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সব প্রশাংসা আল্লাহর, অসাংখ্য সালাি ও সালাে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামের উপর, িাাঁর পতরবার পতরজন, সাহাবীগণ ও 
তকয়ােি পযযন্ত একতনষ্ঠার সামে িাাঁর অনুসরণকারী সকমলর উপর 
বতষযি হহাক। 

প্রতিবন্ধীর োন-সম্মান সাংরক্ষণ, োনুষ তহমসমব িামদর 
অতিকার প্রদান ও িামদর সামে হকােল ও সদাচরণ করমি ইসলাে 
হচৌদ্দশি বছর আমগই সবার প্রতি আহ্বান কমরমছ। অবমহলা ও 
অবজ্ঞার স্বীকার না হময় সোমজ একজন সফল নাগতরক তহমসমব 
িামদরমক জীবন যাপমনর বযবস্থা কমরমছ। বাস্তমব হদখ্া হগমছ 
িামদর হকউ হকউ সফলিার এেন পূণয তশখ্মর আমরাহণ কমরমছ যা 
অনযমদর জনয েমডল হময় রময়মছ। ইসলাে প্রতিবন্ধীর প্রতি শুিু 
োনতবক আহ্বানই কমর ক্ষান্ত হয়তন, বরাং সব িরমণর অসুস্থ ও 
হরাগাক্রান্ত োনুষ এ আহ্বামনর েমিয শাতেল। হয হকামনা িরমণর 
হরাগী ইসলামের পিাকািমল অনুকম্পা, রহেি, দয়া ও কলযাণ 
হপমি পামরন এবাং ইজ্জি ও সম্মামনর সামে জীবন যাপন করমি 
পামরন। িাছাড়া প্রতিবন্ধীর প্রতি ইসলামের এ আহ্বান হকামনা 
হেৌসুে বা উপলমক্ষযর সামে তনতদযি নয়, বরাং এ তবিান রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের নবুওমির তেশন হেমক শুরু হময় 
তকয়ােি পযযন্ত চলমি োকমব। 
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প্রতিবন্ধী কামক বমল?  
আতভিাতনক অমেয প্রতিবন্ধী হমে, দদতহক শতির একান্ত অভাব বা 
অিহাতন হহিু যাহারা আশশশব বািাপ্রাপ্ত, েূকবতির, অন্ধ, খ্ঞ্জ 
ইিযাতদ। 

1 

পাতরভাতষক অমেয প্রতিবন্ধী হমে, হদমহর হকামনা অাংশ বা িন্ত্র 
আাংতশক বা সমূ্পণযভামব, ক্ষণস্থায়ী বা তচরস্থায়ীভামব িার স্বাভাতবক 
কাযযক্ষেিা হাতরময় হফলা। 

2 

অস্বাভাতবক সৃতির রহসয: 
েহান আল্লাহ সবতকছুর সৃতিকিযা। তিতন ভাল-েমেরও সৃতিকিযা। 
তকন্তু িাাঁর সৃতিকুমলর েমিয তকছু সৃতিমক আেরা অমনক সেয় 
অস্বাভাতবক ও তবকৃি হদখ্মি পাই। অমনমক এর হদাষটা স্বয়াং 
সৃতিকিযামক হদয়; অেচ তিতন সমূ্পণয পতবত্র হদাষেুি, আবার 
অমনমক হসই সৃতিমকই হদাষামরাপ কমর। বাস্তমব এমদর সৃতির 
তপছমন িাাঁর উমদ্দশয ও রহসয েহান। হসটা একোত্র তিতনই 
জামনন। িমব তকছু কারণ অনুোন করা হযমি পামর হযেন: 

                                                           
1 সাংসদ বাাংলা অতভিান/৩৮২  
2 উইতকতপতডয়া, বাাংলা। 
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 বাো হযন েহান আল্লাহর একেত্র ক্ষেিা সম্পমকয জানমি পামর 
হয, তিতন সব তবষময় ক্ষেিাবান। তিতন হযেন স্বাভাতবক সুের 
সৃতি করমি সক্ষে, হিেন তিতন এর বযতিক্রেও করমি সক্ষে।  

 আল্লাহ যামক এই আপদ হেমক তনরাপমদ হরমখ্মছন হস হযন 
তনমজর প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পামক স্মরণ কমর, অিঃপর 
িাাঁর কৃিজ্ঞিা প্রকাশ কমর। কারণ আল্লাহ চাইমল িার হক্ষমত্রও 
হসইরকে করমি পারমিন। 

 প্রতিবন্ধীমক আল্লাহ িা‘আলা এই তবপমদর তবতনেময় িাাঁর সন্তুতি, 
দয়া, ক্ষো এবাং জান্নাি তদমি চান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাে বমলমছন,  

ِب  َعن  
َ
ُ  َصّلَّ  انلَِّبي  إَِل  َرَفَعهُ  ُهَري َرَة، أ ُ  َيُقوُل : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ : وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ

ذ َهب ُت  َمن  
َ
تََسَب  فََصَبَ  َحِبيبَتَي هِ  أ ر َض  لَم   َواح 

َ
 .اجلَنَّةِ  ُدونَ  ثََوابًا َلُ  أ

‘‘আতে যার দুই তপ্রয়মক (দুই হচাখ্মক) তনময় তনই, অিঃপর হস দিযয 
িমর ও হনকীর আশা কমর, িাহমল আতে িার জনয এর তবতনেময় 
জান্নাি ছাড়া অনয তকছুমি সন্তুি হই না’’3। 
প্রতিবন্ধীর প্রতি ইসলামের দৃতিভতি 
ডঃ আবু্দল্লাহ নামসহ ‘উলওয়ান ‘িাকাফুল ইজতিো‘য়ী তফল ইসলাে’ 
তকিামব বমলন, প্রতিবন্ধীর প্রতি ইসলামের দৃতিভতি পাশ্চািয 

                                                           
3 তিরতেযী, ২৪০১, ইোে তিরতেযী রহ. বমলমছন, হাদীসতট হাসান সহীহ। 
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তচন্তািারার হেমক সমূ্পণয আলাদা। এ সব শারীতরক অক্ষে ও  
প্রতিবন্ধীরা রাষ্ট্র, সোজ ও িনীমদর হেমক সাহাযয সহমযাতগিা, 
ভালবাসা ও রহেি পামব। হাদীমস এমসমছ, 

ِ  َعب دِ  َعن   ٍرو ب ِن  اّللَّ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعم  ُ  َصّلَّ  اّللَّ اِِحُونَ »: وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ  الرَّ
َُن، يَر َِحُُهمُ  ر ِض  ِف  َمن   ار َِحُوا الرَِّح 

َ
َماِء، ِف  َمن   يَر َِح ُكم   األ نَة   الرَِّحمُ  السَّ  ِمنَ  ُشج 

َِن، ُ  وََصلَهُ  وََصلََها َفَمن   الرَِّح  ُ  َقَطَعهُ  َقَطَعَها َوَمن   اّللَّ  «اّللَّ
আবদুল্লাহ ইবন আের রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু হমি বতণযি, তিতন বমলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন: “আল্লাহ 
দয়ালুমদর উপর দয়া ও অনুগ্রহ কমরন। যারা যেীমন বসবাস করমছ 
িামদর প্রতি হিােরা দয়া কর, িাহমল তযতন আকামশ আমছন, তিতন 
হিাোমদর প্রতি দয়া করমবন। রামহে শব্দতট (দয়া) রাহোন হমি 
উদ্গি। হয হলাক দয়ার সম্পকয বজায় রামখ্, আল্লাহও িার সামে 
তনজ সম্পকয বজায় রামখ্ন। হয হলাক দয়ার সম্পকয তছন্ন কমর, 
আল্লাহও িার সামে দয়ার সম্পকয তছন্ন কমরন”4। 

َمان َعن   ِ  رَُسوُل  قَاَل : َيُقوُل  بَِشرٍي، ب ن انلُّع   تََرى»: وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّلَّ  اّللَّ
ِمِنيَ  ِهم   ِف  الُمؤ  ِهم   تََراُِحِ ، َوتََوادي تََك  إَِذا اجلََسِد، َكَمثَلِ  َوَتَعاُطِفِهم  ًوا اش   تََداَع  ُعض 

َهرِ  َجَسِدهِ  َسائِرُ  َلُ   «َواحلُّمَّ  بِالسَّ
                                                           
4 তিরতেযী, ১৯২৪, ইোে তিরতেযী রহ. বমলমছন, হাদীসতট হাসান সহীহ। 

আলবানী রহ. বমলমছন, হাদীসতট সহীহ। আবূ দাউদ, ৪৯৪১। েুসনামদ আহেদ, 
৬৪৯৪।  
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নু‘োন ইবন বশীর রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু হেমক বতণযি। তিতন বমলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন, “িুতে েু‘তেনমদর 
পারস্পতরক দয়া, ভামলাবাসা ও সহানুভূতি প্রদশযমন একতট হদমহর 
নযায় হদখ্মি পামব। যখ্ন হদমহর একতট অি হরামগ আক্রান্ত হয়, 
িখ্ন শরীমরর সেস্ত অি-প্রিি রাি জামগ এবাং জ্বমর অাংশ গ্রহণ 
কমর”5। 

আেরা একো তনতবযিায় দাবী করমি পাতর হয, ইসলামের ছায়ািমল 
প্রতিবন্ধীরা সমবযাচ্চ সম্মান ও েযযাদার আসমন অতিতষ্ঠি হময়মছন। 
িামদর েমিয অমনমকই তবখ্যাি আমলে ও েুহাতদ্দস তছমলন। হযেন 
ইবন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহু, ‘আতসে আল-আহওয়াল,  ‘আের 
ইবন আখ্িাব আল-আ‘রাজ, ‘আবু্দর রহোন আল-আ‘সে ও আ‘োশ 
প্রেূখ্।  
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে কিৃযক িামদরমক সম্মান ও 
সহেতেযিা : 

نٍَس، َعن  
َ
نَّ  أ

َ
ةً  أ

َ
َرأ ِلَها ِف  ََكنَ  ام  ، َعق  ء   َحاَجًة، إَِي َك  يِل  إِنَّ  اهللِ  رَُسوَل  يَا: َفَقالَت   ََش 

مَّ  يَا»: َفَقاَل 
ُ
يَّ  ان ُظِري فُاَلنٍ  أ

َ
َكِك  أ ق ِضَ  َحّتَّ  ِشئ ِت، السي

َ
 فََخاَل  «َحاَجتَِك  لَِك  أ

ُرِق، َبع ِض  ِف  َمَعَها  َحاَجِتَها ِمن   فََرَغت   َحّتَّ  الطُّ

                                                           
5 বুখ্ারী, হাদীস নাং ৬০১১।  
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আনাস রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু হেমক বতণযি হয, এক েতহলার বুতিমি 
তকছু ত্রুতট তছল। হস বলমলা, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার সামে আোর 
প্রময়াজন আমছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, 
 হহ অেুমকর ো, িুতে হকামনা রাস্তা হদমখ্ নাও, আতে হিাোর কাজ 
কমর হদব। িারপর তিতন হকামনা পমের েমিয িার সামে হদখ্া 
করমল হস িার কাজ হসমর তনল।6 

نََّها: ََعئَِشةَ  َعن  
َ
ُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوَل  َسِمع ُت : قَالَت   أ  اهللَ  إِنَّ : " َيُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ

و َح : وََجلَّ  َعزَّ 
َ
نَّهُ  إِيَلَّ  أ

َ
لًَك  َسلََك  َمن   أ ل ُت : ال ِعل مِ  َطلَِب  ِف  َمس  َنَِّة، َطِريَق  َلُ  َسهَّ  اجل 

ثَب تُهُ : َكِريَمتَي هِ  َسلَب ُت  َوَمن  
َ
َنَّةَ  َعلَي ِهَما أ  اجل 

আময়শা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা হেমক বতণযি, তিতন বমলন, আতে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লােমক বলমি শুমনতছ, তিতন 
বমলন, আল্লাহ িা‘আলা আোর কামছ অহী পাতিময়মছন হয, হয বযতি 
ইলে অমেষমণর রাস্তায় চলমব আল্লাহ িার জান্নামির রাস্তা সহজ 
কমর তদমবন। আর আতে (আল্লাহ) যার দুতপ্রয় তজতনস (দু’হচাখ্) তনময় 
তনময়তছ িার জনয জান্নাি হরমখ্ তদময়তছ। 7 
ইসলাে িামদর জনয অমনক কতিন কাজ সহজ কমর তদময়মছ এবাং 
িামদর হেমক কি দূর কমরমছ:  

                                                           
6 েুসতলে, ২৩২৬।  
7 শু‘আবুল ঈোন তলল বাইহাকী, হাদীস নাং ৫৩৬৭।  
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نَّ " عن زيد بن ثابت ريض اهلل عنه 
َ
ِ  رَُسوَل  أ َّل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّلَّ  اّللَّ م 

َ
: َعلَي هِ  أ

تَوِي الَ } ِمِنيَ  ِمنَ  الَقاِعُدونَ  يَس  ِ  َسبِيلِ  ِف  َوالُمَجاِهُدونَ }[ 59: النساء]{ الُمؤ  { اّللَّ
مي  اب نُ  فََجاَءهُ : قَاَل  ،[ "59: النساء]

ُ
تُومٍ  أ ، يُِملَُّها وَُهوَ  َمك  َّ ، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  لََعَ ِ  لَو   اّللَّ

تَِطيعُ  س 
َ
ُت  اجِلَهادَ  أ َّم  رَُجاًل  َوََكنَ  - جَلَاَهد  ع 

َ
ن َزَل  - أ

َ
ُ  فَأ  ىلَعَ  َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  اّللَّ

َّ  َفثَُقلَت   فَِخِذي، ىلَعَ  َوفَِخُذهُ  وََسلََّم، َعلَي هِ  اهللُ  َصّلَّ  رَُسوِلِ  ُت  َحّتَّ  لََعَ نَّ  ِخف 
َ
 أ

َي  ُثمَّ  فَِخِذي، تَُرضَّ  ن َزَل  َعن ُه، ُُسي
َ
ُ  فَأ ُ }: وََجلَّ  َعزَّ  اّللَّ وِل  َغري 

ُ
رِ  أ َ : النساء]{ الَّضَّ

59] 
সাহল ইবন সা‘দ সাঈদী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু হেমক বতণযি, তিতন 
বমলন হয, আতে োরওয়ান ইবন হাকােমক েসতজমদ বসা অবস্থায় 
হদখ্লাে। িারপর আতে িাাঁর তদমক এতগময় হগলাে এবাং িাাঁর পামশ 
তগময় বসলাে। তিতন আোমক বণযনা কমরন হয, যায়দ ইবন সাতবি 
রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু িাাঁমক জাতনময়মছন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাে িাাঁর উপর অবিীণয আয়াি, 

تَوِي الَ } ِمِنيَ  ِمنَ  الَقاِعُدونَ  يَس  ِ  َسبِيلِ  ِف  َوالُمَجاِهُدونَ }[ 59: النساء]{ الُمؤ  { اّللَّ
 [59: النساء]

(েুসলোনমদর েমিয যারা ঘমর বমস োমক এবাং আল্লাহর পমে 
তজহাদ কমর িারা পরস্পর সোন নয়) যখ্ন িামক তদময় 
তলতখ্ময়তছমলন, তিক হস সেয় অন্ধ ইবন উমম্ম োকিুে রাতদয়াল্লাহু 
‘আনহু হসখ্ামন উপতস্থি হময় বলমলন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আতে যতদ 
তজহামদ হযমি সক্ষে হিাে, িমব অবশযই অাংশ গ্রহণ করিাে।’ হস 
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সেয় আল্লাহ িাআলা িাাঁর রাসূমলর উপর ওহী নাতযল কমরন। িখ্ন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামের উরু আোর উরুর উপর 
রাখ্া তছল এবাং িা আোর কামছ এিই ভারী েমন হতেল হয, আতে 
আোর উরু হভমি যাওয়ার আশাংকা করতছলাে। এরপর ওহী 
অবিীণয হওয়ার অবস্থা হকমট হগল, এ সেয় আল্লাহ িা‘আলা  

{ ُ وِل  َغري 
ُ
رِ  أ َ  [59: النساء]{ الَّضَّ

“িমব যামদর সেসযা রময়মছ িার বযিীি” এ আয়ািাাংশতট নাতযল 
কমরন।8 

نَّ  ََعئَِشَة، َعن  
َ
ِ  رَُسوَل  أ  َعِن : ثاََلثَةٍ  َعن   ال َقلَمُ  ُرفِعَ : " قَاَل  وََسلََّم، َعلَي هِ  اهللُ  َصّلَّ  اّللَّ

تَي ِقَظ، َحّتَّ  انلَّائِمِ  ِغريِ  وََعِن  يَس  ، َحّتَّ  الصَّ َبَ نُونِ  وََعِن  يَك  ِقَل، َحّتَّ  ال َمج  و   َيع 
َ
 أ

 " يُِفيَق 
‘আতয়শা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা হেমক বতণযি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বমলন: “তিন বযতি হেমক কলে উতিময় রাখ্া 
হময়মছ, ঘুেন্ত বযতি যিক্ষণ না হস জাগ্রি হয়, নাবামলগ, যিক্ষণ না 
হস বামলগ হয় এবাং পাগল, যিক্ষণ না হস জ্ঞান তফমর পায় বা সুস্থ 
হয়।  
অিস্তন রাবী আবূ বাকর (রহ.)-এর বণযনায় আমছ : হবহুাঁশ বযতি 
যিক্ষণ না হস হুাঁশ তফমর পায়”9। 

                                                           
8 বুখ্ারী, ২৮৩২।  
9 ইবন োযাহ, ২০৪১, আলবানী রহ. হাদীসতটমক সহীহ বমলমছন। আবূ দাউদ, 
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অন্ধ হলাকমক পে না হদতখ্ময় তবপেগােী করা, িামদরমক অনেযক 
কি হদওয়া ও উপহাস করা হেমক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাে কিরভামব সিকয কমরমছন। তিতি বলেি, 

َّم  َكَمهَ  َمن   َمل ُعون   ع 
َ
 َطِريٍق  َعن   أ

“হস বযতি অতভশপ্ত হয অন্ধমক পেভুতলময় তদল।”10  

প্রতিবন্ধীমদর প্রতি ইসলামের নবীর রহেি আমরা স্পি হয় যখ্ন 
তিতন িামদর কি লাগমব শান্তনা ও তবপমদ দিযয িারমণর জনয 
হদা‘আর প্রচলন কমরমছন। এমি িামদর েমনর শতি ও হচিনা বৃতি 

পায়। হযেন , 
نَّ  ُحنَي ٍف، ب ِن  ُعث َمانَ  َعن  

َ
يرَ  رَُجالً  أ َت  ابَلَصِ  ََضِ

َ
ُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ

َ  اد عُ : َفَقاَل  ن   اّللَّ
َ
 َخري    َفُهوَ  َصَب َت  ِشئ َت  َوإِن   َدَعو ُت، ِشئ َت  إِن  : قَاَل  ُيَعاِفيَِن  أ

،: قَاَل . لََك  َمَرهُ : قَاَل  فَاد ُعه 
َ
ن   فَأ

َ
  أ

َ
أ ِسنَ  َيتَوَضَّ ُعوَ  وُُضوَءهُ  َفيُح  ََعءِ  بَِهَذا َويَد   اللَُّهمَّ : ادلُّ

لَُك  إِّني 
َ
أ س 

َ
هُ  أ تَوَجَّ

َ
دٍ  بِنَبِييَك  إَِي َك  َوأ َِة، نَِبي  حُمَمَّ ه ُت  إِّني  الرَِّح   ِف  َرّبي  إَِل  بَِك  تَوَجَّ

، ِِلُق َض  َهِذهِ  َحاَجِت  هُ  اللَُّهمَّ  يِلَ ع   .ِفَّ  فََشفي
উসোন ইবনু হুনাইফ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু হেমক বতণযি, এক অন্ধ 
হলাক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামের তনকট এমস বলমলা, 
আপতন আল্লাহর কামছ আোর জনয হদা‘আ করুন। তিতন হযন 
আোমক হরাগেুতি দান কমরন। তিতন বমলন: িুতে চাইমল আতে 
                                                                                                            

৪৩৯৮। তিরতেযী, ১৪২৩।  
10 েুসনামদ আহেদ, ১৮৭৫।  
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হিাোর জনয হদা‘আ করমি তবলম্ব করমবা, আর িা হমব কলযাণকর। 
আর িুতে চাইমল আতে এখ্তন হদা‘আ করমবা। হস বলমলা, িাাঁর 
তনকট হদা‘আ করুন। তিতন িামক উত্তেরূমপ অযু করার পর দু’ 
রাক‘আি সালাি পমড় এ হদা‘আ করমি বমলন: ‘‘হহ আল্লাহ্! আতে 
হিাোর তনকট প্রােযনা করতছ, রহেমির নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামের োিযমে তদময়, আতে হিাোর প্রতি তনতবি 
হলাে। হহ েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাে! আোর চাতহদা 
পূরমণর জনয আতে আপনার োিযমে তদময় আোর রমবর প্রতি 
েমনামযাগী হলাে, যামি আোর প্রময়াজন তেমট। হহ আল্লাহ্! আোর 
জনয িাাঁর সুপাতরশ কবুল কমরা’’।11 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে ‘আের ইবন জােূহ রাতদয়াল্লাহু 
আনহুমক সম্মান ও েযযাদা তদময় বমলতছমলন,  

ب يَُض  َسييُدُكمُ  »
َ َع دُ  األ  ُرو اجل  َُموِح  ب نُ  َعم   «اجل 

হিাোমদর সদযার হমলা ফসযা ও হকাকড়ামনা চুল তবতশি ‘আের ইবন 
জােুহ।12 

ِب  َعن  
َ
نَّهُ  َقتَاَدةَ  أ

َ
َت : قَاَل  َذلَِك  َحََّضَ  أ

َ
ُرو أ َُموِح  ب نُ  َعم   اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  إَِل  اجل 

ي َت  اهلِل، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ 
َ
َرأ

َ
ق تََل  َحّتَّ  اهللِ  َسِبيِل  ِف  قَاتَل ُت  إِن   أ

ُ
ِش  أ م 

َ
 أ

ِل  َنَِّة؟، ِف  َصِحيَحةً  َهِذهِ  بِرِج  لُهُ  َوََكنَت   اجل   اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  َفَقاَل  عر َجاَء، رِج 
                                                           
11 ইবন োজাহ, ১৩৮৫। আলবানী রহ. হাদীসতটমক সহীহ বমলমছন।  
12 তহলইয়ািুল আওতলয়া, ৭/৩১৭।  
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مَ  َفَقتَلُوهُ ".  َنَعم  : " وََسلَّمَ  َعلَي هِ  ُحدٍ  يَو 
ُ
ِخيهِ  َواب نُ  ُهوَ  أ

َ
ًل  أ ، َوَمو   رَُسوُل  َعلَي هِ  َفَمرَّ  لَُهم 

ّني : " َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ 
َ
ن ُظرُ  َكأ

َ
ِلَك  َتم ِش  إَِي َك  أ  َصِحيَحةً  َهِذهِ  بِرِج 

َنَّةِ  ِف  َمرَ ".  اجل 
َ
اَلُهَما بِِهَما وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  فَأ ٍ  ِف  فَُجِعلُوا َوبَِمو   َقب 

 َواِحدٍ 
 আবূ কািাদাহ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু হেমক বতণযি, তিতন বমলন, 
একবার ‘আের ইবন জােুহ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লামের কামছ এমস বলমলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আতে 
যতদ আল্লাহর পমে তজহাদ কমর শহীদ হই িাহমল জান্নামি আতে তক 
সুস্থ স্বাভাতবক পাময় হাাঁটমি পারব? িার পা পিু তছল। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, হযাাঁ। অহুমদর যুমি তিতন, 
িার এক ভাইমপা ও িামদর একজন দাস শহীদ হন। িার কাছ 
তদময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে যাওয়ার সেয় িামক 
লক্ষয কমর বলমলন, “আতে হযন হিাোমক জান্নামি সুস্থ স্বাভাতবক 
পাময় হাাঁটমি হদখ্মিতছ”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে 
িামদর দু’জন ও হগালােমক এক কবমর দাফন করমি আমদশ 
তদমলন, ফমল িারা িামদরমক এক কবমর দাফন করমলন। 13 

نَِس  َعن  
َ
نَّ » َمالٍِك، ب ِن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ لََف  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصّلَّ  اّللَّ تَخ  مي  اب نَ  اس 

ُ
 أ

تُومٍ  ِ  ال َمِدينَةِ  ىلَعَ  َمك  َتي  َّم  وَُهوَ  بِِهم   يَُصلي  َمرَّ ع 
َ
 «أ

                                                           
13 েুসনামদ আহেদ, হাদীস নাং ২২৫৫৩। েুহাতিক শু‘আইব আরনাঊি বমলমছন, 

হাদীমসর সনদতট হাসান।  
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আনাস ইবন োতলক রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু হেমক বতণযি, তিতন বমলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে ইবন উমম্ম োকিুে 
রাতদয়াল্লাহু ‘আনহুমক েদীনায় দু’বার িাাঁর স্থলাতভতষি কমরমছন, 
তিতন অন্ধ হওয়া সমেও সালামির ইোেতি কমরমছন। 14 
ইসলামের খ্তলফাগণও প্রতিবন্ধীমদর বযাপামর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইতহ ওয়াসাল্লামের পে অনুসরণ কমরমছন। িারা রাষ্ট্রীয়ভামব 
প্রতিবন্ধীমদর শারীতরক, সাোতজক, অেযশনতিক, োনতসক ও িামদর 
সব িরমণর প্রময়াজন পূরণ কমরমছন। খ্তলফা উের ইবন আবু্দল 
আযীয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের এ েহান উদার পন্থা 
অনুসরণ কমর সব প্রমদমশ ফরোন জাতর করমলন হয, সব অন্ধ, 
অক্ষে, হেগ হরাগী ও এেন অি দবকলয যা িামক সালামি হযমি 
বাাঁিা হদয় িামদর পতরসাংখ্যান করমি আমদশ কমরন। ফমল িারা এ 
সব হলামকর িাতলকা কমর খ্তলফার কামছ হপশ করমল তিতন প্রমিযক 
অমন্ধর জনয একজন সাহাযযকারী তনময়াগ কমরন, আর প্রতি দু’জন 
প্রতিবন্ধীর জনয একজন খ্ামদে তনযুি কমরন হয িামদর হদখ্া শুনা 
ও হসবা করমব।  

                                                           
14 েুসনামদ আহেদ, হাদীস নাং ১৩০০০। েুহাতিক শু‘আইব আরনাঊি বমলমছন, 

হাদীমসর সনদতট হাসান। 
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এেতনভামব তিতন সব প্রতিবন্ধীর পতরসাংখ্যান কমরন এবাং সবার জনয 
সাহাযযকারী ও খ্ামদে তনযুি কমরন যামি িারা সালামি উপতস্থি 
হমি পামর।  
একই কাজ উোইয়া খ্তলফা ওয়াতলদ ইবন আবু্দল োতলক কমরমছন। 
তিতন সবযপ্রেে প্রতিবন্ধীমদর হদখ্াশুনার জনয তবমশষ িরমণর তশক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ও হসবামকন্দ্র প্রতিষ্ঠা কমরন। তিতন ৮৮ তহজরী হোিামবক 
৭০৭ খ্রীস্টামব্দ িামদর হদখ্বামলর জনয তবমশষ সাংস্থা প্রতিষ্ঠা কমরন। 
এমি তিতন ডািার ও হসবক তনময়াগ কমরন, িামদর জনয হবিন 
প্রচলন কমরন। প্রতিবন্ধীমদরমক তনয়তেি ভািা প্রদান কমরন। তিতন 
িামদরমক বমলন, হিােরা োনুমষর কামছ সাহাযয প্রােযনা করমব না। 
এভামব তিতন িামদরমক োনুমষর কামছ হাি পািা হেমক েুি 
কমরন। সব অক্ষে, পিু ও অমন্ধর জনয খ্ামদে তনযুি কমরন।  
োোতলকমদর যুমগ সুলিান ক্বালাউন প্রতিবন্ধীমদর জনয োতরসিান 
িো হাসপািাল তনেযাণ কমরন, এমি প্রতিবন্ধী হরাগীরা তবমশষ 
তচতকৎসা ও সুমযাগ সুতবিা হপমিা। হরাগীর তচতকৎসা হশমষ িামদরমক 
তবমশষ ভািা হদওয়া হমিা যা বারা িারা সমূ্পণয আমরাগযলাভ পযযন্ত 
কাজ না কমর চলমি পারি।  
প্রতিবন্ধীরা ইসলামের ছায়ািমল অননয সম্মান ও েযযাদার অতিকারী: 
ইসলােী জীবন বযবস্থায় প্রতিবন্ধীরা তবমশষ সম্মান ও েযযাদা হভাগ 
কমর োমকন যা অনয হকান সোমজ পাওয়া সম্ভব নয়। হযেন,  
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে আবু্দল্লাহ ইবন উমম্ম 
োকিুেমক িাাঁর স্থলাতভতষি কমরমছন। তিতন তবতভন্ন যুি ও তবদায় 
হমজ্জর সেয় িামক েদীনায় হচৌদ্দবার স্থলাতভতষি কমরমছন। এ 
সম্মাতনি সাহাবী কামদতসয়ার যুমি অাংশগ্রহণ কমরন এবাং হস যুমি 
শহীদ হন। তিতন অন্ধ হওয়া সমেও হসতদন িাাঁর হামি েুসতলেগমণর 
ঝাণ্ডা তছল। িাাঁর প্রতিবন্ধী হওয়া িামক সম্মান ও গুরুে তদমি 
ইসলাে সাংমকাচ ও বাাঁিা হদয় তন। 
আমরক সাহাবী েু‘আয ইবন জাবাল রাতদয়াল্লাহু আনহুমক রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে ইয়ামেমনর গভণযর কমর পািান। বরাং 
তিতন ইয়ামেনবাতসর কামছ তলমখ্ পািান হয, “আতে আোর পতরবামরর 
উত্তে একজনমক হিাোমদর কামছ পািালাে”। অেচ েু‘আয 
রাতদয়াল্লাহু আনহু একজন পিু তছমলন। িাাঁর পিুে ইসলােী রামষ্ট্রর 
রাজশনতিক ও সাোতজক েযযাদা লামভ বাাঁিা হদয়তন।  
আমরক সম্মাতনি সাহাবী আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহু, 
তযতন উম্মমির েহাপতণ্ডি, আল কুরআমনর ভাষযকার তছমলন, িাাঁর 
যুমগ তিতন ইলমের ভাণ্ডার জো কমরতছমলন ফমল শরয়ী ইলমের 
বযাপামর তিতন উম্মমির জনয হরফামরন্স তহমসমব পতরগতণি হময়মছন। 
িার চকু্ষ শতি না োকা সমেও সব চকু্ষবান িাাঁর কামছ ফিওয়া 
তজমজ্ঞস করমিন। ইবন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু িাাঁর অবস্থা 
সম্পমকয বমলন,  
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যতদও আল্লাহ আোর হচামখ্র আমলা তনময় হগমছন, িমব আোর 
জবান ও শ্রবণ শতিমি রময়মছ আমলা। 
আোর অন্তর পতবত্র ও প্রখ্র, আর আোর বুতিেত্তা হমলা সরল 
সতিক, আোর েুমখ্ আমছ সিয বলমি িারামলা িমলায়ামরর নযায় 
শতি।  
বাশশার ইবন বুরদ, তযতন িাাঁর যুমগর অন্ধ কতবমদর অনযিে 
তছমলন। িাাঁর অমনক কতবিাই বিযোন যুমগও বহুল প্রচতলি ও 
প্রসাতরি হময় আমছ। অমনক চকু্ষবান কতব িার সেকক্ষ এমিা 
সুের কতবিা রচনা করমি পার তন।   
‘আিা রহ. একজন কৃষ্ণাি, অন্ধ, খ্াাঁদা নাক তবতশি, হামি 
পক্ষাঘািগ্রস্ত ও লযাাংড়া হলাক তছমলন। বলমি হগমল একজন অেযহীন 
হলাক, হকউই িার হেমক তকছু আশা করমি পামর না, তকন্তু 
আোমদর তচরন্তন ও উদার শরী‘আি  িামক একজন পূণযাাংগ োনুষ, 
তবজ্ঞ আমলে ও ইোে বাতনময়মছ। তিতি মািলুের ফিওয়ার ররফালরন্স ও 
উৎসস্থে তিলেি। িার মাদরাসা রেলে হাজার হাজার আমলে হবর হময়মছন। 
তিতন িামদর কামছ গবয-অহাংকার, ভালবাসা, সম্মান ও েযযাদার পাত্র 
তছমলন। 
 
প্রতিবন্ধীিা যামদরমক তবমের েমিয অননয প্রিীক কমরমছ:  
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ইসলাতে তবমের ইতিহামসর তদমক িাকামল হদখ্া যামব তকছু হলাকমক 
িামদর প্রতিবন্ধীিা তবমে অননয প্রিীক বাতনময়মছ। িামদর কময়ক 
জমনর নাে এখ্ামন উমল্লখ্ করতছ।  
১- আল-আহওয়াল (টযারা চকু্ষতবতশি): ‘আতসে ইবন সুলাইোন আল-
বসরী (েৃিুয ১৪২তহ:), তিতন হাতফযুল হাদীস ও তসকাহ তছমলন। 
আিযাতিকিা ও ইবাদি বমেগীমি তিতন প্রতসি তছমলন।  
২- আল-আখ্ফাশ (তদন-কানা) : আতলেমদর কামছ এ নামে চারজন 
পতরতচি, িারা হমলন, বড় আখ্ফাশ, হেঝ আখ্ফাশ, হছাট আখ্ফাশ 
ও দামেমের আখ্ফাশ। আখ্ফাশ আল-আকবার হমলন আবু্দল হােীদ 
আবু্দল েজীদ (েৃিুয ১৭৭তহ:), তিতন আরবী ভাষার বড় পতণ্ডি 
তছমলন। আখ্ফাশ আল-আওসাি হমলন সাঈদ ইবন োস‘আদাহ 
আল-জাোশা‘য়ী (েৃিুয ২১৫তহ:), তিতন আরবী ভাষা ও সাতহমিযর 
তবখ্যাি পতণ্ডি তছমলন। আখ্ফাশ আল-আসগার হমলন আলী ইবন 
সুলাইোন ইবন ফদল (েৃিুয ৩১৫তহ:), তিতন নাহু তবমশষজ্ঞ তছমলন। 
আর আখ্ফাশ আদদামেেী হমলন হারুন ইবন েূসা ইবন শরীক 
আস-সা‘আলাবী (েৃিুয ২৯২তহ:), তিতন দামেমের কারীমদর শাইখ্ 
তছমলন। তিতন িাফসীর, ইলমে ো‘আনী ও কতবিা জানমিন। 
৩- আল-আ‘সাে (সাদা পা তবতশি) : আমলেমদর কামছ এ নামে 
দু’জন প্রতসি। িারা হমলন, হাতিে ইবন ‘উনওয়ান (েৃিুয ২৩৭ তহ:), 
তিতন আল্লাহভীরুিা, আিসাংযেব্রিা ও অনাড়ম্বরিায় তবখ্যাি 
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তছমলন। িামক এ উম্মমির লুকোন হাতকে তহমসমব বলা হময় োমক। 
আর তবিীয়জন হমলন েুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব ইবন ইউসুফ আল-
উোবী। তিতন ৩৪৬ তহ: েৃিুয বরণ কমরন। তিতন একজন প্রতসি 
েুহাতদ্দস, তসকাহ ও আেীন তছমলন।  
৪- আল-আ‘রাজ (খ্ঞ্জ) : ইতন হমলন আবু্দর রহোন ইবন হরেুয, 
১১৭ তহজরীমি েৃিুয বরণ কমরন। তিতন বনী হাতশমের দাস তছমলন। 
তিতন একজন হাতফয ও কারী তছমলন। আবূ হুরাইরা রাতদয়াল্লাহু 
‘আনহু হেমক ইলে অজযন কমরন। কুরআন ও সুন্নাহমি তবখ্যাি 
তছমলন। তিতন আরবমদর নসব সম্পমকয তবমশষজ্ঞ তছমলন। 
৫- আল-আ‘োশ (ক্ষীণ দৃতিশতিসম্পন্ন) : সুলাইোন ইবন তেহরান 
আল-আসাদী, ১৪৮ তহজরীমি েৃিুয বরণ কমরন। তিতন একজন 
তবখ্যাি িামব‘য়ী তছমলন। তিতন কুরআন, হাদীস ও ফারাময়য সম্পমকয 
তবজ্ঞ তছমলন। তিতন দতরদ্র ও অভাবী োকা সমেও িার েজতলমস 
রাজা বাদশারা তনমজ এমস উপতস্থি হমিন।  
৬- আল-আ‘ো (অন্ধ): েু‘আতবয়া ইবন সুফইয়ান, (েৃিুয ২২০ তহ:)। 
তিতন ইোে কাসায়ীর তশষয ও বাগদামদর কতব তছমলন।  
৭- আল-আফিাস (হচপ্টা নাক তবতশি) : আলী ইবন হাসান আল-
হুযালী, (েৃিুয ২৫৩ তহ:)। তিতন তনসাপুমরর তবখ্যাি েুহাতদ্দস ও 
িামদর শাইখ্ তছমলন। তিতন হামফময হাদীস তছমলন এবাং িার তনজস্ব 
েুসনাদ রময়মছ।  
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প্রতিবন্ধীমদর জনয আোমদর করণীয়: 
১- তনমজর সুস্থিা ও আমরাগযিার কারমণ আল্লাহর কৃিজ্ঞিা প্রকাশ 
করা এবাং প্রতিবন্ধী ভাইমদর জনয হদা‘আ করা। ইসলাে িামদর হয 
সব অতিকার তদময়মছ িা যোযেভামব আদায় করা।  
২- যোসম্ভব প্রতিবন্ধীমদর সাহাযয-সহমযাতগিা করা। হসটা অন্ধ 
বযতিমক রাস্তা চলায় সাহাযয করা হহাক তকাংবা িামদর জীবন-
যাপমনর হক্ষমত্র সাহাযয করা হহাক তকাংবা িামদর তশক্ষাদামন 
সহমযাতগিা হহাক। সুস্থমদর সাোনয সাহামযয িামদর জীবন-যাপন 
সহজ হমি পামর, িামদর েুমখ্ ফুটমি পামর হাতস এবাং িারা 
দাাঁড়ামি পামর সোমজর সবার সামে এক লাইমন। 
৩- আোমদর েমন রাখ্া দরকার, প্রতিবন্ধীর হদখ্ামশানা করা িার 
উপর জরূরী, হয িার অতভভাবক। আর সেতিগিভামব সকল 
েুসতলমের জনয ফরময তকফায়া। অেযাৎ সোমজর তকছু হলাক িামদর 
হদখ্া-হশানা করমল বাতক হলামকরা গুনাহগার হমব না। 
৪- িামদর জনয এেন তকছু তশক্ষা ও প্রতশক্ষণ হদওয়া দরকার যা 
িামদর প্রময়াজনীয় কাজ তনমজ করমি সাহাযয করমব এবাং তনমজ 
হরাজগার কমর স্বয়াং সম্পন্ন হমি পামর। িামদর তশক্ষা-প্রতশক্ষমণ 
বিযোন যুমগ তবতভন্ন িরমনর উপকরণ আতবষৃ্কি হময়মছ, হযেন স্পি 
হস্ততলতপ, সামেতিক ভাষা, হুইল হচয়যার, চলন্ত হচয়যার, কতম্পউটার 
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হপ্রাগ্রাে ইিযাতদ। এই রকে যাবিীয় উপকাতর উপকরণ বযবহার 
কমর িামদরমক দক্ষ কমর গমড় হিালা উতচি। 
৫- প্রতিবন্ধীর কলযামণ আোমদর হদমশ ১৯৯৯ সামল ‘জািীয় 
প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউমেশন’ গতিি হমলও ২০০৯ সামল এর 
কাযযক্রমে নিুন গতি সঞ্চার হয়। বিযোমন এ প্রতিষ্ঠান তনজস্ব ভবমন 
প্রতিবন্ধী বযতির জনয ওয়ান স্টপ সাতভযস হসন্টার, তবনােূমলয 
তচতকৎসা, তশক্ষা উপকরণ ও অনযানয সহায়িা প্রদান করমছ যা 
পযযায়ক্রমে তবতভন্ন হজলায় স্প্রসসারণ করা হমব। এছাড়াও সোজ 
হসবা অতিদপ্তমরর সাোতজক তনরাপত্তা কেযসূচীর আওিায় দতরদ্র 
প্রতিবন্ধী ভািা ও ছাত্রমদর জনয তশক্ষা বৃতত্তর বযবস্থা রময়মছ। তবতভন্ন 
সরকারী তবেতবদযালময় প্রতিবন্ধীমদর হকাটা রময়মছ। অমনক 
হবসরকাতর সাংস্থা প্রতিবন্ধী বযতির কলযামণ কাজ কমর যামে। তকন্তু 
সরকাতরভামব এসব কাযযক্রে েতনটতরাংএর সুতনতদযি নীতিোলা োকা 
প্রময়াজন। আোমদর উতচি প্রতিবন্ধীমদরমক এ সব সাহাযয 
সহমযাতগিার কো জানামনা। িামদর অমনমকই এ সুমযাগ সুতবিার 
কো আমদৌ জামন না, বা জানমলও যোযে উমদযামগর অভামব হভাগ 
করমি পামর না।  
৬- তবমের প্রায় শিকরা ১০ ভাগ জনমগাষ্ঠী হয হকামনা িরমনর 
প্রতিবতন্ধিার সেসযায় আক্রান্ত। িামদর অনযসব নাগতরমকর েমিা 
সোন অতিকার ও সুমযামগর সেিা তবিান ও উন্নয়ন কেযকামণ্ড 
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অাংশগ্রহণ তনতশ্চিকরণ ও তবেবযাপী সমচিনিা দিতরমি প্রতিবছর ৩ 
তডমসম্বর ‘তবে প্রতিবন্ধী তদবস’ পাতলি হয়। প্রায় তত্রশ বছর আমগ 
জাতিসাংঘ এ তদবমসর সূচনা কমর ২০০৬ সামল প্রতিবন্ধী বযতিমদর 
জনয কনমভনশন (Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities) প্রণয়ন করার েিয তদময় অতিকার রক্ষায় 
একতট নিুন অিযায় সূতচি হয়। তকন্তু তসআরতপতডর আদমল এখ্মনা 
আোমদর হদমশ প্রতিবন্ধী কলযাণ আইন ২০০১ তকাংবা প্রতিবন্ধী 
সুরক্ষা আইন ২০১০ হকানতটরই পূণযাি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়তন যা 
দুভযাগযজনক। োলতবলম্ব না কমর এ তবষময় দ্রি তসিান্ত গ্রহণ করা 

প্রময়াজন। কারণ এ আইন বাস্তবায়মনর োিযমে প্রতিবন্ধী বযতির 
তশক্ষা, স্বাস্থয, বাসস্থান, কেযসাংসাংস্থানসহ অনযানয হেৌতলক অতিকার ও 
রাজশনতিক ও আেযসাোতজক অতিকার সুরক্ষা ও সেিা তনতশ্চি করা 
সম্ভব। বাাংলামদশ ২০০৭ সামল তসআরতপতডমি স্বাক্ষর ও অনুসেেযন 
কমরমছ। 
আোমদর েমন রাখ্া প্রময়াজন, শুিুোত্র আইতন সুরক্ষা প্রতিবন্ধী 
বযতির সোমজ সহজগেযিা বা উন্নয়ন কেযকামণ্ড অাংশগ্রহমণর জনয 
যমেি নয়। এজনয প্রময়াজন প্রতিবন্ধী বযতির প্রতি আোমদর সোমজ 
তবদযোন হনতিবাচক দৃতিভতির পতরবিযন করা। ইসলাে িামদরমক 

হযভামব সম্মান ও েযযাদা তদময়মছ িা সবার েমন রাখ্া দরকার। 
আল্লাহর কামছ িাকওয়া ছাড়া শারীতরক অবকািামোর হকামনা েূলয 
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হনই। প্রতিবন্ধীরাও োনুষ। আর আল্লাহ সব োনব জাতিমক 
সম্মাতনি কমরমছন।  
 
 
(হলখ্াতট তেশরী হলখ্ক োহেুদ কাল‘আবী ও আমরা তকছু পত্র পতত্রকা অনুসামর 
সাজামনা) 


