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আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 

رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك إَِّلا رَِجاَّلا نُّوِِحٓ إََِلِۡهۡمۖۡ فَۡس ﴿
َ
ٓ أ ِۡر ِ َوَما ۡلَ  ذِّك

َ
أ أ إِن ٓرنٓتۡم ََّل  لٓٓو 

 [٣٤﴾ ]انلحل: ٤٣َتۡعلَٓموَن 

“মতািার পূদর্ব আনি ওহীসহ পুরুষই মেরণ কদরনছলাি; মতািরা যনে 

ন্া জান্, তদর্ জ্ঞান্ীদেরদক নজজ্ঞাসা কর।” [সূরা আন্-ন্াহল, আয়াত: 

৪৩]  
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সূিীপত্র 
 

ক্র নিদরান্াি পৃষ্ঠা 
১ ভূনিকা  
২ নন্য়দতর িদযয সন্ে লাদভর ইচ্ছা নক নন্ন্দন্ীয় হদর্?  
৩ র্তবিান্ সিদয় নিক্ষার উদেিয ও লক্ষয  

৪ পরীক্ষার জন্য আল-কুরআন্ িুখস্থ করা  
৫ নিক্ষার উদেিয োণীর ছনর্ অঙ্কন্ করা  
৬ জরুনর েদয়াজদন্ ছনর্ অঙ্কন্ করা  
৭ ছনর্র আকৃনত ও ঘাদের িাদে োগ মেওয়া  
৮ নিত্র অঙ্কন্ ও ভাস্কযব র্ান্াদন্ার িখ  
৯ ছনর্ সাংর্নলত িযাগানজন্ ও সিনয়কী সাংরক্ষণ  
১০ সফদর ছাত্র-ছাত্রীদের ছনর্ উঠাদন্া  
১১ তার্ীয মলখদকর েনত সহানু্ভুনত েকাি করা  
১২ নর্পজ্জন্ক িদের িাযযদি মকৌতুক করা  
১৩ ছাত্রদেরদক উৎসাহ েোদন্র জন্য হাততানল মেওয়া  
১৪ ঋতুর্তবী ছাত্রীদের কুরআন্ পাঠ  
১৫ ঋতুর্তবী ছাত্রীদের আল-কুরআদন্র পাণু্ডনলনপ স্পিব করা  
১৬ ঋতুর্তবী ছাত্রীদের োনতষ্ঠানন্ক ন্ািায ঘদর েদর্ি করা  
১৭ অপনর্ত্র অর্স্থায় নিক্ষক ও ছাত্রদের আল-কুরআদন্র পাণু্ডনলনপ স্পিব করা  
১৮ নিশুদের আল-কুরআদন্র পাণু্ডনলনপ স্পিব করা  
১৯ নিক্ষা র্া অযযয়দন্র অজুহাদত সালাত তযাগ করা  
২০ ের্াসী ছাদত্রর জুি‘আর সালাত তযাগ করা  
২১ অযযয়দন্র সিয় পযবন্ত ফজদরর সালাতদক নর্লনিত করা  
২২ আর্ানসক ছাত্রদের জািা‘আদত সালাত আোয় করা মেদক নপনছদয় োকা  
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২৩ মেদির র্াইদর মেরীত ছাদত্রর কসর ও েুই সালাত একদত্র আোয় করা  
২৪ োদেনিক নর্ভাদগর ছাত্রীগণ কতৃবক সালাতদক কসর করা  
২৫ মেদির র্াইদর মেরীত ছাত্র কতৃবক সালাতসিূহ একত্র কদর আোয় করা  
২৬ অযযয়দন্র অজুহাদত েুই সালাত একত্র কদর আোয় করা  
২৭ িােরাসার িদযয ছাত্রগদণর নতলাওয়াদতর সাজোহ আোয় করা  
২৮ পরীক্ষার কারদণ রিযান্ িাদসর সাওি পালন্ ন্া করা  
২৯ পরীক্ষার কারদণ রিযান্ িাদস সাওি পালন্ ন্া করার কাফফারা  
৩০ ছাত্রদের জন্য িানসক রৃ্নি মভাগ করা অর্স্থায় ঈেুল নফতদরর সােকা  
৩১ ছাত্রদের র্াদে জিাকৃত টাকা-পয়সার যাকাত  
৩২ ের্াসী ছাত্রদের পক্ষ মেদক কুরর্ান্ী  
৩৩ পশ্চােভাদগর িনর্বখণ্ড কনতবত ছাগল দ্বারা কুরর্ান্ী  
৩৪ ের্াসী ছাত্রদের িূকদরর িাাংস খাওয়া  
৩৫ মলখাপো মছদে মেওয়ার জন্য িান্ত করা  
৩৬ পরীক্ষায় অকৃতকাযব হওয়ার জন্য িান্ত করা  
৩৭ ইেত পালন্রত ছাত্রীর িােরাসায় গিন্  
৩৮ সহনিক্ষা পদ্ধনতর েনতষ্ঠাদন্ ের্াসী ছাদত্রর মলখাপো  
৩৯ র্াদসর িদযয ছাত্রীদের মিহারা মখালা রাখা  
৪০ েৃনিেনতর্ন্ধী নিক্ষক মেদক ছাত্রীদের পেবা অর্লিন্ করা  
৪১ নিক্ষার আসদর ন্ারীদের উপনস্থত হওয়া  
৪২ গােীর িালদকর সাদে ছাত্রীদের ভ্রিণ  
৪৫ গােীর িালদকর সাদে রু্নদ্ধিান্ নিশুদক সাদে নন্দয় ভ্রিণ করা  
৪৬ নিনক্ষকার সম্মান্াদেব ছাত্রীদের োাঁোদন্া  
৪৭ পাঠকদক্ষ অনু্পনস্থত ছাদত্রর পক্ষ মেদক হানযরা নেদয় মেওয়া  
৪৮ পরীক্ষায় ন্কল করা  
৪৯ পরীক্ষায় ন্কল করার েনত নিক্ষদকর সম্মনত  
৫০ র্যেবতা নক পরীক্ষায় ন্কল ের্ণতাদক অনু্দিােন্ কদর?  
৫১ ময র্যনি পরীক্ষায় ন্কল কদর সানটবনফদকট (সন্ে) অজবন্ কদরদছ, তার 

িাকুনরর নর্যান্ 
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৫২ পরীক্ষায় অকৃতকাযবতায় ধযযবযারণ করা  
৫৩ নপতা-িাতা কতৃবক তাদের সন্তাদন্র েনত খারাপ যারণা মপাষণ করা  
৫৪ িাতা কতৃবক তার সন্তান্দেরদক র্ে-দো‘আ করা  
৫৫ ছাত্রীগণ কতৃবক নিনক্ষকাদের সাদে উপহাস করা  
৫৬ আর্ানসক হদলর িযযনস্থত অশ্লীলতা  
৫৭ েনতষ্ঠাদন্র আসর্ার্পত্র িুনর করা  
৫৮ ডাইনন্াং রুদি ছাত্রদের কনতপয় অপরায  
৫৯ ভয়ভীনত ও নর্রনিকর স্বপ্ন  
৬০ মিদয়দের নিক্ষার জন্য সীিাদরখা আদছ নক?  
৬১ নিক্ষার কারদণ যুর্তী কতৃবক নর্র্াহ র্জবন্ করা  
৬২ নর্র্াহ সম্পােদন্র মক্ষদত্র নিক্ষা সিাপ্তকরদণ িতব করা  
৬৩ নপতা িারা নগদয়দছ এিন্ ছাদত্রর নিক্ষার খরি  
৬৪ নিক্ষার অজুহাত নেদয় ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবন্ করার র্যাপাদর অন্যিন্ষ্ক হওয়া  
৬৫ নপতা কতৃবক তার সন্তান্দক ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবদন্ র্াযা োন্  
৬৬ পেস্খলদন্র আিঙ্কায় আনকো নিক্ষা মেদক সুদকৌিদল এনেদয় যাওয়া  
৬৭ পূর্বর্তবী সৎ র্যনিদের িাযহাদর্র র্াইদর নগদয় আনকো নিক্ষা করা  
৬৮ আদলিদের িদযয নফকহী নর্দরাদযর মক্ষদত্র জ্ঞান্ অনু্সন্ধান্ী ছাদত্রর ভূনিকা  
৬৯ মকাদন্া মকাদন্া ছাদত্রর পক্ষ মেদক আদলিদের নন্ন্দা র্া সিাদলািন্া করা  
৭০ ির‘ঈ জ্ঞান্ নর্কাদির পে  
৭১ ন্ারী নিক্ষার উপায়-উপকরণসিূহ  
৭২ িরী‘আদতর র্িদর্যর সাদে মভৌগনলক নর্দরায হয় নক?  
৭৩ রসায়ন্িাস্ত্র (Chemistry) নক যােুনর্েযার অন্তভুবি?!  
৭৪ নিক্ষার েদয়াজদন্ ইয়াহুেী ও খৃির্াদের সিাদলািন্া করা  
৭৫ র্নহনর্বদে পানরর্ানরক পনরদর্দি ের্াসী ছাত্রদের র্সর্াস  
৭৮ গ্রন্থপনি  
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ভূনিকা 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
সিস্ত েিাংসা আল্লাহর জন্য; আিরা তাাঁর েিাংসা কনর, তাাঁর নন্কট 

সাহাযয িাই এর্াং তাাঁর কাদছই ক্ষিা োেবন্া কনর, আর আিাদের 

ন্ফদসর জন্য ক্ষনতকর এিন্ সকল খারানপ এর্াং আিাদের সকল 

েকার িন্দ আিল মেদক আল্লাহর নন্কট আশ্রয় িাই। আল্লাহ যাদক পে 

েেিবন্ কদরন্, তাদক পেভ্রি করার মকউ মন্ই, আর যাদক নতনন্ 

পেহারা কদরন্, তাদক পে েেিবন্কারীও মকউ মন্ই। আর আনি সাক্ষয 

নেনচ্ছ ময, আল্লাহ ছাো মকাদন্া ইলাহ মন্ই, নতনন্ একক, তাাঁর মকাদন্া 

িরীক মন্ই এর্াং আনি আরও সাক্ষয নেনচ্ছ ময, িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি তাাঁর র্ান্দা ও রাসূল। 

ۡسلِٓموَن ﴿ نٓتم مُّ
َ
َ َحقا ٓتَقاتِهِۦ َوََّل َتٓموٓتنا إَِّلا َوأ أ ذَّللا أ ذتآقو  ِيَن َء َمٓنو  َها ذِّا يُّ

َ
أ ﴾ ١٠٢َيَٰٓ

 [٢٠١]ال عمران: 

“মহ িুনিন্গণ! মতািরা যোেবভাদর্ আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কর এর্াং 

মতািরা িুসনলি (পনরপূণব আত্মসিপবণকারী) ন্া হদয় মকাদন্া অর্স্থাদতই 

িৃতুযর্রণ কদরা ন্া।” [সূরা আদল ইিরান্, আয়াত: ১০২] 

ِن ناۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزۡوَجَها  ﴿ ِي َخلََقٓكم مك أ َربآكٓم ذِّا َها ذنلاآس ذتآقو  يُّ
َ
أ َيَٰٓ

َ  َوَبثا ِمۡنٓهَما ۚٗ إِنا ذَّللا رَۡحاَم
َ
ِي تََسآَءلٓوَن بِهِۦ َوذۡۡل َ ذِّا أ ذَّللا ۚٗ َوذتآقو  ا َونَِسآءا رَِجاَّلا َرثرِيا

ا   [٢﴾ ]النساء:  ١ََكَن َعلَۡيٓكۡم َرقِيبا
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“মহ িানু্ষ! মতািরা মতািাদের রদর্র তাকওয়া অর্লিন্ কর, নযনন্ 

মতািাদেরদক এক র্যনি মেদক সৃনি কদরদছন্ ও তার মেদক তার স্ত্রী 

সৃনি কদরদছন্ এর্াং তাদের েুজন্ মেদক র্হু ন্র-ন্ারী ছনেদয় মেন্। 

আর মতািরা আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কর, যাাঁর ন্াদি মতািরা এদক 

অপদরর কাদছ নন্জ নন্জ হক োর্ী কর এর্াং তাকওয়া অর্লিন্ কর 

রি-সম্পনকবত আত্মীদয়র র্যাপাদরও। নন্শ্চয় আল্লাহ মতািাদের ওপর 

পযবদর্ক্ষক।” [সূরা আন্-নন্সা, আয়াত: ১] 

أ قَۡوَّلا َسِديدا  ﴿ َ َوقٓولٓو  أ ذَّللا أ ذتآقو  ِيَن َء َمٓنو  َها ذِّا يُّ
َ
أ ۡعَمَٰلَٓكۡم  ٧٠َيَٰٓ

َ
يۡٓصلِۡح لَٓكۡم أ

َ َورَٓسوََلٓۥ فَ  ﴾ ٧١َقۡد فَاَز فَۡوًز  َعِظيًما َوَيۡغفِۡ  لَٓكۡم ٓذنٓوَبٓكۡمۗۡ َوَمن يِٓطِع ذَّللا
 [٠٢،  ٠٠]االحزاب: 

“মহ ঈিান্োরগণ! মতািরা আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কর এর্াং সনঠক 

কো র্ল তাহদল নতনন্ মতািাদের জন্য মতািাদের কাজ সাংদিাযন্ 

করদর্ন্ এর্াং মতািাদের পাপ ক্ষিা করদর্ন্। আর ময র্যনি আল্লাহ ও 

তাাঁর রাসূদলর আনু্গতয কদর, মস অর্িযই িহাসাফলয অজবন্ করদর্।” 

[সূরা আল-আহযার্, আয়াত: ৭০, ৭১] 

অতোঃপর: 

িুসনলি পুরুষ ও ন্ারীর জীর্দন্ এিন্ অদন্ক জনটল সিসযার সৃনি হয়, 

ময র্যাপাদর িরী‘আদতর নর্যান্ জান্া আর্িযক হদয় পদে। 

আর জ্ঞান্ীদের নন্কট েশ্ন করা এর্াং তাদের নন্কট ফাতওয়া জান্দত 

িাওয়াটা জ্ঞান্ অজবদন্র অন্যতি িানর্কানঠ। মকন্ন্া জানর্র রানেয়াল্লাহু 
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‘আন্হু মেদক র্নণবত হােীদসর িদযয এদসদছ, ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্:  

لُوا إِْذ لَْم َيْعلَُموا فَإِنََّما ِشفَ »... 
َ
الَّ َسأ

َ
َؤاُل أ  ...«.اُء الِِْعِّ السُّ

“...তারা যখন্ জাদন্ ন্া, তখন্ তারা মকন্ েশ্ন করদলা ন্া? কারণ, 

অজ্ঞতার নিনকৎসা হদলা েশ্ন করা...”1 এখান্ মেদকই এই নসনরদজর 

নিন্তা আদস- ‘অজ্ঞতা নন্রািয় নসনরজ’; যার নপছদন্ আিার উদেিয ও 

লক্ষয হদলা সম্মানন্ত আদলি ও িাইখগদণর নন্ভবরদযাগয ফাতওয়াসিূহ 

মেদক একনট সহজ সাংকলন্ ধতনর করা, যা সিাদজর নর্নভন্ন েল ও 

মগাষ্ঠী গুরুত্বপূণব িদন্ কদর। তার িাদে ছাত্র-ছাত্রীদের েলনট সিাদজর 

িদযয একনট র্ে অাংি হওয়ার কারদণ খুর্ই গুরুত্বপূণব এর্াং তাদের 

সাদে সাংনশ্লি ির‘ঈ ফাতওয়া সম্পদকব অদন্দকরই জান্া েদয়াজন্। 

আর এসর্ পৃষ্ঠার িদযয আনি ঐসর্ ফাতওয়া মেদক র্াছাইকৃত অাংি 

সাংকলন্ কদরনছ এর্াং মসগুদলার উৎস ও তেযসূদত্রর েনত ইনিত েোন্ 

কদরনছ।   

                                                           
1 ইিাি আরূ্ োউে রহ. জানর্র রানেয়াল্লাহু ‘আন্হু মেদক তাাঁর ‘আস-সুন্ান্’ গ্রদন্থ 
(১/২৩৯) এই হােীসখান্া র্ণবন্া কদরদছন্, পনর্ত্রতার অযযায় ( الطهارةكتاب  ), 
পনরদচ্ছে: আহত র্যনি তায়ামু্মি করদর্ ( مُ  الَْمْجُروِح  ِف  باب يَتَيَمَّ ), হােীস ন্াং ৩৩৬, 

আলর্ান্ী ‘সহীহুল জাদি‘ ( اجلامع صحيح )-এর িদযয (৪/১৩১) হােীসনটদক নর্শুদ্ধ 

র্দলদছন্, হােীস ন্াং ৪২৩৮।  
আর  িদের অেব: িূখবতা। -ইর্নু্ল আসীর, ‘আন্-নন্হায়া ফী গারীনর্ল হােীস الِعي  

ওয়াল আসার’ ( واألثر احلديث غريب يف انلهاية ), ৩/৩৩৪, িূলর্ণব عيا 
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অতোঃপর আনি যনে এই সনঠক নকছু কদর োনক, তদর্ তা আল্লাহর পক্ষ 

মেদক হদয়দছ, নযনন্ একক, যার মকাদন্া িরীক মন্ই, আনি তাাঁর েিাংসা 

করনছ; এিন্ েিাংসা যা তাাঁর িহান্ িযবাো ও ক্ষিতার সাদে িান্ান্সই, 

নতনন্ পনর্ত্র ও িহান্। আর আনি তাাঁর নন্কট োেবন্া করনছ, যাদত নতনন্ 

এই কাজনটদক একনন্ষ্ঠভাদর্ তাাঁর জন্য সনঠক ও নন্দভবজাল আিল 

নহদসদর্ গণয কদরন্। 

আর আনি যনে ভুল কদর োনক, তদর্ তা একান্ত আিার নন্দজর ও 

িয়তাদন্র পক্ষ মেদক হদয়দছ; আনি আল্লাহ তা‘আলার নন্কট ক্ষিা ও 

িাজবন্া োেবন্া করনছ।   

 حممد و ىلع آهل و صحبه أمجعني .ىلع نبينا  و سلم و صىل اهلل

“আল্লাহ রহিত ও িানন্ত র্ষবণ করুন্ আিাদের ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির ওপর এর্াং তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও সকল 

সাহার্ীর ওপর”। 

 .و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

“আর আিাদের মিষ মো‘আ হদর্: ‘সকল েিাংসা সৃনিকুদলর রর্ 

আল্লাহর োপয”। 
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নন্য়দতর িদযয সন্ে লাদভর ইচ্ছা নক নন্ন্দন্ীয় হদর্? 

েশ্ন: ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবন্কারী মকাদন্া মকাদন্া ছাত্র তাদের জ্ঞান্ অজবন্ ও 

সন্ে (সানটবনফদকট) লাদভর নন্য়দতর নর্ষয়নট নন্দয় নর্ব্রত মর্ায কদর, 

সুতরাাং এই নর্ব্রত অর্স্থা মেদক ছাত্রগণ কীভাদর্ িুনি লাভ করদর্? 

উির: এর উির মেওয়া হয় কদয়কভাদর্: 

েেিত: মিৌনলকভাদর্ এই সন্ে (সানটবনফদকট) লাভ করাটাই তাদের 

উদেিয হদর্ ন্া; র্রাং িান্র্ জানতর মসর্ার িয়োদন্ কাজ করার উপায় 

নহদসদর্ এই সন্েদক গ্রহণ করদর্। কারণ, র্তবিান্ সিদয় কাজকিব 

সন্দের ওপর নন্ভবরিীল এর্াং িানু্ষ এই উপায় অর্লিন্ করা র্যতীত 

সৃনির উপকাদরর মোরদগাোয় মপৌঁছুদত সক্ষি হদর্ ন্া, আর এই 

পদ্ধনতদত নন্য়ত নর্শুদ্ধ হদর্। 

নদ্বতীয়ত: ময র্যনি জ্ঞান্ অজবন্ করদত িাইদর্, মসই র্যনি এসর্ সু্কল ও 

কদলজ র্যতীত অন্য মকাোও তা অজবন্ করদত পারদর্ ন্া। সুতরাাং মস 

তাদত জ্ঞান্ অজবদন্র নন্য়দত ভনতব হদর্ এর্াং তার ওপর সন্ে র্া 

সানটবনফদকদটর িত মকাদন্া নর্ষদয়র েভার্ পেদর্ ন্া, যা পরর্তবী সিদয় 

মস অজবন্ করদর্। 

তৃতীয়ত: িানু্ষ যখন্ তার কদিবর িাযযদি েু’নট কলযাণ লাদভর ইচ্ছা 

মপাষণ করদর্, একনট েুনন্য়ার কলযাণ এর্াং অপরনট আনখরাদতর কলযাণ, 

তখন্ এই মক্ষদত্র তার মকাদন্া অপরায হদর্ ন্া ।কারণ, আল্লাহ র্দলন্, 
ا  ...﴿ ۥ ََمۡ َجا ٓ َ ََيَۡع  َلا ﴾ ]الطالق: ... َوَيۡ زۡٓقٓه ِمۡن َحۡيٓث ََّل ََيۡتَِسٓبۚٗ  ٢َوَمن َيتاِق ذَّللا
٤،  ١] 
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“...আর ময মকউ আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কদর, আল্লাহ তার জন্য 

(উিরদণর) পে মর্র কদর মেদর্ন্ এর্াং নতনন্ তাদক তার যারণাতীত 

উৎস মেদক নরনযক োন্ করদর্ন্...।” [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২, 

৩) এখাদন্ েুনন্য়া সাংক্রান্ত উপকানরতা উদল্লদখর িাযযদি তাকওয়ার গুণ 

অজবদন্র েনত উৎসানহত করা হদয়দছ। 

সুতরাাং যনে েশ্ন করা হয়: ময র্যনি তার কদিবর িাযযদি েুনন্য়া লাদভর 

ইচ্ছা মপাষণ করদর্, তাহদল কীভাদর্ তাদক িুখনলস র্া একনন্ষ্ঠ র্লা 

হদর্?  

উিদর আনি র্লর্: মস তার ইর্ােদতর উদেিযদক নন্দভবজাল ও একনন্ষ্ঠ 

কদরদছ এর্াং এর দ্বারা মকাদন্া সৃনিদক উদেিয কদর নন্। ইর্ােদতর দ্বারা 

িানু্ষদক মেখাদন্া র্া িানু্দষর েিাংসা অজবন্ করার উদেিযও কদর নন্। 

তদর্ মস ইর্ােদতর একনট পানেবর্ ফলাফল উদেিয কদরদছ। তাই মস 

ঐ মলাক-দেখাদন্া আিলকারী র্যনির িদতা ন্য়, ময এিন্ নকছু আিল 

দ্বারা িানু্দষর নন্কটর্তবী হয়, যা দ্বারা আল্লাহর নন্কটর্তবী হওয়ার কো 

এর্াং ময এর দ্বারা িানু্দষর েিাংসা অজবন্ করদত িায়।  

নকন্তু এই েুনন্য়ার্ী উদেদিযর ফদল তার ইখলাদস কিনত হদর্; এদত 

কদর মস এক যরদন্র নিদকব পনতত হদর্ এর্াং তার িযবাো ঐ র্যনির 

ন্ীদি িদল যাদর্, নযনন্ আিল দ্বারা আনখরাতদকই একিাত্র উদেিয 

নহদসদর্ গ্রহণ কদরদছ। 

আর এই েসদি আনি নকছু িানু্দষর েৃনি আকষবণ করদত িাই, যারা 

ইর্ােদতর উপকানরতার র্যাপাদর কো র্লার সিয় এদক পুদরাপুনর 

েুনন্য়ার্ী উপকানরতায় রূপান্তনরত কদর। উোহরণস্বরূপ তারা র্দল: 
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‘সালাদতর িদযয িরীরিিবা ও স্নায়ুর জন্য উপকার রদয়দছ’; ‘সাওদির 

(দরাযার) িদযয ফায়ো হদলা: এর কারদণ িরীদরর মিে কদি এর্াং 

খাওয়া-োওয়ার নন্য়ি-িৃঙ্খলা অনজবত হয়’। অেি এই শুযু েুনন্য়ার্ী 

উপকানরতা র্ণবন্া করাই েযান্ আদলািয নর্ষয় করা উনিৎ ন্য়। কারণ, 

তা ইখলাসদক েুর্বল কদর মেয় এর্াং আদখরাতদক িাওয়া মেদক িানু্ষদক 

অিদন্াদযাগী কদর। আর এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নকতাদর্র িদযয 

সাওদির তাৎপযব সুস্পি কদর র্দল নেদয়দছন্ ময, সাওি হদচ্ছ তাকওয়া 

অজবদন্র অন্যতি উপায়। সুতরাাং েীন্ী উপকানরতাই হদলা িুখয, আর 

েুনন্য়ার্ী (পানেবর্) উপকানরতা মগৌণ। আর যখন্ই আিরা সাযারণ 

জন্গদণর নন্কট কো র্লর্, তখন্ আিরা েীন্ী েৃনিদকাণ মেদক তাদের 

নন্কট আদলািন্া মপি করর্, আর যখন্ আিরা এিন্ র্যনির নন্কট 

কো র্লর্, ময র্যনি র্স্তুগত ফায়ো ছাো পনরতৃপ্ত হদর্ ন্া, তার নন্কট 

আিরা েীন্ী ও েুনন্য়ার্ী উভয় েৃনিদকাণ মেদক আদলািন্া মপি করর্। 

আর স্থান্, কাল ও পাত্রদভদেই কো র্লদত হয়। 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতওয়াদয় আনকো (فتاوى العقيدة): পৃ. ২০২  
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র্তবিান্ সিদয় নিক্ষার উদেিয ও লক্ষয 

েশ্ন: র্তবিাদন্ আিরা নর্েনর্েযালয়, সু্কল-কদলজ, িােরাসা ও অন্যান্য 

েনতষ্ঠাদন্র ছোছনে লক্ষয করনছ, আর এত সর্ েনতষ্ঠাদন্র ছোছনে 

সদেও এগুদলা ঐসর্ নর্জ্ঞ আদলিদের িত আদলি ধতনর করদত সিেব 

হয় নন্ মযসর্ আদলি পূর্বর্তবী সিদয় িসনজেসিূদহ অর্নস্থত নিক্ষার 

আসর মেদক ধতনর হদয়দছন্; িাই এই সািেবয জ্ঞান্গত নেক মেদক হউক 

অের্া নফকহ িাদস্ত্রর র্যাপাদর হউক ...; অের্া মসই সািেবয কদোপকেন্ 

ও নর্তদকবর মক্ষদত্র হউক ... সুতরাাং এ মক্ষদত্র কারণগুদলা কী কী?  

উির: মকাদন্া সদন্দহ মন্ই ময, পূর্বর্তবী সিদয়র মিদয় র্তবিান্ সিদয়র 

ইলি র্া জ্ঞাদন্র িান্ কি। তদর্ আিরা ঢালাওভাদর্ সকল িানু্দষর 

র্যাপাদর র্নল ন্া ময, তাদের জ্ঞান্গত িান্ (standard) েুর্বল। কারণ, 

আল্লাহর শুকনরয়া (আলহািেুনলল্লাহ) এখন্ও অদন্ক িানু্ষ পাওয়া 

যাদচ্ছ, যারা তাাঁদের জ্ঞাদন্ ও কদিব মশ্রষ্ঠ; তদর্ র্তবিান্ সিদয় নিক্ষার 

েুর্বলতার নর্ষদয় আিার অনভিত হদলা, এটা নিক্ষার েুর্বলতা ন্য়, মকন্ন্া 

র্তবিান্ নিক্ষার্যর্স্থা অনযকাাংি মক্ষদত্র পূদর্বকার সিদয়র নিক্ষাপদ্ধনতর 

িতই। সুতরাাং র্তবিান্ নসদলর্াসনট (কানরকুলাি) অনর্কল আদগর 

নসদলর্াসনটই; নকন্তু আিার েৃনিদত শুযু পাঠ করাই সর্ নকছু ন্য়...। 

কারণ, পাঠ করা হদচ্ছ জ্ঞাদন্র িানর্কানঠ ও েরজা িাত্র ..., আর পূদর্বর 

আদলিগণ তাদের পুদরা জীর্ন্টাই অনতর্ানহত হদয়দছ পঠন্—পাঠন্ ও 

অযযয়দন্র িযয নেদয়, তারা মশ্রণীকদক্ষ র্া নিক্ষার আসদর ময নিক্ষা গ্রহণ 

করদতন্, তার িাদেই সীিার্দ্ধ োকদতন্ ন্া; র্রাং তারা অযযয়ন্ ও 

আদলািন্া-পযবাদলািন্া সার্বক্ষনণক অর্যাহত রাখদতন্। 
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আর স্বতোঃনসদ্ধ কো হদলা, আদলািন্া ও অযযয়দন্র িাযযদিই জ্ঞান্ রৃ্নদ্ধ 

পায়; অপরনেদক র্তবিাদন্ ময নর্ষয়নট োনতষ্ঠানন্ক রূপ লাভ কদরদছ, 

তা হদলা অনযকাাংি নিক্ষােবী উাঁিু মরঙ্ক ও উন্নত িাদন্র ফলাফল অজবন্ 

কদর, নকন্তু অনযকাাংি মক্ষদত্র নকতার্ ও জ্ঞাদন্র সাদে তাদের মন্ই 

মকাদন্া সম্পকব। 

র্স্তুত: এ পদ্ধনতদত জান্া-নর্ষয়ানের িৃতুয ঘদট। কারণ, নর্েযা হদচ্ছ 

িারাগাদছর িদতা, যখন্ তুনি তার পনরিযবা করদর্, তখন্ তা র্ে হদর্ 

এর্াং ফল মেদর্, আর যনে তুনি তার যত্ন ন্া ন্াও, তদর্ তার পনরণনত 

হদলা িৃতুয এর্াং ধ্বাংস..., আর আিদলর নেক নর্িাদর অনযকাাংি মক্ষদত্র 

পূর্বর্তবী আদলিগণ নছদলন্ সৎকিবিীল আদলি এর্াং আল্লাহ তা‘আলার 

েনত একনন্ষ্ঠ, যারা আল্লাহদক ভয় করদতন্। আর এই গুণনট আিাদের 

এই যুদগর নিক্ষােবীদের িাদে খুর্ কিই পনরলনক্ষত হয়। সর্ িানু্দষর 

র্যাপাদর খারাপ যারণা ন্া মপাষণ কদরও র্লা যায় ময, খুর্ অল্প সাংখযক 

নিক্ষােবীই রদয়দছ যারা তাদের জ্ঞান্ অনু্যায়ী আিল কদর। অেি একিাত্র 

আিলই ইলি (জ্ঞান্) মক পনরশুদ্ধ ও পনরর্যবণ কদর। আল্লাহ তা‘আলা 

র্দলন্, 
أۗۡ  ﴿ ٓؤ  َ ِمۡن ِعَبادِهِ ذۡلٓعَلَمَٰٓ  [١٢﴾ ]فاطر: إِناَما ََيََۡش ذَّللا

“আল্লাহর র্ান্দাদের িদযয যারা জ্ঞান্ী, তারাই মকর্ল তাাঁদক ভয় কদর।” 

[সূরা ফানতর, আয়াত: ২৮] সুতরাাং আদলিগণ হদলন্ আল্লাহভীরু 

র্যনির্গব। সালাদফ সাদলহীন্দের মকউ মকউ র্দলন্, ইলি েুই েকার: 

এক েকার হদলা ভাষাগত র্া মিৌনখক ইলি, আর এটা আল্লাহর 

র্ান্দাদের ওপর তাাঁর েলীল-েিাণানে, আর অপর েকার হদলা আন্তনরক 
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ইলি, আর এটাই হদলা নর্শুদ্ধ জ্ঞান্, ময জ্ঞান্ আল্লাহ তা‘আলার েনত 

ভয়দক রৃ্নদ্ধ কদর, আর তারা এই আয়াতনটর দ্বারা েলীল মপি 

কদরদছন্:  
أۗۡ  ﴿ ٓؤ  َ ِمۡن ِعَبادِهِ ذۡلٓعَلَمَٰٓ  [١٢﴾ ]فاطر: إِناَما ََيََۡش ذَّللا

“আল্লাহর র্ান্দাদের িদযয যারা জ্ঞান্ী, তারাই মকর্ল তাাঁদক ভয় কদর।” 

[সূরা ফানতর, আয়াত: ২৮] 

িাইখ আল-ফাওযান্ 

ফাতওয়া (فتاوى): ২/১৩৫ (ঈষৎ পনরর্নতবত)  
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পরীক্ষার জন্য আল-কুরআন্ িুখস্থ করা 

েশ্ন: এিন্ র্যনির নর্যান্ কী হদর্, ময মর্নি মর্নি কুরআন্ পাঠ কদর, 

নকন্তু তার স্মরণ িনির েুর্বলতার কারদণ তা িুখস্থ করদত সিেব হয় 

ন্া? আর ঐ র্যনির নর্যান্ কী হদর্, ময আল-কুরআন্ িুখস্থ কদর এর্াং 

তা ভুদল যায় ঐ র্যনির িদতা, ময তা পরীক্ষার জন্য িুখস্থ কদর, এদত 

নক তার গুন্াহ হদর্? 
 هل و صحبه.آاحلمد هلل وحده و الصالة و السالم ىلع رسوهل و 

(সকল েিাংসা এক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাি রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি, তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও তাাঁর 

সাহার্ীগদন্র েনত)। 

অতোঃপর........ 

উির: ময র্যনি মর্নি মর্নি কুরআন্ পাঠ কদর, নকন্তু তার সৃ্মনতিনির 

েুর্বলতার কারদণ মস তা িুখস্থ করদত পাদর ন্া, তদর্ মস র্যনিদক তার 

পাঠ করার ওপর সাওয়ার্ মেওয়া হদর্ এর্াং তার িুখস্থ ন্া হওয়ার 

মক্ষদত্র তার ওযর গ্রহণ করা হদর্। মকন্ন্া আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
َ َما ذۡسَتَطۡعٓتۡم  ﴿ أ ذَّللا  [٢١﴾ ]اتلغابن: فَٱتآقو 

“সুতরাাং মতািরা সাযযিত আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কর।” [সূরা 

আত-তাগারু্ন্, আয়াত: ১৬], আর ময র্যনি উোহরণস্বরূপ পরীক্ষার 

জন্য আল-কুরআন্ িুখস্থ কদর, অতোঃপর তা ভুদল যায়, তদর্ মস 

গুন্াহগার হদর্ এর্াং মস অদন্ক কলযাণ মেদক র্নিত হদর্। আর 

তাওফীক োদন্র িানলক আল্লাহ। 
 هل و صحبه و سلم .آو صىل اهلل ىلع نبينا حممد و 
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(আল্লাহ রহিত ও িানন্ত র্ষবণ করুন্ আিাদের ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির ওপর এর্াং তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও 

সাহার্ীগদণর ওপর)। 

গদর্ষণাপত্র ও ফাতওয়া নর্ষয়ক স্থায়ী পনরষে 

সভাপনত     সহ-সভাপনত 

আর্েুল আযীয ইর্ন্ ইর্ন্ র্ায      আর্েুর রাজ্জাক ‘আফীফী 

       সেসয             সেসয 

আর্েুল্লাহ ইর্ন্ গুোইয়ান্                    আর্েুল্লাহ ইর্ন্ কু‘ঊে 

 

স্থায়ী পনরষদের ফাতাওয়া (فتاوى اللجنة ادلائمة): ৪/৬৩, ফাতাওয়া ন্াং- 

৭৭৩১  
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নিক্ষার উদেিয োণীর ছনর্ অঙ্কন্ করা 

েশ্ন: নিক্ষার উদেদিয মকাদন্া মকাদন্া ছাদত্রর জন্য নকছু নকছু োণীর ছনর্ 

অঙ্কন্ করার েদয়াজন্ হয়, সুতরাাং এর নর্যান্ কী হদর্? 

উির: এসর্ োণীর ছনর্ অঙ্কন্ করা ধর্য ন্য়। মকন্ন্া ন্র্ী সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি ছনর্ অঙ্কন্কারীদেরদক অনভিাপ (লান্ত) 

নেদয়দছন্। নতনন্ র্দলদছন্: 
 «عند اهلل يوم القيامة املصورون انلاس عذاباإن أشد »

“নকয়ািদতর নেন্ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ মেদক িানু্দষর িযয কনঠন্ 

িানস্তর সমু্মখীন্ হদর্ ছনর্ অঙ্কন্কারীগণ।”2 আর এটা েিাণ কদর ময, 

ছনর্ অঙ্কন্ করা কর্ীরা গুন্াদহর অন্তভুবি। কারণ, কর্ীরা গুন্াহ র্যতীত 

লা‘ন্দতর (অনভিাদপর) নর্ষয়নট আদস ন্া এর্াং কর্ীরা গুন্াদহর েসি 

ছাো কনঠন্ িানস্তর হুিনকও েোন্ করা হয় ন্া; নকন্তু িরীদরর হাত, পা 

ও অনু্রূপ অি-েতযদির ছনর্ অঙ্কন্ ধর্য। কারণ, এসর্ অি-েতযদি 

োণ অর্স্থান্ কদর ন্া; হােীদসর র্ির্যসিূদহর র্ানহযক নেক হদলা, ঐ 

ছনর্ র্া অি-েতযি অঙ্কন্ করা হারাি, যার িাদে োণ র্া জীর্দন্র 

অর্স্থান্ সম্ভর্। মকন্ন্া ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলন্,   
 «أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ من صور صورة يف ادلنيا لكف يوم القيامة»

“ময র্যনি ছনর্ ধতনর কদর, তাদক নকয়ািদতর নেন্ তাদত জীর্ন্ োদন্র 

জন্য নন্দেবি মেওয়া হদর্, নকন্তু মস সক্ষি হদর্ ন্া।”3 

                                                           
2 সহীহ রু্খারী, হােীস ন্াং ৫৬০৬ 
3 সহীহ রু্খারী, হােীস ন্াং ৫৬০৬ 
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িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

িাজিু‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাদয়ল ( جمموع فتاوى و رسائل): ২/২৭২ 

 

 

জরুনর েদয়াজদন্ ছনর্ অঙ্কন্ করা 

েশ্ন: সম্মানন্ত িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ রহ.-মক েশ্ন করা হদয়দছ, আপনন্ 

পূদর্বর এক ফাতওয়ায় র্দলদছন্: “যখন্ ছাত্র পরীক্ষার সমু্মখীন্ হদর্ 

এর্াং তার জন্য নভন্ন মকাদন্া উপায় োকদর্ ন্া, তখন্ মস মযন্ িাো 

নর্হীন্ োণীর ছনর্ অঙ্কন্ কদর”; নকন্তু যখন্ ছাত্র িাো অঙ্কন্ করদর্ ন্া, 

তখন্ মস পরীক্ষায় মফল করদর্- এিতার্স্থায় মস কী করদর্? 

উির: অর্স্থা যখন্ এই, তখন্ ছাত্র এই কাদজ র্াযয ও নন্রুপায়, আর 

গুন্াহ হদর্ ঐ র্যনির, ময র্যনি তাদক নন্দেবি নেদয়দছ এর্াং এই কাদজ 

তাদক র্াযয কদরদছ। নকন্তু আনি কতৃবপদক্ষর নন্কট আিা করদর্া, তারা 

মযন্ তাদের নন্দেবিদক এই সীিান্া পযবন্ত নন্দয় ন্া যায়, যার কারদণ 

আল্লাহর র্ান্দাগণ আল্লাহর অর্াযয হদত র্াযয হয়। 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

িাজিু‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাদয়ল ( جمموع فتاوى و رسائل): ২/২৭৪ (ঈষৎ 

পনরর্নতবত) 
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ছনর্র আকৃনত ও ঘাদের িাদে োগ মেওয়া 

েশ্ন: র্ইপদত্র ময সর্ ছনর্ রদয়দছ মসসর্ ছনর্ িুদছ মফলা আর্িযক হদর্ 

নক? আর ছনর্দত ঘাে ও মেদহর িদযয োগ মেওয়ার কারদণ হারাি 

হওয়ার নর্ষয়নট েূর হদর্ নক? 

উির: ছনর্ িুদছ মফলাটাদক আনি আর্িযক িদন্ কনর ন্া। কারণ, এদত 

র্ে যরদন্র কদির কাজ; তাছাো আরও একনট কারণ হদচ্ছ, এসর্ 

র্ইপত্র দ্বারা এসর্ ছনর্ই উদেিয ন্য়, র্রাং তাদত যা আদছ, তার িূল 

উদেিয হদলা, নিক্ষা। 

আর ছনর্দত ঘাে ও মেদহর িদযয োগ মেওয়ার কারদণ ছনর্র আসল 

আকৃনত র্া কাঠাদিাদত পনরর্তবন্ হয় ন্া। 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

িাজিু‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাদয়ল ( جمموع فتاوى و رسائل): ২/২৭৩  
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নিত্র অঙ্কন্ ও ভাস্কযব র্ান্াদন্ার িখ 

েশ্ন: আনি উচ্চ িাযযনিক স্তদরর েেি র্দষবর ছাত্র। আনি আিার মছাট 

মর্লা মেদকই নিত্রাঙ্কন্ পছন্দ করতাি, আর আনি ছনর্ অঙ্কদন্র কাদজ 

এিন্ভাদর্ আকৃি হদয় মগনছ, যা মকউ কল্পন্াও করদত পাদর ন্া, আর 

এখন্ আনি জান্দত পারলাি ময, নিত্রাকঙ্কন্ আল্লাহদক মক্রাযানিত কদর; 

নকন্তু আনি নিত্রাঙ্কদন্র সাদে অদন্ক মর্নি সনক্রয়ভাদর্ জনেত এর্াং শুযু 

নিত্রাঙ্কদন্র সাদেই ন্য়, র্রাং আনি ভাস্কযব র্ান্াদন্াদকও পছন্দ কনর; 

তারপর আনি নিত্রাকঙ্কন্ ও ভাস্কযব র্ান্াদন্ার কাজ মছদে মেওয়ার জন্য 

অদন্ক মিিা কদরনছ. নকন্তু িয়তান্ নিত্রাঙ্কদন্র কাজদক আিার নন্কট 

আকষবণীয় কদর তুদল। আনি আপন্ার নন্কট আিা করনছ ময, আপনন্ 

আিাদক এিন্ একনট পদ্ধনত র্া পদের সন্ধান্ মেদর্ন্, যা অনু্সরণ 

করদল আনি নিত্রাকঙ্কন্ ও ভাস্কযব র্ান্াদন্ার কাজ মছদে নেদত পারর্?  
هل و صحبه.آاحلمد هلل وحده, و الصالة و السالم ىلع رسوهل و   

(সকল েিাংসা এক আল্লাহর জন্য; সালাত ও সালাি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি, তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও তাাঁর সাহার্ীগদণর েনত)। 

অতোঃপর....... 

উির: োণীর ছনর্ ও ভাস্কযব নন্িবাণ করা হারাি। মকন্ন্া রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি ছনর্ নন্িবাতাদেরদক অনভিাপ নেদয়দছন্ এর্াং নতনন্ 

র্দলদছন্: 
 «عند اهلل يوم القيامة املصورون إن أشد انلاس عذابا»
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“নকয়ািদতর নেন্ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ মেদক িানু্দষর িদযয কনঠন্ 

িানস্তর সমু্মখীন্ হদর্ ছনর্ অঙ্কন্কারীগণ।”4 

আর আিরা মতািাদক উপদেি নেনচ্ছ, তুনি মতািার অর্সর সিয়নটদক 

র্ইপুস্তক পাঠ করা অের্া র্যর্সা-র্ানণজয ও অনু্রূপ মকাদন্া কাদজ র্যয় 

করদর্, যা মতািার িাদে ও হারাি (অবর্য) কাদজ নন্দয়ানজত হওয়ার 

িাদে অন্তরায় সৃনি করদর্। আর তাওফীক োদন্র িানলক আল্লাহ; 
    هل و صحبه و سلم .آو صىل اهلل ىلع نبينا حممد و 

(আল্লাহ রহিত ও িানন্ত র্ষবণ করুন্ আিাদের ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির ওপর এর্াং তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও সকল 

সাহার্ীর ওপর)। 

স্থায়ী পনরষে, নিক্ষা-গদর্ষণা ও ফাতাওয়া নর্ষয়ক 

সভাপনত          সহ-সভাপনত  

আর্েুল আযীয ইর্ন্ র্ায       আর্েুর রাজ্জাক ‘আফীফী 

সেসয                   সেসয 

 আর্েুল্লাহ ইর্ন্ গুোইয়ান্               আর্েুল্লাহ ইর্ন্ কু‘ঊে 

স্থায়ী পনরষদের ফাতাওয়া (فتاوى اللجنة ادلائمة): ১/৪৭৭, ফাতাওয়া ন্াং- 

৮০৪১  

                                                           
4 সহীহ রু্খারী, হােীস ন্াং ৫৬০৬ 
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ছনর্ সাংর্নলত িযাগানজন্ ও সিনয়কী সাংরক্ষণ 

েশ্ন: আনি উচ্চ িাযযনিক স্তদরর একজন্ ছাত্র; আিার িখ হদলা পোশুন্া 

ও তেয অনু্সন্ধান্ করা, যা আিাদক অদন্ক ইসলািী, সাাংসৃ্কনতক ও 

সািনরক িযাগানজন্ অযযয়দন্র নেদক যানর্ত কদর, নকন্তু এসর্ 

িযাগানজদন্র নকছু নকছু, র্রাং অনযকাাংদির িদযযই িানু্দষর ছনর্ রদয়দছ, 

অেি আনি আিার র্যনিগত লাইদব্রনরদত িযাগানজন্সিূহ সাংরক্ষণ কনর 

এর্াং এগুদলার িদযয ছনর্সিূহ নর্েযিান্ োদক, আর নিত্র নিল্পীদের 

র্যাপাদর যা র্লা হদয়দছ এর্াং মযই ঘদর কুকুর ও ছনর্ রদয়দছ, মসই ঘদর 

নফরিতা েদর্ি ন্া করার র্যাপাদর যা র্লা হদয়দছ, আিরা হােীদস ন্র্র্ী 

মেদক তা জান্দত মপদরনছ ...। আনি এই িাসআলানটর নর্স্তানরত র্যাখযা 

কািন্া করনছ, যাদত তার অস্পিতা স্পি হয় এর্াং তা পনরপূণব আদলািন্া 

নর্নিি হয়? 

উির: উপকারী র্ইপত্র, পত্রপনত্রকা ও িযাগানজন্ সাংরক্ষদণ মকাদন্া 

েকার র্াযা র্া নন্দষয মন্ই, যনেও তাদত মকাদন্া েকার ছনর্ নর্েযিান্ 

োকুক; নকন্তু যনে ছনর্সিূহ ন্ারীর হয়, তদর্ তা িুদছ মেওয়া র্া নর্লুপ্ত 

করা আর্িযক (ওয়ানজর্), আর যনে তা পুরুদষর ছনর্ হয়, তদর্ এই 

নর্ষদয় র্নণবত নর্শুদ্ধ হােীদসর ওপর আিল কদর ঐ ছনর্র িাো নর্লুপ্ত 

র্া মঢদক নেদলই যদেি হদর্। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৪/৩৩২ 
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সফদর ছাত্র-ছাত্রীদের ছনর্ উঠাদন্া 

েশ্ন: আিরা যখন্ মকাদন্া ছাত্র ও র্নু্ধ-র্ান্ধদর্র সাদে সফদর যাই, তখন্ 

শুযু সৃ্মনতর উদেদিয আিরা নকছু ছনর্ সাংগ্রহ কনর। সুতরাাং এই অর্স্থায় 

ছনর্গুদলার নর্যান্ কী হদর্? 

উির: ছনর্গুদলা যখন্ োণীর হদর্, তখন্ তা হারাি র্দল গণয হদর্। 

কারণ, ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্: 
 «عند اهلل يوم القيامة املصورون إن أشد انلاس عذابا»

“নকয়ািদতর নেন্ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ মেদক িানু্দষর িদযয কনঠন্ 

িানস্তর সমু্মখীন্ হদর্ ছনর্ অঙ্কন্কারীগণ।”5 তাছাো ন্র্ী সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি নিত্র নিল্পীদেরদক অনভিাপ নেদয়দছন্; তদর্ ছনর্ 

যনে োণীর ন্া হদয় গােী, নর্িান্, মখজুরগাছ ইতযানের িদতা হয়, তাহদল 

মকাদন্া সিসযা মন্ই।  

আর আল্লাহই হদলন্ তাওফীক োদন্র িানলক।  

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ২/২৬০ 

 

 

 

 

  

                                                           
5 সহীহ রু্খারী, হােীস ন্াং ৫৬০৬ 
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তার্ীয মলখদকর জন্য রহিদতর মো‘আ করা 

েশ্ন: আিার এক নিক্ষক নছদলন্, নযনন্ আিাদক আল-কুরআন্ নিক্ষা 

নেদয়দছন্ এর্াং আিার িাদয়র নপতার ন্ান্া, তারা উভদয় িারা মগদছন্; 

তারা তানর্দযর জন্য আল-কুরআদন্র আয়াত নলখদতন্, অতোঃপর তা 

িানু্ষদক নেদতন্। অতোঃপর তারা আিাদক নন্য়নিত কুরআন্ অযযয়দন্র 

নন্দেবি মেন্ এর্াং আনিও নন্য়নিত কুরআন্ নতলাওয়াত করদত োনক, 

এিন্নক মিষ পযবন্ত আিার রর্ (েনতপালক) আিাদক তাওহীে তো 

একত্বর্াদের রু্ে োন্ করদলন্। অতোঃপর আিার কাদছ স্পি হদয় মগল 

ময, তারা উভদয় নকছু অশুদ্ধ (ভুল) কাজ কদরদছন্। সুতরাাং আনি নক 

তাদের জন্য মো‘আ ও ক্ষিা োেবন্া করদত পারর্ ( و السالم عليكم و
 আপন্াদের ওপর িানন্ত, আল্লাহর রহিত ও র্রকত)  (رمحة اهلل و براكته 

র্নষবত হউক)?  

উির: তার্ীয নহদসদর্ েুনলদয় রাখার জন্য আল-কুরআদন্র আয়াত নলখা 

ধর্য ন্য়; অনু্রূপভাদর্ নর্শুদ্ধ েনলদলর নভনিদত নহফাযত (সাংরনক্ষত) 

রাখা অের্া মরাগ নন্রািয় অের্া র্ালা-িুনসর্ত েূর করার আিায় নলনখত 

কুরআদন্র আয়াত েুনলদয় রাখাও ধর্য ন্য়; নকন্তু তা সদেও মতািার 

জন্য মতািার নিক্ষক ও ন্ান্ার উদেদিয রহিত ও িাগনফরাত (ক্ষিা) 

কািান্া কদর মো‘আ করা ধর্য, যনেও তারা তাদের জীর্েিায় এই কাজ 

করদতন্। মকন্ন্া, তা নিকব ন্য়, যনেও তা জাদয়য (বর্য) ন্য়; তদর্ যনে 

তুনি তাদের র্যাপাদর এ নর্ষয় ছাো এিন্ মকাদন্া নর্ষয় সম্পদকব জান্, 

যা তাদের কুফুরীদক নন্নশ্চত কদর। মযিন্, িৃত র্যনিদক ডাকা র্া তার 

নন্কট োেবন্া করা, নজদন্নর িাযযদি সাহাযয োেবন্া করা ইতযানে, যা র্ে 
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েকাদরর নিদকবর অন্তভুবি, তাহদল তুনি তাদের জন্য মো‘আ করদর্ ন্া 

এর্াং তাদের জন্য ক্ষিা োেবন্া করদর্ ন্া। 
هل و صحبه و سلم .آو صىل اهلل ىلع نبينا حممد و   

(আল্লাহ রহিত ও িানন্ত র্ষবণ করুন্ আিাদের ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির ওপর এর্াং তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও সকল 

সাহার্ীর ওপর)। 

স্থায়ী পনরষে, নিক্ষা-গদর্ষণা ও ফাতওয়া নর্ষয়ক 

সভাপনত          সহ-সভাপনত  

আর্েুল আযীয ইর্ন্ র্ায         আর্েুর রাজ্জাক ‘আফীফী 

  সেসয                সেসয 

আর্েুল্লাহ ইর্ন্ গুোইয়ান্              আর্েুল্লাহ ইর্ন্ কু‘ঊে 

স্থায়ী পনরষদের ফাতওয়া (فتاوى اللجنة ادلائمة): ১/২০৯, ফাতওয়া ন্াং 

৪১৮৪  
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নর্পজ্জন্ক িদের িাযযদি মকৌতুক করা 

েশ্ন: মকাদন্া এক তরুণী আল-কুরআদন্র ‘আিপারা িুখস্থ করার কারদণ 

পুরস্কার লাভ করল এর্াং তার এক েল র্ান্ধর্ীর নন্কট নগদয় হানযর 

হদলা; অতোঃপর তাদের একজন্ তাদক র্লল: তুনি নক পুরস্কার লাভ 

কদরছ? তখন্ মস র্লল: মেখাদন্ার জন্য ইসলাি গ্রহণ কদরনছ এর্াং 

অনিদরই তা তযাগ করর্। অতএর্, এই যরদন্র কোর হুকুি (নর্যান্) 

কী হদর্? আর তার ওপর মকাদন্া নর্যান্ েদযাজয হদর্, ময র্যনি অনন্চ্ছা 

সদেও রনসকতা কদর এই কো র্দলদছ? মজদন্ রাখা েদয়াজন্, মস হদল 

উচ্চ িাযযনিক স্তদরর একজন্ ছাত্রী ...?  

উির: এই কো খুর্ই নর্পজ্জন্ক, মকাদন্া িানু্দষর জন্য মকৌতুক কদরও 

তা উচ্চারণ করা ধর্য ন্য়। কারণ, এিন্ কোর িাযযদি রনসকতা করা 

ধর্য ন্য়। আর ময এিন্ কো র্দলদছ, তার ওপর আর্িযক হদলা, মস 

আল্লাহর নন্কট তাওর্া করদর্, তাাঁর কাদছ ক্ষিা োেবন্া করদর্ এর্াং 

কখন্ও এই যরদন্র মন্াাংরা কোর পুন্রারৃ্নি করদর্ ন্া। কারণ, হােীদসর 

িদযয এদসদছ; ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্: 
إن الرجل يلتلكم باللكمة من سخط اهلل ال يلىق هلا باال يهوي بها يف انلار أبعد مما »

 «. بني املرشق واملغرب

“নন্শ্চয় র্যনি আল্লাহর অসন্তুনির মকাদন্া কো র্দল মফদল যার পনরণনত 

সম্পদকব মস সদিতন্ ন্য়, অেি মসই কোর কারদণ মস জাহান্নাদি এত 

ন্ীদি পনতত হদর্ যার েূরত্ব পূর্ব ও পনশ্চদির িযযকার েূরদত্বর মিদয় 

অদন্ক মর্নি।” 
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আর আল্লাহ তা‘আলা িুন্ানফকদের ওযর গ্রহণ কদরন্ নন্, যখন্ তারা 

অন্েবক কোর্াতবা উচ্চারণ কদরদছ এর্াং র্দলদছ,  
 [١٦﴾ ]اتلوبة: إِناَما ٓرناا ََنٓوٓض َونَۡلَعٓبۚٗ ﴿

“আিরা মতা আলাপ-আদলািন্া ও মখল-তািািা করনছলাি।” [সূরা 

আত-তাওর্াহ, আয়াত: ৬৫] 

িাইখ আল-ফাওযান্ 

ফাতওয়া (فتاوى): ১/৬৮  
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ছাত্রদেরদক উৎসাহ েোদন্র জন্য হাততানল মেওয়া 

েশ্ন: মকাদন্া র্যনির জন্য তার র্াচ্চার সাদে হাসয-রনসকতার ছদল 

হাততানল মেওয়া অের্া মশ্রণীকদক্ষ ছাত্রদের নন্কট মেদক অপর এক 

ছাত্রদক উৎসাহ েোন্ করার জন্য হাততানল তলর্ করা ধর্য হদর্ নক? 

উির: এই যরদন্র হাততানল উনিৎ ন্য় এর্াং তার সর্বনন্ম্ন অর্স্থা হদলা 

তা খুর্ই অপছন্দন্ীয়। কারণ, তা হদলা জাদহনলয়াদতর সিয়কাদলর 

ধর্নিিযসিূদহর অন্যতি ধর্নিিয, আর তাছাো হাততানল সালাদতর িদযয 

ভুল হওয়ার সিয় ন্ারীগণ কতৃবক সতকব সদঙ্কতও র্দট। আর তাওফীক 

োদন্র িানলক আল্লাহ। 
هل و صحبه و سلم .آو صىل اهلل ىلع نبينا حممد و      

(আল্লাহ রহিত ও িানন্ত র্ষবণ করুন্ আিাদের ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির ওপর এর্াং তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও সকল 

সাহার্ীর ওপর)। 

স্থায়ী ফাতওয়া মর্াডব 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৪/৩৩২  
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ঋতুর্তবী ছাত্রীদের কুরআন্ পাঠ 

েশ্ন: আিরা িনহলা কদলদজর ছাত্রী, আিাদের পাঠযসূিীদত আল-কুরআন্ 

মেদক অাংিনর্দিষ িুখস্থ করার নর্ষয় রদয়দছ; নকন্তু কখন্ও কখন্ও 

আিাদের িানসক অর্স্থায় পরীক্ষার নন্নেবি তানরখ হানযর হদয় যায়, 

সুতরাাং এিতার্স্থায় আিাদের জন্য খাতার িদযয মকাদন্া সূরা মলখা এর্াং 

তা িুখস্থ করা শুদ্ধ (বর্য) হদর্ নকন্া? 

উির: আদলিদের েু’নট িদতর িদযয সর্দিদয় নর্শুদ্ধ িদত, হাদয়য এর্াং 

নন্ফাসকালীন্ সিদয় ন্ারীদের জন্য কুরআন্ পাঠ করা ধর্য। কারণ, এই 

মক্ষদত্র নন্দষযাজ্ঞার র্যাপাদর মকাদন্া েলীল সার্যস্ত মন্ই; নকন্তু আল-

কুরআদন্র িাসহাফ (গ্রন্থ) স্পিব করা র্যতীত পাঠ করদত হদর্, আর 

উভয় অর্স্থায় ন্ারী পনর্ত্র কাপে ও অনু্রূপ নকছুর সাহাদযয আোল 

করার িাযযদি তাদক যরদত পারদর্; অনু্রূপভাদর্ ঐ খাতার র্যাপাদরও 

একই নর্যান্ েদযাজয হদর্, েদয়াজদন্র সিয় যার িদযয আল-কুরআন্ 

নলনপর্দ্ধ করা হয়। 

তদর্ যার ওপর অপনর্ত্রতাজনন্ত কারদণ মগাসল ফরয হদয়দছ, এিন্ 

অপনর্ত্র র্যনি মগাসল ন্া করা পযবন্ত কুরআন্ পাঠ করদর্ ন্া। কারণ, 

এই র্যাপাদর নর্শুদ্ধ হােীস র্নণবত হদয়দছ, যা নন্দষযাজ্ঞার ওপর 

েিাণর্হ। এই মক্ষদত্র হাদয়য এর্াং নন্ফাসকালীন্ সিদয়র ন্ারীদের ওপর 

অনু্িান্ (নকয়াস) করা ধর্য হদর্ ন্া। কারণ, অপনর্ত্রতা জনন্ত কাজ 

মেদক অর্সর হওয়ার পর মেদক ময মকাদন্া সিদয় তার জন্য মগাসল 

কদর পনর্ত্র হওয়া সহজ। আর আল্লাহই তাওফীক োদন্র িানলক। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায। ফাতওয়া (الفتاوى): ১/৩৯  
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ঋতুর্তবী ছাত্রীদের আল-কুরআদন্র িুসহাফ স্পিব করা 

েশ্ন: নিক্ষােনতষ্ঠাদন্ নিক্ষা গ্রহণ ও নিক্ষাোদন্র োনয়ত্ব পালন্ করার 

সিদয় ঋতুর্তবী ন্ারীর পদক্ষ কুরআন্ স্পিব করা; নর্দিষ কদর যখন্ 

নিনক্ষকা আিাদেরদক এই কো র্দল র্াযয কদর ময, এটা হারাি ন্য়, 

মকন্ন্া আিরা মতা নিখনছ— এই মক্ষদত্র নর্যান্ কী হদর্? 

উির: এই িাসআলানট েু’নট িাসআলাদক িানিল কদর: 

েেি িাসআলা: অযুনর্হীন্ অর্স্থায় িুসহাফ স্পিব করা। নর্জ্ঞ আদলিগণ 

এই র্যাপাদর িতদভে কদরদছন্, তাদের মকউ মকউ র্দলন্, অযুনর্হীন্ 

অর্স্থায় তা স্পিব করা ধর্য। কারণ, কুরআন্ স্পিব করার জন্য পনর্ত্রতার 

আর্িযকতার ওপর নর্শুদ্ধ েলীল মন্ই। আর এর ওপর নভনি কদর র্লা 

যায়, ঋতুর্তবী ন্ারীর জন্য কুরআন্ স্পিব করা ধর্য। কারণ, কুরআন্ 

স্পিব করার মক্ষদত্র পনর্ত্রতা িতব ন্য়। আর অপর আদলিগণ র্দলন্, ময 

র্যনি পনর্ত্র ন্য়, তার জন্য কুরআন্ স্পিব করা ধর্য ন্য়। মকন্ন্া ন্র্ী 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্: 
 «. ال يمس القرآن إال طاهر»

“পনর্ত্র র্যনি র্যতীত মকউ আল-কুরআন্ স্পিব করদর্ ন্া।” আর   طاهر

িদের অেব অযুভদির িদতা অপনর্ত্রতা মেদক পনর্ত্র এর্াং ন্াপানকর 

অপনর্ত্রতা মেদক পনর্ত্র। সুতরাাং অপনর্ত্র র্যনির অি দ্বারা তা স্পিব 

করদর্ ন্া। 

আর েেি পদক্ষর আদলিগণ এই েলীল মপদির জর্াদর্ র্দলন্ ময, তার 

দ্বারা অযু ভদির িত অপনর্ত্রতা এর্াং ন্াপানক র্া অপনর্ত্রতা মেদক 

পনর্ত্রতা রু্োদন্ার মযিন্ সম্ভার্ন্া রদয়দছ, নঠক মতিনন্ভাদর্ তার দ্বারা 
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নিকব মেদক পনর্ত্রতা রু্োদন্ার সম্ভার্ন্াও রদয়দছ। মকন্ন্া আরূ্ হুরায়রা 

রানেয়াল্লাহু ‘আন্হু র্নণবত হােীদস ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি 

র্দলদছন্: 
 «. إن املؤمن ال ينجس»

“নন্শ্চয় িুনিন্ অপনর্ত্র হয় ন্া।” তাছাো আল্লাহ তা‘আলা িুিনরকদের 

েসদি র্দলন্, 
أ إِناَما ذلٓۡمۡۡشِٓكوَن ََنَٞس  ﴿ ِيَن َء َمٓنٓو  َها ذِّا يُّ

َ
أ  [١٢﴾ ]اتلوبة: َيَٰٓ

“মহ ঈিান্োরগণ! িুিনরকরা মতা অপনর্ত্র।” [সূরা আত-তাওর্া, 

আয়াত: ২৮] আর এর ওপর নভনি কদর র্লা যায়, িুসনলি িাত্রই 

পনর্ত্র, সুতরাাং তার জন্য কুরআন্ স্পিব করা ধর্য, আর অিুসনলি র্যনি 

অপনর্ত্র। সুতরাাং তার জন্য িুসহাফ স্পিব করা ধর্য ন্য়। আর যখন্ 

মকাদন্া িে েু’নট অদেবর সম্ভার্ন্া রাখদর্, তখন্ েিাণ র্যতীত সম্ভার্য 

েু’নট অদেবর একনট র্াে নেদয় অপরনট আর্িযক করা যাদর্ ন্া। আর এ 

িেনট র্যাপক অেবদর্ায িে ন্য় ময এটা অপনর্ত্র র্যনি ও কানফর 

উভয়দক অন্তভুবি করদর্ এটা র্লা যাদর্; র্রাং এটা মযৌে অেবদর্াযক 

িে, যাদত েু’নট অদেবর সম্ভার্ন্া সিান্ভাদর্ োদক। 

যাই মহাক, উিি হদলা পনর্ত্রার্স্থায় র্যতীত মকউ িুসহাফ স্পিব করদর্ 

ন্া। আর আলহািেুনলল্লাহ, এই সিসযার সিাযান্ সহজ। মকন্ন্া ময 

ন্ারী ঋতুর্তবী অর্স্থায় োকদর্, মস হাতদিাজা পনরযান্ কদর কুরআদন্র 

পৃষ্ঠা উল্টাদত পারদর্ ও তাদক যরদত পারদর্। 

নদ্বতীয় িাসআলা: ঋতুর্তবী ন্ারীর জন্য আল-কুরআন্ পাঠ করা, আর 

এই নর্ষয়নট নন্দয়ও আদলিদের িাদে িতনর্দরায রদয়দছ। তাদের িদযয 
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মকউ মকউ র্দলন্, তার জন্য আল-কুরআন্ পাঠ করা ধর্য। কারণ, 

সুন্নাহ’র িদযয এিন্ মকাদন্া স্পি সহীহ েলীল মন্ই, যা তাদক 

এিতার্স্থায় কুরআন্ নতলাওয়াত করা মেদক নন্দষয কদর, আর এই 

িতনট নর্শুদ্ধতার খুর্ কাছাকানছ; নকন্তু জরুনর েদয়াজন্ ন্া হদল 

এিতার্স্থায় কুরআন্ পাঠ ন্া করাটাই উিি, আর জরুনর নর্ষয়নট মযিন্, 

নিনক্ষকা হদল তার ছাত্রীদের নিক্ষা মেওয়ার েদয়াজদন্ কুরআন্ পাঠ 

করা; অের্া মস ছাত্রী, নিক্ষার জন্য র্া পরীক্ষার তা পাঠ করদত হয়। 

সুতরাাং এদত মকাদন্া মোষ হদর্ ন্া ইন্িাআল্লাহ। 

আর জর্ার্নট মিষ করার পূদর্ব আনি সতকব করদত ইচু্ছক ময, নকছু 

িানু্ষ আল্লাহ তা‘আলার র্াণী: 
ٓ وَن َّلا َيَمسُّ ﴿  ۥٓ إَِّلا ذلٓۡمَطها  [  ٠٧﴾ ]الواقعة: ٧٩ٓه

“যারা সমূ্পণব পনর্ত্র, তারা ছাো অন্য মকউ তা স্পিব কদর ন্া” [সূরা 

আল-ওয়ানকয়া, আয়াত: ৭৯]-এর দ্বারা েিাণ মপি কদর ময, অযুনর্হীন্ 

র্যনি আল-কুরআন্ স্পিব করদত পারদর্ ন্া। নকন্তু আয়াতনট তা েিাণ 

কদর ন্া এর্াং এর সাদে তার মকাদন্া সম্পকব মন্ই। কারণ, আল্লাহ 

তা‘আলা র্দলন্, 
ۡكٓنوٖن  ٧٧إِنآهۥ لَٓقۡ َء ٞن َر ِيٞم  ﴿ ٓ وَن  ٧٨ِِف رَِتَٰٖب ما ۥٓ إَِّلا ذلٓۡمَطها ٓه ﴾  ٧٩َّلا َيَمسُّ

 [  ٠٧،  ٠٠]الواقعة: 

“নন্শ্চয় এটা িনহিানিত কুরআন্, যা আদছ সুরনক্ষত নকতাদর্; যাদেরদক 

পনর্ত্র করা হদয়দছ, তারা ছাো অন্য মকউ তা স্পিব কদর ন্া”। [সূরা 

আল-ওয়ানকয়া, আয়াত: ৭৭-৭৯]  
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এর অেব, এই সুরনক্ষত নকতার্ পনর্ত্রকৃত র্যনিগণ র্যতীত অন্য মকউ 

স্পিব কদর ন্া, আর নতনন্ কতৃবর্ািক নর্দিদষযর িে র্যর্হার কদর র্দলন্ 

নন্:  َون ِٓ  ذلٓۡمَطهك
 । আর যনে অযুনর্হীন্(পনর্ত্রতা অজবন্কারীগণ র্যতীত)  إَِّلا

অর্স্থা মেদক পনর্ত্রতা অজবন্কারীগণ উদেিয হত, তদর্ নতনন্ 

র্লদতন্: ِٓ ونَ   ذلٓۡمَطهك
ۥٓ إَِّلا ٓه  পনর্ত্রতা অজবন্কারীগণ র্যতীত অন্য)  َّلا َيَمسُّ

মকউ তা স্পিব কদর ন্া)। 

আর মযদহতু নতনন্ র্দলদছন্: ﴿  وَن ٓ ﴾ ٧٩ذلٓۡمَطها  “যাদেরদক পনর্ত্র করা 

হদয়দছ”, মসদহতু এটা েিাণ কদর ময, এর দ্বারা উদেিয হদলা 

নফরিতাগণ। সুতরাাং আয়াদতর অেব হদর্: নফরিতাগণ ছাো অন্য মকউ 

এই সুরনক্ষত নকতার্ স্পিব কদর ন্া। আর সুরনক্ষত নকতার্ হদচ্ছ লওদহ 

িাহফুয। আর্ার মকউ মকউ র্দলন্, এর দ্বারা উদেিয হদলা ঐসর্ 

সহীফা, যা নফরিতাদের হাদত নর্েযিান্ আদছ। মকন্ন্া আল্লাহ তা‘আলা 

র্দলন্, 
ٓ إِناَها تَۡذرَِ ةٞ ﴿ َمةٖ  ١٢َفَمن َشآَء َذَرَ هٓۥ  ١١ّلََكا َك ا ِۢ  ١٣ِِف ٓصٓحٖف مُّ َ ة َطها ۡ فٓوَعةٖ مُّ  ١٤ما

يِۡدي سَ 
َ
                                                                                 [                                                         ٢١،  ٢٢﴾ ]عبس: ١٦رَِ  ِۢم بََ َرةٖ  ١٥َفَ ةٖ بِأ

“কখদন্া ন্য়, এটা মতা উপদেি র্াণী, কাদজই ময ইদচ্ছ করদর্ মস এটা 

স্মরণ রাখদর্, এটা আদছ িযবাোসম্পন্ন নলনপসিূদহ, যা উন্নত, পনর্ত্র; 

মলখক র্া েূতদের হাদত, (যারা) িহাসম্মানন্ত ও মন্ককার।” [সূরা 

‘আর্াসা, আয়াত: ১১-১৬] 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্: ফাতাওয়াদয় িান্ারুল ইসলাি: ১/১১৫  
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ঋতুর্তবী ছাত্রীদের োনতষ্ঠানন্ক ন্ািায ঘদর েদর্ি করা 

েশ্ন: িােরাসার িদযয শুযু মযাহদরর সালাত আোদয়র জন্য একনট িুসাল্লা 

(ন্ািায ঘর) ধতনর করা আদছ, মযাহদরর সালাদতর সিদয় মিদয়দেরদক 

ঐ ঘদর েদর্ি করদত র্াযয করা হয়, অেি তাদের মকউ মকউ িানসক 

অভযাদসর নিকার। সুতরাাং ঐ িুসাল্লা র্া ন্ািায ঘদরর জন্য নক 

িাসনজদের নর্যান্ েদযাজয হদর্ অেবাৎ তার জন্য নক তাদক র্সা জাদয়য 

(বর্য) হদর্? আর এই অর্স্থায় তারা যখন্ মশ্রণীকদক্ষ র্সদর্, তখন্ তারা 

হয়দতা অবন্নতক নর্ষয় নন্দয় আলাপ-আদলািন্া করদর্, সুতরাাং 

তাদেরদক এই িুসাল্লা র্া ন্ািায ঘদরর িদযয েদর্ি করদত র্াযয করা 

যাদর্ নক?  

উির: িােরাসার (নর্েযালদয়র) িযযকার িুসাল্লা (ন্ািায ঘর) িাসনজদের 

নর্যাদন্র আওতায় আসদর্ ন্া; র্রাং তা হদলা সালাদতর জন্য একনট 

নন্যবানরত স্থান্, আর এিন্ েদতযক স্থান্, যাদত সালাত আোয় করা হয়, 

তাদক এিন্ িাসনজে র্দল নর্দর্িন্া করা যাদর্ ন্া, যার জন্য েকৃত 

িাসনজেসিূদহর নর্যান্ েদযাজয হদর্, আর িাসনজে র্লা হয় ঐ ঘরদক, 

যা সার্বজন্ীন্ভাদর্ এর্াং কাঠাদিাগত ও পনরষ্কারভাদর্ শুযু সালাদতর জন্য 

ধতনর করা হয়, আর মকাদন্া জায়গায় সালাত পো হয়, শুযু এই কারদণ 

তাদক িাসনজে র্দল গণয করা যায় ন্া, আর এর ওপর নভনি কদর 

ঋতুর্তবী ন্ারীর জন্য িােরাসার (নর্েযালদয়র) িযযকার িুসাল্লা র্া ন্ািায 

ঘদর েদর্ি করা এর্াং তাদত অর্স্থান্ করা ধর্য হদর্।   

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

নিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য ফাতওয়া ( فتاوى للمدرسني و الطالب): পৃ. ২৪ 
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অপনর্ত্র অর্স্থায় নিক্ষক ও ছাত্রদের আল-কুরআদন্র পাণু্ডনলনপ স্পিব 

করা 

েশ্ন: মযই নিক্ষক তার ছাত্রদেরদক সরাসনর আল-কুরআদন্র িুসহাফ 

মেদক নিক্ষা োন্ কদরন্, তার জন্য নক পনর্ত্রতা আর্িযক, ন্ানক তার 

জন্য পনর্ত্রতা িতব ন্য়? 

উির: এই মক্ষদত্র নিক্ষক ও অন্যান্য র্যনি সকদলই সিান্, তার জন্য 

অনযকাাংি আদলদির িদত তার জন্য অপনর্ত্র অর্স্থায় আল-কুরআদন্র 

পাণু্ডনলনপ স্পিব করা ধর্য ন্য়, তাদের িদযয িার ইিাি রহ.ও রদয়দছন্। 

কারণ, ‘আির ইর্ন্ হাযি রানেয়াল্লাহু ‘আন্হু র্নণবত হােীদস ন্র্ী 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্: 
 «. ال يمس القرآن إال طاهر»

“পনর্ত্র র্যনি র্যতীত মকউ আল-কুরআন্ স্পিব করদর্ ন্া।” আর এনট 

একনট উিি সন্দে র্নণবত হােীস, যা ইিাি আরূ্ োউে রহ. ও অন্যান্য 

র্ণবন্াকারী িুিানসল (সাংযুি) ও িুরসাল (কনতবত) সন্দে র্ণবন্া 

কদরদছন্। আর তার কদয়কনট সন্ে রদয়দছ, যা তার সন্দের নর্শুদ্ধতা 

ও যারার্ানহকতা েিাণ কদর। আর ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাদির সাহার্ীগণ এই ফাতওয়াই নেদয়দছন্, আর আল্লাহই 

তাওফীক োদন্র িানলক। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

িাজিু‘উ ফাতাওয়া (جمموع فتاوى): ২/৯০  
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নিশুদের আল-কুরআদন্র পাণু্ডনলনপ স্পিব করা 

েশ্ন: আিাদের একনট িােরাসা আদছ, মযখাদন্ নিশুরা আল-কুরআন্ 

নহফয (িুখস্থ) কদর, নকন্তু তাদের পদক্ষ সার্বক্ষনণক পনর্ত্র অর্স্থায় োক 

সম্ভর্ হয় ন্া। সুতরাাং নিশুদের জন্য আল-কুরআদন্র পাণু্ডনলনপ স্পিব 

করার জন্য অযু আর্িযক হদর্ নক? 

উির: তাদের অনভভার্দকর জন্য আর্িযকীয় কতবর্য হদলা তাদেরদক 

এই র্যাপাদর নন্দেবি েোন্ করা এর্াং অনু্রূপভাদর্ মযই নিক্ষক 

তাদেরদক নিক্ষা মেন্, তার জন্যও আর্িযক হদলা তাদেরদক এই 

র্যাপাদর নন্দেবি েোন্ করা, যখন্ তাদের র্য়স সাত র্ছর র্া তার মিদয় 

মর্নি হয়। কারণ, পনর্ত্র র্যনি র্যতীত অন্য কারও জন্য আল-কুরআদন্র 

পাণু্ডনলনপ স্পিব করা ধর্য ন্য়। মকন্ন্া এই র্যাপাদর িরী‘আদতর েলীল 

র্নণবত আদছ, আর যার র্য়স সাত র্ছদরর ন্ীদি, মস মতা আল-কুরআদন্র 

পাণু্ডনলনপ স্পিব করার মযাগয র্দলই নর্দর্নিত ন্য়, যনেও মস অযু করুক 

ন্া মকন্। কারণ, নহতানহত জ্ঞান্ ন্া োকার কারদণ তার অযু হয় ন্া। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

িাজিু‘উ ফাতাওয়া ( جمموع فتاوى): ২/৯২  
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নিক্ষা র্া অযযয়দন্র অজুহাদত সালাত তযাগ করা 

েশ্ন: আনি কীভাদর্ কাযা (সিয় মেদক নর্লনিত) সালাত আোয় করর্, 

মযদহতু আনি পোদলখার কারদণ অদন্ক সিয় সালাত আোদয় নর্লি 

কনর? মযিন্নট আপন্ারা জাদন্ন্ ময, অিুসনলি রাদে সালাদতর সিয় 

পাওয়া যায় ন্া; আল্লাহ আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্? 

উির: আল্লাহ তা‘আলা ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি 

েদতযক জায়গার জন্য সালাদতর সিয়সিূহ সুস্পি কদর র্যাখযা কদরদছন্, 

আর ছাত্রদের জন্য আর্িযক হদলা, তারা অন্যান্য িুসনলিদের িত 

সালাতদক তার সিয়িত আোয় করদর্, আর পোদলখার অজুহাত নেদয় 

সালাতদক তার নন্যবানরত সিয় মেদক নর্লনিত করা ধর্য ন্য়; র্রাং 

তা‘আলার র্াণীর যোযে আিল কদর সালাতদক যোসিদয় আোয় করা 

ওয়ানজর্ (আর্িযক)। নতনন্ র্দলদছন্:   
َٰنِتِيَ ﴿ ِ َق أ َّلِلا ةِ ذلۡوۡٓسَطىَٰ َوقٓوٓمو  لَوَٰ َِٰت َوذلصا لََو أ لََعَ ذلصا  [١٤٢﴾]ابلقرة:٢٣٨َحَٰفِٓظو 

“মতািরা সালাদতর েনত যত্নর্ান্ হদর্, নর্দিষত িযযর্তবী সালাদতর এর্াং 

আল্লাহ্র উদেদিয মতািরা োাঁোদর্ নর্ন্ীতভাদর্।” [সূরা আল-র্াকারা, 

আয়াত: ২৩৮] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ۡوقٓوتاا  ﴿ ةَ ََكنَۡت لََعَ ذلٓۡمۡؤِمنَِي رَِتَٰباا ما لَوَٰ  [٢٠٤﴾ ]النساء:  ١٠٣إِنا ذلصا

“নন্যবানরত সিদয় সালাত কাদয়ি করা িুনিন্দের জন্য অর্িয কতবর্য।” 

[সূরা আন্-নন্সা, আয়াত: ১০৩] আর তাদত যোযে আিল হদর্ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি মেদক র্নণবত নর্শুদ্ধ 
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হােীসসিূদহর েনত, যাদত নতনন্ সালাদতর সকল সিদয়র সুস্পি র্যাখযা 

কদরদছন্। 

আর ছাত্রদের িদযয যারা জাদন্ ন্া তারা যারা জাদন্ তাদের নন্কট েশ্ন 

করদর্, আরও েশ্ন করদর্ তার ঐসর্ র্নু্ধর্ান্ধর্দক, যারা সালাদতর 

সিয়সিূহ জাদন্ ও রু্দে, এিন্নক যত্নসহকাদর সিয়িত সালাত আোয় 

কদর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি মেদক নর্শুদ্ধভাদর্ র্নণবত 

আদছ, নতনন্ র্দলন্,  
 «.نهم الصالة فمن تركها فقد كفرالعهد اذلي بيننا وبي»

“আিাদের ও তাদের িাদে ময েনতশ্রুনত র্া িুনি রদয়দছ, তা হদলা 

সালাত। সুতরাাং ময র্যনি তা পনরতযাগ কদর, মস কুফুরী করল র্া 

কানফর হদয় মগল।” ইিাি আহিে, নতরনিযী, আরূ্ োউে, ন্াসাঈ ও 

ইর্ন্ িাজাহ েিূখ নর্শুদ্ধ সন্দে হােীসখান্া র্ণবন্া কদরদছন্। আর 

ইিাি িুসনলি রহ. তার সহীহ গ্রদন্থ জাদর্র ইর্ন্ আর্নেল্লাহ রানেয়াল্লাহু 

‘আন্হু মেদক র্ণবন্া কদরন্, নতনন্ ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি 

মেদক র্ণবন্া কদরন্, নতনন্ র্দলন্, 
اَلِة » ِْك َوالُْكْفِر تَْرَك الصَّ  «إِنَّ َبنْيَ الرَُّجِل َوبَنْيَ الرشِّ

“র্ান্দা এর্াং নিকব ও কুফীদরর িদযয পােবকয হদচ্ছ সালাত তযাগ করা।”6 

আর এই র্যাপাদর আরও অদন্ক হােীস রদয়দছ। আল্লাহ সকদলর 

অর্স্থাদক সাংদিাযন্ কদর নেন্। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায: িাজিু‘উ ফাতাওয়া ( جمموع فتاوى): ২/১৪১ 

                                                           
6 সহীহ িুসনলি, হােীস ন্াং ২৫৬ 
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ের্াসী ছাদত্রর জুি‘আর সালাত তযাগ করা 

েশ্ন: েশ্নকারী র্দল ময, মস যুিরাদে ের্াসী ছাত্র, তাদের কাদছ িাসনজে 

মন্ই এর্াং মস েুই র্ছর যদর জুি‘আর সালাত নক নজনন্স জাদন্ ন্া। 

সুতরাাং তার হুকুি কী হদর্? 

উির: মলখাপোর উদেদিয মকাদন্া মেদি মেনরত ছাদত্রর জন্য নর্যান্ 

স্থায়ীভাদর্ র্সর্াসকারী র্যনির নর্যাদন্র িত, তার ওপর জুি‘আর 

সালাত আর্িযক হদর্, যখন্ মস এক েল স্থায়ী র্ানসন্দাদক পাদর্। সুতরাাং 

যখন্ মতািরা সাংখযায় নতন্জন্ র্া তার অনযক হও, তখন্ মতািরা 

জুি‘আর সালাত আোয় কর ঘদর অের্া র্াগাদন্ অের্া এগুদলা নভন্ন 

অন্য মকাদন্া জায়গায়; মতািাদের মকউ আযান্ নেদর্ এর্াং মতািাদের 

উদেদিয খুতর্া (ভাষণ) েোন্ ও মতািাদের ইিািনত করদর্ মতািাদের 

িাদে নযনন্ সর্দিদয় ভাদলা নতলাওয়াত করদত পাদর। মকন্ন্া আল্লাহ 

তা‘আলা র্দলন্, 
ةِ ِمن يَۡوِم ذۡۡلٓٓمَعةِ ﴿ لَوَٰ أ إَِذ  نٓودَِي لِلصا ِيَن َء َمٓنٓو  َها ذِّا يُّ

َ
أ أ  َيَٰٓ ِ َوَذٓرو  أ إََِلَٰ ذِۡر ِ ذَّللا فَٱۡسَعۡو 

َٰلِٓكۡم َخرۡيٞ لآكۡم إِن ٓرنٓتۡم َتۡعلَٓموَن              [                                                                                                                            ٧﴾ ]اجلمعة:  ٩ذۡۡلَۡيَعۚٗ َذ

মহ ঈিান্োরগণ! জুিু‘আর নেদন্ যখন্ সালাদতর জন্য ডাকা হয়, তখন্ 

মতািরা আল্লাহর স্মরদণ যানর্ত হও এর্াং মকন্া-দর্িা তযাগ কর, এটাই 

মতািাদের জন্য সদর্বািি, যনে মতািরা জান্দত। [সূরা আল-জুিু‘আ, 

আয়াত: ৯। তাছাো ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি জুি‘আর 

সালাদতর মক্ষদত্র িুসনল্লর সাংখযা কত হদত হদর্, এিন্ মকাদন্া নন্নেবি 

সাংখযার িতব কদরন্ নন্; নকন্তু তাাঁর সুন্নাহ ও আদলিদের ইজিা মেদক 

জান্া যায় ময, জািা‘আত ছাো জুিু‘আর সালাত আোয় করা যায় ন্া, 
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আর জুিু‘আর সালাত আোয় করা েুইদয়র অনযক স্থায়ী র্ানসন্দা এর্াং 

সাযারণ িুসনলিদের জন্য েদযাজয। 

স্থায়ী ফাতওয়া মর্াডব 

ফাতওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ১/৪১৬ 

(ঈষৎ পনরর্নতবত) 
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অযযয়দন্র সিয় পযবন্ত ফজদরর সালাতদক নর্লনিত করা 

েশ্ন: আিার আগ্রহ হদলা, আনি সালাত তযাগ করর্ ন্া; তদর্ আনি 

নর্লদি ঘুিাই এর্াং ঘনেদত সতকব সদঙ্কত (Alarm) র্াজাদন্ার সিয় 

নন্যবারণ কনর সকাল সাত ঘনটকায় (সূযব উেদয়র পর); অতোঃপর সালাত 

আোয় কনর এর্াং ক্লাদস নগদয় উপনস্থত হই, আর রৃ্হস্পনতর্ার ও 

জুিা‘র্াদর নর্লি কদর ঘুি মেদক জাগ্রত হই, অেবাৎ মযাহদরর সালাদতর 

একঘন্টা র্া েুই ঘন্টা পূদর্ব জাগ্রত হই এর্াং ঘুি মেদক জাগার পরপরই 

ফযদরর সালাত আোয় কনর; মযিনন্ভাদর্ আনি অনযকাাংি সিদয় 

নর্েনর্েযালদয়র আর্ানসক হদল আিার নন্জ কদক্ষ সালাত আোয় কনর 

এর্াং িাসনজদে যাই ন্া, যা আিার মেদক মর্নি েূদর ন্য়; আিার এক 

র্নু্ধ আিাদক সতকব কদর র্দলদছ ময, এটা জাদয়য (বর্য) ন্য়। সুতরাাং 

উদল্লনখত নর্ষদয় িান্ন্ীয় নপতা-গুরুর নন্কট মেদক নর্স্তানরত র্যাখযা 

কািন্া করনছ। আল্লাহ আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্? 

উির: ময র্যনি ইচ্ছা কদর সূযব উেদয়র পদর ঘুি মেদক জাগ্রত হওয়ার 

জন্য ঘনে নন্য়ন্ত্রণ কদর এর্াং ফজদরর ফরয সালাত তার সিয়িত আোয় 

কদর ন্া, তদর্ মস ইচ্ছা কদরই তা তযাগ কদর, আর এই কারদণ মস 

একেল আদলদির িদত কানফর হদয় যায় (আিরা আল্লাহর নন্কট ক্ষিা 

িাই) ইচ্ছাপূর্বক তার সালাত তযাগ করার নসদ্ধান্ত গ্রহদণর জন্য; 

অনু্রূপভাদর্ একই নর্যান্ েদযাজয হদর্ তার জন্য, যখন্ মস মযাহদরর 

পূর্ব পযবন্ত ফজদরর সালাতদক নর্লনিত করার ইচ্ছা করদর্, অতোঃপর 

মযাহদরর সালাদতর পূদর্ব তা আোয় করদর্। 
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আর ময র্যনির ওপর ঘুি েভার্ নর্স্তার কদরদছ এর্াং মিষ পযবন্ত 

সালাদতর সিয় অনতর্ানহত হদয় যায়, তদর্ এদত তার ক্ষনত হদর্ ন্া 

এর্াং এিতার্স্থায় তার ওপর আর্িযক হদলা, যখন্ ঘুি মেদক জাগ্রত 

হদর্, তখন্ সালাত আোয় কদর মন্দর্, আর এদত তার মকাদন্া পাপ 

হদর্ ন্া, যখন্ তার ওপর ঘুি েভার্ নর্স্তার কদর অের্া ভুলক্রদি সালাত 

তযাগ কদর। 

আর মযই িানু্ষ সালাতদক নর্লনিত কদর নন্যবানরত সিদয়র পদর আোয় 

করার ইচ্ছা কদর অের্া ঘনেদত সতকব সদঙ্কত (Alarm) নেদয় রাদখ 

(সালাদতর) সিদয়র পদর মজদগ উঠার জন্য, মিষ পযবন্ত মস সিয়িত 

মজদগ উঠদত পারল ন্া, তদর্ এই কাজনট হদর্ ইচ্ছা কদর সালাত তযাগ 

করার িানিল এর্াং সকল আদলদির িদত মস র্ে যরদন্র অন্যায় কাজ 

কদরদছ; নকন্তু মস কানফর হদর্ নক, হদর্ ন্া? এই র্যাপাদর আদলিদের 

িাদে িতনর্দরায রদয়দছ। যখন্ মস তার (সালাদতর) আর্িযকতাদক 

অস্বীকার করদর্ ন্া, তখন্ অনযকাাংি আদলদির িদত এই কারদণ মস 

কানফর হদর্ ন্া, আর একেল আদলদির িদত এই কারদণ তার পক্ষ 

মেদক র্ে যরদন্র কুফুরী হদর্, আর এই িতনট সাহার্াদয় মকরাি 

রানেয়াল্লাহু ‘আন্হুি আজিা‘ঈদন্র পক্ষ মেদক উদৃ্ধত। 

আর সালাদতর জািা‘আত তযাগ করাটাও অন্যায় এর্াং অবর্য; আর্িযক 

(ওয়ানজর্) হদলা িাসনজদে সালাত আোয় করা। মকন্ন্া আর্েুল্লাহ ইর্ন্ 

উদম্ম িাকতুি রানেয়াল্লাহু ‘আন্হু েসদি র্নণবত হােীদস এদসদছ, আর 

নতনন্ নছদলন্ অন্ধ সাহার্ী; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির 

নন্কট এদস নতনন্ র্লদলন্: 
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ِ صىل اهلل » َل رَُسوَل اَّللَّ
َ
ِ إِنَُّه لَيَْس ِِل قَائٌِد َيُقوُدِِن إَِِل الَْمْسِجِد. فََسأ يَا رَُسوَل اَّللَّ

ْن 
َ
ا َوَّلَّ َدََعُه َفَقاَل عليه وسلم أ َص هَلُ فَلَمَّ َ ِف بَيْتِِه فَرَخَّ َص هَلُ َفيَُصىلِّ َهْل تَْسَمُع »يُرَخِّ

اَلةِ  ِجْب » َل َنَعْم. قَاَل َفَقا«. انلَِّداَء بِالصَّ
َ
 «.فَأ

“মহ আল্লাহর রাসূল! আিার এিন্ মকাদন্া সহায়তাকারী মন্ই, ময 

আিাদক সহায়তা কদর িাসনজদে নন্দয় আসদর্; অতোঃপর নতনন্ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির নন্কট (িাসনজদে হানযর হওয়া মেদক 

ছুনট মিদয়) অনু্িনত োেবন্া করদলন্, যাদত নতনন্ (িাসনজদে উপনস্থত ন্া 

হদয়) তাাঁর ঘদরর িদযয সালাত আোয় করদত পাদরন্; তখন্ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি তাাঁদক অনু্িনত েোন্ কদরন্। অতোঃপর 

যখন্ নতনন্ নফদর যানচ্ছদলন্, তখন্ নতনন্ তাাঁদক ডাকদলন্ এর্াং নজদজ্ঞস 

করদলন্: তুনি নক আযাদন্র ধ্বনন্ শুন্দত পাও? জর্াদর্ নতনন্ র্লদলন্: 

হযাাঁ, শুন্দত পাই; তখন্ ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্লদলন্: 

তাহদল তার জর্ার্ োও, অেবাৎ িাসনজদে উপনস্থত হও।”7 এই হদলা 

অন্ধ র্যনি, যাদক িাসনজদে মপৌঁনছদয় মেওয়ার িদতা মকাদন্া 

সহায়তাকারী মন্ই; তা সদেও ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি 

িাসনজদে নগদয় সালাত আোয় করদত নন্দেবি নেদয়দছন্। সুতরাাং সুস্থ 

েৃনি সম্পন্ন র্যনি মতা আরও উিিভাদর্ই এই নন্দেবদির আওতায় 

আসদর্। 

আর উদেিয হদলা, নতনন্ িুনিদন্র ওপর িসনজদে নগদয় সালাত আোয় 

করাদক র্াযযতািূলক করদর্ন্। সুতরাাং তার জন্য এই মক্ষদত্র ধিনেলয 

                                                           
7 সহীহ িুসনলি, হােীস ন্াং ১৫১৮ 
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েেিবন্ করা এর্াং িাসনজদের নন্কটর্তবী ঘদরর িদযয সালাত আোয় 

করা ধর্য ন্য়। আর আল্লাহই তাওফীক োদন্র িানলক। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

িাজিু‘উ ফাতাওয়া ( جمموع فتاوى): ২/১৮৫ 

 

আর্ানসক ছাত্রদের জািা‘আদত সালাত আোয় করা মেদক নপনছদয় োকা 

েশ্ন: আিরা নর্েনর্েযালদয়র ছাত্ররৃ্ন্দ মযাহদরর সালাতদক নর্লদি আোয় 

কনর, তদর্ আিরা নন্য়নিত জািা‘আতসহ সালাত আোয় কনর; নকন্তু 

মযাহদরর সালাতদক আিরা নন্য়নিতভাদর্ িূল (েেি) জািা‘আদতর পদর 

আোয় কনর। সুতরাাং নন্য়নিতভাদর্ এটা করা জাদয়য (বর্য) নকন্া? 

উির: েকৃত িাসনজদে এই যরদন্র জািা‘আদত সালাত আোদয়র পদক্ষ 

আনি িত মেই ন্া। কারণ, এর অেব হদলা নন্য়নিতভাদর্ মতািাদের কতৃবক 

একনট জািা‘আদতর পর অপর আদরকনট জািা‘আত কাদয়ি করা; র্রাং 

মতািরা মতািাদের আর্ানসক হদল এক সদি সালাত আোয় কর এর্াং 

িাসনজেদক তার িুসনল্লদের জন্য একানক সালাত আোদয়র সুদযাগ কদর 

োও।   

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

নলকাউল র্ানর্ল িাফতুহ (لقاء ابلاب املفتوح): ৮/২৯ 
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মেদির র্াইদর মেনরত ছাদত্রর কসর ও েুই সালাত একদত্র আোয় করা 

েশ্ন: আিার জন্য রৃ্দটদন্ পোদলখাকালীন্ সিদয় কসর8 ও েুই সালাত 

একদত্র আোয় করা ধর্য হদর্ নকন্া এর্াং এই অর্স্থায় রিযান্ িাদস 

কসর ও েুই সালাত একদত্র আোয় করা ধর্য হদর্ নকন্া? 

উির: িুসানফর তো পযবটদকর জন্য েুই সালাত একদত্র আোয় করা 

ধর্য হদর্, যখন্ মস রাস্তায় পে িলদত োকদর্ এর্াং েদতযক সালাদতর 

জন্য েদতযক সিদয় অর্তরণ করাটা তার ওপর কিকর হদর্। সুতরাাং 

মস েুই সালাদতর ময মকাদন্া একনট সিদয় অর্তরণ করদর্ এর্াং একই 

সিদয় েুই সালাত আোয় করদর্; হয় েেিনটর ওয়াদি অের্া নদ্বতীয়নটর 

সিদয়, আর যনে মস িুকীি (অর্স্থান্কারী) নহদসদর্ অর্তরণ কদর, তদর্ 

মস েুই সালাত একদত্র আোয় করদর্ ন্া, র্রাং েদতযক সালাত তার 

সিয়িত আোয় করদর্; হয় পনরপূণবভাদর্ আোয় করদর্, ন্তুর্া কসর 

করদর্, যনে তা তার জন্য ধর্য হয়, আর কসর মতা শুযু ঐ িুসানফদরর 

জন্য ধর্য, ময সফদরর েস্তুনতর অর্স্থায় র্হাল োকদর্, যনেও মস 

েদয়াজদন্র কারদণ িরুভূনিদত অর্তরণ কদর এর্াং যনেও মস িহদরর 

এক োদন্ত মকাদন্া তাাঁরু্দত অর্তরণ কদর তার মকাদন্া দ্রুত েদয়াজন্ 

পূরদণর জন্য অদপক্ষা কদর, অতোঃপর আর্ার ভ্রিণ কদর।  

নকন্তু যনে মস িহদরর িাদে অর্তরণ কদর, সফরদক সাংদক্ষপ কদর এর্াং 

েীঘব সিয়কাল পযবন্ত অর্স্থান্ করার নসদ্ধান্ত গ্রহণ কদর, যনেও মস 

                                                           
8 কসর (قرص) িদের অেব হল কি করা র্া সাংদক্ষপ করা; আর সালাদতর মক্ষদত্র 

কসর হল িার রাকাত নর্নিি ফরয সালাতসিূহ মেদক েুই রাকাত আোয় করা।-
অনু্র্ােক। 
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স্থায়ীভাদর্ র্সর্াসকারী ন্য়, নকন্তু মস একনট কদক্ষ র্া েিস্ত র্ানেদত 

র্সর্াস কদর এর্াং তার নন্কট েদয়াজন্ীয় সকল নর্ষয় পনরপূণব ও 

স্বাচ্ছন্দযপূণবভাদর্ নর্েযিান্ আদছ, তদর্ তার জন্য কসর করার অনযকার 

মন্ই, আর এই অর্স্থায় মস রিযান্ িাদসর সাওি (দরাযা) ভি করদর্ 

ন্া, মযদহতু তার ওপর সফর অর্স্থার কোনট েদযাজয ন্য় এর্াং তার 

িাদে ও িহরর্াসীর িাদে মকাদন্া পােবকয মন্ই, আর সালাত পূণব করদল 

এর্াং সাওি (দরাযা) ভি ন্া করদল তার মকাদন্া কি র্া সিসযা মন্ই।  

িাইখ ইর্ন্ নজর্রীন্ 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ১/৪০৭  
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অভযন্তরীন্ নর্ভাদগর ছাত্রীগণ কতৃবক সালাতদক কসর করা  

েশ্ন: আনি একজন্ ছাত্রী, আনি আিার পনরর্ার-পনরজন্ মেদক েূদর 

অভযন্তরীন্ নর্ভাদগ র্াস কনর, আর আনি ময জায়গায় পোদলখা কনর, 

তা আিার পনরর্ার-পনরজন্ মেদক োয় একিত পিাি নক. নি. েূদর 

অর্নস্থত এর্াং আনি েনত সপ্তাদহর রৃ্হস্পনতর্ার ও জুিা‘র্াদর তাদের 

কাদছ আনস; এিতার্স্থায় মযই েুই নেন্ আনি আিার পনরর্ার-পনরজদন্র 

নন্কট অর্স্থান্ করর্, মসই েুই নেন্ এর্াং মযই পাাঁি নেন্ অভযন্তরীন্ 

নর্ভাদগ অর্স্থান্ করর্, মসই পাাঁি নেন্ নক আনি আিার সালাতদক কসর 

কদর আোয় করর্, ন্ানক পনরপূণব কদর আোয় করর্? আল্লাহ 

আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্? 

উির: অভযন্তরীন্ নর্ভাদগ পাাঁি নেন্ এর্াং পনরর্ার-পনরজদন্র নন্কট েুই 

নেন্ মতািার অর্স্থান্কাদল মতািার ওপর সালাতদক পনরপূণব কদর আোয় 

করা আর্িযক, আর মতািার পোদলখার িহর এর্াং পনরর্ার-পনরজদন্র 

িহদরর েূরদত্বর িােখাদন্র রাস্তায় মতািার জন্য িার রাকাত নর্নিি 

ফরয সালাতদক কসর কদর আোয় করা ধর্য এর্াং তখন্ মতািার জন্য 

আরও ধর্য হদলা েুই ওয়াদির সালাতদক তাদের এক ওয়াদি আদগ 

র্া পদর একনত্রত কদর আোয় করা। সুতরাাং তুনি (সফরকালীন্ সিদয়) 

রাস্তায় িুসানফদরর নর্যান্ গ্রহণ করদর্ এর্াং র্াসায় অর্স্থান্কালীন্ সিদয় 

িুকীি তো স্থায়ী র্ানসন্দার নর্যান্ গ্রহণ করদর্।    

িাইখ আল-ফাওযান্ 

আল-িুন্তাকা (املنتىق): ১/১৭ 
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মেদির র্াইদর মেনরত ছাত্র কতৃবক সালাতসিূহ একত্র কদর আোয় করা 

েশ্ন: মকাদন্া মকাদন্া সিয় আনি আসদরর সালাতদক িাগনরদর্র 

সালাদতর সাদে আোয় কনর এর্াং অনযকাাংি সিদয় এই রকি হয়, আর 

এর কারণ হদলা আনি পররাে নিিদন্ রৃ্দটদন্ অযযয়ন্ কনর এর্াং আনি 

এিন্ এক নর্েনর্েযালদয় অযযয়ন্ কনর, যাদত অযু করার িদতা জায়গা 

মন্ই, আর সালাত আোয় করার জায়গাও মন্ই। সুতরাাং আিার জন্য 

আসদরর সালাতদক িাগনরদর্র সালাদতর সাদে আোয় করা জাদয়য 

(বর্য) হদর্ নক? অের্া আিার জন্য আসদরর সালাতদক তার নন্যবানরত 

সিয় মেদক োয় মেেঘণ্টা নর্লি কদর আোয় করা জাদয়য (বর্য) হদর্ 

নক? 

উির: অনর্রাি রৃ্নি, লাগাতার ভ্রিণ, েিণ্ড অসুস্থতা ইতযানের িত 

ওযদরর কারদণ েুই সালাত একনত্রত কদর আোয় করা ধর্য, আর নর্ন্া 

ওযদর েুই সালাত একনত্রত কদর আোয় করা ধর্য ন্য়; তাছাো (ওযদরর 

কারদণ) শুযু মযাহর ও আসদরর সালাতদক তাদের উভয় ওয়াদির ময 

মকাদন্া একনট ওয়াদির িদযয এনগদয় র্া নপনছদয় এক সাদে আোয় 

করদর্, আর অনু্রূপভাদর্ িাগনরর্ ও এিার সালাতদক তাদের উভয় 

ওয়াদির ময মকাদন্া একনট ওয়াদির িদযয এক সাদে আোয় করদর্। 

আর মকাদন্া েকার ওযর ছাো সালাতদক তার নন্যবানরত সিয় মেদক 

নর্লনিত কদর আোয় করা ধর্য ন্য়। সুতরাাং আসদরর সালাতদক 

দ্রুততার সাদে আোয় করাটাই র্ািন্ীয়। কারণ, হােীদসর িদযয র্নণবত 

আদছ: নন্শ্চয়ই ময র্যনির আসদরর সালাত ছুদট মগল, মস মযন্ তার 

পনরর্ার-পনরজন্ ও যন্-সম্পে হারাল। আর েশ্নকারী যখন্ উদল্লখ 
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কদরদছ তার কিবদক্ষদত্র অযু ও সালাত আোয় করার িত মকাদন্া জায়গা 

পাওয়া যায় ন্া, তখন্ তার ওপর আর্িযক হদলা যখন্ই মস অর্সর হদর্ 

এর্াং ওযর র্া সীিার্দ্ধতা েূর হদয় যাদর্, তখন্ই সালাত আোয় কদর 

মন্য়া এর্াং তার কতবর্য হদলা দ্রুততার সাদে আসদরর সালাতদক সূযব 

অস্ত যাওয়ার পূদর্বই আোয় কদর মন্য়া, আর এর পূদর্ব যখন্ই সম্ভর্ 

হদর্, তখন্ই তা দ্রুত আোয় কদর মন্য়া। আর আল্লাহই হদলন্ তাওফীক 

োতা। 

িাইখ ইর্ন্ নজর্রীন্ 

ফতাওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ১/৪০৬ 
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অযযয়দন্র অজুহাদত েুই সালাত একত্র কদর আোয় করা 

েশ্ন: আিাদের জন্য েুই সালাত একত্র কদর আোয় করা ধর্য হদর্ 

নকন্া, যখন্ আিরা পোদলখার জন্য র্রাে করা সিদয়র মভোজাদল 

আর্দ্ধ হদয় িহদর এিন্ভাদর্ র্সর্াস কনর, তার মেদক মর্র হওয়া 

আিাদের পদক্ষ সম্ভর্ হদয় উদঠ ন্া, অেি ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাি িেীন্াদত মকাদন্া েকার সফর, রৃ্নি ও অসুস্থতা ছাোই েুই 

সালাত একদত্র আোয় করদছন্? ন্ানক আিাদের ওপর ক্লাি পনরতযাগ 

করা এর্াং সালাত আোদয়র উদেদিয মর্নরদয় আসা আর্িযক? 

উির: মতািার ওপর আর্িযক হদলা সিয়িত পাাঁির্ার ফরয সালাতসিূহ 

আোয় করা, আর অযযয়দন্র নর্ষয়নট মতািার এিন্ ওযর নহদসদর্ 

নর্দর্নিত হদর্ ন্া, যার কারদণ মতািাদক ময মকাদন্া সালাতদক তার ঐ 

সিয় মেদক নর্লনিত কদর আোয় করার সুদযাগ মেওয়া মযদত পাদর, যা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি স্পিভাদর্ র্ণবন্া কদর 

নেদয়দছন্। আর ময হােীসনটর েনত আনি ইনিত কদরনছ, তা হদলা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির র্াস্তর্ আিল, যা তাাঁর 

পরর্তবী েজদের িাদে যারার্ানহকভাদর্ িদল আসদছ। সুতরাাং মতািার 

ওপর আর্িযকীয় কতবর্য হদলা, তুনি মতািার পোদলখা ও সিয়িত 

সালাত আোয় করার িাদে সিিয় সাযন্ করদর্।  

স্থায়ী ফাতওয়া মর্াডব 

ফাতওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ১/৪০১ 
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িােরাসার িদযয ছাত্রগণ কতৃবক নতলাওয়াদতর সাজোহ আোয় করা 

েশ্ন: যখন্ ছাত্রগণ িােরাসায় এিন্ মকাদন্া আয়াত পাঠ কদর, যাদত 

সাজোহ রদয়দছ, নকন্তু তারা সাজোহ আোয় কদর নন্; ফদল এদত মকাদন্া 

পাপ হদর্ নকন্া? আর তাদের পদক্ষ সাজোহ আোয় করা উিি, ন্ানক 

সাজোহ আোয় ন্া করা উিি?  

উির: এদত মকাদন্া পাপ হদর্ ন্া। কারণ, নতলাওয়াদতর সাজোহ 

আর্িযক (ওয়ানজর্) নর্ষয় ন্য়; র্রাং তা হদচ্ছ সুন্নাত, মকাদন্া র্যনি যনে 

তা আোয় কদর, তদর্ তা উিি হদর্, আর যনে তা আোয় ন্া কদর, 

তদর্ তাদত গুন্াহ হদর্ ন্া, আর ছাত্রগণ কতৃবক নতলাওয়াদত সাজোহ 

আোদয়র নর্ষয়নটদত অদন্ক সিয় নর্িৃঙ্খলা র্া মলখাপোর র্যাঘাত 

ঘটদত পাদর, আর্ার অনু্রূপভাদর্ তাদত ক্রীো-দকৌতুক ও হানস-তািািা 

হদত পাদর। সুতারাাং তাদের জন্য উিি হদলা এটা ন্া করা, তদর্ হযাাঁ, 

ছাত্ররা যনে িাসনজদে োদক এর্াং তারা যনে ভদ্র ও সুিৃঙ্খল হয়, আর 

পাঠক সাজোহর আয়াত পাঠ কদর, অতোঃপর মস নন্দজ সাজোহ কদর 

এর্াং তারাও (ছাত্ররাও) তার সাদে সাজোহ কদর, তাহদল এটা উিি 

হয়। আর আল্লাহই সর্দিদয় মর্নি ভাদলা জাদন্ন্। 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়াদয় িান্ারুল ইসলাি ( فتاوى منار اإلسالم): ১/২০৪  
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পরীক্ষার কারদণ রিযান্ িাদসর সাওি পালন্ ন্া করা 

েশ্ন: যখন্ রিযান্ িাদস িাযযনিক সানটবনফদকট পরীক্ষা অনু্নষ্ঠত হয়, 

তখন্ নক ছাত্রদের জন্য সাওি (দরাযা) ভি করা ধর্য হদর্, যাদত তারা 

পরীক্ষায় অাংিগ্রহণ করদত সক্ষি হয়? 

উির: পরীক্ষার অজুহাদত মকাদন্া োপ্তর্য়স্ক ছাদত্রর জন্য রিযান্ িাদসর 

সাওি ভি করা ধর্য হদর্ ন্া। কারণ, এটা মকাদন্া ির‘ঈ ওযর ন্য়; 

র্রাং তার ওপর আর্িযক হদলা সাওি পালন্ করা এর্াং তার ওপর 

নেদন্র মর্লায় অযযয়দন্র কাজনট কিকর হদল, রাদতর মর্লায় অযযয়ন্ 

করা, আর পরীক্ষা নন্য়ন্ত্রণকারী কতৃবপদক্ষর জন্য উনিৎ হদর্ রিযান্ 

িাসদক র্াে নেদয় পরীক্ষার সিয়সূিী ধতনর কদর ছাত্রদের েনত মকািল 

আিরণ করা, যাদত সাওদির কলযাণ ও পরীক্ষার েস্তুনতর জন্য অর্সর 

সুদযাগ গ্রহদণর িাযযদি উভয় েকার স্বােব সুরনক্ষত হয়। রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি মেদক নর্শুদ্ধভাদর্ র্নণবত হদয়দছ, নতনন্ 

র্দলদছন্:  
ِِت »  مَّ

ُ
ْمِر أ

َ
ِِت َشيْئًا فََشقَّ َعلَيِْهْم فَاْشُقْق َعلَيِْه َوَمْن َوَِّلَ ِمْن أ مَّ

ُ
ْمِر أ

َ
اللَُّهمَّ َمْن َوَِّلَ ِمْن أ

 «.َرَفَق بِِهْم فَاْرُفْق بِِه َشيْئًا فَ 
“মহ আল্লাহ! ময র্যনি আিার উম্মদতর মকাদন্া নর্ষদয় িাসন্ক্ষিতার 

অনযকারী হদলা, অতোঃপর মস তাদের ওপর কিকর মর্াো িানপদয় নেল, 

তুনি তার ওপর কদির মর্াো িানপদয় োও, আর ময র্যনি আিার 

উম্মদতর মকাদন্া নর্ষদয় িাসন্ক্ষিতার অনযকারী হদলা, অতোঃপর মস 

তাদের েনত মকািল আিরণ করল, তুনিও তার েনত মকািল আিরণ 
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কর।”9 সুতরাাং পরীক্ষা নন্য়ন্ত্রণকারী কতৃবপক্ষ র্া োনয়ত্বিীলগদণর েনত 

আিার পরািিব হদলা, তারা মযন্ ছাত্র-ছাত্রীদের েনত মকািল আিরণ 

কদরন্ এর্াং রিযান্ িাদসর িদযয পরীক্ষা অনু্ষ্ঠাদন্র তানরখ নন্যবারণ ন্া 

কদর তার পূদর্ব র্া পদর তানরখ নন্যবারণ কদরন্। আিরা সকদলর জন্য 

আল্লাহ তা‘আলার নন্কট তাওফীক কািন্া করনছ। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ফাতওয়া (الفتاوى): ২/১৬২ 

(ঈষৎ পনরর্নতবত) 

  

                                                           
9 ইিাি িুসনলি রহ. তার সহীহ গ্রদন্থ হােীসখান্া র্ণবন্া কদরদছন্, হােীস ন্াং ৪৮২৬ 
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পরীক্ষার কারদণ রিযান্ িাদস সাওি পালন্ ন্া করার কাফফারা 

েশ্ন: আনি একজন্ তরুণী, পনরনস্থনত আিাদক র্াযয কদরদছ ইচ্ছা কদর 

রিযান্ িাদসর ছয়নট সাওি ভি করদত, আর তার কারণ নছল পরীক্ষার 

তানরখ। মকন্ন্া পরীক্ষা শুরু হদয়দছ রিযান্ িাদস ... আর পরীক্ষার 

নর্ষয়গুদলা নছল খুর্ই কনঠন্ ... আর আনি যনে এই নেন্গুদলাদত সাওি 

ভি ন্া করতাি, তদর্ আিার পদক্ষ এই কনঠন্ নর্ষয়গুদলা অযযয়ন্ করা 

সম্ভর্ হদয় উঠত ন্া; আনি জান্দত িানচ্ছ ময, আনি কী করর্, যাদত 

আল্লাহ আিাদক ক্ষিা কদর মেন্, আল্লাহ আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার 

োন্ করুন্? 

উির: মতািার কতবর্য হদলা এর মেদক তাওর্া করা এর্াং ঐ নেন্গুদলার 

সাওদির কাযা আোয় করা, মযই নেন্গুদলার সাওি তুনি ভি কদরছ, 

আর ময তাওর্া কদর, আল্লাহ তার েনত করুণার েৃনি নন্দক্ষপ কদরন্ 

এর্াং তার তাওর্া করু্ল কদরন্, আর েকৃত তাওর্া পনরিয় হদচ্ছ যার 

দ্বারা আল্লাহ পাপসিূহ িুদছ মেন্; অপরায মেদক মর্াঁদি োকা; তা‘আলার 

েনত সম্মান্ েেিবন্ কদর ও তাাঁর িানস্তর ভদয় তা (অন্যায় ও অপরায) 

তযাগ করা, তার পক্ষ মেদক ময অপরায সাংঘনটত হদয় মগদছ, তার জন্য 

লনজ্জত হওয়া এর্াং মসই অপরাদযর পুন্রারৃ্নি ন্া করার জন্য সনতযকার 

নসদ্ধান্ত গ্রহণ করা, আর অপরাযনট যনে আল্লাহর র্ান্দাদের েনত যুলুি-

নন্যবাতন্িূলক হদয় োদক, তদর্ তার পনরপূণব তাওর্া হদলা তাদের হক 

তো অনযকারসিূহ তাদেরদক রু্নেদয় মেওয়া ...। আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
يَُّه ذلٓۡمۡؤِمٓنوَن لََعلآكۡم ٓتۡفلِٓحوَن  ﴿

َ
ِ ََجِيًعا أ أ إََِل ذَّللا  [٤٢﴾ ]انلور:  ٣١َوتٓوٓبٓو 
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“মহ িুনিন্গণ! মতািরা সর্াই আল্লাহর নেদক নফদর আস, যাদত মতািরা 

সফলকাি হদত পার।” [সূরা আন্-নূ্র, আয়াত, আয়াত: ৩১। আল্লাহ 

তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ِ تَۡوَبةا نآصوًحا  ﴿ أ إََِل ذَّللا أ تٓوٓبٓو  ِيَن َء َمٓنو  َها ذِّا يُّ

َ
أ  [٢﴾ ]اتلحريم: َيَٰٓ

“মহ িুনিন্গণ! মতািরা আল্লাহর কাদছ তাওর্া কর, নর্শুদ্ধ তাওর্া।” 

[সূরা আত-তাহরীি, আয়াত: ৮] 

আর ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্:  « قبلهااتلوبة جتب ما.»  

“তাওর্া তার পূদর্বর অপরাযদক র্ানতল কদর মেয়।” ন্র্ী সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি আরও র্দলদছন্:  
من اكنت هل مظلمة ألحد من عرضه أو يشء فليتحلله منه ايلوم قبل أن ال » 

يكون دينار وال درهم إن اكن هل عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن 
 «.ات صاحبه فحمل عليهأخذ من سيئ هل حسنات

“ময র্যনি তার ভাইদয়র সম্ভ্রিহানন্ র্া অন্য মকাদন্া নর্ষদয় যুলুদির জন্য 

োয়ী োদক, মস মযন্ আজই তার কাছ মেদক িাফ কনরদয় মন্য়, মসই 

নেন্ আসার পূদর্ব, মযই নেন্ তার মকাদন্া নেন্ার র্া নেরহাি োকদর্ ন্া। 

মসই নেন্ তার মকাদন্া সৎকিব োকদল, তার যুলুদির পনরিাণ তার নন্কট 

মেদক মন্ওয়া হদর্, আর যনে তার সৎকিব ন্া োদক, তাহদল তার 

েনতপদক্ষর পাপ মেদক নন্দয় তার ওপর িানপদয় মেওয়া হদর্।”10 আর 

আল্লাহই তাওফীক োদন্র িানলক। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায: ফাতওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ২/১৬০  

                                                           
10 ইিাি রু্খারী রহ. তার সহীহ গ্রদন্থ হােীসখান্া র্ণবন্া কদরদছন্, হােীস ন্াং ২৩১৭ 
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ছাত্রদের জন্য িানসক রৃ্নি মভাগ করা অর্স্থায় ঈেুল নফতদরর সােকা 

েশ্ন: আিরা একেল ের্াসী ছাত্র, সুতরাাং আিাদের ওপর নক যাকাত 

েোন্ করা ওয়ানজর্ (আর্িযক), অেি আিরা অন্যান্য ছাত্রদের িত 

িানসক রৃ্নি মভাগ কনর, নর্ষয়নট যখন্ এই রকি, তখন্ আিাদের ওপর 

নক পনরিাণ যাকাতুল নফতর ওয়ানজর্ হদর্? আর এর িাযযদি আিাদের 

জন্য এখান্কার নিসকীন্দেরদক সােকা করা জাদয়য হদর্ নকন্া অের্া 

তা িাসনজে নন্িবাদণর কাদজ োন্ করা যাদর্ নকন্া এর্াং কখন্ আিরা 

তা র্যয় করর্, আল্লাহ আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্? 

উির: যাকাত র্লদত যনে সােকাতুল নফতর তো ঈেুল নফতদরর 

সােকাদক রু্োয়, তাহদল তা অন্যান্য িুসনলিদের িদতা মতািাদের 

ওপরও ওয়ানজর্ (আর্িযক) হদর্, আর তা হদলা সাংনশ্লি মেদি েিনলত 

খােযিসয মযিন্- গি, ভুট্টা, িাউল ইতযানে মেদক এক সা পনরিাণ; 

আযুনন্ক িাদপ তার পনরিাণ হদলা োয় নতন্ নকদলাগ্রাি, যা ঈদের নেন্ 

সকাল মর্লায় ঈেুল নফতদরর সালাদতর পূদর্ব অের্া ঈদের রানত্রর এক 

নেন্ র্া েুই নেন্ পূদর্ব গরীর্-নিসকীন্দেরদক েোন্ করদর্; মযিন্নট ন্র্ী 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির সাহার্ীগণ করদতন্, আর ঈদের 

সালাদতর পর পযবন্ত নর্লনিত করা ধর্য হদর্ ন্া। কারণ, ন্র্ী সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি জন্গণ ঈদের সালাদতর উদেদিয মর্র হওয়ার 

পূদর্বই তা নেদয় মেওয়ার নন্দেবি নেদয়দছন্। ইিাি রু্খারী রহ. তার সহীহ 

গ্রদন্থ এই র্ণবন্ানটর উদল্লখ কদরদছন্। 

আর মতািাদের িানসক রৃ্নির িদযয মতািাদের ওপর যাকাত আর্িযক 

হদর্ ন্া, তদর্ যখন্ মতািরা তার মেদক নকছু সিয় করদর্ এর্াং তার 
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ওপর এক র্ছর অনতর্ানহত হদর্, তখন্ মতািাদের ওপর তার যাকাত 

ওয়ানজর্ হদর্, যনে তা নন্সার্ পনরিাদণ উন্নীত হয়। আর নন্সার্ হদলা 

একিত িনল্লি নিসকাল মরৌপয অের্া নর্ি নিসকাল স্বণব অের্া তার 

সিিূলয পনরিাদণর অপর ময মকাদন্া িুদ্রা। 

আর মতািাদের আিপাদি নর্েযিান্ নন্োঃস্ব িুসনলিদেরদক তা োন্ 

করাটাই সদর্বািি, আর অনযকাাংি আদলদির িদত িাসনজে নন্িবাদণর 

জন্য তা োন্ করা ধর্য ন্য়। 

আর স্বণব, মরৌপয এর্াং ডলার, ইউদরা, টাকা ইতযানের িত তার 

স্থলানভনষি িুদ্রাসিূহ মেদক যাকাদতর উপযুি সম্পদের িনল্লি ভাদগর 

একভাগ তো িতকরা ২.৫% যাকাত নহদসদর্ েোন্ করা ওয়ানজর্ 

(আর্িযক)। আর আল্লাহই হদলন্ তাওফীক োন্কারী। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ফাতওয়া সাংকলন্ ( جمموع فتاوى): ৩/১১১  
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ছাত্রদের র্াদে জিাকৃত টাকা-পয়সার যাকাত 

েশ্ন: র্ােিা সা‘ঊে নর্েনর্েযালদয় আিাদের ছাত্রদের একনট তহনর্ল 

আদছ, আর তা হদলা নর্েনর্েযালয় মেদক অেব সরর্রাহ ও ছাত্রদের রৃ্নির 

টাকা মেদক একনট কু্ষদ্র অাংি সাংগ্রদহর দ্বারা পনরিানলত একনট 

অেববন্নতক র্যর্স্থাপন্া। এই র্াদের (তহনর্দলর) িদযয েনরদ্র ছাত্রদের 

সহদযানগতা করা হয়। এই র্াদের (তহনর্দলর) িদযয জিাকৃত নন্সার্ 

পনরিাণ সম্পদের যাকাত মেওয়া লাগদর্ নকন্া? 

উির: উদল্লনখত র্াদের (তহনর্দলর) সম্পে এর্াং তার অনু্রূপ মকাদন্া 

সম্পদের িদযয যাকাত মন্ই। কারণ, তা এিন্ সম্পে, যার মকাদন্া 

নন্নেবি িানলক মন্ই; র্রাং তা হদলা ভাদলা কাদজ োন্কৃত অপরাপর 

সকল ওয়াক ফ সম্পদের িদতা। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ফাতওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ২/৮৬ 
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ের্াসী ছাত্রদের পক্ষ মেদক কুরর্ান্ী 

েশ্ন: ময ের্াসী ছাত্র তার পনরর্াদরর (নপতা-িাতা ও ভাই-দর্াদন্র) 

র্যয়ভার র্হন্ কদর, তারা (পনরর্ার) তার পক্ষ মেদক তাদের মেদি 

কুরর্ানন্ করদল তা যদেি হদর্ নকন্া? অনু্রূপভাদর্ নর্র্ানহত ছাত্র, নকন্তু 

তার সাদে তার পনরর্ার মন্ই ... মস নক এখাদন্ কুরর্ানন্ করদর্, ন্ানক 

তার পনরর্াদরর পক্ষ মেদক তাদের মেদি কুরর্ানন্ করদর্ ...? 

উির: কুরর্ানন্ োতার মেদি এর্াং তার র্ানেদতই কুরর্ানন্র পশু জর্াই 

করা হদর্। অতোঃপর মস এর্াং তার পনরর্ার-পনরজন্ তার মেদক খাদর্, 

আর তা মেদক মস তার েনতদর্িী ও র্নু্ধ-র্ান্ধর্দেরদক হানেয়া (উপহার) 

নেদর্ এর্াং গরীর্দেরদক োন্ করদর্। আর যখন্ তার পনরর্ার-পনরজন্ 

অন্য মেদি অর্স্থান্ করদর্, তদর্ অর্িযই তার পক্ষ মেদক ও তাদের 

পক্ষ মেদক কুরর্ানন্র পশু তার মেদি এর্াং তার র্ানেদতই জর্াই করা 

হদর্, যনেও মস নভন্ন মেদি অর্স্থান্ কদর।  

িাইখ আল-ফাওযান্ 

ফাতওয়া (الفتاوى): ২/৯  
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পশ্চােভাদগর নন্তি কনতবত ছাগল দ্বারা কুরর্ান্ী 

েশ্ন: এখাদন্ আদিনরকাদত একটা নর্রাট সাংখযক ের্াসী ছাত্র রদয়দছ, 

আর পনর্ত্র ঈেুল আযহা এদকর্াদর েরজায় উপনস্থত। এিতার্স্থায় তারা 

কুরর্ানন্র পশু সম্পদকব েশ্ন করদছ; নর্দিষ কদর আদিনরকাদত মভোর 

পশ্চােভাদগর নন্তি তার মছাট র্য়দস মকদট মফলা হয়, যাদত তার নপদঠ 

িনর্ব জদি। এই েকাদরর মভো নেদয় আিরা কুরর্ানন্ করদল তা যদেি 

হদর্ নক? মজদন্ রাখা েরকার ময, মসখাদন্ গরু পাওয়া যায়, নকন্তু মকউ 

মকউ আর্ার গরুর মগািত মখদত পছন্দ কদর ন্া...? 

উির: কুরর্ানন্ নহদসদর্ উদল্লনখত ছাগল র্া মভো জর্াই করাদত মকাদন্া 

সিসযা মন্ই, যনেও তা পশ্চােভাদগর নন্তি কনতবত হয়। কারণ, এর 

মগাশ তদক সুস্বােু কারার জন্য তা কাটা হয়। সুতরাাং তা পুরুষ ছাগলদক 

তার িাাংস সুস্বােু কারার জন্য খানস করার িত। আর ন্র্ী সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি খানস ছাগল দ্বারা কুরর্ানন্ কদরদছন্। 

িাইখ আল-ফাওযান্ 

ফাতাওয়া (الفتاوى): ২/৯৪ 
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ের্াসী ছাত্রদের িূকদরর িাাংস খাওয়া 

েশ্ন: েশ্নকারী র্দল: একনট নর্ষয় মযদকাদন্া উদেদিয ইউদরাপ ও 

আদিনরকাগািী েনতনট িুসনলদির িন্দক নিন্তানিত কদর মতাদল। আর 

তা হদলা, কীভাদর্ তার জন্য তার সািদন্ মপি করা র্া তার ক্রয় করা 

খােযদ্রর্য মিন্া সহজসাযয হদর্ ময, তা িূকদরর িনর্বিুি খােয হওয়া 

উনিৎ, অেি তা পনশ্চিা সিাদজ অনযক পনরিাদণ র্যর্হার করা হয়? 

কীভাদর্ মস নন্নশ্চত হদর্ ময, মস যা খাদচ্ছ, তা ইসলািী িরী‘আত ও 

সুন্নাদত িুহাম্মােী অনু্য়ায়ী হদচ্ছ?  

আরও র্দল: যনে তাই হয়, তাহদল এসর্ পনরনস্থনতদত অনযকাাংদির পদক্ষ 

কাজ করা কী কদর সম্ভর্ হদর্— এই েশ্ননট অদন্ক মর্নি গুরুত্বপূণব 

ঐসর্ র্যনির জন্য যাদেরদক পনরনস্থনত র্াযয কদরদছ পনশ্চিা সিাদজ 

জীর্ন্যাপন্ করার জন্য, িাই তা কদিবর জন্য হউক অের্া নিক্ষার জন্য। 

অতএর্, আিরা এই েশ্ননট মপি করনছ নিক্ষা-গদর্ষণা, ফাতওয়া, 

ো‘ওয়াত ও পরািিব সাংস্থার সভাপনত িান্ন্ীয় িাইখ আর্েুল আযীয 

ইর্ন্ আর্নেল্লাহ ইর্ন্ র্াদযর নন্কট, যাদত নতনন্ আিাদের ের্াসী 

মছদলদের অদন্কদক একটু স্বনস্ত নেদত পাদরন্, যাদের অদন্ক েশ্ন এই 

নর্ষয়নটদক মকন্দ্র কদর; এিন্নক তাদের মকউ মকউ এই িত র্া নসদ্ধান্ত 

নেদয় নেদয়দছ ময, তাদের এই অর্স্থা হদচ্ছ জরুনর অর্স্থা, আর জরুনর 

অর্স্থা নন্নষদ্ধ (হারাি) নজনন্সদক ধর্য কদর মেয়। এনট নক এিন্ নর্ষয় 

যা ইসলািী িরী‘আত অনু্দিােন্ কদর ন্া, ন্ানক এখাদন্ জরুনর অর্স্থার 

হুকুদির নেদক ন্া নগদয় অন্য মকাদন্া সিাযান্ আদছ? 
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উির:  মলখক ভাইদক এই সিসযানটদক গুরুত্ব মেওয়া এর্াং তার সিাযান্ 

মখাাঁজার জন্য যন্যর্াে, আর আনি তার েশ্ননটর উির সাংনক্ষপ্ত কোর 

িাযযদি মেওয়ার আিা রানখ এর্াং আল্লাহর নন্কট োেবন্া কনর, নতনন্ 

যাদত এর দ্বারা উপকৃত কদরন্। সুতরাাং আনি র্লনছ: 

েেিত: মকাদন্া সদন্দহ মন্ই ময, র্নহনর্বদে ের্াসী ছাত্র তার খাওয়া, 

পান্ীয়, আগিন্, েস্থান্ ও আল্লাহ তা‘আলা মযসর্ ইর্ােত ফরয 

কদরদছন্, মসগুদলা আোদয়র মক্ষদত্র র্হু যরদন্র সিসযার সমু্মখীন্ হয়। 

আর এর উপদর মস র্ে যরদন্র নর্পে দ্বারা পনরদর্নিত, মযখাদন্ 

যুর্কগণ নফতন্া, পেভ্রিতার আহ্বায়ক, মর্হায়াপন্ার যারক-র্াহক এর্াং 

পাশ্চাতয ও োিযর্ােী সাংস্থাসিূদহর  ধসনন্কদের িুদখািুনখ হদত হয়। 

আর এর মেদক রক্ষাকারী মকউ মন্ই, তদর্ আল্লাহ যার েনত েয়া 

কদরদছন্, মসই পনরত্রাণ মপদত পাদর। এই জন্য িুসনলি ছাদত্রর জন্য 

উনিৎ হদর্ ন্া ময, মস নন্জ মেদি পোদলখা মছদে নভন্ন মেদি পোদলখার 

জন্য ভ্রিণ করদর্ এর্াং নন্দজদক র্ে যরদন্র নর্পে ও নর্িৃঙ্খলা র্া 

নর্পযবদয়র নেদক মঠদল মেদর্।  

তদর্ রাে যখন্ নন্নেবি নকছু মলাকজন্দক নর্দিষ নকছু নর্ষদয়র ওপর 

পোদলখা করাদন্ার জন্য র্নহনর্বদে পাঠাদত র্াযয হয়, মযই নর্ষয়গুদলা ঐ 

রাদে এর্াং অন্য মকাদন্া িুসনলি রাদে পাওয়া ন্া যায়, তখন্ রাদের উনিৎ 

হদর্ একেল মিযাসম্পন্ন, েীন্োর ও ইসলাদির নর্যান্ার্লী সম্পদকব 

অনভজ্ঞতাসম্পন্ন র্যনিদক র্াইদর পাঠাদন্ার জন্য নন্র্বানিত করা, অতোঃপর 

তারা নর্নভন্ন স্থাদন্ র্া মেদি অতযন্ত সতকবতা, সার্যান্তা এর্াং েিণ্ড 

িদন্াদযাগ ও নন্য়িানু্র্নতবতা সহকাদর ঐসর্ নর্ষদয় জ্ঞান্ অজবন্ করদর্, 
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আর এই নিক্ষাগ্রহণ মিষ হওয়ার পদর তাৎক্ষনণকভাদর্ তাদের মেদি 

নফদর আসদর্। 

নদ্বতীয়ত: নন্শ্চয়ই তা‘আলা তাাঁর র্ান্দাদের অর্স্থা সম্পদকব ভাদলাভাদর্ 

জাদন্ন্ এর্াং কীদসর িাযযদি তাদের উপকার হদর্ ও কীদস তাদের ক্ষনত 

হদর্, মসই সম্পদকব খর্র রাদখন্, আর নতনন্ তাাঁর র্ান্দা ও রাসূল িুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির ওপর ইসলাদির নর্নযনর্যান্ অর্তীণব 

কদরদছন্, যা সকল েকার কলযাণ নন্দয় এদসদছ এর্াং সকল অনন্িকর 

নর্ষয় ও র্স্তু মেদক সতকব কদর নেদয়দছ, আর নন্শ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা 

তাাঁর র্ান্দাদের ওপর নন্নষদ্ধ র্স্তুসিূহদক হারাি (নন্নষদ্ধ) মঘাষণা 

কদরদছন্ তার িদযয ক্ষনত নর্েযিান্ োকার কারদণ, মযই ক্ষনতর নকছু 

সম্পদকব তারা জাদন্ এর্াং নকছু সম্পদকব তারা জাদন্ ন্া। আর মসই 

নন্নষদ্ধ র্স্তুসিূদহর িদযয অন্যতি একনট হদলা িূকদরর িাাংস, যা নন্নষদ্ধ 

হওয়ার র্যাপাদর কুরআন্, সুন্নাহ ও িুসনলিগদণর িদযয সাংঘনটত ইজিার 

েিাণ রদয়দছ। আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
َم َعلَۡيٓكٓم ذلَۡمۡيَتةَ ﴿ َم ذۡۡلزِنِي ِ  إِناَما َح ا َم َوََلۡ  [٢٠٤﴾ ]ابلقرة: َوذدلا

“নতনন্ মতা মকর্ল মতািাদের ওপর হারাি কদরদছন্ িৃত জন্তু, রি, 

িূকদরর মগাশ্ত ...।” [সূরা আল-র্াকারা, আয়াত: ১৭৩] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ا  ﴿ ۡو َدما

َ
ن يَٓكوَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ ۥٓ إَِّلا َٰ َطاِعٖم َيۡطَعٓمٓه ًما لََعَ وِِحَ إََِلا ُٓمَ ا

ٓ
ِجٓد ِِف َمآ أ

َ
ٓ أ قٓ  َّلا

ۡو ََلَۡم ِخزنِي ٖ 
َ
ۡسٓفوًحا أ                                                                                      [                                                          ٢٣٦﴾ ]االنعام: ما
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“র্লুন্, ‘আিার েনত ময ওহী হদয়দছ তাদত, মলাদক যা খায় তার িদযয 

আনি নকছুই হারাি পাই ন্া, িৃত, র্হিান্ রি ও িূকদরর িাাংস ছাো।” 

[সূরা আল-আন্‘আি, আয়াত: ১৪৫] 

সহীহ রু্খারী ও সহীহ িুসনলদি র্নণবত হােীদস আদছ: 
ْصنَاِم » 

َ
يِر َواأل َم َبيَْع اْْلَْمِر َوالَْميْتَِة َواْْلِْْنِ َ َورَُسوهَلُ َحرَّ  «إِنَّ اَّللَّ

“নন্শ্চয় আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল িে, িৃত জন্তু, িূকর ও িূনতব ক্রয়-

নর্ক্রয়দক নন্নষদ্ধ মঘাষণা কদরদছন্।”  

সুতরাাং কুরআন্ ও সুন্নাহ িূকদরর িাাংস নন্নষদ্ধ হওয়ার র্যাপাদর সুস্পি 

নন্দেবিন্া েোন্ কদরদছ, আর আদলিগণ এই র্যাপাদর ঐকযর্দ্ধ 

হদয়দছন্। মকাদন্া মকাদন্া আদলি রহ. র্দলন্, “িূকদরর সকল অাংি 

নন্নষদ্ধ হওয়ার র্যাপাদর উম্মদতর ঐকযিত েনতনষ্ঠত হদয়দছ।” আল্লাহ 

তা‘আলা অপনর্ত্র র্স্তুসিূহ নন্নষদ্ধ মঘাষণা কদরদছন্ অদন্ক গুরুত্বপূণব 

নহকিত ও তাৎপদযবর কারদণ, যা নতনন্ জাদন্ন্, যনেও তা অদন্যর নন্কট 

অস্পি কদর রাখা হদয়দছ; আর্ার মকাদন্া মকাদন্া মক্ষদত্র যনেও আল্লাহ 

তা‘আলা মকাদন্া মকাদন্া সৃনির নন্কট তাাঁর মকাদন্া মকাদন্া র্স্তু নন্নষদ্ধ 

মঘাষণার রহসয ও তাৎপযব র্যাখযা কদরদছন্, তদর্ তাদের নন্কট 

অনযকাাংি রহসয ও তাৎপযব মগাপন্ রাখা হদয়দছ। আর িূকরদক নন্নষদ্ধ 

মঘাষণা করার িদযয ময নহকিত ও তাৎপযব রদয়দছ, তা হদচ্ছ, (আর এ 

র্যাপাদর আল্লাহই ভাদলা জাদন্ন্,) এর সাদে িয়লা-আর্জবন্ার ময ধর্নিিয 

রদয়দছ, যার সাদে জনেদয় আদছ র্হু রকদির ক্ষনত ও িারীনরক ও 

িান্নসক মরাগ-র্যানয। আর এই জন্যই এর নেয় খার্ার হদলা িয়লা-

আর্জবন্া ও অপনর্ত্র র্স্তুসিূহ। আর এই োণীনট সকল অিল র্া 
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িহাদেদিই ক্ষনতকারক; নর্দিষ কদর উষ্ণ অিদল, যা পরীক্ষা-নন্রীক্ষার 

দ্বারা েিানণত। আর এর মগাশ্ত ভক্ষণ করাটা োণনর্ন্ািী একিাত্র কৃনির 

উৎপনির অন্যতি কারণ। আরও র্লা হয় ময, সচ্চনরত্রতা ও র্যনিত্ব-

আত্মসম্মাদর্াদযর িদযয এর কুেভার্ পদে, আর এর র্াস্তর্ সাক্ষী হদলা 

ঐসর্ মেদির অনযর্াসীদের অর্স্থা, যারা িূকদরর িাাংস ভক্ষণ কদর। 

আর আযুনন্ক নিনকৎসা নর্জ্ঞান্ এিন্ অদন্ক র্াস্তর্ অর্স্থায় মপৌঁছাদত 

সক্ষি হদয়দছ, যা েিাণ কদর ময, অনযকাাংি িূকদরর িাাংসদভাজী র্যনি 

এিন্ মরাগ-র্যাযীদত আক্রান্ত হয়, যা নন্রািদয় আযুনন্ক নিনকৎসা র্যেব 

হয়। যনেও ক্রিনর্কািিান্ আযুনন্ক নিনকৎসা িূকদরর িাাংস ভক্ষণ 

করার অদন্ক ক্ষনত নিনিত করদত সিেব হদয়দছ; তরু্ও এর অন্যান্য 

মযসর্ ক্ষনত মগাপন্ রদয়দছ এর্াং নিনকৎসানর্জ্ঞান্ যা নন্ণবয় করদত পাদর 

নন্, তা হয়দতা এর কদয়ক গুণ। 

তৃতীয়ত: অন্তদরর পনরশুদ্ধতা, মো‘আ করু্ল ও ইর্ােদতর গ্রহণদযাগযতার 

মক্ষদত্র হালাল ও পনর্ত্র খার্ার খাওয়ার িহান্ েভার্ রদয়দছ, মযিনন্ভাদর্ 

হারাি র্স্তু মেদক খােয গ্রহণ তার (দো‘আ ও ইর্ােদতর) গ্রহণদযাগযতাদক 

র্াযাগ্রস্ত কদর। আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূেীদের েসদি র্দলন্, 
ۡنَيا ِخۡزٞيۖۡ َولَٓهۡم ِِف ذٓأۡلِخَ ةِ ﴿ َِ  قٓلٓوَبٓهۡمۚٗ لَٓهۡم ِِف ذدلُّ ن ٓيَطهك

َ
ٓ أ ِيَن لَۡم يٓ ِدِ ذَّللا َلَٰٓئَِك ذِّا وأ

ٓ
أ

َٰٓعوَن لِلۡ  ٤١َعَذ ٌب َعِظيٞم  ۡحِت  َسما َٰلٓوَن لِلسُّ كا
َ
 [                                                                                                                      ٣١،  ٣٢دة: ﴾ ]املائَكِذِب أ

“এরাই হদচ্ছ তারা যাদের হৃেয়দক আল্লাহ নর্শুদ্ধ করদত িান্ ন্া; 

তাদের জন্য আদছ েুনন্য়ায় লাঞ্ছন্া, আর তাদের জন্য রদয়দছ আদখরাদত 

িহািানস্ত। তারা নিেযা শুন্দত খুর্ই আগ্রহিীল এর্াং অবর্য সম্পে 

খাওয়াদত অতযন্ত আসি।” [সূরা আল-িাদয়ো, আয়াত: ৪১-৪২] অেবাৎ 



 

 

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নন্র্বানিত ফাতাওয়া 
 66  

হারাি র্া নন্নষদ্ধ সম্পে খাওয়াদত আসি। সুতরাাং ময র্যনির গুণার্লী 

ও ধর্নিিয হদচ্ছ এই, তাহদল আল্লাহ কীভাদর্ তার অন্তরদক পনর্ত্র 

করদর্ন্ এর্াং কীভাদর্ তার মো‘আ করু্ল করদর্ন্? ন্র্ী সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্: 
َمَر بِِه »

َ
َمَر الُْمْؤِمِننَي بَِما أ

َ
َ أ َ َطيٌِّب اَل َيْقبَُل إاِلَّ َطيِّبًا َوإِنَّ اَّللَّ َها انلَّاُس إِنَّ اَّللَّ يُّ

َ
أ

َها الرُُّسُل لُكُوا ِمنَ  يُّ
َ
يِّبَاِت َواْعَملُوا َصاحِلًا إِِنِّ بَِما َتْعَملُوَن  الُْمرَْسِلنَي َفَقاَل ( يَا أ الطَّ

يَن آَمنُوا لُكُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم)  ِ َها اذلَّ يُّ
َ
ُثمَّ َذَكَر الرَُّجَل «. َعِليٌم) َوقَاَل (يَا أ

َماِء يَا رَبِّ  ْغََبَ َيُمدُّ يََديِْه إَِِل السَّ
َ
ْشَعَث أ

َ
َفَر أ ُبُه يَا رَبِّ َوَمْطَعُمُه َحَراٌم َوَمرْشَ  يُِطيُل السَّ

لَِك َحَراٌم َوَملْبَُسُه َحَراٌم وَُغِذَى بِاحْلََراِم فَ  ِنَّ يُْستََجاُب ذِلَ
َ
 «.أ

“মহ িান্র্জানত! নন্শ্চয়ই আল্লাহ হদলন্ পনর্ত্র, নতনন্ পনর্ত্র নজনন্স 

র্যতীত অন্য নকছু গ্রহণ কদরন্ ন্া। আর আল্লাহ িুনিন্দেরদক ঐ নর্ষদয় 

নন্দেবি নেদয়দছন্, ময নর্ষদয় নতনন্ ন্র্ী-রাসূলদেরদকও নন্দেবি 

নেদয়দছন্,” অতোঃপর নতনন্ র্দলন্, 
ۖۡ إِّنكِ بَِما َتۡعَملٓوَن َعلِيٞم ﴿  أ َصَٰلًِحا يكَِبَِٰت َوذۡعَملٓو  أ ِمَن ذلطا َها ذل ُّٓسٓ  ُٓكٓو  يُّ

َ
أ ﴾  ٥١َيَٰٓ

  [٦٢]املؤمنون: 
“মহ রাসূলগণ! মতািরা পনর্ত্র র্স্তু মেদক খােয গ্রহণ কর এর্াং সৎকাজ 

কর; মতািরা যা কর, মস সিদন্ধ আনি অর্নহত।” [সূরা আল-িুনিনু্ন্, 

আয়াত: ৫১]  

আর র্দলন্, 
أ ِمن َطيكَِبَِٰت َما َرزَۡقَنَٰٓكۡم  ﴿  أ ُٓكٓو  ِيَن َء َمٓنو  َها ذِّا يُّ

َ
أ   [٢٠١﴾ ]ابلقرة: َيَٰٓ

“মহ িুনিন্গণ! মতািাদেরদক আিরা মযসর্ পনর্ত্র র্স্ত্ি নেদয়নছ তা 

মেদক খাও।” [সূরা আল-র্াকারা, আয়াত: ১৭২] অতোঃপর ন্র্ী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইনহ ওয়াসাল্লাি এক র্যনির কো উদল্লখ করদলন্ ময, “েীঘব সফর 

কদর যার এদলাদিদলা িুল, যুলায় যুসনরত মস, আকাদির নেদক েু’হাত 

তুদল র্দল: ‘মহ আিার রর্! মহ আিার রর্!’ অেি তার খােয হারাি, 

মপাষাক-পনরচ্ছে হারাি এর্াং তার িরীর গনঠত হদয়দছ হারাদি। 

অতএর্, তার মো‘আ কীভাদর্ করু্ল করা হদর্?”11  

িতুেবত: যখন্ পূদর্বাি নর্ষয়গুদলা জান্া মগল, তখন্ িুসনলি র্যনির 

ওপর আর্িযক হদলা, তা‘আলাদক ভয় করা, হারাি র্া নন্নষদ্ধ র্স্তু মেদক 

নর্রত োকা এর্াং নন্দজদক এিন্ স্থাদন্ নন্দয় ন্া যাওয়া মযখাদন্ আল্লাহর 

আনু্গতয করা ও তাাঁর নর্নযনর্যান্সিূহ পালন্ করা সম্ভর্ হদয় উঠদর্ ন্া, 

আর িুসনলি র্যনির জন্য উনিৎ হদর্ ন্া ময, মস নন্দজদক নন্দয় এই 

জায়গায় অর্স্থান্ করদর্, অতোঃপর আদলিদের স্মরণাপন্ন হদর্ এর্াং 

র্লদর্: আনি ইসলাি মেদক এই সিসযার সিাযান্ িাই, আর এটা সতয 

ময, একিাত্র ইসলাদির নসদ্ধান্তদক গ্রহণ করার িাযযদিই সকল সিসযার 

সিাযান্ হদর্; তদর্ মকাদন্া এক নেকদক অর্জ্ঞা করা অের্া তাদত 

ধিনেলয েেিবন্ করা এর্াং শুযু একনট নেকদক গ্রহণ করার উদেযাগ 

মন্ওয়াটা মকাদন্া েকার সুফল র্দয় আদন্ ন্া।  

পিিত: ের্াসী ছাদত্রর জন্য তার জরুনর অর্স্থার মোহাই নেদয় এর্াং 

জরুনর অর্স্থা নন্নষদ্ধ র্স্তুদক ধর্য কদর মেয়- এিন্ োনর্ কদর িূকদরর 

িাাংস অের্া তার মকাদন্া অাংি মেদক ভক্ষণ করা ধর্য হদর্ ন্া। কারণ, 

এটা ভুল যারণা। মকন্ন্া ের্াসী ছাত্রদক মসখাদন্ মযদত এর্াং 

নন্য়নিতভাদর্ মসখাদন্ অর্স্থান্ করদত র্াযয করা হয় নন্, আর মস 
                                                           
11 সহীহ িুসনলি, হােীস ন্াং ২৩৯৩ 
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িূকদরর িাাংস ভক্ষণ ন্া করদল কখন্ও িরদর্ ন্া। আর নযনন্ এই েশ্ন 

কদরদছন্, নতনন্ ময অন্যান্য সিাযান্ মিদয়দছন্ তা (পূদর্ব র্নণবত নর্ষয়সহ) 

তা‘আলার তাকওয়া মেদকই উৎসানরত হদত পাদর। আল্লাহ তা‘আলা 

র্দলন্, 
ا ...﴿ ۥ ََمۡ َجا ٓ َ ََيَۡع  َلا ﴾ ]الطالق: ...ِمۡن َحۡيٓث ََّل ََيۡتَِسٓبۚٗ َوَيۡ زۡٓقٓه  ٢َوَمن َيتاِق ذَّللا
٤،  ١] 

“... আর ময মকউ আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কদর, আল্লাহ তার জন্য 

(উিরদণর) পে মর্র কদর মেদর্ন্ এর্াং নতনন্ তাদক তার যারণাতীত 

উৎস মেদক নরনযক োন্ করদর্ন্; ...।” [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২, 

৩] আর উপনস্থত র্যনি এিন্ নকছু মেদখন্, যা অনু্পনস্থত র্যনি মেদখ 

ন্া, আর িুসনলি মেিসিূদহ সহদজ ময মভাজয মতল পাওয়া যায়, সম্ভর্ 

হদল ের্াসী ছাত্র তার মেদক তার েদয়াজন্ অনু্যায়ী সাদে কদর নন্দয় 

যাদর্ অের্া তার নন্কট পাঠাদন্ার র্যর্স্থা করদর্ অের্া ের্াসীগণ 

মজাটর্দ্ধভাদর্ একনত্রত হদয় তাদের নন্দজদের জন্য িরী‘আত সম্মত 

ধর্য খার্ার ধতনর করদর্। মযিন্, িাছ ও অনু্রূপ অন্যান্য খার্ার, আর 

যনে েদয়াজন্ হয়, তদর্ তারা নন্দজদের জন্য (হালাল পশু র্া পানখ) 

জর্াইদয়র র্যর্স্থা করদর্, আর এই মক্ষদত্র ময কি-দক্লি হদর্, উনিৎ হদর্ 

আল্লাহর সন্তুনির পদে ও হারাি মেদক মর্াঁদি োকার জন্য মসই কি-

মক্লি সহয করা। 

পনরদিদষ, আনি আর্ারও ঐ ভাইনটদক যন্যর্াে জান্াই... নযনন্ এই 

সিসযার কোনট উত্থাপন্ কদরদছন্ এর্াং আল্লাহর নন্কট োেবন্া করনছ 

ময, নতনন্ মযন্ িুসনলি সন্তান্দেরদক তাদের েনতপালদকর আনু্গতয 



 

 

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নন্র্বানিত ফাতাওয়া 
 69  

করা, তাাঁর িরী‘আতদক কতবর্য িদন্ করার, তাাঁর নর্নযনর্যান্ অনু্যায়ী 

আিল করার এর্াং তাাঁর িত্রুদের ষেযন্ত্র মেদক সতকব োকার তাওফীক 

োন্ কদরন্, নতনন্ হদল সর্বদশ্রাতা, খুর্ নন্কটর্তবী, আর নতনন্ হদলন্ 

পনর্ত্র, সরল পে েেিবন্কারী।   
 عني .هل و صحبه أمجآو صىل اهلل و سلم ىلع عبده و رسوهل حممد و 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ফাতাওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৩/৩৯৩ 

(ঈষৎ পনরর্নতবত)  
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মলখাপো মছদে মেওয়ার জন্য িান্ত করা 

েশ্ন: জবন্ক ছাত্রী িােরাসার মকাদন্া একনট নর্ষদয় অকৃকাযব হদয়দছ, 

অতোঃপর মস েিণ্ডভাদর্ মরদগ নগদয় র্লল: আল্লাহর কসি! আনি যনে 

পুন্রায় িােরাসায় নফদর যাই, তাহদল আনি েুই র্ছর সাওি (দরাযা) 

পালন্ করর্; অতোঃপর তার নপতা-িাতা তাদক িােরাসায় যাওয়ার 

র্যাপাদর িাপ েদয়াগ করল এর্াং তাদক উৎসাহ নেদত শুরু করল, 

অতোঃপর মস ঐ নর্ষয়নট পরীক্ষা মেওয়ার জন্য িােরাসায় মগল। সুতরাাং 

এই র্যাপাদর তার কাফফারা নক হদর্? 

উির: এই েদশ্নর উিদরর েু’নট অাংি: 

েেি অাংি: মকাদন্া িানু্দষর জন্য দ্রুত মরদগ যাওয়া উনিৎ ন্য়, আরও 

উনিৎ ন্য় এিন্ সর্ পনরশ্রি করাদক আর্িযক কদর মন্য়া, যার িনি-

সািেবয তার মন্ই। কারণ, ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি জন্গণদক 

এিন্ কাদজর আগ্রহ েকাদির নন্দেবি নেদয়দছন্, যা তাদক উপকৃত 

করদর্, আর মস আল্লাহ কাদছ সাহাযয োেবন্া করদর্ এর্াং অক্ষিতা 

েকাি করদর্ ন্া। সুতরাাং মস যনে মিিা-েদিিায় আত্মনন্দয়াগ ও 

েনতপালদকর নন্কট সাহাযয কািন্ার পর নকছু অজবন্ কদর অের্া 

উদেিয হানসল ন্া হয়, তদর্ মস মযন্ র্দল: এটা আল্লাহর পক্ষ মেদক 

আিার জন্য নন্যবানরত এর্াং নতনন্ যা মিদয়দছন্, তাই কদরদছন্, আর এর 

িাযযদিই তার েুনন্য়ার জীর্ন্ সুন্দর ও সুখিয় হদর্।  
নদ্বতীয় অাংি: যখন্ তুনি িােরাসায় নফদর যাদর্, তখন্ মতািার ওপর 

আর্িযক হদলা িপদের কাফফারা নেদয় মেওয়া, অেবাৎ েি জন্ 

নিসকীন্দক খার্ার খওয়াদর্, আর তাদেরদক খার্ার খাওয়াদন্ার েু’নট 
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পদ্ধনত হদত পাদর: হয় তুনি খার্ার ধতনর করদর্ এর্াং তাদেরদক েুপুর 

র্া রাদতর খার্াদর উপনস্থত হওয়ার জন্য আিন্ত্রণ জান্াদর্ অের্া তুনি 

তাদের িাদে িযযি িাদন্র রান্নানর্হীন্ খার্ার র্ণ্টন্ কদর মেদর্, যা 

সাযারণত মলাকজন্ তাদের পনরর্ার-পনরজন্দক খাওয়ায়, আর র্তবিাদন্ 

তা হদলা িাল এর্াং তার সাদে োকদর্ মগািত র্া অনু্রূপ মকাদন্া 

তরকানর। কারণ, এটা হদলা সর্দিদয় মশ্রষ্ঠ ও উিি, আর েনত েি 

জদন্র জন্য েুই সা‘12 িালই যদেি, অেবাৎ পাাঁি জদন্র জন্য এক সা‘, 

আর আল্লাহই তাওফীক োন্কারী।   

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়াদয় িান্ারুল ইসলাি ( فتاوى منار اإلسالم): ৩/৬৬১ 

 

  

                                                           
12 সা‘ হদচ্ছ, মপৌদন্ িার মকনজ পনরিাণ গি যদর এিন্ পাদত্রর পনরিান্ (োয়)। -
সম্পােক। 
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পরীক্ষায় অকৃতকাযব হওয়ার িান্ত করা 

েশ্ন: আিার একনট মর্ান্ িােরাসায় পোদলখা কদর; মস িান্ত কদরদছ 

ময, মস যাদত অর্িযই ইনতহাস নর্ষদয় অকৃতকাযব হয়; মস র্দলদছ: আিার 

িান্ত হদলা, আনি কখন্ও পরীক্ষায় কৃতকাযব হর্ ন্া; আিার িান্ত 

হদলা, অর্িযই আনি অকৃতকাযব হর্। নকন্তু মস পরীক্ষায় কৃতকাযব 

হদয়দছ। সুতরাাং এই িান্দতর নর্যান্ কী হদর্? তার ওপর নক এই িান্ত 

পূরণ করা ওয়ানজর্ হদর্? 

উির: আিরা র্ারর্ার আিাদের িুসনলি ভাইদেরদক উপদেি মপি 

কদরনছ ময, তারা মযন্ িান্ত ন্া কদর। মকন্ন্া িান্ত করার িদযয মকাদন্া 

কলযাণ মন্ই, মযিন্নট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্:  

«ال يأيت خبري »  ( তা কলযাণ আন্দত পাদর ন্া), আর িানু্ষ এর িাযযদি 

তার নন্দজর জন্য এিন্ নকছুদক আর্িযক কদর মন্য়, যা মেদক মস 

িুি। 

আর এই ছাত্রীনট, ময পরীক্ষায় অকৃতকাযব হওয়ার িান্ত কদরদছ, 

সম্ভর্ত মস এই িান্ত কদরদছ তার এই যারণা মেদক ময, নন্শ্চয়ই মস 

অকৃতকাযব হদর্; অতোঃপর নর্ষয়নট স্পিভাদর্ েতীয়িান্ হদলা তার 

যারণার নর্পরীত, আর এটার ওপর নভনি কদর র্লা যায় ময, তার ওপর 

মকাদন্া নকছুই আর্িযক হয় নন্। কারণ, এিন্ েদতযক র্যনি, ময ভনর্ষযৎ 

মকাদন্া নকছুর র্যাপাদর িপে কদর এিন্ েতযদয়র নভনিদত ময, তা 

অনিদরই হদর্ অেি র্াস্তদর্ েকাি মপদয়দছ তার উদল্টা; এ অর্স্থায় 

তার ওপর মকাদন্া নকছুই আর্িযক হদর্ ন্া। 
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তদর্ মস যনে এিন্ মকাদন্া কাদজর নর্ষদয় িপে কদর, যা মস করদত 

িায়, মস ইচ্ছা করদল তা করদত পারদর্, আর্ার ইচ্ছা করদল মস তা 

র্জবন্ও করদত পারদর্; নকন্তু যনে মস তা ন্া কদর, তদর্ তার ওপর 

কাফফারা ওয়ানজর্ (আর্িযক) হদর্। আর আল্লাহই হদলন্ তাওফীক 

োন্কারী।  

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়াদয় িান্ারুল ইসলাি ( فتاوى منار اإلسالم): ৩/৬৭৪  



 

 

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নন্র্বানিত ফাতাওয়া 
 74  

ইেত পালন্রত ছাত্রীর িােরাসায় গিন্ 

েশ্ন: মকাদন্া এক র্যনি এই কো র্দল েশ্ন কদরন্ ময, তার এক কন্যার 

স্বািী িারা নগদয়দছ এর্াং তার ওপর আর্িযক হদলা (স্বািী হারাদন্া 

মিাদকর) ইেত পালন্ করা, অেি মস িােরাসায় (নর্েযালদয়) অযযয়ন্রত 

ছাত্রী। সুতরাাং তার জন্য পোদলখা অর্যাহত রাখা জাদয়য (বর্য) হদর্ 

নকন্া? আর েশ্নকতবা র্দলন্, সম্ভর্ত মস এিন্ নকছু কাপে পনরযান্ 

করদর্, যা সুগনন্ধ ও সাজ-সজ্জা মেদক িুি তরু্ও নক তা জাদয়য হদর্? 

উির: ময স্ত্রীর স্বািী িারা নগদয়দছ, তার ওপর ওয়ানজর্ (আর্িযক) 

হদলা, মস তার ঐ ঘদর ইেত পালন্ করদর্, যাদত তার স্বািী িারা 

নগদয়দছ, আর তাদত মস িার িাস েি নেন্ অর্স্থান্ করদর্ এর্াং তাদত 

ছাো অন্য মকাোও মস রানত্রযাপন্ করদর্ ন্া, আর তার ওপর আর্িযক 

হদলা, যা তাদক সুন্দর কদর ও তার েনত অদন্যর েৃনি আকষবণ কদর, 

এিন্ নকছু মেদক েূদর োকদর্, মযিন্, সুগনন্ধ, সুরিা, িাকনিকযিয় 

মপাষাক, তার িরীরদক অলঙ্কার নেদয় সাজাদন্া এর্াং অনু্রূপ যা তার 

মসৌন্দযবদক রৃ্নদ্ধ কদর, তা মেদক েূদর োকদর্, আর মকাদন্া েদয়াজদন্র 

কারদণ র্াযয হদল তার জন্য নেদন্র মর্লায় মর্র হওয়া ধর্য হদর্, আর 

এর ওপর নভনি কদর ময ছাত্রীর র্যাপাদর েশ্ন করা হদয়দছ, তার জন্য 

নিক্ষা গ্রহণ ও িাসআলা-িাসাদয়ল অনু্যার্ন্ করার েদয়াজদন্ 

িােরাসায় গিন্ করা ধর্য হদর্, তদর্ তাদক স্বািীর িৃতুযর কারদণ ইেত 

পালন্কানরন্ী ন্ারীর ওপর মযসর্ র্স্তু র্া নর্ষয় মেদক েূদর োকা 

আর্িযক, মসসর্ মেদক েূদর োকাদক আর্িযকীয় কতবর্য র্দল গ্রহণ 
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করদর্, যাদত পুরুষগণ তাদক মেদখ নর্ভ্রান্ত ন্া হয় এর্াং তাদক নর্দয়র 

েস্তার্ োদন্র নেদক যানর্ত ন্া কদর। 
هل و صحبه و سلم .آو صىل اهلل ىلع نبينا حممد و     

স্থায়ী ফাতাওয়া মর্াডব 

ফাতওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৩/৩১৯  
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সহনিক্ষা পদ্ধনতর েনতষ্ঠাদন্ ের্াসী ছাদত্রর মলখাপো 

েশ্ন: আনি একজন্ ের্াসী ছাত্র, আনি ময নর্েনর্েযালদয় অযযয়ন্ কনর 

তাদত মছদল ও মিদয়রা এক সদি পািাপানি পোশুন্া কদর; আিার েশ্ন: 

আিার জন্য ঐ নর্েনর্েযালদয় অযযয়ন্ করা জাদয়য (বর্য) হদর্ নকন্া?   

উির: ময িুসনলি র্যনি তার নন্দজর িুনি িায়, আিরা তাদক উপদেি 

েোন্ কনর, মস যাদত অনন্িতা ও নফতন্া তো নর্পযবদয়র সকল উপায়-

উপকরণ মেদক েূদর অর্স্থান্ কদর, আর মকাদন্া সদন্দহ মন্ই ময, নিক্ষা 

েনতষ্ঠান্সিূদহর িদযয যুর্তীদের সাদে যুর্কদের নিশ্রদণ সহনিক্ষা হদলা 

নফতন্া-ফযাসাদে নন্পনতত হওয়া ও নযন্া-র্যনভিার ছনেদয় পোর অন্যতি 

কারণ। আর মকাদন্া র্যনি যনে তার নন্দজদক নহফাযত করার উদেযাগ 

গ্রহণ কদর, তদর্ তাদক অর্িযই কদঠার সাযন্া করদত হদর্; নকন্তু মকাদন্া 

র্যনি যখন্ এর দ্বারা পরীক্ষার নিকার হয়, তখন্ তার ওপর আর্িযক 

হদলা নন্দজদক নহফাযত করা, মসখান্ মেদক েূদর সদর যাওয়া, েৃনিদক 

অর্ন্নিত রাখা, লজ্জাস্থান্দক নহফাযত করা এর্াং যতটা সম্ভর্ হয় 

ন্ারীদের নন্কটর্তবী ন্া হওয়া, আর আল্লাহই ভাদলা জাদন্ন্। 

িাইখ ইর্ন্ নজর্রীন্ 

ফাতওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৩/১০২ 
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র্াদসর িদযয ছাত্রীদের মিহারা মখালা রাখা 

েশ্ন: সম্মানন্ত িাইখ, আল্লাহ আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্— 

র্াদস র্া অন্য মকাদন্া পনরর্হদণ ছাত্রীদেরদক তাদের িুখিণ্ডল মখালা 

অর্স্থায় িােরাসার (নর্েযালদয়র) উদেদিয র্হন্ কদর আন্া-দন্ওয়ার 

নর্যান্ কী হদর্? 

উির: ন্ারীর িুখিণ্ডল মখালা রাখা এর্াং তার নেদক পুরুষদের তাকাদন্া 

হারাি এর্াং অবর্য; িাই মস নিনক্ষকা হউক অের্া ছাত্রী হউক, িাই মস 

গােীর িদযয োকুক অের্া র্াজাদরর িদযয পাদয় মহাঁদট িলাদফরা করুক, 

নকন্তু যনে মস এিন্ গােীদত োদক, যাদত গ্লাস আোল হওয়ার কারদণ 

গ্লাদসর র্াইদর যারা আদছ, তারা তাদক মেখদত পায় ন্া এর্াং িালক ও 

িনহলাদের িদযয আোল োদক, তদর্ এই অর্স্থায় তাদের িুখিণ্ডল মখালা 

রাখাদত মকাদন্া পাপ হদর্ ন্া। কারণ, তারা স্বতন্ত্র কদক্ষ পুরুষদের মেদক 

পৃেকভাদর্ অর্স্থান্রত ন্ারীদের িত। আর যখন্ গােীর গ্লাস এিন্ স্বচ্ছ 

হয়, যার অপর পাি মেদক মেখা যায় অের্া গােীর গ্লাস অস্বচ্ছ হয়, 

নকন্তু তাদের ও িালদকর িােখাদন্ মকাদন্া আোল ন্া োদক, তাহদল 

তাদের জন্য তাদের িুখিণ্ডল মখালা রাখা ধর্য হদর্ ন্া, যাদত তাদেরদক 

িালক অের্া র্াজাদরর িযযকার মকাদন্া পুরুষ র্যনি মেখদত ন্া পায়। 

আর িালদকর মর্তন্ হারাি ন্য়, মকন্ন্া িনহলারা তাদের িুখিণ্ডল মখালা 

রাখার জন্য এই গােীনট ভাো মন্য় নন্, নকন্তু িালদকর ওপর আর্িযক 

হদলা তাদেরদক িুখিণ্ডল মঢদক রাখার নন্দেবি মেওয়া; অতোঃপর তারা 

যনে িুখিণ্ডল মঢদক রাখদত অস্বীকার কদর এর্াং র্ারর্ার তাদের িুখিণ্ডল 

মখালা রাদখ, তাহদল মস মযন্ গােীর নভতদর পেবার র্যর্স্থা কদর। অের্া 
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পেবাসম্মত গ্লাস লানগদয় মন্য় এর্াং মস মযন্ তার ও তাদের িােখাদন্ 

আোল ধতনর কদর মন্য়, আর এভাদর্ই নন্নষদ্ধ নর্ষয় েূর হদয় যাদর্।    

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

নিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য ফাতাওয়া (فتاوى للمدرسني و الطالب): পৃ. ২৮ 

(ঈষৎ পনরর্নতবত) 
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েৃনিেনতর্ন্ধী নিক্ষক মেদক ছাত্রীদের পেবা অর্লিন্ করা 

েশ্ন: েৃনিেনতর্ন্ধী নিক্ষকদের সািদন্ মিদয়দের পেবা ন্া কদর জন্য 

মখালাদিলা অর্স্থান্ করা জাদয়য (বর্য) হদর্ নকন্া?   

উির: েৃনিেনতর্ন্ধী পুরুষ র্যনি মেদক ন্ারীর পেবা করার আর্িযকতার 

র্যাপাদর আদলিদের িদযয িতনর্দরায রদয়দছ। মকন্ন্া এই র্যাপাদর 

হােীদসর নর্নভন্নতা রদয়দছ; এক হােীদসর িদযয রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি তার মেদক পেবা করার নন্দেবি নেদয়দছন্, আর 

অপর এক হােীদসর িদযয তার মেদক পেবা করার অন্ার্িযকতার েিাণ 

রদয়দছ। 

উমু্ম সালািা রা. র্নণবত হােীদসর িদযয আদছ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি তাাঁর স্ত্রীদেরদক (অন্ধ সাহার্ী) ইর্ন্ উদম্ম িাকতুি 

রা. মেদক পেবা অর্লিন্ করার নন্দেবি নেদয়দছন্, তখন্ তাাঁরা র্লদলন্: 
نَا َواَل َيْعِرُفنَا َفَقاَل انلَِِّبُّ صىل اهلل عليه وسلم:  يَا» ْعََم اَل ُيبرِْصُ

َ
لَيَْس أ

َ
ِ أ رَُسوَل اَّللَّ

انِِه » لَْستَُما ُتبرِْصَ
َ
ْنتَُما أ

َ
َفَعْميَاَواِن أ

َ
 «.أ

“মহ আল্লাহর রাসূল! মস নক অন্ধ ন্য়, মস মতা আিাদেরদক মেদখ ন্া 

এর্াং আিাদেরদক নিন্দতও পারদর্ ন্া? তখন্ ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাি তাদের উদেিয েশ্ন ছুদে নেদয় র্লদলন্: মতািারা েু’জন্ই 

নক অন্ধ?! মতািরা নক তাদক মেখদত পাও ন্া?!”13  

সুতরাাং এই হােীসনট েৃনিেনতর্ন্ধী পুরুষ র্যনি মেদক ন্ারীর পেবা করার 

আর্িযকতার ওপর েিাণ মপি কদর।  

                                                           
13 আরূ্ োউে, হােীস ন্াং-৪১১৪ 
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আর ফাদতিা নর্ন্দত কাদয়স রানেয়াল্লাহ ‘আন্হা র্নণবত হােীদসর িদযয 

আদছ: ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি তাদক আর্েুল্লাহ ইর্ন্ উদম্ম 

িাকতুি রানেয়াল্লাহ ‘আন্হুর ঘদর ইেত পালন্ করদত নন্দেবি নেদয়দছন্ 

এর্াং নতনন্ র্দলদছন্:  
ْعََم »... 

َ
 «.تََضِعنَي ِثيَابَِك ِعنَْدُه فَإِنَُّه رَُجٌل أ

“...কারণ, মস হদলা অন্ধ র্যনি, তুনি মতািার কাপে টানন্দয় তার মেদক 

আোল করদর্।”14 

আর অগ্রানযকার পাওয়ার মযাগয েলীল (আল্লাহই সর্দিদয় মর্নি ভাদলা 

জাদন্ন্) হদলা, তার উপদর েৃনিেনতর্ন্ধী পুরুষ র্যনি মেদক পেবা করা 

আর্িযক ন্য়; অেবাৎ তার উপনস্থনতদত তার (ন্ারীর) মিহারা মঢদক রাখা 

ওয়ানজর্ ন্য়; নকন্তু তার (ন্ারীর) জন্য পুরুষ র্যনির েনত েৃনি মেওয়া 

ধর্য হদর্ ন্া। 

ইিাি িাওকান্ী রহ. যখন্ এই হােীস েু’নট নন্দয় আদলািন্া কদরন্, 

তখন্ নতনন্ র্দলন্, “জর্াদর্ র্লা হয়, হদত পাদর নতনন্ (ন্র্ী সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি) তাদের নন্কট মেদক তাদের েৃনি অর্ন্নিত করার 

নর্ষয়নট েতযািা কদরদছন্, যাদত ঘদরর িদযয সিদর্ত হওয়া এর্াং েৃনির 

িদযয নন্রনর্নচ্ছন্ন ন্া হয়।” 

িাইখুল ইসলাি ইিাি ইর্ন্ তাইনিয়যা রহ. র্দলন্, “অনযকাাংি আদলদির 

িদত, ন্ারীর জন্য িূলত অপনরনিত পুরুষদের নেদক মলালুপ েৃনিদত 

অের্া স্বাভানর্ক েৃনিদত তাকাদন্া ধর্য ন্য়।” 

আর এটা এই জন্য ময, আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
                                                           
14 সহীহ িুসনলি, হােীস ন্াং ৩৭৭০ 
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بَۡصَٰ ِلِنا ﴿
َ
 [  ٤٢﴾ ]انلور: ... َوقٓ  لكِۡلٓمۡؤِمَنَِٰت َيۡغٓضۡضَن ِمۡن أ

“আর িুনিন্ ন্ারীদেরদক র্লুন্, তারা মযন্ তাদের েৃনিদক অর্ন্নিত 

কদর ...।” [সূরা আন্-নূ্র, আয়াত: ৩১] 

িাইখ আল-ফাওযান্ 

িুসনলি ন্ারীর ফাতাওয়া (فتاوى املرأة املسلمة): ১/২৪৫ 
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নিক্ষার আসদর ন্ারীদের উপনস্থত হওয়া 

েশ্ন: িুসনলি ন্ারীর জন্য নিক্ষািূলক আসর ও  িাসনজেসিূদহর িদযয 

নফকহ নিক্ষার আসদর উপনস্থত জাদয়য (বর্য) হদর্ নকন্া?   

উির: হযাাঁ, ন্ারীর জন্য নিক্ষার আসরসিূদহ উপনস্থত হওয়া ধর্য, িাই 

মসই নিক্ষানট েজ্ঞাপূণব জ্ঞান্ সাংক্রান্ত হউক অের্া আনকো ও তাওহীে 

(আল্লাহর একত্বর্াে) সম্পনকবত জ্ঞান্ হউক, তদর্ িতব হদলা, মস সুগনন্ধ 

র্যর্হার ও মসৌন্দযব েেিবন্ করদর্ ন্া, আর তার জন্য আরও জরুনর 

হদলা পুরুষদের সাদে ন্া নিদি তাদের মেদক নন্রাপে েূরদত্ব অর্স্থান্ 

করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্:  
لَُهاوََخرْيُ ُصُفوِف النَِّساِء آخِ  »... وَّ

َ
َها أ  «.ُرَها َوََشُّ

“ ... আর ন্ারীদের জন্য উিি সানর হদলা মিষ সানর, আর তাদের জন্য 

নন্কৃি সানর হদলা েেি সানর।”15 আর এটা এই জন্য ময, তাদের েেি 

সানর পুরুষদের খুর্ কাছাকানছ তাদের মিষ সানরর মিদয়। ফদল তাদের 

মিষ সানর তাদের েেি সানরর মিদয় উিি র্দল নর্দর্নিত হদয়দছ। 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া (فتاوى): ২/১২৯  

                                                           
15 সহীহ িুসনলি, হােীস ন্াং ১০১৩ 
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গােীর িালদকর সাদে ছাত্রীদের ভ্রিণ 

েশ্ন: েশ্নকারী র্দলন্, নকছু সাংখযক িানু্ষ (আল্লাহ তাদেরদক নহোয়াত 

োন্ করুক) তাদের মিদয়দেরদক িােরাসা ও অন্যান্য েনতষ্ঠাদন্র 

উদেদিয অপনরনিত ড্রাইভারদের সাদে মেরণ কদরন্ এর্াং তারা এই 

কাদজর ফলাফদলর নেদক লক্ষয কদরন্ ন্া। সুতরাাং আনি (আপন্াদের 

নন্কট) তাদের উদেদিয ন্নসহত র্া উপদেি কািন্া করনছ, নর্দিষ কদর 

িােরাসাসিূহ মখালার সিদয়র র্যাপাদর? 

উির: এই কাজনট েু’ভাদর্ হদত পাদর: 

েেিত: িালদকর সাদে যাত্রী নহদসদর্ কদয়কজন্ ন্ারী হওয়া, মযখাদন্ 

তাদের মকউ একাকী ন্য়। সুতরাাং এিতার্স্থায় তাদত মকাদন্া সিসযা 

মন্ই, যখন্ তা িহদরর অভযন্তদর হদর্। মকন্ন্া ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাি র্দলন্, «ال خيلون رجل بامرأة»  “অর্িযই মকাদন্া একজন্ পুরুষ 

একজন্ ন্ারীদক নন্দয় নন্জবদন্ অর্স্থান্ করদর্ ন্া”, আর এটা নন্জবন্তা 

ন্য়; তদর্ িতব হদলা িালদকর িদযয আিান্তোনরতা োকদত হদর্। 

সুতরাাং িালক যনে নর্েস্ত ন্া হয়, তদর্ িনহলাদের সাদে োপ্তর্য়স্ক 

রু্নদ্ধিান্ িাহরাি পুরুষ ন্া োকদল তার সাদে ভ্রিণ করা ধর্য হদর্ ন্া।  

নদ্বতীয়ত: িালক কতৃবক পৃেকভাদর্ শুযু একজন্ িনহলা যাত্রীদক নন্দয় 

যাওয়া ধর্য হদর্ ন্া, যনেও তা এক নিনন্দটর জন্য হউক। কারণ, 

একাকীভাদর্ পৃেক হওয়াটাই নন্জবন্তা, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি এই কাজ মেদক তাাঁর র্াণীর িাযযদি নন্দষয 

কদরদছন্: «ال خيلون رجل بامرأة»  “অর্িযই মকাদন্া একজন্ পুরুষ একজন্ 
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ন্ারীদক নন্দয় নন্জবদন্ অর্স্থান্ করদর্ ন্া” এর্াং নতনন্ জানন্দয় নেদয়দছন্ 

ময, তাদের তৃতীয়জন্ হদলা িয়তান্। 

আর এর ওপর নভনি কদর ন্ারীদের যোযয অনভভার্ক ও কতৃবপদক্ষর 

জন্য এই পনরনস্থনতদত তাদেরদক িালকদের সাদে মছদে মেওয়া ধর্য 

হদর্ ন্া, মযিনন্ভাদর্ ন্ারীর জন্যও তার িাহরাি পুরুষ ছাো িালদকর 

সাদে যাত্রী হওয়া ধর্য ন্য়। মকন্ন্া তা হদচ্ছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির অর্াযযতা, যা আল্লাহ তার্ারাকা ওয়া তা‘আলার 

অর্াযযতারই ন্ািান্তর। কারণ, মকউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাদির আনু্গতয করদল, মস মতা আল্লাহরই আনু্গতয করল। 

আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
﴿  ۡۖ َ َطاَع ذَّللا

َ
ن يِٓطِع ذل آسوَل َفَقۡد أ  [٢٠﴾ ]النساء: ما

“মকউ রাসূদলর আনু্গতয করদল, মস মতা আল্লাহরই আনু্গতয করল।” 

[সূরা আন্-নন্সা, আয়াত: ৮০] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ا  ...﴿ بِينا َ َورَٓسوََلٓۥ َفَقۡد َض ا َضَلَٰٗلا مُّ  [٤١﴾ ]االحزاب:  ٣٦َوَمن َيۡعِص ذَّللا

“...আর ময র্যনি আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলদক অিান্য করল, মসই র্যনি 

স্পিভাদর্ পেভ্রি হদলা।” [সূরা আল-আহযার্, আয়াত: ৩৬] 

সুতরাাং আিাদের িুসনলি ভাইদের আর্িযকীয় োনয়ত্ব ও কতবর্য হদলা, 

আিরা আল্লাহর অনু্গত র্ান্দা হর্ তাাঁর নন্দেবি ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির নন্দেবি পালন্ করার িাযযদি। মযদহতু এর িদযয 

রদয়দছ র্ে যরদন্র উপকার এর্াং েিাংসন্ীয় ফলাফল, আর আিাদের 

িুসনলি সম্প্রোদয়র ওপর আর্িযক হদলা, আিরা আিাদের িাহরািা 
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ন্ারীদের র্যাপাদর আত্মিযবাোসম্পন্ন র্যনিদত্বর অনযকারী হর্। সুতরাাং 

আিরা তাদেরদক িয়তাদন্র হাদত তুদল নেদত পানর ন্া ময, মস তাদেরদক 

নন্দয় মখল-তািািা করদর্, অতোঃপর মস নফতন্া (নর্পযবয়) ও পেভ্রিতার 

নেদক নন্দয় যাদর্। 

আর আনি আিার ভাইদেরদক আল্লাহ তা‘আলা কতৃবক আিাদেরদক 

েুনন্য়ার ময িাকনিকয নেদয়দছন্ মসটা দ্বারা মযাকাগ্রস্থ হদয় অর্দহলা ও 

মর্পদরায়া আিরণ মেদক সতকব করনছ, আর আিরা সতকব করনছ এই 

আয়াদতর কারদণ, যাদত আল্লাহ তা‘আলা র্দলদছন্: 
َماِل ﴿ ِ ۡصَحَٰٓب ذلشك

َ
َماِل َمآ أ ِ ۡصَحَٰٓب ذلشك

َ
ِن ََيۡٓموٖم  ٤٢ِِف َسٓموٖم وَََحِيٖم  ٤١َوأ ٖ مك

َوِظ ك
َٰلَِك  ٤٤َّلا بَارِدٖ َوََّل َر ِيٍم  ٤٣ أ َقۡبَ  َذ و ٤٥ٓمۡۡتَفَِي  إِنآهۡم ََكنٓو  أ يِِٓصُّ َن لََعَ ذَۡلِنِث َوََكنٓو 

 [                                                        ٣١،  ٣٢﴾ ]الواقعة: ٤٦ذۡلَعِظيِم 

“আর র্াি নেদকর েল, কত হতভাগয র্াি নেদকর েল! তারা োকদর্ 

অতযন্ত উষ্ণ র্ায়ু ও উিপ্ত পানন্দত, আর কাদলা র্দণবর যূাঁয়ার ছায়ায়, যা 

িীতল ন্য়, আরািোয়কও ন্য়। ইদতাপূদর্ব তারা মতা িগ্ন নছল মভাগ-

নর্লাদস, আর তারা অনর্রাি নলপ্ত নছল মঘারতর পাপকাদজ।” [সূরা 

আল-ওয়ানকয়া, আয়াত: ৪১-৪৬] আর আিরা অর্িযই স্মরণ কনর আল্লাহ 

তা‘আলা র্াণী: 
وِِتَ رَِتََٰبٓهۥ َوَر َٓء َظۡه ِهِۦ  ﴿

ٓ
ا َمۡن أ ما

َ
ا  ١٠َوأ أ ٓثٓبورا  ١٢َوَيۡصََلَٰ َسعِرًي   ١١فََسۡوَف يَۡدٓعو 

وًر   ۡللِهِۦ َمۡۡسٓ
َ
                                                     [                                                                                 ٢٤،  ٢٠﴾ ]االنشقاق:  ١٣إِنآهۥ ََكَن ِِفٓ أ

“আর যাদক তার ‘আিলন্ািা তার নপদঠর নপছন্ নেক মেদক মেওয়া 

হদর্, মস অর্িযই তার ধ্বাংস ডাকদর্ এর্াং জ্বলন্ত আগুদন্ ে্ধ  হর্। 
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নন্শ্চয় মস তার স্বজন্দের িদযয আন্দন্দ নছল।” [সূরা আল-ইন্নিকাক, 

আয়াত: ১০-১৩] 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়াদয় িান্ারুল ইসলাি ( فتاوى منار اإلسالم): ৩/৮২২ 

(ঈষৎ পনরর্নতবত)  
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গােীর িালদকর সাদে রু্নদ্ধিান্ নিশুদক সাদে নন্দয় ভ্রিণ করা 

েশ্ন: আনি গােীর িালদকর সাদে সকাল মর্লায় িােরাসায় যাই এর্াং 

মযাহদরর সিয় নফদর আনস এিতার্স্থায় ময, আিার সাদে আিার এিন্ 

এক ভাই োদক, যার র্য়স এগার র্ছদরর মর্নি ন্য়। সুতরাাং আিার 

ভাইদক িাহরাি র্দল নর্দর্িন্া করা জাদয়য (বর্য) হদর্ নকন্া? আিাদক 

জান্াদর্ন্। 

উির: অপনরনিত ন্ারীর সাদে নন্জবদন্ অর্স্থান্ করা মেদক কদঠার 

নন্দষযাজ্ঞা এদসদছ। মকন্ন্া উিার রানেয়াল্লাহু ‘আন্হু, আর্েুল্লাহ ইর্ন্ 

ওির রানেয়াল্লাহু ‘আন্হু ও অন্যান্য সাহার্ীর র্নণবত হােীদস ন্র্ী 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলন্, 
  «إال اكن الشيطان ثاثلهما ال خيلون رجل بامرأة»

“অর্িযই মকাদন্া একজন্ পুরুষ একজন্ ন্ারীদক নন্দয় নন্জবদন্ অর্স্থান্ 

করদর্ ন্া, তাহদল তাদের উভদয়র িদযয তৃতীয় র্যনি হদর্ িয়তান্”।  

এ জন্য আিরা নফতন্ার আিঙ্কায় িুসনলি ন্ারীদক একাকী মকাদন্া 

অপনরনিত িালদকর সাদে গােীর যাত্রী ন্া হওয়ার জন্য উপদেি নেদয় 

োনক, মসই িালক যতই নর্েস্ত হউক ন্া মকন্। কারণ, িয়তান্ উভদয়র 

িাদে কুিন্ত্রণা নেদত পাদর, তদর্ এই মক্ষদত্র ওলািা ও িাইখদের মকউ 

মকউ িহদরর অভযন্তদর েনসদ্ধ রাস্তাসিূদহ এইভাদর্ (অপনরনিত িালদকর 

সাদে গােীর যাত্রী হদয়) িলািদলর অর্কাি নেদয়দছন্, মযসর্ রাস্তা 

জন্িান্র্ িূন্য োদক ন্া; তাও আর্ার জরুনর েদয়াজদন্র কারদণ। মযিন্, 

ইর্ােত অের্া গুরুত্বপূণব উদেদিয র্াজাদর গিন্ অের্া িােরাসায় গিন্ 

অের্া িরী‘আত স্বীকৃত কিবকাদণ্ড অাংিগ্রহণ অের্া পনরর্ার-পনরজন্ ও 
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আত্মীয়-স্বজন্দের সাদে সাক্ষাৎ করা, আর এ মক্ষদত্র তাদক আরও 

অর্কাি মেওয়া হদয়দছ, যনে তার সাদে নর্েস্ত ন্ারীগণ অের্া রু্নদ্ধিান্ 

িাহরাি পুরুষ োদক, আর এই যরদন্র সকল অর্কািই োকদর্ 

েদয়াজদন্র সিয়। 

িাইখ ইর্ন্ নজর্রীন্ 

ফায়ো ও ফাতাওয়া (فوائد و فتاوى): পৃ. ১৯৬ 
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নিনক্ষকার সম্মান্াদেব ছাত্রীদের োাঁোদন্া 

েশ্ন: নিনক্ষকার সম্মান্াদেব ছাত্রীদের োাঁোদন্ার নর্যান্ কী? 

উির: নিনক্ষকার সম্মান্াদেব মিদয়দের এর্াং নিক্ষদকর সম্মান্াদেব 

মছদলদের োাঁোদন্া একনট অনু্নিত কাজ এর্াং তা খুর্ই অপছন্দন্ীয় 

র্যাপার। মকন্ন্া আন্াস রানেয়াল্লাহু ‘আন্হু র্দলন্, “তাাঁদের (অেবাৎ 

সাহার্া রানেয়াল্লাহু ‘আন্হুদির) নন্কট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাদির মিদয় অনযক নেয় আর মকউ নছল ন্া অেি নতনন্ যখন্ 

তাাঁদের নন্কট উপনস্থত হদতন্, তখন্ তাাঁরা তাাঁদক সম্মান্ করার উদেদিয 

োাঁোদতন্ ন্া, মকন্ন্া তাাঁরা তার অপছন্দন্ীয় নেক সম্পদকব জান্দতন্।” 

তাছাো ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলন্,  
 «.هل قياما فليتبوأ مقعده من انلارمن أحب أن يتمثل الرجال »

“ময র্যনি পছন্দ কদর ময, তার সম্মাদন্ মলাকজন্ োাঁনেদয় োকুক, মস 

মযন্ জাহান্নাদির িদযয তার আসন্ নঠক কদর মন্য়।” 

আর এই নর্ষদয় পুরুষদের হুকুদির িতই ন্ারীদের হুকুি (নর্যান্)। 

আল্লাহ সকলদক এিন্ কাজ করার তাওফীক নেন্, যা নতনন্ পছন্দ 

কদরন্; আিাদের সকলদক তাাঁর অসন্তুনি ও নন্নষদ্ধ নর্ষয় মেদক েূদর 

রাখুন্ এর্াং সকলদক উপকারী ইলি (জ্ঞান্) োন্ করুন্ ও মস অনু্যায়ী 

আিল করার তাওফীক নেন্; নতনন্ হদলন্ োন্িীল, িাহানু্ভর্।  

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৪/৩৩৪ 
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পাঠকদক্ষ অনু্পনস্থত ছাদত্রর পক্ষ মেদক হানযরা নেদয় মেওয়া 

েশ্ন: মকাদন্া মকাদন্া সিয় পাঠকদক্ষ আিার র্নু্ধ আিার নন্কট আর্োর 

কদর মস অনু্পনস্থত োকা সদেও আনি মযন্ তার হানযরা নেদয় মেই, 

যাদত হানযরা খাতানট নন্য়নিত হদয় যায়, অতোঃপর আনি তার ন্াি নলদখ 

মেই। সুতরাাং এটা নক িান্র্তার মসর্া নহদসদর্ গণয হদর্, ন্ানক তা 

মযাাঁকা ও েতারণার অন্তভুবি হদর্? 

উির: এটা মখেিত, নকন্তু তা হদলা িয়তান্ী মখেিত (দসর্া), ময 

মখেিদত িয়তান্ তাদক আকৃি কদর, ফদল মস এই যরদন্র কাজ কদর 

এর্াং ময র্যনি উপনস্থত হয় নন্, তার হানযরা নেদয় মেয়, আর এই 

কাদজর িদযয নতন্নট সতকবর্াণী র্া েৃনি আকষবণী রদয়দছ: 

েেি সতকব সাংদকত: এটা এক যরদন্র নিেযা। নদ্বতীয় সতকব সাংদকত: 

এটা এই নর্ভাদগর কতৃবপদক্ষর সাদে এক যরদন্র নখয়ান্ত র্া 

নর্োসঘাতকতা। তৃতীয় সতকব সাংদকত: এই যরদন্র কাজ অনু্পনস্থত 

ছাত্রদক রৃ্নি র্া ভাতা পাওয়ার উপযুি কদর, যা তার উপনস্থনতর ওপর 

নন্ভবরিীল, ফদল মস অন্যায়ভাদর্ তা গ্রহণ ও মভাগ কদর। আর এসর্ 

সতকবতািূলক েৃনি আকষবণী মেদক ময মকাদন্া একনট কোই এই 

যরদন্র তৎপরতা নন্নষদ্ধ হওয়ার র্যাপাদর যদেি, যা েশ্নকতবার েশ্ন 

মেদক স্পি তা হদলা ময এনট িান্নর্ক নর্ষদয়র অন্তভুবি; র্স্তুত সকল 

িান্নর্ক নর্ষয়ই েিাংসন্ীয় ন্য়, র্রাং তার িদযয যা িরী‘আত সিনেবত, 

তা েিাংসন্ীয়, আর যা িরী‘আত সম্মত ন্য়, তা নন্ন্দন্ীয়। আর র্াস্তর্ 

কো হদলা, তার পক্ষ মেদক িান্নর্ক কাজ র্দল যা র্লা হয়, তা যনে 

িরী‘আত নর্দরাযী হয়, তদর্ তা িান্নর্ক কাজ র্দল নর্দর্নিত হদর্ ন্া। 
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কারণ, ময কাজনট িরী‘আত নর্দরাযী, তা পশুসুলভ কাজ র্দল নর্দর্নিত, 

আর এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা কানফর ও িুিনরকদেরদক পশুর িদতা 

র্দল র্ণবন্া কদরদছন্; নতনন্ র্দলন্, 
نَۡعَٰمٓ ﴿

َ
ٓكٓ  ذۡۡل

ۡ
ٓكلٓوَن َرَما تَأ

ۡ
أ َيَتَمتآعوَن َوَيأ ِيَن َكَفٓ و  آهۡم  َوذِّا ى ل ﴾ ١٢َوذنلاآر َمۡثوا

 [٢١]حممد: 

“আর যারা কুফুরী কদরদছ, তারা মভাগ নর্লাস কদর এর্াং খায় মযিন্ 

িতুষ্পে জন্তুরা খায়, আর জাহান্নািই তাদের নন্র্াস।” [সূরা িুহাম্মাে, 

আয়াত: ১২] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
َض ُّ َسبِيًٗل ﴿

َ
نَۡعَِٰم بَۡ  ٓلۡم أ

َ
 [٣4﴾ ]الفرقان:  ٤٤إِۡن ٓلۡم إَِّلا َرٱۡۡل

“তারা মতা পশুর িতই; র্রাং তারা আরও অনযক পেভ্রি।” [সূরা আল-

ফুরকান্, আয়াত: ৪৪] সুতরাাং এিন্ েদতযক কাজ, যা িরী‘আত 

নর্দরাযী, তা হদচ্ছ পশুসুলভ কিবকাণ্ড, িান্নর্ক কাজ ন্য়। 
 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৪/৩২৯ 
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পরীক্ষায় ন্কল করা 

েশ্ন: পরীক্ষায় ন্কল করার হুকুি (নর্যান্) কী? 

উির: সিস্ত েিাংসা জগৎসিূদহর েনতপালক আল্লাহর জন্য, আর 

সালাত ও সালাি আিাদের ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাদির ওপর, আর সালাি (িানন্ত) র্নষবত মহাক তাাঁর পনরর্ার-

পনরজন্ ও সকল সিী-সােীর ওপর। 

আিার যারণা িদত েশ্ননটর িদযযই উিদরর েনত ইনিত রদয়দছ, মযদহতু 

েশ্নকতবা র্দলন্, পরীক্ষায় ন্কল (েতারণা) করার হুকুি কী? সুতরাাং 

েশ্নকতবা নন্দজই স্বীকার কদরদছন্ ময, পরীক্ষায় ন্কল করাটা এক 

যরদন্র েতারণা, আর েতারণার নর্ষয়নট সুস্পি এর্াং তার নর্যান্ও 

স্পি; ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্: 
 «.من غش فليس منا»

“ময েতারণা কদর, মস আিাদের েলভুি ন্য়।”16 অতোঃপর পরীক্ষায় 

ন্কল (েতারণা) করা অতযন্ত নর্পজ্জন্ক নর্ষদয়র অন্তভুবি। কারণ, তার 

ক্ষনতর নেকনট সম্পদের ক্ষনত র্া েুাঁনকর িত ন্য়, যার কারদণ হােীস 

র্নণবত হদয়দছ; র্রাং তার ভয়ার্হতা আরও েকট, মকন্ন্া তা হদচ্ছ মগাটা 

জানতর সাদে নর্োসঘাতকতা ও েতারণা। কারণ, ময ছাত্র ন্কল কদর 

পাি কদরদছ, তার িাদন্ হদলা: মস ময সানটবনফদকট (সন্ে) অজবন্ 

কদরদছ, তার িান্ অনু্যায়ী মস একনট র্ে যরদণর র্লয় ধতনর করদর্, 

অেি র্াস্তদর্ মস তার উপযুি ন্য়, আর তখন্ এই রৃ্ি র্া র্লদয়র িদযয 

                                                           
16 নতরনিযী, হােীস ন্াং ১৩১৫ 
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তার অর্স্থান্ এিন্ হদর্, মযই অর্স্থান্নট এই সানটবনফদকট অজবন্ করা 

র্যতীত মকাদন্া র্যনির পদক্ষ েখল করা সম্ভর্ ন্য়, ফদল সিাজ ক্ষনতগ্রস্ত 

হদলা; এই ন্কল ের্ণতার আরও একনট ক্ষনতকর নেক আদছ, আর তা 

হদলা নিক্ষা ও সাাংসৃ্কনতক েৃনিদকাণ মেদক। কারণ, যখন্ জানতর নিনক্ষত 

সিাজ পরীক্ষায় ন্কল র্া েতারণার আশ্রয় নন্দয় পাি কদর মর্র হদয় 

আসদর্, তখন্ তাদের নিক্ষা ও সাাংসৃ্কনতক অর্স্থান্ হদর্ ন্ের্দে, নিক্ষা 

নর্িুখ। অতোঃপর (নিক্ষা ও সাংসৃ্কনতদত) অদন্যর ওপর তাদের অর্স্থান্ 

হদর্ নরিহস্ত। কারণ, এটা জান্া কো ময, ময র্যনি পরীক্ষায় ন্কল কদর 

পাি কদর, তার পদক্ষ নিক্ষা োদন্র সিয় ছাত্রদের েদশ্নর জর্ার্ মেওয়া 

সম্ভর্ হদয় উদঠ ন্া। সুতরাাং রাদের সাদে এই যরদন্র েতারণা করা 

মেদক নর্রত োক, যা তুনি নন্দজও কখন্ও পছন্দ করদর্ ন্া; অতএর্ 

পনরেিবক, পযবদর্ক্ষক ও সাংনশ্লি অন্যান্য কতৃবপক্ষদক এই ন্কল ের্ণতা 

েনতদরাদয নন্রন্তর সতকবতা অর্লিন্ করদত হদর্। কারণ, মকাদন্া 

একজন্ যনে েতারণা কদর, তদর্ মসই েতারক রাে র্া সরকাদরর 

লক্ষযিাত্রা নর্ন্ি করদর্ এর্াং তার (রাদের) সাদে নর্োসঘাতকতা করদর্, 

অেি আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
نٓتۡم َتۡعلَٓموَن ﴿

َ
َمََٰنَٰتِٓكۡم َوأ

َ
أ أ َ َوذل آسوَل َوََتٓونٓٓو  أ ذَّللا أ ََّل ََتٓونٓو  ِيَن َء َمٓنو  َها ذِّا يُّ

َ
أ  ٢٧َيَٰٓ

ۡجٌ  َعِظيمٞ 
َ
ۥٓ أ َ ِعنَدٓه نا ذَّللا

َ
ۡوَلَٰٓدٓكۡم فِۡتَنةٞ َوأ

َ
َٰلٓٓكۡم َوأ ۡمَو

َ
َمآ أ نا

َ
أ أ ﴾ ]االنفال:  ٢٨َوذۡعلَٓمٓو 

١٢،  ١٠     ]                                                                                      

“মহ ঈিান্োরগণ! মজদন্-রু্দে আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর মখয়ান্ত কদরা 

ন্া এর্াং মতািাদের পরস্পদরর আিান্দতরও মখয়ান্ত কদরা ন্া, আর 

মজদন্ রাখ, মতািাদের যন্-সম্পে ও সন্তান্-সন্তনত মতা এক পরীক্ষা। 
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আর নন্শ্চয় আল্লাহ, তাাঁরই কাদছ রদয়দছ িহাপুরস্কার। [সূরা আল-

আন্াফাল, আয়াত: ২৭, ২৮] 

আর এই র্যাপাদর মকাদন্া এক নর্ষয় মেদক অপর মকাদন্া নর্ষদয়র িদযয 

মকাদন্া পােবকয মন্ই। সুতরাাং উোহরণস্বরূপ তাফসীর নর্ষয় ও ইাংদরনজ 

ভাষা নর্ষদয় আিাদের ন্কল করার িদযয নর্যান্গত মকাদন্া পােবকয 

মন্ই। কারণ, এক স্তর মেদক অন্য স্তদর ছাদত্রর অগ্রগনত হওয়ার নর্ষয়নট 

নর্ন্যস্ত হয় সকল নর্ষদয়র ওপর এর্াং তার ওপরই নন্ভবর কদর ছাত্রদক 

সানটবনফদকদটর িত েিাণপত্র মেওয়ার নর্ষয়নট। সুতরাাং সর্ই েতারণা, 

আর সর্ই হারাি। আর আনি আিাদের যুর্কদেরদক তাদের এই 

পযবাদয়র অযোঃপতন্ হওয়ার র্যাপাদর েৃনি আকষবণ করনছ এর্াং তাদেরদক 

আহ্বান্ করনছ, তারা যাদত মযাগযতা েিাদণর িাযযদি িযবাো লাদভর 

র্যাপাদর েিণ্ড আগ্রহী হয়। ফদল এটা তাদের েীন্ ও েুনন্য়ার মক্ষদত্র 

তাদের জন্য িিলজন্ক হদর্।   

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৪/৩৩১ 
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পরীক্ষায় ন্কল করার েনত নিক্ষদকর সম্মনত 

েশ্ন: নিক্ষানর্ষয়ক পরীক্ষাসিূদহর িদযয ন্কল করার হুকুি (নর্যান্) কী 

হদর্, যখন্ নিক্ষদকর এই নর্ষয়নট জান্া োদক? 

উির: সকল েকার পরীক্ষার িদযয ন্কল র্া েতারণার আশ্রয় মন্য়া 

হারাি, মযিনন্ভাদর্ তা হারাি যার্তীয় আিার-আিরণ ও মলন্দেদন্র 

িদযয। সুতরাাং মকাদন্া র্যনির জন্য পরীক্ষাসিূদহর িদযয মকাদন্া নর্ষদয় 

ন্কল র্া েতারণার আশ্রয় মন্য়া ধর্য ন্য়, আর  যখন্ মকাদন্া নিক্ষক 

এই যরদন্র ন্কল ের্ণতার েনত সিেবন্ র্া সম্মনত েোন্ করদর্, তখন্ 

মস অন্যায় ও মখয়ান্দতর (নর্োসঘাতকতার) িত অপরাদযর অাংিীোর 

হদর্। আর সাহাযয িাওয়ার জায়গা মতা একিাত্র আল্লাহই।  

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

িাজিু‘উ ফাতাওয়া ( جمموع فتاوى)ফাতওয়া আকীো: ৩/১১৬৬ 

(ঈষৎ পনরর্নতবত) 
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অকৃতকাযবতা নক পরীক্ষায় ন্কল ের্ণতাদক অনু্দিােন্ কদর? 

েশ্ন: আনি এিন্ িানু্ষ, যার নন্কট পোদলখা খুর্ জনটল ও েুদর্বাযয, 

আনি খুর্ কিই রু্েদত পানে, যার কারদণ আনি পরীক্ষায় ন্কল কনর, 

আিা কনর আিাদক নর্ষয়নট অর্গত করদর্ন্?! 

উির: আিরা মতািাদক ভাদলাভাদর্ মিিা ও েদিিা, নন্য়নিত অযযয়ন্, 

িুখস্থকরদণর র্যাপাদর একাগ্রতা, অনু্যার্ন্ করা, নিক্ষক ও র্নু্ধ-

র্ান্ধর্দের নন্কট মেদক সহদযানগতা গ্রহণ, র্ারর্ার অযযয়ন্ ও পাঠ 

করাসহ ইতযানে নর্ষদয়র উপদেি নেনচ্ছ, যা ফায়ো (উপকার) হানসল, 

অেব অনু্যার্ন্ এর্াং পরীক্ষায় ন্কদলর র্যর্হার পনরতযাদগ অন্যতি 

ভূনিকা রাখদর্, কারণ ন্কল হারাি এর্াং জানতর সাদে নর্দিষ ও 

সাযারণভাদর্ এক যরদন্র েতারণা। 

িাইখ ইর্ন্ নজর্রীন্ 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ১/১৭৯ 
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ময র্যনি পরীক্ষায় ন্কল কদর সানটবনফদকট (সন্ে) অজবন্ কদরদছ, 

তার িাকুনরর নর্যান্ 

েশ্ন: মকাদন্া এক ছাত্র নর্েনর্েযালয় সানটবনফদকট (সন্ে) অজবন্ কদরদছ 

এর্াং নিক্ষার মযসর্ স্তর মস অনতক্রি কদরদছ, মসসর্ স্তদরর িদযয কখন্ও 

কখন্ও ন্কল কনপ র্হন্ অের্া তার র্নু্ধ-র্ান্ধর্দের নন্কট মেদক 

সহদযানগতার িাযযদি েতারণার পে অর্লিন্ কদরদছ, আর পাি কদর 

মর্র হওয়ার পর মস তার অনজবত সানটবনফদকট অনু্যায়ী মকাদন্া এক 

েফতদর িাকুরীদত নন্দয়াগ মপদয়দছ এর্াং এর নর্নন্িদয় িানসক মর্তন্-

ভাতা গ্রহণ করদছ। সুতরাাং এই অর্স্থায় তার এই মর্তন্-ভাতা হালাল 

হদর্, ন্ানক হারাি হদর্। মজদন্ রাখা েরকার ময, মস তার ওপর অনপবত 

োনয়ত্ব যোযেভাদর্ পালন্ কদর, র্রাং নর্দিষ সিদয় তার (অনপবত 

োনয়দত্বর) মিদয় অনযক োনয়ত্ব পালন্ কদর। সুতরাাং যখন্ এই অনজবত 

র্স্তুনট (সন্ে) হারাি হয়, তখন্ উৎপনিস্থদলর নর্যান্ কী হদর্, 

আিাদেরদক সিাযান্িূলক ফাতওয়া নেন্?  

উির: তার ওপর আর্িযক হদলা, মস ময কাজ কদরদছ, তার জন্য 

আল্লাহর কাদছ তাওর্া করা এর্াং লনজ্জত হওয়া, আর িাকুরীনট নর্শুদ্ধ 

এর্াং তার মেদক যা উপাজবন্ কদরদছ তাও শুদ্ধ, যতক্ষণ মস তার ওপর 

মেওয়া োনয়ত্ব যোযেভাদর্ পালন্ কদর; আলহািেুনলল্লাহ (সিস্ত েিাংসা 

আল্লাহর জন্য); নকন্তু আিরা মযিন্ র্ললাি: তার ওপর আর্িযক হদলা 

এই অসৎ ও িন্দ কিব মেদক আল্লাহর নেদক নফদর আসা এর্াং তার 

পূদর্বর কৃত এই যরদন্র অসৎ ও িন্দ কিব মেদক তাওর্া করা ও অনু্তপ্ত 

হওয়া। 
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িাইখ ইর্ন্ র্ায:  

িাজিু‘উ ফাতাওয়া ( جمموع فتاوى): ৪/৩০১  
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পরীক্ষায় অকৃতকাযবতায় ধযযবযারণ করা 

েশ্ন: আনি সদতর র্ছর র্য়দসর যুর্ক, আিার নন্কট গনণত নর্ষদয় 

অযযয়ন্ করাটা খুর্ই কিকর, এিন্নক গত র্ছর আনি এই নর্ষদয় 

অকৃতকাযব হদয়নছ, জান্া োকা েরকার ময, আনি র্ানক নর্ষয়সিূহ 

অযযয়দন্র মক্ষদত্র খুর্ই ভাদলা; আনি আিা কনর আপনন্ এর ওপর 

আদলাকপাত করদর্ন্, তদর্ মজদন্ রাখা েরকার ময, মকাদন্া মকাদন্া 

যুর্ক এই কারদণ তার পোদলখা মছদে মেয়? 

উির: এই গনণত নর্ষয়নটর র্যাপাদর (কতৃবপদক্ষর) নর্দিষ ন্জর মেওয়া 

উনিৎ। এই নর্ষয়নট নক ছাত্রদের িাদন্র ওপর নভনি কদর েণীত হদয়দছ, 

ন্ানক ছাত্রদের িাদন্র মিদয় আরও উন্নত স্তদরর ওপর নভনি কদর েণীত 

হদয়দছ, আর এই মক্ষদত্র সকল ছাদত্রর নর্ষয়নট নর্দর্িন্ায় নন্দয় আসদত 

হদর্, আর নসদলর্াস েণয়দন্র মক্ষদত্র সাযারণত অন্যান্য ছাদত্রর মিদয় 

নন্ম্নিাদন্র র্া কি সাংখযক ছাদত্রর িাদন্র নেদক লক্ষয করা হয় ন্া, র্রাং 

লক্ষয করা হয় অনযকাাংি ছাদত্রর িাদন্র নেদক। সুতরাাং অনযকাাংি ছাত্র 

যখন্ তা আত্মস্থ করদত সক্ষি হয় এর্াং তাদত ভাদলা কদর, তখন্ তাদক 

সকল ছাদত্রর জন্য সাংনশ্লি মশ্রণীর পাঠয নহদসদর্ নন্যবারণ করা হয়; তদর্ 

অনযকাাংি ছাত্র যখন্ তাদত ভাদলা করদত পাদর ন্া এর্াং তা হজি করদত 

সক্ষি হয় ন্া, তখন্ কতৃবপদক্ষর জন্য উনিৎ হদর্ তার েনত েৃনি মেওয়া। 

আর মতািার র্যাপাদর কো হদলা, তুনি মতা শুযু এই র্ছদর তাদত 

অকৃতকাযব হদয়দছ। সুতরাাং এক র্ছদরর জন্য এই যরদন্র একনট নর্ষদয় 

অকৃতকাযব হওয়ার কারদণ নর্ষয়নট জনটল র্দল গণয করা যায় ন্া, আর 

মতািার জন্য যা করা উনিৎ, তা হদলা: তুনি নর্ষয়নটদক জনটল িদন্ 
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করদর্ ন্া এর্াং তুনি মতািার িারপাদি যার অর্স্থান্ কদর, তাদের িদযয 

যারা েুই নর্ষয় র্া তার অনযক সাংখযক নর্ষদয় অকৃতকাযব হদয়দছ অের্া 

যারা েুই র্ছর র্া তার অনযক সিয় যদর অকৃতকাযব হদচ্ছ, তাদের েনত 

েৃনি মেদর্, মিষ পযবন্ত মতািার নন্কট র্যাপারনট সহজ িদন্ হদর্; কারণ 

ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি এই যরদন্র পেদক্ষপ গ্রহদণর নেদক 

নন্দেবিন্া েোন্ কদরদছন্, নতনন্ র্দলদছন্: 
ْن اَل »

َ
ْجَدُر أ

َ
ْسَفَل ِمنُْكْم َواَل َتنُْظُروا إَِِل َمْن ُهَو فَْوقَُكْم َفُهَو أ

َ
اْنُظُروا إَِِل َمْن أ

ِ َعلَيُْكْم  تَْزَدُروا  «.نِْعَمَة اَّللَّ

“মতািরা মতািাদের মিদয় ন্ীিু িাদন্র মলাকজদন্র েনত লক্ষয কর, আর 

মতািাদের মিদয় উাঁিু িাদন্র মলাকজদন্র েনত লক্ষয কর। কারণ, 

মতািাদের ওপর আল্লাহ েেি নন্য়ািতদক তুচ্ছ িদন্ করার মিদয় এটাই 

হদলা যোযে পেদক্ষপ।” সহীহ িুসনলি, হােীস ন্াং ৭৬১৯)।  

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়াদয় িান্ারুল ইসলাি ( فتاوى منار اإلسالم): ৩/৬৯৭ 

(ঈষৎ পনরর্নতবত) 
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নপতা-িাতা কতৃবক তাদের সন্তাদন্র েনত খারাপ যারণা মপাষণ করা 

েশ্ন: আনি পদন্র র্ছদরর যুর্ক, নকন্তু আনি একটা সিসযার নিকার, তা 

হদচ্ছ আিার নপতা ও িাতা যখন্ স্বিদক্ষ আিাদক মেখদত আদস এিন্ 

অর্স্থায় ময আনি তখন্ অযযয়ন্রত নছলাি ন্া, ফদল তারা আিাদক র্দল: 

নন্শ্চয়ই তুনি পোদলখা কর ন্া, অেি আনি পোদলখা কনর, আর তারা 

উভদয় আিাদক খারাপ িদন্ কদর, অেি আনি তার কারণ জানন্ ন্া এর্াং 

আিার পক্ষ মেদক মকাদন্া নর্ষয়নট তারা শুন্দল নর্োস করদর্, তাও 

রু্েদত পারনছ ন্া। সুতরাাং আনি কী করর্?  

উির: এই সিসযার সিাযান্ মতা খুর্ সহজ ইন্িাআল্লাহ, আর তা হদলা, 

তুনি এটা েিাণ করদর্ মতািার নপতাদক িােরাসায় (নর্েযালদয়) নন্দয় 

যাওয়ার িাযযদি, যাদত নতনন্ স্বয়াং নন্দজই সদরজনিদন্ নর্ষয়নট মজদন্ 

আসদত পাদরন্ অের্া িােরাসা কতৃবপদক্ষর নন্কট মেদক এিন্ েিাণপত্র 

োনর্ করদর্, যা েিাণ করদর্ ময, তুনি ছাত্র এর্াং ঐ মশ্রণীর ছাত্র, যাদত 

তুনি পোদলখা কর, আর তাদত িােরাসার েযান্ স্বাক্ষর কদর মেদর্ন্ 

এর্াং েনতষ্ঠাদন্র সীলদিাহর লানগদয় মেদর্ন্। 

আর নপতা-িাতার জন্যও উনিৎ কাজ হদর্ ন্া ময, তাদের নন্কট যা নকছু 

র্লা হদর্, তাই নর্োস করদর্; র্রাং তাদের উনিৎ হদলা েনতনট নর্ষয়দক 

তার জায়াগায় স্থান্ কদর মেওয়া। সুতরাাং মতািার র্যাপাদর যা র্লা হদর্, 

তুনি যখন্ মসই অনভদযাদগ অনভযুি ন্ও, তখন্ মতািার র্যাপাদর তাদের 

পক্ষ মেদক খারাপ যারণা মপাষণ করা উনিৎ ন্য়। কারণ, খারাপ যারণার 

জন্যও একটা যুনিযুি পাত্র আদছ; অেি তুনি যখন্ অসুস্থ অর্স্থায় 

নছদল, তখন্ তাদের জন্য মতািার র্যাপাদর খারাপ যারণা মপাষণ করা 
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ধর্য ন্য়, আর আিরা আল্লাহর নন্কট মতািার জন্য অটল িদন্ার্ল ও 

েৃঢ়নিদির আদর্েন্ কনর এর্াং মতািার নপতা-িাতার জন্য োেবন্া কনর 

নহোয়াত ও সনঠক েৃনিভনির। আর আল্লাহই হদলন্ তাওফীক োন্কারী।      

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়াদয় িান্ারুল ইসলাি ( فتاوى منار اإلسالم): ৩/৭২৬       
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িাতা কতৃবক তার সন্তান্দেরদক র্েদো‘আ করা 

েশ্ন: জবন্ক িনহলা র্দলন্, আিার একটা সিসযা আদছ, আর তা হদলা- 

আিার পাাঁিনট কন্যা সন্তান্ ও নতন্নট মছদল সন্তান্ আদছ, তাদের িদযয 

নকছু নর্র্ানহত, আর্ার নকছু িােরাসার ছাত্র; নকন্তু তারা পোদলখার সাদে 

তাল নিলাদত ন্া মপদর পোশুন্া র্াে নেদয় নেদয়দছ, আর আিার সর্গুদলা 

মছদলর িদযয র্ে রকদির নর্দরায রদয়দছ, তারা মকউ কারও সাদে কো 

র্দল ন্া এর্াং এদক অপরদক ঘৃণা কদর, আর তাদের িদযয একজন্ ছাো 

র্ানকরা সালাত আোয় কদর ন্া, আর আনি আিার িন্ মেদক তাদের 

জন্য র্েদো‘আ কনর, এিন্নক সালাদতর িদযয পযবন্ত। সুতরাাং আনি 

তাদের সাদে কী আিরণ করর্, মসই র্যাপাদর আিাদক নেকনন্দেবিন্া 

েোন্ করুন্? আল্লাহ আপন্াদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্। 

উির: আপন্ার েদশ্নর উির মেওয়ার পূদর্ব আির িন্ িাদচ্ছ ঐসর্ 

মছদলদের েনত উপদেি র্া ন্নসহত মপি কনর, যাদত তারা তাদের 

নপতা-িাতার সাদে উিি আিরণ কদর এর্াং আল্লাহ তা‘আলার নন্কট 

তাওর্া কদর, আর তারা তাদের েনতপালক আল্লাহ তা‘আলার নন্কট 

ক্ষিা িাওয়ার িযয নেদয় শুরু করদর্। সুতরাাং তারা যখন্ এই কাজনট 

করদর্, তখন্ আল্লাহ তাদের জন্য সকল নর্ষয় সহজ কদর মেদর্ন্, মযিন্ 

আল্লাহ তা‘আলা র্দলদছন্: 
ا ...﴿ ۥ ََمۡ َجا ٓ َ ََيَۡع  َلا ﴾ ]الطالق: ...ۡقٓه ِمۡن َحۡيٓث ََّل ََيۡتَِسٓب َوَيۡ زٓ  ٢َوَمن َيتاِق ذَّللا
٤،  ١] 

“... আর ময মকউ আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কদর, আল্লাহ তার জন্য 

(উিরদণর) পে মর্র কদর মেদর্ন্ এর্াং নতনন্ তাদক তার যারণাতীত 
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উৎস মেদক নরনযক োন্ করদর্ন্; ...।” [সূরা আত-ত্বালাক: ২, ৩] আর 

যখন্ তারা এই কাজনট করদর্, তখন্ তাদের হৃেয় খুদল যাদর্, তাদের 

িন্ েিানন্ত অনু্ভর্ করদর্ এর্াং তাদের অনস্থরতা, আত্মার সাংকীণবতা, 

উদদ্বগ ও েুনশ্চন্তা েূর হদর্, আর তারা উপলনি করদর্ ময, তারা 

েকৃতভাদর্ জীর্ন্যাপন্ করদছ। 

আর যখন্ তাদের হৃেয়-িন্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হদয় যাদর্ এর্াং আল্লাহর 

আনু্গতয করা মেদক েূদর সদর যাদর্ (ন্া‘উযুনর্ল্লাহ), তখন্ই তার সাদে 

অনস্থরতা ও অর্স্থার সাংকীণবতা মযাগ হদয় যাদর্, এিন্নক মিষ পযবন্ত 

তাদের ওপর েুনন্য়ার অর্স্থা এিন্ হদর্ ময, িদন্ হদর্ তারা মযন্ কাাঁদির 

ঘদর অর্স্থান্ করদছ; আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
ۡعَ َض َعن ذِۡر ِي ﴿

َ
ۡعََمَٰ َوَمۡن أ

َ
هٓۥ يَۡوَم ذۡلقَِيََٰمةِ أ  ١٢٤فَإِنا ََلٓۥ َمعِيَشةا َضنٗكا َوََنۡۡٓشٓ

ا  ۡعََمَٰ َوقَۡد ٓرنٓت بَِصريا
َ
تَِِنٓ أ ِ لَِم َحَۡشۡ ۖۡ  ١٢٥قَاَل َربك َٰٓتَنا فَنَِسيَتَها َتۡتَك َء َي

َ
قَاَل َرَذَٰلَِك أ

ۡسَ  ١٢٦َوَكَذَٰلَِك ذَۡلَۡوَم تٓنََسَٰ 
َ
ِهۚۦِٗ َولََعَذ ٓب َف َولَۡم يۡٓؤِمنب أََوَكَذَٰلَِك ََنۡزِي َمۡن أ َيَِٰت َربك

ۡبََقَٰٓ ذٓأۡل
َ
َشدُّ َوأ

َ
 [                                                                                                    ٢١٠،  ٢١٣﴾ ]طه: ١٢٧ِخَ ةِ أ

“আর ময আিার স্মরণ মেদক নর্িুখ োকদর্, নন্শ্চয় তার জীর্ন্-যাপন্ 

হদর্ সাংকুনিত এর্াং আিরা তাদক নকয়ািদতর নেন্ জিাদয়ত করর্ অন্ধ 

অর্স্থায়। মস র্লদর্, ‘মহ আিার রর্! মকন্ আিাদক অন্ধ অর্স্থায় 

জিাদয়ত করদলন্? অেি আনি মতা নছলাি িকু্ষষ্মান্। নতনন্ র্লদর্ন্, 

‘এরূপই আিাদের নন্েিবন্ার্লী মতািার কাদছ এদসনছল, নকন্তু তুনি তা 

মছদে নেদয়নছদল এর্াং মসভাদর্ আজ মতািাদকও (জাহান্নাদি) মছদে রাখা 

হদর্। আর এভাদর্ই আিরা েনতফল মেই তাদক, ময র্াোর্ানে কদর 
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ও তার রদর্র নন্েিবদন্ ঈিান্ ন্া আদন্। আর আদখরাদতর িানস্ত মতা 

অর্িযই কনঠন্তর ও অনযক স্থায়ী।” [সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১২৪-১২৭] 

আর আপন্ার েদশ্নর র্যাপাদর কো হদলা, আপন্ার পক্ষ মেদক যা 

হদয়দছ, তা নছল ভুল, আর তা হদলা, তাদের জন্য র্ে-মো‘আ করা। 

সুতরাাং আপন্ার জন্য উনিৎ হদলা, আপনন্ আল্লাহ তা‘আলার নন্কট 

োেবন্া করদর্ন্, নতনন্ মযন্ তাদেরদক সনঠক পে েেিবন্ কদরন্, 

তাদেরদক হদকর (সদতযর) নেদক নফনরদয় মেন্ এর্াং তাদেরদক সাংদিাযন্ 

কদর মেন্, আর তা‘আলার হাদত আকািিণ্ডলী ও জনিদন্র নন্য়ন্ত্রণ, আর 

নতনন্ এসর্ অর্াযয জানতদক সনঠক পদের অনু্সারী জানতদত পনরণত 

করদত সক্ষি। 

সুতরাাং আপন্ার উদেদিয আিার পরািিব হদলা, আপনন্ তাদের 

মহোয়াদতর জন্য আল্লাহ তা‘আলার নন্কট সালাদতর িদযয সাজোহ’য় 

নগদয়, মিষ তািাহুদের িদযয, আযান্ ও ইকািদতর িযযকার সিদয় এর্াং 

রাদতর মিষ অাংদি মো‘আ করদর্ন্, আর েনতনট উপযুি সিদয় আপনন্ 

আল্লাহ তা‘আলার নন্কট তাদের জন্য নহোয়াত ও তাওফীক মিদয় োেবন্া 

করদর্ন্, আর আপনন্ মো‘আ করু্দলর েতযয় নন্দয় আল্লাহ তা‘আলার 

নন্কট তাদের জন্য োেবন্া করদর্ন্। মকন্ন্া আল্লাহ সকল নর্ষদয় 

ক্ষিতার্ান্। সুতরাাং হয়দতা আল্লাহ আপন্ার মো‘আ করু্ল করদর্ন্; ফদল 

তা হদর্ তাদের জন্য যোযে এর্াং আপন্ার জন্য হদর্ েুনন্য়া ও 

আনখরাদত মিাদখর েিানন্ত। আর আল্লাহই হদলন্ তাওফীক োন্কারী। 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্: ফাতাওয়া িান্ারুল ইসলাি (فتاوى منار اإلسالم): 
৩/৭২৫। ঈষৎ পনরর্নতবত  
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ছাত্রীগণ কতৃবক নিনক্ষকাদের সাদে উপহাস করা 

েশ্ন: ছাত্রীদের মকউ মকউ নিনক্ষকাদের সাদে উপহাস কদর এর্াং 

তাদেরদক িন্দ র্া হাসযকর উপানয দ্বারা ডাকাডানক কদর, আর তারা 

র্দল ময, আক্ষনরক অদেব তাদেরদক এই ন্াদি ডাকা হয় ন্া, র্রাং এিন্নট 

করা হয় শুযু রনসকতার ছদল? 

উির: িুসনলি র্যনির জন্য অর্িযই করণীয় কাজ হদলা তার নজহ্বাদক 

এিন্ কো র্লা মেদক নহফাযত করা, যা অপর িুসনলিদেরদক কি মেয় 

অের্া তাদের সম্মান্হানন্ কদর। কারণ, হােীদসর িদযয আদছ, ন্র্ী 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্: 
 «.ال تعريوهم وال تتبعوا عوراتهمال تؤذوا املسلمني و» 

“মতািরা িুসনলিদেরদক কি নেদয়া ন্া, তাদেরদক মোষাদরাপ কদরা ন্া 

এর্াং তাদের মগাপন্ নর্ষদয়র অনু্সরণ কদরা ন্া।”17 আর আল্লাহ 

তা‘আলা র্দলন্, 
َُّمَزٍة ﴿ ِ ٓلَمَزةٖ ل

 [٢﴾ ]اهلمزة:  ١َوۡيٞ  لكِٓكك

“েুদভবাগ েদতযদকর, ময নপছদন্ ও সািদন্ মলাদকর নন্ন্দা কদর।” [সূরা 

আল-হুিাযাহ, আয়াত: ১] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ِۢ بَِنِميٖم  ﴿ آء شا ازٖ ما  [٢٢﴾ ]القلم:  ١١َلما

“নপছদন্ নন্ন্দাকারী, ময এদকর কো অদন্যর কাদছ লানগদয় মর্োয়।” 

[সূরা আল-কলি: ১১]  

                                                           
17 আহিে, নতরনিযী, আরূ্ োউে, ন্াসায়ী ও ইর্ন্ িাজাহ 
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আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ۡلَقَِٰبِۖ  ﴿

َ
أ بِٱۡۡل  [٢٢﴾ ]احلجرات: َوََّل َتَنابَٓزو 

“আর মতািরা এদক অন্যদক িন্দ ন্াদি মডদকা ন্া ...।” [সূরা আল-

হুজুরাত, আয়াত: ১১] সুতরাাং িুসনলি র্যনির িান্হানন্ করা এর্াং তাদক 

কি মেওয়া হারাি; যনে মস রনসকতার ছদল এই যরদন্র কো র্দল, 

তদর্ মস এটাদক ওযর নহদসদর্ মপি করদত পারদর্ ন্া ঐ র্যনিদের 

িত, যারা র্দল: 
 [١٦﴾ ]اتلوبة: ...إِناَما ٓرناا ََنٓوٓض َونَۡلَعٓبۚٗ  ...﴿

“আিরা মতা আলাপ-আদলািন্া ও মখল-তািািা করনছলাি।” [সূরা 

আত-তাওর্া, আয়াত: ৬৫] 

িাইখ ইর্ন্ নজর্রীন্ 

ফায়ো ও ফাতাওয়া (فوائد و فتاوى): পৃ. ১০৮  
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আর্ানসক হদলর িযযনস্থত অশ্লীলতা 

েশ্ন: আনি একজন্ তরুণী, আনি আর্ানসক হদল অন্যান্য ছাত্রীদের সাদে 

র্সর্াস কনর, আল্লাহ আিাদক হক (সতয) পদের সন্ধান্ নেদয়দছন্ এর্াং 

আনি তাাঁদক (তাাঁর নর্যান্দক) আাঁকদে যদরনছ, আর সকল েিাংসা 

আল্লাহর জন্য নন্দর্নেত ... নকন্তু আনি আিার িারপাদি, নর্দিষ কদর 

আিার ছাত্রী র্ান্ধর্ীদের পক্ষ মেদক ময অন্যায় ও অশ্লীলতা লক্ষয কনর, 

তাদত আনি খুর্ই নর্রনিদর্ায কনর, মযিন্, গান্ মিান্া, গীর্ত 

(পরনন্ন্দা), কুৎসা রটন্া ইতযানে; অেি আনি তাদেরদক অদন্ক উপদেি 

নেদয়নছ, নকন্তু তাদের মকউ মকউ আিার সাদে উপহাস ও ঠাট্টা-নর্দ্রূপ 

কদর এর্াং তারা র্দল: আনি ন্ানক কুনটল ... সম্মানন্ত িাইখ, আনি 

আপন্ার নন্কট জান্দত িানচ্ছ ময, এই অর্স্থায় আনি কী করর্? আল্লাহ 

আপন্াদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্। 

উির: এই অর্স্থায় মতািার আর্িযকীয় কতবর্য হদলা, মতািার সাযয 

অনু্সাদর উিি কো, হৃেযতা, সুন্দর আিরণ ও উিি পন্থায় অন্যাদয়র 

েনতর্াে করা এর্াং তার সাদে সাদে মতািার জ্ঞান্ অনু্যায়ী এই েসদি 

র্নণবত আল-কুরআদন্র আয়াত ও হােীসসিূহ তাদেরদক স্মরণ কনরদয় 

মেওয়া, আর গান্র্ােয ও অন্যান্য হারাি কো ও কাদজর মক্ষদত্র তাদের 

সহদযাগী ন্া হওয়া এর্াং যোসম্ভর্ তাদেরদক এনেদয় িলা যতক্ষণ ন্া 

তারা অন্য েসি শুরু কদর। মকন্ন্া আল্লাহ তা‘আলা র্দলদছন্: 
أ ِِف َحِديٍث ﴿ َٰ ََيٓوٓضو  ۡع ِۡض َعۡنٓهۡم َحَّتا

َ
َٰتَِنا فَأ ِيَن ََيٓوٓضوَن ِِفٓ َء َي يَۡت ذِّا

َ
ِإَوَذ  َرأ

ِۡرَ ىَٰ  ۡيَطَٰٓن فََٗل َتۡقٓعۡد َبۡعَد ذِّك ا يٓنِسيَناَك ذلشا ِۚۦٗ ِإَوما َٰلِِمَي َغرۡيِه ﴾ ٦٨َمَع ذۡلَقۡوِم ذلظا
                                                                                       [ ١٢]االنعام: 
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“আর আপনন্ যখন্ তাদেরদক মেদখন্, যারা আিাদের আয়াতসিূহ 

সিদন্ধ উপহাসিূলক আদলািন্ায় িগ্ন হয়, তখন্ আপনন্ তাদের মেদক 

িুখ নফনরদয় নন্দর্ন্, ময পযবন্ত ন্া তারা অন্য েসি শুরু কদর। আর 

িয়তান্ যনে আপন্াদক ভুনলদয় মেয়, তদর্ স্মরণ হওয়ার পর যানলি 

সম্প্রোদয়র সাদে র্সদর্ন্ ন্া।” [সূরা আল-আন্‘আি, আয়াত: ৬৮] 

আর যখন্ তুনি মতািার সাযয অনু্সাদর মিৌনখকভাদর্ েনতর্াে করদর্ 

এর্াং তাদের কিবকাণ্ডদক পনরহার কদর িলদর্, তখন্ তাদের কিবকাণ্ড ও 

মোষত্রুনট মতািাদক ক্ষনত করদত পারদর্ ন্া, মযিন্নট তা‘আলা র্দলদছন্: 
ن َض ﴿ نٓفَسٓكۡمۖۡ ََّل يَُٓضُّٓكم ما

َ
أ َعلَۡيٓكۡم أ ِيَن َء َمٓنو  َها ذِّا يُّ

َ
أ  ا إَِذ  ذۡلَتَدۡيٓتۡمۚٗ إََِل َيَٰٓ

ا َفٓينَبكِٓئكٓ  ِ َمۡ ِجٓعٓكۡم ََجِيعا  [                                                                                                                           ٢٠٦دة: ﴾ ]املائ١٠٥م بَِما ٓرنٓتۡم َتۡعَملٓوَن ذَّللا

“মহ িুনিন্গণ! মতািাদের োনয়ত্ব মতািাদেরই ওপর। মতািরা যনে 

সৎপদে পনরিানলত হও, তদর্ ময পেভ্রি হদয়দছ, মস মতািাদের মকাদন্া 

ক্ষনত করদত পারদর্ ন্া। আল্লাহর নেদকই মতািাদের সর্ার েতযার্তবন্; 

তারপর মতািরা যা করদত, নতনন্ মস সিদন্ধ মতািাদেরদক অর্নহত 

করদর্ন্।” [সূরা আল-িাদয়ো, আয়াত: ১০৫] সুতরাাং তা‘আলা 

সুস্পিভাদর্ র্দল নেদয়দছন্ ময, পেভ্রি র্যনি িুনিন্ র্যনির মকাদন্া ক্ষনত 

করদত পারদর্ ন্া, যখন্ মস সতযদক তার নন্তয সিী নহদসদর্ গ্রহণ করদর্ 

এর্াং সনঠক পদের ওপর অটল োকদর্, আর এটা সম্ভর্ হদর্ অন্যাদয়র 

েনতর্াে করা, সদতযর ওপর অটল োকা ও তার (হদকর) নেদক সদর্বািি 

পন্থায় ো‘ওয়াত তো আহ্বান্ করার িাযযদি, আর অনিদরই আল্লাহ 

মতািার জন্য (সাংকট উিরদণর) উপায় ও পে মর্র কদর মেদর্ন্ এর্াং 

আল্লাহ মতািার নেকনন্দেবিন্ার িাযযদি তাদেরদক উপকৃত করদর্ন্, যখন্ 
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তুনি ধযযবযারণ ও সাওয়াদর্র আিা করদর্- ইন্িাআল্লাহ, আর তুনি 

িহান্ কলযাণ ও েিাংসন্ীয় পনরণাদির সুসাংর্াে গ্রহণ করদর্, যতক্ষণ 

পযবন্ত তুনি হদকর (সদতযর) ওপর অটল োকদর্ এর্াং তার 

নর্রুদ্ধািরণকারীর র্যাপাদর েনতর্ােী হদর্, মযিন্নট তা‘আলা র্দলদছন্: 

 [٢١٢﴾ ]االعراف:  ١٢٨َوذۡلَعَٰقَِبٓة لِۡلٓمتاقَِي  ﴿

“আর শুভ পনরণাি মতা িুিাকীদের জন্যই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আয়াত: ১২৮] 

তা‘আলা আরও র্দলদছন্: 
َ لََمَع ذلٓۡمۡحِسنَِي  ﴿ أ فِيَنا نَلَۡهِدَينآهۡم ٓسٓبلََناۚٗ ِإَونا ذَّللا ِيَن َجََٰهٓدو  ﴾ ]العنكبوت:  ٦٩َوذِّا

١٧] 

“আর যারা আিাদের পদে সর্বাত্মক েদিিা িালায়, আিরা তাদেরদক 

অর্িযই আিাদের পেসিূদহর নহোয়াত নের্। আর নন্শ্চয় আল্লাহ 

িুহনসন্দের সদি আদছন্।” [সূরা আল-‘আন্কারু্ত, আয়াত: ৬৯] 

আল্লাহ মতািাদক এিন্ নর্ষয় র্া কাজকদিবর তাওফীক োন্ করুন্, যা 

নতনন্ পছন্দ কদরন্ এর্াং মতািাদক ধযযব ও েৃঢ়তা োন্ করুন্, আর নতনন্ 

মতািার মর্ান্, পনরর্ার-পনরজন্ ও র্ান্ধর্ীদেরদকও এিন্ নর্ষয় র্া 

কাজকদিবর তাওফীক োন্ করুন্, যা নতনন্ পছন্দ কদরন্, আর নতনন্ 

নর্দিষভাদর্ শ্রর্ণকারী, খুর্ই নন্কটর্তবী, আর নতনন্ হদলন্ সনঠক পদের 

পেেেিবক। 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ন্ারী নর্ষয়ক ফাতাওয়া ( فتاوى املرأة): পৃ. ২০১  



 

 

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নন্র্বানিত ফাতাওয়া 
 111  

েনতষ্ঠাদন্র আসর্ার্পত্র িুনর করা 

েশ্ন: আনি িাযযনিক স্তদরর একজন্ ছাত্র, তদর্ আনি োেনিক স্তদর 

অযযয়ন্কালীন্ সিদয় েনতষ্ঠাদন্র নকছু র্ই ও আসর্ার্পত্র িুনর 

কদরনছলাি, এখন্ আল্লাহ আিাদক নহোয়াত (সনঠক জ্ঞান্) োন্ কদরদছন্ 

... সুতরাাং এখন্ আনি কী করর্, আল্লাহ আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার 

োন্ করুন্? 

উির: আল্লাহ তা‘আলা এিন্ মকাদন্া মরাগ ন্ানযল কদরন্ নন্, যার 

নিনকৎসা র্া ঔষয নতনন্ ন্ানযল কদরন্ নন্ ... আর এই মরাগনট অনযকাাংি 

িানু্দষর মছাট মর্লায় হদয় োদক এর্াং যুর্ক অর্স্থায় তার েনতকার হদয় 

যায় ... সুতরাাং যখন্ তুনি মকাদন্া র্যনির নন্কট মেদক অের্া 

মকাদন্াভাদর্ নকছু িুনর করদর্, তখন্ মতািার ওপর আর্িযক হদলা, তুনি 

যার কাছ মেদক িুনর কদরছ, তার সাদে মযাগাদযাগ করদর্ ও তার কাদছ 

তা মপৌঁনছদয় মেদর্ এর্াং র্লদর্: আিার নন্কট আপন্ার এই এই নজনন্স 

রদয়দছ, অতোঃপর মতািাদের উভদয়র িাদে একনট সাংদিাযন্িূলক 

সিাযাদন্ মপৌঁছাদর্। নকন্তু কখন্ও কখন্ও িানু্ষ এটাদক তার ওপর 

কিকর কাজ িদন্ কদর। মযিন্, তার পদক্ষ মকাদন্া র্যনির নন্কট যাওয়া 

এর্াং তাদক এই কো সম্ভর্ হদয় উদঠ ন্া ময, আনি আপন্ার নন্কট 

মেদক এই এই নজনন্স িুনর কদরনছ এর্াং আপন্ার নন্কট মেদক এই এই 

নজনন্স গ্রহণ কদরনছ। সুতরাাং এই অর্স্থায় মতািার পদক্ষ নভন্ন পন্থায় 

পদরাক্ষভাদর্ এসর্ নেরহাি র্া টাকা-পয়সার িদতা নজনন্স তার কাদছ 

মপৌঁছাদন্া সম্ভর্। মযিন্, মস তা ঐ র্যনির মকাদন্া এক র্নু্ধর নন্কট নেদয় 

মেদর্ এর্াং র্লদর্, এই নজনন্সনট অিুক র্যনির, আর মস তার নন্কট 
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তার ঘটন্ানট খুদল র্ণবন্া করদর্ এর্াং র্লদর্, আনি এখন্ তাওর্া কদর 

আল্লাহ তা‘আলার নেদক নফদর এদসনছ। সুতরাাং আনি আিা কনর আপনন্ 

নজনন্সনট তার কাদছ মপৌঁনছদয় মেদর্ন্ ... আর যখন্ মস এই কাজ করদর্, 

তখন্ আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
ا  ... ﴿ ٓۥ ََمَۡ جا َ ََيَۡع  َلا  [١﴾ ]الطالق: ...  ٢َوَمن َيتاِق ذَّللا

“... আর ময মকউ আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কদর, আল্লাহ তার জন্য 

(উিরদণর) পে মর্র কদর মেদর্ন্ ...।” [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ا  ﴿ ۡم ِهِۦ يۡۡٓسا

َ
ٓۥ ِمۡن أ َ ََيَۡع  َلا  [٣﴾ ]الطالق:  ٤َوَمن َيتاِق ذَّللا

“আর ময আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কদর, আল্লাহ তার জন্য তার 

কাজদক সহজ কদর মেন্।” [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৪] সুতরাাং 

কাজনট সহজ হদয় যাদর্ ...  

আর যখন্ রু্ো যাদর্ ময, তুনি মযই র্যনির নন্কট মেদক িুনর কদরদছ, 

এখন্ তুনি তাদক নিন্দত পারছ ন্া র্া তার র্যাপাদর জান্ ন্া এর্াং মস 

মকাোয় আদছ তাও জান্ ন্া, তাহদল এটা েেিনটর মিদয় আরও সহজ। 

কারণ, তুনি যা িুনর কদরছ, তার দ্বারা এই নন্য়দত সােকা কদর মেওয়া 

সম্ভর্ ময, এটার সাওয়ার্ তার িানলদকর জন্য, আর তখন্ তুনি তার 

মেদক িুি হদয় যাদর্। 

নন্শ্চয়ই েশ্নকতবা মযই কানহন্ী উদল্লখ কদরদছ, তা িানু্দষর জন্য 

আর্িযক কদর ময, মস এই যরদন্র কাজ মেদক েূদর োকদর্। কারণ, 

তা নর্দর্কিূন্য ও নন্দর্বায অর্স্থায় মকাদন্া মকাদন্া সিয় হদত পাদর; 

ফদল মস িুনর কদর এর্াং িুনরদক মস মতিন্ নকছু িদন্ কদর ন্া, অতোঃপর 
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যখন্ আল্লাহ তা‘আলা নহোয়াত তো সনঠক পে েেিবদন্র িাযযদি তার 

ওপর অনু্গ্রহ কদরদছন্, তখন্ এর মেদক িুনি পাওয়ার র্যাপাদর মস 

অদন্ক কি-কসরত কদর।  

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৪/১৬২ 
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ডাইনন্াং রুদি ছাত্রদের কনতপয় অপরায 

েশ্ন: আিরা েৃনি আকষবণ করনছ ময, মকাদন্া মকাদন্া ছাত্র নর্েনর্েযালদয়র 

ডাইনন্াং রুদি তাদের জন্য মযই খার্ার র্রাে আদছ, তার মিদয় অনযক 

পনরিাণ খার্ার গ্রহণ কদর। মযিন্, র্রাে আদছ িার েকার খার্ার, অেি 

পৃেকভাদর্ মকাদন্া িূলয পনরদিায করা ছাোই পাাঁি রকি খার্ার গ্রহণ 

করা। অনু্রূপভাদর্ আিরা েৃনি আকষবণ করনছ ময, মকাদন্া মকাদন্া ছাত্র 

সাযারণ হদলারুদির পত্রপনত্রকা ও িযাগানজদন্র উপর েভার্ নর্স্তার 

কদর এর্াং এগুদলা তারা তাদের নন্দজদের রুদির জন্য নন্দয় যায়, অেি 

এগুদলা রাখা হদয়দছ সকদলর জন্য। সুতরাাং এর নর্যান্ কী হদর্? 

উির: এই েুইনট কাদজর মকাদন্ানটই ধর্য ন্য়; েেিনট অবর্য হওয়ার 

কারণ হদলা, মযদহতু মস তার জন্য র্রােকৃত খার্াদরর মিদয় এক 

েকাদরর খার্ার অনতনরি নহদসদর্ গ্রহণ কদরদছ, মসদহতু অনতনরি 

খার্ারনট তার জন্য হারাি হদয় মগল। মকন্ন্া মস অবর্য পন্থায় সম্পে 

মভাগ কদরদছ; তদর্ মস যনে তার িূলয পনরদিায কদর অের্া ছাত্রদের 

খার্ার সরর্রাদহর োনয়দত্ব নযনন্ আদছন্, তার মেদক অনু্িনত মন্য় অের্া 

এই নর্ষদয় জান্াদন্ার পর মস যনে তা মিদন্ মন্য়, তাহদল তা ধর্য হদর্। 

মকন্ন্া এটা তার হক (অনযকার)। আর নদ্বতীয় িাসআলা: তা হদলা র্স্তুনট 

একদিনটয়া নন্দজর েখদল নন্দয় যাওয়া, যার িদযয তার এর্াং অন্যদের 

অনযকার রদয়দছ। সুতরাাং এটা ধর্য ন্য়, তদর্ মসখাদন্ যনে 

যারার্ানহকতার নর্ন্যাস োদক। মযিন্, মকউ যনে লাইদব্রনর মেদক একনট 

র্ই কদয়কনেন্ পাঠ করার জন্য যার নহদসদর্ গ্রহণ কদর, অতোঃপর মস 
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তা মফরত নেদয় মেদর্ এই িদতব, তাহদল তাদত মোদষর নকছু মন্ই। 

মকন্ন্া মস তা িরী‘আত সম্মত পন্থায় গ্রহণ কদরদছ।  

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৪/৩২৯ 
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ভয়ভীনত ও নর্রনিকর স্বপ্ন 

েশ্ন: আনি মষাল র্ছর র্য়দসর ছাত্র; আিার একনট সিসযা আদছ, যা 

আিাদক অিান্ত কদর মতাদল, আর তা হদলা- আনি খুর্ ভয় পাই, এিন্নক 

আনি যনে আিার পনরর্ার-পনরজদন্র িদযযও অর্স্থান্ কনর, আর আিার 

এই ভদয়র কারণ হদলা, আনি িদন্ িদন্ অদন্ক নকছু ভানর্ এর্াং কল্পন্া 

কনর, আর যখন্ রাদতর আগিন্ ঘদট, তখন্ আিার ভয় আরও েকট 

হদত োদক। সুতরাাং নর্রনিকর ও ভীনতকর স্বদপ্নর আনযকযতার কারদণ 

আিার ঘুদি স্বনস্তদর্ায করদত পানর ন্া। তদর্ আনি আল্লাহদক স্মরণ 

কনর এর্াং তার নন্কট আশ্রয় িাই; এ সদেও ভয় আিার নপছু ছােদছ 

ন্া। আনি আপন্াদের নন্কট নেকনন্দেবিন্া কািন্া করনছ; আল্লাহ 

আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্? 

উির: মকাদন্া সদন্দহ মন্ই ময, িানু্ষ ভয়, ভীনত ও িঙ্কা দ্বারা আক্রান্ত 

হয়; কখন্ও আক্রান্ত হয় র্াস্তর্ নজনন্দসর কারদণ, তখন্ মস যনে তার 

মিাকানর্লায় ভীরুতার পনরিয় মেয়, তাহদল মস তা মেদক িুি হদত 

পারদর্ ন্া অের্া মস এই ভয়ান্ক পনরনস্থনতর নিকার হয় িয়তান্ তার 

অন্তদর ময আতঙ্ক ছনেদয় মেয়, তার কারদণ; নকন্তু আল-হািেুনলল্লাহ 

(সিস্ত েিাংসা আল্লাহর জন্য) এর নন্রািয় হদলা, মস আল্লাহর েনত 

সুেৃঢ় নর্োস রাখদর্, তাাঁর নন্কট সাহাযয োেবন্া করদর্ এর্াং তাাঁর ওপর 

ভরসা করদর্, আর এটা এইভাদর্ ময, তুনি মতািার সকল নর্ষদয় আল্লাহ 

তা‘আলার ওপর নন্ভবর করদর্ এর্াং র্নণবত মো‘আসিূহ পাঠ করার মক্ষদত্র 

সর্বাত্মক মিিা-েদিিা িানলদয় যাদর্। মযিন্, আয়াতুল কুরসী পাঠ করা; 

আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
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َِٰت َومَ ﴿ َمََٰو ٓۥ َما ِِف ذلسا ۚٗ َلا ٓخٓذهٓۥ ِسَنةٞ َوََّل نَۡومٞ
ۡ
ۚٗ ََّل تَأ ٓ ََّلٓ إَِلََٰه إَِّلا ٓلَو ذۡلََحُّ ذۡلَقيُّوٓم  ا ِِف ذَّللا

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفٓهۡمۖۡ َوََّل 
َ
 بِإِۡذنِهۚۦِٗ َيۡعلَٓم َما َبۡيَ أ

ۥٓ إَِّلا ِي يَۡشَفٓع ِعنَدهٓ ۡرِضِۗ َمن َذ  ذِّا
َ
ذۡۡل
ۡرَضۖۡ َوََّل َي َٓيِ 

َ
َِٰت َوذۡۡل َمََٰو ۚٗ َوِسَع ٓرۡ ِسيُّٓه ذلسا ِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إَِّلا بَِما َشآَء ءٖ مك ٓدهٓۥ ويٓطوَن بََِشۡ

ۚٗ َوٓلَو ذۡلَعَِلُّ ذۡلَعِظيٓم               [                                                                            ١٦٦﴾ ]ابلقرة:  ٢٥٥ِحۡفٓظٓهَما

“আল্লাহ, নতনন্ ছাো মকাদন্া সতয ইলাহ্ মন্ই। নতনন্ নিরিীর্, সর্বসিার 

যারক। তাাঁদক তন্দ্রাও স্পিব করদত পাদর ন্া, নন্দ্রাও ন্য়। আসিান্সিূদহ যা 

রদয়দছ ও যিীদন্ যা রদয়দছ সর্ই তাাঁর। মক মস, ময তাাঁর অনু্িনত র্যতীত 

তাাঁর কাদছ সুপানরি করদর্? তাদের সািদন্ ও নপছদন্ যা নকছু আদছ, তা 

নতনন্ জাদন্ন্। আর যা নতনন্ ইদচ্ছ কদরন্, তা ছাো তাাঁর জ্ঞাদন্র মকাদন্া 

নকছুদকই তারা পনরদর্িন্ করদত পাদর ন্া। তাাঁর ‘কুরসী’ আসিান্সিূহ ও 

যিীন্দক পনরর্যাপ্ত কদর আদছ, আর এ েু’মটার রক্ষণাদর্ক্ষণ তাাঁর জন্য মর্াো 

হয় ন্া। আর নতনন্ সুউচ্চ সুিহান্।” [সূরা আল-র্াকারা, আয়াত: ২৫৫] 

মকন্ন্া, ময র্যনি রাদতর মর্লায় তা পাঠ করদর্, তার ওপর সার্বক্ষনণক 

আল্লাহর পক্ষ মেদক পাহরাোর নন্যুি োদক এর্াং সকাল হওয়া পযবন্ত 

িয়তান্ তার নন্কটর্তবী হদত পাদর ন্া। 

অনু্রূপভাদর্ সূরা আল-র্াকারার মিষ েুই আয়াত পাঠ করা; আল্লাহ 

তা‘আলা র্দলন্, 
ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ ﴿ بكِهِۦ َوذلٓۡمۡؤِمٓنوَنۚٗ ُٓكٌّ َء َمَن بِٱَّللا نزَِل إََِلۡهِ ِمن را

ٓ
ٓ أ َء َمَن ذل آسوٓل بَِما

ۖۡ ٓغۡفَ  نََك َرباَنا  َطۡعَنا
َ
أ َسِمۡعَنا َوأ ِن رُّٓسلِهۚۦِٗ َوقَالٓو  َحٖد مك

َ
ِٓق َبۡيَ أ َوٓكٓتبِهِۦ َورٓٓسلِهِۦ ََّل ٓنَف ك

ۚٗ لََها َما َرَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  ٢٨٥ِصرٓي ِإَوََلَۡك ذلۡمَ  ٓ َنۡفًسا إَِّلا ٓوۡسَعَها ََّل يَٓكلكِٓف ذَّللا
ا َرَما  ۚٗ َرباَنا َوََّل ََتِۡمۡ  َعلَۡيَنآ إِۡۡصا نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ
َ
اِسيَنآ أ ذۡكتََسَبۡتۗۡ َرباَنا ََّل تَٓؤ ِخۡذنَآ إِن ن
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ِيَن ِمن َقۡبلِنَ  ۡلَنا َما ََّل َطاقََة نَلَا بِهِۖۦۡ َوذۡعٓف َعناا َوذۡغفِۡ  ََحَۡلَتٓهۥ لََعَ ذِّا ِ ۚٗ َرباَنا َوََّل َٓتَمك ا
َٰفِ ِيَن  نَا لََعَ ذۡلَقۡوِم ذۡلَك ََٰنا فَٱنِٓصۡ نَت َمۡولَى

َ
ۚٓٗ أ                                     [                                                                 ١٢١،  ١٢٦﴾ ]ابلقرة:  ٢٨٦نَلَا َوذرََۡحَۡنا

 “রাসূল তার েভুর পক্ষ মেদক যা তার কাদছ ন্ানযল করা হদয়দছ তার 

ওপর ঈিান্ এদন্দছন্ এর্াং িুনিন্গণও। েদতযদকই ঈিান্ এদন্দছ 

আল্লাহর ওপর, তাাঁর মফদরিতাগণ, তাাঁর নকতার্সিূহ এর্াং তাাঁর 

রাসূলগদণর ওপর। আিরা তাাঁর রাসূলগদণর কারও িদযয তারতিয কনর 

ন্া। আর তারা র্দল: আিরা শুদন্নছ ও মিদন্ নন্দয়নছ। মহ আিাদের রর্! 

আপন্ার ক্ষিা োেবন্া কনর এর্াং আপন্ার নেদকই েতযার্তবন্স্থল। আল্লাহ 

কারও ওপর এিন্ মকাদন্া োনয়ত্ব িানপদয় মেন্ ন্া, যা তার সাযযাতীত। মস 

ভাদলা যা উপাজবন্ কদর তার েনতফল তারই, আর িন্দ যা কািাই কদর 

তার েনতফল তার ওপরই র্তবায়। ‘মহ আিাদের রর্! যনে আিরা নর্সৃ্মত 

হই অের্া ভুল কনর, তদর্ আপনন্ আিাদেরদক পাকোও করদর্ন্ ন্া। মহ 

আিাদের রর্! আিাদের পূর্বর্তবীগদণর ওপর মযিন্ মর্াো িানপদয় 

নেদয়নছদলন্, আিাদের ওপর মতিন্ মর্াো িানপদয় নেদর্ন্ ন্া। মহ আিাদের 

রর্! আপনন্ আিাদেরদক এিন্ নকছু র্হন্ করাদর্ন্ ন্া, যার সািেব আিাদের 

মন্ই। আর আপনন্ আিাদের পাপ মিািন্ করুন্, আিাদেরদক ক্ষিা করুন্, 

আিাদের েনত েয়া করুন্, আপনন্ই আিাদের অনভভার্ক। অতএর্ কানফর 

সম্প্রোদয়র নর্রুদদ্ধ আিাদেরদক সাহাযয করুন্।” [সূরা আল-র্াকারা, 

আয়াত: ২৮৫, ২৮৬] কারণ, ময র্যনি রাদতর মর্লায় এই েু’নট আয়াত 

পাঠ করদর্, তাহদল তা তার জন্য যদেি হদয় যাদর্। 

আর এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির নিখাদন্া মো‘আ 

হদচ্ছ:  
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 «.امهلل أين أعوذ بك من اهلم واحلزن»

“মহ আল্লাহ! আনি মতািার নন্কট ভনর্ষযদতর েুনশ্চন্তা ও অতীদতর 

েুনশ্চন্তা মেদক আশ্রয় িাই।”18 সুতরাাং " اهلم " িদের অেব: ভনর্ষযদতর 

নর্ষদয় েুনশ্চন্তা করা, আর   احلزن িদের অেব: অতীদত ঘদট যাওয়া নর্ষদয় 

েুনশ্চন্তা করা।    

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া িান্ারুল ইসলাি ( فتاوى منار اإلسالم): ৩/৭০৫ 

  

                                                           
18 ইিাি নতরনিযী তার ‘আস-সুন্ান্’ গ্রদন্থ হােীসখান্া র্ণবন্া কদরন্, হােীস ন্াং ৩৪৮৪ 
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মিদয়দের নিক্ষার জন্য সীিাদরখা আদছ নক? 

েশ্ন: সম্মানন্ত িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ ইর্রাহীি রহ.-মক মিদয়দের নিক্ষার 

র্যাপাদর েশ্ন করা হদয়দছ ময, তার মকাদন্া নন্যবানরত সীিাদরখা আদছ 

নকন্া? মস কত র্ছর র্য়দস উন্নীত হদল তার পোদলখা মেদক নর্রত 

োকদর্? 

উির: িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ ইর্রাহীি রহ. জর্াদর্ র্দলন্, নিক্ষার জন্য 

তা শুরু করার মক্ষদত্র মযিন্ মকাদন্া নন্যবানরত সীিাদরখা মন্ই এর্াং তা 

মিষ কারার মক্ষদত্রও মকাদন্া নন্যবানরত সীিাদরখা মন্ই। সুতরাাং যতক্ষণ 

পযবন্ত মিদয়রা তাদের পোদলখা মেদক উপকারী জ্ঞান্ অজবদন্র িাযযদি 

উপকৃত হদর্ এর্াং তার সাদে মকাদন্া েকার নর্পযবয় সৃনিকারী নর্ষদয়র 

উদ্ভর্ হদর্ ন্া, ততক্ষণ পযবন্ত পোদলখা অর্যাহত রাখদত মকাদন্া েকার 

র্াযা মন্ই, আর যখন্ পোদলখার কারদণ তার েীদন্র িদযয ক্রির্যবিান্ 

ঘাটনত মেখা মেদর্, তার ধন্নতক িনরদত্রর িদযয অযোঃপতন্ র্া অর্ক্ষয় 

পনরলনক্ষত হদর্, তার মসৌন্দযব েেিবন্ রৃ্নদ্ধ পাদর্ এর্াং তার নন্লবজ্জতা 

রৃ্নদ্ধ পাদর্, তখন্ তার পোদলখা নন্নষদ্ধ হওয়ার নর্ষয়নট নন্যবানরত 

হদর্।            
িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ ইর্রাহীি 

ফাতাওয়া ওয়া রাসাদয়ল ( فتاوى و رسائل): ১২/২২২ 
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নিক্ষার কারদণ যুর্তী কতৃবক নর্র্াহ র্জবন্ করা 

েশ্ন: এখাদন্ কদয়কনট রীনত র্া েো রদয়দছ, আর তা হদলা, তরুণী 

অের্া তার নপতা কতৃবক মকাদন্া পাত্র পদক্ষর মেওয়া নর্দয়র েস্তার্ 

েতযাখযান্ করা এই কারদণ ময, মস উচ্চ িাযযনিক অের্া নর্েনর্েযালদয়র 

নিক্ষা সিাপ্ত করদর্ অের্া এই কারদণ ময, মস কদয়ক র্ছর নিক্ষকতা 

করদর্। সুতরাাং এর নর্যান্ কী হদর্? ময র্যনি এিন্ কাজ করদর্, তার 

েনত আপন্ার কী উপদেি র্া পরািিব রদয়দছ, অেি অদন্ক সিয় 

মকাদন্া মকাদন্া তরুণীর র্য়স নর্দয় করা ছাোই নত্রি র্া তার মর্নি হদয় 

যায়? 

উির: এর নর্যান্ হদলা, কাজনট ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির 

নন্দেবদির পনরপন্থী। কারণ, ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্:  
 ف األرض تَرَْضْوَن ِدينَُه وَُخلَُقُه فأنكحوه إال تفعلوا تكن فِتْنَةٌ إذا جاءكم من » 

 «.َوفََساٌد َعِريٌض 

“যখন্ মতািাদের নন্কট নর্দয়র েস্তার্ নন্দয় এিন্ মকাদন্া র্যনি আদস, 

যার েীন্ ও িনরত্র মতািাদের পছন্দ হয়, তাহদল মতািরা তার নর্দয়র 

র্যর্স্থা কদর োও; যনে মতািরা তা ন্া কর, তাহদল যিীদন্ নফতন্া ও 

র্ে যরদন্র নর্িৃঙ্খলা সৃনি হদর্।”19 

ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি আরও র্দলদছন্:  
بَاِب َمِن اْستََطاَع ِمنْكُ » َغضُّ لِلْبَ يَا َمْعرَشَ الشَّ

َ
ْج فَإِنَُّه أ ْحَصُن رَصِ وَ ُم ابْلَاَءَة فَلْيَََتَوَّ

َ
أ

 «.لِلَْفْرِج 

                                                           
19 ইিাি নতরনিযী তার ‘আস-সুন্ান্’ গ্রদন্থ হােীসখান্া র্ণবন্া কদরন্, হােীস ন্াং- 
১০৮৫ 
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“মহ যুর্ সম্প্রোয়! মতািাদের িদযয ময নর্দয় করার সািেবয রাদখ, মস 

মযন্ নর্দয় কদর মন্য়। কারণ, নর্দয় তার েৃনিদক সাংযত রাদখ এর্াং 

মযৌন্তাদক সাংযিী কদর।”20 আর নর্র্াহ মেদক নর্রত োকার িদযয 

নর্দয়র কলযাণসিূহ নর্ন্ি হদয় যাওয়ার নর্ষয় রদয়দছ। সুতরাাং আনি 

ন্ারীদের অনভভার্কদের িদযয আিার িুসনলি ভাইদেরদক এর্াং 

ন্ারীদের িদযয আিার িুসনলি মর্ান্দেরদক ময নর্ষদয় উপদেি নেনচ্ছ, 

তা হদলা মলখাপো মিষ করা অের্া নিক্ষকতা করার কারণ মেনখদয় 

নর্দয় মেদক নর্রত ন্া োকা, আর ন্ারীর পদক্ষ তার স্বািীর ওপর এই 

িতব আদরাপ করা যাদর্ ময, মস তার পোদলখা মিষ ন্া হওয়া পযবন্ত তা 

অর্যাহত রাখদর্ এর্াং অনু্রূপভাদর্ মস নিনক্ষকা নহদসদর্ এক র্ছর র্া 

েুই র্ছদরর জন্য োনয়ত্ব পালন্ অর্যাহত রাখদর্, যতক্ষণ পযবন্ত ন্া মস 

তার সন্তান্দের নন্দয় র্যস্ত োকদর্, আর এদত মোদষর নকছু মন্ই ময, 

ন্ারী নর্েনর্েযালদয় নিক্ষার স্তদর উন্নীত হদয় মগল, মযদহতু এই নর্ষদয়র 

নেদক ন্জর মেওয়ার মকাদন্া েদয়াজন্ আিাদের মন্ই। সুতরাাং আিার 

অনভিত হদচ্ছ ন্ারী যখন্ োেনিক স্তদরর নিক্ষা সিাপ্ত করদর্ এর্াং মস 

এিন্ভাদর্ পেদত ও নলখদত জান্দর্ ময, মস এই জ্ঞান্ দ্বারা আল্লাহর 

নকতার্ ও তার তাফসীর অযযয়দন্র মক্ষদত্র উপকৃত হদর্, আরও উপকৃত 

হদর্ ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির হােীসিূহ ও তার র্যাখযা 

অযযয়দন্র মক্ষদত্র, তাহদল এটাই যদেি হদয় যাদর্; তদর্ মস এিন্ নকছু 

নর্ষদয় উচ্চ নিক্ষা অজবন্ করদত পারদর্, যা িানু্দষর জন্য খুর্ই জরুনর, 

মযিন্ নিনকৎসা িাস্ত্র এর্াং অনু্রূপ মকাদন্া নর্ষয়, যখন্ মস নর্ষদয় নিক্ষা 
                                                           
20 সহীহ িুসনলি, হােীস ন্াং ৩৪৬৪ 
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গ্রহদণর িদযয সহনিক্ষা অের্া অন্য মকাদন্া হারাি র্া নন্নষদ্ধ র্স্তু র্া 

নর্ষয় ন্া োদক।                                                                        
িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

সািানজক ফাতাওয়া ( الفتاوى االجتماعية): ২/২০  
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নর্র্াহ সম্পােদন্র মক্ষদত্র নিক্ষা সিাপ্তকরদণ িতব করা 

েশ্ন: নর্দয় সাংঘনটত হওয়ার সিয় অনভভার্কদের মকউ মকউ তাদের 

মিদয়দের স্বািীদেরদক স্ত্রীর পোদলখা অর্যাহত রাখা এর্াং পাি কদর 

মর্র হওয়ার পর তাদক িাকুনর করাদন্ার আর্িযকতার িতবাদরাপ কদর। 

সুতরাাং এই িতব ধর্য হদর্ নকন্া? নর্দয়র পদর যনে স্বািী মসই িতব 

পনরপূণবভাদর্ র্াস্তর্ায়ন্ ন্া কদর, মসই মক্ষদত্র নর্যান্ কী হদর্?  

উির: নর্দয়র সিয় স্বািীর ওপর ময িতবাদরাপ করা হয়, তা যনে 

িরী‘আদতর েৃনিদত হারাি ন্া হয় এর্াং মস যনে তা মিদন্ মন্য়, তাহদল 

তা তার ওপর আর্িযক হদয় যাদর্, অেবাৎ তার ওপর তা র্াস্তর্ায়ন্ করা 

আর্িযক। মকন্ন্া ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্:  
 .«توفوا به ما استحللتم به الفروج أحق الرشوط أن »

“িতবর্লীর িদযয যা পূরণ করার অনযক োনর্ রাদখ, তা হদলা মসই িতব, 

যার িাযযদি মতািরা মতািাদের স্ত্রীদের হালাল কদরছ।”21 নকন্তু স্ত্রী ও 

তার পনরর্াদরর জন্য উনিৎ হদর্ ন্া েদশ্ন উদল্লনখত িদতবর িত মকাদন্া 

িতব আদরাপ করা; র্রাং তাদের উনিৎ হদলা নর্ষয়নটদক নর্দয়র পরর্তবী 

সিদয়র জন্য স্বািী ও স্ত্রীর ঐকযিদতর ওপর মছদে মেওয়া, আর এটা 

জান্া কো ময, স্বািী মকাদন্া ন্ারীদক নর্দয় কদর শুযু এই জন্য ময, মস 

তার এিন্ স্ত্রী হদর্, ময তার সন্তান্দেরদক লালন্পালন্ করদর্ এর্াং তার 

অর্স্থাদক োণর্ন্ত করদর্; এই জন্য ন্য় ময, মস হদর্ একজন্ শ্রিজীর্ী 

ন্ারী, যাদক তার স্বািী িাদে িদযয মেখদত পাদর্। সুতরাাং এই যরদন্র 

                                                           
21 সহীহ রু্খারী, হােীস ন্াং ২৫৭২ 
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কাদজর মক্ষদত্র সহজ করা এর্াং ঐসর্ মকাদন্া িতব আদরাপ ন্া করাটাই 

উিি ও ভাদলা পন্থা।   

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৩/১৫৮ 
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নপতা িারা নগদয়দছ এিন্ ছাদত্রর নিক্ষার খরি 

েশ্ন: আিরা নতন্ ভাই আিাদের নপতা জীনর্ত োকা অর্স্থায় 

নর্েনর্েযালদয় অযযয়ন্ কদরনছ; নকন্তু আিাদের একনট মছাট ভাই আদছ, 

ময নপতার ইনন্তকাদলর সিয় উচ্চ িাযযনিক স্তদর পোদলখা কদর ... 

সুতরাাং তার পোদলখার খরদির মযাগান্ িরী‘আত অনু্যায়ী নন্যবানরত 

তার িীরাদসর (উিরানযকার সূদত্র োপ্ত সম্পে) নহসার্ মেদক হদর্ নকন্া?  

উির: এই যুর্দকর পোদলখার র্যয় তার পান্াহার, মপাষাক-পনরচ্ছে ও 

নর্দয়র খরদির িত খরি তার সম্পে মেদকই নিটাদত হদর্, িাই মস তার 

নপতার ইনন্তকাদলর পূর্ব মেদকই মসই সম্পদের িানলক হউক অের্া তার 

নপতার উিরানযকার সূদত্র োপ্ত সম্পদের অাংি মেদকই হউক। আর যনে 

জান্া যায় ময, তার নন্কট মকাদন্া সম্পে মন্ই অের্া তার নপতাও মকাদন্া 

সম্পে মরদখ যায় নন্, তাহদল তার যার্তীয় র্যয়ভার তার নন্কটাত্মীয়দের 

িদযয ঐ র্যনির ওপর র্তবাদর্, যার ওপর তাদের র্যয়ভার র্হন্ করা 

আর্িযক।  

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৩/৫৭ 
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পোদিান্ার অজুহাত নেদয় ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবন্ করা মেদক নর্িুখ হওয়া 

েশ্ন: মকাদন্া র্যনি ির‘ঈ জ্ঞাদন্র সাদে সম্পকব মন্ই এিন্ নিক্ষা অজবন্ 

নন্দয় র্যস্ততার অজুহাত অের্া তার কাদজর অজুহাত অের্া এ ছাো 

অন্য মকাদন্া অজুহাত নেদয় ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবন্ ন্া করার ওযর (অক্ষিতা) 

মপি করদত পারদর্ নক?  

উির: ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবন্ করা ফরদয নকফায়া, যা যদেি পনরিাণ র্যনি 

আোয় করদল অন্যদের মর্লায় সুন্নাত হদয় যায়। আর্ার মকাদন্া মকাদন্া 

সিয় সকল িানু্দষর ওপর জ্ঞান্ অজবন্ করা  আর্িযক তো ফরদয 

আইন্ হদয় যায়; মযিন্ মকাদন্া িানু্ষ যনে আল্লাহ তা‘আলার মকাদন্া 

ইর্ােত করদত িায়, তাহদল তার ওপর মজদন্ মন্ওয়া আর্িযক হদয় 

যায় ময, কীভাদর্ মস আল্লাহ তা‘আলার জন্য এই ইর্ােতনট করদর্ এর্াং 

এর িদতা আরও (আল্লাহ উদেদিয) অন্যান্য ইর্ােত করার পদ্ধনত 

সম্পদকব জান্া আর্িযক তো ফরদয আইন্। সুতরাাং যাদক তার নন্দজর 

ও পনরর্াদরর েদয়াজন্-পূরণ ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবন্ করা মেদক নর্রত রাদখ, 

অেি মস আর্িযকীয় ইর্ােদতর র্যাপাদর যত্নর্ান্, তার র্যাপাদর আিাদের 

র্ির্য হদলা, এনট ওযর র্দল গণয হদর্ এর্াং তার মকাদন্া পাপ হদর্ ন্া। 

নকন্তু তার জন্য উনিৎ হদর্ তার সািেবয অনু্যায়ী ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবন্ করা। 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ১/১৭৪ 
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নপতা কতৃবক তার সন্তান্দক ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবদন্ র্াযা োন্ 

েশ্ন: আনি িাই ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবন্ করদত, আর আিার নপতা আিাদক 

আযুনন্ক নিক্ষা অজবন্ করদত র্াযয করদছন্। সুতরাাং এই অর্স্থায় আিার 

কতবর্য কী হদর্? আল্লাহ আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্। 

উির: মতািার কতবর্য হদলা, তুনি ির‘ঈ জ্ঞান্ অজবন্ করদর্ এর্াং তা 

নন্দয় েদিিা িালাদর্, আর মতািার নপতাদক রু্নেদয় র্লদর্ ময, এটাই 

মতািার ওপর আর্িযকীয় োনয়ত্ব। আর মতািার ওপর আর্িযক হদলা 

িরী‘আদতর েকৃত আদলিদের নন্কদট মতািার েীন্ নিক্ষা করদর্ এর্াং 

নফকদহর জ্ঞান্ অজবন্ করদর্। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি 

র্দলন্, 
 .«لطاعة يف املعروفال طاعة يف معصية اهلل انما ا»

“আল্লাহর অর্াযযতার মক্ষদত্র মকাদন্া আনু্গতয িলদর্ ন্া; আনু্গতয িলদর্ 

শুযু সৎকাদজ।”22  

নতনন্ আরও র্দলন্, 
 .«ال طاعة ملخلوق ف معصية اْلالق»

“স্রিার অর্াযয হদয় মকাদন্া সৃনির আনু্গতয করা যাদর্ ন্া।”23  

সুতরাাং আল্লাহর অর্াযয হদয় এর্াং সদতযর নর্পরীদত নপতা ও িাতার 

আনু্গতয করা যাদর্ ন্া; র্রাং নপতা ও িাতার আনু্গতয করা যাদর্ শুযু 

ভাদলা কাদজর মক্ষদত্র, খারাপ কাদজর মক্ষদত্র ন্য়।  

িাইখ ইর্ন্ র্ায: ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৪/২২৯ 
                                                           
22 সহীহ রু্খারী 
23 আহিে, ইর্ন্ জানরর, ইর্ন্ খুযাইিা ও তার্ারান্ী 
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পেস্খলদন্র আিঙ্কায় আনকো নিক্ষা এনেদয় যাওয়া 

েশ্ন: ঐ র্যনির নর্যান্ কী হদর্, ময র্যনি পেস্খলদন্র আিঙ্কায় আনকো 

নিক্ষাদক পছন্দ কদর ন্া, নর্দিষ কদর তাকেীদরর (ভাদগযর) িাসআলায়?  

উির: এই িাসআলানট অন্যান্য গুরুত্বপূণব িাসআলাসিূদহর িদতাই 

িানু্দষর েীন্ ও েুনন্য়ার জন্য খুর্ই জরুনর। তা নর্দশ্লষণ করা ও জান্া-

রু্োর জন্য তার গভীদর ডুর্ মেওয়া এর্াং আল্লাহ (তার্ারাকা ওয়া 

তা‘আলা) -এর কাদছ সাহাযয োেবন্া করা আর্িযক, যাদত নর্ষয়নট 

পনরষ্কার হদয় যায়। কারণ, এসর্ গুরুত্বপূণব নর্ষদয় সদন্দদহর িদযয োকা 

উনিৎ ন্য়। আর মযসর্ িাসআলা জান্ার র্যাপাদর মস নর্লনিত করদল 

তার েীদন্র িদযয নর্িৃঙ্খলা সৃনি হদর্ ন্া এর্াং তা তার অযোঃপতদন্র 

কারণ হদর্ র্দলও মস আিঙ্কা কদর ন্া, তদর্ তা জান্ার র্যাপাদর নর্লনিত 

করাটা মোষণীয় হদর্ ন্া, যতক্ষণ পযবন্ত তার মিদয় আরও অন্যান্য 

গুরুত্বপূণব িাসআলা নর্েযিান্ োকদর্। তাকেীদরর (ভাদগযর) সাদে 

সাংনশ্লি িাসআলাসিূহ গুরুত্বপূণব নর্ষয়সিূদহর অন্তভুবি, যা পনরপূণবভাদর্ 

নর্িার-নর্দশ্লষণ করা র্ান্দার ওপর আর্িযক, যাদত মস তার র্যাপাদর 

নর্েস্ত জ্ঞান্ পযবন্ত মপৌঁছদত পাদর। আর র্াস্তদর্ তাদত মকাদন্া জনটলতা 

মন্ই (আর আল্লাহর জন্য সকল েিাংসা)। আর ময কারদণ আনকো নিক্ষা 

করা মকাদন্া মকাদন্া িানু্দষর ওপর কিসাযয হদয় উদঠ, েুোঃখজন্কভাদর্ 

তা হদচ্ছ এই ময, তারা “মকন্” এর মিদয় “কীভাদর্” এর নেকনটদক 

োযান্য মেয়। আর িানু্ষ তার কাদজর র্যাপাদর নজজ্ঞানসত হয় “মকন্” 

এর্াং “কীভাদর্” -এই েু’নট েশ্নদর্াযক অর্যয় দ্বারা। র্লা হয়: ‘তুনি মকন্ 

এরূপ কাজ কদরছ?’ এটা হদলা ইখলাস। আর, ‘তুনি কীভাদর্ এ কাজনট 
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কদরছ?’ এটা হদলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির অনু্সরণ। 

আর এখন্ অনযকাাংি িানু্ষ “কীভাদর্” েদশ্নর জর্াদর্র র্যাখযা-নর্দশ্লষণ 

নন্দয় র্যস্ত এর্াং “মকন্” েদশ্নর জর্াদর্র র্যাখযা-নর্দশ্লষণ নন্দয় সমূ্পণব 

উোসীন্, আর এই জন্য তুনি তাদের অনযকাাংিদক পাদর্ ময, তারা 

ইখলাস তো একনন্ষ্ঠতার নেকনট নন্দয় নিন্তাভার্ন্া কদর ন্া, অেি 

অনু্সরদণর র্যাপাদর তারা সুক্ষ্ম নর্ষয়গুদলার েনত আগ্রহ েকাি কদর।  

সুতরাাং র্তবিান্ সিদয় িানু্ষ এই নেকনটর েনত অনযক গুরুত্ব েোন্ 

কদর, অেি তার মিদয় অনযক গুরুত্বপূণব নেকনটর েনত তারা উোসীন্, 

আর মসই অনযক গুরুত্বপূণব নেকনট হদলা আনকো (দিৌনলক নর্োস), 

ইখলাস (একনন্ষ্ঠতা র্া ঈিান্) ও তাওহীদের (আল্লাহর একত্বর্াদের) 

নেক। এই জন্য তুনি মকাদন্া মকাদন্া িানু্ষদক েুনন্য়া সাংক্রান্ত িাসআলা-

িাসাদয়দলর মক্ষদত্র খুর্ই সাযারণ নর্ষদয় েশ্ন করদত মেখদত পাদর্, 

অেি তার অন্তর েুনন্য়াোরীদত নন্িগ্ন এর্াং তার মর্িাদকন্া, উঠার্সা, 

র্সর্াস ও মপাষাক-পনরচ্ছদের মক্ষদত্র সাযারণত আল্লাহ নর্িুখ।  

তাছাো র্তবিান্ সিদয় নকছু নকছু িানু্ষ এিন্ভাদর্ েুনন্য়া পূজারী হদয় 

মগদছ ময, মস নর্ষয়নট রু্েদতও পারদছ ন্া। মকন্ন্া আফদসাদসর নর্ষয় 

হদলা, তাওহীে ও আনকোর নেকনটর েনত শুযু সাযারণ জন্গণ ময গুরুত্ব 

নেদচ্ছ ন্া, তা ন্য়; র্রাং নকছু নকছু তাদলদর্ ইলিও তাদের সাদে রদয়দছ। 

আর এটা এিন্ নর্ষয়, যার কতগুদলা িারাত্মক েভার্ রদয়দছ, 

মযিনন্ভাদর্ আিল র্যতীত শুযু আনকোর ওপর গুরত্বাদরাপ করাটাও ভুল 

অেি আিলদক িরী‘আত ের্তবক আনকোর নহফাযতকারী ও েনতরক্ষা-

মেয়াদলর িদতা কদরদছন্। মকন্ন্া, আিরা গুরুদত্বর সাদে েিারিাযযদির 
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সাহাদযয শ্রর্ণ কনর এর্াং পত্রপনত্রকায় পাঠ কনর ময, ‘েীন্ হদচ্ছ সহজ 

আকীোর ন্াি’ ইতযানে। অেি িূলত এটা উদদ্বগজন্ক এজন্য ময, এনট 

হয়দতা এিন্ একনট েরজা হদর্, ময েরজা নেদয় এিন্ র্যনির অনু্েদর্ি 

ঘটদর্, ময র্যনি হারাি নজনন্সদক হালাল কদর মফদল র্লদর্, আিার 

আকীো মতা নঠক আদছ!  

তাই সনম্মনলতভাদর্ েু’নট নর্ষদয়র েনতই িদন্াদযাগ মেওয়া েদয়াজন্, 

যাদত “মকন্” এর্াং “কীভাদর্” উভয় েদশ্নর জর্ার্ েনতনষ্ঠত হয়। 

জর্াদর্র সারসাংদক্ষপ: র্যনির ওপর আর্িযক হদলা, তাওহীে (আল্লাহর 

একত্বর্াে) ও আনকো নর্ষদয় পোশুন্া করা, যাদত মস তার ইলাহ ও 

িা‘রু্ে আল্লাহ তা‘আলার র্যাপাদর যোযে উপলনিসম্পন্ন র্যনি হদত 

পাদর, আর েূরেৃনিসম্পন্ন হদত পাদর আল্লাহর ন্ািসিূহ ও গুণার্লী এর্াং 

তাাঁর কিবকাণ্ডসিূদহর র্যাপাদর; েূরেিবী হদত পাদর তাাঁর কলাদকৌিল 

এর্াং িরী‘আত ও সৃনির রহসয সম্পদকব, যার ফদল মস নন্দজদক পেভ্রি 

করদর্ ন্া অের্া অন্যদকও পেভ্রি করদর্ ন্া। আর মশ্রষ্ঠ সোর সাদে 

সম্পনকবত হওয়ার কারদণ ইলিুত তাওহীে হদচ্ছ সর্বদশ্রষ্ঠ জ্ঞান্, আর 

এই জন্য নর্জ্ঞ আদলিগণ তার ন্ািকরণ কদরদছন্ ‘আল-নফকহুল 

আকর্র’ (الفقه األكَب) র্া মশ্রষ্ঠ নফকহ। আর ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাি র্দলন্, 
 .«يرد اهلل به خريا يفقهه يف ادلينمن » 
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“আল্লাহ ময র্যনির কলযাণ িান্, নতনন্ তাদক েীন্ সম্পদকব সুক্ষ্ম জ্ঞান্ 

(নফকহ) োন্ কদরন্।”24 এই জ্ঞাদন্র অন্তভুবি সর্বেেি ও সদর্বািি 

নর্ষয় হদলা তাওহীে ও আনকো সাংক্রান্ত জ্ঞান্। 

নকন্তু র্যনির ওপর এটাও আর্িযক ময, মস নিন্তাভার্ন্া করদর্ কীভাদর্ 

এর্াং মকাদন্া উৎস মেদক মস এই জ্ঞান্ অজবন্ করদর্। সুতরাাং তার জন্য 

উনিৎ হদর্ এই জ্ঞান্ মেদক সর্বেেি যা নন্দভবজাল ও সদন্দহিুি, তাই 

গ্রহণ করা, অতোঃপর নদ্বতীয় পযবাদয় মস ঐসর্ নর্ষদয়র েনত েৃনি মেদর্, 

যাদত নর্ে‘আত ও সদন্দহ-সাংিদয়র আিোনন্ হদয়দছ; ফদল মস তা 

েনতদরায ও েতযাখযাদন্ ভূনিকা রাখদত পারদর্ এর্াং তা স্পিভাদর্ র্ণবন্া 

করদত পারদর্ ইদতাপূদর্ব লি নন্িবল আনকোর আদলাদক। আর ময উৎস 

মেদক মস তাওহীে ও আনকো সাংক্রান্ত জ্ঞান্ অজবন্ করদর্, মসই উৎস 

হদত হদর্ আল্লাহর নকতার্ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ 

ওয়াসাল্লাদির সুন্নাহ, অতোঃপর সাহার্াদয় মকরাি রানেয়াল্লাহ ‘আন্হুদির 

র্ির্য, অতোঃপর তাাঁদের পরর্তবীকাদল তাদর্ঈন্ ও তাদর্-তাদর্ঈন্দের 

িযযকার ইিািগণ কতৃবক েেি র্ির্য, অতোঃপর জ্ঞান্ ও 

আিান্তোরীতায় নন্ভবরদযাগয ও নর্েস্ত আদলিগণ কতৃবক েেি র্ির্য, 

নর্দিষ কদর িাইখুল ইসলাি ইর্ন্ তাইনিয়যা এর্াং তাাঁর ছাত্র ইর্ন্ল 

কানয়যি (তাাঁদের ও সকল িুসনলি ইিািগদণর ওপর আল্লাহ্ র অদিষ 

রহিত ও সন্তুনি)। 

                                                           
24 নতরনিযী, হােীস ন্াং ২৬৪৫ 
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িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্: 

িাজিু‘উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাদয়ল ( جمموع فتاوى و رسائل): ২/৭৭ 

(ঈষৎ পনরর্নতবত)  
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সালাদফ সাদলহীন্ (সৎ পূর্বসূরীগণ) এর িদতর নর্পরীত আনকো নিক্ষা 

করা 

েশ্ন: ঐসর্ ছাত্রদের মকাদন্া পাপ হদর্ নকন্া, যারা সালাদফ সাদলহীন্ 

(সৎ পূর্বসূরীগণ) এর রু্দের র্াইদর নগদয় আনকো নিক্ষা কদর আর যুনি 

েেিবন্ কদর এই র্দল ময, অিুক আদলি অের্া অিুক ইিাি এই 

আনকোয় নর্োস মপাষণ কদর?  

উির: এইভাদর্ আনকো নিক্ষা গ্রহণকারী ছাদত্রর এরূপ ওযর গ্রহণদযাগয 

হদর্ ন্া, মযদহতু তার নন্কট সতয র্া সনঠক নর্ষয়নট মপৌঁদছদছ। কারণ, 

তার ওপর ওয়ানজর্ হদলা সদতযর অনু্সরণ করা, তা মযখাদন্ই োকুক 

এর্াং তার কাদছ নর্ষয়নট সুস্পি ন্া হওয়া পযবন্ত তা নন্দয় গদর্ষণা করা। 

আর (আল-হািেুনলল্লাহ) সতয ও হক নর্ষয়নট নন্দভবজাল ও সুস্পি ঐ 

র্যনির জন্য, যার নন্য়ত পনরশুদ্ধ এর্াং িলার পে সুন্দর। মকন্ন্া আল্লাহ 

তা‘আলা তাাঁর নকতাদর্ র্দলন্, 
رِ ٖ ﴿ دا ِۡر ِ َفَهۡ  ِمن مُّ

نَا ذۡلٓقۡ َء َن لِلك ۡ  [  ٢٠﴾ ]القمر:  ١٧َولََقۡد يَۡسا

“আর অর্িযই আিরা কুরআন্দক সহজ কদর নেদয়নছ উপদেি গ্রহদণর 

জন্য; অতএর্ উপদেি গ্রহণকারী মকউ আদছ নক?”- (সূরা আল-কািার: 

১৭) নকন্তু মকাদন্া মকাদন্া িানু্দষর (মযিন্নট েশ্নকারী ভাই উদল্লখ 

কদরদছন্) অনু্সরণীয় ও অনু্করণীয় র্যনি োদক, তাদের নসদ্ধান্ত র্া 

িতািত মেদক তারা একনর্নু্দ সদর আদস ন্া। অেি তাদের িদন্ 

র্দ্ধিূলও হয় ময, এদের নসদ্ধান্ত র্া িতািতগুদলা েুর্বল অের্া র্ানতল; 

নকন্তু মগাাঁোনি ও েরৃ্নি তাদেরদক র্াযয করদছ তাদের (িতািদতর) 

সাদে একাট্টা হদত, যনেও তাদের নন্কট েকৃত সতয নর্ষয়নট সুস্পি 
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হদয় যায়। (অেবাৎ এ যরদণর মলাকদের অনু্সরদণর ওজর কখন্ও 

গ্রহণদযাগয হদর্ ন্া) 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতওয়াদয় আনকো ( العقيدةفتاوى  ): পৃ. ২৬২ 
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আদলিদের িদযয নফকহী নর্দরাদযর মক্ষদত্র জ্ঞান্ অনু্সন্ধান্ী ছাদত্রর 

ভূনিকা 

েশ্ন: আনি িরী‘আহ অনু্ষদের েেি র্দষবর ছাত্র; অদন্ক নর্দরাযপূণব 

িাসআলা আিাদের নন্কট মপি করা হয়, আর এসর্ িাসআলার মক্ষদত্র 

মকাদন্া মকাদন্া অনযক গ্রহণদযাগয িাসআলা এখন্কার সিদয়র 

আদলিদের মকাদন্া মকাদন্া র্িদর্যর নর্পরীত অের্া আিরা 

িাসআলাসিূহ গ্রহণ কনর, নকন্তু মসগুদলা মেদক অগ্রানযকার মেওয়ার িত 

নকছু মন্ই; ফদল আিরা আিাদের কাদজ-কদিব হয়রানন্র নিকার হই। 

সুতরাাং নর্দরাযপূণব িাসআলার হুকুদির (নর্যাদন্র) মক্ষদত্র অের্া যখন্ 

সাযারণ িানু্দষর পক্ষ মেদক আিরা েদশ্নর সমু্মখীন্ হর্, তখন্ আিরা 

কী করর্? আল্লাহ আপন্াদেরদক উিি পুরস্কার োন্ করুন্। 

উির: েশ্নকারী র্যনি ময েশ্ননটর অর্তারণা কদরদছ, মসনট শুযু িরী‘আহ 

অনু্ষদের ছাদত্রর েশ্নই ন্য়, র্রাং এটা সাযারণভাদর্ েদতযদকরই েশ্ন, 

যখন্ মস মকাদন্া ফাতওয়াদক মকন্দ্র কদর আদলিদের িদযয িতনর্দরায 

মেদখ, তখন্ মস নকাংকতবর্যনর্িূঢ় হদয় েিদক োাঁোয়; নকন্তু র্াস্তর্ অর্স্থা 

হদলা, এদত হয়রান্ হওয়ার নকছুই মন্ই। কারণ, যখন্ মকাদন্া িানু্দষর 

নন্কট একই নর্ষদয় নর্নভন্ন রকি ফাতওয়া আসদর্, তখন্ মস ঐ র্যনির 

িতািদতর অনু্সরণ করদর্, যাদক মস তার অনযক জ্ঞান্ ও ঈিান্ী িনির 

কারদণ সদতযর খুর্ কাছাকানছ মেখদর্; মযিনন্ভাদর্ িানু্ষ যখন্ অসুস্থ 

হয়, অতোঃপর তার নিনকৎসার র্যাপাদর েু’জন্ ডািার নভন্ন নভন্ন িত 

মপাষণ কদর, তখন্ মস ঐ ডািাদরর কোদক গ্রহণ কদর, তার জন্য 

নিনকৎসার র্যর্স্থাপত্র েোদন্ যার কোনটদক তার নন্কট অনযক 
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গ্রহণদযাগয র্দল িদন্ কদর। আর যনে তার নন্কট েু’নট নর্ষয়ই সিান্ 

হয়, অেবাৎ যনে নর্দরাযপূণব িতািত মপিকারী েুই আদলদির মকাদন্া 

একজন্দক োযান্য মেওয়া ন্া যায়, তখন্ আদলিদের মকউ মকউ র্দলন্, 

মস কনঠন্ িতনটর অনু্সরণ করদর্, মকন্ন্া এদত অনযক সতকবতা 

অর্লিন্ করা হদর্, আর মকাদন্া মকাদন্া আদলি র্দলন্, মস সহজ িদতর 

অনু্সরণ করদর্। কারণ, এটাই ইসলািী িরী‘আদতর িূলন্ীনত; আর্ার 

মকউ মকউ র্দলন্, তার জন্য এটা এর্াং ঐটা উভয়টার ময মকাদন্া একটা 

গ্রহণ করার র্যাপাদর স্বাযীন্তা োকদর্, আর অনযক গ্রহণদযাগয কো 

হদলা, মস সর্দিদয় সহজ িতািতনট গ্রহণ করদর্। কারণ, এটা ইসলািী 

জীর্ন্ র্যর্স্থার সহজ-সরলতার সাদে সিনতপূণব। মকন্ন্া আল্লাহ 

(তার্ারাকা ওয়া) তা‘আলা র্দলন্, 
ٓ بِٓكٓم ذۡليٓۡۡسَ َوََّل يٓ ِيٓد بِٓكٓم ذۡلٓعۡۡسَ  ﴿  [  ٢٢٦﴾ ]ابلقرة: يٓ ِيٓد ذَّللا

“আল্লাহ মতািাদের জন্য সহজ িান্ এর্াং মতািাদের জন্য কি িান্ ন্া।” [সূরা 

আল-র্াকারা, আয়াত: ১৮৫] 

নতনন্ আরও র্দলন্, 
ِيِن ِمۡن َحَ ٖج   ﴿  [٠٢﴾ ]احلج: َوَما َجَعَ  َعلَۡيٓكۡم ِِف ذدلك

“নতনন্ েীদন্র র্যাপাদর মতািাদের ওপর মকাদন্া সাংকীণবতা রাদখন্ নন্।”- 

[সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭৮] 

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলন্, 
وا»  ُ وا َواَل ُتَعِّسِّ ُ  .«يَِّسِّ
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“মতািরা সহজ কর, কনঠন্ র্া জনটল কদরা ন্া।”25 আর ময মকাদন্া 

র্স্তুর র্যাপাদর িূলকো র্া মিৌনলক ন্ীনতিালা হদচ্ছ, ‘োয়োনয়ত্ব র্া 

নজম্মাোরী (কনঠন্তা মেদক) িুি োকা’ যতক্ষণ ন্া মস োয়-োনয়ত্ব র্া 

নজম্মাোরী (িত কনঠন্তা) িুি ন্া হওয়ার র্যাপারনট সার্যস্ত হদর্।  

আর এই কায়ো র্া নন্য়ি ঐ র্যনির জন্য েদযাজয, ময র্যনি নন্দজ 

নন্দজ সনঠক নর্ষয় অনু্যার্ন্ করদত সক্ষি ন্য়। সুতরাাং মস যনে সতয 

অনু্যার্ন্ র্া উেঘাটদন্ সক্ষি হয়, মযিন্, মস এিন্ ছাত্র, ময এই 

িাসআলার িদযয নক র্লা হদয়দছ, তা পাঠ করদত, অতোঃপর তার নন্কট 

নর্েযিান্ িরী‘আদতর েলীলসিূদহর িাযযদি যা তার নন্কট মশ্রষ্ঠ িদন্ 

হয়, তা োযান্য নেদত সক্ষি; তাহদল এিতার্স্থায় তার ওপর জরুনর 

হদলা, মস গদর্ষণা করদর্ ও পোশুন্া করদর্, যাদত মস এসর্ িতািত 

মেদক সর্দিদয় নর্শুদ্ধ িতনট সম্পদকব জান্দত পাদর, মযসদর্র র্যাপাদর 

আদলিগণ িতনর্দরায কদরদছন্। 

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া (فتاوى): ১/৪৫ 

  

                                                           
25 আহিাে 
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মকাদন্া মকাদন্া ছাদত্রর পক্ষ মেদক আদলিদের নন্ন্দা র্া সিাদলািন্া করা 

েশ্ন: নকছু সাংখযক যুর্দকর র্যাপাদর সম্মানন্ত িাইদখর কী অনভিত— 

তাদের মকউ মকউ আর্ার তাদলদর্ ইলি র্া িরী‘আদতর ছাত্র, যাদের 

অভযাস হদয় মগদছ তাদের এদক অপদরর নন্ন্দা করা, তাদের নন্কট 

মেদক জন্সাযারণদক েূদর সনরদয় মেওয়া এর্াং জন্গণদক সতকব করা, 

এটা নক িরী‘আত সম্মত কাজ, যার জন্য সাওয়ার্ মেওয়া হদর্ অের্া 

িানস্ত মেওয়া হদর্? 

উির: আনি িদন্ কনর এ যরদণর কাজ হারাি। যখন্ মকাদন্া িানু্দষর 

জন্য তার এিন্ িুনিন্ ভাইদয়র গীর্ত করা ধর্য ন্য়, নযনন্ আদলি ন্ন্, 

তাহদল তার জন্য কীভাদর্ তার ঈিান্োর আদলি ভাইদের গীর্ত করা 

ধর্য হদর্? সুতরাাং িুনিন্ র্যনির জন্য আর্িযকীয় কতবর্য হদলা, মস তার 

িুনিন্ ভাইদের গীর্ত করা মেদক নন্দজর নজহ্বাদক নর্রত রাখদর্। 

আল্লাহ তা‘আলা র্দলন্, 
أ ﴿ ٓسو  ِ إِثٞۡمۖۡ َو ََّل ََتَسا نك ِ إِنا َبۡعَض ذلظا نك َِن ذلظا ا مك  َرثرِيا

أ أ ذۡجَتنِٓبو  ِيَن َء َمٓنو  َها ذِّا يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ا فََك ِۡلٓتٓموٓهۚٗ  ِخيهِ َمۡيتا
َ
َم أ ٓكَ  ََلۡ

ۡ
ن يَأ

َ
َحٓدٓكۡم أ

َ
َٓيِبُّ أ

َ
ۚٗ أ َوََّل َيۡغَتب باۡعٓضٓكم َبۡعًضا

ۚٗ إِنا  َ أ ذَّللا َ تَوا ٞب راِحيٞم َوذتآقو   [  ٢١﴾ ]احلجرات:  ١٢ذَّللا

“মহ ঈিান্োরগণ! মতািরা অনযকাাংি অনু্িান্ হদত েূদর োক; কারণ 

মকাদন্া মকাদন্া অনু্িান্ পাপ এর্াং মতািরা এদক অদন্যর মগাপন্ীয় নর্ষয় 

সন্ধান্ কদরা ন্া এর্াং এদক অদন্যর গীর্ত কদরা ন্া। মতািাদের িদযয 

নক মকউ তার িৃত ভাইদয়র মগাশ্ত মখদত িাইদর্? র্স্তুত মতািরা মতা 

এদক ঘৃণযই িদন্ কর। আর মতািরা আল্লাহর তাকওয়া অর্লিন্ কর; 

নন্শ্চয় আল্লাহ তওর্া গ্রহণকারী, পরি েয়ালু।” [সূরা আল-হুজুরাত, 
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আয়াত: ১২] আর এই র্যনি নযনন্ এসর্ নর্পেজন্ক কাদজ জনেদয় 

পদেদছন্ (গীর্ত অযো সিাদলািন্া করদছন্) তার মজদন্ রাখা উনিৎ, 

মস যখন্ আদলদির নন্ন্দা ও সিাদলািন্া করদর্, তখন্ তা অর্িযই ঐ 

সিাদলানিত আদলি মযসর্ সতয কো র্দলদছন্, তাও েতযাখযান্ করার 

কারণ নহদসদর্ গণয হদর্ ...। সুতরাাং সতয েতযাখযান্ করার খারাপ 

পনরণনত ও তার পাপ ঐ র্যনির ওপর র্তবাদর্, ময র্যনি আদলদির নন্ন্দা 

ও সিাদলািন্া কদরদছ। কারণ, আদলদির নন্ন্দা ও সিাদলািন্া করাটা 

শুযু মকাদন্া র্যনির সিাদলািন্া করা ন্য়, র্রাং তা হদলা ন্র্ী িুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির উিরানযকাদরর নন্ন্দা ও সিাদলািন্া 

করা। 

কারণ, আদলিগণ হদলন্ ন্র্ীদের উিরানযকারী। সুতরাাং যখন্ 

আদলিগণ সিাদলানিত ও েুন্বাদির নিকার হদর্ন্, তখন্ তাদের নন্কট 

ময জ্ঞান্ রদয়দছ, তা জন্গণ নর্োস করদর্ ন্া, অেি তা হদলা রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির পক্ষ মেদক উিরানযকারসূদত্র োপ্ত। 

আর যখন্ এই সিাদলানিত আদলি িরী‘য়াদতর মকাদন্া নর্ষয় নন্দয় 

আসদর্, তখন্ তারা তার নকছুই নর্োস করদর্ ন্া।  

আনি র্নল ন্া ময, সকল আদলিই নন্ষ্পাপ, র্রাং েদতযক িানু্দষর নন্কট 

মেদক ভুল-ত্রুনটর েকাি ঘদট, আর তুনি যখন্ মকাদন্া আদলিদক এিন্ 

নর্ষদয় ভুল করদত মেখদর্, যা মতািার আনকো র্া নর্োদসর সাদে 

সাংনশ্লি, তখন্ তুনি তার সাদে মযাগাদযাগ কর এর্াং তার সাদে 

পারস্পনরক রু্োপো করা, অতোঃপর যনে মতািার কাদছ স্পিভাদর্ 

েতীয়িান্ হয় ময, েকৃত সতয নর্ষয়নট তার সাদে রদয়দছ, তাহদল 
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মতািার জন্য আর্িযক হদলা তার অনু্সরণ করা, আর যনে নর্ষয়নট 

মতািার কাদছ স্পি ন্া হয়, নকন্তু তুনি তার কোর সিত কারণ মপদয় 

োক, তাহদল মতািার ওপর আর্িযক হদলা নর্রত োকা, আর যনে তার 

কোর সিত কারণ খুাঁদজ ন্া পাও, তাহদল তার কো মেদক সতকব কর। 

কারণ, ভুদলর স্বীকৃনত েোন্ করা ধর্য ন্য় ...; নকন্তু তুনি তার 

সিাদলািন্া ও নন্ন্দা করদত পারদর্ ন্া, যনেও তা উিি নন্য়দত হউক 

ন্া মকন্। মকন্ন্া নতনন্ হদলন্ সুপনরনিত আদলি, আর আিরা যনে এিন্ 

মকাদন্া ভুদলর কারদণ ভাদলা নন্য়দত েনসদ্ধ আদলিদের সিাদলািন্া 

করদত িাই, ময ভুলনট তারা মকাদন্া নফকহী িাসআলার মক্ষদত্র কদরদছন্, 

তাহদল আিরা অদন্ক র্ে র্ে আদলদিরও সিাদলািন্া করদত পারর্; 

নকন্তু এই মক্ষদত্র আর্িযক হদলা আনি যা (পূদর্ব) আদলািন্া কদরনছ 

(অেবাৎ সিাদলািন্া ন্া কদর তার সাদে নর্ষয়নট নন্দয় আদলািন্ায় 

র্সা...)। আর তুনি যখন্ মকাদন্া আদলদির ভুল-ত্রুনট লক্ষয করদর্, তখন্ 

তুনি তার সাদে আদলািন্া ও পযবাদলািন্া করদর্, অতোঃপর যনে মতািার 

কাদছ স্পিভাদর্ েতীয়িান্ হয় ময, েকৃত সতয নর্ষয়নট তার সাদে 

রদয়দছ, তাহদল তুনি তার অনু্সরণ করদর্, আর যনে সনঠক নর্ষয়নট 

মতািার সাদে োদক, তাহদল মস মতািার অনু্সরণ করদর্ ..., আর যনে 

নর্ষয়নট স্পি ন্া হয় এর্াং মতািাদের িযযকার িতনর্দরাযনট ধর্য 

িতনর্দরাদযর অন্তভুবি হয়, তাহদল মতািার ওপর আর্িযক হদলা মসই 

নর্ষদয় পারস্পনরক সিাদলািন্া করা মেদক নর্রত োকা এর্াং মস মযন্ 

তাই র্দল, যা মস র্দল োদক, আর তুনিও তাই র্লদর্, যা তুনি র্দল 

োক।  
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আলহািেুনলল্লাহ (সকল েিাংসা আল্লাহর জন্য নন্দর্নেত) ..., নর্তকব ও 

িতনর্দরায শুযু এই যুদগর িদযযই সীিার্দ্ধ ন্য় ... র্রাং এই নর্দরায 

সাহার্ীগদণর যুগ মেদক শুরু কদর আিাদের এই নেন্ পযবন্ত িলদছ; তদর্ 

যখন্ ভুদলর নর্ষয়নট পনরষ্কার হদয় যাদর্, নকন্তু মস তার কোনটদক োযান্য 

মেওয়ার জন্য পীোপীনে কদর, তখন্ মতািার আর্িযকীয় কতবর্য হদলা 

ভুল-ত্রুনট স্পি কদর মেওয়া এর্াং তার মেদক েূদর সদর আসা; তদর্ ঐ 

র্যনিদক মোষাদরাপ কদর এর্াং তার মেদক পনরকনল্পতভাদর্ েনতদিায 

গ্রহণ করার নভনিদত ন্য়। কারণ, এই র্যনি তুনি ময নর্ষদয় তার সাদে 

নর্তকব কদরছ তা ছাো অদন্ক সিয় সতয র্ির্যও নেদয় োদকন্ ...। 

মিাটকো, আনি আিার ভাইদেরদক এই পরীক্ষা (আদলিদের 

সিাদলািন্া) র্া এই র্যানয (অদন্যর নর্রুদদ্ধ কো র্লা) মেদক সার্যান্ 

ও সতকব করনছ, আর আল্লাহ তা‘আলার নন্কট আিার জন্য ও তাদের 

জন্য এিন্ সর্ নর্ষয় মেদক পনরত্রাণ ও েনতকার োেবন্া করনছ, যা 

আিাদেরদক আিাদের েীন্ ও েুনন্য়ার র্যাপাদর কলুনষত ও ক্ষনতগ্রস্ত 

করদর্।         

িাইখ ইর্ন্ ‘উসাইিীন্ 

ফাতাওয়া (فتاوى): ১/৬২ 

(ঈষৎ পনরর্নতবত) 
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আদলিদের েনত সাযারণ িানু্দষর কতবর্য 

েশ্ন: আদলিদের েনত সাযারণ িানু্দষর এর্াং সাযারণ িানু্দষর েনত 

আদলিদের োনয়ত্ব ও কতবর্য কী? 

উির: সাযারণ িানু্দষর জন্য তাদের আদলিদের েনত কতবর্য হদলা, 

তারা তাদেরদক সম্মান্ করদর্ এর্াং তাদের নন্কট মেদক উপকৃত হদর্, 

মযিনন্ভাদর্ আদলিদের ওপর আর্িযকীয় করণীয় হদলা, তারা তা‘আলার 

তাকওয়া অর্লিন্ করদর্ এর্াং তারা হদর্ সিাদজর জন্য উিি আেিব, 

আর তাদের আরও করণীয় হদলা, তারা জ্ঞান্দক ছনেদয় মেদর্, জন্গণদক 

আল্লাহ তা‘আলার নেদক ডাকদর্ এর্াং িাসকদশ্রণী ও েজাদেরদক সনঠক 

নেকনন্দেবিন্া েোন্ করদর্, মযিন্নট ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি 

র্দলন্, 

يُن انلَِّصيَحةُ » ِة ا يا رسول اهلل؟ قُلْنَا لَِمنْ  ادلِّ ئِمَّ
َ
ِ َوِلِكتَابِِه َولَِرُسوهِلِ َوأل ْ قَاَل  َّلِلَّ ُمْسِلِمنَي ل

ِتِهمْ   «.وَََعمَّ

“েীন্ হদচ্ছ (জন্গদণর) কলযাণ কািন্া করা। আিরা নজদজ্ঞস করলাি, 

মহ আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? নতনন্ র্লদলন্: আল্লাহ, তাাঁর নকতার্, 

তাাঁর রাসূল, িুসনলি মন্তৃরৃ্ন্দ ও সিস্ত িুসনলদির জন্য।”26
 

িাইখ আল-ফাওযান্ 

ফাতাওয়া (الفتاوى): ২/১৪৪ 
  

                                                           
26 হােীসনট ইিাি িুসনলি, আহিে, আরু্ োউে ও ন্াসাঈ রহ. র্ণবন্া কদরন্। তাছাো 
ইিাি নতরনিযী ও ন্াসাঈ রহ. আরু্ হুরায়রা রানেয়াল্লাহু আন্হু মেদক এর্াং ইিাি 
আহিে আর্েুল্লাহ ইর্ন্ আব্বাস রানেয়াল্লাহু আন্হু মেদক র্ণবন্া কদরন্। 
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ির‘ঈ জ্ঞান্ নর্কাদির পে 

েশ্ন: আনি িরী‘য়াহ্ অনু্ষে মেদক পাি কদরনছ এর্াং র্তবিাদন্ িাকুনর 

কনর, নকন্তু আনি জ্ঞান্ অজবদন্র র্যর্স্থাপন্ার সাদে সম্পকব রাখদত আগ্রহী 

এর্াং আনি র্ইপত্র ও অযযয়ন্ মেদক নর্নচ্ছন্ন হদয় যাওয়ার আিঙ্কা কনর। 

সুতরাাং আপন্ার েৃনিদত এিন্ কী গুরুত্বপূণব নর্ষয় সাংর্নলত নকতার্পত্র 

আদছ, মযগুদলা আনি নন্য়নিত অযযয়ন্ করর্?  

উির: মতািার োনয়ত্ব হদলা ঐসর্ গ্রন্থ অযযয়ন্ করা, যা মতািার 

জ্ঞান্ভাণ্ডারদক সিৃদ্ধ করদর্, যা তুনি িরী‘আ অনু্ষদে অযযয়ন্ কদরছ; 

মযিন্, তাফসীর ও আকাঈে নর্ষয়ক নকতার্সিূহ, হােীদসর 

র্যাখযাগ্রন্থসিূহ, নফকহ ও উসূল সাংক্রান্ত নকতার্সিূহ, ইলদি ন্াহু ও 

আরনর্ ভাষা নর্ষয়ক গ্রন্থসিূহ এর্াং সাযারণ সাাংসৃ্কনতক নর্ষয়ক উপকারী 

গ্রন্থসিূহ। সুতরাাং এসর্ গ্রন্থ মেদক মতাির কাদছ যা সহজ িদন্ হয়, তা 

অযযয়ন্ কর, আরও নর্দিষ কদর তাফসীরু ইর্দন্ কাসীর ( تفسري  ابن  
 ’িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ আর্নেল ওয়াহহাদর্র ‘নকতারু্ত তাওহীে ,( كثري

 ও তার র্যাখযাগ্রন্থসিূহ, িাইখুল ইসলাি ইিাি ইর্ন্ (كتاب اتلوحيد)

তাইনিয়যা ও ইর্ন্ল কানয়যদির গ্রন্থসিূহ; নকতারু্ সুরু্নলস সালাি িারহু 

রু্লুনগল িারাি (كتاب سبل السالم َشح بلوغ املرام), ন্াইলুল আওতার 

িরহু িুন্তাকাল আখর্ার (نيل األوطار َشح منتىق األخبار), জাদি‘উল ‘উলুি 

ওয়াল নহকাি িরহুল আরর্া‘ঈন্া হানেসা ( جامع العلوم و احلكم َشح
َشح ) িরহুয যাে ওয়া কািিাফুল কান্া‘ময় নফল নফকহ ,(األربعني حديثا
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 । আর অযযয়ন্ হদর্ রু্দেশুদন্ এর্াং(الزاد و كشاف القناع يف الفقه

যত্নসহকাদর, আর আল্লাহ হদলন্ তাওফীক োন্কারী। 

আর মতািার আকাঙ্খা োকদর্ যত্নসহকাদর সাংনক্ষপ্ত নকতার্সিূহ 

 ;িুখস্ত করা এর্াং মসগুদলার র্যাখযাগ্রন্থসিূহ অযযয়ন্ করা (املخترصات)

অতোঃপর র্যাপক ও নর্স্তানরতভাদর্ আদলানিত গ্রন্থসিূহ অযযয়দন্র নেদক 

িদন্ানন্দর্ি করা, আরও অযযয়ন্ কর ফাতওয়া নর্ষয়ক সাংকলন্সিূহ, 

মযিন্, আে-েুরারুস সুন্নীয়া নফল আজওয়ার্ানতন্ ন্াজনেয়যা ( ادلرر  
 িাইখুল ইসলাি ইিাি ইর্ন্ তাইনিয়যা’র ,( السنية يف األجوبة انلجدية

ফাতওয়া সাংকলন্ (جمموع فتاوي), িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ ইর্রাহীদির 

ফাতওয়া সাংকলন্ (جمموع فتاوي), িাইখ আর্েুর রহিান্ আস-সা‘েী’র 

ফাতওয়া সাংকলন্ (جمموع فتاوي) এর্াং িাইখ আর্েুল আযীয ইর্ন্ 

র্াদযর ফাতওয়া সাংকলন্ (جمموع فتاوي)। 
িাইখ আল-ফাওযান্ 

ফাতাওয়া (الفتاوى): ২/১৫৪  
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ন্ারীদের ইলি র্া েীন্ী জ্ঞান্ নিক্ষার উপায়-উপকরণসিূহ 

েশ্ন: ন্ারীদের ইলি র্া েীন্ী জ্ঞান্ নিক্ষার অন্ন্য উপায় কী? 

উির: আল্লাহর শুকনরয়া ময, এই যুদগ নিক্ষার অদন্ক উপায়-উপকরণ 

নর্েযিান্ রদয়দছ: 

েেি উপায়: ঐসর্ নিক্ষােনতষ্ঠান্সিূহ, মযগুদলা সরকার েনতষ্ঠা কদরদছ, 

তাদত র্হু আর্িযক নর্ষয় িালু রদয়দছ, আর যারা তার নসদলর্াস ও 

কানরকুলাি ধতনরর োনয়ত্ব গ্রহণ কদরদছন্, তারা নর্েস্ত ও নন্ভবরদযাগয, 

িাই মসই নর্ষয়গুদলা আনকো সাংনশ্লি হউক অের্া কানরগনর সাংনশ্লি 

হউক অের্া নর্নযনর্যান্ সাংনশ্লি হউক অের্া সানহতয সাংনশ্লি হউক 

অের্া অনু্রূপ মকাদন্া নর্ষয় হউক। সুতরাাং এসর্ নর্ষয়গুদলা অযযয়দন্র 

িাযযদি ন্ারীদের ইসলািী সনঠক জ্ঞান্ রৃ্নদ্ধ পাদর্। 

নদ্বতীয় উপায়: মস নর্নভন্ন েকাদরর গ্রন্থসিূহ অযযয়ন্ করদর্। আল্লাহর 

শুকনরয়া ময, ষাট র্া সির র্ছর পূদর্ব নকতাদর্র স্বল্পতার পর র্তবিাদন্ 

পযবাপ্ত পনরিাদণ নকতার্পত্র পাওয়া যাদচ্ছ, তখন্ খুর্ কিই র্ইপত্র নছল, 

আর এখন্- আল-হািেুনলল্লাহ- র্ইপত্র পযবাপ্ত পনরিাদণ হদয়দছ এর্াং 

তার েকািন্া ও িুদ্রণ সাংখযা রৃ্নদ্ধ মপদয়দছ, আর েনতনট ঘদরই অদন্ক 

র্ইপত্র রদয়দছ এর্াং ন্ারীর পদক্ষ তার অর্সর সিদয় খুর্ সহদজই তার 

ইচ্ছািত র্ইপত্র অযযয়ন্ করা সম্ভর্, িাই তা হালাল ও হারাদির নর্যান্ 

সাংক্রান্ত গ্রন্থ হউক অের্া ইর্ােত সাংক্রান্ত গ্রন্থ হউক অের্া মলন্দেন্ 

সাংক্রান্ত গ্রন্থ হউক অের্া সানহতয-সাংসৃ্কনত নর্ষয়ক গ্রন্থ হউক অের্া 

আকাঈে, তাওহীে ও তার সাদে সাংনশ্লি গ্রন্থ হউক অের্া আগ্রহ-

উেীপন্া, ভীনত েেিবন্, মকািলতা ও অনু্রূপ অন্যান্য নর্ষয়ক গ্রন্থ 
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হউক। সুতরাাং ন্ারীর পদক্ষ ময মকাদন্া র্ই ন্াগাদলর িদযয পাওয়া সম্ভর্ 

হওয়ার কারদণ মস র্ইপত্র পাঠ করদর্ এর্াং তার মেদক উপকৃত হদর্। 

তৃতীয় উপায়: তা হদলা নর্নভন্ন েকার র্িৃতা, নর্রৃ্নত, ভাষণ ইতযানে 

িদন্াদযাগ সহকাদর শ্রর্ণ করা। মকন্ন্া ন্ারীর পদক্ষ নর্নভন্ন েকাদরর 

সাযারণ সভায় উপনস্থত হওয়া সম্ভর্, যা ন্ারীদের জন্য নর্দিষ স্থাদন্ 

অনু্নষ্ঠত হয় এর্াং পুরুষ র্যনি মযভাদর্ উপকৃত হদর্, মসও নঠক মসভাদর্ 

উপকৃত হদত পারদর্, আর এই উপকাদরর েভার্ তার সাদে সার্বক্ষনণক 

নর্েযিান্ োকদর্। 

িতুেব উপায়: তা হদলা নর্নভন্ন যরদন্র অনডও ও নভনডও িদন্াদযাগ 

সহকাদর শ্রর্ণ করা; আল-হািেুনলল্লাহ! এটা খুর্ সহজ উপায়, আর এর 

িাযযদি অনজবত হয় ধন্নতক েভার্ ও র্ে যরদন্র উপকার। সুতরাাং যখন্ 

সভা ও মসনিন্ারসিূহ অনডও ও নভনডও’র িাযযদি মরকনডাং র্া যারণ 

করার কাজ অর্যাহত োকদর্ এর্াং তা নর্নভন্ন স্থাদন্ স্বল্প িূদলয নর্ক্রয় 

করা হদর্, তখন্ ন্ারীর পদক্ষ তার ঘদরর িদযয স্বীয় কাদজ র্যস্ত োকা 

অর্স্থায় তা শ্রর্ণ করা সম্ভর্ হদয় উঠদর্।    

পিি উপায়: মরনডও (দর্তার) শ্রর্ণ করা, যাদত আল-কুরআন্ েিাদরর 

িত নর্নভন্ন েকার সিয় উপদযাগী নর্ষয় েিার করা হয়; সুতারাাং তাদত 

অদন্ক কলযাণ রদয়দছ; অতএর্, আল্লাহর শুকনরয়া- এভাদর্ নিক্ষা 

অজবদন্র অদন্ক উপায় রদয়দছ।       

িাইখ ইর্ন্ নজর্রীন্ 

ফায়ো ও ফাতাওয়া (فوائد و فتاوى): পৃ. ৪৭ 
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িরী‘আদতর র্িদর্যর সাদে মভৌগনলক নর্ষদয়র নর্দরায হয় নক? 

েশ্ন: আিরা কীভাদর্ েীন্ ও নকছু নকছু নর্ষদয় অনজবত নিক্ষার িদযয 

সিিয় সাযন্ করর্, যা র্ানহযকভাদর্ উভদয়র িদযয নর্দরায সৃনি কদর। 

মযিন্, উোহরণস্বরূপ র্লা যায়: আিরা েীদন্র িদযয জান্দত মপদরনছ 

ময, ন্ক্ষত্ররানজদক নতন্নট নজনন্দসর জন্য সৃনি করা হদয়দছ: এগুদলা সৃনি 

করা হদয়দছ আকািদক সুসনজ্জত করার জন্য, িয়তান্দেরদক নর্তানেত 

করার জন্য এর্াং এগুদলাদক নন্িান্া র্ান্াদন্া হদয়দছ, যাদত তার দ্বারা 

সনঠকভাদর্ পে িলা যায়, আর অপরনেদক আিরা ভূদগাদল পদেনছ ময, 

এগুদলা হদলা নকছু পোদেবর সিনি, যার পনরভ্রিদণর নন্নেবি নন্য়িকানু্ন্ 

রদয়দছ। আর আিরা রাদতর মর্লায় যাদক জ্বলদত ও পনতত হদত মেনখ, 

তা অনগ্ননিখা ও উল্কা, যা এক আকষবণ মেদক মর্র হদয় পৃনের্ীর 

িযযাকষবদণ আদস; অতোঃপর তা েজ্বনলত হয় এর্াং েনত মসদকদে ৪৫ 

িাইল গনতদত পনতত হয়। 

উির: 
 حممد و ىلع آهل و صحبه و بعد :احلمد هلل, و الصالة و السالم ىلع نبينا 

(সিস্ত েিাংসা আল্লাহর জন্য, আর সালাত ও সালাি আিাদের ন্র্ী 

িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি, তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও 

সাহার্ীগদণর ওপর) 
অতোঃপর....... 
নন্শ্চয়ই নযনন্ কুরআন্ িাজীে অর্তীণব কদরদছন্ এর্াং ওহীর িাযযদি 

ইসলাদির িরী‘আত মেরণ কদরদছন্ তাাঁর ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির েনত, নতনন্ হদলন্ িহাজ্ঞান্ী ও নর্জ্ঞান্ী 



 

 

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নন্র্বানিত ফাতাওয়া 
 149  

তা‘আলা, নযনন্ আকিিণ্ডলী ও যিীন্ সৃনি কদরদছন্ এর্াং সৃনি কদরদছন্ 

সকল নকছু, আর তাদক যার জন্য সৃনি কদরদছন্, তার অনু্গত কদর 

নেদয়দছন্ এর্াং নতনন্ জাদন্ন্ তার িদযয ময ধর্নিিয ও মগাপন্ রহসযসিূহ 

গনচ্ছত মরদখদছন্, মস সম্পদকব। সুতরাাং নতনন্ যা সৃনি কদরদছন্ ও তাাঁর 

র্ান্দাদের জন্য অনু্গত কদরদছন্, তার সাদে সাদে নতনন্ ময নর্ষদয় 

সাংর্াে নেদয়দছন্ অের্া যা িরী‘আত নহদসদর্ নন্যবারণ কদরদছন্, তা 

পারস্পনরক নর্দরাযপূণব র্া ধর্সােৃিযপূণব হওয়া নকছুদতই সম্ভর্ ন্য়; র্রাং 

এর েনতনটই সুনর্ন্যস্ত, তার সৃনি ও িৃঙ্খলার সাদে সাদে তার র্যাপাদর 

মেওয়া তেয ও িরী‘আদতর র্িদর্যর িাদে যদেি নিল রদয়দছ। সুতরাাং 

তাাঁর মেওয়া তেয র্াস্তর্সম্মত এর্াং তাাঁর সৃনি ও তাদক নন্য়দির অযীন্ 

করাটা তাাঁর মেওয়া তদেযর োনর্ অনু্যায়ী যোযে; অতএর্ িানু্ষ যনে 

িদন্ কদর আল-কুরআদন্র িদযয মেওয়া আল্লাহর র্ির্য অের্া 

নর্শুদ্ধভাদর্ েিানণত তাাঁর ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির 

হােীদসর িদযয নর্দরায র্া ধর্পরীতয রদয়দছ, তাহদল তার এিন্ যারণার 

উৎস হদলা তার জ্ঞাদন্র কিনত অের্া তার রু্দের ঘাটনত এর্াং তার 

গদর্ষণা র্া অনু্সন্ধাদন্র কিনত অের্া সৃনিতে ও িরী‘আদতর র্ির্য 

সম্পনকবত জ্ঞান্ অজবদন্র অভার্, আর এর েৃিান্ত হদলা যা তা‘আলা’র 

পক্ষ মেদক তাাঁর নকতাদর্র িদযয এদসদছ, নতনন্ র্দলন্, 
ۡنَيا بِزِيَنٍة ذۡلَكَو رِِب ﴿ َمآَء ذدلُّ ارِٖد  ٦إِناا َزياناا ذلسا ِ َشۡيَطَٰٖن ما

ِن ُٓكك ا مك َّلا  ٧وَِحۡفظا
ِ َجانِٖب 

َٰ َوٓيۡقَذفٓوَن ِمن ُٓكك لَۡعَ
َ
ٓعوَن إََِل ذلَۡمََلِ ذۡۡل ما اۖۡ َولَٓهۡم َعَذ ٞب َو ِصٌب  ٨يَسا ٓدٓحورا

ۡتَبَعٓهۥ ِشَهاٞب ثَاقِٞب إَِّلا َمۡن َخِطَف ذۡۡلَۡطَفَة  ٩
َ
 [    ٢٠،  ١﴾ ]الصافات:  ١٠فَأ
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“নন্শ্চয় আিরা কাদছর আসিান্দক ন্ক্ষত্ররানজর সুষিা দ্বারা সুদিানভত 

কদরনছ, এর্াং রক্ষা কদরনছ েদতযক নর্দদ্রাহী িয়তান্ মেদক। ফদল ওরা 

ঊধ্বব জগদতর নকছু শুন্দত পাদর ন্া। আর তাদের েনত নন্নক্ষপ্ত হয় 

সর্ নেক মেদক- নর্তােদন্র জন্য এর্াং তাদের জন্য আদছ অনর্রাি 

িানস্ত। তদর্ মকউ হঠাৎ নকছু শুদন্ মফলদল জ্বলন্ত উল্কানপে তার 

পশ্চাদ্ধার্ন্ কদর।” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৬-১০]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ۡعَتۡدنَا لَٓهۡم ﴿

َ
َيَِٰطِيِۖ َوأ ا لكِلشا ۡنَيا بَِمَصَٰبِيَح وََجَعۡلَنََٰها رٓٓجوما َمآَء ذدلُّ َولََقۡد َزياناا ذلسا

عِريِ   [  ٦﴾ ]امللك:  ٥َعَذ َب ذلسا

“আর অর্িযই আিরা নন্কটর্তবী আসিান্দক সুদিানভত কদরনছ 

েেীপিালা দ্বারা এর্াং মসগুদলাদক কদরনছ িয়তাদন্র েনত নন্দক্ষদপর 

উপকরণ এর্াং তাদের জন্য েস্ত্িত মরদখনছ জ্বলন্ত আগুদন্র িানস্ত।” 

[সূরা আল-িুলক, আয়াত: ৫]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
َِٰظ ِيَن ﴿ ََٰها لِلنا ا َوَزيانا َمآءِ بٓٓ وجا ِ َشۡيَطَٰٖن  ١٦َولََقۡد َجَعۡلَنا ِِف ذلسا

وََحفِۡظَنََٰها ِمن ُٓكك
بِٞي  ١٧راِجيٍم  ۡتَبَعٓهۥ ِشَهاٞب مُّ

َ
ۡمَع فَأ َق ذلسا                                                              [                                                ٢٢،  ٢١﴾ ]احلجر:  ١٨إَِّلا َمِن ذۡسَۡتَ

“আর অর্িযই আিরা আকাদি রু্রুজসিূহ সৃনি কদরনছ এর্াং েিবকদের 

জন্য মসগুদলাদক সুদিানভত কদরনছ, আর েদতযক অনভিপ্ত িয়তান্ হদত 

আিরা মসগুদলাদক সুরনক্ষত কদরনছ; নকন্তু মকউ িুনর কদর শুন্দত িাইদল 

েীপ্ত নিখা তার পশ্চাদ্ধার্ন্ কদর।” [সূরা আল-নহজর, আয়াত: ১৬- ১৮] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
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ۡلَنا ﴿ ِ َوذۡۡلَۡح ِِۗ قَۡد فَصا  بَِها ِِف ٓظلَٓمَِٰت ذۡلَبك
أ ِي َجَعَ  لَٓكٓم ذنلُّٓجوَم ِِلَۡهَتٓدو  َوٓلَو ذِّا

                                                                                                                           [ ٧٠﴾ ]االنعام:  ٩٧ذٓأۡلَيَِٰت لَِقۡوٖم َيۡعلَٓموَن 

“আর নতনন্ই মতািাদের জন্য তারকািণ্ডল সৃনি কদরদছন্, মযন্ তা দ্বারা 

মতািরা স্থদলর ও সাগদরর অন্ধকাদর পে খুাঁদজ পাও। অর্িযই আিরা 

জ্ঞান্ী সম্প্রোদয়র জন্য আয়াতসিূহ নর্িেভাদর্ নর্রৃ্ত কদরনছ।” [সূরা 

আল-আন্‘আি, আয়াত: ৯৭]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ََٰمَٰٖت  َوبِٱنلاۡجِم ٓلۡم َيۡهَتٓدوَن  ﴿  [٢١﴾ ]انلحل:  ١٦وََعَل

“এর্াং পে নন্ণবায়ক নিিসিূহও। আর তারা ন্ক্ষদত্রর সাহাদযযও পদের 

নন্দেবি পায়।” [সূরা আন্-ন্াহল, আয়াত: ১৬]  

আর সহীহ সুন্নাহর িদযযও এই র্যাপাদর নকছু র্ির্য এদসদছ, যা আল-

কুরআদন্র র্ির্যসিূদহর সাদে অেবগত নেক মেদক সািিসযপূণব। 

ময র্যনি এই র্ির্যসিূদহর েনত েৃনি মেদর্, মস তাদত স্পি রু্েদত 

পারদর্ ময, এদত র্স্তুত ন্ক্ষত্রসিূদহর নকছু ধর্নিিয ও উপকানরতা র্ণবন্া 

করা হদয়দছ; তাদত এিন্ নকছু মন্ই, যা ন্ক্ষত্ররানজর উপকানরতা ও 

ধর্নিিযসিূহদক উদল্লনখত নতন্নট নর্ষদয়র িদযয সীিার্দ্ধ করার েিাণ 

র্হন্ কদর, মযিনন্ভাদর্ তার িদযয এিন্ নকছুও মন্ই, যা ন্ক্ষত্ররানজদক 

শুযু ঐসর্ উল্কার িদযযই সীিার্দ্ধ করার েিাণ র্হন্ কদর, যার দ্বারা 

আিরা িয়তান্দক আঘাত করদত মেখদত পাই এর্াং তার দ্বারা তাদের 

(িয়তান্দের) িদযয যারা িুনর কদর (ঊধ্ববতন্ িহদলর নসদ্ধান্ত মেদক) 

মকাদন্া তেয শুন্দত িায়, তাদেরদক আঘাত করা হয়। মযিনন্ভাদর্ এ 

সকল র্িদর্যর িদযয অন্যান্য উল্কারানজদক সার্যস্ত র্া নন্দষয করার িত 
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নকছুও মন্ই; নর্ষয়নট এিন্ েদতযক মলাকই রু্েদত পাদর যার কাদছ 

আরর্দের ভাষা জ্ঞান্ রদয়দছ, আর যার কাদছ মকাদন্া নকছু সীিার্দ্ধ 

করার জন্য র্যর্হৃত আরর্দের ভাষার অর্যয়সিূদহর জ্ঞান্ রদয়দছ।  

সুতরাাং যখন্ জাগনতক জ্ঞান্-নর্জ্ঞাদন্র িদযয েিানণত হয় ময, মসখাদন্ 

িহািূদন্য পাের ও মসৌর জাগনতক নর্নভন্ন র্স্তু ছনেদয় আদছ এর্াং তা 

নর্নভন্ন গ্রুদপ নর্ভি, তেদযয েদতযকনট গ্রুপ তাদের িযযকার সর্দিদয় 

র্ে ন্ক্ষদত্রর আকষবনণক র্লদয় অর্নস্থত। আর তা যখন্ এই ন্ক্ষদত্রর 

আকষবনণক র্লয় মেদক নর্িুযত হদয় যায়, অতোঃপর ঐ ন্ক্ষদত্রর র্লয় 

মেদক েূদর সদর যায় এর্াং তার মেদক অপর এক ন্ক্ষদত্রর আকষবনণক 

র্লদয়র নন্কটর্তবী হয়, তখন্ তা দ্রুত গনতদত ন্ীদির নেদক যানর্ত হয় 

এর্াং তার পৃষ্ঠদেদির সাদে অপরাপর ন্ক্ষদত্রর পৃষ্ঠদেদির ঘষবদণর ফদল 

অনগ্ননিখার জে হয়, সৃনিজগদতর এই র্ানহযকতাদক উল্কা ন্াদি ন্ািকরণ 

করা হয়। যখন্ এটা েিানণত, তখন্ তা ইসলািী িরী‘আদতর ন্স তো 

র্ির্যসিূদহর িদযয মযই ভাষয এদসদছ, তার সাদে সাাংঘনষবক ন্য়, আর 

মসই ভাদষযর িদযয রদয়দছ শুযুিাত্র ন্ক্ষত্ররানজর িদযয উল্কা র্া অনগ্ননিখার 

দ্বারা িয়তান্দেরদক আঘাত করার সাংর্াে। মকন্ন্া হদত পাদর 

উল্কারানজর েকাি েু’নট কারদণই হদয় োদক। কারণ, জাগনতক জ্ঞান্-

নর্জ্ঞাদন্র িদযয এিন্ কো মন্ই যা েিাণ কদর ময উল্কারানজ তারকাপূি 

ছাো অন্য মকাোও মেদক েদর পোর িদযযই সীিার্দ্ধ, তদ্রূপ কুরআন্ 

ও সুন্নাহ’র র্িদর্যর িদযযও এিন্ কো মন্ই ময, িয়তান্দেরদক 

নর্তানেত করার জন্য নন্নক্ষপ্ত উল্কারানজ তারকারানজর িদযযই সীিার্দ্ধ। 
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আর েশ্নকারী ময অনগ্ননিখা র্া উল্কানপদণ্ডর কো উদল্লখ কদরদছ, তা 

ভূদগাল নর্দিষজ্ঞদের িদত নন্নক্ষপ্ত র্স্তু যা উল্কানপণ্ড নহদসদর্ ভূ-পৃদষ্ঠ 

পনতত হয়, তদর্ তা েজ্জ্বনলত হয় ন্া এর্াং তা ছাই-ভদষ্মও রূপান্তনরত 

হয় ন্া। সুতরাাং তা নিহার্ (شهاب) জাতীয় উল্কানপদণ্ডর মশ্রণীভুি ন্য়, 

র্রাং তা নিহার্ (شهاب) জাতীয় উল্কানপদণ্ডর নর্পরীত মশ্রণীর উল্কানপদণ্ডর 

অন্তভুবি। অতএর্ েশ্নকারীর কতবর্য হদচ্ছ, মস তার জ্ঞান্ ও 

তেযভাণ্ডারদক নর্দশ্লষণ করদর্ এর্াং তার েীন্ ও েুনন্য়ার নর্ষয়সিূহ 

নন্দয় গভীরভাদর্ নিন্তাভার্ন্া করদর্, আর আল্লাহ এিন্ র্যনির েনত 

রহি করুন্, ময তার িযবাো সম্পদকব জাদন্ এর্াং মকাদন্া নর্ষদয় 

জনটলতার িুদখািুনখ হদল তার িান্ র্া স্তদরর নন্যবানরত সীিাদরখায় 

োাঁনেদয় যায়। 
 حممد و ىلع آهل و صحبه و سلم .و صىل اهلل ىلع نبينا 

(আল্লাহ রহিত ও িানন্ত র্ষবণ করুন্ আিাদের ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির ওপর এর্াং তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও সকল 

সাহার্ীর ওপর)। 

স্থায়ী পনরষে, নিক্ষা-গদর্ষণা ও ফাতওয়া নর্ষয়ক 

সভাপনত          সহ-সভাপনত  

আর্েুল আযীয ইর্ন্ র্ায           আর্েুর রাজ্জাক ‘আফীফী 

   সেসয     সেসয 

র্েুল্লাহ ইর্ন্ গুোইয়ান্                    আর্েুল্লাহ ইর্ন্ কু‘ঊে 

স্থায়ী পনরষদের ফাতাওয়া (فتاوى اللجنة ادلائمة): ১/৪২৬, ফাতওয়া ন্াং- 

১৫৯১  
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রসায়ন্ িাস্ত্র (Chemistry) নক জােুনর্েযার অন্তভুবি?! 

েশ্ন: আনি নকছু সাংখযক র্ইপদত্র পদেনছ ময, রসায়ন্ িাস্ত্র হদলা এক 

েকার জােুনর্েযা। সুতরাাং এই কোটা নক সনঠক? মজদন্ রাখা েরকার 

ময, নর্ষয়নট আনি ইর্ন্ল কানয়যি রহ. –এর ‘রু্তলানু্ল কীিীয়াদয় নিন্ 

আরর্া‘ঈন্া ওয়াজহা’ (بطالن الكيمياء من أربعني وجها) (িনল্লি কারদণ 

রসায়ন্ িাদস্ত্রর অসারতা) –ন্ািক র্ই মেদক শুদন্নছ। সুতরাাং নর্নভন্ন 

নিক্ষােনতষ্ঠান্ ও নর্েনর্েযালদয় নর্নভন্ন েকার পোেব ও উপাোন্ নন্দয় 

গদর্ষণার জন্য ময রাসায়নন্ক পরীক্ষা িদল, তা জােু হওয়ার নর্দর্িন্ায় 

হারাি হদর্ নকন্া? অেি আনি নন্দজও তার নকছু নর্ষয় অনু্িীলন্ 

কদরনছ, নকন্তু আনি নজদন্নদন্র হস্তদক্ষপ অের্া জােুকদরর মলখা র্া 

োদগর অনস্তত্ব ইতযানের িত জােুর অনস্তত্ব নর্েযিাদন্র মকাদন্া েকার 

নিি মেখদত পাই নন্। সুতরাাং এই নর্ষয়নট জানন্দয় আিাদক উপকৃত 

করদর্ন্, আল্লাহও আপন্াদেরদক উপকৃত করদর্ন্।  
 و بعد :  بعده ... احلمد هلل, و الصالة و السالم ىلع من ال نيب

(সিস্ত েিাংসা আল্লাহর জন্য, আর সালাত ও সালাি ঐ ন্র্ীর েনত, 

যাাঁর পদর আর মকাদন্া ন্র্ী মন্ই)। 
অতোঃপর....... 

উির: মযই রসায়ন্ িাস্ত্র ছাত্রগণ নিক্ষােনতষ্ঠান্সিূদহ অযযয়ন্ কদর, তা 

ঐ জাতীয় রসায়ন্ নর্েযার অন্তভুবি ন্য়, যা আদলিগণ নন্নষদ্ধ মঘাষণা 

কদরদছন্, জােু র্দলদছন্, জন্গণদক তা মেদক সতকব কদরদছন্ এর্াং 

তার অসারতার র্যাপাদর েলীল-েিাণ উদল্লখ কদরদছন্, আর তারা র্ণবন্া 

কদরদছন্ ময, এটা এক যরদন্র েতারণা ও ের্িন্া। উোহরণস্বরূপ 
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(িরী‘আতনন্নষদ্ধ) রসায়ন্নর্ে জােুকর মলাদকরা র্দল ময, তারা মলাহাদক 

স্বণব র্ানন্দয় মেদর্ এর্াং তািাদক মরৌপয র্ানন্দয় মেদর্, আর তারা এসদর্র 

দ্বারা জন্গণদক েতানরত কদর এর্াং তাদের সম্পেদক অন্যায়ভাদর্ ভক্ষণ 

কদর। পক্ষান্তদর এ যুদগ নিক্ষােনতষ্ঠান্সিূদহ ময রসায়ন্ িাস্ত্র পোদন্া 

হয়, তা হদলা পোেবদক তার নর্নভন্ন উপাোদন্ নর্দশ্লষণ করা, যার সিিদয় 

তা গনঠত অের্া উপাোন্সিূহদক এিন্ পোদেব রূপান্তনরত করা, যার 

মেদক তা গনঠত হয়, ঐ উপাোন্সিূহ নিল্প ও র্যর্হানরক কাযবক্রদির 

িাযযদি গুণাগুণ ও ধর্নিিযদক এিন্ভাদর্ নভন্নিাত্রায় নন্দয় যায়, যার 

িাদে েকৃত নর্ষয়নট নর্েযিান্ োদক; নকন্তু তোকনেত রাসায়নন্ক নর্েযার 

র্যাপারনট তার নর্পরীত। কারণ, তা হদলা এক যরদন্র েতারণা ও 

ের্িন্া। সুতরাাং র্তবিাদন্ েিনলত রসায়ন্ িাস্ত্র ঐ জােুর মশ্রণীভুি 

ন্য়, যা হারাি করার র্যাপাদর ও যার মেদক সতকব কদর আল-কুরআন্ 

ও সুন্নাহ’র িদযয ন্স তো র্ির্যসিূহ র্নণবত হদয়দছ। আর আল্লাহ হদলন্ 

তাওফীক োতা।  
 حممد و ىلع آهل و صحبه و سلم .و صىل اهلل ىلع نبينا 

(আল্লাহ রহিত ও িানন্ত র্ষবণ করুন্ আিাদের ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাদির ওপর এর্াং তাাঁর পনরর্ার-পনরজন্ ও সকল 

সাহার্ীর ওপর)। 

স্থায়ী পনরষে, নিক্ষা-গদর্ষণা ও ফাতওয়া নর্ষয়ক 

সভাপনত        সহ-সভাপনত  

   আর্েুল আযীয ইর্ন্ র্ায     আর্েুর রাজ্জাক ‘আফীফ

 সেসয               সেসয 
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আর্েুল্লাহ ইর্ন্ গুোইয়ান্             আর্েুল্লাহ ইর্ন্ কু‘ঊে 

স্থায়ী পনরষদের ফাতাওয়া (فتاوى اللجنة ادلائمة): ১/৪৪৭, ফাতওয়া ন্াং- 

১১১৩৭ 
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নিক্ষার কারদণ ইয়াহূেীর্াে ও খৃির্াদের সিাদলািন্ার করা 

েশ্ন: আদিনরকাদত আিাদের নিক্ষার ফদল আিাদের ওপর খৃি যিব ও 

ইয়াহূেী যদিবর নর্নভন্ন নর্ষদয় আদলািন্ার জন্য মপি করা হদয় োদক; 

আিাদের জন্য এই েু’নট যদিবর র্যাপাদর কো র্লা জাদয়য (বর্য) হদর্ 

নক? 

উির: হযাাঁ, মতািাদের জন্য মতািাদের জ্ঞান্ অনু্যায়ী এই র্যাপাদর কো 

র্লা ধর্য হদর্, তদর্ এই েসদি অের্া অন্য ময মকাদন্া েসদি ন্া মজদন্ 

কো র্লা ধর্য হদর্ ন্া, আর মজদন্ রাখা েরকার ময, তাওরাত ও 

ইনিদলর িরী‘আত ঐসর্ িরী‘আদতর অন্তভুবি, যা আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 

রাসূলগদণর ওপর অর্তীণব কদরদছন্ তাাঁদের সিকালীন্ সিদয় স্থান্-কাল 

পাত্র মভদে তাাঁদের উম্মতদের উপযুিতা অনু্যায়ী, আর তা‘আলা েনতনট 

িরী‘আত েণয়ন্ ও নন্যবারদণ েজ্ঞািয়, িহজ্ঞান্ী; মযিন্ তা‘আলা র্দলন্, 
﴿  ٗۚ ا ٖ َجَعۡلَنا ِمنٓكۡم ِِشَۡعةا َوِمۡنَهاجا

 [٣٢دة: ﴾ ]املائ ٨لِٓكك

“মতািাদের েদতযদকর জন্যই আিরা একটা কদর িরী‘আত ও স্পিপে 

নন্যবারণ কদর নেদয়নছ।” [সূরা আল-িাদয়ো, আয়াত: ৪৮] অতোঃপর 

ইয়াহূেী ও খৃিান্রা তাদের িরী‘আতদক নর্কৃনত ও পনরর্তবন্ কদর 

মফদলদছ এর্াং তার িদযয তারা িরী‘আদতর অন্তভুবি ন্য় এিন্ অদন্ক 

নর্ষদয়র অনু্েদর্ি ঘনটদয়দছ, অতোঃপর আল্লাহ তাাঁর ন্র্ী িুহাম্মাে 

সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লািদক নরসালাতসহ নজন্ন ও িানু্ষসহ মগাটা 

নর্ের্াসীর জন্য মেরণ কদরদছন্ এর্াং তাাঁর জন্য সাযারণ িরী‘আদতর 

র্যর্স্থা কদরদছন্, আর এর িাযযদি নতনন্ তাওরাত ও ইনিদলর 

িরী‘আতদক িান্সুখ র্া রনহত কদরদছন্ এর্াং মগাটা নর্ের্াসীর জন্য 
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আর্িযক কদর নেদয়দছন্ ময, তারা মযন্ ঐ িরী‘আদতর আশ্রদয় নর্িার-

ফয়সালার কাজ পনরিালন্া কদর, মযই িরী‘আত নেদয় আল্লাহ তা‘আলা 

িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লািদক মেরণ কদরদছন্ এর্াং তারা 

মযন্ অন্য সকল িরী‘আতদক র্াে নেদয় এটাদকই একিাত্র িরী‘আত 

নহদসদর্ গ্রহণ কদর; মযিন্নট তা‘আলা তাাঁর ন্র্ী িুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লািদক সদিাযন্ কদর সুরা আল-িাদয়োর িদযয 

র্দলদছন্: 
كَِما َبۡيَ يََديۡهِ ِمَن ذۡلِكَتَِٰب َوٓمَهۡيِمًنا َعَلۡيهِِۖ  ﴿ ا ل قا ِ ِ ٓمَصدك نَزنۡلَآ إََِلَۡك ذۡلِكَتََٰب بِٱَۡلَقك

َ
َوأ

ٖ َجَعۡلَنا 
ِ  لِٓكك ا َجآَءَك ِمَن ذَۡلَقك ۡلَو َٓءٓلۡم َعما

َ
ۖۡ َوََّل تَتابِۡع أ ٓ نَزَل ذَّللا

َ
فَٱۡحٓكم بَۡيَنٓهم بَِمآ أ

ۚٗ ِمنٓكۡم ِِشۡعَ  ا  [                                              ٣٢دة: ﴾ اآلية ]املائةا َوِمۡنَهاجا

“আর আিরা আপন্ার েনত সতযসহ নকতার্ ন্ানযল কদরনছ ইদতাপূদর্বকার 

নকতার্সিূদহর সতযতা েনতপন্নকারী ও মসগুদলার তোরককারীরূদপ। 

সুতরাাং আল্লাহ যা ন্ানযল কদরদছন্ মস অনু্যায়ী আপনন্ তাদের নর্িার 

নন্ষ্পনি করুন্ এর্াং ময সতয আপন্ার নন্কট এদসদছ, তা মছদে তাদের 

মখয়াল-খুিীর অনু্সরণ করদর্ন্ ন্া। মতািাদের েদতযদকর জন্যই আিরা 

একটা কদর িরী‘আত ও স্পিপে নন্যবারণ কদর নেদয়নছ।” [সূরা আল-

িাদয়ো, আয়াত: ৪৮] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
نٓفِسِهۡم  ﴿

َ
أ ِِفٓ أ ٓموَك فِيَما َشَجَ  بَۡيَنٓهۡم ٓثما ََّل ََيِٓدو  ِ َٰ َٓيَكك فََٗل َوَربكَِك ََّل يۡٓؤِمٓنوَن َحَّتا

ا  أ تَۡسلِيما ا قََضۡيَت َويَٓسلكِٓمو  ِما ا مك                                                     [                                                                        ١٦﴾ ]النساء:  ٦٥َح َجا

“নকন্তু ন্া, আপন্ার রদর্র িপে! তারা িুনিন্ হদর্ ন্া যতক্ষণ পযবন্ত 

তারা নন্দজদের নর্র্াে-নর্সিাদের নর্িার ভার আপন্ার ওপর অপবণ ন্া 
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কদর; অতোঃপর আপন্ার িীিাাংসা সম্পদকব তাদের িদন্ মকাদন্া নদ্বযা ন্া 

োদক এর্াং সর্বান্তকরদণ তা মিদন্ মন্য়।” [সূরা আন্-নন্সা, আয়াত: ৬৫] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও র্দলন্, 
ا لكَِقۡوٖم يٓوقِٓنوَن ﴿ ِ ٓحۡكما ۡحَسٓن ِمَن ذَّللا

َ
فَٓحۡكَم ذۡلَجَِٰهلِياةِ َيۡبٓغوَنۚٗ َوَمۡن أ

َ
﴾  ٥٠أ

 [٦٠دة: ]املائ

“তদর্ নক তারা জাদহনলয়াদতর নর্নয-নর্যান্ কািন্া কদর? আর েৃঢ় নর্োসী 

সম্প্রোদয়র জন্য নর্যান্ েোদন্ আল্লাহর মিদয় আর মক মশ্রষ্ঠতর?” [সূরা 

আল-িাদয়ো, আয়াত: ৫০] 

আর এই েসদি আরও অদন্ক আয়াত রদয়দছ। সুতরাাং ময র্যনি 

উপকার হানসল ও আিল করার উদেদিয আল-কুরআনু্ল কারীিদক নন্দয় 

নিন্তাগদর্ষণা করদর্ এর্াং তাদক মর্নি মর্নি নতলাওয়াত করদর্, আল্লাহ 

তা‘আলা তাদক সনঠক পদের সন্ধান্ মেদর্ন্। মযিন্, আল্লাহ তা‘আলা 

র্দলদছন্: 
ۡقَوٓم   ﴿

َ
 [٧ية ]االرساء: ﴾ اآلإِنا َهََٰذ  ذۡلٓقۡ َء َن َيۡهِدي لِلاَِّت ِِهَ أ

“নন্শ্চয়ই এই কুরআন্ নহোয়াত কদর মসই পদের নেদক, যা সুেৃঢ়।” [সূরা 

আল-ইসরা, আয়াত: ৯] 

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ফাতাওয়াদয় ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ৪/২৮০ 
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র্নহনর্বদে পানরর্ানরক পনরদর্দি ের্াসী ছাত্রদের র্সর্াস 

েশ্ন: ময র্যনি নিক্ষার জন্য র্নহনর্বদে গিন্ করদর্, মসই র্যনির জন্য 

অনযকতর ভাষাগত সুনর্যা হানসদলর উদেদিয ঐ মেদির জন্গদণর সাদে 

পানরর্ানরক পনরদর্দি র্সর্াস করার নর্যান্ কী?  

উির: পানরর্ানরক পনরদর্দি র্সর্াস করা ধর্য ন্য়, যখন্ এর িদযয 

ছাদত্রর জন্য কানফর সম্প্রোয় ও তাদের ন্ারীদের িনরদত্রর দ্বারা নফতন্া 

র্া নর্পযবদয়র িুদখািুনখ হওয়ার আিঙ্কা োদক; র্রাং নফতন্ার উপায়-

উপকরণ মেদক েূরর্তবী স্থাদন্ই ছাদত্রর র্সর্াদসর র্যর্স্থা হওয়া 

আর্িযক, আর এই নর্যান্নট সািনগ্রকভাদর্ েদযাজয হদর্ নিক্ষা গ্রহদণর 

উদেদিয কানফরদের মেদি ছাত্রদের সফর ধর্যতার পদক্ষ িতািদতর 

ওপর নভনি কদর। আর সনঠক কো হদলা, নিক্ষা গ্রহদণর উদেদিয 

কানফরদের মেদি সফর করা ধর্য ন্য়; তদর্ িূোন্ত েদয়াজদন্র িুহূদতব 

িতবসাদপদক্ষ ঐসর্ মেদি সফর করা ধর্য হদর্, এই মক্ষদত্র ছাত্রদক 

জ্ঞান্ী ও রু্নদ্ধিান্ হদত হদর্ এর্াং নফতন্ার উপায়-উপকরণ মেদক েূদর 

অর্স্থান্ করদত হদর্। মকন্ন্া ন্র্ী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাি 

র্দলদছন্:  
يفارق املرشكني إِل بعد ما أسلم عمال أو  ال يقبل اهلل عز و جل من مرشك»

 «.املسلمني

“আল্লাহ তা‘আলা ইসলাি গ্রহণ করার পদরও মকাদন্া িুিনরদকর আিল 

করু্ল করদর্ন্ ন্া, যতক্ষণ ন্া মস িুিনরকদের মেদক নর্নচ্ছন্ন হদয় 
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িুসনলিদের সাদে অর্স্থান্ করদর্।”27 আর্ার ইিাি আরূ্ োউে, 

নতরনিযী ও ন্াসায়ী রহ. নর্শুদ্ধ সন্দে জারীর ইর্ন্ আর্নেল্লাহ 

রানেয়াল্লাহু ‘আন্হু মেদক হােীস র্ণবন্া কদরদছন্, ন্র্ী সাল্লাল্লাহু 

আলাইনহ ওয়াসাল্লাি র্দলদছন্:  
ْظُهِر » 

َ
نَا بَِرىٌء ِمْن ُُكِّ ُمْسِلٍم يُِقيُم َبنْيَ أ

َ
ِكنَي أ أبو داود والرتمذي  (أخرجه«. الُْمرْشِ

النسايئ) . و  

“আনি এিন্ েদতযক িুসনলদির োয়োনয়ত্ব মেদক িুি, ময িুিনরকদের 

িাদে র্সর্াস কদর।” আর এই অদেব র্হু সাংখযক আল-কুরআদন্র 

আয়াত ও হােীস রদয়দছ। সুতরাাং িুসনলিগদণর ওপর আর্িযকীয় 

োনয়ত্ব ও কতবর্য হদলা জরুনর িুহূতব ছাো িুিনরকদের মেদি গিন্ 

করার র্যাপাদর সার্যান্ ও সতকব করা। তদর্ যখন্ মকাদন্া িুসানফর 

(পযবটক) জ্ঞান্ী ও রু্নদ্ধিান্ হয় এর্াং আল্লাহর নেদক জন্গণদক োওয়াত 

োদন্র ইচ্ছা মপাষণ কদর, তাহদল এটা হদর্ স্বতন্ত্র র্যাপার, আর এর 

িদযয িহান্ কলযাণ নন্নহত রদয়দছ। মকন্ন্া, মস িুিনরকদেরদক আল্লাহর 

একত্বর্াদের নেদক ডাকদর্ এর্াং তাদেরদক আল্লাহর িরী‘আত নিক্ষা 

মেদর্। সুতরাাং মস হদচ্ছ সৎকিবিীল র্যনি এর্াং তার নন্কট ময জ্ঞান্ 

ও রু্নদ্ধ রদয়দছ, তা নেদয় মস নর্পজ্জন্ক পনরনস্থনত মেদক েূদর োকদর্, 

আর সকল সাহাযয ও আশ্রদয়র স্থান্ হদলন্ আল্লাহ তা‘আলা।       

িাইখ ইর্ন্ র্ায 

ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية): ১/১১৭ 
                                                           
27 ইিাি ন্াসাঈ তাাঁর ‘আস-সুন্ান্’ গ্রদন্থ হােীসখান্া নর্শুদ্ধ সন্দে সাংকলন্ কদরদছন্ 
এর্াং ন্াসীর উনেন্ আলর্ান্ীও হােীসনটদক সহীহ র্দলদছন্ 
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গ্রন্থপনি 

১. সুন্ানু্ আনর্ োঊে (سنن أيب داود), ইিাি হাদফয আরূ্ োঊে 

সুলাইিান্ ইর্ন্ল আি‘আস আস্-নসনজসতান্ী আল-আযেী (২০২-২৭৫ 

নহ.), েকাি ও সরর্রাহ: িুহাম্মাে আলী আস-সানয়যে, নহিস, েেি 

িুদ্রণ, ১৩৮৮ নহ./১৯৬৯ নি.।  

২. সহীহুল জাদি‘ আস-সাগীর ওয়া নযয়োতুহু ( صحيح اجلامع الصغري  
 নর্দশ্লষণ: ন্াসীর উেীন্ আলর্ান্ী, েকািক: আল-িাকতারু্ল ,( وزيادته

ইসলািী, নদ্বতীয় সাংস্করণ, ১৩৯৯ নহ./১৯৭৯ নি., ধর্রূত। 

৩. ফাতওয়া (فتاوى), িাইখ িুহাম্মাে আস-সাদলহ আল-‘উসাইিীন্, 

েকািক: িুআসসাসাতুে ো‘ওয়া আল-ইসলািীয়া আস-সাহফীয়া, 

নরয়াে, েেি িুদ্রণ, ১৪১৫ নহ.।  

৪. ফাতওয়া (الفتاوى), িাইখ আর্েুল আযীয ইর্ন্ র্ায, েকািক: 

িুআসসাসাতুে ো‘ওয়া আল-ইসলািীয়া আস-সাহফীয়া, নরয়াে, তৃতীয় 

সাংস্করণ, ১৪১৪ নহ. ১৪১৫ নহ.।  

৫. ফাতওয়া (الفتاوى), িাইখ সাদলহ ইর্ন্ ফাওযান্ আল-ফাওযান্, 

েকািক: িুআসসাসাতুে ো‘ওয়া আল-ইসলািীয়া আস-সাহফীয়া, 

নরয়াে, েেি িুদ্রণ, ১৪১৫ নহ.। 

৬. আল-ফাতওয়া আল-ইজনতিা‘য়ীয়াহ (الفتاوى االجتماعية), [সািানজক 

ফাতওয়াসিূহ], িাইখ আর্েুল আযীয ইর্ন্ র্ায এর্াং িাইখ িুহাম্মাে 

ইর্ন্ আস-সাদলহ আল-‘উসাইিীন্, েকািক: িুআসসাসাতুে ো‘ওয়া 
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আল-ইসলািীয়া আস-সাহফীয়া, নরয়াে, তৃতীয় সাংস্করণ, ১৪১৪ নহ. 

১৪১৫ নহ.।  

৭. ফাতাওয়া ইসলািীয়া (فتاوى إسالمية), সম্মানন্ত আদলিরৃ্ন্দ: িাইখ 

আর্েুল আযীয ইর্ন্ র্ায, িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ আস-সাদলহ আল-

‘উসাইিীন্, িাইখ আর্েুল্লাহ ইর্ন্ আর্নের রহিান্ আল-নজর্রীন্, যারা 

স্থায়ী ফাতওয়া মর্াডব ও আল-নফকহ একাদডনি পাঠযক্রদির সাদে 

সমৃ্পি; সাংকলন্ ও নর্ন্যাস: িুহাম্মাে ইর্ন্ আর্নেল আযীয আল-

িুসন্াে, েকািক: োরুল ওয়াতন্, নরয়াে, নদ্বতীয় সাংস্করণ, ১৪১৪ 

নহ./১৯৯৪ নি.।  

৮. ফাতওয়া আনকো ( فتاوى العقيدة   ), [আনকো নর্ষয়ক ফাতওয়াসিূহ], 

িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ আস-সাদলহ আল-‘উসাইিীন্, েকািক: 

িাতার্াতুস সুন্নাহ, আে-োরুস সালফীয়াহ নলন্াসনরল ইলি, কায়দরা, 

েেি িুদ্রণ, ১৪১৩ নহ./১৯৯২ নি.।  

৯. ফাতওয়া আল-লাজন্াতুে োদয়িা নলল রু্হুনসল ‘ইলনিয়যাহ ওয়াল 

ইফতা (فتاوى اللجنة ادلائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء), [নিক্ষা-গদর্ষণা ও 

ফাতওয়া নর্ষয়ক স্থায়ী পনরষদের ফাতওয়াসিূহ], সাংকলন্ ও নর্ন্যাস: 

িাইখ আহিে ইর্ন্ আর্েুর রাজ্জাক,  নিক্ষা-গদর্ষণা, ফাতওয়া, 

ো‘ওয়াত ও পরািিব েফতদরর সাযারণ মন্তৃদত্ব িুদ্রণ ও েকাি, নরয়াে, 

েেি িুদ্রণ, ১৪১১ নহ.।  

১০. ফাতওয়া নলল িুোরদরসীন্ ওয়াত তুল্লার্ (فتاوى للمدرسني والطالب), 
[নিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য ফাতওয়া], িাইখ আর্েুল আযীয ইর্ন্ র্ায, 

িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ আস-সাদলহ আল-‘উসাইিীন্ এর্াং নিক্ষা-গদর্ষণা 
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ও ফাতওয়া নর্ষয়ক স্থায়ী পনরষে, সম্পােন্ায়: োরু ইর্দন্ খুযাইিা, 

েেি িুদ্রণ, ১৪১৭ নহ./১৯৯৭ নি.। 

১১. ফাতাওয়া আল-িারআত (فتاوى املرأة) (ন্ারী নর্ষয়ক ফাতওয়াসিনি), 

তার উির নেদয়দছন্ িাইখ আর্েুল আযীয ইর্ন্ র্ায, িাইখ িুহাম্মাে 

ইর্ন্ আস-সাদলহ আল-‘উসাইিীন্, িাইখ আর্েুল্লাহ ইর্ন্ আর্নের 

রহিান্ আল-নজর্রীন্ ও স্থায়ী ফাতওয়া মর্াডব, সাংকলন্ ও নর্ন্যাস: 

িুহাম্মাে ইর্ন্ আর্নেল আযীয আল-িুসন্াে, েকািক: িাকতার্াতু োর 

আস-সালাি, নরয়াে, েেি িুদ্রণ, ১৪১৪ নহ.।   

১২. ফাতাওয়া আল-িারআনতল িুসনলিা (فتاوى املرأة املسلمة) [িুসনলি 

ন্ারী নর্ষয়ক ফাতাওয়াসিনি], সম্মানন্ত আদলিরৃ্ন্দ: িুহাম্মাে ইর্ন্ 

ইর্রাহীি আদল িাইখ, িাইখ আর্েুর রহিান্ আস-সা‘েী, আর্েুল্লাহ 

ইর্ন্ হুিাইে, ইর্ন্ র্ায, ইর্ন্ উসাইিীন্, ইর্ন্ নজর্রীন্, ইর্ন্ ফাওযান্; 

তার তোর্যান্ কদরদছন্ আরূ্ িুহাম্মাে আিরাফ ইর্ন্ আর্নেল 

িাকসুে, েকািক: িাকতর্াতু োনর নতর্রীয়া, নরয়াে, িাকতর্াতু 

আেওয়ানয়স সালফ (مكتبة أضواء السلف), নদ্বতীয় সাংস্করণ, ১৪১৬ 

নহ./১৯৯৫ নি.।  

১৩. ফাতাওয়া িান্ারুল ইসলাি (فتاوى منار اإلسالم), িাইখ িুহাম্মাে 

ইর্ন্ আস-সাদলহ আল-‘উসাইিীন্; সম্পােন্া, নর্ন্যাস, পনরিাজবন্ ও 

সূিীপত্র ধতনরকরণ: অযযাপক ড. আর্েুল্লাহ ইর্ন্ িুহাম্মাে ইর্ন্ আহিে 

আত-তাইয়যার, েকািক: োরুল ওয়াতন্, নরয়াে, েেি িুদ্রণ, ১৪১৪ 

নহ./১৯৯৪ নি.।  
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১৪. ফাতওয়া ওয়া রাসাদয়ল (فتاوى و رسائل), িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ 

ইর্রাহীি ইর্ন্ আর্নেল লতীফ আদল িাইখ, সাংকলন্, নর্ন্যাস ও 

নর্দশ্লষণ: আর্েুর রহিান্ ইর্ন্ কাদসি, েেি িুদ্রণ, সরকারী েকািন্া 

 িাক্কাতুল িুকাররািা, ১৩৯৯ নহ. িাকতারু্ নখেিাতুত ,(مطبعة احلكومة)

তানলনর্ল জাদি‘য়ী (مكتب خدمات الطالب اجلامع)।  
১৫. ফাওয়াদয়ে ওয়া ফাতওয়া তুনহমু্মল িারআতাল িুসনলিা (  فوائد 
 িাইখ আল্লািা আর্েুল্লাহ ইর্ন্ আর্নের রহিান্ ,(فتاوى تهم املرأة املسلمة 

আল-নজর্রীন্, সাংকলন্ ও নর্ন্যাস: রাদিে ইর্ন্ ‘উসিান্ ইর্ন্ আহিে 

আয-যাহরান্ী, েকািক: োরুস সাদি‘ঈ, নরয়াে, েেি িুদ্রণ, ১৪১৬ 

নহ./১৯৯৫ নি.। 

১৬. আল-িুন্তাকা নিন্ ফাতওয়া ( فتاوى املنتىق من ), িাইখ সাদলহ ইর্ন্ 

ফাওযান্ ইর্ন্ আর্নেল্লাহ আল-ফাওযান্, েেি খণ্ড,  সাংকলন্ ও 

নর্ন্যাস: আদেল ইর্ন্ আলী আল-ফারীোন্, েকািক: োরুল ওয়াতন্, 

নরয়াে, েেি িুদ্রণ, ১৪১১ নহ.।  

১৭. আন্-নন্হায়া ফী গারীনর্ল হােীস ওয়াল আসার ( انلهاية يف غريب
 ইিাি িাজেুেীন্ আনর্ সা‘আোত আল-িুর্ারক ইর্ন্ ,(احلديث و األثر

আল-জাযারী ইর্ন্ আল-আসীর (৫৪৪–৬০৬ নহ.), নর্দশ্লষণ: তাদহর 

আহিে আল-যার্ী ও িাহিুে িুহাম্মাে আত-তান্াহী, েকািক: োরু 

ইহইয়াইত তুরানসল আরর্ী, ধর্রূত, মলর্ান্ন্, আল-িাকতার্াতুল 

ইসলানিয়া।  
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আদলািয গ্রদন্থ িাইখ িুহাম্মাে ইর্ন্ ইর্রাহীি, ইর্ন্ র্ায, 

ইর্ন্ উসাইিীন্, ইর্ন্ জার্রীন্, ইর্ন্ ফাওযান্ এর্াং স্থায়ী 

পনরষে েভৃনত সম্মানন্ত নর্দিষজ্ঞ আদলিদের ফাতাওয়া 

মেদক সাংকনলত নকছু ফাতওয়া একনত্রত করা হদয়দছ। যার 

দ্বারা োেনিকভাদর্ ছাত্র-ছাত্রীরাই উনেি। 
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