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কথামুখ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ইসলামি জ্ঞান ও সংস্কারেে ইমিহারস ইবনু িাইমিয়াহ্ খুব পমেমিি এক বযমিত্ব, িাাঁরক নিুন করে 

চিনারনাে প্ররয়াজন চনই।  চেরক প্রকামিি ‘How Tafsir is Performed?’-ে 

বাঙলানুবাদ  হরে ‘িাফমসেনীমি’।  

িহান আল্লাহ্ ে অরিষ করুণা ও দয়ায়   এে প্রেি প্রকািমি প্রকাি করেরে। আল্লাহ্ ে 

কারে দুয়া, মিমন চেন িাাঁে োরহ   ও এে সারে জমিি সবাইরক কবুল করেন এবং িাাঁে 

করে চনন। পাঠক, আপনারদে দুয়া কািনা কেমে।   

মিিীয়বারেে িরিা সংরিাধন কো হরলা। েিিুকু সম্ভব ভুল এিারনাে চিষ্টা আিো করেমে, িরব 

ভুল চেরক োওয়ায়ই স্বাভামবক। চকারনা ভুল চপরল আিারদে জানারবন, আিো শুধরে চনরবা 

ইনিাআল্লাহ্।    

সম্পাদক 
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তাফসিরনীসত 

িাফমসে কোে সবরি মবশুদ্ধ পদ্ধমিমি কী িা েমদ িুমি জানরি িাও, িরব এে উত্তে হরলা- সবরি 
মবশুদ্ধ পদ্ধমি হরে, কুেআরনে িাধযরি কুেআনরক বযাখযা কো। কােণ, কুেআন চকারনা এক স্থারন 
ো ইমিি করে, অনযস্থারন িা বযাখযা কো োরক এবং চকারনা এক মনমদিষ্ট ঘিনাে বযাপারে সংমিপ্ত 
আরলািনা অনযস্থারন মবস্তামেি মববৃি োরক। মকন্তু এমি েমদ চকারনা চিরে চিািাে জনয েরেষ্ট না 
হয়, িরব চিািাে উমিি সুন্নাহ্ ে মদরক িরনামনরবি কো, আে সুন্নাহ্ই কুেআনরক মবস্তামেি বযাখযা 
করে। ইিাি আবু আবু্দল্লাহ্ িুহাম্মাদ ইবনু ইদ মেস আশ্িামফময় বরলরেন, ‘িুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص ো মকেু 
বরলরেন, িা কুেআন চেরকই আহমেি।’   

আল্লাহ্ বরলন- 

ِّلَْخآئِِنَْي  م َواَل تَكمن ل َ بَْْيَ النااِس ِبَما أََراَك اّلله ِِصمًاخَ ِإَّنا أَنَزلْنَا ِإلَْيَك اْلِكتَاَب ِِبلَْحقِّ ِلتَْحُكم  

‘মনশ্চয়ই আমি চিািাে প্রমি সিযসংবমলি গ্রন্থ অবিীণি করেমে, োরি আল্লাহ্ চিািারক চে উপলমি 
মদরয়রেন, চস অনুোয়ী িানুরষে িারে মবিাে-ফায়সালা কেরি পারো। আে িুমি মখয়ানিকােীরদে 
পরি িকি করো না।’1  

ونَ  اهمْم يَتََفكارم ْم َولََعل َل ِإلَْْيِ َ ِللنااِس َما نمزِّ ْكَر ِلتمَبْيِّ َوأَنَزلْنَا ِإلَْيَك اذلِّ

‘আপনাে কারে আমি স্মেমণকা অবিীণি করেমে, োরি আপমন চলাকরদে সািরন চসই সব মবষরয়ে 
বযাখযা করে চদন, ো িারদে প্রমি অবিীণি কো হরয়রে এবং োরি িাো মিন্তা-ভাবনা করে।’2 

ِّقَْوٍم يمْؤمِ  ًة ل ًدى َوَرْْحَ ي اْختَلَفموْا ِفيِه َوهم ِ َ لَهممم اذلا ونَ نم َوَما أَنَزلْنَا عَلَْيَك اْلِكتَاَب ِإالا ِلتمَبْيِّ  

‘আপনাে কারে চিা গ্রন্থ অবিীণি করেমে এজনয চে, িাো চে মবষরয় িিরভদ করে িারদে জনয িা 
স্পষ্ট কেরবন এবং োরি এমি ইিানদােরদে জনয মহদায়াি ও েহিরিে অবলম্বন হয়।’3 

1 সুোহ্ আন মনসা- ৪:১০৫
2 সুোহ্ নাহ্ ল- ১৬:৪৪
3 সুোহ্ নাহ্ ল- ১৬:৬৪
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এ কােরণই নমব ملسو هيلع هللا ىلص বরলন, ‘চজরন চেরখা, আিারক কুেআন ও এে িরিা মকেু চদয়া হরয়রে।’4  

অেিাৎ সুন্নাহ্। প্রকৃিপরি, কুেআরনে িরিা সুন্নাহ্ ও ওয়ামহে িাধযরি িাাঁরক চদয়া হরয়রে। পােিকয 
এরিািুকুই- িা কুেআরনে িরিা করে িাাঁে সািরন মিলাওয়াি কো হয়মন। ইিাি আশ্ িামফময় ও 
অনযানয আমলিগণ এে সিেিরন চবি মকেু েুমি ও আরলািনা িুরল ধরেরেন। মকন্তু এগুরলা উদৃ্ধি 

কোে স্থান এমি নয়।5  

কুেআন বুোে জনয চিািাে উমিি প্রেরি স্বয়ং কুেআনরক চদখা, েমদ িা চিািাে জনয েরেষ্ট না 
হয়, িরব সুন্নাহ্ে মদরক প্রিযাবিিন করো। নমব ملسو هيلع هللا ىلص িুয়াজ  رضي اهلل عنه-চক ইরয়রিরন পাঠারলন এবং 
প্রশ্ন কেরলন, ‘িুমি কীভারব মবিাে কেরব?’ মিমন উত্তে মদরলন, ‘আমি মকিাবুল্লাহ্ অনুোয়ী মবিাে 
কেরবা।’ নমব ملسو هيلع هللا ىلص প্রশ্ন কেরলন, ‘েমদ িুমি িারি মকেু না পাও, িখন কী কেরব?’ মিমন বলরলন, 
‘আমি নমব ملسو هيلع هللا ىلص-ে সুন্নাহ্ে সহায়িা চনরবা।’ নমব ملسو هيلع هللا ىلص আবােও প্রশ্ন কেরলন, ‘েমদ িুমি এরিও িা 
না পাও, িখন কী কেরব?’ মিমন উত্তরে বলরলন, ‘আমি ইজমিহাদ কেরবা।’ এ কো শুরন নমব ملسو هيلع هللا ىلص 

িুয়াজ رضي اهلل عنه-ে কাাঁরধ িৃদু আঘাি কেরলন এবং বলরলন, ‘প্রিংসা আল্লাহ্ে মেমন িাাঁে োসুরলে 
দূিরক পেপ্রদিিন করেরেন, ো িাাঁে োসুলরক সন্তুষ্ট কেরলা।’6 

 েমদ চকারনা চিরে কুেআন ও সুন্নাহ্ চিািাে জনয েরেষ্ট না হয়, িখন সাহামবরদে কোে মদরক 
প্রিযাবিিন করো। এজনয চে, িাাঁো কুেআন চবমি জারনন, িাাঁো এে নামেল হওয়া প্রিযি করেরেন 
এবং এে নামেল হবাে পমেমস্থমি পাে করেরেন। চকন ও চকান পমেমস্থমিরি নামেল হরয়রে- িাো 
জারনন এবং সমূ্পণিভারব বুরেন। মবরিষভারব এমি আমলিগণ ও আমিেরদে চিরে সিয, চেিন- 
পূণযবান িাে খমলফা ও আবু্দল্লাহ্ ইবনু িাস য়ুদ। ইিাি আবু জাফে িুহাম্মাদ ইবনু জামেে আত্িাবামে 
বরলন, ‘আবু কুোইব আিারদে কারে বণিনা করেন চে, ‘জামবে ইবনু নুহ্ আিারদে জামনরয়রেন, 
                                                           
4 আহ্ িাদ, িুসনাদ, খণ্ড:৪, ১৩১; আবু দায়ুদ, সুনান, সুন্নাহ্, ৫ 
5
 আরলািনাে জনয চদখুন আশ্ িামফময়, আর মেসালাহ্ 

6 এ হামদসমি িুসনাদ ও সুনান সংগ্ররহে হামদরস ভারলা সনরদ বমণিি হরয়রে। (আহ্ িাদ, িুসনাদ; দামেমি, সুনান, িুকামিিাহ্, 
৩০; মিেমিমজ, সুনান, আহ্ কাি, ৩; আবু দায়ুদ, সুনান, আক মদয়াহ্, ১১) 
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‘িােসুক চেরক আবু দুহা, আবু দুহা চেরক আল্আিাি আিারদে জামনরয়রেন চে, আবু্দল্লাহ্ ইবনু 
িাস য়ুদ বরলরেন, ‘মেমন োিা চকারনা সিয িাবুদ চনই, িাাঁে িপে করে বলমে, কুর আরনে এিন 
চকারনা আয়াি চনই, চে আমি জামন না িা চকান চপ্রমিরি চকান স্থারন নামেল হরয়মেল। কুেআন 
সম্পরকি আিাে চি চবমি জারন এবং আমি িাে কারে চপৌঁেুরি পামে- এিন চকউ আরে েমদ আমি 
জানরি পােিাি, িরব মনশ্চয়ই আমি িারক চদখরি চেিাি।’’’’7 

আবু ওয়ামল চেরক আল্ আিাি আেও বণিনা করেন- ইবনু িাস য়ুদ  বরলরেন, ‘আিারদে িারে চকউ 
েমদ কুেআরনে দি আয়াি মিখরিন, মিমন এ আয়ািগুরলাে অেি ও মবধান না জানা পেিন্ত সািরন 
বািরিন না।’ আরেকজন বি আমলি হরলন আবু্দল্লাহ্ ইবনু আব্বাস رضي اهلل عنه, মিমন হরেন আল্লাহ্ে 
োসুরলে ভামিজা এবং কুেআরনে িুফাসমসে। আল্লাহ্ে োসুরলে দুয়াে কােরণ মিমন এই িেিাদা 
অজিন করেমেরলন। আল্লাহ্ে োসুল দুয়া করেন, ‘ও আল্লাহ্! িারক ইসলারিে জ্ঞান দান করুন এবং 
কুেআরনে িিিােি মিিা মদন।’8 

িুহাম্মাদ ইবনু বািাে আিারদে বণিনা করেন- ওয়ামক জামনরয়রেন চে, িােসুক চেরক িুসমলি (ইবনু 

সামবহ্ আমব দুহা), িুসমলি চেরক আিাি, আিাি চেরক সুফ্ময়য়ান আিারদে জামনরয়রেন, আবু্দল্লাহ্ 

ইবনু িাসয়ুদ رضي اهلل عنه বরলরেন, ‘কুেআরনে অিুলনীয় একজন বযাখযাদািা ইবনু আব্বাস!’ 

আল্িাসরুক চেরক িুসমলি ইবনু সামবহ্ আমব দুহা, িুসমলি ইবনু সামবহ্ আমব দুহা চেরক 

আল্আিাি, আল্আিাি চেরক সুফ্ময়য়ান, সুফ্ময়য়ান চেরক ইসহাক আল্আজোক, ইসহাক 

আল্আজোক চেরক ইয়াহ্ময়য়াে িাধযরি ইবনু জামেফও এই হামদসমি সািানয মভন্ন িরব্দ- ‘ইবনু 

আব্বাস কুেআরনে অিুলনীয় একজন বযাখযাদািা!’- বণিনা করেন। আল্আিাি চেরক জাফাে ইবনু 

আওন, জাফাে ইবনু আওন চেরক বুনদারেে িাধযরিও মিমন এই হামদসমি একই িরব্দ বণিনা করেন। 

সুিোং, ইবনু আব্বাস  رضي اهلل عنه সম্পরকি বলা কোগুরলা প্রকৃিপরিই ইবনু িাসয়ুদ رضي اهلل عنه-র মনরজে 

বলা কো। ইবনু িাসয়ুদ رضي اهلل عنه িাো োন খুব সম্ভবি ৩৩ মহজমেরি। ইবনু আব্বাস رضي اهلل عنه িাাঁে 

7
 ইবনুল আমসে, জামিয়ুল উসুল মফ আহামদমসর েসুল- ১৩৯২/১৯৭২, খণ্ড:৯, পৃ:৪৮ 

8 আহ্িাদ, িুসনাদ, খণ্ড ১: ২৬৬, ৩১৪, ৩২৮, ৩৩৫ 
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িৃিুযে পে েমেিমি বেে চবাঁরি মেরলন এবং ইসলামি জ্ঞান-রকাষাগারে প্রিুে অবদান চেরখ চগরেন 

মিমন।     

আল্আিাি আবু ওয়ামল চেরক বণিনা করেন- ইবনু আব্বাস رضي اهلل عنه আমল رضي اهلل عنه িাো হারেে 

আমিে মনেুি হন; মিমন একমি ভাষণ চদন এবং সুোহ্ বাকাোহ্ চেরক পাঠ করেন, অনয এক 

বণিনায় আরে, মিমন সুোহ্ নুহ্ চেরক পাঠ করেন। মিমন এই পাঠকৃি আয়াি এিনভারব বযাখযা 

কেরলন, েমদ রুিান, িুমকি ও দালামিো িা শুনরিা, িরব িাো ইসলাি গ্রহণ করে চফলরিা। এই 

কােরণই ইসিাময়ল ইবনু আমব্দে েহ্িান সুমি িাাঁে মলমখি িাফমসরেে অমধকাংি বযাখযাই এই দুজন 

আমলি- ইবনু িাসয়ুদ ও ইবনু আব্বাস رضي اهلل عنهم - এে িাফমসে চেরক মনরয়রেন।  
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