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সংলিপ্ত বণণনা............
আধু লনক অনযানয লচন্তা ও কমণতৎপরতার
সামে ইসিামমর পােণকয হমে ইসিামমর
রময়মে এক প্রাকলিকযাি রূপ, যা িািমন
মানু ষ একজন পলরপূ ণণ মানু মষ পলরণত হয়।
ইসিামমর চালরলিক মমৌলিকত্বগুমিা কী,
কীভামব এর সফি রূপায়ণ সম্ভব, অনযানয
চালরলিক রুমির সামে ইসিালমক চালরলিক
রুমির মকাোয় মেদ ও সংমযাগ ইতযালদ
লবষময়র একলি সারগভণ বণণনা রময়মে এ
মিখালিমত, আশা কলর সকমির তা ভামিা
িাগমব।

1

َّ َ ِمْسِب ا ه َّ م
يم
هلل الرمح هن الر هح ه

সমস্ত প্রশংসা এককভামব আল্লাহর জনয,
সািাত ও সািাম তাাঁর ওপর নালযি হউক
যার পর আর মকামনা নবী মনই, আমামদর
নবী

মুহাম্মাদ

ওয়াসাল্লাম,

সাল্লাল্লাহু
তাাঁর

‘আিাইলহ

পলরবার-পলরজন,

সাহাবীমদর ওপর প্রলতদান লদবস পযণন্ত
সািাত ও সািাম নালযি হউক।
শরী‘আত হমে একলি পলরপূ ণণ জীবন
পদ্ধলত যা সকি লদক মেমক সালবণকভামব
মুসলিমমর বযলিগত জীবনমক গঠন করার
বযাপামর অতযন্ত গুরুত্বামরাপ কমরমে, এসব
2

লদমকর মমধয গুণাবিী লশষ্টাচার ও চলরমির
লদকলি অনযতম। ইসিাম এলদমক অতযন্ত
গুরুত্বামরাপ কমরমে। তাইমতা আক্বীদা ও
আখিামকর মামে সম্পকণ স্থাপন কমর
লদময়মে। মযমন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ
ওয়াসাল্লাম বমিমেন:
ًُ ُ
َ مَُ ُم َ َ ً َ م
»يمانا أح َسنُ ُه مم خلقا
«أكمل المؤ هم هنني إه
“মুলমনমদর মমধয পলরপূ ণণ ঈমানদার হমে

মস বযলি ময তামদর মমধয সমবণাত্তম
চলরমির অলধকারী”।1

1

আহমাদ: ২/২৫০; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮২;
লতরলমযী, হাদীস নং ১১৬২।

3

সু তরাং উত্তম চলরি হমে ঈমামনর
প্রমাণবাহী ও প্রলতফিন, চলরি বযতীত
ঈমান প্রলতফলিত হয় না; বরং নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম সংবাদ
লদময়মেন ময, তাাঁমক মপ্ররমণর অনযতম
মহান

উমদ্দশয

হমে

চলরমির

উত্তম

লদকসমূ হ পলরপূ ণণ কমর মদওয়া। রাসূ ি
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিমেন:
َ مَ م
َ
َ ُ ُ َّ َ ُ م
»ت هِلت ِّم َم َمَك هر َم اِلخَل هق
«إهنما ب هعث
“আলম মতা মকবি চলরমির উত্তম লদকসমূ হ

পলরপূ ণণ কমর লদমত মপ্রলরত হময়লে”। ইমাম
আহমাদ ও বুখারী আদাবুি মুফরামদ বণণনা
কমরমেন। এ কারমণই আল্লাহ তা'আিা
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উত্তম ও সু ন্দরতম চলরমির মাধযমম তাাঁর
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লামমর
প্রশংসা কমরমেন। আল্লাহ তা‘আিা বমিন,
ُ ُ
َّ
]٤ :﴾ [القلم٤ََلَخلقََعظِيم
َ﴿ِإَونكََلع ى
“এবং

লনশ্চয়

আপলন

মহান

চলরমি

অলধলিত”। [সূ রা আি-ক্বািম, আয়াত: ৪]
মকাোয় এিা বতণমান বস্তুবাদী মতবাদ ও
মানবতাবাদী
মচতনায়?

মানু মষর
মযখামন

মনগড়া
চলরমির

লচন্তা
লদকমক

সমপূ ণণরূমপ উমপিা করা হময়মে, তা শুধু
সু লবদাবাদী নীলতমািা ও বস্তুবাদী স্বামেণর
ওপর প্রলতলিত। যলদও তা অনযমদর ওপর
যু িুম বা লনযণাতমনর মাধযমম হয়। অনয সব
5

জালতর সম্পদ িু ন্ঠন ও মানু মষর সম্মান
হানীর মাধযমম হয়।
একজন মুসলিমমর ওপর তার আচারআচরমণ আল্লাহর সামে, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আিাইলহ

ওয়াসাল্লামমর

সামে,

অনয

মানু মষর সামে এমনলক লনমজর সামে কী
করা ওয়ালজব, ইসিাম তার এক অলভনব
চকমপ্রদ লচি অংকন কমর লদময়মে।
যখনই একজন মুসলিম বাস্তমব ও তার
মিনমদমন ইসিামী চলরমির অনু বতণন কমর
তখনই মস অলভষ্ট পলরপূ ণণতার অলত লনকমি
মপৌঁমে যায়, যা তামক আমরা মবলশ আল্লাহর
ননকিয িাভ ও উচ্চ মযণাদার মসাপামন
6

উন্নীত হমত সহমযালগতা কমর। পিান্তমর,
যখনই একজন মুসলিম ইসিামমর চলরি
ও লশষ্টাচার মেমক দূ মর সমর যায় মস
বাস্তমব ইসিামমর প্রকৃত প্রাণ চাঞ্চিয,
লনয়ম-নীলতর লভলত্ত মেমক দূ মর সমর যায়,
মস যালিক মানু মষর (রমবাকব, মরাবি)
মমতা হময় যায়, যার মকামনা অনু ভূলত এবং
আত্মা মনই।
ইসিামম ইবাদতসমূ হ চলরমির সামে
কমঠারভামব সংযু ি। ময মকামনা ইবাদতই
একলি উত্তম চলরমির প্রলতফিন ঘিায় না,
তার মকামনা মূ িয মনই। আল্লাহর সামমন
সািাত আদাময়র মিমি মদখা যায় সািাত
7

একজন মানু ষমক অশ্লীি অপেন্দ কাজসমূ হ
হমত রিা কমর, আত্মশুলদ্ধ ও আত্মার
উন্নলত সাধমন এর প্রভাব রময়মে। আল্লাহ
তা‘আিা বমিন,
ۡ
ۡ
ٓ
َّ
َّ َ ن
﴾ه َع ِنَ َٱلف ۡحشاءَِ َوٱل ُمنك َِر
َٱلصل ىوةَ َت ۡن ى
َ ِ ﴿إ
]٤٥ :[العنكبوت
“লনশ্চয় সািাত অশ্লীি ও অপেন্দনীয় কাজ
মেমক

লনমষধ

কমর”।

[সূ রা

আি-

আনকাবূ ত, আয়াত: ৪৫]
অনু রূপভামব সাওম বা মরাযা তাক্কওয়ার
লদমক লনময় যায়। আর তাক্বওয়া হমে
মহান চলরমির অনযতম। মযমন, আল্লাহ
তা‘আিা বমিন,
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َّ
ُ ُ
ُ
َٰٓ ﴿
َامَكما
َُ ٱلصي
ِ َيأ ُّيهاَٱَّلِينََءامنواََكت ِبََعل ۡيك َُم
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
﴾١٨٣ََكت ِبَََعََٱَّلِينََمِنَق ۡبل ِك َۡمَلعلك َۡمَت َّتقون
]١٨٣ :[ابلقرة
“মহ

ঈমানদারগণ!

মতামামদর

ওপর

সাওমমক ফরয করা হময়মে মযমলন ফরয
করা হময়লেি মতামামদর পূ বব
ণ তণীমদর ওপর,
যামত মতামরা তাক্বওয়া িাভ করমত পার”।
[সূ রা আি-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩]
সাওম অনু রূপভামব লশষ্টাচার, ধীরলস্থরতা,
প্রশালন্ত, িমা, মুখণমদর মেমক লবমুখতা
ইতযালদর প্রলতফিন ঘিায়। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিমেন:

9

َ
َ
ُ َ َ ُ م
َ َ َ
« هإذا َكن يَ مو ُم َص مومه أ َح هدك مم فَل يَ مرفث َوال
ٌ ُ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ م ُ م ِّ م
َ م َ م َ م
 فليَقل هإِّن ام ُرؤ، ف هإن َسابَّه أ َحد أ مو قاتله،ب
يصخ
»َصائه ٌم
“মতামামদর কামরা লসয়ামমর লদন যলদ হয়,
তাহমি মস মযন অশ্লীি কোবাতণা না বমি,
নহ নচ অলস্থরতা না কমর, যলদ মকউ তামক
গালি মদয় অেবা তার সামে িড়াই কমর
মস মযন বমি আলম সাওম পািনকারী”।2
যাকাতও অনু রূপভামব অন্তরমক পলবি
কমর, আত্মামক পলরমালজণত কমর এবং

2

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৯০৫; সহীহ মুসলিম,
হাদীস নং ১১৫১।
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তামক কৃপণতা, মিাভ ও অহংকামরর বযধী
হমত মুি কমর। আল্লাহ তা‘আিা বমিন,
ۡ ُ
ُ
ُ ُ
﴾ِن َأ ۡموىل ِ ِه َۡم َصدقةََتط ِه ُره َۡمَوتزك ِي ِهمَبِها
َۡ ﴿خ َذ َم
]١٠٣ :[اتلوبة

“তামদর সম্পদ হমত আপলন সাদকাহ গ্রহণ
করুন যার মাধযমম আপলন তামদরমক পলবি
ও পলরমালজণত করমবন”। [সূ রা আততাওবাহ, আয়াত: ১০৩]
আর

হজ

হমে

একলি

বাস্তবমুখী

প্রলশিণশািা আত্মশুলদ্ধ এবং লহংসা লবমদ্ধষ
ও পলিিতা মেমক আত্মামক পলরশুলদ্ধ ও
পলরমাজণমনর জনয।
বমিন,
11

আল্লাহ তা‘আিা

ۡ َّ
ُ
ََجَفلََرفثََولََف ُسوقََول
ََّ نَٱۡل
َ ﴿فمنَفرضََفِي ِه
ۡ
]١٩٧ :ج﴾ [ابلقرة
َِ فَٱۡل
َ ِ ََجدال
ِ
“ময এ মাস গুমিামত লনমজর ওপর হজ
ফরয কমর লনি মস মযন অশ্লীিতা,
পাপাচার ও েগড়া লববাদ হমজর মমধয না
কমর”। [সূ রা আি-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]
রাসূ ি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
বমিমেন:
َ
َ َ َّ َّ َ َ م
ُ م َ َم
 َر َج َع كيَ مومه، َول مم يف ُس مق،ّلِل فل مم يَ مرفث
«من حج ه ه
ُ ُ َُ م
»َو ََلته أ ُّمه
“ময বযলি অশ্লীি কো-বাতণা ও পাপ কমণ
না কমর হজ পািন করি মস তার পাপ
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রালশ হমত তার মা মযলদন জন্ম লদময়মে মস
লদমনর মমতা (লনষ্পাপ) হময় লফমর এি”।3
ইসিামী চলরমির মমৌলিক লবষয়সমূ হ:
১. সতযবালদতা:
আল্লাহ তা‘আিা এবং তাাঁর রাসূ ি সাল্লাল্লাহু
‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ময সকি ইসিামী
চলরমির আমামদর লনমদণশ লদময়মেন, তার
অনযতম হমে সতযবালদতার চলরি। আল্লাহ
তা‘আিা বমিন,
َّ
ُ َّ
ُ ُ
َّ
َٰٓ ﴿
ََٱّلل َوكونواَ َمع
َ َ َيأ ُّيها َٱَّلِينَ َءَام ُنواَ َٱتقوا
َّ
]١١٩ :﴾ [اتلوبة١١٩ََٱلصى ِدقِي
3

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৫২১।
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“মহ ঈমানদারগণ আল্লাহমক ভয় কর এবং
মতামরা সতযবাদীমদর সােী হও”। [সূ রা
আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৯]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
বমিমেন:
َ
َ م ِّ َ َّ م َّ َ م
َّ ِّ م َ َ م
ب يه هدي إهَل
 و هإن ال ه،«إهن الصدق يه هدي إهَل ال هب
ً ِّ
م َ َّ َ َّ َّ ُ َ َ َ م ُ ُ َ َّ ُ م
َ َكت
»ب هصديقا
 و هإن الرجل َلصدق حَّت ي،اْلن هة
“মতামরা সতযবালদতা গ্রহণ কর, মকননা
সতযবালদতা পূ মণযর পে মদখায় আর পূ ণয
জান্নামতর পে মদখায়, একজন মিাক সবণদা
সতয বিমত োমক এবং সতযবালদতার প্রলত
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অনু রাগী হয়, ফমি আল্লাহর লনকি মস
সতযবাদী লহমসমব লিলপবদ্ধ হময় যায়”।4
২. আমানতদালরতা:
মুসলিমমদর ময সমস্ত ইসিামী চলরমির
লনমদণশ মদওয়া হময়মে তার মমধয আমরকলি
হমে আমানতসমূ হ তার অলধকারীমদর
লনকি আদায় কমর মদওয়া। আল্লাহ
তা‘আিা বমিন,
ۡ َّ َّ
ۡ ُّ ُ
ۡ َٰٓ
ُ
﴾لَأهل ِها
َ ِ ٱّللَيأ ُم ُرك َۡمَأنَتؤَدواََٱۡلمىنىتََِإ
َ َن
َ ِ ﴿إ
]٥٨ :[النساء

4

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৭।
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“লনশ্চয় আল্লাহ মতামামদর লনমদণশ লদমেন
আমানতসমূ হ তার হকদারমদর লনকি
আদায় কমর লদমত”। [সূ রা আন-লনসা,
আয়াত: ৫৮]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
তাাঁর সম্প্রদাময়র লনকি ‘আি-আমীন’
উপাধী িাভ কমরলেমিন, তারা তাাঁর লনকি
তামদর

সম্পদ

আমানত

রাখমতা।

রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
এবং

তাাঁর

অনু সারীমদর

মুশলরকরা

কমঠারভামব লনযণাতন শুরু করার পর যখন
আল্লাহ তামক মক্কা মেমক মদীনা লহজরত
করার অনু মলত লদমিন লতলন আমানমতর
16

সমস্ত মাি তার অলধকারীমদর লনকি
লফলরময় মদওয়া বযতীত লহজরত কমরন লন,
অেচ তারা সকমিই কালফর লেি; লকন্তু
ইসিাম মতা আমানত তার অলধকারীমদর
লনকি লফলরময় লদমত লনমদণশ লদময়মে যলদও
তারা কালফর হয়।
৩. অলিকার পূ ণণ করা:
ইসিামী মহান চলরমির অনযতম হমে
অলিকার পূ ণণ করা। আল্লাহ তা‘আিা
বমিন,

ۡ ُ
َّ
ُ ۡ نَ ۡٱلع ۡهدَََكنََم
:سَولَ﴾ [االرساء
َ ِ ﴿وأ ۡوفواََبِٱلع ۡه َِدَإ
]٣٤
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“আর মতামরা অলিকার পূ ণণ কর। মকননা
অলিকার সম্বমে লজজ্ঞালসত হমব”। [সূ রা
আি-ইসরা, আয়াত: ৩৪]
আল্লাহ তা‘আিা আমরা বমিন,
َّ
ۡ
ُ
ُ ُ
َّ
ََٱّللِ َولَ َينقضونَ َٱل ِميثىق
َ َ ﴿ٱَّلِينَ َيُوفونَ َبِع ۡه َِد
]٢٠ :﴾ [الرعد٢٠

“যারা অলিকার পূ ণণ কমর এবং প্রদত্ত
প্রলতজ্ঞা ভি কমর না”। [সূ রা আর-রা‘আদ,
আয়াত:

২০]

আর

রাসূ ি

সাল্লাল্লাহু

‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম প্রলতশ্রুলত ভি করা
লনফামকর নবলশমষ্টযর মমধয গণয কমরমেন।
৪. লবনয়:

18

ইসিামী চলরমির আমরকলি হমে একজন
মুসলিম তার মুসলিম অপর ভাইমদর সামে
ধনী মহাক বা গরীব মহাক লবনয়ী হমব।
আল্লাহ তা‘আিা বমিন,
ۡ ۡ
ۡ ۡ
]٨٨ :ِضَجناحكََل ِل ُمؤ ِمن ِيَ﴾ [احلجر
َ ﴿وٱخف
“তুলম মতামার পার্শ্ণমদশমক মুলমনমদর জনয
অবনত কমর দাও”। [সূ রা আি-লহজর,
আয়াত: ৮৮]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
বমিমেন:
ٌ َ َ َ َم
َ هلل أَ مو ََح إ َ ََّل أَ من تَ َو
َ « َوإ َّن ا
اض ُعوا َح ََّّت ال يفخ َر أ َحد
ه
َ َ َ ٌ َ َ َ َه َ َ َ َ َ م
َ
» وال يب هِغ أحد لَع أح ٍد،لَع أح ٍد
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“আল্লাহ তা‘আিা আমার লনকি অহী
কমরমেন ময, মতামরা লবনয়ী হও, যামত
একজন অপরজমনর ওপর গবণ না কমর,
একজন অপর জমনর ওপর সীমািিন না
কমর”।5
৫. মাতা-লপতার প্রলত সদ্ব্যবহার:
মাতা-লপতার প্রলত সদ্ব্যবহার উত্তম চলরমির
অনযতম। আর এিা তামদর হক মহান
হওয়ার কারমণ, ময হক

আল্লাহ হমকর

পর। আল্লাহ তা‘আিা বমিন,

5

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৫।
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ۡ
ُ ُۡ
ۡ
ۡ
َّ
َن
َِ ۡۡشكواَ َبِهِۦ َشيَاَ َوبِٱلو ى ِِلي
َ َ َ﴿وٱع ُب ُدوا
ِ ٱّلل َولَ َت
إ ِ ۡح ى
]٣٦ :سنا﴾ [النساء
“আর মতামরা আল্লাহ ইবাদত কর, তাাঁর
সামে মকামনা লকেু মক শরীক কমরা না এবং
মাতা-লপতার প্রলত সদ্ব্যবহার কর”। [সূ রা
আন-লনসা, আয়াত: ৩৬]
আল্লাহ তা‘আিা তামদর আনু গতয, তামদর
প্রলত দয়া ও লবনয় এবং তামদর জনয
মদা‘আ করমত লনমদণশ লদময়মেন। আল্লাহ
তা‘আিা বমিন,
ُ
ُّ
ۡ َّ
ۡ ۡ
َب
َِ ٱلرۡحةِ َوقل َ َّر
َ َِض َل ُهما َجناحَ َٱَّل َِل َمِن
َ ﴿وٱخف
ۡ ۡ
]٢٤ :﴾ [االرساء٢٤َانَصغِريا
َ ِ ٱرۡح ُهماَكماَر َّبي
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“তামদর উভময়র জনয মতামার দয়াবনলতর
ডানা অবনত কমর দাও এবং বি, মহ
আমার রব তামদর প্রলত আপলন করুণা
করুন তারা মযভামব আমামক মোি মবিায়
িািন-পািন কমরমে”। [সূ রা আি-ইসরা,
আয়াত: ২৪]
َّ
َ ُ
َّ
َّ
َُ َ ٌ ُ َ َ َ
اهلل َعليم هه َو َسل َم
اّلِل َصَّل
ول ه
«جاء رجل إهَل رس ه
َّ َ ُ َ َ َ َ َ
َّ  َم من أَ َح ُّق،اّلِل
اس هِبُ مس هن
انل ه
 يا رسول ه:فقال
ُ َ َ َ ُ َ َ
َ ُ ُ َ َ
َ َص
» «ث َّم أ ُّمك: ث َّم َم من؟ قال: «أ ُّمك» قال:حابَ هِت؟ قال
ُ
ُ َ َ
ُ َ َ َ
ُ َ َ
ُ َ َ
 «ث َّم: ث َّم َم من؟ قال: «ث َّم أ ُّمك» قال: ث َّم َم من؟ قال:قال
َ ُأَب
»وك
“এক বযলি রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ
ওয়াসাল্লামমর লনকি এমস লজমজ্ঞস করি:
22

“মহ

আল্লাহ রাসূ ি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ

ওয়াসাল্লাম আমার উত্তম সাহচমযণর সবমচময়
মবলশ অলধকারী বযলি মক? লতলন বিমিন:
মতামার মা। অতঃপর লজমজ্ঞস করি
তারপর মক? লতলন উত্তর লদমিন: মতামার
মা। অতঃপর লজমজ্ঞস করি তার পর মক?
লতলন উত্তর লদমিন মতামার মা। অতঃপর
লজমজ্ঞস করি তার পর মক? উত্তর লদমিন:
মতামার লপতা”।6

6

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৯৭১; সহীহ মুসলিম,
হাদীস নং ২৫৪৮।
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মাতা-লপতার প্রলত এ সদ্ব্যবহার ও দয়া
অনু গ্রহ অলতলরি বা পূ ণণতা দানকারী লবষয়
নয় বরং তা হমে সকি মানু মষর ওপর
ইজমার লভলত্তমত ফরময আইন।
৬. আত্মীয়তার সম্পকণ বজায় রাখা:
আত্মীয়তার সম্পকণ বজায় রাখা ইসিামী
চলরমির অনযতম। আর তারা হমে
লনকিাত্মীয়গণ মযমন, চাচা, মামা, ফুফা,
খািা প্রমূ খ। আত্মীয়তার সম্পকণ বজায়
রাখা ওয়ালজব, আর তা লেন্ন করা জান্নামত
প্রমবশ মেমক বলঞ্চত ও অলভশামপর কারণ।
আল্লাহ তা‘আিা বমিন,

24

ۡ
َّ
ۡ
ُۡ
َۡرض
َ ِ ف َٱۡل
َ ِ َ َل َعس ۡي ُت َۡم َإِن َتو َّۡل ُت َۡم َأن َتفسِ ُدوا
َ ﴿فه
ُ
َّ
ُ
َّ
ُ
َٱّلل
َُ ََأو َٰٓلئِكََٱَّلِينََلعن ُه َُم٢٢َوتق ِط ُع ٓواََأ ۡرحامك َۡم
ۡ
ُ
]٢٣ ،٢٢ :﴾ [حممد٢٣َمَأبۡصىره َۡم
ََٰٓ فأص َّم ُه َۡمَوأع
“যলদ মতামরা প্রতযাবতণন কর তমব লক
মতামরা পৃলেবীমত লবপযণয় সৃ লষ্ট করমব এবং
আত্মীয়তার সম্পকণ লেন্ন করমব, তারা মতা
ঐ সব মিাক যামদর প্রলত

আল্লাহ

অলভশাপ কমরমেন এমত লতলন তামদরমক
বলধর

কমর

লদময়মেন

এবং

তামদর

অন্তরদৃ লষ্ট অে কমর লদময়মেন”। [সূ রা
মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২-২৩]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
বমিমেন:
25

ُ ُ َ َم
َ َ َّ
»اط ٌع
«ال يدخل اْلَنة ق ه
“আত্মীয়তার বেন লেন্নকারী জান্নামত
প্রমবশ করমব না”।7
৭. প্রলতমবশীর প্রলত সু ন্দরতম বযবহার:
প্রলতমবশীর প্রলত সু ন্দরতম বযবহার হমে
ইসিামী চলরমির অনযতম। প্রলতমবশী হমে
মস সব মিাক যারা মতামার বাড়ীর
আমশপামশ বসবাস কমর। ময মতামার
সবমচময় লনকিবতণী মস সু ন্দর বযবহার ও

7

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৫৯৮৪; সহীহ মুসলিম,
হাদীস নং ৪৬৩৩।
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অনু গ্রমহর সবমচময় মবলশ হকদার। আল্লাহ
তা‘আিা বমিন,
ۡ
ۡ
ُۡ
ن َإ ِ ۡح ى
َم
َب َوٱَّلتى ى
َسنا َوبِذِي َٱلق ۡر ى
َِ ۡ﴿وبِٱلو ى ِِلي
ۡ
ۡ
ُۡ
ُ ۡ َ ار
وٱلۡم ى
َب
َِ ٱۡل ُن
َارِ َذِي َٱلق ۡر ى
َ ِي َوٱۡل
َِ سك
َِ ب َوٱۡل
ۡ
َّ و
]٣٦ :ۢنب﴾ [النساء
َِ ِبَبِٱۡل
َِ ٱلصاح
“আর মাতা-লপতার প্রলত সদ্ব্যবহার কর,
লনকিাত্মীয়, ইয়াতীম, লমসকীন লনকিতম
প্রলতমবশী ও পার্শ্ণবতণী প্রলতমবশীর প্রলতও”।
[সূ রা আন-লনসা, আয়াত: ৩৬]
এমত

আল্লাহ

লনকিতম

ও

দূ রবতণী

প্রলতমবশীর প্রলত সদ্ব্যবহার করমত ওলসয়ত
কমরমেন। রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ
ওয়াসাল্লাম বমিন,
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ُ م
ُ َّ َ ُ َ َّ َ َ م
ُ َ َ َ
َم
ت أنه
 حَّت ظنن،ار
«ما زال ي ه
بيل بهاْل ه
يِن هج ه
وص ه
ُُ
»َسيُ َو ِّرثه
“লজবরীি আমামক প্রলতমবশীর বযাপামর ওলসয়ত
করলেি, এমনলক আলম ধারণা করলে ময
প্রলতমবশীমক ওয়ালরশ বালনময় লদমব”।8
অেণাৎ

আলম

ওয়ালরশমদর

মমন
সামে

কমরলেিাম
প্রলতমবশীর

ময
জনয

লমরামসর একলি অংশ লনধণালরত কমর
মদমব। রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ

8

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬০১৪; সহীহ মুসলিম
মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৫।
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ওয়াসাল্লাম আবু যর রালদয়াল্লাহু আনহুমক
িিয কমর বমিন,
َ َ َ َ ٍّ َ َ َ م َ َ َ َ ً َ َ م م َ َ َ َ َ م
 َوت َعاهد،اءها
 فأك هِث م،«يا أبا ذر إهذا طبخت مرقة
َ َ َ
»ريانك
هج
“মহ আবু যর! যখন তুলম শুরবা পাক কর

তখন পালন মবলশ কমর দাও, আর মতামার
প্রলতমবশীমদর অলিকার পূ রণ কর”।9
প্রলতমবশীর পামর্শ্ণাবস্থামনর হক রময়মে
যলদও মস আল্লাহ এবং তাাঁর রাসূ মির প্রলত
অলবর্শ্াসী কালফর হয়।
৮. মমহমামনর আলতমেয়তা:
9

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৫।
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ইসিামী
মমহমামনর

চলরমির

আমরকলি

আলতমেয়তা।

হমে

রাসূ িুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লামমর বাণী:
م
م
َم م
َُ
ُ َ م َ َ ُم
»هلل َواَلَ مومه اْل هخ هر فليُك هر مم َضيمفه
« َومن َكن يؤ همن بها ه
“আর ময বযলি আল্লাহ এবং পরকামির
প্রলত লবর্শ্াস কমর মস মযন তার মমহমানমক
সম্মান কমর”।10
৯. সাধারণভামব দান ও বদানযতা:
ইসিামী চলরমির অনযতম হমে দান ও
বদানযতা। আল্লাহ তা‘আিা ইনসাফ, দান

10

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬০১৮; সহীহ মুসলিম,
হাদীস নং ৪৭।
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ও বদানযতাকারীমদর প্রশংসা কমর বমিন,
َّ
ُ َّ
ُ
ََٱّللِ َث ََّم َل
َ َ يل
َِ ِ ف َسب
َ ِ َ ﴿ٱَّلِينَ َيُنفِقونَ َأ ۡموىل ُه َۡم
َّ
ٓ
ُ ٓ
ۡ
ُ
ََل َأذى َل ُه َۡم َأ ۡج ُره َۡم َعِند
َ يُتب ِ ُعونَ َمَا َأنفقواَ َمنا َو
ُ ۡ ُ
﴾٢٦٢َ َرب ِ ِه َۡم َولَ َخ ۡوفَ َعل ۡي ِه َۡم َولَ َه َۡم ََيزنون
]٢٦٢ :[ابلقرة
“যারা

আল্লাহ রাস্তায় লনমজমদর সম্পদ

বযয় কমর অতঃপর যা খরচ কমরমে তা
মেমক কামরা প্রলত অনু গ্রহ ও কষ্ট মদওয়ার
উমদ্দশয কমর না, তামদর জনয তামদর
প্রলতপািমকর লনকি প্রলতদান রময়মে।
তামদর মকামনা ভয় মনই এবং তারা
দু লশ্চন্তাও করমব না”। [সূ রা আি-বাকারাহ,
আয়াত: ২৬২]
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রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
বমিমেন:
َ
َ َ ُ َ م ُ َ م َم م
َ َ م
 فليَ ُعد به هه َلَع َم من ال ظه َر،« َم من َكن َم َعه فضل ظه ٍر
َ
ٌ َُ َ َ م َ َ َُ َ م
َ
َم م
 فليَ ُعد به هه َلَع َم من ال،َل فضل هم من َزا ٍد
 ومن َكن،َل
َ َ
ُ َ اد
»َل
ز
“যার লনকি অলতলরি বাহন োমক, মস মযন
যার বাহন মনই তামক তা বযবহার করমত মদয়।
যার লনকি অলতলরি পামেয় বা রসদ রময়মে
মস মযন যার রসদ মনই তামক তা লদময় সাহাযয
কমর”।11
১০. নধযণ ও সলহষ্ণুতা:
11

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭২৮।
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নধযণয ও সলহষ্ণুতা হমে ইসিামী চলরমির
অনযতম। অনু রূপভামব মানু ষমক িমা করা,
দু বণযবহারকারীমক মেমড় মদওয়া, ওযর
মপশকারীর ওযর গ্রহণ করা বা মমমন
মনওয়াও অনযতম। আল্লাহ তা‘আিা বমিন,
ُۡ
َّ
﴾٤٣َِور
َ نَع ۡز َِمَٱۡل ُم
َۡ نَذىل ِكََل ِم
َ ِ ﴿ولمنَصبََوغفرََإ
]٤٣ :[الشورى
“আর ময নধযণয ধারণ করি এবং িমা
করি তার জনয, লনশ্চয় এিা কামজর
দৃ ঢ়তার

অন্তভুণি”।

[সূ রা

আশ-শূ রা,

আয়াত: ৪৩]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
বমিন,
33

ُم م
َ ُّ ُ َ َ
ُ َ م م
ُ َّ ون أَ من َي مغف َر
اّلِل
ُتب
 أال ه،« َوَلَعفوا َوَلَصفحوا
ه
ُ َ
»لك مم
“তারা মযন িমা কমর মদয় এবং উদারতা
মদখায়,

আল্লাহ মতামামদর িমা কমর

মদওয়া লক মতামরা পেন্দ কর না”?
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
আমরা বমিন,
م
َم
ُ َ ُ
« م
ُ َ محوا تُ مر
ُ َ ار
»اهلل لك مم
 َواغ هف ُروا يغ هف هر،محوا
“দয়া কর, মতামামদর প্রলত দয়া করা হমব,
িমা কমর দাও মতামামদরমকও িমা কমর
মদওয়া হমব”।12
12

আহমাদ: ১১/৯৯।
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১১. মানু মষর মামে সমমোতা ও সংমশাধন:
ইসিামী চলরমির আমরকলি হমে মানু মষর
মামে সমমোতা ও সংমশাধন কমর মদওয়া,
এিা একলি মহান চলরি যা ভািবাসা
মসৌহাদণয প্রসার ও মানু মষর পারষ্পালরক
সহমযালগতার প্রামণর লদমক লনময় যায়।
আল্লাহ তা‘আিা বমিন,
َّ
َّ
ۡ َّ
ََنَأَمرََبِصدقة
َۡ لَم
َ ِ فَكث ِريََمِنََّنوى ى ُه َۡمَإ
َ ِ َري
َ ۡ لَ خ
َ﴿
ۡ ۡ
ۡ
ََلَذىل ِك
َ اسَومنَيفع
َ ِ َّيَٱنل
َ أ َۡوَم ۡع ُروفََأ َۡوَإ ِ ۡصلىِۢحَب
ٓ
ُۡ
َّ
َٱّللِ َفس ۡوفَ َنؤتِي َهِ َأ ۡج ًرا َعظِيما
َ َ َِٱبۡت ِغاءَ َم ۡرضات
]١١٤ :﴾ [النساء١١٤

“তামদর অলধকাংশ কানাকালনর মমধযই
কিযাণ মনই মকবি মস বযলি বযতীত ময
35

সাদকা,

সৎকমণ

ও

মানু মষর

মামে

সংমশাধমনর বযাপামর লনমদণশ মদয়, ময বযলি
আল্লাহ সন্তুলষ্টর িমিয এসব কমর অলচমরই
আমরা তামক মহা প্রলতদান প্রদান করব”।
[সূ রা আন-লনসা, আয়াত: ১১৪]
১২. িজ্জা:
ইসিামী চলরমির অনযতম আমরকলি চলরি
হমে িজ্জা। এিা এমন একলি চলরি যা
পলরপূ ণণতা ও মযণাদাপূ ণণ নবলশমষ্টযর লদমক
আহবান কমর। অশ্লীি ও মবহায়াপনা হমত
বারণ কমর। িজ্জা আল্লাহ পি হমত হময়
োমক। ফমি মুসলিম িজ্জা কমর আল্লাহ
তামক

পাপাচামর

লিপ্ত
36

না

মদখুক।

অনু রূপভামব মানু মষর এবং লনমজর মেমকও
মস িজ্জা কমর। িজ্জা অন্তমর ঈমান োকার
প্রমাণ বহন কমর।
নবী

সাল্লাল্লাহু

বমিমেন:

‘আিাইলহ

ওয়াসাল্লাম

َ ور َش مط ُر م
ُّ «
ُ الط ُه
»ان
اْليم ه
ه

“িজ্জা ঈমামনর লবমশষ অংশ”।13

রাসূ ি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
আমরা বমিন,

13

َ َّ َ َ ُ َ َ م
ِب م
»ري
ٍ «احلياء ال يأ هِت إهال ه

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৯; সহীহ মুসলিম,
হাদীস নং ২২৩।

37

“িজ্জা কিযাণ োড়া আর লকেু ই লনময়
আমস না”।14
১৩. দয়া ও করুণা:
ইসিামী চলরমির আমরকলি উমল্লখমযাগয
গুণ হমে দয়া বা করুণা। এ চলরিলি
অমনক মানু মষর অন্তর হমত লেলনময় মনওয়া
হময়মে। ফমি তামদর অন্তর পােমরর মমতা
অেবা তার মচময়ও শি হময় মগমে। আর
প্রকৃত মুলমন হমে দয়াময়, অনু কৃপাকারী

14

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬১১৭; সহীহ মুসলিম,
হাদীস নং ৩৭।

38

গভীর অনু ভূলতসম্পন্ন উজ্জ্বি আমবমগর
অলধকারী। আল্লাহ তা‘আিা বমিন,
َّ ﴿ ُث ََّم ََكنَ َمِنَ َ َّٱَّلِينَ َءام ُنواَ َوتواص ۡواَ َب
َِب
َ ۡ ٱلص
ِ
ُ
ۡ ُ ۡ ى
ۡ
ۡ
َب َٱلميمن َِة
َ  َأو َٰٓلئِكَ َأصح١٧َ ِوتواص ۡواَ َبِٱلم ۡرۡحة
]١٨ ،١٧ :﴾ [ابلدل١٨

“অতঃপর মস তামদর অন্তভুি
ণ হয় যারা
ঈমান এমনমে পরস্পর পরস্পরমক নধযণয ও
করুণার উপমদশ লদময়মে তারা হমে
দলিণ পন্থার অনু সারী”। [সূ রা আি-বািাদ,
আয়াত: ১৭-১৮]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
বমিমেন,

،«مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم
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كمثل اْلسد إذا اشتىك منه عضو تداىع َل سائر
»اْلسد بالسهر واحلىم
“মুলমনমদর পারস্পলরক মসৌহাদণয, করুণা,
অনু কম্পার উপমা হমে একলি শরীমরর মমতা।
যখন তার একলি অি অসু স্থ হয় মগািা শরীর
লনদ্রাহীনতা ও জ্বমর আক্রান্ত হয়”।15
১৪. ইনসাফ বা নযায়পরায়ণতা:

15

সহীহ বু খারী, লকতাবু ি আদব পলরমেদ: মানু ষ ও
চতুষ্পদ জন্তুর ওপর দয়া করা লবষময়, ৪৩৮/১০,
৬০১১ ৫৫/১, ১২; সহীহ মুসলিম, লকতাবু ি লবর
ওয়াসলসিাহ পলরমেদ মুলমনমদর প্রলত দয়া ও
নমনীয়তা লবষময়, ২০০০/৪, ২৫৮৬।
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নযায় পরায়ণতা ইসিামী চলরমির আমরকলি
চলরি। এ চলরি আত্মার প্রশালন্ত সৃ লষ্ট
কমর। সমামজ লনরাপত্তা প্রলতিা এবং
লবলভন্ন প্রকার অপরাধ লবমমাচমনর লদমক
লনময় যায়। আল্লাহ তা‘আিা বমিন,
ۡ
ۡ ُ ُ ۡ َّ َّ
ٓ
ۡ ٱلع
ٱۡل ۡح ى
َن َِإَويتايَ َذِي
َِ س
و
َ
َ
ل
د
َ َن
َ ِ ﴿إ
ِ
ِ ٱّلل َيأم َر َب
ِ
ُۡ
]٩٠ :ب﴾ [انلحل
َٱلق ۡر ى
“লনশ্চয় আল্লাহ নযায়পরায়ণতা ইহসান ও
লনকিাত্মীয়মদর দান করমত লনমদণশ মদন”।
[সূ রা আি-নাহি, আয়াত: ৯০]
আল্লাহ তা‘আিা বমিন,
ۡ َّ ُ ۡ ُ ُ ۡ
]٨ :ى﴾ [املائدة
َِلتقو ى
بَل
َ ﴿ٱعدِلواََهوََأقر
“ইনসাফ কর, এিা তাক্বওয়ার অতীব
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লনকিবতণী”। [সূ রা আি-মাময়দাহ, আয়াত:
৮]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
বমিমেন:
َّ م ُ م
ُ ََ ََ َ م
َ
ََ م
 ع من،ور
«إهن المق هس هطني هعند ا ه
ٍ هلل لَع منابهر همن ن
َّ ٌ َ م َ َ َ م
َّ َ
َ َ يَمني َّ م
َ اَّل
ين
 ه، َو هِكتا يدي هه ي همني،الرمح هن ع َّز َوجل
ه ه
َُ َ َ ُ م م ََ م م
َ ُ َم
»يهم وما ولوا
يع هدلون هيف حك هم ههم وأه هل ه
“নযায়পরায়ণ বযলিরা আল্লাহর লনকি নূ মরর
লমম্বমরর উপর বসমব, তারা মস সব মিাক
যারা লবচার ফয়সািা, পলরবার-পলরজন
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এবং ময দালয়ত্ব মপময়মে তামত ইনসাফ
কমর”।16
১৫. চালরলিক পলবিতা:
ইসিামী চলরমির আর একলি অনযতম লদক
হমে চালরলিক পলবিতা। এ চলরি মানু মষর
সম্মান সংরিণ এবং বংমশ সংলমশ্রণ না
হওয়ার লদমক মপৌঁমে মদয়। আল্লাহ তা‘আিা
বমিন:
َّ
ۡ
ً ي ُدونَ َن ِك
َّت
َاحا َح َّ ى
َِ َ َِف َٱَّلِينَ َل
َ ِ ﴿ولي ۡست ۡعف
ۡ
ۡ
َّ
]٣٣ :ٱّللَمِنَفضل ِ َهِ﴾ [انلور
َُ َُيغن ِي ُه َُم

16

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৭।
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“যারা লববামহর সামেণয পায় না তারা মযন
চালরলিক পলবিতা গ্রহণ কমর আল্লাহ তার
অনু গ্রমহ

তামদরমক

সম্পদশািী

করা

পযণন্ত”। [সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৩৩]
রাসূ িুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম
বমিমেন:
َ َّ َ ُ م
َُم
ُ َ م
م
:«اض َمنُوا هَل هس ًّتا هم من أنف هسك مم أض َم من لك ُم اْلَنة
م ُ َ َّ م
َ ُّ َ ُ م
َ ُ َ
 َوأدوا إهذا، َوأ موفوا إهذا َو َعدت مم،اص ُدقوا إهذا َحدثتُ مم
ُ َ َ م ُ م ُ م َ م َ ُ ُ ُ َ ُ م َ ُ ُّ َ م
،ارك مم
 وغضوا أبص، واحفظوا فروجكم،اؤت همنتم
َُ ُ ُّ َ م َ م
»وكفوا أي هديكم
“মতামরা আমার জনয েয়লি লবষময়র
লযম্মাদার হও, আলম মতামামদর জনয
জান্নামতর লযম্মাদার হব, যখন মতামামদর
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মকউ কো বমি মস মযন লমেযা না বমি।
যখন তার কামে আমানত রাখা হয় তখন
মযন মখয়ানত না কমর, যখন প্রলতশ্রুলত
মদয় তা মযন ভি না কমর, মতামরা
মতামামদর দৃ লষ্ট অবনত কর, মতামামদর
হস্তদ্ব্য় সংযত কর, মতামামদর িজ্জাস্থান
লহফাযত কর”।17
ইসিামমর এ সব চলরমি এমন লকেু মনই
যা অপেন্দ করা যায়, বরং এসব এমন
সম্মান মযাগয ও মহৎ চালরিাবিী যা

17

মুসনামদ আহমাদ: ৫/৩২৩। হাদীসলি তাবারানী
বণণনা কমর হাসান বমিমেন।
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প্রমতযক লনষ্কিু ষ স্বভামবর অলধকারীর
সমেণন িাভ কমর। মুসলিমগণ যলদ (আজ)
এ মহৎ চলরি ধারণ করত তাহমি সবণি
মেমক তামদর লনকি মানু ষ আগমন করত
এবং দমি দমি
প্রমবশ

করত

আল্লাহর দীমন তারা
মযভামব

প্রেম

যু মগর

মুসলিমমদর মিন-মদন ও চলরমির কারমণ
মযভামব মানু ষ ইসিামম প্রমবশ কমরলেি।
সমাপ্ত
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