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মানব ও সমাজেসবায় ইসলােমর ে�রণা 

 

‘পেরর কারেণ �াথর  দয়া ব ল এ জীবন মন সক ল দাও 

তার মত সুখ েকাথাও  ক আেছ আপনার কথা ভু লয়া যাও।’ 

অেনযর বযথায় সমবযথী হওয়া এবং পেরর  বপেদ সহেযা গতার হাত 

�সা রত করা এক ট মহৎ গণ। এক ধরেনর েনকীর কাজ।  হৈতষী 
মেনাভাব ও সহম মরতার গণ ছাছা মান বকতা ও মহানুভবতার  বকাশ 

পূণরতা পায় না।  

আ ম  তনেবলা েপট পুের েখেত পা র। একা ধক পেদর তরকা র ছাছা 
আমার খাবার েরােচ না।  ব চ� �াদ আ�াদন ছাছা আমার রসনা তৃ� 

হয় না। বাসার ৈনশ �হরী কুকুরেক  নতয টাটকা েগাশত খাওয়াই। দুই 

েবলা শাহী খাবার েখেত েদই। শযা�ু ছাছা ওর েগাসল হয় না। অথচ 

পােশর ব �েত খাবার না েপেয় অেবাধ  শশরা  চৎকার কের কাােদ। 

জঠর�ালা সইেত না েপের কত বনী আদম পেথর ধাের উপুছ হেয় 

কাতরায়। ফল-�ুটস েখেত েখেত আমার আদেরর দুলােলর অর চ ধের 

যায়। অথচ বা ছর বুয়ার অভু� স�ানেদর মুেখ েমৗসুমী ফল ট পযর� 

ওেঠ না। কুেদ মা ছর ল ু পদভার পছামা� সুেডৗল আেপল, রেস 

টইটু�র আ�ুর ও টসটেস কমলা ওরা �ায়শই  নেকপ কের ডাড বেন। 

অথচ এরা পাচা ও উ �� ফল খাওয়ার জনয ইতর �াণীর সে� যুু 

কের ডাড বেন। ফযাশন বদেলর সে� সে�ই আমার েমেয়র শীতবব 
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আর �ীে�র েপাশাক বদল হয়। অথচ অদূেরর গাােয়ই  ক-না 

শীতবেবর অভােব গরীেবর �াণ যায়।  

এসব েতা  বেবক বা মানবতার প রচায়ক নয়। অমানেবর েচেয় মানব 

ে�� েকন? �ােণর কারেণ? েকবল বু ুর কারেণ? েমােটও না। �ােণর 

ৈব শে�য মানুষ ও জীব-জ� �ায় অ ভ�। মানুষ বু ুমান জীব বেল অনয 

সব জীবজ� এেকবাের বু ুহীন নয়। বরং বু ুর সে�  বেবক এবং 

আপন চা হদার সে� মান বকতার সংে�ষই অনয সব জীব-জ�র ওপর 

মানুেষর ে��� এেন  দেয়েছ। ইসলাম এ কারেণ মানব সমােজ এমন 

ৈবষময ও �েভেদর েকােনা সুেযাগ রােখ  ন। ইসলাম মানুষেক সেবরাা 

মান বকতা, পর হৈতষণা, সহম মরতা ও মহানুভবতার  শকা  দেয়েছ। এ 

উে�েশয আআাহ তাার নবীেক ে�রণ দয়া ও সহম মরতার �তীক 

 হেসেব। আআাহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

﴿ ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما
َ
َّ  أ  ]١٠٧: نبييءخأل[ ﴾١ ّل�ۡلَ�ٰلَم��َ  رَۡ�َةٗ  ِ�

‘আর আ ম আপনােক সৃ �কুেলর জনয রহমত  হেসেবই ে�রণ কের ছ।’ 

{সূরা আল-আ �য়া, আয়াত : ১০৭}  

অনাহারীর কে�র ভা গদার হেত এবং জনমদুখী বা�ার দুঃেখ সমবযথী 

হেত আআাহ তা‘আলা রমযােনর  সয়াম ফরয কেরেছন। দুঃখীর অভাব 

েমাচেন যাকাত ফরয ও সাদাকুল  ফতর ওয়া জব কেরেছন। একই 

উে�েশ সালাত,  সয়াম ইতযা দর  ফদইয়া ও েল‘আেনর  বধান এবং 
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কসম ইতযা দর কাফফার  বধান �বতরন কেরেছন। দান-সদকা ও 

অেনযর জনয খরেচ উ ুু কের অেনক আয়াত না যল হেয়েছ। েযমন :  

ক. আআাহ তা‘আলা বেলন,  

�ي َذا ّمن﴿ َّ َ  ُ�ۡقر�ُض  � َّ ۥٓ  َ�ُۥ َ�ُيَ�ٰع�َفُهۥ َحَسٗنا قَۡرًضا � ۡجرٞ  َوَ�ُ
َ
: خلميم[ ﴾١ َكر��مٞ  أ

١١[ 

‘এমন েক আেছ েয, আআাহেক উ�ম করয েদেব? তাহেল  ত ন তার 

জনয তা বহগেণ বৃ ু কের েদেবন এবং তার জনয রেয়েছ স�ানজনক 

� তদান।’ {সূরা আল-হাদীদ, আয়াত : ১১} 

খ. আআাহ তা‘আলা বেলন,  

�ي َذا ّمن﴿ َّ َ  ُ�ۡقر�ُض  � َّ ۥٓ  َ�ُيَ�ٰع�َفُهۥ َحَسٗنا قَۡرًضا � ۡضَعاٗ�ا َ�ُ
َ
ۚ  أ ُ  َكث�َ�ٗة َّ  َ�ۡقب�ُض  َو�

ُط   ]٢٤٥: خنقرة[ ﴾٢ تُرَۡجُعونَ  �َ�ۡه�  َوَ�ۡبۜصُ

‘েক আেছ, েয আআাহেক উ�ম ঋণ েদেব, ফেল  ত ন তার জনয বহ 

গেণ বা ছেয় েদেবন? আর আআাহ সংকীণর কেরন ও �সা রত কেরন 

এবং তাারই  নকট েতামােদরেক  ফরােনা হেব।’ {সূরা আল-বাকারা, 

আয়াত : ২৬১}  
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গ. আআাহ তা‘আলা বেলন,  

�ينَ  ّمَثُل ﴿ َّ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  يُنف�ُقونَ  �
َ
�  َسب�يل�  ��  أ َّ �َبَتۡت  َحّبةٍ  َكَمَثل�  �

َ
�َل  َسۡبعَ  أ �  ��  َسَناب

ّ�ُ 
ُ  َحّبةٖ�  ّم�اْئَةُ  ُس�ُبلَةٖ  َّ �َمن يَُ�ٰع�ُف  َو� ۚ  ل ُ  �ََشآُء َّ عٌ  َو�      ]٢٦١: خنقرة[ ﴾٢ َعل�يمٌ  َ�ٰس�

‘যারা আআাহর পেথ তােদর স�দ বযয় কের, তােদর উপমা এক ট 

বীেজর মত, যা উৎপ� করল সাত ট শীষ, � ত ট শীেষ রেয়েছ একশ’ 

দানা। আর আআাহ যােক চান তার জনয বা ছেয় েদন। আর আআাহ 

�াচুযরময়, সবর্।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৬১}  

 . আআাহ তা‘আলা বেলন,  

���َ  ِ�نّ ﴿ َ�ٰت�  �لُۡمّصّد� ْ  َو�لُۡمّصّد� ۡقَرُضوا
َ
َ  َوأ َّ ۡجرٞ  َولَُهمۡ  لَُهمۡ  ُف يَُ�ٰعَ  َحَسٗنا قَۡرًضا �

َ
 أ

 ]١٨: خلميم[ ﴾١ َكر��مٞ 

‘ ন�য় দানশীল পুরষ ও দানশীল নারী এবং যারা আআাহেক উ�ম 

করয েদয়, তােদর জনয বহগণ বা ছেয় েদয়া হেব এবং তােদর জনয 

রেয়েছ স�ানজনক � তদান।’ {সূরা আল-হাদীদ, আয়াত : ১৮}  

ঙ. আআাহ তা‘আলা বেলন,  
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َّقُ ﴿ �ََ ْ َ  وا َّ ْ  �ۡسَتَطۡعُتمۡ  َما � ْ  َو�ۡسَمُعوا يُعوا ط�
َ
ْ  َوأ نف�ُقوا

َ
� َوأ ُ�ۡمۗ  َخۡ�ٗ نُفس�

َ
َّ  يُوَق  َوَمن ّ�� ُُ 

هۦ� ٰ��َك  َ�ۡفس� ََ ْو
ُ
ْ  ِ�ن ١ �لُۡمۡفل�ُحونَ  ُهمُ  ََُ َ  َُۡقر�ُضوا َّ  لَُ�مۡ  يَُ�ٰع�ۡفهُ  َحَسٗنا قَۡرًضا �

ُ  لَُ�مۚۡ  َوَ�ۡغف�رۡ  َّ ُكورٌ  َو�  ]١٧  ،١٦: خلاينن[ ﴾١ ل�يمٌ حَ  َُ

‘অতএব েতামরা যথাসাধয আআাহেক ভয় কর, �বণ কর, আনুগতয কর 

এবং েতামােদর  নজেদর কলযােণ বযয় কর, আর যােদরেক অ�েরর 

কাপরণয েথেক রকা করা হয়, তারাই মূলত সফলকাম। য দ েতামরা 

আআাহেক উ�ম ঋণ দাও,  ত ন তা েতামােদর জনয   গন কের  দেবন 

এবং েতামােদর কমা কের  দেবন। আআাহ গণ�াহী, পরম ৈধযরশীল।’   

{সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত : ১৬-১৭} 

চ. আআাহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ْ ��يُموا
َ
ْ  �لّصلَٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  َوَءاتُوا َّ ْ  �ل ۡقر�ُضوا

َ
َ  َوأ َّ ۚ  قَۡرًضا � ْ  َوَما َحَسٗنا ُموا ُ�م ََُقّد� نُفس�

َ
�� 

�  ع�ندَ  َ��ُدوهُ  َخۡ�ٖ  ّم�نۡ  َّ � ُهوَ  � ۡ�َظمَ  َخۡ�ٗ
َ
ۡجٗر�ۚ  َوأ

َ
ْ  أ ۖ  َو�ۡسَتۡغف�ُروا َ َّ َ  ِ�نّ  � َّ ۢ  َ�ُفورٞ  � يُم  رّح�

 ]٢٠: خلزمل[ ﴾٢

‘আর সালাত কােয়ম কর, যাকাত দাও এবং আআাহেক উ�ম ঋণ দাও। 

আর েতামরা  নজেদর জনয ম�লজনক যা  কছু অে� পাঠােব েতামরা 

তা আআাহর কােছ পােব � তদান  হেসেব উৎকৃ�তর ও মহ�র রেপ। 
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আর েতামরা আআাহর কােছ কমা চাও।  ন�য় আআাহ অতীব কমাশীল, 

পরম দয়ালু।’ {সূরা আল-মুযযা �ল, আয়াত : ২০}  

ছ. আআাহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ٓ �ه�مۡ  َو�� ۡمَ�ٰل
َ
�ل�  َحقّٞ  أ  ]  ١٩: يتخلخر�[ ﴾ ١ َو�لَۡمۡحُروم�  ّل�لّسآ�

‘আর তােদর ধনস�েদ রেয়েছ �াথরী ও ব �েতর হক।’ {সূরা আয-

যা রয়াত, আয়াত : ১৯} 

জ. আআাহ তা‘আলা বেলন,  

�ينَ  ﴿ َّ ٓ  َو� �ه�مۡ  �� ۡمَ�ٰل
َ
�ل�  ٢ ّمۡعلُومٞ  َحقّٞ  أ  ]  ٢٥  ،٢٤: خلعيرج[ ﴾ ٢ َو�لَۡمۡحُروم�  ّل�لّسآ�

‘আর যােদর ধন-স�েদ রেয়েছ  নধরা রত হক, যা�াকারী ও 

ব �েতর’। {সূরা আল-মা‘আ রজ, আয়াত : ২৪-২৫}  

এ ধরেনর আেরা অসংখয আয়ােতর মাধযেম আআাহ তা‘আলা মানেবর 

েসবা ও সমােজর কলযােণর  নেদরশ ও উৎসাহ  দেয়েছন। েতম ন 

মানবমু � ও সমাজকলযােণর মহান � তভূ মুহা�েদ আরাবী সাআাআাহ 

আলাই হ ওয়াসাআাম জীবনভর এ  শকা �চার কেরেছন। মানবেসবা ও 

সমাজকলযােণর চচরা কেরেছন আপন কেমর েযমন, েতম ন নানা 

উপলেকয নানাভােব এর � ত গর�ােরাপ কেরেছন আপন বাণী বা 
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উ �সমে�।  কয়ামত অব ধ আগত মানবতার শা � ও কলযােণ  ত ন 

অনাগত সকল ঈমানদােরর সামেন এ আদশর েরেখ েগেছন।  

নবুওয়ত লােভর �া�ােল  হলফুল ফুযূল নামক সং�া গেছ ছেলন। 
েসখােন  কছু যুবকেক  নেয়  ত ন এ মেমর অ �কারাবু হন, ‘আমরা 

 নঃ� ও অসহায় দুগরতেদর েসবা করব। অতযাচারী �াণপেণ বাধা েদব, 

েদেশর শা �-শৃ�লা রকা করব এবং  ব ভ� েগাে�র মেধয স্ী ত 

�াপেন সেচ� হব।’ [ ব�নবী পৃ. : ৫৭]  

েসকােল রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআােমর আতরমানব েসবার 

অননয উপমা খুােজ পাওয়া যায় মা খা দজা রা দআআাহ আনহার �্াপূণর 

উ �েত। �থম ওহী দশরেন ভীত-স�� �ামীেক অভয়  দেত  গেয় যা 

 ত ন উাারণ কের ছেলন। েযমন ট উ�ুল মু মনীন আেয়শা  স�ীকা 

রা দআআাহ আনহা সূে� ইমাম বুখারীর সহীহ �ে� ব ণরত হেয়েছ।  
রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআামেক আ�� করেত  গেয়  ত ন 

বেলন,   
»  

ّ ََ  ِ َّ خ ُ  ُ�ِْز�َك  َةي ََ َّ نًَمخ، خ
َ
َِصُل  ِِنَّك  أ

َ
ِْمُل  ، رِّحمَ خل ل

َ
ت ََ ، ّ ََ تَْ�ِسُب  خل  خلَمْعُمََل، ََ

َ�ْقِري يَْف، ََ َّ تُِع�ُ  خل  .»خلَّق  نََوخئِِب  َ َ  ََ

(ভাবরাথর) ‘কখেনা নয়, আআাহর শপথ, আআাহ আপনােক কখেনা 

অপমা নত করেবন না। কারণ, আপ ন আ�ীয়েদর � ত দয়াশীল, 

পী ছত মা ও আতুরেদর বযয়ভার বহন কেরন,  নঃ�েদর জনয উপাজরন 
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কেরন, আপ ন অ ত থপরায়ন এবং স তযকার  বপদাপেদ সদা 

সাহাযযকারী।’ [বুখারী : ০৩; মুস লম : ৪২২] 

৬�  হজরীর েশেষর  দেক খায়বার  ব জত হয়। ৯ম  হজরীেত যখন 

আরব উপ ীপ রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআােমর অনুগত হয়,   

তখন  ত ন  বশাল রােজযর অ ধপ ত। চার দক েথেক মদীনায় যত ধন-

েদৗলত ে� রত হয় সবই  ত ন অকাতের  ব লেয় েদন অনাথ ও দু�েদর 

মােঝ।  নেজ  কছুই েভাগ কেরন না  ত ন। মা আেয়শা রা দআআাহ 

আনহার ভাষয মেত,  ত ন এমনভােব ইহেলাক তযাগ কেরেছন েয তাার 

প রবার লাগাতার দু’ দন েপট পুের যেবর র ট েখেত পাের  ন।  

�খযাত সাহাবী জা বর ইবন আবদুআাহ রা দআআাহ আনহ বেলন, 

রাসূলুআাআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম জীবেন কখেনা েকােনা 

�াথরীেক ‘না’ বেলন  ন। তাার বদানযতা, পেরাপকার, মানবেসবা ও 

সমাজকলযােণ অবদােনর অসংখয দৃ�া� ই তহাস ও হাদীস ��সমূেহ 

 ল পবু হেয়েছ। মানব েসবায় গর�ােরাপ এবং এেত উ ুু কের 

রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম অসংখয বাণী উাারণ 

কেরেছন, �� প রসের যা উেআখ স�ব নয়। েস দেক না  দেয় 

সংেকেপ কেয়ক ট দৃ�া� তুেল ধরা যাক।  
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আবূ হরায়রা রা দআআাহ আনহ েথেক ব ণরত,  ত ন বেলন, রাসূলুআাহ 

সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম ইরশাদ কেরন,  

َس  َةنْ « َّ َْيَي ُكَرِب  ِةنْ  ُكْرَ� ً  ُمْؤِةٍن  َ�نْ  ََ ُّ َس  خ َّ ََ  ُ َّ  يَْولِ  ُكَرِب  ِةنْ  ُكْرَ� ً  َ�غْهُ  خ
ِقيَيَة ِ 

ْ
َةنْ  خل ََ  َ َّ َ ٍ  َ َ  ر َِ َ  ُةْع َّ َ ُ  ر َّ َْيَيخ ِف  َعلَيْهِ  خ َةنْ  ََخآلِدَرةِ  ُّ  َ َتَهُ  ُمْسِلًمي َ َتَ  ََ

 ُ َّ َْيَي ِف  خ ُّ ُ  ََخآلِدَرةِ  خ َّ خ َعبْمِ  َعْونِ  ِف  ََ
ْ
َعبْمُ  َكنَ  َةي خل

ْ
ِديهِ  َعْونِ  ِف  خل

َ
 .»أ

‘েয বয � েকােনা মু মেনর পা থরব ক�সমূহ েথেক েকােনা ক� দূর 

করেব  কয়ামেতর ক�সমূহ েথেক আআাহ তার এক ট ক� দূর 

করেবন। েয বয � েকােনা অভাবীেক দু নয়ােত ছাছ েদেব আআাহ 

তা‘আলা তােক দু নয়া ও আ খরােত তােক ছাছ েদেবন। েয বয � 

েকােনা মু মেনর েদাষ েগাপন রাখেব, আআাহ তা‘আলা দু নয়া ও 

আ খরােত তার েদাষ েগাপন রাখেবন। আর আআাহ তা‘আলা বা�ার 

সাহােযয থােকন যতকণ েস তার ভাইেয়র সাহাযয কের যায়।’ [মুস লম 

: ৭০২৮; আবূ দাঊদ : ৪৯৪৮;  তর মযী : ১৪২৫]  

অপর হাদীেস রেয়েছ, �খযাত সাহাবী আবূ হরায়রা রা দআআাহ আনহ 

েথেক ব ণরত,  ত ন বেলন, রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম 

ইরশাদ কেরন,  
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ِ  الَ  َّ خ ِ  الَ  ، يُْؤِةنُ  الَ  ََ َّ خ ِ  الَ  ، يُْؤِةنُ  الَ  ََ َّ خ َةنْ :  قَيلُوخ يُْؤِةنُ  الَ  ََ  ؟ خهللاِ  رَُ وَل  يَي َذخكَ  ََ
َةنُ  الَ  َجيرٌ :  قَيَل 

ْ
َةي:  ِ�يَل  ، نََوخئَِقهُ  َجيرُهُ  يَأ هُ :  قَيَل  ؟ نََوخئُِقهُ  ََ ّ ََ. 

‘না, আআাহর কসম েস ঈমান আেন  ন’; ‘না, আআাহর কসম েস ঈমান 

আেন  ন’; ‘না, আআাহর কসম েস ঈমান আেন  ন’। সাহাবীরা  জে্স 

করেলন, তারা কারা েহ আআাহর রাসূল?  ত ন বলেলন, ‘েসই বয �  

যার হঠকা রতা েথেক � তেব শ  নরাপদ নয়।’  জে্স করা হেলা, 

হঠকা রতা কী?  ত ন বলেলন, ‘তার অ ন� বা জুলুম’। [মুসনাদ আহমদ 

: ৮৪১৩; মুসনাদ বাযযার : ২০২৬] বলাবাহলয আআাহ �দ� স�েদর 

অপচয় করা অথচ  নকট� অসহােয়র � ত �েকপ না করাও এক 

ধরেনর জুলুম।    

এেক অপরেক সাহাযয করা, এেক অনযেক যৎসামানয হেলও  কছু 

েদয়াও তাই গর�পূণর। �খযাত সাহাবী আবূ হরায়রা রা দআআাহ আনহ 

েথেক ব ণরত,  ত ন বেলন, রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম 

ইরশাদ কেরন,  

ُمْسِلَميِت  �َِسيءَ  يَي«
ْ
ِْقَرنّ  الَ  خل

َ
لَوْ  ِلَيَرتَِهي َجيَرةٌ  ت  .»َشيةٍ  فِرِْ نَ  ََ

‘েহ মুস লম নারীগণ, এক � তেব শ েযন তার অপর � তেব শর 

পাঠােনা দানেক তু�্ান না কের, য দও তা ছাগেলর পােয়র এক ট 

কুর হয়।’ [বুখারী : ২৫৬৬; মুস লম : ২২৬]  
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রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম দা রর ি� বনী আদম এবং 

অসহায় নারীেদর সাহােযয উ ুু কেরেছন বযাপকভােব। আবূ হরায়রা 

রা দআআাহ আনহ েথেক ব ণরত,  ত ন বেলন, রাসূলুআাহ সাআাআাহ 

আলাই হ ওয়াসাআাম ইরশাদ কেরন,  

ْرَملَ ِ  َ َ  خلّسيِع  «
َ
ِمْسِك�ِ  خأل

ْ
خل ُمَجيِهمِ  ََ

ْ
ِ  َ ِبيِل  ِف  َكل َّ ْحِسبُهُ  - خ

َ
َقيئِمِ  - قَيَل  ََأ

ْ
َ�ل ََ 

ُتُ  الَ  َْ َ�لّصيئِمِ  ََ ِطرُ  الَ  ََ َْ َُ «. 
‘ বধবা ও অসহায়েক সাহাযযকারী বয � আআাহর রা�ায়  জহাদকারীর 

সমতুলয।’ (বণরনাকারী বেলন,) আমার ধারণা  ত ন আরও বেলন, ‘এবং 

েস ওই সালাত আদায়কারীর নযায় যার িা � েনই এবং ওই  সয়াম 

পালনকারীর নযায় যার  সয়ােম  বরাম েনই।’ [বুখারী : ৬০০৭; মুস লম 

: ৭৬৫৯] 

 ত ন বীেদর � ত স বেশষভােব সহম মরতা ও দয়ারর আচরেণর উপেদশ 

 দেয়েছন। আবূ হরায়রা রা দআআাহ আনহ হেত ব ণরত,  ত ন বেলন, 

রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম ইরশাদ কেরন,  

ةَ  فَِِنّ  ، نِيلَِّسيءِ  خْ تَوُْصوخ «
َ
َمْرأ
ْ
ِِنّ  ، ِضلَعٍ  ِةنْ  ُدِلَقْت  خل ْعَوجَ  ََ

َ
ءٍ  أ لَعِ  ِف  َشْ َّ ْعَىهُ  خل

َ
 أ

تَهُ  هُ تُِقيمُ  َذَهبَْت  فَِِنْ  ، ْ ََ ِِنْ  ، َك َتهُ  ََ
ْ
  لَمْ  تََر�

ْ
ْعَوجَ  يََزل
َ
 » نِيلَِّسيءِ  فَيْ تَوُْصوخ ، أ
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‘েতামরা (সদুপেদশ ও সদাচােরর মাধযেম) নারীেদর কলযাণ কামনা 

কেরা, েকননা নারীেদর সৃ � করা হেয়েছ পাাজেরর হাছ েথেক। আর 

পাাজেরর হাছগেলার মেধয সবেচেয় বাাকা হাছ হেলা ওপেরর ট। তু ম 

য দ েস ট েসাজা করেত যাও তাহেল তা েভে� েফলেব। আর  নজ 

অব�ায় য দ েছেছ দাও তেব তা বাাকা হেতই থাকেব। সুতরাং 

সদুপেদশ ও স যবহােরর মাধযেম নারীর কলযাণ কামনা কেরা।’ [বুখারী 

: ৩৩৩১; মুস লম : ২৬৭১]  

বীর � ত সদাচাের তা গদ  দেয় রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ 

ওয়াসাআাম এমন বাণীও উাারণ কেরেছন যা  নেয় আমােদর মা-

েবােনরা স তযই গবর করেত পােরন। যা ল া  দেত পাের তথাক থত 

নারী �াধীনতার �জাধারীেদর। মা আেয়শা রা দআআাহ আনহা েথেক 

ব ণরত, রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম বেলন,   

ُ�مْ  « ْهِلهِ  ُ�مْ َدْ�ُ  َدْ�ُ
َ
نَي أل

َ
ُ�مْ  ََأ ْهِ�  َدْ�ُ

َ
 .» أل

‘েতামােদর মেধয েস-ই উ�ম েয বীর কােছ েতামােদর মেধয উ�ম। 

আর আ ম আমার বীর কােছ েতামােদর মেধয সেবরা�ম।’ [ তর মযী : 

৩৮৯৫]  
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অনয ভাইেয়র �েয়াজেন এ গেয় যাওয়া, অেনযর আআােন সাছা েদয়ােক 

 ত ন অতয ধক গর�  দেয়েছন। এটােক  ত ন ঐ �ক  হেসেব নয়; 

এেকবাের দা য়ে�র পযরােয়  নেয় েগেছন। েযমন : আবূ হরায়রা 

রা দআআাহ আনহ হেত ব ণরত,  ত ন বেলন, রাসূলুআাহ সাআাআাহ 

আলাই হ ওয়াসাআাম ইরশাদ কেরন,  

ُمْسِلمِ  َحّق  «
ْ
ُمْسِلمِ  َ َ  خل

ْ
ِ  رَُ وَل  يَي ُهنّ  َةي ِ�يَل  .» ِ ّت  خل َّ  فََسلّمْ  لَِقيتَهُ  َِِذخ « قَيَل  خ

َِِذخ َعلَيْهِ  ِجبْهُ  َدَعكَ  ََ
َ
َِِذخ فَأ ُ  فَينَْصحْ  خْ تَغَْصَحَك  ََ

َ
َِِذخ ل َ  فََحِممَ  َ�َطَس  ََ َّ  فََسّمتْهُ  خ

َِِذخ َِِذخ َ�ُعْمهُ  َمرَِض  ََ  .» فَيتِّبْعهُ  َةيَت  ََ
‘এক মুসলমােনর ওপর অনয মুসলমােনর ছয় ট হক রেয়েছ। বলা হেলা 

েসগেলা কী েহ আআাহর রাসূল?  ত ন বলেলন, (১) তু ম যখন তার 

সে� সাকাৎ করেব, তােক সালাম েদেব। (২) েস যখন েতামােক 

 নম�ণ করেব তা �হণ করেব। (৩) েস যখন েতামার ম�ল কামনা 

করেব, তু মও তার ম�ল কামনা করেব। (৪) যখন েস হাা চ  দেয় 

আলহামদু লআাহ বলেব, তখন তু ম ইয়ারহামুকাআাহ (আআাহ েতামার 

� ত রহমত করন) বলেব। (৫) যখন েস অসু� হেব তােক, েদখেত 

যােব। (৬) এবং যখন েস মারা যােব, তখন তার জানাযায় অংশ�হণ 

করেব।’ [মুস লম : ৫৭৭৮; মুসনাদ আহমাদ : ৮৮৩২]  
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আেরক হাদীেস বলা হেয়েছ, আবূ মূসা রা দআআাহ আনহ েথেক ব ণরত, 

 ত ন বেলন, রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম ইরশাদ কেরন,  

َمِر�َض، ُعوُدَخ «
ْ
ْطِعُموخ خل

َ
َيئَِع، ََأ

ْ
فُّكوخ خل َعيِ�َ  ََ

ْ
 .» خل

‘অসু� েলােকর েসবা কেরা, কুধাতরেক অ� দাও এবং ব �েক মু� 

কেরা।’ [বুখারী : ৫৬৪৯; মুসনাদ আবী ই‘আলা : ৭৩২৫]  

মানবেসবা ও সমাজকলযােণ ইসলােমর অ ত আ�হ এবং অন� ে�রণার 

�াকর  হেসেব আর  কছু নয় েকবল  নে�া� হাদীেস কুদসীই যেথ� 

হেত পাের। আবূ হরায়রা রা দআআাহ আনহ হেত ব ণরত,  ত ন বেলন, 

রাসূলুআাহ সাআাআাহ আলাই হ ওয়াসাআাম ইরশাদ কেরন,  

َ  ِِنّ  « َّ ُقوُل  َََجّل  َعزّ  خ ِقيَيَة ِ  يَْولَ  ََ
ْ
 َكيَْف  رَّب  يَي قَيَل . َ�ُعْمِ�  فَلَمْ  َمرِْضُت  آَدلَ  خْ�نَ  يَي خل

ُعوُدكَ 
َ
نَْت  أ

َ
َعيلَِم�َ  رَّب  ََأ

ْ
َةي قَيَل . خل

َ
نّ  َعِلْمَت  أ

َ
َةي َ�ُعْمهُ  فَلَمْ  َمرَِض  فَُىنًي َ�بِْمى أ

َ
 أ

نَّك  َعِلْمَت 
َ
 رَّب  يَي قَيَل . ُ�ْطِعْمِ�  فَلَمْ  خْ تَْطَعْمُتَك  آَدلَ  خْ�نَ  يَي ِعغَْمهُ  لَوََجْمتَِ�  ُعْمتَهُ  لَوْ  َ
َ�يَْف  ْطِعُمَك  ََ
ُ
نَْت  أ

َ
َعيلَِم�َ  رَّب  ََأ

ْ
َةي قَيَل . خل

َ
نّهُ  َعِلْمَت  أ

َ
 فَلَمْ  فَُىنٌ  َ�بِْمى خْ تَْطَعَمَك  َ

َةي ُ�ْطِعْمهُ 
َ
نَّك  َعِلْمَت  أ

َ
َ  َ ْطَعْمتَهُ  وْ ل

َ
 فَلَمْ  خْ تَْسَقيْتَُك  آَدلَ  خْ�نَ  يَي ِعغِْمى َذلَِك  لَوََجْمَت  أ

ْ ِقيَك  َكيَْف  رَّب  يَي قَيَل . �َْسِقِ� 
َ
نَْت  أ

َ
َعيلَِم�َ  رَّب  ََأ

ْ
 فَُىنٌ  َ�بِْمى خْ تَْسَقيكَ  َقيَل  خل

َةي �َْسِقهِ  فَلَمْ 
َ
 .» ِمىِعغْ  َذلَِك  َََجْمَت  َ َقيْتَهُ  لَوْ  ِِنَّك  أ

‘েকয়ামত  দবেস  ন�য় আআাহ তাআ’লা বলেবন, ‘েহ আদম স�ান, 

আ ম অসু� হেয় ছলাম,  ক� তু ম আমার শুষা কেরা  ন।’ বা�া 
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বলেব, ‘েহ আমার � তপালক। আপ নেতা  ব�পালনকতরা  কভােব আ ম 

আপনার শুষা করব?’  ত ন বলেবন, ‘তু ম  ক জানেত না েয, আমার 

অমুক বা�া অসু� হেয় ছল, অথচ তােক তু ম েদখেত যাও  ন। তু ম 

 ক জান না, য দ তু ম তার শুষা করেত তেব তু ম তার কােছই 

আমােক েপেত।?’ ‘েহ আদম স�ান, আ ম েতামার কােছ আহার 

েচেয় ছলাম,  ক� তু ম আমােক আহার করাও  ন।’ বা�া বলেব, ‘েহ 

আমার রব, তু ম হেল  ব� পালনকতরা, েতামােক আ ম কীভােব আহার 

করাব?’  ত ন বলেবন, ‘তু ম  ক জান না েয, আমার অমুক বা�া 

েতামার কােছ খাদয েচেয় ছল,  ক� তােক তু ম খাদয দাও  ন। তু ম  ক 

জান না েয, তু ম য দ তােক আহার করােত েব আজ তা �া� হেত।?’ 

‘েহ আদম স�ান, েতামার কােছ আ ম পানীয় েচেয় ছলাম, অথচ তু ম 

আমােক পানীয় দাও  ন।’ বা�া বলেব, ‘েহ আমার �ভু, তু ম েতা 

রা�ুল আলামীন েতামােক আ ম কীভােব পান করাব?’  ত ন বলেবন, 

‘েতামার কােছ আমার অমুক বা�া পা ন েচেয় ছল  ক� তােক তু ম পান 

করাও  ন। তােক য দ পান করােত তেব  ন�য় আজ তা �া� হেত।’ 

[মুস লম : ৬৭২১; সহীহ ইবন  হ�ান : ৭৩৬] 

এত সব আয়াত ও হাদীসেক সামেন রাখেল েকােনা মুস লেমর পেকই 

সমাজেসবা  বমুখ হওয়া স�ব নয়। কুরআন-সু�াহর ধারক-বাহক 
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উলামােয়  করাম তাই এ বযাপাের সবসময় সেচতন  ছেলন।  ক� 

দুঃখজনকভােব েদখা যায় আমােদর ভারতীয় উপমহােদেশ বৃ টশ 

 বদােয়র পর েথেক দুইশ বছেরর েগালামীর ক ত পু ষেয় এ েকে� 

কা �ত অ�গ ত অ জরত হয়  ন। জাগ তক লােভর উে�েশ  কংবা 

আ��চারমুখী সং�া, দল বা বয �বেগরর পক েথেক েযমন সে�াষজনক 

জনেসবা জা ত  নকট অতীেত পায়  ন; েতম ন উলামােয়  করামেকও এ 

অ�েন পযরা� সংখযায় স�ৃ� হেত েদখা যায়  ন। আশার কথা হেলা 

বতরমান আেলম সমাজ ও ইসলামী আদেশরর েলােকরা জনেসবামূলক 

 ব ভ� সং�া তথা ইসলাম ভ �ক এন জও � ত�া কেরেছন। আতর 

মানবতার েসবায় তারাও বযাপকভােব স িয় ভূ মকা রাখেছন। 

আ�ুমােন ম ফদুল ইসলাম, আল-মুনাতাদা আল-আসলামী, আল-

মারকাযুল ইসলামী, আন-না দল ইমদাদী আল-ইসলামীসহ খযাত-অখযাত 

অেনক ইসলামী সাহাযয সং�া মানবেসবায় এ গেয় এেসেছ এবং 

উেআখেযাগয অবদান রাখেছ। 

অ ত  ব�েয়র সে� লকয ক র, বাংলােদেশ বতরমােন কমররত �ায় ১৬ 

হাজার এন জওর মেধয অ ধকাংেশর বযাপাের   ডধমর �চার, ধমরা�র 

�েচ�া, অভয�রীণ রাজনী তেত অন ভে�ত নাক গলােনা এবং েসবার 

নােম আসা েকা ট েকা ট টাকা লুটপােটর অসংখয ন জর ও �মাণ থাকা 
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সে�ও তােদর  বরেু গণমাধযমগেলা যেথ� সমােলাচনা মুখর নয়। 

আ�জরা তক চােপর কারেণ সরকারও যথাযথ বযব�া  নেত সকম হে� 

না। তােদর স�েকর েদেশ নাশকতা ও দুুৃ তমূলক কােজ সহায়তা 

করার সু�� �মাণ থাকা সে�ও তােদরেক  বচােরর কাঠগছায় দাাছ 

করােনা হয় না। পকা�ের  ন�া ও সততার সােথ কমররত মুস লম 

এন জওগেলােক জ �েদর মদদদােনর অজুহােত অেনক েকে� েকােনা 

�মাণ ছাছাই হয়রা নর  শকার হেত হয়। শধু বাংলােদেশ নয়; অেনক 

মুস লম�ধান েদেশই এমন অনাকা �ত অব�া  বরাজ করেছ।  

প রেশেষ ইসলামী এন জওগেলার উে�েশ বলেত চাই আপনারা 

 নেজেদর কমরকাা শধু মস জদ-মাদরাসা �াপন, কুরআন  শকা 

ইতযা দর মােঝ সীমাবু না েরেখ এ তমেদর পুনবরাসন,  নরকরতা 

দূরীকরণ,  বধবােদর সহায়তা �দান, েযৗতুক � তেরাধ, মাদকরবয 

 নমূরল, বৃকেরাপন, সযা নেটশন �ক�, ইসলাম ভ �ক কুর ঋণ �ক�, 

েবকারেদর � শকণ ইতযা দ েসবাকেমরর মাধযেম মানুেষর আরও কােছ 

ে াষেত েচ�া করন। আতর-মানবতার েসবায় ইসলােমর �কৃত  চ� তুেল 

ধরন। এ েকে� অবশযই পা থরব লালসা ও বয �গত েভাগ- বলােসর 

েরাগ েথেক  নেজেদর দূের থাকেত হেব। জা ত, ধমর ও বণর  ন বরেশেষ 

সবার মােঝ বযাপক েসবাকেমরর মাধযেম �মাণ কের  দন ইসলাম শধু 
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মুসলমােনর জনযই আেস  ন বরং পৃ থবীর সব মানুেষর জনযই এেসেছ। 

এছাছাও ভুল েবাঝাবু ঝ ও অপ�চার েরােধ  নেজেদর েসবার েক�, 

আেয়র উৎস ইতযা দর  ববরণ স� লত তথয সরকার ও জনসমেক তুেল 

ধের আ থরক ��তার  বষয় টও  ন �ত করন। আআাহ আমােদর সহায় 

েহান। আমীন। 


