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সংড়িপ্ত বর্ণনা.............
দাড়ি রাখার আবশ্যিতা সম্পর্িণ অর্নর্িই অজ্ঞ।
অর্নর্িই দাড়ির্ি সাধারর্ সু ন্নাত বা আরবর্দর
অভ্যাস ির্র থার্ি। ফর্ে আি রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইড়হ

ওয়াসাল্লার্মর

এ

আদশ্ণড়ি

সম্পর্িণ

মুসড়েমরা উদাসীনতা দদখার্ে। অর্নর্ি এর
অপবযাখযা িরর্ে। অথচ দাড়ি রাখার ওপর িুরআন,
হাদীস ও উম্মর্তর ঐিমতয প্রড়তড়িত হর্য়র্ে।
আর্োচয প্রবর্ে ড়বষয়ড়ির্ি গুরুত্ব সহিার্র তুর্ে ধরা
হর্য়র্ে।
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ড়বসড়মল্লাড়হর রাড়হমাড়নর রাহীম
সিে হামদ )সম্ভ্রমপূ র্ণ প্রশ্ংসা( আল্লাহর, ড়যড়ন সৃ ড়িিুর্ের
রব। আর ড়প্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর
ওপর সাোত ও সাোম দপশ্ িরড়ে।
দাড়ি আল্লাহর এিড়ি মহান ও বি ড়ন‘আমত। ইসোর্মর
ড়চহ্ন বর্ে ড়বর্বড়চত। দাড়ি মার্নই পুরুষত্ব, এড়ি পুরুষর্ত্বর
পড়রচয়, মুসড়ের্মর দসৌন্দযণ। দাড়ি দিবে ড়িেু সংখযি চুে
রাখা এমনড়ি নয়। এড়ি মহান আল্লাহর প্রিাশ্য
ড়নদশ্ণনসমূ র্হর অনযতম ড়নদশ্ণন। এর দ্বারা আল্লাহর ড়প্রয়
বান্দার্দর অন্তভ্ুণক্ত হওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আো বর্েন,
ُ ُ
َ َ
َٰٓ ﴿ذَٰل ِكََۖۖومنَۖ ُيعظِمََۖۖش
:﴾ [احلج٣٢َۖوب
َِۖ ٱّللَِۖفإِنهاَۖمِنَۖتقوىَۖٱلقل
َۖ ََۖۖعئِر
]٣٢

“আর দিউ আল্লাহর ড়নদশ্ণনাবেীর্ি সম্মান িরর্ে এিা
তার হৃদর্য়র তািওয়া দথর্ি উদ্ভূত বা আল্লাহ
সর্চতনতার েির্।” [সূ রা আে-হাি, আয়াত: ৩২]
শ্াইখ মুহাম্মাদ ইবন সার্েহ আে-উসায়মীন রহ. বর্েন,
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নবী-রাসূ ের্দর সু ন্নাত ও পথ ড়নর্দণশ্নাই হর্ো দাড়ি
রাখা। সিে নবীর দাড়ি ড়েে। দিউই দশ্ভ্ ির্র ড়ন,
দাড়ির্ত স্টাইে ির্রন ড়ন। মহান আল্লাহ নবী হারূন
আোইড়হস সাোর্মর প্রসঙ্গ বর্ণনা িরর্ত ড়ির্য় বর্েন,
যখন হারূন আোইড়হস সাোম তার ভ্াই মূ সা আোইড়হস
সাোমর্ি বর্েন,

ُ
ُ
ُ
ََۖۖيت َۖأن َۖتقول
َۖ ُ ِن َۖخش
َۖ ِ ِ سي َۖإ
َِۖ ِ ت َۖولَۖ َۖبِرأ
َۖ ِ ﴿قالَۖ َۖيبنؤ ََۖم َۖلَۖ َۖتأخذَۖ َۖبِل ِحي
ُ
]٩٤ :﴾ [طه٩٤َۖل
َۖ ِ نَۖإِسرَٰٓءِيلََۖۖولمََۖۖترقبََۖۖقو
َِۖ ِ ف َرقتََۖۖبيََۖۖب
“হারূন বের্েন: ‘দহ আমার সর্হাদর! আমার দাড়ি ও চুে
ধরর্বন না। আড়ম আশ্ংিা ির্রড়েোম দয, আপড়ন
বের্বন: তুড়ম বনী ইসরাঈের্দর মর্ধয ড়বর্ভ্দ সৃ ড়ি
ির্রর্ো ও আমার িথা দশ্ানায় যত্নবান হও ড়ন।” [সূ রা
ত্বাহা, আয়াত: ৯৪]
তাোিাও দাড়ির বযাপার্র সাহাবার্য় দিরাম এবং সাোর্ফ
সার্েহীন

তথা

আমার্দর

দনিিার

উত্তরসূ রীরাও

আমার্দরর্ি সড়িি পথ ড়নর্দণশ্না ড়দর্য় দির্েন। তার্দর
দিউই দাড়ি দশ্ভ্ িরর্তন না।
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সাহাবী িাইস ইবন সা‘দ রাড়দয়াল্লাহু আনহুর দাড়ি উর্ি
ড়ন। তার িাওম আনসাররা বের্তা: “বীরত্ব ও
সাহড়সিতায় িতইনা দসরা মানু ষ হর্েন আমার্দর দনতা
িাইস ইবন সা‘দ; ড়িন্তু ির্ির ড়বষয় হর্ো, তার দিার্না
দাড়ি দনই। ড়দরহাম ড়দর্য় যড়দ দাড়ি দিনা দযর্তা, তাহর্ে
আমরা তার িনয দাড়ি ড়িনতাম!!”
তদ্রূপ তার্ব‘ঈ আহনাফ ইবন িার্য়র্সরও দিার্না দাড়ি
ড়েে না, ড়তড়নও তার দিার্ের দনতা ড়ের্েন। তার দিার্ের
দোর্িরা বের্তন: দাড়ি ড়িনর্ত ২০ হািার ড়দরহাম
োির্েও, তা ড়দর্য় তার িনয দাড়ি ড়িনতাম।” এিা এ
িনয দয, দাড়ি তার্দর ড়নিি দসৌন্দযয ও পুরুষত্ব এবং
পড়রপূ র্ণ বযড়ক্তর্ত্বর প্রতীি ড়েে। তার্দর িদণান চর্ে যাি
দিার্না সমসযা দনই, ড়িন্তু দাড়ি দযন চর্ে না যায়, এ
বযাপার্র তারা আর্পাস িরর্তন না। আল্লাহ তা‘আোই
দবড়শ্ িার্নন দয, পুরুর্ষর িনয দিানড়ি দবড়শ্ উপর্যািী?
ড়তড়ন পুরুর্ষর িনয দাড়ি চর্য়স ির্রর্েন, তাই এর দ্বারা
তার্ি সড়িত ির্রর্েন। আল্লাহ যা চর্য়স ির্রর্েন,
দিার্না জ্ঞানী বযড়ক্ত ড়ি দসিার্ি অপেন্দ িরর্ত পার্র?
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িখনই না। আল্লাহ দবড়শ্ িার্নন, নাড়ি বান্দা দবড়শ্
িার্নন? িারর্, মানু র্ষর জ্ঞার্নর পড়রড়ধ সীমাবদ্ধ। আল্লাহ
তা‘আো তাই বর্েন,

َ
ُ ﴿ءأ
]١٤٠ :ٱّلله﴾ [ابلقرة
َُۖ َۖنتمََۖۖأعل َُۖمَۖأ َِۖم

“দতামরা ড়ি দবড়শ্ িান, না আল্লাহ?” [সূ রা আেবািারাহ, আয়াত: ১৪০]
মহান আল্লাহ চাইর্ে পুরুষর্দরর্ি সৃ ড়ি িরর্ত পারর্তন
দাড়ি বযতীত। ড়িন্তু ড়তড়ন দাড়ি ড়দর্য় পুরুষর্ি নারী দথর্ি
স্বতন্ত্র (আোদা) ির্র ড়দর্য়র্েন।
সম্মাড়নত ভ্াই, আপড়ন েিয িরুন, দাড়ি দশ্ভ্ ির্র িী
োভ্? এর্ত ড়ি আপনার সাওয়াব হর্ে, না দিানাহ
হর্ে? দিন আপড়ন মূ েযবান সময় ও অথণ নি িরর্েন
দাড়ি দশ্র্ভ্র মত দিানার্হর িার্ি? দাড়ি ড়ি আপনার
ড়নিি এিড়ি দবাঝা? যড়দ দবাঝা না হর্ব, তাহর্ে আপড়ন
দিন দশ্ভ্ িরর্েন? দির্ি দের্ি খুব দোি দোি ির্র
রাখর্েন? দু ড়নয়ার ড়বড়নমর্য় আর্খরাতর্ি ড়বক্রয় িরা ড়ি
সড়িি িাি?
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চািুড়রিীড়ব অর্নর্ির যু ড়ক্ত হর্ো: চািুড়র ড়িি রাখর্ত
দাড়ি রাড়খ না। আপড়ন দৃ ঢ় ড়বশ্বাস রাখুন দয, আপনার
ড়রযর্ির মাড়েি এিমাে মহান আল্লাহ, অনয দিউ নয়।
আবার দিউ বর্েন, স্ত্রীর অনু মড়ত দনই, দস অসন্তুি হর্ব
তাই দাড়ি দশ্ভ্ িড়র। আপনার স্ত্রী অথবা যার অধীর্ন
চািুড়র িরর্েন দস ড়ি মহান আল্লাহ ও রাসূ র্ের চাইর্ত
আপনার ড়নিি দবড়শ্ ড়প্রয়?? িার সন্তুড়ি, িার আনু িতয
িরা আপনার দবড়শ্ দরিার? এিবার ড়চন্তা িরুন। আর
দহ প্রড়তিার্নর মাড়েি! আপড়ন আল্লাহর্ি ভ্য় িরুন।
আল্লাহই আপনার্ি প্রড়তিার্নর মাড়েি বাড়নর্য়র্েন। তার
অনু গ্রর্হর িথা স্মরর্ ির্র মানু ষর্ি হারাম িার্ি বাধয
িরর্বন না। আর দহ মুসড়েম দবান! আল্লাহর শ্ড়ক্তর িথা
ভ্ুর্ে যার্বন না। সবণদা মর্ন রাখুন দয, মহান আল্লাহ ও
ড়প্রয় রাসূ র্ের আনু িতয িরার প্রড়তজ্ঞা ির্রই আমরা
ইসোর্ম প্রর্বশ্ ির্রড়ে। অতএব, আপনার্দর ড়নিি
মহান আল্লাহ তা‘আো ও নবী সাল্লাল্লাহু আোইড়হ
ওয়াসাল্লাম দযন দু ড়নয়ার সব চাইর্ত ড়প্রয় হয়। এ বযাপার্র
সূ রা আত-তাওবায় আল্লাহ তা‘আো বর্েন,
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ُ
ُ
ُ ُ
ُ ُِ
ُ ُِ
ََۖۖ﴿قلَۖ َۖإِن ََۖكنَۖ َۖءاباؤكمَۖ َۖوأبناؤكمَۖ َِۖإَوخوَٰنكمَۖ َۖوأزوَٰ ُجكم
ُ ُ
َٰ كمََۖۖوأموَٰلََۖۖٱقَتفتُ ُموهاَۖوت ِجَٰرةَََۖۖتشونََۖۖكسادهاَۖوم
َِۖن
َُۖ سك
وعشِ ريت
ِ
َ
ُ
ِ ٱّللِ َۖور ُس
َۖف َۖسبِيلِهِۦ
َۖ ِ َۖ َۖجهاد
َۖ َۖ َۖكم َۖمِن
َۖ ب َۖإَِل
َۖ َ ترضونهَۖا َۖأح
ِ وِلِۦ َۖو
َ
َ
﴾٢٤ََۖۖسقِي
َُۖ ٱّللَۖبِأم ِره ه َِۖۦَۖو
َُۖ َۖت
َۖ ِ تَۖيأ
ََٰۖ َ فَت َب ُصواََۖۖح
ِ َٰٱّللَۖلََۖۖيهدِيَۖٱلقومََۖۖٱلف
]٢٤ :[اتلوبة

“(দহ নবী, আপড়ন তার্দরর্ি) বেু ন, দতামার্দর ড়নিি
যড়দ আল্লাহ, তাাঁর রাসূ ে এবং আল্লাহর রাস্তায় ড়িহাদ
িরার দচর্য় দবড়শ্ ড়প্রয় হয় দতামার্দর বাবারা, দতামার্দর
সন্তানরা,

দতামার্দর

ভ্াইর্য়রা,

দতামার্দর

স্ত্রীির্,

দতামার্দর আপনর্িািী, দতামার্দর অড়িণত সম্পদ,
দতামার্দর বযবসা-বাড়র্িয যার্ত মন্দা পিার ভ্য় ির এবং
দতামার্দর বাসস্থান যা দতামরা ভ্ার্োবাস, তর্ব অর্পিা
ির আল্লাহর (আযার্বর) ড়বধান (ও িরুর্ পড়রর্ড়ত) আসা
পযণন্ত। আর আল্লাহ ফার্সি সম্প্রদায়র্ি দহদায়াত দদন
না।” [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৪]
আল্লাহর্ি ভ্য় ির্র ইসোর্মর ড়বধান দমর্ন চেু ন। রূহ
চর্ে দির্ে মহান আল্লাহ বযতীত দিউই আপনার দিার্না
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উপিার্র আসর্ব না, ড়তড়ন চাইর্ে আপনার্ি অফুরন্ত
সাওয়াব ড়দর্য় িান্নার্তর অড়ধবাসী ির্র ড়দর্ত পার্রন,
আর এ িনয দরিার তাাঁর আনু িতয ও আর ড়তড়নই
ড়নর্দণশ্

ির্রর্েন

রাসূ েুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আোইড়হ

ওয়াসাল্লার্মর আনু িতয িরর্ত। মহান রব বর্ের্েন:
ِ َٰ َ
َ
َ َۖ﴿ َمنَۖيُ ِط َِۖع
ََۖۖلَۖفمَۖاَۖأرسلنَٰكََۖۖعلي ِهم
َۖ ٱّللَۖومنَۖتو
َۖ ََۖۖٱلر ُسولََۖۖفقدََۖۖأطاع
ٗ
]٨٠ :﴾ [النساء٨٠َۖحفِيظا
“দয রাসূ র্ের আনিতয িরর্ো, দস আল্লাহরই আনিতয
িরর্ো। আর যারা মুখ ড়ফড়রর্য় দনয় আমরা আপনার্ি
তার্দর ওপর রিি ড়নযু ক্ত িড়র ড়ন”। [সূ রা আন-ড়নসা,
আয়াত: ৮০]
আর দয ড়তনড়ি ‘আমর্ের সাওয়াব মৃত বযড়ক্ত পার্ব,
দসিাও আল্লাহর ইোমাড়ফি, যড়দ ড়তড়ন আমার্দর দয
দিার্না নাফরমানী (অবাধযতা)। দযমন, দাড়ি দশ্ভ্ িরা
অথবা নবীর প্রদড়শ্ণত পদ্ধড়তর্ত দাড়ি না রাখার িারর্র্
নারায বা অসন্তুি হর্য় সাওয়াব দপৌোর্না বে ির্র দদন
অথবা িবর্র বা হাশ্র্র িড়িন সাওয়াে-িওয়াব এবং
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ড়হসাব দনন অথবা আমার্দরর্ি তাাঁর রহমত বষণর্ না
ির্রন; দযর্হতু শুধু মাে ‘আমে এিিভ্ার্ব আমার্দরর্ি
িখর্নাই িান্নার্ত ড়নর্য় দযর্ত পারর্ব না, তখন আমার্দর
অবস্থা িী হর্ব? সহীহ বুখারী ও মুসড়েমসহ অনযানয
হাদীর্সর ড়িতার্ব রর্য়র্ে: ড়বখযাত সাহাবী আবূ হুরায়রা
রাড়দয়াল্লাহু আনহু বর্েন, আড়ম রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইড়হ ওয়াসাল্লামর্ি বের্ত শুর্নড়ে,
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ َّ
َ َ ً َ َ َ ْ َْ
" :اَّلل؟ قال
ِ  وال أنت يا رسول:«لن يد ِخل أحدا عمله اجلَنة» قالوا
َ
ََ
ِّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ
 َوال،اربوا
ِ  َفسددوا وق، ِإال أن يتغمد ِِن اَّلل بِفض ٍل ورْح ٍة، وال أ َنا،ال
َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ ً ْ َّ َ ْ َ
َّ
َّ َ ََّيتَ َمن
ً ْ اد َخ
 َوإِما،ْيا
 إِما حم ِسنا فلعله أن يزد:َي أ َحدكم الموت
َ مسيئًا فَلَ َعلَّه أَ ْن ي َ ْستَ ْعت
»ب
ِ
ِ
“দতামার্দর দিার্না বযড়ক্তর্ি তার দনি ‘আমাে িান্নার্ত
প্রর্বশ্ িরার্ত পারর্ব না। দোিিন প্রশ্ন িরে, দহ
আল্লাহর রাসূ ে! আপনার্িও নয়? ড়তড়ন বের্েন,
আমার্িও নয়, যতির্ পযণন্ত আল্লাহ আমার্ি তাাঁর িরুর্া
ও দয়া ড়দর্য় আবৃ ত না ির্রন। িার্িই মধযমপন্থা গ্রহর্
ির এবং ননিিয োর্ভ্র দচিা চাড়ের্য় যাও। আর
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দতামার্দর মর্ধয দিউ দযন মৃতুয িামনা না ির্র। দিননা,
দস ভ্ার্ো দোি হর্ে বয়স দ্বারা তার দনি ‘আমাে বৃ ড়দ্ধ
হর্ত পার্র। আর খারাপ দোি হর্ে দস তাওবাহ িরার
সু র্যাি পার্ব”।1
তাাঁর রহমত োভ্ বযতীত আমরা দিউ িখর্নাই িান্নার্ত
দযর্ত পারর্বা না। যত বি িমতাধর বযড়ক্তই হউি না
দিন? মৃতুযর পর বান্দা এিমাে মহান রব ও এিমাে
মা‘বুদ আল্লাহর্িই সাহাযযিারী পার্বন, সবাই চর্ে যার্ব,
আপনার্ি িবর্র আল্লাহর ড়হফাযর্ত ও রির্ার্বির্র্
দরর্খ। আর ড়নয়ম মাড়ফি সবাই চাইর্ব মৃতুযর পর দ্রুত
দাফন ির্র দরর্খ দযর্ত। আল্লাহর ইো না হর্ে দসড়দন
হর্ত আপনার মা-বাবা, স্ত্রী, পুে, সন্তান, ভ্াই-দবান দিউই
আপনার দিার্না উপিার্র আসর্ব না।
তাই প্রিৃত ও সড়তযিার ঈমানদার হর্ত হর্ে নবী
1

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৬৭৩, ড়িতাবু ে মারদা, পড়রেদ:
৭৫/১৯, দরািী িতৃণি মৃ তুয িামনা িরা; সহীহ মুসড়েম হাদীস নং
২৮১৬।
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সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লামর্ি ড়নর্ির িার্নর চাইর্ত
এবং দু ড়নয়ার সবার চাইর্ত দবড়শ্ ভ্ার্োবাসর্ত হর্ব। নবী
সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন:
َ
َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ
َ َ ْ َ
ْ
َّ ِل ِه َو
اس
ِ انل
ِ اِل ِه َو َو
ِ ِ  حّت أكون أحب ِإَلْ ِه ِمن َو،«ال يؤ ِمن أحدكم
َ ْجع
َْ َ
»َي
ِ أ
“দিার্না বান্দা ততির্ পযণন্ত পড়রপূ র্ণ মুড়মন হর্ত পারর্ব
না, যতির্ আড়ম তার ড়নিি তার ড়পতা-মাতা, সন্তানসন্তড়ত ধন-সম্পদ ও অনযসিে দোির্দর চাইর্ত ড়প্রয় না
হব”।2
নবীর্ি ভ্ার্োবাসা মার্নই তার অনু সরর্ িরা অথণাৎ দয
িািগুর্ো ড়তড়ন দবড়শ্ গুরুত্ব ড়দর্য় ির্রর্েন এবং িরর্ত
বর্ের্েন দসগুর্ো সবার আর্ি আমে িরা।
এবার আমরা িানর্বা: পড়রবার্রর িতণা দি? পুরুষ নাড়ি
নারী?

2

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৫।
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পড়রবার্রর িতণা দি? আপনার স্ত্রী না আপড়ন? মহান
আল্লাহ তা‘আো বর্ের্েন: “পুরুষরা নারীর্দর িতণা”
(সূ রা আন-ড়নসা: ৩৪), নারীরা পুরুর্ষর িতণা নয়। ইসোম
িমতা ড়দর্য়র্ে পুরুর্ষর হার্ত, পুরুষ তা ধর্র দরর্খ
প্রর্য়াি না িরর্ত পারর্ে দসিনয পুরুষই দায়ী, নারী
দায়ী নয়। আপনার স্ত্রীর্ি দীন ইসোম সম্পর্িণ িানার্না,
মানার্না, ড়সরাতুে মুস্তাড়ির্ম চের্ত নসীহত িরা,
সহর্যাড়িতা িরা আপনারই দাড়য়ত্ব, স্ত্রীর বাবা মা অথবা
আপনার বাবা মার্য়র দাড়য়ত্ব এখন দনই। নবী সাল্লাল্লাহু
আোইড়হ
َ ْ َ
أن ت ْسج َد

ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন:
ََ
َ
َ
ْ َ
ْ َ
ََ َ
الم ْرأة
«ل ْو كنت آ ِم ًرا أ َح ًدا أن ي َ ْسج َد ِِل َح ٍد ِل َم ْرت
.»ل ِ َز ْو ِج َها

“আল্লাহ বযতীত যড়দ অনয িাউর্ি আড়ম সািদাহ িরার
ড়নর্দণশ্ ড়দতাম, তাহর্ে স্ত্রীর্ি তার স্বামীর্ি সািদাহ
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িরার অনু মড়ত ড়দতাম”।3
বয়স দাড়ির্ত নয়। দাড়ি রাখর্েই মিাি িরা বা বয়স্ক
বো অথবা দাড়ি বা দাড়িওয়াো িাউর্ি প্রিাশ্য বা
অপ্রিাশ্য অবজ্ঞা বা দহয় িরা িুফুরী। আসর্ে দাড়ি না
রাখর্ত পারার সমসযািা আমার্দর ড়নর্ির্দরই সৃ ি। দিন
আমরা ড়বর্য়র পরবতণী িীবর্ন আর দাড়ি রাখর্ত পারড়ে
না?
ড়িজ্ঞাসা িরর্ে বর্ে, আড়ম ড়ববাড়হত, তাহর্ে দাড়ি
রাখর্েন না দিন? আর্রিিা ড়বর্য় িরর্বন?
বেে: না।
তাহর্ে? এখনও দশ্ভ্ ির্রন দিন? আর িী চাই?
িবাব দনই।
আমরা এর িারর্ অনু সোন ির্রড়ে মানু ষ হর্ত:
3

ড়তরড়মযী, হাদীস নং ১১৫৯। শ্াইখ আেবানী রহ. বর্েন, হাদীসড়ি
হাসান সহীহ।
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প্রথমত: ড়বর্য়র আর্ি দাড়ি না রাখর্ে পর্র আর রাখা
অর্নর্ির দির্েই সহর্ি তা সম্ভব হয় না। িারর্, দয
দমর্য়র মর্ধয আল্লাহর ভ্য় দনই, দস দমর্য়র পেন্দ হর্ো:
দাড়ি দশ্ভ্ িরা বা দাড়ির স্টাইে িরা পুরুষ। আবার
অর্নি ফার্সি বাবা-মার্য়রাও দয দের্ে দাড়ি রার্খ না
তার্ি পেন্দ ির্র তার্দর দমর্য়র িনয। এখন স্ত্রীর ও
তার পড়রবার্রর পের্ন্দর ড়বরুর্দ্ধ ড়ির্য় পুরুষড়ি আর দাড়ি
রাখর্ত পারর্ে না, িারর্ দস িার্ন দয, তার স্ত্রী ও
পড়রবারড়ি দিমন? এভ্ার্বই দস সবণদা দিানাহ িরর্ে।
যড়দ দের্েড়ি যু বি বয়স দথর্িই দাড়ি রাখর্তা, তাহর্ে
তার িনয দাড়ি পেন্দ ির্র এমন পােী ও পড়রবার
এড়ির্য় আসর্তা। মর্ন রাখুন, আপড়ন দযমন দীনদার,
ভ্ার্ো স্ত্রী চান, আপনার্িও তারা দীনদার, আল্লাহর্ি ভ্য়
ির্র, দাড়িওয়াো ও ভ্ার্ো দদখর্ত চায়।
ড়িি দতমড়ন ফার্সি দিাম্পানী বা প্রড়তিান বা মাড়েি
দিার্না দাড়িওয়াো পুরুষ বা দবারিাধারী দীনদার
দমর্য়র্ি চািুড়রর্ত ড়নর্য়াি ড়দর্ত চায় না বর্ে অড়ভ্র্যাি
রর্য়র্ে, যড়দ আমরা সবাই দাড়ি রাখতাম আর সব নারীরা
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দবারিা পরর্তা, তাহর্ে ঐ ফার্সি দিাম্পানী বা
নাফরমান দবিা চািুরীর িনয নাফরমান দাড়িহীন বযড়ক্ত
বা অধণউেঙ্গ নারী দপত দিাথায়? ড়বর্য়র দবোয় দমর্য়র
চর্য়সও হর্তা দাড়িওয়াো। চর্য়স না ির্র যায় িই? যড়দ
দাড়ি ড়বহীন পুরুষ পাওয়া না যায়। আর মানু র্ষর দশ্ভ্
িরা নারীতুেয তুেতুর্ে, োাঁচা-দোো দচহারািাই শুধু নয়,
ড়ভ্তরিার খবর দনওয়া ও দদখা িরুড়র। িয়ড়দন পর
দযৌতুি দাবী ির্র বর্স ড়ি না? ড়বড়ি, ড়সিার্রি বা দনশ্া
িাতীয় ড়িেু গ্রহর্ ির্র ড়িনা? তর্ব দাড়িওয়াো সবাই
ভ্ার্ো এিথাও ড়নড়িত ির্র বো যায় না, যড়দ আল্লাহ
সড়িি পর্থ না রার্খন। তাই, ড়হদায়ার্তর ওপর
সু প্রড়তড়িত থািার িনয আল্লাহর তাওফীি সবণদা চাইর্ত
হর্ব তর্ব, দয মানু ষ দযমন, তার চর্য়সও দতমন হর্য়
থার্ি। দসিাও ড়িি। আল্লাহ তা‘আো বর্েন,

ُ
َ ت َۖل
َ ت َۖو
ََِۖۖلطيِبِي
َۖ ُ َٰٱلطيِب
َۖت َۖل ِلخبِيث ِيَۖ َۖوٱۡلَۖبِيثونَۖ َۖل ِلخبِيثَٰ ِي
َۖ ُ َٰ﴿ٱۡلبِيث
َ ٱلطي ُبونََۖۖل
َ
]٢٦ :ت﴾ [انلور
َِۖ َِٰلطيِب
ِ و
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“দু িড়রো নারী দু িড়রে পুরুর্ষর িনয, দু িড়রে পুরুষ
দু িড়রো নারীর িনয, সচ্চড়রো নারী সচ্চড়রো পুরুর্ষর
িনয এবং সচ্চড়রো পুরুষ সচ্চড়রো নারীর িনয।” [সূ রা
আন-নূ র, আয়াত: ২৬]
সমার্ি ফার্সি থাির্বই। আমার্দর িুরআন-সূ ন্নাহর
দাওয়াতী িার্ি িাফেড়তর িারর্র্। তার িারর্ হর্ো:
আমরা বর্স থাির্েও, শ্য়তান দতা বর্স দনই। দস তার
শ্য়তানী দাওয়াত চাোর্েই, আে-িুরআর্ন রর্য়র্ে:
َ ُ
]١١٩ :﴿وَلضِ ل َن ُهمَۖ﴾ [النساء
“(শ্য়তান বেে) আড়ম অবশ্যই তার্দরর্ি পথভ্রি
িরব।” [সূ রা আন-ড়নসা, আয়াত: ১১৯]
আমরা আশ্া িড়র দয, দীর্নর দাওয়ার্তর মাধযর্ম
আমার্দর এ সমসযার সমাধান আসর্ব ইনশ্াআল্লাহ। সব
ড়িেু আল্লাহই দবড়শ্ ভ্ার্ো িার্নন।
অর্নর্ি মাথায় সবসময় িুড়প রার্খ, নফে ইবাদতও
ির্রন; ড়িন্তু মুর্খ দাড়ি নাই। এিা সড়িি পদ্ধড়ত নয়।
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দাড়ি দশ্ভ্ িরা িড়বরা দিানাহ। যড়দ সািীরা দিানাহও
বো হয়, তাহর্ে বারবার সািীরা দিানাহ িরর্ে তা
িবীরা গুনাহর্ত রুপান্তড়রত হর্য় যায়।
ইমাম বািাবী রহ. বর্েন, বো হর্য় থার্ি দয, পুরুষ
দচনার মাধযম হর্ো দাড়ি, আর নারী দচনার মাধযম হর্ো
মাথার ঝুড়ি। (মাথার সামর্নর ড়দর্ি চুে থাির্ে বুঝর্ত
হর্ব দস এিিন নারী)”
শ্াইখ ইবন বায রহ. বর্েন, দাড়ি আল্লাহর পি দথর্ি
পুরুর্ষর িনয এি সম্মানিনি বস্তু। এিা নারী ও
পুরুর্ষর মর্ধয পাথণিযিারী। িার্ফর ও মুসড়ের্মর মর্ধয
পাথণিযিারী, এড়ি দচহারার নূ র। দাড়ি হর্ো িাে ও তার
দু পার্শ্র চুে ও নীম দাড়ি। এসবও িািা, োিা বা দশ্ভ্
িরা দিার্নাক্রর্মই িার্য়য দনই ।
দাড়িড়বহীন তািওয়ার িাড়হনী
মক্কাতুে মুিাররামায় এি িুরাইশ্ী বযড়ক্তর সার্থ িথা
হর্ো: দস দাড়ি দশ্ভ্ ির্র, চািুড়র ির্র এি প্রড়তিার্ন,
আড়মও ড়িেু ড়দন তার সার্থ চািুড়র ির্রড়ে োে ড়হর্সর্ব
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পািণ-িাইম। আড়ম তার্ি বেোম: আপড়ন দাড়ি রার্খন না
দিন? দস বেে: আমার ক্বেব (অন্তর) ড়িি আর্ে, আমার
অন্তর্র তািওয়া আর্ে, নবী সাল্লাল্লাহু আোইড়হ
ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন:

َ َ َ ْ َّ
َّ َ َ َ َ ْ َ َ
.»ات
ٍ «اتلقوى هاهنا َوي ِشْي ِإَل صد ِر ِه ثَلث مر

“তািওয়া ‘এখার্ন’ এিথা বর্ে রাসু ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ
ওয়াসাল্লাম তাাঁর বুর্ির ড়দর্ি ড়তনবার ইড়ঙ্গত িরর্েন।”4
িুরাইশ্ী দোিড়িও তার বুর্ির ড়দর্ি ইশ্ারা ির্র বেে:
তািওয়ার িায়িা হর্ো: অন্তর (ক্বেব), দাড়ি নয়।
অর্নর্ি দাড়ি রার্খ ড়িন্তু তার্দর অন্তর্র তািওয়া দনই,
(প্রসঙ্গতঃ বড়ে: আমার্দর দদর্শ্র মানু ষরা বর্ে, আমার
অন্তর ড়িি আর্ে, সাোত, সাওম, ইবাদত, দাড়ি এগুর্ো
না থাির্েও চের্ব, আবার দিউ দিউ ড়নর্ির্ি তুি
রার্খন এভ্ার্ব: আমার অনযানয ‘ইবাদত দতা ড়িি আর্ে,
এিাই তািওয়া, দাড়ি না থাির্েও চের্ব।’ আল্লাহ মাফ
4

সহীহ মুসড়েম, নং ২৫৬৪।

18

িরুন আমার্দরর্ি, এসব িথা শ্য়তার্নর প্রর্বশ্পথ। এ
িাতীয় মনিিা িথা দথর্ি সাবধান।)
তখন আড়ম বেোম: অন্তর্র তািওয়া থাির্ে, তার েির্
ড়হর্সর্ব মুর্খ দাড়ি থাির্তা। িারর্, আল্লাহ তা‘আো
বর্ের্েন:

ُ ُ
َ َ
َٰٓ ﴿ذَٰل ِكََۖۖومنَۖ ُيعظِمََۖۖش
:﴾ [احلج٣٢َۖوب
َِۖ ٱّللَِۖفإِنهاَۖمِنَۖتقوىَۖٱلقل
َۖ ََۖۖعئِر
]٣٢

“আর দিউ আল্লাহর ড়নদশ্ণনাবেীর্ি সম্মান িরর্ে এিা
তার হৃদর্য়র তািওয়া হর্ত উদ্ভূত বা আল্লাহ সর্চতনতার
েির্।” [সূ রা আে-হাি, আয়াত: ৩২]
আর দাড়ি হর্ো ‘আল্লাহর ড়নদশ্ণন’। অড়ধিাংশ্ মুসড়েম
দাড়ি রার্খ ‘আল্লাহর ড়নদশ্ণন’দি সম্মান ির্রই। এিথার
আর দিার্না িবাব ড়দর্ত পার্র ড়ন ঐ িুরাইশ্ী বযড়ক্তড়ি।
ড়িন্তু মুসড়েম সমার্ি আল্লাহর অবাধয মুসড়ের্মর িথা
ড়ভ্ন্ন। তারা স্টাইে ির্র দাড়ি রার্খ, আবার িখর্না
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রার্খ, িখর্না পড়রস্কার ির্র দশ্ভ্ ির্র, মন যা চায়, তা
ির্র। দসিা দদখর্েই দচনা যায়।
বতণমার্ন দাড়ি ড়নর্য় দখে-তামাসা চের্ে। দিউ দিউ
এিার্ি দির্ি দের্ি থুতড়নর উপর ড়নর্য় দরর্খর্ে, দিউ
দিউ দাড়ির্ি হােিা সরে িার্ো দরখা, আবার দিউ
বক্র দরখার মর্তা এাঁর্ির্ে। দিউ দিউ দাড়ি দমাচ এি
ির্র দেঞ্চ িাড়িণন ির্র বৃ ত্ত অংিন ির্র দরর্খর্ে, আবার
দিউ দাড়ি মুণ্ডন ির্র ড়হিোর স্টাইর্ে দমাচ দরর্খর্ে শুধু
নার্ির ড়েদ্র বরাবর ড়নর্চর িায়িািুিু। আবার দিউ দমাচ
েম্বা ির্র দরর্খর্ে ড়বখযাত হওয়ার ড়বর্শ্ষ ড়চহ্নস্বরূপ।
আসর্ে এরা দযন ড়নর্ির্ি ভ্াাঁর্ির (jester) বা
comedian এর মর্তা উপস্থাপন িরর্তই দবড়শ্
ভ্ার্োবার্স। তার্দরর্ি দদখর্ে ‘দি িত হাসর্ত পার’
িথাড়ি মর্ন পর্ি যায়। আবার দু ঃড়চন্তাও হয় তার্দরর্ি
দদখর্ে। দিননা শ্রী‘আত ড়নর্য় দতা তার্দর এমনড়ি
িরার িথা নয়, তবুও িরর্ে।
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আবার অর্নি যু বি দিার্না দখর্োয়াি বা নায়র্ির নতুন
ধরর্নর চুে বা দাড়ির িার্ি উদ্বু দ্ধ হর্য় ড়নর্ির
দচহারার্তও দসরিম িরার অযথা দচিা চাোয়। আবার
দিউ দিউ স্টাইে ির্র দির্ি-দের্ি খুব দোি দোি ির্র
িার্ের সার্থ ড়মড়ের্য় দরর্খর্ে। অর্নর্ি ি‘ড়দন রার্খ
আবার ি‘ড়দন দশ্ষ ির্র দদয়। এসব দাড়ি দয উর্ের্শ্য
রাখা হর্য়র্ে, দসিাই হর্ব, সাওয়াব িখনও হর্ব না। (ো
হাওো ওয়াো িুউয়যাতা ইল্লাড়বল্লা....) ।
শ্াইখ ইবন বায রহ. বর্েন, দিার্না পুরুষ দযন ড়নর্ির্ি
তার দবান, দমর্য় বা চাচী, খাো, মার্য়র মত আিৃড়ত
ধারর্ না ির্র। তাোিা ড়নর্ির্ি দযন ড়বিাড়ত িার্ফর,
দব-দীর্নর মর্তা ির্র না দফর্ে; বরং মুসড়েম পুরুষ তার
স্বাতন্ত্রয নবড়শ্িয বিায় রাখর্ব এবং ঘন ির্র দাড়ি রাখর্ব,
যার্ত তার্ি পুরুষ মর্ন হয়। িার্ফর, মিুসী বা অড়ি
উপাসর্ির সার্থ দযন ড়নর্ির্ি এি ির্র না দফর্ে।
তারা েম্বা ির্র দমাচ রার্খ। অতএব, দমাচর্ি িাির্ত
হর্ব এবং যত দোি ির্র রাখা যায় তত দোি িরর্ব,
আর দাড়ি রাখর্ব এবং এর্ি েম্বা হর্ত ড়দর্ব। এিাই
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শ্রী‘আর্তর ড়বধান আর এিাই ওয়াড়িব। (প্রর্শ্নাত্তর পবণ:
আে-িার্মউে িাবীর, ড়রয়াদ)।
দাড়ি রাখা ওয়াড়িব, দশ্ভ্ িরা হারাম। এ সংক্রান্ত
শ্রী‘আর্তর দেীে ড়নর্চ বর্ণনা িরা হর্ো,
১- দাড়ি দশ্ভ্ িরর্ে আল্লাহর সৃ ড়ির্ি ড়বিৃত িরা হয়,
যা িরর্ত ড়তড়ন ড়নর্ষধ ির্রর্েন। মহান রব আল্লাহ
তা‘আোর্ি মানর্বর দসরা শ্ত্রু দু ি ইবড়েশ্ শ্য়তান
বেে:

َ ُ ُ
َ
َُ ُ
]١١٩ :ٱّللهِ﴾ [النساء
َۖ ََۖۖنَۖخلق
َۖ ري
ِ ﴿وٓأَلمرنهمََۖۖفل َۖيغ

“(শ্য়তান বেে) আর অবশ্যই আড়ম তার্দরর্ি ড়নর্দণশ্
ড়দব, ফর্ে তারা আল্লাহর সৃ ড়ি ড়বিৃত িরর্ব।” [সূ রা
আন-ড়নসা, আয়াত: ১১৯]
‘আল্লাহর সৃ ড়ি ড়বিৃত িরা’ দ্বারা বুঝায়: দয সব নারী
শ্রীর্র উড়ি আাঁর্ি ও ভ্রু িার্ি এবং দাাঁত িার্ি দসৌন্দযণ
বৃ ড়দ্ধর িনয এবং আল্লাহর সৃ ড়ির্ি পড়রবতণন ির্র।”
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আল্লাহ তা‘আো এড়ি ড়নর্ষধ ির্রর্েন।5 এ োিা
‘আর্েমর্দর মর্ত, দাড়ি দশ্ভ্ িরা অথবা িািোি ির্র
িাইে ির্র রাখাও আল্লাহর সৃ ড়ির্ি পড়রবতণন িরার
মর্তা িাি, যা হারাম।
২- সহীহ বুখারী ও মুসড়ের্ম রর্য়র্ে, ইবন উমার
রাড়দয়াল্লাহু আনহুমা দথর্ি বড়র্ণত, ড়তড়ন বর্েন, রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন:
ِّ َ ْ
َّ
ْ َ َ َ ِّ
َ
َ الش
.» ار َب
و
وا
ف
ح
 وأ، َوفروا اللَح:َي
ْش ِك
ِ «خا ِلفوا الم
ِ
“মুশ্ড়রির্দর ড়বর্রাড়ধতা ির এবং দমাচ খুব দোি ির্র
িাি ও দাড়ি েম্বা-ঘন ির”।6
তাোিা অনয বর্ণনায় এর্সর্ে,
«اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم كثْي شعر اللحية رواه مسلم عن

» ويف رواية كثيف اللحية، جابر

5

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৪৮৮৬।

6

সহীহ বু খারী, ড়িতাবু ড়ল্লবাস, হাদীস নং ৫৮৯; সহীহ মুসড়েম:
ড়িতাবু ত্তাহারাত, বাবু ড়খচাড়েে ড়ফতরা, হাদীস নং ২৫৯।
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িার্বর রাড়দয়াল্লাহু ‘আনহু দথর্ি বড়র্ণত, ড়তড়ন বর্েন,
“রাসু েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর দাড়ি অড়ধি
ও ঘন ড়েে”।7
৩- সহীহ মুসড়ের্ম রর্য়র্ে, আবু হুরায়রা রাড়দয়াল্লাহু
আনহু দথর্ি বড়র্ণত, ড়তড়ন বর্েন, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন:
َّ
َ  َخالفوا ال ْ َمج,  َوأَ ْرخوا اللِّ ََح،الش َوار َب
.»وس
«ج ُّزوا
ِ
ِ
“দতামরা দমাচ ভ্ার্ো ির্র িাি ও দাড়ি দরর্খ দাও,
অড়িপূ িারীর্দর ড়বর্রাড়ধতা ির”।8
৪- সহীহ বুখারীর এি বর্ণনায় রর্য়র্ে: রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন:
ِّ
ْ َ
َْ
َ َّ
» َوأعفوا الل ََح،ار َب
ِ «انهكوا الشو
“দমাচ উত্তমরূর্প িাি এবং দাাঁড়ি েম্বা ির”।9
7

ফাতাওয়া োিনার্য় দার্য়মা: ৫/১৩৩।

8

সহীহ মুসড়েম, ড়িতাবু ত্তাহারাত, নং ২৬০, বাবু ড়খচােু ে ড়ফতরা।
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৫- বুখারীর অনয এি বর্ণনায় আর্ে: রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্েন,
»«وفروا اللَح
“দাড়ি বািাও (েম্বা-ঘন ির)”।10
৬- সাহীহ বুখারীর্ত আর্ে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ
ওয়াসাল্লাম আরও বর্ের্েন:
َ َ َ
ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
.» فخا ِلفوه ْم،ارى ال يَصبغون
 وانلص،« ِإن اَلهود
“ইয়াহূ দী ও নাসারাির্ তার্দর চুে বা দাড়ি সাদা হর্য়
দির্ে দসগুর্োর্ি সাদা দরর্খ দদয়, দতামরা তার্দর

9

ইবন উমার রাড়দয়াল্লাহু ‘আনহুমার সূ র্ে, সহীহ বু খারী, হাদীদ নং
৫৮৯৩।

10

সহীহ বু খারী, ড়িতাবু ড়ল্লবাে, হাদীস নং ৫৮৯২; সহীহ মুসড়েম,
ড়িতাবু ত্তাহারাত, বাবু ড়খচাড়েে ড়ফতরা, হাদীস নং ২৫৯।
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ড়বর্রাড়ধতা ির, দতামরা বাধণিযর্ি (িার্ো বযতীত) দয
দিার্না রং ড়দর্য় দের্ি দাও”।11
৭- ড়তরড়মযীর্ত রর্য়র্ে, ‘আমর ইবন শুয়াইব তার বাবা
দথর্ি, আর তার বাবা তার দাদা দথর্ি বর্ণনা ির্রর্েন,
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন,
َ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ْ َ َّ
َ َْ
 ال تش َّبهوا بِاَلَهو ِد َوال،ْينا
ِ ] تشبه بِغ57:«ليس ِمنا من [ص
َ انل َص
َّ ب
....ارى
ِ
“দয অনয সম্প্রদার্য়র সার্থ সাদৃ শ্য বা ড়মে দরর্খ চর্ে,
দস আমার্দর দেভ্ুক্ত নয়, দতামরা ইয়াহূ দী ও নাসারার্দর
সার্থ সাদৃ শ্য দরর্খা না।” (চাে-চেন, দবশ্-ভ্ূ ষায় তার্দর
অনু িরর্ ির্রা না)।12
আর দাড়ি মুণ্ডার্না বা োিা উভ্য়ড়িই দিানার্হর িাি।
আর এড়ি মিুসী বা অড়ি পূ িািারীর্দর িাি, আর নবী
11

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৩৪৬২; সহীহ মুসড়েম, হাদীস নং
২১০৩।

12

ড়তরড়মযী, হাদীস নং ২৬৯৫, হাদীসড়ি হাসান (আেবানী)।
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আমার্দরর্ি ড়বিাড়ত, অমুসড়েমর্দর অনু িরর্ িরর্ত
ড়নর্ষধ ির্রর্েন।
৮- অনয হাদীর্স রর্য়র্ে, আবদু ল্লাহ ইবন উমর
রাড়দয়াল্লাহু আনহুমা দথর্ি বড়র্ণত, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন,

َ َ َ ََ
ْ
.»« َم ْن تش َّبه بِق ْومٍ فه َو ِمنه ْم

“দয বযড়ক্ত দিার্না িাড়তর সাদৃ শ্য গ্রহর্ ির্র, দস বযড়ক্ত
দসই িাড়তরই অন্তভ্ুণক্ত বর্ে ির্য হর্ব”।13
৯- যারা অমুসড়েমর্দর দবশ্ভ্ূ ষা বা চাে-চেন, চুে বা
দাড়ির িাি-োি পেন্দ ির্র, তারা এিা ড়বিাতীর্দরর্ি
ভ্ার্োর্বর্সই ির্র, যড়দ এমনড়ি হয়, তাহর্ে তারা ড়নিয়
তার্দর অন্তভ্ুণক্ত হর্ব। এ বযাপার্র আল্লাহ তা‘আো আে-

13

আবূ দাঊদ, দপাষাি অধযায় (৩৫১২), শ্াইখ আেবানী বর্েন,
হাদীসড়ি হাসান সাহীহ, নং ৩৪০১। হাদীসড়ির্ি শ্াইখ আেবানী
অনযে সহীহ বর্ের্েন: (ড়হযাবু ে মারআ আে-মুসড়েমা: পৃ . ১০৪)।
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িুরআর্ন সু স্পিভ্ার্ব ঈমানর্দরর্ি সাবধান ির্র
ড়দর্য়র্েন। আল্লাহ তা‘আো বর্েন

َ
َ
ُ
]٥١ :﴿ومنَۖيتول ُهمَۖمِنكمََۖۖفإِن ُهۥَۖمِن ُهمَۖ﴾ [املائدة

“দতামার্দর দিউ তার্দরর্ি বেু ড়হর্সর্ব গ্রহর্ িরর্ে, দস
ড়নিয় তার্দরই এিিন”। [সূ রা আে-মার্য়দাহ, আয়াত:
৫১]
সম্মাড়নত ভ্াই! আপড়ন েিয িরুন দয, দয ড়িড়নস
ড়বিাড়তর প্রতীি, যা দদখর্ে তার্দরর্ি ড়বিাড়ত বর্ে
সহর্ি ড়চড়হ্নত িরা যায়, দিবে দসই ড়িড়নর্সই সাদৃ শ্য
অবেম্বন ড়নর্ষধ।
ড়বিাড়তর অনু িরর্ ও সাদৃ শ্য অবেম্বনর্ি ড়তন দেড়র্র্ত
ভ্াি িরা যায়:
প্রথমতঃ ইবাদর্ত বা দীনী ড়বষর্য়।
ড়দ্বতীয়তঃ আচার আচরর্র্।
তৃতীয়তঃ পাড়থণব আড়বষ্কার ও ড়শ্ল্প ড়বষর্য়।

28

(ড়িতাবুস সু নান ওয়াে আসার আড়নত তাশ্াব্বু হ ড়বে
িুফফার, সু হাইে হাসান, পৃ. ৫৮-৫৯)
‘ইবাদর্ত ড়বিাড়তর অনু িরর্ িরা দিার্না ক্রর্মই নবধ
নয়। িারর্ তার্ত অর্নি সময় মুসড়েম ইসোম দথর্ি
খাড়রিও হর্য় দযর্ত পার্র। আচার আচরর্ ও দেবাস
দপাশ্ার্িও ড়বিাড়তর অনু িরর্ নবধ নয়। িারর্, তার্ত
তার্দর প্রড়ত মুগ্ধতা ও আন্তড়রি আিষণর্ প্রিাশ্ পায়।
আর আড়বষ্কার ও ড়শ্ল্প দির্ে তার্দর অনু িরর্ ির্র
পাড়থণব উন্নয়ন সাধন িরার্ত দিার্না দদাষ দনই। এ
অনু িরর্ ড়নড়ষদ্ধ অনু িরর্র্র পযণায়ভ্ুক্ত নয়। িারর্,
শ্রী‘আত এিার্ি ড়নড়ষদ্ধ ির্র ড়ন, আর হাোে হারাম
দদখর্ত হর্ব শ্রী‘আর্তর চশ্মা ড়দর্য়, ড়নর্ির বযড়ক্তিত
চশ্মা ড়দর্য় নয়।
১০- সাহাবী আব্দু ল্লাহ ইবন আমর রাড়দয়াল্লাহু আনহুমা
বর্েন,
َ ََ ْ َ َ َْ َ ْ َ َْ ََ َ َ َ ْ ْ
ْ َ « َم ْن َب ََن بأ
هم َوتش َّبه بِ ِه ْم
ْشكَِي وصنع نْيوزهم و ِمهرجان
م
ال
ض
ر
ِ
ِ
ِ
ْ َْ ْ َ َ َ
َ
َ
َ
»َح َّّت يموت ح ِْش معهم يوم ال ِقيامة
29

“দয বযড়ক্ত মুশ্ড়রির্দর দদর্শ্ বাড়ি নতড়র িরে, তার্দর
নব বের্রর উৎসব ও তার্দর অনযানয উৎসব-ড়দবস
পােন িরে এবং তার্দর সার্থ সামঞ্জসয বা ড়মে দরর্খ
চের্ো তার্দর ধমণীয় অনু িানসমূ র্হ অংশ্ ড়নে, আর এ
অবস্থায় দস মারা দিে, তর্ব তার হাশ্র-নশ্র তার্দর
সার্থই হর্ব”।14
িার্ফরর্দর উৎসব পােন নািার্য়য হওয়ার িারর্
বাড়হযি ধরন-ধারর্র্ সাদৃ শ্যগ্রহর্ ও আন্তর ড়বশ্বাস এই
দু র্য়র মার্ঝ িভ্ীর সম্পিণ রর্য়র্ে, এ ড়বষর্য় শ্াইখুে
ইসোম ইবন তাইড়ময়যাহ রহ. বর্েন, “ড়সরাতুে
মুসতািীম হৃদর্য় অবড়স্থত, এড়ি: [এি] আন্তড়রি ড়বষয়;
দযমন আিীদা-ড়বশ্বাস, ইোশ্ড়ক্ত ইতযাড়দ এবং [দু ই]
বাড়হযি ড়বষয়; দযমন িথা-িাি, হর্ত পার্র তা ‘ইবাদত,
হর্ত পার্র তা খাবার, দপাশ্াি, ড়ববাহ-শ্াড়দ, বাড়ি-ঘর,
সড়ম্মেন ও ড়বর্েদ, সফর-আর্রাহর্ ইতযাড়দ সংক্রান্ত।
এইসব আন্তড়রি ও বাড়হযি ড়বষর্য়র মার্ঝ সম্পিণ
14

সু নান বাইহািী, ৯/২৩৪, হাদীসড়ি মাওিুফ।
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রর্য়র্ে। দিননা হৃদয়িির্ত দয অনু ভ্ূড়ত আর্ন্দাড়েত হয়,
তা বাইর্রর িির্ত অবশ্যই ড়বড়ভ্ন্নভ্ার্ব রূপাড়য়ত হর্ব।
আবার বাড়হযি িািিমণও হৃদর্য়র অনু ভ্ূড়তর্ি িাগ্রত
ির্র থার্ি।
আল্লাহ

তা‘আো

মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু

আোইড়হ

ওয়াসাল্লামর্ি দপ্ররর্ ির্রর্েন ড়হিমতসহ, যা হর্ো তাাঁর
সু ন্নাত ও আদশ্ণ এবং ড়তড়ন তাাঁর িনয ড়বড়ধবদ্ধ ির্রর্েন
সু ড়নড়দণি পথ ও পদ্ধড়ত। এই ড়হিমর্তর এিড়ি হর্ো এই
দয, ড়তড়ন রাসূ র্ের িনয এমন িথা ও িাি ড়বড়ধবদ্ধ
ির্রর্েন, যা অড়ভ্শ্প্তর্দর পথ দথর্ি সম্পূ র্ণ আোদা।
অতঃপর ড়তড়ন বাড়হযি দবশ্ভ্ূ ষায় তার্দর উর্টা িরর্ত
বর্ের্েন, যড়দও অর্নর্ির িার্ে বাহযত এর্ত দিার্না
প্রিার ড়বচুযড়ত বর্ে মর্ন হয় না। এর ির্য়িড়ি িারর্
রর্য়র্ে:
তন্মর্ধয এিড়ি হর্ো, বাড়হযি দবশ্-ভ্ূ ষায় সাদৃ শ্য গ্রহর্, দয
সাদৃ শ্য গ্রহর্ িরে এবং যার সাদৃ শ্য গ্রহর্ িরা হর্ো
এদু ির্নর মার্ঝ ধরন-ধারর্র্ এমন এিিা সম্পিণ িার্য়ম
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ির্র দদয়, যা আমে-আখোর্ি এিই রিম হওয়া পযণন্ত
ড়নর্য় যায়। এ ড়বষয়ড়ি সহর্িই অনু র্ময়; ‘দয বযড়ক্ত
‘আর্েমর্দর দপাশ্াি গ্রহর্ ির্র দস ড়নর্ির্ি ‘আর্েমর্দর
সার্থ সম্পৃ ক্ত বর্ে অনু ভ্ব িরর্ত থার্ি। আর দয বযড়ক্ত
নসড়নির্দর দপাশ্াি পর্র তার হৃদর্য় নসড়নিসংেি ভ্াব
ির্ন্ম। তার দমিািও নসড়নিতুেয হর্য় যায়। যড়দ না এ
পর্থ দিার্না বাধা থার্ি।’
ইবন তাইড়ময়াহ রহ. আর্রা বর্েন, অমুসড়েমর্দর সার্থ
এ সাদৃ শ্য অবেম্বর্ন ড়নর্ষধাজ্ঞার ড়হিমর্তর মর্ধয
আর্রিড়ি হর্ো, বাড়হযি দির্ে উর্টা িরা ড়ভ্ন্নতা ও
ড়বর্েদ সৃ ড়ির িারর্ হয়, যা আল্লাহ নারাি হওয়ার পথ
এবং দিামরাহীর িারর্ দথর্ি মানু ষর্ি দূ র্র রার্খ এবং
ড়হদায়াতপ্রাপ্ত ও আল্লাহর সন্তুড়িপ্রাপ্তর্দর প্রড়ত আগ্র্্হী
ির্র। আর এর দ্বারা মুড়মন ও আল্লাহর শ্ত্রুর্দর মার্ঝ
সম্পিণর্ের্দর দয ড়বধান আল্লাহ তা‘আো দরর্খর্েন তা
বাস্তবাড়য়ত হয়। আর হৃদয় যত দবড়শ্ িাগ্রত ও িীড়বত
থাির্ব, প্রিৃত ইসোম সম্পর্িণ যত দবড়শ্ জ্ঞার্নর
অড়ধিারী হর্ব (এখার্ন প্রিৃত ইসোম বের্ত দবাঝাড়ে
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সাধারর্ভ্ার্ব মুসড়েমতুেয প্রিাশ্য দবশ্-ভ্ূ ষা বা অপ্রিাশ্য
ড়বশ্বাস পাের্নর িথা বেড়ে না), তর্তাই প্রিাশ্য ও
অপ্রিাশ্যভ্ার্ব ইয়াহূ দী নাসারার্দর দথর্ি আোদা থািার
অনু ভ্ূড়তর পূ র্ণতা পার্ব। আর তার্দর আচার-অভ্যাস, যা
অর্নি মুসড়ের্মর মর্ধযই পাওয়া যায়, তা দথর্ি দু র্র
থািার মানড়সিতা নতড়র হর্ব।
অমুসড়েমর্দর সার্থ সাদৃ শ্য না িরার ড়হিমর্তর মর্ধয
আর্রিড়ি হর্ো, প্রিাশ্য দবশ্ভ্ূ ষায় সাদৃ শ্যগ্রহর্ বাড়হযি
দমোর্মশ্া ও সংড়মের্-সড়ম্মেন সৃ ড়ি আবশ্যি ির্র।
ড়হদায়াতপ্রাপ্ত মুড়মন এবং অড়ভ্শ্প্তর্দর মার্ঝ ড়ভ্ন্নতা ও
নবড়শ্র্িযর দদয়াে উর্ি যায়। ইতযাড়দ আরও অনযানয
ড়হিমতও তার্ত রর্য়র্ে।
ধমণীয় ড়বষর্য় নয় বরং সাধারর্ নবধ দির্ে তার্দর
সাদৃ শ্যগ্রহর্র্র ড়বষয়ড়ি যড়দ এরূপ ভ্য়ঙ্কর হয়, তাহর্ে
দযসব ড়বষয় ড়বিাতীর্দর িার্ফর হওয়ার িারর্, দসসব
ড়বষর্য়র দির্ে তার্দর অনু িরর্র্র পাপ-অপরাধ তার্দর
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পার্পর মাোনু যায়ী ড়নধণাড়রত হর্ব। এই মূ েনীড়তড়ি
সবাইর্ি অনু ধাবন িরর্ত হর্ব।15
১১-সহীহ বুখারী, আবূ দাঊদ, ড়তরড়মযী ও ইবন মািাহ’য়
রর্য়র্ে: ইবন আব্বাস রাড়দয়াল্লাহু আনহুমা দথর্ি বড়র্ণত,
ড়তড়ন বর্েন,

َّ َ َّ
َ ِّ َ َ ِّ َ َ
َ َ ََ
َ َّ َ َ ْ َ َ
ال
ِ «لعن رسول
ِ اَّلل صىل اهلل علي ِه وسلم المتشب ِهَي ِمن الرج
َ ِّ
َ ِّ َ َ
َ ِّ َ
َ ِّ
»ال
ِ  َوالمتشبه،ِبِالنساء
ِ ات ِمن النسا ِء بِالرج

“দযসব পুরুষ নারীর সার্থ এবং দযসব নারী পুরুর্ষর
সার্থ সাদৃ শ্যপূ র্ণ দবশ্-ভ্ূ ষা গ্রহর্ ির্র, রাসূ েুল্লাহ

15

শ্াইখুে ইসোম ইবন তাইড়ময়া রহ. তার প্রড়সদ্ধ গ্রন্থ (ইিড়তদ্বাউ
ড়সরাড়তে মুসতাড়িম ফী মুখাোফাড়ত আসহাড়বে িাহীম, ১/৮০৮২।
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সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম তার্দর ওপর আল্লাহর
অড়ভ্সম্পাত হওয়ার বদ-দদা‘আ ির্রর্েন”।16
এখার্ন উর্ল্লখয দয, পুরুষ যড়দ দপাষার্ি, দবশ্-ভ্ূ ষায়,
সাি-সিায়, িথা-বাতণায়, চাে-চের্ন, িাি-ির্মণ নারীর
মর্তা আচরর্ ির্র, তাহর্ে পুরুষও অড়ভ্শ্াপগ্রস্থ হর্ব,
আর নারী যড়দ হুবহু এমনড়ি ির্র তাহর্ে দস নারীও
অড়ভ্শ্প্ত হর্ব দযমনড়ি বড়র্ণত হাদীর্স এর্সর্ে। তদ্রূপ
নারী িতৃণি পুরুর্ষর িন্ঠস্বর অনু িরর্ও এর আওতাভ্ুক্ত।
এ োিাও নারী যখন পুরুর্ষর মর্তা আাঁিসাাঁি, পাতো ও
শ্রীর্রর আবরর্র্যািয অংশ্ অনাবৃ ত থার্ি এমন দপাশ্াি
পড়রধান ির্র, তখন দস পুরুর্ষর সার্থ সাদৃ শ্য অবেম্বন
ির্র এবং অড়ভ্সম্পার্তর দযািয হয়। তার এ আচরর্
যড়দ তার স্বামী দমর্ন দনয় এবং তার্ি এ দথর্ি ড়বরত না
রার্খ, তাহর্ে দসও অড়ভ্সম্পার্তর দযািয হর্ব। দিননা
16

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৮৮৫; আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪০৯৮;
ড়তরড়মযী, হাদীস নং ২৭৮৪; নাসাঈ, হাদীস নং ১৯০৪। সবগুর্োই
সহীহ হাদীস।
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স্ত্রীর্ি আল্লাহর আর্দর্শ্র অনু িত রাখর্ত এবং তার
নাফরমানী দথর্ি ড়বরত রাখর্ত দস আড়দি। মহান আল্লাহ
বর্ের্েন,

َ
ُ ُ
ُ ُ ٗ ُ
ُ
َٰٓ ﴿
َۖاس
َۖ ُ َاراَۖوقودهاَۖٱنل
يأ ُّيهاَۖٱَّلِينََۖۖءام ُنواََۖۖق ِواََۖۖأنفسكمََۖۖوأهل ِيكمََۖۖن
]٦ :وٱۡل ِجارَۖةُ﴾ [اتلحريم
“দহ ঈমানদারির্! দতামরা ড়নর্ির্দরর্ি এবং দতামার্দর
পড়রবার পড়রিনর্ি িাহান্নাম দথর্ি রিা ির”। [সূ রা
আত-তাহরীম, আয়াত: ৬] (পড়রবার্রর সবাইর্ি আল্লাহর
আনু িতয িরর্ত আর্দশ্ দান িরুন এবং আল্লাহর
নাফরমানী দথর্ি ড়বরত রাখুন)।
১২- দাড়ি রাখা আর দমাচ িািা শুধু অমুসড়েমর্দর
ড়বর্রাড়ধতাই নয় বরং এিা ড়ফতরাত বা স্বভ্াবিাত
িািও, এ বযাপার্র উম্মু ে মুড়মনীন ‘আর্য়শ্া রাড়দয়াল্লাহু
আনহা বর্েন, আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ
ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন,
َْ
َّ
ْ ِّ
ِّ  َو،حيَة
ُّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ر
،الس َواك
ِ  َوإِعفاء الل،ار ِب
ِ  قص َ الش:«عْش ِمن ال ِفطر ِة
ْ
ََْ
ْ
َ َ ْ ْ َ َ  َوقَ ُّص ْاِل ْظ َف،ِاستن ْ َشاق ال ْ َماء
،اْلبِ ِط
ِ َو
ِ  وغسل الَب،ار
ِ  ونتف،اج ِم
ِ
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ْ
َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ر
َ ْ
َ ْ ْ
 َون ِسيت:ب
 قال مصع: َوان ِتقاص ال َما ِء " قال زك ِريا،َو َحلق ال َعان ِة
َ ْ َ َْ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ر
َ ْ َ َّ َ َ َ ْ
 " ان ِتقاص:يع
 قال و ِك،اِشة ِإال أن تكون المضمضة زاد قتيبة
ِ الع
َ
َ ْ ي ْعن اال ْستن:ال ْ َما ِء
َ ج
.» اء
ِ ِ ِ
“দশ্ড়ি ড়বষয় ‘ড়ফতরার্ত’র অন্তভ্ুণক্ত: দমাচ িািা, দাড়ি
েম্বা রাখা, ড়মসওয়াি িরা, নার্ি পাড়ন দদওয়া, নখ িািা,
চামিার ভ্াাঁর্ির িায়িাগুর্ো দধৌত িরা, বির্ের ড়নর্চর
চুে তুর্ে দফো, নাভ্ীর ড়নর্চর চুে মুণ্ডার্না, (হাম্মাম বা
বাথরুর্মর প্রর্য়ািন পূ রর্র্র পর) পাড়ন দ্বারা পড়রেন্নতা
অিণন িরা। বর্ণনািারী বর্েন, দশ্ম ড়বষয়ড়ি আড়ম ভ্ুর্ে
17
দিড়ে, যড়দ না তা হয় ‘িুড়ে িরা”।

(আরবীর্ত ‘ড়ফতরাত’ শ্র্ব্দর অথণ স্বভ্াব। আল্লাহ রাব্বু ে
আোমীন দয উত্তম মানবীয় স্বভ্াব সৃ ড়ি ির্রর্েন তার
সর্বণাত্তম ড়নদশ্ণন নবী ও রাসূ েির্। এ িারর্র্ ‘ড়ফতরাত’
শ্ব্দড়ির অথণ িরা হর্য়র্ে আদশ্ণ ও অনু িরর্ীয় স্বভ্াব

17

সহীহ মুসড়েম, হাদীস নং ২৬১।
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তথা নবী ও রাসূ েির্র্র স্বভ্াব)। তাই উপর্রাক্ত
‘আমেসমূ হর্ি বো হর্য়র্ে,
،الفطرة اليت خلق اهلل انلاس عليها
এ হাদীস দথর্ি দবাঝা যার্ে, দমাচ িািা ও দাড়ি রাখাই
হর্ে পুরুর্ষর স্বাভ্াড়বি অবস্থা এবং সিে নবী-রাসূ র্ের
সু ন্নাহ ও আদশ্ণ, যার্দর অনু সরর্র্র আর্দশ্ িুরআন
মিীর্দ িরা হর্য়র্ে।
১৩- তাবারানী প্রর্ীত আে-মু‘িামুে িাবীর্র রর্য়র্ে,
ইবন আব্বাস রাড়দয়াল্লাহু ‘আনহুমা দথর্ি বড়র্ণত,
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্েন,
َ َّ َ ْ َ
َ َ ر
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ
.»هلل خَلق
ِ  فليس ل ِعند ا،«من مثل بِالشع ِر

38

“দয বযড়ক্ত চুে-দাড়ি উড়ির্য় বা দির্ি অথবা িার্ো ির্র
ড়নর্ির্ি ড়বিৃত িরে, আল্লাহর ড়নিি তার দিার্না অংশ্
দনই।” (আল্লাহর ড়নিি দস ড়িেু ই পার্ব না)।18
১৪- মুসনাদু ে বাযযার্র রর্য়র্ে, ইবন আব্বাস রাড়দয়াল্লাহু
‘আনহুমা দথর্ি বড়র্ণত, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ
ওয়াসাল্লাম বর্েন,

َ
ِّ
َ
ََ َ
.»«ال تش َّبهوا بِاِل ََع ِج ِم غ ِّْيوا الل ََح

“দতামরা অনারব তথা িার্ফরর্দর সার্থ ড়মে ির্রা না
(র্মাচ েম্বা ির্রানা), দাড়ি ড়িি ির্র দরর্খ দাও”।19
ড়নর্চর হাদীসড়িও উপর্রাক্ত অথণই বুঝায়:
ইবন উমার রাড়দয়াল্লাহু ‘আনহুমা দথর্ি বড়র্ণত,

18

(আত-ত্বাবরানী, হাদীস নং ১০৯৭৭, ১১ খ. ৪১ পৃ .) হাদীসড়ির্ি
শ্াইখ আেবানী রহ. দু বণে বর্ের্েন। দদখুন, দয়ীফুে িার্ম‘, হাদীস
নং ৫৮৫৪।

19

মুসনাদু ে বাযযার, হাদীস নং ৫২১৭।
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َ َّ َّ َ َ ْ َّ ي
َ َ َ َّ
ْ ْ َ َ ََْ
يب َصىل اَّلل َعليْ ِه َو َسل َم نه ع ْن
ِ «وقد ر ِوي َعن ِابن عمر عن انل
َ َ
َ َ َ ََ
َْ َ َ
َ َّ
ْ
اض
ِ  َم ْن تش َّبه بِق ْومٍ فه َو ِمنه ْم " َوذك َره الق:  َوقال, التش ُّبه بِاِل ََع ِج ِم
َ ْ
ََْ َ
َْ َ َ َ
ْ َ َّ َ ْ َ َ
احد ِم ْن العل َماء ََع ك َراهة أشيَاء ِم ْن
ِ  َوبِهذا ِاحتج غْي َو. أبو يعىل
َ ز يي َغ ْْي الْم ْسلم
. »َي
ِِ
ِ
“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইড়হ ওয়াসাল্লাম দথর্ি অনারবর্দর
সার্থ সাদৃ শ্য ড়বধান দথর্ি ড়নর্ষধ িরার ড়বষয়ড়ি সাবযস্ত
হর্য়র্ে। রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্েন,
‘দয বযড়ক্ত দিার্না সম্প্রদার্য়র সার্থ সাদৃ শ্য ড়বধান ির্র
দস তার্দর মর্ধয ির্য হর্ব।” যা িাযী আবু ইয়া‘ো উর্ল্লখ
ির্রর্েন।

আর

ওপর

ড়ভ্ড়ত্ত

ির্র

আর্েমির্

অমুসড়েমর্দর দবশ্ ড়িেু দবশ্-ভ্ূ ষা ও দপাশ্াি-আসাি
গ্রহর্ অপেন্দ ির্রর্েন”।20
উপর্রাক্ত হাদীসসমূ হ ও দরওয়ায়াতগুর্ো দথর্ি দবাঝা
যায় দয, আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম

20

দদখুন, ‘আউনু ে মা‘বূ দ, শ্ারহু সু নাড়ন আড়ব দাঊদ।
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দমাচ খুু্ব দোি দোি ির্র িাির্ত এবং দাড়ি েম্বা ও ঘন
ির্র রাখার আর্দশ্ ির্রর্েন।21
উমার রাড়দয়াল্লাহু আনহু এি বযড়ক্তর্ি দিার্িণ সািয ড়দর্ত
দদন ড়ন, দয ড়নি দাড়ি উপর্ি দফের্তা।
নবী সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর অনু সরর্ ও
অনু িরর্ িরার বযাপার্র আে-িুরআর্নর ড়নর্দণশ্:
১- আে-িুরআন ও সু ন্নাহর এবং আর্েমর্দর অড়ভ্মর্তর
সার- সংর্িপ হর্ো: দাড়ি রাখা ওয়াড়িব। দাড়ি দশ্ভ্
িরা বা িািা হারাম ও নািার্য়য। দিননা, রাসূ র্ের
ড়নর্দণশ্ দ্বারা এখার্ন ওয়াড়িব বুঝায়। আল্লাহ তা‘আো
বর্েন,

ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ َٰ ِ
َ َُ
ُ
َۖٱّلل
َۖ ََۖۖوهَُۖوماَۖنهىَٰكمََۖۖعن َُۖهَۖفٱنت ُهواهََۖۖوٱتقوا
َۖ ولَۖفخذ
َۖ ﴿ومَۖاَۖءاتىك َۖمَۖٱلرس
َ َ
]٧ :ابَۖ﴾ [احلْش
َِۖ ِيدَۖٱلعِق
َُۖ ٱّللَۖشد
َۖ َۖن
َۖ ِ إ

21

মািুম‘ ফর্তায়া ইবন বায রহ. ১০ম খণ্ড দ্র.। প্রিাশ্িাে: ২৪
সফর, ১৪২৯ ড়হ.।
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“রাসু ে দতামার্দরর্ি যা দদয়, তা দতামরা গ্রহর্ ির এবং
যা দথর্ি দতামার্দরর্ি ড়নর্ষধ ির্র তা দথর্ি ড়বরত থাি
এবং দতামরা আল্লাহর তািওয়া অবেম্বন ির; ড়নিয়
আল্লাহ শ্াড়স্ত দার্ন ির্িার।” [সূ রা আে-হাশ্র, আয়াত:
৭]
২- দাড়ি দশ্ভ্ িরা আল্লাহ তা‘আোর অবাধযতা: আল্লাহ
রাব্বু ে ‘আোড়মন আে-িুরআর্ন বর্েন,
ُ
َ
ُ ُ ٱّللَۖور ُس
ََۖۖوِل َِۖۥَۖأم ًراَۖأنَۖيكون
َُۖ ََۖۖ﴿وماََۖكنََۖۖل ُِمؤمِنََۖۖولََۖۖ ُمؤمِنةََۖۖإِذاَۖقض
ٗ
َ
َ
ُ ٱّلل َۖور ُس
َۖل
َۖ َٰ ل َۖضل
َۖ وِلۥ َۖفقدَۖ َۖض
َۖ َۖ ص
َۖ ِ ل ُه َُۖم َۖٱۡلِريَۖةُ َۖمِنَۖ َۖأم ِره َِۖمهَۖومن َۖيع
ٗ ُّمب
]٣٦ :َۖ﴾ [االحزاب٣٦َۖينا
ِ
“আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ে দিার্না ড়বষর্য়র ফায়সাো ড়দর্ে
দিার্না মুড়মন পুরুষ ড়িংবা মুড়মন নারীর িনয দস বযাপার্র
তার্দর ড়নর্ির্দর দিার্না রিম (ড়ভ্ন্ন ড়সদ্ধার্ন্তর)
ইখড়তয়ার থাির্ব না। আর দয আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ র্ের
নাফরমানী িরে, দস ড়নঃসর্ন্দর্হ সু স্পিভ্ার্ব দিামরাহ
(পথভ্রি) হর্ো।” [সূ রা আে-আহযাব, আয়াত: ৩৬]
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৩- আল্লাহ রাব্বু ে আোড়মর্নর অবাধযতা িাহান্নার্ম
যাওয়ার িারর্। আল্লাহ তা‘আো বর্েন,

َ ُ ُ
ٗ َ
َ
َ
َٰ ِٱّللَِۖور
ََۖۖنَۖ ُِلۥَۖنار
َۖ ِ وِلۥَۖفإ
ٱّللَۖورس
َۖ َۖص
َۖ ِ سلَٰتِهه َِۖۦَۖومنَۖيع
َۖ ََۖۖلَۖبلَٰغاَۖمِن
َۖ ِ ﴿إ
ِ
]٢٣ :َۖ﴾ [اجلن٢٣َۖجه َنمََۖۖخَٰ ِِلِينََۖۖفِيهَۖاَۖأب ًدا
“শুধু আল্লাহর পি দথর্ি দপৌঁোর্না এবং তাাঁর
ড়রসাোর্তর বার্ী প্রচারই আমার দাড়য়ত্ব। আর দয- দিউ
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ের্ি অমানয ির্র তার িনয রর্য়র্ে
িাহান্নার্মর আগুন, দসখার্ন তারা ড়চরড়দন থাির্ব।” [সূ রা
আে-ড়িন্ন, আয়াত: ২৩]
৪- আল্লাহ ও তার রাসূ র্ের আনু িতয না িরা আমে
বরবাদ হওয়ার িারর্: আল্লাহ তা‘আো বর্েন,
ُ ُ
َ
ُ ٱّلل َۖوأط
ُ يأ ُّيها َۖ َٱَّلِينَۖ َۖءام ُن ِواَۖ َۖأط
َ َۖ َِۖيعوا
َٰٓ ﴿
ََۖۖٱلر ُسولَۖ َۖولَۖ َۖتب ِطل ِوا
َۖ َۖ َِۖيعوا
ُ
]٣٣ :﴾ [حممد٣٣ََۖۖأعمَٰلكم
“দহ মুড়মনির্! দতামরা আল্লাহর আনু িতয ির এবং
রাসু র্ের আনু িতয ির, আর দতামরা দতামার্দর
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আমেগুর্ো ড়বনি ির্রা না।” [সূ রা মুহাম্মাদ, আয়াত:
৩৩]
৫- আল্লাহ ও তার রাসূ র্ের বাধয মুড়মনর্দর িাি হর্ো
আল্লাহ তা‘আো ও তার রাসূ র্ের ফয়সাো দমর্ন দনওয়া।
আল্লাহ তা‘আো বর্েন,

َ
ُ
َ
ُ
ِ ٱّللَِۖور ُس
ََۖۖوِلِۦَۖ َِلحكمََۖۖبين ُهم
َۖ ََۖۖ﴿إِنماََۖكنََۖۖقولََۖۖٱل ُمؤ ِمن ِيََۖۖإِذاَۖد ُع ِواََۖۖإِل
ُ
ُ ُ
ُ
]٥١ :﴾ [انلور٥١ََۖۖأنَۖيَۖقولواََۖۖس ِمعناَۖوأطعنَۖا هَۖوأو َٰٓلئِكََۖۖه َُۖمَۖٱل ُمفل ُِحون
“মুড়মনর্দর উড়ক্ত দতা এই –যখন তার্দর মর্ধয ড়বচারফায়সাো ির্র দদওয়ার িনয আল্লাহ এবং তাাঁর রাসূ র্ের
ড়দর্ি ডািা হয়, তখন তারা বর্ে, ‘আমরা শুনোম এবং
আনু িতয িরোম।’ আর তারাই সফেিাম।” [সূ রা আননূ র, আয়াত: ৫১]
৬- ড়নড়দ্বণধায় আল্লাহ তা‘আোর রাসূ ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর ফয়সাো মানর্ত হর্ব, আল্লাহ
তা‘আো বর্েন,
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ُ َٰ َ
ُ
ََۖۖت َُۖيك ُِموكَۖ َۖفِيما َۖشجرَۖ َۖبين ُهمَۖ َۖث ََۖم َۖل
َۖ ﴿فلَۖ َۖوربِكَۖ َۖلَۖ َۖيُؤم ُِنونَۖ َۖح
ُ ِ ُ
ٗ س َۖهمََۖۖحر ٗجاَۖم َِماَۖقضيتََۖۖويُسل ُِمواََۖۖتسل
:﴾ [النساء٦٥َِۖيما
َۖ ِ َََۖۖيدوا
ِ
ِ ِ فَۖأنف
]٦٥

“ড়িন্তু না, আপনার রর্বর শ্পথ! তারা মুড়মন হর্ব না
যতির্ পযণন্ত তারা ড়নর্ির্দর ঝিিা-ড়ববার্দর ড়বচার্রর
ভ্ার আপনার ওপর অপণর্ না ির্র, অতঃপর আপনার
মীমাংসা সম্পর্িণ তার্দর মর্ন দিার্না ড়দ্বধা না থার্ি এবং
সবণান্তিরর্র্ তা দমর্ন দনয়।” [সূ রা আন-ড়নসা, আয়াত:
৬৫]
৭- আল্লাহ তা‘আো ও তার রাসূ র্ের আনু িতয না িরর্ে
ড়ফতনা ও শ্াড়স্ত অবতীর্ণ হওয়ার সমূ হ সম্ভাবনা থার্ি।
সূ রা নূ র্র আল্লাহ তা‘আো বর্েন,

َ
ُ ُ
ُ
ََۖۖ﴿فليحذ َۖرَِۖٱَّلِينََُۖۖيال ِفونََۖۖعنََۖۖأم ِره َِۖۦَِۖأنَۖت ِصيب ُهمََۖۖف ِتنةََۖۖأوََۖۖيُ ِصيب ُهم
]٦٣ :عذابََۖۖأ َِلمََۖۖ﴾ [انلور

“িার্িই যারা তার আর্দর্শ্র ড়বরুদ্ধাচরর্ ির্র তারা
সতিণ দহাি দয, ড়বপদ বা ড়বপযণয় তার্দর উপর আপড়তত
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হর্ব অথবা আপড়তত হর্ব তার্দর ওপর যন্ত্রর্াদায়ি
শ্াড়স্ত।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৬৩]
মহান আল্লাহর অবাধযতায় মি হবার সময় আমার্দর মর্ন
রাখা উড়চৎ, আল্লাহর এিড়ি মাে আর্দর্শ্র অবাধযতা
ির্র ইবড়েশ্ শ্য়তান িান্নাত দথর্ি ড়বতাড়িত হর্য়ড়েে।
৮- রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর আদর্শ্ণর প্রড়ত
ড়বরািভ্ািন হওয়া দীন দথর্ি দবর হর্য় যাওয়ার অনযতম
িারর্। িারর্, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম
বর্ের্েন, “দয আমার আদর্শ্ণর প্রড়ত ড়বরািভ্ািন হয় দস
আমার দেভ্ুক্ত নয়”।22
৯- রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর যা আদশ্ণ
নয় তা িখনও গ্রহর্র্যািয নয়। সহীহ মুসড়ের্ম রর্য়র্ে,
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্েন,
َ َ َْ َ
َْ ً َ َ
»« َم ْن َع ِمل ع َمَل لي َس َعليْ ِه أمرنا فه َو َرد
22

সহীহ মুসড়েম, হাদীস নং ৩২৩৬; সহীহ আে বু খারী; মুসনার্দ
আহমদ; সু নার্ন নাসাঈ।
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“দয দিউ এমন আমে িরর্ব যা িরর্ত আমরা ড়নর্দণশ্
দদই ড়ন, তা প্রতযাখযাত।”23
দাড়ি রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর আদশ্ণ।
আর্দশ্, আমে এবং স্বীিৃড়ত ইতযাড়দ সর্বণাতভ্ার্ব ড়তড়ন
বর্ের্েন দাড়ি বি িরার িথা, দসর্হতু এিা িাড়মর্য়
দফো তাাঁর সম্মাড়নত আদশ্ণ তথা িীবনাচরর্র্র প্রড়ত চরম
অবমাননা।
১০- শুভ্র দাড়ির বযাপার্র যত্নবান হর্তও রাসূ েুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম ড়নর্দণশ্ ড়দর্য়র্েন। আমর
ইবন শু‘আইব রাড়দয়াল্লাহু আনহু দথর্ি বড়র্ণত, রাসূ ে
সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্েন,
َّ
َْ َ
َ َ فَإنَّه نور الْم ْسلم يَ ْو َم الْقي،ب
َ ْالشي
.»ام ِة
«ال تن ِتفوا
ِ
ِِ
ِ
“বাধণর্িয (সাদা চুের্ি) উপর্ি দফর্ো না। দিননা তা
ড়িয়ামর্তর ড়দন মুসড়ের্মর িনয আর্োিবড়তণিা হর্ব”।24

23

সহীহ মুসড়েম, হাদীস নং ১৭১৮।
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১১- দাড়ি রাখা অপেন্দ িরা আর দমাচ রাখা পেন্দ
িরার অথণ দস রাসূ র্ের দেভ্ুক্ত দোি নয়। িারর্
হাদীর্স এর্সর্ে, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম
বর্ের্েন, ‘দয আমার সু ন্নাহ বা আদশ্ণর্ি অপেন্দ িরর্ব,
দস আমার দেভ্ুক্ত নয়।25
শ্াইখ ইবন বায রহ. বর্ের্েন, দমাচ িািাও ওয়াড়িব।
দমাচ ভ্ার্ো ির্র দির্ি দনওয়া উত্তম। এর অথণ দমাচ
দশ্ভ্ িরা নয়। েম্বা, ঘন দমাচ রাখা নািার্য়য ও
দিানার্হর িাি, এিা িরর্ে নবী সাল্লাল্লাহু আোইড়হ
ওয়াসাল্লার্মর িথা ও িার্ির ড়বর্রাড়ধতা িরা হয়।
রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর হাদীর্স দমাচ
িাির্ত বো হর্য়র্ে, িাড়মর্য় দফের্ত বো হয় ড়ন।
১২- দমাচ না িািার বযাপার্র িড়িন সাবধানবার্ী এর্সর্ে।
সু নান নাসাঈর্ত সহীহ সনর্দ রর্য়র্ে, সাহাবী যাইদ

24

ড়তরড়মযী, আবূ দাঊদ, ড়রয়াদু স সার্েহীন।

25

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৪৬৭৫।
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ইবনু ে আরিাম রাড়দয়াল্লাহু আনহু দথর্ি বড়র্ণত, ড়তড়ন
বর্েন, রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বর্ের্েন,
َ ْ ْ َْ َْ ْ َ
ََْ
َّ
»اربِ ِه فلي َس ِمنا
ِ «من لم يأخذ ِمن ش
“দয দমাচ দোি ির্র োর্ি না, দস আমার উম্মর্তর
অন্তণভ্ুক্ত নয়”।26
১৩- দাড়ি না রাখা অড়ি উপাসির্দর আদশ্ণ। ইমাম ইবন
িারীর তাবারী রাড়দয়াল্লাহু আনহু যার্য়দ ইবন আবী
হাবীব রাড়দয়াল্লাহু আনহুর সূ র্ে বর্ণনা ির্রর্েন। তার্ত
রর্য়র্ে, ইর্য়র্মর্নর শ্াসর্ির পি দথর্ি দু ’িন দোি
আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর ড়নিি
এে। তার্দর দাড়ি মুণ্ডার্না ড়েে এবং দমাচ েম্বা ড়েে।
তার্দর দচহারার ড়দর্ি তািার্তও আল্লাহর রাসূ র্ের িি
হড়েে। ড়তড়ন তার্দরর্ি বের্েন, দতামার্দর মরর্ দহাি!
26

ড়তরড়মযী, হাদীস নং ২৭৬১, হাদীসড়ি হাসান ও সহীহ। আেবানী
তার সহীহ আে িার্ম‘ এ হাদীসড়ির্ি সহীহ বর্ের্েন। আরও
রর্য়র্ে: মুসনার্দ আহমাদ, হাদীস নং ২৭৩৮।
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এ িাি িরর্ত দি দতামার্দরর্ি বর্ের্ে? তারা বেে,
আমার্দর প্রভ্ু (ড়িসরা) আমার্দরর্ি আর্দশ্ ির্রর্েন।
আল্লাহর রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম বের্েন,
َْ
َ ِّ َ َ َ ْ
َ َ َ ِّ َ َّ ِ َ« َول
»ار ِّب
ِ كن رّب أمر ِن بِ ِإعفا ِء ِحلي ِيت وقص ش
“ড়িন্তু আমার রব আমার্ি আর্দশ্ ির্রর্েন, দাড়ি েম্বা
রাখার ও দমাচ খার্িা িরার”।27
এখার্ন ির্য়িড়ি ড়বষয় দির্ন রাখা দরিার
দাড়ির ড়বধানড়ি শ্রীয়র্তর এিড়ি দমৌড়েি ও সির্ের
পােনীয় ড়বধান। এর্ি ড়নেি আরবীয় রীড়ত বা ড়বর্শ্ষ
স্থান-িার্ের মর্ধয সীমাবদ্ধ মর্ন িরা মারাত্মি ভ্রাড়ন্ত।
১৪-

অর্নর্ি দাড়ির্ি অপেন্দ ির্র বা দাড়ি ড়নর্য়

মিাি-মশ্িারী ির্র এিা িুফুরী িাি। এিা দ্বারা
তার্দর দীন নি ির্র দফর্ে। আল্লাহ তা‘আো বর্েন,
ِ ُ
َ
َ
]٩ :﴾ [حممد٩ََۖۖٱّللَۖفأحبطََۖۖأعمَٰل ُهم
َُۖ ََۖۖ﴿ذَٰل ِكََۖۖبِأن ُهمََۖۖك ِرهواََۖۖمَۖاَۖأنزل
27

আে-ড়বদায়া ওয়ান-ড়নহায়া (৪/২৭০) দারুে ড়ফির সংস্করর্।
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“এিা এ ির্নয দয, আল্লাহ যা নাড়যে ির্রর্েন তারা তা
অপেন্দ ির্রর্ে। িার্িই ড়তড়ন তার্দর আমেসমূ হ ড়নষ্ফে
ির্র ড়দর্য়র্েন।” [সূ রা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৯]
১৫- দাড়ি ড়নর্য় মশ্িারী িরা মুনাড়ফির্দর িাি। আল্লাহ
তা‘আো বর্েন,
ُ ُ
ُ ُ َُ َ َُ ُ ُ
َ
َۖٱّللَِۖوءايَٰتِهِۦ
َۖ ِ بَۖقلََۖۖأب
َۖوضَۖونلع ه
َۖ ن
َۖ َۖنَۖإِنماَۖكنا
َۖ ﴿ولئِنَۖسأۡلهمَََۖۖلقول
ُ
ُ وِل ِۦ َۖ ُك
ِ ور ُس
ََۖۖ َۖلَۖ َۖتعتذ ُِرواَۖ َۖقدَۖ َۖكفرتم َۖبعد٦٥َۖ َۖنتمَۖ َۖتسته ِز ُءون
ُ
]٦٦ ،٦٥ :﴾ [اتلوبة٦٦َۖإِيمَٰن ِك هَۖم
“আর আপড়ন তার্দরর্ি প্রশ্ন িরর্ে তারা অবশ্যই বের্ব,
‘আমরা দতা আোপ- আর্োচনা ও দখে-তামাশ্া
িরড়েোম।’ বেু ন, ‘দতামরা ড়ি আল্লাহ, তাাঁর আয়াতসমূ হ
ও তাাঁর রাসূ ের্ি ড়নর্য় ড়বদ্রূপ িরড়ের্ে?’ ‘দতামরা ওযর
দপশ্ ির্রা না। দতামরা দতা ঈমান আনার পর িুফুরী
ির্রে।” [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫ -৬৬]
দাড়ি মুসড়েম িাড়তর ড়নিস্ব ঐড়তহয ও স্বিীয়তার প্রড়তি:
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পৃড়থবীর প্রর্তযিড়ি িাড়ত বা দিাড়ির মর্ধয ড়িেু
স্বাতন্ত্রর্বাধ বা স্বিীয়তা রর্য়র্ে যা তার্দর এিান্ত ড়নিস্ব
ঐড়তহযর্ি ধারর্ ও োেন ির্র। দযমন আর্মড়রিার্ত
ইয়াহূ দীর্দর ড়চনর্ত দিার্না অসু ড়বধা হয় না। দাড়ি,
দু ’ড়দর্ি দোি দবনী ড়বড়শ্ি িুেড়ফ, িার্ো েম্বা দপাষাি,
মাথার তােু র্ত দোি িুড়প ইতযাড়দর মাধযর্ম তার্দর অনয
িাড়ত দথর্ি আোদা িরা যায়। ইয়াহূ দীরা তার্দর এই
স্বিীয় নবড়শ্িয ড়নর্য় দিার্না প্রিার হীনমনযতায় দভ্ার্ি
না। বরং এসবর্ি তারা তার্দর িবণ ও আড়ভ্িার্তযর
প্রতীি ড়হর্সর্ব ধারর্ ির্র। স্বিীয় নবড়শ্িযমড়িত স্বল্প
ড়িেু ইয়াহূ দী সমগ্র আর্মড়রিার অথণনীড়ত ও রািনীড়তর্ি
প্রেন্নভ্ার্ব ড়নয়ন্ত্রর্ িরর্ে। ইয়াহূ দী েড়বর্ি সমীহ না
ির্র আর্মড়রিায় দিার্না সরিার িমতায় আসর্ত পার্র
না।
ভ্ারর্তর ড়শ্খিাড়ত সারা পৃড়থবীর্ত তার্দর পৃথি
নবড়শ্র্িযর িনয সু পড়রড়চত। সিে ড়শ্খ তার্দর ধমণগুরু
নানর্ির ড়নর্দণশ্র্ি ড়শ্র্রাধাযণ ির্র দাড়িমড়িত থার্িন
এবং ড়বর্শ্ষ এি ধরর্র্র পািড়ি বযাবহার ির্রন। পািিী
52

ও দাড়ি দিাাঁর্ফর িনয তারা ড়বব্রতর্বাধ ির্রন না বরং
তার্দর এসব ধমণীয় এড়তহয তাাঁরা সবণাবস্থায় ধারর্ ির্রন।
দয িারর্র্ দখোর মাি দথর্ি শুরু ির্র দসনাবাড়হনী পযণন্ত
সিে স্থার্ন তার্দর এিই রূপ দৃ ড়ির্িাচর হয়। ভ্ারর্তর
প্রড়তরিা ড়বভ্াি ড়শ্খর্দরর্ি দসনাবাড়হনীর িযাপ বযবহার
িরার্ত ড়িংবা ড়িন দশ্ভ্ড থাির্ত বাধয িরর্ত পার্র
ড়ন। ড়শ্খরা তার্দর ধমণীয় দচতনা ও ড়চহ্নসমূ হ ধারর্
ির্রই ির্বণর সার্থ রার্ের সবণস্তর্র প্রশ্ংড়সত অবদান
দরর্খ যার্েন। দু ঃখিনি হর্েও সতয আমরা যারা
মুসড়েম তারা ইসোমী ঐড়তহয ড়নর্য় প্রচণ্ড হীনমনযতায়
ভ্ুড়ি। দাড়ি, িুড়প, িাখনু র উপর দপাষাি পড়রধান
আমার্দর ইসোমী ঐড়তর্হযর ড়নশ্ান বা “ড়শ্‘আর” হর্েও
আমরা তা পােন িরর্ত ড়দ্বধার্বাধ িড়র এবং এসব
পাের্নর বযাপার্র নানা অিুহার্তর অবতারনা িড়র।
দাড়ির বযাপার্র ড়বখযাত ‘আর্েমর্দর অড়ভ্মত:
এর্দর মর্ধয- শ্াইখুে ইসোম ইমাম ইবন তাইড়ময়যা রহ.,
‘আল্লামা ইবন হাযম আয-যাড়হরী রহ., ‘আল্লামা ইবন
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আবদু ে বারর, ‘আল্লামা আহমদ ইবন আবদু র রহমান
আে বান্না রহ., মুহাড়েস শ্াইখ নার্ের উড়েন আেআেবানী রহ., দসৌড়দ আরর্বর প্রধান মুফড়ত আব্দু ে
আযীয ইবন বায রহ., শ্াইখ মুহাম্মাদ ইবন সার্েহ আে
উসায়মীন, ডা. িাড়ির নার্য়ি উর্ল্লখর্যািয।
১- হার্ফয ‘আল্লামা আবু মুহাম্মদ আেী ইবন হাযম (মৃত:
৪৫৬ ড়হ.) বর্েন,
.اتفق العلماء َع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض
“সমস্ত আর্েম এিমত দয, দমাচ িািা এবং দাড়ি রাখা
ফরয (ওয়াড়িব)।”
২- ইমাম ইবন আবড়দে বারর রহ. (মৃত: ৪৬৩ ড়হ.) তার
তামহীদ ড়িতার্ব বর্েন,
حيرم حلق اللحية وال يفعله إال املخنثون من الرجال يعن بذلك

املتشبهَي بالنساء
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“দাড়ি দশ্ভ্ িরা হারাম। আর এ িািড়ি মুখান্নাচ বা
নারীর দবশ্ ধারর্িারীই ির্র, দিার্না পুরুর্ষর িাি নয়
এড়ি।”
৩- ইমাম িুরতুবী (রহ.) (মৃত: ৬৭১ ড়হ.) বর্েন, দাড়ি
দশ্ভ্ িরা বা উড়ির্য় দফো বা িাি-চাি ির্র িাইে ির্র
রাখা নািার্য়য। দাড়ি রাখা, বাড়ির্য় ও ঘন ির্র রাখা
ফরয। দাড়ি দশ্ভ্িারী তার এ দিানাহর্ি সবার সামর্ন
প্রিাশ্ ির্র, যা অড়ত িড়িন হারাম িাি। সহীহ বুখারীর
হাদীর্স রর্য়র্ে, রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম
বর্েন,

َّ ً َ
َّ ُّ
َ
َ جاهر
.»،ين
ِ ِ «ُك أم ِيت معاًف إِال الم

“আমার উম্মর্তর সবাইর্ি আল্লাহর রহমর্ত মাফ িরা
হর্ব, তর্ব তারা বযতীত যারা দিানাহ ও নাফরমানীর্ি
সির্ের িার্ে প্রিাশ্ ির্র দবিায়......”।28
৪- শ্াইখুে ইসোম ইবন তাইড়ময়যা রহ. (মৃত: ৭২৮ ড়হ.)
28

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬০৬৯।
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বর্েন, দাড়ি দশ্ভ্ িরা হারাম।
৫- আবুে হাসান ইবনু ে িাত্তান আে মার্েিী রহ.
বর্েন, আর্েমরা এিমত দয, দাড়ি দশ্ভ্ িরা অঙ্গড়বিৃড়ত
িরার মর্তা হারাম িাি।”
৬- দসৌদী আরর্বর সামাহাতুশ্ শ্াইখ আল্লামা শ্ায়খ ইবন
বায (রহ.) (মৃত: ১৪২০ ড়হ.) বর্েন, দাড়ির্ি সংরির্
িরা, পড়রপূ র্ণ, ঘর্ রাখা ও দের্ি দদওয়া ফরয। এই
ফরর্যর প্রড়ত অবর্হো িরা িার্য়য নয়। আর দাড়ি
মুণ্ডার্না (দশ্ভ্ িরা) ও দোি িরা হারাম।
৭- শ্াইখ ইবন উসাইমীন রহ. (মৃত: ১৪২১ ড়হ.) বর্েন,
দাড়ি রাখা ওয়াড়িব, তা দশ্ভ্ িরা হারাম (িবীরা
গুনাহ)।
৮- আব্দু র রহমান আে বান্না তার প্রড়সদ্ধ “আে–ফাতহুর
রব্বানী” গ্রর্ন্থ ড়ের্খন ‘দাড়ি মুণ্ডার্না (দশ্ভ্ িরা) হারাম’।
৯- শ্াইখ আেবানী রহ. তার “আদাবুয ড়যফাফ” গ্রর্ন্থ
দাড়ি মুণ্ডার্না (দশ্ভ্ িরা) হারাম হওয়ার ওপর ৪ড়ি দেীে
উর্ল্লখ ির্র বর্েন এ বযাপার্র দিার্না সর্ন্দহ দনই দয,
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দাড়ি বৃ ড়দ্ধ িরা ওয়াড়িব এবং দাড়ি মুণ্ডার্না (দশ্ভ্ িরা)
িরা হারাম।
১০- ‘আর্ের্ম দীন হািীমুে উম্মত মাওোনা আশ্রাফ
আেী থানবী রহ. তাাঁর ড়বখযাত “ইসোহুর রুসু ম” গ্রর্ন্থ
ড়ের্খর্েন দয সহীহ আে বুখারী ও সহীহ মুসড়েম
শ্রীর্ফর হাদীর্স উর্ল্লখ রর্য়র্ে-“আ‘ফুে েূ হা ওয়া
আহ্ফুস্ শ্াওয়ার্রব” যার অথণ: “দতামরা দাড়ি বি ির ও
দমাচ দোি ির।” রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম
হুিুম ির্রর্েন ড়েিার্য় আমর দ্বারা অথণাৎ হুিুমবাচি
ড়ক্রয়াপদ দ্বারা। আর ‘আমর’ (আর্দশ্) হািীিাতান
(মূ েত) ওয়াড়ির্বর িনয বযবহার হয়।
১১- দশ্খ আেী মাহফুয আে আযহারী বর্েন, ৪
মাযহার্বর আর্েমির্ এিমত দয, দাড়ির্ি ঘন রাখা
ওয়াড়িব, দশ্ভ্ িরা হারাম।”
প্রড়সদ্ধ চার মাযহার্বর ড়ফিহড়বদির্ও দাড়ি দের্ি দদওয়া
ওয়াড়িব ও দির্ি দফো বা দশ্ভ্ িরার্ি হারাম বর্ে মত
প্রিাশ্ ির্রর্েন।
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দাড়ির পড়রমাপ:
দাড়ি রাখা ওয়াড়িব এিা প্রমাড়র্ত হর্ো। দাড়ি এি মুড়ি
বা চার আংগুে পড়রমান েম্বা রাখর্ত হর্ব। এি মুড়ির
িম রাখা বা এর্িবার্র তা মুড়ণ্ডর্য় দফো সবণসম্মড়তক্রর্ম
হারাম এবং িবীরা গুনাহ। স্বয়ং রাসূ ে সাল্লাল্লাহু
আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর দাড়ি রাখা এবং তার অসংখয
হাদীর্স উম্মর্তর প্রড়ত দাড়ি রাখার সাধারর্ ড়নর্দণশ্ই
প্রমার্ ির্র দয, দাড়ি রাখা ওয়াড়িব এবং না রাখা
হারাম। ড়ফিহ শ্ার্স্ত্রর এিড়ি মূ েনীড়ত হর্ে, ‘শ্রী‘আত
প্রবতণি িতৃণি দিার্না ড়বষর্য়র প্রড়ত সাধারর্ ড়নর্দণশ্
আসর্ে তা পােন িরা ওয়াড়িব এবং ড়বপরীত িরা
হারাম’। এোিা সাহাবা, সাোর্ফ সার্েহীন এবং
ফক্বীহির্র্র দাড়ি রাখার ড়নরবড়েন্ন আমে এবং তার্দর
ড়বড়ভ্ন্ন উড়ক্তসমূ র্হর দ্বারাও এি মুড়ি পড়রমাপ েম্বা দাড়ি
রাখা ওয়াড়িব এবং এর ড়বপরীত িরা হারাম সাবযস্ত
হর্ে।
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রাসূ েুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লাম, সাহাবার্য়
আিমা‘ঈন,

তার্বঈ

তার্ব-তার্বঈ,

আইম্মার্য়

মুিতাড়হদীন, চার মাযহার্বর সিে ইমাম ও বুযুিণবৃন্দ,
আহর্ে হাদীস, আহর্ে যার্হর্রর আর্েমির্ দাড়ি এি
মুড়ির দচর্য় দবড়শ্ বা িমপর্ি এিমুড়ি বা ৪ আঙ্গুে
রাখার্ি ওয়াড়িব ড়িংবা আবড়শ্যি সু ন্নাহ বর্ের্েন।
সু ন্নার্ত মুয়াক্কাদা দহাি আর ওয়াড়িব দহাি, দসািািথা
হর্ো: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর
উম্মত ড়হর্সর্ব িমপর্ি এি মুড়ি বা চার আংগুে বা
ড়িেু িা েম্বা দাড়ি রাখা এিিন মুসড়ের্মর অবশ্য িতণবয;
িারর্ এিা মুসড়েমর পড়রচয় বহন ির্র। এিড়ি সূ ন্দর
বযাপার হর্ে, েম্বা (িমপর্ি এি মুড়ি বা চার আঙ্গুে)
এবং বি দাড়ি রাখা দয অবশ্য িতণবয সু ন্নাত এড়ি প্রমার্
িরার িনয ইিমা‘ বা ড়িয়ার্সর প্রর্য়ািন হয় না বরং
িুরআন

দথর্ি

পর্রািভ্ার্ব

এবং

প্রতযিভ্ার্ব আমরা তা িানর্ত পাড়র।
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সু ন্নাহ

দথর্ি

হাদীর্সর ড়িতার্ব পাওয়া যায়, আবু যু র‘আ রহ. বর্েন,
আবূ হুরায়রা রাড়দয়াল্লাহু আনহু তার দাড়ি মুি ির্র
ধরর্তন। এরপর এি মুড়ির অড়তড়রক্ত অংশ্ দির্ি
দফের্তন।29
‘আবদু ল্লাহ ইবন উমার রাড়দয়াল্লাহু আনহুমা যখন হি
ড়িংবা ওমরা িরর্তন, তখন দাড়ি মুর্িা ির্র ধরর্তন
এবং মুর্িার বাড়হর্রর যা দবড়শ্ হত তা দির্ি দফের্তন।30
নার্ফ‘ রহ. বর্েন, ‘আবদু ল্লাহ ইবন উমার রাড়দয়াল্লাহু
আনহুমা মুড়ির অড়তড়রক্ত দাড়ি দির্ি দফের্তন।31
হাসান বসরী রহ. বর্েন, তারা (সাহাবী-তার্বঈন) মুড়ির
অড়তড়রক্ত দাড়ি িািার অবিাশ্ ড়দর্তন।32

29

মুসান্নাফ ইবন আবী শ্াইবা ১৩/১১২, হাদীস নং ২৫৯৯২,
২৫৯৯৯।

30

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ২৭৪৩।

31

ইবন আবী শ্াইবাহ, হাদীস নং ২৫৯৯৭।

32

প্রাগুক্ত ১৩/১১২, হাদীস নং ২৫৯৯৫।
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িার্বর রাড়দয়াল্লাহু আনহু দথর্ি বড়র্ণত, ড়তড়ন বর্েন,
“আমরা হি ও উমরা োিা সবসময় দাড়ি েম্বা
রাখতাম।”33
খেীফা উসমান রাড়দয়াল্লাহু আনহু বি দাড়ি ড়বড়শ্ি
ড়ের্েন, িাোেু ড়েন সু য়ুড়ত “তাড়রখুে খুোফা” গ্রর্ন্থ
ড়ের্খর্েন- আেী রাড়দয়াল্লাহু আনহু অর্নি বি দাড়িড়বড়শ্ি
ড়ের্েন।
হার্ফয ইবন হািার আসিাোনীর প্রামার্যগ্রন্থ ‘আেইোবা’দত আর্ে -এভ্ার্ব ড়বড়ভ্ন্ন প্রামার্য গ্রর্ন্থ খুোফার্য়
রার্শ্দীনসহ সিে অনু সরনীয় সাহাবীর্দর দয েম্বা সু ন্দর
মানানসই দাড়ি ড়েে, এবযাপার্র সর্ন্দর্হর দিার্না অবিাশ্
দনই। সাহাবীির্র্র দসই আমেও সু ন্নাহ’র অন্তভ্ুণক্ত যার্ত
রাসূ ে সাল্লাল্লাহু আোইড়হ ওয়াসাল্লার্মর সম্মড়ত ড়েে বা
যা দদর্খ ড়তড়ন ড়নর্ষধ ির্রন ড়ন।
দাড়ির বযাপার্র চার মাযহার্বর চূ িান্ত দৃ ড়িভ্ড়ঙ্গ
33

আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪১৫৫।
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হানাফী মাযহাব:
১. হানাফী মাযহার্বর প্রড়সদ্ধ গ্রন্থ ‘দু রর্র মুখতার্র’ (২য়
খ. ৪৫৯ পৃ.) বো হর্য়র্ে: পুরুর্ষর িনয দাড়ি িতণন িরা
হারাম। ড়নহায়া গ্রর্ন্থ বো হর্য়র্ে দয, দাড়ি এি মুড়ির
দবড়শ্ হর্ে তা দির্ি দফো ওয়াড়িব। ড়িন্তু এর চাইর্ত
দবড়শ্ িতণন িরা দযমনড়ি পড়িমা দদর্শ্র দোর্িরা এবং
দখাাঁিা পুরুর্ষরা ির্র তা দিউ নবধ বর্েন ড়ন। আর দাড়ি
সম্পূ র্ণিাই দির্ি দচাঁর্ে দফো ড়হন্দুস্থার্নর ইয়াহূ দী ও
িার্ফর–মুশ্ড়রির্দর িাি।”
২. হানাফী মাযহার্বর মশ্হুর ফিীহ ইবনু ে হুমাম বর্েন
“এি মুড়ির ড়ভ্তর দাড়ি িতণন িরা িার্রা মর্তই নবধ
নয়।”
৩. হানাফী মাযহার্বর ড়িতাব ‘শ্ারর্হ মানিুমাতুে
আদার্বর’ মর্ধয ড়ের্খর্েন, ড়নভ্ণরর্যািয ফাতওয়া হর্ো
দাড়ি মুণ্ডার্না হারাম।
মার্েিী মাযহাব:
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১. মার্েিী মাযহাব মর্তও দাড়ি মুণ্ডন িরা হারাম।
অনু রূপভ্ার্ব েু রত ড়বির্ি যাওয়া মত দের্ি দফোও
হারাম।
২. মার্েিী মাযহার্বর প্রখযাত ফিীহ ইমাম আবুে
আব্বাস িুরতুবী আে-মার্েিী সহীহ মুসড়ের্মর বযাখযা
গ্রন্থ “আে–মুফড়হম” এ ড়ের্খন ‘দাড়ি মুণ্ডার্না ও
উপিার্না দিার্নািাই নবধ নয়’।
৩. মার্েিী মাযহাব মর্ত দাড়ি িািা হারাম। (আে
আদাভ্ী আো শ্ারর্হ ড়িফায়াতুত্ তার্েব রাব্বানী ৮ম
খণ্ড, ৮৯ পৃ.)
শ্ার্ফঈ মাযহাব:
১. ইমাম শ্ার্ফঈ রহ. তার প্রখযাত গ্রন্থ “আে উম্ম”
উর্ল্লখ ির্রর্েন দয, দাড়ি িতণন িরা হারাম।
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২. শ্ার্ফঈ মাযহার্বর আর্েম আযরা‘ঈ বর্েন, সড়িি
িথা হর্ে দিার্না িারর্ োিা সম্পূ র্ণ দাড়ি মুণ্ডন িরা
হারাম।34
৩. শ্ার্ফঈ‘ মাযহার্বর প্রখযাত আর্েম ইবনু র ড়রফ‘আহ
শ্াড়ফয়ী তার ড়বখযাত রচনা ‘আেড়িফায়াতু ড়ফ শ্ারড়হত
তানড়বয়াহ’দত ড়ের্খন–ইমাম শ্ার্ফঈ রহ. তার “আে–
উম্ম” পুস্তর্ি দাড়ি মুণ্ডনর্ি হারাম বর্ের্েন।”
হাম্বেী মাযহাব:
১. শ্াইখুে ইসোম ‘আল্লামা ইবন তাইড়ময়যা রহ. বর্েন,
দাড়ি মুণ্ডার্না বা দশ্ভ্ িরা হারাম।
২. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বর্ের মাযহার্বর ‘আর্েমির্ও
দাড়ি দশ্ভ্ িরার্ি হারাম বর্ের্েন। (আে-ইনসাফ,
শ্রর্হ মুন্তাহাে ইরাদাত) অতএব দাড়ি মুণ্ডন িরা
িবীরা গুনাহ। এমন িঘনয িাি দথর্ি আিই তওবা
িরা আবশ্যি।
34

ঐ মাযহার্বর ড়বখযাত ও ড়নভ্ণরর্যািয

হাওয়াশ্ী শ্ারওয়ানী ৯ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃ .।

64

ড়িতাব “শ্ারহুে মুন্তাহা”দত উর্ল্লখ হর্য়র্ে দয, ‘দাড়ি
মুণ্ডন িরা হারাম’।
৪. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বে রহ. রড়চত “ড়িতাবুযযু হর্দ” ‘আিীে ইবন দমাদর্রি সু োমী দথর্ি উদ্ধৃড়ত
ির্রন দয, আল্লাহ িাল্লা শ্ানু হু বনী ইসরাঈর্ের এি
রাসূ র্ের ড়নিি এই অহী দপ্ররর্ ির্রন দয, ড়তড়ন দযন
ড়নি িাওম বনী ইসরাইের্ি এ িথা িাড়নর্য় দদন দয,
তারা দযন আল্লাহ তা‘আোর শ্ত্রুর্দর ড়বর্শ্ষ খাদয
শুির্রর মাংস না খায় এবং তার্দর ড়বর্শ্ষ পানীয় অথণাৎ
শ্রাব (মদ) পান না ির্র এবং তার্দর দাড়ির্ি স্টাইে
ির্র দিার্না সু রত বা আিৃড়ত না বানায়। যড়দ তারা
এমন ির্র অথণাৎ শুির্রর দিাশ্ত খায়, বা মদ পান ির্র
অথবা দাড়ি মুণ্ডায় বা স্টাইে ির্র িাি-দোি ির্র অথবা
েম্বা েম্বা দমাচ রার্খ, তাহর্ে তারাও আমার শ্ত্রু হর্ব।
দযমন, তারা আমার শ্ত্রু।35

35

দাোর্য়েু ে আ-সার।
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িড়তপয় মাসআো: দির্ন ড়নন
এি. ড়বর্শ্ষ িারর্র্ দাড়ি িাির্ত বাধয হর্ে িী িরর্বন?
আপড়ন দিাথাও িার্রা অধীর্ন িাি িরর্ে, দস যড়দ দাড়ি
দোি দোি ির্র রাখর্ত বর্ে, না হয় িার্ি রাখর্ব না।
যড়দ প্রড়তিার্নর মাড়েি বা িড়ফের্ি দাড়ি িািা হারাম
বের্ে, দস আপনার উপর আর্রা দবড়শ্ রাি িরর্ত
পার্র। এ দির্ে

আপড়ন যড়দ পার্রন অনযে চািুড়র

ড়নর্ত, তা উত্তম। আর যড়দ চািুড়র পাওয়া িড়িন হয়, বা
সহর্ি পাওয়া যায় না, তাহর্ে আপড়ন অতীব প্রর্য়ািন
িরুরর্তর িারর্র্ দাড়ি যতিুিু দোি িরর্ত বর্ের্ে,
ড়িি ততিুিুই িরর্বন, এর দবড়শ্ নয়। এ পথড়ি
‘আর্েমির্ িার্য়য দরর্খর্েন অতীব িরুরর্তর িারর্র্।
দিননা, আল্লাহ তা‘আো বর্েন,

َُ
َ
]١٦ :ٱّللَۖماَۖٱستطع ُتمَۖ﴾ [اتلغابن
َۖ ََۖۖ﴿َۖفٱتقوا
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“দতামরা আল্লাহর তািওয়া অবেম্বন ির যথাসাধয”।
আত-তািাবুন,

[সূ রা

আয়াত:

১৬]

(www.islamqa.info)
দু ই. দসেু ন দদািান ড়দর্ত হর্ে িী িরর্বন?
দসেু ন দদািান ড়দর্ত হর্ে ড়নর্নাক্ত শ্তণ সার্পর্ি ড়দর্ত
হর্ব:
১- শুধু মাে দয সব চুে িািা বা দশ্ভ্ িরা িার্য়য,
দসগুর্ো িাির্ব। দযমন, মাথার চুে, অনু রূপভ্ার্ব দমাচ
ইতযাড়দ।
২- িার্ফরর্দর এবং নারীর্দর স্টাইর্ে চুর্ের িাি-চাি
দদওয়া যার্ব না।
৩- মাথার ড়িেু চুে দোি ির্র িাির্ব, ড়িেু েম্বা রাখর্ব,
এমনড়ি িরর্ত পারর্ব না, এিা শ্রী‘আর্ত হারাম
িাি।

36

36

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৯২১।
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ড়তন. চািুড়রর িনয দাড়ি দশ্ভ্ িরার শ্তণ ড়দর্ে িী
িরর্বন?
চািুড়রর িনয দাড়ি দশ্ভ্ িরা শ্তণ ড়দর্ে এ চািুরী
িরর্বন না: শ্াইখ ইবন বায রহ. বর্েন, যড়দ িাউর্ি
দিার্না দিাম্পানী বা মাড়েি এ শ্র্তণ িাি দদয় দয, দাড়ি
দশ্ভ্ িরর্ত হর্ব, তাহর্ে দস দযন আল্লাহর্ি ভ্য় ির্র এ
দাড়ি দশ্র্ভ্র শ্র্তণ এিমত না হয় এবং এ িাি না
দনয়। দিননা, ড়রড়যর্ির বহু পথ রর্য়র্ে, এ পথ বে নয়,
বরং সবণদা দখাো। আল্লাহ তা‘আো বর্েন,
َ
ُ
َ َ
َۖب
َۖس ُ ه
َِۖ ثَۖلََُۖۖيت
َۖ َۖوير ُزق َُۖهَۖمِنََۖۖحي٢َۖٱّللََۖيعلَۖ ُِلۥََۖمر ٗجا
َۖ َۖق
َِۖ ﴿ومنَۖيت
َ
ُ
َ
َ َ ُُِ
َ
َۖٱّلل
َُۖ ََۖۖٱّللَۖبَٰل َِۖغَۖأم ِرهه َِۖۦَۖقدََۖۖجعل
َۖ َۖن
َۖ ِ ٱّللَِۖف ُهوََۖۖحسبه هَۖۥَۖإ
َۖ ََّۖۖكََۖع
َۖ ومنَۖيتو
ُ
]٣ ،٢ :َۖ﴾ [الطَلق٣َِۖكََۖشءََۖۖقد ٗرا
َِۖ ل
“আর দয দিউ আল্লাহর তািওয়া অবেম্বন ির্র, আল্লাহ
তার িনয উত্তরর্র্র বা বাাঁচার পথ ির্র দদর্বন এবং
ড়তড়ন তার্ি তার ধারর্াতীত উৎস হর্ত দান িরর্বন
ড়রড়যি। আর দয বযড়ক্ত আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুে ির্র
তার িনয আল্লাহই যর্থি। আল্লাহ তাাঁর ইর্ে পূ রর্
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িরর্বনই, অবশ্যই আল্লাহ সবড়িেু র িনয ড়স্থর ির্রর্েন
সু ড়নড়দণি মাো। [সূ রা আত-ত্বাোি, আয়াত: ২-৩] দয
দিার্না িার্ি আল্লাহর নাফরমানী িরর্ত হর্ে দস িার্ি
দযািদান িরর্বন না। অনয দয দিার্না হাোে িাি
তাোশ্ িরুন। তার্দর সার্থ আপড়নও দিানাহ ও আল্লাহর
ড়নধণাড়রত সীমার্রখা েংঘর্ন সহর্যাড়িতা িরর্বন না।
দিননা, আল্লাহ তা‘আো বর্েন,

ُ َ َٰ ُ
ُ
ُ
َ بَۖو
ََۖۖنَۖوٱتقوا
َِۖ ٱۡلث َِۖمَۖوٱلعدَۖو
ََٰۖ ٱۡلقو
َِۖ ِ ﴿وتعاونواَََۖۖعََۖۖٱل
ِ ََۖۖىَۖولََۖۖتعاونواَََۖۖع
َ َ َ
]٢ :اب﴾ [املائدة
َِۖ ِيدَۖٱلعِق
َُۖ ٱّللَۖشد
َۖ َۖن
َۖ ِ ٱّللَۖإ
َۖ
“দতামরা দনি িাি ও তািওয়ায় পরস্পর সাহাযয িরর্ব
এবং দিানাহ ও সীমােংঘর্ন এর্ি অর্নযর সাহাযয িরর্ব
না। আর আল্লাহর তািওয়া অবেম্বন ির। ড়নিয় আল্লাহ
শ্াড়স্তদার্ন ির্িার।” [সূ রা আে-মার্য়দাহ, আয়াত: ২]
আল্লাহ আমার্দরর্ি ও আপনার্ি ড়রড়যি উপািণর্নর
তাওফীি ড়দন। আর রার্ের পড়রচােি ও িতণাির্ দযন
আল্লাহর্ি ভ্য় ির্রন। মানু ষর্ি হারাম িাি িরর্ত বাধয
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না ির্রন এবং আল্লাহ ও রাসূ র্ের ড়বধান ও ফায়সাো
মাড়ফি রাে পড়রচােনা ির্রন।
মািমু‘ ফাতাওয়ার্য় ইবন বার্যর ১০ম খর্ণ্ড আর্রা
রর্য়র্ে, দাড়ি িামার্না ও িািা হারাম, দিার্না মুসড়েম
এিা দযন না ির্র, আর এ িার্ি দযন দিউ িাউর্ি
সহর্যাড়িতা না ির্র। দাড়ি মুড়ণ্ডর্য় বা দশ্ভ্ ির্র িািা
উপািণন িরা হারাম। আর এিা হারাম খাওয়ার
(র্রাযিার্রর) সমান। দয এমন িাি ির্র দস দযন তাওবা
ির্র এবং এ িািড়ি না ির্র। অতীর্ত দাড়ি দির্ি যা
দরািিার ির্রর্ে তা দযন সদিা ির্র দদয়, দযর্হতু দস
িানর্তা না। আর ভ্ড়বষযর্তর িনয সতিণ হর্য় যাও।
আল্লাহ তা‘আো সু দর্খারর্দর বা হারামর্খারর্দরর্ি েিয
ির্র বর্ের্েন:

ِ
ََۖۖه َۖفل ُهۥ َۖما َۖسلفَۖ َۖوأم ُرهُ َِۖۥ َۖإِل
ََٰۖ ﴿فمن َۖجاءهُۥ َۖموعِظةَۖ َۖمِن َۖ َربِهِۦ َۖفٱنت
ُ
َ
ُ ِ َٰارَۖ ُهمََۖۖفِيهاَۖخ
:ِلونَۖ﴾ [ابلقرة
َۖبَۖٱنلَ ِي
َۖ ُ َٰٱّللَِۖومَۖنَََۖۖعدََۖۖفأو َٰٓلئِكََۖۖأصح
َۖ
]٢٧٥
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“অতএব, যার ড়নিি তার রর্বর পি দথর্ি উপর্দশ্
আসার পর দস ড়বরত হর্ো, তাহর্ে অতীর্ত যা হর্য়র্ে
তা তারই এবং তার বযাপার আল্লাহর এখড়তয়ার্র। আর
যারা পুনরায় আরম্ভ িরর্ব, তারাই আগুর্নর অড়ধবাসী,
দসখার্ন তারা স্থায়ী হর্ব।” [সূ রা আে-বািারা, আয়াত:
২৭৫]
অর্নি মানু ষ এ হারামড়ি িরর্ে বর্ে আপড়ন দযন তার্দর
এমন িু-অভ্যাস দদর্খ প্রতাড়রত না হন। (প্রিাশ্িাে: ১০
ড়িেিদ, ১৪২৭)।
চার. দাড়ির্ত ড়ি স্টাইে ির্র রাখা যার্ব?
শ্য়তান ড়বভ্রান্ত িরর্ে সারা দু ড়নয়ার্ি। বতণমার্ন দিার্না
দিার্না িায়িা দথর্ি এড ড়দর্য় বের্ে: “দাড়ির্তই িরুন
স্টাইে”। এ ড়নর্য় চের্ে দখেতামাশ্া।
তারা বর্ে ড়দর্ে: আপনার দচহারা দিাোিার বা েম্বার্ি
হর্ে বা চতুভ্ূ ণিািৃড়ত হর্ে দাড়ির িাি দিমন ড়দর্বন?
আর যড়দ দচহারা বি আিৃড়ত ড়িংবা দোি ড়ডম্বািৃড়তর
হয়, তাহর্েই বা দাড়ির িাি দিমন ড়দর্বন? এসব ড়িেু
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তারা বর্ে ড়দর্ে। এসবই শ্য়তার্নর দদখার্না পথ ও
পন্থা। আমার্দরর্ি এসব দথর্ি সাবধান থাির্ত হর্ব।
দাড়ি রাখার স্বাস্থযিত উপিাড়রতা:
দয ৬ড়ি িারর্র্ পুরুর্ষর দাড়ি রাখা স্বার্স্থযর িনয ভ্ার্ো:
দাড়ি রাখা এড়ি আপনার স্বার্স্থযর িনযও অর্নি ভ্ার্ো।
িানর্ত চান িী িারর্র্? চেু ন তর্ব দির্ন দনওয়া যাি
দাড়ি রাখার স্বাস্থযির ড়দিগুর্ো। হবু স্বামীর দাড়ি দদর্খ
দমর্য়র্দর রাি িরার ড়দন এবার সড়তয ফুরার্ো!
১) অযাোড়িণ দথর্ি দূ র্র রার্খ পুরুষর্দর মর্ধয যার্দর
ধু র্ো ময়ো এবং দরার্দ অযাোড়িণ রর্য়র্ে তার্দর িনয
দাড়ি রাখা অর্নি উপিারী। এর্ত ির্র মুর্খর ত্বি
সরাসড়র ধু র্ো-বাড়ে এবং দরার্দর সংস্পর্শ্ণ আর্স না।
সু তরাং অযাোড়িণ সংক্রান্ত সমসযা দথর্ি মুড়ক্ত পাওয়া যায়।
২) দশ্ড়ভ্ং রযাশ্ দথর্ি মুড়ক্ত অর্নর্ির ত্বি খুব
দসনড়সড়িভ্ হর্য় থার্ি। তারা যড়দ বারবার দশ্ভ্ ির্রন
তাহর্ে ত্বর্ির দসনড়সড়িড়ভ্ড়ির িারর্র্ দশ্ড়ভ্ং রযার্শ্র সৃ ড়ি
হয়। দাড়ি রাখার অভ্যাস এই সমসযা দথর্ি মুড়ক্ত দদর্ব।
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৩) ড়স্কন িযান্সার্রর ঝুাঁড়ি িমায় সরাসড়র দরাদ ত্বর্ি োিা,
দশ্ভ্ িরার সময় ও দশ্ভ্ িরার পর নানা ধরর্র্র
দিড়মিযাে িাতীয় দপ্রাডাক্ট বযবহার িরা ইতযাড়দ ড়স্কন
িযান্সার্রর ঝুাঁড়ি অর্নিাংর্শ্ বাড়ির্য় দদয়। তাই পুরুষর্দর
দির্ে ডারমযার্িােড়িস্টির্ ড়স্কন িযান্সার দথর্ি রিা
দপর্ত দাড়ি রাখার পরামশ্ণ ড়দর্য় থার্িন।
৪) ব্রর্র্র ঝার্মো দথর্ি মুড়ক্ত পাওয়া যায়, পুরুর্ষর
ত্বর্িও ব্রর্ ওর্ি থার্ি। দশ্ভ্ িরার দপ্রাডাক্ট ও ধু র্োবাড়ে এই সমসযা আরও বাড়ির্য় দতার্ে। যারা দাড়ি
রার্খন তারা ড়নয়ড়মত দাড়ির যত্ন ড়নর্ে এই ধরর্নর
সমসযা দথর্ি মুড়ক্ত দপর্ত পার্রন খুব সহর্িই।
৫) ত্বর্ি বয়র্সর োপ ধীর্র পর্ি: যারা দাড়ি রার্খন
তার্দর ত্বর্ি বয়র্সর োপ ধীর্র পর্ি। ডারমযার্িােড়িস্ট
ড. অযাডাম োইডমযান বর্েন, ‘মুর্খর ত্বি দাড়ি ড়দর্য়
োিা থািার ফর্ে সূ র্যণর আর্োর মারাত্মি িড়তির
প্রভ্াব দথর্ি মুক্ত থািা সম্ভব হয়। এর্ত ত্বর্ির িড়ত
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িম হয়, ড়রংর্িে পর্ি অর্নি দদড়রর্ত। সু তরাং ত্বর্ি
বয়র্সর োপ পির্ত দদড়র হয়’।
৬) দাড়ি রাখর্ে এিিন পুরুষ অর্নি স্বাস্থযিত সু ড়বধা
দপর্য় থার্িন: পুরুর্ষর দাড়ি রাখা স্বার্স্থযর িনয অর্নি
ভ্ার্ো। দাড়ি সূ র্যণর িড়তির অড়তর্বগুড়ন রড়ি দিিায়
৯০ দথর্ি ৯৫ শ্তাংশ্ পযণন্ত। এিা দ্রুত বুড়ির্য় যাওয়া
দথর্ি পুরুষর্ি বাাঁচায় এবং ড়স্কন িযান্সার্রর ঝুড়াঁ ি িমায়।
দাড়ি ধু র্োবাড়ে ও িড়তির বস্তু, রিা ির্র। ড়নয়ড়মত
দশ্ইভ্ িরর্ে আপনার দাড়ির মূ র্ে বযাির্িড়রয়ার
সংক্রমর্ ঘিায় এবং ব্রর্র্র সৃ ড়ি ির্র। পুরুষর্দর ড়দর্নর
দবোয় উত্তপ্ত সূ র্যণর ড়নর্চ দাাঁি িড়রর্য় রাখুন এিড়ি
ড়নড়দণি সময় পযণন্ত এবং দি িতিুিু দরড়ডর্য়শ্ান দশ্াষর্
ির্রর্ে এিা তুেনা ির্র দদখুন। তখনই দাড়ির উপিার
আপনার িার্ে ধরা পির্ব।
৭) অযািমার প্রর্িাপ িমায়: ির্বষর্ায় দদখা যায় দাড়ি
রাখা নার্ি মুর্খ িড়তির ধু র্ো-বাড়ে েুির্ত বাাঁধা প্রদান
ির্র। ফর্ে ডাস্ট মাইি, যার িারর্র্ অযািমার প্রর্িাপ
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বৃ ড়দ্ধ পায়, তা অর্নিাংর্শ্ ির্ম আর্স। এর্ত ির্র
অযািমা সংক্রান্ত ঝার্মো দথর্িও মুক্ত থািা সম্ভব হয়।
[সু েঃ দডইড়ে ড়মরর, দয ইড়িয়া িাইমস]।
৮) দাড়ি পুরুর্ষর ত্বর্ির িনয প্রািৃড়তি মিারাইিার
ড়হর্সর্ব িাি ির্র। যারা ড়নয়ড়মত দাড়ি িামান, ঋতু
পড়রবতণর্ন তাপমাোর তারতর্মযর প্রভ্ার্ব তার্দর ত্বি
শুষ্ক হর্য় ওর্ি। দসইসার্থ দশ্ড়ভ্ং–ড়ক্রমসহ অনযানয
প্রসাধনীর বযবহার্র ত্বর্ির স্বাভ্াড়বি আদ্রতা হাড়রর্য়
দযর্ত থার্ি। ত্বর্ির রর্য়র্ে ড়নিস্ব আদ্রতা ধর্র রাখার
িনয দমদবহুে গ্রড়ন্থ। এর দথর্ি প্রািৃড়তি দতে ড়নঃসৃ ত
হর্য় ত্বর্ির আদ্রতা বিায় রার্খ। দরিার্রর বারবার
বযবহার ত্বর্ির এই গ্রড়ন্থর্ি িড়তগ্রস্ত ির্র। তাই দাড়ি
রাখর্ে তা এই গ্রড়ন্থর িাযণক্রম স্বাভ্াড়বি রাখর্ত সাহাযয
ির্র।
৯) দাড়ি মুণ্ডার্নর িারর্ন ত্বি খুব দসনড়সড়িভ্ হয়।
বারবার দাড়ি মুণ্ডন িরর্ে ত্বর্ির দসনড়সড়িড়ভ্ড়ির িারর্র্
সৃ ি সমসযা দাড়ি রাখার িারর্র্ দূ র হয়।
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১০) ত্বর্ির ড়নর্চ দির্ে ওিা ইনর্গ্রান দহয়ার আর নয়
যারা সবসময় দশ্ভ্ ির্রন তারাই িার্নন ত্বর্ির ড়নর্চ
ফুর্ে ওিা ইনর্গ্রান দহয়ার ড়ি ড়বরড়ক্তির। ড়িন্তু দাড়ি
ইর্ে মর্তা বাির্ত ড়দর্ে এগুর্ো দদখা যায় না। এোিাও
দশ্র্ভ্র িারর্র্ ত্বর্ির দয িড়ত হয়, তা এিার্না যায়
দাড়ি বাির্ত ড়দর্ে।
১১) দপৌরুষত্ব দবড়শ্ মর্ন হয়
আপড়ন যড়দ অর্নযর দচার্খ ড়নর্ির দপৌরুষ বাড়ির্য় তুের্ত
চান তাহর্ে সবচাইর্ত ভ্ার্ো উপায় হর্ো দাড়ি িিার্না।
Evolution and Human Behavior িানণার্ে প্রিাড়শ্ত
এি ির্বষর্া অনু যায়ী, আপড়ন যড়দ দাড়ি রার্খন তাহর্ে
অনযানয পুরুষ ও নারী উভ্র্য়র দচার্খই আপড়ন আর্ির
চাইর্ত দবড়শ্ পুরুষােী হর্য় উির্বন। দমািামুড়ি ১০ ড়দর্নর
পুরর্না দাড়িিার্ি সবচাইর্ত দবড়শ্ আিষণর্ীয় বর্ে দদখা
যায় এই ির্বষর্ায়।
১২) সময় বাাঁচায়: দাড়ি িামার্ত ড়ির্য় ড়িন-দশ্ভ্ড
পুরুর্ষরা বযয় ির্র থার্িন ির্ি ৩,৩৫০ ঘন্টা, বর্েন
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বস্টন ইউড়নভ্াড়সণড়ির ডক্টর হাবণািণ দমসিন। যার্দর দাড়ি
থার্ি তারা এই সময়িার্ি ড়নড়ির্ন্ত অনয দিার্না িার্ি
বযয় িরর্ত পার্রন।
১৩) আপনার্ি িরম রাখর্ব: শ্ীতিার্ে আপনার চুে
দযমন আপনার্ি িরম রার্খ, দতমনই দাড়িও তার মার্ঝ
উষ্ণতা আির্ি দরর্খ আপনার্ি িরম ির্র তুের্ব।
দতা এবার িী ভ্াবর্েন? অর্নি ড়দন ধর্র যারা দাড়ি
রাখার ড়চন্তা িরর্েন তারা এবার দশ্ভ্ িরা বেই ির্র
ড়দর্ত পার্রন। আর যারা ড়িন দশ্ভ্ড থাির্ত পেন্দ
ির্রন তারাও দভ্র্ব দদখুন।
দাড়ির ওপর ড়নর্ষধাজ্ঞা ও যু েুম: দদর্শ্-ড়বর্দর্শ্
পৃড়থবীর ড়বড়ভ্ন্ন িমুযড়নি দদর্শ্ দয সব মুসড়েমির্ বাস
ির্র, দসখানিার দদর্শ্ দাড়ি রাখর্ত ড়নর্ষধ িরা হর্য়র্ে।
দযমন চীর্ন। ২০১৪ সার্ে চীর্নর মুসড়েম অধু যড়ষত
ড়িনড়িয়াং প্রর্দর্শ্ েম্বা দাড়ি রাখা এবং বার্স ভ্রমর্র্র
সময় ইসোমী দপাশ্াি পরার ওপর ড়নর্ষধাজ্ঞা িাড়র িরা
হয়। আে-িাড়যরার খবর্র বো হর্য়র্ে- এিই বের
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আির্স্ট ড়িনড়িয়াংর্য়র িারাম অঞ্চর্ে ড়হিাব, দবারিা ও
েম্বা দাড়ি ড়নড়ষদ্ধ িরা হয়। (এনড়িড়ভ্ অনোইন: ১৮ িুন
২০১৫)।
আর চীর্নর রােীয় বাতণা সংস্থা ড়সনহুয়া বুধবার এ তথয
িাড়নর্য়র্ে দয েম্বা দাড়ি ও ইসোমী দপাশ্াি পর্র
ির্পড়রবহর্র্ ভ্রমর্ িরা যার্ব না। চীর্নর মুসড়েম
অধু যড়ষত ড়শ্নড়িয়াং এোিার িারামা শ্হর্র এই
ড়নর্ষধাজ্ঞা আর্রাপ িরা হর্য়র্ে। (৬ আিি ২০১৪)।
ড়ব্রর্ির্নর দু ই মুসড়েম োে দাড়ি না িামার্নায় তার্দরর্ি
নতুন িার্মণর িার্স ভ্ড়তণ িরা হয় ড়ন। এমনড়ি ওই
হাইস্কুর্ে অধযয়নরত সহপািীর্দর সর্ঙ্গ িথা বো ও
দযািার্যাি িরাও ড়নড়ষদ্ধ িরা হর্য়র্ে তার্দর িনয।
ড়ব্রর্ির্নর
মন্টিারর্মে

েযাংিশ্ায়ার্রর

অযািড়রঙ্গর্িান

শ্হর্রর

হাইস্কুর্ে এই ঘিনা ঘর্ির্ে। স্কুেড়ির

ড়প্রড়ন্সপাে হাড়ভ্য়ার বভ্াসণ বর্ের্েন, এই ড়নর্ষধাজ্ঞার সর্ঙ্গ
ধর্মণর দিার্না সম্পিণ দনই, আমার্দর হাইস্কুর্ের রর্য়র্ে

79

ড়বর্শ্ষ ড়বড়ধমাো এবং এইসব ড়বধান সব োের্িই দমর্ন
চের্ত হর্ব। (১০/১০/২০১৩)
১০০% মুসড়ের্মর দদশ্ তুরর্স্কও ১৯২৩ সার্ে িামাে
আতাতুিণ নামি ইয়াহূ দীর্দর দাোে ড়হিাব পরা ও দাড়ি
রাখা সহ শ্রী‘আর্তর অসংখয আহিাম ড়নড়ষদ্ধ ির্র। দীঘণ
৯০ বের পর ২০১৩ সার্ে বতণমান দপ্রড়সর্ডন্ট রিব
নতয়ব উদু ণিান এসব অববধ ড়নর্ষধাজ্ঞা সড়রর্য় দনয়।
আল্লাহ তার্ি উত্তম িাযা প্রদান িরুন। আড়মন।
ড়মশ্র এিড়ি ঐড়তহযবাহী মুসড়েম রাে। আমরা দসৌড়দ
আরব আসার পর দদখোম দহাসনী দমাবারর্ির
শ্াসনিার্ে ড়মসরীয়রা

েু ড়ির্ত ওর্দর দদর্শ্ যাওয়ার

সময় পুরুষরা দাাঁড়ি িাড়মর্য় দফের্তা এবং মড়হোরা
ড়বমার্ন উর্ি দবারিা খুর্ে দফের্তা। িারর্ ড়িজ্ঞাসা
িরর্ে বের্তা পুরুষরা দাাঁড়ি দরর্খ এবং মড়হোরা দবারিা
পর্র দির্ে ড়মসর্রর ড়বমান বন্দর্র প্রর্বশ্ িরা মাে
দিেখানায় েুিার্ব। এ িার্ো আইনড়ি চােু ির্রড়েে
িুখযাত িামাে আবদু ে নার্সর দয আর্েম ও ইসোমী
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বযড়ক্তত্বর্ি ড়মথযা মামোয় ফাাঁড়স ড়দর্য় দদয় এবং দযসব
মাদ্রাসায় আর্েম নতড়র হয় দসগুড়ের্ি িঙ্গী নতড়রর
িারখানা আখযাড়য়ত ির্র বে ির্র দদয়। মুরড়স িমতায়
আসার পর ড়মসরীয় ড়নভ্ণর্য় দাাঁড়ি রার্খ এবং মড়হোরা
ড়নভ্ণর্য় দবারিা পর্র ওর্দর দদর্শ্ দযর্ত সিম হর্য়ড়েে।
ভ্ারত ও মুসড়েম সংখযািড়রি দদশ্ বাংোর্দশ্সহ ড়বড়ভ্ন্ন
দদর্শ্র ড়িড়ভ্ চযার্নর্ে সন্ত্রাসী ও অপরাধী, খারাপ দোি
ড়হর্সর্ব অহরহ দাড়ি –িুড়প পড়রর্য় দিার্না এিিনর্ি
ড়দর্য় নািি ড়সর্নমায় দচার, ডািাত, েু ো-বদমাইশ্
ইতযাড়দ খারাপ পািণ বা অংশ্ড়ি িরার্না হয়, এিা এিিা
ড়বরাি ষিযন্ত্র, যার্ত ির্র সাধারর্ মানু র্ষর মর্ন এ
ধারর্া সৃ ড়ি হয় দয, দাড়ি-িুড়প ওয়াোরা সবচাইর্ত খারাপ,
(আল্লাহ দযন িার্েমর্দর ড়বচার ির্রন)। অড়ত দু ঃখ ও
আফর্সার্সর ড়বষয় হর্ো: আমার্দর দদশ্ ৯০% মুসড়ের্মর
দদশ্। আিও যারা ইসোমী ড়বধান মাড়ফি তথা দাড়ি-িুড়প
ড়নর্য় চের্ব, তারা খুব এিিা ভ্ার্ো দনই। বাংোর্দর্শ্
দাড়ি রাখা ও দীন ইসোম মাড়ফি আমে িরা এিিা বি
চযার্েঞ্জ মানু র্ষর িনয।
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বাংোর্দর্শ্র যু বি সমাি দিন দাড়ি রাখর্ে না? দিনই
বা তারা ইসোম দথর্ি দূ র্র থাির্ে? ড়বর্শ্ষ ির্র
মক্কাতুে মুিারণামার প্রবাস িীবর্ন অর্নির্ি দদড়খ তারা
তার্দর প্রার্ ড়প্রয় দীন ইসোর্মর দিার্না ড়িেু ই মানর্ে
না। দিন তারা ইসোম সম্পর্িণ িাড়ফে, আর দস মাড়ফি
‘আমেও ির্র না? এর এিিা বি িারর্ হর্ো: তার্দর
অথণবনড়তি অবস্থা ভ্ার্ো নয়, তারা িািা-পয়সার িনয
এর্সর্ে আরব দদর্শ্। তারা মর্ন ির্র দয, আমরা এখার্ন
িানা বা মানার িনয আড়স ড়ন। অর্নর্ি দেখাপিা ও
িার্ন না। আর এিিা ড়বশ্াে সবণনাশ্া িারর্ হর্ো:
তার্দর ড়নর্ির্দর মর্ধয অহংিার ও বিাই ড়বরাি িরর্ে,
পাশ্াপাড়শ্ ড়বনয় নম্রতার চরম অভ্াব। দাড়িহীন,
দবনামাযী খারাপ দোির্ি সবাই ভ্য় ির্র, এমন দোর্ির
দাপি দবড়শ্। তারা দৃ ঢ়ভ্ার্ব মর্ন ির্র দয, নামাযী, সরে,
নম্র, দাড়িওয়াো ভ্দ্র দোর্ির দিানই মূ েয দনই তার্দর
দিাম্পানীর্ত। তারা মর্ন ির্র নম্রতা, ভ্দ্রতা, ভ্ার্ো
হওয়া এিা দু বণের্দর িাি ও তার্দর হাড়তয়ার। এভ্ার্ব
চের্ে আমার্ি ভ্ার্ো হর্য় দযর্ত হর্ব, ভ্ার্ো হর্য় দির্ে
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আমার্ি সাোত পির্ত হর্ব, তাহর্ে সাোর্তর সময়
ড়বোম দনব, যার্ত ওভ্ারিাইর্মর িািড়ি ড়িিভ্ার্ব িরর্ত
পাড়র, পয়সা উপািণর্নর চািা সচে থার্ি। তাোিা, আড়ম
ভ্ার্ো হর্য় দির্ে দিউ যড়দ আমার্ি খারাপ ড়িেু বর্ে বা
িাড়ে দদয়, তাহর্ে আড়ম তার্ি ড়িেু বের্ত বা প্রড়তর্শ্াধ
ড়নর্ত পারব না। তাই আড়ম আমার দযৌবনিাে এভ্ার্ব
পড়রচাড়েত িরর্বা, আমার্ি দিউ খারাপ ড়িেু বের্ে
আড়মও তার্ি দদর্খ দনর্বা। আড়ম এখন ভ্ার্ো হর্বা না,
আরও সময় আর্ে, বৃ দ্ধ হর্ে হর্বা, এখন িামাইর্য়র
সময়। ‘ইবাদত বর্ন্দিী িরব, তর্ব এখন না, তখন
সময়গুর্ো মসড়ির্দ িাড়ির্য় ড়দব, ড়চল্লা দদর্বা। মক্কা
শ্রীর্ফ সাোত পির্ে ১ সাোর্ত ১ োখ সাওয়াব।
এভ্ার্ব সিে দিানাহ মাফ হর্য় যার্ব। মহান আল্লাহ দতা
মাফ িরর্বনই। ইতযাড়দ ইতযাড়দ
আড়ম বড়ে: আপড়ন ড়ি ড়নড়িত দয, এর্তা ির্ির িািা
আপড়ন দু ড়নয়ায় দভ্াি ির্র দযর্ত পারর্বন? আপনার
ভ্ড়বষযর্ত ড়ি আর্ে? ড়ি হর্ব? আপড়ন ড়ি তা িার্নন?
আপড়ন ড়ি আল্লাহর সার্থ চুড়ক্ত ির্র দু ড়নয়ায় এর্সর্েন?
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আল্লাহর্ি ভ্য় িরুন, মর্ন রাখর্বন: মৃতুযর দু য়ার দখাো
থার্ি সবণদা, বে িরার দিার্না ড়নয়ম দনই। িার িাফন
িখন দরড়ড হর্য় দির্ে দস িার্ন না, অথচ হায়াতমাউর্তর মাড়েি মহান রব আল্লাহ ড়িিই িার্নন।
অতএব, দহ ভ্াই! যত ড়বপদই আসু ি না দিন, আপড়ন
সবর িরুন এবং িমপর্ি এিমুড়ি হর্েও দাড়ি দরর্খ
ড়দন, দশ্ভ্ বা িাইড়ে িাি-চাি িরর্বন না। আপড়ন যড়দ
আল্লাহর অনযানয আর্দশ্ দযমন সাোত, সাওম, হিসহ
অনযানয ফরয, ওয়াড়িব দমর্ন চের্ত পার্রন, তাহর্ে দিন
আপড়ন দাড়ির বযাপার্র আল্লাহ ও রাসূ র্ের আর্দশ্ দমর্ন
চের্েন না? এ সবই দতা তার্দরই ড়নর্দণশ্। এিড়দর্ি
ড়নর্দণশ্ পােন অনযড়দর্ি ড়নর্দণর্শ্র েংঘন। িই আপড়ন
দমর্ন চের্েন রহমার্নর ড়নর্দণশ্? দিন এ দখে-তামাশ্া?
শ্রী‘আর্তর আর্দশ্র্ি খার্িা ির্র দদখর্েন? ইয়াহূ দীনাসারারা এমন িাি িরর্তা, তাই আল্লাহ তা‘আো
তার্দর এমন ভ্ূ ে িার্ির সমার্োচনা ির্র বর্েন,
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]٨٥ :ٱّللَۖبِغَٰفِلََۖۖع َماَۖتعملونَۖ﴾ [ابلقرة
َُۖ َۖابَۖوما
َِۖ أش َِۖدَۖٱلعذ
“তর্ব ড়ি দতামরা ড়িতার্বর ড়িেু অংর্শ্ ঈমান আন এবং
ড়িেু অংর্শ্ িুফুরী ির? তাহর্ে দতামার্দর যারা এরুপ
ির্র তার্দর এিমাে প্রড়তফে দু ড়নয়ার িীবর্ন োঞ্ছনা ও
অপমান এবং ড়িয়ামর্তর ড়দন তার্দরর্ি ড়ফড়রর্য় দনওয়া
হর্ব িড়িনতম শ্াড়স্তর ড়দর্ি। আর তারা যা ির্র আল্লাহ
দস সম্পর্িণ িাড়ফে নন।” [সূ রা আে-বািারাহ, আয়াত:
৮৫]
. وآل وصحبه، وصىل اهلل وسلم َع نبينا حممد،واهلل ويل اتلوفيق
২৯ রড়বউে আউয়যাে ১৪৩৭ ড়হিরী/৮-১-২০১৬
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