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পির��তা রকাষ ইসলােমর িশকা 

মুসিলম িহেসেব আমােদর সবাইেক মসিজেদ েযেত হষ। অনয সব 

ধমরাবললীরাা যান তােদর িনজ িনজ ধমরীষ য়পাসনালেষ। েকােনা 

ধেমর িযিন িববাস কেরন না তােকা েযেত হষ িবিি� পাবিলক 

ে�েস। পাবিলক লাইে�ির, �ুল, কেলজ া িববিবদযালষ, সরকাির 

হাসপাতাল, অিফস-আদালত, ে�শন, ল� বা বাসটািমরনাল েেেক 

িনেষ হাট-বাজার বা শিপংমেল কম-েবিশ আমােদর সবারই েযেত 

হষ। সব জাষগাষই োেক মানুেষর �াকৃিতক �েষাজন পূরেণর 

বযববা। �েষাজন মুহূেতর সবারই েসোেন েযেত হষ। িনেজর 

অিিজতা েেেক সবাই জােনন নসব জাষগাষ �াষই ইিরবান 

েলাকেক িব�ত হেত হষ। দুগর্মষ েনাংরা পিরেবেশর িববলনা 
নবােত অেনেক �কৃিতর ডােক সাবা িদেত �াণপন িবলল 

কেরন। যা নকইসে� েযমন বব পীবাদাষক েতমিন �ােবযর 

জনযা কিতকর। দুিরাগযােম েয েবরারােক েসোেন েযেত হষ 

িতিনই েকবল বুঝেত পােরন অসহয যযণা কােক বেল। েদেশর 

পাবিলক টষেলট া জনসাধারেণর জনয য়উুু �িততানসমূেহর 

টষেলটগেলা নেতাটাই েনাংরা া দুগরে্ িরা েয তা িনেষ 

েকৗতুেকর েশষ েনই। 
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অের নমন হবার কো িছল না। হাষা য়িরতা নষ। েকােনা ি� 

সমােজ নমন েনাংরািম কাি�ত নষ। নমন হবার কারণ, আমরা 

জািত িহেসেব কেেনা জাতীষ স�দেক িনেজর িািব না। নকিট 
য়দুর আআবাকয বাকয েতা সবাই জােনন, ‘সরকার কা মাল, দিরষা 

েম ডাল।’ সরকাির স�দ অনেরক সাগের েফলেলা কােরা যাষ 

আেস না। অের বা�েব সরকাির স�দ মােনই �িতিট জনগেণর 

স�দ। আমরা িনেজর বািবর টষেলট পির�ার রািে, নর যে� 

অবেহলা কির না; িক� জাতীষ �িততােনর টষেলেট েগেল নর 

য� েনই না। েযোেন-েসোেন �াময েলােকর পােনর িপক েফলা 

িকংবা শহের বা আধা শহেরর িবিব-িসগােরেটর অবিশ�াংশ 

েফলার অেিযস েয বাাালীর কেব বদলােব তা েকবল আআাহই 

জােনন।   

নকটু েেষাল করেলই আমরা ন যযণা েেেক মুিু েপেত পাির। 

আমরা িনেজরাই যিদ িনেজেদর রারপাশ পির�� া পিরপািট 

রােেত সের� হই, তেবই েকবল মুিু। রলার পেে য�ত� 

আবজরনা েফলার �িাব বদলােত হেব। েমেন রলেত হেব িনিদর� 

জাষগাষ বজরয া আবজরনা েফলার িনষম। টষেলেট িগেষ িটসুয 

েপপার িনিদর� বােন েফলেত হেব। বযবহােরর পর পযরাআ পািন 

েঢেল পির��তা বজাষ রােেত হেব। কী আ�যর, আমরাই ক� 
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পাই আবার আমরাই িকনা পিরেবশ েনাংরা কির! আমােদর 

�াবযহানীেত িনেজরাই িূিমকা রািে!   

ইসলাম ন বযাপাের সুুর িশ�ারার িশকা িদেষেছ। ইসলােম 

পির��তা া পিব�তা রকাষ নানািবধ িবষষ েশোেনা হেষেছ। 

কুরআন া সু�াষ পির��তার েরেষ আরা বযাপক শশ ‘তাহারাহ’ 

তো পিব�তা বযবহার করা হেষেছ। নই ‘তাহারাহ’ শশ েযমন 

কুফরী া িবধািমরকতা েেেক িনেষ যাবতীষ পাপারােরর মেতা 

আিয্রীণ েনাংরািম েেেক মুু হাষার কো বেল, েতমিন তা 

সবরকেমর বািহযক অপির��তা েেেক মুু হাষােক অ্িুরু 

কের। বািহযক পিব�তা নকজন মুিমেনর সালাত  � হবার 

পূবরশতর। েযমন ‘হাদছ’ তো অব�গত অপির��তা েেেক পিব� 

হেত হষ অযু বা েগাসল �ারা েতমিন ‘েুবুছ’ তো ব�গত 

অপির��তা েেেকা পিব� হেত হষ েদহ, ব� া বান 

পির�ােরর মাধযেম। ন কারেণই ইসলােম িফকহ শাে�র সকল 

�ে� �েেমই ‘িকতাবুত-তাহারাহ’ তো পিব�তা অধযাষ বান 

েপেষেছ। েকননা সালােত �েবেশর জনয নিট অিবক� পে। তাই 

জা�ােতর রািব েযমন সালাত, েতমিন সালােতর রািব পিব�তা।  

পিব� কুরআেনর িদেক রাইেল আমরা েদিে, েকাবাবাসীর �শংসা 

কেরেছন আআাহ তা‘আলা অিধক পিব� হবার মানিসকতার জনয। 

ইরশাদ হেষেছ,  
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َس  ََّمۡسِجدٌ  ﴿ ّسِ
ُ
َّۡقَوىٰ  َ�َ  أ لِ  ِمنۡ  � َّ ُّ  يَۡو�ٍ  أَ ََ َ

ن أ
َ
 رَِجالٞ  �ِيهِ  �ِيهِ�  َ�ُقومَ  أ

ُّونَ  ِ ن ُُ
َ
ْۚ  أ ُرَا َّ ََ ََ ََ  ُ َّ � ََ  ُّ ِ ِرِ�نَ  ُُ َّ َّ  ]  ١٠٨: إللو�ة[ ﴾ ١ �َُۡم

‘অবশযই েয মসিজদ �িতিতত হেষেছ তাকাষার াপর �েম িদন 

েেেক তা েবিশ হকদার েয, তুিম েসোেন সালাত কােষম করেত 

দাঁবােব। েসোেন নমন েলাক আেছ, যারা য়�মরেপ পিব�তা 

অজরন করেত িালবােস। আর আআাহ পিব�তা অজরনকারীেদর 

িােলাবােসন।’ {সূরা আত-তাাবা, আষাত : ১০৮}  

েতমিন মিহলােদর মািসক �াব েেেক পিব� হাষার আেলারনা 

েশেষ মহান আআাহ বেলন,  

َ  ِِنّ  ﴿ َّ �  ُّ ِ ُُ  َ�ِ�ٰ َّ َّ �  ُّ ِِ �ُ ِرِ�نَ  ََ َّ ََ ََ  ]  ٢٢٢: إلنقرة[ ﴾ ٢ �َُۡم

‘িন�ষ আআাহ তাাবাকারীেদর িােলাবােসন নবং িােলাবােসন 

অিধক পিব�তা অজরনকারীেদর।’ {সূরা আল-বাকারা, আষাত : 

২২২}  

নকইিােব সু�ােত নাববী ঘাটেলা আমরা জীবেনর নানা পযরােষ 

পির��তাষ গইরােরাপ িবষেষ বহ িব � হাদীস েঁুেজ পাই। 

পির��তার রকাষ নানািােব নানা য়পােষ গইর েদাষা হেষেছ 

নবং নানািবধ িশকা েদাষা হেষেছ। সবের বব কো পির��তা 

রকােক কমােনর অংশ বেল আেযািষত করা হেষেছ। েযমন আবূ 

মােলক আশ‘আরী রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক বিণরত, রাসূলুআাহ 

সাআাআাহ ‘আলাইিহ াষাসাআাম বেলন,  
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يَمينِ  َشْطرُ  إللّطُهورُ « ِ
ْ
 »إلس

‘পির�ার-পির��তা কমােনর অেধরক।’ [মুসিলম : ২২৩]  

পির��তার গইেরর পিরিধ ইসলােম েযিােব িব�ৃত অনয েকােনা 

ধেমর নমনিট ক�নাা করা যাষ না। বযিুর পির��তা, গৃেহর 

পির��তা া পিরপােশরর পির��তা- েকােনাটাই বাদ যাষ িন। 

বযিুর পির��তা রকাষ অ্ত জুমাবাের েগাসেলর গইর েদষা 

হেষেছ। নমনিক েকােনা েকােনা হাদীেস ন েকে� ‘াষািজব’ 

শশা য়িআিেত হেষেছ। েযমন : আবূ সাকদ েুদরী রািদষাআাহ 

‘আনহ েেেক বিণরত, রাসূলুআাহ সাআাআাহ ‘আলাইিহ াষাসাআাম 

বেলন,  
ّ ُ�ْتَِة ٍ « ُُ  َ ََ ْسُو يَْوِ  إلعُُمَيِة َوإلِجبع  ُُ« 

‘জুমার িদন ( াবার) েগাসল করা �িতিট সাবালক বযিুর জনয 

াষািজব।’ [বুোরী : ৪৭৯]  

আেরক হাদীেস নেসেছ, আবূ হরাষরা রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক 

বিণরত, রাসূলুআাহ সাআাআাহ ‘আলাইিহ াষাসাআাম বেলন, 
» ّ ُُ ْاَِِسَو ِف  َْ ْن 

َ
ّ ُمْسِةٍ  أ ُُ  َ ََ  ِ َالُه وََجَسَدهُ َح ى ِعَ

ْ
ْاِسُو َرأ َْ يَيٍ ، 

َ
 » َالَْْيِة َ

‘আআাহর জনয �িতিট মুসিলেমর অবশয কতরবয হেলা (অ্ত) 

�িত সাত িদেনর মাোষ তার মাো া শরীর েধৗত করা।’ [বুোরী 

: ৮৯৭; মুসিলম : ৮৪৯]  



 

8 

কারা াপর েগাসল ফরয না হেলা েযেহতু শরীের ঘাম া ধূলা-

বািল �িৃিত আবজরনা লােগ তাই তােক অ্ত সাতিদেন নকবার 

েগাসেলর িনেদরশ েদাষা হেষেছ। যােত তার শরীেরর দুগরে্ েকয় 

ক� না পাষ। নিদেক শরীেরর েকােনা েকােনা অ� পির�� 

রােেত সিবেশষ গইর �দান করা হেষেছ। েযমন মুে া দাঁত। 

দাঁত া মুেের যে� িমসাষােকর গইর েদষা হেষেছ। গইরপূণর 

সু�ত িহেসেব গণয করা হেষেছ িমসাষাক বযবহারেক। েযমন 

আবূ হরাষরা রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক বিণরত হেষেছ, রাসূলুআাহ 

সাআাআাহ ‘আলাইিহ াষাসাআাম বেলন,  
» ّ ُُ ُُُهْ  نِيغّسَوإلِ  َعَ   َمْر

َ َ
َ إللَيِأل م ََ ْو 

َ
َعِ  أ

ُ
َ أ ََ ُشَ  

َ
ْن أ

َ
 »َصَمةٍ  غَْوَق أ

‘যিদ না আমার য়�ত অেবা (িতিন বেলেছন) মানুেষর জনয 

কিঠন হত তেব আিম তােদরেক �েতযক সালােতর সে� 

িমসাষােকর িনেদরশ (াষািজব েঘাষণা) িদতাম।’ [বুোরী : ৮৮৭; 

মুসিলম : ২৫২] 

েতমিন রুেলর পির��তা রকাষা গইর েদষা হেষেছ। জািবর 

রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক বিণরত, িতিন বেলন,  
ى رَُجًم َشِيثًي، َ�َقيَل 

َ
ِلَي، فََرأ ِ

ْْ ةَيِْه وََالةََ  َزإلرًِرإل ِف َع ََ اَيََي رَُالوُل إلَعِ َصَا إلُع 
َ
َعي «: أ

َ
أ

َالهُ 
ْ
إل َعي َُُسّ�ُن نِِه َرأ ََ ََ ُد  ِ

ََ َن  ، َ�َقيَل » ََ ةَيِْه ِ�يَيبع وَِالَخةع ََ ى رَُجًم 
َ
َن «: ، َوَرأ ََ َعي 

َ
أ

ْاِسُو نِِه ِ�يَينَهُ  َْ إل َعي  ََ ََ ُد  ِ
ََ« 



 

9 

নকিদন আমােদর বাসাষ রাসূলুআাহ সাআাআাহ ‘আলাইিহ 

াষাসাআাম েববােত নেলন। নোেন নেস িতিন নক নেলােকশী 

বযিুেক েদেেত েপেলন। তার স�েকর িতিন বলেলন, ‘ন বযিু 

িক নমন িকছু েজাটােত পাের িন যা িদেষ েস তার মাোর রুল 

িবনয� করেব’। আেরকজনেক িতিন েদেেলন মষলা ব� 

পিরিহত। তার য়ে�েশ বলেলন, ‘ন বযিু িক নমন িকছু েজাগাব 
করেত পাের িন যা িদেষ েস তার কাপব পির�ার করেব।’  

[মুসনাদ আহমাদ : ১৪৮৫০; বাইহাকী : ৫৮১৩]  

আর নর পূণরতা িহেসেব য়েআে করা যাষ ‘সুনােন িফতরাত’ তো 

�কৃিতর সু�ত েযাত িবষষগেলা। নসব েেেক ক�ই ধারণা েমেল 

েয, মানুেষর পির�তা া েসৗুযর নবং সুবতা া কমনীষতার 

েনষামত রকাষ শরীষেত কতটা গইর েদষা হেষেছ। নর মেধয 

বাদ যাষ িন নে কাটা, েগাঁফ েছাট করা, েবাগেলর রুল য়পবােনা 

েেেক িনেষ গআাে�র অবািিত েলাম পির�ার করা পযর্ 

েকােনাটাই। বুোরী া মুসিলম শরীেফ ন স�িকরত অেনক হাদীস 

বিণরত হেষেছ। েযমন মা আেষশা রািদষাআাহ ‘আনহা েেেক বিণরত, 

রাসূলুআাহ সাআাআাহ ‘আলাইিহ াষাসাআাম বেলেছন,  
ْشع عِ « ََ ُّ ، َوََ ُُ ي ََ َءيُا إلغةّْييَِة، َوإلغّسَوإلُ ، َوإلِقْالِتْْ َْ يرِِب، َوِْ ََ ُّ إلغ ِءْطَرِة، ََ

ْ
َن إلل

إلِجِ ، َوَ�تُْف إلِسنِِط، وََحةُْ  إللَييََِة، َوإلَِْتَقيُص إلغَمياِ  ْسُو إللَبَ َُ َءيِر، َو ْْ
َ
: ََيَل َزَ�ِرَ�ي» إلم
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َة، إِ : ََيَل ُمْصَيبع  َييِشَ
ْ
ُُ إلل ْن اَُ�وَن إلغَْمْضَمَضةَ َوََِسي

َ
 أ

َ
َْيْدٍ . ق َُ نُو 

َ
إلَِْتَقيُص : ََيَل أ

  .إلِقْالِِغَْجيُا نِيغَْمياِ : إلغَْمياِ 

‘দশিট িবষষ ‘িফতরােত’ 0F

1র অ্িুরু : েগাঁফ কাটা, দািব ললা 

রাো, িমসাষাক করা, নােক পািন েদাষা, নে কাটা, রামবার 
িাঁেজর জাষগাগেলা েধৗত করা, বগেলর িনেরর রুল তুেল েফলা, 

নািির িনেরর রুল মু�ােনা, (বােইেমর �েষাজন পুরেণর পর) 

পািন �ারা পির��তা অজরন করা। বণরনাকারী বেলন, দশম 

িবষষিট আিম িুেল েগিছ, যিদ না তা হষ ‘কুিল করা।’ 

[সহীহ মুসিলম : ২৭৫৭] 
বযিুর পর গৃহ পির�� রােেতা যেে� গইর েদষা হেষেছ 

হাদীেস। িনেজর শরীর া েপাশােকর মেতা আবাসবানেকা 

েনাংরা, আবজরনা া দৃি�কটু য়পাদান েেেক পির�� রােেত হেব। 

িনেজর �াবয া সুবতা রকাষ নর িবক� েনই। ইমাম িতরিমযী 

নকিট হাদীস সংকলন কেরেছন সা‘কদ ইবনুল মুসাইিষব 

রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক। িতিন বেলন,      

                                                           
1. আরবীেত ‘িফতরাত’ শেশর অের �িাব। আআাহ রাাুল ‘আলামীন েয য়�ম 

মানবীষ �িাব সৃ� কেরেছন তার সেবরা�ম িনদশরন নবী রাসূলগণ। ন কারেণ 

‘িফতরাত’ শশিটর অের করা হেষেছ আদশর া অনুকরণীষ �িাব, তো নবী া 

রাসূলগেণর �িাব।  
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ّب  َطيّبع  إلَعَ  إِنَ « ِ ّب  ََِظيفع  إللَطيَّب، ُُ ِ ّب  َكِر� ع  إلَلَظيفََة، ُُ ِ ّب  َجَوإلدع  إلغَكَرَ ، ُُ ِ ُُ 
َرإلهُ  - َ�غَّظُءوإل إلعُوَد،

ُ
فِْغيَتَُ� ْ  - ََيَل  أ

َ
  أ

َ
َُْهوإل َوق ََ َ   »نِيمَُهودِ  َ

িন�ষ আআাহ পিব�, িতিন পিব�েক পছু কেরন; আআাহ 

পির��, িতিন পির��তা পছু কেরন; আআাহ মহৎ, িতিন মহ� 

পছু কেরন; আআাহ বদানয, িতিন বদানযতা পছু কেরন। 

অতনব েতামরা েতামােদর (ঘেরর) য়েঠানগেলা পির�� রােেব। 

[িতরিমযী : ২৭৯৯]১F

2 

পিরেবশ পির�� রাোর িশকা সংাা্ হাদীসিট েতা নত রিররত 

া য়�ািরত হষ েয বলা যাষ তা সবারই মুেব। হাদীসিট পে 

েেেক ক�দাষক ব� সিরেষ েফলা স�েকর। েযমন আবূ হরাষরা 

রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক বিণরত হেষেছ, রাসূলুআাহ সাআাআাহ 

‘আলাইিহ াষাসাআাম বেলন,  
ْيِدُل َ�ْ�َ إلِقثَْْْ�ِ « َْ ْمُس،  ََ َُْطةُُ  ِ�يِه إلغ َ يَْوٍ   ُُ  ، ةَيِْه َصَدََةع ََ ّ ُالَمَن ِعَن إللَيِأل  ُُ

َ دَ  ََ ، َوُ�ِيُ� إلغرَُجَو  ، َوإلغَكَِمُة َصَدََةع ُه َصَدََةع ََ ةَيَْهي َعتَي ََ ْو يَْرَ�ُ  
َ
ةَيَْهي، أ ََ إلنَِتِه َ�يَْيِمُو 

                                                           
2. ইমাম িতরিমযী হাদীস স�েকর বেলেছন, নিট নকিট ‘গরীব’ হাদীস। আর 

শাষে আলবানী ‘গাষাতুল মারাম’-নর ৮৯ পৃতাষ নিটেক ‘যকফ’ বেলেছন। 

তেব ‘েতামরা েতামােদর (ঘেরর) েমেঝগেলা পির�� রােেব’ [যা আেলারয 

িবষেষর সে� সংি��] অংশটুকুেক নর বযিতাম বেলেছন। কারণ, নতটুকুর 

সমেরক ‘হাসান’ সূে�র হাদীস বিণরত হেষেছ। েদেুন : সুনান আত-িতরিমযী, 

আহমদ শােকর : ৫/১১১। 
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ِن إللَطِر�ِ   ََ ََى  ، َوُ�ِميُط إلمَ  إلغَصَمِة َصَدََةع
َ
ي إِ  ََ ْطَوٍة َطُْطو ُْ ، َوُ ّ  إللَطيَُّْة َصَدََةع

 »َصَدََةع 
‘সূেযরাদষ হষ নমন �িতিট িদন মানব েদেহর �িতিট েজাবা তো 

�ি�র াপর সাদকা াষািজব হষ। তুিম দু’িট মানুেষর মেধয েয 

নযাষিবরার কেরা, তা সাদকা। তুিম মানুষেক তার িারবাহী প র 

াপর রিবেষ িদেষ িকংবা তার াপর মালপ� তুেল িদেষ েয 

সাহাযয কেরা, তাা সাদকা। (নমিনিােব) কায়েক িােলা কো 

বলাা সদকা। নামােযর িদেক যাাষার সমষ েতামার �িতিট 

পদেকপ সাদকা। রা�া েেেক তুিম েয ক�দাষক ব� সিরেষ 

েফল, তাা সাদকা। [বুোরী : ২৯৮৯; মুসিলম : ১০০৯]  
আেরক হাদীেস নেসেছ, আবূ হরাষরা রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক 

বিণরত হেষেছ, রাসূলুআাহ সাআাআাহ ‘আলাইিহ াষাসাআাম বেলন, 
غَْ�ِ « َِ َُُقوإل إلغَم ؟ ََيَل : ، ََيغُوإل» إل غَيِن يَي رَُالوَل إلَعِ َِ تََخَا ِف َطِر�ِ  «: َوَعي إلغَم َْ  � ِ

َ
إلِ

ةِّه ْ  ِْ ْو 
َ
 »إلَليِأل أ

‘েতামরা লা‘নতকারী (অিিশােপর কারণ) দু’িট কাজ েেেক েবঁের 

োেকা। সাহাবীরা িজেজস করেলন, েহ আআাহর রাসূল, 

লা‘নতকারী (অিিশােপর কারণ) দু’িট কাজ কী? িতিন বলেলন, 

েয মানুেষর রলারেলর রা�াষ িকংবা তােদর ছাষাষ েপশাব-

পাষোনা কের।’ [আবূ দাঊদ : ২৫; মুসনাদ আহমদ : ৮৮৫৩] 
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পে েেেক ক�দাষক ব� সিরেষ েফলােক কমােন অংশ আেযািষত 

করা হেষেছ। আবূ হরাষরা রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক বিণরত 

হেষেছ, রাসূলুআাহ সাআাআাহ ‘আলাইিহ াষাসাআাম বেলন,  
يَميُن نِْض ع وََالُْْيوَن « ِ

ْ
ْو نِْض ع وَِالّتوَن  -إلس

َ
 إلُع،  -أ

َ
َ إِق

َ
 إَِ

َ
فَْضةَُهي ََْوُل ق

َ
ُشْيًَْة، فَف

يَمينِ  ِ
ْ
َيَيُا ُشْيَْةع ِعَن إلس

ْ
ِن إللَطِر�ِ ، َوإلل ََ ََى  َ ي إَِعيَطُة إلمْ ََ ْدََي

َ
 »َوأ

‘কমােনর স�েরর িকছু েবিশ িকংবা ষােটর িকছু েবিশ শাো আেছ; 

তার মেধয সেবরা�ম হেলা ‘লা-ইলাহা ইআাআাহ’ বলা আর িন�তম 

হেলা (রলারেলর) পে েেেক ক�দাষক ব� সিরেষ েফলা। আর 

ল�াা কমােনর নকিট শাো। [মুসিলম : ৩৫]  

পে েেেক ক�দাষক ব� সিরেষ েফলাষ আআাহর মাগিফরাত 

লােির কো বলা হেষেছ। আবূ হরাষরা রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক 

বিণরত হেষেছ, রাসূলুআাহ সাআাআাহ ‘আলাইিহ াষাসাআাম বেলন, 
رَ « َْ

َ
َ إللَطِر�ِ  فَف ََ ُُْصَن َشوٍْ   ِِ نَِطِر�ٍ  وََجَد  ْم َْ  

ُ َ�َاَءَر نَيْغََمي رَُجوع
َ
َكَر إلَعُ َ ََ ُه، فَ

 ُ
َ
َ« 

‘নক বযিু রা�া িদেষ পে অিতাম করিছল। পিেমেধয েস 

রা�াষ নকিট কাঁটার ডাল েদেেত েপেষ তা সিরেষ েফলল। নেত 

আআাহ তার �িত স�� হেলন নবং তােক কমা কের িদেলন।’ 

[বুোরী : ৬৫২]  

েতমিন পির��তা রকা কের পিরেবশ দূষণ েরােধা পিব� 

সু�ােহ নানা গইরপূণর িনেদরশনা েদষা হেষেছ। েযমন ব� বা 



 

14 

ে�ােতর পািনেত েপশাব েেেক বারণ কের বলা হেষেছ, (আবূ 

হরাষরা রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক বিণরত হেষেছ,) রাসূলুআাহ 

সাআাআাহ ‘আলাইিহ াষাসাআাম বেলন,  
حَ «

َ
ُْولََن أ َْ  

َ
ْاَِِسُو ِعغْهُ ق َْ إلرِِ  ُ�َ   َّ  »ُدُ ْ  ِف إلغَْميِا إل

‘েতামােদর েকয় েযন ব� পািনেত েপশাব না কের অতঃপর তা 

িদেষ েগাসল কের।’ [বুোরী : ২৩৯; মুসিলম : ২৮২]  

েতমিন োদয া পানীষেক দূষণমুু রােেত পা� েঢেক রাোসহ 

িবিি� জইির িনেদরশনা েদষা হেষেছ। েযমন জােবর ইবন 

আবদুআাহ রািদষাআাহ ‘আনহমা েেেক বিণরত, িতিন বেলন,  
ُّروإل« ْوُكوإل إلآلِ�يََة، ََ

َ
ْالِقيََة، َوأ

َ
ِجيُءوإل إلم

َ
نَْوإلَب  َوأ

َ
غْدَ  ِصْْيَيََُ� ْ  َوإلْكِءتُوإل إلم يِا، َِ ََ  إللِي

ِِنَ 
يًرإل غِةِْجنّ  فَ ََ ْطَءًة، إلَِِْ َْ ْطِءئُوإل َو

َ
غْدَ  إلغَمَصي�ِيحَ  َوأ ِِنَ  إلغّرََيِد، َِ

 ُرَ�َمي إللُءَوُِْسَقةَ  فَ
َِت  ََ ُْ  إللَءِتيةَةَ  إلْج ْحَرََ

َ
َو  فَف َْ

َ
ُِ  أ  »إلَنيْ

‘েতামরা বাসন েঢেক রােো, পানপাে�র মুে ব্ রােো, দরজা 

অগরলাব� কেরা নবং নশার সমষ েতামােদর িশ েদর সামেন 

রােো। েকননা নসমষ িজনরা ছিবেষ পেব নবং আছর কের। 

আর েতামরা িন�াকােল বািতগেলা [�দীপসমূহ] িনিিেষ িদা। 

েকননা ইঁদুর কেেনা �দীেপর সলেত েটেন িনেষ যাষ। অতঃপর 

তা গৃহবাসীেক �ািলেষ েদষ।’ [বুোরী : ৩৩১৬] 
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তা ছাবা পিরেবশ েনাংরা করেল অেনযর কে�র কারণ হষ। আর 

অনযেক ক� না িদেতা ইসলােম নানা রকম আদব েশোেনা 

হেষেছ। আবূ মুসা রািদষাআাহ ‘আনহ েেেক বিণরত, িতিন বেলন, 
فَْضُو؟ ََيَل 

َ
ّ� إلسِْالَمِ  أ

َ
، أ  »َعْن َالِةَ  إلغُمْسِةُموَن ِعْن غَِسيَِِه، َوَ�ِدهِ «: ََيغُوإل يَي رَُالوَل إلَعِ

সাহাবীরা িজেজস করেলন, েহ আআাহর রাসূল, েক য়�ম 

মুসিলম? িতিন য়�র িদেলন, ‘যার হাত া মুেের অিন� েেেক 

অনযসব মুসিলম িনরাপদ।’ [বুোরী : ১১]  

আআাহ তা‘আলা আমােদর সকলেক ইসলােমর েসৗুযর অনুধাবন 

কের নর আেলাকমষ িশকাষ য় ািসত হবার তাাফীক দান 

কইন। আমােদর সকলেক বািনেষ িদন ইসলােমর আেলার 

িদশারী নবং সতয া সুুেরর পেিনেদরশক। আমীন।   

  


