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�কৃিত ও শরীয়ত �ীকৃত অিধকার

সম� �শংসা আ�াহর জনয্। আমরা তাঁরই �শংসা করি, তারই
িনকট সাহাযয্ �াথর্না কর, তারই িনকট ক্ষমা �াথনা করি
এবং তার িদেকই �তয্াবতর্ন করিছ। আর আমরা আমােদ
�বৃ ি�র যাবতীয়

কুম�ণা

এবং অনয্ায় কাজ েথেক আ�াহর

আ�য় �াথর্না করিছ। কারণ (আমরা জািন েয) যােক আ�াহ
তা‘আলা সৎপথ �দশর্ণ কের, তােক পথ�� করার েকউ েনই।
আর যােক িবপদগামী কেরন তােক রক্ষা করারও েকউ েন
আিম েঘাষণা করিছ েয, আ�াহ ছাড়া েকােনা হ� উপাসয্ েনই।
িতিন এক ও একক। তার েকােনা অংশী েনই। আিম আেরা
েঘাষণা করিছ েয, মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম
আ�াহর বা�া ও রাসূ ল। তাঁর পিরবার-পিরজন, তাঁর সংগী-সাথী
ও তাঁর সম� অনু সারীর ওপর দরুদ ও শি� বিষর্ত েহাক
�তর্বয্ , আ�াহ �দ� শরীয়ােতর েসৗ�যর্ ও সুষমা িঠক
তখনই �িতভাত হেত পাের যখন অতয� ইনসাফপূ ণর্ভােব তার
�িত য�বান হওয়া যায়। অথর্াৎ েস বয্াপাের েকাে �কার �াস3

বৃ ি� তথা সংকীণর্তা ও অিতর�ন না কের �েতয্কেকই তা
�াপয্ অিধকার েদওয়া হয়। আ�াহ তা‘আলা এই মেমর্ িনেদর্
িদেয়েছন েয, েতামরা সমােজ আদল ও ইনসাফ কােয়ম করেব,
েলাকেদর �িত ইহসান করেব এবং আ�ীয়-এর অিধকার
সংরক্ষন করেব।�াহ তা‘আলা ইনসােফর িভি�েতই এই
পৃিথবীেত রাসূ লেদর ে�রণ কেরেছন, িকতাব অবতীণর্ কেরেছন
এবং দু িনয়া ও আেখরােতর যাবতীয় কাজ-কমর্ পিরচালনা
করেছন।
আমােদর মেন �� জাগেত পাের েয, ‘আদল’ িক। আসেল আদল
হে� এই েয, �েতয্েক তার �াপয্ মযর্াদা ও অিধকসমূ হ
সিঠকভােব অপর্ণ করা। অিধকার স�েকর্ সময্ক জ্ঞান বয্ত
পালন করা আেদৗ স�ব নয়। এগুেলা জানা থােলই েকবল
�েতয্কেক তার �াপয্ মযর্াদায় ভুিষত করা েযেত পাের। আ
আেলাচয্ �ে� িবেশষ িবেশষ কিতপয় অিধকার স�েকর্ আেলাচন
করার �য়াস েপলাম। আিম িব�াস কির, যিদ েকােনা বয্ি�
এগুেলা স�েকর্ জানেত পাে, তা হেল িতিন তার সাধয্ানুযায়ী
েসগুেলােক সমােজ �িতি�ত করার েচ�া করেত পারেবন
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অিধকারগুেলা হে� এই:
১. আ�াহর অিধকার।
২. রাসূ েলর অিধকার।
৩. িপতা-মাতার অিধকার।
৪. স�ান-স�িতর অিধকার।
৫. আ�ীয়-�জেনর অিধকার।
৬. �ামী-�ীর অিধকার।
৭. শাসক ও শািসেতর অিধকার।
৮. �িতেবশীর অিধকার।
৯. সাধারণ মুসিলমেদর অিধকার।
১০. অমুসিলমেদর অিধকার।
সংেক্ষেপ এ অিধকারগুেলােকই আমরা আেলাচনা কর
এক : আ�াহর অিধকার
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সম� অিধকােরর মেধয্ এই অিধকারই হে� বড় অিধকার।
েযেহতু সম� বয্ব�পনা ও সৃ ি�র িনয়ামক হে�ন েস মহান ��াতাই এই অিধকারেক সবর্াে� �ীকার কের েনয়ার �েযাজনীয়তা
রেয়েছ। আর তার এ অিধকার একা�ই সু ��। কারণ, িতিন
হে�ন িচর�ীব ও িচরিবদয্মান এক মহান স�া যােক েক�
কেরই আকাশ ও পৃিথবী �িতি�ত রেয়েছ। িতিন �িতিট ব�েক
সৃ ি� কেরেছন এবং অিতশয় িনপুনতা সহকাের ও ৈবজ্ঞািন
প�িতেত তার অবয়ব এবং গিত-�কৃিত িনধর্ারণ কের িদেয়েছন
আ�াহর অিধকার এই েয, (েহ মানু ষ!) িতিন েতামােক অনি��
েথেক অি�ে� রূপ�িরত কেরেছন। অথর্াৎ এমন এক সময় িছল
েয েতামার অি�� বলেত েকােনা িজিনসই িছল না। অতঃপর
িতিন েতামার অি�� দান কেরেছন। এটাও আ�াহর একিট
অিধকার েয, িতিন েতামােক েতামার মােয়র গেভর্ থাকাকালীন
সমেয় অফুর� েনয়ামত �ারা �িতপালন কেরেছন। তুিম মােয়র
উদের িতনিট অ�কার �েরর মেধয্ লািলত পািলত হেয়েছােযখােন সৃ ি�েলােকর কােরা �েবশািধকার িছল না। আর এমন
েকউ িছল না েয েসখােন েতামার জনয্ খাদয্ পিরেবশন করে
6

পাের, েতামার জনয্ জীবন ধারেনর উপকরণ সরবরাহ করেত
পাের। িতিনই তা কেরেছন। েতামার জীিবকার জনয্ িতিনই
েতামােদর মােয়র �েন দু �-ধারা সরবরাহ কেরেছন এবং
েতামােদর দু িট পেথর স�ান িদেয়েছন। হয্া, ৈশশেব েতামার
লালন পালেনর জনয্ েতামার িপত-মাতােক িতিনই দয়াপরবশ
কের সৃ ি� কেরেছন-যারা েতামার জনয্ সবিকছুর েযাগান িদে�ন।
আ�াহ তা‘আলা েতামার জনয্ অসংখয্ েনয়ামত দান কেরেছন
েতামােক জ্ঞান ও বুঝশি� িদেয়েছন। আ�া তা‘আলার েস সব
েনয়ামত �হণ কের উপকৃত হওয়ার শি�ও েতামােক িতিন দান
কেরেছন। পিব� কুরআেন বলা হেয়েছ:
ُ َ َ
ٗۡ َ َ َ َ َ ُ
ُ َ َ ۡ َ ُّ ٱ
ّ �م ّ ِم ۢن ُ� ُطون
�ا وَ َج َعل ل� ُم
ٔ ُمَ َ�ٰت ِ� ۡم � � ۡعل ُمون ش
﴿ َ�َ أخرج
ِ
َ
ۡ ۡ
َ ُ َۡ ُ ّ
َ َۡ
ّ
[٧٨ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٧ لسَ ۡم َع وَٱ�بۡ� ٰ َر وَٱ��ِٔ َدةَ َعَلَ� ۡم �شك ُرون
“আ�াহ েতামােদরেক েতামােদর মােয়র উদর েথেক ভূ িম�
কেরেছন। (এ অব�ায়) েতামরা িকছু ই জানেত না। অতঃপর
িতিন েতামােদর �বণশি� ও অ�করণ দান কেরেছন। আর তা
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এই জনয্ ে, েতামরা েযন কৃতজ্ঞতা �কাশ ক” [সূ রা আননাহল:৭৮]
যিদ এক মুহুেতর্র জনয্ও িতিন েতামার িনকট েথেক তার সমু
অবদানেক সিরেয় েনন, তা হেল তুিম িনি�ত �ংস�া� হেয়
েযেত। েতামার ওপর েথেক যিদ মুহুেতর্র জনয্ও করুণা উি
েনয়া হেতা তা হেল তুিম িকছু েতই জীবন ধারণ করেত পারেত
না।
সু তরাং েতামার ওপর যখন আ�াহর এত অফুর� করুণা বিষর্
হেয়েছ ও হে�, তখন েতামার কতর্বয্ হেলা তার ে
অিধকারগুেলার মাহ�য উপলি� করা। কারণ, এিট হে� েতামার
সৃ ি�, েতামরা �িতপালন এবং েতামার জনয্ জীবন ধারেণর
যাবতীয় উপকরণ সরবরােহর িবপরীেত তাঁর অিধকার।
আর আ�াহ তা‘আলা েতা েতামার িনকট েথেক েকােনা �কার
িরিযক বা খাদয-সাম�ী চান না। আ�াহ বেলন:
ۡ َ ُُ َۡ ُ ّۡ ٗۡ َ ُ َ َۡ َ
ّ وَٱل َ�ٰق َِب ُة
ٰ ِلتَ ۡق َو
[١٣٢ : ﴾ ]ﻃﻪ١ ى
ۗ ﴿� ��ٔلك رِزقاۖ َن نرزقك
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‘আিমেতা েতামার কাছ েথেক িরিযক �তয্শা কির না! বরং
আিমই েতামােক িরিযক সরবরােহর কের থািক। ব�ত উৎকৃ�
পিরণাম েতা তাকওয়ার জনয্।” [সূ রা �া-হা: ১৩২]
আ�াহ তা‘আলা েতামার কাছ েথেক একিট িজিনস েচেয়েছন; যার
�াথর্ েতামার িদেকই �তয্াবিতর্ত হেব। িতিন েতামার কা
চাে�ন, তুিম একমা� তাঁরই ইবাদাত করেব; যার েকােনা শরীক
েনই। আ�াহ বেলন:
ُٓ
ۡ ّ
ُ  َما ٓ أُر٥ �س ِّ�َ ِ�َ ۡع ُب ُدون
ُ ۡ َ َ َ َو
َ �وَٱ
�د م ِۡن ُهم ّمِن ّرِ ۡز ٖق وَ َما أرِ� ُد
ِ
ِ َ﴿ ما خلقت �ِۡن
ِ
ّ
ّ �َ ُه َو
ُ لۡقُوَة ِ ٱل ۡ َمت
َ ّ َِن
ُ ُۡ َ
ّ رَّزَ ُاق ُذو
[٥٨ ،٥٦ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ �ِ
٥ ون
ِ أن �طعِم
‘িজন ও ইনসানেক আিম সৃ ি� কেরিছ শুধু আমার ইবাদেতর
জনয্। আিম তােদর কাছ েথেকিরিযক কামনা কির না এবং আিম
চাই না েয আমােক খাবার সরবরাহ করা েহাক। িন�য়ই আ�াহ
িরিযকদাতা

এবং

িতিনই েবিশ শি�শালী।’’

[সূ রা

আয-

যািরয়াত:৫৬-৫৮]
আ�াহ চাে�ন বে�গীর সামি�ক অেথর্ই তুিম েযন িনেজেক
আ�াহর একজন খাঁিট বা�া িহসােব পিরচয় িদেত সক্ষম ,
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েযমন আ�াহ তা‘আলা �িতপালেনর সামি�ক অেথর্ই একজন
�িতপালক। অতএব, তুিম তার একজন অনু গত বা�াহ হেব
এটাই কাময্। তুিম তার যাবতীয় িনেদর্শ অবনত�েক েমেন
িনেব, তার িনিষ� কাযর্গুেলা েথেক দূের থাকেব এবং তা
যাবতীয় খবর তথা বাণীেক সমথর্ন করেব। তুিম িনেজই েদখেত
পা� েয, আ�াহ তা‘আলার েনয়ামতসমূ হ েতামার ওপর কতটা
পিরপূ ণর্। কােজই তুিম িক �াহর এই সব েনয়ামতেক কুফেরর
সােথ পিরবতর্ন করেত ল�া েবাধ কর ন?
েতামার ওপর যিদ েকউ করুণা করেতা তা হেল তা িবরু�ারণ
করেত তুিম িন�য়ই ল�ােবাধ করেত। সু তরাং েয আ�াহ
েতামার ওপর এতটা দয়াবান তুিম িক কের তার িবরু�াচারণ
করেত পার? েতামার ওপর েথেক েযসব দু ঃখ-ক� এবং
অপছ�নীয় কাজ রিহত করা হয় েজেন রাখেব, তা সবই তার
করুণার ফল�িত। েযমন বলা হেয়ে:
َ َ ۡ َ َۡ َ ّ ُ ُ ُ ّ ُ ّ ّ ۡ َ َ َ ّ ّ َ س
﴾ ٥ �ٔ ُرون
﴿ وَ َما بِ�م مِن �ِعم ٖة ف ِمن �َِۖ ُمَ إِذا ََ�م �ُّ فإِ�هِ ت
[٥٣ :]ﻨﻟﺤﻞ
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‘েতামােদর ওপর েযসব েনয়ামত বিষর্ত হে, তা সবই আ�াহর
দান। অতঃপর যখন েতামােদর ওপর কিঠন িবপদ-আপদ পিতত
হয় তখন েতামরা তাঁর িদেকই �তয্াবতর্ন ক’ [সূ রা আননাহল: ৫৩]
এটা তাঁর �ীয় অিধকার। তাঁর এ অিধকারেক পালন ও েবাঝার
জনয্ িতিন তা সহজ কের িদেয়েছন। কার, এর মেধয্ েকান
�কার সংকীণর্ত, আিবলতা ও কিঠন িকছু েনই। আ�াহ তা‘আলা
বেলেছন:
ْ
ّ
َ َ﴿ و
ّ
َ َّ َ�َِ ق
ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َُ َ ۡ َ َ ٰ ُ ۡ و
ِين
�ِ �ٰ ِه ُدوا
ِ
ِ �جهادِهۚ ِۦ هو ٱجتبٮ�م ما جعل علي�م ِ� ٱ
َ َ
ُ َ
ُ ٰ ّ َ ُ َ َٰ ۡ ۡ ُ َ َ ّ
َ � ُم ٱل ۡ ُم ۡسلِم
َح
� مِن � ۡبل وَ ِ� �ٰذا
ِيم هو َمَٮ
ِ
� ٖ م ِۡن َر
ۚ ج ِّلَة أ�ِي�م إِب�ه
َ ّ ْ ُ ََ
ّ ََ َ ٓ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َُ َ ّ ُ ُ َ ً َ َ ۡ ُ ۡ و
لصَل ٰو َة
اس فأ�ِيموا
� ِ َ� � ِ�َكون لرَسول ش ِهيدا علي�م ت�ونوا شهداء
ُ ٰ َ ۡ َوَ َ ُ ْ ّ َ ٰ َ ۡ ُ ْ ّ ُ َ م
ُ � ۡمۖ فَن ِۡع َم ٱل ۡ َم ۡو َ ٰ� وَ ن ِۡع َم �َّ ِص
﴾٧�
تَصموا ِٱ�َِ هو ولٮ
ِ �ءاتوا لزَكوة وَٱ
[٧٨ :]ﺤﻟﺞ
‘আর েতামরা আ�াহর পেথ িজহাদ কর সিতয্কােরর িজহাদ।
িতিনই েতামােদরেক (এ কােজর জনয) িনবর্ািচত কেরেছন। আর
িতিন �ীেনর বয্াপাের েতামােদর ওপর েকােন �কার সংকীণর্তা
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আেরাপ কেরন িন। এ �ীন হে� েতামােদর পূ বর্পুরুষ ইবরাহীেম
�ীন। আর িতিনই েতামােদরেক মুসিলম নােম অিভিহত কেরেছন
ইেতাপূ েবর্ এবং বতর্মাে এটা এই জনয্ ে, যােত রাসূ ল
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া) েতামােদর বয্াপাের সাক্ষী হে
পােরন, আর েতামরাও সাক্ষী হেব সম� মানুেষর। অত,
েতামরা নামাজ কােয়ম কর, যাকাত �দান কর এবং আ�াহর
�ীনেক দৃ ঢ়ভােব ধারণ কর। িতিনই েতামােদর অিভভাবক। আর
কতইনা উ�ম অিভভাবক ও উ�ম সাহাযয্কার িতিন।’ [সূ রা
আর-হা�: ৭৮]
িন�য়ই এ হে� একিট �ত:িস� এবং পিরপূ ণর্ আিকদা। আর
সেতয্র ওপর পুণর্ ঈমান আনয়ন ক, সৎকেমর্ িনেয়ািজত হওয়া
বা�ার জনয্ এক�ই ফল�সু । এ এমন একিট আিকদা যার
িভি�সমূ েহর অনয্তম হে� ভালবাসা ও স�ানেবাধ, আর তার
ফল হে� িন�া এবং অধয্বসায়
আ�াহর অিধকারসমূ েহর মেধয আেরকিট অিধকার হে� এই েয,
িদবা-রাি�র মেধয্ পাঁচবার নামায আদায় করা। আ�াহ তা‘আলা
এই পাঁচ ওয়া� নামােযর মাধয্েম বা�ার যাবতীয় পাপ েমাচন
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কের থােকন। এ �ারা তার মযর্াদা বুল� কেরন এবং তার
অ�করণ ও হাল অব�ার পিরশুি� ঘিটেয় থােকন। আ�াহর
�কৃত বা�াগণ তােদর সাধয্ানুসাের তা আদায় কের থােক।
আ�াহ বেলন,
ّ ٱ
ۡ �َ َما
َ ّ ْ �َ ُقوا
[١٦ :ٱس َت َط ۡع ُت ۡم﴾ ]ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ
َ﴿
‘েতামােদর শি� অনু যায়ী আ�াহেক ভয় কের চেলা।’ [সূ রা আততাগাবুন: ১৬]
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম েরাগশযয্য় শািয়ত
ইমরান ইবন হুসাইেক উে�শয্ কের বেলন:
ّ ﻞ
َ ْ ْ َ ْ ًَ َ ْ ل
ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ًَ َ ْ ل
«ﺐ
ِ ﻓ ِﺈن ﻢ �ﺴﺘ َِﻄﻊ �ﻘ، »َِ ﻗَﺎﺋِﻤﺎ
ِ  ﻓ ِﺈن ﻢ �ﺴ،َﺎﻋﺪا
ٍ ﺘَﻄﻊ �ﻌ� ﺟَﻨ
‘দািড়েয় নামায আদায় কর। আর যিদ দাড়ােত সক্ষম না হও ত
হেল বেস বেস নামায পড়; আর যিদ তাও না পার তা হেল শুেয়
শুেয় নামায আদায় ক 1।’
P0F
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আ�াহর অিধকােরর মেধয্ আর একিট অিধকার হে যাকাত। এ
হে� ধনী বয্ি�র স�েদর অংশ িবেশ-যা যাকাত পাওয়ার
েযাগয্মুসিলমেদর অব�ার উ�িতর জনয্ �দান করা হেয় থােক।
আর যাকাত পাওয়ার েযাগয্ তথা ‘আহেল যাকাত’ হে� ফিকর,
িমসিকন, পিথক, ঋণ��, �ভৃিত ে�ণীর েলাক।
আেরকিট অিধকার হে� রমযােনর েরাজা। বছের একমাস েরাযা
রাখা �িতিট মুসিলেমর অবশয্ কতর্বয্। আর যারা অসু� হ
পড়েব অথবা সফের থাকেব তারা অনয্ সমেয় তা আদায় কের
েনেব। আর েয বয্ি� শারীিরক অক্ষমতার দরুণ েরাযা রা
অপারগ েস �িতিদন একজন িমসিকন বয্ি�েক খাদয্ িদে
আেরকিট অিধকার হে� বাইতু�াহর হ�। অথর্ৈনিত ও
শারীিরকভােব সক্ষম �িতিমুসিলেমর জনয্ জীবেন একবার হ�
পালন করা ফরয। এ বুিনয়ািদ িবষয়গুেলাই হে� আ�াহর
অিধকার।
আর এসব ছাড়া বা�ার উপর আরও িকছু অিধকার রেয়েছ যা
শুধমা� হঠাৎ কের আপিতত হয়, েযমন, আ�াহর পেথ িজহাদ।
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অথবা েকােনা কারেণ েসটা ওয়ািজব হয় েযমন, মযলু েমর সাহাযয
করা।
েহ আমার ি�য় ভাই ! আ�াহর এসব অিধকােরর িদেক দৃ ি�
িনব� করু, এগুেলা কেমর্র িদক েথেক সামানয্ িক পুেণযর
িদক েথেক অেনক েবিশ। এগুেলা যথাযথ পান করেল তুিম
দু িনয়া ও আেখরােত েসৗভাগয্শালী হেত পারেব এবংজাহা�ােমর
আগুন েথেক মুি� পােব এবং জা�ােত �েবেশরও সুেযাগ লাভ
করেব। আ�াহর ভাষায় :
َ ُۡ
َ
َ ّ ٓ ۡ ّ ُ ٰ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ و
�ُ� َيا ِ�َ َم�ٰ ُع
﴿� َمن ُز ۡح ِز َح َع ِن �َّارِ وَ أدخِل �َۡنَة �قد فاز ۗ ما ٱ�يوة
ُۡ
[١٨٥ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ ِٱلغ ُرور
‘আর যােক জাহা�ােমর আগুন েথেক দূের রাখা হেেছ এবং
জা�ােত �েবশ করেত েদয়া হেয়েছ, েসেতা উ�ীণর্ হেয় েগল।
আর (�রণ রাখেব) এই পািথর্ব জীবন �ব�নার িবষ-স�দ
ছাড়া আর িকছু ই নয়।’ [সূ রা আেল ইমরান: ১৮৫]
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দু ই : রাসু েলর অিধকার
সৃ ি�কুেলর মেধয্ সব েচেয় বড় অিধকার হেলা এই অিধকারিট।
অথর্াৎ সৃি�র মেধয্ রাসূেল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
অিধকােরর েচেয় বড় অিধকার আর িকছু ই হেত পাের না।
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :
ّ ْ ُ ُّۡ
َ ٰ َ ۡ َّ ٓ َ ۡس
ُ َ�َِ و
ُعَز ُروه
ٗ َ َك َ ٰ ٗ وَ ُ َ ّ ٗ و
ّ ُ َرَس ِ و
�﴿ِ�َا أر ل
 ِ�ؤمِنوا ِٱ٨ �� ِهدا مب ِ�� نذِير
ِ � و� ِۦ
ّ ُ
[٩ ،٨ :وَ ت َوق ُِروهُۚ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ
‘েহ,

রাসূ ল!

আমরা

আপনােক

একজন

সাক্ষয্দানক,

সু সংবাদদাতা ও ভীিত �দশর্নকারী িহেসেব ে�রণ কেরিছ। যােত
েতামরা আ�াহ রাসূ েলর ওপর ঈমান আনয়ন কর এবং ��া ও
স�ান কর।’ [সূ রা আল-ফাতহ: ৮,৯]
আর এজনয্ সম� মানবজািতর ভােলাবাসার ওপর রাসূ েলর �িত
ভােলাবাসােক অ�ািধকার ও �াধানয্ েওয়া আবশয্ক করা
হেয়েছ। এমনিক বয্ির উপর ওয়ািজব হে� তার িনেজর, তার
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িপতা-মাতা ও স�ান স�িতর ভােলাবাসার েচেয় রাসূ েলর
ভােলাবাসােক �াধানয্ েওয়া।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন :
َ
َّ ِﻴﻟ
َ ُ َ ّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ﻰﺘ
َ ﺟﻌ
َ ْ اﻨﻟَ َﻤ
ْ
«�
ِ ّ ِﻟه
ِ َاﺪﻟهِ َوَﺪ
ِ ِ  َ أ�ﻮن َﺣَﺐَ ْ ِﻪ ِﻣﻦ،»ﻻ ﻳﺆ ِﻣ ُﻦ أﺣﺪ�ﻢ
ِ ﺎس
‘েকান মানু ষ মুিমন হেত পারেবনা যতক্ষন প� না আিম তার
িনকট, তার স�ান স�িত, তার িপতা-মাতা ও মানবকুেলর মেধয্
ি�য় বয্ি� িহেসেব পিরগিণত না হ 2।’
P1F

P

রাসু েলর অিধকারসমূ েহর মেধয্ আর একিট অিধকার হেলা এই
েয, েকান �কার অিতর�ন বা সংকীণর্তা বয্িতেরেকই তার �াপ
স�ান ও মযর্াদার �িত থাযথ য�বান হওয়া। তাঁর জীব�শায়
তাঁর �িত স�ােনর অথর্ হে, তার বয্িস�া ও তাঁর আনীত
সু �ােতর স�ান। তাঁর িতেরাধােনর পের তাঁর �িত ��া
িনেবদেনর মােন হে�, তাঁর �িতি�ত সু �াত ও শরীয়ােতর �িত
��া জানােনা। আর যারা রাসূ েলর জীব�শায় তাঁর �িত সাহাবােয়
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বু খারী, ১৫; মুসিলম, ৪৪।
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েকরােমর ��া িনেবদেনর দৃ শয্িট অবেলাকন কেরেছন তারা
অবশযই জােনন েয, েস সব বুজুগর্ রাসেলর �িত ��া িনেবদেন
কতটা য�বান িছেলন।
‘উরওয়া ইবন মাস‘উদ, িযিন ‘েহাদায়িবয়ার সি�র’ বয্াপাের
রসূ লু�াহর দরবাের আলাপ আেলাচনার জনয্ ে�িরত হেয়িছেল,
কুরাইশেদর উে�েশয্ বেলন:
ََ ُ ْ َ َﻟَ َ ْ وَ َ ْ ُ ََ ُ ُ وَو
ْ ّ
َ ْ  َ�ِﺮ،ﺼ
ََ ﻋ َﻴْﺮ
ّ ِ  ﻟَّﺠَﺎ،ﺴى
َا�َ ِإن
 ﻓﺪت، ﻮك
ِ ﻘﺪ ﻓﺪت ﻋ الﻤﻠ
ِ ، ِﻲﺷ
ّ
َّ ُ ﻋَﻠ
ُ ﺖ ًﻜ ﻂَ ُّ ُﻌَﻈ ِّ ُﻤ ُﻪ أَ ْﺻﺤَﺎﺑُ ُﻪ ﻣَﺎ ُﻌَﻈ ِّ ُﻢ أَ ْﺻﺤ
ّ َﺎب
ُ ْ َ َر
اﷲ ﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ
َ�َ َُﻤَ ٍﺪ
أﻳ َﻠِﺎ
ََ َ ُ َ ْ َ� ُ َ ّ َ َﺮَ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ﺮَ ُ وَ َﻮَﺿ
ُ ﻋ
ّ
،وَﺿﻮﺋِ ِﻪ
 ِ�ذَا َﺄ ﻛَدوا ﻘﺘ ِﺘﻠﻮن، ﻛن ِإذَا أم ﻫﻢ ا�ﺘﺪَروا أم ه،َُﻤَ ًﺪا
َ ً ْ َ َّ َ ِﻴﻟَ ْ ّﻈَﺮ
ْ
ُ وَ �ذَا َ�َﻠَّ َﻢ ﺧَﻔَ ُﻀﻮا أَ ْﺻﻮ
ﻴﻤﺎ ُﻟ
 وَ ﻣَﺎ ُِﺪُون ِﻪ ﻟَ �ﻌ ِﻈ،َا�َﻬ ْﻢ ِﻋﻨ َﺪ ُه
ِ
‘আিম েরােমর কায়সার, পারেসয্র িকসরা এব আিবিসিনয়ার
না�াশীর দরবােরও উপি�ত হেয়িছ। িক� মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সহচরবৃ � েযভােব তার �িত ��া
িনেবদন কের থােক েতমনিট েকাথাও েদিখ িন। যখন তােদরেক
েকােনা কােজর িনেদর্শ েদয়া হ, তখন তারা �িরতগিতেত তা
স�াদন কের এবং তােদর িবনয় ভােবর অব�া এই েয, মেন হয়
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েযন তারা তাঁর স�ু েখ আপন আপন �াণ িবিলেয় িদেত ��ত
রেয়েছ। আর যখন তাঁর সােথ কথা বেল তখন অতীব নীচু �ের
কথা বেল। স�ােনর আিতশেযয্ তারা তাঁর েচােখর িদেক তািকেয়
কথা বেল না 3।’
েমাটকথা, এভােবই সাহাবীগণ তােক স�ান করেতন, তাছাড়াও
িতিন িছেলন উ�ত চির�, িবন� �ভাব ও সহজলভয্ মানু। িতিন
যিদ ককশ
র ভাষী ও কেঠার হেতন তাহেল অবশয েলােকরা তার
িনকট েথেক দূ ের সের েযেতা।
রাসু েলর অিধকােরর মেধয্ আেরকিট হে� এই ে, িতিন অতীত
ও ভিবষয্েতর ঘটনাবলী স�েকর্ যা িকছু বে, তা সতয্ বেল
িব�াস করা এবং িতিন যা িনেদর্শ েদন তা েমেন েনয়া ও িতিন েয
বয্াপাের িনেষধ কেরন তা েথেক িবরত থাকা। র এই মেমর্
ঈমান েপাষণ করা েয, তাঁর �দিশর্তেহদায়াতই পিরপূ ণর্েহদায়াত
এবং তাঁর আনীত শরীয়াতই পিরপূ ণর্ শরীয়াত। তাঁর ওপর অনয

3

বু খারী, হাদীস নং ২৭৩১।
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েকােনা জীবন প�িত ও প�ােক অ�ািধকার েদয়া যােব না।
আ�াহ বেলন,
َ َ ّ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ ّ َ ُ ٰ ّ � َ ُ ۡ ُ َ َ ّ َ ََ َ و
ٓ ِ ْ � ُدوا
�
َ ﴿ ف� ر�ِك � يؤمِنون
ِ � ََ �كِموك �ِيما شجر بينهم ُم
ُ َ
ٗ ت وَ �ُسَ ّل ُِموا ْ � َۡسل
َ ِّمَا قَ َض ۡي
ّ سه ۡم حَ َر ٗجا
[٦٥ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٦ ِيما
ِ ِ أنف
‘েহ নবী, যতক্ষণ প� তারা আপনােক তােদর পার�িরক
িববাদ-িবস�ােদ িবচারক িহসােব না মানেব এবং আপিন যা
ফায়সালা �দান করেবন িনসংেকােচ তা েমেন না িনেব ততক্ষ
পযর� তারা মুিমন হেত পারেব না।’ [সূ রা আন-িনসা: ৬৫]
আ�াহ আরও বেলন,
ُۡ
ُ َ ُ ُ ۡ ُ َ ۡ ۡ َ َُ ۡ ۡ ُ ُ ّ ُ و
ُ ّ ُ ُۡ ّ َ َّ ٱ
و�� ۡ ۚم
و� �بِب�م �َ �غفِر ل�م ذن
ِ ﴿ قل إِن كنتم ُِبُون �َ َتَبِع
ُ ّ َٱ
ٞ  َّحٞ�َ َ� ُفور
[٣١ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٣ ِيم
‘েহ নবী! আপিন বেল িদন েয, যিদ েতামরা আ�াহেক বালবাস
তাহেল আমার আনু গতয্ �ীকার কর। আর এরূপ করেলই আ�া
েতামােদরেক বালবাসেবন, েতামােদর পাপ েমাচন কের িদেবন।
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কারণ, আ�াহ অিতশয় ক্ষমাশীল এবং দয়াল’ [সূ রা আেলইমরান: ৭২]
রাসূ েলর অিধকারসমূ েহর মেধয্ আর একিট অিধকার হে� এই
েয, মানু ষ তার সাধয্ানুসাের এবং অব�ার পিরে�িক্ষেত
�েয়ােগর মাধয্েম হেলও রাসূেলর শরীয়াত ও অনশাসেনর
�িতরক্ষার কােজ িনেজেদর িনেয়ািজত রাখেব। অত, শ� যিদ
যু ি�তকর্ িদেয় শরীয়ােতর েমাকািবলা কে, তা হেল জ্ঞান
যু ি�র মাধয্েম তা েমাকািবলা করেত হেব এবং তার
িবরু�াচরেণর ভয়াবহ িদকগুেলাও তুেল ধরেত হেব। আর যি
তারা অ� �েয়ােগর মাধয্েম ইসলামী শরীয়ােতর েমাকািবলা কের
তাহেল অনু রূপ ভােবই তা েমাকািবলা করেত হেব
আর এটা িকছু েতই হেত পাের না েয, একজন মুিমেনর সামেন
তার নবীর শরীয়ােতর ওপর আ�মণ হেব অথচ তার শি� থাকা
সে�ও েস নীরব দশর্েকরভূ িমকা পালন করেব।
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িতন : মাতা-িপতার অিধকার
েছেল-েমেয়েদর ওপর মাতা-িপতার অিধকার ও ে��ে�র কথা
েকউ অ�ীকার করেত পাের না। এই পৃিথবীেত স�ান তথা
েছেল-েমেয়েদর অি�� লােভর কারণই হে� মাতা-িপতা। সু তরাং
স�ােনর উপর তােদর অিধকার েয কত বড়, কত বয্াপক তা
বলার অেপক্ষা রােখ ন
ভূ িম� লােভর পর স�ানেক তারাই লালন-পালন কেরন। স�ােনর
আরােমর জনয্�াি� বহন কেরেছন, তােদর িন�ার জনয্িনেজরা
জা�ত েথেকেছন। েতামার মা েতামােক তার উদের ধারণ
কেরেছন। েযখােন দীঘর্ নয় মাসািধক সময় তাই খাদয্ ও �ে�র
উপর িনভর্র কের জীবন ধারণ কেরছ। এ িদেক ইি�ত কের
আ�াহ্তা‘আলা তার বাণীেত বেলন,
ۡ ٰ ََ ً ۡ َََ َ ۡ ُ ّ ُ و
[١٤ :� وَه ٖن ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن
﴿�لته ُمُهۥ هنا
‘তােক তার মা দু বর্ল েথেক দুবর্লতর অব�ার মধয্ িদ েয় েপ
ধারণ কেরেছন।’ [সূ রা লু কমান: ১৪]
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অতঃপর েস মা-ই আেরা দু ’বছর পযর� অসীম ক�-ে�শ সহয্
কের তােক দু ধ পান কিরেয়েছন, তার েসবা য� কেরেছন।
ৈশশব েথেক িনেজর পােয় দাড়ােনার পূ বর্ পয� িপতা তার
স�ােনর জীবন ধারণ, তার সু খ-�া�� ও খাদয-বে�র জনয্
�িতিনয়ত েচ�া চািলেয়েছন। তার িশক্-দীক্ষা এ পিরচালনার
যাবতীয় বয্ব�া েস িপতাই কেরেছন। অথর্াৎ এমন অব�ায় িপমাতা তােদর স�ােনর জনয্ সকল �কার দা-দািয়� বহন
কেরেছন যখন তুিম েতামার ভােলা-ম� এবং কলয্া-অকলয্ােণর
েকােনা ক্ষমতাই রাখেত না আর এ কারেণই আ�াহ তা‘আলা
স�ানেক মাতা-িপতার সােথ স�যবহার ও কৃতজ্ঞতার আচর
করেত িনেদর্শ িদেয়েছন আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ َۡ َ
َ ۡ َۡ ّ و ص
ََ ِ�� َن ب َ� ٰ ِ َ�يۡه
ّ �لَ ۡت ُه
ُ ُ َ َُمُ ُهۥ وَ ۡه ًنا ََ ٰ وَ ۡ و
� أ ِن
ِ � ه ٖن ف ِ�ٰلهۥ ِ� �م
ِ ٰ �ٱ
ِ ﴿ َََينا
ۡ ََ� َ ۡ َ
ُ ۡ
ُ مَص
[١٤ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١ �
ِ ٱشك ۡر ِ� وَ ل ِ� ٰ ِ َ�يك ِ ّ ٱل
‘আর আমরা েলাকেদরেক আমার এবং তােদর মাতা-িপতার �িত
কৃতজ্ঞতা �কােশর জনয্ উপেদশ িদে, তার মা তােক দু বর্ল
েথেক দু বর্লতর অব�ার মধয্ িদেয় েপেট ধারণ কেরেছ এব
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দু ’বছর পযর� দু ধ পান কিরেয়েছ-আর তােদরেক আমার িনকটই
�তয্াবতর্ন করেত হে’ [সূ রা লু কমান: ১৪]
আ�াহ্তা‘আলা আেরা বেলন :
ۡ َو
ٓ ُ
َُ ََ ُ َ
ّ ۚ � ًنا
َ َبۡلُغَنَ ع
ََ ِند َك ۡٱلك
ّ
ٰ َ ٱل َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح
ِ� أ َحَ ُده َما ۡأَو ِ�ه َما ف� �قل
ِمَا
ِ� ﴿
ِ
ّ ّ َ َ َ َ ُ َۡ ۡ ل
ٗ َ ّ ُه َما ٓ أ ُ ّف وَ َ� َ� ۡن َه ۡر ُه َما وَ قُل َ ّ ُه َما قَ ۡو ٗ� َكر
اح �ُ ِل م َِن
 وَٱخفِض هما جن٢ �ما
ٖ
ِ
َ
ۡ َ ۡ ّ ّ ُ َّ ۡ َ و
ّ � ُه َما ك َما
ٗ َ�َ َيا� صَ غ
[٢٤ ،٢٣ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٢ ��ِ
ب ٱر
ِ
ِ َ لرَ�ةِ قل
‘আর মাতা-িপতার সােথ স�য্হার কর। তােদর েকান একজন
অথবা উভয়ই যখন েতামােদর কােছ বাধর্েকয্ উপনীত , তেব
তােদর

েকান একজন অথবা উভয়ই যখন েতামােদর কােছ

বাধর্েকয্ উপনীত , তােদর েবলা উফ (উহ) এই শ�িটও
উ�ারণ কেরা না এবং রূঢ় বয্বহােরর মাধয্েম তােদর দূের সির
িদও না। বরং তােদর উভেয়র সােথই ভ�ভােব কথাবাতর্া বেলা।
তােদর জনয্ েতামার আনুগতয্ ও দয়ার� �সািরত কের দাও
এবং আমার িনকট এই বেল �াথর্না ক: েহ রব ! তােদর
অনু রূপ দয়া কেরা েযমনিট তারা কেরেছ আমার সােথ আমার
ৈশশেব।’ [সূ রা আল-ইসরা: ২৩-২৪]
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মাতা-িপতার অিধকার এই েয, কথা ও কােজ এবং শারীিরক ও
আিথর্ক উভয় িদক িদেয়ই েেল-েমেয়েদরেক তােদর সােথ
স�য্বহােরর জনয্�ত থাকেত হেব। কথায় ন�তা ও েচহারায়
সদাহাসয্ভাব বজায় রাখেত হেব। েছেল-েমেয়েক তােদর েয
েকােনা আেদশ যা সৃ ি�কতর্ার িবরুে� এবং তােদর জনয্ ক্ষ
বেল �মািণত নয়-তা পালেন তৎপর থাকেত হেব। বাধর্ক,
অসু খ-িবসু খ ও দু বর্লতায় আ�� হেল তােদর �িত িখটিখেট
আচরণ ও ে�াধ �কাশ করা যােব না। িঠক হেব না তােদর এ
করুণ অব�ােক িনেজেদর উপর েবাঝা �রূপ মেনরা। েকননা,
িকছু িদেনর মেধয্ই েছে-েমেয়েদরেকও েস অব�ায়ই উপনীত
হেত হেব। অথর্াৎ �ানগণও �� সমেয়র বয্বধােন তােদর
িপতা-মাতার সািরেত েপৗঁেছ েযেত বাধয্
েমাটকথা, মাতা-িপতা েযমন স�ােনর জীব�শায় বাধয্েকয্ নীত
হেয় থােক, েতমিনভােব স�ানগণও একিদন তােদর স�ানগেণর
স�ু েখ অনু রূপ বাধর্েকয্ উপনীত হেব। তখন তারাও িঠক মিপতার

মেতাই

তােদর

েছেল-েমেয়েদর
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স�য্বহােরর তী�

�েয়াজনীয়তা উপলি� করেব- েযমন করেছন বতর্মােন তােদর
মাতা-িপতা।
কােজই স�ানগণ যিদ তােদর িপতা-মাতার সােথ উ�ম বয্বহার
কের তা হেল তােদর জনয্ও তর িবিনময় রেয়েছ অফুর� পূ ণয্ ও
সম �িতদান। মেন রাখা �েয়াজন েয, েয বয্ি� তার মাতিপতার সােথ স�য্বহার করেব তার �ানগণ েথেকও েস অনু রূপ
আচরণ আশা করেত পাের। আর েয বয্ি� তার মা বাবার সােথ
অবাধয্ আচরণ করেব েস তার েছে-েমেয়েদর �ারা লাি�ত হেবএটাই �াভািবক। কারণ, ‘েযমন কমর্ েতমন ফ’।
আ�াহ্ তা‘আলা িপতা-মাতার অিধকারেক সু মহান উে� �ান
িদেয়েছন। আ�াহ ও রাসূ েলর অিধকােরর পেরই হে� এ
অিধকারিট। তাই েতা আ�াহ বেলন:
ۡ ََ ۡ ٗ و
ْ ُ ۡ ُ َ َۡ ُ ُ ْ ّ َ و
ٰ َ ٱل َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح
[٣٦ :� ٗنا﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِ � � َ� ﴿ ۞وَٱ�بدوا
ِ � ۖ��وا بِهِۦ ش�ٔا
ِ
‘েহ েলাক ! েতামরা আ�াহর বে�গী কর তার সােথ অনয্
কাউেকও শরীক কেরা না এবং িপতা-মাতার সােথ ইহসান
(স�য্বহা) কেরা।’ ‘আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন: ‘আমার এবং
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েতামােদর িপতা-মাতার কৃতজ্ঞতা �কাশ কের’ [সূ রা আন-িনসা:
৩৬]
আরও বেলন,
ۡ ََ� َ ۡ َ
ُ ۡ َ
ُ مَص
[١٤ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١ �
ِ ﴿أ ِن ٱشك ۡر ِ� وَ ل ِ� ٰ ِ َ�يك ِ ّ ٱل
“যােত তুিম আমার জনয্ কৃতজ্ঞ হও এবং ি-মাতার �িতও”
[সূ রা লু কমান: ১৪]
রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া

মা-বাবার

�িত

স�য্বহারেক আ�াহর পেথ িজহােদর উপের �ান িদেয়েছন। এই
মেমর ইবেন মাস‘উদ রা. েথেক একিট হাদীসও বিণর্ত হেয়েছ।
ইবেন মাস‘উদ রা. বেলন,
ّ َي
ْ
َ
َُ ﻋَﻠ
َ ُ ُ ْ َﺳ
ّ
ُ َْ
ّ » :ﻗَﺎل
لﺼَﻼَة
اﷲ ﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ ُّ اﻟ َﻌ َﻤ ِﻞ أﻓ َﻀﻞ؟
َ�َ ﷲ
ِ ﺄَﻟﺖ رَﺳﻮل ا
َ
َ
َ
ْ
ُ ْ
َْ
ُ ْ ﻗُﻠ:ﻗَﺎل
ّ ّ ُ ُْ َ
ّ َُﻢ
ّ ﺖ
ّ » :ﻗَﺎل
ﺠﻟﻬَﺎد
َيٌ؟
«لِﻮَﻗ ِﺘﻬَﺎ
ِ ُِﺮ
ِ » : ُﻢَ َيٌ؟ ﻗَﺎل: ﻗﻠﺖ:لْﻮَاﺪﻟﻳ ِﻦ« ﻗَﺎل
ّ
ُ ّ
َْ
َُ ﺳ
َﺳ
ّ
ّ �َ ،ﻼَة لِﻮَﻗْﺘﻬَﺎ
«َ�
َﷲ« »لﺼ
ِ ُِﺮ
ِ ﻴﻞ ا
ِ
ِ ﻴﻞ
ِ َ ُﻢ،لﻮَاﺪﻟﻳ ِﻦ
ِ ﺠﻟﻬَﺎد ِﻓ ِب
ِ ِﻓ ِب
ُ

“‘আিম বললাম েহ আ�াহর রাসূ ল ! েকান কাজিট আ�াহর কােছ
সব েচেয় েবশী ি�য়। িতিন বেলন- সিঠক ওয়াে� নামাজ
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আদায়। আিম বললাম তার পর েকানিট। িতিন বলেলন : মাতািপতার সােথ স�য্বহার। আিম বললাম : তারপর েকানিট। িতিন
বলেলন ; আ�াহর পেথ িজহাদ। (বুখারী ও মুসিলম)।’
উপের বিণর্ত এই হাদীসিট িপত-মাতার অিধকােরর গুরুে�
কথািট আমােদর �রণ কিরেয় েদয় ৈব িক!

অথচ আমােদর

সমােজর অেনক েলাকই মাতা-িপতার �িত অনয্ায় আচরণ এবং
স�কর্ িছ� কের তােদর েস �াপয্ অিধকারিটেক নসয্াৎ ক
িদে�। আমােদর সমােজ এমন েলােকর সংখয্া কম ন, যারা না
তােদর িপতার আর না তােদর মাতার অিধকােরর �িত িব�ুমা�
য�বান হে�। অিধক� তারা তােদর অবাধয্ আচরেণর মাধয্ে
তােদরেক লাি�ত ও অপমািণত কের থােক। সু তরাং যারা এরূপ
ম� আচরণ কের তারা আজ েহাক আর কাল েহাক এর �িতফল
েভাগ করেবই।
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চার : স�ান স�িতর অিধকার
েছেল এবং েমেয় উভয়ই স�ােনর মেধয্ গণয্।�ান স�িতর
অিধকার অেনক। এর মেধয্ গুরু�পূণর্ অিধকার হে� 
লােভর অিধকার। তেব আ�াহর �ীন এবং চির� গঠেনর জনয্ই
এ িশক্; যােত তারা তােত েবশ উৎকষরতা লাভ করেত সমথর্
হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ُ َ ْ ُ ْ
َۡ
ُ ُ َُ ۡ َ ٗ و
ُ
ُ َّ� ود َها
ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
اس
ِين َء َام ُنوا ق ٓوا أنفسَ � ۡم وَ أهل ِي�م نار� ق
ۡ
َ وَٱ� َِج
[٦ :ارةُ﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ
“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা েতামােদর িনজেদরেক ও েতামােদর
পিরবারবগর্েক জাহা�ােমর অি� েথেক রক্ষা- যার ই�ন হেব
মানু ষ এবং পাথর।’ [সূ রা আত-তাহরীম]
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ٌ
ُ ّ ّ َا
َْ
ُ
َ ٌ
ُ ُّ ٍ ْ ُ ُّ
ٍ لﺮَ ُﺟﻞ
رَاع ِﻓ أﻫ ِﻠ ِﻪ وَﻫ َﻮ َم ْﺴﺌُﻮل
، َ� ُ� ْﻢ َم ْﺴﺌُﻮل � ْﻦ َ�ِﻴَﺘِ ِﻪ،رَاع
»ُ�ﻢ
ّ َ� ْﻦ
«َ�ِﻴَ ِﺘ ِﻪ
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‘েতামােদর �েতয্েকই �েতয্েক র খাল (ত�াবধায়ক) এবং
েতামােদর �েতয্েকই তাই আেখরােত তার রাখািলর (ত�াবধান)
জনয্  িজজ্ঞািসত , একজন মানু ষ তার পিরবােরর রাখাল,
তােক েস রাখািলপনা স�েকর্ িজজ্ঞ করা হেব।’ [বুখারী,
মুসিলম]
�কৃত ��ােব স�ান বা েছেল েমেয়গণ হে� িপতা মাতার �ে�
এক িবরাট আমানত�রূপ। অতএ, িকয়ামেতর িদন তােদর
উভয়েকই তােদর স�ানেদর স�েকর্ িজজ্ঞাসাবাদ করা ,
এমতাব�ায় িপতা মাতার দািয়� হে� তােদরেক ধমর্ী এবং
ৈনিতক তথা উভয়িবধ �িশক্ষেণর মাধয্েম তােসংেশাধন পূ বর্ক
গেড় েতালা। এরূপ রা হেলই তারা ইহকাল এবং আেখরােত
িপতা-মাতার জনয্ েচােখর শীতলতা তথা শি� বেয় আনেব।
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ََ ٓ
ُ
ۡ َۡ َ ٰ َ
ّ ِين َء َام ُنوا ْ ٱَ ّ�َ َب َع ۡت ُه ۡم
َ َ�ّ َ﴿ ٱ
�ق َنا ب ِ ِه ۡم ذ ّرِ َّ َت ُه ۡم وَ َما � ۡ� َ�ٰ ُهم ّم ِۡن
� ُرِّ�َ ُت ُهم �ِإِي� ٍن
ۡ ُّ ۡ َ ّ
ٞ ب َره
َ َٱمر� ب َما كَس
َ َ
[٢١ : ﴾ ]اﻟﻄﻮر٢ �ِ
ِ ِ ُ � ٖ�مل ِ ِهم مِن �ء
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‘আর েস সব েলাক যারা আ�াহর ওপর ঈমান এেনেছ, অতঃপর
তােদর স�ানগণও ঈমােনর সিহত তােদর পত অনু সরণ কেরেছ,
তােদর সােথ তােদর স�ানেদরেক আিম িমিলত করব। আর আিম
তােদর েকান আমলই িবন� করবনা। �িতিট েলাক যা িকছু
আমল কের তা আমার িনকট দায়ব� থােক।’ [সূ রা আত-তূ র:
২১]
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন :
َ َ ْ ّ ُ ُ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َﻄ
ََ َﻗ
ََ ْ ْ ْ َﻔ
أَو ِﻋﻠ ٍﻢ ﻳُنﺘ ُﻊ
،ﺟَﺎر� ٍﺔ
ِ » ِإذَا ﻣَﺎت
ِ  ﺻﺪ ٍﺔ:اﻹ�ﺴَﺎن ا�ﻘ ﻊ �ﻤَﻠﻪ ِﻻَ ِﻣﻦ ﺛﻼ ٍث
َ ْ
َ ْ
«َﺎﻟ ٍﺢ ﻳَﺪ ُﻋﻮ ُﻟ
،ﺑِ ِﻪ
ٍ أَو َﺪ
ِ ﻟﺻ
‘যখন েকােনা েলাক মারা যায়, তখন তার ‘িতনিট আমল’ বয্তীত
সব কাজ ব� হেয় যায়। উ� িতনিট কাজ বা আমল হে�
সাদকােয় জািরয়া, এমন ইলম বা জ্ঞান যা �ারতার মৃতুয্র পরও
েলােকরা উপকৃত হেত থােক এবং এমন েকােনা সু স�ান, েয তার
িপতার মৃতুয্র পর তার জনযেদা‘আ কের।’ [িতরিমযী, নাসাঈ]
েছেল েমেয়েদরেক সু িশক্ষা ও  িশ�াচােরর সিহত গেড় েতালা
এইটাই হেচছ ফল, েয এই ধরেণর েছেল-েমেয়রাই িপতা-মাতার
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জনয্ এমনিক তােদর মৃতুয্র পরও কলয্াণকামী িহেসেব পিরগি
হয়।
অনু তােপর িবষয় েয, আমােদর সমােজ অেনক িপতা-মাতাই এই
অিধকারটােক

অতয�

সহজ

মেন

কের

িনেয়েছন।

যার

ফল�িতেত তারা তােদর েছেল-েমেয়েদর েক �ংস কের িদে�ন
এবং তােদর কথা েযন ভুেলই েগেছন। মেন হয় েযন তােদর
বয্াপাের তােদর ওপর েকােন দািয়�ই েনই। তােদর েছেলেমেয়রা েকাথায় েগল এবং কখন আসেব, কােদর সােথ তারা চলা
েফরা করেছ অথর্াৎ তেদর স�ী-সাথী কারা এ সব বয্পাের তারা
েকান খবরা খবরই রােখ না। এ ছাড়া তােদরেক ভােলা কােজ
উ�ু � এবং ম� কাজ েথেক িবরতও রােখ না।
আরও আ�েযর্র িবষ এই েয, এসব িপতা-মাতাই তােদর ধন
স�েদর রক্ষেবক্ষণ এবং তার �বৃি জনয্ খুবই আ�াহাি�ত
থােকন, সদা জাগরুক থােক, অথচ এসব স�দ সাধারণত
তারা অেনয্র জনয্ই েরেখ যান। অথচ স�-স�িতর বয্াপাের
তারা েমােটও য�বান নন, যার সিঠক রক্ষণােবক্ষণ দু িনয়া ও
আেখরােতর সব�ােনই তারা কলয্ান বেয় আনেত পাের।
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অনু রূপভােব পানীয় ও আহােযরর মাধযেম েছেল েমেয়েদর শরীর
�া�য্ িঠক রখার জনয্ খাদয্ �েবয েযাগান েদওয়া, তােদর
শরীরেক কাপড় িদেয় ঢাকা েযমন িপতার উপর ওয়ািজব
েতমিনভােব িপতার জনয্ অবশ কতর্ব হে� স�ােনর অ�রেক
ইলম ও ঈমােনর মাধয্েম তরতাজা রখা এবং তাকওয়া ও
আ�াহভীিতর েলবাস পিরধান কিরেয় েদওয়া, েকননা তা তােদর
জনয্ অবশই কলয্াণক।
স�ােনর অিধকােরর মেধয্ আর একিট অিধকার এই ে, িপতা
মাতা তােদর জনয্ সভােব বয্য় করেবন। তেব এ বয্াপাে
কাপর্ণয্ ও অিমতবয্েয়র দ� �াপন করেবন না। কারণ, এটা
তােদর ওপের স�ােনর অিধকার ও কতর্বয্আর আ�াহ তা‘আলা
তােক েয েনয়ামত দান কেরেছন, েস বয্াপাের অবশয্ই কৃতজ্
�কাশ করেবন। এটা িকছু েতই িঠক হেব না েয, ধন স�দেক
িপতা তার জীব�শীয় েছেল েমেয়েদর ওপর বয্য় ন কের তা
কুিক্ষগত কের রাখেবন অথচ তারা মৃতুয্র পর েস ে-মেয়রাই
তা লু েফ িনেয় যেথ� বয্হার করেব।
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অতএব, িপতা যিদ ধন স�েদ আসি�বশত স�ানেদর ওপর
বয্য় করার বয্াপাের কাপর্ণয্ , তা হেল তােদর জনয্ ৈবধ
হে� তােদর �েয়াজনমািফক সৎভােব েস মাল েথেক �হণ করা
এবং বয্য় করা। আর এরূপ অব�ায় রাসূ�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম িহনদা িবনেত ওতবার বয্াপাের একিট
িস�া� িদেয়িছেলন।
স�ােনর অিধকােরর মেধয্ আেরকিট অিধকার এই ে, উপহারউপেঢাকন এবং দােনর েক্ষে� তােদর একজনেক অনয্জে
উপের অ�ািধকার েদয়া যােব না। অতএব, স�ানেদর কাউেক
িকছু েদওয়া এবং কাউেক তা েথেক বি�ত করা অনু িচত।
আমােদর মেন রাখেত হেব েয, এটা িনতা�ই জুলুম। আর আ�াহ
কখেনা জােলমেদর ভালবােসন না। এইরূপ করা হে, যারা
বি�ত তােদর মেধয্ একিট িবত ৃ�া ও ঘৃণারভাব উে�ক হয় এবং
পুর�ৃ ত ও বি�তেদর মেধয্ একিট �ায়ী শ�তা সৃি� হয়।
এমনিক অিধক� বি�ত স�ান-স�িত ও তােদর িপতা-মাতার
মেধয একিট শ�তা ও িত�তা সৃ ি� হয়।
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আর িকছু সংখযক েলাক আেছ যারা তােদর উপর কৃত স�য্বহার
ও অনু ক�ার ে�িক্ষেত তােদর েকাে েকােনা স�ানেক অনয্েদর
ওপর িবিশ�তা িদেয় থােক। আর এ কারেণই যিদ িপতা-মাতা
তােক দান-অনু দান এবং পািরেতািষক �দান কেরন, তা হেল
েসটা কখেনা সিঠক হেব না। অথর্াৎ কােরা স�য্বহার অথব
পূ ণয্বান হওয়ার কারেণ তার িবিনমেয় িকছু েদয়া জেয়য হেব না।
েকননা, েনক কােজর পিরনাম ও ফলাফল আ�াহর কােছই
রেয়েছ। তাছাড়া েকােনা সৎ�ভাব িবিশ� স�ানেক যিদ অনু রূপ
ভােব অথর্াৎ তুলনামূলভােব েবশী দান করা হয়, তা হেল েস
মেন মেন গিবর্ত ও আ�তু� না হেয় পাে না এবং েস সব
সময়ই তার একিট (বাড়িত) পিজশন আেছ বেল ধের েনেব, যার
ফেল অনয্রা িপত-মাতােক ঘৃণার েচােখ েদখেত শরু করেব এবং
তােদর ওপর জুলুম চািলেয় েযেত থাকেব। অপর িদেক ভিবষয্ত
স�েকর্ আমরা আেদৗ িকছু জাি না। এমনওেতা হেত পাের েয,
এখন েয অব�াটা কােরা বয্াপাের িবদয্মান রেয়, তার আমুল
পিরবতর্ন হেত পাের। আর এ ভােবই একজন অনুগত ও
পুণয্া�া আগামী িদনগুেলােত িবে�া্হী ও অতয্াচারী হ েয় েয
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পাের এবং একজন িবে�াহীও পুণয্া�ায় পিরণত হেত পাের।
মানু েষর অ�েরর বাগেডারেতা আ�াহর হােতই িনব�-িতিন
েযিদেক চান েস িদেকই তা ঘুরােত সক্ষ
েবাখারী এবং মুসিলম শরীেফ আেছ : েনা‘মান িবন বশীর েথেক
বিণর্ত। িতিন বেল, তার িপতা বশীর ইবন সা‘দ তােক একিট
েগালাম দান করেলন। অতঃপর এই বয্াপােররাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক জানােনা হেলা। িতিন বলেলন: (েহ,
বশীর) েতামার �িতিট েছেল িক এইরূপ েপেয়ে? িতিন বলেলন:
না। অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বলেলন :
তা হেল তা েফরত নাও।’
অনয্ একিট বণর্নায় রেয়েছ িতিন বে: ‘আ�াহেক ভয় কর এবং
স�ান-স�িতর মেধয্ ইনসাফ কােয়ম করেত েচ�া কর”
তাছাড়া এভােবও বিণর্ত রেয়েছ ে িতিন বেলেছন, ‘আিম এ
বয্তীত সব িবষেয় সাক্ষয্ ি, আিম জুলুেমর বয্াপাের বয্াপাে
সাক্ষহেবা না।’
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েমাটকথা: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া স�ানস�িতর মেধয্ কাউেক কােরা ওপের গুরু� দােনর িবষয়িট
জুলুম িহসােব আখয্ািয় কেরেছন। আর জুলুম েতা হারাম।
িক� স�ানেদর মেধয্ যিদ কােরা েকােন �েয়াজনীয়তা উপি�ত
হয় এবং অনয্েদর তা �েয়াজন না হ, েযমন েছেলেমেয়েদর
মেধয্ েকােন একিট স�ােনর েলখাপড়ার তথা িবদয্ালেয়র
উপকরেণর �েয়াজনীয়তা েদখা েদয় অথবা েরােগর িচিকৎসা
অথবা িববাহ ইতয্াির �েয়াজন হয়, এমতাব�ায় েস বয্াপাের
খরচ েমটােনার বয্�া করা আেদৗ েদাষণীয় নয়। কারণ এটা
িনতা� �েয়াজেনর ে�িক্ষেতই করা হেয় থােক। আর এরূপ ব
মূ লত: স�ান-স�িতর েখারেপাষ তথা লালন-পালেনর বয্য় ভােরর
মেধয্ই গণয্ হে
যখন িপতা তার স�ানেক িশক্-দীক্ষা দান ও তা�িত যা িকছু
বয্য় করা দরকার তা করার মাধয্েম তার উপর � কতর্বয্ পাল
করেব, তখন তার স�ান ও িপতা-মাতার �িত মািজর্ত আচরণ
করেব এবং তার যাবতীয় অিধকারেক সংরক্ষণ করেব। আ
িপতা যিদ এ বয্াপাের �িট কেরন তাহেল �ােনর অবাধয্তার
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িশকার হওয়ার জনয্ েস উপযু হেবই। েকননা, এই অব�ায়
স�ান তার িপতার অিধকার অ�ীকার করেব এবং তার অবাধয্
আচরেনর �ারা িপতােক অনু রূ শাি� �দান করেব। কােজই
েযমন কমর্ েতমন ফল
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পাঁচ : আ�ীয় �জেনর অিধকার
েস সব িনকটতম বয্ি� যারা আমােদর সােথ আ�ীয়তার সূে�
আব� যথা ভাই-েবান, চাচা-মামা এবং তােদর েছেল েমেয় এবং
তােদর ছাড়াও অনয েলাক যারা আ�ীয়তা সূ ে� আমােদর সােথ
সংি�� আমােদর উপর িনকটতম অনু সাের তােদর �েতয্েকর
অিধকার রেয়েছ। এ স�েকর্ আ�াহতা‘আলা বেলন:
ّ َٰ ۡ ُ ۡ َ
[٢٦ :� َقَ ُهۥ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
ات ذا ٱلقر
ِ ﴿ وَ َء
‘এবং িনকট আ�ীেয়র অিধকার আদায় কর।’ [সূ রা বনী
ইসরাইল: ২৬]
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন :
ۡ
ۡ ََ ۡ ٗ و
ْ ُ ۡ ُ َ َۡ ُ ُ ْ ّ َ و
ٰ َ ٱل َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح
ٰ َ � ٗنا وَ �ِذِي ٱل ُق ۡر
﴾�
ِ � � َ� ﴿ ۞وَٱ�بدوا
ِ � ۖ��وا بِهِۦ ش�ٔا
ِ
[٣٦ :]اﻟنﺴﺎء

‘আর আ�াহর বে�গী কর এবং তার সােথ কাউেক শরীক কেরা
না, এ ছাড়া মাতা-িপতার সােথও উ�ম আচরণ কর, আর উ�ম
আচরণ কর িনকটা�ীেয়র সােথ।’ [সূ রা আন-িনসা: ৩৬]
39

সু তরাং �েতয্ক েলােকরই উিচ, েস েযন তার িনকটা�ীেয়র
সােথ উ�ম বয্বহার কের। এ উ�ম আচরণ িবিভ� প�ায় হেত
পাের। অথর্াৎ আ�ীেয়র �েয়াজেনর ে�িক্ষেত-স�েদর
মাধয্ে এবং শারীিরক শি� সামেথর্র �ারা তথা েয েকােন উ�ম
প�ায়। মানু েষর বুি� বৃ ি�, �কৃিত এবং শরীয়ােতর দাবীও এটাই!
আ�ীয়তার স�কর্ বজায় রাখার বয্াপাের পিব� কুরআন এব
হািদেসও িবেশষ গুরু� আেরাপ করা হেয়েছ। িবেশষ কে
িনকটা�ীেয়র অিধকার রক্ষার বয্াপা েলাকেদর উ�ু � করা
হেয়েছ।
এ বয্াপাে বুখারী ও মুসিলেম এেসেছ, আবু হুরাইরা রা. েথেক
বিণর্ত। িতিন বেল, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
ইরশাদ কেরেছন, ‘আ�াহ তা‘আলা সম� সৃ ি�র কাজ স�� কের
যখন িন�া� হেলন, তখন ‘বংশস�কর’ দািড়েয় বলল : আপনার
িনকট স�কর্ে�দ হেত রক্ষা �াথর্ীর এটাই উ�ম �অতঃপর
আ�াহ তা‘আলা বলেলন : ‘তুিম িক স�� নও েয, েয বয্ি�
েতামারাসেথ স�কর্ রক্ষা করেব আিমও তারেথ স�কর্ রক্
করব, আর েয বয্ি� েতামার সােথ স�কর্ে�দ করেব আিম
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তার সােথ স�কর্েদ করব। অতঃপর েস বলল, অবশয্-হয্া,
িতিন বলেলন, তেব তাই েহাক। অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েতামরা (আমার কথার সমথর্ে)
ই�া হেল পড়েত পার, (আ�াহ তা‘আলার বাণী)
ْ
ۡ َ
ُۡ َ ّۡ
ُ َ َۡ َ ِ وَ ُ َ ّ ُ ٓ ْ َ ۡح
٢ ام� ۡم
َوَ�َ ُت ۡم أن �فسِ ُدوا ِ� ٱ��ض �ق ِطعوا أر
﴿ � َهل عَسَ ۡي ُت ۡم إِن
ُ َ َ ٰٓ �ۡ�َُوْ� ٰٓ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ّ ُ َأَص ّ ُ ۡ أ
[٢٣ ،٢٢ : ﴾ ]�ﻤﺪ٢ َ �بۡ� ٰ َره ۡم
َ َ�ِك �َِين لعنهم �َ َمَهم
‘েতামরা শী�ই এ েথেক িফের যােব এবং পৃিথবীেত িবপযর্য় সৃি�
করেব ও আ�ীয়তার ব�ন িছ� করেব। আর যারা এরূপ করেব
তােদর ওপরই আ�াহর অিভশ�াত বিষর্ত হেব। আর এ ধরেণর
েলাকেদরেকই বিধর এবং অ� কের েদওয়া হেব।’ [সূ রা
মুহা�াদ: ২২-২৩]
তাছাড়া রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আরও বেলন,
‘েয বয্ি� আ�াহ এবং আেখরােতর �িত িব�াস রােখ েস েযন
আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা কচেল।’ [বুখারী, ৬১৩৮]
অিধকাংশ েলাকই এই অিধকারিটেক নসয্াৎ কের িদে� এবং এর
�িত িবেশষ অবেহলা �দশর্ন করেছ। এেদর মেধয্ এমন েলােক
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দৃ �া� িবরল নয়, েয তার আ�ীয় �জেনর েকােনা পিরচয়ই রােখ
না। এমনিক েকােনা �কার স�দ বয্য় কের অথবা বয্ি�গ
স�াব রক্ষা কের�ীয়তার স�কর্ বজায় রােখ না। এ ধরেণর
েলাকও েআমােদর সমােজ িবরল নয় েয, িদেনর পর িদন, মােসর
পর মাস এবং বছেরর পর বছর অিত�া� হওয়ার পরও অেনেক
আ�ীয় �জেনর খবর েনয় না, তােদর সােথ েদখা সাক্ষােত
েকান ধার ধাের না। না সু েখ স�েদ তােদর িনকট েকােনা
উপেঢাকন ে�রণ কের আর না তােদর দু ঃেখর িদেন অথবা
িনতা� �েয়াজেনর মুহুেতর্ তােদর পােশ এেস দাড়ায়। বর
অিধকাংশ সময় তারা আ�ীয় �জনেক কথা অথবা কােজ দু ঃখ
িদেয় থােক, এমনিক কখনও কখনও এই উভয়িবধ উপােয়ই দু ঃখ
িদেয় থােক।
আবার েকােনা েকােনা েলাক এমনও রেয়েছ েয দূ েরর েলােকর
সােথ স�কর্ রেখ অথচ তার িনকটা�ীেয়র সােথ স�কর্ে�দ
কের। আবার েকউ আেছ েয আ�ীয় �জেনর সােথ িঠক তখনই
স�কর্ রােখ যখন তারা তার সােথ স�কর্ রককের চেল, আর
যখন তারা স�কর্ রােখ না তখন ও তারাও স�কর্ িঠক রাে
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না। এটােক �কৃতপেক্ষ আ�ীয়তার স�কর্ বজায় রাখলা
েযেত পাের না। এটােক েনহােয়ত ভােলা কােজর অনু রূপ অথর্া
িবিনমেয় আেরকিট ভােলা কাজ বলা যায় মা�- যা িনকটা�ীয় বা
অনয্ের বয্াপাের করা হেয় থােক। আর েকােন কােজর পুর�ার
শুধু িনকটা�ীয়েদর েবলা সীমাব� েনই। তােকই আমরা �কৃত
আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষাকারী বলেতির েয শুধু আ�হর
উে�েশয্ই আ�ীয়তার স�ক রক্ষা কের চেল এবং এর িবপরী
হেল েস বয্াপাের েস িব�ুমা� �েক্ষপ কের, চাই তার আ�ীয়�জন তার সােথ স�কর রক্ষা কে র চেল অথবা না চেল। এ
�সংেগ েবাখারী শরীেফ আবদু �াহ ইবন আমর ইবন ‘আস রা.
েথেক একিট হাদীস বিণর্ত হেয়ে:
ّ ُ
َوَﻟ
َ ُ ِﺎلْﻤُﺎ
ُ ُ ُ ْ َﻤ
َ ْ»ﻟَي
«ﺣﻪ وَﺻَﻠَﻬَﺎ
،ﺊ
ﻓ
ﻜ
ﻞ
َاﺻ
ﻮ
ال
ﺲ
ِ ﻟَي إِذَا ﻗ ِﻄﻌَﺖ
ِ َاﺻﻞ
ِ
ِ � ِﻦ الﻮ
ِ
ِ
ِ
‘তােক �কৃত আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষাকারী বলা েযেত পাের,
েয শুধু তটুকুই কের যতটুকু তার আ�ীয় তার সােথ কের
থােক। বরং �কৃত আ�ীয়তার স�কর রক্কারী তােকই বলা
েযেত পাের, েয বয্ি� তার আ�ীয় তার সােথ স�কর্ িছ
করেলও েস তা রক্ষা কের চে’ [বুখারী, ৫৯৯১]
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তাছাড়া এক বয্ি� রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক
এই বেল �� করল: েহ, আ�াহর রাসূ ল ! আমার কিতপয়
আ�ীয় আেছ। আিম তােদরা সােথ আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষা ক
চিল অথচ তারা আমার সােথ তা িছ� কের, আর আিম তােদর
সােথ সু �র বয্বহার করা সে�ওতারা আমার সােথ ম� আচরণ
কের থােক। আিম তােদর বয্াপাের সিহ�ুতার পিরচয় েদই অথচ
তারা তার উে�া কের। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম বলেলন: ‘েতামার অব�া যিদ এরূই হয় যা তুিম
বলেল, তা হেল তুিম েযন তােদর মুেখ গরম ছাই িনেক্ষপ কর।
আর তােদর িবপেক তুিম সব সময়ই আ�াহর পক েথেক
একজন সাহাযয্কারী পাে, যতক্ষণ প� তুিম ঐ অব�ায় বহাল
থাকেব- [মুসিলম: ২৫৫৮]।
আ�ীয়তার স�কর্বজায় রাখার কারেণ শুধুই এটাই লাভ হেতা
েয, আ�াহ তার েস স�কেকর্ দুিয়া ও আেখরােতর জনয্ কােয়ম
রােখন, তার ওপর আ�াহর রহমত বিষর্ত হেত থাকেব এবং তর
যাবতীয় কাজ সহজতর কের েদওয়া হেব এবং তার যাবতীয়
দু ঃখ-ক� দু র হেয় যােব (তেব তা-ই যেথ� িছল)। অথচ এর অনয্
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লাভ েতা রেয়েছই, ‘তােদর পর�েরর �িত ভােলাবাসা,
সহানু ভূিত এবং সু েখ-দু ঃখ পর�েরর �িত সাহাযয্। সহেযািগতার
কারেণ তােদর মেধয্ একিট সুস�কর্ গেড় উেঠ। আর যখন এ
িবপরীত তােদর মেধয্ িবি��তা ও দূর� সৃি� হ, তখন এইসব
কলয্াণও দূরীভূত হেয় যায়
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ছয় : �ামী-�ীর অিধকার
মানু েষর ৈববািহক জীবেনর কেতক ফলাফল এবং �েয়াজনীয়
চািহদা রেয়েছ। আর িবেয় হে� এমন একিট স�কর্ যা �াম�ী উভেয়রই পার�িরক অিধকােরর িভি�েত �িতি�ত হেয়
থােক। এই অিধকারগুেলা হে� শারীিরক অিধকা, সামািজক
অিধকার, এবং অথর্ৈনিতক অিধকার
এ কারেণই �ামী-�ী উভেয়র এটা অবশয্ কতর্বয্, তারা
েসৗহাদর্পূ ণর্ জীবন যাপন করেব এবং েকােন �কার মানিসক
অস�ি� ও ি�ধা বািতেরেকই তােদর যা িকছু আেছ এেক অেনয্র
জনয্ অকাতের বয্য় কর! আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :
ۡ ۡ ّ ِ �َ�َ﴿
[١٩ :وف﴾ ]اﻟنﺴﺎء
� ِ ُوهُنَ بِٱل َمع ُر
‘আর েতামরা তােদর (�ীেদর) সােথ উ�ম বয্বহার কর’ [সূ রা
আন-িনসা: ১৯]
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলেছন :
ّ ُۡ ّ
ٞ َ ّ
ّ
ّ وف وَل
ُ َلَيۡهِنَ بٱل ۡ َم ۡع
[٢٢٨ :َلَيۡهِنَ د َر َجة ۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِلر َجا ِل
ر
ِي
َ�
﴿َلَهُنَ مِثل
ِ
�
ِ
ِ
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‘আর �ীেদর যা িকছু পাওনা রেয়েছ তা উ�ম আচরেণর মাধয্েম
েপৗঁেছ দাও। আর তােদর উপর পুরুষেদর একিট উঁচু মযর্া
রেয়েছ।’ [সূ রা আল-বাকারাহ: ২২৮]
�ীর জনয্ তার �ামীর েযরূপ অ-স�দ বয্য় করা কতর্,
েতমিনভােব �ীরও এটা কতর্বয্ েয েস েযন তার �ামীর জনয্র
সাধয্ানুসােরযা �দান করার তা �দান কের। আর এভােবই যখন
�ামী-�ী উভয়ই তােদর পার�িরক কতরবয্গুেলা আদায় করা
জনয্ �ত হেব, তখনই তােদর উভেয়র জীবন হেব অতীব
সু খময় এবং তােদর স�কর্ হেব িচর�ায়ী। আর যিদ এর
িবপরীত হয়, তাহেল তােদর মেধয্ ঝগড়-িববাদ ও িবে�দ েদখা
েদেব ৈবিক। ফেল তােদর জীবন হেয় পড়েব পুঁিতগ�ময়।
�ীেলাকেদর সিঠক অব�ার �িত দৃ ি� েরেখ তােদর �িত উ�ম
বয্বহার ও উপেদশ দােনর বয্াপাে কুরআন ও হাদীেস অসংখয্
বাণী উ�ৃ ত হেয়েছ। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন :
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َّ ﻠ
َﻠ
َّ ْ ﺷ
ّ
ّ
ْ الﻤَﺮأَةَ ُﺧﻠ
ْ »
ْ ََﺈِن
 َ�ِنَ أَﻋ َﻮ َج ْ ٍء ِﻓ لﻀِ ِﻊ،ﻘَﺖ ِﻣ ْﻦ ِﺿ ٍﻊ
،ِاﺳﺘَ ْﻮ ُﺻﻮا ﺑِﺎنِﺴَﺎء
ِ
ْ ْ َ َ ْ َْ َ ُ َ ْ َ ْﺖَ ُ ُ ُ ﺮ َ ْ ﺗَ ُ وَ ْ ﺗَﺮَ ْ َ ُ ل
ْ ،أَﻋ َﻮ َج
ﻓَﺎﺳﺘَ ْﻮ ُﺻﻮا
 ِ�ن �ﺘﻪ ﻢ ﻳﺰل، ﻓ ِﺈن ذﻫَﺒ ﺗ ِﻘﻴﻤﻪ َﺴ ﻪ،أَﻋﻼه
ّ
«ِﺎﻟنِﺴَﺎ ِء
‘�ীেলাকেদর বয্াপাের েতামরা কলয্ােণর উপেদশ � কর।
েকননা তােদরেক ৈতরীই করা হেয়েছ পাঁজেরর হাড় েথেক, আর
পাজেরর যা সবেচেয় ব� তা উপেরর অংেশ থােক। তুিম যিদ তা
েসাজা করেত যাও তেব তা েভে� যােব। আর যিদ এমিন েছেড়
দাও তেব তা িচরিদন ব�ই েথেক যােব। অতএব, তােদর
বয্াপাের কলয্ােণর অিসয়ত �হণ  4।’
P3F

P

অনয্ একিট বণনায় আেছََ َ َّ ْ ْ َةَ ُ ْ ْ ﻠَ ﻟَ ْ َ ْ َ َ ل
َ َ
ْ ْ
اﺳﺘَ ْﻤﺘَﻌﺖَ ﺑِﻬَﺎ
 ﻓ ِﺈ ِن،َﺮ�ﻘ ٍﺔ
ِ »ِنَ الﻤَﺮأ ﺧ ِﻠﻘَﺖ ِﻣﻦ ِﺿ ٍﻊ ﻦ �ﺴﺘ ِﻘﻴﻢ ﻚ ﻋ ﻃ
ُ
ْ
ُ  وَ � ْن َذﻫَﺒْﺖَ ﺗُﻘ،اﺳﺘَ ْﻤﺘَ ْﻌﺖَ ﺑﻬَﺎ وَ�ﻬَﺎ ﻋ َﻮ ٌج
ْ َ َ ﺮ،ﻴﻤﻬَﺎ
ُ ْ ﺴ�َﻬَﺎ َ�َﺮ
«ﺴﻫَﺎ َﻃﻼَ�ﻬَﺎ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
‘েমেয়েলাকেক পাঁজেরর হাড় েথেক ৈতরী করা হেয়েছ। তুিম
েকােনা অব�ায়ই েসাজাপেথ দৃ ঢ় পােব না। তার কাছ েথেক

4

বু খারী, ৩৩৩১; মুসিলম, ১৪৬৮।
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ফায়দা �হণ করেত চাইেল তা �হণ কর, িক� তার মেধয্ ব�তা
থাকেবই । তুিম যিদ তা েসাজা করেত চাও, তেব তা েভে� যােব,
আর েভে� যাবার েশষ পিরণিত হে� িবে�দ বা তালাক 5।’
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম বেলেছন :
ْ َ َ ْ ﺮَ ْ ُ ْ ٌ ُ ْ ﻨَ ً ْ َ ْ ُ ُ ً َﻲ
« َﺿ ِﻣﻨﻬَﺎ آﺧَﺮ
ِ ﻛَﺮه ِﻣﻨﻬَﺎ ﺧﻠﻘﺎ
ِ  ِإن، »ﻻ �َﻔ ك مﺆ ِﻣﻦ مﺆ ِﻣ ﺔ
‘েকান মুিমন পুরুষ  েযন েকন মিমন �ীেক তাি�লয্ ও অব না
কের। তার আচার আচরেনর েকােনা একিট অপছ�নীয় হেলও
অনয্িট ে�াষজনক হেত পাের 6।’
P5F

P

আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের এসব হাদীেস পুরুষ
েলােকরা তােদর �ীেদর সােথ িক ধরেনর আচরন করেব েস
বয্াপােরতার উ�ােতর �িত িদক িনেদর্শনা িদে�। িতিন এটাই
জানাে�ন েয, পুরুষেদর কতর্বয্ হে� এই, সহজ উপােয়
তােদর িনকট েথেক যতটুকু সু বয্বহার পাওয়া স�, তারা েযন
তাই �হণ কের। কারণ, সৃ ি�গত কারেণই তােদর �কৃিতর মেধয্
5

মুসিলম, ১৪৬৮।

6

মুসিলম, ১৪৬৯।
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পুরুষেদর েচেয় িকছুটা স�ূ ণর্তা রেয়ে, পূ ণর্ভােব েকােনা িকছু
তােদর কাছ েথেক পাওয়া যােব না। শুধু তাই ন, তােদর মেধয্
একিট ব�তা রেয়েছ। অতএব, যােদরেক েয �কৃিতর ওপর সৃ ি�
করা হেয়েছ, তােক অ�ীকার কের তােদর কাছ েথেক েকােনা
�কার কলয্াণ বা ফায়দা লাভ করা স�ব নয়।
তাছাড়া এসব হাদীেস আরও এেসেছ েয, মানু েষর কতর্বয্ হে
�ীেলাকেদর মধয্কার ভােলা ও ম� �াভাবগুেলা তুলনা কে
েদখা। এটা এজনয্ ে, যিদ েকােনা পুরুষ তার েকােন আচরেণ
ক্� ও অস�� হয় তাহেল এমন একিট �ভােবর সােথ তা তুলনা
কের েদখা �েয়াজন যা �ারা েস স�� হেত পাের। তার �িত শুধু
ঘৃ ণা ও রাগ�ের তাকােব না।
আর অেনক পুরুষ এমন রেয়েছ যারা তােদর �ীেদর মেধয
পিরপূ ণর্ অব�া �তয্াশা কের অথচ�ত:ই এটা স�ব নয়। আর
এ কারেণই একিট িত�তা সৃ ি� হয় তােদর মেধয্ ! আর েস
জনয্ই তােদর �ীেদর �ারা তারা েকােন �কার উপকৃত হেত
পাের না। বরং অিধক� এই িত�তা সৃ ি�তাপূ ণর্ অব�া তােদরেক
িবে�েদর িদেক ধািবত কের। েযমন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
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ওয়াসা�াম বেলেছন : ‘তুিম যিদ তােক েসাজা করেত চাও তা
হেল েভে� েফলেব- আর এর চুড়া� পিরণিত হে� তালাক।’
এমতাব�ায় পুরুেষর কতর্বয্ হে� �ীন এবং শরীয়েতর পিরপ
নয় এমন িকছু কাজ যা �ী কের েস বয্াপাের েস েযন সহভােব
�হণ কের এবং েদেখও না েদখার অব�ায় থাকা।
�ামীর ওপর �ীর অিধকার এই েয, �ামী তার খাবার, েপাশাক
পির�দ, বাস�ান এবং আনু ষি�ক িজিনসপ� সরবরাহ করেব।
আ�াহ তা‘আলা পিব� কালােম বেলেছন :
َ ُ ۡ ََ
ۡ ۡ ّ
ّ
[٢٣٣ :وف﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َِزۡ�ُهُن
﴿وَ� ٱل َم ۡولودِ ُ�ۥ
� ِ َ�ِسۡوَ�ُهُنَ بِٱل َمع ُر
‘�ীেলাকেদর েখার-েপাষ এবং পিরেধয় ব� উ�মভােব সরবরাহ
করা তােদর ওপর অবশয্ কতর্ব’ [সূ রা আল-বাকারাহ: ২৩৩]
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ْ َْ ّ
ُ َّ ﻋَﻠ
ّ
«وف
َِزْ�ُﻬُﻦ
َلَﻬُﻦَ ﻴْ� ْﻢ
»
ِ َ�ِﺴْﻮَ�ُﻬُﻦَ ﺑِﺎلﻤﻌ ُﺮ
‘েতামােদর (পুরুষেদ) ওপর কতর্বয্ হে� তােদ খাদয-সাম�ী
এবং ব�ািদ �দান করা।’ [মুসিলম, ১২১৮]
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রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক এই মেমর্ �� করা হেলা
েয, আমােদর কােরা �ী থাকেল তার ওপর �ীর িক অিধকার
রেয়েছ। িতিন বলেলন :
ْ
ْ ََ ْﺖَ وَﺗ
ْ ْ َ ْﺖَ وَ َ َﺮ
ْ �ُ »أَ ْن
َاﻛتَ َﺴﻴْﺖ
َ � ُﺴ
ﻀ ِب
ﻻ
،
َﺒ
ﺴ
ت
اﻛ
أَو
،
َا
ذ
إ
َﺎ
ﻫ
ﻮ
،
ﻤ
ﻌ
ﻃ
َا
ذ
إ
ﻤَﻬَﺎ
ﻌ
ﻄ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ْ
ْ َ َّ ْ و
ْ َ ْ ﺠ ْﺮ ِّﻻَ ﻓ
ُ �َﻬ
«ﺖ
 ﻻ،  وَ ﻻ ُﻘَﺒِﺢ،ال َﻮﺟﻪ
ِ ﺒﻟﻴ
ِ
‘তুিম েখেয় থাকেল তােকও খাওয়ােব, তুিম পিরধান করল
তােকও পিরেধয় ব� �দান করেব, আর তার মুখম�েল কখেনা
আঘাত করেব না এবং তােক গািলও িদেব না এবং তােক ঘর
ছাড়া অনয্ েকাথাও তয্াগ করেব ’ 7। (আবু দাউদ)।
P6F

P

�ীর অিধকােরর মেধয্ আেরকিট অিধকার হে� এই ে, �ামীর
যিদ একািধক �ী থােক তাহেল তােদর মেধয্ েস ইনসফ কােয়ম
করেব। ইনসাফ কােয়ম করেত হেব তােক তােদর খাদয-সাম�ী,
বাস�ান এবং সহঅব�ােনর েক্ষে�। অথর্াৎ সািবর্ক বয্াপ
তােদর সােথ স�াবয আদল রক্ষা করেত হেব। তােদর একজেন
িদেক অতয্ািধকঝুঁেক পড়া বড় বড় গুণাসমূ েহর মেধয্ একিট
7

আবু দাউদ, ২১৪২।
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ٌ ُ ّ
ُ ْ َ َ َ
َ َﺎء ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘ
َ  ﺟ،َاﻫﻤَﺎ
ََ ْ َ ْ َ ُ ْ ﺮ
«ﻴَﺎﻣ ِﺔ َﺷِﻘُﻪ ﻣَﺎﺋِﻞ
أَﺗَﺎن �ﻤَﺎل ِﻰﻟ ِإﺣﺪ
ِ
ِ »ﻣﻦ ﻛﻧَﺖ ﻟ ام
‘যিদ কােরা দু ’জন �ী থােক এবং তার একজেনর িদেক যিদ েস
েবশী ঝুেক পেড় তাহেল েস িকয়ামেতর িদন এমন অব�ায়
উপনীত হেব েয, তার শরীেরর একাংশ অনু রূপ ঝুেক থাকেব 8।’
P7F

P

িক� ে�ম ও ভােলাবাসা এবং অ�েরর �শাি� ইতয্ািদর বয্াপাে
মানু েষর েকােনা হাত থােক না। কারণ এগুেলা এক�ই মানিসক
বয্াপার। সুতরাং এসব েক্ষে� যিদল স�ব না হয় এবং
িকছু টা তারতময ঘেট তা হেল তােত েকােনা পাপ হেব না। আ�াহ
তা‘আলা বেলেছন:
ّ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ْ ٓ ُ َ ۡ َ َو
ۡ َٱلنسَ آءِ وَلَ ۡو ح
[١٢٩ :رَص ُت ۡمۖ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
� ﴿ لن � َست ِطيعوا أن �عدِلوا
ِ �
‘েতামােদর ই�া থাকেলও (একািধক �ীর েক্ষ) েতামরা আদল
রক্ষা করেত সক্ষম হেব’ [সূ রা আন-িনসা: ১২৯]

8

আবু দাউদ, ২১৩৩।
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তাঁর িবিবেদর েক্ষে
(সময়) ব�ন কের িনেতন এবং আদল রক্ষা করেতন। িতিন
বয্াপাের এই েল আ�াহর িনকট �াথর্না করেত:
ُ ََ ُ َْ
َّ َ َ ﻗ
ُ َْ َ ُ َ
« وَ ﻻ أم ِﻠﻚ، ِ�ﻴﻤَﺎ � ْﻤ ِﻠﻚ،�ِ  ِ�ﻴﻤَﺎ أم ِﻠﻚ ﻓﻼ ﺗَﻠ ْﻤ، �ِ ﻠَّﻬُﻢَ ﻫﺬا ْﺴ
»
‘েহ আ�াহ ! েয বয্াপাের আমার কতৃর্� ও মািলকানা রেয়েছ ে
বয্াপাের আমার ব�ন বয্ব�া এই। আর েয বয্াপাের আম
েকােনা মািলকানা বা

কতৃর্� েনই বরং তুিমই তার মািলক েস

বয্াপাের আমাে ভৎসর্না কেরা ন 9।’
P8F

P

িক� দু ’জন �ীর েক্ষে� এক জেনর স�িত�েম যিদ ি�তী
জেনর সােথ অব�ােনর অনু মিত েনওয়া হয়, তেব তােত েকােনা
ক্ষিত েনই। রাসূ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েথেক এরূপ
দৃ �া� রেয়েছ েয, িতিন আেয়শার জনয তার (�াপয) িদনিট এবং
সাওদা কতৃর্ক আেয়শার জনয্ �দ� িদনিটও আেয়শার জ ব�ন
কের িদেয়েছন। আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া মৃতুয্
শযয্য় শািয়ত অব�ায়ও িজেজস করিছেলন,
9

আবু দাউদ, ২১৩৪।
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َ َ ْ
َ َ ْ
«»أَ� َﻦ أﻧَﺎ ﻏ ًﺪا؟ أَ� َﻦ أﻧَﺎ ﻏ ًﺪا؟
‘আিম আগামীকাল েকাথায় থাকব? আিম

আগামীকাল েকাথায়

থাকেবা?’
অতঃপর তাঁর �ীগণ তাঁেক এই মেমর্ অনুমিত িদেলন েয িতিন
েযখােন ই�া েসখােনই থাকেত পােরন। অতঃপর িতিন আেয়শার
গৃেহই অব�ান কেরন এবং েসখােনই মারা যান।
�ীর ওপর �ামীর অিধকার �ীর অিধকােরর েচেয়ও বড়। কারণ
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ّ ُۡ ّ
ٞ َ ّ
ّ َۡ َ
ّ � ِ ِنَ بٱل ۡ َم ۡع ُر
[٢٢٨ :َلَيۡهِنَ د َر َجة ۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِلر َجا ِل
ِ ﴿َلَهُنَ مِثل �َِي علي
ِ وف وَل
‘তােদর ওপর েয রূপ সদাচার �েয়জন, তােদর জনয্ও অনুরূ
�েয়াজন এবং তােদর ওপর পুরুষেদর একিট মযর্াদা রেয়ে’
[সূ রা আল-বাকারাহ: ২২৮]
পুরুষই হে �ীর পিরচালক। কারণ পুরু েলাক �ী েলােকর
সু েযাগ-সু িবধা সরবরাহ, িশ�াচার িশক্ষাদান এবং েদ-েশানার
বয্াপাের দািয়�শীল। আ�াহতা‘আলা বেলন :
55

ْ ُ َ َ ٓ َ َّ َ ُ ّ ُ َ ََ ّسَ ٓ َ ّ َ ّ ُ َ ۡ َ ُ ۡ ََ ٰ َ ۡ و
ٱلرجال َ�َٰمون � ٱلن ِ اءِ بِما َضَل �َ �عضهم � �ع ٖض �ِما أنفقوا
ِ ﴿
َ
[٣٤ :م ِۡن أ ۡم َ�ٰل ِ ِه ۡ ۚم﴾ ]اﻟنﺴﺎء
‘পুরষগণ মিহলােদর অিভভাবক এবং দািয়�শীল। এটা এজনয্
েয, আ�াহ তা‘আলা তােদর এেকর ওপর অনয্েদর িবিশ�তা দান
কেরেছন এবং েযেহতু পুরুষগণ তােদর স�দ েথেক তােদ
�ীেদর জনয্ বয্য় কের থাে’ [সূ রা আন-িনসা: ৩৪]
�ীর ওপর পুরুেষর অিধকাের মেধয্ আরও রেয়ে, আ�াহর
অবাধয্তা বয্িতেরেক সবর্েক্ষে� েস তার �ামীর আনুগতয্
এবং তার ধন-স�দ ও তার েগাপনীয়তার সংরক্ষণ করেব
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন:
ُ ْ ََ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ ً ُ ْ ُ ْ َل
ُ الﻤَﺮأَةَ أَ ْن � َ ْﺴ
ْ ِ ﺠ َﺪ ل
ْ ت
«ﺰَو ِﺟﻬَﺎ
» ﻮ ﻛﻨﺖ آ ِمﺮا أﺣﺪا أن �ﺴﺠﺪ ِﻷﺣ ٍﺪ ﻷمَﺮ
‘যিদ আিম েকােনা মানু ষ অপর কারও জনয্ িসজদা করার
অনু মিত িদতাম, তেব মিহলােক তার �ামীেক িসজদা করেত
িনেদর্শ িদতা’ 10।
P9F

10

P
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অনয্ হাদীেস এেসে,
ْ ََ َ ْ َ ﻋَﻠَ ﻟ
ْ ُ ُ ّ َ َﺎ
ْ َامﺮَ أَﺗَ ُﻪ َﻟ ﻓﺮَاﺷﻪ ﻓ
ﺄَﺑَﺖ �َﺒَﺎت ﻏﻀﺒَﺎن ﻴْﻬَﺎ ﻌَﻨَﺘﻬَﺎ
» ِإذَا ﻋ لﺮَﺟﻞ
ِ ِ ِ ِﻰ
ُ َ َ َ
ْ ُ
«الﻤﻼﺋِ�ﺔ ﻰﺘ َّ ﺗﺼ ِﺒ َﺢ
‘যিদ েকােনা পুরুষ তার �ীেক তার সােথ শযয্াশায়ী হেআ�ান
জানায় এবং যিদ উ� �ী তা অ�ীকার কের এবং �ামী তার
ওপর রাগাি�ত অব�ায় রাত কাটায়, তাহেল সকাল পযর�
িফিরশতাগণ তার ওপর অিভশ�াত বষর্ণ কের’ 11।
P10F

P

�ীর ওপর �ামীর আেরকিট অিধকার এই েয, �ামীর েকােনা ৈবধ
�ােথর্ িব� সৃি� হেত পাের এমন েকােন কাজ �ী করেব না, চাই
তা েকােনা (নফল) ইবাদেতর মাধয্েমই েহাক না েকন।রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন :
ْ ّ ْ
ْ ّ ٌ
َ َ ْ ََ ﺗ
ُ ﻤَﺮأَة أَ ْن
َ ﺗَﺼ
ْ َﻮم و
ْ ْ ّ َ
« وَ ﻻ ﺄذن ِﻓ ﺑَي ِﺘ ِﻪ ِﻻَ ﺑِ ِﺈذﻧِ ِﻪ،زَو ُﺟﻬَﺎ ﺷَﺎ ِﻫﺪ ِﻻَ ﺑِ ِﺈذﻧِ ِﻪ
ِ »ﻻ َِﻞُ لِﻠ
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�ামীর অনু মিত বয্িতেরেক �ীর েরাজা(নফল) রাখাও জােয়য হেব
না এবং �ামীর অনু মিত বয্িতততার ঘের কাউেক �েবশ করেত
েদওয়াও �ীর জনয্ ৈবধ ন 12।’
রাসূ ল

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া

জা�ােত

�েবেশর

উপায়সমূ েহর মেধয্ �ীর �িত �ামীর ে�াষেক একিট অনয্তম
উপায় বেল গণয্ কেরেছন। উে� সালমা রািদয়া�াহু আনহ েথেক
বিণর্। িতিন বেলন রাসূ লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলেছন,
َّ
ْ
ْ ّ�
َد
ْ
ُ ْ َﻣَﺎﺗَﺖ و
«ﺧَﻠَﺖ ﻟَﻨَﺔ
رَاض
»َُﻤَﺎ امﺮَ أ ٍَة
ٍ زَوﺟﻬَﺎ �َﻨﻬَﺎ
ِ
‘যিদ েকােনা �ী এমতাব�ায় মারা যায় েয তার �ামী তার উপর
স��, তা হেল েস জা�ােত �েবশ করেব।’ [িতরিমযী, ১১৬১]
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সাত : শাসক ও শািসেতর অিধকার
শাসক েতা তারাই, যারা মুসিলম জনগেণর যাবতীয় কােজর
দািয়�শীল বা িজ�াদার। েযমন সাধারণভােব রা� শাসন বয্ব�া
�ধান বয্ি� অথবা িবেশষ কের েকােন একিট িনিদর্� �িত�ােনর
দািয়�শীল েকােনা বয্ি। এ উভয়ই মুসিলমেদর অিভভাবক বেল
িবেবিচত। েদেশর নাগিরক বা �জা সাধারেণর ওপর এেদর
েযমন অিধকার রেয়েছ, তােদর ওপরও �জা সাধারেণর অিধকার
রেয়েছ।
শাসক বা রা� পিরচালকেদর ওপর �জা সাধারেণর অিধকার এই
েয, আ�াহর পক্ষ েথেক তারা রা� পিরচালনার েক্ষে�
আমানত লাভ কেরেছন এবং িজ�াদারী �হণ কেরেছন েস
েমাতােবক তারা দু িনয়া ও আেখরােতর কলয্ােণর িদেক লক্
েরেখ তােদরেক সিঠক পেথ পিরচািলত করেব। আর েসটা করেত
হেব মুিমনেদর পথ অনু সরেণর মাধয্েমই। ে পেথর মােনই
হে�, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর কমর্প�িত
কারণ, এ পেথই তােদর, তােদর �জাবগর ও যারা তােদর অিধন�
রেয়েছ তােদর জনয্ েসৗভাগয্ রেয়েছ�জােদর েথেক শাসকেদর
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জনয্ স�ি� লােভর এটাই সেবা�ম মাধয, এর মাধয্েমই তােদর
মধয্কার স�কর্ মজবুত , তারা তােদর শাসকেদর িনেদর্েশর
�িত আনু গতয্ কে, েয আমানত তারা তােদর �িত নয্� কেরেছ
েসটা সংরক্ষেণ তৎপর থােক। েকন, েয বয্ি� আ�াহেক ভয়
কের তােক েলােকরাও ভয় কের চেল। আর েয বয্ি� আ�াহেক
স�� রােখ আ�াহ মানু েষর বয্াপাে তার জনয্ েথ� হেয় যান
এবং জনগেণর মাধয্েম আ�াহ তােক �� রােখন। কারণ, সম�
মানু েষর অ�রেতা আ�াহর হােতই িনব� িতিন েয িদেক চান,
েস িদেকই তা �তয্াবতর্ন কের
আর মুসিলমেদর িজ�াদার তথা শাসেকর অিধকার হে� এই েয,
জনগেণর পক্ষ েথেক তারা েয বয্ের দািয়�শীল েস বয্াপাের
তােদর কলয্াণ কামনা করা �জােদর কতর্বয্। তারা েকা
বয্াপাের গােফল বা অনয্মন� হেয় েগেল েস বপাের তােদরেক
�রণ কিরেয় েদওয়াও �জা সাধারেনর কতর্বয্। তারা সতয্
েথেক িবচুয্ত হেল তখন তােদর জনয্ েদায়া করেত হেব। আ
আ�াহর আনু গেতযর েখলাফ নয় তােদর এমন সব কােজ
সহেযািগতা ও সমথর্ন করা �জােদর কতর্বয্। েকননা এ
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সহেযািগতার মাধয্েমই তারা তােদর ওপর নয� দািয়� সিঠক
এবং সু শৃংখলভােব আ�াম িদেত পােরন। এর িবপরীত যিদ
তােদর শধু িবর�াচরণ ও তােদর িবরুে� িবে�হই করা হয়, তা
হেল সমােজ িবশৃ ংখলা েদখা িদেব ৈবিক। আর এজনয্ই আ�াহ
তা‘আলা তাঁর এবং তাঁর রাসূ েলর আনু গতয্সহ সামািজক দািয়ে�
িনেয়ািজত বয্ি�বেগর্রও আনুগতয্ করার িনেদর্শ িদেয়েছন। আ
তা‘আলা বেলন:
ُ َ
ۡ
ُ
ُ �َ وَ أَط
ُ ِين َء َام ُن ٓوا ْ أَط
ّ ٓ
َ ّ ْ ِيعوا
َ َ�ّ َ�ُ َها
ّ ْ ِيعوا
�ٰ ﴿
﴾ۖلرَ ُسول وَ أ ْو ِ� ٱ� َۡم ِر مِن� ۡم
[٥٩ :]اﻟنﺴﺎء
‘েহ ঈমানদার েলােকরা! আ�াহর আনু গতয্ কের, আরও আনু গতয্
কেরা আ�াহর রাসূ েলর। আর আনু গতয্ কর েসসব েলােকর যারা
েতামােদর বয্াপােরক্ষমতা�।’ [সূ রা আন-িনসা: ৫৯]
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন:
ُ َّ ﺎﻋ
ْ َْ ّ
ْ
ْ ُ ْ ْ ْ ََ
ُْ ّ
َّ و
،  ِﻻَ أن ﻳُﺆمَﺮَ ﺑِ َﻤﻌ ِﺼﻴَ ٍﺔ، َ�َﺮه
ِ َ»ﻋ الﻤَﺮ ِء الﻤﺴ ِﻠ ِﻢ لﺴَﻤﻊ َاﻟﻄَ ﺔ ِ�ﻴﻤَﺎ َﺣَﺐ
ُ ْ َ
َ
ََ
َ
ْ
«ﻓﻼ ﺳَ ْﻤ َﻊ وَ ﻻ ﻃَﺎﻋَ ﺔ، ﻓﺈِن أ ِمﺮَ ﺑِ َﻤﻌ ِﺼﻴَ ٍﺔ
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‘একজন মুসিলেমর কতর্বয্ হে� যতক্ষণ� তার েনতা তােক
�েকােনা �কার পােপর কােজ আেদশ না করেব ততক্ষণযর
তার কথা েশানা এবং তার আনু গতয করা- চাই তা তার কােছ
ভােলা লােগ িক ভােলা না লােগ। তেব যখন েস েকােনা অনয্ায়
কােজ আেদশ করেব তখন তার কথা েশানা এবং তার �িত
’আনু গতয্ েদখােনা যােব ন’ 13। - (বুখারী ও মুসিলম)।
‘আবদু �াহ ইবেন ওমর রািদয়া�াহু আনহু বেলন:
َ� َﻨ ْ ْ ً
ّ
ُ ﻋَﻠَ
ّ
ْ َﺎدَ
ّ َ َ ُ
ﻣَ�ﻻ ِ ...إذ ﻧ ى
اﷲ ﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ ِﻓ
ﷲ َ�َ
ﻮل ا ِ
»ُﻨَﺎ ﻣﻊ رَﺳ ِ
ﺳَﻔَﺮَ ،ﻟَﺎ ِ
ٍ
ًَ
ّ ُ ﻋَﻠَ ْ َﺳ ّ َ ّ َةَ
ُ
ََْ ْ َ ُ
ُ
ﻮل
ﻣ ِ
ﻮل ا ِ
ﷲ َ�َ اﷲ ﻴ ِﻪ َﻠَﻢ :لﺼَﻼ ﺟَﺎ ِﻣﻌﺔ ،ﻓَﺎﺟﺘﻤﻌﻨَﺎ ِﻰﻟ رَﺳ ِ
ﻨَﺎدي رَﺳ ِ
ّ َ َ
ّ ُ ﻋَﻠَ
ّ َ َ ّ ﻋَﻠَ َ ْ
ّ ُ لَ ْ َ ُ
� ْﻦ ﻲﺒ ّ
ِ �َﺒْ ِ� ِﻻَ ﻛن َﻘًﺎ ﻴْ ِﻪ أن
اﷲ ﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ� ،ﻘَﺎلِ " :ﻧَﻪ ﻢ ﻳ
ﷲ َ�َ
ا ِ
ٌ
ّ ّ ُ
�َ ْ ﻠَ ُ ُ ُ ْ وَ ُ ْ رَ ُ ْ َ ّ �َ ْ ﻠَ ُ
ّ ّ َ ُ ََ َ ْ
ُﻣَﺘَ� ْﻢ
َ ﻣَﺎ ﻌ ُﻤﻪ ُلَﻬ ْﻢِ�َ ،نَ
� ﻣَﺎ ﻌ ﻤﻪ لَﻬﻢ� ،ﻨ ِﺬ ﻫﻢ
َﺪُلَ ُﻣَﺘﻪ ﻋ ﺧ ِ
ﺑَ َ
ُُ ٌ ُْ
َﺗَﻲ
ُ
َﻫﺬه ُﺟﻌ َﻞ َﻋ�ﻴَﺘُﻬَﺎ ﻓ ّ وَﺳَ ُ
ﻜ ُﺮو�َﻬَﺎِ ،ﺠ ُء
ِ
آﺧﺮَﻫَﺎ ﻼ ٌء ،وَأمﻮر �ﻨ ِ
َوَلِﻬَﺎ ،ﻴ ِﺼﻴﺐ ِ
ِِ ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ُﻬْﻠِﻜَﻲ
ْﻨَ ٌ
ُ
ّ
َ
ْﻨَ َ ُ
ُْ
ُ َ ْ ُ َ ْ ً َﺗَﻲ
َ
ﺘّ ،
ُﻢَ
ﻓِﺘ ﺔ َ�َُ�ِﻖ �ﻌﻀﻬَﺎ �ﻌﻀﺎِ ،ﺠ ُء اﻟ ِﻔﺘ ﺔ �ﻴﻘﻮل الﻤﺆ ِﻣ ُﻦ :ﻫ ِﺬهِ
ِ
َ
ْ ُ َ ُ ُ ْ ْ
ّ َ ْ ْ
ْ َ ُ َﺗَﻲ
َ َ
َﺣَﺐَ أن ﻳُ َﺰﺣ َﺰ َح ﻋَ ِﻦ
�َﻨﻜ ِﺸﻒ ِﺠ ُء اﻟ ِﻔﺘْﻨَﺔ �،ﻴَﻘﻮل ال ُﻤﺆ ِﻣ ُﻦ :ﻫ ِﺬهِ ﻫ ِﺬهَِ � ،ﻤ ْﻦ
ْ ْ
َّ َْْ
ْ
ْ
َ
ُْ ََ
ُُّ ُ َ ُْ ُ
ّ
ﷲ َاﻴﻟَ ْﻮمِ اﻵ ِﺧ ِﺮَ ،ﻴﻟَﺄ ِت ِﻰﻟ
ﺎر ،وَ �ﺪﺧﻞ ﻟَْﻨَﺔ ،ﻓَﻠﺘﺄﺗِ ِﻪ َﻨِيَﺘﻪ وَﻫﻮ ﻳﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎ ِ
ﻟَ ِ
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ّ
َّ َ ْ ْ َ ِﻴﻟ
َ�ﺑَﺎ
ًَ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ وَ�َ َﺮَة
ّ
 ﻤ،ِ وَ َﻣ ْﻦ َﻊ ِإﻣَﺎﻣﺎ ﻓﺄ�ﻄَﺎه ﺻَﻔﻘﺔ ﻳ ِﺪه،ِﺐُ أن ﻳُﺆ� ْ ِﻪ
ُ ﻟَي
ِ ﺎس
ِ َﻟ
ْ َُُ ُ ْ ُُ ُ ُ َ ْ َ َ
ْ
ُ ْ ُْ
ْ
«ﺧَﺮ
ﻨَﺎزﻋﻪ
ِ
ِ � ﻓ ِﺈن ﺟَﺎء آﺧَﺮ، ﻓَﻠﻴ ِﻄﻌﻪ ِإ ِن اﺳﺘَﻄَﺎع، ﻗَﻠ ِﺒ ِﻪ
ِ َﺎﺮﺿ�ﻮا �ﻨﻖ اﻵ
‘আমরা একদা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর
সােথ সফের িছলাম। অতঃপর আমরা একিট �ােন উপনীত
হলাম। তারপর একজন নামােজর জনয্ আমােদর আ�ান
জানােলা। আর আমরাও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর
িনকট িগেয় হািজর হলাম। অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন আ�াহ্ যােকই এ পৃিথবীেত নবরেপ ে�রণ
কেরেছন, তােক এ দািয়� িদেয় ে�রণ কেরেছন েয, িতিন তার
উ�াতেক ভােলা কােজর িনেদর্শ িদেবন এবং যা িকছু
অকলয্ণকর েস বয্াপাের তােদর ভীিত �দশর্ণ করেবন। আ
েতামােদর এই েয উ�াত তার �থমাংেশর জনয্ যা িকছু ম�লকর
তা তারা লাভ কেরেছন। আর তার েশষ অংেশর জনয্ এমন সব
বালা-মুিসবত তথা অম�ল আসেত থাকেব যার সােথ েতামরা
কখনও পিরিচত নও। আবার িকছু িবপযর্য় ও েফতনা আসে, যা
মানু ষেক এেক অপেরর উপর �লু � করেব। আবার িকছু েফতনা
বা পরীক্ষা আস, তখন মুিমন বয্ি� বলে, এটােতই েতা
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আমার �ংস রেয়েছ। তারপর তা েকেট যােব। তারপর আবার
িকছু িফতনা বা পরীক্ষা আস, তখন মুিমন বলেত থাকেব, এটা
এটা। এমতাব�ায় েয বয্ি� জাহা�ােমর আগুন েথেক �ৃ িত
এবং জা�ােত �েবশ করেত চায়, তার মৃতুয্ েযন এ অব�ায়
আেস েয, েস আ�াহ এবং আেখরােতর ওপর ঈমানদার। আর
েস এমন বয্ি�র কােছ এমনভােব আসেব েযভােব আসা েস
েলাকিট পছ� কের। আর েকােনা বয্ি� যিদ েকােন ইমােমর
হােত বাই‘আত তথা আনু গেতয্র শপ কের এবং অ�র িদেয়ই
তােক ইমাম িহেসেব �হণ কের, তখন েস েযন তার সাধয্ানুসাের
তার আনু গতয্ কের। এর পর যিদ অনয্ েকউ তার েস ইমােম
িবরুে� ঝগড়া করেত আেস তখন েতামােদর কতর্বয্ হেলা ত
গদর্ােন আঘাত করা(মুসিলম) 14।’
তাছাড়া েকােনা এক বয্ি� এই বেল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক ��-করল :

14

মুসিলম, ১৮৪৪।
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َ
ُ
َ ّ
ّ
ْ
ْ
ُ ﻗَﺎﻣَﺖ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ أُم
ّ ﻳَﺎ ﻲﺒ
�ﻤَﺎ، َﺮَاء � َ ْﺴﺄَلﻮﻧَﺎ َﻘَ ُﻬ ْﻢ وَ َ�ﻤْﻨَ ُﻌﻮﻧَﺎ َﻘَﻨَﺎ
 أَرَأﻳْﺖَ ِإن،ﷲ
ِ ِا
َ
ْ
ﺄَﻪ
ﺄَﻪ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ ُﻢَ َ ُﻟ ﻓ ﻟَّﺎ�ﻴ ِﺔ
ّ ، ﻓﺄَﻋﺮَ ض �َﻨﻪ،ُﻢَ َ ُﻟ
ّ ،ﺗَﺄ ُم ُﺮﻧَﺎ؟ ﻓﺄَﻋﺮَ ض �َﻨﻪ
،َّﺎﺜﻟَ ِﺔ
ِ أَو ِﻓ
ِ
ِ
ُ ُِ
َّ ﻋَﻠ
َ
َ
ْ َﻗ
ُ ْ ْ ُ
ْ » :وَﻗَﺎل
ُ اﺳ َﻤ ُﻌﻮا وَأَﻃ
، َﺈِ�َﻤَﺎ ﻴْ ِﻬ ْﻢ ﻣَﺎ ّﻠﻮا،ﻴﻌﻮا
،ﻓﺠَ ﺬَﺑَﻪ اﻷَﺷ َﻌﺚ ْ� ُﻦ ي ٍﺲ
ِ
ْ ُِ
ُ َوَﻋَﻠ
«ﻴْ� ْﻢ ﻣَﺎ ّﻠﺘُ ْﻢ
‘েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােদর জনয্ যখন েনতা মেনানীত হয়
তখন তারা চায় েয আমরা েযন তােদর অিধকারগুেলা আদায়
কির। অথচ তারা আমােদর অিধকারগুেলা আদায় করেত নারাজ।
এই বয্াপাের আপনার িক অিভমত। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এই বয্াপাের িনরু� র রইেলন অথর্াৎ অনয্িদেক
িফিরেয় িনেলন। উ� েলাকিট এরপর তােক আবারও �� করল।
অতঃপর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বলেলন:
তােদর কথা েশান এবং তােদর আনগতয্ কর। তারা েয দািয়�
�হণ কেরেছ তার জবাবিদহী তারাই করেব আর েতামােদর ওপর
েয দািয়� অিপর্ত হেয়েছ তর দায়দািয়� েতামােদর ওপরই
বতর্েব।’ [মুসিলম, ১৮৪৬]
জনসাধারেণর ওপর শাসকবেগর্র অিধকার এই ে, তারা েয
েকােনা গুরু�পূণর্ কাজ�বায়েনর বয্পাের তােদর সহেযািগতা
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চাইেব তােত সহেযািগতা করেব। এছাড়া তােদর �েতয্কেকই
কােজর িনজ িনজ গি� ও পিরসীমা এবং সামি�ক ভােব সমােজ
তােদর দািয়� ও কতর্বয্ স�েকর্ সেচতন থাকেব। যােত ক
সকল কাজ তার �াভািবক গিতেত চেল। েকননা, শাসকবগর্েক
যিদ �জাগণ তােদর সাধারণ �েয়াজনীয় কােজ সহেযািগতা না
কের তা হেল তা পূ ণর্ভােব ব�বািয়ত হেত পাের না।
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আট : �িতেবশীর অিধকার
েতামার বাস�ােনর িনকটতম বয্ি�ই েতামার �িতেবশী। েতামার
ওপর তার অেনক অিধকার রেয়েছ। যিদ েস েতামার র�
স�ে�র িদক িদেয় কাছাকািছ েলাক হয় এবং মুসিলম হয় তা
হেল েতামার ওপর তার িতনিট অিধকার রেয়েছ। আর েস িতনিট
অিধকার হে�- �িতেবশীর অিধকার, িনকট আ�ীেয়র অিধকার
এবং ইসলােমর অিধকার। আর যিদ েস শুধু মুসিলম হয় এবং
বংশ সু ে� েকান িনকট আ�ীয় না হয় তা হেল তার জনয্ দ’িট
অিধকার রেয়েছ- �িতেবশী িহেসেব অিধকার এবং মুসিলম
িহেসেব অিধকার। আর এমিনভােবই যিদ েস িনকটতম বয্ি�
িহেসেব গণয্ হ এবং মুসিলম না হয় তা হেলও তার দু ’িট
অিধকার রেয়েছ একিট হে� �িতেবশীর অিধকার এবং অনয্িট
হে� আ�ীয়তার অিধকার। আ যিদ েস েকান আ�ীয় না হয়
অথর্াৎ অনা�ীয় এবং মুসিলমও নয় তা হেল তার জনয্ একিট
অিধকার রেয়েছ- আর তা হে� �িতেবশীর অিধকার। আ�াহ্
তা‘আলা বেলন:
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ۡ َ ۡ ُۡ
ۡ
ۡ َو
َ ۡ �ِ
ٰ َ � وَٱ�َ َ�ٰ�َ ٰ وَٱل ۡ َم
ٰ َ ٱل َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح
ٰ َ وَٱ�ارِ ذِي ٱل ُق ۡر
ٰ � ٗنا وَ �ِذِي ٱلقر
�
ِ �ك
ِ� ﴿
ِ
ُ ُۡ
َۡ
[٣٦ :ب﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِ وَٱ�ارِ ٱ�ن
‘িপতা-মাতার সােথ স�য্বহার ক, আর স�য্বহর কর িনকটা�ীয়,
ইয়ািতম-িমসিকন, িনকটতম �িতেবশী ও দূ েরর �িতেবশীর
সােথ।’ [সূ রা আন-িনসা: ৩৬]
তাছাড়া রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন:
ْ
ُُّ
ُّ ُ ْ
ُ ُ ْ »ﻣَﺎ ز ََال
«ﻴُﻮَرِﺛﻪ
َ ﺖ َﻧَﻪ
 ﻰﺘ َّ ﻇَﻨَﻨ،َﺎر
ِﺎﺠﻟ
�ﻴ
ِ ﺒ�ﻞ ﻳ
ِ
ِ ِﺮ
ِ ﻮﺻ
‘িজবরাইল সব সময় আমােক �িতেবশী স�ে� উপেদশ িদেয়
আসেছন, যার ফেল আমার এ ধারণা হেলা েয, হয়েতা শী�ই
তােক উ�রািধকারী রূেপও গণয্ করা হ 15। (বুখারী ও
P14F

P

মুসিলম)।’
একজন �িতেবশীর ওপর তার অপর �িতেবশীর অিধকার হে�
এই েয, উ� �িতেবশী েযন তার সাধয্ানুসাের তার ধ-স�দ

15

বু খারী, ৬০১৫; মুসিলম, ২৬২৫।
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এবং মযর্াদ ও কলয্াণকািরতার মাধয্েম তার সােথ স�য্বহ
কের। ‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন,
َْ
ْ ُ ُ ْ َ ّ � ﺠﻟ�َان ﻋﻨْ َﺪ
«َِﺎره
ِ ِ ِ ُ »َﺧ
ِ
ِ �َ ﺧ�ﻫﻢ ِﻟ
‘আ�াহর িনকট েস সব �িতেবশীই উ�ম বেল িবেবিচত যারা
তার �িতেবশীর িনকট উ�ম বেল গণয 16।’
P15F

P

িতিন আেরা বেলেছন :
ْ َْْ
َ ْ ْ ُْ
ُ ُْ َ َ ْ َ
« ِﺟَﺎره
ِ »ﻣﻦ ﻛن ﻳﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎ
ِ ﷲ َاﻴﻟﻮمِ اﻵ ِﺧ ِﺮ ﻓَﻠﻴﺤ ِﺴﻦ ِﻰﻟ
‘েয বয্ি� আ�াহ এবং আেখরােতর ওপর িব�াসী েস েযন তার
�িতেবশীর সােথ স�য্বহার কে 17।’
P16F

P

িতিন আেরা বেলেছন :
ْ ََﺒ
َ َ
ْ َ َ
ْ َﺄَ�ْﺮ، ﺨﺖَ مَﺮَﻗَ ًﺔ
َ ﺜﻣ
« وَ �ﻌَﺎﻫﺪ ِﺟ�َاﻧﻚ،َﺎءﻫَﺎ
» ِإذَا ﻃ
ِ

16

িতরিমযী, ১৯৪৪।

17

মুসিলম, ৪৮।
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‘তুিম যখন তরকারী রা�া কর, তখন তােত েবশী কের পািন দাও
(েঝাল বািড়েয় দাও) এবং েতামার �িতেবশীর মেধয্ তা হািদয়া
িহেসেব ে�রণ কর 18।’
এছাড়া �িতেবশীর সােথ স�য্বহােরর আেরকিট িদক হে� এই
েয, তার সােথ স�কর্েক সুদৃঢ় করার জনয্ েবশী েবশী কের
উপহার উপেঢৗকন �দান করেব। েকননা উপহার উপেঢৗকন �ারা
একিদেক েযমন ব�ু� গাঢ় হয়, অনয্িদেক শ�তাও িনরসন হেয়
যায়।
একজন �িতেবশীর ওপর আেরকজন �িতেবশীর অিধকার এই
েয, তােক কথা ও কােজ েকান �কার ক� েদওয়া েথেক েস
িনেজেক িবরত রাখেব। রাসূ ল সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন,
َ ّ
َ
ْ َ ّ
ّ َ ُ
ْ َ ََ و
ُ ْ ُ َ ّ ،ﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ
:�َ؟ ﻗَﺎل
َ�َا
،َا�َ ﻻ ﻳُﺆ ِﻣ ُﻦ
ِ  ﻣﻦ ﻳَﺎ رَﺳﻮل:َا�َ ﻻ ﻳﺆ ِﻣﻦ« ِ�ﻴﻞ
ِ
ِ
ِ »
ْ
ّ
َ
َُ
ُ ﻻ ﻳَﺄ َﻣ ُﻦ
«ﺟَﺎر ُه ﺑَﻮَاﺋِﻘﻪ
ﻟَي
ِ »
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মুসিলম, ২৬২৫।
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‘আ�াহর কসম ! েস বয্ি� মুিমন ন, আ�াহর কসম েস বয্ি�
মুিমন নয়, আ�াহর কসম েস বয্ি� মুিমন ন। সাহাবীগণ
িজজ্ঞাসা করে, েক েস বয্ি� েহ আ�াহর রাসূল ! িতিন
বলেলন : যার অতয্াচার েথেক তার �িতেবশী মু� ন 19।’
অনয্ একিট বণর্নায় আ,
ُ ُ ْ َ
َُ
ّ
ُ ﻟَْﻨَ َﺔ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳَﺄ ْ َﻣ ُﻦ
«ﺟَﺎرهُ ﺑَﻮَاﺋِﻘﻪ
»ﻻ ﻳَﺪﺧﻞ
‘যার �িতেবশী তার অতয্াচার েথেক মাহফুজ নয় েস জা�ােত
�েবশ করেত পারেব না 20।’
P19F

P

অতএব, েয বযি� তার �িতেবশীর কুকমর ও অনয্ায় আচরণ
েথেক মু� নয় েস �িতেবশী মুিমন হেত পাের না। অতএব েস
জা�ােতও �েবশ করেত পারেব না।
(অনু তােপর িবষয় েয) বতর্মােন অেনক েলাকই �িতেবশীর
অিধকারগুেলােক সংরক্ষেণর েক্ষে� য�ব, এমনিক তােদর

19

বু খারী, ৬০১৬; মুসিলম, ৪৬।
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মুসিলম, ৪৬।
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�িতেবশীগণ তােদর অনয্ায় আচেণর কারেণ শাি�েত বসবাসও
করেত পারেছ না। অতএব, তুিম েদখেত পােব েয, তারা সব
সময়ই ঝগড়া-ফাসােদ িল� রেয়েছ এবং �িতেবশীেক কথা ও
কােজ বয্থা িদে�। আর এরূপ আচরণ িনসে�েহ আ�াহ এ
তার রাসূ েলর হুকুেমর পিরপ�, আর মুসিলমেদর মেধয্ িবে�,
তােদর অ�েরর দূ র� এবং এেক অেনয্র স�ান িবন� করেণর
জনয্ এতটাই হে� বড় কারণ
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নয়: সাধারণ মুসিলমেদর অিধকার
এই অিধকারসমূ হ অসংখয্। তার মেধয্ এমন িকছু অিধকা
রেয়েছ যা িবশু� হাদীস �ারা �মািত। েযমন রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
َ
َ ُ
َ
ُ َﻟ
ْ ُ ْ ََ
ْ ُْ ّ
ّ
ّ
 »إِذَا ِﻘﻴﺘَﻪ: ﻗَﺎل،ﷲ؟
ِ  ﻣَﺎ ُﻦَ ﻳَﺎ رَﺳﻮل ا:»َﻖُ الﻤﺴ ِﻠ ِﻢ ﻋ الﻤﺴ ِﻠ ِﻢ ِﺖٌ« ِ�ﻴﻞ
َّ ﻋَﻠ
َ َ َْ ْﺼ
َ
ُ ََ
َﺎ
ُ َ ﻚ ﻓَﺎﻧْﺼَ ْﺢ
 وَ ِ�ذَا �ﻄَ َﺲ،ﻟ
وَ ِ�ذَا اﺳتَﻨ ﺤ،  وَ ِ�ذَا َﻋ َك ﻓﺄ ِﺟﺒْﻪ،َﺴَﻠِ ْﻢ ﻴْ ِﻪ
ْ َ َ
ُْ ّ َ
َ َ َ َ
َّ ْ ُ و
«مَﺮض � ُﻌﺪ ُه وَ ِ�ذَا ﻣَﺎت َﺎﺗَ ِﺒﻌﻪ
ِ  ِ�ذَا، ﻓﺤ ِﻤﺪ اﷲ َﺴَﻤِﺘﻪ
‘একজন মুসিলেমর ওপর অনয্ একজনমুসিলেমর ৬িট অিধকার
রেয়েছ। যখন েস তার সােথ সাক্ষাৎ করেব তখন তােক সালা
করেব। যখন েস তােক দাওয়াত েদেব, তখন েস তার দাওয়ােত
সাড়া েদেব। যখন েস তার িনকট উপেদশ চাইেব, তখন তােক
উপেদশ দান করেব, যখন েস হাঁিচ িদেব তখন েস ‘ইয়ারহামু
কা�াহ’ বলেব, যখন েস েরাগা�া� হেব তখন তােক েদখেত
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যােব, আর যখন েস মৃতুয্বরণ করেব তখন তেক দাফন করেত
এিগেয় যােব 21।’
আেলাচয্ হাদীেস মুসিলমেদর মধয্কার পার�িরক অিধকার
স�েকর আেলাচনা করা হেয়েছ।
এর মেধয্ �থম অিধকারিট হেল: সালাম িবিনময়। সালাম হে�
সু �ােত

মুয়া�াদা।

এছাড়া

মুসিলমেদর

মেধয্ পর�িরক

ভােলাবাসা এবং ব�ু� সৃ ি�রও একিট কারণ হে� সালাম; যা
��ভােব েদখা যায়। আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
এর বাণী েথেকও ��, েযখােন িতিন বেলেছন,
َ
َّ
ََ ُ ّ
ُْ َ
ُْ
َ ُ ُ ْ ََ ﺗ
 أَوَ ﻻ َدُﻟُ� ْﻢ ﻋ، وَ ﻻ ﺗﺆ ِﻣﻨُﻮا ﻰﺘ َّ ََﺎﺑُّﻮا، »ﻻ ﺪﺧﻠﻮن ﻟَْﻨَﺔ ﻰﺘ َّ ﺗﺆ ِﻣﻨُﻮا
ْ َ
َ ّ
َﺷ
ُ َْ ْ
ُ
«لﺴَﻼ َم ﺑَي ْﻨَ� ْﻢ
ْ ٍء ِإذَا �ﻌَﻠﺘُ ُﻤﻮهُ ﺗََﺎﺑَبﺘُ ْﻢ؟ أﻓﺸﻮا
‘আ�াহর কসম ! েতামরা মুিমন না হওয়া পযর� জা�ােত �েবশ
করেত পারেবনা এবং পর�র পর�রেক ভােলা না বাসা পযর�
মুিমনও হেত পারেব না। আিম িক েলাকিদগেক এমন একিট
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মুসিলম, ২১৬২।
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কাজ স�েকর্ খবর িব না েয কাজিট করেল েতামােদর
পর�েরর মেধয্ ভােলাবাসা জা�ত হেত পাের। আর েসই কাজিট
হে� েতামােদর পর�েরর মেধ সালাম িবিনময় 22।’
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েতা যখনই কােরা সােথ
সাক্ষাৎ করেতন তখন িতিনই তােক �থেম সালাম করেতন
এমনিক েছেল-েমেয়েদর িনকট িদেয় যাবার সময়ও িতিন
তােদরেক সালাম করেতন। তেব সু �াত হে� েয, েছাট বড়েক
সালাম করেব এবং কম সংখয্ক েলাক েবশী সংখক েলাকেক
সালাম করেব এবং আেরাহী বয্ি� পয়দেল চলাচলকারীেক
সালাম করেব।
িক� যখন এ সু �ােতর অনু সরণ করা না হয় যা উ�ম প�া,
তাহেল ি�তীয় প�াই অবল�ন করা �েয়াজন। সু তরাং যিদ েছাট
সালাম না েদয়; তা হেল বড়রা সালাম েদেব এবং অ� সংখয্ক
েলাক যিদ সালাম না েদয় তাহেল েবশী সংখয্ক েলাকই সালাম
িদেব যােত সালাম ন� না হয়।
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মুসিলম, ৫৪।
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‘আ�ার ইবন ইয়াসার েথেক বিণর্, িতিন বেলেছন :
َ ّ ُ ْ َ�َْ ْ َ و
ُ ْ
َ
َ ََ ْ َ َ ّ
ْ َ ٌ َ َ
 ﺬل،اﻹﻧﺼَﺎف ِﻣﻦ �َﻔ ِﺴﻚ
ِلﺴَﻼم
ِ :اﻹﻳﻤَﺎن
ِ "ﺛﻼث ﻣﻦ ََﻌَﻬُﻦَ �ﻘﺪ ﺟﻊ
َْ َﺎل
ْ َ ُ ْ
"ﺘَﺎر
ِ وَاﻹ�ﻔَﺎق ِﻣﻦ
ِ ،لِﻠﻌ ِﻢ
ِ �اﻹ
‘যার মেধয্ এই িতনিট গুণ পাওয়া যােব তার ঈমান পূণর্তা ল
কেরেছ। িতনিট গুণ হেলা এই িনেজর েথেকই ইনসাফ করা,
সালাম �দান করা এবং দাির� সে�ও আ�াহর রা�ায় বয্য়
করা 23।’
P2F

P

সালাম েদওয়া যিদও সু �াত িক� সালােমর জবাব �দান করা
ফরেয েকফায়া। যিদ েকউ দেলর পক্ষ েথেক লাম েদয়, তেব
তা অনয্েদর েথেক যেথ� হেয় যায়। আবার েকােনা বযি� যিদ
একদল েলােকর ওপর সালাম কের এবং তােদর একজন তার
জবাব েদয়, তা হেল সকেলর পক্ষ েথেকই তা আদায় হেয় যা
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,
َٓ ّ
ٓ
َ
ۡ َحَيُوا ْ ب
ُ �ذا ُح ّي
ّ يتم ِتَحِ ّيَ ٖة
[٨٦ :أَحسَ َن م ِۡن َها ۡأَو ُرُوها ۗ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
﴿
ِ
ِ
23

বু খারী। তা‘লীক কের। ১/১৫।
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‘যখন েতামােদরেক অিভবাদন করা হেব, তখন েতামরাও
তােদরেক উ�মরূেপ অিভবাদন কর অথবা তােদর অিভবাদেনর
জবাবা দাও।’ [সূ রা আন-িনসা: ৮৬]
সালােমর জবােব শুধু আলান সাহলান (শুভাগম, ওেয়লকাম)
এই কথা বলাই যেথ� নয়। েকননা তােতা সালােমর েচেয় উ�ম
িকছু নয়, আর না সালােমর অনু রূপ। অতএব যখন বলা হেব
‘আসসালামু আলাইকুম’ তখন তার উ�ের ‘ওয়া আলাইকুমুস
সালাম’ বলা �েয়াজন, আর যখন শুভাগমন তথা আলান
সাহলান বলা হেব, তখন তাঁর জবােব অনু রূপ শুভাগমন বলা
ে�য়। আর যিদ তার সােথ সালাম বা স�াষণ েযাগ করা হয়, তা
হেল তাই উ�ম।
ি�তীয় অিধকার : যখন েতামােক িনম�ণ করা হেব, তখন তুিম
অবশয্ই তার েস িনম�েণ সড়া েদেব। অথর্াৎ যখন েতামােক
কােরা বাড়ীেত যাবার জনয্ অথবা অনয্ েকাে কারেণ দাওয়াত
করা হেব তখন তুিম তার ডােক অবশয্ই সাড়া িদেব। দাওয়ােত
সাড়া

েদওয়া

সু �ােত

েমায়া�াদা।

েকননা,

এর

মেধয্

িনম�ণকারীর অ�ের ভােলাবাসা ও অ�েরর টান রেয়েছ। িক�
77

িবেয়র অিলমার দাওয়াত এর েথেক �ত�। কারণ, অিলমার
দাওয়ােত সাড়া েদওয়া িকছু শতর্ানুসাের ওয়ািজ। কারণ রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন,
ّ »وَ َﻣ ْﻦ لَ ْﻢ ُ�ﺐ
َ  َ� َﻘ ْﺪ َﻰ َﺼ،َﻟَ ْﻋﻮَة
َُ
«َرَﺳُﻮﻪﻟ
اﷲ
ِ ِ
‘আর েয েকউ অিলমার দাওয়ােত সাড়া না িদেব, েস আ�াহ ও
তার রাসূ েলর অবাধয্তা অবল�ন কর’ 24।
P23F

P

তাছাড়া রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�ােমর বাণী, “যখন
েতামােক ডাকেব তখন তুিম তার ডােক সাড়া িদেব” এর মেধয্
আরও অ�ভুর্� হে, সাহাযয-সহেযািগতার জনয্ ডাকেল তােত
সাড়া েদওয়া, েকােনা েবাঝা উিঠেয় িদেত ডাকেল, বা েকােনা
েবাঝা নামােত সহেযািগতা চাইেল তােত সহেযািগতা করাও এর
অ�ভুর্�। কার, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম
বেলেছন,
ْ ُ ْ ّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َﺒ
ْ ُ ْ ّ
«ﻴَﺎن َﺸُﺪُ َ�ﻌ ُﻀﻪ َ�ﻌ ًﻀﺎ
ِ »ِنَ الﻤﺆ ِﻣﻦ لِﻠﻤﺆ ِﻣ ِﻦ ﻟن
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বু খারী, ৫১৭৭; মুসিলম, ১৪৩২।
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‘একজন মুিমন আর একজন মুিমেনর জনয্ ইমারেতর িভি�
�রূ-যার েকােনা অংশ অনয্ অংশেক মজবুত কের থাে 25।’
তৃতীয় অিধকার : যখন েস েতামার িনকট সদু পেদশ �াথর্না
করেব তখন তােক তুিম সদু পেদশ িদেব। অথর্াৎ যখন েকােন
েলাক েতামার িনকট েকােনা বয্াপাের নিসহেতর উেেশয্ আেস
তখন তােক অবশয্ই নিসহত বা সদুপেদশ �দান করে। েকননা
এটা �ীেনর একটা অংশ িবেশষ। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন,
ُْ ُ َ
َ
ّ
ّ
َ َﻷَِﺋِﻤَﺔ ال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
ْ َ
ّ »
ُ ِﻟ
ّ ﻳﻦ
�
َلِﺮَﺳُﻮﻪﻟ
ﻜﺘَﺎﺑِ ِﻪ
ِِ
ِ
ِ ِ َِ» : لِﻤﻦ؟ ﻗَﺎل:ﻟَ ِﺼﻴﺤﺔ« ﻗﻠﻨَﺎ
ِ وَﻟ
ِِ
ّ
«ﺎﻋَﻣَ ِﺘ ِﻬ ْﻢ
‘�ীন হে� সদু পেদশ দান। আমরা বললাম, কার জনয? িতিন
বলেলন, আ�াহর জনয, তাঁর িকতােবর জনয, তাঁর রাসূ েলর জনয,
মুসিলমেদর ইমামেদর জনয্ এবং সবর্সাধারেণর জ’ 26।
P25F

25

বু খারী, ৪৮১; মুসিলম, ২৫৮৫।

26

মুসিলম, ৫৫।
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আর যিদ েস েতামার িনকট সদু পেদশ �াথর্না করেত না আেস
এবং তার েকােনা অসু িবধা ও েদাষ �িট থােক তাহেল েতামার
কতর্বয্ হে� তার িনকট িগেয় তােক সদুপেদশ দান করাকারণ
তার মাধয্েম তুিম মুসিলমেদর েথেক ক্ষিত ও অনয্ায় িনে
করেল। আর যিদ েস যা করেব তােত েকােনা ক্ষিত বা েগানাহ ন
থােক, আর েতামার মেন হে� েয অনয্ কাজিট তার জনয্ েবি
উপকারী হত, তেব েস েক্ষে েতামার জনয্ তােক নসীহত করা
ওয়ািজব নয়; যিদ না েতামার কােছ নসীহত চাওয়া হেয় থােক।
যিদ তােত নসীহত চাওয়া হয়, তেব নসীহত আবশয্ক হেয় পেড়।
চতুথর্ অিধকার: যখন েকােনা েলাক হাঁিচ েদয় এবং বেল ‘আল
হামদু

িল�াহ’

তখন

তুিম

এই

েদায়ািট

পাঠ

করেব

‘‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বা আ�াহ েতামার উপর রহম করু। ‘‘হািচ
েদওয়ার সময় েস েয ‘আলহামদু িল�াহ’ বেল আ�াহর �শংসা
আদায় কেরেছ তার �িত কৃতজ্ঞ�রূপই এই কথা বলেত হেব।
আর হাঁিচ েদওয়ার সময় েস যিদ ‘আল হামদু িল�াহ’ না বেল, তা
হেল তার এরূপ না বলার কারেণই �বণ কারীর ওপর অনুরূ
েদায়ার বয্াপরিট বতর্ায় না
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আর হািচ েদওয়ার পর যিদ উ� বয্ি� ‘আল হামদু িল�াহ’ বেল
তা হেল �বণকারীর জনয্ অবশয্ কতর্বয্ হেব তার উ�ের
�িত রহমেতর েদা‘আ করা। আর েসটা েশানার পর হাঁিচদাতা
এই ভােব েদা‘আ করেব, ‘ইয়াহদীকুমু�াহু ওয়া ইয়ুসিলহু বালাক’
বা ‘আ�াহ েতামােক সৎপথ �দশর্ন করুন এবং েতামার হা
অব�ার পিরশুি� ঘটান’
আর যিদ েকউ হাঁিচ েদয় এবং ‘আলহামদু িল�াহ’ বলা হয়, আর
তার জবােব ‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলা হয়, আর তা িতনবার পরপর
হয়, তখন যিদ চতুথর্বােরও েকউ হাঁিচ েদ, তখন তার জওয়ােব
বলেত হেব, ‘আফাকা�াহ’ (আ�াহ েতামােক েরাগমু� করু)।
েসখােন ‘ইয়ারহামুকা�াহ’ বলা হেব না।
প�ম অিধকার : যখন েকােনা েলাক অসু � বা রু� হেয় পড়ে,
তখন তােক েদখেত যােব। অসু � বা েরাগা�া� বযি�েক তার
মুসিলম ভাইগণ েদখেত যােব এটা তার অিধকার। কােজই
মুসিলম ভাইগণ েদখেত যােব এটা তার অিধকার। কােজই
মুসিলম ভাইেদর উিচত এই অিধকারিটেক �িতি�ত করা।
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আ�ীয়, সংগী-সাথী অথবা �িতেবশী যার সােথ েয রকম স�কর্
েসটা অনু সাের তােক েদখেত যাওয়ার গুরু� িনধর্ািরত হে
আর তুিম রু� বয্ি�েক েদখেত যােব এটা তার অিধকার। তে
এই েদখেত যাওয়াটা হে� েরাগী ও তার েরােগর অব�ার সােথ
স�ৃ �। েকােনা সময় এমন হয় েয, তার অব�া খুবই স�ীন
তখন তার জনয্ েবশী েবশী েপেরশান হেত হয়। আর েকােন
সময় অেতাটা না হেলও চেল। সু তরাং �েতয্ক অব�ায় েস অব�া
অনু যায়ী বয্ব�া েনওয়া জরূরী
েরাগী েদখার সু �াত িনয়ম হে�, তার অব�া স�েকর্ েখা-খবর
েনওয়া, তার জনয্ েদ‘আ করা এবং তার জনয্ আশা ও �শি�
মূ লক কথা-বাতর্া বলা। েকননা েসটা সু �া�য ও েরাগমুি�র
অনয্তম কারণ হেত পাের। আর তার জনয্ উিচত হে রু�
বয্ি�েকেকােনা রূপ ভীিত �দশর্ন না কের তাওবাকথা �রণ
কিরেয় েদওয়া। েযমন তােক এভােব সদু পেদশ েদেব : ‘েতামার
েয অসু খ হেয়েছ, এটা েতামার ম�েলর জনয্ই হেয়েছ। কারণ
েরাগ মানু েষর যাবতীয় পাপ েমাচন কের েফেল এবং তার ম�
�ভাবগুেলা িনি� কের েদয়। কােজই এই অব�ায় তুিম েবিশ
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েবিশ আ�াহর িযকর ও মাগিফরাত কামনা কর এবং এভােবই
আ�াহর কােছ েদায়া করার মাধয্েম অেন পূ ণর্ অজর করেত
পার।’
ষ� অিধকার : যখন েকােনা েলাক মারা যােব, তখন তার
জানাযায় ও দাফন কাফেন অংশ �হণ করেব। যখন েকােনা
একজন মুসিলম ভাই মারা যায় তখন তার জানাজায় অংশ�হণ
করা এটা তার অিধকার এবং এেত অেনক পূ ণয্ও রেয়েছ। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন,
ُ َُ ْ َ َﻠ
ُ ًَ ﻰﺘ ّ ُﺼ ّ ﻋَﻠَ ْ َﻠ
َ
َ
ْ َ ٌَ و
ْ َ
ﺷَﻬﺪ ﻰﺘ َّ ﺗﺪ� َﻦ ﻓ ﻪ
ِ  ﻣﻦ،ﺷَﻬﺪ ﺟَﻨَﺎزَة َ َ�َ ﻴﻬَﺎ ﻓ ﻪ ِ��َاط
ِ »ﻣﻦ
ْ ََ و
َ
ْ َ ْ ْ َْ ُ ْ َﺒَﻠ
ّ َ ُ
«�
ِ � اﻟ
ِ َﺎن ﻳَﺎ رَﺳﻮل
ِ  ﻣَﺎ اﻟ ِﻘ�َاﻃ: ِ�ﻴﻞ،«َﺎن
ِ ِ��َاﻃ
ِ ﻌَﻈﻴﻤ
ِ  » ِﻣﺜﻞ ﺠﻟ:�َ؟ ﻗَﺎل
‘েয বয্ি� জানযা অনু সরণ করল এবং জানাযার নামাজ আদায়
করল তার জনয্ এক িকরাত সওয়াব এবং েয বয্ি� জাযার
অনু সরণ করল এবং দাফন কােযর্ও শরীক হেলা তার জনয্ ’
িকরাত সওয়াব। সাহাবােদর মধয্ েথেক েকােন একজন িজজ্ঞাস
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করল : েহ আ�াহর নবী ! দু ই িকরাত এই কথার অথর্ িক ?
তখন িতিন বলেলন, তা হে� দু িট িবশাল পবর্ের সমতুলয 27।’
একজন মুসিলেমর ওপর আেরকজন মুসিলেমর অিধকারসমূ েহর
মেধয্ আর হে�, েস তােক দু :খ-ক� েদওয়া েথেক িবরত
থাকেব। েকননা েকােনা মুসিলমেক দু ঃখ েদওয়া বড়ই অনয্ায়
কাজ।
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,
َ ُ ُۡ َ ّ ٱ
َ ْ ُ ۡ َ َ ْ ُ َۡ َس
َ ۡ ۡ َ ون ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
َۡ
ٱح َت َملوا ُ� ۡه�ٰ ٗنا
� َما ٱ�ت بوا �ق ِد
﴿ َ�َِين يؤذ
ِ ٰ�ِِ� وَٱل ُمؤم
ِ ت بِغ
ٗ �ثۡ ٗما ُّب
[٥٨ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٥ ينا
ِ
‘যারা মুিমন পুরুষ ও মুিমন �ীেলাকেদর িবনা কারে ক� েদয়
তারা িন�য় িনেজেদর ঘের একিট অপবাদ ও পির�ার গুনাহ
চািপেয় িনল।’ [সূ রা আল-আহযাব: ৫৮]

27

নাসায়ী, ১৯৯৫। শাইেখর বয্বহৃত শ� পুেরাপুির েকাথাও পাই , তেব

কেয়কিট হাদীেস তা এেসেছ। েসজনয্ আিম সবেচেয় কাছাকািছ শিট নাসায়ী
েথেক �হণ কেরিছ। [স�াদক]
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আর অিধক� েয তার ভাইেক ক� েদয় আ�াহ তা‘আলা দু িনয়া ও
আেখরােত তার �িতেশাধ িনেয় থােকন। রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
َ
َ
ْ ُ َ
ْ ً ْ
َ
َُ ُ ﺒَﺎد
ُ وَ َﻻ ﺗَﺪ، �َﺒَﺎﻏ ُﻀﻮا
 ﻻ،ﷲ إِﺧﻮَاﻧﺎ ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ أﺧﻮ ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ
»َﻻ
ِ  وَ �ﻮﻧﻮا ِﻋ ا... ،َاﺑَﺮوا
ْ
ْ َ
ُ امﺮئ ِﻣ َﻦ ﺸَِّ ّ أَ ْن �َ ْﻘﺮَ أَﺧ
ُ ُ ْ َ� َ َْ ُ ُ وَ َ ْﺬُﻪ ُ ُ و
َﺎه
ِ
ٍ ِ ﺐ
ِ  » ِﺑﺴ... « ﻻ ِﻘﺮه،�َﻈ ِﻠﻤﻪ ﻻ َ ﻟ
ْ ُّ
ْ
ََ
ُ
ٌ ﻋ ال ْ ُﻤ ْﺴﻠﻢ ﺣ
ُ ُ ، دَ ُﻣ ُﻪ،َﺮَام
«وَﻋ ْﺮ ُﺿﻪ
 ُ ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻢ،ال ُﻤ ْﺴ ِﻠ َﻢ
ِ ،َﻣَﺎﻪﻟ
ِِ
‘েতামরা পর�র পর�েরর �িত ে�াধাি�ত হেয়া না এবং
পর�র পর�েরর িপছেন েলেগা না, বরং েতামরা ‘ভাই ভাই
হেয় আ�াহর বা�া িহেসেব জীবন যাপন কর। একজন মুসিলম
আেরক জন মুসিলেমর ভাই। েস তার �িত জুলুম করেত পাের
না। তােক অপমান করেত পাের না ( তােক িবপেদ েছেড় েযেত
পাের না)। তােক তু�জ্ঞান করেত পাের না। একজন মুসিল
খারাপ হওয়ার জনয্ এটাই যেথ� েয েস তার মুিলম ভাইেক
অপমান করেব। �িতিট মুসিলেমর ওপর অনয্ মুসিলেমর র�,
স�দ, স�ান �ভৃিত হারাম কের েদয়া হেয়েছ 28।’
P27F

28

মুসিলম, ২৫৬৪।

85

P

েমাটকথা, একজন মুসিলেমর ওপর অনয্ একজনমুসিলেমর
অিধকার অেনক। স�বত এর সািবর্ক অেথর্ রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন : ‘একজন মুসিলম অনয্মুসিলেমর
ভাই।’ অতএব, যখন েস এই �াতৃ� রক্ষার জনয�ত হেব,
তখন েস চাইেব িক কের তার সামি�ক বয্াপাের মংগল হেত
পাের এবং েস তার জনয্ পীড়াদায়ক িজিনসগুেলা েথেক দূে
থাকেব।’
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দশ: অমুসিলমেদর অিধকার
অমুসিলম বলেত সকল অিব�াসীেদরেকই বুঝােনা হেয় থােক।
এরা চার ভােগ িবভ�।
১. হরবী (যারা �কাশয্ভােবমুসিলমেদর িবরুে� যুে� িল)।
২. আ�য় �াথর্।
৩. চুি�ব� এবং
৪. িজি�।
সু তরাং যারা �কাশয্ভােব আমােদর িবরুে� যু� েঘাষণা কেরে
এবং শ�তা েপাষণ করেছ, সাহাযয্ সহেযািতার েক্ষে� আমােদ
ওপর তােদর েকােনা অিধকার েনই।
তেব যারা আ�য় তথা িনরাপ�া �াথর্, আমােদর ওপর তােদর
অিধকার রেয়েছ তােদরেক সীিমত সময় ও �ােন িনরাপ�া
সহায়তা �দান করা। কারণ, আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :
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ۡ َ ّ ّ َ َٰ َ َ َ ۡ ٰ ّ � ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ
ۡ ُ ۡ َ ّ ٞ َۡ َح
ُمَ �بۡل ِغ ُه
َِ� جره ََ � َسمع ك�م
ِ �� ِ� ٱستجارك فأ
ِ ﴿ �ن أ د مِن ٱلم
ۡ
[٦ :َمأ َم َن ُهۥ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
‘যখন মুশিরকেদর েকউ েতামােদর িনকট সাহাযয্ �াথর্না কে
তখন তােদর সাহাযয্ ক; যােত তারা আ�াহর কালাম শুনেত
পাের, অতঃপর তােক তার িনরাপেদর �ােন েপৗঁেছদাও!’। [সূ রা
আত-তাওবাহ: ৬]
আর যারা আমেদর সােথ চুি�েত আব�, চুি�র েময়াদ পূ ণর্ হওয়া
পযর� তােদর সােথ স�য্বহার করেত হে, যিদ তােদর ও
আমােদর মেধয্ সংঘিটত চুি�র বরেখলাফ িকছু না কের, অথর্াৎ
তারা যতিদন চুি�র ওপর বহাল থাকেব এবং আমােদর েকান
অিন� না কের, আমােদর কাউেক হয়রািন না কের এবং
আমােদর �ীেনর বয্াপাের িমথয্া অপবাদ ও ষড়যে�র জািব�ার
না কের, ততক্ষণ প� তােদর সােথ সু বয্বহার করা আমােদর
কতর্বয’ কারণ আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,

88

ْ ُ َ ُ ۡ ََ ّ لَ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ٗ وَل
ۡ ُۡ َ ّ ّ
َ ّ ّ
�� ِ� ُمَ م ينقصو�م ش�ٔا م ي�ٰ ِهروا
ِ ﴿ ِ�َ �َِين َٰهَدتُم مِن ٱلم
ّ ۡ ّ َٰ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ْ ٓ ّ
ٗ
ُ َ
ّ ُُِب
َ لۡمُتَق
ّ َ�
َ ّ َِن
﴾ ٤ �ِ
َعل ۡي� ۡم أَحَ دا َأَتِمُوا إِ� ِهم �هدهم إِ� ُدَت ِ ِه ۚم
[٤ :]ﺘﻟﻮ�ﺔ
‘তেব মুশিরকেদর মধয্ েথেক ঐ স� েলাক যােদর সােথ
েতামরা চুি�েত আব� হেয়েছা, অতঃপর তারা েতামােদর েকােনা
বয্াপাের ক্ষিত সাধন  িন এবং েতামােদর ওপের েকােনা
�কার শ�তাও কের িন, তা হেল তােদর সােথ চুি�র েময়াদ
পযর� েতামরা বহাল থাক। িন�য় আ�াহ তাকওয়ার অিধকারী
েলাকেদর ভােলাবােসন’। [সূ রা আত-তাওবাহ: ৪]
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
َ ْ َُ ّ
ْ
َ ّ �َ ْ ٓ ُ ٰ َ َ ۡ ُ
َ
ِمَة
﴿ �ن َ�ث ٓوا �يۡ َ�ٰ َن ُهم ّ ِم ۢن َ� ۡع ِد � ۡه ِده ِۡم وَ َط َع ُنوا ِ� دِين ِ�م ف�ت ِلوا
َ َٓ ّ ُۡ ۡ
َل
[١٢ :ٱل�ف ِر ِ�َ ُه ۡم � �يۡ َ� ٰ َن ُه ۡم﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
‘আর যিদ চুি�ব� হওয়ার পর তারা তা ভ� কের এবং
েতামােদর �ীেনর বয্াপের িমথয্া েদাষারূপ কের তা হ
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কােফরেদর েনতােদরেক েতামরা হতয্া ক- তােদর সােথ
েতামােদর আর েকান চুি� েনই।’ [সূ রা আত-তাওবাহ: ১২]
অতঃপর িজি�েদর কথা। তােদর ওপের আমােদর এবং আমােদর
ওপর তােদর অিধকার রেয়েছ। এটা এই জনয্ ে, তারা
মুসিলমেদর েদেশই বসবাস কের থােক। তারা মুসিলমেদরেক
িজিজয়া িদেয় থােক এবং এ কারেণই তারা মুসিলমেদর সাহাযয্
সহেযািগতা পাওয়ার েযাগয্।  অএব, মুসিলম সরকােরর ওপর
কতর্বয্ হে� ইসলােমর িবধান অনুযায়ী তােদর জ-মাল এবং
স�ােনর েহফাজাত করা। আর তারা তােদর (ধমর্ানুযায়) েয
িজিনসগুেলােক িনিষ� বেল মেন কের তা লংঘেনর েক্ষে� তাে
ওপর দ� কােয়ম করেব। এছাড়া তােদরেক েহফাযত করেত হেব
এবং তােদর েকােনা বয্পাের ক�দান েথেক িবরত থাকেত হেব।
আর েপাশাক-পির�েদর েক্ষে� তােদর মুসিলমেদর মেধয
তারতময্ থাকা �েয়াজন। তােদর েকােন ম� �াভাব যােত
ইসলােমর মেধয্ অন�েবশ করেত না পাের েস বয্াপাের সতকর
থাকেত হেব। িবেশষ কের তােদর বয্বহৃত  শ এবং নাকুশ যা
তােদর ধমর্য় িনদশর্ন বেল ণয তা েযন আমােদর মেধয্ �েবশ না
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করেত পাের েস বয্াপাের সতকর্ থাকেত হেব। আর িজি�েদ
স�েকর্ যাবতীয় িবধান েলমেদর িকতাবসমুেহ িলিপব�
রেয়েছ। তাই এই বয্াপাের আিম আমার এ িনব�েক দীঘর্ািয়ত
করলাম না।
সম� �শংসা আ�াহর জনয। আর আমােদর নবী মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, তার বংশধর, সাহাবীগণ ও সম�
মুসিলেমর ওপর সালাত ও সালাম (শাি�) বিষর্ত েহাক
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২. রসূ েলর অিধকার
৩.মাতা-িপতার অিধকার
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৯. সাধারণ মুসিলমেদর অিধকার
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92

