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ইলম হািসল স�েকর  পূরস্সুেীস িকি্ ূাব ু

যাূতুয় �শংসা েকূল আ�াহস জনয্ ীদী দ সালাম ূিবরত েহাক 

মানূতাস ম্ি�ীপত ম্হা�ী সা�া�াহ আলাইিহ দয়াসা�ােমস দ স্ 

তাঁস  িসূাস, সকল সাহাূু দ ঈমানীাস উ�েতস দ স্  

হামী দ সালােতস  স কথা হেলা, এিট তািলূ্ল ইলম স�িকরত 

আেলাচনাস এিট ি�তুয় িকি�্ এেত আমসা  প রূস্সু ূ্য্ুরেীস ইলম 

হািসেলস িনয়ত এূং এ ূযা ােস িনেজস  অেসস সেে েূাাা পাস 

িূবেয় আেলাচনাস �য়াস  াূ ইনশাআ�াহ্ কাসব, আিমরল ম্’িমনুন 

উমস ইূন খা�াূ সািীয়া�াহ আনহ ূেলন,  

من يلّت فنيت   ف ا و، وسا   فال ، كاي  ا  مي ننغ  و�  اليس ، ومن رز�ن 

 .نمي لنس في  شيف  ا 

‘েয ূযি� সেতযস  েথ তাস িনয়তেক খাঁিট কসেূ, যিীদ তা িনেজস 

িূরেে হয়, তেূ আ�াহ তাস এূং মান্েবস মধযিিত স�েকরস জনয 
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যেথ� হেয় যােূন্ আস েয িনেজেক দই িজিনস �াসা স্সি�ত কসেূ 

যা তাস েভতেস নাই, আ�াহ তােক লাি�ত কসেূন্’0F

1  

এ জনয আমােীস কতরূয হেলা ইলম হািসেল িনেজেীস িনয়ত 

 যরােলাচনা কেস েীখা্  প রূস্সু ূ্য্ুরেীস �িত আ�াহ সহম করন্ 

তাঁসা িনেজস  অেসস  ূিা  যরেূবব কসেতন্ িনেজস িনয়ত 

 যরােলাচনা কসেতন্ েযমন হাসান ূিসু সিহমাহ�াহ �ায়ই িনেজেক 

িতস�াস দ ভৎরসনা কেস ূলেতন,  

رت�م  ن�ال  اسّي   القيف�  العيندين ، وراعل  فع  الايسق  الغيفق  

 . الما�  ، وا  مي ذه  فاي  الخلّ 

‘ত্িম েনককাস,  ন্ুত দ ইূাীতগযাসেীস মেতা কথা ূেলা আস 

কাজ কেসা ফােসক, ম্নািফক দ েলাক েীখােনা ূযি�েীস? আ�াহস 

শ থ, এসূ েমােটই ম্খিলি ূা খাঁিট ঈমানেীস ৈূিশ�য নয়।’1F

2  

স্িফয়ান িাদসু সিহমাহ�াহ ূলেতন,  

                                                           
1. খােলী আস-সাূত, ‘আমাল্ল ক্লপূ : ১/৬৪্   

2 .ম্নতালাকাত্ তািলিূল ইলম : ১/৩৫্  
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  ش  قهرمر  من عم  فال قعد  شنًاي  لعزز قمايلي عن اإليالص إذا رآ  

  .اليس

‘আমাস েযসূ আমল আিম �কােশয কেসিি; েসগেলােক আিম িকি্ই 

মেন কিস না্ কাসব, আমােীস মেতা েলাকেীস  েব েকউ েীেখ 

েফলেল েস আমলেক ইখলাস পবর সাখা ী্ুসাধয হেয়  েপ্’2F

3 

ইউস্ফ ইূন হসাইন সাযু সিহমাহ�াহ ূেলন,  

 ينب ت   و�نفي  ، ولب َ�نْ  اسّم�يءِ  إسقيِط  ف اجترد و�م ، اإليالص   اّلفيي ف شءٍ  قعزّ 
 . آيم سان   في 

‘ী্িনয়াস মেধয সূেচ মপলযূান িূবয় হেলা ইখলাস্ আমাস  অস েথেক 

িসয়া ূা েলাক েীখােনাস মানিসকতা তাপােত কত েচ�াই না কেসিি; 

িক� েস তােত নত্ন সেঙ আিূভপ রত হয়্’3F

4  

ম্তাসিসফ ইূন আূী্�াহ তাসঁ ী্‘আয় ূলেতন,  

                                                           
3. �াগ�্   
4. আল- আসূাঈন আন- নাূিূয়যাহ : ১/৩্  
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ي قستاام كَ  إّ�  اَي د    ثمّ  ، مغ  إلَك  ر بت   ممي ي وقستاام كَ  ، في  ع   سَك  جعلت     ممي
ي وقستاامكَ  ، ن  سك قِف  سم ثمي  ، فاس    فخيلَط  ، وجَرك ن  قرد    �ّ�  زعمت   ممي
  .علمَت  ود مي مغ  ولب

‘েহ আ�াহ আিম আ নাস কােি দই কােজস জনয বমা �াথরনা কসিি, 

যা েথেক আিম তাদূা কেসিি  ত স আূাস তাস  ্নসাূৃি� ঘিটেয়িি্ 

আিম েসই িূবেয়স জনয আ নাস কােি মাজরনা �াথরনা কসিি যা আমাস 

 অেস েকূল আ নাস জনযই িা ন কেসিি  ত স তাস ূযা ােস 

আ নাস সেে িূ��তাস �মাব িীেত  ািস িন্ আিম েসই িূবেয়স 

জনযদ আ নাস কােি মাজরনা �াথরনা কসিি, যা েকূল আ নােকই 

স�� কসেত েচেয়িি ূেল ধাসবা কেসিি,  ত স তাস সেে আমাস 

 অেস তা িমেশ েুেি যা স�েকর আ িন  ূুত্’4F

5  

ফ্যাইল ইূন ‘ইয়ায ূলেতন,  

 اسلال ، عليرمي وعنس إسميعي  ما  فدورم، عن اسّيدو  � لأ  كن إذا
!! ؟ قمايلي نيسكذن  فكي 

‘আ�াহ যখন ইসমাঈল দ ঈসা আলাইিহমাস সালামেীস মেতা 

মহাসতযূাীুেীসই তাঁেীস (ঈমােনস) সতযূািীতা স�েকর িজেজস 

                                                           
5. আ পূ নাঈম, হলইয়াত্ল আদিলয়া : ২/২০৭্    
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কসেূন, তখন আমােীস মেতা িমথযাূাীুেীস সােথ িতিন কু আচসব 

কসেূন?!!5F

6  

আ পূ উূাইীা মা‘মাস আল-ম্িা�া সিহমাহ�াহ ূেলন,  

 . انااك علي  فلتبك نيلعلم ازب يأ�  قن قراد من

‘েয ূযি� রিট খাদয়াস (তথা উীস  পিতরস) উে�েশ ইলম েশেখ তেূ 

তাস জনয েযন  �নকাসুসা  �ন কেস্’6F

7 

হােফয যাহাূু সিহমাহ�াহ ূেলন,  

 قعزب  و�ن ، فليّمت كم  قعزب  فإن ، وّد وسلن ننية يت�م قن سلعيسم ينبغ
  .والغيء الظرار تب فإفري فال  �يسبة عن يات وال ، فليغطو اسّمت

‘আেলেমস কতরূয হেলা সৎ উে�েশয এূং সি ক িনয়েত কথা ূলা্ 

তাস কথা যিী তােক ম্� কেস তেূ িতিন চ্  হেয় যােূন্ আস যিী 

িনসূতা তােক ম্� কেস তেূ কথা ূলা শর কসেূন্ িনেজস নফেসস 

িহসাূ েনয়া েথেক িূসাম নাই্ কাসব, �ীশরন দ �শংসাই তাস 

 ি�্’7F

8  

                                                           
6. ম্নতালাকাত্ তািলিূল ইলম : ১/৩৫্    

7. �াগ�্   

8. �াগ�্   
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িহশাম ীাসতদয়ায়ুস জুূনু িলখেত িুেয় ‘িসয়ার আলািমন ন্ূালা’ 

�ে� ‘আদন ইূন আমাসা ূেলন,  আিম িহশাম ীাসতদয়ায়ুেক ূলেত 

শেনিি, িতিন ূেলন,  

ي ذذبت �ّ�  قوا  قن قستطيع مي وا   عز ا  وج  ن  قر�د ا ديث قطلب وط ياما
 . وج 

‘শ থ আ�াহস, আিম এ কথা ূলেত  াসূ না েয  ম্ক িীন আিম 

হাীুস িশখেত িুেয়িি আস তা কেসিি একমা� আ�াহ তা‘আলােক 

স�� কসাস ই�ায়্’8 F

9  

সিহমাহ�াহ ীাসতদয়ায়ু সিহমাহ�াহ- এস এ ূাবু স�েকর মঅূয 

কসেত িুেয় ইমাম যাহাূু ূেলন, 

 ، نرم يقتدى ق�مة وفيروا ، فغبلاا   العلم يطلبان اسلل  كن فقد ، قفي وال وا 
 فزمذم ، قفالرم وسيسباا ، استايواا ثم وسّلا  ،   ال قوال مغرم وا  وطلب 
  .الطم�و قثغيء ف اإليالص إل العلم

‘আ�াহস শ থ, আিমদ  াসূ না হলফ কেস ূলেত্ েকননা  প রূস্সু 

ূ্য্ুরুব ইলম হািসল কসেতন একমা� আ�াহেক স�� কসাস িনিমে�্ 

ফেল তাঁসা মহৎ হেয়েিন্ হেয়েিন ইমাম দ আীশর, মান্ব যােীস 

 ন্সসব কেস্ আস তাঁেীস কাি েথেক িকি্ েলাক ইলম িশেখেিন 

                                                           
9. �াগ�্ 
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�থেম একমা� আ�াহস জনয নয়্ ইলম েশখাস ফেল তাসা  েনক 

এিুেয় েুেিন্ তাস স তাঁসা িনেজসা িনেজেীস  অেসস িহসাূ 

িনেয়েিন্ তাই এ  িথমেধয এ ইলমই তাঁেীসেক ইখলাস দ 

আ�াহিন�াস িীেক িনেয় েুেি্’9F

10  

েযমন ইমাম ম্জািহী দ  নয  েনেক ূেলন,  

 . نعد   الية ا  رزق ثم ، فية كب� في  لي ومي ، العلم ذها طلبغي

‘আমসা এ ইলম িশেখিি,  থচ এেত আমাস িনয়ত ূপ িকি্ িিল না্ 

 ত স আ�াহ  সূতরুেত আমােীসেক ‘সহুহ িনয়েত’স তাদফুক ীান 

কেসেিন্’10 F

11  

আূাস েকউ ূেলেিন,  

  .  إال ي�ان قن فأب ا  لا� العلم ذها طلبغي
‘আমসা এ ইলম িশেখিি ুাইর�াহ তথা আ�াহ িাপাদ  নয কাসদ 

উে�েশয্ িক� এ ইলমই েকূল আ�াহ িাপা  নয কােসাদ জেনয 

হািসল হেত  �ুকাস কেসেি্’11 F

12 

                                                           
10. �াগ�্    
11. �াগ�্  
12. �াগ�্   



10 

 

এদ ভােলা্ �থেম িনয়ম সি ক না থাকেলদ িনয়ত শে কেস  েস 

এই ইলেমস �সােস আ�িনেয়াু কসা যায়্ আূাস েকউ েকউ এই 

ইলম িশেখেি  সৎ উে�েশয, িনিক ী্িনয়া কামােনা এূং �শংসা 

 াূাস  িভ�ােয়্  তএূ তােীস জনয তা-ই ূসা� কসা হেয়েি যাস 

িনয়ত তাসা কেসেি্ েযমন উূাীা ইূন সািূত সািীয়া�াহ আনহ 

কতৃরক ূিবরত, িতিন ূেলন, সাসপল্�াহ সা�া�াহ আলাইিহ দয়াসা�াম 

ইসশাী কেসন, 

اَ  َغَزا َمنْ  «  .» فََاى َمي فَلَ    ِعَقيالا  إِالي  َغَزارِ ِ  ِف  َ�غْاِى الَ  َوذ 

‘েয ূযি� য্ে কেস আস তাস য্েেস মাধযেম িকি্ উেটস সিশ িকংূা 

সামানয স�ী লােভস িনয়ত কেস, তেূ েস শধ্ তা-ই  ােূ, যাস 

িনয়ত েস কেসেি্’12F

13  

আ িন এই ে�বুেক েীখেূন তাসা ইলেমস আেলায় আেলািকত হয় না্ 

তােীস আ�ায় এ ইলম িিিত লাভ কেস না্ তােীস আমেলদ এ 

ইলেমস েকােনা ূপ �িতফল লিবত হয় না্ িনিয় তাসাই েকূল 

আেলম যাসা আ�াহ তা‘আলােক ভয় কেস্  

                                                           
13. নাসাঈ : ৩১৩৯ ; ইূন িহ�ান : ৪৬৩৮; হােকম : ২৫২২্ [আলূানু 

হাীুসিটেক সহুহ ূেলেিন, সহুহল জােম‘ : ৬৪০১্] 
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আেসক ে�বু আেি, যাসা ইলম ে েয়েি্ এূং ইলেমস ূেীৗলেত  ী-

 ীূুদ লাভ কেসেি্  ত স তাসা য্লম কেসেি্ ইলেমস শতরািী 

 িসহাস কেসেি্ আস কূুসা গনাহ দ  অুল কমরকাো জিপেয় 

 েপেি্ �ংস তাসা্ তাসা �কৃত আেলম নয়!!  

এেীস েকউ েকউ তাস ইলেমস ূযা ােস আ�াহেক ভয় কেস িন্ ফেল 

তাসা িহলা-ূাহানা কেসেি্ শধ্ িাপ দ  ূকাশ খ্ঁেজ ফেতায়া িীেয়েি্ 

আস ূযিত মু দ িূসল হাীুসগেলা ূেল েূিপেয়েি্  

এেীস েকউ আূাস আ�াহস �িত ী্ুসাহস েীিখেয়েি্ হাীুস ূািনেয় 

ূেলেি্ যাস ফেল আ�াহ তাস স�ানহানু ঘিটেয়েিন্ তাস ইলম 

িূনাশ হেয় েুেি্ জাহা�াম হেয়েি তাস  ূধািসত ুঅূয্  

উ য্র� সূ ে�বুই ইলেমস একিট ূপ  ংশ �চাস কেসেিন্  

সামি�কভােূ তাসা এেত �াজতা দ  ািাতযদ  জরন কেসেিন্ িক� 

 সূতরুেত তােীস মেধয একীল এস সেে িূ�াসঘাতকতা কেসেি্ 

আস তা কেসেি ইলম দ আমেল �িটস মধয িীেয়্ আেসক ে�বু 

তােীস  ীা�  ন্সসব কেসেি, যাসা ীৃশযত: িনেজেীস ইলেমস সেে 

স�ৃ� ূেল জািহস কেসেি িক� তাসা সামানয িূীযা িাপা েকােনাদ  

ুভুসতা  জরন কেস িন্ এেতই তাসা িনেজেীস িূী� আেলম ভাূেত 

শর কেসেি্ তােীস মাথায় কখেনা ক নায়দ উীয় হয় না েয তাসা 
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এস �াসা আ�াহেক স�� কসেূ্ কাসব, তাসা েকােনা আীশর িশবক 

 ায় িন ইলম  জরেন যােক  ন্সসব কসেূ্ এ কাসেব তাসা 

এেলােমেলাভােূ ুেপ উে েি্ েযখােন িশবেকস উে�শয থােক ভােলা 

েকােনা িকতােূস �াস  াদয়া্ কীািচৎ িতিন েসই িকতাূ েীখেূন্ যা 

েথেক িতিন িকি্ েনাট কসেূন তেূ আস েঘঁেট েীখেূন না্ আ�াহস 

কােি বমা দ নাজাত চাই্ েযমন েকউ ূেলেিন, আিম িনেজ আেলম 

নই; আূাস েকােনা আেলমেকদ েীিখ িন 1্3F

14  

 েনক  প রূস্সু ূ্য্ুরই ূেলেিন,  

 . طلبغي العلم لا� ا  فأب إال قن ي�ان  

‘আমসা ইলম িশেখিি ুাইর�াহস জনয িক� েস  �ুকাস কেস ূেলেি 

েস েকূল আ�াহস জনযই হেত চায়্’14 F

15  

 নয একজন ূেলন, ‘আমসা এ ইলম িশেখিি,  থচ এেত আমােীস 

িনয়ত ূপ িকি্ িিল না্  ত স আ�াহ  সূতরুেত আমােীসেক ‘সহুহ 

                                                           
14. িসয়ার ‘আলািমন ন্ূালা : ৭/১৫২-১৫৩্   
15. �াগ�্   
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িনয়েত’স তাদফুক ীান কেসেিন্’  থরাৎ ইলেমস স্ফল এই িিল েয 

তা একমা� আ�াহস জনয হেয় যায় 1্5 F

16  

ইমাম আহমী ইূন হা�ল সিহমাহ�াহ েক ূলা হেলা,  

فقي  : يؤوسان  . إن واميا ي�تبان ا ديث ، وال ي مى قثم  عليرم ، ولنس لم ووير

 . ف ا ديث إل ي�

‘এক ীল েলাক আেি যাসা হাীুস সংকলন কেস  থচ তােীস দ স 

এস েকােনা �ভাূ ীৃি�েুাচস হয় না্ তােীস েকােনা স�ান ূা মযরাীাদ 

েনই সমােজ্ িতিন ূলেলন, এসা হাীুেসস �াসা কলযােবস িীেক 

�তযাূিতরত হেূ।’16 F

17  

হাূুূ ইূন আূু িােূত ূেলন,  

 . طلبغي ذها العلم ، ومي لي في  فية ، ثم جيء  الية  والعم   نعد

                                                           
16. �াগ�্   
17. িসয়ার ‘আলািমন ন্ূালা : ৭/১৫২-১৫৩্      
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‘আমসা এ ইলম িশেখিি তখন আমােীস ূপ িকি্ িনয়ত িিল না্ 

 ত স আ�াহ  সূতরুেত সহুহ িনয়ত এূং আমল েযাু হেয়েি্’17 F

18 

 তএূ ূা�াস হাস মানা উিচত নয়্ ূসং িনয়ত শে কসাস েচ�া 

চািলেয় যােূ্ যিীদ এ �থম িীেক এই শে কসাস কাজিটেক কি ন 

মেন হেূ্ স্িফয়ান িাদসু সিহমাহ�াহ ূেলন,  

 .فنت من  ي  قشد شنًيا  جلت مي

‘আিম িনয়েত েচেয়  নয িকি্ েীিখ িন যা শে কসা এত কি ন্’18 F

19  

িসয়ার আ ‘লািমন ন্ূালা’ �ে� ইূন জ্সাইেজস জুূনুেত  লুী ইূন 

ম্সিলম ূেলন,  

 سألت اووزاع وسعيد نن عبد العز�ز وانن جم�ج : لن طلبتم العلم ؟!! كرم يقا 

 .. غ� قني انن جم�ج فإفي  وي  : طلبت  سلغيس لاس : 

‘আিম আদযাঈ ‘, সাঈী ইূন আূী্ল আযুয দ ইূন জ্সাইজেক 

িজেজস কসলাম েকন আ নাসা ইলম িশেখেিন?!! তাঁসা �েতযেকই 

                                                           
18. ম্নতালাকাত্ তািলিূল ইলম : ১/৪১্     
19. �াগ�্   
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জূাূ িীেলন, আমাস িনেজস জনয িশেখিি্ তেূ ইূন জ্সাইজ 

ূলেলন, আিম তা িশেখিি মান্েবস জনয্’19 F

20  

এ স�েকর মঅূয কসেত িুেয় ইমাম যাহাূু সিহমাহ�াহ ূেলন,  

فيبيدر  !!ولت : مي قسلن اسّدق ، والا  ألأ  الاقي  الاب لن طلبت العلم ؟

  . و�قا  : طلبت    ، و��ه  إفيمي طلب  س�فيي ، و�ي ولة مي عمف مغ 

‘আিম ূিল, তাঁসা কতই না সিতযূাীু িিেলন! আস আজ আ িন 

একজন িনে রূাধ ম্ফিতেকদ িজেজস কসেূন েকন আ িন ইলম 

িশেখেিন? িতিন তৎববাৎ উ�স েীেূন, আিম আ�াহস জনয িশেখিি্ 

িতিন িমথযা ূলেিন্ ইলম িশেখেিন িতিন ী্িনয়া কামাইেয়স জনয্ 

িতিন েয ম্ফিত নােম খযািতমান েস ূযা ােস  প ঁিজ তাস কতই না � !20F

21  

আ নাস দ স আ�াহস করবা ূিবরত েহাক েহ যাহাূু্ এখন আমসা 

েয  ধু ািতত  ূিায় আিি তা েীখেল না জািন আ িন কু 

ূলেতন?!! আিম েযন তাঁেক এ য্েুস �িটগেলা েীিখেয় িীি�্ �কৃত 

আেলেমস সংখযা � তা দ আীশর  িভভাূেকস  ন্ িিিতস িূূসব 

েশানাি�্ যাস কাসেব আমােীস মেধয এমন ীেল, ূ রূস িূীযাধাসুস 
                                                           
20. িসয়ার আ‘লািমন ন্ূালা’ : ৬/৩২৮।   
21. িসয়ার আ‘লািমন ন্ূালা’ : ৬/৩২৮্   
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আিূভরাূ ঘটেি্ িমথযাস েূসািতই যােীস ধমর্ আ�াহ আ নাস দ স 

সহম করন্ আ নাস শািঅেক আসদ ীুঘর দ স্ িসসস করন্  

ইমাম ূ্খাসু সিহমাহ�াহ তীুয় সহুহ �ে� একিট হাীুস সংকলন 

কেসেিন শত না�ােস্ িতিন ূেলন,  

�ِيِ  َ�ْن 
َ
ْمَوَة َ�ْن ق ثَِ� َميسٌِك َ�ْن ِذَشيِ  نِْن ع  َو�ٍْس وَيَ  َسدي

 
ِب ق

َ
َنغَي إِْسَميِ�ي   ْ�ن  ق َسدي

ا    ِ - ف� ا  علي  وسلم - َ�ق  َي اَ  ا َعيِص وَيَ  َسِمْعت  رَس 
ْ
ِ نِْن َ�ْمِمو نِْن ال َي َ�بِْد ا

ِعلَْم نَِقبِْض «
ْ
ِعبَيِد ، َولَِ�ْن َ�ْقِبض  ال

ْ
ِعلَْم افِْتَاجا ، يَنَْتِع    ِمَن ال

ْ
َ َال َ�ْقِبض  ال َي  إِني ا

ْ�تَْاا نَِاْ�ِ ِعلٍْم 
َ
ًِل اا ، فَأ يالا فَل  ري ي ج  ََه الييس  ر ء وسا

ي
ي ، اذ بِْو َجسِما َي إَِذا سَْم �  لََميِء ، َس ع 

ْ
ال

لّاا  ََ
َ
   .»، فََللّاا َوق

‘আমাস কােি ইসমাঈল ইূন আূু উ ‘আইস ূবরনা কেসন, িতিন ূেলন, 

আমাস কােি মােলক িহশাম ইূন উসদয়া েথেক ূবরনা কেসন, িতিন 

তাঁস ূাূা আূী্�াহ ইূন আমস ইূন ‘আস সািীয়া�াহ ‘আনহম েথেক 

ূবরনা কেসন, আিম সাসপল্�াহ সা�া�াহ আলাইিহ দয়াসা�ামেক ূলেত 

শেনিি্ িতিন ূেলন, ‘আ�াহ (ী্িনয়া েথেক) ইলম উি েয় েনেূন না 

তাঁস ূা�ােীস  অস েথেক তা উি েয় েনূাস মাধযেম্ ূসং ইলম 

উি েয় েনেূন িতিন আেলমেীস ত্েল েনূাস মধয িীেয় । এক  যরােয় 

যখন েকােনা (�কৃত) আেলম জুিূত থাকেূন না তখন েলােকসা  জ 
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দ মপখরেীস েনতা িহেসেূ �হব কসেূ্  ত স তােীসেক (শস‘ঈ িূবয় 

স�েকর) িজেজস কসা হেূ আস না েজেনই তাসা ফেতায়া িীেত শর 

কসেূ্ ফেল তাসা িনেজসা েযমন েুামসাহ হেয় যােূ্  নযেীসদ 

েতমন েুামসাহুস  েথ িনেয় যােূ ’্21F

22  

একই িূবেয়স হাীুস একিট ূিবরত হেয়েি সহুহ ম্সিলম শসুেফদ্ 

২৬৭৩ নং এ হাীুেস ইমাম ম্সিলম সিহমাহ�াহ ূেলন,   

نَي 
َ
ني ق

َ
ٍٍ ق ْ� َ  ُ ن ا 

َ
ثَِ  ق ِ ْ�ن  َوْذٍب َسدي َي فَي َ�بْد  ا َ ََ ْي

َ
ِِّزيِبّ ق َِ ا ْ َُ َنغَي َسْمَملَة  ْ�ن   َسدي

ْمَوَة نِْن اسّزَ�ْ�ِ وَيَ   ثَ   َ�ْن ع  ْساَِد َسدي
َ ْ
ني َ�بَْد  او

َ
ْيِت نَلََاِ  ق

 
وَيلَْت ِل َجشَِشة  يَي اْ�َن ق

َي  َعلَيِْ   إِفي   وَْد َ�ََ  َ�ْن اليِبّ َف�ي ا
َق   فََلي�ِلْ   فَ

ْ
َّج فَيل

ْ
 ا 

َ
ِ ْ�َن َ�ْمٍمو َميرل نِغَي إِل َي ا

َي   ِ َف�ي ا َي اِ  ا م َذي َ�ْن رَس 
ْشيَيَء يَْهك 

َ
    َ�ْن ق

ْ
ا وَيَ  فَلَِقيت    فََليَءِ ي َكِا�ا وََسليَم ِعلْما

 
َ
َ ال َي يَ  إِني ا

َي  َعلَيِْ  وََسليَم وَ ني اليِبي َف�ي ا
َ
ْمَوة  فََكَن ِ�يَمي َذَكَم ق َعلَيِْ  وََسليَم وَيَ  ع 

ِِ ِف 
ْم َو� بْ ِعلَْم َمَعر 

ْ
َ�ع  ال لََميَء َ�َ�ْ ع 

ْ
ِعلَْم ِمْن الييِس افِْتَاجا َولَِ�ْن َ�ْقِبض  ال

ْ
يَنَْتِع  ال

ْم نَِاْ�ِ ِعلٍْم َ�يَِللّاَن َو� ِللّانَ  ْات اَهر   � 
ا
يال ري ي ج  ثْت   الييِس ر ء وسا ي َسدي ْمَوة  فَلَمي وَيَ  ع 

َي  َعلَيِْ   في   َسِمَع اليِبي َف�ي ا
َ
ثََك � َسدي

َ
فَْ�َمرْ   وَيلَْت ق

َ
ْ�َظَمْت َذسَِك َوق

َ
َجشَِشَة نَِهسَِك ق

َق   ن مي 
ْ
  إِني اْ�َن َ�ْمٍمو وَْد وَِدَ  فَيل

َ
َي إَِذا َكَن وَينٌِ  وَيلَْت ُ ْمَوة  َس ا   َذَها وَيَ  ع  وََسليَم َ�ق 

    فََهَكَم   
ْ
ِعلِْم وَيَ  فَلَِقيت    فََليَءِ

ْ
ذ َذَكَم   سََك ِف ال ِ

ي
َِديِث اِ

ْ
  َ�ْن ا 

َ
ُ
َ
َي أَْلأ فَيِتْ   َس

                                                           
22. ূ্খাসু : ১০০; িতসিমযু : ২৬৫২।     
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ْسَلب    
َ
� َري نَِهسَِك وَيلَْت َمي ق ْ ََ ْي

َ
ي ق ْمَوة  فَلَمي  وَيَ  ع 

َ
و 

 ْ
رِِ  او ثَِ  نِِ  ِف َممي َْا َمي َسدي

َ
ِل  

ْص  َرا   سَْم يَزِْد ِ�يِ  َشنًْاي َوسَْم َ�غْق 
َ
 وَْد َفَدَق ق

ي
 إِال

‘আমােীস কােি হাসামালা ইূন ইয়াহইয়া আত-ত্িজূু ূবরনা কেসন, 

আমােীসেক আূী্�াহ ইূন  হাূ সংূাী েীন, আমাস কােি আ পূ 

শসাইহ ূবরনা কেসন েয আূ্ল আসদয়াী তাঁস কােি উসদয়া ইূন 

য্ূাইস সািীয়া�াহ আনহমা ’স ঘটনা ূয়ান কেসন্ উসদয়া ূেলন, 

আমােক উে�শ কেস আেয়শা সািীয়া�াহ ‘আনহা ূলেলন, েহ আমাস 

ভািুনা, আমােক একট্ জানােূ েয আূী্�াহ ইূন আমস সািীয়া�াহ 

‘আনহমা আমােীস িনেয় হেজ যােূন িক-না্ ত্িম তাঁস সেে সাবাৎ 

কসেূ এূং িূবয়টা তাঁেক িজেজস কসেূ্ িতিন েতা নূু সা�া�াহ 

আলাইিহ দয়াসা�াম েথেক  েনক ইলম ূহন কেসেিন্ উসদয়া 

ূেলন,  ত স আিম তাঁস সেে সাবাৎ কসলাম্  ত স তাঁেক এমন 

িকি্ িূবয় স�েকর িজেজস কসলাম যা িতিন সাসপল্�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ দয়াসা�াম েথেক ূবরনা কেস আসিিেলন্ িতিন যা উে�খ 

কসিিেলন তাস মেধয এই হাীুসিটদ িিল, নূু সা�া�াহ আলাইিহ 

দয়াসা�াম ূেলন, ‘আ�াহ মান্েবস কাি েথেক একূােস ইলমেক 

িিিনেয় েনেূন না্ ূসং আেলমেীস উি েয় েনেূন্ আস তাঁেীস সেে 

তাঁেীস ইলমদ উি েয় েনেূন্  ত স মান্েবস মেধয শধ্ মপখর েনতাসা 
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 ূিশ� থাকেূ্ এসা ইলম িাপাই তােীস ফেতায়া েীেূ্ ফেল তাসা 

 থ�� হেূ এূং েলাকেীসদ  থ�� ূানােূ।  

উসদয়া ূেলন, আিম যখন আেয়শা সািীয়া�াহ আনহােক এই হাীুসিট 

েশানালাম, তাঁস কােি কথাগেলা  েনক ভািস মেন হেলা এূং িতিন 

 �ুকাস কসেত চাইেলন । িতিন িূ�য়ভসা কে� িজেজস কসেলন, 

িতিন িক েতামােক ূেলেিন েয িতিন নূু সা�া�াহ আলাইিহ 

দয়াসা�ামেক এমন ূলেত শেনেিন? এমনিক আিম তাস সােথ 

 সূতরুেত সাবাৎ কসেল িতিন ূলেলন, ইূন উমস েতা এখন এেসেি, 

তাস সােথ সাবাৎ কেস তাস কােি িজেজস কস   হাীুসিট স�েকর 

ইলম স�েকর িতিন েতামােক যা শিনেয়িিেলন্ উসদয়া ূেলন, আিম 

তখন ইূন উমস এস সােথ সাবাৎ কেস তােক এ িূবেয়  ্নসায় 

িজেজস কিস, িতিন আমােক �থমূােসস মতই হাীুস ূবরনা কসেলন্ 

উসদয়া ূেলন, তাস স যখন আিম আেয়শা সািীয়া�াহ আনহােক এ 

সংূাী িীলাম তখন িতিন ূলেলন, আমাস িূ�াস িতিন ি কই 

ূেলেিন্ আিম তাঁেক েীখিি এেত িতিন িকি্ কম কেসন িন আূাস 

েূিশদ কেসন িন।22F

23  

                                                           
23. ম্সিলম : ৪৮২৯্  
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এ হাীুস েথেক �তুয়মান হয় িকয়ামত যত কােি আসেূ িন�াূান 

ম্খিলস আেলেমস সংখযা  মশ  াস  ােূ্  বস জান স�� িূ�ান 

হয়েতা  েনক িমলেূ িক� �কৃত আেলেমস সংখযা নুনয হেয় যােূ 

যােীস �শংসা কেস  িূ� ক্সআেন  পে রূ উে�িখত দই ূযাকয উ্ািসত 

হেয়েি্  থরাৎ ‘িনিয় আেলমসাই আ�াহেক �কৃত  েথর ভয় কেসন’।  

 তএূ �েতযক আেলম দ তােলেূ ইলম ভাইেয়স �িত  ন্েসাধ, 

আস্ন আমসা িনেজেীস িনয়েতস খূস েনই্ িনেজেীস আ�াস �িত 

িনেজসা একট্ ীৃি� েীই্ আ�াহ তা‘আলা আমােীস সকলেক ইখলাস 

দ িন�াূান ম্িমন হূাস তাদফুক ীান করন্ আমুন  ্


