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সংতিপ্ত ের্ণনা.............
প্রতিবেশীর অতিকার: েিযমান প্রেবে তনম্নেতর্ণি তেষয়াতদ
তনবয় আবলাকপাি করা হবয়বে: (১) শরী‘আি প্রতিবেশীর
গুরুত্ব তদল মকন? (২) প্রতিবেশীর স্তর, (৩) প্রতিবেশী
তনেণাচবনর গুরুত্ব, (৪) প্রতিবেশীর অতিকার। আশা কতর
মরািা মাত্রই এর দ্বারা উপকৃি হবেন।
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প্রতিবেশীর অতিকার
আল-হামদু তলল্লাহ

ওয়াসসলািু

ওয়াসসালামু

`আলা

রাসূ তলল্লাহ.....
প্রতিবেশী মূ লিঃ োতির আবশ পাবশ েসোসকারীবক েলা
হয়। কখবনা কখবনা সফর অথো কাবজর সঙ্গীবক ও
প্রতিবেশী েলা হয়। প্রতিবেশীই হবে মানু বষর সেবচবয়
তনকটজন, তিতন িার খেরা-খের সম্পবকণ অনযবদর
িুলনায় মেতশ জাবনন। ইসলামী শরী‘আি প্রতিবেশীর
অিযাতিক গুরুত্ব তদবয়বে এেং িার অতিকারবক খুে েি
কবর মদবখবে। আল্লাহ িা‘আলা েবলন,
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“উপাসনা কবরা আল্লাহর, শরীক কবরা না িাাঁর সাবথ অপর

কাউবক। তপিা-মািার সাবথ সৎ ও সদয় েযেহার কর এেং
সদয় েযেহার কর তনকটাত্মীয়, এিীম- তমসকীন এেং
আত্মীয়-সম্পকণীয় প্রতিবেশী, আত্মীয়িা তেহীন প্রতিবেশী ও
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পার্শ্ণেিণী সহচরবদর সাবথ এেং অসহায় মুসাতফবরর সাবথ”।
[সূ রা আন-তনসা, আয়াি: ৩৬]
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম েবলন,
ُُ
ُ رَ َ ى َ َ ر ُ َ ى
ُ ُ « َما َز َال ج ر
»ت أنه َسيُ َو ِّرثه
 حَّت ظنن،ار
ِ ْبيل ي
ِ يِن بِاْل
ِ ِ
ِ وص
“তজেরীল ‘আলাইতহস সালাম আমাবক প্রতিবেশী সম্পবকণ
অনেরি অসীয়ি করতেবলন মি, এক পিণাবয় আমার
িারর্া

হবয়তেল

আল্লাহ

িা‘আলা

প্রতিবেশীবক

উত্তরাতিকারী কবর তদবেন।”1
শরী‘আি প্রতিবেশীবক এি অতিক গুরুত্ব মদওয়ার কারর্
সম্ভেি এ হবি পাবর:
(১) িাবি কবর মুসতলমবদর মাবে ভাবলাোসা এেং
মমত্ববোবির প্রসার ঘবট, এর জনয সবেণাত্তম মানু ষ হবলা
প্রতিবেশী।
(২) প্রতিবেশী সকবলর মচবয় অতিক সাহািয-সহবিাতিিা
পাওয়ার দােী রাবখ। কারর্, প্রতিবেশীই িার অতি
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সহীহ েু খারী, হাদীস নং ৬০১৫; সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ২৬২৪
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তনকবট েসোস কবর এেং মস িার িােিীয় সমসযা ও
সাতেণক অেস্থা সম্পবকণ অনযবদর মচবয় মেতশ জাবন।
(৩) িাবি মুসলমাবনর তনজ জীেন, সন্তান, পতরোর এেং
সম্পবদর তনরাপত্তা লাভ হয়।
প্রতিবেশী কারা: িাবদর সম্পবকণ কুরআন হাদীবস গুরুত্ব
তদবি েলা হবয়বে, মসতট তনিণারর্ করার মিবত্র
আবলমিবর্র তেতভন্ন মিামি রবয়বে।
(ক) মকউ েবলবেন, প্রতিবেশীর সীমানা হবলা, চিুর তদক
তদবয় চতল্লশ ঘর।
(খ) মকউ েবলন, মি মিামার সাবথ ফজর পিল মস
মিামার প্রতিবেশী।
আর এ সমস্ত কথার মবন হয় মকাবনা গ্রহর্বিািয প্রমার্
মনই। সবেণাত্তম এেং সেণাতিক গ্রহর্বিািয মিামি হবে,
প্রতিবেশী মস-ই, িার োতির কাোকাতে িার োতি এেং
িার োতির সাবথ িার োতি মমলাবনা। সীমানা তনিণাতরি
হবে প্রচতলি িারা অনু িায়ী, মি েযতি মানু বষর প্রচতলি
রীতি অনু িায়ী প্রতিবেশী, মসই মূ লিঃ প্রতিবেশী। আর
এটা এ জনয মি, শরী‘আি মি সমস্ত নাবমর উবল্লখ
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কবরবে এেং িার অথণ তনিণারর্ কবর মদয় তন, িার অথণ
জানার জনয সতিক প্রচতলি রীতির তদবকই প্রিযােিণন
করবি হয়।
প্রতিবেশীর গুরুবত্বর তভন্নিা আসবে তনকটেিণী এেং
দূ রেিণী প্রতিবেশী হওয়ার তদক তেবেচনায়। তনকটেিণী
প্রতিবেশী কলযার্ এেং সাহািয পাওয়ার মিবত্র দূ রেিণী
প্রতিবেশীর মচবয় অতিক গুরুত্ব পাবে, এর প্রমার্ হবলা:
‘আবয়শা

রাতদয়াল্লাহু

‘আনহা

রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাবমর তনকট প্রশ্ন কবরতেবলন, ইয়া
রাসূ লাল্লাহ!
َ َ َ َر
َ َ َ َ َ ِّ ُ ر
ر
ى
» إَِل أق َربِ ِه َما ِمن ِك بَابًا:ارير ِن ف ِإَل أي ِه َما أه ِدي؟ قال
«إِن ِِل ج
“আমার দু ’জন প্রতিবেশী আবে। িাবদর মিয মথবক
কাবক আতম উপব ৌকন তদে? রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম েবলন, ‘মিামার দরজার অতিক
তনকটেিণী জনবক’।”2

2

সহীহ েুখারী, হাদীস নং ২২৫৯, ২৫৯৫, ৬০২০।
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িাবদর মরতর্ ও মিণাদার তেতভন্নিার কারবর্ও গুরুবত্ব
তভন্নিা আসবে:
(১) এক িরবনর প্রতিবেশী আবে িার অতিকার হবে
তিনতট। তিতন হবলন তনকটাত্মীয় মুসতলম প্রতিবেশী। িার
অতিকার

তিনতট

হবে:

আত্মীয়িা,

ইসলাম

ও

প্রতিবেতশত্ব।
(২) আবরক প্রকার প্রতিবেশী িার অতিকার দু ‘তট। তিতন
হবলন অনাত্মীয় মুসতলম প্রতিবেশী, িার অতিকার দু ’তট
হবে: প্রতিবেতশত্ব ও ইসলাম।
(৩) আর এক িরবনর প্রতিবেশী, িার অতিকার মাত্র
একতট। তিতন হবলন অমুসতলম প্রতিবেশী, িার অতিকার
শুিু প্রতিবেতশবত্বর।
প্রতিবেশী তনেণাচবনর গুরুত্ব:
একজন মুসতলবমর কিণেয হবলা সে সময় সৎ প্রতিবেশী
মেবে মনওয়ার তদবক দৃ তি তদবে, মি িার অতিকারগুবলা
আদায় করবে এেং িাবক কি তদবে না, িার তহফািি
করবে এেং িাবক সে কাবজ সাহািয করবে। একতট েহুল
প্রচতলি প্রেচন হবলা,
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«ا رخ َ ر َ َ َ ر َ ى
»ار
ِ رت اْلار قبل ال
ِ ِ

“োতি োনাবনার পূ বেণ প্রতিবেশী তনেণাচন কর।”

প্রকৃি পবি এটা একটা সতিক েিেয। এর পবি পতেত্র
কুরআবনর ঐ আয়াি মপশ করা মিবি পাবর মিখাবন
আল্লাহ িা‘আলা তফর‘আউবনর স্ত্রী সম্পবকণ েবলবেন,
َ لْع
َ ۡ ْف
]١١ :ٱۡل َنةِْ﴾ [اتلحريم
ْ ِ ْكْبَ ۡيتا
َْ ِند
ْ ِ ْن
ِْ ۡبْٱب
ِْ ﴿ْ َر
“মহ আমার রে, আপনার সতন্নকবট জান্নাবি আমার জনয

একতট িৃহ তনমণার্ করুন।” [সূ রা আি-িাহরীম, আয়াি:
১১]
সতিক প্রতিবেশী তনেণাচন করার গুরুত্ব একথা জানা
থাকার মািযবমও স্পি হয় মি, প্রতিবেশী িার প্রতিবেশী
এেং সন্তানবদর মাবে প্রভাে তেস্তার কবর, পরস্পর মমলামমশার কারবর্, মস িতদ সৎ হয়, িা হবল প্রতিবেশী িার
ঘর এেং পতরোবরর েযাপাবর তনরাপদ হবয় িায়। আর
িতদ অসৎ হয়, িাহবল মস তনরাপদ হবি পাবর না।
ভাবলা প্রতিবেশী িার প্রতিবেশীর মিাপন তেষয় অেতহি
হবল মিাপন রাবখ। অসৎ প্রতিবেশী েরং মসতটবক প্রকাশ
এেং প্রচার কবর মেিায়। ভাবলা প্রতিবেশী ভাবলা কাবজ
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সাহািয কবর, িাবক সৎ উপবদশ মদয়। অসৎ প্রতিবেশী
মিাাঁকা তদবয় তেপবদ মফলার মচিা কবর।
প্রতিবেশীর অতিকারসমূ হ:
প্রতিবেশীর অবনক অতিকার রবয়বে িার মিয মথবক তনবম্ন
তকেু উবল্লখ করা হবলা।
(১) িাবক কি না মদওয়া:
মহাক মস কি কথার মািযবম। মিমন, অতভশাপ মদওয়া,
িাতল মদওয়া, িার িীেি করা, এমন তকেু িার সম্পবকণ
েলা িার দ্বারা মস কি পায় ইিযাতদ।
অথো কাবজর মািযবম কি মদওয়া। মিমন, িার োতির
সামবন আেজণনা মফলা, িাবক তেরি করা, মেবল
মমবয়বদরবক িার ঘবরর তজতনস নি করবি উদ্বু দ্ধ করা ো
োিা না মদওয়া। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ
ওয়াসাল্লাম েবলন,
َ
َ
َ ى َ ُر ُ َ ى َ ُر ُ َ ى َ ر
 َو َم رن يَا َر ُسول:اَّلل ال يُؤ ِم ُن» ِقيل
ِ  و،اَّلل ال يؤ ِمن
ِ  و،اَّلل ال يؤ ِمن
ِ «و
ى َ َ ى
ُ َ ََ ُُ َ ُ ََ َر
»اَّلي ال يأمن جاره بوايِقه
ِ « :اَّلل؟ قال
ِ
“আল্লাহর কসম মস মুতমন নয়, আল্লাহর কসম মস মুতমন
নয়, আল্লাহর কসম মস মুতমন নয়, েলা হবলা মক মস, মহ
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আল্লাহর রাসূ ল? তিতন েলবলন, ঐ েযতি িার কি মথবক
িার প্রতিবেশী তনরাপদ নয়।”3
নেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আবরা েবলন,
َ َر ُُ ر
َُ
ُ اْل َ ىن َة َم رن َال يَأ ر َم ُن َج
»ارهُ بَ َوائِقه
«ال يدخل
“মস েযতি জান্নাবি প্রবেশ করবে না িার প্রতিবেশী িার
কি মথবক মুি নয়।”4
রাসূ লুল্লাহ
েবলবেন,

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইতহ

ওয়াসাল্লাম

অনযত্র

َ َ
َ ر َ َ ُر ُ ى
َ ال يُ رؤذ َج
»ار ُه
اآلخ ِر ف
ِاَّلل َوايلَ روم
ِ
ِ
ِ ِ«من َكن يؤ ِمن ب

“মি আল্লাহর প্রতি এেং পরকাবলর প্রতি তের্শ্াস রাবখ মস
মিবনা প্রতিবেশীবক কি না মদয়।”5

প্রতিবেশীবক কি মদওয়ার সেবচবয় কতিন প্রকার হবলা:
িার সম্মান-সম্ভ্রম-এ আঘাি আবস এমন তেষবয় কি

3

সহীহ েু খারী, হাদীস নং ৬০১৬; সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৪৬।

4

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ৮৮৫৫।

5

সহীহ েু খারী, হাদীস নং ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬৪৭৫; সু নান আেু দাউদ, হাদীস
নং ৫১৫৪।
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মদওয়া। মিমন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর তেষবয় ো িার পদণা
করার মিবত্র তখয়ানি করা; দৃ তি মদওয়ার মািযবম মহাক
ো সরাসতর কথা েলার মািযবম অথো অসৎ উবেবশয
মফাবন কথা েলার মািযবম অথো মি মকাবনা অশ্লীল
কাবজর মািযবম। আব্দু ল্লাহ ইেন মাসউদ রাতদয়াল্লাহু
‘আনহু মথবক েতর্ণি, তিতন েবলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামবক তজবেস করা হবলা,
َ َ َ َ ُ ًّ َ ُّ ى ر َ ر َ ُ ر َ ى َ َ َ ر َ ر َ َ ى
»َّلل نِدا َوه َو خلقك
ِ ِ  «أن َتعل:اَّلل»؟ قال
ِ ب أعظم ِعند
ِ «أي اَّلن
ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ر ُ ى َ َ َ َ ٌ ُ ر ُ ُ ى َ ُّ َ َ َ َ ر َ ر
 «وأن تقتل ولك َتاف: ثم أي؟ قال: قلت، ِإن ذلِك لع ِظيم:قلت
َ
َ
َ َ َ َ َ َ ر َر
َ اِن َحليلَ َة
ُ  قُلر. »ك
َ ِ  «أ رن تُ َز: ُث ىم أ ُّي؟ قَ َال:ت
»ار َك
ج
أن يطعم مع
ِ
ِ
“আল্লাহ িা‘আলার তনকট সেবচবয় েি গুনাহ মকানতট ?
তিতন েলবলন, কাউবক আল্লাহর সমকি তনিণারর্ করা
অথচ তিতনই মিামাবক সৃ তি কবরবেন। আতম েললাম িার
পবর তক? েলবলন, িুতম মিামার সন্তানবক হিযা করা
মিামার সাবথ খাওয়ার ভবয়। আতম েললাম এর পর তক?
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তিতন েলবলন, মিামার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাবথ সম্মতির
তভতত্তবি েযতভচার করা।”6
অথণাৎ িার প্রতিবেশীর স্ত্রীবক ফুসতলবয় িাবক তনবজর
তদবক আকৃি কবর িার সাবথ েযতভচার করা। কাবরা
অসম্মতিবি মজারপূ েণক িার সাবথ েযতভচার করা মথবক
এটা আবরা মেতশ অপরাি।
তমকদাদ ইেনু ল আসওয়াদ রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু হাদীবস
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম েবলন,
ََ
ر
َ ام َرأَة
َس َعلَيره ِم رن أَ رن يَ ر
ُ َ الر ُج ُل ب َع رْش ن ِ رس َو ٍة أَي ر
َل رن يَ رزِن ى
»ِاره
ج
ب
ِن
ز
«
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
“মকাবনা েযতি িার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাবথ েযতভচার করা
দশজন মতহলার সাবথ েযতভচার করা মথবকও কতিন
পাপ।”7
প্রতিবেশীর এ তেষয়তট েি কবর মদখার কারর্:

6

সহীহ েু খারী, হাদীস নং ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১; সহীহ মুসতলম,
হাদীস নং ৮৬।

7

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২২৭৩৪।

11

(ক)

এক

প্রতিবেশী

অপর

প্রতিবেশীর

তনকট

আমানিস্বরূপ, এর সাবথ েযতভচার করা উি আমানবির
তখয়ানি।
(খ) প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর িােিীয় অেস্থা এেং
িার উপতস্থতি-অনু পতস্থতির সময় সম্পবকণ সম্পূ র্ণ োি;
তকন্তু অনযবদর মিবত্র তেষয়তট সম্পূ র্ণ আলাদা।
(ি) মস মিবহিু িার তনকবটই থাবক এেং িার সাবথ
উিা-েসা কবর িাই িার কি প্রতিবেশীর তনকট খুে দ্রুি
এেং সহবজই মপৌঁবে।
(ঘ) আবরকতট কারর্ হবে মকউ িাবক সবেহ করবে না।
(২) প্রতিবেশীর প্রতি দয়া ও অনু গ্রহ করা:
নেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম েবলন,
َرُ ر
َ ر َ َ ُر ُ ى
َ كر رم َج
»ار ُه
ِاَّلل َوايلَ روم
ِ
ِ ِ«من َكن يؤ ِمن ب
ِ اآلخ ِر فلي
“মি আল্লাহর প্রতি এেং পরকাবলর প্রতি তের্শ্াস রাবখ,
মস মিন িার প্রতিবেশীবক সম্মান কবর।”8

8

সহীহ েু খারী, হাদীস নং ৬০১৯; সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ৪৭।
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আর এতট েযাপক তভতত্তক অতিকার, এর সাবথ
অবনকগুবলা অতিকার এেং তেষয় জতিি। িথা:
(ক) িার প্রবয়াজবন সাহািয করা, েযেহাবরর তজতনস
চাইবল মদওয়া। মকননা প্রতিবেশী কখবনা প্রতিবেশীর
কাবে মুখাবপিী নয় এমন হবি পাবর না। আল্লাহ
িা‘আলা ঐ সমস্ত মলাকবদর তনো কবরবেন িারা তনিয
েযেহািণ তজতনস চাইবল তেমুখ কবর। িাবদর তনো কবর
আল্লাহ েবলন,

َ ُ ۡ َ َََُۡ
]٧ :ْ﴾ [املاعون٧ْون
ْ ونْٱل َماع
ْ ﴿ْويمنع

“িারা তনিয েযেহািণ তজতনস অনযবক মদয় না।” [সূ রা
আল-মা‘ঊন, আয়াি: ৭]
(খ) প্রতিবেশীবক হাতদয়া মদওয়া ও িার োতিবি খাোর
ইিযাতদ মপ্ররর্ করা।
আেূ ির তিফারী রাতদয়াল্লাহু ‘আনহু মথবক েতর্ণি, তিতন
েবলন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আমাবক
অসীয়ি কবর েবলন,
َ َ َ ر
َ َ
ِث َم َ ُ ُ ى ر ُ ر َ ر َ َ ر
َ خ
ت َم َرقًا فَأَ رك ر
،ريانِك
ت ِم رن ِج
« ِإذا طب
ٍ  ثم انظر أهل بي،اءه
ِ
َ َ ر ُ ر ر َ َ ُر
»وف
ٍ فأ ِصبهم ِمنها بِمعر
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“িখন িুতম িরকারী রান্না করবে িাবি মেতশ কবর পাতন
মদবে অিঃপর মিামার প্রতিবেশীর খের তনবয় িার মথবক
িাবদরবক তকেু তদবে।”9
(ি) প্রতিবেশী ঋর্ চাইবল িাবক ঋর্ মদওয়া, িার
প্রবয়াজবন িাবক সাহািয সহবিাতিিা কবর িার
রির্াবেির্ করা।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম েবলন,
ى
َ ر
َر َ رُ ر
ُ  َو َج،اَّلي ي َ رشبَ ُع
»ار ُه َجائِ ٌع إَِل َجن ِب ِه
ِ «ليس المؤ ِم ُن
“মস মুতমন নয় মি মপট ভবর খায় অথচ িার প্রতিবেশী
িুিািণ থাবক।”10
(ঘ) প্রতিবেশীর ভাবলা মকাবনা সংোদ মপবল িাবক
মমাোরকোদ জানাবনা এেং খুতশ প্রকাশ করা, তেোহ
করবল অথো সন্তান জন্ম তনবল, অথো িার সন্তান
পরীিায় উত্তীর্ণ হবল এেং এ জািীয় উপলবি িাবক
মমাোরকোদ জানাবনা এেং েরকবির মদা‘আ করা।
9

সহীহ মুসতলম, হাদীস নং ২৬২৫।

10

আল-আদােু ল মুফরাদ, হাদীস নং ১১২।
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(৩) মুসতলমবদর মাবে পরস্পবর মি অতিকারগুবলা আবে
মসগুবলা প্রতিবেশীর েযাপাবর আদায় করবে। মকননা মসই এর অতিকার মেতশ রাবখ। মিমন, িাবক সালাম
মদওয়া, সালাবমর উত্তর মদওয়া, অসু স্থ হবল িার মসোশুশ্রূষা করা, িার দাওয়াি গ্রহর্ করা, িার সাবথ সািাৎ
হবল আল্লাহর প্রদত্ব ফরিগুবলা সংবিবপ স্মরর্ কতরবয়
মদওয়া ইিযাতদ।
সমাপ্ত
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