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স�ান �িতপালেন ইসলােমর ে�রণা 
ইসলাম েযসব িদক িবেবচনায় িনেয় মানুষেক িববােহ উ�ু� কের স�ান 

জ� েদয়া তার অনযতম �ধান কারণ। স�ােনর মাধযেম িববািহত 

জীবেনর �াথরকতা  ুেে  েে। িববািহত মানুষ মা�ই স�ান কামনা 

কেরন। িবেশষত নারীেদর দৃি�েত। আপন জে�র �াথরকতাই স�ান 

জ� েদবার মেধয বেল মেন কেরন নারীরা। িনঃস�ান দ�িতরাই 

জােনন স�ান কতো আরাধয। মানুেষর ��া িহেসেব আ�াহ তা‘আলা 

তার �ভাব স�েকর সবেচ ভােলা জােনন। তাই িতিন পিব� কুরআেন 

ইরশাদ কেরন,   

نّ َ�ٰ  نَ �لۡ ٱ﴿ ُن ه ن ْ �ۡ ٱهَ  ُِ وا ن ٱ َكَتَب  َما َتغن مۚۡ  َّ  ]١٨٧:سنقرة[  ﴾ لَ�ن

‘অতএব, এখন েতামরা তােদর সােথ িমিলত হ  এবং আ�াহ 

েতামােদর জনয যা িলেখ িদেয়েেন, তা অনুস�ান কর।’ {সূরা আল-

বাকারা : ১৮৭} 

ইবন আ�াস, মুজািহদ, ইকরামা, হাসান বসরী, সা�ী   যাহহাক 

বেলন, এর �ারা উে�শয স�ান।  
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আজ পি�মা �চারণার যুেগ অিধক স�ান েনয়ােক শধু িননরসািহতই 

করা হে� না। েবিশ স�ান জ�দানকারী দ�িতেক অপরাধীর দৃি�েত  

েদখা হে� েকাথা  েকাথা । অথচ মানবতার কলযােণর বাতরাবাহী 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম আমােদর অিধক স�ান িনেত 

সু��ভােব অনু�ািণত করেেন।  

আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন,  

َيَءِة ، َو�َ «
ْ
ر  نِين م 

ْ
ََْ ََ ُم  َللَيِْ  وََملم ام س َّ  َِ وهللا  س ََ رَم  ّمََّتِل َ�ْهًيي َشِدًَدس ، َ  غَْع َلِن س

وهللا   ِقَييَمةِ : َوَ�ق 
ْ
َِيَيَء ََْوَى سل

نْ
َ
َكثٌِر سأل ّ  م  وَد ، إِ

َول 
ْ
وَد وَد سل

ْ
وس سل ومج  ََ  .»تَ

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম িবেয় করেত উ�ু� করেতন 

এবং ৈবরাগয েথেক তীীভােব বারণ করেতন। িতিন বলেতন, ‘েতামরা 

অিধক স�ানদানকারী �ামীভ� নারীেদর িবেয় কেরা। েকননা 

িকয়ামেতর িদন আিম েতামােদর (সংখযা) িনেয় নবীেদর সামেন গবর 

করেবা।’ [মুসনাদ আহমাদ : ১২৬৩৪।] 

মা‘কাল িবন ইয়াসার রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন,  
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  ِِ
 سىم

َ
ٌل إِن ًة َذسَت َ َسٍب  -ّا سَ للي  وملَ- َيَهللا َجيَء رَج 

َ
بْت  سْمَرأ َّ

َ
ِ  أ َقيَهللا إِ

ََ

َهي  َيَهللا  ومج  ََ تَ
َ
ََْ
َ
ِِ  أ َهي َال تَ يٍهللا َو�ِ�م

َ ََ َقيَهللا  .الَ  : َو ََ تَيا  سلميِلََة 
َ
َم أ  ّ غََهيا   ََ تَيا  سلميِ�يََة 

َ
َم أ  ّ : 

َكثِ « ِ  م  ِ�
َول وَد ََ

ْ
وَد وَد سل

ْ
وس سل ومج  ََ ََ تَ َم

 
َ  سأل  .»ٌر نِ� 

‘নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােে এক বযি� এেলা। েস 

বলল, একজন কুলীনা   সু�রী মিহলা েপেয়িে, তেব েস স�ান জ� 

িদেত পাের না। আিম িক তােক িবেয় করেবা? িতিন বলেলন, ‘না’। 

অতপর তাঁর কােে ি�তীয়বার এেস পরামশর চাইেলন। আবার িতিন 

বারণ করেলন। েস তৃতীয়বার তাঁর কােে এেল েসবার  িতিন তােক 

িনেষধ করেলন। অতপর িতিন বলেলন, ‘েতামরা অিধক স�ানদানকারী 

�ামীভ� নারীেদর িবেয় কেরা। েকননা িকয়ামেতর িদন আিম 

েতামােদর (সংখযা) িনেয় গবর করেবা।’ [আবূ দাউদ : ২০৫২; নাসায়ী : 

৩২২৭]   

আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণরত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন,  
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ّمِت « َْ َعْعَمْل سِس  َ َمْن ل ََ ّمِت ،  ِ  ِمْن م  َ  ، سى َك َكثٌِر نِ�  ّ  م  ِ�
وس ، ََ ومج  ََ ، َوتَ َِ ِم   ََلَ ْ

 َْ َ يَغِْكْح ، َوَمْن ل
ْ
ََ َذس َطْوٍهللا ََل ََ ، َوَمْن َ  َم

 
   سأل

َ
ْوَى ل ّم َم سل ِ�

يَيِى ، ََ  ّ َعلَيِْ  نِيل ََ ْد  ِ
َْ

 .»وَِجيءٌ 

‘িববাহ আমার সু�ত। েয আমার সু�ত েমাতােবক কাজ কের না েস 

আমােদর দলভু� নয়। েতামরা িববাহ কেরা। েকননা আিম েতামােদর 

সংখযািধকয িনেয় অনযানয উ�েতর সামেন গবর করব। অতএব যার 

েযাগযতা আেে েস েযন িবেয় কের। আর যার নাই েস েযন িসয়াম 

পালন কের। েকননা, সা ম এেক �শিমত কের।’ [ইবন মাজা : 

১৮৪৬]   

ইদানীং তথাকিথত অেনক আধুিনক বযি�েক েদখা যায় িবেয়র �িত 

তারা উ�াসীক। এমনিক অেনক ধািমরক বযি�েক  েদখা যায় িববািহত 

জীবনেক েকবল ‘ঝােমলা’ (?) িহেসেব েদেখন। তােদর িবেয়েত উ�ু� 

হবার জনয স�ান  হেণর  যীলতস�িলত হাদীসগেলা হেত পাের 

দানণ ে�রণা। েকননা িবেয় না করেল এসব  যীলত তারা কখেনা 

অজরন করেত পারেবন না। েযমন :  
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আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

وهللا  إِ « يَق  ََ َغمِة ، 
ْ
يِلِح ِ  سْ ّم َعبِْد سل

ْ
رََجَة لِل َ  سلم ََ ْ َُ َم وََجلم لَ َ َل ُم ِم ِل َهِذاِ : َم س

َ
ََي رَ   ، �

وهللا   يَق  ََ َك لََك : ؟  ِ
َ
يِر َول ََ  .»نِيْمِتْا

‘জা�ােত েনক বযি�র মযরাদা বৃি� করা হেব। েস বলেব, েহ রব, 

িকেসর েসৗজেনয আমার এ মযরাদা? আ�াহ বলেবন, েতামার জনয 

েতামার স�ােনর ইে�গ ােরর বেদৗলেত।’ [ইবন মাজা : ১০৬১৮]  

আবূ হাসসান েথেক বিণরত, িতিন বেলন,  

ُم  َللَيْ  ام س َّ  ِ ُم وِهللا س ْن رَم  َْ  �ِ َد  نَْت � 
َ
َمي أ ََ  َِ َر�َْرَة إِنم    َْد َميَت ِلَ سْنغَي ِ� ه 

َ
ت  ِأل

ْ
  ِ   ل

 َْ ْن َمْوتَينَي  َيَهللا  َيَهللا َ�َع َْ َسغَي   َ �ْ
َ
ي ب  نِِ  أ ََ  ُ َِدٍَا  ِِ  ََ

َغمِة «وََملم
ْ
َْ َدَمِمي   سْ َاير ه  ِّ

ِة ثَ  ََ ِغ َّ نَي نِ
َ
ذ  أ يَهللا نَِيِداِ َكَمي آخ 

ْو  َ
َ
ذ  نِثَْو�ِِ  أ خ 

ْ
يَْ ََ نََو�ِْ  

َ
ْو  َيَهللا أ

َ
نَيا  أ

َ
َْ أ ه  َ د 

َ
َم أ ْو�َِك َعتَلَ

َغمةَ َهَذس 
ْ
نَيا  سْ

َ
ُم  َوأ ْو  َيَهللا َََ  ََّْتَِ� َ يم َ ْدِخلَ   س

َ
 .»َََ  ََ�َغَيَو أ

‘আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ -এর উে�েশ আিম বললাম আমার 

দু’িে স�ান মারা েগেে। আপিন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম েথেক আমােদর েকােনা হাদীস েশানােত পােরন যা মৃতেদর 
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বযাপাের আমােদর মনোেক খুিশ কের েদেব? হাসসান বেলন, আবূ 

হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ বলেলন, হযা। ‘তােদর েোেরা জা�ােত 

মু�িবচরণশীল। এেদর েকউ তার িপতা অথবা (িতিন বেলেেন) 

িপতামাতার সে� সাকার করেব। অতপর তার কাপড় অথবা (বেলেেন) 

হাত ধরেব েযমন আিম েতামার এ কাপেড়র �া� ধেরিে। অতপর েস 

োড়েব না অথবা কা� হেব না যাবর না আ�াহ তার বাবােক জা�ােত 

�েবশ করান।’ [মুসিলম : ৪৭৬৯; মুসনাদ আহমদ : ১০৩৩১]   

মুয়ািবয়া িবন কুররা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন তার িপতা 

েথেক বণরনা কেরন,  

 َ   ً َم رَج 
َ
ُم  أ ام س َّ ص  ِّ

  سىم
َ
َقيَهللا ل ََ  ،  

َ
ََ َوَمَع   سْنٌن ل ُم  َللَيِْ  وََملم ام س َّ م  ِّ

ِص سىم
ْ
ََْ ََ

 ََ ّب   ؟«: َللَيِْ  وََملم ِ
 
ُ
َ
َقيَهللا  »أ ََ : ّ ِّ

َقَدا  سىم ََ ََ ِ ّب   ، 
 
ُم  َكَمي أ َ بمَك س

َ
َِ ، أ وَهللا س ََي رَم 

ُم   ام س َقيَهللا َّ ََ  ، ََ ٍَ ؟«َللَيِْ  وََملم  َ
َعَل سْنن  َ  ََ َقيَهللا :  َيل وس  »َمي  ََ َِ ، َميَت ،  وَهللا س ََي رَم 

نِيِ  
َ
ََ أل ُم  َللَيِْ  وََملم ام س َّ  ّ ِّ

 «: سىم
م
َغمِة ، إِال

ْ
نَْوسِ  سْ

َ
ِصَ نَينًي ِمْن أ

ْ
َْ َال تَْ

َ
ّب أ ِ

 
َمي ُ

َ
أ

ٌل وََجْدتَ   ََّْتَِظر   َقيَهللا رَج  ََ ُ  غَي ؟  َيَهللا : َك ؟  ْى ِل
َ
ًة أ ّم   َخي

َ
ل
َ
َِ ، أ وَهللا س َْ : ََي رَم   �  ُ  .»نَْل ِل

‘এক বযি� নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােে আসেতা। তার 

সে� থাকেতা তার একিে েেেল। নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 
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তােক বলেলন, ‘তুিম িক তােক ভােলাবােসা?’ েস বলল, েহ আ�াহর 

রাসূল, আ�াহ আপনােক  েতমন ভােলাবাসুন েযমন আিম তােক 

ভােলাবািস। পরবতরীেত নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তােক 

(কেয়কিদন) েদখেত না েপেয় িজেজস করেলন, অমুেকর স�ােনর খবর 

কী? সাহাবীরা বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল, েস মারা েগেে। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম তখন তার িপতার উে�েশ বলেলন, তুিম 

িক এমনিে পে� কেরা না েয জা�ােতর েয দরজােতই তুিম যােব 

েসখােন তােক েতামার জনয অেপকমান পােব?’ এক বযি� িজেজস 

করেলা, েহ আ�াহর রাসূল, এো িক শধু  ই বযি�র জনয নািক 

আমােদর সবার জনয? িতিন বলেলন, ‘বরং েতামােদর সবার জনয’।’ 

[মুসনাদ আহমদ : ১৫৫৯৫]  

وهللا   ََ ، َعق  ُم  َللَيِْ  وََملم ام س َّ  َِ وَهللا س ِت ، َدَخَل «: َمِمْعت  رَم  مم
 
َِ ِمْن أ َرَطي

ََ  
َ
ََ ل َمْن َ 

َقيلَْت َم�َِشة   ََ َغمَة 
ْ
  َََرٌط ؟: سْ

َ
ََ ل َمْن َ  ََ  ، �ِ

َ
َقيَهللا  نِْ َقة  : ََ َم َو   َََرٌط ََي م 

َ
ََ ل َوَمْن َ 

ِتَك ؟  َيَهللا :  َيلَْت  مم
 
  َََرٌط ِمْن أ

َ
ْن ل  �ََ َْ َ َمْن ل ين وس نِِمثِْ� : ََ َّ  َ َْ َ ِت ، ل مم

 
َََرط  أ نَي 

َ
ََْ«. 

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক আিম বলেত শেনিে, িতিন 

বেলন, ‘আমার উ�েতর মেধয যার দু’দুিে স�ান িবেয়াগ ঘেেব, আ�াহ 

তােক জা�ােত �েবশ করােবন। আেয়শা রািদয়া�াহ আনহ বলেলন, 



10 

 

আমার িপতা আপনার জনয উরসগর েহান, যার একিে স�ান িবেয়াগ 

ঘেেব (েস  িক এমন িবিনময় পােব)? িতিন বলেলন, ‘েহ সু�র�ে�র 

তা  ীক �া�া, যার একিে স�ান িবেয়াগ ঘেেব তার জনয  একই 

(িবিনময়) রেয়েে। আেয়শা রািদয়া�াহ আনহ বলেলন, আপনার 

উ�েতর মেধয যার েকােনা স�ানই িবেয়াগ ঘেেব না? িতিন বলেলন, 

আিমই আমার উ�েতর মৃত স�ান, তারা আমার মেতা আর কাউেক 

পােব না।’ [মুসনাদ আহমদ : ৩০৯৮; শয়াবুল  মান : ৯২৯৫]  

আবূ সা দ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন,   

ِ َذَهَب سلر َجيهللا   ُم وَهللا س َقيلَْت ََي رَم  ََ  ََ ُم  َللَيِْ  وََملم ام س َّ  ِ ُم وِهللا س  رَم 
َ
ٌة إِن

َ
َجيَءْت سْمَرأ

ي لَ  غَي ِممم ُ َعل م  يِ   َِ ُِيَك 
ْ
ِسَك ََْوًمي نَْ َْ َي ِمْن َ�

َ
َِدَِثَك ََيْجَعْل ى ُم   َيَهللا ِِ سْجتَِمْعَن «لمَمَك س

ي َللمَم    »ََْوَى َكَذس َوَ�َذس نم ِممم َعلمَمه  ََ  ََ ُم  َللَيِْ  وََملم ام س َّ  ِ ُم  س
وهللا  نم رَم  تَيه 

َ
ََيْجتََمْعَن ََْ

َم  َيَهللا   ّ ُم   هَ «س ِ
َ
َ َََدْعَهي ِمْن َول ْْ ى  َن ُ َقد  ٍة 

َ
نم ِمْن سْمَرأ  َ ن وس لََهي َمي ِمغْ� 

م
ي ثََ ثًَة إِال

ُم  َللَيْ ِ  ام س َّ  ِ ُم  س
وهللا  َقيَهللا رَم  ََ  ِ

ْْ ِ َوسثَّْ
ْْ ِ َوسثَّْ

ْْ ٌة َوسثَّْ
َ
َقيلَْت سْمَرأ ََ  ِ َاينًي ِمْن سىميِر 

 ِ ْْ ِ َوسثَّْ
ْْ ِ َوسثَّْ

ْْ ََ َوسثَّْ  »وََملم

‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম মিহলােদর উে�েশ বেলন, 

একজন মিহলা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােে এেস 
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বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল, পুনষরা েতা আপনার হাদীস শেন যায়। 

অতএব আপনার পক েথেক আমােদর জনয  একিে িদন িনধরারণ 

কনন। আমরা েসিদন আপনার কােে আসেবা, যােত আ�াহ আপনােক 

যা িশিখেয়েেন আমােদরেক  তার িকেু িশিখেয় েদন। িতিন বলেলন, 

‘েতামরা অমুক অমুক িদেন সমেবত হেব। অতপর তারা জমােয়ত 

হেলন। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম েসখােন তাশরী  

রাখেলন। আ�াহ তাঁেক যা িশিখেয়েেন তা েথেক তােদর িশকা িদেলন। 

এক পযরােয় িতিন তােদর বলেলন, ‘েতামােদর েয কার  িতনিে স�ান 

মারা িগেয় থােক তার জীব�শায়, তেব তারা তার জনয (জা�ােমর) 

আগন আড়ালকারী হেব। এক মিহলা িজেজস করেলন, যিদ দু’িে দু’িে 

দু’িে কের স�ান মের িগেয় থােক তেব? রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম বলেলন, দু’িে স�ান  (অি� েথেক আড়ালকারী হেব।) 

[মুসিলম : ৪৭৬৮; বুখারী : ১১৯২] 

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত,  

لمَة « ِ
َ
ُ 

م
تََمّس   سىمير  ، إِال ََ ِغَْا ، 

ْ
وس سَ َْ َعبْل ا  َ ِ ل

َ
َول

ْ
  ثََ ثٌَة ِمَن سل

َ
وت  ل ٍَ َعم  ْسِل َمي ِمْن م 

 َِ َقَس
ْ
 .»سل
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‘এমন েকােনা মুসিলম েনই িতনিে স�ান মারা যােব অ�া� বয়েস আর 

তােক আগন �শর করেব। হযা, সামানয পিরমাণ হেত পাের০F

1।’ [মুসনাদ 

আহমদ : ১০১২০]  

আনাস িবন মােলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন, 

»  
َ
ٌَ َعم وت  ل ْسِل ِِ م  َغمَة َمي ِمَن سىمي

ْ
َ  سْ ْدَخلَ   س

َ
 أ

م
ِغَْا إِال

ْ
وس سَ َْ َعبْل ا  َ ِ ل

َ
َول

ْ
 ثََ ثٌَة ِمَن سل

 َْ َِتِ  إَِميه 
ْْ ْلِل َر ََ

 »نِ

‘মুসিলমেদর মেধয েয েকােনা বযি�র যিদ িতনিে স�ান মারা যায় 

নাবালক অব�ায়, আ�াহ অবশযই তােক জা�ােত �েবশ করােবন। এিে 

করেবন িতিন তােদর �িত  ই বযি�র মমতার কারেণ।’ [বুখারী : 

১৩৮১] 

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন,  

                                                            
1. েকবল কসম পূরেণর িনিমে�। আর তা হেলা, আ�াহ কুরআেন বেলেেন, 

‘আর েতামােদর �েতযকেকই তা (পুলিসরাত) অিত�ম করেত হেব, এিে 

েতামার রেবর চূড়া� িস�া�।’ {সূরা মারইয়াম : ৭১} 
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م  ِِ
ٌة سىم

َ
تَِت سْمَرأ

َ
   -ّا سَ للي  وملَ-أ

َ
َ ل ُم ِ سْد   س ُم م س ِِ

َقيلَْت ََي نَ ََ َ لََهي  ِِ
َّ
نِ

غْت  ثََ ثًَة  َيَهللا  ََ غِْت ثََ ثَةً « ََلََقْد َد ََ َْ  »َد َظيٍر َشِدٍَد «   َيَهللا .  َيلَْت َ�َع ِ ِِ لََقِد سْ تََظْرِت 

 »ِمَن سىميرِ 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােে একজন মিহলা তার 

বা�ােক িনেয় এেস বলল, েহ আ�াহর নবী, আপিন এর জনয দু‘আ 

কনন (যােত এ জীিবত থােক)। েকননা, আিম (এর আেগ) িতনজনেক 

দা ন কেরিে। িতিন বলেলন, তুিম িক িতনজনেক দা ন কেরে? 

মিহলা বলল, জী। িতিন বলেলন, তুিম েতা কিেন ব�নী িদেয় িনেজেক 

আগন েথেক বাঁিচেয় িনেয়েো।’ [মুসিলম : ৬৮৭১; নাসায়ী : ৮৮৭৭; 

মুসনাদ আহমদ : ৯৪২৭]  

আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,   

 ِمْن ثََ ٍث «
م
   إِال

َمل  َْ  ََ ََ َ  سْ�َق ٌ : إَِذس َميَت سِالَْْسي
َ
َ  نِِ  ، َوَول ََ ْتَ  َّ ٌَ

ْ
َد ٌَة َجيِرَ�ٌة ، وَِلل َّ

  
َ
و ل يِلٌح ََْدل  َّ.« 

‘মানুষ যখন মের যায়, তখন তার সব আমল ব� হেয় যায় তেব েস 

িতনিে (উরস েথেক েনকী �াি� ব� হয় না) : সাদাকােয় জািরয়া, এমন 
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েকােনা ইলম যা েথেক মানুষ উপকৃত হয় এবং সুস�ান েয তার জনয 

দু‘আ কের।’ [িতরিমযী : ১৩৭৬; মুসিলম : ১৬৩১; ইবন খুযাইমা : 

২৪৯৪] 

কনযা জে� নােখাশ হ য়ার িন�া  

অেনক ভাইেক েদখা যায়, কনযা স�ান জ� িনেল তারা েবজায় নােখাশ 

হন। তারা িক েভেব েদেখেেন তােদর এ মেনাভাব কােদর সে� িমেল 

যায়? কনযা স�ান জ� িনেল তােত ন� হ য়া মূলত জােহলী চিরে�র 

�কাশ, আ�াহ তা‘আলা যার সমােলাচনা কেরেেন পিব� কুরআেন। 

ইরশাদ হেয়েছ :  

َ  �َذا﴿ ُ ِّ ن م � ُن َحدن
َ
ُ  أ  ٱب

ن
َّ  نَ�ٰ ۡ� هن هَجۡ  ََ سۡ ۥ هن وَ  اَودّٗ من ُن ٰ  ٥ َكُظيمٞ  َه  ُمن مُ َقوۡ لۡ ٱ ُمنَ  َرىٰ َ�َتَ�

وٓ  َ  َما ءُ سن ُ ِّ ن مۡ ۦٓۚ بُهُ  � �ن
َ
هن � ٰ ۥ ُسكن ونٍ  َ�َ مۡ  ُن

َ
ّسهن  أ اُب� ٱ ُ� ۥ ََدن َ ُّ َ�  ل

َ
�  ٓ ونَ َ�ۡ  َما ءَ َسا من  ﴾٥ كن

 ]٥٩-٥٨:سىحل[

‘আর যখন তােদর কাউেক কনযা স�ােনর সুসংবাদ েদয়া হয়; তখন 

তার েচহারা কােলা হেয় যায়। আর েস থােক দুঃখ ভারা�া�। তােক 

েয সংবাদ েদয়া হেয়েে, েস দুঃেখ েস ক েমর েথেক আ�েগাপন 

কের। আপমান সে�  িক এেক েরেখ েদেব, না মািেেত পুেঁত ে লেব? 
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েজেন েরখ, তারা যা  য়সালা কের, তা কতই না ম�!’ {সূরা আন-

নাহল : ৫৮-৫৯}  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম কনযােদর বড় ভােলাবাসেতন। 

েমেয়রা িেল তাঁর আদেরর দুলালী। আজীবন িতিন কনযােদর ভােলা 

েবেসেেন এবং কনযা স�ান �িতপালেন উ�ু� কেরেেন। আনাস িবন 

মােলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন,  

وَ « نَي َوه 
َ
ِقيَيَمِة أ

ْ
َُبْل َاي َجيَء ََْوَى سل ِ َ يم 

ْْ ينَِع    . َمْن َمَهللا َجيِرَ��َ َّ
َ
َم أ ََ  .»َو

‘েয বযি� সাবালক হ য়া পযর� দু’িে কনযার ভার বহন করেব 

িকয়ামেতর িদন আিম আর েস আিবভূরত হব। একথা বেল িতিন তার 

হােতর দুই আ�ুল একসে� কের েদখান।’ [মুসিলম : ৬৪৬৮; িতরিমযী 

: ১৯১৪; ইবন আবী শাইবা : ২৫৯৪৮] 

আেয়শা িস�ীকা রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 

َُْمَرٍة َوسِ َدٍة   َ ُْ ْد ِلغِْدى َش ْئًي َ� ِ
َ
َْ ت ِِ ََلَ

ْ َّ
َ
َِ لََهي َََسْ ٌة َوَمَعَهي سنَّْتَي

َ
ِِ سْمَرأ

َجيَءتْ

يْت َهي إَِم  ََ
ْْ َم  َيَمْت َََْ  ّ ْل ِمغَْهي َش ْئًي   ُ ْ َْ تَْ َ َ سنََّْتيَْهي َول ْْ َقَسَمتَْهي َن ََ َُْهي  َخَذ

َ
يَهي ََْ
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 ّ ِِ
م سىم رََجْت َوسنَّْتَيَهي َََدَخَل َعَ َْ َقيَهللا  -ّا سَ للي  وملَ-ََ ََ ّْت    َ ِدَثََهي  َََحدم

 ّ ِِ
  َمِن سْنت ِاَ مِ «: ّا سَ للي  وملَ-سىم

َ
نم ل ِْهنم ن 

َ
ْ َسَن إِل

َ
ٍء ََْ ْ ٍَ ِ َغَيِت س

ْ
َن سن

س ِمَن سىميرِ  ً ًْ  »ِم

‘আমার কােে এক মিহলা এেলা। তার সে� তার দুই েমেয়। আমার 

কােে েস িকেু �াথরনা করল। েস আমার কােে একিে েখজুর োড়া 

িকেুই েদখেত েপল না। আিম তােক েসিে িদেয় িদলাম। েস তা  হণ 

করল এবং তা দুই েুকেরা কের তার দুই েমেয়র মােঝ ব�ন কের 

িদল। তা েথেক েস িকেুই েখল না। তারপর েস   তার েমেয় দু’িে 

উেে পড়ল এবং চেল েগল। ইতযবসের আমার কােে নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম এেলন। আিম তাঁর কােে  ই মিহলার কথা 

বললাম। নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বলেলন, ‘যােক কনযা িদেয় 

েকােনা িকেুর মাধযেম পরীকা করা হয় আর েস তােদর �িত যথাযথ 

আচরণ কের, তেব তা তার জনয আগন েথেক রকাকারী হেব।’ 

[মুসিলম : ৬৮৬২; মুসনাদ আহমদ : ২৪৬১৬]  

কনযা স�ান �িতপালেন শধু িপতােকই নয়; ভাইেক  উ�ু� করা 

হেয়েে। েবােনর কথা  বলা হেয়েে হাদীেস। েযসব ভাই মেন কেরন 

েমেয় বা েবােনর েপেেন োকা খরচ করেল ভিবষযেতর তার েকােনা 
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�াি� েনই তারা আসেল ভুেলর মেধয আেেন। আবূ সা দ খুদরী 

রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম বেলন,  

َ ٍد ثََ ث  َنغَيٍت «
َ
َ  ِأل و  �ََ 

َ
ََ ال يَتمِق س ََ  ، َِ ْخَتي

 
ْو أ

َ
، أ َِ ْو سنَّْتَي

َ
َخَوسٍت، أ

َ
ْو ثََ ث  أ

َ
، أ

َغمةَ 
ْ
 َدَخَل سْ

م
ِْهنم إِال

َ
ِْسن  إِل

  »َِيِهنم َون 

‘কার  যিদ িতনিে েমেয় িকংবা েবান থােক অথবা দুিে েমেয় বা েবান 

থােক আর েস তােদর বযাপাের আ�াহেক ভয় কের এবং তােদর সে� 

সদাচার কের, তেব েস অবশযই জা�ােত �েবশ করেব।’ [মুসনাদ 

আহমদ : ১১৪০৪; বুখারী, আদাবুল মু রাদ : ৭৯]   

আবূ সা দ খুদরী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

ِو سنْ «
َ
َخَوسٍت أ

َ
ْو ثََ ث  أ

َ
  ثََ ث  َنغَيٍت أ

َ
ََ ل َْ ، َمْن َ  ْحبَتَه   ّ ْ َسَن 

َ
ََْ َِ ْختَي

 
ْو أ

َ
َِ أ َّتَي

َغمةَ 
ْ
َِيِهنم َدَخَل سْ  َ ُم ََ س ُم َ َللَيِْهنم َوس ََ َّ  ».َو

‘যার িতন েমেয় অথবা িতনিে েবান িকংবা দুিে েমেয় বা দুিে েবান 

রেয়েে, েস তােদর সে� সদাচার কের এবং তােদর (িবিবধ সমসযায়) 
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ৈধযর ধারণ কের আর তােদর বযাপাের আ�াহেক ভয় কের, েস জা�ােত 

যােব।’ [মুসনাদ হমাইদী : ৭৭২]  

কনযা স�ান �িতপালেন যােত ৈবষময না করা হয়, ব�বাদী বযি�রা 

যােত হীনমনযতায় না েভােগন, তাই তােদর কনযা �িতপালেন ৈধযর ধরার 

উপেদশ েদয়া হেয়েে। েশানােনা হেয়েে পরকােল িবশাল �াি�র 

সংবাদ। আবূ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,   

ََسَد ِ  ِرَوسََِة « َغمَة، 
ْ
سنِِهنم َدَخَل سْ ، وََعَ َئم َوسنِِهنم

ْ
َ َعَ أل ََ َّ   ثَ ث  َنغَيٍت ََ

َ
َمْن َ نَْت ل

 َِ ِد نِْن َ وْ  َمم َقيَهللا : �  ٌل  ََ ِ ؟  َيَهللا : رَج 
ْْ ، َوسثَّْتَ ِ ُم وَهللا س ،  َيَهللا : ََي رَم  ِ

ْْ ، : َوسثَّْتَ ِ ُم وَهللا س ََي رَم 

 »َوَوسِ َدةً : َوَوسِ َدًة؟  َيَهللا 

‘যার িতনিে কনযাস�ান থাকেব এবং েস তােদর ক�-যাতনায় ৈধযর 

ধরেব, েস জা�ােত �েবশ করেব। (মুহা�দ ইবন ইউনূেসর বণরনায় এ 

হাদীেস অিতির� অংশ িহেসেব এেসেে) একবযি� �� করেলা, েহ 

আ�াহর রাসূল, যিদ দু’জন হয়? উ�ের িতিন বলেলন, দু’জন হেল । 

েলাকিে আবার �� করেলা, যিদ একজন হয় েহ আ�াহর রাসূল? িতিন 

বলেলন, একজন হেল ।’ [বাইহাকী, শয়াবুল  মান : ৮৩১১]  
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আউ  িবন মােলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

  ِ َاينًي ِمَن سىميرِ «
َ
نم ل ْ�َ ن  ْو َعم 

َ
م أ َِ ِ  َللَيِْهنم َ يم ََ َِ غْ   ثََ ث  َنغَيٍت ع 

َ
ََ ل   »َمْن َ 

‘যার িতনিে েমেয় রেয়েে, যােদর  পর েস অথর খরচ কের িবেয় েদয়া 

বা মৃতুয পযর�, তেব তারা তার জনয আগন েথেক মুি�র কারণ হেব।’ 

[বাইহাকী, শয়াবুল  মান : ৮৩১২]  

আউ  িবন মােলক আশজায়ী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন,  

 ن  َمي مِ «
م
ْ�َ إِال ْو َعم 

َ
م أ َِ ِ  َللَيِْهنم َ يم ََ َِ ي غْ ََ   ثََ ث  َنغَيٍت 

َ
َ  ل و بٍْد ََ�  َْ   ْن 

َ
نم ل

ةٌ  »ِ َاينًي ِمَن سىميرِ 
َ
َقيلَِت سْمَرأ َِ ؟  َيَهللا : ََ َِ، َوسثَّْتَي وَهللا س َِ «: ََي رَم   »َوسثَّْتَي

‘েয বা�ার িতনিে েমেয় রেয়েে, যােদর  পর েস অথর খরচ কের িবেয় 

েদ য়া অথবা মৃতুয পযর�, তেব তারা তার জনয আগন েথেক মুি�র 

কারণ হেব। তখন এক মিহলা বলেলন, ‘েহ আ�াহর রাসূল, আর দুই 

েমেয়? িতিন বলেলন, ‘দুই েমেয় ’।’ [বাইহাকী, শয়াবুল  মান : 

৮৩১৩] 
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আবূ আ�ার আউ  িবন মােলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বণরনা কেরন, 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন,  

ِقيَيَمِة «
ْ
ِ ََْوَى سل

ْْ َُ َِْن َكَهي َدم
ْ
َعيء  سْ َْ ٌة َم

َ
نَي َوسْمَرأ

َ
ى " أ ََ و ْم

ْ
بمينَِة َوسل ب َعيِْ  سلسم ّْ

 
َ أ ْْ ََ َن َ ََ َو

ََوِْجَهي، َ َََسْت �َ "  َيٍهللا آَمْت ِمْن  ََ ٍب َو ِّ ٌة َذست  َمغْ
َ
ْو سْمَرأ

َ
ْعتَيِمَهي َ يم نَين وس أ

َ
َسَهي َعَ أ َْ

 » َميت وس

‘আিম এবং গাল মিলনকারী১F

2  মিহলা িকয়ামেতর িদন এভােব উেব।’ এ 

কথা বেল িতিন তাঁর তজরনী   মধযমা আ�ুল একি�ত কের েদখান। 

(আর গাল মিলনকারী হেলন) ‘ ই মিহলা িযিন সু�রী   সুবংশীয়া। 

তার �ামী মারা িগেয়েেন। তথািপ িতিন তার এিতম স�ানেদর জনয 

তােদর িবেয় বা মরণ পযর� িনেজেক (কােরা সােথ িববাহ ব�েন আব� 

হ য়া েথেক) িবরত েরেখেেন’। [মুসনাদ আহমদ : ২৪০৫২; আবূ 

দাউদ : ৫১৫১; বুখারী, আদাবুল মু রাদ : ৫১৪৯] 

                                                            
2.  েযসব মিহলা �ামী মারা যাবার পর এিতম স�ানেদর েপেেনই জীবন 

কািেেয় েদন, তারা �াধারণত িনেজর েসৗ�যর চচরার �িত �েকপ করার 

অবকাশ পান না। তােদর  পর িদেয় বরং অেনক ঝি�-ঝােমলা যায় বেল 

েচহারার �াভািবক লাবণয বজায় থােক না। ‘গালমিলনকারী’ বেল 

েসিদেকই ইি�ত করা হেয়েে।  
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ইবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

ْدَخلَتَيا  «
َ
 أ

م
ِحَبتَيا  إِال َّ َمي َو ِحبَه  َّ ِْهَمي َمي 

َ
ي ْحِسن  إِل ََ  َِ   سنَّْتَي

َ
َ  ل و  �ََ ٍَ ْسِل َمي ِمْن م 

َغمةَ 
ْ
 »سْ

‘েয েকােনা মুসিলেমর দুিে েমেয় থাকেব আর েস তােদর সে� সদাচার 

করেত যতিদন েস তােদর সে� থাকেব এবং তারা যতিদন তার সে� 

থাকেব, তেব তারা তােক জা�ােত �েবশ করােব।’ [বাইহাকী, শয়াবুল 

 মান : ৮৩১৪; আবী ইয়া‘লা, মুসনাদ : ২৫৭১] 

মুহা�দ ইবন মুনকািদর েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম বেলন, 

َخَوسٍت «"
َ
ْو أ

َ
  ثََ ث  َنغَيٍت أ

َ
َغمَة  َمْن َ نَْت ل

ْ
نم َدَخَل سْ َه  ِْ نم َوَر َوسه 

َ
نم َوأ ه  َم ِو : ،  َيل وس"َََك

َ
أ

َِ ؟  َيَهللا  َِ : " سثَّْتَي ِو سثَّْتَي
َ
َْ لَْو  َيل وس: ،  َيَهللا "أ ه  �م

َ
ْو َوسِ َدًة  َيَهللا : َ يم َنغَغمي �

َ
ْو َوسِ َدةً : أ

َ
 » أ

‘যার িতন িতনিে কনযা অথবা েবান আেে আর েস তােদর েথেক অিন� 

েথেক রকা কের, তােদর আ�য় েদয় এবং তােদর  পর দয়া কের, েস 

জা�ােত �েবশ করেব’। সাহাবীরা বলেলন, আর দু’জন? িতিন বলেলন, 
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দু’জন । বণরনাকারী বেলন, এমনিক আমরা মেন করলাম যিদ তারা 

বলেতন, আর একজন? তেব িতিন বলেতন, আর একজন । [বাইহাকী, 

শয়াবুল  মান : ৮৩১৫]  

উকবা িবন আমর জুহানী রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক বলেত শেনিে, িতিন বেলন, 

"»  
َ
نم ل نم ن  نم َوَ�َسيه  نم وََمَقيه  ْطَعَمه 

َ
ََْ ، َ َللَيِْهنم ََ َّ   ثََ ث  َنغَيٍت ََ

َ
ََ ل ِ َاينًي َمْن َ 

 »ِمَن سىمير

‘যার িতনিে কনযা স�ান থােক আর েস তােদর বযাপাের ৈধযর ধের, 

তােদরেক খা য়ায়, পান করায় এবং তােদর েপাশােকর বযব�া কের, 

তেব েস কনযারা তার জনয জাহা�াম েথেক মুি�র কারণ হেব।’ 

[বাইহাকী, শয়াবুল  মান : ৮৩১৭; মুসনাদ আহমদ : ১৭৪০৩; আবী 

ইয়া‘লা, মুসনাদ : ১৭৬৪]  

মেন রাখেত হেব, আজ েয অিবেবচক িপতা কনযা স�ান েদেখ 

রাগাি�ত হে�ন, কনযার মােক যাে� তাই গালম� করেেন, কাল িতিন 

এর জনয আ েসাস করেত পােরন। েেেলেদর অবাধযতায় অিতত এ 

িপতােক এ েমেয়ই একিদন আেমািদত   �াথরক িপতা বানােত পাের। 
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আমরা ভুেল যাই �ুল দৃি�েত অেনক িকেু ম� মেন হেল  অেনক 

সময় তা ম�ল বেয় আেন। এ িদেক ইি�ত কেরই পিব� কুরআেন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ُۡ  فَإُن﴿ نّ َكُر ُن و ٰ  تنمن ََ ََ ن ََ
َ
ْ تَ�ۡ  أ وا ُن ََ َهَ�جۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َر ن ٱ ََ  ﴾ ١ �َكثُ�ٗ  �َخۡ�ٗ  َُيهُ  َّ

 ]١٩:سلّسيء[

‘আর যিদ েতামরা তােদরেক অপে� কর, তেব এমন  হেত পাের েয, 

েতামরা েকান িকেুেক অপে� করে আর আ�াহ তােত অেনক কলযাণ 

রাখেবন।’ {সূরা আন-িনসা, আয়াত : ১৯} 

উে�িখত হাদীসগেলার আেলােক আমরা জানলাম েয, কনযাস�ান  

অেনক সময় দুিনয়া   আিখরােত বরকেতর বাতরাবাহী হয়। অতএব 

েমেয় হেল তােক অশভ মেন করা, কনযা স�ান েদেখ অস�� হ য়া 

েকবল মূখরতা   মূূতার পিরচায়ক। �স�ত ইসলাম শধু স�ান জ� 

েদয়ার কথাই বেলিন, সােথ সােথ স�ােনর �িত কতরেবযর কথা  ওরণ 

কিরেয় িদেয়েে �যথরহীনভােব। একিে স�ান ভূিম� হবার পর িপতা   

তার পিরবার-�িতেবেশর  িকেু করণীয় রেয়েে। েযমন :  
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নব জাতেকর িপতােক সুসংবাদ েদয়া বা অিভবাদন জানােনা  

মানুষেক স�ান �িতপালেন উ�ু� করেত িগেয় ইসলাম নানািবধ 

তারপযরপূণর িবধান �বতরন কেরেে। স�ান জ�েক ইসলাম আনে�র 

উপলকয আখযা িদেয়েে। পিব� কুরআেন আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ٓ  َهلََقدۡ ﴿ ٓ رن  َءۡت َجا لنَنا ٰ إُبۡ  سن ُ  ُُيمَ َ� َ لۡ ٱب ِۡ ْ  ىٰ بن نوا ٰ  قَال ۖ مٗ َسَ� ٰ  قَاَل  ا َما ٞمۖ َسَ� ن َ�َُث  ََ
َ
ٓ  أ  ٍَ بَُُجۡ  ءَ َجا

ٓ  فَلَّما ٦ َحنُيذٖ  َۡ  رََءا
َ
مۡ � َن  َ�  ُدَ�هن مۡ  هُ إَُ�ۡ  تَُص ُن هۡ  نَُ�َر

َ
مۡ ُمنۡ  َجَس َهأ ۚ  هن ْ  ُخيَفٗة نوا  َ�َۡف  َ�  قَال

 ٓ ا َّ رۡ  إُ
ن
ٓ ُسلۡ أ نوٖط  مُ قَوۡ  إَُ�ٰ  َنا تنهن مۡ ٱهَ  ٧ ل

َ
ٓ ۥ َر� ۡ  فََضُحَكۡت  �َُمةٞ قَا ِّ ٓ  َهُمن قَ َ�ٰ �ُإُسۡ  َهاَ�ٰ َفبَ  ءُ َهَرا

َۡ  قَ َ�ٰ إُسۡ  وَب َ� ٰ  قَالَۡت  ٧ قن ٰ َو�ۡ َ� ََ ُ�ن  لَ
َ
۠  َءأ نَا

َ
وزٞ  َه� َۡ  َذاَهَ�ٰ  َعجن ۖ َشيۡ  ُ� َ�  ءٌ لََ�ۡ  َذاَ�ٰ  إُنّ  ًخا

نوٓ  ٧ َعُجيبٞ  ْ قَال َۡ  ا �َ
َ
مۡ  ُمنۡ  َجبُ�َ �

َ
ُۖ ٱ رُ أ ُ ٱ تن رَۡ�َ  َّ مۡ َعلَيۡ ۥ تنهن َهَ�رََ�ٰ  َّ ُۡ  �ن

َ
 ُت� يۡ ۡ�َ ٱ ََ أ

ُيدٞ  َ�ُيدٞ ۥ إُنّهن  َب  فَلَّما ٧ َّ َُ ٰ إُبۡ  َ�نۡ  َذ ٓ  عن لّرهۡ ٱ ُُيمَ َ� َ لۡ ٱ هن َءتۡ هََجا ِۡ َاَنَ�ٰ  ىٰ بن  مُ قَوۡ  ُ�  ُد�ن
نوٍط   ]٧٤-٦٩: هود[ ﴾ ٧ ل

‘আর অবশযই আমার ে েরশতারা সুসংবাদ িনেয় ইবরাহীেমর কােে 

আসল, তারা বলল, ‘সালাম’। েস  বলল, ‘সালাম’। িবল� না কের েস 

একিে ভুনা েগা বােুর িনেয় আসল। অতঃপর যখন েস েদখেত েপল, 

তােদর হাত এর �িত েপৗেেে না, তখন তােদরেক অ�াভািবক মেন 

করল এবং েস তােদর েথেক ভীিত অনুভব করল। তারা বলল, ‘ভয় 
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কেরা না, িন�য় আমরা লূেতর ক েমর কােে ে�িরত হেয়িে’। আর 

তার �ী দাঁড়ােনা িেল, েস েহেস উেল। অতঃপর আিম তােক সুসংবাদ 

িদলাম ইসহােকর   ইসহােকর পের ইয়া‘কূেবর। েস বলল, ‘হায়, কী 

আ�যর! আিম স�ান �সব করব, অথচ আিম বৃ�া, আর এ আমার 

�ামী, বৃ�? এো েতা অবশযই এক আ�যরজনক বযাপার’! তারা বলল, 

‘আ�াহর িস�াে� তুিম আ�যর হ�? েহ নবী পিরবার, েতামােদর উপর 

আ�াহর রহমত   তাঁর বরকত। িন�য় িতিন �শংিসত স�ািনত’। 

অতঃপর যখন ইবরাহীম েথেক ভয় দূর হল এবং তার কােে সুসংবাদ 

এল, তখন েস লূেতর ক ম স�েকর আমার সােথ বাদানুবাদ করেত 

লাগল।’ {সূরা হদ : ৬৯-৭৪} 

আ�াহ তা‘আলা অনয� বেলন,  

﴿ ۡ ِّ ٰ  هن َ�ٰ فَبَ �َ  ]١٠١: سلّيَيت[ ﴾١ َحلُي�ٖ  �ٍ بُغن

‘অতঃপর তােক আিম পরম ৈধযরশীল একজন পু� স�ােনর সুসংবাদ 

িদলাম।’ {সূরা আস-সা  াত, আয়াত : ১০১} 

মহান আ�াহ আর  বেলন,  



26 

 

ههن ﴿ ن ِّ َ ٰ  َه� �َ  ]٢٨: سلسر�يت[ ﴾٢ َعلُي�ٖ  �ٍ بُغن

‘তারা তােক এক িব�ান পু� স�ােনর সুসংবাদ িদল।’ {সূরা যািরয়াত, 

আয়াত : ২৮} 

مۡ َهنَّبُئۡ ﴿ ٰ إُبۡ  ُف َضيۡ  َعن هن ْ  إُذۡ  ٥ ُُيمَ َ� ْ  هُ َعلَيۡ  َدَخلنوا نوا َقال ََ  ٰ مۡ  إُنّا قَاَل  امٗ َسَ�  هَُجلنونَ  ُمن�ن
٥  ْ نوا َۡ تَوۡ  َ�  قَال نكَ  إُنّا َج ُ ِّ ُ  ننبَ َ�ٰ ب ۡ  قَاَل  ٥ َعلُي�ٖ  �ٍ غن ِّ َ �

َ
وُ� � ٰ  �نمن ن َ�َ

َ
 ُكَ�ن لۡ ٱ ّمّسُ�َ  أ

هنَ  فَبُمَ  ن ُ ِّ ْ  ٥ تنبَ نوا ۡ  َقال ِّ َ ُ  َك َ�ٰ � ن فََ�  قُّ �َۡ ٱب  َنطن َ�قۡ  َهَمن قَاَل  ٥ نُُط�َ َ�ٰ لۡ ٱ ّمُنَ  تَ�ن
 ]٥٦-٥١: سَار[ ﴾٥ ّلونَ لّضآٱ إُّ� ۦٓ َرّ�ُهُ  ةُرّۡ�َ  ُمن

‘আর তুিম তােদরেক ইবরাহীেমর েমহমানেদর সংবাদ দা । যখন তারা 

তার িনকে �েবশ করল, অতঃপর বলল, ‘সালাম’। েস বলল, ‘আমরা 

িন�য় েতামােদর বযাপাের শিিত’। তারা বলল, ‘তুিম ভীত হেয়া না, 

িন�য় আমরা েতামােক এক জানী িশশর সুসংবাদ িদি�’। েস বলল, 

‘েতামরা িক আমােক সুসংবাদ িদ�, যখন বাধরকয আমােক �শর কেরেে 

? সুতরাং েতামরা িকেসর সুসংবাদ িদ�’ ? তারা বলল, ‘আমরা 

েতামােক যথাথর সুসংবাদ িদি�। সুতরাং তুিম িনরাশেদর অ�ভুর� হেয়া 

না’। েস বলল, ‘পথ��রা োড়া, েক তার রেবর রহমত েথেক িনরাশ 

হয়’ ? {সূরা আল-িহজর, আয়াত : ৫১-৫৬} 
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﴿ ٰ ٓ زَ َ� رُّ�ا
نكَ  إُنّا ََ ُ ِّ ٰ  ننبَ �َ هن سۡ ٱ �ٍ بُغن ن  ََََ�ۡ  لَمۡ  َيٰ َ�ۡ ۥ من  ]٧:مر�َ[ ﴾ ٧ اَسُميّٗ  َن َ�بۡ  ُمنۥ َّ

‘(আ�াহ বলেলন) ‘েহ যাকািরয়যা, আিম েতামােক একিে পু� স�ােনর 

সুসংবাদ িদি�, তার নাম ইয়াহইয়া। ইিতপূেবর কাউেক আিম এ নাম  

েদইিন।’ {সূরা মারইয়াম, আয়াত : ০৭} 

َناَدتۡ ﴿ ۡ ٱ هن ََ ٰ ل ََ وَ  �َُكةن َم ُن ٓ  َه ۡ ٱ ُ�  َنَصّ�ُ  �ُمٞ قَا نّ  َراُب ُمحۡ ل
َ
َ ٱ أ نكَ  َّ ُ ِّ ۢ  َيٰ �َُيحۡ  َنبَ قَ َصّدُ  �من

ُ ٱ ّمُنَ  بَُ�لَُمةٖ  ورٗ  اَهَسّيُدٗ  َّ ٰ ٱ ّمُنَ  اَهنَبُيّٗ  �هََحصن َّ  ]٣٩: آهللا لمرسَ[ ﴾٣ لُُح�َ ل

‘অতঃপর ে েরশতারা তােক েডেক বলল, েস যখন কেক দাঁিড়েয় 

সালাত আদায় করিেল, ‘িন�য় আ�াহ েতামােক ইয়াহইয়া স�েকর 

সুসংবাদ িদে�ন, েয হেব আ�াহর পক েথেক বাণীর সতযায়নকারী, 

েনতা   নারী সে�াগমু� এবং েনককারেদর মধয েথেক একজন নবী।’ 

{সূরা আেল ইমরান, আয়াত : ৩৯}   

আর সুসংবাদ েযেহতু মানুষেক আনি�ত কের, তার েভতের পুলক 

স�ার কের তাই মুসিলেমর উিচত তার ভাইেক আনে� আ�ািদত হবার 

মেতা সংবাদ আেগভােগ েপৗেে েদয়া। যখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�াম জ� হণ কেরন, আবূ লাহাবেক তার দাসী সুয়াইবা এ খুিশর 

সংবাদ েদন। আবূ লাহােবর কােে িগেয় সুয়াইবা বেলন, রােত 



28 

 

আ�ু�াহর একিে পু� স�ান জ� িনেয়েে। এ সংবােদ খুিশ েস 

সুয়াইবােক আজাদ কের েদয়। আ�াহ তা‘আলা তার এ ভােলা কাজেক 

বৃথা বানানিন। মৃতুযর সময় তার কিণতা আ�ুেলর গতর েথেক তােক 

পািন পান করান। অতএব স�ােনর সুসংবাদ েদয়া মু�াহাব। যিদ তা 

না পারা যায় তেব তােক অ�ত শেভ�া জানােনা মু�াহাব। সুসংবাদ   

শেভ�ার মেধয পাথরকয হেলা, সুসংবাদ বেল এমন িকেু জানােনা যা 

তােক খুিশ করেব আর খুিশর খবর পা য়ার পর তােত বরকত বৃি�র 

দু’ আ করােক বলা হয় শেভ�া জাপন।    

নবজাতেকর কােন আযান েদয়া 

স�ান জ� েনয়ার খুিশেক সাবরজনীতা িদেত আেরকিে িবধান েদয়া 

হেয়েে। আর তা হেলা, নবজাতেকর কােন আযান েদয়া। এর মেধয 

েযমন পারেলৗিকক কলযাণ িনিহত, েতমিন এেত আেে সামািজক িকেু 

ইিতবাচক িদক। আবূ রাে  রািদয়া�াহ আনহ বেলন,  

» َ ََسِن نِْن َعِ
ْ
َِ سَ

ذ 
 
ُِ أ  ََ

ذم
َ
تْ   ََي -أ َ

َ
َْ َول َ ةِ  –ِطَمة  ِ  ّم  .»نِيل

‘ ােতমা রািদয়া�াহ আনহ হাসান িবন আলীেক �সব করার পর আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক আিম েদেখিে তার কােন 
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আযান িদেলন।’ [িতরিমযী : ১৫১৪; আবূ দাউদ : ৫১০৭। {ইমাম 

িতরিমযী হাদীসিেেক হাসান সহীহ   শায়খ আলবানী এিেেক হাসান 

বেলেেন}]    

আর সদযভূিম� িশশর কােন আযান িদেত বলা হেয়েে যােত পৃিথবীেত 

আগমেনর পর মানুেষর কােন সবর�থম আ�াহর বড়ড়-মাহাতয   ে�তড় 

এবং েয শাহাদােতর মাধযেম ইসলােম �েবশ কের েস ব�বয স�িলত 

বাকযই �েবশ কের। এেত কের ধরাধােম আসার সে� সে�ই তার 

ইসলােমর িনদশরন েশখার সুেযাগ ৈতির হয়, েযমন তােক দুিনয়া তযােগর 

�া�ােল তা হীেদর বাকয িশিখেয় েদয়া হয়। িশশিে অ�ীকার করা 

যােব না েয, এ বাকয অনুধাবন করেত যিদ  িশশ সকম নয়, তথািপ 

তার অ�ের এ আজােনর িকেুো �ভাব পড়াই �াভািবক। এ োড়া 

আর  উপকার রেয়েে। েযমন, আজােনর বাকযগেলা শেন শয়তােনর 

পলায়ন কের। একিে িশশ ভূিম� হবার পূবর মুহূেতর শয়তান অেপকায় 

থােক, দুিনয়ােত আসামা�ই েস চায় বা�ািের  পর তার অশভ �ভাব 

িব�ার করেত। িক� আযান েদয়া মা� েস েসখান েথেক পলায়ন কের।  

এ আজােনর আেরকিে তারপযর এই েয, এর মাধযেম িশশিেেক 

শয়তােনর ম� আ�ােনর আেগই আ�াহ   দীেন ইসলােমর িদেক 



30 

 

আ�ান জানােনা স�� করা হয়। েযমন, মানব �কৃিত হেলা, েস 

যাবতীয় শভ   শ�তা িনেয় এবং আ�াহর �িত  মান িনেয়ই 

পৃিথবীেত আেস। অতপর শয়তান তােক এ সুপথ েথেক িবচুযত কের 

এবং দীেন ইসলাম েথেক দূের িনেয় যায়।  

স�ানেক তাহনীক করােনা  

নব জাতেকর কােন আযান েদবার পর এবার দািয়ড় তােক তাহনীক 

করােনা। অথরার সামানয েখজুর িচিবেয় নব জাতেকর মুেখ খািনকো ঘেষ 

েদয়া। আবূ মূসা রািদয়া�াহ আনহ বেলন,  

م ّا س« ِّ
َُيْت  نِِ  سىم

َ
َ ٌى ََْ ِلَ ِل م  ََ َََحغمَك   نِتَْمَرٍة و  يا  إِنَْرسِهي َََسمم َ للي  وملَ 

وَس  ِ� م 
َ
ِ أ
َ
َ َول ََ

ْ
ُ
َ
ََ أ م ، َوَ 

َ
َع   إِل ََ َ�ِة وََد َ ََ

ْ
  نِيل

َ
 .»وََدَم ل

‘আমার একিে স�ান জ� িনল। তােক িনেয় আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােে েগলাম। িতিন তার নাম রাখেলন মূসা। 

তারপর েখজুর িদেয় তােক তাহনীক কেরন। িতিন তার জনয বরকেতর 

দু‘আ কেরন এবং আমার কােে তােক ি িরেয় েদন। এিে িেল আবূ 

মূসার বড় স�ােনর ঘেনা।’ [বুখারী : ৫৪৬৭; মুসিলম : ৫৭৩৯] 
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আনাস িবন মােলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন,  

» 
َ
ََ سْنٌن أل َحَة َ 

ْ
ن و َطل

َ
ََ أ ي رََج ّ ََلَمم ِِ

ّم ِبَل سل ق  ََ َحَة 
ْ
ن و َطل

َ
ََ أ َر َْ ََ َِ

َحَة ََْشتَ
ْ
ِل َطل

 ََ ي َ  ْمَ�ن  ِممم
َ
َو أ ٍَ ه  لَيْ ّى م 

 
ِِ  َيلَْت أ

َعَل سنْ ََ َم .  َيَهللا َمي   ّ ٍم  َتَع ََ َعَشيَء 
ْ
ِْ  سل

َ
َ�ْت إِل َقرم ََ

 َ  
َ
ي َََرغ يَ  ِمغَْهي ََلَمم َّ

َ
م أ ِِ

ّم ِ . يلَْت َوسر وس سل ُم وَهللا س  رَم 
ََ َحَة أَ

ْ
ن و َطل

َ
بََح أ ّْ

َ
ي أ -ََلَمم

َقيَهللا  -ّا سَ للي  وملَ ََ َا   ََ ْخ
َ
َ  سللميْلَةَ  : ََْ ْلَرْمت 

َ
َْ  َيَهللا  .أ َمي :  َيَهللا َ�َع َم نَيرِْك لَه   .سللمه 

   
ْ
ل ِ ْْ َحَة س

ْ
ن و َطل

َ
َقيَهللا ِن أ ََ ْت م  ًَمي  َ م  َََولَ ِِ

َ نِِ  سىم َِ
ْ
. -ّا سَ للي  وملَ-َ يم تَْ

م  ِِ
ََ نِِ  سىم ّ  -ّا سَ للي  وملَ-َََْ ِِ

َخَذا  سىم
َ
ّا سَ -َوَ�َعثَْت َمَع   نِتََمَرسٍت ََْ

َقيَهللا  -للي  وملَ ءٌ  : ََ َمَع   َشْ
َ
ََُمَرسٌت  .أ  َْ ّ .  َيل وس َ�َع ِِ

َخَذَهي سىم
َ
 للي  ّا سَ-ََْ

ِ  -وملَ ُم بَْد س َْ يا   َم َ غمَك   وََممم  ّ   ِِ
ّم ُِ سل  ُِ َاَعلََهي 

يِ  ََ َِ َخَذَهي ِمْن 
َ
َم أ  ّ َمَلَاَهي  ََ«. 

‘আবূ তালহার একিে েেেল িেল অসু�। এমতাব�ায় আবূ তালহা 

স ের েগেলন। স র েথেক যখন ি রেলন, িজেজস করেলন আমার 

েেেলর কী অব�া? উ�ু সুলাইম বলেলন, েস আেগর েচেয় েবিশ 

�শাি�েত আেে। উ�ু সুলাইম তারপর তার সামেন রােতর খাবার 

পিরেবশন করেলন। আবূ তালহা রােতর খাবার  হণ করেলন। অতপর 

তার সে� সহবাস করেলন। এ কাজ সমা� হেল উে� সুলাইম 

বলেলন, (আমােদর স�ান মৃতুয বরণ কেরেে তাই) েলােকরা তােক 
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দা ন কেরেে। সকাল হেল আবূ তালহা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর কােে এেলন। তাঁেক এ ঘেনা জানােলন। অতপর (তার 

�ীর বুি�ম�া   ৈধেযরর পারাকাতায় মুু   িবিওত হেয়) িতিন িজেজস 

করেলন, ‘আজ িক েতামরা সহবাস কেরেো?’ বলেলন, জী। িতিন দু‘আ 

করেলন, ‘েহ আ�াহ, এেদর মেধয বরকত িদন’। (রাসূলু�াহর দু‘আর 

বরকেত েস রােতর িমলেন গভর ধারণ হয়।) অতপর উে� সুলাইম 

একিে পু� স�ান জ� েদন। তখন আবূ তালহা আমােক বেলন, এেক 

িনেয় তুিম নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােে যা । িশশিেেক 

িতিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােে িনেয় এেলন। আর 

উে� সুলাইম তার সে� িকেু েখজুর  পাোন। (নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর কােে এেল) িতিন তােক  হণ কেরন। িতিন িজেজস 

কেরন, ‘তার সে� িক িকেু আেে?’ সাহাবীরা বলেলন, হযা, তার সে� 

েখজুর আেে। নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম েখজুর  হণ করেলন 

এবং তা িচবুেলন। তারপর িনেজর মুখ েথেক িনেয় তা িশশর মুেখ েদন 

এবং তাহনীক কেরন। আর তার নাম রােখন আ�ু�াহ।’ [বুখারী : 

৫০৪৮; মুসিলম : ৫৭৩৭] 
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َلَْت نِعَ  َْ َهي  �م
َ
َمي � غْه  َْ ُم   ِ� نَْ�ٍر ، رَِ َ س

َ
ْمَميَء نِغِْت أ

َ
ْن أ َة َْ ِ نَِمكم

ُْ �َ َّ َِ نِْن سل بِْد س

وَهللا  َُيْت  نِِ  رَم 
َ
َم أ  ّ بَيٍء   نِق 

ت  ْ بَيًء َََولَ ت  ب 
ْ
ل َ ََ ََ َمِدَغََة 

ْ
َُيْت  سل

َ
َف ََْ ِت نَي م 

َ
رَْجت  َوأ َْ   َيلَْت ََ

َم   ّ َمَلَاَهي  ََ َم َدَم نِتَْمَرٍة   ّ ْعت    ِ  َ ْاِراِ  ََ َِ ّا سَ للي  وملَ َََو يِ   س َِ َل ِ   ََ َُ

ّمْمَرِة  َم َ غمَك   نِي  ّ َِ ّا سَ للي  وملَ  وِهللا س ِ  رَم  ٍء َدَخَل َجْوََ   ِر� ْ ٍَ َهللا  وم
َ
ََ أ َََك

�م 
َ
وس نِِ  ََرًَ ي َشِدًَدس أل رِ   ََ ََ ِلَ ِ  سالِْمَ ِى  َهللا َمْول وٍد و  وم

َ
ََ أ مَك َللَيِْ  ، َوَ  ََ ََ   

َ
َم َدَم ل  ّ َْ  ه 

 َْ   لَ� 
َ
َْ َََ  َ ول وَد  َْد َمَحَرتْ�  َه 

ْ
َم سل َْ إِ  ِبيَل لَه 

‘আসমা িবনেত আবী বকর রািদয়াআ�াহ আনহমা েথেক বিণরত েয, 

িতিন আ�ু�াহ ইবন যুবােয়রেক গেভর ধারণ কেরন। িতিন বেলন, আিম 

ম�া েথেক েবর হলাম আিম �ায় বা�া �সেবর েময়াদ পুেরা কের 

ে েলিে। তারপর আিম মদীনায় েপৗেলাম। েসখােন কুবা প�ীেত আিম 

স�ান জ� িদলাম। অতপর বা�ািেেক িনেয় আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােে এলাম এবং তােক তাঁর েকােল িদলাম। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম েখজুর চাইেলন। েখজুর 

িচবুেলন এবং বা�ািের মুেখ একেু থুথু িদেয় িদেলন।  েল তার েপেে 

�থম যা পেড় তা হেলা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ােমর 

থুথু। অতপর িতিন েখজুর িদেয় তার তাহনীক কেরন। অতপর তার 

জনয দু‘আ কেরন। বরকত কামনা কেরন। আর এ-ই িেল ইসলােম 
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জ� হণকারী �থম িশশ। এেত সবাই যার পর নাই খুিশ হন। কারণ, 

তােদর বলা হেয়িেল ইহদীরা তােদর যাদু কেরেে। তাই তােদর েকােনা 

স�ান হেব না।’ [বুখারী : ৫৪৬৯; মুসিলম : ৫৭৪১] 

স�ােনর তাহনীক করােনা পর আেস তার আকীকার কথা। ইনশাআ�াহ 

এ িবষেয় �ত� একিে �ব�ই িলিখত হেয়েে। আ হী বযি�গণ েসখান 

েথেক িব�ািরত েজেন িনেত পারেবন।  

পিরেশেষ বলেত চাই, আমরা যারা দীেনর  পর চলেত চাই, িনেজর 

জীবনোেক নববী আদেশর সুসিিত করেত চাই, তারা  িক� স�ান 

জ�   তরপরবতরী করণীয়-বজরনীয় স�েকর না জানার কারেণ যা করার 

তা করেত পাির না। উে�া যা না করা উিচত, যা িপতার   স�ােনর 

জনয কলযাণকর নয়, তাই করা কের থািক। আশা কির আমােদর 

কুরআন-হাদীস েরামি�ত এ িনব� আমােদর চলার পেথ অমূলয পােথয় 

েযাগােব। আ�াহ তা ’আলা আমােদর সবাইেক তাঁর িনবরািচত এবং তাঁর 

রাসূেলর �দিশরত পেথ চলবার তা  ীক িদন। আমীন।  


