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একজন ঈমানদার দা‘ঈর গুাাবল 
একজন মু’িমনেক েদেখ অপর একজন িাধমরল ঈমান  হু কের , 
যা আমরা রাসূবু�াহ সা.-এর যুেগ এাং তৎপরাতরল  যুেগ বক্ 
করেব েদখেত পাই। তাই তােক অাশ্ই কিতপয় গুাাবল াা  
ৈািশে�্র অিধকারল হেত হো যা  ারা মানুু তার িদেক আকক � 
হেয় ইসবােমর সুশলতব ছায়াতেব আ�য় িনেয় িনেজেক 
জাহা�ােমর কিঠন আযাা েথেক রকা করেত সকম হো। িনে  
েস সকব গুাাবলর  ে�খেযাগ্ কিতপয় গুাাবল  ে�খ করা 
হব:  
১. ঈমানদার হওয়া: ঈমান একজন মানুুেক আ�াহ, তাঁর রাসূব 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�ামসহ যাাতলয় িাুেয়র  িত দকৃ 
ও পূুরাা আআাশলব করেত েশখায়। একজন ঈমানদার 
িনেজেক এাং তার ধ্ান ধারুা, আোগ, অনুভূিত সািকছুেক 
আ�াহর কােছ সমপরু  কেরন। ঈমান তাঁেক সা সময় কতরা্ 
কােজ িনেয়ািজত রােখ এাং ভাব কােজ  ৎসাহ েদয়। এ 
ঈমােনর ােব াবলয়ান হেয়ই সাহাাােয়  িকরাম রাসূব 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম এর েনতক েে মাা ৩১৩ জেনর 
কুষ একিক িনরন দব অেন-সেন সি�ত কািফরেদর াদর 
 া�ের পরাভূত করেত সকম হেয়িছেবন। মু’িমনেক েয 
আদেশরর অনুসারল েস আদেশরর  পর দকৃ ও অিািব ঈমান 
রাখেত হো। 
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2. িনরেপকতা ও ন্ায়িািার: একজন দা'ঈ ন্ায়িািার ও 
পকপাতহলন আিরু িনিনত করোন। এ েকো তােক ধমর, 
াুর, েগাা, আ�িবকতা িকংাা জাতলয়তার  ে�র থাকেত 
হো। এর মাধ্েম দা'ঈর  হুেযাগ্তা াকিি পায়। এ  সো 
আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

﴿  َّ َ  إِن َّ ُمرُُ�مۡ  �
ۡ
َ يَأ

َ
ْ  أ ُّوا ََ َ�َٰ�ٰتن  ُُ

َ
�ۡ�  ٰ ََ ن ۡهلنَها ِ

َ
 َ�ۡ�َ  َحَكۡمُتم �َذا أ

َ �َّاسن 
َ
ْ  أ �  َ�ُۡكُموا نٱلَۡعۡدلن َّ  ب َ  ِن َّ نعنّما � ٓۗ  يَعنُظُ�م ِ نهۦن َّ  ب َ  ِن َّ �  ََ  َسمنيَعۢ� َ�

��ٗ  ]  ٥٨: النسيء [﴾ ٥ بَصن

“িননয় আ�াহ েতামােদর িনেদরশ েদন েয , েতামরা আমানত 
েপৗেছ দাও তার  াপকেদর কােছ। আর যখন মানুেুর মেধ্ 
িািারকাযর পিরিাবনা করো তখন ন্ায়িভিভক িািার করো। 
আ�াহ েয  পেদশ েতামােদর েদন তা কত  ভম! িননয়ই 
আ�াহ সা েশােনন, সা েদেখন।’’0F

1 

৩. িানয় ও েকামবতা: একজন মুসিবম হোন  অত্� িানয়ল ও 
েকামব হদেয়র অিধকারল। িতিন  অন্ান্ মুিমনেদরেক 
াকাকেকর মত ছায়া দান করোন  েযন তার মাধ্েম অন্েক 
�লয় আদেশর আকক � করা যায়। আর কেঠারতা মানুুেক দূের 
েঠেব েদয়। সারে�� রাসূব ও নালেদর সদরার হওয়া সেসও 
মহানাল সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম এর আিরু িছব 

                                                             
1 . সূরা আন-িনসা: ৫৮।  
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িানয়পূুর ও েকামবতায় ভরপুর। তাঁর এ  শংসায় আ�াহ 
তা‘আবা ােবন:  

نَما ﴿ ن  ّمننَ  رَۡ�َةٖ  فَب َّ َت  � ّظا ُكنَت  َولَوۡ  لَُهۡمۖ  َن ْ  �لَۡقلۡبن  َغلنيَظ  ََ وا ُّ ََ ِ ََ 
نَكۖ  مننۡ   ]  ١٥٩: عمران ال [﴾  لَُهمۡ  َو�ۡسَتۡغَنرۡ  َ�ۡنُهمۡ  فَٱۡ�ُف  َحۡول

“আর আপনার  িত আ�াহর রহমত থাকার দর ন আপিন 
তােদর  িত েকামব হদয় হেয়িছেবন ; িক� যিদ আপিন 
ককরশ �ভাা ও কেঠার হদয় হেতন , তো তারা আপনার 
আশপাশ েথেক সের পড়ত। সুতরাং আপিন তােদর মাফ 
কের িদন এাং তােদর জন্ কমা াথরনা করন। ... 1 F

2 

এ  সো হাদলেসর এক াুরনায় জানা যায়, “িনকক � 
দািয়েশলব ঐ া্িি েয তার অধলনন েবাকেদর  িত কেঠার। 
েতামরা সতকর থাকো যােত েতামরা তােদর অ�ভুরি হেয় না 
পড়।’’2F

3 

ভষতা, ন�তা ও শাবলনতা মানা জলােনর এক মহৎ গু। 
িানয়-ন�তা মানা িিরোর ভূুু। এসা গেুর কারেু মানুু 
সমােজ নি�ত ও  শংিসত হয়। আর এসা গেুর অভাো 
মানুু িনগকহলত, বাি�ত, অপমািনত ও িনি�ত হয়। মহান 
আ�াহ িনেজ ন�,িতিন ন�তােক প ছ� কেরন, ভাবাােসন। 

                                                             
2 . সূরা আেব ‘ইমরান, ৩ : ১৫৯।  

3 . মুসিবম, হাদলস নং-৮২।  
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তাই  েত্ক দা'ঈ, মু’িমন ও মুসিবেমর  িিত সকব েকো 
ন�তােক অাব�ন করা। আ�াহ ােবন:  

وَ  ُخذن  ﴿ َۡ ُمرۡ  �لَۡع
ۡ
نٱلُۡعۡرفن  َوأ ۡعرنۡض  ب

َ
 ]  ١٩٩: االعراف [﴾ ١ �لَۡ�ٰهنلن�َ  َعنن  َوأ

“কমাশলবতা অাব�ন কর, সৎকােজর আেদশ দাও, মূখর 
েবাকেদর এিড়েয় িব।”3 F

4 এ আয়ােত আদশরাান হওয়ার জন্ 
আ�াহ ৩িক গু অজরেনর িনেদরশ িদেয়েছন।  (১) কমাশলব 
হওয়া। কমার মাধ্েম মানুু মহৎ হেত পাের। (২) 
সৎকােজর আেদশ েদওয়া। শয়তান মানুেুর  কাশ্ শশ। 
েস মানুুেক সদা পাপকােজ িব� করার েি�া কের। এজন্ 
মানুুেক শয়তােনর কাব েথেক রকার জন্ মুসিবেমর 
কতরা্ হেহ সৎকােজর আেদশ েদয়া। অনুনপভাো অন্ায়-
অসৎকাজ েথেক িারত থাকার জন্ মানুুেক াাধা িদেত 
হো। যােত তারা ঐসা কাজ েথেক িারত থােক। (৩) 
মূখরেদর সংসগর পিরহার করা। তােদরেক এিড়েয় িবার েি�া 
করা। অথরাৎ তােদর অন্ায় কােজর সমথরক ও সহেযাগল না 
হওয়া। 

অন্া আ�াহ আেরা ােবন: 

﴿ ْ ن  َ�َ  َوَ�َعاَوُِوا ّ �ن
ْ  َوَ�  َو�َّۡقَوٰىۖ  �لۡ ثۡمن  َ�َ  َ�َعاَوُِوا �  �ۡ�ن َن ٰ  ]  ٢: اؤيئ دة [﴾َو�لُۡعۡدَ�

‘েতামরা কব্াুকর কােজ ও পরেহযগািরতার া্াপাের এেক 
অন্েক সহেযািগতা কর। পাপ ও সলমাবংংেনর কােজ 

                                                             
4. সূরা আব-আ‘রাফ ১৯৯।     
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পর�রেক সহেযািগতা কর না। 4 F

5 এ আয়ােত মহান আ�াহ 
তাকওয়ার কােজ সহেযািগতা করার এাং আ�াহর নাফরমানল 
াা অাাধ্তার কােজ সহেযািগতা না করার িনেদরশ িদেয়েছন। 
এ িনেদরশ মান্ করা  েত্ক মু’িমেনর জন্ অাশ্ কতরা্। 
িতিন আেরা ােবন: 

َّ  ١ َو�لَۡعۡ�ن  ﴿ �َ�ٰنَ  ِن نينَ  ِنّ�  ٢ ُخۡ�ٍ  لَ�ن  �ۡ�ن َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰلنَ�ٰتن  َوَعمنلُوا َّ  �ل
 ْ ّقن  َوََُواَصۡوا نٱۡ�َ ْ  ب نٱلّصۡ�ن  َوََُواَصۡوا  ]  ٣  ،١: العص [﴾ ٣ ب

‘যুেগর শপথ! িননয়ই মানুু মহা কিতর মেধ্ রেয়েছ। তো 
তারা ছাড়া যারা ঈমান এেনেছ, েনক আমব কেরেছ, 
পর�রেক হেকর  পেদশ িদেয়েছ এাং ৈধযরধারেুর 
 পেদশ িদেয়েছ। 5F

6 

আদল ইানু হােতম রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: 
রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘েতামরা 
জাহা�ােমর আগন েথেক োঁেি থাক এক কুকরা েখজুর িদেয় 
হেবও। আর যিদ তা না পাও তো  ভম কথার মাধ্েম। 6F

7 
 ি হাদলেস রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম 
মু’িমনেদরেক জাহা�াম হেত পিরাাু বােভর জন্ দু’িক 
িজিনেসর মাধ্েম েি�া করেত ােবেছন। (১) দান করার 

                                                             
5. সূরা আব-মােয়দাহ: ২     

6. সূরা আসর: ১-৩     

7. াুখারল, হাদলস নং ১৪১৩    
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মাধ্েম, যিদও েস দান অিত সামান্ িজিনসও হয়। অন্ 
াুরনায় েখজুেরর ছাব পিরমাু িজিনস হেবও। (২)  ভম 
কথার মাধ্েম। অথরাৎ দান করার মত েকান িজিনস না েপেব 
েস েযন  ভম াাক্ িািনময় কের।  মাসনক রািদয়া�াহ 
আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: আমরা আ�ু�াহ ইানু 
আমেরর িনকেক েগবাম,  যখন িতিন মু‘আিায়ার সােথ কুফায় 
গমন কেরন। িতিন রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-
এর কথা  ে�খ কের ােবন: রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম অশাবলন িছেবন না। ইহা কেরও অশাবলন কথা 
াবেতন না। িতিন আরও ােবন: রাসূবু�াহ সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘েতামােদর মেধ্ ঐ া্িি 
 ভম, যার �ভাা-িিরা  ভম। 7

8  ি হাদলস  ারা  তলয়মান 
হয় েয,  ভম িিরোর া্িিই ে�� ও  ভম। এ ধরেনর 
া্িি সমােজ নি�ত ও সমাদকত হয়। পকা�ের িিরাহলন 
মানুু সমােজ িনি�ত ও িনগকহলত হয়। এজন্ মুসিবম 
জািতেক  ভম িিরোর অিধকারল হওয়ার জন্ আহাান 
জানােনা হেয়েছ। 

অন্িদেক েকামবতা ও ন�তা অাব�ন স�েকর মহান আ�াহ 
ােবন:  

                                                             
8. াুখারল, হাদলস নং-৩৫৫৯,  
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نَما ﴿ ن  ّمننَ  رَۡ�َةٖ  فَب َّ َت  � ّظا ُكنَت  َولَوۡ  لَُهۡمۖ  َن ْ  �لَۡقلۡبن  َغلنيَظ  ََ وا ُّ ََ ِ  مننۡ  ََ
نَكۖ  ۡمرن�  �ن  َوَشاونرُۡهمۡ  لَُهمۡ  َو�ۡسَتۡغَنرۡ  َ�ۡنُهمۡ  فَٱۡ�ُف  َحۡول

َ
ۡ  َعَزۡمَت  فَإنَذا �ۡ� َّ َتَو ََ  َ�َ 

نۚ  َّ �  َّ ن ِ  َ َّ نّب  � ن�َ  ُُ  ]  ١٥٩: عمران ال [﴾ ١ �لُۡمَتَوّ�ن
‘আ�াহর রহমেত আপিন েকামব হদেয়র হেয়েছন। আপিন 
যিদ নৃ ও কিঠন হদেয়র হেতন তাহেব তারা আপনার কাছ 
েথেক দূের সের েযত। কােজই আপিন তােদর কমা কের 
িদন এাং তােদর জন্ কমা  াথরনা করন। আর কাজ-কেমর 
তােদর সােথ পরামশর করন। অতঅপর যখন েকান কােজর 
িসিা� কের েফেবন, তখন আ�াহ তা‘আবার  পের ভরসা 
করন। আ�াহ তাওয়াাুবকারলেদর ভাবাােসন।”8 F

9 

এ আয়ােত আ�াহর ি য় াা�ােদর কেয়কিক গু  ে�খ করা 
হেয়েছ। যথা:  

(১) েকামব �ভাোর হওয়া (২) নৃ  কক িতর না হওয়া (৩) 
মানুুেদর  িত কমার দক ি�েত েদখা (৪) তােদর জন্ আ�াহর 
িনকেক কমা িাওয়া (৫) েয েকােনা কােজ তােদর সােথ 
পরামশর করা (৬) সকব কােজ আ�াহর  পর ভরসা করা। 
এসা হেহ আদশর মানুেুর গুাাবল। 

জারলর রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত , িতিন ােবন: রাসূবু�াহ 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: যােক েকামবতা াা 

                                                             
9. সূরা আেব ইমরান: ১৫৯     
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ন�তা হেত াি�ত করা হয় তােক যাাতলয় কব্াু েথেক 
াি�ত করা হয়।9 F

10  

 পেরাি হাদলস হেত �� াুঝা যায় েয, মুসিবম নারল-পুরু 
সকবেকই েকামবতা ও ন�তা অাব�ন করেত হো। েকননা 
েকামবতা হেহ মানা িিরোর এক অনুপম ৈািশ�্। যার 
অভাো মানুু দুিনয়া ও আিখরােতর অেনক িকছু হেত াি�ত 
হয়। আাার ঐ গেুর কারেু মানুু ইহকােব ও পরকােব 
 ভূত কব্ােুর অিধকারল হয়। এই গেুর  ারাই মানুু 
পািরাািরক ও সামািজক জলােন শাি� ও সমকিি বাভ করেত 
পাের। আর এ গেুর অভাো মানুেুর পািথরা জলােন েনেম 
আেস অশা ি�র ংনংকা। তাই নারলপুরু সাাইেক এ গু 
অজরেন সেি� হেত হো।  

৪. আ�াহ ও রাসূেবর আনুগত্: একজন মু’িমনেক অাশ্ই 
আ�াহ তা‘আবা ও তাঁর রাসূেবর আনুগত্ করেত হো এাং 
িতিন  িতিক পদেকেপই ইসবােমর িনেদরিশত পতা অনুসরু 
করোন। এ  সো আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

َها ﴿ ُّ ََ ٰ نينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنٓوا طنيُعوا
َ
َ  أ َّ �  ْ طنيُعوا

َ
ْو�ن  �لّرُسوَل  َوأ

ُ
ۡمرن  َوأ

َ
 فَإَن مننُ�ۡمۖ  �ۡ�

ءٖ  �ن  ََُ�ٰزَۡ�ُتمۡ  ُّوهُ  َ�ۡ ََ  فَُر ن ن  ِ َّ ََ  ُكنُتمۡ  َِن َو�لّرُسولن  � منُنو َۡ ن  ُُ َّ نٱ �  َو�ۡ�َۡومن  ب رن  ��خن
نَك  ۡحَسنُ  َخۡ�ٞ  َ�ٰل

َ
ون�ً�  َوأ

ۡ
 ]  ٥٩: النسيء [﴾ ٥ َُأ

                                                             
10. আাু দা দ, হাদলস নং-৪১৭৫; ইানু মাজাহ, হাদলস নং-৩৬৭৭  
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“ওেহ যারা ঈমান এেনছ! েতামরা আনুগত্ কর আ�াহর 
এাং আনুগত্ কর রাসূেবর এাং তােদর যারা েতামােদর 
মেধ্ ফায়সাবার অিধকারল। তারপর যিদ েতামরা েকান 
িাুেয় মতেভদ কর , তো তা  ত্পরু কর আ�াহ ও 
রাসূেবর  িত যিদ েতামরা ঈমান এেন থাক আ�াহর  িত 
এাং েশু িদেনর  িত। আর একাই  ভম এাং পিরুােম 
কব্াুকর।’’11 

৫. িি�া ও মতামেতর �াধলনতা: একজন  সিত্কার মুিমন তার 
মুিমন ভাইেয়র  গঠনমূবক সমােবািনা  করেত পাের ন। তার 
ভুব শিক েদখেব েদাু না খুঁেজ সমােবািনা না কের 
সংেশাধেনর া্াআা করোন। েকননা  লন হেহ পার�িরক 
কব্াু কামনা। এ  সো হাদলেসর এক াুরনা েথেক জানা 
যায়, “ লন হেহ নসলহত। সাহাালগু িজেজস করেবন: কার 
জন্ েহ আ�াহর রাসূব! িতিন াবেবন: আ�াহ, তাঁর রাসূব 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম, মুসিবম স�দােয়র েনতক ােগরর 
এাং তােদর সাধারু অনুসারলেদর জন্।’’ 11

12  

৬.  ভম িিরা: িিরা মানুেুর অমূব্ স�দ। ািক তা, িাাকিত ও 
ওয়াজ-নসলহেতর মাধ্েম যা সসা হয় না তা িািরিাক মাধুযর্ 
িদেয় অিজরত হয়। এ জন্ মু’িমনেক  ভম িিরোর অিধকারল 

                                                             
11 . সূরা আন-িনসা, ৪ : ৫৯।  

12 . মুসিবম, হাদলস নং-৮২। 
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হেত হো। কথা ও কােজর সাদকশ্ থাকো। আেদশ ও 
আনুগেত্র ভারসাম্ রকা করো। এ  সো আ�াহ তা‘আবা 
ােবন: 

َها ﴿ ُّ ََ ٰ نينَ  َٓ َّ �  ْ نمَ  َءاَمُنوا ََ  ل ََ  َ�  َما َ�ُقولُو َعلُو َۡ  ]  ٢: اغصف [﴾ ٢ َ�

“েহ মু’িমনগু েতামরা যা কর না তা েকন াব।’’ 12 F

13  

৭. সারদা আ�াহর  পর ভরসা করা:  একজন মু’িমনেক সারদা 
গকহলত িসিা� াানাায়েনর েকো আ�াহর  পর পূুর আআা 
রাখেত হো। এ  সো আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

ۡ  َعَزۡمَت  فَإنَذا﴿ َّ َتَو نۚ  َ�َ  ََ َّ �  َّ ن ِ  َ َّ نّب  � ن�َ  ُُ  ]  ١٥٩: عمران ال [﴾ ١ �لُۡمَتَوّ�ن

“...আর যখন েকান সংক� কেরন তখন আ�াহর  পর 
ভরসা করোন। িননয় আ�াহ ভাবাােসন তাঁর  পর 
ভরসাকারলেদর।’’13F

14  

৮. ভুব �লকার করার মেনাাক িভ থাকা:  একজন মু'িমন এ 
ৈািশে�্র অিধকারল হেব িনজ কাজ ও িনেজর  িত আআা 
সকি� হয়। েকননা আমরা সাাই মানুু, আর মানুু মাাই ভুব 
কের, েক ই ভুেবর  ে�র নয়, তাই েকােনা িসিা� ভুব ােব 
 তলয়মান হেব তা িানেয়র সােথ �লকার করেত হো।  
অনুনপভাো অপেরর ভুবেক কমা করার জন্  যত থাকেত 
হো।  

                                                             
13 . সূরা আব-হজুরাত, ৪৯ : ২।  

14 . সূরা আেব ‘ইমরান : ১৫৯। 
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৯.  জা ও  ভম ভাুে রু মাধ্েম আ�াহর পেথ দাওয়াত  দান: 
একজন ইসবামল দা'ঈেক অত্� সহজ ও  াাব ভাুায় 
মানুুেদরেক দাওয়াত  দান করেত হো যােত মানুু 
�তঅ াকভ হেয় ইসবােমর িদেক ধািাত হয় । এ  সো 
আ�াহ তা‘আবা ােবন: 

ُۡعُ ﴿ �  ٰ ََ ن نَك  َسبنيلن  ِ نٱۡ�نۡكَمةن  َرّ� َسَنةن�  َو�لَۡموۡعنَظةن  ب لُۡهم �ۡ�َ نٱلّ�ن  َوَ�ٰدن َ  ب ۡحَسُنۚ  �ن
َ
 أ

 َّ ۡعلَمُ  ُهوَ  َرّ�َك  ِن
َ
نَمن أ ّل  ب ۡعلَمُ  َوُهوَ  َسبنيلنهۦن َعن ََ

َ
ينَ  أ نٱلُۡمۡهَتدن : الحل [﴾ ١ ب

١٢٥  [  

“আপিন আহাান করন মানুুেক আপনার রোর পেথর 
িদেক িহকমত ও  ভম পতায়। িননয় আপনার রা েস 
া্িিেক িােশুভাো জােনন েয তার পথ েথেক  � হেয় 
েগেছ এাং িতিন সৎপথগামলেদরেকও ভাবভাো জােনন। ’’14F

15 

১০. মুজাহাদােয় নফস: আমােদর  েত্কেক িনেজর মেনর সােথ 
বড়াই কের  থেম তােক মুসিব ম ও আ�াহ তা‘আবার 
অনুগত াানােত হো। এ  সো হাদলেসর এক াুরনায় জানা 
যায়, “ফুদাবা ই ান ‘ াায়দ রা. হেত ািুরত, িতিন ােবন 
আিম রাসূব সা�া�াহ ‘আবাইিহ ওয়াসা�ামেক াবেত শেনিছ 

                                                             
15 . সূরা আন-নাহব, ১৬ : ১২৫  
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েয, েসই  কক ত মুজািহদ , েয আ�াহর আনুগেত্র জন্ 
িনেজর নফেসর সােথ সং াম কের।’’ 15

16 

১১. িহজরত  তথা নাফরমানল পিরত্াগ করা : আমরা িহজরত 
াবেত েদশত্াগ াুিঝ। তা েযমন সত্ েতমিন আ�াহ 
তা‘আবার নাফরমানল েথেক পািবেয় তাঁর স�ি� বােভর িদেক 
অ সর হওয়া ও িহজরত । এ  সো হাদলেসর এক াুরনায় 
এেসেছ, ‘আ�ু�াহ ইান ‘আমর রা. হেত ািুরত, িতিন ােবন: 
...রাসূব সা�া�াহ ‘আবাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেজস করা হব 
সোরাভম িহজরত িক? জাাো রাসূব সা�া�াহ ‘আবাইিহ 
ওয়াসা�াম াবেবন: তুিম েস সা কাজ পিরহার করো যা 
আ�াহ তা‘আবা অপছ� কেরন। 16

17 

মূবত িভতেরর িােষাহল তথা িনেজর কূ াকিভ যিদ অনুগত না 
হয়, তাহেব মানুেুর েদশত্াগ করা আ�াহ তা‘আবার িনকক 
িনতা�ই মূব্হলন। অতএা ঈমানদারেক এ মহৎ গুিক 
অাশ্ই অজরন করেত হো।  

১২. ইসবােমর জন্  ৎসগর হওয়ার মেনাভাা: মু’িমন িহেসো 
সকবেক অাশ্ই ইসবােমর জন্  ৎসগর হওয়ার মেনাভাা 

                                                             
16 . আাূ ‘আ�ু�াহ, আহমাদ ইবন হা�ব, আব-মুসনাদ, (িমশর : কেডরাভা, 

তা.িা.), ৬� খ., পক. ২০ ও ২২, হাদলস নং-২৩৯৯৭ ও ২৪০১১।  

17 . আত-তাাারানল, আব-মু‘জামুব আওসাত, ৭ম খ., পক. ২৭, হাদলস নং-

৬৭৫০।  
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ৈতরল করেত হো। এ  সো একািধক হাদলেসর ভােু্ 
েগাপন  কাশ্ সকব অাআায় আ�াহ েক ভয় কের িবা র 
তািগদ েদওয়া হেয়েছ। কারও  িত সদয় থািক অথাা �ুি , 
সকব অাআায় ইনসাফ েযন কােয়ম কির। দািরষ্ অথাা 
আিথরক সাহব্  ভয় অাআায় েযন সততা ও ভারসাম্ রকা 
কের িবেত পাির। েয আমার সােথ স�কর িছ� করো তার 
সােথ েযন স�কর আাপন কির। েয আমােক াি�ত কের 
তােক েযন দান কির। েক  আমার  পর জুবুম করেব তােক 
েযন মাফ কের িদই। আমার নলরাতা েযন সৎ িি�ায় 
পিরুত হয়। আমার কথাই েযন আ�াহর ইাাদত হয়। 
আমার দক ি� হয় িশকুলয়।  

১৩. াুিিমভার সােথ কাযর স�াদন করা : একজন দা'ঈ ও 
মু’িমনেক অাশ্ই েমধাাল হেত হো। েকননা যিদ েমধাাল 
শিিেত েস অপিরপা হয় তাহেব সিঠক সমেয় সিঠক 
িসিা�  হেু ভুব হেত পাের। কুর’আেন এ াুিিমভােক 
িহকমত ােব  ে�খ করা হেয়েছ। আর এিক হেবা আ�াহ 
 দভ একিক িন‘য়ামত। এ  সো ােবন: 

�ن  ﴿ َۡ ۚ  َمن �ۡ�نۡكَمةَ  يُ َت  َوَمن �ََشآُء َۡ َقدۡ  �ۡ�نۡكَمةَ  يُ ََ  َ و�ن
ُ
� أ  يَّذّكرُ  َوَما َكثنٗ��ۗ  َخۡ�ٗ

ْ  ِنّ�ٓ  ْولُوا
ُ
لَۡ�ٰبن  أ

َ
 ] ٢٦٩: انقرة [﴾ ٢ �ۡ�
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“িতিন যােক ইহা িহকমত দান কেরন এাং যােক িহকমত 
 দান করা হয় েস েতা  িুর কব্াু  া� হয়। জানাানরা 
ছাড়া েক   পেদশ  হু কের না।’’18 

১৪. শিিমভা: একজন দা'ঈেক অাশ্ই শিিমভার পিরিয় িদেত 
হো। দা'ঈ তার কাযর�ম ও  দািয়ে পাবেন াাধা ন হেত 
পাের। এ  সো হাদলেসর এক াুরনায় এেসেছ, আাূ হরায়রা 
রা. হেত ািুরত, রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম 
ােবন: “দুারব মু’িমেনর েিেয় শিিশাবল মু’িমন আ�াহর 
িনকক  ৎকক � ও অিধক ি য়।’’ 18 F

19 

১৫. আমানত  াুতা: আমানত  াুতা মু’িমেনর জলােন একিক 
অন্তম ৈািশ�্ এাং অপিরহাযর গু। একাই একজন 
মু’িমেনর াড় পিরিয়। আর যারা িখয়ানতকারল তােদর কথায় 
মানুু আআা েপাুু কের না। এ  সো আ�াহ তা‘আবা 
ােবন: 

نينَ  ﴿ َّ َ�َٰ�ٰتنهنمۡ  ُهمۡ  َو�
َ
هنمۡ  �ن ََ  وََ�ۡهدن  ]  ٨: اؤمنغون [﴾ ٨ َ�ُٰعو

“আর যারা িনেজেদর আমানত ও অালকার রকা কের।’’ 19 F

20 

আমানত একিক গরেপূুর িাুয়। যা রকা করা  েত্ক 
মু’িমেনর  িত আাশ্ক করা হেয়েছ। আমানেতর 

                                                             
18 . সূরা আব-াাকারাহ : ২৬৯।  

19 . মুসিবম, আস-সহলহ, ১৩ তম খ., পক. ১৪২, হাদলস নং-৪৮১৬। 

20 . সূরা আব-মু’িমনুন : ৮; অনুনপ সূরা আব-মা‘আিরজ: ৩২।  
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িখয়ানতকারলেক ঈমানহলন াবা হেয়েছ। েসজন্  েত্কেক 
আমানত রকা কের িবেত হো। িখয়ানতকারলর জন্ 
পরকােব কিঠন শািন রেয়েছ। আ�াহ ােবন: ‘েহ 
ঈমানদারগু! েতামরা েজেনশেন আ�াহ এাং তাঁ র রাসূেবর 
সােথ িখয়ানত কর না এাং িনেজেদর আমানেতর িখয়ানত 
কর না’। 21 িখয়ানত দুই  কার। ১. আ�াহ ও তাঁর রাসূেবর 
সােথ। অথরাৎ আ�াহ ও রাসূেবর িাধান অমান্ করার মাধ্েম 
িখয়ানত। ২. মানুেুর গিহত স�দ ভকু করা িকংাা 
রিকত িজিনস িান� করার মাধ্েম িখয়ানত করা। এ  ভয় 
 কার িখয়ানত হেত োঁেি থাকা আাশ্ক। অপর একিক 
আয়ােত আ�াহ আেরা ােবন:  আ�াহ েতামােদর আেদশ 
কেরেছন মািবেকর িনকেক আমানত েপৗেছ েদওয়ার জন্’।  22 

আাু  মামা ইয়াস ইানু ছা‘বাাা আব-হােরছল রািদয়া�াহ 
আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘িমথ্া শপথ কের েয া্িি েকােনা 
মুসিবেমর হক আ�সাৎ করো আ�াহ তা‘আবা তার জন্ 
জাহা�াম অাধািরত কের েরেখেছন এাং জা�াত হারাম 
কেরেছন। এক া্িি াবব: েহ আ�াহর রাসূব! যিদ সামান্ 

                                                             
21. সূরা আব-আনফাব: ২৭  

22. সূরা আন-িনসা: ৫৮  
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াযও হয়? িতিন াবেবন: িপবু গােছর একিক ডাবই েহাক না 
েকন’?। 23  

এ হাদলস াুঝা যায় েয, সামান্ িজিনসও আ�সাৎ কের 
থােক, তাুও জা�াত হারাম এাং জাহা�াম অাধািরত। 
সুতরাং আ�সাৎ করা েকান আদশর পুরেুর কাজ নয়। 
 েত্ক নারল-পুরেুর জন্ আ�সাৎ পিরহার করা অাশ্ 
কতরা্। আাু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন 
ােবন: একদা রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম 
আমােদর মােঝ দাঁিড়েয় গুলমেতর মােব েখয়ানত করা েয 
জংন্তম অপরাধ এাং এর পিরুাম েয অত্� ভয়াাহ, এ 
স�েকর আেবািনা করার পর সতকরাাুল   ারু কের 
াবেবন: ি�য়ামেতর িদন আিম েতামােদর কােকও েযন এই 
অাআায় েদখেত না পাই, েস �লয় কাঁেধর  পর একিক 
িলৎকাররত  ক াহন কের আসো, আর েস আমােক বক্ 
কের াবো েহ আ�াহর রাসূব! আমােক সাহায্ করন। আর 
আিম াবা, আজ আিম েতামার জন্ িকছুই করেত পারা 
না। আিম েতা েতামােক আ�াহর িাধান আেগই (দুিনয়ােত) 
জািনেয় িদেয়িছ। ি�য়ামেতর িদন আিম েযন েতামােদর 
কােকও এ অাআায় েদখেত না পাই, েস কাঁেধর  পর একিক 
িলৎকাররত েংাড়া াহন কের আসো। আর েস আমােক বক্ 

                                                             
23. মুসিবম, হাদলস নং-১৩৭  
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কের াবো, েহ আ�াহর রাসূব! আমােক সাহায্ করন। 
আর আিম াবা, আজ আিম েতামার জন্ িকছুই করেত 
পারা না। আিম েতা েতামােক আ�াহর িাধান আেগই 
(দুিনয়ােত) জািনেয় িদেয়িছ। ি�য়ামেতর িদন আিম েযন 
েতামােদর কােকও এ অাআায় েদখেত না পাই, েস কাঁেধর 
 পর একিক িলৎকাররত াকরল াহন কের আসো। আর েস 
আমােক বক্ কের াবো েহ আ�াহর রাসূব! আমােক 
সাহায্ করন। আর আিম াবা, আজ আিম েতামার জন্ 
িকছুই করেত পারা না। আিম েতা েতামােক আ�াহর িাধান 
আেগই (দুিনয়ােত) জািনেয় িদেয়িছ। ি�য়ামেতর িদন আিম 
েযন েতামােদর কােকও এ অাআায় েদখেত না পাই, েস 
কাঁেধর  পর একিক িলৎকাররত মানুুেক াহন কের আসো। 
আর েস আমােক বক্ কের াবো, েহ আ�াহর রাসূব! 
আমােক সাহায্ করন। আর আিম াবা, আজ আিম েতামার 
জন্ িকছুই করেত পারা না। আিম েতা েতামােক আ�াহর 
িাধান আেগই (দুিনয়ােত) জািনেয় িদেয়িছ। ি�য়ামেতর িদন 
আিম েযন েতামােদর কােকও এ অাআায় েদখেত না পাই, েস 
কাঁেধর  পর কাপড় ইত্ািদর এক খখ াহন কের আসেছ। 
আর তা ভলুুভাো তার ংােড়র  পর দুবেছ। তখন েস 
আমােক বক্ কের াবো, েহ আ�াহর রাসূব! আমােক 
সাহায্ করন। আিম াবা, আজ আিম েতামার জন্ িকছুই 
করেত পারা না। আিম েতা েতামােক আ�াহর িাধান আেগই 
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(দুিনয়ােত) জািনেয় িদেয়িছ। ি�য়ামেতর িদন আিম েযন 
েতামােদর কা েকও এমন অাআায় েদখেত না পাই, েস 
কাঁেধর  পর একিক অেিতন স�দ (েসানা-িাঁিদ ইত্ািদ) 
াহন কের আসেছ। আর েস আমােক বক্ কের াবো, েহ 
আ�াহর রাসূব! আমােক সাহায্ করন। আর আিম াবা, 
আজ আিম েতামার জন্ িকছুই করেত পারা না। আিম েতা 
েতামােক আ�াহর িাধান আেগই (দুিনয়ােত) জািনেয় 
িদেয়িছ’। 24  

আাু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: এক 
া্িি রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-েক একিক েগাবাম 
হািদয়া িদেয়িছব, যার নাম িমদআম। এক সময় িমদআম 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-এর াাহন  যত 
করিছব। হঠাৎ অজাত তলর িনেকপকারলর তলর তার গােয় 
বাগব। তলর তােক িনহত করব। েবােকরা াবব: তার জন্ 
জা�ােতর সুসংাাদ। রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম 
াবেবন: কখেনা নয়। েস খায়ােরর িদন দেশর স�দ হেত 
একিক িাদর আ�সাৎ কেরিছব। এ িাদর জাহা�ােমর 
আগনেক তার  পর িক� কেরেছ। েবােকরা একথা শেন 
েকান া্িি একিক জুতার িফতা াা দু’িক জুতার িফতা িনেয় 
আসব। রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম াবেবন: একিক 

                                                             
24. াুখারল, হাদলস নং-৩০৩৭; মুসিবম, হাদলস নং-১৮৩১।  
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জুতার িফতা াা দু’িক জুতার িফতার সমান িজিনস আ�সাৎ 
করো তার জন্ জাহা�াম’। 

24F

25  

১৬. সাহিসকতা: কাপুরুতা একজন পিরপূুর মু’িমেনর গু নয় 
ারং সাহিসকতাই একজন মুিমেনর ৈািশ�্। এ  সো 
আ�াহ তা‘আবা ােবন: 

َها ﴿ ُّ ََ ٰ نينَ  َٓ َّ �  ْ �ن  فََسۡوَف  ُنيننهۦن َعن مننُ�مۡ  يَۡرَُدّ  َمن َءاَمُنوا
ۡ
ُ  يَأ َّ نَقۡو�ٖ  �  ب

نّبُهمۡ  ۥٓ  ُُ ّبوَُِه ِن ذنلّةٍ  َوُ�
َ
مننن�َ  َ�َ  أ َۡ عنّز�ٍ  �لُۡم

َ
ََ  �لَۡ�َٰنرن�نَ  َ�َ  أ  َسبنيلن  �ن  يَُ�ٰهنُدو

ن  َّ ََ  َوَ�  � نٖ��  لَۡوَمةَ  َ�َافُو نَك  َ�ٓ� ُل  َ�ٰل ُۡ ن  فَ َّ �نيهن  � َۡ ۚ  َمن يُ ُ  �ََشآُء َّ عٌ  َو�  َعلنيمٌ  َ�ٰسن
  ]  ٥٤: اؤيئ دة [﴾ ٥

“ওেহ যারা ঈমান এেনছ! েতামােদর মধ্ েথেক েক   লন 
েথেক িফের েগেব অিিেরই আ�াহ এমন এক কওম িনেয় 
আসোন যােদর িতিন ভাবাাসোন এাং যারা তাঁেক ভাব 
াাসো; তারা মু ’িমনেদর  িত েকামব হো আর কািফরেদর 
 িত কেঠার হো। তারা আ�াহর পেথ িজহাদ করো এাং 
েকান িন�ুেকর িন�ার ভয় করো না। একা আ�াহর অনু হ , 
যােক িতিন ইহা কেরন তা দান কেরন। আ�াহ 
 ািুযরদানকারল, সারজ।"25F

26  

১৭. ব�া ও শাবলনতাোাধ: ব�া ঈমােনর অা। যার ব�া েনই, 
েস যা ইহা করেত পাের। আর ব�া মানুু  কক ত মানুু 

                                                             
25. াুখারল, হাদলস নং-৪২৩৪।  

26 . সূরা আব-মািয়দাহ, ৫৪।  
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নেপ গেড় েতােব। ব�ার গরে স�েকর িনে  আেবািনা 
করা হব:  

আাু হরায়রাহ রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত , িতিন ােবন: 
রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘ঈমােনর 
সভেরর অিধক শাখা- শাখা রেয়েছ। ত�েধ্ সোরাভম হব 
‘আ�াহ া্তলত অন্ েকােনা  পাস্ েনই’ একথা াবা এাং 
সারিন  নর হব রানা েথেক ক�দায়ক ায সরােনা। আর 
ব�া হব ঈমােনর একিক শাখা’। 27   

ইানু ওমর রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: নাল 
করলম সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘ব�া ও 
ঈমান অাাালভাো জিড়ত। সুতরাং এর একিক তুেব েনয়া 
হেব অপরিকও তুেব েনয়া হয়’। আ�ু�াহ ইানু আাাাস 
রািদয়া�াহ আনহ-এর এক াুরনায় আেছ ‘যখন  ভেয়র 
েকান একিকেক িছিনেয় েনয়া হয়, তখন অপরিকও তার 
পনােত অনুগমন কের। 28 

যােয়দ ইানু তাবহা রািদয়া�াহ আনহ ােবন: রাসূবু�াহ 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘ েত্ক  লেনর 

                                                             
27. াুখারল, হাদলস নং- ৯; মুসিবম, হাদলস নং-৩৫।   

28. আত-তারগলা, হাদলস নং-২৬৩৬     
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একিক িােশু �ভাা আেছ। আর  লন ইসবােমর িােশু 
�ভাা হব ব�াশলবতা’। 28

29  

আনাস রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত রাসূবু�াহ সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘িনবর�তা েকান িজিনেসর 
মেধ্ থাকেব তােক শিকপূুর কের। আর বাজুকতা েকােনা 
িজিনেসর মেধ্ থাকেব তার   াকিি কের। 30 

রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবন: ‘েহ আেয়শা! 
ব�া যিদ েকান েবাক হয় তাহেব েস হো সৎ া্িি। আর 
অ�লবতা (ব�াহলনতা) েকান েবাক হেব িননয়ই েস হো 
িনকক � েবাক। 30

31  

আ�ু�াহ ইানু মাসঊদ রািদয়া�াহ আনহ ােবন: রাসূবু�াহ 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘পূারাতরল নালগেুর 
াাুল হ’েত পরাতরল েবােকরা (অিাকক তাাআায়) যা েপেয়েছ 
(এাং যা অদ্াািধ িাদ্মান) তা হ’ব তুিম যখন োহায়া হেয় 
যাো তখন তুিম যা ইহা তাই কর।  32  

কুররাহ ইানু ইয়াস রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন 
ােবন: আমরা রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

                                                             
29. ছহলহ আত-তারগলা, হাদলস নং-২৬৩২     

30. ছহলহ আত-তারগলা, হাদলস নং-২৬৩৫; িতরিমযল হাদলস নং- ১৯৭৪।      

31. ছহলহ আত-তারগলা, হাদলস নং-২৬৩১     

32. াুখারল, হাদলস নং-৩৪৮৩, ৩৪৮৪।      
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সােথ িছবাম। তাঁর িনকেক ব�াশলবতার কথা  ে�খ করা 
হব। ছাহাাােয় েকরাম াবেবন:েহ আ�াহ র রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম! ব�াশলবতা হেহ  লেনর অংশ। 
রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম াবেবন:‘ারং েসকা 
(বাজুকতা) হেহ পূুরাা  লন। 33 

আ�ু�াহ ইান মাস‘ঊদ রািদয়া�াহ আনহ ােবন: রাসূবু�াহ 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘েতামরা আ�াহ েক 
যথাযথ ব�া কর। রাাল ােবন: আমরা াববাম, েহ আ�াহ র 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম! আমরা অাশ্ই 
আ�াহর া্াপাের ব�া কির, আবহামদুিব�াহ। িতিন ােবন: 
একা নয়। ারং আ�াহ েক যথাযথ ব�া করেত হো। অথরাৎ 
তুিম েতামার মাথােক ও  হা যা �রু রােখ তােক েহফাযত 
করো। েপক ও  হার অভ্�রলু িাুয়েক েহফাযত করো। 
মকতু্ ও পরলকােক �রু করো। আর েয আিখরােতর আশায় 
দুিনয়ার েসৗ�যর ত্াগ কের,েসই  কক তপেক আ�াোক ব�া 
কের’। 34  

 পেরাি হাদলস েথেক  তলয়মান হয় েয, ঈমান ও 
ব�াশলবতা অাািাভাো জিড়ত। যার ব�া েনই তার ঈমান 
েনই। আর যার ঈমান েনই, তার আান জাহা�ােম। অপরপেক 

                                                             
33. আত-তারগলা, হাদলস নং-২৬৩০     

34. আত-তারগলা, হাদলস নং-২৬৩৮; িতরিমযল, ২৪৫৮।      
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ব�াহলন মানুু পশতুব্। াতরমােন নারল-পুরু ব�াহলন হেয় 
 ঠেছ। িনেজেদর ইয্ত-আ� েখাবা রাখার  িতেযািগতায় 
েযন তারা িব� হেয়েছ। পুরেুর েিেয় নারলরা াতরমােন 
অিধকতর েখাবােমবা েপাুাক পিরধান কের িবােফরা কের। 
যার পিরুিত হেহ ধুরু-অপহরু ইত্ািদ। এসা েথেক 
পিরাােুর জন্ আমােদর নল-কন্ােদর শাবলন েপাুাক 
পিরধােনর পাশাপািশ যথাযথ পদরায় রাখা একা� আাশ্ক। 
েকােনা ঈমানদার ব�াশলব পুরু তার নল-কন্া, পিরাার-
পিরজনেক অশাবলন, ন� েপাুাক পিরেয় অন্ মানুেুর ঈমান 
হরু করেত পাের না।  

েমা�াকথা ব�া মু’িমেনর ভূুু। সুতরাং মু’িমন নর-নারলেক 
েসই ভুুু আঁকেড় থাকা অপিরহাযর। 

১৮. ৈধযর ও সংযম:  মানাজলােন ৈধযর ও সংযম  দশরেনর 
আাশ্কতা অন�লকাযর। এিক একজন মু’িমেনর জন্ একিক 
অপিরহাযর গু ারং এিক মুিমেনর েমরদখ�নপ। েকননা এ 
কােজ িািভ� েমজােজর েবাকেদর সােথ েমবা-েমশা করা 
 েয়াজন হয়। েস েকো ৈধযর ও সংযম া্তলত এ কাজ 
সসা নয়। আর ৈধযর ধারু স�েক আব-কুর’আেন িনেদরশ 
 দান করা হেয়েছ। এ  সো আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

﴿  ۡ ْ  َصَ�َ  َكَما فَٱۡص�ن ْولُوا
ُ
ل َوَ�  �لّرُسلن  مننَ  �لَۡعۡزمن  أ ُهمۡ  لُّهمۚۡ  �َۡسَتۡعجن َّ ََ  يَۡومَ  َكََ  يََرۡو

ََ  َما ْ  لَمۡ  يُوَعُدو ِ  ّمنن َساَعةٗ  ِنّ�  يَلَۡبُثٓوا َهار َهۡل  بََ�ٰٞغۚ ۚ  َّ ۡهلَُك  ََ ََ  �لَۡقۡومُ  ِنّ�  ُُ ُقو  �لَۡ�ٰسن
 ]  ٣٥: االحقيف [﴾ ٣
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“অতএা আপিন সার করন েযভাো দকৃেিতা রাসূবগু 
সার কেরিছেবন এাং ওেদর া্াপাের তাড়াহড়া করোন না। 
ওেদরেক েয িাুেয় সতকর করা হেয়েছ তা েযিদন তারা 
েদখো, তখন তােদর মেন হো েযন তারা িদেনর এক 
মুহেতরর োিশ পকিথালেত অাআান কেরিন। একা সংাাদ 
েপৗিছেয় েদয়া মাা। তারাই �ংস হো, যারা পাপািারল।’’34F

35 

১৯. কমা: কমা একিক মহৎ গু। মু’িমনেক অাশ্ই কমা কের 
েদয়ার মত মহৎ গেুর অিধকারল হেত হো। এেত মানুেুর 
মেনর িাে ু ভাা দূরলভূত হেয় মু’িমেনর সােথ গেড়  ঠো 
িনালড় স�কর, অগাধ ভাবাাসা ও িা�াস। এ  সো আ�াহ 
তা‘আবা ােবন: 

َسَنةُ  �َۡسَتوني َوَ� ﴿ ۚ  َوَ�  �ۡ�َ نَئُة عۡ  �لّسّي ََ ُۡ نٱلّ�ن  � َ  ب ۡحَسنُ  �ن
َ
ني فَإنَذا أ َّ  بَۡيَنَك  �

ٞ  َوَ�ۡيَنُهۥ ُِّهۥ َعَ�َٰوة
َ
ّ  َكَ   ]  ٣٤: فصةت [﴾ ٣ َ�نيمٞ  َو�ن

“ভাব ও ম� সমান নয়। যা  ৎকক � তা িদেয় ম�েক 
 িতহত করন , ফেব আপনার সােথ যার শশতা আেছ 
েস অ�রা া�ুর মত হেয় যাো।’’35 F

36 

২০. সত্াািদতা:  সত্াািদতা এমন এক গু যার া্াপাের 
কুর’আন-হাদলেস িােশু গরে েদয়া হেয়েছ। কথা-াাতরায় 
সত্াািদতা মু’িমেনর অপিরহাযর গুাগু। এ  সো হাদলেসর 

                                                             
35 . সূরা আব-আহকাফ, ৪৬ : ৩৫।  

36 . সূরা আব-াাকারাহ, ২ : ২৬৯।  
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এক াুরনায় পাওয়া যায়। ‘আ�ু�াহ ইবন মাস‘ঊদ রা. হেত 
ািুরত, রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: সত্ 
কথা াবা েতামােদর  পর কতরা্। েকননা সত্াািদতা 
মানুেুর েনক কােজর পথ  �ুি কের। আর েনক কাজ 
মানুুেক জা�ােত  োশ করায়। েকান া্িি যখন সত্ কথা 
াবেত থােক এাং সত্ কথা াবার েি�া অা্াহত রােখ তখন 
এভাো একসময় আ�াহর িনকক েস সত্াাদল ােব িবিখত 
হেয় যায়। আর েতামরা িমথ্া কথা াবা েথেক িারত থাকো, 
েকননা িমথ্া পাপ কােজর পথ েদখায়। আর পাপ কাজ 
জাহা�ােমর িদেক িনেয় যায়। আর েকান া্িি যখন িমথ্া 
াবেত থােক এাং িমথ্া াবার  েি�া অা্াহত রােখ তখন 
এক সময় েস আ�াহর িনকক িমথ্াাাদল িহেসোই িবিপাি 
হয়।’’36 F

37 

২১. ে�হশলবতা ও দয়া:  দয়া-মমতা আ�াহ তা‘আবার একিক 
মহৎ গু। যা েগাকা সকি� জগতা্াপল িানকত। তাই মানা 
সমােজও পর�ের দয়া মমতা থাকা একা� অপিরহাযর। আর 
এিক মহানাল সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-এর একিক মহান 
গু িছব। এ  সো আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

ُ�مۡ  ّمننۡ  رَُسولٞ  َجآَءُ�مۡ  لََقدۡ  ﴿ سن َُ ِ
َ
 َعلَۡيُ�م َحرن�ٌص  َعننّتمۡ  َما َعلَۡيهن  َعزن�زٌ  أ

مننن�َ  َۡ نٱلُۡم  ]  ١٢٨: الو�ة [﴾ ١ رّحنيمٞ  رَُءوٞف  ب

                                                             
37 . িতরিমযল, হাদলস নং-১৮৯৪।  
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“েতামােদর কােছ এেসেছন েতামােদরই মধ্ েথেক একজন 
রাসূব। তার পেক অিত দুঅসহ-দুারহ েস সা িাুয় যা 
েতামােদরেক িাপ� কের। িতিন েতামােদর অিতশয় 
িহতকামল, মু’িমনেদর  িত াড়ই ে�হশলব, খুাই দয়াবু।’’37F

38 

২২. দকৃ ইহাশিি:  মানুু যা িকছু িি�া কের তা তার ইহা 
শিির মাধ্েমই াানাায়ন কের। এ ইহা শিিেত  াকিভর 
তাড়না অবসতা াা আরামি য়তা াা ভলিত ইত্ািদ  ভাা 
িানার কের। তাই অেনক সময় মানুু দুারব িিভ হেয় পেড়। 
এ ইহা শিিেক িনয়�ু করেত হো  জা ও শরল‘আেতর 
িািধ-িাধান অনুসাের। আর একজন মুিমেনর একিক  মহৎ 
গু। এ  সো আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

ْ  لّمۡ  فَإَن ﴿ يُبوا َما فَٱۡعلَمۡ  لََك  �َۡسَتجن َّ ََ  ََ نُعو ۡهَوآَءُهمۚۡ  يََّب
َ
ّل  َوَمنۡ  أ ََ َ

 �ّ�َبعَ  منّمنن  أ
نَغۡ�ن  َهَوٮٰهُ  نۚ  ّمننَ  ُهٗدى ب َّ �  َّ ن ِ  َ َّ ۡهدني َ�  � ٰلنمن�َ  �لَۡقۡومَ  َُ َّ : القصص [﴾ ٥ �ل
٥٠  [ 

“তারা যিদ আপনার কথায় সাড়া না েদয় , তো আপিন 
জানোন েয , তারা শধু �লয়  াকিভরই অনুসরু কের থােক। 
আ�াহর িহদায়ােতর পিরােতর েয া্িি �লয়  াকিভর অনুসরু 
কের, তার েিেয় অিধক পথ � আর েক হেত পাের ? আ�াহ 
েতা জািবম েবাকেদরেক পথ েদখান না।’’38F

39 

                                                             
38 . সূরা আত-তাওাাহ, ১২৮।  

39 . সূরা আব-কাসাস, ৫০।  
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২৩. অনুধাান ও হদয়াম করার অিধকারল: মু’িমনেক সািকছু 
সহেজই অনুধাান করার কমতার অিধকারল হেত হো। এ 
 সো আ�াহ তা‘আবা ােবন: 

ۡمرٞ  َجآَءُهمۡ  �َذا ﴿
َ
ۡمنن  ّمننَ  أ

َ
ون  �ۡ�

َ
ْ  �ۡ�َۡوفن  أ َذاُعوا

َ
نهنۦۖ  أ ُّوهُ  َولَوۡ  ب ََ  َر ن ٰ  �لّرُسولن  ِ ََ � 

ْو�ن 
ُ
ۡمرن  أ

َ
نينَ  لََعلنَمهُ  منۡنُهمۡ  �ۡ� َّ ُل  َولَۡوَ�  منۡنُهۡمۗ  �َۡسَت�بنُطوَُِهۥ � ُۡ ن  فَ َّ  َعلَۡيُ�مۡ  �
ّ�َبۡعُتمُ  َورَۡ�َُتُهۥ   ]  ٨٣: النسيء [﴾ ٨ قَلنيٗ�  ِنّ�  �لّشۡيَ�ٰنَ  ََ

“আর যখন তােদর কােছ েপৗেছ েকান সংাাদ িনরাপভা 
িকংাা ভয় সং�া� , তখন তারা তা  িার কের েদয়। যিদ 
তারা তা েসাপদর করত রাসূেবর কােছ িকংাা তােদর মেধ্ 
যারা ফায়সাবার অিধকারল তােদর কােছ তো তােদর মেধ্ 
যারা তথ্ অনুস�ান কের তারা তার যথাথরতা িনুরয় করেত 
পারত। েতামােদর  পর যিদ আ�াহর অনু হ ও করুা না 
থাকত, তাহেব অ� কেয়কজন ছাড়া েতামরা সাাই 
শয়তােনর অনুগামল হেয় েযত।’’39F

40 

২৪. সূ� দক ি�ভাল ও িসিাে� েপৗছার সামথর্:  একজন দা‘ঈর 
িািভ� িদক পযরােবািনা, অনুস�ান ও িাোিনা কের িসিাে� 
েপৗছার সামথর্ অজরন করেত হো। এ সূ� দক ি�ভালেক আব-
কুর’আেন ‘াাসলরাহ’ ােব  ে�খ করা হেয়েছ। এ  সো 
আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

                                                             
40 . সূরা আন-িনসা, ৮৩।  
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ۦن قُۡل  ﴿ ه ٓ  َ�ٰذن ْ  َسبني�ن ُعٓوا ُۡ ََ  أَ ن نۚ  ِ َّ �  ٰ َ�َ  ٍ��َ ۠  بَصن َِا
َ
�  َوَمنن  َ ن  َوُسۡبَ�ٰنَ  �ّ�َبَع�ن َّ � 

 ٓ ۠  َوَما َِا
َ
 ]  ١٠٨: يوسف [﴾ ١ �لُۡمۡ�ن�ن�َ  مننَ  َ

“আপিন াবুন: একাই আমার পথ , আিম মানুুেক আ�াহর 
িদেক আহাান কির  মােুর  পর কােয়ম েথেক-আিম ও 
আমার অনুসারলরাও। আ�াহ মহান পিাা। আিম মুশিরকেদর 
দবভুি নই।’’40F

41 

২৫. আ�াহর  িত অগাধ ভাবাাসা:  মু’িমনেক আ�াহর  িত 
অগাধ ভাবাাসা থাকেত হো। েস ে রুা িনেয় কাজ করেব 
িতিন অেনক সমস্া েথেক োঁেি েযেত পােরন। আর 
মু’িমনগু আ�াহেকই অিধক ভাবাােসন। এ  সো আ�াহ 
তা‘আবা ােবন: 

ذُ  َمن �َّاسن  َومننَ ﴿ ّتخن َن  منن َُ ن  ُُو َّ ا � ُٗ َِدا
َ
ُهمۡ  أ ََ نّبو ّبن  ُُ ُِ ۖن  َك َّ نينَ  � َّ  َو�

 ْ َشدّ  َءاَمُنٓوا
َ
ا أ ۗن  ُحّبٗ ّ ن نينَ  يََرى َولَوۡ  َّ َّ �  ْ ََ  ِنذۡ  َظلَُمٓوا َّ  �لَۡعَذاَب  يََرۡو

َ
ن  �لُۡقّوةَ  أ ّ  َن

َّ  َ�نيٗعا
َ
َ  َوأ َّ يدُ  �   ]  ١٦٥: انقرة [﴾ ١ �لَۡعَذابن  َشدن

“মানুেুর মেধ্ এমন েবাকও আেছ েয আ�াহ ছাড়া অন্েক 
তাঁর(আ�াহ) সমককনেপ  হু কের এাং আ�াহেক েযনপ 
ভাবাাসেত হয় েসনপ তােদর ভাবাােস। িক� যারা  কক ত 
ঈমান এেনেছ আ�াহর  িত তােদর ভাবাাসা দকৃতম। শািন 
 ত্ক করার পর জািবমরা েযমন াুঝো এখন যিদ তারা 

                                                             
41 . সূরা ই সুফ, ১০৮।  
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েতমন াুঝত! িননয়ই সা শিি শধু আ�াহরই এাং আ�াহ 
শািন দােন অত্� কেঠার। ’’41F

42 

২৬. িজহাদল েিতনা:  মু’িমনেক অাশ্ই িজহাদল েিতনায়   ুি 
হেত হো। একজন মু’িমেনর িজহাদ তার কু- াকিভর িারেি, 
শয়তানল কুম�ুার িারেি, শয়তানল শিি  তথা  তাগতল 
শিির িারেি। আর িজহাদ হো কথা, েকৗশব, ধনস�দ, 
কবম ও অেনর  ারা। সোরাতভাো িজহাদ করেত হো। এ 
 সো আ�াহ তা‘আবা ােবন: 

﴿ ْ ا �َِنُروا َٗ ا ََ نَقاٗ�  خن ْ  َوث ۡمَ�ٰلنُ�مۡ  َوَ�ٰهنُدوا
َ
نأ ُ�مۡ  ب سن َُ ِ

َ
نۚ  َسبنيلن  �ن  َوأ َّ  َ�ٰلنُ�مۡ  �

ََ  ُكنُتمۡ  َِن لُّ�مۡ  َخۡ�ٞ   ]  ٤١: الو�ة [﴾ ٤ َ�ۡعلَُمو

“েতামরা অিভযােন োর হেয় পড় , �� সরাােমর সােথ 
িকংাা  িুর সরাােমর সােথ ; এাং িজহাদ কর আ�াহর পেথ 
িনেজেদর মাব িদেয় ও িনেজেদর জান িদেয়। একাই 
েতামােদর জন্ ে�য়, যিদ েতামরা জানেত।’’42F

43 

২৭. পরামেশরর মেনাাক িভ:  একজন দা‘ঈ ও মু’িমনেক পর�র 
পরামেশরর মেনাাকিভ অজরন করেত হো এাং েকান কােজ 
অ সর হেত হেব তােক এ সকব পরামেশরর িভিভেতই 
অ সর হেত হো। আর এিক মূবত: মু’িমেনর একিক অন্তম 
ৈািশ�্ও ােক। এ  সো আ�াহ তা‘আবা ােবন: 

                                                             
42 . সূরা আব-াাকারাহ, ১৬৫। 

43 . সূরা আত-তাওাাহ, ৪১। 
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نينَ  ﴿ َّ ْ  َو� نهنمۡ  �ۡسَتَجابُوا نَرّ� ْ  ل قَاُموا
َ
ۡمُرُهمۡ  �لّصلَٰوةَ  َوأ

َ
 َرَزقَۡ�ُٰهمۡ  َومنّما بَۡيَنُهمۡ  ُشوَرىٰ  َوأ

 ََ   ]  ٣٨: اغشورا [﴾ ٣ يُنَنُقو

“আর যারা তােদর রোর ডােক সাড়া েদয় , নামায কােয়ম 
কের, িনেজেদর মেধ্ পরামেশরর মাধ্েম পার�িরক কমর 
স�াদন কের এাং েয িরিযক আিম তােদর িদেয়িছ তা 
েথেক া্য় কের।’’43F

44  

২৮. িছষাে�ুু না করা:  িতিক মানুেুর মােঝ িকছু না িকছু 
দুারব িদক থােক। একজন পিরপূুর মু’িমেনর  িিত হো 
মানুেুর েদাু-শিক েগাপন রাখা। অপেরর িছষাে�ুু না 
করা। িন�া না-করা। এ  সো আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

َها ﴿ ُّ ََ ٰ نينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا نُبوا َّ  �لّظّنن  ّمننَ  َكثنٗ�� �ۡجَتن  َ�  وَ  ِنثٞۡمۖ  �لّظّنن  َ�ۡعَض  ِن
 ْ َّسُسوا ۡغَتب َوَ�  ََ ُ�م َُ ُُ ۚ  ّ�ۡع ا ًُ نّب  َ�ۡع ُُ

َ
َحُدُ�مۡ  َ

َ
َ أ

َ
ُ�َل  أ

ۡ
 َ�ۡمَ  يَأ

خنيهن 
َ
ۚ  َمۡيٗتا أ ْ  فََكرنۡهُتُموهُ ۚ  َو�ّ�ُقوا َ َّ �  َّ ن ِ  َ َّ : الجرات [﴾ ١ رّحنيمٞ  َُّوابٞ  �
١٢  [ 

“ওেহ যারা ঈমান এেনছ! েতামরা অেনক অনুমান েথেক দূের 
থাক। িননয়ই েকান েকান অনুমান পাপজনক হেয় থােক। 
আর েতামরা কারও েদাু অনুস�ান কর না এাং এেক 
অপেরর গলাত কর না। েতামােদর মেধ্ েক  িক তার মকত 
ভাইেয়র েগা� ভকু করেত পছ� করো ? েতামরা েতা 

                                                             
44 . সূরা শরা, ৩৮। 
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অাশ্ই তা ংকুা কর। েতামরা আ�াহেক ভয় কর। িননয় 
আ�াহ াড়ই তাওাাহ কাুবকারল, পরম দয়াবু।’’45 

এ  সো হাদলেসর এক াুরনায় এেসেছ, রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: েয া্িি েকান মুসিবেমর 
েদাু শিক েগাপন রােখ, আ�াহও িকয়ামেতর িদন েস া্িির 
েদাু শিক েগাপন রাখোন।’’45F

46 

২৯. সৎকােজর সহেযািগতা করা: ভাব কাজ অিাবে� স�� 
করার জন্  িতেযািগতা করা মু’িমেনর জন্ একিক 
অত্াাশ্কলয় িাুয়। এেত কমরলরা কােজর  িত গরে িদেয় 
 িতেযািগতায় িব� হয়। এ  সো আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

ۖ  ُهوَ  ونۡجَهةٌ  َولنُ�ّٖ  ﴿ َها ْ  ُمَوّ�ن نُقوا �  فَٱۡسََب نَ  �ۡ�َۡيَ�ٰتن ُۡ ْ  َما ََ تن  َُُ�وُِوا
ۡ
نُ�مُ  يَأ  ب

 ُ َّ �  ۚ َّ  َ�نيًعا َ  ِن َّ �  ٰ ن  َ�َ
ءٖ  ُ�ّ يرٞ  َ�ۡ  ]  ١٤٨: انقرة [﴾ ١ قَدن

“আর  েত্েকরই রেয়েছ একিক িদক , েয িদেক েস মুখ 
কের। সুতরাং েতামরা সৎকােজ  িতেযািগতায় এিগেয় যাও। 
েযখােনই েতামরা থাক না েকন , আ�াহ েতামােদর সাাইেক 
একো সমোত করোন। িননয় ই আ�াহ সারিাুেয় 
সারশিিমান।’’46F

47 

অন্ এক আয়ােত আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

                                                             
45 . সূরা আব-হজুরাত, ১২। 

46 . ইবন মাজাহ, হাদলস নং-২৫৩৬। 

47 . সূরা আব-াাকারাহ, ১৪৮।  
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﴿  ٓ َا َۡ َِز
َ
ّقن  �لۡكنَ�َٰب  ِنَ�َۡك  َوأ نٱۡ�َ ٗقا ب نَما ُمَصّدن ّ  �لۡكنَ�ٰبن  مننَ  يََديۡهن  َ�ۡ�َ  ل

ٓ  بَۡيَنُهم فَٱۡحُ�م َعلَۡيهن�  َوُمَهۡيمنًنا نَما َِزَل  ب
َ
ۖ  أ ُ َّ ۡهَوآَءُهمۡ  ََُّبنعۡ  َوَ�  �

َ
 َ�ّما أ

�  مننَ  َجآَءكَ  ّقن َۡعةٗ  مننُ�مۡ  َجَعلَۡنا لنُ�ّٖ  �ۡ�َ ۚ  �ن ُ  َشآءَ  َولَوۡ  َومنۡنَهاٗجا َّ � 
َعلَُ�مۡ  ّمةٗ  َ�َ

ُ
َدةٗ  أ َۡبلَُوُ�مۡ  َوَ�ٰ�نن َ�ٰحن ٓ  �ن  ّ�ن ْ  َءاَُٮُٰ�ۡمۖ  َما نُقوا �  فَٱۡسََب  �ۡ�َۡيَ�ٰتن

 ََ ن ن  ِ َّ ُعُ�مۡ  � نُئُ�م َ�نيٗعا َمرۡجن ُينَّب نَما ََ ََ  َنيهن  ُكنُتمۡ  ب و َُ  ﴾ ٤ َ�َۡتلن
 ]  ٤٨: اؤيئ دة[

“আিম আপনার  িত নািযব কেরিছ সত্সহ এ িকতাা যা 
সত্ায়নকারল পূোর অাতলুর িকতাাসমূেহর এাং সংরকুকারল 
তােত যা আেছ তার। সুতরাং আপিন তােদর মেধ্ ফয়সাবা 
করন আ�াহ যা নািযব কেরেছন তদনুসাের এাং আপনার 
কােছ েয সত্ এেসেছ তা েছেড় তােদর েখয়াব খুশলর 
অনুসরু করোন না। আিম েতামােদর  েত্েকর জন্ 
িনধরারু কের িদেয়িছ িনিদর� শরল ‘আত ও িনিদর� পতা। আর 
যিদ আ�াহ িাইেতন , তো অাশ্ই িতিন েতামােদর সাাইেক 
এক জািত কের িদেতন। িক� িতিন েতামােদর পরলকা 
করেত িান যা িতিন েতামােদর িদেয়েছন তার মাধ্েম। 
অতএা েনক কােজর  িত ধািাত হও। েতামােদর সাাইেক 
আ�াহর িদেক  ত্াাতরন করেত হো। তারপর িতিন 
েতামােদর অািহত করোন েস িাুয় যােত েতামরা মতেভদ 
করেত।’’47F

48  

                                                             
48 . সূরা আব-মািয়দাহ, ৪৮। 



 

35 

৩০.  িত�িত পূুর করা: ওয়াদা িদেয় তা রকা করা একজন 
মু’িমেনর একিক গরেপূুর গু। আর এিক একজন মু’িমেনর 
জন্ একিক অপিরহাযর গু। কারু  িত�িত রকা না করা 
মুনােফকলর বকু। এ জন্ আ�াহ তা‘আবা এ িাুেয় গরে 
 দান কেরেছন। এ  সো আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

َها ﴿ ُّ ََ ٰ نينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنٓوا ۡوفُوا
َ
�  أ نٱلُۡعُقوُن حنلّۡت  ب

ُ
َِۡ�ٰمن  بَهنيَمةُ  لَُ�م أ

َ
ۡتَ�ٰ  َما ِنّ�  �ۡ� ُُ 

ُِتمۡ  �لّصۡيدن  ُ�نّ�ن  َ�ۡ�َ  َعلَۡيُ�مۡ 
َ
ۗ  َوأ َّ  ُحُرٌم َ  ِن َّ ُۡ�مُ  � : اؤيئ دة [﴾ ١ يُرن�دُ  َما َُ

١  [  

“ওেহ যারা ঈমান এেনছ! েতামরা অালকার পূুর করো। 
েতামােদর জন্ হাবাব করা হেয়েছ িতুুদ জ� , েসগেবা 
ছাড়া যা েতামােদর কােছ ািুরত হেহ , তো ইহরাম অাআায় 
িশকার করােক হাবাব মেন করো না। িননয় আ�াহ আেদশ 
কেরন যা িতিন ইহা কেরন। ’’48F

49 

এ  সো হাদলেসর এক াুরনায় জানা যায়, রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: মুনািফেকর িনদশরন িতনিক। 
যখন কথা ােব তখন িমথ্া ােব।  িত�িত িদেব ভা কের 
এাং তার কােছ েকান িকছু আমানত রাখেব তার িখয়ানত 
কের।’’49 F

50  

                                                             
49 . সূরা আব মািয়দাহ, ১। 

50 . মুসিবম, আস-সহলহ, হাদলস নং-৮৯।  
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৩১. সাবাম েদয়া:  ‘সাবাম’ আরাল শ�, এর আিভধািনক অথর 
শাি�, িনরাপভা ইত্ািদ। পািরভািুক অেথর মুসিবমগু 
পার�িরক সাকােত েয াাক্ িািনময় কের থােক তােক 
সাবাম ােব। পকিথালর সূিনাকাব েথেক  েত্ক জািতর মােঝ 
সাবাম াা অিভ াাদেনর রলিত  িিবত িছব এাং াতরমােনও 
আেছ। তো এই রলিত-পিিতর মােঝ িভ�তা রেয়েছ। তো 
ইসবামল সাবাম রলিত একই যা আিদ িপতা আদম আবাইিহস 
সাবাম েথেক িেব আসেছ। মুসিবমেদরেক সাবােমর িনেদরশ 
িদেয় এরশাদ কেরন : 

ُٗا ََُخلُۡتم فَإنَذا﴿ ْ  ُ�ُيو نُموا ٰ  فََسلّ ُ�مۡ  َ�َ سن َُ ِ
َ
ن  عنندن  ّمننۡ  َ�نّيةٗ  أ َّ ۚ  ُمَ�َٰرَ�ةٗ  � نَبٗة  ﴾َطّي

 ]  ٦١: الور[

‘যখন েতামরা ংের  োশ করো, তখন িনেজেদর 
েবাকেদরেক সাবাম করো। একা আ�াহর পক হেত 
ারকতময় ও পিাা অিভাাদন।’50F

51  

অন্া মহান আ�াহ আেরা ােবন:  

َها ﴿ ُّ ََ ٰ نينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا نُ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوًُا َُۡدُخلُوا ْ  َحّ�ٰ  ُ�ُيوُ نُسوا �
ۡ
 �َۡسَتأ

 ْ نُموا ٰ  َو�َُسلّ َ�َ  ۚ ۡهلنَها
َ
ََ  لََعلُّ�مۡ  لُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلنُ�مۡ  أ  ]  ٢٧: الور [﴾ ٢ ََُذّكُرو

‘েহ ঈমানদারগু! েতামরা িনেজেদর ংর ছাড়া অেন্র ংের 
 োশ কর না, যতকু না অনুমিত  হু কর এাং তার 

                                                             
51. সূরা আন নূর, ৬১    
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াািস�ােক সাবাম কর। ওকা েতামােদর জন্  ভম। যােত 
েতামরা  পেদশ  হু কর। 51 F

52  

িতিন আেরা ােবন:  

ّيةٖ  ُحّينيُتم �َذا ﴿ ِن نَت ْ  ب ّيوا َِ ۡحَسنَ  فَ
َ
نأ ٓ  ب وۡ  منۡنَها

َ
ۗ  أ ٓ ُّوَها  ]  ٨٦: النسيء [﴾ ُر

‘যখন েতামরা সাবাম কর  ভম পতায় সাবাম কর। অথাা 
সাবাম দাতার কথাগেবাই  ভের ােব িদো। 52F

53 

আাু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: 
রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘েতামরা 
জা�ােত  োশ করেত পারো না, যতকু না েতামরা ঈমান 
আনয়ন করো। আর েতামরা ঈমানদার িহসাো গু্ হো না 
যতকু না েতামরা পর�রেক ভাবাাসো।  আিম িক 
েতামােদরেক এমন  পায় িনেদরশ করা না যা অাব�ন 
করেব েতামােদর পার�িরক ভাবাাসা াকিি পাো? েতামরা 
পর�েরর মেধ্ সাবােমর  িবন করো। 53 F

54 

 পেরাি হাদলস েথেক াুঝা যায় েয, মানুেুর জন্ সরাসির 
জা�ােত  োশ করেত হেব পিরপূুর ঈমানদার হেত হো। 
আর পিরপূুর ঈমানদার হওয়ার জন্  েয়াজন মুসিবমেদর 
এেক অপরেক ভাবাাসা এাং পর�রেক ভাবাাসার মাধ্ম 

                                                             
52. সূরা আন নূর, ২৭     

53. সূরা আন িনসা, ৮৬     

54. মুসিবম, হাদলস নং-৪৬৩১     



 

38 

হেহ সাবাম। পার�িরক সাবাম িািনমেয়র মাধ্েম এেক 
অপেরর সােথ ভাবাাসা সকি� হয়। আর এ ভাবাাসার মাধ্েম 
মু’িমন জা�ােত  োশ করেত পারো। 

হািদেসর এক াুরনায় এেসেছ, াারা ইানু আেযা রািদয়া�াহ 
আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম আমােদর িনেদরশ িদেয়েছন সাতিক কােজর। (১) 
েরাগলর েখাঁজ-খার েনয়া (২) জানাযার সো গমন করা (৩) 
হাঁিিদাতার জন্ েদা‘আ করা (৪) দুারবেক সাহায্ করা (৫) 
মাযবূেমর সাহায্ করা (৬) সাবােমর  ভর েদয়া (৭) 
কসমকারলর কসম পূুর করা। 54

55 

৩২. অত্ািার না করা: যুবুম-অত্ািার ইসবােমর একিক জংন্ 
অপরাধ, যােক সাাই ংকুা কের। এর কারেু পািথরা জলােন 
মানুু হো বাি�ত এাং পরকােব েভাগ করেত হো কিঠন 
শািন। এ স�েকর আ�াহ ােবন  ‘যািবমেদর জন্ পরকােব 
েকান দরদল া�ু থাকো না এাং তােদর জন্ েকান 
সুপািরশকারলও হো না যার কথা মান্ করা হো’।  56  

অন্া িতিন আেরা ােবন  ‘যািবমেদর জন্ েকান সাহায্কারল 
থাকো না’।56

57  

                                                             
55. াুখারল, হাদলস নং-৫৭৫৪     

56. সূরা আব মুিমন ১৮  

57. সূরা আব হ� ৭১  
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আাূ হরায়রাহ রািদয়া�াহ আনহ ােবন: রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম াবেবন: ‘েতামরা াবেত পার সােিেয় 
িনঅ� েক? ছাহাালগু াবেবন: আমােদর মােঝ সােিেয় 
দিরষ েসই যার েকান অথর েনই। রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম াবেবন: আমার  �েত সােিেয় গরলা এমন 
া্িি েয সাবাত, িসয়াম ও যাকােতর েনকল িনেয় ি�য়ামেতর 
মােঠ  পিআত হো। অপরিদেক অন্ায়ভাো হত্া করা 
অন্ায়ভাো স�দ ভকু করা, অপাাদ েদয়া ও গািব েদয়ার 
অিভেযাগ িনেয়  পিআত হো। তখন তার েনকল হেত 
তােদরেক পিরেশাধ করা হো। তার েনকল েশু হেয় েগেব 
তােদর পাপ িনেয় তার  পর িাপােনা হো এাং তােক 
জাহা�ােম িনেকপ করা হো’। 58  

অা হাদলস  ারা  মািুত হয় েয, অত্ািাের হক ন� করা 
হয়, যা পােপর অ�ভুরি। একার দায় ি�য়ামেতর িদন 
পিরেশাধ করেত হো। আাু মূসা রািদয়া�াহ আনহ ােবন: 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম াবেবন: ‘আ�াহ 
তা‘আবা অত্ািারলেক এক িনিদর� সময়সলমা পযর� অাকাশ 
িদেয় থােকন। অােশেু তােক যখন পাকড়াও কেরন,তখন 
তােক আর ছােড়ন না। অতঅপর িতিন এই আয়াতিক পাঠ 
করেবন ‘েতামার  িতপাবেকর ধরা এইনপ েয যখন িতিন 

                                                             
58. মুসিবম,, হাদলস নং-৪৬৭৮  
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অত্ািারল জনপদেক পাকড়াও কেরন, তাঁর ধরা াড় 
কিঠন’।58 F

59 

৩৩. আ�লয়তার স�কর রকা করা: আ�লয়তার স�কর ইসবােম 
একিক গরেপূুর িাুয়। েয িাুেয় সতকর-সাাধান থাকা 
 েত্ক মুসিবেমর জন্ অাশ্ কতরা্। েকননা আ�লয়তার 
স�কর রকাকারল জা�ােত যাো এাং স�কর িছ�কারল 
জাহা�ামল হো রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম েংাুুা 
কেরেছন। পকা�ের আ�লয়তার স�কর ন� করেব তােদর 
 াপ্ হক িান� হয়। আ�াহ এ হক রকা করেত ােবেছন। 
মহান আ�াহ ােবন: 

رۡ  َوَ�  �لّسبنيلن  َو�ۡ�نَ  َو�لۡمنۡسكن�َ  َحّقُهۥ �لُۡقۡرَ�ٰ  َذا َوَءاتن ﴿ يًرا ُ�َبّذن  ﴾٢ َ�ۡبذن
  ]  ٢٦: االساء[

‘আ�লয়-�জেনর  াপ্ হক তােদর িদেয় দাও এাং অভাা ন 
মুসািফরেকও’। 59F

60  

আ�াহ তা‘আবা অা আয়ােত আ�লয়-�জন, অভাা ন ও 
িমসকলনেদর হক আদায় করেত িনেদরশ িদেয়েছন। আর এ 
স�কর রকা করেত হো িনঅ �াথরভাো। হাদলেস এেসেছ,  
আ�ু�াহ ইানু ওমর রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন 
ােবন: রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘েসই 

                                                             
59. াুখারল, হাদলস নং-৪৩১৮  

60. সূরা াানল ইসরাঈব ২৬  
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া্িি আ�লয়তার স�কর রকাকারল নয় েয, িািনমেয়র �ােথর 
তা রকা কের। ারং েস া্িি আ�লয়তার স�কর রকাকারল 
যার সােথ তা িছ� করার পর পুনঅআাপন কের’। 60F

61 

 ি হাদলস  ারা  তলয়মান হয় েয, েকান িকছু পাওয়ার 
�ােথর আ�লয়তার স�কর আাপনকারল  কক তপেক আ�লয়তার 
স�কর রকাকারল নয়। ারং আ�লয়তার স�কর রকা করেত 
হো িনঅ�াথরভাো। অেনক এবাকায় েদখা যায়,  ভরািধকার 
সূো  া� স�দ যিদ োােনরা না েনয়, তাহেব ভাইেদর 
সােথ তােদর স�কর ভাবই থােক। িক� যিদ োােনরা ঐ 
স�দ  হু কের, তাহেব ভাইেদর সােথ োানেদর আর 
েকান সুস�কর থােক না। এসা জােহবল িি�াধারা। এগেবা 
েথেক িারত থাকাই  িতিক মুসিবেমর কতরা্। আ�াহ 
আ�লয়তার স�েকরর া্াপাের ি�য়মােতর িদন িজেজস 
করোন। িতিন ােবন:  

﴿ ْ َ  َو�ّ�ُقوا َّ ني � َّ �  ََ نهۦن �ََسآَءلُو ۚ  ب رَۡحاَم
َ
َّ  َو�ۡ� َ  ِن َّ �  ََ  ﴾ ١ َر�نيٗبا َعلَۡيُ�مۡ  َ�

 ]  ١: النسيء[

‘আ�াহেক ভয় কর, যার নােম েতামরা পর�েরর িনকক 
িজেজস কের থাক এাং অ�লয়তার া্াপাের সতকর থাক’। 

61F

62  

অন্ আয়ােত আ�াহ ােবন:  

                                                             
61. াুখারল, হাদলস নং-৫৫৩২  

62. সূরা আন িনসা ১  
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﴿ ْ َ  إَو�ۡ�ُبُدوا َّ ْ  َوَ�  � نهۦن �ُۡ�نُ�وا ۖ  ب ا يۡنن  َشۡ� ٔٗ َ نٱلَۡ�ٰ�ن نذني ِنۡحَ�ٰٗنا َو�  �لُۡقۡرَ�ٰ  َو�
ارن  َو�لَۡمَ�ٰكن�ن  َو�ۡ�ََ�َٰ�ٰ  ارن  �لُۡقۡرَ�ٰ  ذني َو�ۡ�َ نٱۡ�َ�بن  َو�لّصاحنبن  �ۡ�ُُنبن  َو�ۡ�َ  ب

يَۡ�ُٰنُ�ۡمۗ  َملََكۡت  َوَما �لّسبنيلن  َو�بۡنن 
َ
َ  َّ َ  ِن َّ نّب  َ�  � ََ  َمن ُُ  فَُخوًرا ُ�َۡتاٗ�  َ�

 ]  ٣٦: النسيء [﴾٣

‘েতামরা আ�াহর ইাাদত কর, তাঁর সােথ কা েক শরলক কর 
না। িপতা-মাতার সােথ সৎ ও সদয় া্াহার কর এাং 
িনককা�লয়, ইয়াতলম, িমসকলন, আ�লয়  িতোশল, িনকক 
 িতোশল এাং সফরসাল, অসহায় মুসািফর এাং িনেজর 
দাস-দাসলেদর  িতও।িননয়ই আ�াহ দািসক অহংকারলেক 
পছ� কেরন না’। 62F

63  

এ আয়ােত িনেজর হেকর সােথ িপতা-মাতার হেকর কথা 
 ে�খ কেরেছন। অতঅপর িনককা�লয়েদর হেকর কথা  ে�খ 
কেরেছন। তাই ইসবােম এ িাুয়িক িােশু গরেের 
দাালদার। (১) িপতা-মাতা (২) িনককা�লয় (৩) ইয়াতলম (৪) 
িমসকলন (৫)  িতোশল (৬) িনকক  িতোশল,(৭) অসহায় 
মুসািফর (৮) সফরসাথল (৯) দাস-দাসলর সােথ সদয় আিরু 
করার জন্ িনেদরশ িদেয়েছন। িক� াতরমােন এসা িাুেয়র 
 িত মানুু েকান �েকপ কের না। াকি িপতা-মাতার েসাার 
 িত মানুু েকান বক্ কের না। পকা�ের �শর-শাশড়লর 
জন্ সাাই িনেজেক  জাড় কের েদয়। িনেজর ভাই-োােনর 

                                                             
63. আন সূরা িনসা: ৩৬  
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 িত েখয়াব কের না অথি শ্াবক-শ্ািবকার জন্ হাত খুেব 
খরি কের। িনককা�লয়েদর  িত কতরা্ পাবেন থােক 
 দাসলন, তােদর  িত অােহবা, অাজা  কাশ কের, অথি 
া�ু-াা�োর জন্  দার হেন খরি কের। এসা  উা কাজ 
েথেক িারত হেয়  েত্েকর হক যথাযথভাো আদায় করা 
 িিত।  

এ হাদলেস আ�লয়তার স�কর রকাকারলর জন্ আ�াহর পক 
েথেক সাহায্কারল িনযুিি ও আ�লয়-�জেনর সােথ 
অসদািরুকারলর পিরুিত স�েকর সিানার আেবািনা েপশ 
করা হেয়েছ। তাই আমােদর সকেবর এ া্াপাের সতকর-
সাাধান হওয়া জনরল। 

হাদলেস এেসেছ,  আাু াাকরা রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত 
িতিন ােবন: রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: 
‘িােষাহকারল ও আ�লয়তার া�ন িছ� করার মত েকান 
পাপই এত জংন্ নয় েয, পাপলেক আ�াহ তা‘আবা খুা 
শল�ই এই পকিথালেত তার শািন েদন এাং আিখরােতও তার 
জন্ শািন জমা কের রােখন’।  64  

এ হাদলস  ারা াুঝা যায় েয, আ�লয়তার স�কর িছ�কারলর 
দুিনয়ােতও শািন হো এাং পরকােবও তার জন্ শািন 
িনধরািরত থাকো।হাদলেস এেসেছ,  আাু আই া আনছারল 

                                                             
64. আাুদা দ, হাদলস নং-৪২৫৬  
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রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত এক া্িি াবব: েহ আ�াহর 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম! আমােক এমন একিক 
আমব িশকা িদন যা আমােক জা�ােত  োশ করাো। 
 পিআত েবাকজন াবব: তার িক হেয়েছ? তার িক হেয়েছ? 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম াবেবন: তার িােশু 
 েয়াজন রেয়েছ। এরপর নাল করলম সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম াবেবন: তুিম আ�াহর ইাাদত করো, তাঁর সােথ 
কা েক শরলক করো না, সাবাত আদায় করো, যাকাত 
আদায় করো এাং আ�লয়তার স�কর রকা করো’। 64

65  

ইানু িশহাা হেত ািুরত মুহা�াদ ইানু জুাাইর ইানু মতঈম 
ােবন েয, জুাায়র ইানু মুতঈম খার িদেয়েছন েয, িতিন 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-েক াবেত শেনেছন 
‘আ�লয়তার স�কর িছ�কারল জা�ােত  োশ করো না’।  66 

 ে�িখত হাদলেস রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ঐ 
া্িিেক পাঁিিক িাুেয় িনেদরশ িদেয়েছন, যা পাবন করেব েস 
জা�ােত েযেত পারো। িাুয়গিব হেহ- (১) আ�াহর ইাাদত 
করা (২)তাঁর সােথ িশকর না করা (৩) ছাবাত আদায় করা 
(৪) যাকাত আদায় করা (৫) আ�লয়তার স�কর রকা করা। 
এ হাদলেস রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর 

                                                             
65. াুখারল, হাদলস নং-৫৯৮৩  

66. াুখারল, হাদলস নং-৫৯৮৪  
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ইাাদেতর সােথ আ�লয়তার স�কর রকার কথা ােবেছন: যা 
পাবন করেব মানুু সহেজই জা�ােত  োশ করেত পারো। 
 পেরাে�িখত হাদলেস আ�লয়তার স�কর িছ�কারল জা�ােত 
 োশ করো না ােব  ে�খ করা হেয়েছ। আ�লয়তার 
স�কর রকায় পুরেুর দািয়েই োশল। েকননা তারা অথর 
 পাজরন কের এাং স�েদর রকক হয়।  েত্কেক তার 
যথাযথ  াপ্  দান করেব এাং সাার সােথ েযাগােযাগ রকা 
কের িবেব এ স�কর আজলান অকুক থােক। আর এ কাজ 
মূবতঅ পুরেুর। তাই এেকো তােদরেক অ ুল ভূিমকা 
পাবন করেত হো। 

৩৪.  িতোশলর হক আদায় করা:  িতোশল আ�লয় েহাক অথাা 
অনা�লয়, মুসিবম েহাক অথাা অমুসিবম েয েকান অাআায় 
সাধ্ানুযায়ল তােদর সাহায্-সহায়তা করা ও তােদর 
খারাখার েনয়া জনরল। যারা  িতোশলেক ক� েদয়, তারা 
জা�ােত যাো না। এেদর া্াপাের রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম কসম কের ােবেছন: েযসা কারেু মানুু 
জা�ােত যাো না,  িতোশলেক ক�  দানকারল তার 
অন্তম। আ�াহ তা‘আবা ােবন:  

﴿ ْ َ  َو�ۡ�ُبُدوا َّ ْ  َوَ�  � نهۦن �ُۡ�نُ�وا ۖ  ب ا يۡنن  َشۡ� ٔٗ َ نٱلَۡ�ٰ�ن نذني ِنۡحَ�ٰٗنا َو�  �لُۡقۡرَ�ٰ  َو�
ارن  َو�لَۡمَ�ٰكن�ن  َو�ۡ�ََ�َٰ�ٰ  ارن  �لُۡقۡرَ�ٰ  ذني َو�ۡ�َ نٱۡ�َ�بن  َو�لّصاحنبن  �ۡ�ُُنبن  َو�ۡ�َ  ب

يَۡ�ُٰنُ�ۡمۗ  َملََكۡت  َوَما �لّسبنيلن  َو�بۡنن 
َ
َ  َّ َ  ِن َّ نّب  َ�  � ََ  َمن ُُ  فَُخوًرا ُ�َۡتاٗ�  َ�

 ]  ٣٦: النسيء [﴾٣
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‘আ�াহর ইাাদত কর, তাঁর সােথ কা েক শরলক কেরা না। 
িপতা-মাতার সােথ সৎ া্াহার কর এাং িনককা�লয়, 
ইয়াতলম, িমসকলনেদর সােথ ভাব া্াহার কর। িনকক 
 িতোশল ও দূর  িতোশল এাং সহকমরলেদর সােথ ভাব 
া্াহার কর। পিথক ও দাস-দাসলর সােথ ভাব া্াহার কর। 
িননয়ই আ�াহ অহংকারল-দািসকেক পছ� কেরন না’। 66F

67  

৩৫. িপতা-মাতার সােথ স ্াহার: িপতা-মাতা আ�াহর পক 
েথেক এক অতুব্ েন‘আমত। আ�াহ তাঁর ইাাদেতর পেরই 
িপতা-মাতার সােথ স ্াহােরর িনেদরশ িদেয়েছন। িপতা-
মাতার সােথ স ্াহার জা�ােত যাওয়ার মাধ্ম িহসাো 
আ�াহর রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম  ে�খ 
কেরেছন। িপতা-মাতােক েপেয় তােদর সােথ সদািরু কের 
েয া্িি জা�াত বাভ করেত পারব না, তার েিেয় হতভাগ্ 
আর েনই। িপতা-মাতা অত্ািারল, অন্ায়কারল, এমনিক 
িাধমরল হেবও তােদর সােথ  ভম া্াহার করার জন্ রাসূব 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম িনেদরশ িদেয়েছন। িপতা-মাতার 
সােথ সদািরেুর িনেদরশ িদেয় আ�াহ ােবন: 

�َ�ٰنَ  َوَوّصۡيَنا ﴿ يۡهن  �ۡ�ن َ نَ�ٰ�ن ّمُهۥ َ�َلَۡتهُ  ب
ُ
ٰ  َوۡهًنا أ ٰلُُهۥ َوۡهنٖ  َ�َ ََ ن َن  َ�َمۡ�ن  �ن  َوف

َ
 أ

يَۡك  َن  �ۡشُكرۡ  َ ّ  َولنَ�ٰ�ن ََ ن ِ  ُ�  ]  ١٤: لقمين [﴾ ١ �لَۡمصن

                                                             
67. সুরা আন িনসা ৩৬ 
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‘আিম মানুুেক তার িপতা-মাতার সােথ স ্াহার করার 
িনেদরশ িদেয়িছ। তার মা কে�র পর ক� কের গেভর ধারু 
কেরেছ। একাধাের দু’াছর দুধ পান কিরেয়েছ। অতএা 
আমার  িত ও িপতা-মাতার  িত কক তজ হও। আর আমার 
িনকেকই েতামােদর িফের আসেত হো’। 

67F

68  

িতিন আেরা ােবন: 

ّ�  َرّ�َك  إَوقََ�ٰ  ﴿
َ
َ  ْ يۡنن  ِنيّاهُ  ِنّ�ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا َ نٱلَۡ�ٰ�ن ۚ  َو� ۡبلَُغنّ  ِنّما ِنۡحَ�ًٰنا  عننَدكَ  َُ

ٓ  �لۡكنَ�َ  َحُدُهَما
َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ َ ٓ  َ�ُقل فََ�  �ن ّفٖ  لُّهَما

ُ
 قَۡوٗ�  لُّهَما َوقُل َ�ۡنَهۡرُهَما َوَ�  أ

ّلن  َجَناحَ  لَُهَما َو�ۡخَنۡض  ٢ َكرن�ٗما َّ ُهَما ّرّبن  َوقُل �لّرۡ�َةن  مننَ  �  َرّ�َيا�ن  َكَما �رَۡ�ۡ
 ]  ٢٤  ،٢٣: االساء [﴾ ٢ َصغنٗ��

‘েতামার পাবনকতরা িনেদরশ িদেহন েয, তােক ছাড়া েযন অন্ 
কােরা ইাাদত না কর। িপতা-মাতার সােথ স ্াহার কর। 
তােদর মেধ্ েক  অথাা  ভয়ই যিদ েতামার জলা�শায় 
াাধরেক্  পনলত হয়, তো তােদরেক ‘ হ’ শ�িকও াবো না 
এাং তােদরেক ধমক িদও না ও তােদর সােথ িশ�ািারপূুর 
কথা াব। তােদর সােথ ন�ভাো করুার ডানা অানত কের 
দাও এাং াব েহ আমার পাবনকতরা! তােদর  ভেয়র  িত 
রহম কর েযমন ৈশশো আমােক বাবন-পাবন কেরেছ’। 68 F

69 

                                                             
68. সুরা েবা�মান ১৪  

69. সুরা াানল ইসরাঈব, ২৩-২৪  
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অা আয়ােত আ�াহ তাঁর ইাাদেতর পেরই িপতা-মাতার 
সােথ  ভম আিরেুর িনেদরশ িদেয়েছন। (১) কােরা েকান 
কােজর জন্ তার িপতামাত ক� না পায় েসিদেক বক্ 
রাখেত হো। (২) তােদর েকান কােজর জন্ তােদরেক ধমক 
াা ক� েদয়া যাো না।তােদর সােথ  ভম আিরু করেত 
হো। তােদর সােথ সদা ন�-ভষ া্াহার করেত হো। (৩) 
াকিাাআায় তােদর  িত দয়ার হাত াািড়েয় িদেত হো। (৪) 
তােদর মকতু্র পের তােদর জন্ েদা‘আ করেত হো। এ 
আয়াত া্তলত আেরা অেনক আয়ােত আ�াহ এভাো িপতা-
মাতার সােথ স ্াহার করা িনেদরশ িদেয়েছন। 

িপতা-মাতার  িত সদািরেুর গরে স�েকর হাদলেস 
এেসেছ, আাদু�াহ ইানু আমর রািদয়া�াহ আনহ ােবন: নাল 
করলম সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-েক িজেজস করবাম, 
েহ আ�া� রাসূব! আ�া� িনকক সােিেয় পছ�নলয় আমব 
িক? রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম াবেবন: ‘সময়মত 
ছাবাত আদায় করা। আাার িজেজস করবাম, তারপর িক? 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম াবেবন: তারপর হেহ 
িপতা-মাতার অনুগত হওয়া। তারপর আিম িজেজস 
করবাম,এরপর িক? িতিন াবেবন: আ�াহর রানায় িজহাদ 
করা’। 70  

                                                             
70. মুসিবম, হাদলস নং-৫৬৮ 
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এ হাদলেস আ�াহর িনকক পছ�নলয় আমব সময়মত সাবাত 
আদােয়র পরই িপতা-মাতার সােথ সদািরেুর কথা াবা 
হেয়েছ। এমনিক এেত িজহােদর  পেরও িপতা-মাতার সােথ 
স ্াহারেক গরে েদয়া হেয়েছ।  ে�খ্ েয, িপতা-মাতার 
মেধ্ মােয়র মযরাদা িপতার েিেয় িতনগু োশল ােব হাদলেস 
 ে�িখত হেয়েছ। 

আাু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম হেত াুরনা কেরন েয, এক া্িি রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকক আরয করব, েহ আ�াহর 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম! আমার িনকক 
সারােপকা অিধক েসৗজন্মূবক আিরু পাওয়ার অিধকারল 
েক?  ভের িতিন াবেবন: েতামার মা। েস আাার িজেজস 
করব তারপর েক? িতিন াবেবন: েতামার মা। েস পুনরায় 
িজেজস করব, তারপর েক? িতিন াবেবন: েতামার মা। েস 
আাার িজেজস করব তারপর েক? িতিন াবেবন: েতামার 
িপতা’। 71  

এ হাদলেস  থেম িতনাার মােয়র কথা ােব িতুরাার িপতার 
কথা াবা হেয়েছ। এেত াুঝা যায় েয, মােয়র মযরাদা 
সোরাে । 

                                                             
71. মুসিবম, হাদলস নং-৪৯১১ 
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আাু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘তার নাক 
ধূবায় মিবন েহাক (একথা িতিন িতন াার াবেবন)। াবা 
হব, েস া্িি েক? িতিন াবেবন: েয া্িি াকি িপতা-
মাতােক অথাা দু’জেনর একজনেক েপব (অথি তােদর েসাা 
করব না) েস জা�াত বাভ করেত পারব না’।  72 

আমর ইানু আছ রািদয়া�াহ আনহ ােবন: নাল করলম 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: াড় গনাহ হেহ 
আ�াহর সােথ শরলক করা। িপতা-মাতার অাাধ্ হওয়া, 
মানুুেক হত্া করা এাং িমথ্া কসম করা’। 72

73 

ইানু ওমর রািদয়া�াহ আনহ ােবন: রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘ি�য়ামেতর িদন আ�াহ িতন 
ে�ুলর মানুেুর  িত দয়ার দক ি� িদোন না। (১) িপতা-মাতার 
অাাধ্ া্িি (২) িনয়িমত েনশাদার ষা্ পানকারল (৩) দান 
করার পর েখাকা দানকারল। িতিন আাার ােবন: িতন ে�ুলর 
মানুু জা�ােত যাো না। িপতা-মাতার অাাধ্ া্িি, দায়ূছ 
া্িি, পুরেুর োশধারল নারল’। 74  

                                                             
72. মুসিবম, হাদলস নং-৪৯১২  

73. আত-তারগলা, হাদলস নং-৩৫৬৮  

74. আত-তারগলা, হাদলস নং-৩৫৭০  
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আাু  মামা রািদয়া�াহ আনহ ােবন: রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: িতন ে�ুলর মানুু রেয়েছ, 
যােদর ফরয ও নফব ইাাদত আ�াহ কাুব করোন না। (১) 
িপতা-মাতার অাাধ্ া্িি, (২)েখাকা দানকারল (৩) ভাগ্েক 
অ�লকারকারল’। 75 

আাু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ ােবন: রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘িপতা-মাতার অনুগত হেব 
ায়স াকিি পায়। িমথ্া কথা রযল কিমেয় েদয়। েদা‘আ 
িনধরািরত ভােগ্র পিরাতরন ংকায়’। 76  

ইানু আাাাস রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত, িতিন ােবন: 
যখন ইারাহলম আবাইিহস সাবাম ও তাঁর নলর (সারার) মােঝ 
যা হাার হেয় েগব, তখন ইারাহলম আবাইিহস সাবাম 
িশশপুা ইসমাঈব এাং তার মােক িনেয় োর হেবন। তােদর 
সো একিক থেব িছব, যােত পািন িছব। ইসমাঈব 
আবাইিহস সাবাম-এর মা মশক হেত পািন করেতন। ফেব 
িশশর জন্ তার নন দুধ াাড়েত থােক। অােশেু ইারাহলম 
আবাইিহস সাবাম মাায় েপৗেছ হােজরােক একিক িারাক 
গােছর িনেি থাকার া্াআা কের িদেবন। অতঅপর ইারাহলম 
আবাইিহস সাবাম �লয় পিরাােরর (সারার) িনকক িফের 

                                                             
75. আত-তারগলা, হাদলস নং-৩৫৭৩  

76. আত-তারগলা হাদলস নং-৪২০৩  
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িবেবন। তখন ইসমাঈব আবাইিহস সাবাম-এর মা িকছু দূর 
পযর� তার অনুসরু করেবন। অােশেু যখন কাদা নামক 
আােন েপৗছেবন, তখন িতিন িপছন হেত েডেক াবেবন: েহ 
ইারাহলম! আপিন আমােদরেক কার িনকক েরেখ যােহন? 
ইারাহলম আবাইিহস সাবাম াবেবন: আ�াহর কােছ। 
হােজরা আবাইিহস সাবাম াবেবন: আিম আ�াহর  িত 
স��। রাাল ােবন:অতঅপর হােজরা আবাইিহস সাবাম িফের 
আসেবন, িতিন মশক হেত পািন পান করেতন। আর িশশর 
জন্ দুধ াাড়ত। অােশেু যখন পািন েশু হেয় েগব। তখন 
ইসমাঈব আবাইিহস সাবাম-এর মা াবেবন: আিম যিদ িগেয় 
এিদেক েসিদেক তাকাতাম, তাহেব হয়েতা েকান মানুু 
েদখেত েপতাম। রাাল ােবন: অতঅপর ইসমাঈব আবাইিহস 
সাবাম-এর মা েগেবন এাং ছাফা পাহােড়  ঠেবন। আর 
এিদেক ওিদেক তাকােবন এাং কা েক েদেখন িকনা এজন্ 
িােশুভাো তািকেয় েদখেবন। িক� কা েকও েদখেত 
েপেবন না। তখন �ত োেগ মারওয়া পাহােড় এেস েগেবন 
এাং এভাো কেয়ক িার িদেবন। পুনরায় িতিন াবেবন: 
যিদ িগেয় েদখতাম েয, িশশিক িক করেছ? অতঅপর িতিন 
েগেবন এাং েদখেত েপেবন েয, েস তার অাআায়ই আেছ। 
েস েযন মরুাপ� হেয় েগেছ। এেত তার মন �িন পািহব 
না। তখন িতিন াবেবন: যিদ েসখােন েযতাম এাং এিদেক 
েসিদেক তািকেয় েদখতাম, সসাত কা েক েদখেত েপতাম। 
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অতঅপর িতিন েগেবন, ছাফা পাহােড়র  পর  ঠেবন এাং 
এিদক েসিদক েদখেবন এাং গভলর ভাো তািকেয় েদখেবন। 
িক� কা েক েদখেত েপেবন না। এমনিক িতিন সাতিক িার 
পূুর করেবন। তখন িতিন াবেবন: যিদ েযতাম তখন 
েদখতাম েয, েস িক করেছ? হঠাৎ িতিন একিক শ� শনেত 
েপেবন। অতঅপর িতিন মেন মেন াবেবন: যিদ আপনার 
েকান সাহায্ করার থােক, তো আমােক সাহায্ করন। 
হঠাৎ িতিন িজারাঈব আবাইিহস সাবাম-েক েদখেত েপেবন। 
রাাল ােবন: তখন িতিন (িজারাঈব) তার পােয়র েগাড়াবল 
 ারা এনপ করেবন। হঠাৎ েগাড়াবল  ারা যমলেনর  পর 
আংাত করেবন। রাাল ােবন: তখিন পািন োিরেয় আসব। 
এ েদেখ ইসমাঈব আবাইিহস সাবাম-এর মা অিআর হেয় 
েগেবন এাং গতর খুঁড়েত বাগেবন। রাাল ােবন: এ  সো 
আাুব কােসম রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম 
ােবেছন: হােজরা আবাইিহস সাবাম যিদ এেক তার অাআার 
 পর েছেড় িদেতন, তাহেব পািন িাসকতত হেয় েযত। রাাল 
ােবন: তখন হােজরা আবাইিহস সাবাম পািন পান করেত 
বাগেবন এাং তার স�ােনর জন্ তার দুধ াাড়েত থােক। 
রাাল ােবন: অতঅপর জুরহম েগাোর এক দব েবাক 
 পত্কার িনিু ভূিম িদেয় অিত�ম করিছব। হঠাৎ তারা 
েদখব িকছু পািখ  ড়েছ। তারা েযন তা িা�াসই করেত 
পারিছব না। আর তারা াবেত বাগব, এসা পািখেতা পািন 
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া্তলত েকাথাও থাকেত পাের না। তখন তারা েসখােন 
তােদর একজন পাঠাব। েস েখােন িগেয় েদখব, েসখােন পািন 
মওজুদ আেছ। তখন েস তার দেবর েবাকেদর িনকক িফের 
আসব এাং তােদরেক সংাাদ িদব। অতঅপর তারা হােজরা 
আবাইিহস সাবাম-এর িনকক এেস াবব: েহ ইসমাঈেবর মা! 
আপিন িক আমােদরেক আপনার িনকক থাকা অথাা (রাাল 
ােবেছন:) আপনার িনকক াসাাস করার অনুমিত িদোন? 
হােজরা আবাইিহস সাবাম তােদরেক াসাােসর অনুমিত 
িদেবন এাং এভাো অেনক িদন েকেক েগব। অতঅপর তার 
েছেব ায়অ া� হব। তখন িতিন (ইসমাঈব) জুরহম 
েগাোরই একিক েমেয়েক িােয় করেবন। রাাল ােবন: 
পুনরায় ইারাহলম আবাইিহস সাবাম-এর মেন জাগব, তখন 
িতিন তার নল (সারা)-েক াবেবন: আিম আমার পিরত্ি 
পিরজেনর খার িনেত িাই। রাাল ােবন: অতঅপর িতিন 
আসেবন এাং সাবাম িদেবন। িতিন িজেজস করেবন, 
ইসমাঈব েকাথায়? ইসমাঈব আবাইিহস সাবাম-এর নল 
াবব: িতিন িশকাের েগেছন। িতিন পুাাধূেক তােদর অাআা 
স�েকর িজেজস করেবন। েস াবব: আমরা অিত দুরাাআায়, 
অিত কানাকািন ও খুা কে� আিছ। ইারাহলম আবাইিহস 
সাবাম াবেবন: েস যখন আসো তখন তুিম তােক আমার এ 
িনেদরেশর কথা াবো, তুিম েতামার ংেরর েিৗকাঠ খানা 
াদিবেয় েফবো। ইসমাঈব আবাইিহস সাবাম যখন 
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আসেবন, তখন নল তােক খারিক জানােবন। িতিন নলেক 
াবেবন: তুিম েসই েিৗকাঠ। অতএা তুিম েতামার িপতার 
িনকক িেব যাও। রাাল ােবন: অতঅপর ইারাহলম আবাইিহস 
সাবাম-এর আাার মেন পড়ব। তখন িতিন নল (সারা)-েক 
াবেবন: আিম আমার িনারািসত পিরাােরর খার িনেত িাই। 
অতঅপর িতিন েসখােন আসেবন এাং িজেজস করেবন, 
ইসমাঈব েকাথায়? ইসমাঈব আবাইিহস সাবাম-এর নল 
াবব: িতিন িশকাের েগেছন। পুাাধূ তােক াবেবন: আপিন 
িক আমােদর এখােন অাআান করোন না? িকছু পানাহার 
করোন না? তখন ইারাহলম আবাইিহস সাবাম াবেবন: 
েতামােদর খাদ্ ও পানলয় িক? নল াবব: আমােদর খাদ্ হব 
েগাশত এাং পানলয় হব পািন। তখন ইারাহলম আবাইিহস 
সাবাম েদা‘আ করেবন, েহ আ�াহ! তােদর খাদ্ এাং পানলয় 
ষো্র মেধ্ ারকত িদন। রাাল ােবন: আাুব কােসম 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ইারাহলম আবাইিহস 
সাবাম-এর েদা‘আর কারেুই ারকত রেয়েছ। রাাল ােবন: 
আাার িকছু িদন পর ইারাহলম আবাইিহস সাবাম-এর মেন 
তাঁর িনারািসত পিরজেনর কথা জাগব। তখন িতিন তাঁর নল 
(সারা)-েক আিম আমার পিরত্ি পিরজেনর খার িনেত 
িাই। অতঅপর িতিন এবন এাং ইসমাঈেবর েদখা েপেবন, 
িতিন যমযম কূেপর িপছেন ােস তার একিক তলর েমরামত 
করেছন। তখন ইারাহলম আবাইিহস সাবাম েডেক াবেবন: 
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েহ ইসমাঈব! েতামার রা তাঁর জন্ এক খানা ংর িনমরাু 
করেত আমােক িনেদরশ িদেয়েছন। ইসমাঈব আবাইিহস 
সাবাম আপনার রোর িনেদরশ পাবন করন। ইারাহলম 
আবাইিহস সাবাম াবেবন: িতিন আমােক এও িনেদরশ 
িদেয়েছন েয, তুিম েযন আমােক এ িাুেয় সহায়তা কর। 
ইসমাঈব আবাইিহস সাবাম াবেবন: তাহেব আিম তা করা 
অথাা িতিন অনুনপ িকছু ােবিছেবন। অতঅপর  ভেয়  েঠ 
দাঁড়ােবন। ইারাহলম আবাইিহস সাবাম ইমারত াানােত 
বাগেবন। আর ইসমাঈব আবাইিহস সাবাম তাঁেক পাথর 
এেন িদেত বাগেবন। আর তারা  ভেয় েদা‘আ করিছেবন, 
েহ আমােদর রা! আপিন আমােদর এ কাজ কাুব করন। 
আপিনেতা সািকছু েশােনন এাং জােনন? রাাল ােবন: এরই 
মেধ্  ািলর  ঁিু হেয় েগব আর াকি ইারাহলম আবাইিহস 
সাবাম এতকা  ঠেত দুারব হেয় পড়েবন। তখন িতিন 
(মাকােম ইারাহলেমর) পাথেরর  পর দাঁড়ােবন। ইসমাঈব 
তাঁেক পাথর এিগেয় িদেত বাগেবন। আর  ভেয় এ েদা‘আ 
পড়েত বাগেবন, েহ আমােদর রা! আপিন আমােদর এ 
কাজকুকু কাুব করন। িনঅসে�েহ আপিন সািকছু েশােনন 
ও জােনন। 77 

                                                             
77. াা�ারাহ ১২৭; াুখারল, হাদলস নং-৩৩৬৫  
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৩৬. সৎকােজর আেদশ ও অসৎকােজ িনেুধ করা: সৎকােজর 
আেদশ দান ও অসৎকােজর িনেুধ করা মুসিবমেদর  পর 
আ�াহ রাাাুব আবামলেনর িনেদরশ। িতিন ােবন:  

َُ�ن ﴿ َۡ ّمةٞ  ّمننُ�مۡ  َو
ُ
ََ  أ ََ  يَۡدُعو ن ََ  �ۡ�َۡ�ن  ِ ُمُرو

ۡ
نٱلَۡمۡعُروفن  َوَ�أ ََ  ب  َعنن  َوَ�ۡنَهۡو

 � ٰ�نَك  �لُۡمنَكرن ََ ْو
ُ
ََ  ُهمُ  َوأ و ُِ لن َۡ   ]  ١٠٤: عمران ال [﴾ ١ �لُۡم

‘েতামােদর মেধ্ এমন এককা দব থাকেত হো, যারা 
মানুুেক কব্ােুর িদেক ডাকো এাং ন্ােয়র আেদশ ও 
অন্ায় েথেক িনেুধ করো। তারাই হো সফবকাম’।  

77F

78  

অন্া মহান আ�াহ ােবন:  

﴿  ََ منُنو َۡ منَ�ُٰت  َو�لُۡم َۡ ُهمۡ  َو�لُۡم ُُ َآءُ  َ�ۡع ۡو�ن
َ
ََ  َ�ۡعٖض�  أ ُمُرو

ۡ
نٱلَۡمۡعُروفن  يَأ ََ  ب  َوَ�ۡنَهۡو

ََ  �لُۡمنَكرن  َعنن  ََ  �لّصلَٰوةَ  َوُ�قنيُمو ُُو َۡ ََ  �لّزَكٰوةَ  َوُ� َ  َوُ�طنيُعو َّ ۥٓۚ  � ٰ�نَك  َورَُسوَ�ُ ََ ْو
ُ
 أ

ۗ  َسَ�َۡ�ُُهمُ  ُ َّ �  َّ ن ِ  َ َّ  ]  ٧١: الو�ة [﴾ ٧ َحكنيمٞ  َعزن�زٌ  �

“মু’িমন পুরু ও নারল তারা পর�েরর া�ু  শভাকাাল। 
তারা ভাবকােজর আদেশ কের এাং ম�কােজর িনেুধ 
কের। তারা আ�াহেক মান্ কের, তাঁর রাসূেবর আনুগত্ 
কের। তারা এমন মানুু যােদর  িত আ�াহ দয়া কেরন। 
িননয়ই আ�াহ পরা.মশাবল  জাময়’। 78F

79 

পেরর আয়ােত িতিন ােবন: 

                                                             
78. সুরা আেব-ইমরান ১০৪  

79. সুরা আত তওাা ৭১  
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ُ  َوَعدَ  ﴿ َّ مننن�َ  � َۡ منَ�ٰتن  �لُۡم َۡ ۡرني َجّ�ٰٖت  َو�لُۡم نَها منن ََ َِۡ�ٰرُ  َ�ۡت
َ
نينَ  �ۡ�  َ�ٰ�ن

نَ  َنيَها نَبةٗ  َوَمَ�ٰ�ن �  َجّ�ٰتن  �ن  َطّي َٖ َٞ  َعۡد ٰ �َ َۡ ن  ّمننَ  َورن َّ �  ۚ ُ�َ�ۡ
َ
نَك  أ ۡوزُ  ُهوَ  َ�ٰل ََ  �لۡ

يمُ    ]  ٧٢: الو�ة [﴾ ٧ �لَۡعظن

“তারা এমন মু’িমন পুরু ও মু’িমন নারল যােদরেক আ�াহ 
এমন জা�াত েদওয়ার ওয়াদা কেরেছন, যার নলি িদেয় 
ঝুরাধারা  াাহমান রেয়েছ। েসখােন তারা িিরিদন থাকো। 
তােদর জন্ আদন নামক জা�ােত পিাা পিরহ� াসাােসর 
আান থাকো। আ�াহর স�ি� তােদর জন্ সােিেয় াড় 
 িতদান। আর একাই হব সােিেয় াড় সফবতা’। 79F

80  

েবাকমান হাকলম তার েছেবেক ােবন:  

ُٰبَ�ّ  ﴿ قنمن  ََ
َ
ُمرۡ  �لّصلَٰوةَ  أ

ۡ
نٱلَۡمۡعُروفن  َوأ ۡ  �لُۡمنَكرن  َعنن  َو�ِۡهَ  ب ٰ  َو�ۡص�ن َ�َ  ٓ َصابََكۖ  َما

َ
 أ

 َّ نَك  ِن ُمورن  َعۡزمن  مننۡ  َ�ٰل
ُ
 ]  ١٧: لقمين [﴾ ١ �ۡ�

‘েহ আমার পুা! ছাবাত কােয়ম কর, ভাবকােজর আেদশ 
দাও, ম�কােজর িনেুধ কর। আর েয িাপদই আসুক না 
েকন তােত ৈধযর ধারু কর। এ কাজগিব এমন যােত খুা 
োশল োশল তাকলদ করা হেয়েছ’। 80F

81 

আাু সাঈদ খুদরল রািদয়া�াহ আনহ ােবন: নাল করলম 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবন: ‘সােিেয়  ভম িজহাদ 

                                                             
80. সূরা আেব ইমরান: ৭২  

81. সূরা েবাকমান: ১৭  
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হেহ যািবম শাসেকর িনকেক হক কথার দাওয়াত েদয়া’।  82 
জািার রািদয়া�াহ আনহ ােবন: নাল করলম সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘শহলদেদর সদরার হেহন 
হামযা ইানু আাদুব মুভািবা এাং েসই া্িিও শহলদেদ 
সদরার েয অত্ািারল েনতার িনকেক েগব এাং তােক ভাব 
কােজর আেদশ করব এাং ম� কােজর িনেুধ করব। তখন 
েস তােক হত্া করব’। 83 

এ হাদলস  ারা  তলয়মান হয় েয, অত্ািারল শাসেকর িনকক 
হেকর দাওয়াত েদয়া খুাই কিঠন কাজ। এমন আােন দাওয়াত 
েদওয়ার পিরুিত জলান িাসজরনও হেত পাের। তো তার 
িািনময় হো জা�াত। আর তার মযরাদা হো শহলদেদর 
মযরাদার সমান। অত্ািারল শাসেকর ভেয় দাওয়ােতর কাজ 
েথেম থাকেত পাের না, িনিমত াা িশিথব হেত পাের না। 
ারং যািবেমর েমাকািাবায় আ�াহর  পের ভরসা েরেখ 
েজাের েশাের দাওয়ােতর কাজ অা্াহত রাখেত হো। 

 সামা ইানু যােয়দ ােবন: রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম ােবেছন: ি�য়ামেতর িদন এক া্িিেক আনা 
হো। অতঅপর তােক জাহা�ােম িনেকপ করা হো। তখন 
আগেন পুেড় তার নািড়ভুিড় োর হেয় যাো। এসময় েস 

                                                             
82. তারগলা, হাদলস নং-৩২৯৯  

83. িতরিমযল, হাদলস নং-৩৩০২  
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ংুরেত থাকো, েযমন গাধা তার িাকা িনেয় তার িার পাে�র 
ংুরেত থােক। তখন জাহা�ামাাসলরা তার িনকক একিাত 
হেয় তােক াবো েহ অমুক া্িি! েতামার এ অাআা েকন? 
তুিম না আমােদরেক ভাবকােজর আেদশ করেত আর অন্ায় 
কাজ হেত িনেুধ করেত? েস াবো, আিম েতামােদরেক 
ভাবকােজর আেদশ করতাম ােক, িক� আিম তা করতাম 
না। আর আিম েতামােদরেক অন্ায় কাজ হেত িনেুধ 
করতাম অথি আিমই তা করতাম’। 83

84 

আনাস ইানু মািবক ােবন: রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম ােবেছন: েয রােত আমােক িম‘রােজ িনেয় যাওয়া 
হব, েস রােত কতগিব েবাকেক েদখবাম, যােদর েঠাঁক 
আগেনর কাঁিি  ারা েকেক েদয়া হেহ। আিম াববাম, েহ 
িজারাঈব! এরা কারা? িতিন াবেবন: এরা আপনার  �েতর 
ািা, যারা মানুুেক ভাব কােজর আেদশ করত, িক� 
িনেজরা আমব করত না’।  85  

জুনদুা ইানু আ�ু�াহ আযদল ােবন: রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: েস া্িির  দাহরু েয া্িি 
মানুুেক কব্ােুর দাওয়াত েদয়, িনেজ আমব কের না। েস 

                                                             
84. াুখারল, হাদলস নং-৫১৩৯  

85. তারগলা, হাদলস নং-৩৩২৮  
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েসই েমামাািতর মত, েয েমামাািতর মত। েয েমামাািত 
মানুুেক আেবা েদয় এাং িনেজেক �ািবেয় েদয়’।  86  

ইমরান ইানু হসাইন রািদয়া�াহ আনহ ােবন: রাসূব 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘আমার অাতরমােন 
েতামােদর  পর েযকা সােিেয় োশল ভয় কির তারা হেহ 
েসই সা েবাক যারা মুেখ জানল, মুনােফক’। 87  

কােজই যারা মুেখ ধেমরর কথা ােব, িনেজ আমব কের না। 
এেদর িাুয়িক সােিেয় ভয়াাহ।এরা মুেখ জানল, কেমর 
মুনািফক। 

আাু হরায়রাহ রািদয়া�াহ আনহ ােবন: রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘েতামােদর েকান া্িি অেন্র 
েিােখ কুষ-কুকা েদখেত পায়, িক� িনেজর েিােখ গােছর 
িশকড়, াড় কাঠ খখ েদখেত পায় না। 88  

এ হাদলস  ারা াুঝা যায় েয, মানুু অপেরর কুষ েদাু 
েদখেত পায় িক� িনেজর াড় েদাু েদখেত পায় না। ভাব 
কােজর আেদশ েদয়া আর িনেজর াড় েদাু েদখেত পায় না। 
ভাব কােজর আেদশ েদয়া আর িনেজ না করা সােিেয় াড় 
েদাু। 

                                                             
86. তাাারানল, তারগলা, হাদলস নং-৩৩৩১  

87. তাাারানল, তারগলা, হাদলস নং-৩৩৩২  

88. তাাারানল, তারগলা, হাদলস নং-৩৩৩৬  
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৩৭. েমহমােনর সমাদর করা: অিতিথ িনককা�লয় েহাক িকংাা দূর 
স�েকরর আ�লয় েহাক তােদর মযরাদানুসাের সাধ্মত আদর-
যতড়া করা এাং যথাসাধ্ আপ্ায়ন করা  েত্ক মুসিবম 
নর-নারলর জন্ একা� কতরা্। েমহমান আপ্ায়েনর া্াপাের 
নারল-পুরু  ভয়েকই সেি� হেত হো।অিতিথ আপ্ায়েনর 
া্াপাের পুরেুর ভূিমকা সারািধক। তারা  েয়াজনলয় 
 পকরু এেন িদেব ংেরর মিহবারা তা  যত কের িদেত 
পাের। আাার অেনক েকো মিহবােদর সিদহার অভাো 
ংের পযরা� ষা্ািদ থাকার পেরও অিতিথ আপ্ায়ন যথাযথ 
হয় না। তাই নর-নারল  ভয়েকই অিতিথ আপ্ায়েন সেি� 
হেত হো।  ভেয়র  েি�া ও সিদহায়ই অিতিথ আপ্ায়ন 
যেথাপযুি হো। তো এেকো পুরেুর ভূিমকা োশল থাকা 
 েয়াজন। 

েমহমান আপ্ায়েনর া্াপাের ইারাহলম আবাইিহস সাবাম-
এর  সা  ে�খ কের আ�াহ ােবন: 

َُٮَٰك  َهۡل ﴿
َ
يُث  َ ۡيفن  َحدن ْ  ِنذۡ  ٢ �لُۡمۡكَرمن�َ  ِنبَۡ�ٰهنيمَ  ََ ْ  َعلَۡيهن  ََُخلُوا َقالُوا ََ  ۖ  َسَ�ٰٗما

ََ  قَۡومٞ  َسَ�ٰمٞ  قَاَل  ٰ  فََراغَ  ٢ ّمنَكُرو ََ ن ۡهلنهۦن ِ
َ
نعنۡجلٖ  فََجآءَ  أ ۥٓ  ٢ َسمن�ٖ  ب َقّرَ�ُه ََ 

َ�  قَاَل  ِنَ�ۡهنمۡ 
َ
َ  ََ ُ�لُو

ۡ
 ]  ٢٧  ،٢٤: الار�يت [﴾ ٢ َُأ

‘েতামােদর িনকক িক ইারাহলেমর স�ািনত েমহমােনর কথা 

েপৗেছেছ? যখন তারা তার িনকক  োশ করব, তখন তারা 

াবব: সাবাম। িতিনও াবেবন: সাবাম । তারা িছব অপিরিিত 
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া্িি। িতিন ংের িগেয় ভুনাকক ত একিক াাছুর এেন তােদর 

সামেন েরেখ িদেবন এাং াবেবন:  েতামরা খাহ না 

েকন’?88

89 

ইারাহলম আবাইিহস সাবাম-এর িনকক আগত েমহমানগু 
িছেবন েফেরশতা। তারা মানুেুর নপ ধারু কের 
এেসিছেবন। তারা িছেবন অপিরিিত। ইারাহলম আবাইিহস 
সাবাম তােদর জন্ �ত খাাােরর া্াআা কেরিছেবন। এ 
েথেক  তলয়মান হয় েয,  েত্ক মুসিবেমর জন্ যত �ত 
সসা অিতিথেদর আপ্ায়েনর া্াআা করা জনরল। 
েমহমানেদর সমাদর করার া্াপাের রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম অতলা গরোেরাপ কেরেছন। হাদলেস এেসেছ, 
আাু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত, িতিন ােবন: 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: ‘েয া্িি 
আ�াহ ও েশু িদেনর  িত ঈমান রােখ, েস েযন অাশ্ই 
তার েমহমােনর স�ান কের। আর েয া্িি আ�াহ ও েশু 
িদেনর  িত ঈমান রােখ েস েযন তার  িতোশলেক ক� না 
েদয়। আর েয া্িি আ�াহ ও েশু িদেনর  িত ঈমান রােখ, 
েস েযন ভাব কথা ােব নতুাা িুপ থােক। অন্ াুরনায় 

                                                             
89. সূরা আয-যািরয়াত ২৪-২৭  
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 িতোশলর আেব আেছ, েয া্িি আ�াহ ও েশু িদেনর  িত 
ঈমান রােখ েস েযন আ�লেয়র স�কর াজায় রােখ’। 90 

এ হাদলেস রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম মু’িমেনর 
িারিক গেুর কথা  ে�খ কেরেছন। যথা: (১) অিতিথর 
স�ান করা (২)  িতোশলেক েকানভাো ক� না েদয়া (৩) 
সারদা ভাব কথা াবা। তা সসা না হেব িুপ কের থাকা (৪) 
আ�লয়তার স�কর াজায় রাখা।  েত্ক মু’িমেনর  িিত এই 
অনন্ ৈািশে�্র অিধকারল হওয়ার েি�া করা। আাু হরায়রা 
রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: জৈনক া্িি 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকক এেস াবব: 
আিম কুধাতর। তখন রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম 
তাঁর েকান নলর কােছ খাাােরর েখাঁেজ েবাক পাঠােব িতিন 
াবেবন: িযিন আপনােক সত্  লন সহ ে রু কেরেছন তাঁর 
শপথ! আমার িনকক পািন ছাড়া িকছুই েনই। তারপর িতিন 
অন্ এক নলর িনকক েবাক পাঠােব িতিনও একই কথা 
াবেবন। এভাো তারা সকেবই একই কথা াবেবন । তখন 
রাসূব াবেবন:  আজ রােত েক েবাকিকর েমহমানদারল 
করো? আ�াহ তার  পর রহম করন।এসমেয় জৈনক 
আনছার া্িি  েঠ াবব: েহ আ�াহর রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম! আিম। এরপর েবাকিকেক িনেয় 

                                                             
90. াুখারল, হাদলস নং-৪০৫৯  
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আনছারল িনজ গকেহ েগেবন। তারপর নলেক াবেবন: েতামার 
কােছ িক িকছু আেছ? েস াবব: না। শধু াা ােদর জন্ 
সামান্ িকছু খাাার আেছ। িতিন াবেবন: তুিম তােদরেক 
িকছু িদেয় ভুিবেয় রাখ। আর যখন েমহমান  োশ 
করো,তখন আেবাকা িনিভেয় িদো। তুিম তােক েদখাো েয 
আমরাও খািহ। েস যখন খাওয়া শর করো, তখন আেবার 
িনকক িগেয় তা িনিভেয় িদো। াুরনাকারল ােবন: এরপর 
তারা ােস রইব। আর েমহমান েখেত বাগব। সকােব 
আনছার েবাকিক যখন রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-
এর িনকক আসব, তখন রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম 
াবেবন: আজ রােত েমহমােনর সােথ েতামরা দু’জেন েয 
আিরু কেরেছ, তােত আ�াহ েতামােদর  পর স�� 
হেয়েছন। 91 

অন্ আেরক াুরনায় আেছ, আাু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ 
ােবন: জৈনক আনছার া্িির গকেহ এক েমহমান রাত যাপন 
করেবন।  ি আনছােরর িনকক াা ােদর জন্ সামান্ 
খাাার ছাড়া িকছু িছব না। িতিন তার নলেক াবেবন: 
াা ােদর ংুিমেয় দাও এাং আেবাকা িনিভেয় দাও। আর 
েতামার কােছ যা আেছ তাই েমহমােনর জন্  পিআত কর।  
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াুরনাকারল ােবন: অতঅপর এ আয়াতিক অাতলুর হয়- ‘তারা 
িনেজেদর  পের অন্েক  াধান্ েদয়, যিদও তােদর অভাা 
থােক’। 92  

এ হাদলস  ারা াুঝা যায় েয, রাসূেবর নলেদর িনকেক কখেনা 
কখেনা পািন া্তলত িকছু থাকেতা না। তাু অভাোর তাড়নায় 
কখেনা তারা রাসূবেক েছেড় যানিন। অপরিদেক আনছার 
েবাকিকও িছব হতদিরষ। যার ংের াা ােদর জন্ সামান্ 
খাাার ছাড়া িকছু িছব না। তাু তারা িনেজরা না েখেয় এাং 
াা ােদর অভুি েরেখ েমহমােনর আপ্ায়ন কেরেছন। কতকা 
আ�াহভলর হেব এনপ করা সসা! এজন্ই তারা আ�াহ ও 
তাঁর রাসূেবর স�ি� বােভ ধন্ হেয়েছন। আর তােদর 
স�েকর কুরআেনর আয়াতও অাতলুর হেয়েছ। তােদর মত 
অিতিথপরায়ু মানুেুর াতরমােন খুা অভাা। ঐ ছাহাালেদর 
মত মানুু াতরমােন থাকেব এ সমাজও েসানার সমােজ 
পিরুত হত।আ�ুর রহমান ইানু আাু াকর রািদয়া�াহ 
আনহ হেত ািুরত িতিন ােবন: আছহাো ছুফফার েবাকজন 
িছব দিরষ। তাই একাার রাসূবু�াহ সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম াবেবন: যার িনকক দু’জেনর খাাার আেছ েস 
েযন তকতলয়জনেক িনেয় যায়। আর যার িনকক িারজেন 
খাাার আেছ, েস েযন প�ম অথাা ু�জনেক িনেয় যায়। 
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রাাল ােবন: আাু াকর িতনজনেক িনেয় আসেবন। আর 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম দশজনেক িনেয় 
েগেবন। আমােদর পিরাাের আমরা িছবাম িতনজন। আিম, 
আমার িপতা ও মাতা। াুরনাকারল ােবন: আিম জািন না িতিন 
ােবেছন িক-না আমার নল এাং আমার াাড়লেত আাু াকেরর 
খােদম। রাাল ােবন:আাু াকর নাল করলম সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর গকেহ রােতর খাাার েখেবন। এরপর িতিন 
অেপকা করেবন। অােশেু এশার সাবাত আদায় করা হব। 
সাবাত েশেু  ত্াাতরন কের রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর ত�াহ� হওয়া পযর� অেপকা করেবন। 
তারপর আ�াহর ইহানুযায়ল রািার িকয়দাংশ অিতাািহত 
হেব িতিন গকেহ িফের আসেবন। তার নল তােক াবেবন: 
েমহমান েরেখ েদরল কের িফরেব েকন? িতিন াবেবন: েকন, 
তুিম িক তােদর রােতর খাাার খাওয়াওিন? তার নল াবেবন: 
তুিম না আসা পযর� তারা আহার করেত অ�লকার কেরেছ। 
কেয়কাারই খাাার েপশ করা হেয়েছ। িক� েমহমানরা 
তােদর কথা পিরাতরন কেরিন। আ�ুর রহমান রািদয়া�াহ 
আনহ ােবন: আিম বুিকেয় রইবাম। িতিন ােবন: েহ 
িনোরাধ! তারপর িতিন আমােক াকাািক করেবন। আর 
েমহমানেদর াবেবন: ভাব হব না, আপনারা খাাার েখেয় 
িনন। িতিন আেরা াবেবন: আ�াহর কসম! আিম আহার 
করা না (কারু খাাার িছব কম)। আ�ুর রহমান ােবন: 
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আ�াহর শপথ! আমরা েয েবাকমাই  হু করিছবাম। তার 
েিেয় অিধক পিরমােু োেড় েযত। এমনিক আমরা পিরতক� 
হেয়ও আমােদর খাদ্ পূোর যা িছব, তার েিেয় অেনক োশল 
হেয় েগব। আাু াকর খাাােরর  িত বক্ করেবন, তা 
েযমন িছব েতমিন আেছ াা তার েিেয়ও অিধক হেয়েছ। 
িতিন তার নলেক াবেবন: েহ ািন িফরােসর োান! এ িক 
া্াপার? িতিন াবেবন: িকছু না, আমার েিােখর  শাি�। 
এগিব যা িছব, তার েিেয় িতনগু োেড় েগেছ। আ�ুর 
রহমান ােবন: এরপর আাু াকর িকছু েখেবন এাং াবেবন: 
কসমকা িছব শয়তােনর। অতঅপর িতিন আেরা এক েবাকমা 
েখেবন। তারপর েসগেবা রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর িনকক িনেয় েগেবন। আ�ুর রহমান ােবন: 
আিমও তার কােছ সকাব পযর� থাকবাম। িতিন ােবন: 
আমােদর ও েকান এক স�দােয়র মােঝ একিক িুিি 
িছব।িুিি েশু হেয় েগেব আমরা াারজন েবাক িনযুি 
করবাম।  েত্ক েবােকর সােথ অেনক েবাক িছব। আ�াহই 
ভাব জােনন  েত্ক েবােকর সােথ কত েবাক িছব।তােদর 
 েত্েকর িনকক এ খাাার পাঠান হব। তারা সকেবই েস 
খাাার েখব। 93 
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জাোর ইানু আািদ�াহ রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন 
ােবন: পিরখা খনেনর সময় আিম রাসূেবর শরলের কুধার 
বকু েদখেত েপবাম। তারপর আমার নলর িনকক িফের 
এেস তােক াববাম, েতামার িনকক িকছু আেছ িক? েকননা 
আিম রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-েক কুধাতর 
অাআায় েদেখিছ। েস একিক িামড়ার থেব োর করব, যােত 
এক ছা‘ পিরমাু যা িছব।আর আমােদর গকহপািবত একিক 
েমু (েভড়ার াা া) িছব। আিম েসকা যোহ করবাম এাং 
আমার নল যাগেবা িপেু িনব। আমার কাজ সমাধার সােথ 
সােথ েসও তার কাজ েশু করব। আিম রা�ার জন্ েগাশত 
েকেক েডকিিেত রাখবাম। তারপর রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর িনকক িফের এবাম। যাওয়ার সময় নল 
আমােক াবব: রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর 
সালেদর  ারা তুিম আমােক বি�ত কর না। অতঅপর আিম 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকক এেস িুেপ 
িুেপ াববাম, েহ আ�াহর রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম! আমরা একিক েমু যোহ কেরিছ এাং আমার নল 
আমােদর এক ছা‘ (  ায় আড়াই েকিজ) পিরমাু যা িছব, 
তাই িপেু িনেয়েছ। কােজই আপিন কেয়ক জনেক সো 
িনেয় আসুন। একা শেন রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম 
  কে� াবেবন: ওেহ খ�কাািস! জাোর েতামােদর জন্ 
িকছু খাাার  যত কেরেছ,েতামরা সকেব িব। আর রাসূব 
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সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম আমােক াবেবন: আিম না 
আসা পযর� েতামােদর েডক িুবা েথেক নামাো না এাং 
খামলর িদেয় রিক াানাো না। আিম আসবাম। রাসূব 
সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম েবাকেদর আেগ আেগ 
আসেবন। আিম আমার নলর কােছ এেব েস আমােক াবব: 
েতামার সারনাশ েহাক! েতামার সারনাশ েহাক! আিম াববাম, 
আিম তাই কেরিছ, তুিম যা আমােক ােবিছেব। অতঅপর েস 
খামলরগিব োর করব। তখন রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম তােত এককু বাবা (থু) বািগেয় িদেবন এাং 
ারকেতর েদা‘আ করেবন। অতঅপর িতিন েডেকর কােছ 
িগেয় তােতও এককু বাবা িদেবন এাং ারকেতর েদা‘আ 
করেবন। তারপর িতিন াবেবন: রিক  যতকািরুলেক ডাক, 
েতামার সােথ রিক  যত করো। আর তুিম েডক েথেক 
েপয়াবা ভের ভের িনো। আর েডক িুবা েথেক নামাো না। 
তারা িছেবন এক হাজার েবাক। আ�াহর নােমর কসম! তারা 
সকেবই আহার করেবন। অােশেু তারা তা েছেড় এমন 
অাআায় িফের েগেবন েয, আমােদর েডগ পূোরর মত 
 থবািহব। আর আমােদর খামলর হেত আেগর মত রিক 
াানােনা হিহব’। 94 
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আনাস ইানু মািবক রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত, িতিন 
ােবন: আাু তাবহা রািদয়া�াহ আনহ  �ু সুবাইমেক 
াবেবন: আিম রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-এর 
দুারব ক��র শেন াুঝেত পারবাম, িতিন কুধাতর। েতামার 
িনকক িক িকছু আেছ? তখন  �ু সুবাইম কেয়কিক যোর 
রিক োর করেবন।তারপর তার ওড়না োর কের এর 
একাংশ  ারা রিকগেবা েপিিেয় আমার কাপেড়র মেধ্ গেজ 
িদেবন এাং অন্ অংশ আমার গােয় জিড়েয় িদেয় আমােক 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকক পাঠােবন। 
আনাস রািদয়া�াহ আনহ ােবন: আিম এগেবা িনেয় েগবাম 
এাং রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-েক মসিজেদ 
েপবাম। তাঁর সো অেনক েবাক। আিম তােদর কােছ িগেয় 
দাঁড়াবাম। রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম আমােক 
িজেজস করেবন, আাু তাবহা েতামােক পািঠেয়েছ? আিম 
াববাম, হ্াঁ। তখন িতিন াবেবন: খাওয়ার জন্? আিম 
াববাম, হ্াঁ। রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর 
সাথলেদরেক াবেবন: ওঠ। তারপর িতিন িবেবন। আনাস 
রািদয়া�াহ আনহ ােবন:আিমও তােদর আেগ আেগ িবেত 
বাগবাম। অােশেু আাু তাবহার কােছ এেস েপৗছবাম। আাু 
তাবহা াবেবন: েহ  �ু সুবাইম! রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম েতা অেনক েবাক িনেয় এেসেছন। অথি আমােদর 
কােছ এ পিরমাু খাাার েনই, যা তােদর খাওয়াা।  �ু 
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সুবাইম াবেবন: আ�াহ ও তাঁর রাসূবই ভাব জােনন। 
আনাস রািদয়া�াহ আনহ ােবন: তারপর আাু তাবহা িগেয় 
রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম-এর সো সাকাৎ 
করেবন। তারপর আাু তাবহা ও রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ 
ওয়াসা�াম এেস ংের  োশ করেবন। তখন রাসূব সা�া�াহ 
আবাইিহ ওয়াসা�াম  �ু সুবাইমেক েডেক াবেবন: েতামার 
কােছ যা আেছ তা িনেয় আস।  �ু সুবাইম ঐ রিক িনেয় 
আসেবন।রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম আেদশ করেব 
তা কুকরা কুকরা করা হব।  �ু সুবাইম (িং াা মধুর) পাা 
িনংিড়েয় া্াান াানােবন (এক ধরেনর খাাার)। মাশাআ�াহ 
তারপর রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম এেত (িকছু 
ারকেতর েদা‘আ) যা পড়ার তা পড়েবন। এরপর াবেবন: 
দশজনেক আসেত অনুমিত দাও। তােদর আসেত াবা হেব 
তারা তক ি�সহ আহার কের োিরেয় েগেবন। আাার াবেবন: 
দশজনেক আসেত অনুমিত দাও। তােদর অনুমিত েদয়া হেব 
তারা আহার কের তক� হেয় িেব েগেবন। এভাো দেবর যারা 
িছেবন সাাই দশ দশজন কের আসেবন এাং েখেয় তক� 
হেবন। তারা েমাক আিশজন িছেবন।  95 

 পেরাে�িখত হাদলস সমূহ  ারা াুঝা যায় েমহমানদারলেত 
পুরেুর ভূিমকা অিধক।  েসই সােথ নারলর সহেযািগতাও 
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একা� যনরল। আর েমহমানদারলেত রেয়েছ ঈমােনর পূুরতা, 
আয়ুাকিি ও রিযেত ারকত। এছাড়া অনাহারলেক খাদ্ 
খাওয়ােনার মাধ্েম ি�য়ামেতর িদন আ�াহর অনু হ বাভ 
করা যাো। এ  সো িনে াি হাদলসিক িােশুভাো 
বক্ুলয়। আাু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ হেত ািুরত িতিন 
ােবন: রাসূব সা�া�াহ আবাইিহ ওয়াসা�াম ােবেছন: 
ি�য়ামেতর িদন আ�াহ তা‘আবা াবোন, েহ আদম স�ান! 
আিম পলিড়ত িছবাম, তুিম আমােক েদখেত আসিন। তখন 
মানুু াবো, েহ আমার  িতপাবক! আিম িকভাো েতামােক 
েদখেত আসা, অথি তুিম িা� জগেতর  িতপাবক। আ�াহ 
াবোন, তুিম িক জানেত না েয,আমার াা�া অমুক অসুআ 
হেয়িছব? তুিম তােক েদখেত যাওিন। তুিম িক জানেত না 
েয, তুিম যিদ তােক েদখেত েযেত িননয়ই আমােক তার 
িনকক েপেত। আ�াহ আাার াবোন, েহ আদম স�ান! আিম 
েতামার িনকক খানা েিেয়িছবাম, িক� তুিম আমােক খানা 
দাওিন। েস াবো, েহ আমার  িতপাবক! আিম েতামােক 
িকভাো খাদ্ িদতাম? অথি তুিম িা�জগেতর  িতপাবক। 
আ�াহ াবোন, তুিম িক জানেত না েয, আমার াা�া অমুক 
েতামার িনকক খানা েিেয়িছব। তুিম তােক খানা দাওিন। তুিম 
িক জানেত না েয, যিদ তুিম তােক খানা িদেত িননয়ই তার 
িনকেক আমােক েপেত। আ�াহ আাার াবোন, েহ আদম 
স�ান! আিম েতামার িনকক পািন েিেয়িছবাম। িক� তুিম 
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আমােক পািন পান করাওিন। মানুু াবো, েহ আমার 
 িতপাবক! আিম েতামােক িকভাো পািন পান করাতাম? 
অথি তুিম িা�জগেতর  িতপাবক। আ�াহ াবোন, আমার 
অমুক াা�া েতামার িনকক পািন েিেয়িছব, তুিম তােক পািন 
পান করাওিন। তুিম িক জানেত না েয, যিদ তুিম তােক পািন 
পান করােত তাহেব তুিম তা আমার িনকক েপেত।  96 

 পেরাি হাদলস  ারা  তলয়মান হয় েয, পািথরা জগেতর 
েকান কাজই অনথরক নয়। তা যতই কুষ াা নগু্ েহাক না 
েকন। অিত সামান্ কােজর িািনময়ও ি�য়ামেতর িদন 
আ�াহর কােছ পাওয়া যাো। তাছাড়া দুিনয়ােত কুধাতর, 
িপপাসাতর মানুুেক পানাহার করােনা আমােদর অাশ্ 
করুলয়। েতমিন পলিড়ত া্িির েসাা-শুুা করা ও তােক 
েদখেত যাওয়া  েত্ক মুসিবেমর অাশ্ করুলয়। এর 
িািনময় পরকােব আ�াহ দান করোন। 

 

এখােন একজন  কক ত ও পিরপূুর মু’িমন  এাং িযিন দাওয়ােতর 
কাজ �তল হোন তার িকছু  গরেপূুর গু-ৈািশ�্ স�েকর 
আেবাকপাত করা হেয়েছ। সুতরাং  িতিক মু’িমেনর  িিত এ 
সকব গুাাবল অজরন কের েস অনুযায়ল িনেজর া্িিজলান, 
পািরাািরক জলান, সামািজক জলান এমনিক রা�লয় জলােন 
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াানাায়েনর আ াু েি�া করা। তাহেব া্িি, পিরাার, সমাজ 
এমনিক রাে� শাি�  িত�া বাভ করো ইনশাআ�াহ।  
 


