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অনু বাদেকর কথা
িশশুই হল, েদশ ও জািতর ভিবষ7ত্9 িশশুেদর বাল7 কােলর িশক্ষা-দীক্ষা যিদ ভােলা হয়,
তেব তােদর আগামী িদন ও ভিবষ7ত্ ভােলা হেব9 তােত েদশ, জািত ও সমাজ তােদর দব্ারা
হেব লাভবান ও উপকৃত9 এ জন7 িশশুেদর িশক্ষা, তালীম, তরিবয়ত ও তােদর চিরতৰ্বান
কের ঘেড় েতালার পৰ্িত গুরুতব্ েদয়া, অিধক গুরুতব্পূ ণ9র্ এ িবষেয় েকান িকছু িলেখ জািতর
সামেন তুেল ধরার িচন্তা ও সব্প্ন অেনক িদন েথেকই লালন করিছ9 িকন্তু েযাগ7তার
সীমাবদ্ধতা ও সমেয়র অভােব তা আর বাস্তেব রূপ িদেত পাির িন9 তেব সম্পৰ্িত আমার
পৰ্াণ-িপৰ্য় সাইট ইসলাম হাউেস শাইখ
ম্মাদ
শাইখ মুহাাম্মা
ম্মাদ ইবন জামীল
জামীল যাইনূ রহ.
রহ. এর একিট
িরসালা এ িবষেয় েপেয় আিম আমার িচন্তা ও লািলত সব্প্ন বাস্তবায়েনর সু েযাগিট গৰ্হণ
কির9 িচন্তা করলাম এ িলখেকর বইিট যিদ অনু বাদ কের বাংলা-ভাষাভাষীেদর জন7 তুেল
ধরা হয়, তােত তারা উপকৃত হেব এবং আিম িনেজ িকছু েলখার েচেয়ও এ িরসালািট
অনু বাদ করা অিধক ফলপৰ্সূ হেব9
েলখক এ বইিটেত কুরআন ও হািদেসর আেলােক িশশুেদর উপেদশ েদয়া, মাতা-িপতার
সােথ সত্ ব7বহার করা, তােদর েখদমত করা ইত7ািদ িবষেয় িবশদ আেলাচনা কেরেছন9
িশশুরা কীভােব ওজু, েগাসল, তায়াম্মু ম ও সালাত আদায় করেব, তাও িতিন এ িরসালািটেত
আেলাচনা কেরেছন9 এ ছাড়াও িশশুরা যখন বড় হেত থাকেব, তখন মাতা-িপতার করণীয়
িক এবং মাতা-িপতার পৰ্িত তােদর দািয়তব্ িক হওয়া উিচত; তার একিট সংিক্ষপ্ত বণর্না
িতিন তুেল ধেরেছন9 আশা কির পাঠকগণ িরসালািট পাঠ কের উপকৃত হেবন9 যিদ
একজন পাঠকও এ িরসালািট পেড় উপকৃত হন, তাহেল আিম ধের িনব আমার এ ক্ষুদৰ্
পৰ্েচষ্টা আমার নাজােতর জন7 যেথষ্ট হেব9 েযেকােনা কাজ করেত েগেলই ভুল-ভৰ্ািন্ত
হওয়াই সব্াভািবক9 সু তরাং আিমও সব্াভািবক িনয়েমর বাইের নই9 যিদ েকান সু -হৃদয়বান
পাঠেকর েচােখ েকান ভুল ধরা পেড়, তা সংেশাধন কের িদেল কৃতজ্ঞ হব9 আিম আমার এ
ক্ষুদৰ্ পৰ্য়াসেক আমার অসু স্থ িপতা আল-হাজব্ আবুল খােয়র সােহেবর জন7 উত্সগর্ করিছ;
যার অকৃিতৰ্ম ভােলাবাসা, েস্নহ, মমতা ও সিঠক পেথ লালন-পালন করার আন্তিরক
পৰ্েচষ্টায় আিম ধন79 পাঠকেদর িনকট িবনীত পৰ্াথর্না হল, আপনারা আমার অসু স্থ আবব্ার
জন7 েদায়া করেবন9 আল্লাহ তােক িশফা দান করুন9 আমীন!
অবেশেষ আপনােদর িনকট আমার আেখির ফিরয়াদ হল, এ িরসালািট আিম ইেলকিটৰ্ক
িমিডয়ােতই িদিচ্ছ; তােত শুধু ইন্টারেনেটর মাধ7েম পাঠ করা যােব9 সােথ সােথ যিদ িপৰ্ন্ট
কের িবতরণ করা েযত, তেব অসংখ7 বাংলা-ভাষী, যারা এখেনা পযর্ন্ত ইন্টারেনট ব7বহাের

2

মাতািপতার দািয়তব্ সন্তােনর করণীয়

অভ7স্ত নয়, তারাও উপকৃত হত9 যিদ েকান ধনাঢ7 ব7িক্ত ও আহেল-খাইর এ অবিশষ্ট
কাজিট সম্পাদন কেরন, তাহেল িতিন অিধক কল7াণ ও সাওয়ােবর অিধকারী হেবন9
আল্লাহ আমােদর সকলেক জাযােয় খাইর িদন9 আমীন!
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ﺑﺴﻢ ﷲ ﻟﺮﻤﺣﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢ

ভূিমকা
 ﷲ ﻓﻼB ﻣﻦ ﻳﻬﺪA  ﻋﻤﺎﺠﺎM ﻧﻔﺴﻨﺎ ﺳﻴﺌﺎ3 ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺮﺷ- ﻧﻌﻮA B ﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻧﺴﺘﻐﻔﺮB>= ﺤﻟﻤﺪ ﷲ ﺤﻧﻤﺪ
UU  ﻣﺎ ﺑﻌﺪ. Q R ﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎA Q ﻣﻀﻞ
িশশুেদর লালন-পালন িবষয়িট খুবই গুরুতব্পূ ণর্ িবষয়9 এ িবষেয়র উপর জানা বা জ্ঞান
থাকার সােথ মাতা-িপতা ও সন্তান উভেয়র কল7াণ জিড়ত9 শুধু তাই নয়, একিট সমােজর
উন্নিত ও জািতর ভিবষ7ত্ িশশুেদর িশক্ষা ও লালন পালেনর উপর িনভর্র কের9 িশশুরাই
হল, জািতর কণর্ধার ও ভিবষ7ত্9 আজেকর িশশুই আগামী িদেনর ভিবষ7ত্9 এ কারেণই
ইসলাম ও মনীষীগণ িবেশষ কের সমস্ত-মনীষীেদর-সরদার রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম, যােক মহান আল্লাহ তা‘আলা িপতা-মাতা ও সন্তান উভেয়র জন7 িশক্ষক ও
পথপৰ্দশর্ক িহেসেব দুিনয়ােত েপৰ্রণ কেরেছন, িতিন িশশুেদর িশক্ষা-দীক্ষা ও সিঠকভােব
লালন-পালন করার িবষয়িটেক সেবর্াচ্চ গুরুতব্ িদেয়েছন, যােত তােদর জন7 দুিনয়া ও
আিখরােতর কল7াণ িনিশ্চত করা সম্ভব হয়9
এ কারেণই আমরা কুরআেন করীেম েদখেত পাই েয, মহান আল্লাহ তা‘আলা িশক্ষণীয় ও
উপেদশমূ লক অেনক ঘটনা বণর্না কেরেছন, যােত সন্তােনর পৰ্িত মাতা-িপতার দািয়তব্
সম্পেকর্ আেলাচনা করা হেয়েছ9 েযমন, েলাকমান হািকেমর ঘটনা; এ ঘটনােত িতিন তার
েছেলেক অতীব গুরুতব্পূ ণর্ উপেদশ েদন, যা কুরআন সিবস্তাের আেলাচনা কেরেছ9
অনু রূপভােব রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বাল7কাল েথেকই তার চাচােতা ভাই
আlু ল্লাহ ইবেন আবব্ােসর অন্তের তাওহীেদর বীজ বপন কের জািতেক জািনেয় েদন েয,
বাল7কাল েথেকই একজন সন্তানেক তাওহীেদর িশক্ষা িদেত হেব9 আমােদর এ বইেয়
একজন পাঠক অবশ7ই জানেত পারেব, সন্তােনর পৰ্িত মাতা-িপতার কতর্ব7 িক আবার
মাতা-িপতার পৰ্িত সন্তােনর দায়-দািয়তব্ িক? মহান আল্লাহর িনকট আকুল আেবদন, িতিন
েযন এ বইিট দব্ারা পাঠকেদর উপকৃত কেরন এবং বইিটেক েযন একমাতৰ্ মহান আল্লাহর
সন্তুিষ্ট লােভর কারণ বািনেয় েদন9
মুহাম্মাদ ইবন জামীল যাইনূ
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সন্তােনর পৰ্িত েলাকমান হাকীেমর উপেদশাবিল
পৰ্থেম েলাকমান আ. তার েছেলেক েযভােব উপেদশ িদেয়েছন, তা আেলাচনা করা হল9
কারণ, েলাকমান আ. তার েছেলেক েয উপেদশ িদেয়েছন, তা এতই সু ন্দর ও গৰ্হণ েযাগ7
েয, মহান আল্লাহ তা‘আলা তা কুরআেন করীেম উেল্লখ কের িকয়ামত পযর্ন্ত অনাগত
উম্মেতর জন7 িতলাওয়ােত উপেযাগী কের িদেয়েছন এবং িকয়ামত পযর্েন্তর জন7 তা আদশর্
কের েরেখেছন9
েলাকমান আ. তার েছেলেক েয উপেদশ েদন তা িনম্নরূপ:
মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
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অথর্, “আর স্মরণ কর, যখন েলাকমান তার পুতৰ্েক উপেদশ িদেত িগেয় বেলিছল...9”
এ উপেদশগুেলা িছল অত7ন্ত উপকারী, েয কারেণ মহান আল্লাহ তা‘আলা কুরআেন করীেম
েলাকমান হািকেমর পক্ষ েথেক উেল্লখ কেরন9
পৰ্থম উপেদশ:
উপেদশ িতিন তার েছেলেক বেলন,
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অথর্, “েহ িপৰ্য় বত্স আল্লাহর সােথ িশরক কেরা না, িনশ্চয় িশরক হল বড় যু লুম9”
এখােন লক্ষণীয় েয, পৰ্থেম িতিন তার েছেলেক িশরক হেত িবরত থাকেত িনেদর্শ েদন9
একজন সন্তান তােক অবশ7ই জীবেনর শুরু েথেকই আল্লাহর তাওহীেদ িবশব্াসী হেত হেব9
কারণ, তাওহীদই হল, যাবতীয় কমর্কােণ্ডর িবশুদ্ধতা ও িনভুল
র্ তার একমাতৰ্ মাপকািঠ9 তাই
িতিন তার েছেলেক পৰ্থেমই বেলন, আল্লাহর সােথ ইবাদেত কাউেক শিরক করা হেত
েবেচ থাক9 েযমন, মৃত ব7িক্তর িনকট পৰ্াথর্না করা অথবা অনু পিস্থত ও অক্ষম েলােকর
িনকট সাহায7 চাওয়া বা পৰ্াথর্না করা ইত7ািদ9 এছাড়াও এ ধরেনর আরও অেনক কাজ
আেছ, েযগুেলা িশরেকর অন্তভুক্ত
র্ 9 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন, “েদাআ হল ইবাদত” fﺨ ﻫﻮ ﻟﻌﺒﺎh সু তরাং আল্লাহর মাখলুেকর িনকট
েদাআ করার অথর্ হল, মাখলুেকর ইবাদত করা, যা িশরক9
ْ
َ َ ْ ُ َْ ََْ
মহান আল্লাহ তা‘আলা যখন তার বাণী, ﴾ﻳﻤﺎﻏ ُﻬﻢ ﺑِ ُﻈﻠ ٍﻢ
>ِ  ﴿ﻟﻢ ﻳﻠ ِﺒﺴﻮঅথর্াত্ “তারা তােদর
ঈমােনর সােথ যু লুমেক একতৰ্ কের িন9” এ আয়াত নািযল কেরন, তখন িবষয়িট
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মুসিলমেদর জন7 কষ্টকর হল, এবং তারা বলাবিল করল েয, আমােদর মেধ7 েক এমন
আেছ েয তার উপর অিবচার কের না? রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােদর
আেলাচনা েশােন বলেলন,
ْ ِّ =b > b ﻲﻨ َﻻ ﺗ ُ ْﺮﺸ ْ_ ﺑﺎﷲ
ٌ ﻟﺮﺸ َ_ ﻟَ ُﻈﻠْ ٌﻢ َﻋﻈ
b َ ﻳَﺎ ُﻧ:  ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻌﻮ ﻗﻮ[ ﻟﻘﻤﺎ= ﻻﺑﻨﻪA _ >ﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﺮﺸA ﻟﻚ- } ﻟﻴﺲ
. ﴾ﻴﻢ
ِ
ِ ِ ِ ِ
অথর্াত্, “েতামরা েয রকম িচন্তা করছ, তা নয়, এখােন আয়ােত যু লুম দব্ারা উেদ্দশ7 হল,
িশরক9 েতামরা িক েলাকমান আ. তার েছেলেক েয উপেদশ িদেয়েছ, তা েশান িন? িতিন
তার েছেলেক বেলিছেলন,

ْ ِّ =b > b ﻲﻨ َﻻ ﺗ ُ ْﺮﺸ ْ_ ﺑﺎﷲ
ٌ ﻟﺮﺸ َ_ ﻟَ ُﻈﻠْ ٌﻢ َﻋﻈ
b َ }ﻳَﺎ ُﻧ
. ﴾ﻴﻢ
ِ
ِ ِ ِ ِ

অথর্, েহ িপৰ্য় বত্স আল্লাহর সােথ িশরক কেরা না, িনশ্চয় িশরক হল বড় যু লুম9”
িদব্তীয় উপেদশ:
উপেদশ মহান আল্লাহ তা‘আলা মানবজািতেক েয উপেদশ িদেয়েছন, তার বণর্না
িদেয় বেলন,
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ً ْ َ ُ ُّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ b َ َ
ُ ﻲﻟ ﻟ ْ َﻤﺼb َ > ﻚ
. ﴾ﺮﻴ
ِ
ِ ﻳhِ ﻦﻴ  ِ= ﺷﻜﺮ ِﻲﻟ ﻟ ِﻮ
ِ  ِﻲﻓ ﺨﻣQﻳ ِﻪ ﻤﺣﻠﺘﻪ ﻣﻪ ﻫﻨﺎ ﺒﻟ ﻫ ٍﻦ ﻓِﺼﺎhِ ﻹﻧﺴﺎ= ﺑِﻮ
ِ ﴿ﺻﻴﻨﺎ
অথর্, “আর আিম মানু ষেক তার মাতািপতার ব7াপাের [সদাচরেণর] িনেদর্শ িদেয়িছ9 তার মা
কেষ্টর পর কষ্ট েভাগ কের, তােক গেভর্ ধারণ কের9 আর তার দুধ ছাড়ােনা হয় দুই বছের;
সু তরাং আমার ও েতামার িপতা-মাতার শুকিরয়া আদায় কর9 পৰ্ত7াবতর্ন-েতা আমার
কােছই9” [সূ রা েলাকমান: ১৪]
িতিন তার েছেলেক েকবলই আল্লাহর ইবাদত করা ও তার সােথ ইবাদেত কাউেক শরীক
করেত িনেষধ করার সােথ সােথ মাতা-িপতার সােথ ভােলা ব7বহার করার উপেদশ েদন9
কারণ, মাতা-িপতার অিধকার সন্তােনর উপর অেনক েবিশ9 মা তােক গভর্ধারণ, দুধ-পান
ও েছাট েবলা লালন-পালন করেত িগেয় অেনক জব্ালা-যন্তৰ্ণা ও কষ্ট সইেত হেয়েছ9
তারপর তার িপতাও লালন-পালেনর খরচািদ, পড়া-েলখা ও ইত7ািদর দািয়তব্ িনেয় তােক
বড় করেছ এবং মানু ষ িহেসেব ঘেড় তুলেছ9 তাই তারা উভয় সন্তােনর পক্ষ হেত
অিভসম্পাত ও েখদমত পাওয়ার অিধকার রােখ9
তৃতীয় উপেদশ:
উপেদশ: মহান আল্লাহ তা‘আলা কুরআেন করীেম মাতা-িপতা যখন েতামােক িশরক
বা কুফেরর িনেদর্শ েদয়, তখন েতামার করণীয় িক হেব তার বণর্না িদেয় বেলন,
َ
َ َ َ َْ َ
b ً ْ ْ ُّ
َ َ
َ _ َﺒﻟ َ= ﺗ ُ ْﺮﺸ
َ ﺎﻫ َﺪ
َ َ ﻚ ﺑﻪ ﻋﻠْ ٌﻢ ﻓَ َﻼ ﺗُﻄ ْﻌ ُﻬ َﻤﺎ
ﻏﻴَﺎ َﻣﻌ ُﺮﻓﺎ َﺗ ِﺒ ْﻊ َﺳ ِﺒﻴﻞh
ﺎﺣﺒْ ُﻬ َﻤﺎ ِﻲﻓ
ﺻ
ﻟ
ﺲ
ﻴ
ﻟ
ﺎ
ﻣ
z
_
﴿ َ ِ]= ﺟ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ ُ َْ
ُ ََُ ُ
َ ََﻣ ْﻦ َﻧ
b َ > ﻢb ﻲﻟ ُﻋb َ > ﺎ
﴾=ﻲﻟ َﻣ ْﺮ ِﺟ ُﻌﻜ ْﻢ ﻓﺄﻧﺒِّﺌُﻜﻢ ﺑِ َﻤﺎ ﻛﻨﺘُ ْﻢ ﻳﻌ َﻤﻠﻮ
ِ
ِ
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অথর্, “আর যিদ তারা েতামােক আমার সােথ িশরক করেত েজার েচষ্টা কের, েয িবষেয়
েতামার েকান জ্ঞান েনই, তখন তােদর আনু গত7 করেব না9 এবং দুিনয়ায় তােদর সােথ
করেব সদ্ভােব9 আর আমার অনু সরণ কর তার পথ, েয আমার অিভমুখী হয়9 তারপর
আমার কােছই েতামােদর পৰ্ত7াবতর্ন9 তখন আিম েতামােদরেক জািনেয় েদব, যা েতামরা
করেত9” [সূ রা েলাকমান: ১৫]
আল্লামা ইবেন কাসীর রহ. আয়ােতর তাফসীের বেলন, ‘যিদ তারা উভেয় েতামােক পিরপূ ণর্রূেপ তােদর দব্ীেনর আনু গত7 করেত বাধ7 কের, তাহেল তুিম তােদর কথা শুনেব না
এবং তােদর িনেদর্শ মানেব না9 তেব তারা যিদ দব্ীন কবুল না কের, তারপরও তুিম তােদর
সােথ েকান পৰ্কার অশালীন আচরণ করেব না9 তােদর দব্ীন কবুল না করা তােদর সােথ
দুিনয়ার জীবেন তােদর সােথ ভােলা ব7বহার করােত েকান পৰ্কার পৰ্িতবন্ধকতা সৃ িষ্ট করেব
না9 তুিম তােদর সােথ ভােলা ব7বহারই করেব9 আর মুিমনেদর পেথর অনু সারী হেব,
তােত েকান অসু িবধা নাই9’
এ কথার সমথর্েন আিম বলব, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর বাণীও িবষয়িটেক
আরও স্পষ্ট ও শিক্তশালী কেরন, িতিন বেলন,
«  >ﻧﻤﺎ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﻲﻓ ﻤﻟﻌﺮA » ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻷﺣﺪ ﻲﻓ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﷲ
“আল্লাহর নাফরমািনেত েকান মাখলুেকর আনু গত7 চলেব না9 আনু গত7-েতা হেব একমাতৰ্
ভােলা কােজ9”
চতুথর্ উপেদশ
উপেদশ: েলাকমান হািকম তার েছেলেক েকান পৰ্কার অন7ায় অপরাধ করেত িনেষধ
কেরন9 িতিন এ িবষেয় তার েছেলেক েয উপেদশ েদন, মহান আল্লাহ তা‘আলা কুরআেন
তার বণর্না েদন9 মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
َ َ َ b
b ُ َ َْ ْ َْ
ُ َ َ َ ْ َ ْ ِّ b َ َ َ ْ ُ َ
َ b b َ ﴿ﻳَﺎ ُﻧ
َْ َ ْ َ
=>ِ b  ﺑِﻬﺎ ﷲMِ  ِ ﻳﺄ3  ْ ِﻲﻓ ﻷM
ِ   ِﻲﻓ ﻟﺴﻤﺎfٍ ﻲﻨ ِ>ﻏﻬﺎ ِ>= ﺗﻚ ِﻣﺜﻘﺎ[ ﺣﺒ ٍﺔ ﻣﻦ ﺧﺮ ٍ[ ﻓﺘﻜﻦ ِﻲﻓ ﺻﺨﺮ
ٌ َ َ
ٌ ﻴﻒ َﺧﺒ
. ﴾ﺮﻴ
 ﻟ ِﻄb ﷲ
ِ
অথর্, “েহ আমার িপৰ্য় বত্স! িনশ্চয় তা [পাপ-পুণ7] যিদ সিরষা দানার পিরমাণও হয়,
অত:পর তা থােক পাথেরর মেধ7 িকংবা আসমান সমূ েহ বা জিমেনর মেধ7, আল্লাহ তাও
িনেয় আসেবন; িনশ্চয় আল্লাহ সু ক্ষ্মদশর্ী সবর্জ্ঞ9” [সূ রা েলাকমান: ১৬]
আয়ােতর ব7াখ7ায় আল্লামা ইবেন কাসীর রহ. বেলন, অন7ায় বা অপরাধ যতই েছাট েহাক
না েকন, এমনিক যিদ তা শস7-দানার সমপিরমাণও হয়, িকয়ামেতর িদন মহান আল্লাহ
তা‘আলা তা উপিস্থত করেব এবং মীযােন ওজন েদয়া হেব9 যিদ তা ভােলা হয়, তাহেল
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তােক ভােলা পৰ্িতদান েদয়া হেব9 আর যিদ খারাপ কাজ হয়, তাহেল তােক খারাপ
পৰ্িতদান েদয়া হেব9
পঞ্চম উপেদশ:
উপেদশ: েলাকমান হািকম তার েছেলেক সালাত কােয়েমর উপেদশ েদন9 মহান
َ َُ َ
َ َ b
b  ﴿ﻳﺎ ﻧঅথর্াত্, “েহ আমার িপৰ্য় বত্স
আল্লাহ তা‘আলা তার বণর্না িদেয় বেলন, ﴾fﻟﺼﻼ
ﻲﻨ ﻗِ ِﻢ
সালাত কােয়ম কর”, তুিম সালাতেক তার ওয়ািজবসমূ হ ও েরাকনসমূ হ সহ আদায় কর9
ষষ্ঠ উপেদশ:
উপেদশ:

َ ُْْ َ َْ َ
ْ َْ ْ َُْ
ُ
﴾ ﻧﻪ ﻋ ِﻦ ﻟﻤﻨﻜ ِﺮ
ِ ﴿ﻣﺮ ﺑِﺎﻟﻤﻌﺮ

অথর্াত্ “তুিম ভােলা কােজর আেদশ দাও এবং মন্দ কাজ হেত মানু ষেক িনেষধ কর9”
িবনমৰ্ ভাষায় তােদর দাওয়াত দাও, যােদর তুিম দাওয়াত েদেব তােদর সােথ েকান পৰ্কার
কেঠারতা কেরা না9
َ َ ََ ْ ْ َ
َ
সপ্তম উপেদশ:
উপেদশ: আল্লাহ বেলন, ﴾ﺮﺒ ﺒﻟ ﻣﺎ  َﺻﺎﺑَﻚ
ِ “ ﴿ﺻেয েতামােক কষ্ট েদয় তার উপর
তুিম ৈধযর্ ধারণ কর9” আয়াত দব্ারা স্পষ্ট হয় েয, যারা ভােলা কােজর আেদশ েদেব এবং
খারাপ ও মন্দ কাজ হেত মানু ষেক িনেষধ করেব তােক অবশ7ই কেষ্টর সম্মু খীন হেত হেব
এবং অিগ্নপরীক্ষা িদেত হেব9 যখন পরীক্ষার সম্মু খীন হেব তখন েতামার করণীয় হল,
ৈধযর্ধারণ করা ও ৈধেযর্র পরীক্ষায় উত্তীণর্ হওয়া9 রাসূ ল সা. বেলন,
 ﻻ ﺨﻳﺎﻟﻂ ﺠﺎ ﻻ ﻳﺼﺮﺒ ﺒﻟR  ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻤﻟﺆﻣﻦA ﻫﻢ-  ﺨﻳﺎﻟﻂ ﺠﺎ ﻳﺼﺮﺒ ﺒﻟR »ﻤﻟﺆﻣﻦ
.«ﻫﻢ-
“েয ঈমানদার মানু েষর সােথ উঠা-বসা ও েলনেদন কের এবং তারা েয সব কষ্ট েদয়. তার
উপর ৈধযর্ ধারণ কের, েস— েয মুিমন মানু েষর সােথ উঠা-বসা বা েলনেদন কের না এবং
েকান কষ্ট বা পরীক্ষার সম্মু খীন হয় না—তার েথেক উত্তম9”

ُْ َْ ْ َ َ b
ُ ﻷ
﴾3ﻮ
ﻣ
ِﻟِﻚ ِﻣﻦ ﻋﺰ- =>ِ ﴿
ِ

অথর্, “িনশ্চয় এগুেলা অন7তম সংকেল্পর কাজ9” অথর্াত্, মানু ষ েতামােক েয কষ্ট েদয়, তার
উপর ৈধযর্ ধারণ করা অন7তম দৃ ঢ় পৰ্ত7েয়র কাজ9
অষ্টম উপেদশ:
উপেদশ:

b َ b َ ِّ َ ُ َ
﴾ﺎ
ِ ﴿ َﻻ ﺗﺼﻌ ْﺮ ﺧﺪ_ ﻟِﻠﻨ

অথর্, “আর তুিম মানু েষর িদক েথেক েতামার মুখ িফিরেয় িনেয়া না9”
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আল্লামা ইবেন কাসীর রহ. বেলন, ‘যখন তুিম কথা বল অথবা েতামার সােথ মানু ষ কথা
বেল, তখন তুিম মানু ষেক ঘৃণা কের অথবা তােদর উপর অহংকার কের, তােদর েথেক মুখ
িফিরেয় রাখেব না9 তােদর সােথ হােস7াজ্জব্ল হেয় কথা বলেব9 তােদর জন7 উদার হেব
এবং তােদর পৰ্িত িবনয়ী হেব9’
কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. ﺗﺒﺴﻤﻚ ﻲﻓ ﺟﻪ ﺧﻴﻚ ﻟﻚ ﺻﺪﻗﺔ
“েতামার অপর ভাইেয়র সম্মু েখ তুিম মুচিক হািস িদেল, তাও সদকা িহেসেব পিরগিণত
হেব9”
নবম উপেদশ:
উপেদশ: আল্লাহ তা‘আলা বেলন:

َْ
ً
َ
﴾ ِ َﻣ َﺮﺣﺎ3ْ ﴿ َﻻ ﻳ ْﻤ ِﺶ ِﻲﻓ ﻷ

“অহংকার ও হঠকািরতা পৰ্দশর্ন কের জিমেন হাটা চলা করেব না9” কারণ, এ ধরেনর
কােজর কারেণ আল্লাহ েতামােক অপছন্দ করেব9 এ কারেণই মহান আল্লাহ তা‘আলা
বেলন,

ُ َ َ ْ ُ b ُ ُّ ُ َ َ b
﴾3ﻮ
ﺨ
ِ  ﻻb ﴿ ِ>= ﷲ
ٍ ﺤﻳﺐ ﻞﻛ ﺨﻣﺘ
ٍ ﺎ[ ﻓ

“িনশ্চয় আল্লাহ েকান দািম্ভক, অহংকারীেক পছন্দ কেরন না9”
অথর্াত্ যারা িনেজেক বড় মেন কের এবং অন7েদর উপর বড়াই কের, মহান আল্লাহ
তা‘আলা তােদর পছন্দ কের না9
দশম উপেদশ
উপেদশ:: নমনীয় হেয় হাটা চলা করা9 মহান আল্লাহ তা‘আলা কুরআেন করীেম
َ ْ
ْ ْ
বেলন: ﴾“ ﴿ َﻗ ِﺼﺪ ِﻲﻓ َﻣﺸ ِﻴﻚআর েতামার চলার েক্ষেতৰ্ মধ7পন্থা অবলমব্ন কর9” তুিম
েতামার চলাচেল সব্াভািবক চলাচল কর9 খুব দৰ্ুত হাঁটেব না আবার এেকবাের মন্থর
গিতেতও না9 মধ7ম পন্থায় চলাচল করেব9 েতামার চলাচেল েযন েকান পৰ্কার সীমালঙ্ঘন
না হয়9
একাদশ উপেদশ:
উপেদশ: নরম সূ ের কথা বলা9 েলাকমান হাকীম তার েছেলেক নরম সূ ের কথা
َ
ْ ْ
বলেত আেদশ েদন9 মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ﴾“ ﴿ َﻏ ُﻀﺾ ِﻣﻦ َﺻ ْﻮﺗِﻚেতামার
আওয়াজ িনচু কর9” আর কথায় েকান তুিম েকান পৰ্কার বাড়াবািড় করেব না9 িবনা
পৰ্েয়াজেন তুিম েতামার আওয়াজেক উঁচু কেরা না9 মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
ْ ُ ْ ََ َ ْ َْ َ َ َ b
َ ﺤﻟ
﴾ﺮﻴ
M ﻟﺼﻮM
ﻤ
ِ ﴿ ِ>= ﻧﻜﺮ ﻷﺻﻮ
ِ
ِ
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“িনশ্চয় সবচাইেত িনকৃষ্ট আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ9”
আল্লামা মুজািহদ বেলন, ‘সবচাইেত িনকৃষ্ট আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ9 অথর্াত্, মানু ষ
যখন িবকট আওয়ােজ কথা বেল, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়ােজর সাদৃ শ7 হয়9
আর এ ধরেনর িবকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা‘আলার িনকট এেকবােরই অপছন্দনীয়9
িবকট আওয়াজেক গাধার আওয়ােজর সােথ তুলনা করা পৰ্মাণ কের েয, িবকট শেl
আওয়াজ কের কথা বলা হারাম9 কারণ, মহান আল্লাহ তা‘আলা এর জন7 একিট খারাপ
দৃ ষ্টান্ত উপস্থাপন কেরেছন9 েযমিনভােব—
ক. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
« ﻟﻌﺎﺋﺪ ﻲﻓ ﻫﺒﺘﻪ ﺎﻛﻟﻠﻜﺐ ﻳﻌﻮ ﻲﻓ ﻗﻴﺌﻪA »ﻟﻴﺲ ﺠﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﺴﻮ
“আমােদর জন7 েকান খারাপ ও িনকৃষ্ট দৃ ষ্টান্ত হেত পাের না9 েকান িকছু দান কের িফিরেয়
েনয়া কুকুেরর মত, েয কুকুর বিম কের তা আবার মুেখ িনেয় খায়9”
খ. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলন,
ً
- ﻓﺘﻌﻮ3 ﺳﻤﻌﺘﻢ ﻧﻬﻴﻖ ﺤﻟﻤﺎ-] A  ﻣﻠﺎﻜM3  ﻓﺈﻧﻬﺎA  ﻓﺴﻠﻮ ﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪA ﻳﻜﺔh M ﺳﻤﻌﺘﻢ ﺻﻮ->»
ً
. « ﺷﻴﻄﺎﻧﺎM3  ﻓﺈﻧﻬﺎA =ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻟﺸﻴﻄﺎ
“েমারেগর আওয়াজ েশােন েতামরা আল্লাহর িনকট অনু গৰ্হ কামনা কর, কারণ, েস িনশ্চয়
েকান েফেরশতা েদেখেছ9 আর গাধার আওয়াজ েশােন েতামরা শয়তান েথেক আশৰ্য়
পৰ্াথর্না কর9 কারণ, েস অবশ7ই একজন শয়তান েদেখেছ9”
েদখুন: তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ৩ পৃ. ৪৪৬
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আয়ােতর িদকিদক-িনেদর্শনা:
না:1. আয়াত দব্ারা পৰ্তীয়মান হয়, েয সব কাজ করেল দুিনয়া ও আিখরােতর কল7াণ িনিশ্চত
হয়, িপতা তার েছেলেক েস িবষেয় উপেদশ িদেব9
2. উপেদশ েদয়ার েক্ষেতৰ্ পৰ্থেম তাওহীেদর উপর অটল ও অিবচল থাকেত এবং িশরক
েথেক িবরত থাকেত িনেদর্শ েদেব9 কারণ, িশরক হল, এমন এক যু লুম বা অন7ায়, যা
মানু েষর যাবতীয় সমস্ত আমলেক বরবাদ কের েদয়9
3. পৰ্েত7ক ঈমানদােরর উপর আল্লাহর শুকিরয়া আদায় করা ওয়ািজব9 আল্লাহর শুকিরয়া
আদায় করার পর সবর্ািধক গুরুতব্পূ ণর্ ওয়ািজব হল, মাতা-িপতার কৃতজ্ঞতা বা শুকিরয়া
আদায় করা9 তােদর সােথ উত্তম ব7বহার করা, েকান পৰ্কার খারব ব7বহার না করা
এবং তােদর উভেয়র সােথ সু -সম্পকর্ বজায় রাখা9
4. আল্লাহর নাফরমািন হয় না, এমন েকান িনেদর্শ যিদ মাতা-িপতা িদেয় থােক, তখন
সন্তােনর উপর তােদর িনেদর্েশর আনু গত7 করা ওয়ািজব9 আর যিদ আল্লাহর নাফরমািন
হয়, তেব তা পালন করা ওয়ািজব নয়9 কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলন: « »ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻷﺣﺪ ﻲﻓ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﷲ >ﻧﻤﺎ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﻲﻓ ﻤﻟﻌﺮঅথর্: “আল্লাহর িনেদর্েশর
িবরুেদ্ধ েকান মাখলুেকর আনু গত7 চেল না; আনু গত7-েতা হেব ভােলা কােজ”9
5. পৰ্েত7ক ঈমানদােরর উপর কতর্ব7 হল, আল্লাহর একতব্বােদ িবশব্াসী মুিমন-মুসিলমেদর
পেথর অনু করণ করা, আর অমুসিলম ও িবদআিতেদর পথ পিরহার করা9
6. পৰ্কােশ7 ও েগাপেন সবর্াবস্থায় আল্লাহেক ভয় করেত হেব9 আর মেন রাখেব েকান
েনক-কাজ তা যতই েছাট েহাক না েকন, তােক তুচ্ছ মেন করা যােব না এবং েকান
খারাপ-কাজ তা যতই েছাট েহাক না েকন, তােক েছাট মেন করা যােব না এবং তা
পিরহার করেত েকান পৰ্কার অবেহলা করা চলেব না9
7. সালােতর যাবতীয় আরকান ও ওয়ািজবগুিল সহ সালাত কােয়ম করা পৰ্েত7ক মুিমেনর
উপর ওয়ািজব; সালােত েকান পৰ্কার অবেহলা না কের, সালােতর পৰ্িত িবেশষ
মেনােযাগী হওয়া এবং খুশুর সােথ সালাত আদায় করা ওয়ািজব9
8. েজেনশুেন, সামথর্ানু যায়ী সত্ কােজর আেদশ ও অসত্ কাজ হেত িনেষধ করার দািয়তব্
পালন করেত হেব9 না েজেন এ কাজ করেল অেনক সময় িহেত-িবপরীত হয়9 আর
মেন রাখেত হেব, এ দািয়তব্ পালেন যথা সম্ভব নমনীয়তা পৰ্দশর্ন করেব; কেঠারতা
পিরহার করেব9 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
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ً
ﻟﻚ ﺿﻌﻒ- A  ﻓﺈ= ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪA  ﻓﺈ= ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪA B ﺑﻴﺪB ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮ ﻓﻠﻴﻐﺮﻴ3 »ﻣﻦ
«=ﻹﻳﻤﺎ
অথর্: “েতামােদর েকউ যিদ েকান অন7ায় কাজ সংঘিটত হেত েদেখ, তখন েস তােক তার
হাত দব্ারা পৰ্িতহত করেব9 আর যিদ তা সম্ভব না হয়, তেব তার মুখ দব্ারা9 আর তাও
যিদ সম্ভব না হয়, তাহেল েস অন্তর িদেয় ঘৃণা করেব9 আর এ হল, ঈমােনর
সবর্িনম্নস্তর9”
9. মেন রাখেত হেব, সত্কােজর আেদশ ও অসত্ কাজ হেত বারণকারীেক অবশ7ইঅবশ7ই ৈধযর্শীল হেত হেব9 ৈধেযর্র েকান িবকল্প নাই9 ৈধযর্ ধারণ করা হল, একিট
মহত্ কাজ9 আল্লাহ তা‘আলা ৈধযর্শীলেদর সােথই থােকন9
10. হাটা চলায় গবর্ ও অহংকার পিরহার করা9 কারণ, অহংকার করা সম্পূ ণর্ হারাম9 যারা
অহংকার ও বড়াই কের আল্লাহ তােদর পছন্দ কেরন না9
11. হাটার সময় মধ7ম পন্থা অবলমব্ন কের হাটেত হেব9 খুব দৰ্ুত হাঁটেব না এবং
এেকবাের ধীর গিতেতও হাঁটেব না9
12. পৰ্েয়াজেনর েচেয় অিধক উচ্চ আওয়ােজ কথা বলা হেত িবরত থাকেব9 কারণ, অিধক
উচ্চ আওয়াজ বা িচত্কার করা হল গাধার সব্ভাব9 আর দুিনয়ােত গাধার আওয়াজ হল,
সবর্ িনকৃষ্ট আওয়াজ9
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িশশুেদর
িশশুেদর জন7 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর গুরুতব্পূ ণর্ উপেদশ
আlু ল্লাহ ইবেন আবব্াস রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম একিদন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িপছেন িছলাম, তখন িতিন আমােক েডেক বলেলন, “েহ
েহ বত্স!
বত্স!
আিম িক েতামােক কেয়কিট কথা িশিখেয় েদব?
েদব?” এ বেল রাসূ ল আবদুল্লাহ ইবেন
আবব্াসেক িকছু উপেদশ েদন9 িনেম্ন তা তুেল ধরা হল:
পৰ্থম উপেদশ:
উপেদশ:
“ ﺣﻔﻆ ﷲ ﺤﻳﻔﻈﻚতুিম আল্লাহর েহফাজত কর আল্লাহ েতামার েহফাজত করেব” : অথর্াত্,
তুিম আল্লাহর িনেদর্শ েমেন চল এবং েয সব কাজ হেত আল্লাহ েতামােক িনেষধ কেরেছ,
েস সব কাজ হেত িবরত থাক9 আল্লাহ তা‘আলা েতামােক দুিনয়া ও আিখরােত িনরাপত্তা
িবধান করেব9
িদব্তীয় উপেদশ:
উপেদশ:
( ﺠﺗﺎﻫﻚ )ﻣﺎﻣﻚB“ ﺣﻔﻆ ﷲ ﺠﺗﺪতুিম আল্লাহেক েহফাজত কর, তখন তুিম তাঁেক েতামার
সম্মু েখই পােব9” অথর্াত্, তুিম আল্লাহ তা‘আলার িবধােনর সংরক্ষণ ও আল্লাহর হক রক্ষা
কর; তেব তুিম আল্লাহেক এমন পােব েয, িতিন েতামােক ভাল কােজর তাওিফক েদেব
এবং েতামােক েতামার যাবতীয় কেমর্ সাহায7 করেব9
তৃতীয় উপেদশ:
উপেদশ:
 ﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ-] A  ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄ[ ﷲ-> “যখন তুিম েকান িকছু চাইেব, আল্লাহর িনকট
চাইেব9 যখন েকােনা সাহায7 চাইেব, আল্লাহ্র কােছই চাইেব9” অথর্াত্ দুিনয়া ও
আিখরােতর েকান িবষেয় সাহােয7র পৰ্েয়াজন হেল, তখন আল্লাহর কােছই সাহায7 চাও9
িবেশষ কের, েয কাজ একমাতৰ্ আল্লাহ ছাড়া আর েকউ সমাধান করেত পাের না, তা
আল্লাহর িনকটই চাইেব; েকান মাখলুেকর িনকট চাইেব না9 েযমন, সু স্থতা, িরযক, হায়াত,
মওত ইত7ািদ9 এগুিল এমন কাজ, যা আল্লাহ ছাড়া আর েকউ সমাধান করেত পাের না9
চতুথর্ উপেদশ:
উপেদশ:
 ]= ﺟﺘﻤﻌﻮ ﺒﻟA  ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﷲ ﻟﻚn ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻌﻮ_ >ﻻ ﺑnﻋﻠﻢ = ﻷﻣﺔ ﻟﻮ ﺟﺘﻤﻌﻮ ﺒﻟ = ﻳﻨﻔﻌﻮ_ ﺑ
 ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﷲ ﻋﻠﻴﻚn ﻟﻢ ﻳﺮﻀ_ >ﻻ ﺑn= ﻳﺮﻀ_ ﺑ
“একিট কথা মেন রাখেব, যিদ সমস্ত উম্মত একতৰ্ হেয় েতামার েকান উপকার করেত
চায়, আল্লাহ তা‘আলা েতামার জন7 যতটুকু উপকার িলিপবদ্ধ কেরেছ, তার বাইের িবন্দু
পিরমাণ উপকারও েতামার েকউ করেত পারেব না, যিদ আল্লাহ েতামার উপকার না চায়9
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আর সমস্ত উম্মত একতৰ্ হেয় যিদ েতামার েকান ক্ষিত করেত চায়, আল্লাহ তা‘আলা
েতামার জন7 যতটুকু ক্ষিত িলিপবদ্ধ কেরেছ, তার বাইের িবন্দু পিরমাণ ক্ষিতও েতামার
েকউ করেত পারেব না, যিদ আল্লাহ েতামার ক্ষিত না চায়9” অথর্াত্, আল্লাহ তা‘আলা
মানু েষর জন7 ভােলা ও মেন্দর েয, ভাগ7 িনধর্ারণ কেরেছ, তার বাইের েকান িকছু ই
বাস্তবািয়ত হেব না9 এ িবষেয়র পৰ্িত ঈমান আনা আবশ7ক9
পঞ্চম উপেদশ:
উপেদশ:
ﻓﻌﺖ ﻷﻗﻼ ﺟﻔﺖ ﻟﺼﺤﻒ3 “কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ ও কাগজ শুিকেয় েগেছ9” তাই
আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করেত হেব9 তাওয়াককুল করার অথর্ হল, উপকরণ অবলমব্ন
কের তাওয়াককুল/ভরসা করা9 কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম উষ্টৰ্ীর
মািলকেক বেলন, তুিম আেগ উষ্টৰ্ীেক েবঁেধ রাখ এবং আল্লাহর উপর তাওয়াককুল কর9
ষষ্ঠ উপেদশ:
উপেদশ:
f“ ﺗﻌﺮ >ﻰﻟ ﷲ ﻲﻓ ﻟﺮﺧﺎ ﻳﻌﺮﻓﻚ ﻲﻓ ﻟﺸﺪসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহেক স্মরণ কর, িবপেদ
েতামােক আল্লাহ স্মরণ করেব9” অথর্াত্, সচ্ছল অবস্থায় তুিম আল্লাহর হক ও মানু েষর হকব্
আদায় কর, িবপেদ আল্লাহ েতামােক মুিক্ত েদেব9
সপ্তম উপেদশ:
উপেদশ:
 ﻣﺎ ﺻﺎﺑﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺨﻄﺌﻚA ﻋﻠﻢ = ﻣﺎ ﺧﻄﺄ_ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺼﻴﺒﻚ
“মেন েরেখা— যা তুিম েপেল না, তা েতামার পাবার িছল না; আর যা তুিম েপেল তা তুিম
না েপেয় থাকেত না9” অথর্াত্, আল্লাহ েতামােক েকান িকছু দান না করেল, তা কখেনাই
তুিম লাভ করেত পারেব না9 আর যিদ আল্লাহ তা‘আলা েতামােক েকান িকছু দান কের,
তা বাধা েদয়ার েকউ নাই9
অষ্টম উপেদশ:
উপেদশ:
“ اﻋﻠﻢ = ﺠﺮﺼ ﻣﻊ ﻟﺼﺮﺒআর েজেন রাখ, িবজয় ৈধেযর্র সােথ9” অথর্াত্, শতৰ্ু ও নফেসর
িবপেক্ষ সাহায7 বা িবজয় লাভ ৈধযর্ ধারেণর উপর িনভর্র কের9 সু তরাং, আমােদর ৈধযর্
ধারণ করেত হেব9
নবম উপেদশ:
উপেদশ:
 ﻣﻊ ﻟﻜﺮª“ = ﻟﻔﺮিবপেদর সােথই মুিক্ত আেস9” মুিমন বান্দা েযসব িবপেদর সম্মু খীন
হয়, তারপরই মুিক্ত আেস9
দশম উপেদশ:
উপেদশ:
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“ = ﻣﻊ ﻟﻌﺮﺴ ﻳﺮﺴকেষ্টর সােথই সু খ9” এক মুসিলম েয কেষ্টর মুেখামুিখ হয়, তা
কখেনাই স্থায়ী হয় না9 কারণ, তারপর অবশ7ই আরাম বা সু খ আেস এবং আসেবই9
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হািদেসর িনযর্াস:
স:
1. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িশশুেদর ভােলাবাসেতন9 িতিন আlু ল্লাহ ইবেন
আবব্াস রা. েক িনেজর িপছেন বসান এবং আদর কের িতিন তােক েহ বত্স বেল
আহব্ান কেরন, যােত েস সতকর্ হয় এবং রাসু েলর কথার পৰ্িত মেনােযাগী হয়9
2. িশশুেদর িতিন আল্লাহর আনু গত7 করা ও তার নাফরমািন হেত েবঁেচ থাকার িনেদর্শ
িদেতন, যােত দুিনয়া ও আিখরােত তােদর কল7াণ িনিশ্চত হয়9
3. যখন েকান বান্দা সচ্ছলতা, সু স্থতা ও ধনী অবস্থায় আল্লাহ ও তার বান্দােদর অিধকার
আদায় কের, আল্লাহ তা‘আলা িবপেদ তােক মুিক্ত েদেব এবং সাহায7 করেব9
4. আল্লাহর িনকট েকান িকছু চাওয়া ও সাহায7 পৰ্াথর্নার তালীম েদয়ার মাধ7েম িশশুেদর
অন্তের ঈমােনর বীজ বপন কের েদয়া, মাতা-িপতা ও অিভভাবকেদর দািয়তব্ ও কতর্ব79
েছাট েবলা েথেকই িশশুেদর অন্তের ঈমােনর বীজ বপন কের িদেত হেব, যােত বড়
হেল তার পথভৰ্ষ্ট না হয়9
5. ঈমােনর েরাকনসমূ হ হেত একিট েরাকন হল, ভাল ও মেন্দর তকদীেরর উপর িবশব্াস
করা9 িবষয়িট িশশুেদর অন্তের েগঁেথ িদেত হেব9
6. িশশুেদর ইিতবাচক মেনাভােবর উপর গেড় তুলেত হেব, যােত তারা আশা, আকাঙ্ক্ষা ও
সাহিসকতার সােথ তােদর জীবেনর ভিবষ7ত্ রচনা কের এবং তােদর জািতর জন7
কণর্ধার ও তৰ্াণকতর্া িহেসেব আিভর্ভাব হেত পাের9 কারণ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন,
. « = ﻣﻊ ﻟﻌﺮﺴ ﻳﺮﺴA  ﻣﻊ ﻟﻜﺮª = ﻟﻔﺮA »ﻋﻠﻢ = ﺠﺮﺼ ﻣﻊ ﻟﺼﺮﺒ
“আর েজেন রাখ: ৈধেযর্র সােথই িবজয়, িবপেদর সােথই মুিক্ত, কেষ্টর সােথই সু খ9”
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ইসলােমর েরাকনসমূ হ
জীবেনর শুরুেতই িশশুেদর ঈমান ও ইসলােমর েরাকনসমূ হ তালীম িদেত হেব, যােত তারা
বড় হেয়, তা হেত দূ ের সের না যায়9 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
“ইসলােমর িভিত্ত পাঁচিট:
এক. “এ কথার সাক্ষ7 েদয়া েয, আল্লাহ ছাড়া েকান হক ইলাহ নাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ল9” অথর্াত্, আল্লাহ ছাড়া সিত7কার েকান ইলাহ নাই
আর আল্লাহর দব্ীেনর ব7াপাের মুহাম্মদ এর আনু গত7 করা ওয়ািজব91
দুই. “সালাত কােয়ম করা” : সালােতর আরকান ও ওয়ািজবসমূ হ সহ খুশুর সােথ সালাত
আদায় করা9
িতন. “যাকাত পৰ্দান করা” : যিদ েকান মুসিলম তার েমৗিলক পৰ্েয়াজেনর বাইের ৮৫
গৰ্াম সব্ণর্ বা তার সমপিরমাণ অেথর্র মািলক হয়, তাহেল তার উপর যাকাত ওয়ািজব হেব
যখন তার এ সম্পেদর উপর এক বছর অিতবািহত হয়; তখন তােক শতকরা ২.৫ টাকা
যাকাত িদেত হেব9 এ-ছাড়াও আরও অেনক সম্পদ আেছ েযগুেলার উপর যাকাত ওয়ািজব
হয়9 েস সব সম্পেদর যাকাত শিরয়ত কতৃর্ক িনধর্ািরত হাের পৰ্দান করেত হয়9
চার. “বায়তুল্লাহর হজ করা” : হজ তার উপর ফরয হেব, েয হজ করার সামথর্7 রােখ9
পাঁচ.

“রমযােনর েরাজা রাখা:” েরাজা বলেত আমরা বুিঝ, িনয়ত সহকাের েভার েথেক

সূ যর্াস্ত পযর্ন্ত খানা-িপনা ও েরাজার পিরপন্থী সবধরেনর কাজ হেত িবরত থাকা9

1

ক. ‘আল্লাহ ছাড়া েকােনা হক ইলাহ েনই’ সাক্ষ7 পৰ্দােনর অথর্ হেলা: আল্লাহ ব7তীত কােরা ইবাদত না
করা, অন7 কাউেক না ডাকা; তাঁেক তার েকবল শরী‘আেতর মাধ7েমই ইবাদত করা; আর শুধু মাতৰ্
কুরআন ও সু ন্নাহ হেত িনগর্ত শরী‘আত অনু যায়ীই িবচার-ফয়সালা করা9
খ. ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ল’ সাক্ষ7 পৰ্দােনর অথর্ হেলা: েয আেদশ িতিন
িদেয়েছন তা আনু গত7 করা; েয সংবাদ িতিন এেনেছন তা িবশব্াস করা; আর যা েথেক িতিন িবরত
থাকেত বেলেছন ও সাবধান কেরেছন, তা েথেক দূ ের থাকা9 েকননা, তার আনু গত7ই আল্লাহর
আনু গত79
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ঈমােনর
ঈমােনর েরাকনসমূ হ
১. “আল্লাহর পৰ্িত ঈমান আনা”: আল্লাহর অিস্ততব্ এবং ইবাদেত ও িসফাতসমূ েহ তাঁর
একতব্ সম্পেকর্ পৰ্গাঢ় িবশব্াস করা9
২. “আল্লাহর েফেরশতােদর পৰ্িত ঈমান আনা” : েফেরশতা হল, আল্লাহরই মাখলুক; যারা
আল্লাহর িনেদর্শ বাস্তবায়ন কের এবং িতিন যা করেত বেলন, তাই কের; তার েকান
পৰ্কার এিদক েসিদক কের না এবং করার ক্ষমতা রােখ না9
৩. “আল্লাহর িকতাবসমূ েহর পৰ্িত ঈমান আনা” : আল্লাহর নািযল-কৃত আসমািন িকতাব
তাওরাত, জবুর, ইিঞ্জল ও সেবর্াত্তম িকতাব কুরআেনর পৰ্িত ঈমান আনা9
৪. “আল্লাহর রাসূ লেদর পৰ্িত ঈমান আনা” : সবর্ পৰ্থম রাসূ ল হেলন নূ হ আ. আর সবর্েশষ
রাসূ ল হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম9
৫. “আিখরােতর পৰ্িত ঈমান আনা” : এর অথর্ হল, িহসাব িদবেসর পৰ্িত িবশব্াস করা9
মানু েষর যাবতীয় কেমর্র উপর অবশ7ই িহসাব েনয়া হেব এবং তার কেমর্র িবিনমেয়
তােক পৰ্িতদান েদয়া হেব, যিদ তার কমর্ ভােলা হয়, তেব ভােলা পৰ্িতদান আর যিদ
খারাপ হয়, তেব খারাপ পৰ্িতদান9
৬. “তাকদীেরর ভােলা ও মেন্দর পৰ্িত ঈমান রাখা” : ভােলা ও মেন্দর তকদীেরর উপর
রািজ-খুিশ থাকা9 কারণ, এটা আল্লাহরই িনধর্ারণ9 (তেব শুধু এর উপর িনভর্র না কের
েথেক ৈবধ উপায়- উপকরণ গৰ্হণ করেত হেব9)
[মূ ল হাদীসিট ইমাম মুসিলম বণর্না কেরেছন]
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আল্লাহ তা‘আলা
তা আলা আরেশর উপর
কুরআেনর আয়াত, িবশুদ্ধ হািদস, সিত7কার জ্ঞান ও সিঠক সব্ভাব পৰ্মাণ কের েয, আল্লাহ
তা‘আলা আরেশর উপরই আেছন9 একজন মুসিলেমর আকব্ীদা বা িবশব্াস এিটই হেত
হেব9 িনেম্ন এর সপেক্ষ কেয়কিট পৰ্মাণ উপস্থাপন করা হল9
ََ ُ َْ b
ْ ¬ﺒﻟ ﻟْ َﻌ ْﺮ
১. আল্লাহ তা‘আলা বেলন, ﴾ﺳﺘَ َﻮ
 ﴿ﻟﺮﻤﺣﻦঅথর্াত্ “আল্লাহ আরেশর উপর
ِ
উেঠেছন9” [সূ রা তব্াহা]  ﺳﺘﻮএর অথর্ উপের উঠা এবং উন্নীত হওয়া9 েযমনিট
বুখািরর বণর্নায় তােবয়ীেদর েথেক তার পৰ্মাণ পাওয়া যায়9
২. িবদায় হেজর সময় রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরাফার িদন েয ভাষণ েদন,
তােত িতিন বেলন, “আিম িক েতামােদর িনকট আল্লাহর পক্ষ হেত আমার উপর
অিপর্ত িরসালােতর দািয়তব্ েতামােদর িনকট েপৗছাইিন?” উপিস্থত সবাই সমসব্ের
বলেল, হ7াঁ9 তারপর িতিন তার আঙ্গুলেক আসমােনর িদেক উঁচু করেলন এবং সমেবত
েলাকেদর িদেক ঝুিঁ কেয় তােদর সেমব্াধন কের বলেলন, “েহ আল্লাহ! তুিম সাক্ষী থাক,
েহ আল্লাহ! তুিম সাক্ষী থাক9” [মুসিলম]
৩. সালােত মুসিল্লরা বেলন, ﻷﺒﻟ

3 =“ ﺳﺒﺤﺎআমার সু উচ্চ রব কতই না পিবতৰ্!”

অনু রূপভােব েদা‘আর সময় মানু ষ আসমােনর িদেকই হাত উঠায়9 [এেতও এ কথা
স্পষ্ট হয় েয, মহান আল্লাহ তা‘আলা উপেরই আেছন9]
৪. িশশুেদর যখন িজজ্ঞাসা করা হয়, আল্লাহ েকাথায়? তখন েস সব্ভাবতই বেল, আল্লাহ
আসমােন অথবা ইশারা কের আসমােনর িদেক েদখায়9
ََُ
َ َ b
৫. মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন, {M
ِ  “ }ﻫﻮ ﷲ ُّ ِﻲﻓ ﻟﺴﻤﺎআর আল্লাহ, িতিন-েতা
আসমানসমূ েহ9” [সূ রা আল-আন‘আম] আল্লামা ইবেন কাসীর রহ. এ আয়ােতর
তাফসীের বেলন, তাফসীরিবদগণ এ িবষেয় ঐকমত েপাষণ কেরন েয, পথভৰ্ষ্ট দল
জাহিময়ারা েয কথা বেল, আমরা তা বলেবা না9 তারা বেল ‘আল্লাহ তা‘আলা সবর্তৰ্
িবরাজমান’, অথচ মহান আল্লাহ তা হেত সম্পূ ণর্ মুক্ত9 আর M ﻲﻓ ﻟﺴﻤﻮবা আল্লাহ
আসমােন এ কথার অথর্ হল Mﺒﻟ ﻟﺴﻤﻮ- আল্লাহর আসমােনর উপর9 তেব মহান
আল্লাহ তা‘আলা আমােদর েদেখন, আমােদর কথা েশােনন, যিদও িতিন আরেশর উপর
অবস্থান করেছন9
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অসাধারণ উপেদশমূ লক কািহনী
এ িবষেয় হািদেস একিট ঘটনা বিণর্ত আেছ:—
ً
«ﻳﺔ ﺗﺮﻰﻋ ﻏﻨﻤﺎ ﻲﻟ ﻗﺒﻞ »ﺣﺪ ﺠﻟﻮﻧﻴﺔ3ﻧﺖ ﻲﻟ ﺟﺎ° » : [ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎ3 ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﺔ ﺑﻦ ﺤﻟﻜﻢ ﻟﺴﻠﻲﻤ
A =ﺳﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺳﻔﻮ² A ² ﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻲﻨ3  ﻧﺎA  ﻣﻦ ﻏﻨﻤﻬﺎfﻫﺐ ﺑﺸﺎ-  ﺑﺎﺋﺐ ﻗﺪ- ﻓﺈA  ﻳﻮM- ﻓﺎﻃﻠﻌﺖ
ّ ﻟﻚ ﻋ- ﺳﻮ[ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻓﻌﻈﻢ3  ﻓﺄﺗﻴﺖA ﻟﻜﻲﻨ ﺻﻜﻜﺘﻬﺎ ﺻﻜﺔ
 ﻓﻼA ﺳﻮ[ ﷲ3  ﻗﻠﺖ ﻳﺎA ﻲﻠ
[ ﻗﺎA ﺳﻮ[ ﷲ3  ﻧﺖ:  ﻣﻦ ﻧﺎ  ﻗﺎﻟﺖ: [ ﻗﺎA  ﻳﻦ ﷲ  ﻗﺎﻟﺖ ﻲﻓ ﻟﺴﻤﺎ:  ﻓﻘﺎ[ ﻬﻟﺎA  ﺋﺘﻲﻨ ﺑﻬﺎ: [ﻋﺘﻘﻬﺎ  ﻗﺎ
. «  ﻋﺘﻘﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﺔ:
অথর্, মুয়ািবয়া ইবেন হাকাম আস-সু লামী রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, আমার একজন
বাঁদী িছল, েস ওহুদ পাহােড়র পৰ্ােন্ত আমার ছাগল চড়াত9 একিদন েস বািড়েত আসেল,
তখন একিট েনকেড় বােঘ এেস আমার একিট ছাগল ধের িনেয় যায়9 আর আিম েযেহতু
একজন আদম সন্তান— মানু ষ, এেত সব্ভাবতই অন7ান7 মানু েষর মত আিমও খুব কষ্ট
েপলাম9 ফেল আিম বাঁদীিটেক সেজাের একিট পৰ্হার করলাম9 পরবতর্ীেত িবষয়িট আমােক
ব7িথত করেল, আিম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িনকট এেস বললাম, েহ
আল্লাহর রাসূ ল! আিম িক তােক আজাদ কের েদব? তখন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম আমােক বলেলন, তুিম তােক আমার িনকট িনেয় আস9 তারপর আিম তােক
িনেয় এেল, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক িজজ্ঞাসা করল, “আল্লাহ েকাথায়?”
উত্তের েস বলল, “আল্লাহ আসমােন9” তারপর িজজ্ঞাসা করল, “আিম েক?” েস বলল,
“আপিন আল্লাহর রাসূ ল9” তখন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলল, “তুিম তােক
আজাদ কের দাও, কারণ েস মুিমন9” [মুসিলম ও আবু দাউদ] (‘আসমােন’ অথর্ হেলা
‘আসমােনর উপের’)9
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হািদেসর িশক্ষণীয় িবষয়সমূ হ:
১. েছাট েহাক অথবা বড় েহাক েয েকান ধরেনর সমস7ায় সাহাবীরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট িগেয় তার সমাধান করত, যােত তারা এ িবষেয় আল্লাহর
িবধান কী তা জানেত পাের9
২. আর িবচার ফায়সালার জন7 আল্লাহ ও তার রাসূ েলর িনকটই েযেত হেব9 আল্লাহ ও
তার রাসূ লেক বাদ িদেয় কােরা িনকট িবচার ফায়সালার জন7 যাওয়া েকান ঈমানদােরর
কাজ হেত পাের না9 কারণ, মহান আল্লাহ তা‘আলা কুরআেন করীেম বেলন,
ُ َ ْ ُ َ َ b ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ َ b َ َ ُ ْ ُ َ َ ِّ َ َ َ َ
َ ْﻤﺎ ﻗَ َﻀﻴb ﻧﻔﺴﻬ ْﻢ َﺣ َﺮ ًﺟﺎ ِّﻣ
ﺖ
 ﺠﻳﺪ ِﻲﻓ
ِِ
ِ  ﺤﻳﻜﻤﻮ_ ِﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻢ ﻻkﺑﻚ ﻻ ﻳﺆ ِﻣﻨﻮ= ﺣ3 ﴿ﻓﻼ
ً َﻳ ُ َﺴﻠِّ ُﻤﻮ ْ ﺗ َ ْﺴﻠ
. ﴾ﻴﻤﺎ
ِ
“আিম আপনার রেবর শপথ কের বলিছ, তারা ততক্ষণ পযর্ন্ত ঈমানদার হেত পারেব
না যতক্ষণ না তােদর িববাদ মীমাংসায় আপনােক ফায়সালাকারী না বানায়9 অতঃপর
আপিন েয ফায়সালা িদেয়েছন, তােত তােদর অন্তের েকান পৰ্কার সংকীণর্তা না থােক
এবং তারা পুেরাপুির আত্মসমপর্ন কের9” [সূ রা আন-িনসা: ৬৫]
৩. বাঁদীিটেক পৰ্হার করা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পছন্দ কেরন িন, শুধু তাই
নয়, িবষয়িট তার িনকট খুব কষ্টকর ও দুঃখনীয় িছল9
৪. হািদস দব্ারা পৰ্মািণত হয় েয, সাধারণত মুিমনেদরই আজাদ কের েদয়া হয়, কােফরেদর
নয়9 কারণ, এখােন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পৰ্থেম বাঁদীিটর পরীক্ষা
কেরেছন9 তারপর যখন িতিন তার ঈমােনর িবষেয় পুেরাপুির িনিশ্চত হেলন, তখন
তােক আজাদ কের েদয়ার িনেদর্শ িদেলন9 আর যিদ কােফর হত, তাহেল িতিন তােক
আজাদ করেত িনেদর্শ িদেতন না9
৫. এখােন আরও একিট িবষয় লক্ষণীয় েয, তাওহীদ িবষেয় মানু েষর িনকট িজজ্ঞাসা করা
আবশ7ক9 আর আল্লাহ তা‘আলা েয, আরেশর উপর তা পৰ্িতিট মুিমন মুসিলেমর জানা
থাকা আবশ7ক9
৬. ‘আল্লাহ েকাথায়?’ এ বেল কাউেক িজজ্ঞাসা করা েয সু ন্নত তা এ হািদস দব্ারা পৰ্মািণত9
কারণ, এখােন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ েকাথায়? এ বেল বাঁদীিটেক
িজজ্ঞাসা কেরেছন9
আল্লাহ তা‘আলা আসমােন! এ বেল উত্তর েদওয়া েয ৈবধ তা এ হািদস দব্ারা পৰ্মািণত9
কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এ উত্তেরর উপর সব্ীকৃিত িদেয়েছন এবং
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েকান পৰ্কার আপিত্ত কেরনিন9 এ ছাড়া উত্তরিট আল্লাহ তা‘আলার বাণীর অনু রূপ9
আল্লাহ তা‘আলা কুরআেন বেলন,
َ ُ
َ َْ َ َ b
b ﴿ََﻣﻨﺘُﻢ
ُ ﻲﻫ َﻳ ُﻤ
َ ِ -َ  َ ﻓَﺈ3ْ ﻜ ُﻢ ﻷ
. ﴾3ﻮ
ﺑ
ﻒ
ﺴ
ﺨﻳ
=

ﺎ
ﻤ
ﻟﺴ
ﻲﻓ
ﻦ
ﻣ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
“িযিন আসমােন আেছন, িতিন েতামােদরসহ জিমন ধিসেয় েদয়া েথেক িক েতামরা
িনরাপদ হেয় েগছ, অতঃপর আকিস্মকভােব তা থরথর কের কাঁপেত থাকেব9”
ইবেন আবব্াস রা. বেলন, িতিন হেলন, মহান আল্লাহ তা‘আলা9
আর আয়ােত  ﻲﻓ ﻟﺴﻤﺎকথািটর অথর্  ﺒﻟ ﻟﺴﻤﺎ- আসমােনর উপর9
৭. একজন মানু েষর ঈমান তখন িবশুদ্ধ হেব, যখন েস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এর িরসালাত িবষেয় সাক্ষী পৰ্দান করেব9 আল্লাহর উপর ঈমান আনল,
অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক রাসূ ল িহেসেব সব্ীকার করল না,
তাহেল েস ঈমানদার হেত পারেব না9
৮. মহান আল্লাহ তা‘আলা আসমােন এ কথার উপর িবশব্াস করা, পৰ্মাণ কের েয, তার
ঈমান সিঠক ও িনেভর্জাল9 আর এ িবষেয়র উপর িবশব্াস করা পৰ্িতিট মুিমেনর
আবশ7ক9
৯. এ হািদস দব্ারা তােদর কথা পৰ্ত7াখ7ান করা হল, যারা বেল মহান আল্লাহ সশরীের
সবর্তৰ্ িবরাজমান9 তােদর কথািট ঈমােনর সম্পূ ণর্ পিরপন্থী9 সিত7 কথা হল, আল্লাহ
তা‘আলা আসমােন9 তেব তার জ্ঞান আমােদর সােথ আেছন এবং তার ইলম বা জ্ঞান
আমােদর পিরেবষ্টন কের আেছন, িতিন সশরীের আমােদর সােথ নাই9 তার ইলম ও
কুদরাত সবর্তৰ্ িবরাজমান9 যারা বেল ‘আল্লাহ তা‘আলা সশরীের সবর্তৰ্ িবরাজমান’
তােদর কথা ভৰ্ান্ত ও ভুল9
১০.রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বাদীিটেক পরীক্ষা করার জন7 তার িনকট িনেয়
আসার জন7 েয, িনেদর্শ িদেয়েছন, তা পৰ্মাণ কের েয, িতিন গােয়ব জােনন না9 যিদ
গােয়ব জানেতন তাহেল িতিন তােক িজজ্ঞাসা না কেরই ফায়সালা িদেত পারেতন9 এ
হািদস দব্ারা সূ ফীেদর দাবীও বািতল বেল পৰ্মািণত হয়; কারণ, তারা বেল রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম গােয়ব জােন9 পৰ্কৃত সত7 হল, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েকান গােয়ব জােনন না9 এ কারেণ মহান আল্লাহ তা‘আলা তার
নবীেক িনেদর্শ েদন েয,
ْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ْ َ ُ ُ ََْ
َْ ُ َْ b ُ
َ َ b ¾ َ َ َ ًَْ
ْ َ ﺨﻟ
ُّ
ﺮﻴ َ َﻣﺎ
ﻦ
ﻣ
M
ﺮﺜ
ﻜ
ﺘ
ﺳ
ﻻ
ﺐ
ﻴ
ﻐ
ﻟ
ﻢ
ﻠ
ﻋ

ﻨﺖ
ﻛ
ﻮ
ﻟ

ﷲ
ﺎ
ﺷ
ﺎ
ﻣ
ﻻ
>

ﺮﺿ
ﻻ

ﺎ
ﻌ
ﻔ
ﻏ
n
ﻔ
﴿ﻗﻞ ﻻ ﻣ ِﻠﻚ ِﺠ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
b
ْ
ِّ
َ ٌ ََ ٌ َ
َ ْ
َ ْ ُ ُّ َ b َ
. ﴾=ﺮﻴ ﻟﻘ ْﻮٍ ﻳُﺆ ِﻣﻨُﻮ
ﻮ ِ>= ﻧﺎ ِ>ﻻ ﻧ ِﺬﻳﺮ ﺑ ِﺸ
ﻣﺴ ِﻲﻨ ﻟﺴ
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মাতািপতার দািয়তব্ সন্তােনর করণীয়

“েহ রাসূ ল! আপিন বলুন, আিম আমার িনেজর জন7ও উপকার ও ক্ষিতর িনয়ন্তৰ্ণ
করেত সক্ষম নই9 তেব আল্লাহ যা চায়9 আর আিম যিদ গােয়ব জানতাম, তেব অিধক
কল7াণ লাভ করতাম আমােক েকান ক্ষিত স্পশর্ করত না9 আিম-েতা শুধু মুিমন
সম্পৰ্দােয়র জন7 ভয় পৰ্দশর্নকারী ও সু সংবাদ-দানকারী9”
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িপতািপতা-মাতা ও সন্তােনর পৰ্িত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর
উপেদশ:
উপেদশ:
১. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
 ﻲﻓ ﻫﻠﻪÄ3  ﻟﺮﺟﻞA ﻋﻴﺘﻪ3  ﻣﺴﺆ[ ﻋﻦÄ3  ﻓﺎﻹﻣﺎA ﻋﻴﺘﻪ3 ﻜﻢ ﻣﺴﺆ[ ﻋﻦÃ Ä3 » ﻠﻛﻜﻢ
[ ﺨﻟﺎ ﻲﻓ ﻣﺎA ﻋﻴﺘﻬﺎ3  ﻲﻫ ﻣﺴﺆﻟﺔ ﻋﻦA ﻋﻴﺔ3 ﺟﻬﺎ$  ﻲﻓ ﺑﻴﺖf ﻤﻟﺮA ﻋﻴﺘﻪ3 ﻫﻮ ﻣﺴﺆ[ ﻋﻦ
« ﻋﻴﺘﻪ3  ﻫﻮ ﻣﺴﺆ[ ﻋﻦÄ3 Bﺳﻴﺪ
অথর্, “েতামরা পৰ্েত7েকই দািয়তব্শীল! েতামােদর সকলেক েতামােদর দািয়তব্ সম্পেকর্
িজজ্ঞাসা করা হেব9 একজন ইমাম েস অবশ7ই একজন দািয়তব্শীল, তােক অবশ7ই
তার অধীনস্থেদর সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেব9 একজন পিরবােরর কতর্া েস তার
পিরবােরর দািয়তব্শীল9 তােক অবশ7ই তার পিরবােরর যারা তার অধীনস্থ তােদর
িবষেয় িজজ্ঞাসা করা হেব9 একজন মিহলা েস তার সব্ামীর ঘের দািয়তব্শীল, তােক
অবশ7ই তার অধীনস্থেদর িবষেয় িজজ্ঞাসা করা হেব9 আর একজন চাকর েস তার
মািলেকর ধন-সম্পেদর দািয়তব্শীল! তােক তার দািয়েতব্র িবষেয় িজজ্ঞাসা করা হেব9”
[বুখারী, মুসিলম]
২. আlু ল্লাহ ইবেন মাসু দ রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, আিম বললাম, েহ আল্লাহর রাসূ ল!
সবেচেয় মারাত্মক অপরাধ িক? িতিন উত্তের বলেলন,

ً
 ﺛﻢ:  ﻗﻠﺖA _ ﺧﺸﻴﺔ = ﻳﻄﻌﻢ ﻣﻌﻚh  = ﺗﻘﺘﻞ: [  ﻗﺎR  ﺛﻢ:  ﻗﻠﺖA » = ﺠﺗﻌﻞ ﷲ ﻧﺪ ﻫﻮ ﺧﻠﻘﻚ
. «_3 = ﺗﺰﻰﻳ ﺤﺑﻠﻴﻠﺔ ﺟﺎ: [ ﻗﺎA R
“আল্লাহর সােথ কাউেক শরীক করা, েয আল্লাহ েতামােক সৃ িষ্ট কেরেছন9” আিম
বললাম, তারপর মারাত্মক অপরাধ েকানিট? িতিন বলেলন, “েতামার সন্তান েতামার
সােথ খােব এ ভেয় তুিম তােক হত7া করেল9” আিম বললাম, তারপর মারাত্মক
অপরাধ েকানিট? িতিন বলেলন, “তুিম েতামার পৰ্িতেবশীর স্তৰ্ীর সােথ ব7িভচার
করেল9” [বুখারী, মুসিলম]
৩. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, “ ﺗﻘﻮ ﷲ ﻋﺪﻟﻮ ﻲﻓ ﻻﻛﻢেতামরা
আল্লাহেক ভয় কর এবং েতামােদর সন্তানেদর িবষেয় ইনসাফ কর9” [বুখারী, মুসিলম]
অথর্াত্, েতামােদর সন্তানেদর িবষেয় তােদর ধন-সম্পিত্তেত, অনু দােনর েক্ষেতৰ্ ও
যাবতীয় সব িবষেয় তুিম ইনসাফ কর9
৪. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
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A   ﻳﻤﺠﺴﺎﻧﻪ ﻛﻤﺜﻞ ﻛﻬﻴﻤﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﻬﻴﻤﺔA   ﻳﻨﺮﺼﻧﻪA  ﻳﻬﻮﻧﻪB ﻓﺄﺑﻮA f ﺒﻟ ﻟﻔﻄﺮh» ﻞﻛ ﻣﻮﻟﻮ ﻳﻮ
ً
. «ﻫﻞ ﺗﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺪﺨ
“পৰ্িতিট নবজাত িশশু িফতরাত তথা ইসলােমর উপর জন্মগৰ্হণ কের, তারপর তার
িপতা তােক ইয়াহুিদ বানায়, িখৰ্ষ্টান বানায়, অথবা অিগ্ন-উপাসক বানায়9 েযমন, চতুষ্পদ
জন্তু েস একিট জন্তু জন্ম েদয়, িকন্তু তার মেধ7 েকানিটেকই তুিম কান কাটা েদখেত
পােব না9” [বুখারী]
৫. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, ,
. «  ﻳﺴﺐ ﻣﻪ ﻓﻴﺴﺐ ﻣﻪA B ﻳﺴﺐ ﺑﺎ ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﺴﺐ ﺑﺎA ﻳﻪh » ﻣﻦ ﻟﻜﺒﺎﺋﺮ = ﻳﺸﺘﻢ ﻟﺮﺟﻞ
“কিবরা গুনােহর একিট বড় ধরেনর কিবরা গুনাহ হল, েকান েলাক তার মাতা-িপতােক
গািল েদওয়া9 েযমন, েস েকান েলােকর িপতােক গািল িদল, তখন েলাকিটও তার
িপতােক গািল িদল অথবা েস অেন7র মােক গািল িদল এবং েস েলাকও তার মােক
গািল িদল9” [বুখারী, মুসিলম]
৬. এক েলাক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর দরবাের এেস িজজ্ঞাসা কের
বলল,
 ﺛﻢ: [ ﻗﺎA  ﻣﻚ: [ ﺛﻢ ﻣﻦ  ﻗﺎ: [ ﻗﺎA  ﻣﻚ: [ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺠﺎ ﺤﺑﺴﻦ ﺻﺤﺎﺑﻲﺘ  ﻗﺎA ﺳﻮ[ ﷲ3 » ﻳﺎ
. « _ ﺑﻮ: [ ﻗﺎ[ ﺛﻢ ﻣﻦ  ﻗﺎA  ﻣﻚ: [ﻣﻦ  ﻗﺎ
েহ আল্লাহর রাসূ ল! আিম সেবর্াত্তম ব7বহার কার সােথ করব? িতিন বলেলন, “েতামার
মােয়র সােথ9” েস বলল, তারপর কার সােথ? িতিন বলেলন, “েতামার মােয়র সােথ9”
তারপর েলাকিট বলল, তারপর কার সােথ? িতিন বলেলন, “েতামার মােয়র সােথ9”
েস বলল, তারপর কার সােথ? িতিন বলেলন, “েতামার িপতার সােথ9” [বুখারী,
মুসিলম]

25

িশশুেদর লালন-পালন

মাতামাতা-িপতা ও অিভভাবকেদর দািয়তব্:
দািয়তব্:
আল্লাহ তা‘আলা কুরআেন বেলন,

ُ َ ُ َ َ b َ ُّ َ َ
َْ ُ
ُ
ً َﻴﻜ ْﻢ ﻧ
3ﺎ
ﻣﻨُﻮ ﻗﻮ ﻧﻔ َﺴﻜ ْﻢ َﻫ ِﻠ²
ﻳﻦ
ِ ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ

“েহ ঈমানদারগণ েতামরা েতামােদর িনেজেদরেক ও েতামােদর পিরবারেদরেক জাহান্নােমর
আগুন হেত রক্ষা কর9” একিট কথা অবশ7ই মেন রাখেত হেব েয, িপতা-মাতা, অিভভাবক
ও সমােজর দািয়তব্শীলেদর নতুন পৰ্জেন্মর িশশু, িকেশার ও যু বকেদর িশক্ষা-দীক্ষা িবষেয়
অবশ7ই আল্লাহর সম্মু েখ জবাবিদিহ করেত হেব9 তারা যিদ তােদর ভােলা িশক্ষা িদেয়
থােক, তাহেল দুিনয়া ও আিখরােত তারা িনেজরাও সফল হেব এবং নতুন পৰ্জন্মও সফল
হেব9 আর যিদ তারা তােদর িশক্ষা িদেত অলসতা কের, তখন তারাও তার পিরণিত েভাগ
করেব এবং তােদর অপরােধর শািস্ত তােদরও েভাগ করেত হেব9 কারণ, হািদেস বলা
হেয়েছ, ﻋﻴﺘﻪ3 ﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮ[ ﻋﻦÃ A Ä3  ﻠﻛﻜﻢ. েতামরা সবাই দািয়তব্শীল েতামােদর
সবাইেক েতামােদর উপর অিপর্ত দািয়তব্ সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেব9
েহ অিভভাবক বা িশক্ষক! রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর বাণী আপনােদর জন7
সু খবর! কারণ, িতিন বেলন,

ً
ً
ﺟﻼ ﺣﺪ ﺧﺮﻴ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻤﺣﺮ ﺠﻌﻢ3  ﷲ ﺑﻚRﻓﻮﷲ ﻻ= ﻳﻬﺪ

“েতামার দব্ারা যিদ একজন মানু ষেকও েহদােয়ত েদয়া হয়, তা েতামার জন7 আরেবর
সবেচেয় মূ ল7বান উট লাল উট হেতও উত্তম9”
আর আপনারা যারা মাতা-িপতা হেয়েছন, আপনােদর জন7 সু -সংবাদ হল, রাসূ েলর িবশুদ্ধ
হািদস.. িতিন বেলন,
. «Q  ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮh  A ﻳﺔ  ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ3 ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎ: Î ﻹﻧﺴﺎ= ﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ >ﻻ ﻣﻦ ﺛﻼM ﻣﺎ-> »
“মানু ষ যখন মারা যায় িতনিট আমল ছাড়া আর সব আমেলর দরজা বন্ধ হেয় যায়9 িতনিট
আমল হল, সদকােয় জািরয়া, এমন ইলম যার দব্ারা জািত উপকৃত হয়, অথবা েনক সন্তান
যারা তার মৃতু7র পর তার জন7 েদায়া কের9”
কােজই েহ অিভভাবক! পৰ্থেম আপিন আপনার িনেজর আমলেক সু ন্দর করেত েচষ্টা কর9
আপিন যা কেরন তাই িশশুেদর িনকট ভােলা কাজ আর আপিন েয সব কাজ করা েছেড়
েদেবন, তাই হল, িশশুেদর িনকট খারাপ কাজ9 মাতা-িপতা ও অিভভাবকরা িশশুেদর
সামেন ভােলা কাজ করাটাই হল, তােদর জন7 অিত উত্তম িশক্ষা, এর েচেয় উত্তম আর
েকান িশক্ষা হেত পাের না9
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অিভভাবক ও িশক্ষকেদর কতর্ব7:7:
১. িশশুেদর ﺳﻮ[ ﷲ3  ﺤﻣﻤﺪA  ﻻ ﻪﻟ >ﻻ ﷲদব্ারা কথা িশখােনা9 আর িশশুরা যখন বড় হেব
তখন তােদর এ কািলমার অথর্ েশখােব9 কািলমার অথর্ হল, “আল্লাহ ছাড়া সিত7কার
েকান ইলাহ নাই, তার েকান শিরক নাই9”
২. িশশুর অন্তের আল্লাহর মহবব্ত ও আল্লাহর পৰ্িত ঈমােনর বীজ জীবেনর শুরুেতই বপন
কের িদেত হেব9 কারণ, আল্লাহই আমােদর সৰ্ষ্টা, িরিযকদাতা ও আমােদর সাহায7কারী;
িতিন একক তার েকান শরীক নাই9
৩. িশশুেদর এ কথা িশখােনা েয, তারা েযন সব সময় সবিকছু আল্লাহর িনকটই চায় এবং
সাহােয7র পৰ্েয়াজন হেল, আল্লাহর িনকটই চায়9 কারণ, সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
তার চাচােতা ভাই আlু ল্লাহ ইবেন আবব্াসেক বেলন,
. « ﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ-] A  ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺎﺳﺄ[ ﷲ-> »
“যখন েকান িকছু চাইেব তখন তুিম আল্লাহর িনকট চাইেব, আর যখন েকান সাহায7
চাইেব তখনও আল্লাহর কােছই সাহায7 চাইেব9” [িতরিমযী]
িনিষদ্ধ কাজ হেত িশশুেদর
িশশুেদর দূ ের রাখা:
রাখা:১. িশশুেদর কুফর, িশরক, গািল েদয়া, অিভশাপ েদয়া ও অৈনিতক কথা-বাতর্া বলা হেত
িবরত রাখা9 তােদর সু ন্দরভােব বুিঝেয় েদয়া েয, কুফর হল সম্পূ ণর্ িনিষদ্ধ9 কারণ, তা
মানু ষেক ক্ষিতর িদেক িনেয় যায় এবং জাহান্নােম পৰ্েবেশর কারণ হয়9 আর আমােদর
উপর কতর্ব7 হল, আমরা তােদর সামেন আমােদর জবানেক েহফাজত করব, তােদর
সামেন কখেনাই বােজ কথা বলব না, যােত আমরা তােদর জন7 অনু করণীয় ও আদশর্
হেত পাির9
২. আল্লাহর সােথ িশরক করা হেত িবরত থাকেত হেব9 েযমন, মহান আল্লাহেক বাদ িদেয়
েকান মৃত ব7িক্তর িনকট পৰ্াথর্না করা, তােদর িনকট সাহায7 চাওয়া ও আেরাগ7 লােভর
জন7 তােদর িনকট সাহায7 চাওয়া9 অথচ, তারা মহান আল্লাহরই বান্দা, েকান ক্ষিত বা
উপকার করেত পাের না9 মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
ُ َْ َ َ
b َ ِّ ً َ b َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ُ
َ ﻟﻈﺎﻟﻤ
﴾ﻦﻴ
 ﻣﻦ->ِ = ﷲ ِّ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻚ ﻻ ﻳﺮﻀ_ ﻓ ِﺈ= ﻓﻌﻠﺖ ﻓ ِﺈﻧﻚ
ِِ
ِ   ِﻣﻦÄ﴿ﻻ ﺗﺪ
অথর্, “আর আল্লাহেক বাদ িদেয় অন7 েকান বস্তুেক েডেকা না; যা েতামার উপকার ও
ক্ষিত করেত পাের না9 তারপরও যিদ তুিম তাই কর, তখন অবশ7ই তুিম যািলমেদর
অন্তভর্ক্ত হেব9”
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৩. তাস, জুয়া, লটাির, বািজ ইত7ািদ হেত িশশুেদর দূ ের রাখেত হেব, কখেনাই তােদর
সামেন এগুেলা েপশ করা যােব না, যিদও এগুেলা িদেয় তােদর সান্তব্না বা খুিশ করার
জন7 হয়9 কারণ, তা মানু ষেক জুয়ার িদেক িনেয় যায় এবং মানু েষর মেধ7 েরষােরিষ ও
দুশমিন সৃ িষ্ট কের9 এগুেলা িশশুেদর জন7 অত7ন্ত ক্ষিতকর, এগুেলার কারেণ তােদর
সময় নষ্ট, মালামাল অপচয়, পড়ােলখার ক্ষিত ও তােদর সালাত নষ্ট করার কারণ হয়9
অেনক সময় এসেবর মেধ7 মগ্ন হওয়ার কারেণ অন7 িদেক আর মেনােযাগ িদেত পাের
না9
৪. তােদর অশ্লীল পতৰ্-পিতৰ্কা, উলঙ্গ ছিব সমব্িলত ম7াগািজন, িমথ7া বােনায়াট েগােয়ন্দা
উপন7াস বা গেল্পর বই পড়া হেত অবশ7ই িবরত রাখেত হেব9 অশ্লীল িসেনমা,
েটিলিভশন ও িসিড, িব-িসিড যােত না েদেখ েসিদেক সজাগ দৃ িষ্ট রাখেত হেব9 কারণ,
এ গুেলা সবই তােদর আখলাক-চিরতৰ্ ও নীিত-ৈনিতকতার জন7 হুমিক ও ভিবষ7েতর
অত7ন্ত ক্ষিতকর9
৫. িশশুেদর ধুমপান হেত দূ ের রাখেত হেব9 আর তােদর এ কথা বুঝােত হেব, সমস্ত
ডাক্তাররা এ কথার উপর ঐকমত7 েপাষণ কের েয, ধুমপান সব্ােস্থ7র জন7 ক্ষিতকর,
ধুমপােন ক7ানসার হয়, রক্তেক দূ িষত কের, দাঁত নষ্ট কের, দুগর্ন্ধ ছড়ায় ও ধুমপান
মানু েষর হােডর্র জন7 ক্ষিতকর9 ধুমপান মানব েদেহর েকান উপকাের আেস না9
সু তরাং, ধুমপােনর েবচা-েকনা ও পান করা সম্পূ ণর্ িনিষদ্ধ9 িশশুেদর ধুমপােনর িবকল্প
িহেসেব ফল-মূ ল ইত7ািদ েখেত উপেদশ েদেবন9
৬. সত7 কথা বলা ও সত7 পেথ চলার জন7 তােদর অভ7স্ত করেবন9 আমরা ঠাট্টা-িবদৰ্ূপ
কের হেলও তােদর সামেন িমথ7া কথা বলেবা না9 আর আমরা যখন তােদর েকান
ওয়াদা েদেবা তা পূ রণ করেবা9 হািদেস বিণর্ত আেছ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন, ,
. «=ﺗﻤﻦ ﺧﺎÑ -] A  ﻋﺪ ﺧﻠﻒ-] A  ﻛﺬÎ ﺣﺪ-> : Îﻳﺔ ﻤﻟﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼ² »
অথর্, “মুনােফেকর আলামত িতনিট: যখন কথা বেল িমথ7া বেল, আর যখন ওয়াদা
কের েখলাফ কের, আর যখন তার িনকট আমানত রাখা হয়, তখন েস তার েখয়ানত
কের9” [বুখারী, মুসিলম]
৭. আমরা আমােদর িশশুেদর হারাম খাদ7 হেত খাওয়ােবা না9 েযমন, সু দ, ঘুষ ও চুির
ডাকািত ইত7ািদর পয়সা দব্ারা তােদর বড় করেবা না9 কাউেক েধাঁকা িদেয় উপািজর্ত
সম্পদ হেত তােদর িকছু িকেন েদেবা না9 কারণ, এ সব হল, সন্তান অবাধ7, অসভ7 ও
েবআদব হওয়ার কারণ9
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৮. িশশুেদর আদর যত্ন ও েস্নহ মমতা িদেয় লালন-পালন করেব9 তােদর সােথ কখেনা
েকান পৰ্কার খারাপ ব7বহার করা উিচত না9 তােদর ধব্ংেসর জন7 অিভশাপ েদয়া হেত
সম্পূ ণর্ িবরত থাকেত হেব9 কারণ, ভােলা েদায়া ও খারাপ েদায়া সবই গৰ্হণ করা হেত
পাের9 এেত েকান েকান সময় তােদর েগামরািহ আরও বৃ িদ্ধ পায়9 তেব উত্তম হল,
আমরা িশশুেদর বলব, মহান আল্লাহ েতামার সংেশাধন করুক9
সালাত কীভােব আদায় করেত হয় তা িশক্ষা েদয়া:
েদয়া:১. িশশু েছেল-েমেয়েদর েছাট েবলােতই সালাত কীভােব আদায় করেত হয়— তা িশক্ষা
েদেবন, যােত বড় হেল সালাত আদায় করেত অভ7স্ত হয়9 েযমন, িবশুদ্ধ হািদেস বিণর্ত
আেছ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন ,
ً
 ﻓﺮﻗﻮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻲﻓA  ﺑﻠﻐﻮ ﻋﺮﺸ->  اﺮﺿﺑﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎA  ﺑﻠﻐﻮ ﺳﺒﻌﺎ-> f»ﻋﻠﻤﻮ ﻻﻛﻢ ﻟﺼﻼ
. «ﻤﻟﻀﺎﺟﻊ
“েতামরা েতামােদর িশশুেদর সাত বছর বয়েস সালােতর তালীম দাও9 আর যখন দশ
বছর হয়, তখন েতামরা তােদর সালাত আদায় না করার কারেণ পৰ্হার কর9 আর
েতামরা তােদর িবছানা আলাদা কের দাও9” [আল-জােম‘ আস-সহীহ] তােদর ওজু
কের েদখােব, তােদর সামেন সালাত আদায় কের, তােদর েদখােব9 তােদর িনেয়
মসিজেদ যােব9 েয বই পুস্তেক সালােতর িনয়মাবলী আেছ, তা তােদর পড়েত েদেব,
যােত তােদর উিসলায় পিরবােরর সবাই িশখেত পাের9 তােদর সালাত আদােয়র িনয়ম
িশখােনা, মাতা-িপতা ও অিভভাবেকর ৈনিতক দািয়তব্9 তারা যিদ দািয়তব্ পালেন
অলসতা কের, মহান আল্লাহ তােদর অবশ7ই িজজ্ঞাসা করেব9
২. িশশুেদর কুরআন িশক্ষা েদয়ার ব7বস্থা করেত হেব9 পৰ্থেম সূ রা ফােতহা িশক্ষা িদেবন9
তারপর েছাট েছাট সূ রা গুেলা িশক্ষা িদেবন9 সালােত পড়ার জন7 আ·-তািহয়7াতু
েশখােত হেব9 আর যিদ মাতা-িপতা সময় না পায়, তেব তােদর জন7 িবশুদ্ধ কুরআন
িশক্ষা, কুরআন িহফয করা ও হািদস মুখস্থ করা ইত7ািদর জন7 একজন িশক্ষেকর
ব7বস্থা করেব, িযিন তােদর িবশুদ্ধ কুরআন িতলাওয়াত ও সালােতর তালীম েদেব9
৩. িশশুেদর জুমার সালােত উপিস্থত হেত অনু মিত েদেবন, মসিজেদর সালােতর জামােত
উপিস্থত হেত উত্সাহ পৰ্দান করেবন9 তারা মসিজেদর িগেয় বড়েদর িপছেন দাঁড়ােব9
তারা যিদ েকান ভুল কের, তেব তােদর খুব যত্ন সহকাের বুিঝেয় বলেবন9 তােদর
েকান পৰ্কার ধমক েদেব না এবং তােদর সােথ েচঁচােমিচ করেবন না9 কারণ, যিদ এ
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কারেণ সালাত েছেড় েদয়, মসিজেদ আসা বন্ধ কের েদয়, তাহেল আমরা গুনাহগার
হেবা9
৫. েছাট িশশুরা যখন সাত বছর হেব, তখন তােদর েরাজা রাখার জন7 তািলম েদেবন,
যােত বড় হেল তােদর েরাজা রাখেত েকান পৰ্কার কষ্ট না হয়9
পদর্া করার জন7 উত্সাহ েদয়া
েদয়া:
য়া:
১. েছাট েছেল েমেয়েদর েছাট েবলা েথেকই পদর্া করার পৰ্িত উত্সাহ পৰ্দান করেব, যােত
তারা বড় হেল পদর্ােক অপিরহাযর্ মেন কের9 তােদর কখেনাই েছাট বা পাতলা কাপড়
পিরধান করােব না এবং েমেয়েদর পুরুষেদর মত এক কাপড় পিরধান করােব না9
কারণ, এ হল কােফর-েবদব্ীনেদর সব্ভাব, এেত যু ব সমাজ িফতনার মুেখামুিখ হয় এবং
এ ধরেনর েপাশাক পিরধান করা তােদর চািরিতৰ্ক অধঃ:পতেনর কারণ হয়9 আমােদর
কতর্ব7 হল, আমরা আমােদর েমেয়েদর বয়স যখন সাত বছর হেব, তখন েথেক বাধ7
করব, তারা যােত তােদর মাথােক ওড়না িদেয় েডেক রােখ9 আর যখন েস পৰ্াপ্তবয়স্ক
হেব, তখন তােক অবশ7ই েচহারাও েডেক রাখেত হেব9 কােলা েপাশাক বা েবারকা
পরার জন7 তােদর িনেদর্শ িদেত হেব9 কুরআন সব নারীেদর পদর্া করার পৰ্িত উদাত্ত
আহব্ান কের9 মহান আল্লাহ বেলন,
َ ََْ َ َ b
َ َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ِّ ُ ُّ b َ ُّ َ َ
َ ﻦﻴ ﻳُ ْﺪﻏ
َ ﻚ َﻧ َﺴﺎ ﻟ ْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
b ﻦﻴ َﻋﻠَﻴْﻬ
ﻣ
ﻦ
= Ó ﻟِﻚ- ﻴﺒ ِﻬﻦ
ﺑ
ﻼ
ﺟ
ﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِﺟﻚ ﺑﻨﺎﺗ
ِ
ِ $﴿ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ ﺠ ِﻲﺒ ﻗﻞ ﻷ
ِ ِ
ِ
ً ﺣ3b 3ﻮ
ً  َﻟ ُﻔb ﷲ
ُ =َ °َ َ  ْﻓ َﻦ-َ ُﻓ ْﻌ َﺮ ْﻓ َﻦ ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺆ
A ﴾ﻴﻤﺎ
ِ
“েহ নবী, তুিম েতামার স্তৰ্ীেদরেক কন7ােদরেক ও মুিমনেদরেক বল, তারা েযন তােদর
িজল-বােবর িকছু অংশ িনজেদর উপর ঝুিলেয় েদয়, তােদরেক েচনার ব7াপাের এটাই
সবেচেয় কাছাকািছ পন্থা হেব9ফেল তােদরেক কষ্ট েদয়া হেব না9 আর আল্লাহ অত7ন্ত
ক্ষমাশীল পরম দয়ালু9” [সূ রা আল-আহযাব: ৫৯]
মহান আল্লাহ তা‘আলা নারীেদর জািহিলয়7ােতর যু েগর মত সাজ-সজ্জা অবলমব্ন করেত
এবং ঘর েথেক েবর হেত িনেষধ কেরন9 আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
َ ُ ْ b َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ b َ َ َ َ b ُ ُ ُ َ ْ َ َ
. ﴾ Õ ﺠﻟﺎ ِﻫ ِﻠﻴ ِﺔ ﻷª﴿ ﻗﺮ= ِﻲﻓ ﻧﻴﻮﺗِﻜﻦ ﻻ ﻳﺮﺒﺟﻦ ﻳﺮﺒ
অথর্, “আর েতামরা েতামােদর িনজ গৃেহ অবস্থান করেব এবং পৰ্াক-জােহলী যু েগর মত
েসৗন্দযর্ পৰ্দশর্ন কেরা না9” [সূ রা আল-আহযাব: ৩২-৩৩]
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২. িশশুেদর এমন কাপড় পরােত হেব, যােত েমেয়েদর েপাশাক তােদর েছেলেদর েপাশাক
হেত সম্পূ ণর্ আলাদা হয়9 আর তারা েযন অশালীন ও েবমানান েপাশাক পিরধান করা
হেত িবরত থােক9 এেকবাের িচপা, সংকীণর্ ও পাতলা কাপড় যােত শরীর েদখা যায়,
এ ধরেনর েপাশাক পিরধান হেত িবরত থাকেব9 িবশুদ্ধ হািদেস বিণর্ত, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম নারীেদর েথেক যারা পুরুষেদর সােথ সাদৃ শ7 রােখ তােদর এবং
পুরুষেদর েথেক যারা নারীেদর সােথ সাদৃ শ7 রােখ তােদর অিভশাপ কেরেছন9 আর
িতিন পুরুষেদর েথেক যারা নারীেদর েভশ-ভুসা অবলমব্ন কের এবং নারীেদর েথেক
যারা পুরুষেদর েভশ-ভুসা অবলমব্ন কের তােদর অিভশাপ কেরন9 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. «» ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻘﻮ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ
“েয ব7িক্ত েকান সম্পৰ্দােয়র েলােকর সােথ সাদৃ শ7 রােখ, েস তােদরই অন্তভুর্ক্ত9” [আবু
দাউদ]
আদব আখলাক িশক্ষা েদয়া:
েদয়া:
১. িশশুেদর উত্তম আচার-ব7বহার েশখােব9 তােদর খানা-িপনা, েদওয়া-েনওয়া ইত7ািদেত
ডান হাত ব7বহার করার অভ7াস করােব9 খাওয়া-দাওয়া যােত দাঁিড়েয় না কের বেস
কের, েস জন7 তােক তার জীবেনর শুরু েথেকই িশক্ষা েদেব9 েয েকান কােজর
শুরুেত ‘িবসিমল্লাহ’ পড়েত বলেব, আর েশেষ ‘আলহামদু-িলল্লাহ’ বলেত তালীম েদেব9
২. িশশুেদর পিরষ্কার পিরচ্ছন্নতার িবষেয় িবেশষ েখয়াল রাখেত হেব9 তােদর হাত
পােয়র নখগুেলা েকেট িদেত হেব9 িমসওয়াক করার ব7াপাের তােদর অভ7াস গেড়
তুলেত হেব9 খাওয়ার আেগ ও পের হাত েধায়ার িনয়ম িশিখেয় িদেব9 পাক-পিবতৰ্তা
কীভােব অজর্ন করেত হয়, তা িশখােত হেব9 েপশাব পায়খানার পর িটলা কুলুখ বা
িটসু েপপার ব7বহােরর পদ্ধিত েশখােব9 তারা যােত তােদর েপাশাক পিরচ্ছদ নাপাক
কের না েফেল, েস িবষেয় িবেশষ যত্ন িনেত হেব9
৩. যিদ তােদর েথেক েকান ভুল পৰ্কাশ পায়, তাহেল আমরা েগাপেন তােদর উপেদশ
েদেবা, মানু েষর সামেন েকান পৰ্কার লজ্জা েদেবা না9 তারপরও যিদ তারা তােদর
অন7ােয়র উপর অটল থােক, তাহেল তার সােথ িতন িদন পযর্ন্ত কথা-বাতর্া বলা েছেড়
েদেবা, িতন িদেনর েবিশ নয়9
৪. আযােনর সময় িশশুেদর চুপ থাকেত বলব এবং তােদরেক মুয়ািজ্জেনর সােথ আযােনর
বাক7গুেলা িশিখেয় িদেব9 আযান েশেষ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর উপর

31

িশশুেদর লালন-পালন

ً

সালাত আদায় করেব এবং রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর জন7 মহান
আল্লাহ তা‘আলার িনকট ওিসলা কামনা করেব9
ً
 ﺑﻌﺜﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﺤﻣﻤﻮA  ﺤﻣﻤﺪ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔM² A  ﻟﻘﺎﺋﻤﺔf ﻟﺼﻼA  ﺤﻛﺎﻣﺔfﻋﻮh B ﻫﺬ3 » ﻢﻬﻠﻟ
. « ﻋﺪﺗﻪR
অথর্, “েহ আল্লাহ! তুিমই এ পিরপূ ণর্ আহব্ান ও শাশব্ত সালােতর পৰ্কৃত মািলক9 তুিম
দাও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক সম্মািনত স্থান ও মহা মযর্াদা9 আর
তােক তুিম েপঁৗেছ দাও পৰ্শংিসত স্থান যার ওয়াদা তুিম তােক িদেয়ছ9”
৫. পৰ্িতিট িশশুর জন7 িবছানা আলাদা কের িদেত যথা সম্ভব েচষ্টা করেব9 আর তা যিদ
সম্ভব না হয়, কমপেক্ষ পৰ্েত7েকর জন7 আলাদা খাতা কমব্ল ও েলেপর ব7বস্থা করেত9
আর উত্তম হল, েমেয়েদর জন7 একিট কামরা আর েছেলেদর জন7 একিট কামরা
িনধর্ারণ কের েদয়া, যােত তােদর চিরতৰ্ ভােলা ও কলঙ্কমুক্ত থােক9
৬. তারা যােত ময়লা আবজর্না েযখােন েসখােন না েফেল, েস জন7 তােদর েবাঝােত হেব9
আর রাস্তা েথেক েয েকান ধরেনর কষ্টদায়ক বস্তু সিরেয় রাখার ব7াপাের তােদর
উত্সাহ িদেত হেব9
৭. খারাপ েছেলেদর সােথ যােত না িমেশ, এ িবষেয় িবেশষভােব লক্ষ রাখেত হেব9
৮. িশশুেদর সালাম েদয়ার িবষেয় তালীম িদেত হেব9 ঘের পৰ্েবেশর সময়, রাস্তায়
চলাচেলর সময়, মানু েষর সােথ েদখা হেল ﺗﻪ°ﻤﺣﺔ ﷲ ﺑﺮ3  ﻟﺴﻼ ﻋﻠﻴﻜﻢবেল সালাম
েদেব9
৯. পৰ্িতেবশীেদর সােথ ভােলা ব7বহার করার পৰ্িত তােদর উপেদশ েদেব এবং তােদর
যােত েকান পৰ্কার কষ্ট না েদয় তার জন7 িবেশষ সতকর্ করেব9
১০.িশশুেদর েমহমােনর েমহমানদাির করার অভ7াস গেড় তুলেত হেব9 েমহমােনর সম্মান
পৰ্দশর্ন, েমহমােনর জন7 েমহমানদাির েপশ করার অভ7াস গেড় তুলেব9
িজহাদ ও সাহিসকতা:
সাহিসকতা:
১. পিরবােরর েলাকেদর িমিলেয় একিট মজিলেশর আেয়াজন করেব9 তােত পিরবােরর
সদস7েদর ও ছাতৰ্েদর িনেয় রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীেদর
জীবনী পেড় েশানােব9 যােত তারা জানেত পাের েয, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম হেলন একজন সিত7কার সাহসী েনতা আর তার সাহাবী আবু বকর রা.,
ওমর রা., ওসমান রা., আলী রা. ও মুয়ািবয়া রা. -সহ আরও অন7ান7 সাহাবীর ইসলামী
দুিনয়ােক মুসিলমেদর জন7 িবজয়ী কেরন9 আর তারাই িছল আমােদর েহদােয়ত ও
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মুিক্তলােভর অন7তম কারণ9 তারা তােদর ঈমান, কুরআন ও সু ন্নাহ অনু যায়ী জীবন
যাপন, উন্নত চিরতৰ্ ও সাহিসকতার কারেণ সারা দুিনয়ােত িবজয় লাভ কের9
২. িশশুেদর সাহেসর অনু শীলন করােত হেব9 ভােলা কােজর আেদশ ও মন্দ কাজ হেত
িনেষধ ব7াপাের তােদর উত্সাহ িদেত হেব9 তােদর েবাঝােত হেব েয, তারা একমাতৰ্
আল্লাহ ছাড়া আর কাউেক ভয় না পায়9 তেব তােদর িমথ7া, ভৰ্ান্ত কথা-বাতর্া ও
অন্ধকার িদেয় ভয় েদখােনা ৈবধ হেব না9
৩. আমােদর িশশুেদর অন্তেরর ইয়াহুদী ও জািলমেদর েথেক পৰ্িতেশাধ েনয়ার স্পৃহা
জাগৰ্ত করেব9 আমােদর জওয়ানরা যখন ইসলািম িশক্ষায় িশিক্ষত হেব তখন আল্লাহর
রােহ িজহােদর মাধ7েম অবশ7ই িফিলিস্তন ও বাইতুল মুকাদ্দাসেক ইয়াহুদীেদর হাত
েথেক মুক্ত করেব9 মহান আল্লাহ তা‘আলা অবশ7ই তােদর সাহায7 করেব এবং
িবজয়দান করেব9
৪. তােদর জন7 িশক্ষণীয় ও উপেদশমূ লক বই কৰ্য় করেব9 যােত তারা তা েথেক িকছু
িশখেত পাের9 েযমন, আল-কুরআেনর কািহনী সমগৰ্, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এর জীবনী, সাহাবীেদর জীবনী, সালাহ উিদ্দন আইউবীর জীবনী, কুরআন ও
সু ন্নাহর আেলােক ইসলামী আকব্ীদা ইত7ািদ9
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িশশুেদর
িশশুেদর মেধ7 সমানভােব বণ্টন করা
১. েনামান ইবেন বাশীর রা. হেত বিণর্ত, িতিন বেলন,
َ  ﻋÙ» ﺗﺼﺪ
ﺳﻮ[ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ3  ﺗﺸﻬﺪk ﺣn3  ﻻ- ﺣﺔ3  ﺑﻨﺖf ﻋﻤﺮ-  ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻲﻣA Q ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎz ﻲﻠ
_ ﻠﻛﻬﻢ  ﻗﺎ[ ﻻhﺳﻮ[ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬ ﺑﻮ3 Q [ ﻓﻘﺎA  ﺒﻟ ﺻﺪﻗﻲﺘBﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻟﻴﺸﻬﺪ
. « اﻋﺪﻟﻮ ﺑﻦﻴ ﻻﻛﻢA  ﻗﺎ[ ﺗﻘﻮ ﷲA
“আমার িপতা তার সম্পিত্তর িকছু অংশ আমােক দান কের েদন, তখন আমার মা
উমরা িবনেত রাওয়াহা বলেলন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েক জানােনা
ছাড়া আিম আমার সদকার উপর রািজ হব না9 তারপর িবষয়িট রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক জানােনা হল9 িতিন জানার পর বলেলন, তুিম েতামার সব
সন্তানেদর িক এভােব দান কেরছ? েস বলল, না, তারপর িতিন বলেলন, আল্লাহেক ভয়
কর এবং সন্তানেদর মােঝ ইনসাফ কর9” [বুখারী, মুসিলম]

ً
অপর এক বণর্নােত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,  ﻻk ﻓﺈA -> ﻓﻼ ﺗﺸﻬﺪﻰﻳ
3 ﺷﻬﺪ ﺒﻟ ﺟﻮঅথর্াত্, “তাহেল তুিম আমােক এ িবষেয় সাক্ষী বানােব না, কারণ, আিম
অন7ায় কােজর উপর সাক্ষী হেত পাির না9” [মুসিলম, নাসায়ী]
২. েহ মুসিলম ভাইেয়রা! েতামরা কখেনাই সন্তানেদর িবষেয় েব-ইনসাফ করেব না9
তােদর িবষেয় যিদ েতামরা েকান িকছু দান করা অথবা তােদর কােরা িবষেয় যিদ
েতামরা ওিসয়াত কর, তাহেল তা েতামরা ইনসােফর িভিত্তেত কর9 সন্তানেদর েথেক
কাউেক বিঞ্চত কেরা না9 বরং, সবেচেয় ভােলা হয়, আল্লাহ তা‘আলা যা িনধর্ারণ ও
বণ্টন কেরেছ, তার উপর েকান পৰ্কার হস্তেক্ষপ না করা9 মেন চাইেল েকান সন্তানেক
অন7েদর উপর অিধক পৰ্াধান7 েদয়া যােব না9 এ ধরেনর েকান কাজ করেল মেন
রাখেব, তুিম েতামােক আগুেন েপশ করেল9 এ ধরেনর অেনক ঘটনা পাওয়া যায়,
িপতা তার েকান সন্তােনর জন7 ধন-সম্পিত্ত িলেখ েদয়ার ফেল তােদর মেধ7 িবেরাধ,
মারামাির ও হানাহািন চরম পযর্ােয় েপঁৗেছ9 ফেল এেক অপের মামলা-মুকািদ্দমা করেত
তােদর মূ ল ধন ও আর অবিশষ্ট থােক না9
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যুব-সমােজর সমস7ার সমাধান
যু বকেদর সমস7ার সেবর্াত্তম সমাধান হল, যিদ তারা স্তৰ্ীেদর ভরণ েপাষণ ও েমাহরানা
আদােয় সক্ষম হয়, তাহেল তােদর িববাহ িদেয় েদয়া9 কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন,
 ﻣﻦ ﻟﻢA ª ﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮA  ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺾ ﻟﻠﺒﺮﺼA ª ﻓﻠﻴﺰﺘf ﻣﻨﻜﻢ ﻛﺎÄ»ﻳﺎ ﻣﻌﺮﺸ ﻟﺸﺒﺎ ﻣﻦ ﺳﺘﻄﺎ
. « ﺟﺎQ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮ ﻓﺈﻧﻪ
“েহ যু বেকর দল! েতামােদর মধ7 হেত যােদর সামথর্7 আেছ, তারা েযন িববাহ কের9
কারণ, তা চক্ষুর জন7 শীতলতা ও লজ্জা স্থােনর সংরক্ষণ9 আর েয সামথর্7 রােখ না, েস
েযন েরাজা রােখ, কারণ, েরাজা রাখা তার জন7 পৰ্বৃ িত্ত-িনেরাধক9” [বুখারী, মুসিলম]
পড়ােলখা েশষ না করা িববােহর জন7 কখেনাই পৰ্িতবন্ধক নয়9 িবেশষ কের, যখন েস
েকান ধনী পিরবােরর সন্তান হেয় থােক অথবা তার িপতা তার পৰ্েয়াজনীয় খরচ বহন
করার সামথর্7 রােখ অথবা েছেলর িনকট সম্পদ থােক বা তার চাকুরীর ব7বস্থা থােক, তখন
িববাহ করেত েকান বাধা নাই9 বরং িববাহ কের ঘর সংসার করাই তার জন7 মহত্ কাজ9
িপতার দািয়তব্ হল, েছেল যখন িববােহর বয়স হেব, তখন তােক যত তাড়াতািড় সম্ভব
িববাহ িদেয় েদয়া9 িবেশষ কের, যখন িপতা ধনী হয়, তখন েস তার েছেলেক িববাহ
করােত েকান পৰ্কার কালেক্ষপণ করেব না9 আর একিট কথা অবশ7ই মেন রাখেব, যু বক
েছেল েকান পৰ্কার অশ্লীল কােজ জিড়ত হওয়ার েচেয়, তােক িববাহ িদেয় েদয়া অিধক
উত্তম9 কারণ, যিদ েকান অশ্লীল কােজ জিড়ত হয়, তখন সমােজ েস অপমািনত হেব9
আর েছেলও যখন ধনী হয়, তখন েস নমনীয়তার সােথ তার িপতােক িববাহ িদেয় েদয়ার
জন7 আেবদন করেত পাের9 এ েক্ষেতৰ্ মাতা-িপতার পছন্দ ও তােদর সন্তুিষ্টেক অিধক
গুরুতব্ েদয়া উিচত9
একিট কথা পৰ্িতিট মানু েষর মেন রােখেত হেব, মহান আল্লাহ তা‘আলা েয েকান িকছু েক
হারাম কেরেছ, তেব তার জায়গায় উত্তম একিট িজিনস হালাল কেরেছ9 েযমন, মহান
আল্লাহ তা‘আলা সু দেক হারাম করেছ, তার িবপরীেত ব7বসােক হালাল কেরেছন, আর
িজনােক হারাম করেছন, তার িবপরীেত িতিন িববাহেক হালাল করেছন9 েমাটকথা,
যু বকেদর সমস7া সমাধােনর সেবর্াত্তম উপায় হল, িববাহ9
আর যখন অভাবী হয়, েমাহরানা, বা খরচা বহন করেত অক্ষম হওয়ার কারেণ যু বেকর
জন7 িববাহ করা সম্ভব না হয়,
হয়, তখন তার জন7 উত্তম িচিকত্সা িনম্নরূপ:
িনম্নরূপ
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১. েরাজা রাখা:
রাখা: কারণ হািদেস বিণর্ত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. « ﺟﺎQ  ﻓﺈﻧﻪA » ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮ
“েয অক্ষম হয়, েস েযন েরাজা রােখ9 কারণ, েরাজা রাখা তার জন7 পৰ্বৃ িত্ত-িনেরাধক9”
আর েয ব7িক্ত িববাহ করেত অক্ষম, তার উপর েরাজা রাখা আবশ7ক9 কারণ, েরাজা
মানু েষর েযৗবনেক দিমেয় রােখ এবং তােদর জন7 সামিয়ক উপশম হয়9 েরাজা
যু বকেদর পৰ্বৃ িত্তেক দুবর্ল কের েদয়9 তেব েরাজা শুধু খানা-িপনা েথেক িবরত থাকার
নাম নয় বরং, েরাজা হল, িনিষদ্ধ বস্তুর িদেক তাকােনা, েমেয়েদর সােথ উঠবস করা,
অশ্লীল িসেনমা, নাচ-গান েশানা ও নাটক েদখা এবং অশ্লীল উপন7াস ও গেল্পর বই
পড়া হেত িবরত থাকা সহ যাবতীয় অন7ায় কাজ হেত িবরত থাকা হল েরাজা9 আর
যু বকেদর উিচত হল, তারা তােদর চক্ষুর েহফাজত করেব, কােনর েহফাজত করেব
এবং মাথা-বনত কের রাস্তায় চলােফরা করেব9 কারণ, মহান আল্লাহ তা‘আলা সংযেমর
মেধ7ই সমাধান েরেখেছন9 পৰ্বৃ িত্তর পূ জা করার মেধ7 িতিন েকান সমাধান রােখন িন,
বরং তােত িতিন েরেখেছন িবপদ ও সমস7া 9
২. উন্নত হওয়া ও উত্তম আদশর্ গৰ্হণ করা:
করা:
মেনািবজ্ঞানীরা উেল্লখ কেরন েয, মানু েষর মেধ7 সু প্ত েযৗননাভূ িত বা মানু েষর েযৗন
পৰ্কৃিতেক উন্নীত ও িনয়ন্তৰ্ণ করা মানু েষর ক্ষমতার ঊেধব্র্ নয়, বরং তা মানু েষর
ক্ষমতার আওতাধীন ও মানু েষর দব্ারা তা িনয়ন্তৰ্ণ করা সম্ভব9 যিদ েতামার িবেয় করার
ক্ষমতা না থােক, তাহেল তার অথর্ এ নয় েয, েতামােক িবপেথ েযেত হেব9 বরং তুিম
ইচ্ছা করেল উত্তম আদশর্ আঁকেড় ধরেত পার9 তুিম কখেনা অশ্লীলতার কােছও না
িগেয় থাকেত পার, তুিম সবিকছু র ঊেধব্র্ েথেক উন্নত চিরতৰ্েকই অবলমব্ন করেত
পার9 আর তা হল, তুিম আিত্মক সাধনার পৰ্িত অিধক েচষ্টা কর9 এ ছাড়াও সালাত,
িসয়াম, কুরআন িতলাওয়াত. িজিকর, হািদস অধ7য়ন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এর জীবনী, মহা-মনীষীেদর জীবনী পাঠ ইত7ািদর পৰ্িত অিধক গুরুতব্ােরাপ
করেব, তােত েতামার মন আর খারাপ কােজর িদেক ধািবত হেব না9 অথবা কােজ
মেনােযাগ েদয়া, েলখােলিখ ও গেবষণা করা, িচতৰ্াঙ্কন, ইত7ািদ কােজ ব7স্ত থাকার
মাধ7েমও িনেজেক অন7ায় ও অশ্লীল কাজ হেত েহফাজত করা যায়9 িবিভন্ন ধরেনর
িবেনাদনমূ লক অনু ষ্ঠান, েখলাধুলা, ৈদিহক ব7ায়াম, হাস7রস, রিসকতা ইত7ািদ মানু ষেক
খারাপ িচন্তা েথেক েহফাজত কের এবং অন7ায় ও অশ্লীল কাজ হেত িবরত রােখ9
৩. ৈদিহক ব7ায়াম:
ব7ায়াম এিট হল, মানু েষর ৈদিহক পিরশৰ্ম9 মানু ষ যখন ৈদিহক পিরশৰ্ম তথা
ব7ায়াম কের, িবিভন্ন ধরেনর পৰ্িতেযািগতা ও অন7ায়-অনাচার মুক্ত সংস্কৃিত অনু ষ্ঠােন
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অংশগৰ্হণ কের, তখন মানু েষর মেধ7 খারাপ েকান িচন্তা স্থান পায় না9 তখন েস
ব7িভচার যা একজন যু বেকর জন7 ৈদিহক ও ৈনিতক উভেয়র জন7 মারাত্মক পিরণিত
ভেয় আেন, েথেক িনেজেক েহফাজত করেব9 একজন যু বক যখনই তার পৰ্বৃ িত্তর চাপ
অনু ভব করেব, তখন েস যখন ৈদিহক পিরশৰ্ম করেব, তােত তার েয অিতিরক্ত
চািহদািট িছল, তা িনঃেশষ হেয় যােব9 দীঘর্ লমব্া েদৗড়, ভাির েবাঝা বহন, কুিস্ত,
পৰ্িতেযািগতা, যু েদ্ধর েটৰ্িনং, সাতার, সাধারণ জ্ঞান পৰ্িতেযািগতা ইত7ািদ মানু েষর
পৰ্বৃ িত্তর চািহদা কিমেয় েদয়9
৪. ইসলাম িবষেয় বইবই-পুস্তক অধ7য়ন করা:
করা সবেচেয় উত্তম হল, কুরআন িতলাওয়াত করা,
হািদস ও তাফসীর পড়া, কুরআেনর িকছু অংশ েহফজ করা ও হািদস মুখস্থ করা,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর সীরাত সম্পেকর্ জানা, খুলাফােয় রােশদীন,
িচন্তািবদ ও বড় বড় মনীষীেদর জীবন ও কমর্ সম্পেকর্ জানা9 দব্ীিন মজিলেশ অংশগৰ্হণ
করা, ইলেমর আেলাচনায় শিরক হওয়া, কুরআন িতলাওেতর িসিড-িভিসিড/েরিডও
ইত7ািদ েশানা 9
েমাট কথা, একজন যু বেকর জন7 সেবর্াত্তম িচিকত্সা হল, িববাহ9 আর তা যিদ েকান
কারেণ সম্ভব না হয়, তাহেল উপর কতর্ব7 হল, েরাজা রাখা, ৈদিহক পিরশৰ্ম করা, জ্ঞান
অজর্ন করা9 আর জ্ঞান অজর্ন হল শিক্তশালী িঠকানা যা মানু েষর উপকার কের; কষ্ট
েদয় না9 তারপর সেবর্াত্তম িচিকত্সা হল, েয সেবর পৰ্িত েদখেত মহান আল্লাহ
তা‘আলা িনেষধ কেরেছন, তা হেত েচােখর েহফাজত করা9 মহান আল্লাহ তা‘আলার
িনকট পৰ্াথর্না করা েয, যােত মহান আল্লাহ তা‘আলা তার জন7 িববাহেক সহজ কের
েদয়9

37

িশশুেদর লালন-পালন

গৰ্হণেযাগ7
গৰ্হণেযাগ7 েদায়া:
েদায়া:
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, “েয ব7িক্ত রােত ঘুমােনার সময় এ েদায়ািট
পেড়,
Q  ﺤﻟﻤﺪ ﻫﻮ ﺒﻟ ﻞﻛ ﺷﺊ ﻗﺪﻳﺮ ﺳﺒﺤﺎ= ﷲ ﺤﻟﻤﺪ ﷲ ﻻQ  ﻤﻟﻠﻚQ Q  ﻻ ﺮﺷﻳﻚB >ﻻ ﷲ ﺣﺪQ ﻻ
 >ﻻ ﺑﺎﷲf>ﻻ ﷲ ﷲ ﻛﺮﺒ ﻻ ﺣﻮ[ ﻻ ﻗﻮ
অথর্ ‘আল্লাহ ছাড়া আর েকান হক ইলাহ নাই, িতিন একক তারা েকান শরীক নাই9 রাজতব্
তারই পৰ্শংসা ও তার9 িতিন সব িকছু র উপর ক্ষমতা রােখন9 আল্লাহ পিবতৰ্, সব পৰ্শংসা
আল্লাহর, িতিন ছাড়া আর েকান হক ইলাহ নাই, িতিন সবচাইেত বড়9 আল্লাহর তাওিফক
ছাড়া েকউ েকান ভােলা কাজ করেত পাের না9 আর আল্লাহ যােক তাওিফক েদয় তােক
িবরত রাখার েকউ নাই9’ তারপর েস বেল  ﻢﻬﻠﻟ ﻏﻔﺮ ﻲﻟমহান আল্লাহ তা‘আলা তার দুয়া
কবুল কেরন9 আর যিদ েস ওযু কের এবং সালাত আদায় কের, আল্লাহ তা‘আলা তার
সালাতেক কবুল কের9”
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জন্ম িনয়ন্তৰ্েণর ক্ষিত:
ক্ষিত:
ْ َُ َ َْ َ ُ َْ
ْ ُّ
১. মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন, {ﻏﻴَﺎh
fِ ﻳﻨﺔ ﺤﻟَﻴَﺎ$ِ =ﻛﻨُﻮ
 [“ }ﻟﻤﺎসম্পদ ও সন্তান দুিনয়ার
জীবেনর েসৗন্দযর্9” ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তিত মহান আল্লাহ তা‘আলার বহুত বড়
েনয়ামত, যার পৰ্িত মানু ষ সব্ভাবতই ধািবত ও আকৃষ্ট হেয় থােক9 এ দুিট হল, মানু েষর
জন7 তােদর দুিনয়ার জীবেনর েসৗন্দযর্, েগৗরব ও সম্মান9 তেব বতর্মােন শয়তােনর
কুমন্তৰ্ণায় পেড় িকছু মানু ষ শুধু তােদর সন্তােনর হার কিমেয় আনার পৰ্বণতা অবলমব্ন
করেছ9 সব্ভাবতই তারা তােদর সম্পদেক কমােনার েচষ্টা কখেনাই কের না9 অথচ মাল
ও সন্তান-সন্তিত হল, মানু েষর দুিনয়া ও পরকােলর জীবেনর অমূ ল7 সম্পদ9 রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. «Q  ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮh  A   ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪA ﻳﺔ3 ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎ: Î ﻹﻧﺴﺎ= ﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ >ﻻ ﻣﻦ ﺛﻼM ﻣﺎ-> »
অথর্াত্, মানু ষ যখন মারা যায়, িতনিট আমল ছাড়া তার সব আমল বন্ধ হেয় যায়, একছদকা জািরয়া, দুই-উপকারী ইলম, িতন-েনক সন্তান েয তার মৃতু7র পর তার জন7
েদায়া কের9
২. ইসলাম মানু ষেক অিধক সন্তানলােভর পৰ্িত উত্সাহ িদেয়েছ এবং েয সব নারীরা অিধক
সন্তােনর অিধকারী হেয় থােক, তােদর িববাহ করেত িনেদর্শ িদেয়েছ9 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. « ﻣﺎﻜﺛﺮ ﺑﻜﻢ ﻷﻣﻢ ﻳﻮ ﻟﻘﻴﺎﻣﺔk ﻓﺈA » ﺗﺰﺟﻮ ﻟﻮ ﻟﻮﻟﻮ
“েতামরা অিধক সন্তােনর অিধকারী ও সব্ামীেদর অিধক ভােলাবােস এ ধরেনর
েমেয়েদর িববাহ কর, কারণ, িকয়ামেতর িদন আিম আমার উম্মত েবিশ হওয়ার কারেণ
আল্লাহর দরবাের গবর্ করব9”
৩. মেন রাখেত হেব, ইসলাম শুধু মাতৰ্ স্তৰ্ী েরাগী হওয়ার কারেণ জন্ম িনয়ন্তৰ্ণ করার
অনু মিত িদেয়েছ9 যিদ েকােনা মুসিলম ডাক্তার বেল েয, এ মিহলা সন্তান িনেল তার
জীবেনর জন7 তা হুমিক হেব, তখন তার জন7 জন্ম িনয়ন্তৰ্ণ করা ৈবধ হেত পাের9 এ
ছাড়া অন7 েয সব কারেণ জন্ম িনয়ন্তৰ্ণ করা হয় েযমন, অভাব, লালন-পালন করেত না
পারা, পড়া-েলখা করােত অক্ষম হওয়া, নারীেদর জন7 ক্ষিতকর ইত7ািদ— এ ধরেনর
b
ُ
েকান কারেণ জন্ম িনয়ন্তৰ্ণ করা সম্পূ ণর্ অৈবধ9 মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন, { =ﻟﺸﻴْ َﻄﺎ
ْ َْ ُ
 }ﻳَ ِﻌ ُﺪﻛ ُﻢ ﻟﻔﻘ َﺮ. “শয়তান েতামােদর অভােবর ওয়াদা েদয়9” [সূ রা আল-বাকব্ারা]
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৪. ইসলােমর শতৰ্ুরা মুসিলমেদর সংখ7া কমােনার ষড়যেন্তৰ্ িলপ্ত9 অথচ, তারা িনেজরা
তােদর সংখ7া বাড়ােনা এবং তােদর অিধবাসীেদর সংখ7া যােত সেবর্াচ্চ হয়, তার জন7
আপৰ্াণ েচষ্টা চালায়9 তােদর সংখ7া মুসিলমেদর সংখ7া হেত অিধক হয় এবং
মুসিলমেদর সংখ7া কেম যায় এ কারেণ তারা মুসিলমেদর মেধ7 জন সংখ7া বৃ িদ্ধটােক
সমস7া িহেসেব তুেল ধের9 েযমনিট িমশর এবং আরও অন7ান7 মুসিলম েদেশ িবষয়িট
স্পষ্টভােব পিরলিক্ষত9 তারা এিটেক পিরবার পিরকল্পনা কের নামকরণ কের থােক,
বাস্তেব তা পিরকল্পনা নয় বরং মুসিলম িনধন বলা েযেত পাের9 তারা আমােদর েদেশ
জন্ম িনয়ন্তৰ্েণর েটবেলটগুেলা িবনা মূ েল7 িবতরণ কের অথচ আমােদর েদেশর অভাবী
ও গরীবেদর জন7 খাদ7 িবতরণ কের না9 অভাবীেদর অভাব দূ রীকরেণর েকান েচষ্টা না
কের মুসিলমেদর সংখ7া কমােনার েচষ্টা কের9 পৰ্শ্ন হল, মুসিলমরা িক এ ধরেনর
শরীয়ত িবেরাধী কােজর পিরণাম সম্পেকর্ একবারও েভেব েদখেছ?
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সালােতর ফিজলত এবং যারা সালাত েছেড় েদয় তােদর শািস্ত:
শািস্ত:
১. মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,

ْ
َ َُْ َ ُ َُ ْ َ َ ََ ْ ُ َ b َ
َ
bَ
﴾= ُّﻣﻜ َﺮ ُﻣﻮMﺎ
ِ ﴿
ٍ ﻳﻦ ﻫﻢ ﺒﻟ ﺻﻼﺗِ ِﻬﻢ ﺤﻳﺎﻓِﻈﻮ= ﺤِﻚ ِﻲﻓ ﺟﻨ

“আর যারা িনেজেদর সালােতর িহফাজত কের, তারাই জান্নাতসমূ েহ সম্মািনত হেব9”
[সূ রা আল-মা‘আিরজ: ৩৪-৩৫]
২. মহান আল্লাহ আরও বেলন,
َ
َ َ ُْ
َ َْ َ ُ َ ُْ
َ ْ َْ َ َ َْ َ َ b b َ َ b
َﻚ ﻣ َﻦ ﻟْﻜﺘ
ُ َ  َ ْﻛb  ْﻛ ُﺮ ﷲ
ﺮﺒ
>ِ â
ِ َ  ﻳﻨﻰﻬ ﻋ ِﻦ ﻟﻔﺤﺸﺎ َﻟﻤﻨﻜ ِﺮf ِ>= ﻟﺼﻼfﺎ َﻗِ ِﻢ ﻟﺼﻼ
ِ
ِ  ﴿ﺗﻞ ﻣﺎ
ِ
ِ
ِ
ََْ ُ َ
َ َ ْ َ
﴾= ﻓﻌﻠ ُﻢ َﻣﺎ ﺗﺼﻨ ُﻌﻮb ﷲ

অথর্, “েতামার িনকট িকতােবর েয ওহী েপৰ্রণ করা হেয়েছ, তা হেত িতলাওয়াত কর,
সালাত কােয়ম কর, িনশ্চয় সালাত অন7ায় ও অশ্লীল কাজ হেত িবরত রােখ9 আর
আল্লাহর িজিকরই সবেচেয় বড়9 আর আল্লাহ জােনন েতামরা যা কর9” [সূ রা আলআনকাবুত: ৪৫]
৩. মহান আল্লাহ বেলন,
َ
َ ُ
ُ َ b َ ِّ َ ُ ْ ِّ ٌ ْ َ َ

﴾=ﻳﻦ ﻫ ْﻢ َﻋﻦ َﺻﻼﺗِ ِﻬ ْﻢ َﺳﺎﻫﻮ
ِ ﴿ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﻠﻦﻴ
অথর্, “অতএব েসই সালাত আদায়কারীেদর জন7 দুেভর্াগ, যারা িনজেদর সালােত
অমেনােযাগী9 অথর্াত্, তারা সালাত আদায় হেত গােফল, সালাতেক সময়মত আদায়
কের না9” [সূ রা আল-মা‘ঊন : ১-২]
৫. মহান আল্লাহ তা‘আলা আরও বেলন,

َ
َ ُ ْ ُْ َ ََْ ْ َ
َ ْ َ َ
ْ ُ َ b =ﻮ
﴾=ﺎﺷ ُﻌﻮ
﴿ﻗﺪ ﻓﻠﺢ ﻟﻤﺆ ِﻣﻨ
ِ
ِ ﻳﻦ ﻫﻢ ِﻲﻓ ﺻﻼﺗِ ِﻬﻢ ﺧ

অথর্, “অবশ7ই মুিমনগণ সফল হেয়েছ, যারা তােদর িনেজেদর সালােত িবনয়াবনত9”
[সূ রা আল-মুিমনু ন: ১-২]
৬. মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
َ َ َْ َ َ ََ b
َ َ
b ﺎﻋﻮ
ُ ﺨﻠَ َﻒ ﻣﻦ َﻧ ْﻌﺪﻫ ْﻢ َﺧﻠْ ٌﻒ َ َﺿ
ُ َﻳﺒb َ fَ ﻟﺼ َﻼ
. ﴾  ﻓ َﺴ ْﻮ ﻳَﻠﻘ ْﻮ= ﻟ ¾ﻴﺎM
ﻮ
ﻬ
ﻟﺸ
ﻮ
ﻌ
﴿ﻓ
ِ
ِ ِ
ِ
অথর্, “তােদর পের আসল, এক অসত্ বংশধর যারা সালাত িবনষ্ট করল এবং
কুপৰ্বৃ িত্তর অনু সরণ করল9 সু তরাং শীঘৰ্ই তারা জাহান্নােমর শািস্ত পৰ্ত7ক্ষ করেব9”
[সূ রা মারইয়াম]
৭. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীেদর পৰ্শ্ন কের বলেলন,
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ً
ﻧﻪ ﺷﺊ  ﻗﺎﻟﻮ ﻻ ﻳﺒﻰﻘ3  ﻫﻞ ﻳﺒﻰﻘ ﻣﻦA Mﻳﺘﻢ ﻟﻮ = ﻧﻬﺮ ﺑﺒﺎ ﺣﺪﻛﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻓﻴﻪ ﻞﻛ ﻳﻮ ﻤﺧﺲ ﻣﺮ3 »
. « ﺨﻟﻤﺲ ﻳﻤﺤﻮ ﷲ ﺑﻬﻦ ﺨﻟﻄﺎﻳﺎM ﻗﺎ[ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻟﺼﻠﻮA ﻧﻪ ﺷﺊ3 ﻣﻦ
অথর্, “েতামােদর বািড়র সামেন একিট নদী আেছ, তােত যিদ েতামােদর েকউ ৈদিনক
পাঁচবার েগাসল কের, তাহেল তার শরীের িক েকান ময়লা থাকেত পাের?” সাহাবীরা
উত্তের বলেলন, না9 তখন রাসূ ল সা. বলেলন, “এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালােতর দৃ ষ্টান্ত9
আল্লাহ তা‘আলা পাঁচ ওয়াক্ত সালােতর মাধ7েম বান্দার গুনাহ সমূ হ মুেছ েদন9” [বুখারী,
মুসিলম]
৮. রাসূ ল সা. আরও বেলন,
. «ﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮå ﻓﻤﻦ ﺗﺮA f ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺼﻼR » ﻟﻌﻬﺪ
আমােদর মােঝ আর অমুসিলমেদর মােঝ চুিক্ত হল, সালাত9 েয ব7িক্ত সালাত েছেড়
িদল, েস কুফরী করল9 [সহীহ, মুসনাদ আহমদ]
৯. রাসূ ল সা. আরও বেলন,
. «f» ﺑﻦﻴ ﻟﺮﺟﻞ ﺑﻦﻴ ﻟﺮﺸ_ ﻟﻜﻔﺮ ﺗﺮ_ ﻟﺼﻼ
একজন মানু ষ ও িশরক-কুফেরর মেধ7 পাথর্ক7 িনধর্ািরত হয়, সালাত েছেড় েদয়ার
মাধ7েম9 [মুসিলম]
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িশশুেদর
িশশুেদর ওযু ও সালােতর িশক্ষা েদয়া
ওযু র িনয়ম হল, পৰ্থেম িবসিমল্লাহ বলেব9
১. দুই হােতর কিÂ িতনবার েধায়া, তারপর িতনবার কের নােক পািন েদয়া ও িতনবার
কুিল করা9
২. সমস্ত েচহারা িতনবার েধায়া9
৩. পৰ্থেম ডান হাত তারপর বাম হােতর কনু ই সহ িতনবার েধায়া9
৪. সমস্ত মাথা কানসহ মােসহ একবার করা9
৫. দুই পােয়র টাখনু সহ িতনবার েধায়া9
আর যিদ েকান ব7িক্ত ওযু করেত সক্ষম না হয়, তােক অবশ7ই তায়াম্মু ম করেত হেব9
তায়াম্মু েমর পদ্ধিত হল, পৰ্থেম পিবতৰ্তার িনয়ত করেব, তারপর তুিম েতামার
েচহারােক পাক মািট দব্ারা মােসহ করেব, এবং দুই হােতর কÂীদব্য় মািট দব্ার মােসহ
করেব9
ওযু করেত অক্ষম হওয়ার কারণ: হয়েতা পািন ব7বহার দব্ারা ক্ষিত হেত পাের বা পািন
না পাওয়া যাওয়া হেত পাের, অথবা সফের তার সােথ পািন একবােরই কম; যিদ ঐ
পািন িদেয় ওযু কের তেব খাওয়ােরর পািন থাকেব না9 এসব কারেণ তার জন7
তায়াম্মম করা ৈবধ ও শিরয়ত সম্মত9

ৈদিনক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময় মত আদায় করেত হয়9 পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কীভােব
আদায় করেত হয়, তার সংিক্ষপ্ত িববরণ িনেচ েদয়া হল, যােত িশশুরা তােদর জীবেনর
শুরুেতই সালাত আদােয়র িনয়ম সম্পেকর্ অবগত হেত পাের9
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ফজেরর সালাত েযভােব আদায় করেব
ফজেরর সালাত দুই রাকাত; িনয়ত করা ফরয, তেব িনয়েতর স্থান হল, অন্তর মুেখ েকান
িনয়ত পড়া বা উচ্চারণ করার েকান পৰ্েয়াজন নাই9
১. সালাত আদােয়র সময় পৰ্থেম েকবলামুখী হেয় দাড়ােত হেব9 তারপর দু হাত কান
পযর্ন্ত উঠােব এবং আল্লাহু আকবর বেল হাত বাধেব9
২. হাত বাধার িনয়ম হল, ডান হাতেক বাম হােতর উপর েরেখ বেক্ষর উপর েছেড় েদেব9
তারপর সানা পড়েব9
«_ ﻏﺮﻴQ  ﻻA _ﻚ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﺟﺪæ_ ﺳﻤ3 ﺗﺒﺎA _» ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻢﻬﻠﻟ ﺤﺑﻤﺪ
অথর্, “েহ আল্লাহ আিম েতামার পিবতৰ্তা বণর্না করিছ9 েতামার পৰ্শংসা করিছ9 েতামার
নাম কত-না বরকতময়! আর েতামার মযর্াদা কতই না ঊেধব্র্! তুিম ছাড়া েকান হক
ইলাহ নাই9” এ েদায়ািট ছাড়াও হািদেস বিণর্ত অন7 েয েকান দুয়া এ েদায়ার পিরবেতর্
পড়েত পারেব9
পৰ্থম রাকাত েযভােব আদায় করেব  ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﻟﺸﻴﻄﺎ= ﻟﺮﺟﻴﻢ-[ ﻋﻮআ‘উযু িবল্লািহ িমনাশশাইতািনর রাজীম] পড়েব9 অথর্, “েহ
আল্লাহ আিম িবতািড়ত শয়তান হেত েতামার িনকট আশৰ্য় পৰ্াথর্না করিছ9” তারপর ﺑﺴﻢ
[ ﷲ ﻟﺮﻤﺣﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢিবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম] অথর্, “আিম পরম করুণাময় দয়ালু
আল্লাহর নােম আরম্ভ করিছ9” িনম্ন আওয়ােজ পড়েব9 তারপর সূ রা ফােতহা পড়েব9
ْ
ْ b
َ
َ bﺎ_ َﻏ ْﻌﺒُ ُﺪ ]ﻳ
َ bﻳﻦ * >ﻳh
َ  ِّ ﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ3َ ِّ ﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ ﷲ
ُ ﺎ_ ﻧ َ ْﺴﺘَﻌ
ِّ ِﻟﺮﺣﻴﻢ * َﻣﻠﻚ ﻳَ ْﻮ
b
ﻫﺪﻧﺎ
*
ﻦﻴ
ﻦ
ﻤﺣ
ﻟﺮ
*
ﻦﻴ
﴿
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َ
b
َ ْ ََ َ َ َ
b َ َ ْ ََ
ُ َ
َ ِّﻟﻀﺎﻟ
ُ è
َ ﺮﺻ
َ ﻟﺮﺼ
َ ﻟﻤﺴﺘَﻘ
َ ِ * ﻴﻢ
َ ِّ
. ﴾ﻦﻴ
ﻴﻬﻢ ﻻ
ِ è
ِ
ِ ﻮ ﻋﻠ
ِ ﺮﻴ ﻟﻤﻐﻀ
ِ ﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠ
ِ ﻴﻬﻢ * ﻏ
অথর্: “সমস্ত পৰ্শংসা আল্লাহর জন7, িযিন সৃ িষ্টকুেলর রব9 দয়াময়, পরম দয়ালু িবচার
িদবেসর মািলক9 আপনারই আমরা ইবাদত কির9 এবং আপনারই িনকট সাহায7 চাই9
আমােদরেক সরল পথ েদখান9 তােদর পথ যােদর উপর আপিন অনু গৰ্হ কেরেছন9 যােদর
উপর আপনার েকৰ্াধ আপিতত হয়িন এবং যারা পথভৰ্ষ্ট ও নয়9”
তারপর আবার িবসিমল্লাহ পেড়, েয েকান একিট সূ রা পড়েব9 েযমনٌ َ َ ً ُ ُ ُb ُ َ َْ َ َْ ُ َْ َ ْ َ َْ ُ َ b ُ
ٌ َ َ ُ َُ ُْ
  ﻛﻔﻮQ  * ﻟﻢ ﻳﻜﻦh ﻟﺼﻤﺪ * ﻟﻢ ﻳ ِﺘ ﻟﻢ ﻳﻮb ﺣﺪ * ﷲ
﴾ﺣﺪ
 b ﴿ﻗﻞ ﻫﻮ ﷲ
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“বল, িতিনই আল্লাহ এক অিদব্তীয়9 আল্লাহ কােরা মুখােপক্ষী নন, সকেলই তাঁর
মুখােপক্ষী9 আর িতিন কাউেক জন্ম েদন িন এবং তাঁেকও জন্ম েদয়া হয় িন9 আর তাঁর
েকান সমকক্ষও েনই9”
১.

সূ রা েশেষ তুিম দুই হাত উঠােব এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বেল রুকু করেব,
রুকুেত েতামার দুই হাতেক েতামার দুই টাখনু র উপর রাখেব এবং রুকুেত িতনবার
 ﻟﻌﻈﻴﻢ3 = ﺳﺒﺤﺎবলেব9

২.

তারপর দুই হাত ও মাথা উিঠেয় বলেব— ﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺤﻟﻤﺪ3  ﻢﻬﻠﻟA B ﺳﻤﻊ ﷲ ﻤﻟﻦ ﻤﺣﺪঅথর্,
“আল্লাহ েশােনন েয তার পৰ্শংসা কের9 েহ আল্লাহ! যাবতীয় পৰ্শংসা েতামারই9”

৩.

তারপর তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বেল েসজদা করেব, দুই হাত, হাঁটু, কপাল, নাক,
দু পােয়র অঙ্গুিল েকবলা মুখ কের মািটেত রাখেব9 আর েসজদায় িগেয়

3 =ﺳﺒﺤﺎ

“ ﻷﺒﻟসু বহানা রািবব্য়াল আলা” িতনবার বলেব9
৪.

তারপর েসজদা েথেক মাথা উঠােব এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলেব9 েসজদা
হেত উেঠ দুই হাত হাঁটুর উপর েরেখ বসেব9 তারপর বসা অবস্থায় বলেব,  اﻏﻔﺮ3
ﻗﻲﻨ$3  ﺨﻓﻲﻨkﻤﺣﻲﻨ ﻫﺪ3 “ ﻲﻟেহ আল্লাহ! তুিম আমােক ক্ষমা কর, আমার পৰ্িত
দয়া কর, তুিম আমােক েহদােয়ত দাও, মাপ কর এবং িরিজক দাও9”

৫.

তারপর তাকবীর বেল জিমেন িদব্তীয় েসজদা করেব9 এবং েসজদায়  ﻷﺒﻟ3 =ﺳﺒﺤﺎ
িতনবার বলেব9 এভােব পৰ্থম রাকাত সম্পন্ন করেব9

িদব্তীয় রাকাত েযভােব আদায় করেত হেব:
হেব:
১.

তারপর িদব্তীয় রাকােতর জন7 দাঁড়ােব এবং “আ‘উযু িবল্লাহ”, “িবসিমল্লাহ”, “সূ রা
ফােতহা” সােথ অন7 একিট সূ রা বা কুরআেনর েয েকান স্থান েথেক িকছু অংশ
িতলাওয়াত করেব9

২.

তারপর পূ েবর্র িনয়ম অনু যায়ী রুকু-েসজদা করার পর, িদব্তীয় েসজদা েশেষ বসেব9
ডান হােতর আঙ্গুলগুেলােক গুিছেয় েরেখ, শাহাদত আঙ্গুলিট উঁচা কের রাখেব এবং
আত্তািহয়াতু পড়েব9

َ ْ َ َ b ُ ُ َ َ َ َ b ُ َ ْ َ َ ُّ b َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ َ b
ُ َ ِّ b
ُ ََ b
ُ b b »
ﻟﺴﻼ ُ َﻋﻠﻴﻨﺎ
Aﺗﻪ°ﷲ ﺑﺮ
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ِ [ ِ>ﺑﺮ ِﻫﻴﻢ ِ>ﻧﻚ²
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অথর্: “যাবতীয় সম্মান আল্লাহর জন7, আর যাবতীয় সালাত ও সমূ দয় পিবতৰ্ পৰ্সংসা সবই
তাঁর জন79 েহ নবী আপনার উপর সালাম বা শািন্ত বিষর্ত েহাক, অনু রূপভােব
আল্লাহর রহমত ও বরকত9 আর সালাম বিষর্ত েহাক আমােদর উপর এবং আল্লাহর
সকল েনক বান্দােদর উপর, আিম সাক্ষ7 িদিচ্ছ েয, আল্লাহ ব7তীত সত7 েকান ইলাহ
েনই, আরও সাক্ষ7 িদিচ্ছ েয, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূ ল9”
েহ আল্লাহ আপিন মুহাম্মােদর উপর সালাত েপশ করুন এং তাঁর পিরবারভুক্তেদর
উপরও, েযমিনভােব সালাত েপশ কেরেছন ইবরাহীেমর উপর এবং তার পিরবােরর
উপর9 িনশ্চয় আপিন পৰ্শংিসত ও অিতশয় সম্মািনত9 েহ আল্লাহ আপিন বরকত
পৰ্দান করুন মুহাম্মােদর উপর এবং মুহাম্মােদর পািরবারভুক্তেদর উপরও9 েযমিন
আপিন বরকত পৰ্দান কেরেছন ইবরাহীেমর উপর এবং ইবরাহীেমর পিরবােরর
উপর9 িনশ্চয় আপিন অিতশয় পৰ্শংিসত ও খুবই মযর্াদাবান9 [বুখারী]
৩.

তারপর দুয়ােয় মাসূ রা পড়েব— েযমন,

[ﺟﺎh  ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻤﻟﺴﺢA M ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻤﻟﺤﻴﺎ ﻤﻟﻤﺎA  ﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺬ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻦ ﻋﺬ ﻟﻘﺮﺒ- ﻋﻮk> ﻢﻬﻠﻟ
.
অথর্, “েহ আল্লাহ! আিম েতামার িনকট জাহান্নােমর শািস্ত ও কবেরর আযাব হেত
আশৰ্য় পৰ্াথর্না করিছ এবং আরও আশৰ্য় পৰ্াথর্না করিছ, হায়াত ও মওেতর িফতনা
হেত এবং মাসীহ-দাজ্জােলর িফতনা হেত9”
৪. ডেন বােম সালাম িফরােব9 আর উভয় িদেক সালাম িফরােনার সময় বলেব,
. « ﻤﺣﺔ ﷲ3 » ﻟﺴﻼ ﻋﻠﻴﻜﻢ
অথর্, “েতামােদর উপর শািন্ত ও আল্লাহর রহমত বিষর্ত েহাক9”

সালােতর রাকােতর সংখ7ার চাটর্:
সালাত

পূ েবর্র সু ন্নাত

ফরয

পেরর সু ন্নাত

ফজর

২

২

০

েযাহর

২ এবং ২

৪

২

আসর

২ এবং ২

৪

০

মাগিরব

২

৩

২
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এশা

২

৪

২ এবং ৩ (িবতর)

জুমা

২ (তািহয়7াতুল

২

২ (ঘের পড়েল)

মসিজদ)

অথবা
২ এবং ২ (মসিজেদ
পড়েল)
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সালােতর িকছু িবিধিবিধ-িবধান
১. ফরয সালােতর পূ েবর্ ও পের িকছু সু ন্নাত সালাত আেছ েসগুেলা পাবিন্দর সােথ আদায়
করেত হেব9
২. সালােত দাঁড়ােনা অবস্থায় েতামার দৃ িষ্ট থাকেব েসজদার স্থােনর িদেক9 এিদক েসিদক
তাকােব না9 অেনেক আেছ সালােত এিদক েসিদক তািকেয় থােক, যা সালােতর মেধ7
একাগৰ্তার পিরপন্থী9
৩. আর যখন তুিম জামােত সালাত আদায় করেব, তখন ইমাম যিদ িকরাত িনম্ন সব্ের
পেড়, তখন তুিমও েতামার সালােত িকরাত পড়েব9 আর যখন িকরাত উচ্চসব্ের পেড়,
তখন ওয়াকেফর ফােক ফােক সূ রা ফােতহা পেড় িনেব9
৪. জুমার সালােতর ফরয হল, দুই রাকাত9 জুমার সালাত েকবল শুধু মসিজেদ িগেয়
জুমার খুতবার পের ইমােমর সােথ দুই রাকাত সালাত আদায় কের িনেব9
৫. মাগিরেবর সালাত িতন রাকাত9 ফজেরর সালােতর মত দুই রাকাত সালাত আদায়
করেব9 তারপর যখন িদব্তীয় রাকাত েশেষ আত্তািহয়7াতু পড়া েশষ হেব, সালাম িফরােব
না, তৃতীয় রাকােতর জন7 দুহাত কাঁদ পযর্ন্ত উঁচা কের তাকবীর-আল্লাহু আকবর- বেল
উেঠ দাঁড়ােব9 তারপর সূ রা ফােতহা পেড়, উেল্লিখত িনয়ম অনু যায়ী সালাত সম্পন্ন
করেব9 তারপর ডােন বােম সালাম িফিরেয় বলেব,
. «ﻤﺣﺔ ﷲ3 » ﻟﺴﻼ ﻋﻠﻴﻜﻢ
অথর্, েতামােদর উপর শািন্ত ও আল্লাহর রহমত বিষর্ত েহাক9
৬. েযাহর, আছর ও এশার সালাত চার রাকাত9 ফজেরর সালাত েযভােব আদায় করেত
হয়, েসভােব পৰ্থম দুই রাকাত সালাত আদায় সম্পন্ন কের ৈবঠক েশেষ আত্তািহয়7াতু
পেড় সালাম না িফিরেয় তৃতীয় রাকােতর জন7 দাঁড়ােব9 তৃতীয় রাকাত েশেষ চতুথর্
রাকাত পড়েব এবং পরবতর্ী দুই রাকােত সূ রা ফােতহা পড়েব9 তারপর সালাতেক
সম্পন্ন করার পর ডােম বােম সালাম িফরােব9
৭. িভিতেরর সালাত িতন রাকাত9 পৰ্থেম দুই রাকাত পেড় সালাম িফরােব9 তারপর এক
রাকাত পড়েব এবং সালাম িফরােব9 উত্তম হল, রুকুর আেগ বা পের রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম হেত বিণর্ত দুয়াসমূ হ দব্ারা েদায়া করেব9 রাসূ ল হেত বিণর্ত েদায়া
েযমন-
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í >ﻧﻚ ﺗﻘA  ﻗﻲﻨ ﺮﺷ ﻣﺎ ﻗﻀﻴﺖA _ ﻲﻟ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻄﻴﺖ3 ﺑﺎA  ﺨﻓﻲﻨ ﻓﻴﻤﻦ ﺨﻓﻴﺖA  ﻓﻴﻤﻦ ﻫﺪﻳﺖkﻢﻬﻠﻟ اﻫﺪ
.ﺑﻨﺎ ﺗﻌﺎﺖ3 ﺖå3 ﺗﺒﺎA  ﻻ ﻳﻌﺰ ﻣﻦ ﺨﻳﺖA  >ﻧﻪ ﻻ ﻳﺬ[ ﻣﻦ ﺖA  ﻋﻠﻴﻚíﻻ ﻳﻘ
অথর্, েহ আল্লাহ! তুিম যােদর েহদােয়ত িদেয়ছ এবং যােদর তুিম ক্ষমা সু ন্দর দৃ িষ্টেত
েদেখছ, আমােক তুিম তােদর অন্তভুক্ত
র্ কর9 তুিম আমােক যা দান করছ, তােত তুিম
বরকত দাও9 তুিম েয সব খারাপ কােজর ফায়সালা কেরছ, তা েথেক তুিম আমােক
বাচাও9 িনশ্চয় তুিমই ফায়সালা িদেয় থাক, েতামার িবরুেদ্ধ েকউ ফায়সালা েদয় না9
তুিম যােক সম্মান দাও তােক আর েকউ অপমান করেত পাের না9 আর তুিম যােক
অপমান কর, তােক েকউ ইজ্জত িদেত পাের না9 েহ পৰ্ভু! তুিম বরকতময় ও মহান9
৮. যখন ইমােমর সােথ সালাত আদায় করেব, তখন তুিমও তার সােথ সালােত দাঁড়ােব
এবং তাকবীর -আল্লাহু আকবর- বলেব9 ইমামেক েয অবস্থায় পােব, েস অবস্থায়
ইমােমর সােথ শরীক হেয় যােব9 যিদ ইমাম রুকু-রত হেয় থােক, তখন তুিম রুকুেত
শরীক হেয়, ইমােমর অনু করণ করেব, যিদ তুিম ইমােমর সােথ পুেরাপুির রুকু পাও,
তাহেল তুিম েস রাকাত েপেল9 আর যিদ রুকু না পাও তাহেল, েস রাকাত েপেয়ছ,
বেল িহসাব করা যােব না9 ঐ রাকাত েতামােক পরবতর্ীেত আবার আদায় করেত হেব9
৯. আর যখন েতামার রাকাত ছু েট যােব, তখন তা ইমােমর সালাম িফরােনার পর আদায়
করেব9 ইমােমর সােথ সালাম িফরােব না9 বাকী সালাত আদােয়র জন7 তুিম একা
দািড়েয় যােব9
১০. মেন রাখেব সালােত তাড়াহুড়া করেব না9 কারণ, তা সালাত বািতল কের েদয়9
হািদেস বিণর্ত েয, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এক েলাকেক সালােত
তাড়াহুড়া করেত েদেখ বলল, [ ﺟﻊ ﻓﺼﻞ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ3>] তুিম েফরত্ যাও এবং পুনরায়
সালাত আদায় কর9 তখন েলাকিট েফরত িগেয় আবার সালাত আদায় করল, রাসূ ল
তােক আবার বলল, তুিম েফরত যাও, পুনরায় সালাত আদায় কর, এভােব িতনবার
রাসূ ল েলাকিটেক েফরত পাঠাল9 েলাকিট রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক
তৃতীয়বাের বলল, েহ আল্লাহর রাসূ ল! আমােক সালােতর িনয়ম িশিখেয় িদন, তখন েস
বলল,

ً
ً
ً
kﻓﻊ ﺣ3  ﺛﻢA  ﺗﻀﻤﻦﺌ ﺳﺎﺟﺪk ﺛﻢ ﺳﺠﺪ ﺣA  ﻗﺎﺋﻤﺎR ﺗﺴﺘﻮkﻓﻊ ﺣ3  ﺛﻢA ﻛﻌﺎ3  ﺗﻄﻤﻦﺌkﻊ ﺣå3 »
ً
. « ﺗﻀﻤﻦﺌ ﺟﺎﻟﺴﺎ
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অথর্, তুিম রুকু কর, এমনভােব যােত রুকুেত তুিম সব্িস্ত লাভ কর9 তারপর রুকু হেত
েসাজা হেয় দাড়াও, তারপর েসজদা কর, যােত েসজদায় তুিম সব্িস্ত লাভ কর9 তারপর
তুিম মাথা উঠাও যােত বসা অবস্থায় তুিম সব্িস্ত পাও9
১১. যখন সালােতর ওয়ািজবসমূ হ হেত েকান ওয়ািজব ছু েট যােব, েযমন- েতামরা পৰ্থম
ৈবঠক ছু েট েগল, অথবা তুিম কত রাকাত পড়ছ, তা ভুেল েগছ, তখন তুিম িনিশ্চত
সংখ7া অনু যায়ী সালাত আদায় কের িনেব এবং সালােতর েশষাংেশ দুই েসজদা করেব
এবং সালাম িফরােব9 এ েসজদােক েসজদােয় সাহু বেল9
১২. সালােত অিধক নড়াচড়া করেব না9 কারণ, অিধক নড়া-চড়া করা সালােত একাগৰ্তা ও
খুশুর পিরপন্থী9 অেনক সময় িবনা পৰ্েয়াজেন অিধক নড়া-চড়া সালাত নেষ্টরও কারণ
হয়9
১৩. এশার সালােতর সময় অধর্ রাত পযর্ন্ত অবিশষ্ট থােক9 এ সমেয়র মেধ7 সালাত আদায়
কের িনেত হেব, সু তরাং পৰ্েয়াজন ছাড়া এশার সালাতেক েদির করা িঠক হেব না9
আর িবতর সালােতর সময় সু বেহ সািদক উদয় হওয়া পযর্ন্ত9 িবতর সালাত হল রােতর
সবর্েশষ সালাত9
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সালােতর হািদসসমূ হ:

১. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
ﻳﺘﻤﻮﻰﻳ ﺻﻲﻠ3 ﺻﻠﻮ ﻛﻤﺎ
অথর্, েতামরা আমােক েযভােব সালাত আদায় করেত েদখ, েসভােব সালাত আদায়
কর9
২. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. «ﻌﺘﻦﻴ ﻗﺒﻞ = ﺠﻳﻠﺲ » ﺗﺴﻰﻤ ﺤﺗﻴﺔ ﻤﻟﺴﺠﺪå3 ﻊå ﺧﻞ ﺣﺪﻛﻢ ﻤﻟﺴﺠﺪ ﻓﻠﺮﻴ->
েতামােদর েকউ যখন মসিজেদ পৰ্েবশ করেব, তখন েস েযন বসার পূ েবর্ দুই রাকাত
সালাত আদায় কের েনয়9 [এ দু রাকাত সালাতেক তািহয়7াতুল মসিজদ বলা হয়]
৩. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলন,
. ﻻ ﺗﺼﻠﻮ >ﻬﺎA 3ﻻ ﺠﺗﻠﺴﻮ ﺒﻟ ﻟﻘﺒﻮ
েতামরা কবরেক আসন বানােব না এবং কবেরর িদেক মুখ কের েসজদা করেব না9
৪. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলন,
 >ﻻ ﻤﻟﻜﺘﻮﺑﺔf ﻓﻼ ﺻﻼA f ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺼﻼ->
যখন সালােতর ইকামত েদয়া হয়, তখন েতামরা ফরয সালাত ছাড়া আর েকান সালাত
আদায় করেব না9
৫. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
.  ﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﺪﻣﻪA  ﻣﻨﻜﺒﻪ ﺑﻤﻨﻜﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪÙ= ﺣﺪﻧﺎ ﻳﻠﺰ°  ﻗﺎ[ ﻧﺲA ﻗﻴﻤﻮ ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ ﺗﺮﺻﻮ
অথর্াত্ েতামরা সালােতর কাতার িঠক কর এবং এেক অপেরর সােথ িমেল দাড়াও9
আনাস রা. বেলন, আমরা সালােত এেক অপেরর কাঁেধর সােথ ও পােয়র সােথ িমিলেয়
সালােত দাঁড়াতাম9
৬. রাসূ ল বেলন,
ﺘﻢå3  ﻓﻤﺎA  ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻟﺴﻜﻴﻨﺔA = ﺗﻮﻫﺎ ﻧﺘﻢ ﺗﻤﺸﻮA = ﻓﻼ ﺗﺄﺗﻮﻫﺎ ﻧﺘﻢ ﺗﺴﻌﻮf ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺼﻼ->
.  ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻜﻢ ﻓﺄﺗﻤﻮA ﻓﺼﻠﻮ
অথর্, যখন সালােতর ইকামত েদয়া হয়, তখন েতামরা েদৗেড় েদৗেড় সালােত উপিস্থত
হেব না9 েতামরা সব্াভািবকভােব েহঁেট সালােত উপিস্থত হেব9 েতামরা নমনীয়তা
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পৰ্দশর্ন কর9 ইমােমর সােথ যতটুকু পােব আদায় করেব, আর যতটুকু ছু েট যােব, তা
পের েতামরা একা একা সম্পন্ন করেব9
৭. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. ﻓﻊ ﻣﺮﻓﻘﻴﻚ3 A  ﻓﻀﻊ ﻛﻔﻴﻚM ﺳﺠﺪ->
অথর্, যখন তুিম েসজদা করেব তখন তুিম েতামার উভয় হাত জিমেন রাখেব, আর
েতামার দুই বাহুেক উিঠেয় রাখেব; মািট হেল আলাদা কের রাখেব9
৮. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
.  ﻟﺴﺠﻮÄﻮå >ﻣﺎﻣﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺴﺒﻘﻮﻰﻳ ﺑﺎﻟﺮk>
“আিম েতামােদর ইমাম, সু তরাং রুকু েসজদায় েতামরা আমার েথেক আেগ বাড়েব
না9” মুক্তািদ কখেনাই ইমােমর আেগ িকছু করেব না9 যিদ তা কের তাহেল তার
সালাত আদায় হেব না9
৯. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
 ﻓﺴﺪ ﺳﺎﺋﺮM ]= ﻓﺴﺪA  ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﻪQ  ﻓﺈ= ﺻﻠﺤﺖ ﺻﻠﺢf[ ﻣﺎ ﺤﻳﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻟﻌﺒﺪ ﻳﻮ ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﺼﻼ
. ﻋﻤﻠﻪ
অথর্, িকয়ামেতর িদন সবর্পৰ্থম সালােতর িহসাব করা হেব, যখন সালাত িঠক থােক,
তখন তার যাবতীয় সব আমলই িঠক থােক9 আর যখন তার সালােতর অবস্থা খারাপ
হয়, তখন তার সমস্ত আমলই নষ্ট হেয় থােক9
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জুমার সালাত ও জামাত ওয়ািজব হওয়া পৰ্সেঙ্গ
জুমার সালাত আদায় করা এবং জামােত সালাত আদায় করা ওয়ািজব9 িনেম্ন এর উপর
কুরআন ও হািদেসর একািধক দলীল েপশ করা হল9
১. মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُْ ْ َ
َ b
ُ b ٌْ َ ْ ُ َ َ َْْ ُ َ َ b
ُ َ ُ َ َ b َ ُّ َ َ
ﺮﻴ ﻟﻜ ْﻢ
 ِﻟﻜﻢ ﺧ-  ﻛﻴﻊ3- ﷲ
ﺮ
ﻛ
ﻰﻟ
>

ﻮ
ﻌ
ﺎﺳ
ﻓ
ﺔ
ﻌ
ﻤ
ﺠﻟ
ﻮ
ﻳ
ﻦ
ﻣ
f
ﻼ
ﻠﺼ
ﻟ
R

ﻮ
ِ
ِ ِ
ِ ﴿ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ
ِ
ِ ِ  ﻧ->ِ ﻣﻨﻮ² ﻳﻦ
ِ ِ ِ ِ
ُ
َ ََْ
. ﴾=ِ>= ﻛﻨﺘُ ْﻢ ﻳﻌﻠ ُﻤﻮ
অথর্, েহ মুিমনগণ, যখন জুমুআর িদেন সালােতর জন7 আহব্ান করা হয়, তখন েতামরা
আল্লাহর স্মরেণর িদেক ধািবত হও9 আর েবচা-েকনা করা েছেড় দাও9 এটা েতামােদর
জন7 অিত উত্তম9 যিদ েতামরা জানেত পারেত9
২. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. « ﻋﻠﻴﻬﻢÙ ﻓﺄﺣﺮA f[ ﻗﻮ ﻻ ﻳﺸﻬﺪ= ﻟﺼﻼ$ ﺛﻢ ﺧﺎﻟﻒ >ﻰﻟ ﻣﻨﺎA  ﻓﺘﻘﺎfﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼ² = » ﻟﻘﺪ ﻫﻤﻤﺖ
অথর্, আমার ইচ্ছা হয়, আিম একজনেক সালােতর িনেদর্শ েদই, েস সালাত কােয়ম কের
যােব, আর আিম মানু েষর বািড় বািড় িগেয় যারা সালােতর জামােত উপিস্থত হয়িন,
তােদর বািড় ঘর জব্ািলেয় েদই9
৩. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. « « » ﺨﻟﻮ  ﻤﻟﺮ3 >ﻻ ﻣﻦ ﻋﺬQ f ﻓﻼ ﺻﻼA  ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺗﻪA » ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﺠﺪ
েয ব7িক্ত েকান পৰ্কার অপারগতা [ভয়ভীিত ও অসু স্থতা] ছাড়া আযান েশােন সালােত
উপিস্থত হয় না, তার সালাত আদায় হয় না9
৪. হািদেস বিণর্ত,
A  >ﻰﻟ ﻤﻟﺴﺠﺪk >ﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻲﻟ ﻗﺎﺋﺪ ﻳﻘﻮA ﺳﻮ[ ﷲ3  ﻓﻘﺎ[ ﻳﺎA ﺟﻞ ﻋﻰﻤ3 ﺳﻮ[ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ3 ñ
ّ  ﻓﻠﻤﺎA Q  ﻓﺮﺧﺺA Q ﺳﻮ[ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ = ﻳﺮﺧﺺ3 [ﻓﺴﺄ
 ﻓﻘﺎ[ ﻫﻞ ﺗﺴﻤﻊ ﺠﺪB ﺨÕ
. « ﻗﺎ[ ﻓﺄﺟﺐA « ﻗﺎ[ ﻧﻌﻢf»ﺑﺎﻟﺼﻼ
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর িনকট একজন অন্ধ েলাক এেস বলল, েহ
আল্লাহর রাসূ ল! আিম একজন অন্ধ মানু ষ আমার এমন েকান েলাক নাই েয, আমােক
মসিজেদ িনেয় েযেত সাহায7 করেব9 সু তরাং আপিন আমােক জামােত অনু পিস্থত ও
ঘের সালাত আদায় করার অনু মিত েদন9 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম পৰ্থেম
তােক অনু মিত েদন9 তারপর েলাকিট চেল েযেত আরম্ভ করেল তােক েডেক পািঠেয়
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বেলন, তুিম িক সালােতর আযান েশানেত পাও? বলল, হ7াঁ9 তাহেল তুিম সালােতর
জামােত উপিস্থত হও9
৫. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
 ﺛﻢ ﻳﺼﻲﻠ ﻣﻌﻪA  ﻹﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺘﻪó ﻳﻔﺮk ﺛﻢ ﻧﺼﺖ ﺣA Q 3 ﻓﺼﻰﻠ ﻣﺎ ﻗﺪA  ﺠﻟﻤﻌﺔñ  ﺛﻢA »ﻣﻦ ﻏﺘﺴﻞ
. « ﻓﻀﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺎA  ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﺑﻦﻴ ﺠﻟﻤﻌﺔ ﻷﺧﺮQ ﻏﻔﺮ
েয ব7িক্ত জুমার িদন েগাসল করল, তারপর মসিজেদ উপিস্থত হল, এবং তার জন7 যা
িনধর্ারণ করা হল, েস পিরমাণ সালাত আদায় কের ইমােমর খুতবা েশষ হওয়া পযর্ন্ত
চুপ কের বেস থােক এবং ইমােমর সােথ দুই রাকাত ফরয সালাত আদায় কের,
আল্লাহ তা‘আলা এ জুমা হেত পরবতর্ী জুমা পযর্ন্ত মাঝখােনর গুনাহ গুেলা ক্ষমা কের
েদেবন এবং আরও অিতিরক্ত িতিন িদেনর অপরাধ ক্ষমা কের েদেব9
৫. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,

ً
. « ﻃﺒﻊ ﷲ ﺒﻟ ﻗﻠﺒﻪA  ﻤﺟﻊ ﺗﻬﺎﻧﺎ ﺑﻬﺎÎ» ﻣﻦ ﺗﺮ_ ﺛﻼ

েয ব7িক্ত অলসতা কের পরপর িতনিট জুমার সালাত আদায় েছেড় িদল, আল্লাহ তা‘আলা
তার অন্তেরর উপর েমাহর েমের েদয়9

54

মাতািপতার দািয়তব্ সন্তােনর করণীয়

সু ন্নাত তরীকায় কীভােব জু মার সালাত আদায় করব?
করব
১. জুমার িদন সকাল েবলা েগাসল করেব9 হাত পােয়র আঙ্গুল কাটেব এবং ওজু করার
পর পিরষ্কার পিরচ্ছন্ন কাপড় পিরধান করব ও সু গিন্ধ ব7বহার করব9
২. আমরা কাঁচা েপয়াজ ও রসূ ন খােবা না, ধূ মপান করব না এবং আমােদর মুখ েধােবা
এবং িমসওয়াক বা বৰ্াশ িদেয় দাঁত পিরষ্কার করব9
৩. মসিজেদর পৰ্েবেশর সময় দুই রাকাত সালাত আদায় করব, যিদও খতীব িমমব্াের
খুতবার জন7 দািড়েয় যায়9 কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত
সালাত আদােয়র িনেদর্শ িদেয়েছন9 িতিন বেলন,
«  ﻓﻴﻬﻤﺎ$ﻌﺘﻦﻴ ﺘﺠﻮå3 ﻊå ﻓﻠﺮﻴA  ﺟﺎ ﺣﺪﻛﻢ ﺠﻟﻤﻌﺔ ﻹﻣﺎ ﺨﻳﻄﺐ-> »
অথর্, েতামােদর েকউ যখন ইমাম সােহব খুতবা েদয়ার সময় জুমার সালােত উপিস্থত হয়,
তখন েস সংেক্ষেপ দু রাকাত সালাত আদায় কের িনেব9
৪. আমরা ইমাম বা খতীেবর বক্তব7 মেনােযাগ িদেয় শুনেবা, েকান কথা বলব না9
৫. ইমােমর সােথ মুক্তািদ হেয়, জুমার দুই রাকাত ফরয সালাত আদায় করব9
৬. জুমার সালােতর পর চার রাকাত সু ন্নত সালাত আদায় করব9 অথবা বাসায় িগেয় দুরাকাত সালাত আদায় করব9 এিট হল, উত্তম9
৭. জুমার িদন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর উপর েবিশ েবিশ কের দরুদ
পড়েব9
৮. জুমার িদন েয মুহূতর্িট মহান আল্লাহর িনকট েদায়া করেল েদায়া কবুল হয়, তা
পাওয়ার জন7 েচষ্টা চািলেয় যাব9 কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
ً
. «B >ﻳﺎB» >= ﻲﻓ ﺠﻟﻤﻌﺔ ﻟﺴﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻮﻓﻘﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺴﺄ[ ﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮﻴ >ﻻ ﻋﻄﺎ
অথর্, িনশ্চয় জুমার িদন এমন একিট মুহূতর্ রেয়েছ, ঐ মুহূতর্িট মেধ7 েকান মুসিলম বান্দা
মহান আল্লাহর িনকট েকান কল7াণ কামনা কের, মহান আল্লাহ তা‘আলা েস কল7াণ তােক
অবশ7ই দান করেব9
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গানগান-বাজনার িবধান:
িবধান:১. মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
ْ َ َْ َ ْ َ َ
َ َ ُ ً ُ ُ َ َ bََ ْ َْ
ٌ ﻚ ﻟ َ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ
َ ﻞ َﻋﻦb ﺤﻟَﺪﻳﺚ ُﻀ
b

ﻐ
ﺑ
ﷲ
ﻴﻞ
ﺒ
ﺳ
 ﻟﻬﻮRﺮﺘ
ِﺨﺬﻫﺎ ﻫﺰ ﺤ
ِ ﺠb  ﴿ َ ِﻣ َﻦ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ﺮﻴ ِﻋﻠ ٍﻢ ﻳﺘ
ِ
ِ ِ
ِ ﺎ ﻣﻦ ﻳﺸ
ِ ِ
ٌ ُّﻣﻬ
. ﴾ﻦﻴ
ِ
َْ
َْ َ
অিধকাংশ তাফসীরকারকেদর মেত ﻳﺚ
ِ  ﻟﻬﻮ ﺤﻟ ِﺪদব্ারা উেদ্দশ7 হল, গান9 িবিশষ্ট সাহাবী
আlু ল্লাহ ইবেন ইবেন মাসউদ রা. বেলন, এখােন উেদ্দশ7 হল, গান9 হাসান বসরী রহ.
বেলন, আয়াতিট গান-বাজনা ও বাদ7-যন্তৰ্ িবষেয় নািযল হেয়েছ9
২. মহান আল্লাহ তা‘আলা শয়তানেক েখতাব কের বেলন,

َ
ْ َ ْ ََ ْ َ ْ َْ ْ َ
﴾ﺖ ِﻣﻨ ُﻬ ْﻢ ﺑِ َﺼ ْﻮﺗِﻚ
 ﻣ ِﻦ ﺳﺘﻄﻌ$﴿ﺳﺘﻔ ِﺰ

৩. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. - « – ﻤﻟﻮﺳﻴﻰﻘ$ ﺨﻟﻤﺮ ﻤﻟﻌﺎA» ﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ ﻣﻲﺘ ﻗﻮ ﻳﺴﺘﺤﻠﻮ= ﺤﻟﺮ »ﻟﺰﻧﺎ« ﺤﻟﺮﻳﺮ
অথর্, আমার উম্মেতর মেধ7 এমন কতক সম্পৰ্দােয়র আগমন ঘটেব, যারা ব7িভচার, েরশিম
কাপড় পিরধান, মদ-পান ও গান-বাজনােক হালাল জানেব9
একই অেথর্ অপর একিট হািদেস বিণর্ত, রাসূ ল সা. বেলন, মুসিলম সম্পৰ্দায় হেত
একিট জামাত এমন হেব, যারা ব7িভচার করা, েরশিম কাপড় পিরধান, মদ7-পান ও
গান-বাজনােক হালাল বেল িবশব্াস করেব, অথচ তা হারাম9
হাদীেস বিণর্ত “মায়ােযফ” বলা হয়, েয সব বাদ7 যেন্তৰ্ সূ র রেয়েছ9 েযমন, বাঁিশ,
তবলা, েঢাল ইত7ািদ9 এমনিক ঘিণ্টও তার অন্তভুক্ত
র্ 9 কারণ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন, [ = ]ﺠﻟﺮ ﻣﺰﻣﺮﻴ ﻟﺸﻴﻄﺎ. অথর্, ঘণ্টা হল, শয়তােনর বাদ7-যন্তৰ্9
হািদস দব্ারা পৰ্মািণত হয় েয, ঘণ্টার আওয়াজও ইসলাম পছন্দ কের িন9
জািহিলয়7ােতর যু েগ মুশিরকরা তােদর চতুষ্পদ জন্তুর গলায় এ ধরেনর ঘণ্টা ঝুিলেয়
িদত9 এছাড়া িখৰ্ষ্টানরা েয নাকুস ব7বহার কের, তার সােথ এর সামঞ্জস7 রেয়েছ9
সু তরাং ঘণ্টা ব7বহার হেত িবরত থাকেত হেব9 যিদ এেকবােরই পৰ্েয়াজন হয়, তেব
তার পিরবেতর্ কিলং েবল ব7বহার করা েযেত পাের9
৪. ইমাম শােফয়ী রহ. েথেক িকতাবুল কাযােত বিণর্ত হেয়েছ েয, গান হেচ্ছ অনথর্ক কাজ
ও অপছন্দনীয় কাজ9 েয ব7িক্ত গান-বাজনায় ব7স্ত থােক েস অবশ7ই িনেবর্াধ, তার
সাক্ষ7 কবুল করা হেব না, পৰ্ত7াখ7ান করা হেব9
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বতর্মান সমেয় গান বাজনা:
বাজনা:
১. বতর্মােন িবিভন্ন অনু ষ্ঠান, িববাহ-শািদ, েরিডও, েটিলিভশন ইত7ািদেত েয সব গানবাজনা পাওয়া যায়, তার অিধকাংশই অশ্লীল ও অশালীন9 এ সব গােন সাধারণত েপৰ্ম,
ভােলাবাসা, নারীেদর আিলঙ্গন, তােদর েচহারার বণর্না ইত7ািদ দব্ারা ভরপুর9 এগুেলা
সবই েযৗন উেত্তজক, েযগুিল যু বকেদর েযৗন উেত্তজনা বৃ িদ্ধ কের, তােদর েজনাব7িভচােরর িদেক ধািবত কের এবং তােদর ৈনিতক চিরতৰ্েক ধব্ংস কের9
২. যখন গান ও বাদ7 এক সােথ চলেত থােক, তখন তার পিরণিত হয়, খুবই ভয়াবহ9 যু ব
সমােজর চিরতৰ্ অশ্লীল গান-বাজনা ও িফল্ম েদখা ইত7ািদর কারেণ চরম অবনিতর
িদেক যায়9 অিধকাংশ যু বকরা এ দব্ারা পৰ্ভািবত হেয় মারাত্মক ধব্ংেসর মুেখ িনপিতত
হয় এবং তারা তখন মহান আল্লাহ ও তার রাসূ লেক ভুেল, দুিনয়ার েভাগ িবলাস ও
আনন্দ পূ িতর্েত মােতায়ারা হেয় পেড়9 এমনিক ১৯৬৭ যখন ইয়াহুিদেদর সােথ যু দ্ধ
চলিছল, তখন েঘাষণা হল েয, েতামরা সামেনর িদেক অগৰ্সর হও, কারণ, েতামােদর
সােথ অমুক অমুক গািয়কা আেছ যারা েতামােদর গােনর মাধ7েম উত্সাহ িদেয় যােব9
এ েঘাষণার পর ইয়াহুদীেদর সােথ মুসিলমেদর েশাচনীয় পরাজয় বরণ করেত হল9
কারণ, তােদর উিচত িছল এ কথা বলা, েতামরা সামেনর িদেক অগৰ্সর হও! েতামােদর
সােথ মহান আল্লাহর সাহায7 বহাল আেছ9 তা না কের তারা নারীেদর গান-বাজনার
পৰ্িত আহব্ান করল, যা আল্লাহ তা‘আলার পছন্দ হল না9
৩. মেন রাখেত হেব, অেনক সময় এমন হয়, দব্ীিন বা ইসলােমর নােম েয সব গান গাওয়া
হয় বা বাজাের পাওয়া যায়, েস গুেলাও অন7ায় অশ্লীল হেত খািল হয় না9 েযমন,
বুসীরীর কাব7গুেলা তার উত্কৃষ্ট পৰ্মাণ9 এ ছাড়াও েদখুন েকান এক গায়ক বেলিছল
. ﺗﺒﺘﻪ ﻳﺎ ﺤﻣﻤﺪ ﻫﺬ ﻟﻌﺮ¬ ﻓﺎﺳﺘﻠﻢ3 ﻗﺒﻞ ﻞﻛ ﻧﻲﺒ ﻋﻨﺪ
এখােনর েশেষর অংশিট আল্লাহ ও রাসূ েলর উপর িমথ7ােরাপ ৈব িকছু ই না, যা
বাস্তবতার সম্পূ ণর্ পিরপন্থী9
গান বাজনা হেত বাঁচার
চার উপায়:
উপায়:
১. েরিডও েটিলিভশন ইত7ািদেত গান-বাজনা েশানা ও েদখা হেত দূ ের থাকেত হেব9
িবেশষ কের েযৗন উেত্তজক গান, ও বাজনাসহ গান েশানা হেত সম্পূ ণর্ িবরত থাকেত
হেব9
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২. মহান আল্লাহর িজিকর ও কুরআেনর িতলাওয়াত গান বাজনা েথেক বাচার সেবর্াত্তম
পন্থা9 িবেশষ কের সূ রা বাকারা িতলাওয়াত করা9 কারণ, রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলন,
. «f ﻛﻘﺮf3 ﻳﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﻮR » >= ﻟﺸﻴﻄﺎ= ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﺖ
অথর্, েয ঘের সূ রা বাকারাহ িতলাওয়াত করা হয়, েস ঘর েথেক শয়তান পলায়ন কের9
মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
ُ ِّ b ِّ ٌ َ ْ b ُ ْ َ ْ َ ُ b َ ُّ َ َ
ُّ ﻜ ْﻢ َﺷ َﻔﺎ ﻟ ِّ َﻤﺎ ﻲﻓ
َ ﻤﺣ ٌﺔ ﻟِّﻠْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ ْ 3َ َ  َ ُﻫ ًﺪ3ﻟﺼ ُﺪ
. ﴾ﻦﻴ
ﺑ3 ﴿ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ ﺠﺎ ﻗﺪ ﺟﺎﺗﻜﻢ ﻣﻮ ِﻋﻈﺔ ﻣﻦ
ِِ
ِ
ِ
ِ
েহ মানব সকল! েতামােদর িনকট েতামােদর পৰ্ভূ র পক্ষ হেত উপেদশ এেসেছ এবং
এেসেছ েতামােদর অন্তের েয সব ব7ািধ রেয়েছ, তার জন7 িশফা9 আর মুিমনেদর জন7
েহদােয়ত ও রহমত9
৩. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর সীরfত, তার আখলাক সম্পকর্ীয় িকতাবািদ ও
সাহাবীেদর জীবনী েবিশ েবিশ কের অধ7য়ন করা9
েয সব গান গাওয়া ৈবধ:
ৈবধ:
১. ঈেদর িদন গান গাওয়া ৈবধ9 েযমন, আেয়শা রা. এর হািদেস বিণর্ত, িতিন বেলন,
Rﻳﺔ ﻋﻨﺪ3 ö » ﻳﺘﺎ= ﺗﺮﻀﺑﺎ= ﺑﺪﻓﻦﻴ3 ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺟﺎA ﺳﻮ[ ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ3 » ﺧﻞ
ً
=] A  ﻋﻬﻦ ﻓﺈ= ﻟﻞﻜ ﻗﻮ ﻋﻴﺪ:  ﻓﻘﺎ[ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢA ﻳﺘﺎ= ﺗﻐﻨﻴﺎ=« ﻓﺎﻧﺘﻬﺮﻫﻤﺎ ﺑﻮ ﺑﻜﺮ3ﺟﺎ
. «ﻋﻴﺪﻧﺎ ﻫﺬ ﻮ
একিদন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার িনকট পৰ্েবশ কের, তখন তার িনকট
দুইজন বাঁিদ িছল, তারা উভেয় দুিট েঢাল বাজািচ্ছল, অপর বণর্নায় আেছ তারা দুইজন
গান গািচ্ছল, তােদর েদেখ আবু বকর রা. ধমক িদেলন, তখন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. েক বলল, তােদর আপন অবস্থায় েছেড় দাও,
কারণ, পৰ্িতিট সম্পৰ্দােয়র েলাকেদর জন7 ঈদ আেছ, আর আমােদর ঈদ হল আজেকর
িদন9
২ . িববােহর অনু ষ্ঠােন িববােহর পৰ্চার পৰ্সােরর জন7 েঢাল তবলা বািজেয় গান করা ৈবধ9
েযমন, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
«ø ﻲﻓ ﺠﺎﻜM ﻟﺼﻮA h  ﺮﺿA ﻼ[ ﺤﻟﺮæ»ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﻦﻴ ﺤﻟ
অথর্, হারাম ও হালােলর মেধ7 পৰ্াথর্ক হল, েঢাল বাজােনা ও িববােহর পৰ্চার করা9
৩. েকান কাজ সম্পাদন করার সময় ইসলামী গান গাওয়া9 কারণ, তখন কােজর মেধ7
আনন্দ পাওয়া যায় এবং চাঞ্চল7টা িফের আেস9 িবেশষ কের যখন গােন েদায়া বা
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আল্লাহর িনকট সাহায7 চাওয়া ইত7ািদ থােক9 এ ধরেনর গােনর জন7 রাসূ ল িনেজই
দৃ ষ্টান্ত স্থাপন কের িগেয়েছন9 িতিন খন্দেকর যু েদ্ধ যখন পিরখা খনন করিছেলন, তখন
িতিন তার সঙ্গীেদর কমর্ চাঞ্চল7টা িফিরেয় আনেত এ ধরেনর কাব7গুেলা পেড়ন9 েযমন
ইবেন মাজােত বিণর্ত:
f ﻤﻟﻬﺎﺟﺮ3ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻸﻧﺼﺎ

**

fﻢﻬﻠﻟ ﻻ ﻋﻴﺶ >ﻻ ﻋﻴﺶ ﻵﺧﺮ

অথর্: েহ আল্লাহ! আিখরােতর জীবনই জীবন9 আপিন আনসার ও মুহািজরেদর ক্ষমা
কের িদন9
এ কথার উত্তের আনসার ও মুহািজররা বলল:
ﺒﻟ ﺠﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﻨﺎ ﺑﺪ

**

ً

ﺤﻧﻦ ﻳﻦ ﺑﺎﻳﻌﻮ ﺤﻣﻤﺪ

আমরা তারাই যারা মুহাম্মেদর হােত িজহােদর অঙ্গীকার কির9 যতিদন পযর্ন্ত আমরা
জিমেন েবেচ থািক9
ﻻ ﺗﺼﺪﻗﻨﺎ ﻻ ﺻﻠﻴﻨﺎ

**

ﷲ ﻟﻮﻻ ﷲ ﻣﺎ ﻫﺘﺪﻳﻨﺎ

মহান আল্লাহ দয়া আমােদর উপর না থাকেল, আমরা েহদােয়ত েপতাম না এবং আমরা
আল্লাহর রােহ সদকা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না9
ﺛﺒﺖ ﻷﻗﺪ >= ﻻﻗﻴﻨﺎ

** ﻓﺄﻧﺰﻟﻦ ﺳﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ

আপিন আমােদর উপর শািন্ত বষর্ণ করুন9 আমরা যখন শতৰ্ুর সােথ যু দ্ধ করব, তখন
আমােদর তুিম অটল ও অিবচল রাখুন9
 ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻴﻨﺎ3 ->

**

ﻮ= ﻗﺪ ﺑﻐﻮ ﻋﻠﻴﻨﺎåﻤﻟﺮﺸ

মুশিরকরা আমােদর উপর িনযর্াতন করেছ9 তারা যখন আমােদর িশরক করেত বেল
আমরা তা অসব্ীকার কির9
তারা  ﺑﻴﻨﺎ...  ﺑﻴﻨﺎ.. [িশিরকেক অসব্ীকার কির, অসব্ীকার কির] বেল িচত্কার করত9
৪. েয সব গােন আল্লাহর পৰ্শংসা, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর েমাহাবব্ত ও
রাসূ েলর গুণাগুণ থােক, ঐ ধরেনর গান গাওয়া িন:শেন্দেহ ৈবধ9 অনু রূপভােব েয সব
গােন িজহােদর উপর উদব্ু দ্ধ করা হয়, ঈমােনর উপর অিবচল ও অটুট থাকার পৰ্িত
গুরুতব্ােরাপ করা হয় এবং ৈনিতক চিরতৰ্ সংেশাধন িবষেয় উত্সাহ েদয়া হয়, েস সব
গান গাওয়ােত েকান পৰ্কার ক্ষিত নাই9 এ ছাড়াও েয সব গােন আল্লাহ ও আল্লাহর
রাসূ েলর ভােলাবাসা জাগৰ্ত, মুসিলমেদর মােঝ সু -সম্পকর্ স্থাপেন সহায়তা কের,
ইসলােমর েসৗন্দযর্ তূ েল ধরা হয়, এ ধরেনর গান ৈবধ বা পৰ্শংিসত হওয়ােত েকান

59

িশশুেদর লালন-পালন

সেন্দহ নাই9 কারণ, এ ধরেনর গােনর মাধ7েম সমাজ উপকৃত হয়, মানু েষর ৈনিতক
চিরতৰ্ ও মন-মানিসকতার উন্নিত হয়9
৫. বাদ7 যেন্তৰ্র মধ7 হেত ঈেদর িদন ও িববাহ অনু ষ্ঠােন েঢাল বাজােনােক ৈবধ করা
হেয়েছ9 িজিকেরর মজিলেশ েঢাল বাজােনা সম্পূ ণর্ হারাম9 কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও তারপর তার সাহাবীরা কখেনাই িজিকেরর মজিলেস েঢালতবলা বাজায়িন9 িকন্তু ছু িফরা েঢাল বাজােনােক হালাল মেন কের এবং িজিকেরর
মজিলেশ েঢাল বাজােনােক সূ ন্নাত বেল, অথচ তা িবদআত9 আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. « ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔú A  ﻓﺈ= ﻞﻛ ﺤﻣﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔA 3 ﻷﻣﻮM» >ﻳﺎﻛﻢ ﺤﻣﺪﺛﺎ
অথর্: েতামরা কুসংস্কার হেত েবেচ থাক, কারণ, সব কুসংস্কারই হল, িবদআত9 আর
পৰ্িতিট িবদআত হল, েগামরািহ9
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ছিব ও মূ িতর্র িবধান:
িবধান:
ইসলাম মানু ষেক এক আল্লাহর ইবাদেতর িদেক আহব্ান কের এবং আল্লাহর সােথ অন7
মাখলুক েযমন, আল্লাহর অিল, েনককার বান্দা, মূ িতর্, কবর, মাজার, ছিব ইত7ািদর পূ জা
করা বা েকান িকছু েক তার সােথ শরীক করা হেত িনেষধ কের9 মহান আল্লাহ তা‘আলা
েযিদন েথেক মানু েষর েহদােয়েতর জন7 নবী রাসূ লেদর দুিনয়ােত পাঠান, েসিদন েথেকই
তারা মানু ষেদর তাওহীেদর দাওয়াত েদন9 মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,
َ ُ b ْ ُ َ ْ َ b ْ ُ ُ ْ َ ً ُ b b ُ ِّ ُ
َْ ْ ََ
﴾Mﻟﻄﺎﻏﻮ
ﺳﻮﻻ  ِ= ﻗﺒﺪ ﷲ ﺟﺘﻨِﺒﻮ3 ﴿ َﻟﻘﺪ َﻧ َﻌﺜﻨﺎ ِﻲﻓ ﻞﻛ ﻣ ٍﺔ
অথর্, আর আিম পৰ্িতিট সম্পৰ্দােয়র িনকট একজন রাসূ ল েপৰ্রণ কির, িতিন দাওয়াত েদন
েয, েতামরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত েথেক দূ ের থাক9
তাগুত: আল্লাহেক বাদ িদেয় েযসব িকছু র ইবাদত করা হয়, তােদর তাগুত বলা হয়9
মুশিরকরা েয সব মূ িতর্র পূ জা করত, সূ রা নূ হেত মহান আল্লাহ তা‘আলা তােদর আেলাচনা
কেরন9 েযমন, বুখারী শরীেফ বিণর্ত, ইবেন আবব্াস রা. আল্লাহর তা‘আলার বাণীَ َ ً َ ُّ َ َ ْ َ َ ً ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ً َ ُ َ َ ¾ َ b ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ b ُ َ َ َ ُ َ َ
ِ ﺮﻴ َﻻ ﺗ ِﺰ
 ﻧﺮﺴ ﻗﺪ ﺿﻠﻮ ﻛ ِﺜÙ ﻳﻌﻮÎ=  ﻻ ﺳﻮﺨ ﻻ ﻓﻐﻮ3ﻟِﻬﺘﻜﻢ ﻻ ﺗﺬ² =3﴿ﻗﺎﻟﻮ ﻻ ﺗﺬ
ً َ َ b َ
b
﴾ﻦﻴ ِ>ﻻ ﺿﻼﻻ
ﻟﻈﺎﻟ ِ ِﻤ
আর তারা বেল, েতামরা েতামােদর উপাস7েদর বজর্ন কেরা না; বজর্ন কেরা না ওয়াদ,
সু ওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, ও নাসরেক9 বস্তুত তারা অেনকেক পতভৰ্ষ্ট কেরেছ, আর (েহ
আল্লাহ) আপিন যািলমেদরেক ভৰ্ষ্টতা ছাড়া আর িকছু ই বাড়ােবন না9
এর ব7াখ7ায় বেলন, আয়ােত উেল্লিখত নাম গুেলা হল, নূ হ আ. এর সম্পৰ্দােয়র েনককার
েলাক ও মহত্ ব7িক্তবগর্9 এরা মারা েগেল শয়তান তােদর সম্পৰ্দােয়র েলাকেদর িনকট ওহী
পাঠান েয, েতামরা তােদর বসার স্থােন তােদর আকৃিতেত মূ িতর্ ৈতির কর এবং তােদর
নােমই মূ িতর্গুেলার নাম করণ কর9 তখন তারা তাই করল9 তখন পযর্ন্ত তারা তােদর
েকান ইবাদত করত না9 তারপর যখন এ পৰ্জন্ম ধব্ংস হেয় েগল, পরবতর্ী পৰ্জন্ম এেস
তােদর পূ বর্সূিরেদর উেদ্দশ7 সম্পেকর্ না েজেন মূ িতর্গুেলার ইবাদত করেত আরম্ভ কের9 এ
ঘটনািট দব্ারা একিট িবষয় স্পষ্ট হয় েয, মানবজািতর মেধ7 িশরেকর িবস্তার লােভর পৰ্ধান
কারণ হল, ছিব বা মূ িতর্9 িকন্তু বতর্মােন দু:েখর িবষয় হল, অেনেকই মেন কের, এ ধরেনর
ছিব হালাল9 কারণ, এখন এ ধরেনর েলাক পাওয়া যায় না, যারা ছিবর ইবাদত কের9
তােদর এ দািব সিঠক নয়9 কারণ, ছিব হল, িশরক এর পৰ্েবেশর দরজা9
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১. একিট কথা মেন রাখেত হেব, বতর্মােনও ছিব ও মূ িতর্র পূ জা করা হেয় থােক9 েযমন,
ঈসা আ. ও তার মাতা মািরয়াম আ. মারা যাওয়ার পর, মহান আল্লাহেক বাদ িদেয়
তােদর আকৃিতর ইবাদত, এখেনা করা হয়9 ঈসা আ. এর ছিব সমব্িলত অেনক বড় বড়
েপাষ্টার বাজাের চড়া মূ েল7 িবিকৰ্ করা হয়9 এ গুেলােক ইবাদেতর লেক্ষ7 ঘের ঝুিলেয়
রাখা হয়, এ গুেলার পৰ্িত সম্মান পৰ্দশর্ন করা হয়9
২. বতর্মান যু েগও বড় বড় েনতােদর ছিবর পৰ্িত মানু েষর মাথা নত করা হয়9 মানু ষ যখন
তােদর মূ িতর্র পাশ িদেয় অিতকৰ্ম কের, তখন তারা তােদর সম্মােন দািড়েয় যায়,
েকামর বাঁকা কের িপঠ ঝুিলেয় েদয়9 েযমন, আেমিরকােত জজর্ ওয়ািশংটন, ফৰ্ােন্স
েনেপািলয়ন ও রািশয়ােত েলিনেনর ছিবেক রাস্তার েমােড় েমােড় পৰ্িতস্থাপন করা
হেয়েছ9 যারা তােদর সামেন িদেয় অিতকৰ্ম কের তােদর সম্মােন মাথা ঝুঁকায়9
বতর্মােন পৰ্িতকৃিত িনমর্ােণর এ ধারণািট আরব জাহান ও মুসিলম েদেশও ছিড়েয়
পেড়েছ9 তারা কােফরেদর অন্ধ অনু করণ কের যােচ্ছ, তারা তােদর েনতােদর পৰ্িতকৃিত
রাস্তার েমােড় েমােড় স্থাপন কের9 এভােব অন7ান7 মুসিলম েদশসমূ েহও মূ িতর্র িবস্তার
হেচ্ছ9 েয সব টাকা িদেয় পৰ্িতকৃিত ৈতির করা হেয় থােক, েস সব িদেয় মসিজদ
মাদৰ্াসা, হাসপাতাল, জন-কল7াণমূ লক টৰ্াস্ট ৈতির কের তােদর নােম নাম করণ করা
েযেত পাের; তােত েকান সমস7া নাই9 তােত মানু েষর উপকার আরও েবিশ হেব9 আর
তােদর নােম নাম করণ করার মেধ7 েকান ক্ষিত নাই9
৩. কােলর িববতর্েন েদখা যােব, যারা বতর্মােন পৰ্িতকৃিত গুেলার েসজদা করেছ না, তারাও
এক সময় এেস এগুেলার েসজদা করেত আরম্ভ করেব এবং ইবাদত করেত শুরু
করেব9 েযমনিট ইউেরাপ, তুরস্ক ও অন7ান7 েদেশ এ ধরেনর ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ9
আর এ িবষেয় নূ হ আ. এর সম্পৰ্দােয়র েলােকরাই হল ইিতহােসর সূ চনা9 কারণ,
তারাই পৰ্থেম তােদর েনতােদর পৰ্িতকৃিত স্থাপন কের, তারপর তােদর সম্মান ও
ইবাদত কের9
৪. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আলী ইবেন আবু তািলব রা. েক এ বেল িনেদর্শ
েদন েয, তুিম েকান মূ িতর্েক েদখা মাতৰ্ িনেষ্পিষত কের েদেব এবং েকান উঁচা কবর
েদখেল তােক মািটর সােথ িমিশেয় েদেব9

েয সব বস্তুর ছিব বা পৰ্িতকৃিত ৈবধ:
ৈবধ:
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১. সব বস্তুর রুহ নাই, েস সব বস্তুর ছিব েতালা হালাল বা ৈবধ9 েযমন- গাছ-পালা, চন্দৰ্,
সূ য,র্ পাহাড়, পাথর, নদ-নদী, সমুদৰ্, পিবতৰ্ স্থান, মসিজদ, মিদনার মসিজদ, বাইতুল্লাহ
ইত7ািদর ছিব ৈবধ9 এর পৰ্মাণ হল, আlু ল্লাহ ইবেন আবব্াস রা. এর উিক্ত: িতিন
বেলন, যিদ েতামােক ছিব িনমর্াণ করেতই হয়, তেব তুিম গাছ-পালা পৰ্াকৃিতক দৃ শ7 ও
েয সব বস্তুর জীবন নাই েস সেবর ছিবই অংকন কর9
২. পৰ্েয়াজনীয় কােজ ব7বহােরর জন7 ছিব েতালা ৈবধ9 েযমন- পাসেপাটর্, ন7াশনাল আইিড
কাডর্, গািড়র লাইেসন্স ইত7ািদ পৰ্েয়াজনীয় কােজ ছিব েতালার অনু মিত আেছ9
৩. েচার, ডাকাত, অপরাধীেদর ধরার জন7 তােদর ছিব টািনেয় েদয়া ৈবধ, যােত তােদর
িবচােরর মুেখামুিখ করা েযেত পাের9
৪. েমেয়েদর জন7 টুকরা কাপড় িদেয় পুতুল বািনেয় েসগুেলা দব্ারা েখলা-ধুলা করা ৈবধ9
যখন তারা েছাট থােক, তখন তারা এ ধরেনর েখলা-ধুলা করেত পাের; যােত তারা
যখন মা হয়, তখন িশশুেদর কীভােব লালন-পালন করেত হয়, তা িশেখ9 আেয়শা রা.
এর কথা তার উত্কৃষ্ট পৰ্মাণ, িতিন বেলন,
 ﻋﻨﺪ ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢM ﻛﻨﺖ ﻟﻌﺐ ﺑﺎﻛﻨﺎআিম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এর সামেন েখলা-ধুলা করতাম9 আর িশশুেদর জন7 অশ্লীল েকান েখলা-ধুলা
কৰ্য় করা উিচত নয়; িবেশষ কের উলঙ্গ েমেয়েদর ছিব9 কারণ, এ সব েদেখ তারাও
িনেজরা িশখেব এবং তােদর অনু করণ করেব9 ফেল সমাজেক কলুিষত করেব9 এ
ছাড়াও এ সব কৰ্য় করার মাধ7েম টাকাগুেলা দব্ারা ইয়াহুদী, নাছারা ও ইসলােমর
শতৰ্ুেদর সহেযািগতা করা হয়; যােত তারা মুসিলমেদর িবপেক্ষ শিক্ত অজর্ন কের এবং
তােদর িবরুেদ্ধ যু েদ্ধ অবতীণর্ হয়9
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ধূ মপােনর িবধান:
িবধান:
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর যু েগ িবিড়, িসগােরট তামাক ইত7ািদ িছল না9
তেব ইসলােমর সাধারণ মূ লনীিত হল, মানু েষর জন7 ক্ষিতকর, পৰ্িতেবশীর জন7 কষ্টকর
অথবা সম্পেদর অপচয় এমন সবিকছু ই হারাম9 নীেচ ধূ মপান হারাম হওয়ার উপর িবেশষ
কেয়কিট পৰ্মাণ েপশ করা হল:
১.

মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন-

َ
ُ
َ ْ
َ ِّ b ُ ُ َ ُّ ُ َ ﴿
﴾ َﺤﻳَ ِّﺮ ُ َﻋﻠﻴْ ِﻬ ُﻢ ﺨﻟَﺒَﺂﺋِﺚMﺎ
ِ
ِ ﺤﻳﻞ ﻟﻬﻢ ﻟﻄﻴﺒ

আর িতিন তােদর জন7 পিবতৰ্ বস্তুেক হালাল কেরেছন এবং অপিবতৰ্ বস্তুেক তােদর
উপর হারাম কেরেছন9
আর িবিড়-িসগােরট অপিবতৰ্ বস্তুর অন্তভুক্ত
র্ ও দুগন্ধ
র্ ময় বস্তু9
২. মহান আল্লাহ তা‘আলা আরও বেলন,

َ ْ ُُْ َ
َ ُْb َ ْ ُ
﴾ﺤﻛﻬﻠﻜ ِﺔ
﴿ َﻻ ﺗﻠﻘﻮ ﺑِﺄﻳْ ِﺪﻳﻜﻢ ِ>ﻰﻟ

েতামরা েতামােদরেক ধব্ংেসর িদেক িনেক্ষপ কেরা না9
ধূ মপান মানু েষর জন7 মারাত্মক ব7ািধর কারণ হয়, েযমন ধূ মপােনর কারেণ ক7ান্সার,
রক্তচাপ, যক্ষ্মা, বক্ষ ব7ািধ ইত7ািদ আরও নানান ধরেনর ব7ািধ হেয় থােক9
ُ َ ْ ُ َْ َ
ُ
৩. মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,{ [ } َﻻ ﻳﻘﺘُﻠﻮ ﻧﻔ َﺴﻜ ْﻢেতামরা েতামােদর িনেজেদর
হত7া কেরা না9] ধূ মপােনর কারেণ মানু েষর আয়ু কেম আেস এবং অকাল মৃতু7র কারণ
হয়9
৪. মহান আল্লাহ তা‘আলা মেদর ক্ষিত সম্পেকর্ বেলন,

ْb
ُ َ ﴿ َ]ﻋْ ُﻤ ُﻬ َﻤﺂ َ ْﻛ
. ﴾ﺮﺒ ِﻣﻦ ﻏﻔ ِﻌ ِﻬ َﻤﺎ
ِ

আর এ দুিটর গুণাহ উপকােরর েচেয় অিধক মারাত্মক9
অনু রূপভােব ধূ মপােনর ক্ষিত উপকােরর তুলনায় মারাত্মক9 বরং ধূ মপােন ক্ষিত ছাড়া
েকান উপকার নাই9
৫. মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,

ُ َْ b َ َ
َ b َ ْ ْ ُ َ َ 3= ﻟ ْ ُﻤﺒَ ِّﺬb >﴿
ً ﺎ= ﻟ َﺮ ِّﺑﻪ َﻛ ُﻔ
. ﴾3ﻮ
ِ ﻳﻦ ﺎﻛﻧﻮ ِ>ﺧ َﻮ= ﻟﺸﻴ
ِ ِ = ﻟﺸﻴﻄ°َ ﻦﻴ
ِ
ِ ﺎﻃ
ِ

িনশ্চয় অপচয়কারী হল, শয়তােনর ভাই9 আর শয়তান তার পৰ্ভূ েক অসব্ীকারকারী9
ধূ মপান হল, অেথর্র অপচয়9 আর সম্পেদর অপচয় করা হল, শয়তােনর কাজ9
৬. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
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«3 ﻻ ﺮﺿ3» ﻻ ﺮﺿ
ইসলােম ক্ষিতগৰ্স্ত হওয়া বা ক্ষিত করার েকান অবকাশ নাই9 আর ধূ মপান মানু েষর
জন7 ক্ষিতকারক, পৰ্িতেবশীর কেষ্টর কারণ এবং সম্পেদর অপচয়9
৭. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলন,
[ ﷲ ﻟﻜﻢ >ﺿﺎﻋﺔ ﻤﻟﺎBﺮå মহান আল্লাহ তা‘আলা েতামােদর জন7 সম্পেদর অপচয় করােক
অপছন্দ কেরেছন9
৮. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আরও বেলন,
«» ﻞﻛ ﻣﻲﺘ ﻣﻌﺎﻰﻓ >ﻻ ﻤﻟﺠﺎﻫﺮﻳﻦ
আমার উম্মেতর সব অপরাধীেক ক্ষমা করা হেব9 তেব মুহািজরেক ক্ষমা করা হেব না9
অথর্াত্ েয ব7িক্ত পৰ্কােশ7 অপরাধ কের এবং েকান অপরাধ কের তা মানু েষর সামেন
পৰ্কাশ কের9 ধূ মপানকারী পৰ্কােশ7 ধূ মপান কের, অন7েদর ধূ মপােনর মত অপরাধেক
উত্সাহ েদয়9
৯. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
«B3 ﺟﺎ-» ﻣﻦ ﺎﻛ= ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻮ ﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﻳﺆ
েয ব7িক্ত আল্লাহ ও আিখরাত িদবেসর পৰ্িত িবশব্াস কের, েস েযন তার পৰ্িতেবশীেক
কষ্ট না েদয়9 পৰ্িতেবিশেক কষ্ট েদয়া হারাম9 আর ধূ মপানকারী তার মুেখর দুগর্ন্ধ দব্ারা
তার স্তৰ্ী, সন্তান ও পৰ্িতেবশীেদর কষ্ট েদয়9 িবেশষ কের েফেরশতা ও মুসিল্লরা তার
মুেখর দূ গগ
র্ েন্ধর কারেণ কষ্ট পায়9
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দািড়
দািড় বড় করার িবধান:
িবধান:
১. মহান আল্লাহ তা‘আলা বেলন,

ْ َ b ُ ِّ َ ُ َ َ ْ ُ b َ ُ َ
﴾ِّ ﺮﻴ= ﺧﻠ َﻖ ﷲ
﴿ﻵﻣﺮﻏﻬﻢ ﻓﻠﻴﻐ

আর দািড় মুণ্ডন আল্লাহর সৃ িষ্টেক পিরবতর্ন করার সািমল এবং শয়তােনর অনু করণ ৈব
িকছু ই না9 [সূ রা আন-িনসা: ১১৯]
২. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. « ﺧﺎﻟﻔﻮ ﻤﻟﺠﻮA ýﺧﻮ ﻟﻠ3 3» ﺟﺰ ﻟﺸﻮ
েতামরা েগাপেক খাট কর, দািড়েক বড় কর এবং অিগ্নপূ জকেদর িবেরািধতা কর9
অথর্াত্ দািড় যিদ েতামােদর েঠােটর উপর বিধর্ত হয়, তখন বিধর্তাংশ েতামরা েকেট
েফল9 আর কােফরেদর িবেরািধতা সব্রূপ েতামরা েতামােদর দািড়েক লমব্া কর9
৩. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
«....  ﻗﺺ ﻷﻇﺎﻓﺮA  ﻤﻟﺎÙ ﻟﺴﻮ_ ﺳﺘﻨﺸﺎA  ]ﻋﻔﺎ ﻟﻠﺤﻴﺔA 3 ﻗﺺ ﻟﺸﺎA f»ﻋﺮﺸ ﻣﻦ ﻟﻔﻄﺮ
দশিট িজিনষ িফতরােতর অন্তভুক্ত
র্ 9 আর তা হল, েগাপেক খাট করা দািড়েক লমব্া
করা, িমসওয়াক করা, পািন িদেয় পিবতৰ্তা অজর্ন করা এবং হাত-পােয়র নখ কাটা....9
৪. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েয সব পুরুষরা নারীেদর সােথ সাদৃ শ7 রােখ,
তােদর অিভশাপ কেরন9 আর দািড় মুণ্ডন নারীেদর সােথ সাদৃ শ7 রাখারই নামান্তর এবং
আল্লাহর রহমত হেত বিঞ্চত হওয়ার কারণ9
৫. রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. « 3 ﻋﺰ ﺟﻞ = ﻋﻲﻔ ﺤﻟﻴﻲﺘ = ﻗﺺ ﺷﺎ3 » ﻟﻜﻲﻨ ﻣﺮﻰﻳ
তেব আমার রব আমােক আেদশ েদন েয, আিম েযন আমার দািড়েক বড় কির এবং
েগাপেক খাট কির9 মেন রাখেত হেব, দািড়েক বড় করা আল্লাহ ও তার রাসূ েলর
িনেদর্শ, যা পালন করা অবশ7ই কতর্ব7 বা ওয়ািজব9
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মাতামাতা-িপতার সােথ ভােলা ব7বহার করা:
করা:
তুিম যিদ দুিনয়া ও আিখরােতর কল7াণ চাও তাহেল িনেম্ন বিণর্ত উপেদশগুেলা পালন কর9
১. মাতা-িপতার সােথ ভােলা ব7বহার করেব9 তােদর কখেনাই কষ্ট েদেব না এবং তােদর
ধমক িদেয় কথা বলেব না9 তােদর সােথ সু ন্দর ও মেনারম ব7বহার করেব9
২. তারা যিদ েকান অন7ােয়র আেদশ না েদয়, তখন তােদর আেদেশর আনু গত7 করেব9
আর তারা যিদ েকান অন7ায় কাজ করেত বেল, তাহেল তােদর অনু করণ হেত িবরত
থাকেব9 কারণ, আল্লাহর নাফরমািনেত েকান মাখলুেকর আনু গত7 নাই9
৩. মাতা-িপতার সােথ নমৰ্ ব7বহার করেব, তােদর সােথ মুখ কালাকািল করেব না এবং
তােদর িদেক েচাখ রািঙেয় তাকােব না9
৪. মাতা-িপতার সু নাম, মান-মযর্াদা ও তােদর ধন-সম্পিত্তর সংরক্ষণ করেব9 তােদর
অনু মিত ছাড়া তােদর েকান িকছু ধরেব না9
৫. েয কাজ করেল তারা খুিশ হয়, তা করা9 েযমন, তােদর েখদমত করা, পড়া েলখা করা
ও তােদর জন7 পৰ্েয়াজনীয় িজিনষপতৰ্ িকেন েদয়া9
৬. েতামার যাবতীয় কেমর্ তােদর সােথ পরামশর্ করেব9 যখন বাধ7 হেয় তােদর েকান
িবেরািধতা কর, তােদর কােছ ক্ষমা েচেয় নাও9
৭. তারা যিদ েতামােক ডােক তাহেল, হািস মুেখ তােদর কথার উত্তর িদেব9
৮. তােদর মৃতু7র পর তােদর জীিবত আত্মীয় সব্জন ও বন্ধু-বান্ধবেদর সম্মান পৰ্দশর্ন
করেব9
৯. তােদর সােথ ঝগড়া করেব না9 তােদর েকান ভুল েদখেল, সিঠকিট সু ন্দরভােব বুিঝেয়
েদেব9
১০. তােদর সােথ েকান পৰ্কার হত্কারীতা করেব না9 তােদর উপর েতামার আওয়াজেক
উঁচা করেব না9 তােদর কথা মেনােযাগ িদেয় শুনেব9
১১. মাতা-িপতা যখন েতামার িনকট পৰ্েবশ করেব তখন তােদর তুিম দািড়েয় সম্মান
িদেব9 তােদর মাথায় চুমু িদেব9
১২. ঘেরর কাজ কেমর্ মা সহেযািগতা করেব এবং বািহেরর কােজ িপতােক সাহায7 করেব9
১৩. যত বড় গুরুতব্পূ ণর্ কাজই েহাক না েকন, তােদর অনু মিত ছাড়া বািহের েকাথাও
সফের যােব না9 তারপরও যিদ তুিম বাধ7 হও, তাহেল তুিম তােদর সােথ েযাগােযাগ
রক্ষা করেব9

িশশুেদর লালন-পালন

67

১৪. তােদর কামরায় তােদর অনু মিত ছাড়া পৰ্েবশ করেব না, িবেশষ কের তােদর ঘুম ও
িবশৰ্ােমর সময়9
১৫. তুিম যিদ ধূ মপােন অভ7স্ত হও, তাহেল তােদর সামেন ধূ মপান করেব না9
১৬. তােদর পূ েবর্ই েখেত বসেব না, খাওয়ার সময় তােদর সম্মান রক্ষা কের খােব9
১৭. তােদর িবপেক্ষ েকান িমথ7া কথা বলেব না9 আর তারা যিদ েতামার অপছন্দ েকান
কাজ কের, তুিম তােদর সােথ দুবর্7বহার কেরা না9
১৮. তুিম স্তৰ্ী সন্তানেদর মাতা-িপতার সন্তুিষ্টর উপর পৰ্াধান7 িদেব না9 সবিকছু র পূ েবর্ তুিম
তােদর সন্তুিষ্ট কামনা করেব9 কারণ, আল্লাহর সন্তুিষ্ট বা অসন্তুিষ্ট মাতা-িপতা সন্তুিষ্ট ও
অসন্তুিষ্টর উপরই িনভর্র কের9
১৯. তাদের আসন েথেক উঁচা েকান আসেন তুিম বসেব না9 অহংকারী কের তােদর িদেক
পা িবিছেয় িদেয় বসেব না9
২০. তুিম যত বড় েনতা বা চাকুরীজীবী হও, তােদর পিরচয় তুেল ধরেত তুিম কখেনাই
ভুল করেব না9 তােদর পিরচয়েক অসব্ীকার করেত এবং েকান কথার মাধ7েম তােক
কষ্ট েদয়া হেত সম্পূ ণর্ সতকর্ থাকেব9
২১. মাতা-িপতার জন7 খরচ করেত তুিম কখেনাই কৃপণতা করেব না9 এিট অবশ7ই
সব্িবেরাধী কাজ9 কারণ, েতামার সন্তানও েতামার সােথ তাই করেব তুিম যা কের
থাক9
২২. েবিশ েবিশ কের মাতা-িপতােক েদখেত যােব, তােদর জন7 িবিভন্ন ধরেনর হািদয়া
িনেয় যােব9 আর তারা েছাট েবলায় েতামােক েয, লালন-পালন করেছ, তার জন7
তােদর কৃতজ্ঞতা আদায় করেব9 তুিম েতামার সন্তানেদর সােথ েতামার িবষয়িট তুলনা
কের েদখেব9
২৪. সবর্ািধক সম্মােনর হকদার েতামার মা তারপর েতামার িপতা9 আর মেন রাখেব মাতািপতার পােয়র তেল সন্তােনর েবেহস্ত9
২৫. মাতা-িপতার নাফরমািন করা হেত িবরত থাকেব9 অন7থায় দুিনয়া ও আিখরােতর
যাবতীয় কল7াণ হেত বিঞ্চত হেব9 আর েতামার িশশুরা েস রকম আচরণ করেব,
েযমনিট তুিম তােদর সােথ কেরিছেল9
২৬. যখন মাতা-িপতা হেত েকান িকছু চাইেব, তখন নরম ভােব চাইেব9 যখন েতামােক
িদেব তখন তুিম তােদর শুকিরয়া আদায় করেব, আর যখন িনেষধ করেব, তখন তুিম
ক্ষমা চাইেব9 তােদর িনকট েকান িকছু পাওয়ার জন7 বাড়াবািড় করেব না9
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২৭. যখন তুিম কামাই-রুিজ করেত সক্ষম হেব, তখন তুিম তাই করেব এবং মাতা-িপতার
সাহায7 করেব9
২৮. মেন রাখেব েতামার উপর েতামার মাতা-িপতার অিধকার রেয়েছ, েতামার উপর
েতামার স্তৰ্ীর অিধকার রেয়েছ9 সু তরাং, পৰ্েত7ক পাওনাদারেক তার পাওনা আদায়
করেব9 উভেয়র মােঝ সামঞ্জস7তা বজায় রাখেব এবং উভেয়র জন7 েগাপেন হািদয়া
পাঠােব9
২৯. যখন েতামার মাতা-িপতার েতামার স্তৰ্ীর সােথ ঝগড়া কের, তখন েতামােক অবশ7ই
বুিদ্ধমত্তার পিরচয় িদেত হেব9 তুিম েতামার স্তৰ্ীেক েবাঝােব েয, যিদ সত7 তােদর সােথ
হয়, তেব তুিম তােদর পেক্ষর েলাক এবং তােদর সন্তুিষ্ট অজর্েন তুিম বাধ79
৩০. িববােহর ব7াপাের মাতা-িপতার সােথ যিদ মতিবেরাধ েদখা েদয়, তখন েতামরা
শরীয়েতর িবধানেক িবচারক মানেব9 কারণ, েতামােদর জন7 উত্তম সহেযাগী9
৩১. মাতা-িপতার েদায়া ও বদেদায়া উভয়ই আল্লাহর িনকট গৰ্হণেযাগ79 সু তরাং তুিম
তােদর বদেদায়া বা অিভশাপ হেত েবেচ থাকেব9
৩২. মানু েষর সােথ ভােলা ব7বহার কর, মানু ষেক গািল েদেব না, কারণ, েয মানু ষেক গািল
েদয় মানু ষও তােক গািল েদয়9 রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,
. «  ﻳﺴﺐ ﻣﻪ ﻓﻴﺴﺐ ﻣﻪB ﻳﺴﺐ ﺑﺎ ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﺴﺐ ﺑﺎA ﻳﻪh » ﻣﻦ ﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺷﺘﻢ ﻟﺮﺟﻞ
৩৩. তােদর জীবদ্দশায় তােদর েবিশ েবিশ েদখেত যােব9 আর তােদর মৃতু7র পর তােদর
পক্ষ হেত তােদর নােম দান-খয়রাত কর9 তােদর জন7 এ বেল েবিশ েবিশ েদায়া
করেব[ Rh ﻏﻔﺮ ﻲﻟ ﻟﻮ3] েহ পৰ্ভূ তুিম আমােক এবং আমার মাতা-িপতােক ক্ষমা কর9 [
 ﺻﻐﺮﻴkﺑﻴﺎ3 ﻤﺣﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ3 3 ] . েহ পৰ্ভূ তুিম আমার মাতা-িপতার পৰ্িত অনু রুপ দয়া
কর, েযমনিট তারা আমােক েছাট েবলা লালন-পালন কেরিছল9

