েকারআন ও হািদেসর আেলােক এিতম
�িতপালন
[ বাংলা - bengali - ] ﻟﻨﻐﺎﻴﻟﺔ

মুহা�দ ওসমান গিন

স�াদানা : ইকিাল েহাছাইন মাছুম

2011 - 1432

ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﻳﺘﺎم ﻲﻓ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن والﺴﻨﺔ ﴾
» لﻠﻐﺔ اﺒﻟﻨﻐﺎﻴﻟﺔ «

�ﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻏ�

مﺮاﺟﻌﺔ :إﻗﺒﺎل ﺣﺴ� ﻣﻌﺼﻮم

2011 - 1432

েকারআন ও হািদেসর আেলােক

এিতম �িতপালন

ভূিমকা
সকল �শংসা েসই মহান করুণাময় আ�াহ তাআলার িযিন িব�জগেতর
�িতপালক। মহা নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম এর �িত দরুদ
সালাম।
ইসলাম এমন একিট পূণর্া� জীবন িবধেনর নাম, যা পূণর্রূেপ ইসলাি ম মূলনী,
িচ�া-েচতনা ও �ীেনর দৃ�া�মূলক নমুনার উপর িভিৎতশী, যার মােধয দুিনয়া ও
আিখরাত, আসমান ও জিমন, শাসক ও শািসত, নারী ও পুরু, গিরব ও ধনী এবং
বংশ ও সমােজর যাবতীয় িবষয় অ�ভুর� রেয়েছ। সামািজক জীবেন েছাট-বড় সব
িবষয় এবং যাবতীয় আইন-কানুেনর উৎস একমা� ইসলািম শিরয়ত।
এিতম সমােজরই একজন। েস েছাট অব�ায় তার বাবােক হািরেয়েছ, হািরেয়েছ
তার রক্ষণােবক্ষণকারী ও পথ �দশর্েক। এজনয্ তার িবেশষ �েয়াজনএমন
একজন বয্ি�র েয তার খরচ েযাগাে, েদখাশুনা করে, তার সােথ ভাল বয্বহার
করেব, তােক নিসহত করেব, উপেদশ িদেব এবং সৎপথ �দশর্ন করে। যােত েস
মানুেষর মত মানুষ হেত পাের, পিরবােরর জনয কলয্ণকর কমর্ী এবং সামােজর
জনয্ দরদী ও উপকারী হেত পাের। আর যিদ এিতেমর �িত অবেহলা করা হয়।
দািয়� না িনেয় তার অব�ার উপর েছেড় েদয়া হয়। তার যিদ েকােনা পথ �দশর্ক
ও রক্ষণােবক্ষণকনা থােক, তাহেল েস িবপথগামী হেয় েযেত পাের। পিরেশেষ
সমােজর েবাঝা হেয় দাঁড়ােত পাের। আর েস েক্ষে� এ সমাজই দায়ী হেব। েকনন
তার হক আদােয়র বয্াপাের সমাজ অবেহলা কেরেছ এবং দিয়� পালেন কমিত
কেরেছ। তাই এিতম �িতপালন িবষয়িট অতয্� গুরুণর্। সমাজ ও জািতর
ভিবষয্ সুখ ও শাি�ময় হওয়া এ িবষেয়র উপর িনভর্রশীল। তাই দুিনয়া
আেখরােতর শাি�র বাতর্ আনয়নকারী ইসলাম এ িবষেয় িবেশষ গুরু� আেরা
কেরেছ। আ�াহ রা�ুল আলািমন তার ি�য় হািববেক িশক্, পথ�দশর্ক ও এই
জািতর েসৗভােগয্র িদশারী িহসােব ে�রণ কেরেছন।
‘েকারআন-হািদেসর আেলােক এিতম �িতপালন’ নামক পুি�কািট েলখার কারণ
এই েয, আিম েসৗদী আরেবর ম�া মুকাররামায় অবি�ত িব�িবখয্া উ�ুল কুরা
িব�িবদয্ালয় েথে তাফিসেরর উপর অধয্য়ন েশেষ েদেশ েফরার ��িত িহসােব
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উ�াদ মেহাদয়গেণর কাছ েথেক িবদায় িনি�লাম, তখন জৈনক উ�াদ আমােক
িজে�স করেলন : তুিম েদেশ িফের িক করেব?
আিম বললাম: যা িশক্ষা লাভ কেরিছ তা অপরেক িশক্ষা ি
িতিন বলেলন: েকােনা সং�ার মাধয্ে, না িক বয্ি�গতভাে?
আিম বললাম: েকােনা সং�ার সােথ আমার েতমন েকােনা পিরচয় েনই।
িতিন বলেলন: তুিম িক ড. মুহা�দ সাঈদ বুখািরেক েচন?
আিম বললাম: েয িবষেয় আিম েলখা-পড়া কেরিছ িতিন েসই িবভােগর েচয়ারময্ন।
তারপর মুহতারাম উ�াদ আমােক পরামশর্ িদেল, আিম েযন তাঁর কােছ িগেয়
আমার েলখাপড়া সমাি�র খবর তাঁেক েদই এবং বাংলােদেশ �তয্াগমেনর কথ
বিল। আিম েসই মেত তাঁর কােছ িগেয় সব কথা বললাম।
িতিন সােথ সােথ বলেলন: তুিম িক আ�জর্ািতক ইলািম �াণ সং�ার ইয়াতীম
িবভােগ কাজ করেব?
বললাম: ইনশাআ�াহ।
িতিন পেরর িদন িবকাল পাঁচটায় েজ�ায় �ধান কাযর্ালেয় তার সােথ েদখা করার
িনেদর্শ িদেল। মেন মেন ভাবলাম, েসখােন হয়ত আমােক এিতম স�েকর্ িকছু ��
িজে�স করা হেব। তাই পূবর্ ��িত িহসােব িবিভ� লাইে�রীেত িগেয় এিতম
স�েকর্ িলিখত ব-পু�ক খুঁজেত শুরু করলাম। িক�:েখর িবষয়, এ স�িকর্ত
েকােনা বই নজের এেলা না। অবেশেষ েকারআন ও হািদেসর অিভধােনর মাধযেম
এিতম স�কর্ীত িকছু আয়াত ও হািস েবর কের একি�ত করলাম।
�ায় দুই স�াহ েজ�া অিফেস �িশেনর পর আমােক আ�জর্ািতক ইসলাি �াণ
সং�া ঢাকা, বাংলােদশ অিফেসর এিতম িবভােগ িনেয়াগ েদয়া হল। েসখান েথেকই
আমার ই�া েজেগিছল এিতম স�েকর্ িকছু েলখার। েকারআন, হাদীস ও িবিভ�
পু�েকর সাহাযয্ িনেয় বা�ব অিভ�তার আেলােক  েছা� বইিট পাঠকবৃে�র হােত
তুেল িদি�। নাম িদেয়িছ ‘েকারআন ও হািদেসর আেলােক এিতম �িতপালন’।
সংকলন ও সাজােনা ছাড়া এ বইেয় আমার েকােনা অবদান েনই।
আিম আ�াহর কােছ এই �াথর্না করিছ ে, এই বই �ারা মানুেষর উপকার েহাক
এবং এই েলখা েযন একমা� আ�াহর স�ি�র জনয্ই হেয় থােক। আিম নিসহেতর
ঊে�র্ নই । িযিন পু�কিট পাঠ করেবন এবং এমন িকছু পােবন েয িবষেয় সতকর্তা
�েয়াজন, তার দািয়� হেব আমােক সতকর্ কের েদয়, যােত আিম সিঠক পেথ
িফের আসেত পাির এবং ভুল সংেশাধন করার সুেযাগ েপেয় যাই। আমীন।
মুহা�দ ওসমান গিন
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এিতম েক?
এিতম শ�িট আরিব, যার অথর্ ি:স�। একিট িঝনুেকর মেধয্ যিদ এিট মা� মু�া
জ� েনয় তখন এেক দুরেরএিতম বা িন:স� মু�া বলা হয়। ইবনু মন্জুর িসানুল
আরব অিভধােন বণর্না কেরেছন।
 اﻴﻟتﻴﻤﺔ ﻣﺎ، ﻓﺈذا ﻠﻎ زال ﻋﻨﻪ اﺳﻢ اﻴﻟتﻴﻢ، ﺬﻟي ﻳﻤت أﺑﻮه ﺣﻰﺘ ﺒﻠﻎ اﺤﻟﻠﻢ:ﻴﻟتﻴﻢ
. ﻓذا ﺗﺰوﺟﺖ زال ﻋﻨﻬﺎ اﺳﻢ اﻴﻟتﻴﻤﺔ،ﻢ ﺗﺰﺘوج
অথর: এিতম এমন বা�ােক বলা হয় যার িপতা মারা িগেয়েছ, বােলগ হওয়া অবিধ
েস এিতম িহসােব গণয্ েব, বােলগ হবার পর এিতম নামিট তার েথেক িবি��
হেয় যােব। আর েমেয় বা�া িবেয়র পূবর্ পযর্� এিতম বেল গণয্ হেব িবেয়র
তােক আর এিতম বলা হেব না।
মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম বেলেছন: বােলগ হওয়ার পর আর েকউ
এিতম থােক না। েমশকাত: পৃ�া নং ২৮৪
িলসানুল আরেব আেরা বিণর্ত আেছ ে, মানুেষর মােঝ এিতম হয় িপতার পক
েথেক আর চতু�দ জ�র মেধয্এিতম হয় মােয়র পক্ষ েথেক
েয স�ােনর বালয্কােলতার মাতা মারা যায়, িক� িপতা েবঁেচ থােক তােক এিতম
বলা হেব না।
এিতম �িতপালেনর ফিজলত:
আ�াহ তাআলার ি�য় হািবব, আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম মাতৃগেভর থাকা অব�ায় তাঁর িপতা আ�ু�াহ ইে�কাল কেরন এবং ছয় বছর
বয়েস মা আিমনােকও হারান। তারপর তার লালন পালেনর দািয়� িনেলন দাদা
আ�ুল মুৎতািলব। িক� িতিনও মা� দুই বছর পর এ পৃিথবী েথেক িবদায় িনেল েস
িহসােব িতিন িছেলন সবর্িদক িদেয়ইএিতম।
তাই আ�াহ َ তাআলা বেলন:
ْ َ ً َ
َ ً َ َ ْ َ ََْ
َ َ ّ
�ﺪك ﻳ ِت
�َ � وَوَﺟَﺪَكَ ﺎﻋﺋِﻼ ﻓﺄ
٧﴿  وَوَﺟَﺪَكَ ﺿَﺎﻻً � َﻬﺪى٦﴿ ﻴﻤﺎ ﻓﺂ ََوى
ِ ألﻢ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َﺄﻣ ﺎّ اﻴﻟَت٨﴿
(٩-٦:﴾ )لﻀﻰﺤ٩﴿ ﻴﻢ ﻓﻼ �ﻘ َﻬ ْﺮ
ِ
অথর: িতিন িক আপনােক এিতম রূেপ পানি? অত:পর আ�য় িদেয়েছন। িতিন
আপনােক েপেয়েছন পথহারা, অত:পর পথ �দশর্ন কেরেছন। আপনােক েপেয়েছন
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িন:�, অত:পর অভাবমু� কেরেছন। সুতরাং আপিন এিতেমর �িত কেঠার হেবন
না। (সূরা দুহা: ৬-৯)
একিদেক সবরে�� নবী িছেলন এিতম, অপর িদেক এিতমরা হে� সমােজর সবেচেয়
দুবর্ল ও অসহায়। তাই তােদর �িত আ�াহর ণা ও রহমত রেয়েছ, িবধায় পিব�
েকারআন ও হািদেস এিতম �িতপালেন িবেশষ ফিজলত বিণর্ত রেয়েছ। িনে� তার
িকছু বণর্না করা হে:
এক. এিতম �িতপালেন জা�ােতর উ�াসন লাভ হয়
 أﻧﺎ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
. واه اﺒﻟﺨﺎري.ﻞ اﻴﻟتﻴﻢ ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ ﻫﻜﺬا وأﺷﺎر ﺑﺎلﺴﺒﺎﺑﺔ والﻮﺳﻄﻰ وﻓﺮج ﺑيﻨﻬﻤﺎ
অথর: সাহল িবন সা’দ রা. হেত বিণর্, িতিন বেলন, রাসূল�
ু াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম বেলেছন, আিম ও এিতম �িতপালনকারী জা�ােত এভােব থাকব।
িতিন তজর্নী ও মধয্ অংগু িল িদেয় ইি�ত করেলন এবং এ দুিটর ম ফাক
করেলন। (বণর্নায় বুখাি)
এ হািদেস এটাই �তীয়মান হয়, েয বয্ি� জা�ােত রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়
সা�ােমর সাথী হেত চায় েস েযন এই হািদেসর উপর আমল কের এবং এিতম
�িতপালেনর �িত �তী হয়। সািবর্ক িদ েথেক তার �িত গুরু� ে। কারণ
আেখরােত এর েচেয় উৎম আর েকােনা �ান হেত পােরনা।
অপর এক হািদেস রেয়েছ:
ْ
ُ َُ َ َ َ َ
َ ُ ﻦْ أَﻲ
ُ َّ�َ ﻮل اﷲ
ﻴﻢ
 ﻗﺎل رﺳ:َ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ِ
ِ اﷲ َﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﺎﻛَﻓِﻞُ اﻴﻟَ ِت
َ
َ َ
ﺑ
ِوْ ه
ْ ْ
َ
 رواه مﺴﻠﻢ.�ِْ ﻲﻓِ اﺠﻟَْﻨَّﺔِ وَأﺷﺎرَ ﻣَﺎلِﻚٌ ِﺎلﺴَّﺒَّﺎﺑَ ِﺔ َوال ُﻮﺳ َﻄﻰ
�أَﻧَﺎ وَﻫُﻮَ ﻛَﻬﺎ
ْ�َﻟِﻐ
ِ َ
অথর: আবু হুরায়রা র. হেত বিণর্, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�াম বেলেছন: আিম ও এিতম �িতপালনকারীর অব�ান জা�ােত এই দুই
অংগুিলর নয্ায় পাশাপাশী হেব। চাই েসএিতম তার িনেজর েহাক অথবা অেনয্।
(বণর্নাকার) মােলক িবন আনাস রা. তজর্নী ও মধমা আংগুিল �ারা ইশারা
করেলন। ( সিহহ মুসিলম)
ْ
َ َ َ َِّ ّ ﺻَ�َّ ُ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
ْ
َْ ََ
اﷲ
ََﻋﻦ َﺳﻬ ٍﻞ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻨﻟَّﻲﺒ
�
ِ ِ َﻧَﺎ وَ�َﻓِﻞُ اﻴﻟَت:ﻢ ﻗﺎل
ِ �ﻴﻢ ﻛﻬﺎ
َ اﺠﻟَْﻨ َّﺔِ وَﻗَﺮَنَ �َ�َْ أُﺻْﺒُﻌَﻴْﻪِ الْﻮُﺳْﻄَﻰ وَا ﻟَّﺘ ﺗَ� ْاﻹ ْ� َﻬ
 ن أﻲﺑ داود.ﺎم
ِ ِ ِ
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অথর: সাহল রা. হেত বিণর্, রাসূল�
ু াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন,
আিম ও এিতম �িতপালনকারী জা�ােত এই দুই আংগুিলর নয্ায় পাশাপা
অব�ান করব। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম তার মধমা ও বৃ�া আংগুিেক
কাছাকািছ কের েদিখেয় িদেলন। (সুনান আিব দাউদ)
দু. এিতম �িতপালেন িরিজক �শ� হয় এবং রহমত ও বরকত নািজল হয়।
َ
َ َُ ُ ْ َ ُ َُ َْ
َّ�َ
ُّﻪ
ُ ْ ُ ُ َ َ َُّ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
�ﻮ
اﷲ
ﷲ
ِ َ ﺳَﻤِﻊَ أَﺑﺎ اﺪﻟَّردا ِء �ﻘﻮل ﺳ ِﻤﻌﺖ رﺳﻮل ا
ِ  ا�ﻐ:ﻢ �ﻘﻮل
َ ُ َ ّ َ ُ ْ َﻗُﻮنَ وَ�ُﻨْﺮ
ﻌ
ُ َ
(١٦٢  ص/ ٧  )ج-  ن أﻲﺑ داود.ﺼون ﺑِ ُﻀ َﻌﻔﺎﺋِ� ْﻢ
ﻀَُّﻔَﺎءَ ﻓَﺈِ�َﻤﺎ ﺗﺮ
অথর: আবু দারদা রা. হেত বিণর্, িতিন বেলন, আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�ামেক বলেত শুেনি, দুবর্ল অসহায়েদর আেবদেনমােক সাহাযয্ কর।
েতামােদর দুবর-অসহায়েদর কারেণই েতামরা সাহাযয্ ও িরিক �া� হও। (আবু
দাউদ)
َ َ َُّ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َّ�َﺻ
َ َ ْ َ ُ ﻦْ أَﻲ
َ�ُْ �َﻴْﺖٍ ﻲﻓ
:َﻢ ﻗﺎل
اﷲ
ِ
َِِّ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻨﻟَّﻲﺒ
ْ
َ ّ �َﻴْﺖٍ ﻲﻓ ال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
ٌ � َ�ﻴْﺖٌ �ﻴﻪ ﻳَت
َ
ُ ﻴﻢ � ُ َﺴ
ﺎء
َُﺴﻠِﻤِ�َ �َﻴْﺖٌ �ِﻴﻪِ ﻳَتِﻴﻢٌ �ُْﺴ
ُﻦُ إِﻴﻟَْﻪِ وَﺮﺷ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
َ
(٧٥  ص/ ١١  )ج-  ﺳن اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.ِﻴﻟْ ِﻪ
অথর: আবু হুরারা রা. হেত বিণর্, নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম বণর্না
কেরেছন, মুসিলমেদর ঐ বাড়ীই সেবর্াৎতম েয বাড়ীে এিতম রেয়েছ এবং তার
সােথ ভােলা বয্বহার করা হয়। সবেচেয় িনকৃ� ঐ বাড়ী েয বাড়ীেতএিতম আেছ,
অথচ তার সােথ খারাপ বয্বহার করা হয়। অ:পর িতিন তার আ�ুিলর মাধয্েম
বলেলন: আিম এবং এিতম �িতপালনকারী জা�ােত এমনভােব অব�ান করব।
(ইবেন মাজাহ)
নবী সা�া�াহু লাইিহ ওয়া সা�ােমর দুধমাতা হািমা বণর্না কেরন ে, এিতম
হওয়ার কারেণ িশশু মুহা� সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামেক লালন পালন করার
জনয্ েকউ স�ত হয়িন। আমার উ িছল দুবর্তাই আিম সবার েশেষ িগেয় েপৗঁিছ।
এরপর আর েকােনা উপায় না েপেয় এিতম মুহা�দেক �হণ কির। িক� মহান
করুণামেয়র অেশষ করুণায় আমার উট এ সবল হেলা েয, আিম আমার েগাে�র
সবার আেগ েপৗঁেছ েগলাম। শুধু তাই য়, আমার �েনর দু, বকির ও অনয্ানয
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সকল ব�েত এই এিতম বালেকর কারেণ ক�নাতীত বরকত ও রহমত নািজল
হেত থাকল।
িতন. এিতম �িতপালেন হৃদয় ন� হয়
َُّ َ َ ْ َﺳَﻠ
َّ�َ ُ
َنَّ َ ُ  ﺷَﺎﻜ
َ ُ ﻦْ أَﻲ
َُ َ
َﻢ
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ﻮل اﷲ
َ ِﺑ ﻫ َﺮ�ْ َﺮة ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ رﺟ
ِ َ إِﻰﻟ رﺳ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َامْﺴَﺢ  رَأْس
ْ
ُ
�ﻜ
.ﻴﻢ
ِ َﺴْﻮَةَ ﻗَﻠْﺒِﻪِ �َﻘَﺎلَ ﻪﻟ ِإن أردت ﺗﻠ ِﻴ� ﻗﻠ ِﺒﻚ ﻓﺄﻃ ِﻌﻢ ال ِﻤﺴ
ِ ْ َ اﻴﻟَ ِت
ﺴﻨﺪ أﻤﺣﺪ
অথর: আবু হুরারা রা. হেত বিণর্, এক বয্ি� রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�ােমর কােছ তার অ�র কিঠন মেমর অিভেযাগ করল। িতিন তােক বলেলন, যিদ
তুিম েতামার হৃদয় নরম করেত চাও তাহেল দি�েক খানা খাওয়াও এবং এিতেমর
মাথা মুেছ দাও। (মুসনােদ আহমাদ: ২/৩৮৭)
চার.ْ এিতম �িতপালন ও তােদর �িত সদয় হওয়ায় অতয্ািধক সওয়াব হািসল হ
َ َ َّﺻَ�َّ ُ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َ َﻦْ أَﻲﺑ أُ َﻣ
ْ �َ ﺎﻣ َﺔ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
 َﻣ ْﻦ َم َﺴ َﺢ َرأ َس:َﻢ ﻗﺎل
اﷲ
ﺒ
ا
ﻦ
ِ
ِِّ
ََّ َ ْ َ َ َﻢْ �َﻤْﺴَﺤ ﻪُ إِﻻ
ٌْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َﺎت
َو َﻣ ْﻦ
� َ ﻪﻟَُ ﺑِ�ُﻞِّ ﺷَﻌْﺮَةٍ مَﺮَّت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺪه ﺣﺴﻨ
ْ
ﺔ
ﻴﻤ
ت
ﻳ
و
ٍ ِ ﻴﻢ أ
ِ ِ
ٍ ﻳ ِت
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََّْﻨ
ُ
� � وﻗﺮن
. � أﺻﺒُ َﻌﻴ ِﻪ
ِ �ﺴﻦَ إِﻰﻟَ ﻳ تِﻴﻤَﺔٍ أَوْ ﻳَتِﻴﻢٍ ﻋِﻨْﺪَهُ ﻛ ﻨْﺖُ أَﻧَﺎ وَﻫُﻮَ ﻲﻓِ اﺠﻟ ِﺔ ﻛﻬﺎ
(٢٤٨  ص/ ٤٥  )ج- ﺴﻨﺪ أﻤﺣﺪ
অথর: আবু উমামা রা. হেত বিণর্, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া
বেলেছন, েয বয্ি� েকােন েছেল অথবা েমেয় এিতেমর মাথায় একমা� আ�াহর
স�ি� অজর্েনর উে�েশয্ হাত িলেয় েদয়, মাথার যত চুল িদেয় তার হাতিট
অিত�ম করেব তার তত সওয়াব অিজর্ হেব। আর এিতেমর �িত েস যিদ ভাল
বয্বহার কের তাহেল এই দুই আ�ুেলর নয্ায় েস এবং আিম জা�ােত অব�ান ক
রাসূলু�াহ তাঁর দুই আ�ুলেক িমিলেয় েদখােলন। (মুসনােদ আহমদ)
৫. এিতম �িতপালন ও তােদর সা�না েদয়ায় জা�াত লাভ হয়
 ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َ
َ
ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّﺣَﻰﺘ
َ
َ
� �ﻨﻪ
ِ ﺿﻢَّ ﻳَتِﻴﻤًﺎ �َ�َْ أَﺑَﻮ�ْﻦِ مُﺴْﻠِﻤَ�ِْ إِﻰﻟَ ﻃ ﻌَﺎﻣِﻪِ وَﺮﺷَاﺑِﻪ: ﻳﻘﻮل
ِ �ﺴﺘﻐ
َ
ََُﺖْ ﻪﻟ
(٢٥  ص/ ٣٩  )ج- مﺴﻨﺪ ﻤﺣﺪ. اﺠﻟَْﻨَّﺔُ اﺒﻟَْﺘَّﺔ
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আমর িবন মােলক রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, িতিন বেলন, আিম রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামেক বলেত শুেন, েয বয্ি� মাতা িপতা মারা
যাওয়া েকােনা মুসিলম এিতমেক তােক আ�াহ তাআলা �াবল�ী করা অবিধ িনজ
পানাহাের শািমল কের। ঐ বযি�র জনয্ অবশয্ই জা�াত অবধািরত হেয় যায়।
( মুসনাদ আহমাদ: ৩৯/২৫)
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৬. এিতম
�িতপালেন জাহা�াম েথেক মুি� পাওয়া যায়
َ َ َ
ْ ََ َ ََْْ ُ َْ
ْ َ َ َ �
� ل َﻬﺎ ﻓﺄ ْﻃ َﻌﻤﺘُ َﻬﺎ
ِ َﺎءَﺗْ�ِ مِﺴْﻜِﻴﻨَﺔٌ ﺤﺗ ِﻤﻞ اﺑنﺘ:َﻦْ ﺎﻋ�ِﺸﺔ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ََّﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ْ
َُ َ
ْ ََ
ْ وَاﺣِﺪَةٍ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ �َﻤْﺮَةً وَر َ� َﻌﺖ
ََ َ ََ
َ
إِﻰﻟَ �ِﻴﻬَﺎ �َﻤْﺮَةً ﺘﻟﺄ�ﻠ َﻬﺎ
َُّات ﻓﺄ� ﻞﻛ
ِ
ٍ ﺛﻼث �ﻤ َﺮ
ُْ َ
ْ ََ
َ
َْ َ ُ َْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
�ﺪ أن ﺗﺄ�ﻠ َﻬﺎ ﺑَيﻨ ُﻬ َﻤﺎ ﻓﺄﻋ َﺠﺒَ ِ� ﺷﺄ� َﻬﺎ
َﻄْﻌَﻤَ ْﺘ َﻬﺎ اﺑْنَﺘَﺎﻫَﺎ ﻓَﺸﻘَّﺖْ اﺘﻟَّﻤْﺮَةَ اﻟَّﻲﺘِ ﺎﻛﻧﺖ ﺗ ِﺮ
َّ َُ َ ﺮْت
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََّ�َّ ُ َ َ ْ َ َ ّﻢَ �َﻘَﺎلَ إِن
َُ ْ ََ َ
ﺐ ل َﻬﺎ
اﷲ ﻗﺪ أوﺟ
اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺳﻠ
ﷲ
ِ ﻮل ا
ِ ﺬﻛ اﺬﻟ ِ ي ﺻﻨﻌﺖ لِﺮﺳ
ََ
 رواه مﺴﻠﻢ.اﻨﻟَّﺎر
ْﺎ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ أَوْ أَ�ْﺘَﻘﻬﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦ
ِ
আেয়শা রািদয়া�াহু আনহা হেত বিণর, িতিন বেলন, এক অসহায় মিহলা তার দুই
েমেয়েক িনেয় আমার কােছ আসল। আিম তােক িতনিট েখজুর েখেত িদলাম। েস
দুইেমেয়েক একিট কের েখজুর িদেলা। আর িনেজ খাওয়ার জনয্ একিট েখজুর তার
মুেখ উঠাল। অত:পর দুই েমেয় ঐ েখজুরিট েখেত চাই। েস েখজুরিট তােদর
মেধয্ ভাগ কের িদ েযিট েস িনেজ েখেত েচেয়িছল। তার এ অব�ািট আমােক
িবি�ত করল। আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম এর কােছ েস যা
কেরেছ তা তুেল ধরলাম। িতিন বলেলন: িন�য়ই আ�াহ তাআলা এ কারেণ তার
জনয্ জা�াত ওয়ািব কের িদেয়েছন অথবা তােক একারেণই জাহা�াম েথেক মুি�
িদেয়েছন। (মুসিলম)
৭. এিতম �িতপালন করা জা�াতী েলাকেদর �ভাব
আ�াহ তাআলার তােদর �শংসা কের বেলন:
َ
ْ َ ْ ُ ُ ُْ َّ
َ ﻄْﻌِﻤُﻮنَ اﻟﻄَّﻌَ َم
ﺎ
ً َ ً َ ً  ﻰﻠﻋَ ﺣُﺒِّﻪ ِم ْﺴ
ﷲﻻ
ِ  إِ�َﻤﺎ �ﻄ ِﻌﻤ�ﻢ لِﻮﺟ ِﻪ ا٨﴿ ﻜﻴﻨﺎ َو� ِتﻴﻤﺎ َوأ ِﺳ�ا
ِ
ِ
ُ ُ ََ ً َ َ ْ ُ ْ ُ ُ
ً ﻜ
(٩-٨:﴾ ) اﻹ�ﺴﺎن٩﴿ ﻮرا
ﻧ ِﺮ�ﺪ ِﻣﻨ�ﻢ ﺟﺰاء وﻻ ﺷ
আহােযর্য্র �িত আসি� সে�ও তারা অভাব, এিতম ও ব�ীেক আহাযর্য্ দা
কের এবং (তারা বেল) আমারা েতামােদরেক আ�াহর স�ি� অজর্েন খাদয্ �দা
কির। অতএব েতামােদর েথেক েকােনা �িতদান ও ধনয্বাদ চাইনা।(সূরা ইনসান:
৮)
এখােন জা�ািতেদর �া� িনয়ামেতর কারণ উে�খ কের বলা হল েয, তারা
দুিনয়ােত অভাব�, এিতম ও বি�েদর সাহাযয্ করত। তারা শুধু িনেজেদ
�েয়াজেনর অিতির� সাহাযয্ দির� ওএিতমেদরেক দান করেতা এমিট নয়। বরং
িনেজেদর �েয়াজন সে�ও দান কের।
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ْ
ّ ﺑَﻞ
َ ﻻَ ﺗُ�ْﺮِمُﻮنَ اﻴﻟَت
(١٧:﴾ )اﻟﻔﺠﺮ١٧﴿ ﻴﻢ
َ
ِ
না কখনই না। ব�ত: েতামরা এিতমেক স�ান করনা। (সূরা আল-ফজর: ১৭)
এ আয়ােত কািফরেদর একিট ম� �ভাব বণর্না কের বল হেয়েছ, েতামরা
এিতমেদরেক স�ান কর না, তােদরেক স�ান না করার উে�শয্ এই ে, েতামরা
এিতেমর �াপয্ আদায় ক না এবং তােদর �েয়াজনীয় বয্য় বহ কর না।
এ আয়ােত আেরা ইি�ত রেয়েছ েয, এিতমেদর �াপয্ আদায় বং তােদর বয্য়ভার
বহন করেলই েতামােদর মানিবক ও আ�াহ �দৎত ধন স�েদর কৃত�তা স�িকর্
দািয়� পালন হেয় যায় না, বরং তােদরেক স�ানও করেত হেব। অপর িদেক
িনেজেদর স�ানেদর েমাকােবলায় তােদরেক েহয় মেন করা যােব না।
নয়. আপনজেনর মধয্ েথেকএিতম �িতপালেন ি�গণ সওয়াব লাভ হয়
َ َ َ
 إن لﺼَّ ﺪﻗﺔ َﻋ:ﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺎﻋمﺮ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻦ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ٌَ
ٌَ َ
َْ
َ َِ ،الْﻤ ْﺴﻜ� َﺻ َﺪﻗَ ٌﺔ
َّﻰﻠﻋَ ذِي الﺮ
 ﺳن ﻟنﺴﺎﻲﺋ. َﺻﺪﻗﺔ َو ِﺻﻠﺔ،ﺎن
ِ ِﺣ ِﻢ ﺛِنﺘ
ِ ِ ِ
সালমান ইবন আেমর রািদয়া�াহু আনহুমা হেত বিণ, িতিন রাসূলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম েথেক বণর্না কের, রাসূলু�াহ বেলন, িমসিকনেক দান করায়
একিট সাওয়াব এবং আৎময়েক দান করায় দুইিট সওয়াব হািসল হ, একিট দােনর
সাওয়াব এবং অপরিট আৎময়তার ব�ন রক্ষা কর সাওয়াব। (বণর্নায় সুনান আনাসায়ী)
আ�ু�াহ িবন মাসউেদর �ী জয়নব রা. হেত বিণর্, িতিন বেলন, আিম রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ য়া সা�ামেক িজে�স করলাম, েসই সদকায় িক আমােক
�িতদান েদয়া হেব যা আিম আমার �ামী ও আমার িনজ� এিতেমর জনয্ কের
থািক? িতিন বলেলন, এেত েতামার জনয্ ি�গুণ সাওয়াব রেয়, সদকার সাওয়াব
ও আৎময়তার ব�ন রক্ষা করাসাওয়াব। (নাসায়ী)
এিতেমর স�দ ভক্ষণকার শাি�
এিতেমর স�েদ অৈবধ ক্ষমতা �েয়াগকারীেদর জনয্ ভীষণ শািহুমিক রেয়ে,
মহান আ�াহ বেলন:
َ
ً َمْﻮَال اﻴﻟَْﺘ َﺎ�َ ﻇُﻠْﻤًﺎ إِ�َّﻤَﺎ ﻳَﺄْ�ُﻠُﻮنَ ﻲﻓ ُ� ُﻄﻮﻧﻬ ْﻢ ﻧ
ً ﺎرا َو َﺳﻴَ ْﺼﻠَ ْﻮ َن َﺳﻌ
َ ﺄْ�ُﻠُﻮنَ أ
َ
�ا
اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻳ
ِ
ِ
ِِ
[١٠:]اﻟنﺴﺎء
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অথর: িন�য় যারা এিতমেদর ধন-স�দ অনয্ায়ভােবভক্ কের তারা েতা তােদর
েপেট আগুন খাে, আর অিচেরই তারা ��িলত আগুেন �েবশ করেব (সূরা
িনসা : ১০)
জােহিল যুেগ মানুেষরা এিতমেদর ধন-স�দ েথেক উপকার হািসেলর মেধয্
সীমাল�ন করত। এমন িক স�েদর েলােভ কখেনা িবেয় করত অথবা স�দ
যােত হাত ছাড়া না হেয় যায় েস জনয্ িনেজর েছেলেক িদেয় িবেয় করাত এবং
িবিভ� প�ায় তােদর স�দ ভক্ষেণেচ�া করত। আ�াহ রা�ুল আলািমন তােদর
বয্াপাের উপেরা� আয়াতিট নািযল কেরন।
আয়ােতর পিরে�িক্ষেত ইবেন জাি রহ. বেলন:
 الﺮﺟﻞ ﻳﺄ�ﻞ ﻣﺎل اﻴﻟتﻴﻢ ﻇﻠﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻬﻟﺐ اﻨﻟﺎر �ﺮج ﻣﻦ ﻓﻴﻪ وﻣﻦ
.ﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻦ أذﻧﻴﻪ وأﻧﻔﻪ وﻋﻴنﻴﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ رآه ﺑﺂﻞﻛ ﻣﺎل اﻴﻟتﻴﻢ
এিতেমর মাল অনয্ায়ভােব ভণকারী িকয়ামেতর িদন এমতাব�ায় উিৎথত হেব ে,
তার েপেটর িভতর েথেক আগুেনর েলিলহান িশখা মু, দুইকান, নাক ও দুচক্ষ
িদেয় েবর হেত থাকেব। েয তােক েদখেব েস িচনেত পারেব েয, এ হে� এিতেমর
মাল ভক্ষণকারী(ইবেন কাসীর)
এ �সে� রাসূল�
ু াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﻮم ﻣﻦ ﻗﺒﻮرﻫﻢ ﺗﺄﺟﺞ أﻓﻮاﻫﻬﻢ ﻧﺎرا ﻓﻘﻴﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ ﻫﻢ ؟
 ﺧﺮج اﺑﻦ أﻰﺑ ﺷيﺒﺔ...  اﺬﻟﻳﻦ ﻳﺄ�ﻠﻮن أمﻮال اﻴﻟﺘ� ﻇﻠﻤﺎ: ﻗﺎل ألﻢ ﺗﺮ أن اﷲ ﻳﻘﻮل
ﻓ مﺴﻨﺪه
অথর: রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ, িকয়ামেতর িদন এক
স�দায় িনজ িনজ কবর হেত এমতাব�ায় উিৎথত হেব ে, তােদর মুখ েথেক
আগুেনর উদগীরণ �কািশত হেত থাকেব। সাহাবােয় িকরা আরজ করেলন, ইয়া
রাসূলা�াহ! এরা কারা? িতিন বলেলন: েতামরা িক লক্ করিন েয, আ�াহ তাআলা
বেলন, যারা এিতেমর স�দ অনয্ায়ভােব ভক্ষণ কের তারা তােদর েপেট আ
ছাড়া আর িকছুই ভক্ষণ কের না(ইবেন কাসীর)
 ﻠﺔ أﺮﺳي:ﻦ أﻰﺑﺪ اﺨﻟﺪري رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻰﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
رأﻳﺖ ﻗﻮﻣﺎ ﻬﻟﻢ مﺸﺎﻓﺮ ﻛﻤﺸﺎﻓﺮ اﻹﺑﻞ وﻗﺪ و� ﻬﻟﻢ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻤﺸﺎﻓﺮ ﻫﻢ ﺛﻢ �ﻌﻞ
12

: ﺎ ﺟﺮﺒ�ﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء؟ ﻓﻘﺎل: أﻓﻮاﻫﻬﻢ ﺻﺨﺮا ﻣﻦ اﻨﻟﺎر �ﺮج ﻣﻦ أﺳﺎﻓﻠﻬﻢ ﻓﻘﻠﺖ
.ﻻء اﺬﻟﻳﻦ ﻳﺄ�ﻠﻮن أمﻮال اﻴﻟﺘﺎ� ﻇﻠﻤﺎ
আবু সাঈদ খুদির রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম বণর্না কেরেছ, েয রােত আমােক �মণ করােনা হেলা (অথর্াৎ ইসরার
রােত), েসথায় এমন এক স�দায়েক েদখলাম তােদর রেয়েছ উেটর েঠােটর নয্া
েঠাট, যারা তােদর দািয়ে� িনেয়ািজত তারা ঐ েলাকেদর মুেখর েচায়াল খুেল হা
করাে� তারপর তােদর মুখ িদেয় আগুেনর পাথ ঢুিকেয় িদে�, আর সােথ সােথ
পাথরগুিল তােদর মল�ার িদেয় েবিরেয় যাে� আিম িজবরাঈলেক বললাম, এরা
করা ? িতিন বলেলন: এরা হে� এিতমেদর স�দ অনয্ায়ভােব ভক্ষণকারী
(ইবেন কাসীর)
আ�াহ তাআলা বেলন,
َ
َ
ُ
َ ﻘْﺮ
َ �ُﻮا ﻣﺎلَ اﻴﻟَْتِﻴﻢِ إِﻻَّ ﺑﺎﻟَّﻲﺘِ �َ أ
ﺣْﺴَﻦُ ﺣَﻰﺘ
(١٥٢ : ّ �َﺒْﻠُﻎَ أَﺷُﺪَّه ) اﻷﻧﻌﺎم
ِ
ِ
আর েতামরা এিতম বয়:�া� না হওয়া পযর্� সদুে� ছাড়া তার স�েদর
িনকটবতর্ী হেয় না। (সূরা আনআম: ১৫২)
ََّْتِﻴﻢِ إِﻻ
َ ْ ْ ََّﻦُ ﺣَﻰﺘَّ �َﺒْﻠُﻎَ أَﺷُﺪَّهُ وَأَوْﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْﻌَﻬْﺪِ إِن
اﻟ َﻌﻬﺪ
ﻲﺘِ �َِ أَﺣْﺴ
َﻻ �َﻘْﺮَ�ُﻮا ﻣَﺎلَ اﻴﻟ
ً
َ َ
(٣٢ :ﻛن َم ْﺴﺌُﻮﻻ ) ﻹﺮﺳاء
আর েতামরা এিতম বয়:�া� না হওয়া পযর্� সদুপায় ছাড়া তার স�েদর িনকটবতর
হেয়ানা এবং �িত�িত পালন কর। িন�য়ই �িত�িত স�েকর্ িজে�স করা হেব।
(সূরা ইসরা: ৩২)
উপেরা� আয়ত�েয়র বয্াখয্ায় বিত হেয়েছ, এিতম যিদ পািরেতািষক অথবা
উপেঢৗকন িহসােব িকছু স�দ �া� হয় তাহেল এিতেমর অিভভাবেকর দািয়�
হে�, েসসব মােলরও িহফাযত করা। এিতেমর মৃত িপতা, েদেশর সরকার িকংবা
অনয্ েয েকউ উ� অিভভাবক মেনানীত করুক না েক, তার উপরই এিতেমর
মাল-স�দ রক্ষণােবকর দািয়� থাকেব। এ বয্াপাের  সাবধানত অবল�ন
স�েকর্ অতয্� েজার িদেয় বলা হেয়েছ , এিতেমর মােলর কােছও যােব না।
অথর্াৎ এেত েযন শিয়তিবেরাধী অথবা এিতমেদর �ােথর্র পিরপ�ী েকােন �কার
হ�েক্ না হয়। এিতমেদর মােলর েহফাজত ও বয্ব�াপনর দািয়� যােদর উপর
অিপর্ত হে তােদর এ বয্াপাের খুব সাবধানতা অবল�ন করেত হেব। তারা শুধু
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এিতেমর �াথর্ েদেখ বয্য় করেব। এ কমর্ধারা ততিদন অবয্াহত থাকেব যতিদন
এিতম েযৗবেন পদাপর্ন কের িনেজর মােলর িহফাযত িনেজই করেত সক্ষম হ।
এর সবর্িন� বয়স পেনর বছর এবং সেবর্া� আঠাের। কারণ এ বয়েসর পূেবর্ তার
�ান ও বুি�-িবেবচনা স�িৎত সংরক্ষেণর মত না হওয়াই �াভািব
অৈবধ প�ায় েয েকােনা বয্ি�র মাল খরচ রা জােয়য নয়। এখােন িবেশষ কের
এিতেমর কথা উে�খ করার কারণ এই েয, েস িনেজ েকােনা িহসাব েনয়ার েযাগয্
নয় অেনয্রাও এ স�েকর্ জানেত পাের না। েযখােন মানুেষর পক্ষ েথেক হক দ
করার েকউ থােক না েসখােন আ�াহর পক্ষ েথেক দাবী কেঠারতর হেয় যায়। এে
�িট হেল সাধারণ মানুেষর হেকর তুলনায় গুনাহ অিধক হয়।
আ�াহ তাআলা বেলন:
ْ
َ
َْ َ
ُ
َ ََآَﺗُﻮا اﻴﻟَﺘ
ﺎ� َالَﻬُﻢْ وَﻻَ َﺗت ﺒَﺪَّلُﻮا اﺨﻟ َْﺒِﻴﺚَ ﺑِﺎﻟﻄَّﻴِّﺐِ وَﻻَ ﺗَﺄْ�ُﻠُﻮا أَمْﻮَالَﻬُﻢْ إِﻰﻟ أم َﻮا ِﻟ� ْﻢ
َ
ً ﻧَّﻪُ ﺎﻛ َن ُﺣ
ً ﻮ�ﺎ َﻛﺒ
(٢:﴾ )اﻟنﺴﺎء٢﴿ �ا
ِ
অথর: আর েতামরা এিতমেদরেক তােদর ধন-স�দ িদেয় দাও এবং েতামরা
অপিব� ব�েক পিব� ব��ারা পিরবতরন কেরা না এবং তােদর ধন-স�দেক
েতামােদর ধন-স�েদর সােথ েখেয়া না। িন�য় তা বড় পাপ। (সূরা িনসা: ২)
এ আয়ােত এিতমেদর সবর্ �কার হেকর �িত সবর্দা ত সকতর দৃি� রাখেত
িনেদর্শ করা হেয়েছ। এিতেমর ধ-স�দ তার িনকট েপৗেছ দাও, এর অথর্ হে,
েস বােলগ হেলই েকবল তার গি�ত মালামাল তার িনকট েপৗেছ েদয়া েযেত
পাের। তেব বয়:�া� হওয়ার পর েদখেত হেব, তার মেধয্ িনেজর স�দ
রক্ষণােবক্ষণ এবং শু� খােত বয্য় করার েযাগয্তা হেয়েছ িকনা। যিদ েযাগ
হেয় থােক তাহেল পিচশ বছর পযর্� ধ-স�দ িহফাযত করার দািয়�
অিভভাবকেদর। যখনই ধন-স�দ সংরক্ষণ এবং কারবােরর েযাগয্ তা তার মে
েদখা যােব, তখনই তার স�দ তার হােত সমপর্ন করেত হেব। যিদ পিচশ বছর
বয়স পযর্�ও তার মেধয্ এ েযাগয্তা সৃি� না, তাহেল ইমাম আবু হািনফা
রাহমাতু�ািহ আলাইিহ-এর মেত তার মাল তােক সমপর্ণ করেত হে, যিদ েস
উ�াদ না হয়। েকােনা েকােনা ইমােমর মেত তখনও তার মাল তােক েদয়া যােব না,
বরং শিরয়েতর কাজী (িবচারক) তার মাল সংরক্ষেণর জনয্ েকা দািয়�শীল
বয্ি�র হােত সমপর্ণ করেবন
এিতেমর অিভভাবকেক আেরা িনেদর্শ েদয়া হেয়ে, তারা িশশুর েলখা পড়া ও
জীবন গঠেনর উপযু� বয্ব�া �হণ করে। অত:পর বয়স বৃি�র সে� সে� িবষয়
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বুি�র িবকাশ ঘটােনার উে�েশয্ েছাট েছাট কাজ কারবার এবং েলনেদেনর দািয়�
অপর্ন কের তােদর পরীক্ষা করেত থা।
আ�াহ তাআলা বেলন:
َ ﻋَﻦِ َْﺘَﺎ�َ ﻗُﻞْ إِﺻْﻼَح
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ �َ�ٌْ و
اﷲ �ﻌﻠ ُﻢ
ٌ لَﻬُﻢْ ﺧَ ِنْ ﺨﺗﺎ ِﻟﻄﻮﻫﻢ ﻓﺈِﺧﻮاﻧ�ﻢ و
اﻴﻟ
َ�ﺴْﺄَلُﻮﻧَﻚ
َ
ٌ اﷲ َﻋﺰ�ﺰٌ َﺣﻜ
َ َّال ْ ُﻤ ْﻔﺴ َﺪ ِﻣ َﻦ لْﻤُﺼْﻠِﺢِ وَلَﻮْ ﺷَﺎءَ اﷲُ ﻷَ�ْﻨَﺘَ�ُﻢْ إِن
﴾٢٢٠﴿ ﻴﻢ
ِ
ِ
ِ
অথর্ : আর তারা েতামােক িজ�াসা কের এিতমেদর স�েকর। তুিম বল, সংেশাধন
করা তােদর জনয্ উৎতম। আর যিদ তােদরেক িনেজেদর সােথ িমিশেয় ন, তেব
তারা েতামােদরই ভাই। আর আ�াহ জােনন েকা ফাসাদকারী, েক সংেশাধনকারী
এবং আ�াহ যিদ চাইেতন, অবশয্ই েতামােদর জনয(িবষয়িট) কিঠন কের িদেতন।
িন�য় আ�াহ পরা�মশালী, ��াময়। (সূরা বাকারা: ২২০)
একিট হািদেস বিণর্ত আে,
ً
 ﻳﺎ أﺑﺎ ذر! إ� أراك ﺿﻌﻴﻔﺎ و�� أﺣﺐ لﻚ:ن رﺳﻮل ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻷﻲﺑ ذر
 رواه مﺴﻠﻢ. ﻓﻼ ﺗﺄمﺮن ﻰﻠﻋ اﺛن� وﻻ ﺗﻮﻟ� ﻣﺎل ﻳتﻴﻢ،ﺣﺐ ﻨﻟﻔﻲﺴ
অথর: রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম আবু র রা. েক বলেলন: েহ আবু
জর! আিম েতামােক দুবর্ল েদখেত পাি�আিম েতামার জনয্ তাই পস� কির যা
কির িনেজর জনয্। তুিম কখেনা দুই জেনর উপ আিমর হেব না এবং এিতেমর
স�েদর দািয়�শীল হেব না।
অনয্� বিণর্হেয়েছ:
ِّ�ُِ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَّ َ َّﻬُﻢَّ إ
ُ َُ َ َ َ َ
َّ�َ
َ ْ ُ ﻦْ أَﻲ
:ﻢ
اﷲ
ﷲ
ِ َ ِﺑ ﻫ َﺮ� َﺮة ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ا
َ ْ
ْ
َّﺮِّجُﺣَﻖ
(٧٤  ص/ ١١  )ج-  ﺳن اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.ﻴﻢ َوال َﻤ ْﺮأ ِة
ِ ِالﻀَّﻌِﻴﻔَ�ِْ اﻴﻟَت
অথর্ : আবু েহারায়রা রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম বেলেছন, েহ আ�াহ িন�য় আিম দুই অসহা-দুবর্েলর হক িবষে
(ভেয়) সংকীণর্তায় আি, একজন হে� এিতম অপর জন নারী। (সুনান ইবন
মাজাহ)
আেরা বিণর্ত হেয়ে, নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
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 وآ�ﻞ،  ﺪﻣﻦ اﺨﻟﻤﺮ: ﻌﺔ ﺣﻖ ﻰﻠﻋ اﷲ أن ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﻢ اﺠﻟﻨﺔ وﻻ ﻳﺬﻳﻘﻬﻢ ﻧﻌﻴﻤﻬﺎ
 واﻟﻌﺎق لﻮاﺪﻟﻳﻪ « » ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد،  وآ�ﻞ ﻣﺎل اﻴﻟتﻴﻢ ﺑﻐ� ﺣﻖ، ﺮ�ﺎ
ولﻢ �ﺮﺟﺎه
অথর্ : চার বয্ি এমন আ�াহ তােদর বয্াপের িনেজর উপর ওয়ািজব কের
িনেয়েছন েয, িতিন তােদরেক জা�ােত �েবশ করােবন না এবং জা�ােতর েকােনা
িনয়ামেতর �াদ আ�াদন করােবন না। িনয়িমত মদয পানকারী, সুদেখার,
অনয্ায়ভােব এিতেমর মাল ভক্ষণকারী এবং িপতামাতার অবা (মুসতাদরাক
আলাস সহীহাইন িলল হােকম)
َّ�َﺻ
ُ ْ َ ُ َ َ ْ ﻲﺑِ ﻫُﺮَ�ْﺮَةَ رَﻲ
ْ
ُ
َ ِاﷲ ﻠَﻴْﻪ
وَﺳ َﻠّﻢَ ﻗَﺎلَ اﺟْﺘَنِﺒُﻮا الﺴَّ ﺒ َﻊ
�ﻦ
ِِِّﺿ اﷲ �ﻨﻪ اﻨﻟَّﻲﺒ
ْ ُ َ َ ْ ُ ﻔْﺲِ اﻟَّﻲ
َ َُ َ ُ َ
َ ُْ
ّ
َّ َ َ
ُ
ْ
ِﺘ
ﷲ َالﺴِّﺤﺮ و�ﺘﻞ ا
ِ ﷲ وﻣﺎ ﻗَﺎلَ الﺮﺸِك ﺑِﺎ
ِ ﺎت ﻗﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل ا
ِ الﻤﻮ�ِﻘ
ُ ََْ
ْ ََّّﻮَ�ِ ﻳَﻮْمَ الﺰ
ﺤﻟَْﻖِّ وَأَ�ْﻞُ الﺮِّ�َﺎ وَأَ�ْﻞُ ﻣَﺎلِ ا
َ
ُ
ﺣ ِﻒ وﻗﺬف
ّ ﻴﻟَْتِﻴﻢِ وَاﺘﻟ
َﺮَّم اﷲ
َ َْ
َ ْ ُْ
َ َ ْ ُْ
)٣١٥  ص/ ٩  )ج-  ﺤﻴﺢ اﺒﻟﺨﺎري.ﺎت اﻟﻐﺎﻓِﻼ ِت
ِ ﺎت الﻤﺆ ِﻣﻨ
ِ الﻤﺤﺼﻨ
আবু েহারায়রা রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়
সা�াম বেলেছন, �ংসকারী সাত �কার কিবরা গুনাহেক েতামরা (িবেশষভােব)
পিরহার কর। সাহাবারা আরজ করেলন, েহ আ�াহর রাসূল! েসগুেলা িক? িতিন
বলেলন: আ�াহর সােথ শিরক করা, যাদু কর, মানুষেক অনয্য়ভােব হতয্া কর,
সুদখাওয়া, এিতেমর মাল ভক্ষণ ক, িজহােদর ময়দান েথেক পলায়ন করা ও
সতী সা�ী মুিমন রমণীর সতীে�র উপর িমথয্া অপবাদ েদয়া।(সিহহ েবাখাির)
বিণর্ত আয়ত ও হািদসগুেলেত লক্ষয্ কর েল েদখা যায়, এগুেলাে একিদেক
এিতেমর ধন-স�দ অনয্ায়ভােব ভক্ষণ কারী �িত বয্� হেয়েছ কিঠন
হুিশয়াি, অপর িদেক এিতেমর �িত রেয়েছ মহান আ�াহর পক্ষ েথেক অেশ
রহমত ও করুণা। েকননা তারা হে� েশষ পযর্ােয়র দুবর্ল ও অসহ
আ�াহ তাআলা বেলন:
َُْ ُ
َْ ُ
ُ
ً َﻴ� ْﻢ ﻧ
َ ِ َّ �َ�ُّﻬَ ﺎ اﺬﻟ
(٦ : ) ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ... ﺎرا
ﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا ﻗﻮا أ�ﻔ َﺴ� ْﻢ َوأﻫ ِﻠ
েহ ঈমানদার বা�াগণ, েতামরা েতামােদর িনজিদগেক ও েতামােদর পিরবারপিরজনেক আগুন েথেক বাচাও...। (সূরা তাহরীম: ৬)
এিতমেদরেক কীভােব �িতপালন ও িশক্ষা ি?
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কাতাদাহ রহ. বেলন:

ﻦ لﻠﻴتﻴﻢ ﺎﻛﻷب الﺮﺣﻴﻢ
এিতেমর তের তুিম দয়াবান িপতার নয্ায় হেয় যা। (ইবেন কাসীর: ৪/৬৭৬)
আমরা যারা এিতেমর অিভভাবক হেত চাই এবং রাসূল সা�া�াহু আলািহ ওয়া
সা�ােমর সােথ জা�ােত অব�ান করেত ই�ুক। অনুরূপভাে যারা �স� িরিজেকর
কামনা কির, তােদর উিচৎ িপতৃহারা অসহায় এিতমেদরেক িনেজেদর স�ােনর মত
লালন-পালন, িশক্ষা িদক্ জীবন গঠেনর উপযু� বয্ব�া কর। অত:পর
বয়:বৃি�র সােথ সােথ িবচার বুি� িবকাশ ঘটােনার �ােথর েছাট েছাট কাজ ও িবিভ�
�িশক্ষে বয্ব�া করা। এবং এর মাধয্েম তােদর েযন ভিবষয্ জীবেন েকােনা
সমসয্ার স�ুখীন  হেত না হয় তারপাকা ব�ব� করা।
েছাট েথেকই এিতমেদর অ�ের আপন স�ােনর নয্ায়ঈমান ও সিহহ আি�দার বীজ
বপন করা । িশরক ও িবদআত েথেক দূের থাকার মাধয্েম আ�াহর মহা�ত ও
ভালবাসা সৃি� করা। েলাকমান আ: �ীয় স�ানেক লালন পালন ও িশক্ দান কে�
েয প�িত অবল�ন কেরিছেলন তা আ�াহর কােছ অতয্� পছ�নী হেয়িছল।
তাইেতা আ�াহ রা�ুল আলািমন বেলন:
ْ ْ
َ ُ ُ َ ََُ ْ ُ َ ُْ َ َ ْ َ
ْ ّ
ٌ َّ الﺮﺸِ َك ﻟَ ُﻈﻠْ ٌﻢ َﻋﻈ
﴾١٣﴿ ﻴﻢ
ﷲ
ِ ﺮﺸك ﺑِﺎ
ِ
ِ ُ� َو ِ�ذ ﻗﺎل ﻟﻘﻤﺎن ِﻻﺑ ِﻨ ِﻪ وﻫﻮ ﻳ ِﻌﻈﻪ ﻳ�ُ�ََّ ﻻ

(١٣ : )ﻟﻘﻤﺎن
েলাকমান �ীয় স�ানেক উপেদশ িদেত িগেয় বেলন: েহ বৎস! আ�াহর সােত
শিরক কেরা না, িন�য়ই িশরক করা বড় জুলুম। (সূরা েলাকমান : ১৩)
আ�াহর ইবাদেত িশরক পিরহার করা, েযমন মৃত অথবা অনুপি�ত বয্ি�র কােছ
েকােনা �াথর্না না করা।
রাসূল�
ু াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ:
ﻟﺎﻋء ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺎدة
অথর: েদায়াই এবাদত।
ََّ�َّ ُ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
ْ َ ُ َ َﻲ
َُ َْ َ ُ ُْ َ َ
َﻢ
اﷲ
ﷲ
ٍ
ِ ﻮل ا
ِ ﻛﻨﺖ ﺧﻠﻒ رﺳ: َﻦْ اﺑْﻦِ �َﺒَّﺎس ِﺿ اﷲ �ﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
َُ ﺎلَ ﻳَﺎ ﻏُﻼَم
ِّأُﻋَﻠ
َ
َ َ َُ
ْ َ ْ َ ْ ََْ َ
ْ َْ
َ
َ
ﺎت اﺣﻔﻆ اﷲ �ﻔﻈﻚ اﺣﻔﻆ اﷲ َِﺪْهُ ﺠﺗﺎﻫﻚ
ّ�ِإ
ﻮْﻣًﺎ �َﻘ
ِ
ٍ ُﻚَ ﻠﻛﻤ
ِ
ْ َ َ َ َْ َﺖ
ْ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ
َ
ْ
ﷲ ْﻠَﻢ أَنَّ اﻷُْﻣَّﺔَ لَﻮْ اﺟْﺘَﻤﻌ ﻰﻠﻋ أن
ِ إِذا ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄل اﷲ و ِ�ذا اﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘ ِﻌﻦ ﺑِﺎ
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َ َ�ﻨْ َﻔ ُﻌ
َ ُ
ْ
ُ �ِﻲﺸ ٍء ﻗَ ْﺪ َﻛﺘَ َﺒ ُﻪ
ّ ُ  أَنْ ﻳَﺮﻀ
ْ َ َّْءٍ لَﻢْ �َﻨْﻔَﻌُﻮكَ إِﻻ
اﷲ
َِ � ﻮك
وك
ََ وَلَﻮْ اﺟ ﺘَﻤَﻌُﻮا ﻰﻠﻋ
ُ ُ
ُ �ِﻲﺸ ٍء ﻗَ ْﺪ َﻛﺘَﺒَ ُﻪ
َ ُاﷲ ﻠَﻴْﻚَ رُﻓِﻌَﺖْ اﻷَْﻗْﻼَم
ْ َ َّّوكَ إِﻻ
َُُْءٍ لَﻢْ ﻳَﺮﻀ
. ّﺖْ الﺼُّﺤﻒ
وَﺟ َﻔ
ٌ( ﻗَ َﺎل َﻫ َﺬا َﺣﺪﻳﺚٌ َﺣ َﺴﻦٌ َﺻﺤﻴﺢ٥٦  ص/ ٩  )ج- ن اﻟﺮﺘﻣﺬي
ِ
ِ
অথর: ইবেন আ�াস রা. হেত বিণরত, িতিন বেলন, আিম একিদন নবী কিরম
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া-এর িপছেন বসা িছলাম। িতিন আমােক বলেলন: েহ
বৎস! আিম েতামােক িকছু কথা িশক্ষা িদব। তুিম আ�াহর হুকুমেক সংর ক্ষ
আ�াহ েতামােক সংরক্ষ করেবন, আ�াহর সীমােক িহফাজত কর আ�াহেক
েতামার সামেন পােব। যখন চাইেব একমা� আ�াহর কােছই চাইেব আর যখন
সাহাযয্ �াথর্না কর েকবল আ�াহর কােছই করেব। েজেন েরখ, সম� জািত যিদ
েতামার উপকার করার জনয্ একি�ত হয় তাহেলএতটুকু উপকারই করেত পারেব
যা আ�াহ িলেখ েরেখেছন। আর যিদ তারা েতামার েকােনা ক্ষিত করার উে�েশ
একি�ত হয় তাহেলও ততটুকু ক্ষিতই করেত পারেব যা আ�াহ িলেখ েরেখেছন
কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ এবং কািল শুিকেয় েগেছ।( বণর্নায় িতরিময)
আেলাচয্ হািস েথেক আমরা িশশ-িকেশারেদর �িত মহা�েতর িশক্ষা েপে
থািক।
আেরা িশক্ষা পা েছাট েথেকই তােদরেক আ�াহর হুকুেমর অনুসরণ ও নাফরমানী
েথেক িবরত থাকার িনেদর্শ েদয়র, যােত কের তারা দুিনয়া ও আিখরােত
েসৗভােগয্র অিধকারী হয়।
একমা� আ�াহর কােছ চাওয়া ও সাহাযয্ �াথর্নার মাধয্েম তােদর হৃদেয় আ�
এক�বােদর িব�াস �াপন করা। তােদরেক এমনভােব লালন-পালন করা যােত
তারা ভিবষযৎ জীবেন আশা-�তয্াশা ও সাহসীকতার সােথ গেড় উঠেত পাের।
َ
َ
ً ْ  وَأَنَّ ﻣَﻊ اﻟْﻌُﺮﺴِْ �ُﺮ،ِﻊَ اﻟْﻜَﺮْب
َ
ّ اﻟْﻔَﺮَجَ ﻣ
 وَأَن،ِْنَّ اﻨﻟَّﺮﺼَْ ﻣَﻊَ الﺼَّﺮﺒ
 ﻤﻟﻌﺠﻢ،ﺴا
َأ
(٣٣١  ص/ ٩  )ج- �لﻜﺒ� لﻠﻄﺮﺒا
অথর: তুিম েজেন নাও েয, ৈধেযর্র সােথসাহযয্(এর �িত�িত) রেয়েছ এবং দ:েখর
সােথ রেয়েছ সুখ। আর কে�র সােথ রেয়েছ �ি�। ( তবরাণী, মুজাম কািবর)
আ�াহ মুিমনেক মুিসবত ও কিঠন সমেয় রক্ষা করেবন যিদ েসসুসময় আ�াহর হ
ও মানুেষর হক আদায় কের থােক।
আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ:
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 ص/ ٩  )ج- � ﻟﻌﺠﻢ الﻜﺒ� لﻠﻄﺮﺒا،ِة

َ
َّﺎءِ �َﻌْﺮِﻓْﻚَ ﻲﻓِ الﺸِّﺪ
ََ
َﷲ لﺮَّﺧ
ِ ﻌﺮّفْ إِﻰﻟ ا

(٤٢٣
সুেখর সময় আ�াহেক �রেণ রাখেব, িতিন দ:েখর সময় েতামােক মেন রাখেবন।
( তবরাণী, মুজাম কািবর)
 ﺷﻌﺐ،  وﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ لﻢ ﻳ�ﻦ ﻴﻟﺨﻄﺌﻚ، واﻋﻠﻢ أن ﻣﺎ أﺧﻄﺄك  ﻳ�ﻦ ﻴﻟﺼﻴﺒﻚ
(٤٦٣  ص/ ٢٠  )ج- ﻹﻳﻤﺎن لﻠﺒﻴﻬﻲﻘ
েজেন রাখ, যা েতামােক এিড়েয় েগেছ তা েতামার িনকট েপৗছার িছল না, আর যা
েপৗঁেছেছ তা এিড়েয় যাবার িছল না। (বায়হািক, শুআবুল ঈমা)
উপেরা� আেলাচনা েথেক সু�� েয, এিতম �িতপালনকারীর দািয়� হেব:
১. এিতমেক তাওিহেদর কািলমা িশক্ষা েদ, বুি� হওয়ার সােথ সােথ এর সিঠক
অথর্ বুিঝেয় েদয়া েয আ�াহ ছাড়া েকােন সতয্উপাসয্ েনই এবং মুহা�দ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�াহর রাসূল।
২. এিতমেক েছাট েথেকই এ িশক্ষা েদয়া , তারা েযন আ�াহর কােছই চায় এবং
এককভােব তারই কােছ সাহাযয্ �াথর্না কের
৩.তােদরেক হারাম কােজার বয্াপাের সতকর করা, েযমন আ�াহর সােথ কাউেক
শিরক না করা, মৃত বয্ি�র কােছিকছু �াথর্না না কর, তােদর কােছ েকােনা সাহাযয্
না চাওয়া ইতয্ািদ। তােদরেক ভাল কের বুিঝেয় েদয়া ে, ওরা হে� সৃ�জীব,
েকােনা উপকারও করেত পাের না এবং ক্ষিতও করার ক্ষমতা রােখ
আ�াহ তাআলা বেলন:
َ
َ َ
ُ ْ ُ َْ ََ
َ  وَﻻَ ﻳَﺮﻀُُّكَ ﻓَﺈِنْ �َﻌﻠْﺖَ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ إِذًا ﻣِﻦَ اﻟﻈَّﺎلﻤ
�
ﷲ َﻻ �َﻨْﻔﻌُﻚ
ِ ون ا
ِِ
ِ وﻻ ﺗﺪع ِﻣﻦ د

(١٠٦ :﴾ )ﻳﻮ�ﺲ١٠٦﴿
তুিম আ�াহ ছাড়া অনয্ কাউেক ডাকেব নাযা েতামার েকােনা উপকার করেত পাের
না। আর না েতামার েকােনা ক্ষিত করেত পাের।  যিদ তুিম তা কর তাহেল িন�য়
তুিম যািলমেদর অ�ভুর্� হেব। (সূরা ইউনুস : ১০৬)
৪. এিতেমর মা যিদ েবঁেচ থােক তাহেল তার সােথ ভাল বয্বহােরর উৎসাহ �দান
করা ।
আ�াহ তাআলা বেলন:
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ُ ُ
ُ
ٍ وَﻫْﻦ
ْ ََّوَﺻ
 ﻲﻓ
َﻣَ�ِْ أَنِ اﺷْﻜُﺮْ ﻲﻟ
ِ ُﻴِ�ْﺴَﺎنَ ﺑِﻮَاﺪﻟَِﻳْﻪِ ﻤﺣََﻠَﺘْﻪُ أُﻣ ّﻪ وَﻫْﻨًﺎ ﻰﻠﻋََ وَﻓِﺼَﺎﻪﻟ
ِ
ََ ْ
َ َ َْ
ُ إِﻲﻟَ ال ْ َﻤﺼ
ّ َ َِﻮَاﺪﻟَِﻳْﻚ
نْ ﺟَﺎﻫَﺪَاكَ ﻰﻠﻋَ أَنْ �ُﺮﺸِْكَ ﻲﺑ َﻣﺎ ﻟي َﺲ لﻚ ﺑِ ِﻪ ِﻋﻠ ٌﻢ ﻓﻼ
﴾١٤﴿ �
ِ
َِ
َْ ﻣَﻦ
ُ
ْ َ َ َُْ ُ
َّ
 إِﻲﻟََّ �ُﻢَّ إِﻲﻟَ َم ْﺮ ِﺟ ُﻌ� ْﻢ
َأﻧَﺎب
ﺎﺣﺒ ُﻬ َﻤﺎ �ْﻴَﺎ ﻣَﻌْﺮُوﻓًﺎ وَاﺗَّﺒِﻊْ ﺳَبِﻴﻞ
ِ ﺗ ِﻄﻌﻬﻤﺎ وﺻ
ُ
ُ
َ
َْ ْ
ُ
(١٥- ١٤ : ﴾ ) ﻟﻘﻤﺎن١٥﴿ َﺄُﻧَبِّﺌُ� ْﻢ ﺑِ َﻤﺎ ﻛﻨﺘُ ْﻢ �ﻌ َﻤﻠﻮن
আর আিম মানুষেক তার মাতািপতার বয্াপাের(সদাচরেণর) িনেদর্শ িদেয়িছ। তার
মা কে�র পর ক� েভাগ কের তােক গেভর্ ধারণ কের। আর তার দুধ ছাড়ােনা হ
দ’বছের; সুতরাং আমার ও েতামার িপতা-মাতার শুকিরয়া আদায় কর।�তয্াবতর্
েতা আমার কােছই। আর যিদ তারা েতামােক আমার সােথ িশরক করেত েজার েচ�া
কের, েয িবষেয় েতামার েকােনা �ান েনই, তখন তােদর আনুগতয্ করেব না এবং
দুিনয়ায় তােদ সােথ বসবাস করেব স�ােব। আর অনুসরণ কর তার পথ েয
আমার অিভমুখী হয়। তারপর আমার কােছই েতামােদর �তয্াবতর্ন। তখন আি
েতামােদরেক জানেয় েদব যা েতামরা করেত। (সূরা লুকমান: ১৪-১৫)
নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ:
. إﻧﻤﺎ اﻟﻄﺔ ﻲﻓ اﻤﻟﻌﺮوف،ﻻﺎﻋﺔ ﻷﺣﺪ ﻲﻓ ﻣﻌﺼﻴﺔ ااﷲ
আ�াহর নাফরমানী কের কােরা আনুগতয্ েনই। আনুগত শুধু সৎ কােজ।
এিতমেক এ িশক্ষাও �দান করেত হ েয, আ�াহ তাআলা আসমােন রেয়েছন,
িতিন আমােদর সব িকছু অবেলাকন করেছন ও সব িকছুই শুনেছন।
আ�াহ তাআলা বেলন:
ْ َ َ ُّﻤﺣَْﻦ
ْ
( ٥ : ﴾ ) ﻃﻪ٥﴿ ﻰﻠﻋ اﻟ َﻌ ْﺮ ِش اﺳﺘَ َﻮى
পরম দয়াময় আরেশ সমাসীন রেয়েছন। (সূরা তাহা: ৫)
ْ
َ
ُ ءٌ وَﻫُﻮَ الﺴَّﻤِﻴﻊُ اﺒﻟﺼ
( ١١ : ﴾ )الﺸﻮرى١١﴿ �
َْْﺲَ ﻛﻤِﺜْﻠِﻪِ ﻲﺷ
ِ َ
েকান িকছুই তার অনুরূপ নয়। িতিন সব শুেনন সব েদেখন(সূরা শুর: ১১)
... : ﻣﻌﺎو�ﺔ ﺑﻦ اﺤﻟ�ﻢ الﺴﻠ� رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
َْ ُ
َ ََ َ َ ْ �َﺔٌ ﺗَﺮْﻰﻋ
َُّﻠَﻌْﺖ
ذَاتَ ﻳَﻮْمٍ ﻓَﺈِذَا اﺬﻟِّﻳﺐ ﻗﺪ
�ﻨَ ﻤًﺎ ﻲﻟِ ﻗِﺒَﻞَ أُﺣُﺪٍ وَاﺠﻟَْﻮَّا�ِﻴَّﺔِ ﻓَﺎﻃ
و�ﻧﺖ
ْ َ َ ِّ�َِﻫَﺐَ �ِﺸَﺎةٍ ﻣِﻦْ �َﻨَﻤِﻬَﺎ وَأَﻧَﺎ رَﺟُﻞٌ ﻣِﻦْ ﺑَ�ِ آدَمَ آﺳَﻒُ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﺄْﺳَﻔُﻮنَ ﻟَﻜ
َﻜﺘُﻬﺎ
ﺻﻜ
َََ
َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ً َّ َ
َ ُ َ َ ُ ْ ُ ََّ
َ َ ََّ�َّ ُ ْﻪِ وَﺳَﻠ
َ  �َﻌَﻈ
اﷲ
ﷲ
ﷲ أ ﻓﻼ
ّﻢَ ذ
ﻢ
ِ ﺻ ﺔ ﻓﺄ�ﻴﺖ رﺳﻮل ا
ِ لِﻚَ ﻲﻠﻋَ ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل ا
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َْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ﺎﻟَﺖ
َ َ
ْ َ َ ُ ْ ُ
ْ َ َ ََ
ﻲﻓِ الﺴَّ َﻤﺎ ِء ﻗﺎل َﻣ ْﻦ أﻧﺎ ﻗﺎﻟﺖ
أﻋ ِﺘﻘ َﻬﺎ ﻗﺎل اﺋتِ ِ� ﺑِﻬﺎ ﻓﺄﺗيﺘﻪ ﺑِﻬﺎ �ﻘﺎل لﻬﺎ أ�ﻦ اﷲ
ُ ُ َ َ َْ
ٌَ ْ َ
َ ﻮل اﷲ ﻗَ َﺎل أَ ْﻋﺘ ْﻘ
١٤٠  ص/ ٣  )ج-  ﺻﺤﻴﺢ مﺴﻠﻢ.َّﻬﺎ ُمﺆ ِﻣﻨﺔ
ﺎ
ﻬ
أﻧﺖ رﺳ
ِ
ِ
�َِﺈ
মুয়ািবয়া িবন হাকাম আসসুলামী রা. বেলন, আমার একজন দাসী িছল েস উহুদ ও
আল জাওয়ানীয়া �াে� আমার ছাগল চরােতা। একিদন আিম লক্ষয্ করলহঠাৎ
একিট বািঘ তার ছাগপাল েথেক একিট ছাগল িনেয় েগল। আিম েযেহতু আদম
স�ান, তাই তারা েযমন দ:খ কের, আিমও েতমিন দ:িখত হলাম। িক� আিম তােক
একটা চড় েমেরিছ। অত:পর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কােছ
আসলাম, িতিন িবষয়িট আমার িনকট অেনক বড় কের তুেল ধরেলন। আিম
বললাম: তাহেল িক তােক আজাদ কের িদব? িতিন বলেলন: তােক তুিম আমার
কােছ িনেয় আস। আিম তাই করলাম, তােক তার কােছ িনেয় আসলাম। তারপর
িতিন তােক িজে�স করেলন: আ�াহ েকাথায়? েস বলল: আসমােন। িতিন িজে�স
করেলন, আিম েক? েস বলল: আপিন আ�াহর রাসূল। িতিন বলেলন: তােক তুিম
আজাদ কের দাও, েকননা েস মুিমন। ( সিহহ মুসিলম)
এিতমেক েছাটকাল েথেকই নামাজ িশক্ষা েদ, নামােজর আরকান ও ওয়ািজবসহ
তা কােয়ম করােত সেচ� হওয়া। ধীর-ি�রভােব তা পালন করার িনেদর্শ েদয়,
যােত েস বড় হেয় তা যথাযথভােব পালন করেত অভয্� হয়। সাে সােথ অজু
েগাসল, ও অনয্ানয্ িবষয় িশক্ষা  , েযমন আ�াহভীরুত, সতয্বাদীত,
আমানতদারী, ৈধযর্  সু�র চিরে�র �িশক্ষণ িদেয় িমথ, িহংসা, িখয়ানত, িগবত,
েচাগলেখারী ইতয্ািদ েথেক িবরত রাখা। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােম
সু�াত েমাতােবক সালােমর আদব, খাওয়ার আদব, ��াব পায়খানার আদব ও
অনয্ানয্ আদব িশক্ষা ে
এিতমরা সমাজ ও জািতরই একিট অংশ। তাই শুধুএিতেমর অিভভাবেকর নয়, বরং
সমােজর সকেলরই দািয়� হল সিঠকভােব তােদর �িতপালন ও িশক্ষা ক্ষা
বয্ব�া করা। কারণ সকলেক আ�াহর স�ুেখ তােদর দািয়� স�েকর্ িজে�স কর
হেব। যিদ তারা সু�র ও সুচার রেপ তােদরেক �িতপালন কের তাহেল তারা
দুিনয়া ও আেখরােত কািময়াব ও েসৗভাগয্বান হেব। আর যিদ অবেহলা কের
তাহেল দুভর্াগা হেব এবং তােদউপরই বতর্ােব এর কুফ, তােদরেকই িদেত হেব
এর মাসূল।
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রাসূল�
ু াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়া সা�াম এ স�েকর্ বেল:
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻛ�ﻢ راع و��ﻢ مﺴﺆل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ
েতামরা �েতয্েকই দিয়�শীল। েতামােদর �েতয্কেকই তার দািয়� স�েকর
িজে�স করা হেব। (বুখাির ও মুসিলম)
যারা এিতেমর িশক্ ও �িতপালন করার দািয়� পালন করেব রাসূল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ভাষায় তােদরর জনয্ সুসংবাদ রেয়েছ নবীজী তার এক
সাহািবেক সে�াধন কের বেলন,
 واه اﺒﻟﺨﺎري. ﻓﷲ ﻷن ﻳﻬﺪي اﷲ ﺑﻚ رﺟﻼ واﺣﺪا ﺧ� لﻚ ﻣﻦ ﻤﺣﺮ اﻨﻟﻌﻢ
ومﺴﻠﻢ
আ�াহর কসম, েতামার �ারা আ�াহ যিদ একজন বয্ি�েক িহদায়ত দান কেরন তা
েতামার জনয্ উৎকৃ� স�দ েথেকও উৎ। ( বুখাির ও মুসিলম।)
আ�াহ তাআলা বেলন,
ُ  اﻟَّﻲ
َْ َ ََ
ُ ْ
ُ ُُْ َ ً َ ْ ُ َ ُ ََ َ
َ � ﻮﻫ ْﻢ
ﻴﻬﺎ َواﻛ ُﺴﻮﻫ ْﻢ
ﺎء أماﻟَ�ُﻢ ِﺘ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻟ�ﻢ ِ�ﻴﺎﻣﺎ وارزﻗ
َﻻَ ﺗُﺆْﺗُﻮا الﺴُّﻔﻬ
ِ
ً ُ ْ َ ًَْ ْ َُ ُ ُ َ
(٥ : وﻗﻮلﻮا لﻬﻢ ﻗﻮﻻ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ) اﻟنﺴﺎء
েতামােদর স�দ যা আ�াহ েতামােদর জনয্ উপজীিবকা কেরেছন তা িনেবর্াধেদ
হােত অপর্ণ ক না। এবং েতামরা তা হেত তােদরেক আহার দাও, তােদরেক
পিরধান করাও এবং তােদর সােথ উৎতম কথা বল। (সূরা িনসা : ৫)
মুফাসিসের েকারআন আবদু�াহ ইবেন �াস রািদয়া�াহ আনহু বেলেছ, পিব�
েকারআেনর এ আয়ােত িনেদর্ করা হে� েয, েতামরা েতামােদর ধন-স�দ অ�া�
বয়� স�ান-স�িত িকংবা অনিভ� �ীেলাকেদর হােত তুেল িদেয় তােদর মুখােপক্ষ
হেয় েথেকা না, রবং আ�াহ তাআলা েযেহতু েতামােক অিভভাবক এবং েদখা
েশানার দািয়� িদেয়েছন, তাই তুিম স�দ েতামার িনেজর হােত েরেখ তােদর
খাওয়া পরার দায়-দািয়� পালন করেত থাক।
যিদ তারা অথর্ স�েদর দািয়� িনজ হােত িনেয় েনয়ার আপিৎত ক, তাহেল
তােদরেক ভালভােব বুিঝেয় দাও েয, এসব েতামােদর জনয্ সংরক্ষণ করা ,
যােত তােদর মন:কে�র কারণ না হয়, আবার স�দ িবন� হওয়ার স�াবনাও েদখা
না েদয় ।
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আবদু�াহ ইবেন আ�ােসর বয্াখয্া , অ�া� বয়� বালক বািলকা এবং অনিভ�
েয েকােনা �ীেলােকর হােত ধন স�দ তুেল না েদয়ার িনেদর্শ �দান করায় �মাণ
হয় েয, তােদর হােত স�দ িবন� হওয়ার আশংকা রেয়েছ। এেত এিতম িশশু বা
িনেজর স�ােনর মেধয্ েকােন পাথর্কয্ েনই সাহািব আবু মূসা আশআরী রা.-ও
আয়ােতর এরূপ তাফিসরই বণর্না কেরেছন। ইমােম তাফিসর হােফজ তাবািরও
মত �হণ কেরেছন। তাছাড়া �স� আেলাচনার মেধযও আয়ােতর িনেদর্শএিতমেদর
জনয্ই �েযাজয্ বেল অনুভ হয়।
এিতম �িতপালনকারী বা এিতেমর অিভভাবেকর স�েদর সােথ যিদ এিতেমর
স�েদর িম�ণ ঘেট, আর যিদ এিতেমর স�েদর েকােনা ক্ষর আশংকা না হয়
তাহেল এ িম�ণ জােয়য ।
মহান আ�াহ বেলন:
ْ ْ
َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ �َ
: ﴾ ) ﺒﻟﻘﺮة٢٢٠﴿ ...اﷲ �ﻌﻠ ُﻢ ال ُﻤﻔ ِﺴﺪ ِﻣ َﻦ ال ُﻤﺼ ِﻠ ِﺢ
ِنْ ﺨﺗﺎ ِﻟﻄﻮﻫﻢ ﻓ ِﺈﺧﻮاﻧ�ﻢ و

(٢٢٠
যিদ তােদর বয্য়ভার িনেজর সােথ িমিশেয় নাও তাহেল মেন করেব তারা েতামােদর
ভাই। ব�ত: অম�লকামী ও ম�লকামীেদরেক আ�াহ জােনন। (সূরা বাকারা :
২২০)
েকউ যিদ িনেজর খাওয়া দাওয়া ও বয্বস বাস�ান েথেক এিতেমর খাওয়া দাওয়া
ও বাস�ান স�ূণর্  আলাদা কে, এেত েকােনা েদাষ েনই মহান আ�াহ তা মুবাহ
কেরেছন।
উপেরাে�িখত আয়াত েথেক েকােনা েকােনা তাফিসরকারক বেলেছন, অিভভাবক
এিতেমর স�দ েথেক ঐ পিরমাণ উপকৃত হেত পারেব েয পিরমাণ তার এই
কােজর মজুির বা পাির�িমক হেত পাের। তেব বয্ি� যিদধনী হয় িকংবা এমন হয়
যার �েয়াজনীয় খরচ-পে�র বয্ব�া অনয্� সং�ান করেত পাের তাহেল তার উিচ
এিতেমর মাল েথেক তার পির�িমক �হণ না করা।
ْ ْ َْ ّ
(٦ : نَ ﻏَﻨِﻴًﺎ ﻓﻠيَ ْﺴﺘَﻌ ِﻔﻒ ) اﻟنﺴﺎء
ََﻣﻦْ ﺎﻛ
যারা ��ল তারা অবশয্ই এিতেমর মাল খরচ করা েথেক িবরত থাকেব। (সূরা
িনসা: ৬)
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আর এিতেমর ত�াবধানকারী যিদ দির� হয় তাহেল এিতেমর মাল েথেক তার
�েয়াজন পিরমাণ খরচ
করেত পারেব। আ�াহ তাআলা বেলন: ْ
َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ا ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَ� ﻰ
ْ ْ ُْ َْ ً َ َ َ
َﻔ
�ا ﻓﻠﻴَﺄ�ﻞ ﺑِﺎل َﻤﻌ ُﺮوِ ﻓَﺈِذَا دَ�َﻌْﺘُﻢْ إِﻴﻟ ِﻬﻢ أمﻮالﻬﻢ ﻓﺄﺷ ِﻬﺪ
َﻣَﻦْ ﺎﻛن ﻓ ِﻘ
(٦ : ﷲ َﺣ ِﺴيﺒًﺎ ) اﻟنﺴﺎء
ِ ﺑِﺎ
েয বয্ি� অভাব�� েস স�ত পিরমাণ েভাগ করেব। যখন তােদর হাে তােদর
স�িৎত �তয্াপর্ণ কর তখন তােদর উপর েতামরা সাক্ষী রাখেব আর
িহসাব�হণকারী িহেসেব আ�াহ যেথ�। (সূরা িনসা: ৬)
ََّنَّ َ ُ ً اﻨ َ ِ ّ ﺻَ�َّ ُ َﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ
َﻢ
اﷲ
ََﻦْ �َﻤْﺮِو ﺑْﻦِ ﺷُﻌَﻴْﺐٍ �َﻦْ أَ�ِﻴﻪِ �َﻦْ ﺟَﺪِّهِ رﺟﻼ ﻟ ّﻲﺒ
ََ
ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُﺮ
ﺴ ٍف وﻻ
�� ﺎل ﻳتِﻴ ِﻤﻚ
ِ ﺎلَ إِ�ِّ ﻓَﻘِ�ٌ ﻟَيْﺲَ ﻲﻟِ ﻲﺷَْءٌ وَ�ِ ﻳَتِﻴﻢٌ ﻗَﺎلَ �َﻘَﺎلَ ﻞﻛ ِﻣﻦ ﻣ
ِ
�َُﺒَﺎدِرٍ وَﻻَ ﻣُﺘ
(٦٤  ص/ ٨  )ج-  ن أﻲﺑ داود. َﺛِّﻞ
ٍ
আমর ইবেন শুয়াইব হেত বিণর্ত । িতিন তার িপতা এবিতিন তার দাদার েথেক
বণর্না কেরেছন ে, এক বয্ি� নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াে কােছ এেস
বলল: আিম দির� বয্ি, আমার িকছুই েনই। আমার একজন এিতম রেয়েছ। িতিন
বলেলন: েতামার এিতেমর স�দ েথেক খাও, তেব ন� ও অপবযয় করেব না এবং
মূলধন েথেকও খােব না। (আবু দাউদ)
কােরা কােরা মেত উ� বয্ি�র যিদ েকােন সময় ��লতা আেস তাহেল েস
এিতেমর মাল হেত �হণকৃত স�দ েফরত িদেব। আর যিদ স�ব না হয় তাহেল
এিতেমর মাধয্েম তা হালাল কের িনেব।
ওমর রা. হেত বিণর্, িতিন বেলন:
 و�ن،  إن اﺳﺘﻐﻨﻴﺖ اﺳﺘﻌﻔﻔﺖ،  أﻧﺰﻟﺖ ﻧﻔﻲﺴ ﻣﻦ ﻣﺎل اﷲ ﺑﻤ�ﻟﺔ ﻣﺎل اﻴﻟتﻴﻢ
(١١٥  ص/ ١١  )ج- ﻓﺘﻘﺮت أ�ﻠﺖ ﺑﺎﻤﻟﻌﺮوف» )ﻌﺮﻓﺔ الﺴن واﻵﺛﺎر لﻠﺒﻴﻬﻲﻘ
আ�াহর স�েদর বয্াপাে আিম আমােক এিতেমর স�েদর জায়গায় এেনিছ,
আমার যখন ��লতা েদখা েদয় তখন আিম এিতেমর মাল েথেক িবরত থািক এবং
যখন অভাব েদখা েদয় তখন আিম নয্ায়স�তভােব ঋণ িহসােব খাই, অত:পর তা
পিরেশাধ কির। ( মা’েরফাতুস সুনান ওয়াল আসার িলল বায়হািক, ১১/১১৫)
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মুজািহদ রহ. হেত বিণর্, িতিন বেলন: যিদ অভাব�� হয় এবং স�ত পিরমাণ খায়
তাহেল তা পিরেশাধ করেত হেব না।
এিতম েমেয়েদর ৈববািহক জীবেন যাবতীয় অিধকার সংরক্ষেণর উপর িবেশষ গু
আেরাপ করা হেয়েছ। আ�াহ তাআলা বেলন:
ْ
َ َُ
ْ
ِّن
نْ ﺧِﻔْﺘُﻢ �َﻻَّ �ُﻘْﺴِﻄُﻮا ﻲﻓِ اﻴﻟَْﺘَﺎ�َ ﻓَﺎﻧْ�ِﺤُﻮا ﻣَﺎ ﻃَﺎبَ ﻟَ�ُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟ َﺴﺎ ِء َﻣﺜ َ� َوﺛﻼث
ُ َ ََّ ّ �َﻌْﺪِلُﻮا ﻓَﻮَاﺣِﺪَةً أَوْ ﻣَﺎ مَﻠَﻜَﺖْ أَ�ْﻤَﺎﻧُ�ُﻢْ ذَلِﻚَ أَدْ� ﻻ
َ �َ � ُﻌﻮلﻮا
رُ�َ ﺎعَ ﻓَﺈِنْ ﺧِﻔْﺘُﻢْ �َﻻ
(٣ : ) اﻟنﺴﺎء
আর যিদ েতামরা আশংকা কর েয, এিতমেদর বয্াপাের েতামরা ইনসাফ করেত
পারেব না, তাহেল েতামারা িবেয় কর নারীেদর মেধয্ যােক েতামােদর ভাল লাে;
দ’িট িতনিট অথবা চারিট। আর যিদ ভয় কর েয েতামর সমান আচরণ করেত
পারেব না, তেব একিট অথবা েতামােদর হাত যার মািলক হেয়েছ। এটা অিধকতর
িনকটবতর্ী ে, েতামরা যুলম করেব না। (সূরা িনসা: ৩)
আ�াহ তাআলা আেরা বেলন,
َ
َ ﺎ �ُﺘْ�َ ﻋَﻠﻴْ�ُﻢْ ﻲﻓِ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ ﻲﻓ َ� َﺘ
ُ � َُّ�َ�ﺴْﺘَﻔْﺘُﻮﻧَﻚَ ﻲﻓِ اﻟنِِّ ﻗُﻞِ ا
َ
�ﺎ
وَﻣ
ِ
ِ
َّﻔْﺘِﻴ�ُﻢْ �ِﻴﻬﻦ
َ َﺎءِ الﻼَّﻲﺗِ  ﻻ ﺗُﺆْﺗُﻮ�َﻬُﻦَّ ﻣَﺎ ﻛُﺘِﺐَ لَﻬُﻦَّ وَﺗَﺮْ�َﺒُﻮنَ أَنْ �َﻨْﻜِﺤُﻮﻫُﻦَّ َوال ْ ُﻤ ْﺴ َﺘ ْﻀ َﻌﻔ
� ِﻣ َﻦ
ِ
َ
َ
ُ لْﻮِﺪﻟان َوأَ ْن َ� ُﻘ
ًاﷲ َﻛ َن ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻤﺎ
َ َﻮمﻮا لﻠْﻴَﺘ
َْ
َ َّﺎ� ﺑﺎﻟْﻘ ْﺴﻂ َو َﻣﺎ َ� ْﻔ َﻌُﻮا ﻣِﻦْ ﺧَ�ٍْ ﻓَﺈِن
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
(١٢٧ : ) اﻟنﺴﺎء
তারা েতামার কােছ নারীেদর বয্াপাের সমাধান চায়। ব, আ�াহ তােদর বয্াপাের
েতামােদরেক সমাধান িদে�ন এবং সমাধান িদে�ন ঐ আয়াতসমূহ যা িকতােব
েতামােদরেক পাঠ কের শুনােনা হয় িতম নারীেদর বয্াপাের। যােদরেক েতামরা
�দান কর না যা তােদর জনয্ িনধর্ারণ করা হেয়, অথচ েতামরা তােদর িববাহ
করেত আ�হী হও। আর দুবর্ল িশশুেদর বয্াপাের ও ইিতমেদর �িত েতামা
ইনসাফ �িত�া স�েকর্। আর েতামরা েয েকােনা ভােলা কাজ ক, িন�য় আ�াহ
েস িবষেয় পির�াত। (সূরা িনসা : ১২৭)
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এিতমেদর সরদার
আবদুল মুৎতািলেবর পু� আ�ু�া, আবদুল ওয়াহােবর েমেয় আিমনােক িবেয়
করেলন। এই িবেয়র কেয়ক মাস পর িতিন বয্বসার উে�েশয্  সফর করেল
অত:পর িতিন রা�ায় অসু� হেয় ইে�কাল করেলন।
এই সময় তার �ী আিমনা গভর্বতী িছেলন।িতিন অতয্� িচি�তহেলন। কারণ তার
গেভর্র এই স�ািট িকছু িদন পের এিতম অব�ায় জ� �হণ করেব।
আিমনা যখন স�ানিট �সব করেলন তখন তার দাদা আ�ুল মুৎতািলব অতয্� খুশ
হেলন এবং তার নাম রাখেলন মুহা�দ। ম�ার �থা অনুযায়ী ধা�ীরা ধনীেদর
স�ানেদরেক দুধ পান করােনার উে�েশয্ িনেয় যাওয়ার জনয্ আসেল যখনই
েকােনা মিহলা জানেত পাের েয, মুহা�দ একজন এিতম, তখন তােক িনেত
অ�ীকৃিত জানায়। তারপর অনয্ এমন স�ান েখােজ যার বাবা রেয়েছ এবং ধনী,
যােত তােক যেথ� পিরমাণ স�দ �দান করেত পাের। পিরেশেষ হািলমা সািদয়া
আসেলন এবং এই এিতমেক �হণ করেলন। পিরেশেষ িতিন তার পিরবারপিরজেনর জনয্ বরকেতর কারণ হেয় েগেলন।
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া দীঘর্ পাচ বছর তার কােছ অব�ান করেলন।
তারপর িতিন তার মােয়র কােছ িফের আসেলন। মােয়র েকােল মা� অ� িদন
িতিন তার আদর-ে�হ ও মমতার মােঝ বসবাস করেত পারেলন। তার বয়স যখন
ছয় বছর, তখন তাঁর মা িচর িবদায় িনেলন। এভােবই িতিন ৈশশব েথেকই মােয়র
ে�হ ও বাবার আদর েথেক বি�ত হেলন, িক� আ�াহর দয়া ও করুণা তােক
কখনই েছেড় যায়িন। তাঁর রক্ষণােবক্ বয্ব�া আ�াহ সহজ কের িদেন। দাদা
আ�ুল মুৎতািলব দাি�ভার �হণ করেলন এবং তাঁর সােথ সু�র বয্বহার করেলন।
িক� িতিনও এর দুই বছ পর মৃতুয্ বরণ কেরন। তখন তার বয়স হেয়িছল আট
বছর। অত:পর লালন পালেনর দািয়� �হণ করেলন চাচা আবু তািলব। তাঁর
উপাজর্ন করার ক্ষমতা হওয়া পযর্� িতিনই তার েদখাশুদায় দািয়ে� িনেয়ািজত
িছেলন। তারপর িতিন মহান করণাময় আ�াহ তাআলার পক্ষ েথেক নবয়ত �া�
হেলন।
আ�াহ তাআলা বেলন,
ْ ََ ً َ
َ ً َ َ ْ َ ََْ
َ َ ّ
�ﺪك ﻳ ِت
﴾٨﴿ �َ � وَوَﺟَﺪَكَ ﺎﻋﺋِﻼ ﻓﺄ
٧﴿  وَوَﺟَﺪَكَ ﺿَﺎﻻً � َﻬﺪى٦﴿ ﻴﻤﺎ ﻓﺂ ََوى
ِ ألﻢ
(٨-٦ : ) لﻀﻰﺤ
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অথর্: িতিন িক েতামােক এিতম রূেপ পানিন। অ:পর িতিন আ�য় িদেয়েছন। িতিন
েতামােক েপেয়েছন পথহারা, অত:পর পথ �দশর্ন কেরেছন। িতিন েতামােক
েপেয়েছন িন:�, অত:পর অভাবমু� কেরেছন। (ে◌সূরা েদাহা: ৬-৮)
নবী কিরম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম তাঁর জীব�শায় আ�াহর বাণী
বা�বায়েনর লেক্ এিতম �িতপালন ও তােদর দািয়�ভার �হণ করেছন।
আ�াহ তাআলা বেলন:
ْ َ ََ َ َْ ََﺎ
ﺄﻣّ اﻴﻟ ِت
(٩ : ﴾ ) لﻀﻰﺤ٩﴿ ﻴﻢ ﻓﻼ �ﻘ َﻬ ْﺮ
অথর: সুতারাং তুিম এিতমেদর �িত কেঠার হেব না। (সূরা েদাহা: ৯)
এিতেমর গু�ধ
আ�াহর আেদেশ মূসা আলাইিহস সালাম িখিজর আ:-এর সােথ ঘুরািফরার জনয্
সময় িনধর্ারণ করেলন। েযখােন মূসা : এই সামানয্ সমেয় িখিজর : েথেক
অেনক িশক্ অজর্ন কেরিছেলন। িখিজর আ:- েক আ�াহ এমন ইলম দান
কেরিছেলন যা অনয্ কাউেক েদনিন। আ�াহ তালাআ তার স�েকর্ বে:
ْ
َُ
َ
ﻋِﻨْﺪِﻧَﺎ وَﻋ َﻠ
(٦٥ : ّﻤْﻨَﺎهُ ﻣِﻦْ ﺪﻟَّﺎ ِﻋﻠ ًﻤﺎ ) الﻜﻬﻒ
َْيْﻨَﺎهُ رَﻤﺣَْﺔً ﻣِﻦ
অথর: আিম তােক আমার পক্ষ েথেক রহমত দান কেরিছলাম এবং আমার পক্ষ ে
িদেয়িছলাম এক িবেশষ �ান। (সূরা কাহফ: ৬৫)
তােদর দ’জেনর চলার পেথ েবশ ক্ষুধা েপেল দূর েথেক একটা শহর দৃি�েগাচর
হেল তারা েসই শহেরর িদেক অ�সর হেলন । েসখােন িগেয় শহরবাসীর কােছ
খানার আবেদন করেলন। িক� ঐ শহেরর বাসী�ারা িছল কৃপণ । তাই তারা
তােদরেক খাদয্ িদেত অ�ীকার করেলা। েশষ পযর্� তারা শহেরর েশষ �াে� েপেছ
েগেলন।
হঠাৎ কের িখিজর আ: একটা পুরাতন �াচীর েদখেত েপেলন যা েভংেগ পড়ার
উপ�ম িছল। িতিন �াচীেরর কােছ েগেলন এবং তা েমরামত কের িদেলন।
এিদেক িখিজর আ:-এর কাজ েদেখ মূসা আ: আ�যর্ ও িবি�ত হেয় েগেলন এবং
িজে�স করেলন, িক কের এমন স�দােয়র েদয়াল েমরামত কের েদয়া হেলা েয
স�দায় এক েলাকমা খাদয্ �দান করেলা না।
�কৃত পেক্ষ িজর আ:-এর এই কােজর িপছেন িহকমত িছল। িতিন মূসােক আ:
েসই েগাপন তথয্ বণর্না  কের বেলন , �াচীেরর িনেচ মূলয্বান েগা�ধন লুকািয়ত
আেছ যার মািলক হে� শহেরর দুই জন েছাট এিতম। যিদ িতিন �াচীরিট ঐ
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অব�ায় েরেখ েযেতন তাহেল অনিতিবলে� েদয়ালিট েভংেগ পেড় গু�ধনিট �কাশ
হেয় েযত এবং জািলম কৃপণ স�দায় এগুিল িনেয় িনত।িতিন �াচীরিট েমরামত
কেরেছন যােত গু�ধ এিতম�য় বড় হওয়া পযর্� সংরিক্ষত থােক। বড় হওয়ার
েকউ আর তােদর েথেক তােদর স�দ েকেড় েনয়ার সাহস পােব না। আ�াহ
সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেল:
ََ
َْ َُ َ َ
ِﻴﻤَ�ِْ ﻲﻓِ الْﻤَﺪِﻳﻨَﺔِ وَ�ن
 ﺤﺗَْﺘَﻪُ ﻛَ�ٌْ لَﻬُﻤَﺎ وَ�َنَ أَﺑُﻮﻫُﻤَﺎ ﺻَﺎﺤﻟًﺎ
�
ِ
ِ َﻣَّﺎ اﺠﻟِْﺪَارُ ﻓَﺎﻜن ِﻟﻐﻼﻣ
َ
َ
َ
َ ُ ْ َ
َ
نْ �َﺒْﻠُﻐَﺎ أَﺷُﺪَّﻫُﻤَﺎ وَ�ﺴْﺘَﺨْﺮِﺟَﺎ ﻛَ�َْﻫُﻤَﺎ رَﻤﺣَْﺔً ﻣِﻦْ رَ�ِّﻚ َو َﻣﺎ � َﻌﻠﺘُﻪ � ْﻦ
رادَ رَ�ُّﻚَ أ
ُ َْ َ َ
َْ
ً ْ �ﻞ َﻣﺎ ل َ ْﻢ � َ ْﺴﻄ ْﻊ َﻋﻠَْﻪِ ﺻَﺮ
(٨٢ : ﴾ ) الﻜﻬﻒ٨٢﴿ ﺒا
أم ِﺮي ذلِﻚ ﺗﺄ ِو
ِ
অথর: আর �াচীেরর িবষয়িট হল, তা িছল শহেরর দ’জন এিতম বালেকর এবং তার
িনেচ িছল তােদর গু�ধন।আর তােদর িপতা িছল সৎকমর্পরায়ণ। তাই আপনার রব
চাইেলন েয, তারা দ’জন �া�বয়� হেয় তােদর গু�ধন েবর কের েনেব এসবই
আপনার রেবর রহমত �রূপ। আিম িনজ েথেক তা কিরিন। এ হেলা েস িবষেয়র
বয্াখয, েয স�েকর্ আপিন ৈধযর্ ধারণ করেত পােরনি (সূরা কাহাফ: ৮২)
এিতেমর �িত আিমরুল মুিমনীন ওর রা.-এর দয়া
আিমরুল মুিমনীনওমর িবন খাৎতাব র. এক রােত মুসিলমেদর অব�া অবেলাকন
করার জনয্ েবর হেলন।িতিন রা�ায় চলা অব�ায় ��িলত আগুন েদখেত েপেলন।
আে� আে� েসই আগুের িনকটবতর্ী হেলন। েদখেত েপেল, একজন নারী একিট
পািতেলর িনেচ আগুন �ালাে, আর তার পােশ েছাট েছাট িকছু েছেল কা�াকািট
করেছ। আিমরল মুিমনীন তােক িজে�স করেলন, েকন েছেলগুিল কা�াকািট
করেছ? নারী তাঁেক বলেলন, তারা ক্ষুধ য�ণায় কাঁদেছ। িতিন িজে�স করেলন:
আগুেনর উপর পািতলিটেত িক রেয়ে? মিহলািট বলেলা: পািতল পািন ভিতর কের
িনেচ আগুণ িদেয়িছ যােত েছেলরা ধারণ কের েয, খাদয্ রা�া করা হে� এবং
কা�া েথেক িবরত েথেক আে� আে� ঘুিমেয় যায়। এ কথা শুেনওমর িবন খাৎতাব
রা. দ:খ েপেলন এবং েকঁেদ েফলেলন। অত:পর অিত�ত বাইতুল মােল আসেলন
এবং েসখান েথেক িকছু আটা, েখজুর, িঘ, কাপড় ও িকছু িদরহাম সােথ িনেয়
খােদমেক বলেলন: এগুেলা আমার ঘােড় উিঠেয় দাও। খােদম তার পিরবেতর্ িনেজই
বহণ করেত ই�া করেল িতিন তােক বলেলন: না আিম িনেজই তা বহণ করব,
কারণ আিম িকয়ামেতর িদন তােদর স�েকর্ িজ�ািসত হব।
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আিমরুল মুিমনীন ব�ািট িনেজই ঘােড় কের বহণ কর: মিহলািটর বাড়ীেত
েপৗঁছেলন এবং িনেজই খাদয্ ��ত করেলনতারপর েছেলগুিলেক পিরতৃি� সহকাের
খাইেয় িদেলন।
এিতেমর দু
কিথত আেছ এক বযি� মদয পান ও গুনাহর কাজ করত। এক �চ� শীেতর রােত
রা�া িদেয় চলেত িছল। অত:পর েদখেত েপেলা, একিট েছাট েছেল ক্ষুধার য�ণা
কাঁদেছ ও �চ� শীেতর কারেণ কাঁপেছ। েছিলিটর সােথ েস কথাবতর্া বলেল,
পিরচয় িনেয় জানেত পারল েয, েস একজন এিতম। তার দুরব�া েদেখ েলাকিট
�ভািবত হেলা। েস েছেলিটেত খানা খাইেয় িদেলা এবং িনেজর েপাষাক খুেল তােক
িদেলা যােত েস শীেতর ক� েথেক রক্ষা পায়। তপর িনজ বাড়ীেত িফের আসেলা
এবং ঘুিমেয় পড়েলা। �ে� েদখেলা েযন েকয়ামত উপি�ত হেয়েছ। মানুষ িহসাব
িনকােশর জনয্ দািড়েয়ে, আর তার িনেজর বয্াপাে েস েদখেছ েয, আজােবর
েফেরশতাগণ এেস তােক জাহা�ােমর িদেক িনেয় যাে� এবং তােদর সামেন েস
লাি�ত ও অপমািণত হে�। আর েয মুহেূ তর্ তােক আগুর িদেক িনেয় যাওয়া হে�
েসই মুহূেতর্ েসই এিতেমর সােথ েদখা হেলা। এিতমিট তার দুরাব�া েদে আ�াহর
কােছ তার জনয্ ক্ষমাথর্না করেলা। আ�াহ এিতেমর �াথর্না কবুল করেলন এবং
েফেরশতােদরেক এিতেমর �িত ভাল বয্বহােরর কারেণ তােক েছেড় েদয়ার িনেদশ
িদেলন, েলাকিটর হঠাৎ ঘুম েভে� েগল। এই ভয়াবহ দৃশয্ েদেখ েস ভীত হেয়
পড়েলা। অত:পর আ�াহর কােছ ক্ষমা �াথর্না করেলা। গুনাহ েথেক তাওরেলা
ও পাপকাজ েছেড় িদেলা এবং আ�াহর আনুগতযশীল বা�ায় পিরণত হেয় েগল।
এবং সংক� করেলা েয, সব সময় এিতেমর �িত ভাল বয্বহার করেব
বিণর্ আেছ আ�ু�াহ িবন মুবারক রহ. এিতমেদরেক েখজুর িদেয় বলেতন। েতামরা
আমােক েখজুেরর আিট দাও, আিম েতামােদরেক িদরহাম িদব। অত:পর এিতমরা
তার কাছ েথেক েখজুর িনেয় েযত এবং ঠা�া পািন পান করত ও আিটগুিল েফরত
িদেয় �িতিট আিটর পিরবেতর্ একি কের িদরহাম �হণ করত। তারপর তারা
তােদর উদর পূণর্ ও পেকট ভিতর্ কের খু হেয় েরব হেতা।
এিদেক আ�ু�াহ িবন মুবারক িবনেয়র সােথ আওয়াজ কের ��ন করেতন।
এমনিক অ� িদেয় েচহারা ও দািড় িভেজ েযত। তার এক ছা� তােক িজে�স
করল। আপিন এিতেমর উদর পিরতৃ� কেরেছন এবং তােদর পেকট িদরহাম িদেয়
পিরপূণর্ কের িদেয়েছন। এ পরও েকান িজিনস আপনােক কাঁদাে�?
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িতিন উৎতের বলেল: েহ ভাই! আমােদর স�ুেখ শ� ঘািট রেয়েছ। আ�াহ তাআলা
বেলন:
ْ ََ
ُ َ ْ
َ ُّ ﻓَﻚ
َ ﴾ َو َﻣﺎ أَ ْد َر١١﴿ ﺤ َﻢ اﻟْ َﻌ َﻘﺒَ َﺔ
َ َا�ﺘ
 أَوْ إِﻃْﻌَﺎمٌ ﻲﻓ
١٣﴿ َر�ﺒَ ٍﺔ
١٢﴿ اك َﻣﺎ اﻟ َﻌﻘ َﺒﺔ
ﻓﻼ
ِ
َْ َ ً َ
ْ  أَوْ مِﺴْﻜِﻴﻨًﺎ ذَا ﻣَﺮ
َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
: �﴾ ) ﺒﻟ١٦﴿ ﺘ� ٍﺔ
١٥﴿ ﴾ ﻳتِﻴﻤﺎ ذا ﻣﻘﺮ� ٍﺔ١٤﴿ ﻳَ ْﻮمٍ ِذي مﺴﻐﺒ ٍﺔ

(١٦-١١
তেব েস ব�ুর িগিরপথিট অিত�ম করেত সেচ� হয়িন। আর িকেস েতামােক
জানােব, ব�ুর িগিরপথিট িক? তা হে� দাস মু�করণ। অথবা খাদয্ দান করা
দুিভর্েক্ষর িদ এিতম আ�ীয় �জনেক। অথবা ধূিল মিলন িমসকীনেক। (সূরা
আল-বালাদ: ১১-১৬)
ি�য় মুসিলম! এিতম �িতপালন িন:সে�হ এমন কাজ যার �ারা দুিয়া-আিখরাত
উভয় জগেতর যাবতীয় কলয্াণ সাধন করা যায় স�ি� পাওয়া যায় মহা মিহম
আ�াহ তাআলার। তাই আমােদর সকেলর ঈমািন ও ৈনিতক দািয়� হে� এ িবষেয়
সেচ� হেয় উভয় জগেতর সফলতা অজর্ন করা। আ�াহ আমােদর সকলেক তাঁর
স�ি� অনুযায়ী সকল কাজ স�াদন করার তাওিফক িদন। আিমন।
সমা�
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