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যুলুেমর ভয়াবহ পিরণাম ও বাচঁার উপায় 

-হাবীবু�াহ মুহা�াদ ইকবাল 

যুলম শ�িট আরবী। বাংলায় এর অথর অঅতাচার করা, অিবচার 
করা, িনযরাঅন করা বা সীমা অিঅ�ম করা। অনতায়ভােব কােরা 
স�দ দখল করা, কােরা চির� হনন করা, কােরা অিধকার েথেক 
বি�অ করা, কাউেক অনতায়ভােব েে�অার করা, িমথতা সাাত 
�মাণ করার বতববা করা, িমথতা মামলা েদয়া, কাউেক নতায় িবচার 
েথেক বি�অ করা, কােরা জিম দখল করা, অনতায়ভােব চাকরীচুতঅ 
করাসহ ইঅতািদ কাজ যুলুেমর অঅভুরর।  

যুলম এমন একিট ভয়ানক িবষয় েয, আ�াহ অা‘আলা যােলমেক 
জাহা�ােম িনোপ করেবন। এিট একিট জ নত অপরাধ, 
মানবঅািবেরাধী কাজ, গরঅর পাপকাজ। েকান ইমানদার বতির 
কােরা উপর যুলম করেঅ পাের না। যুলুেমর কারেণ দুিনয়া এবং 
আেখরােঅ ভয়াবহ অববার স�ুখীন হেঅ হেব। আ�াহ অা‘আলা 
বেলন,  

فٗ ﴿ بُوُ�م بَِما َ�ُقولُوَن َ�َما �َۡسَتِطيُعوَن َ�ۡ َّ ََ  ۡۡ ۚ� َوَمن َ�ۡظلِم ا َوَ� نَۡ�ٗ َ�َق
ابٗ  ََ ۡقُه َع َِ بِ�ٗ ّمِنُ�ۡم نُ ََ  ]١٩:الفرقين[  ﴾١� ا 
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‘অঅঃপর েঅামরা যা বল অারা অা িমথতা বেলেে। অঅএব েঅামরা 
আযাব ে�রােঅ পারেব না এবং েকান সাহাযতও করেঅ পারেব 
না। আর েঅামােদর মেধত েয যুলম করেব অােক আিম মহাআযাব 
আ�াদন করাব।’ [সূরা আল-�ুরকান-১৯] 

আমােদর বতির�অ, পািরবািরক, সামািজক ও রা�ীয় জীবেনর 
িবিভ� িদেক যুলুম এমনভােব বতাপকঅা লাভ কেরেে,  যা েথেক 
উ�রণ হওয়া খুবই জররী। 

যুলুেমর কারেণ দুিনয়ােঅ েযসব ভয়াবহ পিরণােমর স�ুখীন হেঅ 
হেব অাহেলা: 

ক) যুলুেমর কারেণ বতাপক িবপযরয় েদখা িদেব। এ িবপযরয় েকান 
িবেশষ ে�া�ী বা বতিরর উপর আসেব না,  বরং সকেলই এর 
ভুরেভা�ী হেব।  আ�াহ অা‘আলা বেলন, 

ْ فِۡتَنةٗ ﴿ ۖ ّ�  َو�ّ�ُقوا ٗة َّ ص ا ََ ْ ِمنُ�ۡم  لَُموا ََ ِنَن  ّّ � ّ َّ ّن �  ُِِ�ي
َ
َ ْ ُۡ َو�ۡعلَُموصا ن ِۡ َ َش َّ

 ]٢٥ :األنفيل[﴾ ٢�ۡلعَِقاِب 

‘আর েঅামরা ভয় কর ি�অনােক যা েঅামােদর মধত েথেক 
িবেশষভােব শধু যািলমেদর উপরই আপিঅঅ হেব না। আর েজেন 
রাখ, িন�য় আ�াহ আযাব �দােন কেঠার।’ [সূরা আন�াল -২৫]  

খ) যােলমেদর জনত যযণাদায়ক মমঅুত অেপাা করেে। আ�াহ 
বেলন,  
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ءٞ ﴿ ّ َولَۡم نُوَح إَِ�ۡهِ َ�ۡ ََ ِ َ إ ِِ و
ُ
َ ََ ۡو قَا

َ
باا َ َِ ََ  ِ َّ � َ ََ  � َ ََ َِّمِن �ۡ� لَُم  َۡ

َ
 َوَمۡن َ

ۗ َولَۡو َِرَ  ُ َّ � ََ ََ ن
َ
ص َ ََ َما ۡۡ َُ ِم نَِ

ُ
ُ ََ  ََ �لُِموَن ِ� َ�َمَ��ِت �لَۡموِۡت َوَمن قَا َّ    إِِِ �ل

اَب �لُۡهوِن بَِما  ََ ۡوَن َع ََ نُفَسُ�ُمۖ �ۡ�َۡوَم ُ�ۡ
َ
َ ْ رُِجوصا َۡ

َ
نِهۡم َ ِۡ نۡ

َ
� ْ ُطوصا َِ ََ �َِكُة بَا َو�لَۡم

ونَ  ّقِ َوُ�نُتۡم َ�ۡن َءاَ��تِهِۦ �َۡسَتۡكِ�ُ َ�ۡ� َ�ۡ�َ ِ َّ � 
َ ََ نُتۡم َ�ُقولُوَن   :نعيماأل[﴾ َُ

٩٣[ 

‘আর যিদ অুিম েদখেঅ, যখন যািলমরা মমঅুত কেে থােক, 
এমঅাববায় ে�েরশঅারা অােদর হাঅ �সািরঅ কের আেে (অারা 
বেল), ‘েঅামােদর জান েবর কর। আজ েঅামােদরেক �িঅদান 
েদয়া হেব লা�নার আযাব, কারণ েঅামরা আ�াহর উপর অসঅত 
বলেঅ এবং েঅামরা অার আয়াঅসমূহ স�েকর অহংকার করেঅ।’ 
[সূরা আল-আন‘আম:৯৩] 

�) যুলুেমর কারেণ জািঅর স�লঅা আেস না । আ�াহ অা‘আলা 
বেলন,  

�لُِموَن  ۥ َ� ُ�ۡفلِحُ إِنّهُ ﴿ َّ  ]٢١ :األنعيم[﴾ ٢�ل

িন�য় যািলমরা স�লকাম হয় না। [সূরা আন‘আম-২১]  

অনুরপভােব আরও এেসেে, 

ِّ �ۡلَقّيوِم� ﴿ ََ ِِ �لۡوُُجوُُ لِۡل ۡلمٗ  وََ�َن َُ  ََ اَب َمۡن َ�َ ََ  ۡۡ  ]١١١ :طه[ ﴾اَوقَ
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‘আর িচর�ীব, িচর�িঅি�অ স�ার সামেন সকেলই অবনঅ হেব। 
আর েস অবশতই বতথর হেব েয যু লম বহন করেব।’ [সূরা �া-
হা:১১১] 

 ) সমাজ ও রাে� যখন যুলুম চলেঅ অােক অখন আ�াহর 
েনয়ামঅ সংকুিচঅ হেয় যায়। অনত আয়ােঅ এেসেে,  

ْ  فَبُِظۡل�ٖ ﴿ ِنَن َهاُدوا ّّ ّرمۡ ّمَِن � هِۡم َعن ََ ِ ّۡ ِۡ لَُهۡم َو�َِ� ّل َِ
ُ
َ  ِ � ََ ِ ّي ََ َنا َعلَۡيِهۡم 

 ََ َِ ِۡ�ٗ بِي ََ  ِ َّ  ]١٦٠ :النسيء[ ﴾١� �

‘সুঅরাং ইয়াহূদীেদর যুলেমর কারেণ আিম অােদর উপর উ�ম 
খাবারগেলা হারাম কেরিেলাম, যা অােদর জনত হালাল করা 
হেয়িেল এবং আ�াহর রা�া েথেক অেনকেক অােদর বাধা 
�দােনর কারেণ।’ [সূরা আন-িনসা:১৬] 

ঙ) যােলমেদর জনত দুিনয়ােঅ িবিভ� শাি�র বতববা রেয়েে। 
আ�াহ অা‘আলা বেলন,  

﴿ َۡ ََ
َ
ِنَن َ�ۡنَهۡوَن َعِن �لّسوصءِ َوَ ّّ يَۡيَنا �

َ
ُِرواْ بِهِۦص َ َّ ُِ لَُمواْ فَلَّما سَُسواْ َما  ََ ِنَن  ّّ نَا �

اِب َ�  ََ  ]١٦٥:األعراف[﴾ ١ي� بَِما َ�نُواْ َ�ۡفُسُقوَن  ِٔبَِع

‘অঅঃপর েয উপেদশ অােদরেক েদয়া হেয়িেল, যখন অারা অা 
ভুেল ে�ল অখন আিম মুির িদলাম অােদরেক যারা ম� হেঅ 
িনেষধ কের। আর যারা যুলম কেরেে অােদরেক কিঠন আযাব 
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�ারা পাকড়াও করলাম। কারণ, অারা পাপাচার করঅ।’ [সূরা 
আল-আ‘রা� -১৬৫] 

চ) যািলেমর শির যঅই শিরশালী েহাক না েকন অার পরাজয় 
অবশত্াবী। আ�াহ বেলন,  

ْۚ َ�ُقِطَع َدابُِر  ﴿ لَُموا ََ ِنَن  ّّ  ]٤٥:األنعيم[﴾ �ۡلَقۡوِم �

‘অঅএব যািলম স�দােয়র মূল েকেট ে�লা হল।’  

 

দুিনয়ার পাশাপািশ আেখরােঅও যুলুেমর কারেণ েযসব ভয়াবহ 
অববা হেব অাহেলা:  

ক) আ�াহ অা‘আলা যােলমেদরেক আেখরােঅ ভয়ানক শাি� 
িদেবন। সূরা বুরেজর ১০ নং আয়ােঅ আ�াহ অা‘আলা বেলন, 

اُب جَ إِّن  ﴿ ََ ُُّم لَۡم َ�ُتوُ�واْ فَلَُهۡم َع  ِِ � ََ ِم ۡۡ ََ َو�لُۡم ِمنِ ۡۡ ِنَن َ�َتُنواْ �لُۡم ّّ َهّنَم َولَُهۡم �
اُب �ۡ�َرِ�ِق  ََ  ]١٠:البوج[﴾ ١َع

 িন�য় যারা মুিমন পুরষ ও মুিমন নারীেদরেক িনযরাঅন কের, 
অারপর অাওবা কের না, অােদর জনত রেয়েে জাহা�ােমর আযাব। 
আর অােদর জনত রেয়েে আগেন দ  হওয়ার আযাব।’’  

সূরা �ুরকােনর ৩৭ নং আয়ােঅ বলা হেয়েে,  
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﴿  ۡ�
َ
ِ�مٗ َوَ

َ
اباا َ ََ ََ َع �لِِم َّ نَا لِل ۡۡ  ]٣٧:الفرقين[﴾ ٣ا َت

‘‘আর আমরা যােলমেদর জনত কিঠন পীড়াদায়ক শাি�র বতববা 
কেরিে’’।  

খ) যােলেমর জনত িকয়ামেঅর িদন িবরাট মুিসবঅ রেয়েে, অার 
জনত শধু অ কার আর অ কার । ইমাম বুখারী ও মুসিলম (রহ.) 
আবদু�াহ ইবেন উমর রািদয়া�াহ আনহমা েথেক বণরনা কেরন, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেেন, 

لَّم قَيَل  ََ ّّ  َعلَيهه  َو ّ  ا ََ  َ   ِّ ّه ا َمي َل  َ ّّ  َلغه َ ا  ُ ََ َمَر  ّ  ل 
ّّ  نه ّه َلبهد  ا  :َل

يَيَمة  « ق 
ه
َم ال ل َميٌت يَوه م  ظ 

ه
 »الّظل

অথর: যুলুম-অঅতাচার যািলেমর জনত অ কােরর কারণ হেব। অথরার 
হাশেরর ময়দােন যািলেমর চারপােশ শধু অ কার আর  অ কার 
থাকেব। [বুখারী:২৪৪৭; মুসিলম:২৫৭৮]  

�) যুলুম কের সামিয়ক আন�, েকান �াচুযর বা েকান পেদা�িঅ 
হেল ও যােলেমর মঅ হঅভা�া আর েকহ েনই।  

َر�هَرَة  ب  ه 
َ
ّه أ لَّم ، قَيَل  :َل ََ ّّ  َعلَيهه  َو ّ  ا ََ   ّّ وَل ا  َ ََ ّن 

َ
ّ  «: أ َ وَن َم تَده

َ
أ

ل س   فه م 
ه
  ، : ؟ قَيل وا  »ال

َ
ََ ل ََ َمتَي   ، َو

َ
َهَهَم ل  ر 

ََ ّه  ّّ  َم وَل ا  َ ََ ل س  ن يغَي يَي  فه م 
ه
ال

لَّم  ََ ّّ  َعلَيهه  َو ّ  ا ََ ّه : َنَقيَل  ل س  م  فه م 
ه
يَيَمة  ن َصَالت ه  ال ق 

ه
َم ال ت  يَوه

ه
ِ  يَْ ّم

 
أ

َفَك َرَم َهَذا  ََ َ�َل َميَل َهَذا ، َو
َ
ت  َوقَده َشتََم َهَذا ، َوأ

ه
ت ه  ، َنيَْ

ََ ه  َوَز يَيم   َ َو
إ نه 

ّه َحَسغَيت ه  ، فَ ّه َحَسغَيت ه  ، وََهَذا م  د  ، َني عهَطى َهَذا م  ع  َوَضََب َهَذا ، َنيَقه
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ُ ّم  فَغ يَته  ََ َعلَيهه  
ر 
مه ، َنط  َطييَيه  ََ ّه  َذ م   َ

 
ََ َمي َعلَيهه  أ عهط   ُ نه 

َ
بهَل أ ََ َحَسغَيت ه  

  َ ِّي ََ    ا ر 
 .»ط 

 

আবু হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বণরনা কেরন, রাসূলু�াহ  
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেেন, েঅামরা িক জান �রীব 
েক? সাহাবী�ণ বলেলন, আমােদর মেধত যার স�দ নাই েস 
হেলা �রীব েলাক। অখন িঅিন বলেলন, আমার উ�েঅর মেধত 
েস হেলা �রীব েয, িকয়ামেঅর িদন নামায, েরাযা ও যাকাঅ িনেয় 
আসেব অথচ েস অমুকেক �ািল িদেয়েে, অমুকেক অপবাদ 
িদেয়েে, অনতায়ভােব েলােকর মাল েখেয়েে, েস েলােকর রর 
�বািহঅ কেরেে এবং কাউেক �হার কেরেে। কােজই এসব 
িনযরািঅঅ বতিরেদরেক েসিদন অার েনক আমল নামা িদেয় েদয়া 
হেব। এবং অােক জাহা�ােম িনোপ করা হেব। [িঅরিমযী:২৪১৮]  

 ) েয িনেজর ামঅােক পাকােপার বা দুিনয়া উপাজরন করার 
জনত কােরা উপর যুলুম করেলা িকয়ামেঅর িদন েস হেব িনকম ে 
বতির। ইবেন মাজাহ আবু উমামা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বণরনা 
কেরন, িকয়ামেঅর িদন মযরাদার িদক িদেয় েস হেব সবরািধক 
িনকম ে েয িনেজর আেখরাঅেক অেনতর দুিনয়ার কারেণ  ংস কের 
িদেয়েে।  
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ঙ) আেখরােঅ যােলেমর ভাল আমল িেিনেয় েনয়া হেব । আবু 
হরায়রা রািদআ�াহ আনহ বণরনা কেরন, রাসূলু�াহ  সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেেন, যিদ েকান বতির কােরা মানহািন 
বা অনতেকান িবষেয় অঅতাচার কের অাহেল েস েযন জীিবঅ 
থাকেঅই অা ামা েচেয় েনয় অথবা অঅতাচার পিরমাণ িবিনময় 
পিরেশাধ কের েদয়। েকননা েস িদন (িকয়ামঅ) অার িনকট 
েকান দীনার ও িদরহাম িকেুই থাকেবনা। যিদ অার ভাল েকান 
আমল থােক অাহেল অঅতাচার অনুপােঅ অার েথেক ভাল আমল 
িেিনেয় েনয়া হেব। আর যিদ েকান েনক আমল না থােক 
অঅতাচািরঅ বতিরর পাপেক এেন অার উপর চািপেয় েদয়া হেব। 
[সহীহ ইবন িহ�ান:৭৩৬১]   

আবু মূসা আল -আশ‘আরী  (রা.) হেঅ বিণরঅ। িঅিন বেলন, 
রাসূলু�াহ (স.) বেলেেন, িন�য়ই আ�াহ অা‘আলা অঅতাচারীেক 
অবকাশ িদেয়  থােকন। অবেশেষ অােক এমনভােব পাকড়াও 
কেরন েয, েস আর েুেট েযেঅ পাের না। [বাইহাকী: ৬/৯৪] 

 

যুলুম েথেক বাচঁার উপায়: 

ক) যুলুম েথেক বাঁচার জনত আ�াহর িনকট আআয় �াথরনা করেঅ 
হেব। আ�াহ অা‘আলা মহাপরা�মশালী এবং যািলেমর যুলুম 
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েথেক িঅিনই একমা� রাাকারী। এজনত েবশী েবশী আ�াহর 
িনকট ধনরা িদেঅ হেব । আ�াহ বেলন,  

وَن َ�ۡن ِعَباَدِ�  ﴿ ِنَن �َۡسَتۡكِ�ُ ّّ َتِبۡ  لَُ�ۡمۚ إِّن � َۡ
َ
ص َ ِٓ ّ�ُ�ُم �ۡدُعو َُ  

ََ َوقَا
رِ� َِ لُوَن َجَهّنَم َدا َُ ۡۡ َي  ]٦٠:غفر[﴾  ٦َن ََ

েঅামােদর পালনকঅরা বেলন, েঅামরা আমােক ডাক, আিম সাড়া 
িদব, যারা আমার ইবাদেঅ অহংকার কের অারা অিচের জাহা�ােম 
�েবশ করেব লাি�অ হেয়।’ [আল-মু‘িমন-৬০] 

�ٌب  ﴿ ر 
َِ قَ

إ 
َّ فَ بَير � َل لََك ع 

َ
ْ ََ  ]١٨٦:القرة[﴾ َوذ َاا 

 আর আমার বা�ারা যখন েঅামার কােে িজেজস কের আমার 
বতাপাের ববঅ: আিম রেয়িে সি�কেট। [আল-বাকারাহ: ১৮৬] 

খ) যুলুম েথেক বাঁচার জনত  ধযরধারণ করেঅ হেব । রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : 

َر�هَرَة  ب  ه 
َ
ّه أ ّّ   -َض اهللا عغه  -َل وَل ا  َ ََ ّن 

َ
لم  -أ يَل قَ  -َ  اهللا عليه َو

ي  « ََ ُ  ت َ�َفئ  ي الَر� ََ َتته
َ
ّه َحيه   أ ق ه  م  ََ ء  َو َ  ، يَء  َه ّْ يَمة  ال ََ ل  

ّ  َثَم َ م 
نه م 

ه
َم َل  ال

َكف ر  َثَم َل  
ه
َالَء  ، َوَم َل  ال  ن يله

 
ّ  ي َ�ّفْ م  نه م 

ه
تََدلَته ، َوَ�َذل َك ال غَت  اله ََ ََ إ َاا 

، فَ
لَةً  تَد  عه ّميَء م  ََ َهَزة  

َ
ّّ  إ َاا َشيءَ  األ ي ا ََ َم ص  قه َُ  ّّ  »َح

‘‘ঈমানদার বতিরর উদাহরণ শেসতর নরম ড�ার নতায়, বাঅাস েয 
িদেকই বেয় চেল, েসিদেকই অার প�-প�ব ঝুঁেক পেড়। বাঅাস 
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যখন েথেম যায়, েসও িবর হেয় দাঁড়ায়। ইমানদার�ণ বালা-
মুিসবঅ �ারা এভােবই পরীিাঅ হন। কাে�রেদর উদাহরণ 
েদবদার (শর পাইন) বমোর নতায়, যা এেকবােরই কিঠন ও 
েসাজা হয়। আ�াহ যখন ই�া কেরন, অা মূলসহ উপেড় 
ে�েলন।’’ [বুখারী: ৭৪৬৬] 

শেসতর িশকড় মািট আঁকেড় ধের। অার সােথ একাকার হেয় যায়। 
যিদও বাঅাস শসতেক এিদক-েসিদক েদালায়মান রােখ। িক� েঁুেড় 
মারেঅ, টুকরা করেঅ বা নীেচ ে�েল িদেঅ পাের না। অ�প 
মুিসবঅ যিদও মুিমনেক �াঅ,  মরার ও িচঅামম রােখ, িক� েস 
অােক হঅিবহবল, িনরাশ িকংবা পরা� করেঅ পাের না। কারণ, 
আ�াহর �িঅ দমঢ় িব�াস অােক ে�রণা েদয়, অার মেধত শির 
স�ার কের, সেবরাপির অােক েহ�াযঅ কের। আ�াহ অা‘আলা 
বেলন, 

﴿ َّ � ََ الّصين ر  َ َم ّّ   َوالّصَالة  إ ّن ا
يغ وا ن يلّصبه تَع  َه َّ اَمغ وا ا ي  

ّ
ي ا  ََ ُّ

َ
 ﴾يَي ا

 ]١٥٣:القرة[

েহ মুিমন�ণ,  ধযর ও সালােঅর মাধতেম সাহাযত চাও। িন�য় 
আ�াহ   ধযরশীলেদর সােথ আেেন। সুরা বাকারাহ-১৫৩।  

হািদেস এেসেে ,  

َّ الّصبه وَ « ََ م  ََ وه
َ
ا َوأ ً ًه ََ َطوها َلَطيًء  ّه ت عه  »لَ
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‘‘ ধেযরর েচেয় উ�ম ও বতাপকঅর কলতাণ কাউেক �দান করা হয় 
িন।’ [বুখারী:১৪৬৯; মুসিলম:১০৫৩]  

সিহহ মুসিলেম বিণরঅ আেে,  

يهٍب قَيَل  ََ  َ ّه  هَ  َل ب  لَ
َ
ّ  أ

ّ  نه
َ َه ّه َلبهد  الّر ّّ   َل ول  ا  َ ََ ّّ  َعلَيهه  قَيَل  ّ  ا ََ  

لَّم  ََ ّ  إ نه « :َو م 
نه م 

ه
 ل ل

ّ
َحٍد إَ 

َ
ََ أل  ٌ َولَْهَس َاا ًه ََ ّه    َ َرل   مه

َ
ّ  إ ّن أ م 

نه م 
ه
ر  ال

مه
َ
َعَابًي أل 

  
َ
ًا ل ًه ََ َبَ فََكَن  ََ اء   َُتهه  َضّ ي ََ َ

 َوذ نه أ
ا لَ  ً ًه ََ َر فََكَن  ََ اء  َش َُتهه  َشّ ي ََ َ

 »أ

‘‘মুিমেনর বতাপারিট চমরকার, অার �িঅিট কাজই কলতােণর; 
মুিমন োড়া আর কারও জনত অা হয় না; েনয়ামঅ অিজরঅ হেল 
কম অজঅা �কাশ কের, যা অার জনত মমলজনক এেঅ কম অজঅার 
সওয়াব অিজরঅ হয়। মুিসবেঅ পিঅঅ হেল  ধযরধারণ কের, অাও 
অার জনত কলতাণকর এেঅ  ধেযরর সওয়াব লাভ হয়।’ 
[মুসিলম:২৯৯৯] 

হাসান রাহমাঅু�ািহ আলাইিহ বেলন : ‘‘আমােদর অিভজঅা এবং 
জানীেদরও অিভজঅা,  ধেযরর েচেয় মূলতবান বব আর পায়িন। 
 ধেযরর মাধতেম সব সমসতার সমাধান করা যায়, অেব অার 
সমাধান েস িনেজই।’’ অথরার �েঅতক িজিনেসর জনত  ধেযরর 
�েয়াজন, আবার  ধেযরর জনতও  ধযর �েয়াজন।  

�) যােলেমর যুলুমেক ভয় না েপেয় আ�াহর উপর দমঢ় আবা 
এবং অাকদীেরর �িঅ িব�াস বাপন করেঅ হেব । দুিনয়ার 
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উ�ান-পঅন সুখ-দুঃখ �াভািবক ও ন�ণত মেন করেঅ হেব। 
অদুপির িচর-সঅতবাদী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
হািদেস িব�াস েঅা আেেই: ‘‘েজেন েরখ, সম� মানুষ  জেড়া হেয় 
যিদ েঅামার উপকার করেঅ চায়, েকানও উপকার করেঅ পারেব 
না, অেব যঅটুকু আ�াহ েঅামার জনত িলেখ েরেখেেন। আবার 
অারা সকেল িমেল যিদ েঅামার ািঅ করেঅ চায়, েকানও ািঅ 
করেঅ পারেব না, অেব যঅটুকু আ�াহ েঅামার কপােল িলেখ 
েরেখেেন। কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েে, িকঅাব শিকেয় ে�েে।’’ 
[সুনান িঅরিমযী:২৫১৬]   

 ) আ�াহর রহমােঅর �শ�অা ও অার করণার কথা েবশী েবশী 
�রণ করা । েকননা যুলুেমর কেের অুলনায় আ�াহর রহমােঅর 
�শ�অা অেনক বড় িবষয়। ইমাম বুখারী ও মুসিলম বণরনা 
কেরন, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন,‘‘আমার 
বতাপাের আমার বা�ার ধারণা অনুযায়ী, আিম বতবহার কির।’’ 
[বুখারী:৭৪০৫; মুসিলম: ২৬৭৫] 

যুলুম দমশতঅ অসহত-কেদায়ক হেলও প�ােঅ কলতাণ বেয় আনেঅ 
পাের। এরশাদ হে� : ‘‘এবং হেঅ পাের েকান িবষয় েঅামরা 
অপে� করে অথচ েঅামােদর জনত কলতাণকর। আর হেঅ পাের 
েকান িবষয় েঅামরা পে� করে অথচ অা েঅামােদর জনত 
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অকলতাণকর। আর আ�াহ জােনন এবং েঅামরা জান না।’’ 
[বাকারাহ-১১৬] 

ঙ) মুিমেনর কঅরবত িবপেদর মুহূেঅর �িঅদােনর কথা �রণ করা। 
এেঅ মুিসবঅ সহনীয় হয়। কারণ কেের পিরমাণ অনুযায়ী 
সওয়াব অিজরঅ হয়। সুেখর িবিনমেয় সুখ অজরন করা যায় না- 
সাধনার ি�জ পার হেঅ হয়। �েঅতকেকই পরবঅরী �েলর জনত 
ন�দ আম িদেঅ হয়। দুিনয়ার কেের িসঁিড় পার হেয় আেখরােঅর 
�াদ আ�াদান করেঅ হয়।  

একদা হজরঅ আবু বকর রা. ভীঅ-�� হালেঅ রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজজাসা কেরন, েহ আ�াহর রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কুরআেনর এ আয়াঅ অবঅীণর 
হওয়ার পর কীভােব অঅের �ি� আেস? ‘‘না েঅামােদর আশায় 
এবং না িকঅাবীেদর আশায় (কাজ হেব)। েয ম� কাজ করেব 
অােক অার �িঅ�ল েদয়া হেব। আর েস অার জনত আ�াহ োড়া 
েকান অিভভাবক ও সাহাযতকারী পােব না।’’ [িনসা-১২৩]।  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :‘‘েহ আবু বকর, 
আ�াহ েঅামােক ামা করন, অুিম িক অসুব হও না? অুিম িক 
িবষ� হও না? মুিসবঅ েঅামােক িক িপে কের না? উ�র িদেলন, 
অবশতই। বলেলন : ‘‘এগেলাই েঅামােদর অপরােধর কা��ারা-
�ায়ি��।’’ [মুসনাদ আহমাদ: ১/১১]  
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চ) যুলুম েথেক বাঁচার জনত মাযলুেমর পাাবলান করা। কারণ 
আ�াহ অা‘আলা মাযলুেমর  উপর রহমঅ কেরন এবং অার েদায়া 
কবুল কেরন। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন,  

ي« ََ ي لَْهَس نَْهغَ ََ َّ إ 
ل وم  فَ َمظه

ه
َوَة ال ِ  َرعه

َايٌب  َواتّ ّّ  ح  َ ا ْه ََ  .»َو

েঅামরা মাযলুেমর �িরয়াদ েথেক েবঁেচ থাক। েকননা, মাযলুম 
এবং আ�াহর মােঝ েকান েদয়াল েনই । [সিহহ বূখারী:২৪৪৮]  

ে) মাযলুেমর ��ন আকাশ-বাঅাস ভারী কের। অাই যুলুেমর 
�িঅবাদ ও �িঅেরাধ করা ইমােনর দাবী। আ�াহ অা‘আলা 
বেলন,  

صءِ َوَما لَ�ُ ﴿ َِ َو�لنَِّسا ََ ِمَن �لرَِّجا ِ َو�لُۡمۡسَتۡضَعفِ َّ � َِ بِي ََ وَن ِ� 
�تِلُ ََ ۡم َ� ُِ

َا  َّ ۡهلَُها َو�ۡجَعَ 
َ
ُِ �ۡلَقۡر�َةِ �لّظالِِم َ َِ � َٰ رِۡجَنا ِمۡن  َۡ

َ
ص َ ّ�َنا َُ ِنَن َ�ُقولُوَن  ّّ �ِن � َِ َو�لۡوِۡل

نَك َو�ِّٗ  ُ َّ َا ِمن  َّ ُ ا َو�ۡجَعَ  َّ  ]٧٥:النسيء[﴾ ٧نَك نَِ��اا ِمن 

আর েঅামােদর কী হল েয, েঅামরা আ�াহর রা�ায় লড়াই করে 
না! অথচ দুবরল পুরষ, নারী ও িশশরা বলেে, ‘েহ আমােদর রব, 
আমােদরেক েবর করন এ জনপদ েথেক’ যার অিধবাসীরা যািলম 
এবং আমােদর জনত আপনার পা েথেক একজন অিভভাবক 
িনধরারণ করন। আর িনধরারণ করন আপনার পা েথেক একজন 
সাহাযতকারী। (সূরা িনসা-৭৫)  
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জ) যািলেমর পা অতা� করা এবং অােক যুলুম করা েথেক িবরঅ 
রাখা । আ�াহ অা‘আলা বেলন,  

﴿ ْ لَُموا ََ ِنَن  ّّ � ََ ْ إِ ُنوصا ََ ِ ِمۡن َوَ� َِۡر َّ ُُ َوَما لَُ�م ّمِن ُدوِن � َ�َتَمّسُ�ُم �َّا
ۡوِ�َ 
َ
وَن َ ُُّم َ� ُِنَ�ُ صَء   ]١١٣:هور[﴾ ١ا

আর যারা যুলম কেরেে েঅামরা অােদর �িঅ ঝুঁেক পেড়া না; 
অনতথায় আগন েঅামােদরেক কশর করেব এবং আ�াহ োড়া 
েঅামােদর েকান অিভভাবক থাকেব না। অঅঃপর েঅামরা 
সাহাযত�াা হেব না। (সূরা হদ-১১৩)।  

উপেরার আেলাচনা েথেক এ কথা �অীয়মান হয় েয, যুলুম 
একিট পাপকাজ এবং এর জনত দুিনয়া ও আেখরােঅ সবাইেক 
জবাবিদিহর কাঠ�ড়ায় দাড়ােঅ হেব। অাই আমােদরেক  
মাযলুেমর পাাবলান কের যািলেমর িবপো দমঢ় অববান েহণ 
করেঅ হেব। রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেেন,  

  ّّ َ ا  ُ ََ سٍَس 
َ
ّه أ لَّم َل ََ ّّ  َعلَيهه  َو ّ  ا ََ   ّّ ول  ا  َ ََ ه « َلغهه  قَيَل قَيَل  انهص 

ل وًمي وه َمظه
َ
ََ َظيل ًمي أ ي ََ

َ
  »أ



18 

 

েঅামার ভাই যািলমেক (যুলুম করা েথেক িবরঅ রাখার মাধতেম) 
সাহাযত কর এবং মাযলুমেক (যুলুেমর হাঅ েথেক বাঁচােনা মাধতেম) 
সাহাযত কর। [বুখারী: ২৪৪৩] 

َو  اهللا ي ن يغي �مد وا ال وأَاينه ومّ تبعَم نإحسين إل يوم 
 َر رعواني أن اممد هللا َب العيلْ، وااليّ


