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সম্পাদনা : ড. আবু বকর েুহাম্মাদ যাকাবরয়া  

 



 

 

 اإلسالم يف الغناء حكم
 ة(نغايلابلباللغة )

 

 

 

 سليمان حممد الزمان أخرت
 

 

 زكريا حممد بكر أبو /دمراجعة: 
 

 



 

1 

 

সূবিপত্র 

১. গান-বাজনার ক্ষবতকর বদকসেূহ ................................... 4 

২. শরীরর ললাহা প্ররবশ করারনার হাকীকত ....................... 7 
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সংবক্ষপ্ত বেতনা............. 
প্রবন্ধবিরত গান-বাজনার ভয়াবহ পবরেবত সম্পরকত 
সববস্তারর আরলাকপাত করা হরয়রে। বততোন যুরগর গান-
বাজনায় লয ধররনর িারহশা, অশ্লীলতা, লবরলল্লাপনা 
েবিরয় লদওয়া হরে তা লয লকারনা ববরবকবান োনুষরক 
উৎকবিত কররত বাধয। গান-বাজনা নারীরদর জনয অবধক 
বিতনার কারে, এ ববষয়বিও আরলািনায় স্থান লপরয়রে। 
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গান-বাজনার বযাপারর ইসলারের ববধান 

আল্লাহ তা‘আলা বরলন: 
َََِسبِيلَََِعنَِِلُِضلَََّٱۡۡلَِديِثََلَۡهوَََيَۡشََتِيََمنَٱنلَّاِسَََوِمنََ﴿ َبَِغۡيََِٱّللَّ

 [٦: لقمان] ﴾ُهُزًوا َََوَيتَِّخَذَهاَِعۡلمَ 

“আর োনুরষর েধয লথরক লকউ লকউ না লজরন আল্লাহর 
পথ লথরক োনুষরক ববভ্রান্ত করার জনয লবহুদা কথা খবরদ 
করর। আর তারা ঐগুরলারক হাবস-ঠাট্টা বহরসরব গ্রহে 
করর।” [সূরা লুকোন, আয়াত: ৬] 
লববশরভাগ েুিাস সীরগে বরলন, আল্লাহ তা‘আলা َََلَۡهو
 বলরত গানরক বুবিরয়রেন। ইবন োসউদ ٱۡۡلَِديِثَ

রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলন, তা হরে গান। ইোে হাসান 
বসরী রহ. বরলন, তা গান ও বারদযর বযাপারর নাবযল 
হরয়রে। 
আল্লাহ তা‘আলা শয়তানরক সরবাধন করর বরলন, 

 [٦٤: االرساء] ﴾بَِصۡوتَِكََِمۡنُهمَٱۡسَتَطۡعَتَََمنَََِوٱۡسَتۡفزِزَۡ﴿

“লতাোর কন্ঠ বদরয় তারদর েরধয যারক পাররা প্রররাবিত 
কর।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৬৪] 
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গান-বাজনার ক্ষবতকর বদকসেূহ: 
ইসলাে লকারনা বজবনরসর েরধয ক্ষবতকারক লকারনা বকেু 
না থাকরল তারক হারাে করর বন। গান ও বাজনার েরধয 
নানা ধররনর ক্ষবতকর বজবনস ররয়রে। শাইখুল ইসলাে 
ইবন তাইবেয়া রহ. এ সবরন্ধ বরলন, 
- বাজনা হরে নিরসর েদস্বরূপ। েদ লযেন োনুরষর 

ক্ষবত করর, বাদযও োনুরষর লসই রকে ক্ষবত করর। 
যখন গান-বাজনা তারদর আেন্ন করর লিরল, 
তখনই তারা বশরকত পবতত হয়। আর তখন তারা 
িারহশা কাজ ও যুলুে কররত উদযত হয়। তারা বশকত 
কররত থারক এবং যারদর কতল করা বনরষধ 
তারদররকও কতল কররত থারক। বযনা কররত 
থারক। যারা গান-বাজনা করর তারদর লববশরভারগর 
েরধযই এই বতনবি লদাষ লদখা যায়। তারদর 
লববশরভাগই েুখ বদরয় বশস লদয় ও হাততাবল লদয়। 

- বশরকতর বনদশতন: তারদর লববশর ভাগই তারদর শাইখ 
(পীর) অথবা গায়করদর আল্লাহরই েরতাই 
ভারলাবারস অথবা আররা অবধক। 
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- অশ্লীলতা: গান হরলা বযনার রাস্তাস্বরূপ। এর কাররেই 
গারনর েজবলরস লববশরভাগ িারহশা তথা অশ্লীল 
কাজ অনুবিত হয়। লষখারন পুরুষ, বালক, বাবলকা 
ও েবহলা িরে স্বধীন ও লজ্জাহীন হরয় পরি। 
এভারব গান শ্রবে কররত কররত বনরজরদর ক্ষবত 
লডরক আরন। তখন তারদর জনয িারহশা কাজ করা 
সহজ হরয় দাাঁিায়, যা েদযপারনর সেতুলয বকংবা 
আরও অবধক। 

- কতল বা হতযা: অরনক সেয় গান শ্রবে কররত 
কররত উরেবজত হরয় এরক অপররক হতযা করর 
লিরল। তখন বরল: তার েরধয এেন অবস্থা সৃবি 
হরয়বেল, লয জনয হতযা করা োিা উপায় বেল না। 
তা লথরক ববরত থাকা তার ক্ষেতার বাইরর বেল। 
আসরল এ সেরয় েজবলরস শয়তান উপবস্থত হয়। 
আর যারদর ওপর শয়তান লববশ শবিশালী তারা 
অনযরদর হতযা করর লিরল। 

- পথভ্রিতা ও ক্ষবত: গান-বাজনা শ্রবরে অন্তররর 
লকারনা লাভ হয় না, তারত লকারনা উপকারও লনই; 
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বরঞ্চ এরত আরে লগােরাহী এবং ক্ষবত, যা লারভর 
লথরকও লববশ ক্ষবতকর। যা রূরহর জনয ঐ রকে 
ক্ষবতকর লযেন েদ শরীররর জনয ক্ষবতকর। িরল 
যারা সঙ্গীত শ্রবে করর, তারদর লনশা েদযপায়ীর 
লনশা লথরকও অরনক লববশ হয়। তারা ওরত লয েজা 
পায়, তা েদযপায়ীর লথরকও অরনক লববশ। 

- শয়তান তারদর বনরয় লখলা করর: তখন এই অবস্থায় 
তারা আগুরন প্ররবশ করর, লকউ গরে ললাহা 
শরীররর েরধয বকংবা বজহ্বায় প্ররবশ করায় অথবা এ 
জাতীয় কাজ করর। তারা সালাত আদারয়র সেয় 
অথবা কুরআন বতলাওয়ারতর সেয় এই রকে অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় না। কারে এগুরলা শরী‘আতসম্মত ইবাদত, 
ঈোনী কাজ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লারের কাজ, যা শয়তানরক দূরর সবররয় 
লদয়। আর অনযগুরলা ইবাদরতর নারে ববদ‘আত। 
এরত আরে বশকত ও শয়তানী কাজ, দাশতবনরকর 
কাজ। যারত শয়তানরা সহরজই আকৃি হয়। 
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শরীরর ললাহা প্ররবশ করারনার হাকীকত: 
শরীররর েরধয ললাহার শলাকা, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লাে, আর না সাহাবীগে প্ররবশ 
করারতন। যবদ এ কাজ উেেই হত তরব অবশযই তারা 
এরত অগ্রগােী হরতন। বরঞ্চ উহা সূিী পীর ও 
ববদ‘আতীরদর কাজ। আবে তারদররক েসবজরদ একবত্রত 
হরত লদরখবে। তারদর সারথ তবলা জাতীয় যন্ত্র দি বেল। 
তারা গান করবেল: আোরদর েরদর গ্লাস এরন দাও এবং 
তা আোরদর পান করাও। আল্লাহর ঘরর বরস েদ জাতীয় 
দ্ররবযর উচ্চারে কররত তারদর লজ্জাও হয় না। তারপর 
উচ্চ আওয়ারজ দি বাজাবেল এবং উচ্চ আওয়ারজ 
গাইরুল্লাহর বনকি ববপরদ উদ্ধার িাবেল। আর বলবেল: 
লহ দাদা! ... এভারব শয়তান তারদর লধাকায় বনপবতত 
করবেল। তারপর আর একজন তার জাো খুরল একবি 
ললাহার বশক হারত বনরয় তার পাাঁজররর েরধয প্ররবশ 
করাল। তারপর আর একজন উরঠ দাাঁবিরয় কাাঁরির একবি 
গ্লাস লভরঙ্গ তা দাাঁত বদরয় িুেত ববিুেত করবেল। তখন আবে 
েরন েরন বললাে, এরা যা বলরে তা যবদ সবতযই সহীহ 
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হয় তরব লযন তারা ঐ ইয়াহূদীরদর সারথ যুদ্ধ করর যারা 
আোরদর ভূবে জবর দখল করর লররখরে আর আোরদর 
সন্তানরদর হতযা করররে। এসব কাজ লয সব শয়তানরা 
লসখারন উপবস্থত হয় তারা তারদর সাহাযয করর। কারে, 
ঐ ললারকরা আল্লাহর স্মরে হরত দূরর ররয়রে। আর যখন 
তারা তারদর পূবত পুরুষরদর বনকি ববপরদ উদ্ধার িায়, 
তখন তারা বশরকতর েরধয বলপ্ত হয়। কারে, আল্লাহ 
তা‘আলা বরলন: 

٣٦ََقَرِينَ َََلُۥََفُهوَََۡيَطَٰٗناشَََََلُۥَُنَقي ِۡضََٱلرَِّنَٰمۡحَذِۡكرَََِعنََيۡعُشَََوَمن﴿
وَنُهمََِۡإَونَُّهمَۡ بِيلَََِعنَََِِلَُصدُّ نَُّهمََوَيۡحَسُبونَََٱلسَّ

َ
ۡهَتُدونَََأ  ﴾٣٧َمُّ

 [٣٧  ،٣٦: الزخرف]

“আর লয পরে করুোেরয়র বযবকর লথরক ববেুখ থারক, 
আেরা তার জনয এক শয়তানরক বনরয়াবজত কবর, িরল 
লস এক শয়তারনর সঙ্গী হরয় যায়। আর বনশ্চয় তারাই 
(শয়তান) োনুষরদররক আল্লাহর পথ লথরক বাধা লদয়। 
অথি োনুষ েরন করর তারা বহদায়াতপ্রাপ্ত।” [সূরা আয-
যুখরুি, আয়াত: ৩৬-৩৭] 
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আল্লাহ তা‘আলা তারদর জনয শয়তানরক বনবদতি করর 
লদন, যারত তারা আরও লগােরাহ হরত পারর। আল্লাহ 
তা‘আলা বরলন, 

َٰلَةِٱلضَََِّفََََكنََََمنَقُۡلََ﴿ ا ََٱلرَّۡحَمَٰنََََُلََُفَۡلَيۡمُددَََۡل  [٧٥: مريم] ﴾َمدًّ

“বলুন, লয ববভ্রাবন্তরত ররয়রে তারক পরে করূোেয় 
প্রিুর অবকাশ বদরবন।” [সূরা োরইয়াে, আয়াত: ৭৫] 
শয়তান লয তারদর সাহাযয করর, এরত আবাক হওয়ার 
বকেুই লনই। কারে, সুলাইোন আলাইবহস সালাে রােী 
ববলকীরসর বসংহাসন উবঠরয় আনার জনয এক বজরন্নর 
বনকি সাহাযয লিরয়বেরলন। এ সম্বন্ধে কুুরআরন আরে, 

ِنَََِعۡفرِيتَ َقَاَلََ﴿ ن ََِم  نَا ََٱۡۡلِ
َ
نََقۡبَلََبِهِۦََءاتِيَكََأ

َ
َقاِمَك ََِمنََتُقومَََأ َمَّ

َ ِميَ َلََقوِيَ ََعلَۡيهََِِإَون ِ
َ
 [٣٩: انلمل] ﴾٣٩ََأ

“এক শবিশালী বজন্ন বলল, আপবন আপনার স্থান লথরক 
উঠার পূরবতই আবে তা এরন বদব। আবে বনশ্চয় এ বযাপারর 
শবিশালী ও আোনতদার।” [সূরা আন-নােল, আয়াত: 
৩৯] 
যারা বহনু্দস্তারন বগরয়রেন, লযেন ভ্রেনববদ ইবন বতুতা 
বকংবা অনযানযরা। তারা অবি উপাসকরদর ললাহার বশক 
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শরীরর প্ররবশ করারনা লথরকও লববশ ভয়ংকর ঘিনা 
লদরখরে, যবদও তারা বেল কারির। তাই এ ঘিনা 
লকারনা কারােত বা অরলৌবকক ঘিনা নয়। বরঞ্চ তা ঐ 
সেস্ত শয়তানরদর ঘিনা যারা এভারব একবত্রত হয় গান 
বাজনার আসরর। লদখা যায়, লববশরভাগ ললাক যারা 
শরীরর বশক প্ররবশ করায়, তারা নানা ধররনর পারপ 
বলপ্ত। এেনবক প্রকাশযভারব তারা আল্লাহর সারথ বশরকত 
বলপ্ত থারক। কারে, তারা তারদর েৃত পুবতপুরুষরদর বনকি 
সাহাযয বভক্ষা করর। তাহরল কীভারব কারােরতর 
অবধকারী অলী আল্লাহ হরত পারর?  
আল্লাহ তা‘আলা ওলীরদর সবরন্ধ বরলন: 

َلاَ﴿
َ
اءَََإِنَََّأ ۡوِِلَا

َ
ََِأ َََلََٱّللَّ : يونس] ﴾٦٢َََيَۡزنُونَََُهمَََۡوَلَََعلَۡيِهمَََۡخۡوف 

٦٢] 

“শুরন রাখ, বনশ্চয় আল্লাহর বনু্ধরদর লকারনা ভয় লনই, 
আর তারা লপররশানও হরব না। [সূরা ইউনুস, আয়াত: 
৬২] 
অলী হরেন ঐ েুবেন বান্দা, বযবন সবতদা এক আল্লাহর 
বনকি সাহাযয বভক্ষা কররন। আর েুোবক হরেন ঐ বযবি 
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বযবন আল্লাহর সারথ পাপ ও বশকত করা লথরক ববরত 
থারকন। এ সেস্ত অলীরদর জীবরন হঠাৎ করর লকারনা 
কারােত ঘরি যায়। আনুিাবনকভারব লকারনা োনুরষর দাবী 
বা ললাক লদখারনার জনয এিা ঘরি না। 
বততোন জাোনায় গান-বাজনা: 
বততোন জাোনায় লববশরভাগ গান হয় ববরয়র েজবলরস 
অথবা অনয লকারনা উৎসরব, লরবডও ও লিবলবভশরন। 
এগুরলার লববশরভাগই ভারলাবাসা, বেলনাকাংখা, িুেু, 
লদখা-সাক্ষাৎ ইতযাবদর ওপরর বভবে করর রবিত। তারত 
থারক েুরখর, কপারলর এবং শরীররর অনযানয অঙ্গ 
প্রতরঙ্গর বেতনা, যা যুবকরদর েরন বেলনাকাংখা জাবগরয় 
লতারল আর তারদর অশ্লীল কাজ ও বযনা কররত উদু্বদ্ধ 
করর এবং তারদর িবরত্র নি করর। 
যখন গায়ক গাবয়কারা গান বাজনার নারে একবত্রত হয়, 
তখন ঐ সেস্ত ধন লদৌলত বযয় হয়, যা সংসৃ্কবতর নারে 
জাতীয় তহববল লথরক িুবর করা হয়। তারপর ঐ ধন 
লদৌলত বনরয় ইউররাপ আরেবরকা বগরয় বাবি-গািী ইতযাবদ 
খবরদ করর। তারা তারদর অশ্লীল গান-বাজনা বদরয় 
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জাতীয় িবরত্র নি করর লদয়। তারদর অশ্লীল ও নি েবব 
বদরয় যুবকরদর িবরত্র নি করর। িরল আল্লাহরক লেরি 
তারা তারদররক ভারলাবাসরত থারক। এেনবক ১৯৬৭ 
সারল ইয়াহূদীরদর সারথ যুরদ্ধর সেয় লরবডও হরত বলা 
হবেল, লতােরা যুরদ্ধ অগ্রসর হরত থাক; কারে 
লতাোরদর সারথ অেুক অেুক গাবয়কা আরে। িরল তারা 
পাবপি ইয়াহূদীরদর সারথ িরেভারব ববপযতস্ত ও পরাবজত 
হয়। বরঞ্চ তারদর বলা উবিৎ বেল, লতােরা আল্লাহর 
সাহাযয বনরয় সমু্মরখ অগ্রসর হরত থাক, বতবন লতাোরদর 
সারথ আরেন। এেনবক এক গাবয়কা এ লঘাষো বদরয়বেল 
লয, ১৯৬৭ সারলর যুরদ্ধর পূরবত তার প্রবত োরস কায়ররায় 
লয োবসক উৎসব হরতা, এ বৎসর তা লস লতলআববরব 
কররব, যবদ তারা জয়যুি হয়। অনযবদরক আল্লাহর 
সাহারযযর জনয ইয়াহূদীরা যুরদ্ধর পর বায়তুল েুকাদ্দারসর 
লগানাহ লোিরনর লদয়ারলর সােরন দাাঁবিরয় আল্লাহর 
শুকবরয়া আদায় করবেল।  
তথাকবথত ধেতীয় গান: 
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এসব ধেতীয় গান-বাজনার েরধযও নানা ধররনর গবহতত 
কথা থারক। লযেন বলা হরলা, প্রবত নবীরই একিা 
বনবদতি অবস্থান আরে, আর লহ েুহাম্মাদ! এ লসই ‘আরশ! 
এরক গ্রহে কর। এই বারকযর লশষ কথা আল্লাহ ও তাাঁর 
রাসূরলর নারে বেথযা বানান হরয়রে, যার েূল বঠক নয়। 
কারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে কখনই 
‘আরশ গ্রহে কররবন না আর তাাঁর রবও এ কথা 
বলরবন না। 
শ্রুবতেধুর কন্ঠস্বররর দ্বারা লেরয়রদর বিৎনা: 
সাহাবী বারা ইবন োরলক রাবদয়াল্লাহু ‘আনহুর কন্ঠস্বর 
বেল েধুর। লকারনা লকারনা সিরর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়াসাল্লারের সারথ িলার সেয় ধেতীয় গান 
গাইরতন। একদা যখন বতবন গান গাবেরলন, আর 
েবহলারা বনকরি এরস পিল, তখন রাসূল রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে তারক বলরলন: লেরয়রদর 
লথরক সাবধান! িরল বতবন বনশু্চপ হরয় পিরলন। তার 
স্বর লেরয়রা শ্রবে করুক তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
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ওয়াসাল্লাে পেন্দ কররন বন। (হারকে, হাদীস নং 
৫২৭৩) 
যবদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে এ ভয় লপরয় 
থারকন লয, বাগারন বগরয় সুর করর কববতা পিরল 
লেরয়রদর েরধয বিৎনা হরব, তাহরল বততোন জাোনায় 
েবহলারা লরবডও লিবলবভশরন লয ধররনর গান-বাজনা করর 
তারদর গান-বাজনা শুনরল কী বলরতন? এ ধররনর 
গাবয়কারা লববশরভাগই নানা ধররনর িাবসক ও নি 
কাযতকলারপ বলপ্ত থারক, আর শরীররর নানাববধ বেতনা 
বদরয় লয কববতা পাঠ করর তারত ববববধ ধররনর অব্স্স্থার 
ও োনবসক বিতনার উরদ্রক করর। িরল অন্তরর এেন 
লরারগর সৃবি হয় যা তারদর তারদর লজ্জা শরে ববসতজন 
বদরত ও লবহায়াপনায় বলপ্ত হরত উৎসাবহত করর। যবদ এ 
গারনর সারথ োতাল করা সুররর বেশ্রে হয়, তরব লতা 
তারদর বুবদ্ধর ববভ্রে ঘিায়। যারা এই গারনর লনশায় 
পরি, তারদর তা ঐ রকেই ক্ষবত করর যা েদ পান 
করার পর হরয় থারক। 
গান অন্তরর বনিাকী সৃবি করর: 
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ইবন োসউদ রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু বরলন, গান অন্তরর 
েুনারিকী সৃবি করর, লযেন পাবন ঘাস সৃবি করর। বযবকর 
অন্তরর ঈোন সৃবি করর, লযেন পাবন িসল উৎপন্ন 
করর। 
ইবনুল কাইরয়যে রহ. বরলন, লয বযবি সব সেয় গান-
বাজনায় বযস্ত থারক, তার অন্তরর েুনারিকীও সৃবি হরব, 
যবদও তার েরধয এর অনুভুবত আসরব না। যবদ লস 
েুনারিকীর হাকীকত বুিরত পারত, তরব অবশযই অন্তরর 
তার প্রবতিলন লদখরত লপত। কারে, লকারনা বান্দার 
অন্তরর লকারনা অবস্থারতই গারনর েহব্বত ও কুরআরনর 
েহব্বত একরত্র সবন্নরববশত হরত পারর না। তারদর একবি 
অনযবিরক অবশযই দুর করর বদরব। কারে, আেরা লদখরত 
পাই লয, গান ও কাওয়ালী শ্রবেকারীরদর কারে কুরআন 
বতলাওয়াত শ্রবে করা খুবই শি লঠরক আর ক্বারীগে লয 
আয়াতই বতলাওয়াত করুক না লকন, তা দ্বারা ঐসব 
ললাক লোরিই উপকৃত হয় না। িরল শরীরর লকারনা 
নািািিা ও অন্তরর লকারনা উদ্দীপনা আরস না। আর 
যখনই তারা গান শ্রবে করর, তখনই তারদর কন্ঠস্বরর 
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ভরয়র এক প্রভাব সৃবি হয়, অন্তরর এক ভারবর সৃবি হয়, 
লসিার জনয রাবত্র জাগরে করা তারদর বনকি েধুর হয়। 
িরল লদখরত পাই তারা গান বাদয শ্রবে করারক কুরআন 
বতলাওয়াত শ্রবে অরপক্ষা লববশ প্রধানয লদয়। লববশরভাগ 
ললাকই যারা গান ও বারদযর বিৎনায় বলপ্ত আরে, তারা 
সালাত আদারয় খুব অলসতা লদখায়। ববরশষ করর 
জাো‘আরত সালাত আদারয়র বযাপারর। 
ইবন আকীল রহ. বযবন হাবলী োযহারবর একজন বি 
আরলে, বতবন বরলন, যবদ লকারনা গাবয়কা (বনরজর স্ত্রী 
বযবতত) গান গায় তরব তা শ্রবে করা হারাে। এ বযপারর 
হাবলী োযহারব লকারনা েতববররাধ লনই।  
ইবন হাযে রহ. বরলন, েুসবলেরদর জনয লকারনা লবগানা 
েবহলার গান শ্রবে করর আনন্দ লাভ করা হারাে। 
গান-বাজনা শ্রবরের প্রবতকার:  
লরবডও লিবলবভশন, বভবডও বকংবা অনয লকারনা স্থারন লয 
গান হয়, তা শ্রবে করা লথরক ববরত থাকরত হরব। 
ববরশষ করর অশ্লীল গান লথরক, যারত বাদযও বাজারনা 
হয়। 
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গান-বাজনা লথরক ববপরীত কাজ হরলা আল্লাহর বযবকর ও 
কুরআন বতলাওয়াত করা। ববরশষ করর সূরা আল-
বাকারাহ বতলাওয়াত করা।  
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বরলরেন: 

 ِفيِْه اْْلََقَرةَ »
ُ
يَْطاَن َينِْفُر ِمَن اْْلَيِْت اذِلْي َيْقَرأ  « إنَّ الشَّ

“লয বাবিরত সূরা আল-বাকারাহ বতলাওয়াত করা হয়, লস 
বাবি লথরক শয়তান পালায়ন করর।”1 
আল্লাহ তা‘আলা বরলন: 

َهاَيَ ﴿ يُّ
َ
اَءتُۡكمَقَدََۡٱنلَّاُسََأ وِۡعَظة َََجا ِنَمَّ ب ُِكمََۡم  اء ََرَّ َِفََل َِماََوِشَفا

ُدورَِ  [٥٧: يونس] ﴾٥٧َل ِۡلُمۡؤِمنِيََََورَۡۡحَة ََوَُهٗدىَٱلصُّ

“লহ োনুষ, লতাোরদর ররবর পক্ষ লথরক লতাোরদরর কারে 
এরসরে উপরদশ এবং অন্তরসেূরহ যা থারক তার বশিা 
আর েুবেনরদর জনয বহদায়াত ও রহেত। [সূরা ইউনুস, 
আয়াত: ৫৭] 

                                                           
1 সহীহ েুসবলে, হাদীস নং ৭৮০। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লারের জীবনী ও 
শাোরয়ল (আখলাক) পাঠ করা এবং সারথ সারথ 
সাহাবারয় লকরারের জীবনীও অধযায়ন করা। 
লয সকল গান শ্রবে করা জারয়য: 
ঈরদর গান শ্রবে করা: এ হাদীসবি আরয়শা রাবদয়াল্লাহু 
‘আনহা লথরক ববেতত: 

َدَخَل رَُسوُل اهلِل َصيل اهلل َعلَيِْه وََسلَََّم َعلَيَْها وَِعنَْدَها َجاِرَيتَاِن »
ْْيِ )َوِِف ِرَوايٍَة ِعنِْدي َجاِرَيتَاِن ُتَغنِّيَاِن( فَاْنتََهَرُهَما  َباِن بَِدفَّ تَْْضِ

 قَْوٍم ِعيًْدا َوإنَّ ابُْوَبكٍر فَقاَل َصيل اهلل َعلَيِْه وََسلَََّم َدْعُهنَّ فَاَنَّ ِلُكِّ 
 )رواه اْلخاري(« ِعيَْدنَا َهذا اْْلَْوم

“একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে তাাঁর 
ঘরর প্ররবশ কররন। তখন তাাঁর ঘরর দুই বাবলকা দি 
বাজাবেল। অনয লরওয়ারয়রত আরে গান করবেল। আবু 
বকর রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু তারদর ধেক লদন। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বলরলন: তারদর 
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গাইরত দাও। কারে, প্ররতযক জাবতরই ঈরদর বদন আরে। 
আর আোরদর ঈদ হল আজরকর বদন।”2 
দি বাবজরয় ববরয় প্রিাররর জনয গান গাওয়া আর তারত 
োনুষরদর উদু্ধদ্ধ করা। দলীল: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাে বরলরেন: 

وُْت ِِف انلََِّكِح فَْصُل » ِف َوالصَّ  «ما َبْْيَ اْْلَََلِل َواْْلََرِم ََضُْب ادلَّ
“ববরয় হারাে বা হালাল হওয়ার েরধয পাথতকয হরলা দরির 
বাজনা ও শব্দ করর জাবনরয় লদওয়া।”3 যারত এর দ্বারা 
বুিা যায় লয, লসখারন ববরয় অনুবিত হরে।  
কাজ করার সেয় ইসলােী লকারাস শ্রবে করা, যারত 
কেতক্ষেতা বৃবদ্ধ পায়। ববরশষ করর ঐ গারন যবদ লদা‘আ 
থারক। এেনবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
পযতন্ত ইবন রাওয়াহা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু নােক সাহাবীর 
কববতা আবৃবে কররতন। আর সাথীরদররক খন্দরকর 
যুরদ্ধর সেয় পবরখা খনন কররত উদু্ধদ্ধ কররতন এই বরল 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯৩১। 
3 েুসনারদ আহোদ, হাদীস নং ১৫৫৪১। 
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লয, “লহ আল্লাহ লকারনাই জীবন লনই আরখরারতর জীবন 
বযতীত। তাই আনসার ও েুহাবজররদর ক্ষো করর বদন। 

তখন আনোর ও েুহাবজনগে উের বদরলন: আেরাই 
হবে ঐ বযবিবগত যারা রাসূরলর বনকি বাই‘আত কররবে 
বজহারদর জনয, সবতদাই যতবদন আেরা জীববত থাবক।” 
আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
সাহাবীগেরক বনরয় যখন খন্দক (গতত) খনন করবেরলন, 
তখন ইবন রাওয়াহা রাবদয়াল্লাহু ‘আনহু এ কববতা আবৃবে 
করবেরলন: 
“আল্লাহর কসে! যবদ আল্লাহ না কররতন তাহরল আেরা 
বহদায়াত লপতাে না। আর বসয়ােও পালন করতাে না, 
আর সালাতও আদায় করতাে না। তাই আোরদর ওপর 
সাবকনা (শাবন্ত) নাবযল করুন। আর যখন শত্রুরদর 
েুকাববলা করব তখন আোরদর েজবুত রাখুন। েুশবরকরা 
আোরদর ওপর আক্রেে করররে আর যবদ তারা লকারনা 
বিৎনা সৃবি করর, তরব আেরা তা লঠকাবই।” বারর বারর 
আবাইনা শব্দবি তারা উচ্চ স্বরর উচ্চারে করবেরলন। 
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ঐ সেস্ত কববতা-গান, যারত আল্লাহর তাওহীরদর কথা 
আরে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লারের 
েহব্বত ও তার শাোরয়ল আরে অথবা যারত বজহারদ 
উৎসাবহত করা হয় তারত দৃঢ় থাকরত অথবা িবরত্ররক দৃঢ় 
কররত উদু্ধদ্ধ করা হয় অথবা এেন দাওয়াত লদওয়া হয় 
যারত েুসবলেরদর এরক অরনযর প্রবত েহব্বত ও সম্পকত 
সৃবি হয় অথবা যারত ইসলারের লেৌবলক নীবত বা লসৌন্দযত 
িুবিরয় লতালা হয় অথবা এই জাতীয় অনযানয কথা যা 
সোজরক উপকৃত করর দীবন আেরলর বদরক বকংবা িবরত্র 
গঠরনর জনয উৎসাহ প্রদান করর। 
ঈরদর সেয় ও ববরয়র সেয় লকবল েবহলারদর জনয 
তারদর বনরজরদর েরধয দি বাজারনার অনুেবত ইসলাে 
বদরয়রে। বযবকররর সেয় এিার বযবহার ইসলাে কখনই 
লদয় বন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে 
বযবকররর সেয় কখনই তা বযবহার কররন বন। তাাঁর পরর 
তাাঁর সাহাবারয় লকরাে রাবদয়াল্লাহু  আনহুে কখনই তা 
কররন বন। অথি ভণ্ড সুবি পীররা তা েুবাহ করররে 
বনরজরদর জনয। আর বযবকররর দি বাজানরক তারা 
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সুন্নাত বাবনরয় বনরয়রে। বস্তুত তা ববদ‘আত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাে বরলরেন: 

 « ايَّاُكْم َوحُمَْدثاِت ااْلُُمْوِر فاِنَّ ُُكَّ حُمَْدثٍَة بْدَعٍة وُُكُّ بِْدًعٍة َضَللَةٍ »
“লতােরা দীরনর েরধয নতুন লকারনা সংরযাজন করা হরত 
ববরত থারকা। কারে, প্রবতবি নতুন সংরযাজনই 
ববদ‘আত। আর প্রবতবি ববদ‘আতই লগােরাহী।”4 

সোপ্ত 

                                                           
4 আবূ দাঊদ, হাদীস নং ৪৬০৭; েুসনারদ আহেদ, হাদীস নং 
১৭১৪৫। 


