1436

ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের
নন্য়েধ অত্যাবশযক
> < بنغايل

শাইখ আব্দুল আযীয ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ বায


অন্ু বােক: মুহাম্মাে ইবরাহীম ইবন্ মুহাম্মাে
আব্দুল হালীম
সম্পােক: ড. আবু বকর মুহাম্মাে যাকানরো
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ভূনমকা
যাবত্ীে েশংসা আল্লাহর র্ন্য এবং সালাত্ ও সালাম বনেযত্ কহাক আল্লাহর
রাসূ ল, ত্াাঁর পনরবার ও সাথীগয়ণর ওপর। আয়রা সালাত্ ও সালাম বনেযত্ কহাক
ত্ায়ের ওপর যারা নকোমাত্ পযযন্ত ত্াাঁর নহোোয়ত্র িারা নহোোত্োপ্ত হয়বন্।
অত্ঃপর অনধক গুরুত্বপূ ণয ও অনত্ উত্তম ধন্কয়িযর কার্ হয়লা, পরস্পর
উপয়েশ কেওো, কলযায়ণর নেকনন্য়েযশন্া কেওো, পরস্পর সয়ত্যর েনত্ আহ্বান্
করা এবং সয়ত্যর নেয়ক আহ্বান্ করয়ত্ নগয়ে নবপে আসয়ল ত্ার ওপর ধধযয
ধারণ করা। আর যা সত্য নবয়রাধী, আল্লাহয়ক রাগানিত্ কয়র ও ত্াাঁর রাহমাত্
হয়ত্ েূ য়র কেয়ল কেে ত্া হয়ত্ সত্কয করা।
আনম মহান্ আল্লাহর কায়ে োথযন্া করনে নত্নন্ কযন্ আমায়ের অন্তর ও কমযয়ক
ও সকল মুসনলময়েরয়ক সংয়শাধন্ কয়র কেন্ এবং নত্নন্ কযন্ আমায়েরয়ক ত্াাঁর
েীয়ন্র বুঝ ও ত্ার ওপর েৃ ঢ়ত্া েোন্ কয়রন্ এবং নত্নন্ কযন্ ত্াাঁর েীন্য়ক
সাহাযয কয়রন্, ত্াাঁর কায়লমায়ক বুলন্দ কয়রন্। আর নত্নন্ কযন্ মুসনলম
শাসকয়েরয়ক সংয়শাধন্ কয়র কেন্, ত্ায়েরয়ক সকল কলযায়ণর ত্াওফীক োন্
কয়রন্, ত্ায়ের র্ন্য ত্ায়ের সঙ্গী-সাথীয়েরয়ক সনেক কয়র কেন্, নত্নন্ কযন্
ত্ায়েরয়ক সাহাযয কয়রন্ কস সকল কার্ সম্পােয়ন্র যায়ত্ কেশ ও র্ানত্র
কলযাণ রয়েয়ে, নত্নন্ কযন্ ত্ায়েরয়ক েীয়ন্র বুঝ োন্ কয়রন্ এবং নত্নন্ কযন্
ত্ায়ের বক্ষয়ক খুয়ল কেন্ ত্াাঁর শরী‘আত্য়ক শাসক বান্ায়ন্ার র্য়ন্য এবং ত্ার
ওপর ত্ায়েরয়ক স্থানেত্ব েোন্ কয়রন্। নন্শ্চে নত্নন্ এর মানলক ও এর ওপর
ক্ষমত্াবান্।
কহ মুসনলমগণ! ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েয়ধর নবেেনি গুরুত্বপূ ণয নবেে
ও গুরুত্ব পাবার োনবোর, কারণ এর বাস্তবােয়ন্র মায়ঝ নন্নহত্ রয়েয়ে র্ানত্র
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কলযাণ ও ত্ায়ের মুনি এবং এনি পনরত্যায়গর মায়ঝ রয়েয়ে মহানবপে ও বড়
নবপযযে, মযযাোর নবলু নপ্ত ও হীন্ত্ার আগমন্।
মহান্ আল্লাহ ত্া‘আলা ত্াাঁর মহাগ্রয়ে ইসলায়মর মায়ঝ এ কার্নির মান্-মযযাো
ও স্থান্ পনরষ্কার-বযাখযা কয়রয়েন্ এবং নন্নশ্চত্ভায়ব বণযন্া কয়রয়েন্ এর মহান্
স্থান্; এমন্নক নত্নন্ নকেু আোয়ত্ এয়ক ঈমায়ন্র আয়গ উয়ল্লখ কয়রয়েন্ যা
েীয়ন্র মূ ল ও ইসলায়মর নভনত্ত। কযমন্ নত্নন্ বয়লয়েন্:
ُ ُ َ َ ُ ُ
َ َ
َ
َ
َّ َ ُ ُ َ َ ُ
﴾ٱللِه
ۡ ِ ونۡب
ۡ نۡٱلمنك ِۡرۡوتؤمِن
ِۡ نۡ َع
ۡ وفۡ َوتن َهو
ۡ ِ ونۡبِٱل َمع ُر
ۡ اسۡتأ ُم ُر
ۡ ِ يۡأ َّمةۡۡأخ ِر َجتۡۡل َِّلن
ۡ ﴿كنتمۡۡخ
]١١١ :[ال عمران

“কত্ামরা কেষ্ঠ র্ানত্ যায়েরয়ক কলাকয়ের র্য়ন্য কবর করা হয়েয়ে, কত্ামরা
ন্যায়ের আয়েশ নেয়ব অন্যায়ের নন্য়েধ করয়ব এবং আল্লাহর ওপর ঈমান্
আন্য়ব। [সূ রা আয়ল ইমরান্, আোত্: ১১০]
বস্তুত্ এ ওোনর্ব কার্নির মহত্ব েকাশ ও এর ওপর সকল মহা কলযাণ
নন্ভযরশীল হওোর কারয়ণই আল্লাহ (এ আোয়ত্) ঈমান্ আন্ার কথার আয়গ
ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েয়ধর কথা উয়ল্লখ কয়রয়েন্।
নবয়শে কয়র বত্যমান্ সময়ে পৃনথবীর অনধকাংশ র্ােগাে নশকয, নবে‘আয়ত্র
সেলাব ও মা‘নসোত্- আল্লাহর নবয়রানধত্া েকাশ পাওোর কারয়ণ ন্যায়ের
আয়েশ ও অন্যাে কথয়ক নন্য়েয়ধর নেয়ক আহ্বান্ র্ান্ায়ন্া মুসনলময়ের েয়োর্ন্
ও র্রুরত্ খুব কবনশ হয়ে পয়ড়য়ে।
রাসূ য়লর যু য়গ, সাহাবীগয়ণর যু য়গ ও সালাফ সায়লহীয়ন্র যু য়গ মুসনলমরা এ
ওোনর্বনির সম্মান্ করয়ত্া এবং খুব সু ন্দরভায়ব এনি বাস্তবােণ করয়ত্া। ত্াই
অনধক মুখযত্া, জ্ঞায়ন্র স্বল্পত্া ও অনধকাংশ মান্ু য়ের এ মহা ওোনর্বনি হয়ত্
উোসীন্ থাকার কারয়ণ এ কার্নির েনত্ েয়োর্ন্ খুব কবনশ ও বড় আকার
ধারণ কয়রয়ে। কযমন্ র্ান্া কগয়ে কয, অনধকাংশ কেয়শ অকলযাণ ও নবপযযয়ের
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েসার লাভ, বানত্য়লর নেয়ক আহ্বান্কারীয়ের আনধকয ও কলযায়ণর নেয়ক
আহ্বান্কারীয়ের স্বল্পত্ার কারয়ণ আমায়ের এ বত্যমান্ সময়ে নবেেনি আয়রা
কনেন্ আর নবপেনি আয়রা ভোবহ হয়ে োাঁনড়য়েয়ে। এ কারয়ণই আল্লাহ এর
আয়েশ নেয়েয়েন্ এবং এর বযাপায়র উৎসাহ েোন্ কয়রয়েন্ এবং এয়ক সূ রা
আল ইমরায়ন্র আোয়ত্ ঈমায়ন্র ওপর োধান্য নেয়েয়েন্। আর কস আোত্নি
হয়লা:

ُ ُ َ َ ُ ُ
]١١١ :اس﴾ [ال عمران
ۡ ِ يۡأ َّمةۡۡأخ ِر َجتۡۡل َِّلن
ۡ ﴿كنتمۡۡخ

“কত্ামরা কেষ্ঠ উম্মত্ যায়েরয়ক কলাকয়ের র্য়ন্য সৃ নি করা হয়েয়ে।” [সূ রা
আয়ল ইমরান্: আোত্ : ১১০]
অথযাৎ মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওো সাল্লায়মর উম্মাত্। ত্ারা আল্লাহর নন্কি
সবযয়েি ও সয়বযাত্তম উম্মাত্। কযমন্, সহীহ হােীয়স এয়সয়ে, ন্বী সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওো সাল্লাম কথয়ক বনণযত্, নত্নন্ বয়লন্:
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُّ ُ ْ ُ ْ َ
.»اّلل
ِ «أنتم تتِمون سب ِعي أمة أنتم خْيها وأكرمها َع
“কত্ামরা সত্তর উম্মাত্ পূ ণয করয়ব (অথযাৎ কত্ামরা সত্তরত্ম উম্মত্), ত্ায়ের
ময়ধয কত্ামরা আল্লাহর নন্কি সয়বযাত্তম ও অনধক সম্মানন্ত্ উম্মাত্।”1
আল্লাহ ককন্ রাসূ লগণয়ক কেরণ কয়রয়েন্?
পূ বযবত্যী উম্মায়ত্র মায়ঝও ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ নবেযমান্ নেল।
আল্লাহ এর কারয়ণই রাসূ লগণয়ক কেরণ কয়রয়েন্। আর এর কারয়ণই
নকত্াবসমূ হ অবত্ীণয কয়রয়েন্। আর ন্যায়ের মূ ল হয়লা আল্লাহর ত্াওহীে বা
একত্বত্ার কথা ক ােণা করা, আর ত্াাঁর র্ন্য একনন্ষ্ঠ হওো। পক্ষান্তয়র
অন্যায়ের মূ ল হয়লা আল্লাহর সায়থ শরীক করা ও ত্াাঁয়ক োড়া অয়ন্যর ইবােত্
করা।
1

নত্রনমযী, হােীস ন্ং ৩০০১।
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আল্লাহর একত্বত্া ক ােণা করা, যা সব কিয়ে বড় ন্যাে কার্, এর নেয়ক
মান্ু েয়ক আহ্বান্ করার র্য়ন্য, আর আল্লাহর সায়থ নশকয করা যা র্ ন্যত্ম
অন্যাে কার্, ত্া কথয়ক মান্ু েয়ক নবরত্ রাখার র্য়ন্য সকল রাসূ লগণয়ক কেরণ
করা হয়েয়ে। বণী ইসরাঈল, যারা এ বযাপায়র শীনথলত্া কয়রনেল ও এয়ক
বাস্তবােন্ কয়র নন্, ত্ায়ের বযাপায়র মহান্ আল্লাহ বয়লয়েন্:
ََ َ َ
َ َ َ َّ َ ُ
َ َ
َ َ
ِۡۡكۡب ِ َماۡ َع َصوا
ۡ نۡ َمر َي َۡمۡذىل
ِۡ ِيسۡٱب
ۡ َ ۥدۡ َوع
ۡ انۡد ُاو
ِۡ َعۡل َِس
ِۡيلۡ ى
ۡ نۡإِسرَٰٓء
ِۡينۡكف ُرواۡۡمِنۡۡبَ ِ ي
ۡ ِنۡٱَّل
ۡ ﴿لع
َ
ُ َ
]٨٧ :﴾ [املائدة٧٨ۡون
ۡ َّوَكنواۡۡ َيع َت ُد
“বাণী ইসরাঈয়লর কানফরয়ের ওপর োঊে ও ঈসা আলাইনহস সালায়মর ভাোে
লা‘ন্ত্ করা হয়েয়ে। কারণ ত্ারা ন্াফরমান্ী কয়রনেল ও সীমালঙ্গন্ কয়রনেল।”
[সূ রা আল-মানেোহ, আোত্: ৭৮]
ত্ারপর আল্লাহ এ ন্াফরমান্ীর বযাখযা কয়রয়েন্ এ বয়ল কয,
َ ُ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َ ُ
ُ َ
]٨٧ :﴾ [املائدة٧٩ۡون
ۡ سۡ َماَۡكنواۡۡ َيف َعل
ۡ َ وهَُۡلِئ
ۡ نۡعنۡمنكرۡۡفعل
ۡ لۡيتناهو
ۡ ۡۡ﴿َكنوا
“কয খারাপ কার্ ত্ারা করয়ত্া ত্া কথয়ক পরস্পর পরস্পরয়ক বাধা েোন্
করয়ত্া ন্া, এরা যাই করয়ত্া ত্া নন্শ্চে খুব খারাপ নেল।” [সূ রা আল-মানেো:
আোত্: ৭৯]
এভায়ব পূ বযবত্যী আোয়ত্ বনণযত্ ‘কারণ ত্ারা ন্াফরমান্ী কয়রনেল ও সীমালঙ্ঘন্
কয়রনেল।’ এর বযাখযা নহয়সয়ব আল্লাহ ত্া‘আলা পরবত্যী উয়ল্লখ করয়লন্ কয,
“ত্ারা কয সব খারাপ কার্ করয়ত্া ত্া কথয়ক পরস্পর পরস্পরয়ক বাধা েোন্
করয়ত্া ন্া এরা যাই করয়ত্া ত্া নন্শ্চে খুব খারাপ নেল।” [সূ রা আল-মানেোহ,
আোত্: ৭৯] বস্তুত্ এ ওোনর্ব কার্নি কেয়ড় কেওোর নপেয়ন্ মহানবপে থাকাে
এরূপ করা হয়েয়ে।
অথি ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ যারা করত্ বন্ী ইসরাঈয়লর এক
েয়লর েশংসা কয়র আল্লাহ ত্া‘আলা সূ রা আয়ল ইমরায়ন্ বয়লয়েন্:
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َ
َ
ي
َ ُ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ ي
َ َ ُ َ َ َ ى ُ َّ َ ي
ۡ١١٣ۡون
ۡ ج ُد
لۡوهمۡۡيس
ِۡ ٱللِۡءانا ۡءۡٱَّل
ۡ ِۡۡونۡ َءايىت
ۡ بۡأمةۡۡقائِمةۡۡيتل
ِۡ لۡٱلكِت
ِۡ ﴿لي ُسواۡۡ َس َوا ۡء هۡمِنۡۡأه
َ ُ
َ
َ
َ
َّ َ ُ ُ
َ ۡف
نك ِۡرۡ َوي ُ َ ى
ۡت
ِۡ ٱۡلي َر ى
ۡ ِ ۡون
ۡ س ِر ُع
نۡٱلم
ِۡ نۡ َع
ۡ وفۡ َو َين َهو
ۡ ِ ونۡبِٱل َمع ُر
ۡ ٱللِۡ َوٱَّلَو ِۡمۡٱٓأۡلخ ِِۡرۡ َو َيأ ُم ُر
ۡ ِ ونۡب
ۡ يؤمِن
َ
ُ
َ َ
َ
َّ َ َ َٰٓ َ ُ َ
َّ
﴾ [ال١١٥ِۡي
َۡ ِيمۡبِٱل ُم َّتق
ُۡ ٱللۡ َعل
ُۡ وهُ هۡ َو
ۡ ۡ َو َماۡ َيف َعلواۡۡمِنۡۡخيۡۡفلنۡيُكف ُر١١٤ۡي
َۡ ح
ۡ كۡم
ۡ ِ وأولئ
ِ ِ ِنۡٱلصىل
]١١١ ،١١١ :عمران

“আহয়ল নকত্ায়বর এক েল (হয়ের ওপর) েনত্নষ্ঠত্ নেল যারা রায়ত্র সময়েও
আল্লাহ বাণী নত্লাওোত্ করয়ত্া এবং সার্োহয়ত্ও করয়ত্া। আল্লাহ ও
নকোময়ত্র নেয়ন্র ওপর ঈমান্ও রাখয়ত্া, ভায়লা কায়র্র হুকুম নেয়ত্া আর
মন্দ কার্ হয়ত্ (মান্ু েয়ক) নবরত্ রাখয়ত্া, ভায়লা কার্ সম্পােয়ন্র বযাপায়র
ত্াড়াত্ানড় করয়ত্া। আর এরাই সৎ কলায়কর অন্তভুযি নেল। ত্ায়ের কৃত্
ককায়ন্া ভাল কার্ই অস্বীকার করা হয়ব ন্া আর আল্লাহ মুত্তাকীয়েরয়ক খুব ভাল
র্ায়ন্ন্।” [সূ রা আয়ল ইমরান্, আোত্: ১১৩-১১৫]
আহয়ল নকত্ায়বর যারা এনি বাস্তবােন্ কয়রনন্ ত্ায়ের ওপর কয আযাব
এয়সনেল কস আযাব এ েয়লর ওপর আয়স নন্, ত্াই আল্লাহ ত্া‘আলা এ
বযাপায়র ত্ায়ের েশংসা কয়রয়েন্।
আল্লাহর নকত্ায়বর সূ রা আত্-ত্াওবার অপর এক আোয়ত্ আল্লাহ ন্যায়ের
আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ করায়ক সালাত্ েনত্ষ্ঠা করা ও যাকাত্ আোে
করার ওপর োধান্য নেয়েয়েন্। আর এনির গুরুয়ত্বর কারয়ণই এরূপ করা
হয়েয়ে। বস্তুত্ ন্যায়ের আয়েশ করা ও অন্যায়ের নন্য়েধ করা ফরয়য নকফাোহ,
ত্া সয়ত্বও এনিয়ক এ আোয়ত্ সালাত্ েনত্ষ্ঠা করা ও যাকাত্ আোে করার
ওপর োধান্য নেয়েয়েন্ ও বয়লয়েন্:
َ ي
َ
َ
َ
َ
ُ
ِۡۡن ۡٱل ُمنكر
ِۡ ن ۡ َع
ۡ وف ۡ َو َين َهو
ۡ ِ ون ۡبِٱل َمع ُر
ۡ ت ۡ َبعض ُهمۡ ۡأو َِّلَا ُۡء ۡ َبعضۡ ۡيَأ ُم ُر
ۡ ُ ون ۡ َوٱل ُمؤم َِنى
ۡ ﴿ َوٱل ُمؤم ُِن
َّ َّ ُ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ َٰٓ َ ُ َ ُ ُ َ َّ َ ى َ َ ُ ُ َ َّ َ ى َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ ي
ۡۡٱللۡ َعزِيز
َۡ ۡن
ۡ ِ ٱللهۡإ
ۡ ۡكۡسيَحه ۡم
ۡ ِ ٱللۡورسوَل ۡۥۡأولئ
ۡ ۡون
ۡ ونۡٱلزكوۡةۡوي ِطيع
ۡ ونۡٱلصلوۡةۡويؤت
ۡ ويقِيم
]٨١ :﴾ [اتلوبة٧١َۡۡحكِيم
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“আর মুনমন্ পুরুে ও মুনমন্ ন্ারী এয়ক অপয়রর বন্ধু, ত্ারা সৎকায়র্র নন্য়েযশ
কেে ও অসৎকায়র্ নন্য়েধ কয়র, সালাত্ কায়েম কয়র, যাকাত্ কেে এবং
আল্লাহ্ ও ত্াাঁর রাসূ য়লর আন্ু গত্য কয়র; ত্ারাই, যায়েরয়ক আল্লাহ্ অনিয়রই েো
করয়বন্। নন্শ্চে আল্লাহ পরাক্রমশালী, েজ্ঞামে।” [সূ রা আত্-ত্াওবাহ, আোত্:
৭১]
আল্লাহ এখায়ন্ ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ করায়ক সালাত্ েনত্ষ্ঠা
করার আয়গ উয়ল্লখ কয়রয়েন্ কয সালাত্ ইসলায়মর স্তম্ভ ও সাক্ষযোন্িয়ের পর
সবয়িয়ে বড় রুকন্। ত্ারপরও ককান্ অয়থযর কারয়ণ এ ওোনর্বনিয়ক োধান্য
কেওো হয়েয়ে?
নন্ঃসয়ন্দয়হ ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েয়ধর খুব েয়োর্ন্ ও ত্া
বাস্তাবেন্ করা খুব কবনশ র্রুনর, ত্াই এনিয়ক োধান্য কেওো হয়েয়ে এবং এর
বাস্তবােয়ন্র মাধযয়ম উম্মাত্ েু রস্ত ও সনেক হয়ব এবং ত্ায়ের মায়ঝ কলযাণ
বৃ নি পায়ব, ত্ায়ের মায়ঝ মযযাো েকাশ পায়ব, ত্ায়ের কাে কথয়ক হীন্ত্া িয়ল
যায়ব, র্ন্গণ কলযাণ সম্পােয়ন্ সহয়যানগত্া করয়ব, পরস্পর উপয়েশ নেয়ব,
আল্লাহর রাস্তাে নর্হাে করয়ব, সকল কলযাণ সম্পােন্ করয়ব, আর সকল
অকলযাণ বর্যন্ করয়ব।
ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ কেয়ড় নেয়ল ও ত্ার বযাপায়র উোসীন্ হয়ল
মহানবপে আসয়ব ও সীমাহীন্ অকলযাণ েকাশ পায়ব, আর উম্মাত্ নবভি হয়ব,
হৃেে কয়োর হয়ব বা ময়র যায়ব হীন্ত্া েকাশ পায়ব ও েিার হয়ব এবং মযযাো
নবয়লাপ পায়ব, আর কয গ্রায়ম, শহয়র, কেয়শ ও কয স্থায়ন্ ন্যায়ের আয়েশ ও
অন্যায়ের নন্য়েধ করা হয়ব ন্া কসখায়ন্ এনি অবশযই পনত্ত্ হয়ব। অবশযই
কসখায়ন্ খারাপ েিার হয়ব, অন্যােসমূ হ েকাশ পায়ব, নবপে আপে কেয়ে
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যায়ব। এ অবস্থা কথয়ক উত্তরয়ণর র্ন্য আল্লাহর উপরই আমায়ের ভরসা ও ত্াাঁর
কায়েই আমায়ের শনি।
আহলু র রাহমাহ বা অন্ু গ্রহোপ্ত কলাক:
আল্লাহ সু বহান্াহু বণযন্া কয়রয়েন্ কয, ন্যায়ের আয়েশকারী ও অন্যায়ের
নন্য়েধকারী, সালাত্ েনত্ষ্ঠাকারী, যাকাত্ আোেকারী, আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূ য়লর
আন্ু গত্যকারী এরাই েো পাওোর হেোর। কযমন্, আল্লাহ বয়লয়েন্:
َّ
َ َ ُ
ُ َ كۡ َس َي
]٨١ :ٱللهۡ﴾ [اتلوبة
ُۡ َۡح ُه ُۡم
ۡ ِ ﴿أو َٰٓلئ
“এয়ের উপরই আল্লাহ খুব ত্াড়াত্ানড় েো করয়বন্।” [সূ রা আত্-ত্াওবাহ,
আোত্: ৭১]
এনি েমাণ কয়র কয, শুধু আল্লাহর আন্ু গত্য ও ত্াাঁর শারী‘আয়ত্র অন্ু সরয়ণর
িারাই রহমাত্-েো অর্যন্ করা যাে। আর এর ময়ধয অন্যত্ম হয়লা ন্যায়ের
আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ।
আশা আকাঙ্খা, ন্সবন্ামা-বংশ মযযাো কযমন্ কুরাইশ বা বন্ী হানশম ও অমুক
বংয়শর অন্তভুযি হওোর িারা, পেসমূ হ িারা কযমন্ রার্া হওো বা ের্াত্য়ের
েধান্ হওো বা মেী হওো বা এ োড়া আয়রা অন্যান্য পয়ের িারাও রহমত্েো অর্যন্ করা যাে ন্া। মালামাল বযবসা-বানণর্য অনধক কারখান্া থাকা, এ
োড়া মান্ু য়ের অন্যান্য কয়মযর িারাও রহমত্-েো অর্যন্ করা যাে ন্া। শুধু
আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূ য়লর আন্ু গত্য এবং ত্াাঁর শারী‘আয়ত্র অন্ু সরয়ণর মাধযয়মই
েো অর্যন্ করা যাে।
আর এর ময়ধয গুরুত্বপূ ণয হয়লা ন্যায়ের আয়েশ কেওো ও অন্যায়ের নন্য়েধ
করা, সালাত্ েনত্ষ্ঠা করা, যাকাত্ েোন্ করা এবং েয়ত্যক নবেয়ে আল্লাহ ও
ত্ার রাসূ য়লর আন্ু গত্য করা। সু ত্রাং এরাই েো পাবার হকোর এবং
েকৃত্পয়ক্ষ এরাই আল্লাহর েোর েত্যাশী এবং এরাই েকৃত্পয়ক্ষ আল্লাহয়ক
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ভে কয়র এবং ত্াাঁয়ক কের ও সম্মান্ কয়র। সু ত্রাং কস কত্ বড় যানলম কয
ত্াাঁর আয়েশ মায়ন্ ন্া এবং ত্াাঁর নন্য়েয়ধ পনত্ত্ হে যনেও কস োনব কয়র কয,
কস ত্াাঁয়ক ভে পাে ও ত্াাঁর েোর আশা কয়র। আর কয শুধু ত্াাঁর আয়েশ
েনত্ষ্ঠা কয়র, ত্াাঁর শরী‘আয়ত্র অন্ু সরণ কয়র, ত্াাঁর রাস্তাে নর্হাে কয়র এবং
ন্যায়ের আয়েশ কয়র ও অন্যায়ের নন্য়েধ কয়র কসই সনত্যকার অয়থয আল্লাহয়ক
সম্মান্ কয়র, ত্াাঁয়ক ভে পাে ও ত্াাঁর েোর েত্যাশা কয়র। কযমন্, আল্লাহ
বয়লয়েন্:
َّ
َّ َّ
َّ َ َ َ َ ُ َ َ َٰٓ َ ُ َّ
َ اج ُرواۡ ۡ َو
َ ِين ۡ َه
﴾ِٱلل
ۡ ۡت
ۡ ون ۡرَح
ۡ ك ۡيرج
ۡ ِ ٱللِ ۡأولئ
ۡ ۡ يل
ِۡ ِ ف ۡ َسب
ۡ ِ ۡ ۡج ى َه ُدوا
َۡ ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡ َوٱَّل
َۡ ن ۡٱَّل
ۡ ِ ﴿ ۡإ
]٨١٧ :[ابلقرة

“নন্শ্চে যারা ঈমান্ এয়ন্য়ে, যারা নহর্রত্ কয়রয়ে এবং যারা আল্লাহর রাস্তাে
নর্হাে কয়রয়ে এরাই আল্লাহর রাহমায়ত্র আশা কয়র।” [সূ রা আল-বাকারা,
আোত্: ২১৮]
অত্ঃপর আল্লাহ ত্ায়েরয়ক ত্াাঁর রহময়ত্র েত্যাশী বানন্য়েয়েন্ যখন্ ত্ারা
ঈমান্ এয়ন্য়ে, নর্হাে কয়রয়ে ও নহর্রত্ কয়রয়ে ত্ায়ের ঈমান্, নহর্রত্ ও
নর্হাে করার কারয়ণ, নত্নন্ বয়লন্ নন্ কয, নন্শ্চে যারা োসাে ধত্নর কয়রয়ে বা
যায়ের বযবসা-বানণর্য মহত্ব বা কবনশ হয়েয়ে বা যায়ের কময নভন্ন নভন্ন হয়েয়ে
বা যায়ের বংশ মযযাো উিূ াঁ হয়েয়ে ত্ারাই আল্লাহর রহমত্ পায়ব, বরং নত্নন্
বয়লয়েন্:
َّ
َّ َّ
َّ
َّ َ َ َ َ ُ َ َ َٰٓ َ ُ َّ
َ اج ُرواۡۡ َو
َ ِينۡ َه
ۡٱلل
ُۡ ٱللِۡ َو
ۡ ۡت
ۡ ونۡرَح
ۡ كۡيرج
ۡ ِ ٱللِۡأولئ
ۡ ۡيل
ِۡ ِ فۡ َسب
ۡ ِ ۡۡج ى َه ُدوا
َۡ ِينۡ َء َام ُنواۡۡ َوٱَّل
َۡ نۡٱَّل
ۡ ِ ﴿إ
َُ
]٨١٧ :﴾ [ابلقرة٢١٨ۡۡغفورۡۡ َّرحِيم
“নন্শ্চে যারা ঈমান্ এয়ন্য়ে, যারা নহর্রত্ কয়রয়ে এবং যারা আল্লাহর রাস্তাে
নর্হাে কয়রয়ে এরাই আল্লাহর রাহমায়ত্র আশা কয়র, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল
েোলু ।” [সূ রা আল-বাকারা, আোত্: ২১৮]
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সু ত্রাং েোর েত্যাশা ও ‘আযায়বর ভে আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূ য়লর আন্ু গয়ত্যর
মাধযয়ম হে। ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ আল্লাহর আন্ু গয়ত্যর অন্তভুি
য ।
কত্ামায়ের ময়ধয একনি েল কহাক:
আল্লাহ ত্া‘আলা অপর এক আোয়ত্ সফলত্া লায়ভর নবেেনিয়ক কলযায়ণর
নেয়ক আহ্বান্কারী, ন্যায়ের আয়েশকারী ও অন্যায়ের নন্য়েধকারীয়ের ময়ধয
সীমাবি কয়রয়েন্। কযমন্, নত্নন্ বয়লয়েন্:
َ َ ُ َ َّ ُ ُ
َ
َ
َ َ ُ َ
ُ
َ ۡل
ۡك
ۡ ِ نۡٱل ُمنك ِۡرۡ َوأو َٰٓلئ
ِۡ نۡ َع
ۡ وفۡ َو َين َهو
ۡ ِ ونۡبِٱل َمع ُر
ۡ يۡ َو َيأ ُم ُر
ِۡ ٱۡل
ۡ ِ ونۡإ
ۡ ﴿ َوۡلَكنۡمِنكمۡۡأمةۡۡيدع
َ
ُ
]١١١ :﴾ [ال عمران١٠٤ۡون
ۡ ه ُۡمۡٱل ُمفل ُِح
“কত্ামায়ের ময়ধয একনি েল কহাক যারা কলযায়ণর নেয়ক আহ্বান্ করয়ব,
ন্যায়ের আয়েশ নেয়ব ও অন্যায়ের নন্য়েধ করয়ব এবং ত্ারাই সফল। [সূ রা
আয়ল ইমরান্, আোত্: ১০৪]
আল্লাহ ত্া‘আলা স্পিভায়ব বণযন্া কয়রয়েন্ কয, যারাই নন্য়ের গুয়ণ গুণানিত্:
যারা কলযায়ণর নেয়ক আহ্বান্ কয়র, ন্যায়ের আয়েশ কেে ও অন্যায়ের নন্য়েধ
কয়র, এরাই সফল। এর অথয হয়লা এরাই পনরপূ ণয ও পূ ণযাঙ্গ কানমোব ও সফল,
যনেও এয়ের োড়া মুনমন্য়ের অন্যরাও সফল ইসলামী ওযর থাকার কারয়ণ এ
গুয়ণর ককায়ন্া একনি গুণ ন্া থাকয়লও। নকন্তু পনরপূ ণয ও পূ ণযাঙ্গরূয়প ত্ারাই
সফল যারা কলযায়ণর নেয়ক (মান্ু েয়ক) আহ্বান্ কয়র, ন্যায়ের আয়েশ কয়র ও
দ্রুত্ ত্া পালন্ কয়র এবং অন্যায়ের নন্য়েধ কয়র ও ত্া কথয়ক নবরত্ থায়ক।
ত্য়ব যারা ন্যায়ের আয়েশ করয়ব ও অন্যায়ের নন্য়েধ করয়ব অন্য
উয়েয়শযসমূ য়হর কারয়ণ, কযমন্ কলাক কেখায়ন্ার র্য়ন্য, কলাক শুন্ায়ন্ার র্য়ন্য বা
পানথযব ককায়ন্া স্বাথয অর্যয়ন্র র্য়ন্য বা আয়রা অন্যান্য কারয়ণ ন্যাে সম্পােন্
করা কথয়ক নবরত্ থাকয়ব ও অন্যাে সম্পােন্ করয়ব, পনরণায়ম ত্ারা সবয়িয়ে
র্ ন্য ও খারাপ কলাক। কযমন্ সহীহ বুখারী ও মুসনলয়ম বনণযত্ হয়েয়ে, উসামা
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ইবন্ যায়েে ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম কথয়ক বণযন্া কয়রয়েন্, নত্নন্
বয়লন্:
َ َالر ُجل يَ ْو َم القي
ُ حل َم
ُ ور َك َما يَ ُد
ُ  َفيَ ُد،انلار
َّ «يؤىت ب
َّ  َفتَنْ َد ِل ُق أَ ْقتَابُ ُه ف،انلار
َّ ام ِة َفيُلْ َق ف
ار
ِ ور ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ
ُ
وف
ِ  أي فالن ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بِالمعر:ار علي ِه فيقولون
ِ  فيجت ِمع أهل انل،بِرحاه
َ
ْ
َ
َ ُْ
ْ
ْ َ ْ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ ُْ
ُ
َ َ ََْ
»المنك ِر َوآ ِتي ِه
 َوأن َهاك ْم َع ِن،وف َول آ ِتي ِه
ِ  كنت آم ُركم بِالمع ُر:َوتنهانا ع ِن المنك ِر؟ قال
“নকোময়ত্র নেন্ এক বযনিয়ক উপনস্থত্ কয়র র্াহান্নায়ম নন্য়ক্ষপ করা হয়ব,
ফয়ল ত্ার কপয়ির ন্াড়ী-ভুাঁনড় ঝুয়ল যায়ব এবং কস র্াহান্নায়ম কপেণযয়ের িার
পায়শ গাাঁধা ু রার মত্ ু রয়ত্ থাকয়ব, আর র্াহান্নামবাসীরা ত্ার কায়ে র্মা
হয়ব, ত্ারা (ত্ায়ক) বলয়ব, কহ অমুক! কত্ামার কী হয়েয়ে? ত্ুনম নক ন্যায়ের
আয়েশ নেয়ত্ ন্া ও অন্যায়ের নন্য়েধ করয়ত্ ন্া? বণযন্াকারী বয়লন্: কস
ত্ায়েরয়ক বলয়ব: হযাাঁ আনম কত্ামায়েরয়ক ন্যায়ের আয়েশ নেত্াম, নকন্তু আনম
নন্য়র্ পালন্ করত্াম ন্া। আর আনম অন্যায়ের নন্য়েধ করত্াম, নকন্তু নন্য়র্
অন্যাে করত্াম।”
এনি ত্ার অবস্থা যার কথা ত্ার কায়র্র নবপরীত্ হয়ব। আমরা আল্লাহর কায়ে
আেে িাই! ত্ার িারা র্াহান্নাম েজ্জনলত্ করা হয়ব, আর সকল সৃ নির্ীয়বর
সাময়ন্ ত্ায়ক অপমান্ করা হয়ব, র্াহান্নামীরা ত্ার নেয়ক ত্াকায়ব ও আশ্চযয
হয়ব ও বলয়ব নকভায়ব এয়ক র্াহান্নায়ম নন্য়ক্ষপ করা হয়েয়ে? কস র্াহান্নায়ম
কপেণযয়ের িার পায়শ গাাঁধা ু রার মত্ ু রয়ত্ থাকয়ব, ত্ার কপয়ির ন্াড়ী-ভূ াঁনড়
ঝুয়ল যায়ব, কস ত্া িান্য়ত্ থাকয়ব, (এনি) ককন্? কারণ কস ন্যায়ের আয়েশ
করয়ত্া, নকন্তু কস ত্া পালন্ করয়ত্া ন্া এবং অন্যায়ের নন্য়েধ করয়ত্া, নকন্তু কস
নন্য়র্ অন্যাে করয়ত্া।
সু ত্রাং এর িারা বুঝা কগল কয, ন্যাে সম্পােন্ সহ ত্ার আয়েশ করা আর
অন্যাে বর্যন্সহ ত্া কথয়ক (মান্ু েয়ক) নন্য়েধ করাই আোত্ ও হােীয়সর ভায়েযর
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উয়েশয। আর এনিই সকল মুসনলয়মর ওপর ওোনর্ব। এ মহা ওোনর্য়বর
নবেেনিয়কই আল্লাহ ত্াাঁর কুরআয়ন্ কারীয়ম স্পিভায়ব বণযন্া কয়রয়েন্, ত্া
পালয়ন্র েনত্ উৎসাহ েোন্ কয়রয়েন্, ত্া বর্যন্ করা হয়ত্ সত্কয কয়রয়েন্,
আর ত্া পনরত্যাগকারীয়ক লা‘ন্ত্ কয়রয়েন্। সু ত্রাং সকল মুসনলয়মর ওপর
রয়বর আন্ু গত্য, ত্াাঁর আয়েশ পালন্ ও ত্াাঁর শানস্ত হয়ত্ সত্কযত্া অবলিন্ায়থয
এর কের করা, এয়ক দ্রুত্ বাস্তবােন্ করা এবং এয়ক নন্য়র্য়ের র্য়ন্য
অপনরহাযয ময়ন্ করা ওোনর্ব।
ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েয়ধর স্তরসমূ হ:
অপরনেয়ক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওো সাল্লায়মর সু ন্নত্ এ নবেেনিয়ক
শনিশালী কয়রয়ে, এনিয়ক আয়রা স্পিভায়ব বণযন্া কয়রয়ে ও ত্ার বযাখযা
নেয়েয়ে। কযমন্, ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম সহীহ হােীয়স বয়লয়েন্:
َ
ْ َ َ
َ ْ َ
َ ْ َ
َ ُْ ْ ُ ْ
َ
َ َ
ْ كرا فَلْيُ َغ ر
 َوذلِك، ف ِإن ل ْم ي َ ْستَ ِط ْع ف ِبقل ِب ِه، ف ِإن ل ْم ي َ ْستَ ِط ْع ف ِب ِل َسانِ ِه،ِْي ُه ِبيَ ِده
« َم ْن َرأى ِمنكم من
َ ْ أَ ْض َع ُف
»ان
ِ اْليم
ِ
“কত্ামায়ের ময়ধয কয অন্যাে কেখয়ব কস কযন্ ত্া ত্ার হাত্ নেয়ে বাধা কেে,
আর যনে হাত্ নেয়ে বাধা ন্া নেয়ত্ পায়র ত্য়ব কযন্ মুখ নেয়ে বাধা কেে, আর
যনে মুখ নেয়ে বাধা ন্া নেয়ত্ পায়র ত্য়ব কযন্ অন্তর নেয়ে বাধা কেে, আর এনি
হয়লা েু বযল ঈমায়ন্র পনরিে।”2
নত্নন্ এখায়ন্ ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েয়ধর নত্ন্নি স্তর বণযন্া কয়রয়েন্:
েথম স্তর:
শনি থাকয়ল হাত্ নেয়ে বাধা কেওো। কযমন্, ময়ের পাত্র কেয়ল কফয়ল কেওো,
বােযযে কভয়ঙ্গ কফলা, শাসক ও শনিধরয়ের মধয হয়ত্ শাসয়কর ময়ত্া
বযানিয়ের সামথযয থাকয়ল ত্ায়ের কস বযনিয়ক নন্য়েধ করা কয মান্ু য়ের েনত্
2

হােীসনি ইমাম মুসনলম ত্ার সহীহ গ্রয়ে (হােীস ন্ং ৪৯) বণযন্া কয়রয়েন্।
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অন্যাে করয়ত্ িাে ও ত্ায়ের েনত্ নন্য়র্র ইচ্ছায়ক বযাবহার কয়র যু লুম
অত্যািার কয়র। আয়রা কযমন্ সালাত্, আল্লাহর অবশযই পালন্ীে নবধান্ ও এ
োড়া অন্যান্য আয়রা নবনধনবধান্ যা আল্লাহ ওোনর্ব কয়রয়েন্ ত্া সামথযযবান্
মান্ু য়ের ওপর করয়ত্ বাধয কয়র কেওো।
েয়ত্যক মুনময়ন্র নন্র্ পনরবার ও কেয়লয়ময়ের সায়থ অন্ু রূপ অবস্থা। কস
ত্ায়ের ওপর আল্লাহর নবধান্ িানপয়ে নেয়ব এবং কস ত্ায়েরয়ক আল্লাহ যা
হারাম কয়রয়েন্ ত্া কথয়ক হাত্ িারা বাধা েোন্ করয়ব যনে ত্ায়ের বযাপায়র
ত্ার কথা কায়র্ ন্া লায়গ। অন্ু রূপ অবস্থা ত্ার যায়ক ককায়ন্া পক্ষ কথয়ক শনি
কেওো হয়েয়ে বা কস মুহত্ানসব (কয নবন্া কবত্য়ন্ ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের
নন্য়েয়ধর কায়র্ নন্য়োনর্ত্) বা কগায়ত্রর শাইখ বা এরা োড়া অন্যরা যায়েরয়ক
শাসয়কর পক্ষ কথয়ক ক্ষমত্া কেওো হয়েয়ে বা (ইসলামী রায়ের অবত্যমায়ন্)
কগাষ্ঠীর পক্ষ কথয়ক শনি কেওো হয়েয়ে, (এয়ের) েয়ত্যয়কই নন্য়র্য়ের সামথযয
অন্ু যােী এ ওোনর্বনিয়ক বাস্তবােন্ ও েনত্ষ্ঠা করয়ব। এ স্তর বাস্তবােয়ন্
অক্ষম ও অপারগ হয়ল নন্য়ের স্তয়রর নেয়ক অগ্রসর হয়ব।
নিত্ীে স্তর:
আয়রা ত্া হয়লা মুখ, র্ন্গণয়ক মুয়খর িারা আয়েশ ও নন্য়েধ করয়ব, কযমন্
বলয়ব: কহ র্ানত্ আল্লাহয়ক ভে কর, কহ আমায়ের ভাইয়েরা কত্ামরা আল্লাহয়ক
ভে কর, সালাত্ আোে কর, যাকাত্ োও, এ অন্যােনি কেয়ড় োও, এ রকম
কর, আল্লাহ যা হারাম কয়রয়েন্ ত্া োড়, কত্ামায়ের মাত্া-নপত্ার সায়থ সৎ
বযবহার কর, কত্ামায়ের আত্মীেত্া বন্ধন্য়ক বর্াে রাখ, এ োড়া আয়রা অন্য
নবধান্ পালন্ করার ও নন্য়েধ বর্যন্ করার আয়েশ নেয়ব। মুয়খর িারা
ত্ায়েরয়ক ন্যায়ের আয়েশ নেয়ব ও অন্যায়ের নন্য়েধ করয়ব এবং ত্ায়েরয়ক
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ওোয-ন্সীহত্ করয়ব ও উপয়েশ নেয়ব, ত্ারা যা সম্পােন্ কয়র ত্া কখাাঁয়র্ কবর
কয়র ত্ার ওপর ত্ায়েরয়ক সত্কয করয়ব।
আর ত্ায়ের সায়থ ন্ম্রত্ার সায়থ উত্তম আিরণ করয়ব। ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওোসাল্লাম বয়লন্:

َ ْ ُر
ْ َّ َّ َ ُ ُّ ر
.»الرف َق ِف األم ِر ُك ِه
ُيب
ِ «إِن اّلل

“নন্শ্চে আল্লাহ সব বযাপায়র ককামলত্া পেন্দ কয়রন্”।
ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম আয়রা বয়লন্:
َ ْ َّ ر
ُ ُ
ُ َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ
.»َشء إِل شانه
 ول يْنع ِمن،الرف َق ل يَكون ِف َشء إِل زانه
«إِن
“যার ময়ধযই ন্ম্রত্া থাকয়ব ত্া সু ন্দর হয়ব আর যার মায়ঝই ন্ম্রত্া থাকয়ব ন্া
ত্া অসু ন্দর হয়ব।”3
ُ َ
َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ر ُ َ َ َ َّ ر
ْ َ َف َفطن،ك
ت ََعئِشة
 السام علي:«َكن ايلهود يسلمون َع انل ِب صّل اهلل علي ِه وسلم يقولون
ِ
ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُّ َّ َ َ َ ُ َ ْ َّ َ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
، «مهال يا َعئِشة: فقال انل ِب صّل اهلل علي ِه وسلم، عليكم السام واللعنة: فقالت،ِإل قول ِ ِهم
َ َ َ َ َ ُ َُ
َ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ر
َ َّ إ َّن
َ ْ اّلل ُ ُّ ر
 "أ َول ْم: أ َول ْم ت ْس َم ْع َما يقولون؟ قال،اّلل
ِ
ِ  يا ن ِب:ُيب الرفق ِف األم ِر ُك ِه» فقالت
ِ
َ
َ
َ
ر
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُّ
ُ
.» َو َعليْك ْم: فأقول،ت ْس َم ِع أّن أ ُرد ذل ِ ِك َعليْ ِه ْم
“ইোহূ েীয়ের একনি েল ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লায়মর কায়ে েয়বশ
কয়র বলয়লা: (আসসামু আলাইকা ইো মুহাম্মাে) কহ মুহাম্মাে কত্ামার মৃত্ুয
কহাক, ত্ায়ের উয়েয়শয নেল রাসূ য়লর মৃত্ুয কামন্া করা, আসসালামু উয়েশয
নেল ন্া। আনেশা রানেোল্লাহু আন্হা ত্ায়ের কথায়ক শুন্য়ত্ কপয়ে বলয়লা:
(আলাইকুমুস সামু ওোল্ লা‘ন্াত্ু)। অন্য শয়ব্দ এয়সয়ে আয়েশা রানেোল্লাহু
আন্হা বয়লয়েন্, (ওো লা‘আন্াকুমুল্লাহু ওো গানেবা আলাইকুম) কত্ামায়ের
ওপর মৃত্ুয ও লা‘ন্ত্ কহাক। অন্য শয়ব্দ বনণযত্ হয়েয়ে, আল্লাহ কত্ামায়েরয়ক
লা‘ন্ত্ করুন্ ও কত্ামায়ের ওপর রাগানন্নত্ হউন্। অত্ঃপর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
3

সহীহ মুসনলম, হােীস ন্ং ২৫৯৪।
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আলাইনহ ওো সাল্লাম বলয়লন্: কহ আয়েশা, থাম! আল্লাহ ককামল, েয়ত্যক
নবেয়েই নত্নন্ ককামলত্ায়ক পেন্দ কয়রন্। আয়েশা বলয়লন্, আপনন্ নক
শুয়ন্য়েন্ ত্ারা কী বয়লয়ে? রাসূ ল বলয়লন্ ত্ুনম কী শুয়ন্ে আনম ত্ায়েরয়ক কী
বয়লনে? আনম ত্ায়েরয়ক বয়লনে: (ওো ‘আলাইকুম) কত্ামায়ের ওপরও মৃত্ুয
কহাক। কারণ, ত্ায়ের বযাপায়র আমায়ের কো‘আ গ্রহণ হয়ব। আমায়ের বযাপায়র
ত্ায়ের কো‘আ গ্রহণ হয়ব ন্া।”4
এ আিরণ, অথি ত্ারা নেল ইোহূ েী সম্প্রোে, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওোসাল্লাম ত্ায়ের সায়থ ককামল বযবহার কয়রয়েন্; যায়ত্ ত্ারা নহোোত্ পাে,
আর যায়ত্ ত্ারা হক গ্রহণ কয়র। আর যায়ত্ ত্ারা ঈমায়ন্র আহ্বান্কারীর
আহবায়ন্ সাড়া কেে।
অন্ু রূপ আল্লাহর ত্াওফীক োপ্ত ন্যায়ের আয়েশকারী ও অন্যায়ের নন্য়েধকারী
বযনি ন্ম্রস্বভাব, উপযু ি বাকযসমূ হ ও উত্তম শব্দসমূ হ বযবহার করয়ব, যখন্ কস
ধবেক, রাস্তা ও ককায়ন্া স্থান্ নেয়ে এমন্ কলাকয়ের পাশ নেয়ে অনত্ক্রম করয়ব
যায়ের এ বযাপায়র ত্রুনি রয়েয়ে। কস ত্ায়েরয়ক ন্ম্রভায়ব ও উত্তম বাণীর িারা
আহ্বান্ করয়ব এমন্নক যনেও ত্ারা ত্ায়ের নন্কি অস্পি নবেয়ে ত্ার সায়থ
ত্কয কয়র বা ত্ারা কস নবেয়ে অহংকার কয়র (ত্া সয়েও) কস ত্ায়ের সায়থ
উত্তম পোে ত্কয করয়ব। কযমন্ আল্লাহ ত্া‘আলা বয়লয়েন্:
َ
َ ُ
َّ
َ َ
َ ٱۡل َس َنةِۡ ۡ َو
َ ۡ ِك ۡبٱۡل ِك َمةِ ۡ َوٱل َموع َِظة
:ن﴾ [انلحل
ُۡ ه ۡأح َس
َۡ ِ ۡ ت
ۡ ِ جىدِل ُهم ۡبِٱل
ِۡ ِ ل ۡ َسب
ۡع ۡإ ِ ى
ۡ ﴿ٱد
ِ ۡ ِ يل ۡرب
]١٨١

“আপনন্ (ত্ায়েরয়ক) নহকমত্ ও উত্তম উপয়েয়শর মাধযয়ম আপন্ার রয়বর
রাস্তার নেয়ক আহ্বান্ করুন্ এবং উত্তম পোে ত্ায়ের সায়থ ত্কয করুন্।”
[সূ রা আন্-ন্াহল, আোত্: ১২৫]
4

সহীহ বু খারী, হােীস ন্ং ৬৩৯৫।
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আল্লাহ ত্া‘আলা আয়রা বয়লয়েন্:

َ
َّ َّ
َ َ ُ َ ُ ََ
َ
]١٤ :نۡ﴾ [العنكبوت
ُۡ هۡأح َس
َۡ ِ ۡت
ۡ ِ لۡبِٱل
ۡ ِ بۡإ
ِۡ لۡٱلكِتى
ۡ جىدِل يواۡۡأه
لۡت
ۡ ﴿و

“কত্ামরা ককবল উত্তম পোর মাধযয়মই আহয়ল নকত্াবয়ের সায়থ ত্কয কর।”
[সূ রা আল-‘আন্কাবূ ত্, আোত্: ৪৬]
কারা আহয়ল নকত্াব?
ত্ারা হয়লা ইোহূ েী ও খৃিান্ সম্প্রোে, ত্ারা কানফর, ত্া সয়েও আল্লাহ ত্ায়ের
বযাপায়র বয়লন্:

َّ َّ
َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
َ َ ُ َ ُ ََ
َ
]١٤ :ِينۡظل ُمواۡۡمِن ُهمۡۡ﴾ [العنكبوت
ۡ لۡٱَّل
ۡ ِ نۡإ
ۡ هۡأحس
ۡ ِ ۡت
ۡ ِ لۡبِٱل
ۡ ِ بۡإ
ِۡ لۡٱلكِتى
ۡ جىدِل يواۡۡأه
لۡت
ۡ ﴿و

“কত্ামরা ককবল উত্তম পোর মাধযয়মই আহয়ল নকত্াবয়ের সায়থ ত্কয কর।
ত্য়ব ত্ায়ের ময়ধয যারা যানলম অত্যািানর ত্ায়ের সায়থ উত্তম পো োড়াও ত্কয
করয়ত্ পার।” [সূ রা আল-‘আন্কাবূ ত্, আোত্: ৪৬]
“ত্ায়ের ময়ধয যারা যু লম করয়ব, সীমালঙ্ঘন্ করয়ব ও মন্দ কথা বলয়ব ত্ায়ের
সায়থ উত্তম পো োড়া অন্য নিনকৎসা বা অন্য পো বযবহার করয়ব। কযমন্
আল্লাহ ত্া‘আলা বয়লয়েন্:

ُ
ُ َ
]١١ :﴿ۡ َو َجزَٰٓؤاۡۡ َسيِئَةۡۡ َسيِئَةۡۡمِثل َهاۡ﴾ [الشورى

“আর ময়ন্দর েনত্োন্ অন্ু রূপ মন্দই হয়ে থায়ক।” [সূ রা আশ-শূ রা, আোত্:
৪০]
আল্লাহ ত্া‘আলা আয়রা বয়লয়েন্:
َ
َ ُ َ ََ ى
َ
ُ َ ََ ى
]١٧١ :ىۡ َعليكمۡ﴾ [ابلقرة
ۡ لۡ َماۡٱعتد
ِۡ ىۡ َعليكمۡۡفٱع َت ُدواۡۡ َعلي ۡهِۡب ِ ِمث
ۡ نۡٱعتد
ِۡ ﴿ف َم
“কয কত্ামায়ের ওপর যু লুম করয়ব কত্ামরাও ত্ার ওপর যু লুম কর কস পনরমাণ,
কয পনরমাণ কত্ামায়ের ওপর যু লুম কয়রয়ে।” [সূ রা আল-বাকারা, আোত্: ১৯৪]
ত্য়ব কক্ষত্র কযয়হত্ু নশক্ষা, আহ্বান্ ও সত্য েকায়শর কক্ষত্র, ত্াই উত্তম পোয়ত্ই
হওো ভায়লা। কারণ, এনি কলযায়ণর নন্কিবত্যী।
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সু ফইোন্ আস সাওরী রহ. বয়লয়েন্: ন্যায়ের আয়েশকারী ও অন্যায়ের
নন্য়েধকারীর র্ন্য কস কয বযাপায়র আহ্বান্ করয়ব ও যা হয়ত্ নন্য়েধ করয়ব কস
বযাপায়র ন্ম্র ভদ্র ককামল হওো উনিত্, কয বযাপায়র কস আহ্বান্ করয়ব ও যা
কথয়ক কস নন্য়েধ করয়ব কস বযাপায়র ত্ায়ক ন্যােপরােণ হওো উনিৎ ও কয
বযাপায়র কস আহ্বান্ করয়ব ও যা হয়ত্ কস নন্য়েধ করয়ব কস বযাপায়র ত্ায়ক
জ্ঞান্ী হওো উনিত্।
আর এনিই সালাফ রহ.-র কথার অথয কয, জ্ঞান্, বুনিমত্তা ও সমযক জ্ঞান্সহ
ন্ম্রত্া ইখনত্োর করা। শুধু ইলম-জ্ঞান্ িারাই ন্যায়ের আয়েশ নেয়ব ও অন্যায়ের
নন্য়েধ করয়ব মুখযত্ার িারা ন্ে। এনিসহ কস যার নেয়ক (মান্ু েয়ক) আহ্বান্
করয়ব ত্ার েনত্ ন্ম্র ও আমলকারী আর যা কথয়ক (মান্ু েয়ক) নন্য়েধ করয়ব
ত্া বর্যন্কারী হয়ব; যায়ত্ ত্ার অন্ু সরণ করা যাে।
আব্দু ল্লাহ ইবন্ মাসউে রানেোল্লাহু ‘আন্হু কথয়ক বনণযত্, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওোসাল্লাম বয়লয়েন্:
َّ َ ُ ُ ْ
َ ُّ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ي
َ  َوأَ ْص،ون
حاب يَأخذون ب ِ ُسنتِ ِه
اري
ِ «ما ِمن ن ِب بعثه اهلل ِف أمة قب ِل إِل َكن ل ِمن أم ِت ِه حو
َ َ َ َََُْ َ ََُْ َ َ َ ُ َُ
ُ ُ
ْ
ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ
ْ
 ويفعلون ما ل، ث َّم إِن َها َتلف ِم ْن َبع ِد ِه ْم خلوف يقولون ما ل يفعلون،َو َيقتَ ُدون بِأم ِر ِه
َ
َ
َ َ
ْ
ْ
ْ
ُ َ
ُ َ
ُ َ
 َو َم ْن َجاه َده ْم، َو َم ْن َجاه َده ْم بِ ِل َسانِ ِه ف ُه َو ُمؤ ِمن، ف َم ْن َجاه َده ْم بِيَ ِدهِ ف ُه َو ُمؤ ِمن،يُؤ َم ُرون
َ ْ َ
َ َ َ ََ َ ََْ
ْ
َ َ ُ
َ ْ ك م َن
.»ان َح َّبة خ ْردل
 وليس ور،بِقل ِب ِه ف ُه َو ُمؤ ِمن
ِ ِ اء ذل
ِ اْليم
ِ
“আমার পূ য়বয কয উম্মায়ত্র কায়েই আল্লাহ ন্বী পানেয়েনেয়লন্ ত্ারই নন্র্
উম্মায়ত্র মধয হয়ত্ সাহাযযকারী ও সাথী নেল যারা ত্ার সু ন্নত্য়ক গ্রহণ করয়ত্া
ও ত্ার আয়েয়শর অন্ু সরণ করয়ত্া। আর ত্ায়ের (ন্বীয়ের) পর অয়ন্ক
উত্তরসূ রীয়ের র্ন্ম হয়ব ত্ারা যা করয়ব ন্া ত্া বলয়ব, যার আয়েশ নেয়ব ত্া
করয়ব ন্া। সু ত্রাং কয ত্ায়ের নবরুয়ি হাত্ নেয়ে নর্হাে করয়ব কস মুনমন্, আর
কয ত্ায়ের নবরুয়ি মুখ নেয়ে নর্হাে করয়ব কসও মুনমন্ এবং কয বযনি ত্ায়ের
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নবরুয়ি অন্তর নেয়ে নর্হাে করয়ব কসও মুনমন্ ত্য়ব এর পর ঈমায়ন্র আর
ককায়ন্া অংশ কন্ই।”5
এ হােীসনি পূ য়বয বনণযত্ আবু সা‘ঈয়ের হােীয়সর ময়ত্া, যার মায়ঝ (অন্যােয়ক)
হাত্, মুখ ও অন্তর নেয়ে অস্বীকার করার কথা রয়েয়ে। সু ত্রাং অসৎ উত্তরসূ রী
যারা ন্বীগয়ণর পর র্ন্ম নন্য়ব এনি ত্ায়ের নবধান্ ত্ায়ের উম্মায়ত্র মায়ঝ,
(ত্ায়েরয়ক) ন্যায়ের আয়েশ কেওো হয়ব, অন্যাে কথয়ক নন্য়েধ করা হয়ব,
আল্লাহর নবধান্ নশক্ষা কেওো হয়ব এবং এ বযাপায়র ত্ায়ের সায়থ নর্হাে করা
হয়ব, হাত্, মুখ ও অন্তর এর মাধযয়ম।
মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লায়মর উম্মায়ত্র মায়ঝও অন্ু রূপ আনলম,
শাসক নন্ধযানরত্ কগাষ্ঠী ও ফনকহয়ের ওপর ওোনর্ব কয, ত্ারা র্ন্গয়ণর কায়ে
আল্লাহর নেয়ক োওোত্ োন্, ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ, মুখযয়েরয়ক
নশক্ষা োন্ পথভ্রিয়েরয়ক নেকনন্য়েযশন্া, হে ও শর‘ঈ শানস্ত েনত্ষ্ঠা করার
েয়িিা িালায়ব, যায়ত্ মান্ু ে নেক হয়ে যাে ও হকয়ক গ্রহণ কয়র এবং ত্ায়ের
ওপর শর‘ঈ হে (শানস্ত) েনত্ষ্ঠা করয়ব আর আল্লাহ যা হারাম কয়রয়েন্ ত্ায়ত্
পনত্ত্ হওো হয়ত্ বাধা নেয়ব, যায়ত্ ত্ায়ের নকেু সংখযক কলাক অপর নকেু
সংখযক কলায়কর ওপর যু লম ন্া কয়র, আয়রা যায়ত্ আল্লাহর সম্মান্ ন্ি ন্া
কয়র।
আল-খালীফাত্ুর রায়শে উসমান্ ইবন্ আফফান্ কথয়ক েমানণত্, নত্নন্
বয়লয়েন্:
»«إن اهلل لزيع بالسلطان مال يزع بالقرآن
“নন্শ্চে আল্লাহ শাসক িারা এমন্ নকেু বাধা েোন্ কয়রন্ ত্া কুরআন্ িারা হে
ন্া।” আর ত্া উমার রানেোল্লাহু আন্হু কথয়কও বনণযত্ হয়েয়ে। আর এিা সত্য
5

সহীহ মুসনলম, হােীস ন্ং ৫০।
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কয, অয়ন্ক মান্ু ে আয়ে, আপনন্ যনে ত্ার নন্কি (কুরআয়ন্র) সবনি আোত্সহ
উপনস্থত্ হন্ ত্াও কস ত্া পালন্ করয়ব ন্া, নকন্তু যখন্ ত্ার কায়ে শাসয়কর
পক্ষ কথয়ক মারনপি, বনন্দ ও অন্ু রূপ শানস্ত নন্য়ে বাধা উপনস্থত্ হে ত্খন্ কস
ত্ার অন্ু গত্ হে এবং বানত্লয়ক কেয়ড় কেে। (এিা) ককন্? কারণ, ত্ার অন্তর
অসু স্থয। আয়রা কারণ হয়লা কয, কস েু বযল ঈমায়ন্র অনধকারী বা ত্ার মায়ঝ
ঈমান্ই ন্াই। এ র্ন্যই কস আোত্ ও হােীসসমূ য়হর িারা েভানবত্ হে ন্া।
নকন্তু যখন্ ত্ায়ক শাসয়কর ভে কেখায়ন্া হে ত্খন্ কস ককাঁয়প উয়ে ও নন্র্
সীমাে োাঁনড়য়ে যাে। ত্াই শাসয়কর বাধা েোন্কারীর এক নবরাি গুরুত্ব
রয়েয়ে। আল্লাহ এ র্য়ন্যই ত্াাঁর বান্দায়ের র্ন্য নকসাস, হুেূ ে ও শানস্তর নবধান্
েবত্যন্ কয়রয়েন্; কারণ এনি ত্ায়েরয়ক বানত্ল ও সকল েকার যু লুম কথয়ক
নবরত্ রাখয়ব। কারণ, নন্শ্চে আল্লাহ ত্া‘আলা এর িারা হক েনত্ষ্ঠা করয়বন্।
ত্াই শাসকয়ের ওপর ওোনর্ব এনিয়ক েনত্ষ্ঠা করা, (ত্ায়ের ওপর আয়রা
ওোনর্ব হয়লা) যারা এনিয়ক েনত্ষ্ঠা করয়ব ত্ায়েরয়ক সাহাযয করা, কলাকয়ের
েনত্ লক্ষয রাখা, ত্ায়ের ওপর হয়ের েনত্ আমল করায়ক বাধয কয়র কেওো,
ত্ায়েরয়ক ত্ায়ের সীমান্াে রুয়খ রাখা;

যায়ত্ ত্ারা ধ্বংস ন্া হয়ে যাে,

বানত্য়লর করায়ত্র সায়থ কযন্ ত্ারা কভয়স ন্া যাে এবং ত্ারা কযন্ আমায়ের
নবরুয়ি শেত্ান্ ও ত্ার ধসন্যয়ের সাহাযযকারী ন্া হয়ে যাে।
ত্ৃত্ীে স্তর:
মুনমন্ বযনি যখন্ (অন্যােয়ক) হাত্ ও মুখ নেয়ে বাধা নেয়ত্ অপারগ হয়ব ত্খন্
কস অন্তর নেয়ে বাধা কেওোর নেয়ক অগ্রসর হয়ব। অন্যােয়ক অন্তর নেয়ে ৃ ণা
করয়ব ও ত্ার সায়থ নবয়িে রাখয়ব, আর অন্যােকারীয়ের সঙ্গী-সাথী হয়ব ন্া।
আব্দু ল্লাহ ইবন্ মাস‘উে রানেোল্লাহু আন্হু কথয়ক বনণযত্, নকেু কলাক ত্াাঁয়ক
বয়লনেল:
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ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ َْ ُ َْ ْ ُ ْ َ َ
ت ِإن ل ْم يع ِرف
 «هلك:اّلل
ِ «هلكت ِإن لم آم ْر بِالمع ُر
ِ  فقال عبد,  ولم أنه ع ِن المنك ِر, وف
َ ْ ْ
َ ْ َْ َ ُْ َ
ُْ
.»ك ِر ال ُمنك َر
ِ  َوين, قلبك المع ُروف
“আনম যনে ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ ন্া কনর ত্য়ব আনম ধ্বংস হয়ে
যায়বা, ত্খন্ আব্দু ল্লাহ ইবন্ মাস‘উে রানেোল্লাহু আন্হু ত্ায়ক বয়লনেয়লন্ কয,
কত্ামার অন্তর যনে ন্যাে র্ান্য়ত্ ন্া পায়র অন্যােয়ক অস্বীকার ন্া কয়র ত্য়ব
ত্ুনম ধ্বংস হয়ে যায়ব।”6
(আল্লাহর কায়ে) কো‘আ গ্রহণ ন্া হওো ও (ত্াাঁর কাে কথয়ক) সাহাযয আসা বন্ধ
হয়ে যাওো:
আমায়ের নবেে ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েয়ধর নবেয়ের সায়থ সম্পকয
রায়খ ঐ নবেেনিও যা ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম কথয়ক বনণযত্ হয়েয়ে,
নত্নন্ বয়লয়েন্:
َ ْ ْ
ْ
ْ َ َ
ْ َْ
ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ
ُ َّ «يَا َأ ُّي َها
 َوان َه ْوا َع ِن ال ُمنك ِر ِم ْن قبْ ِل أن،وف
ِ  م ُروا بِالمع ُر: إِن اهلل ع َّز َوجل يقول،انلاس
ْ ُ َ َ َُ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ
ُ ُ ُ َْ ََ
ُ
ُ َْ
ُ ِ ْ َوت َ ْستَن،يك ْم
.» ِصك ْم
 فال أن،ون
ِص
ط
ع
ون فال أ
ِ
ِ
ِ  وتسأل،ون فال أ ِجيبكم
ِ تدع
“মহান্ আল্লাহ বয়লন্: কহ মান্বকুল, কত্ামরা আহ্বান্ করয়ব আর আনম
কত্ামায়ের আহ্বায়ন্ সাড়া নেয়বা ন্া, কত্ামরা আমার কায়ে িাইয়ব আনম
কত্ামায়েরয়ক নেয়বা ন্া, কত্ামরা আমার কায়ে সাহাযয িায়ব আর আনম
কত্ামায়েরয়ক সাহাযয করয়বা ন্া, ত্ার আয়গই কত্ামরা ন্যায়ের আয়েশ ও
অন্যায়ের নন্য়েধ কর।”7
হুযাইফা রানেোল্লাহু আন্হুর হােীয়স অন্য শয়ব্দ বনণযত্ হয়েয়ে, ন্বী সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওোসাল্লাম বয়লন্:
6

ইবন্ ওোোহ, হােীস ন্ং ২৭১।

7

মুসন্ায়ে আহমাে, হােীস ন্ং ২৫২৫৫।
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َّ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ
َْ
َ َ ْ َ ُ َّ َ
ْ َ ْ َّ ُ ْ َ َ
اهلل أن يبْ َعث
وشكن
ِ « َو
ِ  َتلأم ُرن بِالمع ُر،ِاَّلي نف ِس بِي ِده
ِ ُ أو يل، َو َتلنهون ع ِن المنك ِر،وف
َ
ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ْ
ُ َ
.»يب لك ْم
 ثم تلدعنه فال يست ِج،َِعليْك ْم ِعقابا ِمن ِعن ِده
“শপথ ত্ার যার হায়ত্ আমার োণ, কত্ামরা অবশযই ন্যায়ের আয়েশ ও
অন্যায়ের নন্য়েধ করয়ব, ন্ত্ুবা আল্লাহ অবশযই ত্াাঁর পক্ষ কথয়ক কত্ামায়ের
ওপর ‘আযাব কেরণ করয়বন্। অত্ঃপর কত্ামরা ত্ায়ক ডাকয়ব, নকন্তু নত্নন্
কত্ামায়ের ডায়ক সাড়া নেয়বন্ ন্া।”8
সু ত্রাং ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধ করা মহা গুরুত্বপূ ণয কায়র্র
অন্তভুযি, কযমন্ পূ য়বয ত্ার আয়লািন্া অনত্বানহত্ হয়েয়ে। মুসন্ায়ে ইমাম
আহমাে, আবু োঊে ও নত্রনমযীয়ত্ আব্দু ল্লাহ ইবন্ মাস‘উে এর হােীয়স ন্বী
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম বয়লন্:
َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ
ََ
ُ َ َ َ ََُْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُْ َََ
َ يل ف
جال ُسوه ْم ِف َمال ِ ِس ِه ْم
 ف،اص فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا
ِ الم َع
ِ «لما وقعت بنو إِْسا ِئ
ْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َى
ِۡيس
ۡ َ ۥدۡ َوع
ۡ انۡد ُاو
ِۡ َعۡل ِس
ۡ ﴿ وب َبع ِض ِهم َع بعض ولعنهم
 فَضب اّلل قل،وواُكوهم وشاربوهم
َ
ُ َ
َ َ
.»]٨٧ :ون﴾ [املائدة
ۡ ِكۡب ِ َماۡ َع َصواۡۡ َّوَكنواۡۡ َيع َت ُد
ۡ نۡ َمر َي َۡمۡذىل
ِۡ ٱب
“যখন্ বান্ী ইসরাঈল ন্াফরমান্ীয়ত্ বা আল্লাহ নবয়রাধী কায়র্ নলপ্ত হয়লা ত্খন্
ত্ায়ের আনলমগণ ত্ায়েরয়ক বাধা নেয়লা, নকন্তু ত্ারা ত্ায়ের বাধা মান্য়লা ন্া,
ত্ারপরও ত্ারা ত্ায়ের সায়থ িলায়ফরা, খাওো োওো ও পান্াহার করয়ত্
থাকয়লা, আল্লাহ যখন্ ত্ায়ের ময়ধয এনি কেখয়লন্ ত্খন্ ত্ায়ের পরস্পয়রর
অন্তয়র িন্দ্ব লানগয়ে নেয়লন্, ত্ারপর ত্ায়ের ন্বীগণ োঊে ও ঈসা ইবন্
মারইোম আলাইনহমাস সালায়মর ভাোে ত্ায়েরয়ক লা‘ন্ত্ করয়লন্। কারণ,
ত্ারা ন্াফরমান্ী কয়রনেল ও সীমালঙ্গন্ কয়রনেল। [সূ রা আল-বাকারা, আোত্:
৬১]9
8

মুসন্ায়ে আহমাে, হােীস ন্ং ২৩৩০১।

9

নত্রনমযী, হােীস ন্ং ৩০৪৭।
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এবং অন্য শয়ব্দ বনণযত্ হয়েয়ে:
ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َّ
َ َّ  اتَّق، يَا َه َذا:ول
اّلل
 فيق، َكن الرجل يلق الرجل،« ِإن أول ما دخل انلقص َع ب ِن إِْسا ِئيل
ِ
َ
َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َ ُّ َ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ
ُ َ َ َُ
َشيبَه
و
ه
يل
ك
أ
ون
 فال يمنعه ذلِك أن يك، ثم يلقاه ِمن الغ ِد،ُيل لك
ِ
ِ  ف ِإنه ل،ودع ما تصنع
ِ
ُ
ُ
َ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
ْ
ْ َ
ُ َّ َض َب
َ َ ك
.»وب َبع ِض ِه ْم بِبَعض ثم لعنهم
اّلل قل
ِ  فلما فعلوا ذل،وق ِعيده
“নন্শ্চে েথম যখন্ বন্ী ইসরাঈয়লর মায়ঝ ত্রুনি েয়বশ কয়রনেল ত্খন্ এক
বযনি অপর বযনির সায়থ সাক্ষাত্ করয়ল বলয়ত্া: কহ অমুক! আল্লাহয়ক ভে
কর, আর কয অন্যাে করয়ো ত্া কেয়ড় োও, ত্ারপর কস যখন্ ত্ার সায়থ
আবার সাক্ষাত্ করয়ত্া ত্খন্ ত্ার মায়ঝ কয অন্যাে কেয়খনেল ত্া ত্ায়ক ত্ার
খাওোর, পান্ করার ও বসার সাথী হওো হয়ত্ বাধা েোন্ করয়ত্া ন্া। আল্লাহ
যখন্ ত্ায়ের ময়ধয এনি কেখয়লন্ ত্খন্ ত্ায়ের পরস্পয়রর অন্তয়র িন্দ্ব সৃ নি
কয়র নেয়লন্ এবং ত্ায়েরয়ক লা‘ন্ত্ করয়লন্।”10
ত্াই আমায়ের সত্কয থাকা েরকার, যায়ত্ কয নবপে ত্ায়ের কপৌঁয়েনেল ত্া কযন্
আমায়ের কায়ে ন্া কপৌঁয়ে।
ত্াোড়া নকেু হােীয়স এয়সয়ে, নন্শ্চেই এ ওোনর্বনি পনরত্যাগ করা এবং এর
(অথযাৎ ন্যাে আয়েশ ও অন্যাে নন্য়েয়ধর ওোনর্বনির) গুরুত্ব ন্া কেওো কো‘আ
গ্রহণ ন্া হওো ও সাহাযয বন্ধ হয়ে যাওোর কারণ; কযমন্ পূ য়বয কসিার বণযন্া
অনত্বানহত্ হয়ে কগয়ে। নন্ঃসয়ন্দয়হ এনি মহানবপে।
এ ওোনর্বনি কেয়ড় কেওোর শানস্তসমূ হ হয়লা: মুসনলময়ের অপমাণ হওো,
ত্ায়ের েয়ল েয়ল নবভি হওো, ত্ায়ের ওপর ত্ায়ের শত্রুয়ের নবর্েী হওো ও
ত্ায়ের কো‘আ গ্রহণ ন্া হওো। আল্লাহর শনি োড়া ককায়ন্া শনি কন্ই আর
ত্াাঁর ওপর ভরসা করা োড়া ককায়ন্া উপাে কন্ই।
ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েয়ধর নবধান্:
10

সু ন্ান্ আবু োউে, হােীস ন্ং ৪৩৩৬।
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কখয়ন্া কখয়ন্া এ ওোনর্ব কার্নি নকেু কলায়কর ওপর ফরয়য ‘আইন্ হয়ে
োাঁড়াে, যখন্ কস অন্যাে কেখয়ত্ পায়ব আর ত্ার কায়ে কস োড়া ত্া েনত্হত্
করার ককউ থাকয়ব ন্া, ত্খন্ ত্ার ওপর ত্া েনত্হত্ করা ওোনর্ব হয়ব
সামথযয অন্ু পায়ত্, কযমন্ ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লায়মর বাণী যা পূ য়বয
অনত্বানহত্ হয়েয়ে:
َ
ْ َ َ
َ ْ َ
َ ْ َ
َ ُْ ْ ُ ْ
َ
َ َ
ْ كرا فَلْيُ َغ ر
 َوذلِك، ف ِإن ل ْم ي َ ْستَ ِط ْع ف ِبقل ِب ِه، ف ِإن ل ْم ي َ ْستَ ِط ْع ف ِب ِل َسانِ ِه،ِْي ُه ِبيَ ِده
« َم ْن َرأى ِمنكم من
َ ْ أَ ْض َع ُف
.»ان
ِ اْليم
ِ
“কত্ামায়ের ময়ধয কয অন্যাে কেখয়ব কস কযন্ ত্া ত্ার হাত্ নেয়ে বাধা কেে আর
যনে হাত্ নেয়ে বাধা ন্া নেয়ত্ পায়র ত্য়ব কযন্ মুখ নেয়ে বাধা কেে, আর যনে
মুখ নেয়ে বাধা ন্া নেয়ত্ পায়র ত্য়ব কযন্ অন্তর নেয়ে বাধা কেে, আর এনি
হয়লা েু বযল ঈমায়ন্র পনরিে।”11
আর যনে ত্ারা ককায়ন্া শহয়র, গ্রায়ম বা কগায়ত্র একেল হে ত্য়ব ত্ায়ের ওপর
(এনি) ফরয়য নকফাোহ হয়ব। ত্ায়ের ময়ধয কয এনি েনত্হত্ করয়ব, আর যার
িারা উয়েশয অর্যন্ হয়ব কস েনত্োন্ অর্যন্ কয়র সফল হয়ব। আর ত্ারা সবাই
যনে এনিয়ক বর্যন্ কয়র ত্য়ব সবাই পাপী হয়ব, সকল ফরয়য নকফাোর ন্যাে।
আর যনে ককায়ন্া গ্রায়ম বা কগায়ত্র ককবল একর্ন্ আয়লম থায়ক, ত্য়ব ত্ার
ওপর মান্ু েয়ক নশক্ষা কেওো ও ত্ায়েরয়ক আল্লাহর নেয়ক আহ্বান্ করা ফরয়য
‘আইন্ হয়ে যায়ব। আর ত্ার সামথযয অন্ু যােী ত্ায়েরয়ক ন্যায়ের আয়েশ নেয়ব
ও অন্যায়ের নন্য়েধ করয়ব, পূ য়বয বনণযত্ হােীসগুয়লার কারয়ণ ও নন্য়ে বনণযত্
আল্লাহর ত্া‘আলার বাণীর কারয়ণ:

11

সহীহ মুসনলম, হােীস ন্ং ৪৯।

ُ َّ َ
َّ
]١٤ :ٱللۡ َماۡٱس َت َطع ُتمۡ﴾ [اتلغابن
َۡ ۡۡ﴿فٱتقوا
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“সু ত্রাং কত্ামরা আল্লাহর ত্াকওো অবলিন্ কর কত্ামায়ের শনি অন্ু পায়ত্।”
[সূ রা আত্-ত্াগাবুন্, আোত্: ১৬]
ধধযয ধারণ করা এবং েনত্োয়ন্র আশা রাখা:
আয়লম, ো‘ঈ ও ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েধকারীয়ের যায়ক আল্লাহ
ধধয়যযর, সাওোয়বর আশার ও আল্লাহর র্ন্য একনন্ষ্ঠত্ার ত্াওফীক নেয়েয়েন্,
কস সফল হয়েয়ে, ত্াওফীক োপ্ত হয়েয়ে, নহোোত্োপ্ত হয়েয়ে এবং আল্লাহ
ত্ার িারা উপকার েোন্ কয়রয়েন্, কযমন্ আল্লাহ ত্া‘আলা বয়লয়েন্:
َ َّ
َ َ َّ َّ َ َ َ
َ َ َ ُ َ
]١ ،٨ :ب﴾ [الطالق
ُۡ س
ۡ ۡث
ۡ ۡ َو َير ُزق ُۡهۡمِنۡۡحي٢ۡٱللَۡي َعلۡ َُلۥَۡم َرجا
ۡ ۡق
ِۡ ﴿ومنۡيت
ِ لَۡيت
“এবং কয বযনি আল্লাহর ত্াকওো অবলিন্ করয়ব আল্লাহ ত্ার র্ন্য (নবপে ও
পরীক্ষা কথয়ক) কবর হওোর রাস্তা সৃ নি কয়র নেয়বন্ এবং ত্ায়ক রুযী েোন্
করয়বন্ ত্ার ধারণাত্ীত্ উৎস কথয়ক।” [সূ রা আত্-ত্বালাক, আোত্: ২-৩]
আল্লাহ ত্া‘আলা আয়রা বয়লয়েন্:

َ
َّ
َ َ َّ َّ َ َ َ
]١ :﴾ [الطالق٤ۡٱللَۡي َعلۡ َُلۥۡمِنۡۡأم ِره ِۦۡيُۡسا
ۡ ۡق
ِۡ ﴿ومنۡيت

“আর কয আল্লাহর ত্াকওো অবলিন্ করয়ব আল্লাহ ত্ার র্ন্য ত্ার সকল
কমযয়ক সহর্ কয়র নেয়বন্।” [সূ রা ত্বালাক, আোত্: ৪]
মহান্ আল্লাহ আয়রা বয়লয়েন্:
َ َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ ُ َ َ َّ
ُ ُ َِينۡ َء َام ُن يواۡۡإِنۡت
َٰٓ ﴿
]٨ :﴾ [حممد٧ۡۡنُصكمۡۡ َو ُيثبِتۡۡأق َد َامكم
ٱللۡي
ۡ ۡۡنُصوا
َۡ يأ ُّي َهاۡٱَّل
“কহ ঈমান্োরগণ! যনে কত্ামরা আল্লাহয়ক সাহাযয কর ত্য়ব নত্নন্ কত্ামায়েরয়ক
সাহাযয করয়বন্ এবং কত্ামায়ের পাসমূ হ (অবস্থান্) সু েৃঢ় করয়বন্।” [সূ রা
মুহাম্মাে, আোত্: ৭]
আল্লাহ ত্া‘আলা আয়রা বয়লয়েন্:
َّ َّ
ُ
َّ
ُ َ َ َى
َّ
َّ ۡٱلرِنَٰمۡح
َّ ِۡٱلل
ِۡۡينۡ َء َام ُنواۡۡ َو َع ِملوا
َۡ لۡٱَّل
ۡ ِ ۡإ٢ۡۡفۡخۡس
ۡ ِ نۡل
ۡ ٱۡلنس
ۡ ِ ۡإ١ُۡص
ِۡ ۡ َوٱل َع١ۡٱلرحِي ِۡم
ۡ ۡ﴿ِمۡسِب
ِ ۡن
َّ
َّ اصواۡۡب
َ قۡ َوتَ َو
َ ٱلصىل َِحىتِۡۡ َوتَ َو
َ اصواۡۡب
]4 ،١ :﴾ [العِص٣ِۡۡٱلصب
ِۡ ٱۡل
ِ
ِ
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“পরম করুণামে অনত্ েোলু আল্লাহুর ন্ায়ম আরম্ভ করনে”। সময়ের শপথ,
নন্শ্চে সকল মান্ু ে ক্ষনত্গ্রস্তয়ের অন্তভুযি রয়েয়ে। ত্য়ব যারা ঈমান্ এয়ন্য়ে,
সৎকমযসমূ হ সম্পােন্ কয়রয়ে এবং পরস্পরয়ক সয়ত্যর উপয়েশ নেয়েয়ে ও
পরস্পরয়ক ধধযয ধারয়ণর উপয়েশ নেয়েয়ে ত্ারা ন্ে। [সূ রা আল-আসর,
আোত্: ১-৩]
অত্ঃপর েু নন্ো ও আনখরাত্ সফল লাভবান্ হয়লা মুনমন্গণ, সৎকময
সম্পােন্কারীগণ, পরস্পর সয়ত্যর উপয়েশ োন্কারী ও পরস্পর ধধয়যযর
উপয়েশ োন্কারীগণ।
আর এিা র্ান্া নবেে কয, নন্শ্চে ন্যায়ের আয়েশ, অন্যায়ের নন্য়েধ, পরস্পর
সয়ত্যর েনত্ আহ্বান্ করা ও পরস্পর ধধয়যযর উপয়েশ কেওো ত্াকওোর
অন্তভুযি, ত্ারপরও আল্লাহ সু বহান্াহু এর কথা নবয়শে কয়র উয়ল্লখ কয়রয়েন্ এ
নবেেনি আয়রা পনরষ্কার ও এর নেয়ক (মান্ু েয়ক) উৎসাহ েোন্ করার র্য়ন্য।
উয়েশয হয়লা: নন্শ্চে কয বযনি ন্যায়ের আয়েশ করয়ব, অন্যায়ের নন্য়েধ করয়ব
কস বযনি এ মহা গুণগুয়লার অনধকারী, পূ ণযলাভ ও নিরসু খ অর্যন্ কয়র উত্তীণয
হয়ব যখন্ ত্ার এর ওপর মৃত্ুয হয়ব। নন্য়ে বনণযত্ আল্লাহর বাণী এ মহাগুয়ণ
গুণানিত্ হওোর আবনশযকত্ায়ক আয়রা শনিশালী কয়র।
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ ى
ََ َُ َََ
َ َ َّ َّ َ َّ
ُ َّ
ِۡيد
ُۡ ٱلل ۡشد
ۡ ۡن
ۡ ِ ٱلل ۡإ
ۡ ۡ ۡن ۡ َوٱتقوا
ِۡ ٱۡلث ِۡم ۡ َوٱل ُعد َو ى
ۡ ۡ ۡاونوا
ل ۡ تع
ۡ ى ۡو
ۡ ب ۡوٱۡلقو
ِۡ ِ َع ۡٱل
ۡ ۡ ۡاونوا
﴿ و تع
ِ ۡ َع
َ
]٨ :ۡ﴾ [املائدة٢ۡاب
ِۡ ٱلعِق
“সৎকময ও আল্লাহ ভীনত্র কায়র্ এয়ক অয়ন্যর সাহাযয কর। পাপ ও
সীমালঙ্ঘয়ন্র কায়র্ এয়ক অপরয়ক সাহাযয কয়রা ন্া। আর আল্লাহর ত্াকওো
অবলিন্ কর। নন্শ্চে আল্লাহ কয়োর শানস্তোত্া।” [সূ রা আল-মানেো, আোত্:
২]
আল্লাহর েীয়ন্র জ্ঞান্ অর্যন্ করা:
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অত্ঃপর কহ েীনন্ ভাই! অবশযই আপন্ায়ক েীয়ন্র বযাপায়র নশক্ষা ও জ্ঞান্
অর্যয়ন্র িারা ন্যাে র্ান্য়ত্ হয়ব এবং অবশযই আপন্ায়ক এর িারা অন্যােয়ক
র্ান্য়ত্ হয়ব। ত্ারপর আপন্ায়ক ন্যায়ের আয়েশ ও অন্যায়ের নন্য়েয়ধর
ওোনর্ব কার্নি করয়ত্ হয়ব। কারণ েীয়ন্র বযাপায়র নশক্ষা ও জ্ঞান্ার্যন্ করা
এনি কসৌভায়গযর েত্ীক ও এ নন্েশযন্ কয আল্লাহ বান্দার কলযাণ িান্।
কযমন্ মু‘আওনেো রানেোল্লাহু আন্হু ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম কথয়ক
বণযন্া কয়রয়েন্, ন্বী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওো সাল্লাম বয়লয়েন্:
َُْْ َُر
ُ َّ
ر
ُ ْ َ
.»ين
ِ «من ي ِر ِد اّلل بِ ِه خْيا يفقهه ِف ادل
“আল্লাহ যার কলযাণ িান্ ত্ায়ক েীয়ন্র নফকহ বা গভীর জ্ঞান্ নশক্ষা কেন্।”12

অত্এব আপনন্ যখন্ ককায়ন্া বযনিয়ক ইলম অন্ু সন্ধায়ন্র ধবেক অন্ু সরণ
করয়ত্ কেখয়বন্ এবং ইলম সম্পয়কয নর্জ্ঞাসা করয়ত্ কেখয়বন্ এবং ত্া নশখয়ত্
ও অর্যন্ করয়ত্ কেখয়বন্ ত্খন্ ময়ন্ কয়র নন্য়বন্ কয আল্লাহ ত্ার কলযাণ
কিয়েয়েন্ এনি ত্ারই নন্েশযয়ন্র অন্তভুযি। সু ত্রাং কস কযন্ এনিয়ক অপনরহাযয
ময়ন্ কয়র এবং এর র্ন্য কিিা কয়র, ককায়ন্া ধরয়ন্র ক্লানন্ত ও েু বযলত্া েকাশ
ন্া কয়র। কারণ, রাসূ লসাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লাম বয়লয়েন্:
َ َ َ ْ َ
َّ ْ َ
ُ َ اهلل
ُ  َس َّه َل،ك َطريقا يَلْتَم ُس فيه علْما
.»ل بِ ِه َط ِريقا إِل اْلَن ِة
«من سل
ِ ِ ِ
ِ
ِ
“কয বযনি ইলম/জ্ঞান্ অর্যয়ন্র রাস্তাে িলয়ব, আল্লাহ ত্া‘আলা কস বযনির র্য়ন্য
র্ান্নায়ত্র যাওোর রাস্তায়ক সহর্ কয়র নেয়বন্।”13
অত্এব, ইলম অন্ু সন্ধান্ করার মহামযযাো রয়েয়ে। এনি আল্লাহর রাস্তাে
নর্হায়ের শানমল, মুনির কারণসমূ য়হর অন্তভুযি এবং কলযায়ণর েত্ীকসমূ য়হর
অন্তভুযি।
12

সহীহ বু খারী, হােীস ন্ং ৭১; সহীহ মুসনলম, হােীস ন্ং ১০৩৭।

13

সহীহ মুসনলম, হােীস ন্ং ২৬৯৯।
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(কীভায়ব ইলম অন্ু সন্ধান্ করয়ত্ হয়ব?)
আর ইলম অনর্যত্ হয়ব,
১. ইলম অন্ু সন্ধায়ন্র ধবেক উপনস্থত্ হয়ে।
২. উপকারী বইসমূ হ পাে কয়র যনে কস ত্া বুয়ঝ।
৩. র্ুমু‘আর খুৎবা ও অন্যান্য বিবয েবয়ণর মাধযয়ম।
৪. জ্ঞান্ীয়েরয়ক েশ্ন করার মাধযয়ম। এ সবই হয়চ্ছ ইলম অন্ু সন্ধায়ন্র উপকারী
পোসমূ হ।
৫. কুরআন্ কারীম নহফয করার মাধযয়ম। আর ইলম অর্যয়ন্র বযাপায়র
কুরআন্ই হয়লা আসল বা মূ ল। অত্এব, কুরআন্ই সকল ইলয়মর েধান্। আর
এনি হয়লা মহানভনত্ত। আর এনি আল্লাহর মর্বুত্ রনশ এবং এনি মহাগ্রে, এনি
মযযাোবান্ নকত্াব, এনি কলযায়ণর নেয়ক পথেেশযন্কারী, অকলযায়ণর পয়থর বড়
েনত্বন্ধক।
ত্াই আনম েয়ত্যক মুনমন্ ন্র ও ন্ারীয়ক গভীরভায়ব নিন্তার ও বুয়ঝর সায়থ
কুরআয়ন্র েনত্ গুরুত্ব কেওো, ত্া কবনশ কবনশ কত্লাওোত্ করা, ত্া সম্পূ ণয বা
যা সম্ভব নহফয করার েনত্ অনসেত্ করনে। কারণ, এয়ত্ নহোোত্ ও ন্ূ র
আয়ে। কযমন্ আল্লাহ ত্া‘আলা বয়লয়েন্:

َ
َّ
َ ُ َ َ َّ
]٧ :هۡأق َو ُۡمۡ﴾ [الْساء
َۡ ِ ۡت
ۡ ِ انۡ َيهدِيۡل ِل
ۡ نۡهىذاۡٱلقر َء
ۡ ِ ﴿ۡإ

“নন্শ্চে এ কুরআন্ নেক-নন্য়েযশন্া কেে এমন্ পয়থর যা সবযানধক সরল।” [সূ রা
আল-ইসরা, আোত্: ৯]
মহান্ আল্লাহ আয়রা বয়লয়েন্,
َ ُ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ ى َ َ ى َ َ َ ى
]١١١ :ۡ﴾ [النعام١٥٥ۡون
ۡ َح
وهۡوٱتقواۡۡلعلكمۡۡتر
ۡ ﴿ۡوهذاۡكِتبۡۡأنزلن ۡهۡمباركۡۡفٱتبِع
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“আর এনি বরকত্মে নকত্াব, এনি আমরা অবত্ীণয কয়রনে। অত্এব কত্ামরা
এর অন্ু সরণ কর এবং ত্াকওো অবলিন্ কর, যায়ত্ কত্ামরা অন্ু গ্রহোপ্ত
হও।” [সূ রা আল-আন্‘আম, আোত্: ১৫৫]
বরকত্মে আল্লাহ আয়রা বয়লয়েন্:

ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ى
َ َ ُ ي
]٨١ :ۡ﴾ [حممد٢٤َۡعۡقلوبۡۡأقفال َهۡا
ۡ ۡۡانۡأم
ۡ ونۡٱلقرء
ۡ لۡيتدبر
ۡ ﴿ۡ أ ف

“ত্ারা নক কুরআয়ন্র বযাপায়র গভীরভায়ব নিন্তা কয়র ন্া? ন্ানক ত্ায়ের অন্তর
ত্ালাবি।” [সূ রা মুহাম্মাে, আোত্: ২৪]
ত্াই আমায়ের ওপর কুরআন্ নত্লাওোত্, নহফয, গভীরভায়ব নিন্তা, বুঝা, আমল
করা ও কুরআয়ন্র যা বুয়ঝ আসয়ব ন্া ত্ার সম্পয়কয নর্জ্ঞাসা করার নেক কথয়ক
গুরুত্ব কেওো অপনরহাযয।
অন্ু রূপ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওোসাল্লায়মর সু ন্নয়ত্র গুরুত্ব কেওো। কারণ,
এনি নিত্ীে অহী (কুরআন্ েথম অহী), (নবধান্ গ্রহয়ণর) নিত্ীে উৎস এবং
আল্লাহর নকত্ায়বর (কুরআয়ন্র) বযাখযা ও ত্ার েনত্ নেক নন্য়েযশন্কারী।
ত্াই েয়ত্যক োত্র এবং েয়ত্যক মুসনলয়মর ওপর নন্য়র্য়ের সামথযয অন্ু পায়ত্
এবং জ্ঞান্ অন্ু যােী নহফয ও বারবার পাে করা িারা এর েনত্ গুরুত্ব েোন্
করা অপনরহাযয। কযমন্,
 ইমাম ন্াওোওেীর িনল্লশ হােীস এবং এর সায়থ ইবন্ রর্য়বর কযাগ করা
আয়রা েশ হােীসসহ কমাি পঞ্চাশ হােীস মুখস্থ করা। এ হােীসগুয়লা খুব
বযাপক ও অনধক উপকারী এবং এ হােীসগুয়লা র্াওোনম‘উল কানলম (অল্প
শব্দ নকন্তু কবনশ অথয েকাশকারী) এর অন্তভুযি। ত্াই পুরুে ও মনহলায়ের
র্য়ন্য এ হােীসগুয়লা নহফয করা একান্ত েরকার।
 অন্ু রূপ হায়ফয আব্দু ল গন্ী আল মােয়েসীর ‘উমোত্ুল হােীস (‘উমোত্ুল
আহকাম)। এনি একনি মূ লযবান্ বই। জ্ঞায়ন্র নবনভন্ন শাখার বনণযত্ িারয়শার
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নকেু কবনশ নবশুি হােীস এর মায়ঝ একনত্রত্ আয়ে। আর যনে সম্ভব হে ত্য়ব
এিায়ক নহফয ও মুখস্থ করয়ব। আর এিা মুখস্থ করা আল্লাহর বড় একনি
নন্‘আমত্।
 অন্ু রূপ হানফয ইবন্ হার্ার-এর বুলুগুল মারাম। এনি একনি সংনক্ষপ্ত
উপকারী ও মূ লযবান্ নলনখত্ বই। োত্রয়ের র্য়ন্য সম্ভব হয়ল এিায়ক ত্ারা
মুখস্থ করয়ব। আর এিায়ক মুখস্থ করা োত্রয়ের র্য়ন্য বড় কলযাণকর।
 আর কয নকত্াবগুয়লা ‘আকীোর সায়থ সম্পয়কয রায়খ ত্ার ময়ধয শাইখ ইমাম
মুহাম্মাে ইবন্ আব্দু ল ওোহ্হাব রহ.-এর গুরুত্বপূ ণয েু ’নি গ্রে:
১. নকত্াবুত্ ত্াওহীে।
২. কাশফুশ শুবুহাত্।
 শাইখুল ইসলাম ইবন্ ত্াইনমেযাহ-এর নলনখত্ আল-আকীোত্ুল ওোনসনত্োহ
‘আকীোর নকত্ায়বর অন্যত্ম। এনি আহলু স সু ন্নাহ ওোল র্ামা‘আহ-এর
সংনক্ষপ্ত ‘আকীোর ওপর নলনখত্ মূ লযবান্ ও বড় উপকারী সংনক্ষপ্ত নকত্াব।
 শাইখ ইমাম মুহাম্মাে ইবন্ আব্দু ল ওোহ্হাব রহ. নলনখত্ নকত্াবুল ঈমান্
‘আকীোর নকত্ায়বর অন্তভুযি। এনি একনি মূ লযবান্ নকত্াব। ঈমান্ সম্পনকযত্
অয়ন্ক হােীস নত্নন্ এর মায়ঝ একনত্রত্ কয়রয়েন্।
ত্াই োত্র ও োত্রীয়ের র্য়ন্য এ উপকারী নকত্াবসমূ হ ও এ নকত্ায়বর ময়ত্া
উপকারী নকত্াবসমূ য়হর ময়ধয যা সম্ভব ত্া নহফয করা উনিত্, পূ য়বযর বণযন্া
অন্ু পায়ত্ কুরআন্ কারীম কবনশ কবনশ নত্লাওোত্, ত্া বা ত্ার যা সম্ভব ত্া
নহফয করার মাধযয়ম ত্ার েনত্ গুরুত্ব েোন্সহ। আর সহপানেয়ের সায়থ
আলাপ-আয়লািন্া করাসহ এবং কয সকল নশক্ষক ও আয়লমগয়ণর মায়ঝ কলযাণ
ও ইলম রয়েয়ে বয়ল নবশ্বাস আয়ে ত্ায়েরয়ক র্নিল নবেেসমূ হ নর্জ্ঞাসা
করাসহ। আর োয়ত্রর উনিত্ কস ত্ার েভূ র কায়ে ত্াওফীক ও সাহাযয োথযন্া
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করয়ব, েু বযলত্া ও অলসত্া েকাশ করয়ব ন্া, নন্য়র্র সমে সংরক্ষণ করয়ব
এবং সমেয়ক ভাগ ভাগ কয়র নন্য়ব। ত্ার নেন্ ও রায়ত্র এক অংশ কুরআন্
কারীম নত্লাওোত্ ও ত্ায়ত্ গভীরভায়ব নিন্তা করার র্য়ন্য বরাে করয়ব। আর
এক অংশ েীয়ন্র জ্ঞান্, বুঝ, নকত্ায়বর মত্ন্ বা মূ লভােয নহফয, মুখস্থ এবং
পুন্রাবৃ নত্ত করার র্য়ন্য বরাে করয়ব। আর এক অংশ নন্য়র্র পনরবায়রর
েয়োর্ন্ নমিায়ন্ার র্য়ন্য বরাে করয়ব। আর এক অংশ নন্য়র্র সালাত্,
ইবােত্ এবং নবনভন্ন নযকর ও কো‘আর র্য়ন্য বরাে করয়ব। ‘‘ন্ূ রুন্ ‘আলাে
োরব” কোগ্রামনি েবণ করা োত্র ও োত্রীয়েরয়ক আয়রা অয়ন্ক বড় উপকার
নেয়ব। এ কোগ্রামনি োত্র, সাধারণ কলাক ও অন্যান্যয়ের র্য়ন্য খুব কবশী
উপকারী কোগ্রাম। কারণ এয়ত্ গুরুত্বপূ ণয েশ্ন ও ত্ার উত্তর েোন্ কয়রন্,
ইলম, আমল ও কলযায়ণ েনসি সাউেী শাইখগণ। ত্াই এ কোগ্রামনির েনত্
গুরুত্ব কেওো ও এর মায়ঝ নন্নহত্ উপকার েবণ করা (সকয়লর র্য়ন্য) একান্ত
েয়োর্ন্। আর এনি েনত্ রায়ত্ (নন্োউল ইসলাম) নশয়রান্ায়ম মাগনরব ও
এশার মায়ঝ সাউেী আরয়বর রাত্ ৯.৩০ (ন্েিা নত্রশ নমনন্য়ি) কুরআন্ কারীম
িযায়ন্য়ল েিার করা হে।
আনম আল্লাহর কায়ে ত্াাঁর সু ন্দর ন্াম ও উচ্চ গুণাবলীর িারা োথযন্া করনে
নত্নন্ কযন্ আমায়েরয়ক ও সকল মুসনলময়েরয়ক উপকারী জ্ঞান্ অর্যন্ ও সৎ
কময সম্পােন্ করার, আমায়েরয়ক ত্াাঁর েীয়ন্র বুঝ ও ত্ার ওপর োনবত্ রায়খন্
আর আমায়ের সকলয়কই এ সৎকায়র্র আয়েশ ও অসৎ কায়র্ নন্য়েধ করার
ওোনর্ব কার্নি শনি ও সামথযয অন্ু পায়ত্ েনত্ষ্ঠা করার, মুসনলময়ের কয়মযর
ধারক বাহকয়েরয়ক (েশাসকয়েরয়ক) এ ওোনর্বনি েনত্ষ্ঠা ও ত্ার েনত্ ধধযয
ধারণ করার এবং যায়েরয়ক এ কার্নি োনেত্ব কেওো হয়েয়ে ত্ায়েরয়ক কযন্
এনিয়ক ভায়লাভায়ব েনত্ষ্ঠা করয়ত্ পায়রন্ কস ত্াওফীক োন্ কয়রন্। আর নত্নন্
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ত্াাঁর হক আোয়ের ওপর এবং ত্াাঁর ও ত্াাঁর বান্দায়ের র্য়ন্য ন্নসহত্ করার
ওপর সাহাযয কয়রন্। নন্শ্চে আল্লাহ ত্া‘আলা মহাোন্শীল।
আল্লাহ ত্াাঁর বান্দা আমায়ের ন্বী মুহাম্মাে এবং ত্াাঁর পনরবার, সাথীয়ের এবং
ইহসায়ন্র সায়থ যারা ত্ায়ের অন্ু সরণ করয়ব ত্ায়ের সকয়লর ওপর সালাত্ ও
সালাম বেযণ করুন্।
সমাপ্ত
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