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Abstract: 

Tafsir or Quran is the principal and first source of the shariah. 

Islamic jurists analyzed this source in extracting and introducing 

legal decisions. Alongside the Mufassir the Muhaddis (experts of 

Hadith) also exerted tremendous efforts in finding and extracting 

legal decisions. Although the Mufassir study within the scope of 

Quran, collecting Quran, managing compilation, scrutinizing the 

chain of narration and accuracy of the text. Abul fida Ismail ibn 

umar Ibn Kathir (707-774) was one of those who studied vigorously 

the application of Quran, in deriving shariah rulling. Along with 

compilation of Quran, illustration, he also palyed a vital role in 

deriving shariah rulling in the light of Quran. He authored many 

worthy books in this field too on top of that he was also a great 

scholar of Quran. This paper presents his invaluable contribution in 

deriving shariah ruling. Narrative method was applied in writing 

this paper. Many documents including the Quranic text and Hadith 

and major books in this field were also referred. The current paper 

ultimately evaluates the huge contribution of Abul fida Ismail ibn 

umar ibn kathir in the field of Shari ‘ah ruling. 
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তাফসীর ইব্ন কাছীর : পররচয় ও তাফসীররর রিরেষত্ব 

 

সারসংরেপ  

তাফাসীর বা কুরআন শরঈ বববি-ববিাননর প্রিান ও প্রথম উৎস। তাফসীরকারকগন শর’ঈ ববিান উদ্ভাবনন 

এ উৎসনক প্রন াগ কনরনেন। মুফাবিরগনের পাশাপাবশ যনুগ যুনগ অননক মুহাবিস ও শর’ঈ ববিান বেণনা ও 

বনরূপনের প্র াস বনন নেন, যবিও মুফাবিরগে মলূত কুরআন বনন  গনবষো কনরনেন। তাাঁরা কুরআন সংগ্রহ, 

সংকলন, কুরআননর বযাখ্যা–ববনেষে ইতযাবি গুরুত্বপূেণ িাব ত্ব পালন কনরনেন। যযসব মুফাবির তাাঁনির মলূ 

কতণ নবযর পাশাপাবশ কুরআননর আনলানক শরী নতর বববি-ববিান বনেণন  সনেষ্ট হন নেন তাাঁনির অনযতম আবলু 

বফিা ইসমাইল ইবনন উমার ইবনন কােীর (৭০৭-৭৭৪ বি.)। কুরআননর সংকলন, বযখ্যা ববনেষনের পাশাপাবশ 

তাাঁর রবেত যমৌবলক গ্রন্থসমূনহ বতবন কুরআননর আনলানক অননক গুরুত্বপূেণ ববষন  শর’ঈ বববি-ববিান বনেণন  

সববনশনষ ভূবমকা পালন কনরন। ইলনম তাফসীনর অনবিয অবিাননর পাশাপাবশ এ মহান মনীষী কুরআননর 

আনলানক শর’ঈ বববি-ববিান বনেণন  যয অসামানয অবিান যরনখ্নেন বক্ষ্যমাে প্রবনে যস সম্পনকণ  সববস্তার 

আনলােনা করা হন নে। প্রবেটি রেনার যক্ষ্নে পযণানলােনা ও বেণনামূলক পদ্ধবত অবলম্বন করা হন নে। 

কুরআন, হািীস এবং ববষ  সংবেষ্ট যমৌবলক গ্রন্থাববল তথযসূে বহনসনব বযবহার করা হন নে। ইবন কােীর রহ. 

যকবল কুরআননর উপর গনবষো কনরন বন; বরং বতবন শর’ঈ বববি- ববিান বনেণন ও যয ববশাল অবিান 

যরনখ্নেন, এ প্রবে তার-ই স্বাক্ষ্র বহন করনব। 

 

মলূ েব্দ:  আবুল বফিা ইসমাইল ইবনন উমার ইবনন কােীর, তাফসীনর ইবনন কােীর, তাফসীনরর বববশষ্টয, 

ইব্ন কােীর রবেত গ্রন্থমালা।  

 

1. ভূরিকা 

মানব সভযতার সূেনালগ্ন হনত জ্ঞান-ববজ্ঞাননর বববভন্ন শাখ্া ও ববষন  ববকাশ সাবিত হন  আসনে। যুনগ যুনগ 

অননয সািারন বযবি পবিত ও বেন্তাশীল গনবষকগে বনরন্তর গনবষো োবলন  আসনেন। এ ববষন র 

িারাবাবহকতা  তাফসীর শানের ববকানশ যয ক’জন মুফাসসীর গনবষক ও মনীষী ইবতহানস স্থান কনর বনন নেন, 

ইমাম ইব্ন কােীর তানির মনিয অনযতম। বতবন অক্লান্ত পবরশ্রম ও সািনা, বনরবববিন্ন অিযবসা  ও ঐকাবন্তক 

অবভবননবনশর মািযনম তাফসীর শানের উন্ন নন অতুলনী  অবিান যরনখ্ এক ববরাট িষৃ্টান্ত স্থাপন কনরনেন। 

ইব্ন কােীর এই প্রামােয তথযবহুল, সবণজন গৃবহত ও তাফসীনরর মািযনম আরবী ভাষা-ভাষীনির জনয পববে 
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কালানমর সবতযকানরর রূপনরখ্া অবত স্বি সাবলীল ভাষা  তুনল িনরনেন তাাঁর কু্ষ্রিারার ববলষ্ট যলখ্নীর 

মািযনম। এসব কারনেই এর অনবিযতা যশ্রষ্ঠনক সকল যুনগর ববিগ্ধ মনীষীরা সমভানব অকপনট এবং একবানকয 

স্বীকার কনর বনন নেন। তাই, এই পৃবথবীর প্রা  প্রবতটি মুসবলম অিুযবষত যিনশ, সকল িমী  প্রবতষ্ঠানন এমনবক 

িমণবনরনপক্ষ্ বশক্ষ্া তননর গ্রন্থাকানর ও এটি বহুল পঠিত, সুপবরবেত। 

 

2. নাি ও িংে পররচয় 

তাাঁর নাম ইসমাইল, আবুল বফিা তাাঁর কুবন াত বা ডাকনাম এবং ইমামুিীন তাাঁর উপাবি। সুতরাং, তাাঁর সাাঁজরা 

ই নাসাব বা কুলজীনামা সহ পুনরানাম ও বংশ পবরে  হনি বনম্নরূপ: ‘‘আবুল বফিা ইমামুিীন ইসমাইল ইব্ন 

উমার ইব্ন কােীর ইব্ন জাউ ইব্ন কােীর যারা আল-কারশী আল বাসারী আি বিমাশকী। বকন্তু, সািারনেয 

বতবন ইব্ন কােীর নানম সমবিক পবরবেত’’1। বসূ্ততঃ আল–বাসরী নামক তার এই বনসবতটি হনি তাাঁর বশক্ষ্া-

িীক্ষ্া বা তালীম ও তারবব াত বােক উপাবি। ইমাম ইব্ন কােীর বেনলন এক সুবশবক্ষ্ত, জ্ঞানী ও ববদ্ধান 

পবরবানরর সুসন্তান। তাাঁর সুনযাগয বপতা শাইখ্ আবু হাফস বশহাবুিীন উমার (রঃ) যস অঞ্চনলর খ্বতব পনি 

অবিবষ্ঠত বেনলন। তাাঁর বড় ভাই আব্দুল ও াহাব (রঃ) বেনলন যস যুনগর খ্যাতনামা আনলম, হািীস যবত্তা ও 

তাফসীরববি। এমনবক য নবুিন ও বিরুিীন নামক তাাঁর পুেদ্ব  ও বেনলন যসকানলর ববরাট খ্যাবতসম্পন্ন 

হািীস যবত্তা। 

According to Encyclopaedia of Islam, “His full name was abul fida Ismail ibn umar ibn kathir 

with the honorary title of imad ad din pillar of the faith. He was born in mijdal, a village on the 

outskirts of the city of busra to the east of damacus. Syria in the about A H 707্(AD 1300/1)্

He was taught by ibn taymiyya and al dhahab”2। 

ইসমাইল ইব্ন উমার ইব্ন কােীর ইব্ন ি,ু ইব্ন িাবা আল কুরাশী আল বুসরাবী আি-বিমাশকী, কুন াত: 

আবুল বফিা, উপাবি: ইমামুিীন। সািারেত বপতামনহর নানম পবরবেত, ঐবতহাবসক, তাফসীরকারক ও মুহাবিস 

বহনসনব ববখ্যাত3। 

                                                           
1 ড. যমাহাম্মি মুবজবুর রহমান (অনুবািক),তাফসীর ইব্ন কােীর, ঢাকা, হুসাইন আল মািানী প্রকাশনী, ৮ম সংস্করে, ২০০৮ খ্ৃ:, 
১ম খ্ি, পৃ. ১  

2 Encyclopedia of Islam,্voll. 2, p. 46  
3 ইসলাবমক ববশ্বনকাষ, ঢাকা, ইসলাবমক ফাউনেশন সম্পাবিত, ৫ম সংস্করে, ১৯৯৫ খ্:ৃ, ২  খ্ি, পৃ. ১৮৫ 
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الشيخ االمام العالمة عماد الدين ابو الفداء ابن  -هو اسماعيل بن عمربن كثير بن ضوء بن زرع–قال عالمة ابن العماد 

 الشيخ شهاب الدين ابي حفص القرشي البصري الدمشقي البصري الشافعي المعروف بابن كثير4

 

3. জন্ম ও জন্মস্থান 

ইমাম ইব্ন কােীর বসরী  প্রনিনশর প্রবসদ্ধ শহর বসরার অন্তগণত মাজল নামক মহল্লা  ৭০০ বহজবরনত জন্মগ্রহে 

কনরন। তাাঁর ইনন্তকানলর সন তাবরখ্ সম্মনে যকান মতাননকয যনই বনট, বকন্তু তাাঁর জনন্মর তাবরখ্ সন বনন  তাাঁর 

জীবনীকারনির মানে যবশ একটা মতনদ্বতা লক্ষ্য করা যা । আল্লামা জালালুিীন সু ূতী তার যাইল ু

তাজকীরাতুল হুফফাজ, আল্লামা কাজী সাওকানী আল বািরুত তাবল গ্রনন্থ, হাবকম শাইখ্ শামসুিীন জাহাবী 

(মৃতঃ ৭৪৮ বহঃ- ১৩৪৭িীঃ) স্বী  তাজকীরাতুল্ হুফফাজ গ্রনন্থর উপক্রমবেকা , নও াব বসবিক হাসান খ্ান 

ভূপালী (মৃতঃ ১৩০৭ বহঃ১৮৮৯ িীঃ) তাাঁর আবজািলু উলুম গ্রনন্থ ৭০১ বহজবর বকংবা তিনূবণ বনল বলবপবদ্ধ 

কনরনেন। যাই যহাক, ইব্ন কােীনরর জনন্মর সমন  তাাঁর বপতা যসই অঞ্চনলর খ্তীনব আজম পনি অবিবষ্ঠত 

বেনলন, একথা আনগই উনল্লখ্ কনরবে’’5।  قال عالمة ابن العماد: ولد سنة 701 ه 1301 م في قرية مجديل من اعمال

 بصري الشام و عاش الدمشق6

আখ্তার ফারুক বনলন, ইব্ন কােীর ৭০০ বহজরী যমাতানবক ১৩০০ বিস্টানব্দ বসবর ার বসরা শহনর এক সম্ভ্রান্ত 

বশবক্ষ্ত পবরবানর জন্ম গ্রহে কনরন7।  

بقريه مجدل من اعمال بصري من و كان   مولوده -ه كما ذكر ذلك في كتابه البدايه و النهاية 707ولد في سوريا سنة 

 منطقة سهل حوران درعا حاليا في جنوب دمشق8

 

4. পররিার পরররচরত 

তাাঁর বপতা শাইখ্ আবু হাফস বশহাবুিীন উমর যসখ্ানকার খ্বতনব আজম পনি অবিবষ্ঠত বেনলন9। তাাঁর যজযষ্ঠ 

ভ্রাতা শাইখ্ আব্দুল ওহাব সামসমব ক কানলর একজন খ্যাতনামা আবলম, হাবিসনবত্তা ও তাফসীরকারক বেনলন, 

                                                           
4 আল্লামা ইবনুল ইমাি, সাযারাতুয জাহাব, বমসর, মাকতাবাহ-আল নাহিা আল-বমসরী যা প্রকাশনী, ১৯৮৮ খ্ৃ:, পৃ. ৮৮ 

5 ড. মুবজবুর রহমান, প্রাগুি, প.ৃ ২  
6 আল্লামা ইবনুল ইমাি, প্রাগুি, পৃ. ৮৯ 
7 ড. আখ্তার ফারুক (অনুবািক),তাফসীর ইব্ন কােীর, ঢাকা, ইসলাবমক ফাউনেশন, ৫ম সংস্করে, ২০০১ খ্ৃ:, ১ম খ্ি, পৃ. ৮৮ 

8 আবুল বফিা ইমামুিীন ইসমাইল ইব্ন কােীর, আল ববিা াহ ও ান বনহা াহ, বমসর, িার আল ইলম বলল মালাব  ীন প্রকাশনী, ৭ম 

সংস্করে, ১৯৯৪ খ্:ৃ, ২  খ্ি, পৃ. ৯৮ 

9 ড. আখ্তার ফারুক, প্রাগুি, পৃ. ১১  
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তাাঁর িইু পুে জ নুবিন ও বিরুবিন যসই যুনগর প্রখ্যাত হাবিসনবত্তা বেনলন, যমাটকথা তাাঁর যগাটা পবরবারই বেল 

যসকানলর জ্ঞান জগনতর উজ্জ্বল যজযাবতষ্ক স্বরূপ। 

 

5. রেো জীিন 

বতন বকংবা োর বের ব নসর সমন  বশশু ইব্ন কােীনরর যেহম  বপতা বশহাবুিীন উমার ৭০৩ বহজবরনত 

ইবন্তকাল কনরন। তখ্ন তাাঁর যজযষ্ঠ সনহাির শাইখ্ আব্দলু ও াহাব তাাঁর প্রবতপালননর িাব ত্বভার গ্রহে কনরন। 

‘‘বশশনব বপতৃ-ববন ানগর বতন বের পর ৭০৬ বহজবরনত ভাইন র সনে বতবন তৎকালীন িন-ঐশ্বনযণর স্বপ্নপরুী 

বাগিাি নগরীনত উপনীত হন। বতবন যজযষ্ঠ ভাইন র কানে প্রাথবমক বশক্ষ্া সমাপন কনর বফকাহ শানের অিয ন 

শুরু কনরন, অতঃপর শাইখ্ বুরহানুিীন ইবরাহীম ববন আব্দুর রহমান ফাজারী এবং শাইখ্ কামালুিীন ইব্ন 

কাজী সাহবার কানে বফকাহ শানের পাঠ সমাপ্ত কনরন’’10। 

الي دمشق صحبة كمال  707ثم تحولنا من بعد سنة -كنت اذ ذاك صغيرا ابن ثالث سنين او نحوهاقال الحافظ ابن كثير 

فاشتعلت  650و قد تاخرت و فا ته الي سنة خمسين –و بنا رفيقا شفوقا –الدين عبد الوهاب و قال :و قد كان لنا شقيقا 

 علي يديه في العلم فيسر هللا تعالي فيه ما يسر – و سهل منه ما سهل11

According to Encyclopedia of Islam: He was taught by Ibn Taymiyyah and al dhahabi, upon 

completion of his studies he obtained his first official appointment in 1341. When he joined as 

inquisitorial commission formed to determine certain questions of heresy. He married the 

daughter of al mizzi, one of the formed Syrian scholars of the period, which gave him access to 

the scholarly elite. 12 

বতবন বড় ভাইন র কানে প্রাথবমক বশক্ষ্া সমাপ্ত কনর বফকাহ শানের অিয ন শুরু কনরন। অতঃপর খ্যাতনামা 

হািীস শােববি মুসবনিিু িবুন া বরহলাতুল আফাক ইবন শাহনা হাজ্জানজর কানে বতবন হািীস শাে অিয ে 

কনরন। তখ্নকার বিনন একটা বেরােবরত বন ম বেল যয, যকান বশক্ষ্াথী এক বনবিণষ্ট শােনত বুযৎপবত্ত ও 

পারিবশণতা অজণ ন করনত োইনল যসই শানের যকান একখ্াবন সংবক্ষ্প্ত পুস্তক বািযতামলূকভানব কণ্ঠস্থ করনত 

হনতা। এ কারনন বতবন শাইখ্ আবু ইশহাক বসরাজী কৃত আত তাসবীহ ফী ফুরুইস শাফী াহ নামক গ্রন্থটি 

আনিযাপান্ত কণ্ঠস্থ কনর ৭১৮ বহজবরনত তা শুবনন  যিন। উসুলুল বফকনহর গ্রন্থাবলীর মনিয বতবন আল্লামা ইব্ন 

হাবজব মাবলক (মতৃঃ ৬৪৬ বহঃ ১২৪৮ িীঃ) কৃত মুখ্তাসার নামক পুস্তকটি মুখ্স্থ কনরন। এ গ্রনন্থর শারহা 

                                                           
10 নও াব বসবিক হাসান খ্াাঁ, আব্জািলু উলুম, ববরুত, বসিীকী যপ্রস ভূপাল, ১৮৭৮ খ্ৃ:, ৩  খ্ি, পৃ. ৭৮০ 

11 ইমাম ইব্ন কােীর, প্রাগুি,পৃ. ৭ 

12 Encyclopedia of Islam, ibid, P. 121 
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যলখ্ক আল্লামা শামসুিীন মাহমুি ইব্ন আব্দুর রহমান ইস্পাহানীর কানে বগন  ও উসলুুল বফকাহ এর গ্রন্থমালা 

অনযনয মনন অিয ে কনরন।    قال جالل الدين السيوتي 

ارتحل بصحبة الخيه الشقيق عبد الوهاب الي مدينة دمشق التي كانةموءل العلماء  –و لما بلغ ابن كثير السابعة من عمره 

و مرابع المعرفة التي يقد االليها العلماء و  –و ينبوع العطاء و محط االنظار –و مركز الحضارة  –وحاضرة العلم  –

 الطالب من كل هدب و صوب 13

হািীস শাে অিয ন সম্পনকণ  আল্লামা জালালুবিন সু বূত বনলন, হাজ্জার এবং তাাঁর সমনশ্রনীর মুহাবিসনির কাে 

যথনক বতবন হাবিস শ্রবে কনরন। খ্যাতনামা হািীস শােববি মুসবনিিু-িবুন া বরহ লাতুল আফাক ইব্ন শাহনা 

হাজ্জানজর কানে বতবন হাবিস শাে অিয ন কনরনেন। বমসর থনক ইমাম আবুল ফাতাহ িারুসী, ইমাম আলী 

ও ালী এবং ইউসুফ খ্ুাঁতবন প্রমুখ্ সামসমব ক মুহাবিসরা তানক হাবিস অিযাপনার অনুমবত িান কনরন। 

According to Encyclopaedia of Islam, ‘‘He learned from great scholars such as ibn asker. Ishaq 

ibn yahya al amudi and the shaykh ul islam ibn taymiyyah who was extremely close to him, he 

also studied under various other sheikhs who gave him permission in fiqh and hadith’’14. 

و –قد دمشق وله نحو سبع سنين سنة ست و سبعما ءة مع اخيه بعد موت ابيه و حفظ التنبيه  –قال الحافظ ابن حجر 

و قرء اصل علي  -ثم صاهر المزي و صحب ابن التيمية–و حفظ مختصر ابن الحاجب –رضه سنة ثماني عشرة ع

 االصبهاني –و الف في صغرة احكام التنبيه-15

 

6. রেেক িণ্ডলী 

মুহাবিস হাজ্জার োড়া তাাঁর সামসমব ক যযসব মুহাবিনসর কাে যথনক ইমাম ইব্ন কােীর একাগ্রবেনত্ত হািীস শাে 

অিয ন কনরবেনলন, তানির মনিয বননন্মাি মনীষীনির নাম ববনশষভানব উনল্লক্ষ্যঃ বাহাউবিন ববন কাবসম ববন 

মুজাফফর ববন আসাবকর (মতৃ ১৩২৩ িীঃ), শাইখ্ যাবহবর া আফীফুবিন ইসহাক ববন ই াবহ া আল আবমিী 

(মৃত ১৩২৪ খ্ৃীঃ),বিরুবিন মুহাম্মি ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সু াইবি (মৃত ১৩১১ িী:), ঈসা ইবনুল মুবতম, 

মুহাম্মি ববন যারাি, হাবফজ জামালুবিন ইউসুফ আল মজ্জী সাফঈ (মৃত ১৩৪১ িীঃ), আল্লামা হাবফয শামসুবিন 

আজ যাহাবী (মৃতঃ ১৩২৭ িীঃ), তাবকউিীন আহমি ইব্ন তাইবম া আল হাররানী (মৃত ১৩২৭ িীঃ), আল্লামা 

ইমামুবিন মুহাম্মি ইব্ন আস শীরাযী (মৃত ১৩৪৮ িীঃ)16 । ইমাম ইব্ন কােীর উপবরউি মুহাবিসনির মনিয 

                                                           
13 আল্লামা জালাল উবিন সু ূবত, আয যাইলু তাজবকরাতুল হুফফায, বিমাশক, বিমাশক যপ্রস, ১৯৭৮ খ্:ৃ, পৃ. ১২৮ 

14 Encyclopedia of Islam, ibid, p. 121 
15 হানফজ ইব্ন হাজার আসকালানী, আনবাউল উমর বব আবনাব ল উমর, করােী, তাশ কুবরা জািাহ প্রকাশনী, ১৮৯৬ খ্ৃ:, পৃ. ৩৯ 

16 ড. মুবজবুর রাহমান, প্রাগুি, পৃ. ৫ 



International Journal of Social, Political and Economic Research, Volume 1, Issue 1, 2014, 20-40 

 

 

©Chowdury, Saeyd Rashed Hasan, (2014), “Tafsir Ibn Kathir: Biography of Writer and Specialist in Tafsir” 

Page: 26 

যার কাে যথনক সবনেন  যবশী বশক্ষ্া বিক্ষ্ার সুনযাগ লাভ কনর উপকৃত হন বেনলন তম্মনিয তাহবযবলু কামাল 

প্রনেতা বসরী  যিশী  মুহাবিস আল্লামা হাবফজ জামালবুিন ইউসুফ ইব্ন আব্দুর রহমান মজ্জী শানফ ী 

ববনশষভানব উনল্লনখ্র িাবীিার। 

অবশয পরবতী কানল তাাঁর বপ্র তমা কনযার সনে হাবফজ ইব্ন কােীর শুভ পবরে  সুনে আবদ্ধ হন। এই শুভ 

বেননর অবশযম্ভাবী ফলশ্রুবত বহনসনব এই ওস্তাি সাগবরনির পববে সম্বে আরও ঘবনষ্ঠ-বনববঢ় এবং সুিঢ়ৃ হ । 

সুতরাং, এই শ্রদ্ধাস্পি মহান বশক্ষ্নকর অন্তহীন যেহ মমতার েে ো া  বহুবিন পযণন্ত অবস্থান কনর বতবন 

পূেণমাো  উপকৃত হন বেনলনএবং এই সুবেণ সুনযানগর বতবন সদ্বযবহার কনরবেনলন, যবশ বকেুকাল িনর বতবন 

এই শ্রনদ্ধ  বশক্ষ্ক তথা যেহম  শ্বশুনরর সাহেযণ ও সাবন্নিয লাভ কনর বতবন তাাঁর যশ্রষ্ঠ অবিান তাহবযবলু কামাল 

ও অনযানয গ্রন্থাবলী তাাঁর কাে যথনক বনষ্ঠার সনে শ্রবে কনরন। এভানবই বতবন পববে হািীনসর পঠন ও অিয নন 

সমূ্পেণতা অজণ ন করনত সমথণ হন। এ প্রসনে আল্লামা জালালবুিন সু ূবত বনলন, হাবফজ জামালুবিন মজ্জীর সাবন্নিয 

িীঘণ বিন অবস্থান কনর বতবন ববপুল বযুৎপবত্ত ও পারিবশণতা অজণ ন কনরন17। 

অনুরূপভানব শাইখ্ুল ইসলাম হাবফজ ইব্ন তাইবম ার সাবন্ননিয অবস্থান কনর তাাঁর কাে যথনক ও বতবন বববভন্ন 

ববষন  জ্ঞানাজণ ন কনরন। হাবফজ ইব্ন হাজার আসকালী বনলন, বমসর যথনক ইমাম আবুল ফাতাহ িাবসুীম ইমাম 

আলী ও ানই এবং ইউসুফ খ্ুতনী প্রমুখ্ সামসমব ক মুহাবিসরা তানক হাবিস অিযাপনার স্পষ্ট অনুমবত িান 

কনরন, এভানব মহামবত ইমাম ইব্ন কােীর মুসবলম জগনতর বববভন্ন বশক্ষ্া তনন বববভন্ন উস্তানির কাে যথনক 

হািীস তাফসীর, তাবরনখ্র প্রা  সকল শাখ্া  এমন অনুসবেৎসা ও বনষ্ঠার সনে জ্ঞান অজণ ন কনরন যয, সারা 

মুসবলম জাহাননর আহনল সুন্নাহ এবং অনযানযনির কানে ও অপ্রবতদ্বন্দ্বী ইমাম হও ার যগৌরবম  আসন অলংকৃত 

করনত সক্ষ্ম হন। তাাঁর অপবরতৃপ্ত ও অনযনয সািারন শাে, জ্ঞান-বপপাসা, অসািারে িীশবি, অপবরসীম 

ববিযানবত্তা ও সবণনতামুখ্ী প্রবতভার সু্ফরে ঘনট বশশব এবং বকনশার যথনকই। হািীস ও তাফসীর োড়া বফকাহ, 

উসুনল বফকাহ, আরবী ভাষা ও সাবহতয, তারীনখ্ ইসলাম প্রভৃবতনত ও বতবন সমান িক্ষ্তা ও বুযৎপবত্ত অজণ ন 

করনত সমথণ হন বেনলন। 

و من شيوخه ابن التيمية المزي اعجب به ابن كثير و سار علي درية و قد ذكره مرارا في –قال العالمة نصير الدين الباني 

و االمام المزي الحافظ الكبير صاحب تهذيب الكمال في اسماء الرجال و تحفة االشراف بمعرفة االطراف و قد  –تاريخه 

 تتلمزعليه  ابن كثير ثم صاره – ثم تبعه في جامع المسانيد و السنن الهاديال قوم سنن18

                                                           
17 আল্লামা জালালুবিন সু ূবত, প্রাগুি, পৃ. ১২৮ 
18 আল্লামা নাবের উবিন আলবানী, ইমাম ইবন কােীর, বর াি, িার-আল কুতুব আল-ইলমীই যাহ, ১৯৭৭ খ্ৃ:, ১ম  খ্ি, পৃ.  ৮  
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আল্লামা হাবফয ইবনুল ইমাি হাম্বালী ইব্ন হাবীব যথনক উদৃ্ধবত বিন  বনলন, ইসলানমর ইবতহানস, হািীস ও 

তাফসীর ববষ ক জ্ঞান ববজ্ঞাননর ববশাল রাজত্ব তাাঁর কানে বগন ই যশষ সীমানন্ত উপনীত হন নে19। আবলু 

মাহাবসন জামালবুিন ইউসুফ ববন সাইফুিীন ববন তাগরীববরিী (মৃঃ ৮৭৪ বহঃ- ১৪৬৯ খ্ৃঃ)বনলন,  হািীস, 

তাফসীর, বফকাহ এবং আরবী ভাষা ও সাবহতয তাাঁর অগাি জ্ঞান বেল।  

قال شيخ محمد عبد الرزاق الهمزة و لقد كان لالمام ابن كثير حياة علمية حافلة بالجهد في التحصيل و التصنيف في 

 عصر مملو ء باالكابر من علماء النقل و العقل كما ستقف علي ذالك20

হাবফয শামসুবিন আয-জাহবী স্বী  তাজবকরাতুল হুফফায নামক অনবিয গ্রনন্থর পবরবশনষ্ট বববশষ্ট হাবিস, 

অিযাপক মিলীর পবরে  প্রিান কানল ইমাম ইব্ন কােীনরর ববস্তাবরত বববরে প্রিান কনরনেন। অতঃপর 

হাবফজ জালালুিীন সু বূত স্বী  জাইলু তাজবকরাতুল হুফফায গ্রনন্থ ইব্ন কােীনরর ববসৃ্তত জীবন কথা বলবপবদ্ধ 

কনরন এবং আল্লামা সালবুল মাহাবসন হুসাইন ও তাাঁর ভূ সী প্রশংসা কনরন। قال عالمة ابو المحاسن جمال  

 الدين يوسف-و كان له اطالع عظيم في الحديث و التفسير و الفقه و العربية21

 

7. ইিাি ইব্ন কাছীররর প্ররত সািসিরয়ক িনীষীরের শ্রদ্ধা রনরিেন  

একবার হাবফজ যাইনুিীন ইরাকীনক বজজ্ঞাসা করা হন বেলঃ ইমাম মগলতাই, ইমাম ইব্ন কােীর, ইব্ন রানফ, 

হানফয হুসাইনী এই োরজন সামসমব ক মনীষীনির যক যশ্রষ্ঠ? আল্লামা হাবফয যাইনুিীন ইরাকী এই প্রনের 

উত্তনর বনলন, এনির মনিয বংশ পরম্পরা  জ্ঞানন সবনেন  অবভজ্ঞতা সম্পন্ন হনিন ইমাম ইব্ন কােীর, আর 

হািীস শানের অনুসোন ববশারি এবং বববভন্ন প্রকানরর হািীস সম্পনকণ  অবত সুক্ষ্ম িবৃষ্ট সম্পন্ন হনিন ইব্ন রানফ 

এবং স্বী  উস্তায, সামসমব ক মুহাবিস ও হাবিনসর বেণনা সুে সম্পনকণ  অবিক অববহত হনলন হাবফয হুসাইনী 

বিমাশকী। হাবফয শামসবুিন আজ যাহবী তাাঁর মুজামুল মখু্তাস এবং তাজনকরাতুল হুফফাজ নামক গ্রন্থদ্বন  

বনলন, ইব্ন কােীর একজন খ্যাতনামা মুফবত, ববজ্ঞ মুহাবিস আইন অবভজ্ঞ বফকাহ শােববি, ববেক্ষ্ে 

তাফসীনরর এবং বরজাল শানে ববনশষ পারিশী। 

                                                           
19 হাবফজ ইবনুল ইমাি, জও াবহরুল মবজ াহ ফী তাবাকাবতল হানাফী া, হা িারাবাি যডকান, িাব রাতুল মা’আবরফ যপ্রস, ১৩৩২ 

বহ:, পৃ. ১৩৯ 

20 শাইখ্ আব্দুর রাযযাক আল হামযাহ, আল বাব েুল হাবিস, আল আজহার ববশ্বববিযাল , ১৪০২ বহ: /১৯৮২ খ্ৃ:, পৃ. ১২১ 
21 আল্লামা আবুল মাহাবসন জামাল উবিন ইউসুফ, আল মানহালুল সাবফ আল মুসতাউবফ, ববরুত, আলী আল-আজহার, ১৩৬০ বহ:, 

পৃ. ৩২ 
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হাবিনসর মতন সম্পনকণ  তাাঁর অবভবননবশ বেল উনল্লখ্নযাগয। বতবন হাবিনসর তাখ্বরজ যবর কনরনেন এবং 

আনলােনা পযণানলােনা কনরনেন, গ্রন্থরাবজ রেনা কনরনেন এবং প্রনতযক যক্ষ্নেই েরম উৎকষণ সািন কনরনেন22। 

হাবফয হুসাইনী এবং আল্লামা জালালুবিন সু ূবত তানির বনজ বনজ গ্রনন্থ ইমাম ইব্ন কােীর সম্পনকণ  মন্তবয করনত 

বগন  বনলন, বতবন হাবিনসর বববশষ্ট অিযাপক, হাবিস শানের হাবফয প্রখ্যাত আবলম এবং ইমাম বিৃতা  সুবনপুন, 

বহুগুে এবং উৎকনষণর অবিকারী। আল্লামা শাইখ্ ইবনলু ইমাি হাম্বালী ইমাম ইব্ন কােীর যক আল হাবফযুল 

কাবীর বা মহান হাবফয অথণাৎ কুরআননর যশ্রষ্ঠ বনল আখ্যাব ত কনরন23। অনুরুপভানব্তাাঁর খ্যাতনামা বপ্র  

বশষয আল্লামা হাবফয ইবনুল হবজ্জ স্বী  শ্রদ্ধাস্পি উস্তাি ইব্ন কােীর সম্পনকণ  অবভমত জানানত বগন  বনলন, احفظ

ادركناه لمتون االحاديث و اعرفهم بجرحها و رجالها و صحيحها و سقيمها و كان اقراءنه و شيوخه يعترفونه له بذالك و من 

 ما اعرف اني اجتمعت به علي كثرة ترددي اليه اال و استفدت منه24

‘‘আমরা যযসব হািীস শােজ্ঞ যক যপন বে তন্মনিয বতবন হাবিনসর মতন বা মূল অংশ সম্পনকণ  যশ্রষ্ঠ শ্রুবতির 

এবং যিাষ ত্রুটির বযাপানর হাবিস বরজাল শাে জ্ঞানন ও ববশুদ্ধ িবুণল হাবিস বনিণারনে বেনলন সবার যেন  

অবভজ্ঞ। তাাঁর সামসামব ক উলামা ও উস্তািবৃন্দ সবাই তাাঁর এই মান মযণািার কথা এক বানকয স্বীকার কনরন’’। 

তাাঁর কানে আবম বহুবার যাতা াত কনরবে, তবু ও একথা স্বীকার করনত বদ্বিা যনই যয, যতবারই আবম তাাঁর 

বখ্িমনত বগন  উপনীত হন নে যকান না যকান ববষন  তাাঁর কানে জ্ঞান লানভ িনয ও কৃতাথণ হন বে। 

الموؤخين علم قال عالمة حافظ ابن نصير الدين الدمشقي: الشيخ االمام العالمة الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين عمدة 

 المفسرين25

আল্লামা হাবফয ইমামুিীন ইব্ন কােীর বেনলন মুহাবিস গনের বনভণ র ঐবতহাবসক অবলম্বন এবং তাফসীর ববিযা 

ববশারিনির উন্নত বজা। হাবফয ইব্ন হাজার আসকালাবন বনলন, হািীনসর মতন বা যমৌল অংশ এবং বরজাল 

বা েবরত অবভিান শানের পঠন-পাঠনন ও অিয নন বতবন সব সম  বনমগ্ন থাকনতন। তাাঁর উপবস্থত বুবদ্ধ ও 

স্মৃবত শবি বেল অতযন্ত প্রখ্র আর বতবন রবসকতা বপ্র  বেনলন, জীবিশা  তাাঁর গ্রন্থরাজী োরবিনক বযাপকভানব 

েবড়ন  পনড়। প্রখ্যাত হাবিসনবত্তা আল্লামা যাবহি ববন হাসান আল কাওসারী বেনলন কা রূর একজন খ্যাবতনামা 

আনলম ও মুহাবিস এবং উসমানী শাসনামনলর একজন উচ্চ পিস্থ রাজকমণোরী। বতবন ও এ প্রসনে  বনলন, 

                                                           
22 হাবফয শামসুবিন আয-যাহাবী, তাযবকরাতুল হুফফায, হা িারাবাি, িাবর াতুল মাআবরফ যপ্রস, ১৩৫৭ বহ:, পৃ. ১৩০৬ 
23 আল্লামা ইবনুল ইমাি, প্রাগুি, পৃ. ৮৮ 
24 মাওলানা মুহাম্মি হুসাইন বাসুনিবপুরী, ইমাম ইব্ন কােীর শীষণক প্রবে, মাবসক তরজামাতুল হাবিস, করােী, করােী যডকান যপ্রস, 

১৯৯৫ খ্:ৃ, ১১ খ্ি, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩২ 
25 আল্লামা ইব্ন নাসীরুিীন বিমাসকী, আর রািলু ও াবফর, বিমাশক, ওফাই াত আল আই ান যপ্রস, ১৩৯৮ বহ:, পৃ. ২৬৯   
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হাবি্য ইব্ন কােীর যবিও হাবিনসর মতন মুখ্স্থ করার বযাপানর বেনলন যবশী অভযস্ত, তবু ও তাাঁর কাে যথনক 

এটা যকান বিনই প্রতযাশা করা যা  না যয, বতবন রাববনির স্তর সমূনহ যভি নীবতর যকান িার পানতন না। অবশয 

বতবন এ কাজটি ভালভানব করনতন। 

বতবন রাবী বা বেণনা কারীনির অবস্থার পবরনপ্রবক্ষ্ত আবল ও নাবজনলর মানে পাথণকয অবশযই করনতন। এই 

যভি নীবত ও পাথণনকযর বযাপারটি যতা ঐ সব মুহাবিনসর কানে ও যগাপন থানক না যারা ইব্ন কােীর অনপক্ষ্া 

অননক বনম্ন স্তনরর। আর ববনশষ কনর শাইখ্ জামাল ইউসুফ ইবনুজ যাকী আল বমযযী এর বশষযত্ব গ্রহে যখ্ন 

বহুবিন িনর বতবন তাাঁর কানে অবস্থান কনরবেনলন এবং তাাঁর তাহযীবুল কামাল নামক গ্রন্থটি বনষ্ঠা ও 

উনল্লখ্নযাগয পবরবিণন সহ সম্পািনা কনর প্রকাশ কনর বেনলন। ঐবতহাবসকগেও ইব্ন কােীর এর  প্রবতভা,স্মৃবত 

শবি এবং অগাি জ্ঞাননর গভীরতা সম্পনকণ  ভূ সী প্রশংসা কনরন। এ প্রসনে আল্লামা ইবনুল ইমাি বনলন,  يشارك

 ্في العربية ينظم نظما اه كان كثيراالستحضار قليل النسيان حيد الفهم26

‘‘তার উপবস্থত বুবদ্ধ ও িীশবি বেল অতযন্ত প্রখ্র। যকান বস্তুনক একবার মুখ্স্থ কনর বননল তাাঁর ববস্মরে খ্বু 

কমই হনতা। আর বতবন যমিাবী ও কম বেনলন না। আরবী সাবহতয ও বতবন সৃবষ্ট কনরনেন এবং মিযম 

পযণান র কববতা ও বতবন রেনা করনতন’’। 

 

8. রেো ও ফতওয়া প্রোন, আল্লাহর গুণগান ও ররসকতা 

ইমাম ইব্ন কােীর তার সারাটি জীবন অবতবাবহত কনরনেন গ্রন্থরেনা, ফতও া প্রিান এবং অিযাপনার মহান 

যপশা , তাাঁর শ্রনদ্ধ  বশক্ষ্ক আল্লামা হাবফয শামসবুিন যাহাবীর ইনন্তকানলর পর বতবন বিমাশনকর শুপ্রবসদ্ধ উম্ম ু

সাবহল ও তানবকবজ াহ বশক্ষ্া তনন হািীস অিযাপনার মহান পনি অবভবষি হন। এ সমন  বতবন ঘণ্টার পর 

ঘণ্টা িনর আল্লাহর গুেগান ও বযকর আযকানর মাশগুল থাকনতন27। জীবনন বতবন এত ফতও া প্রিান কনরনেন 

যয, যসগুনলা পৃথক গ্রন্থাকানর সংকবলত হনত পানর। এ প্রসনে আল্লামা ইব্ন হাববব বনলন, امام ذي التسبيح و التهليل 

বতবন সিা প্রফুল্ল বেত্ত, যখ্াশ যমজাজ ও যখ্াশ আখ্লাক বযবি বেনলন, কথা বাতণ া ও আলাপ আনলােনার সমন  

বতবন সরস ও মূলযবান উপমা ও িষৃ্টান্ত ইতযাবি বযবহার করনতন। 

আল্লামা হাবফয ইব্ন হাজার আসকাা্লানী তাাঁর বকেুটা সমানলােনা28করনল ও বারবারই তাাঁর ভূ সী প্রশংসা  

মুখ্র হন নেন এবং তানক হুসনুল মুফাকাহা বা উত্তম রবসক বনল আখ্যাব ত কনরনেন। হাবফয যাইনুবিন ইরাকী 

                                                           
26 আল্লামা ইবনুল ইমাি, প্রাগুি, পৃ. ১৯৭ 

27 নও াব বসিীক হাসান খ্াাঁ ভূপালী, প্রাগুি, পৃ. ২৩৪ 
28 যমাল্লা কাবতব োলপী, কাশফুযযনুন, ববরুত, িার আল বফকর, ১৪০২ বহ: /১৯৮২ খ্ৃ:, প.ৃ ১২১ 
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বেনলন হািীস শানে আল্লামা শাইখ্ আলাউবিন ইব্ন তুকণ মাবনর বববশষ্ট শাগবরি এবং তাাঁর লাবলত পাবলত 

মন্ত্রবশষয। বতবন শাইখ্ুল ইসলাম ইমাম তাকী উবিন সুবকীর বশক্ষ্ানকনে যখ্ন উপবস্থত হন, তখ্ন শাইখ্লু 

ইসলাম তানক সমািনর সসম্মানন ববসন  এবং উপবস্থত সবার সনে পবরে  কবরন  তাাঁর ববিযাবত্তার ভূ সী 

প্রশংসা কনরন, তখ্ন ইমাম ইব্ন আবসর বনলন, আমার যতা মনন হ  যয, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কতৃণ ক ববেণত 

যরৌদ্র তপ্ত পাবন দ্বারা উজ ুকরার যয বননষিাজ্ঞা রন নে, ইবন যসই হািীসটিই হ নতা খ্ুনজ যবর করনত পারনবন 

না। 

 

9. কািয চচচ ায় ইব্ন কাছীর (রঃ) 

ইমাম ইব্ন কােীর (রঃ) কাবয রেনা  বেনলন পারেম ও বসদ্ধহস্ত। তাাঁর স্ব-রবেত কববতামালা তাাঁর বববভন্ন 

গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা  বববিন্ন ভানব পবরিষৃ্ট হ । বননম্ন তাাঁর কববতা যথনক কন কটি েরে উদ্বতৃ করবেঃ 

بنا االيام تتري و انما * نساق الي االجال و العين تنظرتمر   

‘‘বিননর পর বিন অবতনতর অন্তহীন পনথ ববলীন হনত েনলনে, আজ আমরা বিবয েনক্ষ্ যিখ্নত পাবি যয, 

আমানিরনক ক্রমান্বন  মতুৃযর বিনক যঠনল বনন  যাও া হনি’’। 

المكدرفال عاءد ذاك الشباب الذي مضي* و ال زاءل هزا المشيب   

 

‘‘অবতক্রান্ত জীবন যযৌবন যকান বিনই বফনর পাবার ন , আর এই যক্লিযুি বািণকয ও আনিৌ ও িনূর সরার 

ন 29’’। 

 

10. আল্লািা ইব্ন তাইরিয়ার সরে রিরেষ সম্পকচ  

ইব্ন কােীনরর স্বনাম খ্যাত শ্রনদ্ধ  বশক্ষ্ক আল্লামা হাবফয ইব্ন তাইবম ার সনে তাাঁর ঘবনষ্ট বনববঢ় সম্বে থাকার 

কারনে বশক্ষ্া ও জ্ঞান অজণ ননর বযাপানর এই বশনষযর উপর উস্তানির প্রভাব ববস্তার কনরবেল অবত প্রগাঢ় ভানব। 

ইব্ন কােীর অবিকাংশ মাস’আলা  হাবফয ইব্ন তাইবম ার অনুসারী বেনলন। ইব্ন কাবয শাহাবা স্বী  

তাবাকাত গ্রনন্থ বনলন, আল্লামা ইমাম ইবনন তাইবম ার সনে তাাঁর বনববঢ় সম্পকণ  বেল। শুিু তাই ন , বতবন 

ইমাম ইব্ন তাইবম ার মত ও পৃথক পূেণ সমথণন যুবগন  ববতকণ  করনতন এবং তাাঁর বহু মনতর অনুসরন করনতন। 

বতবন তালানকর মাস'আলানত ও ইবনন তাইবম ার মতানযুা ী ফতও া বিনতন। এসব কারনে তানক এক ভীষে 

অবগ্ন পরীক্ষ্া  সম্মুখ্ীন হনত হ  এবং অন্তহীন বনযণাতন যাতনা যভাগ করনত হ । 

                                                           
29 নও াব বসবিক হাসান খ্াাঁ ভূপালী, প্রাগুি, পৃ. ৭৮০ 
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كانت له خصوصية بابن تيمية و مناضلة عنه و اتباع له كثير من اراءه و كان يفتي برايه في مسءلة الطالق و امتحن 

 بسب ذالك و اوزي 

 

11. ইরেকাল  

অবিাবরত মৃতুযর আনগ এই নশ্বর জীবননর যশষ ভানগ ইব্ন কােীর িবৃষ্টহীন হন  পনড়ন। অতঃপর ১৩৭২ 

বিস্টাব্দ মুতাববক ৭৭৪ বহজবরর ২৬ যশ শাবান যরাজ বৃহস্পবত এই মহামেীষী অস্থা ী িবুন ার বুক থনক ববিা  

বনন  আবখ্রানতর যসই অনন্তকানল যাো কনরন। ইন্না বলল্লাবহ ও া ইন্না ইলাই বহ রাবজউন। বিমাশনকর সুপ্রবসদ্ধ 

কবর স্থান সুবফ ানত স্বী  শ্রনদ্ধ  বশক্ষ্ক ইমাম তাকীউবিন ইবনন তাইবম ার কবনরর পানশ তানক সমাবিস্থ করা 

হ । তাাঁর মহা প্র ানে ভি–অনুরি বশষয শাগবরিরা যবিনাববিুর প্রানে যয হৃি  ববিারক মবসণ া বা যশাক 

গাাঁথা আবৃবত কনরন, তন্মনিয বননম্ন িটুি পঙ্কটি উপস্থাপন করবে,  

 لفقدك  طالب العلوم تاسفوا* و جاروا بدمع ال يبيدعزي 

 و لو مزجوا ماء الدمع با الدماء * لكان قليال فيك يا ابن كثير

‘‘বেরবিননর মনতা যতামানক হাবরন  যতামার বপ্র  বশক্ষ্ক আজ হা হুতাশ কনর বফরনে, আর এ অজস্র ও অকৃপে 

িারা  অশ্রু ববসজণ ন করনে যয, যকান ক্রনমই তা রুদ্ধ হবার ন । যবি তারা যসই অশ্রুিারার সনে তাজা যশাবনত 

রং বমবশ্রত কনর বিত, তবু ও যহ ইব্ন কােীর। এটা যতামার বযাপানর ও যতসামানয বনলই গেয হনতা”। হাবফয 

ইব্ন কােীনরর উত্তরাবিকারীনির মনিয িইু পুে রত্ন ইসলাম জগনত ববপুল খ্যাবত অজণ ন করনত সমথণ হন নেন, 

এনির একজন হনিন যাইনুবিন আব্দুর রাহমান আল-কারশী এবং অপরজন বিরুিীন আবুল বাকা মুহাম্মি 

আল–কারশী। 

 

12. ইিাি ইব্ন কাছীর ররচত গ্রন্থিালা  

আল্লামা হাবফয ইব্ন কােীর তাাঁর অমর স্মৃবতর বনিশণন বহনসনব এই মরজগনতর বুনক যযসব মহামূলয িন-সম্পি 

ও ববষ  ববভব যেনড় যগনেন, তন্মনিয তাাঁর বলবখ্ত তাফবসরুল কুরআন, হািীনস রাসুল (সঃ), বসরাতুন্নাবী (সঃ), 

ইবতহাস, বফকাহ শাে ইতযাবি সম্মেনী  গ্রন্থাবলী আজও যবশ জনবপ্র , সবার কানে ববনশষ সমািতৃ ও িল মত 

বনববণনশনষ গ্রহেী । প্রা  সকল যুনগর ঐবতহাবসকবৃন্দ ও তাফসীরকারকগে তাাঁর ইবতহানস ও তাফসীর 

সম্বেনী  এবং অনযানয গ্রন্থাবলীর প্রভূত প্রশংসা কনরন। স্বনামিনয মুহাবিস ও ঐবতহাবসক আল্লামা হাবফয 
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শামসুিীন যাহাবী বনলন, লাহু তাসানীফু মুফীিাহ অথণাৎ তাাঁর রবেত গ্রন্থমালা যবশ উপকাবর30। আল্লামা হাবফয 

ইব্ন হাজার আসকালানীর মনত, তাাঁর জীবিশানতই তাাঁর মহামূলয গ্রন্থাবলী বববভন্ন নগর বন্দনর যশ্রষ্ঠ স্থান 

অবিকার কনর এবং তাাঁর মতুৃযর পর িলমত বনববণনশনষ প্রা  সকল যলাকই তদ্বারা যবশ লাভবান ও উপকৃত 

হ 31। 

আল্লামা কাযী শওকানী এ প্রসনে বনলন,وانتفع الناس بتصانيفه ال سميا با لتفسير তাাঁর রবেত গ্রন্থাবলী দ্বারা ববনশষতঃ 

তাফসীর দ্বারা জনগন লাভবান ও উপকৃত হ । এ োড়া তাাঁর সম্বনে আরও বলা হন নেঃ كان مقرءا متقنا و راويا

 বতবন বেনলন একজন যশ্রষ্ঠ বশক্ষ্ািানকারী, হািীনসর বেণনাকারী  للحديث موثوقا كما كان مفسرا ومورخا معروفا

বহনসনব বেনলন বনভণ রনযাগয, যযমন বতবন বেনলন প্রখ্যাত তাফসীরকারক এবং ঐবতহাবসক। তাাঁর রবেত সবণজন 

বপ্র  গ্রন্থাবলী ও পুস্তক পুবস্তকার মনিয যয গুনলার হবিস খ্ুনজ যপন বে, বননম্ন তাাঁর যমাটামটুি একটি তাবলকা প্রিত্ত 

হনলাঃ (১) التكميل في معرفة الثقات و الضعفاء و المجاهل ‘‘আত তাকমীলাহ বফ মাবরফাবতস বসফাত ও াযুআফান  

ও ালমুজাবহল’’: হাজী খ্লীফা যমাল্লা কাবতব োলপী তাাঁর অমর গ্রন্থ কাশফুয যুনুনন এই গ্রন্থ খ্াবনর আত 

তাকবমলাহ ফী আসমাইস বসকাত ওই ায যু াফা বনল উনল্লখ্ কনরনেন। বকন্তু স্ব ং গ্রন্থকার তাাঁর আল ববিা াহ 

আ ান বনহা াহ গ্রনন্থ এবং ইখ্নতসারু উলূবমল হািীস নামক অনবিয পুস্তনক উপনরাি নানমই উনল্লখ্ কনরনেন। 

গ্রন্থটির নকব যথনকই তাাঁর আনলােয ববষ বস্তু সম্পনকণ  একটা স্বি ও সসু্পষ্ট িারো জনন্ম। এটি বরজাল শানের 

এক খ্াবন বনভণ র যযাগয গ্রন্থ। 

আল্লাম হুসাইনী বিমাশকীর মনত, এই আনলােয গ্রন্থ পাাঁে খ্নে সমাপ্ত হন নে32।্ যলখ্ক এনত হাবফয জামাল 

ইউসুফ ববন আব্দুর রাহমান বমযযীর তাহযীবুল কামাল এবং হাবফয শামসুবিন যাহাবীর মীযানুল ইবতিাল 

নামক েমৎকার গ্রন্থদ্ব নক একবেত কনরনেন। শুিু তাই ন , বননজর পক্ষ্ থনক বহু মলূযবান তথয সংনযাজন 

কনর যবশ পবরববিণত আকানর প্রকাশ কনরন। গ্রন্থকার স্ব ং অবভমত প্রকাশ করনত বগন  বনলন   هو انفع شيا

 আনলােয গ্রন্থখ্াবন ববনশষ অবভজ্ঞতা সম্পন্ন শােববনির জনয যযমন লাভজনক, ঠিক للفقه البارع و كذالك للمحدث

যতমবন মুহাবিনসর পনক্ষ্ ও উপকারী। (২)  احاديث المسانيد و السننالهدي و السنن في  ‘‘আল–হািই ু ও াস সুনান 

ফী আহাবিবসল মাসানীনি ওই াস সুনান’’: এই গ্রন্থখ্াবন জাবমউওল মাসাবনি নানম ও প্রবসদ্ধ। এনত মুসনাি 

আহমাি ববন হাম্বল, মুসনাি বাযযার, মসুনাি আবু ই ালা, মুসনাি ইব্ন আবব শা বা, এবং বসহাহ বসত্তার 

                                                           
30 আল্লামা হাবফয শামসুবিন আয-যাহাবী, প্রাগুি, পৃ. ৭১ 

31 ইব্ন হাজার আসকালানী, আি িরুারুল কামীনাহ, ববরুত, মু াসাসাহ আল বরসালাহ, ১৪০৬ বহ: /১৯৮৬ খ্ৃ:, পৃ. ২৮৬ 

32 আল্লামা জালাল উবিন সু ূবত, প্রাগুি, প.ৃ ১৫৪ 
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বরও াব ত গুনলানক একে কনর বববভন্ন অিযা  ও পবরনিনি সুন্দর ভানব ববনযস্ত করা হন নে। এ প্রসনে প্রখ্যাত 

মুহাবিস আলামা কাওসারী বনলন, হু া বমন আনফাব  কুতুবববহ অথণাৎ এই আনলােয পুস্তকটি গ্রন্থকানরর অতযন্ত 

উপকারী গ্রন্থাবলীর অনযতম। এর হস্তবলবখ্ত একটি কবপ বমসনরর িারুল কুতুববল বমসরী া  সংরবক্ষ্ত 

রন নে। (৩) طبقات الشافعية ‘‘তাবাকাতুশ শাফাঈ াহ’’: এই গ্রনন্থ শাবফঈ ফকীহনির ববস্তাবরত বববরে প্রিত্ত 

হন নে। এর হস্তবলবখ্ত একটি কবপ শাইখ্ আব্দুর রাযযাক হামযাহ শাইখ্ হুসাইন বাসলামার কানে স্ব ং প্রতযক্ষ্ 

কনরনেন। (৪) مناقب الشافعي ‘‘মানাবকবুশ শাবফঈ’’: এই পসু্তনক ইমাম শানফ ীর অবস্থা ববেণত  হন নে। যলখ্ক 

তাাঁর অনবিয অবিান আল- ববিা াহ আ ান বনহা াহ এর মনিয ইমাম শানফ ীর বববরে বিনত বগন  এই আনলােয 

পুস্তনকর ও উনল্লখ্ কনরনেন। এর হস্ত বলবখ্ত কবপটি তাবাকাতুশ শাবফঈ ার সনে সংযুি ও একবেত। হাজী 

খ্বলফা তাাঁর কাশফুয যুননূ গ্রনন্থ এই পুস্তকটির নাম الواضح النفيس في مناقب االمام ابن   ادريس আল ও াবযহুন 

নাফীস ফী মানাবকবব ইমাম ইবনন ইদ্রীস বনল উনল্লখ্ কনরনেন। (৫)تخريج احاديث ادلة التنبيه ‘‘তাখ্রীজ ুআহািীবস 

আবিল্লাবতত তামবীহ’’। (৬)  احاديث مختصر ابن الحاجبتخريج  ‘’তাখ্রীজ ুআহািীবস মুখ্তাসার ইববনল 

হাবজব’’: গ্রন্থকার তাাঁর োে জীবনন প্রাথবমক পযণান  ইবনুল হাজানরর33তামববহ ও মুখ্তাসার নামক সংবক্ষ্প্ত 

পুস্তকদ্ধ  কণ্ঠস্থ কনরবেনলন, যস যুনগর প্রেবলত রীবত অনযুা ী। 

(৭)  شرح صحيح البخاري ‘‘শারহু সাহীবহল বুখ্ারী’’: গ্রন্থাকার ইব্ন কােীর বুখ্ারী শরীনফর এই ভাষযটি বলখ্নত 

শুরু কনরবেনলন এবং এ কানজ যবশ বকেুিরূ অগ্রসর হন বেনলন। বকন্তু িঃুনখ্র ববষ  তা সমূ্পেণ করনত 

পানরনবন। হাজী খ্লীফা তার কাশফুয-যুনূন গ্রনন্থ বনলন যয, এটি শুিু মাে প্রাথবমক অংনশরই ভাষয। গ্রন্থকার 

তাাঁর ইখ্বতসারু উলূবমল হাবিস গ্রনন্থ ভাষযটির উনল্লখ্ কনরনেন। (৮)االحكام الكبير ‘‘আল আহকামুল কাবীর’’: 

এই গ্রন্থখ্াবননত বতবন শুিুমাে আহকাম বা অনুশাসন সম্পবকণ ত হািীস গুনলানক ববশুদ্ধভানব বলবপবদ্ধ করনত 

শুরু কনরবেনলন, বকন্তু বকতাবুল হজ্জ পযণন্ত যপৌনে আর যবশীিরূ অগ্রসর হনত পানরনবন। ইব্ন কােীর তাাঁর 

ইখ্বতসারু উলূবমল হািীস গ্রনন্থ এর উনল্লখ্ কনরনেন। মাওলানা নুর মুহাম্মি আজমী সানহব আহকানম সুগরা 

নানম তাাঁর আর ও একটি গ্রনন্থর কথা উনল্লখ্ কনরনেন। অনযানয হািীস যবত্তানির আর ও একটি গ্রনন্থর কথা 

উনল্লখ্ কনরনেন। তনব অনযানয হািীস যবত্তানির অনুকরনন হাবফয ইব্ন কােীর আহকানম উসতা নামকরনে এ 

জাতী  যকান গ্রন্থ প্রে ন কনরনবন34। 

                                                           
33 ইব্ন হাজীনবর উপবরউি গ্রন্থ িটুির ভাষয বা শারহা বলনখ্নেন আল্লামা শামসুবিন মাহমুি ববন আব্দুর রাহমান ইস্পাহানী। এই 

ভাষযকানরর কাে যথনক ইব্ন কােীর আনলােয গ্রন্থদ্ধ  পনড়নেন। 

34 মাওলানা নুর মুহাম্মি আজমী, হাবিনসর তত্ত্ব ও ইবতহাস, ঢাকা, ইসলাবমক ফাউনেশন বাংলানিশ, ২  মুদ্রে, ১৯৭৫ খ্ৃ:, পৃ. ১২৯ 
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(৯)اختصار علوم الحديث ‘‘ইখ্বতসারু উলূবমল হািীস’’: আল্লামা বসিীক হাসান খ্াাঁ ভূপালী তাাঁর বমনহাযুল উসলু 

ফী ইবস্তলাবহ আহািীবসর রাসলূ গ্রনন্থ এর নাম الباعث  الحديث علي معرفة علوم الحديث আল বাইসুল হাবিস আলা 

মাআবরফানত উলূবমল হাবিস বনল উনল্লখ্ কনরনেন। এটি আল্লামা ইবনুস সালাহ  বলবখ্ত সুপ্রবসদ্ধ উসুলুল হািীস 

বনল উনল্লখ্ কনরেন, এটি আল্লামা ইবনুস সালহা বলবখ্ত সপু্রবসদ্ধ উসুলুল হাবিনসর বকতাব উলূবমল হািীস ওরনফ 

মুকাবিমা ইবনুস সালাহ مقدمة الصالح মুকািামাতুস সালানহ গ্রনন্থর সংবক্ষ্প্তসার। হাবফয ইব্ন হাজার 

আসকালানী এই গ্রন্থ সম্পনকণ  বনলনঃ له فيه فواءد বহু উপকারী ববষ বস্তুর সমানবশ এনত রন নে। এটি সুন্দরভানব 

সম্পািনা কনরনেন আহমাি মুহাম্মি শাবকর। এর শুরুনত রন নে শাইখ্ মুহাম্মি আব্দুর রাযযাক হামযাহ কৃত 

একটি গুরুত্বপূেণ ভূবমকা এবং হাবফয ইব্ন কােীনরর সংবক্ষ্প্ত জীবন কথা। 

 (১০)مسند الشيخين ‘‘মুসনািসু শাইখ্াইন’’: এনত হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (র) যথনক ববেণত 

হাবিস সমূহ সংগৃহীত হন নে। গ্রন্থকার ইব্ন কােীর তাাঁর ইখ্বতসারু উলূবমল হািীস গ্রনন্থ আর এক খ্াবন মুসনানি 

উমর নামক গ্রনন্থর কথা উনল্লখ্ কনরনেন। বকন্তু এটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ, না উপবরউি গ্রনন্থরই বদ্বতী  খ্ে তা 

সঠিক ভানব জানা যা না। (১১) السيرة النبوية ‘‘আসসীরাতুন নববী াহ’’: এ একখ্াবন বহৃিাকার উৎকৃষ্ট সীরাত 

গ্রন্থ। (১২)الفصول في اختصار سيرة الرسول ‘‘আল–ফুসুল ফী ইখ্নতসারী সীরাবতর রাসলূ’’: এটি হযরত রাসুনল 

আকরাম (সঃ ) এর এক খ্াবন সংবক্ষ্প্ত জীবনী গ্রন্থ। হাবফয ইব্ন কােীর স্ব ং তাাঁর তাফসীনর সুরা আল-আহযানব 

খ্ন্দক বা পবরখ্া যুনদ্ধর বেণনা প্রসনে এই গ্রনন্থর কথা উনল্লখ্ কনরনেন। এর এক খ্াবন হস্তবলবখ্ত কবপ মিীনা 

মুনাও রার শাইখ্ুল ইসলাম গ্রন্থগানর আজ ও সংরবক্ষ্ত রন নে। (১৩) كتاب المقدمات  ‘‘বকতাবুল মুকাবিমাত’’: 

গ্রন্থাকার স্বী  ইখ্বতসারু উলুবমল হািীস গ্রনন্থ এর উনল্লখ্ কনরনেন। এ োড়া ও মখু্াতাসারু মুকাবিমা ইবনসু 

সালাহ গ্রনন্থ ও বতবন এর বরাত বিন নেন।  

(১৪) مختصر كتاب المدخل لالمام البيهقي ‘‘মুখ্তাসার বকতাবুল মািখ্ালা বলল ইমাম বা হাকী’’: এই গ্রনন্থর নাম 

গ্রন্থকার স্ব ং ইখ্বতসারু উলূবমল হািীস এর ভূবমকা  উনল্লখ্ কনরনেন। এটি ইমাম আহামি ববন হুসাইন আল 

বা হাকী কৃত বকতাবুল মািখ্ানলর সংবক্ষ্প্ত-সার। (১৫) رسالة االجتهاد في طلب الجهاد ‘‘বরসালাতুল ইজবতহাি 

ফী তালাববল বজহাি’’: বিস্টানরা যখ্ন আ াস িগুণ অবনরাি কনর যসই সমন  বতবন এই পুবস্তকা খ্াবন আমীর 

মঞ্জানকর উনিনশয বলবপবদ্ধ কনরনেন। এটি বমসর যথনক মুবদ্রত প্রকাবশত হন নে। (১৬)  رسالة في فضاءل القران 

‘‘বরসালাতুন ফী ফাযাব বলল কুরআন”: এটি বমসনরর আল মানার এবং অনযানয যপ্রস যথনক তাফসীর ইব্ন 

কােীর সানথ এর পবরবশষ্ট বহনসনব মুবদ্রত হন  প্রকাশ লাভ কনরনে। বুলাক যপ্রস যথনক মুবদ্রত কবপনত এই পুস্তকাটি 
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যনই। গ্রন্থাকানরর যয কবপর সনে মক্কা শরীনফর কবপটি বমলাননা হন নে তানত এটি পাও া যা । এর পৃষ্ঠা সংখ্যা 

৫৮। এটি হাবিস ও কুরআননর আনলানক বলবপবদ্ধ অতযন্ত প্রামােয ও বনভণ রনযাগয পুস্তক। (১৭)  مسند االمام احمد

 মুসনাি আহমাি ইব্ন হাম্বল’’: মহামবত আহমি ইব্ন হাম্বনলর ববরাট ও ববশাল মুসনাি গ্রন্থখ্াবন“্ابن حنبل

যক বেণমালার ক্রম অনুযা ী সাবজন  গুবেন  সুববনযাস্ত কনর এবং তাাঁর সনে ইমাম তাবরানীর মুজাম ও আব ু

ই ালার মুসনাি যথনক অবতবরি হািীস গুনলা তাাঁর মনিয সবন্ননববশত কনর এই গ্রন্থখ্াবন সংকবলত হন নে। 

 (১৮) البداية و النهاية ‘‘আল ববিা া ও ান বনহা া’’: ইব্ন কােীর রবেত ইবতহাস ববষ ক এই ববরাট গ্রন্থখ্াবন 

তাাঁর এক অনবিয সৃবষ্ট। বমসর যথনক একাবিকবার এটি মুবদ্রত ও প্রকাবশত হন নে। এনত সৃবষ্টর প্রাথবমক কাল 

যথনক শুরু কনর যশষ পযণন্ত সমস্ত ঘটনা ও অবস্থার কথা সুন্দরভানব স্ব-ববস্তানর ববিতৃ হন নে। হাজী খ্লীফা 

তাাঁর সুপ্রবসদ্ধ কাশফুযযুননূ গ্রনন্থ বনলন,  اعتمد في نقله علي النص من الكتاب والسنة في وقاءع االلوف السالغة ميز

هبين الصحيح السقيم و الخيراالسراءيلي و غير - পূবণ কানলর শত সহস্র বেনরর ঘটনা সমূনহর বববরে পববে কুরআন 

ও শাশ্বত সনু্নাহর বেণনার উপর বভবত্ত কনর যপশ করা হন নে, এবং সহীহ ও িবুণল এবং ইস্রাঈলী  যরও ান ত 

গুনলানক আলািা আলািাভানব যিখ্াননা হন নে। যমাটকথা, ইমাম ইব্ন কােীর এই অনবিয ইবতহাস গ্রনন্থর 

ঈসরাইবল াত বা অলীক ও আজগুবব ঘটনা সমূহনক সমূ্পেণভানব পবরহার কনরনেন। প্রখ্যাত ঐবতহাবসক তাগরী 

ববরিী আনলােনা গ্রন্থ সম্পনকণ  বনলন, গ্রন্থখ্াবন অতীব েমৎকার।(১৯) تفسير القران الكريم  ‘‘তাফসীরুল 

কুরআনুল কারীম বা তাফসীর ইব্ন কােীর’’: পববে কুরআননর এই স্ব-প্রবসদ্ধ ভাষয গ্রন্থ সম্পনকণ  স্ব ং আল্লামা 

জালালুবিন সু তূী (রঃ) বনলন, لم يولف علي نمطه مثله  এ িরননর অনয যকান তাফসীর বলবপবদ্ধ হ বন। 

কা নরার প্রখ্যাত আনলম যাবহি ববন হাসান আল-কাউসারী আল্লামা জালালুিীন স ুূতীর বরানত বনলন,  هومن

্افيد كتب التفسير بالرواية বরও ান নতর বববশষ্ট তাফসীর সমূনহর মনিয এটি হনি সবনেন  কলযােপ্রি ও 

উপকারী35। 

 

13. তাফসীরর ইব্ন কাছীররর রিরেষত্ব 

হাবফয ইমাম ইব্ন কােীর সবণনমাট যয ববশটি গ্রন্থ রেনা কনরনেন, তন্মনিয এই তাফসীরুল কুরআনুল কারীমই 

তাাঁর অনবিয সৃবষ্ট, অববস্মরেী  ও অমর অবিান। এর প্রবত খ্নির পাতা  পাতা  পবরসু্ফট রন নে বনরবববিন্ন 

কনঠার পবরশ্রম, গনবষো সুলভ অনুসবেৎসা, অিয ন ও সুগভীর পাবিনতযর োপ। আল্লামা জালালুবিন সু ূবত 

                                                           
35 শাইখ্ আব্দুর রাযযাক আল হামযাহ, প্রাগুি, পৃ. ১৬ 
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বনলন, এ িরননর তাফসীর আজ পযণন্ত অনয যকউ বলবপবদ্ধ কনরনবন। বরও ান ত বভবত্তক তাফসীর সমূনহর 

মনিয এটাই সবণাবিক কলযােপ্রি ও উপকারী। মূলত, তাফসীর ইব্ন কােীর এক অমর ও অববস্মরেী   অবিান। 

১. বাস্তব রূপ লাভ: প্রাবেন যনুগ রবেত তাফসীর গ্রনন্থর বহুলাংশই আজ অনন্ত কাল সাগনর ববলীন হন  যগনে। 

আজ তানির অবস্তত্ব এই পৃবথবীর যকান অংনশই খ্ুনজ পাও া যানব না। আবার এমন কতগুনলা তাফসীর গ্রন্থ ও 

রন নে যযগুনলা এখ্ন ও হস্তবলবখ্ত পািুবলবপর আকানর আবদ্ধ রন নে। বকন্তু যসৌভাগযক্রনম যযসব গুরুত্বপূেণ 

তাফসীর গ্রন্থ মুবদ্রত ও প্রকাবশত বিননর আনলা যিখ্নত সক্ষ্ম হন নে তন্মনিয এই আনলােয তাফসীর ইব্ন কােীর 

ববনশষ উনল্লনখ্র িাবীিার36। ২. যরও ান ত বনভণ র তাফসীর: তাফসীনর মানকুল বা যরও াব ত মূলক তাফসীর 

সমূনহর মনিয এটি হনি সমন র বিক বিন  বদ্বতী  পযণান র। প্রথম পযণান র তাফসীর হনলা তাফসীর ইব্ন জারীর 

তাবারী। তাফসীর ইব্ন কােীনরর মনিয অনযানয তাফসীর সমূনহর বববশষ্টয গুনলার সংনযাগ ও সমন্ব  সাবিত 

হন নে। 

الن وظفية الرسول التبليغ و -و بغير اسناد احيانا اللقاء الضوء النبوي علي معني االية–رواية االجاديث باسانيد غالبا 

 -البيان

৩. অনয তাফসীর গ্রনন্থর সবন্ননবশন: অকাটয িলীল প্রমান দ্বারা মাস’আলা প্রবতপন্ন করার বিক যথনক এক বিনক 

যযমন এনত তাফসীর ইব্ন জারীর তাবারীর বববশনষ্টযর োপ রন নে, যতমবন অপূবণ ভাষা বশলী ও বেণনা পদ্ধবতর 

লাবলনতযর বিক বিন  তাফসীর কুরতুবী ও মা’আবলমুত তানবযনলর সমকক্ষ্তা অজণ ন করনত সক্ষ্ম হন নে। ৪. 

অপূবণ রেনানশলী: বেণনার লাবলতয ও অকাটয িলীল প্রমাে প্রন ানগ অসািারে পাবিতয প্রিশণননর যক্ষ্নে এটা 

পূবণবতী তাফসীর গ্রন্থ সমূনহর উপর যশ্রষ্ঠত্ব অজণ ন কনরনে। ৫. সনি ও মতননর ববনেষে: আরবী শব্দমালার 

পাথণকয সহ প্রবতটি হািীনসর বসলবসলান  সনি বা বেণনাক্রম দ্বারা বনভণ রনযাগয কনর এর গুরুত্ব ও মূলয বহুল 

পবরমানে ববিণত করা হন নে। ৬. জটিল ও িনুবণািয অংশ গুনলার ববশি বযাখ্যা: পববে কুরআননর িনুবণািয ও 

জটিল অংশ গুনলার ববশি বযাখ্যা োড়া ও এনত দ্বযাথণনবািক শব্দমালার রন নে আবভিাবনক তাৎপযণ ও শােী  

ববনেষে। ৭. ভ্রান্ত মতামত খ্েে: আর ও রন নে এনত শাবেত যুবির সূক্ষ্ম মানিনি এবং কবষ্ট পাথনর যাোই 

কনর অকাটয িলীল প্রমানের আনলানক কতগুনলা ভ্রান্ত মতবানির খ্িন। যমাটকথা, এটি ববি’আত যথনক মুি 

এবং কুরআন-সুন্নাহর অবিকতর বনকটবতী। ৮. সনন্দহ ও জটিলতা ববহভূণ ত তাফসীর: এই পাবিতয পূেণ ভাষয 

গ্রনন্থর যকাথাও িরূুহতা বা জটিলতানক প্রশ্র  যি া হ বন। প্রা  সবণেই বেণনা রীবতর পাবরপাটয, ভাষার স্বিতা 

                                                           
36 ডঃ আখ্তার ফারুক, প্রাগুি, পৃ. ১১ 
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ও সাবলীলতা এবং প্রাঞ্জলতার জননয আনলােনা হন নে প্রােবন্ত37।্ ৯. বেণনার িারা ও ভাষার স্বিলতা: 

ববতকণ মূলক ববষন  হাবফয ইব্ন কােীর ববজ্ঞাবননকর বনরাসবি ও ঐবতহাবসনকর বনবলণপ্ততা রক্ষ্া করনত প্র াস 

যপন নেন। হাবিসবভবত্তক তত্ত্ব ও তথযই এসব যক্ষ্নে তানক আনলাক ববতণ কা হানত বনন  পথ যিবখ্ন নে। ১০. 

ভাবানবগশূনয তাফবসর: কুরআন ও হািীস বভবত্তক আনলােনা প্রসনে বতবন তত্ত্ব ববোর-ববনেষে দ্বারা তাাঁর 

অবভমতনক সুপ্রবতবষ্ঠত করনত যেন নেন। বকন্তু যকাথাও ভাবানবগ দ্বারা পবরোবলত ও প্রভাবাবন্বত হন নেন বনল 

মনন হ  না। ১১. বববভন্ন মাজহাব ও মতবানির সমন্ব : কথা সতয যয, হাবফয ইমাম ইব্ন কােীর আনলােয 

তাফসীনর তাাঁর পবূণসূবর ইব্ন জাবরর তাবাবরর রেনা রীবত, ঐবতহাবসক ভাবিারা ও িবৃষ্ঠ ভবের অনুসরে 

কনরনেন। বকন্তু তাবারীর ইসরাঈবল াত নামক যযসব অপ্রমােয ও জাল হাবিস বভবত্তক উপাখ্যান ও ববষ বস্তুর 

অবতরে করা হন নে। যসগুনলানক যাোই বাোই কনর ইব্ন কােীর ববশুদ্ধ হািীনসর আনলানক এনক বনভণ রনযাগয 

ববশুদ্ধ তাফসীনর পবরেত করার প্র াস যপন নেন। বলা বাহুলয, এসব নযা  সেত কারননই এনক তাফসীনর 

সালাফী নানম অবভবহত করা হ 38।  

১২. কুরআননর তাফসীর কুরআন দ্বারা: এনত কুরআননর তাফসীনরর করনত প্রথনম কুরআন বযবহার করা 

হন নে। তারপর রাসুল (সঃ) এর হািীস, অতঃপর সাহাবা বকরানমর আোর, যশনষ তানবঈননর আব্বু াল 

বযবহৃত হন নে। ১৩. হাবিস বযবহানরর যক্ষ্নে সাবিানতা: আল্লামা ইব্ন কােীর তাাঁর জীবনবযাপী একবনষ্ট 

সািনা ও অক্লান্ত পবরশ্রনমর অমৃতফল বহনসনব এই িরূূহ কাজ সুসম্পন্ন কনর বিন  বতবন সুবি-সজন তথা বশবক্ষ্ত 

জগনতর প্রভুত কলযাে সািন কনর যগনেন। আনলােয তাফসীনর বতবন অনযানয তাফসীর ও ইবতহাস গ্রন্থ যথনক 

ইসরাইলী বরও াব ত গুনলানক সূক্ষ্-সমানলােনার ভুবমকা গ্রহন কনরনেন। ১৪. উম্মত তাফসীর: তাফসীর 

শানের যক্ষ্নে এখ্াননও বতবন ববনশষ কৃবতনত্বর অিীকারী। এ কথা সতয যয, তাফসীনরর যক্ষ্নে ইব্ন জারীর,  

ইব্ন হাবতম ও ইব্ন আতী া গারনাতী প্রমুখ্ পূবণসূবরনির ভানষযর বতবন মানে মানে অনুসরন কনরনেন। বকন্তু 

যসই সনে বতবন আবার যকান এক ববনশষ উবিনক অনয উবির উপর প্রািানয বিন নেন, আ ানতর সনে সংবেষ্ট 

হািীস গুনলানক বেণনা করনত বগন  যকানটি অপ্রামােয যস কথা ও বতবন উনল্লখ্ কনরনেন। আর এভানব রাবী বা 

বেণনাকারীনির সূক্ষ্ম সমানলােনা করনত বতবন আনিৌও পশ্চাতপি হ বন।  

১৫. ইসরাইলী কাবহনী ও জাল হািীস কতণ ন: ইব্ন কােীর তাাঁর তাফসীর গ্রনন্থ ইসরাইলী কাবহনী ও জাল হাবিনসর 

সমূনল উৎপাটন কনর মুসবলম জাবতনক কুরআন মাবজনির এক বননভণ জাল ভাষয উপহার বিন নেন। ১৬. বফকহী 

মাস’আলা ববনেষে: কুরআন মাজীনির অনযানয আ াত ও হাবিস শরীফ োড়া ও বতবন স্বী  তাফসীনরর যকান 
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যকান স্থানন বফকাহ শােী  ববতনকণ র মনিয ও অনুপ্রনবশ করার শ্রম স্বীকার কনরনেন। এ প্রসনে বতবন আহকাম 

সম্মেনী  আ ানতর বযাখ্যা করনত বগন  বববভন্ন মাযহানবর আনলমনির উবি ও িলীল সমূনহর উনল্লখ্ কনরনেন। 

উিাহরে স্বরূপ বলা যযনত পানর যয, সুরাতুল বাকারার ১৮৫ নং আ ানতর তাফসীর প্রসনে বতবন সংবেষ্ট োরটি 

মাযহানবর কথা উনল্লখ্ কনরন। যয সম্পনকণ  বতবন বববভন্ন মাযহানবর আনলমনির উবি, িলীল প্রমাে এবং 

অবভমত যপশ কনরন।  

১৭. ভূবমকা প্রিান: তাফসীনরর শুরুনত বতবন অতযন্ত মূলযবান একটি নাবতিীঘণ ভুবমকা প্রিান কনরনেন। এনত 

তাফসীর করার বববভন্ন শতণ  ও প্রন াজনী তার বিক গুনলা তুনল িনরনেন। তাাঁর এই ভূবমকাটি পরবতী কানলর 

তাফসীরকারকনির মাইলফলক বহনসনব কাজ কনরনে39। ১৮. বববভন্ন ভাষা  অনূবিত: এ তাফসীর গ্রন্থটি ববনশ্বর 

বববভন্ন ভাষা  অনূবিত হন নে। এ োড়া মলূ ভাষা তথা আরবী ভাষা  এর বববভন্ন সংবক্ষ্প্ত সংস্করে প্রকাবশত 

হন নে। 

 

14. উপসংহার 

যমাটকথা, আল্লামা ইব্ন কােীর তাাঁর এ তাফসীর গ্রন্থটিনক সনতযর মানিি বহনসনব প্রবতবষ্ঠত করনত যত রকনমর 

সতকণ তা ও সযত্ন প্র াস প্রন াজন তাাঁর সবই অনুসরে কনরনেন। ফনল এ তাফসীরটি ববি’আত ও ববভ্রাবন্তর 

যবড়াজাল মুি কুরআন-সুন্নাহর এক অবত-উজ্জল আনলাকববতণ কা ও বনভণ রনযাগয অমর সৃবষ্ট বহনসনব আত্ম-প্রকাশ 

কনরনে। 
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