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সংলিপ্ত বণণনা............ 
আধুলনক অনযানয লচন্তা ও কমণতৎপরতার 
সামে ইসিামমর পােণকয হমে ইসিামমর 
রময়মে এক প্রাকলিকযাি রূপ, যা িািমন 
মানুষ একজন পলরপূণণ মানুমষ 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। 
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َنه  اهلله  ِمْسِب يمه  الرَّمحم الرَّحه  

সমস্ত প্রশংসা এককভামব আল্লাহর জনয, 
সািাত ও সািাম তাাঁর ওপর নালযি হউক 
যার পর আর মকামনা নবী মনই, আমামদর 
নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম, তাাঁর পলরবার-পলরজন, 
সাহাবীমদর ওপর প্রলতদান লদবস পযণন্ত 
সািাত ও সািাম নালযি হউক। 
শরী‘আত হমে একলি পলরপূণণ জীবন 
পদ্ধলত যা সকি লদক মেমক সালবণকভামব 
মুসলিমমর বযলিগত জীবনমক গঠন করার 
বযাপামর অতযন্ত গুরুত্বামরাপ কমরমে, এসব 
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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: 

َمُل الُمؤم » كم
َ
َسنُُهمم ُخلًُقاأ حم

َ
نهنَي إهيَمانًا أ  «مه

“মুলমনমদর মমধয পলরপূণণ ঈমানদার হমে 
মস বযলি ময তামদর মমধয সমবণাত্তম 
চলরমির অলধকারী”।1 

                                                           
1 আহমাদ: ২/২৫০; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮২; 

লতরলমযী, হাদীস নং ১১৬২। 
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সুতরাং 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 
লদকসমূহ পলরপূণণ কমর মদওয়া। রাসূি 
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিমেন: 

ََلقه » خم
َ َم اِلم َم َمََكره َتمِّ

ُ
ثمُت ِله  «إهنََّما بُعه

“আলম মতা মকবি চলরমির উত্তম লদকসমূহ 
পলরপূণণ কমর লদমত মপ্রলরত হময়লে”। ইমাম 
আহমাদ ও বুখারী আদাবুি মুফরামদ বণণনা 
কমরমেন। এ কারমণই আল্লাহ তা'আিা 
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উত্তম ও সুন্দরতম চলরমির মাধযমম তাাঁর 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লামমর 
প্রশংসা কমরমেন।  আল্লাহ তা‘আিা বমিন, 

َىَِإَونَّك َ﴿ ل  ِظيمَ َُخلُقَ َل ع   [  ٤: لقلما] ﴾٤َع 

“এবং লনশ্চয় আপলন মহান চলরমি 
অলধলিত”। [সূরা আি-ক্বািম, আয়াত: ৪] 
মকাোয় এিা বতণমান বস্তুবাদী মতবাদ ও 
মানবতাবাদী মানুমষর মনগড়া লচন্তা 
মচতনায়? মযখামন চলরমির লদকমক 
সমপূণণরূমপ উমপিা করা হময়মে, তা শুধু 
সুলবদাবাদী নীলতমািা ও বস্তুবাদী স্বামেণর 
ওপর প্রলতলিত। যলদও তা অনযমদর ওপর 
যুিুম বা লনযণাতমনর মাধযমম হয়। অনয সব 
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জালতর সম্পদ িুন্ঠন ও মানুমষর সম্মান 
হানীর মাধযমম হয়। 
একজন মুসলিমমর ওপর তার আচার-
আচরমণ আল্লাহর সামে, নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ওয়াসাল্লামমর সামে, অনয 
মানুমষর 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 অনুবতণন কমর 
তখনই মস অলভষ্ট পলরপূণণতার অলত লনকমি 
মপৌঁমে যায়, যা তামক আমরা মবলশ আল্লাহর 
ননকিয িাভ ও উচ্চ মযণাদার মসাপামন 
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উন্নীত হমত সহমযালগতা কমর। পিান্তমর, 
যখনই একজন  মুসলিম ইসিামমর চলরি 
ও লশষ্টাচার মেমক দূমর সমর যায় মস 
বাস্তমব ইসিামমর প্রকৃত প্রাণ চাঞ্চিয, 
লনয়ম-নীলতর লভলত্ত মেমক দূমর সমর যায়, 
মস যালিক মানুমষর (রমবাকব, মরাবি) 
মমতা হময় যায়, যার মকামনা অনুভূলত এবং 
আত্মা মনই। 
ইসিামম ইবাদতসমূহ চলরমির সামে 
কমঠারভামব সংযুি। ময মকামনা ইবাদতই 
একলি উত্তম চলরমির প্রলতফিন ঘিায় না, 
তার মকামনা মূিয মনই। আল্লাহর সামমন 
সািাত আদাময়র মিমি মদখা যায় সািাত 
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একজন মানুষমক অশ্লীি অপেন্দ কাজসমূহ 
হমত রিা কমর, আত্মশুলদ্ধ ও আত্মার 
উন্নলত সাধমন এর প্রভাব রময়মে। আল্লাহ 
তা‘আিা বমিন, 

ة ََإِنََّ﴿ ل وى َىَٱلصَّ نََِت ۡنه  آءََِع  ۡحش  رََِٱۡلف 
 ﴾و ٱلُۡمنك 

 [ ٤٥: العنكبوت]

“লনশ্চয় সািাত অশ্লীি ও অপেন্দনীয় কাজ 
মেমক লনমষধ কমর”। [সূরা আি-
আনকাবূত, আয়াত: ৪৫] 
অনুরূপভামব সাওম বা মরাযা তাক্কওয়ার 
লদমক লনময় যায়। আর তাক্বওয়া হমে 
মহান চলরমির অনযতম। মযমন, আল্লাহ 
তা‘আিা বমিন, 
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ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ َي  ُنوا ََٱَّلَّ ََء ام  ل ۡيُكمََُُكتِب  ي امََُع  ِ اَٱلص  م  َك 
َ ََُكتِب  ِينَ ََع   ۡبلُِكمََِۡمنَٱَّلَّ لَُّكمََۡق   ﴾١٨٣َت تَُّقونَ َل ع 

 [١٨٣: ابلقرة]

“মহ ঈমানদারগণ! মতামামদর ওপর 
সাওমমক ফরয করা হময়মে মযমলন ফরয 
করা হময়লেি মতামামদর পূবণবতণীমদর ওপর, 
যামত মতামরা তাক্বওয়া িাভ করমত পার”। 
[সূরা আি-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩] 
সাওম অনুরূপভামব লশষ্টাচার, ধীরলস্থরতা, 
প্রশালন্ত, িমা, মুখণমদর মেমক লবমুখতা 
ইতযালদর প্রলতফিন ঘিায়। নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিমেন: 
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فُثم َواَل  إهَذا ََكنَ » ُكمم فَََل يَرم َحده
َ
مه أ ُم َصوم يَوم

ُرٌؤ   إهِّنِّ امم
وم قَاتَلَُه، فَلميَُقلم

َ
َحٌد أ

َ
، فَإهنم َسابَُّه أ َخبم يَصم

 «َصائهمٌ 
“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 অনুরূপভামব অন্তরমক পলবি 
কমর, আত্মামক পলরমালজণত কমর এবং 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, 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, 

ىلِِهمََِۡمنََُۡخذَۡ﴿ ۡمو 
 
ق ةَ َأ د  ُِرُهمََۡص  ه  ِيِهمَُتط  ك  تُز  اَو   ﴾بِه 

 [١٠٣: بةاتلو]

“তামদর সম্পদ হমত আপলন সাদকাহ গ্রহণ 
করুন যার মাধযমম আপলন তামদরমক পলবি 
ও পলরমালজণত করমবন”। [সূরা আত-
তাওবাহ, আয়াত: ১০৩] 
আর হজ হমে একলি বাস্তবমুখী 
প্রলশিণশািা আত্মশুলদ্ধ এবং লহংসা লবমদ্ধষ 
ও পলিিতা মেমক আত্মামক পলরশুলদ্ধ ও 
পলরমাজণমনর জনয।  আল্লাহ তা‘আিা 
বমিন, 
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م ن﴿ ََف  ََٱۡۡل جَََّفِيِهنَََّف ر ض  ََر ف ث ََف ل  ل  ََفُُسوق ََو  ل  َو 
ال َ  [١٩٧: ابلقرة] ﴾ٱۡۡل ج ِ ََِفََِجد 

“ময এ মাস গুমিামত লনমজর ওপর হজ 
ফরয কমর লনি মস মযন অশ্লীিতা, 
পাপাচার ও েগড়া লববাদ হমজর মমধয না 
কমর”। [সূরা আি-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭] 
রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিমেন: 

مه » ، رََجَع َكيَوم ، َولَمم َيفمُسقم فُثم ه فَلَمم يَرم َّ َمنم َحجَّ ّلِله
هُ  مُّ

ُ
تمُه أ  «َوََلَ

“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 লবষয়সমূহ:  
১. সতযবালদতা: 
আল্লাহ তা‘আিা এবং তাাঁর রাসূি সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ময সকি ইসিামী 
চলরমির আমামদর লনমদণশ লদময়মেন, তার 
অনযতম হমে সতযবালদতার চলরি। আল্লাহ 
তা‘আিা বমিন, 

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ َي  ُنوا َءَ َٱَّلَّ َ َٱتَُّقوا ََام  ُكونُوا ََٱّللَّ عَ َو  َم 

ىِدقِيَ   [١١٩: اتلوبة] ﴾١١٩َٱلصَّ

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২১। 
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“মহ ঈমানদারগণ আল্লাহমক ভয় কর এবং 
মতামরা সতযবাদীমদর সােী হও”। [সূরা 
আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৯] 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিমেন: 

 « ِّ ي إهََل المبه َق َيهمده دم ي إهََل إهنَّ الصِّ ده َّ َيهم ، َوإهنَّ المبه
يًقا دِّ تََب صه ُدُق َحَّتَّ يُكم ، َوإهنَّ الرَُّجَل ََلَصم َنَّةه  «اْلم

“মতামরা সতযবালদতা গ্রহণ কর, মকননা 
সতযবালদতা পূমণযর পে মদখায় আর পূণয 
জান্নামতর পে মদখায়, একজন মিাক সবণদা 
সতয বিমত োমক এবং সতযবালদতার প্রলত 
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অনুরাগী 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 আমানতসমূহ তার অলধকারীমদর 
লনকি আদায় কমর মদওয়া। আল্লাহ 
তা‘আিা বমিন, 

َ َإِنََّ﴿ ُمرُُكمََۡٱّللَّ
ۡ
نَي أ

 
وا َتُؤَ َأ ىِتََدُّ ىن  م 

 
َََٰٓٱۡۡل اَإِل  ۡهلِه 

 
 ﴾أ

 [٥٨: النساء]

                                                           
4 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৭। 
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“লনশ্চয়  আল্লাহ মতামামদর লনমদণশ লদমেন 
আমানতসমূহ তার হকদারমদর লনকি 
আদায় কমর লদমত”। [সূরা আন-লনসা, 
আয়াত: ৫৮] 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
তাাঁর সম্প্রদাময়র লনকি ‘আি-আমীন’ 
উপাধী িাভ কমরলেমিন, তারা তাাঁর লনকি 
তামদর সম্পদ আমানত রাখমতা। 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
এবং তাাঁর অনুসারীমদর মুশলরকরা 
কমঠারভামব লনযণাতন শুরু করার পর যখন 
আল্লাহ তামক মক্কা মেমক মদীনা লহজরত 
করার অনুমলত লদমিন লতলন আমানমতর 
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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 পূণণ করা: 
ইসিামী মহান চলরমির অনযতম হমে 
অলিকার পূণণ করা। আল্লাহ তা‘আিা 
বমিন, 

ۡوفُوا َ﴿
 
أ ۡهدَِ بِٱَو  ۡهدَ َإِنَََّۡلع  نَ َٱۡلع  ََ َُم ۡسَََك  : االرساء] ﴾ول 
٣٤] 
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“আর মতামরা অলিকার পূণণ কর। মকননা 
অলিকার সম্বমে লজজ্ঞালসত হমব”। [সূরা 
আি-ইসরা, আয়াত: ৩৪] 
আল্লাহ তা‘আিা আমরা বমিন, 

ِينَ ﴿ ۡهدََِيُوفُونَ َٱَّلَّ ََِبِع  ََٱّللَّ ل  ىق ََي نُقُضونَ َو  َٱلِۡميث 
 [٢٠: الرعد] ﴾٢٠

“যারা অলিকার পূণণ কমর এবং প্রদত্ত 
প্রলতজ্ঞা ভি কমর না”। [সূরা আর-রা‘আদ, 
আয়াত: ২০] আর রাসূি সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম প্রলতশ্রুলত ভি করা 
লনফামকর নবলশমষ্টযর মমধয গণয কমরমেন। 
৪. লবনয়: 
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ইসিামী চলরমির আমরকলি হমে একজন  
মুসলিম তার মুসলিম অপর ভাইমদর সামে 
ধনী মহাক বা গরীব মহাক লবনয়ী হমব। 
আল্লাহ তা‘আিা বমিন, 

ك ََو ٱۡخفِۡضَ﴿ ن اح   [٨٨: احلجر] ﴾لِۡلُمۡؤِمنِيَ َج 

“তুলম মতামার পার্শ্ণমদশমক মুলমনমদর জনয 
অবনত কমর দাও”। [সূরা আি-লহজর, 
আয়াত: ৮৮] 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিমেন: 

َحٌد َوإهنَّ ا»
َ
َخَر أ نم تََواَضُعوا َحَّتَّ اَل َيفم

َ
ََح إهََلَّ أ وم

َ
هلَل أ

َحدٍ 
َ
َحٌد لََعَ أ

َ
َحٍد، َواَل َيبمِغه أ

َ
 «لََعَ أ
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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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َ َو ٱۡعُبُدوا َ﴿ ََٱّللَّ ل  ۡيََبِهِۦَتُۡۡشُِكوا ََو  يۡنََِا ََ َ ش  ىِِل  بِٱۡلو  َو 
ا ىن   [٣٦: النساء] ﴾إِۡحس 

“আর মতামরা  আল্লাহ ইবাদত কর, তাাঁর 
সামে মকামনা লকেুমক শরীক কমরা না এবং 
মাতা-লপতার প্রলত সদ্ব্যবহার কর”। [সূরা 
আন-লনসা, আয়াত: ৩৬] 
আল্লাহ তা‘আিা তামদর আনুগতয, তামদর 
প্রলত দয়া ও লবনয় এবং তামদর জনয 
মদা‘আ করমত লনমদণশ লদময়মেন। আল্লাহ 
তা‘আিা বমিন, 

اَو ٱۡخفِۡضَ﴿ ن احَ َل ُهم  ََِج  ل  ََِو قُلَٱلرَّۡۡح ةَِِمنَ َٱَّلُّ َرَّب 
ا ُۡهم  اَٱرۡۡح  م  بَّي اِنََك  اَر  غِري   [ ٢٤: االرساء] ﴾٢٤َص 
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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”। [সূরা আি-ইসরা, 
আয়াত: ২৪] 

ه َصَّلَّ اهلُل َعلَيمهه وََسلََّم » َجاَء رَُجٌل إهََل رَُسوله اّلِلَّ
نه  ُسم َحقُّ انلَّاسه ِبه

َ
، َمنم أ ه َفَقاَل: يَا رَُسوَل اّلِلَّ

؟ قَاَل:  َك »َصَحابَِته مُّ
ُ
؟ قَاَل: « أ َك »قَاَل: ُثمَّ َمنم مُّ

ُ
« ُثمَّ أ

؟ قَاَل:  َك »قَاَل: ُثمَّ َمنم مُّ
ُ
؟ قَاَل: قَ « ُثمَّ أ ُثمَّ »اَل: ُثمَّ َمنم

بُوكَ 
َ
 «أ

“এক বযলি রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ওয়াসাল্লামমর লনকি এমস লজমজ্ঞস করি: 
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“মহ  আল্লাহ রাসূি 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 বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭১; সহীহ মুসলিম, 

হাদীস নং ২৫৪৮। 
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মাতা-লপতার প্রলত এ সদ্ব্যবহার ও দয়া 
অনুগ্রহ অলতলরি বা পূণণতা দানকারী লবষয় 
নয় বরং তা হমে সকি মানুমষর 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 প্রমূখ। আত্মীয়তার সম্পকণ বজায় 
রাখা ওয়ালজব, আর তা লেন্ন করা জান্নামত 
প্রমবশ মেমক বলঞ্চত ও অলভশামপর কারণ। 
আল্লাহ তা‘আিা বমিন, 
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ۡلَ﴿ ه  ۡيُتمََۡف  س  ُۡتمََۡإِنَع  َّلَّ نَت و 
 
ۡرِضََِفََُتۡفِسُدوا ََأ

 
َٱۡۡل

ُعٓوا َ ِ ط  ُتق  ُكمََۡو  ام  رۡح 
 
َٰٓئِك ٢٢َََأ ل  و 

ُ
ِينَ َأ ن ُهمََُٱَّلَّ ََُل ع  َٱّللَّ

ُهمَۡ مَّ ص 
 
َََٰٓف أ ۡعم 

 
أ ىر ُهمََۡو  بۡص 

 
[٢٣  ،٢٢: حممد] ﴾٢٣َأ  

“যলদ মতামরা প্রতযাবতণন কর তমব লক 
মতামরা পৃলেবীমত লবপযণয় সৃলষ্ট করমব এবং 
আত্মীয়তার সম্পকণ লেন্ন করমব, তারা মতা 
ঐ সব মিাক যামদর প্রলত  আল্লাহ 
অলভশাপ কমরমেন এমত লতলন তামদরমক 
বলধর কমর লদময়মেন এবং তামদর 
অন্তরদৃলষ্ট অে কমর লদময়মেন”। [সূরা 
মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২-২৩] 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিমেন: 
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عٌ » ُخُل اْلَنََّة قَاطه  «اَل يَدم
“আত্মীয়তার বেন লেন্নকারী জান্নামত 
প্রমবশ করমব না”।7 
৭. প্রলতমবশীর প্রলত সুন্দরতম বযবহার: 
প্রলতমবশীর প্রলত সুন্দরতম বযবহার হমে 
ইসিামী চলরমির অনযতম। প্রলতমবশী হমে 
মস সব মিাক যারা মতামার বাড়ীর 
আমশপামশ বসবাস কমর। ময মতামার 
সবমচময় লনকিবতণী মস সুন্দর বযবহার ও 

                                                           
7 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৪; সহীহ মুসলিম, 

হাদীস নং ৪৬৩৩। 
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অনুগ্রমহর সবমচময় মবলশ হকদার। আল্লাহ 
তা‘আিা বমিন, 

يۡنَِ﴿ ىِِل  بِٱۡلو  اَو  ىن  بِِذيَإِۡحس  َىَو  َىَٱۡلُقۡرب  ىم  َو ٱَّۡل ت 
ىِكيَِ َىَذِيَو ٱۡۡل ارََِو ٱلۡم س  َٱۡۡلُُنبََِو ٱۡۡل ارََِٱۡلُقۡرب 
اِحبَِ  [٣٦: النساء] ﴾بِٱۡۡل ۢنبََِو ٱلصَّ

“আর মাতা-লপতার প্রলত সদ্ব্যবহার কর, 
লনকিাত্মীয়, ইয়াতীম, লমসকীন লনকিতম 
প্রলতমবশী ও পার্শ্ণবতণী প্রলতমবশীর প্রলতও”। 
[সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৩৬] 
এমত আল্লাহ লনকিতম ও দূরবতণী 
প্রলতমবশীর প্রলত সদ্ব্যবহার করমত ওলসয়ত 
কমরমেন। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম বমিন, 
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نَُّه »
َ
، َحَّتَّ َظنَنمُت أ َاره يُل بهاْلم ه بم يِنه جه َما َزاَل يُوصه

ثُهُ   «َسيَُورِّ

“লজবরীি আমামক প্রলতমবশীর বযাপামর ওলসয়ত 
করলেি, এমনলক আলম ধারণা করলে ময 
প্রলতমবশীমক ওয়ালরশ বালনময় লদমব”।8 
অেণাৎ আলম মমন কমরলেিাম ময 
ওয়ালরশমদর সামে প্রলতমবশীর জনয 
লমরামসর একলি অংশ লনধণালরত কমর 
মদমব। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 

                                                           
8 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১৪; সহীহ মুসলিম 

মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৫।  
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ওয়াসাল্লাম আবু যর রালদয়াল্লাহু আনহুমক 
িিয কমর বমিন, 

م َماَءَها، َوَتَعاَهدم » كمِثه
َ
َت َمَرقًَة، فَأ بَا َذرٍّ إهَذا َطبَخم

َ
يَا أ

رَيانَ   «َك جه
“মহ আবু যর! যখন তুলম শুরবা পাক কর 
তখন পালন মবলশ কমর দাও, আর মতামার 
প্রলতমবশীমদর অলিকার পূরণ কর”।9 
প্রলতমবশীর পামর্শ্ণাবস্থামনর হক রময়মে 
যলদও মস  আল্লাহ এবং তাাঁর রাসূমির প্রলত 
অলবর্শ্াসী কালফর হয়। 
৮. মমহমামনর আলতমেয়তা: 

                                                           
9 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৫। 
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ইসিামী চলরমির আমরকলি হমে 
মমহমামনর আলতমেয়তা। রাসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লামমর বাণী: 

مم َضيمَفهُ » ره
ره فَلميُكم خه

مه اْلم َوم ُن بهاهلله َواَلم مه  «َوَمنم ََكَن يُؤم

“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 বুখারী, হাদীস নং ৬০১৮; সহীহ মুসলিম, 

হাদীস নং ৪৭। 
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ও বদানযতাকারীমদর প্রশংসা কমর বমিন, 
ِينَ ﴿ ىل ُهمََۡيُنِفُقونَ َٱَّلَّ ۡمو 

 
بِيلََِِفََأ ََِس  ََُثمَََّٱّللَّ َل 

ََٓيُۡتبُِعونَ  ا ُقوا ََم  نف 
 
اَأ ن   ََٓم  ل  ىَو  ذ 

 
َُّهمََۡأ ۡجُرُهمََۡل

 
َِعندَ َأ

ب ِِهمَۡ ََر  ل  ََو  ۡوف  ل ۡيِهمََۡخ  ََع  ل  نُونَ َُهمََۡو  ۡز   ﴾٢٦٢ََي 
 [٢٦٢: ابلقرة]

“যারা  আল্লাহ রাস্তায় লনমজমদর সম্পদ 
বযয় কমর অতঃপর যা খরচ কমরমে তা 
মেমক কামরা প্রলত অনুগ্রহ ও কষ্ট মদওয়ার 
উমদ্দশয কমর না, তামদর জনয তামদর 
প্রলতপািমকর লনকি প্রলতদান রময়মে। 
তামদর মকামনা ভয় মনই এবং তারা 
দুলশ্চন্তাও করমব না”। [সূরা আি-বাকারাহ, 
আয়াত: ২৬২] 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিমেন: 

َر » ٍر، فَلميَُعدم بههه لََعَ َمنم اَل َظهم ُل َظهم َمنم ََكَن َمَعُه فَضم
نم َزاٍد، فَلميَُعدم بههه لََعَ َمنم  ٌل مه اَل ََلُ، َوَمنم ََكَن ََلُ فَضم

 «َزاَد ََلُ 
“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 সলহষু্ণতা: 

                                                           
11 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭২৮। 
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নধযণয ও সলহষু্ণতা হমে ইসিামী চলরমির 
অনযতম। অনুরূপভামব মানুষমক িমা করা, 
দুবণযবহারকারীমক মেমড় মদওয়া, ওযর 
মপশকারীর ওযর গ্রহণ করা বা মমমন 
মনওয়াও অনযতম। আল্লাহ তা‘আিা বমিন, 

ل م ن﴿ َ َو  ب  رَ َص  ف  ىلِك ََإِنَََّو غ  ۡزمََِل ِمنََۡذ  ُمورََِع 
ُ
 ﴾٤٣َٱۡۡل

 [  ٤٣: الشورى]

“আর ময নধযণয ধারণ করি এবং িমা 
করি তার জনয, লনশ্চয় এিা কামজর 
দৃঢ়তার অন্তভুণি”। [সূরা আশ-শূরা, 
আয়াত: ৪৩] 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিন, 
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« ُ َر اّلِلَّ فه نم َيغم
َ
بُّوَن أ اَل ُُته

َ
َفُحوا، أ َصم ُفوا َوَلم َعم َوَلم

 «لَُكمم 
“তারা মযন িমা কমর মদয় এবং উদারতা 
মদখায়,  আল্লাহ মতামামদর িমা কমর 
মদওয়া লক মতামরা পেন্দ কর না”? 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
আমরা বমিন, 

ره اهلُل لَُكمم » فه ُروا َيغم فه  «ارممَحُوا تُرممَحُوا، َواغم

“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. মানুমষর মামে সমমোতা ও সংমশাধন: 
ইসিামী চলরমির আমরকলি হমে মানুমষর 
মামে সমমোতা ও সংমশাধন কমর মদওয়া, 
এিা একলি মহান চলরি যা ভািবাসা 
মসৌহাদণয প্রসার ও মানুমষর পারষ্পালরক 
সহমযালগতার প্রামণর লদমক লনময় যায়।  
আল্লাহ তা‘আিা বমিন, 

﴿َ رۡيَ َلَّ ثرِي ََِفََخ 
ِنَك  ىُهمََۡم  ى ۡو  َََّنَّ نََۡإِلَّ ََم 

 
رَ أ ق ةَ َم  د  َبِص 

وَۡ
 
ََأ ۡعُروف  وََۡم 

 
ىِۢحَأ نَٱنلَّاِسَ َب ۡيَ َإِۡصل  م  ۡلََو  ۡفع  ىلِك ََي  َذ 

آءَ  اِتََٱبۡتِغ  ۡرض  ََِم  ََٱّللَّ ۡوف  ۡجًراَنُۡؤتِيهََِف س 
 
اَأ ِظيم  َع 

 [١١٤: النساء] ﴾١١٤

“তামদর অলধকাংশ কানাকালনর মমধযই 
কিযাণ মনই মকবি মস বযলি বযতীত ময 
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সাদকা, সৎকমণ ও মানুমষর মামে 
সংমশাধমনর বযাপামর লনমদণশ মদয়, ময বযলি  
আল্লাহ সন্তুলষ্টর িমিয এসব কমর অলচমরই 
আমরা তামক মহা প্রলতদান প্রদান করব”। 
[সূরা আন-লনসা, আয়াত: ১১৪] 
 ১২. িজ্জা: 
ইসিামী চলরমির অনযতম আমরকলি চলরি 
হমে িজ্জা। এিা এমন একলি চলরি যা 
পলরপূণণতা ও মযণাদাপূণণ নবলশমষ্টযর লদমক 
আহবান কমর। অশ্লীি ও মবহায়াপনা হমত 
বারণ কমর। িজ্জা  আল্লাহ পি হমত হময় 
োমক। ফমি  মুসলিম িজ্জা কমর  আল্লাহ 
তামক পাপাচামর লিপ্ত না মদখুক। 
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অনুরূপভামব মানুমষর এবং লনমজর মেমকও 
মস িজ্জা কমর। িজ্জা অন্তমর ঈমান োকার 
প্রমাণ বহন কমর। 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিমেন: 

يَمانه » ه
ُر اْلم ُهوُر َشطم  «الطُّ

“িজ্জা ঈমামনর লবমশষ অংশ”।13
 

রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
আমরা বমিন, 

« ٍ َريم ِته إهالَّ ِبه
م
 «احلَيَاُء اَل يَأ

                                                           
13 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯; সহীহ মুসলিম, 

হাদীস নং ২২৩। 
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“িজ্জা কিযাণ োড়া আর লকেুই লনময় 
আমস না”।14 
১৩. দয়া ও করুণা: 
ইসিামী চলরমির আমরকলি উমল্লখমযাগয 
গুণ হমে দয়া বা করুণা। এ চলরিলি 
অমনক মানুমষর অন্তর হমত লেলনময় মনওয়া 
হময়মে। ফমি তামদর অন্তর পােমরর মমতা 
অেবা তার মচময়ও শি হময় মগমে। আর 
প্রকৃত মুলমন হমে দয়াময়, অনুকৃপাকারী 

                                                           
14 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১১৭; সহীহ মুসলিম, 

হাদীস নং ৩৭। 
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গভীর অনুভূলতসম্পন্ন উজ্জ্বি আমবমগর 
অলধকারী। আল্লাহ তা‘আিা বমিন, 

نَ َُثمََّ﴿ ِينَ َِمنَ ََك  ُنوا ََٱَّلَّ ۡوا ََء ام  ت و اص  ۡبََِو  َبِٱلصَّ
ۡوا َ ت و اص  رۡۡح  ةَِو  َٰٓئِك ١٧َََبِٱلۡم  ل  و 

ُ
ىُبََأ ۡصح 

 
ن ةََِأ ۡيم  َٱلۡم 

 [١٨  ،١٧: ابلدل] ﴾١٨

“অতঃপর মস তামদর অন্তভুণি হয় যারা 
ঈমান এমনমে পরস্পর পরস্পরমক নধযণয ও 
করুণার উপমদশ লদময়মে তারা হমে 
দলিণ পন্থার অনুসারী”। [সূরা আি-বািাদ, 
আয়াত: ১৭-১৮] 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিমেন, 

 وتعاطفهم، وترامحهم توادهم يف املؤمنني مثل»
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 سائر َل تداىع عضو منه اشتىك إذا اْلسد كمثل
 «واحلىم بالسهر اْلسد

“মুলমনমদর পারস্পলরক মসৌহাদণয, করুণা, 
অনুকম্পার উপমা হমে একলি শরীমরর মমতা। 
যখন তার একলি অি অসুস্থ হয় মগািা শরীর 
লনদ্রাহীনতা ও জ্বমর আক্রান্ত হয়”।15 
১৪. ইনসাফ বা নযায়পরায়ণতা: 

                                                           
15 সহীহ বুখারী, লকতাবুি আদব পলরমেদ: মানুষ ও 

চতুষ্পদ জন্তুর ওপর দয়া করা লবষময়, ৪৩৮/১০, 
৬০১১ ৫৫/১, ১২; সহীহ মুসলিম, লকতাবুি 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 সৃলষ্ট 
কমর। সমামজ লনরাপত্তা প্রলতিা এবং 
লবলভন্ন প্রকার অপরাধ লবমমাচমনর লদমক 
লনময় যায়। আল্লাহ তা‘আিা বমিন, 

َ َإِنََّ﴿ ُمرََُٱّللَّ
ۡ
ۡدلََِي أ ىنََِبِٱۡلع  َذِيَِإَويت آي ََو ٱۡۡلِۡحس 

َى  [٩٠: انلحل] ﴾ٱۡلُقۡرب 
“লনশ্চয়  আল্লাহ নযায়পরায়ণতা ইহসান ও 
লনকিাত্মীয়মদর দান করমত লনমদণশ মদন”। 
[সূরা আি-নাহি, আয়াত: ৯০] 
আল্লাহ তা‘আিা বমিন, 

ۡقر ُبََُهوَ َٱۡعِدلُوا َ﴿
 
َ َأ ىى  [٨: دةاملائ] ﴾لِلتَّۡقو 

“ইনসাফ কর, এিা তাক্বওয়ার অতীব 
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লনকিবতণী”। [সূরা আি-মাময়দাহ, আয়াত: 
৮] 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিমেন: 

نمَد اهلله لََعَ َمنَا» نَي عه طه مُمقمسه نم نُوٍر، َعنم إهنَّ ال بهَر مه
يَن  ه نٌي، اَّلَّ متَا يََديمهه يَمه ، َوِكه َنه َعزَّ وََجلَّ نيه الرَّمحم يَمه

مم َوَما َولُوا لهيهه هم
َ
مم َوأ هه مه لُوَن يفه ُحكم ده  «َيعم

“নযায়পরায়ণ বযলিরা আল্লাহর লনকি নূমরর 
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 মানুমষর 
সম্মান সংরিণ এবং বংমশ সংলমশ্রণ না 
হওয়ার লদমক মপৌঁমে মদয়। আল্লাহ তা‘আিা 
বমিন: 

ۡلي ۡست ۡعفِِفَ﴿ ِينَ َو  ََٱَّلَّ ََِل  اًحاَُدونَ ي  َىَنِك  ّتَّ َح 
ََُُيۡغنِي ُهمَُ  [٣٣: انلور] ﴾ف ۡضلِهََِِمنَٱّللَّ

                                                           
16 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৭। 
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“যারা লববামহর সামেণয পায় না তারা মযন 
চালরলিক পলবিতা গ্রহণ কমর আল্লাহ তার 
অনুগ্রমহ তামদরমক সম্পদশািী করা 
পযণন্ত”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৩] 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
বমিমেন: 

َنََّة: » َمنم لَُكُم اْلم ضم
َ
ُكمم أ نمُفسه

َ
نم أ تًّا مه َمنُوا َله سه اضم

وا إهَذا  دُّ
َ
، َوأ ُتمم فُوا إهَذا وََعدم وم

َ
، َوأ ثمتُمم ُدقُوا إهَذا َحدَّ اصم

 ، بمَصاَرُكمم
َ
وا أ ، وَُغضُّ َفُظوا فُُروَجُكمم ، َواحم نمتُمم تُمه اؤم

يَُكمم  يمده
َ
وا أ «َوُكفُّ  

“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 দৃলষ্ট 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 লনষ্কিুষ স্বভামবর অলধকারীর 
সমেণন িাভ কমর। মুসলিমগণ যলদ (আজ) 
এ মহৎ চলরি ধারণ করত তাহমি সবণি 
মেমক তামদর লনকি মানুষ আগমন করত 
এবং দমি দমি  আল্লাহর দীমন তারা 
প্রমবশ করত মযভামব প্রেম যুমগর 
মুসলিমমদর মিন-মদন ও চলরমির কারমণ 
মযভামব মানুষ ইসিামম প্রমবশ কমরলেি। 

সমাপ্ত 


