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ভূতমকা 
الرحيم الرمحن اهلل بسم  

সমি প্রশাংসা জগতসমূদহর প্রততপালক আল্লাহর জনয, 
আর সালাত ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর প্রতত, তযতন নবীদের ইমাম, 
উপদেশোতাদের মনতা, তযতন বদলন, 

ين  » ِ  قَاَل  لَِمنْ  ق لْنَا انلَِّصيَحة   ادلِّ وِلِ  ِلِكتَابِهِ وَ  لِِلَّ ةِ  َولَِرس  ئِمَّ
َ
 َوأل

ْسِلِمنيَ  ِتِهمْ  الْم   «وَََعمَّ

“েীন হদে কলযাণ কামনা করা। আমরা তজদেস করলাম, 
কার জনয? তততন বলদলন: আল্লাহ, তাাঁর তকতাব, তাাঁর 
রাসূল, মুসতলম মনতৃবৃন্দ ও সমি মুসতলদমর জনয।”1 

                                                           
1 সহীহ মুসতলম, ঈমান, বাব-২৫, হােীস নাং ২০৫। 
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অতোঃপর...... 

উপদেশ হদে েীদনর অনযতম রুকন বা িম্ভ। কারণ, 
নসীহদতর অবতিমাদন হক বাততদলর সাদে তমদশ যাদব 
এবাং মেখা যাদব ময, সতয তমেযায়, তমেযা সদতয পতরণত 
হদয়দে। এ জনযই এক মুসতলম ভাইদয়র ওপর অনয 
মুসতলদমর অনযতম অতধকার হদে: “যখন মস মতামার 
তনকি উপদেশ চাইদব, তখন তাদক উপদেশ তেদব।” 

প্রােতমকভাদব এক মুসতলম তার অপর মুসতলম ভাইদক 
উপদেশ তেদব, আবার কখনও কখনও মস উপদেশ চাইদল 
তাদক উপদেশ তেদব। তদব অদনক সময় উপদেশোতা 
তার কোর ভারসাময রক্ষা করদত পাদর না। ফদল মস 
উপদেদশর মক্ষদত্র কদ ার (রূঢ়) শব্দ প্রদয়াগ কদর এবাং 
আঘাত তেদয় কো বদল। আবার মকাদনা মকাদনা সময় 
উপদেদশর সময়-কাল ও স্থান তনণিদয় ভুল কদর। 

এসব তবষদয়র সবদচদয় গুরুত্বপূণি তেক হদলা, নসীহত বা 
উপদেদশর মক্ষদত্র উৎসাহবযঞ্জক ও সুন্নাহ সমতেিত 
উপদেশ মেওয়া। যাদের মদধয এ মযাগযতা মনই, 
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তাদেরদক আমরা তশশু ও প্রােতমক তবেযালদয়র োদত্রর 
মত মদন কতর!! যারা আতলম-ওলামা, ো‘ঈ (আল্লাহর পদে 
আহ্বানকারী), ইসলাতম সাংগ ন ও তবতভন্ন কলযাণ সাংস্থার 
সমাদলাচনা কদর, কো-বাতিায় তনলিজ্জতা প্রকাশ কদর 
এবাং তশষ্ট্াচার বতহভূিতভাদব গালমন্দ কদর। 

মসখাদন ময তনদজদক জনগদণর মানেণ্ড মদন কদর, মকাদনা 
বযতি বা সাংগ ন তার কো ও কাদজর তবদরাতধতা করদল, 
মস তক্ষপ্ত হদয় উদ । আর এসব কদর নসীহদতর মোহাই 
তেদয়। 

ময়োদন অদনক বই-পুিক ও কযাদসদির সরবরাহ মেখা 
যায়, মযগুদলা গালমন্দ দ্বারা পতরপূণি, যা তার 
স্বত্বাতধকারীগণ নসীহত নাদম চাতলদয় তেদয়দেন। অেচ 
বািবতা হদলা, এগুদলা শুনদত অনযদের কাদন 
অপমানজনক ও আপতিকর শুনায়। এসব বই-পুিক ও 
কযাদসদির মদধয আতলমদেরদক সমাদলাচনার বাদণ তবদ্ধ 
করা হদয়দে। এর একমাত্র কারণ গদবষণালব্ধ মাসআলার 
মক্ষদত্র মতাননকয অেবা তারা ঐসব পুিক ও কযাদসদির 
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মলখক ও সম্পােকদের সাদে তবতভন্ন মতদভে সৃতষ্ট্ 
কদরদেন। তাোড়া ঐসদবর মদধয তহাংসুক ও তননু্দকদের 
কোর ওপর তভতি কদর ো‘ঈ তো আল্লাহর পদে 
আহ্বানকারীদের সমাদলাচনা ও কুৎসা রিনা করা 
হদয়দে। মকাদনা প্রমাণ োড়াই বলা হদয়দে, মস এ কো 
বদলদে বা মস এই কাজ কদরদে ইতযাতত ইতযাতে। আর 
এ কারদণই আতম এই তবষয়তিদক মকন্দ্র কদর এই কু্ষদ্র 
পুিকতি মলখার তসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরতে এবাং তার নাম 
তেদয়তে حةفقه انلصي  (উপদেশতত্ত্ব)। আল্লাহ তা‘লার তনকি 

আদবেন করতে, তততন যাদত এর দ্বারা আমাদেরদক 
উপকৃত কদরন। তততন শুদনন এবাং আদবেন কবুল 
কদরন। 

আকীল আল-মাকততরী 
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নসীহত-এর পতরচয় 

‘তলসানুল আরব’ (২/৬১৫)-এর গ্রন্থকার বদলন, نصح 
শদব্দর অেি- نصح اليشء : خلص (বস্তুতি তবশুদ্ধ বা তনদভিজাল 
হদয়দে), وانلاصح: اخلالص من العسل (তনদভিজাল মধু) 
ইতযাতে। মকাদনা বস্তু যখন তবশুদ্ধ বা তনদভিজাল হয়, তখন 
বলা হয়: قد نصح (তবশুদ্ধ বা খাাঁতি হদয়দে)। 

 শদব্দর (মভজাল বা প্রতারণা) الغش   শব্দতি انلصح

তবপরীত। যা نصحه (তার উপদেশ) মেদক তনগিত। এ 
শদব্দর আরও কদয়কতি রূপ হদে: 

 "نصحاً و نصيحة و نََصاحة و نِصاحة و نِصاحية و نصوحاً "

এ শব্দতি ل (লাম) صلة-এর সাদে বযবহার সবদচদয় 

তবশুদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা বদলন,  

اايَنَفُعُكم ااَوَلا﴿ َردت ااإِن ااِحيانُص 
َ
ن ااأ

َ
نَصحَااأ

َ
 [٤٣: هود] ﴾لَُكم ااأ
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“আতম মতামাদেরদক উপদেশ তেদত চাইদলও আমার 
উপদেশ মতামাদের উপকাদর আসদব না।” [সূরা হূে, 
আয়াত: ৩৪] 

আরও বলা হয়: 

 .نصحت  ل نصيحيت نصوحاً أي أخلصت و صدقت

“আতম তাদক খাাঁতি উপদেশ তেদয়তে।” 

ইমাম মুহাম্মাে ইবন নসর আল-মারওয়াযী তার “তা‘যীমু 

কােতরস্ সালাত” নামক তকতাদব (১/৬৯১) বদলন, 

মকাদনা মকাদনা আতলম বদলন, ‘নসীহত’ শদব্দর বযাখযায় 

সারকো হদলা, যাদক উপদেশ মেওয়া হয়, তাদক 

আন্ততরকভাদব মেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করা। আর আল্লাহর 

জনয এ নসীহত েু’ভাদব হদয় োদক: একতি ফরয 

তহদসদব, আর অপরতি নফল তহদসদব। 

ফরয নসীহত হদে আল্লাহর উদেদশয। আর তা হদলা, 
তবদশষ যত্নসহকাদর উপদেশোতার পক্ষ মেদক আল্লাহ 
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তা‘আলার প্রতত ভাদলাবাসায় উজ্জীতবত হদয় তততন যা 
ফরয কদরদেন, তা আোয় করা এবাং যা তনদষধ কদরদেন, 
তা মেদক েূদর োকা। 

আর নফল নসীহত মাদন হদলা, আল্লাহর প্রতত 
ভাদলাবাসাদক তনদজর নফদসর প্রতত ভাদলাবাসার ওপর 
প্রাধানয মেওয়া। মযমন, মকাদনা বযতি েু’তি বস্তুর প্রিাব 
করল: একতি তার তনদজর জনয, আর অপরতি তার রদবর 
জনয। এ মক্ষদত্র মস অগ্রাতধকাদরর তভতিদত তার রদবর 
জনয তনধিাতরত অাংশ তেদয় শুরু করদব এবাং পদর তনদজর 
জনয বরাদ্ধকৃত অাংশ গ্রহণ করদব। 

এই হদলা আল্লাহর জনয ফরয ও নফল নসীহদতর 
মমািামুতি বযাখযা। অনুরূপভাদব নসীহদতর আরও বযাখযা 
রদয়দে, যার তকেু তেক আমরা আদলাচনা করব ঐ বযতির 
বুঝার সুতবধাদেি, ময বযতি সাংতক্ষপ্ত বযাখযা দ্বারা তবষয়তি 
বুঝদত পাদর না। 

আল্লাহর জনয নসীহদতর উদেশয হদলা, তততন যা তনদষধ 
কদরদেন, তা মেদক েূদর োকা, আর তততন যা ফরয 
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কদরদেন এবাং যা করদল তাাঁর আনুগতয করা হয়, 
সবিশতি তেদয় তা বািবায়ন করা। তদব মরাগ-বযাতধ, 
বন্দীেশা ইতযাতে নানাতবধ আপে-তবপদের কারদণ তাাঁর 
ফরয োতয়ত্ব পালদন বযেি হদল মস তসদ্ধান্ত গ্রহণ করদব 
ময, উতল্লতখত প্রততবন্ধকতা েূর হদয় মগদল মস তার ওপর 
অতপিত ফরয োতয়ত্ব যোযেভাদব পালন করদব। আল্লাহ 
তা‘আলা বদলন, 

ااَساي ال ا﴿ ياٱاََعَ َعَفا ااَوَلااءِالض  ااَوَلااَضىاَمر ال اٱاََعَ ِينَاٱاََعَ اَمااََيُِدونَااَلااَّل 
ِاانََصُحوا ااإَِذااَحَرج اايُنفُِقونَا اَورَُسوِلِاالِِل  ااَمااۦ  اِمناِسنِيَاُمح ال اٱاََعَ
 [١٩: اتلوبة] ﴾َسبِيل ا

“যারা েুবিল, যারা অসুস্থ এবাং যারা অেি সাহাদযয অসমেি, 
তাদের মকাদনা অপরাধ মনই, যতে আল্লাহ ও রাসূদলর 
প্রতত তাদের অতবতমশ্র অনুরাগ োদক। যারা সৎকমিপরায়ণ 
তাদের তবরুদদ্ধ অতভদযাদগর মকাদনা মহতু মনই।” [সূরা 
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৯১] 

সুতরাাং আয়াদত প্রততবন্ধী মুতমনগণ তনদজদেরদক তজহাে 
মেদক তবরত রাখার পদরও আল্লাহ তা‘আলার প্রতত তাদের 
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আন্ততরক অনুরাদগর কারদণ তততন তাদেরদক মুহতসনীন 
তো সৎকমিশীল বদল নামকরণ কদরদেন। 

মকাদনা মকাদনা অবস্থায় বান্দার সকল শর‘ঈ কমি-কাদণ্ডর 
োয়বদ্ধতা রতহত হদয় যায়, তকন্তু আল্লাহর প্রতত তার 
অনুরাগ তবেযমান োদক। অেিাৎ অসুস্থতার কারদণ বান্দা 
এমন পতরতস্থততর তশকার হয় ময, তার পদক্ষ তজহ্বা ও 
অনযানয অে-প্রতযে দ্বারা মকাদনা কাজ করা সম্ভব হদয় 
উদ  না, তকন্তু তার তবদবক ও আল্লাহর প্রতত তার 
আন্ততরক ভাদলাবাসা ও অনুরাগ তবেযমান োদক, মস তার 
অপরাদধর জনয লতজ্জত হয় এবাং তনয়ত কদর ময, মস সুস্থ 
হদল আল্লাহ তার ওপর যা ফরয কদরদেন তা বািবায়ন 
করদব, আর যা তনদষধ কদরদেন তা মেদক তবরত োকদব। 
অনুরূপভাদব তার রদবর তনদেিশক্রদম তততন জনগদণর জনয 
যা বাধযতামূলক কদরদেন, মস তবষদয় আল্লাহ ও তাাঁর 
রাসূদলর নসীহত করদব। 



 

 

উপদেশতত্ত্ব 
 12  

আল্লাহর ওয়াতজব নসীহদতর মদধয অনযতম হদে, 
অপরাধীর অপরাধদক অপেন্দ করা এবাং আল্লাহ ও তাাঁর 
রাসূদলর আনুগতযকারীর আনুগতযদক পেন্দ করা। 

আর নফল নসীহত হদে, মদন-প্রাদণ প্রদতযক তপ্রয় বযতি 
বা বস্তুর ওপর আল্লাহদক প্রাধানয মেওয়ার মত প্রশাংসনীয় 
উদেযাগ গ্রহণ করা, যাদত নসীহতকারী অদনযর ওপর 
প্রাধানয না পায়। কারণ, যাদক উপদেশ মেওয়া হয় 
উপদেশোতা যখন তার কলযাণ কামনায় বযি োদক, 
তখন মস তনদজদক তার ওপর প্রাধানয মেয় না। আর 
হাতস-আনন্দ ও ভাদলাবাসা যা েরকার তার জনয মস তাই 
কদর। সুতরাাং অনুরূপ তনয়ম স্বীয় রদবর প্রতত অনুরাগী 
বযতির মবলায়ও প্রদযাজয। তচন্তা-গদবষণা না কদরই ময 
বযতি আল্লাহর জনয নফল কাজ করল, মস তার আমল 
পতরমাণই আল্লাহর তহতাকাঙ্ক্ষী বদল তবদবতচত হদব, 
পতরপূণি তহতাকাঙ্ক্ষী বদল তবদবতচত হদব না। 
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আল্লাহর তকতাদবর জনয নসীহত: 

আল্লাহর তকতাদবর জনয নসীহত মাদন হদলা, স্রষ্ট্ার বাণী 
হওয়ার কারদণ তার প্রতত গভীর ভাদলাবাসা ও সম্মান 
প্রেশিন করা এবাং তার মমি অনুধাবদন যোেি আগ্রহ 
প্রকাশ করা। অতোঃপর তার গদবষণায় তবদশষ যত্নবান 
হওয়া, ততলাওয়াদতর সময় ওয়াকফসহ ততলাওয়াত করা, 
যাদত তার মাওলার পেন্দসই অেি অনুসন্ধান ও অনুধাবন 
করা যায় এবাং মস অনুযায়ী আমল করা যায়। 
অনুরূপভাদব উপদেশোতা আন্ততরকভাদব ঐ বযতির 
অতসয়তদক অনুধাবন করদব, যার কলযাণ কামনা মস কদর 
োদক এবাং তার পক্ষ মেদক মকাদনা তলতখত বিবয 
োকদল মদনাদযাগসহ তা অনুধাবন করদব, যাদত মস 
তলতখত বিদবযর মমিানুযায়ী কাযিকরী পেদক্ষপ তনদত 
পাদর। অনুরূপভাদব আল্লাহর তকতাদবর তহতাকাঙ্ক্ষী মাদন 
হদলা, মস তকতাদবর মমি উপলতব্দ করদব, যাদত আল্লাহর 
তনদেিশসমূহ তাাঁর পেন্দমত ও সদন্তাষজনকভাদব 
বািবায়ন করদত পাদর, অতোঃপর মস যা অনুধাবন 
কদরদে, তা আল্লাহর বান্দাদের মদধয প্রচার করদব, 
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আন্ততরকতাসহকাদর আল্লাহর তকতাব অধযয়ন অবযহত 
রাখদব, তার চতরত্রদক তনদজর চতরত্র তহদসদব এবাং তার 
তশষ্ট্াচারদক তনদজর তশষ্ট্াচাররূদপ গ্রহণ করদব।2 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর জনয নসীহত: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর জনয নসীহত 
মাদন তাাঁর জীবেশায় তাাঁর আনুগতয ও সাহাযয-
সহদযাতগতায় সবিাত্মক মচষ্ট্া করা, তাাঁর ইোনুযায়ী সম্পে 
বযয় করা এবাং তাাঁর ভাদলাবাসায় প্রততদযাতগতা করা। আর 
তাাঁর মৃতুযর পর তাাঁর আেদশির অনুসন্ধাদন যত্নবান হওয়া, 
তাাঁর চতরত্র ও তশষ্ট্াচার তনদয় গদবষণা করা, তাাঁর আদেশ-
তনদেিদশর সম্মান করা ও তার যোযে বািবায়নদক কতিবয 
বদল মদন করা, তাাঁর সুন্নাদতর তবপরীত মতােদশির 
অনুসারীদক ঘৃণা করা ও এতড়দয় চলা, ময বযতি েুতনয়াবী 
স্বাদেি সুন্নাতদক ধ্বাংস কদর, তাদক অতভশাপ মেওয়া, 
যতেও মস তনদজদক ধাতমিক মদন কদর, আর ময বযতি 

                                                           
2 দ্র. তলসানুল আরব, ২/৬১৬। 
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আত্মীয়তা, বববাতহক সূদত্র আত্মীয়তা, তহজরত, সাহাযয-
সহদযাতগতা, ইসলাম গ্রহণসহ তেবা-রাতত্রর তকয়োংদশর 
সহবত ও মপাষাক-পতরেদে তাাঁর অনুকরদণর দ্বারা তাাঁর 
বনকিয অজিন কদরদে, তাদক মহব্বত করা। 

মুসতলম মনতৃবৃদন্দর জনয নসীহত: 

মুসতলম মনতৃবৃদন্দর জনয নসীহত মাদন হদে: তাদের 
আনুগতয, পেতনদেিশ, নযায়পরায়নতা ও তাদের বযাপাদর 
উম্মদতর ঐকযবদ্ধতাদক মহব্বত করা। আর অপেন্দ করা 
তাদের বযাপাদর উম্মদতর অননকযদক। আর আল্লাহর 
আনুগদতযর শতিসাদপদক্ষ তাদের আনুগতযদক েীন তহদসদব 
গ্রহণ করা। ময বযতি তাদের তবরুদদ্ধ যুদদ্ধ মবর হওয়ার 
জনয উসকাতন মেয়, তাদক ঘৃণা করা এবাং আল্লাহর 
আনুগতয করার কারদণ তাদেরদক সম্মান প্রেশিন করা। 

মুসতলম বযতিবদগির জনয নসীহত: 

মুসতলম বযতিবদগির জনয নসীহত বা কলযাণ কামনা মাদন, 
তনদজর জনয যা পেন্দ করা হয়, তাদের জনযও তাই 
পেন্দ করা, তনদজর জনয যা অপেন্দ করা হয়, তাদের 
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জনযও তা অপেন্দ করা, তাদের প্রতত সহানুভূততশীল 
হওয়া, তাদের মোিদেরদক মেহ করা ও বড়দেরদক 
সম্মান করা, তাদের েুোঃদখ েুোঃতখত হওয়া এবাং তাদের 
আনদন্দ আনতন্দত হওয়া, যতেও এসব কারদণ 
নসীহতকারী বযতি েুতনয়াবী ক্ষততর সমু্মখীন হয়। মযমন, 
বযবসায়ীক মবচা-মকনায় মুনাফা লাদভর সুদযাগ োকা 
সদত্ত্বও তাদের দ্রবযমূলয হ্রাস কদর মেওয়া। আর 
অনুরূপভাদব ময সকল বস্তু তাদেরদক কষ্ট্ মেয়, 
সামতগ্রকভাদব মসসব অসুতবধা েূর কদর মেওয়া। আর 
মদন-প্রাদণ তাদের সততা, আন্ততরকতা, অনন্ত তন‘আমত 
ও শত্রুর ওপর তবজয় লাদভর তাওফীক কামনা করা এবাং 
তাদের মেদক যাবতীয় কষ্ট্োয়ক ও অপেন্দনীয় বস্তু েূর 
কদর মেয়।3 

ইবন ‘আল্লান ‘েলীলুল ফাতলতহন’ (২/২৫৭) গ্রদন্থ বদলন, 
ইমাম নববী রহ.-এর সাংকতলত হােীস গ্রদন্থর বযাখযাগ্রন্থ 
“শরহুল আরবা‘য়ীনা আন্ নববীয়া”-এর মদধয আল-
                                                           
3 দ্র তা‘যীমু কােতরস্ সালাত। 
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ফাতকহাতত বদলন, নসীহত: এ শব্দতি বযাপক অেিদবাধক 
শব্দ যা উপদেশ মেওয়া হদয়দে এমন বযতির জনয সকল 
কলযাণদক অন্তভুিি কদর। বলা হয়, এই শব্দতি সাংতক্ষপ্ত 
ইসম ও সাংতক্ষপ্ত বাদকযর অন্তভুিি। কারণ, আরতব ভাষায় 
এমন মকাদনা একক শব্দ মনই, যা নসীহত শদব্দর অদেির 
মচদয় পতরপূণি অেিদবাধক, মযমতনভাদব আরবগণ الفالح 
(কলযাণ) শদব্দর বযাপাদর বদলন, আরবদের ভাষায় الفالح 
(কলযাণ) শদব্দর তবকল্প এমন মকাদনা শব্দ মনই, যা উভয় 
জগদতর সমুেয় কলযাণদক শাতমল কদর। 

আর এই নসীহত শব্দতি আরতব  الرجل ثوبه إذا خاطهنصح  

(দলাকতি তার কাপড় মসলাই করল) মেদক গ্রহণ করা 
হদয়দে। উপদেশোতা উপতেষ্ট্ বযতির জনয ময কলযাণকর 
তচন্তা-ভাবনা কদরন, মস কাজতিদক মসলাই কদমির মাধযদম 
মোঁড়া কাপড় মমরামদতর সাদে তুলনা করা হদয়দে। 

মকউ মকউ বদলন, নসীহত শব্দতি আরতব  نصحت العسل إذا
 (আতম মমাম মেদক মধু মশাধন কদরতে) صفيته من الشمع

মেদক গ্রহণ করা হদয়দে। এখাদন প্রতারণামূলক কো 



 

 

উপদেশতত্ত্ব 
 18  

মেদক তনদভিজাল তো সতয কো মবর করার কাজতিদক 
মধুদক মশাধন কদর মভজালমুি করদণর সাদে তুলনা 
করা হদয়দে।4 

                                                           
4 দ্র. জাতম‘উল উসুল, ১১/৫৫৮। 
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 :এর মমিােি (েীন হদে কলযাণকামনা করা) -ادلين انلصيحة

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর বাণী ين ادل
 ,এর মাদন হদলা-(েীন হদে কলযাণ কামনা করা) انلصيحة

“নসীহত হদে েীদনর অনযতম তভতি ও অবকা াদমা।” 
মযমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন: 
  ।(হজ হদে আরাফার ময়োদন অবস্থান) احلج عرفة

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর কো هلل (আল্লাহর 

জনয)-এর বযাখযায় আল-খািাবী রহ. বদলন, انلصيحة هلل 
(আল্লাহর জনয নসীহত) মাদন- আল্লাহর প্রতত ঈমান 
আনয়ন করা, তার সাদে কাউদক শতরক না করা, তাাঁর 
গুণাবলী ও নাদমর মক্ষদত্র নাতিকযবােী তচন্তাধারা পতরহার 
করা, তাাঁদক পতরপূণি গুণাবলী দ্বারা গুণাতিত করা, যাবতীয় 
অপূণিতা মেদক তাাঁদক পতবত্র রাখা, তাাঁর আনুগতয কাদয়ম 
করা, তাাঁর অবাধযতা মেদক েূদর োকা, তাাঁর জনযই 
কাউদক ভাদলাবাসা, তাাঁর জনযই কাউদক ঘৃণা করা, ময 
তাাঁর আনুগতয কদর, তাদক বনু্ধরূদপ গ্রহণ করা, ময তাাঁর 
অবাধয হয়, তার সাদে শত্রুতা করা, ময তাাঁদক অতবশ্বাস 
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তো অস্বীকর কদর, তার সাদে তজহাে করা, তাাঁর 
তন‘আমদতর স্বীকৃতত মেওয়া ও কৃতেতা প্রকাশ করা, 
সকল কাদজ ইখলাস তো তনষ্ঠার পতরচয় মেওয়া, 
উতল্লতখত গুণাবলীর তেদক জনগণদক োওয়াত মেওয়া এবাং 
এগুদলার প্রতত উৎসাতহত করা, মানুদষর প্রতত 
সহানুভূততশীল হওয়া এবাং তাদের মদধয যাদক সম্ভব এসব 
তবষয় তশক্ষা মেওয়া। 

আল-খািাবী রহ. বদলন, প্রকৃতপদক্ষ এসব গুণাবলী 
বান্দার তনদজর কলযাদণর তেদকই প্রতযাবততিত। কারণ, 
আল্লাহর জনয উপদেষ্ট্া বা তহতাকাঙ্ক্ষীর তহদতাপদেদশর 
েরকার হয় না, তততন মুখাদপক্ষীহীন সিা। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর কো ولكتابه 
(তাাঁর তকতাদবর জনয)-এর বযাখযায় আতলমগণ বদলন, 
‘তকতাদবর জনয নসীহত মাদন- এই প্রতযয় োকা ময, এিা 
আল্লাহর তকতাব, অবতীণি এই তকতাদবর বাণী মকাদনা 
সৃতষ্ট্র কোর সাদে সােৃশযপূণি নয় এবাং কাদরা পদক্ষ 
এরূপ কো বততর করাও সম্ভব নয়। অতোঃপর আল্লাহর 
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তকতাবদক সম্মান করা, হক আোয় কদর তাদক 
সুন্দরভাদব ততলাওয়াত করা, ততলাওয়াদতর মক্ষদত্র প্রতততি 
হরফ মাখরাজসহ আোয় করা, তবকৃততকারীদের অপবযাখযা 
মেদক তাদক মহফাযত করা, এর মদধয যা তকেু আদে, 
তাদক সতয বদল তবশ্বাস করা, তার তবধানসমূহ বািবায়ন 
করা, তার তবোন ও উপমা সাংক্রান্ত আয়াতসমূহ 
অনুধাবন করা, তার উপদেশসমূদহর বযাপাদর যত্নবান 
হওয়া, তার তবস্ময়কর তবষয়সমূহ তনদয় তচন্ত-গদবষণা 
করা, তার মুহকাম (সুস্পষ্ট্) আয়াতসমূদহর ওপর আমল 
করা ও মুতাশাদবহ (দ্বযেিদবাধক) আয়াতসমূহ মমদন মনয়া, 
তার ‘আম (বযাপক অেিদবাধক), খাস (তনতেিষ্ট্ অেিদবাধক), 
নাতসখ (রতহতকারী) ও মানসুখ (রতহত) আয়াতসমূহ তনদয় 
গদবষণা করা, তার োন-তবোন প্রচার করা এবাং তার 
তেদক ও তার উপদেশমালার তেদক োওয়াত মেওয়া। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর কো ولرسوهل 
(তাাঁর রাসূদলর জনয)-এর বযাখযা: ‘রাসূদলর জনয নসীহত’ 
মাদন- তরসালাদতর বযাপাদর তাাঁদক সতযাতয়ত করা ও তাাঁর 
প্রতত তবশ্বাস স্থাপন করা, তাাঁর আদেশ ও তনদষধসমূহ 
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মমদন চলা, তাাঁদক জীতবত ও মৃত অবস্থায় সাহাযয-
সহদযাতগতা করা, তাাঁর সাদে ময বযতি শত্রুতা কদর, তার 
সাদে শত্রুতা করা, তাাঁদক ময বযতি বনু্ধ তহদসদব গ্রহণ 
কদর, তাদক বনু্ধরূদপ গ্রহণ করা, তাাঁর হকসমূহদক শ্রদ্ধা 
ও সম্মান করা, তাাঁর সুন্নাত ও জীবনােশিদক প্রাণবন্ত 
করা, তাাঁর োওয়াত ও সুন্নাতদক প্রচার ও প্রসার করা, 
তাাঁর সুন্নাদতর োন-তবোন দ্বারা উপকার হাতসল করা, 
তাাঁর অেিসমূহ উপলতব্দ করা ও তার তেদক মানুষদক 
আহ্বান করা, তার (সুন্নাদতর) তশক্ষা প্রোন ও সম্মান 
োদন তবনম্র হওয়া, আেদবর সাদে তা পা  করা, না মজদন 
তার বযাপাদর মকাদনা কো বলা মেদক তবরত োকা এবাং 
এর সাদে সমৃ্পিতার কারদণ তার অনুসারীদেরদক সম্মান 
করা। তাোড়া তাাঁর (রাসূদলর) চতরদত্রর অনুকরদণ তনদজর 
চতরত্র গ ন করা, তাাঁর আেব তো তশষ্ট্াচারদক তনদজর 
জনয আেব তহদসদব গ্রহণ করা, তাাঁর পতরবার-পতরজন ও 
সাহাবীদেরদক মহব্বত করা এবাং তবে‘আতপন্থী ও ময 
মকাদনা সাহাবীর সমাদলাচকদেরদক ঘৃণা করা। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর কো  وألئمة
 এর বযাখযা: ‘মুসতলম-(মুসতলম মনতৃবৃদন্দর জনয) املسلمني

মনতৃবৃদন্দর জনয নসীহত’ মাদন (হদকর বযাপাদর 
তাদেরদক সাহাযয) সহদযাতগতা করা, তাদের ও তাদের 
তনদেিদশর আনুগতয করা, তবনয় ও নম্রতার বযাপাদর 
সাবধান ও স্মরণ কতরদয় মেওয়া, তারা মকাদনা তবষয় 
ভুদল মগদল এবাং মুসতলম জনদগাষ্ঠীর অতধকার সাংক্রান্ত 
মকাদনা তেয তাদের তনকি না মপৌঁেদল, তা তাদেরদক 
জাতনদয় মেওয়া। আর তাদের সাদে তবদদ্রাহ করার তচন্তা 
পতরহার করা, তাদের অনুসরদণর জনয সকল মুসতলদমর 
হৃেয়দক ঐকযবদ্ধ করা, তাদের তমেযা প্রশাংসা না করা 
এবাং তাদের জনয কলযাদণর মো‘আ করা। মুসতলম 
মনতৃবৃন্দ বলদত যাদেরদক বুঝাদনা হয়, তারা হদলন 
মুসতলম জনদগাষ্ঠীর খতলফা ও অনযানয প্রশাসতনক োতয়দত্ব 
কমিরত বযতিবগি। আর এিাই প্রতসদ্ধ কো। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর কো واعمتهم 
(সবিসাধারদণর জনয)-এর বযাখযা: ‘সবিসাধারদণর জনয 
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নসীহত’ মাদন- তাদের কলযাণ কামনা করা, তাদেরদক 
েুতনয়া ও আদখরাদতর কলযাণকর পে মেখাদনা এবাং এ 
জনয তাদেরদক কো ও কাজ দ্বারা সহদযাতগতা করা, 
তাদের মগাপনীয় তবষয় মগাপন রাখা, তাদেরদক বনু্ধদত্বর 
বন্ধদন আবদ্ধ রাখা, তাদের জনয ক্ষততকারক বস্তু েূর করা 
ও উপকারী বস্তু আমোতন করা, তাদেরদক ভাদলা কাদজর 
আদেশ করা ও মন্দ কাজ মেদক আন্ততরকতার সাদে 
তনদষধ করা, তনদজর জনয যা পেন্দ করা হয়, তাদের জনয 
তাই পেন্দ করা, কো ও কাজ দ্বারা তার জীবন, সম্পে 
ও সম্মান রক্ষা করা এবাং আমরা যত প্রকাদরর নসীহত 
বা উপদেদশর উদল্লখ কদরতে, মসগুদলার দ্বারা তাদেরদক 
চতরত্র গ দন উৎসাতহত করা। (‘েলীলুল ফাতলতহন’-মেদক) 

ফায়ো: ইবন বািাল বদলন, এই হােীস দ্বারা বুঝা যায় 
ময, নসীহত হদলা েীন ও ইসলাদমর আদরক নাম। েীন 
শব্দতি মযমন কোর মবলায় প্রদজাযয, মতমতন কাদজর 
মবলায়ও প্রদজাযয। নসীহত ফরয, মকাদনা বযতি এ কতিবয 
কাজ পালন করদল বাতকরা োয়মুি হদয় যাদব। 
প্রদয়াজদনর আদলাদক যখন উপদেষ্ট্া জানদত পারদব ময, 
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তার উপদেশ গ্রহণ করা হদব, তার আদেদশর আনুগতয 
করা হদব এবাং মস তনদজদক ঝুাঁতকমুি মদন করদব, তখন 
তার জনয অতসয়ত করা আবশযক হদব। আর যখন মস 
েুোঃখ-কদষ্ট্র আশঙ্কা করদব, মস নসীহত করার োতয়ত্ব 
মেদক অবকাশ পাদব। 
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নসীহত প্রসদে বতণিত আয়াতসমূহ 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নবী নূহ ‘আলাইতহস সালাম-এর 
কাতহনী বণিনা করদত তগদয় বদলন, তততন তাাঁর জাততর 
উদেদশয বদলন, 

بَل ُِغُكم ا﴿
ُ
ااِتاَلىارَِسىااأ ِ نَصحُااَرب 

َ
ع االَُكم ااَوأ

َ
ِاٱاِمنَاالَمُاَوأ اَلااَماالِل 

 [  ٢٦: االعراف] ﴾٦٢الَُمونَاَتع ا

“আমার রদবর বাণী আতম মতামাদের তনকি মপৌঁোতে ও 
মতামাদেরদক তহদতাপদেশ তেতে। আর মতামরা যা জান 
না, আতম আল্লাহর পক্ষ মেদক তা জাতন।” [সূরা আল-
আ‘রাফ, আয়াত: ৬২] 

আর হুে ‘আলাইতহস সালাম জাততর উদেদশয বদলন, 

بَل ُِغُكم ا﴿
ُ
ااِتاَلىارَِسىااأ ِ نَا ااَرب 

َ
ِمي اانَاِصح ااَلُكم ااَوأ

َ
: االعراف] ﴾٦٨اأ

٢٦  ] 

“আমার রদবর বাণী আতম মতামাদের তনকি মপৌঁোতে 
এবাং আতম মতামাদের একজন তবশ্বি তহতাকাঙ্ক্ষী।” [সূরা 
আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৬৮] 
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সাদলহ ‘আলাইতহস সালাম-এর কাতহনী বণিনায় আল্লাহ 
তা‘আলা বদলন, 

ىا﴿ ىااَوقَاَلااُهم اَعن ااَفَتَوّل  ب االََقد اامِاَقو اَي
َ
اارَِسالَةَااُتُكم الَغ اأ ِ اُتاَونََصح ااَرب 

ااِكنَوَلىاالَُكم ا ىاٱاُُتِب ونَاال   [  ٩١: االعراف] ﴾٧٩اِصِحيَالن 

“অতোঃপর মস তাদের তনকি মেদক মুখ তফতরদয় তনদয় 
বলল, মহ আমার সম্প্রোয়! আতম মতা আমার রদবর বাণী 
মতামাদের তনকি মপৌঁোদয়তেলাম এবাং মতামাদেরদক 
তহদতাপদেশ তেদয়তেলাম, তকন্তু মতামারা মতা তহদতাপদেশ 
োনকারীদেরদক পেন্দ কর না।”—[সূরা আল-আ‘রাফ, 
আয়াত: ৭৯] 

শু‘আইব ‘আলাইতহস সালাম-এর কাতহনী বণিনায় আল্লাহ 
তা‘আলা বদলন, 

ىا﴿ ىااَوقَاَلااُهم اَعن ااَفَتَوّل  ب االََقد اامِاَقو اَي
َ
ااِتاَلىارَِسىااُتُكم الَغ اأ ِ اُتاَونََصح ااَرب 

ىااَءاَسىااَفافََكي االَُكم  ا  [  ١٤: االعراف] ﴾٩٣افِرِينَاَكىاام اقَو ااََعَ

“অতোঃপর মস তাদের তনকি মেদক মুখ তফতরদয় তনদয় 
বলল, মহ আমার সম্প্রোয়! আতম মতা আমার রদবর বাণী 
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মতামাদের তনকি মপৌঁতেদয় তেদয়তে এবাং মতামাদেরদক 
তহদতাপদেশ তেদয়তে। সুতরাাং আতম কাতফর সম্প্রোদয়র 
জনয তক কদর আদক্ষপ কতর।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 
আয়াত: ৯৩] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বদলন, 

ااَسال ي ا﴿ ياٱاََعَ َعَفا ااَوَلااءِالض  ااَوَلااَضىاَمر ال اٱاََعَ ِينَاٱاََعَ اَمااََيُِدونَااَلااَّل 
ِاانََصُحوا ااإَِذااَحَرج اايُنفُِقونَا  [١٩: اتلوبة] ﴾َورَُسوِلِاالِِل 

“যারা েুবিল, যারা অসুস্থ এবাং যারা অেি সাহাদযয অসমেি, 
তাদের মকাদনা অপরাধ মনই, যতে আল্লাহ ও রাসূদলর 
প্রতত তাদের অতবতমশ্র অনুরাগ োদক।” [সূরা আত-
তাওবাহ, আয়াত: ৯১] 

হাদফয ইবন রজব (জাতম‘উল ‘উলুম ওয়াল তহকাম 
গ্রদন্থ/পৃ. ৭৪) বদলন, ময বযতি ওযদরর কারদণ তজহাদে 
অাংশগ্রহণ মেদক তপতেদয় োদক এবাং এ তপতেদয় োকািা 
যতে আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর প্রতত অনুরাগ ও 
আন্ততরকতাসহ হদয় োদক, তদব তা তার জনয মোষণীয় 
হদব না। কারণ, মুনাতফকরা তমেযা ওজর-আপতি প্রকাশ 
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করত এবাং আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর প্রতত ভাদলাবাসা ও 
আন্ততরকতা োড়াই তজহাদে অাংশগ্রহণ মেদক তপতেদয় 
োকত। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বদলদেন: “েীন হদে (জনগদণর) কলযাণ কামনা করা।” 
এই হােীসতি প্রমাণ কদর ময, নসীহত এমন তবষয়, যা 
হােীদস তজবরীল ‘আলাইতহস সালাম-এর মদধয আদলাতচত 
ইসলাম, ঈমান ও ইহসাদনর যাবতীয় ববতশষ্ট্যদক অন্তভুিি 
কদর। আর এগুদলাদকই েীন তহদসদব নামকরণ করা 
হদয়দে। কারণ, আল্লাহর প্রতত আন্ততরকতা োকদলই তাাঁর 
অতপিত ওয়াতজব োতয়ত্বগুদলা যোযেভাদব আোয় করার 
োতব রাদখ। আর এিাই হদে ইহসাদনর ির। সুতরাাং 
ইহসান বযতীত আল্লাহ মপ্রদমর পতরপূণিতা হদব না। আর 
পতরপূণি মহব্বত বযতীত এিাও (ইহসানও) সহজ হদব 
না। তাাঁর বনকিয লাদভর জনয ইহসাদনর তভতিদত যাবতীয় 
নফল আনুগতয তো ইবােত করা এবাং হারাম ও মাকরূহ 
কাজ-কমি পতরতযাগ করার জনয মচষ্ট্া-সাধনা করা একান্ত 
জরুতর। 
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নসীহত প্রসদে বতণিত হােীসসমূহ 

১. তামীম ইবন আওস আে-োরী রাতেয়াল্লাহু আনহু মেদক 
বতণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

ين  » ِ  قَاَل  لَِمنْ  ق لْنَا انلَِّصيَحة   ادلِّ وِلِ  َوِلِكتَابِهِ  لِِلَّ ةِ  َولَِرس  ئِمَّ
َ
 َوأل

ْسِلِمنيَ  ِتِهمْ  الْم   « وَََعمَّ

“েীন হদে (জনগদণর) কলযাণ কামনা করা। আমরা 
তজদেস করলাম, কার জনয? তততন বলদলন: আল্লাহ, তাাঁর 
তকতাব, তাাঁর রাসূল, মুসতলম মনতৃবৃন্দ ও সমি মুসতলদমর 
জনয।”5 

২. আবেুল্লাহ ইবন উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু বতণিত হােীস: 

ين   إنََّما»  «انلَِّصيَحة   ادلِّ

                                                           
5 হােীসতি ইমাম মুসতলম, আহমে, আবু োউে ও নাসায়ী রহ. বণিনা 
কদরন, তাোড়া ইমাম ততরতমযী ও নাসায়ী রহ. আবু হুরায়রা 
রাতেয়াল্লাহু আনহু মেদক এবাং ইমাম আহমে আবেুল্লাহ ইবন 
আব্বাস রাতেয়াল্লাহু আনহু মেদক বণিনা কদরন। 
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“েীন হদে কলযাণ কামনা করা।”6 

৩. অনয হােীদস আদে: 

 أحدكم استنصح فإذا بعض من بعضهم يصيب انلاس دعوا»
 «فلينصحه أخاه

“মানুষদক তার স্বাভাতবক অবস্থায় মেদড় োও, মেখদব 
তাদের মকউ মকউ তবপেগ্রি হদব। সুতরাাং যখন 
মতামাদের মকউ তার ভাইদয়র তনকি উপদেশ কামনা 
কদর, তখন মস মযন তাদক উপদেশ প্রোন কদর।”7 

৪. আবু হুরায়রা রাতেয়াল্লাহু আনহু বতণিত হােীস: 

 «مؤتمن املستشار»

“যার তনকি পরামশি চাওয়া হয়, মস আমানতোর।”8 

৫. আবু হুরায়রা রাতেয়াল্লাহু আনহু বতণিত হােীস: 

                                                           
6 দ্র. সহীহুল জাদম‘-৩২৪। 
7 দ্র. সহীহুল জাদম‘-৩৩৭৯। 
8 দ্র. সহীহুল জাদম‘-৬৫৭৬। 
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َ  إِنَّ » مْ  يَْرَض  الِلَّ مْ  يَْرَض : ثاََلثًا لَك  نْ  لَك 
َ
وه   أ وا َوالَ  َتْعب د  ك  ْْشِ

 بِهِ  ت 
نْ  , اَشيْئً 

َ
وا َوأ ِ  ِِبَبِْل  َتْعتَِصم  يًعا الِلَّ ق وا َوالَ  مَجِ ْوا  , َتَفرَّ َو أْن َتنَاَصح 

مْ   .«َمْن َوالَّه اهلل أْمَرك 

“তনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মতামাদের জনয ততনতি তজতনস 
পেন্দ কদরদেন: তততন মতামাদের জনয পেন্দ কদরদেন 
ময, মতামরা তাাঁর ইবােত করদব এবাং তাাঁর সাদে মকাদনা 
তকেুদক শরীক করদব না, মতামরা আল্লাহর রতশদক 
সতম্মতলতভাদব আাঁকদড় ধরদব, পরস্পর তবতেন্ন হদব না 
এবাং আল্লাহ যাদক মতামাদের প্রশাসক তনযুি কদরদেন, 
মতামরা তার কলযাণ কামনা করদব।”9 

৬. জারীর রাতেয়াল্লাহু আনহু বতণিত হােীস: 

ْمعِ  ََعَ  وسلم عليه اهلل صىل انلَِّبَّ  بَاَيْعت   » اَعةِ  السَّ نَِن  َوالطَّ  فَلَقَّ
ِّ  َوانلُّْصِح  اْستََطْعت ِفيَما ْسِلم   ِلك   « م 

“আতম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর তনকি শ্রবণ 
করা, আনুগতয করা ও প্রদতযক মুসলমাদনর কলযাণ 
                                                           
9 সহীহ মুসতলম। 
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কামনা করার ওপর বায়‘আত (শপে) গ্রহণ কদরতে। 
অতোঃপর তততন আমার সামেিয অনুযায়ী আমাদক তালতকন 
(প্রতশক্ষণ) তেদয়দেন।”10 

৭. আনাস রাতেয়াল্লাহু আনহু বতণিত হােীস: 

مْ  ي ْؤِمن   الَ » ك  َحد 
َ
ِبَّ  َحّتَّ  أ ِخيهِ  ُي 

َ
ِبُّ  َما أل  .«نِلَْفِسهِ  ُي 

“মতামাদের মকউ পতরপূণি মুতমন হদত পারদব না, যতক্ষণ 
না মস তনদজর জনয যা পেন্দ কদর, তার ভাইদয়র জনয 
তা পেন্দ করদব।”11 

৮. . আবু হুরায়রা রাতেয়াল্লাহু আনহু মেদক বতণিত। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

ْسِلمِ  َحقُّ » ْسِلمِ  ََعَ  الْم  نَّ  َما ِقيَل  ِست   الْم  وَل  يَا ه  ِ  رَس   إَِذا :قَاَل  الِلَّ
ِجبْه   َدََعكَ  َوإَِذا َعلَيْهِ  فََسلِّمْ  لَِقيتَه  

َ
 َوإَِذا َل   فَانَْصحْ  اْستَنَْصَحَك  َوإَِذا فَأ

َ  فََحِمدَ  َعَطَس  تْه   الِلَّ ْده   َمرَِض  َوإَِذا فََسمِّ  .«فَاتَِّبْعه   َماَت  َوإَِذا َفع 
                                                           
10 সহীহ বুখারী, তকতাবুল আহকাম, ১৩/১৯৩; সহীহ মুসতলম, ১/৭৫; 
আহমে, ৪/৩৫৭, ৩৬০, ৩৬৪ ইতযাতে। 

11 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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“এক মুসতলদমর ওপর অনয আদরক মুসতলদমর েয়তি হক 
রদয়দে: তজোসা করা হদলা, মহ আল্লাহর রাসূল! মস 
হকগুদলা কী কী? জবাদব তততন বদলন, যখন তার সাদে 
সাক্ষাৎ করদব, তখন তাদক সালাম তেদব, মস আহ্বান 
করদল সাড়া তেদব, মস মতামার তনকি উপদেশ চাইদল 
তাদক উপদেশ তেদব, মস হাাঁতচ তেদয় আলহামেুতলল্লাহ 
বলদল তুতম (ইয়ারহামুকাল্লাহ বদল) তার হাাঁতচর জবাব 
তেদব, মস অসুস্থ হদল তার মসবা করদব এবাং মস মারা 
মগদল তার জানাযায় উপতস্থত হদব।”12 

৯. জুবাইর ইবন মুত‘তয়ম রাতেয়াল্লাহু আনহু মেদক 
বতণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

 و عز هلل العمل إخالص :مسلم قلب امرئ عليهن يغل ال ثالث»
 «اعة املسلمنيمج ولزوم األمر أويل ومناصحة جل

“ততনতি তবষদয় মকাদনা মুসতলম বযতির অন্তর মখয়ানত 
(অস্বীকার) কদর না: আন্ততরকতাসহ আল্লাহ তা‘আলার জনয 

                                                           
12 সহীহ বুখারী ও মুসতলম। 
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কাজ করা, শাসকদশ্রণীর কলযাণ কামনা করা এবাং মুসতলম 
সম্প্রোদয়র সাংঘবদ্ধ জীবনযাপদনর আবশযকতা।”13 

১০. মা‘কাল ইবন ইয়াসার রাতেয়াল্লাহু আনহু মেদক 
বতণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

 راحئة جيد لم إال بنصحه ُيطها فلم ةرعي اهلل يسرتعيه عبد من ما»
 .«اجلنة

“আল্লাহ তা‘আলা মকাদনা বান্দাদক আমানত তহদসদব 
সাংরক্ষদণর জনয মকাদনা োতয়ত্ব মেওয়ার পর তার 
উপদেদশর মাধযদম মস োতয়ত্ব যোযেভাদব পালন না 
করদল মস জান্নাদতর ঘ্রাণও পাদব না।”14 

                                                           
13 আহমে, ততরতমযী ও ইবন মাজাহ। 
14 সহীহ বুখারী, তকতাবুল আহকাম, বাব-৮, হােীস নাং ৬৭৩১। 
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মুসতলম ও নসীহত 

ইবন তহব্বান রহ. “রওোতুল ‘উকালা” গ্রদন্থর ১৯৪ পৃষ্ঠায় 
বদলন, সমগ্র মুসতলম জাততর কলযাণ কামনা করা এবাং 
আন্ততরকতায়, কোয় ও কাদজ তাদের মখয়ানত করার 
তচন্তা পতরহার করা প্রদতযক তবদবকবান বযতির ওপর 
ওয়াতজব। কারণ, মুিফা সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
তাাঁর সাহাবীদের মদধয তযতন তাাঁর তনকি বায়‘আত গ্রহণ 
করদতন, তার জনয তততন সালাত কাদয়ম ও যাকাত 
প্রোদনর পাশাপাতশ ‘প্রদতযক মুসতলদমর জনয কলযাণ 
কামনা করার’ শতি করদতন। 

আবুল বারাকাত আল-গাযী ‘আোবুল ‘ইশরত’ গ্রদন্থর ১৯ 
পৃষ্ঠায় বদলন, “তশষ্ট্াচাদরর অনযতম তেক হদে, তার 
ভাইদের সহবদত মেদক তাদের মখয়াল-খুতশর পতরবদতি 
তাদের সততার তহফাযত করা এবাং তারা যা পেন্দ কদর, 
তার পতরবদতি তাদেরদক সত ক পদের তেক তনদেিশনা 
মেওয়া।” 
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আবু সাদলহ আল-মারী বদলন, “মুতমন মসই, ময মতামার 
সাদে ভাদলা আচরণ কদর এবাং মতামাদক মতামার েীন ও 
েুতনয়ার সত ক তেক তনদেিশনা প্রোন কদর। আর মসই 
মুনাতফক, ময মতামার সাদে চািুকাতরতা ও তমেযার অতভনয় 
কদর এবাং মতামাদক তার মখয়াল-খুতশ অনুযায়ী পতরচাতলত 
কদর। আর মসই তনষ্পাপ, ময এ উভয় অবস্থার মদধয 
ততমজ করদত পাদর।” 

আলী ইবন আতব তাতলব রাতেয়াল্লাহু আনহু বদলন, 
“মতামরা প্রতারণামূলক কাজ কদরা না। কারণ, এিা 
অভদ্রদের আচরণ। মতামার ভাইদক ভাদলা-মদন্দর 
বযাপাদর তনদভিজাল উপদেশ োও। আর মস তমদশ োকদত 
চাইদল তার সাদে তমদশ োক।” 

আল-কুরাইযী আমাদক আবৃতির সুদর বদলন, 

উপদেশোতাদক বল, ময তার উপদেশ হাতেয়া মেয় 
আমাদেরদক মগাপদন, 

আর ময উপদেশ (নসীহত) তাদক বাধয করল কষ্ট্কর 
োতয়ত্ব পালদন। 
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নসীহদতর মকাদনা তনতেিষ্ট্ পতরচয় মনই ময তুতম তাদক 
পতরতচত করদব, নসীহত হদলা তনতেিষ্ট্ পতরচদয়র মচদয়ও 
সুপতরতচত ও পেন্দনীয়। 

এমনতক যখন আমাদের কাদে তার ফলাফল পতরষ্কার হদয় 
মগল, তখন তা হদয় যায় আমাদের কাদে বড় উপদেশ। 

নসীহদতর জনয যতে এমন সাংো োকত, যা দ্বারা তবষয়তি 
হত সুস্পষ্ট্, তাহদল আমাদের নাগাল মপত না মকাদনা 
আফদসাস, আর েুোঃখ-কষ্ট্। তকন্তু তার রদয়দে বহু শাখা-
প্রশাখা যা তবদরাধপূণি, এদক অপদরর সাদে, তকেু 
অপতরতচত, আরও তকেু পতরতচত। 

মানুদষর মদধয তকেু পেভ্রষ্ট্, তকেু মহোয়াত প্রাপ্ত, আরও 
তকেু তমতশ্রত, আর নসীহতও তকেু চলমান, তকেু বাততল, 
আরও আদে তকেু স্থতগত। 

আবু হাদতম ইবন তহব্বান রহ. বদলন, ভাইদের মদধয 
মসই সকদলর মচদয় উিম, ময তাদের মদধয সবদচদয় 
মবতশ কলযাণকামী, মযমতনভাদব সদবিািম হদলা ঐ আমল, 
ময আমদলর ফলাফল বা পতরণাম সবদচদয় প্রশাংসনীয় 
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এবাং একতনষ্ঠতায় সবদচদয় সুন্দর। আর তহতাকাঙ্ক্ষীর 
আঘাত তহাংসুদকর অতভনন্দদনর মচদয় অদনক উিম। 
প্রদতযক তবদবকবাদনর জনয সাধযানুসাদর সবিসাধারদণর 
কলযাণ কামনা করা ওয়াতজব। আর উপতেদষ্ট্র মচদয় 
উপদেষ্ট্া নসীহদতর মবতশ উপযুি নয়।  

হাসান বসরী রহ. মেদক বতণিত। তততন বদলন, “মুতমন 
মুতমদনর অাংশ। মস তার ভাইদয়র জনয আয়না স্বরূপ, মস 
তার ভাইদয়র মদধয অপেন্দনীয় তকেু মেখদল তাদক 
সাংদশাধন ও ত ক- াক কদর তেদব এবাং মগাপদন ও 
প্রকাদশয তার কলযাণ কামনা করদব।” 

ইবন তহব্বান রহ. বদলন, আমাদক আলী ইবন মুহাম্মে 
আল-বাস্ সামী আবৃতি কদর বদলন, “আতম এমন মলাকদক 
মগাপনীয় তবষদয় তত্ত্বাবধায়ক তনযুি কতর, ময েৃঢ়সাংকল্প 
নয়, তকন্তু মস কলযাণ কামনায় সদন্দহপ্রবণ নয়। 

অতোঃপর মস তা তনদয় মানুদষর মদধয েতড়দয় পড়ল মদন 
হয় মযন মস উাঁচু চূড়ার আগুন, যা তেদ্র বা গতিসমূহদক 
প্রজ্বতলত কদর। 
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সুতরাাং সব োনীই মতামাদক তার উপদেশ প্রোনকারী 
নয়,আর সব উপদেশ প্রোনকারীও োনী নয়। তকন্তু যখন 
মকাদনা বযতির মদধয উভয় গুদণর সমাদবশ ঘিদব, তখন 
আনুগতয লাদভর অতধকার তারই জনয তনতেিষ্ট্ হদব। 

আবুল বারাকাত আল-গাযী ‘আোবুল ‘ইশরত’ গ্রদন্থর ১৮ 
পৃষ্ঠায় বদলন, “তশষ্ট্াচাদরর আরও একতি অনযতম তেক 
হদে, তার অন্তরদক ভাইদের জনয তবশুদ্ধ রাখা, তাদের 
কলযান কামনা করা এবাং তাদের উপদেশ গ্রহণ করা। 
কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

ا﴿ َتااَمن ااإِل 
َ
َاٱاأ  [  ٦١: الشعراء] ﴾٨٩اَسلِيم ااب ابَِقل االِل 

“মসতেন উপকৃত হদব মকবল মস, ময আল্লাহর তনকি 
আসদব তবশুদ্ধ অন্তর তনদয়।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: 
৮৯] 

আল-সাকতী রহ. বদলন, “সৎ বযতিদের চতরদত্রর 
কারদণই ভাইদের জনয তাদের অন্তর পতরশুদ্ধ োদক এবাং 
তাদের কলযাণ কামনা কদর।” 
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মকাদনা মকাদনা োশিতনক বদলন, “েুই বযতি জাতলম: এক 
বযতি হদে, তাদক উপদেশ মেওয়া হয়, অেচ মস ঐ 
উপদেশদক অপরাধ বদল তবদবচনা কদর। আর অপর 
বযতি হদে, তাদক সাংকীণি জায়গায় স্থান কদর মেওয়া 
হদলা, অেচ মস আসন মপদত বসল।”  

আবু হাদতম ইবন তহব্বান রহ. “রওোতুল ‘উকালা” 
গ্রদন্থর ১৯৬ পৃষ্ঠায় বদলন, “নসীহত তনয়ামদতর মবষ্ট্নীদত 
আবদ্ধ। নসীহত শুধু তার জনযই, ময তা গ্রহণ কদর। 
মযমতনভাদব েুতনয়া শুধু তার জনয, ময েুতনয়ার মমাহ তযাগ 
কদর, আদখরাত শুধু তার জনযই, ময তাদক তলব কদর 
এবাং নসীহতকারী তো কলযাণকামীর োতয়ত্ব হদলা শুধু 
মচষ্ট্া-সাধনা করা। তার নসীহত মকউ গ্রহণ না করদল, 
তাদত তার তকেুই যায় আদস না। উপদেশোতার উপদেশ 
প্রতযাখযানকারীর সাদে পরামশি করার মচদয় বতধদরর সাদে 
পরামশি করা অতধক প্রশাংসনীয়। আবরাশ আমার তনকি 
কতবতা আবৃতি কদরন: “যখন তুতম মকাদনা অহঙ্কারীদক 
সত ক পদের করদব নসীহত, তখন মস মতামার অনুসরণ 
না করদল তেদব না তাদক কখনও নসীহত। কারণ, 
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অহঙ্কারী মতামায় তেদব না তার আনুগতয কখনও সদতযর 
তেদক আহ্বান করদল তেদব না মস সাড়া কখনও। মতামার 
তকেুই হদব না পেভ্রষ্ট্ যতে মগামরাহীদত োদক যুগ যুগ, 
যতে না মস হয় মতামার আত্মীয় বা সন্তানদের মকউ। 
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নসীহদতর আেব বা ববতশষ্ট্য 

১. আল্লাহ তা‘আলার প্রতত আন্ততরকতা ও একতনষ্ঠতা: 
মযদহতু নসীহত তো কলযাণ কামনা হদে সামতগ্রক 
ইবােদতর অন্তভুিি যার মাধযদম আমরা আল্লাহর ইবােত 
কদর োতক। সুতরাাং একতনষ্ঠভাদব আল্লাহর উদেদশয 
ইবােত না হদল তততন তা গ্রহণ করদবন না। আল্লাহ 
তা‘আলা বদলন, 

يا﴿ ِمُرويااَوَما
ُ
ااا اأ َاٱاُبُدوا اِِلَع ااإِل  ِينَاٱاَلُاالِِصيَاُم االِل   [ ٥: ابلينة] ﴾ل 

“তারা মতা আতেষ্ট্ হদয়তেল আল্লাহর আনুগদতয তবশুদ্ধতচি 
হদয় তাাঁর ইবােত করদত।” [সূরা আল-বাতয়যনাহ, আয়াত: 
৫] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বদলন, 

َاٱاُبدِاع اٱفَا﴿ اُم االِل  ُااالِص  ِينَاٱال   [٦: الزمر] ﴾ل 

“সুতরাাং আল্লাহর ইবােত কর তাাঁর আনুগদতয তবশুদ্ধতচি 
হদয়।” [সুরা আয-যুমার, আয়াত: ২] 
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বরাং এই নসীহত প্রোদনর পদ্ধতত হদত হদব আমাদের 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও সালদফ 
সাদলহীনদের পদ্ধতত অনুসাদর। আর এ জনযই আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

نَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َعَمالً  َعِمَل  َمنْ » ْمر 
َ
وَ  أ  .« رَد   َفه 

“মকাদনা বযতি এমন কাজ করল যার বযাপাদর আমাদের 
মকাদনা তনদেিশনা মনই, মস কাজতি প্রতযাখযাত।”15 

২. সতয প্রকাদশর ইো মপাষণ করা: নসীহদতর অনযতম 
আেব হদলা উপদেশোতার উদেশয ও লক্ষয োকদব সতয 
প্রকাশ করা। চাই মস সদতযর প্রকাশ তার ভাষায় হউক 
অেবা অদনযর ভাষায়। কারণ, অদনক সময় উপদেশোতা 
তনদজর কোর দ্বারাই পরাতজত হয়। মকননা, মস যখন 
তার তবদরাধীদেরদক নসীহত কদর এবাং তার জনয তাদের 
েলীলসমূহ সুস্পষ্ট্ভাদব প্রকাতশত হয়, তেন মস বুঝদত 
পাদর ময, তাদের কোতিই সতয ও যুতিসম্মত। তকন্তু যখন 

                                                           
15 সহীহ মুসতলম। 
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মস অদহতুক েুিােুতি করদব এবাং তার অদযৌতিক ও মন্দ 
তেকতি প্রকাশ পাদব, মস স্বীয় কৃতকদমির জনয লতজ্জত 
হদব। এ জনযই ইমাম শাদফঈ রহ. তার সেী-সােীদেরদক 
তার কোর তবপরীদত সদতযর অনুসরণ ও সুন্নাহদক গ্রহণ 
করার তনদেিশ তেদতন এবাং তাাঁর কোদক মেওয়াদলর 
অপর তেদক মফদল তেদত বলদতন। আর তততন তাাঁর 
তকতাবসমূদহর বযাপদর বলদতন: “এগুদলার মদধয কুরআন 
ও সুন্নাহর তবপরীত তকেু তবেযমান োকািা অস্বাভাতবক 
তকেু নয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

ِااِعندِااِمن ااََكنَااَولَو ا﴿ ِاٱاَغي  ىاخ اٱافِيهِاالَوََجُدوا االِل  : النساء] ﴾اَكثِي اااف اتَِل
٦٦] 

“এিা যতে আল্লাহ বযতীত অনয কারও তনকি মেদক 
আসত, তদব তারা তাদত অদনক অসেতত মপত।” [সূরা 
আন-তনসা, আয়াত: ৮২] 

তততন (ইমাম শাদফ‘ঈ রহ.) আরও চমৎকারভাদব বদলন, 
“আমার সাদে মকউ তবতদকি তলপ্ত হদল আতম কামনা 
করতাম ময, তার ভাষায় হউক অেবা আমার ভাষায় 
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হউক যাদত সতয ও মযৌতিক তবষয়তি প্রকাশ মপদয় 
যায়।”16 

৩. তবতদকির সময় মন্দ কো মেদক তজহ্বাদক তহফাযত 
করা: মযদহতু নসীহতকারীর নসীহদতর মূল উদেশয হদলা 
তবদরাধী বযতিদক কোয় ও কাদজ তার তবদরাতধতা মেদক 
তফতরদয় তনদয় আসা, মসদহতু তার সাদে মন্দ কো বলা 
মাদনই শয়তানদক সহদযাতগতা করা। আর এ জনযই যখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কাউদক 
অপর সাহবীদের মদধয কাউদক বলদত শুনদতন: “ঐ 
বযতির ওপর আল্লাহর লা‘নত, ময বযতিদক বার বার 
রাসূদলর েরবাদর হাতযর করা হয়।” অেিাৎ মস বার বার 
মে মখত, অতোঃপর তাদক রাসূদলর েরবাদর হাতজর করা 
হত এবাং মবত্রাঘাত করা হত, তখন আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

يَْطانَ  ت ِعين وا اَل »  .«أخيكم ََعَ  الشَّ

                                                           
16 আল-ফারকু বাইনান নতসহাদত ওয়াত তা‘য়ীর, পৃ. ৩১ 
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“মতামরা মতামাদের ভাইদয়র বযাপাদর শয়তানদক 
সহদযাতগতা কদরা না” এোড়া আরও অদনক হােীস 
রদয়দে।  

ইমাম ইবন হাযম ‘মুোওয়াতুন্ নুফুস’ নামক গ্রদন্থর ৫৫ 
পৃষ্ঠায় বদলন, “অে, অপরাধী ও চরতত্রহীন বযতিবগিদক 
উপদেশোতার উপদেশ প্রোদনর সময় নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর নীতত অনুসরণ করা আবশযক। 
সুতরাাং ময বযতি রুক্ষ মমযাদজ ও তববণি মচহারায় উপদেশ 
প্রোন কদর, মস ভুল কদর এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাদমর সুন্নাত তবরুদ্ধ কাজ কদর। মস অতধকাাংশ 
মক্ষদত্র উপদেশ দ্বারা উপতেদষ্ট্র জনয প্রীততকর ও উোর 
মদনর হদব। কারণ, রুক্ষ স্বভাদবর উপদেশোতার 
উপদেশ মন্দ োড়া ভাদলা হয় না।” 

ইমাম হাদফয ইবন রজব ‘আল-ফারকু বাইনান নসীহাদত 
ওয়াত তা‘য়ীর’ নামক গ্রদন্থর ৩২ পৃষ্ঠায় বদলন, ইমাম 
আহমে রহ. হাদতম আল-আসম মেদক একতি সুন্দর 
ঘিনা বণিনা কদরদেন, তাদক বলা হদলা: “আপতন মতা 
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অনারতব মলাক ভাদলাভাদব কো বলদত পাদরন না, 
আপনার সাদে মকাদনা মলাক তবতদকি তলপ্ত হদল আপতন 
তকভাদব তার মমাকাদবলা করদবন এবাং তকদসর বদল 
আপতন তবতদকি জয় লাভ করদবন? প্রততিুদর তততন বদলন, 
ততনতি বস্তুর দ্বারা আতম তবজয় লাভ করব, আমার তকি 
সত ক হদল আতম আনতন্দত হব, ভুল হদল অনুতপ্ত হব 
এবাং প্রততপক্ষদক মন্দ বলা মেদক আতম আমার তজহ্বাদক 
তহফাযত করব।” 

ইবন রজব আরও বদলন, “মকাদনা আতলম আেব-
তলহাদজর সাদে বিবয োন ও মত তবতনমদয়র সময় যতে 
ভুল কদর ভুল স্বীকার কদর, তাদত মোদষর তকেু মনই 
এবাং মস তনতন্দত হদব না।” 

৪. উপতেদষ্ট্র জনয মো‘আ করা: উপদেশোতার 
ববতশষ্ট্যসমূদহর মদধয অনযতম ববতশষ্ট্য হদলা উপতেদষ্ট্র 
জনয মবতশ মবতশ মো‘আ করা, যাদত আল্লাহ তাদক 
উপদেশ বুঝার তাওফীক োন কদরন, মদনাদযাগসহ 
উপদেশ মশানার এবাং মস অনুযায়ী আমল করার জনয 
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তার বক্ষদক উদম্মাচন কদর মেন। এ প্রসদেই নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

 «أمهلل اهد قويم فإنهم ال يعلمون»

“মহ আল্লাহ! তুতম আমার জাততদক তহোয়াত োন কর, 
কারণ, তারা বুদঝ না।” 

৫. উপদেদশর জনয উপযুি সময় ও স্থান তনধিারণ করা: 
সুতরাাং উপদেশোতা উপতেষ্ট্দক তার মক্রাধ ও উদিজনা 
অবস্থায় এবাং জনসাধারদণর উপতস্থততদত উপদেশ প্রোন 
করদব না। কারণ, এসব পতরতস্থততদত উপদেশ তেদল তা 
প্রতযাখযাত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রাদখ। সহীহ হােীস 
দ্বারা সাবযি আদে ময, মক্রাদধর করদণ জননক বযতির 
মচহরা রতিম বণি ধারণ কদরতেল এবাং তার অে-প্রতযে 
ফুদল উদ তেল, তার এ অবস্থা মেদখ রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলদলন: “আতম এমন একিা কো 
জাতন, যা মস পা  করদল তার মক্রাধ েূর হদয় যাদব। আর 
তা হদলা: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم (আতম তবতাতড়ত 

শয়তাদনর আক্রমন মেদক আল্লাহর তনকি আশ্রয় চাই)। 
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জননক বযতি ঐ মক্রাদধ আক্রান্ত বযতিদক এই কো বা 
মো‘আ পা  করার উপদেশ তেদল, তখন মস বলল: আতম 
তক পাগল? অতোঃপর মস নসীহত প্রতযাখযান করল। আরও 
প্রতযাখযান করল أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم (আতম 

তবতাতড়ত শয়তাদনর আক্রমন মেদক আল্লাহর তনকি 
আশ্রয় চাই) বলা। এ জনয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম েয়া পরবশ হদয় কাউদক সরাসতর তার 
উপদেশ মেওয়া মেদক তবরত োকদতন। 

৬. উপতেদষ্ট্র মোষ-ত্রুতি মগাপন রাখা: উপদেশোতার 
অনযতম ববতশষ্ট্য হদলা: যাদক মস উপদেশ তেদব, তার 
মোষ-ত্রুতি প্রকাশ না কদর মগাপন রাখা। তবদশষ কদর 
যখন তা তার মদধযই সীমাবদ্ধ োকদব। মকাদনা 
অবস্থাদতই তা সকল মুসতলম জনদগাষ্ঠীর মদধয প্রকাশ 
করদব না। 
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উপতেদষ্ট্র আেব বা ববতশষ্ট্য 

১. উপদেশ গ্রহণ করা: উপতেষ্ট্ বযতির উতচৎ সতযদক 
গ্রহণ করার মানতসকতা মপাষণ করা। মকননা আবু বকর 
রাতেয়াল্লাহু আনহু-এর বযাপাদর কতেত আদে ময, তততন 
যখন মখলাফদতর োতয়ত্ব লাভ কদরন, তখন তততন 
বদলতেদলন: “মতামাদের পতরচালনায় যতক্ষণ আতম 
আল্লাহর আনুগতয কতর, ততক্ষণ মতামরা আমার অনুসরণ 
করদব, আর যখন এর বযততক্রম করব, তখন মতামরা 
আমাদক সত ক পদে পতরচাতলত করদব।” 

আর উমার ইবনুল খািাব রাতেয়াল্লাহু আনহু যখন 
মেনদমাহর তনদয় বাড়াবাতড় করদত তনদষধ কদরদেন, তখন 
জননক মতহলা এদস তাাঁদক বলল: আপন তক আল্লাহর বাণী 
শুদনন তন? আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

ىاإِح ااُتم اَوَءاتَي ا﴿ اافََلاااقِنَطار ااُهن اَدى
 
ااهُاِمن ااُخُذوا اتَأ ااا اَشي 

 
تَأ
َ
اان اَتىاُبه اۥاُخُذونَهُاأ

بِين ااام اِإَوث ا  [٦٢: النساء] ﴾ام 

“এবাং তাদের একজনদক অগাধ অেিও তেদয় োদক, তবুও 
তা মেদক তকেুই গ্রহণ কদরা না। মতামরা তক তমেযা 
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অপবাে এবাং প্রকাশয পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করদব? 
[সূরা আন-তনসা, আয়াত: ২০], তখন উমার রাতেয়াল্লাহু 
আনহু বদলন, মহ আল্লাহ! আপতন ক্ষমা করুন, প্রতততি 
মানুষই ওমদরর মচদয় োনী ও বুতদ্ধমান। অতোঃপর তততন 
তফদর এদস তমম্বদর উদ  বদলন, “মহ মানব সম্প্রোয়! 
আতম মতামাদেরদক নারীদের জনয চারশত তেরহাদমর 
মবতশ মেনদমাহর তনধিারণ করদত তনদষধ কদরতেলাম, 
সুতরাাং এখন মেদক যার যত খুতশ তার সম্পে মেদক 
তার স্ত্রীদক মমাহর তহদসদব োন করদত পারদব।”17 

তততন (উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু) আরও একবার জনগণদক 
উদেশয কদর বদলতেদলন: মতামরা মশান এবাং আনুগতয 
কর। অতোঃপর জনগণ তাাঁদক উদেশয কদর বলল, আমরা 
আপনার কো শুনবও না, মানবও না যতক্ষণ না আমরা 
জানদত পারব ময, আপনার এই কাপড় মকাো মেদক 
এদসদে? তখন উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু তাাঁর পুত্র 
                                                           
17 আবু ইয়া‘লা আল-মাওসুলী তার মুসনাদে এ বণিনাতি উদল্লখ 
কদরন। 
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আবেুল্লাহদক বলদলন, তুতম তাদেরদক প্রকৃত তবষয়তি 
জাতনদয় োও, তখন আবেুল্লাহ বদলন, আমার তপতা লম্বা 
মানুষ, মপাশাক তহদসদব তার প্রাপ্ত অাংশিুকু যদেষ্ট্ তেল না 
তবধায়, আমার অাংশিুকুও তাাঁদক প্রোন কদরতে। আর 
মসিাই মতামরা মেখদত পাে। তখন তারা খতলফা 
উমারদক বলল, এখন আমরা মতামার কো শুনব এবাং 
মানব। 

সুতরাাং মভদব মেখুন উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু-এর 
পেমযিোর কো, তততন তকভাদব সাহাবা রাতেয়াল্লাহু 
‘আনহুমদের সমাদলাচনাদক অকপদি গ্রহণ কদর তনদতন। 
এমনতক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বের যুদদ্ধর 
সময় হাব্বান ইবন মুনতযর রাতেয়াল্লাহু আনহু-এর বসনয 
বাতহনীর অবস্থান পতবতিন তবষয়ক উপদেশ গ্রহণ 
কদরতেদলন। তাোড়া তততন খন্দদকর যুদ্ধসহ অনযানয 
যুদদ্ধও সাহাবীদের পরামশি ও উপদেশ গ্রহণ 
কদরদেন।সুতরাাং নসীহত গ্রহদণর মক্ষদত্র আমাদের উতচৎ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদয় 
মকরামদক আেশি তহদসদব গ্রহণ করা। 
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পেমযিাো তবদবচয তবষয় নয়:  

হাদফয ইবন রজব ‘আল-ফারকু বাইনান নতসহাদত ওয়াত 
তা‘য়ীর’ নামক গ্রদন্থর ৩৪ পৃষ্ঠায় বদলন, মকাদনা বযতির 
নসীহদতর অভযন্তরীণ উদেশয যতে হদয় োদক শুধু সতয 
প্রকাশ করা এবাং মকাদনা ভুল বিদবযর মাধযদম যাদত 
জনগণ প্রতাতরত না হয়, তদব মস তার সৎ উদেদশযর 
কারদণ তনোঃসদন্দদহ সওয়াদবর অতধকারী হদব এবাং মস 
তার এই কাজ ও তনয়দতর দ্বারা আল্লাহ, তাাঁর রাসূল, 
মুসতলম মনতৃবৃন্দ ও সমি মুসতলদমর কলযাণকামী বদল 
তবদবতচত হদব। চাই মস মোি অেবা বড় ময মকাদনা 
ধরদণর ভুল করুক না মকন। তার জনয আতলমদের মদধয 
ঐ বযতিই আেশি হদত পাদর, তযতন মুত‘আ তববাহ, েুই 
ওমরার তবধান ইতযাতে তবষদয় ইবন আব্বাস রাতেয়াল্লাহু 
আনহুমার একক মতামত বা বিবযদক প্রতযাখযান 
কদরদেন এবাং মকাদনা মকাদনা আতলম তার প্রততবােও 
কদরদেন। 



 

 

উপদেশতত্ত্ব 
 55  

তার জনয ঐ বযতিও আেশি হদত পাদর, তযতন সা‘ঈে ইবন 
মুসাইদয়দবর শুধু আকদের দ্বারা ততন তালাকপ্রাপ্তা নারী 
হালাল হওয়া সাংক্রান্ত স্পষ্ট্ সুন্নাত পতরপন্থী মতামতদক 
প্রতযাখযান কদরদেন, তযতন হাসান বসরীর ‘স্বামী মারা 
যাওয়া স্ত্রীর মক্ষৌরকমি না করা’র মতামতদক প্রতযাখযান 
কদরদেন, তযতন মযৌনাে ধার মেওয়ার ববধতা সাংক্রান্ত 
আতা’র মতামদতর সমাদলাচনা কদরদেন। আরও 
সমাদলাচনা কদরদেন তবতভন্ন মাসআলার মক্ষদত্র তাউস 
রহ. সহ অনযানযদের, যাদের মহোদয়ত, প্রো, আন্ততরকতা 
ও প্রশাংসায় মুসতলম সম্প্রোয় ঐকযবদ্ধ। এসব 
মাসাআলার তবদরাতধতাকারীদের মদধয এমন একজনও 
পাওয়া যাদব না, তযতন ঐসব ইমামদেরদক অপবাে 
তেদয়দেন বা মকাদনারূপ মোষাদরাপ কদরদেন। পূবিবতিী ও 
পরবতিী মুসতলম ইমামগদণর তকতাবসমূহ এসব মতামদতর 
আদলাচনা-সমাদলাচনায় ভরপুর হদয় আদে। মযমন ইমাম 
শাদফঈ, ইসহাক, আবু উবাইে, আবু সওরসহ তৎপরবতিী 
হােীস, তফকহ ও অনযানয শাদস্ত্রর ইমামদের তকতাবসমূহ। 
তাদের মকউ মকউ এসব বিবয ও মতামদতর বযাপক 
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আদলাচনা কদরদেন, এখাদন তার হুবহু আদলাচনা করদল 
তবষয়তি অদনক তবিাতরত হদয় যাদব। 

মোষ-ত্রুতি প্রকাদশর উদেদশয সমাদলাচনা হারাম: 

হাদফয ইবন রজব ‘আল-ফারকু বাইনান নসীহাদত ওয়াত 
তা‘য়ীর’ নামক গ্রদন্থর ৩৫ পৃষ্ঠায় বদলন, যতে সমাদলাচনার 
উদেশয হয় সমাদলাতচত বযতির মোষ-ত্রুতি প্রকাশ করা, 
তার অেতা ও োদনর কমতত ইতযাতে তবষয় বণিনা করা, 
তদব তা হারম কাজ বদল গণয হদব। চাই সমাদলাচনার 
জবাদব সমাদলাচনা হউক, অেবা তগবদতর কায়োয় 
সমাদলাচনা হউক, তার জীবেশায় হউক অেবা তার 
মৃতুযর পদর । মস ঐ বযতির অন্তভুিি হদব, আল্লাহ 
তা‘আলা তাাঁর তকতাদব যার তনন্দা কদরদেন এবাং যার 
বযাপাদর সামদন ও তপেদন তনন্দকারীর পতরণাদমর 
প্রততশ্রুতত গ্রহণ কদরদেন। আবার মস ঐ বযতির অন্তভুিি 
হদব, যার বযাপাদর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বদলদেন: “মহ যারা মুদখ মুদখ ঈমান এদনে, অন্তদর 
ঈমান গ্রহণ কর তন, মতমারা মুসতলম সম্প্রোয়দক কষ্ট্ 
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তেদব না এবাং তাদের মগাপনীয় তবষদয়র অনুসন্ধান করদব 
না। কারণ, ময বযতি তাদের মগাপনীয় তবষয় অনুসন্ধান 
করদব, আল্লাহও তার মগাপন তবষদয় হিদক্ষপ করদবন। 
আর আল্লাহ যার অভযন্তরীণ তবষদয়র মপেদন লাগদবন, 
ঘদরর তভতদর অবস্থান করদলও তততন তাদক লাতিত 
করদবন।” 

এ তবধানতি েীদনর মক্ষদত্র অনুসরণীয় প্রদতযক আতলদমর 
বযাপাদর প্রদজাযয। তদব তবে‘আতপন্থী, পেভ্রষ্ট্ ও 
মলবাসধারী ওলামারা এ তবধাদনর আওতাধীন নয়। 
সুতরাাং তাদের অনুসরণ করা মেদক সতকি করার 
উদেদশয তাদের অেতা ও মোষ-ত্রুতি বণিনা করা ববধ। 
আর আমাদের এখনকার আদলাচনা এ সম্প্রোয়দক তনদয় 
নয়। আল্লাহই মহাোনী। 

আল্লামা ইবনুল কাইদয়যম রহ. ‘আর-রূহ’ নামক গ্রদন্থর 
৫১১ পৃষ্ঠায় বদলন, “...যখন নসীহদতর উদেশয হদব 
মতামার ভাইদয়র তনন্দা করা, তার মান-সম্মান তবনষ্ট্ করা, 
তার মাাংস ভক্ষণ করা ও প্রতততহাংসা চতরতােি করা যাদত 
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জনগদণর মন মেদক তার অবস্থান নষ্ট্ হদয় যায়, তখন 
তা হদব েূরাদরাগয বযতধ ও পুণয তবধ্বাংসী আগুন যা ভাদলা 
আমলগুদলাদক এমনভাদব মখদয় মফদল, মযমতনভাদব আগুন 
কা দক মখদয় মফদল।” 

নসীহদতর ধরণ মকমন হদব: 

আমরা অদনক নামধারী আতলদমর কো শুনদত পাই 
যাদের মকউ মকউ প্রকৃত ওলামা ও আল্লাহর পদে 
আহ্বানকারীদের প্রকাশয তনন্দা ও সমাদলাচনা কদর, 
ধমিপ্রাণ বযতি ও ধমিদদ্রাহী বযতি সবাই তার কো শুনদত 
পায়। আর এসব তনন্দা ও সমাদলাচনা সম্পাতেত হদয়দে 
অতডও-তভতডও ও প্রকাতশত বই-পদত্র, মদন হয় মযন 
নসীহত করার উপায়-উপকরদণর বড় অভাব। এিাই তক 
তাদের মগাপন নসীহত?! 

তারা তক উপতেষ্ট্ বযতির তনকি তকেু তলদখদে? তারা তক 
তাদক তজোসাবাে কদরদে? তাদের তক এমন মকাদনা 
উপায় জানা আদে যা তাদক এই মত ও পদের তেদক 
আকৃষ্ট্ করদব? তক.. তক..? সম্ভবত তারা ‘সমাদলাচক’ 
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যখন তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী সুন্নাহ তবদরাধী 
(প্রকৃতপদক্ষ সুন্নাহ তবদরাধী নয়) মকাদনা বযতির সাদে 
বদস এবাং মদনাদযাগ সহকাদর তার যুতি-তকি শ্রবণ কদর, 
তখন তারা তার কাদে ক্ষমা চায় ও তনদজদের অক্ষমতা 
প্রকাশ কদর অেবা তারা তাদের ভুল বুঝদত পাদর। তকন্তু 
তার উদেশয তেল কষ্ট্ মেওয়া ও মান-সম্মান নষ্ট্ করা। 

হাদফয ইবন রজব ‘আল-ফারকু বাইনান নসীহাদত ওয়াত 
তা‘য়ীর’ নামক গ্রদন্থর ৩৪ পৃষ্ঠায় বদলন, এ অধযাদয়র 
আদরকতি উদল্লখদযাগয তবষয় হদলা, মকাদনা বযতিদক তার 
সামনাসামতন এমন কো বলা, যা মস অপেন্দ কদর। 
সুতরাাং তা যতে তার কলযাণ কামনায় হদয় োদক, তদব তা 
উিম কাজ। সালদফ সাদলহীনদের মকউ মকউ তার 
মকাদনা মকাদনা ভাইদক বলদতন: “ততক্ষণ পযিন্ত তুতম 
আমার কলযাণকামী হদত পারদব না, যতক্ষণ না তুতম 
আমার উপতস্থততদত আমার মন্দ তেকগুদলা তুদল ধরদব।” 
সুতরাাং যখন মকাদনা বযতি সাংদশাধদনর উদেদশয তার 
ভাইদয়র মোষ-ত্রুতি বদল মেয়, তখন তা উিম কাজ বদল 
তবদবতচত হদব। যার মোষ-ত্রুতি বদল মেওয়া হদব, তার 
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মকাদনা ওজর োকদল মস তা মপশ করদব। আর যতে 
সমাদলাচনার উদেশয হয় অপরাদধর জনয ততরস্কার করা, 
তদব তা হদব খুবই তনন্দনীয় কাজ। 

সালদফ সাদলহীনদের কাউদক এই বদল তজোসা করা 
হত: “মকউ মতামার মোষ-ত্রুতিগুদলা বদল তেক তুতম তক 
তা পেন্দ করদব, তখন মস বলত: তার বলার উদেশয 
যতে হয় আমাদক ততরস্কার করা, তদব মস বলদব না।” 
সুতারাাং অপরাদধর জনয ততরস্কার করা তনন্দনীয়। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বযতভচাতরণী োসীদক চাবুক 
মারার পাশাপাতশ ততরস্কার করদত তনদষধ কদরদেন, তততন 
হদের (শাতির) চাবুক মারদতন, তকন্তু অপরাদধর ততরস্কার 
করদতন না। 

ততরতমযী ও অনযানয গ্রদন্থ মারফু‘ সনদে বতণিত আদে: “ময 
বযতি তার ভাইদক অপরাদধর জনয ততরস্কার কদর, মস 
একই অপরাধ না করা পযিন্ত ঐ বযতির মৃতুয হদব না।”18 

                                                           
18 হােীসতি বাদনায়াি। দ্র. ে‘ঈফুল জাদম, হােীস নাং ৫৭২২। 
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ফুোঈল ইবন ‘আইয়ায বদলন, “মুতমন মোষ-ত্রুতি মগাপন 
কদর এবাং কলযাণ কামনা কদর উপদেশ মেয়, আর 
ফাতসক সম্মান নষ্ট্ কদর এবাং ততরস্কার কদর।” 

এ তবষয়তি ফুোঈল ‘নসীহত ও ততরস্কাদরর আলামত’ 
তবষয়ক পতরদেদে আদলাচনা কদরদেন। মসখাদন তততন 
উদল্লখ কদরদেন ময, কলযাণ কামনা তো নসীহদতর সাদে 
মোষ-ত্রুতি মগাপন রাখার তবষয় সমৃ্পি, আর ততরস্কাদরর 
সাদে মোষ-ত্রুতি প্রকাশ করার তবষয় সমৃ্পি। আর তাদক 
বলা হত: “ময বযতি তার ভাইদক জনসমদক্ষ মকাদনা 
তবষদয় আদেশ করল, মস মযন তার ভাইদক ততরস্কার 
করল।” 

সালদফ সাদলহীনগণ সামনাসামতন সৎ কাদজর আদেশ ও 
অনযায় কাদজর তনদষধ করাদক অপেন্দ করদতন এবাং 
তারা এ কাজতি মগাপনীয়ভাদব আদেশোতা ও আতেষ্ট্ 
বযতির মাদঝ সীমাবদ্ধ মরদখ করািাদক পেন্দ করদতন। 
আর এিাই হদে পরস্পর কলযাণ কামনার লক্ষণ। কারণ, 
উপতেষ্ট্ বযতির মোষ-ত্রুতি প্রচার করা উপদেশোতার 
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লক্ষয-উদেশয নয়। তার একমাত্র লক্ষয-উদেশয হদে 
উপতেষ্ট্ বযতির মদধয তবেযমান মোষ-ত্রুতি েূর করা। 

মোষ-ত্রুতি প্রকাশ ও প্রচার করাদক আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল 
হারাম কদর তেদয়দেন। আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

ِينَاٱاإِن ا﴿ ناُُيِب ونَااَّل 
َ
ِينَاٱاِفااِحَشةُاَفىال اٱاتَِشيعَااأ اَعَذاب االَُهم ااَءاَمُنوا ااَّل 

ِِلم ا
َ
ن اٱاِفااأ ُاٱوَااِخَرةِ آأۡلٱوَااَيال  نُتم االَمُاَيع االِل 

َ
 [ ٩١: انلور] ﴾١٩الَُمونَاَتع ااَلااَوأ

“যারা মুতমনদের মদধয অশ্লীলতার প্রসার কামনা কদর, 
তাদের জনয রদয়দে েুতনয়া ও আদখরাদত মমিন্তুে শাতি 
এবাং আল্লাহ জাদনন, মতামরা জান না।” [সূরা আন-নূর, 
আয়াত: ১৯] 

মোষ-ত্রুতি মগাপন করার ফযীলত প্রসদে বহু হােীস 
রদয়দে। ইমাম বুখারী ও মুসতলম তাদের সহীহ গ্রদন্থ 
আবেুল্লাহ ইবন উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু মেদক হােীস 
বণিনা কদরদেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বদলন, 
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 سرته مسلما سرت ومن ...يسلمه وال يظلمه ال املسلم أخو املسلم»
 .«القيامة يوم اهلل

“এক মুসতলম অপর মুসতলদমর ভাই। মস না তার ওপর 
যুলুম করদত পাদর, আর না তাদক শত্রুর হাদত মসাপেি 
করদত পাদর।... ময বযতি মকাদনা মুসতলদমর মোষ মগাপন 
রাদখ, তকয়ামদতর তেন আল্লাহ তার মোষ মগাপন 
রাখদবন।” 

ইমাম মুসতলম আবু হুরায়রা রাতেয়াল্লাহু আনহু মেদক 
হােীস বণিনা কদরদেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম বদলন, 

ْنيَا ِف  َعبًْدا َعبْد   يَْسرت    الَ »  .« الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  الِلَّ   ه  َسرَتَ  إاِلَّ  ادلُّ

“ময বান্দাই অনয বান্দার মোষ-ত্রুতি পাতেিব জীবদন মগাপন 
রাখদব, তকয়ামদতর তেন আল্লাহ তার মোষ-ত্রুতি মগাপন 
রাখদবন।” 

আতলমদের মকউ মকউ সৎ কাদজর আদেশোতার উদেদশয 
বদলন, “অপরাধীদের মোষ-ত্রুতি যোসম্ভব মগাপন রাখার 
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মচষ্ট্া করদবন। কারণ, তাদের অভযন্তরীণ তবষয় প্রকাশ 
করা এক ধরদণর েুবিলতা। ইসলাদমর মদধয মগাপনীয়তার 
মক্ষদত্র সবদচদয় গুরুত্বপূণি তেক হদলা অভযন্তরীণ তবষয় 
মগাপন রাখা।” 

মুসান্নাদফ আবেুর রায যাদক বতণিত আদে ময, আম্মার 
রাতেয়াল্লাহু আনহু মনশা গ্রহণ কদরদেন, অতোঃপর তা 
পতরতযাগ কদরন এবাং বদলন, “আতম তা মগাপন রাখতে, 
আশা কতর আল্লাহও আমার তবষয়তি মগাপন রাখদবন।”19 

সুতরাাং মুসতলম সম্প্রোদয়র মোষ-ত্রুতি মগাপন রাখদত 
পারা একতি মহৎ গুণ। তদব এ মক্ষদত্র সফল বযতিদত্বর 
সাংখযা খুবই কম। কারণ, আমরা মেখদত পাই অতধকাাংশ 
মুখপাত্র এমন সব কো বদল, যার দ্বারা তাদের ভাইদের 
সম্মান নষ্ট্ হয় এবাং তা হারাম বদল পতরগতণত হয়। আর 
এ মক্ষদত্র তযতন এ ধরদণর কো-বাতিা শুদনন, আনন্দ লাভ 
কদরন, এ ধরদণর আদলাচনা অাংশগ্রহণ কদরন বা 

                                                           
19 দ্র. আল-মুসান্নাফ, ১০/২২৬। 
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একাত্মতা মঘাষণা কদরন এবাং ধারণা কদরন ময, মকাদনা 
কো না বদল তবরামহীনভাদব শুনদত োকদল তার জনয তা 
ববধ হদয় যাদব। আর এ ধরদণর তচন্তাধারা তনদরি 
শয়তানী তচন্তা োড়া তকেুই নয়। কারণ, এ ধরদণর বিা 
এবাং মশ্রাতা উভয়ই অপরাধী। আর এ ধরদণর সকল 
কমি-কাণ্ড তনতষদ্ধ তগবদতর অন্তভুিি। তদব এ ধরদণর 
কো-বাতিার মশ্রাতার উতচৎ বিাদক নসীহত করা এবাং 
তার আরও কতিবয হদলা, তার মুসতলম ভাইদয়র মান-
সম্মান রক্ষা করা। কারণ, এর দ্বারা মস আল্লাহর বনকিয 
হাতসল করদত পারদব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম বদলন, 

 «عن انلار وجهه املسلم باعد اهللَ  أخيه ِعْرِض  عن َذبَّ  َمن»

“ময বযতি তার মুসতলম ভাইদয়র মান-সম্মান রক্ষা করল, 
আল্লাহ তার মচহারদক জাহান্নাদমর আগুন মেদক েূদর 
রাখদবন।” 

সুতরাাং মশ্রাতার নসীহদতর পরও সমাদলাচনা বন্ধ না 
করদল মশ্রাতার কতিবয হদলা ঐ মজতলস তযাগ করা। 
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আল্লাহ মোষ-ত্রুতি মগাপন রাখাদক পেন্দ কদরন। মকননা, 
হােীদস বতণিত আদে: “আল্লাহ মোষ-ত্রুতি মগাপনকারীদক 
অতভনন্দন জানান।”20 

বুখারী ও মুসতলদম আবু হুরায়রা রাতেয়াল্লাহু আনহু মেদক 
বতণিত আদে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বদলন, 

 الرجل يعمل أن املجاهرة من وإن املجاهرين إال معاف أميت لك»
 ابلارحة عملت فالن يا فيقول اهلل سرته وقد يصبح ثم عمال بالليل

 .«عنه اهلل سرت يكشف ويصبح ربه يسرته بات وقد وكذا كذا

“মোষ-ত্রুতি প্রকাশকারীরা বযতীত আমার সকল উম্মতই 
ক্ষমারদযাগয। মোষ-ত্রুতি প্রকাশকারীদের মদধয এমন 
বযতি রদয়দে ময, মকাদনা বযতি রাদতর মবলায় মকাদনা 
(দোদষর) কাজ করল, আর তাদক মগাপন করদলন। 
অতোঃপর ঐ বযতি (দোষ-ত্রুতি প্রকাশকারী) সকাল মবলায় 
উদ  বলদত লাগল: মহ অমুক! তুতম না গত রাদত্র এই 

                                                           
20 দ্র. সহীহ আল-জাদম। 
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এই কাজ কদরে, অেচ রাদতর মবলায় তার রব তাদক 
মগাপন রাখল, আর সকাল মবলায় উদ ই মস আল্লাহর 
মগাপন করা মোষ-ত্রুতি প্রকাশ করদত লাগল।” 

বুখারী ও মুসতলদম আবেুল্লাহ ইবন উমার রাতেয়াল্লাহু 
আনহু মেদক আরও বতণিত আদে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বদলন, 

 كذا عملت فيقول عليه كنفه يضع حّت ربه من أحدكم يدنو»
 ثم فيقرره نعم فيقول ؟ وكذا كذا عملت ويقول نعم فيقول ؟ وكذا
 .«ايلوم لك أغفرها فأنا ادلنيا يف عليك سرتت إين يقول

“মতামাদের মকউ তার রদবর এত তনকিতম হদব ময 
তততন তার ডানা তার উপর রাখদবন, অতোঃপর বলদবন: 
তুতম তক এই এই কাজ কদরে? জওয়াদব মস বলদব: হযাাঁ, 
তততন আবার বলদবন: তুতম তক এই এই কাজ কদরে? 
জওয়াদব মস বলদব: হযাাঁ। এভাদব তততন তার স্বীকৃতত 
আোয় করদবন, অতোঃপর বলদবন: আতম েুতনয়ায় মতামার 
মোষ-ত্রুতি মগাপন কদরতে। আর আজ মতামাদক তা ক্ষমা 
কদর মেব।” 
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সুতরাাং মুসতলম মোষ-ত্রুতি মগাপন কদর এবাং কলযাণ 
কামনা কদর উপদেশ মেয়, আর ফাতসক সম্মান নষ্ট্ কদর 
এবাং ততরস্কার কদর। আর একমাত্র আল্লাহই সাহাযযস্থল। 

হাদফয ইবন রজব বদলন, এজনযই অশ্লীলতার প্রসার 
তনন্দা ও ততরস্কাদরর সাদে সমৃ্পি করা হদয়তেল। আর 
উভয়তি ফাতসকদের ববতশষ্ট্য। কারণ, তবশৃঙ্খলা েূর করা 
ও মুতমনদেরদক মোষ-ত্রুতি মেদক েূদর রাখা ফাতসক বা 
েুষৃ্কতকারীর উদেশয নয়। তার উদেশয হদে মুতমন 
ভাইদয়র মদধয মোষ-ত্রুতি প্রচার ও প্রসার করা এবাং তার 
মান-সম্মান নষ্ট্ করা। 

আর এর দ্বারা উপদেশোতা তো তহতাকাঙ্খীর উদেশয 
হদলা, তার মুতমন ভাইদয়র মোষ-ত্রুতি েূর করা ও তার 
মেদক েূদর রাখা। আর এ গুদণই আল্লাহ তা‘আলা তার 
রাসূলদক গুণাতিত কদরদেন। তততন বদলন, 

ياالََقد ا﴿ ِن اارَُسول ااَءُكم اَجا نُفِسُكم اام 
َ
ااَعنِت م ااَمااهِاَعلَي ااَعزِيز ااأ اَحرِيص 

ِااُكمَعلَي ا اٱب
ااِمنِيَاُمؤ ال   [٩٦٦: اتلوبة] ﴾١٢٨ار ِحيم اارَُءوف 
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“অবশযই মতামাদের মদধযই মতামাদের তনকি এক রাসূল 
এদসদে। মতমাদেরদক যা তবপন্ন কদর তা তার জনয 
কষ্ট্োয়ক। মস মতামাদের মেলকামী, মুতমনদের প্রতত মস 
েয়াদ্র ও পরম েয়ালু।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: 
১২৮] 

তততন (ইবন রজব) বদলন: উভদয়র মদধয সুস্পষ্ট্ পােিকয 
সূতচত হদলা ময, কার উদেশয নসীহত তো কলযাণ কামনা 
করা। সুস্থ বুতদ্ধর মকাদনা মলাক এদের একজনদক অপর 
জদনর সাদে তমশাদব না। 

ইমাম ইবন হাযম রহ. ‘মুোওয়াতুন্ নুফুস’ নামক গ্রদন্থর 
৫৫ পৃষ্ঠায় বদলন, ময বযতি আনদন্দর সাদে মুচতক হাতস 
ও তবনদয়র সাদে নরম ভাষায় উপদেশ মেয়, মদন হয় 
মযন মস মতামত প্রোনকারী উপদেষ্ট্া ও উপতেদষ্ট্র মন্দ 
তেদকর সাংবােোতা, এিাই ওয়ায-নসীহদতর সদবিািম 
পন্থা। এর পরও মস সত ক পদে তফদর না আসদল 
উপদেষ্ট্া মযন তাদক তনতরতবতল জায়গায় মডদক এদন লজ্জা 
তেদয় উপদেশ মেয়, এদতও যতে মস উপদেশ গ্রহণ না 
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কদর, তদব তাদক এমন বযতির সামদন উপদেশ তেদত 
হদব, যাদক মেদখ মস লতজ্জত হদব। আর আল্লাহও নরম 
ভাষায় তার তবধান পালন করার কো বদলন। 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামও উপদেশ 
তনদয় কাদরা সামনাসামতন ও মুদখামুতখ হদতন না, বরাং 
তততন বলদতন: “মগাত্রসমূদহর কী হদলা ময, তারা এমন 
এমন কাজ করদে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম নসীহদতর বযাপাদর মকামলতার প্রশাংসা কদরন, 
সহজকরদণর আদেশ মেন এবাং তাতড়দয় তেদত তনদষধ 
কদরন। তততন উপতেষ্ট্ বযতির তবরতির আশঙ্কায় উপদেশ 
প্রোদনর জনয তনতরতবতল জায়গা তনবিাচন করদতন। তাদক 
উদেশয কদর আল্লাহ তা‘আলা বদলন, 

ااُكنَتااَولَو ا﴿ وا اَلاابِاَقل ال اٱاَظاَغلِياَفظًّ : عمران ال] ﴾لَِكاَحو ااِمن اانَفض 
٩٥١] 

“যতে তুতম রূঢ় ও কদ ারতচি হদত, তদব তারা মতামার 
আশপাশ হদত সদর পড়ত।” [সূরা আদল ইমরান, আয়াত: 
১৫৯] 
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ইবন তহব্বান রহ. বদলন, নসীহত সকল মানুদষর ওপর 
ওয়াতজব যা আমরা পূদবি উদল্লখ কদরতে। তকন্তু শুরুদত 
একান্ত বযতিগতভাদব অতসয়ত করা আবশযক। কারণ, ময 
বযতি তার ভাইদক জনসমদক্ষ উপদেশ তেল, মস তার 
অসম্মান করল, আর ময বযতি অন্তরাদল উপদেশ তেল, 
মস তার তার সাদে সুন্দর বযবহার করল। সুতরাাং প্রদতযক 
মুসতলদমর জনয তার ভাইদয়র সাদে অসম্মানজনক 
আচরদণর তচন্তা বাে তেদয় তার সাদে সুন্দর বযবহাদরর 
যোযে মচষ্ট্া-সাধনা করা উতচত। 

সুতফয়ান রহ. মেদক বতণিত। তততন বদলন, আতম 
মুস‘আরদক বললাম: “মকাদনা বযতি মতামাদক মতামার 
মোষ-ত্রুতিসমূহ জাতনদয় তেক, তুতম তক তা পেন্দ কর? 
তখন মস বলল: মকাদনা সাধারণ মানুষ উপদেদশর নাদম 
আমাদক ততরস্কার করদল তার উপদেশ পেন্দ করব না, 
আর মকাদনা তহতাকাঙ্খী উপদেশ তনদয় আসদল, তা 
তবদবচনা করব।” 
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ইবনুল মুবারক রহ. মেদক বতণিত। তততন বদলন, “যখন 
মকাদনা বযতি তার ভাইদয়র মদধয অপেন্দনীয় মকাদনা 
তকেু মেখত, তখন তাদক তা মগাপন করদত আদেশ 
করদতন এবাং তাদক মগাপদন এ কাজ মেদক তনদষধ 
করদতন। আর আজ-কালকার তেদন মকউ তার ভাইদয়র 
মদধয অপেন্দনীয় মকাদনা তকেু মেখদল মস তার ওপর রাগ 
কদর এবাং তার মগাপন তেয ফাাঁস কদর মেয়।” 

সুতফয়ান রহ. মেদক বতণিত, তততন বদলন, আবেুল জাব্বার 
ইবন ওয়াইদলর তনকি তালহা এদস উপতস্থত হদলা, তার 
তনকি আরও একেল মলাক উপতস্থত তেল। অতোঃপর মস 
চুদপ চুদপ তকেু একিা বদল চদল মগল। অতোঃপর মস 
বলল: “মতামরা তক জান মস আমাদক কী বদল মগল? মস 
বলল: আতম মতামাদক গত কালদক নামাজরত অবস্থায় 
এতেক মসতেক তাকাদত মেতখতে।” 

ইবন তহব্বান রহ. বদলন, “নসীহত যখন আমাদের 
বণিনাকৃত গুণাবলীর ওপর হদব, তখন তা পারস্পতরক 
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সম্পকি মজবুত করদব এবাং ভ্রাতৃত্বদবাদধর হক আোয় 
করদব। 

উপদেষ্ট্া বা তহতাকাঙ্খীর লক্ষণ: 

ইবন তহব্বান রহ. বদলন, “প্রকৃত উপদেষ্ট্ার লক্ষণ হদলা, 
যখন মস উপতেষ্ট্ বযতির শ্রী কামনা করদব, তখন মস 
তাদক মগাপদন উপদেশ প্রোন করদব। আর ময বযতি 
উপতেষ্ট্ বযতিদক অসম্মান করার ইো মপাষণ করদব, 
তখন মস তাদক প্রকাদশয জনসমদক্ষ উপদেশ প্রোন 
করদব। আর বুতদ্ধমান বযতির উতচত মস মযন শত্রুর 
উপদেশ গ্রহদণর সময় প্রকাদশয-অপ্রকাদশয সতকিতা 
অবলম্বন কদর। ইবন রাতজী আল-বাগোেী আমাদক 
আবৃতি কদর বদলন, 

“অদনক শত্রু আদে ময মতামদক তার উপদেশ প্রোন 
কদর প্রকাদশয, 

এমতাবস্থায় ময প্রতারণা রদয়দে তার (অন্তদর) পাাঁজদরর 
তনদচ । 
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আর অদনক পে প্রেশিক বনু্ধ আদে যাদক অমানয করদে 
তুতম তেদল না তুতম তার মেখাদনা পদের অনুগামী। 

প্রতততি কাদজরই মশষ পতরণাম রদয়দে, এ কাজতি 

তারা অতচদরই শুরু কদরদব প্রকাদশয ও অপ্রকাদশয।” 
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পতরদেে 

উপদেষ্ট্ার উদেশয তকভাদব বুঝা যাদব 

ইমাম হাদফয ইবন রজব রহ. ‘আল-ফারকু বাইনান 
নসীহাদত ওয়াত তা‘য়ীর’ নামক গ্রদন্থর ৩৬ পৃষ্ঠায় বদলন, 
উপদেশোতার উদেশয বুঝা যাদব কখনও উপদেশ 
প্রতযাখযানকারীর স্বীকাদরাতির দ্বারা, আবার কখনও তার 
বযতিগত কো-কাজদক তঘদর উদু্বত ইতেদতর দ্বারা। যার 
মেদক োন-বুতদ্ধ, েীন, মুসতলম মনতৃবৃন্দদক সম্মান করার 
বযাপাদর জানা যাদব, তযতন তবনা কারদণ ভুল-ত্রুতির কো 
উথ্োপন কদরন না। 

সাতহতযকমি ও উৎসাহ-উেীপনার মক্ষদত্র প্রােতমকভাদব 
তার কো গ্রহণ করা আবশযক হদয় পদড় এবাং উদল্লতখত 
পতরতস্থততদত যার কো গ্রহণ করা হয়, তততন যতে এমন 
বযতির অন্তভুিি হন, তযতন তনদেিাষ বযতির বযাপাদর মন্দ 
ধারণা মপাষণ কদরন, তদব তততন আল্লাহর বাণীর 
আওতাধীন হদয় যান। আর কুধারণা এমন এক ধারণার 
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নাম যাদক আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল হারাম কদর তেদয়দেন। 
আল্লাহ সুহানাহু ওয়া তা‘আলা বদলন, 

ايَك ااَوَمن﴿ ااِسب  و ااة اَخِطيي
َ
ااۦبِهِاامِايَر ااُثم ااام اإِث ااأ اَتَمَلاح اٱاَفَقدِااابَرِيي

بِين ااام اِإَوث ااان اَتىاُبه ا  [  ٩٩٦: النساء] ﴾١١٢اام 

“মকউ মকাদনা মোষ বা পাপ কদর পদর তা মকাদনা 
তনদেিাষ বযতির প্রতত আদরাপ করদল মস মতা তমেযা 
অপবাে ও স্পষ্ট্ পাদপর মবাঝা বহন কদর।” [আন-তনসা, 
আয়াত: ১১২] 

অতএব, যার মধয মেদক মকাদনা মন্দ কদমির তনেশিন 
প্রকাতশত হয় তন, তার বযাপাদর মন্দ ধারণা মপাষণ 
করাদক আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল হারাম কদর তেদয়দেন। 

সুতরাাং এই ধারণা মপাষণকারী বযতি মোষ ও পাপ কাজ 
করা এবাং তা তনদেিাষ বযতির প্রতত আদরাপ করার মত 
অনযাদয়র সমাদবশ ঘিায়। এই ধারণা মপাষণকারী বযতি 
মেদক এ ধরদণর অনযায় কাজ প্রকাতশত হদল মস 
(আয়াদত উতল্লতখত) এই হুমতকর অন্তভুিি হওয়ার তবষয়তি 
মজারোর হদব। খারাপ কাদজর তনেশিন হদলা মযমন, মবতশ 
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মবতশ অনযায়-অপরাধ ও বাড়াবাতড় করা, ভয়-ভীতত কম 
করা, মবতশ কো বলা, মবতশ মবতশ তগবত করা ও অপবাে 
মেওয়া, মযসব মানুষদক আল্লাহ তাাঁর অনুগ্রহ োন 
কদরদেন, তাদের প্রতত তহাংসা-তবদদ্বষ মপাষণ করা এবাং 
মনতৃত্ব লাদভর জনয চরম আগ্রহ প্রকাশ করা। 

আর ময বযতির মাঝ মেদক এসব মন্দ গুণাবলী প্রকাতশত 
হদয়দে বদল জানা যাদব যা ঈমানোর ও আতলম সম্প্রোয় 
পেন্দ কদরন না, তার কোদক আতলমদের তনকি 
অতভদযাদগ আকাদর মপশ করা হদব এবাং মস তাদের 
তনকি তা প্রতযাখযান করদল তখন উতচৎ হদব অপমান 
কদর তাদক মমাকাতবলা করা। আর ময বযতির মাঝ মেদক 
এসব মন্দ গুণাবলী পুরাপুতর প্রকাতশত হয় তন, তদব তার 
কোদক ভাদলা অবস্থায় গ্রহণ করা আবশযক এবাং মন্দ 
অবস্থায় গ্রহণ করা অনবধ। 

উমার রাতেয়াল্লাহু আনহু বদলন, “মতামার মুসতলম 
ভাইদয়র মুখ মেদক মবর হওয়া কোদক খারাপ বদল 
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ধারণা কদরা না। কারণ, তাদত তুতম ভাদলা তকেুও মপদত 
পার।” 

হামেুন বদলন, যা আবুল বারাকাত আল-গাযী’র ‘আোবুল 
‘ইশরত’ গ্রদন্থর ১৩ পৃষ্ঠায় উদৃ্ধত: “যখন মতামার ভাইদের 
মদধয মকাদনা ভাই ভুল কদর, তদব তাদক ক্ষমা চাইদত 
বল। অতোঃপর মস যতে তা গ্রহণ না কদর, তদব তুতম 
ত্রুতিপূণি।”   

আবুল বারাকাত আল-গাযী ‘আোবুল ‘ইশরত’ গ্রদন্থর ১৪ 
পৃষ্ঠায় বদলন, “উপদেষ্ট্ার অনযতম উদেশয হদলা ভাইদের 
পেস্খলনদক ক্ষমাসুন্দর েৃতষ্ট্দত মেখা। মযমতনভাদব 
মগালাদমর ওপর আবশযক তার মতনদবর সাদে উিম 
বযবহার করা, মতমতনভাদব মতনদবরও উতচৎ তার 
সহদযাগীর সাদে বনু্ধত্বপূণি বযবহার করা।” 

োনী বযতিদের মকউ মকউ বদলন, “মুতমন স্বভাবগত ও 
প্রকৃততগতভাদবই মুতমন।” 
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ইবনুল আরাবী বদলন, “ভাইদের েুোঃখ-কদষ্ট্ সমদবেনা 
োপন কর, তদব মতামার প্রতত তাদের ভাদলাবাসা 
েীঘিস্থায়ী হদব।” 

ইবন রজব বদলন, ততরস্কারকারী মেদক নসীহতকারী তো 
তহতাকাঙ্খীদক পৃেক কদর তচনার উপায় হদলা, 
নসীহতকারী মোষ-ত্রুতি মগাপন কদর এবাং মগাপদন 
উপদেশ মেয়, তবদশষ কদর ঐসব আমদলর মক্ষদত্র, মযসব 
কমি-কাদণ্ড অদনযর মকাদনা ক্ষতত হয় না। অেিাৎ 
তবদরাতধতাকারী ময কাজতির বযাপাদর তবদরাধ কদর, তা 
তার সাদেই সীমাবদ্ধ। আর তবষয়তি দ্বারা অদনযর ক্ষতত 
হদল তখনও তাদক মগাপদনই উপদেশ তেদব। আর সত ক 
পদে তফদর না এদল এবাং তবষয়তি যতে এমন হয় ময 
তবষদয় ইখততলাদফর ববধতা মনই, তদব এই অবস্থায় 
উপদেষ্ট্ার জনয তার বযাপাদর জনসমদক্ষ কো বলা ববধ 
হদব এবাং তততন তাদেরদক সতকি করদবন যাদত তারা 
হদকর তবদরাতধতাকারীর কো ও কাদজ তারা প্রতাতরত না 
হয়।  
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ফুোঈল ইবন ‘আইয়াে রহ. বদলন, যা ‘আল-ফারকু 
বাইনান নসীহাদত ওয়াত তা‘য়ীর’ নামক গ্রদন্থর ৩৯ পৃষ্ঠায় 
উদৃ্ধত: “মুতমন মোষ-ত্রুতি মগাপন কদর এবাং কলযাণ 
কামনা কদর উপদেশ মেয়, আর ফাতসক সম্মান নষ্ট্ কদর 
এবাং ততরস্কার কদর।” 

হাদফয ইবন রজব রহ. বদলন, “এ তবষয়তি ফুোঈল 
‘নসীহত ও ততরস্কাদরর আলামত’ তবষয়ক পতরদেদে 
আদলাচনা কদরদেন। মসখাদন তততন উদল্লখ কদরদেন ময, 
কলযাণ কামনা তো নসীহদতর সাদে মোষ-ত্রুতি মগাপন 
রাখার তবষয় সমৃ্পি, আর ততরস্কাদরর সাদে মোষ-ত্রুতি 
প্রকাশ করার তবষয় সমৃ্পি। আর তাদক বলা হত: “ময 
বযতি তার ভাইদক জনসমদক্ষ মকাদনা তবষদয় আদেশ 
করল, মস মযন তার ভাইদক ততরস্কার করল।” 

আবুল বারাকাত বেরুেীন মুহাম্মাে আল-গাযী ‘আোবুল 
‘ইশরত’ গ্রদন্থর ১৩ পৃষ্ঠায় বদলন, ইবন মাদযন বদলন, 
“মুতমন বযতি তার ভাইদের জনয ক্ষমা চায়, আর মুনাতফক 
তাদের পেস্খলন বা অধপতন চায়।” 
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আল্লামা ইবনুল কাইদয়যম রহ. তার ‘আর-রূহ’ নামক 
গ্রদন্থর ৫১০ পৃষ্ঠায় বদলন, “তগবত এবাং নসীহদতর মদধয 
পােিকয হদলা, নসীহদতর উদেশয হদলা মুসতলম বযতিদক 
তবে‘আতপন্থী, তফতনাবাজ, প্রতারক ও তবশৃঙ্খলা সৃতষ্ট্কারী 
মেদক সতকি করা। সুতরাাং যখন মকউ মতামার তনকি 
তার (উপদরাি বযতির) সাদে বনু্ধত্ব, মলন-মেন ও অনয 
মকাদনা সম্পকি গড়দত পরামশি চায়, তখন তুতম তার মদধয 
তবেযমান মোষ-গুণ স্পষ্ট্ কদর বদল তেদব। মযমন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর তনকি ফাদতমা তবনদত 
কাদয়স মুয়াতবয়া ও আবু জাহামদক তবদয় করার বযাপাদর 
পরামশি চাইদল তততন তাদক উদেশয কদর বদলন, 
“মুয়াতবয়া েতরদ্র মানুষ, আর আবু জাহাদমর বযাপাদর কো 
হদলা তার ঘাদড় সব সময় লাত  োদক অেিাৎ মস স্ত্রীদক 
মারধর কদর।” তততন তাাঁর সাদে মযসব সাহাবী সফর 
কদরন তাদের কাউদক কাউদক বদলন, “যখন তুতম 
মকাদনা জাততর আতেনায় অবতরণ করদব, তখন তাদক 
সতকি করদব।” 
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উপদেষ্ট্ার সাদে আচার-বযবহার পদ্ধতত 

১. মহৎ উদেদশযর ধারক ও বাহক: ইমাম হাদফয ইবন 
রজব রহ. ‘আল-ফারকু বাইনান নসীহাদত ওয়াত তা‘য়ীর’ 
নামক গ্রদন্থর ৩৬ পৃষ্ঠায় বদলন, “যার বযাপাদর জানা যাদব 
ময, আতলমদের সাদে তার যুতি-তকি উপস্থাপন করা মাদন 
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর নসীহত করা, তদব তার সাদে 
সকল মুসতলম মনতৃবৃন্দ ও তাদের উিম অনুসারীবৃদন্দর 
মদতা সম্মান ও শ্রদ্ধার সাদে আচরণ করা আবশযক, 
যাদের আদলাচনা ও েৃষ্ট্ান্ত পূদবি উদল্লখ করা হদয়দে।” 

ইমাম হাদফয ইবন রজব রহ. ‘আল-ফারকু বাইনান 
নসীহাদত ওয়াত তা‘য়ীর’ নামক গ্রদন্থর ৩৬ পৃষ্ঠায় আরও 
বদলন, েুবিল বিবযসমূহ প্রতযাখযান করা এবাং তার 
তবপরীদত শর‘ঈ েলীল দ্বারা সতযদক সুস্পষ্ট্ভাদব বণিনা 
করা ঐসব আতলমদের তনকি অপেন্দনীয় নয়, বরাং তারা 
তা পেন্দ কদরন এবাং এ ধরদণর কাজ তযতন কদরন, তার 
প্রশাংসা ও গুণাগুণ বণিনা কদরন। তাোড়া এ ধরদণর 
কাজ তগবদতর অন্তভুিি হদব না। সুতরাাং যতে অনুমান হয় 



 

 

উপদেশতত্ত্ব 
 83 
 

ময, মকাদনা বযতি সদতযর তবপরীদত তার ভুল-ত্রুতি প্রকাশ 
করাদক মস অপেন্দ কদর, তদব তার এই অপেন্দ করািা 
তবদবচয তবষয় হদব না। কারণ, সতয প্রকাশ করািা যখন 
মকাদনা বযতির কোর তবপরীদত অপেন্দনীয় হয়, তখন 
তা প্রশাংসনীয় ববতশদষ্ট্যর অন্তভুিি হদত পাদর না, বরাং 
মুসতলম বযতির কতিবয হদলা, সতযদক প্রকাশ করা এবাং 
তা মুসতলম সম্প্রোয়দক জাতনদয় মেওয়ািাদকই পেন্দ 
করা। চাই তা তার মদতর সাদে তমল োকুক, অেবা তার 
মদতর সাদে অতমল হউক। আর এিাই হদলা আল্লাহ, তাাঁর 
তকতাব, তাাঁর রাসূল, তাাঁর েীন, মুসতলম মনতৃবৃন্দ ও সমি 
মুসতলদমর জনয নসীহদতর অন্তভুিি। আর এিাই হদে 
েীন, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর বিবয 
মেদক জানা যায়। 

আল্লামা ইবনুল কাইদয়যম রহ. তার ‘আর-রূহ’ নামক 
গ্রদন্থর ৫১১ পৃষ্ঠায় বদলন, “যখন আল্লাহ, তাাঁর রাসূল ও 
তাাঁর মুসতলম বান্দাদের জনয নসীহত তো পরস্পর কলযাণ 
কামনার উদেদশয তগবত সাংঘতিত হয়, তদব তা আল্লাহর 



 

 

উপদেশতত্ত্ব 
 84  

বনকিয হাতসলকারী পুণযকমিসমূদহর অন্তভুিি বদল 
তবদবতচত হদব।” 

২. অসৎ উদেদশযর ধারক ও বাহক: হাদফয ইবন রজব 
হাম্বলী রহ. বদলন, যার বযাপাদর জানা যাদব ময, তার 
সমাদলাচনার উদেশয হদলা তাদেরদক (মুসতলম 
বযতিবগিদক) মহয় প্রততপন্ন করা, তনন্দা করা ও তাদের 
মোষ-ত্রুতি প্রকাশ করা, তদব মস শাতির মুদখামুতখ হদব 
যাদত মস ও তার অনুসারীরা এ ধরদণর তনতষদ্ধ অপকমি 
মেদক তবরত োদক। 

মুতমনদের ওপর মোষাদরাপকারীর শাতি: 

হাদফজ ইবন রজব রহ. বদলন, “ময বযতি তার মুতমন 
ভাইদয়র ওপর মোষাদরাপ কদর, তার মোষ খুাঁদজ মবড়ায় 
এবাং তার অভযন্তরীণ তবষয় জনসমদক্ষ প্রকাশ কদর, তার 
শাতি হদে আল্লাহ তার মোষ-ত্রুতি খুাঁজদবন এবাং তাদক 
অপমাতনত করদবন, যতেও মস ঘদরর তভতর অবস্থান 
করুক না মকন। যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাদমর 
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তনকি মেদক একাতধকভাদব বতণিত আদে। ইমাম আহমে, 
আবু োউে ও ততরতমযী তবতভন্নভাদব তা বণিনা কদরদেন। 

ইমাম ততরতমযী রহ. ওয়াদসলা ইবনুল আসকা রাতেয়াল্লাহু 
আনহু মেদক হােীস বতণিত, তততন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাদমর তনকি মেদক বণিনা কদরন। তততন বদলন, 
“তুতম মতামার ভাইদয়র প্রতত তবদদ্বষ প্রকাশ কদরা না। 
এমন করদল আল্লাহ তাদক ক্ষমা কদর তেদবন এবাং 
মতামাদক পরীক্ষায় মফদল তেদবন।”21 

তততন (ইবন রজব) আরও বদলন, যখন ইবন সীরীন 
নামক এক বযতি ঋণগ্রি হদলা এবাং এ কারদণ মস বন্দী 
হদলা, তখন মস বলল: “আতম জাতন, ময অপরাদধর 
কারদণ আমার এই পতরণতত, তার কারণ হদলা চতল্লশ 
বের যাবৎ আতম এক বযতিদক ততরস্কার কদরতে, আতম 
তাদক বদলতে, মহ তরিহি!” 

                                                           
21 শাইখ নাতসর উতেন আলবানী হােীসতিদক জঈফ বদলদেন।দ্র. 
জঈফ আল-জাদম‘, ৬২৫৮, হােীসতি হাসান, গরীব। 
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উপসাংহার 
পূদবির আদলাচনা মেদক আমাদের তনকি স্পষ্ট্ হদয় মগল 
ময, নসীহত েীদনর অনযতম গুরুত্বপূণি রুকন এবাং অবশয 
পালনীয় কতিবয কাজ। অতসয়ত বযতীত বযতিগত ও 
সামাতজক জীবন প্রতততষ্ঠত ও স্থায়ী হদত পাদর না। 
সুতরাাং নসীহত করািা মুতমনদের ববতশষ্ট্য, আর নসীহত 
মগাপন করািা মুনাতফকদের ববতশষ্ট্য। তদব প্রদতযদকই 
সুন্দরভাদব নসীহত করদত পাদর না। মুতমন মোষ-ত্রুতি 
মগাপন কদর এবাং উপদেশ মেয়, আর মুনাতফক মোষ-
ত্রুতি ফাাঁস কদর মেয় এবাং অসম্মান কদর। 
উপদেষ্ট্ার অদনকগুদলা ববতশষ্ট্য অজিন করা আবশযক, 
তন্মদধয অনযতম প্রধান হদলা ইখলাস বা ঐকাতন্তকতা। 
আর উপতেদষ্ট্রও কততপয় ববতশষ্ট্য আজিন করা কতিবয, 
তন্মদধয সবদচদয় গুরুত্বপূণি হদলা উপদেশ গ্রহণ করা। 
একজন সূক্ষ্ম সমাদলাচক উপদেষ্ট্ার মদধয প্রকাতশত লক্ষণ 
দ্বারাই তার উদেশয সম্পদকি জানদত সক্ষম- কলযাণ 
কামনা করাই তক তার উদেশয, না তক অসম্মান করা 
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উদেশয? এর তভতর তেদয় জানা যাদব, তকভাদব কার সাদে 
মকমন বযবহার করদত হয়। 
পতরদশদষ আতম প্রােতমক িদরর োত্র-োত্রীদেরদক 
উপদেশ তেতে, যাদত তারা আতলম-উলামা ও আল্লাহর 
তেদক আহ্বানকারী ো‘ঈদের মান-সম্মানদক প্রশ্নতবদ্ধ করা 
মেদক তবরত োদক। কারণ, ওলামাদের শরীর তবষাি 
এবাং ময বযতি তাদের মান-সম্মান নষ্ট্ করদব, তার 
বযাপাদর আল্লাহর সুন্নাত (তনয়ম) সবিজনতবতেত। আর ময 
বযতি তাদের বযাপাদর ততরস্কারমূলক কো বদল, আল্লাহ 
তাদক আত্মার মৃতুয তেদয় পরীক্ষা কদরন। 
আল্লাহর তনকি আদবেন করতে, তততন মযন আমাদের 
সকলদক তাাঁর পেন্দসই কাজ করার তাওফীক মেন এবাং 
তততন যাদত আমাদেরদক ঐসব বযতিদের অন্তভুিি কদরন, 
যারা মদনাদযাগ তেদয় কো শুদনন ও উিম কোগুদলার 
অনুসরণ কদরন। তততন শ্রবণকারী, আহ্বাদন সাড়া 
োনকারী। পতরদশদষ আমাদের সকল প্রশাংসা 
জগতসমূদহর প্রততপালক আল্লাহর জনয তনদবতেত। 

আতকল আল-মাকততরী 
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তফকহুন নসীহত বা উপদেশতত্ত্ব: নসীহত েীদনর 
গুরুত্বপূণি রুকন। অেচ মানুষ এ গুরুত্বপূণি তবষয়তি ভুদল 
মযদত বদসদে। যাদের নসীহত করার মযাগযতা মনই, 
তারাও নসীহত করদত শুরু কদর। আদলাচয গ্রদন্থ 
নসীহদতর মমিােি, তবতভন্ন অতভধান এবাং কুরআন ও 
সুন্নাহ’র আদলাদক তুদল ধরা হদয়দে। তাোড়া নসীহদতর 
আেব, ববতশষ্ট্য, পদ্ধতত, তবদবচয তবষয় ও বজিনীয় তবষয়ও 
এখাদন আদলাকপাত করা হদয়দে। 
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