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েকারআন ও হািদেসর আেলােক  

এিতম �িতপালন 
ভূিমকা 

সকল �শংসা  েসই মহান করুামম আআাহ তাআলার িিিন িিব�গেতর 

�িতপালক। মহা নিী মহুা�দ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম এর �িত দরদ ও 

সালাম। 
ইসলাম এমন একিট পূ রুাা �ীিন িিবােনর নাম, িা পূ রু্ েপ ইসলািম মলূনীিত, 

িচ�া-েচতনা ও �ীেনর দৃ�া�মূলক নমনুার উপর িভিৎশীল, িার মােবয দিনমা ও 

আিখরাত, আসমান ও �িমন, শাসক ও শািসত, নারী ও পরুু, গিরি ও বনী এিং 

িংশ ও সমাে�র িািতীম িিুম অ�ভরু� রেমেছ। সামাি�ক �ীিেন েছাট-িড় সি 

িিুম এিং িািতীম আইন-কানেুনর উৎস একমা� ইসলািম শিরমত।  
এিতম সমাে�রই এক�ন। েস েছাট অি�াম তার িািােক হািরেমেছ, হািরেমেছ 

তার রকুােিকুকারী ও প  �দশরনকারীেক। এ�নয তার িিেশু �েমা�ন এমন 

এক�ন িযি�র েি তার খরচ েিাগােি, েদখাশনা করেি, তার সাে  ভাল িযিহার 

করেি, তােক নিসহত করেি, উপেদশ িদেি এিং সৎপ  �দশরন করেি। িােত েস 

মানেুুর মত মানুু হেত পাের, পিরিােরর �নয কলযাুকর কমরী এিং সামাে�র 

�নয দরদী ও উপকারী হেত পাের। আর িিদ এিতেমর �িত অিেহলা করা হম। 

দািম� না িনেম তার অি�ার উপর েছেড় েদমা হম। তার িিদ  েকােনা প  �দশরক 

ও রকুােিকুকারী না  ােক, তাহেল েস িিপ গামী হেম েিেত পাের। পিরেশেু 

সমাে�র েিাঝা হেম দাঁড়ােত পাের। আর েস েকে� এ সমা�ই দামী হেি। েকননা 

তার হক আদােমর িযাপাের সমা� অিেহলা কেরেছ এিং দািম� পালেন কমিত 

কেরেছ। তাই এিতম �িতপালন িিুমিট অতয�  র�পূ রু। সমা� ও �ািতর 

ভিিুযৎ সখু ও শাি�মম হওমা এ িিুেমর উপর িনভররশীল। তাই দিনমা ও 

আেখরােতর শাি�র িাতরা আনমনকারী ইসলাম এ িিুেম িিেশু  র� আেরাপ 

কেরেছ। আআাহ রা�লু আলািমন তার ি�ম হািিিেক িশকক, প �দশরক ও এই 

�ািতর েসৗভােগযর িদশারী িহসােি ে�রু কেরেছন।  
‘েকারআন-হািদেসর আেলােক এিতম �িতপালন’ নামক পিু�কািট েলখার কারু 
এই েি, আিম েসৗদী আরেির ম�া মকুাররামাম অিি�ত িিবিিখযাত উ�ুল কুরা 

িিবিিদযালম ে েক তাফিসেরর উপর অবযমন েশেু েদেশ েফরার ��িত িহসােি 
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উ�াদ মেহাদমগেুর কাছ ে েক িিদাম িনি�লাম, তখন �ৈনক উ�াদ আমােক 

ি�ে�স করেলন : তিুম েদেশ িফের িক করেি?  
আিম িললাম: িা িশকা লাভ কেরিছ তা অপরেক িশকা িদি।  
িতিন িলেলন: েকােনা সং�ার মাবযেম, না িক িযি�গতভােি?  
আিম িললাম: েকােনা সং�ার সাে  আমার েতমন েকােনা পিরচম েনই।  
িতিন িলেলন: তিুম িক ড. মহুা�দ সাঈদ িখুািরেক েচন?  
আিম িললাম: েি িিুেম আিম েলখা-পড়া কেরিছ িতিন েসই িিভােগর েচমারমযান।  
তারপর মহুতারাম উ�াদ আমােক পরামশর িদেলন, আিম েিন তারঁ কােছ িগেম 

আমার েলখাপড়া সমাি�র খির তাঁেক েদই এিং িাংলােদেশ �তযাগমেনর ক া 

িিল। আিম েসই মেত তাঁর কােছ িগেম সি ক া িললাম।  
িতিন সাে  সাে  িলেলন: তিুম িক আ��রািতক ইসলািম �াু সং�ার ইমাতীম 

িিভােগ কা� করেি?  
িললাম: ইনশাআআাহ।  
িতিন পেরর িদন িিকাল পাঁচটাম ে��াম �বান কািরালেম তাঁর সাে  েদখা করার 

িনেদরশ িদেলন। মেন মেন ভািলাম, েসখােন হমত আমােক এিতম স�েকর িকছ ু�� 

ি�ে�স করা হেি। তাই পিূর ��িত িহসােি িিিভ� লাইে�রীেত িগেম এিতম 

স�েকর িলিখত িই-প�ুক খুঁ�েত শর করলাম। িকি দ:েখর িিুম, এ স�িকরত 

েকােনা িই ন�ের এেলা না। অিেশেু  েকারআন ও হািদেসর অিভবােনর মাবযেম 

এিতম স�করীত িকছ ুআমাত ও হািদস েির কের একি�ত করলাম।  
�াম দই স�াহ ে��া অিফেস �িশকেনর পর আমােক আ��রািতক ইসলািম �াু 

সং�া ঢাকা, িাংলােদশ অিফেসর এিতম িিভােগ িনেমাগ েদমা হল। েসখান ে েকই 

আমার ই�া ে�েগিছল এিতম স�েকর িকছ ু েলখার। েকারআন, হাদীস ও িিিভ� 

প�ুেকর সাহািয িনেম িা�ি অিভ�তার আেলােক  েছাা িইিট পাাকিেৃের হােত 

তেুল িদি�। নাম িদেমিছ ‘েকারআন ও হািদেসর আেলােক এিতম �িতপালন’। 
সংকলন ও সা�ােনা ছাড়া এ িইেম আমার েকােনা অিদান েনই।  
আিম আআাহর কােছ এই �া রনা করিছ েি, এই িই �ারা মানেুুর উপকার েহাক 

এিং এই েলখা েিন একমা�  আআাহর সিি�র �নযই হেম  ােক। আিম নিসহেতর 

ঊে�র নই । িিিন প�ুকিট পাা করেিন এিং এমন িকছ ুপােিন েি িিুেম সতকরতার 

�েমা�ন, তার দািম� হেি আমােক সতকর কের েদমা, িােত আিম সিাক পে  

িফের আসেত পাির এিং ভলু সংেশাবন করার সেুিাগ েপেম িাই।  আমীন।  
মহুা�দ ওসমান গিন 
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এিতম েক? 
এিতম শ�িট আরিি, িার অ র িন:সা। একিট িঝনেুকর মেবয িিদ একিট মা� মু�া 

�� েনম তখন এেক দরের এিতম িা িন:সা ম�ুা িলা হম। ইিন ুমন�ুর িলসানুল 

আরি অিভবােন ি রুনা কেরেছন।  
 وللتيمة مي ،لة  الل عغ  لمم للتيم فإذل ،تبة  للةم و  بلو  حتللي تم: للتيم

 .إذل زووج  الل عغاي لمم للتيمةف ،لم زتوج
অ র: এিতম এমন িা�ােক িলা হম িার িপতা মারা িগেমেছ, িােলগ হওমা অিিব 

েস এিতম িহসােি গুয হেি, িােলগ হিার পর এিতম নামিট তার ে েক িিি�� 

হেম িােি।  আর েমেম িা�া িিেমর পূির পির� এিতম িেল গুয হেি িিেমর পর 

তােক আর এিতম িলা হেি না।   
মহানিী সাআাআাহ আলাইিহ ওমাসাআাম িেলেছন: িােলগ হওমার পর আর েকউ 

এিতম  ােক না। েমশকাত: প�ৃা নং ২৮৪ 
িলসানলু আরেি আেরা িি রুত আেছ েি, মানেুুর মােঝ এিতম হম িপতার পক 

ে েক আর চত�ুদ �ির মেবয এিতম হম মােমর পক ে েক।  
েি স�ােনর িালযকােল তার মাতা মারা িাম, িকি িপতা েিেঁচ  ােক তােক এিতম 

িলা হেি না।  
এিতম �িতপালেনর ফি�লত: 
আআাহ তাআলার ি�ম হািিি, আমােদর নিী মহুা�দ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা 

সাআাম মাতগৃেভর  াকা অি�াম তাঁর িপতা আ�ুআাহ ইে�কাল কেরন এিং ছম িছর 

িমেস মা আিমনােকও হারান। তারপর তার লালন পালেনর দািম� িনেলন দাদা 

আ�ুল মৎুািলি। িকি িতিনও মা� দই িছর পর এ পিৃ িী ে েক িিদাম িনেলন। েস 

িহসােি িতিন িছেলন সিরিদক িদেমই এিতম।  
তাই আআাহ তাআলা িেলন:  

ْدَك تَِتيًمي فَآََوى   لَْم َ�ِ
َ
 َ�َاَدى  ٦ب

ّ
ْ�َ� ٧﴾ َووََجَدَك َضيً

َ
﴾ َووََجَدَك َعئًِال فَأ

َتِيَم فََال َ�ْقَاْر  ٨ 
ْ
ي لل ما

َ
 )٩-٦:للىح( ﴾٩﴾فَأ

অ র: িতিন িক আপনােক এিতম ্েপ পানিন? অত:পর আ�ম িদেমেছন। িতিন 

আপনােক েপেমেছন প হারা, অত:পর প  �দশরন কেরেছন। আপনােক েপেমেছন 
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িন:�, অত:পর অভািম�ু কেরেছন। সতুরাং আপিন এিতেমর �িত কোার হেিন 

না। (সরূা দহা : ৬-৯)  
একিদেক সিরে�� নিী িছেলন এিতম, অপর িদেক এিতমরা হে� সমাে�র সিেচেম 

দিরল ও অসহাম। তাই তােদর �িত আআাহর করুা ও রহমত রেমেছ, িিবাম পিি� 

েকারআন ও হািদেস এিতম �িতপালেন িিেশু ফি�লত িি রুত রেমেছ। িনেে তার 

িকছ ুি রুনা করা হে�: 
এক. এিতম �িতপালেন �া�ােতর উ�াসন লাভ হম 

بني : قيل يمول لهللا ص� لهللا عةي  ومةم: وع  ما  ل  معد يض لهللا عغ  قيل
 . يول  لنخييي. ج ليغامي بيلة وللومطى وفرو ف  للتيم ف للغة هكذل وبشيي ليلس

অ র: সাহল িিন সা’দ রা. হেত িি রুত, িতিন িেলন, রাসলুূআাহ সাআাআাহ আলাইিহ 

ওমা সাআাম িেলেছন, আিম  ও এিতম �িতপালনকারী �া�ােত এভােি  াকি। 

িতিন ত�রনী ও মবয অং িল িদেম ইিাত করেলন এিং এ দিটর মেবয ফাক 

করেলন। (ি রুনাম িখুাির)  
এ হািদেস এটাই �তীমমান হম, েি িযি� �া�ােত রাসলূ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা 

সাআােমর সা ী হেত চাম েস েিন এই হািদেসর উপর আমল কের এিং এিতম 

�িতপালেনর �িত �তী হম। সািিরক িদক ে েক তার �িত  র� েদম। কারু 

আেখরােত এর েচেম উৎম আর েকােনা �ান হেত পােরনা।  
অপর এক হািদেস রেমেছ:  

ِب ُهَر�َْرَة 
َ
ْ  ب َتِيِم  َص�ا لهللاُ  يَُموُل لهللاِ  قَيَل : قَيَل يض لهللا عغ  ََ

ْ
فُِ  لل ََ َعةَيِْ  وََمةاَم 

بايلَ  َشيَي َميلِ ب لِيلسا
َ
َغاِة َوب

ْ
نَي َوُهَو َفَايَ�ْ�ِ ِف لل

َ
ْو ِلَاْ ِ ِ ب

َ
ُ ب
َ
وُْمَطىَ

ْ
 يول  مسةم  .ِة َولل

অ র: আি ুহরামরা রা. হেত িি রুত, িতিন িেলন, রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা 

সাআাম িেলেছন: আিম ও এিতম �িতপালনকারীর অি�ান �া�ােত এই দই 

অং িলর নযাম পাশাপাশী হেি। চাই েসই এিতম তার িনে�র েহাক অ িা অেনযর। 

(ি রুনাকারী) মােলক িিন আনাস রা. ত�রনী ও মবযমা আং িল �ারা ইশারা 

করেলন। ( সিহহ মসুিলম)  
ا َص�ا لهللاُ يض لهللا عغ   َمْاٍ   َع  َِ

نا لبا
َ
َتِيِم َفَايَ�ْ�ِ  :َعةَيِْ  وََمةاَم قَيَل  ب

ْ
نَي َوَ فُِ  لل

َ
ب

وُْمَطى َوللا 
ْ
ْصُبَعيِْ  لل

ُ
ََْ�َ ب َغاِة َوقََرَن 

ْ
ََْاي َ ِف لل ِ

ْ
 م  بب دلود .ِت زَِ� لإل
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অ র: সাহল রা. হেত িি রুত, রাসলুূআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম িেলেছন, 

আিম ও এিতম �িতপালনকারী  �া�ােত এই দই আং িলর নযাম পাশাপািশ 

অি�ান করি। নিী সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম তার মবযমা ও ি�ৃা আং িলেক 

কাছাকািছ কের েদিখেম িদেলন। (সনুান আিি দাউদ) 
দই. এিতম �িতপালেন িরি�ক �শ� হম এিং রহমত ও িরকত নাি�ল হম।  

يَْدلِء َ�ُقوُل  َا لَي ل
َ
ناُ  َمِمَ  ب

َ
َُْاوِ�  :َعةَيِْ  وََمةاَم َ�ُقوُل  َص�ا لهللاُ  َمِمْعُ  يَُموَل لهللاِ  َ ل

َمي زُرْ  َا إِ
َعَايَء فَ وَن لُِىَعَايئُِ�مْ للىع  )١٦٢ص /  ٧ج ( -م  بب دلود  .َاقُوَن َوُ�غَْصُ

 
অ র: আি ুদারদা রা. হেত িি রুত, িতিন িেলন, আিম রাসলুূআাহ সাআাআাহ আলাইিহ 

ওমা সাআামেক িলেত শেনিছ, দিরল অসহামেদর আেিদেন আমােক সাহািয কর। 

েতামােদর দিরল-অসহামেদর কারেুই েতামরা সাহািয ও িরি�ক �া� হও। (আিু 

দাউদ)  
ِب ُهَر�َْرةَ 

َ
ْ  ب َِ  َص�ا لهللاُ  يض لهللا عغ  ََ

ْ  لبا ََيٍْ  ِف  :َعةَيِْ  وََمةاَم قَيَل  ََ  ُ ْ ََ

 ُ ََيْ ب ِ�يِ  تَتِيمب � ُمْسِةِمَ� 
ْ
ََيٍْ  ِف لل ع  َُ ِْ  َو

َ
َْسُ  إِل

َُ ََيْ ب ِ�يِ  تَتِيمب  ُمْسِةِمَ� 
ْ
َسيُء لل

 ِ ْ
َ
 )٧٥ص /  ١١ج ( -م  لل  ميج   .إِل
 

অ র: আি ুহরামরা রা. হেত িি রুত, নিী কিরম সাআাআাহ আলাইিহ ওমাসাআাম ি রুনা 

কেরেছন, মসুিলমেদর ঐ িাড়ীই সেিরাৎম েি িাড়ীেত এিতম রেমেছ এিং তার 

সাে  ভােলা িযিহার করা হম। সিেচেম িনক�ৃ ঐ িাড়ী েি িাড়ীেত এিতম আেছ, 

অ চ তার সাে  খারাপ িযিহার করা হম। অত:পর িতিন তার আািুলর মাবযেম 

িলেলন: আিম এিং এিতম �িতপালনকারী �া�ােত এমনভােি অি�ান করি। 

(ইিেন মা�াহ)  
নিী সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআােমর দবমাতা হািলমা ি রুনা কেরন েি, এিতম 

হওমার কারেু িশশ মহুা�দ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআামেক লালন পালন করার 

�নয েকউ স�ত হমিন। আমার উট িছল দিরল তাই আিম সিার েশেু িগেম েপৗিঁছ। 

এরপর আর েকােনা উপাম না েপেম এিতম মহুা�দেক �হু কির। িকি মহান 

করুামেমর অেশু করুাম আমার উট এমন সিল হেলা েি, আিম আমার েগাে�র 

সিার আেগ েপৗেঁছ েগলাম। শবু তাই নম, আমার �েনর দব, িকির ও অনযানয 
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সকল ি�েত এই এিতম িালেকর কারেু ক�নাতীত িরকত ও রহমত নাি�ল 

হেত  াকল।   
িতন. এিতম �িতপালেন হদম নন হম। 

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْ  ب نا يَجُ  يض لهللا عغ  ََ

َ
 يَُموِل لهللاُ ب

َ
ََ إِل وََمةاَم  َعةَيْ ِ  هللاُ َص�ا ل ًال َش

ِمْسِك�َ 
ْ
ْطِعْم لل

َ
ِبَ  فَأ

ْ
ِيَ� قَة

ْ
يَْدَ  زَة

َ
ُ إِْن ب

َ
ِبِ  َ�َقيَل َ

ْ
َتِيمِ  قَْسَوَة قَة

ْ
ََ لل ْْ َيبْ  .َولْمَس

 مسغد بحد 
 

অ র: আি ু হরামরা রা. হেত িি রুত, এক িযি� রাসূল সাআাআাহ আলাইিহ ওমা 

সাআােমর কােছ তার অ�র কিান মেমর অিভেিাগ করল। িতিন তােক িলেলন, িিদ 

তিুম েতামার হদম নরম করেত চাও তাহেল দির�েক খানা খাওমাও এিং এিতেমর 

মা া মেুছ দাও। (মসুনােদ আহমাদ: ২/৩৮৭) 
চার. এিতম �িতপালন ও তােদর �িত সদম হওমাম অতযািবক সওমাি হািসল হম 

َميَمةَ 
ُ
ِب ب

َ
ْ  ب ْ  ل يض لهللا عغ  ََ َِ  َص�ا ََ

ََ  :َعةَيِْ  وََمةاَم قَيَل   لهللاُ با َْ َيبْ َمْ  َمَس
ْو تَتِيَمةٍ 

َ
 ِ�ِ  تَتِيٍم ب

ا
ُ  إًِ ْْ ُ لُِ�   َشْعَرٍة َمراْ  َعةَيَْاي تَُدُ  َحَسغَي ب َوَمْ   لَْم َ�ْمَس

َ
َن َ ََ

َغاةِ 
ْ
نَي وَُهَو ِف لل

َ
ْو تَتِيٍم ِعغَْدُ  ُفغُْ  ب

َ
 تَتِيَمٍة ب

َ
ْحَسَ  إِل

َ
ْصبَُعيْ ِ  ب

ُ
ََْ�َ ب  .َفَايَ�ْ�ِ َوقََرَن 

 )٢٤٨ص /  ٤٥ج ( -مسغد بحد 
অ র: আি ু উমামা রা. হেত িি রুত, রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম 

িেলেছন, েি িযি� েকােনা েছেল অ িা েমেম এিতেমর মা াম একমা� আআাহর 

সিি� অ�রেনর উে�েশয হাত িুিলেম েদম, মা ার িত চুল িদেম তার হাতিট 

অিত�ম করেি তার তত সওমাি অি�রত হেি। আর এিতেমর �িত েস িিদ ভাল 

িযিহার কের তাহেল এই দই আােুলর নযাম েস এিং আিম �া�ােত অি�ান করি। 

রাসলুূআাহ তারঁ দই আালুেক িমিলেম েদখােলন।  (মুসনােদ আহমদ)  
৫. এিতম �িতপালন ও তােদর সা�না েদমাম �া�াত লাভ হম 

ممع  يمول لهللا ص� لهللا عةي  ومةم : ع  عمرو ل  ميل  يض لهللا عغ  قيل 
غُْ  : تقول  ََ للِِ  َحتا �َْساَْاِ�َ  َ َُ  َطَعيِمِ  َو

َ
لََو�ِْ  ُمْسِةَمْ�ِ إِل

َ
ََْ�َ ب َمْ  َضما تَتِيًمي 

َااَة 
ْ
َغاُة لن

ْ
ُ لل

َ
 )٢٥ص /  ٣٩ج ( -بحد  مسغد.وََجبَْ  َ
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আমর িিন মােলক রািদমাআাহ আনহ হেত িি রুত, িতিন িেলন, আিম রাসলুূআাহ 

সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআামেক িলেত শেনিছ, েি িযি� মাতা িপতা মারা 

িাওমা েকােনা মসুিলম এিতমেক তােক আআাহ তাআলা �ািল�ী করা অিিব িন� 

পানাহাের শািমল কের। ঐ িযি�র �নয অিশযই �া�াত অিবািরত হেম িাম। 

( মসুনাদ আহমাদ: ৩৯/২৫) 
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৬. এিতম �িতপালেন �াহা�াম ে েক মিু� পাওমা িাম 

ْ  َع�َِشةَ  َاي قَيلَْ   يض لهللا عغاي ََ َا
َ
ْطَعْماَُاي :َ

َ
ِْمُ  للْنَاَْ�ِ لََاي فَأ

َ
َجيَءزِْ� ِمْسِكيغَةب ت

 َْ
َ
ُ�ةََاي ثََالَث َ�َمَرلٍ  فَأ

ْ
 ِ�يَاي َ�ْمَرًة ِلَأ

َ
ا َولِحَدٍة ِمغُْاَمي َ�ْمَرًة َوَيَ�َعْ  إِل ُّ َطْ  

 َُ
ْ
ْعَجبَِ� َشأ

َ
ُ�ةََاي لَيْغَُاَمي فَأ

ْ
ْن زَأ

َ
نَْ  زُِر�ُد ب ََ ْ  للاْمَرَة للاِت  َاي فَيْماَْطَعَماَْاي للْنَاَيَهي فََشقا

ي َص  ِ
ا
وَْجَب لََاي  وََمةاَم َ�َقيَل إِنا لهللاَ  َعةَيْ ِ  َص�ا لهللاُ  هللاِ َغَعْ  لَِرُموِل لفََذَفْرُ  لل

َ
قَْد ب

اََقَاي لَِاي ِمْ  لباييِ  َْ
َ
ْو ب

َ
َغاَة ب

ْ
 يول  مسةم. لَِاي لل

আেমশা রািদমাআাহ আনহা হেত িি রুত, িতিন িেলন, এক অসহাম মিহলা তার দই 

েমেমেক িনেম আমার কােছ আসল। আিম তােক িতনিট েখ�ুর েখেত িদলাম। েস 

দই েমেমেক একিট কের েখ�রু িদেলা। আর িনে� খাওমার �নয একিট েখ�ুর তার 

মেুখ উাাল। অত:পর দই েমেম ঐ েখ�ুরিট েখেত চাইল।  েস েখ�ুরিট তােদর 

মেবয ভাগ কের িদল েিিট েস িনে� েখেত েচেমিছল। তার এ অি�ািট আমােক 

িিি�ত করল। আিম রাসলুূআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম এর কােছ েস িা 

কেরেছ তা তেুল বরলাম। িতিন িলেলন: িন�মই আআাহ তাআলা এ কারেু তার 

�নয �া�াত ওমাি�ি কের িদেমেছন অ িা তােক একারেুই �াহা�াম ে েক মিু� 

িদেমেছন। (মসুিলম)  
৭. এিতম �িতপালন করা �া�াতী েলাকেদর �ভাি 
আআাহ তাআলার তােদর �শংসা কের িেলন:  

ِمً ل  
َ
َ ُحب ِ  ِمْسِكيغًي َوَ�تِيًمي َوب ََ َعيَ   َامَ ٨َوُ�ْطِعُموَن للطا َُْطِعُمُ�ْم لِوَْجِ  لهللاِ ﴾ إِ   ي 

َ
ً

 ُشُكوًيل  
َ
 )٩-٨:لإل�سين(  ﴾٩نُِر�ُد ِمغُْ�ْم َجَولًء َوً

আহােিরযর �িত আসি� সেসও তারা অভাি��, এিতম ও িেীেক আহািরয দান 

কের এিং (তারা িেল) আমারা েতামােদরেক আআাহর সিি� অ�রেন খাদয �দান 

কির। অতএি েতামােদর ে েক েকােনা �িতদান ও  বনযিাদ চাইনা। (সূরা ইনসান: 

৮) 
এখােন �া�ািতেদর �া� িনমামেতর কারু উেআখ কের িলা হল েি, তারা 

দিনমােত অভাি��, এিতম ও িিেেদর সাহািয করত। তারা শবু িনে�েদর 

�েমা�েনর অিতির� সাহািয দির� ও এিতমেদরেক দান করেতা এমিট নম। িরং 

িনে�েদর �েমা�ন সেসও দান কের।  
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َتِيَم  
ْ
 زُْ�ِرُموَن لل

َ
 لَ  ً

ا  )١٧:للاجر( ﴾١٧ََ
না কখনই না। ি�ত: েতামরা এিতমেক স�ান করনা। (সরূা আল-ফ�র: ১৭)  
এ আমােত কািফরেদর একিট মে �ভাি ি রুনা কের িলা হেমেছ, েতামরা 

এিতমেদরেক স�ান কর না, তােদরেক স�ান না করার উে�শয এই েি, েতামরা 

এিতেমর �াপয আদাম কর না এিং তােদর �েমা�নীম িযম িহন কর না।  
এ আমােত আেরা ইিাত রেমেছ েি, এিতমেদর �াপয আদাম এিং তােদর িযমভার 

িহন করেলই  েতামােদর মানিিক ও আআাহ �দৎ বন স�েদর কতৃ�তা স�িকরত 

দািম� পালন হেম িাম না, িরং তােদরেক স�ানও করেত হেি। অপর িদেক 

িনে�েদর স�ানেদর েমাকােিলাম তােদরেক েহম মেন করা িােি না।  
নম. আপন�েনর মবয ে েক এিতম �িতপালেন ি� ু সওমাি লাভ হম 

َدقَةإن : ع  مةمين ل  عمر يض لهللا ع  لبَ ص� لهللا عةي  ومةم قيل  َ  للصا ََ

ِمْسِكِ� َصَدقَةب 
ْ
َ ِذي للراِحِم ثِنْاَينِ  ،لل ََ   للنسيئم   .َصَدقَةب وَِصةَةب  ،َوِ َ 

সালমান ইিন আেমর রািদমাআাহ আনহমা হেত িি রুত, িতিন রাসলুূআাহ সাআাআাহ 

আলাইিহ ওমা সাআাম ে েক ি রুনা কেরন, রাসলুূআাহ িেলন, িমসিকনেক দান করাম 

একিট সাওমাি এিং আৎীমেক দান করাম দইিট সওমাি হািসল হম, একিট দােনর 

সাওমাি এিং অপরিট আৎীমতার ি�ন রকা করার সাওমাি। (ি রুনাম সনুান আন-

নাসামী)  
 
আ�ুআাহ িিন মাসউেদর �ী �মনি রা. হেত িি রুত, িতিন িেলন, আিম রাসলুূআাহ 

সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআামেক ি�ে�স করলাম, েসই সদকাম িক আমােক 

�িতদান েদমা হেি িা আিম আমার �ামী ও আমার িন�� এিতেমর �নয কের 

 ািক? িতিন িলেলন, এেত েতামার �নয ি� ু সাওমাি রেমেছ, সদকার সাওমাি 

ও আৎীমতার ি�ন রকা করার সাওমাি।  (নাসামী)  
এিতেমর স�দ ভকুকারীর শাি�  
এিতেমর স�েদ অৈিব কমতা �েমাগকারীেদর �নয ভীুু শাি�র হমিক রেমেছ, 

মহান আআাহ িেলন:  
َُُط  ُ�ةُوَن ِف 

ْ
َمي تَأ َا ًمي إِ

ْ
َاَيَ  ُلة

ْ
ْمَولَل لل

َ
ُ�ةُوَن ب

ْ
تَ  تَأ ِ

ا
ونِِاْم نَيًيل وََميَْصةَْوَن َمِعً ل إِنا لل

 ]١٠:للنسيء[



 

12 
 

অ র: িন�ম িারা এিতমেদর বন-স�দ অনযামভােি ভকু কের তারা েতা তােদর 

েপেট আ ন খাে�, আর অিচেরই তারা ��িলত আ েন �েিশ করেি। (সরূা 

িনসা : ১০)  
�ােহিল িেুগ মানেুুরা এিতমেদর বন-স�দ ে েক উপকার হািসেলর মেবয 

সীমাল�ন করত। এমন িক স�েদর েলােভ কখেনা িিেম করত অ িা স�দ 

িােত  হাত ছাড়া না হেম িাম েস �নয িনে�র েছেলেক িদেম িিেম করাত এিং 

িিিভ� প�াম তােদর স�দ ভকেুর েচ�া করত। আআাহ রা�ুল আলািমন তােদর 

িযাপাের উপেরা� আমাতিট নািিল কেরন।  
আমােতর পিরে�িকেত ইিেন �ািরর রহ. িেলন:  
إذل للرج  تأ�  ميل للتيم لةمي تبعي تو  للقييمة وبب لبيي �رج م  في  وم  

 . مسيمع  و م  بذني  وبنا  وعيني  تعرم م  يآ  لآّ ميل للتيم
এিতেমর মাল অনযামভােি ভকুকারী িকমামেতর িদন এমতাি�াম উিৎত হেি েি, 

তার েপেটর িভতর ে েক আ েনর েলিলহান িশখা মখু, দই কান, নাক ও দইচকু 

িদেম েির হেত  াকেি। েি তােক েদখেি েস িচনেত পারেি েি, এ হে� এিতেমর 

মাল ভকুকারী। (ইিেন কাসীর)  
এ �সো রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওমাসাআাম িেলন,  

نييل فقي  تي يمول لهللا م  هم ؟  تبعي تو  للقييمة قو  م  قبويهم زأجج بفولهام
بَرج لل  بب شيبة  ...إن للت  تأ�ةون بمولل للا� لةمي: قيل بلم زر بن لهللا تقول 

 ف مسغد 
অ র: রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম িেলেছন, িকমামেতর িদন এক 

স�দাম িন� িন� কির হেত এমতাি�াম উিৎত হেি েি, তােদর মখু ে েক 

আ েনর উদগীরু �কািশত হেত  াকেি। সাহািােম িকরাম আর� করেলন, ইমা 

রাসলূাআাহ! এরা কারা? িতিন িলেলন: েতামরা িক লকয করিন েি, আআাহ তাআলা 

িেলন, িারা এিতেমর স�দ অনযামভােি ভকু কের তারা তােদর েপেট আ ন 

ছাড়া আর িকছইু ভকু কের না। (ইিেন কাসীর) 
لةة بسي :  معيد ليديي يض لهللا عغ  بن لبب ص� لهللا عةي  ومةم قيلع  بب

ب يبت  قومي بم مشيفر فمشيفر لإلل  وقد و  بم م  تأَذ لمشيفر هم ثم �ع  
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ًء؟ فقيل :ف بفولهام صخرل م  لبيي �رج م  بميفةام فقة  : تي جب�  م  هؤ
ًء للت  تأ�ةون بمولل للاي  لةمي  .هؤ

আি ু সাঈদ খদুির রািদমাআাহ আনহ হেত িি রুত, নিী কিরম সাআাআাহ আলাইিহ 

ওমা সাআাম ি রুনা কেরেছন, েি রােত আমােক �মু করােনা হেলা (অ রাৎ ইসরার 

রােত), েস াম এমন এক স�দামেক েদখলাম তােদর রেমেছ উেটর োােটর নযাম 

োাট, িারা তােদর দািমে� িনেমাি�ত তারা ঐ েলাকেদর মেুখর েচামাল খেুল হা 

করাে� তারপর তােদর মখু িদেম আ েনর পা র ঢিুকেম িদে�, আর সাে  সাে  

পা র িল তােদর মল�ার িদেম েিিরেম িাে�। আিম ি�িরাঈলেক িললাম, এরা 

করা ? িতিন িলেলন: এরা হে� এিতমেদর স�দ অনযামভােি ভকুকারী । 

(ইিেন কাসীর) 
আআাহ তাআলা িেলন,  

ُشدا ُ 
َ
ْحَسُ  َحتا َ�بْةَُ  ب

َ
 لِيلاِت ِ َ ب

ا
َتِيِم إًِ

ْ
 َ�ْقَرُاول َميَل لل

َ
 )١٥٢: لينعي  (  َوً

আর েতামরা এিতম িম:�া� না হওমা পির� সদে�শয ছাড়া তার স�েদর 

িনকটিতরী হেমা না।  (সরূা আনআম: ১৫২) 
 
ا
َتِيِم إًِ

ْ
 َ�ْقَرُاول َميَل لل

َ
َعْاَد َوً

ْ
َعْاِد إِنا لل

ْ
ْوفُول لِيل

َ
ُ  َوب ُشدا

َ
ْحَسُ  َحتا َ�بْةَُ  ب

َ
لِيلاِت ِ َ ب

 
ً
َن َمْسئُوً  )٣٢: لإلسلء(  ََ

আর েতামরা এিতম িম:�া� না হওমা পির� সদপাম ছাড়া তার স�েদর িনকটিতরী 

হেমানা এিং �িত�িত পালন কর। িন�মই �িত�িত স�েকর ি�ে�স করা হেি। 

(সরূা ইসরা: ৩২)  
উপেরা� আমত�েমর িযাখযাম িি রুত  হেমেছ, এিতম িিদ পািরেতািুক অ িা 

উপেঢৗকন িহসােি িকছ ু স�দ �া� হম তাহেল এিতেমর অিভভািেকর দািম� 

হে�, েসসি মােলরও িহফািত করা। এিতেমর মতৃ িপতা, েদেশর সরকার িকংিা 

অনয েি েকউ উ� অিভভািক মেনানীত করক না েকন, তার উপরই এিতেমর 

মাল-স�দ রকুােিকেুর দািম�  াকেি। এ িযাপাের  সািবানতা অিল�ন 

স�েকর অতয� ে�ার িদেম িলা হেমেছ েি, এিতেমর মােলর কােছও িােি না। 

অ রাৎ এেত েিন শিরমতিিেরাবী অ িা এিতমেদর �াে রর পিরপ�ী েকােনা �কার 

হ�েকপ না হম। এিতমেদর মােলর েহফা�ত ও িযি�াপনার দািম� িােদর উপর 

অিপরত হেি তােদর এ িযাপাের খিু সািবানতা অিল�ন করেত হেি। তারা শবু 



 

14 
 

এিতেমর �া র েদেখ িযম করেি। এ কমরবারা ততিদন অিযাহত  াকেি িতিদন না 

এিতম েিৗিেন পদাপরন কের িনে�র মােলর িহফািত িনে�ই করেত সকম হেি। 

এর সিরিনে িমস পেনর িছর এিং সেিরা� আাােরা। কারু এ িমেসর পেূির তার 

�ান ও িিু�-িিেিচনা স�িৎ সংরকেুর মত না হওমাই �াভািিক।  
অৈিব প�াম েি েকােনা িযি�র মাল খরচ করা �ােমি নম। এখােন িিেশু কের 

এিতেমর ক া  উেআখ করার কারু এই েি, েস িনে� েকােনা িহসাি েনমার েিাগয 

নম অেনযরাও এ স�েকর �ানেত পাের না। েিখােন মানেুুর পক ে েক হক দািী 

করার েকউ  ােক না েসখােন আআাহর পক ে েক দািী কোারতর হেম িাম। এেত 

�িট হেল সাবারু মানেুুর হেকর তুলনাম  নাহ অিবক হম।  

আআাহ তাআলা িেলন:  
َاَيَ  

ْ
ْمَولِلُ�ْم  َوآَزُول لل

َ
 ب

َ
ْمَوللَُاْم إِل

َ
ُ�ةُول ب

ْ
 زَأ

َ
ي ِب َوً َِبيَي لِيلطا

ْ
لُول لي  زَتَبَدا

َ
ْمَوللَُاْم َوً

َ
ب

َن ُحوًاي َفِبً ل   ََ  )٢:للنسيء( ﴾٢إِناُ  
অ র: আর েতামরা এিতমেদরেক তােদর বন-স�দ িদেম দাও এিং েতামরা 

অপিি� ি�েক পিি� ি��ারা পিরিতরন কেরা না এিং তােদর বন-স�দেক 

েতামােদর বন-স�েদর সাে  েখেমা না। িন�ম তা িড় পাপ। (সূরা িনসা: ২)  
এ আমােত  এিতমেদর সির �কার হেকর �িত সিরদা তীত সকতর দৃি� রাখেত 

িনেদরশ করা হেমেছ। এিতেমর বন-স�দ তার িনকট েপৗেছ দাও, এর অ র হে�, 

েস িােলগ হেলই েকিল তার গি�ত মালামাল তার িনকট েপৗেছ েদমা েিেত 

পাের। তেি িম:�া� হওমার পর েদখেত হেি, তার মেবয িনে�র স�দ 

রকুােিকু এিং শ� খােত িযম করার েিাগযতা হেমেছ িকনা। িিদ েিাগযতা না 

হেম  ােক তাহেল পিচশ িছর পির� বন-স�দ িহফািত করার দািম� 

অিভভািকেদর। িখনই বন-স�দ সংরকু এিং কারিােরর েিাগযতা তার মেবয 

েদখা িােি, তখনই তার স�দ তার হােত সমপরন করেত হেি। িিদ পিচশ িছর 

িমস পির�ও তার মেবয এ েিাগযতা সিৃ� না হম, তাহেল ইমাম আি ু হািনফা 

রাহমাতআুািহ আলাইিহ-এর মেত তার মাল তােক সমপরু  করেত হেি, িিদ েস 

উ�াদ না হম। েকােনা েকােনা ইমােমর মেত তখনও তার মাল তােক েদমা িােি না, 

িরং শিরমেতর কা�ী (িিচারক) তার মাল সংরকেুর �নয েকােনা দািম�শীল 

িযি�র হােত সমপরু  করেিন।  
এিতেমর অিভভািকেক আেরা িনেদরশ েদমা হেমেছ, তারা িশশর েলখা পড়া ও 

�ীিন গােনর উপি�ু িযি�া �হু করেি। অত:পর িমস িিৃ�র সো সো িিুম 
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িিু�র িিকাশ ঘটােনার উে�েশয েছাট েছাট কা� কারিার এিং েলনেদেনর দািম� 

অপরন কের তােদর পরীকা করেত  াকেি।  
আআাহ তাআলা িেলন:  

َيِلُط 
ُ
ْ ب َوِِْن ت ََ ٌب لَُاْم  َاَيَ  قُْ  ِإْصَال

ْ
لُونََ  َعِ  لل

َ
َْ َو�َْسأ إِ

َ�ْعةَُم  َولنُُ�ْم َولهللاُ وُهْم فَ
ُمْاِسَد ِمَ  

ْ
غَاَُ�ْم إِنا لهللاَ لل َْ

َ َ
ِْ َولَْو َشيَء لُهللا ي ُمْصِة

ْ
 ﴾٢٢٠َعِو�وب َحِكيمب   لل

অ র : আর তারা েতামােক ি��াসা কের এিতমেদর স�েকর। তিুম িল, সংেশাবন 

করা তােদর �নয উৎম। আর িিদ তােদরেক িনে�েদর সাে  িমিশেম নাও, তেি 

তারা েতামােদরই ভাই। আর আআাহ �ােনন েকা ফাসাদকারী, েক সংেশাবনকারী 

এিং আআাহ িিদ চাইেতন, অিশযই েতামােদর �নয (িিুমিট) কিান কের িদেতন। 

িন�ম আআাহ পরা�মশালী, ��ামম। (সরূা িাকারা: ২২০)  
একিট হািদেস িি রুত আেছ, 

ي وِ� بحب ل  إ� بيلك ضعياً  !تي بلي ذي :إن يمول ص� لهللا عةي  ومةم قيل يب ذي
 يول  مسةم .مي بحب با ، فال زأمرن َ لثن� وً زول� ميل تتيم

অ র: রাসলুূআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম আি ু�র রা. েক িলেলন: েহ আিু 

�র! আিম েতামােক দিরল েদখেত পাি�। আিম েতামার �নয তাই পসে কির িা 

কির িনে�র �নয। তিুম কখেনা দই �েনর উপর আিমর হেি না এিং এিতেমর 

স�েদর দািম�শীল হেি না।  
অনয� িি রুত হেমেছ:  

ِب ُهَر�َْرةَ 
َ
ْ  ب للةاُاما إِ�   :َعةَيِْ  وََمةامَ  َص�ا لهللاُ  قَيَل يَُموُل لهللاِ  قَيَل  يض لهللا عغ  ََ

َتِ 
ْ
ِعيَاْ�ِ لل ُج َح ا للىا َحر 

ُ
ةِ ب

َ
َمْرب

ْ
 )٧٤ص /  ١١ج ( -م  لل  ميج  . يِم َولل

অ র : আি ুেহারামরা রািদমাআাহ আনহ হেত িি রুত, রাসলুূআাহ সাআাআাহ আলাইিহ 

ওমা সাআাম িেলেছন, েহ আআাহ িন�ম আিম দই অসহাম-দিরেলর হক িিুেম 

(ভেম) সংকী রুতাম আিছ, এক�ন হে� এিতম অপর �ন নারী। (সনুান ইিন 

মা�াহ) 
আেরা িি রুত হেমেছ, নিী কিরম সাআাআাহ আলাইিহ ওমাসাআাম িেলন,  
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مدم  ليمر ، وآ�  : بياعة ح  َ لهللا بن ً تدَةام للغة وً تذتقام نعيماي 
هذل حدتي صْيْ لإلمغيد  « »للراي ، وآ�  ميل للتيم لا  ح  ، وللعي   لولَت  

 ولم �رجي 
অ র : চার িযি� এমন আআাহ তােদর িযাপাের িনে�র উপর ওমাি�ি কের 

িনেমেছন েি, িতিন তােদরেক �া�ােত �েিশ করােিন না এিং �া�ােতর েকােনা 

িনমামেতর �াদ আ�াদন করােিন না। িনমিমত মদয পানকারী, সদুেখার, 

অনযামভােি এিতেমর মাল ভকুকারী এিং িপতামাতার অিাবয। (মুসতাদরাক 

আলাস সহীহাইন িলল হােকম)  
ِب ُهَر�َْرَة يَِضَ لهللاُ  ََ ْ 

َ
غْ ُ  ب َِ  َص�ا لهللاُ  ََ

ْ  لبا بَْ   ََ َعةَيِْ  وََمةاَم قَيَل لْجَانُِبول للسا
ُمواِقَ 

ْ
ُْك لِيهللاِ  َوَمي يِ  قَيلُول تَي يَُموَل لهللاِ لل  ِ ُر َوَ�اُْ  ل ُه ا قَيَل لل ْْ باْاِ  للاِت َوللس 

 تَْوَ  للواْحِف َوقَْذُم  لهللاُ  َحرا َ 
 
َِتيِم َوللاَوّ

ْ
ُ  َميِل لل

ْ
�
َ
َاي َوب ُ  للر 

ْ
�
َ
َ   َوب

ْ
 لِيل

ا
إًِ

َايفَِالِ  
ْ
ُمْؤِمَغيِ  لل

ْ
َصغَيِ  لل ْْ ُم

ْ
 (٣١٥ص /  ٩ج ( -صْيْ لنخييي  .لل

আি ুেহারামরা রািদমাআাহ আনহ হেত িি রুত, নিী কিরম সাআাআাহ আলাইিহ ওমা 

সাআাম িেলেছন, �ংসকারী সাত �কার কিিরা  নাহেক েতামরা (িিেশুভােি) 

পিরহার কর। সাহািারা আর� করেলন, েহ আআাহর রাসলূ! েস েলা িক? িতিন 

িলেলন: আআাহর সাে  শিরক করা, িাদ করা,  মানুু েক অনযামভােি হতযা করা,  

সদুখাওমা,  এিতেমর মাল ভকু করা, ি�হােদর মমদান ে েক পলামন করা ও 

সতী সা�ী মিুমন রমুীর সতীে�র উপর িম যা অপিাদ েদমা। (সিহহ েিাখাির) 
িি রুত আমাত ও হািদস েলােত লকয করেল েদখা িাম েি, এ েলােত একিদেক 

এিতেমর বন-স�দ অনযামভােি ভকু কারীেদর �িত িয� হেমেছ কিান 

হিশমাির, অপর িদেক এিতেমর �িত রেমেছ মহান আআাহর পক ে েক অেশু 

রহমত ও করুা। েকননা তারা হে� েশু পিরােমর দিরল ও অসহাম।  
আআাহ তাআলা িেলন:  

تَ  آ ِ
ا
َاي لل �ع

َ
ْهِةيُ�ْم نَيًيلتَي َ

َ
َُْاَسُ�ْم َوب

َ
 )٦: للْر�م... (  َمغُول قُول ب

েহ ঈমানদার িাোগু, েতামরা েতামােদর িন�িদগেক ও েতামােদর পিরিার-

পির�নেক আ ন ে েক িাচঁাও...। (সরূা তাহরীম: ৬)  
এিতমেদরেক কীভােি �িতপালন ও িশকা িদি?  
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কাতাদাহ রহ. িেলন:  
  ن  لةيتيم َيب للرحيم

এিতেমর তের তিুম দমািান িপতার নযাম হেম িাও। (ইিেন কাসীর: ৪/৬৭৬) 
আমরা িারা এিতেমর অিভভািক হেত চাই এিং রাসলূ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা 

সাআােমর সাে  �া�ােত অি�ান করেত ই�কু। অনু্ পভােি িারা �স� িরি�েকর 

কামনা কির, তােদর উিচৎ িপতহৃারা অসহাম এিতমেদরেক িনে�েদর স�ােনর মত 

লালন-পালন, িশকা িদকা ও �ীিন গােনর উপি�ু িযি�া করা। অত:পর 

িম:িিৃ�র সাে  সাে  িিচার িিু� িিকাশ ঘটােনার �াে র েছাট েছাট কা� ও িিিভ� 

�িশকেুর িযি�া করা। এিং এর মাবযেম তােদরেক েিন ভিিুযৎ �ীিেন  েকােনা 

সমসযার স�ুখীন  হেত না হম তার পাকা িেি� করা। 
েছাট ে েকই এিতমেদর অ�ের আপন স�ােনর নযাম ঈমান ও সিহহ আি�দার িী� 

িপন করা । িশরক ও িিদআত ে েক দূের  াকার মাবযেম আআাহর মহা�ত ও 

ভালিাসা সিৃ� করা। েলাকমান আ: �ীম স�ানেক লালন পালন ও িশকা দান কে� 

েি প�িত অিল�ন কেরিছেলন তা আআাহর কােছ অতয� পছেনীম হেমিছল। 

তাইেতা আআাহ রা�লু আলািমন িেলন:  
لِْغِ  وَُهوَ  ًِ ِْك لِيهللاِ تَِعُظُ  تَ  َوِِْذ قَيَل لُْقَميُن 

ِْ ُ ُ 
َ
ََُ�ا ً مب َعِظيمب   ي 

ْ
َْك لَُظة  ِ  ﴾١٣إِنا لل

 )١٣:  لقمين(
েলাকমান �ীম স�ানেক উপেদশ িদেত িগেম িেলন: েহ িৎস! আআাহর সােত 

শিরক কেরা না, িন�মই িশরক করা িড় �ুলুম।  (সরূা েলাকমান : ১৩) 
আআাহর ইিাদেত িশরক পিরহার করা, েিমন মৃত অ িা অনপুি�ত িযি�র কােছ 

েকােনা �া রনা না করা।  
রাসলুূআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম িেলেছন: 

 لَعء  هو للعبيدة
অ র: েদামাই এিাদত।  

 
 ٍَ باي ََ ْ  للِْ   غْا يَِضَ لهللاُ  ََ َف يَُموِل لهللاِ  :قَيَل  يمََ

ْ
ة ََ  َعةَيِْ  وََمةامَ  َص�ا لهللاُ  ُفغُْ  

َعة  
ُ
َْاْظَ  لْحَاْظ لهللاَ  ُمَ  َكَِميٍ  لْحَاْظ لهللاَ تَْوًمي َ�َقيَل تَي ُغَالُ  إِ�  ب َيَهَ   ََ

ُ
ْدُ  ت ِ

َ
ت

 لهللاَ 
ْ
ل
َ
َ  فَيْمأ

ْ
ل
َ
ْن  لْماََعغَْ  فَيْماَِعْ  لِيهللاِ َوَِِذل  إَِذل َمأ

َ
َ ب ََ َة لَْو لْجاََمَعْ   ما

ُ ْ
نا لي

َ
َولْعةَْم ب
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 ِ  َ�غَْاُعوَك �
ا
ٍء لَْم َ�غَْاُعوَك إًِ ْ

ٍء قَْد َفاََبُ  لهللاُ ََ ْ ََ ِ وَك   � ع ُُ ْن تَ
َ
َ ب ََ لََ  َولَْو لْجاََمُعول 

 
ا
وَك إًِ ع ُُ ٍء لَْم تَ ْ

ََ
ِ ٍء قَْد َفاَبَُ  لهللاُ � ْ ََ ِ ُف   � ُْ ْ  للصع قَْالُ  وََجاا

َ ْ
  .َعةَيَْ  ُيفَِعْ  لي

ْب قَيَل هَ  )٥٦ص /  ٩ج ( -م  للتمذي  ي ِْ  َذل َحِدتيب َحَس ب َص
অ র: ইিেন আ�াস রা. হেত িি রুত, িতিন িেলন, আিম একিদন নিী কিরম 

সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম-এর িপছেন িসা িছলাম। িতিন আমােক িলেলন: েহ  

িৎস! আিম েতামােক িকছ ুক া িশকা িদি। তিুম আআাহর হকমুেক সংরকু কর 

আআাহ েতামােক সংরকু করেিন, আআাহর সীমােক িহফা�ত কর আআাহেক 

েতামার সামেন পােি। িখন চাইেি একমা� আআাহর কােছই চাইেি আর িখন 

সাহািয �া রনা করেি েকিল আআাহর কােছই করেি।  ে�েন েরখ, সম� �ািত িিদ 

েতামার উপকার করার �নয একি�ত হম তাহেল এতটকু ুউপকারই করেত পারেি 

িা আআাহ িলেখ েরেখেছন। আর িিদ তারা েতামার েকােনা কিত করার উে�েশয 

একি�ত হম তাহেলও ততটকুু কিতই করেত পারেি িা আআাহ িলেখ েরেখেছন। 

কলম উিােম েনমা হেমেছ এিং কািল শিকেম েগেছ। ( ি রুনাম িতরিমিী) 
আেলাচয হািদস ে েক আমরা  িশশ-িকেশারেদর �িত মহা�েতর িশকা েপেম 

 ািক।  
আেরা িশকা পাি� েছাট ে েকই তােদরেক আআাহর হকেুমর অনসুরু ও নাফরমানী 

ে েক িিরত  াকার িনেদরশ েদমার, িােত কের তারা  দিনমা ও আিখরােত 

েসৗভােগযর অিবকারী হম।  
একমা� আআাহর কােছ চাওমা ও সাহািয �া রনার মাবযেম তােদর হদেম আআাহর 

এক�িােদর িিবাস �াপন করা। তােদরেক এমনভােি লালন-পালন করা িােত 

তারা ভিিুযৎ �ীিেন আশা-�তযাশা ও সাহসীকতার সাে  গেড় উােত পাের।  
ل،  ُعْسِ �ُْسً

ْ
نا َمَ  لل

َ
َكْرِب، َوب

ْ
َاَرَج َمَ  لل

ْ
نا لل

َ
، َوب ْبِ

نا لباْصَ َمَ  للصا
َ
للعجم َولْعةَْم ب

 )٣٣١ص /  ٩ج ( -للكب  لةطبل� 
অ র: তিুম ে�েন নাও েি, ৈবেিরর সাে  সাহিয (এর �িত�িত) রেমেছ এিং দ:েখর 

সাে  রেমেছ সখু। আর কে�র সাে  রেমেছ �ি�। ( তিরাুী, ম�ুাম কািির) 
আআাহ মিুমনেক মিুসিত ও কিান সমেম রকা করেিন িিদ েস সসুমম আআাহর হক 

ও মানেুুর হক আদাম কের  ােক।  
আআাহর রাসলূ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম িেলেছন:  
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 لهللاِ 
َ
ِة،  َ�َعراْم إِل دا يِء َ�ْعِرفَْ  ِف للش  ََ ص /  ٩ج ( -للعجم للكب  لةطبل�  ِف للرا

٤٢٣( 
সেুখর সমম আআাহেক �রেু রাখেি, িতিন দ:েখর সমম েতামােক মেন রাখেিন। 

( তিরাুী, ম�ুাম কািির) 
شعب  ، لم ت�  لصيب  ، ومي بصيل  لم ت�  لخطئ  ولعةم بن مي بَطأك

 )٤٦٣ص /  ٢٠ج ( -لإلتمين لةبياق 
ে�েন রাখ, িা েতামােক এিড়েম েগেছ তা েতামার িনকট েপৗছার িছল না, আর িা 

েপৗেঁছেছ তা এিড়েম িািার িছল না। (িামহািক, শআিলু ঈমান) 
উপেরা� আেলাচনা ে েক সু�� েি, এিতম �িতপালনকারীর দািম� হেি:  
১. এিতমেক তাওিহেদর কািলমা িশকা েদমা, িিু� হওমার সাে  সাে  এর সিাক 
অ র িিুঝেম েদমা েি আআাহ ছাড়া েকােনা সতয উপাসয েনই এিং মহুা�দ সাআাআাহ 

আলাইিহ ওমা সাআাম আআাহর রাসূল।  
২. এিতমেক েছাট ে েকই এ িশকা েদমা েি, তারা েিন আআাহর কােছই চাম এিং 

এককভােি তারই কােছ সাহািয �া রনা কের।  
৩.তােদরেক হারাম কাে�ার িযাপাের সতকর করা, েিমন আআাহর সাে  কাউেক 

শিরক না করা, মৃত িযি�র কােছ িকছ ু�া রনা না করা, তােদর কােছ েকােনা সাহািয 

না চাওমা ইতযািদ। তােদরেক ভাল কের িিুঝেম েদমা েি, ওরা হে� স�ৃ�ীি, 

েকােনা উপকারও করেত পাের না এিং কিতও করার কমতা রােখনা।  
আআাহ তাআলা িেলন:  

 زَْدُع ِمْ  ُدوِن لهللاِ 
َ
يلِِمَ�  َوً َ  إًِذل ِمَ  للظا

إِنا
َ  فَ

ْ
َك فَإِْن َ�َعة ع ُُ  تَ

َ
 َ�غَْاُعَ  َوً

َ
َمي ً

  )١٠٦: تو� ( ﴾١٠٦ 
তিুম আআাহ ছাড়া অনয কাউেক ডাকেি না িা েতামার েকােনা উপকার করেত পাের 

না। আর না েতামার েকােনা কিত করেত পাের।  িিদ তিুম তা কর তাহেল িন�মই 

তিুম িািলমেদর অ�ভরু� হেি।  (সরূা ইউনসু : ১০৬)  
৪. এিতেমর মা িিদ েিেঁচ  ােক তাহেল তার সাে  ভাল িযিহােরর উৎসাহ �দান 
করা ।  
আআাহ তাআলা িেলন:  
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يْ  ُ ِف َووَصا
ُ
َ َوْهٍ  َوفَِصيَ ََ ُ  وَْهغًي  مع

ُ
تِْ  َحَةَاُْ  ب َ َِ �َْسيَن لَِول ِ

ْ
ِن لْشُكْر ِل  غَي لإل

َ
َعَمْ�ِ ب

َمِصُ   
ْ
ا لل

َ
تَْ  إِل َ َِ مب فََال ﴾ ١٤َولَِول

ْ
َِك ِب َمي لَيَْ  لََ  لِِ  ِعة

ِْ ُ ْن ُ
َ
ََ ب َوِِْن َجيَهَدلَك 

ا َمرِْجُعُ�ْم زُِطْعُاَمي وََصيِحبُْاَمي 
َ
َُما ِإل ا 

َ
نَيَب إِل

َ
َْيَي َمْعُروفًي َولزاِبْ  َمِ يَ  َمْ  ب َع ِف ل

نَ  ئُُ�ْم لَِمي ُفغْاُْم َ�ْعَمةُوَن  
ُ
 )١٥ -١٤: لقمين (   ﴾١٥فَأ

 আর আিম মানুু েক তার মাতািপতার িযাপাের (সদাচরেুর) িনেদরশ িদেমিছ। তার 

মা কে�র পর ক� েভাগ কের তােক গেভর বারু কের। আর তার দব ছাড়ােনা হম 

দ’িছের; সতুরাং আমার ও েতামার িপতা-মাতার শকিরমা আদাম কর। �তযািতরন 

েতা আমার কােছই। আর িিদ তারা েতামােক আমার সাে  িশরক করেত ে�ার েচ�া 

কের, েি িিুেম েতামার েকােনা �ান েনই, তখন তােদর আনগুতয করেি না এিং 

দিনমাম তােদর সাে  িসিাস করেি স�ােি। আর অনসুরু কর তার প  েি 

আমার অিভমখুী হম। তারপর আমার কােছই েতামােদর �তযািতরন। তখন আিম 

েতামােদরেক �ানেম েদি িা েতামরা করেত। (সরূা লুকমান: ১৪-১৫)  
নিী কিরম সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম িেলেছন:  

 .يعة ف للعرومإنمي للط ،طيعة يحد ف معصية للهللاً
আআাহর নাফরমানী কের কােরা আনুগতয েনই। আনগুতয শবু সৎ কাে�।  
এিতমেক এ িশকাও �দান করেত হেি েি, আআাহ তাআলা আসমােন রেমেছন, 

িতিন আমােদর সি িকছ ুঅিেলাকন করেছন ও সি িকছইু শনেছন।  
আআাহ তাআলা িেলন:  

َعْرِش لْماََوى   
ْ
َ لل ََ  ) ٥: ط  (  ﴾٥للراْحَُ  

পরম দমামম আরেশ সমাসীন রেমেছন। (সরূা তাহা: ৫)  
َِصُ    ِميُ  لنْ ءب وَُهَو للسا ْ َْ  ) ١١:  للشويى(  ﴾١١لَيَْ  َفِمثِْةِ  

েকান িকছইু তার অনু্ প নম। িতিন সি শেনন সি েদেখন। (সরূা শরা: ১১) 
 ... :ع  معيو�ة ل  لل�م للسة  يض لهللا عغ  قيل

تُب قَْد  َوَ نَْ   إَِذل لل 
ةَْعُ  َذلَ  تَْوٍ  فَ َِياِة فَيطا ل َوا

ْ
ُحٍد َولل

ُ
ِل َجيِيَ�ةب زَْرَم َ�غًَمي ِل ِقبََ  ب

َمُاوَن لَِك�  َصَكْكاَُاي 
ْ
نَي يَُج ب ِمْ  لَِ� آَدَ  آَمُف َفَمي تَأ

َ
َذَهَب �َِشيٍة ِمْ  َ�غَِمَاي َوب

َ�يُْ  يَُموَل لهللاِ َص 
َ
ًة فَأ ا  َص�ا لهللاُ  كا َ ََ َم َذلَِ   ُ  تَي يَُموَل لهللاِ َعةَيِْ  وََمةاَم َ�َعظا

ْ
َفَال   قُة

َ
ب
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ُ  لِ 
زَيْاُ

َ
ْعِاُقَاي قَيَل لئْتِِ� لَِاي فَأ

ُ
ْ�َ  لهللاُ ب

َ
نَ  َاي َ�َقيَل لََاي ب

َ
َميِء قَيَل َمْ  ب ي قَيلَْ  قَيلَْ  ِف للسا

نَْ  يَُموُل لهللاِ 
َ
ْعِاْقَاي  ب

َ
َاي ُمْؤِمَغةب قَيَل ب َا إِ

 ١٤٠ص /  ٣ج ( -صْيْ مسةم  .فَ
মমুািিমা িিন হাকাম আসসলুামী রা. িেলন, আমার এক�ন দাসী িছল েস উহদ ও 

আল �াওমানীমা �াে� আমার ছাগল চরােতা। একিদন আিম লকয করলাম হাাৎ 

একিট িািঘ তার ছাগপাল ে েক একিট ছাগল িনেম েগল। আিম েিেহত ু  আদম 

স�ান, তাই তারা েিমন দ:খ কের, আিমও েতমিন দ:িখত হলাম। িকি আিম তােক 

একটা চড় েমেরিছ। অত:পর রাসূল সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআােমর কােছ 

আসলাম, িতিন িিুমিট আমার িনকট অেনক িড় কের তেুল বরেলন। আিম 

িললাম: তাহেল িক তােক আ�াদ কের িদি? িতিন িলেলন: তােক তুিম আমার 

কােছ িনেম আস। আিম তাই করলাম, তােক তার কােছ িনেম আসলাম। তারপর 

িতিন তােক ি�ে�স করেলন: আআাহ েকা াম? েস িলল: আসমােন। িতিন ি�ে�স 

করেলন, আিম েক? েস িলল: আপিন আআাহর রাসূল। িতিন িলেলন: তােক তিুম 

আ�াদ কের দাও, েকননা েস মিুমন। ( সিহহ মসুিলম) 
এিতমেক েছাটকাল ে েকই নামা� িশকা েদমা,  নামাে�র আরকান ও ওমাি�িসহ 

তা কােমম করােত সেচ� হওমা। বীর-ি�রভােি তা পালন করার িনেদরশ েদমা, 

িােত েস িড় হেম তা ি াি ভােি পালন করেত অভয� হম। সাে  সাে  অ�ু 

েগাসল, ও অনযানয িিুম িশকা  েদমা, েিমন আআাহভীরতা, সতযিাদীতা, 

আমানতদারী, ৈবির ও সেুর চিরে�র �িশকু িদেম িম যা, িহংসা, িখমানত, িগিত, 

েচাগলেখারী ইতযািদ ে েক িিরত রাখা। রাসূল সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআােমর 

স�ুাত েমাতােিক সালােমর আদি, খাওমার আদি, ��াি পামখানার আদি ও 

অনযানয আদি িশকা েদমা। 
এিতমরা সমা� ও �ািতরই একিট অংশ। তাই শবু এিতেমর অিভভািেকর নম, িরং 

সমাে�র সকেলরই দািম� হল  সিাকভােি তােদর �িতপালন ও িশকা দীকার 

িযি�া করা। কারু সকলেক আআাহর স�ুেখ তােদর দািম� স�েকর ি�ে�স করা 

হেি। িিদ তারা সুের ও সচুার ্েপ তােদরেক �িতপালন কের তাহেল তারা 

দিনমা ও আেখরােত কািমমাি ও েসৗভাগযিান হেি।  আর িিদ অিেহলা কের 

তাহেল দভরাগা হেি এিং তােদর উপরই িতরােি এর কফুল, তােদরেকই িদেত হেি 

এর মাসূল।  
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রাসলুূআাহ সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআাম এ স�েকর িেলন:  
  ماا  عةي .  ك�م يلع و��م مسؤل ع  يعيا  

েতামরা �েতযেকই দািম�শীল। েতামােদর �েতযকেকই তার দািম� স�েকর 

ি�ে�স করা হেি। (িখুাির ও মসুিলম)  
িারা এিতেমর িশকা ও �িতপালন করার দািম� পালন করেি রাসলূ সাআাআাহ 

আলাইিহ ওমা সাআােমর ভাুাম তােদরর �নয সসুংিাদ রেমেছ। নিী�ী তার এক 

সাহািিেক সে�াবন কের িেলন,  
يول  لنخييي .  ولهللا ين تادي لهللا ل  يجال ولحدل َ  ل  م  حر لبعمف

 ومسةم 
আআাহর কসম, েতামার �ারা আআাহ িিদ এক�ন িযি�েক িহদামাত দান কেরন তা 

েতামার �নয উৎকৃ� স�দ ে েকও উৎম। ( িখুাির ও মসুিলম।) 
আআাহ তাআলা িেলন,  

 
َ
َاَايَء ب  زُْؤزُول للسع

َ
ُسوُهْم  َوللَُ�ُم للاِت َجَعَ  لهللاُ مْ َوً

ْ
لَُ�ْم ِ�يَيًمي َولْيُاقُوُهْم ِ�يَاي َولف

 َمْعُروفًي
ً
 )٥:  للنسيء(  َوقُولُول لَُاْم قَْوً

েতামােদর স�দ িা আআাহ েতামােদর �নয উপ�ীিিকা কেরেছন তা িনেিরাবেদর 

হােত অপরু  কর না।  এিং েতামরা তা হেত তােদরেক আহার দাও, তােদরেক 

পিরবান করাও এিং তােদর সাে  উৎম ক া িল।  (সরূা িনসা : ৫)   
মফুাসিসের েকারআন আিদআাহ ইিেন আ�াস রািদমাআাহ আনহ িেলেছন, পিি� 

েকারআেনর এ আমােত িনেদরশ করা হে� েি, েতামরা েতামােদর বন-স�দ অ�া� 

িম� স�ান-সিিত িকংিা অনিভ� �ীেলাকেদর হােত তেুল িদেম তােদর মখুােপকী 

হেম ে েকা না, রিং আআাহ তাআলা েিেহতু েতামােক অিভভািক এিং েদখা 

েশানার দািম� িদেমেছন, তাই তিুম স�দ েতামার িনে�র হােত েরেখ তােদর 

খাওমা পরার দাম-দািম� পালন করেত  াক।  
িিদ তারা অ র স�েদর দািম� িন� হােত িনেম েনমার আপিৎ কের, তাহেল 

তােদরেক ভালভােি িিুঝেম দাও েি, এসি েতামােদর �নয সংরকু করা হে�, 

িােত তােদর মন:কে�র কারু না হম, আিার স�দ িিন� হওমার স�ািনাও েদখা 

না েদম ।  
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আিদআাহ ইিেন আ�ােসর িযাখযা মেত, অ�া� িম� িালক িািলকা এিং অনিভ� 

েি েকােনা �ীেলােকর হােত বন স�দ তেুল না েদমার িনেদরশ �দান করাম �মাু 

হম েি, তােদর হােত স�দ িিন� হওমার আশংকা রেমেছ। এেত এিতম িশশ িা 

িনে�র স�ােনর মেবয েকােনা পা রকয েনই। সাহািি আি ু মসূা আশআরী রা.-ও  

আমােতর এ্প তাফিসরই ি রুনা কেরেছন। ইমােম তাফিসর হােফ� তািািরও এ 

মত �হু কেরেছন। তাছাড়া �সা আেলাচনার মেবযও আমােতর িনেদরশ এিতমেদর 

�নযই �েিা�য িেল অনভুতূ হম।  
এিতম �িতপালনকারী িা এিতেমর অিভভািেকর স�েদর সাে  িিদ এিতেমর 

স�েদর িম�ু ঘেট, আর িিদ এিতেমর স�েদর েকােনা কিতর আশংকা না হম 

তাহেল এ িম�ু �ােমি ।  
মহান আআাহ িেলন:  

َيِلُط 
ُ
َولنُُ�ْم َولهللاُ َوِِْن ت َْ ِْ  وُهْم فَِإ ُمْصِة

ْ
ُمْاِسَد ِمَ  لل

ْ
: لنقرة (  ﴾٢٢٠  ...َ�ْعةَُم لل

٢٢٠( 
িিদ তােদর িযমভার িনে�র সাে  িমিশেম নাও তাহেল মেন করেি তারা েতামােদর 

ভাই। ি�ত: অমালকামী ও মালকামীেদরেক আআাহ �ােনন। (সরূা িাকারা : 

২২০) 
েকউ িিদ িনে�র খাওমা দাওমা ও িযিসা িাস�ান ে েক এিতেমর খাওমা দাওমা 

ও িাস�ান স�ূু র  আলাদা কের, এেত েকােনা েদাু েনই মহান আআাহ তা মিুাহ 

কেরেছন।  
উপেরােআিখত আমাত ে েক েকােনা েকােনা তাফিসরকারক িেলেছন, অিভভািক 

এিতেমর স�দ ে েক ঐ পিরমাু উপকতৃ হেত পারেি েি পিরমাু তার এই 

কাে�র ম�ুির িা পাির�িমক হেত পাের।  তেি িযি� িিদ বনী হম িকংিা এমন হম 

িার �েমা�নীম খরচ-পে�র িযি�া অনয� সং�ান করেত পাের তাহেল তার উিচত 

এিতেমর মাল ে েক তার পির�িমক �হু না করা।   
يَْساَْعِاْف 

ْ
َن َغِغّيي فَة ََ  )٦: للنسيء (  َوَمْ  

িারা ��ল  তারা অিশযই এিতেমর মাল খরচ করা ে েক িিরত  াকেি। (সরূা 

িনসা: ৬)  
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আর এিতেমর তসািবানকারী িিদ দির� হম তাহেল এিতেমর মাল ে েক তার 

�েমা�ন পিরমাু খরচ করেত পারেি। আআাহ তাআলা িেলন:  
َمْعُرو

ْ
ُ�ْ  لِيل

ْ
يَأ
ْ
َن فَِقً ل فَة ََ ْشِادُ َوَمْ  

َ
ْمَوللَُاْم فَأ

َ
ِْاْم ب

َ
إَِذل َدَ�ْعاُْم إِل

َف ِم فَ ََ ول َعةَيِْاْم َو
 )٦: للنسيء (  َحِسيبًي لِيهللاِ 

েি িযি� অভাি�� েস সাত পিরমাু েভাগ করেি। িখন তােদর হােত তােদর 

স�িৎ �তযাপরু  করেি তখন তােদর উপর েতামরা সাকী রাখেি। আর 

িহসাি�হুকারী িহেসেি আআাহ িে �। (সরূা িনসা: ৬) 
 

ْ  َجد  ِ  ََ َِيِ  
َ
ْ  ب ََ ْمِرو لِْ  ُشَعيٍْب  ََ   ْ نا يَُجًال  ََ

َ
ا َص�ا لهللاُ  ب َِ

َل لبا
َ
َعةَيِْ  وََمةاَم  ب

ْ ِمْ  َميِل تَتِيِمَ  َ�ْ َ  ُّ ِّ تَتِيمب قَيَل َ�َقيَل   َو
ءب ْ َْ   َ�َقيَل إِ�  فَِق ب لَيَْ  ِل 

َ
ُمْسٍِم َوً

ث ٍ  
َ
 ُماََ

َ
 )٦٤ص /  ٨ج ( -م  بب دلود .  ُمبَيِدٍي َوً

আমর ইিেন শমাইি হেত িি রুত । িতিন তার িপতা এিং িতিন তার দাদার ে েক 

ি রুনা কেরেছন েি, এক িযি� নিী সাআাআাহ আলাইিহ ওমা সাআােমর কােছ এেস 

িলল: আিম দির� িযি�, আমার িকছইু েনই। আমার এক�ন এিতম রেমেছ। িতিন 

িলেলন: েতামার এিতেমর স�দ ে েক খাও, তেি ন� ও অপিযম করেি না এিং 

মলূবন ে েকও খােি না। (আি ুদাউদ)  
কােরা কােরা মেত উ� িযি�র িিদ েকােনা সমম ��লতা আেস তাহেল েস 

এিতেমর মাল হেত �হুকতৃ স�দ েফরত িদেি। আর িিদ  স�ি না হম তাহেল 

এিতেমর মাবযেম তা হালাল কের িনেি।  
ওমর রা. হেত িি রুত, িতিন িেলন: 
إ� بنول  نا  م  ميل لهللا لمللة ميل للتيم ، إن لمااغي  لماعاا   ، وِن 

 )١١٥ص /  ١١ج ( -معرفة للس  ولثثيي لةبياق ( « لفاقر  ب�ة  ليلعروم
আআাহর স�েদর িযাপাের আিম আমােক এিতেমর স�েদর �ামগাম এেনিছ, 

আমার িখন ��লতা েদখা েদম তখন আিম এিতেমর মাল ে েক িিরত  ািক এিং  

িখন অভাি েদখা েদম তখন আিম নযামসাতভােি  ু িহসােি খাই , অত:পর তা 

পিরেশাব কির। ( মা’েরফাতসু সনুান ওমাল আসার িলল িামহািক, ১১/১১৫) 



 

25 
 

ম�ুািহদ রহ. হেত িি রুত, িতিন িেলন: িিদ অভাি�� হম এিং সাত পিরমাু খাম 

তাহেল তা পিরেশাব করেত হেি না।  
এিতম েমেমেদর ৈিিািহক �ীিেন িািতীম অিবকার সংরকেুর উপর িিেশু  র� 

আেরাপ করা হেমেছ। আআাহ তাআলা িেলন:  
ول َمي َطيَب لَُ�ْم ِمَ  للن   ُْ َاَيَ  فَينِْ�

ْ
 ُ�ْقِسُطول ِف لل

ا
ً
َ
ْااُْم َ َِ َسيِء َمثَْ� َوثَُالَث َوِِْن 

 َ�ُعولُول
ا
ً
َ
َ ََ ْد

َ
ْ�َمينُُ�ْم َذلَِ  ب

َ
ْو َمي َمةََكْ  ب

َ
 َ�ْعِدلُول فََولِحَدًة ب

ا
ً
َ
ْااُْم َ َِ  َوُيَايَع فَإِْن 

 )٣: للنسيء ( 
আর িিদ েতামরা আশংকা কর েি, এিতমেদর িযাপাের েতামরা ইনসাফ করেত 

পারেি না, তাহেল েতামারা িিেম কর নারীেদর মেবয িােক েতামােদর ভাল লােগ; 

দ’িট িতনিট অ িা চারিট। আর িিদ ভম কর েি েতামর সমান আচরু করেত 

পারেি না, তেি একিট অ িা েতামােদর হাত িার মািলক হেমেছ। এটা অিবকতর 

িনকটিতরী েি, েতামরা িলুম করেি না।  (সূরা িনসা: ৩)  
আআাহ তাআলা আেরা িেলন,  

ِكاَيِب ِف َ�َايَ  َو�َْساَْاُاونََ  ِف للن  
ْ
ُ ُ�ْاِايُ�ْم ِ�يِا ا َوَمي ُ�اَْ� َعةَيُْ�ْم ِف لل َسيِء قُِ  ل�ا

ُمْسَاْىَعِاَ� ِمَ  
ْ
وُه ا َولل ُْ ْن َ�غِْك

َ
ََُا ا َمي ُفِاَب لَُا ا َوزَْرَ�بُوَن ب  زُْؤزُو

َ
ِال ً

ا
للن َسيِء للال

يَاَيَ  
ْ
ْن َ�ُقوُمول لِة

َ
لِن َوب َ

ْ
ِوَ

ْ
ِقْسِط َوَمي َ�ْاعَ لل

ْ
ْ ٍ فَإِنا لهللاَ لِيل

ََ َن لِِ  َعِةيًمي ةُول ِمْ   ََ 
 )١٢٧: للنسيء ( 

তারা েতামার কােছ নারীেদর িযাপাের সমাবান চাম। িল, আআাহ তােদর িযাপাের 

েতামােদরেক সমাবান িদে�ন এিং সমাবান িদে�ন ঐ আমাতসমহূ িা িকতােি 

েতামােদরেক পাা কের শনােনা হম এিতম নারীেদর িযাপাের। িােদরেক েতামরা 

�দান কর না িা তােদর �নয িনবরারু করা হেমেছ, অ চ েতামরা তােদর িিিাহ 

করেত আ�হী হও। আর দিরল িশশেদর িযাপাের ও ইিতমেদর �িত েতামােদর 

ইনসাফ �িত�া স�েকর। আর েতামরা েি েকােনা ভােলা কা� কর, িন�ম আআাহ 

েস িিুেম পির�াত। (সরূা িনসা : ১২৭) 
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এিতমেদর  সরদার 
আিদল মৎুািলেির প�ু আ�ুআাহ, আিদল ওমাহােির েমেম আিমনােক িিেম 

করেলন। এই িিেমর কেমক মাস পর িতিন িযিসার উে�েশয  সফর করেলন। 

অত:পর িতিন রা�াম অস�ু হেম ইে�কাল করেলন।  
এই সমম তার �ী আিমনা গভরিতী িছেলন। িতিন অতয� িচি�ত হেলন। কারু তার 

গেভরর এই স�ানিট িকছ ুিদন পের এিতম অি�াম �� �হু করেি।  
আিমনা িখন স�ানিট �সি করেলন তখন তার দাদা আ�ুল মুৎািলি অতয� খশুী 

হেলন এিং তার নাম রাখেলন মুহা�দ। ম�ার � া অনুিামী বা�ীরা বনীেদর 

স�ানেদরেক দব পান করােনার উে�েশয িনেম িাওমার �নয আসেলা। িখনই 

েকােনা মিহলা �ানেত পাের েি, মহুা�দ এক�ন এিতম, তখন তােক িনেত 

অ�ীকিৃত �ানাম। তারপর অনয এমন স�ান েখাঁে� িার িািা রেমেছ এিং বনী, 

িােত তােক িে � পিরমাু স�দ �দান করেত পাের। পিরেশেু হািলমা সািদমা 

আসেলন এিং এই এিতমেক �হু করেলন। পিরেশেু িতিন তার পিরিার-

পির�েনর �নয িরকেতর কারু হেম েগেলন।  
মহুা�দ সাআাআাহ আলাইিহ ওমাসাআাম দীঘর পাঁচ িছর তার কােছ অি�ান করেলন। 

তারপর িতিন তার মােমর কােছ িফের আসেলন। মােমর েকােল মা� অ� িদন 

িতিন তার আদর-ে�হ ও মমতার মােঝ িসিাস করেত পারেলন। তার িমস িখন 

ছম িছর, তখন তাঁর মা িচর িিদাম িনেলন। এভােিই  িতিন ৈশশি ে েকই মােমর 

ে�হ  ও িািার আদর ে েক িি�ত হেলন, িকি আআাহর দমা ও করুা তাঁেক 

কখনই েছেড় িামিন। তাঁর রকুােিকেুর িযি�া আআাহ সহ� কের িদেলন। দাদা 

আ�ুল  মুৎািলি দািম�ভার �হু করেলন এিং তাঁর সাে  সেুর িযিহার করেলন। 

িকি িতিনও এর দই িছর পর মতৃুয িরু কেরন। তখন তারঁ িমস হেমিছল আট 

িছর। অত:পর লালন পালেনর দািম� �হু করেলন চাচা আি ু তািলি। তাঁর 

উপা�রন করার কমতা হওমা পির� িতিনই তার েদখাশনা ও দাম দািমে� িনেমাি�ত 

িছেলন। তারপর িতিন মহান করুামম আআাহ তাআলার পক ে েক নিওুমত �া� 

হেলন। 
আআাহ তাআলা িেলন,   

ْدَك تَِتيًمي فَآََوى   لَْم َ�ِ
َ
 َ�َاَدى  ٦ب

ّ
ْ�َ�  ٧﴾ َووََجَدَك َضيً

َ
 ﴾٨﴾ َووََجَدَك َعئًِال فَأ

 )٨-٦: للىح ( 
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অ র : িতিন িক েতামােক এিতম ্েপ পানিন। অত:পর িতিন আ�ম িদেমেছন। িতিন 

েতামােক  েপেমেছন প হারা, অত:পর  প  �দশরন কেরেছন। িতিন েতামােক 

েপেমেছন িন:�, অত:পর অভািম�ু কেরেছন। (ে◌সরূা েদাহা: ৬-৮)  
নিী কিরম সাআাআাহ আলাইিহ ওমাসাআাম তাঁর �ীি�শাম আআাহর িাুী 

িা�িামেনর লেকয এিতম �িতপালন ও তােদর দািম�ভার �হু করেছন।  
আআাহ তাআলা িেলন:  

َتِيَم فََال َ�ْقَاْر  
ْ
ي لل ما

َ
 )٩: للىح (  ﴾٩فَأ

অ র: সতুারাং তিুম এিতমেদর �িত কোার হেি না। (সূরা েদাহা: ৯)  
 

এিতেমর  �বন 
আআাহর আেদেশ মসূা আলাইিহস সালাম িখি�র আ:-এর সাে  ঘুরািফরার �নয 

সমম িনবরারু করেলন। েিখােন মসূা আ: এই সামানয সমেম িখি�র আ: ে েক 

অেনক িশকা অ�রন কেরিছেলন। িখি�র আ:- েক আআাহ এমন ইলম দান 

কেরিছেলন িা অনয কাউেক েদনিন। আআাহ তালাআ তার স�েকর িেলন:  
 ُ
َ
ًميآَزَيْغَيُ  يَْحًَة ِمْ  ِعغِْدنَي وََعةاْمغَيُ  ِمْ  َ

ْ
 )٦٥: للكاف (  ناي ِعة

অ র: আিম তােক আমার পক ে েক রহমত দান কেরিছলাম এিং আমার পক ে েক 

িদেমিছলাম এক িিেশু �ান।  (সরূা কাহফ: ৬৫)  
তােদর দ’�েনর চলার পে  েিশ কবুা েপেলা। দূর ে েক একটা শহর দৃি�েগাচর 
হেল তারা েসই শহেরর িদেক অ�সর হেলন । েসখােন িগেম শহরিাসীর কােছ 

খানার আিেদন করেলন। িকি ঐ শহেরর িাসীোরা িছল কপৃু । তাই তারা 

তােদরেক খাদয িদেত অ�ীকার করেলা। েশু পির� তারা শহেরর েশু �াে� েপৗেঁছ 

েগেলন।  
হাাৎ কের িখি�র আ: একটা পরুাতন �াচীর েদখেত েপেলন িা েভংেগ পড়ার 

উপ�ম িছল। িতিন �াচীেরর কােছ েগেলন এিং তা েমরামত কের িদেলন।  

এিদেক িখি�র আ:-এর কা�  েদেখ মসূা আ: আ�িরয ও িিি�ত হেম েগেলন এিং 

ি�ে�স করেলন, িক কের এমন স�দােমর েদমাল েমরামত কের েদমা হেলা েি 

স�দাম এক েলাকমা খাদয �দান করেলা না।  
�কতৃ পেক িখি�র আ:-এর এই কাে�র িপছেন িহকমত িছল। িতিন  মসূােক আ: 

েসই েগাপন ত য ি রুনা  কের িেলন েি, �াচীেরর িনেচ মলূযিান েগা�বন লুকািমত 

আেছ িার মািলক হে� শহেরর দই �ন েছাট এিতম। িিদ িতিন �াচীরিট ঐ 
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অি�াম েরেখ েিেতন তাহেল অনিতিিলে� েদমালিট েভংেগ পেড়  �বনিট �কাশ 

হেম েিত এিং �ািলম কপৃু স�দাম এ িল িনেম িনত। িতিন �াচীরিট েমরামত 

কেরেছন িােত  �বন এিতম�ম িড় হওমা পির� সংরিকত  ােক। িড় হওমার পর 

েকউ আর তােদর ে েক তােদর স�দ েকেড় েনমার সাহস পােি না।  আআাহ 

সিুহানাহ ওমা তাআলা িেলন:  
َن ِلُاَالَمْ�ِ  ََ َدلُي فَ ِ

ْ
ي لل ما

َ
لُوُهَمي َصيِلًي  َوب

َ
ْاَُ  َفْلب لَُاَمي َوَ َن ب

َ
َمِدتغَِة َوَ َن ت

ْ
تَتِيَمْ�ِ ِف لل

  ْ ََ اُُ  
ْ
ُهَمي َو�َْسَاْخرَِجي َفْلَُهَمي يَْحًَة ِمْ  َيا َ  َوَمي َ�َعة ُشدا

َ
ْن َ�بْةَُاي ب

َ
َيلَد َياعَ  ب

َ
فَأ

ِو�ُ  َمي لَْم َُْسِطْ  َعةَ 
ْ
ْمِري َذلَِ  زَأ

َ
 )٨٢: للكاف (  ﴾٨٢يِْ  َصْبًل  ب

অ র: আর �াচীেরর িিুমিট হল, তা িছল শহেরর দ’�ন এিতম িালেকর এিং তার 
িনেচ িছল তােদর  �বন। আর তােদর িপতা িছল সৎকমরপরামু। তাই আপনার রি 

চাইেলন েি, তারা দ’�ন �া�িম� হেম তােদর  �বন েির কের েনেি। এসিই 
আপনার রেির রহমত �্প। আিম িন� ে েক তা কিরিন। এ হেলা েস িিুেমর 

িযাখযা, েি স�েকর আপিন ৈবির বারু করেত পােরনিন। (সরূা কাহাফ: ৮২)  
এিতেমর �িত আিমরল মিুমনীন ওমর রা.-এর দমা 

আিমরল মিুমনীন ওমর িিন খাৎাি রা. এক রােত মসুিলমেদর অি�া অিেলাকন 

করার �নয েির হেলন। িতিন রা�াম চলা অি�াম ��িলত আ ন েদখেত েপেলন। 

আে� আে� েসই আ েনর িনকটিতরী হেলন। েদখেত েপেলন, এক�ন নারী একিট 

পািতেলর িনেচ আ ন  ালাে�, আর তার পােশ েছাট েছাট িকছ ু েছেল কা�াকািট 

করেছ। আিমরল মিুমনীন তােক ি�ে�স করেলন, েকন েছেল িল কা�াকািট 

করেছ? নারী তাঁেক িলেলন, তারা কবুার ি�ুাম কাঁদেছ। িতিন ি�ে�স করেলন: 

আ েনর উপর পািতলিটেত িক রেমেছ? মিহলািট িলেলা: পািতল পািন ভিতর কের 

িনেচ আ ু িদেমিছ িােত েছেলরা বারুা কের েি, খাদয রা�া করা হে� এিং  

কা�া ে েক িিরত ে েক আে� আে� ঘুিমেম িাম। এ ক া শেন ওমর িিন খাৎাি 

রা. দ:খ েপেলন এিং েকেঁদ েফলেলন।  অত:পর অিত�ত িাইতলু মােল আসেলন 

এিং েসখান ে েক িকছ ু আটা, েখ�ুর, িঘ, কাপড় ও িকছ ু িদরহাম সাে  িনেম 

খােদমেক িলেলন: এ েলা আমার ঘােড় উিােম দাও। খােদম তাঁর পিরিেতর িনে�ই 

িহু করেত ই�া করেল িতিন তােক িলেলন: না আিম িনে�ই তা িহু করি, 

কারু আিম িকমামেতর িদন তােদর স�েকর ি��ািসত হি।  
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আিমরল মিুমনীন ি�ািট িনে�ই ঘােড় কের িহু করত: মিহলািটর িাড়ীেত 

েপৗছঁেলন এিং িনে�ই খাদয ��ত করেলন তারপর েছেল িলেক পিরতিৃ� সহকাের 

খাইেম িদেলন।  
 

এিতেমর দআ 
কি ত আেছ এক িযি� মদয পান ও  নাহর কা� করত। এক �চচ শীেতর রােত 

রা�া িদেম চলেত িছল। অত:পর েদখেত েপেলা, একিট েছাট েছেল কবুার ি�ুাম 

কাদঁেছ ও �চচ শীেতর কারেু কাপঁেছ।  েছিলিটর সাে  েস ক ািতরা িলেলা,  

পিরচম িনেম �ানেত পারল েি, েস এক�ন এিতম। তার দরাি�া েদেখ েলাকিট  

�ভািিত হেলা। েস েছেলিটেত খানা খাইেম িদেলা এিং িনে�র েপাুাক খেুল তােক 

িদেলা িােত েস শীেতর ক� ে েক রকা পাম। তারপর িন� িাড়ীেত িফের আসেলা 

এিং ঘুিমেম পড়েলা। �ে� েদখেলা েিন েকমামত উপি�ত হেমেছ। মানুু  িহসাি 

িনকােশর �নয দািড়েমেছ, আর তার িনে�র িযাপাের েস েদখেছ েি, আ�ােির 

েফেরশতাগু এেস তােক �াহা�ােমর িদেক িনেম িাে� এিং তােদর সামেন েস 

লাি�ত ও অপমািুত হে�। আর েি মহুেূতর তােক আ েনর িদেক িনেম িাওমা হে� 

েসই মহুূেতর েসই এিতেমর সাে  েদখা হেলা। এিতমিট তার দরাি�া েদেখ আআাহর 

কােছ তার �নয কমা �া রনা করেলা। আআাহ এিতেমর �া রনা কিলু করেলন এিং 

েফেরশতােদরেক এিতেমর �িত ভাল িযিহােরর কারেু তােক েছেড় েদমার িনেদরশ 

িদেলন, েলাকিটর হাাৎ ঘুম েভো েগল। এই ভমািহ দৃশয েদেখ েস ভীত হেম 

পড়েলা। অত:পর আআাহর কােছ কমা �া রনা করেলা।  নাহ ে েক তাওিা করেলা 

ও পাপকা� েছেড় িদেলা এিং আআাহর আনগুতযশীল িাোম পিরুত হেম েগল। 

এিং সংক� করেলা েি,  সি সমম এিতেমর �িত ভাল িযিহার করেি। 
িি রুত আেছ আ�ুআাহ িিন মিুারক রহ. এিতমেদরেক েখ�ুর িদেম িলেতন। েতামরা 

আমােক েখ�ুেরর আিট দাও, আিম েতামােদরেক িদরহাম িদি। অত:পর এিতমরা 

তার কাছ ে েক েখ�ুর িনেম েিত এিং াাচা পািন পান করত ও আিট িল েফরত 

িদেম  �িতিট আিটর পিরিেতর একিট কের িদরহাম �হু করত। তারপর তারা 

তােদর উদর পূু র ও পেকট ভিতর কের খিুশ হেম েরি হেতা।   
এিদেক আ�ুআাহ িিন মিুারক িিনেমর সাে  আওমা� কের �েন করেতন। 

এমনিক অ� িদেম েচহারা ও দািড় িভে� েিত। তার এক ছা� তােক ি�ে�স 

করল। আপিন এিতেমর উদর পিরত�ৃ কেরেছন এিং তােদর পেকট িদরহাম িদেম 

পিরপূ রু কের িদেমেছন। এর পরও েকান ি�িনস আপনােক কাঁদাে�? 
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িতিন উৎের িলেলন: েহ ভাই! আমােদর স�ুেখ শ� ঘািট রেমেছ। আআাহ তাআলা 

িেলন:  
َعَقبََة  

ْ
َم لل َْ َعَقَبُة  ١١فََال لْ�اَ

ْ
ْدَيلَك َمي لل

َ
ْو إِْطَعي ب ِف ١٣﴾ فَ ع َيَ�بٍَة  ١٢﴾ َوَمي ب

َ
﴾ ب

َاٍة  ١٥﴾ تَتِيًمي َذل َمْقَرَاٍة  ١٤تَْوٍ  ِذي َمْسَابٍَة   ْو ِمْسِكيغًي َذل َمْتَ
َ
: لن� (  ﴾١٦﴾ ب

١٦-١١( 
তেি েস ি�রু িগিরপ িট অিত�ম করেত সেচ� হমিন। আর িকেস েতামােক 

�ানােি, ি�রু িগিরপ িট িক? তা হে� দাস মু�করু। অ িা খাদয দান করা 

দিভরেকর িদেন। এিতম আ�ীম ��নেক। অ িা বূিল মিলন িমসকীনেক। (সরূা 

আল-িালাদ: ১১-১৬)  

ি�ম মসুিলম! এিতম �িতপালন িন:সেেহ এমন কা� িার �ারা দিনমা-আিখরাত 

উভম �গেতর িািতীম কলযাু সাবন করা িাম। সিি� পাওমা িাম মহা মিহম 

আআাহ তাআলার। তাই আমােদর সকেলর ঈমািন ও ৈনিতক দািম� হে� এ িিুেম 

সেচ� হেম উভম �গেতর সফলতা অ�রন করা। আআাহ আমােদর সকলেক তারঁ 

সিি� অনিুামী সকল কা� স�াদন করার তাওিফক িদন। আিমন।   
সমা� 


	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. رواه مسلم
	عَن سَهْلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ. سنن أبي داود
	عن سلمان بن عامر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. سنن النسائي
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ( الأنعام : 152)
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ( الإسراء: 32)
	وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿13﴾ (لقمان : 13)
	الدعاء  هو العبادة
	وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿106﴾ (يونس: 106)
	لاطاعة لأحد في معصية االله، إنما الطاعة في المعروف.
	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿5﴾ ( طه : 5 )
	لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿11﴾  (الشورى : 11 )
	عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: ...
	وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ ...
	মুয়াবিয়া বিন হাকাম আসসুলামী রা. বলেন, আমার একজন দাসী ছিল সে উহুদ ও আল জাওয়ানীয়া প্রান্তে আমার ছাগল চরাতো। একদিন আমি লক্ষ্য করলাম হঠাৎ একটি বাঘি তার ছাগপাল থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। আমি যেহেতু  আদম সন্তান, তাই তারা যেমন দু:খ করে, আমিও তেমনি দু:খিত হলাম।...
	এতিমকে ছোটকাল থেকেই নামাজ শিক্ষা দেয়া,  নামাজের আরকান ও ওয়াজিবসহ তা কায়েম করাতে সচেষ্ট হওয়া। ধীর-স্থিরভাবে তা পালন করার নির্দেশ দেয়া, যাতে সে বড় হয়ে তা যথাযথভাবে পালন করতে অভ্যস্ত হয়। সাথে সাথে অজু গোসল, ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা  দেয়া, যেমন আল্লাহভীরুতা...
	এতিমরা সমাজ ও জাতিরই একটি অংশ। তাই শুধু এতিমের অভিভাবকের নয়, বরং সমাজের সকলেরই দায়িত্ব হল  সঠিকভাবে তাদের প্রতিপালন ও শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা। কারণ সকলকে আল্লাহর সম্মুখে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তারা সুন্দর ও সুচারু রূপে তাদেরকে...
	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন:
	كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته . متفق عليه
	তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (বুখারি ও মুসলিম)
	যারা এতিমের শিক্ষা ও প্রতিপালন করার দায়িত্ব পালন করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তাদেরর জন্য সুসংবাদ রয়েছে। নবীজী তার এক সাহাবিকে সম্বোধন করে বলেন,
	فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم . رواه البخاري ومسلم
	আল্লাহর কসম, তোমার দ্বারা আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন তা তোমার জন্য উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকেও উত্তম। ( বুখারি ও মুসলিম।)
	আল্লাহ তাআলা বলেন,
	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( النساء : 5)
	তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ কর না।  এবং তোমরা তা হতে তাদেরকে আহার দাও, তাদেরকে পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল।  (সূরা নিসা : ৫)
	মুফাসসিরে কোরআন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্তুতি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, রবং আল্লাহ তাআলা য...
	যদি তারা অর্থ সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়ার আপত্তি করে, তাহলে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মন:কষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয় ।
	আর এতিমের তত্ত্বাবধানকারী যদি দরিদ্র হয় তাহলে এতিমের মাল থেকে তার প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
	وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا ( النساء : 6)
	যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করবে তখন তাদের উপর তোমরা সাক্ষী রাখবে। আর হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট। (সূরা নিসা: ৬)
	عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُ...
	আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণিত । তিনি তার পিতা এবং তিনি তার দাদার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল: আমি দরিদ্র ব্যক্তি, আমার কিছুই নেই। আমার একজন এতিম রয়েছে। তিনি বললেন: তোমার এতিমের সম্পদ থেকে খাও, তবে ...
	কারো কারো মতে উক্ত ব্যক্তির যদি কোনো সময় স্বচ্ছলতা আসে তাহলে সে এতিমের মাল হতে গ্রহণকৃত সম্পদ ফেরত দিবে। আর যদি  সম্ভব না হয় তাহলে এতিমের মাধ্যমে তা হালাল করে নিবে।
	ওমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:
	إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم ، إن استغنيت استعففت  ، وإن افتقرت أكلت بالمعروف » )معرفة السنن والآثار للبيهقي - (ج 11 / ص 115(
	আল্লাহর সম্পদের ব্যাপারে আমি আমাকে এতিমের সম্পদের জায়গায় এনেছি, আমার যখন স্বচ্ছলতা দেখা দেয় তখন আমি এতিমের মাল থেকে বিরত থাকি এবং  যখন অভাব দেখা দেয় তখন আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে ঋণ হিসাবে খাই , অত:পর তা পরিশোধ করি। ( মা’রেফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাকি, ...
	মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যদি অভাবগ্রস্ত হয় এবং সঙ্গত পরিমাণ খায় তাহলে তা পরিশোধ করতে হবে না।
	এতিম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনে যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( النساء : 3)
	আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, এতিমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমারা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু’টি তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে তোমর সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর...
	আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,
	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ...
	তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সমাধান চায়। বল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন এবং সমাধান দিচ্ছেন ঐ আয়াতসমূহ যা কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয় এতিম নারীদের ব্যাপারে। যাদেরকে তোমরা প্রদান কর না যা তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অথচ...
	এতিমদের  সরদার
	আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ, আবদুল ওয়াহাবের মেয়ে আমিনাকে বিয়ে করলেন। এই বিয়ের কয়েক মাস পর তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে  সফর করলেন। অত:পর তিনি রাস্তায় অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করলেন।
	এই সময় তার স্ত্রী আমিনা গর্ভবতী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। কারণ তার গর্ভের এই সন্তানটি কিছু দিন পরে এতিম অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করবে।
	আমিনা যখন সন্তানটি প্রসব করলেন তখন তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তার নাম রাখলেন মুহাম্মদ। মক্কার প্রথা অনুযায়ী ধাত্রীরা ধনীদের সন্তানদেরকে দুধ পান করানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলো। যখনই কোনো মহিলা জানতে পারে যে, মুহাম্মদ একজন এ...
	মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ পাঁচ বছর তার কাছে অবস্থান করলেন। তারপর তিনি তার মায়ের কাছে ফিরে আসলেন। মায়ের কোলে মাত্র অল্প দিন তিনি তার আদর-স্নেহ ও মমতার মাঝে বসবাস করতে পারলেন। তার বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মা চির বিদায় নিলেন। এভাবেই  ...
	আল্লাহ তাআলা বলেন,
	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى ﴿6﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴿7﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴿8﴾ ( الضحى : 6-8)
	অর্থ : তিনি কি তোমাকে এতিম রূপে পাননি। অত:পর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তোমাকে  পেয়েছেন পথহারা, অত:পর  পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নি:স্ব, অত:পর অভাবমুক্ত করেছেন। (েসূরা দোহা: ৬-৮)
	নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহর বাণী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এতিম প্রতিপালন ও তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন।
	আল্লাহ তাআলা বলেন:
	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿9﴾ ( الضحى : 9)
	অর্থ: সুতারাং তুমি এতিমদের প্রতি কঠোর হবে না। (সূরা দোহা: ৯)
	এতিমের গুপ্তধন
	আল্লাহর আদেশে মূসা আলাইহিস সালাম খিজির আ:-এর সাথে ঘুরাফিরার জন্য সময় নির্ধারণ করলেন। যেখানে মূসা আ: এই সামান্য সময়ে খিজির আ: থেকে অনেক শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। খিজির আ:- কে আল্লাহ এমন ইলম দান করেছিলেন যা অন্য কাউকে দেননি। আল্লাহ তালাআ তার সম্পর্কে বলেন:
	آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ( الكهف : 65)
	অর্থ: আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।  (সূরা কাহফ: ৬৫)
	তাদের দু’জনের চলার পথে বেশ ক্ষুধা পেলো। দূর থেকে একটা শহর দৃষ্টিগোচর হলে তারা সেই শহরের দিকে অগ্রসর হলেন । সেখানে গিয়ে শহরবাসীর কাছে খানার আবদেন করলেন। কিন্তু ঐ শহরের বাসীন্দারা ছিল কৃপণ । তাই তারা তাদেরকে খাদ্য দিতে অস্বীকার করলো। শেষ পর্যন্ত তারা শহ...
	হঠাৎ করে খিজির আ: একটা পুরাতন প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ভেংগে পড়ার উপক্রম ছিল। তিনি প্রাচীরের কাছে গেলেন এবং তা মেরামত করে দিলেন।  এদিকে খিজির আ:-এর কাজ  দেখে মূসা আ: আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কি করে এমন সম্প্রদায়ের দেয়াল মেরামত কর...
	প্রকৃত পক্ষে খিজির আ:-এর এই কাজের পিছনে হিকমত ছিল। তিনি  মূসাকে আ: সেই গোপন তথ্য বর্ণনা  করে বলেন যে, প্রাচীরের নিচে মূল্যবান গোপ্তধন লুকায়িত আছে যার মালিক হচ্ছে শহরের দুই জন ছোট এতিম। যদি তিনি প্রাচীরটি ঐ অবস্থায় রেখে যেতেন তাহলে অনতিবিলম্বে দেয়ালটি ...
	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَ...
	অর্থ: আর প্রাচীরের বিষয়টি হল, তা ছিল শহরের দু’জন এতিম বালকের এবং তার নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তাই আপনার রব চাইলেন যে, তারা দু’জন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাদের গুপ্তধন বের করে নেবে। এসবই আপনার রবের রহমত স্বরূপ। আমি নিজ থেকে তা কর...
	এতিমের প্রতি আমিরুল মুমিনীন ওমর রা.-এর দয়া
	আমিরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রা. এক রাতে মুসলিমদের অবস্থা অবলোকন করার জন্য বের হলেন। তিনি রাস্তায় চলা অবস্থায় প্রজ্জ্বলিত আগুন দেখতে পেলেন। আস্তে আস্তে সেই আগুনের নিকটবর্তী হলেন। দেখতে পেলেন, একজন নারী একটি পাতিলের নিচে আগুন জ্বালাচ্ছে, আর তার পাশে ...
	আমিরুল মুমিনীন বস্তাটি নিজেই ঘাড়ে করে বহণ করত: মহিলাটির বাড়ীতে পৌঁছলেন এবং নিজেই খাদ্য প্রস্তুত করলেন তারপর ছেলেগুলিকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়ে দিলেন।
	এতিমের দুআ
	কথিত আছে এক ব্যক্তি মদ্য পান ও গুনাহর কাজ করত। এক প্রচণ্ড শীতের রাতে রাস্তা দিয়ে চলতে ছিল। অত:পর দেখতে পেলো, একটি ছোট ছেলে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদছে ও প্রচণ্ড শীতের কারণে কাঁপছে।  ছেলিটির সাথে সে কথাবর্তা বললো,  পরিচয় নিয়ে জানতে পারল যে, সে একজন এতিম। ...
	বর্ণিত আছে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. এতিমদেরকে খেজুর দিয়ে বলতেন। তোমরা আমাকে খেজুরের আটি দাও, আমি তোমাদেরকে দিরহাম দিব। অত:পর এতিমরা তার কাছ থেকে খেজুর নিয়ে যেত এবং ঠাণ্ডা পানি পান করত ও আটিগুলি ফেরত দিয়ে  প্রতিটি আটির পরিবর্তে একটি করে দিরহাম গ্রহণ ক...
	এদিকে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বিনয়ের সাথে আওয়াজ করে ক্রন্দন করতেন। এমনকি অশ্রু দিয়ে চেহারা ও দাড়ি ভিজে যেত। তার এক ছাত্র তাকে জিজ্ঞেস করল। আপনি এতিমের উদর পরিতৃপ্ত করেছেন এবং তাদের পকেট দিরহাম দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এর পরও কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে?
	তিনি উত্তরে বললেন: হে ভাই! আমাদের সম্মুখে শক্ত ঘাটি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:
	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿11﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿12﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿13﴾ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿14﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿15﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿16﴾ ( البلد : 11-16)
	তবে সে বন্ধুর গিরিপথটি অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়নি। আর কিসে তোমাকে জানাবে, বন্ধুর গিরিপথটি কি? তা হচ্ছে দাস মুক্তকরণ। অথবা খাদ্য দান করা দুর্ভিক্ষের দিনে। এতিম আত্বীয় স্বজনকে। অথবা ধূলি মলিন মিসকীনকে। (সূরা আল-বালাদ: ১১-১৬)

