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যু লুেমর ভয়াবহ পিরণাম ও বাঁচার উপায়
-হাবীবু�াহ মুহা�াদ ইকবাল
যু লম শ�িট আরবী। বাংলায় এর অথর্ অতয্াচার ক, অিবচার
করা, িনযর্াতন করা ব সীমা অিত�ম করা। অনয্ায়ভােব কােরা
স�দ দখল করা, কােরা চির� হনন করা, কােরা অিধকার েথেক
বি�ত করা, কাউেক অনয্ায়ভােব ে�ফতার কর, িমথয্া সাক্
�মাণ করার বয্ব�া কর, িমথয্া মামলা েদয়, কাউেক নয্ায় িবচার
েথেক বি�ত করা, কােরা জিম দখল করা, অনয্ায়ভােবচাকরীচুয্ত
করাসহ ইতয্ািদ কাজ যুলুেমর অ�ভুর্�
যু লম এমন একিট ভয়ানক িবষয় েয, আ�াহ তা‘আলা যােলমেক
জাহা�ােম িনেক্ষপ করেবন। এিট একিট জঘনয্ অপ,
মানবতািবেরাধী কাজ, গরতর পাপকাজ। েকান ইমানদার বয্ি�
কােরা উপর যু লম করেত পাের না। যু লুেমর কারেণ দু িনয়া এবং
আেখরােত ভয়াবহ অব�ার স�ু খীন হেত হেব। আ�াহ তা‘আলা
বেলন,
ُ ّ َقَد ذ
ۡ
َ ُ َ َۡ ََ َ ُ َُ َ
ٗ ۡ َ� ٗفا َو َ� ن
ۡ َ ون
� ۚ� َو َمن َ�ظل ِم
﴿ ۡ كََبُو�م بِما �قولون �ما �ست ِطيع
ُ ّ
ٗ ِن� ۡم نُذ ِۡق ُه َع َذ ٗابا َكب
[١٩:﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن١ ��
م
ِ
3

‘অতঃপর েতামরা যা বল তারা তা িমথয্া বেলেছ। অতএবেতামরা
আযাব েফরােত পারেব না এবং েকান সাহাযয্ও করেত পারেব
না। আর েতামােদর মেধয্ েয যুলম করেব তােক আিম মহাআযাব
আ�াদন করাব।’ [সূ রা আল-ফুরকান-১৯]
আমােদর বয্ি�গ, পািরবািরক, সামািজক ও রা�ীয় জীবেনর
িবিভ� িদেক যু লুম এমনভােব বয্াপকতা লাভ কেরে, যা েথেক
উ�রণ হওয়া খুবই জরুরী
যু লুেমর কারেণ দু িনয়ােত েযসব ভয়াবহ পিরণােমর স�ু খীন হেত
হেব তাহেলা:
ক) যু লুেমর কারেণ বয্াপক িবপযর্য় েদখা িদেব। এ িবপযর্য় েক
িবেশষ েগা�ী বা বয্ি�র উপর আসেব ন, বরং সকেলই এর
ভু�েভাগী হেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ ٗ ْ ُّ
ٗ ص
ّ
ُ َ َشد
َ ّ َٱعۡلَمُوٓاْ أَنَ ٱ
ۖ ﴿َٱ�َقوا ف ِۡت َنة َ صِي�ََّ ٱ�َِّينَ ظَلَمُواْ مِن�ُمۡ خَآ َّة
ِيد
َ ۡ
[٢٥ :﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل٢ اب
ِ ٱلعِق
‘আর েতামরা ভয় কর িফতনােক যা েতামােদর মধয্ েথেক
িবেশষভােব শুধু যািলমেদর উপরই আপিতত হেব না। আর েজেন
রাখ, িন�য় আ�াহ আযাব �দােন কেঠার।’ [সূ রা আনফাল -২৫]
খ) যােলমেদর জনয্ য�ণাদায়ক মৃতুয্ অেপক্ষা কর আ�াহ্
বেলন,
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 َُنۡ أَظۡل م
َ
َ ُ ٱ�َِّ كَذِبًا أَوۡ قَالَ أُو�ِ َ َّ َول َ ۡم ي
ِٰمَّنِ ٱ�ۡ� ى
ٞ �ء
ۡ َ ِ وح إ
ۡ َ ِ�ه
ََ � َ
َم
﴿
�َِ إ
ۡ
َ
َ
ّ
ل
َ
َ
َمَن قَالَ أ
ُ ّ ََ مَآ أَنز
ل
ت
َۡ سَُنزِلُ مِث
ِ ت ٱل َم ۡو
ِ ٰ �َ  ٱ�َۗ َول ۡو ت َرٰ إِذِ ٱل�َٰل ُِمون ِ� � َم
َ
َ
َ
ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ ُ ُ َ ُ ْ ٓ ُ ۡ ۡ ۡ ْ ٓ ُ َ ُ َ ٰٓ �ََٱلۡم
ون ب ِ َما
ِ َ�ِكة باسِطوا �يدِي ِهم أخ ِرجوا أنفس�مۖ ٱ�َوم �زون عذاب ٱله
َ
َ ُ ۡ َ َۡ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ّ َۡ َ ۡ َ ّ
:�ون﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم
�� َِ�ُنتُمۡ �َقُولُونَ �َ ٱ
ِ ٱ� ِق و�نتم �ن ءا�ٰتِهِۦ �ستك
[٩٣

‘আর যিদ তুিম েদখেত, যখন যািলমরা মৃতু য্ কে� থাে,
এমতাব�ায় েফেরশতারা তােদর হাত �সািরত কের আেছ (তারা
বেল), ‘েতামােদর জান েবর কর। আজ েতামােদরেক �িতদান
েদয়া হেব লা�নার আযাব, কারণ েতামরা আ�াহর উপর অসতয্
বলেত এবং েতামরা তার আয়াতসমূ হ স�েকর্ হংকার করেত।’
[সূ রা আল-আন‘আম:৯৩]
গ) যু লুেমর কারেণ জািতর সফলতা আেস না । আ�াহ তা‘আলা
বেলন,
ۡ َ ّ
ّ
َ
[٢١ :﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم٢ ﴿ِنَ ُهۥ � ُ�فل ُِح ل�َٰل ُِمون
িন�য় যািলমরা সফলকাম হয় না। [সূ রা আন‘আম-২১]
অনু রূপভােবআরও এেসেছ,
ۡ ُ َََ ۡ َ َ َ ََۡ ّ
�ۡ لِل
ِ ُِّ ٱلۡقَي
[١١١ :�ل ظل ٗما﴾ ]ﻃﻪ
وم� وقد خاب من
َ ُ﴿َ�َنَتِ ٱلۡوُجُوه
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‘আর িচর�ীব, িচর�িতি�ত স�ার সামেন সকেলই অবনত হেব।
আর েস অবশয্ই বয্থর্ হ েব েয লম বহন করেব।’ [সূ রা �াহা:১১১]
ঘ) সমাজ ও রাে� যখন যু লুম চলেত তােক তখন আ�াহর
েনয়ামত সংকুিচত হেয় যায়। অনয্আয়ােত এেসেছ,
ۡ ُ َ
َ ۡ ّ
ُ َ َ ّ
ّ ْ ادوا
ت ل ُه ۡم َو� ِ َص ّ ِده ِۡم َعن
ََرَ ۡمَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّ�َٰتٍ أُحِل
﴿فبِظل ٖ� ِّنَ ٱ�َِين ه
ّ
ٗ �َِ َكث
َ
[١٦٠ :﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ��ِ
يل
ِ ِ سب
‘সু তরাং ইয়াহূ দীেদর যু লেমর কারেণ আিম তােদর উপর উ�ম
খাবারগুেলা হারাম কেরিছলা, যা তােদর জনয্ হালাল করা
হেয়িছল এবং আ�াহর রা�া েথেক অেনকেক তােদর বাধা
�দােনর কারেণ।’ [সূ রা আন-িনসা:১৬]
ঙ) যােলমেদর জনয্ দুিনয়ােত িবিভ� শাি�র বয্ব�া রেয়েছ
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ
ْ َُ َ َ ّ ۡ َ ََ ٓ ّ
﴿َمَّا �َس ُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَ�يۡنَا ٱ�َِّينَ �َنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلسُوءِ وأخذَا ٱ�َِين ظلموا
َ ُ ۡ ْ ُ َ
َ
ِعَذ
[١٦٥:﴾ ]اﻷﻋﺮاف١ َابۢ �ِٔي� ب ِ َما �نوا َ�ف ُسقون
ِ
‘অতঃপর েয উপেদশ তােদরেক েদয়া হেয়িছল, যখন তারা তা
ভুেল েগল তখন আিম মুি� িদলাম তােদরেক যারা ম� হেত
িনেষধ কের। আর যারা যু লম কেরেছ তােদরেক কিঠন আযাব
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�ারা পাকড়াও করলাম। কারণ, তারা পাপাচার করত।’ [সূ রা
আল-আ‘রাফ -১৬৫]
চ) যািলেমর শি� যতই শি�শালী েহাক না েকন তার পরাজয়
অবশয্�াবী।আ�াহ বেলন,
ْ َ َ َ ّ
َُ
َ
[٤٥:ِين ظل ُم ۚوا ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم
َ�﴿ �ق ِط َع داب ِ ُر لۡقَوۡمِ ٱ
‘অতএব যািলম স�দােয়র মূ ল েকেট েফলা হল।’

দু িনয়ার পাশাপািশ আেখরােতও যু লুেমর কারেণ েযসব ভয়াবহ
অব�া হেব তাহেলা:
ক) আ�াহ তা‘আলা যােলমেদরেক আেখরােত ভয়ানক শাি�
িদেবন। সূ রা বুরুেজর১০ নং আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ّ َ ُ َ َ ۡ ََُ ْ ُ َُ َۡ ّ
ّ
َنَ َم َول ُه ۡم
﴿ ِنَ َِّينَ �َتَنُواْ ٱلۡمُؤ ۡمِنِ�َ وَٱلۡمُؤ ۡمِ�َٰتِ �ُمَ لم �تو�وا فلهم عذاب ج
َۡ ُ َ َ
[١٠:﴾ ]ﻟﺮﺒوج١ �ق
ِ عذاب ٱ� ِر
িন�য় যারা মুিমন পুরুষ ও মুিমন নারীেদরেক িনযর্াতন ক,
তারপর তাওবা কের না, তােদর জনয্ রেয়েছ জাহা�ােমর আযাব।
আর তােদর জনয্ রেয়েছ আগুেন দ� হওয়ার আযা’’
সূ রা ফুরকােনর ৩৭ নং আয়ােত বলা হেয়েছ,
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َ َ َ
ّ
ۡ َ
[٣٧:﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن٣ � َعذابًا أ ِ� ٗما
﴿ َوأ�َدۡنَا لِل�َٰل ِ ِم
‘‘আর আমরা যােলমেদর জনয্ কিঠন পড়াদায়ক শাি�র বয্ব�া
কেরিছ’’।
খ) যােলেমর জনয্ িকয়ামেতর িদন িবরাট মুিসবত রেয়ে, তার
জনয্ শু ধু অ�কার আর অ�কার । ইমাম বুখারী ও মুসিল(রহ.)
আবদু �াহ ইবেন উমর রািদয়া�াহু আনমা েথেক বণর্না কের,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ,
َ َ ّ
� َ ّ �َﻨْﻬُﻤَﺎ
ُ
َ
ّ َ ِِﻲﺒ
ّ
:�َ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ ﻗﺎل
َُ�ِ ا�َِّ ﺑْﻦِ �ُﻤَﺮَ رَﻲﺿِ ا
َﻦْ اﻨﻟّ ﺻ
ٌ َُ ُ ُْ ّ
َ َﺎت ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ
«ﺎﻣ ِﺔ
»ﻟﻈُﻠﻢ ﻇﻠﻤ
ِ
অথর: যু লুম-অতয্াচার যািলেমর জনয্ অ�কােরর কারণ হেব। অথর্
হাশেরর ময়দােন যািলেমর চারপােশ শুধু অ�কার আর  অ�কার
থাকেব। [বুখারী:২৪৪৭; মুসিলম:২৫৭৮]
গ) যু লুম কের সামিয়ক আন�, েকান �াচুযর্ বা েকান পেদা�িত
হেল ও যােলেমর মত হতভাগা আর েকহ েনই।
َ َ َ ّ ﻪ وَﺳ
َ
ُ
َ ُ َﻦْ أَﻲ
َ َ َُ َ ْر
ّ
 ﻗ، ِّ ﺻَ�َ ا�َّ ﻋَﻠَﻴِْ َﻠَﻢ
�  رَﺳُﻮلَا: ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة
ِ »أﺗﺪ ون َﻣﻦ:  ﻪﻟَُﺎل
ُ َ
ْ ْ
َ
ُ َ وَﻻ َ ﻣَﺘَﺎع، �ِﻴﻨَﺎ ﻳَﺎ رَﺳُﻮلَ ا�َِّ ﻣَﻦْ ﻻَ دِرْﻫَﻢ
،  ﻪﻟ
ُ ﻤُﻔْﻠِﺲ: ال ُﻤﻔ ِﻠ ُﺲ« ؟ ﻗﺎلﻮا
َ
َ
ُ
َ َ ال ْ ُﻤ ْﻔﻠ ُﺲ ﻣِﻦْ َّﻲﺘ ِ ﻳَﺄْﻲﺗ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴ: ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ
ّ َﺎل َ ﺻ
ﺎﻣ ِﺔ ﺑِ َﺼﻼﺗِ ِﻪ
َ�
ِ
ِ
ِ
ﻲ
َ
َ َ َ َ َ
َ َ َ ََ
َ َ
َ َْ
 َو َﺳﻔﻚ د َم ﻫﺬا،  َوأ�ﻞ َﻣﺎل ﻫﺬا،  �َﻴَﺄْ ِﺗ َوﻗﺪ ﺷﺘَ َﻢ ﻫﺬا، َِﺻِﻴَﺎﻣِﻪِ وَزَ� َﺗِﻪ
َ َ
َ َ
ْ َ َ َ َ َ َﺮ
ْ َ
ْ َ
 ﻓ ِﺈن،  َوﻫﺬا ﻣِﻦْ َﺣ َﺴﻨَﺎﺗِ ِﻪ،  �ﻴُﻌ َﻄﻰ ﻫﺬا ﻣِﻦْ َﺣ َﺴﻨَﺎﺗِ ِﻪ،  �ﻴَﻘ ُﻌ ُﺪ، ﺿ َب ﻫﺬا
8

ﻪ
ْ َ َ
ّ َِ ﻋَﻠَﻴْﻪ
َ�ُﻢ
 �َﻄُﺮِح، ْﻓﻨِﻴﺖ َﺴَﻨَﺎﺗُﻪُ �َﺒْﻞَ أَنْ �ُﻌْﻄِﻲ َ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻴِْ أُﺧِﺬَ ﻣِﻦْ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎﻫُﻢ
ّ
.« ِاﻨﻟَﺎر
ِِحَﻲﻓ
আবু হুরায়রা রািদআ�াহু আনহু েথেক বণর্না , রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ, েতামরা িক জান গরীব
েক? সাহাবীগণ বলেলন, আমােদর মেধয্ যার স�দ নাই েস
হেলা গরীব েলাক। তখন িতিন বলেলন, আমার উ�েতর মেধয্
েস হেলা গরীব েয, িকয়ামেতর িদন নামায, েরাযা ও যাকাত িনেয়
আসেব অথচ েস অমুকেক গািল িদেয়েছ, অমুকেক অপবাদ
িদেয়েছ, অনয্ায়ভােব েলােকর মাল েখেয়ে, েস েলােকর র�
�বািহত কেরেছ এবং কাউেক �হার কেরেছ। কােজই এসব
িনযর্ািতত বয্ি�েদরেক েসিদন তার েনক আমল নামা িদেয় েদয়
হেব। এবং তােক জাহা�ােম িনেক্ষপ করা হে [িতরিমযী:২৪১৮]
ঘ) েয িনেজর ক্ষমতােক পাকােপা� বা দুিনয়া উপাজর্ন কর
জনয্ কােরা উপর যুলুম করেলা িকয়ামেতর িদন েস হেব িনকৃ�
বয্ি� ইবেন মাজাহ আবু উমামা রািদয়া�াহু আনহু েথেক বণর্
কেরন, িকয়ামেতর িদন মযর্াদার িদক িদেয় েস হেব সবর্ািধ
িনকৃ� েয িনেজর আেখরাতেক অেনয্র দুিনয়ার কারেণ �ংস কের
িদেয়েছ।
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ঙ) আেখরােত যােলেমর ভাল আমল িছিনেয় েনয়া হেব । আবু
হুরায়রা রািদআ�াহু আনহু বণর্না , রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, যিদ েকান বয্ি� কােরা মানহািন
বা অনয্েকান িবষেয় অতয্াচার কের তাহেল েস েযন জীিব
থাকেতই তা ক্ষমা েচেয় েনয় অথবা অতয্াচার পিণ িবিনময়
পিরেশাধ কের েদয়। েকননা েস িদন (িকয়ামত) তার িনকট
েকান দীনার ও িদরহাম িকছু ই থাকেবনা। যিদ তার ভাল েকান
আমল থােক তাহেল অতয্াচার অনুপােত তার েথেক ভাল আমল
িছিনেয় েনয়া হেব। আর যিদ েকান েনক আমল না থােক
অতয্াচািরত বয্ি�র পাপেক এেন তার উপর চািপেয় েদয়া হেব
[সহীহ ইবন িহ�ান:৭৩৬১]
আবু মূ সা আল -আশ‘আরী (রা.) হেত বিণর্ত। িতিন বেল,
রাসূ লু�াহ (স.) বেলেছন, িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা অতয্াচারীেক
অবকাশ িদেয় থােকন। অবেশেষ তােক এমনভােব পাকড়াও
কেরন েয, েস আর ছু েট েযেত পাের না। [বাইহাকী: ৬/৯৪]

যু লুম েথেক বাঁচার উপায়:
ক) যু লুম েথেক বাঁচার জনয্ আ�াহর িনকট আ�য় �াথর্না করে
হেব। আ�াহ তা‘আলা মহাপরা�মশালী এবং যািলেমর যু লুম
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েথেক িতিনই একমা� রক্ষাকারী। এজনয্ েবশী েবশী আ�া
িনকট ধনর্া িদেত হেব । আ�াহ বেল,
َ َ ُ ۡ َ َۡ َ ّ
َ
ُ ّ َ َ
ِ�ُم ٱدۡعُو�ِٓ أَسۡتَج
�ِ �ون � ۡن ع َِباد
ُ� ﴿ َال ر
ِ ب لَ�ُمۡۚ إِنَّ ٱ�َِين �ستك
ۡ
َ َّ
َ
[٦٠: ﴾ ]ﻏﻓﺮ٦ َيَدۡخُلُونَ جَهَنَم داخ ِِر�ن
েতামােদর পালনকতর্া বেল, েতামরা আমােক ডাক, আিম সাড়া
িদব, যারা আমার ইবাদেত অহংকার কের তারা অিচের জাহা�ােম
�েবশ করেব লাি�ত হেয়।’ [আল-মু‘িমন-৬০]
ٌ ا ﺳَﺄلَﻚَ ﻋِﺒَﺎدِي�َ�ِ ّ ِّ ﻗَﺮ
َ ﴿ �ِ ذ
[١٨٦:�ﺐ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ �ِ ﻓَﺈ
َ
আর আমার বা�ারা যখন েতামার কােছ িজেজ্ঞস কের আমা
বয্াপাের বত: আিম রেয়িছ সি�কেট। [আল-বাকারাহ: ১৮৬]
খ) যু লুম েথেক বাঁচার জনয্ ৈধযর্ধারণ করেত হেব । সূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ
َ َ
ّ
َ ُ َﻦْ أَﻰ
 ﻗﺎل-  ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- َ�ّ رَﺳُﻮلَ ا
 ن-  ﻰﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ- ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة
ِ
َ
َ ُِّ وَرﻗُﻪُ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ أَ�َﺘْﻬَﺎ الﺮِّ�ﺢُﺗُ�َﻔ
ِ» ﻞُ الْﻤُﺆْﻣ
َ ﻳَﻰﻔِء، ِﻦِ ﻛَﻤَﺜﻞِ ﺧَﺎﻣَﺔِ الﺰَّرْع
ﺌُﻬﺎ
اﻟْﺎ
َ
َ َ
ﻨ
 وَﻣَﺜَﻞُ ﻜﻓِ ِﺮ ﻛ َﻤﺜ ِﻞ، ِ وَ�َﺬَلِﻚَالْﻤُﺆْﻣِﻦُﻳُ�َﻔَّﺄُ ﺑِﺎﺒﻟَْﻼَء، َْﺈِذَا ﺳَﻜََﺖِ ا�ْﺘَﺪَﻟَﺖ
ًَ ْ َ ّ
َ ُّ
َ إِذا َﺷ
«ﺎء
َ�ﺎء ُﻣﻌﺘَ ِﺪﻟﺔ َﺘّ �َﻘْﺼِﻤَﻬ َﺎ ا
َﻷَرْزَةِﺻَﻤ
‘‘ঈমানদার বয্ি�র উদাহরণ শেসয্র নরম ডগার নয, বাতাস েয
িদেকই বেয় চেল, েসিদেকই তার প�-প�ব ঝুঁেক পেড়। বাতাস
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যখন েথেম যায়, েসও ি�র হেয় দাঁড়ায়। ইমানদারগণ বালামুিসবত �ারা এভােবই পরীিক্ষত হন। কােফরেদর উদাহ
েদবদারু (শ� পাইন) বৃ েক্ষর নয, যা এেকবােরই কিঠন ও
েসাজা হয়। আ�াহ যখন ই�া কেরন, তা মূ লসহ উপেড়
েফেলন।’’ [বুখারী: ৭৪৬৬]
শেসয্র িশকড় মািট আঁকেড় ধের। তার সােথ একাকার হেয় যায়।
যিদও বাতাস শসয্েক এিদ-েসিদক েদালায়মান রােখ। িক� ছু ঁেড়
মারেত, টুকরা করেত বা নীেচ েফেল িদেত পাের না। ত�প
মুিসবত যিদও মুিমনেক �া�, ঘমর্া� ও িচ�াম� রাে, িক� েস
তােক হতিবহবল, িনরাশ িকংবা পরা� করেত পাের না। কারণ,
আ�াহর �িত দৃঢ় িব�াস তােক ে�রণা েদয়, তার মেধয্ শি�
স�ার কের, সেবর্াপির তােক েহফযত কের। আ�াহ তা‘আলা
বেলন,
ﺑِﺎلﺼَّﺮﺒِْ وَالﺼّﻼَةِ إِنَّ ا�ََّ ﻣَﻊ
ّ
َ َ الﺼَ ﺮ
َ
﴾�ﻦ
﴿ﻬَﺎ اﺬﻟَِّﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا اﺳْﺘَﻌِﻴﻨُﻮا
ِ ِﺎﺑ
[١٥٣:]ﺒﻟﻘﺮة
েহ মুিমনগণ, ৈধযর্ ও সালােতর মাধয্েম সাহাযয্ চাও। িন
আ�াহ ৈধযর্শীলেদর সােথ আেছন। সুরা বাকারা-১৫৩।
হািদেস এেসেছ ,

َ ا وَأ
َ ً ْ�َ» َوﻦْ �ُﻌْﻄَﻮْا �َﻄَﺎءً ﺧ
«وْﺳَﻊ ﻣِﻦَ الﺼَّﺮ ْﺒ
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‘‘ৈধেযর্র েচেয় উ�ম ও বয্াপকতর কলয্াণ কাউেক �দান করা
িন।’ [বুখারী:১৪৬৯; মুসিলম:১০৫৩]
সিহহ মুসিলেম বিণর্ত আে,
َ ُّ
َ َ ْ َ َْ َ َ ﻦ
ّ
َ َ�ا
ْ �َﺒْﺪِ الﺮَّﻤﺣ
ّ ا�َ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
�َ
ِ ُﺐ ﻗﺎل َﺎلَ رَﺳُﻮل
ٍ َﻦِ ﺑْﻦِ أَﻲﺑِ ﻴﻟْ� � ﺻُﻬﻴ
�ٌْ وَﻟَي
ّ
ْ
ّْ ْ ُﺆ
 »ﺒً ﺎ ﻷَِمْﺮِ الْﻤُﺆْﻣِ ﻦِ إِنَّأَمْﺮَهُ  ﻠﻛَُّﻪُﺧَ ْﺲَ ذَاكَ ﻷَِﺣَﺪٍ إِﻻَ لِﻠﻤ ﻣِﻦِ ِإن: َﺳَﻠَ َﻢ
َ
َ
َُّاء
َ
ُ َ َﺘْﻪُ ﺮﺿََّاءُ ﺻَﺮﺒَ ﻓَﺎﻜَنَ ﺧ
«�ًْا ﻪﻟ
�ﻪُ ﺮﺳَ َﺷﻜَﺮَ ﻓﺎﻜَنَ ﺧَ�ًْا ﻪﻟَُ وَ�ِنْ أَﺻَﺎ
‘‘মুিমেনর বয্াপারিট চমৎকা, তার �িতিট কাজই কলয্ােণ;
মুিমন ছাড়া আর কারও জনয্ তা হয় ন; েনয়ামত অিজর্ত হেল
কৃতজ্ঞতা �কাশ ক, যা তার জনয্ ম�লজনক এেত কৃতজ্ঞত
সওয়াব অিজর্ত হয়। মুিসবেত পিতত হেল ৈধযর্ধারণ ক, তাও
তার জনয্ কলয্াণকর এেত ৈধেযর্র সওয়াব লায়।’
[মুসিলম:২৯৯৯]
হাসান রাহমাতু�ািহ আলাইিহ বেলন : ‘‘আমােদর অিভজ্ঞতা এব
জ্ঞানীেদরও অিভজ, ৈধেযর্র েচেয় মূলয্বান  আর পায়িন।
ৈধেযর্র মাধয্েম সব সমসয্ার সমাধান করা , তেব তার
সমাধান েস িনেজই।’’ অথর্াৎ �েতয্ক িজিনেসর জনয্ ৈধেয
�েয়াজন, আবার ৈধেযর্র জনয্ও ৈধযর্ �েয়াজ
গ) যােলেমর যু লুমেক ভয় না েপেয় আ�াহর উপর দৃঢ় আ�া
এবং তাকদীেরর �িত িব�াস �াপন করেত হেব । দু িনয়ার
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উ�ান-পতন সু খ-দু ঃখ �াভািবক ও নগণয্ মেন করেত হেব।
তদু পির িচর-সতয্বাদী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম
হািদেস িব�াস েতা আেছই: ‘‘েজেন েরখ, সম� মানু ষ জেড়া হেয়
যিদ েতামার উপকার করেত চায়, েকানও উপকার করেত পারেব
না, তেব যতটুকু আ�াহ েতামার জনয্ িলেখ েরেখেছন। আবার
তারা সকেল িমেল যিদ েতামার ক্ষিত করেত চ, েকানও ক্ষি
করেত পারেব না, তেব যতটুকু আ�াহ েতামার কপােল িলেখ
েরেখেছন। কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ, িকতাব শুিকেয় েগেছ’’
[সু নান িতরিমযী:২৫১৬]
ঘ) আ�াহর রহমােতর �শ�তা ও তার করুণার কথা েবশী েবশী
�রণ করা । েকননা যু লুেমর কে�র তুলনায় আ�াহর রহমােতর
�শ�তা অেনক বড় িবষয়। ইমাম বুখারী ও মুসিলম বণর্না
কেরন, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,‘‘আমার
বয্াপাের আমার বা�ার ধারণা অনুযায়, আিম বয্বহার কির’’
[বুখারী:৭৪০৫; মুসিলম: ২৬৭৫]
যু লুম দৃশয্ত অসহ-ক�দায়ক হেলও প�ােত কলয্াণ বেয় আনেত
পাের। এরশাদ হে� : ‘‘এবং হেত পাের েকান িবষয় েতামরা
অপছ� করছ অথচ েতামােদর জনয্কলয্াণকর। আর হেত পাের
েকান িবষয় েতামরা পছ� করছ অথচ তা েতামােদর জনয্
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অকলয্াণকর। আর আ�াহ জােনন এবং েতামরা জান না’’
[বাকারাহ-১১৬]
ঙ) মুিমেনর কতর্বয্ িবপেদর মুহূেতর্ �িতদােনর কথা �রণ কর
এেত মুিসবত সহনীয় হয়। কারণ কে�র পিরমাণ অনু যায়ী
সওয়াব অিজর্ত হয়। স েখর িবিনমেয় সু খ অজর্ন করা যায় নসাধনার ি�জ পার হেত হয়। �েতয্কেকই পরবতর্ী ফেলর জন
নগদ �ম িদেত হয়। দু িনয়ার কে�র িসঁিড় পার হেয় আেখরােতর
�াদ আ�াদান করেত হয়।
একদা হজরত আবু বকর রা. ভীত-�� হালেত রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞা কেরন, েহ আ�াহর রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরআেনর এ আয়াত অবতীণর
হওয়ার পর কীভােব অ�ের �ি� আেস? ‘‘না েতামােদর আশায়
এবং না িকতাবীেদর আশায় (কাজ হেব)। েয ম� কাজ করেব
তােক তার �িতফল েদয়া হেব। আর েস তার জনয্ আ�াহ ছাড়া
েকান অিভভাবক ও সাহাযযকারী পােব না।’’ [িনসা-১২৩]।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :‘‘েহ আবু বকর,
আ�াহ েতামােক ক্ষমা ক, তুিম িক অসু � হও না? তুিম িক
িবষ� হও না? মুিসবত েতামােক িক িপ� কের না? উ�র িদেলন,
অবশয্ই। বলেলন : ‘‘এগুেলাই েতামােদর অপরােধর কাফফার�ায়ি��।’’ [মুসনাদ আহমাদ: ১/১১]
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চ) যু লুম েথেক বাঁচার জনয্ মাযলুেমর পক্ষাবল�ন করা। কা
আ�াহ তা‘আলা মাযলু েমর উপর রহমত কেরন এবং তার েদায়া
কবুল কেরন। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
اﺗَّﻖ
ّ
ٌ ﺣِﺠ
َ َ�َ ا
� �َ َ َ َ َ ّْ َ َي
.« ﺎب
ِ َْ » ِدَﻋْﻮَةَ الْﻤَﻈْﻠُﻮمِﻓَﺈِ�َﻬﺎ ﻟ ﺲ ﺑيْﻨﻬﺎ
েতামরা মাযলু েমর ফিরয়াদ েথেক েবঁেচ থাক। েকননা, মাযলু ম
এবং আ�াহর মােঝ েকান েদয়াল েনই । [সিহহ বূ খারী:২৪৪৮]
ছ) মাযলু েমর ��ন আকাশ-বাতাস ভারী কের। তাই যু লুেমর
�িতবাদ ও �িতেরাধ করা ইমােনর দাবী। আ�াহ তা‘আলা
বেলন,
ٓ ّ
�َُ َ َ ُ ۡ �َ ت
ّ َ َ َ ۡ َ ۡ ُۡ َ ّ
ِٱلر َجا ِل َوٱلن َِساء
�﴿وما ل
ِ َٰتِلُونَ �ِ سَبِيلِ ٱ�َِ وٱلمستضعفِ� مِن
ّ
ۡ�َٰن
َ ُ َ
َِ ٱلۡقَرۡ�َةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل �َا
ۡوِل ِ ٱ�َِّينَ � قُولونَ ر�َّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ �َٰذِه
ّ
َ ُّ
َ ُّ
ً نك نَ ِص
ّٗ ِ نك َو
[٧٥:﴾ ]اﻟنﺴﺎء٧ �ا
َ� � وَٱجۡعَل �ََا ِن
َ� ِن
আর েতামােদর কী হল েয, েতামরা আ�াহর রা�ায় লড়াই করছ
না! অথচ দু বর্ল পুর, নারী ও িশশুরা বলে, ‘েহ আমােদর রব,
আমােদরেক েবর করুন এ জনপদ েথে’ যার অিধবাসীরা যািলম
এবং আমােদর জনয্ আপনার পক্ষ েথেক একজন অিভভা
িনধর্ারণ করুন। আর ধর্ারণ করুন আপনার পক্ষ েথেক এ
সাহাযয্কারী।(সূ রা িনসা-৭৫)
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জ) যািলেমর পক্ষ তয্াগ করা এবং তােক যুলুম করা েথেক িব
রাখা । আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ْ َ َ َ ّ
ّ
ُ
ِين ظل ُموا َمَسَّ�ُم ٱ�َّارُ وَمَا لَ�ُم مِّن دُونِ ٱ�َِ م ِۡن
َ�﴿َ�َ تَرۡك َنُوٓاْ إِ�َ ٱ
َ ُ َ ُ َ ّ َ َۡ
[١١٣:﴾ ]ﻫﻮد١ ن�ون
أو ِ�ٓءَ �ُمَ � ت
আর যারা যু লম কেরেছ েতামরা তােদর �িত ঝুঁেক পেড়া না;
অনয্থায় আগুন েতামােদরে ক �শর্ করেব এবং আ�াহ ছা
েতামােদর েকান অিভভাবক থাকেব না। অতঃপর েতামরা
সাহাযয্�া� হেব না।(সূ রা হু-১১৩)।
উপেরা� আেলাচনা েথেক এ কথা �তীয়মান হয় েয, যু লুম
একিট পাপকাজ এবং এর জনয্ দুিনয়া ও আেখরােত সবাইেক
জবাবিদিহর কাঠগড়ায় দাড়ােত হেব। তাই আমােদরেক
মাযলু েমর পক্ষাবল�ন কের যািলেমর িবপেক্ষ দৃঢ় অব�ান
করেত হেব। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ
ُ
ّ
ُّ
ُْ ا�َّ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َﻢ »ﻧْﺮ
ﺼ
َ�َا�َِّ ﺻ
ٍُ رَﻲﺿَِ ا�َ ْﻪُ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮل
ﻦْ أَ�ﺲ
ً ُﺎك َﻇﺎل ًﻤﺎ أَ ْو َﻣ ْﻈﻠ
َ أَ َﺧ
«ﻮﻣﺎ
ِ
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েতামার ভাই যািলমেক (যু লুম করা েথেক িবরত রাখার মাধয্ে)
সাহাযয্ কর এবং মাযলুমেক(যু লুেমর হাত েথেক বাঁচােনা মাধয্ে)
সাহাযয্ কর [বুখারী: ২৪৪৩]
 ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ وﻲﻠﻋ اﻪﻟ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم
� وآ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ،ﺪﻟﻳﻦ
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