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 ত� িম একক ভােব তারঁ ইবাদত করেব, তারঁ েকান শরীক েনই।
 ত� িম তারঁ অনুগত এবং িবনয়ী বা�া হেব, তারঁ আেদেশর
 অনুসারী এবং িনেষধ বজ�নকারী, তারঁ সংবােদ িব�াসী ও
 আদিশ �ক িব�াসী হেব।তারঁ �িত যথাযথ ঈমান�ার ও সৎ
 আমলকারী হেব। তারঁ �িত িব�ােসর বা�বতা হল তারঁ �িত
 ভােলাবাসা ও স�ান �দশ �ন করা। এবং এর ফলাফল হল
একিন�তা।

 ১. আ�াহ তা'য়ালার অিধকারঃ

তারঁ �িত যথাযথ স�ান �দশ �ন করা েয�প স�ােনর অিধকারী িতঁিন
 । েকান �কার বাড়াবািড় িকংবা কমিত করা যােব না। িতঁিন অতীত
 এবং ভিবষ�ত সং�া� েয সংবাদ িদেয়েছন তার �িত িব�াসী হওয়া।
 তারঁ আেদশ মান� করা এবং িনেষধ সমূহ বজ�ন করা। এবং িব�াস করা
 েয তারঁ আনীত পথ �দশ �ন সবেচেয় পিরপূণ � ও তারঁ শরীয়ত ও পথ
�দশ �ন েথেক যাবতীয় �িতব�কতােক �িতহত করা।

২. রাসূল (সঃ) এর অিধকারঃ

 তােদর �িত সদাচরণ করা, েস�ট হল শারীিরক িকংবা আিথ �ক
 কথা িকংবা কােজর মাধ�েম তােদর �িত ভােলা আচরেনর
 মাধ�েম। আ�াহর নাফরমানী েনই এমন কােজ তােদর
অনুসরণ করা এবং িনেজর জন� �িতকর নয় এমন কােজও।

৩. িপতা মাতার অিধকারঃ

১



�ক��আত�তারিবয়া��তােদর�অ�ের�চাির��ক�এবং�ধিম �য়�িবষয়াদী
লালন�করা�যােত�এর�বড়�এক�ট��ভাব�েসখােন�িব�ার�কের।
�খ��েকান��কার�অপচয়�এবং�কৃপনতা�ব�ািতেরেখ�তােদর�ভরণ
েপাষণ�করা।
�গ�� েকান� িকছ� � েদয়ার� ে�ে�� তােদর� একজনেক� অন�জেনর
উপর��াধান��না�েদয়া।

৪��স�ােনর�অিধকারঃ

 সৎভােব আ�ীয়তার স�ক� র�া করা। �েয়াজনানুসাের
 আ�ীয়তার ব�ণ দৃঢ় করনােথ � শারীিরক ও আিত�ক সুিবধা �দান
করা।

৫��আ�ীয়��জেনর�অিধকারঃ

 এেক অপেরর সােথ সৎভােব বসবাস করেব েকান �কার িবল�
 এবং জবরদ�� ব�ািতেরেক সহনশীলতা এবং সা�ে�র সােথ
 তার অিধকার আদায় করা।

৬���ািম��ীর�অিধকারঃ
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  �ািমর �িত �ীর অিধকার: খাবার, পানীয়, েপাষাক, বাস�ান
 এজাতীয় সকল িকছ�  তােক �দান করা এবং �ীেদর মেধ� সমতা
বা�বািয়ত করা।

 �ীর �িত �ািমর অিধকার: আ�াহর নাফরমািন নয় এমন কােজ
 তার অনুসরণ করা। তার েগাপনীয়তা ও মালামাল সংর�ণ
 করেব।  �ািমর জন� �িতকর এমন কাজ েথেক সাধ�ানুযায়ী
িবরত থাকেব।

 রাজার �িত �জােদর অিধকার: আ�াহ তােদর �িত েয আমানত
 িদেয়েছন তা র�া করা, �জােদর জন� কল�ানকর কাজ
 িনেজেদর �িত আবশ�কীয় কের েনয়া এবং দুিনয়া ও পরকােল
 কল�ানকর পেথ চলা সহজলভ� করা এটা মু'িমনেদর পথ
অনুসরণ করার মাধ�েম।

 �জােদর �িত বাদশােহর অিধকার: তােদর �িত অিপ �ত
 দািয়ে�র ব�াপাের তােদরেক উপেদশ েদয়া। তারা ভ� েল েগেল
 �রণ কিরেয় েদয়, তারা সত� েথেক িবচ� �ত হেয় েগেল তােদর
 জন� েদা'য়া করা।আ�াহর নাফরমািন নয় এমন কােজ তােদর
অনুসরণ করা এবং সহেযাগীতা করা।

৭��রাজা�এবং��জােদর�অিধকারঃ
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 �িতেবিশ হল েয েতামার বাড়ীর পােশ বসবাস কের। সাধ�ানুসাের
 আিথ �ক িকংবা অন�ান� উপােয় তােদর �িত অনু�হ করেব। কথা
 এবং কােজর মাধ�েম তার েথেক ক�দায়ক �জিনষ �িতহত
করেব।

 ক. যিদ েস বংশীয় সূে� েতামার িনকেট থােক এবং েস
মুসিলম,তার রেয়েছ িতন�ট অিধকার।
�িতেবিশর অিধকার
আ�ীেয়র অিধকার
ইসলােমর ধিঅকার

 খ.যিদ েস মুসিলম হয় িক� বংশীয় সূে� িনকেট না থােক তাহেল
তার রেয়েছ দু�ট অিধকার।
�িতেবিশর অিধকার
ইসলােমর অিধকার

 গ. যিদ েস িনকটবত� হয় িক� মুসিলম নয় তার রেয়েছ দু�ট
অিধকার।
�িতেবিশর অিধকার
িনকটা�ীেয়র অিধকার

 ঘ. যিদ েস দরূবত� হয় এবং মুসিলম না হয় তার রেয়েছ এক�ট
অিধকার,
�িতেবিশর অিধকার

৮���িতেবিশর�অিধকারঃ
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 তােক সালাম েদয়া, ডােক সাড়া েদয়া, পরামশ � চাইেল উ�ম
 পরামশ � েদয়া, হািচ িদেয় আলহামদুিল�াহ বলেল তার জবাব
 েদয়া, অসু�� হেল েদখেত যাওয়া, মারা েগেল তার জানাযার
অনুসরন করা এবং তার েথেক ক�দায়ক ব� �িতহত করা।
এক মুসিলেমর উপর অপর মুসিলেমর অসংখ� অিধকার রেয়েছ
 । যার সামি�ক ভাবাথ � হল রাসূল (সঃ) এর এই কথা�ট: একজন
 মুসিলম অপর মুসিলেমর ভাই। যখন েস এই �াতৃে�র
 �েয়াজনীয়তা পূরণ কেরন তখন েস েচ�া কের তার জন� সব
 ভােলা িকছ�  করেত এবং তার জন� �িতকর এমন ব� �িতহত
করেত।

৯��সাধারণ�মুসিলমেদর�অিধকারঃ

 মুসিলমেদর বাদশােহর উপর আবশ�ক হল তােদর �িত
 ইসলােমর িবধান অনুপােত কায � ফায়সালা করা, তার জান, মাল
 ও স�ােনর ে�ে�। তারা যা হারাম মেন কের েস িবষেয়
 সীমােরখা বা�বায়ন করা। তার উপর আবশ�ক হল তােদর
িনরাপ�া েদয়া এবং তােদর েথেক অিন�কর ব� �িতহত করা।
 মুসিলমেদর েপাষাক হেত তােদর েপাষাক আলাদা করা এবং
 ইসলােম অপছ�নীয় এমন েকান �জিনেষর �দশ �ন না করা
িকংবা তােদর েকান ধম�য় িবষয়াদী েযমন:
ঘ�া বাজােনা িকংবা ক্রুশ,,,,

১০.  অমুসিলমেদর অিধকারঃ
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