। িতিন ইরশ্া কেরন,  

ْ  َٔ فَۡ�  ﴿ ۡهَل  لُٓوا
َ
   ]٧: االَْييء[ ﴾ ٧ َ�ۡعَلُمونَ  َ�  ُكنُتمۡ  إِن ٱّ�ِۡكرِ  أ

‘সুতর্ং েত্মর্ জ্নীোরেক িজজ্স্ কর যিা েত্মর্ ন্ জ্ন’। {সূর্ 

আল-আি�য়্, আয়্ত : ০৭}  

৪. ঈম্ন ও ইলেমর ব্হকোর মযর্া্ বৃিু :  

পিব� কুরআেন আআ্হ ত্‘আল্ ইরশ্া কেরন,  

ُ  يَۡرفَعِ  ﴿ َّ ْ  ٱّ�ِينَ  ٱ ْ  َوٱّ�ِينَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا وتُوا
ُ
ُ  َدَرَ�ٰٖت�  ٱلۡعِلۡمَ  أ َّ  َخبِ�ٞ  َ�ۡعَملُونَ  بَِما َوٱ

   ]١١: الجيدلة[ ﴾ ١
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‘েত্ম্োর মে য য্র্ ঈম্ন এেনেয় এবং য্োরেক জ্ন া্ন কর্ 

হেয়েয় আআ্হ ত্োরেক মযর্া্য় সমু�ত করেবন’। {সূর্ আল-

মুজ্া্ল্হ, আয়্ত : ১১}  

৫. ম্র্ েগেলও আেলেমর আমল ব� হয় ন্ :  

ম্নুষ েবঁেচ থ্েক এবং ত্রপর ম্র্ য্য়। মৃতুযর সেে সেে ত্র 

আমলও ব� হেয় য্য়। বযিত�ম শ ু আেলমর্। েয আআ্হওয়্ল্ 

আেলম উপক্রী ইলম �চ্র কের মৃতুযবরণ কেরন, িতিন ম্র্ েগেল 

পরবতরী েল্েকর্ ত্ঁর ইলম েথেক উপকৃত হয় আর িতিন েনকী েপেত 

থ্েকন। ইখল্েসর সেে ক্জ করেল ত্ই ত্ঁোর েনকী বহগেণ বৃিু 

প্য়। পরবতরী িনবে� ইনশ্আআ্হ এ বয্প্ের আমর্ িব�্িরত 

আেল্চন্ করব। আবূ হর্য়র্ র্িাআআ্হ আনহ েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন, র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম ইরশ্া কেরন,  

ْشيَيَء « 
َ
ََْقَطَع َ�غُْه َ�َملُُه ِِّال ِمْن ثََالثَِة َ َُ ا َْْاي ِِ َدقَةٍ ِمْن : َِِذا َميَت ا ْو  ََ

َ
 ِعلْمٍ َجيِرَ�ٍة َ

 ُ
َ
ٍٍ يَْدُعو ل يِل ََ  ٍ

َ
ْو َول

َ
 .»يُنَََْفُع نِِه َ

‘ম্নুষ যখন ম্র্ য্য়, তখন ত্র আমল ব� হেয় য্য়। তেব িতনিট 

উিস েথেক ত্ অবয্হত থ্েক : স্া্ক্েয় জ্িরয়্, উপক্রী ইলম 

অথব্ েনক স�্ন েয ত্র জনয াু‘আ কর।’ [মুসিলম : ৪৩১০]  
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৬. আেলম ও ত্েলেব ইলেমর �িত আআ্হর অিবর্ম রহমত বষরণ :  

পৃিথবীর সব িকয়ুই �ংেস িনপিতত, সবই িবলেয়র পেথ  ্বম্ন। সব 

িকয়ুর ওপরই ল্নেতর বষরণ অবয্হত রেয়েয়। সব িকয়ুর মে য েকবল 

ম্নুেষর াুইিট ে�ণী বযিত�ম য্োর ওপর আআ্হর রহমত বিষরত হেত 

থ্েক : ইলমস�� বযিি ও ইলম অে�ষণক্রী এবং অি ক হ্ের 

আআ্হর িজিকরক্রী আেবা। েযমন আবূ হর্য়র্ র্িাআআ্হ আনহ 

হেত বিণরত, র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম বেলন,  

 ، َوَمي َواالُه ، وَمِليً « 
َ
َََعيل ٌَ َمي ِ�يَهي ، ِال ِذْكَم اِهللا  َْيَي َملُْعوٌََة ، َملُْعو َّ اّل ال ِ

َ
َ

0F» َوُمَََعلّميً 

١ . 

‘মেন েরখ, িন�য় াুিনয়্ অিভশ�। অিভশ� এেত য্ আেয় ত্-ও। শ ু 

আআ্হ ত্‘আল্র িজিকর ও িজিকেরর �েয়্জনীয় িবষয়গেল্ এবং 

আেলম ও ত্েলেব এেলম য়্ড়্।’ [িতরিমযী : ২৩২২; ইবন ম্জ্ : 

৪১০২]  

৭. ইলেমর ক্রেণ আমলক্রীর �িতা্ন ব্েড় :  

ইলেমর �্র্ মুিমেনর �িতা্ন বড় হয়। ত্র িনয়ত হয় পিরশু। ফেল 

েস িনজ আমল করেত প্ের সু�র উপ্েয়। ম্নুষ ইলেমর েচেয় ম্েলর 

                                                           
 ) . وهكذا قيل األني� َسِديٌث َسَانٌ :  التمذي قيل( ١. 
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�িত েবিশ আকৃ্ হয়। অথচ ম্েলর েচেয় ইলেমর মযর্া্ অেনক 

েবিশ। এ বয্প্ের শরীয়ত আম্োরেক কেয়কিট ে�ণীেত িবভি 

কেরেয়। র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম ম্নুষেক চ্র ভ্েগ 

িবভি কেরেয়ন। এোর মে য াুই াল হেব ন্জ্ত ব্ মুিি�্�। ত্র্ 

হেলন য্র্ ইলম িনেয় বয� থ্েকন। েযমন ক্বশ্ আনম্রী 

র্িাআআ্হ আনহ েথেক বিণরত, িতিন র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ 

ওয়্স্আ্মেক বলেত শেনন, 

قِْامُ  ثََالثَةٌ  «
ُ
َسّدثُُ�مْ  َعلَيِْهنّ  َ

ُ
 ِمنْ  َ�بْدٍ  َميُل  َََقَص  َمي « قَيَل . » فَيْسَفُاوهُ  َسِديثًي َوَ

َدقَةٍ  ُ  َزاَدهُ  ِِالّ  َعلَيَْهي فََأَاَ  َمْاِلَمةً  َ�بْدٌ  ُظِلمَ  َوالَ  ََ َّ ا ا َّ ٍَ  َوالَ  ِع لَةٍ  نَيَب  َ�بْدٌ  َ�ََ
َ
 َمْاأ

ٍَ  ِِالّ  ََ�َ  ُ َّ وْ  َ�ْقمٍ  نَيَب  َعلَيْهِ  ا
َ
َْوَهي َكَِمةً  َ

َ
َسّدثُُ�مْ  �

ُ
َمي « قَيَل  فَيْسَفُاوهُ  َسِديثًي َوَ َّ ِِ 

َْيَي ْرَمَعةِ  اّل
َ
ُ  َرَزقَهُ  َ�بْدٍ  َََفمٍ  أل َّ َِّق  َ�ُهوَ  وَِعلًْمي َميالً  ا  رَِحَهُ  ِ�يهِ  َوَ�ِأُل  َرّمهُ  ِ�يهِ  َ�

ِ  َوَ�ْعلَمُ  ّ فَْضِل  َ�َهَذا َسّقي ِ�يهِ  َِ
َ
ُ  َرَزقَهُ  َوَ�بْدٍ  الَْمغَيِزلِ  نِأ َّ  َ�ُهوَ  َميالً  يَْمُزقْهُ  َولَمْ  ِعلًْمي ا

يِدُق  َّ  لَوْ  َ�ُقوُل  الّّيةِ  ََ
َ
ٍَ  نَِعَمِل  لََعِملُْت  َميالً  ِل  َ َِهِ  َ�ُهوَ  فَُال ْجُمُهَمي نِنِّي

َ
 َوَ�بْدٍ  َسَواءٌ  فَأ

ُ  َرَزقَهُ  َّ َِّق  الَ  ِعلْمٍ  نَِاْ�ِ  َميِلِ  ِف  َ�ِْبُط  َ�ُهوَ  ِعلًْمي يَْمُزقْهُ  َولَمْ  َميالً  ا  َوالَ  َرّمهُ  ِ�يهِ  َ�

ِ  َ�ْعلَمُ  َوالَ  رَِحَهُ  ِ�يهِ  ِأُل يَ  ّ ْخبَِث  َ�َهَذا َسّقي ِ�يهِ  َِ
َ
ُ  يَْمُزقْهُ  لَمْ  َوَ�بْدٍ  الَْمغَيِزلِ  نِأ َّ  َميالً  ا

َّ  لَوْ  َ�ُقوُل  َ�ُهوَ  ِعلًْمي َوالَ 
َ
ٍَ  نَِعَمِل  ِ�يهِ  لََعِملُْت  َميالً  ِل  َ َِهِ  َ�ُهوَ  فَُال .» َسَواءٌ  فَِوْزرُُهَمي نِنِّي  

‘িতন ে�ণীর েল্কোর বয্প্ের আিম কসম করিয় এবং েত্ম্োর 

ক্েয় একিট হ্াীস বলিয়, েত্মর্ ত্ সংরকণ কের্।’ িতিন বেলন, 
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া্ন-সাক্য় ক্ের্ স�া কেম ন্, েক্েন্ বযিির �িত অতয্চ্র কর্ 

হেল েস যিা ত্েত ৈ যর  ের তেব আআ্হ ত্র স�্ন বৃিু কের োন 

এবং েক্েন্ ব্�্ (ম্নুেষর ক্েয়) �্থরন্ ব্ চ্ওয়্র ারজ্ খুলেল 

আআ্হ ত্র জনয অভ্েবর ারজ্ উউুি কের োন।’ (বণরন্ক্রী 

বেলন, এ কথ্ িকংব্) অনুরপ ব্কয বেলেয়ন। আর আিম 

েত্ম্োরেক একিট হ্াীস বলব েত্মর্ ত্ �রণ েরখ। িতিন বেলন, 

‘াুিনয়্ চ্র �ক্র েল্েকর জনয; (১) েসই ব্�্র জনয য্েক আআ্হ 

ম্ল ও জ্ন া্ন কেরেয়ন। ফেল েস এেত ত্র �ভুেক ভয় করেয় 

এবং ত্র আ�ীয়োর সেে স�কর র্খেয় আর ত্র বয্প্ের আআ্হর 

হক জ্নেয়, এ হেল্ সেবর্�ম মযর্া্য় অি ি�ত। (২) েসই ব্�্ য্েক 

আআ্হ জ্ন া্ন কেরেয়ন িক� ম্ল োন িন। েস হেল্ সিঠক িনয়েতর 

েল্ক। েস বেল, যিা আম্র ট্ক্-পয়স্ থ্কেত্ ত্হেল অমুক 

বয্িির মত ক্জ করত্ম। েস ত্র িনয়ত অনুয্য়ী সওয়্ব প্েব। 

এোর াুজেনর েনকী হেব সম্ন। (৩) আর েসই ব্�্ য্েক আআ্হ 

ট্ক্-পয়স্ িােয়েয়ন িক� জ্ন া্ন কেরন িন। েস ন্ েজেনই ত্র 

ট্ক্-পয়স্ খরচ করেয়। এেত েস আআ্হেক ভয় কের ন্, আ�ীয়ত্ 

রক্ কের ন্ এবং এেত আআ্হর হকও েস জ্েন ন্। েস হেল্ সবেচ 

িনকৃ্ অব�্েন। (৪) আর েসই ব্�্ য্েক আআ্হ ম্লও োন িন 

জ্নও োন িন, েস বেল আম্র ট্ক্ পয়স্ থ্কেল অমুেকর মতই 
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(খ্র্প ক্জ) করত্ম। েস ত্র িনয়ত অনুয্য়ী �িতা্ন প্েব। এর্ 

াুজনই গন্হর িাক েথেক সম্ন।’ [িতরিমযী : ২৪৯৫] 

হ্াীসিটেত আমর্ োিখ র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম 

�কৃত ইলম বেলেয়ন ওই ইলমেক য্ ম্নুেষর স্মেন ব�র �রপ 

উ�্িসত কের। সুতর্ং  ন-স�োর অি ক্রী বযিি যিা ইলেমর 

েশ্ভ্য় অলংকৃত ন্ হয় তেব েস স�োর অপবযবহ্র কের। োখ্ 

য্য় েস ত্ বযয় করেয় কু�বৃি�র ল্লস্ পূরেণ। এ েনয়্মেতর 

শকিরয়্ আা্য় কের ন্ েস। এ ক্রেণই ত্েক সবেচ িনকৃ্ �েরর 

বেল গণয কর্ হেয়েয়। (আআ্হ আম্োর এ েথেক রক্ করন।) 

পক্�ের একজন আেলম �কৃত স�োর মূলয অনু ্বন করেত 

প্েরন। ত্ েক্থ্য় বযয় কর্ উিচত ত্ বুুেত প্েরন। ফেল ত্ঁর 

ইলেমর বোৗলেত িতিন মহি িনয়ত করেত প্েরন। স�া ন্ থ্কেল 

ত্র িনয়ত কেরও প্েরন সেবর্�ম মযর্া্ অজরন করেত।     

৮. আেলেমর কম্ �্থরন্ : 

ইলমওয়্ল্োর মযর্া্ ও ে��� বুু্েত এতটুকুই যেথ্ েয আআ্হ 

ত্‘আল্ ত্র জনয সব িকয়ুইেক অনুগত কের োন য্েত ত্র্ ত্ঁর 

জনয াু‘আ ও কম্ �্থরন্ কের। েযমন: আন্স ইবন ম্েলক 
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র্িাআআ্হ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, র্সূলুআ্আ্হ স্আ্আ্হ 

আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম ইরশ্া কেরন,  

يِسُب  ِعلْمِ  ََ
ْ
ُ  �َْاََْاِفمُ  ال

َ
ّ  ل ءٍ  ُُ َّ  َشْ ُوُت  َس

ْ
َْحمِ  ِف  ال

ْ
 . ان

‘ইলেমর অি ক্রী বযিির জনয সব িকয়ুই ম্গিফর্ত ব্ কম্ �্থরন্ 

কের। এমনিক সমুে�র ম্য় পযর�।’ [সহীহ মুসন্া আবী ই‘আল্ : 

২/২৬০; সহীহ জ্েম‘ সগীর : ৩৭৫৩ ক্নযুল উ�্ল : ২৮৭৩৭]  

৯. ত্িলবুল ইলমোর বয্প্ের র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ 

ওয়্স্আ্েমর সুপ্িরশ কেরেয়ন : 

েযমন আবূ স্ঈা খুারী র্িাআআ্হ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম ইরশ্া কেরন,  

َِيُ�مْ  «
ْ
قَْوا ٌ  َسيَأ

َ
َ  ََ ِعلْمَ  َ�ْطلُبُو

ْ
َِِذا ، ال

ْ�َُُموُهمْ  فَ
َ
ّيةِ  َممَْسبًي َممَْسبًي:  لَُهمْ  َ�ُقولُوا َرَ َِ  نَِو

َّ  اهللاِ  رَُسولِ   .» َواْ�غُوُهمْ  ، وَسلّمَ  َعليْهِ  اهللا ََ

‘অিচের েত্ম্োর সমীেপ ইলম হ্িসেলর উে�েশয ন্ন্ াল আসেব। 

েত্মর্ যখন ত্োর োখেব, বলেব, �্গতম �্গতম েহ ওই স�া্য়,  

র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম য্োর বয্প্ের সুপ্িরশ 

কেরেয়ন। অতপর েত্মর্ ত্োর ইলম েশখ্েব।’ [ইবন ম্জ্ : ২৪৭, 

‘হ্স্ন’ সূে� বিণরত]  
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১০. আেলমোর েচহ্র্ উ�ল হওয়্ এবং ত্োর স�লত্ :  

আহেল ইলম য্র্  আআ্হর োয়্ শরীয়েতর জ্ন েপৗেয় োন ম্নুেষর 

ক্েয়। র্সূলুআ্হ স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্েমর াু‘আ মত ত্র্ 

হেলন ম্নুেষর মে য সবেচ উ�ল েচহ্র্িবিশ্ এবং ত্োর মে য 

সেবর্া মযর্া্ব্ন। নবীজী  স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম বেলন,    

»  َ َّ ََ  ُ َّ  فِْقهٍ  َسيِمِل  َورُّب  ، فَِقيهٍ  َ�ْ�ِ  فِْقهٍ  َسيِمِل  فَُمّب  ، َ�بَلَّاَهي َمَقيلَِت  َسِمعَ  اْمَمًءا ا

 
َ
ْ�َقهُ  ُهوَ  َمنْ  ِِل

َ
 .» ِمغْهُ  َ

‘আআ্হ ওই বযিির েচহ্র্ উ�ল (ক্ের্ ক্ের্ বয্খয্ মেত ওই 

বযিিেক সুেখ-�্�ে�) র্খুন েয আম্র কথ্ েশ্েন অত:পর ত্ 

(অপেরর ক্েয়) েপৗেয় োয়। েকনন্, িফকহ ব্ ইলেমর অেনক ব্হক 

আেয় েয (আসেল) ফকীহ ব্ আেলম (ইসল্মী জ্েন পি�ত) নয়। 

আব্র অেনক িফকহ ব্ ইলেমর ব্হক আেয়ন িযিন ত্ েপৗেয় োন 

এমন বযিির ক্েয় েয িক ন্ ত্র েচেয়ও বড় িফকহিবা।’ [ইবন ম্জ্ 

: ২৩১, ‘সহীহ’ সূে� বিণরত] 

১১. ইলেমর ম্ যেম নবীোর ওপর আআ্হর অনু�হ :  

ইলেমর মযর্া্ ও ে��ে�র অনযতম িনাশরন হেল্ আআ্হ ত্‘আল্ ত্ঁর 

নবী ও র্সূলবগরেক োয়্ ইলমেক আপন া্ন ও অনু�হ িহেসেব 
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আখয্িয়ত কেরেয়ন। এ েথেকই এ া্েনর ম্হ্�য অনুেময়। আম্োর 

নবী মুহ্�া স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্েমর �িত আপন অনু�হ ও 

া্েনর কথ্ বলেত িগেয় আআ্হ ত্‘আল্ বেলন,   

ََزَل  ﴿
َ
ُ ٱ َوأ ِ ٱ ُل فَضۡ  َوَ�نَ  لَمُۚ َ�عۡ  تَُ�ن لَمۡ  َما وََعّلَمَك  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  َّ َّ 
   ]١١٣:  النايء[ ﴾ ١ اَعِظيمٗ  َك َعلَيۡ 

‘আর আআ্হ েত্ম্র �িত ন্িযল কেরেয়ন িকত্ব ও িহকম্ত এবং 

েত্ম্েক িশক্ িােয়েয়ন য্ তুিম জ্নেত ন্। আর েত্ম্র ওপর 

আআ্হর অনু�হ রেয়েয় মহ্ন। {সূর্ আন-িনস্, আয়্ত : ১১৩}  

আপন ব�ু ইবর্হীেমর �িত অনু�হ �সেে বেলন,  

ٰ إِبۡ  إِنّ  ﴿ ّمةٗ  َ�نَ  هِيمَ َ�
ُ
ِ  اقَاَِتٗ  أ ّ ِ ۡ ٱ مِنَ  يَُك  َولَمۡ  اَحنِيفٗ  َّ َۡ  �َشاكِرٗ  ١ �ِ�َ ُمۡ�ِ ل

َ
 ُعِمهِ� ّ�ِ

ٰ جۡ ٱ ٰ  هُ َتبَٮ   ]  ١٢١  ،١٢٠: الحل[ ﴾ ١ َتَِي�ٖ ّمسۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  هُ َوَهَدٮ

‘িন�য় ইবর্হীম িয়েলন এক উ�ত, আআ্হর এক্� অনুগত ও 

একিন�। িতিন মুশিরকোর অ�ভুরি িয়েলন ন্। েস িয়ল ত্র 

িনয়্মেতর শকরক্রী। িতিন ত্েক ব্য়্ই কেরেয়ন এবং ত্েক সিঠক 

পেথ পিরচ্িলত কেরেয়ন।’ {সূর্ আন-ন্হল, আয়্ত : ১২০-১২১} 

ইউসুফ আল্ইিহস স্ল্েমর �িত অনু�হ �সেে বেলন,  
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ُشّدهُ  بَلَغَ  َولَّما ﴿
َ
ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  اۚ مٗ وَِعلۡ  امٗ ُحكۡ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  ۥٓ أ : يوسف[ ﴾ ٢ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

٢٢[   

‘আর েস যখন পূণর েযৗবেন উপনীত হল, আিম ত্েক িহকমত ও জ্ন 

া্ন করল্ম এবং এভ্েবই আিম ইহস্নক্রীোর �িতা্ন িােয় 

থ্িক।’ {সূর্ ইউসুফ, আয়্ত : ২২} 

মূস্ আল্ইিহস স্ল্েমর �িত অনু�হ �সেে বেলন,   

ُشّدهُ  بَلَغَ  َولَّما ﴿
َ
ٰٓ سۡ ٱوَ  ۥأ ۡ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ  اۚ مٗ وَِعلۡ  امٗ ُحكۡ  هُ َ�ٰ َءاَ�يۡ  َتَو  ﴾ ١ ِسنِ�َ ُمحۡ ل

 ]  ١٤: القأص[

‘আর মূস্ যখন েযৗবেন পা্পরণ করল এবং পিরণত বয়� হেল্, তখন 

আিম ত্েক িবচ্রবুিু ও জ্ন া্ন করল্ম। আর এভ্েবই আিম 

সিকমরশীলোর পুর�্র িােয় থ্িক।’ {সূর্ আল-ক্স্স, আয়্ত : ১৪} 

ঈস্ ইবন ম্রইয়্ম ম্সীহ আল্ইিহস স্ল্েমর �িত অনু�হ �সেে 

বেলন, 

ٰ  كَ َعلَيۡ  َمِ� َِعۡ  ُكرۡ ذۡ ٱ َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ عِيَ� َ�ٰ  تَِك َ�ٰ  َوَ�َ يّدتَّك  إِذۡ  ِ�َ
َ
ُدِس لۡ ٱ بُِروحِ  َ  تَُ�لِّمُ  َُ

ۡ ٱ ِ�  ّّاَس ٱ ٰ َّوۡ ٱوَ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُتَك َعّلمۡ  �ذۡ  ٗ�ۖ َوَ�هۡ  دِ َمهۡ ل ۖ ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ  ﴾  ِ�يَل

   ]  ١١٠: دة اليئ[
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‘েহ ম্রইয়্েমর পু� ঈস্, েত্ম্র ওপর ও েত্ম্র ম্ত্র ওপর 

আম্র িন‘আমত �রণ কর, যখন আিম েত্ম্েক শিিশ্লী কেরিয়ল্ম 

পিব� আ�্ িােয়, তুিম ম্নুেষর স্েথ কথ্ বলেত ো্লন্য় ও পিরণত 

বয়েস। আর যখন আিম েত্ম্েক িশক্ িােয়িয়ল্ম িকত্ব, িহকম্ত, 

ত্ওর্ত ও ইনজীল।’ {সূর্ আল-ম্িয়া্, আয়্ত : ১১০}  

 

১২. ইলেমর সেে স�ৃি হব্র মযর্া্ ও েসৗভ্গয :  

আলী ইবন আবী ত্িলব র্িাআআ্হ আনহ বেলন,  

َّ  وفضله العلم شف ومن َْ  ، نذلك فمح ِله ْاب من ُ َ  ، َهله من ي�ن لم وِ

َّ  اَهل ِل وْاب عغه دفع من و� َْ  ، َفاه من ذلك وَيل عليه ع  . جيهالً  كَ وِ
‘ইলেমর মযর্া্ ও ে��ে�র অনযতম িাক হেল্ েয-ই এর সেে স�ৃি 

হয় েস এ ক্রেণ আনি�ত হয়। এমনিক েস যিা ইলেমর অি ক্রীও 

ন্ হয়। পক্�ের েয ইলম েথেক সের য্য় এবং অজত্য় জিড়েয় 

পেড় ত্ ত্র জনয ক্কর মেন হয় এবং এ ক্রেণ েস মমরপীড়্ 

অনুভব কের। এমনিক েস যিা অজও হয়। [জ্েমউ ব্য়্িনল ইলম : 

১/৫৯]  
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১৩. েল্কোর মে য ইলেমর অি ক্রীগণই সবেচ েবিশ ভয় কেরন 

আআ্হেক :  

আআ্হ ত্‘আল্ বেলন,  

ٓ ٱوَ  ّّاِس ٱ َوِمنَ  ﴿  ٱوَ  ّبِ ّ�َوا
َ
لۡ  َتلٌِف ُ�ۡ  مِ َ�ٰ َۡ ۡ�

َ
َ ٰ َما لَِكۗ َكَ�ٰ  ۥَُهُ َ� َّ ِ َ ٱ َ� َ�ۡ  إ ِ  مِنۡ  َّ  ِعَبادِه

ٰ لۡ ٱ ََ ْۗ ُعلَ َ ٱ إِنّ  ُؤا    ]٢٨: فيطم[ ﴾ ٢ َ�ُفورٌ  َعزِ�زٌ  َّ

‘আর এমিনভ্েব ম্নুষ, িবচরণশীল �্ণী ও চতু�া জ�র মে যও 

রেয়েয় ন্ন্ বণর। ব্�্োর মে য েকবল জ্নীর্ই আআ্হেক ভয় 

কের। িন�য় আআ্হ মহ্পর্�মশ্লী, পরম কম্শীল। {সূর্ ফ্িতর, 

আয়্ত : ২৮}  

অপর আয়্েত আআ্হ ত্‘আল্ বেলন,  

ْ  ّ�ِينَ ٱ إِنّ  ﴿ وتُوا
ُ
ولُونَ  ١ � � � ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  إَِذا ۦٓ لِهِ َ�بۡ  ِمن مَ عِلۡ لۡ ٱ أ َُ  َوَ�

ّرونَ  ١ ُعوٗ� لََمفۡ  َرّ�َِنا دُ وَعۡ  َ�نَ  إِن َرّ�َِنآ  نَ َ�ٰ ُسبۡ  ِِ   َوَ�
َ
 َوَ�زِ�ُدُهمۡ  ُكونَ َ�بۡ  قَانِ ذۡ لِۡ�

 ]  ١٠٩  ،١٠٧: االساء[ ﴾ ١ ۩ُخُشوٗ� 

‘িন�য় এর পূেবর য্োরেক জ্ন োয়্ হেয়েয়, ত্োর ক্েয় যখন এট্ 

প্ঠ কর্ হয় তখন ত্র্ িসজা্বনত হেয় লুিটেয় পেড়। আর ত্র্ 

বেল, ‘পিব� মহ্ন আম্োর রব! আম্োর রেবর ওয়্া্ অবশযই 
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ক্যরকর হেয় থ্েক’। ‘আর ত্র্ ক্ঁােত ক্ঁােত লুিটেয় পেড় এবং 

এট্ ত্োর িবনয় বৃিু কের।’। {সূর্ ব্নী ইসর্ঈল, আয়্ত : ১০৭-

১০৯} 

১৪. আেলমগণ েসর্ মুজ্িহাোর অনযতম :  

িজহ্োর একিট �ক্র হেল্ �ম্ণ ও ালীেলর ম্ যেম িজহ্া কর্। 

এিটই নবীর উ�র্ি ক্রী েনতৃবৃে�র িজহ্া। মুখ ও হ্েতর িজহ্া 

েথেক এিট উ�ম। ক্রণ ইলম অজরেন েবিশ ক্ করেত হয় এবং এর 

শ�ও েবিশ। আআ্হ ত্‘আল্ বেলন,   

ِ قَرۡ َنا َ�ََعثۡ ِشئۡ  َولَوۡ  ﴿
يرٗ  ةٖ �َ َنا ِ� ُ�ّ َِ ٰ لۡ ٱفََ� تُِطِع  ٥� َّ ا ِجَهادٗ  ۦُهم بِهِ ِهدۡ فِرِ�َن َوَ�ٰ َ�

     ]٥٢،  ٥١: الفمقيَ[ ﴾ ٥� َكبِ�ٗ 

‘আর আিম ই�্ করেল �িতিট জনপো একজন সতকরক্রী প্ঠ্ত্ম। 

সুতর্ং তুিম ক্িফরোর আনুগতয কের্ ন্ এবং তুিম কুরআেনর 

স্হ্েযয ত্োর িবরেু কেঠ্র সং�্ম (িজহ্া) কর।’ {সূর্ আল-

ফুরক্র, আয়্ত : ৫১-৫২}  

ইবনুল ক্িয়যম রহ. বেলন,  
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فهذا جهيد بم نيلقم،َ ، وهو َ ا اَهيدين ، وهو جهيد الغيفق� َيًضي ، فَِ "

الغيفق� لم ي�وَوا يقيرلوَ الالم� ، نل كَوا معهم ف الايهم ، ورممي كَوا 

يي َيهي الب جيهد الكفير : " قيل رعيل  يقيرلوَ عدوهم معهم ، ومع هذا فقد

َّ جهيد الغيفق� نيلجة والقم،َ" والغيفق� واغلٍ عليهم    . ومعلو  َ

َّ سْيل اهللا ج اَهيد وطلب العلم ، ودعوة اللق نه ِل اهللا   ".والقأود َ

‘এিট িয়ল ত্োর িবরেু কুরআেনর স্হ্েযয িজহ্া। িজহ্োর 

�ক্র�েয়র মে য এিটই বড়। এেক মুন্িফকোর িবরেুর িজহ্াও 

বল্ হয়। ক্রণ মুন্িফকর্ মুসিলমোর িবরেু লড়্ই করত ন্। ত্র্ 

বরং াৃশযত মুসিলমোর সেেই থ্কত। কখেন্ ত্র্ মুসলম্েনর সেে 

শ�োর িবরেু লড়্ইেয়ই শিরক হত। এতাসেেও আআ্হ ত্‘আল্ 

বেলেয়ন,  

﴿  ٰ ّ�َها ََ
َ
ّ َ�ٰ ٱَ ِِ ۡ ٱُكّفاَر وَ لۡ ٱِهِد ّّ   ِهمۚۡ َعلَيۡ  لُۡظ غۡ ٱفََِِ� وَ ُمَ�ٰ ل

ۡ
ٰ َوَمأ َس َو�ِئۡ  َجَهّنُمۖ  ُهمۡ َوٮ

ۡ ٱ ُ� ل ُِ  ]  ٩: الحم�م[ ﴾ ٩َم

‘েহ নবী, ক্িফর ও মুন্িফকোর িবরেু িজহ্া কর এবং ত্োর 

বয্প্ের কেঠ্র হও; আর ত্োর আ�য়�ল হেব জ্হ্�্ম এবং ত্ 

কত িনকৃ্ গ�বয�ল ! {সূর্ আত-ত্হরীম, আয়্ত : ০৯} আর 
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বল্ব্হলয, মুন্িফকোর িবরেু িজহ্া কর্ হয় কুরআন ও �ম্েণর 

ম্ যেম।  

উে�শয হেল্, িজহ্া, ইলম অজরন এবং ম্নুষেক আআ্হর পেথ 

আ�্ন- সবগেল্ই স্িবলুআ্হ ব্ আআ্হর র্�্। [োখুন, ইবনুল 

ক্িয়যম, িমফত্হ া্িরস স্আা্ : ১/৭০]  

আবূ হর্য়র্ র্িাআআ্হ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, র্সূলুআ্হ 

স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম বেলেয়ন,  

رِهِ  لَمْ  ، َهَذا َمْاِجِدي َجيءَ  َمنْ «
ْ
وْ  َ�َََعلُّمهُ  ِلَْ�ٍ  ِِالّ  يَأ

َ
لَةِ  َ�ُهوَ  ، ُ�َعلُّمهُ  َ  ِف  الُْمَجيِهدِ  نَِمْ�ِ

ِْيِل  لَةِ  َ�ُهوَ  ، َذلَِك  ِلَاْ�ِ  َجيءَ  َوَمنْ  ، اهللاِ  َس   َ�غُْامُ  المُّجِل  نَِمْ�ِ
َ
 .». َ�ْ�ِهِ  َمََيِع  ِِل

‘েয বযিি আম্র এই মসিজো েকবল েক্েন্ কলয্ণ (ইলম) েশখ্র ব্ 

েশখ্ব্র অিভ�্েয় আসেব, েস আআ্হর র্�্য় মুজ্িহোর মযর্া্র 

অি ক্রী। আর েয অনয েক্েন্ উে�শয িনেয় আসেব, েস ওই বযিির 

অনুরপ েয অেনযর স�া পিরাশরেন আেস। [ইবন ম্জ্ : ২২৭, সহীহ 

সনো বিণরত] 

১৫. ইলেমর �চ্েরই (ইলম �চ্ের ঐক্ি�ক �য়্েসর ক্রেণই) 

আেলমোর মযর্া্ :  
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আআ্হ ত্‘আল্ েকবল াু’িট িবষেয় পর�র িহংস্ (ইষর্) েপ্ষণ ৈব  

েরেখেয়ন : স�া বযয় এবং ইলম বযয়। আর এিট কর্ হেয়েয় এ াু’িট 

িজিনেসর মযর্া্র ক্রেণ। আর ম্নুষেক ন্ন্  রেনর কলয্ণ আহরেণ 

পর�র �িতেয্িগত্য় অবতীণর হেত উ�ুু কর্ হেয়েয়। েযমন 

আবাুআ্হ ইবন ম্সঊা র্িাআআ্হ আনহ হেত বিণরত, র্সূলুআ্হ 

স্আ্আ্হ আল্ইিহ ওয়্স্আ্ম বেলন,  

ْ�َطيهُ  رَُجٌل :  اثْنَََْ�ِ  ِف  ِِالّ  َسَادَ  الَ « 
َ
َ  ُ َّ َِهِ  َعَ  فََالَّطهُ  َميالً  ا َّق  ِف  َهلََك

ْ
 َورَُجٌل  ، ال

ُ  ،رَيهُ  َّ ِْكَمةَ  ا
ْ
 .»  َوُ�َعلُّمَهي نَِهي َ�ْقِض  َ�ُهوَ  ال

‘াুইিট িবষেয় েকবল িহংস্ কর্র অনুমিত আেয় : ওই বযিিেক আআ্হ 

য্েক স�া িােয়েয়ন। অতপর ত্েক েস স�া হেকর পেথ বযয় 

করেত নয� কেরেয়ন। আর ওই বযিি য্েক িতিন িহকম্হ ব্ ইলম 

া্ন কেরেয়ন। ফেল েস ত্ িােয় িবচ্র কের এবং ত্র িশক্ োয়।’ 

[বুখ্রী : ৭৩] 

েশষ কথ্ :  

আেলম ও ইলেমর মযর্া্ স�েকর েবশ িকয়ু িবষয় আমর্ এখ্েন 

আেল্চন্ করল্ম। তেব সকল ত্িলবুল ইলম ভ্ইেয়র ক্েয় আম্র 

অনুের্ , আপন্র্ এ স�েকর আরও জ্নেত আ�হী েহ্ন। এ সং�্� 
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িনে�্ি িকত্বগেল্ পড়েল আশ্ কির েবিশ উপকৃত হেত প্রেবন। 

েযমন : ‘িমফত্হ া্রস স্‘আা্হ’, ‘জ্েমউ ব্য়্িনল ইলিম ওয়্ 

ফ্যিলহী’, ‘আর-িরহল্হ’ ও ‘আা্বুল আেলিম ওয়্ল মুত্‘আিআম’ 

ইতয্িা আরবী ��।  

আআ্হ ত্‘আল্ আপন্োর সকলেক য্বতীয় িনিষু িবষয় েথেক রক্ 

করন এবং ইলম, ইলম েশখ্ ও েশখ্েত ক্ সহয কর্য় আপন্োর 

উ�ম িবিনময় া্ন করন। আমীন।    

 


