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মুসিলেমর ৈবিশ�য
আ�াহ তা‘আলা সবিকছু সৃ ি� কেরেছন একিট মূ ল েথেক। আ�াহ
বেলন,

َ ٓ َ ٗ ُ ُ ۡ ُ َٰۡ َ َ َ َٰ َُ َ َ ّ ُ َٰ َۡ َ ّ ُ ّ َ ّ�� ٰ
و�ا َو� َبا�ِل
﴿ َُٓها �َاس ِنَا خلق��م ِمن ذك ٖر وأن� وجعل��م شع
ۡ َ ّ ْ َُ ََ
َ ٌ َ َّ ّ ۡ ُ ٰ ََۡ ّ َ
ُ
﴾ ١ ٞ�ِِيم خب
ارف ۚ ٓوا ِنَ أ� َر َم� ۡم عِند �َ ِ ��قٮ� ۚم ِنَ �َ عل
�ِ ع
  [١٣ :]ﺤﻟﺠﺮات

‘েহ েলাকসকল! আিম েতামােদরেক এক পুরুষ ও এক নারী
হেত সৃ ি� কেরিছ, পের েতামােদরেক িবভ� কেরিছ িবিভ� জািত ও
েগাে�, যােত েতামরা এেক অপেরর সােথ পিরিচত হেত পার।
েতামােদর মােঝ েয অিধক মু�াকী েস-ই আ�াহর িনকট অিধক
স�ািনত। আ�াহ তা‘আলা সবিকছু জােনন এবং সবিকছু র খবর
রােখন। 1
০F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�া িবজেয় েঘাষণা কের
বেলন, েহ কুরাইশ স�দায়! আ�াহ তা‘আলা জােহলী অহিমকা ও
বাপ-দাদার বড়াই িমিটেয় িদেয়েছন। সকল মানু ষ আদম স�ান,
আর আদম মািটর সৃ ি�।

1 হুজুরা, ১৩
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আ�াহ তা‘আলা মানু ষ সৃ ি� কের তাঁেক েচনার মত েযাগযতা
িদেয়েছন। সােথ সােথ িতিন রব ও উপাসয্ হওয়ার বয্াপাের যেথ
দিলল-�মাণ উপ�াপন কেরেছন, েযগুেলা মানুেষর িবেব, অনু ভূিত
ও আ�ােক সে�াধন কের। মানু ষেক তাঁর পিরচয় লাভ না করার
কারেণ শাি� �দােনর জেনয্ এতটুকুর উপরই ক্ষা� হ; বরং
রাসূ ল ে�রণ কের িকতাব নািযল কেরেছন, যােত মানব �কৃিতেক
সে�াধন কের সিঠক ধারণার বীজ বপন করা যায়। এ িবষেয় �চুর
আয়াত রেয়েছ। আ�াহ বেলন,

ۡ َ َ َۡ َ ََۡ َ َ ّ َ َ َ ّ ّ َ َ ۡ ٗ َ
ّ َ َ ۡ َ ۡ ََ
ِ ِين حن ِيفا ۚ ف ِطرت �َ ِ لَ ِ� �طر �َاس عليها ۚ � �بدِيل
�ل ِق
ِ �ِ ﴿ فأق ِم وجهك ل
َ ۡ ُ ّ َ َٰ ّ
َ ََُۡ َ
ۡ َ ّ
َ
ُ
ََ�
ُ� َ�ۡه ِ َٱ ّ�َ ُقوه
ِ َّ� �
ين ٱلق ّي ِ ُم َ� َٰ�ِنَ أ
ِ��َِۚ �ل ِك ٱ
ِ ۞من ِيبِ إ٣ اس � �علمون
َ
ۡ
ْ
َ
ۡ
ُ
ُ
َ
ّ ْ يموا
َ ِ ��لصَل ٰوةَ َو� ت�ونوا مِ َن ٱل ُم
ُ ِ�ََوأ
  [٣١  ،٣٠ : ﴾ ]الﺮوم٣ �
ِ
“তুিম একিন�ভােব িনেজেক �ীেনর উপর �িতি�ত কর।

আ�াহর (�দ�) �কৃিতর অনু সরণ কর, েয �কৃিত অনু যায়ী িতিন
মানু ষ সৃ ি� কেরেছন, আ�াহর সৃ ি�র েকােনা পিরবতর্ন েনই। এটা
সহজ-সরল �ীন, িক� অিধকাংশ মানু ষ জােন না। িবশুিচে� তার
অিভমুখী হেয় তাঁরই তাকওয়া অবল�ন কর, েতামরা সালাত কােয়ম
কর এবং মুশিরকেদর অ�ভুর্� হেয়া না” 2
১F

2 সূ র আর -রূম: ৩০-৩১
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আ�াহ তা‘আলা মানু েষর িনকট এরকমই েচেয়েছন। িক� মানু ষ
সংকীণর্ িবেবক ও কু�বৃি�র কারেণ এিদ-েসিদক ছু েটাছু িট কের,
িব�া� হেয় নানা পথ ও প�া অবল�ন কের। আ�াহ তা‘আলা
মানু ষেক আকল-বুি�-িবেবক ও আ�া িদেয়েছন। েয বয্ি� এক
িদকেক অপরিটর উপর �াধানয্ েদে, েস সিঠক রা�া েথেক সের
যােব।
ইসলামী বয্ি�ে�র গ-ৈবিশ�য
আ�াহ তা‘আলা মুসিলেমর জনয্ এমন িকছু গুণাবলী িনধর্া
কেরেছন, েযগুেলার মাধয্েম তােদর সহেজই অনয্েদর েথেক পৃ
করা যায়।
(১) মুসিলম আকীদা ও িব�ােস দৃ ঢ় :—
মুসিলম আ�াহেক রব, ইসলামেক দীন ও মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক নবী ও রাসূ ল িহেসেব দৃ ঢ়িব�াস কের।
আ�াহ, তাঁর েফেরশতাকুল, িকতাব, রাসূ লগণ, আেখরাত ও ভালম� তাকদীেরর উপর ঈমান রােখ।
ঈমােনর িভি�র উপর একজন মুসিলম জীবনেক পিরচািলত
কের, যা তােক আচার-বয্বহা, চলােফরা, উে�শয-লক্ ও েলনেদেন
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িদক িনেদর্শনা েদেব। এর উপরই �িতি�ত হেব তার জীব-জীিবকা
ও সময়। িনধর্ািরত হেব তার দৃি�ভি� এবং তার কাজকমর্ চলে
সু �� �ামাণয্তার উপ, যােত েকােনা �কার পিরবতর্, পিরবধর্ন
ও িচ�া-িব�াি� থাকেব না।
ইসলাম এ িবষয়িটর উপরই িবেশষ েজার িদেয়েছ ; েকননা এ
জীবেন মানু েষর চলার সূ চনা িক হেব েসটা একমা� ইসলামই
িনধর্ারণ করেত পাের। আ�াহতা‘আলা বেলন

َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ ّ ّ َ َ ٓ َ ُ ّ َ ۡ َ ۡ َن
:ت﴾ ]�ﻤﺪ
� ِ ٰ�ِ﴿ فٱعلم َهۥ � إِ�ٰه ِ�َ �َ وٱستغفِر ِ��بِك ول ِلمؤمِن ِ� وٱلمؤم

  [١٩

‘সু তরাং তুিম েজেন রাখ, আ�াহ ছাড়া (�কৃত) েকােনা মাবুদ
েনই, ক্ষমা �াথর্না কর েতামার এবং মুিমন-নারীেদর �িটর
জেনয্’ 3
2F

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন—

َ َ َُٓ ُ ُ ّ َ َ َ
َ ٰٓ �َّ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ٌ ّ َ َ َ ّ َم
َ�ِكتِهِۦ
ِ َ�ون ُ ءامن ِٱ
ۚ نزل إِ�ۡهِ مِن َ�ِهِۦ وٱلمؤمِن
ِ ﴿ ءامن لرَسول بِما أ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ۡ
َ
َ
َ ۡ �َ َو ُ� ُتبهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ َ� ُ� َف ّر ُق
� أ َح ٖد ّمِن ُّ ُسلِهِۚۦ َوقالوا َس ِم ۡع َنا َوأ َط ۡع َناۖ �ف َرانك َ�َّنَا
ِ
ِ
ۡ َ َۡ
ُ
َ
  [٢٨٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ � ِ��ك ٱلمص
3 মুহা�দ : ১৯
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‘রাসূ ল ঈমান রােখন ঐ সব িবষেয় যা তার রেবর পক্ষ েথে
তার িনকট অবতীণর্ হেয়ে এবং মুসিলমরাও। সবাই ঈমান রােখ
আ�াহর �িত, তার েফেরশতােদর �িত, ��সমূ েহর �িত এবং তার
রাসূ লগেণর �িত। তারা বেল: আমরা তাঁর রাসূ লগেণর মােঝ েকােনা
তারতময্ কির না। তারা বেল: আমরা শুেনিছ এবং কবুল কেরি,
আমরা েতামার ক্ষমা চাই েহ আমােদর পালনকতর্া। েতামারই িদ
�তয্াবতর্ন করেত হে’ 4
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন,

َ َ ُٰ ّ ْ ُ َۡ َ َّ ْ ُُۡ َ ً ُ ّ ّ ُّ
َََۡ ۡ َََ
وت ۖ ف ِم ۡن ُهم َّ ۡن
� ُمَةٖ َسو� أنِ ٱ�بدوا �َ وٱجتنِبوا ل�َغ
ِ �ِ ﴿ ولقد �عثنا
َ ۡ ْ ُ َ َُ َ ّ َۡ َ ۡ ّ ۡ ّ ُۡ َ ُّ
َ َ َ َ ْ ُ َ
َ
�ض فٱنظ ُروا ك ۡيف �ن
ِ �ِ�وا ِ� ٱ
ه َدى �َ ومِنهم َن َقَت عليهِ لضَ�ٰلة ۚفس
َ ُۡ َُ َ
َ �ك ّ ِذ
  [٣٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٣ �
ِ �ٰقِبة ٱلم
‘আিম �েতয্ক উ�েতর মােঝই রাসূল ে�রণ কেরিছ এই মেমর
েয, েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগুত েথেক িনরাপদ থাক।
অতঃপর তােদর মােঝ িকছু সংখয্কেক আ�াহ েহদােয়ত দান
কেরেছন এবং িকছু সংখয্েকর জনয্ িবপথগািমতা অবধািরত হে

4 বাকারা : ২৮৫
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েগেছ।সু তরাং

েতামরা

পৃ িথবীেত

�মণ

কর

এবং

েদখ

িমথয্ােরাপকারীেদর িকরূপ পিরণিত হেয়ে’ 5
(২) মুসিলম ইবাদেত দৃ ঢ় :আ�াহর ইবাদত করাই হল মুসিলেমর জীবন, তােদর কাজকমর্
চলেব নীিতব�তা, শৃ �লা, ভারসােময্র উপর। েস এ ধরেনর
ইবাদেত অ�ীকারাব�, যােত জীবেনর সকল িদক অ�ভুর�। আ�াহ
তা‘আলা বেলন,
ّ َ ۡ َ ّ ِ ُ َۡ َ ََ
  [٥٦ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ ِ�س ِ�َ ِ�َ ۡع ُب ُدون
�ٱ
﴿ وما خلقت ن
ِ �َۡ و
‘আমার ইবাদত করার জনয্ই আিম মানব ও িজন জািত সৃি�
কেরিছ’। 6
৫F

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন,
َ َ َ َ
َ ّ ُۡ
ُ
َۡ َ
َ َ َ ۡ ّ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر
َ � َي
��ك ُ� ۖۥ
﴿ قل ِنَ َص� ِ� َو� ُس ِ� و
ِ
ِ
ِ � ١ �ب ٱل�ٰل ِم
َ َو� َ�ٰل َِك أُم ِۡر ُت َو َ�نَا ۠ َّوَ ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم
  [١٦٣  ،١٦٢ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
ِ
ِ

5 নাহল : ৩৬
6 যািরয়াত : ৫৬
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‘েহ নবী! আপিন বলু ন : আমার নামায, আমার েকারবানী এবং
আমার জীবন-মৃ তুয্ িব� �িতপালক আ�াহরই জনয্। ত েকােনা
অংশীদার েনই। আিম তা-ই আিদ� হেয়িছ এবং আিম �থম
আনু গতয্ েপাষণকারী’ 7
তার উপর িভি� কেরই মুসিলম একিন�ভােব আ�াহর ইবাদত
কের। আ�াহ তা‘আলা বেলন,

َ َ
ُۡ َّ ْ ُ َُۡ ّ ْٓ ُ ُ ٓ َ َ
َ �ٱ
  [٥ :ين ﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ
﴿ وما أمِروا ِ�َ ِ�عبدوا
ِ ّ �ُ �
ِ�َ �ل ِص

‘তােদরেক এ ছাড়া েকােনা িনেদর্শ করা হয়িন ে, তারা খাঁিট
মেন একিন�ভােব আ�াহর ইবাদত করেব।’ 8
7F

আর তােত রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর অনু সরণও
থাকেত হেব। েযমন হাদীেস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন,
.«»ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟيﺲ ﻋﻠﻴﻪ أمﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد
েয বয্ি� এমন আমল করল যােত আমা েকােনা িনেদরশ েনই
তা �তয্াখয্া 9
৮F

7 আনআম : ১৬২- ১৬৩।
8 বাইেয়য্না : ৫।

10

(৩) মুিমন উ�ম চিরে�র অিধকারী :—
একজন মুসিলেমর বয্ি�ে�র গুরু�পূণর্ ৈবিশ�য্ হেলা
আখলাক ও সু �র বয্বহার। আর এ েক্ষে� একমা� অনুসরণ কর
�থম আদশর্ মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�-এর, যার
�শংসা কেরেছন �য়ং রা�ু ল আলামীন। আ�াহ বেলন—
َ ّ
َ ُ ُ ٰ َ ك لَ َع
  [٤ : ﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ٤ �ِي
َ﴿ ن
ٖ � خل ٍق عظ
‘িন�য় আপিন উ�ম চিরে�র অিধকারী।’ 10
9F

আেয়শা িস�ীকা রা.-েক তাঁর চির� স�েকর্ িজেজ্ঞস করা হ
িতিন বেলন―
.«»ﻛن ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻘﺮآن
‘কুরআনই িছল তার চির�।’ 11
10F

িতিন সবর্দাই �তেক উ�ম চির� �হণ করার আেদশ
িদেতন। িতিন বেলন―
9 মুসিলম : ৩২৪৩
10 কলম : ৪
11 মুসনােদ আহমদ : ২৩৪৬০
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ً
.«»�ﻤﻞ اﻤﻟﺆﻣﻨ� إﻳﻤﺎﻧﺎ أﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ
‘সবেচেয় পিরপূ ণর্ মুিমন ঐ বয্ি� েয সবেচেয় চির�বা’ 12
1F

জৈনক বয্ি� তাঁর িনকট অিসয়ত তলব করেল িতিন বেল―
.« وﺧﻟﻖ اﻨﻟﺎس ﺑﻠﻖ ﺣﺴﻦ، وأﺗﺒﻊ الﺴيﺌﺔ اﺤﻟﺴﻨﺔ ﺗﻤﺤﻬﺎ،»ﺗﻖ اﷲ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﻨﺖ
‘তুিম েযখােনই থাক আ�াহেক ভয় কর। গুনাহ হেয় েগেল
সােথ সােথ একিট েনক আমল কের েফল, তা েসিট িমিটেয় িদেব।
আর মানু েষর সােথ ভােলা বয্বহার কর’ 13
12F

ইসলাম ইবাদেতর সােথ আখলাকেক িমিলেয় িদেয়েছ। একজন
�কৃত আেবদ ইবাদেতর মাধয্েম তার চির� সংেশাধন কের িনেব।
আ�াহ বেলন―
َ ۡ ٓ َ َۡ
ّ َّ ِ﴿
ٰ َ لصَلَ ٰوةَ َ� ۡن
  [٤٥ :� َع ِن ٱلف ۡحشاءِ َوٱل ُمنك ِر� ﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
ن
‘িন�য় সালাত অনয্ায় ও অশালীন কাজ েথেক(আদায়কারীেক)
িবরত রােখ।’ 14
13F

12 িতরিমযী : ১০৮২
13 িতরিমযী : ১৯১০
14 আনকাবু ত : ৪৫
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িসয়াম স�েকর্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বে―
 ﻓﺈن ﺳﺎﺑﻪ أﺣﺪ أوﺷﺎﺗﻤﻪ،»ذاﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮم أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺚ وﻻ ﻳﺼﺨﺐ
.«ﻓﻠﻴﻘﻞ إ� ﺻﺎﺋﻢ
‘েতামরা িসয়াম পালেনর িদনগুেলােত অশালীন কাজ ও
েশারেগাল কর না। যিদ েকউ গািল েদয় অথবা ঝগড়া কের, তাহেল
বলেব―আিম েরাজাদার।’ 15
14F

হেজর বয্াপাের আ�াহতা‘আলা বেলন―
ََ َ ُ ُ ََ َ ََ ََ
َ ۡ �ِ ج َد َال
  [١٩٧ :ٱ� ِ ّجۗ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ �﴿ ف� رفث و� فسوق و
‘তেব েস হেজর মােঝ সহবাস, দু �মর্ ও কলহ করেত পারেব না’ 16
15F

‘এমিনভােব উ�ম আখলােকর গুরু� স�েকর্ শরীয়েতর অে
দলীল �মাণ রেয়েছ। একজন �কৃত মুিমন উ�ম চির� ও
�শংিসত গুণাবিলর অিধকারী হে―এিট �াভািবক। উ�ম গুণসমূহ
েযমন―সততা, বদানয্ত, িবন� আচরণ, খারাপ ব� েথেক দৃ ি�
সংরক্, অশালীন কাজ েথেক দূ ের থাকা, ৈধযর, ল�া―�ভৃিত।’

15 বু খারী : ১৭৮১
16 বাকারাহ্: ১৯৭
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(৪) মুসিলম ইলম ও �জ্ঞার উপর জীবন অিতবািহত কে:―
েস অনয্েদর সােথ এমন বয্বহার ক, েযমন বয্বহার অনয্েদ
েথেক আশা কের। অনয্েদর ভােলাবােস এবং তােদর কলয্াণ কামন
কের। তােদর জেনয্েদা‘আ কের এবং আ�ান কের এমন কােজর
�িত যা তােদর জেনয্ দুিনয়া ও আেখরােতর কলয্াণ বেয় আেন
মুসিলম এমন �াথর্পর হেব না ে, শুধু িনেজর কলয্াণ কামন
কের, অেনয্র েনয়ামত কুিক্ষগত করার আশা কের। কখনও
অেনয্র অম�ল চাইেত পাের না। রাসূল সা�া�াহু আইিহ
ওয়াসা�াম ও তার দাওয়ােতর উপর �িতি�ত হেয়ই একজন �কৃত
মুসিলম মানু ষেক েহদােয়ত ও িদক-িনেদর্শনা েদেব। আ�াহতা‘আলা
বেলন―

َۡ
ۡ َ
َ ۡ
َ َ
ّ ت
ّ َۡ َ ُ ُ
ۡ ُمَة أُ ۡخر َج
وف َو� ۡن َه ۡون َع ِن ٱل ُمنك ِر
ِ َِلن
ِ اس تأ ُم ُرون بِٱل َم ۡع ُر
ٍ �﴿ كنت ۡم خ
ِ
ُۡ
ّ َ
  [١١٠ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٠َِۗ�َوتؤمِ ُنون ِٱ
‘েতামরা সবর্ে�� জািত। েতামােদরেক মানুেষর কলয্ােণর জেন

েবর করা হেয়েছ। েতামরা মানু ষেক সৎ কােজর আেদশ করেব।
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এবং অসৎ কােজ বাধা �দান করেব। আর আ�াহর উপর ঈমান
রাখেব।’ 17
16F

আ�াহ তা‘আলা কােজর উৎসাহ �দান লেক্ষয্ ব―
ّ َ َٓ َ ّ َٗۡ ُ َ ۡ َ ۡ ََ
َ �َ ِ َو َعم َل َ�ٰل ِٗحا َوقَ َال َِّ� ِم َن ٱل ۡ ُم ۡسلِم
٣�
�ِ﴿ ومن أحسن قو� ِّمَن د� إ
ِ
ِ
ن
ِ
  [٣٣ :﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ
‘ঐ বয্ি�র েচেয় উ�ম কথা আর কার হেত পাে, িযিন
মানু ষেক আ�াহর িদেক আ�ান কের এবং িনেজও েনক আমল
কের, আর বেল আিম মুসিলমেদর একজন। 18
১৭ F

মুসিলম গুেণ িবিশ হওয়ার ফল:—
(১) মানিসক শাি�:
অ�েরর �শাি� ও অি�রতার ফেলই পািথর্ব জীবেন �িতিট
মানু ষ সু খ-দু ঃেখর স�ু খীন হয়। মুসিলম সবর্াব�ায় মানিসক শাি�েত

17 আেল ইমরান : ১১০
18 ফুসিসলাত : ৩৩
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থােক, সতত িনেজেক আিব�ার কের এক অনািবল ি�রতা ও
�শাি�েত।
আ�াহ তা‘আলা বেলন―
ََ ّ ۡ
ْ َُ َ َ ّ
ّ ۡ
ُ ُ�َ ِ َطۡمَ�ِ ُّ ٱلۡ ُقل
ُُ ُُ ّ
﴾ ٢ وب
ر
�ِ
ذ
ب
�
ِ ﴿
ن
ِ ِ � َِۗ� �َين ءامنوا َ�َطۡمَ�ِنُ قلو�هم بِذِ� ِر
  [٢٨ :]الﺮﻋﺪ

‘যারা মুিমন এবং যােদর অ�র আ�াহর িজিকের �শাি� লাভ
কের। েশান! আ�াহর িজিকেরই অ�রসমূ হ �শাি� লাভ কের
থােক।’ 19
18F

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন—

ُ ُل لّ ِلۡ َ�ٰس َِيةِ قُلٞ �ۡ � نُور ّ ِمن َّ ّ�هِۦ فَ َو
ُ ّ � َح
َ َ ﴿ أَ َ� َمن
ٰ َ َ �َ َص ۡد َرهُۥ ل ۡ ِِ� ۡس َ� ٰ ِم َ� ُه َو
و� ُهم
ِۚ
ٖ
َ �ْۡ ّ ُو
ّ َ َ
ّ
  [٢٢ : ﴾ ]الﺰمﺮ٢ �
ٍ ِ ِمن ذِك ِر �َِۚ َٰٓ�ِك ِ� ض� ٰ ٖل ُب
‘েয বয্ি�র অ�রেক আ�াহতা‘আলা ইসলােমর জনয্ �শ�
কের িদেয়েছন এবং েস রেবর পক্ষ েথেক নূেরর উপর রেয়ে

19 রা‘দ : ২৮
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(পক্ষা�) যােদর অ�র আ�াহর �রেণর বয্াপাের কেঠা, তােদর
জেনয্ দুেভর্াগ। তারা সু�� েগামরাহীেত রেয়’ 20
অনয্�আ�াহ বেলন—

َ ي� ٰ ٗنا َّ َع
َ ْ لِ� َد ُاد ٓوا
َ ك
َۡ �
َ ِ ين َة � قُلُوب ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ّ نز َل
َ َِي أ
ٓ َ�ّ ﴿ ُه َو
﴾ ۗي�ٰن ِ ِه ۡم
َلس
ِ
ِإ
ِإ
ِ
ِ
  [٤ :]اﻟﻔﺘﺢ
‘িতিন এমন স�া িযিন মুিমনগেণর অ�ের িবেশষ শাি�
িদেয়েছন। েযন তােদর ঈমােনর সােথ আেরা ঈমান েবেড় যায়।’ 21
20F

(২) পৃ িথবীেত আ�াহর দাসে�র বা�বায়ন :—
আ�াহ তা‘আলা বেলন—
ّ َ ۡ َ ّ ِ ُ َۡ َ ََ
  [٥٦ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٥ ِ�س ِ�َ ِ�َ ۡع ُب ُدون
�ٱ
﴿ وما خلقت ن
ِ �َۡ و
‘আিম িজন ও ইনসানেক সৃ ি� কেরিছ একমা� আমার
ইবাদেতর লেক্ষ’ 22 িতিন আেরা বেলন—
21F

20 যু মার : ২২
21 ফাতহ : ৪
22 যািরয়াত : ৫৬
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َ َ َ َ
َ ّ ُۡ
ُ
َۡ َ
َ َ َ ۡ ّ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر
َ � َي
��ك ُ� ۖۥ
﴿ قل ِنَ َص� ِ� َو� ُس ِ� و
ِ
ِ
ِ � ١ �ب ٱل�ٰل ِم
َ َو� َ�ٰل َِك أُم ِۡر ُت َو َ�نَا ۠ َّوَ ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم
  [١٦٣  ،١٦٢ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
ِ
ِ
‘আপিন বলু ন : আমার সালাত, কুরবািন, জীবন, মরণ সবই িব�
�িতপালক আ�াহর জেনয্। তা েকােনা শরীক েনই। আিম এ
মেমর্ই আিদ� হেয়িছ আর আিম মুসিলমেদর অ�ভুর্’ 23
2F

(৩) ি�িতশীলতা :
আ�াহর পেথ চলার মাধয্েম িনরাপ� ও ি�রতা অিজর্ত হয়।
এরই মাধয্েম অভী� লেক্ষয্ েপৗঁছা যায়। আর িবপরীত পেথ
ক্ষিত হয়
(৪) স�ান, সাহাযয্ ও পৃিথবীেত �িত�া লাভ:
আ�াহ বেলন—

َۡ ۡ َُّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ ْ ُ ُ َ
ُ
  [٧ :ت أق َد َام� ۡم ﴾ ]�ﻤﺪ
ِ ﴿ إِن تن�وا �َ ين��م و�ثب

‘যিদ েতামরা আ�াহেক সাহাযয কর তাহেল িতিন েতামােদরেক
সাহাযয্ করেবন এবং েতামােদর পদসমূহ দৃঢ় রাখেবন’ 24
২৩ F

23 আনআম : ১৬২-১৬৩
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(৫) চূ ড়া� লেক্ষয্র বা�বা:
তা হে� আ�াহর স�ি� লাভ ও জা�ােত �েবশ। আ�াহ
বেলন―
ً ُ
َ ۡ ُ ّٰ ۡ َُ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ ّ
﴾ ١ �ت ٱلفِ ۡرد ۡو ِس ن ُز
َ�َ ت �نت لهم
ِ َ﴿ ِن
ِ �ِ �َين ءامنوا وع ِملوا ل�َل
  [١٠٧ :]الﻜﻬﻒ

‘িন�য় যারা ঈমান এেন েনক আমল কের তােদর জনয্
েমহমানদািররূেপ রেয়েছ জা�াতুল িফরদাউস’ 25
২৪F

24 মুহা�দ : ৭
25 কাহাফ : ১০৭
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সতয্বািদত
বা�বতা অনু যায়ী সংবাদ েদওয়ােক বলা হয় সতয্বািদতা যার
িবপরীত হেয়েছ িমথয্াবািদতা। বা�বতার উে�া সংবাদ েওয়াই
হে� িমথয্াবািদত।
সতয্বািদতার মযর্াদ:—
এিট একিট মহৎ গুণ। শিরয়ত েয সকল চািরি�ক িদেকর
বয্াপাের গুরু� িদেয়েছ েসগুেলার মােঝ সতয্বািদতা অনয্তম
একিট সু উ� আদশর্। মহামানবগণই এ গুণিট অজর্ন কেরন।
অপদাথর্রা এ েথেক িপিছেয় থােক। এ কারেণই এিট িছল সম�
নবীগেণর অিবি�� গুণ। িঠক এর উে�া িছল মুনািকেদর অব�া।
এ িবষেয় উৎসাহ েদয় এমন অেনক দিলল �মাণ রেয়েছ। আ�াহ
তা‘আলা বেলন―

ّ َ َ ْ ُ َُ َّ ْ ُّ ْ َُ َ َ ّ َّ��ٰ
َ ِ�ل�َ ٰ ِد
  [١١٩ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ �
�َين ءامنوا �َقوا �َ و�ونوا مع
ِ ﴿ َُٓ ه ا
‘েহ মুিমনগণ! েতামরা আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর এবং

সতয্বাদীেদর সােথ থাক’ 26
25F
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আ�ু �াহ ইবেন মাসঊদ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―
  وﻣﺎ، و�ن اﻟﺮﺒ ﻳﻬﺪي إﻰﻟ اﺠﻟﻨﺔ، ﻓﺈن الﺼﺪق ﻳﻬﺪي إﻰﻟ اﻟﺮﺒ،» ﺑﺎلﺼﺪق
ً
 و�ﻳﺎ�ﻢ،ﺰال الﺮﺟﻞ ﻳﺼﺪق و�ﺘﺤﺮى الﺼﺪق ﺣﻰﺘ ﻳ�ﺘﺐ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺻﺪﻳﻘﺎ
 وﻣﺎ ﻳﺰال، و�ن اﻟﻔﺠﻮر ﻳﻬﺪي إﻰﻟ اﻨﻟﺎر، ﻓﺈن الﻜﺬب ﻳﻬﺪي إﻰﻟ اﻟﻔﺠﻮر،ﻜﺬب
ً
.«لﺮﺟﻞ ﻳ�ﺬب و�ﺘﺤﺮى الﻜﺬب ﺣﻰﺘ ﻳ�ﺘﺐ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻛﺬاﺑﺎ
‘েতামরা সতয্বাি হও। েকননা সতয্ মানুষেক পুেণয্র প
েদখায় আর পুণয্ জা�ােতর পথ েদখায়। বা�া সতয্ কথােক আঁকে
ধরেল এক সময় েস আ�াহর িনকট িসি�ক িহেসেব পিরিচিত লাভ
কের। েতামরা িমথয্া বজর্ন কর। েকননা িমথয্া মানুষেক পাে
িদেক ধািবত কের আর পাপ জাহা�ােমর িদেক িনেয় যায়। বা�া
িমথয্ার আ�য় িনেত থাকেল একসময় আ�াহর দরবাের িমথয্াবাদ
িহেসেব পিরিচিত লাভ কের।’
সতয্বািদতার �কারেভদ:
সতযবািদতা িতন �কার।
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(১) অ�েরর সততা: মুিমন বা�া ঈমােনর েক্ষে� আ�িরকভাে
সতয্বাদী হে, যােত কের বািহয্ক রূপ িভতর গত অব�ার িবপরী
না হয় এবং আমল েযন দৃ ঢ় িব�ােসর িবপরীত না হয়।
(২) কেমর্র সততা: এিট বা�া ও আ�াহর মােঝ হেত পাের,
আবার বা�া ও মাখলু েকর মােঝও হেত পাের। মুিমন বয্ি� আ�াহ
তা‘আলার হুকুেমর বা�বায়ন ঘটােব এবং েধাঁকা েদেব না। আর
ওয়াদা করেল তা ভ� করেব না। আ�াহ বেলন―
َ َ ّ ْ ُ ََٰ َ ْ ُ َ َ ٞ َ َ ۡ ُۡ َ ّ
  [٢٣ :�َ َعل ۡيهِ� ﴾ ]اﻻﺣﺰاب
﴿ ِمن ٱلمؤمِنِ� رِجال صدقوا ما �هدوا
‘মুিমনেদর মােঝ এমন কিতপয় মহাপুরুষ রেয়েছ যারা আ�াহর
সােথ কৃত অ�ীকার বা�েব রূপ িদেয়েছন’
(৩) কথায় সততা : েকােনা বয্ি� বা�বতার িবপরীত সংবাদ ন
েদওয়া, আর কথা ও কােজ অিমল না হওয়া। আ�াহ বেলন―
� ٰ
ّ
ْ ُ َُ َ ّ َ
ۡ ََُ
َ ُ َۡ َ َ ُ َُ ْ
َ َ�
� ﴿
� َمق ًتا عِند �َ ِ أن �قولوا
 ك٢ ين َء َام ُنوا ل َِم �قولون َما � �ف َعلون
ِ َٓ ُّ َها
َ ُ َۡ َ
  [٣  ،٢ : ﴾ ]الﺼﻒ٣ َما � �ف َعلون
‘েহ ঈমানদার বা�াগণ, েতামরা যা কর না তা েকন বল?
আ�াহর িনকট কিঠন অপরাধ হেলা যা েতামরা কর না, তা স�েকর্
22

েতামােদর বলা। 27
২৬ F

সেতয্র ফলাফ
সেতয্র ফলাফল অেনক। ত�েধ―
(১) সতয্ েনক আমেলর িদেকধািবত কের আর েনক আমল
জা�ােতর পথ েদখায়।
(২) সতয্বাদী আ�াহতা‘আলা ও মানু েষর িনকট ি�য়।
(৩) সতয্ মানুষেক ইহকাল ও পরকােলর ক্ষিত েথেক সংর
কের।
সেতয্র িবপরীত িমথয্
িমথয্া এমন একিট কাজ যা ই�াকৃত ও উপহা―উভয়
অব�ােতই িনিষ�।
�কারেভদ : এিট িবিভ�ভােব হেত পাের। েযমন :―
(১) আ�াহর উপর িমথয্ােরা: েযমন―আ�াহ তা‘আলার �ীেনর
বয্াপাের না েজেন কথা বল, অথবা আ�াহ বেলনিন এমন িকছু
27

সূ রা আস-সফ: ২-৩।
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স�েকর্ একথা বলা েয আ�াহ তা‘আলা এিট বেলেছন। অথবা
এভােব বলা েয, আ�াহ জােনন আিম এ কাজিট কেরিছ অথচ েস
কাজিট কেরিন―ইতয্িদ ইতয্ািদ। এেহন কাজ মারা�ক অপরাধ
সে�হ েনই। আ�াহ বেলন―
َ
َ َٰ َۡ َّ َ َ ّ َ ّ ُۡ
  [٣٣ :حش َما ظ َه َر مِنۡ َها َو َما َ� َط َن﴾ ]اﻻﻋﺮاف
ِ �﴿ قل ِ�َما َرَم ر ِ� ٱلف
“আপিন বলু ন, আমার �ভু �কাশয্ ও অ�কাশয্ সবর্�ক
অশালীন কাজ হারাম কেরেছন।”

28
২ ৭F

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,

َ َ َ َ
ّ ََ ْ ُ َُ َ
  [٣٣ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٣ ﴿ َوأن �قولوا � �َ ِ َما � � ۡعل ُمون

‘আর আ�াহ স�েকর্ েতামােদর না েজেন কথা বলা’ 29
28F

আ�াহ তা‘আলা অনয্� বেলন―
ۡ َ َ َ ۡ ّ ََ َ َُ َۡ َ ّ ّ
َ
  [١١٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ ِب � ُ�فل ُِحون
�َين �ف�ون � �َ ِ ٱلكذ
ِ َ﴿ِن

28

সূ রা আল-আ‘রাফ: ৩৩।

29

সূ রা আল-আ‘রাফ: ৩৩।
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‘িন�য় যারা আ�াহর ওপর িমথয্ােরাপ কের তারা সফল হেব
না।’ 30
29F

(২) রাসূ েলর ওপর িমথয্েরাপ: এিটও মারা�ক িমথয্া। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল―
ً
ً
ّ
 ﻓﻤﻦ ﻛﺬب ﻲﻠﻋ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴتﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ،»إن ﻛﺬﺑﺎ ﺲ ﻛﻜﺬب ﻰﻠﻋ أﺣﺪ
.«ﻨﻟﺎر
‘আমার ওপর িমথয্েরাপ করা অনয্ সাধারণ েলােকর উপর
িমথয্েরাপ করার মত নয়। েয বয্ি� ই�াকৃতভােব আমার ওপর
িমথয্া বলল েস েযন তার িঠকানা জাহা�ােম �াপন কের েনয়’
(৩) িমথয্া সাক্ : কারণ দৃ ঢ়তার সােথ না েজেন েকােনা
বয্াপাের সাক্ষয্ �দান হয়, যা কখেনা উিচত নয়।
(৪) িমথয্া শপ: অতীেতর েকােনা ঘটনার বয্াপাের িমথয্শপথ
কের সাক্ েদওয়া।
(৫) িভি�হীন কািহনী ৈতির করা: অনয্েক হাসােনা অথবা
অবসর সময় কাটােনার জনয্ এ ধরেনর কািহন ৈতির করা হয়।

30

সূ রা আন-নাহল: ১১৬।
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উে�িখত উে�শয্ হািসেলর জেনয্ সতয্ ঘটনা বলাই যেথ
(৬) না েদেখ েকােনা িকছু েদখার দািব করা। রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―
«»إن أﻓﺮى اﻟﻔﺮى أن ﻳﺮي الﺮﺟﻞ ﻋﻴنﻴﻪ ﻣﺎ لﻢ ﺗﺮ
‘সবেচেয় কিঠন িমথয্া হেল েকােনা বয্ি� �ীয় েচাখেক এমন িকছু
েদখােনার েচ�া করল যা েচােখ েদেখিন।’
(৭) �� না েদেখ িমথয্া �ে�র দািব করা। নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন —
.«»ﻦ ﺤﺗ ﺤﺑﻠﻢ لﻢ ﻳﺮه ﻠﻛﻒ أن ﻳﻌﻘﺪ ﺑ� ﺷﻌ�ﺗ� وﻟﻦ ﻳﻔﻌﻞ
‘েয বয্ি� িকছু না েদেখ িমথয্া �ে�র দািব ক, পরকােল তােক
দু িট চুেলর মােঝ িগরা িদেত বলা হেব। অথচ েস তা পারেব না।’
এিট তার িমথয্ার শাি�।
ইমাম আহমদ রহ.-এর বণর্নায় এেসে,  ﻋﺬب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔঅথর্াৎ
িকয়ামেতর িদবেস তার শাি��রূপ দুিট চুলেক িগরা িদেত বলা
হেব। িক� েস তা পারেব না।
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িমথয্ার শাি�:
িমথয্ার শাি� �সে� অেনকবণর্না েয়েছ। সামুরা ইবেন জুনদু ব
রা. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �� বণর্না করেছন।
তার বণর্না িন�র—
  ﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻓﺄﺗيﻨﺎ ﻰﻠﻋ:  ﻗﺎل، ...  اﻧﻄﻠﻖ:  و�ﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﻲﻟ،»إﻧﻪ آﺗﺎ� الﻠﻴﻠ آﺗﻴﺎن
 و�ذا ﻫﻮ ﻳﺄﻲﺗ أﺣﺪ، �ذا آﺧﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ�ﻠﻮب ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ،رﺟﻞ مﺴﺘﻠﻖ ﻟﻘﻔﺎه
 وﻋﻴﻨﻪ إﻰﻟ ﻗﻔﺎه ﺛﻢ ﻳﺘﺤﻮل، وﻣﻨﺨﺮه إﻰﻟ ﻗﻔﺎه،ﻬﻪ ﻓيﺮﺸﺮﺷ ﺷﺪﻗﻪ إﻰﻟ ﻗﻔﺎه
 ﻓﻤﺎ ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ ذلﻚ، اﺠﻟﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺠﻟﺎﻧﺐ اﻷول
 ﺛﻢ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻲﻓ،ﺐ ﺣﻰﺘ ﻳﺼﺢ ذلﻚ اﺠﻟﺎﻧﺐ ﻛﻤﺎ ﺎﻛن
.«�ﻤﻟﺮة اﻷو
‘রাি�কােল আমার িনকট দু ইজন আগ�ক এেস বলেলন, চলু ন।
অতঃপর আমরা চলেত চলেত িচৎ হেয় শািয়ত এক বয্ি�র িনকট
েপৗঁছলা, আেরক বয্ি� তার কােছ েলাহার হুক িনেয় দিড়েয়
আেছ। েস শািয়ত বয্ি�র েচহারার একপাে�র্ এেস েচায়, নাক ও
চক্ষু হুক �ারা ঘােড়র িপছেন েটেন িনেয় যায়। অতঃপর অপর পাে
িগেয় এমনিটই কের। অপর পা�র্ েশষ করার পূেবর্ই �থম পা�র্ ি
হেয় যায়। অতঃপর আেগর মত আবার শুরু কের। নিবিজ বেল:
আিম বললাম ‘‘সু বহানা�াহ’’ এরা দু ’ জন কারা? েফেরশতারা
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বলেলন : আমরা অিচেরই এেদর স�েকর্ আপনােক বলব।
শুনু―েয বয্ি�র েচায়া, নাক ও চক্ষু েটেন উিঠেয় ঘাড় পযর
েপৗঁে েদওয়া হেয়েছ, েস বয্ি� ঘর েথেক েবর হেয় একিট িমথয্
কথা �চার কের েদয়। ফেল তা চতুিদর্েক ছিড়েয় পেড়’
িমথয্ার ভয়াল পিরণিত:
িমথয্ার খারাপ পিরণিত অেনক। ত�েধ―
(১) িমথয্ামুনািফকেদর অভয্াস।
(২) িমথয্া েয বয্ি�র অভয্ােস পিরণত হয় আ�াহর িনকট ত
নাম িমথয্াবাদীেদর কাতাের েলখা হয়। এিট অতয্� খারাপ িদ
েকােনা বয্ি� তার পিরবার অথবা স�ীেদর িনকট িমথয্াদী িহেসেব
িলিপব� হেত চায় না। অতএব েস কীভােব তার ��ার িনকট
এমনিট হেত চায়?
(৩) িমথয্াবাদীর সাক্ষয্ অ�হণেযা
(৪) কখেনা কখেনা েদখা েস সতয্ বলেলও তা �হণ করা হয়
না। েকননা েলাকজন তার কথার উপর আ�া হািরেয় েফেল। ইবেন
মুবারক রহ. বেলন : ‘িমথয্ার সবর্� শাি� হেলা তার সতয্ কথাও
�হণ না করা।’
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িমথয্া েথেক িন�ৃিতর উপকর:
িমথয্া েথেক মুি� লােভর অেনক পথ রেয়েছ। িনে� কেয়কিট
উে�খ করা হেলা:
(১) এেহন মারা�ক েরাগ েথেক মুি� লােভর জেনয্ আ�াহর
িনকট সাহাযয্ �াথর্ন
(২) িমথয্াবাদীর ভয়ানক পিরণিতর কথা ি�া করা।
(৩) আ�াহ তা‘আলােক পযর্েবক্ষক মেন কের এ কথা িচ�া ক
েয, তার েফেরশতা বা�ােদর সবিকছু িলিপব� কেরন।
(৪) ভিবষয্েত িমথয্াবাদীর সবর্�কার কথা ও কাজ অ�হণেযা
বেল িবেবিচত হওয়ার িবষয়িট অনু ধাবন করা। সােথ সােথ মানু েষর
িনকট েহয় �িতপ� হওয়ার িদকিটও িবেবচনা করা।
(৫) একথা িচ�া করা েয, �কৃত শাি� ও মুি� একমা� সেতয্র
মােঝই। চাই তা দু িনয়ােত েহাক িকংবা আেখরােত, যিদও বািহয্ক
দৃ ি�েত িমথয্ার মােঝ মুি� েদখা যায়।
(৬) িমথয্ার িদেকআ�ানকারী সকল কাজ েথেক দূ ের থাকা।
েস কাজগুেলা িন�র: অশালীন কােজ জিড়েয় পড়া, যা তােক িমথয্া
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বেল ওজর েপশ করেত বাধয্ কের। অিধক পিরমােণ অ�ীকার কর,
যা তােক অ�ীকার ভ� করার বয্াপাের সাহাযয্ করেব। িমথয্াবা
ব�ুেদর সােথ উঠা-বসা করা। অথবা ঐ সকল েলাকেদর সােথ চলা
যারা তােক িমথয্ার �িত উৎসাহ দান কের অথবা তার িমথয্াথা
শুেন।
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ৈধযর
ৈধযর্ বয্ত েকােনা বয্ি� জীবেন �িতি�ত হেত পাের না।
ইহকাল ও পরকােলর কলয্াণ অজর্ে �িতিট মানু ষই ৈধেযর্র
মুখােপক্ষী। েকননা আমল অ� েহাক িকংবা েব, তা আদায় করেত
হেল উপযু � ৈধেযর্র �েয়াজন। তাইেতা এর �িত উৎসাহ িদেয়
অেনক আয়াত ও হাদীস বিণর্ত হেয়েছ 
ইবেন মাসঊদ রা. বেলন—
.«»لﺼﺮﺒ ﻧﺼﻒ اﻹﻳﻤﺎن
“ৈধযর্ ঈমােনর অেধর্”
আেলমগণ বেলন, ঈমােনর অেধর্ক ৈধযর্ ও বািক অেধর্ক শুকির
ৈধযর্েক আরবীেত বলা হয় সবর। আর সবর শে�র আসল অথর
হে�, আটকােনা, িফরােনা, বাধা �দান।
আর শিরয়েতর পিরভাষায় সবর (ৈধযর) পাঁচ ভােগ িবভ�:
(১) ওয়ািজব ৈধযর্: এিট আবার িতন �কার।
(ক) আ�াহর আনু গেতয্ ৈধযর্ধারণ। অথর্ আ�াহর হুকুম
বা�বায়েন িনেজেক িনেবিদত রাখা। েযমন, মুসিলমেদর সােথ
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জামােত পাঁচ ওয়া� সালাত আদায় করা। যাকাত আদায় ও িপতামাতার সােথ স�য্বহার করা
(খ) গুনাহেথেক ৈধযর্ধারণ। অথর্াৎ পােপ জিড়ত হওয়া েথে
িনেজেক িনয়�ণ করা। েযমন হারাম দৃ ি� েথেক ৈধযর্ধার, অৈবধ
স�দ েছেড় েদওয়া। গীবত ও খারাপ ব�ু-বা�ব পিরতয্া―
ইতয্ািদ।
(গ) আ�াহর পক্ষ েথেক িনধর্ত িবপদাপেদর উপর
ৈধযর্ধারণ। সবস�িত �েম এিট ওয়ািজব। অথর্ৎ হতাশা ও ৈনরাশয্
�কাশ করা েথেক িনেজেক সংরক্ষণ করা। েক-রূপ অিভেযাগ
েপশ করা েথেক িজ�ােক এবং আ�াহর অস�ি�র কারণ হয় এমন
কাজ েথেক অ�-�তয্� েহফযত করা। েযমন―গাল চাপটােনা,
জামা কাপড় িছঁেড় েফলা �ভৃিত। আ�ীয়-�জন িকংবা স�দ
হারােনা এবং অসু �তার উপর ৈধযর্ধারণ এ �কােরর অ�ভুর,
মানু েষর ক� েদওয়াও এর আওতাভু�।
সবর বা ৈধেযর্র িবপরীত হেল― অসে�াষ তথা রাগ �কাশ
করা, অিভেযাগ করা, আ�াহর রহমত েথেক িনরাশ হেয় যাওয়া
এবং উৎক�া ও ৈনরাশয্ বয্� করা। এর কারেণ  �িতদান নহেয়
যায়, িবপদ - মুসীবত আেরা েবেড় যায় এবং ঈমান �াস পায়।
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েনক কাজ করা ও অনয্ায় - অসৎ কাজ েথেক িফের থাকা
স�িকর্ত ৈধযর্ িব-আপেদর উপর ৈধযর্ অবল�ন করা েথেক
উ�ম। এ অিভমত �কাশ কেরেছন সা‘ঈদ ইবেন েযাবােয়র, মাইমূন
ইবেন েমহরান �মুখ। আর ভােলা কােজ ৈধযর্ধারণ করা হারাম
েথেক েবঁেচ থাকার ৈধযর্ েথেক উ�ম।
(২) মু�াহাব ৈধযর্: এিট হে� মাকরূহ কাজ েছে েদওয়া ও
মু�াহাব আমেলর ৈধযর্। েযম―অপরাধীর েমাকােবলায় তার
অনু রূপ অপরাধ না করা
(৩) হারাম ৈধযর্ : েযমন―মৃ তুয্ না হওয়া পযর্� খা-িপনা
পিরতয্াগ কর, �ংসা�ক ব�র উপর ৈধযর্ধারণ। েযমন―আগু
লাগেল তার উপর িকংবা পিরবােরর েকউ অ�ীল কাজ করেত
চাইেল েস েক্ষে� ৈধযর্ধারণ
(৪) মাকরহ ৈধযর্ধার: মাকরূহ কােজ অথবা ম�াহাব েছেড়
েদওয়ার উপর ৈধযর্ধারণ।
(৫) মুবাহ (জােয়য) ৈধযর্: ক্ষিত হয় না এ পিরমাণ সময় খাবা
�হণ না করা অথবা িকছু সময় ঠা�ার উপর ৈধযর্ধারণ।
ৈধেযর্র ফযীলত:
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ৈধযর্ ধারেণর যীলত অেনক। িনে� কেয়কিট উে�খ করা হেলা
:―
(১) ৈধেযর্র �িতদান অসীম।আ�াহ তা‘আলা বেলন―
َ ُ ٰ ّ ّ �َّ َ ُو
ۡ ون أَ ۡج َر ُهم ب َغ
َ ح
  [١٠ : ﴾ ]الﺰمﺮ١ اب
س
�
�ِ َ�﴿ِ�َما َ ل
ِ
ِ ِ
ٖ
‘একমা� ৈধযর্শীলেদর �িতদান িহসাবছাড়া েদওয়া হেব।’ 31
30F

েযেহতু িসয়াম ৈধেযর্র অ�ভুর, তাই এর �িতদানও িবনা
িহেসেব েদওয়া হেব।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘বনী আদেমর
�িতিট আমেলর �িতদান দশগুণ েথেক সাত শত ণ েদওয়া হেব।
আ�াহ বেলন: িসয়াম বয্তীত। েকননা েসিট আমার জেন, আর এর
�িতদান আিমই েদব।’
(২) ৈধযর্শীলেদর জেনয্ মহা  সুসংবা: আ�াহ বেলন―

ََّ
َ
ّ
َ َۡ ٓ ّ ّ ّ ُْٓ َ ٞ َ ّ َُۡ َ ََٓ َ ّ
َ
١ ج ُعون
ِ ٰ � ِ �َِين إِذا أ�ٰبتهم ُصِ يبة قالوا ِنَا َِ ِ �َا إِ�ه١ � ل�َٰ�ِِ�ن
ِِ �﴿و
ۡ ُ َ
ٞ َ ۡ َ َ ۡ ّ ّ ّ ٞ ٰ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰٓ �ُْو
َ
: ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ة َۖأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل ُم ۡه َت ُدون
َ�ِك علي ِهم صل�ت ِمن َ� ِ ِهم ور
  [١٥٧  ،١٥٥

31 যু মার: ১০
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‘আপিন ৈধযর্শীলেদর সুসংবাদ িদ, যারা মুসীবেত আ�া� হেল
বেল― ﻧﺎ ﷲ و�ﻧﺎ إﻴﻟﻪ راﺟﻌﻮنঅথর্াৎ আমরা আ�াহর জেনয্ই এবং
পিরেশেষ তার কােছই িফের যাব। �ভুর পক্ষ েথেক তােদর উপ
শাি� ও রহমত রেয়েছ এবং তারাই েহদােয়ত�া�।’ 32
31F

(৩) আ�াহর িবেশষ স� ও ভােলাবাসা : আ�াহ বেলন―
ّ َ َ َّ ّ ْٓ ُ ۡ َ
َ �َٰ�ل
  [٤٦ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٤ �ن
﴿وٱص ِ� ۚوا ِنَ �َ مع
ِِ
‘েতামরা ৈধযর্ ধ, িন�য় আ�াহ ৈধযর্শীলেদর সােথ আেছন’ 33
32F

মহান আ�াহ আেরা বেলন:
ّ ّ ُ ّ َٱ
َ �َٰ�ل
  [١٤٦ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ �ن
ُ﴿ �َ ُِب
ِِ
আ�াহ তা‘আলা ৈধযর্শীলেদর পছ� কেরন 34
৩৩ F

(৪) ৈধযর্ উ�ম স�দ।আ�াহ বেলন―
َ
ّ ٞ ۡ َ َ َُ ۡ ُ َۡ َ
َ �َٰ�ِّل
[١٢٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ �ن
�﴿ َول�ِن ص��م لهو خ
ِِ

32 বাকারা : ১৫৫-১৫৭
33 আনফাল : ৪৬
34 আল ইমরান : ১৪৬
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আর যিদ েতামরা ৈধযর্ধারণ কর তাহেল তা ৈধযর্শীলেদর জন
উ�ম। 35
৩৪

রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―
 ًﺧ�ا
.«وأوﺳﻊ ﻣﻦ الﺼﺮﺒ
»ﻣﺎ أﻋﻄﻲ أﺣﺪ ﻋﻄﺎء
“েকােনা বা�ােক ৈধেযর্র মত উ�ম স�দ অনয্ িক েদওয়া
হয়িন।” 36
৩৫ F

(৫) আ�াহ তা‘আলা ৈধযর্শীলেদর উ�ম �িতদােনর ওয়াদা
কেরেছন। িতিন বেলন―
َ ُ َ ْ َُ َ َ ّ ّ
ْ ُ َ
َ
َ ُ
  [٩٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٩ � ٓوا أ ۡج َرهم بِأ ۡح َس ِن َما �نوا َ� ۡع َملون
�َين ص
ِ َ﴿َ� َجۡزِ�َن
‘অবশয্ই ৈধযর্শীলেদর আমেলর েচেয়ও উ�ম �িতদ েদওয়া

হেব।’ 37
৩৬ F

িসয়াম সাধনায় ৈধেযর্র অনুশীলন:
ৈধেযর্র �কারসমূেহর মােঝ িসয়াম সাধনা অনয্তম। েকননা এ
মােঝ িতন �কার ৈধযর্ই িবদয্মান। এিআ�াহর আনু গেতয্রউপর
35 নাহল : ১২৬
36 বু খারী : ১৩৭৬
37 নাহল : ৯৬
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ৈধযর্ ধারেণর�কৃত �রূপ। আবার বা�া নেসর চািহদার িবপরীত
অব�ান েনয় ফেল এিট গুনা েথেক িবরত থাকার েক্ষে
সবেরর�রূপ পাশাপািশ িনধর্ািরত ক-মুসীবেতর উপর ৈধযর্ধারণও
এর মােঝ পাওয়া যায়। েকননা েরাযাদারেক ক্ষুধা ও  তৃ�ার ক
সহয্ করেত হয়। এ কারেণ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
িসয়ােমর মাসেক সবেরর মাস িহেসেব েঘাষণা িদেয়েছন। আবু
হুরাইরা র. েথেক বিণর্ত নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন―
.«»ﺻﻮﻬﺮ الﺼﺮﺒ وﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻞﻛ ﺷﻬﺮ ﺻﻮم اﺪﻟﻫﺮ
‘সবর মাস তথা রমযান মােসর েরাযা এবং �িত মােস িতন িদন
েরাযা রাখা পূ ণর্ এক বছর েরাযার সমতুলয’ 38
37F

ৈধযর্ অজর্েন মুজাহাদার �েয়াজ:
ৈধেযর্র জেনয্  জাহাদা ও অনু শীলেনর �েয়াজন। ভােলা কাজ
করা, খারাপ কাজ েছেড় েদওয়া, দু ঃখ-েবদনা ও মুসীবেতর সময়
এবং মানু ষ কে� আ�া� হেল―সবর্েক্ষে� এিট �েয়াজন। অবশ
এ সম� কােজ মানু ষেক ক� করেত হয়। িক� ৈধেযর্র পথ অবল�ন

38 আবু দাউদ : ২০৭৩
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করার �রূপআ�াহ তা‘আলা তােক সাহাযয্ কেরন। অতঃপর দুিনয়া
ও আেখরােত উ�ম পিরণিত লাভ কের। রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন―
.«»ﻦ ﻳﺘﺼﺮﺒ ﻳﺼﺮﺒه اﷲ
েয বয্ি� ৈধেযর্র অনুশীলন ক, আ�াহ তােক ৈধযর্ধারেণ
েতৗিফক িদেয় েদন। 39
৩৮ F

ৈধযর্শীলেদর অ�ভুর্� হওয়ার জেন আ�াহ তা‘আলার িনকট
সাহাযয্ �াথর্না করা �েয়াজন। েকননা িতিন ৈধযর্দানকারী
সাহাযয্কারী।আ�াহ বেলন―
ّ ُۡ َ ََ ۡ ۡ َ
ّ
  [١٢٧ :� َك ِ�َ ِٱ�َِۚ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
﴿ وٱص ِ� وما ص
‘আর তুিম ৈধযর্ধারণ কর।আ�াহর ই�াই েতামার ৈধযর্ধারেণর
শি�।’ 40
৩৯F

আ�াহ তা‘আলা আপন জািতর �িত মুসা আ.-এর ব�বয উে�খ
কের বেলন—
39 বু খারী : ১৩৭৬
40 নাহল : ১২৭
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ْ ُ ۡ َ ّ ْ ُ َ ۡ
  [١٢٨ :� ٓۖوا﴾ ]اﻻﻋﺮاف
ِ ﴿ٱستعِينوا ِٱ�َ ِ وٱص
‘েতামরা আ�াহর সাহাযয্ কামনা কর এবং ৈধযর্ ধারণ ক’ 41
40F

ভাল মানু েষর ৈধযর্ ও ম� েলােকর ৈধেযর্র মােঝ পাথর :
ভাল মানু ষ আ�াহর আনু গেতয্ ৈধযর্ ধা কের। আর ম�
মানু ষ শয়তােনর আনু গেতয্ ৈধযর্ ধের। ম� েলােকরা কু�বৃি�
িপছেন অিধক ৈধযর্ ধের। আর আ�াহর আনু গেতয্ খুব কম সময়
ৈধযর্ ধের। তারা শয়তােনর আনুগেতয্ সবিকছু �চুর পিরমােণ খর
কের। িক� আ�াহর পেথ সামানয ব�ও খরচ করার উপর ৈধযর্ধারণ
কের না। নফেসর চািহদা পূ রণ করেত অেনক ক� সহয্ কে, িক�
আ�াহ তা‘আলার স�ি� অজর্ে েকােনা ক� করেত চায় না।
েনয়ামেতর উপর ৈধযর্ধারণ:
অেনেক মেন কের ৈধযর্ ক�দায়ক িবষেয়র সােথই সংি�। এিট
স�ূ ণর্ ভুল ধারণা। েযভােব ে�র উপর ৈধযর্ ধরেত হ, িঠক
েতমিনভােব েনয়ামত ও আন�দায়ক িবষেয়র উপর ৈধযর্ ধারণ
করেত হয়। বরং এ বয্াপাের ৈধযর্ধারণ কে�র সমেয়র ৈধেযর্র েচ
েবিশ কিঠন। আর এ কারেণই সতয্বাদীগণ এ গুেণ গুণাি�ত
41 আ‘রাফ : ১২৮
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এবং অনয্রা এর েথেক গােফল থােক। কারণ েনয়ামেতর উপর
সবর করার িবষয়িট শি� সামেথর্য্র সােথ স �ৃ�। শায়খুল ইসলা
ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন―
  ﻣﺄمﻮر ﺑﺎلﺼﺮﺒ ﻲﻓ الﺮﺴاء أﻋﻈﻢ ﻣﻦ الﺼﺮﺒ ﻲﻓ الﺮﻀاء
‘মানু েষর সু সমেয় ৈধযর্ধারণ মুসীবেত ৈধযর্ধারেণর েচেয় আের
অিধক গুরু�পূণ’
আ�াহ তা‘আলা বেলন―

ُ َ ٞ ُ ََ ُّ ُ ۡ ََٰ ۡ َ َ ّ َٗ ۡ َ ّ َ َٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
٩ ٞوس كفور
ٔ�ٱ���ن مَِا ر�ة ُمَ نزع�ها ِمنه ِنَهۥ ل
ِ ﴿ ول�ِن أذ�نا
َ
َ
ٓ
َ
ٞ � َِّ ُهۥ ل َفر
ّ َ ُ َّ ّ َ َ ّ
ُۡ ّ َ ّ َ َ َۡ َٓ َ َۡ ُ َََۡ ۡ ََ
ح
ول�ِن أذق�ٰه �عماء �عد َاء َسَته َقُولَنَ ذهب لسَ ِ�ٔات � ِ ٓ � ن
ِ
َ ٞ ۡ
ّ ّ
َ
َ َ
َ ّ ْ ُ َ ْ ُ َ ين َص
َ َ�
ٌ فَ ُخ
١ ٞ �ِ كبٞت ُوْ� َٰٓ�ِك ل ُهم َّغف َِرة َوأ ۡجر
ِ َ�ِ ١ ور
ِ ٰ�ِ �وا َوع ِملوا ل�َٰل

  [١١  ،٩ :﴾ ]ﻫﻮد

‘আিম মানু ষেক অনু �হ করার পর আবার তা িছিনেয় িনেয়
েগেল েস িনরাশ ও অকৃতজ্ঞ হেয় যায়। আর মুসীবেতর প
েনয়ামত �দান করেল েস বেল, আমা েথেক দূ রাব�া চেল েগল। েস
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খুিশ হয় এবং গবর্ কের। তেব যারা ৈযর্ধারণ কের এবং েনক
আমল কের তােদর জেনয্ রেয়েছ ক্ষমা ও মহান �িতদ 42
৪১

সু িদেন েনয়ামেতর উপর ৈধেযর্র িদসমূ হ :
(১) েনয়ামেতর উপর পুেরাপুির িনভর্রশীল না হওয়া এবং তা
েপেয় েধাঁকায় না পড়া। গবর্ ও অহংকার না করা। অকৃতজ্ঞ
হওয়া এবং এমনভােব খুিশ না হওয়া, যা েদেখ আ�াহ তা‘আলা
অস�� হন।
(২) েনয়ামত অজর্েন স�ূণর্ ডুেব না পড়া। যার ফেল অনয্া
িদকসমূ হ েথেক গােফল হেয় হক ও বািতেলর পাথর্কয্ না কে
তােত ডুেব থাকা হয়।
(৩) আ�াহ তা‘আলার হক আদােয় ৈধযর্ধারণ।
(৪) হারাম কােজ তা খরচ করা েথেক িনেজেক আঁকেড় রাখা।
িনেজর নাফসেক এমনভােব �বৃ ি�র িপছেন েছেড় না েদওয়া, যা
তােক হারাম পেথ ধািবত কের।
ৈধেযর্র আদব সমূহ:

42 হুদ: ৯-১১
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ৈধযর্ধারেণর অেনক আদব রেয়েছ।
(1)

মুসীবত আসার �থম ধােপই ৈধযর্ধারণ। রাসূ লু�াহ

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―
.«�»ﻧـﻤﺎ الﺼﺮﺒ ﻋﻨـﺪ الﺼـﺪﻣﺔ اﻷو
‘�থম আঘােতর ৈধযর্ধারণই �কৃত ৈধযর্ধার’ 43
৪২ F

(2)

মুসীবেতর সময় ‘‘ই�ািল�াহ’’ পড়া। আ�াহ তা‘আলা

বেলন―

َ
َ َۡ ٓ ّ ّ ّ ُْٓ َ ٞ َ ّ ُ َۡ َ َ َٓ َ ِ ّ ﴿
  [١٥٦ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ج ُعون
ِ ٰ � ِ�َين إِذا أ�ٰبتهم ُصِ يبة قالوا ِنَا َِ ِ �َا إِ�ه
“যখন তােদর উপর মুসীবত আেস তখন তারা বেল, িন�য়ই

আমরা আ�াহর জনয্ এবং আমরা তার িদেকই িফের যাব 44
৪৩ F

উে� সালামা রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন―েকােনা মুসিলম মুসীবেত পড়েল যিদ আ�াহর
িনেদর্শ অনুযায়ী  ﻧﺎ ﷲ و�ﻧﺎ إﻴﻟﻪ راﺟﻌــﻮنএবং িনে�া� েদা‘আ পাঠ
কের তাহেল আ�াহ তােক উ�ম ব� দান করেবন। لﻠﻬــﻢ أﺟﺮ� ﻲﻓ
ً
 ﻴبﻲﺘ واﺧﻠﻒ ﻲﻟ ﺧﻴــﺮا ﻣﻨﻬﺎউে� সালামা রা. বেলন, যখন আবু

১ বু খারী : ১২০৩
২ বাকারাহ্: ১৫৬
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সালামা ইে�কাল করেলন তখন আিম বললাম মুসিলমেদর মােঝ
আবু সালামার েচেয় উ�ম আর েক-ই বা আেছ? অ� সমেয়র
মােঝই আ�াহ তা‘আলা আমার জেনয্ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক িনধর্ারণ করেলন।
(3)

মুসীবেতর সময় জবান ও অ� �তয্� ি�র থাকা। তেব

উঁচু আওয়াজ ও িচৎকার-েচঁচােমিচ না কের কাঁদা ৈবধ।

43

স�ির�
স�ির�তা বলেত বুঝায়, ‘হারাম ও অসু �র কাজ েথেক
িনেজেক সংরক্ষণ কর’
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবাগণেক সির�বান
হওয়ার আেদশ করেতন। আবু সু িফয়ান রা. েথেক বিণর্,
িহরাি�য়াস বাদশা তােক নবী স�েকর্ িজেজ্ঞস কর, নবী
েতামােদরেক িক করার আেদশ েদয়? আিম বললাম িতিন
বেলন―‘েতামরা এক আ�াহর ইবাদত কর, তার সােথ কাউেক
শিরক কেরা না। েতামােদর পূ বর্পুরুষ যা বলেতন েতামরা তা েছ
দাও। আর আমােদরেক সালাত, সততা ও স�ির� ও আ�ীয়তার
ব�ন অটুট রাখার আেদশ কেরন।’
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �ভুর িনকটেদা‘আ
করেতন—
.«�»ﻬـﻢ إ� أﺳﺄلﻚ اﻬﻟﺪى واﺘﻟﻰﻘ واﻟﻌﻔﺎف واﻟﻐ
েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট েহদােয়ত, তাকওয়া, স�ির�
ও অভাব-মুি�র �াথর্না করিছ।
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স�িরে�র �কারসমূ হ:
(১) হারাম খাওয়া েথেক িবরত থাকা: এিট ওয়ািজব। এর
উপকািরতা হেলা, জাহা�াম েথেক মুি�। েকননা, েয েদহ হারাম
�ারা লািলত হয় তার জনয্ জাহা�ামই উপযু� �ান। হারাম খাদয
েথেক েবঁেচ থাকেল েদা‘আ কবুল হয় এবং আ�াহ িবেশষভােব
তােক েহফাযত কেরন।
(২) িভক্ষাবৃি� েথেক িবরত থাক: আ�াহ তা‘আলা বেলন—
ٗ َۡ َ ّ َ ُ َ ۡ َ َ
[٢٧٣ :�ا�اۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ﴿� ��ٔلون �َاس إ
তারা মানু েষর কােছ কাকুিত-িমনিত কের িভক্ষা চায় ন 45
৪৪F

আউফ ইবেন মােলক রহ. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক সহ কেয়কজন সাহািবেক বলেলন: أﻻ
 ﺗﺒﺎﻳﻌـــﻮن؟েতামরা কী বাই‘আত �হণ করেব না? সাহািবগণ
বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল আমরা েতা বাই‘আত �হণ কেরিছ।
নতুন কের েকােনা িবষেয় আপনার হােত বাইআত �হণ করব?
িতিন বলেলন, েতামরা মানু েষর িনকট িকছু েচওনা।
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উপকািরতা :
 আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা কােছ আ�য় না ওয়া।
 তাঁর উপর সিতয্কারােথর্ ভরসা করা
 িনেজর স�ান রক্ষা কর
 সৃ ি�র কােছ িভক্ষা করার লা�না েথেক িনেজেক েহযত
করা।
স�ির�তার েক্ষে� মানুেষর �কারে:
এেক্ষে� মানুষ কেয়ক ভােগ িবভ�। সকেল এক পযর্ােয়র ন
কােরা েক্ষে� িভক্ষা না করা ওয়ািজব। েযমন �েয়াজন না
স�দ না চাওয়া। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল, েয
বয্ি� স�দ বাড়ােনার জেনয্ মানুেষর িনকট িভক্ষা, েস েযন
আগুেনর �ল� কয়লা চাইল। অতএ, তা কম করুক বা েবিশ
করুক েসটা তার ই�া
কােরা কােরা েক্ষেচাওয়া তয্াগ করাওয়ািজব নয়। তােদর
েক্ষেচাওয়া তয্াগ কর মযর্াদার িবষয়। েযমনইেতাপূ েবর উে�িখত
আউফ ইবেন মােলেকর বণর্নায় এেসে,
»ـﺪ رأﻳﺖ ﺑﻌﺾ أوﺌﻟﻚ اﻨﻟﻔﺮ �ﺴﻘﻂ ﺳﻮط أﺣﺪﻫﻢ ﻓﻤﺎ �ﺴﺄل أﺣﺪاً ﻳﻨﺎوﻪﻟ
.«إﻳﺎه
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‘আিম তােদর কাউেক কাউেক েদেখিছ েঘাড়ায় আেরািহত
অব�ায় হােতর লািঠ পেড় েগেল, তা উিঠেয় েদওয়ার জেনয্ অনয
কাউেক বলেতন না।’
(৩) েগাপনাে�র পিব�তা : এর উে�শয্ হে� অ�ীল কাজ ও
উপকরণ েথেক েগাপনা� সংরক্ষণ করা। এিট ওয়ািজব। আ�া
বেলন―
ۡ
َ َ ُ َ َ َ ّ
ً �ِن
  [٣٣ :احا﴾ ]ﻨﻟﻮر
�دون
ِ ﴿ َول َي ۡس َت ۡعف ِِف
ِ � �َين
‘যারা িববাহ করেত পাের না, তারা েযন িনেজেদরেক েহফাযত
কের। 46
৪৫ F

িতিন আেরা বেলন―
ََۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ْ ُ َ ۡ ََ ۡ َ َۡ ۡ ْ ّ
َ ۡ ُّۡ ُ
َ ّ َّ ِ � ل َ ُه ۡم
َ�
﴿ قل ل ِلمؤمِن ِ� َغُضُوا مِن �ب� ٰ ِرهِم و�حفظوا ف ُروجه ۚم �ٰلِك أز ٰ ۚ ن
َ
ُ َخب
  [٣٠ : ﴾ ]ﻨﻟﻮر٣ � ۢ ب ِ َما يَ ۡص َن ُعون
ِ
‘(েহ নবী) আপিন মুিমন পুরুষেদর বেল, তারা েযন িনেজেদর
দৃ ি� িনচু কের রােখ এবং তােদর েগাপনা� েহফাযত কের। এটাই
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তােদর জেনয্ পিব� প�া। িন�য়ই আ�াহ তা‘আলা তােদর কমর্
স�েকর্ অিধক জ্ঞ 47
৪৬

উপকািরতা :
 েগাপনাে�র েহফাযতকারীেক আ�াহ তা‘আলা আরেশর
নীেচ ছায়া েদেবন : রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল―
 ورﺟﻞ  دﻋﺘﻪ امﺮأة  ذات.... »ـﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﻲﻓ ﻇﻠﻪ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ إﻻ ﻇﻠﻪ
.« إ� أﺧﺎف اﷲ:  ﻓﻘﺎل،ﻨﺼﺐ وﻤﺟﺎل
‘সাত �কার বয্ি�েক আ�াহ তা‘আলা আরেশর নীেচ ছায়া
েদেবন। তােদর মােঝ ঐ বয্ি�ও অ�ভুর্� যা েকােনা সু �রী
স�া� পিরবােরর নারী কু-কেমর্র িদেক আ�ান করেল েস বেল,
আিম আ�াহেক ভয় কির।
 জা�ােত �েবেশর মাধয্ম: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন, েয বয্ি� দুই েচায়ােলর মধয্কার মুখ ও দু
পােয়র মধয্কার গু�া� েহফাজেতর িজ�াদার হে, আিম তার
জা�ােত �েবেশর দািয়� িনলাম।
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েগাপনা� েহফাযেতর উপকরণসমূ হ :


দৃ ি�র েহফাযত।



েযৗবেন পদাপর্েণর সােথ সােথ �ত িববাহ



িববােহ অপারগ হেল িসয়াম সাধনা।



নারীর পূ ণর্ িহজাব �হণ



েবিশর ভাগ সময় ঘের অব�ান। আ�াহ তা‘আলা বেলন

:―

َ ُۡ ّ
�ۡل
َ َ
ّ َ �َ ُيُوتِ�ُنَ َو
ّ
ٰ �ٰهِلِيَةِ ٱ
[٣٣ :و��﴾ ]اﻻﺣﺰاب
َ َ�َ ۡج َن َ�َُ ّ َج
�ِ ﴿ َوق ۡرن
“আর েতামরা (নারীরা) ঘের অব�ান কর এবং জােহলী যু েগর

নারীেদর মত েখালােমলা চলােফরা কর না।” 48
৪৭ F

 অপিরিচত নারীর সােথ িনজর্েন অব�ান না করা। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: ﻢ واﺪﻟﺧﻮل ﻰﻠﻋ اﻨﻟـــﺴﺎء
‘‘েতামরা নারীেদর িনকট �েবশ করার বয্াপাের সতকর্ থা’’
 েকান নারীর সােথ মুসাফাহা না করা। রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : ‘‘ � ﻻ أﺻﺎﻓﺢ اﻨﻟـــﺴﺎءআিম নারীর
সােথ মুসাফাহা কির না।’’
 পুরু-নারী একসােথ েমলােমশা না করা।
48
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 অ�ীলতার িদেক ধািবত কের এমন সকল কথা ও কাজ
েথেক দূ ের থাকা। আ�াহ তা‘আলা বেলন—

ٰٓ ْ ﴿ َو َ� َ� ۡق َر ُ�وا
  [٣٢ :َ ۖ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
�ِّلز

‘আর েতামরা বয্িভচােরর িনকটবতর্ী হেয়া ন’
অ�ীল কথা বা কােজর কথা েশানা, অশালীন ব�র �িত
দৃ ি�পাত, অ�ীল ছিব বা িসেনমা েদখা, অ�ীল িকছু পাঠ করা―এ
সবই আয়ােতর িনেষধাজ্ঞার আওতাভু�
স�ির�তা ও পিব� থাকার িবষয়িটেত দু বর্তা আসার কারণসমূ হ :
(1)

অিভভাবক ও মুর�ীগেনর পক্ষ েথেক যথাযথ লা-

পালন ও নজরদাির দু বর্ল হওয়া
(2)

হারাম ব�র �িত অবােধ দৃ ি�পাত। এিট িফতনার

সবেচেয় বড় কারণ। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম বেলন,
‘ ﺰﻧﺎ اﻟﻌﻴن� اﻨﻟﻈﺮেচােখর বয্িভচার হেলা দৃি�পাত’
জারীর ইবেন আ�ু �াহ রা. বেলন, আিম রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আকি�ক দৃ ি� স�েকর্ িজেজ্ঞস করেল িত
আমােক তাৎক্ষিণকভােব দৃি� িফিরেয় িনেত বলেলন
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বুরাইদা রা. েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন : েহ আলী, তুিম �থম দৃ ি�র পর ি�তীয়বার দৃ ি�
িদেয়া না। �থমিট েতামার জেনয্ জােয বেট, িক� ি�তীয়িটর
অিধকার েনই।
(3)

যু বক-যু বতীেদর েদির কের িববাহ েদওয়া।

(4)

এমন েদেশ �মণ করা, েযখােন েবহায়া ও উল�পনার

সয়লাব রেয়েছ।
(5)

অপিরিচত নারীর সােথ েমলােমশা ও িনজর্নবােসর

বয্াপাের অবেহলা করা। পূবর্সুরীগণ এ বয্াপাের যেথ� সত
করেতন। উবাদা ইবেন সােমত রা. িছেলন একজন বেয়াজয্া�
আনসারী সাহািব। িতিন বেলন―েতামরা েদখ না আিম অেনয্র
সাহাযয্ বয্তীত দাঁড়ােত পাির না এবং নরম খাবার বয্ েখেত
পাির না। আমার সািথ (পুরুষা) অেনকিদন হল মের িগেয়েছ।
সারা পৃ িথবীর িবিনমেয় হেলও েকােনা অপিরিচত নারীর সােথ
িনজর্েন থাকা আমার পছ� হয় না। েকননা শয়তান হয়েতাবা আমার
িজিনসিটেক নাড়া িদেত পাের।
(6)

েয বয্ি� িনেজ পিব� থাকেত চায় না এবং সমাজেক

কলু ষমু� রাখেত চায় না এমন েলােকর সােথ উঠা-বসা করা।
অতএব, এ ধরেনর েলাকেদর স� তয্াগ কের ভােলা েলাকেদর স�
তালাশ করা উিচত।
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(7)

অিধক অবসর। তাই �ীন-দু িনয়ার উপকার হয়, এমন

কােজ িনেজেক সবর্দা িনেয়ািজত রাখা উিচত। যােত শয়তািন িচ�ভাবনা আ�মণ করেত না পাের।
(8)

সবর্েশষ কথা হেল, শিরয়েতর হকুম আহকাম েছেড়

েদওয়াই হেলা চািরি�ক দু বর্লতার সবেচেয় বড় কারণ।
েগাপনা� সংরক্ষেণর -ফল :
(1)

চির�বান বয্ি�র জা�ােত �েবেশর দািয়� রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর।

(2)

েকয়ামেতর ময়দােন আ�াহ তা‘আলার ছায়ায় আ�য়
�হণ।

(3)

বয্ি�র পিব�তা তার পিরবা ও মাহরাম আ�ীয়েদর
পিব�তার কারণ। েয বয্ি� হারােম িল� হ, তার
িনেজর ও পিরবােরর উপর েয েকােনা সময় এর খারাপ
পিরণিত েনেম আসেত পাের।

(4)

�ংসা�ক েরাগ, ফাসাদ, আপদ-িবপদ ও অিন� েথেক
সমাজ িনরাপদ থাকার বড় মাধয্ম হেলা চািরি�ক
পিব�তা।

(5)

সাধারণ ও িবেশষ শাি� এবং আ�াহর অস�ি� েথেক
দূ ের থাকার মাধয্ম পিব�তা।
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বদানয্তা ও পরাথর্পর
দান করার িবষয়িট উদার মেন স�দ বয্য় করার উপরই
সীমাব� নয়। এিট একিট বয্াপক অথর্েবাধক , যার অেনক �র
ও ে�ণী িবনয্াস রেয়েছ। বদানয্তার সেবর্া� �র ―আ�াহর
পেথ িনেজর জীবন উৎসগর্ করা। কিব বেল―
  د ﺑﺎﻨﻟﻔــﺲ أﻗﻰﺼ ﺎﻏﻳﺔ اﺠﻟﻮد د ﺑﺎﻨﻟﻔــﺲ إذ ﺿﻦ اﺒﻟﺨﻴﻞ ﺑﻬﺎ
‘িতিন িনেজর জীবন উৎসগর্ করেছ, যিদও কৃপণ বয্ি� আপন
জীবন দান করেত চায় না, মূ লত: জীবন উৎসগর্ করাই হেলা উঁচু
পযর্ােয়র বদানয্ত’
বদানয্তার আেরকিট �র ে�, মুিমনেদর কলয্ােণ সময় দান
করা এবং িশক্ষাথর্ী ও ��কারীর জেনয্ ইলম ব�ন 
সকল মানু েষর মােঝ সাহাবীগণই িছেলন সবেচেয় েবিশ
দানশীল।
সাহাবােদর জীবন উৎসেগর্র নমুনা:
েয বয্ি� সাহাবীগেণর জীব-চিরত অধয্য়ন কে, েস আ�াহর
রােহ সাহাবীগেণর জীবন উৎসেগর্র অেনক িব�য়কর টনা েদখেত
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পােব। িনে� কেয়কিট ঘটনা উে�খ করা হেলা।
(1)

আনাস রা. েথেক বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ

ওয়াসা�াম বদর যু ে� বেলন :―
  ﻓﻘﺎل ﻋﻤ� ﺑﻦ اﺤﻟﻤﺎم اﻷﻧﺼﺎري،»مﻮا إﻲﻟ ﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ الﺴﻤﻮات واﻷرض
 ﻗﺎل، ﻧﻌﻢ:  ﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ الﺴﻤﻮات و اﻷرض؟ ﻗﺎل،  ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
 ﻗﺎل،  ﺑﺦ ﺑﺦ:   �ﻤﻠﻚ ﻰﻠﻋ ﻗﻮلﻚ:  ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﺑﺦ ﺑﺦ
، ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ:  ﻗﺎل، ﻻ واﷲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ إﻻ رﺟﺎء أن أ�ﻮن ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ:
 ﺌ أﻧﺎ ﺣﻴﻴﺖ ﺣﻰﺘ آ�ﻞ:  ﺛﻢ ﻗﺎل،  ﻓﺠﻌﻞ  ﻳﺄ ﻞﻛ ﻣﻨﻬﻦ، ﺄﺧﺮج ﺗﻤﺮات ﻣﻦ ﻗﺮﻧﻪ
 ﺛﻢ ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﻰﺘ،   ﺑﻤﺎ ﺎﻛن ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﺘﻟﻤﺮ:  ﻗﺎل، ﺮاﻲﺗ ﻫﺬه إﻧﻬﺎ ﺤﻟﻴﺎة ﻃﻮ�ﻠﺔ
.«ﻗﺘﻞ
“েতামরা উঠ এবং জা�ােতর িদেক অ�সর হও, যার �শ�তা
আসমান ও যমীন বরাবর িব�ৃ ত। একথা শুেন উমাইর ইবেন হামাম
রা. বলেলন―েহ আ�াহর রাসূ ল, জা�ােতর �শ�তা আসমান ও
যমীন বরাবর? রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন : হয্াঁ।
িতিন বলেলন―বাখ! বাখ! রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেলন, তুিম িক জেনয্ বা! বাখ! শ� উ�ারণ করেল? বলেলন,
েহ আ�াহর রাসূ ল, আিম এ জা�ােতর অিধবাসী হওয়ার আশায়
এমনিট বেলিছ। রাসূ ল বলেলন, তুিম জা�ােতর অিধবাসী। িতিন
তখন তার বয্াগ েথেক কেয়কিট েখজুর েবর করেলন এবং েখেত
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শুরু করেলন। অতঃপর বলেলন আিম যিদ সবগুেলা েখজুর খাও
পযর্� জীিবত থািক তাহেল তা অেনক দীঘর্ জীবন। পের িতি
অবিশ� েখজুরগুেলা িনেক্ষপ কের যুে� েনেম েগেলন এবং শহ
হেয় েগেলন। 49
৪৮

(2)

েকােনা এক যু ে� আবু মূ সা আশ‘আরী রা. অংশ�হণ

কেরন। িতিন বলেলন―রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন :
«...» أﺑﻮاب اﺠﻟﻨﺔ ﺤﺗﺖ ﻇﻼل اﻟــــﺴﻴﻮف
‘িন�য় জা�ােতর দরজাসমূ হ তেলায়ােরর ছায়ার নীেচ আেছ।’
একথা শুেন অেগাছােলা েপাশাক িনেয় এক বয্িদাঁিড়েয় েগল এবং
বলল েহ আবু মূ সা; তুিম একথা রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক শুেন? আবু মুসা রা. বলেলন, হয্াঁ। অতঃপর েস
স�ীেদর িনকট িফের েগল এবং বলল أﻗـــﺮأ ﻋﻠﻴـــ�ﻢ اﻟــــﺴﻼم
আিম েতামােদরেক সালাম করিছ। অতঃপর তরবািরর খাপ উ�ু �
কের শ�র উপর ঝাঁিপেয় পড়ল এবং শহীদ হেয় েগল। 50
৪৯F

আ�াহর রােহ স�দ উৎসগর্ করার দৃ�া�:
49 মুসিলম : ৩৫২০
50 মুসিলম : ৩৫২১
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(1) উমর রা. ৪০০ (চার শত) িদনার হােত িনেয় তার
েগালামেক বলেলন, এগুেলা আবু উবাইদার িনকট িনেয় যাও।
অতঃপর দূ ের সের েথেক লক্ষয্ কর িতিন েসগুেলা িক ?
েগালাম েসগুেলা িনেয় তার িনকট িগেয় বলেল, আমীরুল মুিমনীন
এগুেলা �হণ করেত বেলেছন। িতিন (আবু উবাইদা) বলেলন,
আ�াহ তার উপর দয়া করুক। অতঃপর তার বাঁদীেক বলেল, যাও
সাতিট িদনার িনেয় অমুেকর িনকট যাও, আর এই পাঁচিট অমুেকর
িনকট িনেয় যাও। ঐ মজিলেস বেসই িতিন সবগুেলা িদনার েশষ
কের েফলেলন। অতঃপর েগালাম উমর রা. এর িনকট িফের আসল
এবং পূ ণর্ ঘটনা খুেল বলল। এিদে উমর রা. ঐ পিরমাণ িদনার
মু‘আয ইবেন জাবাল রা.-এর জেনয্ গণনা কের রাখেলন এবং
েসগুেলাও পািঠেয় িদেলন। ম‘আয রা. বলেলন, আ�াহ তার সােথ
স�কর্ িঠক রাখুক। েহ বাঁদী অমুক বয্ি�র ঘের এ পিরমাণ িনে
যাও। আর অমুক ঘেরও িদেয় আস। মুয়ায রা.-এর �ী জানেত
েপের বলেলন, আ�াহর কসম আমরাও িমসকীন-দাির�ি��।
অতএব, আমােদরও িকছু িদন। তখন পাে� মা� দু ই িদনার অবিশ�
িছল। িতিন মা� দু ই িদনারই �ীর হােত তুেল িদেলন। েগালাম এেস
উমর রা.-েক ঘটনা েশানােল িতিন খুিশ হেলন এবং বলেলন তারা
সকেল ভাই ভাই। সবাই সবার উপকাের এিগেয় আেস।
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(2) তালহা ইবেন উবাইদু �াহ রা.-এর দােনর কািহিন
উে�খেযাগয্। তােক বলা হত( ﻠﺤﺔ اﺠﻟﻮدদানবীর তালহা) ও ﻃﻠﺤﺔ
( اﻟﻔﻴّﺎضপেরাপকারী তালহা)। একবার হাযরামাওত েথেক তার
িনকট িকছু মাল আসল। পিরমাণ সাত হাজার। িতিন ঐ রােত খুব
েপেরশান অব�ায় িছেলন। তার �ী তাঁেক বলেলন আপনার িক
হেলা? রাত েথেক িক েযন িচ�া করেছন? তালহা রা. বলেলন : ঐ
বয্ি�র রব স�েকর্ তার িক ধারণা েয এতগুেলা মাল ঘের ের
রাি�যাপন কের? তার �ী বলেলন―আপনার ব�ুেদর পথ ধের
চলেত পােরন না? যখন আপিন সকােল উপনীত হেবন তখন
মালগুেলা ব�ন কের েফলেবন। িতিন �ীেক বেলন আ�াহ
েতামােক েতৗিফক দান করুক। তুিম েতৗিফক �াে�র েমেয়
েতৗিফক�া�া। (অথর্াৎ আবু বকেরর েমেয় উে� কুলছুম) সকাল
হেল িতিন সব স�দ মুহািজর ও আনসারগেণর মােঝ ব�ন কের
িদেলন। �ী তােক বলেলন―আমরা িক এ মােলর েকােনা অংশ পাই
না? িতিন বলেলন তুিম সারািদন েকাথায় িছেল? এখন যা বািক
আেছ তা তুিম িনেয় নাও। থেলর মােঝ তখন মা� এক হাজার
িদরহাম অবিশ� িছল।
পরাথর্পরতা ও অপরেক �াধান েদওয়া :
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অপরেক �াধানয্ েদওয়ার মেধয্ পরাথর্পরতা ও দাে অথর্
িবদয্মান। বরং তােত দােনর অথর্ আেরা েবিশ লু�ািয়ত আেছ
েকননা, িনেজর �েয়াজন থাকা সে�ও অপরেক �াধানয্ েদওয়র
অেনকগুেলা �র রেয়েছ।
(1) সব িকছু র উপর আ�াহর স�ি�েক �াধানয েদওয়া।
দু িনয়ার উপর আেখরাতেক এবং �ংসেযাগয্ অ�ায়ী িজিনেসর উপর
�ায়ী িজিনসেক �াধানয েদওয়া। এিট সেবর্া� �র।
(2) আ�াহর সৃ ি�েক �াধানয েদওয়া। অথর্ৎ িনেজর �েয়াজন
থাকা সে�ও অনয্েক দান করা। আর এসব িকছুই হেত হেবআ�াহ
তা‘আলােক স�� করার লেক্ষয্। �শংসা িকংবা-লােভর উে�েশয্
নয়।
এ �কােরর সেবর্া� �র হে―অপেরর জেনয্ িনেজর জীবন
উৎসগর্ করা েকােনা েকােনা সাহাবী রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক বলেতন―
. و�ــﺮي دون �ــﺮك،ﻔـــﻲﺴ ﻓﺪاك
‘আমার জীবন আপনার জেনয্ উৎসগর্ করলা’ আমার ঘাঁড়
আপনার ঘাঁেড়র িনকেট।
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আেরা একিট �র হে�―স�েদর �ারা অপরেক �াধানয
েদওয়া। আ�াহ আনসারেদর �শংসা কেরেছন যখন তারা মুহািজর
ভাইেদরেক িনেজেদর উপর �াধানয্ িদেয়ে―
ّ
َ َ َ ۡ َ َ ّ ۡ َۡ
َ َ
َ
َ ��َ َار َو ۡٱ
ّ َبَوَ ُءو
ّ ين
َ َ�
�ِ اج َر إِ�ۡهِ ۡم َو� �ِ ُدون
ي� ٰ َن مِن �بلِهِم ُِبُون من ه
ِ ﴿ َٱ
ِ
ٞ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٰٓ َ َ ُ ۡ ُ َ ْ ُ ُ ٓ ّ ٗ َ َ ۡ
اصة ۚ َو َمن
سهِم ولو �ن بِهِم خص
ِ ُص ُدورِهِم حاجة ِّمَا أوتوا و�ؤث ِرون َ أنف
ۡ ۡ ُ َ
ۡ َ َ ُح
َ
  [٩ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ٩ سهِۦ َأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل ُمفل ِ ُحون
ِ يُوق َّ �ف
‘যারা মুহািজরেদর আগমেনর পূ েবর্ মিদনায় বসবাস কেরিছল
এবং ঈমান আনয়ন কেরিছল, তারা মুহািজরেদর ভােলাবােস।
মুহািজরেদর যা েদওয়া হেয়েছ ত�েনয্ তারা অ�ের ঈষর্া েপাষ
কের না এবং িনেজরা অভাব�� হেলও তােদরেক অ�ািধকার েদয়।
যারা মেনর কাপর্ণয্ েথেক মু� তারাই সফলকা’ 51
50F

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও সাহাবাগণ অপরেক
�াধানয েদওয়ার েক্ষে� সকল উ�ত অেপক্ষা অ�গামী িছ
(1)

সাহল ইবেন সা‘দ রা. বেলন: রাসূ লু�াহ সা�া�াহ

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট একজন মিহলা একিট চাদর িনেয়
আসল। এেস বলল: েহ আ�াহর রাসূ ল! আপনােক আিম এই

51 হাশর-৯।
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চাদরিট পরােত চাই। রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম খুব
আ�হ সহকাের চাদরিট �হণ কের পিরধান করেলন। এক সাহাবী
রাসূ েলর গােয় চাদরিট েদেখ বলেলন―চাদরিট কতই না সু �র।
এিট আমােক পিরেয় িদন। নবী কারীম সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বলেলন, নাও। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
মজিলস েথেক চেল েগেল উপি�ত সাহাবীগণ েলাকিটেক িতর�ার
করেত লাগেলন। তারা বলেলন, তুিম যখন েদখেল রাসূ ল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�হ সহকাের চাদরিট পিরধান কেরেছন
তখন েতামার জেনয্ তাঁর চাদরিট চাওয়া িঠক হয়িন। তুিম েত
ভােলা কেরই জান েকউ িকছু চাইেল িতিন কখনও না বেলন না।
িতিন বলেলন, আিম রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
পিরেধয় বে�র বরকত অজর্ন করেত েচেয়ি, আমার আশা এিট
েযন আমার কাফন হয়।
(2)

আবু হুরাইরা র. েথেক বিণর্, এক বয্ি� রাসূল

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট এেস বলল, েহ আ�াহর
রাসূ ল ক্ষুধার কারেণ আমার খুব ক� হে�। রাসূ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম িবিবগেণর িনকট পািঠেয় িকছু ই েপেলন না।
অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, এমন েক
আেছ, িযিন আজেকর রােত এ বয্ি�র েমহমানদারী করেত পারে?
আ�াহ তার উপর রহম করুক। একজন আনসারী সাহাবী দাঁিড়েয়
60

বলেলন, আিম পারব। িতিন ঐ বয্ি�েক িনজ বািড়েত িনেয় েগেলন
এবং �ীেক বলেলন রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর
েমহমান। অতএব েকােনা িকছু তােক না িদেয় েরেখ িদও না। �ী
বলেলন, আমার িনকট বা�ােদর খাবার বয্তীত অিতির� িকছুই
েনই। সাহাবী বলেলন, রােত যখন বা�ারা খাবার চাইেব তখন
তােদরেক ঘুম পািড়েয় েদেব। আর তুিম বািত িনিভেয় েফলেব।
আমরা আমােদর েপট আজ রােত েবেধ রাখব। �ী তা-ই করেলন।
সাহাবী সকাল েবলা রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট
উপি�ত হেল রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আ�াহ
তা‘আলা অমুক �ামী ও �ীর কাজ েদেখ আ�যর্ হেয়েছন অথবা
েহেসেছন।
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মসিজেদর আদব
মসিজেদর অব�ান
মানু েষর জীবেন মসিজেদর গুরু� অপিরস, মসিজেদর মানস�ান ও অব�ান অেনক উপের, এর সংিক্ষ� িকছু বরণ িনে�
উে�খ করিছ।

1. মসিজদ আ�াহ তা‘আলার ঘর, রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন—
«...»ﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻗﻮم ﻰﻓ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﷲ
“েকােনা স�দায় যখন আ�াহর ঘরসমূ েহর মধয্ েথে েকােনা
এক ঘের একি�ত হয়...।” 52
৫১ F

আ�াহ তা‘আলা বেলন—

َأَن
ْ
ٗ َ ّ
َ ََ ّ
ٰ َ ﴿ َّ ٱل ۡ َم
  [١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ �جِ َد َِ ِ ف� ت ۡد ُعوا َم َع �َ ِ أ َحدا

“আর এই মসিজদসমূ হ আ�াহরই জনয্। সুতরাংআ�াহর সােথ
েতামরা অনয্ কাউেক েডেকা না” 53
৫২ F

52

সহীহ মুসিলম, ২৬৯৯।

53

সূ রা আল-িজ�, ১৮।
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উলামােয় েকরাম বেলন: উে�িখত হাদীস ও আয়ােত মসিজদেক
আ�াহর

িদেক স��যু � কের উে�খ করার মাধয্েম মূলত

মসিজেদর মযর্াদা ও গুরু� ফুেট উেঠে

2. মসিজদ পৃ িথবীেত সেবর্া�ম জায়গা এবংআ�াহ তা‘আলার
সবেচেয় ি�য় �ান। রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―
.« ﺑﻐﺾ اﺒﻟﻼد إﻰﻟ اﷲ أﺳﻮاﻗﻬﺎ،»ﺐ اﺒﻟﻼد إﻰﻟ اﷲ مﺴﺎﺟﺪﻫﺎ
আ�াহর িনকট সেবর্া�ম জায়গা মসিজদ এবং সব-িনকৃ� জায়গা
বাজার। 54
৫৩ F

3. মসিজদ ইসলােমর ি�তীয় িভি� ফরয নামাজ আদােয়র �ান
।

4. মসিজদ মুসিলমেদর সমেবত হওয়া, পিরচয় লাভ করা এবং
স�কর্ ৈতির করার �ান। েসখােনকুরআন পােঠর �াস হয় এবং
জ্ঞ-িশক্ষার পাঠ দান করা হ

5. মসিজেদর গুরু� এবং মযর্াদার আেরা একিট �মাণ,
রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িহজরত করার পর সবর্�থম
মসিজদ বানােনার িদেক দৃ ি� িদেয়েছন। আর মিদনােত আগমেনর
পর েসটাই তার সবর্�থম কাজ
54

মুসিলম, ৬৭১।
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মসিজদ আবাদ করার ফিযলত:
মসিজদ আবাদ দু ই �কার:
(ক) বািহয্ক আবাদ তথা িমর্াণ কর, আর এর অেনক ফিযলত
রেয়েছ। আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―
.«»� مﺴﺠﺪا ﻳبﺘﻲﻐ ﺑﻪ وﺟﻪ اﷲ ﺑ� اﷲ ﻪﻟ ﻣﺜﻠﻪ ﻰﻓ اﺠﻟﻨﺔ
“েয আ�াহর স�ি�র উে�েশয্ মসিজদ ৈতির করে, আ�াহ
তা‘আলা জা�ােত তার জনয্ অনুরূপ একিট ঘর ৈতির কে
েদেবন।” 55
৫৪F

হাদীেস সিঠক িনয়েত মসিজদ িনমর্াণকারীর জেনয্ জা�াে
�েবেশর শুভ সংবাদ আেছ কারণ জা�ােত আ�াহ তা‘আলার ঘর
িনমর্াণ করাই �মাণ কের েয েস বয্ি� তােত �েবশ করে
(খ) এেতা েগল বািহয্কভােব মসিজদ আবােদর কথা। মসিজদ
আবােদর আেরকিট িদক রেয়েছ যা �কৃত অেথর আবাদ করা, আর
েসিট এভােব েয, েসখােন নামাজ পড়া, িজিকর করা, কুরআন

55

মুসিলম, ৫৩৩।
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েতলাওয়াত করা এবং অনয্ানয ইবাদত করা; এর জনয্ অগিণত
পুর�ার আেছ মেমর্ বহু আয়াত ও হাদীস বিণর্ত হেয়ে
েযমন রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :
«»ﻏﺪا إﻰﻟ اﻤﻟﺴﺠﺪ أو راح أﻋﺪّ اﷲ ﻪﻟ اﺠﻟﻨﺔ ﻧﺰﻻ ﻠﻛﻤﺎ ﻏﺪا أو راح
“েয সকাল িবকাল মসিজেদ গমনাগমন করেব, �েতয্কবার
যাতায়ােতর িবিনমেয় আ�াহ তা‘আলা তার জনয্ জা�ােত
েমহমানদািরর বয্ব�া করেবন” 56
৫৫F

আবােদর উভয় িদক শািমল হয়, আ�াহ তা‘আলার িনে�া�
বাণী,

ّ َ َ َ ۡ َ ّ َ َٰ َ َُُۡ َّ
َلصَلَ ٰوة
ّ ام
َ َِٱ�َ ِ َو ۡٱ�َ ۡو ِم ٱ�خر َوأَق
﴿ ِ�َما �عمر م�جِ د �َ ِ من ءامن
ِ ِ
َ
ۡ
ْ
َۡ ََۡ ََٰ ّ
ُ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
َ ّ َ�ِّ � َش
َ َ ُوْ� َٰٓ�ك أن ي�ونوا ِم َن ٱل ُمهتد
ٰٓ �َ�َۖ َع
﴾ ١ ِين
لزَكوة ولم
ِ
َ
�َو َءا

  [١٨ :]ﺘﻟﻮ�ﺔ

“িনঃসে�েহ তারাইেতা আ�াহর মসিজদ আবাদ করেব, যারা
ঈমান আেন আ�াহ ও আেখরােতর �িত এবং সালাত কােয়ম কের,

56

মুসিলম, ৬৬৯।
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যাকাত েদয় এবং আ�াহ বয্তীত অনয্ কাউেকই ভয় কের না
অতএব আশা করা যায়, তারা সৎপথ�া�েদর অ�ভুর্� হেব 57
৫৬

মসিজদ স�িকর্ত িবধানাবল:
মসিজেদর অেনক আদব ও িবধান রেয়েছ। গুরু�পূণর্ কেয়ক
িনে� উে�খ করা হেলা:
1. কারুকাযর্ বাদ িদেয় সু�র কের িবি�ং বানাে, েকননা
কারুকাযর্ করিবদ‘আত। এেত নামািজর মেনােযাগ ন� হয় এবং
�িতেযািগতা ও অহংকােরর দরজা খুেল যায়। ইবেন আ�াস েথেক
বিণর্ত হািদেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
আমােক মসিজদ সাজােত িনেদর্ েদওয়া হয়িন। ইবেন আ�াস
বেলন, তারা অবশয্ই মসিজদসমূহ সাজাে, েযমন ইয়াহূ দী ও
ি��ানরা সাজােতা।
ইমাম বুখারী রহ. বেলন, উমর রা. মসিজদ বানােত িনেদর্শ
িদেলন এবং বলেলন, আিম মানু ষেক বৃ ি� েথেক েহফাযত করিছ।
সাবধান! লাল ও হলু দ রং বয্বহার করেব না। মানুষ ধাঁধাঁয় পেড়
যােব। আনাস রা. বেলন, মসিজদ িনেয় মানু ষ গবর্ ও  �িতেযািগতা
করেব, িক� খুব কম েলাকই মসিজদ আবাদ করেব।
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2. কবেরর উপর মসিজদ ৈতির করা িকংবা মসিজেদ কবর
বানােনা হারাম। েকননা এিট মূ লত কবেরর স�ান �দশর্ণ এবং
আ�াহ তা‘আলা বয্তীত কবেররইবাদত করার মাধয্েম িশরেকর
রা�া ৈতির কের। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
.« اﺨﺗﺬوا ﻗﺒﻮر أﻧبﻴﺎﺋﻬﻢ مﺴﺎﺟﺪ،» اﷲ اﻴﻟﻬﻮد واﻨﻟﺼﺎرى
ইয়াহূ দী ও ি��ানেদর উপর আ�াহ তা‘আলার অিভশাপ। তারা
তােদর নবীেদর কবরেক মসিজদ বািনেয়েছ। 58
৫৭F

জু�ুব রা. রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃ তুয্র
পূ েবর্ পাঁচিট অিসয়ত শুেনে, িতিন রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক বলেত শুেনেছ:―
 أﻻ ﻓﻼ، ﻣﻦ ﺎﻛن ﻗﺒﻠ�ﻢ ﺎﻛﻧﻮا ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺒﻮر أﻧبﻴﺎﺋﻬﻢ وﺻﺎﺤﻟﻴﻬﻢ مﺴﺎﺟﺪ...»
.« ﻓﺈ� أﻧﻬﺎ�ﻢ ﻋﻦ ذلﻚ،ﺗﺘﺨﺬوا اﻟﻘﺒﻮر مﺴﺎﺟﺪ
...েতামােদর পূ বর্বতর্ীরা নবী ও সৎ েলাকেদর কেক মসিজদ
বানােতা। সাবধান! েতামরা কবরেক মসিজদ বািনও না। আিম

58

মুসিলম, ৫২৯।
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েতামােদরেক এ বয্াপাের িনেষধ করিছ 59 সু তরাং কবর�ােন
৫৮

জানাযার নামাজ ছাড়া অনয েকােনা নামাজ ৈবধ নয়।
3. মসিজদ সবর্দা পির�� রাখা। অপিব� করা বা ক�দায়ক
িজিনস েসখােন রাখা হারাম। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন―
.«»ﺼﺎق ﻰﻓ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﺧﻄﻴﺌﺔ و�ﻔﺎرﺗﻬﺎ دﻓﻨﻬﺎ
মসিজেদ থু তু েফলা অনয্া, তার কাফ্ফারা হল পুেত েফলা 60
৫৯ F

পুেত েফলা স�ব না হেল, অনয্ভােব পির�ার করেত হেব।
েযমন, রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদর েদওয়াল
েথেক থু তু সিরেয় েফেলিছেলন।
4. মসিজেদ ন�তা ও ি�রতার সােথ যাওয়া। তাড়াতািড় বা
েদৗঁিড়েয় না যাওয়া। রাসূলসা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন—
.« ﻓﻤﺎ أدر�ﺘﻢ ﻓﺼﻠﻮا وﻣﺎ ﻓﺎﺗ�ﻢ ﻓﺄﺗﻤﻮا،»و�ذا أﺗيﺘﻢ الﺼﻼة ﻓﻌﻠﻴ�ﻢ ﺑﺎلﺴﻜﻴﻨﺔ

59

মুসিলম, ৫৩২।

60

নাসাঈ, ৭২৩।
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“যখন েতামরা নামােজ আসেব অবশয্ই ধী-ি�রতার সােথ
আসেব। যতটুকু পােব, আদায় করেব। আর যতটুকু ছু েট যােব, পূ ণ্র
করেব।”

61
৬০

৫. মসিজেদ ডান পা িদেয় �েবশ করা ও বাম পা িদেয় েবর
হওয়া। আনাস রা. বেলন―সু �ত হেলা যখন মসিজেদ �েবশ করেব,
ডান পা িদেয় �েবশ করেব। আর যখন েবর হেব বাম পা িদেয়
েবর হেব।
�েবশ এবং েবর হবার েদা‘আ পড়েব। রাসূ েলর িনেদর্শ:―
  و�ذا ﺧﺮج،» دﺧﻞ أﺣﺪ�ﻢ اﻤﻟﺴﺠﺪ ﻓﻠﻴﻘﻞ ا� اﻓﺘﺢ ﻲﻟ أﺑﻮاب رﻤﺣﺘﻚ
.«ﻓﻠﻴﻘﻞ ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
“যখন েকােনা বয্ি� মসিজেদ �েবশ করেব তখন বলেব:
.اﻓﺘﺢ ﻲﻟ أﺑﻮاب رﻤﺣﺘﻚ
আর যখন েবর হেব তখন বলেব : ا� إ� أﺳﺄلﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ

61

মুসিলম, ৬০২।
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৬. মসিজেদ আেগ আেগ যাওয়া এবং �থম কাতাের নামাজ
পড়ার �িত আ�হী থাকা―রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর �িত উ�ু � কেরেছন। িতিন বেলন―
»ﻳﻌﻠﻢ اﻨﻟﺎس ﻣﺎ ﻲﻓ اﻨﻟﺪاء والﺼﻒ اﻷول ﺛﻢ لﻢ �ﺪوا إﻻ أن �ﺴﺘﻬﻤﻮا ﻋﻠﻴﻪ
.« ولﻮ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻲﻓ اﺘﻟﻬﺠ� ﻻﺳتﻘﻮا إﻴﻟﻪ،ﻤﻮا ﻰﻠﻋ ذلﻚ
“যিদ মানু ষ জানেত পারত, আজান েদওয়া এবং �থম কাতাের
নামাজ পড়ার মােঝ িক আেছ, আর লটাির বয্তীত েসিট পাওয়া
স�ব হত না, তাহেল অবশয্ই তার জনয্ লটািরর বয্ব�া কর
এবং যিদ জানেত পারত মসিজেদ আেগ আসার মােঝ িক ফিযলত
আেছ, তাহেল তার জনয্�িতেযািগতায় িল� হেতা।”

62
৬ ১F

আর িযিন মসিজেদ আেগ আসেবন, েকােনা কারণ ছা্ড়া তার
�থম কাতার বাদ িদেয় িপছেন বসা উিচত নয়। শায়খুল ইসলাম
ইবেন তাইিময়া বেলন, ‘েয বয্ি� আেগ আসল এবং  েকেনা ওজর
বয্তীতই �থম কাতার ছাড়া অনয্ জায়গায় ব, েস শরীয়েতর
িবধান ল�ন করল। িপছেন হেট থাকার দরুন েস অেনক গুরু�পূ
কলয্ণ েথেক িনেজেক বি�ত করল। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন―
62

মুসিলম, ৪৩৭।
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 ﻻ ﻳﺰال ﻗﻮم ﻳﺘﺄﺧﺮون ﺣﻰﺘ، وﻴﻟﺄﺗﻢ ﺑ�ﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ�ﻢ، ﻓﺎﺋﺘﻤﻮا ﻲﺑ،»مﻮا
.«ﻳﺆﺧﺮﻫﻢ اﷲ
েতামরা সামেনর িদেক অ�সর হও এবং আমার এে�দা কর।
আর েতামােদর পরবতর্ীগণ েতামােদর এে�দা করেব। একিট
স�দায় সব সময় িপছেন থাকেব এক পযর্ােয় আ�াহ তা‘আলা
তােদরেক িপছেন েঠেল েদেবন। 63
৬২ F

মসিজেদ আেগ আসার মােঝ অেনক উপকার। যথা―জামােতর
শুরু েথেক অংশ�, কুরআন পড়ার সু েযাগ, নফল আদায় করার
সু েযাগ, েফেরশতারা তার জনয্ ক্ষমেদা‘আ করেত থােক। যতকণ
নামােজর অেপক্ষায় থাকেততকণ নামাজরত আেছ বেল ধরা হেব
এবং �থম কাতার পাওয়া―ইতয্ািদ
৭. মসিজেদ �েবশকারী দু ই রাকাত তািহয়য্াতুল মসিজদ আদায়
বয্তীত বসেব না। আবু কাতাদাহ আনসারী র. বেলন, রাসূ ল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
«� �ﺒْﻞ أن � ِﻠ َﺲ
ِ »إِذا دﺧﻞ أﺣﺪ�ﻢ الﻤﺴ ِﺠﺪ ﻓﻠ�ﻛﻊ ر�ﻌﺘ

63

মুসিলম, ৪৩৮।
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“েতামােদর েকউ মসিজেদ �েবশ করেল দু ই রাকাত না পড়া
বয্তীত কখেনাই বসেব না” 64
৬৩

ইমাম সােহব জুমার নামােজ খুতবা দানরত থাকা অব�ায়
�েবশ করেলও এ’দু ই রাকাত আদায় করেব তেব একটু
সংিক্ষ�াকাের আদায় করেব। জােবর . রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কের―

ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ
ّ
ﻴﻟَْﺘَﺠَﻮَ ْز
،�
ِ  ﻓﻠ�ﻛﻊ ر�ﻌﺘ،اﻹﻣﺎم �ﻄﺐ
ِ  و،» ِإذا ﺟﺎء أﺣﺪ�ﻢ ﻳﻮم ﺠﻟﻤﻌ ِﺔ
. «ﻴﻬ َﻤﺎ
ِ �ِ
“ইমােমর খুতবা চলা অব�ায় েতামােদর েকউ যখন মসিজেদ

�েবশ করেব, তখন সংেক্ষেপ দুই রাকাত নামাজ আদায় েব।” 65
৬৪F

৮. মসিজেদ উ��ের কথা বলা, নামািজ বা েতলাওয়াতকারীেক
িবর� করা মাকরূহ। চাই তা সাধারণ কথা েহাক বা উ��ের
কুরআর পাঠ করা েহাক। পােশর েলাকেক ক� েদওয়া িনেষধ।
রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

64

মুসিলম, ৭১৪।

65

মুসিলম, ৮৭৫।
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  وﻻ  �ﻬﺮ  ﺑ�ﻢ ﻰﻠﻋ ﺑﻌﺾ،» اﻤﻟﺼ� ﻳﻨﺎﻲﺟ ر�ﻪ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ  ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺟﻴﻪ
.«ﺑﺎﻟﻘﺮآن
নামািজ বয্ি� তার �ভুর সােথ েগাপেন কথা বেল। তার েখয়াল
রাখা উিচত েয, েস িক বলেছ। েতামরা কুরআন শরীফ
েতলাওয়ােতর মাধয্েম এেক অেনয্র উপর শ� কর ন 66
৬ ৫F

9. মু�াদী সবর্দা ইমােমর অনুসরণ করে, �েতয্ক আমল
তার পর পরই সােথ সােথ আদায় করেব। ইমােমর
আদােয়র আেগ করেব না, সােথও করেব না। আবার ইমাম
েথেক অেনক েদিরেতও না। রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন―
   و�ذا ر�ﻊ، ﻓﺈذا ﻛﺮﺒ ﻓﻜﺮﺒوا، ﻓﻼ ﺨﺗﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻴﻪ،» ﺟﻌﻞ اﻹﻣﺎم ﻴﻟﺆﺗﻢ ﺑﻪ
� ر�ﻨﺎ ولﻚ اﺤﻟﻤﺪ―و�ذا ﺳﺠﺪ-  و�ذا ﻗﺎل ﺳﻤﻊ اﷲ ﻤﻟﻦ ﻤﺣﺪه ﻓﻘﻮلﻮا،ر�ﻌﻮا
.« و�ذا ﺻ� ﺟﺎلﺴﺎ ﻓﺼﻠﻮا ﺟﻠﻮﺳﺎ أﻤﺟﻌﻮن،ﺎﺳﺠﺪوا
“ইমাম িনধর্ারণ করা হেয়েছ তাঁর অনুসরেণর জন, েতামরা তার
সােথ িবেরাধ কর না। িতিন যখন আ�াহ আকবার বলেবন, তখন
েতামরা আ�াহ আকবার বলেব, আর যখন রুকু করেব, েতামরা
রুকু করে, যখন  ﻊ اﷲ ﻤﻟﻦ ﻤﺣﺪهবলেবন, েতামরা ا� ر�ﻨﺎ ولﻚ
66

মুসনােদ আহমাদ ৪/৩৪৪।
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 ﺤﻟﻤﺪবলেব, যখন েসজদা করেবন, েতামরা েসজদা করেব, যখন
িতিন বেস নামাজ আদায় করেবন তখন েতামরা সবাই বেস নামাজ
আদায় করেব।” 67 ইমােমর পূ েবর েকােনা কাজ করা হারাম হওয়া
৬৬F

স�েকর্ রাসূলসা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―
اﺬﻟي ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ ﻗﺒﻞ اﻹﻣﺎم أن �ﻮ اﷲ رأﺳﻪ رأس ﻤﺣﺎر أو ﺻﻮرﺗﻪ

»ﺎ �ﻰﺸ

.«ﻮرة ﻤﺣﺎر
“েয বয্ি� নামােজ ইমােমর পূেবর্ মাথা উঠায় তার িক ভয় হ
না েয, আ�াহ তা‘আলা তার মাথােক গাধার মাথা বািনেয় েদেবন
িকংবা তার আকৃিতেক গাধার আকৃিত বািনেয় েদেবন।” 68
৬৭F

67

বু খারী, ৬৮৯।

68

বু খারী, ৬৯১।
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মাতা-িপতার অিধকার
মাতা-িপতার অেনক অিধকার রেয়েছ। গুরপূ ণর্ িকছু অিধকার িনে�
উে�খ করা হেলা:

1. মাতা-িপতার �িত স�য্বহা :
আ�াহ তা‘আলা তােদর সােথ ভােলা আচরেণর িনেদর্শ িদেয়েছন।
িতিন বেলন―

ّ
ّ َ ّ
َ ﴿
ٰ َ ك َ�َ َ� ۡع ُب ُد ٓوا ْ ِ�َٓ ِيَّاهُ َو�ِٱلۡ َ� ٰ ِ َ�يۡن إِ ۡح
ٰ َ َ۞وق
  [٢٣ :� ًنا ۚ ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
ُ�َ �
ِ
“েতামার পালনকতর্ আেদশ করেছন েয, তােক ছাড়া অনয্

কােরা ইবাদত কেরা না এবং িপতা-মাতার সােথ স�য্বহার কর” 69
৬৮F

রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িপতা-মাতার আনু গতয্েক
সেবর্া�ম আমল এবং আ�াহর িনকট অিধক ি�য় আমেলর মােঝ
গণয্ কেরেছন। সাহািব ইবেন মাসঊদ র. রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজ্ঞস করে―
ّ  ﻗﺎل ﺛﻢ، «يّ اﻟﻌﻤﻞ أﺣﺐ إﻰﻟ اﷲ؟ ﻗﺎل »ﺼﻼة ﻰﻠﻋ وﻗﺘﻬﺎ
«أي؟ ﻗﺎل »ﺮ الﻮاﺪﻟﻳﻦ
ّ ﻗﺎل ﺛﻢ
.«أي؟ ﻗﺎل »ﻟﻬﺎد ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ
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আ�াহর িনকট সবেচেয় ি�য় আমল েকানিট? িতিন বলেলন,
সময় মত নামাজ পড়া। িতিন বলেলন, অতঃপর েকানিট? বলেলন,
িপতা-মাতার আনু গতয্ করা। িতিন আবার �� করেল, তারপর
েকানিট? িতিন বলেলন, আ�াহর রা�ায় িজহাদ করা। 70 পিব�
৬৯F

কুরআন এবং রাসূ েলর হািদস িপতা-মাতার �িত সু �র আচরেণর
িনেদর্শ েদয়।আ�াহ তা‘আলা বেলন―
ٗ
ّۡ
  [١٥ :�ُ� َيا َم ۡع ُروفاۖ ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن
�ِ ح ۡب ُه َما
ِ ﴿ َو َصا
এবং দু িনয়ােত তােদর সােথ স�ােব সহ অব�ান করেব। 71 নবী
৭০F

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক �� করা হল―
ّ » أمﻚ« ﻗﺎل ﺛﻢ ﻣﻦ؟ ﻗﺎل
ّ » أﺣﻖ اﻨﻟﺎس ﺤﺑﺴﻦ ﺻﺤﺎﺑﻲﺘ؟ ﻗﺎل
 ﻗﺎل ﺛﻢ،«أمﻚ
ّ » ﻣﻦ؟ ﻗﺎل
.« ﻗﺎل ﺛﻢ ﻣﻦ؟ ﻗﺎل »أﺑﻮك،«أمﻚ
আমার উ�ম বয্বহার পাওয়ার সবেচেয় উপযু� বয্ েক?
িতিন বলেলন, েতামার মা। অতঃপর েক? িতিন বলেলন, েতামার

70 বু খারী: ৫৫১৩
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মা। তারপর েক? িতিন বলেলন: েতামার মা, িতিন আবােরা িজেজ্ঞ
করেলন : তারপর েক? রাসূ লু�াহ বলেলন: েতামার িপতা। 72
৭১

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মাতা-িপতার অবাধয্ হেত
বারণ কেরেছন এবং বেলেছন এিট কিবরা েগানাহ। নবী সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:―
  وﻋﻘﻮق، ﻗﺎل اﻹﺮﺷاك ﺑﺎﷲ،» أﻧبﺌ�ﻢ ﺑﺄ�ﺮﺒ الﻜﺒﺎﺋﺮ؟ ﻗﻠﻨﺎ ﺑ� ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
ً
«... وﺷﻬﺎدة الﺰور، أﻻ وﻗﻮل الﺰور:لﻮاﺪﻟﻳﻦ و�ن ﻣﺘﻜﺌﺎ ﻓﺠﻠﺲ ﻓﻘﺎل
আিম িক েতামােদরেক সবেচেয় বড় গুনাহ স�েকর্ সংবা
েদব না? আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূ ল! বলু ন। িতিন বলেলন,
আ�াহর সােথ শিরক করা এবং মাতা-িপতার অবাধয্ হওয়া। রাসূল
এতক্ষণ েহলান িদেয় বসা িছেলন। অতঃপর েসাজা হেয় বে
বলেলন, সাবধান! আর িমথয্া বলা এবং িমথয্া সা েদওয়া...। 73
৭২ F

িপতা-মাতার অবাধয্তা েযমন তােদর উপর রাগ কর, তােদর
আনু গতয্ না করা, তােদর কথায় মুখ িফিরেয় েনওয়া, তােদরেক
ধমক েদওয়া, তােদর �েয়াজন �কাশ করেল এবং েকােনা কথা
বলেল উফ বেল িবরি� �কাশ করা।
72 বু খারী: ৫৫১৪
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2. তােদর আনু গতয্ কর :
তােদর আেদশ-িনেষধ মানা। িক� তা িনে�া� শতর্সােপেক:
ক) আ�াহর অবাধয্ হওয়ার িনেদর্শ  েদওয়া।
খ) আেদশ মানয করার উপর স�ােনর সামথর্য্ এবং শি� থাক

3. তােদর সােথ ন�ভােব কথা বলা :
েকােনা অব�ায় িচৎকার-েচচােমিচ করা যােব না। যখন তারা কথা
বলেব অথবা িকছু চাইেব তখন উঁহু বলা যােব না। িপত-মাতা
বাধর্েকয্ উপনীত হেল এই অিধকারিটর �িত িবেশষ য�বান হে
হয়। আ�াহ বেলন—
ُ َ َ ُّ ٓ ّ َُ ََ ُ َ َ ٓ ُ َ ََ ۡ َ َ
ّ ﴿
ّ
� أ َح ُده َما أ ۡو ِ�ه َما ف� �قل َ ُه َما أ ٖف َو� � ۡن َه ۡره َما
ك
ِمَا
ِ َبۡلُغَنَ عِندك ٱل
ٗ َوقُل َ ّ ُه َما قَ ۡو ٗ� َكر
  [٢٣ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٢ �ما
ِ
তােদর মধয্ েকউ অথবা উভেয়ই যিদ েতামার জীব�শায়
বাধর্েকয্ উপনীত , তেব তােদরেক উফ শ�িটও বেলা না এবং
তােদরেক ধমক িদওনা বরং তােদরেক িশ�চার পূ ণর্ কথা বল  74
৭৩ F
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4. িপতা-মাতার সােথ ন� বয্বহার এবং তােদর সামেন সংযত
আচরণ :
েকান িবেশষ জ্ঞ, স�দ অথবা েকােনা পদ লাভ করার
কারেণ িনেজেক তােদর েথেক উঁচু মেন না করা। বরং সবর্দা মেন
করেব আিম েসই েছাট স�ান যােক তারা েকােল তুেল িনত এবং
যার ময়লা পির�ার করত এবং যােক খাওয়াত যখন েস িনেজ েখেত
পারত না। েস িক কের তােদর উপর বড়ে�র দািব করেত পাের?
আ�াহ তা‘আলা বেলন—
ّ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ َ
َ ۡ َلر
ّ �ُ ّل ِم َن
  [٢٤ :�ةِ ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
ِ ﴿ وٱخفِض لهما جناح
তােদর সামেন ভােলাবাসার সােথ, ন�ভােব মাথা নত কের
দাও। 75
৭৪ F

5. িপতা-মাতার জনয্েদা‘আ করা :
স�ােনর কতর্বয্ হল তাঁেদর জনয্ জীিবত অব�ায় এবং মৃতু
পর েদা‘আ করা। আ�াহ বেলন―
ۡ َ ٱر
ّ � ُه َما َك َما
ٗ َ�َ َيا� َص ِغ
ۡ ﴿ َوقُل َّ ّب
  [٢٤ :�� ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
ِ
ِ
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এবং বল : েহ পালনকতর্! তাঁেদর উভেয়র �িত রহম কর
েযমন তারা আমােক ৈশশবকােল লালন-পালন কেরেছন। 76
৭৫

আর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―
 أو ﻋﻠﻢ، إﻻ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎر�ﺔ:»إذا ﻣﺎت اﻹ�ﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
.« أو وﺪﻟ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮ ﻪﻟ،ﺘﻔﻊ ﺑﻪ
মানু ষ যখন মারা যায় িতনিট আমল ছাড়া সম� আমেলর পথ
ব� হেয় যায়। চলমান দান, অথবা উপকারী ইলম, অথবা সৎ
স�ান―েয তার জনয্েদা‘আ করেত থােক। 77
৭৬ F

6. িপতা-মাতােক অিভশ�করেনর কারণ না হওয়া :
কাউেক অিভশাপ েদওয়া এমিনেতই হারাম ও অৈবধ আর এ
অৈবধতার মা�া আেরা েবেড় যায় যিদএ অিভশাপ �দান, িপতামাতােক অিভশ� করেণর কারণ হয়। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন―
 ﻗﻴﻞ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻛﻴﻒ ﻳﻠﻌﻦ،» ﻣﻦ أ�ﺮﺒ الﻜﺒﺎﺋﺮ أن ﻳﻠﻌﻦ الﺮﺟﻞ واﺪﻟﻳﻪ
.«لﺮﺟﻞ واﺪﻟﻳﻪ؟ ﻗﺎل �ﺴﺐ أﺑﺎ الﺮﺟﻞ ﻓيﺴﺐ أﺑﺎه و �ﺴﺐ أﻣﻪ ﻓيﺴﺐ أﻣﻪ
76 আল-ইসরা : ২৪
77 মুসিলম : ৩০৮৪

80

সবেচেয় বড় কিবরা েগানাহ হল েকােনা বয্ি� তার িপতমাতােক অিভশাপ েদওয়া। বলা হল, েহ আ�াহর রাসূ ল! েকােনা
বয্ি� কীভােব িন িপতা-মাতােক অিভশাপ েদয়? রাসূ ল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, কােরা িপতােক গািল িদল, আর েস তার
িপতােক গািল িদল। কােরা মাতােক গািল িদল আর েস তার মােক
গািল িদল। 78
৭৭

এ যিদ হয় অব�া তাহেল েস বয্ি�র অব�া কত মারা�, েয
সরাসির িনজ িপতা-মাতােক অিভশাপ েদয়। আ�াহ তা‘আলা
আমােদরেক েহফাযত করুন

7. িপতা-মাতার আ�ীয়-�জন এবং সািথেদর সােথ ভােলা
স�কর্ রাখ, আর তােদরেক স�ান করা। িপতা-মাতার জীব�শায়
এবং তােদর মৃ তুয্র প: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন―
.«»ن ﻣﻦ أﺑﺮ اﻟﺮﺒ ﺻﻠﺔ لﻮﺪﻟ أﻫﻞ ود أﺑﻴﻪ
সবেচেয় বড় সৎকমর্ হল স�ান তার িপতার ব�ুর সােথ
সু স�কর্ বজায় রােখ 79
৭৮ F
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8. তােদরেক দাওয়াত েদওয়া এবং �েয়াজেন িশক্ষা েদও:
মানু েষর মােঝ িপতা-মাতা সবেচেয় েবিশ অিধকার রােখ
উপেদশ এবং সাহাযয্ পাওয়ার। তােদ েকােনা অনয্ায় েয েদখে,
েস ন�তা ও আদেবর সােথ তােদরেক সাবধান করেব। েকননা এর
�ারা তারা শাি� েথেক মুি� পােব।
ইমাম আহমদ রহ. বেলন, যখন েকােনা স�ান তার িপতােক
অপছ�নীয় েকােনা কােজ েদখেব, তােক কেঠারতা এবং খারাপ
বয্বহার ছাড়া েবাঝােব এবং কিঠন ভাষায় কথা বলেব না। নতুবা
িতিন স�ােনর কথা শুনেবন না। তা সােথ অপিরিচত বয্ি�র নয্া
আচরণ করা চলেব না।
তারপরও িপতা স�ােনর উপেদশ কখনও কখনও �হণ না-ও
করেত পােরন, েস জেনয্ উ�ম হ, পেরাক্ষভােব অেনয্র মাধয
উপেদশ েদওয়া। েযমন, মসিজেদর ইমামেক ঐ িনিদর্� িবষেয় কথা
বলেত অনু েরাধ করেব, যার �েয়াজন তার িপতার রেয়েছ। অথবা
িপতােক এমন িকতােবর স�ান েদেব, যার মােঝ তার ভুল শুধের
েদবার উপাদান রেয়েছ। অথবা বইিট তার সামেন েমেল ধরেব, িক�
তােক সতকর্ করা কথা বুঝেত েদেব না। তাহেল িতিন হয়েতা তা
পড়া এবং �হণ করা েথেক মুখ িফিরেয় েনেবন। এছাড়া অনয্ ে
েকােনা মাধয্ম অবল�ন করেত পাে, যার �ারা তার উপকার হয়।
82

েকােনা অব�ায় সরাসির তােক উে�শয্ করেব না। েকননা এর �ারা
হেত পাের িতিন দূ ের সের যােবন।

9. তােদর সংগ ও সাহচযর্ লাভ করা :
এটা স�ান এবং িপতা-মাতার মােঝ স�কর্ ও ঘিন�তা বৃি�র
জেনয্ কাময্। এর অেনকগুেলা মাধয্ম রেয়েছ। তার িকছু  উে�খ
করা হল।
ক) সবর্দা তােদর সােথ পরামশর্ করা এবং তােদর  মতাম
�হণ করা।
খ) তােদরেক উপহার েদওয়া। রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
.«»ﻬﺎدوا ﺤﺗﺎﺑﻮا
েতামরা পর�র উপহার িবিনময় কর, তােত ভােলাবাসা সু দৃঢ়
হেব। 80
৭৯F

গ) �মেণ তােদর স� েদেব―ইতয্ািদ। র এটা আ�াহ
তা‘আলার এই িনেদর্েশর মােঝ শািম―

80 মুয়া�া মােলক : ১৪১৩

83

ٗ
ّۡ
  [١٥ :�ُ� َيا َم ۡع ُروفاۖ ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن
�ِ ح ۡب ُه َما
ِ ﴿ َو َصا
এবং দু িনয়ােত তােদর সােথ স�ােব সহ অব�ান করেব। 81
৮০ F

10. কিতপয় জরুির আদব:
স�ােনর উিচত িপতা-মাতার কাউেক নাম ধের না ডাকা।
তাঁেদর বসার পূ েবর্ না বস, তােদর সামেন িদেয় না হাঁটা। তেব যিদ
তারা সামেন বািড়েয় েদয় তােদর েকােনা ক� দূ র করার জনয,
তাহেল েকােনা ক্ষিত েন
তােদর েসবা করেব, তােদর আহবােন সাড়া েদেব, তােদর সােথ
ন�ভােব কথা বলেব। তারা কথা বলার সময় কথা বলেব না, তােদর
ভুল ধরেব না অথবা বলেব না আপিন জােনন না। �েতযক
শিরয়তস�ত এবং ৈবধ িবষেয় সবর্দা িপত-মাতােক খুশী রাখার
েচ�া করা উিচত। তারা স�ানেদরেক নামািজ এবং সৎ িহসােব
ভােলাবাসেব এবং সৎ েলাকেদর স�ী িহসােব ভােলাবাসেব এবং
স�ােনর িশক্ষা এবং উপের উঠার মেনাভাবেক ভােলাবাসেব। বর
স�ানেক িনেয় গবর্েবাধ করেব। অতএ, উে�িখত গুণাবিল অজর্
করা িপতা-মাতার অনু গত হওয়ার শািমল।

81 লু কমান : ১৫

84

মাতা-িপতার অবাধয্ হওয়ার পিরণি
অবাধয্ স�ােনর দুিনয়া আেখরাত দুিটই �ংস হেয় যায়
1. মাতা-িপতার অবাধয্তাজাহা�ােম �েবেশর কারণ।
2. এেত দু িনয়া এবং আেখরােতর জীবন সংকটাপ� হেয় যায়।
3. িনজ স�ানও অনু রূপ অবাধ হয়।
4. সম� কােজ ও িনজ বয়েসর বরকত ন� হেয় যায়।

85

আ�ীয়তার স�কর
আ�াহ তা‘আলা আ�ীয়তার স�কর্ বজায় রাখার িনেদর্শ িদেয়েছন
আ�াহ বেলন :―

َ َ ُ َ ٓ ُ ّ َ َ َ ٓ َ َ ُ َ َ ّ َٱ
  [٢١ :وصل﴾ ]الﺮﻋﺪ
�َين يصِ لون ما أمر �َ بِهِۦ أن ي
ِ ﴿

এবং যারা বজায় রােখ ঐ স�কর, যা বজায় রাখেত আ�াহ
আেদশ িদেয়েছন। 82
৮১ F

িতিন িনকট আ�ীয়েদর অিধকার আদােয় উৎসািহত কেরেছন।
আ�াহ বেলন :
ّ َٰ ۡ ُۡ َ
  [٢٦ :� َقَ ُهۥ ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
﴿ َو َءاتِ ذا ٱلقر
“আ�ীয়-�জনেক তার হক দান কর।” 83
৮২ F

আ�াহ তা‘আলা হািদেস কুদসীেত ‘স�কর’-েক লক্ষয্ ক
বেলন :―
.« وﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ ﻗﻄﻌﺘﻪ،»ﻣﻦ وﺻﻠﻚ وﺻﻠﺘﻪ

82

সূ রা আর-রা‘দ: ২১।

83

সূ রা আল-ইসরা: ২৬।

86

“েয বয্ি� েতামােক িঠক রাখে, আিম তােক িমিলেয় রাখব
আর েয েতামােক িছ� করেব, আিম তােক িছ� করব।” 84
৮৩

আর স�কর্ িছ� করা েথেক খুব তর্ক কেরেছন এবং এেক
পৃ িথবীেত িবশৃ ংখলা সৃ ি� বেল সাবয্� কেরেছ। আ�াহ বেলন:
َۡ
ْ
ۡ َ
ُۡ َ ّ َ
ُ َ َ َۡ ْٓ ُ ّ َ ُ َ
﴾ ٢ ام� ۡم
�ض و�ق ِطعوا أرح
ِ �﴿ � َهل َع َس ۡي ُت ۡم إِن تَ�َۡ ُت ۡم أن �فس ُِدوا ِ� ٱ
  [٢٢ :]�ﻤﺪ

“কমতা লাভ করেল স�বত: েতামরা পৃ িথবীেত িবশৃ ংখলা সৃ ি�
করেব এবং আ�ীয়তার ব�ন িছ� করেব ।” 85
৮৪ F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:―
.«» ﻳﺪﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ ﻗﺎﻃﻊ
আ�ীয়তার স�কর্ িছ�কারী জা�ােত �েবশ করেব না 86
৮৫F

84

বু খারী, ৫৯৮৮।

85

সূ রা মুহা�াদ: ২২।

86

বু খারী, ৫৯৮৪।

87

আ�ীয়তার স�কর্ বজায় রাখারফিযলত :
আ�ীয়তার স�কর্ বজায় রাখার অেনক ফিযলত রেয়েছ।
ত�েধয্ িকছু উে�খ করা হল
1. স�কর্ বজায় রাখা িরিজক বৃি� এবং দীঘর্জীবী হবার কার
এবং উভেয়র মােঝ বরকেতর কারণ। আনাস রা. রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কের বেল—
.«»ﺐ أن ﻳبﺴﻂ ﻪﻟ ﻰﻓ رزﻗﻪ و�نﺴﺄ ﻪﻟ ﻰﻓ أﺛﺮه ﻓﻠﻴﺼﻞ رﻤﺣﻪ
“েয বয্ি� তার িরিজক �শ� হওয়া এবং মৃতুয্র সময় িপিছ
েদওয়া কামনা কের, তার উিচত আ�ীয়তার স�কর্ বজায়
রাখা।” 87
৮৬ F

2. এ কাজ জা�ােত �েবেশর কারণ হেব। আবু আইয়ু ব
আনসারী রা. েথেক বিণর্, এক বয্ি� রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ামেক বলল, েহ আ�াহর রাসূ ল! আমােক এমন আমল বেল
িদন যা আমােক জা�ােত �েবশ করােব। তখন রাসূ ল বলেলন―
ً
.«»ﻌﺒﺪ اﷲ وﻻ �ﺮﺸك ﺑﻪ ﺷيﺌﺎ وﺗﻘﻴﻢ الﺼﻠﻮة وﺗﺆ� الﺰ�ة وﺗﺼﻞ الﺮﺣﻢ

87

বু খারী: ৫৫২৭।

88

“আ�াহর ইবাদত কর, তার সােথ েকােনা িকছু শিরক কেরা
না। নামাজ ভােলা কের আদায় কর এবং যাকাত দাও। আর
আ�ীয়তার স�কর্ অক ্ষু� র”

88
৮৭F

3. দু িনয়া এবং আেখরােত েসৗভাগয্ এবং তাওফীক পাওয়ার
কারণ হল আ�ীয়তার স�কর্ বজায় রাখা
স�েকর্র �র:
এ স�কর্ বজায় রাখর িকছু �র রেয়েছ। সেবর্া� �র হল :
জান-মাল �ারা সাহাযয করা এবং কলয্াণ কামনা করা। আর সবর্িন
�র হল, সালাম েদওয়া। এই দু ইিটর মাঝখােন আেরা অেনক �র
রেয়েছ। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলন—
.«»ﺑﻠﻮا أرﺣﺎﻣ�ﻢ ولﻮ ﺑﺎلﺴﻼم
সালাম-এর মাধয্েমহেলও েতামরা েতামােদর আ�ীয়তার স�কর্
বজায় রাখ। 89
৮৮ F

88

বু খারী, ১৩৯৬।

89

তাবারানী, ৮/১৫২।

89

আর অপর িদেক এর উঁচু �র হল, েয েতামার সােথ স�কর্
িছ� করেব, তুিম তার সােথ স�কর্ জুড়েব। রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―
.«»الﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻤﻟﺎﻜﻓﺊ وﻟ�ﻦ الﻮاﺻﻞ اﺬﻟي إذا ﻗﻄﻌﺖ رﻤﺣﻪ وﺻﻠﻬﺎ
“সমান সমান আচরণ �ারা স�কর্ �াপনকারী হওয়া যায় না।
িক�, তার সােথ স�কর্ িছ� করা হে, তখনও যিদ েস স�কর্
িঠক রােখ, তাহেলই তােক �কৃত স�কর্ �াপনকারী বলা যােব” 90
৮৯F

অথর্া আ�ীয়তার স�কর্ পূণর্ বজায় রাখা তখনই হ, যখন
েকােনা স�কর্ িছ� করেত ই�ুক বি�র সােথ স�কর্ জুেড় রাখা
হেব।
স�েকর্র সীমােরখা বা সংজ্:
আ�ীয়তার স�েকর্ েকােনা িনিদর্� সীমানা বা সংজ্ঞা েন
�চিলত রীিত অনু যায়ী তা িনধর্ািরত হয়। �চিলত রীিত েযটােক
স�কর্ বজায় রাখা মেন কের েসটা ধতর্বয্। আর েযটােক স�
িছ� করা মেন কের েসটা বজর্নীয়

90

বু খারী, ৫৯৯১।

90

আ�ীয়তার পাথর্কয্ ও মযর্াদা অনুযায়ী স�েকর্র মােঝ পাথ
হেয় থােক, িপতার স�কর্ আর দূর স�েকর্র চাচাত ভাইেয়
স�কর্ এক হয় না
অব�া অনু যায়ী এ স�েকর্র পাথর্কয্ ঘেট।  এবং অভাবীর
স�কর্সু � এবং ধনীর সমান হয় না। বড়-েছাটর স�করও এক হয়
না। অনু রূপভােব �ান অনুযায়ী স�েকর্র মােঝ পাথর্কয্ ঘেট।
েদেশর মােঝ আেছ আর েয েদেশর বাইের আেছ, তােদর স�কর্
এক রকম হয় না।
স�েকর্র িনদশর্ন হল পর�র সাক্ষাৎ এবং অব�া স�
েখাঁজ খবর েনয়া, সালাম েদওয়া, েফােনর মাধয্েম েযাগােযাগ কর,
প� েলখা ইতয্ািদ

91

�ামী-�ীর অিধকার
িববাহ �ামী-�ীর মােঝ একিট সু দৃঢ় ব�ন। আ�াহ তা‘আলা এর িচর
�ািয়� পছ� কেরন, িবে�দ অপছ� কেরন। আ�াহ বেলন―
ۡ
َ
َ ُ ُ
ً َ
َ ۡ َ َ
ُ
ٰ َ ۡ﴿ َو َ� ۡي َف تَأ ُخ ُذونَ ُهۥ َوقَ ۡد أف
� َ� ۡعض� ۡم إِ ٰ� َ� ۡع ٖض َوأخذن مِن�م ّمِي�ٰقا
ٗ َ
  [٢١ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٢ غل ِيظا
‘েতামরা কীভােব তা (েমাহরানা) েফরত িনেব? অথচ েতামরা
পর�র শয়ন স�ী হেয়ছ। সােথ সােথ তারা েতামােদর েথেক িচর
ব�েনর সু দৃঢ় অি�কারও িনেয়েছ।’ 91
90F

এ চুি�প� ও েমাহরানার কারেণ ইসলাম �ামী-�ী উভেয়র
মােঝ কতক দায়দািয়� ও অিধকার িনি�ত কেরেছ। যা বা�বায়েনর
ফেল দা�তয জীবন সু খী ও �ায়ী হেব—সে�হ েনই। েস সব
অিধকােরর �ায় সবগুেলাই সংেক্ষপ আকাের বিণর্ত হে
কুরআেনর িনে�া� আয়ােত—
َ �َ َعز� ٌز
ُ ّ  َۗٱِٞلر َجال َلَيۡهِ َّ َد َر َجة
ّ ﴿
ّ َ � ِ َلَهُنَ مِ ۡث ُل ّ�َِي َلَيۡهِ َّ بٱل ۡ َم ۡع ُر
ٌ حك
ِيم
ِ ِ وف ول
ِ ن
ن
ِ

  [٢٢٨ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

91 িনসা : ২০

92

‘েযমন নারীেদর উপর অিধকার রেয়েছ, েতমন তােদর জনয্ও
অিধকার রেয়েছ নয্ায-যু ি�সংগত ও নীিত অনু সাের। তেব নারীেদর
উপর ে��� পুরুষেদর। আ�াহপরা�মশালী, �জ্ঞাম’ 92
আ�াহ তা‘আলা এই আয়ােত বণর্না কেরেছন ে, �েতয্েকর
উপর �েতযেকর অিধকার রেয়েছ। যিদও আনু গতয্ এবং রক্ষেবক্ষন ও অিভভাবকে িবেবচনায় ে��� পুরুষেদর
এখােন আমরা �ামী-�ী উভেয়র মােঝ িবরাজমান িকছু
গুরু�পূ অিধকার �র ও মােনর িভি�েত উে�খ করিছ।
�থমত: েয সব অিধকােরর েক্ষে � �া-�ী উভেয় সমান।
দা�তয জীবেন পার�িরক সততা, িব��তা ও স�াব �দশর্ন করা।
যােদর মােঝ িনিবড় ব�ু�, অ�াি� স�কর, অিধক েমলােমশা,
সবেচেয় েবিশ আদান-�দান তারাই �ামী এবং �ী। এ স�েকর্র
িচর�ায়ী রূ িদেত হেল ভােলা চির�, পর�র স�ান, ন�-ভাব,
হািস-েকৗতুক এবং অহরহ ঘেট যাওয়া ভুলচুক ক্ষমা সু�র দৃি�ে
েদখা অবশয্�াব। এবং এমন সব কাজ, কথা ও বয্বহার পিরতয্া
করা, যা উভেয়র স�েকর্ িচর ধের িকংবা মেনামািলেনয্র সৃি� হয়
আ�াহ বেলন—
92 বাকারা : ২২৭
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ۡ ۡ ّ
  [١٩ :وف﴾ ]اﻟنﺴﺎء
﴿
� ِ َ�َ�ُِوهُنَ بِٱل َمع ُر
‘তােদর সােথ েতামরা স�ােব আচরণ কর।’ 93
92F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম বেলন—
.«�»ﺧ��ﻢ ﺧ��ﻢ ﻷﻫﻠﻪ وأﻧﺎ ﺧ��ﻢ ﻷﻫ
‘েতামােদর মােঝ েয িনেজর পিরবােরর কােছ ভাল, েসই
সেবর্া�। আিম আমার পিরবােরর কােছ ভােলা।’ 94
93F

পর�র স�ােব জীবন যাপন একিট বয্াপক শ�। এর মােঝ
সম� অিধকার িবদযমান।
ি�তীয়ত: পর�র এেক অপরেক উপেভাগ করা। এর জনয্
আনু ষি�ক যাবতীয় ��িত ও সকল উপকরণ �হণ করা। েযমন
সাজেগাজ, সু গি� বয্বহার এবং পির�ার পির��তাসহ দু গর্� ও
ময়লা কাপড় পিরহার ইতয্ািদ। �াম-�ী �েতয্েকর এ িবষয়গুেলা
�িত লক্ষয্ রাখা। অি এগুেলা স�ােব জীবন যাপেনরও অংশ।
ইবেন আ�াস রা. বেলন—

93 িনসা : ১৮
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.«»إ� ﺐ أن أﺗﺰ�ﻦ لﻠﻤﺮأة ﻛﻤﺎ أﺣﺐ أن ﺗﺰﺘ�ﻦ ﻲﻟ
‘আিম েযমন আমার জনয্ �ীর সাজেগাজ কামনা কি, অনু রূপ
তার জনয্ আমার িনেজর সাজেগাজও পছ� কির’
তেব পর�র এ অিধকার িনি�ত করার জনয্ উভয়েকই হারাম
স�কর ও িনিষ� ব� হেত িবরত থাকেত হেব।
তৃতীয়ত : ৈববািহক স�েকর্র েগাপনীয়তা রক্ষা কর
সাংসািরক সমসয্া িনেয় অনয্েদর সােথ আেলাচনা না করাে�য়।
�ামী-�ীর মােঝ উপেভাগয্ িবষয়গুেলা েগাপন করা। রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন—
ّ
ّ إن ﻣﻦ أ
 لﺮﺟﻞ ﻳﻔﻲﻀ إ امﺮأﺗﻪ و ﺗﻔﻲﻀ:ﺷ ﻨﻟﺎس ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣ�ﻟﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
»
.«إ ﺛﻢ ﻳنﺮﺸ ﺮﺳﻫﺎ
িকয়ামেতর িদন আ�াহর দরবাের সবর-িনকৃ� বয্ি� ে, েয
িনেজর �ীর সােথ িমিলত হয় এবং যার সােথ তার �ী িমিলত হয়,
অতঃপর েস এর েগাপনীয়তা �কাশ কের েবড়ায়। 95
৯৪F

95 মুসিলম : ২৫৯৭
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চতুথর্ : পর�র শুভকামনা করা, সতয্ ও ৈধেযর্র উপে
েদওয়া। আ�াহর আনু গেতয্র বয্াপাের এেক অপরেক সহেযািগত
করা। �ামী-�ী উভেয় এেক অপর েথেক উপেদশ পাওয়ার অিধক
হকদার। দা�তয জীবন রক্ষা করা উভেয়রই কতর্বয্।আর
অ�রভূ � হে�, পর�র িনজ আ�ীয়েদর সােথ স�াব বজায় রাখার
েক্ষ এেক অপরেক সহেযািগতা করা ।
স�ানেদর লালন-পালন ও সু িশক্ষার বয্াপাের উভেয়ই স, এেক
অপেরর সহেযাগী। আ�াহ তা‘আলা বেলন ََ ْ َُ َََ
ّ ۡ� ٱل
ٰ �ِ َٱ�َّ ۡق َو
  [٢ :ىۖ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
﴿ و�عاونوا
ِ
‘েতামরা সৎকমর্ ওতাকওয়ার বয্পাের পর�রেক সহেযািগতা
কর।’ 96
95F

ি�তীয়ত : �ামীর �িত �ীর কতর্বয্। সুখক দা�তয জীবন,
সু শৃ�ল পিরবার, পরাথর্পরতায় ঋ� ওসমৃ � �ামী-�ীর ব�ন অটুট
রাখার �ােথর্ ইসলাম জীবন সি�নী �ীর উপর কিতপয় অিধকার
আেরাপ কেরেছ। গুরু�পূণর্ কেয়কিট এখােন �দ� 

96 মােয়দা : ২
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1. �ামীর আনু গতয্: �ামীর আনু গতয করা �ীর কতর্বয্। তে
েয েকােনা আনু গতয্ই ন, বরং েযসব েক্ষে� আনুগেতয্র িন� বিণ
িতন শতর্ িবদয্মান থাকে
(ক) ভােলা ও সৎ কাজ এবং আ�াহর িবধান িবেরাধী নয় এমন
সকল িবষেয় �ামীর আনু গতয্ করা। সৃি�কতর্া আ�াহর অবাধয্
েকােনা সৃ ি�র আনু গতয্ ৈবধ নয়
(খ) �ীর সাধয্ ও সামেথর্য্র উপেযাগী িবষেয় �ামীর আনুগ
করা। কারণ আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক তার সােধয্র বাইের অিতির�
দািয়�ােরাপ কেরন না।
(গ) েয িনেদর্শ িকংবা চািহদা পূ রেণ েকােনা ধরেনর ক্ষিত
স�াবনা েনই, েস বয্াপাের �ামীর আনুগতয্ করা। আনুগতয্ আবশ
কের পিব� কুরআেন আ�াহ তা‘আলা বেলন—
ُ ّ  َۗٱِٞلر َجال َلَيۡهِ َّ َد َر َجة
ّ َ
ٌ ك
ٌ �َ َعز
  [٢٢٨ :يم ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ �ز َح
ِ ِ ﴿ول
ن
ِ
‘নারীেদর উপর পুরুষগ ে��� ও কতৃর্ে� অিধকারী।’ 97
96F

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন—

97 বাকারা : ২২৭
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ْ َُ َٓ
َ ۡ َ ُ ّ َ ّ ّ َ ُ ّ ٰ ُ َ َ َ ّ َ ٓ ِ َ َض
ٰ َ َ ض ُه ۡم
� َ� ۡع ٖض َو� ِ َما أنفقوا مِ ۡن
ٱلرجال َ�َمون � ٱلنِساء بِما َل �َ �ع
ِ ﴿
َ
  [٣٤ :أ ۡم َ�ٰل ِ ِه ۡ ۚم﴾ ]اﻟنﺴﺎء
‘পুরুষগণ নারীেদর উপরকতৃর্�কার। কারণ আ�াহ তা‘আলা-ই
তােদর মােঝ তারতময্ ও ে��ে�র িবধান েরেখেছন। ি�তীয়ত
পুরুষরাইবয্-ভার �হণ কের।’ 98
97F

উপর� এ আনু গেতয্র �রা ৈববািহক জীবন �ািয়� পায়,
পিরবার চেল সিঠক পেথ। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম
�ামীর আনু গতয্েকইবাদেতর �ীকৃিত �দান কের বেলন—
، وأﻃﺎﻋﺖ ﺑﻌﻠﻬﺎ، وﺣﺼﻨﺖ ﻓﺮﺟﻬﺎ، وﺻﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ،»إ ﺻﻠﺖ اﻤﻟﺮأة ﻤﺧﺴﻬﺎ
.«دﺧﻠﺖ ﻣﻦ أى ﻣﻦ أﻮاب اﺠﻟﻨﺔ ﺷﺎءت
“েয নারী পাঁচ ওয়া� নামাজ পেড়, রমজান মােসর েরাজা রােখ
এবং িনেজর ল�া�ান েহফাযত কের ও �ীয় �ামীর আনু গতয্ কে,
েস, িনেজর ই�ানু যায়ী জা�ােতর েয েকােনা দরজা িদেয় েভতের
�েবশ করেব।” 99
৯৮F

98 িনসা : ৩৪
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�ামীর কতর্ব, এ সকল অিধকার �েয়ােগর বয্াপােরআ�াহর
িবধােনর অনু সরণ করা। �ীর মননশীলতা ও পছ�-অপছে�র
িভি�েত সতয-কলয্াণ ও উ�ম চিরে�র উপেদশ �দান করা িকংবা
িহতািহত িবেবচনায় বারণ করা। উপেদশ �দান ও বারণ করার
েক্ষে� উ�ম আদশর্ ও উ�ত মননশীলতার পি েদওয়া। এেত
সান� িচে� ও �া�েহ �ীর আনু গতয্ েপেয় যােব
২. �ামী-আলেয় অব�ান:
েনহােয়ত �েয়াজন বয্তীত ও অনুমিত ছাড়া �ামীর বািড় েথেক
েবর হওয়া অনু িচত। মহান আ�াহ পৃ িথবীর সবর্ােপক্ষা ে�� নারীে
ঘের অব�ােনর িনেদর্শ িদেয়েছন। িতিন তাঁর রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �ীেদর সে�াধন কের বেলন—সকল
নারীই এর অ�ভুর্—
َ ُۡ ّ
�ۡل
َ َ
ّ َ �َ ُيُوتِ�ُنَ َو
ّ
ٰ �ٰهِلِيَةِ ٱ
  [٣٣ :و�� ﴾ ]اﻻﺣﺰاب
َ َ�َ ۡج َن َ�َُ ّ َج
�ِ ﴿ َوق ۡرن
‘েতামরা � � গৃ েহ অব�ান কর, �াচীন যু েগর েসৗ�যর্
�দশর্েনর মত  িনেজেদেক �দশর্ন কের েবিড়ও না।’ 100
9F

100 আহযাব : ৩৩
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�ীর উপকার িনিহত এবং েযখােন তারও েকােনা ক্ষিত ে, এ
ধরেনর কােজ �ামীর বাধা সৃ ি� না করা। েযমন পদর্া সােথ, সু গি�
ও েসৗ�যর্ �দশর্ন পিরহার কের বাইের েকাথাও েযেত চাইেল বার
না করা। ইবেন উমর রা. বণর্না কের, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন—
.«»ﻻﺗﻤﻨﻌﻮا إﻣﺎء اﷲ مﺴﺎﺟﺪ اﷲ
আ�াহর বাি�েদরেক েতামরা আ�াহর ঘের েযেত বাধা িদেয়া
না। 101
১ ০০ F

আ�ু �াহ ইবেন মাসঊদ রা: এর �ী যয়নব সাকাফী রা. বেলন,
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম আমােদরেক বলেতন—
.«»إذا ﺷﻬﺪت إﺣﺪا�ﻦ ﻤﻟﺴﺠﺪ ﻓﻼ ﺗﻤﺲ ﻃﻴﺒﺎ
“েতামােদর েকউ মসিজেদ যাওয়ার ইে� করেল সু গি� বযবহার
করেব না।” 102
১০ ১ F

2. িনেজর ঘর এবং স�ানেদর �িত েখয়াল রাখা। �ামীর
স�দ সংরক্ষণ করা। �ামীর সােধযঅতীত এমন েকােনা আবদার
101 বু খারী: ৮৪৯
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িকংবা �েয়াজন েপশ না করা। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম
বেলন—
.«»ﻤﻟﺮأة راﻋﻴﺔ ﻰﻓ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ ومﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻬﺎ
‘�ী �ীয় �ামীর ঘেরর িজ�াদার। এ িজ�াদািরর বয্াপাের তােক
জবাবেদিহতার স�ু খীন করা হেব।’ 103
102F

3. িনেজর পিব�তা ও স�ান রক্ষা করা। পূেব েকােনা এক
আেলাচনায় আমরা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম-এর একিট
হািদস এ মেমর্ উে�খ কেরিছ ে, িনেজেক কখেনা পরীক্ষা িকংব
েফতনার স�ু খীন না করা।
4. �ামীর অপছ�নীয় এমন কাউেক তার ঘের �েবেশর
অনু মিত না েদওয়া। েহাক না েস িনকট আ�ীয় িকংবা আপনজন।
েযমন ভাই-েবরাদার। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন―

ً
.«»وﻟ�ﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ أ ﻻ ﻳﺆﻃﻦﺌ ﻓﺮﺷ�ﻢ أﺣﺪا ﺗ�ﺮﻫﻮﻧﻪ

‘েতামােদর অপছ�নীয় কাউেক িবছানায় জায়গা না েদওয়া
�ীেদর কতর্বয’ 104
103F

103 বু খারী: ২৫৪৬
104 মুসিলম : ২১৩৭
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�ামীর উপি�িতেত তার অনু মিত বয্তী নফল েরাজা না রাখা।
কারণ, েরাজা নফল—আনু গতয্ ফরয। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন—
.« ﻻ ﺗﺄذن ﻰﻓ ﺑيﺘﻪ إﻻ ﺑﺎذﻧﻪ،»ﻻ �ﻞ لﻠﻤﺮأة أن ﺗﺼﻮم و زوﺟﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ إﻻ ﺑﺄذﻧﻪ
নারীর জনয্ �ামীরউপি�িতেত অনু মিত ছাড়া েরাজা রাখা ৈবধ
নয়। অনু রূপ ভােব অনুমিত বয্তীত তার ঘের কাউেক �েবশ করে
েদওয়াও ৈবধ নয়। 105
১০৪ F

তৃতীয়ত : �ামীর উপর �ীর অিধকার
�ীর �িত �ামীর কতর্ব, সু খকর দা�তয জীবন, সু শৃ�ল
পিরবার, পরাথর্পরতায় ঋ� ওসমৃ � �ামী-�ীর ব�ন অটুট রাখার
�ােথর্ ইসলাম জীবন স�ী �ামীর উপর কিতপয় অিধকার আেরাপ
কেরেছ। গুরু�পূণর্ কেয়কিট এখােন �দ� 

1. েদন েমাহর
নারীর েদন েমাহর পিরেশাধ করা ফরয। এ হক তার িনেজর,
িপতা-মাতা িকংবা অনয্ কােরা নয়। আ�াহতা‘আলা বেলন—

105 বু খারী : ৪৭৬৯
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َٗ
َ ُ َ َٓ َ ّ ْ ُ ََ
  [٤ :ِهِ َّ ِ�ۡلة ۚ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
﴿ وءاتوا ٱلن ِساء صد� ٰ ن
‘েতামরা �ফু� িচে� �ীেদর েমাহরানা িদেয় দাও।’ 106
105F

2. ভরন েপাষণ:
সামথর্য্ ও �চিলত �থা অনুযায়ী �ীর ভ-েপাষণ করা �ামীর
কতর্বয্। �ামীর সাধয্ ও �ীর মতর্বার িভি�েত এ-েপাষণ কম
েবিশ হেত পাের। অনু রূভােব সময় ও �ান েভেদ এর মােঝ
তারতময্ হেত পাের আ�াহ তা‘আলা বেলন—
َ ُ ّ ُٰ َ َ ٓ ّ ۡ ُۡ َ ُ ُ ۡ َۡ َ َ ُ َ َ
ُ
� َۚ�
﴿ ِ�ُنف ِۡق ذو َس َعةٖ ّمِن َس َعتِهِۖۦ ومن قدِر عليهِ رِزقهۥ فلينفِق ِمَا ءاتٮه
َۡ ُّ
ُّ َ
َ ٓ ّ
  [٧ :�َ �ف ًسا ِ�َ َما َءاتٮ ٰ َها ۚ ﴾ ]اﻟﻄﻼق
يُ�ل ِف
িব�শালী �ীয় িব�ানু যায়ী বয্য় করেব। আর েয সীিমত স�েদর
মািলক েস আ�াহ �দ� সীিমত স�দ হেতই বয্য় করেব। আ�াহ
যােক েয পিরমাণ িদেয়েছন, তারেচেয়’ েবিশ বয্য় করার আেদশ
কাউেক �দান কেরন না। 107
১ ০৬ F

3.

�ীর �িত ে�হশীল ও দয়া-পরবশ থাকা। �ীর �িত রূ

আচরণ না করা। তার সহনীয় ভুলচুেক ৈধযর্ধার করা। �ামী
106 িনসা : ৪
107 তালাক : ৭
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িহেসেব সকেলর জানা উিচত, নারীরা মযর্াদা স�াবয্ সবকিট
আসেন অিধি�ত হেলও, পিরপূ ণররূে সংেশািধত হওয়া স�ব নয়।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বেলন :
 ن أﻋﻮج ﻲﺷء ﻲﻓ الﻀﻠﻊ، ﻓﺈﻧﻬﻦ ﺧﻠﻘﻦ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ،»واﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟنﺴﺎء ﺧ�ا
  ﻓﺎﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟنﺴﺎء، و�ن ﺗﺮ�ﺘﻪ لﻢ ﻳﺰل أﻋﻮج، ﺈن ذﻫﺒﺖ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻛﺮﺴﺗﻪ،أﻋﻼه
.« ﺧ�ا
েতামরা নারীেদর বয্াপাের কলয্াণকামী। কা, তারা পাঁজেরর
হাড় �ারা সৃ �। পাঁজেরর উপেরর হাড়িট সবেচ’ েবিশ বাঁকা। তুিম
এেক েসাজা করেত চাইেল, েভেঙ েফলেব। আবার এ অব�ায় েরেখ
িদেল, বাঁকা হেয়ই থাকেব। তাই েতামরা তােদর কলয্াণকামী হ,
এবং তােদর বয্াপােরসৎ-উপেদশ �হণ কর।

4. �ীর বয্াপাের আ�মযর্াদাশী হওয়া। হােত ধের ধের
তােদরেক েহফাযত ও সু পেথ পিরচািলত করা। কারণ, তারা
সৃ ি�গতভােব দু বর্, �ামীর েয েকােনা উদাসীনতায় িনেজরাও
ক্ষিত�� হ, অপরেক ক্ষিত�� করে
এ কারেণ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম নারীর েফতনা
হেত খুব য� সহকাের সতকর্ কেরেছন। িতিন বেল—
.«»ﻣﺎ ﺗﺮ�ﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﻨﺔ أﻰﻠﻋ الﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟنﺴﺎء
104

‘আমার অবতর্মােন পুরুষেদর জনয্ নারীেদর’ েবিশ ক্ষিত
েকােনা েফতনা েরেখ আিসিন।’ 108
নারীেদর বয্াপাের�ামীেদর আ�স�ানেবােধর �িত লক্ষয্ 
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম বেলন—
.«� واﷲ أﻏ� ﻣ، أﻧﺎ أﻏ� ﻣﻨﻪ،»أﺗﻌﺠﺒﻮن ﻣﻦ ﻏ�ة ﺳﻌﺪ
‘েতামরা সা‘আদ এর আেবগ ও আ�স�ানেবাধ েদেখ
আ�যর্াি� হ�। আিম তার েচ’ েবিশ আ�স�ানেবাধ কির, আবার
আ�াহ আমারেচ’ েবিশ আ�মযর্াদােবাস��।’ 109
108F

শায়খুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া রহ. বেলন, যার মােঝ
আ�মযর্াদােবাধ েনই েস দাইয়ূছ(অসতী নারীর �ামী, েয িনজ �ীর
অপকমর্ সহয্ ক)। হািদেস এেসেছ—
.«» ﻳﺪﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ دﻳﻮث
‘দাইয়ূ ছ জা�ােত �েবশ করেব না।’ 110
109F

108 বু খারী:৪৭০৬
109 মুসিলম : ২৭৫৫
110 দারািম : ৩৩৯৭
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মানু েষর সবেচেয় েবিশ আ�মযর্াদা িবষয় িনেজর পিরবার।
এর েভতর অ�ািধকার�া� �ীয় �ী। অতঃপর অনয্ানয্ আ�-�জন
এবং অধীন�গণ।
পিরেশেষ িনঘর্াত বা�বতার কথা �ীকার কের বলেত হ,
েকােনা পিরবার সমসয্াহীন িকংবা মতিবেরাধ মু� নয়। এটাই
মানু েষর �কৃিত ও ম�াগত �ভাব। এর িবপরীেত েকউ �ীয়
পিরবারেক িন��ক অথবা ঝােমলা মু� িকংবা ে�শ মেন করেল,
ভুল করেব। কারণ, এ ধরােত সেবর্া� পিরবার িকংবা সু খী
ফয্ািমিলর একমা� উদাহরণ আমােদর রাসূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম-এর পিরবার ও ফয্ািমিল। েসখােনও আমরা মানিবক
েদাষ-�িটর িচ� েদখেত পাই, অনয্ পিরবােরর ঝােমলামুি�র
িবষয়িট েকাথায়?
জ্ঞা-গুণীজেন �ভাব েভেব-িচে� কাজ করা, �রা �বণতা
পিরহার করা, ে�াধ ও �বৃ ি�েক সংযমশীলতার সােথ েমাকািবলা
করা। কারণ, তারা জােন েয েকােনা মুহূেতর ে�াধ ও শয়তােনর
�েরাচনায় আ�মযর্াদার �াবরেণ মারা�ক ও কিঠন গুনাহ হেয়
েযেত পাের। যার পিরণিত অনু সূচনা ৈবিক? আবার এমনও নয় েয,
আ�াহ তা‘আলা সম� কলয্াণ ও সুপথ বা�ার নখদেপর্ কে
106

িদেয়েছন। তেব অবশয্ই তােক েমধ, েকৗশল ও বুি� �েয়াগ করেত
হেব।
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ইসলােম নারীর অব�ান
ইসলােম নারীর মযর্াদ, অব�ান এবং নারীর অিধকার স�েকর্
পুেরাপুির ধারণা িনেত হেল ইসলাম পূ বর্যুেগ নারীর অব�া স�েকর
িকছু আেলাচনা জরুি।
ইসলাম পূ ব্যুেগ নার
র
আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
নবুওয়য্ লােভর পূ েবর্ধরা-পৃ � িছল মূ খর্তা ও েঘারঅ�কারা��।
�িতিট িবষয় ও �ােন িছল িবশৃ �লার জয়জয়কার। আকীদা-িব�াস,
অভয্া-আচরণ, চির�-মাধু যর্ সক েক্ষে�ই িছল অরাজকত
িবরাজমান। তথাকিথত কিতপয় �থা, বয্ি� �াথর্ ৈব এ েকােনা
নীিত-আদশর্ িবদয্মান িছল , যার উপর িনভর্রশীল হেত পাের
একিট সমাজ, রা� িকংবা মানব েগা�ী।
যার িকছু ন� িচ�, বা�ব �িত�িব: নারীেদর সােথ ৈবষময্মূল
আচরেণর েভতরিদেয় আমােদর েগাচরীভূ ত হয়। েদখেত পাই
নারীরা েকমন েবদনাদায়ক পিরেবেশ িদনািতপাত করত। েকােনা
অিধকার েনই, দািয়� েনই, সামেথর্য বাইের সামানয্ �াপয্ও েনই
এরই কিতপয় নমুনা আমরা এখােন তুেল ধরিছ।
108

(ক) জে�র পর েথেকই নারী অপয়া। জে�র পূ েবর্ িপতাঅধীর
আ�েহ অেপক্ষা ক, িবিভ� পিরক�না িনেয় বয্� থাক, পু�
স�ােনর আগমেন কীভােব আন� করেব, েকােনা ধরেনর উৎসেবর
আেয়াজন করেব ইতয্ািদ িবষেয়। হঠাৎ কনয্া স�ােনর সংবাদ শুন
মাথা নত হেয় েযত। মন সংকীণর্ হেয় আসেতা। িববণর্ হেয় েয
েচহারা। অ�কার মেন হত সূ যর্ােলািকত এ পৃিথবী। অপমান আর
ল�ার �ািনেত েলাকালয় পিরতয্াগ করত
(খ) েকউ েকউ কনয্াস�ান জিনত�ািন মুছেত জীিবত দাফন
কের িদত তােক। আবার বাঁিচেয় রাখেলও অপমান আর লা�নার
সােথ। �য়ং আ�াহ তা‘আলা যার উে�খ করেছন পিব� কুরআেন।
িতিন বেলন-

ّ َٰ ُۡ ُ ُ َ َ َ ُّ َ
َۡ
ٞ َلَ َو ۡج ُه ُهۥ ُم ۡس َو ّٗدا َو ُه َو َك ِظ
ٰ  َ� َت َ� ٰ َر٥ يم
ى م َِن ٱلق ۡو ِم
�﴿ �ذا � ِ� أحدهم بِٱ�ن
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
ُ
َ
ّ
ُ ٰ
ۡ
ُ ّ
َ
َ ِ ّ ُ � مِن ُس ٓوءِ َما
اب �� َسا َء َما
� بِهِۚۦٓ � ُ� ۡمسِك ُهۥ
� ِ ُ�ون أم َدُسُهۥ ِ� ل
ٍ �ه
َ ُ َ
  [٥٩  ،٥٨ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٥ �ۡك ُمون
তােদর কাউেক যখন কনয্া স�ােনরশুভসংবা �দান করা হয়,

তখন সােথ সােথ তার মুখাবয়ব কােলা হেয় যায় এবং অসহয্
মন�ােপ ি�� হেত থােক। �া� অশু সংবাদ শুেন �জািত হেত
মাথা লু িকেয় েনয়। িকংকতর্বয্িবম হেয় যায় �ীয় িস�াে�র
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বয্াপােরতিক করেব এেক িনেয়। অপমানসহ বাঁিচেয় রাখেব, না
মািটর নীেচ পূ েত েফলেব। েজেন নাও, তারা েনহােয়ত িনমর্, িন�ু র
ও অসু �র িস�া� �হণ কের। 111
১১০

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন-

َ ُ ۡ َۡ َ
ۡ  بأَ ّي َذ�ب قُت َِل٨ ت
ۡ َۥدةُ ُس�ل
  [٩  ،٨ : ﴾ ]ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ٩ ت
﴿ �ذا ٱلموء
ِ ِ
ِ
ٖ

‘�রণ কর, যখন জীব� ে�ািথত কনয্ােক িজেজ্ঞস করা ,
িক অপরােধ তােক হতয্া করা হ?’ 112
1F

(গ) নারীর অথর্ৈনিতক অিধকা? েসও িছল তৈথবচ।
উ�রািধকার

বলেত

েকােনা

িজিনসই

িছল

না

তােদর

েক্ষে�।বয্াপারিট এপযর্� সীিমত থা কেল কথা িছল িক� ব
অব�া িছল আেরা অমানিবক আেরা করু,�ামীর মৃ তুয্র পর তােকই
বরং উ�রািধকার ও েভাগয্পণযগণয করা হত ।
(ঘ) নারী যখন জায়া তখন েস িক তার দা�তয্ অিধকার িনেয়
ভাবার �য়াস েপত? এ িচ�া িছল ক�নারও অতীত কারণ �ামীর
মৃ তুয্র পর �ী িছল উ�রািধকা, �ামীর অনয্ পের স�ান অথবা
111 নাহাল : ৫৯
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েকােনা িনকট আ�ীয় তােক উ�রািধকার িহেসেব িনেয় িনত, যার
ই�া িবেয় করত আবার েকউ এমিনই আব� কের েরেখ িদত।
অনয্� িববােহ েকােনা ক�না করাও িছল িনিষ�। বরং বাধার সৃ ি�
করত অনয্� িববাহ করেত। শাি�র ধমর্ ইসলাম এেস তােদর
অব�া হেত মু� কের। আ�াহ তা‘আলা বেলন� ٰ
ّ
َ ٗ َ ٓ ّ ْ ُ َ َ ُ َ ّ
َ ْ
ّ
َ َ�
� ﴿
ََعۡضُلُوهُن
�ين َء َام ُنوا � َِلُ ل� ۡم أن ترِثوا ٱلن ِ َسا َء ك ۡرهاۖ َو
ِ َٓ ُّ َها
ْ َ ۡ
َٓ
ّ
  [١٩ :َاتَيۡتُمُوهُنَ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
�ِ َذه ُبوا ب ِ َب ۡع ِض ما
েহ ঈমানদারগণ! েজারপূ বর্ক নারীেদর উ�রািধকার িহেসেব
�হণ করা েতামােদর জনয্ ৈবধ নয়। েতামােদর �দ� িকয়দংশ
স�দ িনেয় যােব বেল, তােদর আব� কের েরেখা না। 113
১১২ F

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলনٗ َ َٰ َ َ ُ ّ َ َ َ ۡ َ َ ّ ٓ َ ّ َ ّ ُ ُ ٓ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
حشة
ِ ﴿ و� تن
ِ � ف ِنَهۥ �ن
ۚ كحوا ما ن�ح ءاباؤ�م مِن ٱلنِساءِ ِ�َ ما قد سل
ً َ َٓ َ َ ََٗۡ
  [٢٢ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٢ �ومقتا وساء سبِي
েয সকল নারীেদর েতামােদর িপতা-িপতামহ িববাহ কেরেছ,
েতামরা তােদর িববাহ কেরা না। তেব অতীত েতা অতীতই। এটা
অ�ীল, শাি�েযাগয ও িনকৃ� আচরণ। 114
১১৩ F
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(ঙ) ��া ও স�ান এবং এ জাতীয় িবষয় িনেয় নারীরা িচ�াও
করত না। তােদর েক্ষে� এগুেলা িছল ক� িবলাস। নারী েস
সমেয়! জীব� ে�ািথত হত ৈশশেব, নাহয় -েবেচ থাকেল- লা�নার
জীবন ও পণয্� বরণ। তা েকােনা অিধকারই �ীকৃত িছল না।
তাহেল ঐ নারী েকমন জীবন যাপন করত?!

ইসলােম নারী
নারীর এ হীনতর অব�ায় ইসলাম জীবন তরী হেয় আগমন
করল। েটেন তুলল �া�-হাবুডুবুরত নারীেক িব�ৃ ত-গিহন সমু�
হেত। উপহার িদল সু খকর �া��য্ম একিট বনর্ী-কাংিখত
জীবন। েযখােন রেয়েছ িশশ-িকেশারীেদর ে�হ-মমতা-আদর আর
আদর। সাবালকে� রেয়েছ পছ�-অপছে�র সব অিধকার। পূ ণ্র
বয়�ােদর জনয্ আেছ েবােনর মযর্াদা িকংবা �ীর স�ান। অতঃপ
পরম ��াহর একজন মা।
নারীর নয্ায-েযাগয-�াপয্ সব অিধকারই �দান করল ইসলাম।
জ� েথেক মৃ তুয্ পযর্� সকল অিধকার িনি�তও কর এমনিক
মৃ তুয্র পরও।িনে� তার সামানয্ িচ� �দ� হল
114 িনাসা : ২২
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(ক) আ�াহ তা‘আলা মানবজািত সৃ ি� কেরেছন সােথ সােথ তার
আনু গতয-ইবাদেতর দািয়�ও অপর্ কেরেছন। িবধান েরেখেছন
জবাবিদিহতারও। নারী-পুরুষ সকেলই সমান। িশে�র লাল-দু ে�র
দমন, ভােলার �িতদান এবং মে�র শাি�র িবধানও েরেখেছন।
আ�াহ তা‘আলা বেলন-

َ َ ََ
َ ۡ َۡ ّ ََ ٓ ََ ۡ ُ ّ ََ َ ّۡ
َُۡ ٗٓ ُ ۡ َ ۡ َ َ
� ۡد ُ�ۥ
ِ ا� أه ِل ٱل
ِ �ك�ٰبِ � من �عمل سوء� �ز ب ِهِۦ و
ِ ِ ﴿ َيس بِأما� ِيِ�م و� أم
ۡ
َٰ ُ ۡ َ َ َ
ّ
ّ
ُ
َ
ۡ
َ
ٗ ِ�َ ِ َو ِ ٗ�ّا َو َ� نَص
�ت مِن ذك ٍر أو أن
ِ ٰ�ِ  َومن َ�ع َمل مِ َن ل�َٰل١ ��
ِمِن دون
َ َُ ُۡ ََ َّ
َ ُ ُ
ۡ ُ
َ
ٗ ِون نَق
  ،١٢٣ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ��
ن َأُوْ� َٰٓ�ِك يَ ۡدخلون �َۡنَة و� �ظلمٞ َِوه َو ُمؤم
[١٢٤

‘েয ম� কাজ করেব, েস তার শাি� েভাগ করেব। আ�াহ ছাড়া
েস েকােনা ব�ু িকংবা সাহাযয্কারীরও স�ান পােব না। পুরুষ িকংব
নারী েয েকউ ঈমান এেন সৎকমর্ করে, েস জা�ােত �েবশ
করেব। তারা িতল পিরমাণও �াপয্ হেত বি�ত হেব না’
(খ) আ�াহ তা‘আলা �ীয় সৃ ি� স�েকর্ সময্ক জ্ঞাত।জ্ঞা
ও িহকমেতর িভি�েত কতক িজিনেসর েভতর আলাদা িবেশষ�
�দান কেরেছন। যা তার দািয়� ও কাজ-কেমর্ িবকিশত হয়।
েতমিন কতক িবেশষে�র অিধকারী নারী। েযমন েকামলতা,
নমনীয়তা ও �ত �িতি�য়াশীলতা। এগুেলা তােদর সৃি�গত �ভাব।
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এর িভি�েতই তার দািয়� ও কতর্বযব�ন কেরেছ মানু েষর �ভাব
অনু যায়ী �দ� দীন ইসলাম। এজনয্ আ�হ তা‘আলা তােদর সৃ ি�গত
ৈবিশে�র সােথ স�িত েরেখই দািয়� িদেয়েছন, এমন েকােনা দািয়�
েদনিন যা তার সােধয্র বাইের। আর পুরুষেক নারীর উপর ক্ষ
ও কতৃর্� িদেয়েছ,তার দািয়ে�র চািহদা ও ঐ ৈবিশে�র কারেণ যা
তােক আলাদা �াত� িদেয়েছ। আ�াহই সু উ� েকৗশেলর মািলক ।
(গ) েমেয়েদরেক েছাট অব�ায় আদেরর সােথ লালন পালন
করার �িতদান অিধক।
ইমাম মুসিলম র. আনাস রা. েথেক বণর্ন কেরন রাসূ লু�াহ
সা�া�হু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন:
েয বয্ি� দুিট েমেয়েকপূ ণর বয়� হওয়া পযর্� ভালভােব লালপালন করল, েকয়ামেতর িদন েস আর আিম একে� আসব।
বণর্নাকার বেলন, রাসূ ল স. আঙু ল একে� িমিলেয় েদখােলন।
(ঘ) ইসলাম নারীেদরেক েছাট অব�া েথেকই ধমর্ীয় িশক,
উ�ম চির�, পিব�তা, চির� রক্... িশক্ষা েদওয়ার � ও
�েয়াজনীয়তার পথ েদিখেয়েছ। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন―
114

 وﻓﺮﻗﻮا يﻨﻬﻢ ﻰﻓ، ﺮﺿ�ﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺮﺸ،»مﺮوا أوﻻد�ﻢ  ﺑﺎلﺼﻼة  لﺴﺒﻊ
.«ﻤﻟﻀﺎﺟﻊ
েতামরা েতামােদর স�ানেদরেক সাত বছর বয়েস উপনীত হেল
নামােযর আেদশ কর আর দশ বছর হেয় েগেল তার জেনয্ শাি�
�েয়াগ কর এবং িবছানা আলাদা কের দাও। 115
১১ ৪ F

(ঙ) নারীেক �ামীর সােথ জীবন যাপন করেত হেব এিদেকর
গুরু� িবেবচনা কের ইসলাম আেদশ িদেয়েছ েইেতাপূ েবর যারা
তােক িববােহর ��াব িদেয়েছ এেদর মেধয্ কােক তার জেনয
িনবর্াচন করা যায় এিবষেয় তার সােথ পরামশর্ করেত হে সােথ
সােথ েকান েকান গেণর িবেবচনায় পা� িনবর্াচন করা হেব তারও
একিট িদকিনেদর্শনা িদেয়েছ। েযমন �ীনদারী এব ভােলা চির�।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলন―
 »إذا أﺗﺎ�ﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮن دﻳﻨﻪ وﺧﻠﻘﻪ ﻓﺰوﺟﻮه إﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﺗ�ﻦ ﻓﻨﺔ ﻲﻓ اﻷرض
. «وﻓﺴﺎد ﻋﺮ�ﺾ
যখন েতামােদর কােছ িববােহর ��াব িনেয় আেস এমন েলাক
যার �ীন এবং চির� িনেয় েতামরা স��, তাহেল তার সােথ িববাহ
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িদেয় দাও। এবং বয্িত�ম করেল পৃিথবীেত অশাি� এবং অিধক
িবশৃ �লা হেব। 116
১১ ৫ F

(চ) আ�াহ তা‘আলা �ামীেক �ীর �িত স�ান �দশর্, তার
য� েনওয়া এবং সু �রভােব েদখা-েশানা করার িনেদর্শ িদেয়েছন।
েযমন হাদীেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলন―
.«� وأﻧﺎ ﺧﻴﺎر�ﻢ ﻷﻫ،»ﺧﻴﺎر�ﻢ ﺧﻴﺎر�ﻢ ﻷﻫﻠﻪ
েতামােদর সেবর্া� েস েয তার পিরবােরর কােছ সেবর্া�।
আর আিম আমার পিরবােরর কােছ সেবর্া�। 117
১১৬ F

আ�াহর রাসূ ল আেরা বেলন―
.« ﻓﺈن اﻤﻟﺮأة ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ أﻋﻮج،»اﺳﺘﻮﺻﻮ ﺑﺎﻟنﺴﺎء ﺧ�ا
েতামরা নারীর বয্াপাের কলয্াণ কামী হও। েকন, নারীেক সৃ ি�
করা হেয়েছ পাঁজেরর ব� হাড় েথেক। 118
১১৭ F

116 ইবেন মাজাহ : ১৯৫৭
117 ইবেন মাজাহ : ১৯৬৭
118 মুসিলম : ২৬৭১
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(ছ) নারী মা, এিদকিটেক িবেশষ গুরু� িদেয় ইসলাম তা
জেনয্ এমন িকছু অিধকার িনি�ত কেরেছ েয স�েকর্ �াচীন ব
আধু িনক মানব রিচত েকােনা িবধানই কখেনা িচ�া কেরিন।
তার স�ােনর জনয্ এতটুকুইযেথ� েয, আ�াহ তা‘আলা িনেজর
অিধকােরর পর মাতা-িপতার অিধকারেক �ান িদেয়েছন। আ�াহ
তা‘আলা বেলন―
ّ
ّ َ ّ
َ َبۡلُغَنَ ِع
َ َ ند َك ٱلۡك
ّ
َ ﴿
ٰ َ ك َ�َ َ� ۡع ُب ُد ٓوا ْ ِ�َٓ ِيَّاهُ َو�ِٱلۡ َ� ٰ ِ َ�يۡن إِ ۡح
ٰ َ َ۞وق
�ِ
� ًنا ۚ إِ َّا
ُ�َ �
ِ
َ َۡ ٓ َ ُ ُ َ َ
ٗ � ُه َما فَ َ� َ� ُقل َ ّ ُه َما ٓ أ ُ ّف َو َ� َ� ۡن َه ۡر ُه َما َوقُل َ ّ ُه َما قَ ۡو ٗ� َكر
٢ �ما
ِ أحدهما أو
ٖ
ِ
ّ
َ
ّ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ َ
ۡ َ ٱر
ّ � ُه َما ك َما
َ ۡ َلر
ٗ َ�َ َيا� َصغ
ۡ �ةِ َوقُل َّ ّب
ّ �ُل مِ َن
﴾ ٢ ��ِ
ِ
ِ وٱخفِض لهما جناح
ِ
  [٢٤  ،٢٣ :]ﻻﺮﺳاء

আপনার পালনকতর্া আেদশ করেছন ে, তােক ছাড়া অনয্ কারও
ইবাদত কেরা না এবং মাতা-িপতার সােথ স�য্বহার কর। তােদর
মােঝ েকউ অথবা উভেয়ই যিদ েতামার জীব�শায় বাধর্েকযউপনীত
হয়, তেব তােদর েক উফ শ�িটও বেলা না এবং তােদরেক ধমক
িদেয়া না। এবং বল তােদরেক িশ�চার পূ ণর্ কথা। তােদর সামেন
ন�তার সােথ মাথা েপেত দাও। এবং বল েহ পালনকতর্! তাঁেদর

117

উভেয়র �িত রহম কর, েযমন তারা আমােক ৈশশেব লালন-পালন
কেরেছ। 119
১ ১৮

মুসিলম নারীর ৈবিশ�য:
ইসলাম নারীেক মযর্াদা িদেয়ে, দান কেরেছ তােদর এমন
ৈবিশ�য যার মাধয্েম তােদরেক নয্েদর েথেক�ত� কের িদেয়েছ
এবং তােদরেক েসগুেলা সংরক্ষে আেদশ িদেয়েছ। েস
ৈবিশ�াবলীর িকছু িনে� �দান করা হল:
ক) নারীেক পদর্া িবধান েদওয়া হেয়েছ েয, নারীরা তােদর
সম� শরীর অপিরিচত পুরুষ হেত েঢেক রাখে, যােত কের তােক
েগাপন তীর আঘাত করেত না পাের এবং তার চির� ও পিব�তা
কািলমা যু � না হেয় যায়। আ�াহ তা‘আলা বেলন―
َ َ َ َ َ ٰ َ ۡ َ ّ ُ ّ �َّ َ ّ � � ٰ
َ �� يُ ۡد
َ ِ ك َو� ِ َسآءِ ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ِ� َلَيۡهِن َّ ِمن
ِ جك و�نات
ِ �﴿ َُٓها ُِ قل ِ�ز
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
ٗ ور� َّح
ٗ �َ �ف
ُ ّ َ�َٰبِيبِهِ َّ َ�ٰل َِك َدۡ�َٰٓ أَن ُ� ۡع َر� َن ف� يُ ۡؤذ ۡ� َن َو� َن
﴾ ٥ ِيما
ۗ
ۚ ن
  [٥٩ :]اﻻﺣﺰاب

119 আল-ইসরা : ২২
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‘েহ নবী! আপিন আপনার প�ী, কনয্ এবং মুিমনেদর �ী-গণ
েক বলু ন, তারা েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর েটেন
েনয়। এেত তােদরেক েচনা সহজ হেব। ফেল তােদরেক উ�য্
করা হেব না। আ�াহ ক্ষমাশ, পরম দয়ালু ।’ 120
১১৯

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলনۡ َ
ۡ ُ ۡ
َ ۡ ّۡ ُ
ّ
ّ
َ ُرُوجَهُنَ َو َ� ُ� ۡب ِد
َِ�نَتَهُن
ين
ت َ�غضض َن مِ ۡن َبۡ�َٰرِهِ ّنَ َو َ� ۡحفظ َن
ِ ٰ�ِ﴿ َوقل ل ِل ُمؤم
ۡ َۡ َ َۡ َ َ َ َ ّ
ٰ َ َ َ� ۡ� َن ُِمُرِهِ ّن
  [٣١ :ُيُو�ِهِ َّۖ﴾ ]ﻨﻟﻮر
�
ن
ِ �ِ�َ ما ظهر ِمنهاۖ و
‘আর ঈমানদার নারীেদরেক বলু ন, তারা েযন তােদর দৃ ি�েক
অবনত রােখ এবং েযৗনাে�র েহফাযত কের।আর সাধারণত: যা
�কাশমান, তাছাড়া তােদর েসৗ�যর্ েযন �দশর্ ন না কের। এব
তারা েযন তােদর মাথার ওড়না বক-েদেশ েফেল রােখ।’ 121
১২০ F

খ) ইসলাম পুরুষেক রে�র স�কর্িবহী ন নারীর সাে
একািকে� সাক্ষ িনিষ� কেরেছ, যিদও েস িনকট আ�ীয় হয়।
েযমন চাচাত ভাই, মামাত ভাই, েদবর ইতয্ািদ। রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―

120 আল-আহযাব : ৫৯
121 নূ র : ৩১

119

.«»�ﻢ واﺪﻟﺧﻮل ﻰﻠﻋ اﻟنﺴﺎء
‘মিহলােদর িনকট �েবশ করা েথেক সাবধান!’ 122
১ ২১ F

আনসারেদর একজন বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল! আপিন িক
েদবেরর কথা বলেছন? রাসূ লহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন.«»ﻟﻤﻮ اﻤﻟﻮت
েদবর হল মৃ তুয্ সমতুলয 123
১২২ F

গ) নারীর �ান তার ঘের। ঘরই তার কােজর ময়দান। ঘরই
তার দায়ব�তার জায়গা, েসখােন তার দৃ ি�র েহফাযত হেব।
স�ানেদরেক লালন-পালন করেব। িনজ �ামীর িবষয়ািদ েদখেব।
সহীহ হাদীেস এেসেছ―
 و��ﻢ مﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ ﻓﺎﻹﻣﺎم راع ومﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ،»ﻛ�ﻢ راع
 واﺨﻟﺎدم ﻰﻓ ﻣﺎل ﺳﻴﺪه، ﺮأة ﻰﻓ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ راﻋﻴﺔ ومﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻬﺎ......
.«راع و مﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ
122 িতরিমযী : ১০৯১
123 বু খারী: ৪৮৩১

120

‘েতামরা �েতয্েক দািয়�শী, �েতয্কেক তার অিধন� স�েকর
�� করা হেব। ইমাম দািয়�শীল এবং তােক তার অিধন� স�েকর
�� করা হেব। .......নারী তার �ামীর ঘের দািয়�শীল, তােক তার
দািয়� স�েকর্ �� করা হেব। েসবক তার মািলেকর স�েদর
দািয়�শীল তােক তার দািয়� স�েকর্ �� করা হেব’ 124
১ ২৩

এবং আ�াহ বেলনَ ُۡ ّ
�ۡل
َ
َ َ
ّ َ �َ ُيُوتِ�ُنَ َو
ّ
ٰ �ٰهِلِيَةِ ٱ
  [٣٣ :و��﴾ ]اﻻﺣﺰاب
َ َ�َ ۡج َن �َُ ّ َج
�ِ ﴿ َوق ۡرن
‘আর েতামরা গৃ হাভয্�ের অব�ান করে, মূ খর্তার যুেগর
অনু রূপ িনেজেদেক �দশর্ন কের েবড়ােব না 125
১২৪ F

এর অথর্ এই নয় ে, নারীেদর জনয েকােনা কমর্ই ৈবধ নয় বরং
তােদর িনজ� পিরম�েল স�ম বজায় েরেখ কাজ করােত েকােনা
েদাষ েনই। েযমন েমেয়েদর িশক্ষকতা ক, তােদর িচিকৎসা করা
এবং সামািজকভােব তােদর েদখােশানা করা।
িনয়েমর িভতের েথেক এ জাতীয় যা করা যায়।

124 বু খারী: ২৩৮৯
125 আল-আহযাব : ৩৩
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এবং শরীয়েতর

ঘ) িনেজর ঘর েথেক েবর হওয়ার সময় সংি�� আদব রক্ষ
কের েবর হেব। েযমন পদর্ রক্ষা ক, শরীর ভালভােব েঢেক েনয়া,
গাি�যর্ রক্ষা করা ইতয্া �েয়াজন ছাড়া েবর হেব না, সু গি�
লািগেয় সাজস�া কের েবর হেব না।
আবু দাউদ শরীেফ এেসেছ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন-

َ َ َ َ َ َ ََ
َُْ َْ َ َ ْ َ ْ َ
ُ
ْ َْ ََ ْ ّ
«� ﻛﺬا َو�ﺬا
ِ ﻓ، َﻤَﺮَت ﻋ اﻟﻘﻮمِ ِﻟَ ِﺠﺪوا ِر�ﻬﺎ، »إِذا اﺳﺘﻌﻄﺮ ِت الﻤﺮأة
‘নারী যখন সু গি� বয্বহার কে েকােনা জনসমেক্ষপাশ িদেয়

যায়; যােত তারা তার সু গ� পায়, তেব েস মিহলা এমন এমন। (খুব
কিঠন কথা বেলেছন। অথর্াৎবয্িভচািরণ। 126
১২ ৫ F

আর এই সতকর্তা এই জেনয্ , শয়তান েযন তার িকংবা
পুরুষেদর অ�ের �েবশ করেত না পাের
ঙ) েবগানা পুরেষর সােথ অিত �েয়াজন ছাড়া েকােনা কথা না
বলা, যিদ িকছু বলার �েয়াজন হয় তাহেল যথাযথ আদব ও
স�ােনর সােথ ন� ও েকামলতা ছাড়া কথা বলেব। আ�াহ বেলন-

126

আবু দাউদ, ৪১৭৩।

122

َ َۡ
َ ۡ َ َ َ ّ َ �َۡ ٰ َ ٓ َ ّ ّ َسۡ� َ ّ َ َ َ ّ َ ّ َ ٓ ِ َّقَي
ُۚ ف� �ض ۡع َن بِٱلق ۡو ِل � َي ۡط َم َع
ِ﴿ �ن ِساء �َ�ِ ِ ُ كأح ٖد ِمن ٱلنِساء إِن
ٗ َ ُۡ ٞ
ّ
َۡ
ٗ
  [٣٢ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٣ �َِي ِ� قلبِهِۦ َم َرض َوقل َن ق ۡو� َّ ۡع ُروفا
নবী প�ীগণ! েতামরা অনয্ নারীেদর মত ন, যিদ েতামরা
আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর, তেব পর-পুরুেষর সােথ েকামল ও
আকষর্ণীয় ভি�েত কথা বেলা না। ফেল েসই বয্ি� যার অ�ে
বয্াি আেছ কু-বাসনা কের বসেব এবং েতামরা সংগত কথা
বলেব। 127
১২৬ F

নারী-পুরুেষর অবােধ েমলােমশার ক্
মুসিলম নারীর ৈবিশ�য্পূণ বয্ি�ে� ক্ষিত সাধন করার জন
যতগুিলমাধয্ আেছ, তার মােঝ সবেচেয় ক্ষিতকর মাধয্ম, পরপুরুেষর সােথ অবােধ েমলােমশা করা। িবেশষ কের িনজর্েন
েমলােমশা করা। বতর্মান যুেগ অমুসিলম নাররা অবাধ েমলােমশার
এই ফাসােদ এমনভােব পিতত হেয়েছ েয মানু ষ নােমর েনকেড়র
সামেন এরা স�া পেণয্ পিরণত হেয়েছ। মানব জাির স�ানেক
কদর্মা কের বড় বড় বয্বসা �িত�ােনর �চার মাধয্ম িহসাে
িনেজেদর �চার করেছ। িনেজর পিব�তােক িশ�কারখানার ধু য়া
127 আল-আহযাব : ৩২

123

�ারা কলু িষত কেরেছ। এমনিক িনেজর চির�েক পয়সার িবিনমেয়
িবিলেয় িদেয়েছ।
এই হল অমুসিলম নারীর সংিক্ষ� অব�া। এর মূল কারণ হ
আ�াহর িনয়ম প�িত েথেক দূ ের থাকা এবং পর-পুরুেষর সােথ
কমর্�ে, কারখানায়, েদাকােন েমলােমশা করা। সংেক্ষেপ অবা
েমলােমশা অপকার এবং ক্ষিত এভােিনরূপ করেত পাির।
ক) আ�াহ তা‘আলার েবেধ েদওয়া পথ ও প�া হেত েবর হেয়
আসা। কারণ মহান আ�াহ তা‘আলা তাঁর িনজ� �জ্ঞানুযায়
মানু ষেদর িভ� িভ� ৈবিশ� িদেয় নারী ও পুরুষ কের সৃি�
কেরেছন। পুরুষ বইের কাজ করেব ও নারী অ�ের। এখন যিদ
নারী পুরুষ অবােধ েমলােমশা শুরু কের তাহেল �েতয্কেক
দািয়� মাথায় িনেত হেব যা মূ লত তার ক্ষমতার বাইের। আর এে
কের জীবেনর গিত-শৃ ংখলাই বয্হত হেব 
খ) এেত েকােনা সে�হ েনই েয, নারী পুরুষ অবােধ
েমলােমশার �ারা েযৗবেনর ত� বাসনা জা�ত হয়। খারাপ কামনার
আগুনেক বািড়েয় েদয়। এেক অনয্েক আকৃ� করার েচ�া ক,
তখন পাশিবকতার লাগাম এমনভােব িব�ার লাভ কের েয তার
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েকােনা পিরসীমা থােক না। তখন দু জনই কামনা বাসনা পূ রণ করার
কােজ বি� হেয় যায়।
গ) মানু ষ যখনই অৈবধভােব েযৗন বাসনা পুরা করার িপছেন
পেড় যায়, তখন তার িচ�াশি� এবং বুি�েলাপ পায় এবং ভােলা
গুণাবিল �ংস হেয় যায়। েযমন ৈধয, সহনশীলতা ইতয্ািদ
ঘ) অবােধ েমলােমশা নারী-পুরুষেক অৈনিতক স�কর্ �াপেন
িদেক িনেয় যায়। আর এর েথেক সৃ ি� হয় কিঠন েরাগ এইডস, যার
েকােনা িচিকৎসা েনই।
ঙ) মানু ষ তার কামনার িপছেন েদৗড়ােল, যা সাধারণত: নারীপুরুেষর অবােধ েমলােমশার �ারাসৃ ি� হয়, সমাজ তখন অৈনিতক
আন�-ফুিতর, েখলাধু লা এবং অেহতুক কােজর সমাজ হেয় যায়।
চ) �ামী-�ীর মােঝ িবেরাধ এবং তালােকর �বনতা বৃ ি� পায়।
েকননা �েতয্েক অনয্� তার েযৗন চািহদপূ রণ করেত পাের। এেত
কােরা েকােনা দু ঃখ ও মন�াপ হয়না কারণ �েতয্েকরইেতা িবক�
িহসােব ব�ু বা�বী আেছ ।
ছ) অিধক হাের জারজ স�ান জ� েনয় এবং সমােজ এর
খারাপ �ভাব পেড়।
125

জ) পািরবািরক ব�ন ন� হেয় যায়, স�ােনর ভিবষয্ত ন� হেয়
যায়, তােদরেক সু �রভােব লালন-পালন করা যায় না। তােদর �িত
কতরবয্গুিল সিঠকভােব পালন করা হয় ন
সবেশেষ মহান রা�ু ল আলািমেনর �শংসা কির িযিন
মুসিলমেদরেক সু �র পথ �দশর্ন কেরেছ, েয পেথ মান-স�ান,
ধমর, চির�, বংশ মযর্াদ, সম� িকছু রক্ষা হয় এবং জীবেনর সক
েক্ষ� স-সরল হয়।
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�িতেবশীর অিধকার
�িতেবশী মূ লত বািড়র আেশ পােশ বসবাসকারীেক বলা হয়।
কখনও কখনও সফর অথবা কােজর স�ীেক ও �িতেবশী বলা হয়।
�িতেবশীই হে� মানু েষর সবেচ িনকট জন, িযিন তার খবরা-খবর
স�েকর্ অনয্েদর তুলনায় েবিশ জােন ইসলামী শরীয়ত
�িতেবশীর অতয্িধক গুরু� িদেয়েছ এবং তার অিধকারেক খুব
কের েদেখেছ। মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন―
ۡ
ۡ َ
ٗ ۡ �َ َو َ� � ُ ۡ� ُ�وا ْ بهِۦ َش
َ ّ ْ ٱ� ُب ُدوا
ٰ َ �ٔاۖ َو�ِٱلۡ َ� ٰ ِ َ�يۡن إِ ۡح
ٰ َ � ٗنا َو�ِذِي ٱل ُق ۡر
�
﴿ ۞و
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ّ
ُُ
َ َٱلصَاح ب
َ َ ٰ َ ٱ�ار ذِي ٱل ُق ۡر
َ ك� َو
ٰ َ � َوٱل َم
ٰ َ ٰ�َ َ�َوٱ
ٱ��بِ َوٱبۡ ِن
ِ ِِب
ِ ِ �
ِ� وٱ�ارِ ٱ�نب
ِ
َ َّ ّ ۡ ُ ُ ََۡ ۡ َ َ َ ََ
ُۡ َ َ َ ّ
ّ
ً � َت ٗا� فَ ُخ
﴾ ٣ ورا
�َ � ُِبُ من �ن
َيل وما ملكت �ي�ٰن�مۗ ِن
ِ ِ ٱلَب
  [٣٦ :]اﻟنﺴﺎء

উপাসনা কর আ�াহর, শরীক কেরা না তাঁর সােথ অপর
কাউেক। িপতা-মাতার সােথ সৎ ও সদয় বয্বহার কর এবং সদয়
বয্বহার কর িনকটা�ী, এতীম- িমসকীন, এবং আ�ীয়-স�কর্ীয়
�িতেবশী, আ�ীয়তা িবহীন �িতেবশী ও পা�র্বতর্ী সহচরেদর সা,
এবং অসহায় মুসািফেরর সােথ । 128
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রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―
. «»ﺎزال ﺟﺮﺒ�ﻞ ﻳﻮﺻﻴ� ﺎﺠﻟﺎر ﻰﺘ ﻇﻨﻨﺖ إﻧﻪ ﺳﻴﻮرﺛﻪ
িজবরাঈল আলাইিহস সালাম আমােক �িতেবশী স�েকর্
অনবরত অসীয়ত করিছেলন,েয এক পযর্ােয় আমার ধারণা হেয়িছল
েয, আ�াহ তা‘আলা �িতেবশীেক উ�রািধকারী কের িদেবন। 129
১২৮ F

শরীয়ত �িতেবশীেক এত অিধক গুরু� েদওয়ার কারণ স�ব
এই হেত পাের।
(1) যােত কের মুসিলমেদর মােঝ ভােলাবাসা এবং মম�েবােধর
�সার ঘেট, এর জনয্সেবর্া� মানু ষ হল �িতেবশী।
(2) �িতেবশী সকেলর েচেয় অিধক সাহাযয-সহেযািগতা
পাওয়ার দাবী রােখ, কারণ �িতেবশীই তার অিত িনকেট বসবাস
কের এবং েস তার যাবতীয় সমসয্া ও সািবর্ক অব�া স�েক
অনয্েদর েচেয় েবিশ জােন
(3) যােত মুসিলেমর িনজ জীবন, স�ান, পিরবার এবং
স�েদর িনরাপ�া লাভ হয় ।
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�িতেবশী কারা? যােদর স�েকর্কুরআন হািদেস গুরু� িদে
বলা হেয়েছ, েসিট িনধর্ারণ করার েক্ষে� উলামােদর িবিভ� মতা
রেয়েছ। েকউ বেলেছন: �িতেবশীর সীমানা হল, চতুিদরক িদেয়
চি�শ ঘর, েকউ বেলন: েয েতামার সােথ ফজর পড়ল েসই েতামার
�িতেবশী, ইতয্ািদ। আর এই স� কথার মেন হয় েকােনা
�হণেযাগয্ �মাণ েন। সেবর্া� এবং সবর্ািধক �হণেযাগয্ মতাম
হে� ―�িতেবশী েস-ই, তার বািড়র কাছাকািছ যার বািড় এবং যার
বািড়র সােথ তার বািড় েমলােনা। সীমানা িনধর্ািরত হেব �চিলত
ধারা অনু যায়ী, েয বয্ি� মানুেষর �চিলত রীিত অনুযায়ী িতেবশী,
েসই �িতেবশী। আর এটা এই জনয্ ে, শরীয়ত েয সম� নােমর
উে�খ কেরেছ এবং তার অথর্ িনধর্ারণ কের েদয়, তার অথর্
জানার জনয্ সিঠক �চিলত রীিতর িদেকই�তয্াবতর করেত হয়।
�িতেবশীর গুরুে�র িভ�তা আসেিনকটবতর্ এবং দূ রবতী
�িতেবশী হওয়ার িদক িবেবচনায়। িনকটবতর্ �িতেবশী কলয্াণ
এবং সাহাযয্ পাওয়ার েক্ষে�  দূরবতর্ী �িতেবশীর েচেয় অ
গুরু� পা, এর �মাণ হল: আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা ��
কেরিছেলন―
 »ﻲﻟ أﻗﺮ�ﻬﻤﺎ: ن ﻲﻟ ﺟﺎرﺗ ﻓﺈﻰﻟ أﻳﻬﻤﺎ أﻫﺪي؟ ﻗﺎل ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻓﻘﺎﻟﺖ
ً
.«ﻣﻨﻚ ﺑﺎﺑﺎ
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িতিন বেলন : আমার দু ইজন �িতেবশী আেছ। তােদর মধয্
েথেক কােক আিম উপেঢৗকন েদব? রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন: েতামার দরজার অিধক িনকটবতর্ী জনেক 130
১২৯F

তােদর ে�ণী ও মযর্াদার িবিভ�তার কারেণও গুরুে� িভ�
আসেব:
(1) এক ধরেনর �িতেবশী আেছ যার অিধকার হে� িতনিট,
িতিন হেলন িনকটা�ীয়-মুসিলম �িতেবশী। তার অিধকার িতনিট
হে�: আ�ীয়তা, ইসলাম এবং �িতেবিশ�।
(2) আেরক �কার �িতেবশী যার অিধকার দু ইিট: িতিন হেলন
অনা�ীয় মুসিলম �িতেবশী, তার অিধকার দু ’িট হে�: �িতেবিশ�
ও ইসলাম ।
(3) আর এক ধরেনর �িতেবশী, যার অিধকার মা� একিট,
িতিন হেলন অমুসিলম �িতেবশী, তার অিধকার শুধু �িতেবিশে�র
�িতেবশী িনবর্াচেনর গুর:
মুসিলেমর কতর্বয্ হল সব সময় সৎ �িতেবশী েবেছ েনয়া
িদেক দৃ ি� েদেব, েয তার অিধকারগুেলা আদায় করে এবং তােক
130 বু খারী: ২০৯৯
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ক� েদেব না, তার েহফাযত করেব এবং তােক সব কােজ সাহাযয্
করেব, মানু ষ বেল ( )ﺧﺮﺘ ﻟﺎر ﻗﺒﻞ اﺪﻟارবািড় বানােনার পূ েবর্
�িতেবশী িনবর্াচন কর, �কৃতপেক্ষ এটাই সিঠক িজিনস। এ
সপেক্ষ পিবকুরআেন কারীেমর ঐ আয়াত েপশ করা েযেত পাের,
েযখােন আ�াহ তা‘আলা েফরআউেনর �ী স�েকর্ বেলেছ:―
َ ﴿ َر ّب ٱبۡن � ع
  [١١ :ِند َك بَ ۡي ٗتا ِ� �ۡ َّنَةِ ﴾ ]ﺘﻟﺤﺮ�ﻢ
ِ ِ ِ
“েহ আমার পালনকতর্, আপনার সি�কেট জা�ােত আমার জনয্
একিট গৃ হ িনমর্াণ করু” 131
১৩ ০ F

সিঠক �িতেবশী িনবর্াচন করার গুরু� একথা জানা থাক
মাধয্েমও �� হয় ে, �িতেবশী তার �িতেবশী এবং স�ানেদর
মােঝ �ভাব িব�ার কের, পর�র েমলা-েমশার কারেণ, েস যিদ সৎ
হয়, তা হেল �িতেবশী তার ঘর এবং পিরবােরর বয্াপাের িনরাপদ
হেয় যায়। আর যিদ অসৎ হয়, তাহেল েস িনরাপদ হেত পাের না।
ভােলা �িতেবশী তার �িতেবশীর েগাপন িবষয় অবিহত হেল
েগাপন রােখ। অসৎ �িতেবশী বরং েসিটেক �কাশ এবং �চার
কের েবড়ায়। ভােলা �িতেবশী ভােলা কােজ সাহাযয্ কে, তােক সৎ
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উপেদশ েদয়। অসৎ �িতেবশী েধাঁকা িদেয় িবপেদ েফলার েচ�া
কের।
�িতেবশীর অিধকারসমূ হ :
�িতেবশীর অেনক অিধকার রেয়েছ তার মধয্ েথেক িনে� িকছু
উে�খ করা হল।
(1)

তােক ক� না েদওয়া :

েহাক েস ক� কথার মাধয্ে, েযমন অিভশাপ েদওয়া, গালী
েদওয়া, তার গীবত করা, এমন িকছু তার স�েকর্ বলা যার �ারা েস
ক� পায়, ইতয্ািদ
অথবা কােজর মাধয্েম: েযমন তার বািড়র সামেন আবজর্না
েফলা, তােক িবর� করা, েছেল-েমেয়েদরেক তার ঘেরর িজিনস ন�
করেত উ�ু � করা বা বাধা না েদওয়া। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন :―
: ﻣﻦ ﻳﺎ رﺳــﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل: »واﷲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ واﷲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ واﷲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ« ﻗﻴﻞ
.«»اﺬﻟي ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎره ﺑﻮاﺋﻘﻪ
“আ�াহর কসম েস মুিমন নয়, আ�াহর কসম েস মুিমন নয়,
আ�াহর কসম েস মুিমন নয়, বলা হল েক েস েহ আ�াহর রাসূ ল?
132

িতিন বলেলন :ঐ বয্ি� যার ক� েথেক তার �িতেবশী িনরাপদ
নয়। 132
১৩১

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন:
.«» ﻳﺪﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎره ﺑﻮاﺋﻘﻪ
“েস বয্ি� জা�ােত �েবশ করেব না যার �িতেবশী তার ক�
েথেক মু� নয়।” 133
১৩২F

রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয্� বলেছন:―
.«» ﺎﻛن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻴﻟﻮم اﻷﺧﺮ ﻓﻼ ﻳﺆذ ﺟﺎره
“েয আ�াহর �িত এবং পরকােলর �িত িব�াস রােখ েস েযন
�িতেবশীেক ক� না েদয়।” 134
১৩৩F

�িতেবশীেক ক� েদওয়ার সবেচেয় কিঠন �কার হল : তার
স�ান-স�ম-এ আঘাত আেস এমন িবষেয় ক� েদওয়া, েযমন
�িতেবশীর �ী বা পদর্ করার মত কারও িখয়ানত করা, দৃ ি�
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েদওয়ার মাধয্েম েহা বা সরাসির কথা বলার মাধয্েম অথবা অসৎ
উে�েশয্ েফােন কথা বলার মাধয্, অথবা েয েকােনা অ�ীল
কােজর মাধয্েম 
 ـﺄﻟﺖ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻦ ﻋﺒﺪا� ﺑﻦ مﺴﻌﻮد رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ً
 ﺛﻢ:  ﻗﻠﺖ.«ن ﺠﺗﻌﻞ ﷲ ﻧﺪا وﻫﻮ ﺧﻠﻘﻚ
»: ي اﺬﻟﻧﺐ ﻋﻨﺪا� أﺮﺒ؟ ﻗﺎل:وﺳﻠﻢ
ّ
ّ
�ﻢ أيٌ؟ ﻗﺎل »أن ﺗﺰا
: أي؟ ﻗﺎل »ن ﺗﻘﺘﻞ وﺪﻟك ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻄﻌﻢ ﻣﻌﻚ« ﻗﻠﺖ

.«ﺑﻠﻴﻠﺔ ﺟﺎرك
অথর্াৎ: আ�ু �াহ ইবন মাসঊদ রািদয়া�াহ আনহু বেলন: আিম
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট জানেত েচেয়িছ:
আ�াহ তা‘আলার িনকট সব েচেয় বড় গুনাহ েকানি? িতিন
বলেলন― কাউেক আ�াহর সমকক্ষ িনধর্রণ করা অথচ িতি
েতামােক সৃ ি� কেরেছন, আিম বললাম তার পের িক? বলেলন: তুিম
েতামার স�ানেক হতয্া করা েতামার সােথ খাওয়ার ভেয়। আিম
বললাম এর পর িক? িতিন বলেলন, েতামার �িতেবশীর �ীর সােথ
স�িতর িভি�েত বয্িভচা করা। অথর্া তার �িতেবশীর �ীেক
ফুসিলেয় তােক িনেজর িদেক আকৃ� কের তার সােথ বয্িভচা
করা। 135
১৩৪ F
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:� ﺣﺪﻳﺚ اﻤﻟﻘﺪاد ﻦ اﻷﺳﻮد رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أاﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل
.«»ﻷن ﻳﺰ� الﺮﺟﺑﻌﺮﺸ �ﺴﻮة أ�ﺮﺴ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺰ� ﺑﺎمﺮأة ﺟﺎره
“িমকদাদ ইবেন আসওয়াদ রািদয়া�াহ আনহু রাসূ লু�াহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কের বেলন: েকােনা
বয্ি� তার �িতেবশীর �ীর সােথবয্িভচা করা দশ জন মিহলার
সােথ বয্িভচা করা েথেকও কিঠন পাপ।” 136
১৩ ৫ F

�িতেবশীর এ িবষয়িট বড় কের েদখার কারণ :
(ক) এক �িতেবশী অপর �িতেবশীর িনকট আমানত�রূ,
এর সােথ বয্িভচা করা উ� আমানেতর িখয়ানত।
(খ) �িতেবশী অপর �িতেবশীর যাবতীয় অব�া এবং তার
উপি�িত- অনু পি�িতর সময় স�েকর্ স�ূণর্ জ, িক� অনয্েদর
েক্ষ িবষয়িট স�ূ ণর্ আলাদা।
(গ) েস েযেহতু তার িনকেটই থােক এবং তার সােথ উঠা-বসা
কের তাই তার ক� �িতেবশীর িনকট খুব �ত এবং সহেজই
েপৗঁে।
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(ঘ) আেরকিট কারণ হে� েকউ তােক সে�হ করেব না। আর
তা েথেকই অনয্ােয়র মা�া েবেড় েযেত পাের।
�িতেবশীর �িত দয়া ও অনু �হ করা :
নবী কারীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―
.«» ﺎﻛن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻴﻟﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺟﺎره
অথর্া : েয আ�াহর �িত এবং পরকােলর �িত িব�াস রােখ,
েস েযন তার �িতেবশীেক স�ান কের।
আর এিট বয্াপক িভি�ক অিধকা, এর সােথ অেনকগুেলা
অিধকার এবং িবষয় জিড়ত।
(ক) তার �েয়াজেন সাহাযয্ কর, বয্বহােরর িজিনস চাইে
েদওয়া। েকননা �িতেবশী কখনও �িতেবশীর কােছ মুখােপক্ষী ন
এমন হেত পাের না। আ�াহ তা‘আলা ঐ সম� েলাকেদর িন�া
কেরেছন যারা িনতয্ বয্বহাযর্ িজিনস চাইেল িবমুখ কের। তাে
িন�া কের আ�াহ বেলন :
َ ُ َۡ َ ُ َ ۡ َ َ
  [٧ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﻋﻮن٧ اعون
﴿ و�منعون ٱلم
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তারা িনতয্ বয্বহাযর্ িজিনস অনয্েক েদয় 137
১৩ ৬

(খ) �িতেবশীেক হািদয়া েদওয়া। তার বািড়েত খাবার ইতয্ািদ
ে�রণ করা।
আবু যব রািদয়া�াহ আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন রাসূ ল
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক অসীয়ত কেরেছন :
  ﺛﻢ اﻧﻈﺮ أﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺟ�اﻧﻚ ﻓﺄﺻﺒﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ،»إا ﻃﺒﺨﺖ مﺮﻗًﺎ ﻓﺄ�ﺮﺜ ﻣﺎءه
.«ﺑﻤﻌﺮوف
অথর্া, যখন তুিম তরকারী রা�া করেব তােত েবিশ কের পািন
েদেব অতঃপর েতামার �িতেবশীর খবর িনেয় তার েথেক তােদরেক
িকছু েদেব। 138
১৩৭ F

(গ) �িতেবশী ঋণ চাইেল তােক ঋণ েদওয়া, তার �েয়াজেন
তােক সাহাযয্ সহেযািগতা কের তার রক্ষনােবক্ষণ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―
«»ﺲ اﻤﻟﺆﻣﻦ اﺬﻟي �ﺸﺒﻊ وﺟﺎره ﺟﺎﺋﻊ
137 আল-মাউন : ৭
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অথর্া: েস মুিমন নয় েয েপট ভের খায় অথচ তার �িতেবশী
ক্ষুধা থােক।
(ঘ) �িতেবশীর ভােলা েকােনা সংবাদ েপেল তােক েমাবারকবাদ
জানােনা এবং খুিশ �কাশ করা, িববাহ করেল অথবা স�ান জ�
িনেল,

অথবা

তার

স�ান পরীক্ষ উ�ীণর হেল এবং এ জাতীয় উপলেক্ষ তাে
েমাবারকবাদ জানােনা এবং বরকেতর েদা‘আ করা।
(৩) মুসিলমেদর মােঝ পর�ের েয অিধকারগুেলা আেছ
েসগুেলা �িতেবশীর বয্াপাের আদায় করেব। েকননা -ই এর
অিধকার েবিশ রােখ, েযমন তােক সালাম েদওয়া, সালােমর উ�র
েদওয়া, অসু � হেল তার সু �ষা করা, তার দাওয়াত �হণ করা।
তার সােথ সাক্ষাৎ হেআ�াহর �দ� ফরযগুিল সংেক্ষ�রণ
কিরেয় েদওয়া―ইতয্ািদ
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ইসলােম অিভবাদন প�িত ও সালােমর িবধান
অিভবাধনেক আরবীেত ‘আত্ তািহয়য্’ বলা হয়, যার
আিভধািনক অথর, হায়ােতর জনয্ েদা‘আ করা―েযমন বলা
হয়― ﺣﻴّﺎك اﷲঅথর্াৎ আ�াহ েতামােক জীিবত রাখুক। অতঃপর
তািহয়য্াহ শ�িট বয্াপক ভােব �েতয্ক ঐ অেথর্ বয্বহৃত হয় যা
েদাআর জনয্ বয্বহার হয়
তািহয়য্াহ সালাম েথেক বয্াপক। তািহয়হর অেনকগুিল প�িতর
একিট হে� সালাম।
আ�াহ এবং তার রাসূ ল আমােদর জনয্ অিভবাদন জানােনার
এমন একিট প�িত অনু েমাদন ও িনধর্ারণ কের িদেয়েছন যা
আমােদরেক অনয্েদর েথেক �ত� কের েদয় এবং যা করেল
আমােদর জনয্ সাওয়াব েলখা হয়। বরং েসিটে এক মুসিলম
ভাইেয়র �িত অপর মুসিলম ভাইেয়র অিধকার বািনেয় িদেয়েছন।
এই অিভবাদন প�িতিট িনছক অভয্াস েথেক একিট এমন আমেল
পিরবিতর্ত হেয়েছ যা বা�া আ�াহর স�ি� লাভ  এবং রাসূেলর
িনেদর্শ পালনােথর্ কের। তাই এই মহান বরকতময় অিভবাদনে
পিরবতর্ন কের অন েকােনা সমঅথর্পূণর্ শ�াবলী �ারািভবাদন
জানােনা মুসিলেমর জনয্ েকানভােবই শু� ও �হণেযাগয্ হেত পা
139

না। েযমন সু -�ভাত, শুভ স�য, �াগতম―ইতয্ািদ। ইসলােমর
বরকতপূ ণর্ অিভবাদন �ারা যা আদায় হয় অনয্ িকছু �ারা তা আদা
হেব না। অেনেক না েজেন অথবা ই�াকৃত ভােব ইসলােমর
িনধর্ািরত প�িতর অিভবদন বাদ িদেয় উপেরা� শ�গুিল বয্বহা
কের থােক যা েকােনা ভােবই িঠক নয়।
ইসলােমর অিভবাদন হেলা :
الﺴم ﻋﻠﻴ�ﻢ ورﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ
এিটই হল অিভবাদেনর পিরপূ ণর্রূপ। আর নূয্নতম রূপ
ّ
الﺴـــﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ
ইসলােমর এই অিভবাদেনর অেনক ফিযলত রেয়েছ।
১। এিট ইসলােমর উ�ম িজিনেসর মধয্ েথেক একি―হাদীেস
এেসেছ
ً
ﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺟﻼ ﺳـــﺄل رﺳــﻮل
اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أي اﻹﺳﻼم ﺧ�؟ ﻗﺎل »إﻃﻌﺎم اﻟﻄﻌﺎم ﻘﺮأ الﺴﻼم ﻲﻠﻋ
.«ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ وﻣﻦ لﻢ ﺗﻌﺮف
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অথর্াৎ : আ�ু �াহ ইবেন আমর ইবনু ল আস রা. েথেক বিণর্,
জৈনক বয্ি� রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�-েক ��
করেলন ইসলােমর েকােনা কাজিট সবেচ ভাল? রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: খাবার খাওয়ােনা এবং সালাম েদওয়া
পিরিচত-অপিরিচত সকলেক। 139
১৩ ৮

২। সালাম মুসিলমেদর মােঝ ভােলাবাসা এবং হৃদয্তা সৃ ও
বৃ ি�র কারণ, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল―
» ﺗﺪﺧﻠﻮن اﺠﻟﻨﺔ ﻣﻨﻮا وﻻ ﺗﺆﻣﻨﻮا ﺣﻰﺘ ﺤﺗﺎﺑﻮا أوﻻ أدﻟ�ﻢ ﻰﻠﻋ ﻲﺷء إذا
ّ ﻌﻠﺘﻤﻮه ﺤﺗﺎﺑبﺘﻢ؟ أﻓﺸﻮا
.«الﺴﻼم ﺑيﻨ�ﻢ
অথর্াৎ : েতামরা ঈমানদার না হওয়া পযর্� জা�ােত �েবশ
করেত পারেব না, আর ঈমানদার হেত পারেব না পর�ের
ভােলাবাসা না হেল, েতামােদরেক িক এমন একিট িবষেয়র কথা
বেল েদব না, যা করেল েতামােদর পর�ের ভােলাবাসা সৃ ি� হেব?
েতামরা পর�েরর মােঝ সালােমর �সার ঘটাও। 140
১৩৯ F

139 বু খারী: ২৭
140 মুসিলম : ৮১
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৩। সালােমর �েতয্ক বােকয্ দশ েন, সালােম েমাট িতনিট
বাকয্ আে, সু তরাং েয পূ ণর্ সলাম েদেব তার ি�শিট েনকী অজর্ন
হেব।
  رﺟﻞ إﻰﻟ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼ�  رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
 ﻓﻘﺎل اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﺟﻠﺲ، ﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ:وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
 ﺛﻢ، ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ، لﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ورﻤﺣﺔ اﷲ: ﺛﻢ ﺟﺎء رﺟﻞ آﺧﺮ ﻓﻘﺎل، «وﺳﻠﻢ»ﺮﺸ
 لﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ ورﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ: »ﺮﺸون« ﺛﻢ ﺟﺎء آﺧﺮ ﻓﻘﺎل:ﺟﻠﺲ ﻓﻘﺎل
.«ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ وﺟﻠﺲ ﻓﻘﺎل »ﺛﻼﺛﻮن
অথর্াৎ : ইমরান ইবেন হুসাইন র. েথেক বিণর্ত িতিন বেল:
এক বয্ি� রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম-এর িনকট
আসল অতঃপর বলল: আসসালামু আলাইকুম, রাসূ ল তার উ�র
িদেলন, অতঃপর েস বসল। রাসূ লু�াহ স. বলেলন ((দশ েনকী)),
অতঃপর অনয্ এক বয্ি� আ, েস বলল: আসসালামু আলাইকুম
ওয়া রাহমাতু�াহ, রাসূ ল স. উ�র িদেলন, অতঃর েস বসল। রাসূ ল
স. বলেলন ((িবশ েনকী))। অতঃপর আর একজন আসল। েস
বলল: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়াবারাকাতুহু।
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রাসূ ল স. উ�র িদেলন এবং েস বসল। রাসূ ল স. বলেলন―(ি�শ
েনকী)। 141
১৪০

সালােমর িবধান এবং তার প�িত
�থেম সালাম েদওয়া একিট গুরু�পূণর্ সু�ত।  েদওয়া
ওয়ািজব, যখন সালােমর �ারা শুধুমা� এক বয্ি�েক উে�শয্ ক
হয়। আর যিদ সালােমর �ারা েকােনা দল বা জামাআতেক উে�শয্
করা হয় তাহেল তার উ�র েদওয়া ওয়ািজেব েকফায়া। তেব যিদ
সকেলই উ�র েদয় তা হেল অিত উ�ম।
উ�র েদওয়ার সময় সালােমর মত কের েদওয়া ওয়ািজব। উ�র
যিদ সালাম েথেক বািড়েয় েদওয়া হয় তাহেল উ�ম, িক� সালাম
েথেক কম করা যােব না। েযমন েকউ সালাম িদেত িগেয় বলল ―
ّ তাহেল এর ওয়ািজব উ�র হেব
الﺴـــﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢ رﻤﺣﺔ اﷲ
 وﻋﻠﻴ�ﻢ الﺴﻼم رﻤﺣﺔ اﷲযিদ েস  و�ﺮ�ﺗﻪবািড়েয় বেল তা হেল
উ�ম, িক�  وﻋﻠﻴ�ﻢ الﺴﻼمবেল উ�র সংেক্ষেপ করিঠক নয়,
েকননা এিট সালাম েথেক কম করা হল যা অনু িচত এবং কুরআেনর
িবধােনর ল�ন। েযমন পিব� কুরআেন আ�াহ বেলন―
141 দারািম : ২৫২৬
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َ ْ ّ
َٓ ّ َٓ
ُ ُّ َ
ّ
  [٨٦ :َحَيُوا بِأ ۡح َس َن ِم ۡن َها أ ۡو ُدُوها ۗ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ٖ﴿ �ذا حيِيتم ِتَحِيَة
আর েতামােদরেক যিদ েকউ েদা‘আ কের (সালাম েদয়), তাহেল
েতামারও তার জনয্েদা‘আ কর (সালােমর উ�র দাও)। তার েচেয়
উ�ম েদা‘আ অথবা তারই মত িফিরেয় বল।” 142
১ ৪১ F

ইবেন কাসীর (রহ) বেলন :অথর্া েকােনা মুসিলম সালাম িদেল
উ�র েদেব তার েচেয় উ�মভােব অথবা িনেদন পেক্ষ তার ম
কের। বািড়েয় বলা মু�াহাব, আর তার মত উ�র েদওয়া ফরয।
শরীয়েতর দৃ ি�েত ঐ উ�র ৈবধ নয়, েয উ�ের বলা হয়  أﻫﻼ و
 مﺮﺣﺒﺎঅথবা এর মত অনয্ িকছু। েকননা এগুেলা সালােমর শরীয়
স�ত উ�র নয়। আর তাছাড়া অনয্ উ�রগুেলা সালাম েথে
অেনক �িটপূ ণর্। েকননা তার কথাﻋﻠﻴ�ﻢ الﺴﻼم ورﻤﺣﺔ اﷲ و�ﺮ�ﺗﻪ
েকােনা বয্ি� أﻫـــﻼ و مﺮﺣﺒﺎবলা েথেক অেনক মহ�পূ ণর্ অথর্ েদয়
িক�  أﻫﻼ  و مﺮﺣﺒﺎসালােমর উ�র ছাড়া অনয্ সময় বলােত েদাষ
েনই, সালােমর উ�র েদওয়ার পের বলেত পাের রাসূ ল স.-এর কথা
�ারা এর �মাণ আেছ : রাসূ ল উে� হািনেক উে�শয্ কের
বেলিছেলন―
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সূ রা িনসা: ৮৬।
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.«» مﺮﺣﺒﺎ ﺑﺄم ﻫﺎ�ء
সালােমর আদবসমূ হ:
সালােমর অেনক িবধান এবং আদব রেয়েছ তার েথেক িনে�
িকছু উে�খ করা হল।
১। মানু েষর মােঝ সালােমর বয্াপক �চার এবং �সার ঘটােত
হেব, যােত কের তা মুসিলমেদর �কাশয্�তীেক পিরনত হেয় যায়।
িবেশষ েকােনা দলেক সালাম েদওয়া হেব অনয্কাউেক নয় তা েযন
না হয়, অনরূপ ভােব বড়েদরেক িদেত হেব েছাটেদরেক নয় বা
যােক িচেন তােক েদেব যােক িচেন না তােক নয় এমনও যােত না
হয়, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল―
.«»أﻓﺸﻮا الﺴﻼم ﺑيﻨ�ﻢ
অথর্াৎ েতামােদর মােঝ সালােমর �সার ঘটাও। أي اﻹﺳــﻼم ﺧ�؟
(েকান সালাম উ�ম) �ে�র উ�ের রাসূ ল বেলিছেলন :―
.«»ﺮأ الﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ وﻣﻦ لﻢ ﺗﻌﺮف
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সালাম েদেব পিরিচত-অপিরিচত সকলেক। 143
১৪ ২

আ�ার ইবন ইয়ািসর র. বেলন―
 و�ﺬل الﺴﻼم، اﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ:»ث ﻣﻦ ﻤﺟﻌﻬﻦ ﻓﻘﺪ ﻤﺟﻊ اﻹﻳﻤﺎن
.«لﻠﻌﺎلﻢ واﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﻹﻗﺘﺎر
েয বয্ি� িনেজর মােঝ িতনিট গুণ একি�ত ক, েস পিরপূ ণ্র
ঈমান হািসল করল। িনেজর উপর ইনসাফ করা, সালােমর �চার
করা, অভাব সে�ও খরচ করা।
সালাম না েদওয়ার িন�ায় রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন:
.«»ﻞ اﻨﻟﺎس ﻣﻦ ﺨﺑﻞ ﺑﺎ لﺴﻼم
সবেচেয় কৃপণ বয্ি� েসই েয সালাম েদওয়ার বয্াপােকৃপণতা
কের। 144
১৪৩ F

143 বু খারী: ২৭
144 আহমাদ : ১৩৯৯২
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২। উ��ের সালাম েদওয়া এবং উ�র েদওয়া সু �ত। েকননা
সালাম হল-  الﺴﻼم ﻋﻠﻴ�ﻢউ�ারণ করা। হাত �ারা ঈশারা ইতয্ািদ
সালাম বেল িবেবিচত হেব না।
আর উ�র উ��ের িদেত হেব এর কারণ হে�: িযিন সালাম
দাতােক শুিনেয় জবাব িদেলন না িতিন েকমন েযন তার জবাবই
িদেলন না। তেব উ�র শুনে েকােনা িকছু বাধা হেল েস িভ� কথা
এর জনয্ ে দায়ী হেব না।
৩। অেনয্র মাধেম অপেরর িনকট সালাম েপৗঁেছােনা িবধানেক
অনু েমাদন েদওয়া হেয়েছ। যােক েপৗঁছােন হেব তার উ�র েদওয়া
দািয়�। আেয়শা রা. েথেক বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােক বেলেছন―
.« ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ورﻤﺣﺔ اﷲ:»ن ﺟﺮﺒ�ﻞ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻚ الﺴــﻼم ﻓﻘﺎﻟﺖ
িজবরাঈল েতামােক সালাম িদেয়েছন,
িতিন বলেলন―()ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ورﻤﺣﺔ اﷲ
তার উপর শাি� এবং আ�াহর রহমত বিষর্ত েহাক।
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৪। উ�ম হল েছাট বড়েক �থেম সালাম েদেব। পদচারণায়
িল� উপিব�েক সালাম েদেব। আেরাহণকারী পদচারণাকারীেক
সালাম েদেব, কম েলাক েবিশ েলাকেক সালাম েদেব। আবু হুরাইর
রা. বেলন―
.«�»ﺼﻐ� ﻲﻠﻋ الﻜﺒ� واﻤﻟﺎر ﻲﻠﻋ اﻟﻘﺎﻋﺪ واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻲﻠﻋ الﻜﺜ
অথর্াৎ েছাট বড়েক সালাম েদেব অিত�মকারী (চল�
বয্ি)উপিব�েক সালাম েদেব, অ� েলাক েবিশ েলাকেক সালাম
েদেব।
৫। সু �ত হল দু জন আলাদা হওয়ার পর পুনরায় সাক্ষাৎ হে
আবার সালাম েদওয়া ―�েবেশর কারেণ হেত পাের, আবার বািহর
হওয়ার কারেণও হেত পাের। অথবা চলিত পেথ দু ’জেনর মােঝ
েকােনা েদওয়াল বা গাছ জািতয় িকছু র বাধার কারেণ আলাদা
হেয়িছল। অতপর সাক্ষাৎ ঘটল। রাসূল.-এর বাণী �ারা এমনই
বুঝা যায় ।
 »ذا ﻟﻲﻘ أﺣﺪ�ﻢ أﺧﺎه ﻓﻠيﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺣﺎﻟﺖ ﺑيﻨﻬﻤﺎ ﺷﺠﺮة أو ﺟﺪار أو
ً ﺣﺠﺮ ﺛﻢ ﻟﻘﻴﻪ ﻓﻠيﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
.«أﻳﻀﺎ
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অথর্াৎ : েতামােদর েকউ িনজ ভাইেয়র সােথ সাক্ষাৎ করে
তােক সালাম েদেব।অতঃপর

যিদ দু জেনর মােঝ েকােনা গাছ,

েদওয়াল অথবা পাথর ইতয্ািদ বাধার কারেণ দ ’জন িবি�� হেয়
যায়, খািনক পর পুনরায় সাক্ষাৎ হেল আবার সাম েদেব।
যার নামাজ শু� হি�ল না রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
তােক বারবার নামাজ শু� করেতবলিছেলন: েস যতবার যাি�ল
এবং আসিছল রাসূ ল স.-েক সালাম িদি�ল রাসূ ল স. তার উ�র
িদি�েলন। এরূপ িতন বার কেরিছেলন।
وﻗﺎل أ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺎﻛن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻳﺘﻤﺎﺷﻮن ﻓﺎذا اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻢ ﺷﺠﺮةً أو أ�ﻤﺔ ﻓﺘﻔﺮﻗﻮأ ﻳﻤﻴﻨﺎ وﺷﻤﺎﻻً ﺛﻢ اﺘﻟﻘﻮ ﻣﻦ
ّ
.وراﺋﻬﺎ ﺳﻠﺑﻌﻀﻬﻢ ﻲﻠﻋ ﺑﻌﺾ
আনাস রা. বেলন রাসূ েলর সাহািবরা হাঁটেতন যখন তােদর
সামেন েকােনা গাছ অথবা �ূ প পড়ত, তাঁরা ডােন বােম আলাদা হেয়
েযেতন অতঃপর আবার সাক্ষাৎ ঘটতখন এেক অনয্েক সালাম
িদেতন।
৬। সালাম শুধু মুিমনেদর অিভবাদ, কােফরেদরেক সালাম
েদওয়া ৈবধ নয়। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলন :―
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 ﻓﺈذا ﻟﻘﻴﺘﻢ أﺣﺪﻫﻢ ﻲﻓ ﻃﺮ�ﻖ ﻓﺎﺿﻄﺮوه،»ﺒﺪؤوا اﻴﻟﻬﻮد وﻻ اﻨﻟﺼﺎرى ﺑﺎلﺴﻼم
.«ﻰﻟ أﺿﻴﻘﻪ
অথর্া ইহুদ এবং ি��ানেদর সােথ েতামরা �থেম সালােমর
মাধয্েম কথা শুরু কর না। তােদর কারও সােথ রা�ায় সাক্ষা
হেল তােদরেক সংকীণর পেথ েযেত বাধয্ করেব 145
১৪৪ F

এই কথার অথর্ হল তােদর জনযিবনয় স�ােনর সােথ তােদর
েথেক দূ ের সের দাঁড়ােব না। এর অথর্ এই নয় ে, �শ� রা�ায়
তােদর সােথ সাক্ষাৎেল তােদর জনয্সংকীণর কের েদেব, েকননা
এর �ারা তােদর ক� েদওয়া হেব। আর েকােনা কারণ ছাড়া তােদর
ক� িদেত িনেষধ করা হেয়েছ। হয্াঁ যিদ এমন জায়গায় উপি�ত হয়
েযখােন কােফর মুসিলম একে� িমশেছ, তেব সালাম েদেব এবং
মুসিলম িনয়ত করেব।
ّ  اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
�مﺮ  �ﻠﺲ ﻓﻴﻪ أﺧﻼط ﻣﻦ اﻤﻟﺴﻠﻤ
.ﻤﻟﺮﺸ�� ﻋﺒﺪة اﻷوﺛﺎن ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
অথর্াৎ : উসামা ইবন যােয়দ রা.-এর ঐ হািদেসর কারেণ েয
রাসূ লু�াহ সা. অিত�ম করেলন এক মজিলেসর পাশ িদেয় েযখােন

145 মুসিলম : ৪০৩০
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মুসিলম-মুশিরক-েপৗ�িলক একি�ত িছল ; রাসূ ল স. তােদরেক
সালাম িদেলন। 146
১ ৪৫

আর যিদ অমুসিলম সালাম েদয় তাহেল তার উ�র আনাস রা.
েথেক বিণর্ত হাদীেসর প�া অনুযায়ী িদে―
: أﺻﺤﺎب اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎلﻮا ﻠﻨﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 »وﻋﻠﻴ�ﻢ وﻻ:إن أﻫﻞ الﻜﺘﺎب �ﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ؟ ﻗﺎل ﻗﻮلﻮا
.«�ﺪ ﻲﻠﻋ ذالﻚ
রাসূ ল স.-এর সাহাবীরা রাসূ ল স.-েক বলেলন―আহেল
িকতাবীগণ আমােদরেক সালাম েদয় তােদর উ�র কীভােব েদব?
রাসূ ল স. বলেলন েতামরা বলেব ( )وﻋﻠﻴ�ﻢএর েচেয় েবিশ বলেব
না। 147
১ ৪৬ F

৭। েকােনা েকান আেলম অমুসিলমেদরেক িবেশষ �েয়াজেন
সালাম বয্তী অনয্ িকছু �ারা অিভবাদন জানােনা ৈবধ বেলেছন।
েযমন শুভ সকাল বা শুভ রাি�তয্ািদ।

146 বু খারী: ৪২০০
147 মুসিলম : ৪০২৫
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৮। রে�র স�কর্যু-মুহিরম নারীেদরেক সালাম েদওয়া
জােয়য, েবগানা নারীেদরেকও জােয়য আেছ যিদ েফতনা েথেক
িনরাপদ হয়। নারীেদর েক্ষে� িবষয়িট অব�ােভেদ পৃথক হে
থােক। তােদর অব�া এবং অব�ান িবেবচনার �েয়াজন রেয়েছ।
যু বতী নারী বৃ �া নারীর মত নয়, েকউ িনেজর ঘের �েবশ কের
েসখােন অেনক নারী েদখেত েপল এবং তােদরেক সালাম িদল,
এই বয্ি� ঐ বয্ি�র মত নয় েয অেনক মিহলােদর পাশ িদেেহঁেট
যাি�ল যােদরেক েস িচেন না এবং সালাম িদল। অপিরিচত
নারীেদর সােথ মুসাফাহা করা এেকবাের ৈবধ নয়। এর �মাণ রাসূ ল
সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী―
(ক) « »ﻻ أﺻﺎﻓﺢ اﻟنﺴﺎءআিম মিহলােদর সােথ মুসাফাহা কির না।
(খ) আেয়শা রা.-এর বাণী―
ّ
.« إﻻ امﺮأة ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ،ﻣﺎ مﺴﺖ ﻳﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺪ امﺮأة
»
অথর্াৎ : রাসূ লু�াহ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�াম -এর
হাত কখনও েকােনা েবগানা নারীর হাত �শর্ কেরিন।
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িযয়ারেতর িবিধ-িবধান
িযয়ারেতর �কারেভদ : িযয়ারত িতন �কার।
ক) ৈবধ ও অনু েমািদত িযয়ারত : �েতয্ক ঐ িযয়ারত যার
মাধয্েম শরয়ী উপকার হয় অথবা যার মােঝ জািতর কলয্াণ িনিহ
রেয়েছ।এবং �েতয্ক ঐ িযয়ারত যাআ�াহর স�ি� ও ভােলাবাসার
উে�েশয্ হয়। কখনও তা ফরয হেয় থােক েযমন িনকটআ�ীেয়র
িযয়ারত; আবার কখনও মু�াহাব েযমন আেলমেদর সােথ সাক্ষা
এই ধরেনর সাক্ষােতর িকছু উদাহরণ রাসূসা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর হাদীেসর মােঝ আমরা পাই যার �ারা এর মযর্াদা
বুঝা যায়। আ�াহর স�ি�র উে�েশয িযয়ারেতর ফযীলত স�েকর্
রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―
َ  ﻧﺎداه ﻣﻨﺎد أن ﻃ، أوزار أﺧًﺎ ﻪﻟ ﻲﻓ اﷲ،»ﺎﻋد مﺮ�ﻀﺎ
 وﺗﺒﻮأت،ﺒﺖ وﻃﺎب مﺸﺎك
ِ
ٍ
.«ﻦ اﺠﻟﻨﺔ ﻣ�ﻻ

অথর্াৎ: েয বয্ি েকােনা রুগীেক েদখেত েগল অথবাআ�াহর
স�ি�র উে�েশয্ তা েকােনা ভাইেয়র সােথ সাক্ষাৎ ক েকােনা
েঘাষণাকারী তখন েডেক বলেত থােক তুিম ভােলা কাজ কেরছ
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েতামার চলা শুভ েহা এবং জা�ােতর মােঝ তুিম েতামার একটা
ঘর বািনেয় িনেয়ছ। 148
১ ৪৭ F

খ) অৈবধ িযয়ারত:
�েতয্ক ঐ িযয়ারত যার মাধয্েম ধমর্ীয় অথবা চািরি�ক ক
হয়। েযমন েকােনা হারাম কােজর জনয্ িযয়াত করেত যাওয়া
অথবা অেহতুক েকােনা েখলার জনয্ একি�ত হওয়া এগুি
শিরয়েতর দৃ ি�েত িনিষ�।
গ) ৈবধ িযয়ারত:
এ এমন িযয়ারত যার �ারা েকােনা ক্ষিত বা উপকার িকছুই হ
না এবং যার মাধয্ে েকােনা হারাম কাজও স�িটত হয় না। েযমন
শুধু সময় কাটােনার জনয্ িযয়ারত করা অথবা মুবাহ কবাতর্া বলার
জনয্ সাক্ষাৎ ক েকােনা েকান সাক্ষাৎ আেছ যা �কৃত পে
�শংসনীয় এবং জােয়য িক� তার সােথ এমন িকছু জিড়েয় যায় েয
তার মূ ল িবধানেকই পিরবতর্ন কের েদয়। েযমন সাক্ষােতর স
েকােনা অনয্ায় কাজ যু� হেয় েগল। এখােন আবশয্ক হল ঐ িনিষ
কাজিট দূ র করা যােত সাক্ষাৎ তার িনেজর অব�ােন িনজ অব�াে

148 িতরিমযী : ১৯৩১
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িঠক থােক। যিদ েসই িনিষ� কাজেক বাদ েদওয়া স�ব না হয়
তখন উ� জােয়য সাক্ষাৎ নাজােয়েয পিরবিতর্ত হেয় যােব এ
সাক্ষাৎ কারীেক তা ব েদওয়া জরুরী হেয় যােব।
িযয়ারেতর আদব সমূ হ :
িযয়ারেতর অেনক আদব রেয়েছ,েযমন
১। িযয়ারেতর িনয়ত এবং উে�শয্েক সিঠক করেত হেব। েযমন
আ�ীয়তার স�কর্ িঠক রাখার িনয়ত করা এবং তােদর অিধকার
আদায় করা। অথবা আ�াহর স�ি� লােভর িনয়ত করেব বা
সাক্ষােতর �ারা ে পুণয লাভ হয় তার িনয়ত করেব। অথবা
পর�ের উপেদশ �হেণর িনয়ত বা সময়েক কােজ লাগােনার িনয়ত
করা―ইতয্ািদ।
২। সাক্ষােতর জনয্ যেথাপযু� সময় িনধর্ারণ করা।পানাহা
িনধর্ািরত সম, আরাম অথবা ঘুেমর সময় সাক্ষাৎ ক উিচত
নয়।অনু রূপ ভােব কােরা িনধর্াি েকােনা সময় থােক যখন কােরা
িযয়ারত েস পছ� কের না তখন সাক্ষােতর মাধয্েম তার উ
েবাঝা চািপেয় েদওয়া এবং িবর� করা িঠক নয়।
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৩। িযয়ারতকারী অিধক সময় েথেক বা অনয েকােনা মাধয্েম
যার সােথ সাক্ষাৎ করেত এেসেছ তােক িবর� করা ও তার কােজ
বয্ঘাত ঘটােনা  উিচত নয়।হয্া যিদ সাক্ষাৎকারী জানেত পাের ,
তার সাথী অিধক সময় কাটােনা অপছ� কেরন না,তাহেল িবল�
করােত েদাষ েনই। সাক্ষাৎকারীেক র সাথীর অব�ার �িত লক্ষ
রাখেত হেব। হয়ত েস েকােনা কােজ বয্� আেছ বা কােরা সােথ
অ�ীকারাব� আেছ। আর এগুিল বয্ি�র অব�া �ার�কাশ পায়,
েযমন েচহারায় িবরি�র ছাপ ফুেট উেঠ অথবা বারবার ঘিড়র িদেক
তাকায় বা বার বার আসা যাওয়া করেত থােক এবং কখনও
�কােশযই বেল েয আিম বয্�। তখন সাক্ষাৎকারী অনুমিত িনেয় ে
হেয় আসেব।
৪। সাক্ষাৎকারী সাজ েগাজ কের পিরপািট হেয় িযয়ারে
আসেব, সােথ সােথ িনজ েপাশাক-পির�দ এবং েবশ-ভূ ষা িবনয্�
কের িনেব। সু গি� বয্বহার কের িনেজরদু গর্ দূ র করেব। আবুল
আিলয়া বেলন-মুসিলমরা যখন সাক্েত েযেতন তখন সাজেগাজ
করেতন।
৫। �াক্ষাত�াথর্ী অনুমিত �াথর্না করেল �াক্ষাতদাতার 
েদওয়া ও না েদওয়া উভয়িটরই অিধকার রেয়েছ। এখন যিদ িতিন
�াক্ষােতর অনুমিত না িদেয় অপারগতা �কাশ কেরন তাহে
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�াক্ষাত�াথর্ীর েসিট স��িচে� �হন করা ও মেন েনয়া বা তার
স�েকর্ মেন িবরুপ ভাব েপাষন করা  িঠক হেব ন কারণ কখেনা
কখেনা সমেয়র পিরে�িক্ষেত এরূপ করেত হআ�াহ বেলন―
ُ َ ٰ َ ۡ َ َ ُ ْۖ ُ ۡ َ ْ ُ ۡ ُ ُ َ َ
  [٢٨ :� ل� ۡ ۚم ﴾ ]ﻨﻟﻮر
جعوا هو أز
ِ جعوا فٱر
ِ ﴿ �ن �ِيل ل�م ٱر
েতামােদরেক যিদ বলা হয় িফের যাও, তেব িফের যােব। এিট
েতামােদর জনয্ পিব�তর 149
১ ৪৮ F

কাতাদাহ রা. বেলন: েকােনা েকান মুহািজর বেলেছন: সারা
জীবন (অ�ত একবােরর হেনয্ হেল) এই আয়ােতর উপর আমল
করেত েচেয়িছ িক� পািরিন; আমার েকােনা ভাইেয়র িনকট
�েবেশর অনু মিত েচেয়িছ অতঃপর িতিন বেলেছন িফের যাও আিম
িফের এেসিছ আর আমার হৃদয় তার উপ স�� ।
৬। সাক্ষাৎকারীর কতর্বয: ঘের �েবশ কের দৃ ি� সংযত
রাখেব, কােনর েহফাযত করেব এবং অসংগত ও অ�েয়াজনীয়
িবষেয় �� করেব না। বািড়ওয়ালা েযখােন বসেত বলেব েসখােন
বসেব তার অনু মিত ছাড়া েবর হেব না। যখন েবর হেব সালাম
েদেব।

149 নু র-২৮
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৭। অনু মিত না েদওয়া পযর্ অেনয্র বািড়েত �েবশ করা কােরা
পেক্ষই জােয়য েনইআ�াহ তা‘আলা বেলন―
ْ ُّ َُ َ ْ ُ َۡ َۡ ّ ۡ ُ ُُ َۡ َ ً ُُ ْ ُ ُ َۡ َ ْ َُ َ َ ّ َّ� ٰ
� ﴿
ٰ �َين ءامنوا � تدخلوا �يوتا �� �يوتِ�م
َ�َ �ستأ�ِسوا و�سل ِموا
ِ َُٓها
َ
ۡ ٰٓ َ
  [٢٧ :َ أهل َِها ۚ ﴾ ]ﻨﻟﻮر
অথর্া, েহ মুিমনগণ! েতামরা িনেজেদর গৃ হ বয্তীত অনয্েদ
গৃ েহ গৃ হবাসীেদর অনু মিত না িনেয় এবং তােদরেক সালাম না কের
�েবশ কেরা না। 150
১৪৯ F

রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
.«»إذا اﺳﺘﺄذن أﺪ�ﻢ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺆذن ﻪﻟ ﻓﻠ�ﺟﻊ
েতামােদর েকউ িতনবার অনু মিত চাওয়ার পর অনু মিত না
িমলেল িফের আসেব। 151
১ ৫০ F

অনু মিত চাওয়ার এ িবধান আেরােপর তাৎপযর্:
ক) ঐ সময় বািড়েত কারও �েবশ করা হয়ত বািড়ওয়ালােদর
জনয্ কে�র কারণ হেত পাে, তাই অনু মিত চাওয়ার এ িবধান
150 নু র ২৭
151 বু খারী: ৫৭৭৬
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েদওয়া হেয়েছ যােত বািড়ওয়ালা অবাি�ত পিরি�িতর স�ু খীন হওয়া
েথেক েবঁেচ েযেত পাের।
খ) এর মাধয্েম ঘেরর েগাপন িবষয়গুিল সংরত থাকেব।
ঘেরর েলাকেদর পদর্ হেব।
গ) অনু মিত �াথর্না �ার, হঠাৎ �েবেশর মাধয্েম ঘেরর
েলাকেদর ঘাবেড় যাওয়া েথেক িনরাপ�া লাভ হয়।
৮। অনু মিত �াথর্নার গুরু� অেনক আর তাই তার িকছু আ
এবং িবধান রেয়েছ :
ক) অনু মিত �াথর্নারৈবধ প�িত হে� িতনবার �াথরনা করেব,
যিদ অনু মিত েদয় েতা �েবশ করেব অনয্থায় িফের আসেব।
অনু মিত �াথর্নার সময় একবার অনুমিত চাওয়ার পর পাওয়া না
েগেল সামানয্ িবরিত িদেয় পেরর বার চাইেব অথর্াৎ মাঝখােন িকছু
সময় িবরিত িদেয় অনু মিত চাইেব।
খ) অনু মিত �াথর্নাকারীর দরজায় রাঘাত বা শ�কের ডাক
েদওয়াটা অতয্� ভিচত ও কমলতার সােথ হওয়া বা�নীয়।
রাসূ লু�াহ স. বেলন :―
.« وﻻ ﻳُﻨـﺰَع ﻣﻦ ﻲﺷء إﻻ ﺷﺎﻧﻪ،»الﺮﻓﻖ ﻻ ﻳ�ﻮن ﻲﻓ ﻲﺷء إﻻ زاﻧﻪ
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েকামলতা ও ন�তা যার সােথই যু � হেব েসই সু �র ও মযর্াদাবান
হেব, আর যার েথেক উিঠেয় েনয়া হেব েসই অসু �র ও অস�ািনত
হেব। 152
১৫১ F

গ) যখন বলা হেব: দরজায় েক? বলেব! অমুেকর পু� অমুক
িনেজর ঐ নাম বলেব যার �ারা সহেজ েচনা যায়। বলেব না ‘আিম’।
েকননা এই শ� �েতয্েকর উপর বতর্ায়। েস বুঝেত পারেব না ে
েক দরজা নাড়া িদে�।
 »ﻣﻦ: ﻓﻘﺎل،ﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ أﻧﻪ ﻃﺮق ﻰﻠﻋ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺒﻟﺎب
. »أﻧﺎ أﻧﺎ« ﻛﺄﻧﻪ ﻛﺮﻫﻬﺎ: ﻓﻘﺎل، أﻧﺎ:ذا«؟ ﻓﻘﻠﺖ
জােবর রা.-এর হাদীেস এেসেছ িতিন নবীর দরজা নাড়া িদেলন
নবী বলেলন―েক? আিম বললাম (আিম) নবীজী বলেলন ‘আিম’
‘আিম’। মেন হয় িতিন অপছ� করেলন। 153
১ ৫২ F

ঘ) অনু মিত �াথর্নাকারী দরজার এেকবাের সামেন দাঁড়ােব ন,
ডােন অথবা বােম সের দাঁড়ােব, দরজা খুলেলই যােত বািড়র
িভতেরর অব�া সামেন এেস না পেড়।

152 মুসিলম : ৪৬৯৮
153 মুসিলম : ৪০১২
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ঙ)অনু মিত �াথর্নার িবষয়িট বয্া, �েতয্েকর জেনয্
সবর্াব�ায় এিট �েযাজয্। সুতরাং েকউ যিদ িনেজর িপতার ঘের ব
মােয়র ঘের বা েবােনর ঘের �েবশ করেত চায় তখনও অনু মিত
িনেত হেব।
চ) অনু মিত �াথর্নার েক্ষে� নারীরাও পুরুেষ, উভেয়র
জেনয্ একই িবধান �েযাজয্।অেনক নারীরা এ বয্াপাের িশিথল
�দশর্ন কের থােক, ঘের অনু মিত ছাড়াই �েবশ কেরন। এিট
মানু েষর মােঝ বহুল �চিলত ভুেলর মধয্ েথেক একি
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পানাহােরর আদব
আ�াহর বা�ােদর উপর যতগুিল অনু�হ েছ তার মােঝ
অনয্তম �ধান অনু�হ হল পানাহার। মানুেষর শরীর গঠ,ব�র্ন ও
িটেক থাকার মূ ল উপাদান হে� পানাহার। এই েনয়ামেতর দািব হল
এর দাতার কৃতজ্ঞতা �কাশ করা।  আর এ কৃতজ্ঞতা আ�
�শংসা এবং তাঁর েদওয়া িবধান পালন করার মাধয্েম আদায় করা
েযেত পাের।এ েনয়ামেতর আেরা একিট দািব হে�, এর সহায়তায়
আ�াহর নাফরমািন করা যােব না।
পানাহােরর অেনকগুেলা আদব ও িবধান রেয়ে, যােক দু ইভােব ভাগ
করা েযেত পাের :
�থমত: েয িবষয়গুেলার গু েদওয়া আবশয্ক। েযম:
1) খাদয্ এবং পানীয় জাতীয় িজিনেসরস�ান করা, আর এই
িব�াস রাখা েয এগুি আ�াহর েনয়ামত যা আ�াহ
তা‘আলা তােক িদেয়েছন।
2) খাদয্ জাতয় িজিনসেক অবেহলা-অস�ান না করা;
ডা�িবন ও ময়লা আবজর্নার িভতের না েফলা
3) খাবার শুরুেত িবসিম�াহ বলা। িবশু� অিভমত: খাবার
শুরুেত িবসিম�াহ বলা ওয়াি, েকননা অেনকগুেলা সহীহ
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এবং সু �� হাদীস এ িনেদর্শই কের। আর এ িনেদর্েশ
িবপরীত েকােনা হাদীস েনই। এ মেতর িবরুে� সবর্স�
ঐকয্মতয্ও সৃি� হয়িন , এর �কাশয্ অথর্ েথেক েব
কের েদেব। আর েয বয্ি� পানাহােরর সময় িবসিম�াহ
বলেব না তার পানাহাের শয়তান শরীক হেব।
িবসিম�াহ ওয়ািজব হওয়ার �মাণ সমূ হ :―
ّ ّ
،�ﺳﻢ ا
، »ﻳﺎ ﻏﻼم:ﻋﻦ  ﺑﻦ أﻲﺑ ﺳﻠﻤﺔ أن اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺎل ﻪﻟ
.« و� مﺎ ﻳﻠﻴﻚ،و� ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ
আমর ইবন আবু সালামা েথেক বিণর্, নবী কারীম সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বেলেছন:েহ বৎস! িবসিম�াহ বল এবং
ডান হাত িদেয় খাও। আর খাবার পাে�র েয অংশ েতামার সােথ
লাগােনা েস অংশ েথেক খাও। 154
১ ৫৩ F

 »إن:  اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل-ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ- و� ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔﺔ
.«الﺸﻴﻄﺎن �ﺴﺘﺤﻞ اﻟﻄﻌﺎم أن ﻻ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ

154 বু খারী: ৪৯৫৮
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অথর্া, হুযাইফা র. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
েথেক বণর্না কের, শয়তান ঐ খাবারেক িনেজর জনয্ হালাল মেন
কের যার শুরুেত িবসিম�াহ বলা হয় ি 155
১৫৪ F

(1) বা�া খাবার পাে�র েযিদক তার সােথ লাগােনা েসিদক
েথেক খােব। উপের বিণর্ত উম ইবন আবু সালামা রা.-এর
হাদীেসর কারেণ। আর খাবার যিদ িবিভ� ধরেনর হয় তা হেল
অনয্িদক-যা তার সােথ লােগায়া নয়- েথেক খাওয়ােত েকােনা েদাষ
েনই।
(2) যিদ খাবােরর েকােনা েলাকমা পেড় যায় তেব উিঠেয় খােব,
যিদ ময়লা লােগ ধু েয় ময়লা মু� কের খােব। কারণ এিটই সু �ত
এবং এর মাধয্েমই রাসূলু�াহর িনেদর্েশর অনুসরণ করা হেব
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:―
ْ َ
 ﻳﺪﻋﻬﺎ
  وﻻ، ﻴﻟﺄ�ﻠﻬﺎ،»إذا ﺳﻘﻄﺖ ﻟﻘﻤﺔ أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴُ ِﻤﻂ ﻋﻨﻬﺎ اﻷذى
.«لﻠﺸﻴﻄﺎن

অথর্া, যিদ েতামােদর কােরা খাবােরর েলাকমা পেড় যায় তেব
তার েথেক ময়লা দু র করেব এবং তা েখেয় েফলেব, শয়তােনর জনয্
েরেখ েদেব না। 156
১৫ ৫ F

155 মুসিলম : ৩৭৬১
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(3) খাবােরর ে�ট পির�ার করেব, তার িভতর যা িকছু থাকেব
মুেছ খােব।
 ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ  اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أمﺮ ﺑﻠﻌﻖ اﻷﺻﺎﺑﻊ
.« »�ﻢ ﻻ ﺗﺪرون ﻲﻓ أﻳﻪ اﻟﺮﺒ�ﺔ: وﻗﺎل،والﺼﺤﻔﺔ
জােবর রা. েথেক বিণর্ত েয রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
আঙু ল এবং বতর্ন েচেট েখেত িনেদর্শ িদেয়েছন এবং বেলেছ
েতামরা জােনা না েকানটায় বরকত রেয়েছ।

157

১ ৫৬ F

 و� ﺣﺪﻳﺚ أ�ﺲ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨأن اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أمﺮﻧﺎ أن �ﺴﻠﺖ
.« »ﻓﺈﻧ�ﻢ ﺗﺪرون ﻲﻓ أيّ ﻃﻌﺎﻣ�ﻢ اﻟﺮﺒ�ﺔ: ﻗﺎل،اﻟﻘﺼﻌﺔ
আনাস রা. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম থেক বণর্ন
কেরন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িনেদর্
িদেয়েছন েয, আমরা েযন বতর্ন পির�ার ের খাই। িতিন
বেলন―েতামরা জােনা না েতামােদর খাবােরর েকােনা অংেশ বরকত

156 মুসিলম : ৩৭৯৪
157 মুসিলম : ৩৭৯২
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রেয়েছ। বরকত �ারা উে�শয্ হল যার �ারা উপকার এবং পুি� লাভ
হয়। 158
১৫৭ F

(4)

আঙু ল েধায়ার পূ েবর্ েচেট খাে―

، رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﻳﺄ�ﻞ ﺑﺜﻼث أﺻﺎﺑﻊ:ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎلﻚ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
.ﻓﺈذا ﻓﺮغ ﻟﻌﻘﻬﺎ
কা’ব ইবন মােলক রািদয়া�াহু আনহু বেল: আিম রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েদেখি, িতিন িতন আঙু ল িদেয়
খাে�ন এবং খাওয়া েশেষ আঙু ল েচেট খাে�ন। 159
১ ৫৮F

ً
 ﻓﺈﻧﻪ، »إذا أ�ﻞ أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴﻠﻌﻖ أﺻﺎﺑﻌﻪ:ﻋﻦ  ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ ا�ّ ﻋﻨﻪ مﺮﻓﻮﺎﻋ
.«ﻳﺪري ﻲﻓ أﻳﺘﻬﻦ اﻟﺮﺒ�ﺔ
আবু হুরাইরা র. েথেক মারফু হাদীেস বিণর্, যখন েতামরা
েকউ খাবার খােব তার উিচত আঙু ল েচেট খাওয়া েকননা েস জােন
না েকােনা আঙু েল বরকত রেয়েছ। 160
১৫৯ F

158 িতরিমযী : ১৭২৫
159 মুসিলম : ৩৭৯০
160 মুসিলম : ৩৭৯৩
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আেলমগণ বেলন: িনেবর্া-মূ খর্ েলাকেদর আঙুল েচেট খাওয়ােক
অপছ� করা ও এেক অভ�তা মেন করােত িকছু যায় আেস না।
তেব হয্াঁ খাওয়ার মাঝখােন আঙুল েেট খাওয়া উিচত নয়। েকননা
আঙু ল আবার বয্বহার করেত হেব আর আঙুেল েলেগ থাক লালা ও
থু তু ে�েটর রেয় যাওয়া খাবােরর সােথ লাগেব আর এিট এক
�কার অপছ�নীয়ই বেট।
(5) খাবােরর �শংসা করা মু�াহাব, েকননা এর মাধয্েম খাবার
আেয়াজন ও ��তকারীর উপর একটা ভােলা �ভাব পড়েব। সােথ
সােথ আ�াহর েনয়ামেতর শুকিরয়া আদায় করা হেব। রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা কখেনা এমন করেত―
َ
ُ
: ﻓﻘﺎلﻮا،ﺟﺎﺑﺮ رﻲﺿ ا�ّ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺄل أﻫﻠﻪ اﻷد َم
ّ
ُُ
 ﻧﻌﻢ اﻷدم، »ﻌﻢ اﻷدُم اﺨﻟﻞ: و�ﻘﻮل، ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺄ�ﻞ ﺑﻪ، ﻓﺪﺎﻋ ﺑﻪ،ّﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ إﻻ ﺧﻞ
.«ﺨﻟﻞ
জােবর রািদয়া�াহু আনহু বণর্না ক, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় পিরবােরর িনকট তরকারী চাইেলন। তারা
বলেলন, আমােদর কােছ িসরকা ছাড়া আর িকছু েনই। িতিন িসরকা
আনেত বলেলন এবং তার �ারা েখেত লাগেলন। অতঃপর বলেলন,
িসরকা কতইনা উ�ম তরকারী; িসরকা কতইনা উ�ম তরকারী।
167

(6) পািন পানকারীর জনয্ সু�ত হ: িতন �ােস পান করা।
একটু পান করার পর পা� মুখ েথেক দু ের সিরেয় িনেয় �াস িনেব।
অতঃপর ি�তীয়বার এরপর একই ভােব তৃতীয়বার। েযমন আনাস
রা.-এর হাদীেস এেসছ―
 و� رواﻳﺔ،أن رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛن ﻳتﺲ ﻲﻓ الﺮﺸاب ﺛﻼﺛﺎ
.« إﻧﻪ أروى وأﺑﺮأ وأمﺮأ: »و�ﻘﻮل:ﻟﺴﻠﻢ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পান করার মােঝ
িতনবার �াস িনেতন। মুসিলম শরীেফর অপর এক বণর্নায় আে,
িতিন বলেতন: এইভােব পান করা অিধক িপপাসা িনবারণকারী
অিধক িনরাপদ অিধক তৃি�দায়ক।
পানাহােরর েশেষ আ�াহর েনয়ামেতর কৃতজ্ঞতা �কাশ �রূপ তা
�শংসা করেব। সবর্িন� �র হে� অ�ত আলহামদুিল�াহ বলা
 أو �ﺮﺸب الﺮﺸ�ﺔ،»اﷲ ﻟ�ﻰﺿ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ أن ﻳﺄ�ﻞ اﻷ�ﻠﺔ ﻓﻴﺤﻤﺪه ﻋﻠﻴﻬﺎ
.«ﻓﻴﺤﻤﺪه ﻋﻠﻴﻬﺎ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেন : েয বয্ি�
খাবােরর পর আ�াহর �শংসা কের অনু রূপ পান করার পর
আ�াহর �শংসা কের আ�াহ েস বা�ার �িত স�� হন।
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আর যিদ হাদীেস বিণর্ েকােনা েদা‘আ পেড় তাহেল তা হেব
সেবর্া�ম। সবেচেয় িবশু� েদাআ  সাহাবী আবু উমামার হাদীেস
এেসেছ, রাসূ ল সা�া�াহু লাইিহ ওয়াসা�াম যখন দ�রখান
উঠােতন তখন বলেতন:
ّ  وﻻ مﺴﺘﻐ� ﻋﻨﻪ، ﻏ� مﻜﻲﻔ وﻻ مﻮدع،»ﻟﻤﺪ ﷲ ﻛﺜ�اً ﻃﻴﺒﺎً ﻣﺒﺎر�ً ﻓﻴﻪ
«ر�ﻨﺎ
(7) যখন অেনক েলােকর সােথ বেস পান করেব আর পান
করার পর কাউেক িদেত চাইেব তাহেল ডান পাে� বসা বয্ি�েক
িদেব, েস যিদ বয়েস েছাট হয় আর বাম পা�র্�জন তার েথেক ব,
তবুও। হয্া; যিদ েছাট েথেক অনু মিত িনেয় বড়েক েদওয়া হয়
তাহেল েকােনা েদাষ েনই। আর যিদ অনু মিত না েদয় তাহেল
তােকই িদেব কারণ েসই আেগ পাওয়ার েবিশ অিধকার রােখ।
এর �মাণ হল, সাহাবী সাহল ইবন সা‘দ রা.-এর হাদীস :―
 وﻋﻦ، اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻲﺗ ﺸاب ﻓﺮﺸب ﻣﻨﻪ وﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻏﻼم
! ﻻ واﷲ: »ﺗﺄذن ﻲﻟ أن أﻋﻄﻲ ﻫﺆﻻء؟« ﻓﻘﺎل اﻟﻐﻼم: ﻓﻘﺎل لﻠﻐﻼم،�ﺴﺎره أﺷﻴﺎخ
ّ
ً
. ﺘَﻠَﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ﻓ ﻳﺪه: ﻗﺎل، أوﺛﺮ ﺑﻨﺼﻴﻲﺒ ﻣﻨﻚ أﺣﺪا
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর িনকট িকছু পানীয়
আনা হল। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পান করেলন।
রাসূ েলর ডান িদেক একিট েছাট েছেল বসা িছল এবং বামিদেক
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বয়� েলাক। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েছেলিটেক
বলেলন―তুিম িক আমােক েতামার আেগ তােদরেক েদওয়ার
অনু মিত িদেব? তখন েছেলিট বলল, না, কখনও নয়। আ�াহ শপথ!
আিম আমার অংেশর উপর আপিন বয্তীত অনয্ কাউেক �াধান
েদব না। বণর্নাকারী বেল―রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
(পানপা�) েছেলিটর হােত িদেয় িদেলন। 161
১৬ ০

আর এক হািদেস আনাস রা. বণর্না কেরন:―
 ﻋﻦ أ�ﺲ ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ  ﺎﻛن ﻋﻦ ﻳﻤ� اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ:و� ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ
ُ
  ﻓﻠﻤﺎ ﺮﺷب اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ، و� َﻤ ُﺮ ُ و َﺟﻪ، وﻋﻦ �ﺴﺎره أﺑﻮ ﺑ�ﺮ،وﺳﻠﻢ ﻋﺮاﻲﺑ
 ﻓﺄﻋﻄﺎه اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ،  رﺳﻮل اﷲ أﻋﻂ أﺑﺎ ﺑ�ﺮ:ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ
.«»اﻷﻳﻤﻦ ﻓﺎﻷﻳﻤﻦ: وﻗﺎل،وﺳﻠﻢ ﻷﻋﺮاﻲﺑ
এক মজিলেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
ডােন িছেলন এক েবদু ঈন সাহাবী এবং বােম আবু বকর আর উমর
িছেলন তাঁর েসাজাসু িজ। যখন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
পান েশষ করেলন উমর বলেলন, েহ আ�াহর রাসূ ল আবু বকরেক
িদন। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ডােন বসা উ�
েবদু ঈনেক িদেলন এবং বলেলন: (িনয়ম হে�) আেগ ডান অতঃপর
161 বু খারী: ২৪১৫
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ডান। অথর্াৎ �থেম ডান পােশর জন পােব অতঃপর তার ডান
পােসর জন এবং এভােবই ।
ّ
: ﺎل أ�ﺲ رﻲﺿ ا� ﻋﻨﻪ.« اﻷﻳﻤﻨﻮن، اﻷﻳﻤﻨﻮن، »اﻷﻳﻤﻨﻮن:� رواﻳﺔ ﻤﻟﺴﻠﻢ ﻗﺎل
ّ
ّ
ّ
. ﻓ� ﺳﻨﺔ، ﻓ� ﺳﻨﺔ،ﻓ� ﺳﻨﺔ
মুসিলম শিরেফর এক বণর্নায় আে, িতিন বেলন, ডান িদেকর
েলাক ডান িদেকর েলাক ডান িদেকর েলাক। আনাস রা. বেলন :
এিটই সু �ত, এিটই সু �ত, এিটই সু �ত। 162
১৬১ F

ি�তীয়ত : েয িবষয়গুেলা েথেক েবঁেচ থাকা আবশয্:
১। পানাহাের অেহতুক খরচ করা, আ�াহ তা‘আলা বেলন―
َ ِ��ۡ ِبُ ٱل ۡ ُم
ّ ُ �َ ٱ� ُ�وا ْ َو َ� � ُ ۡ�فُ ۚ ٓوا ْ َِّ ُهۥ
َ ۡ ﴿ َو ُ�ُوا ْ َو
  [٣١ :� ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
ِ ن
ِ
অথর্াৎ : খাও ও পান কর এবং অপবয্য় কেরা না। িতিন
অপবয্য়ীেদরেক পছ� কেরন না 163
১৬২ F

162 বু খারী: ২৩৮৩
163 আল-আরাফ-৩১
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২। �েয়াজন ছাড়া বাম হােত খাওয়া হারাম। েবশ িকছু হাদীস
এর �মাণ িহসােব েপশ করা েযেত পাের।
(ক) বাম হােত খাওয়ার বয্াপাের সু�� িনেষধাজ―েযমন
জােবর (রা.)-এর হাদীেস মারফুেত এেসেছ :―
.« ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن ﻳﺄ�ﻞ ﺑﺎلﺸﻤﺎل،»ﻻ ﺗﺄ�ﻠﻮا ﺑﺎلﺸﻤﺎل
অথর্াৎ: েতামরা বাম হােত েখেয়া না, েকননা শয়তান বাম হােত
খায়।
(খ) ডান হােত খাওয়ার বয্াপাের সু�� িনেদর- েযমন ইবেন
উমর রা. কতৃর্ক বিণর্ত মারফু হাদীেস এেস―
 ﻓﺈن الﺸﻴﻄﺎن، و�ذا ﺮﺷب ﻓﻠيﺸب ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ،»ذا أ�ﻞ أﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠﻴﺄ�ﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ
.« و�ﺮﺸب �ﺸﻤﺎﻪﻟ،ﻞ �ﺸﻤﺎﻪﻟ
অথর্া: েতামরা েকউ যখন খােব ডান হােত খােব যখন পান
করেব ডান হােত পান করেব, েকননা শয়তান বাম হােত খায়। বাম
হােত পান কের। 164
১৬৩ F

এই ধরেনর িনেদর্েশর অথর্ হল বাম হােত খাওয়া হারা
164 মুসিলম : ৩৭৬৩
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(গ) বাম হােত েখেল শয়তােনর সােথ সাদৃ শয হয়। েযমন পূ েবর্র
হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ। এবং অমুসিলমেদর সােথও সাদৃশয্ হয়। আ
শরীয়েতর িনেদর্শ েমাতােবক উভয়িটই িনিষ� ও হারাম।
(ঘ) বাম হােত খাবার �হনকারী জৈনক বয্ি�েক রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বদ েদ‘আ করা এবং এর কারণ
বণর্না করা েয এিট অহংকর মূ লক কাজ।
ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ اﻷ�ﻮع رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺟﻼً أ�ﻞ ﻋﻨﺪ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻪ،« »ﻻ اﺳﺘﻄﻌﺖ: ﻗﺎل، ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ: »ﻛ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ« ﻗﺎل: ﻓﻘﺎل،وﺳﻠﻢ  ﺸﻤﺎﻪﻟ
. ﻤﺎ رﻓﻌﻬﺎ إﻰﻟ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎل،ﻻ الﻜﺮﺒ
অথর্াৎ সালাম ইবন আকওয়া (রা.) েথেক বিণর্, জৈনক বয্ি�
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সামেন বাম হােত খাি�ল।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল, তুিম ডান হােত খাও।
েস বলল আিম পারব না। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বলেলন: আর কখনও পারেবও না। একমা� অহংকারই তােক ডান
হাত িদেয় খাওয়া েথেক িবরত রাখল। বণর্নাকারী বেল: এরপর েস
আর কখেনা মুেখর কােছ হাত উঠােত পােরিন। 165
১৬ ৪ F

165 মুসিলম : ৩৭৬৬
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৩। দাঁিড়েয় পানাহার করা মাকরূ, সু �ত হল বেস পানাহারকাযর্
স�� করা।
ً
: ﻓﻘﻠﻨﺎ: ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة،�ﺲ رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻨﻟﻲﺒ  ﻧ� أن �ﺮﺸب الﺮﺟﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ
. لﻚ أﺮﺷ وأﺧﺒﺚ:(ﻓﺎﻷ�ﻞ؟ ﻓﻘﺎل )أ�ﺲ
অথর্াৎ: আনাস রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ, নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েলাকেদর দাঁিড়েয় পান করেত িনেষধ
কেরেছন। কাতাদাহ রা. বেলন : আমরা বললাম তাহেল দাঁিড়েয়
খাওয়ার হুকুম ি? আনাস বলেলন েসটােতা আেরা েবিশ খারাপ
আেরা েবিশ দূ ষণীয়। 166
১৬৫ F

৪। েকােনা িকছু র উপর েহলান িদেয় আহার করা মাকরূহ।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল―
ً
আিম েহলান িদেয় আহার কির না।

166 মুসিলম : ৩৭৭২
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إ� ﻻ آ�ﻞ ﻣﺘﻜﺌﺎ

ইবেন হাজার রহ. বেলন: খাওয়ার জনয্ বসারমু�াহাব প�িত
হে�। দু ই হাটু েগেড়, দু ই পােয়র িপেঠর উপর বসা। অথবা ডান
পা খাড়া কের বাম পা িবিছেয় তার উপর বসা।
৫। খাওয়ার পাে� ফু েদওয়া এবং তার িভতর িনঃ�াস েফলা
মাকরহ। ইবেন আ�াস রা. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েথেক বণর্না কেরন ে,
.« أو ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ،»� أن ﻳتﻨﻔﺲ ﻲﻓ اﻹﻧﺎء
অথর্াৎ: রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম খাবার পাে� ফু েদওয়া
বা �াস েফলেত িনেষধ কেরেছন। 167
১৬ ৬ F

ً
 »ﻻ ﻳﻤﺴ�ﻦ أﺣﺪ�ﻢ ذﻛﺮه ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ:ﻋﻦ أﻲﺑ ﻗﺘﺎدة ﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ مﺮﻓﻮﺎﻋ
.« وﻻ ﻳتﻨﻔﺲ ﻲﻓ اﻹﻧﺎء، وﻻ ﻳﺘﻤﺴﺢ ﻣﻦ اﺨﻟﻼء ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ،ﻮ ﻳﺒﻮل
আবু কাতাদাহ রা. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
েথেক বণর্ন করেছ: েতামােদর েকউ েযন ��াব করার সময়
পুরষা� ডান হাত �ারা �শর্ না কের এবং ডান হাত �ারা েযন
ইে�নজা না কের। অনু রূপ খাবার পাে� েযন �াস না েফেল 168
১৬৭ F

167 িতরিমযী : ১৮১০
168 মুসিলম : ৩৯২
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৬। খাবােরর েদাষ েবর করা ও বণর্না করা  মাকরূহ। বর
আ�হ হেল খােব, মেন না চাইেল েদাষ ধরা বয্তীত বাদ েদেব।
 � ﺎﻛن إذا اﺷﺘ، ﻌﺎﻣﺎً ﻗﻂ  »ﺎ ﺎﻋب رﺳﻮل اﷲ:ﺎل أﺑﻮ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ
ً
.« و�ن ﻛﺮﻫﻪ ﺗﺮ�ﻪ،ﺷيﺌﺎ أ�ﻠﻪ
আবু হুরাইরা র. বেলন : রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
কখনও েকােনা খাবােরর েদাষ েবর ও বলাবিল কেরনিন, মেন
চাইেল েখেতন। অপছ� হেল েরেখ িদেতন।

176

ঘুমােনা এবং জা�ত হওয়ার আদব
ঘুম আ�াহ তা‘আলার একিট িবশাল েনয়ামত, এর মাধয্েম িতিন
িনজ বা�ােদর উপর িবরাট অনু �হ কেরেছন। এবং তােদর জনয্
সহজ কের িদেয়েছন। আর েনয়ামেতর দািব হল শুকিরয়া আদায়
করা তথা কৃতজ্ঞতা �কাশ করা। আহ তা‘আলা বেলন :
ْ ُ
ْ ُ َ َ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ّ ۡ َ َٱ
ۡ َ
َ ۡ َّ ﴿ َومِن
ار لِت ۡسك ُنوا �ِيهِ َو�ِ َبۡ َتغوا ِمن فضلِهِۦ
�تِهِۦ جعل ل�م �َل �َه
َ ُ َۡ ُ ّ
  [٧٣ : ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ٧ َل َعَلَ� ۡم �شك ُرون
িতিনই �ীয় রহমেত েতামােদর জেনয্ রাত ও িদন কেরেছন যােত
েতামরা রাে� িব�াম �হণ কর ও তার অনু �হ অে�ষণ কর এবং
যােত েতামরা কৃতজ্ঞতা �কাশ ক 169
১ ৬৮ F

ٗ
َ ۡ
ُ
  [٩ : ﴾ ]ﻨﻟﺒﺎ٩ ﴿ َو َج َعل َنا ن ۡو َم� ۡم ُس َبا�ا
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:েতামােদর িন�ােক কেরিছ �াি�
দূ রকারী। 170
১৬৯ F

169 আল কাসাস : ৭৩
170 আন নাবা : ৯
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িদেনর �াি�কর চলােফরার পর রাে� শরীেরর �শাি� শরীর
সু � থাকােক সাহাযয্ কের অনু রূপ ভােব শরীেরর বধর্ন এবং কম
চা�লয্েতও সাহাযয্ কের। যােত কের ঐ দাি পালন করেত পাের
যার জনয্ আ�হ তা‘আলা তােক সৃ ি� কেরেছন।
মানু েষর েবঁেচ থাকার জেনয্ যা িকছু অিত জরুরী ঘুম তা
অনয্তম। মুিমন বা�া যিদ ঘুেমর মাধয্েেদহ ও মনেক আরাম
েদওয়ার িনয়ত কের, যােত কের েস আ�াহ তা‘আলার আনু গেতয্
িবষেয় আেরা দৃ ঢ় হেত পাের। অতঃপর ঘুেমর সম� সু �ত ও শরয়ী
আদব পিরপূ ণর্ রূেপ পালন করার েচ�া ক, তেব তার ঘুম ইবাদত
িহসােব পিরগিণত হেব এবং েস পুণয্ লাভ করেব
সাহাবী মু‘আয ইবন জাবাল রা. বলেতন :―
.« ﻓﺄﺴﺐ ﻧﻮﻣﻲﺘ ﻛﻤﺎ أﺣتﺴﺐ ﻗﻮﻣﻲﺘ،»أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄﻧﺎم وأﻗﻮم
আর আিম (রােত) ঘুমাই এবং জা�ত হেয় সালাত আদায় কির,
জা�ত েথেক সালাত আদােয়র মাধয্েম েয ভােব ছাওয়ােবর আশা
কির িঠক েতমিন কের ঘুমােনার মাধয্েমও ছাওয়ােবর আশা কির
। 171
১৭০ F
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ّ
 ﺎه أﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﺜﻟﻮاب ﻲﻓ الﺮاﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻲﻓ:�ﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ رﻤﺣﻪ ا
،ﺘﻟﻌﺐ
ইবেন হাজার রহ. বেলন এর অথর্ হ: িতিন আরােমর িভতর
পুণয্ আশা করেতনেযমন কে�র িভতর আশা করেতন।
েকননা, আরােমর উে�শয যিদ ইবাদত করার জনয্ সাহাযয
স�য় করা হয়, তেব েস আরােমর �ারা পুণয্ হেব। এখােন ম‘আয
ইবেন জাবাল রা.-এর জা�ত হওয়ার �ারা উে�শয্ হল রােতর
নামায।
ঘুেমর কিতপয় আদব এবং িবধান:
(১) অিধক রাি� জাগরণ না কের �ত ঘুিমেয় পড়া মু�াহাব―
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এশার নামােযর পূেবর
ঘুমােনা এবং নামােযর পর অেহতুক গ�-গুজব করােক খুব অপছ�
করেতন । 172
১৭ ১ F

িক� ভােলা ও েনক কােজর জনয্ এশার পের জা�ত থাকাে
েকােনা ক্ষিত েনই। েযমন েমহমােনর সােথ কথা বলাথবা ইলমী
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আেলাচনা করা অথবা পিরবারেক সময় েদওয়া ইতয্ািদ। েমাটকথ,
েয জা�ত থাকা েকােনা ক্ষিতর কারণ হেব না েযমন ফজেরর নামা
ন� হেয় যাওয়া, েস জা�ত থাকােত েকােনা ক্ষিত েনই
তাড়াতািড় ঘুমােনার উপরকািরতা
ক) সু �েতর অনু সরণ।
খ) শরীরেক আরাম েদওয়া, েকননা িদেনর ঘুম রাে�র ঘুেমর
ঘাটিত পূ রণ করেত পাের না।
গ) ফজেরর নামােযর জনয্ খুব সহেজ এবং পূণর্ শি�
চা�লয্তার সােথ জা�ত হওয়া যায়
ঘ) তাহা�ু েদর নামােযর জনয্ েশষ রােত জা�ত হেত ই�ুক
বয্ি�র জনয্ এিট বড় সহায়ক
২। �েতয্কমুসিলমেক সব সময় ওযু অব�ায়ই ঘুমােত েচ�া
করা উিচত। েকননা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বারা
ইবেন আেযব রা.-েক বেলিছেলন―
.«»إذا أﺧﺬت مﻀﺠﻌﻚ ﻓﺘﻮﺿﺄ وﺿﻮءك لﻠﺼﻼة

180

যখন তুিম িবছানায় যােব তখন নামােযর ওযু র মত ওযু
করেব। 173
১৭২

৩। ডানিদেক পাশ িফের ঘুমােব। েকননা রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―
.«» أﺿﻄﺠﻊ ﻰﻠﻋ ﺷﻘﻚ اﻷﻳﻤﻦ
অতঃপর ডান কাত হেয় ঘুমাও।
৪। উপুড় হেয় ঘুমােনা মাকরূহ। েকননা রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―
.«»إﻧﻬﺎ ﺿﺠﻌﺔ ﻳﺒﻐﻀﻬﺎ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
এিট এমন শয়ন, যােক আ�াহ তা‘আলা খুব অপছ� কেরন।
৫। ঘুমােনার সময় হাদীেস বিণর্ত আযকর ও েদা‘আ েথেক
সাধয্ানুযায়ী পড়ার েচ�া করেব। িযিকর তথা আ�ার নাম েনয়া
বয্তীত ঘুমােনা মাকরূহ
আবু হুরাইর রা. েথেক বিণর্―
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»ﻦ اﺿﻄﺠﻊ مﻀﺠﻌﺎ لﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻓﻴﻪ إﻻ ﺎﻛن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﷲ ﺗِ َﺮة ﻳﻮم
«اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

েয বয্ি� আ�ার িযিকর ছাড়া শুেয় পড়েব িকয়ামেতর িন
আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক আেক্ষেপর িবষয়  174
১৭৩ F

হাদীেস বিণর্ত(ঘুমােনার সমেয়র) িকছু েদা‘আ:
ক) আয়াতুল কুরসী পড়া।
ّ
، و�� رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻔﻆ ز�ة رمﻀﺎن:ﻦ أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة  ﻗﺎل
 إذا: وﻓﻴﻪ أن ﻫﺬا ﻵﻲﺗ ﺎل ﻪﻟ، ذﻛﺮ اﺤﻟﺪﻳﺚ...ﻓﺄﺗﺎ� آت ﻓﺠﻌﻞ �ﺜﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم
، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺰال ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﺣﺎﻓﻆ،ﺖ إﻰﻟ ﻓﺮاﺷﻚ ﻓﺎﻗﺮأ آﻳﺔ الﻜﺮﻲﺳ
 وﻫﻮ، »ﺻﺪﻗﻚ: ﻓﻘﺎل اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﻳﻘﺮ�ﻚ ﺷﻴﻄﺎن ﺣﻰﺘ ﺗﺼﺒﺢ
.« ذاك ﺷﻴﻄﺎن،ﻛﺬوب
অথর্াৎ আবু হুরাইরা . বেলন : রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আমােক রমযােনর িফতরা সংরকেণর দািয়� িদেলন।
েকােনা এক আগ�ক আমার কােছ আসল, এবং অ�িল ভের খাবার
(চুির) সং�হ করেত লাগল।... এরপর পূ ণর্ হাদীস বণর্না কেরনতােত আেছ- আগ�ক তােক বলল : তুিম যখন েতামার িবছানায়
174 আবু দাউদ : ৪৪০০
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যােব েতা আয়াতুল কুরসী পড়েব, েকননা এর মাধয্েম সবর্ক
েতামার সােথ আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক একজেহফাযতকরী
থাকেব এবং সকাল পযর্� শয়তান েতামার কােছ েঘঁসেত পারেব
না।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল: েতামােক সতয্
বেলেছ অথচ েস বড় িমথয্াবাদী েস হে� শয়তান। 175
১৭ ৪

খ) সূ রা এখলাস, সূ রা ফালাক এবং সূ রা নাস পড়া।
আেয়শা রা. বণর্না কেন:
 ﻴﻟﻠﺔ – ﺟﻊ ﻛﻔﻴﻪ ﺛﻢ- اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ن إذا أوى إﻰﻟ ﻓﺮاﺷﻪ
ﻗﻞ  وﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻔﻠﻖ  وﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ  وﻗﺮأ ﻓﻴﻬﻤﺎ،ﻧﻔﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ
 ﺑﺪأ ﺑﻬﻤﺎ ﻰﻠﻋ رأﺳﻪ،  مﺴﺢ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﺟﺴﺪه،ﻋﻮذ ﺑﺮب اﻨﻟﺎس
. ﻳﻔﻌﻞ ذلﻚ ﺛﻼث مﺮات،ووﺟﻬﻪ وﻣﺎ أﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺟﺴﺪه
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন �িত রাি�েত িনজ
িবছানায় েযেতন দু ই হােতর কবিজ পযর্� একি�ত করেতন
অতঃপর তারমােঝ ফু িদেতন এবং সূ রা এখলাস, সূ রা ফালাক ও
সূ রা নাস পড়েতন । অতঃপর দু ই হাত যথা স�ব সম� শরীের
175 বু খারী: ৩০৩৩
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মেল িদেতন। মাথা,েচহারা এবং শরীেরর সামেনর অংশ েথেক শুর
করেতন। এরূপ পরপর িতনবার করেতন 176
১ ৭৫

গ)  ا� ﺑﺎﺳﻤﻚ أمﻮت وأﺣﻴﺎেদাআিট পড়া।
অথর্া েহ আ�াহ আপনার নােম মারা যাই এবং আপনার নােমই
জীিবত হই।
ঘ) িনে�া� েদাআিট পড়া رﻏﺒﺔ، أﺠﻟﺄت ﻬﺮي إﻴﻟﻚ، وﻓﻮّﺿﺖ أمﺮي إﻴﻟﻚ،»أﺳﻠﻤﺖ ﻧﻔﻲﺴ إﻴﻟﻚ
، آﻣﻨﺖ ﺑ�ﺘﺎﺑﻚ اﺬﻟي أﻧﺰﻟﺖ، ﻻ مﻠﺠﺄ وﻻﻨﻰﺠ ﻣﻨﻚ إﻻ إﻴﻟﻚ،رﻫﺒﺔ إﻴﻟﻚ
.«ﻧبﻴّﻚ اﺬﻟي أرﺳﻠﺖ
অথর্া, েহ আ�াহ আিম িনেজেক আপনার কােছ সঁেপ িদেয়িছ।
আমার িবষয় আপনার কােছ েসাপদর্ কেরিছ। আমার িপঠ আপনার
সাহােযয্ িদেয়িছ আপনার �িত আশা এবং ভয় িনে, আ�য় েনয়ার
ও আপনার শাি� েথেক বাঁচার মত জায়গা আপিন ছাড়া আর েকউ

176 িতরিমযী : ৩৩২৪

184

েনই। আিম ঈমান এেনিছ আপনার অবতীণর্ িকতােবর �িত এবং
আপনার ে�িরত নবীর �িত। 177
১৭৬

৬। ঘুেমর মােঝ অনাকাংখীত ও অপছ�নীয় িকছু েদখেল রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পাঁচিট কাজ করেত বেলেছন।
ক) বাম িদেক িতন বার থু তু েফলেব।
খ)  أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ الﺸﻴﻄﺎن الﺮﺟﻴﻢবেল আ�াহ তা‘আলার কােছ
আ�য় চাইেব।
গ) এ �ে�র কথা কাউেক বলেব না।
ঘ) েয কােত েশায়া িছল েস কাত েথেক ঘুের েশােব অথর্াৎ পা�র
পিরবতর্ন কের েশােব
ঙ) নামােয দাঁিড়েয় যােব।
ইমাম ইবনু ল কাইিয়য্মর. এ পাঁচিট কাজ উে�খ কের বেলন:
েয এই কাজগুেল করেব খারাপ �� তার ক্ষিত করেত পারেব ন
বরং এ কাজ তার ক্ষিত দূর কের েদেব
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৭। স�ানেদর বয়স দশ বছর হেয় েগেল তােদর িবছানা
আলাদা কের েদওয়া একা� আবশয্ক রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন:
  واﺮﺿ�ﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻢ أﺑﻨﺎء،�»ﺮوا أوﻻد�ﻢ ﺑﺎلﺼﻼة وﻫﻢ أﺑﻨﺎء ﺳﺒﻊ ﺳن
.« وﻓﺮّﻗﻮا ﺑيﻨﻬﻢ ﻲﻓ اﻤﻟﻀﺎﺟﻊ،
অথর্াৎ েতামরা েতামােদর স�ানেদরেক নামােযর আেদশ দাও
যখন তােদর বয়স সাত বৎসর হেব এবং এর জনয্ তােদরেক শাি�
দাও যখন তােদর বয়স দশ বৎসর হেব এবং তােদর িবছানা
আলাদা কের দাও। 178
১ ৭৭ F

৮। মুসিলম অবশয্ই সবর্দা ফজেরর নামােযর পূে জা�ত হেব
েযন নামায সময় মত জামােতর সােথ িঠকভােব আদায় করেত
পাের। এ বয্াপাের েচ�া করা এবং এেত সহায়তাকারী উপকরণািদ
�হন করা তার জনয্ ওয়ািজব।
.« »اك رﺟﻞ ﺑﺎل الﺸﻴﻄﺎن ﻲﻓ أذﻧﻴﻪ: اﻨﻟﻲﺒ  ﻋﻦ رﺟﻞ ﻧﺎم ﺣﻰﺘ أﺻﺒَﺢ؟ ﻗﺎل
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এক বয্ি� ফজর পযর্� ঘুিমেয় িছল তাস�েকর্ রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�মেক �� করা হল। রাসূ ল বলেলন: ঐ
বয্ি�রকণর-�েয় শয়তান ��াব কের িদেয়েছ। 179
১৭ ৮ F

৯। মুসিলম বয্ি�ঘুম েথেক জা�ত হওয়ার পর িনে�া� েদা‘আ
পড়া মু�াহাব:
.«»ﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ أﻣﺎﺗﻨﺎ و�ﻴﻟﻪ اﻟنﺸﻮر
.« وأذِن ﻲﻟ ﺑﺬﻛﺮه،وﻲﺣ وﺎﻋﻓﺎ� ﻲﻓ ﺟﺴﺪي

ي ردّ ﻲﻠﻋ ر

»ﺤﻟﻤ

সকল �শংসা ঐ আ�াহর জনয্ িযিনআমােক মৃ তুয েদওয়ার পর
জীিবত কের িদেয়েছন এবং তার কােছই িফের যাব।
সম� �শংসা ঐ আ�ার জনয্ িযিন আমার আ�ােক আমার
িনকট িফিরেয় িদেয়েছন, আমার শরীরেক সু � েরেখেছন এবং
আমােক তার �রেণর অনু মিত িদেয়েছন।
অতঃপর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর অনু করেণ
িমসওয়াক করেব।

179 নাসায়ী : ১৫৯০
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রিসকতা
সৃ ি�র শুরু েথেক বতর্মান যুগ পযর্� মানুেষর জীবনাচােরর
লক্ষয্ করেল েদখা যায় েয তােদর জীবেনর সােথ অ�াঅি� ভা
িমেশ আেছ হািস-তামাশা ও আন�-রিসকতা। এ ি�ড়া-েকৗতুক ও
আন�-রিসকতা মানু েষর জীবেন বেয় আেন এক অনািবল �ান
চা�লয্ ও উদয্মতা। মানুষেক কের ঘিন�। তােদর আব� কের এ
অকৃি�ম ভালবাসার মায়ােডাের।
আন�-রিসকতার এ মেহাময় ি�য়ািট স�ািদত হয় সমবয়সী
ব�ু-বা�ব, সাথী-স�ী, িনজ স�ানািদ ও পিরবােরর অনয্ানয
সদসয্েদর মােঝ।বর েকােনা মানু ষই এ আন�ঘন কমর্ েথেক মু�
নয়। তেব েকউ কম আর েকউ েবিশ।
মুসিলম আ�াহ তা‘আলার বা�া িহসােব তার জীবেনর �িতিট
পবর্েক সাজােত হেব মহান আ�াহতা‘আলার িনিদর্� রীিত অনুযায়ী।
যােত তার মেধয্ আ�াহ তা‘আলার দাস� পূ ণর্া�রূেপ বা�বািয়
হয়।
বতর্মােন মানুেষর মােঝ হাি-তামাশার �চলন একটু েবিশ।
তাই তার ধরণ-�কৃিত, হুকুম ও �কার এবং এ িবষেয় শরয়ী
দৃ ি�েকাণ িক েস স�েকর্ জানা আবশয্ক হেয় দািড়েয়েছ। যাে
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মুসিলমরা েসগুেলা েমেন চলেত পাের ও একেঘেয়িম দূরকারী এ
সু �র প�িত পিরতয্াগ করেত না হয়। এবং এর শরয়ী
িদকিনেদর্শনা অবল�ন কের েযন পুণয্ অজর্ন করেত পাের পাশাপা
িনেজেক গুনাহ েথেক িবরত রাখেত পাের
রিসকতা িতন �কার:
(১) অনু েমািদত বরং �শংসােযাগয্ রিসকত : আর েসিট হে�,
যা ভােলা উে�েশয, সৎ িনয়েত এবং শরয়ী িনয়ম নীিত অবল�ন
কের স�াদন করা হয়। েযমন মাতা-িপতার সােথ আদেবর সিহত
রিসকতা করা অথবা �ী, স�ানেদর সােথ অনু রূপ ব� -বা�বেদর
সােথ তােদর অ�ের আন�-খুিশর উপি�িতর জনয্। এগুিলর �ার
রিসকতাকারীর পুণয্ লাভ হয়।
এই �কার রিসকতার অনু েমাদেন �মাণািদ :
ক) হানযালাহ রা. এর হাদীস :
ّ
ّ
، � ﻳﺎ رﺳﻮل ا: »وﻣﺎ ذاك؟« ﻗﻠﺖ: ﻓﻘﺎل،� ﻧﺎﻓﻖ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﻳﺎ رﺳﻮل ا:وﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل
 ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪك،� ﺣﻰﺘ ﻛﺄﻧﺎ رأي ﻋ،ن ﻋﻨﺪك ﺗﺬﻛّﺮﻧﺎ ﺑﺎﻨﻟﺎر واﺠﻟﻨﺔ
ً
  ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ، �ﺴيﻨﺎ ﻛﺜ�ا،ﻋﻓﺴﻨﺎ اﻷزواج واﻷوﻻد والﻀﻴﻌﺎت
 � و، إنْ لﻮ ﺗﺪومﻮن ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﺗ�ﻮﻧﻮن ﻋﻨﺪي، »ي ﻧﻔﻲﺴ ﺑﻴﺪه:ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
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 وﻟ�ﻦ ﻳﺎ ﺣﻨﻈﻠﺔ، و� ﻃﺮﻗ�ﻢ، لﺼﺎﻓﺤﺘ�ﻢ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ ﻰﻠﻋ ﻓﺮﺷ�ﻢ،ﺮ
.ﺳﺎﻋﺔ وﺳﺎﻋﺔ« ﺛﻼث مﺮات
-েস হাদীেস আেছ- িতিন বেলন : েহ আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম হানযালাহ মুনােফক হেয় েগেছ। রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল: কীভােব? আিম বললাম েহ
আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমরা যখন আপনার
কােছ থািক আর আপিন আমােদরেক েবহশত-েদাযেখর কথা �রণ
করান, মেন হয় েযন চাক্ষুষ েদখেত পাি�। যখন আপনার িনক
েথেক চেল যাই আর আমােদর �ী স�ান স�িত এবং িবিভ�
সাংসািরক কাজ িনেয় বয্� হেয় পিড়। তখন এর অেনক িকছুই ভুেল
যাই। তখন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন যার
হােত আমার জান তার শপথ: আমার িনকট থাকা কালীন সমেয়
েতামােদর অব�া েযমন হয় যিদ েতামরা সবর্দা ঐ অব�ায় থাকেত
এবং িজিকেরর সােথ পূ ণরসময় অিতবািহত করত, তাহেল অবশয্ই
েফেরশতারা েতামােদর িবছানায় ও চলার রা�ায় েতামােদর সােথ
করমদর্ন করত। িক� েহ হানযালাহ িকছু সময় এভােব িকছু সময়
ঐ ভােব। কথািট িতনবার বলেলন। 180
১ ৭৯F
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খ) জােবর ইবেন আ�ু �াহ রা. এর হাদীেস এেসেছ :
: ﻗﻠﺖ: ﺗﺰوﺟﺖ؟« ﻗﺎل، »ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ: وﺳﺄﻪﻟ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،ﺗﺰوّج
ّ
 »ﻓﻬﻼ ﺟﺎر�ﺔ: ﻗﺎل،� ﻳﺎ رﺳﻮل ا، ﺑﻞ ﺛﻴّﺐ: ﻗﻠﺖ: »ﻓﺒﻜﺮ أم ﺛﻴّﺐ؟« ﻗﺎل: ﻗﺎل،ﻧﻌﻢ
.« »ﺗﻀﺎﺣﻜﻬﺎ وﺗﻀﺎﺣﻜﻚ:ﺗﻼﻋﺒﻬﺎ وﺗﻼﻋﺒﻚ« أو ﻗﺎل
অথর্াৎ: যখন িতিন িববাহ করেলন নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােক �� করেলন: েহ যােবর তুিম িক িববাহ কেরছ?
আিম বললাম: হয্াঁ। রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলে:
কুমারী না িববািহতা? িতিন বেলন: আিম বললাম: িববািহতা।
রাসূ লু�াহ বলেলন: তুিম কুমারী েমেয় িববাহ করেল না েকন?
তাহেল তুিম তার সােথ েখলা করেত এবং েসও েতামার সােথ েখলা
করেতা। অথবা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ: তুিম
তার সােথ হাসেত এবং েস েতামার সােথ হাসেতা। 181
১ ৮০ F

গ) আেয়শা রা. এর হাদীেস এেসেছ :―
َ  ﻓﺴﺎﺑﻘﺘﻪ: ﻗﺎﻟﺖ،ﺎ ﺎﻛﻧﺖ ﻣﻊ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ ﺳﻔﺮ
ﻓﺴﺒَﻘﺘُﻪ
.« »ﻫﺬه ﺑﺘﻠﻚ الﺴﺒﻘﺔ: ﻓﻘﺎل،� ﻓﻠﻤﺎ ﻤﺣﻠﺖ الﻠﺤﻢ ﺳﺎﺑﻘﺘﻪ ﻓﺴﺒﻘ،� رﺟ
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অথর্ৎ : েকােনা এক সফের িতিন নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর সােথ িছেলন। আেয়শা রা. বেলন : আিম রাসূ েলর
সােথ েদৗড় �িতেযািগতায় �বৃ � হলাম এবং রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম েক িপছেন েফেল িদলাম। অতঃপর যখন
আমার শরীর েমাটা হেয় েগল আবার �িতেযািগতা করলাম রাসূ ল
িবজয়ী হেলন। তখন বলেলন: এই িবজয় ঐ িবজেয়র পিরবেতর্
(েশাধ)। 182
১৮১ F

ঘ) আনাস রা. েথেক বিণর্:
أﺣﺪ- ﻗﺎل أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ،«� »ﻳﺎ ذا اﻷذﻧ: اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺎل ﻪﻟ
. ﻳﻤﺎزﺣﻪ:�اة اﺨﻟﺮﺒ– ﻳﻌ
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একবার তােক এ বেল
সে�াধন কেরিছেলন: ((েহ দু ই কান িবিশ� বয্ি)) হাদীেসর একজন
বণর্নাকারী আবু উসামা বেল:অথর্াৎ রাসূল তার সােথ রিসকতা
করিছেলন। 183
১ ৮২ F

ঙ)আনাস রা. েথেক বিণর্

182 আবু দাউদ : ২২১৪
183 িতরিমযী : ৩৫
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ََ
  » ﺣﺎمﻠﻚ ﻰﻠﻋ:اﺳﺘﺤﻤﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
أن رﺟﻼ
 »وﻫﻞ ﺗ� اﻹﺑﻞ إﻻ: ﻣﺎ أﺻﻨﻊ ﺑﻮﺪﻟ اﻨﻟﺎﻗﺔ؟! ﻓﻘﺎل،  رﺳﻮل اﷲ: ﻓﻘﺎل، «ﻟ اﻨﻟﺎﻗﺔ
.«ﻨﻟﻮق
েকান এক বয্ি� রাসূলুহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
িনকট একিট (ভারবাহী জ�) বাহন চাইেলন, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন আিম েতামােক একিট উেটর বা�ার
উপর চিড়েয় েদব। েস বলল: েহ আ�াহর রাসূ ল আিম উেটর বা�া
িদেয় িক করব? রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল:
উটেতা উেটর বা�া ছাড়া আর িকছু জ� েদয় না। 184
১ ৮৩ F

(২) িন�ােযাগয্ রিসকতা:
অথর্াৎ েয রিসকতা ম� উে�েশয্ এবং অসৎ িনয়েত অথব
শরীয়েতর িনধর্ািত রীিত ভ� কের স�াদন করা হয়। েযমন িমথয্া
িমি�ত রিসকতা, অথবা অনয্েক ক� েদওয়ার উে�েশয্ কৃ
রিসকতা।
(৩) ৈবধ রিসকতা : ঐ রিসকতা যার েকােনা সিঠক উে�শয্
েনই, ভােলা িনয়তও েনই, িক� শরীয়েতর িনধর্ািরত গি� েথেক েবর

184 বু খারী: ১৯১৪
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হেত হয় না এবং িনয়মও ভ� করা হয়না। পাশাপািশ অিতির�
পিরমােণও কের না েয অভয্ােস পিরণত হেয় যােব । এন রিসকতা
�শংসােযাগয্ও নয় আবার িন�ােযাগয্ও নয়। সুতরাং এর িভ
েকােনা পুণয্ েনই। কারণ পুনয্ পাওয়ার েয নীিতমালা অথর্াৎ সি
উে�শয্ এবং সৎ িনয়ত তা এখােন পাওয়া যায়িন অনুরূপভা
েকােনা গুনাহও হেবনা কার শরীয়েতর িবরু�াচারণ করা হয়িন ব
েকােনা নীিত ভা�া হয়িন।
রিসকতার কিতপয় নীিতমালা ও আদব :
�থমত : রিসকতা করার েক্ষে� েয িবষয়গুেলার �িত গ
িদেত হেব :
১। ভােলা িনয়ত অথর্াৎ রিসকতা করার সময় সংি�� বয্ি� মে
মেন এমন ধারণা েপাষন করেব েয েস আ�াহ তা‘আলা পছ�
কেরন এমন একিট ভােলা কাজ করেছ। েযমন রিসকতার মাধয্েম
িনজ ভাই, �ী, িপতা বা এমন কােরা অ�ের খুিশ-আন� �েবশ
কিরেয় তােদর কমর্ চ�ল কের েতালা। অথবা উ� তামাশা করার
মাধয্েম কাউেক একি ভােলা কােজর িনকটবতর্ী কে েদওয়া।অথবা
িনজ আ�ােক ভালকােজর জনয্ শি স�েয়র লেক্ষয্  �ফু�  বা
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এরূপ ে েকােনা ভােলা িনয়ত েপাষণ করা। আর এ মহান
মূ লনীিতর �মাণ হল রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণ,
.«»ﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻨﻟﻴﺎت
“সম� কােজর ফলাফল িনয়েত উপর িভি� কের িনরিপত হয়।”
২। রিসকতা করার েক্ষে� সতয্েক অতয্াবশয্কীয় কওয়া
অথর্াৎ শুধুমা� সতয্ ও বা�বধম র্ী তা করেব এবং িমথয্া
পিরহার করেব। আবু হুরাইরা র. বেলন,
 إﻧﻚ ﺗﺪاﻋﺒﻨﺎ؟ ﻗﺎل »إ� ﻻ:ﻋﻦ أ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻗﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
ً
.«أﻗﻮل إﻻ ﺣﻘﺎ
েলােকরা বলল: েহ আ�াহর রাসূ ল আপিন িক আমােদর সােথ
রিসকতা করেছন? নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল:
আিম সতয্ ছাড়া বিল না 185
১ ৮৪ F

৩। রিসকতা করার েক্ষে� অেনয্র �িত ��া এবং স�ান েব
থাকেত হেব, মানু ষেক তার েযাগয্ মযর্াদ িদেত হেব এবং

185 িতরিমযী : ১৯১৩
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�িতপেক্ষর -মানিষকতা বুঝেত হেব। সকল মানু ষ ঠা�া-রিসকতা
পছ� কের না।
বলা হয়: েছাটেদর সােথ ঠা�া-মশকরা কেরা না েতামার মাথায়
চড়েব এবং বয়�েদর সােথ না েস েতামার �িত িহংসা করেব।
ّ
َ
  و�ﻮﻗﺮ،ﻣﻨﺎ ﻣﻦ  لﻢ ﻳﺮﺣﻢ ﺻﻐ�ﻧﺎ
 »ﻟيﺲ: ﺮﻓﻮﺎﻋ- ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ-ﻋﻦ أ�ﺲ
.«ﻛﺒ�ﻧﺎ
েয েছাটেদর �িত দয়া কের না এবং বড়েদরেক স�ান কের না
েস আমার দলভু� নয় ।
ি�তীয়ত: রিসকতার সময় েয সম� িবষয় েথেক েবঁেচ থাকেত
হেব।
১। িমথয্, ঠা�ার ছেল েহাক আর উে�শয্ মূলক ভােবই েহাক
িমথয্া সবর্াব�ায়ই হারাম এবং শরীয়েতর দৃি�েকান েথেক খুব
িনকৃ� কাজ। মানু ষেক হাসােনার জনয্ েয িমথয্া বেল তার �ি
িবেশষ শাি�র কথা এেসেছ। আর এটা এই জনয্ েয এিট খুবই
িবপদজনক, সাথীেদরেক উৎসাহ েদওয়ার পাশাপািশ এর িভতর খুব
সহেজই জিড়েয় পড়া যায় এবং এর মাধয্েম িনেজেক �কাশ করা
যায়।
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.« و�ﻞ ﻪﻟ، و�ﻞ ﻪﻟ،»ل�ي �ﺪث ﺑﺎﺤﻟﺪﻳﺚ ﻴﻟﻀﺤﻚ ﺑﻪ اﻟﻘﻮم ﻓﻴﻜﺬب
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল: �ংস ঐ বয্ি�র
জনয্ েয মানুষেক হাসােনার জনয্ কথা বেল অতঃপর িমথযবেল,
তার �ংস অিনবাযর, তার �ংস অিনবাযর্ 186
১ ৮৫F

শরীয়ত এ কু-অভয্াসেক শু ধু এখােন িনিষ� কেরই ক্ষা� হ
বরং রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ঠা�-রিসকতার মত
িবষেয়ও এিট পিরতয্াগ করেত সকলেক দারুন ভােব উ�ু
কেরেছন। বেলেছন:
ً
« ﺑبﻴﺖ ﻓ وﺳﻂ ﺠﻟﻨﺔ ﻟﻦ ﺗﺮك الﻜﺬب و�ن ﻛن ﻣﺎزﺣﺎ...»أﻧﺎ زﻋﻴﻢ
আিম জা�ােতর মধয্বতর্ী �ােন একিট িবেশষ ঘেরর িজ�াদার
�হনকরিছ ঐ বয্ি�র জেনয্ েয সেবর্াত ভােব িমথয্া পিরহার কে
এমনিক রিসকতার মােঝও। 187
১ ৮৬ F

২। হািস-রিসকতার েক্ষে�  বা-বািড় এবং পিরমােণ এত
অিধক করা েয মজিলসিটই হািস-তামাশার মজিলেস রূপা�িরত হেয়
যায় এবং মূ ল লক্-উে�শয্ ও �েয়াজনীয় িবষয়ািদ চাপা পেড় যায়।
186 িতরিমযী : ২২৩৭
187 আব দাউদ : ৪১৬৭।

197

আর এিট বয্ি�র পিরচয় ও ৈবিশে� পিণত হয়। এরূপ পযর্ােয়
মজা-রিসকতা িন�নীয় ।েকননা এেত সময় ন� হয়। বয্ি�ে�র
�ভাব ন� হেয় যায়, ৈবিশ�য্ পূণর্ ইসলামী বয্ েশষ হেয় যায়,
অবশয্ই ইহা িমথয্ায় পিতত কের। অনয্েক েছাট করা, েছাটরা
বড়েদর উপর সাহসী হেয় উেঠ। অ�র মের যায় এবং মুসিলম েয
ধরেনর বা�ব ও উপকারী গণাগণ �ারা অলংকৃত থাকার কথা তা
তার েথেক দূ ের সের যায়।
৩। েবগানা নারীেদর সােথ ঠা�া করা। েকননা এটা িফতনা ও
অ�ীলতায় পড়ার কারণ এবং অ�র হারােমর িদেক ধািবত কের।
৪। অেনয্র ক্ষিত সাধন , ক� েদওয়া বা অিধকার হরণ
করা, অথবা এমন আঘাত করা যা সীমা ল�ন কের অথবা এমন
িজিনস �ারা ঠা�া করা যার �ারা ক্ষিত হেত পাের েযমন পাথর ব
অ�।
এ ধরেনর ঠা�া িহংসা িবে�ষ ৈতির কের বরং কখনও ঝগড়ার
পযর্ােয় েপৗঁেছ যায়। ঠা�ােক তখন আর ঠা�া মেন করা হয়না বা�
মেন করা হয় আর ভােলাবাসা পিরবিতর্ত হেয় যায় িহংসায় । পছ�
েমাড় েনয় অপছে�র িদেক ।
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ُ َ َ َ َۡ ّ ّ ُ َ ۡ َ َ
ّ ْ ُ ُ
ّ ُ
:�غ بَ ۡي َن ُه ۡ ۚم ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
﴿ َوقل لِع َِبادِي َ�قولوا لَ ِ� ِ� أحسنۚ ِنَ لشَي�ٰن ي
  [٥٣

অথর্াৎ: আমার বা�ােদরেক বেল িদন তারা েযন যা উ�ম এমন
কথাই বেল। শয়তান তােদর মােঝ সংঘষর্ বাধায়
 ي�غশে�র অথর্ �েরাচন, হােফজ ইবেন কাসীর র. বেলন :
আলহ তা‘আলা তার মুিমন বা�ােদরেক িনেদর্শ িদেয়েছন পর�ের
কথা বলার সময় নরম এবং ভােলা কথা বলেব। তারা যিদ এমন না
কের তাহেল শয়তান তােদর মােঝ ঝগড়া বাঁিধেয় েদেব।
 أﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ الﺴﺎﺋﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪه
ً
ً
  ﻣﻦ أﺧﺬ ﻋﺼﺎ، »ﻻ ﻳﺄﺧﺬن أﺣﺪ�ﻢ ﻣﺘﺎع أﺧﻴﻪ ﻻﻋﺒﺎ  وﻻ ﺟﺎدا:وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
.«أﺧﻴﻪ ﻓﻠ�دﻫﺎ
আ�ু �াহ ইবেন সােয়ব তার িপতা েথেক িতিন তার দাদা েথেক
বণর্না কেরন। িতিন রাসূল সা�া�াহু আইিহ ওয়াসা�ামেক বলেত
শুেনেছ: েতামরা েতামােদর ভাইেয়র িজিনস-প�, মাল-সামানা
েখলার ছেল েহাক বা �কৃত অেথর েকােনা ভােবই ধরেব না। েয
বয্ি িনজ মুসিলম ভাইেয়র লািঠ (এর মত নগনয্ িজিনস )
িনেয়েছ তার উিচত েফরত েদওয়া।
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তাহেল েয বয্ি� টাকা পয়সা বা মূলয্বান -স�দ না বেল
িনেয় েনয় তার অব�া িক হেব?।
৫। শরীয়েতর িবষয়ািদ িনেয় রিসকতা করা, এসব িবষেয়
রিসকতা করা েক উপহাস ও িব�প িহসােব ধরা হয় যা মূ লত:
কুফরী এবং এগুেলা সংি�� বয্ি� ইসলাম েথেক েবর কের েদয়।
আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক রক্ষা করু

َ ۡ ُ َۡ َ ََ
ُۡ ُ ََۡ َ ُ َُ ّ َ ّ ّ
َ
ّ
ب قل َبِٱ�َ ِ َو َءا�ٰتِهِۦ َو َر ُسو�ِِۦ
ۚ ﴿ ول�ِن س��َهم َقُولُنَ ِ�َما ُنَا �وض ونلع
ُ َ َ َۡ ُۡ َ َ َۡ ْ ُ ََۡ َ َ ُ َۡ َۡ ُۡ ُ
  [٦٦  ،٦٥ :ي�ٰنِ� ۡ ۚم ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ � �عت ِذروا قد �فرتم �عد إ٦ كنتم �سته ِزءون
অথর্াৎ : তার যিদ তুিম তােদর কােছ িজেজ্ঞস কর তেব তার
বলেব আমরােতা কথার কথা বলিছলাম এবং েকৗতুক করিছলাম।
আপিন বলু ন : েতামরা িক আ�াহর সােথ, তার হুকুম আহকােমর
সােথ এবং তার রাসূ েলর সােথ ঠা�া করিছেল, ছলনা কেরা না,
েতামরা েয কােফর হেয় েগছ, ঈমান �কাশ করার পর।
অনু রূভােব �ীেনর ধারক বাহক তথা সাহাবা, উলামা, সােলহীন
�মুখেদর হুকুমও তাই। অথর্াৎ তােদর চাল চলন কথা বাতর্া আচ
আচরন ফেতায়া ইতয্ািদ িনেয় েকউ ঠা�া িবপ করেল তারও ঈমান
থাকেব না।
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