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মুসলিমমর আদব বা লিষ্টাচার 

   

ইসিাম এমন লকছু উন্নত লিষ্টাচার, সুন্দর স্বভাব ও ববলিমষ্টের ওপর মুসলিম সন্তানমদর গমে মতািার ওপর 

গুরুত্বামরাপ কমরমছ, মযটা মুসলিম প্রজমের লিক্ষা প্রলিক্ষণ, িািন-পািন ও তামদর চলরত্র লবলনমমামণ ভূলমকা পািন 

কমর থামক। কথা কামজর মক্ষমত্র উন্নত পন্থা অবিম্বন, সৎ স্বভাব গ্রহণ ও ঘৃলণত তথা মন্দ স্বভাব পলরতোমগ 

লনমদমিনা লদময় থামক। 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম উম্মমতর জনে আদব তথা লিষ্টাচামরর সকি লদকগুমিাই বণমনা কমরমছন। 

এমনলক যুমের ময়দামনর লিষ্টাচার লক হমব, তাও বমি লদময়মছন। লতলন তামদরমক যুমের সময় নারী-লিশু এবং ময 

সকি বৃে যুে কমর না তামদরমক হতো করমত লনমেধ কমরমছন। বারণ কমরমছন লগজমা ও আশ্রমম আশ্রয় গ্রহণকারী 

পাদ্রী, ধমমযাজক ও সন্নাসী এবং িেেমক্ষমত্র চাোবাদরত চােীমক হতো করমত। এবং মৃমতর মদহ লবকৃত করমতও 

লনমেধ কমরমছন। এমলনভামব আমরা অমনক আদব রময়মছ। 

রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম-এর বমি মদওয়া লিষ্টাচার তথা আদমবর মমধে রময়মছ খাদে-পানীয় গ্রহণ, 

মপাোক-পলরচ্ছদ, লনদ্রা, স্ত্রী লমিন ও দাম্পতে জীবমনর আদব ছাোও অমনক লবেয়। এমনলক লতলন পায়খানায় 

প্রমবমির আদবও বমি লদময়মছন, মযমন, সািমান ফামরসী রালদয়াল্লাহু ‘আনহু মথমক বণমনা এমসমছ, লতলন বমিন, 

‘মুিলরকরা আমামদরমক বমি,  
َجْل لََقْد نَ »

َ
ٍء َحَّتَّ اْْلَِراَءةَ قَاَل: َفَقاَل: أ ْْ قَْد َعلََّمُكْم نَِبيُُّكْم َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ُُكَّ ََشْ

َ
ْو أ

َ
ْو بَْوٍل  أ

َ
ٍٍ  أ َِِل الِْقِْلََة ِلَغاِِ ْْ ََْسََْق

َ
ََهانَا أ

ْو بَِعْظمٍ ََْستَنِِْجَ 
َ
ْْ ََْستَنِِْجَ بِرَِجيٍع أ

َ
ْو أ

َ
ْحَجاٍر  أ

َ
قَلَّ ِمْن ثَََلثَِة أ

َ
ْْ ََْستَنِِْجَ بِأ

َ
ْو أ

َ
 « بِاْْلَِمنِي  أ

“এ মকমন কথা! মতামামদর নবী মতামামদরমক সকি লকছুই লিক্ষা মদন, এমনলক পায়খানা করার লনয়মও?! লতলন 

বিমিন, ‘হোাঁ! লতলন আমামদরমক পায়খানা-প্রস্রামবর সময় মকবিামূখী অথবা মকবিামক লপছমন লদময় বসমত বারণ 

কমরমছন। ডান হামত লিিা-কুিুখ বেবহার, লতনলটর কম পাথর লিিা লহসামব বেবহার অথবা হাে লকংবা মগাবর লদময় 

লিিা বেবহার মথমক লবরত থাকার লনমদমি লদময়মছন।”1  

ইসিামই হমচ্ছ একমাত্র জীবন বেবস্থা যা সমগ্র মানব জীবমনর জনে একলট লনভুমি পেলত এাঁমক লদময়মছ। যার মামে 

রময়মছ জীবমনর প্রলতলট স্তর ও লবভামগর সুষু্ঠ সমাধান। এটা মানব রলচত মকামনা জীবন লবধান নয় ময, তার মামে 

সতে লমথোর সম্ভাবনা থাকমব; বরং এটা হমচ্ছ আল্লাহ তা‘আিা প্রদত্ত জীবন লবধান, যা তার অনুসারীমদর জনে 

দুলনয়ার জীবমন বময় লনময় আমস কিোণ, িালন্ত ও মানুলেক স্বলস্ত, আর লকয়ামমতর কলিন লদমন পুরসৃ্কত কমর তার 

লচরস্থায়ী সুমখর জান্নাত। মহান আল্লাহ বমিন, 
ا ﴿ ۡطَنا مَّ ء    ِمن ٱۡلِكَتَٰبِ  ِف  فَرَّ  [ ٨٣: االنعام﴾ ] ََشۡ

‘‘আমরা লকতামব (কুরআমন) মকামনা লকছুই বাদ মদই লন।’’ [সূরা আি-আন‘আম, আয়াত: ৩৮]  

আত্মার সুষু্ঠ গিন ও পলরশুলে এবং সুন্দর চলরত্র লবলনমমামণ নবুওয়াতী আদমবর একলট সুন্দর প্রভাব ও সুদূর প্রসারী 

ফিাফি রময়মছ। নবুওয়াতী আদব তথা ইসিামী লিষ্টাচার জালতর জনে এমন লকছু ধারাবালহক প্রজে উপহার 

                                                           
1. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২ 
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লদময়মছ, সতেবালদতা, আমানতদালরতা, চালরলত্রক লনষু্কিুেতা, পলবত্রতা, আদি ইনসাফ, বেলিত্ব, িজ্জািীিতা, দয়া 

দালক্ষণে এবং িলি-সামথম ও বীরমত্ব যামদর তুিনা ইলতহামস লবরি। হতািাগ্রস্থ মযিুমমর সহমযালগতায় ও তামদর 

জুলে মনই। ইসিামী লিষ্টাচার ও নবুয়তী চলরত্র মথমক দূমর সমর যাওয়াই হমচ্ছ বতমমান মুসলিম উম্মার দুবমিতার 

কারণ। মুসলিম উম্মাহ যলদ অপর জালতর দাস সূিভ অনুসরণ মথমক মবলরময় আসমত পামর, যলদ লফমর আমস 

তামদর সক্বীয়তা এবং সলতেকার ইসিামী লিষ্টাচামরর লদমক, তাহমি অবিেই তামদর হারামনা মগৌরব, সম্মান ও 

মযমাদা লফমর আসমব। মুসলিম জালত লক এ বোপারলট অনুধাবন করমব? 

আমরা সামমনর পৃষ্ঠাগুমিামত আল্লাহ, তাাঁর রাসূি এবং দীমনর সামথ মুসলিমমর আদব সম্পমকম জানমত পারমবা, 

জানমত পারমবা তার লনমজর সামথ এবং প্রলতমবিীমদর সামথ তার আচরণলবলধ এমনলক অমুসলিম ও অনোনে জীব-

জন্তুর সামথ ও তামদর আচরণ মকমন হওয়া উলচৎ, মস সম্পমকমও জানমত পারমবা। 

১. লনয়মতর আদব 

প্রলতলট মুসলিম-ই অবগত ময, লনয়মতর একলট অসাধারণ গুরুত্ব রময়মছ। লনয়মতর লবশুেতার ওপর লনভমর কমর 

কামজর গ্রহণমযাগেতা। লনয়ত শুে না হমি আমি তথা কাজও বালতি হময় যায়। লনয়ত হমচ্ছ মকামনা কামজর জনে 

প্রগাঢ় ইচ্ছা মপােণ। যখন এ ইচ্ছাটা আল্লাহর সন্তুলষ্ট ও তাাঁর আমদি পািনামথম হয়, তখনই তা হয় লবশুে এবং এর 

মথমক মবলরময় আমস উত্তম ও গ্রহণমযাগে আমি। যখন এই লনয়ত হমব দুলনয়ার জনে, অথবা মানুমের প্রিংসা ও 

বাহবা অজমমনর জনে, অথবা খোলতর জনে অথবা আমিালকত লবমে লনমজমক প্রকাি করার জনে অথবা অপর মকামনা 

অসৎ উমদ্দমিের জনে, তখন লনয়তও বালতি হময় যামব এবং তার ফমি অগ্রহণমযাগে ও বালতি মযাগে কাজই মবর 

হমব। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিন, 
ْعَماُل بِانلِّيَّاِت  َوإِنََّما ِلُُكِّ »

َ
 «اْمِرٍئ َما نََوىإِنََّما األ

‘‘লনশ্চয়্ই সকি আমিই লনয়মতর ওপর লনভমরিীি। আর প্রমতেক বেলির জনে মসটাই রময়মছ যার জনে মস লনয়ত 

কমরমছ।’’2  

2. আল্লাহ রাববুি ‘আিামীমনর সামথ লিষ্টাচার 

1. একজন মুসলিম এটা ভামিাভামব অবগত ময আল্লাহ রাববুি ‘আিামীনই তামক সৃলষ্ট কমরমছন এবং লতলনই 

তামক লরলযক লদময়মছন, লতলনই তামক সকি লন‘আমত লদময়মছন এবং তার উপর মথমক সকি প্রকার কষ্ট 

লবদূলরত কমরমছন। সুতরাং তামক অবিেই তার রমবর সামথ সমবমাচ্চ লিষ্টাচার প্রদিমন করমত হমব। 

2. আল্লাহর সামথ লিষ্টাচামরর অনেতম একলট লদক হমিা- তাাঁর িরীয়মতর পলরপূণম অনুসরণ, আর তা হমব আলদষ্ট 

লবেয়াবিী পািন এবং লনমেধকৃত লবেয়াবিী বজমমনর মাধেমম।  

3. আল্লাহর সামথ আদমবর মমধে িরী‘আত লবধৃত মকামনা কামজর লবপমক্ষ যুলি মপি করা মথমক লবরত থাকা। 

মহান আল্লাহ বমিন, 
ُ  َقَض  إَِذا ُمۡؤِمَنة   َوَل  لُِمۡؤِمن   ََكنَ  َوَما ﴿ ۥ   ٱّللَّ ۡمًرا َورَُسوُُلُ

َ
ن أ

َ
ۡمرِهِۡم   ِمنۡ  ٱۡۡلََِيَةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
 [  ٨٣: االحزاب﴾ ] أ

4. ‘‘মকামনা মুলমন পুরুে লকংবা নারীর উলচৎ নয় আল্লাহ এবং তাাঁর রাসূমির মদওয়া ফয়সািার ওপর লনজস্ব 

লসোন্ত গ্রহণ করা।’’ [সূরা আি-আহযাব, আয়াত: ৩৬] 

5. আল্লাহ রাববুি ‘আিামীন আমরা বমিন, 

                                                           
2.  সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭ 
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ِ  إَِل  ُدُعو ا   إَِذا ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  قَۡوَل  ََكنَ  إِنََّما ﴿ ن بَۡيَنُهمۡ  ِِلَۡحُكمَ  َورَُسوُِلِۦ ٱّللَّ
َ
َطۡعَنا   َسِمۡعَنا َيُقولُوا   أ

َ
 [  ١٥: انلور﴾ ] َوأ

6. ‘‘মুলমনমদর কথামতা এমনই হমব ময, যখনই তামদর মধেকার মকামনা ফয়সািার জনে তামদরমক আল্লাহ এবং 

তাাঁর রাসূমির লদমক আহ্বান করা হমব, তখন তারা বিমব: শুনিাম এবং মানিাম।’’ [সূরা আন-নূর, আয়াত: 

৫১] 

আল্লাহর সামথ আদব রক্ষার অপর একলট লদক হমিা- তার লন‘আমামতর শুকলরয়া আদায় করা এবং তার স্ত্ত্তলত 

করা, তাাঁমক মবলি মবলি স্মরণ করা এবং অলধক পলরমামণ মদা‘আ করা এবং তাাঁর সকি কামজই তাাঁর কামছ আশ্রয় 

গ্রহণ করা, তাাঁমক ভামিাভামিাবাসা, তাাঁর সম্পমকম সুধারণা মপােণ করা, তাাঁর িালস্তমক ভয় করা, তাাঁর কামছ সাওয়াব 

তথা পূমণের আিা করা, তাাঁর মহান লকতাব পলবত্র কুরআন অলধক লতিাওয়াত করা, সকি প্রকার কবীরা ও সগীরা 

গুনাহ মথমক মবাঁমচ থাকা। 

3. কুরআমনর সামথ আদব বা লিষ্টাচার 

একজন মুসলিম আল্লাহ তা‘আিার লকতাব কুরআমন কারীমমর সামথ ও আদব রক্ষা কমর চিমব, এমক সম্মান 

করমব, সকি কথার ওপর এ কািামমক প্রাধানে লদমব। এমলনভামব মস কুরআমন বলণমত লবলভন্ন আহকাম, আদব ও 

আখিাক অনুসরণ কমর চিমব। কুরআন লতিাওয়ামতর সময় লনমনাি লবেয়গুমিা িক্ষে রাখমব। 

1. পলরপূণম পলবত্রতার সামথ, লকবিার লদমক বমস অতেন্ত সম্মামনর সামথ লতিাওয়াত করা। 

2. কুরআমনর আয়াত এবং তার অথম লনময় লচন্তা ও গমবেণা করা। 

3. শুধু জানা বা আমমির জনে নয় বরং ইবাদামতর লনয়মত লতিাওয়াত করা। 

4. অতেন্ত ধীমর তারতীি সহকামর লতিাওয়াত করা, তাোহুো না করা। 

5. স্বতন্ত্র আহকাম লহমসমব কুরআন লতিাওয়ামতর ও অধেয়মনর লনয়ম লিক্ষা করা। 

6. সুন্দর স্বমর লতিাওয়াত করা এবং লকতামবর মযমাদা লবমবচনায় লবনম্র ও ভদ্রভাব তথা খুিূ‘ ও খুযূ বজায় রাখা। 

4. রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম-এর সামথ লিষ্টাচার 

একজন মুসলিম রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম-এর সামথও যমথালচৎ আদব রক্ষা করমব। মকননা লতলনই 

হমিন সবমমিে নবী, যামক আল্লাহ তা‘আিা মানব জালতমক অন্ধকার মথমক আমিার লদমক লনময় আসার জনে মপ্ররণ 

কমরমছন। রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম-এর সামথ আদব রক্ষা করার লদকগুমিা হমিা:  

1. তার আমদমির অনুগত হওয়া, এবং লতলন ময সকি কাজ মথমক লনেধ কমরমছন এবং ধমলক লদময়মছন, 

মসগুমিা মথমক লবরত থাকা। 

2. অপলরহাযমভামব রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লামমক ভামিাভামিাবাসা।  

3. তাাঁর সুন্নামতর অনুগত হওয়া এবং আদব আখিাক তথা লিষ্টাচামর তাাঁরই মমতা হওয়া। 

4. তাাঁর আলনত লবধান জীবমনর সবমমক্ষমত্র প্রলতষ্ঠা করা, লবমিে কমর ময মকামনা লববামদর মক্ষমত্র। আল্লাহ তা‘আিা 

বমিন, 
َٰ  يُۡؤِمُنونَ  َل  َوَرب َِك  فََل ﴿ ُِموكَ  َحّتَّ نُفِسِهمۡ  ِف   ََيُِدوا   َل  ُثمَّ  بَۡيَنُهمۡ  َشَجرَ  فِيَما ُُيَك 

َ
ا َحرَٗجا أ ِمَّ  [  ٣١: النساء﴾ ]٦٥ تَۡسلِيٗما َويَُسل ُِموا   قََضۡيَت  م 

 “কখণও নয়, আপনার রমবর কসম, তারা ততক্ষণ পযমন্ত মু’লমন হমত পারমব না, যতক্ষণ না তামদর লববাদমান 

লবেময় আপনামক লবচারক মানমব, এবং আপনার মদওয়া ফয়সািার বোপামর তামদর অন্তমর মকামনা খুাঁত পামব 

না, এবং মস ফয়সািা সন্তুষ্টলচমত্তও মমমন মনমব।’’ [সূরা আন-লনসা, আয়াত: ৬৪] 
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5. তাাঁর অনুগামী, সাহাবী ও বনু্ধমদরমক ভামিাবাসা এবং তামদর িত্রুমদরমক ঘৃণা করা। 

5. স্বীয় আত্মার সামথ লিষ্টাচার 

1. একজন মুসলিম সবমদা মমন মমন লহমতাপমদি এবং লিষ্টাচামরর লদকগুমিা স্মরণ করমব, যামত কমর পলবত্র ও 

উন্নত রাখমত পামর তার নফসমক। লনজ আত্নামক প্রবৃলত্তর ও িািসার মপছমন মছমে লদমব না, যামত মস স্খলিত 

হময় যায় এবং অনোয় কমর। যারা লনমজমদর নফমসর লহসাব লনমজরা রামখ এবং নফমসর তদারলক কমর, 

তামদর প্রিংসায় আল্লাহ রাববুি ‘আিামীন বমিন, 
ۡفلَحَ  قَدۡ  ﴿

َ
ََٰها َمن أ ى ََٰها َمن َخاَب  َوقَدۡ  ٩ َزكَّ ى  [ ٥١   ٩: الشمس﴾ ] ١٠ َدسَّ

 ‘‘মসই সফিকাম ময নফসমক পলরশুে কমরমছ, আর মসই ক্ষলতগ্রস্ত ময আত্মামক কিুলেত কমরমছ।” [সূরা আি-

িামস, আয়াত: ৯, ১০] 

2. মুসলিম মা’সূম তথা মবগুনাহ নয়, বরং মস কখমনা কখমনা ভ্রালন্ত ও গুনামহ লিপ্ত হময় যায় লকন্তু মুসলিম 

লহমসমব তামক নফমসর সামথ লজহাদ করমত হমব, যামত মস অবাধে গুনাহগার হময় না যায়। যলদ ও কখমনা 

তার আত্মা তার ইচ্ছার লবরুমে মকামনা গুনামহ লিপ্ত হময় যায়, তাহমি মস মুেমে পেমব না। মস হতাি হমব 

না। আল্লাহর রহমত মথমক লনরাি হমব না; বরং মস আল্লাহর দরবামর লফমর আসমব এবং দ্রুত তওবা করমব 

এবং গুনামহর জনে তাাঁর নফসমক ভৎসমনা করমব। সম্ভব হমি নফসমক অনুমমালদত খামহি মথমকও লবরত 

রাখমত হমব, যামত কমর মস পরবলতমমত মকামনা গুনামহর লনমদমিনা লদমত না পামর। 

মমন রাখা দরকার, তওবা লতনলট লজলনসমক িালমি কমর। 

 গুনাহ মথমক লফমর আসা। 

 গুনার কামজর জনে অনুমিাচনা। 

 কৃতগুনামহর লদমক ভলবেেমত লফমর না যাওয়ার দৃঢ় লসোন্ত। 

যখন মুসলিম সলতেকারামথম তওবা কমর, আল্লাহ তার তওবা কবুি কমরন, তার গুনাহ ক্ষমা কমর মদন, তার মন্দ 

কাজগুমিা লমলটময় মদন লতলন বমিন,  
َها ﴿ يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِ  إَِل  تُوُبو ا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ ن َربُُّكمۡ  َعَسَٰ  نَُّصوًحا تَۡوَبةٗ  ٱّللَّ

َ
ِرَ  أ ِ  َعنُكمۡ  يَُكف  َٰت   َوُيۡدِخلَُكمۡ  اتُِكمۡ َسي   ََتۡتَِها ِمن ََتۡرِي َجنَّ

نَۡهَٰرُ 
َ
 [  ٣: اتلحريم﴾ ] ٱۡۡل

‘‘মহ মুলমনগণ! মতামরা খামিসভামব আল্লাহর কামছ তওবা কর সম্ভবত মতামামদর রব মতামামদর পাপসমূহ মমাচন 

কমর লদমবন এবং মতামামদরমক দালখি করামবন জান্নামত যার তিমদমি নহরসমূহ প্রবালহত।’’ [সূরা আত-তাহরীম, 

আয়াত: ৮] 

৬. মানুমের সামথ লিষ্টাচার 

একজন মুসলিম তার কথা-বাতমা, চাি-চিন, আচার আচরমণ মানুমের সামথ লিষ্টাচার প্রদিমন করমব। মকননা স্তর বা 

মযমাদার লবমবচনায় প্রলত মশ্রলণর মানুমেরই পৃথক আদব তথা লিষ্টাচার রময়মছ। মানুমের সামথ আচার-আচরমণ 

লিষ্টাচার প্রদিমমনর প্রকৃলত ও নমুনা লননরূপ হওয়া উলচৎ: 

১) মুসলিম তার লপতা-মাতার সামথ সবমমক্ষমত্র আনুগতে প্রদিমন করমব, তমব আল্লাহর অবাধেতায় নয়। মস 

তামদরমক সমীহ করমব, মযমাদা মদমব, এবং তামদর অনুগত থাকমব। কথা-কামজ তামদরমক সম্মান মদখামব। তামদর 

সামথ ককমি আওয়ামজ কথা বিমব না। তামদর উপমর লনমজর আওয়াজমক উচুাঁ করমব না। তামদরমক নাম ধমর 
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ডাকমব না, বরং তামদরমক সমম্বাধন করমব সম্মানজনক িমে। তামদর প্রলত যমথালচৎ ইহসানসুন্দর আচরণ করমব 

এবং তামদর প্রময়াজমন তামদর জনে অথম বেয় করমব। 

২) মুসলিম মাত্রই একথা জামন ময তার সন্তানমদর ওপর তার লকছু কতমবে রময়মছ। মযমন, তামদর জনে স্ত্রী লনবমাচন 

করা, যারা তামদর সন্তানমদর মা হমব, আর সন্তানমদর প্রলত লপতার কতমবে হমচ্ছ তামদরমক উওম িািন-পািন, 

লিক্ষা প্রলিক্ষণ, এবং তামদর বেয়ভার গ্রহণ করা এবং তামদর প্রলত মকামি আচরণ করা, এটা তারা উপযুি হময় 

কমমক্ষম হওয়া পযমন্ত। 

৩) আর মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর মধেকার পারস্পলরক লিষ্টাচার এর স্বীকৃলত লদমব। 

আর এটা এমন কময়কলট দালয়ত্ব যা প্রমতেমকর সামথ সংলিষ্ট। মযমন, আি-কুরআমনর বাণী, 
ِي ِمۡثُل  َولَُهنَّ  ﴿  [  ٢٢٣: ابلقرة﴾ ]  َدرََجة    َعلَۡيِهنَّ  َولِلر َِجالِ  بِٱلَۡمۡعُروِف   َعلَۡيِهنَّ  ٱَّلَّ

‘‘নারীমদর উপর মযমন পুরুেমদর নোয় সংগত অলধকার রময়মছ মতমলন অলধকার রময়মছ নারীমদর স্বামীমদর 

উপরও। তমব পুরুেমদর অলধকার স্ত্রীমদর উপর মবলি।’’ [সূরা আি-বাকারা, আয়াত: ২২৮]  

আর ইসিাম ধমম স্বামীমক তার স্ত্রীর সামথ লননলিলখত লিষ্টাচার বজায় রাখমত লনমদমি লদময়মছ: 

ক.  বধযমিীিতা ও মকামি আচরণ: মযমন: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিমছন,  
ْعََلُه  »

َ
لِْع أ ٍء ِِف الضِّ ْعَوَج ََشْ

َ
َّْ أ َة ُخِلَقْت ِمْن ِضلٍْع  َوإِ

َ
َّْ الَْمْرأ ْْ تََرْكََُه اْسََوُْصوا بِالنَِّساِء َخْْيًا  فَإِ تَُه  َوإِ ْْ َذَهَِْت تُِقيُمُه َكََسْ لَْم يََزْل إِ

ا ْعَوَج  اْسََوُْصوا بِالنَِّساِء َخْْيً
َ
 «أ

‘‘মতামরা মলহিামদর কিোণ কামনা করমব। মকননা তামদরমক পাজর মথমক সৃলষ্ট করা হময়মছ। যলদ পাজমরর 

মকামনা একলট মবমক যায় তাহমি এটা আমরা চওো হময় যামব। তুলম এটামক মসাজা করমত চাইমি মভমে যামব। 

আর তুলম এটামক মছমে লদমি সবমদাই বাকা থাকমব। সুতরাং মলহিামদর মক্ষমত্র কিোণ কামনা কর।”3  

খ. নোয় সংগতভামব তার ভরণ মপােমণর বেবস্থা করা: এটা ইসিাম ধমম স্বামীর উপর ওয়ালজব কমর লদময়মছ। 

গ. তার সামথ সদাচরণ করা: মযমহতু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিমছন,  
 «ِلنَِساَِِِهمْ  ِخيَاُرُكمْ  ِخيَاُرُكمْ »

‘‘মতামামদর মসই বেলি উত্তম ময তার স্ত্রীর কামছ উত্তম।’’4 

ঘ.  তামক ভামিাবাসা এবং ঘৃণা না করা: মযমহতু রাসুিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম-এর বাণী রময়মছ, 
ْْ  ُمْؤِمنًَة  ُمْؤِمن   َيْفَركْ  اَل »  «آَخرَ  ِمنََْها رَِضَ  ُخلًُقا ِمنََْها َكِرهَ  إِ

‘‘মকামনা মুলমন স্বামী মযন মকামনা মুলমন স্ত্রীমক পৃথক না কমর। যলদ মস তার মকামনা একলট আচরণ অপছন্দ কমর 

তাহমি অপর একলট আচরণ তার পছন্দ হমব।’’5 

ঙ.  নোয় লবচার করা এবং অতোচার না করা। 

চ. অিীি কমম হমত পলবত্রকরণ এবং উপমভামগর অলধকার মদওয়া।  

ছ.  তার মগাপনীয় কথা প্রকাি করা হারাম। 

জ. তার পদস্খিন ও মদাে ত্রুলট খুাঁমজ মবর করা হারাম। 

                                                           
3. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৩১, ৫১৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬৮ 
4. সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৯৭৮ 
5. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬৯ 
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ে. তামক লিক্ষা মদওয়া এবং সৎকামজর আমদি করা ও অসৎ কাজ মথমক লনমেধ করা। 

ঞ. তার সামথ মখিা করা এবং তামক ভামিাবাসা। মযমলনভামব আময়িা রালদয়াল্লাহু ‘আনহা মথমক বলণমত, লতলন 

বমিন,  
« َ ِل اللَّْحَم َول مْحِ

َ
نَا َجاِرَية  لَْم أ

َ
ْسَفارِهِ َوأ

َ
ْْ َخرَْجُت َمَع انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِِف َبْعِض أ بُْد

َ
ُموا»  َفَقاَل لِلنَّاِس: «ْم أ ُموا  ثُمَّ قَاَل « َتَقدَّ َفَََقدَّ

َسابَِقِك »يِل: 
ُ
ْسَفارِهِ  َفَقاَل فََساَبْقَُُه فََسَِ « َتَعايَلْ َحَّتَّ أ

َ
 ْقَُُه  فََسَكَت َعِّنِّ  َحَّتَّ إَِذا مَحَلُْت اللَّْحَم َوَبُدنُْت َوََِسيُت  َخرَْجُت َمَعُه ِِف َبْعِض أ

ُموا»لِلنَّاِس:  ُموا  ُثمَّ قَاَل: « َتَقدَّ َسابَِقِك »َفَََقدَّ
ُ
َِلَْك »  وَُهَو َيُقوُل: فََساَبْقَُُه  فََسََِقِِّن  فََجَعَل يَْضَحُك « َتَعايَلْ َحَّتَّ أ  «َهِذهِ بِ

“আলম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম এর সামথ মকামনা এক ভ্রমমন মবর হিাম। তখন আলম মছাট বয়সী 

লছিাম, মমদবহুি লছিাম না, ভারী বা মমাটা লছিাম না। অতঃপর লতলন মিাকজনমক বিমিন, ‘‘মতামরা অগ্রসর 

হও।’’ অত:পর তারা অগ্রসর হমিা। অত:পর আমামক বিমিন: ‘‘এলদমক আস। আলম মতামার সামথ মদৌে 

প্রলতমযালগতা করব তারপর আলম তার সামথ মদৌে প্রলতমযালগতায় অংি গ্রহণ করিাম। এবং আলম লবজয়ী হিাম। 

তখন লতলন চুপ হময় মগমিন। অত:পর যখন আমার মমদ মবমে মগি, আলম মমাটা হময় মগিাম এবং পূমবমর ঘটনা 

ভুমি লগময়লছিাম তখন আলম তাাঁর সামথ মকামনা এক ভ্রমমণ মবর হিাম। লতলন মানুেমক বিমিন, ‘‘মতামরা অগ্রসর 

হও।’’ তারা অগ্রসর হময় মগি। পমর আমামক বিমিন, আময়িা তুলম এমসা আলম মতামার সামথ মদৌে প্রলতমযালগতা 

করমবা। মদৌে প্রলতমযালগতায় অংি গ্রহণ কমর লতলন লবজয়ী হমিন। তারপর লতলন হাসমত িাগমিন এবং বিমিন, 

‘‘এলট প্রথমবার মতামার লবজময়র প্রলতমিাধ।’’6 

ইলনই হমচ্ছন দীন ইসিামমর নবী এবং এটাই তার স্ত্রীর সামথ আচরণ। 

৪. মুসলিম বেলি তার লনকটাত্মীয় ও রি সম্পকমীয় মিাকমদর সামথ ভদ্র সুিভ আচরণ করমব। তারা আত্মীয়তা 

সম্পকম লছন্ন করমিও মস আত্মীয়তা বজায় রাখমব। তারা তামক লবরি করমিও মস তামদর সামথ সদাচরণ করমব। 

তারা তার সামথ দুবমেবহার করমি মস তামদর সামথ সৎ বেবহার করমব। 

মস তামদর বেমদর সম্মান করমব এবং মছাটমদর মেহ করমব। তামদর মরাগীমদর মসবা করমব এবং তামদর 

লবপদগ্রস্থ মিাকমদরমক সমমবদনা জানামব। এবং তামদর লবপদ আপমদ এলগময় আসমব। মকননা আল্লাহর বাণী,  
ُهۥ ٱۡلُقۡرَبَٰ  َذا َوَءاتِ  ﴿ بِيلِ  َوٱۡبنَ  َوٱلِۡمۡسِكيَ  َحقَّ  [  ٢٣: االرساء﴾ ] ٱلسَّ

‘‘আত্মীয়মক তার অলধকার লদময় দাও এবং লমসকীন ও পলথকমক.... ।’’ [সূরা আি-ইসরা, আয়াত: ২৬]  

৫. ইসিাম প্রলতমবিীমদর হক লনধমারণ কমর লদময়মছ মযমলনভামব লনকটাত্মীয়মদর অলধকার আদাময়র লনমদমি 

লদময়মছ। 

এগুমিা হমচ্ছ, তামদর সামথ কথায় কামজ সদাচরণ করা এবং তামদরমক কষ্ট না মদওয়া এবং তামদর ক্ষলত হমব 

এমন মকামনা লবেময় জলেত না হওয়া। তামদর সম্মান করা, সাক্ষামত হালসমুমখ কথা বিা, তামদর মখাজ খবর 

মনওয়া, তামদরমক উপহার মদওয়া এবং তামদর মূিোয়ন করা। িাট্টা-লবদ্রুপ না করা। মযমন, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিমছন,  
يُل  َزاَل  َما» نَّهُ  َظنَنُْت  َحَّتَّ  بِاْْلَاِر  يُوِصيِِّن  ِجْْبِ

َ
ثُهُ  أ  «َسيَُورِّ

                                                           
6 . সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৭৮ 
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‘‘লজবরীি সবমদাই আমামক প্রলতমবিীর বোপামর অলসয়ত করমতন এমনলক আলম ধারণা করিাম ময, লতলন অলচমরই 

তামক (প্রলতমবিীমক) উত্তরসূরী কমর লদমবন।’’7 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম আরও বমিমছন,  
َْ  َمنْ » ِ  يُْؤِمنُ  ََك  «َجارَهُ  فَلْيُْكِرمْ  اآلِخرِ  َواْلَْومِ  بِاّللَّ

‘‘ময বেলি আল্লাহ ও পরকামি লবোস কমর মস মযন তার প্রলতমবিীমক সম্মান কমর।’’8  

৭. একজন মুসিমামনর অপর মুসলিমমর ওপর হক বা অলধকার। এক মুসলিমমর ওপর অপর মুসলিমমর প্রলত 

অমনক অলধকার রময়মছ। মযমন, 

ক. যখন তার সামথ মদখা করমব তখন তামক সািাম লদমব এবং মস সািাম লদমি তার সািামমর উত্তর লদমব, আর 

ইসিামমর অলভবাদমনর লনয়ম হমচ্ছ: ‘‘আস্ত্সািামু আিাইকুম’’ 

খ. যখন মস হাাঁলচ লদমব তখন তার হাাঁলচর জবাব লদমব, যখন হাাঁলচ দাতা হাাঁলচর পমর ‘আি-হামদুলিল্লাহ’ অথমাৎ ‘সমস্ত 

প্রিংসা আল্লাহর’ বিমব তখন তার হাাঁলচর জবাব হমচ্ছ, ‘ইয়ারহামুকািল্লাহ’ অথমাৎ ‘আল্লাহ আপনামক দয়া করুন’। 

আবার হাাঁচিদাতা তার প্রচত উত্তমর বিমব, ‘ইয়াহলদ কুমুল্লাহু ওয়াইয়ুসলিহু বা-িাকুম’ অথমাৎ ‘আল্লাহ আপনামক 

সলিক পথ প্রদিমন করুন ও আপনার লবেয়ালদ সুন্দর কমর লদন’। 

গ. অপর ভাইময়র জনে তাই পছন্দ করমব যা লনমজর জনে পছন্দ কমর। 

ঘ. মস তার মুসলিম ভাইময়র সাহাযে করমব এবং তামক িালিত বা অসম্মান করমব না। মযখামন মস তার সাহাযে-

সহমযালগতা দরকার মসখামন তামক সাহাযে করমব।  

ঙ. ময মকামনা বোপামর পরামিম চাইমি সুপরামিম লদমব। 

চ. রুগ্ন হমি তার মসবা করমব বা মদখা করমব এবং মারা মগমি তার দাফন কাফন ও জানাযামত অংি গ্রহণ 

করমব। 

ছ. তার সামথ লবনয়ী আচরণ করমব। কখনও অহংকারী হমব না। 

জ. তার গীবত বা লপছমন লনন্দা করমব না। তামক তুচ্ছ জ্ঞান করমব না। তামক উপহাস করমব না। তার মদাে ত্রুলট 

খুাঁমজ মবর করমব না। তার প্রলত মকামনা ধরমনর অপবাদ লদমব না। তামক মধাকা মদমব না, প্রতারণা করমব না। 

তামক গালি মদমব না। তামক লহংসা ও ঘৃণা করমব না। তার প্রলত মন্দ ধারণা করমব না। তার মগাপনীয় লবেয় 

জানার জনে মগাময়ন্দাগীলর করমব না। তার সামথ লখয়ানাত করমব না এবং লতন লদমনর মবলি তার সামথ রাগ কমর 

মযাগামযাগ লবলচ্ছন্ন রাখমব না। 

ে. তার পদস্খিন বা ত্রুলট ক্ষমা করমব। তার মদাে-ত্রুলট মগাপন রাখমব। তার লপছমনও তার সম্মান রক্ষা করমব। 

তার প্রলত নোয় লবচার করমব এবং তার সামথ এমন আচরণই করমব যা মস পছন্দ কমর। মস বে হমি শ্রো 

করমব। মছাট হমি মেহ করমব। সাহামযের প্রময়াজন হমি তামক সাহাযে করমব।  

৮. অমুসলিমমদর সামথ লিষ্টাচার 

ময আল্লাহ ও তার রাসূমির প্রলত কুফুরী কমর তামক মুসলিম ঘৃণা করমব, তার প্রলত বনু্ধত্বমপােণ করমব না তামক 

ভামিাবাসমব না। অনুরূপভামব তার কুফুরীমত মস সন্তুষ্ট হমব না এবং তামক কুফুরী মমমন মনমব না। 

                                                           
7 . সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৪১ 
8 . সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭ 
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এতদসমত্বও মস তার প্রলত অতোচার করমব না; বরং তার সামথ নোয়পরায়ণতা মদখামব ও ইনসাফ করমব। 

অনুরূপভামব মস তার মাি, জীবন ও সম্মামনর মক্ষমত্র আঘাত হানমব না। তামক কষ্ট মদমব না, যলদ মস মুসলিমমদর 

সামথ যুমে জলেত না থামক। 

এমলনভামব মস তার সামথ সাধারণত: দয়া ও করুণা মদখামব। মযমন, কু্ষধাথম হমি তামক খাওয়ামব, লপপালসত হমি 

পান করামব, রুগ্ন হমি মসবা করমব, তামক ধ্বংমসর হাত মথমক রক্ষা করমব। মযমন, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 

ওয়াসাল্লাম বমিমছন,  
« َْ امِحُو ْهَل  ارمَْحُوا الرَّمْحَنُ  يَرمَْحَُُهمُ  الرَّ

َ
رِْض  أ

َ
َماءِ  ِِف  َمنْ  يَرمَْحُْكمْ  اأْل  «السَّ

‘‘করুনািীিমদরই রাহমান (দয়াময় আল্লাহ) করুনা কমরন। মতামরা জলমনবাসীমদর ওপর করুণা কর। তাহমি 

আকািবাসী মতামামদর ওপর করুণা করমবন।’’9 

এমলনভামব অমুসলিমমদর উপমিৌকন মদওয়া ও তার উপহার গ্রহণ করা ও তার খাবার গ্রহণ করা জাময়য যলদ মস 

আহমি লকতাব (ইয়াহূদী বা খৃষ্টান) হয়। 

এগুমিা মুসলিমমর চলরত্র এবং লিষ্টাচার তার ধমম লবমরাধী মিামকমদর সামথ। তাহমি তার মুসলিম ভাইময়র সামথ 

তার আচরণ মকমন হওয়া উলচৎ? 

৯. জীবজন্তুর অলধকার 

জীব-জন্তুর অলধকার প্রলতষ্ঠায় স্বতন্ত্র প্রলতষ্ঠান প্রলতলষ্ঠত হওয়ায় িত িত বৎসর পূমবমই ইসিাম জীবজন্তুর জনে 

অলধকার লনরূপণ কমরমছ। তম্মমধে: 

১. কু্ষধায় ও লপপাসায় খাদে ও পানীয় প্রদান। 

২. তার প্রলত দয়া ও মহানুভবতা মদখামনা এবং তার কষ্ট হয় এমন বেবহার না করা। 

৩. হতো বা যমবহ করার সময় তামক কষ্ট না মদওয়া। মকননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিমছন,  
« َّْ َْ  َكَََب  اهللَ  إِ ٍء  ُُكِّ  ََعَ  اْْلِْحَسا ْحِسنُوا َقََلَُْمْ  فَإَِذا ََشْ

َ
ْحِسنُوا َذََبَُْمْ  َوإَِذا الِْقَْلََة  فَأ

َ
بَْح  فَأ َحُدُكمْ  َوْْلُِحدَّ  اذلَّ

َ
 فَلُْْيِحْ  َشْفَرتَُه  أ

 «َذبِيَحََهُ 

‘‘লনশ্চয়ই আল্লাহ পাক সকি লজলনমসর প্রলত সদাচারণ করামক ফরয কমর লদময়মছন। অতএব, যখন মতামরা হতো 

করমব তখন সুন্দর পন্থায় হতো করমব। আর যখন যমবহ করমব তখন সুন্দর কমর যমবহ করমব। মতামামদর 

প্রমতেমকই মযন তার ছুলরমক ধার লদময় মনয় এবং পশুমক প্রিালন্ত মদয়।’’10 

৪. তামক মকামনা প্রকার িালস্ত মদমব না। চাই তা বুভুকু্ষ রাখার মাধেমম মহাক বা প্রহার কমর মহাক অথবা তার দ্বারা 

অসম্ভব এমন মবাো বহন কমর মহাক অথবা তার অংগমচ্ছদ কমর অথবা তামক আগুমন পুলেময় কষ্ট মদওয়া মহাক। 

সবগুমিাই ইসিামম লনলেে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বমিমছন,  
ة   َدَخلَِت »

َ
ةٍ  ِِف  انلَّارَ  اْمَرأ ُكُل  تََدْعََها َولَمْ  ُتْطِعْمََها  فَلَمْ  َربََطَََْها  ِهرَّ

ْ
رِْض  َخَشاِش  ِمنْ  تَأ

َ
 «األ

“এক মলহিা একটা লবোিমক কষ্ট মদওয়ার কারমণ জাহান্নামম প্রমবি কমরমছ, মস তামক আটলকময় মমমরলছমিা 

তামক মখমত মদয় লন তামক পানীয় পান করমত মদয় লন, এমনলক তামক মছমেও মদয় লন যামত মস জলমমনর ঘাস 

মখমত পারত।”11 

                                                           
9. সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৪১ 
10. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৫৫ 
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সমাপ্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
11. সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৩৩১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৬১৯ 
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