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আল্লাহ তা‘আলা বজলি,  
ََِّل ﴿ ُعوَن إ ةٞ يَدت مَّ

ُ
ِّنُكمت أ َُكن م  ُروفِّ َوۡلت تَمعت ِّٱل ُمُروَن ب

ت
ِّ َوَيأ َۡيت

ٱۡلت
ُمنَكرِِّۚ 

ت َن َعنِّ ٱل  [  ٤٠١﴾ ]ال عمران: ١٠٤َوَينتَهوت

“আর থযি থতামাজের মধয থেজক এমি একনি েল হয়, 
যারা কলযাজের নেজক আহ্বাি করজব, ভাজলা কাজের 
আজেশ থেজব এবাং মন্দ কাে থেজক নিজেধ করজব”। 
[সূরা আজল ইমরাি, আয়াত: ১০৪] 
 
আয়াত থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. মুসনলমজের মজধয কলযােকর ও ভাজলা কাজের 
নেজক আহবাি, সৎ কাজের আজেশ ও মন্দ কাে থেজক 
নিজেধ করার েিয একনি েল গঠি করার অপনরহাযযতা 
প্রমানেত হজলা। 
েুই. যারা এ  োনয়ত্ব পালি করজব তারাই সফলকাম 
হজব। 
নতি. এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় প্রেজম ভাজলা কাজের 
নেজক োওয়াত নেজত হজব। তারপর সৎ কাজের আজেশ 
ও অিযায় কাে থেজক নিজেধ করজত হজব। োওয়াত 
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োজির মাধযজম োিাজত হজব থকািনি ভাজলা কাে আর 
থকািনি মন্দ। 
নতনি আরও বজলি, 

َن َعنِّ ﴿ ُروفِّ َوَتنتَهوت تَمعت ِّٱل ُمُروَن ب
ت
ِّلنَّاسِّ تَأ رَِّجتت ل خت

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ُكنُتمت َخۡيت

ُمنَكرِّ 
ت  [  ٤٤٠﴾ ]ال عمران: ١٠ٱل

“থতামরা হজল সজবযাত্তম োনত। মািুজের কলযাজের েিয 
যাজের থবর করা হজয়জে। থতামরা সৎ কাজের আজেশ 
থেজব আর মন্দ কাে থেজক নিজেধ করজব”। [সূরা আজল 
ইমরাি, আয়াত: ১১০] 
 
আয়াত থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. পৃনেনবজত যত োনত আজে তার মজধয মুসনলম 
উম্মাহ হজলা সবযজেষ্ঠ োনত। 
েুই. সবযজেষ্ঠ োনত বজল তাজের োনয়ত্ব হজলা সমগ্র 
মািবতাজক ভাজলা কাে ও কলযাজের নেজক আহবাি করা, 
অিযায় ও মন্দ কাে-কো-নবশ্বাস থেজক তাজের নিজেধ 
করা। 
আল্লাহ তা‘আলা বজলি, 
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مُ ﴿
ت
َو َوأ ِّٱلتُعرتفِّ ُخذِّ ٱلتَعفت  [  ٤٩١﴾ ]االعراف: ١٩٩رت ب

“তুনম ক্ষমা প্রেশযি কজরা ও সৎ কাজের আজেশ োও”। 
[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৯৮] 
 
আয়াত থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. ইসলাজম ক্ষমা করার গুরুত্ব প্রমানেত হজলা। আল্লাহ 
তা‘আলা তাাঁর রাসূলজক ক্ষমার িীনত গ্রহে করার আজেশ 
কজরজেি। এমনিভাজব সকলজক নতনি ক্ষমা করার েিয 
আল কুরআজির একানধক স্থাজি আজেশ কজরজেি। 
েুই. ভাজলা কাজের নেজক আহবাি, সৎ কাজের আজেশ 
করার েিয নিজেযশ নেজয়জেি মহাি আল্লাহ তা‘আলা। 
আল্লাহ তা‘আলা বজলি, 

ُروفِّ ﴿ تَمعت ِّٱل ُمُروَن ب
ت
ِۚ يَأ َآُء َبعتض  ِلِّ وت

َ
ُضُهمت أ مَِّنَُٰت َبعت تُمؤت مُِّنوَن َوٱل تُمؤت َوٱل

ُمنَكرِّ 
ت َن َعنِّ ٱل  [ ١٤﴾ ]اتلوبة: ٧١َوَينتَهوت

“আর মুনমি পুরুে ও মুনমি িারীরা এজক অপজরর বনু্ধ। 
তারা ভাজলা কাজের আজেশ থেয় আর মন্দ কাে থেজক 
নিজেধ কজর”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১] 
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আয়াজতর নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. ঈমািোর িারী ও পুরুজেরা এজক অপজরর বনু্ধ ও 
কলযােকামী। 
েুই. সৎ কাজের আজেশ করা ও মন্দ কাে থেজক নিজেধ 
করা, কলযাে কামিার গুরুত্বপূেয একনি নেক। এবাং এনি 
মুনমি পুরুে ও িারীজের গুোবনলর অিযতম একনি গুে। 
নতি. োওয়াত, নশক্ষা, সৎকাজের আজেশ ও অিযায় 
থেজক নিজেধ করার োনয়ত্ব শুধু পুরুজের একার িয়। 
িারীজেরও এ োনয়ত্ব পালি করজত হজব। 
আল্লাহ তা‘আলা বজলি, 

َِّسانِّ َداوُۥَد وَعِّيََس ﴿ َٰ ل
َٰٓءِّيَل لََعَ َر ٓ إِّست  مِّۢن بَِنِّ

ْ ِّيَن َكَفُروا لُعَِّن ٱَّلَّ
َتُدوَن ٱبتنِّ َمرت  ََكنُواْ َيعت َِّما َعَصواْ وَّ َِّك ب َٰل َن َعن  ٧٨َيَمَۚ َذ ََكنُواْ ََل يَتََناَهوت

َعلُوَن  َۚ ََلِّئتَس َما ََكنُواْ َيفت نَكر  َفَعلُوهُ  [  ١٩،  ١١دة: ﴾ ]املائ٧٩مُّ

“বিী ইসরাইজলর মজধয যারা কুফুরী কজরজে তাজেরজক 
োউে ও মারইয়ামপুত্র ঈসার মুজে (ভাোয়) অনভশাপ 
থেওয়া হজয়জে। কারে, তারা অবাধয হজয়জে এবাং 
সীমালঙ্ঘি করত। তারা পরস্পরজক মন্দ থেজক নিজেধ 
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করত িা, যা তারা করত তা থেজক। তারা যা করত তা 
কতই িা মন্দ!” [সূরা আল-মাজয়ো, আয়াত: ৭৮-৭৯] 
 
আয়াত থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. িবীর মুে নেজয় বিী ইসরাইজলর ঐ সকল 
থলাকজের অনভশাপ থেওয়া হজয়জে যারা সীমালঙ্ঘি 
কজরজে, অবাধয হজয়জে। তারা সমাজে প্রচনলত োরাপ ও 
মন্দ কাে থেজক নিজেধ করত িা। 
েুই. সমাজে প্রচনলত মন্দ, অিযায় কাে থেজক নিজেধ িা 
করা ইহুেীজের স্বভাব। 
আল্লাহ তা‘আলা বজলি, 

َۚ َوقُلِّ ﴿ ُفرت مِّن َوَمن َشآَء فَلتَيكت ۖۡ َفَمن َشآَء فَلتُيؤت ُِّكمت ب  َقُّ مِّن رَّ
ٱۡلت

 [  ٩٩﴾ ]الكهف: ٢٩

“বল, সতয থতামার রজব পক্ষ থেজক। সুতরাাং যার ইচ্ছা 
থস থযি ঈমাি আজি আর যার মজি চায় থস থযি কুফুরী 
কজর”। [সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ২৯] 
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আয়াত থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. সতয ও িযায় আল্লাহর পক্ষ থেজক স্পষ্ট কজর বজল 
থেওয়া হজয়জে।  
েুই. সতয প্রকানশত হওয়ার পর থয তার অিুসরে করজব 
তার পুরস্কার  থস-ই লাভ করজব আর থয অমািয করজব 
তার শানি থস-ই থভাগ করজব। েু’থিা পজে চলার 
স্বাধীিতা আল্লাহ তা‘আলা সবাইজক নেজয়জেি।  
যেি েুজিা পে মািুজের সামজি উমু্মক্ত তেি অবশযই 
ভাজলা পজের নেজক মািুেজক আহবাি করজত হজব। 
আল্লাহ তা‘আলা বজলি, 

َمُر ﴿ َِّما تُؤت َدعت ب  [  ٩١﴾ ]احلجر: ٩٤فَٱصت

“সুতরাাং থতামাজক থয আজেশ থেওয়া হজয়জে তা 
বযাপকভাজব প্রচার কর”। [সূরা আল-নহের, আয়াত: ৯৪] 
 
আয়াত থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. যা নকেু আল্লাহর পক্ষ থেজক এজসজে থসিাই প্রচার 
করজত হজব। 
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েুই. বযাপকভাজব এিা প্রচার করজত নিজেযশ থেওয়া 
হজয়জে। 
আল্লাহ তা‘আলা বজলি, 

َِّعَذابِۢ ﴿  ب
ْ ِّيَن َظلَُموا نَا ٱَّلَّ َخذت

َ
وٓءِّ َوأ َن َعنِّ ٱلسُّ ِّيَن َينتَهوت

جنَيتَنا ٱَّلَّ
َ
أ
ُسُوونَ َب  َِّما ََكنُواْ َيفت  [  ٤٦١﴾ ]االعراف: ١٦٥ يب ۢ ب

“তেি আমরা মুনক্ত নেলাম তাজেরজক যারা মন্দ হজত 
নিজেধ কজর। আর যারা যুলুম কজরজে তাজেরজক কনঠি 
আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারে, তারা পাপাচাজর 
নলপ্ত হত”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৫] 
 
আয়াত থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. যারা মন্দ থেজক নিজেধ করজব তারা আযাব ও 
আল্লাহর শানি থেজক মুক্ত োকজব। 
েুই. োরাপ ও মন্দ কাে থেজক নবরত োকা, অিযজক 
নিজেধ করা আল্লাহর শানি থেজক বাাঁচার একনি পে। 
আর এজত নলপ্ত হওয়া, অিযজক নলপ্ত হজত নিজেধ িা করা 
আল্লাহর আযাব িানযজলর একনি কারে। 
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নতি. পাপাচাজরর কারজে সমাে ও থেজশ আল্লাহ 
তা‘আলার পক্ষ থেজক নবনভন্ন রকম শানি অবতীেয হয়।  
হােীস: ১. আবু সাঈে েুেরী রানেয়াল্লাহু আিহু থেজক 
বনেযত, নতনি বজলি, আনম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লামজক বলজত শুজিনে: 

ْهُ » -1 ى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا فَلْيَُغِّير
َ
 بِيَِدهِ، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَِبِلَسانِِه، َمْن َرأ

يَمانِ  ْضَعُف اْْلِ
َ
 «.فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَِبَقلِْبِه، وََذلَِك أ

“থতামাজের থকউ যেি থকাজিা োরাপ কাে হজত থেেজব 
তেি থস থযি তা হাত দ্বারা পনরবতযি কজর থেয় (অেযাৎ 
নিজেধ করজব) যনে থস এ সামেয িা রাজে তাহজল তার 
মুে নেজয়। যনে এ সামেযও িা োজক তাহজল অন্তর নেজয়। 
আর এিা হজচ্ছ ঈমাজির েুবযলতর ির”।

1 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. অিযায় ও োরাপ কাে থেেজল তা প্রনতজরাধ-
প্রনতহত করা ঈমাজির োবী। 

                                                           
1 সহীহ মুসনলম, হােীস িাং ৪৯।  
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েুই. সামেয অিুযায়ী প্রজতযজক অিযায় ও পাপ কাে থেজক 
নিজেধ করজব। সামজেযর বাইজর থকাজিা নকেু কজর নিজের 
ওপর নবপে থডজক আিা নঠক িয়। 
নতি. যনে অিযায় অিাচার থেজে কাজরা হৃেজয় থকাজিা 
প্রনতনিয়া সৃনষ্ট িা হয়, বুঝজত হজব তার ঈমাজির পূেযতায় 
ঘািনত রজয়জে। 
চার. এ হােীজস পনরবতযি করা বা বেজল থেওয়ার কো 
বলা হজয়জে। বেজল থেওয়ার নতিনি ধাপ রজয়জে। প্রেম 
পযযায় হজলা: োওয়াত। নদ্বতীয় পযযায় হজলা: সৎ কাজের 
আজেশ ও অসৎ কাে থেজক নিজেধ। তৃতীয় পযযায় হজলা, 
শনক্ত প্রজয়াগ কজর অিযায় ও অসৎ কাে পনরবতযি কজর 
থেওয়া।  
হােীস: ২. ইবি মাসউে রানেয়াল্লাহু আিহু থেজক বনেযত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বজলজেি, 

ِتِه َحَواِريُّوَن، » -2 مَّ
ُ
ٍة َقبِِْل إاِلَّ ََكَن ََلُ ِمْن أ مَّ

ُ
َما ِمْن نَِِبٍّ َبَعثَُه اهلُل ِِف أ

ْلُُف مِ  َُ َها  ْمِرهِ، ُ مَّ إِاَّ
َ
هَِّتِه َوَيْقتَُدوَن بِخ ُذُووَن سِسُْْ

ْ
َاا ي يَخ صْْْ

َ
 نْ َوأ

ْعَعلُوَن، َوَيْعَعلُوَن َما اَل يُْمَمُروَن،  ََ ا اَل  ُقولُوَن مَْ ََ ْم ُذلُوفي  ِِ ِد َبعْْ
انِِه َفُهَو  ْم بِِلسَْْ ُِ َد َِ ا ، َوَمْن جَْ ِدهِ َفُهَو ُمْمِمني ْم بِيَْ ُِ َد اَِْ َفَمْن جَْ
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، َوَََْْو َوَراَذ َذلَِك مِ  ِه َفُهَو ُمْمِمني ْم بَِقلْبِْ ُِ َد اَِْ ، َوَمْن جَْ َن ُمْمِمني
يَماِن َحبَُّة َذْرَدلٍ   «اْْلِ

“আমার পূজবয আল্লাহ তা‘আলা থকাজিা োনতর কাজে থয 
িবীই পানঠজয়জেি, তাাঁর সহজযানগতার েিয তাজের মধয 
হজত নকেু সােী োকত। তারা তাাঁর সুন্নতজক আাঁকজড় 
ধরত এবাং তাাঁর নিজেযজশর অিুসরে করত। নকন্তু এজের 
পর এমি নকেু থলাজকর অভূযেয় ঘিল, তারা যা বলত 
নিজেরা তা করত িা। আর এমি সব কাে করত যার 
নিজেযশ তাজের থেওয়া হয়নি। অতএব, তাজের নবপজক্ষ 
থয বযনক্ত হাত নেজয় নেহাে করজব, থস ঈমািোর। থয 
তাজের সাজে অন্তর নেজয় নেহাে করজব থস ঈমািোর। 
আর থয তাজের সাজে মুে নেজয় নেহাে করজব থস 
ঈমািোর। এ নতি অবস্থা বযতীত সনরোর োিা পনরমাে 
ঈমািও থিই”।

2 

                                                           
2 সহীহ মুসনলম, হােীস িাং ৫০।  
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হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল:  
এক. িবী ও রাসূলজের যারা সঙ্গী-সহচর হজবি, তাজের 
প্রধাি কতযবয হজলা, িবী ও রাসূলজের আেশয অিুসরে 
ও বািবায়ি করা। 
েুই. এক েল মািুে নিজেজেরজক িবী ও রাসূলজের 
অিুসারী বজল োবী কজর। তাজের ভাজলাবাজস বজল প্রচার 
কজর নকন্তু তাজের আেশয অিুসরে কজর িা। তারা যা 
বজল তা কজর িা। আবার তাজের যা করজত বলা হয় নি 
তা কজর োজক। ধজমযর িাজম নবে‘আজত নলপ্ত হয়। এরা 
থযমি অিযািয িবীজের অিুসারীজের মজধয নেল, থতমনি 
উম্মজত মুহাম্মােীর মজধযও আজে। 
নতি. যারা এ রকম কাজে নলপ্ত হয় তারা নবে‘আতী। 
তারা থেজি থহাক বা িা থেজি থহাক আল্লাহ তা‘আলার 
ধমযজক নবকৃত করার কাজে নলপ্ত। তাই তাজের নবরুজে 
সম্ভাবয সকল উপাজয় নেহাে করজত হজব। 
চার. এজের নবরুজে যারা থকাজিা ধরজির নেহাে করজব 
িা তারা ঈমািোর হজত পারজব িা। 
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পাাঁচ. নবে‘আত ও নবে‘আতপন্থীজের নবরুজে সামেয 
অিুযায়ী নেহাে করা, তাজের কাে-কজমযর প্রনতবাে করা 
ঈমাজির োবী।  
হােীস: ৩. আবুল ওয়ানলে উবাো ইবি সাজমত 
রানেয়াল্লাহু আিহু থেজক বনেযত, 

اَعِة » -3 ْمِع َواْطَّ وَل اهلِل صَْ َّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َىَ السَّ ْعنَا رَسُْ ََ بَا
ْن اَل 

َ
ثََرٍة َعلَيْنَا، وََىَ أ

َ
، َوالَْمهَْشِط َوالَْمْكَرهِ، وََىَ أ ِِف اُْْعْْسِ َواَُْْْْسِ

نَ  َْ
َ
احْلَأر أ ْن َاُقوَل بِْ

َ
ُه، وََىَ أ لَْ ِْ

َ
ْمَر أ

َ
ََ اْأ اِز َما ُكنَّا، اَل ََنَاُف ِِف ُانَْ

 «اهلِل لَْوَمَة اَلئِمٍ 
“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাজমর 
কাজে বাইয়াত (শপে) নিলাম েুুঃজে-সুজে, শানন্তজত-
নবপজে সবযাবস্থায় থিতার কো থশািা ও তার আিুগতয 
করার, আমাজের ওপর তাজের প্রাধািয থেওয়ার। আজরা 
শপে নিলাম, থিতাজের নসোজন্তর নবজরানধতা আমরা 
করব িা, যতক্ষে িা থতামরা তাজের থেজক স্পষ্ট কুফুরী 
থেেজত পাজব যার সম্পজকয আল্লাহর পক্ষ থেজক 
থতামাজের কাজে প্রমাে আজে। আমরা আজরা শপে 
নিলাম, আমরা থযোজিই োনক িা থকি সবযাবস্থায় সতয 
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ও িযাজয়র কো বলব। আমরা আল্লাহর বযাপাজর থকাজিা 
নিনু্দজকর নিন্দার ভয় করব িা।3 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. নবজশে থকাজিা কাে করা বা তযাগ করার থক্ষজত্র 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাজমর হাজত 
বাইয়াত বা শপে করার প্রচলি নেল। এ বাইয়াত 
অিুযায়ী চলা অপনরহাযয কতযবয। 
েুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাজমর 
অবতযমাজি থিতাজের হাজত বাইয়াত গ্রহে ববধ ও তা 
মািয কজর চলা ওয়ানেব। 
নতি. সবযাবস্থায় মুসনলম শাসক ও থিতাজের আিুগতয 
করা ওয়ানেব। তজব তারা যনে শরী‘আত নবজরাধী থকাি 
কাজের নিজেযশ থেয়, তা পালি করা যাজব িা। কারে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম  বজলজেি, 

 «اَل َطاَعَة لَِمْخلُوٍق ِِف َمْعِصيَِة اهلِل َعزَّ وََجلَّ »

                                                           
3 সহীহ বুোরী, হােীস িাং  ৭১৯৯; সহীহ মুসনলম, হােীস িাং ১৭০৯।  
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“স্রষ্টার অবাধযতায় থকাজিা সৃনষ্টর আিুগতয থিই”।
4 

চার. থকাজিা থিতাজক কানফর বলা বা তার কােজক 
কুফুরী বলজত হজল শনক্তশালী েলীল প্রজয়ােি।  
পাাঁচ. সবযাবস্থায় ও সবযত্র সতয ও িযাজয়র পজক্ষ কো বলা 
ঈমািোরজের কতযবয।  
েয়. শরী‘আজতর থকাজিা নবধাি পালজির থক্ষজত্র থকাজিা 
নিনু্দজকর নিন্দার ভয় করা উনচত িয়। এমনিভাজব সতয 
প্রনতষ্ঠা ও প্রচাজর থকাজিা নতরস্কারকারীর নতরস্কার বা 
নিনু্দজকর নিন্দা ঈমািোররা পজরায়া কজর িা। 
সাত. থকাজিা শাসজকর নবরুজে নবজরাহ বা অস্ত্র ধারে 
করা যাজব িা। তজব তার মজধয যনে চারনি শতয উপনস্থত 
োজক তাহজল নভন্ন কো। শতয চারনি হজলা: 
(১) কুফুরী থেেজত পাওয়া। মাজি সজন্দহ বা গুেজব কাি 
নেজয় নবজরাহ করা যাজব িা। তার অিযায়িা থেেজত থপজত 
হজব। ভাজলামত োিজত হজব। 

                                                           
4 মুসিাজে আহমে, হােীস িাং ১০৯৪, শুয়াইব আরিাউত বজলজেি, 
হােীসনি শাইোইজির শজতয সহীহ।   
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(২) কৃত অিযায়িা কুফুরী হজত হজব। ফাজসকী বা শুধু 
বড় পাপ হজলই হজব িা। 
(৩) কুফুরীিা স্পষ্ট হজত হজব। অস্পষ্ট কুফুরী হজল হজব 
িা। থযমি থস বলল: মে োওয়া হালাল, থতামরা মে পাি 
কজরা। নযিা-বযনভচার অিযায় িয়, থতামরা তা করজত 
পাজরা, সমকানমতা অববধ িয়, সালাত পড়ার েরকার 
থিই ইতযানে। এগুজলা স্পষ্ট কুফুরী। 
(৪) তার থেজক প্রকাশ হওয়া স্পষ্ট কুফুরীগুজলা থয 
সনতযকর অজেযই কুফুরী থস থক্ষজত্র আল্লাহ তা‘আলার 
কালাজমর স্পষ্ট প্রমাে োকজত হজব। 
এ চারনি শতয যনে থকাজিা শাসজকর মজধয পাওয়া যায় 
তাহজল তার নবরুজে অস্ত্র ধারে োজয়য। তজব তার েিয 
আজরকনি শতয আজে। তাহল, মুকানবলা করার শনক্ত ও 
সামেয োকজত হজব। কুফুরী থেজে সহয করজত িা থপজর 
যনে নমসাইল, যুে নবমাি, িযাাংজকর নবরুজে রান্না ঘজরর 
চাকু নিজয় লড়াই করজত থিজম যাওয়া হয়, তাহজল তা 
ইসলাজম অিুজমানেত হজব িা। এিা করার মাজি নিজেজক 
থেজি শুজি ধ্বাংজসর নেজক নিজক্ষপ করা। 
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হােীস: ৪. িু‘মাি ইবি বাশীর রানেয়াল্লাহু আিহু থেজক 
বনেযত, িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বজলজেি: 

تََهُموا » -4 ْْْ ِ َوالَواقِِع ِفيَها، َكَمثَِل قَْوٍم اس َمثَُل اَْقائِِم َىَ ُحُدوِد اَّللَّ
َصاَ  َبْعُضُهْم 

َ
ينَ َىَ َسِعينٍَة، فَخ ِ ْسَعلََها، فَََكَن اَّلَّ

َ
ا َوَبْعُضُهْم أ َِ ْعاَل

َ
 أ

نَّا 
َ
وا َىَ َمْن َفْوَقُهْم، َفَقالُوا: لَْو أ ْسَعِلَها إَِذا اْستََقْوا ِمَن الَماِذ َمرُّ

َ
ِِف أ

ْم َوَما  ُِ ُكو ْوُ ََ ا َولَْم نُمِْذ َمْن فَْوَقنَا، فَإِْن  ا َذْرقًْ َِنَْ ي ا ِِف نَصِْْ َذَرْقنَْ
 َِ َراُدوا 

َ
يًعاأ يِْديِهْم ََنَْوا، َوََنَْوا ََجِ

َ
َذُووا َىَ أ

َ
يًعا، َوإِْن أ   «لَُكوا ََجِ

“আল্লাহ তা‘আলার সীমার মজধয অবস্থািকারী ও সীমা 
লঙ্ঘিকারীর েৃষ্টান্ত হজলা, একেল থলাক োহাজে 
আজরাহে করল, লিারীর মাধযজম থকউ উপর তলায় 
আবার থকউ নিচ তলায় স্থাি থপল। নিজচর তলার 
থলাকজের পানির প্রজয়ােি হজল উপজরর তলা নেজয় পানি 
আিজত যায়। ফজল নিচ তলার থলাজকরা বলল, আমরা 
যনে োহাজে আমাজের অাংজশ একনি নের কজর থিই, 
তাহজল উপর তলার থলাকজের কষ্ট থেওয়া লাগত িা। 
এেি যনে উপর তলার থলাজকরা তাজের (োহাে নের 
করার) কাজে থেজড় থেয় এবাং থকাজিা পেজক্ষপ িা থিয় 
তাহজল সকজলই ধ্বাংস হজয় যাজব। আর যনে তারা তাজের 
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কাজে বাধা থেয় তাহজল তারা নিজেরাও থবাঁজচ যাজব আর 
তারাও বাাঁচাজব”।

5 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল : 
এক. যারা অিযায় কাজে নলপ্ত হয় আর যারা সামেয োকা 
সজেও তাজত বাধা থেয় িা, তাজের অবস্থা ও পনরেনত 
একনি সুন্দর উপমা নেজয় বুঝাজিা হজয়জে এ হােীজস।  
েুই. যেি থকাি অিযায় ও পাজপর কারজে শানি বা 
নবপযযয় থিজম আজস, তেি অপরাধী ও নিরাপরাধ 
সকজলই এর নশকার হয়। তাই সামেযািুযায়ী সকল 
অিযায় কাজে বাধা প্রোি করা েরুরী। এ অিযায় কাে 
দ্বারা আনম নিজে কতিুকু ক্ষনতগ্রি হব থসিা নবজবচিা 
করা উনচত িয়। আনম ক্ষনতগ্রি িা হজলও অিয মািুে বা 
ভনবেযত প্রেন্ম ক্ষনতগ্রি হজত পাজর। 
নতি. অিযায় ও পাপ কাজে বাধা প্রোি করার মজধয 
সকজলর কলযাে নিনহত আজে।  

                                                           
5 সহীহ বুোরী, হােীস িাং ২৪৯৩।  
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চার. এ হােীজসর মাধযজম প্রমানেত হজলা, ভাগ-বাজিায়ারা, 
োনয়ত্ব বন্টি, থক আজগ শুরু করজব ইতযানের বযাপাজর 
লিারী করা োজয়য। আমরা কুরআি ও হােীজস এ 
ধরজির কাজে লিারী করার েৃষ্টান্ত থেেজত পাই।  
নকন্তু থযোজি িাকা পয়সা বা সম্পজের থলিজেি বা 
তারতময আজে থসোজি লিারী োজয়য িয়। থযমি 
আমাজের থেজশ প্রচনলত নবনভন্ন লিারী। েশ িাকার 
নিজকি নকজি লাে িাকা থেতার সম্ভাবিা ইতযানে েুয়ার 
শানমল।  
হােীস: ৫. উমু্মল মুনমিীি উজম্ম সালামা রানেয়াল্লাহু 
আিহা থেজক বনেযত, িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
বজলজেি, 

َمَراُذ، » -5
ُ
تَْعَمُل َعلَيُْكْم أ ْْْ َفتَْعِرفُوَن َوُتنِْكُروَن، َفَمْن َكِرَه إِنَُّه يُس

نَْكَر َفَقْد َسِلَم، َوَِْكْن َمْن َرِِضَ َوتَاَبعَ 
َ
، َقالُوا: «َفَقْد بَِرَئ، َوَمْن أ

اَل ُاَقاتِلُُهْم؟ قَاَل: 
َ
  «اَل، َما َصلَّْوا»يَا رَُسوَل اهلِل، أ

“থতামাজের ওপর এমি কনতপয় শাসক নিযুক্ত করা হজব 
থতামরা তাজের নকেু কােকময পেন্দ করজব আর নকেু 
অপেন্দ করজব। সুতরাাং থয অপেন্দ করজব থস োয়মুক্ত 
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হজয় যাজব। থয প্রনতবাে করজব থস নিরাপে োকজব। 
নকন্তু (জস োয়মুক্ত িয়) থয সস্তুনষ্ট প্রকাশ করজব ও 
অিুসরে করজব। সাহাবীগে বলজলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমরা নক তাজের সাজে লড়াই করব িা?  নতনি বলজলি: 
িা. যতক্ষে পযযন্ত তারা থতামাজের মজধয সালাত কাজয়ম 
রাজে। (ততক্ষে পযযন্ত লড়াই িয়)”।

6 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. থকাজিা শাসক বা থিতার কাে-কময যনে িযায়সঙ্গত 
িা হয়, তারা যনে েুলুম-অতযাচার ও পাপাচার কজর 
তাহজল তাজের থেজক োয়মুক্ত োকার েিয সকজলর থচষ্টা 
করজত হজব। অিযোয় থয তাজের সমেযি করজব তাজের 
পাপাচাজরর োয় তাজকও বহি করজত হজব। 
েুই. তাজের অিযায় অিাচাজরর প্রনতবাে কজর তাজের 
থেজক োয়মুক্ত োকা থযজত পাজর। যনে প্রনতবাে করার 
সামেয িা োজক তাহজল কমপজক্ষ তাজের থকাজিা ধরজির 
সমেযি করা যাজব িা, বরাং অন্তজর ঘৃো করজত হজব। 
                                                           
6 সহীহ মুসনলম, হােীস িাং ১৮৫৪। 
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অন্তজরর ঘৃো ও তাজের সমেযি বা সহজযানগতা িা কজর 
োয়মুক্ত োকা যায়। আর যনে তাজের পাপাচার আর 
অিযায় সজেও তাজের সমেযি করা হয় তাহজল তাজের 
পাজপর োয় সমেযিকারীর উপরও বতযাজব। 
নতি. তজব অিযায় কাজে নলপ্ত বা পাপী শাসকজের 
নবরুজে নবজরাহ করা যাজব িা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাজের নবরুজে অস্ত্র ধারে করজত 
অিুমনত থেি নি। 
চার. তাজের অিযায় অিাচার ও শরী‘আত নবজরাধী থকাজিা 
কােজক সমেযি করা বা তাজের প্রনত সন্তুনষ্ট প্রকাশ করা 
অিযায়। 
হােীস: ৬. উমু্মল মুনমিীি যয়িব নবিজত োহাশ 
রানেয়াল্লাহু আিহা থেজক বনেযত, িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম  একবার ভীত-সন্ত্রি অবস্থায় ঘজর প্রজবশ 
কজর বলজলি: 

، َويْلي لِلَْعَرِ  ِمْن ََشٍّ قَِد اْقَوََ ، فُِتَح الَ » -6 ُ ْن ْوَم مِ اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ
ِوهِ  َِ ََ ِمثُْل  ُجو

ْ
خ ََ َومَْ ُجو

ْ
خ بَِعِه اِْلْبَهاِم َواَِّْ  « رَْدِم يَْ وََحلََّأ بِإِصْْْ
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َاْهِلُك 
َ
: أ ِ وَل اَّللَّ اَْْ  َزيْنَُ  بِنُْ  َجْاٍ  َفُقلُْ  يَا رَسُْْ ا، قَْ تَِليهَْ

احِلُوَن؟ قَاَل:   «َاَعْم إَِذا َكُُثَ اخلَبَُث »َوِفينَا الصَّ
“লা ইলাহা ইল্লাল্লহ, আরব ধ্বাংস হজয় যাক, থয মন্দ 
কাে তারা কজরজে যার কারজে (ধ্বাংস) নিকিবতযী হজয় 
থগজে। আে ইয়াযুয মােুজযর থেওয়াল এতিা েুজল 
থেওয়া হজয়জে, এ কো বজল নতনি তাাঁর বৃো আঙু্গনল ও 
তেযিী বৃত্তাকার কজর থেোজলি। আনম বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাজের মজধয সৎ থলাক োকা সজেও 
আমরা ধ্বাংস হজয় যাব? নতনি বলজলি: হযাাঁ, যেি 
পাপাচার ও থিাাংরামী থবনশ হজয় যাজব”।

7  
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল : 
এক. আরবরা ধ্বাংস হজয় যাক, এ কোর অেয হজলা, 
আরবজের নবপযযয় ও সঙ্কি নিকিবতযী। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাজমর এ ভনবেযত 
সাবধািবােী সজতয পনরেত হজয়নেল তৃতীয় েলীফা 

                                                           
7 সহীহ বুোরী, হােীস িাং ৩৩৪৬; সহীহ মুসনলম, হােীস িাং ২৮৮০।  
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উসমাি রানেয়াল্লাহু আিহুর নিমযম হতযাকাজের মাধযজম। 
আর এর থের ধজর বহু বের পযযন্ত চজল গৃহযুে। 
েুই. ইয়ােুে মােুে একনি ববযর সম্প্রোয়। নকয়ামজতর 
পূবযক্ষজে তাজের উত্থাি ঘিজব। তারা পৃনেবীজত বযাপক 
ধ্বাংসযজ্ঞ চালাজব। তাজের এক অজ্ঞাত স্থাজি প্রাচীর 
নেজয় আিজক রাো হজয়জে। 
নতি. যেি েিপজে পাপাচার প্রসারতা লাভ কজর তেি 
এ পাপাচাজরর পনরেনতজত থয আযাব-গেব, শানি ও 
নবপযযয় থিজম আজস তাজত শুধু পাপীরাই ধ্বাংসপ্রাপ্ত হয় 
িা। অপরাধী ও নিরাপরাধ সকজলই ধ্বাংস প্রাপ্ত হয়। 
ভাজলা মািুজেরাও থরহাই পায় িা। তাই আল্লাহ তা‘আলা 
মািুেজের সতকয কজর নেজয় বজলি, 

نَّ ﴿
َ
لَُمٓواْ أ ۖۡ َوٱعت ٗة ِّيَن َظلَُمواْ مِّنُكمت َخآصَّ يََبَّ ٱَّلَّ ْ فِّتتَنٗة َلَّ تُصِّ َوٱتَُّووا

عَِّوابِّ 
يُد ٱلت َ َشدِّ  [  ٩٢﴾ ]االنعال: ٢٥ٱَّللَّ

“আর থতামরা ভয় কজরা নফতিা-জক যা থতামাজের মধয 
থেজক নবজশেভাজব শুধু যানলমজের ওপরই আপনতত হজব 
িা”। [সূরা আল-আিফাল, আয়াত: ২৫] 



 

 

 
 23  

চার. বযাপকনভনত্তক আযাব, নবপযযয় থেজক বাাঁচজত হজল 
অিযায় ও পাপ কাজে বাধা প্রোি করজত হজব।  
হােীস: ৭. আবু সাঈে েুেরী রানেয়াল্লাহু আিহু থেজক 
বনেযত, িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বজলজেি, 

ُرقَاِت » -7 َا بُد  « إِيَّاُكْم َواْْلُلُوَس ِِف اْطُّ ََ وَل اهلِل َما  ُْْ قَالُوا: يَا رَس
ُُ ِفيَها، قَاَل رَُسوُل اهلِل َص َّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ  نَا َاتََادَّ : مَ ِمْن ََمَالِسِْ

هُ » ِريَأ َحقَّ ُطوا اْطَّ ْْ َ
بََْتُْم إاِلَّ الَْمْجِلَو فَخ

َ
إَِذا أ ُه؟، « فَْ قَالُوا: َوَما َحقُّ

ْمُر بِالَْمْعُروِف، »قَاَل: 
َ
اَلِم َواْأ َذى، َورَدُّ السَّ

َ
، َوَكفُّ اْأ ِ َغضُّ اْْلََصَْ

ََّْْهُ َعِن الُْمنَْكرِ   «َوا
“থতামরা রািাসমূজহর উপর বজস োকা থেজক নবরত 
োক। সাহাবীগে বলজলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রািায় বসা 
বযতীত আমাজের থকাজিা উপায় থিই। আমরা থসোজি 
বজস কো-বাতযা বজল োনক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বলজলি: রািায় যনে বসজতই হয় 
তাহজল থতামরা রািার হক (অনধকার) আোয় কর। তাাঁরা 
বলজলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রািার হক কী? নতনি বলজলি: 
রািার হক হজচ্ছ, েৃনষ্ট অবিত রাো, কষ্টোয়ক বস্তু রািা 
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থেজক অপসারে করা, সালাজমর উত্তর থেওয়া আর সৎ 
কাজের আজেশ করা ও মন্দ কাে থেজক নিজেধ করা”।

8 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. অযো রািা বা পজে বসা, েিসভা করা উনচৎ িয়। 
যনে করজতই হয় তজব কজয়কনি শতয থমজি করজত হজব। 
শতযগুজলা হজলা:  
 রািায় চলাচজলর অনধকার সাংরক্ষে করজত হজব। 

থকািভাজব মািুজের চলাচজল নবঘ্ন ঘিাজিা যাজব িা।  
 রািায় থকাজিা কষ্টোয় নেনিস োকজল তা সনরজয় 

নেজত হজব। থকাজিা কষ্টোয়ক নবেয় সৃনষ্ট করা যাজব 
িা। 

 অযো মািুজের নেজক তাকাজিা যাজব িা। েৃনষ্ট িীচু 
রােজত হজব।  

 থকউ সালাম নেজল উত্তর নেজত হজব।  
 ভাজলা ও সৎ কাজের আজেশ নেজত হজব।  
 অিযায় ও োরাপ কাজে বাধা নেজত হজব।  
                                                           
8 সহীহ মুসনলম, হােীস িাং ২১২১। 
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েুই. হােীসনি আমাজের সবযাবস্থায় সৎ কাজের আজেশ ও 
মন্দ কাে থেজক বারে করজত নিজেযশ থেয়। 
হােীস: ৮. ইবি আব্বাস রানেয়াল্লাহু আিহুমা থেজক 
বনেযত, 

ٍ  ِِف » -8 َِ ى َذاَتًما ِمْن َذ
َ
نَّ رَُسوَل اهلِل َص َّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َرأ

َ
أ

َحُدُكْم إََِل ََجَْرٍة ِمْن نَاٍر »يَِد رَُجٍل، َفََنََعُه َفَطرََحُه، َوقَاَل: 
َ
ْعِمُد أ ََ

َ  رَُسوُل اهلِل َص َّ اهلُل  ، فَِقيَل لِلرَُّجِل «َفيَْجَعلَُها ِِف يَِدهِ  َِ َبْعَد َما َذ
بًَدا 

َ
لََّم: ُذْو َذاتَِمَك اْاتَِعْع بِِه، قَاَل: اَل َواهلِل، اَل ذُذُوُه أ ِه وَسَْْ َعلَيْْ

 َوقَْد َطرََحُه رَُسوُل اهلِل َص َّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ 
“একনেি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম এক 
বযনক্তর হাজত একনি থসািার আাংনি থেেজত থপজলি। 
নতনি আাংনি নি তার হাত থেজক েুজল েুাঁজড় থফজল নেজয় 
বলজলি, “থতামাজের থকউ যনে নিজের হাজত জ্বলন্ত 
অঙ্গার রােজত ইচ্ছা কজর থস নিে হাজত আাংনি রােজত 
পাজর”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম চজল 
যাবার পর থলাকনিজক থকউ বলল, আাংনিনি উনঠজয় নিজয় 
অিয থকাজিা কাজে লাগাও। থস বলল, আল্লাহর কসম! 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম যা েুাঁজড় 
থফজলজেি, আনম তা কেজিা ধরব িা।9 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল : 
এক. পুরুেজের েিয স্বজেযর অলাংকারানে বযবহার করা 
োজয়য িয়। 
েুই. পুরুেজের থসািার অলাংকারানে বযবহার কত বড় 
পাপ ও তার শানির ভয়াবহতা োিা থগল এ হােীজস।  
নতি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম কতৃযক 
নিনক্ষপ্ত আাংনিনি উনঠজয় অিয কাজে বযবহার করা োজয়য 
নেল বজলই অিযািয সাহাবাজয় থকরাম তাজক আাংনিিা 
উনঠজয় থিওয়ার পরামশয নেজয়নেজলি।  
চার. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাজমর 
নসোজন্তর প্রনত থলাকনির আগ্রহ ও েোজবাধ এতিাই 
নেল থয, থস আাংনিনি গ্রহে করজত চাইল িা। িবীেীর 
প্রনত তার অগাধ ভাজলাবাসারই প্রমাে এনি। 

                                                           
9 সহীহ মুসনলম, হােীস িাং ২০৯০। 
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পাাঁচ. সৎ কাজে আজেশ ও অিযায় কাজে নিজেধ করা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাজমর একনি 
থমৌনলক আেশয ও সুন্নাত। সামেয োকজল এ আেশয 
বািবায়জি শনক্ত প্রজয়াগ করা উনচৎ। 
েয়. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাজক 
শানি প্রোজির েিয আাংনিিা েুজল থফজল নেজয়নেজলি। 
কারে, থস োিত পুরুজের েিয স্বেয বযবহার হারাম। 
নকন্তু তার একিু অলসতা বা অসজচতিতা নেল। নবধায় 
এ শানির কারজে তার সজচতিতা বৃনে থপল। অপর 
নেজক এক বযনক্ত মসনেজে থপশাব করল, নকন্তু তাজক 
শানি থেওয়া হজলা িা। কারে, থস বযনক্ত নবেয়নি সম্পজকয 
নেল অজ্ঞ। 
হােীস: ৯. আবু সাঈে হাসাি আল-বসরী রহ. থেজক 
বনেযত, 

ِ بن زَياٍد »-9 بَيِْد اَّللَّ ُْ نَّ ََعئَِو بن عْمرٍو رِض اَّللَّ عنه دَذَل َىَ 
َ
أ

ْي بينَّ ، إِِّنر سِْمعُ  رسْْوَل اَّللَّ َص   
َ
ْي بن زَياٍد َفَقاَل : أ

َ
َفَقاَل : أ

لَّم يَقوُل :  َْْ ْن تَُكوَن »اهلُل َعلَيِْه وس
َ
إِنَّ ََشَّ الررََعِذ احْلَُطَمُة، فَإِيَّاَك أ

ٍد َص َّ «نُْهمْ مِ  ْصَااِ  حُمَمَّ
َ
نَْ  ِمْن َُنَاَِْة أ

َ
َما أ ، َفَقاَل ََلُ: اْجِلْو فَإِاَّ
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ََُّخاَُْة »اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َفَقاَل:  ؟ إِاََّما ََكنَِ  ا ْل ََكنَْ  لَُهْم َُنَاَْةي َِ َو
مْ  ِِ ْم، َوِِف َغِّْيِ ُِ  «َبْعَد

“আজয়ে ইবি আমর একনেি উবাইেুল্লাহ ইবি নযয়াজের 
কাজে থগজলি। নতনি তাজক বলজলি, থহ বৎস! আনম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামজক বলজত 
শুজিনে, “োরাপ প্রশাসক ের-কুিা মাত্র। তুনম সাবধাি 
থেজকা, থযি এর অন্তভুযক্ত িা হজয় যাও”। ইবি নযয়াে 
তাজক বলল, বসুি! আপনি থতা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাজমর সাহাবীজের মজধয একেি 
অপোেয। নতনি উত্তজর বলজলি: তাজের েিয নক অপোেয 
কোিা প্রজযােয? অপোেয হজলা, তাজের পজর যারা 
এজসজে ও যারা সাহাবী িয় তাজের মধয থেজক”।10 
 

হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল : 
এক. মন্দ ও োরাপ শাসক-জক েরকুিুর সাজে তুলিা 
করা হজয়জে। কারে, এজের দ্বারা মািুজের থকাজিা 
উপকার হয় িা। 
                                                           
10 সহীহ মুসনলম, হােীস িাং ১৮৩০। 
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েুই. োরাপ প্রশাসকজের সমেযি করা, তাজের সঙ্গ নেজত 
নিজেধ করা হজয়জে। 
নতি. ইবি নযয়াে একেি যানলম শাসক নেল, তাই থস 
একেি সাহাবীজক অপোেয বজল গানল নেজয়নেল।  
চার. সাহাবীজক অপোেয বলা, গানল থেওয়া, সমাজলাচিা 
করা মারাত্মক অিযায়। তাই আজয়ে ইবি আমর এর 
প্রনতবাে কজর বলজলি,  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাজমর সাহাবীজের েিয অপোেয কোিা মািায় িা। 
তাজের মজধয থকউ অপোেয নেজলি িা। যারা আল্লাহর 
পর সৃনষ্টর মজধয সবযজেষ্ঠ মািুেনির সঙ্গ লাজভ ধিয 
হজয়জেি, েুনিয়ার সবযজেষ্ঠ নশক্ষক থেজক নশক্ষা লাভ 
কজরজেি, তাাঁরা কীভাজব অপোেয হজত পাজরি? 
পাাঁচ. অপোেয হজলা যারা সাহাবীজের পজর এজসজে। এ 
কো বজল আজয়ে ইবি আমর গানলনি ইবি নযয়াজের 
নেজক থফরত পাঠাজলি। 
েয়. আজয়ে ইবি আমর রানেয়াল্লাহু ‘আিহু ইবি 
নযয়াজের মজতা যানলম শাসকজক সৎ কাজের আজেশ 
নেজত ভয় কজরি নি এবাং মন্দ কাজের প্রনতবাে করজতও 
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কুনিত হি নি। এমনিভাজব অিযায় থেজক নিজেধ করজত 
তারা কাজরাই পজরায়া কজরি নি। 
সাত. তুনম োরাপ শাসকজের থেজক সাবধাি থেজকা। এ 
কো বজল সৎ কাজের আজেশ কজরজেি। 
আর সাহাবীজের েিয অপোেয কোিা নক প্রজযােয’ এ 
কো বজল অিযায় থেজক বারে কজরজেি।  
আি. থকউ গানল নেজল, রাগ িা কজর তাজক কীভাজব 
সুন্দর উত্তর নেজত হয় তার একনি িমুিা থেোজলি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাজমর এই 
সাহাবী। 
হােীস: ১০. হুোইফা রানেয়াল্লাহু আিহু থেজক বনেযত, 
িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম  বজলজেি, 

ُمُرنَّ بِالَمْعُروِف َوتَلَنَْهُونَّ َعِن الُْمنَْكِر » -01
ْ
ي َاْعِِس بِيَِدهِ تَلَخ ِ َواَّلَّ

بَْعَث َعلَيُْكْم ِعَقابًا ِمنُْه ُ مَّ تَْدُعونَُه فَاَل  ََ ْن 
َ
ُ أ َكنَّ اَّللَّ ْو َلُوشِْْ

َ
أ

 «.يُْستََجاُ  َُْكمْ 
“থসই সোর কসম, যার হাজত আমার েীবি, থতামরা 
অবশযই সৎ কাজের আজেশ করজব আর মন্দ কাে থেজক 
বারে করজব। যনে িা কর, তাহজল আল্লাহ থতামাজের 
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উপর শানি পাঠাজবি। অতুঃপর থতামরা তাজক ডাকজব 
আর থতামাজের ডাজকর সাড়া থেওয়া হজব িা”।

11 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. সৎ কাজের আজেশ আর অিযায় কাজের নিজেধ 
কত বড় গুরুত্বপূেয কাে, তা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাজমর এই হােীস থেজক বুঝজত পানর। 
নতনি আল্লাহ তা‘আলার শপে কজর থোর নেজয় এ কােনি 
করার েিয আমাজের নিজেযশ নেজয়জেি। আর তা িা 
করজল নক পনরেনত হজব থস সম্পজকয সাবধাি কজরজেি। 
েুই. এ কােনি িা করজল আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেজক 
েুনিয়াজত আোব-গেব আসজব বজল নতনি আমাজের 
েবর নেজয়জেি। তার থচজয় সতয েবর োিকারী আর থক 
আজে? 
নতি. এ কােনি থেজড় নেজল আল্লাহ তা‘আলা েু‘আ কবুল 
করজবি িা।  
                                                           
11 নতরনমযী, হােীস িাং ২১৬৯, ইমাম নতরনমযী হােীসনিজক হাসাি 
বজল মন্তবয কজরজেি। আলবািী রহ. হােীসনিজক হাসাি বজলজেি।  
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হােীস: ১১. আবু সাঈে আল-েুেরী রানেয়াল্লাহু আিহু 
থেজক বনেযত, িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
বজলজেি, 

ِمٍِّي َجائِرٍ » -00
َ
ْو أ

َ
َهاِد ََكَِمُة َعْدٍل ِعنَْد ُسلَْطاٍن َجائٍِر، أ فَْضُل اْْلِ

َ
 «أ

“যানলম শাসজকর সামজি ইিসাজফর কো বলা উত্তম 
নেহাে”।12 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল : 
এক. অতযাচারী শাসজকর সামজি িযায় ও হক কো বলা 
একনি উত্তম নেহাে। কারে, তাজের কাজে সতয ও িযায় 
কো বলজল েীবজির ঝুনক নিজত হয়। তাই এনি নেহাজের 
মযযাো লাভ কজরজে। থকিিা নেহােকারী েীবজির ঝুনক 
নিজয়ই নেহাে কজরি। 
েুই. ইসলাজমর সজবযাচ্চ নশের হজলা নেহাে। এ হােীসনি 
নেহাজের মযযাোর প্রনত নেক-নিজেযশ কজর। 

                                                           
12 আবু োউে, হােীস িাং ৪৩৪৪; নতরনমযী, হােীস িাং ২১৭৪। ইমাম 
নতরনমযী হােীসনিজক হাসাি বজল মন্তবয কজরজেি। 
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নতি. সৎ কাজের আজেশ ও অিযায় কাজের নিজেধ 
করজত থযজয় থকউ যনে েীবজির ঝুনক থিয়, সাহনসকতার 
পনরচয় থেয় তাহজল থস থযি নেহাে করল। 
হােীস: ১২. আবু্দল্লাহ ইবি তাজরক ইবি নশহাব 
রানেয়াল্লাহু আিহু থেজক বনেযত, নতনি বজলি, 

ََِِّبَّ َص   اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم ، وقَْد وَضَع رِْجلَُه » -02 َل ا
َ
نَّ رجاًل سخ

َ
أ

فَْضُل؟ قَاَل: 
َ
َهاِد أ يُّ اْْلِ

َ
  «ََكَِمُة َحأٍّ ِعنَْد ُسلَْطاٍن َجائِرٍ »ِف اَْغْرِز : أ

“এক বযনক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাজমর 
কাজে এমি সময় প্রশ্ন করল যেি নতনি বাহজির পা-
োনিজত পা রােনেজলি, ‘সজবযাত্তম নেহাে থকািনি?’ নতনি 
বলজলি: যানলম শাসজকর সামজি হক কো বলা।13 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল : 
এক. সাহাবাজয় থকরাম সব সময় েীনি জ্ঞাি অেযি করার 
সুজযাগ েুাঁেজতি। এমিনক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

                                                           
13 িাসায়ী, হােীস িাং  ৪২০৯, আলবািী রহ. বজলজেি, হােীসনি 
সহীহ। 
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ওয়াসাল্লাম যেি যািবাহজি আজরাহে কজরজেি তেিও 
তারা থশোর েিয প্রশ্ন কজরজেি। 
েুই. অতযাচারী বােশাহর সামজি িযায় ও হক কো বলা 
একনি উত্তম নেহাে। কারে তাজের কাজে সতয ও িযায় 
কো বলজল েীবজির ঝুনক নিজত হয়। তাই ঝুনক নিজয় 
নযনি কো বলজবি নতনি নেহাে করার সওয়াব পাজবি। 
থকিিা নেহােকারী েীবজির ঝুনক নিজয়ই নেহাে কজর 
োজকি। 
নতি. ইসলাজমর সজবযাচ্চ নশের হজলা নেহাে। এ হােীসনি 
নেহাজের মযযাোর প্রনত নেক-নিজেযশ কজর। 
চার. সৎকাজের আজেশ ও অিযায় কাজের নিজেধ করজত 
থযজয় থকউ যনে েীবজির ঝুনক থিয়, সাহনসকতার পনরচয় 
থেয় তাহজল থস নেহাে করার মযযাো লাভ করজব। 
হােীস: ১৩. ইবি মাসউে রানেয়াল্লাহু আিহু থেজক 
বনেযত, নতনি বজলি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
ওয়াসাল্লাম বজলজেি: 

نَّه ََكَن الرَُّجُل » -03
َ
ََّْقُص َىَ بيَِن إِْْسائيَل أ َل َما دَذَل ا وَّ

َ
إِنَّ أ

َْ َما تَْصنَُع فَإِنَُّه ال ََيِلُّ لك  َوا اتَّأ اَّللَّ وَد َِ يَلََْق الرَُّجَل َفيَُقوُل : يَا 
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ْن يكُ 
َ
و َىَ حاَِلِ ، فال يْمنَُعه ذلِك أ ُِ وَن ، ثُم يَلَْقاُه ِمن اَْْغِد َو

ا َفَعلُوا َذلَِك ََضََ  اَّللَّ قُلُوَ  َبْعِضِهْم  يبَُه َوقِعيَدهُ ، فَلَمَّ ِكيلَُه وََشِ
َ
أ

اِئيَل َىَ لَِساِن  ُ مَّ قال : « بِبَْعٍض  يَن َكَعروا ِمْن بيِن إِْْسَ ِ } ُِْعَن اَّلَّ
ال  اداوَُد وِعَََس ابِن َمْريِم ذلِك بما َعَصْوا وََكنوا يْعتَُدوَن ، ََكنُو

ْععلُون تَرى كِثِّياً ِمنُْهُم  ََ ْوَن عْن ُمنَْكٍر َفَعلُوهُ َْلِئَْو ما َكنُوا  َِ يَتَنَا
يَن َكَعُروا َْلِئَْو مَ  تََوَّْْوَن اَّلَّ ْاُعُسُهمْ ََ

َ
مْ  لَُهْم أ إَل  {ا قَدَّ

لََكَّ ، َواَّللَّ » ُ مَّ قَاَل :  {  80، 78] املائدة :   {فَاِسُقونَ } قوَل : 
الِِم  ُذُونَّ َىَ يَِد اْظَّ

ْ
ُمُرنَّ باملْْعُروِف ، َوتَلَنْهُونَّ َعِن الُْمنَْكِر، وتَلَخ

ْ
تَلَخ

بَنَّ  ْو َلَْْضِ
َ
نَُّه َىَ احْلَأر قََْصاً ، أ ْطراً ، وتَلْقَُصُ

َ
ِطُرنَُّه َىَ احْلَأر أ

ْ
، وتَلَخ

  «ِضُكْم َىَ َبْعٍض ، ُ مَّ َلَلَْعنُكْم َكَما ََْعنَُهْم اَّللَّ بُقلُوِ  َبعْ 
“বিী ইসরাইজলর মজধয প্রেম ত্রুনি-নবচূযনত অিুপ্রজবশ 
কজর এভাজব থয, এক বযনক্ত অপর বযনক্তর সাজে সাক্ষাত 
করত এবাং তাজক বলত, থহ অমুক! আল্লাহ তা‘আলাজক 
ভয় কর আর যা করে তা বেযি কর। থকিিা এ কাে 
থতামার েিয ববধ িয়। তারপর থস পরনেি তার সাজে 
থেো করজল তাজক পূজবযর অবস্থায়ই থেেজত থপত। নকন্তু 
তার ঐ অবস্থা তাজক তার সাজে পািাহার, উঠা-বসায় 
অাংশ নিজত বারে কজর নি। যেি তারা এমি করল 
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আল্লাহ একেজির অন্তজরর কানলমা দ্বারা অপজরর 
অন্তরজক অন্ধকার কজর নেজলি।’ এ কো বলার পর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম নমজনাক্ত আয়াত 
পাঠ করজলি: যার অেয হজলা : বিী ইসরাইজলর মজধয 
যারা কুফুরী কজরজে তাজেরজক োউে ও মারইয়ামপুত্র 
ঈসার মুজে অনভশাপ থেওয়া হজয়জে। কারে, তারা অবাধয 
হজয়জে এবাং সীমা লঙ্ঘি করত। তারা পরস্পরজক মন্দ 
থেজক নিজেধ করত িা, যা তারা করত তা থেজক। তারা 
যা করত তা কতই িা মন্দ! তাজের মজধয অজিকজক তুনম 
থেেজত পাজব, যারা কাজফরজের সাজে বনু্ধত্ব কজর। তারা 
যা নিজেজের েিয থপশ কজরজে তা কত মন্দ থয, আল্লাহ 
তাজের ওপর থিাধানিত হজয়জেি এবাং তারা আযাজবই 
স্থায়ী হজব। আর যনে তারা আল্লাহ ও িবীর প্রনত এবাং 
যা তার প্রনত িানযল হজয়জে তার প্রনত ঈমাি রােত, তজব 
তাজেরজক বনু্ধ নহসাজব গ্রহে করত িা, নকন্তু তাজের মজধয 
অজিজক পাপাচারী [সূরা আল-মাজয়ো, আয়াত: ৭৮-৮১] 
এরপর নতনি বজলি, কেজিা িা, আল্লাহর কসম! থতামরা 
অবশযই সৎ কাজের আজেশ করজত োজকা এবাং মন্দ 
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কাে থেজক নিজেধ কজরা। োনলম-অতযাচরীর হাত ধজর 
তাজক হক পজে থিজি আিজব। সতয িযাজয়র ওপর 
প্রনতনষ্ঠত োকজব। অিযোয় আল্লাহ থতামাজের পরস্পজরর 
অন্তরজক নববাে-নবজচ্ছজে নলপ্ত কজর থেজবি। ফজল 
থতামরা তাজের অনভশাপ থেজব থযমি তারা অপরজক 
অনভশাপ নেত”।14  
আর নতনরনমযী বনেযত হােীজসর ভাো হজলা: রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বজলজেি, বিী 
ইসরাইলগে যেি পাপাচাজর নলপ্ত হজলা, তেি আজলমগে 
তাজের নিজেধ করজলি; নকন্তু তারা তা থেজক নবরত হজলা 
িা। এরপরও আজলমগে তাজের সাজে উঠা-বসা, 
পািাহার করজত লাগল। ফজল আল্লাহ তাজের 
অন্তরগুজলাজক অপজরর নবরুজে লানগজয় নেজলি। আর 
আল্লাহ তা‘আলা োউে ও ঈসা ‘আলাইনহস সালাজমর মুজে 
তাজের অনভসম্পাত নেজলি। থকিিা তারা সীমা লঙ্ঘি 
করত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম 
                                                           
14 আবু োউে, হােীস িাং ৪৩৩৬, আলবািী রহ. হােীসনিজক েয়ীফ 
বজলজেি। 
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থহলাি থেওয়া থেজক থসাো হজয় বসজলি, আর বলজলি: 
কেজিা িয়, থস সোর শপে! যার হাজত আমার েীবি, 
থতামরা অবশযই তাজেরজক সজতযর পজে উৎসানহত 
করজব। 
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. সৎ কাজের আজেশ ও মন্দ কাে থেজক বারে করার 
পরও যনে থকউ অপরাজধ নলপ্ত োজক তেি তার সাজে 
সামানেকতা বোয় রাো নঠক িয়। ইয়াহূেী আজলমরা এ 
ধরজির কাজে নলপ্ত হত। তারা পাপাচাজর নলপ্ত বযনক্তজের 
সাজে উঠা-বসা ও সামানেকতা রক্ষা কজর চলত। তাজের 
পাপজক থকাজিা বাধা মজি করত িা। 
েুই. একবার অিযায় কাে থেজক নিজেধ করজলই োনয়ত্ব 
থশে হজয় যায় িা। যতবার প্রজয়ােি ততবারই সৎ 
কাজের আজেশ আর অসৎ কাজের নিজেধ করজত হজব। 
নতি. যারা োয়সারা থগাজের মািুে তারা মজি কজরি, 
একবার নিজেধ কজরনে। বযস! আমার োনয়ত্ব থশে। এ 
ধরজির মািনসকতা সনঠক িয়। এিা সৎ কাজের আজেশ 
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ও অসৎ কাজের নিজেজধর নমশজি আন্তনরকতার 
পনরপন্থী। 
চার. অিযায় অপরাধকারী বযনক্তজের সাজে উঠা-বসা, 
চলাজফরা করার কারজে তাজের পাজপ অিযরা প্রভানবত 
হয়। পাজপর প্রনত ঘৃো হ্রাস থপজয় যায়। 
পাাঁচ. ইহুেীজের এ অভযাস নেল থয তারা সমাজে প্রচনলত 
অপরাধগুজলার প্রনতবাে করত িা নিজেজের োগনতক 
স্বাজেযর বযাঘাত ঘিজব এ আশঙ্কায়। 
েয়. ইয়াহূেীরা নিজেজের এজকশ্বরবােী বজল োবী কজর। 
তারা আল্লাহ তা‘আলার নপ্রয়পাত্র বজল মজি কজর। নকন্তু 
নিজেজের কু্ষর বযবসানয়ক বা রােবিনতক স্বাজেযর েিয 
আল্লাহজরাহী, তাওহীেনবজরাধী মুশনরক, থপৌত্তনলকজের 
সাজে বনু্ধত্ব কজর। এ েিয িবীজের মুজে তাজের উপর 
আল্লাহ তা‘আলার লািত থেওয়া হজয়জে। 
সাত. ইয়াহূেীরা যনেও কেজিা কেজিা অিযায় কাজে 
নিজেধ করত, নকন্তু তারা এ নিজেজধর কাজে থকাজিা 
আন্তনরকতা থেোজতা িা। কাজেই আন্তনরকতার সাজে এ 
কােনি সম্পােি করজত হজব।  
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আি. সৎ কাজের আজেশ ও অসৎ কাজের নিজেধ কত 
বড় গুরুত্বপূেয কাে, তা আমরা এ হােীজসর মাধযজম 
অিুভব করজত পানর।  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম থহলাি থেওয়া 
থেজক থসাো হজয় বসজলি, আর বলজলি: কেজিা িয়, 
থস সোর শপে! যার হাজত আমার েীবি, থতামরা 
অবশযই তাজেরজক সজতযর পজে উৎসানহত করজব। 
হােীস: ১৪. আবু বকর নসদ্দীক রানেয়াল্লাহু আিহু থেজক 
বনেযত, নতনি বজলি, 

ِوهِ اآليَة : » -05 َِ ََّاُس إِنَُّكْم تقرذوَن  َها ا َُّ
َ
َها﴿يا أ يُّ

َ
أ ِّينَ  َيَٰٓ  ٱَّلَّ

 ْ ۖۡ  َعلَيتُكمت  َءاَمُنوا نُفَسُكمت
َ
ن يَُُضُُّكم ََل  أ َۚ  إَِّذا َضلَّ  مَّ ُتمت َتَديت  ﴾ٱهت

ُقوُل : [ ٤٠٢: دةاملائ] ََ وإِِّن َسِمع  رسول اَّللَّ َص   اهلُل َعلَيِْه وَسلَّم 
عُ » ََ ْن 

َ
وَْشَك أ

َ
ُذُووا َىَ يََديِْه أ

ْ
الَِم فَلَْم يَخ ْوا اْظَّ

َ
ََّاَس إَِذا َرأ هُ إِنَّ ا ُم مَّ

 «ِمنْهُ  اَّللَّ بِِعَقاٍ  
“থহ মািব সকল! থতামরা থতা এ আয়াত পাঠ কজর োক: 
থহ ঈমািোরগে! থতামরা নিজেজের প্রনত সতকয েৃনষ্ট 
রাে। অপর কাজরার পেভ্রষ্ট হওয়ায় থতামাজের থকাজিা 
ক্ষনত হজব িা, যনে থতামরা নিজেরা সনঠক পজে োক। 
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[সূরা আল-মাজয়ো, আয়াত: ১০৫] আনম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামজক বলজত শুজিনে, 
মািুজেরা যেি থেজে অতযাচারীরা অতযাচার করজে, নকন্তু 
তারা এর প্রনতজরাধ করল িা, এরূপ থলাকজের ওপর 
আল্লাহ অনচজরই মহামারী আকাজর শানি পাঠাজবি”।15  
 
হােীস থেজক নশক্ষা ও মাসাজয়ল: 
এক. এ আয়াত পাঠ কজর সৎ কাজের আজেশ ও অিযায় 
কাে থেজক নবরত োকার নমশজি নশনেলতা করার 
অবকাশ থিই। আবু বকর রা. এ বযাপাজর সকলজক সতকয 
কজরজেি। 
েুই. কাজরা পেভ্রষ্টতা ও পাপ আমাজের ক্ষনত করজব িা 
নঠকই, নকন্তু আমরা যনে তাজের পাপজক থমজি থিই 
তাহজল তা আমাজের ক্ষনত করজবই। থকিিা পাপ থমজি 
থিওয়াও একনি পাপ। 

                                                           
15 আবু োউে, হােীস িাং ৪৩৩৮, আলবািী রহ. হােীসনিজক সহীহ 
বজলজেি, নতরনমযী, হােীস িাং ২১৬৮। 
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নতি. শনক্ত প্রজয়াগ কজর হজলও যাজলমজেরজক তাজের 
যুলুম থেজক নফনরজয় রােজত হজব। 
চার. পাপ, অিযায় ও যুলুজমর প্রনতবাে ও প্রনতজরাধ িা 
করজল আল্লাহর পক্ষ থেজক আযাব-গযব ও শানি 
আসজব। 
 

[নব. র. ইমাম িাওয়াওয়ী রহ. সাংকনলত নরয়ােুস 
সাজলহীি নকতাব থেজক একনি অধযজয়র অিুবাে ও 
বযােযা।] 

সমাপ্ত 
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বইনিজত আমর নবল মারুফ ওয়া িাহী আনিল 

মুিকাজরর ফযীলত, আমর নবল মারুফ ওয়া িাহী 

আনিল মুিকার থেজড় থেওয়ার পনরেনত এবাং 

অসৎ কাজে বাধা প্রোজির নবনভন্ন পযযায় ও হুকুম 

নিজয় আজলাচিা করা হজয়জে। 
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