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কুরআন ও সুন্নাহর আল ালক মুসল ম জীবলন আদব-কায়দা 
 

الرحيم الرمحن اهلل بسم  

ভূলমকা 

ُه  نسسعفرره إنَّ احلمَد هللِ حن نر أنرسُا  مده  نسسعيي ، ننيوذه باهلل من ُشه
ِضلَّ هل نسيئاِت أعمانلا ، نأشهده  ، نَمن يهضلل فال هادَي هل ، َمن يهد ِ اهلل فال مه

داً عبده  نرسوهله  أالَّ هلإ إالَّ اهلل نحد  ال ُشيك هل ،  . نأشهد أنَّ حممَّ

সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর জনয; আমরা তাাঁর প্রশাংসা কলর, তাাঁর লনকট 

সাহাযয প্রার্থনা কলর এবাং তাাঁর কালে ক্ষমা প্রার্থনা কলর; আর 

আমালদর নফলসর জনয ক্ষলতকর এমন সক  খারালি এবাং আমালদর 

সক  প্রকার মন্দ আম  মর্লক আল্লাহর লনকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ 

যালক ির্ প্রদশথন কলরন, মকউ তালক ির্ভ্রষ্ট করলত িালর না; আর 

লতলন যালক ির্হারা কলরন, মকউ তালক ির্ মদখালত িারলব না। 
আর আলম সাক্ষয লদলি ময, আল্লাহ োড়া মকান ই াহ মনই, লতলন 

একক, তাাঁর মকান শরীক মনই এবাং আলম আরও সাক্ষয লদলি ময, 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর বান্দা ও রাসূ )। 
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অতঃির: 

মানুষ সবথলশ্রষ্ঠ জীব; আল্লাহ মানুষলক সুন্দর গঠলন এবাং সম্মান ও 

মযথাদার মশ্রষ্ঠত্ব লদলয় সৃলষ্ট কলরলেন; আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

إ ٱَنا َخلَق   لََقد   ﴿
َٰ  ل  ي َسن ح   َن فإ

َ
[٤]اتلني:  ﴾ ٤ وإيم  َسنإ َتق  أ  

“অবশযই আমরা সৃলষ্ট কলরলে মানুষলক সুন্দরতম গঠলন।”1 লতলন 

আরও বল ন: 

م   َولََقد  ۞ ﴿ ي َكرَّ إ وَ ل  ٱفإ  ُهم  َن  َءاَدَم وَََحَل   َنا بَنإ َ ٱَبر
إَن َن  رإ َوَرزَق  ح  ل  إَب  ٱُهم مر ير تإ لطَّ

ل   ن   َكثإي   ََعَ   ُهم  َن  َوفَضَّ إمَّ يٗل َنا َتف  َخلَق   مر  [  ٠٧]االرساء:  ﴾ ٧٠ ضإ

“আলম অবশযই আদম সন্তানলদর মযথাদা দান কলরলে, স্থল  ও সমুলে 

আলম তালদর চ াচল র বাহন লদলয়লে, তালদরলক আলম িলবত্র বস্তু 

মর্লক লরলযলকর বযবস্থা কলরলে এবাং আলম অনয যত লকেুই সৃলষ্ট 

কলরলে, তার অলিকাাংলশর উির তালদরলক মশ্রষ্ঠত্ব দান কলরলে।”2 

                                                           
1 সূরা আত-তীন, আয়াত: ৪  
2 সূরা আ -ইসরা, আয়াত: ৭০ 
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এ সম্মান ও মযথাদা রক্ষার লনলমলে আল্লাহ তা‘আ া মানব জীবলনর 

লবলভন্ন লদক ও লবভাগ িলরচা নার জনয লকেু লনয়ম-কানুন লদলয়লেন, 

যা যুলগ যুলগ আল্লাহ তা‘আ া কতৃথক মলনানীত নবী ও রাসূ  

‘আ াইলহমুস সা ালমর মািযলম মানুষ জানলত মিলরলে; তারই 

িারাবালহকতায় আমালদর মালে এলসলে সবথলশ্রষ্ঠ লকতাব ‘আ -

কুরআনু  কারীম’ এবাং সবথলশ্রষ্ঠ নবী ও রাসূ  মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাহ, যালত মানব জীবলনর সক  লবষয় 

সুস্পষ্টভালব বলণথত হলয়লে, বলণথত হলয়লে মগাটা মুসল ম জীবলনর 

আদব-কায়দা। 

সুতরাাং প্রলতযক মুসল ম বযলি বযবহালরক জীবলন কুরআন ও সুন্নায় 

বলণথত আদবসমূহ মমলন চ লত িারল  বযলিগতভালব মস দুলনয়ার 

জীবলন একজন ভে, শা ীন ও সভয মানুষ লহলসলব সম্মান ও মযথাদা 

লনলয় বসবাস করলত িারলব এবাং িরকা ীন জীবলন আল্লাহর লপ্রয় 

বান্দাগলণর লমলেল  শালম  হলত িারলব; আর সামলিকভালব সমাজ, 

রাষ্ট্র ও মগাটা দুলনয়া হলয় উঠলব লশষ্টাচারিূণথ, সুসভয, সুশৃঙ্খ , সুন্দর 

ও ক যাণময়। আদব-কায়দার এসব গুরুত্বিূণথ লদক লবলবচনা কলরই 

আমরা “কুরআন ও সুন্নাহ’র আল ালক মুসল ম জীবলন আদব-
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কায়দা” শীষথক লশলরানালম এ িন্থলট সাংক ন শুরু কলর, যালত 

লনলনাি লবষয়গুল া অন্তভুথি করা হলয়লে: 

 ভূলমকা 
 প্রর্ম অিযায়: আদব-কায়দা’র িলরচয়, গুরুত্ব ও তাৎিযথ 
 লিতীয় অিযায়: লনয়লতর আদবসমূহ 

 তৃতীয় অিযায়: আল্লাহ তা‘আ ার সালর্ মুসল ম বান্দার 
আদব 

 চতুর্থ অিযায়: আল্লাহর বাণী ‘আ -কুরআনু  কারীম’-এর 
সালর্ বান্দার আদব 

 িঞ্চম অিযায়: রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর 
সালর্ মুলমন বান্দার আদব 

 ষষ্ঠ অিযায়: স্বীয় নাফলসর সালর্ মুসল ম বান্দার আদবসমূহ 

 সপ্তম অিযায়: মানুষ তর্া সৃলষ্টর সালর্ আদব 

 অষ্টম অিযায়: দীনী ভাইলদর সালর্ আদব এবাং আল্লাহর 
জনয তালদরলক ভাল াবাসা ও ঘৃণা করা 

 নবম অিযায়: বসার ও মাজল লসর আদবসমূহ 

 দশম অিযায়: িানাহালরর আদবসমূহ 

 একাদশ অিযায়: লযয়াফত তর্া আিযায়লনর আদবসমূহ 

 িাদশ অিযায়: সফলরর আদব  
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 ত্রলয়াদশ অিযায়: মিাশাক-িলরিলদর আদব 

 চতুদথশ অিযায়: স্বভাবগত ববলশলষ্টযর মক্ষলত্র আদবসমূহ 

 িঞ্চদশ অিযায়: ঘুমালনার আদব  
 িলরলশষ্ট 

 িন্থিলি 

 সূচীিত্র 

অবলশলষ ব লত হয়, মচষ্টা করা হলয়লে িলবত্র কুরআন ও সহীহ 

সুন্নাহর আল ালক মুসল ম জবীলনর প্রলয়াজনীয় আদব-কায়দার 

লবলভন্ন লদক তুল  িরার, লকন্তু সক  লবষয় ময তুল  িরলত িালরলন 

এ কর্া লনলিত কলর ব া যায়; তলব বাাং া ভাষাভাষী প্রাজ্ঞ ও 

অলভজ্ঞ আল ম সমাজ এ লবষলয় আরও মবলশ ম খাল লখ করল  এ 

গুরুত্বিূণথ লবষয়লট একলদন িূণথতা  াভ করলব এমন আশা করলতই 

িালর। িলরলশলষ আমালদর এ কু্ষে প্রয়াসটুকু আমালদর ও িাঠক 

সমালজর ইহকা ীন ক যাণ ও িরকা ীন মুলির জনয মহান রাবু্ব  

‘আ ামীলনর দরবালর লনলবদন করলে; আশা করলে লতলন আমালদর এ 

আলবদন কবু  করলবন এবাং আমালদরলক তাাঁর লপ্রয় বান্দাগলণর 

কাতালর শালম  করলবন। আমীন! 
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ড. মমা: আলমনু  ইস াম, 

লডলসম্বর, ২০১৪ লিষ্টাব্দ, 

মদৌ তগি গাজীমুড়া কালম  মাদরাসা, 

 াকসাম, কুলমল্লা। 

  

 

* * * 

 

প্রর্ম অিযায় 

আদব-কায়দা’র িলরচয়, গুরুত্ব ও তাৎিযথ 

১. আদব-কায়দা’র িলরচয়: 

আদব শব্দলট আরলব  " أدب " শব্দ মর্লক বাাং া ভাষায় বহু  বযবহৃত 
ও প্রচল ত শব্দ; যার অর্থ হল া: লবনয়, নম্রতা, ভেতা, সভযতা, কৃলষ্ট, 
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সুলশক্ষা, বনলতকতা, মানলবকতা, মশাভনতা, লশষ্টাচার।3 আবার  أدب " 
"শলব্দর অর্থ: লনয়মনীলত, িদ্ধলত ইতযালদ।  আর আদব-কায়দা 

মালন— ভে সমালজর রীলত-িদ্ধলত; ভে বযবহার। অনযভালব ব া 

যায়: আদব-কায়দা মালন কালঙ্খত লশক্ষা, সভযতা ও মালজথত সাংসৃ্কলতর 

িারা আত্মগঠলনর অনুশী ন করা।4 ইবনু হাজার ‘আসকা ানী রহ. 

বল ন: 

. « األدب: اسعيمال ما حيمد قوالً نفيالً  »  

“কর্ায় ও কালজ প্রশাংসনীয় বযবহারলক আদব বল ।”5 আবার মকউ 

বল ন:  

. « األخذ بماكرم األخالق »  

                                                           
3 ড. মুহাম্মদ মুস্তালফজুর রহমান, আ  মুনীর আরবী-বাাং া অলভিান, দারু  
লহকমা বাাং ালদশ, প্রকাশকা : জু াই ২০১০ লি., িৃ. ১৫; বাাং া একালডমী 
বযবহালরক বাাং া অলভিান, িলরমালজথত সাংষ্করণ: লডলসম্বর ২০০০, িৃ. ১০৩ 

4 আ -মু‘জাম আ -অসীত, ে: " أدب "  
5 ‘মাউসু‘য়াতু  বাহুে ওয়া  মাকা াতু  ‘ই লময়যা’ ( موسوعة ابلوحو  ن اقمااالت 

িৃ. ১ (আ -মাকতাবা আশ-শালম া, আ -ইসদার আস-সানী)। ,(اليلمية   "  
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“উেম চলরত্র  া ন করালক আদব বল ।”6 আবার মকউ মকউ 

বল ন:  

. « هو تيظيم من فوقك نالرفق بمن دننك »  

“আদব হল া ঊর্ধ্থতন বযলিলক সম্মান করা এবাং অিস্তনলক মেহ 

করা।”7 মকউ মকউ বল ন: 

. «حسن األخالق نفيل اقماكرم  هواألدب  »  

“আদব মালন উেম চলরত্র এবাং ভাল া কাজ।”8 আর ইবনু  কালয়যম 

রহ. বল ন:  

. « األدب اجعماع خصال اخلري يف اليبد »  

“বান্দার মলিয উেম ববলশলষ্টযর সমালবশ ঘটালনালক আদব বল ।”9 

আবার মকউ মকউ বল ন: 

                                                           
6 প্রাগুি। 
7 প্রাগুি। 
8 প্রাগুি। 
9 প্রাগুি। 
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 . « ناألدب هو اخلصال احلميدة »

“প্রশাংসনীয় ববলশষ্টযসমূহলকই আদব বল ।”10 

আর আমালদর মদশীয় ভাষায় লবনয়, নম্রতা, ভেতা, সভযতা, কৃলষ্ট, 

সুলশক্ষা, বনলতকতা, মানলবকতা, মশাভনতা ইতযালদ গুণাব ী ময 

বযলির মলিয লবদযমান র্ালক, তালক ‘মুয়াদ্দাব’ (শা ীন, ভে ও 

সুলশলক্ষত) বল । আর এসব গুণাব ী যার মলিয লবদযমান মনই, তালক 

‘মবয়াদব’ (অশা ীন, অভে, অসভয) বল । 

২. আদব-কায়দা’র গুরুত্ব ও তাৎিযথ:  

মানবজীবন তর্া মুসল ম বযলির জীবলন আদব-কায়দার লবষয়লট 

খুবই গুরুত্বিূণথ ও তাৎিযথবহু । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

الَِح ، » الَِح ، إِنَّ الَْهْدَى الصَّ ْمَت الصَّ يَن  َنالسَّ ْزٌء ِمْن ََخَْسٍة َنِعْْشِ َناالِْقعَِصاَد جه
ةِ  ْزًءا ِمَن انلُّبهوَّ  (.(رنا  أبو داند . «جه

                                                           
10 প্রাগুি। 
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“লনিয়ই উেম চলরত্র, ভাল া বযবহার ও িলরলমত বযয় বা মিযিন্থা 

অব ম্বন করা নবুয়যালতর িাঁলচশ ভালগর এক ভাগ সমতু য।”11 

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বল ন:  

نَءةِ ، » ره  ه زِيَاَدٌة يِف الَْيْاِل ، َنَدِِلٌل لََعَ الْمه
َدَب فَإِنَّ

َ
ْؤسٌِس يِف الْوَْحَدةِ ،  اهْطلهْب اأْل مه

ْرَبِة ، نَ  َُْد الِْالَِّة َنَصاِحٌب يِف الْفه َاِكمه يِف تَارِخيِ ِ ( . «َماٌل ِع
ْ
 (.َذَكرَ ه احل

“তুলম আদব অলেষণ কর; কারণ, আদব হল া বুলদ্ধর িলরিুরক, 

বযলিলত্বর দ ী , লনঃসঙ্গতায় ঘলনষ্ঠ বনু্ধ, প্রবাসজীবলনর সার্ী এবাং 

অভালবর সমলয় সম্পদ।”12 

আর আদব বা লশষ্টাচার এমন একলট গুরুত্বিূণথ লবষয়, যার িারা 

বযলির জীবন িলরশুদ্ধ ও িলরিালট হয়; আর এ আদব হল া দীন 

ইস ালমর সারবস্তু; সুতরাাং মুসল ম বযলির জনয জরুলর হল া আল্লাহ 

তা‘আ ার সালর্, তাাঁর রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ 

এবাং সািরণ মানুষসহ সক  সৃলষ্টর সালর্ আদব রক্ষা কলর চ া; 

আর এ আদলবর মািযলমই একজন মুসল ম জানলত িারলব তার 

                                                           
11 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৪৭৭৮; আ বানী হালদসলটলক ‘হাসান’ বল লেন। 
12 হালকম রহ. তাাঁর ‘আত-তারীখ’ িলন্থ বণথনলট উলল্লখ কলরলেন।  
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খাবার ও িানীয় িহলণর সময় তার অবস্থা মকমন হওয়া উলচৎ; 

লকভালব তার সা াম প্রদান, অনুমলত িহণ, বসা, কর্া ব া, আনন্দ 

ও মশাক প্রকাশ করা, হাাঁলচ মদওয়া ও হাই মতা ার মত লবলবি কাজ 

সম্পন্ন হলব; আর মকমন বযবহার হলব তার লিতামাতা, ভাইলবান, 

আত্মীয়-স্বজন, িাড়া-প্রলতলবশী ও বনু্ধ-বান্ধবলদর সালর্। এক কর্ায় 

এ আদব-কায়দা রক্ষা কলর চ ার মািযলমই একজন মুসল ম 

কালঙ্খত মালনর ভে ও সভয মানুষ লহলসলব আত্মপ্রকাশ করলব এবাং 

লনলজলক অনযানয জালতর মচলয় লভন্ন ববলশলষ্টয প্রলতলষ্ঠত করলত সক্ষম 

হলব; ফল  দীন ইস ালমর মসৌন্দযথ েলড়লয় যালব সমাজ, রাষ্ট্র ও 

দুলনয়ার লদক লদগলন্ত। তাইলতা মকউ মকউ লশক্ষার মচলয় আদব বা 

লশষ্টাচালরর লবষয়লটলক অলিক গুরুত্ব লদলয় র্ালকন; ওমর রালদয়াল্লাহু 

‘আনহু বল ন:  

وا » بهوا ثهمَّ َتَيلَّمه دَّ
َ
  . « تَأ

“মতামরা আলগ সুসভয হও, তারির জ্ঞান অজথন কর।”13 আ -

কারাফী তাাঁর ‘আ -ফারুক’ িলন্থ বল ন: 

                                                           
13 উদৃ্ধত, লগযাউ  আ বাব ( غذاء األبلاب), ১ম খণ্ড, িৃ. ৪৫ (আ -মাকতাবা আশ-
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َدِب َخرْيٌ ِمْن َكثرٍِي ِمْن الَْيَمِل »
َ
نَّ قَلِيَل اأْل

َ
. «َناْعلَْم أ  

“আর মজলন রাখলব, অলনক মবলশ কালজর মচলয় অল্প আদব অলনক 

মবলশ উেম।”14 আবদুল্লাহ ইবনু  মুবারক বল ন: 

له بَُِْوٍع مِْن الِْيلِْم َما » َدِب  اَل يَنْبهله الرَّجه
َ
. «لَْم يهَزيِّْن ِعلَْم ه بِاأْل  

“বযলি মকালনা প্রকার জ্ঞান িারা মহৎ হলত িারলব না, যতক্ষণ না 

মস তার জ্ঞানলক আদব িারা মসৌন্দযথমলণ্ডত করলব।”15 লতলন আরও 

বল ন: 

َُّا إََل َكثرٍِي ِمْن الِْيلِْم  » ْحَوجه مِ
َ
َدِب أ

َ
. «حَنْنه إََل قَلِيٍل ِمْن اأْل  

                                                                                                            

শালম া, আ -ইসদার আস-সানী)।  "  
14 উদৃ্ধত, ‘মাউসু‘য়াতু  বাহুে ওয়া  মাকা াতু  ‘ই লময়যা’ ( موسوعة ابلوحو  ن 

-িৃ. ১ (আ -মাকতাবা আশ-শালম া, আ -ইসদার আস ,(اقمااالت اليلمية 

সানী)।  "  
15 উদৃ্ধত, লগযাউ  আ বাব ( غذاء األبلاب), ১ম খণ্ড, িৃ. ৪৫ (আ -মাকতাবা আশ-

শালম া, আ -ইসদার আস-সানী)।  "  
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“আমরা অলনক মবলশ জ্ঞালনর মচলয় কম আদবলক অলনক মবলশ 

জরুলর বা প্রলয়াজন মলন করতাম।”16 মকালনা মকালনা দাশথলনক 

বল ন: 

َدٍب  »
َ
َدَب إالَّ بَِيْاٍل ، َناَل َعْاَل إالَّ بِأ

َ
. « اَل أ  

“আক  (বুলদ্ধ) োড়া আদব হয় না; আবার আদব োড়া আক ও হয় 

না।”17 অর্থাৎ একলট আলরকলটর িূলরিূরক। আর জননক সৎবযলি 

তার মেল লক উলদ্দশয কলর ব ল ন:  

َدبَك َدقِيًاا »
َ
. « اْجَيْل َعَملَك ِملْوًحا نَأ  

“তুলম মতামার আম লক মলন করলব  বণ, আর মতামার আদবলক 

মলন করলব ময়দা।”18 অর্থাৎ তুলম আমল র মচলয় আদবলক এত 

                                                           
16 উদৃ্ধত, ‘মাউসু‘য়াতু  বাহুে ওয়া  মাকা াতু  ‘ই লময়যা’ ( موسوعة ابلوحو  ن 

-িৃ. ১ (আ -মাকতাবা আশ-শালম া, আ -ইসদার আস ,(اقمااالت اليلمية 

সানী)।  "  
17 উদৃ্ধত, লগযাউ  আ বাব ( غذاء األبلاب), ১ম খণ্ড, িৃ. ৪৫ (আ -মাকতাবা আশ-

শালম া, আ -ইসদার আস-সানী)।  "  
18 উদৃ্ধত, ‘মাউসু‘য়াতু  বাহুে ওয়া  মাকা াতু  ‘ই লময়যা’ ( موسوعة ابلوحو  ن 



 

16 

মবলশ গুরুত্ব লদলব,  বণ ও ময়দার স্বাভালবক লমশ্রলণ উভলয়র 

অনুিাত মযভালব কম মবলশ হয়।  

* * * 

                                                                                                            

-িৃ. ১ (আ -মাকতাবা আশ-শালম া, আ -ইসদার আস ,(اقمااالت اليلمية 

সানী)।  "  
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লিতীয় অিযায় 

লনয়লতর আদবসমূহ 

মুসল ম বযলি লনয়লতর মযথাদা ও প্রভালবর প্রলত লবশ্বাস কলর এবাং 

আরও লবশ্বাস কলর তার িমথীয় ও জাগলতক জীবলনর সক  

কমথকালণ্ডর জনয লনয়লতর গুরুত্বলক। কারণ, লনয়লতর িারাই সক  

কালজর অলস্তত্ব  াভ কলর এবাং লনয়ত অনুযায়ীই তার রূি-প্রকৃলত 

বতলর হয়; ফল  মস অনুসালর তা শলিশা ী হয়, দুবথ  হয়, শুদ্ধ হয় 

এবাং নষ্ট হয়; আর মুসল ম বযলি প্রলতযক কালজ লনয়লতর 

প্রলয়াজনীয়তা ও তা লবশুদ্ধকরলণর আবশযকতার লবষয়লটলকও লবশ্বাস 

কলর। এ বযািালর মস প্রর্মত আল্লাহর বাণী মর্লক দ ী  িহণ 

কলর; আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ي  ﴿ مإُروي  َوَما
ُ
َع  أ َ ُم  ٱُبُدواْ اْ إإَّلَّ ِلإ نَي ََلُ َّللَّ إيَن ٱلإصإ [٥]ابلينة:  ﴾لر  



 

18 

“আর তালদরলক মকব  এ লনলদথশই প্রদান করা হলয়লে  ময, তারা 

মযন আল্লাহর ইবাদত কলর তাাঁরই জনয িীনলক একলনষ্ঠ কলর।”19 

আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা‘আ া আরও বল ন: 

ي  قُل   ﴿ مإر   إإنرإ
ُ
ن  أ

َ
ع   ُت أ

َ
َ ُم  ٱُبَد أ ُ لإٗص َّللَّ إيَن ٱا َلَّ [١١]الزمر:  ﴾ ١١لر  

“ব ুন, ‘আলম মতা আলদশপ্রাপ্ত হলয়লে, আল্লাহ র আনুগলতয একলনষ্ঠ 

হলয় তাাঁর ‘ইবাদাত করলত।”20 আর লিতীয়ত দ ী  িহণ কলর 

মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর বাণী মর্লক, লতলন 

বল ন:  

ْعَماله بِانلِّيَّاِت  »
َ
ِّ اْمرٍِئ َما نََوى إنََّما األ  (.معرق علي ( . « ، َنإِنََّما لُِكه

“প্রলতযক কাজ লনয়লতর সালর্ সম্পলকথত; আর প্রলতযক বযলি তার 

লনয়ত অনুযায়ী ফ  িালব।”21 লতলন আরও বল ন:  

                                                           
19 সূরা আ -বালয়যনা, আয়াত: ৫  
20 সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১১  
21 বুখারী, হালদস নাং- ১; মুসল ম, হালদস নাং- ৫০৩৬ 
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ْم  » َورِكه ره إََِل صه ُْظه َ الَ َي ْم ،إِنَّ اَّللَّ ْمَوالِكه
َ
ْم  نَأ ره إََِل قهلهوبِكه ُْظه َنلَِكْن َي
ْم   ْعَمالِكه

َ
 (.رنا  مسلم( . «نَأ

“লনিয় আল্লাহ তা‘আ া মতামালদর মচহারা ও সম্পলদর লদলক 

তাকান না, বরাং লতলন মতামালদর অন্তর ও কলমথর লদলক  ক্ষয 

কলরন।”22 আর অন্তলরর লদলক  ক্ষয করা মালন লনয়লতর লদলক  ক্ষয 

করা; মকননা, লনয়ত হল া কালজর উলদ্দশয ও প্রলতরক্ষক। অির 

এক হালদলস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

َُةٌ  » عِبَْت هَله َحَس  (.(رنا  مسلم . « َمْن َهمَّ ِِبََسٍَُة فَلَْم َيْيَملَْها كه

“ময বযলি ভাল াকালজর িলরকল্পনা কর , লকন্তু বাস্তলব মস কাজ 

করলত িার  না, মস বযলির জনয সাওয়াব ম খা হলব।”23 সুতরাাং 

শুিু ভাল াকালজর িলরকল্পনা করার িারাই কাজলট ভাল াকাজ 

লহলসলব গণয হলয় যায়, প্রলতদান সাবযস্ত হয়, সাওয়াব অজথন হয়; 

আর এটা শুিু ভাল া লনয়লতর ফযী লতর করলণই সম্ভব হয়। অির 

এক হালদলস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

                                                           
22 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭০৮ 
23 মুসল ম, হালদস নাং- ৩৫৪ 
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ْرَبَيِة َنَررٍ  »
َ
ةِ َكَمَثِل أ مَّ

ه
ه َمااًل َنِعلًْما ، : َمَثله َهِذ ِ اأْل ٌل آتَا ه اَّللَّ َو َيْيَمله بِِيلِْمِ   رَجه َفهه

،  ِ ُِْراه ه يِف َحاِّ ه ِعلًْما َنلَْم يهْؤتِِ  َمااًل ، يِف َماهِلِ يه ٌل آتَا ه اَّللَّ وله  َنرَجه َو َياه لَْو ََكَن  : َفهه
ِي َيْيَمله  ه َعلَْيِ  نََسلَّمَ  ِِل ِمْثله َهَذا َعِملْته فِي ِ ِمْثَل اَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ وله اَّللَّ  : ، قَاَل َرسه

ْجِر َسَواٌء 
َ
َما يِف اأْل ه َمااًل َنلَْم يهْؤتِِ  ِعلًْما ،. َفهه ٌل آتَا ه اَّللَّ َو خَيْبِطه يِف َماهِلِ  َنرَجه َفهه

ُِْراه ه  ِ  ، يه ه ِعلًْما َناَل َمااًل ، يِف َغرْيِ َحاِّ ٌل لَْم يهْؤتِِ  اَّللَّ وله  َنرَجه َو َياه لَْو ََكَن ِِل  : َفهه
ِي َيْيَمله  ه َعلَْيِ  نََسلَّمَ  ِمْثله َهَذا َعِملْته فِيِ  مِْثَل اَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ وله اَّللَّ  : ، قَاَل َرسه

َما يِف الْوِْزرِ َسَواٌء   (.رنا  ابن ماج ( . «َفهه

“এ উম্মলতর দৃষ্টান্ত চার বযলির দৃষ্টালন্তর মত: ১. এক বযলি হল া 

আল্লাহ তালক সম্পদ ও ‘ই ম (জ্ঞান) দান কলরলেন, অতঃির মস 

তার জ্ঞান িারা আম  কলর তার সম্পদলক হক িলর্ খরচ কলর; ২. 

আলরক বযলি হল া আল্লাহ তালক ‘ই ম দান কলরলেন, লকন্তু তালক 

সম্পদ মদনলন, অতঃির মস বল : আমার যলদ এ বযলির মত সম্পদ 

র্াকত, তাহল  আলম মস মক্ষলত্র মস বযলির মতই কাজ করতাম; 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: সাওয়ালবর মক্ষলত্র 

তারা উভলয় সমান। ৩. অির আলরক বযলি হল া আল্লাহ তালক 

সম্পদ দান কলরলেন, লকন্তু তালক ‘ই ম মদনলন, অতঃির মস তার 

সম্পলদর মক্ষলত্র এল ালমল াভালব কাজ কলর তা অনযায় িলর্ খরচ 
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কলর; ৪. অির আলরক বযলি হল া আল্লাহ তালক সম্পদ ও ‘ই ম 

মকানলটই দান কলরনলন, অতঃির মস বল : আমার যলদ এ বযলির 

মত সম্পদ র্াকত, তাহল  আলম মস মক্ষলত্র মস বযলির মতই কাজ 

করতাম; রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: গুনালহর 

মক্ষলত্র তারা উভলয় সমান।”24 সুতরাাং ভাল া লনয়তকারী বযলিলক 

ভাল াকালজর সাওয়াব মদওয়া হয়; আর মন্দ লনয়তকারী বযলিলক 

মন্দকালজর মন্দ প্রলতদান মদওয়া হয়; আর এর একমাত্র কারণ হ  

লনয়ত।  

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম তাবুক যুলদ্ধর সময় 

তাবুলক অবস্থান কাল  বল ন:  

تهْم َمِسريًا ، » ْقَواًما َما ِِسْ
َ
ْنَرْاعهْم ِمْن َنَرَاٍة ، لََاْد تََرْكعهْم بِالَْمِديَُِة أ

َ
َنالَ َقَطْيعهْم  َنالَ أ

ْم فِيِ   ْم َمَيكه ِ «ِمْن َناٍد إاِلَّ َنهه وَل اَّللَّ هوا : يَا َرسه ْم . قَال َُا َنهه ونهوَن َمَي  َنَكْيَ  يَكه
ْذره  »َفَااَل :  ؟ بِالَْمِديَُةِ  مه الْيه وا ِِبهْسِن انليِة ( (.  «َحبََسهه كه (رنا  أبو داند  . «فََْشَ

 (.ن ابلخاري

                                                           
24 ইবনু মাজাহ, হালদস নাং- ৪২২৮; লতলন হালদসলট উেম সনলদ বণথনা কলরলেন।  
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“মতামরা মদীনালত এমন সম্প্রদায়লক মরলখ এলসে, যারা মকালনা 

দূরির্ ভ্রমণ কলরলন, মকালনা অর্থ-সম্পদ খরচ কলরলন এবাং মকালনা 

উিতযকাও অলতক্রম কলরলন, তবুও তারা মতামালদর সালর্ 

(সাওয়ালব) শরীক রলয়লে। সাহাবালয় লকরাম রা. লনলবদন করল ন: 

তারা লকভালব আমালদর সালর্ সাওয়ালবর অাংশীদার হলব, অর্চ তারা 

মদীনালতই লে ? তখন লতলন ব ল ন: ‘ওযর’ তালদরলক আটলকলয় 

মরলখলে । (তারা ভাল া লনয়লতর মালিযলম আমালদর সালর্ শরীক 

হলয়লে)।”25 সুতরাাং ভাল া লনয়লতর কারলণ গাযী না হলয়ও গাযীর 

মত সাওয়ালব অাংশীদার হলব, আর মুজালহদ না হলয়ও মুজালহলদর 

মত সাওয়াব িালব। অির এক হালদলস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ْسلَِماِن بَِسْيَرْيِهَما فَالَْااتِله  اتلََق إَِذا  » وَل : . فَِايَل «َنالَْمْاعهوله ِِف انلَّارِ  الْمه يَا َرسه
 ِ َراَد َقْعَل َصاِحبِِ   »: َااَل فَ  ؟ َفَما بَاله الَْمْاعهولِ  َهَذا الَْااتِله ، ! اَّللَّ

َ
(معرق  . «إِنَّ ه قَْد أ

 (.علي 

                                                           
25 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ২৫১০; বুখারী, হালদস নাং- ৪১৬১  
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“যখন দু’জন মুসল ম তালদর তরবালর লনলয় মুলখামুলখ হলব, তখন 

হতযাকারী ও লনহত বযলি উভলয় জাহান্নালম যালব। প্রশ্ন করা হ : মহ 

আল্লাহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম! এ হতযাকারী (লতা 

অিরািী), লকন্তু লনহত বযলির কী অিরাি? তখন লতলন ব ল ন: 

কারণ, মস তার সঙ্গীলক হতযা করার ইিা (লনয়ত) কলরলে ।”26 

সুতরাাং হতযাকারী ও লনহত বযলির মালে জাহান্নাম আবশযক হওয়ার 

লবষয়লটলক সমান কলর লদ  তালদর উভলয়র মন্দ লনয়ত ও খারাি 

উলদ্দশয। তার লনয়ত যলদ খারাি না হত, তাহল  মস জান্নালতর 

অলিবাসী হত। অনয এক হালদলস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ُْوِي أداَء ه فهو َزاٍن ،  » ج بصَداٍق ال َي ُْوِي من تَزنَّ ن من أَداَن َديُْاً ن هو ال َي
 (.(رنا  أمحد ن ابن ماج  . « قََضاَء ه فهو سارٌق 

“ময বযলি এমন িলরমাণ মমাহলরর লবলনমলয় লবলয় কলরলে, যা মস 

িলরলশাি করার লনয়ত মনই, মস বযলি বযলভচারী; আর ময বযলি 

এমন ঋণ িহণ কলরলে, যা তার িলরলশাি করার ইিা মনই, মস 

                                                           
26 বুখারী, হালদস নাং- ৩১ ও ৬৬৭২; মুসল ম, হালদস নাং- ৭৪৩৪  
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বযলি মচার।”27 সুতরাাং মন্দ লনয়ত ববি লজলনসলক হারালম 

রূিান্তলরত কর  এবাং জালয়য লবষয়লক লনলষদ্ধ বস্তুলত িলরণত 

কর ; আর যা সমসযামুি লে , তা সমসযাযুি হলয় মগ ।  

এ সব লকেুই মুসল ম বযলি ময লনয়লতর মযথাদা ও প্রভাব এবাং তার 

বড় িরলনর গুরুলত্বর প্রলত গভীর লবশ্বাস ও লনলবড় আস্থা মিাষণ 

কলর, মস লবষয়লটলক আরও মজবুত কলর; ফল  মস লবশুদ্ধ লনয়লতর 

উির তার সক  কমথকালণ্ডর লভত রচনা কলর; লঠক অনুরূিভালব মস 

সবথাত্মক মচষ্টা সািনা কলর যালত তার একলট কাজও লনয়ত োড়া বা 

লবশুদ্ধ লনয়ত োড়া সাংঘলটত না হয়; কারণ, লনয়ত হল া কলমথর প্রাণ 

ও লভলে; সুতরাাং লনয়ত সলঠক মতা কাজও সলঠক, আর লনয়ত শুদ্ধ 

নয় মতা কাজও শুদ্ধ নয়; আর কতথার লবশুদ্ধ লনয়ত বযতীত কাজ 

হল া মমানালফকী, কৃলত্রম, লনলন্দত ও ঘৃলণত। 

আর অনুরূিভালব মুসল ম বযলি লবশ্বাস কলর ময, আম সমূহ লবশুদ্ধ 

হওয়ার অনযতম রুকন ও শতথ হল া লনয়ত; তারির মস মলন কলর 

                                                           
27 হাদসলট ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাজাহ রহ. বণথনা কলরলেন এবাং ইবনু মাজাহ 
রহ. ‘মমাহর’-এর লবষয়লটলক বাদ লদলয় শুিু ‘ঋণ’-এর লবষলয়র মলিয সীমাবদ্ধ 
মরলখ বণথনা কলরলেন।  
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ময, লনয়ত শুিু মুলখ (লহ আল্লাহ! আলম এরূি লনয়ত কলরলে) 

উচ্চারণ করার নাম নয়, আবার লনয়ত ব লত শুিু মলনর ভাবলকই 

বুোয় না, বরাং লনয়ত হল া সলঠক উলদ্দলশয— উিকার হালস  বা 

ক্ষলত মর্লক বাাঁচার জনয যর্াযর্ কালজর প্রলত মলনর মোাঁক বা 

জাগরণ এবাং অনুরূিভালব আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুলষ্ট অজথলনর জনয 

অর্বা তাাঁর লনলদথশ িা লনর উলদ্দলশয কালজর প্রলত মলনালযাগ 

মদওয়া।   

আর মুসল ম বযলি যখন লবশ্বাস কলর ময, ভাল া লনয়লতর কারলণ 

ববি কাজ প্রলতদান ও সাওয়ালবর উিযুি আনুগলতয িলরণত হয় 

এবাং লবশুদ্ধ লনয়লতর অভালব সাওয়ালবর কাজও গুনাহ্ ও শালস্তর 

উিযুি অনযায় ও অবািযতায় িলরণত হয়, তখন মস মলন কলর না 

ময, অনযায় ও অবািযতার মক্ষলত্র ভাল া লনয়লতর ফল  তা সাওয়ালবর 

কালজ িলরণত হয়; সুতরাাং লযলন মকালনা বযলির লগবত করলবন 

অির মকালনা বযলির মন ভাল া করার জনয, লতলন এ মক্ষলত্র আল্লাহ 

তা‘আ ার অবািয ও িািী বল  লবলবলচত হলবন, তার তর্া কলর্ত 

ভাল া লনয়ত এখালন তার মকালনা উিকালর আসলব না; আর ময 

বযলি হারাম অর্থ িারা মাসলজদ লনমথাণ করলব, তালক এ কালজর 
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জনয সাওয়াব মদয়া হলব না; আর ময বযলি নাচ-গান ও রঙ্গ-তামাশার 

অনুষ্ঠালন হালজর হয় লজহাদ ও অনুরূি মকালনা কালজ উৎসাহ 

িাওয়ার জনয অর্বা  টারীর লটলকট ক্রয় কলর ক যাণমূ ক কালজ 

উৎসালহত করার লনয়লত, মস বযলি আল্লাহ তা‘আ ার অবািয ও 

িািী বল  লবলবলচত হলব এবাং সাওয়াব িাওয়ার িলরবলতথ গুনাহগার 

হলব; আর ময বযলি সৎ বযলিগলণর প্রলত ভাল াবাসার লনয়লত 

তালদর কবলরর উির গমু্বজ বতলর করলব অর্বা তালদর উলদ্দলশয 

িশু যবাই করলব অর্বা তালদর জনয মানত করলব, মস বযলিও তার 

এ কালজর জনয আল্লাহ তা‘আ ার অবািয ও িািী বল  লবলবলচত 

হলব, যলদও তার িারণা মলত তার লনয়তলট ভাল া হলয় র্ালক; 

কারণ, অনুলমালদত ‘মুবাহ’ (নবি) কালজর মক্ষলত্র োড়া অনয মকালনা 

কাজই সৎ লনয়লতর কারলণ সাওয়ালবর কাজ বল  গণয হলব না; আর 

হারাম কাজ মতা মকালনা অবস্থালতই সাওয়ালবর কালজ রূিান্তলরত 

হলব না।28    

* * * 

                                                           
28 আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, দারুশ্ শুরুক, মজদ্দা, চতুর্থ 
সাংস্করণ, দশম মুেণ: ১৯৯০ লিষ্টাব্দ, িৃ. ১০৩  
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তৃতীয় অিযায় 

আল্লাহ তা‘আ ার সালর্ মুসল ম বান্দার আদব 

মুসল ম বযলি তার প্রলত আল্লাহ তা‘আ ার অগলণত লন‘য়ামলতর প্রলত 

 ক্ষয কলর; আরও  ক্ষয কলর ঐসব লন‘য়ামলতর প্রলত, মযসব 

লন‘য়ামত তার মালয়র গলভথ র্াকাকা ীন সময় মর্লক শুরু কলর তার 

রলবর সালর্ সাক্ষাৎ (মৃতুয) করা িযথন্ত দীঘথ সময় িলর তালক 

িলরলবষ্টন কলর মরলখলে। ফল  মস তার লনজ মুলখ তাাঁর যর্াযর্ 

প্রশাংসা ও গুণকীতথন করার িারা এবাং তার অঙ্গ-প্রতযঙ্গসমূহলক তাাঁর 

আনুগলতযর অিীনস্থ কলর মদয়ার মািযলম আল্লাহ তা‘আ ার শুকলরয়া 

আদায় কলর; আর এটাই হল া তার িক্ষ মর্লক আল্লাহ সুবহানাহু 

ওয়া তা‘আ ার সালর্ আদব; মকননা, লন‘য়ামলতর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ 

করা, অনুিহকারীর অনুিহলক অস্বীকার করা, তালক এবাং তার 

ইহসান ও অবদানলক অবজ্ঞা করাটা মকালনা আদব বা লশষ্টাচলরর 

মলিয িলড় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আ া বল ন: 

إع   ﴿ إن نر إُكم مر إه ٱفَمإَن  َمة  َوَما ب [٥٥]انلحل:  ﴾ َّللَّ  
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“মতামালদর লনকট মযসব লনয়ামত রলয়লে, তা মতা আল্লাহর লনকট 

মর্লকই (এলসলে)।”29 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

إع   ﴿ واْ ن إ ََّل ُت  ٱَمَة ِإَون َتُعدُّ ي  َّللَّ [١١]انلحل:  ﴾ ُصوَها  

“মতামরা যলদ আল্লাহর লনয়ামত গণনা কর, তলব তার সাংখযা লনণথয় 

করলত িারলব না।”30 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

ي ذ  ٱفَ  ﴿ ذ   ُكُرونإ
َ
[١٥١]ابلقرة:  ﴾ ١٥٢ُفُرونإ ُكُرواْ ِلإ َوََّل تَك  ش  ٱوَ  ُكم  ُكر  أ  

“কালজই মতামরা আমালক স্মরণ কর, আলমও মতামালদরলক স্মরণ করব। 

আর মতামরা আমার প্রলত কৃতজ্ঞ হও এবাং অকৃতজ্ঞ হলয়া না।”31 

আর মুসল ম বযলি গভীরভালব  ক্ষয কলর ময, আল্লাহ তা‘আ া তার 

সম্পলকথ জালনন এবাং তার সক  অবস্থা অবল াকন কলরন; ফল  

তার হৃদয়-মন তাাঁর ভলয় ও তাাঁর প্রলত ভলি-শ্রদ্ধায় িলরিূণথ হলয় 

উলঠ; যার কারলণ মস তাাঁর অবািযতায়  লিত হয় এবাং তাাঁর 

                                                           
29 সূরা আন-নাহ , আয়াত: ৫৩ 
30 সূরা আন-নাহ , আয়াত: ১৮  
31 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ১৫২ 
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লবরুদ্ধাচরণ ও তাাঁর আনুগলতযর গলণ্ড মর্লক মবলরলয় যাওয়াটালক 

রীলতমত অিমান মলন কলর। সুতরাাং এটাও তার িক্ষ মর্লক আল্লাহ 

সুবহানাহু ওয়া তা‘আ ার সালর্ আদব; মকননা, মগা াম কতৃথক তাাঁর 

মাল লকর সালর্ অবািয আচরণ করা অর্বা মন্দ ও ঘৃণয মকালনা বস্তু 

বা লবষয় লনলয় তাাঁর মুলখামুলখ হওয়া, অর্চ লতলন তা সরাসলর মদখলত 

িালিন— তা মকালনা ভালবই আদব বা লশষ্টাচলরর মলিয িলড় না। 

আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ا َلُكم   ﴿ إ َوَقارٗ ََّل تَر   مَّ َّ ط   َخلََقُكم   َوقَد   ١٣ا ُجوَن َّللإ
َ
،  ١٥]نوح:  ﴾ ١٤َواًرا أ

١٤]  

“মতামালদর কী হ  ময, মতামরা আল্লাহ র মশ্রষ্ঠলত্বর িরওয়া করে 

না। অর্চ লতলনই মতামালদরলক সৃলষ্ট কলরলেন িযথায়ক্রলম।”32 লতলন 

আরও বল ন: 

وَن َوَما ُتع  َوَيع   ﴿ ُّ [٤]اتلغابن:  ﴾ لإُنوَن  لَُم َما تُِسإ  

                                                           
32 সূরা নূহ, আয়াত: ১৩ - ১৪ 
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“আর লতলন জালনন মতামরা যা মগািন কর এবাং মতামরা যা প্রকাশ 

কর।”33 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

﴿  
 
ا  َملُوَن مإن  َوََّل َتع   َءان  ُه مإن قُر  واْ مإن  لُ َوَما َتت   ن  َوَما تَُكوُن فإ َشأ َعَمٍل إإَّلَّ ُكنَّ

إث  َوَما َيع   تُفإيُضوَن فإيهإ   ُشُهوًدا إإذ   ُكم  َعلَي   إَك مإن مر بر ة  ُزُب َعن رَّ  ٱفإ  َقالإ َذرَّ
َ ضإ ۡرل 

ي ٱَوََّل فإ  َما  [  ١١]يونس:  ﴾ءإ لسَّ

“আর আিলন ময অবস্থালতই র্াকুন না মকন এবাং আিলন মস 

সম্পলকথ কুরআন মর্লক যা-ই লত াওয়াত কলরন এবাং মতামরা ময 

আম ই কর না মকন, আমরা মতামালদর সাক্ষী র্ালক- যখন মতামরা 

তালত প্রবৃে হও। আর আসমানসমূহ ও যমীলনর অণু িলরমাণও 

আিনার রলবর দৃলষ্টর বাইলর নয়।”34 

আবার মুসল ম বযলি গভীরভালব এটাও  ক্ষয কলর ময, আল্লাহ 

তা‘আ া তার উির ক্ষমতাবান, মস তাাঁর আয়াোিীন এবাং তাাঁর 

লদলক োড়া তার িা ালনার, মুলির ও আশ্রয় মনয়ার আর মকালনা 

জায়গা মনই; সুতরাাং মস আল্লাহর লদলক িালবত হলব, তাাঁর সামলন 

                                                           
33 সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৪  
34 সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬১  
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লনলজলক সমিথণ কলর মদলব, তার লবষয়ালদ তাাঁর লনকট মসািদথ 

করলব এবাং তাাঁর উির ভরসা করলব; ফল  এটা তার িক্ষ মর্লক 

তার প্রলতিা ক ও সৃষ্টা আল্লাহ তা‘আ ার সালর্ আদব বল  গণয 

হলব; মকননা, যাাঁর মর্লক িাল লয় মবড়ালনার মকালনা সুলযাগ মনই তাাঁর 

কাে মর্লক িা ালনা, যার মকালনা ক্ষমতা মনই তার উির লনভথর করা 

এবাং যার মকালনা শলি ও ক্ষমতা মনই তার উির ভরসা করা 

মকালনা আদব বা লশষ্টাচালরর মলিয িলড় না। আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ا مإن َدٓا ﴿ ُذ  مَّ ي   بٍَّة إإَّلَّ ُهَو َءاخإ َيتإَها إَناصإ [٥١]هود:  ﴾ ب  

“এমন মকান জীব-জন্তু মনই, ময তাাঁর িূণথ আয়োিীন নয়।”35 আল্লাহ 

আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

وي  ﴿ إه ٱاْ إإَِل فَفإرُّ إن   َّللَّ ير  إإنرإ لَُكم مر بإني   ُه نَذإ [٧٥]اذلاريات:  ﴾ ٥٠ مُّ  

“অতএব মতামরা আল্লাহর লদলক িালবত হও, লনিয় আলম মতামালদর 

প্রলত আল্লাহর িক্ষ মর্লক এক স্পষ্ট সতকথকারী।”36 লতলন আরও 

বল ন: 
                                                           
35 সূরা হুদ, আয়াত: ৫৬ 
36 সূরা আয-যালরয়াত, আয়াত: ৫০  
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ُوي ٱَوََعَ  ﴿ إ َفَتَوَّكَّ ؤ  َّللَّ [١٥دة: ]املائ ﴾ ٢٣مإنإنَي اْ إإن ُكنُتم مُّ  

“এবাং আল্লাহর উিরই মতামরা লনভথর কর, যলদ মতামরা মুলমন 

হও।”37 

আবার মুসল ম বযলি এটাও গভীরভালব  ক্ষয কলর ময, আল্লাহ 

তা‘আ া তার সক  লবষলয় তার প্রলত অনুিহ কলরন এবাং তার 

প্রলত ও তাাঁর (আল্লাহর) সক  সৃলষ্টর প্রলত দয়া ও করুণা কলরন, 

যার কারলণ মস এর মচলয় আরও মবলশ আশা কলর; ফল  মস 

খাল সভালব তাাঁর লনকট অনুনয়, লবনয় ও লনলবদন কলর এবাং ভাল া 

কর্া ও সৎ আমল র অলে া িলর তাাঁর লনকট প্রার্থনা কলর; সুতরাাং 

এটা তার িক্ষ মর্লক তার মাও া আল্লাহ তা‘আ ার সালর্ আদব 

বল  গণয হলব; কারণ, ময রহমত সক  লকেুলক মবষ্টন কলর মরলখলে 

তার মর্লক লনরাশ হলয় যাওয়া, ময ইহসান সক  সৃলষ্টলক শালম  

কলর তার মর্লক হতাশ বা লনরাশ হওয়া এবাং ময দয়া ও অনুিহ 

সক  সৃলষ্টলক অন্তভুথি কলর তার আশা মেলড় মদওয়ার মলিয মকালনা 

আদব বা লশষ্টাচার মনই।  আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

                                                           
37 সূরা আ -মালয়দা, আয়াত: ২৩  
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﴿  َ َعت  َورََح  [١٥١]االعراف:  ﴾ ء   ُُكَّ َش    يِتإ َوعإ  

“আর আমার দয়া মতা প্রলতযক বস্তুলক লঘলর রলয়লে।”38 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

يُف  ٱ ﴿ ُ لَطإ إعإَبادإهإ  َّللَّ [١١]الشورا:  ﴾ ۦب  

“আল্লাহ তাাঁর বান্দালদর প্রলত অতযন্ত মকাম ।”39 আল্লাহ তা‘আ া 

আরও বল ন: 

و  َوََّل تَاْي   ﴿ إه ٱحإ ُسواْ مإن رَّ [١٠]يوسف:  ﴾ َّللَّ  

“এবাং আল্লাহর রহমত হলত মতামরা লনরাশ হলয়া না।”40 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

ْ ََّل َتق   ﴿ َ  َنُطوا إ  ٱةإ مإن رََّح  [٥٥]الزمر:  ﴾ َّللَّ  

                                                           
38 সূরা আ -আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৬  
39 সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১৯ 
40 সূরা ইউসূফ, আয়াত: ৮৭ 
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“মতামরা আল্লাহর অনুিহ হলত লনরাশ হলয়া না।”41 

আর মুসল ম বযলি এটাও গভীরভালব  ক্ষয কলর ময, তার 

প্রলতিা ক আল্লাহ তা‘আ া’র িরা বড় কলঠন, লতলন প্রলতলশাি 

িহলণর ক্ষমতা রালখন এবাং লতলন খুব দ্রুত লহসাব িহণকারী; ফল  

মস তাাঁর আনুগতয করার মািযলম তাাঁলক ভয় কলর এবাং আত্মরক্ষা 

কলর তাাঁর অবািয না হওয়ার মিয লদলয়; ফল  এটাও আল্লাহ 

তা‘আ ার সালর্ তার িক্ষ মর্লক আদব বল  গণয হয়; কারণ, 

মকালনা বুলদ্ধমালনর লনকটই এটা আদব বল  গণয হলব না ময, 

একজন দুবথ  আক্ষম বান্দা মহািরাক্রমশা ী প্রব  শলিির মহান 

‘রব’ আল্লাহ তা‘আ ার মুলখামুখী হলব বা তাাঁর লবলরালিতা করলব; 

অর্চ আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ي  ﴿ َراَد  ِإَوَذا
َ
إَقو  ٱأ ُ ب إهإ  ۥ  ا فََل َمَردَّ ََلُ ءٗ ُعوي  م  َّللَّ إن ُدون  ﴾ ١١مإن َواٍل  ۦَوَما لَُهم مر

[١١]الرعد:   

“আর মকালনা সম্প্রদালয়র জনয যলদ আল্লাহ অশুভ লকেু ইলি কলরন, 

তলব তা রদ হওয়ার নয় এবাং লতলন োড়া তালদর মকালনা অলভভাবক 

                                                           
41 সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩ 
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মনই।”42 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

يٌد إإنَّ َبط   ﴿ إَك لََشدإ [١١]الربوج:  ﴾ ١٢َش َربر  

“লনিয় আিনার রলবর িাকড়াও বড়ই কলঠন।”43 লতলন আরও 

বল ন: 

ُ َعزإيز  ٱوَ  ﴿ [٤]ال عمران:  ﴾ ٤نتإَقاٍم ٱُذو  َّللَّ  

“আর আল্লাহ মহা-িরাক্রমশা ী, প্রলতলশাি িহণকারী।”44 

আর মুসল ম বযলি আল্লাহ তা‘আ ার অবািয হওয়ার মুহূলতথ এবাং 

তাাঁর আনুগতয মর্লক মবলরলয় আসার সময় তাাঁর প্রলত এমনভালব 

 ক্ষয কলর ময, মলন হয় মযন আল্লাহর মদওয়া হুমলক তালক মিলয় 

বলসলে, তাাঁর আযাব বুলে তার প্রলত নালয  হলয় মগ  এবাং তাাঁর 

শালস্ত মযন তার আলঙ্গনায় আিলতত হ ; অনুরূিভালব মস তাাঁর 

আনুগতয করার মুহূলতথ এবাং তাাঁর শরী‘য়লতর অনুসরণ করার সময় 

                                                           
42 সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ১১  
43 সূরা আ -বুরূজ, আয়াত: ১২ 
44 আল  ইমরান, আয়াত: ৪ 
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তাাঁর প্রলত এমনভালব  ক্ষয কলর ময, মলন হয় মযন লতলন তাাঁর মদয়া 

প্রলতশ্রুলত তার জনয সলতয িলরণত কলর লদলয়লেন এবাং তাাঁর 

সন্তুলষ্টর চাদর খুল  তালক মেলক লদলয়লেন; সুতরাাং এটা হল া 

মুসল ম বযলির িক্ষ মর্লক আল্লাহ তা‘আ ার প্রলত সুিারণা লবলশষ; 

আর আল্লাহর প্রলত ভাল া িারণা মিাষণ করাটা আদব বা লশষ্টাচালরর 

অন্তভুথি; মকননা, মকালনা বযলি কতৃথক আল্লাহ তা‘আ ার প্রলত 

খারাি িারণা মিাষণ করাটা মকালনা ভালবই আদলবর মলিয িলড় না; 

কারণ, মস তাাঁর অবািয হলয় চ লব এবাং তাাঁর আনুগলতযর গলণ্ড মর্লক 

মবলরলয় যালব, আর িারণা করলব ময, লতলন তার বযািালর অবগত নন 

এবাং লতলন তালক তার িালির জনয িাকড়াও করলবন না; অর্চ 

লতলন বল ন: 

ن َظَننُتم  َوَل   ﴿  نَّ  كإ
َ
َ ََّل َيع  ٱأ ا َتع  لَُم َكثإيٗ َّللَّ إمَّ َظنُُّكُم  لإُكم  َوَذ   ٢٢وَن َملُ ا مر

إُكم  ٱ إَربر إي َظَننُتم ب
ر   َّلَّ

َ
ص   ُكم  َدى  أ

َ
إَن َبح  فَأ إيَن َخ  ل  ٱُتم مر ،  ١١]فصلت:  ﴾ ٢٣ِسإ

١٥  ] 

“বরাং মতামরা মলন কলরলেল  ময, মতামরা যা করলত তার অলনক 

লকেুই আল্লাহ জালনন না। আর মতামালদর রব সম্বলন্ধ মতামালদর এ 
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িারণাই মতামালদর র্ধ্াংস কলরলে। ফল  মতামরা হলয়ে ক্ষলতিস্তলদর 

অন্তভুথি।”45 অনুরূিভালব আল্লাহ তা‘আ ার সালর্ এটাও আদব নয় 

ময, বান্দা তাাঁলক ভয় করলব ও তাাঁর আনুগতয করলব এবাং িারণা 

করলব ময, লতলন তালক তার ভাল া কালজর প্রলতদান লদলবন না এবাং 

তার িক্ষ মর্লক লতলন তাাঁর আনুগতয ও ‘ইবাদতলক কবু  করলবন 

না; অর্চ লতলন বল ন: 

عإ  ﴿ َ َورَُعوََلُ ٱَوَمن يُطإ َ َوَيتَّق  ٱَش َوَيخ   ۥَّللَّ ْوَل  َّللَّ
ُ
ي ل  ٱئإَك ُهُم هإ فَأ إُزوَن َفا  ﴾ ٥٢ئ

[٥١]انلور:   

“আর ময মকউ আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র আনুগতয কলর, আল্লাহলক ভয় 

কলর ও তাাঁর তাকওয়া অব ম্বন কলর, তাহল  তারাই কৃতকাযথ।”46 

আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

و  لإحٗ َعمإَل َص   َمن   ﴿
َ
إن َذَكٍر أ نَث   ا مر

ُ
ه  ةٗ َحَيو   ۥيإيَنَّهُ فَلَُنح   مإن  َوُهَو ُمؤ   أ إَبٗة  َطير

ج   زإَينَُّهم  َوََلَج  
َ
ح  أ

َ
إأ   [  ١٠]انلحل:  ﴾ ٩٧َملُوَن َسنإ َما ََكنُواْ َيع  َرُهم ب

                                                           
45 সূরা ফুসলস াত, আয়াত: ২২ - ২৩ 
46 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫২  
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“মুলমন হলয় িুরুষ ও নারীর মলিয ময মকউ সৎকাজ করলব, তালক 

আলম অবশযই িলবত্র জীবন দান করব এবাং তালদরলক তালদর 

কলমথর মশ্রষ্ঠ িুরস্কার দান করব।”47 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

ي  ﴿ إ َمن َجا َ ٱَء ب
ُ  ۥَسَنةإ فَلَهُ ل  م  َعش 

َ
ه  أ إَها ي  َثال إ َوَمن َجا إَئةإ فََل ُي  ٱَء ب ير إإَّلَّ  َزى  لسَّ

[١١٧]االنعام:  ﴾ ١٦٠لَُموَن ََّل ُيظ   لََها َوُهم  مإث    

“মকউ মকালনা সৎকাজ করল  মস তার দশ গুণ িালব। আর মকউ 

মকালনা অসৎ কাজ করল  তালক শুিু তার অনুরূি প্রলতফ ই মদয়া 

হলব এবাং তালদর প্রলত যু ুম করা হলব না।”48 

আর মূ কর্া হল া: মুসল ম বযলি কতৃথক তার প্রলতিা লকর মদয়া 

লন‘য়ামলতর জনয তাাঁর শুকলরয়া আদায় করা, তাাঁর অবািযতার লদলক 

িালবত হওয়ার সময় তাাঁলক  িা িাওয়া, তাাঁর কালে সলতযকার অলর্থ 

তাওবা করা, তাাঁর উির ভরসা করা, তাাঁর রহমলতর প্রতযাশা করা, 

তাাঁর শালস্তলক ভয় করা, তাাঁর প্রলতশ্রুলত বাস্তবায়ন করার বযািালর 

এবাং তাাঁর ইিা মালফক তাাঁর মকালনা বান্দার প্রলত শালস্তমূ ক 

                                                           
47 সূরা আন-নাহ , আয়াত: ৯৭ 
48 সূরা আ -আন‘আম, আয়াত: ১৬০  
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প্রলতশ্রুলত বাস্তবায়লনর বযািালর তাাঁর প্রলত ভাল া িারণা মিাষণ 

করাটাই হল া আল্লাহ তা‘আ ার সালর্ তার আদব রক্ষা কলর চ া; 

আর বান্দা কতৃথক এ আদলবর যতটুকু িারণ ও রক্ষা কলর চ লব, 

ততটুকু িলরমালণ তার মযথাদা সমুন্নত হলব, মান উন্নত হলব এবাং 

সম্মান বৃলদ্ধ িালব; ফল  মস আল্লাহর অলভভাবকত্ব ও তা তাাঁর 

তত্ত্ববিালন র্াকা বযলিবলগথর অন্তভুথি হলব এবাং তাাঁর রহমত ও 

লন‘য়ামত িাওয়ার উিযুি হলব। 

আর এটাই মুসল ম বযলির দীঘথ জীবলনর একমাত্র চাওয়া এবাং 

চূড়ান্ত প্রতযাশা। মহ আল্লাহ! আিলন আমালদরলক আিনার 

অলভভাবকত্ব নসীব করুন, আিলন আমালদরলক আিনার তত্ত্ববিান 

মর্লক বলঞ্চত করলবন না এবাং আমালদরলক আিনার লনকটতম 

বান্দাগলণর অন্তভুথি করুন; মহ আল্লাহ! মহ জগতসমূলহর 

প্রলতিা ক! আমালদর আলবদন কবু  করুন। 

* * * 
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চতুর্থ অিযায় 

আল্লাহর বাণী ‘আ -কুরআনু  কারীম’-এর সালর্ বান্দার আদব 

মুসল ম বযলি আল্লাহ তা‘আ ার বাণী এবাং সক  বাণীর উির তাাঁর 

বাণীর সম্মান ও মযথাদায় লবশ্বাস কলর। আরও মলন কলর, ময বযলি 

কুরআন িারা কর্া বল , মস সতয বল ; আর ময বযলি তাাঁর িারা 

লবচার ফয়সা া কলর, মস নযায়লবচার কলর; আর তাাঁর িারক-

বাহকগণ আল্লাহর িলরবার ও তাাঁর লনকটতম লবলশষ বযলিবগথ; আর 

তাাঁলক যারা আকলড় িরলব, তারা নাজাতপ্রাপ্ত সফ কাম; আর যারা 

তাাঁলক িলরহার কলর চল , তারা র্ধ্াংসপ্রাপ্ত চরমভালব ক্ষলতিস্ত।  

আর আল্লাহ তা‘আ ার লকতালবর মহত্ব, িলবত্রতা ও মশ্রষ্ঠলত্বর কারলণ 

মুসল ম বযলির ঈমালন আরও বৃলদ্ধ ঘটালব, যা বলণথত হলয়লে ওহী’র 

িারক সৃলষ্টর মশ্রষ্ঠ আমালদর মনতা মুহাম্মদ ইবন আবলদল্লাহ- 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর লনকট মর্লক; মযমন— 

লতলন বল ন:  
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ْرآنَ  اْقَرءهنا » ِت  فَإِنَّ ه  الْاه
ْ
ْصوَحابِ ِ  َشِريًيا الِْاَياَمةِ  يَْومَ  يَأ

َ
 ( .مسلم (أخرج  . « أل

“মতামরা কুরআন লত াওয়াত কর; মকননা, লকয়ামলতর লদন তা 

লত াওয়াতকারীলদর জনয সুিারীশকারীরূলি উিলস্থত হলব।”49 লতলন 

আরও বল ন:  

ْرآن َنَعلََّم ه  » ْم َمْن َتَيلََّم الْاه  ( .ابلخاري (أخرج  . « َخرْيكه

“মতামালদর মলিয মস বযলিই সলবথােম, ময আ -কুরআলনর লশক্ষা 

 াভ কলর এবাং তা অনযলক লশক্ষা মদয়।”50 রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল ন:  

عه ه  » ِ نََخاصَّ ْهله اَّللَّ
َ
ْم أ ْرآِن هه ْهله الْاه

َ
رنا  النسايئ ن ابن ماج  ن أمحد ن ( . « أ

 (.احلاكم

“আ -কুআলনর িারক-বাহকগণ আল্লাহর িলরবার ও তাাঁর লনকটতম 

লবলশষ বযলিবগথ।”51 লতলন আরও বল ন:  

                                                           
49 মুসল ম, হালদস নাং- ১৯১০ 
50 বুখারী, হালদস নাং- ৪৭৩৯ 
51 হাদসলট ইমাম নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ ও হালকম রহ. ‘হাসান’ সনলদ 
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نما جالؤها ؟  ! يا رسول اهلل : ، فايل تصدأ كما يصدأ احلديده  إن الالوَب  »
 (.رنا  ابليهيق( . « اقموِت  الارآن ، نذكره  فاال: تالنةه 

“অন্তর মলরচাযুি হয়, মযমলনভালব ম াহলত মলরচা িলড়; অতঃির 

লজজ্ঞাসা করা হ : মহ আল্লাহর রাসূ ! তা দূর করার উিায় কী? 

জবালব লতলন ব ল ন: কুরআন লত াওয়াত করা এবাং মুতুযর কর্া 

স্মরণ করা।”52 আলরক বার রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লালমর সালর্ চরমভালব েগড়াকারীলদর মকালনা একজন তাাঁর 

লনকট এলস ব  : মহ মুহাম্মাদ! তুলম আমার লনকট কুরআন 

লত াওয়াত কর, তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

িাঠ কলরন: 

 ٱنَّ إإ ۞ ﴿ 
 
َ يَأ إ ٱلإ وَ َعد  ل  ٱُمُر بإ َّللَّ

ي َٰ  ح  ل  ي َفح  ل  ٱَعنإ  َه  َوَين   َب  ُقر  ل  ٱذإي  ي  نإ ِإَويَتا ءإ َشا
َ ٱُمنَكرإ وَ ل  ٱوَ  إ  ل  ُروَن  لََعلَُّكم   يَعإُظُكم   غ   [  ١٧]انلحل:  ﴾ ٩٠تََذكَّ

“আল্লাহ নযায়িরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনলক দালনর লনলদথশ 

মদন এবাং লতলন লনলষি কলরন অশ্লী তা, অসৎকাজ ও সীমা াংঘ 

                                                                                                            

বণথনা কলরলেন। 
52 হাদসলট ইমাম বায়হাকী রহ. দুবথ  সনলদ বণথনা কলরলেন। 
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করলত; লতলন মতামালদরলক উিলদশ মদন, যালত মতামরা লশক্ষা িহণ 

কর।”53 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম লত াওয়াত 

কলর মশষ করলত না করলতই প্রচণ্ড েগড়ালট বযলি তাাঁর শলব্দর 

মহলত্ব ও অলর্থর িলবত্রতায় লবলস্মত হলয়, তার স্পষ্টতায় আক্রান্ত 

হলয় এবাং প্রভালবত করার শলিলত আকৃষ্ট হলয় তা িুনরায় 

লত াওয়াত করার আলবদন কর ; আর মস মদলর কলরলন আল্লাহর 

বাণীর িলবত্রতা ও মহলত্বর বযািালর স্বীকৃলত ও সাক্ষয প্রদান করলত; 

মকননা, মস এক বালকয বল  মফ  :  

، نإنَّ أعالَ   ، نإن  أسَرلَ  قمورٌِق  َعلي  لَطالَنة ، نإن   ، إنَّ هَل حلالنةً  ناهلل »
. «!  ، نما ياول هذا بْش قمثِمر  

“আল্লাহর কসম! লনিয়ই তার মিুরতা রলয়লে, রলয়লে তার মসৌন্দযথ 

ও উজ্জ্ব তা, তার নীলচর অাংশ সবুজ-শযাম  এবাং উিলরর অাংশ 

ফ দায়ক; আর এটা মকালনা মানুলষর কর্া নয়!।”54 

                                                           
53 সূরা আন-নাহ , আয়াত: ৯০ 
54 ইবনু জারীর আত-তাবারী; আর েগড়ালট বযলিলট হ  ওয়াল দ ইবন মুগীরা, 
মযমনলট ইমাম বায়হাকী রহ. উেম সনলদ বণথনা কলরলেন; আ -গাযা ী রহ., 
‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ্ দীন’, ১ম খণ্ড, িৃ. ২৭৪  



 

44 

আর এ জনয মুসল ম বযলি তাাঁর প্রলত লবশ্বাস করার িাশািালশ তার 

হা া  লবষয়লক হা া  মলন কলর, তার হারাম লবষয়লক হারাম মলন 

কলর, তার আদবসমূহ যর্াযর্ভালব িা ন কলর এবাং তার চালরলত্রক 

ও বনলতক লবষয়সমূহলক স্বীয় চলরত্র বল  িহণ কলর; সুতরাাং মস 

আ -কুরআন লত াওয়াত করার সময় লনলনাি আদবসমূহ রক্ষা কলর 

চ লব:  

১. অবস্থার িলরিূণথতা লনলিত কলর িলবত্রতাসহ লকব ামুখী হলয় 

আদব ও সম্মালনর সালর্ বলস কুরআন িাঠ করা।   

২. িীরলস্থরভালব কুরআন লত াওয়াত করা এবাং এ মক্ষলত্র তাড়াহুরা 

না করা; সুতরাাং কমিলক্ষ লতন লদলনর কলম কুরআন খতম করলব 

না; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

قَلَّ ِمْن ثاََلٍ  لَْم َيْرَاْه ه  »
َ
ْرآَن يِف أ  الْاه

َ
رنا  أصوحاب السنن ن أمحد( ( . « َمْن قَرَأ

. 

“ময বযলি লতন লদলনর কম সমলয়র মলিয আ -কুরআন িাঠ কলর 
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মশষ কলর, মস বযলি তা বুেলত িালরলন।”55 আর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবন ওমর রালদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা প্রলত সপ্তালহ কুরআন খতম করার লনলদথশ লদলয়লেন।56 

মযমন আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ, উসমান ইবন ‘আফ্ফান ও যালয়দ 

ইবন সালবত রালদয়াল্লাহু ‘আনহুম প্রলত সপ্তালহ একবার কুরআন 

খতম করলতন।57  

৩. কুরআন লত াওয়ালতর সময় লবনয়ী ও ভীতশ্রদ্ধ হওয়া এবাং দুঃখ 

প্রকাশ করা; আর ক্রন্দন করা, অর্বা কাাঁদলত না িারল  কাাঁদার 

ভান করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ْوا » ْرآَن َنابْكه وا َفَعَباَكْوا اتْلهوها الْاه  (.رنا  ابن ماج ( . « ، فَإِْن لَْم َتْبكه

“মতামরা কুরআন লত াওয়াত কর এবাং ক্রন্দন কলরা; আর যলদ 

কাাঁদলত না িালরা, তাহল  কাাঁদার ভান কর।”58 

                                                           
55 সুনান চতুষ্টয় ও আহমাদ; লতরলমযী রহ. হালদসলটলক সহীহ বল লেন। 
56 বুখারী ও মুসল ম।  
57 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১০৯  
58 হাদসলট ইমাম ইবনু মাজাহ রহ. উৎকৃষ্ট সনলদ বণথনা কলরলেন। 
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৪. মিুর সুলর কুরআন লত াওয়াত করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

مْ  » ْصَواتِكه
َ
ْرآَن بِأ ُهوا الْاه  .د ن ابن ماج  ن النسايئ ن احلاكم(رنا  أمح( . « َزيِّ

“মতামরা সুন্দর কলে কুরআন লত াওয়াত কর।”59 লতলন আরও 

বল ন:  

ْرآنِ  » َُّا َمْن لَْم َيَعَفنَّ بِالْاه  (رنا  ابلخاري( . . « لَيَْس ِم

“ময বযলি ভা  আওয়ালজ কুরআন িলড় না, মস আমালদর দ ভুি 

নয়।”60 লতলন আরও বল ন:  

رآن  » ِذَن نِليَبٍّ أْن يَعفَّنَّ بالاه
َ
 (معرق علي ( . . «ما أِذَن اهلله ليشٍء ما أ

“আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর মকালনা এক নবী মর্লক (মিুময় সুলর) 

মযভালব কুরআন শ্রবণ কলরলেন, মসভালব আর লকেুই লতলন 

                                                           
59 হাদসলট ইমাম আহমাদ, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী ও হালকম রহ. হালদসলট বণথনা 
কলরলেন এবাং তা সহীহ। 

60 বুখারী, হালদস নাং- ৭০৮৯  
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শুলননলন।”61 

৫. মগািলন লত াওয়াত করা, যলদ মস তার লনলজর বযািালর প্রদশথনী 

বা সুখযালত েড়ালনার আশঙ্কা কলর অর্বা তার িারা সা াত 

আদায়কারীর সা াত আদালয় লবঘ্ন ঘলট; কারণ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

َدقَِة  » َاِهِر بِالصَّ
ْ
ْرآِن ََكْل َاِهره بِالْاه

ْ
 (.رنا  أبو داند ن الرتمذي( . «اْل

“আ -কুরআলনর মািযলম লনলজলক প্রচারকারী ঐ বযলির মত, ময 

সাদকা করার মািযলম লনলজলক প্রচার কলর মবড়ায়।”62 উলল্লখয ময, 

মগািলন সাদকা করাই উেম, লকন্তু প্রকাশ করার মলিয লনলদথষ্ট মকলনা 

ফায়দা র্াকল  লভন্ন কর্া, মযমন— মানুষলক সাদকা করার বযািালর 

উিুদ্ধ করার জনয প্রকালশয সাদকা করা; আর কুরআন লত াওয়ালতর 

লবষয়লটও অনুরূি।    

৬. তাাঁর প্রলত ভলি, শ্রদ্ধা ও মলনালযাগসহ লচন্তা ও গলবষণার সালর্ 

তা লত াওয়াত করা এবাং তাাঁর অর্থ ও তাৎিযথ অনুিাবন করা।  
                                                           
61 বুখারী, হালদস নাং- ৭০৪৪; মুসল ম, হালদস নাং- ১৮৮১ 
62 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ১৩৩৫; লতরলমযী, হালদস নাং- ২৯১৯ 
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৭. কুরআন লত াওয়ালতর সময় তাাঁর বযািালর অমলনালযাগী এবাং 

তাাঁর লবলরািী না হওয়া; কারণ, এমনলট করল  লনলজই লনলজর 

অলভশালির কারণ হলব; মকননা, মস যলদ িাঠ কলর: 

إ ََعَ ٱَنَت لَّع   ﴿ بإنيَ َك  ل  ٱَّللَّ [١١]ال عمران:  ﴾ ٦١ ذإ  

(লমর্যাবাদীলদর উির আল্লাহর  া‘নত)।63 অর্বা িাঠ কলর: 

ََّل لَع   ﴿
َ
إ ََعَ ٱَنُة أ [١١]هود:  ﴾ ١٨لإمإنَي لظَّ  ٱَّللَّ  

(সাবিান! আল্লাহর  া‘নত যাল মলদর উির)64 এবাং লনলজ যলদ 

লমর্যাবাদী বা যাল ম হয়, তাহল  মস লনলজলক লনলজ অলভশাি বা 

 া‘নতকারী বল  গণয হলব।  

আর লনলনাি বণথনালট আল্লাহর লকতাব মর্লক মুখ লফলরলয় মনয়া 

গালফ  বযলিগলণর ভুল র িলরমাণ সম্পলকথ সুস্পষ্টভালব বণথনা কলর 

লদলয়লে; বলণথত আলে: “তাওরাত লকতালব এলসলে ময, আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন: তুলম লক আমালক  িা িাও, মতামার মকালনা 

                                                           
63 সূরা আল  ইমরান, আয়াত: ৬১ 
64 সূরা হুদ, আয়াত: ১৮ 



 

49 

ভাইলয়র লনকট মর্লক মতামার কালে একলট িন্থ আলস এমতাবস্থায় 

ময, তুলম রাস্তার মলিয হাাঁটে, তারির তুলম মস বইলটর কারলণ রাস্তা 

মেলড় লদলয় বলস িড়ে, তারির তা িাঠ করে এবাং তা লনলয় 

অক্ষলর অক্ষলর গলবষণা করে, এমনলক তার মকালনা লকেুই মতামার 

কাে মর্লক বাদ যায় না; আর এটা আমার লকতাব, যা আলম মতামার 

প্রলত নালয  কলরলে, তুলম  ক্ষয কর মতা, মতামার জনয আলম তালত 

কর্াগুল া লকভালব িলরষ্কারভালব বণথনা কলর লদলয়লে, আর তালত 

কতবার আলম তার বদঘথয ও প্রস্থ লনলয় লচন্তাভাবনা করার জনয 

মতামালক তালগদ লদলয়লে, তারির তুলম তার মর্লক মুখ লফলরলয় 

লনল , সুতরাাং আলম মতামার তর্াকলর্ত ভাইলদর কালরা কালরা মচলয় 

অলনক মবলশ দুবথ , তাই না ? মহ আমার বান্দা! মতামার মকালনা ভাই 

মতামার লনকট এলস বলস, তারির তুলম এলকবালর তার মুলখামুলখ 

হলয় বলস যাও এবাং মতামার মষা আনা মন লদলয় কান মিলত তার 

কর্া শ্রবণ করলত র্াক, তারির মকালনা কর্ক যলদ কর্া বল  অর্বা 

তার কর্া শুনার সময় মকউ মতামালক লবরি কলর, তাহল  তুলম তার 

লদলক ইশারা কলর বল া ময, তুলম র্াম বা চুি কর; আর আলম 

মতামার কালে এলস মতামার সালর্ কর্া বল , অর্চ তুলম মন- লদ  
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লদলয় সলচতনভালব আমার মর্লক মুখ লফলরলয় নাও; সুতরাাং তুলম লক 

মতামার ভাইলদর কালরা কালরা মচলয় আমালক মতামার লনকলট 

সবলচলয় মবলশ দুবথ  বল  িারণা কলরে?!65    

৮. আ -কুরআলনর িারক ও বাহকগণ তর্া আল্লাহর িলরবার ও 

তাাঁর লবলশষ বযলিবলগথর গুণাব ী িারা গুণালেত হওয়ার এবাং তালদর 

ববলশলষ্টযর িারা ববলশষ্টযমলণ্ডত হওয়ার সবথাত্মক মচষ্টা করা; মযমনলট 

আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল লেন:  

الارآن أن يهْيَرف بليل  إذ انلاس نائمون ، نبُهار  إذ انلاس  ينبيغ لاارئ »
ْرِطرنن ، نبباكئ  إذ انلاس يضوحكون ، نبورع  إذ انلاس خيلطون ، نبصمع  مه 

 . «إذ انلاس خيوضون ، نخبشوع  إذ انلاس خيعالون ، نِبزن  إذ انلاس يررحون 

“আ -কুরআলনর িাঠকলক এমন হলত হলব ময, তালক রালতর 

মব ায় মচনা যালব, যখন জনগণ ঘুলমলয় র্াকলব, আর লদলনর মব ায় 

মচনা যালব, যখন জনগণ সাওম িা ন না কলর িানাহার করলব; 

আর তালক মচনা যালব তাাঁর ক্রন্দন িারা, যখন জনগণ হাসলব; আর 

তালক মচনা যালব তার ‘তাকওয়া’ এর িারা, যখন জনগণ িরস্পর 

                                                           
65 আ -গাযা ী রহ., ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ্ দীন’, ১ম খণ্ড, িৃ. ২৭৫  
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লমলশ যালব এবাং তালক মচনা যালব তার মমৌনতার িারা, যখন জনগণ 

কর্াবাতথায় লনমগ্ন হলব; আর তালক মচনা যালব তার নম্রতা িারা, 

যখন জনগণ গবথ-অহঙ্কার করলব এবাং তালক মচনা যালব তার দুঃখ-

কলষ্টর িারা, যখন জনগণ আনন্দ প্রকাশ করলব।”66 

আর মুহাম্মাদ ইবন কা‘ব বল ন: আমরা আ -কুরআলনর িাঠকলক 

লচনতাম তার মফকালশ বলণথর মচহারার িারা; লতলন এর িারা তার 

রালত্র জাগরণ ও দীঘথ সময় িলর তাহািুলদর সা াত আদায় করার 

লদলক ইলঙ্গত কলরলেন। আর ওহাইব ইবনু  ওয়ারদ বল ন: জননক 

বযলিলক লজজ্ঞাসা করা হল া তুলম লক ঘুমাও না? জবালব মস ব  : 

আ -কুরআলনর লবস্ময়কর লদকগুল া আমার ঘুমলক মঘরাও কলর 

মরলখলে।67 আর যূন নূন আ -লমসরী আবৃলে কলর বল ন: 

 مُع الارآن بوعد  ننعيد 

َال الييون بليلها ال تهَجعه   مه

(আ -কুরআন তাাঁর প্রলতশ্রুলত ও হুমলকর িারা বারণ কলর 
                                                           
66 ‘আখ াকু আহল   কুরআন’ ( أخالق أهل الارآن ), ১ম খণ্ড, িৃ. ১০  
67 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১১১  
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অলক্ষলগা কলক তার রালতর মব ায়— তুলম ঘুমালব না)। 

 فهموا عن اقملك اليظيم الكم 

 فهماً تَِذلُّ هل الرقابه نختَضعه 

(তারা মহান অলিিলতর বাণী সম্পলকথ এমনভালব অনুিাবন কলর, 

ময অনুিাবলন তাাঁর উলদ্দশয তালদর ঘাড় লবনীতভালব অবনত 

হয়)।68 

* * * 

 

                                                           
68 প্রাগুি, িৃ. ১১১  
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িঞ্চম অিযায় 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ মুলমন বান্দার 

আদব 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ িলরিূণথ আদব 

রক্ষা করার আবশযকতার লবষয়লট মুসল ম বযলি তার মলন প্রালণ 

অনুভব কলর; আর এ আবশযকতার বযািারলট লনলনাি কারলণ:  

১. আল্লাহ তা‘আ া প্রলতযক মুলমন িুরুষ ও নারীর উির রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ িলরিূণথ আদব রক্ষা কলর 

চ ার লবষয়লটলক বািযতামূ ক কলর লদলয়লেন; মকননা, আল্লাহ 

তা‘আ া তাাঁর বাণীর মািযলম সুস্পষ্টভালব বল  লদলয়লেন: 

َها َي   ﴿ يُّ
َ
َ ٱأ ُمواْ َبني  إ إيَن َءاَمُنواْ ََّل ُتَقدر إ ٱ يََديإ َّلَّ إ َورَُعوَلإ [١]احلجرات:  ﴾ ۦه َّللَّ  

“মহ ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র সমলক্ষ মতামরা মকালনা 

লবষলয় অিণী হলয়া না।”69 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আ া আরও 

বল ন: 

                                                           
69 সূরা আ -হুজুরাত, আয়াত: ১ 
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َها َي   ﴿  يُّ
َ
إيَن َءاَمُنواْ ََّل تَر  ٱأ ص  َفُعوي َّلَّ

َ
إ َوََّل َت  ٱتإ َق َصو  فَو   تَُكم  َو  اْ أ ر  ۥَهُرواْ ََلُ َلَّبإ

إ   ٱب
ُكم  رإ َبع  لإ َكَجه  َقو  ل  َع   ضإ ن َت  لإ

َ
ع  ٍض أ

َ
نُتم   ُلُكم  َم  َبَط أ

َ
 ﴾ ٢وَن ُعرُ ََّل تَش   َوأ

 [  ١]احلجرات: 

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা নবীর কন্ঠস্বলরর উির লনলজলদর কন্ঠস্বর 

উাঁচু কলরা না এবাং লনলজলদর মলিয মযভালব উচ্চস্বলর কর্া ব , তার 

সালর্ মসরূি উচ্চস্বলর কর্া বল া না; এ আশঙ্কায় ময, মতামালদর 

সক  কাজ লবনষ্ট হলয় যালব, অর্চ মতামরা উি লিও করলত 

িারলব না।”70 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

ص  ٱإإنَّ  ﴿ 
َ
وَن أ إيَن َيُغضُّ ْوَل  ٱعإنَد رَُعولإ  َتُهم  َو  َّلَّ

ُ
إ أ إيَن ٱئإَك َّللَّ ُ ٱَتَحَن م  ٱَّلَّ َّللَّ

إلتَّق   قُلُوَبُهم   غ   َوى   ل ج   فإَرة  لَُهم مَّ
َ
يٌم َوأ  [  ٥]احلجرات:  ﴾ ٣ٌر َعظإ

“লনিয় যারা আল্লাহর রাসূল র সামলন লনলজলদর কন্ঠস্বর নীচু কলর, 

আল্লাহ তালদর অন্তরলক তাকওয়ার জনয িরীক্ষা কলর লনলয়লেন। 

তালদর জনয রলয়লে ক্ষমা ও মহািুরস্কার।”71 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 

তা‘আ া আরও বল ন: 

                                                           
70 সূরা আ -হুজুরাত, আয়াত: ২ 
71 সূরা আ -হুজুরাত, আয়াত: ৩ 
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ي ٱإإنَّ  ﴿ إيَن ُيَناُدونََك مإن َوَرا َٰ  ل ُ ٱءإ َّلَّ ك  ُج
َ
نَُّهم   َولَو   ٤قإلُوَن ََّل َيع   ََثُُهم  تإ أ

َ
 أ

واْ َح يِتَّ   ٗ  هإم  ُرَج إإَِل  َت   َصَبُ َُّهم   لَََكَن َخي    [  ٥،  ٤]احلجرات:  ﴾ ا ل

“লনিয় যারা হুজরাসমূলহর লিেন মর্লক আিনালক উচ্চস্বলর ডালক, 

তালদর অলিকাাংশই বুলে না। আর আিলন মবর হলয় তালদর কালে 

আসা িযথন্ত যলদ তারা বিযথ িারণ করত, তলব তা-ই তালদর জনয 

উেম হত।”72 লতলন আরও বল ন: 

ُكم َبع  ءإ َبع  َكُدَعي  َنُكم  لرَُّعولإ بَي  ٱَء َعلُواْ ُدَعي َّلَّ َت   ﴿ [١٥]انلور:  ﴾ ا  ٗض ضإ  

“মতামরা রাসূল র আহবানলক মতামালদর এলক অিলরর আহ্বালনর 

মত গণয কলরা না।”73 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

إيَن َءاَمُنواْ ٱمإُنوَن ُمؤ  ل  ٱإإنََّما  ﴿ إ َّلَّ إ ٱب إ َورَُعوَلإ م   ََعَ   ۥِإَوَذا ََكنُواْ َمَعهُ  ۦَّللَّ
َ
 لَّم   َجامإع   ر  أ

نُوهُ  َت يَس   َهُبواْ َح يِتَّ  يَذ    [١١]انلور:  ﴾ ذإ

“মুলমন মতা তারাই, যারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র উির ঈমান আলন 

এবাং রাসূল র সলঙ্গ সমলষ্টগত বযািালর একত্র হল  তারা অনুমলত 

                                                           
72 সূরা আ -হুজুরাত, আয়াত: ৪ - ৫  
73 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩  
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োড়া সলর িলড় না।”74 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

إيَن يَس  ٱإإنَّ  ﴿ ْوَل  َت َّلَّ
ُ
نُونََك أ إيَن يُؤ  ٱئإَك ذإ إ َّلَّ إ ٱمإُنوَن ب إ َورَُعوَلإ إَذا  ۦ  َّللَّ َذنُوَك َت ع  ٱفَإ

َع    لإ
 
إهإم  ضإ َشأ   ن

 
ئ  فَأ رإَمن شإ   [  ١١]انلور:  ﴾ ُهم  َت مإن  َذن ل

“লনিয় যারা আিনার অনুমলত প্রার্থনা কলর, তারাই আল্লাহ এবাং 

তাাঁর রাসূল র উির ঈমান রালখ। অতএব তারা তালদর মকালনা 

কালজর জনয আিনার অনুমলত চাইল  তালদর মলিয যালদরলক ইলি 

আিলন অনুমলত মদলবন।”75 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

َها َي   ﴿  يُّ
َ
إيَن َءاَمُنوي ٱأ َ ٱُتُم َجي  اْ إإَذا َن  َّلَّ ُمواْ َبني  إ  َصَدقَٗة   ُكم  َوى  َن   يََدي   لرَُّعوَل َفَقدر

إَك َخي   َذ   ط   لَُّكم   ل
َ
َ َغُفور  ٱَتإُدواْ فَإإنَّ  فَإإن لَّم   َهُر  َوأ يٌم  َّللَّ  [  ١١]املجادلة:  ﴾ ١٢رَّحإ

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা যখন রাসূল র সালর্ চুলি চুলি কর্া 

ব লত চাও, তখন মতামালদর এরূি কর্ার িূলবথ লকেু সাদাকাহ্ মিশ 

কর, এটাই মতামালদর জনয মশ্রয় ও িলরলশািক; লকন্তু যলদ মতামরা 

                                                           
74 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬২ 
75 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬২ 
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অক্ষম হও, তলব লনিয় আল্লাহ্ ক্ষমাশী , িরম দয়া ু।”76 

২. আল্লাহ তা‘আ া মুলমনগলণর উির রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লালমর আনুগতয করার লবষয়লটলক ফরয কলর লদলয়লেন, লঠক 

মতমলনভালব তাাঁলক মহব্বত করার লবষয়লটলকও তালদর জনয 

বািযতামূ ক কলর লদলয়লেন। আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

َها َي  ۞ ﴿ يُّ
َ
إيَن َءاَمُنوي ٱأ يُعواْ َّلَّ طإ

َ
يُعواْ ٱاْ أ طإ

َ
َ َوأ [٥٥]حممد:  ﴾لرَُّعوَل ٱَّللَّ  

“মহ মুলমনগণ! মতামরা আল্লাহর আনুগতয কর এবাং রাসূল র 

আনুগতয কর।”77 লতলন আরও বল ন: 

إ ٱَذرإ َيح  فَل   ﴿
م   يَن ُُيَالإُفوَن َعن  َّلَّ

َ
إ أ يَبُهم   ۦي رإه ن تُصإ

َ
و  فإت   أ

َ
يبَ  َنٌة أ َعَذاٌب  ُهم  يُصإ

ٌم  ِلإ
َ
[١٥]انلور:  ﴾ ٦٣أ  

“কালজই যারা তাাঁর আলদলশর লবরুদ্ধাচরণ কলর, তারা সতকথ মহাক 

ময, লবিযথয় তালদর উির আিলতত হলব অর্বা আিলতত হলব 

                                                           
76 সূরা আ -মুজাদা া, আয়াত: ১২ 
77 সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৩ 
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তালদর উির যন্ত্রণাদায়ক শালস্ত।”78 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

ي  ﴿ ْ  ٱُه فَ َعن   ُكم  لرَُّعوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهى  ٱُكُم َءاتَى   َوَما [٠]احلرش:  ﴾ نَتُهوا  

“আর রাসূ  মতামালদরলক যা মদয়, তা মতামরা িহণ কর এবাং যা 

মর্লক মতামালদরলক লনলষি কলর, তা মর্লক লবরত র্াক।”79 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

َ فَ ٱ ُتإبُّونَ  إإن ُكنُتم   قُل   ﴿ ُ َوَيغ  ٱُكُم بإب  تَّبإُعونإ ُي  ٱَّللَّ  ﴾ ُذنُوَبُكم    لَُكم   فإر  َّللَّ
[٥١]ال عمران:   

“ব ুন, ‘মতামরা যলদ আল্লাহলক ভাল াবাস, তলব আমালক অনুসরণ 

কর, আল্লাহ মতামালদরলক ভাল াবাসলবন এবাং মতামালদর অিরাি 

ক্ষমা করলবন।”80 

৩. আল্লাহ তা‘আ া তাাঁলক ইমাম (লনতা) ও লবচারক বালনলয় 

লদলয়লেন; আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

                                                           
78 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩  
79 সূরা আ -হাশর, আয়াত: ৭ 
80 সূরা আল  ইমরান, আয়াত: ৩১ 
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ي  ﴿ َ  إإنَّا نَزَل 
َ
ي أ َت  ل  ٱَك إإَِل   ا إ كإ َ ٱَب ب

َح  ل  إ تإ َ ِّقر ي ٱ ُكَم َبني  إَما َرى   َلَّاسإ ب
َ
ُ  ٱَك أ  ﴾ َّللَّ

[١٧٥]النساء:   

“আমরা মতা আিনার প্রলত সতযসহ লকতাব নালয  কলরলে, যালত 

আিলন আল্লাহ আিনালক যা জালনলয়লেন, মস অনুযায়ী মানুলষর মলিয 

লবচার মীমাাংসা করলত িালরন।”81 লতলন আরও বল ন: 

نإ  ﴿
َ
ي ُكم بَي  ح  ٱَوأ إَما نَزَل  َنُهم ب

َ
ُ َوََّل تَتَّبإع  ٱأ ه   َّللَّ

َ
ي أ [٤١دة: ]املائ ﴾ َءُهم  َوا  

“আর আল্লাহ যা নালয  কলরলেন, আিলন মস অনুযায়ী লবচার 

লনষ্পলে করুন এবাং আিলন তালদর মখয়া -খুশীর অনুসরণ করলবন 

না।”82 লতলন আরও বল ন: 

إَك ََّل يُؤ   ﴿ إُموَك فإيَما َشَجَر بَي   مإُنوَن َح يِتَّ  فََل َوَربر ي  َنُهم  ُيَكر هإم   ُثمَّ ََّل َيإُدواْ فإ نُفسإ
َ
 أ

ا قََضي  َحرَجٗ  إمَّ إُمواْ تَس  ا مر   [  ١٥]النساء:  ﴾ ٦٥ا لإيمٗ َت َويَُسلر

“লকন্তু না, আিনার রলবর শির্! তারা মুলমন হলব না যতক্ষণ িযথন্ত 

তারা লনলজলদর লববাদ-লবসম্বালদর লবচালরর ভার আিনার উির 

                                                           
81 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১০৫ 
82 সূরা আ -মালয়দা, আয়াত: ৪৯ 
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অিথণ না কলর; অতঃির আিনার মীমাাংসা সম্পলকথ তালদর মলন 

মকান লিিা না র্ালক এবাং সবথান্তকরলণ তা মমলন মনয়।”83 লতলন 

আরও বল ন: 

ع  ٱفإ رَُعولإ  ََكَن لَُكم   لََّقد   ﴿
ُ
إ أ رإَمن َكَ  َوةٌ َحَسَنة  َّللَّ َ وَ ٱُجواْ َن يَر  ل َ ٱَّللَّ َر ٓأۡلٱ مَ و  ِل  خإ
[١١]االحزاب:  ﴾  

“অবশযই মতামালদর জনয রলয়লে আল্লাহর রাসূল র মলিয উেম 

আদশথ, তার জনয ময আশা রালখ আল্লাহ ও মশষ লদলনর।”84 

আর ইমাম ও লবচারলকর সালর্ ভেতা ও সভযতা বজায় মরলখ চ ার 

লবষয়লটলক শরী‘য়লতর লবলিলবিানসমূহ ফরয কলর লদলয়লে, লবলবক-

বুলদ্ধ তালক স্বীকৃলত লদলয়লে এবাং সলঠক যুলি তালক মমলন লনলয়লে।  

৪. আল্লাহ তা‘আ া তাাঁলক মহব্বত করার লবষয়লটলক তাাঁর (নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর) ভাষায় ফরয কলর লদলয়লেন; 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:   

                                                           
83 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৬৫ 
84 সূরা, আ -আহযাব, আয়াত: ২১ 
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ِي » َحبَّ إَِِلِْ  ِمْن َنََلِ ِ َنَناَِلِ ِ  َناَّلَّ
َ
وَن أ كه

َ
ْم َحَّتَّ أ كه َحده

َ
َنْرِِس بَِيِد ِ  اَل يهْؤِمنه أ

ْْجَِييَ 
َ
 (.معرق علي ( . « َنانلَّاِس أ

“মসই সোর কসম কলর ব লে, যাাঁর হালত আমার জীবন! মতামালদর 

মকউ প্রকৃত মুলমন হলত িারলব না, যতক্ষণ না আলম তার কালে তার 

সন্তান-সন্তলত, তার লিতামাতা ও সব মানুলষর মচলয় মবলশ লপ্রয় 

হব।”85 আর যাাঁলক ভাল াবাসা আবশযক, তাাঁর সালর্ আদব রক্ষা 

কলর চ াটাও বািযতামূ ক এবাং তাাঁর সালর্ সভয আচরণ করা 

বাঞ্ছনীয়। 

৫. যাাঁলক তাাঁর রব আল্লাহ তা‘আ া শারীলরক গঠনাকৃলত ও বনলতক 

চলরলত্রর মসৌন্দলযথর িারা লবলশলষত কলরলেলন এবাং যাাঁলক আত্মসম্মান 

ও ববলশলষ্টযর িূণথতা দান কলরলেন, লতলন হল ন সবলচলয় সুন্দর ও 

মশ্রষ্ঠতর সৃলষ্ট; সুতরাাং যাাঁর এ অবস্থা, তাাঁর সালর্ ভে ও সভয আচরণ 

করার লবষয়লট আবশযক হলব না লকভালব! 

এসব হল া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ আদব 

রক্ষা কলর চ ার লকেু জরুলর লবষয় এবাং এগুল া োড়া আরও 

                                                           
85 বুখারী, হালদস নাং- ১৪ ও ১৫; মুসল ম, হালদস নাং- ১৭৮ 
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অলনক লবষয় রলয়লে; লকন্তু লকভালব আদব রক্ষা করা যালব? আর 

লকলসর িারা মস আদব রক্ষা করা সম্ভব হলব? এ লবষয়লট ভা ভালব 

জানলত হলব! 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ আদব হলব: 

১. দীন ও দুলনয়ার সক  লনয়মনীলত ও কমথিদ্ধলতলত তাাঁর আনুগতয 

করা, িদাঙ্ক অনুসরণ করা এবাং তাাঁর িদলক্ষি অনুযায়ী িলরকল্পনা 

করা।  

২. তাাঁর প্রলত ভাল াবাসা, সম্মান ও মযথাদার উির অির মকালনা 

সৃলষ্টর প্রলত ভাল াবাসা, অর্বা সম্মান, বা মযথাদালক অিালিকার না 

মদওয়া। 

৩. লতলন যালক বনু্ধ লহলসলব িহণ করলতন, তালক বনু্ধরূলি িহণ 

করা; লতলন যালক শত্রু বল  িহণ করলতন, তালক শত্রুরূলি িহণ 

করা; লতলন যালত সন্তুষ্ট র্াকলতন, তালত সন্তুষ্ট র্াকা; আর লতলন যার 

প্রলত রাগালেত হলতন, তার প্রলত রাগ করা।   

৪. তাাঁর নামলক সম্মান করা এবাং তাাঁর নাম উচ্চারলণর সময় শ্রদ্ধা 



 

63 

করা; তাাঁর প্রলত সা াত (দুরূদ) ও সা াম মিশ করা; তাাঁলক 

গুরুত্বিূণথ মলন করা এবাং তাাঁর মহৎ গুণাব ী ও মযথাদালক যর্াযর্ 

মূ যায়ন করা।  

৫. দীন ও দুলনয়ার লবষলয় লতলন মযসব সাংবাদ লদলয়লেন এবাং 

দুলনয়ার জীবন ও আলখরালতর বযািালর গালয়বী লবষলয় মযসব তর্য 

লদলয়লেন, মসসব বযািালর তাাঁলক সতযবাদী বল  লবশ্বাস করা।  

৬. তাাঁর সুন্নাতলক জীলবত করা এবাং তাাঁর শরী‘য়তলক সুস্পষ্টভালব 

প্রকাশ করা; আর তাাঁর দা‘ওয়াতলক মিৌঁলেলয় মদওয়া এবাং তাাঁর 

অসীয়ত তর্া লনলদথশসমূহ বাস্তবায়ন করা ।  

৭. আল্লাহ তা‘আ া যালক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর 

কবর ও মাসলজলদ নববী লযয়ারত করার মত সুবণথ সুলযাগ লদলয়লেন, 

তাাঁর কবলরর লনকট এবাং মাসলজলদ নববীলত তার কেস্বরলক 

লননগামী করা।  

৮. তাাঁর ভাল াবাসার কারলণ সৎবযলিগণলক ভাল াবাসা ও বন্ধরূলি 

িহণ করা; আর তাাঁর ঘৃণার কারলণ ফাসীকলদরলক ঘৃণা করা এবাং 

তালদর সালর্ শত্রুতা করা। 
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এগুল া হলি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ আদব 

তর্া লশষ্টাচারিূণথ বযবহালরর লকেু বালহযক লচত্র।  

সুতরাাং মুসল ম বযলি মসসব আদব িলরিূণথভালব িা ন ও 

সাংরক্ষলণর বযািালর সব সময় সলচষ্ট র্াকলব; মকননা, এর উির 

তার জীবলনর িলরিূণথতা ও সফ তা লনভথর কলর। আল্লাহ সুবহানাহু 

ওয়া তা‘আ ার লনকট আমালদর লনলবদন, লতলন মযন আমালদরলক 

আমালদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ আদব রক্ষা 

কলর চ ার তাওফীক দান কলরন এবাং আমালদরলক তাাঁর অনুসারী, 

সাহাযযকারী (আনসার) ও তাাঁর অনুকরণকারীলদর মালে আন্তভুথি 

কলর মনন; আর লতলন মযন আমালদরলক তাাঁর আনুগতয করার সুলযাগ 

কলর মদন এবাং আমালদরলক তাাঁর শাফা‘আত (সুিালরশ করা) মর্লক 

বলঞ্চত না কলরন। ‘আল্লাহুম্মা আমীন’ (লহ আল্লাহ! আিলন আমালদর 

আলবদন কবু  করুন)।86   

* * * 

                                                           
86 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১১৪ - ১১৫  
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ষষ্ঠ অিযায় 

স্বীয় নাফলসর সালর্ মুসল ম বান্দার আদবসমূহ 

মুসল ম বযলি লবশ্বাস কলর ময, তার দুলনয়া ও আলখরাত উভয় 

জীবলনর সফ তা লনভথর কলর তার ‘নাফস’ তর্া স্বীয় মনলক 

সাংলশািন, িলবত্র ও িলরশুদ্ধ করার িলরলির উির; মযমলনভালব তার 

জীবলনর বযর্থতা লনলিত হয় তার মলনর ভ্রষ্টতা, লনলিয়তা, ক ুষতা, 

অলবত্রতা ও অশুদ্ধতার কারলণ; আর এর লিেলন দ ী  বা যুলিগুল া 

লননরূি:    

আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ف   قَد   ﴿
َ
ى  أ ى   َوقَد   ٩َها لََح َمن َزكَّ [١٧،  ١]الشمس:  ﴾ ١٠َها َخاَب َمن َدعَّ  

“মস-ই সফ কাম হলয়লে, ময লনলজলক িলবত্র কলরলে। আর মস-ই 

বযর্থ হলয়লে, ময লনলজলক ক ুলষত কলরলে।”87 আল্লাহ তা‘আ া 

                                                           
87 সূরা আশ-শামে, আয়াত: ৯ - ১০  
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আরও বল ন: 

ْ أَِبٱإإنَّ  ﴿ بُوا إيَن َكذَّ ْ َعن  َتك  ع  ٱتإَنا وَ َي  َّلَّ وا ب   َها ََّل ُتَفتَُّح لَُهم  َبُ
َ
ي ٱُب َو  أ َما ءإ َوََّل لسَّ

إ ٱَمُل فإ َعمرإ ل َ ٱيَلإَج  نََّة َح يِتَّ  ل َ ٱُخلُوَن يَد   ۚإ  ل  إَك َن  َوَكَذ   َيا لَُهم  ٤٠رإمإنَي ُمج  ل  ٱزإي ل
إن َجَهنََّم مإَهاد   إَك َوَكَذ   َغَواش    قإهإم  َومإن فَو   مر إيَن َءاَمُنواْ ٱوَ  ٤١لإمإنَي لظَّ  ٱزإي َن   ل َّلَّ

إُف َنف  لإَح  لصَّ  ٱوََعمإلُواْ  ي ًسا إإَّلَّ ُوع  تإ ََّل نَُكلر ْوَل   َعَها
ُ
ص  أ

َ
فإيَها  ُهم   نَّةإ  ل َ ٱُب َح  ئإَك أ

وَن َخ   ُ   [  ٤١،  ٤٧]االعراف:  ﴾ ٤٢ِلإ

“লনিয় যারা আমালদর আয়াতসমূলহ লমর্যালরাি কলর এবাং তা 

সম্বলন্ধ অহাংকার কলর, তালদর জনয আকালশর দরজা মখা া হলব না 

এবাং তারা জান্নালতও প্রলবশ করলত িারলব না- যতক্ষণ না সূাঁলচর 

লেে লদলয় উট প্রলবশ কলর। আর এভালবই আমরা অিরািীলদরলক 

প্রলতফ  মদব। তালদর শযযা হলব জাহান্নালমর এবাং তালদর উিলরর 

আিাদনও; আর এভালবই আমরা যাল মলদরলক প্রলতফ  মদব। আর 

যারা ঈমান এলনলে ও সৎকাজ কলরলে- আমরা কালরা উির তার 

সালিযর অলতলরি ভার চালিলয় মদই না- তারাই জান্নাতবাসী, মসখালন 
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তারা স্থায়ী হলব।”88 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

إ ل  ٱوَ  ﴿ إ ٱإإنَّ  ١ َعص 
َٰ  ل  ٍ َسن ْ ٱإإَّلَّ  ٢ َن لَِفإ ُخِس  إيَن َءاَمُنواْ وََعمإلُوا تإ لإَح  لصَّ  ٱ َّلَّ
إ َوتََواَصو   َ ٱاْ ب

إ َوتََواَصو  ل  إ ِّقر إ ٱاْ ب ب   [٥،  ١]العرص:  ﴾ ٣ لصَّ

“সমলয়র শির্, লনিয় মানুষ ক্ষলতর মালে লনিলতত; লকন্তু তারা নয়, 

যারা ঈমান এলনলে এবাং সৎকাজ কলরলে, আর িরস্পরলক উিলদশ 

লদলয়লে হলকর এবাং উিলদশ লদলয়লে বিলযথর।”89 আর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ََُّة إالَّ َمْن أَب  » لهوَن اَْل ِِت يَدخه مَّ
ه
ُّ أ ول اهلل ؟ قَاَل : َمْن  ُكه هوا : َنَمْن يَأَب يَا َرسه . قَال

ََُّة ، َنَمْن َعَصاِِن َفَاْد أَب  َطاَعِِن َدَخَل اَْل
َ
 (.رنا  ابلخاري( . «أ

“আমার সক  উম্মতই জান্নালত প্রলবশ করলব, লকন্তু ময অস্বীকার 

কলর, মস বযতীত; তারা প্রশ্ন কর : মহ আল্লাহ রাসূ ! মক অস্বীকার 

করলব? জবালব লতলন ব ল ন: ময আমার অনুসরণ করলব, মস 

জান্নালত প্রলবশ করলব; আর ময আমার অবািয হলব, মসই মূ ত 

                                                           
88 সূরা আ -আ‘রাফ, আয়াত: ৪০ - ৪২ 
89 সূরা আ -আসর, আয়াত: ১ - ৩ 
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অস্বীকারকারী।”90 লতলন আরও বল ন:  

ن َفَبائِعٌ  » ُّ انلَّاِس َيْفده َها  ُكه وبِاه ْن مه
َ
َها أ ْيعِاه  (.رنا  مسلم( . «َنْرَس ه َفمه

“প্রলতযক মানুষ সকাল  উলঠ লনলজলক লবলক্র কলর মদয়; তারির মস 

লনলজলক মুি কলর অর্বা র্ধ্াংস কলর।”91 

অনুরূিভালব মুসল ম বযলি এটাও লবশ্বাস কলর ময, যার উির লভলে 

কলর আত্মা িলবত্র ও িলরশুদ্ধ হলব, তা হল া ঈমালনর মসৌন্দযথ ও 

সৎকাজ; আর যার কারলণ আত্মা ক ুলষত, অিলবত্র ও র্ধ্াংস হলব, 

তা হল া কুফরী ও অবািযতার মত খারাি কাজ; আল্লাহ তা‘আ া 

বল ন: 

قإمإ  ﴿
َ
لَو  ٱَوأ إَن َلََّهارإ َوُزلَفٗ ٱةَ َطَرََفإ لصَّ َ تإ يُذ  َسَن  ل َ ٱإإنَّ  لإ  ِلَّ  ٱا مر إ لسَّ ٱ هإب   ﴾ اتإ  ير

[١١٤]هود:   

“আর আিলন সা াত কালয়ম করুন লদলনর দুই প্রান্তভালগ ও রালতর 

                                                           
90 বুখারী, হালদস নাং- ৬৮৫১ 
91 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৫৬ 
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প্রর্মাাংলশ। লনিয় সৎকাজ অসৎকাজলক লমলটলয় মদয়।”92 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

ا ََكنُواْ يَك   َراَن ََعَ   بَل    ﴿ إهإم مَّ وب
ُبوَن قُلُ [١٤]املطففني:  ﴾ ١٤سإ  

“বরাং তারা যা অজথন কলরলে, তা-ই তালদর হৃদলয় জঙ্ 

িলরলয়লে।”93 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ْذنََب ذنباً  »
َ
ْؤِمَن إَِذا أ  َب عَ يْ عَ يِف قَلْبِ ِ ، فَإِْن تَاَب َننََزعَ نَاسْ  َسْوَداءَ  ََكَن نهْكَعةً  إِنَّ الْمه

ِاَل قَلْبه ه ، َنإِْن َزاَد َزاَدْت َحَّتَّ تَ  نسايئ ن الرتمذي ن رنا  ال( . «  ه قَلْبَ  ْفلَق ، صه
 (.أمحد

“লনিয় মুলমন বান্দা যখন একলট গুনাহ কলর, তখন তার অন্তলরর 

মলিয তা একলট কাল া দাগ সৃলষ্ট কলর; তারির যলদ মস তাওবা 

কলর, গুনাহ মর্লক দূলর র্ালক এবাং অনুতপ্ত হয়, তাহল  তার 

অন্তরলক চকচলক িলরষ্কার কলর মদয়া হয়; আর যলদ গুনাহর সাংখযা 

বাড়লত র্ালক, তাহল  (অন্তলরর মলিয) কাল া দালগর সাংখযাও 

বাড়লত র্াকলব, এমনলক মশষ িযথন্ত তা তার অন্তরলক মেলক 
                                                           
92 সূরা হুদ, আয়াত: ১১৪ 
93 সূরা আ -মুতালফ্ফফীন, আয়াত: ১৪ 



 

70 

মফ লব।”94 আর এটাই হল া অন্তলর মলরচা বা জঙ্ িরা, যা আল্লাহ 

তা‘আ া বল লেন: 

ه  ﴿ ا ََكنُواْ يَك   َراَن ََعَ   بَل    لََكَّ إهإم مَّ وب
ُبوَن قُلُ [١٤]املطففني:  ﴾ ١٤سإ  

“কখলনা নয়; বরাং তারা যা অজথন কলরলে তা-ই তালদর হৃদলয় জঙ্ 

িলরলয়লে।”95 লতলন আরও বল ন:  

َها ، نََخالِِق انلَّاَس خِبهلهٍق  » ََسََُة َتْموحه يَِّئَة احلْ تْبِِع السَّ
َ
َُْت ، نَأ َ َحْيثه َما كه اتَِّق اَّللَّ

 (.رنا  أمحد ن الرتمذي ن احلاكم( . « َحَسٍن 

“তুলম মযখালনই র্াক, আল্লাহলক ভয় কর; আর অসৎকাজ করল  

তার িরিরই সৎকাজ কর, তাহল  তা মন্দ কাজলক লনলিহ্ন কলর 

মদলব; আর মানুলষর সালর্ সিযবহার কর।”96 

এ জনয মুসল ম বযলি সাবথক্ষলণক কাজ করলব তার ‘নাফস’ তর্া 

                                                           
94 নাসায়ী ও লতরলমযী এবাং হালদসলট ‘হাসান সহীহ; আর আহমাদ রহ. হালদসলট 
প্রায় একই রকম অলর্থ লকেু শালব্দক মহরলফরসহ হালদসলট তাাঁর মুসনালদ বণথনা 
কলরলেন, হালদস নাং- ৭৯৫২ 

95 সূরা আ -মুতালফ্ফফীন, আয়াত: ১৪ 
96 আহমাদ, লতরলমযী ও হালকম।  
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আত্মার সাংলশািন, িলরশুদ্ধকরণ ও িলবত্রকরলণ জনয; কারণ, ঐ 

বযলির আত্মাই উেম, ময আদব রক্ষা কলর চল ; সুতরাাং মস তার 

নাফলসর জনয এমন কতগুল া আদব রক্ষা করলব, যা তার আত্মালক 

িলরশুদ্ধ করলব এবাং তার ময় াসমূহলক দূর কলর তালক িলবত্র 

করলব; অনুরূিভালব তালক দূলর রাখলব খারাি আলকদা-লবশ্বাস এবাং 

মন্দ কর্া ও কালজর মত এমন সব লবষয় মর্লক, যা তালক ক ুলষত 

ও নষ্ট কলর মদয়; আর মস তার উন্নলতর জনয রাতলদন মচষ্টা-সািনা 

করলব এবাং প্রলত মুহূলতথ আত্মসমাল াচনা করলব; মস তালক 

ভাল াকালজ িলরচাল ত করলব এবাং তালক (আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র) 

আনুগতয করলত বািয করলব; লঠক অনুরূিভালব মস তালক দূলর 

রাখলব যাতীয় খারাি ও মন্দ মর্লক; আর তালক সাংলশািন ও 

িলরমাজথলনর জনয লনলনাি িদলক্ষিসমূলহর অনুসরণ করলব:  

(ক) তাওবা (   :( اتلوبة

তাওবার উলদ্দশয হল া সক  প্রকার অিরাি ও অবািযতা মর্লক 

লবরত র্াকা, িূলবথর কৃত প্রলতযকলট গুনাহ’র জনয  লিত ও অনুতপ্ত 

হওয়া এবাং ভলবষযৎ জীবলন িুনরায় মসসব গুনাহ না করার বযািালর 

দৃঢ় লসদ্ধান্ত িহণ করা। আর এটা এ জনয ময, আল্লাহ তা‘আ া 
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বল ন: 

َها َي   ﴿  يُّ
َ
ْ تُوُبوي ٱأ إيَن َءاَمُنوا ْ إإَِل َّلَّ إ تَو  ٱا إَر  َربُُّكم   نَُّصوًحا َعَس   َبةٗ َّللَّ ن يَُكفر

َ
أ

إ  َعنُكم   لَُكم  َوُيد   اتإُكم  َعير  ٱتإَها رإي مإن َت  َت   ت  َجنَّ   خإ
َ  [  ١]اتلحريم:  ﴾ُر َه  ن  ل 

“মহ মুলমনগণ! মতামরা আল্লাহর কালে তাওবা কর- লবশুদ্ধ তাওবা; 

সম্ভবত মতামালদর রব মতামালদর িািসমূহ মমাচন কলর মদলবন এবাং 

মতামালদরলক প্রলবশ করালবন জান্নালত, যার িাদলদলশ নদী 

প্রবালহত।”97 লতলন আরও বল ন: 

يَُّه ٱاْ إإَِل َوتُوُبوي  ﴿
َ
إ ََجإيًعا أ [٥١]انلور:  ﴾ ٣١لإُحوَن ُتف   مإُنوَن لََعلَُّكم  ؤ  مُ ل  ٱَّللَّ  

“আর মতামরা সবাই আল্লাহর লদলক লফলর আস, যালত মতামরা 

সফ কাম হলত িার।”98 আর আল্লাহ তা‘আ া শু‘আইব আ. এর 

বিবয বণথনা কলর বল ন: 

يم   هإ  اْ إإَِل  ُثمَّ تُوُبوي  فإُرواْ َربَُّكم  َتغ  ع  ٱوَ  ﴿ إ رَحإ [١٧]هود:  ﴾ ٩٠ َوُدود   إإنَّ َربر  

“আর মতামরা মতামালদর রলবর কালে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাাঁর 
                                                           
97 সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮ 
98 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১  
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লদলক লফলর আস; আমার রব মতা িরম দয়া ু, অলত মেণহময় ।”99 

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

«  ِ تهوبه ِِف اِْلَْوِم إ
َ
ِ فَإِِّنِّ أ يَُّها انلَّاسه تهوبهوا إََِل اَّللَّ

َ
ٍة يَا أ رنا  مسلم ( . «َِلِْ  ِمائََة َمرَّ

.) 

“মহ মানবলগাষ্ঠী! মতামরা আল্লাহর লনকট তাওবা কর; কারণ, আলম 

তাাঁর কালে লদলন একশত বার তাওবা কলর।”100 লতলন আরও বল ন:  

ه َعلَْيِ   » ْمسه مِْن َمْفِربَِها تَاَب اَّللَّ ْن َتْطلهَع الشَّ
َ
 .رنا  مسلم(( . «َمْن تَاَب َقْبَل أ

“ময বযলি িলিম লদক মর্লক সূলযথাদলয়র িূলবথ তাওবা করলব, তার 

তাওবা আল্লাহ কবু  করলবন।”101 লতলন আরও বল ন:  

ِِسءه انلََّهارِ  » طه يََد ه بِاللَّْيِل ِِلَعهوَب مه َ َعزَّ نََجلَّ يَبْسه طه يََد ه بِانلََّهارِ  إِنَّ اَّللَّ ، َنيَبْسه
ِِسءه اللَّْيلِ  ْمسه ِمْن َمْفِربَِها  ، َحَّتَّ  ِِلَعهوَب مه  (.رنا  مسلم ( . «َتْطلهَع الشَّ

“আল্লাহ তা‘আ া িলিম লদলক সূলযথাদয় না হওয়া িযথন্ত (লকয়ামত 

                                                           
99 সূরা হুদ, আয়াত: ৯০  
100 মুসল ম, হালদস নাং- ৭০৩৪ 
101 মুসল ম, হালদস নাং- ৭০৩৬ 



 

74 

িযথন্ত) প্রলতযক রালত তাাঁর ক্ষমার হাত প্রসালরত করলবন, যালত 

লদলনর গুনাহগার তাওবা কলর। আবার লতলন লদলনর মব ায় ক্ষমার 

হাত প্রসালরত করলবন, যালত রালতর গুনাহগার তাওবা কলর।”102 

লতলন আরও বল ন:  

ْرٍض َدنِيٍَّة َمْهلََكٍة َمَي ه رَاِحلَعه ه  »
َ
ٍل ِِف أ ْؤِمِن ِمْن رَجه َشدُّ فَرًَحا بَِعْوَبةِ َعْبِد ِ الْمه

َ
ه أ َّلَلَّ

ابه ه    َعلَْيَها َطَيامه ه َنَُشَ
َ
َُامَ فَاْستَْيَاَظ َنقَْد َذَهَبْت َفَطلََبَها َحَّتَّ أ ،  ْدَرَك ه الَْيَطشه ، َف

ُْته فِيِ  ، ِى كه ْرِجعه إََِل َماَكِِّن اَّلَّ
َ
وَت  ثهمَّ قَاَل أ مه

َ
نَامه َحَّتَّ أ

َ
َس ه لََعَ  فَأ

ْ
، فََوَضَع َرأ

َشدُّ 
َ
ه أ ابه ه فَاَّللَّ َُْد ه َراِحلَعه ه َنَعلَْيَها َزاده ه َنَطَيامه ه َنَُشَ وَت فَاْستَْيَاَظ َنِع َساِعِد ِ ِِلَمه

ْؤِمِن مِْن َهَذا بَِراِحلَعِِ  َنَزادِ ِ فَرَحً   (.(رنا  مسلم  . «ا بِعَْوَبِة الَْيْبِد الْمه

“আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর মুলমন বান্দার তাওবায় ঐ বযলির মচলয়ও 

মবলশ আনলন্দত হন, ময বযলি খাদয ও িানীয় লনলয় তার বাহন তর্া 

উটসহ মরুভুলমলত অবস্থান কলর, অতঃির ঘুলমলয় িলড়, তারির 

মজলগ উলঠ মদলখ মসই উটলট চল  মগলে; অতঃির মস তালক খুাঁজলত 

খুাঁজলত ক্লান্ত হলয় যায়; অতঃির মস বল : আলম মযখালন লে াম, 

মসখালন লফলর যাব, অতঃির মৃতুয িযথন্ত ঘুলমলয় র্াকব। অতঃির মস 

                                                           
102 মুসল ম, হালদস নাং- ৭১৬৫ 
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মলর যাওয়ার জনয তার বাহুর উির মার্া রাখ ; অতঃির মস মজলগ 

উলঠ মদখ , তার লনকলটই খাদয ও িানীয়সহ তার উটলট অবস্থান 

করলে। সুতরাাং ঐ বযলি তার উট ও রসদিত্র লফলর মিলয় মযমন 

আনলন্দত হ , আল্লাহ তা‘আ া মুলমন বান্দার তাওবায় তার মচলয় 

অলনক মবলশ আনলন্দত হন।”103 আরও বলণথত আলে ময, মফলরশ্তাগণ 

আদম আ. মক তাাঁর তাওবার কারলণ অলভনন্দন জালনলয়লে, যখন 

আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর তাওবা কবু  কলরলেন।104 লতলন আরও বল ন:  

ََُّة ،  » الِن اَْل َما اآلَخَر يَْدخه َحدهه
َ
لَْيِ يْاعله أ ْبوَحانَ ه َنَتَياََل إََِل رَجه يَْضوَحكه اهلله سه

َااتِله َهَذا يف َسبيِل اهللِ َفيهْاَعله ، ثهمَّ يعهوبه اهلله لََعَ الَااتِل فَيهْسلِم فَيهْستَْشَهده   . « يه
 (.رنا  ابلخاري(

“আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আ া এমন দুই বযলির লদলক তালকলয় 

হাসলবন, যালদর একজন অিরজনলক হতযা করলব এবাং উভলয় 

জান্নালত প্রলবশ করলব। একজন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কলর শহীদ 

হলব। তারির আল্লাহ হতযাকারীর তাওবা কবু  করলবন এবাং মস 

                                                           
103 মুসল ম, হালদস নাং- ৭১৩১ 
104 আ -গাযা ী, ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ্ দীন’ । 
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ইস াম িহণ কলর (লজহালদ) শহীদ হলয় যালব।”105 আরও বলণথত 

আলে ময, মফলরশ্তাগণ আদম আ. মক তাাঁর তাওবার কারলণ 

অলভনন্দন জালনলয়লে, যখন আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর তাওবা কবু  

কলরলেন।106   

(খ) মুরাকাবা اقمراقبة )  ):  

আর ‘মুরাকাবা’ হলি মুসল ম বযলি কতৃথক তার ‘নাফস’মক আল্লাহ 

তাবারাকা ওয়া তা‘আ া’র িযথলবক্ষলণ লনলয় যাওয়া এবাং জীবলনর 

প্রলতলট মুহূলতথ তালক মসভালব লনলয়ালজত রাখা, এমনলক তার বযািালর 

িূণথ লবশ্বাস ও আস্থা অলজথত হওয়া এমনভালব ময, আল্লাহ তা‘আ া 

তার বযািালর িূণথ অবগত, লতলন তার মগািন লবষয়সমূহ জালনন, 

তার কমথকাণ্ডসমূহ িযথলবক্ষণ কলরন, তালক তত্ত্ববিান কলরন এবাং 

প্রলতযকলট ‘নাফস’ যা অজথন কলর লতলন তা লনলবড়ভালব মদখাশুনা 

কলরন; আর এর িারা তার আত্মা িুরািুলরভালব আল্লাহ তা‘আ ার 

িযথলবক্ষলণর আওতায় চল  যালব, তাাঁর স্মরলণ মস আনন্দ অনুভব 

                                                           
105 বুখারী, হালদস নাং- ২৬৭১ 
106 আ -গাযা ী, ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ্ দীন’ । 
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করলব, তাাঁর আনুগতয করলত মজা িালব, তাাঁর সালন্নিয মিলত 

উৎসালহতলবাি করলব, তাাঁর লদলক এলগলয় যালব এবাং লতলন লভন্ন 

অনযলক িলরহার করলব।  

আর এটাই হল া আল্লাহ তা‘আ ার বাণীলত উলল্ললখত লনলজলক 

আল্লাহর লনকট সমিথণ করার অর্থ; লতলন বল ন: 

ح   َوَمن   ﴿
َ
ن  َسُن دإينٗ أ إمَّ ع   ا مر

َ
إ َوُهَو ُم   ۥَههُ لََم وَج  أ َّ ن  َّللإ [١١٥]النساء:  ﴾ سإ  

“তার মচলয় িীলন আর মক উেম ময সৎকমথিরায়ণ হলয় আল্লাহর 

লনকট আত্মসমিথণ কলর।”107 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

إ وَُهَو ُم  ٱإإَِل  ۥي َههُ وَج   لإم  َوَمن يُس  ۞ ﴿ ن  َّللَّ إ َتم  ع  ٱَفَقدإ  سإ ى ُوث  ل  ٱَوةإ ُعر  ل  ٱَسَك ب  ﴾ َق 
[١١]لقمان:   

“আর ময সৎকমথিরায়ণ হলয় লনলজলক আল্লাহ কালে সমিথণ কলর, 

মস মতা দৃঢ়ভালব িরল া এক মজবুত হাত ।”108 আর এটাই হল া 

‘মুরাকাবা’-এর আস  লবষয়, ময লদলক আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর বাণীর 

                                                           
107 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১২৫ 
108 সূরা  ুকমান, আয়াত: ২২ 
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মলিয আহ্বান কলরলেন, লতলন বল ন: 

نَّ لَُموي ع  ٱوَ  ﴿
َ
َ َيع  ٱاْ أ ي َّللَّ ُكم   لَُم َما فإ نُفسإ

َ
[١٥٥]ابلقرة:  ﴾ َذُروهُ  ح  ٱفَ  أ  

“আর মজলন রাখ, লনিয় আল্লাহ্ মতামালদর অন্তলর যা আলে তা 

জালনন। কালজই তাাঁলক ভয় কর।”109 লতলন আরও বল ন: 

َ ََكَن َعَلي  ٱإإنَّ  ﴿ [١]النساء:  ﴾ ١ا َرقإيبٗ  ُكم  َّللَّ  

“লনিয় আল্লাহ মতামালদর উির িযথলবক্ষক।”110 আল্লাহ তা‘আ া 

আরও বল ন: 

﴿  
 
ا  َملُوَن مإن  َوََّل َتع   َءان  ُه مإن قُر  لُواْ مإن  َوَما َتت   ن  َوَما تَُكوُن فإ َشأ َعَمٍل إإَّلَّ ُكنَّ

  [  ١١]يونس:  ﴾ تُفإيُضوَن فإيهإ   ُشُهوًدا إإذ   ُكم  َعلَي  

“আর আিলন ময অবস্থালতই র্াকুন না মকন এবাং আিলন মস 

সম্পলকথ কুরআন মর্লক যা-ই লত াওয়াত কলরন এবাং মতামরা ময 

আম ই কর না মকন, আমরা মতামালদর সাক্ষী র্ালক-- যখন মতামরা 

                                                           
109 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ২৩৫ 
110 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১ 
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তালত প্রবৃে হও।”111 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

বল ন:  

نََّك تََرا ه ، »
َ
َ َكأ ْن َتْيبهَد اَّللَّ

َ
ْن تََرا ه  أ  (.معرق علي ( . «، فَإِنَّ ه يََراَك  فَإِْن لَْم تَكه

“তুলম আল্লাহ তা‘আ ার ‘ইবাদত করলব এমনভালব, মলন হয় মযন 

তুলম তাাঁলক মদখলত িাি; আর যলদ তুলম তাাঁলক মদখলত না িাও, 

তলব মলন রাখলব লতলন মতামালক মদখলত িালিন।”112 

আর এটা এমন এক লবষয়, যালত অভযস্ত হলয়লেন এ উম্মলতর প্রর্ম 

লদলকর সৎকমথশী  লবলশষ বযলিবগথ, যাাঁরা এ লবষয়লটলক লনলজলদর 

জীবলনর ব্রত ( ক্ষয) লহলসলব িহণ কলরলেন, এমনলক তাাঁলদর িূণথ 

একীন বা আস্থা অলজথত হলয়লে এবাং তাাঁরা আল্লহর লনকটতম 

বান্দালদর মযথাদায় উিনীত হলয়লেন; আর এখালন তাাঁলদর লকেু 

লববরণ তুল  িরা হল া, যা তাাঁলদর িলক্ষ প্রমাণ লহলসলব লবলবলচত 

হলব:  

১. জুনাইদ রহ. মক লজজ্ঞাস করা হল া: দৃলষ্টলক অবনলমত রাখার 
                                                           
111 সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬১ 
112 বুখারী ও মুসল ম। 
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জনয লকলসর সাহাযয মনয়া মযলত িালর? জবালব লতলন ব ল ন: 

মতামার এ জ্ঞান িারাই তা সম্ভব হলব ময, মকালনা বস্তুর লদলক 

মতামার নজর যওয়ার মচলয় মতামার লদলক দশথক আল্লাহর নজর বা 

দৃলষ্ট অলনক মবলশ দ্রুতগামী।113   

২. সুলফয়ান সাওরী রহ. বল ন: মতামার উলচৎ হলব এমন সোলক 

ভয় করা, যাাঁর কালে মতামার মকালনা লকেুই মগািন র্ালক না; 

মতামার কতথবয হল া এমন সোর লনকট মকালনা লকেুর আশা করা, 

লযলন তা িুরণ করার ক্ষমতা রালখন এবাং মতামার উলচৎ হলব এমন 

এক সোর বযািালর সাবিান হওয়া, লযলন শালস্ত মদয়ার ক্ষমতা 

রালখন।114  

৩. আবদুল্লাহ ইবনু  মুবারক রহ. জননক বযলিলক উলদ্দশয কলর 

ব ল ন: মহ অমুক! তুলম আল্লাহলক ভয় কর; তখন ম াকলট তাাঁলক 

‘মুরাকাবা’ তর্া আল্লার ভয় সম্পলক লজজ্ঞাসা করল ন; জবালব লতলন 

তালক ব ল ন: তুলম সব সময় এমনভালব জীবনযািন করলব, মলন 

                                                           
113 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১১৯  
114 প্রাগুি 
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হয় মযন তুলম আল্লাহ তা‘আ ালক মদখলত িালিা।115   

৪. আবদুল্লাহ ইবন লদনার বল ন: আলম ওমর ইবনু  খাোব 

রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর সালর্ মক্কার উলদ্দলশয মবর হ াম এবাং িলর্মলিয 

আমরা লবশ্রালমর জনয অবস্থান কর াম, অতঃির িাহাড় মর্লক এক 

রাখা  আমালদর লনকট মনলম আস ; অতঃির ওমর রা. তালক  ক্ষয 

কলর ব ল ন: মহ রাখা ! এ োগল র িা  মর্লক একলট োগ  

আমালদর কালে লবলক্র কর; তখন রাখা  ব   ময, মস মগা াম মাত্র 

(োগল র মাল ক নয়); তারির ওমর রা. তালক ব  : তুলম মতামার 

মাল কলক ব লব োগ লট বালঘ মখলয়লে; তখন মগা াম ব  : আল্লাহ 

মকার্ায় র্াকলবন? এ কর্া শুলন ওমর রা. মকাঁলদ মফ ল ন এবাং 

িলরর লদন রাখা লটর মাল লকর লনকট মগল ন এবাং তার কাে মর্লক 

তালক (লগা ামলটলক) ক্রয় কলর লনলয় মুি কলর লদল ন।116     

৫. মকালনা এক সৎবযলি মর্লক বলণথত আলে ময, লতলন একদ  

ম ালকর লনকট লদলয় ির্ অলতক্রম কলরন, যারা মল্লযুদ্ধ বা তীর 

লনলক্ষলির প্রলতলযালগতায় বযস্ত, আর একজন তালদর মর্লক দূলর বলস 
                                                           
115 প্রাগুি 
116 প্রাগুি, িৃ. ১২০ 
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তা উিলভাগ করলে; তারির লতলন তার সালর্ কর্া ব ার উলদ্দলশয 

তার লদলক অিসর হল ন এবাং তালক ব ল ন: আলম (লতামার 

কালে) আল্লাহর স্মরণ প্রতযাশা  কলর; তখন মস ব  : তুলম লক 

একা? জবালব লতলন ব ল ন: আমার সালর্ আমার রব এবাং আমার 

দুই মফলরশ্তা আলেন; এবার লতলন তালক লজজ্ঞাসা করল ন: এলদর 

মিয মর্লক মকান বযলি সবলচলয় অিগামী? জবালব মস ব  : যালক 

আল্লাহ তা‘আ া ক্ষমা কলর লদলয়লেন; এবার মস তালক লজজ্ঞাসা 

কর : রাস্তা মকার্ায়, অর্থাৎ মকার্ায় যালবন? জবালব লতলন আকালশর 

লদলক ইলঙ্গত করল ন এবাং হাাঁটলত শুরু করল ন।117   

৬. বলণথত আলে ময, যু ায়খা যখন ইউসূফ আ. মক লনজথলন একাকী 

মি , তখন দাাঁলড়লয় মগ  এবাং তার (ঘলর সাংরলক্ষত) মূলতথর মচহারা 

মেলক লদ ; তারির ইউসূফ আ. ব ল ন: মতামার কী হলয়লে? তুলম 

লক একলট লনষ্প্রাণ জড়িদালর্থর মদলখ মফ লব বল   িা িালিা? 

তাহল  আলম লক মহািরাক্রমশা ী বাদশার িযথলবক্ষণ বা 

                                                           
117 প্রাগুি 
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িলরদশথনলক  িা িালবা না? 118   

আবার মকউ মকই আবৃলে কলরন: 

ْهَر يَوْ  ْل إَِذا َما َخلَْوَت اَلَّ َّ َرقِيبه      ًما فاَل َتاه  َخلَْوته َنلَِكْن قهْل: لََعَ

(যখনই তুলম একলদন সময় অলতবালহত করলব, তখন তুলম ব লব 

না 

আলম সময় অলতবালহত কলর মফ  াম, বরাং তুলম ব : আমার 

উির রলয়লেন এক িযথলবক্ষ- প্রহরী)। 

نَّ  نَ       َساَعًة   َيْفَرله   اهللَ   ال ََتَْسَبَّ  نَ 
َ
ْيفَما  ال أ  َعلَْيِ  يَِفيبه  خته

(আর তুলম আল্লাহলক এক মুহূলতথর জনযও গালফ  বা অসতকথ 

মলন কলরা না, 

আর তুলম তাাঁর কাে মর্লক যা লকেুই মগািন করলব, তাাঁর কালে 

তা মগািনও র্াকলব না)। 

 ظرين قريبه اغداً للُ  أن ن      ذاهٍب   أِسعه   أن اِلومَ   تر  ألم
                                                           
118 প্রাগুি 
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(তুলম লক মদখলত িাি না ময, আজলকর লদনলট কত দ্রুত চল  

যালি, 

আর আগামী লদনলট দশথকলদর জনয খুবই লনকটবতথী) ? 119 

(গ) মুহাসাবা   :( اقموحاسبة) 

আর ‘মুহাসাবা’ হল া যখন মুসল ম বযলি এ জীবলন রাতলদন 

এমনভালব আম  কলর, যা তালক িরকাল  মসৌভাগযবান করলব, 

আলখরালত সম্মান ও আল্লাহর সন্তুলষ্ট অজথনলক সম্ভব কলর তু লব 

এবাং দুলনয়া হলব তার মমৌসুম বা সময়কা , তখন তার উলচত হল া 

তার উির আবশযকীয় ফরয ও ওয়ালজব লবষয়গুল ার প্রলত 

এমনভালব নজর মদওয়া, মযমলনভালব একজন বযবসায়ী তার 

মূ িলনর লদলক সতকথ দৃলষ্ট রালখ; আর নফ  লবষয়গুল ার প্রলত 

এমনভালব নজর মদওয়া, মযমলনভালব একজন বযবসায়ী মূ িলনর 

উির অলতলরি  ালভর লদলক দৃলষ্ট রালখ; আর অবািযতা ও 

অিরালির লদলক দৃলষ্ট রাখলব বযবসায় ক্ষলতিস্ত হলয় যাওয়ার মত 

কলর; অতঃির প্রলতযক লদলনর মশলষ লনলরলবল  লনজথলন একলট সময় 
                                                           
119 প্রাগুি 
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কলর তালত তার মসলদলনর কমথকালণ্ডর বযািালর আত্মসমাল াচনা 

করলব; তারির মস যলদ মদলখ ফরযসমূহ িা লন মকালনা ঘাটলত বা 

ত্রুলট হলয়লে, তাহল  মস স্বীয় নাফসলক লতরস্কার করলব এবাং 

তাৎক্ষলণকভালব তা সাংলশািন করার জনয িদলক্ষি মনলব। সুতরাাং 

তা যলদ কাযা আদায় করার মত মকালনা লবষয় হলয় র্ালক, তাহল  

কাযা কলর মনলব; আর কাযা আদায় করার মত লবষয় না হল  মবলশ 

কলর নফ  আদায় করার মািযলম তার ঘাটলত িূরণ করার মচষ্টা 

করলব; আর যলদ মস নফল র বযািালর ঘাটলত মদলখ, তাহল  ঘাটলত 

িূরণ কলর মনলব এবাং তা সাংলশািন করলব। আর যলদ মস লনলষদ্ধ 

কালজ জলড়ত হওয়ার কারলণ মকালনা ক্ষলতর লবষয়  ক্ষয কলর, 

তাহল  মস ক্ষমা প্রার্থনা করলব, অনুতপ্ত হলব, তাওবা করলব এবাং 

এমন ভাল া কাজ করলব, যালক মস তার অনযালয়র িলরিূরক মলন 

করলব। 

আর এটাই হল া ‘মুহাসাবা’ তর্া আত্মসমাল াচনার মূ  উলদ্দশয; 

আর আত্মসমাল াচনা হল া ‘নাফস’ তর্া আত্মালক সাংস্কার, 

সাংলশািন, িলরশুদ্ধ ও িলবত্র করার অনযতম একলট িদ্ধলত; আর 

তার লকেু দ ী  ও দৃষ্টান্ত লননরূি:        
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১. আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

َها َي   ﴿ يُّ
َ
إيَن َءاَمُنواْ ٱأ َ ٱتَُّقواْ ٱَّلَّ َ َوت  َمت   س  َنف   نُظر  َّللَّ ا قَدَّ َ  ٱتَُّقواْ ٱوَ  لإَغد    مَّ إإنَّ  َّللَّ

َ َخبإُي  ٱ إَما َتع   َّللَّ [١١]احلرش:  ﴾ ١٨َملُوَن ب  

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা আল্লাহর তাকওয়া অব ম্বন কর; আর 

প্রলতযলকর উলচত লচন্তা কলর মদখা আগামী কাল র জনয মস কী 

অলিম িালঠলয়লে। আর মতামরা আল্লাহর তাকওয়া অব ম্বন কর; 

মতামরা যা কর লনিয় আল্লাহ্ মস সম্পলকথ সলবলশষ অবলহত।”120 

সুতরাাং আল্লাহ তা‘আ ার বাণী: ﴿ َ َمت   س  َنف   نُظر  َوت  ا قَدَّ  এর-  ﴾ لإَغد    مَّ

মলিয বযলিলক প্রলতলক্ষত আগামী লদন তর্া িরকাল ার জনয কী 

আম  করা হলয়লে, মস লবষলয় আত্মসমাল াচনা করার লনলদথশ প্রদান 

করা হলয়লে।  

২. আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

يَُّه ٱاْ إإَِل َوتُوُبوي  ﴿
َ
إ ََجإيًعا أ [٥١]انلور:  ﴾ ٣١لإُحوَن ُتف   مإُنوَن لََعلَُّكم  ُمؤ  ل  ٱَّللَّ  

“মতামরা সবাই আল্লাহর লদলক লফলর আস, যালত মতামরা 
                                                           
120 সূরা আ -হাশর, আয়াত: ১৮ 
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সফ কাম হলত িার।”121 

৩. রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ٍة  » َ ِِف اِْلَْوِم ِمائََة َمرَّ ْسَعْفِرره اَّللَّ
َ
 (.رنا  مسلم ( . «إِنَّ ه َِلهَفانه لََعَ قَلِِْب َنإِِّنِّ أل

“(কখনও কখনও) আমার অন্তলরর উির িদথা মফ া হয়; আর আলম 

বদলনক একশতবার আল্লাহর লনকট ক্ষমা প্রার্থনা কলর।”122  

৪. ওমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: 

َاَسبهوا  » ْن َته
َ
ْم َقْبَل أ َسكه ْنره

َ
 . «َحاِسبهوا أ

“মতামরা লহসালবর মুলখামুলখ হওয়ার িূলবথই মতামালদর লনলজলদর 

লহসাব লনলজরা লনলয় নাও।”123 আর যখন রালতর আগমন ঘটত, 
                                                           
121 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১ 
122 মুসল ম, হালদস নাং- ৭০৩৩ 
123 আর এই অলর্থ ইমাম লতরলমযী রহ. ‘হাসান’ সনলদ নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মর্লক হালদস বণথনা কলরলেন, লতলন বল ন:  

ْتَبَع َنْرَس ه َهوَاَها ، َنَتَمَّنَّ لََعَ الَْكيِّسه َمْن َداَن َنرْ  »
َ
َس ه ، َنَعِمَل لَِما َبْيَد الَْمْوِت ، نَالَْياِجزه َمِن أ

 ِ   . « اَّللَّ
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তখন ওমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু মদারথা বা  ালঠ লদলয় তাাঁর দু’িালয় 

লিটালতন এবাং লনলজলক প্রশ্ন কলর ব লতন: তুলম আজলক কী কাজ 

কলরে?124 

৫. আবূ তা হা রালদয়াল্লাহু ‘আনহুলক যখন তাাঁর বাগান তাাঁর সা াত 

আদায় করার লবষয়লটলক ভুল লয় রাখ , তখন লতলন বাগালনর 

অাংশলবলশষ আল্লাহ তা‘আ ার উলদ্দলশয সাদকা কলর লদল ন; সুতরাাং 

লতলন এ কাজলট কলরলেল ন শুিু তাাঁর আত্মসমাল াচনার কারলণই 

এবাং লনজলক লতরস্কার স্বরূি ও আত্ম-সাংলশািলনর জনয।125    

৬. আহনাফ ইবন কালয়স সম্পলকথ বলণথত আলে: লতলন মচরালগর 

লনকট আসলতন, তারির লতলন তাাঁর আঙু  মচরালগর মলিয িলর 

রাখলতন ততক্ষণ িযথন্ত, যতক্ষণ না লতলন আগুলনর উোি অনুভব 

করলতন; অতঃির লতলন লনলজলক উলদ্দশয কলর ব লতন: মহ 
                                                                                                            

“বুলদ্ধমান মসই বযলি, ময তার নফলসর লহসাব মনয় এবাং মৃতুযর িরবতথী জীবলনর 
জনয কাজ কলর; আর দুবথ  ঐ বযলি, ময লনলজর নফলসর কুপ্রবৃলের অনুসরণ 
কলর এবাং আল্লাহর কালেও আশা-আকাঙ্খা রালখ।” –(হালদস নাং- ২৪৫৯)।  

124 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১২১  
125 বণথনালট সহীহ হালদলস বলণথত (উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  
মুসল ম, িৃ. ১২১ )। 
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হুনালয়ফ! অমুক লদন তুলম ময কাজ কলরে, তা করলত মতামালক 

লকলস উিুদ্ধ কলরলে? অমুক লদন তুলম ময কাজ কলরে, তা করলত 

মতামালক লকলস উলেলজত কলরলে?126   

৭. বলণথত আলে: জননক সৎবযলি মযাদ্ধা লেল ন; এক মলহ া তার 

উলদ্দলশয নগ্ন হলয় মগ ; তারির লতলন তার লদলক তাকাল ন; 

অতঃির লতলন তাাঁর হাত উঠালয় তাাঁর মচালখ র্াপ্পর মারল ন এবাং 

তাাঁর মচাখ উিলড়লয় মফ ল ন; আর ব ল ন: লনিয়ই তুলম তা 

মদখলত িাি, মস ময ক্ষলত মতামার কলরলে!127 

৮. মকালনা এক ভাল া মানুষ একলট কলক্ষর িাশ লদলয় যালিল ন, 

এমতাবস্থায় লতলন ব ল ন: এ কক্ষলট কখন বানালনা হলয়লে? 

অতঃির লতলন আত্মসমাল াচনায় মলনালযাগ লদল ন এবাং ব ল ন: 

তুলম আমালক এমন এক প্রশ্ন করল , যা মতামার মকালনা প্রলয়াজন 

লে  না; আলম মতামালক শালস্ত লদব এক বের সাওম িা ন করার 

                                                           
126 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১২১  
127 প্রাগুি, িৃ. ১২২ 
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মািযলম, তারির লতলন এক বের সাওম িা ন করল ন।128 

৯. আরও বলণথত আলে: মকালনা এক সৎ মানুষ উেপ্ত ভূলমর লদলক 

মগল ন, অতঃির লতলন তালত গড়াগলড় লদলত র্াকল ন এবাং লনলজলক 

লনলজ ব লত  াগল ন: মজা মভাগ কর, জাহান্নালমর আগুন আরও 

অলনক মবলশ উেপ্ত; তুলম লক রালতর মব ায় মনাাংরা বা িলঙ্ক  এবাং 

লদলনর মব ায় বীর?129  

১০. আরও বলণথত আলে: সৎ বযলিগলণর মকালনা একজন একলদন 

োলদর লদলক তাাঁর মার্া উঠাল ন এবাং এক নারীলক মদখল ন; 

তারির লতলন তার লদলক তাকাল ন; অতঃির লতলন লনলজর বযািালর 

লসদ্ধান্ত লনল ন ময, লতলন যতলদন জীবলন মবাঁলচ র্াকলবন মকালনা লদন 

আকালশর লদলক তাকালবন না।130  

এভালবই এ উম্মলতর সৎকমথশী  বান্দাগণ লনলজলদর অবলহ ার 

বযািালর আত্মসমাল াচনা করলতন, ভু ত্রুলটর জনয লনলজলক লনলজ 

                                                           
128 প্রাগুি, িৃ. ১২২ 
129 প্রাগুি 
130 প্রাগুি, িৃ. ১২২ 
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লতরস্কার করলতন, লনলজর ‘নাফস’-এর জনয তাকওয়ার লবষয়লটলক 

অিলরহাযথ ও অলবলিদয লবষয় বল  িারণ করলতন এবাং তালক 

লনলজর মখয়া -খুলশ মত চ া মর্লক লবরত রাখলতন। কারণ, আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন: 

ا َمن   ﴿ مَّ
َ
إهإ  َوأ َ ل َ ٱفَإإنَّ  ٤٠ َهَوى  ل  ٱَس َعنإ َلَّف  ٱَوَنَه  ۦَخاَف َمَقاَم َربر نََّة يإ

 ل  ٱ
 
[٤١،  ٤٧]انلازاعت:  ﴾ ٤١ َوى  َمأ  

“আর ময তার রলবর অবস্থানলক ভয় কলর এবাং কুপ্রবৃলে হলত 

লনজলক লবরত রালখ; জান্নাতই হলব তার আবাসস্থ ।”131 

(ঘ) মুজাহাদা   :( اقمجاهدة) 

আর ‘মুজাহাদা’ হল া মুসল ম বযলি মজলন রাখলব ময, তার জীবলনর 

সবলচলয় বড় শত্রু হল া তার ‘নাফস’, যা স্বভাবতই খারাি কালজর 

প্রলত আকৃষ্ট, ভাল া কাজ মর্লক ি ায়নমান এবাং মন্দ কালজর 

উস্কালনদাতা বা লনলদথশদাতা; আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ي ۞ ﴿ إُئ َنف   َوَما بَرر
ُ
ي  أ اَرةُ  َلَّف  ٱإإنَّ  سإ مَّ

َ
إ  َس َل وي ٱب [٥٥]يوسف:  ﴾ءإ لسُّ  

                                                           
131 সূরা আন-নালয‘আত, আয়াত: ৪০ - ৪১  
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“আর আলম লনজলক লনলদথাষ মলন কলরনা, মকননা, লনিয় মানুলষর 

নাফস খারাি কালজর লনলদথশ লদলয়ই র্ালক।”132 আর এ ‘নাফস’ 

িেন্দ কলর শালন্তলত ও স্থায়ীভালব আরালম র্ালকলত, ভাল াবালস 

অবসর সময় কাটালত এবাং স্বীয় প্রবৃলেলক সমূল  তাৎক্ষলণক বা 

নগদ মভাগলব ালস আকৃষ্ট করলত, যলদও তালত তার মরণ ও দুভথাগয 

বা দুঃখ-কলষ্টর লবষয়লট লনলহত রলয়লে।  

সুতরাাং মুসল ম বযলি যখন এ লবষয়লট বুেলত িারলব, তখন মস 

লনলজলক প্রস্তুত করলব তার ‘নাফস’মক লনয়ন্ত্রণ করার মচষ্টা ও সািনা 

করার জনয; ফল  মস তার লবরুলদ্ধ যুদ্ধ মঘাষণা করলব, অস্ত্রিারণ 

করলব তার লবিলক্ষ এবাং লসদ্ধন্ত িহণ করলব তার বুলদ্ধহীনতা বা 

অলস্থরলচেতা এবাং ম াভ  া সাসমূলহর লবরুলদ্ধ যুদ্ধ করার জনয। 

ফল  তার ‘নাফস’ যখন শালন্ত িেন্দ করলব, তখন মস তালক তার 

সুলযাগ কলর লদলব। আর যখন ম াভ  া সার প্রলত আিহী হলব, 

তখন মস তার জনয তা হারাম কলর লদলব; আর যখন মকালনা 

আনুগতয বা ভাল া কাজ করার মক্ষলত্র ত্রুলট করলব বা লবরত র্াকলব, 

তখন তালক শালস্ত লদলব এবাং লতরস্কার করলব, তারির ময (ভাল া) 
                                                           
132 সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৩  
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কাজলট করলত বযর্থ হলয়লে, তা করলত তালক বািয করলব এবাং যা 

কাজা বা বজথন কলরলে, তার কাযা আদায় করলত বািয করলব। মস 

তার জনয এ িদ্ধলত অবযাহতভালব চাল লয় যালব যতক্ষণ না তার মন 

প্রশালন্ত  াভ করলব ও িলবত্রতা অনুভব করলব; আর এটাই স্বীয় 

‘নাফস’-এর জনয চূড়ান্ত িযথালয়র মচষ্টা ও সািনা। আল্লাহ তা‘আ া 

বল ন: 

إيَن َج  ٱوَ  ﴿ َينَُّهم  َهُدواْ فإيَنا ََلَه  َّلَّ َ لََمَع ٱِإَونَّ  ا  ُعُبلَنَ  دإ نإنَي ُمح  ل  ٱَّللَّ  ﴾ ٦٩سإ
[١١]العنكبوت:   

“আর যারা আমালদর িলর্ সবথাত্মক প্রলচষ্টা চা ায়, আমরা তালদরলক 

অবশযই আমালদর ির্সমূলহর লহদায়াত লদব। আর লনিয় আল্লাহ 

মুহলসনলদর সলঙ্গ আলেন।”133 

আর মুসল ম বযলি যখন আল্লাহর জনয তার ‘নাফস’মক প্রস্তুত 

করলব, যালত তা িলবত্র, িলরশুদ্ধ ও প্রশান্ত হয় এবাং হয় আল্লাহ 

তা‘আ ার করুণা ও সন্তুলষ্টর অলিকারী, তখন মস বুেলত িারলব ময, 

এটাই হল া সৎকমথশী  ও সলতযকার মুলমনগলণর ির্; ফল  মস 

                                                           
133 সূরা আ -‘আনকাবুত, আয়াত: ৬৯ 
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তালদর অনুসরণ কলর ির্ চ লব এবাং িলরভ্রমণ করলব তালদর 

িদাঙ্ক অনুসরণ কলর। কারণ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম রাত মজলগ নফ  সা াত আদায় করলতন, এমনলক তালত 

তাাঁর দুই কদম মুবারক ফুল  মিলট মযত এবাং তাাঁলক এ বযািালর 

লজজ্ঞাসা করা হল  লতলন ব লতন:  

وراً  » وَن َعْبداً َشكه ِحبُّ أْن أكه
ه
فاَل أ

َ
عََّرٌق َعلَي ِ ( . «أ  (.مه

“আলম লক আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়াটালক িেন্দ করব না?”134 

আর আ ী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লালমর সাহাবীগণ সম্পলকথ আল াচনা করলত লগলয় বল ন:  

ما أرى شيئا يشبههم  ن ،  لاد رأيت أصوحاب حممد صَّل اهلل علي  نسلم ناهلل »
رراً قد باتوا هلل ، يعلون كعاب اهلل  نقياماً  سجداً  َكنوا يصبوحون شيثاً غرباً صه

إذا ذهكر اهلل مادنا كما يميد الشجر  ن َكنوا ن جباههم ، يرانحون بي أقدامهم
  . « ِف يوم الريح ، نهملت أعيُهم حَّت تبل ثيابهم

“আল্লাহর কসম! আলম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর 

                                                           
134 বুখারী, হালদস নাং- ৪৫৫৭; মুসল ম, হালদস নাং- ৭৩০২ 
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সহাবীগণলক মদলখলে এবাং আলম তাাঁলদর মত মকালনা সৃলষ্টলক 

মদলখলন— তাাঁলদর সকা  হলতা আউ া মকলশ িূ া মাখালনা মবলশ 

ফযকালশ মচহারায়, তাাঁরা রাতযািন কলরন আল্লাহর উলদ্দলশয 

লসজদারত ও দাাঁড়ালনা অবস্থায়; তাাঁরা আল্লাহর লকতাব লত াওয়াত 

করলতন িা াক্রলম তাাঁলদর িালয়র উির দাাঁলড়লয় ও কিা  মালটলত 

মরলখ লসজদারত অবস্থায়; আর তাাঁলদর যখন আল্লাহর কর্া স্মরণ 

হয়, তখন তাাঁরা এমনভালব আলন্দাল ত হয়, মযমলনভালব েলড়র লদলন 

গােিা া আলন্দাল ত হয় এবাং তাাঁলদর মচালখর অশ্রুলত মভলস তাাঁলদর 

কািড়সমূহ লভলজ মযত।”135 

আর আবূ দারদা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: “যলদ লতনলট লজলনস না 

র্াকত, তাহল  আলম একলদনও মবাঁলচ র্াকাটালক িেন্দ করতাম না: 

১. প্রচণ্ড তালির সময় আল্লাহর জনয তৃষ্ণাতথ র্াকা (অর্থাৎ সাওম 

িা ন করা), ২. মিয রালত আল্লাহলক লসজদা করা, এবাং ৩. এমন 

সম্প্রদালয়র সালর্ উঠা-বসা করা, যারা এমনভালব বাোই কলর ভাল া 

ভাল া কর্া বল , মযমলনভালব (খাওয়ার সময়) ভাল া ভাল া 

                                                           
135 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১২৩ 
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ফ গুল া বাোই করা হয়।”136  

আর ওমর ইবনু  খাোব রালদয়াল্লাহু ‘আনহু জামায়ালত আসলরর 

সা াত আদায় করলত না িারার কারলণ লনলজলক লনলজ লতরস্কার 

কলরন এবাং এ কারলণ লতলন দুই  ক্ষ লদরহাম মূল যর জলম সাদকা 

কলর মদন।137 

আর আবদুল্লাহ ইবন ওমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যখন মকালনা 

সা াত জামায়ালত আদায় করলত বযর্থ হলতন, তখন লতলন ঐ রালতর 

িুলরাটাই মজলগ র্াকলতন এবাং িলরর লদন মাগলরলবর সা াত আদায় 

করা িযথন্ত লদলনর মব ায়ও ঘুমালতন না, এমনলক রালতর আকালশ 

তারা উদয় হওয়ার ির লতলন দু’লট মগা াম আযাদ কলর লদলতন।138 

আর আ ী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু ব লতন:  

. « نما هم بمرىض ،رحم اهلل أقواما حيسبهم انلاس مرىض  »  

“আল্লাহ ঐসব সম্প্রদালয়র প্রলত রহম করুন, জনগণ যালদরলক 

                                                           
136 প্রাগুি 
137 প্রাগুি 
138 প্রাগুি 
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অসুস্থ মলন কলর, অর্চ তারা অসুস্থ নন।”139 আর এগুল া হল া 

স্বীয় নাফলসর উন্নয়লন কলঠার সািনার লকেু নমুনা।  

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ر » مه َن َعَمله ه َخريه انلَّاِس َمْن َطاَل عه  (.رنا  الرتمذي ( . «  ه ، نََحسه

“মসই বযলি উেম, যার বয়স দীঘথকা  বযািী এবাং কাজ সুন্দর।”140 

আর উয়াইস আ -কারনী রহ. ব লতন:  

 : نإذا َكنت الليلة اآلتية قال هذ  ِللة الركوع فيوحىي الليل لك  يف ركية ، »
 . « هذ  ِللة السجود فيوحىي الليل لك  يف سجدة

“এটা হল া রুকূ‘ করার রাত, ফল  লতলন এক রুকূ‘মত মগাটা রাত 

কালটলয় লদলতন; আর যখন িরবতথী রাত আসত, তখন লতলন 

ব লতন: এটা হল া লসজদা করার রাত, ফল  লতলন এক লসজদালতই 

                                                           
139 আ -গাযা ী রহ. তাাঁর ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ্ দীন’,  িলন্থ হালদসলটলক ‘মারফু’ 
লহলসলব উলল্লখ কলরলেন (৪র্থ খণ্ড, িৃ. ৪০৮)।  

140 লতরলমযী, হালদস নাং- ২৩২৯ 
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মগাটা রাত কালটলয় লদলতন।”141 

আর সালবত আ -বানানী রহ. বল ন: আলম এমন কলয়কজন 

বযলিলক মিলয়লে, যালদর একজন সা াত আদায় করলতন, অর্চ 

লতলন হামাগুলড় মদয়া োড়া তাাঁর লনজ লবোনায় আসলত িারলতন না। 

আবার তালদর একজন দাাঁলড়লয় দাাঁলড়লয় সা াত আদায় করলতন, 

এমনলক দীঘথ সময় িলর দাাঁলড়লয় র্াকার কারলণ তার দুই িা ফুল  

মযত এবাং ইবাদলতর মক্ষলত্র তার মচষ্টা-সািনা এমন চূড়ান্ত িযথালয় 

মিৌঁলে লগলয়লে  ময, যলদ তালক ব া হত: আগামী কা  লকয়ামত, 

তবুও লতলন অলতলরি লকেু িাওয়ার লচন্তা করলতন না। আবার 

তালদর মকউ মকউ যখন শীতকা  আসত, তখন লতলন ঘলরর োলদর 

উিলর দাাঁলড়লয় র্াকলতন, যালত ঠাণ্ডা বাতালসর আঘালত তার ঘুম না 

আলস; আবার যখন গরমকা  আসত, তখন লতলন ঘলরর োলদর 

নীলচ দাাঁলড়লয় র্াকলতন, যালত গরলমর কারলণ তার ঘুম না আলস। 

আবার মকউ মকউ লসজদারত অবস্থায় মৃতুযবরণ করলতন।142 

আর মসরূক রহ. এর স্ত্রী বল ন: “সা ালত দীঘথক্ষণ দাাঁলড়লয় র্াকার 
                                                           
141 আ -গাযা ী রহ., ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ্ দীন’ , ৭ম খণ্ড, িৃ. ৬৩  
142 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১২৪ 
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কারলণ মাসরূক রহ.লক তাাঁর দুই িা ফু া অবস্থায় মদখা মযত; 

আল্লাহর কসম! আলম যলদ তাাঁর সা ালত দাাঁড়ালনা অবস্থায় তাাঁর 

মিেলন বসতাম, তাহল  তাাঁর প্রলত সহমলমথতার কারলণ আলম মকাঁলদ 

মফ তাম।”143  

আর তালদর কালরা বয়স যখন চলল্ললশ উিলনত হত, তখন লতলন তার 

লবোনা গুলটলয় মফ লতন, তারির লতলন তার উির আর কখনও 

ঘুমালতন না।144 

আরও বলণথত আলে ময, িূবথবতথী সৎবযলিগলণর মিয মর্লক মকালনা 

এক িলবত্রা নারী, যালক অক্ষম দৃলষ্ট প্রলতবন্ধী ব া হত, লতলন যখন 

রালতর মশষ ভালগ উিনীত হলতন, তখন লতলন করুণ স্বলর 

ডাকলতন:  

 ، نفضل مفررتك ، إِلك قطع اليابدنن دىج اللياَل يستباون إَل رمحعك »
، نأن ترفيَّن  فبك يا إلىه أسألك ال بفريك أن جتيلَّن يف أنل زمرة الساباي

، فأنت  ، نان تلوحاَّن بيبادك الصاحلي ، يف درجة اقماربي َليك يف عليي

                                                           
143 প্রাগুি 
144 প্রাগুি 
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 . « ! ، يا كريم ، نأكرم الكرماء ، نأعظم اليظماء أرحم الرمحاء

“মহ আমার প্রভু! রালতর অন্ধকালর বান্দাগণ সবলকেু বয়কট কলর 

মতামার লদলক আলস, তারা মতামার রহমত ও ক্ষমার লদলক মদৌড়ায়; 

আতএব, মহ আমার আল্লাহ! আলম তুলম লভন্ন অনয কারও কালে নয়, 

শুিু মতামার কালে আলবদন করলে ময, তুলম আমালক অিগামীলদর 

প্রর্ম দল র অন্তভুথি কলর নাও, আমালক মতামার লনকট-‘ইল্লীলন 

উঠালয় নাও, আমালক মতামার লনকটতম বান্দাগলণর মযথাদায় উন্নীত 

কর এবাং আমালক মতামার সৎ বান্দাগলণর অন্তভুথি কর; মকননা, 

তুলম মতা সবথলশ্রষ্ঠ দয়াবান, মহামহীয়ান, সবথলশ্রষ্ঠ দানশী , মহ 

মহনুভব!।”145 অতঃির মস লসজদায়  ুলটলয় িলড় এবাং ফযর িযথন্ত 

মদা‘য়া ও ক্রন্দন করলত র্ালক।146 

* * * 

 

                                                           
145 আ -গাযা ী রহ., ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ্ দীন’ , ৪র্থ খণ্ড, িৃ. ৪১৪  
146 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১২৪ 
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সপ্তম অিযায় 

মানুষ তর্া সৃলষ্টর সালর্ আদব  

(ক) লিতামাতার সালর্ আদব: 

মুসল ম বযলি তার উির লিতামাতার অলিকালরর বযািালর লবশ্বাস 

কলর, আরও লবশ্বাস কলর তাাঁলদর সালর্ সিযবহার, তাাঁলদর আনুগতয 

ও তাাঁলদর প্রলত ইহসান করার আবশযকতার প্রলশ্ন; এটা শুিু এ জনয 

নয় ময, তাাঁরা তার অলস্তত্ব ও জলের উি ক্ষ, অর্বা তাাঁরা তার জনয 

এমন সুন্দর সুন্দর ও ভাল া ভাল া অবদান মরলখলেন, যা তালক 

প্রলতদান স্বরূি তাাঁলদর সালর্ মসরূি উেম আচরণ করলত বািয 

কলর, বরাং তাাঁলদর সালর্ সিযবহার করার আবশযকতার অনযতম 

কারণ হ - আল্লাহ তা‘আ া তাাঁলদর আনুগতয করালক ওয়ালজব 

(আবশযক) কলর লদলয়লেন এবাং সন্তালনর উির লিতামাতার আনুগতয 

করা ও তাাঁলদর সালর্ সিযবহার করার লবষয়লটলক লতলন ফরজ কলর 

লদলয়লেন, এমনলক লতলন বান্দা কতৃথক একমাত্র তাাঁর ইবাদত করার 

আবশযকীয় অলিকালরর সালর্ এ লবষয়লটলক সাংযুি কলর লদলয়লেন; 

আল্লাহ তা‘আ া বল ন:  
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َّلَّ َتع   َوقََض  ۞ ﴿
َ
ي ُبُدوي َربَُّك أ إ  اْ إإَّلَّ ي  َو  ل  ٱإإيَّاهُ َوب َ ا َيب   ًنا  َٰ  نإ إإح  لإ َبَ ل  ٱنَدَك لَُغنَّ عإ إإمَّ كإ

ي  َحُدُهَما
َ
و   أ

َ
ي  أ َُّهَما ُهَما فََل َتُقل ل َ فر   لَكإ

ُ
َُّهَما قَو  َهر  َوََّل َتن   أ  ٢٣ا  َكرإيمٗ َّٗل ُهَما َوقُل ل

إ مإَن ٱلَُهَما َجَناَح  فإض  خ  ٱوَ  لر َ ٱَّلُّ إ لرََّح   ﴾ ٢٤ا ُهَما َكَما َربََّيانإ َصغإيٗ ََح  ر  ٱةإ َوقُل رَّبر
                                                                                                                  [  ١٤،  ١٥]االرساء: 

“আর মতামার প্রলতিা ক আলদশ লদলয়লেন ময, লতলন বযতীত অনয 

কারও ‘ইবাদত না করলত এবাং  লিতামাতার প্রলত সিযবহার 

করলত। তালদর একজন অর্বা উভলয়ই মতামার জীবদ্দশায় বািথলকয 

উিনীত হল  তালদরলক ‘উফ্’ বল া না এবাং তালদরলক িমক লদও 

না; আর তালদর সালর্ সম্মানসূচক কর্া বল া। আর মমতালবলশ 

তালদর প্রলত নম্রতার িক্ষিুট অবনলমত কলরা এবাং বল া, ‘মহ 

আমালদর প্রলতিা ক! তালদর প্রলত দয়া কর, মযভালব তারা বশশলব 

আমালক প্রলতিা ন কলরলেল ন।”147 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন:  

ي   ﴿ إ ٱَنا َوَوصَّ
َٰ  ل  إَو  َسن ي  َن ب َ هُ هإ ََحَلَت  لإ مُّ

ُ
إ  ۥلُهُ َوفإَص   ن  َوه   ًنا ََعَ  َوه   ۥُه أ نإ فإ َعَمني 

َ
 أ

ي  ِلإ َولإَو   ُكر  ش  ٱ َ ُي ل  ٱَك إإَِلَّ لإ                                                                                                                                                             [ ١٤]لقمان:  ﴾ ١٤َمصإ

“আর আমরা মানুষলক তার লিতামাতার প্রলত সদাচরলণর লনলদথশ 
                                                           
147 সূরা আ -ইসরা, আয়াত: ২৩ - ২৪  
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লদলয়লে। তার মা তালক কলষ্টর ির কষ্ট বরণ কলর গলভথ িারণ কলর, 

আর তার দুি োড়ালনা হয় দু’বেলর। কালজই আমার প্রলত ও 

মতামার লিতামাতার প্রলত কৃতজ্ঞ হও। লফলর আসা মতা আমারই 

কালে।”148 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম জননক 

প্রশ্নকারী বযলিলক উলদ্দশয কলর বল ন, ময প্রশ্নাকালর বল ন:  

َحقُّ انلَّاِس ِِبهْسِن َصوَحابََِّت  »
َ
مَُّك  » : قَالَ  ؟ َمْن أ

ه
ثهمَّ  » : قَاَل  ؟ ثهمَّ َمنْ  : لَ . قَا «أ

َك  مُّ
ه
مَُّك  » : قَالَ ؟ . قَاَل ثهمَّ َمْن  «أ

ه
بهوَك  » : قَالَ ؟ . قَاَل ثهمَّ َمْن  «ثهمَّ أ

َ
معرق ( . «ثهمَّ أ

 (.علي 

“আমার কালে উেম বযবহার িাওয়ার সবলচলয় মবলশ হকদার মক? 

লতলন ব ল ন: মতামার মা। ম াকলট লজজ্ঞাসা কর : তারির মক? 

লতলন ব ল ন: তারির মতামার মা। ম াকলট আবার লজজ্ঞাসা কর : 

তারির মক? লতলন ব ল ন: তারির মতামার মা। ম াকলট আবার 

লজজ্ঞাসা কর : তারির মক? লতলন ব ল ন:  তারির মতামার 

লিতা।”149 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল :  

                                                           
148 সূরা  ুকমান, আয়াত: ১৪ 
149 বুখারী, হালদস নাং- ৫৬২৬; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৬৬৪ 
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مْ  » َ َعزَّ نََجلَّ َحرََّم َعلَْيكه َهاِت  إِنَّ اَّللَّ مَّ
ه
وَق األ اه َُاِت ، عه َد ابْلَ

ْ
ُْعَ  ، َننَأ  َنَهاِت ، َنَم

مْ  َؤاِل ، قِيَل َنقَاَل ، : َنَكرِ َ لَكه ةَ السُّ  (.(معرق علي  . « َنإَِضاَعَة الَْمالِ  َنَكْْثَ

“আল্লাহ তা‘আ া মতামালদর উির হারাম কলরলেন লিতামাতার 

অবািয হওয়া, কনযা সন্তানলদর জীবন্ত কবর মদওয়া এবাং কারও 

প্রািয আটক কলর অনযায়ভালব মকান লকেু মনওয়ালক; আর লতলন 

মতামালদর জনয অিেন্দনীয় কলরলেন: অনর্থক বাকয বযয়, অলতলরি 

প্রশ্ন করা ও সম্পদ লবনষ্ট করালক।”150 লতলন আরও বল ন:  

«  ِ وَل اَّللَّ َُا : بَََّل يَا َرسه ْكرَبِ الَْكَبائِِر ؟ قهلْ
َ
ْم بِأ نَبِّئهكه

ه
ال أ

َ
ِ ،أ  ، قَاَل : اإِلُْشَاكه بِاَّلَلَّ

نرِ ،  نرِ ، َنَشَهاَدةه الزُّ ال َنقَْوله الزُّ
َ
عَِّكئاً فََجلََس ، َنقَاَل : أ يِْن ، َنََكَن مه وقه الَْواَِلَ اه نَعه

نرِ ، َفَما َزاَل  نرِ ، َنَشَهاَدةه الزُّ ال َنقَْوله الزُّ
َ
ه أ ول :  ته قهلْ قَاَل أبو بَْكَرةَ ( (َها َحَّتَّ َياه

 (.(معرق علي  . «َِلَْع ه َسَكَت 

“আলম লক মতামালদরলক সবলচলয় বড় গুনাহ সম্পলকথ সতকথ করব 

না? আমরা ব  াম: অবশযই সতকথ করলবন, মহ আল্লাহ রাসূ  

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম! তখন লতলন ব ল ন: আল্লাহর সালর্ 

শরীক করা, লিতামাতার নাফরমানী করা— একর্া ব ার সময় লতলন 
                                                           
150 বুখারী, হালদস নাং- ২২৭৭; মুসল ম, হালদস নাং- ৪৫৮০ 
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মহ ান লদলয় বসালেল ন, এরির (লসাজা হলয়) বসল ন এবাং 

ব ল ন: লমর্যা ব া ও লমর্যা সাক্ষয মদওয়া; লমর্যা ব া ও লমর্যা 

সাক্ষয মদওয়া এবাং ক্রমাগত লতলন একর্াগুল া বল  চ ল ন, 

এমনলক (বণথনাকারী আবূ বাকরা রা. ব ল ন) আলম ব  াম: লতলন 

মলন হয় র্ামলবন না।”151 লতলন আরও বল ন:  

ْن ََيَِد ه َمْملهوًَك ال  »
َ
ا إاِل أ  .(رنا  مسلم( . « ، َفيهْيعَِا ه  ، فَيَْشرَتِيَ ه  ََيْزِي َنََلٌ َناَِلً

“মকালনা সন্তানই তার লিতার প্রলতদান আদায় করলত সক্ষম নয়; 

তলব মস যলদ তালক (লিতালক) দাস অবস্থায় মিলয় র্ালক এবাং ক্রয় 

করার ির আযাদ কলর মদয় (তলব লকেুটা প্রলতদান আদায় 

হলব)।”152 আর আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন:  

ِ صَّل اهلل علي  نسلم  » وَل اَّللَّ لْته َرسه
َ
ِ ؟ قَاَل :  :َسأ َحبُّ إََل اَّللَّ

َ
يُّ الَْيَمِل أ

َ
 »أ

الةه لََعَ َنْقعَِها يُّ ؟ قَاَل :  « الصَّ
َ
يِْن  ». قهلْته : ثهمَّ أ يُّ ؟ قَاَل : ، قهلْته : ثه  «بِرُّ الَْواَِلَ

َ
مَّ أ

«  ِ َهاده يِف َسبِيِل اَّللَّ ِ
ْ
 (معرق علي ( . . « اْل

“আলম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লামলক লজজ্ঞাসা 
                                                           
151 বুখারী, হালদস নাং- ৫৬৩১; মুসল ম, হালদস নাং- ২৬৯ 
152 মুসল ম, হালদস নাং- ৩৮৭২ 
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কর াম: আল্লাহ তা‘আ ার লনকট মকান আম  সবলচলয় মবলশ 

িেন্দনীয়? জবালব লতলন ব ল ন: সময় মত সা াত আদায় করা। 

আলম আবার লজজ্ঞাসা কর াম: তারির মকানলট? লতলন ব ল ন: 

লিতা-মাতার সালর্ উেম বযবহার করা। আলম আবার লজজ্ঞাসা 

কর াম: তারির মকানলট? লতলন ব ল ন: আল্লাহর রাস্তায় লজহাদ 

করা।”153 এক বযলি এলস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লালমর লনকট লজহালদ অাংশিহলণর বযািালর অনুমলত প্রার্থনা 

কর , তখন লতলন তালক লজজ্ঞাসা কলর ব ল ন: 

اَك  » ََحٌّ َناَِلَ
َ
 (.(معرق علي  . «فَِريِهَما فََجاِهْد  » : قَالَ  ، َنَيمْ  : قَالَ  ؟أ

“মতামার লিতামাতা জীলবত আলে লক? মস ব  : হযাাঁ, লতলন ব ল ন: 

তুলম তাাঁলদর লনকট অবস্থান কর এবাং সািযমত তাাঁলদর মসবা 

কর।”154 আর আনসারলদর মিয মর্লক একজন এলস ব ল ন: 

«  ِ وَل اَّللَّ َما بِِ   ! يَا َرسه بَرُّهه
َ
ٌء َبْيَد َمْوتِِهَما أ بََويَّ ََشْ

َ
َّ مِْن بِرِّ أ  َنَيمْ  : قَاَل ؟ َهْل بيَِقَ لََعَ

ْرَبَيةٌ 
َ
اَلةه َعلَْيِهَما : ، ِخَصاٌل أ َما ، الصَّ َنإِْكَرامه  َنإِْنَراذه َعْهِدِهَما ، ، َنااِلْسعِْفَراره لَهه

                                                           
153 বুখারী, হালদস নাং- ৫০৪ ও ৬৫২৫; মুসল ম, হালদস নাং- ২৬৪ 
154 বুখারী, হালদস নাং- ২৮৪২; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৬৬৮ 
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ِي بيَِقَ َعلَْيَك  َنِصلَةه الرَِّحِم الَِِّت اَل رَِحَم لََك إاِلَّ ِمْن قَِبلِِهَما َصِديِاِهَما ، َو اَّلَّ ، َفهه
 (.(رنا  أبو داند ن أمحد . «ِمْن بِرِِّهَما َبْيَد َمْوتِِهَما 

“মহ আল্লাহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম! লিতামাতার 

মৃতুযর িরও তাাঁলদর সালর্ সিযবহার করার দালয়ত্ব আমার উির 

অবলশষ্ট র্াকলব লক এবাং তা আলম লকভালব করব? লতলন ব ল ন: 

হযাাঁ, চারলট কাজ: তাাঁলদর জনয মদা‘য়া করা, তাাঁলদর গুনালহর ক্ষমা 

প্রার্থনা করা, তাাঁলদর করা প্রলতশ্রুলত িূণথ করা এবাং তাাঁলদর বনু্ধ-

বান্ধবলদর প্রলত সম্মান প্রদশথন করা; আর তাাঁলদর এমন সব আত্মীয়-

স্বজলনর সালর্ সিযবহার করা, যালদর সালর্ মতামার আত্মীয়তার 

সম্পকথ শুিু তালদরই কারলণ। সুতরাাং এটাই হ  মতামার উির 

তালদর মৃতুযর িলর তালদর সালর্ সিযবহার করার অবলশষ্ট 

দালয়ত্ব।”155 রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল ন:  

َ  إِنَّ  » ْن يهَوّلِّ
َ
بِيِ  َبْيَد أ

َ
ْهَل نهدِّ أ

َ
ِل أ بَرِّ الْرِبِّ ِصلََة الرَّجه

َ
 (.رنا  مسلم( . « ِمْن أ

“মকালনা বযলির িলক্ষ সৎকাজগুল ার মলিয সবলচলয় বড় সৎকাজ 

                                                           
155 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৫১৪৪; আহমাদ, হালদস নাং- ১৬১০৩ 
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হ  লিতার মৃতুযর ির তাাঁর বনু্ধ-বান্ধলবর সালর্ সিযবহার করা।”156 

আর মুসল ম বযলি যখন তার লিতামাতার এ অলিকালরর স্বীকৃলত 

মদয় এবাং আল্লাহ তা‘আ ার আনুগতয ও লনলদথলশর বাস্তবায়ন স্বরূি 

তা িলরিূণথভালব আদায় কলর, তখন তার জনয তার লিতামাতার 

বযািালর লনলনাি আদবসমূলহর প্রলত  ক্ষয রাখা আবশযক:  

১. তাাঁলদর মদয়া প্রলতলট আলদশ অর্বা লনলষলির আনুগতয করা, যলদ 

তার মলিয আল্লাহ তা‘আ ার অবািযতা ও তাাঁর মদয়া শরী‘য়লতর 

লবিরীত লকেু না র্ালক; মকননা, সৃষ্টার অবািয হলয় মকালনা সৃলষ্টর 

আনুগতয করা যালব না; তাোড়া আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

إ  َهَداَك ََعَ  ِإَون َج   ﴿ ن تُش 
َ
إهإ َك  يإ َما لَي  أ ع   م  عإل   ۦَس لََك ب ه فََل تُطإ ب   ُهَما َما هُ َوَصاحإ

ن  ٱفإ  ه ُروفٗ َيا َمع  لُّ  [١٥]لقمان:  ﴾ ا

“আর মতামার লিতা-মাতা যলদ মতামালক আমার সালর্ লশকথ করার 

জনয িীড়ািীলড় কলর, ময লবষলয় মতামার মকান জ্ঞান মনই, তাহল  তুলম 

তালদর কর্া মানলব না এবাং দুলনয়ালত তালদর সালর্ বসবাস করলব 

                                                           
156 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৬৭৯ 
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সদ্ভালব।”157 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

نِف  » اَعةه ِِف الَْمْيره  (.معرق علي ( . « إِنََّما الطَّ

“আনুগতয চ লব শুিু সৎকালজ।”158 লতলন আরও বল ন:  

 (.رنا  أمحد ن احلاكم( . «ال َطاَعَة لَِمْخلهوٍق يِف َمْيِصيِة اخلَالِِق  »

“স্রষ্টার অবািয হলয় মকালনা সৃলষ্টর আনুগতয করা যালব না।”159 

২. তাাঁলদরলক সম্মান ও মযথাদা মদওয়া এবাং মমতালবলশ তালদর প্রলত 

নম্রতার িক্ষিুট অবনলমত করা; আর কর্া ও কালজর মািযলম 

তাাঁলদর প্রলত সম্মান প্রদশথন করা; সুতরাাং তাাঁলদরলক িমক লদলব না, 

তাাঁলদর কর্ার আওয়ালজর উির স্বীয় আওয়াজলক উাঁচু করলব না, 

তাাঁলদর সামলন হাাঁটলব না, তাাঁলদর উির স্ত্রী ও সন্তানলক প্রািানয 

লদলব না, তাাঁলদরলক তাাঁলদর নাম িলর ডাকলব না, বরাং আমু্ম আবু্ব 

বল  ডাকলব এবাং তাাঁলদর অনুমলত ও সম্মলত োড়া সফলর যালব না। 
                                                           
157 সূরা  ুকমান, আয়াত: ১৫  
158 বুখারী, হালদস নাং- ৬৮৩০; মুসল ম, হালদস নাং- ৪৮৭১ 
159 আহমাদ ও হালকম রহ. হালদসলট বণথনা কলরন এবাং হালদসলটলক সহীহ 
বল ন। 
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৩. তাাঁলদর সালর্ সিযবহার করা এমন প্রলতলট মক্ষলত্র, মযখালন তার 

হাত মিৌঁেলব এবাং যত রকলমর সিযবহার ও ইহাসান করার ক্ষমতা 

তার আলে, মযমন— তাাঁলদর খাদয ও বলস্ত্রর বযবস্থা করা, তাাঁলদর 

অসুস্থ জনলক লচলকৎসা করা এবাং তাাঁলদর সবথপ্রকার কষ্ট দূর করা; 

আর তাাঁলদর জনয লনলজর জীবনলক উৎসগথ কলর মদওয়া।  

৪. তাাঁলদর আত্মীয়লদর সালর্ আত্মীয়তার সম্পকথ রক্ষা কলর চ া, 

তাাঁলদর জনয মদা‘য়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাাঁলদর প্রলতশ্রুলত 

বাস্তবায়ন করা এবাং তাাঁলদর বনু্ধ-বান্ধবলক সম্মান করা। 

(খ) সন্তানসন্তলতর সালর্ আদব: 

মুসল ম বযলি স্বীকার কলর ময, লিতার উির তার সন্তালনর 

কতগুল া অলিকার রলয়লে, যা আদায় করা তার উির ওয়ালজব এবাং 

এমন কতগুল া আদব রলয়লে, মযগুল া তার সন্তালনর সালর্ রক্ষা 

কলর চ া আবশযক; উদাহরণস্বরূি মসসব অলিকার ও আদব হল া— 

তার জনয ভাল া মা িেন্দ করা, সুন্দর নাম রাখা, তার জলের সপ্তম 

লদবলস তার িক্ষ মর্লক আকীকা করা, খাতনা করা, তালক মেহ 

করা, তার সালর্ মকাম  আচরণ করা, তার জনয বযয় করা এবাং 
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তালক উেম লশক্ষা মদওয়া; আর তার লশক্ষাদীক্ষা, আদব-কায়দা, 

ইস ালমর লশক্ষা ও লনলদথশাব ী িহণ এবাং ইস ালমর ফরয, সুন্নাত 

ও আদবসমূহ িা ন ও অনুশী লনর বযািালর গুরুত্ব প্রদান করা; 

এমনলক যখন বাল গ বা প্রাপ্তবয়স্ক হলব, তখন তার লবলয়র বযবস্থা 

করা; অতঃির তালক এ বযািালর স্বািীনতা মদওয়া— মস কী তার 

তত্ত্ববিালন মর্লক যালব, না কী িৃর্কভালব জীবনযািন করলব এবাং 

লনজ হালত তার মযথাদািূণথ অবস্থন বতলর করলব। আর তার জনয 

এসব অলিকার ও আদলবর প্রলশ্ন আ -কুরআন ও সুন্নাহ’র লনলনাি 

দ ী সমূহ রলয়লে:    

১. আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ع  ُت يُر  لإَد  َو  ل  ٱوَ ۞ ﴿  و  َن ضإ
َ
إ َدُهنَّ َحو  َل  أ إ  لَني  إَمن    ََكمإلَني  ن يُتإمَّ  ل

َ
َرادَ أ

َ
َوََعَ  لرََّضاَعَة  ٱأ

إ ُقُهنَّ َوكإس  رإز   ۥلُودإ ََلُ َمو  ل  ٱ  [  ١٥٥]ابلقرة:  ﴾ ُروفإ  َمع  ل  ٱَوُتُهنَّ ب

“আর জননীগণ তালদর সন্তানলদরলক িূণথ দু’বের স্তনয িান করালব, 

এটা মস বযলির জনয, ময স্তনযিান কা  িূণথ করলত চায়। লিতার কতথবয 

যর্ালবলি তালদর (মাতালদর) ভরণ-মিাষণ করা।”160 আল্লাহ তা‘আ া 
                                                           
160 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ২৩৩ 
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আরও বল ন: 

َها َي   ﴿ يُّ
َ
إيَن َءاَمُنواْ قُوي ٱأ نُفَسُكم  َّلَّ

َ
ه   اْ أ

َ
إ ٱَلَّاُس وَ ٱا َوقُوُدَها نَارٗ  لإيُكم  َوأ َجاَرةُ ل 

َداد   ئإَكٌة غإَلظ  َها َمَل  َعلَي   ي ٱُصوَن َّلَّ َيع   شإ َ َما َمَرُهم   َّللَّ
َ
 ٦َمُروَن َعلُوَن َما يُؤ  َوَيف   أ

  [  ١]اتلحريم:  ﴾

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা লনজলদরলক এবাং মতামালদর িলরবার-

িলরজনলক রক্ষা কর আগুন মর্লক, যার ইন্ধন হলব মানুষ এবাং 

িার্র, যালত লনলয়ালজত আলে লনমথম, কলঠারস্বভাব মফলরশ্তাগণ, যারা 

অমানয কলর না তা, যা আল্লাহ তালদরলক আলদশ কলরন। আর তারা 
যা করলত আলদশপ্রাপ্ত হয় তা-ই কর।”161 সুতরাাং এ আয়ালতর 

মলিয িলরবার-িলরজনলক জাহান্নালমর আগুন মর্লক রক্ষা করার 

লনলদথশ রলয়লে; আর এটা সম্ভব হলব আল্লাহ তা‘আ ার আনুগতয 

করার িারা; আর আল্লাহ তা‘আ ার আনুগলতযর লবষয়লট বািযতামূ ক 

কলর মদয় মকান্ মকান্ লবষলয় তাাঁর আনুগতয করা হলব, মস লবষয়লট 

সম্পলকথ ভাল াভালব মজলন মনওয়া; আর এটা জ্ঞান অজথন বযতীত 

সম্ভব নয়। আর সন্তান যখন ঐ বযলির মগাটা িলরবালরর অন্তভুথি 

                                                           
161 সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬ 
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একজন সদসয, তখন উিলরউি আয়াতলট এমন এক দ ী  হলব, যা 

লিতা কতৃথক তার সন্তানলক লশক্ষা মদওয়া, ভাল া িলর্ িলরচাল ত 

করা, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র আনুগতয করার জনয লনলদথশনা প্রদান 

করা, তালক কুফর, অবািযতা ও যাবতীয় অনযায় অনাচার মর্লক দূলর 

রাখার কাযথকরী বযবস্থা িহণ করার লবষয়লট তার উির ওয়ালজব 

বল  সাবযস্ত করলব, যালত লতলন এর িারা তার সন্তানলক জাহান্নালমর 

শালস্ত মর্লক রক্ষা করলত িালরন। মযমলনভালব প্রর্ম আয়াত: 

ع  ُت يُر  لإَد  َو  ل  ٱوَ ۞ ﴿ و  ضإ
َ
إ َدُهنَّ َحو  َل  َن أ إ  لَني  ﴾  ََكمإلَني   

(আর জননীগণ তালদর সন্তানলদরলক িূণথ দু’বের স্তনয িান করালব) -

এর মলিয দ ী  রলয়লে লিতার উির সন্তালনর বযয়ভার বহন করা 

ওয়ালজব হওয়ার বযািালর; মকননা, তার সন্তানলক দুি িান করালনার 

কারলণই স্তনযদায়ীনীর জনয খরচ বরাদ্দ করাটা আবশযক হয়। আর 

আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

و  ُتلُوي َوََّل َتق   ﴿
َ
[٥١]االرساء:  ﴾ ِّق   َل  َيَة إإم  َخش   َدُكم  َل  اْ أ  

“মতামরা দালরলেযর ভলয় মতামালদর সন্তানলদরলক হতযা কলরা 
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না।”162 

২. রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লামলক যখন মহািাি 

সম্পলকথ প্রশ্ন করা হয়, তখন লতলন বল ন:  

َو َخلََاَك ، » ا َنهه ِ نِدًّ ْن جَتَْيَل َّلِلَّ
َ
ْن َيْطَيَم َمَيَك ، ثهمَّ  أ

َ
َك َخْشيََة أ ْن َتْاعهَل َنََلَ

َ
ثهمَّ أ

ْن تهَزاِِنَ ِِبَلِيلَةِ 
َ
 (.معرق علي ( . « َجارِكَ  أ

“কাউলক আল্লাহর সমকক্ষ লস্থর করা, অর্চ লতলন মতামালক সৃলষ্ট 

কলরলেন; অতঃির মতামার সালর্ খালব, এই ভলয় মতামার সন্তানলক 

হতযা করা; অতঃির মতামার কতৃথক মতামার প্রলতলবশীর স্ত্রীর সালর্ 

বযলভচার করা।”163 সুতরাাং সন্তানলদরলক হতযা করা মর্লক লনলষি 

করার লবষয়লটই আবশযক কলর মদয় তালদর প্রলত মেহ ও মমতার 

লবষয়লটলক এবাং আরও জরুলর কলর মদয় তালদর শরীর, বুলদ্ধ ও 

মনলক সাংরক্ষণ করার লবষয়লটলক। আর সন্তালনর জনয ‘আকীকার 

বযািালর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

رَتَهنه بَيايِاعِ  » هسىم  ، تهذبَحه عالفالمه مه لَق رأسه  ، في  ُ  يوم السابع ، ني  نحيه
                                                           
162 সূরা আ -ইসরা, আয়াত: ৩১ 
163 বুখারী, হালদস নাং- ৬৪২৬; মুসল ম, হালদস নাং- ২৬৭ 
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 (.رنا  ابلخاري ن أصوحاب السنن( . «

“নবজাতক দায়বদ্ধ তার আকীকার শলতথ, যা তার িক্ষ মর্লক যলবহ 

করা হলব তার জলের সপ্তম লদবলস; আর মস লদলন তার নাম রাখা 

হলব এবাং তার মার্া মুণ্ডন করা হলব।”164 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ارِِب  ، َناالْسعوِْحَداده  الِْرْطَرةه ََخٌْس : االْخعَِعانه  » ْظَرارِ  ، َنقَصُّ الشَّ
َ
،  ، َنَتْالِيمه األ

 رنا  ابلخاري( .( . « َنَنْع ه اإِلبِْط 

“লফতরাত (মানুলষর সৃলষ্টগত স্বভাব) িাাঁচলট: খাতনা করা, (নাভীর 

নীলচ) খুর বযবহার করা, মগাাঁফ মোট করা, নখ কাটা ও বগল র 

িশম উিলড় মফ া।”165 লতলন আরও বল ন:  

 رنا  ابن ماج ( .( . «  أكرموا أنالدكم نأحسُوا أدبهم »

“মতামরা মতামালদর সন্তানলদরলক আদর যত্ন কর এবাং তালদর 

                                                           
164 বুখারী ও সুনান চতুষ্টয়। 
165 বুখারী, হালদস নাং- ৫৫৫২ 
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আদব-কায়দালক সুন্দর কর।”166 লতলন আরও বল ন:  

ْم يِف الَْيِطيَِّة ، » ْنالدِكه
َ
نا َبْيَ أ ُْته مهَرضِّ  َسوُّ لْته النَِّساءَ فَلَْو كه  . « ال لََرضَّ

 (.رنا  ابليهيق ن الطرباِن(

“মতামরা উিহার মদওয়ার মক্ষলত্র সন্তানলদর মালে সমতা রক্ষা কর; 

কারণ, আলম যলদ কাউলক (এ মক্ষলত্র) প্রািানয লদতাম, তাহল  

নারীলদরলক প্রািানয লদতাম।”167 লতলন আরও বল ন:  

الَةِ نَ  » ْم بِالصَّ ْنالََدكه
َ
نا أ ره َُاءه َسْبِع ِسنَِي مه ْب

َ
ْم أ ْبَُاءه ، هه

َ
ْم أ ْم َعلَْيَها َنهه َناْْضِبهوهه

ْم ِِف الَْمَضاِجِع  ، َعْْشِ ِسنَِي  َُهه قهوا بَيْ  (.رنا  أبو داند( . «َنفَرِّ

“মতামরা মতামালদর সন্তানলদরলক সা ালত জনয লনলদথশ দাও, যখন 

তারা সাত বের বয়লস উিনীত হয়; আর তালদরলক সা ালতর জনয 

প্রহার কর, যখন তারা দশ বের বয়লস উিনীত হয় এবাং তালদর 

মশায়ার স্থান িৃর্ক কলর দাও।”168 আর ‘আসার’ -এর মলিয 

                                                           
166 ইবনু মাজাহ রহ. হালদসলট দুবথ  সনলদ বণথনা কলরলেন, হালদস নাং- ৩৬৭১ 
167 বায়হাকী ও ত্ববারানী; আর হালফয ‘আসক ানী হালদলসর সনদলক ‘হাসান’ 
বল লেন। 

168 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৪৯৫ 
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এলসলে: লিতার উির সন্তালনর অনযতম অলিকার হল া তার আদব-

কায়দালক সুন্দর কলর মদওয়া এবাং তার জনয সুন্দর নাম রাখা।169 

আর ওমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: লিতার উির সন্তালনর অনযতম 

অলিকার হল া তালক ম খািড়া ও তীর লনলক্ষলির প্রলশক্ষণ মদওয়া 

এবাং তার জনয শুিু িলবত্র ও হা া  লরলযলকর বযবস্থা করা।170 লতলন 

আরও বল ন:  

 . « تزنجوا يف احلجر الصالح ؛ فإن اليرق دساس »

“মতামরা ভাল া বাংলশ লবলয় কর; কারণ, বাংলশর লশরা-উিলশরা 

গুপ্তচলরর মত।”171 আর এক আরব মবদুইন তার সন্তানলদর প্রলত 

সদয় ইহসান কলরলেন তালদর মালক িেন্দ করার মািযলম; সুতরাাং 

লতলন কলবতার ভাষায় বল ন:  

ِينَ  ْم خَترَيُّ له إْحَساِِن إَِلْكه نَّ
َ
أ  

َها ْعَراِق بَاٍد َعَرافه
َ
 لَِماِجَدةِ اأْل

                                                           
169 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১২৯ 
170 প্রাগুি 
171 আ বানী ও অনযানয সক  মুহালদ্দস হালদসলটলক ‘মাউদু‘’ বল লেন।  
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(আর মতামালদর প্রলত আমার প্রর্ম ইহসান হল া আলম বাোই 

কলরলে 

মতামালদর মালক মগৌরবময় বাংশ মর্লক, যার িলবত্রতা বা 

লনষ্ক ুষতা সুস্পষ্ট)।172 

(গ) ভাই-মবালনর সালর্ আদব: 

মুসল ম বযলি মলন কলর ময, ভাই-মবালনর সালর্ আদব রক্ষা করা 

চ ার লবষয়লট লিতামাতা ও সন্তানসন্তুলতর সালর্ আদব রক্ষা কলর 

চ ার মতই সমান গুরুত্বিূণথ; সুতরাাং মোট ভাইলবালনর উির 

আবশযক হল া তার বড় ভাইলবানলদর সালর্ এমনভালব আদব রক্ষা 

কলর চ া, মযমলনভালব তালদর উির ওয়ালজব হল া তালদর 

লিতামাতার সালর্ অলিকার আদায়, দালয়ত্ব িা ন ও আদব রক্ষা 

কলর চ া; আর এর কারণ হল া হালদলস বলণথত আলে:  

 (.هيقرنا  ابلي( . « حق كبري اإلخوة لَع صفريهم كوحق الواَل لَع نَل  »

“মোট ভাই-মবালনর উির বড় ভাই-মবালনর অলিকার লঠক মতমন 

                                                           
172 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১২৯ 
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িযথালয়র, মযমন অলিকার সন্তালনর উির তার লিতামাতার।”173 

তাোড়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল ন:  

مََّك  »
ه
بَاكَ ن بَرَّ أ

َ
 (.رنا  احلاكم( . « اكأدنَ فَ اك ثم أدنَ  ، اكك ن أخَ أخعَ  ثهمَّ  ، أ

“তুলম মতামার মাতা ও লিতার সালর্ উেম বযবহার কর; অতঃির 

উেম বযবহার কর মতামার মবান ও ভাইলয়র সালর্; অতঃির উেম 

বযবহার কর এলক এলক মতামার লনকটাত্মীলয়র সালর্।”174  

(ঘ) স্বামী-স্ত্রী’র মিযকার আদব: 

মুসল ম বযলি স্বামী ও স্ত্রীর মিযকার িরস্পলরর জনয লনিথালরত আদব 

তর্া অলিকারসমূহলক স্বীকৃলত প্রদান করলব; মকননা, আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন: 

إي َعلَي  ٱُل َولَُهنَّ مإث   ﴿ إ َّلَّ إَجالإ َعلَي   ُروفإ  َمع  ل  ٱهإنَّ ب إلرر  ]ابلقرة: ﴾ هإنَّ َدرََجة   َول
١١١]  

                                                           
173 বায়হাকী এবাং হালদসলট দুবথ । 
174 হালকম রহ. হালদসলট বণথনা কলরলেন এবাং তার মূ কর্া ‘সহীহ’ ও ‘সুনান’ 
িলন্থর মলিয রলয়লে।  
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“আর নারীলদর মতমলন নযায়সাংগত অলিকার আলে, মযমন আলে 

তালদর উির িুরুষলদর; আর নারীলদর উির িুরুষলদর মযথাদা 

আলে।”175 সুতরাাং আ -কুরআলনর এ আয়াতলট স্বামী ও স্ত্রীর 

প্রলতযলকর জনয এলকর উির অলনযর অলিকার লনিথারণ কলর লদলয়লে 

এবাং লবলশষ লকেু কারলণ স্বামীলক তার স্ত্রীর উির লবলশষ মযথাদা 

মদয়া হলয়লে। তাোড়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

লবদায় হালির ভাষলণ বল ন:  

ا » ْم َحاًّ ْم لََعَ سَِسائِكه اَل إِنَّ لَكه
َ
ا ، أ ْم َحاًّ ْم َعلَْيكه رنا  ( . « َنلِنَِسائِكه

 (.أصوحاب السنن

“মজলন রাখলব, লনিয়ই মতামালদর নারীলদর উির মতামালদর 

অলিকার রলয়লে, আর মতামালদর উিরও মতামালদর নারীলদর 

অলিকার রলয়লে ।”176 তলব এসব অলিকালরর মিয মর্লক লকেু 

অলিকার আলে এমন, যা স্বামী ও স্ত্রী উভলয়র মালে মযৌর্ভালব 

প্রলযাজয এবাং লকেু অলিকার আলে এমন, যা তালদর প্রলতযলকর জনয 

িৃর্ক িৃর্কভালব লনলদথষ্ট; সুতরাাং মযসব অলিকার তালদর উভলয়র 
                                                           
175 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ২২৮ 
176 সুনান চতুষ্টয়; ইমাম লতরলমযী রহ. হালদসলটলক সহীহ বল লেন। 
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জনয মযৌর্ভালব প্রলযাজয, মসগুল া হল া:   

১. আমানত তর্া লবশ্বস্ততা; মকননা, স্বামী ও স্ত্রী প্রলতযলকর উির 

ওয়ালজব হল া এলক অিলরর প্রলত লবশ্বস্ত হওয়া; সুতরাাং কম হউক 

মবলশ হউক মকালনা অবস্থালতই তারা এলক অলনযর লখয়ানত করলব 

না; কারণ, স্বামী-স্ত্রী এলক অিলরর অলবলিদয সঙ্গী; অতএব কারলণ 

তালদর লবলশষ ও সািারণ জীবলনর প্রলতলট লবষয় ও মক্ষলত্র 

িরস্পলরর মালে লবশ্বস্ততা, ক যাণ কামনা, সততা ও লনষ্ঠার মত 

লবষয়গুল া যর্াযর্ভালব িা ন করা জরুলর।  

২. ভাল াবাসা ও সম্প্রীলত; তারা দীঘথ জীবলন প্রলতযলক প্রলতযলকর 

জনয সলবথাচ্চ িলরমালণ লনলভথজা  ভাল াবাসা ও অবালরত সহমলমথতা 

প্রদশথন করলব; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ن   ۦي تإهإ َءاَي   َومإن   ﴿
َ
إن   أ ُكم   َخلََِّق لَُكم مر نُفسإ

َ
ز   أ

َ
إتَس  جٗ َو  أ َها وََجَعَل اْ إإَِل  ُكُنوي ا لر

ةٗ بَي   َودَّ َ  َنُكم مَّ [١١]الروم:  ﴾ ًة  َورََح   

“আর তাাঁর লনদশথনাব ীর মলিয রলয়লে ময, লতলন মতামালদর জনয 

মতামালদর মিয মর্লক সৃলষ্ট কলরলেন মতামালদর মজাড়া; যালত মতামরা 

তালদর কালে শালন্ত িাও এবাং সৃজন কলরলেন মতামালদর মলিয 
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ভাল াবাসা ও সহমলমথতা।”177 তাোড়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

 (.رنا  الطرباِن( . « َمْن ال يَرْحم ال يهرَْحمْ  »

“ময বযলি অনুকম্পা প্রদশথন করলব না, তার প্রলতও অনুকম্পা 

প্রদশথন করা হলব না।”178 

৩. িরস্পলরর মালে আস্থা, লবশ্বাস ও লনভথরশী তা; অর্থাৎ তালদর 

প্রলতযলক এলক অিলরর বযািালর আস্থাশী  হলব এবাং তার জনয তার 

সততা, আন্তলরকতা ও একলনষ্ঠতার বযািালর তার মলন নূযনতম 

সলন্দলহর অনুপ্রলবশ ঘটলব না; আর এটা এ জনয ময, আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন: 

[١٧]احلجرات:  ﴾ َوة  مإُنوَن إإخ  ُمؤ  ل  ٱإإنََّما  ﴿  

“মুলমনগণ মতা িরস্পর ভাই ভাই।”179 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

                                                           
177 সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১ 
178 ত্ববারনী রহ. হালদসলট সহীহ সনলদ বণথনা কলরলেন।  
179 সূরা আ -হুজুরাত, আয়াত: ১০ 
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‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ِبُّ نِلَْرِسِ   » ِخيِ  َما حيه
َ
ِبَّ أِل ْم َحَّتَّ حيه كه َحده

َ
رنا  الشيخان ن ( . «اَل يهْؤِمنه أ

 (.غريهما

“মতামালদর মকউ ততক্ষণ িযথন্ত প্রকৃত মুলমন হলত িারলব না, 

যতক্ষণ না মস তার লনলজর জনয যা িেন্দ করলব, তার ভাইলয়র 

জনয তা িেন্দ করলব।”180 আর দাম্পতয বন্ধন উভলয়র মালে ঈমানী 

ভ্রাতৃত্বলবািলক আরও বালড়লয় শলিশা ী ও মজবুত কলর মদয়। আর 

এ কারলণ স্বামী-স্ত্রীর প্রলতযলকই অনুভব কলর এলক অিলরর সোয় 

লমলশ লগলয় মযন এক মদহ এক মন; সুতরাাং একজন মানুষ লকভালব 

তার লনজ সোলক অলবশ্বাস করলব এবাং লকভালব তার লনলজর ক যাণ 

কামনা করলব না? অর্বা লকভালব মস লনলজলক মিাাঁকা লদলব ও 

প্রতালরত করলব?  

৪. সাবথজনীন আদব হল া আচার বযাহালর মকাম  হওয়া, আনন্দময় 

অবস্থান, সম্মানজনক কর্া ব া এবাং শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদশথন করা; 

আর এটাই হল া সৎভালব জীবনযািন করা, ময বযািালর আল্লাহ 

                                                           
180 বুখারী ও মুসল ম রহ. প্রমুখ। 
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তা‘আ া তাাঁর বাণীর মলিয লনলদথশ প্রদান কলরলেন, লতলন বল ন: 

إ  ﴿ وُهنَّ ب ُ [١١]النساء:  ﴾ ُروفإ  َمع  ل  ٱوََعِشإ  

“আর মতামরা তালদর সালর্ সৎভালব জীবন যািন কর।”181 আর 

এটাই হল া ক যাণ কামনা করা, যার লনলদথশ প্রদান কলরলেন 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর বাণীর মািযলম, লতলন 

বল ন:  

وا بِالنَِّساءِ َخرْيًا  »  (.رنا  مسلم( . «اْسعَْوصه

“মতামরা নারীলদর ক যাণ কামনা কর।”182 আর এসব হলি স্বামী-

স্ত্রীর মিযকার মযৌর্ আদব-কায়দা, মযগুল া তারা িরস্পর মমলন 

চ লব তালদর মিযকার দৃঢ় প্রলতশ্রুলতর বাস্তবায়ন স্বরূি, ময লদলক 

ইলঙ্গত করা হলয়লে আল্লাহ তা‘আ ার বাণীর মলিয, লতলন বল ন: 

 َوَكي   ﴿
 
ف   َوقَد   ۥُخُذونَهُ َف تَأ

َ
َخذ   ض  َبع   إإَِل   ُضُكم  َبع   َض  أ

َ
إيَث  َوأ ًقا َن مإنُكم مر

[١١]النساء:  ﴾ ٢١ا َغلإيظٗ   

                                                           
181 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১৯  
182 মুসল ম, হালদস নাং- ৩৭২০ 
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“আর লকভালব মতামরা তা িহণ করলব, যখন মতামরা এলক অিলরর 

সালর্ সাংগত হলয়ে এবাং তারা মতামালদর কাে মর্লক দৃঢ় প্রলতশ্রুলত 

লনলয়লে?।”183 তাোড়া তারা এগুল া মমলন চ লব আল্লাহর আনুগতয 

করার লনলমলে; আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

إَما َتع  ٱنَّ إإ  َنُكم   َل بَي  َفض  ل  ٱَوََّل تَنَسُواْ  ﴿ َ ب ٌي َّللَّ [١٥٠]ابلقرة:  ﴾ ٢٣٧َملُوَن بَصإ  

“আর মতামরা লনলজলদর মলিয অনুিলহর কর্া ভুল  মযও না। 

মতামরা যা কর লনিয় আল্লাহ তা সলবলশষ প্রতযক্ষকারী।”184 

তাোড়া আরও লকেু লবলশষ অলিকার ও আদব রলয়লে, মযগুল া 

স্বামী-স্ত্রীর প্রলতযলকই এককভালব এলক অিলরর সালর্ রক্ষা কলর 

চ লব; মস লবলশষ আদাব ও অলিকারসমূহ লননরূি:  

প্রর্মত: স্বামীর উির স্ত্রীর অলিকার: 

স্বামীর উির ওয়ালজব হল া তার স্ত্রীর সালর্ লনলনাি আদবসমূহ 

রক্ষা কলর চ া: 

                                                           
183 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ২১ 
184 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ২৩৭  
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১. তার সালর্ সৎভালব জীবন যািন করা; কারণ, আল্লাহ তা‘আ া 

বল ন:  

إ  ﴿ وُهنَّ ب ُ [١١]النساء:  ﴾ وفإ  رُ َمع  ل  ٱوََعِشإ  

“আর মতামরা তালদর সালর্ সৎভালব জীবন যািন কর।”185 সুতরাাং 

মস যখন খালব, তখন মস তালকও খাওয়ালব এবাং যখন মস মিাশাক 

িলরিান করলব, তখন তালকও মিাশাক িলরিান করালব; আর যখন 

মস তার স্ত্রীর অবািযতার আশঙ্কা করলব, তখন আল্লাহ তা‘আ া 

মযভালব নারীলদরলক আদব লশক্ষা মদয়ার লনলদথশ লদলয়লেন মসভালব 

তালক আদব লশক্ষা লদলব; অর্থাৎ তালক উিলদশ লদলব মকালনা প্রকার 

গাল গা াজ ও মন্দ কর্া না বল , তারির মস যলদ অনুগত হলয় 

যায়, তাহল  মতা ভাল া, নতুবা তার লবোনা আ াদা কলর লদলব; 

অতঃির মস যলদ অনুগত হলয় যায়, তাহল  মতা ভাল া কর্া, নতুবা 

তালক প্রহার করলব মচহারা বযতীত অনয ময মকালনা স্থালন, তলব 

প্রচণ্ডভালব প্রহার করলব না, রিাি করলব না, আহত করলব না, 

অর্বা মকালনা অঙ্গলক লবক াঙ্গ বা নষ্ট করলব না; কারণ, আল্লাহ 

                                                           
185 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১৯  
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তা‘আ া বল ন: 

عإ ل  ٱُجُروُهنَّ فإ ه  ٱ يِتإ َتَافُوَن َسنُُشوزَُهنَّ فَعإُظوُهنَّ وَ لَّ  ٱوَ  ﴿ إ ٱوَ َمَضاجإ ه ض   فَإإن   ُبوُهنَّ
َطع  
َ
  [  ٥٤]النساء:  ﴾ هإنَّ َعبإيًل  ُغواْ َعلَي  فََل َتب   َنُكم  أ

“আর স্ত্রীলদর মলিয যালদর অবািযতার আশাংকা কর, তালদরলক 

সদুিলদশ দাও, তারির তালদর শযযা বজথন কর এবাং তালদরলক 

প্রহার কর। যলদ তারা মতামালদর অনুগত হয়, তলব তালদর লবরুলদ্ধ 

মকালনা ির্ অলেষণ কলরা না।”186 তাোড়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লামলক মকালনা এক সাহাবী প্রশ্ন করল ন: আমালদর 

কারও উির তার স্ত্রীর কী অলিকার রলয়লে? তখন লতলন তালক 

উলদ্দশয কলর ব ল ন:  

ْن تهْطِيَمَها إَِذا َطِيْمَت  »
َ
َوَها إَِذا اْكتََسْيَت  أ ، َنالَ  ، َنالَ تَْْضِِب الْوَْج َ ، َنتَْكسه

ْر إاِلَّ ِِف ابْلَْيِت  َابِّْح َنالَ َتْهجه بهو َدانهدَ رنا  ( . « ته
َ
 (.أ

“যখন তুলম খালব, তখন তালকও খাওয়ালব; যখন তুলম মিাশাক 

িলরিান করলব, তখন তালকও মিাশাক িলরিান করালব; তার 

                                                           
186 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৩৪ 
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মুখমণ্ডল  প্রহার করলব না এবাং তালক মন্দ ব লব না; আর তার 

লবোনা আ াদা করলত হল  তা ঘলরর মলিযই করলব।”187 লতলন 

আরও বল ন:  

ُهوا إَِِلِْهنَّ يف كِْسَوتِهنَّ َنَطَياِمهنَّ  » ِْس ْم أْن َته ههنَّ َعلَْيكه رنا  ( . «أالَ نََحاُّ
 (.الرتمذي

“মজলন রাখলব, মতামালদর উির তালদর অলিকার হ — মতামরা 

তালদর ভরণ-মিাষলণর মক্ষলত্র তালদর প্রলত সিযবহার করলব।”188 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল ন:  

َُْها آَخَر  » لهًاا ، َرِِضَ ِم َُْها خه ًَُة إِْن َكرِ َ ِم ْؤِم ْؤِمٌن مه رنا  ( . «اَل َيْرَرْك مه
 (.مسلم

“মকান মুলমন িুরুষ মযন মকান মুলমন নারীর প্রলত লহাংসা-লবলিষ ও 

শত্রুতা মিাষণ না কলর; মকননা, তার মকান একলট লদক তার কালে 

                                                           
187 আবূ দাউদ রহ. হালদসলট ‘হাসান’ সনলদ বণথনা কলরলেন, হালদস নাং- ২১৪৪ 
188 লতরলমযী, হালদস নাং- ৩০৮৭ 
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খারাি  াগল ও অনয একলট লদক তার িেন্দ হলব।”189  

২. দীলনর জরুলর লবষয়গুল া তালক লশক্ষা লদলব, যলদ এগুল া তার 

জানা না র্ালক, অর্বা এগুল া লশখার জনয তালক লশক্ষামূ ক 

ববঠকসমূলহ উিলস্থত হওয়ার জনয অনুমলত প্রদান করলব; কারণ, 

তার দীনলক সাংলশািন ও আত্মালক িলরশুদ্ধ করার প্রলয়াজনীয়তাটা 

তালক আবশযকীয়ভালব সরবরাহ করা খাদয ও িানীয়’র 

প্রলয়াজনীয়তার মচলয় মকালনা অাংলশই কম নয়; মকননা, আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন:  

َها َي   ﴿ يُّ
َ
إيَن َءاَمُنواْ قُوي ٱأ نُفَسُكم  َّلَّ

َ
ه   اْ أ

َ
 [١]اتلحريم:  ﴾ا نَارٗ  لإيُكم  َوأ

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা লনজলদরলক এবাং মতামালদর িলরবার-

িলরজনলক রক্ষা কর জাহান্নালমর আগুন মর্লক।”190 আর স্ত্রীও 

িলরবালরর একজন; আর তালক জাহান্নালমর আগুন মর্লক বাাঁচালত 

হলব ঈমান ও ভাল া কালজার মািযলম; আর শরী‘য়ত মযভালব চায়, 

মসভালব ভাল া কাজ সম্পন্ন করলত হল  শরী‘য়লতর লবিানাব ী 

                                                           
189 মুসল ম, হালদস নাং- ২৭২১ 
190 সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬ 
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সম্পলকথ জানলত হলব; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

وا بالنِّساءِ َخرْياً ، فَإِنََّما ههنَّ َعَوانٌ  » مْ   -أِسرْيَاٌت  – أال َناْسَعوصه َُْدكه  . « ِع
 (.رنا  الرتمذي(

“সাবিান, মতামরা নারীলদর মঙ্গ  কামনা কর; কারণ, তারা (বন্দীর 

মত) মতামালদর তত্ত্বাবিালন রলয়লে।”191 আর নারীর মঙ্গ  কামনা 

করার অনযতম একলট লদক হল া তালক এমনভালব লশক্ষার বযবস্থা 

করা, যালত মস তার িারা তার দীনলক মালজথত করলত িালর এবাং 

তালক এমনভালব আদব লশখালনার বযবস্থা করা, যা তালক 

যর্াযর্ভালব মযথাদা রক্ষা কলর চ লত সহলযালগতা করলব।  

৩. ইস ালমর লশক্ষা, লনলদথশ ও আদবসমূহ তালক বািযতামূ ক কলর 

মদওয়া এবাং এগুল ার বযািালর তালক কলঠারভালব জবাবলদলহর 

আওতায় লনলয় আসা; সুতরাাং মস তালক ভ্রমণ করলত অর্বা মসৌন্দযথ 

প্রদশথন কলর মবড়ালত লনলষি করলব এবাং মাহরাম িুরুষ বযতীত 

অনযানয িুরুষলদর মালে অবালি লবচরণ করলত বািা লদলব। 

                                                           
191 লতরলমযী, হালদস নাং- ৩০৮৭ 
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অনুরূিভালব তার দালয়ত্ব হল া তার স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার িযথাপ্ত বযবস্থা 

করা এবাং ভাল াভালব তালক তত্ত্বাবিান করা; সুতরাাং মস তালক তার 

চলরত্র বা দীন নষ্ট করার সুলযাগ লদলব না এবাং তালক আল্লাহ ও তাাঁর 

রাসূল র লনলদথশসমূহ অমানয করার বা িািকালজ ল প্ত হওয়ার 

অবকাশ লদলব না; কারণ, মস তার অলভভাবক এবাং তালক তার 

(স্ত্রীর) বযািালর লজজ্ঞাসাবাদ করা হলব; তাোড়া তালক তার রক্ষণা-

মবক্ষলণর দালয়ত্ব মদয়া হলয়লে; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল লেন: 

إَجاُل قَوَّ  ٱ ﴿ ي ٱُموَن ََعَ لرر إَسا [٥٤]النساء:  ﴾ءإ لنر  

“িুরুষরা নারীলদর কতথা।”192 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

له َراٍع   » َو َمْسئهوٌل َعْن رَِعيَّعِِ   يِف َنالرَّجه ْهلِِ  َنهه
َ
 (.معرق علي ( . «أ

“আর িরুষ বযলি তার িলরবার-িলরজলনর বযািালর দালয়ত্বশী , 

আর তালক তার দালয়ত্ব িা লনর বযািালর লজজ্ঞাসা করা হলব।”193  

                                                           
192 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৩৪ 
193 বুখারী, হালদস নাং- ৮৫৩; মুসল ম, হালদস নাং- ৪৮২৮ 
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৪. মস তার মালে ও তার সতীলনর মালে ইনসাফিূণথ আচরণ করলব, 

যলদ তার সতীন র্ালক; তালদর মালে খাবার, িানীয়, মিাশাক, 

বাসস্থান ও লবোনায় রাত যািলনর মক্ষলত্র সমান ও নযায় আচরণ 

করলব; এর মকালনা একলটর বযািালরও যু ুম ও অনযায় আচরণ 

করলব না; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ف   فَإإن   ﴿ َّلَّ َتع   ُتم  خإ
َ
لُواْ فََو  أ و  دإ

َ
َدةً أ ي   َما َمَلَكت   حإ

َ
[٥]النساء:  ﴾ ُنُكم   َم  أ  

“আর যলদ আশঙ্কা কর ময সুলবচার করলত িারলব না, তলব 

একজনলকই বা মতামালদর অলিকারভুি দাসীলকই িহণ কর।”194 

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম নারীলদর বযািালর 

উেম উিলদশ ও লনলদথশনা প্রদান কলরলেন, লতলন বল ন:  

ْهلِِ    »
َ
ْم أِل ْم َخرْيهكه ْهِل ، َخرْيهكه

َ
ْم أِل نَا َخرْيهكه

َ
 (.رنا  الطرباِن( . « نَأ

“মতামালদর মালে মস বযলিই উেম, ময বযলি মতামালদর মলিয তার 

িলরবালরর লনকট উেম; আর আলম মতামালদর মালে আমার 

                                                           
194 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৩ 
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িলরবালরর কালে সবলচলয় উেম।”195  

৫. তার মকালনা মগািন লবষয় প্রকাশ না করা এবাং তার মিযকার 

মকালনা মদালষার আল াচনা না করা; মকননা, মস তার লবশ্বস্ত 

তত্ত্বাবিায়ক এবাং তালক মদখাশুনা ও রক্ষা করার বযািালর দায়ী 

বযলি। মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

«  ُْ َُشِّ انلَّاِس ِع
َ
تِِ  ،إِنَّ ِمْن أ

َ
َل يهْرِِض إََِل اْمَرأ ِ َمْْنِلًَة يَْوَم الِْاَياَمِة الرَّجه  َد اَّللَّ

َها  ه ِِسَّ  (.رنا  مسلم( . «َنتهْرِِض إَِِلِْ  ثهمَّ يَنْْشه

“লকয়ামলতর লদন আল্লাহর লনকট মযথাদার লদক মর্লক লনকৃষ্টতম হলব 

ঐ বযলি, ময তার স্ত্রীর সালর্ শযযা িহণ কলর এবাং তার স্ত্রীও তার 

সালর্ শযযা িহণ কলর; অতঃির তালদর িরস্পলরর মগািন লবষয় 

ম াকলদর লনকট প্রকাশ কলর মদয়।”196  

লিতীয়ত: স্ত্রীর উির স্বামীর অলিকার: 

স্ত্রীর উির ওয়ালজব হল া তার স্বামীর সালর্ লনলনাি অলিকার ও 

                                                           
195 ত্ববারানী রহ. হালদসলট ‘হাসান’ সনলদ বণথনা কলরলেন। 
196 মুসল ম, হালদস নাং- ৩৬১৫ 
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আদবসমূহ রক্ষা কলর চ া: 

১. আল্লাহ তা‘আ ার অবািযতা মনই এমন সক  মক্ষলত্র তার 

আনুগতয করা; আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

َطع   فَإإن   ﴿
َ
 [٥٤]النساء:  ﴾ هإنَّ َعبإيًل  ُغواْ َعلَي  فََل َتب   َنُكم  أ

“যলদ তারা মতামালদর অনুগত হয়, তলব তালদর লবরুলদ্ধ মকান ির্ 

অলেষণ কলরা না।”197 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

َُْعَها إَِذا دَ   » تِِ  ، َفَباَت َغْضَباَن َعلَْيَها ، لََي
ْ
له اْمرَأتَ ه إََِل فَِراِشِ  فَلَْم تَأ ََع الرَّجه
 (.معرق علي ( . «الَمالَئَِكةه َحَّتَّ تهْصبَح 

“যখন মকালনা বযলি তার স্ত্রীলক তার লবোনায় ডালক, তারির মস 

তার কালে না আলস এবাং স্বামী তার প্রলত অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত 

কাটায়, তাহল  মফলরশ্তাগণ সকা  হওয়া িযথন্ত তালক অলভশাি 

লদলত র্ালক।”198 লতলন আরও বল ন:  

                                                           
197 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৩৪ 
198 বুখারী, হালদস নাং- ৩০৬৫; মুসল ম, হালদস নাং- ৩৬১৪ 
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َد لَزنِجَها  » َد ألَحٍد ألَمْرته الَمرأةَ أْن تَْسجه ُْته آِمراً أَحداً أْن يَْسجه  . «لَْو كه
بهو َدانهدَ رنا  (

َ
 (.ن احلاكم أ

“আলম যলদ মকালনা বযলিলক অির মকালনা বযলিলক লসদজা করার 

লনলদথশ লদতাম, তাহল  আলম স্ত্রীলক লনলদথশ লদতাম তার স্বামীলক 

লসজদা করার জনয।”199 

২. স্বামীর মান-সম্মান ও মযথাদা রক্ষা করা এবাং তার িন-সম্পদ, 

সন্তানসন্তলত ও ঘলরর সক  বস্তুর রক্ষণা-মবক্ষণ করা; মকননা, 

আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

إل   ت  فإَظ  ٌت َح  نإَت  ُت َق  لإَح  لصَّ  ٱفَ  ﴿ إَما َحفإَظ َغي  لر ُ  ٱبإ ب [٥٤]النساء:  ﴾ َّللَّ  

“কালজই িূণযশী া স্ত্রীরা অনুগতা এবাং ম াকচকু্ষর আড়াল  আল্লাহর 

মহফাযলত তারা মহফাযত কলর।”200 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

 (.معرق علي ( . « ِ َنالَمْرأةه َراِعيٌة لََعَ َبْيِت َزنْجها َنَنََل   »

                                                           
199 আবূ দাউদ ও হালকম; আর লতরলমযী রহ. হালদসলটলক সহীহ বল লেন।  
200 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৩৪ 
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“আর স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও সন্তালনর বযািালর দালয়ত্বশী ।”201 লতলন 

আরও বল ন: 

َذنَّ يف  »
ْ
وَن ، َنال يَأ ْم َمْن تَْكَرهه ْم َعلَيِهنَّ أْن ال يهوِطْْئَ فهرهَشكه كه فوََحاُّ

وَن  ْم لَِمْن تَْكَرهه  (.رنا  الرتمذي( . «بهيهوتِكه

“আর তালদর উির মতামালদর অলিকার হ : তারা মতামালদর 

অিেন্দনীয় বযলিলদর িারা মতামালদর লবোনা ক ুলষত করলব না; 

আর তারা মতামালদর অিেন্দনীয় বযলিলক মতামালদর বালড়লত 

প্রলবলশর অনুমলত মদলব না।”202   

৩. তার স্বামীর ঘলর অবস্থান করা; সুতরাাং মস তার স্বামী কতৃথক 

অনুমলত ও সন্তুষ্ট লচলে অনুলমাদন মদয়া োড়া তার ঘর মর্লক মবর 

হলব না; তার দৃলষ্টলক লননগামী করলব এবাং কেস্বরলক নীচু রাখলব; 

খারাি লকেু মর্লক তার হাতলক লবরত রাখলব এবাং অশ্লী  ও মন্দ 

কর্া ব া মর্লক স্বীয় জবানলক মহফাযত করলব; আর স্বামীর 

আত্মীয়-স্বজনলদর সালর্ উেম বযবহার করলব, যালদর সালর্ তার 

                                                           
201 বুখারী, হালদস নাং- ৪৯০৪; মুসল ম, হালদস নাং- ৪৮২৮ 
202 লতরলমযী, হালদস নাং- ৩০৮৭ 
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স্বামী উেম আচরণ কলর; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

َج َن فإ ُبُيوتإُكنَّ َوََّل َتَبَّج  َوقَر   ﴿  ٱهإلإيَّةإ َج  ل  ٱَن َتَبُّ
ُ [٥٥: ]االحزاب ﴾ وَى   ل   

“আর মতামরা লনজ ঘলর অবস্থান করলব এবাং প্রাচীন জালহ ী যুলগর 

প্রদশথনীর মত লনলজলদরলক প্রদশথন কলর মবড়ালব না।”203 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

إ َضع  فََل َت   ﴿  ٱَن ب
إي فإ قَل  ٱَمَع لإ َفَيط  َقو  ل  [٥١]االحزاب:  ﴾ َمَرض   ۦبإهإ َّلَّ  

“সুতরাাং ির-িুরুলষর সালর্ মকাম  কলন্ঠ এমনভালব কর্া বল া না, 

কারণ এলত যার অন্তলর বযালি আলে, মস প্র ুি হয়।”204 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

ُ ٱَّلَّ ُيإبُّ ۞ ﴿ إ ه  ل َ ٱ َّللَّ وي ٱَر ب [١٤١]النساء:  ﴾لإ َقو  ل  ٱءإ مإَن لسُّ  

“মন্দ কর্ার প্রচারণা আল্লাহ িেন্দ কলরন না।”205 আল্লাহ তা‘আ া 

আরও বল ন: 

                                                           
203 সূরা আ -আহযাব, আয়াত: ৩৩  
204 সূরা আ -আহযাব, আয়াত: ৩২ 
205 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১৪৮ 
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إل   ﴿ ب   َن مإن  ُضض  تإ َيغ  مإَن  ُمؤ  َوقُل لر
َ
يَن فُُروَجُهنَّ َوََّل ُيب  َفظ  رإهإنَّ َوَيح  َص  أ َن دإ

ه ن  زإينََتُهنَّ إإَّلَّ َما َظَهَر مإ  [٥١]انلور:  ﴾ َها  

“আর মুলমন নারীলদরলক ব ুন, তারা মযন তালদর দৃলষ্টলক সাংযত 

কলর এবাং তালদর  িাস্থালনর মহফাযত কলর; আর তারা মযন 

তালদর মসৌন্দযথ প্রদশথন না কলর তলব যা সািারণত প্রকাশ 

র্ালক।”206 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

 نإذا غبَت  ك ،ها أطاععْ ، نإذا امرتَ  كإِلها ِستْ  الِت إذا نظرَت  ءِ النسا خريه   »
ِ يف نرسِ  َك ظعْ رِ عُها حَ   (.رنا  الطرباِن( . « َك ها نمال

“সলবথােম নারী মসই, যার লদলক যখন তুলম তাকাও, তখন মস 

আনন্দ মদয়; আর যখন তুলম লনলদথশ প্রদান কর, তখন মস মতামার 

আনুগতয কলর; আর যখন তুলম তার মর্লক অনুিলস্থত র্াক, তখন 

মস তার লনলজর বযািালর মতামালক এবাং মতামার সম্পদলক মহফাযত 

কলর।”207 লতলন আরও বল ন:  

«  ِ ِ َمَساِجَد اَّللَّ وا إَماَء اَّللَّ َُيه ته ه إََِل الَْمْسِجِد  ال َتْم
َ
ْم اْمرَأ َحَدكه

َ
َذنَْت أ

ْ
، إَِذا اْسعَأ

                                                           
206 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১  
207 ত্ববারানী রহ. হালদসলট ‘হাসান’ সনলদ বণথনা কলরলেন। 
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َُْيَها  (.رنا  مسلم ن أمحد( . « فاََل َيْم

“মতামরা আল্লাহর বান্দীলদরলক আল্লাহর মাসলজদসমূলহ যাওয়ার 

বযািালর বািা প্রদান কলরা না; যখন মতামালদর কারও স্ত্রী মাসলজলদ 

মযলত অনুমলত প্রার্থনা কলর, তখন মস মযন তালক লনলষি না 

কলর।”208 লতলন আরও বল ন:  

أمحد ، نأبو داند ،  لم نرنا  مس( . « ائَْذنهوا لِلنَِّساءِ بِاللَّْيِل إََِل الَْمَساِجدِ  »
 (.نالرتمذى

“মতামরা রালতর মব ায় নারীলদরলক মাসলজলদ যাওয়ার অনুমলত 

দাও।”209 

(ঘ) লনকটাত্মীয়লদর সালর্ আদব: 

মুসল ম বযলি তার লনকটতম আত্মীয়স্বজন ও রি-সম্পকথীয় 

আত্মীয়লদর সালর্ অলবক  মসসব আদব রক্ষা কলর চ লব, মযসব 

আদব মস তার লিতামাতা, সন্তানসন্তলত ও ভাই-মবানলদর সালর্ রক্ষা 

                                                           
208 মুসল ম ও আহমাদ।  
209 মুসল ম, আহমাদ, আবূ দাউদ ও লতরলমযী।  
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কলর চল ; সুতরাাং মস তার খা ার সালর্ তার মালয়র মত বযবহার 

করলব এবাং তার ফুফুর সালর্ তার বাবার মত বযবহার করলব; আর 

আনুগতয, সিযবহার ও ইহসান করার লদক মর্লক মামা ও চাচার 

সালর্ লঠক মতমলন আচরণ করলব, মযমন আচরণ করলব লিতা ও 

মাতার সালর্। সুতরাাং যার আত্মীয়তার বন্ধলন একই সূলত্র একলত্রত 

হলয় মগলে মুলমন ও কালফর, তারা সকল ই তার লনকটতম বা রি-

সম্পকথীয় আত্মীয় বল  লবলবলচত হলব, যালদর সালর্ আত্মীয়তার 

সম্পকথ রক্ষা করা, সিযবহার করা ওয়ালজব এবাং যালদর প্রলত 

ইহসান করা আবশযকীয় কতথবয। আর তালদর সালর্ অলবক  মসসব 

আদব ও অলিকার রক্ষা কলর চ লব, মযসব আদব মস তার 

লিতামাতা ও সন্তানসন্তলতর সালর্ রক্ষা কলর চল ; সুতরাাং মস 

তালদর মিযকার বড়লক সম্মান করলব, মোটলক মেহ করলব, তালদর 

অসুস্থজনলক মসবা করলব, ভাগযাহতলক শান্তনা লদলব ও দুঘথটানায় 

আহতলক সমলবদনা জ্ঞািন করলব। তালদর সালর্ আত্মীয়তার সম্পকথ 

বজায় মরলখ চ লব, যলদও তারা সম্পকথ লেন্ন কলর; আর তালদর 

সালর্ মকাম  আচরণ করলব, যলদও তারা তার সালর্ কলঠার আচরণ 

কলর ও তার উির অতযাচার কলর। আর এর প্রলতযকলট লবষয়ই 
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আ -কুরআলনর আয়াত ও হালদলস নববী’র সালর্ সঙ্গলতিূণথ; আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন: 

َ ٱواْ تَّقُ ٱوَ  ﴿ ي ٱَّللَّ إي تََسا إهإ َّلَّ  ٱوَ  ۦَءلُوَن ب
َ [١]النساء:  ﴾ َحاَم  ر  ل   

“আর মতামরা আল্লাহর তাকওয়া অব ম্বন কর, যাাঁর নালম মতামরা 

এলক অিলরর কালে লনজ লনজ হক দাবী কর।”210 আল্লাহ তা‘আ া 

আরও বল ন: 

ْولُواْ  ﴿
ُ
 ٱَوأ

َ و   ُضُهم  َحامإ َبع  ر  ل 
َ
إَبع   َى  أ إ  ٱبإ فإ كإَت   ض  ب [٠٥]االنفال:  ﴾ َّللَّ  

“আর আত্মীয়রা আল্লাহর লবিালন এলক অলনযর জনয মবলশ 

হকদার।”211 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

ن ُتف   ُتم  إإن تََوِلَّ   ُتم  َعَسي   َفَهل   ﴿
َ
ُدواْ فإ أ  ٱسإ

َ ُعوي ۡرل  إ ر  ضإ َوُتَقطر
َ
 ﴾ ٢٢ م  َحاَمكُ اْ أ

[١١]حممد:   

“সুতরাাং অবািয হলয় মুখ লফলরলয় লনল  সম্ভবত মতামরা যমীলন 

                                                           
210 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১ 
211 সূরা আ -আনফা , আয়াত: ৭৫ 
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লবিযথয় সৃলষ্ট করলব এবাং আত্মীয়তার বন্ধন লেন্ন করলব।”212 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

هُ  َب  ُقر  ل  ٱاتإ َذا َف  ﴿ بإيلإ  ٱَن ب  ٱكإنَي وَ مإس  ل  ٱوَ  ۥَحقَّ إَك َخي   َذ   لسَّ إيَن يُرإيُدوَن  ل
إَّلَّ لر

إه ٱَه وَج   ْوَل   َّللَّ
ُ
  [  ٥١]الروم:  ﴾ ٣٨لإُحوَن ُمف  ل  ٱئإَك ُهُم َوأ

“অতএব আত্মীয়লক দাও তার হক এবাং অভাবিস্ত ও মুসালফরলকও। 

যারা আল্লাহর সন্তুলষ্ট কামনা কলর, তালদর জনয এটা উেম এবাং 

তারাই মতা সফ কাম।”213 আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

 ٱإإنَّ ۞ ﴿
 
َ يَأ إ َّللَّ إ ٱلإ وَ َعد  ل  ٱُمُر ب

ي َٰ  ح  ل  [١٧انلحل: ] ﴾ َب  ُقر  ل  ٱذإي  ي  نإ ِإَويَتا  

“আল্লাহ নযায়িরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনলক দালনর লনলদথশ 

মদন।”214 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আ া আরও বল ন: 

ْ ع  ٱوَ ۞ ﴿ إ ٱُبُدوا َ َوََّل تُش  إهإ َّللَّ  ب
ْ ه َشي   ۦُكوا إ  ا  ٱَوب

ي  َو  ل  َ إذإي نٗ َٰ  نإ إإح  لإ  َب  ُقر  ل  ٱا َوب
َ ٱوَ  َٰ  ل  ٱوَ  َم  َت  ِل  ُ ٱارإ ل َ ٱوَ  َب  ُقر  ل  ٱارإ ذإي ل َ ٱوَ كإنيإ َم

إ ٱُنبإ وَ ل  احإبإ ب نإ ب  ٱبإ وَ ۢنل َ ٱلصَّ

                                                           
212 সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২ 
213 সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩৮  
214 সূরা আন-নাহ , আয়াত: ৯০  
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بإيلإ َوَما َملََكت  ٱ ي   لسَّ
َ
  [  ٥١]النساء:  ﴾ ُنُكم   َم  أ

“আর মতামরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও মকান লকেুলক তাাঁর শরীক 

কলরা না এবাং লিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবিস্ত, লনকট 

প্রলতলবশী, দুর-প্রলতলবশী, সাংগী-সার্ী, মুসালফর ও মতামালদর 

অলিকারভুি দাস-দাসীলদর প্রলত সিযবহার কলরা।”215 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

ْولُواْ قإس  ل  ٱِإَوَذا َحََضَ  ﴿
ُ
َ ٱوَ  َب  ُقر  ل  ٱَمَة أ َٰ  ل  ٱوَ  َم  َت  ِل  إن  ر  ٱكإنُي فَ َم  َوقُولُواْ هُ زُقُوُهم مر
[١]النساء:  ﴾ ٨ا ُروفٗ ع   مَّ َّٗل قَو   لَُهم    

“আর সম্পলে বন্টনকাল  আত্মীয়, ইয়াতীম এবাং অভাবিস্ত ম াক 

উিলস্থত র্াকল  তালদরলক তা মর্লক লকেু লদলব এবাং তালদর সালর্ 

সদা াি করলব।”216 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

বল ন:  

ه   » وله اَّللَّ نَا الرَّمْحَنه ، تياَل : َياه
َ
، َمْن  الرَِّحمه َشَاْاته لََها اْسًما ِمَن اْسىِم  ِذ َنهَ  أ

                                                           
215 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৩৬ 
216 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৮ 
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 (.رنا  احلاكم ن أبو داند( . «َقَطْيعه ه ، َنَمْن َقَطَيَها  َنَصلََها َنَصلْعه ه 

“আল্লাহ তা‘আ া বল ন: আলম হ াম ‘রাহমান’, আর এটা হল া 

‘রালহম’ (রি-সম্পকথ বা আত্মীয়তা), তার জনয আলম আমার নাম 

মর্লক একলট নাম উদ্ভাবন কলরলে; ময বযলি আত্মীয়তার সম্পকথ রক্ষা 

করলব, আলম তার সালর্ সম্পকথ রাখব; আর ময বযলি আত্মীয়তার 

সম্পকথ লেন্ন করলব, আলম তার সালর্ সম্পকথ লেন্ন করব।”217 অির 

এক হালদলস রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লামলক তাাঁর এক 

সাহাবী প্রশ্ন করল ন, মক সবলচলয় মবলশ সিযবহার িাওয়ার 

দালবদার? তখন লতলন ব ল ন:  

 (.رنا  أبو داند( . «أمَّك ، ثم أمَّك ، ثم أمَّك ، ثم أبَاَك ، ثم األقرَب فاألقرَب   »

“মতামার মা, অতঃির মতামার মা, অতঃির মতামার মা, অতঃির 

মতামার লিতা, অতঃির মতামার লনকটাত্মীয় এবাং লনকটাত্মীয়।”218 

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লামলক লজজ্ঞাসা করা হ  

এমন আম  সম্পলকথ, যা জান্নালত প্রলবশ করালব এবাং জাহান্নাম 

                                                           
217 হালকম ও আবূ দাউদ (হালদস নাং- ১৬৯৬)।  
218 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৫১৪১ 
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মর্লক দূলর রাখলব; জবালব লতলন ব ল ন:  

«  ، َ هْْشَِك بِِ  َشيًْئا َتْيبهَد اَّللَّ اَلةَ ، َناَل ت ََكةَ ، ، َنتهِايَم الصَّ لرَِّحَم َنتَِصَل ا َنتهْؤِِتَ الزَّ
 (.معرق علي ( . «

“তুলম আল্লাহর ‘ইবাদত করলব এবাং তাাঁর সালর্ মকান লকেুলক শরীক 

করলব না; সা াত আদায় করলব; যাকাত প্রদান করলব; আর 

আত্মীয়তার সম্পকথ রক্ষা কলর চ লব।”219 আর লতলন ‘খা া’ সম্পলকথ 

বল ন: 

م  »
ه
َالَةه بِْمْنِلَِة األ

ْ
 (.رنا  ابلخاري ن أبو داند( . « اخل

“খা ার মযথাদা মতা মালয়র মযথাদার মতই।”220 লতলন আরও বল ন: 

َدقَةه لََعَ الِمسكِي َصَدقٌة ، نلََعَ ِذي الرَِّحِم ثِنَْعاِن : َصَدقٌَة َنِصلَةٌ   »  . « الصَّ
 (.رنا  النسايئ ن ابن ماج  ن الرتمذي(

“লমসকীনলক দান করল  সাদকার সাওয়াব িাওয়া যালব; আর 

আত্মীয়লক দান করল  দু’লট প্রলতদান র্াকলব: একলট দান করার, 
                                                           
219 বুখারী, হালদস নাং- ১৩৩২; মুসল ম, হালদস নাং- ১১৩ 
220 বুখারী, হালদস নাং- ৪০০৫; আবূ দাউদ, হালদস নাং- ২২৮২ 
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আলরকলট আত্মীয়তার সম্পকথ রক্ষা করার।”221 আসমা লবনলত আলব 

বকর লসদ্দীক রালদয়াল্লাহু ‘আহুমা’র কালে যখন তাাঁর মা মক্কা মর্লক 

মুশলরক অবস্থায় আগমন করল ন, তখন লতলন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লামলক লজজ্ঞাসা করল ন: লতলন তাাঁর মালয়র সালর্ 

আত্মীয়তার সম্পকথ বজায় রাখলবন লকনা? তখন লতলন তাাঁলক 

ব ল ন: 

 (معرق علي ( . . « نيم ، ِصل أمَّك  »

“হযাাঁ, তুলম মতামার মালয়র সালর্ আত্মীয়তার সম্পকথ বজায় 

রাখ।”222 

(ঙ) প্রলতলবশীলদর সালর্ আদব: 

এক প্রলতলবশীর জনয তার আলরক প্রলতলবশীর উির মযসব অলিকার 

িুরািুলরভালব আদায় করা এবাং এলক অিলরর সালর্ মযসব আদব 

রক্ষা কলর চ া ওয়ালজব, মুসল ম বযলি মসগুল ার যর্াযর্ স্বীকৃলত 

প্রদান কলর; আর এটা এ জনয ময, আল্লাহ তা‘আ া বল লেন: 
                                                           
221 নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক হাসান বল লেন। 
222 বুখারী, হালদস নাং- ৫৬৩৪; মুসল ম, হালদস নাং- ২৩৭২ 
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إ  ﴿  ٱَوب
ي  َو  ل  َ إذإي نٗ َٰ  نإ إإح  لإ َ ٱوَ  َب  ُقر  ل  ٱا َوب َٰ  ل  ٱوَ  َم  َت  ِل   َب  ُقر  ل  ٱي ارإ ذإ ل َ ٱكإنيإ وَ َم

ُ ٱارإ ل َ ٱوَ 
 [٥١]النساء:  ﴾ُنبإ ل 

“আর মতামরা ... লিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবিস্ত, 

লনকট প্রলতলবশী ও দুর-প্রলতলবশীলদর প্রলত সিযবহার কলরা।”223 

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

«   ِ ثه ه َما َزاَل ِجرْبِيله يهوِصيِِن ب نَّ ه َسيهَورِّ
َ
ُْته أ َُ َارِ َحَّتَّ َظ

ْ
 (معرق علي ( . . « اْل

“লজব্রাঈ  আ. এলস আমালক প্রলতলবশীর বযািালর অলবরত উিলদশ 

লদলত র্াকল ন; এমনলক আমার মলন হ , হয়ত লতলন প্রলতলবশীলক 

ওয়ালরশ বালনলয় লদলবন।”224 লতলন আরও বল ন: 

ِ َناِْلَْوِم   »  (معرق علي ( . . «  فَلْيهْكرِْم َجاَر ه  اآلِخِر ،َمْن ََكَن يهْؤِمنه بِاَّللَّ

“ময বযলি আল্লাহ ও িরকাল র প্রলত ঈমান রালখ, মস মযন তার 

প্রলতলবশীলক সম্মান কলর।”225 

                                                           
223 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৩৬ 
224 বুখারী, হালদস নাং- ৫৬৬৯; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৮৫২ 
225 বুখারী, হালদস নাং- ৫৬৭৩; মুসল ম, হালদস নাং- ১৮২ 
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১. তালক কর্ায় বা কালজর িারা কষ্ট না মদওয়া; কারণ, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন: 

 (معرق علي ( . . « َجاَر ه  يباهلل َناِلَوِم اآلخِر ، فاَلَ يهْؤذِ  َمْن ََكَن يهْؤِمنه   »

“ময বযলি আল্লাহ ও িরকাল র প্রলত ঈমান রালখ, মস মযন তার 

প্রলতলবশীলক কষ্ট না মদয়।”226 লতলন আরও বল ন: 

ول اهلل ؟ قَاَل ناهللِ الَ يهْؤِمنه ، َناهللِ الَ يهْؤِمنه ، َناهللِ الَ يهْؤِمنه ! قِيَل : َمْن يَا رَ   » سه
ِي الَ يَأَمنه َجاره ه بََوائَِا ه !  (رنا  ابلخاري( . . « : اَّلَّ

“আল্লাহর শির্! মস মুলমন নয়; আল্লাহর শির্! মস মুলমন নয়; 

আল্লাহর শির্! মস মুলমন নয়; লজলজ্ঞস করা হ : মহ আল্লাহর 

রাসূ ! মক মসই বযলি? লতলন ব ল ন: যার অলনষ্ট মর্লক তার 

প্রলতলবশী লনরািদ নয়।”227 অির এক হালদলস এলসলে, একদ  

সাহাবী ব ল ন:  

قال:  ، نتؤذي جريانها ، الليَل  نتاومه ،  انلهارَ  تصومه  إن فالنةَ  ! اهللِ  يا رسوَل   »

                                                           
226 বুখারী, হালদস নাং- ৪৮৯০; মুসল ম, হালদস নাং- ১৮৩ 
227 বুখারী, হালদস নাং- ৫৬৭০ 
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 (.(رنا  أمحد ن احلاكم . «يه يف انلار

“মহ আল্লাহর রাসূ ! অমুক বযলি মতা লদলন সাওম িা ন কলর এবাং 

রালত সা াত আদায় কলর, অর্চ তার প্রলতলবশীলদরলক কষ্ট মদয়! 

লতলন ব ল ন: মস জাহান্নালম যালব।”228 

২. তার উিকার করা; আর এটা হলব— যখন মস তার কাে সাহাযয 

চাইলব, তখন মস তালক সাহাযয করলব; যখন সহলযালগতা চাইলব 

সহলযালগতা করলব; যখন মস অসুস্থ হলব, তখন তার মসবা করলব; 

যখন মস আনলন্দত হলব, তখন তার আনলন্দর অাংশীদার হলব; আর 

যখন লবিদিস্ত হলব, তখন তালক সমলবদনা জ্ঞািন করলব; যখন মস 

মকালনা লকেুর অভাব অনুভব করলব, তখন তালক সহলযালগতা 

করলব; তালক আলগ আলগ সা াম প্রদান করলব; তার সালর্ মকাম  

বযবহার করলব; তার সন্তালনর সালর্ কর্া ব ার সময় মমতা 

মদখালব; ময িলর্ তার দীন ও দুলনয়ার ক যাণ হলব, তালক মস ির্ 

মদখালব; তার লদলক মখয়া  রাখলব এবাং তার সীমানা সাংরক্ষণ 

করলব; তার ভু -ভ্রালন্ত মাজথনা করলব এবাং তার মগািন লবষয় 

                                                           
228 আহমাদ ও হালকম এবাং হালদলসর সনদ সহীহ। 
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জানার মচষ্টা করলব না; তার ভবন বা চ ার ির্লক সাংকীণথ কলর 

মদলব না; োলদর িালন লনষ্কাশলনর ন  িারা বা ময় া িারা অর্বা 

তার বালড়র সামলন আবজথনা লনলক্ষি করার িারা তালক কষ্ট মদলব 

না; আর এসব লকেুর মালনই হ  তার প্রলত ইহসান বা সিযবহার 

করা, ময বযািালর কুরআন ও হালদলস লনলদথশ মদয়া হলয়লে; আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন: 

ُ ٱارإ ل َ ٱوَ  َب  ُقر  ل  ٱارإ ذإي ل َ ٱوَ  ﴿
 [٥١]النساء:  ﴾ُنبإ ل 

“আর মতামরা ... লনকট প্রলতলবশী ও দুর-প্রলতলবশীলদর প্রলত 

সিযবহার কলরা।”229 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

বল লেন: 

ِ َناِْلَْوِم اآلِخرِ   »  (.رنا  مسلم( . «، فَلْيهوْحِسْن إََِل َجارِ ِ  َمْن ََكَن يهْؤِمنه بِاَّللَّ

“ময বযলি আল্লাহ ও িরকাল র প্রলত ঈমান রালখ, মস মযন তার 

প্রলতলবশীর সালর্ ভাল া বযবহার কলর।”230 

                                                           
229 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৩৬ 
230 মুসল ম, হালদস নাং- ১৮৫ 
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৩. তালক ভাল া ও ক যাণকর লকেু মদয়ার মািযলম সম্মান করা; 

মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْسلَِماِت   » رنا  ( . «الَ ََتِْاَرنَّ َجارةٌ ِْلَاَرتَِها َنلَْو فِْرِسَن َشاة  !يَا سَِساء المه
 (.بلخاريا

“মহ মুসল ম রমনীগণ! মকালনা প্রলতলবলশনী মযন অির 

প্রলতলবলশনীলক তুিজ্ঞান না কলর, এমনলক বকরীর একলট কু্ষর 

উিলেৌকন িাঠাল ও নয়।”231 লতলন আরও বল ন: 

بَا َذرٍّ  »
َ
رنا  ( . «إَِذا َطَبْخَت َمَرقًَة ، فَأكِْثْ َماءَها ، َنَتَياَهْد جريَانََك  !يَا أ

 (.مسلم

“মহ আবূ যর! যখন তুলম তরকালর িাকাও, তখন তালত একটু মবলশ 

িালন লদলয় মো  বাড়াও এবাং মতামার প্রলতলবলশলক মিৌঁোও।”232 

আর আলয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা যখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লামলক  ক্ষয কলর ব ল ন: আমার মতা দুইজন প্রলতলবশী 

আলে, আলম তালদর কার কালে উিলেৌকন মিৌঁোলবা? তখন লতলন 
                                                           
231 বুখারী, হালদস নাং- ২৪২৭ 
232 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৮৫৫ 
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ব ল ন: 

 (.رنا  ابلخاري( . «إََِل أْقَربِِهَما مُِِك بَاباً  »

“উভলয়র মলিয যার ঘর মতামার মবলশ কালে হয়, তার কালে 

িাঠাও।”233 

৪. তালক সম্মান ও কদর করা; সুতরাাং মস তালক খুাঁলট গাড়লত 

লনলষি করলব না এবাং তালক লজজ্ঞাসা না কলর তার সালর্ সাংযুি বা 

তার লনকটবতথী মকালনা লকেু লবক্রয় করলব না বা ভাড়া মদলব না; 

মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

«   ِ ْن َيْفِرَز َخَشَبًة ِِف ِجَدارِ 
َ
ْم َجاَر ه أ كه َحده

َ
 (.معرق علي ( . « الَ َيْمَُْع أ

“মতামালদর মকউ মযন তার মদয়াল র িালশ তার প্রলতলবশীলক খুাঁলট 

গাড়লত লনলষি না কলর।”234 লতলন আরও বল ন: 

رنا  ( . «   علي ِ ضَ رِ يْ حَّت يَ  ي ه بِ  يَ اَل فَ  ِف حائط أن ُشيٌك  من َكن هل جارٌ   »
 (.احلاكم

                                                           
233 বুখারী, হালদস নাং- ২১৪০ 
234 বুখারী, হালদস নাং- ২৩৩১; মুসল ম, হালদস নাং- ৪২১৫ 
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“ময বযলির বাগালনর প্রলতলবশী আলে, অর্বা অাংশীদার আলে, মস 

মযন তালক না জালনলয় তা লবলক্র না কলর।”235   

 

দু’লট লবলশষ দৃলষ্ট আকষথণী: 

প্রর্মত: মুসল ম বযলি যখন তার প্রলতলবশীলদর কালে ভাল া লকাংবা 

মন্দ হলব, তখন মস লনলজই লনলজলক লচনলত িারলব; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এ লবষলয় প্রশ্নকারী 

বযলিলক উলদ্দশয কলর বল ন: 

«   
َ
َُْت ، َفَاْد أ ْحَس

َ
هوَن : قَْد أ ول ْم إَِذا َسِمْيَت ِجريَانََك َياه َُْت ، َنإَِذا َسِمْيَعهه ْحَس

َت 
ْ
َسأ

َ
َت ، َفَاْد أ

ْ
َسأ

َ
هوَن : قَْد أ ول  (.رنا  أمحد( . «َياه

“যখন তুলম মতামার প্রলতলবশীলদরলক ব লত শুনলব তুলম ভাল া, 

তখন তুলম ভাল া; আর যখন তুলম তালদরলক ব লত শুনলব তুলম 

মন্দ, তখন তুলম মন্দ।”236   

                                                           
235 হালকম রহ. এবাং লতলন হালদসলটলক সহীহ বল লেন। 
236 আহমাদ রহ. উৎকৃষ্ট সনলদ হালদসলট বণথনা কলরলেন।  
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লিতীয়ত: যখন মকালনা মুসল ম বযলি তার প্রলতলবশীর িারা 

দুলভথালগর লশকার হলব, তখন মস মযন বিযথিারণ কলর; কারণ, তার 

বিযথিারণ অলচলরই তার মর্লক তার মুলির কারণ হলব; মকননা, 

জননক বযলি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর কালে এলস তার 

প্রলতলবশীর লবরুলদ্ধ অলভলযাগ করল  লতলন তালক উলদ্দশয কলর 

বল ন: 

 ، َفَطرََح ه ، ك يف الطريقِ رح معاعَ اصرب ، ثم قال هل يف الرابية أن اثلاثلة : اْط   »
فجيلوا ياولون :  فجيل انلاس يمرنن ب  نياولون : ما لك ؟ فياول : آذا  جار  ،

رنا  ابن ( . «، ال ناهلل ال أنذيك أبدا  ، فاال : رد معاعك ، فجاء  جار  اهلل ليُ ه 
 (.حبان

“তুলম বিযথিারণ কর; অতঃির চতুর্থ অর্বা তৃতীয় বালর লতলন তালক 

উলদ্দশয কলর বল ন: তুলম মতামার মা মাো রাস্তার মলিয মফল  দাও, 

তারির মস তাই কর ; অতঃির জনগণ তার িাশ লদলয় ির্ চ লত 

লগলয় ব লত শুরু কর : মতামার কী হলয়লে? তখন মস ব  : তার 

প্রলতলবশী তালক কষ্ট লদলয়লে; তারির তারা ব লত শুরু কর : 

আল্লাহ তালক ‘ ানত’ করুন; তারির তার প্রলতলবশী তার লনকট 

আস  এবাং ব  : তুলম মতামার মা  লফলরলয় নাও; আল্লাহর কসম! 
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আলম মতামালক আর কখনও কষ্ট মদব না।”237 

(চ) মুসল ম জালতর িরস্পলরর মিযকার আদব ও অলিকারসমূহ: 

মুসল ম বযলি তার উির তার অির মুসল ম ভাইলয়র অলিকারসমূহ 

আদায় ও আদবসমূহ মমলন চ ার আবশযকতার বযািালর লবশ্বাস 

কলর; সুতরাাং মস তার মুসল ম ভাইলয়র সালর্ আদবসমূহ রক্ষা কলর 

চ লব এবাং তার অলিকারসমূহ যর্াযর্ভালব আদায় কলর লদলব; আর 

মস এটাও লবশ্বাস কলর ময, এসব আল্লাহ তা‘আ ার ইবাদত এবাং 

এর িারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আ ার বনকটয অজথন করা যায়; 

মকননা, এসব অলিকার ও আদব আল্লাহ তা‘আ া মুসল ম বযলির 

উির বািযতামূ ক কলর লদলয়লেন, যালত মস তার মুসল ম ভাইলয়র 

সালর্ এগুল া মমলন চল ; সুতরাাং মকালনা সলন্দহ মনই— তার এ 

কাজ করাটা আল্লাহর আনুগতয ও তাাঁর বনকটয অজথলনর উিায় বল  

গণয হলব। 

আর এসব আদব ও অলিকালরর অনযতম লকেু লদক লননরূি: 

                                                           
237 ইবনু লহব্বান, আস-সহীহ, হালদস নাং- ৫২০  
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১. যখন তার সালর্ মদখা-সাক্ষাৎ হলব, তখন তার সালর্ কর্া ব ার 

িূলবথই তালক সা াম প্রদান করলব; সুতরাাং মস ব লব:   السالم "
 আিনার উির শালন্ত ও আল্লাহর রহমত বলষথত)عليكم ن رمحة اهلل "

হউক); তারির মস তার সালর্ মুসাফাহা (করমদথন) করলব এবাং 

সা ালমর জবাব স্বরূি ব লব:   "  ن عليكم السالم ن رمحة اهلل ن برَكت "
(আিনার উিরও শালন্ত এবাং আল্লাহর রহমত ও বরকত বলষথত 

হউক); আর এটা এ জনয ময, আল্লাহ তা‘আ া বল লেন: 

يَّة   ﴿ إَتحإ إيُتم ب ح   ِإَوَذا ُحير
َ
إأ ي َسَن مإن  فََحيُّواْ ب و   َها

َ
ي   أ وَها [١١]النساء:  ﴾ ُردُّ  

“আর মতামালদরলক যখন অলভবাদন করা হয়, তখন মতামরাও তার 

মচলয় উেম প্রতযালভবাদন করলব অর্বা মসটারই অনুরূি করলব।”238 

আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

هَسلِّمه الرَّاكِبه لََعَ الَْماَِش ،  »  . « لِيله لََعَ الَْكثرِيِ َنالْاَ  َنالَْماَِش لََعَ الَْااِعِد ، ي
 (.معرق علي (

“বাহলন আলরাহণকারী বযলি িদব্রলজ আগমনকারী বযলিলক, 

                                                           
238 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৮৬ 
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িদব্রলজ আগমনকারী বযলি বসা বযলিলক এবাং কম সাংখযক ম াক 

মবলশ সাংখযক ম াকলক সা াম প্রদান করলব।”239 লতলন আরও 

বল ন: 

ه  مِ لَع اقمسل رُّ يمه  من اقمسلمِ  به يجِ تَ  اقمالئكةَ  إنَّ  »  . « لي ِ عَ  مه لِّ َس نال ي

“মফলরশ্তাগণ ঐ মুসল ম বযলির বযািালর লবস্ময় প্রকাশ কলরন, ময 

আলরক মুসল ম বযলির িাশ লদলয় চল  মগ , অর্চ মস তালক 

সা াম প্রদান কর  না।”240 লতলন আরও বল ন: 

الََم لََعَ َمْن َعَرْفَت َنَمْن لَْم َتْيرِْف   »  السَّ
ه
 (.لي معرق ع( . «َنَتْارَأ

“আর তুলম মতামার িলরলচত ও অিলরলচত সক  (মুসল ম) বযলিলক 

সা াম প্রদান করলব।”241 লতলন আরও বল ন: 

َما َقْبَل أْن َيْررَتِقَا   » ِرَر لَهه ْسلَِمِي يَلْعَِاَياِن َفَيَعَصافوََحاِن إاِلَّ غه رنا  ( . «َما ِمْن مه
 (.أبو داند ن ابن ماج  ن الرتمذي

                                                           
239 বুখারী, হালদস নাং- ৫৮৭৮; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৭৭২ 
240 যাইন আ -‘ইরাকী বল ন: তার মূ  সনলদর বযািালর আমার জানা মনই।  
241 বুখারী ও মুসল ম। 
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“যখনই দুইজন মুসল ম বযলি িরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ার ির মুসাফাহা 

কলর, তারা িরস্পর মর্লক আ াদা হওয়ার আলগই তালদরলক ক্ষমা 

কলর মদয়া হয়।”242 লতলন আরও বল ন: 

ِيبهو ه   »
الِم فاَل جته  بِالْلََكِم َقْبَل السَّ

َ
الِم  َمْن بََدأ رنا  ( . «حَّت يَبدأ بِالسَّ

 (.الطرباِن ن أبو نييم

“ময বযলি সা াম মদয়ার িূলবথ কর্া ব া আরম্ভ কলর, মতামরা তার 

কর্ায় সায় মদলব না, যতক্ষণ না মস সা ালমর মািযলম কর্ার সূচনা 

কলর।”243 

২. যখন মস হাাঁলচ লদলব, তখন তার হাাঁলচর জবাব লদলব; অর্থাৎ মস 

যখন হাাঁলচ মদওয়ার ির ‘আ হামদুল ল্লাহ’ ( هللِ  احَلْمده  ) বল  আল্লাহ 

তা‘আ ার প্রশাংসা করলব, তখন মস তালক উলদ্দশয কলর ব লব: 

‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ ( يَرمَْحهَك اهلله) [অর্থাৎ আল্লাহ মতামার প্রলত রহম 

করুন]; আর তখন হাাঁলচদাতা তার জবাব স্বরূি আবার ব লব:  " َيْفِرره
"اهلله ِِلْ ن لََك   (আল্লাহ আমালক ও মতামালক ক্ষমা কলর লদন) অর্বা 

                                                           
242 আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও লতরলমযী।  
243 ত্ববারানী ও আবূ না‘য়ীম; আর আ বানী হালদসলটলক ‘হাসান’ বল লেন।  



 

159 

ব লব:  " مه اهلله َنيهْصلِحه مْ  َيْهِديكه " بَالَكه  (আল্লাহ মতামালদরলক লহদালয়ত 

করুন এবাং মতামালদর অবস্থালক ভাল া কলর লদন)। মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْل : احلَْمده   » ْم فَلَْياه كه ْن َصاِحبه ه : يَرمَْحهَك  إَِذا َعَطَس أَحده
َ
و ه أ ْل هَله أخه هللِ ، َنِْلَاه

مْ  اهلل . فإَذا مه اهلله َنيهْصلِحه بَالَكه ْل : َيْهِديكه (رنا   . « قَاَل هَله : يَرمَْحهَك اهلله ، فَليَاه
 (.ابلخاري

“যখন মতামালদর মকউ হাাঁলচ মদয়, তখন মস মযন বল : 

‘আ হামদুল ল্লাহ’ ( هللِ  احَلْمده  ) এবাং তার ভাই বা সঙ্গী মযন তালক 

বল :  " يَرمَْحهَك اهلله "  (অর্থাৎ আল্লাহ মতামার উির রহমত বষথণ 

করুন); আর যখন মস তালক ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ ( يَرمَْحهَك اهلله) ব লব, 
তখন মস মযন বল :  " ْم مه اهلله َنيهْصلِحه بَالَكه " َيْهِديكه  (আল্লাহ 

মতামালদরলক লহদালয়ত করুন এবাং মতামালদর অবস্থালক ভাল া কলর 

লদন)।”244 আর আবূ হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: 

ْن ثَْوَب ه لََعَ فِيِ  ، َكَ   »
َ
َن رسول اهلل  صَّل اهلل علي  نسلم إَِذا َعَطَس َنَضَع يََد ه أ

                                                           
244 বুখারী, হালদস নাং- ৫৮৭০ 
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ْن َغضَّ بَِها َصْوتَ ه 
َ
بهو داند نالرتمذي( . « نََخَرَض أ

َ
 (.رنا  أ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম যখন হাাঁলচ লদলতন, তখন 

লতলন তাাঁর মুলখর উির হাত বা কািড় রাখলতন এবাং এর িারা 

হাাঁলচর আওয়াজ লননগামী করলতন।”245 

৩. যখন মস অসুস্থ হলব, তখন তার মসবা-যত্ন করা এবাং তার জনয 

মরাগমুলির মদা‘য়া করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন: 

الِم ، نَِعَيادَ   » ْسلِم ََخٌْس : َردُّ السَّ ْسلِم لََعَ المه َُائِِز َحقُّ المه بَاعه اَْل ةه الَمريض ، َناتِّ
ْعَوة ، نتَْشميته الَياِطِس   (.معرق علي ( . « ، َنإَجابَةه اَلَّ

“এক মুসল লমর উির অির মুসল লমর িাাঁচলট হক বা অলিকার 

রলয়লে: সা ালমর জবাব মদয়া, মরাগীর মসবা করা, জানাযার সা ালত 

অাংশ মনয়া, দাওয়াত কবু  করা এবাং হাাঁলচর জবাব মদয়া।”246 আর 

তাোড়া বারা ইবন ‘আলযব রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: 

                                                           
245 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৫০৩১; লতরলমযী, হালদস নাং- ২৭৪৫ 
246 বুখারী, হালদস নাং- ৫৮৭৮; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৭৭২ 
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ول اهللنَ رَ أمَ  » َُاَزةِ ،  اَرسه َباِع اَْل صَّل اهلل علي  نسلم بييَاَدة الَمِريض ، َناتِّ
اِِع ، َنإِْفَشاءِ  ْاِسم، ننَْْصِ الَمْظلهوم ، َنإَجابَِة اَلَّ نتَْشِميِت الَياطِس، َنإبْرار المه

الِم   (.ابلخاري(رنا   . «السَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আমালদরলক লনলদথশ 

লদলয়লেন মরাগীর মসবা করলত, জানাযার অনুসরণ করলত, হাাঁলচর 

জবাব লদলত, শির্ বা প্রলতজ্ঞা িূরণ করলত, মায ুমলক সাহাযয 

করলত, দাওয়াত দাতার দাওয়াত কবু  করলত এবাং বযািকভালব 

সা ালমর প্রচ ন করলত।”247 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

আরও বল ন: 

وا الَياِِن   » وا اَْلائَِع ، َنفهكُّ نا الَمريَض ، نَأْطِيمه وده  (.رنا  ابلخاري( . « عه

“মতামারা মরাগীলক মদখলত যাও বা মসবা কর, অভুিলক খাবার দাও 

এবাং বন্দীলদরলক মুলি দাও।”248 আর আলয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা 

বল ন: 

ِ اِلهْمََّن ، أنَّ  » وده َبْيَض أْهلِِ  َيْمَسحه بِيِد  انلَّيبَّ صَّل اهلل علي  نسلم ََكَن َييه
                                                           
247 বুখারী, হালদস নাং- ৪৮৮০ 
248 বুখারী, হালদস নাং- ৫০৫৮ 
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ايِف الَ ِشَراَء إاِلَّ  »نياوله :  مَّ َربَّ انلَّاِس ، أْذهِب ابلَأَس ، اْشِ  أنَْت الشَّ اللَّهه
 (.(معرق علي  . «ِشراؤَك ، ِشَراًء الَ يهَفادِره َساماً 

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম লনলজর িলরবালরর মকালনা 

মরাগীলক মদখলত মগল  তার উির ডান হাত বু ালতন এবাং ব লতন: 

ايِف الَ ِشَراءَ إاِلَّ ِشراؤَك ، شِ  » مَّ َربَّ انلَّاِس ، أْذِهب ابلَأَس ، اْشِ  أنَْت الشَّ َراًء اللَّهه
 ,লহ আল্লাহ! মহ মানুলষর প্রভু! মরাগ দূর কর)  «الَ يهَفاِدره َساماً 

মরাগমুলি দাও, তুলমই মরাগমুলি দানকারী, মকালনা মরাগমুলি মনই 

মতামার মরাগমুলি োড়া— যা মকালনা মরাগলক োলড় না)।”249 

৪. মস যখন মারা যালব, তখন তার জানাযায় হালযর হওয়া; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْسلِ   » ْسلِم لََعَ المه َُائِِز َحقُّ المه بَاعه اَْل الِم ، نَِعَياَدةه الَمريض ، َناتِّ م ََخٌْس : َردُّ السَّ
ْعَوة ، نتَْشميته الَياِطِس   (.معرق علي ( . « ، َنإَجابَةه اَلَّ

“এক মুসল লমর উির অির মুসল লমর িাাঁচলট হক বা অলিকার 

রলয়লে: সা ালমর জবাব মদয়া, মরাগীর মসবা করা, জানাযার সা ালত 

                                                           
249 বুখারী, হালদস নাং- ৫৪১১; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৮৩৬ 
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অাংশ মনয়া, দাওয়াত কবু  করা এবাং হাাঁলচর জবাব মদয়া।”250 

৫. তার শির্ িূরণ করা, যখন মস মকান বযািালর শির্ কলর বলস 

এবাং তালত অনবি মকান লকেু না র্ালক; সুতরাাং মস ময কারলণ শির্ 

কলরলে, তা িূরলণ সহলযালগতামূ ক কাজ করলব, যালত তার শির্ 

ভঙ্গ করলত না হয়; কারণ, বারা ইবন ‘আলযব রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 

কতৃথক বলণথত হালদলসর মলিয এলসলে, লতলন বল ন: 

ول اهللنَ رَ أمَ  » َُاَزةِ ،  اَرسه َباِع اَْل صَّل اهلل علي  نسلم بييَاَدة الَمِريض ، َناتِّ
اِِع ، َنإِْفَشاءِ  ْاِسم، ننَْْصِ الَمْظلهوم ، َنإَجابَِة اَلَّ نتَْشِميِت الَياطِس، َنإبْرار المه

الِم   (.ي(رنا  ابلخار . «السَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আমালদরলক লনলদথশ 

লদলয়লেন মরাগীর মসবা করলত, জানাযার অনুসরণ করলত, হাাঁলচর 

জবাব লদলত, শির্ বা প্রলতজ্ঞা িূরণ করলত, মায ুমলক সাহাযয 

করলত, দা‘ওয়াত দাতার দা‘ওয়াত কবু  করলত এবাং বযািকভালব 

সা ালমর প্রচ ন করলত।”251  

                                                           
250 বুখারী, হালদস নাং- ৫৮৭৮; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৭৭২ 
251 বুখারী, হালদস নাং- ৪৮৮০ 
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৬. তালক (ভাল া) উিলদশ মদওয়া, যখন মস মকালনা লবষয় বা 

বযািালর উিলদশ বা িরামশথ চায়; অর্থাৎ মস মকালনা লবষয় বা 

বযািালর যা উেম ও সলঠক মলন করলব, তা তালক বল  মদলব; আর 

এটা এ জনয ময, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন: 

خَ   »
َ
ْم أ كه َحده

َ
َُْصَح أ َُْصحْ إَِذا اْستَ  (.(رنا  ابلخاري . « هَله  ا ه فَلَْي

“যখন মতামালদর মকউ তার ভাইলয়র কালে উিলদশ বা িরামশথ 

চাইলব, তখন মস মযন তালক ভাল া উিলদশ মদয়।”252 লতলন আরও 

বল ন: 

ينه  » َُا  ، انلَِّصيوَحةه  اَلِّ ِ   : قَاَل  ؟ لَِمنْ  : قهلْ وهِلِ  ، َنلِِكَعابِ ِ  ، َّلِلَّ ئِمَّ  ، َنلِرَسه
َ
 ةِ َنأل

ْسلِِميَ  عِِهمْ  ، الْمه  (.رنا  مسلم(.  « نَََعمَّ

“দীন হলি (জনগলণর) ক যাণ কামনা করা। আমরা লজলজ্ঞস 

কর াম, কার জনয? লতলন ব ল ন: আল্লাহ, তাাঁর লকতাব, তাাঁর 

রাসূ , মুসল ম মনতৃবৃন্দ ও সমস্ত মুসল লমর জনয।”253 আর মুসল ম 

বযলি মতা তালদর সকল র মিয মর্লক একজন। 
                                                           
252 বুখারী, লকতাবু  বুয়ূ‘, বাব নাং- ৬৮ 
253 মুসল ম, হালদস নাং- ২০৫ 
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৭. লনলজর জনয যা িেন্দ করলব, তার জনযও তা িেন্দ করা এবাং 

লনলজর জনয যা অিেন্দ করলব, তার জনযও তা অিেন্দ করা; 

মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন: 

بُّ نِلَْرِس ِ   » ِخيِ  َما حيه
َ
ِبَّ أل ْم َحَّتَّ حيه كه كرَ ه ن يكرَ ه هَله ما يَ  ، ال يهؤِمنه أَحده

 (.رنا  ابلخاري ن مسلم ن أمحد( . « نِلَْرِس ِ 

“মতামালদর মকউ ততক্ষণ িযথন্ত মুলমন হলত িারলব না, যতক্ষণ না 

মস তার লনলজর জনয যা িেন্দ করলব, তার ভাইলয়র জনযও তা 

িেন্দ করলব এবাং তার লনলজর জনয যা অিেন্দ করলব, তার 

ভাইলয়র জনযও তা অিেন্দ করলব।”254 লতলন আরও বল ন: 

ُْ ه   » ِرهْم ، َمثَله اْلََسِد إَِذا اْشَعََك ِم هْم َنَتَياطه ِهْم نتََرامحه ْؤِمَُي يف تََوادِّ َمَثله المه

                                                           
254 বুখারী, মুসল ম ও আহমাদ; তলব  »  ِ ن يكرَ ه هَله ما يَكرَ ه نِلَْرِس « কর্ালট বুখারী ও 
মুসল লম মনই; বরাং তা ইমাম আহমাদ রহ. এর ‘আ -মুসনাদ’ এর মলিয 
রলয়লে, যার শব্দগুল া লননরূি: 

ِبَّ لِل » ْن َته
َ
ِبُّ نِلَْرِسَك نَأ ْم َما تَْكرَ ه نِلَْرِسَك  َُّاِس َما َته « ، َنتَْكرَ َ لَهه  

“মতামার লনলজর জনয তুলম যা িেন্দ করলব, জনগলণর জনযও তা িেন্দ করা 
এবাং মতামার লনলজর জনয তুলম যা অিেন্দ করলব, তালদর জনযও তা অিেন্দ 
করা।” — (হালদস নাং- ২২১৮৩)।  
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َهِر ناحلهىمَّ  ْضٌو تََداََع هَله َسائِره اْلََسِد بِالسَّ  (.معرق علي ( . «عه

“িারস্পলরক ভাল াবাসা, সহানুভূলত ও মায়া-মমতার দৃলষ্টলকাণ মর্লক 

মগাটা মুসল ম জালত একলট মদলহর সমতু য; যখন তার একলট অঙ্গ 

বযলর্ত হয়, তখন তার মগাটা শরীর তা অনুভব কলর— মসটা জািত 

অবস্থায়ই হউক, লকাংবা জ্বলরর অবস্থায়।”255 লতলন আরও বল ন: 

دُّ َبْيضه ه َبْيَضاً   » ْؤِمِن ََكبلهنَْياِن يَشه ْؤِمنه للْمه  (.معرق علي ( . « المه

“এক মুলমন অির মুলমলনর জনয প্রাচীরস্বরূি, এর এক অাংশ অির 

অাংশলক শলিশা ী কলর।”256 

৮. মযখালনই তার সাহাযয-সহলযালগতা িাওয়ার দরকার, মসখালনই 

তালক সাহাযয করা এবাং তালক মহয় প্রলতিন্ন না করা; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْن َمْظلهوم »
َ
ْ أَخاَك َظاقماً أ ه ه إَِذا ََكَن انْْصه ول اهللِ ، أنْْصه اً ، َفَااَل رجل : يَا َرسه

لِْم  َمْظلهوماً ، أَرأيَْت إْن ََكَن َظاقمِاً َكْيَ   َُيه ه ِمَن الظه ْن تْم
َ
زه ه أ ه ه ؟ قَاَل : َتْجه أنْْصه

                                                           
255 বুখারী, হালদস নাং- ৫৬৬৫; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭৫১ 
256 বুখারী, হালদস নাং- ৪৬৭; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭৫০ 
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 (.معرق علي ( . «فَإِنَّ ذلَِك نَْصه ه 

“তুলম মতামার ভাইলক সাহাযয কর, চাই মস যাল ম হউক অর্বা 

মায ুম; একর্া ব ার ির এক বযলি ব  : মহ আল্লাহর রাসূ ! মস 

যলদ মায ুম হয়, আলম তালক সাহাযয করব— এটা বুেলত িার াম; 

মস যাল ম হল  আলম তালক লকভালব সাহাযয করব— মস বযািালর 

আিনার অলভমত কী? তখন লতলন ব ল ন: তালক যু ুম করা মর্লক 

লবরত রাখ, বািা দাও; এটাই হ  তালক সাহাযয করা।”257 লতলন 

আরও বল ন: 

ه ، َنال حَيِْاره ه   » هله ْسلم : الَ َيْظلِمه ه ، َنالَ خَيْذه و المه ْسلِمه أخه  (.معرق علي ( . «المه

“এক মুসল ম অির মুসল লমর ভাই; মস তার প্রলত যু ুম করলব না, 

তালক অিমান করলব না এবাং তালক তুি জ্ঞান করলব না।”258 

লতলন আরও বল ন: 

ه  ن امرٍئ مسلمٍ ما م » ه   ه في  عرضه  كه هَ عَ نْ يه  مسلماً يف موضٍع  يُْصه في   لُّ وحَ عَ ْس ، نت
ِ  يف موطٍن  اهلله  إالَّ نْص ه   ه حرمعه   َخَذلَ  مسلمٍ  ، نما من امرئٍ   ه ْْصَ في  نَ  بُّ حيه

                                                           
257 বুখারী, হালদস নাং- ৬৫৫২; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭৪৭ 
258 বুখারী, হালদস নাং- ৬৫৫১; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭০৬ 
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ِ  يف موضٍع  اهلله  إالَّ خذهله   ه في  حرمعه  كه هَ عَ نْ ته  مسلماً يف موطٍن   . «  ه ْْصَ في  نَ  بُّ حيه
 (.ا  أمحدرن(

“ময মকালনা মুসল ম বযলি অির মকালনা মুসল মলক সাহাযয করলব 

এমন মকালনা স্থালন, মযখালন তার চলরত্রলক ক ুলষত করা হয় এবাং 

তার সম্মানলক নষ্ট করা হয়, আল্লাহ তা‘আ া তালক এমন স্থালন 

সাহাযয করলবন, মযখালন মস তাাঁর সাহাযয িাওয়াটালক িেন্দ করলব। 

আর ময মকালনা মুসল ম বযলি অির মকালনা মুসল মলক অিমান 

করলব এমন মকালনা স্থালন, মযখালন তার সম্মানলক নষ্ট করা হয়, 

আল্লাহ তা‘আ া তালক এমন স্থালন অিমালনত করলবন, মযখালন মস 

তাাঁর সাহাযয িাওয়াটালক কামনা করলব।”259 লতলন আরও বল ন: 

ه َعْن نَْجِهِ  انلَّ  » ِخيِ  َردَّ اَّللَّ
َ
رنا  ( . « اَر يَْوَم الِْايَاَمةِ َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض أ

 (.الرتمذي

“ময বযলি তার ভাইলয়র মান-সম্মান নষ্ট করা মর্লক লনলজ লবরত 

র্াকলব বা কাউলক লবরত রাখলব, লকয়ামলতর লদন আল্লাহ তালক 

                                                           
259 আহমাদ।  
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জাহান্নালম মদওয়া মর্লক লবরত র্াকলবন।”260 

৯. তালক মকালনা মন্দ লকেুর িারা আক্রমণ না করা অর্বা তালক 

মকালনা অিেন্দনীয় লকেুলত না জড়ালনা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন: 

ْسلِِم َحَرامٌ  » ْسلِِم لََعَ الْمه ُّ الْمه ه َنِعْرضه ه  : ُكه  (.رنا  مسلم( . «َدمه ه َنَماهله

“প্রলতযক মুসল ম বযলির রি (জীবন), িন-সম্পদ ও মান-সম্মান 

অির সব মুসল লমর জনয হারাম।”261 লতলন আরও বল ন: 

ْسلًِما » َع مه ْن يهَرنِّ
َ
ْسلٍِم أ  (.رنا  أمحد ن أبو داند( . « اَل حَيِلُّ لِمه

“মকালনা মুসল ম বযলির জনয অির মকালনা মুসল মলক ভয় মদাখালনা 

ববি নয়।”262 লতলন আরও বল ন: 

ه  » ْن ي
َ
ْسلٍِم أ َُْظَرٍة تهْؤِذي ِ شِ اَل حَيِلُّ لِمه ِ ِخيِ  ب

َ
 (.رنا  أمحد( . « رَي إََِل أ

“মকালনা মুসল ম বযলির জনয তার ভাইলয়র লদলক এমন দৃলষ্টলত 
                                                           
260 লতরলমযী, হালদস নাং- ১৯৩১ 
261 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭০৬ 
262 আহমাদ ও আবূ দাউদ এবাং হালদসলট সহীহ। 
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তাকালনা ববি নয়, ময দৃলষ্ট তালক কষ্ট মদয়।”263 লতলন আরও বল ন: 

«  َ ْؤمُِِ  إِنَّ اَّللَّ َذى الْمه
َ
 (.رنا  أمحد( . «ْيَ يَْكرَ ه أ

“আল্লাহ তা‘আ া মুলমনলদর কষ্টলক অিেন্দ কলরন।”264 নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল ন: 

وَن ِمْن لَِسانِِ  َنيَِد ِ   » ْسلِمه ْسلِمه َمْن َسلَِم الْمه  (.معرق علي ( . « الْمه

“মুসল ম মসই বযলি, যার মুখ ও হালতর অলনষ্ট মর্লক অনযানয 

মুসল মগণ লনরািদ র্ালক।”265 লতলন আরও বল ন: 

ِمَُ ه اقمؤمِ  »
َ
ْؤِمنه َمْن أ ِسِهْم  لََعَ  ونَ ُه الْمه ْنره

َ
ْمَوالِِهْم نَأ

َ
رنا  أمحد ن الرتمذي ( . «أ

 (.ن احلاكم

“মুলমন মসই বযলি, যার কালে অনযানয মুলমনগণ তালদর জীবন ও 

সম্পলদর বযািালর লনরািলদ র্ালক।”266 

                                                           
263 আহমাদ । 
264 আহমাদ রহ. উৎকৃষ্ট সনলদ হালদসলট বণথনা করলেন।  
265 বুখারী, হালদস নাং- ১০; মুসল ম, হালদস নাং- ১৭১ 
266 আহমাদ, লতরলমযী ও হালকম এবাং হালদসলট সহীহ।  
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১০. তার সালর্ লবনয়ী হওয়া এবাং তার উির অহঙ্কার প্রদশথন না 

করা; আর লনলজ বসার জনয তালক তার ববি বসার জায়গা মর্লক 

উলঠলয় না মদওয়া; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

إر   ﴿ إلنَّاسإ َوََّل َتم   َوََّل تَُصعر َك ل  ٱشإ فإ َخدَّ
َ ه ۡرل  َ ََّل ُيإبُّ ُُكَّ ٱإإنَّ  ضإ َمرًَحا َّللَّ

 [١١]لقمان:  ﴾ ١٨ فَُخور   َتال  ُم  

“আর তুলম মানুলষর প্রলত অবজ্ঞাভলর মতামার গা  বাাঁকা কর না 

এবাং যমীলন উদ্ধতভালব লবচরণ কর না; লনিয় আল্লাহ মকান উদ্ধত, 

অহঙ্কারীলক িেন্দ কলরন না।”267 তাোড়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

َحٍد  »
َ
َحٌد لََعَ أ

َ
وا َحَّتَّ اَل َيْرَخَر أ ْن تََواَضيه

َ
ْنََح إَِِلَّ أ

َ
َ أ أبو داند رنا  ( . «إِنَّ اَّللَّ

 (.ن ابن ماج 

“আল্লাহ তা‘আ া আমার লনকট অহী িালঠলয়লেন ময, মতামরা লবনয়ী 

হও, যালত মকউ কারও উির অহঙ্কার প্রকাশ না কলর।”268 লতলন 

আরও বল ন: 
                                                           
267 সূরা ম াকমান, আয়াত: ১৮ 
268 আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ এবাং হালদসলট সহীহ।  
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 (.رنا  الرتمذي( . « تياَل اهلله  هلل إال رفي ه  أحدٌ  واضعَ ما تَ  »

“ময মকউ আল্লাহর সন্তুলষ্টর উলদ্দলশয লবনয় প্রকাশ করলব, আল্লাহ 

তা‘আ া তার মযথাদালক সমুন্নত করলবন।”269 তাোড়া একর্া সবথজন 

লবলদত ময, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম প্রলতযক মুসল লমর 

সালর্ লবনয়ী লেল ন, অর্চ লতলন হল ন নবী-রাসূ গলণর সদথার; 

তাোড়া লতলন লনঃস্ব ও লমসকীনলদর সালর্ হাাঁটলত এবাং তালদর 

সমসযা সমািান করলত উদ্ধতভাব ও অহঙ্কার প্রদশথন করলতন না, 

বরাং লতলন ব লতন:  

ْحيَِِّن ِمْسِكيُاً ، »
َ
مَّ أ ِمْعَِّن مِْسِكيُاً ، اللَّهه

َ
ْمَرةِ الَْمَساكِِي   نَأ ِِن ِِف زه ْ  . «َناْحْشه
 (.ابن ماج  ن احلاكمرنا  (

“মহ আল্লাহ! তুলম আমালক লমসকীন অবস্থায় বাাঁলচলয় রাখ, লমসকীন 

অবস্থায় মৃতুয দান কলরও এবাং লমসকীনলদর মালে আমার হাশলরর 

বযবস্থা কলরও।”270 তাোড়া নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

আরও বল ন: 

                                                           
269 লতরলমযী, হালদস নাং- ২০২৯ 
270 ইবনু মাজাহ ও হালকম।  
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وا   » يه الً مِْن ََمْلِِسِ  ثهمَّ ََيْلِسه فِيِ  ، َنلِكْن تَوَسَّ ْم رَجه كه ال يهِايَمنَّ أَحده
وا  وحه  (.معرق علي ( . «َنَتَرسَّ

“মতামালদর মকউ মযন মকালনা বযলিলক তার জায়গা মর্লক উলঠলয় 

লদলয় লনলজ মসখালন না বলস; বরাং মতামরা জায়গা লবসৃ্তত কলর দাও 

এবাং েলড়লয় বলসা।”271 

১১. তালক লতন লদলনর মবলশ লবলিন্ন কলর না রাখা; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন: 

َخا ه فَْوَق ثاَلَِ  َِلَ  »
َ
َر أ ْسلٍِم أْن َيْهجه اٍل : يَلَْعِاَياِن ، َفيهْيرِضه َهَذا ، ال حَيِلُّ لِمه

الَِم   بِالسَّ
ه
ِي َيْبَدأ ما اَّلَّ  (.معرق َعلَْي ِ ( . «َنيهْيرِضه َهَذا ، نَخرْيههه

“মকালনা মুসল ম বযলির জনয তার মকালনা মুসল ম ভাইলক লতন 

লদলনর মবলশ লবলিন্ন কলর রাখা ববি নয়; তালদর উভলয়র মালে 

সাক্ষাৎ হয়, তখন একজন এ লদলক এলড়লয় যায়, আলরকজন ঐ 

লদলক এলড়লয় যায়; আর তালদর উভলয়র মলিয ময আলগ সা াম 

                                                           
271 বুখারী, হালদস নাং- ৫৯১৪; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৮১২ 
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লদলব, মস-ই উেম বল  লবলবলচত হলব।”272 লতলন আরও বল ন: 

نا ،  » ِ إِْخَوانًا  َنالَ تََدابَره ونهوا ِعَباَد اَّللَّ  (.رنا  مسلم( . «َنكه

“আর মতামরা িরস্পর িরস্পলরর লিেলন ম গনা; আর মতামরা 

আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হলয় যাও।”273 

১২. তার গীবত না করা, অর্বা তালক হলয় প্রলতিন্ন না করা, অর্বা 

তার মদাষ বণথনা না করা, অর্বা তালক উিহাস না করা, অর্বা 

তালক লবকৃত নালম না ডাকা, অর্বা লবশৃঙ্খ া সৃলষ্ট করার জনয তার 

মকালনা কর্া ফাাঁস না করা; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

 َي   ﴿
َ
َها أ إيَن َءاَمُنواْ ٱيُّ إُبواْ َكثإيٗ ج  ٱَّلَّ إَن َتن إ إإنَّ َبع  ٱا مر نر إ إإث  ٱَض لظَّ نر ُسواْ  م ه لظَّ َو ََّل َتَسَّ
َحُدُكم   ًضا  ُضُكم َبع  َتب بَّع  َوََّل َيغ  

َ
ُيإبُّ أ

َ
  أ

 
ن يَأ

َ
يهإ َمي  ُكَل َل  أ خإ

َ
ا تٗ َم أ

  [  ١١]احلجرات:  ﴾ ُتُموهُ  فََكرإه  

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা অলিকাাংশ অনুমান হলত দূলর র্াক; কারণ 

মকালনা মকালনা অনুমান িাি এবাং মতামরা এলক অলনযর মগািনীয় 

                                                           
272 বুখারী, হালদস নাং- ৫৮৮৩; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৬৯৭ 
273 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭০১ 
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লবষয় সন্ধান কলরা না এবাং এলক অলনযর গীবত কলরা না। 

মতামালদর মলিয লক মকউ তার মৃত ভাইলয়র মগাশ্ত মখলত চাইলব? 

বস্তুত মতামরা মতা এলক ঘৃণযই মলন কর।”274 আল্লাহ তা‘আ া 

আরও বল ন: 

َها َي   ﴿ يُّ
َ
إيَن َءاَمُنواْ ََّل يَس  ٱأ إن قَو   م  قَو   َخر  َّلَّ ٗ  ٍم َعَس  مر ن يَُكونُواْ َخي 

َ
إن  أ َوََّل  ُهم  ا مر

ي  إَسا ي  ء  َسن إَسا ر إن َسن ٗ  ٍء َعَس  مر ن يَُكنَّ َخي 
َ
إن  أ ه ا مر نُفَسُكم  مإُزوي َوََّل تَل   ُهنَّ

َ
َوََّل َتَنابَُزواْ  اْ أ

إ   ٱب
َ إئ   بإ  َق  ل  ل  إ ٱَد ُفُسوُق َبع  ل  ٱ مُ ع  لإ ٱَس ب

ْوَل   َيتُب   َوَمن لَّم   نإ  يَم  ل 
ُ
لإُموَن لظَّ  ٱئإَك ُهمُ فَأ

  [  ١١]احلجرات:  ﴾ ١١

“মহ ঈমানদারগণ! মকালনা মুলমন সম্প্রদায় মযন অির মকালনা মুলমন 

সম্প্রদায়লক উিহাস না কলর; মকননা, যালদরলক উিহাস করা হলি 

তারা উিহাসকারীলদর মচলয় উেম হলত িালর এবাং নারীরা মযন 

অনয নারীলদরলক উিহাস না কলর; মকননা যালদরলক উিহাস করা 

হলি তারা উিহাসকালরণীলদর মচলয় উেম হলত িালর। আর মতামরা 

এলক অলনযর প্রলত মদাষালরাি কলরা না এবাং মতামরা এলক অনযলক 

মন্দ নালম মডলকা না; ঈমালনর ির মন্দ নাম অলত লনকৃষ্ট। আর যারা 

                                                           
274 সূরা আ -হুজুরাত, আয়াত: ১২ 
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তওবা কলর না তারাই মতা যাল ম।”275 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ه أْعلَمه ، قَاَل : ِذْكرهَك أَخاَك بِما يَْكرَ ه ،  » وهله نَن َما الِْفيَبةه ؟ قالوا : اهلله َنَرسه تَْدره
َ
أ

وله  قِيَل : أفَرَأيَْت إْن ََكَن يف أِِخ َما أقهوله ؟ قَاَل : ، فاد اْغَعبَْع ه ،  إْن ََكَن فِيِ  َما َتاه
وله ، ْن فِيِ  َما َتاه  (.رنا  مسلم( . « َفَاْد َبَهعَّ ه  نإْن لَْم يَكه

“মতামরা লক জান, গীবত কালক বল ? সাহাবীগণ ব ল ন: আল্লাহ ও 

তাাঁর রাসূ ই ভা  জালনন। লতলন বল ন: তুলম মতামার ভাইলয়র এমন 

প্রসঙ্গ লনলয় আল াচনা কর, যা মস অিেন্দ কলর। ব া হ : আিনার 

কী অলভমত, আলম যা আল াচনা কর াম, তা যলদ তার মলিয মর্লক 

র্ালক? লতলন ব ল ন: মযসব মদাষ তুলম বণথনা কলরে তা যলদ সলতযই 

তার মলিয মর্লক র্ালক, তলবই মতা তুলম তার গীবত করল ; যলদ 

মসসব মদাষ তার মলিয না র্ালক, তাহল  মতা তুলম তার প্রলত লমর্যা 

অিবাদ আলরাি করল ।”276 আর লতলন লবদায় হালির ভাষলণ 

বল ন:  

                                                           
275 সূরা আ -হুজুরাত, আয়াত: ১১ 
276 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭৫৮ 
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ْم  » ْرَمِة يَْوِمكه ْم َكوحه ْم ، َحَراٌم َعلَْيكه ْم ، نأْعَراَضكه ْم ، نَأْمَوالَكه إنَّ ِدماءكه
 (.معرق َعلَْي ِ ( . « َهَذا

“লনিয়ই মতামার িরস্পলরর রি (জীবন), িন-সম্পদ ও মান-

সম্মান িরস্পলরর জনয হারাম ও সম্মালনর মযাগয, মতামালদর 

আজলকর এ লদলনর সম্মালনর মতই।”277 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম আরও বল ন: 

ْسلِِم َحَرامٌ  » ْسلِِم لََعَ الْمه ُّ الْمه ه َنِعْرضه ه  : ُكه  (.رنا  مسلم( . «َدمه ه َنَماهله

“প্রলতযক মুসল ম বযলির রি (জীবন), িন-সম্পদ ও মান-সম্মান 

অির সব মুসল লমর জনয হারাম।”278 লতলন আরও বল ন: 

ْسلِم » ِّ أْن حَيِْاَر أَخا ه المه  (.رنا  مسلم( . « ِبَْسب اْمرىٍء ِمَن الْشَّ

“মকালনা বযলির খারাি হওয়ার জনয এতটুকুই যলর্ষ্ট ময, মস তার 

মুসল ম ভাইলক মহয় প্রলতিন্ন কলর।”279 লতলন আরও বল ন: 

                                                           
277 বুখারী, হালদস নাং- ১০৫; মুসল ম, হালদস নাং- ৪৪৭৭ 
278 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭০৬ 
279 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭০৬ 
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ََُّة  » له اْلَ عََّرٌق َعلَي ِ ( . «َقعَّاٌت ال يَْدخه  (.مه

“মচাগ লখার তর্া িরলনন্দাকারী জান্নালত প্রলবশ করলব না।”280 

১৩. অনযায়ভালব তালক জীলবত অর্বা মৃত অবস্থায় গাল  না মদওয়া; 

মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন:  

ْررٌ  » ه كه وٌق ، َنقِعاهله ْسلِِم فهسه عََّرٌق َعلَي ِ ( . « ِسَبابه المه  ( .مه

“মুসল ম বযলিলক গাল  মদওয়া িাি এবাং তার লবরুলদ্ধ  ড়াই করা 

কুফরী।”281 লতলন আরও বল ন: 

ْن  » ْت َعلَْيِ  ، إْن لَْم يَكه ْرِر ، إاِلَّ اْرتَدَّ نِ الكه
َ
الً بِالِرْسِق أ ٌل رَجه الَ يَْرِِم رَجه

 (.رنا  ابلخاري( . « َصاِحبه ه كَذلَِك 

“মকালনা বযলি মযন অির মকালনা বযলিলক ফালসক অর্বা কালফর না 

বল ; কারণ, মস বযলি যলদ প্রকৃতই তা না হলয় র্ালক, তাহল  এ 

                                                           
280 বুখারী, হালদস নাং- ৫৭০৯; মুসল ম, হালদস নাং- ৩০৪ 
281 বুখারী, হালদস নাং- ৬৬৬৫; মুসল ম, হালদস নাং- ২৩০ 



 

179 

অিবাদ তার লনলজর ঘালড় এলস িড়লব।”282 লতলন আরও বল ন: 

ما َحَّتَّ َيْيَعِدي الَمْظلهومه  » تََسابَّاِن َما قَاالَ َفَيََّل ابلَاِدي مُهه رنا  ( . « المه
 (.مسلم

“িরস্পরলক গাল  প্রদানকারী দুই বযলির মলিয ময আলগ গাল  

লদলয়লে, মস মদাষী বল  গণয হলব, যতক্ষণ না লনযথালতত বযলি (অর্থাৎ 

প্রর্ম যালক গাল  মদয়া হলয়লে) সীমা অলতক্রম করলব।”283 নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল ন: 

وا  » مه ْم قَْد أْفَضْوا إََِل َما قَدَّ ْمَواَت ، فَإنَّهه
َ
بُّوا األ  (.رنا  ابلخاري( . «ال تَسه

“মতামরা মৃতলদরলক গাল  লদলয়া না; কারণ, তারা যা লকেু কলরলে, 

তার ফ াফল র কালে মিৌঁলে মগলে।”284 লতলন আরও বল ন:  

يِ  ! » ل َناَِلَ له  مَِن الَكَبائِر َشْعمه الرَّجه ول اهلل ، َنَهْل يَْشعهمه الرَّجه ، قالوا : يَا َرسه
يِْ  ؟! قَاَل : َنَيْم ، يَسه  مَّ ه َناَِلَ

ه
بُّ أ مَّ ه ، فَيَسه

ه
بُّ أ بُّ أبَا  ، َنيَسه ِل ، فَيَسه بَا الرَّجه

َ
 . «بُّ أ

                                                           
282 বুখারী, হালদস নাং- ৫৬৯৮ 
283 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭৫৬ 
284 বুখারী, হালদস নাং- ১৩২৯ 
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عََّرٌق َعلَي ِ (  ( .مه

“মকালনা বযলি কতৃথক তার লিতামাতালক গাল  মদয়া কবীরা গুনালহর 

অন্তভুথি! সাহাবীগণ প্রশ্ন করল ন: মহ আল্লাহর রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম! মকালনা মানুষ লক তার লিতামাতালক গাল  

লদলত িালর?! জবালব লতলন ব ল ন: হযাাঁ, মস অনয মকালনা মানুলষর 

লিতালক গাল  মদয়, তখন ঐ বযলি তার লিতালক গাল  মদয় এবাং 

মস অনয বযলির মালক গাল  মদয়, তখন ঐ বযলি তার মালক গাল  

মদয়।”285  

১৪. তালক লহাংসা না করা, অর্বা তার বযািালর খারাি িারণা মিাষণ 

না করা, অর্বা তালক ঘৃণা না করা, অর্বা তার লিেলন 

মগালয়ন্দালগলর না করা; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

َها َي   ﴿ يُّ
َ
إيَن َءاَمُنواْ ٱأ إُبواْ َكثإيٗ ج  ٱَّلَّ إَن َتن إ إإنَّ َبع  ٱا مر نر إ إإث  ٱَض لظَّ نر ُسواْ  م ه لظَّ َو ََّل َتَسَّ
  [  ١١]احلجرات:  ﴾ ًضا  ع  ُضُكم بَ َتب بَّع  َوََّل َيغ  

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা অলিকাাংশ অনুমান হলত দূলর র্াক; কারণ 
                                                           
285 বুখারী, হালদস নাং- ৫৬২৮; মুসল ম, হালদস নাং- ২৭৩; হালদলসর শব্দগুল া 
ইমাম মুসল ম রহ. এর। 
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মকালনা মকালনা অনুমান িাি এবাং মতামরা এলক অলনযর মগািনীয় 

লবষয় সন্ধান কলরা না এবাং এলক অলনযর গীবত কলরা না।”286 

আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

هإم  مإَن  ُمؤ  ل  ٱمإُنوَن وَ ُمؤ  ل  ٱُتُموهُ َظنَّ َعمإع   إإذ   ََّلي لَّو   ﴿ نُفسإ
َ
إأ ٗ  ُت ب [١١ ]انلور: ﴾ا َخي   

“যখন তারা এটা শুন , তখন মুলমন িুরুষ এবাং মুলমন নারীগণ 

তালদর লনলজলদর সম্পলকথ মকন ভা  িারণা কর  না।”287 আর 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

وا ، َنالَ َتَبا  » َُاَجشه نا ، َنالَ َت ْم ال ََتَاَسده كه نا ، َنالَ يَبْع َبْيضه وا ، َنالَ تََدابَره َغضه
ونهوا ِعَباَد اهلل إْخَواناً   (.رنا  مسلم( . «لََعَ َبْيع َبْيض ، َنكه

“মতামরা িরস্পলরর প্রলত লহাংসা-লবলিষ মিাষণ কলরা না, নক  

মক্রতা মসলজ আস  মক্রতার সামলন িণযেলবযর দাম বালড়লয় ব লব 

না, িরস্পলরর প্রলত ঘৃণা মিাষণ কলরা না এবাং িরস্পর িরস্পলরর 

লিেলন ম গনা; আর মতামরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হলয় 

                                                           
286 সূরা আ -হুজুরাত, আয়াত: ১২ 
287 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৯৭  
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যাও।”288 লতলন আরও বল ন: 

ْكَذبه احَلِديِث   »
َ
نَّ أ نَّ ، فَإنَّ الظَّ ْم نَالظَّ عََّرٌق َعلَي ِ ( . « إيَّاكه  (.مه

“সাবিান! মতামরা অযর্া িারণা করা মর্লক লবরত র্াক; মকননা, 

অযর্া িারণা মিাষণ করা সবলচলয় বড় িরলনর লমর্যা।”289 

১৫. তার সালর্ মিাাঁকাবালজ বা প্রতারণা না করা; মকননা, আল্লাহ 

তা‘আ া বল লেন: 

إيَن يُؤ  ٱوَ  ﴿ إ مإَن  ُمؤ  ل  ٱمإنإنَي وَ ُمؤ  ل  ٱُذوَن َّلَّ إَغي  ا نٗ َت  واْ ُبه  َتَملُ ح  ٱتََسُبواْ َفَقدإ ك  ٱ َما تإ ب
بإينٗ مٗ ِإَوث   [٥١]االحزاب:  ﴾ ٥٨ا ا مُّ  

“আর যারা মুলমন িুরুষ ও মুলমন নারীলদরলক কষ্ট মদয় যা তারা 

কলরলন তার জনয; লনিয় তারা অিবাদ ও স্পষ্ট িালির মবাো বহন 

করল া।”290 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

ب  َوَمن يَك   ﴿ و  َخطإيي  سإ
َ
إهإ ا ُثمَّ يَر  مٗ إإث   ًة أ  امٗ ا ِإَوث  نٗ َت  َتَمَل ُبه  ح  ٱا َفَقدإ بَرإيي  ۦمإ ب

                                                           
288 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭০১ 
289 বুখারী, হালদস নাং- ৪৮৪৯; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭০১ 
290 সূরা আ -আহযাব, আয়াত: ৫৮  
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بإينٗ  [١١١]النساء:  ﴾ ١١٢ا مُّ  

“আর মকউ মকালনা মদাষ বা িাি কলর িলর মসটা মকালনা লনলদথাষ 

বযলির প্রলত আলরাি করল  মস মতা লমর্যা অিবাদ ও স্পষ্ট িালির 

মবাো বহন কলর।”291 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন: 

الََح فَلَيَْس ِمَُّ  » َُا السِّ َُا فَلَيَْس ِمَُّا َمْن مَحََل َعلَْي رنا  ( . «ا ، َنَمْن َغشَّ
 (.مسلم

“ময বযলি আমালদর লবরুলদ্ধ অস্ত্র িারণ কলর, মস আমালদর দ ভুি 

নয়; আর ময বযলি আমালদর সালর্ প্রতারণা কলর, মসও আমালদর 

দ ভুি নয়।”292 লতলন আরও বল ন: 

ْل : الَ ِخالَبَةَ  » عَّرَ ( . « َمْن بَاَيْيَت ، َفاه  ( .ٌق َعلَي ِ مه

“তুলম যার সালর্ ক্রয়-লবক্রয় কর, তালক ব : মকালনারূি মিাাঁকাবালজ 

                                                           
291 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১১২  
292 মুসল ম, হালদস নাং- ২৯৪ 
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করলব না।”293 নবী রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও 

বল ন: 

َو ََغشٌّ لِرَِعيَّعِِ  ، إاِلَّ  » وته يَْوَم َيمهوته َنهه َما ِمْن َعْبٍد يَسرَتِْعيِ  اهلله رَِعيًَّة ، َيمه
َُّة  َحرَّمَ   (.رنا  مسلم( . «اهلله َعلَْيِ  اْلَ

“আল্লাহ তাাঁর মকালনা বান্দলক প্রজা সািারলণর তত্ত্বাবিায়ক বানাবার 

ির তালদর সালর্ লখয়ানতকারী বা প্রতারণাকারী অবস্থায় যলদ মস 

অবিালরত মৃতুযর লদন মৃতুযবরণ কলর, তাহল  লনলিতভালব আল্লাহ 

তার উির জান্নাত হারাম কলর মদলবন।”294 লতলন আরও বল ন: 

َُّا » ْن َمْملهوَك ه ، فَلَيَْس ِم
َ
بهو داند( . « َمْن َخبََّب َزنَْجَة اْمرٍِئ ، أ

َ
 ( .رنا ه أ

“ময বযলি কারও স্ত্রী অর্বা দাসীলক মিাাঁকা লদলয় তার চলরত্র নষ্ট 

কলর, মস আমালদর দ ভুি নয়।”295      

১৬. তার সালর্ প্রলতশ্রুলত ভঙ্গ না করা, অর্বা তার লখয়ানত না 

                                                           
293 বুখারী, হালদস নাং- ২০১১; মুসল ম, হালদস নাং- ৩৯৩৯ 
294 মুসল ম, হালদস নাং- ৩৮০ 
295 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৫১৭২ 
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করা, অর্বা তার সালর্ লমর্যা কর্া না ব া, অর্বা তার ঋণ 

িলরলশাি করার মক্ষলত্র টা -বাহানা না করা; মকননা, আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন: 

َها َي   ﴿ يُّ
َ
إيَن َءاَمُنوي ٱأ و  َّلَّ

َ
إ اْ أ [١دة: ]املائ ﴾ ُعُقودإ  ل  ٱفُواْ ب  

“মহ মুলমনগণ! মতামরা অঙ্গীকারসমূহ িূণথ করলব।”296 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

إَعه  ل  ٱوَ  ﴿ هإم  ُموفُوَن ب ْه إإَذا َع   دإ [١٠٠]ابلقرة:  ﴾ َهُدوا  

“আর তারা যখন প্রলতশ্রুলত মদয়, তখন তা িূণথ কলর।”297 লতলন 

আরও বল ন: 

و   ﴿
َ
إ َوأ [٥٤]االرساء:  ﴾ ٣٤ وَّٗل َد ََكَن َمس  َعه  ل  ٱإإنَّ  دإ  َعه  ل  ٱفُواْ ب  

“আর প্রলতশ্রুলত িা ন কর; লনিয়ই প্রলতশ্রুলত সম্পলকথ বকলফয়ত 

ত ব করা হলব।”298 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

                                                           
296 সূরা আ -মালয়দা, আয়াত: ১ 
297 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ১৭৭ 
298 সূরা আ -ইসরা, আয়াত: ৩৪ 
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বল ন: 

ُْههنَّ ََكنَْت  » َُافِااً َخالِصاً ، َنَمْن ََكنَْت فِيِ  َخْصلٌَة ِم نَّ فِيِ  ََكَن مه أْرَبٌع َمْن كه
َ  َكَذَب ، َنإَِذا فِيِ  َخْصلٌَة ِمَن انلَِّراِق َحَّتَّ يََدَعَها : إَِذا ا ْؤتهِمَن َخاَن ، َنإَِذا َحدَّ

عََّرٌق َعلَي ِ ( . «ََعَهَد َغَدَر ، َنإَِذا َخاَصَم فََجَر   ( .مه

“চারলট স্বভাব যার মলিয র্ালক, মস হলব খাাঁলট মুনালফক। আর যার 

মলিয এর মকালনা একলট স্বভাব র্াকলব, তা িলরতযাগ না করা িযথন্ত 

মুনালফলকর একলট স্বভাব তার মলিয মর্লক যালব; স্বভাবগুল া হ : 

আমানত রাখল  লখয়ানত কলর, কর্া ব ল  লমর্যা বল , চুলি করল  

ভঙ্গ কলর এবাং েগড়ায় ল প্ত হল  অশ্লী  ভাষায় কর্া বল ।”299 নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল ন: 

ْم يَْوَم الِاَيا » هه ٌل أْعَطى يب ثهمَّ َغَدَر ، قَاَل اهلل َتَياََل : ثاَلَثٌَة أنا َخْصمه َمِة : رَجه
ُْ ه ، َنلَْم يهْيِطِ   ٌل اْسَعأَجَر أجرياً ، فَاْسَعْوََف مِ َُ ه ، َنرَجه َكَل َثَم

َ
رَّاً فَأ ٌل بَاَع حه َنرَجه

 (.رنا  ابلخاري( . «أْجرَ ه 

“আল্লাহ তা‘আ া বল ন: লকয়ামলতর লদন আলম লতন বযলির সালর্ 

                                                           
299 বুখারী, হালদস নাং- ৩৪; মুসল ম, হালদস নাং- ২১৯ 
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েগড়া করব: ময বযলি আমার নালম ওয়াদা কলর তা ভঙ্গ কর ; ময 

বযলি মকালনা আযাদ বা স্বািীন বযলিলক লবলক্র কলর তার মূ য মভাগ 

কর ; আর ময বযলি মকালনা শ্রলমকলক কালজ লনযুি কলর তার কাে 

মর্লক িুলরািুলর কাজ আদায় কর , লকন্তু তার মজুরী বা িারশ্রলমক 

িলরলশাি কর  না।”300 লতলন আরও বল ন: 

ْم لََعَ َمِلٍء فَلَْيتْبَع َمْطله ا » كه َحده
َ
تْبَع أ

ه
لٌْم، َنإَِذا أ عََّرٌق َعلَي ِ ( . «لَفِِنِّ ظه  ( .مه

“িাওনা আদালয়র বযািালর িনী বযলির টা -বাহানা করাটা যু ুম। 

আর যলদ কালরার ঋণলক অনয (িনী) বযলির কালে হস্তান্তর করা 

হয়, তাহল  (ঋণ দাতা) এ স্থানান্তরলক ঋণ বল  মমলন মনয়া 

উলচত।”301 

১৭. তার সালর্ সুন্দর বযবহার করলব; সুতরাাং তার জনয ভাল া লকেু 

করলব এবাং তালক কষ্ট মদয়া মর্লক লবরত র্াকলব; আর তার সালর্ 

সাক্ষযাৎ করলব হালসযাজ্জ্ব  মচহারা লনলয়— তার ভাল া বযবহার িহণ 

কলর লনলব এবাং মন্দ আচরণ ক্ষমা কলর লদলব; আর তার লনকট যা 

                                                           
300 বুখারী, হালদস নাং- ২১১৪ 
301 বুখারী, হালদস নাং- ২১৬৬; মুসল ম, হালদস নাং- ৪০৮৫ 
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মনই মস লবষলয় তার উির চাি সৃলষ্ট করলব না; সুতরাাং জালহল র 

লনকট মর্লক জ্ঞান অজথলনর মচষ্টা করলব না এবাং লনবথাক বযলি মর্লক 

ভাষা লশখলব না। কারণ, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

 َعف  ل  ٱُخذإ  ﴿
 
إ  ُمر  َو َوأ  ٱب

ع  ُعر  ل 
َ
[١١١]االعراف:  ﴾ ١٩٩هإلإنَي َج  ل  ٱَعنإ  رإض  فإ َوأ  

“মানুলষর (চলরত্র ও কলমথর) উৎকৃষ্ট অাংশ িহণ করুন, সৎকালজর 

লনলদথশ লদন এবাং অজ্ঞলদরলক এলড়লয় চ ুন।”302 আর রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

َ َحْيثه  » َها ، نََخالِِق انلَّاَس خِبهلهٍق  اتَِّق اَّللَّ ََسََُة َتْموحه يَِّئَة احلْ تْبِِع السَّ
َ
َُْت ، نَأ َما كه

 (.رنا  أمحد ن الرتمذي ن احلاكم( . « َحَسٍن 

“তুলম মযখালনই র্াক, আল্লাহলক ভয় কর; আর অসৎকাজ করল  

তার িরিরই সৎকাজ কর, তাহল  তা মন্দ কাজলক লনলিহ্ন কলর 

মদলব; আর মানুলষর সালর্ সিযবহার কর।”303 

১৮. বড় হল  তালক সম্মান করা; আর মোট হল  তালক মেহ করা; 

                                                           
302 সূরা আ -আ‘রাফ, আয়াত: ১৯৯ 
303 আহমাদ, লতরলমযী ও হালকম।  
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মকননা, মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

َُّا َمْن لَْم يهَوقِّْر َكبرَِينَا  » رنا  أبو داند ن ( . « ، َنيَرَْحْم َصِفرَينَا لَيَْس مِ
 (.الرتمذي

“ময বযলি আমালদর বড়লক সম্মান কলর না এবাং মোটলক মেহ কলর 

না, মস আমালদর দ ভুি নয়।”304 লতলন আরও বল ন:  

ْسلِِم   » يَْبِة المه  (.رنا  أبو داند( . «إنَّ ِمْن إْجالِل اهللِ َتَياََل : إْكَراَم ِذي الشَّ

“আল্লাহ তা‘আ ালক সম্মান করার অনযতম একলট উিায় হল া বৃদ্ধ 

মুসল ম বযলিলক সম্মান করা।”305 তাোড়া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল লেন: «  ْ ْ َكربِّ  অর্থাৎ  «َكربِّ

বলয়ালজযষ্ঠলক লদলয় শুরু কর। হালদলস প্রলসদ্ধ আলে ময, নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর লনকট লশশুলক লনলয় আসা হত 

তার জনয বরকলতর মদা‘য়া করার জনয, অর্বা তার নাম রাখার 

জনয; তারির লতলন তালক তাাঁর মকাল  লনলতন, ফল  কখনও কখনও 

লশশু তাাঁর মকাল  মিশাব কলর লদত। হালদলস আরও বলণথত আলে: 
                                                           
304 আবূ দাউদ ও লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক ‘হাসান’ বল লেন।   
305 আবূ দাউদ রহ. হালদসলট ‘হাসান’ সনলদ বণথনা কলরলেন।    
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লতলন যখন সফর মর্লক আগমন করলতন, তখন লশশুরা তাাঁর সালর্ 

সাক্ষাৎ করত; ফল  লতলন তালদর জনয র্ামলতন, তারির 

সাহাবীলদরলক লনলদথশ লদলতন তালদরলক তাাঁর লনকট হালজর করার 

জনয; তারির লতলন তালদর মিয মর্লক লকেু অাংশলক তাাঁর সামলন 

রাখলতন এবাং লকেূ অাংশলক তাাঁর মিেলন রাখলতন; আবার লতলন 

তাাঁর সাহাবীলদরলক লনলদথশ লদলতন লশশুলদর কাউলক কাউলক (তাাঁলদর 

মকাল  বা কাাঁলি) বহন করার জনয; আর লশশুলদর প্রলত মেহ ও 

ভাল াবাসার কারলণই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এসব 

করলতন।     

১৯. লনজ মর্লক তার প্রলত ইনসাফ করা এবাং তার সালর্ এমন 

বযবহার করা, ময বযবহার মস লনলজ অলনযর কাে মর্লক আশা কলর; 

মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

«  َ : اإِلْنَراقه ِمَن  ِخَصالٍ  ي  ثاَل ه ف حَّت يكونَ  اإليمانَ  اليبده  له سعكمِ ال ي
المِ  اإِلْقَعارِ ، َناإِلنَْصافه ِمْن َنْرِس ِ   (.ابلخاري ن أمحد رنا ( . « ، َنبَْذله السَّ

“বান্দা ততক্ষণ িযথন্ত ঈমানলক িলরিূণথ করলত িারলব না, যতক্ষণ 

না তার মলিয লতনলট ববলশলষ্টযর সমালবশ ঘটলব: ১. অভাবিস্ত 
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অবস্থায়ও দান করা, ২. লনজ মর্লক ইসনাফ করা, এবাং ৩. সা ালমর 

প্রচ ন করা।”306 লতলন আরও বল ন:  

زَْحَزَح َعْن انلَّارِ  َمْن َِسَّ ه  »
ْن يه

َ
َ  أ َو ي تِِ  َمُِيَّعه ه َنهه

ْ
َََُّة فَلْعَأ

ْ
أن ال هلإ  ده شهَ ، َنيهْدَخَل اْل

ه رسه  َعْبده ه ن إال اهلل نأن حممًدا ِت إََِل ا  وهله
ْ
ِبُّ أْن يهْؤََت إَِِلْ ِ ، َنِْلَأ ِي حيه  . « نلَّاِس اَّلَّ

 (.الطرباِّنن  اخلرائطىرنا  (

“ময বযলি মলন প্রালণ জাহান্নাম মর্লক মুি হলত এবাং জান্নালত 

প্রলবশ করলত চায়, তার মযন মৃতুয হয় এমন অবস্থায় ময, মস সাক্ষয 

লদলি ময, আল্লাহ োড়া মকালনা সতয ই াহ মনই এবাং মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূ  এবাং 

মানুলষর সালর্ এমন বযবহার কলর, ময বযবহার মস লনলজ অলনযর 

কাে মর্লক আশা কলর।”307  

২০. তার ভু -ভ্রালন্ত ক্ষমা করা ও অভযন্তরীণ লবষয় মগািন রাখা 

এবাং তার মগািন কর্া কান মিলত না শুনা; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া 
                                                           
306 ইমাম বুখারী রহ. হালদসলট ‘আম্মার ইবন ইয়াসার রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্লক 
‘মাওকুফ’ লহলসলব বণথনা কলরলেন; আর আহমাদ রহ. ‘মারফূ‘’ লহলসলব বণথনা 
কলরলেন (এখালন উলল্ললখত শব্দগুল া আহমাদ রহ. এর বণথনা)।   

307 খারালয়ত্বী ও ত্ববারানী।    
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বল ন: 

َ ُيإبُّ ٱإإنَّ  َفح   ص  ٱوَ  ُهم  ُف َعن  ع  ٱفَ  ﴿ نإنَي ُمح  ل  ٱَّللَّ [١٥دة: ]املائ ﴾ ١٣سإ  

“কালজই তালদরলক ক্ষমা করুন এবাং উলিক্ষা করুন। লনিয়ই 

আল্লাহ মুহলসনলদরলক ভা বালসন।”308 আল্লাহ তা‘আ া আরও 

বল ন: 

َ ََلُ  َفَمن   ﴿ يهإ َش   مإن   ۥُعِفإ خإ
َ
إَباُع  ٱفَ  ء  أ إ  تر  ٱب

ي ع  مَ ل  َدا
َ
ى َٰ  هإ بإإإح  ٌء إإَِل  ُروفإ َوأ  ﴾ ن 

[١٠١]ابلقرة:   

“তলব তার ভাইলয়র িক্ষ মর্লক মকালনা ক্ষমা প্রদশথন করা হল  

যর্াযর্ লবলির অনুসরণ করা ও সততার সালর্ তার রি-লবলনময় 

আদায় করা কতথবয।”309 লতলন আরও বল ন: 

﴿  َ َ ع  َوِل  ْ  َفُحوي ص  ُفواْ َوِل  ن يَ  ا
َ
ََّل ُتإبُّوَن أ

َ
ُ لَُكم   ٱفإَر غ  أ [١١]انلور:  ﴾ َّللَّ  

“তারা মযন ওলদরলক ক্ষমা কলর এবাং ওলদর মদাষ-ত্রুলট উলিক্ষা 

কলর। মতামরা লক চাও না ময, আল্লাহ্ মতামালদরলক ক্ষমা 
                                                           
308 সূরা আ -মালয়দা, আয়াত: ১৩ 
309 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ১৭৮ 
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করুন?।”310 লতলন আরও বল ন: 

يَع ٱإإنَّ  ﴿ ن تَشإ
َ
إيَن ُيإبُّوَن أ َشُة فإ َف  ل  ٱَّلَّ إيَن َءاَمُنواْ لَُهم  ٱحإ ِلإ َعَذا َّلَّ

َ
فإ  م  ٌب أ

ن  ٱ َرةإ  ٓأۡلٱَيا وَ لُّ [١١]انلور:  ﴾ خإ  

“লনিয় যারা মুলমনলদর মলিয অশ্লী তার প্রসার কামনা কলর, তালদর 

জনয রলয়লে দুলনয়া ও আলখরালত যন্ত্রণাদায়ক শালস্ত।”311 তাোড়া 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

«  ِ  (.رنا  مسلم( . «َيْرٍو إاِلَّ ِعز اً َنَما َزاَد اهلله َعْبداً ب

“আর আল্লাহ ময বান্দালক ক্ষমার গুলণ সমৃদ্ধ কলরন, তালক অবশযই 

সম্মান িারা িনয কলরন।”312 লতলন আরও বল ন:  

ْن َظلََمَك أْن  نَ  » و َعمَّ  (.رنا  احلاكم( . «َتْيره

“আর মতামার প্রলত ময যু ুম কলর, তালক তুলম ক্ষমা করা।”313 লতলন 

                                                           
310 সূরা আন-নূর, আয়াত: ২২  
311 সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৯ 
312 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭৫৭    
313 হালকম। 
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আরও বল ন:  

ه يَْوَم الِْاَياَمِة  » ْنَيا إاِلَّ َسرَتَ ه اَّللَّ ه َعْبٌد َعْبًدا ِِف اَلُّ  (.رنا  مسلم( . «الَ يَْسرته

“ময মকালনা বান্দা দুলনয়ালত অনয বান্দার মদাষ-ত্রুলট মগািন রাখলব, 

লকয়ামলতর লদন আল্লাহ তা‘আ া তার মদাষ-ত্রুলট মগািন 

রাখলবন।”314  লতলন আরও বল ন:  

ِل اإِليَمانه ِِف قَلْبِ ِ  ْيَْشَ َمْن آَمَن بِلَِسانِِ  ،يَا مَ  » ْسلِِمَي ، ! َنلَْم يَْدخه  الَ َتْفَعابهوا الْمه
وا َعْوَراتِِهمْ  ْسلِِم  يَتَّبِعْ َمْن   ه ، فَإِنَّ  َنالَ تَتَّبِيه ِخيِ  الْمه

َ
ه َعْوَرتَ ه  يَتَّبِعِ َعْوَرةَ أ َن َمْن  ، اَّللَّ

ه َعوْ  يَتَّبِعِ  َ   ه وحْ ضَ رْ َرتَ ه يَ اَّللَّ الرتمذي ن أمحد ن أبو رنا  ( . «بَيْعِِ   ِف وْ ِِف جَ  ََكنَ  وْ نل
 (.داند

“মহ যারা মুলখ ঈমান এলনে, অর্চ অন্তলর ঈমান প্রলবশ কলরলন! 

মতামরা মুসল মগলণর গীবত কলরা না এবাং তালদর মগািন লবষলয়র 

অনুসরণ কলরা না; কারণ, ময বযলি তার মুসল ম ভাইলয়র মগািন 

লবষয় মখাাঁজাখুাঁলজ করলব, আল্লাহ তা‘আ াও তার মগািন লবষলয়র 

লিেলন  াগলবন; আর আল্লাহ যার মগািন লবষলয়র লিেলন  াগলবন, 

                                                           
314 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭৬০    
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মস তার ঘলরর মলিয অবস্থান করল ও লতলন তা ফাাঁস কলর 

লদলবন।”315 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল ন:  

ْم هَله  » وَن ، َنَمْن اْسَعَمَع إََِل َحِديِث قَْوٍم َنهه نِِ  اآْلنهكه يَْوَم  ََكرِهه ذه
ه
بَّ يِف أ صه

 (.ابلخاريرنا  ( . «الِْاَياَمِة 

“আর ময বযলি মকালনা সম্প্রদালয়র কর্ার লদলক কান  াগা , অর্চ 

তারা তা অিেন্দ কলর, লকয়ামলতর লদন তার কালন সীসা মেল  মদয়া 

হলব।”316    

২১. তার মকালনা প্রলয়াজলন তালক সহলযালগতা করা এবাং তার 

মকালনা প্রলয়াজন িূরলণ সম্ভব হল  তার জনয সুিালরশ করা; মকননা, 

আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

إ وَ ل  ٱَوَتَعاَونُواْ ََعَ  ﴿ ر ه تَّق  ٱبإ [١دة: ]املائ ﴾ َوى   

“আর মনককাজ ও তাক্ওয়ায় মতামরা িরস্পর সাহাযয করলব।”317 

                                                           
315 লতরলমযী, আহমাদ আবূ দাউদ।     
316 বুখারী, হালদস নাং- ৬৬৩৫    
317 সূরা আ -মালয়দা, আয়াত: ২ 



 

196 

আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

ن يَش   ﴿ ُ  َعًة َحَسَنةٗ َشَف   َفع  مَّ يب   ۥيَُكن َلَّ إن   نَصإ ه مر [١٥]النساء:  ﴾ َها  

“মকউ মকালনা ভা  কালজর সুিালরশ করল  তালত তার অাংশ 

র্াকলব।”318 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

َرِب  » رَبًة مِْن كه ُْ ه كه َس اهلل َع نيَا ، َنرَّ َرِب اَلُّ ْرَبًة مِْن كه ْؤمٍِن كه َس َعْن مه َمْن َنرَّ
ْنيَا َناآلِخَرةِ ، َنَمْن َسرَتَ  يَْومِ  َ اهلل َعلَيِ  يف اَلُّ ْيَِّسٍ يََّسَّ الِاَياَمِة ، َنَمْن يََّسَّ لََعَ مه

ْنَيا َناآلِخَرةِ ، ناهلل يف َعوِن الَيْبِد َما ََكَن الَيْبده يف َعوِن  ْسلِماً َسرَتَ ه اهلل يف اَلُّ مه
 (.رنا  مسلم( . «أِخيِ  

“ময বযলি মকালনা মুসল ম বযলির িালর্থব কষ্টসমূলহর মিয মর্লক 

একলট কষ্ট দূর কলর মদয়, আল্লাহ তা‘আ া তার লকয়ামলতর লদলনর 

কষ্টসমূলহর মিয মর্লক একলট কষ্ট দূর কলর লদলবন; আর ময বযলি 

মকালনা অভাবীর অভালবর কষ্ট  াঘব কলর মদয়, আল্লাহ তা‘আ া 

দুলনয়া ও আলখরালত তার অভালবর কষ্ট  াঘব কলর লদলবন; আর ময 

বযলি মকালনা মুসল ম বযলির মদাষ-ত্রুলট মগািন করলব, আল্লাহ 

                                                           
318 সূরা আ-লনসা, আয়াত: ৮৫  
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তা‘আ া দুলনয়া ও আলখরালত তার মদাষ-ত্রুলট মগািন কলর রাখলবন; 

আর বান্দা যতক্ষণ তার মুসল ম ভাইলয়র সাহাযয করলত র্ালক, 

আল্লাহও ততক্ষণ তার সাহাযয-সহলযালগতা করলত র্ালকন।”319 লতলন 

আরও বল ন:  

وا ته  » نا ، َنيَْاِِض اهلل لََعَ لَِساِن نَبِيِِّ  َما َشاءَ اْشَريه عََّرٌق َعلَي ِ ( . « ْؤَجره  (.مه

“মতামরা সুিালরশ কর, প্রলতদান িালব; আর আল্লাহ যা চান, লতলন 

তাাঁর নবীর মুখ লদলয় তা প্রকাশ করান।”320     

২২. মস যখন আল্লাহর নালম আশ্রয় চাইলব, তখন তালক আশ্রয় 

মদওয়া; যখন তার কালে আল্লাহর নালম সাহাযয চাইলব, তখন তালক 

দান করা; তার ভাল া কালজর জনয তালক িুরস্কার মদওয়া অর্বা 

তার জনয মদা‘য়া করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ن ه  » ِعيذه
َ
ِ فَأ و ه  َمْن اْسَعَياَذ بِاَّللَّ ْعطه

َ
ِ فَأ ْم بِاَّللَّ لَكه

َ
ْم ، نَ  ،  َنَمْن َسأ َمْن َدََعكه

ِجيبهو ه ، 
َ
نفًا فاََكفِئهو ه ،  فَأ ْم َمْيره ََُع إَِِلْكه نا َما تهَكافِئهونَ ه ،  َنَمْن َص  فَإِْن لَْم جَتِده

                                                           
319 মুসল ম, হালদস নাং- ৭০২৮   
320 বুখারী, হালদস নাং- ১৩৬৫; মুসল ম, হালদস নাং- ৬৮৫৮     



 

198 

و ه  تهمه
ْ
ْم قَْد ََكفَأ نَّكه

َ
وا هَله َحَّتَّ تََرْنا أ رنا  أمحد ، نأبو داند ، نالنساىئ ، ( . «فَاْدعه

 (.ناحلاكم 

“ময বযলি আল্লাহর নালম আশ্রয় চাইলব, মতামরা তালক আশ্রয় দাও; 

আর ময বযলি মতামালদর কালে আল্লাহর নালম সাহাযয চাইলব, 

মতামরা তালক দান কর; আর ময বযলি মতামালদরলক আহ্বান করলব, 

মতামরা তার ডালক সাড়া দাও; আর ময বযলি মতামালদর উিকার 

করলব, মতামরা তালক প্রলতদান দাও; আর যলদ তালক িুরস্কার 

মদওয়ার মত লকেু না িাও, তাহল  মতামরা তার জনয এমনভালব 

মদা‘য়া কর, যালত মতামালদর মলনর তৃলপ্ত হয় ময, মতামরা তালদর 

প্রলতদান লদলত মিলরে।”321 

(ে) কালফলরর সালর্ আচরণ: 

মুসল ম বযলি লবশ্বাস কলর ময, ইস াম োড়া সক  জালত, দীন ও 

িমথ বালত  এবাং তার অনুসারীগণ কালফর। আর দীন ইস াম হল া 

একমাত্র সতয দীন এবাং তার অনুসারীগণ হল ন মুলমন মুসল ম। 

কারণ, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

                                                           
321 আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও হালকম এবাং সনদলট ‘হাসান’ িযথালয়র।    
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إيَن عإنَد ٱإإنَّ  ﴿ إ ٱلر إ ٱَّللَّ
[١١]ال عمران:  ﴾ ُم  َل  ع  ل   

“লনিয় ইস ামই আল্লাহর লনকট একমাত্র দীন।”322 আল্লাহ 

তা‘আ া আরও বল ন: 

َ َوَمن يَب   ﴿ إ ٱ َتغإ َغي 
َرةإ مإَن ٓأۡلٱُه َوُهَو فإ َبَل مإن  ا فَلَن ُيق  ينٗ مإ دإ َل  ع  ل  إيَن َخ  ل  ٱخإ ِسإ

[١٥]ال عمران:  ﴾ ٨٥  

“আর মকউ ইস াম বযতীত অনয মকান িীন িহণ করলত চাইল  তা 

কখলনা তার িক্ষ মর্লক কবু  করা হলব না এবাং মস হলব আলখরালত 

ক্ষলতিস্তলদর অন্তভুথি।”323 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

َ ٱ ﴿ ك  و  ِل 
َ
ت   دإيَنُكم   ُت لَُكم  َمل  َم أ

َ
إع   ُكم  ُت َعلَي  َمم  َوأ يُت لَُكُم ن َم يِتإ َورَضإ

إ ٱ
[٥دة: ]املائ ﴾ ا  َم دإينٗ َل  ع  ل   

“আজ আলম মতামালদর জনয মতামালদর িীনলক িলরিূণথ কর াম এবাং 

মতামালদর উির আমার লন‘য়ামত সমূ্পণথ কর াম, আর মতামালদর জনয 

                                                           
322 সূরা আল  ইমরান, আয়াত: ১৯ 
323 সূরা আল  ইমরান, আয়াত: ৮৫ 
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ইস ামলক িীন লহলসলব িেন্দ কর াম।”324 

 

সুতরাাং আল্লাহ তা‘আ া কতৃথক নালয কৃত এসব লচরন্তন সতযবাণীর 

মািযলম মুসল ম বযলি জালন ময, ইস ামিূবথ সক  িমথ ইস ালমর 

আগমলন ‘মানসুখ’ বা রলহত হলয় মগলে; আর ইস াম হলয় মগ  

মগাটা মানবজালতর একমাত্র দীন বা জীবনলবিান; সুতরাাং আল্লাহ 

তা‘আ া কারও িক্ষ মর্লক ইস াম বযতীত অনয মকালনা দীনলক 

িহণ করলবন না এবাং ইস াম োড়া আর অনয মকালনা শরী‘য়তলক 

শরী‘য়ত লহলসলব িেন্দ করলবন না; আর মসখান মর্লকই মুসল ম 

বযলি মলন প্রালণ লবশ্বাস কলর ময, এমন প্রলতযক বযলিই কালফর, ময 

বযলি ইস ামলক আল্লাহ তা‘আ ার জনয দীন লহলসলব িহণ করলত 

িালরলন। আর মস ‘কুফর’ বা কালফলরর সালর্ লনলনাি আদবসমূহ 

রক্ষা কলর চ লব:  

১. কুফরীলক স্বীকৃলত না মদওয়া এবাং তালক িেন্দ না করা; কারণ, 

‘কুফর’মক িেন্দ করা কুফরী। 

                                                           
324 সূরা আ -মালয়দা, আয়াত: ৩  
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২. আল্লাহ তা‘আ া কতৃথক তালক ঘৃণা করার কারলণ তালক ঘৃণা 

করা; মকননা, ভাল াবাসা হলব আল্লাহর জনয এবাং ঘৃণা করাটাও হলব 

আল্লাহর উলদ্দলশয; আর আল্লাহ তা‘আ ালক অস্বীকার করার কারলণই 

লতলন তালক ঘৃণা কলরন; সুতরাাং মুসল ম বযলি কালফরলক ঘৃণা 

করলব আল্লাহ তা‘আ া কতৃথক তালক ঘৃণা করার কারলণই।  

৩. তার সালর্ বন্ধত্ব ও ভাল াবাসা স্থািন না করা; মকননা, আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন: 

ذإ  ﴿ و  َك  ل  ٱمإُنوَن ُمؤ  ل  ٱَّلَّ َيتَّخإ
َ
ي فإرإيَن أ َا [١١]ال عمران:  ﴾ مإنإنَيه ُمؤ  ل  ٱَء مإن ُدونإ ِلإ  

“মুলমনগণ মযন মুলমনগণ োড়া কালফরলদরলক বনু্ধরূলি িহণ না 

কলর।”325 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

 َتإُد قَو   ﴿
إ ا يُؤ  مٗ َّلَّ إ وَ ٱمإُنوَن ب َ ٱَّللَّ ي ٓأۡلٱمإ و  ِل  رإ يَُوا وَن َمن  خإ ي  دُّ َ َورَُعوََلُ ٱدَّ َحا  َولَو   ۥَّللَّ
ي ََكنُوي  و   َءُهم  اْ َءابَا

َ
ب   أ

َ
ي أ و   َءُهم  َنا

َ
و   َنُهم  َو  إإخ   أ

َ
َيَتُهم    أ   [  ١١]املجادلة:  ﴾ َعشإ

“আিলন িালবন না আল্লাহ ও আলখরালতর উির ঈমানদার এমন 

মকান সম্প্রদায়, যারা ভা বালস তালদরলক, যারা আল্লাহ ও তাাঁর 

                                                           
325 সূরা আল  ইমরান, আয়াত: ২৮  
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রাসূল র লবরুদ্ধাচারণ কলর- মহাক না এ লবরুদ্ধাচারীরা তালদর লিতা, 

িুত্র, ভাই অর্বা এলদর জ্ঞালত-মগাত্র।”326 

৪. তার সালর্ ইনসাফিূণথ বযবহার ও নযায় আচরণ করা এবাং মস 

যলদ লবলোহী না হয়, তাহল  তালক ক যাণকর সুলযাগ সুলবিা প্রদান 

করা; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ُ َعنإ ٱُكُم َهى  َّلَّ َين   ﴿ إيَن لَم  ٱَّللَّ إينإ َولَم  ٱفإ  تإلُوُكم  يَُق   َّلَّ إن دإَي  ُُي   لر ن  رإُكم  رإُجوُكم مر
َ
أ

وُهم   ُطوي َوُتق   َتَبُّ َ ُيإبُّ ٱإإنَّ  هإم   اْ إإَِل  سإ نَي ُمق  ل  ٱَّللَّ طإ   [  ١]املمتحنة:  ﴾ ٨سإ

“দীলনর বযািালর যারা মতামালদর লবরুলদ্ধ যুদ্ধ কলরলন এবাং 

মতামালদরলক স্বলদশ মর্লক বলহস্কার কলরলন, তালদর প্রলত 

মহানুভবতা মদখালত ও নযায়লবচার করলত আল্লাহ মতামালদরলক 

লনলষি কলরন না। লনিয় আল্লাহ নযায়িরায়ণলদরলক 

ভা বালসন।”327 সুতরাাং এ সুস্পষ্ট আয়াতলট কালফরলদর সালর্ নযায় 

ও ইনসাফিূণথ আচার-বযবাহারলক এবাং তালদর উিকার করার 

লবষয়লটলক ববিতা লদলয়লে; আর শুিু লবলোহী কালফরগণ বযতীত 

                                                           
326 সূরা আ -মুজাদা া, আয়াত: ২২ 
327 সূরা আ -মুমতালহনা, আয়াত: ৮  
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বালক সক  কালফরই এ সুলযাগ সুলবিা মভাগ করলত িারলব; আর 

মযসব কালফলরর জনয লবলশষ রাজননলতক দশথন ও লনয়মনীলতর 

বযবস্থা র্াকলব, তালদরলক লবলোহী বল  গণয করা হলব এবাং তালদর 

মক্ষলত্র লবলোহীলদর লবিান প্রলযাজয হলব।     

৫. তার প্রলত সািারণ সহানুভূলতর সালর্ করুণা করা, মযমন— মস 

কু্ষিাতথ হল  তালক খাবার খাওয়ালনার বযবস্থা করা, তৃষ্ণাতথ হল  

তালক িালন িান করালনা, অসুস্থ হল  তার লচলকৎসার বযবস্থা করা, 

লবিদ-মুলসবত ও দুলযথাগ মর্লক রক্ষা করা এবাং কষ্টকর লবষয় মর্লক 

তালক দূলর সলরলয় রাখা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

َماءِ  » ْرِض يَرمَْحَْك َمْن يِف السَّ
َ
 (.ناحلاكم  الطرباِنرنا  ( . «اْرَحْم َمْن يِف األ

“তুলম িৃলর্বীলত যারা আলে, তালদর প্রলত দয়া কর, তাহল  আকালশ 

লযলন আলেন, লতলন মতামার প্রলত দয়া করলবন।”328 লতলন আরও 

বল ন:  

                                                           
328 ত্ববারানী ও হালকম এবাং হালদসলট সহীহ।    



 

204 

ْجرٌ  »
َ
ِّ ذِي َكبٍِد َرْطَبٍة أ  (. أمحد ن ابن ماج رنا  ( . « يِف ُكه

“প্রাণী মাত্রলকই িালন িান করালনার মলিয সাওয়াব রলয়লে।”329 

৬. যলদ মস লবলোহী না হলয় র্ালক, তাহল  তার সম্পদ, জীবন বা 

সম্মালনর বযািালর তালক কষ্ট না মদওয়া; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

وله  » لَْم لََعَ َنْرِس نََجَيلْعه ه  !يَا ِعَبادي  : َتبَارَك نتياَل اهلله َياه ْمته الظه إِنِّ َحرَّ
وا  ماً فاَل َتَظالَمه َرَّ َُكم حمه  (. مسلمرنا  ( . «بيْ

“আল্লাহ তা‘আ া বল ন: মহ আমার বান্দারা! আলম লনলজর উির 

যু ুমলক হারাম কলর মরলখলে এবাং মতামালদর মলিযও তা হারাম 

কলরলে; সুতরাাং মতামরা িরস্পর যু ুম কলরা না।”330 লতলন আরও 

বল ন:  

ياً ،  »  (.اخلطيبرنا  ( . «ةِ امَ يَ الاِ  يومَ   ه مه ْص ا خَ فأنَ َمْن آَذى ِذمِّ

“ময বযলি মকালনা লযম্মীলক (অমুসল ম নাগলরকলক) কষ্ট লদলব, 
                                                           
329 আহমাদ ও ইবনু মাজাহ এবাং হালদসলট সহীহ।    
330 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৭৩৭ 
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লকয়ামলতর লদন আলম তার লবিলক্ষ দাাঁড়ালবা।”331 

৭. তালক হালদয়া বা উিহার সামিী প্রদান করা, তার মদয়া উিহার 

িহণ করা এবাং মস যলদ লকতাবী তর্া ইহুদী বা লিষ্টান হয়, তাহল  

তার বতলর করা খাবার খাওয়া ববি; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

وتُواْ ٱَوَطَعاُم   ﴿
ُ
إيَن أ َت  ل  ٱَّلَّ لر  كإ [٥دة: ملائ]ا ﴾ لَُّكم   َب حإ  

“আর যালদরলক লকতাব মদয়া হলয়লে, তালদর খাদযেবয মতামালদর 

জনয হা া ।”332 তাোড়া সহীহভালব বলণথত আলে ময, মদীনালত নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লামলক ইহুদীর খাবার িহলণর জনয 

দাওয়াত করা হয়, তারির লতলন মস দাওয়াত িহণ কলরন এবাং 

তাাঁর উলদ্দলশয িলরলবলশত তালদর খাবার মর্লক লতলন খাবার িহণ 

কলরন।333  

৮. মুলমন রমনীলক তার লনকট লবলয় না মদওয়া, যলদও লকতাবী 

(ইহুদী বা লিষ্টান) রমনীলদরলক লবলয় করা ববি; মকননা, আল্লাহ 

                                                           
331 খলতব এবাং হালদসলট দুবথ । 
332 সূরা আ -মালয়দা, আয়াত: ৫ 
333 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৫০ 
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তা‘আ া মুলমন রমনীলক কালফলরর সালর্ লবলয় মদয়ার বযািালর 

সািারণভালব লনলষি কলর বল ন: 

لر   ﴿ َّ  ََّل ُهنَّ حإ ه  َوََّل ُهم   ُهم  ل [١٧]املمتحنة:  ﴾ َيإلُّوَن لَُهنَّ  

“মুলমন নারীগণ কালফরলদর জনয ববি নয় এবাং কালফরগণ মুলমন 

নারীলদর জনয ববি নয়।”334 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

إ ل  ٱَوََّل تُنكإُحواْ  ﴿ ْ  يُؤ   كإنَي َح يِتَّ  ُمش  [١١١]ابلقرة:  ﴾ مإُنوا  

“আর ঈমান না আনা িযথন্ত মুশলরক িুরুষলদর সালর্ মতামরা লবলয় 

লদও না।”335 তাোড়া মুসল ম িুরুষ কতৃথক লকতাবী নারীলক লবলয় 

করার ববিতার বযিালর আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

وتُواْ ٱُت مإَن َصَن  ُمح  ل  ٱوَ  ﴿
ُ
إيَن أ َت  ل  ٱَّلَّ ي  لإُكم  َب مإن َقب  كإ ُجورَُهنَّ َءاتَي   إإَذا

ُ
ُتُموُهنَّ أ

َ ُم   نإنَي َغي  َٰ  صإ يي فإحإ  ُم ذإ خ   نَي َوََّل ُمتَّخإ
َ
ى أ   [  ٥دة: ]املائ ﴾ َدان 

“আর মতামালদর আলগ যালদরলক লকতাব মদয়া হলয়লে তালদর 

সচ্চলরত্রা নারীলদরলক মতামালদর জনয ববি করা হ  যলদ মতামরা 
                                                           
334 সূরা আ -মুমতালহনা, আয়াত: ১০ 
335 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ২২১  
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তালদর মমাহর প্রদান কর লবলয়র জনয, প্রকাশয বযলভচার বা মগািন 

প্রণলয়নী িহণকারী লহলসলব নয়।”336 

৯. যখন মস হাাঁলচ লদলব এবাং ‘আ হামদুল ল্লাহ’ ( هللِ  احَلْمده  ) বল  

আল্লাহ তা‘আ ার প্রশাংসা করলব, তখন তার হাাঁলচর জবাব মদলব এই 

বল :  " ْم مه اهلله َنيهْصلِحه بَالَكه " َيْهِديكه  (আল্লাহ মতামালদরলক লহদালয়ত 

করুন এবাং মতামালদর অবস্থালক ভাল া কলর লদন); মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এক ইহুদীর লনকট হাাঁলচ 

লদলয়লেল ন এ প্রতযাশায় ময, মস তাাঁলক উলদ্দশয কলর ব লব: 

‘ইয়ারহামুকুমুল্লাহ’ ( اهلله  مه يَرمَْحهكه  ) [অর্থাৎ আল্লাহ মতামার প্রলত রহম 

করুন]; তারির লতলন তালক উলদ্দশয কলর ব লবন:  " مه اهلله َيْهِديكه
مْ  " َنيهْصلِحه بَالَكه  (আল্লাহ মতামালদরলক লহদালয়ত করুন এবাং 

মতামালদর অবস্থালক ভাল া কলর লদন)।337       

১০. তালক আলগ সা াম না মদওয়া এবাং মস যলদ সা াম মদয়, 

তাহল «  ْم  ;বল  তার জবাব মদওয়া (লতামালদর উিরও)  « َنَعلَْيكه

                                                           
336 সূরা আ -মালয়দা, আয়াত: ৫  
337 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৫১ 
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মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

مْ إَِذا َسلََّم َعلَ  » هوا : َنَعلَْيكه ول ْم أْهله الِكَعاِب َفاه عََّرٌق َعلَي ِ ( . « ْيكه  ( .مه

“যখন ইহুদী ও লিষ্টানরা মতামালদরলক সা াম প্রদান কলর, তখন 

মতামরা ব : »  ْم    ।”338(লতামালদর উিরও) » َنَعلَْيكه

১১. তার সালর্ রাস্তায় চ ার সময় তালক সবলচলয় সাংকীণথ রাস্তায় 

চ লত বািয করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

বল ন:  

ن ه  » ْم يف َطِريق فَاضَطرُّ َحَدهه
َ
الِم ، فَإَِذا لَِايعهْم أ نا اِلَههوَد َنالَ انلََّصاَرى بالسَّ

ه
الَ َتْبَدأ

ْضَيِا 
َ
 مسلم ن أبو داند ن الطرباِن( .رنا  ( . « إََِل أ

“মতামরা ইহুদী ও লিষ্টানলদরলক আলগ আলগ সা াম লদলয়া না; আর 

যখন িলর্ তালদর কালরার সালর্ মতামালদর মদখা হলব, তখন তালক 

সাংকীণথ িলর্র লদলক মযলত বািয কলরা।”339   

১২. তার লবিরীত কাজ করা এবাং তালক অনুকরণ ও অনুসরণ না 
                                                           
338 বুখারী, হালদস নাং- ৬৫২৭; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৭৮০ 
339 মুসল ম (হালদস নাং- ৫৭৮০), আবূ দাউদ (হালদস নাং- ৫২০৫) ও ত্ববারানী।  
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করা, মযমন— দালড়  ম্বা করা, যখন মস তা মুণ্ডন কলর মফল ; 

দালড়লত রঙ করা, যখন মস তা রঙ কলর না; অনুরূিভালব মিাশাক 

িলরিালনর বযািালরও তার লবিরীত করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْم »  ُْهه َو ِم أخرج  أمحد ن أبو داند( . «َمْن تََشبََّ  بَِاْوٍم َفهه ). 

“ময বযলি মকালনা জালতর অনুসরণ কলর, তলব মস তালদরই অন্তভুথি 

হলয় যায়।”340 লতলন আরও বল ন: 

ْْشِكِيَ »  وا الْمه وَارَِب  َخالِره وا الشَّ ْحره
َ
ْنفهوا اللَِّح  ، أ

َ
عََّرٌق َعلَي ِ ( . « ، نَأ مه ). 

“মতামরা মুশলরকলদর লবিরীত করলব, মতামরা মগাাঁফ মোট করলব 

এবাং দালড়  ম্বা রাখলব।”341 রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম আরও বল ন: 

ودَ  إِنَّ  » ونَ  الَ  َصاَرىَنانلَّ  اِْلَهه وههمْ  يَْصبهفه أخرج  ابلخاري ن ( . «  فََخالِره
 (.مسلم

                                                           
340 আহমাদ, আ -মুসনাদ: ২ / ৫০; আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৪০৩৩  
341 বুখারী, হালদস নাং- ৫৫৫৩; মুসল ম, হালদস নাং- ৬২৫ 
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“লনিয়ই ইয়াহূদী ও লিষ্টানগণ (দালড় ও চুল ) রঙ বা মখযাব  াগায় 

না; অতএব, মতামরা (রঙ বা মখযাব  ালগলয়) তালদর লবিরীত কাজ 

কর।”342 অর্থাৎ দালড় অর্বা মার্ার চু লক হ ুদ অর্বা  া  রঙ 

িারা মখযাব করা; মকননা, কাল া রঙ িারা মখযাব করলত রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম লনলষি কলরলেন; ইমাম মুসল ম রহ. 

কতৃথক বলণথত হালদলস নবী রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

বল ন: 

نا َهَذا » ه يَر األْبَيَض (( َغريِّ ٍء ، الِشَّ وَ  بََِشْ  . « ادَ َناْجَعنِبهوا السَّ

“মতামরা এই সাদা চু লক মকালনা লকেু িারা িলরবতথন কর এবাং 

কাল া রঙ বযবহার করা মর্লক দূলর র্াক।”343 

(জ) জীবজন্তুর সালর্ আচরণ: 

মুসল ম বযলি অলিকাাংশ প্রাণীলকই সম্মালনত সৃলষ্ট বল  লবলবচনা 

কলর; সুতরাাং আল্লাহ তা‘আ া কতৃথক তার প্রলত করুণা করার 

কারলণ মসও তার প্রলত দয়া বা করুণা করলব এবাং তার প্রলত 
                                                           
342 বুখারী, হালদস নাং- ৩২৭৫; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৬৩২ 
343 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৬৩১ 
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লনলনাি আদবসমূহ রক্ষা কলর চ লব:  

১. যখন তার কু্ষিা ও লিিাসা হয়, তখন খাবার ও িানীয়’র বযবস্থা 

করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْجٌر » 
َ
ِّ َذاِت َكبٍِد َحرَّاَء أ أخرج  أمحد( . «يِف ُكه ). 

“প্রাণী মাত্রলকই িালন িান করালনার মলিয সাওয়াব রলয়লে।”344 

লতলন আরও বল ন:  

 (.رنا  الطرباِن ن ابلخاري بلرط آخر( . « َمْن ال يَرْحم ال يهرَْحمْ  »

“ময বযলি অনুকম্পা প্রদশথন করলব না, তার প্রলতও অনুকম্পা 

প্রদশথন করা হলব না।”345 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

আরও বল ন:  

ْرِض يَرمَْحْكه  واارمَْحه  »
َ
َماءِ  مْ َمْن يِف األ  (. الرتمذيرنا  ( . «َمْن يِف السَّ

“মতামরা িৃলর্বীলত যারা আলে, তালদর প্রলত দয়া কর, তাহল  
                                                           
344 আহমাদ, আ -মুসনাদ, হালদস নাং- ১৭৫৮৪ 
345 ত্ববারনী রহ. হালদসলট সহীহ সনলদ বণথনা কলরলেন এবাং ইমাম বুখারী রহ. 
লভন্ন শলব্দ হালদসলট বণথনা কলরলেন।  
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আকালশ লযলন আলেন, লতলন মতামালদর প্রলত দয়া করলবন।”346 

২. তার প্রলত দয়ািরবশ ও সহানুভূলতশী  হওয়া; কারণ, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম যখন তালদরলক মদখল ন— তারা 

একলট জীবন্ত িালখলক িলর এলন তালদর তীর লনলক্ষলির  ক্ষযবস্তু 

লহলসলব িহণ কলর তার প্রলত তীর লনলক্ষি করলে, তখন লতলন 

ব ল ন: 

 (.رنا  ابلخارى نمسلم( . « لين اهلل من اختذ شيًئا في  رنح غرًضا »

“আল্লাহ তা‘আ া ঐ বযলির উির অলভশাি বষথণ করুন, ময জীবন্ত 

প্রাণীলক (তীর লনলক্ষলির)  ক্ষযবস্তু বালনলয়লে।”347 তাোড়া নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম চতুষ্পদ জন্তুলক হতযা করার জনয 

আটক কলর রাখলত লনলষি কলরলেন। আবার মকালনা একলদন 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মদখলত মিল ন একলট মা 

িালখ তার বাচ্চালদর মখাাঁলজ বৃোকালর উড়লে, ময বাচ্চাগুল া 

                                                           
346 লতরলমযী, হালদস নাং- ১৯২৪    
347 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ২৬৭৭ এবাং লতলন হালদসলট সহীহ সনলদ বণথনা 
কলরলেন। 
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সাহাবীগণ তার বাসা মর্লক িলর লনলয় এলসলে, এমতাবস্থায় লতলন 

ব ল ন:   

َها إَِِلَْها ؟ َمْن فََجَع َهِذ ِ بَِوََلَِها » نا َنََلَ  (. أبو داندرنا  ( . « رهدُّ

“মক এ িালখলটলক তার সন্তান হালরালনার বযদনায় কষ্ট লদলি? 

মতামরা তার বাচ্চালক তার লনকট লফলরলয় দাও।”348 

৩. তালক যলবহ বা হতযা করার সময় দয়া প্রদশথন করা; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন:   

ُهوا الاِ  » ٍء فَإَذا َقَعلْعهم فَأْحِس ِّ ََشْ ْعلَة ، َنإَِذا َذَِبْعهْم إنَّ اهلل َكَعَب اإلْحَساَن لََعَ ُكه
ِح َذبِيوَحَع ه  ريه

ْم َشْرَرتَ  ، َنلْ كه َحده
َ
ِْبََة ، َنِلهوِحدَّ أ ُهوا اَّلِّ  (. مسلمرنا  ( . « فَأْحِس

“আল্লাহ তা‘আ া প্রলতযক লবষলয় মতামালদর উির ‘ইহসান’ 

অতযাবশযক কলরলেন; সুতরাাং মতামরা যখন কত  করলব, দয়ােথতার 

সালর্ কত  করলব; আর যখন যলবহ করলব, তখন দয়ােথতার সালর্ 

যলবহ করলব; আর মতামালদর সকল ই মযন তার েুলর িার লদলয় মনয় 

                                                           
348 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ২৬৭৭ এবাং লতলন হালদসলট সহীহ সনলদ বণথনা 
কলরলেন। 
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এবাং তার যলবহকৃত প্রাণীলক কষ্ট না মদয়।”349 

৪. তালক মকালনা প্রকার শালস্ত না মদওয়া, চাই মস শালস্ত অভুি 

রাখার মািযলম হউক, অর্বা প্রহার করার মািযলম হউক, অর্বা 

সালিযর বাইলর মবাো চািালনার মািযলম হউক, অর্বা তার অঙ্গহালনর 

মািযলম হউক, অর্বা আগুলন মিাড়ালনার মািযলম; মকননা, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন:   

ْطَيَمْعَها »
َ
َُْعها َحَّتَّ َماتَْت ، فََدَخلَْت فِيَها انلَّاَر ، الَ يِهَ أ ةٍ َسَج ةٌ يف ِهرَّ

َ
بَِت اْمرَأ ذِّ  عه

ْرِض 
َ
له ِمْن َخَشاِش األ رنا  ( . « نََسَاْعَها ، إْذ َحبََسْعَها ، َنالَ يِهَ تََرَكْعَها تَأكه

 (. ابلخاري

“এক মলহ ালক একলট লবড়াল র কারলণ শালস্ত মদয়া হলয়লে— মস 

লবড়া লটলক একািালর মবাঁলি রাখায় মারা লগলয়লে , যার কারলণ মস 

জাহান্নালম প্রলবশ কলর। যখন মস তালক আটলকলয় মরলখলে , তখন 

মস তালক না খাদয ও িানীয় লদলয়লে, না তালক যমীলনর মিাকা 

মাকড় খাওয়ার জনয মেলড় লদলয়লে।”350 তাোড়া নবী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
349 মুসল ম, হালদস নাং- ৫১৬৭ 
350 বুখারী, হালদস নাং- ৩২৯৫ 
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‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মকালনা এক লিাঁিড়া অিুযলষত অঞ্চ  লদলয় ির্ 

চ ার সময় মদখলত মিল ন তালত আগুন  ালগলয় মদয়া হলয়লে, 

তখন লতলন বল ন:   

َق َهِذ ِ َمْن  » َُا«؟ َحرَّ َب بِانلَّارِ إاِلَّ َربُّ  ». قَاَل  حَنْنه  : . قهلْ
ْن يهَيذِّ

َ
إِنَّ ه الَ يَنَْبِِغ أ

 (. أبو داندرنا  ( . «انلَّارِ 

“মক এগুল ালক িুলড়লয় মারলে? আমরা ব  াম: আমরা মারলে; 

লতলন ব ল ন: আগুলনর মাল ক (আল্লাহ তা‘আ া) বযতীত কারও 

জনয আগুন িারা শালস্ত মদয়া সমীচীন নয়।”351 

৫. ক্ষলতকর প্রাণীলক হতযা করা ববি, মযমন— লহাংস্র বা িাগ া 

কুকুর, বাঘ, সাি, লবিু, ইাঁদুর ইতযালদ; কারণ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন:   

ََرمِ  »
ْ
ِلِّ نَاحل

ْ
ْاَعلَْن ِِف احل َيَّةه ، : ََخٌْس فََواِسقه يه

ْ
ْبَاعه ،نَ  احل

َ
َرابه األ  َنالَْراَرةه ، الْفه

وره ، هَديَّا َنالََْكْبه الَْياه
ْ
 (. مسلم ابلخاري ن رنا ( . « َناحل

“িাাঁচ প্রকার প্রাণী মবলশ অলনষ্টকারী, এলদরলক হারাম শরীলফর 

                                                           
351 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ২৬৭৭ এবাং হালদসলট সহীহ। 



 

216 

বাইলর ও লভতলর হতযা করা যায়: সাি, লচত্রা কাক, ইাঁদুর, িাগ া 

কুকুর ও লচ ।”352 অনুরূিভালব লবিুলক হতযা ও  া‘নত করার 

লবষয়লটও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মর্লক লবশুদ্ধভালব 

বলণথত হলয়লে।   

৬. জনস্বালর্থ বা প্রশাসলনক প্রলয়াজলন উট, োগ  ও গরুর মত 

চতুষ্পদ জন্তুর কালন দাগ বা লচহ্ন মদওয়া ববি; কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লামলক তাাঁর লনজ হালত যাকালতর উলট লচহ্ন লদলত 

মদখা মগলে। তলব উট, োগ  ও গরুর মত চতুষ্পদ জন্তু বযতীত 

অনযানয জীবজন্তুর গালয় দাগ বা লচহ্ন মদওয়া ববি নয়; মকননা, নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মচহারায় দাগ মদওয়া একলট গািালক 

মদলখ ব ল ন:   

ِى نََسمَ  » ه اَّلَّ  (. مسلم رنا ( . « نَْجِه ِ ِِف َهَذا  لََيَن اَّللَّ

“আল্লাহর অলভশাি ঐ বযলির প্রলত, ময এ প্রাণীলটর মচহারায় দাগ 

লদলয়লে।”353 

                                                           
352 বুখারী, হালদস নাং- ৩১৩৬; মুসল ম, হালদস নাং- ২৯১৯ 
353 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৬৭৪ 
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৭. এসব জন্তুলত আল্লাহর ‘হক’ সম্পলকথ জানা, যালত যখন তা 

যাকাতলযাগয হয়, তখন তার যাকাত আদায় করা যায়।  

৮. আল্লাহ তা‘আ ার আনুগতয বাদ লদলয় এগুল া লনলয় বযস্ত না 

র্াকা, অর্বা এগুল ার কারলণ তাাঁর স্মরলণ উদাসীন না হওয়া; 

কারণ, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

َها َي   ﴿ يُّ
َ
إيَن َءاَمُنواْ ََّل تُل  ٱأ م   هإُكم  َّلَّ

َ
و   َوََّلي  لُُكم  َو  أ

َ
إ  ٱرإ َعن ذإك   ُدُكم  َل  أ  ﴾ َّللَّ

[١]املنافقون:   

“মহ মুলমনগণ! মতামালদর িন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তলত মযন 

মতামালদরলক আল্লাহর স্মরলণ উদাসীন না কলর।”354 তাোড়া 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মঘাড়া প্রসলঙ্গ বল লেন:   

َْيله ثالثةٌ  »
ْ
ْجٌر  : اخل

َ
ِي يِهَ هَله أ ا اَّلَّ ٍل نِْزٌر ، فأمَّ ٍل ِسرْتٌ ، نلَََع رَجه ْجٌر ، َنلِرَجه

َ
ٍل أ لِرَجه

ٌل َرَبَطَها يِف َسبِيِل  َصابَْت يِف ، فَرَجه
َ
َطاَل لََها يِف َمْرٍج أْن َرْنَضٍة ، َفَما أ

َ
ِ ، فَأ اَّللَّ

نََّها َقَطَيْت ِطَيلََها 
َ
َُاٌت ، فَلَْو أ ْنَضِة ، ََكنَْت هَله َحَس ِطَيلَِها َذلَِك ِمَن الَْمْرِج َنالرَّ

ْرَناثهها
َ
َفْيِ ، ََكنَْت آثارهَها نَأ فًا أن َُشَ َُّْت َُشَ نََّها  َذلَِك ، فَاْستَ

َ
َُاٍت هَله ، َنلَْو أ َحَس

                                                           
354 সূরা আ -, আয়াত:  
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َُاٍت ، فَِِهَ َِّللَِك  ْن يَْسيِقَ بِِ  ََكَن َذلَِك هَله َحَس
َ
َبْت ْمُ ه ، َنلَْم يهرِْد أ َْشِ

َُْهٍر ، فَ ِ َمرَّْت ب
ْجٌر 

َ
هه  .أ ِ يِف رِقَابَِها َنال ظه ًرا ، َنلَْم يَنَْس َحقَّ اَّللَّ ُِّيًا َنَتَيرُّ ٌل َرَبَطَها َتَف ورَِها ، َنرَجه

لَِك ِسرْتٌ  ْهِل اإِلْسالِم ، فَِِهَ لََعَ َذلَِك  .فَِِهَ َِّلَ
َ
ْخرًا َنرِيَاًء َننَِواًء أِل

ٌل َرَبَطَها فَ َنرَجه
 (. ابلخاريرنا  ( . «نِْزٌر 

“মঘাড়া লতন প্রকার: (লঘাড়া িা ন) একজলনর জনয িুণয, আলরক 

জলনর জনয (দালরেয মেলক রাখার বা আযাব মর্লক) আবরণ স্বরূি 

এবাং অির আলরক জলনর জনয িালির কারণ। মস বযলির জনয 

িুণয, ময আল্লাহর রাস্তায় (লজহাদ করার জনয) মঘাড়ালক সদা প্রস্তুত 

রালখ এবাং মস বযলি যখন  ম্বা দলড় লদলয় মঘাড়ালট মকালনা চারণভূলম 

বা বাগালন মবাঁলি রালখ, তখন ঐ  ম্বা দলড়র মলিয চারণভূলম বা 

বাগালনর ময অাংশ িড়লব তত িলরমাণ সাওয়াব মস িালব; যলদ 

মঘাড়ালট দলড় লেলড় মফল  এবাং দুই একলট লট া িার হলয় মকার্াও 

চল  যায়, তাহল  তার িদলচহ্ন ও মগাবরগুল াও তার জনয সাওয়াব 

লহলসলব গণয হলব; যলদ মকালনা নদী-না ায় লগলয় িালন িান কলর, 

মাল ক যলদও িালন িান করালনার ইিা কলর নাই, তাও তার মনক 

আম  বল  গণয হলব। আর ময বযলি লনলজর স্বি তার জনয 

দালরলেযর গ্লালন ও িরমুখালিক্ষীতা মর্লক লনজলক রক্ষা করার জনয 
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মঘাড়া িা ন কলর এবাং তার গদথান ও লিলঠ আল্লাহর ময হক রলয়লে 

তা ভুল  না যায় (অর্থাৎ যাকাত আদায় কলর) তলব এই মঘাড়া তার 

জনয আযাব মর্লক রক্ষাকারী আবরণ স্বরূি। আর ময বযলি অহঙ্কার, 

ম াক মদখালনা ও ইস ালমর অনুসারীলদর সালর্ শত্রুতার জনয মঘাড়া 

 া ন-িা ন কলর, তাহল  এ মঘাড়া তার জনয িালির মবাো 

হলব।”355 

 

সুতরাাং মুসল ম বযলি আল্লাহ তা‘আ া ও তাাঁর রাসূল র আনুগলতযর 

কারলণই জীবজন্তুর সালর্ এ আদবসমূহ রক্ষা কলর চ লব; আর 

এসব আদব িা ন করার িারা লনলদথশ িা ন হলব ইস ামী 

শরী‘য়লতর ! িা ন হলব দয়া ও করুনার লবলিলবিান ! িা ন হলব 

মানুষ অর্বা জীবজন্তুসহ প্রলতলট সৃলষ্টর জনয লনিথালরত সাবথজনীন 

ক যাণকর আইনকানুন !। 

 

                                                           
355 বুখারী, হালদস নাং- ২২৪২, ২৭০৫ ও ৩৪৪৬ 
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* * * 
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অষ্টম অিযায় 

দীনী ভাইলদর সালর্ আদব এবাং আল্লাহর জনয তালদরলক 

ভাল াবাসা ও ঘৃণা করা 

 

আল্লাহ তা‘আ ার প্রলত ঈমালনর দালব অনুযায়ী মুসল ম বযলি 

কাউলক ভাল াবাসলব শুিু আল্লাহর জনয এবাং কাউলক ঘৃণা করলব— 

তাও শুিু আল্লার জনয; কারণ, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র িেন্দই তার 

িেন্দ এবাং আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র অিেন্দই তার অিেন্দ; সুতরাাং 

আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল র ভাল াবাসার কারলণই মস তালক 

ভাল াবাসলব এবাং তার প্রলত তাাঁলদর ঘৃণার কারলণই মস তালক ঘৃণা 

করলব; আর এ বযািালর তার দ ী  হল া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর বাণী, লতলন বল লেন:   

« ، ِ َحبَّ َّلِلَّ
َ
ِ ، َمْن أ ْبَفَض َّلِلَّ

َ
ِ  نَأ ْعَطى َّلِلَّ

َ
ِ َفَاِد اْسَعْكَمَل اإِليَماَن   ،نَأ ََُع َّلِلَّ  «َنَم
 (. أبو داندرنا  ( .

“ময বযলি আল্লাহর জনয কাউলক ভাল াবাস , আল্লাহর জনয কাউলক 
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ঘৃণা কর , আল্লাহর জনয কাউলক দান কর  এবাং আল্লাহর জনয 

কাউলক দান করা মর্লক লবরত র্াক , মস বযলি লনজ ঈমানলক 

িূণথতা দান কর ।”356 আর এর উির লভলে কলর মুসল ম বযলি 

আল্লাহর সক  সৎবান্দালক ভাল াবাসলব এবাং তালদর সালর্ বনু্ধত্ব 

স্থািন করলব; আর আল্লাহ  ও তাাঁর রাসূল র লনলদথশ অমানযকারী 

আল্লাহর সক  বান্দালক ঘৃণা করলব এবাং তালদর সালর্ শত্রুতা 

মিাষণ করলব; তাোড়া এটা মুসল ম বযলিলক তার মকালনা মকালনা 

ভাইলক আল্লাহ তা‘আ ার উলদ্দলশয মবলশ মহব্বত ও আন্তলরকতার 

কারলণ ভাই ও বনু্ধ বল  িহণ করলত মকালনা মানা মনই; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এ িরলনর ভাই ও বনু্ধ 

িহণ করার বযািালর উৎসাহ প্রদান কলর বল ন:   

هوٌف  » ل
ْ
ْؤِمنه آلٌِ  َمأ لَ ه َناَل يهْؤلَ ه الْمه

ْ
أمحد ن رنا  ( . «، َناَل َخرْيَ فِيَمْن اَل يَأ

 (. الطرباِن ن احلاكم

“মুলমন ঘলনষ্ঠ ও বন্ধত্বিূণথ বযলি; আর মস বযলির মলিয মকালনা 

                                                           
356 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৪৬৮৩ 
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ক যাণ মনই, ময ঘলনষ্ঠ ও বনু্ধত্বিূণথ নয়।”357 লতলন আরও বল ন:   

ِ مَ  اليرِش  إن  حوَل  » ، ليسوا هم نورٌ ننجوهه  هم نورٌ بلاسه  قومٌ ، عليها من نورٍ  ره ُاب
،  نلا مْ هه ِصرْ  اَّللِّ  فاالوا: يا رسوَل  ، نالشهداءه  األنبياءه  مْ هه طه بِ فْ ، يَ  نال شهداءَ  بأنبياءَ 

ِ عَ ، نالمه  عز  نجل   يف اَّللِّ  ونَ ابُّ وحَ عَ فاال: هم المه  ،  تياَل يف اَّللِّ  ونَ سه جال
 (. النسايئا  رن( . «تياَل يف اَّللِّ  ننَ ره انِ َتَ نالمه 

“আরলশর চালরিালশ কতগুল া নূলরর লমম্বার রলয়লে, মযগুল ার উির 

একদ  ম াক অবস্থান করলব, যালদর মিাশালক নূর এবাং 

মচহারালতও নূর, তারা নবী নন এবাং শহীদও নন, তালদর প্রলত ঈষথা 

করলব নবী ও শহীদগণ; সাহাবীগণ ব ল ন: মহ আল্লাহর রাসূ ! 

আমালদর জনয তালদর একটা বণথনা মিশ করুন; তখন লতলন 

ব ল ন: তারা হল ন আল্লাহ তা‘আ ার উলদ্দলশয এলক অিরলক 

মহব্বতকারী, িরস্পর আল্লাহ তা‘আ ার উলদ্দশয বনু্ধত্ব স্থািনকারী 

এবাং আল্লাহ তা‘আ ার উলদ্দলশয এলক অিলরর সালর্ 

সাক্ষাৎকারী।”358 লতলন আরও বল ন:   

                                                           
357 আহমাদ, ত্ববারনী ও হালকম এবাং লতলন হালদসলটলক সহীহ বল লেন।  
358 নাসায়ী, আস-সুনান আ -কুবরা এবাং হালদসলট সহীহ।  
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وله   » َ َعزَّ نََجلَّ َياه ْجِل ،قَْد  : إِنَّ اَّللَّ
َ
يَن َيَعوَحابُّوَن ِمْن أ ِ ْت حَمَبَِِّت لَِّلَّ ْت  َحاَّ نََحاَّ

ْجِل 
َ
نَن ِمْن أ َُاََصه يَن يَتَ ِ  (. أمحد ن احلاكمرنا  ( . « حَمَبَِِّت لَِّلَّ

“আল্লাহ তা‘আ া বল ন: তালদর জনয আমার মহব্বত (ভাল াবাসা) 

লনলিত হলয় যায়, যারা আমার জনযই এলক অিরলক ভাল াবালস; 

আবার তালদর জনযও আমার মহব্বত লনলিত হলয় যায়, যারা আমার 

কারলণই এলক অিরলক সাহাযয কলর।”359 লতলন আরও বল ন:   

مه اهلله يف ِظلِِّ  يَْوَم الَ ِظلَّ إالَّ ِظلُّ ه : إَماٌم ََعِدٌل ، َنَشابٌّ سََشأ يف ِعَباَدةِ  » َسْبَيٌة يهِظلُّهه
يَ  ٌل قَلْبه ه مه ْوَد إَِلْ ِ  ِجدِ لٌَّق بِالَمْس اهلل عز نجل ، َنرَجه ُْ ه َحَّتَّ َييه ،  إَذا َخَرَج ِم

ٌل َذَكَر اهلل َخاِِلاً  قَا َعلَيِ  ، َنرَجه الَِن ََتَاب ا يف اهللِ اْجعََمَيا َعلَيِ  نَتَررَّ َنرَجه
َُا ه  ٌل َدَعْع ه اْمرَأةٌ َذاته  َفَراَضْت َعْي أَخافه اهلل ، نََْجَاٍل ، َفَااَل : إِنِّ  َحَسٍب ، َنرَجه

ُه ه  ُِْرقه يَِمي ه َما ته َق بَِصَدقٍَة ، فَأْخَراَها َحَّتَّ الَ َتْيلََم ِشَماهله ٌل تََصدَّ معرق ( . «َنرَجه
 (. علي 

“এরূি সাত বযলিলক মসলদন আল্লাহ তা‘আ া তাাঁর সুশীত  োয়ায় 

স্থান লদলবন, মযলদন তাাঁর োয়া বযতীত আর মকালনা োয়া র্াকলব না: 

১. নযায় লবচারক ইমাম বা মনতা; ২. মহান আল্লাহর ইবাদলত মশগু  
                                                           
359 আহমাদ ও হালকম এবাং লতলন হালদসলটলক সহীহ বল লেন। 
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যুবক; ৩. মাসলজলদর সালর্ সম্পকথযুি হৃদলয়র অলিকারী বযলি— 

যখন মস মাসলজদ মর্লক মবর হয় আবার তালত লফলর আসা িযথন্ত 

মন বযকু  র্ালক; ৪. এমন দুই বযলি, যারা আল্লাহর সন্তুলষ্টর জনযই 

িরস্পর ভাল াবাসার বন্ধলন আবদ্ধ হয় এবাং আল্লাহর সন্তুলষ্টর জনযই 

তালদর বনু্ধলত্বর সম্পকথ লেন্ন হলয় যায়; ৫. এমন বযলি, ময লনজথলন 

আল্লাহলক স্মরণ কলর দু’মচালখর অশ্রু েরায়; ৬. এমন ম াক, যালক 

মকান সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী বযলভচালরর জনয আহ্বান কলরলে, আর 

তখন মস প্রস্তাব প্রতযাখযান কলর বল লে: আলম মতা আল্লাহলক ভয় 

কলর; ৭. ময বযলি এমন মগািনীয়তা রক্ষা কলর দান-সাদকা কলর 

ময, তার ডান হাত কী দান কর  বাম হাতও তা জানলত িালর 

না।”360 লতলন আরও বল ন:   

 ده يْ : أرِ  اَل ؟ قَ  يده رِ ، فاال : أين ته  ملاكً  هله  اهلله  دَ َص فأرْ  هل يف اهللِ  أخاً  ارَ زَ  إن رجالً   »
ِ  اَل  ، قَ : اَل  اَل ؟ قَ   ه عُدَ  لَك  ةٍ اجَ : حِلَ  اَل اَ ، فَ  ناً اَل فه  أِِخْ  ره نْ أن أزه   بيَُك  ةٍ ابَ رَ اَ : ل
يف   ه بُّ : أحِ  الَ ؟ قَ  مَ بِ : فَ  الَ  ، قَ : اَل  اَل ؟ قَ  كَ هل عُدَ  ةٍ مَ يْ ُِ بِ : فَ  اَل  ، قَ ؟ قال : اَل  نبيُ ه 
ِ  كَ رِبه خْ أ إِلَك  ِِنْ لَ سَ أرْ  : فإن اهللَ  الَ ، قَ  اهللِ   ب

ِ   ه أنَّ َ  َب جَ ، نقد أنْ  ا ه إيَّ  َك بِّ حِله  َك بُّ حيه  َك ل
 (. رنا  مسلم بلرظ أخْص من هذا( . « اْلُةَ 

                                                           
360 বুখারী, হালদস নাং- ৬৪২১; মুসল ম, হালদস নাং- ২৪২৭ 
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“এক বযলি আল্লাহর উলদ্দলশয তার এক ভাইলয়র সালর্ সাক্ষাৎ 

করলব, তখন আল্লাহ তা‘আ া তার জনয একজন মফলরশ্তালক 

িযথলবক্ষলণর দালয়ত্ব লদল ন; তারির মস (লফলরশ্তা) ব  : তুলম 

মকার্ায় যাি? মস ব  : আলম আমার অমুক ভাইলয়র সালর্ সাক্ষাৎ 

করলত চাই; তারির মস লজজ্ঞাসা কর : তার কালে লক মতামার 

মকালনা প্রলয়াজন আলে? মস ব  : না, মস আবার লজজ্ঞাসা কর : 

মতামার ও তার মালে মকালনা আত্মীয়তার বন্ধলনর কারলণই লক তুলম 

তার সালর্ সাক্ষাৎ করলত যাি? মস ব  : না, মস আবার লজজ্ঞাসা 

কর : তাহল  লক মতামার কালে তার মকালনা দান বা অনুিলহর 

বযািার আলে যার কারলণ তুলম তার সালর্ সাক্ষাৎ করলত যাি? মস 

ব  : না, তারির মস আবার লজজ্ঞাসা কর : তাহল  মকান্ কারলণ 

তুলম তার সালর্ সাক্ষাৎ করলব? জবালব মস ব  : আলম তালক 

আল্লাহর সন্তুলষ্টর জনয ভাল াবালস; তখন মফলরশ্তা ব  : আল্লাহ 

তা‘আ া আমালক মতামার লনকট িালঠলয়লেন মতামালক এ সাংবাদ 

মদয়ার জনয ময, তার প্রলত মতামার ভাল াবাসার কারলণ লতলনও 

মতামালক ভাল াবালসন এবাং লতলন মতামার জনয জান্নাত বরাদ্দ কলর 
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লদলয়লেন।”361 

 আর এ ভ্রতৃলত্বর সম্পলকথর শতথ হল া— তা একান্তই আল্লাহর 

উলদ্দলশয হলত হলব, যা দুলনয়ার যাবতীয় মভজা  ও তার বস্তুগত 

সম্পকথ মর্লক সমূ্পণথভালব মুি হলব এবাং তার একমাত্র কারণ বা 

উলদ্দশয হলব আল্লাহর প্রলত ঈমান, অনয লকেূ নয়। 

সুতরাাং তালক দীনী ভাই লহলসলব িহণ করার মক্ষলত্র লনলনাি 

আদবসমূহ রক্ষা কলর চ লত হলব: 

১. তালক বুলদ্ধমান হলত হলব; কারণ, লনলবথালির সালর্ ভ্রাতৃলত্বর 

সম্পকথ ও সাহচলযথর মলিয মকালনা ক যাণ মনই; মকননা, অলনক সময় 

লনলবথাি মূখথ বযলি উিকার করলত লগলয় ক্ষলত কলর বলস।  

                                                           
361 ইমাম মুসল ম রহ. হালদসলট এর মচলয় সাংলক্ষপ্ত শলব্দ বণথনা কলরলেন (হালদস 
নাং- ৬৭১৪)। আর এখালন মযসব শলব্দ বণথনালট লবদযমান, তা ইমাম আ -গাযা ী 
রহ. তাাঁর ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ দীন’  িলন্থ উলল্লখ কলরলেন। আর যাইনু  
‘ইরাকী বল লেন:  " رنا  مسلم " (হালদসলট মুসল ম রহ. বণথনা কলরলেন) এবাং 
লতলন এ কর্ার ঈলঙ্গত কলরনলন ময, “শব্দগুল া ইমাম মুসল ম রহ. এর শব্দ 
নয়, যা লতলন তাাঁর ‘আস-সহীহ’ িলন্থ উলল্লখ কলরলেন”। আ -এহইয়াউ ( 
 .২ / ১৫৭, আ -হাব ী সাংস্করণ, ১৩৫৮ লহ :( اإلحياء
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২. তালক উেম চলরলত্রর অলিকারী হলত হলব; মকননা, দুলিলরত্রবান 

বযলি বুলদ্ধমান হল ও অলিকাাংশ সময় লনলজর মখয়া -খুলশ মত চল  

অর্বা রাগ-লবরালগর বশবতথী হলয় কাজ কলর, ফল  মস তার সার্ীর 

সালর্ মন্দ আচরণ কলর।  

৩. তালক আল্লাহভীরু হলত হলব; কারণ, প্রলতিা লকর আনুগলতযর 

গলণ্ড মর্লক মবলরলয় যাওয়া ফালসক বযলি মর্লক বনু্ধও লনরািদ নয়; 

মকননা, মস কখনও কখনও তার সার্ীর লবরুলদ্ধ এমন অনযায়-

অিরালি জলড়লয় িলড়, মযখালন মস ভ্রাতৃত্ব বা বনু্ধত্ব বা অনয মকালনা 

সম্পলকথর মতায়াক্কা কলর না; কারণ, ময বযলি আল্লাহ তা‘আ ালক 

ভয় কলর না, মস বযলি মকালনা অবস্থালতই অনযলক ভয় কলর না।  

৪. তালক কুসাংস্কার ও লবদ‘আত মর্লক দূলর মর্লক কুরআন ও 

সুন্নাহ’র অনুসারী হলত হলব; কারণ, কখনও কখনও লবদ‘আতিন্থীর 

লবদ‘আলতর িলঙ্ক তা তার বনু্ধলক মিলয় বসলত িালর; মকননা, 

লবদ‘আতিন্থী ও আত্মিূজারীলক বজথন করা ও তালদর সালর্ সম্পকথ 

লেন্ন করা আবশযক; সুতরাাং লকভালব তালদর সালর্ আন্তলরকতা ও 

বনু্ধত্ব স্থািন করা সম্ভব হলব, অর্চ মকালনা এক সৎবযলি বনু্ধ বা 

সার্ী লনবথাচলন সাংলক্ষলি এ আদবগুল ার কর্া উলল্লখ কলরলেন, লতলন 
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তাাঁর মেল লক উিলদশ লদলত লগলয় বল ন: মহ আমার আদলরর 

মেল ! যখন মকালনা বযলিলক মতামার বনু্ধ লহলসলব িহণ করার 

প্রলয়াজনীয়তা মদখা মদয়, তখন তুলম এমন বযলিলক বনু্ধ বা সার্ী 

লহলসলব িহণ করলব— যখন তুলম তার লখদমত করলব, তখন মস 

মতামালক রক্ষণালবক্ষণ করলব; যলদ তুলম তালক সঙ্গ দাও, তলব মস 

মতামালক সুন্দর করলব; যলদ মতামার মকালনা খাদযসাংকট মদখা মদয়, 

তাহল  মস মতামালক তা সরবরাহ করলব। তুলম তালকই বনু্ধ লহলসলব 

িহণ করলব— যখন তুলম মকালনা ক যালণ মতামার হাত বাড়ালব, 

তখন মসও তার হাত বাড়ালব; আর যলদ মস মতামার িক্ষ মর্লক 

ভাল া লকেু মদলখ, তাহল  তা ভাল া বল  গণয কলর; আর মন্দ লকেু 

মদখল  তা মর্লক বািা প্রদান কলর। আর তুলম তালকই বনু্ধ লহলসলব 

িহণ করলব— যখন তুলম তার লনকট চাইলব, তখন মস মতামালক 

লদলব; আর তুলম চুি কলর র্াকল , মস মতামার সালর্ কর্ার সূচনা 

করলব; আর যলদ তুলম মকালনা দুঘথটনার লশকার হও, তাহল  মস 

মতামালক সান্ত্বনা লদলব। আর তুলম তালকই বনু্ধ লহলসলব িহণ 

করলব— যখন তুলম তার সালর্ কর্া ব লব, তখন মস মতামার 

কর্ালক সতয বল  জানলব; আর মতামরা িরস্পর মকালনা কালজর 
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উলদযাগ লনল  মস মতামালক দালয়ত্ব প্রদান কলর; আর যলদ মতামরা 

িরস্পর মকালনা লবষলয় মতলবলরাি কর, তাহল  মস মতামালক 

অিালিকার মদয়।362    

দীনী ভাইলদর অলিকার: 

এ িরলনর ভাইলদর অলিকারসমূলহর লকেু লদক লনলন তুল  িরা 

হল া: 

১. অর্থ-সম্পদ লদলয় সাহাযয সহলযালগতা করা; সুতরাাং প্রলয়াজলনর 

সময় তালদর প্রলতযলকই তার ভাইলক তার অর্থ লদলয় সহলযালগতা 

করলব, এমলনভালব ময, মলন করলব তালদর উভলয়র লদনার ও 

লদরহাম এক ও অলভন্ন। মযমন আবূ হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 

মর্লক বলণথত আলে, তাাঁর লনকট এক বযলি এলস ব  :  

 . قال . قال : أتدرى ما حق اإلخاء ؟ قال : عرِّفَّن إِّن أريد أن أؤاخيك ِف اهلل  »
:  . قال . قال : لم أبلغ هذ  اقمْنلة بيد ال تكون أحق بديُارك ندرهمك مَّن  : 

  . « فاذهب عَّن

                                                           
362 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৫৭ 
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“আলম মতামালক আল্লাহর সন্তুলষ্টর উলদ্দলশয দীনী ভাই লহলসলব িহণ 

করলত চাই; তখন লতলন ব ল ন: তুলম লক জান ভ্রাতৃলত্বর ‘হক’ লক? 

তখন মস ব  : আমালক জালনলয় দাও। তখন লতলন ব ল ন: মতামার 

লদনার ও লদরহালমর উির মতামার অলিকার আমার মচলয় মবলশ হলত 

িারলব না। তখন মস ব  : িলর আলম এ মালন মিৌঁেলত িার াম 

না। তখন লতলন ব ল ন: তাহল  তুলম আমার মর্লক দূর হও।”363 

২. তালদর প্রলতযলকই প্রলয়াজন িূরলণর সময় এলক অিলরর 

সহলযাগী হলব এবাং লনলজর উির তার সার্ীর প্রলয়াজনলক 

অিালিকার লদলব; তার প্রলয়াজনলক লনলজর প্রলয়াজলনর মত কলর 

মদখলব, তার লনলজর উির এবাং তার িলরবার ও সন্তানালদর উির 

তালক প্রািানয লদলব; প্রলত লতন লদন ির তার মখাাঁজ-খবর লনলব, 

তারির মস অসুস্থ হল  তার মসবা করলব, কলমথ বযস্ত হল  তালক 

সহলযালগতা করলব, মকালনা লকেু ভুল  মগল  তালক তা স্মরণ কলরলয় 

লদলব, কালে আসল  তালক অলভবাদন জানালব, যখন মস বসলব তখন 

তার জনয জায়গা প্রশস্ত কলর লদলব এবাং যখন মস কর্া ব লব, তখন 

মলনালযাগ লদলয় তার কর্া শুনলব।  
                                                           
363 আ -গাযা ী, ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ দীন’ , ২য় খণ্ড, িৃ. ১৭৪ 
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৩. তার শুিু ভাল া লদকগুল াই ব লব; সুতরাাং তার উিলস্থলতলত 

অর্বা অনুিলস্থলতলত তার মকালনা মদাষ লনলয় আল াচনা করলব না 

এবাং তার মকালনা মগািন লবষয় জনসমু্মলখ প্রকাশ করলব না; আর 

তার বযলিগত মগািন লবষয়সমূলহর লদলক তাকালনার মচষ্টা করলব না; 

আর যখন মস িলর্মলিয তালক তার মকালনা বযলিগত প্রলয়াজলন 

মদখলত িালব, তখন মস মযন তার সালর্ প্রর্লম মস প্রলয়াজন 

সম্পলকথ কর্া ব া শুরু না কলর এবাং তার উৎস বা উৎিলেস্থ  

সম্পলকথ জানার মচষ্টা না কলর। তালক ভাল া কালজর আলদশ অর্বা 

মন্দ কালজ লনলষি করার বযািালর সহৃদয়তার িলরচয় লদলব; কর্া 

ব ার সময় তার সালর্ তকথ করলব না এবাং মকালনা ‘হক’ বা 

‘বালত ’ লবষয় লনলয় তার সালর্ েগড়া করলব না। মকালনা লবষলয় 

তালক লতরস্কার করলব না এবাং অির মকালনা লবষলয় তালক লনন্দা 

করলব না।    

৪. তার সালর্ তার িেন্দসই ভাষায় কর্া ব া; সুতরাাং মস তালক 

তার সবলচলয় লপ্রয় নালম ডাকলব এবাং উিলস্থলতলত ও অনুিলস্থলতলত 

তার ভাল া লদকগুল া আল াচনা করলব, তালক করা জনগলণর 

প্রশাংসা তার লনকট আনন্দ লচলে ও খুলশ মলন মিৌঁলেলয় লদলব। তালক 
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অনগথ  উিলদশ লদলব না; কারণ, তালত মস লবরিলবাি করলত 

িালর; আর তালক জনসমু্মলখ উিলদশ লদলব না, ফল  তা তার সম্মান 

নষ্ট করলব; মযমনলট ইমাম শালফ‘য়ী রহ. বল লেন:    

ا َفَاْد نََصوَح ه َنَزانَ ه ، َنَمْن نََعَظ ه َعاَلنَِيًة َفَاْد فََضوَح ه  » َخا ه ِِسًّ
َ
َمْن نََعَظ أ

  . «َنَشانَ ه 

“ময বযলি তার ভাইলক মগািলন উিলদশ লদ , মস বযলি সলতযই 

তালক উিলদশ লদ  এবাং তার সালর্ সুন্দর বযবহার কর ; আর ময 

বযলি তালক প্রকালশয উিলদশ লদ , মস বযলি তার সম্মান নষ্ট কর  

এবাং তালক অসম্মান কর ।”364 

৫. তার ভু লক ক্ষমা সুন্দর দৃলষ্টলত মদখা, তার অিরািসমূহ উলিক্ষা 

করা, তার মদাষ-ত্রুলটগুল া মগািন কলর রাখা এবাং তার বযািালর 

ভাল া িারণা মিাষণ করা। আর যলদ মস মগািলন বা প্রকালশয মকালনা 

অিরালি জলড়লয় যায়, তাহল  তার ভাল াবাসালক লেন্ন করলব না 

এবাং তার বনু্ধত্বলক অবলহ া করলব না, বরাং তার তাওবা ও ক্ষমা 

প্রার্থনার অলিক্ষা করলব; আর যলদ মস বারবার অিরাি করলত 

                                                           
364 আ -গাযা ী, ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ দীন’ , ২য় খণ্ড, িৃ. ১৮২ 
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র্ালক, তাহল  তার সালর্ সম্পকথ লেন্ন করলব অর্বা বনু্ধত্ব বহা  

রাখলব উিলদশ চাল লয় যাওয়ার শলতথ এ আশায় ময, মস তাওবা 

করলব এবাং আল্লাহ তার তাওবা কবু  করলবন। আবূ দারদা 

রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন:   

وك » خه
َ
َ أ َخاك  ذلَك  فاََل تََدْع ه ألجلِ  لي ِ عَ  نَ ا َكَ عمَّ  اَل نحَ  إَذا َتَفريَّ

َ
، فَإِنَّ أ

ةً َنيَْسعَِايمه أخرى  . « َيْيَوجُّ َمرَّ

“যখন মতামার ভাই লবকৃত হলয় যায় এবাং ময সম্পলকথর উির মস 

লবদযমান লে  তা মর্লক সলর যায়, তখন এ করলণ তুলম তালক মেলড় 

লদলয়া না; কারণ, মতামার ভাই একবার বাাঁকা হলব এবাং আলরক বার 

মসাজা হলব।”365 

৬. তার ভ্রাতৃলত্বর হক িূরণ করা; সুতরাাং মস ভ্রতৃলত্বর সম্পকথলক 

প্রলতলষ্ঠত রাখলব এবাং বনু্ধলত্বর সম্পকথলক স্থায়ী করলব; মকননা, এ 

সম্পকথ লেন্ন করল  তার জনয বরাদ্দকৃত প্রলতদান নষ্ট হলয় যালব। 

আর মস মারা মগল  ভ্রাতৃলত্বর সাংরক্ষণ ও বনু্ধলত্বর দালব িূরণালর্থ 

ভাল াবাসা ও আন্তলরকতা তার সন্তান ও তার সালর্ সাংলশ্লষ্ট বনু্ধ-

                                                           
365 আ -গাযা ী, ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ দীন’ , ২য় খণ্ড, িৃ. ১৮৩ 
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বান্ধগলণর প্রলত স্থানান্তর হলব। কারণ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম তাাঁর লনকট আগত এক বৃদ্ধালক সম্মান প্রদশথন করল ন; 

তাাঁলক এ বযািালর লজজ্ঞাসা করা হল  লতলন বল ন:   

َُا أي اَم َخِدَيَة  » رنا  ( . « من اَلينِ  هدِ يَ الْ  مَ رَ ، نإنَّ كَ  إَنَها ََكنَْت تَأتي
 (.احلاكم

“খালদজা রা. জীলবত র্াকাকা ীন সমলয় মস আমালদর লনকট আসত; 

আর বনু্ধলত্বর মযথাদা দান করাটা দীলনর অন্তভুথি।”366 আর বনু্ধলত্বর 

দালব িূরলণর অনযতম একলট লদক হল া তার বনু্ধর শত্রুলক বনু্ধ 

লহলসলব িহণ না করা; মকননা, ইমাম শালফ‘য়ী রহ. বল ন:    

  . « فاد اشرتَك يف عدناتك إذا أطاع صدياك عدنك ،  »

“যখন মতামার বনু্ধ মতামার শত্রুর অনুসরণ কলর, তখন বুেলত হলব 

তারা উভলয় মতামার সালর্ শত্রুতার বযািালর একলজাট।”367 

৭. তার উির কষ্টকর লকেু চালিলয় না মদওয়া এবাং তার উির এমন 

                                                           
366 হালদসলট হালকম রহ. বণথনা কলরলেন এবাং লতলন তালক সহীহ বল লেন।  
367 আ -গাযা ী, ‘এহইয়াউ ‘উ ুলমদ দীন’ , ৩য় খণ্ড, িৃ. ৮৫ 
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মকালনা মবাো চালিলয় না মদওয়া, যা িা লন মস স্বািন্দযলবাি কলর 

না; সুতরাাং মস তার মর্লক সম্মান বা সম্পদ আদায় করার মচষ্টা 

করলব না, অর্বা মকালনা কাজ বাস্তবায়লন তালক বািয করার মচষ্টা 

করলব না; মকননা, ভ্রাতৃলত্বর বন্ধলনর মূ  উলদ্দশযই লে  আল্লাহর 

সন্তুলষ্ট অজথন; সুতরাাং এ সম্পকথলক দুলনয়ার মকালনা ফায়দা হালসল র 

উলদ্দলশয বযবহার করলব না।  

৮. তার জনয ও তার সন্তানলদর জনয মদা‘য়া করা; আর ময বযলি 

তার সালর্ ভাল া সম্পকথ রাখলব, স্বাভালবকভালবই মস তার লনলজর 

জনয, তার সন্তানলদর জনয এবাং ময বযলি তার সালর্ সম্পকথ কলরলে 

তার জনয মদা‘য়া করলব; মকননা, ময ভ্রাতৃলত্বর বন্ধলন তারা আবদ্ধ 

হলয়লে, মস ভ্রাতৃলত্বর প্রলশ্ন তারা একজন অনযজন মর্লক আ াদা 

মকউ নন; সুতরাাং মস তার জনয মদা‘য়া করলব জীলবত ও মৃত 

অবস্থায় এবাং উিলস্থত ও অনুিলস্থত অবস্থায়; রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন:   

له  إذا دَع » ِخيِ   الرجه
َ
ِ أل رنا  ( . « َذلَِك  نلك مثله  : قال هل الَملَكه  َظْهِر الَْفْيِب ب

 (.مسلم ن أبو داند
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“মকালনা বযলি যখন তার ভাইলয়র অনুিলস্থলতলত তার জনয মদা‘য়া 

কলর, তখন তালক উলদ্দশয কলর মফলরশ্তা বল : মতামার জনযও 

অনুরূি।”368 আর সৎবযলিগলণর মিয মর্লক মকালনা একজন বল ন: 

ভাল া ভাইলয়র দৃষ্টান্ত মকার্ায়? লনলিয়ই মকালনা বযলি যখন মারা 

যায়, তখন তার িলরবালরর ম াকজন তার লমরাস বণ্টন কলর এবাং 

তার মরলখ যাওয়া সম্পদ মভাগ কলর, আর ভাল া ভাইলট এককভালব 

তার জনয লচন্তা কলর এই মভলব ময, তার ভাই কী লনলয় লবদায় 

লনলয়লেন এবাং মকান্ িলরণলত  াভ কলরলেন! ফল  মস তার জনয 

রালতর অন্ধকালর মদা‘য়া কলর এবাং তার জনয ক্ষমা প্রার্থনা কলর, 

অর্চ মস মালটর নীলচর অলিবাসী।369 

 

* * * 

 

                                                           
368 মুসল ম, হালদস নাং- ৭১০৩; আবূ দাউদ, হালদস নাং- ১৫৩৬ 
369 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৫৯ 
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নবম অিযায় 

বসার ও মাজল লসর আদবসমূহ  

 

মুসল ম বযলির মগাটা জীবনটাই ইস ামী লনয়মনীলতর অনুসরলণ 

িলরচাল ত হলব, যা জীবলনর সক  লবষয়লক অন্তভুথি কলর, এমনলক 

মুসল ম বযলির বসা এবাং তার বনু্ধ-বান্ধবলদর সভা-সমালবলশর 

িরন-িদ্ধলত সম্পলকথও ইস াম সুস্পষ্ট দৃলষ্টভলঙ্গ মিশ কলরলে। আর 

এ জনয মুসল ম বযলি বসার মক্ষলত্র ও মাজল লসর বযািালর লনলনাি 

আদবসমূহ িা ন করলব: 

১. যখন মস বসলত চাইলব, তখন সবথপ্রর্ম মাজল লস উিলস্থত 

বযলিবগথলক সা াম প্রদান করলব, তারির মাজল লস বসা বযলিলদর 

প্রান্তসীমায় বলস িড়লব এবাং মাজল লসর কাউলক উলঠলয় লদলয় 

মসখালন বসলব না; আর দুই জলনর মােখালন বসলব না তালদর 

অনুমলত বযতীত; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

বল ন: 
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وا   » يه الً مِْن ََمْلِِسِ  ثهمَّ ََيْلِسه فِيِ  ، َنلِكْن تَوَسَّ ْم رَجه كه ال يهِايَمنَّ أَحده
وا  وحه  (.معرق علي ( . «َنَتَرسَّ

“মতামালদর মকউ মযন মকালনা বযলিলক তার জায়গা মর্লক উলঠলয় 

লদলয় লনলজ মসখালন না বলস; বরাং মতামরা জায়গা লবসৃ্তত কলর দাও 

এবাং েলড়লয় বলসা।”370 আর আবদুল্লাহ ইবন ওমর রালদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা’র জনয যলদ মকালনা বযলি তার বসার স্থান মেলড় লদলয় 

দাাঁলড়লয় মযলতা, তলব লতলন তার মেলড় মদয়া জায়গায় বসলতন না।371 

আর জালবর ইবন সামুরা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: 

َُا انلَّيبَّ صَّل اهلل ع » تَيْ
َ
َُّا إَِذا أ نَا َحْيثه يَنَْعِِه كه  . « لي  نسلم ، جلََس أَحده

بهو داند نالرتمذي(
َ
 (.رنا  أ

“আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর লনকট হালযর 

হতাম, তখন আমালদর প্রলতযলক মসখালন বলস িড়লতা, মযখালন 

মাজল লসর ম াকজলনর বসা মশষ হলয়লে।”372 তাোড়া রাসূ ুল্লাহ 

                                                           
370 বুখারী, হালদস নাং- ৫৯১৪; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৮১২ 
371 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৬০ 
372 আবূ দাউদ ও লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক ‘হাসান’ বল লেন।  
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সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বল ন: 

َق َبْيَ اثْنَْيِ إاِلَّ بإْذنِِهَما   » َررِّ ٍل أْن يه بهو داند نالرتمذي( . «الَ حَيِلُّ لِرَجه
َ
 (.رنا  أ

“মকালনা বযলির জনয দুই বযলির মালে বযবিান সৃলষ্ট কলর বসা ববি 

নয়, যতক্ষণ না তালদর মর্লক অনুমলত মনয়া হয়।”373      

২. মকালনা বযলি যখন তার বসার জায়গা মেলড় অনযত্র চল  যাওয়ার 

ির আবার মসখালন লফলর আলস, তখন মস জায়গায় বসার অলিকার 

তারই সবলচলয় মবলশ। মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন: 

َحقُّ بِ ِ   »
َ
َو أ ْم ِمْن ََمْلٍِس ، ثهمَّ رََجَع إَِِلِْ  ، َفهه كه َحده

َ
 (.رنا  مسلم( . « إَِذا قَاَم أ

“মতামালদর মলিয মকালনা বযলি যখন তার জায়গা মেলড় অনযত্র চল  

যাওয়ার ির আবার মসখালন লফলর আলস, তখন মস জায়গায় বসার 

অলিকার তারই সবলচলয় মবলশ।”374 

৩. মাজল লসর মােখালন না বসা; মকননা, হুযায়ফা রালদয়াল্লাহু 

                                                           
373 আবূ দাউদ ও লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক ‘হাসান’ বল লেন।  
374 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৮১৮ 
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‘আনহু বল ন: 

رنا  ( . « سلم لََيَن َمْن َجلََس نََسَط احَللَْاةِ نَّ رسول اهلل صَّل اهلل علي  نإ »
بهو داند

َ
 (.أ

“রসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম তালক অলভশাি লদলয়লেন, 

ময (মাজল লসর) বৃলের মােখালন লগলয় বলস িলড়।”375   

৪. যখন বসলব, তখন লনলনাি আদবসমূলহর প্রলত  ক্ষয রাখলব: 

ভেতার সালর্ শান্তলশষ্ট হলয় বসা, এক হালতর আঙুল র ফাাঁলক অনয 

হালতর আঙু সমূহ প্রলবশ না করালনা, দালড় বা আাংলট লনলয় মখ -

তামাশা না করা, দাাঁত লখ া  না করা, নালকর লভতর আঙু  প্রলবশ 

না করালনা, মবলশ মবলশ রু্তু ও কফ না মফ া এবাং মবলশ মবলশ হাাঁলচ 

ও হাই না মদওয়া; তার বসাটা হলব শালন্তিূণথ ও লস্থলতশী ভালব; তার 

কর্াগুল া মযন মগাোল া হয়; আর যখন কর্া ব লব, তখন মযন 

সলঠকভালব লচন্তাভাবনা কলর কর্া বল ; আর মযন মবলশ কর্া না 

বল  এবাং হালস-মকৌতক করা মর্লক লবরত র্ালক; আর লনলজর 

িলরবার, সন্তানালদ, অর্বা মিশা ও তার িলর্থব ও সালহতয জাতীয় 

                                                           
375 আবূ দাউদ রহ. হালদসলট ‘হাসান’ সনলদ বণথনা কলরলেন।   
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সৃলষ্ট— কলবতা বা ম খাল লখ ও সাংক ন লনলয় আত্মশ্লাঘায় মমলত না 

ওঠা; আর যখন অনয মকউ কর্া ব লব, তখন মলনালযাগ লদলয় শুনা। 

 

আর মুসল ম বযলি যখন এ আদবসমূহ রক্ষা কলর চ লব, তখন মস 

মূ ত দু’লট লবষয় বাস্তবায়লনর জনযই তা মমলন চ লব: একলট হল া- 

মস তার সার্ীলদরলক তার আচরণ বা কালজর িারা কষ্ট না মদওয়া; 

মকননা, মুসল ম ভাইলক কষ্ট মদওয়া হারাম; রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

وَن ِمْن لَِسانِِ  َنيَِد ِ   » ْسلِمه ْسلِمه َمْن َسلَِم الْمه  (.معرق علي ( . « الْمه

“মুসল ম মসই বযলি, যার মুখ ও হালতর অলনষ্ট মর্লক অনযানয 

মুসল মগণ লনরািদ র্ালক।”376 আর লিতীয় লবষয়লট হল া: বনু্ধ-

বান্ধবলদর ভাল াবাসা ও আন্তলরকতা  াভ করা; মকননা, শরী‘য়ত 

প্রবতথক মুসল মগলণর মালে িারস্পলরক ভাল াবাসা ও আন্তলরকতার 

বন্ধন বতলরর লনলদথশ প্রদান কলরলেন এবাং এ বযািালর লবলশষভালব 

                                                           
376 বুখারী, হালদস নাং- ১০; মুসল ম, হালদস নাং- ১৭১ 
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উৎসালহত কলরলেন। 

৫. যখন মস রাস্তার মলিয বসলত চাইলব, তখন লনলনাি আদবসমূলহর 

প্রলত  ক্ষয রাখলব:  

(ক) দৃলষ্টলক অবনলমত রাখা; সুতরাাং ির্চ া মুলমন রমনীগলণর 

লদলক, অর্বা মগইলট দাাঁড়ালনা রমনীর লদলক, অর্বা বালড়র োদ বা 

মব কলনলত অবস্থানরত নারীর লদলক, অর্বা লনজ প্রলয়াজলন জানা া 

লদলয় তালকলয় র্াকা রমনীর লদলক মস মচাখ খুল  তাকালব না; 

অনুরূিভালব মস কারও লদলক লহাংসা-লবলিলষর নজলর, অর্বা 

লবদ্রূলির দৃলষ্টলত তাকালব না।    

(খ) ময মকালনা িলর্কলক কষ্ট মদয়া মর্লক লবরত র্াকলব; সুতরাাং মস 

কাউলক মুখ িারা গাল  লদলয়, অর্বা লতরস্কার কলর, অর্বা মদাষ-

ত্রুলট বল  কষ্ট লদলব না; আর কাউলক কষ্ট লদলব না হাত িারা প্রহার 

কলর বা ঘুলষ মমলর এবাং কাউলক কষ্ট লদলব না সম্পদ  ুেন করার 

মািযলম; আর িলর্লকর ির্ চ লত বািা প্রদান করলব না এবাং 

তালদর িলর্ ডাকালত করলব না।  

(গ) িলর্কলদর মিয মর্লক ময মকউ সা াম প্রদান করল  তার জবাব 
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প্রদান করা; মকননা, সা ালমর জবাব মদয়াটা ওয়ালজব কাজ; কারণ, 

আল্লাহ তা‘আ া বল লেন: 

يَّة   ﴿ إَتحإ إيُتم ب ح   ِإَوَذا ُحير
َ
إأ ي َسَن مإن  فََحيُّواْ ب و   َها

َ
ي   أ وَها [١١]النساء:  ﴾ ُردُّ  

“আর মতামালদরলক যখন অলভবাদন করা হয়, তখন মতামরাও তার 

মচলয় উেম প্রতযালভবাদন করলব অর্বা মসটারই অনুরূি করলব।”377 

(ঘ) সৎকালজর লনলদথশ মদওয়া, ময সৎকাজ তার সামলন অবলহ ার 

লশকার হলি এবাং তার উিলস্থলতলত ময ভাল াকালজর মযথাদা 

ভূ ুলেত হলি; কারণ, এ িলরলস্থলতলত মস কালজর লনলদথশ মদয়ার 

বযািালর তালক লজজ্ঞাসা করা হলব; মকননা, সৎকালজর লনলদথশ মদয়ার 

লবষয়লট প্রলতযক মুসল লমর উির ফরয, তা বাস্তবায়ন করা োড়া মস 

দালয়ত্ব মর্লক তার অবযাহলত মনই; মযমন— সা ালতর জনয আহ্বান 

করা হ , অর্চ মাজল লস উিলস্থত বযলিগণ মস আহ্বালন সাড়া লদ  

না, তখন তার উির আবশযক হলয় যায় তালদরলক সা ালতর জনয 

আহ্বানকারীর ডালক সাড়া লদলয় সা াত আদায় করার লনলদথশ মদয়া; 

মকননা, এটা সৎকালজর অন্তভুথি; সুতরাাং যখন এ কাজলট উলিলক্ষত 

                                                           
377 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৮৬ 
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হলব, তখন তার উির ওয়ালজব হ  এ কালজর লনলদথশ প্রদান করা। 

অির আলরকলট উদাহরণ হ - রাস্তা লদলয় মকালনা কু্ষিাতথ বা বস্ত্রহীন 

বযলিলক চ লত মদখল  তার উির আবশযকীয় কতথবয হ  সম্ভব হল  

তালক খাবার অর্বা কািড় প্রদান করা, আর সম্ভব না হল  তালক 

খাবার অর্বা কািড় সরবরাহ করার জনয লনলদথশ প্রদান করা; 

কারণ, কু্ষিাতথলক খাদয দান করা এবাং বস্ত্রহীনলক কািড় মদয়া এমন 

িযথালয়র সৎকাজ, যখন তা অবলহ ার লশকার হলব, তখন তার জনয 

লনলদথশ মদয়াটা ওয়ালজব হলয় িড়লব।  

(ঙ) তার সামলন সাংঘলটত হলত মদখা প্রলতলট মন্দ কালজ লনলষি 

করা; কারণ, অলশ্ল  কালজ প্রলতলরাি গলড় মতা া সৎকালজর লনলদথশ 

প্রদালনর মতই প্রলতযক মুসল লমর আবশযকীয় কতথবয। মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْ ه بِيَِد ِ  » َُْكًرا فَلْيهَفريِّ ْم مه ُْكه ى مِ
َ
 (.رنا  مسلم( . «َمْن َرأ

“মতামালদর মকউ যখন মকালনা অনযায় কাজ হলত মদলখ, তখন মস 

মযন তা হাত িারা (শলি প্রলয়ালগ) বন্ধ কলর মদয়।”378 আর এমন 

                                                           
378 মুসল ম, হালদস নাং- ১৮৬ 
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মন্দ কালজর উদাহরণ হ — তার সামলন একজন আলরক জনলক 

অনুসন্ধান করলে মারার জনয, অর্বা তার অর্থ-সম্পদ  ুট করার 

জনয, এ অবস্থায় তার উির ওয়ালজব হ  অনযায় কালজর লবরুলদ্ধ 

প্রলতলরাি গলড় মতা া; ফল  এ িরলনর যু ুম ও বাড়াবালড়র 

মমাকালব ায় মস তার সবথশলি লদলয় অবস্থান লনলব। 

(চ) ির্হারা িলর্কলক রাস্তা মদলখলয় মদয়া; সুতরাাং মকালনা বযলি 

যলদ তার কালে মকালনা বালড়র বযািালর জানলত চায়, অর্বা মকালনা 

রাস্তার লনলদথশনা চায়, অর্বা মকালনা মানুলষর িলরচয় জানলত চায়, 

তাহল  তার উির ওয়ালজব হল া তালক বালড়র লববরণ লদলয় মদওয়া, 

অর্বা রাস্তা মদলখলয় মদওয়া, অর্বা ময বযলির িলরচয় চালি তার 

িলরচয় লদলয় মদওয়া; উলল্ললখত এসব কাজ রাস্তায় তর্া বালড়, 

মদাকান, কলফখানার সামলন, অর্বা সািারণ ময়দান, বাগান ও 

অনুরূি মকালনা স্থালন বসার আদবসমূলহর অন্তভুথি। কারণ, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন: 

ول اهلل ، َما نلا ِمْن َمالِِسُا بهدٌّ ،  » قَاِت ! فاالوا : يَا َرسه ره ْم َناْلهلهوَس يف الطُّ إيَّاكه
: فَإَذا أبَيْعهْم إالَّ الَمْجلَِس ،  نعوحد  فِيَها . َفَااَل رسوله اهلل صَّل اهلل علي  نسلم

وا ال ْعطه
َ
َذى فَأ

َ
ريِق ؟ قَاَل : َغضُّ ابلََْصِ ، َنَك ُّ األ ريَق َحاَّ ه . قالوا : نما َحقُّ الطَّ طَّ
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َُْكرِ  نِف ، نانلَِّهه عن المه الِم ، َناألْمره بِالَمْيره َن يِف بيِض الِرنايَاِت  ، ، َنَردُّ السَّ
الِّ   (.(معرق علي  . « زِيَادةه : ن إرَشاده الضَّ

“মতামরা রাস্তার উির বসা মর্লক লবরত র্াক! সহাবাগণ ব ল ন: 

মহ আল্লাহর রাসূ ! রাস্তায় বসা োড়া মতা আমালদর উিায় মনই, 

আমরা মসখালন বলস প্রলয়াজনীয় আ াি-আল াচনা কলর র্ালক। 

তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম ব ল ন: মতামরা 

যখন রাস্তায় বসা মর্লক লবরত র্াকলত অস্বীকার করে, তাহল  

রাস্তার হক আদায় কর; তাাঁরা ব ল ন: রাস্তার হক আবার কী? লতলন 

ব ল ন: দৃলষ্ট সাংযত রাখা, (রাস্তা মর্লক) কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, 

সা ালমর জবাব মদওয়া, সৎকালজর লনলদথশ মদওয়া এবাং অনযায় 

কালজ লনলষি করা। আর মকালনা মকালনা বণথনায় অলতলরি আরও 

একলট হ : ির্হারা িলর্কলক রাস্তা মদলখলয় মদওয়া।”379 

 

 

আর বসার অনযতম একলট আদব হল া মাজল স মর্লক উলঠ 
                                                           
379 বুখারী, হালদস নাং- ২৩৩৩; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৭৭৩ 
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যাওয়ার সময় আল্লাহর কালে ক্ষমা মচলয় মনওয়া, যালত মাজল লসর 

মলিয হলয় যাওয়া ভু -ত্রুলটগুল ার ক্ষমা বা কাফ্ফারা হলয় যায়; 

মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম যখন মাজল স 

মর্লক উলঠ চল  যাওয়ার ইিা করলতন, তখন লতলন ব লতন:  

تهوبه إَِلَْك  »
َ
مَّ َنِِبَْمِدَك ، أْشَهده أْن ال هلإَ إاِلَّ أنَْت ، أْسَعْفِررهَك نَأ ْبوَحانََك اللَّهه  « سه

 (.الرتمذيرنا  ( .

“(মহ আল্লাহ! তুলম িলবত্র এবাং আলম মতামার প্রশাংসাই কলর; আর 

আলম সাক্ষয লদলি ময, তুলম োড়া অনয মকালনা সতয ই াহ মনই; 

আলম মতামার লনকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবাং মতামার কালে তাওবা 

করলে)।”380 আর এ কর্াগুল ার বযািালর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লামলক লজজ্ঞাসা করা হল  লতলন বল ন:  

ونه يف الَمْجلِِس  إنَّها » اَرةٌ لَِما يَكه بهو داند رنا  ( . « َكرَّ
َ
 (.احلاكمن أ

“এ কর্াগুল া মাজল লস যা লকেু হলয়লে তার কাফ্ফারা 

                                                           
380 লতরলমযী, হালদস নাং- ৩৪৩৩ এবাং লতলন হালদসলটলক ‘সহীহ’ বল লেন। 
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স্বরূি।”381 

* * * 

 

                                                           
381 আবূ দাউদ ও হালকম। 
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দশম অিযায় 

িানাহালরর আদবসমূহ  

 

মুসল ম বযলি খাদয ও িানীয়লক অনযানয উিকরলণর মতই মলন 

কলর এবাং তালক আসল ই মস (জীবলনর) চূড়ান্ত উলদ্দশয বা  ক্ষয 

মলন কলর না; সুতরাাং মস শারীলরকভালব সুস্থ র্াকার জলনযই খায় ও 

িান কলর, যার িারা মস আল্লাহ তা‘আ ার ইবাদত করলত সক্ষম 

হয়; ঐ ইবাদত তালক িরকাল র সম্মান ও মসৌভাগয অজথলনর জনয 

মযাগয কলর তুল ; সুতরাাং মস শুিু খাদয ও িানীলয়র মজা উিলভাগ 

করার জনয িানাহার কলর না। তাই মস কু্ষিাতথ না হল  খায় না এবাং 

লিিাসাতথ না হল  িান কলর না। হালদলস বলণথত হলয়লে:  

َُ  وعَ حَّت َنه  له ال نأكه  حنن قومٌ  » َ ، نإذا أكل  . « عَ بَ ْش ا فال س

“আমরা এমন এক জালত— কু্ষিা না  াগল  আমরা খাই না; আর 
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যখন আমরা খাই, তখন মিট ভলর খাই না।”382 

আর মসখান মর্লক মুসল ম বযলি তার খাবার ও িানীলয়র বযািালর 

কতগুল া শরী‘য়ত সম্মত লবলশষ আদব রক্ষা করালক লনজ 

দালয়ত্বরূলি িহণ কলর; মযমন— 

(ক) খাওয়ার িূলবথর আদবসমূহ:  

১. হা া  ও িলবত্র লজলনস মর্ালক তার খাবার ও িানীয়লক িেন্দ 

করলব, যা হারাম ও সলন্দহযুি বস্তু মর্লক সমূ্পণথ মুি র্াকলব। 

কারণ, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

َها َي   ﴿ يُّ
َ
إيَن َءاَمُنوٱأ إَب  َّلَّ [١٠١]ابلقرة:  ﴾ ُكم  َن  تإ َما َرزَق  اْ ُُكُواْ مإن َطير  

“মহ মুলমনগণ! মতামালদরলক আমরা মযসব িলবত্র বস্তু লদলয়লে তা 

মর্লক খাও।”383 আর িলবত্র মালন হা া  বস্তু, যা ময় াযুি, দূলষত 

                                                           
382 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৬৪; লতলন বল ন: 
এ হালদসলট মক বণথনা কলরলেন তা আমার জানা মনই; সম্ভবত তা সাহাবীগলণর 
আোরসমূলহর মিয মর্লক একলট ‘আোর’ এবাং তা হালদলস নববী নয়; আর 
আল্লাহই সবলচলয় ভা  জালনন। 

383 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ১৭২ 
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ও অিলবত্র নয়। 

২. খাবার ও িানীয় িহণ করার িারা লনয়ত র্াকলব আল্লাহ 

তা‘আ ার ইবাদত করার জনয শলি অজথন করা; যালত মস যা খায় 

বা িান কলর, তার জনয মস সাওয়াব মিলত িালর; মকননা, অলনক 

সময় ভাল া লনয়লতর কারলণ ‘মুবাহ’ (নবি) লবষয় আনুগলতয িলরণত 

হয়, ফল  মুসল ম বযলিলক তার জনয সাওয়াব মদয়া হয়। 

৩. খাওয়ার আলগ দুই হাত মিৌত করা, যলদ তালত ময় া র্ালক 

অর্বা হাত দু’লটর িলরষ্কার-িলরিন্নতার বযািালর লনলিত না হয়। 

৪. যমীলনর উির মকালনা িালত্র খাবার রাখা, মটলবল র উির নয়; 

মকননা, এটা লবনয়-নম্রতার এলকবালরই কাোকালে িন্থা। কারণ, 

আনাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন:  

ه َعلَْيِ  نَسَ  » ِ َصَّلَّ اَّللَّ وله اَّللَّ َكَل َرسه
َ
رَُّجٍة  َواٍن ،لََّم لََعَ خِ َما أ كه  . «َناَل يِف سه

 (.رنا  ابلخاري(

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মটলবল র উির খানলন 
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এবাং মকালনা র্া া বা মেলট কলরও খানলন।”384 

৫. লবনয়ীভালব দুই হাাঁটু মগলড় দুই িালয়র িাতার উিলর বসা, অর্বা 

ডান িা দাাঁড় কলরলয় লদলয় বাম িালয়র উিলর বসা, মযমলনভালব 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বসলতন; তাোড়া নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

عَِّكًئا » له مه ْجلِسه َكَما ََيْلِسه  إنما أنا عبدٌ  ، اَل آكه
َ
له الَْيْبده ، نَأ كه

ْ
له َكَما يَأ ، آكه

 (.يقرنا  ابلخاري ن ابليه( . « الَْيْبده 

“আলম মহ ান লদলয় খাইনা। আলম মতা মগা াম; আলম খাই, 

মযমলনভালব মগা ালম খায়; আর আলম বলস, মযমলনভালব মগা ালম 

বলস।”385 

৬. প্রস্তুত করা লবদযমান খালদয সন্তুষ্ট র্াকা এবাং খালদযর মদাষ-ত্রুলট 

বণথনা না করা; যলদ তার কালে ভাল া  ালগ খালব, আর ভাল া না 

 াগল  বজথন করলব; মকননা, আবূ হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু কতৃথক 

বলণথত হালদলস এলসলে, লতলন বল ন:  
                                                           
384 বুখারী, হালদস নাং- ৫০৯৯ 
385 বুখারী ও বায়হাকী।  
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َما ََعَب رسوله اهلل صَّل اهلل علي  نسلم َطَياَماً َقطُّ ، إن اْشعََها ه أَكلَ ه ، َنإْن  »
 (.رنا  أبو داند( . « َكرَِه ه تََرَك ه 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম কখনও খালদযর মদাষ-

ত্রুলট বণথনা করলতন না; তাাঁর রুলচসম্মত হল  মখলতন; আর 

রুলচসম্মত না হল  মখলতন না।”386 

৭. একালক না মখলয় মকালনা মমহমান, অর্বা িলরবার, অর্বা সন্তান, 

অর্বা খালদমলক সালর্ লনলয় খাওয়া; মকননা, হালদলস এলসলে, নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

وا لََعَ  » مْ اْجَعِميه ْم فِي ِ   َطَياِمكه نا اْسَم اهللِ ، يهَباَرْك لَكه ره رنا  أبو ( . « ، َناْذكه
 (.داند ن ابن ماج 

“মতামরা সলম্মল তভালব মতামালদর খাবার খাও এবাং আল্লাহর নালম 

খাও, মদখলব মতামালদর খালদয বরকত হলব।”387 

                                                           
386 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৩৭৬৫ 
387 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৩৭৬৬; ইবনু মাজাহ, হালদস নাং- ৩২৮৬ এবাং 
আ বানী হালদসলটলক হাসান বল লেন। 
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(খ) খাওয়ার মিযকার সমলয়র আদবসমূহ:  

১. ‘লবসলমল্লাহ’ (আল্লাহর নালম) বল  খাওয়া শুরু করা; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ِر اْسَم اهللِ َتَياََل  » ْم فَلَْيْذكه كه َر اْسَم اهللِ َتَياََل  إَِذا أَكَل أَحده ، فإْن سَِِسَ أْن يَْذكه
هِلِ  هَله َنآِخرَ ه  يف أنَّ ْل: بسم اهللِ أنَّ بهو د( . « ، فَلَْياه

َ
 (.الرتمذي اند نرنا  أ

“মতামালদর মকউ যখন খাবার খায়, তখন মস মযন আল্লাহ তা‘আ ার 

নাম লনলয় মনয়; আর মস যলদ শুরুলত আল্লাহ তা‘আ ার নাম লনলত 

ভুল  যায়, তাহল  মযন বল : «  هَله َنآِخرَ ه  প্রর্লম ও মশলষ)  « بسم اهللِ أنَّ

আল্লাহর নালম)।”388 

২. আল্লাহ তা‘আ ার প্রশাংসা করার মািযলম অর্থাৎ ‘আ -

হামদুল ল্লাহ’ বল  খাওয়া মশষ করা। মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ِي أْطَيَمِِن َهَذا َمْن أَكَل َطَياَماً  » ، َنَرَزقُِيِ  مِْن َغرْيِ َحْوٍل  ، فَاال : احَلْمده هللِ اَّلَّ
ةٍ  َم مِ  ِمِنِّ َنالَ قهوَّ ِرَر هَله َما َتَادَّ بهو داند ن( . « ْن َذنْبِ ِ ، غه

َ
 (.الرتمذي رنا  أ

                                                           
388 আবূ দাউদ ও লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক সহীহ বল লেন।  
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“ময বযলি খাবার মখলয় মশষ করার ির ব লব: «  ِي احَلْمده هللِ اَّلَّ
ةٍ  أْطَيَمِِن َهَذا  অর্থাৎ সক  প্রশাংসা)  « ، َنَرَزقُِيِ  مِْن َغرْيِ َحْوٍل مِِنِّ َنالَ قهوَّ

আল্লাহর, লযলন আমালক এ খাবার খাওয়াল ন এবাং আমালক লরলযক 

লদল ন আমার মকানরূি মচষ্টা ও শলি োড়াই), তার মিেলনর গুনাহ 

ক্ষমা কলর মদয়া হলব।”389 

৩. ডান হাত িারা খাবার িহণ করা, মোট মোট ম াকমা মদওয়া 

এবাং ভাল াভালব লচলবলয় লচলবলয় খাওয়া; আর িালত্রর মােখান মর্লক 

না মখলয় লনলজর সামলন মর্লক খাওয়া; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম ওমর ইবন আলব সা ামা রালদয়াল্লাহু ‘আনহুলক 

উলদ্দশয কলর বল ন: 

ا يَلِيَك  » ْ ِممَّ ْ بِيَميَُِك ، َنُكه  (.معرٌق َعلَْي ِ ( . « يَا غهالمه ، َسمِّ اهلَل َتَياََل ، َنُكه

“মহ মবটা! আল্লাহ তা‘আ ার নাম  ও (অর্থাৎ ‘লবসলমল্লাহ’ ব ); ডান 

হালত খাও এবাং লনলজর সামলন মর্লক খাও।”390 লতলন আরও বল ন: 

                                                           
389 আবূ দাউদ ও লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক ‘হাসান’ বল লেন।  
390 বুখারী ও মুসল ম।   
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لهوا ِمْن نََسِط ِ  » هوا ِمْن َحاَفَعْيِ  ، َنالَ تَأكه َكةه َتْْنِله نََسَط الطَياِم ؛ فََكه  . « الرَبَ
بهو داند ن(

َ
 (.الرتمذي رنا  أ

“বরকত খাবালরর মিযখালন অবতীণথ হয়; কালজই মতামরা তার িাশ 

মর্লক খাও; তার মােখান মর্লক মখলয়া না।”391 

৪. খাবার ভাল াভালব লচলবলয় খাওয়া; আর খাবালরর িাত্র মচলট 

খাওয়া এবাং রুমা  বা লটসু লদলয় স্বীয় আঙু সমূহ মুলে মফ ার িূলবথ 

বা িালন িারা িুলয় মফ ার িূলবথ মসগুল া মচলট খাওয়া। মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

مْ  » كه َحده
َ
ْن يهلِْيَاها إَِذا أَكَل أ

َ
َصابَِي ه َحَّتَّ يَلَْيَاَها أ

َ
 . « َطَياماً ، فاَلَ َيْمَسْح أ

 (.معرٌق َعلَْي ِ (

“মতামালদর মকউ যখন খাবার খায়, তখন মস মযন তার আঙু সমূহ 

মুলে না মফল , যতক্ষণ না মস তা মচলট খায় অর্বা কাউলক লদলয় 

চালটলয় মনয়।”392 তাোড়া জালবর রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: 

                                                           
391 আবূ দাউদ ও লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক ‘হাসান সহীহ’ বল লেন।  
392 বুখারী, হালদস নাং- ৫১৪০; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৪১৫   
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َصابِعِ إ »
َ
َمَر بِلَْيِق األ

َ
ول اهلل صَّل اهلل علي  نسلم أ وْحَرِة ، نقال :  نَّ َرسه َنالصَّ
َكةه  مه الرَبَ نَن يف أيِّ َطَياِمكه ْم الَ تَْدره  (.رنا  مسلم( . « إنَّكه

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আঙু  ও খাওয়ার িাত্র 

মচলট খাওয়ার জনয লনলদথশ লদলয়লেন এবাং লতলন বল ন: ‘মতামালদর 

জানা মনই, মতামালদর মকান্ খাবালরর মলিয বরকত রলয়লে।”393 

৫. খাবার িহণ করার সময় তার মর্লক লকেু িলড় মগল  তার মর্লক 

ময় া দূর কলর তা মখলয় মফ লব। মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْم فَ  » َحِدكه
َ
ْذَهاإَِذا َسَاَطْت لهْاَمةه أ لْهانَ  ، لَْيأخه ذى  نِلَأكه

َ
، َنالَ  ِْلهِمط عُها األ

ْيطان   (.رنا  مسلم( . «يََدْعها لِلشَّ

“যখন মতামালদর কারও ম াকমা িলড় যায়, তখন মস মযন তা তুল  

মনয়; আর তার মর্লক ময় া দূর কলর লনলয় মযন তা মখলয় মফল  

এবাং তা মযন শয়তালনর জনয মরলখ না মদয়।”394 

                                                           
393 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৪২০  
394 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৪২১ ও ৫৪২৬   



 

259 

৬. গরম খাবালর (ঠাণ্ডা করার জনয) ফুাঁ না মদওয়া এবাং তা ঠাণ্ডা না 

হওয়া িযথন্ত না খাওয়া; আর িালন িান করা অবস্থায় িালনর মলিয ফুাঁ 

না মদওয়া এবাং উলচৎ হল া িানিালত্রর বাইলর লতনবার শ্বাস মনয়া; 

মকননা, আনাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু কতৃথক বলণথত হালদলস এলসলে, 

লতলন বল ন:  

اِب ثاَلثنَّ رسول اهلل إ » َُرَّسه يف الْشَّ معرٌق ( . « اً صَّل اهلل علي  نسلم ََكَن يَتَ
 .(َعلَْي ِ 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম িালন িান করলত 

লতনবার শ্বাস লনলতন।”395 আর আবূ সা‘ঈদ রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বল ন:  

َابنَّ انلَّيبَّ صَّل اهلل علي  نسلم َنىَه َعن انلَّْرخ يفإ »  رنا ( . «  الْشَّ
 .(الرتمذي

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম িানীয় বস্তুর মলিয ফুাঁ লদলত 

                                                           
395 বুখারী, হালদস নাং- ৫৩০৮; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৪০৬   
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লনলষি কলরলেন।”396 তাোড়া আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রালদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা বল ন:  

ُْرَ إ » ْن يه
َ
َس يف اإلناءِ أ َُرَّ  . «  َخ فِي ِ نَّ انلَّيبَّ صَّل اهلل علي  نسلم َنىَه أن يهتَ

رنا  الرتمذي( ). 

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম িালনর িালত্র শ্বাস লনলত অর্বা 

তালত ফুাঁ লদলত লনলষি কলরলেন।”397   

৭. অলত মভাজন মর্লক লবরত র্াকা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

اً مِْن َبْطٍن ،  »  آَدِِمٌّ نََِعء َُش 
َ
لْبَ ه ، فإْن  ِِبَْسِب ابِن آَدَم لهَاْيَماٌت َما َمأل لَْم يهِاْمَن صه
أمحد ن ابن ماج  ن رنا  ( . « فثهلهٌث لَِطَيامِِ  ، َنثهلهٌث لَِْشابِ ِ ، َنثهلهٌث نِلََرس َيْرَيْل 

 (.ن احلاكم الرتمذي

“মানুলষর ভরা মিলটর মচলয় খারাি িাত্র আর মনই। আদম সন্তালনর 

মকামর মসাজা রাখার জনয কলয়কলট ম াকমাই মতা যলর্ষ্ট; সুতরাাং 

                                                           
396 লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক ‘সহীহ’ বল লেন। 
397 লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক ‘সহীহ’ বল লেন। 
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মস যলদ তালত তুষ্ট না হলত িালর, তাহল  (লিটলক লতন ভালগ ভাগ 

কলর মনলব) এক-তৃতীয়াাংশ খালদযর জনয, এক-তৃতীয়াাংশ িালনর জনয 

এবাং অির এক-তৃতীয়াাংশ শ্বাস-প্রশ্বালসর জনয লঠক কলর মনলব।”398 

৮. অনুষ্ঠালন উিলস্থত সবলচলয় বয়স্ক বযলিলক প্রর্লম খাবার বা 

িানীয় িলরলবশন করা; অতঃির ডান লদক মর্লক একজন একজন 

কলর খাবার িলরলবশন করলত র্াকা; আর খাবার বা িানীয় 

িলরলবশনকারী হলব কাওলমর মালে সবথলশষ খাবার বা িানীয় 

িহণকারী বযলি। কারণ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

বল লেন: «  ْ ْ َكربِّ  অর্থাৎ উিলবষ্ট বযলিবলগথর মিয মর্লক  «َكربِّ

বলয়ালজযষ্ঠলক লদলয় শুরু কর; তাোড়া “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র কালে 

তার বাম িালশ বসা বলয়ালজযষ্ঠলদরলক িানীয় িলরলবশলনর বযািালর 

অনুমলত লনলয়লেন, যখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রালদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা লেল ন তাাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর) 

ডানিালশ এবাং বয়স্ক বযলিগণ লেল ন তাাঁর বামিালশ। সুতরাাং নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম কতৃথক তার কালে অনুমলত চাওয়াই 
                                                           
398 আহমাদ, ইবনু মাজাহ, লতরলমযী ও হালকম এবাং হালদসলট ‘হাসান’।  
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প্রমাণ কলর ময, ডানিালশ বসা বযলিই প্রর্লম িানীয় িাওয়ার 

বযািালর মবলশ হকদার।”399 নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

আরও বল ন:  « األيمن فاأليمن »  (অর্থাৎ ডানিাশ মর্লক িরির 
খাবার প্রদান কর)।400 রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

আরও বল ন: 

ًبا َساِقَ  إنَّ  » ْ ْم ُشه  (.ن ماج رنا  مسلم ن أبو داند ن اب( . « الَْاْوِم آِخرههه

“কাওলমর মলিয ময সাকী (িানীয় সরবরাহকারী) হলব, িান করার 

লদক মর্লক মস সবার মশলষ র্াকলব।”401 

৯. ময মাজল লস বয়লসর লদক মর্লক বড়, অর্বা মযথাদার লদক মর্লক 

তার মচলয় উেম বযলি আলে, মসখালন প্রর্লম খাবার বা িানীয় িহণ 

না করা। মকননা, তা লশষ্টাচার িলরিলন্থ এবাং এমন বযলিলক লনলন্দত 

ম াভী বল  লচলত্রত করা হয়। মকউ মকউ েন্দাকালর বল ন: 

                                                           
399 বুখারী (হালদস নাং- ২২২৪) ও মুসল ম। 
400 বুখারী (হালদস নাং- ২২২৫) ও মুসল ম। 
401 মুসল ম, হালদস নাং- ১৫৯৪; আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৩৭২৭ ; ইবনু মাজাহ, 
হালদস নাং- ৩৪৩৪ এবাং আ বানী হালদসলটলক সহীহ বল লেন।  
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ِت األيدي إَل الزاِد لم أكنْ  دَّ  نإْن مه

ْجَشعه الاوِم أْعَجله  بِأعجلِهم
َ
.، إْذ أ  

(আর যলদ খাবালরর লদলক হাতগুল া প্রসালরত হলয়ই যায়, তখন 

হব না আলম 

তালদর সকল র অিগামী; কারণ, কাওলমর মালে মসই সবলচলয় 

ম াভী, ময তলড়ৎ লপ্রয় মবলশ)।402 

১০. তার বনু্ধ বা মমযবান কতৃথক মযন তালক ব লত না হয়: ‘তুলম 

খাও’ এবাং যালত খাওয়ার জনয িীড়ািীলড় করলত না হয়, বরাং তার 

জনয উলচৎ হ  মকালনা প্রকার  ািালবাি না কলর প্রলয়াজন মত 

খাবার মখলয় মনওয়া; মকননা, এর মলিয তার বনু্ধ বা মমযবালনর জনয 

অসুলবিা আলে, মযমলনভালব তালত রলয়লে এক িরলনর ম ৌলককতা; 

আর ইস ালম ম ৌলককতা বা প্রদশথনী করা হারাম।  

১১. খাওয়ার মক্ষলত্র বনু্ধর প্রলত সদয় হওয়া; সুতরাাং মস তার মর্লক 

মবলশ খাওয়ার মচষ্টা করলব না, লবলশষ কলর যখন খাবালরর িলরমাণ 

                                                           
402 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৬৮ 
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কম হয়; মকননা, এ মক্ষলত্র মস অলনযর হক ভক্ষণকারী বল  গণয 

হলব।    

১২. খাওয়ার মােখালন সার্ীলদর লদলক না তাকালনা এবাং তালদরলক 

িযথলবক্ষণ না করা; মকননা, এ রকম করল  তারা  িা িালব, বরাং 

তার জনয উলচৎ হল া তার চালর িালশর খাবার িহণকারীলদর মর্লক 

তার দৃলষ্টলক অবনলমত কলর রাখা এবাং তালদরলক অবল াকন না 

করা; মকননা, এটা তালদরলক কষ্ট লদলব; মযমলনভালব এ কারলণ মস 

কখনও কখনও তালদর কালরা কালরা ঘৃণার িাত্র হলব; ফল  এ 

কারলণ মস গুনাহগার হলব।   

১৩. এমন কাজ না করা, যালক মানুষ স্বভাবগতভালব অিেন্দ কলর; 

সুতরাাং মস িালত্রর মলিয তার হাতলক চতুলদথলক েলড়লয় লদলব না 

এবাং খাবার িহলণর সময় তার মার্ালক িালত্রর লনকটবতথী করলব 

না, যালত তার মুখ মর্লক মকালনা লকেু তালত না িলড়; মযমন— মস 

যখন রুলট মর্লক তার দাাঁত িারা লকেু অাংশ িহণ কলর, তখন 

িালত্রর মলিয তার বালক অাংশ ডুলবলয় লদলব না; লঠক অনুরূিভালব 

তার কতথবয হ  এমন শব্দ চয়লন কর্া না ব া, যা ময় া ও 

আবজথজনার কর্া মলন কলরলয় মদয়; কারণ, মকালনা মকালনা সময় 
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এর িারা সার্ীলদর মকউ মকউ কষ্ট অনুভব কলর; আর মুসল ম 

ভাইলক কষ্ট মদয়া হারাম।    

১৪. ফকীলরর সালর্ তার খাওয়া হলব িরার্থিরতা বা মপ্রম-

ভা বাসার লভলেলত, ভাই-বনু্ধলদর সালর্ খাওয়া হলব আনন্দ ও লনমথ  

রলসকতার লভলেলত এবাং িদস্থ ও মযথাদাবান বযলিবলগথর সালর্ 

খাওয়া হলব আদব-ম হাজ ও শ্রদ্ধার সালর্। 

(গ) খাওয়ার িলরর আদবসমূহ:  

১. রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর অনুসরলণ মিট ভলর 

খাওয়ার িূলবথই মস খাবার িহণ বন্ধ কলর মদলব, যালত মস মারাত্মক 

িরলনর বদহজলমর লশকার না হয় এবাং লশকার না হয় মমিা ও বুলদ্ধ 

লবনষ্টকারী অজীলণথর।  

২. হাত মচলট খাওয়া, তারির তা মুলে মফ া, অর্বা িালন লদলয় িুলয় 

মফ া; তলব িুলয় মফ াটাই সবলচলয় ভাল া ও সুন্দর।  

৩. খাওয়ার মােখালন মযসব খাবার িলড় যায়, তা কুলড়লয় মনয়া; 

মকননা, এ বযািালর হালদলস গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা হলয়লে; 
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তাোড়া এটা লন‘য়ামলতর এক প্রকার শুকলরয়াও বলট। 

৪. মুখ িলরষ্কার করার জনয দাাঁত লখ া  করা এবাং ভাল াভালব কুল  

করা; মকননা, মুখ িারা আল্লাহ তা‘আ ার লযলকর করা হয় এবাং বনু্ধ-

বান্ধবগলণর সালর্ কর্া ব লত হয়; তাোড়া মুলখর িলরষ্কার-

িলরিন্নতা দাাঁলতর সুস্থতালক বহা  রালখ। 

৫. িানাহালরর িলর ‘আ -হামদুল ল্লাহ’ ( احلمد هلل) বল  আল্লাহ 

তা‘আ ার প্রশাংসা করা; আর যখন দুি িান করলব, তখন ব লব: 

َُا »  مَّ بَارِْك نَلَا فِيَما َرَزْقعَ  . «، ن زِْدنا مُ ه  اللَّهه

(অর্থাৎ, মহ আল্লাহ! আমালদরলক তুলম ময লরলযক দান কলরে, তালত 

তুলম বরকত দান কর এবাং আমালদরলক তা আরও বালড়লয় দাও)। 

আর যলদ মকালনা সম্প্রদালয়র লনকট ইফতার কলর, তাহল  ব লব:   

ونَ  » ائِمه مه الصَّ َُْدكه ْفَطَر ِع
َ
بَْراره  أ

َ
مه األ َكَل َطَياَمكه

َ
مه  ، نَأ ، َنَصلَّْت َعلَْيكه

. « الَْمالَئَِكةه   

(অর্থাৎ, মতামার কালে সাওম িা নকারীগণ ইফতার কর , সিনরা 

মতামার খাবার মখল া, আর মফলরশ্তাগণ মতামার জনয ‘ইলস্তগফার’ 
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তর্া ক্ষমা প্রার্থনা কর )।403 আর যলদ বল    

مْ  » ْم فِيَما َرَزْقعَهه مَّ بَارِْك لَهه مْ  اللَّهه مْ  ، نَاْغِرْر لَهه . « ، نَارمَْحْهه  

(অর্থাৎ, মহ আল্লাহ! তালদরলক তুলম ময লরলযক দান কলরে, তালত 

তুলম বরকত দান কর; তালদরলক ক্ষমা কলর দাও এবাং তালদর প্রলত 

রহম কর)404, তাহল  মস সলঠকভালব সুন্নাহ িা ন কর । 

* * * 

                                                           
403 ইবনু মাজাহ, হালদস নাং- ১৭৪৭; আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৩৮৫৬; আর 
আ বানী হালদসলটলক সহীহ বল লেন।  

404 লতরলমযী, হালদস নাং- ৩৫৭৬; আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৩৭৩১; আর আ বানী 
হালদসলটলক সহীহ বল লেন।  
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একাদশ অিযায় 

লযয়াফত তর্া আিযায়লনর আদবসমূহ 

লযয়াফত ) الضيافة) শব্দলট আরলব; এর অর্থ আিযায়ন করালনা, 

আলতলর্য়তা, মমহমানদালর, মভাজ অনুষ্ঠান ইতযালত।405 আর মুসল ম 

বযলি মমহমানলক সম্মান করার আবশযকতায় লবশ্বাস কলর এবাং তার 

সািযানুযায়ী তালক আদর আিযায়ন করলব; আর এটা এ জনয ময, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন: 

 (.معرٌق َعلَْي ِ ( . « َمْن ََكَن يهْؤِمنه بِاهللِ َناِلَْوِم اآلِخِر فَلْيهْكرِْم َضْيَر ه  »

“ময বযলি আল্লাহ ও িরকাল  লবশ্বাস কলর, মস মযন তার 

মমহমানলক সম্মান কলর।”406 লতলন আরও বল ন: 

، قالوا : َنَما َجائَِزته ه ؟  َمْن ََكَن يهْؤمِنه بِاهللِ َناِلَْوِم اآلِخِر فَلْيهْكرِْم َضْيَر ه َجائَِزتَ ه  »
َيافَةه ثاَلَثَ  َو َصَدقٌَة َعلَْيِ  قَاَل : يَْومه ه َنَِلْلَعه ه ، َنالضِّ  «ةه أيَّاٍم ، َفَما ََكَن َنَراَء َذلَِك َفهه

                                                           
405 ড. মুহাম্মদ মুস্তালফজুর রহমান, আ  মুনীর আরবী-বাাং া অলভিান, িৃ. ৫৬১ 
406 বুখারী ও মুসল ম। 
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 (.معرٌق َعلَْي ِ ( .

“ময বযলি আল্লাহ ও িরকাল র উির ঈমান রালখ, মস মযন তার 

মমহমানলক তার হক আদায় সহকালর সম্মান তর্া আদর আিযায়লনর 

বযবস্থা কলর। সহাবীগণ ব ল ন: তার হক ব লত কী বুোয়? লতলন 

ব ল ন: তালক একলদন ও একরাত আদর-আিযায়ন করা। আর 

মমহমানদারীর সীমা হ  লতনলদন। এর বাইলর অলতলরি লকেু করা 

সাদকা স্বরূি।”407 আর এ জনয মুসল ম বযলি লযয়াফত তর্া 

আিযায়লনর বযািালর লনলনাি আদবসমূহ মমলন চ লব: 

(ক) লযয়াফলতর জনয আমন্ত্রলণর আদবসমূহ:  

১. লযয়াফলত ফালসক ও িালিষ্ঠলদরলক বাদ লদলয় আল্লাহভীরু 

ম াকলদরলক দাওয়ালতর বযবস্থা করা; মকননা, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْل َطَياَمَك إالَّ تيَِقٌّ  » كه
ْ
ْؤِمُاً ، َنالَ يَأ أمحد ن أبو داند رنا  ( . « ال تهَصاِحْب إالَّ مه

 (.ن  ابن حبان ن احلاكم الرتمذين 

                                                           
407 বুখারী ও মুসল ম। 



 

270 

“মুলমন বযলি োড়া অনয কারও সঙ্গী হলয়া না এবাং মতামার খাবার 

মুোকী বযলি োড়া আর মকউ মযন না খায়।”408 

২. গরীবলদরলক বাদ লদলয় শুিু িনীলদর জনয লযয়াফতলক লনলদথষ্ট না 

করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

َياِم َطَيامه الَْوِِلَمةِ  » َاَراءه ، يه  َُشُّ الطَّ ْغَُِياءه َنيهرْتَكه الْره
َ
معرٌق ( . « ْدََع إَِِلَْها األ

 (.َعلَْي ِ 

“সবলচলয় লনকৃষ্ট খাবার হ  ঐ ও ীমা’র (অনুষ্ঠালনর) খাবার, যালত 

িনীলদর দাওয়াত করা হয় এবাং গরীবলদর বাদ মদয়া হয়।”409 

৩. গবথ ও অহঙ্কার প্রকালশর উলদ্দলশয লযয়াফলতর আলয়াজন না করা, 

বরাং উলদ্দশয হলব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর 

িূবথবতথী নবীগলণর সুন্নাহ িা ন করা, মযমন— ইবরাহীম ‘আ াইলহস্ 

সা াম, যাাঁর উিালি লে    " ْيران " أبو الضِّ বা ‘মমহমানলদর লিতা’। 
অনুরূিভালব লযয়াফলতর আলয়াজলনর িারা লনয়ত র্াকলব মুলমনলদর 

                                                           
408 আহমাদ, আবূ দাউদ, লতরলমযী, ইবনু লহব্বান ও হালকম এবাং হালদসলট 
‘সহীহ’।  

409 বুখারী ও মুসল ম। 
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জনয লবলনাদলনর বযবস্থা করা এবাং ভাই ও বনু্ধ-বান্ধলবর হৃদলয় 

আনন্দ ও খুলশ েলড়লয় মদয়া। 

৪. মুলমন বযলিলক অনবিভালব কষ্ট মদওয়া মর্লক দূলর র্াকার জনয 

এমন কাউলক দাওয়াত না মদওয়া, যার বযািালর মস জালন ময, তার 

জনয লযয়াফলত উিলস্থত হওয়া কষ্টকর হলব, অর্বা মস উিলস্থত 

ভাইগলণর কারও িারা কলষ্টর লশকার হলব। 

(খ) দাওয়াত িহলণর আদবসমূহ:  

১. দাওয়াত িহণ করা এবাং মকালনা ওযর (লযমন— তার দীন অর্বা 

শরীলরর বযািালর ক্ষলতর আশঙ্কা করা) োড়া দাওয়াত মর্লক লিলেলয় 

না র্াকা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

َِعَ فَلْيهِجْب  »  (.رنا  مسلم( . « َمْن ده

“যালক দাওয়াত মদয়া হয়, মস মযন তা িহণ কলর।”410 লতলন আরও 

বল ন: 

                                                           
410 মুসল ম, হালদস নাং- ৩৫৮৭ 
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راٌع لََابِلْته  » ْن كه
َ
ْهِدَي إَِِلَّ ذراٌع أ

ه
َجْبته ، نلو أ

َ
ْن ذَِراٍع أل

َ
راٍع أ ِعيته إََِل كه  لَْو ده

 (.ابلخاريرنا  ( . «

“আমালক যলদ একলট িা বা বাযুর জনয দাওয়াত করা হয়, তাহল  

আলম মসই দাওয়াত িহণ করব; আর আমার লনকট যলদ একলট িা 

বা বাযুও হালদয়া লহলসলব িাঠালনা হয়, তবুও আলম তা িহণ 

করব।”411 

২. দাওয়াত িহলণর বযািালর িনী ও গরীলবর মালে মভদালভদ না 

করা; মকননা, গরীলবর দাওয়াত িহণ না করার মলিয তার মন মভলঙ্গ 

যাওয়ার বযািার রলয়লে, তাোড়া এর মলিয এক প্রকার অহঙ্কার 

রলয়লে, আর অহঙ্কার একলট ঘৃলণত ও লনলন্দত লবষয়। আর গরীবলদর 

দাওয়াত িহণ করার বযািালর একলট বণথনা হ : “একদা হাসান 

ইবন আ ী রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা কতগুল া লমসকীলনর িাশ লদলয় 

যালিল ন, যারা মালটর উির েলড়লয় লেলটলয় বলস খালি , তারির 

তারা তাাঁলক উলদ্দশয ব  : মহ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লালমর কনযার মেল ! তুলম লক আমালদর সালর্ মখলত আসলব? 

                                                           
411 বুখারী, হালদস নাং- ২৪২৯ (লহবা অিযায়)। 



 

273 

তখন লতলন ব ল ন: হযাাঁ, লনিয়ই আল্লাহ অহঙ্কারীলদরলক ভা বালসন 

না, এ কর্া বল  লতলন তাাঁর খচ্চলরর উির মর্লক মনলম লগলয় তালদর 

সালর্ মখল ন।” 412  

৩. দাওয়াত িহণ করার মক্ষলত্র রাস্তার দূরলত্বর কম-মবলশ মভদালভদ 

না করা; যলদ তার লনকট দু’লট দাওয়াত আলস, তাহল  প্রর্লম আসা 

দাওয়াতলট িহণ করলব এবাং অনযলটর বযািালর অিারগতা প্রকাশ 

করলব। 

৪. সাওম (নফ ) িা লনর কারলণ দাওয়ালত অাংশিহণ করা মর্লক 

লিলেলয় র্াকলব না, বরাং মসখালন উিলস্থত হলব; অতঃির তার সার্ী 

যলদ তার খাওয়ালত খুলশ হন, তাহল  মস সাওম ভঙ্গ কলর মফ লব; 

মকননা, মুলমলনর মলন আনন্দ মদওয়াটা বনকটযিূণথ কাজ; অনযর্ায় 

তালদর জনয ক যাণ কামনা কলর মদা‘য়া করলব; মকননা, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْم فَلْيهِجْب  » كه ْرِطراً  ََكَن َصائِماً فَلْيهَصلِّ  ، فَإنْ  إَِذا دهِِعَ أَحده ، َنإْن ََكَن مه
 (.رنا  مسلم( . « فَلَْيْطَيمْ 

                                                           
412 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৭১ 
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“যখন মতামালদর কাউলক দাওয়াত মদয়া হয়, তখন মস মযন তা 

িহণ কলর; অতঃির মস যলদ সাওম িা নকারী হয়, তাহল  মস মযন 

তার (দাওয়াতকারীর) জনয মদা‘য়া কলর মদয়; আর যলদ সাওম 

িা নকারী না হয়, তাহল  মযন মস মখলয় মনয়।”413 লতলন আরও 

বল ন: 

ََُع ثم تاول »  (.اَلارقطِنرنا  ( . «؟ !  إِّن صائم : تََكلََّ  لك أخوك نَص

“মতামার ভাই মতামার জনয কষ্ট কলরলে এবাং খাবার বতলর কলরলে, 

অতঃির তুলম ব লব: আলম সাওম িা নকারী?!”414 

৫. দাওয়াত িহণ করার মািযলম তার মুসল ম ভাইলক সম্মান করার 

লনয়ত করা; মকননা হালদলস এলসলে: 

ْعَماله بِانلِّيَّاِت  »
َ
ِّ اْمرٍِئ َما نََوى إنََّما األ  (.معرق علي ( . « ، َنإِنََّما لُِكه

“প্রলতযক কাজ লনয়লতর সালর্ সম্পলকথত; আর প্রলতযক বযলি তার 

                                                           
413 মুসল ম, হালদস নাং- ৩৫৯৩ 
414 দারাকুতনী।  
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লনয়ত অনুযায়ী ফ  িালব।”415 তাোড়া ভা  লনয়লতর কারলণ ববি 

কাজ আনুগলতয িলরণত হয় এবাং তার জনয মুলমন বান্দালক সাওয়াব 

মদয়া হয়। 

(গ) দাওয়ালতর অনুষ্ঠালন উিলস্থত হওয়ার আদবসমূহ:  

১. উিলস্থলতর মক্ষলত্র তালদরলক দীঘথ অলিক্ষায় না রাখা, যা 

তালদরলক লবরি ও অলস্থর কলর তুল ; আবার প্রস্তুলতর িূলবথই 

উিলস্থলতলক তরালেত না করা, যার ফল  তারা হতভম্ব হলয় িলড়; 

মকননা, এমন কমথকাণ্ড তালদর কলষ্টর কারণ।  

২. যখন প্রলবশ করলব, তখন মাজল লসর সামলন চ ালফরা করলব 

না, বরাং মাজল লসর মলিয লবনয়ী হলয় চ লব; আর যখন কতৃথিক্ষ 

মকালনা জায়গায় বসার জনয ইলঙ্গত করলব, তখন মসখালন বলস 

িড়লব।    

৩. মমহমালনর জনয দ্রুত খাবার িলরলবশন করা; মকননা, দ্রুত খাবার 

িলরলবশন করার মলিয মমহমানলক সম্মান করার লবষয়লট লনলহত 

                                                           
415 বুখারী, হালদস নাং- ১; মুসল ম, হালদস নাং- ৫০৩৬ 
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রলয়লে; আর শরী‘য়ত প্রবতথক মমহমানলক সম্মান করার লনলদথশ 

লদলয়লেন, লতলন বল ন:  

 (.معرٌق َعلَْي ِ ( . « َمْن ََكَن يهْؤِمنه بِاهللِ َناِلَْوِم اآلِخِر فَلْيهْكرِْم َضْيَر ه  »

“ময বযলি আল্লাহ ও িরকাল  লবশ্বাস কলর, মস মযন তার 

মমহমানলক সম্মান কলর।”416 

৪. সকল  খাবার িহণ মশষ করার িূলবথই তালদর সামলন মর্লক 

খাবার উলঠলয় লনলয় যাওয়ার জনয বযস্ত না হওয়া। 

৫. মমহমানলক সািযানুসালর মমহমানদালর করা; মকননা, তালত কমলত 

করাটা বযলিত্ব হালন কলর এবাং মবলশ করাটা কৃলত্রমতা ও ম াক 

মদখালনা; আর দু’লট কাজাই লনলন্দত। 

৬. যখন মস মমহমান লহলসলব কালরা কালে অবতরণ করলব, তখন 

মস মযন লতন লদলনর মবলশ মসখালন অবস্থান না কলর; তলব তার 

মমযবান বা অলতলর্ মসবক যলদ আরও মবলশ লদন র্াকার বযািালর 

িীড়ািীলড় কলর, তাহল  লতন লদলনর মবলশ র্াকালতও মকালনা মদাষ 

                                                           
416 বুখারী ও মুসল ম। 



 

277 

মনই। আর যখন মস প্রস্থান করলব, তখন তার প্রস্থালনর জনয 

মমযবালনর কালে অনুমলত চাইলব।  

৭. মমহমালনর সালর্ বালড়র বালহর িযথন্ত লগলয় তালক লবদায় জানালনা; 

মকননা, িূবথবতথী সৎবযলিগণ এ কাজলট করলতন, তাোড়া এ কাজলট 

শরী‘য়ত কতৃথক লনলদথলশত মমহমানলক সম্মান করার তাল কাভুি 

একলট কাজ। 

৮. মমহমান ভাল া মলন লবদায় লনলব, যলদও তার হক আদালয় 

মকালনা প্রকার ত্রুলট লবচূযলত হলয় র্ালক; মকননা, এটা উেম চলরলত্রর 

অনযতম লদক, যার িারা বান্দা সাওম িা নকারী ও নফ  সা াত 

আদায়কারীর মযথাদা  াভ করলব।417 

৯. মুসল ম বযলির ঘলর লতন মসট লবোনা418 র্াকা: একলট মসট তার 

লনলজর জনয, লিতীয় মসট তার িলরবালরর জনয এবাং তৃতীয় মসট 

মমহমালনর জনয; আর লতলনর অলিক মসট লবোনা রাখার বযািালর 
                                                           
417 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৭৩ 
418 লতনলট লবোনা ব লত এখালন লবোনার সাংখযা বুোলনা উলদ্দশয নয়, বরাং 
প্রলয়াজনীয় সাংখযক লবোনা উলদ্দশয; প্রলয়াজলনর অলতলরি লবোনার বযািালর 
এখালন লনলরাৎসাহীত করা হলয়লে।  
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লনলষিাজ্ঞা আলরাি করা হলয়লে; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল লেন: 

ِل ، » تِِ  ،َنفَِراٌش الِ  فَِراٌش لِلرَّجه
َ
ْيِ  ، ْمرَأ ْيَطاِن  َناثلَّالِثه لِلضَّ  . «َنالرَّابِعه لِلشَّ
 (.رنا  مسلم(

“একলট লবোনা িুরুষ বযলির জনয; আলরকলট লবোনা তার স্ত্রীর 

জনয; তৃতীয় লবোনালট মমহমালনর জনয এবাং চতুর্থলট শয়তালনর 

জনয।”419 

* * * 

 

                                                           
419 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৫৭৩ 
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িাদশ অিযায় 

সফলরর আদব প্রসলঙ্গ 

মুসল ম বযলি মলন প্রালণ লবশ্বাস কলর ময, সফর তার জীবলনর এক 

আবশযকীয় ও জরুলর অলবলিদয লবষয়; মকননা, হাি, ওমরা, যুদ্ধ, 

জ্ঞান অজথন, বযবসা-বালণজয ও ভাই-বনু্ধলদর সালর্ সাক্ষাৎ— এসব 

ফরয ও ওয়ালজব লবষয় সফর করা বযতীত িা ন করা সম্ভব নয়। 

আর এ কারলণই শরী‘য়ত প্রবতথক সফর এবাং তার লবলিলবিান ও 

আদবসমূলহর বযািালর অতযন্ত গুরুত্ব সহকালর দৃলষ্ট আকষথণ কলরলে; 

আর একজন আদশথ মুসল ম বযলির দালয়ত্ব হ  তা লশলখ মনওয়া 

এবাং মস অনুযায়ী আম  করা।  

সফলরর লবলি-লবিানসমূহ লননরূি: 

১. চার রাকা‘য়াত লবলশষ্ট সা াতলক ‘কসর’ করা; সুতরাাং মস শুিু দুই 

রাকা‘য়াত দুই রাকা‘য়াত কলর সা াত আদায় করলব; তলব 

মাগলরলবর সা াত লতন রাকা‘য়াতই আদায় করলব। আর মস ময 

শহলর বা িালম বাস কলর, তা মর্লক প্রস্থান করা মর্লক ‘কসর’ শুরু 

করলব এবাং মসখালন িুনরায় লফলর আসা িযথন্ত ‘কসর’ করলব; তলব 



 

280 

ময শহলর মস সফর কলরলে, মসখালন চার লদন বা তার মবলশ অবস্থান 

করার লনয়ত করল  মস অবস্থায় িূণথ সা াত আদায় করলব, ‘কসর’ 

করলব না; লকন্তু যখন মস লনজ শহলর লফলর আসার উলদ্দলশয রওয়ানা 

করলব, তখন আবার ‘কসর’ শুরু করলব এবাং বালড়লত মিৌঁো িযথন্ত 

‘কসর’ চাল লয় যালব; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

ب   ﴿  ٱ فإ  ُتم  ِإَوَذا َضَ
َ ن َتق   ُكم  َس َعلَي  ضإ فَلَي  ۡرل 

َ
واْ مإَن ُجَناٌح أ لَ ٱُصُ  ﴾ةإ و  لصَّ

[١٧١]النساء:   

“মতামরা যখন মদশ-লবলদলশ সফর করলব, তখন সা াত ‘কসর’ 

করল  মতামালদর মকালনা মদাষ মনই।”420 তাোড়া আনাস রালদয়াল্লাহু 

‘আনহু বল ন:  

ِ صَّل اهلل علي  نسلم » وِل اَّللَّ َُا َمَع َرسه ةَ  َخرَْج  ، فاََكَن يهَصَّلِّ  ِمَن الَْمِديَُِة إََِل َمكَّ
َُا إََِل الَْمِديَُِة  الرباعية ((  (.معرٌق َعلَْي ِ ( . «َرْكَيَعْيِ َرْكَيَعْيِ َحَّتَّ رََجْي

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ মদীনা 

মর্লক মক্কার উলদ্দলশয মবর হ াম; আমরা মদীনায় লফলর আসা িযথন্ত 

                                                           
420 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১০১  
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লতলন (চার রাকা‘য়াত লবলশষ্ট সা াতলক ‘কসর’ কলর) দুই রাকা‘য়াত 

দুই রাকা‘য়াত কলর সা াত আদায় করলতন।”421   

২. লতনলদন লতনরাত মমাজার উির মালসহ করা ববি; মকননা, আ ী 

রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন:  

يَّ  نَلَا َجَيَل  »
َ
ِ صَّل اهلل علي  نسلم ثاَلثََة أ وله اَّللَّ َسافِرِ َرسه ،  اٍم َنَِلَاِِلَههنَّ لِلْمه

ْيِ  هرَّ
ْ
ِايِم يَْوًما َنَِلْلًَة الَْمْسَح لََعَ اخل رنا  أمحد ن مسلم ن النسايئ ن ابن ( . « َنلِلْمه

 (.ماج 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আমালদরলক মমাজার 

উির মালসহ করার লবিান লদলয়লেন— মুসালফর তর্া িযথটলকর জনয 

লতনলদন লতনরাত এবাং মুকীম তর্া লনজ বাসস্থালন বসবাসকারীর 

জনয একলদন একরাত।”422   

৩. তায়ামু্মম করা ববি, যলদ মস িালন না িায়, অর্বা িালন সাংিহ 

করা তার জনয কষ্টকর হলয় যায়, অর্বা তার জনয িালনর দাম 

অলনক মবলশ হয়; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 
                                                           
421 বুখারী, হালদস নাং- ১০৩১; মুসল ম, হালদস নাং- ১৬১৮ 
422 আহমাদ, মুসল ম, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ।  
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ر   ﴿ و   َض  ِإَون ُكنُتم مَّ
َ
و   ََعَ   أ

َ
ي  َعَفٍر أ َحد  َجا

َ
إَن  َء أ إنُكم مر ي ل  ٱمر و  َغا

َ
إطإ أ ُتُم َمس  َل   ئ

ي ٱ إَسا ي  ءَ فَلَم  لنر ُمواْ َصعإيدٗ  ءٗ َتإُدواْ َما إبٗ َفَتَيمَّ إوُُجوهإُكم  م  ٱا فَ ا َطير ي   َسُحواْ ب
َ
يُكم   َوأ  ﴾ دإ

  [  ٤٥]النساء: 

“আর যলদ মতামরা িীলড়ত হও অর্বা সফলর র্াক বা মতামালদর 

মকউ মশৌচস্থান মর্লক আলস অর্বা মতামরা নারী সলম্ভাগ কর এবাং 

িালন না িাও, তলব িলবত্র মালটর িারা তায়ামু্মম কর; সুতরাাং মালসহ 

কর মতামরা মতামালদর মচহারা ও হাত।”423 

৪. সাওম ভঙ্গ করার সুলযাগ বা অবকাশ প্রদান; মকননা, আল্লাহ 

তা‘আ া বল ন: 

و   ﴿
َ
رإيًضا أ ة   َعَفر   ََعَ   َفَمن ََكَن مإنُكم مَّ إن   فَعإدَّ َخَر   مر

ُ
يَّاٍم أ

َ
[١١٤]ابلقرة:  ﴾ أ  

“অতঃির মতামালদর মলিয মকউ অসুস্থ হল  বা সফলর র্াকল  অনয 

লদনগুল ালত এ সাংখযা িূরণ কলর লনলত হলব।”424 

৫. বাহলনর উির বলস ময মকালনা লদলক লফলর নফ  সা াত আদায় 

                                                           
423 সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৪৩ 
424 সূরা আ -বাকারা, আয়াত: ১৮৪ 
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করার ববিতা; মকননা, আবদুল্লাহ ইবন ওমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা 

বল ন:  

ِ إ » وَل اَّللَّ ْبوَحَع ه  نَّ َرسه َحْيثهَما  انلافلة (( صَّل اهلل علي  نسلم ََكَن يهَصَّلِّ سه
َهْت بِِ  نَاَقعه ه   (.معرٌق َعلَْي ِ ( . « تَوَجَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর বাহলন (নফ ) 

সা াত আদায় করলতন, তাাঁর উট তাাঁলক লনলয় ময লদলকই লফলর 

র্াকুক না মকন।”425   

৬. মযাহর ও আসর, অর্বা মাগলরব ও এশা’র সা াতলক একত্র 

কলর আদায় করা ববি; সুতরাাং মস মযাহর ও আসলরর সা াতলক 

একত্র কলর মযাহলরর ওয়ালি আদায় করলব এবাং মাগলরব ও এশা’র 

সা াতলক একত্র কলর মাগলরলবর ওয়ালি আদায় করলব; অর্বা 

মযাহলরর সা াতলক আসলরর প্রর্ম ওয়াি িযথন্ত লব লম্বত কলর 

মযাহর ও আসরলক এক সালর্ আদায় করলব এবাং মাগলরবলক 

এশা’র সময় িযথন্ত লব লম্বত কলর এক সালর্ আদায় করলব। মকননা, 

মু‘য়ায রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন:  

                                                           
425 বুখারী, হালদস নাং- ৯৫৫; মুসল ম, হালদস নাং- ১৬৪৪ 
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ِ صَّل اهلل علي  نسلم ِِف َغْزَنةِ َتبهوَك ، » وِل اَّللَّ َُا َمَع َرسه ْهَر فَاَكَن يهَص  َخرَْج َّلِّ الظُّ
 (.رنا  مسلم( . « ، َنالَْمْفرَِب َنالِْيَشاَء َْجِيًيا َنالَْيْْصَ َْجِيًيا

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ তাবুলকর 

যুলদ্ধ মবর হ াম; তারির লতলন (আমালদরলক লনলয়) মযাহর ও 

আসলরর সা াতলক একলত্র আদায় করলতন এবাং মাগলরব ও এশার 

সা াতলক একলত্র আদায় করলতন।”426   

আর সফলরর আদবসমূহ লননরূি: 

১. যু ুম কলর দখ  করা সম্পদ ও আমানলতর অর্থ তার মাল লকর 

লনকট মফরত মদয়া; মকননা, সফর হ  মৃতুযর আ ামত। 

২. হা া  েবয মর্লক তার খাদযেবয প্রস্তুত করা এবাং স্ত্রী, সন্তান ও 

লিতামাতার মত যালদর ভরণলিাষলণর দালয়ত্ব তার উির, তালদর 

ভরণলিাষলণর বযবস্থা কলর যাওয়া বা তালদর জনয অর্থসম্পদ মরলখ 

যাওয়া।    

৩. তার িলরবার-িলরজন, ভাই ও বনু্ধ-বান্ধবলদরলক লবদায় জানালনা 

                                                           
426 মুসল ম, হালদস নাং- ১৬৬৫ 
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এবাং যালদরলক লবদায় জানালনা হলব, তালদর জনয এ মদা‘য়া িাঠ 

করা: 

َُكه  » ْسَعْوِدعه اهلَل ِدي
َ
. «ْم  لِكه امَ عْ أ، نََخواتِيَم  مْ ، نَأَماَنعَكه  مْ أ  

(আলম মতামালদর দীন, মতামালদর আমানত ও মতামালদর মশষ 

আম লক আল্লাহর লনকট মসািদথ করলে)। আর যালদরলক লবদায় 

জানালনা হয়, তারা তার জনয মদা‘য়া করলব এ বল :  

ه اتلَّْاَوى ، » َهَك  نََغَرَر َذْنَبَك ،  َزنََّدَك اَّللَّ َرْيِ ا إَل َننَجَّ ْهَت ثه َحيخلْ . «تَوَجَّ  

(আল্লাহ তা‘আ া মতামালক ‘তাকওয়া’ দান করুন, মতামার 

গুনাহসমূহ ক্ষমা কলর লদন এবাং তুলম যখন মকালনা লদলক রওয়ানা 

করলব, তখন লতলন মযন মতামালক ক যালণর লদলক িলরচাল ত 

কলরন)। কারণ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

 (.رنا  النسايئ( . «نَّ اهلَل تياَل إذا اسعهوِدَع َشْياً َحِرَظ ه إنَّ لهاماَن قال : إ  »

“ ুকমান আ. বল ন: আল্লাহ তা‘আ ার কালে যখন মকালনা লকেু 
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আমানত রাখা হয়, তখন লতলন তা মহফাজত কলরন।”427 আর নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর অনুসারীলক ব লতন: 

ََُك ، نَأمَ  » ْسَعْوِدعه اهلَل ِدي
َ
بهو داند ن( . « اَنعََك ، نََخواتِيَم َعَملَِك أ

َ
 رنا  أ

 (.الرتمذي

“আলম মতামার দীন, মতামার আমানত ও মতামার মশষ আম লক 

আল্লাহর লনকট মসািদথ করলে।”428 

৪. তার সালর্ সফলরর জনয ভাল া হলব এমন লতনজন বা চারজন 

সার্ীলক বাোই করার ির তালদর সালর্ সফলরর উলদ্দলশয মবর 

হওয়া; মকননা, সফলরর বযািালর মযমন ব া হয়:   الرجال ُ رْبخ " َمخ
"(বযলির িরীক্ষাগার); আর সফরলক (সফর) বল  নামকরণ করার 

কারণ হ , মযলহতু সফর বযলির চলরত্রলক উেুি কলর মদয়। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

بهو داند ن( . « اِن ، َناثلَّالَثَةه َرْكٌب الرَّاكِبه َشْيَطاٌن ، َنالرَّاكَِباِن َشْيَطانَ  »
َ
 رنا  أ

                                                           
427 নাসায়ী রহ. উৎকৃষ্ট সনলদ হালদসলট বণথনা কলরলেন। 
428 আবূ দাউদ, নাসায়ী ও লতরলমযী (সহীহ)।  
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 (.الرتمذي النسايئ ن

“একজন আলরাহী হলি একলট শয়তান; আর দুইজন আলরাহী হ  

দুইলট শয়তান; আর লতনজন আলরাহী হলি কালফ া।”429 লতলন 

আরও বল ন: 

«  ِ ، َما َساَر َراكٌب ب وَن ِمَن الوحَدةِ َما أْعلَمه  . «لَْيٍل نَْحَد ه !لَْو أنَّ انلَّاَس َيْيلَمه
 (.رنا  ابلخاري(

“একাকী সফর করার মলিয লক লক ক্ষলত আলে মস সম্পলকথ আলম যা 

জালন, জনগণ যলদ তা জানত, তাহল  মকালনা ভ্রমণকারী রালত 

একাকী ভ্রমণ করত না।”430 

৫. ভ্রমণকারীগণ কতৃথক তালদর মিয মর্লক এমন একজনলক আমীর 

বা মনতা বালনলয় মনওয়া, লযলন তালদর সালর্ িরমশথ কলর তালদরলক 

িলরচা নার দালয়ত্ব িা ন করলবন; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

                                                           
429 আবূ দাউদ, নসায়ী ও লতরলমযী এবাং হালদসলট ‘সহীহ’।  
430 বুখারী, হালদস নাং- ২৮৩৬ 
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ْم  » نا أَحَدهه ره بهو داند( . «إَِذا َخَرَج ثاَلَثٌَة يف َسَرٍر فَليهَؤمِّ
َ
 (.رنا  أ

“যখন লতনজন মকালনা সফলর মবর হয়, তখন তারা মযন তালদর 

মিয মর্লক একজনলক আমীর লনযুি কলর।”431 

৬. সফলরর িূলবথ ‘সা াতু  ইলস্তখারা’ আদায় করা; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এ বযািালর উৎসালহত 

কলরলেন, এমনলক লতলন লবষয়লট তালদরলক এমনভালব লশক্ষা লদলতন, 

মযমলনভালব লতলন তালদরলক আ -কুরআনু  কারীলমর মকালনা সূরা 

লশক্ষা লদলতন।432  

৭. সফলরর উলদ্দলশয বালড় মর্লক প্রস্থালনর সময় ব লব:  

ته لََعَ اهللِ ، » وذه بَِك أْن ن ِمْسِب اهللِ تََوَّكَّ مَّ إِِنِّ أعه ةَ إاِلَّ بِاهللِ ، اللَّهه الَ َحْوَل َنالَ قهوَّ
نْ 
َ
ْظلََم ، أ

ه
ْن أ

َ
ْن أْظلَِم أ

َ
َزلَّ ، أ

ه
ْن أ

َ
زِلَّ أ

َ
ْن أ

َ
َضلَّ ، أ

ه
ْن أ

َ
َّ  أِضلَّ أ َْهَل لََعَ ْن َيه

َ
 « أْجَهَل أ

(আল্লাহর নালম মবর হলি এবাং তাাঁর উির ভরসা করলে। আর 

অসৎকাজ মর্লক মবাঁলচ র্াকার এবাং সৎকাজ করার কারও ক্ষমতা 

                                                           
431 আবূ দাউদ।  
432 বুখারী।  
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মনই আল্লাহর সাহাযয োড়া। মহ আল্লাহ! আলম মতামার কালে আশ্রয় 

চাই মযন আলম ির্ভ্রষ্ট না হই অর্বা আমালক ির্ভ্রষ্ট করা না হয়; 

অর্বা আলম মযন দীন মর্লক সলর না যাই অর্বা আমালক দীন মর্লক 

সলরলয় মদয়া না হয়; অর্বা আলম মযন কারও উির যু ুম না কলর 

অর্বা আমার উির যু ুম করা না হয়)।433 আর যখন যানবাহলন 

আলরাহণ করলব, তখন ব লব:  

ته لََعَ اهللِ ،ن بِاهللِ ن اهلله أْكرَبه ِمْسِب اهللِ  » ةَ إاِلَّ بِاهللِ الَ َحْوَل َنالَ ن ، تََوَّكَّ اليِلِّ   قهوَّ
نْ  ، الَيِظْيمِ   لَْم يَكه

ْ
ه ََكَن َنَما لَْم يََشأ َر نَلَا َهَذا َنَما  َنَما َشاءَ اَّللَّ ِي َسخَّ ْبوَحاَن اَّلَّ ، سه

مَّ إنا سسألَك يف سررنا هذا الرب   َُْالبهوَن . الل هه َُا لَمه ْاِرنَِي ، َنإنَّا إََِل َربِّ َُّا هَله مه كه
َُا َسَرَرنَا َهَذا ، َناْطوِ َعَُّا بهْيَد ه .  ن َعلَْي مَّ َهوِّ ناتلَّاوى ، نمَن اليمِل ما ترىض ، اللَّهه

َررِ  اِحبه يف السَّ مَّ أنَْت الصَّ وذه بَِك  ، ناخلَلِيَرةه يف األْهلِ  اللَّهه مَّ إِنِّ أعه َنالَْماِل . اللَّهه
َرِر ، َنَكآبَِة المَ  ْهِل َنالَوََلِ ِمْن نَْعَثاءِ السَّ

َ
َُْالَِب يف اقماِل َناأل وءِ المه  « َُْظِر ، نَسه

(আল্লাহর নালম আলরাহণ করলে; আর আল্লাহর কালেই সাহাযয চালি; 

আল্লাহ সবলচলয় মহান। আর আল্লাহর উির ভরসা করলে। আর 

অসৎকাজ মর্লক মবাঁলচ র্াকার এবাং সৎকাজ করার কারও ক্ষমতা 

                                                           
433 আবূ দাউদ ও লতরলমযী।    
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মনই মহান আল্লাহ তা‘আ ার সাহাযয োড়া। আল্লাহ যা চান, তাই 

হয়; আর লতলন যা চান না, তা হয় না। িাক িলবত্র মসই সো, লযলন 

এটালক আমালদর অিীন কলর লদলয়লেন, অর্চ আমালদর িলক্ষ তা 

করার শলি লে  না। মহ আল্লাহ! আমালদর এ সফলর আমরা মতামার 

কালে মনকী (িুণয) ও তাকওয়ার প্রার্থনা করলে এবাং মসই আম  

চালি, যার প্রলত তুলম সন্তুষ্ট। মহ আল্লাহ! আমালদর এ সফরলক 

আমালদর জনয সহজ কলর দাও এবাং এর দূরত্বলক আমালদর জনয 

সঙু্কলচত কলর দাও। মহ আল্লাহ! সফলর তুলমই আমালদর সার্ী বা 

রক্ষণালবক্ষণকারী এবাং আমালদর িলরবার-িলরজন ও সম্পলদর 

অলভভাবক। মহ আল্লাহ! আলম মতামার কালে আশ্রয় চাই কষ্ট ও 

কালঠনয মর্লক, মমথালন্তক দৃলশযর উদ্ভব মর্লক এবাং লনলজলদর িন-

সম্পদ, িলরবার-িলরজন ও সন্তান-সন্তুলতর মলিয খারািভালব লফলর 

আসা মর্লক)।434 

৮. বৃহস্পলতবালর লদলনর প্রর্ম প্রহলর সফলর মবর হওয়া435; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

                                                           
434 মুসল ম ও আবূ দাউদ।   
435 বুখারী ও মুসল লম বলণথত।    
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مَّ بار » ل اللَّهه ن جيشا بيثهم من أنَّ
َ
يَّة أ ورِها ، نَكن إذا بيث َِسِ مَِِّت يف بهكه

ه
ْك أل

بهو داند( . «انلهار 
َ
 (.ن الرتمذي رنا  أ

“মহ আল্লাহ! তুলম আমার উম্মতলক তার সকা  মব ায় বরকত দান 

কর; আর লতলন যখন মকালনা বসনয বালহনী মপ্ররণ করলতন, তখন 

তালদরলক লদলনর প্রর্ম প্রহলর মপ্ররণ করলতন।”436 তাোড়া হালদলস 

এলসলে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বৃহস্পলতবালর তাাঁর 

সফলর মবর হলতন।437 

৯. প্রলতযক উাঁচু জায়গায় (উঠার সময়) ‘তাকবীর’ ব া; মকননা, আবূ 

হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: 

َسافَِر فَ إ »
ه
ريده أْن أ

ه
أْنِصِن ، قَاَل : َعلَْيَك بَِعْاَوى نَّ رجالً قَاَل : يَا رسول اهلل ، إِن  أ

ٍف   (.رنا  الرتمذي( . « اهللِ ، َناتلَّْكبرِيِ لََعَ ُكِّ َُشَ

“এক বযলি আরজ করল ন: মহ আল্লাহর রাসূ ! আলম সফর করার 

িলরকল্পনা কলরলে, কালজই আমালক উিলদশ লদন; তখন লতলন 

ব ল ন: তুলম অবশযই তাকওয়া তর্া আল্লাহলক ভয় করার নীলত 
                                                           
436 আবূ দাউদ ও লতরলমযী।    
437 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৭৭ 
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অব ম্বন করলব এবাং প্রলতযক উাঁচু জায়গায় (উঠার সময়) ‘তাকবীর’ 

ব লব।”438 

১০. যখন মকালনা মানুষলক ভয় করলব, তখন ব লব:  

نرِِهْم  » ه هورِهِْم ، َنَنيهوذه بَِك مِْن ُشه مَّ إنَّا َنَْيلهَك يف حنه . «اللَّهه  

(অর্থাৎ মহ আল্লাহ! আমরা তালদরলক মতামার মুলখামুলখ করলে এবাং 

তালদর অলনষ্টকালরতা মর্লক মতামার কালে আশ্রয় চালি); মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এ মদা‘য়া িাঠ 

করলতন।439   

১১. সফলর মস আল্লাহ তা‘আ ার লনকট মদা‘য়া করলব এবাং তাাঁর 

লনকট দুলনয়া ও আলখরালতর ক যাণ চাইলব; মকননা, সফর অবস্থার 

মদা‘য়া কবু  করা হয়। কারণ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন: 

َسافِِر ،  » ْسَعَجابَات الَ َشكَّ فِيِهنَّ : َدْعَوةه الَمْظلهوِم ، َنَدْعَوةه المه ثال ه َدَعَواٍت مه

                                                           
438 লতরলমযী রহ. হালদসলট হাসান সনলদ বণথনা কলরলেন।   
439 আবূ দাউদ ও নাসায়ী রহ. হালদসলট সহীহ সনলদ বণথনা কলরলেন।   
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 (.رنا  الرتمذي( . «َنَدْعَوةه الَواَِلِ لََعَ َنََلِ ِ 

“লতনলট মদা‘য়া কবু  হওয়ার বযািালর মকালনা সলন্দহ মনই: 

মায ুলমর মদা‘য়া, মুসালফলরর মদা‘য়া এবাং লিতামাতা কতৃথক তার 

সন্তালনর জনয করা বদলদা‘য়া।”440 

১২. যখন মস মকান স্থালন অবস্থান করার জনয অবতরণ কলর, তখন 

ব লব: 

اِت ِمْن َُشِّ َما َخلََق  » وذه بَِكلَِماِت اهللِ اتلَّامَّ عه
َ
 (.رنا  مسلم(.  « أ

“আলম আল্লাহর িলরিূণথ কাল মাগুল া িারা মস বস্তুর অলনষ্টতা মর্লক 

আশ্রয় চাই, যা লতলন সৃলষ্ট কলরলেন।”441 আর যখন সফর অবস্থায় 

রালতর আগমন ঘটলব, তখন ব লব: 

لَِق  ! يَا أْرضه  » ِك َنَُشِّ َما فِيِك ، َنَُشِّ َما خه وذه بِاهللِ ِمْن َُشِّ َرِّبِّ َنَربُِّك اهلله ، أعه
وذه  بَِك ِمْن َُشِّ أَسٍد نَأْسَوٍد ، َنمَِن احَليَِّة  فِيِك ، َنَُشِّ َما يَِدبُّ َعلَْيِك ، نَأعه

بهو داند(.  «ابلَََلِ ، َنمِْن َناَِلٍ َنَما َنََلَ  َنالَيْاَرِب ، َنِمْن َساكِِِن 
َ
 (.رنا  أ

                                                           
440 লতরলমযী রহ. হালদসলট হাসান সনলদ বণথনা কলরলেন।   
441 মুসল ম।   
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“মহ যমীন! আমার ও মতামার রব হল ন আল্লাহ। আলম আশ্রয় চাই 

মতামার অলনষ্টতা মর্লক ও মতামার লভতলর যা আলে তার অলনষ্টতা 

মর্লক; আর মতামার মলিয যা লকেু সৃলষ্ট করা হলয়লে তার অলনষ্টতা 

মর্লক এবাং মতামার উিলর যা লকেু চলর মবড়ায় তার অলনষ্টতা 

মর্লক। আর আলম মতামার কালে আশ্রয় চাই বাঘ-লসাংহ ও কা  

সালির অলনষ্টতা মর্লক এবাং সক  প্রকার সাি ও লবিুর অলনষ্টতা 

মর্লক; আরও আশ্রয় চাই শহরবাসীলদর অলনষ্টতা মর্লক এবাং 

জেদানকারী ও যা জে  াভ কলরলে তার অলনষ্টতা মর্লক।”442 

১৩. যখন লনজথনতা বা বনয জন্তুর ভয় করলব, তখন ব লব:  

 ناألرضه  السمواته  ِت لَ لِّ ، جه  نالرنِح  اقمالئكةِ  ربُّ  الادنسه  اقملكه  سبوحانَ  »
 (.رنا  ابن السِن اخلرائطي( . « ناْلربنِت  باليزةِ 

“আলম মতামার িলবত্রতা বণথনা করলে, তুলম বাদশা, অলতশয় িলবত্র 

এবাং সক  মফলরশ্তা ও লবলশষ কলর লজব্রাঈ  আ. এর রব; মতামার 

শলি ও অসীম দািলট  আসমানসমূহ ও যমীন লবসৃ্তত হলয় 

                                                           
442 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ২৬০৫ 
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আলে।”443 

১৪. যখন মস রালতর প্রর্ম ভালগ ঘুমালব, তখন তার বাহু বা হাত 

যমীলন লবলেলয় মদলব; আর যলদ রালতর মশষ ভালগ ঘুমায়, তাহল  

তার বাহু বা হাত দাাঁড় কলরলয় লদলব এবাং হালতর তা ুলত তার মার্া 

রাখলব, যালত ভারী ঘুম না হয় এবাং ফযলরর সা াত কাযা হলয় না 

যায়।  

১৫. যখন মকালনা শহলরর প্রলত দৃলষ্ট িড়লব, তখন ব লব:  

هَك  حالاًل .ا رزقً  اْرزهقُا فيَها، ن امهلل اجيل نلا بها قراراً  » ل
َ
سأ

َ
مَّ إِن أ  َخريِ  ِمنْ  اللَّهه

َُِة  َها ، َنَُشِّ ما فيهاهذ  الَمدي وذه بَِك ِمْن َُشِّ   « ، نََخرَي َما فيها ، نَأعه

(লহ আল্লাহ! আমালদর জনয তালত লস্থলত ও প্রশালন্ত দান কর এবাং 

মসখালন আমালদর জনয হা া  লরলযলকর বযবস্থা কর। মহ আল্লাহ! 

আলম মতামার কালে এ শহলরর ক যাণ ও তার মিযকার ক যাণ 

প্রার্থনা করলে; আর মতামার কালে তার অক যাণ ও তার মিযকার 

অক যাণ মর্লক আশ্রয় চাই)। মকননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

                                                           
443 ইবনুস লসন্নী আ -খারতায়ী।  
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ওয়াসাল্লাম এ মদা‘য়া িাঠ করলতন।444  

১৬. যখন তার সফলরর প্রলয়াজনীয়তা মশষ হলয় যালব, তখন দ্রুত 

লনজ শহর ও িলরবার-িলরজলনর লনকট প্রতযাবতথন করা; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

َرره قِْطَيٌة ِمَن الَيَذاِب  » ْم َطَياَم ه َنَُشابَ ه َننَْوَم ه  السَّ َُعه أَحَدكه ، فَإَذا قََِض  ، َيْم
ْل إََِل أْهلِِ   ْم َنْهَمعَ ه ِمْن َسَررِ ِ ، فَلْيهَيجِّ كه  (.معرٌق َعلَْي ِ ( . «أَحده

“সফর হলি এক প্রকার আযাব; যা মতামালদর ময কালরা িানাহার 

ও লনোয় বািা মদয়। সুতরাাং যখন মতামালদর কালরার সফলরর 

উলদ্দশয িূণথ হলয় যায়, তখন মস মযন দ্রুত তার িলরবার-িলরজলনর 

কালে লফলর আলস।”445 

১৭. যখন (সফর মর্লক) লফলর আসলব, তখন লতনবার ‘আল্লাহু 

আকবার’ বল  তাকবীর লদলব এবাং ব লব:  

ننَ  » َُا َحاِمده نَن ، لَِربِّ  . « آيِبهوَن ، تَائِبهوَن ، ََعبِده

                                                           
444 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৭৮ 
445 বুখারী ও মুসল ম। 
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(আমরা সফর মর্লক প্রতযাবতথনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবাং 

আমারা আমালদর প্রভুর প্রশাংসাকারী) এবাং এই মদা‘য়ালট বারবার 

িাঠ করলব; মকননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এ কাজলট 

করলতন।”446 

১৮. সফর মর্লক রালতর মব ায় িলরবারবলগথর লনকট লফলর না আসা; 

বরাং তার িূলবথ কাউলক িালঠলয় তালদরলক সুসাংবাদ মদয়া, যালত তার 

আগমন হঠাৎ কলর তালদরলক হতভম্ব কলর না মদয়; মকননা, এটা 

লে  নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাত।447  

১৯. নারী তার স্বীয় মাহরাম িুরুষ সার্ী োড়া একলদন ও একরালতর 

দূরলত্বর ির্ সফর করলব না; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন: 

هَسافِره َمِسرَيةَ يَْوٍم َنَِلْلٍَة إاِلَّ َمَع ِذي  » ٍة تهْؤِمنه بِاهللِ َناِْلَوِم اآلِخِر ت
َ
الَ حَيِلُّ الْمرَأ

 (.معرٌق َعلَْي ِ ( . «حَمَْرٍم َعلَْيَها 

“ময নারী আল্লাহ ও িরকাল র উির ঈমান এলনলে, তার জনয 
                                                           
446 বুখারী ও মুসল ম।   
447 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৭৯ 
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মাহরাম িুরুষ সার্ী োড়া একলদন ও একরালতর দূরলত্বর ির্ সফর 

করা ববি নয়।”448 

* * * 

 

                                                           
448 বুখারী, হালদস নাং- ১০৩৮; মুসল ম, হালদস নাং- ৩৩৩১ 
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ত্রলয়াদশ অিযায় 

মিাশাক-িলরিলদর আদব প্রসলঙ্গ 

মুসল ম বযলি মলন কলর ময, মিাশাক-িলরিলদর বযািালর  আল্লাহ 

তা‘আ া তাাঁর বাণীর মািযলম লনলদথশ প্রদান কলরলেন, লতলন বল ন: 

ي َي  ۞ ﴿ إ َمس   َءاَدَم ُخُذواْ زإينََتُكم   َبنإ
د  عإنَد ُُكر َ ٱَوَُّكُواْ وَ  جإ إ ِش  ْ  فُوي ُبواْ َوََّل تُِس   ا

إ ل  ٱََّل ُيإبُّ  ۥإإنَّهُ  [٥١]االعراف:  ﴾ ٣١فإنَي ُمِس   

“মহ বনী আদম! প্রলতযক সা ালতর সময় মতামরা সুন্দর মিাশাক 

িহণ কর। আর খাও এবাং িান কর লকন্তু অিচয় কলরা না। লনিয় 
লতলন অিচয়কারীলদরলক িেন্দ কলরন না।”449 আর আল্লাহ তা‘আ া 

এর িারা বনী আদলমর প্রলত অনুিহ কলরলেন, লতলন বল ন: 

ي َي   ﴿ َ  َءاَدَم قَد   َبنإ نَزَل 
َ
َاعٗ  ُكم  ا َعلَي  أ ه َورإيٗش  تإُكم  َٰءرإي َعو  ا يَُو  لإ َاُس  ا  َولإ
إَك َخي    َذ   َوى  تَّق  ٱ [١١]االعراف:  ﴾ ل  

“মহ বনী আদম! অবশযই আমরা মতামালদর জনয মিাশাক নালয  

                                                           
449 সূরা আ -আ‘রাফ, আয়াত: ৩১ 
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কলরলে, মতামালদর  িাস্থান োকা ও মবশ-ভূষার জনয। আর 

তাকওয়ার মিাশাক; এটাই সলবথােম।”450 আল্লাহ তা‘আ া আরও 

বল ন: 

َٰ   وََجَعَل لَُكم   ﴿ َٰ  ل َ ٱبإيَل تَقإيُكُم َع   بإيَل رَّ َوَع
 
حل: ]انل ﴾ َعُكم   تَقإيُكم بَأ

١١]  

“আর লতলন মতামালদর জনয বযবস্থা কলরন িলরলিয় বলস্ত্রর, তা 

মতামালদরলক তাি মর্লক রক্ষা কলর এবাং লতলন বযবস্থা কলরন 

মতামালদর জনয বলমথর, তা মতামালদরলক যুলদ্ধ রক্ষা কলর।”451 

আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

ُح   لَُّكم   َعَة َلُوس  ُه َصن  َن  وََعلَّم   ﴿ إن  تإ َنُكم مر   صإ
 
ه بَأ ُكم  نُتم   َفَهل   عإ

َ
َن كإُروَش   أ

[١٧]االنبياء:  ﴾ ٨٠  

“আর আমরা তালক মতামালদর জনয বমথ লনমথাণ লশক্ষা লদলয়লে াম, 

যালত তা মতামালদর যুলদ্ধ মতামালদরলক রক্ষা কলর; কালজই মতামরা 

                                                           
450 সূরা আ -আ‘রাফ, আয়াত: ২৬ 
451 সূরা আন-নাহ , আয়াত: ৮১ 
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লক কৃতজ্ঞ হলব?।”452 আর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

তাাঁর বাণীর মািযলম লনলদথশ লদলয়লেন, লতলন বল ন: 

قهوا يِف َغرْيِ إِِْسَاٍف َناَل ََمِيلَةٍ  » وا َنتََصدَّ بهوا َنالْبَسه هوا َناُْشَ رنا  ( . « لكه
 (.ابلخاري

“মতামরা খাও, িান কর, মিাশাক িলরিান কর এবাং দান কর; তলব 

অিচয় ও অহঙ্কার িলরহার কলরা।”453 অনুরূিভালব নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম ববি ও অনবি মিাশালকর বণথনা লদলয়লেন এবাং 

বণথনা লদলয়লেন িেন্দনীয় ও অিেন্দনীয় মিাশাক-িলরিলদর; 

সুতরাাং এ জনয মুসল ম বযলির দালয়ত্ব ও কতথবয হ — তার 

মিাশাক-িলরিলদর বযািালর লনলনাি আদবসমূহ িা ন করা:   

১. সািারণভালব মরশমী মিাশাক িলরিান না করা, চাই তা কািলড়র 

মক্ষলত্র হউক, অর্বা িাগড়ীলত হউক অর্বা অনয ময মকালনা 

মিাশালকই হউক; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

বল ন: 

                                                           
452 সূরা আ -আলম্বয়া, আয়াত: ৮০ 
453 বুখারী, লকতাবু  ল বাস। 
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وا احَلِريَر ؛ فَإنَّ  » ْنَيا لَْم يَلْبَْس ه يف اآلِخَرةِ   ه الَ تَلْبَسه ٌق معر( . «َمْن لَبَِس ه يف اَلُّ
 (.َعلَْي ِ 

“মতামরা মরশমী মিাশাক িলরিান কলরা না; কারণ, দুলনয়ালত ময 

বযলি তা িলরিান করলব, আলখরালত মস তা িলরিান করা মর্লক 

বলঞ্চত হলব।”454 তাোড়া নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর 

ডান হালত মরশম ও বাম হালত স্বণথ লনলয় বল ন:  

م ِت إنَّ هَذيِْن َحَراٌم لََعَ ذه  »
ه
ور أ بهو داند( . «كه

َ
 (.رنا  أ

“এই দু’লট লজলনস আমার উম্মলতর িুরুষলদর জনয (বযবহার করা) 

হারাম।”455 লতলন আরও বল ন: 

ِحلَّ إلنَاثِِهمْ  »
ه
ِِت ، نَأ مَّ

ه
ورِ أ

َهِب لََعَ ذهكه رَِّم بِلَاسه احَلِرير َناَّلَّ رنا  ( . « حه
 (.الرتمذي

“মরশলমর মিাশাক ও মসানার লজলনস আমার উম্মলতর িুরুষলদর 

জনয হারাম করা হলয়লে এবাং তালদর নারীলদর জনয হা া  কলর 

                                                           
454 বুখারী, হালদস নাং- ৫৪৯২; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৫৩১ 
455 আবূ দাউদ রহ. হালদসলট হাসান সনলদ বণথনা কলরলেন।  
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মদয়া হলয়লে।”456  

২. তার কািড়, অর্বা িাজামা, অর্বা মকাট, অর্বা চাদর এমন 

 ম্বা না হওয়া, যা তার দুই টাকনুর নীলচ চল  যায়; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

 (.رنا  ابلخاري( . «الَكْيَبْيِ ِمَن اإلْزارِ فَيِف انلار  َما أْسَرل ِمنَ  »

“দুই টাকনুর নীলচ তহবন্দ ময িলরমাণ স্থান মেলক রাখলব, তা 

জাহান্নালম যালব।”457 লতলন আরও বল ন: 

ِر اهلل  » ُْظه َيالَء لَْم ي اإلْسَباله يف اإلزار ، َنالَاِميِص ، َنالِيَمامِة ، َمْن َجرَّ َشيْئاً خه
بهو داند نالنسايئرنا  ( . «ِ  يَْوَم الِاَياَمِة إَِِلْ 

َ
 (.أ

“তহবন্দ বা িাজামা, জামা ও িাগড়ীই সািারণত েুল লয় মদয়া হয়; 

আর ময বযলি অহঙ্কার বশত এরূি লকেু েুল লয় মদলব, লকয়ামলতর 

লদন আল্লাহ তার প্রলত তাকালবন না।”458 লতলন আরও বল ন: 

                                                           
456 লতরলমযী, হালদস নাং- ১৭২০ 
457 বুখারী, হালদস নাং- ৫৪৫০ 
458 আবূ দাউদ ও নাসায়ী।  
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َيالَء لَْم يَ  » ِر اهلله إَِِلِْ  يَْوَم الِاَياَمِة َمْن َجرَّ ثَْوَب ه خه  (.معرٌق َعلَْي ِ ( . «ُْظه

“ময বযলি অহঙ্কার বশত তার কািড় েুল লয় মদলব, লকয়ামলতর লদন 

আল্লাহ তা‘আ া তার প্রলত তাকালবন না।”459 

৩. সাদা মিাশাকলক অনযানয মিাশালকর উির প্রািানয মদয়া এবাং 

সক  রলঙর মিাশাকলক ববি মলন করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

مْ  » ُهوا فِيَها َمْوتَاكه وا ابلََياَض ؛ فَإنََّها أْطَهره نَأْطيَبه ، َنَكرِّ رنا  ( . « الْبَسه
 (.النسايئ ناحلاكم

“মতামরা সাদা মিাশাক িড়; কারণ, এটাই িলবত্র ও উৎকৃষ্টতর। 

আর সাদা কািলড়ই মতামরা মৃতলদর কাফন লদলয়া।”460 তাোড়া 

বারা ইবন ‘আলযব রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: 

لٍَّة مَحَْراَء َما  » ََكَن رسول اهلل صَّل اهلل علي  نسلم َمْربهوَعً ، َنلََاْد َرأْيعه ه يف حه
ُْ ه   (.رنا  ابلخاري( . « َرأيْته َشيْئاً َقطُّ أْحَسَن مِ

                                                           
459 বুখারী, হালদস নাং- ৩৪৬৫; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৫৭৮ 
460 নাসায়ী ও হালকম এবাং লতলন হালদসলটলক ‘সহীহ’ বল লেন।  
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“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর গঠনাকৃলত লে  মিযম 

মগালের। আর আলম তাাঁলক  া  চাদর গালয় জড়ালনা অবস্থায় 

মদলখলে, আলম কখনও তাাঁর চাইলত সুন্দর লজলনস মদলখলন।”461 আর 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মর্লক সহীহভালব বলণথত 

আলে ময, লতলন সবুজ মিাশাক িলরিান কলরলেন এবাং কাল া রলঙর 

িাগড়ী িলরিান কলরলেন।462  

৪. মুসল ম রমনী কতৃথক এমন  ম্বা মিাশাক িলরিান করা, যা তার 

দুই িালয়র িাতালক মেলক মদয় এবাং তার ওড়নালক মার্ার উির 

এমনভালব েুল লয় মদয়া, যালত তা তার ঘাড়, গ া ও বুক মেলক 

মদয়; মকননা, আল্লাহ তা‘আ া বল ন: 

َها َي   ﴿ يُّ
َ
ز  ٱأ

َ
إ ُّ قُل لر ي َو  َلَّبإ إَسا َك َوَبَناتإَك َوَسن ن هإنَّ مإ نإنَي َعلَي  مإنإنَي يُد  ُمؤ  ل  ٱءإ جإ

[٥١]االحزاب:  ﴾ بإيبإهإنَّ  َجَل    

“মহ নবী! আিলন আিনার স্ত্রীলদরলক, কনযালদরলক ও মুলমনলদর 

নারীলদরলক ব ুন, তারা মযন তালদর চাদলরর লকেু অাংশ লনলজলদর 

                                                           
461 বুখারী, হালদস নাং- ৫৫১০ 
462 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৮১ 
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উির মটলন মদয়।”463 আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

﴿  َ إ َوِل  ُُمرإهإنَّ ََعَ  ب  َض  ه  َن ِبإ إهإنَّ إ َوََّل ُيب   ُجُيوب ُُعوَت يَن زإينََتُهنَّ إإَّلَّ لإ و  دإ
َ
 هإنَّ أ

ي  إهإنَّ َءابَا [٥١]انلور:  ﴾ئ  

“আর তারা তালদর গ া ও বুক মযন মার্ার কািড় িারা মেলক 

রালখ। আর তারা মযন তালদর স্বামী, লিতা ... োড়া কালরা কালে 

তালদর মসৌন্দযথ প্রকাশ না কলর।”464 তাোড়া আলয়শা রালদয়াল্লাহু 

‘আনহা বল ন: 

ه  » نَْزَل اَّللَّ
َ
ا أ َنَل لَمَّ

ه
َهاِجَراِت األ ه سَِساَء الْمه رِِهنَّ لََعَ ( : يَرَْحمه اَّللَّ ْبَن خِبهمه َنِْلَْْضِ

يهوبِِهنَّ  نِطِهنَّ  جه ره ْكَثَ  مه
َ
 (.رنا  ابلخاري( . « ، فَاْخَعَمْرَن بَِها ( َشَاْاَن أ

“আল্লাহ তা‘আ া প্রর্ম সালরর মুহালজর রমনীগলণর প্রলত রহম 

করুন, যখন আল্লাহ নালয  করল ন: ( يهوبِِهنَّ  رِِهنَّ لََعَ جه ْبَن خِبهمه ( َنِْلَْْضِ  

[আর তারা তালদর গ া ও বুক মযন মার্ার কািড় িারা মেলক 

রালখ], তখন তারা লনলজর মকামলর বাাঁিা কািড় খুল  লনলয় সলঙ্গ 

                                                           
463 সূরা আ -আহযাব, আয়াত: ৫৯ 
464 সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১  
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সলঙ্গই ওড়না বালনলয় মফ   এবাং তা লদলয় শরীর মেলক 

মফ ল া।”465 আর উমু্ম সা মা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা বল ন: 

ا نََزلَْت  » َها َي   ﴿ : لَمَّ يُّ
َ
ز  ٱأ

َ
إ ُّ قُل لر ي َو  َلَّبإ إَسا إَك َوَسن َك َوَبَنات نإنَي مإنإنَي يُد  ُمؤ  ل  ٱءإ جإ

نَّ لََعَ رهءهنِسِهنَّ  ، ﴾ بإيبإهإنَّ  هإنَّ مإن َجَل  َعلَي  
َ
نَْصارِ َكأ

َ
الِْفْرَبانه ِمَن  َخَرَج سَِساءه األ

ْكِسَيةِ 
َ
 (.رنا  أبو داند( . « األ

“যখন নালয  হ : ﴿   َها َي يُّ
َ
ز  ٱأ

َ
إ ُّ قُل لر ي َو  َلَّبإ إَسا إَك َوَسن َك َوَبنَات  مإنإنيَ ُمؤ  ل  ٱءإ جإ

﴾ بإيبإهإنَّ  هإنَّ مإن َجَل  نإنَي َعلَي  يُد    [মহ নবী! আিলন আিনার স্ত্রীলদরলক, 

কনযালদরলক ও মুলমনলদর নারীলদরলক ব ুন, তারা মযন তালদর 

চাদলরর লকেু অাংশ লনলজলদর উির মটলন মদয়], তখন আনসার 

রমনীগণ তালদর মার্া এমনভালব কাল া কািড় লদলয় মেলক মবর 

হত, মলন হয় মযন তালদর মার্ার উির কাক বলস আলে।”466 

৫. স্বলণথর আাংলট িলরিান না করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম স্বণথ ও মরশলমর বযািালর বল ন:  

                                                           
465 বুখারী, হালদস নাং- ৪৪৮০ 
466 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৪১০৩ 
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م ِت  »
ه
ور أ بهو داند( . «إنَّ هَذيِْن َحَراٌم لََعَ ذهكه

َ
 (.رنا  أ

“এই দু’লট লজলনস আমার উম্মলতর িুরুষলদর জনয (বযবহার করা) 

হারাম।”467 লতলন আরও বল ন: 

ِحلَّ إلنَ  »
ه
ِِت ، نَأ مَّ

ه
ورِ أ

َهِب لََعَ ذهكه رَِّم بِلَاسه احَلِرير َناَّلَّ رنا  ( . « اثِِهمْ حه
 (.الرتمذي

“মরশলমর মিাশাক ও মসানার লজলনস আমার উম্মলতর িুরুষলদর 

জনয হারাম করা হলয়লে এবাং তালদর নারীলদর জনয হা া  কলর 

মদয়া হলয়লে।”468 আর আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রালদয়াল্লাহু 

‘আনহুমা কতৃথক বলণথত হালদলস এলসলে: 

ِ إ » وَل اَّللَّ ٍل  صَّل اهلل علي  نَّ َرسه ى َخاَتًما ِمْن َذَهٍب ِِف يَِد رَجه
َ
، َفَْنََع ه  نسلم َرأ

ْم إََِل َْجَْرٍة ِمْن نَارٍ  » : َنقَاَل  َفَطرََح ه ، كه َحده
َ
. فَِايَل «، َفيَْجَيلهَها ِِف يَِد ِ  َيْيِمده أ

ِ صَّل اهلل علي  نسلم وله اَّللَّ ِل َبْيَد َما َذَهَب َرسه ْذ َخاَتَمَك اْنعَ  : لِلرَّجه ،  ِرْع بِ ِ خه
بًَدا الَ ، : قَالَ 

َ
ذه ه أ ِ الَ آخه ِ صَّل اهلل علي  نسلم َناَّللَّ وله اَّللَّ  . « ، َنقَْد َطرََح ه َرسه

 (.رنا  مسلم(
                                                           
467 আবূ দাউদ রহ. হালদসলট হাসান সনলদ বণথনা কলরলেন।  
468 লতরলমযী, হালদস নাং- ১৭২০ 



 

309 

“একদা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এক বযলির হালত 

একলট মসানার আাংলট মদখলত মিল ন; অতঃির লতলন আাংলটলট তার 

হাত মর্লক খুল  লনলয় েুাঁলড় মফল  লদল ন এবাং ব ল ন: ‘মতামালদর 

মকউ লক ইিা কলর জ্ব ন্ত অাংগার হালত রাখলব!’ অতঃির 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মসখান মর্লক চল  

যাওয়ার ির ম াকলটলক ব া হ : তুলম মতামার আাংলটলট উলঠলয় লনলয় 

অনয মকান কালজ  াগাও। মস ব  : আল্লাহর কসম! ময লজলনসলট 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম েুাঁলড় মফল  লদলয়লেন, তা 

আলম কখনও মনব না।”469   

৬. মুসল ম বযলির জনয রূিার আাংলট িলরিান করলত মকান মদাষ 

মনই, অর্বা রূিার আাংলটর িার্র বা বৃলে তার নাম অাংকন করা 

এবাং তা স্বীয় লচলঠ-িত্র ও ম খাল লখলত সী লমাহর লহলসলব বযবহার 

করালত অর্বা তার িারা মচক ও অনুরূি লকেুলত স্বাক্ষর দালন মকান 

মদাষ মনই; মকননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম ‘মুহাম্মাদার 

রাসূ ুল্লাহ’ (  খলচত রূিার আাংলট বযবহার করলতন ( حممد رسول اهلل

এবাং লতলন তা তাাঁর বাম হালতর কলনষ্ঠাঙু্গল লত লদলয় রাখলতন। 
                                                           
469 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৫৯৩ 
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আনাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু বল ন: 

َْصِ مِْن يَِد ِ  ََكَن َخاتِمه انلَِِّبِّ صَّل اهلل علي  نسلم ِِف َهِذ ِ  »
ُْ ِ
ْ
َشاَر إََِل اخل

َ
. نَأ

ى  (.رنا  مسلم( . « الْيهَّْسَ

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম আাংলট বযবহার করলতন এ 

আঙুল  এবাং এ কর্া বল  লতলন তাাঁর বাম হালতর কলনষ্ঠাঙু্গল র লদলক 

ইলঙ্গত কলরন।”470 

৭. এমন মিাশাক িলরিান না করা, যা তার শরীলরর সালর্ আাঁটসাাঁট 

হলয় ম লগ র্ালক এবাং তালত তার দুই হাত মবর করার মত মকালনা 

জায়গা রাখা হয় না; মকননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এ 

িরলনর মিাশাক িলরিান করলত লনলষি কলরলেন। আর এক িালয় 

জুতা িলর না হাাঁটা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন: 

َما َْجِيياً  » َما َْجِيياً ، أن ِِلَْخلَْيهه َُْيلْهه ْم يِف َنْيٍل َناِحَدةٍ ، ِِلَ كه  . « الَيَمِش أَحده
 (.رنا  مسلم(

                                                           
470 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৬১০ 
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“মতামালদর মকউ মযন এক িালয় জুতা িলর না হাাঁলট— মস মযন হয় 

উভয় িালয় জুতা িলরিান কলর, অর্বা উভয় িা খাল  রালখ।”471 

৮. মুসল ম িুরুষ কতৃথক মুসল ম নারীর মিাশাক এবাং মুসল ম নারী 

কতৃথক মুসল ম িুরুলষর মিাশাক িলরিান না করা; মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এটা হারাম কলর 

লদলয়লেন। আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বল ন: 

الَِت  » رَتَجِّ َُّثَِي ِمَن الرَِّجاِل ، َنالمه َخ وله اهللِ صَّل اهلل علي  نسلم المه لََيَن رسه
 (.رنا  ابلخاري( . «ِمَن النَِّساءِ 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম নারীলদর মবশিারণকারী 

িুরুষ এবাং িুরুলষর মবশিারণকারী নারীলদর প্রলত  ানত 

কলরলেন।”472 আর আবূ হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু ও আবদুল্লাহ 

ইবন ‘আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা  কতৃথক বলণথত হালদলস এলসলে: 

ةَ تَلْبِسه  »
َ
ةِ ، نالَمرْأ

َ
َل يَلْبَسه لِبَْسَة الَمْرأ وله اهلل صَّل اهلل علي  نسلم الرَّجه لََيَن رسه

لِ  وله اهللِ صَّل اهللكَما  لِبَْسَة الرَّجه تََشبِِّهَي مَِن الرَِّجاِل لََيَن َرسه  علي  نسلم المه
                                                           
471 মুসল ম, হালদস নাং- ৫৬১৭ 
472 বুখারী, হালদস নাং- ৫৫৪৭ ও ৬৪৪৫ 
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تََشبَِّهاِت ِمَن النَِّساءِ بالرَِّجالِ   (.رنا  أبو داند ن ابلخاري( . « بالنَِّساءِ ، نالمه

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম নারীর মিাশাক 

িলরিানকারী িুরুষ এবাং িুরুলষর মিাশাক িলরিানকারী নারীলদর 

প্রলত  ানত কলরলেন। অনুরূিভালব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম নারীলদর অনুকরণকারী িুরুষলদর এবাং িুরুষলদর 

অনুকরণকারী নারীলদর প্রলতও  ানত কলরলেন”473 

৯. জুতা িলরিান করার সময় ডান লদক মর্লক শুরু করা এবাং 

মখা ার সময় বাম লদক মর্লক শুরু করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন: 

ْن اِلهْمََّن  » َماِل . تِلَكه  بِالشِّ
ْ
 بِاِْلهْمََّن ، َنإَِذا نََزَع فَلْيَْبدأ

ْ
ْم فَلْيَْبَدأ كه إَِذا اْنَعَيَل أَحده

عه  َما تهْْنَ َُْيله ، َنآِخرههه َما ته لَهه  (.رنا  ابلخاري ن مسلم( . « أنَّ

“মতামালদর মকউ যখন জুতা িলরিান কলর, তখন মস মযন ডান লদক 

মর্লক শুরু কলর; আর যখন মস জুতা খু লত চায়, তখন মযন মস 

বাম লদক মর্লক শুরু কলর। যালত ডান লদক (জুতা) িরার লদক 

                                                           
473 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৪১০০; বুখারী, হালদস নাং- ৫৫৪৬  
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মর্লক প্রর্ম হয় এবাং মখা ার লদক মর্লক হয় মশষ।”474 

১০. কািড় িলরিান করার মক্ষলত্র ডান লদক মর্লক শুরু করা; 

মকননা, আলয়শা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা বল ন: 

«  ِ وله اَّللَّ ِّ ِ  ََكَن َرسه نِِ  لكه
ْ
َن ِِف َشأ ِبُّ اتلََّيمُّ ،  ِِف َنْيلَْي ِ  : صَّل اهلل علي  نسلم حيه

لِِ  ، ِ  َنتَرَجُّ ورِ  هه  (.رنا  مسلم( . « َنطه

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর সক  কালজ ডান 

লদলক মর্লক শুরু করলত িেন্দ করলতন; মযমন— জুতা িরলত, চু -

দালড় আাঁচড়ালনালত এবাং অযু করলত।”475   

১১. নতুন কািড় অর্বা িাগড়ী অর্বা ময মকালনা মিাশাক িলরিান 

করার সময় এ মদা‘য়া িাঠ করলব:  

عوذه  »
َ
َُِع هَله ، نَأ لَك َخرْيَ ه نََخرْيَ َما صه

َ
َْمده أنَْت َكَسْوتَنِيِ  ، أْسأ

ْ
مَّ لََك احل  بَِك اللَّهه

. «َُِع هَله ِمْن َُشِّ ِ َنَُشِّ َما صه   

(লহ আল্লাহ! মতামারই জনয সক  প্রশাংসা, তুলমই আমালক এ কািড় 
                                                           
474 বুখারী, হালদস নাং- ৫৫১৭; মুসল ম, হালদস নাং- ৫৬১৬ 
475 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৪০ 
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িলরলয়ে। আলম মতামার কালে এর মিযকার কা যাণ চালি এবাং ঐ 

ক যাণও প্রতযাশা করলে মতামার কালে, যার জনয এলট বতলর করা 

হলয়লে। আর আলম মতামার কালে আশ্রয় চালি এ কািলড়র অলনষ্টতা 

মর্লক এবাং ঐ অলনষ্টতা ও অক যাণ মর্লকও আশ্রয় প্রার্থনা করলে, 

যার জনয এলট বতলর করা হলয়লে)। মকননা, এ মদা‘য়ালট রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মর্লক বলণথত হলয়লে।476  

১২. তার মুসল ম ভাইলক নতুন মিাশাক িলরিান করা অবস্থায় 

মদখল  তার জনয এ কর্া বল  মদায়া করা: " أبل ن أخلق " (তুলম এলট 
িুরান কর ও লেলড় মফ , অর্থাৎ তুলম দীঘথজীবী হও); মকননা, যখন 

উমু্ম খাল দ নতুন মিাশাক িলরিান কলরন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম তালক এ কর্া বল  মদা‘য়া কলরলেন।477  

 

* * * 

                                                           
476 মুসল ম, হালদস নাং- ৬৪০ 
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চতুদথশ অিযায় 

স্বভাবগত ববলশলষ্টযর মক্ষলত্র আদবসমূহ 

মুসল ম বযলিলক প্রকৃত মুসল লমর গুলণ ভূলষত হলত হল  তালক 

আল্লাহর লকতাব ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাহ’র 

লশক্ষা ও দশথলনর লভলেলত জীবন িলরচাল ত করলত হলব; সুতরাাং মস 

কুরআন ও সুন্নাহ’র আল ালক জীবনযািন করলব এবাং মস অনুযায়ী 

তার সক  লবষয়লক রূিালয়ত করলব। আর এটা করলব আল্লাহ 

তা‘আ া’র লনলদথলশর কারলণই, লতলন বল ন: 

إُمؤ   ﴿ ُ َورَُعوَُلُ ٱمإَنٍة إإَذا َقَض َوََّل ُمؤ   مإن  َوَما ََكَن ل م   ۥي َّللَّ
َ
ن يَُكوَن لَُهُم أ

َ
ًرا أ

إ ٱ م   َيَةُ مإن  ل 
َ
[٥١]االحزاب:  ﴾ رإهإم   أ  

“আর আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ  মকালনা লবষলয়র ফয়সা া লদল  মকালনা 

মুলমন িুরুষ লকাংবা মুলমন নারীর জনয মস লবষলয় তালদর মকালনা 

(লভন্ন লসদ্ধালন্তর) ইখলতয়ার সাংগত নয়।”478 আল্লাহ তা‘আ া আরও 

বল ন: 

                                                           
478 সূরা আ -আহযাব, আয়াত: ৩৬ 
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ي  ﴿ ْ  ٱُه فَ َعن   ُكم  لرَُّعوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهى  ٱُكُم َءاتَى   َوَما [٠]احلرش:  ﴾ نَتُهوا  

“আর রাসূ  মতামালদরলক যা মদয়, তা মতামরা িহণ কর এবাং যা 

মর্লক মতামালদরলক লনলষি কলর, তা মর্লক লবরত র্াক।”479 তাোড়া 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

وَن َهَوا ه َتَبًيا لَِما ِجْئته بِِ   » ْم َحَّتَّ يَكه كه َحده
َ
 (.رنا  انلوني( . «ال يهْؤِمنه أ

“মতামালদর মকউ ততক্ষণ িযথন্ত মুলমন হলত িারলব না, যতক্ষণ না 

মস তার ইিা ও মখয়া -খুলশলক আলম যা লনলয় এলসলে তার অনুগামী 

করলব।”480 লতলন আরও বল ন: 

َو َردٌّ  » نا َفهه  (.رنا  مسلم( . « َمْن َعِمَل َعَمالً لَيَْس َعلَيِ  أمره

“ময বযলি এমন মকালনা কাজ কর , যার বযািালর আমালদর মকালনা 

লনলদথশনা মনই, মস কাজলট বালত  বল  গণয হলব।”481 সুতরাাং 

স্বভাবগত ববলশলষ্টযর মক্ষলত্র মুসল ম বযলি অবশযই লনলনাি 
                                                           
479 সূরা আ -হাশর, আয়াত: ৭ 
480 ইমাম নববী রহ. হালদসলট তাাঁর আ -আরবা‘উন ( األربيون ) িলন্থ বণথনা 
কলরলেন এবাং লতলন বল ন: হালদসলট ‘হাসান সহীহ’। 

481 মুসল ম, হালদস নাং- ৪৫৯০ 
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আদবসমূহ রক্ষা কলর চ লব, যা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লালমর বাণী মর্লক সাবযস্ত হলয়লে, লতলন বল ন:  

ارِِب  ، َناالْسعوِْحَداده  الِْرْطَرةه ََخٌْس : االْخعِعَانه  » ْظَرارِ ، َنَتْالِيمه  ، َنقَصُّ الشَّ
َ
،  األ

 رنا  ابلخاري( .( . « َنَنْع ه اإِلبِْط 

“লফতরাত (মানুলষর সৃলষ্টগত স্বভাব) িাাঁচলট: খাতনা করা, (নাভীর 

নীলচ) খুর বযবহার করা, মগাাঁফ মোট করা, নখ কাটা ও বগল র 

িশম উিলড় মফ া।”482 

আর এসব আদলবর লববরণ লননরূি: 

১. খাৎনা করা: আর খাৎনা হ  চামড়ার ঐ অাংশ মকলট মফ া, যা 

িুরুষালঙ্গর মার্ালক মেলক রালখ; আর এ কাজলট লশশুর জলের সপ্তম 

লদলন সম্পন্ন করা মুস্তাহাব; মকননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম ফালতমাতুয যাহরা ও আ ী রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র দুই 

মেল  হাসান ও মহাসাইন রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র খাৎনার কাজ 

তালদর জলের সপ্তম লদলন সম্পন্ন কলরলেন। আর এ খাৎনার কাজলট 

                                                           
482 আবূ দাউদ ও লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক ‘হাসান’ বল লেন।  
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বাল গ হওয়ার আগ িযথন্ত লব লম্বত কলর সম্পন্ন করল ও মদাষণীয় 

হলব না; মকননা, আল্লাহর নবী ইবরাহীম ‘আ াইলহস্ সা াম আলশ 

বের বয়লস খাৎনা কলরলেন। আর হালদলস বলণথত আলে, যখন 

মকালনা বযলি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর হালত ইস াম 

িহণ করত, তখন লতলন তালক ব লতন:  

ْرِر َناْخَعِتْ  » َُْك َشْيَر الْكه لِْق َع
َ
أخرج  أبو داند( . « أ ). 

“তুলম মতামার কালফর অবস্থার চু গুল া মকলট মফল া এবাং খাৎনা 

কর।”483 

২. মগাাঁফ কাটা: মুসল ম বযলি তার মগাাঁফ মকলট মফ লব, যা তার 

মঠালটর উির েুল  িড়লব। আর দালড়লক  ম্বা করলব, যতক্ষণ না 

তার মুখমণ্ড  িূণথ হলব; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

نا » زُّ َوارَِب  جه وا ، الشَّ ْرخه
َ
وا ، اللَِّح  نَأ وَس  َخالِره أخرج  مسلم( . « الَْمجه ). 

“মতামরা মগাাঁফ মকলট মফ  এবাং দালড়  ম্বা কর; আর (এভালবই) 

                                                           
483 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৩৫৬ 
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মতামরা অলগ্ন িূজকলদর লবরুদ্ধাচরণ কর।”484 লতলন আরও বল ন: 

وا » ْْشِكِيَ  َخالِره وا ، الْمه ْحره
َ
وَارَِب  أ وااعْ نَ  ، الشَّ  (.معرق علي ( . « اللَِّح  ره

“মতামরা মুশলরকলদর লবিরীত করলব, মতামরা মগাাঁফ মোট করলব 

এবাং দালড়  ম্বা রাখলব।”485 অর্থাৎ দালড় বৃলদ্ধ কর; সুতরাাং এ 

কারলণ দালড় মুণ্ডন করা হারাম; আর মস মার্ার লকেু অাংলশর চু  

মুণ্ডন কলর বালক অাংলশ চু  মরলখ মদয়া মর্লক লবরত র্াকলব; 

মকননা, আবদুল্লাহ ইবন ওমর রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বল ন:  

وله  » ِ  َنىَه َرسه  (.معرق علي ( . « صَّل اهلل علي  نسلم َعِن الَْاَزِع  اَّللَّ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মার্ার চুল র লকেু অাংশ 

মুণ্ডন কলর লকেু অাংলশ চু  রাখলত লনলষি কলরলেন।”486 

৩. অনুরূিভালব মস তার দালড়লত কাল া রঙ করা মর্লক লবরত 

র্াকলব; মকননা, যখন আবূ বকর লসলদ্দক রালদয়াল্লাহু ‘আনহু’র 

                                                           
484 সহীহ মুসল ম, হালদস নাং- ২৬০ 
485 বুখারী ও মুসল ম। 
486 বুখারী ও মুসল ম। 
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লিতালক মক্কা লবজলয়র লদন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর 

লনকট লনলয় আসা হ  এবাং মস অবস্থায় তার মার্া লে  িবিলব 

সাদা, তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

َوادَ عه اْذَهبهوا بِِ  إََِل َبْيِض سَِسائِِ  فَلْ  » ُِّبهو ه السَّ ٍء نََج ْ ه بيَِشْ أخرج  ( . « َفريِّ
 (.ابلخاري ن مسلم  ن أمحد

“মতামরা তালক মকালনা নারীর লনকলট লনলয় যাও এবাং মস মযন 

মকালনা লকেু লদলয় তার মার্ার চু লক বদল লয় মদয়; আর মতামরা 

কাল া রঙ িলরহার কর।”487 আর মমলহদী ও ‘কাতাম’ নামক উলদ্ভদ 

িারা মখযাব মদয়া উেম। 

আর মুসল ম বযলি যলদ তার মার্ার চু   ম্বা কলর রালখ এবাং তা 

মুণ্ডন না কলর, তাহল  মত  লদলয় ও লবনযাস করার মািযলম তার যত্ন 

লনলব; মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

أخرج  أبو داند( . «َمْن ََكَن هَله َشْيٌر فَلْيهْكِرْم ه  » ). 

                                                           
487 বুখারী, মুসল ম ও আহমাদ।  
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“ময বযলির চু  আলে, মস মযন তার যত্ন কলর।”488 

৪. বগল র িশম উিলড় মফ া, সুতরাাং মুসল ম বযলি তার দুই 

বগল র িশম উিলড় মফ লব; আর যলদ বগল র িশম উিড়ালনা 

সম্ভব না হয়, তাহল  তা মুণ্ডন কলর মফ লব অর্বা তালত 

ম ামনাশক ঔষি বা অনুরূি লকেু লদলয় প্রল ি লদলব, যালত তা 

িলরষ্কার হলয় যায়।   

৫. নখ কাটা, সুতরাাং মুসল ম বযলি তার নখসমূহ মকলট মফ লব; 

আর নখ কাটার মক্ষলত্র তার জনয মুস্তাহাব হ  ডান হাত লদলয় শুরু 

করা, তারির বাম হাত, তারির ডান িা, তারির বাম িা। মকননা, 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এ মক্ষলত্র ডান লদক মর্লক 

শুরু করলত িেন্দ করলতন।489 

 

মুসল ম বযলি এসব লকেু করলব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লালমর আনুগতয ও অনুসরণ করার লনয়লত, যালত মস 
                                                           
488 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৪১৬৫ 
489 বুখারী ও মুসল ম। 
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রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর আনুগতয ও তাাঁর 

সুন্নালতর অনুসরণ করার সাওয়াব অজথন করলত িালর; কারণ, 

কলমথর ফ াফ  লনয়লতর উির লনভথরশী  এবাং প্রলতযক বযলির জনয 

তাই বরাদ্দ র্াকলব, যা মস লনয়ত কলর। 

 

* * * 
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িঞ্চদশ অিযায় 

ঘুমালনার আদব প্রসলঙ্গ 

 

মুসল ম বযলি মলন কলর— ঘুম অনযতম লনয়ামত, যার িারা আল্লাহ 

তা‘আ া তাাঁর বান্দগলণর প্রলত অনুিহ কলরলেন; আল্লাহ তা‘আ া 

বল ন: 

﴿  َ َب  َلََّهاَر لإتَس  ٱَل وَ ِلَّ  ٱَجَعَل لَُكُم  ۦتإهإ َومإن رََّح   ۦلإهإ ض  َتُغواْ مإن فَ ُكُنواْ فإيهإ َوتإ
َ  َولََعلَُّكم   [٠٥]القصص:  ﴾ ٧٣ُكُروَن ش  ت  

“লতলনই তাাঁর দয়ায় মতামালদর জনয কলরলেন রাত ও লদন, মযন 

তালত মতামরা লবশ্রাম করলত িার এবাং তাাঁর অনুিহ সন্ধান করলত 

িার। আরও মযন মতামরা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলত িার।”490 

আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন: 

[١]انلبا:  ﴾ ٩ا ُعَباتٗ  َمُكم  َنا نَو  وََجَعل   ﴿  

                                                           
490 সূরা আ -কাসাস, আয়াত: ৭৩ 
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“আর মতামালদর ঘুমলক কলরলে লবশ্রাম।”491 কারণ, লদলনর 

কমথবযস্ততার ির রালতর মব ায় বান্দার লবশ্রাম তার শারীলরক 

প্রাণচাঞ্চ যতা, প্রবৃলদ্ধ ও উদযলমর জনয সহায়তা কলর, যালত মস তার 

কতথবয িা ন করলত িালর, যার জনয তালক আল্লাহ সৃলষ্ট কলরলেন। 

সুতরাাং এ লন‘য়ামলতর কৃতজ্ঞতার লবষয়লট মুসল ম বযলির কালে 

জরুলর লভলেলত দালব কলর, মস যালত তার ঘুমালনার বযািালর লনলনাি 

আদবসমূলহর প্রলত  ক্ষয রালখ: 

১. ‘ই মী আল াচনা, অর্বা মমহমালনর মসৌজলনয কর্লিাকর্ন, 

অর্বা িলরবালরর মদখাশুনার মত মকান জরুলর প্রলয়াজন োড়া এশার 

সা ালতর ির তার ঘুমলক লব লম্বত না করা; মকননা, আবূ বারযা 

রালদয়াল্লাহু ‘আনহু হালদস বণথনা কলরন: 

ديَث نَّ رسوَل اهلل صَّل اهلل علي  نسلم َكن يكر ه انلَّوَم َقْبَل الِيَشاءِ ناحلَ إ »
معرق علي ( . « َبْيَدَها ). 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম এশার সা ালতর িূলবথ 

ঘুমালনা এবাং তার (এশার সা ালতর) িলর কর্া ব া অিেন্দ 

                                                           
491 সূরা আন-নাবা, আয়াত: ৯ 
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করলতন।”492 

২. অযু করা োড়া না ঘুমালনার মচষ্টা করা; মকননা, রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বারা ইবন ‘আলযব রালদয়াল্লাহু 

‘আনহুলক উলদ্দশয কলর বল ন:  

الةِ  » وءَك للصَّ  نهضه
ْ
أ َتْيَت َمْضِجَيَك َفعََوضَّ

َ
ق علي معر( . « إَِذا أ ). 

“যখন তুলম ঘুমালত যালব, তখন অযু কলর নাও, মযমলনভালব তুলম 

সা াত আদালয়র জনয অযু কলর র্াক।”493 

৩. ঘুমালনার শুরুলত তার ডান কালত শুলয় িড়া এবাং তার 

ডানিাশলক বাল শরূলি বযবহার করা; আর িরবতথীলত (ডান কাত 

মর্লক) লনলজলক বাম কালত িলরবতথন করালত মকান মদাষ মনই। 

কারণ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বারা ইবন ‘আলযব 

রালদয়াল্লাহু ‘আনহুলক উলদ্দশয কলর বল ন:  

َك ا » الةِ ، ثهمَّ اْضَطجْع لََعَ ِشاِّ وءَك للصَّ  نهضه
ْ
أ َتْيَت َمْضِجَيَك َفعََوضَّ

َ
يَمنِ إَِذا أ

َ
 أل

                                                           
492 বুখারী ও মুসল ম। 
493 বুখারী ও মুসল ম। 
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معرق علي ( . « ). 

“যখন তুলম ঘুমালত যালব, তখন অযু কলর নাও, মযমলনভালব তুলম 

সা াত আদালয়র জনয অযু কলর র্াক। অতঃির ডান কালত শুলয় 

িলড়া।”494 লতলন আরও বল ন:  

ََُك  » ْد يَِمي نَْت َطاِهٌر َفَعوَسَّ
َ
َنيَْت إََِل فَِراِشَك نَأ

َ
رنا  أبو داند( . «إَِذا أ ). 

“তুলম যখন িলবত্র অবস্থায় মতামার লবোনা িহণ করলব, তখন তুলম 

মতামার ডানিাশলক বাল শরূলি িহণ কর।”495   

৪. রালত অর্বা লদলন ঘুমালনার সময় উিুড় হলয় না মশায়া; মকননা, 

হালদলস বলণথত আলে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ْهِل انلَّارِ  اإِنَّهَ  »
َ
رنا  ابن ماج ( . « ِضْجَيةه أ ). 

“এটা জাহান্নামীলদর মশায়া।”496 লতলন আরও বল ন:  

ه ِضجْ  اإِنَّهَ  » ِبَُّها اَّللَّ أمحد ، نالرتمذى ، ناحلاكمرنا  ( . «عزَّ نجلَّ  َيةه اَل حيه ). 
                                                           
494 বুখারী ও মুসল ম। 
495 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৫০৪৯ 
496 ইবনু মাজাহ, হালদস নাং- ৩৭২৪ 
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“এটা এমন মশায়া, যা আল্লাহ তা‘আ া িেন্দ কলরন না।”497 

৫. হালদলস বলণথত লযলকর বা মদ‘য়াসমূহ িাঠ করা; মযমন— 

(ক) মতলত্রশ বার «  ْبوَحاَن اهللِ ؛ َناحَلْمده هللِ ؛ َناهلله أْكرَبه «سه  (আল্লাহ িলবত্র, 

সক  প্রশাংসা আল্লাহর জনয এবাং আল্লাহ সবলচলয় মহান) ব লব; 

অতঃির ব লব: «  ، لْكه ؛ َنهَله احَلْمده ال إهَلَ إاِلَّ اهلله نَْحَد ه ال َُشِيَك هَله، هَله المه
ٍء قَِديٌر  ِّ ََشْ َو لََعَ ُكه «َنهه  (আল্লাহ োড়া উিাসনার মযাগয মকালনা সতয 

ই াহ মনই, লতলন এক, তাাঁর মকালনা শরীক মনই, রাজত্ব তাাঁরই এবাং 

সক  প্রশাংসাও তাাঁর; আর লতলন সব লকেুর উির ক্ষমতাবান)। 

মকননা, ফালতমা ও আ ী রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যখন রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর কালে তালদরলক ঘলরর কালজ 

সহলযালগতা করার জনয একজন খালদলমর আবলদন করল ন, তখন 

লতলন তাাঁলদরলক উলদ্দশয কলর বল ন:  

تْلهَما »
َ
ا َسأ َما َخرْيًا ِممَّ كه َعلِّمه

ه
الَ أ

َ
ْرَبًيا  ؟ أ

َ
َ أ َا اَّللَّ ْن تهَكربِّ

َ
َما أ َخْذتهَما َمَضاِجَيكه

َ
إَِذا أ

هَسبِّوَحا ه ثاَلَثًا َنثاَلَثَِي ، َنثاَلَثَِي ، مَ  َنََتَْمَدا ه ثاَلَثًا َنثاَلَثِيَ  َنت َو َخرْيٌ لَكه ا ِمْن ، َفهه
 (.رنا  مسلم( . «َخاِدٍم 

                                                           
497 আহমাদ, লতরলমযী ও হালকম।  
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“মতামরা যা আলবদন কলরে, আলম লক মতামালদরলক তার মচলয় 

উেম লকেু লশলখলয় লদব না? মতামরা যখন মশায়ার জনয লবোনা িহণ 

করলব, তখন মচৌলত্রশ বার ‘আল্লাহু আকবার’ ( اهلله أْكرَبه) ব লব, 
মতলত্রশ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ ( ِْبوَحاَن اهلل  ব লব এবাং মতলত্রশ বার (سه
‘আ হামদুল ল্লাহ’ ( ِاحلَْمده هلل) ব লব; কারণ, এটা মতামালদর জনয 
খালদলমর মচলয় অলনক মবলশ উেম।”498   

(খ) সূরা আ -ফালতহা, সূরা আ -বাকারার প্রর্ম আয়াত মর্লক   "
 িযথন্ত, আয়াতু  কুরলস এবাং সূরা আ -বাকারার মশষاملفلحون "

অাংশ—  " هلل ما يف السموات " মর্লক সূরার মশষ িযথন্ত। কারণ, এ 
বযািালর উৎসালহত কলর হালদস বলণথত আলে।499 

(গ) মশায়ার সময় সবথলশষ এ মদ‘য়ালট িাঠ করলব, যা নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম মর্লক বলণথত:   

ُْيِب ، » مَّ َنَضْيته َج ْرَفيه ه  بِاْسِمَك اللَّهه
َ
ْمَسْكَت َنرْ  َن بِاْسِمَك أ

َ
مَّ إِْن أ ِِس ، اللَّهه

احِلِيَ  فَاْغِرْر لََها ، ْرَسلَْعَها فَاْحَرْظَها بَِما ََتَْرظه بِِ  ِعَباَدَك الصَّ
َ
مَّ إِنِّ .  َنإِْن أ اللَّهه

                                                           
498 মুসল ম, হালদস নাং- ৭০৯০ 
499 উদৃ্ধত, আবূ বকর আ -জাযালয়রী, লমনহাজু  মুসল ম, িৃ. ১৮৮ 
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ْسَعْفِررهك 
َ
ت َظْهرِي إَِلْك ، أ

ْ
َأ
ْ
ْل
َ
ْمرِي إَِلْك ، نَأ

َ
ْسلَْمت َنْرِِس إَِلْك ، َنفَوَّْضت أ

َ
أ

 ِ ُْت بِِكَعابِك اَّلَّ تهوبه إَِلْك آَم
َ
نَْزلْت ، نَ نَأ

َ
ْرَسلْت فَاْغِرْر ِِل َما  بِنبِيَِّك ي أ

َ
ِي أ اَّلَّ

ْمته  ْرته  قَدَّ خَّ
َ
ْرته  ، َنَما أ ِْسَ

َ
ُْته  ، َنَما أ ْعلَ

َ
نَْت  ن َما ، ، َنَما أ

َ
ْ أ أنَْت  ،أْعلَمه ب  مِِنِّ

ره  ؤخِّ مه َن أنَت المه ادِّ نَْت ، َربِّ قِِِن َعَذابَك يَْومَ المه
َ
  . « َتْبَيثه ِعبَاَدك ، اَل إهَلَ إالَّ أ

“মহ আল্লাহ! মতামার নালম আলম িাশ্বথলদশ লবোনায় রাখ াম এবাং 

মতামার নালমই তালক উঠালবা। মহ আল্লাহ! যলদ তুলম আমার প্রাণ 

লনলয় নাও, তাহল  তালক ক্ষমা কলর লদও; আর যলদ তালক মেলড় 

দাও, তাহল  তুলম তালক মহফাযত কর মসই লজলনস মর্লক, যা মর্লক 

তুলম মতামার মনক বান্দালদরলক মহফাযত কলর র্াক। মহ আল্লাহ! 

আমার প্রাণ মতামার লনকট সাঁলি লদলয়লে, আমার কাজ মতামার কালে 

মসািদথ কলরলে এবাং আমার লিঠলক মতামার আশ্রলয় লদলয়লে; আলম 

মতামার লনকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবাং মতামার লনকট তাওবা 

করলে; আলম মতামার ঐ লকতালবর প্রলত ঈমান এলনলে, যা তুলম 

নালয  কলরে এবাং মতামার মসই নবীর প্রলত ঈমান এলনলে, যাাঁলক 

তুলম মপ্ররণ কলরে; সুতরাাং তুলম আমালক মসসব লবষলয় ক্ষমা কলর 

দাও, যা আলম আলগ ও িলর কলরলে এবাং যা আলম মগািলন ও 

প্রকালশয কলরলে এবাং ময লবষলয় তুলম আমার মচলয় মবলশ ভা  জান; 
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তুলম প্রর্ম ও তুলম মশষ, তুলম োড়া উিাসনার মযাগয মকালনা সতয 

ই াহ মনই; মহ আমার রব! তুলম আমালক মতামার মস লদলনর আযাব 

মর্লক রক্ষা কর, ময লদন তুলম মতামার বান্দালদরলক িুনরায় জীলবত 

করলব।”500 

(ঘ) ঘুলমর মােখালন যখন মস মজলগ উঠলব, তখন ব লব: 

لْكه ؛ َنهَله  »  ٍء ال إهَلَ إاِلَّ اهلله نَْحَد ه ال َُشِيَك هَله، هَله المه ِّ ََشْ َو لََعَ ُكه احَلْمده ، َنهه
ْبوَحاَن اهللِ ؛ َناحَلْمده هللِ ؛ َنالَ هلإَ إاِلَّ اهلله ، َناهلله أْكرَبه .  قَِديرٌ  ةَ ن  سه الَ َحْوَل َنالَ قهوَّ

  . «إاِلَّ بِاهللِ  

(আল্লাহ োড়া উিাসনার মযাগয মকালনা সতয ই াহ মনই, লতলন এক, 

তাাঁর মকান শরীক মনই, রাজত্ব তাাঁরই এবাং সক  প্রশাংসাও তাাঁর; 

আর লতলন সব লকেুর উির ক্ষমতাবান। আল্লাহ িলবত্র, সক  

প্রশাংসা আল্লাহর জনয এবাং আল্লাহ সবলচলয় মহান; আর অসৎকাজ 

মর্লক মবাঁলচ র্াকার এবাং সৎকাজ করার কারও ক্ষমতা মনই আল্লাহর 

সাহাযয োড়া )। আর মস মযন তার ইিামলতা মদা‘য়া কলর; ফল  

তার মদা‘য়া কবু  করা হলব। মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

                                                           
500 আবূ দাউদ ও অনযানয মুহালদ্দস প্রমুখ হালদসলট ‘সহীহ’ সনলদ বণথনা কলরলেন।  



 

331 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ال إهَلَ إاِلَّ اهلله نَْحَد ه ال َُشِيَك هَله، هَله : َمْن َتَيارَّ ِمَن اللَّْيِل َفَااَل ِحَي يَْستَْيِاظه  »
ٍء قَِديرٌ  ِّ ََشْ َو لََعَ ُكه لْكه ؛ َنهَله احَلْمده ، َنهه ْبوَحانَ .  المه َنالَ هلإَ  ، اهللِ ، َناحَلْمده هللِ  سه

ةَ إاِلَّ بِاهللِ ، ثهمَّ َدََع اْسعهِجيَب هَله ،ن  إاِلَّ اهلله ، َناهلله أْكرَبه  فَإِْن قَاَم  الَ َحْوَل َنالَ قهوَّ
 
َ
أ  (.رنا  ابلخاري ن أبو داند( . «، ثهمَّ َصَّلَّ قهبِلَْت َصالَته ه  َفَعَوضَّ

“ময বযলি রালত ঘুম মর্লক জািত হয়, মসই বযলি মজলগ উঠার 

সময় ব লব: 

ٍء  » ِّ ََشْ َو لََعَ ُكه لْكه ؛ َنهَله احَلْمده ، َنهه ال إهَلَ إاِلَّ اهلله نَْحَد ه ال َُشِيَك هَله، هَله المه
ْبوَحاَن اهللِ ؛ َناحَلْمده هللِ ؛ َنالَ هلإَ إاِلَّ اهلله ، َناهلله أْكرَبه .  قَِديرٌ  ةَ  الَ َحْولَ ن  سه َنالَ قهوَّ

  . «إاِلَّ بِاهللِ  

(অর্থাৎ আল্লাহ োড়া উিাসনার মযাগয মকালনা সতয ই াহ মনই, লতলন 

এক, তাাঁর মকান শরীক মনই, রাজত্ব তাাঁরই এবাং সক  প্রশাংসাও 

তাাঁর; আর লতলন সব লকেুর উির ক্ষমতাবান। আল্লাহ িলবত্র, সক  

প্রশাংসা আল্লাহর জনয এবাং আল্লাহ সবলচলয় মহান; আর অসৎকাজ 

মর্লক মবাঁলচ র্াকার এবাং সৎকাজ করার কারও ক্ষমতা মনই আল্লাহর 

সাহাযয োড়া); অতঃির মদা‘য়া করলব, তার মদা‘য়া কবু  করা হলব। 
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আর যলদ মস রাত জালগ, তাহল  অযু করলব, তারির সা াত আদায় 

করলব, তলব তার সা াত কবু  করা হলব।”501 অর্বা মস (রালত ঘুম 

মর্লক জািত হল ) ব লব:  

«  ِ نَْت ،الَ إ
َ
مَّ ، هَلَ إاِلَّ أ ْبوَحانََك اللَّهه نِِْب ، سه ْسَعْفِررهَك َِّلَ

َ
هَك رمَْحَعََك  أ ل

َ
ْسأ

َ
، اللَّههمَّ زِْدِِّن  نَأ

نَْك رمَْحَةً  َنالَ تهِزْغ قَلِِْب َبْيَد إِْذ َهَديْتََِّن ، ِعلًْما ، نَْت  َنَهْب َِل ِمْن ََله
َ
، إِنََّك أ

ابه   (.ندرنا   أبو دا( . « الَْوهَّ

“তুলম োড়া উিাসনার মযাগয মকালনা সতয ই াহ মনই; মহ আল্লাহ! 

তুলম িলবত্র; আলম মতামার কালে আমার গুনালহর জনয ক্ষমা প্রার্থনা 

করলে এবাং মতামার লনকট মতামার রহমত চাই; মহ আল্লাহ! তুলম 

আমার জ্ঞানলক বৃলদ্ধ কলর দাও; আর তুলম আমালক মহদায়াত দান 

করার ির আমার অন্তরলক বক্র কলর লদলয়া না; আর মতামার লনকট 

মর্লক আমালক রহমত দান কর; লনিয়ই তুলম দানশী ।”502    

৬. ঘুমন্ত বযলি যখন সকা  মব ায় উিনীত হলব, তখন লনলনাি 

লযলকর বা মদা‘য়াসমুহ িাঠ করলব:  

                                                           
501 বুখারী, হালদস নাং- ১১০৩; আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৫০৬২ 
502 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৫০৬৩ 
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(ক) ঘুম মর্লক জািত হলয় লবোনা মর্লক উঠার িূলবথ ব লব:  

ِي أْحَيانَا بَ  » َْمده هللِ اَّلَّ
ْ
وره احل َُا َنإَِِلِْ  النهشه . « ْيَدَما أَماَت  

“সক  প্রশাংসা মস আল্লাহর জনয, লযলন আমালদরলক মৃতুয দান করার 

ির িুনরায় জীবন দান কলরলেন; আর তাাঁরই লনকট (আমালদরলক) 

লফলর মযলত হলব।”503 

(খ) যখন মস তাহািুলদর সা াত আদায় করার জনয ঘুম মর্লক 

উঠলব, তখন মস আকালশর লদলক তাকালব এবাং   إن يف خلق السموات "
 ;মর্লক সূরা আল  ইমরালনর মশষ দশ আয়াত িাঠ করলবو األرض "

মকননা, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বল ন:  

ا بِتُّ  » ُْدَ لَمَّ ونََة َزْنِج ال َخالِِتْ  ِع ْولِ َمْيمه ه َعلَْيِ  نََسلََّم  رَّسه ِ  نَامَ َصَّلَّ اَّللَّ وله اَّللَّ رَسه
ه َعلَْي ِ َص  ْن َبْيَد ه بَِالِيٍل ،  َّلَّ اَّللَّ

َ
ْن َقْبلَ ه بَِالِيٍل ، أ

َ
نََسلََّم َحَّتَّ إَِذا اْنعََصَ  اللَّْيله أ

 الَْيْْشَ اآليَاِت اخلََواتَِم  َيَل ، فَجَ  اْستَْيَاَظ 
َ
َيْمَسحه انلَّْوَم َعْن نَْجِهِ  بِيََديِْ  ، ثهمَّ قَرَأ

وَرةِ آِل ِعْمَرانَ  وَء ،  ِمْن سه ْحَسَن الْوهضه
َ
َُْها ، فَأ  ِم

َ
أ َيلََّاٍة ، َفَعَوضَّ ، ثهمَّ قَاَم إََِل َشنٍّ مه

 . « ثهمَّ قَاَم يهَصلِّ 

                                                           
503 বুখারী।  
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“যখন আলম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর স্ত্রী আমার 

খা া মাইমুনা রালদয়াল্লাহু ‘আনহার লনকট রালত্র যািন কলর, তখন 

রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম অিথরালত্র লকাংবা এর সামনয 

িূবথ অর্বা সামানয ির িযথন্ত ঘুমাল ন। তারির লতলন ঘুম মর্লক 

জািত হল ন এবাং দুই হাত লদলয় মুখ মর্লক ঘুলমর আলবশ মুেলত 

 াগল ন; অতঃির সূরা আল  ইমরালনর মশষ দশ আয়াত িাঠ 

করল ন। তারির েু ন্ত একলট িুরাতন মশলকর কালে মগল ন এবাং 

তা মর্লক সুন্দরভালব অযু করল ন। এরির সা ালত দাাঁলড়লয় 

মগল ন।”504 

(গ) চারবার এ মদা‘য়া িাঠ করলব:  

ْشِهده مَحَلََة َعْرِشَك  ِِبَْمدكَ  امهللَّ إِن أصبَوحته  »
ه
ْشِهدَك نأ

ه
نََْجِيَع  ، َنَمالئَِكَعَك ، أ

د مَّ نَّ حمه
َ
نَْت اهلله ال إهِل إال أنَت ، نأ

َ
نََّك أ

َ
هَك َخلِْاَك أ َك نَرسول  . « ا َعْبده

(লহ আল্লাহ! আলম মতামার প্রশাংসাসহ সকা  মব ায় উিনীত হলয়লে, 

আলম সাক্ষী বালনলয়লে মতামালক, মতামার আরশ বহনকারী 

মফলরশ্তালদরলক, মতামার সক  মফলরশ্তালক এবাং মতামার সক  

                                                           
504 বুখারী, হালদস নাং- ১৮১, ১১৪০ ও ৪২৯৫  
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সৃলষ্টলক; লনিয়ই তুলম আল্লাহ, তুলম োড়া উিাসনার মযাগয মকালনা 

সতয ই াহ মনই; আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম 

মতামার বান্দা ও রাসূ )। মকননা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

بهَي ه ِمَن انلارِ ،  ةً قاهلا َمرَّ َمْن  » ععََق اهلله ره
َ
عَعَق اهلله نِْصَر  مَِن نأ

َ
تَي أ من قاهلا َمرَّ

ْععََق اهلله ثالثَة أربِاِعِ  ِمَن انلَّارِ انلَّارِ ، فَمن قاهلا ثالثا 
َ
ْعَعَا ه  أ

َ
ْربًَيا أ

َ
، فَإِْن قَالََها أ

ه ِمَن انلَّارِ   (.رنا   أبو داند( . «اَّللَّ

“ময বযলি তা (উিলরউি মদা‘য়ালট) একবার িাঠ করলব, আল্লাহ 

তার এক-চতুর্থাাংশ জাহান্নাম মর্লক মুি কলর লদলবন; আর ময বযলি 

তা লতনবার িাঠ করলব, আল্লাহ তার লতন-চতুর্থাাংশ জাহান্নাম মর্লক 

মুি কলর লদলবন; আর ময বযলি তা চারবার িাঠ করলব, আল্লাহ 

তালক িুরািুলরভালব জাহান্নাম মর্লক মুলি লদলয় লদলবন।”505    

(ঘ) ঘর মর্লক মবর হওয়ার জনয যখন মস দরজার মচৌকালঠ িা 

রাখলব, তখন ব লব: 

                                                           
505 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৫০৭১ 
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ةَ إاِلَّ بِاهللِ  ته لََعَ اهللِ ،ِمْسِب اهللِ تََوَّكَّ  »  . « الَ َحْوَل َنالَ قهوَّ

(আল্লাহর নালম মবর হলি এবাং তাাঁর উির ভরসা করলে। আর 

অসৎকাজ মর্লক মবাঁলচ র্াকার এবাং সৎকাজ করার কারও ক্ষমতা 

মনই আল্লাহর সাহাযয োড়া)। কারণ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ 

ওয়াসাল্লাম বল ন:  

ِريَت  قِْيَل  ،قَاَل الَيْبده هَذا  إَِذا » ِديَت َنكه  (.رنا   الرتمذي( . «هَله : هه

“যখন মকালনা বান্দা (উিলরউি) এই মদা‘য়ালট িাঠ করলব, তখন 

তালক ব া হলব: ‘মতামালক মহদায়াত মদয়া হলয়লে এবাং মতামালক 

যলর্ষ্ট মদয়া হলয়লে।”506    

(ঙ) যখন দরজার মচৌকাঠ মেলড় যালব, তখন ব লব:  

ْن اللَّهه  »
َ
ْظلََم ، أ

ه
ْن أ

َ
ْن أْظلَِم أ

َ
َزلَّ ، أ

ه
ْن أ

َ
زِلَّ أ

َ
ْن أ

َ
َضلَّ ، أ

ه
ْن أ

َ
وذه بَِك أْن أِضلَّ أ مَّ إِِنِّ أعه

 َّ َْهَل لََعَ ْن َيه
َ
 « أْجَهَل أ

(লহ আল্লাহ! আলম মতামার কালে আশ্রয় চাই মযন আলম ির্ভ্রষ্ট না 

                                                           
506 লতরলমযী এবাং লতলন হালদসলটলক ‘হাসান’ বল লেন। 
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হই অর্বা আমালক ির্ভ্রষ্ট করা না হয়; অর্বা আলম মযন দীন 

মর্লক সলর না যাই অর্বা আমালক দীন মর্লক সলরলয় মদয়া না হয়; 

অর্বা আলম মযন কারও উির যু ুম না কলর অর্বা আমার উির 

যু ুম করা না হয়)। কারণ, উমু্ম সা মা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা বল ন:  

صَّل اهلل علي  نسلم ِمْن بَيَِّْت َقطُّ إاِلَّ َرَفَع َطْرفَ ه إََِل  اهللِ  َما َخَرَج رسوله  »
ْن أْظلَِم  »: قَاَل َن َماءِ السَّ 

َ
َزلَّ ، أ

ه
ْن أ

َ
زِلَّ أ

َ
ْن أ

َ
َضلَّ ، أ

ه
ْن أ

َ
وذه بَِك أْن أِضلَّ أ مَّ إِِنِّ أعه اللَّهه

 َّ َْهَل لََعَ ْن َيه
َ
ْن أْجَهَل أ

َ
ْظلََم ، أ

ه
ْن أ

َ
 (.رنا   أبو داند( . « أ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লাম যখনই আমার ঘর মর্লক 

মবর হলতন, তখন লতলন আকালশর লদলক তাকালতন এবাং ব লতন:  

ْن  »
َ
ْظلََم ، أ

ه
ْن أ

َ
ْن أْظلَِم أ

َ
َزلَّ ، أ

ه
ْن أ

َ
زِلَّ أ

َ
ْن أ

َ
َضلَّ ، أ

ه
ْن أ

َ
وذه بَِك أْن أِضلَّ أ مَّ إِِنِّ أعه اللَّهه

 َّ َْهَل لََعَ ْن َيه
َ
 « أْجَهَل أ

(অর্থাৎ মহ আল্লাহ! আলম মতামার কালে আশ্রয় চাই মযন আলম 

ির্ভ্রষ্ট না হই অর্বা আমালক ির্ভ্রষ্ট করা না হয়; অর্বা আলম মযন 

দীন মর্লক সলর না যাই অর্বা আমালক দীন মর্লক সলরলয় মদয়া না 

হয়; অর্বা আলম মযন কারও উির যু ুম না কলর অর্বা আমার 
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উির যু ুম করা না হয়)।”507    

* * * 

                                                           
507 আবূ দাউদ, হালদস নাং- ৫০৯৬ 
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িলরলশষ্ট 

আ -হামদুল ল্লাহ, যাাঁর অসীম অনুিলহ আমরা মুসল ম জীবলনর 

আদব-কায়দা’র নানা লদক লনলয় িলনরলট অিযালয় আল াচনা করার 

সুলযাগ মিলয়লে। আসল  আদব-কায়দা হল া মুসল ম জীবলনর 

অ াংকার; সুতরাাং ময বযলি তার জীবলন যত মবলশ ইস ামী আদব 

তর্া লশষ্টাচালরর সমালবশ ঘটালত িারলব, তার জীবন তত মবলশ 

মসৌন্দযথমলণ্ডত হলব এবাং িরকা ীন জীবলন তার লনলিত সফ তা মতা 

র্াকলেই।  

এ িলন্থ আল ালচত লকেু আদব আল্লাহ তা‘আ া ও তাাঁর লপ্রয় হাবীব 

মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আ াইলহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ সাংলশ্লষ্ট; 

এসব আদব যর্াযর্ভালব রক্ষা কলর চ া মুসল ম বযলির ঈমানী 

দালয়ত্ব এবাং তার বযলতক্রম করল  তার ঈমালনর বযািালর প্রশ্ন 

উঠলব! তাোড়া আরও মযসব আদব লবলভন্ন অিযালয় আল ালচত 

হলয়লে, মসগুল া একজন মুসল ম বযলি যর্াযর্ভালব িা ন করলত 

িারল  মস বযলিগত ও সামালজকভালব শরী‘য়ত কতৃথক লনলষদ্ধ 
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অলনক কমথকাণ্ড মর্লক মবাঁলচ র্াকলত িারলব এবাং িাশািালশ 

শরী‘য়ত প্রবতথক কতৃথক লনলদথলশত অলনক আবলশযক ও ঐলিক কমথ 

সম্পাদলন সক্ষম হলব; আর এ সুবালদ একলদলক মস দুলনয়ার জীবলন 

একজন ভে ও সভয মানুষ লহলসলব িলরলচত ও প্রলতলষ্ঠত হলব এবাং 

অিরলদলক িরকা ীন জীবলন আল্লাহ তা‘আ ার িহণলযাগয ও লপ্রয় 

বান্দার কাতালর শালম  হলয় চূড়ান্ত সফ তার লবষয়লট লনলিত করলত 

সক্ষম হলব। আল্লাহ আমালদর সক লক তাাঁর মদখালনা িলর্ চ ার 

তাওফীক লদন। আমীন! েুম্মা আমীন!! 

ময আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আ া িন্থলট ল লিবদ্ধ করাটালক সহজ 

কলর লদলয়লেন, তাাঁর জনয প্রর্ম মর্লক মশষ িযথন্ত সক  প্রশাংসা 

লনলবলদত। আর তার জনয রলয়লে সাবথক্ষলণক প্রশাংসা। 

ِلك .ن ِبمدك سشهد أن ال هلإ إال أنت سسعفررك ن نعوب إن سبوحانك امهلل   
(লহ আল্লাহ! তুলম িলবত্র, মতামার জনয প্রশাংসা; আমরা সাক্ষয লদলি 

ময, তুলম োড়া মকালনা সতয ই াহ মনই, আমরা মতামার লনকট ক্ষমা 

প্রার্থনা কলর এবাং মতামরা লনকট তাওবা কলর)।   

* * * 
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