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যোগয নয় তাকক অজ্জভশাপ যদওয়া
69.

জ্জবলাপ ও মাতম করা

70.

মুখমণ্ডকল আঘাত করা ও দাগ যদওয়া

71.

শর‘ঈ কারণ বযতীত জ্জতন জ্জদকনর ঊকবক যকাকনা মুসজ্জলকমর সাকথ
সম্পককককছদ করা

যে সকল হারামকক মানু ষ হালকা মকন ককর থাকক

5

ভূজ্জমকা
আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাকদর ওপর জ্জকছু জ্জজজ্জনস ফরে ককরকছন, ো পজ্জরতযাগ
করা জাকয়ে নয়, জ্জকছু সীমা যবেঁকধ জ্জদকয়কছন, ো অজ্জতক্রম করা ববধ নয় এবিং
জ্জকছু জ্জজজ্জনস হারাম ককরকছন, োর ধাকর কাকছ োওয়াও জ্জঠক নয়। রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন:
ٌ َ ْ ه
َ َ َهَ َ َ ٌ ََ َ َ َهَ َ َ ٌ ََ َ َ َ َ ْه
« َما أَ َحل ه
 فاقبَلوا،ت عنه ف هه َو ََع ِفيَة
 وما سك، وما حرم فهو حرام،اّلل ِف ِكتابِ ِه فهو حالل
ْ
َ َ
َ ْ َ ََ ه
َ ه
َ َ
ّٗ َ َ
َ َ
َ
:اّلل ل ْم يَك ْن ن ِس ًّيا» ثم تال ه ِذهِ اْليَة ﴿ َو َما َكن َر ُّبك نسِيا﴾ [مريم
 ف ِإن،اّلل ال َعا ِفيَة
ِ ِمن
]٤٦
‘‘আল্লাহ তা‘আলা তার জ্জকতাকব ো হালাল ককরকছন তা হালাল, ো হারাম
ককরকছন তা হারাম, আর যে জ্জবষকয় জ্জতজ্জন নীরব যথকককছন তা ক্ষমা। সু তরািং
যতামরা আল্লাহ প্রদি ক্ষমাকক গ্রহণ কর। যকননা আল্লাহ তা‘আলা জ্জবস্মৃত হন
না। তারপর জ্জতজ্জন এ আয়াত পাঠ ককরন, ‘যতামার রব জ্জবস্মৃত হন না”। [সূ রা
মারইয়াম, আয়াত: ৬]1
আর এ হারামসমূ হই আল্লাহ তা‘আলার সীমাকরখা। আল্লাহ বকলন,
َ َۡ ََ َ ُ
َ ۡ
]٧٨١ :﴿ت ِلك ُح ُدود ٱّللِ فل تق َر ُبوها﴾ [ابلقرة
“এসব আল্লাহর সীমাকরখা। সু তরািং যতামরা এগুকলার জ্জনককটও যেকয়া না”।
[সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭]
আল্লাহর জ্জনধকাজ্জরত সীমালঙ্ঘনকারী ও হারাম অবল্বননকারীকদরকক আল্লাহ
তা‘আলা ভীজ্জতপ্রদশকন ককরকছন। জ্জতজ্জন বকলকছন,
َ َ
َ
َ ً َ ُ ۡ ۡ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ََ َ َُ ُ َ َ َ َ
﴾١٤ ِيها َو َُلۥ َعذاب ُّم ِهي
ارا خَٰ ِ ِّٗلا ف
﴿ َو َمن َي ۡع ِص ٱّلل ورسوَلۥ ويتعد حدودهۥ يدخِله ن
]٧٦ :[النساء

1

হাককম, দারাকুতনী; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ২২৫৬।
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“যে আল্লাহ ও তােঁর রাসূ কলর আকদকশর অবাধযতা ককর এবিং তােঁর
সীমাকরখাসমূ হ লিংঘন ককর আল্লাহ তাকক আগুকন প্রকবশ করাকবন। যসখাকন যস
জ্জিরিায়ী হকব। আর তার জনয রকয়কছ লাঞ্ছনাদায়ক শাজ্জস্ত”। [সূ রা আন-জ্জনসা,
আয়াত: ১৪]
এ জকনযই হারাম যথকক জ্জবরত থাকা ফরে। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
ْ ْ َ َ ََْه ه ْ َ ْه َ ْ َ ه ه َ َ ََ ْه ه ْ َ ْ َ ه ْه
»استَ َطعته ْم
 فاجتنِبوه وما أمرتكم بِ ِه فافعلوا ِمنه ما،«ما نهيتكم عنه
‘‘আজ্জম যতামাকদরকক ো জ্জকছু জ্জনকষধ কজ্জর যতামরা যসসব যথকক জ্জবরত থাক।
আর ো জ্জকছু আকদশ কজ্জর তা েথাসাধয পালন কর”।2
লক্ষযণীয় যে, প্রবৃ জ্জিপূ জারী, দু বকলমনা ও স্বল্প জ্ঞাকনর অজ্জধকারী জ্জকছু যলাক েখন
এক সকে জ্জকছু হারাকমর কথা শুনকত পায় তখন আেঁতকক ওকঠ এবিং জ্জবরজ্জক্তর
সু কর বকল, ‘সবই যতা হারাম হকয় যগল। যতামরা যতা যদখজ্জছ আমাকদর জনয
হারাম ছাড়া জ্জকছু ই বাকী রাখকল না। যতামরা আমাকদর জীবনটাকক সিংকীণক
ককর যফলকল, মনটাকক জ্জবজ্জষকয় জ্জদকল! জীবনটা এককবাকর মাজ্জট হকে যগল।
যকাকনা জ্জকছু র সাধ আহ্লাদই আমরা যভাগ করকত পারলাম না। শুধু হারাম
হারাম ফতওয়া যদওয়া ছাড়া যতামাকদর যদখজ্জছ আর যকাকনা কাজ যনই। অথি
আল্লাহর দীন সহজ-সরল। জ্জতজ্জন জ্জনকজও ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । আর
শরী‘আকতর গজ্জণ্ডও বযাপকতর। সু তরািং হারাম এত সিংখযক হকত পাকর না।’
একদর জবাকব আমরা বলব, ‘আল্লাহ তা‘আলা ো ইচ্ছা আকদশ করকত পাকরন।
তােঁর আকদশকক খণ্ডন করার যকউ যনই। জ্জতজ্জন প্রজ্ঞাময়, সবকজ্ঞ। সু তরািং জ্জতজ্জন
ো ইচ্ছা হালাল ককরকছন এবিং ো ইচ্ছা হারাম ককরকছন। জ্জতজ্জন পজ্জবত্র।
আল্লাহর দাস জ্জহকসকব আমাকদর নীজ্জত হকব তােঁর আকদকশর প্রজ্জত সন্তুষ্ট থাকা
এবিং সবকান্তকরকণ তা যমকন যনওয়া। যকননা তােঁর যদওয়া জ্জবধানাবলী জ্ঞান,
2

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ১৩৩৭ ‘ফাোকয়ল’ অধযায়।
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প্রজ্ঞা ও ইনছাফ যমাতাকবকই প্রকাশ যপকয়কছ। যসগুকলা জ্জনরথকক ও যখলনার
বস্তু নয়। যেমন, জ্জতজ্জন বকলকছন,
َ َ ُ َ َ ۡ َََ
َ ك صِ ۡد ّٗقا َو َع ۡد ّٗل َل ُم َبد َِل ل ََِك َِمَٰتِهِۦ َو ُه َو
ُ ٱلس ِم
ُ يع ۡٱل َعل
:﴾ [االنعام١١٥ ِيم
ا
ا
ِ ﴿وتمت َك ِمت رب
]٧٧١
“যতামার রকবর বাণী সতয ও নযাকয়র জ্জদক জ্জদকয় পজ্জরপূ ণক হকলা। তােঁর
বাণীসমূ হকক পজ্জরবতকনকারী যকউ যনই। জ্জতজ্জন সবককশ্রাতা, সবকজ্ঞ।” [সূ রা আলআন‘আম, আয়াত: ১১৫]
যে জ্জনয়কমর জ্জভজ্জিকত হালাল-হারাম জ্জনজ্জণকত হকয়কছ আল্লাহ তা‘আলা তাও
আমাকদরকক জাজ্জনকয় জ্জদকয়কছন। জ্জতজ্জন বকলকছন,
َ َٰٓ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ َ َٰ َ َ ُ ُ َ ُّ ُ َ
]٧١١ :بئِث﴾ [االعراف
ت ويح ِرم علي ِهم ٱۡل
ِ حل لهم ٱلطيِب
ِ ﴿وي
“জ্জতজ্জন পজ্জবত্র বস্তুকক তাকদর জনয হালাল এবিং অপজ্জবত্র বস্তুকক হারাম ককরন।”
[সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৭]
সু তরািং ো পজ্জবত্র তা হালাল এবিং ো অপজ্জবত্র তা হারাম। যকাকনা জ্জকছু হালাল
ও হারাম করার অজ্জধকার একমাত্র আল্লাহরই। যকাকনা মানু ষ জ্জনকজর জনয তা
দাবী করকল জ্জকিংবা যকউ তা অকনযর জনয সাবযস্ত করকল যস হকব একজন বড়
কাজ্জফর ও মুসজ্জলম উম্মাহ বজ্জহভূ কত বযজ্জক্ত। আল্লাহ বকলন,
َ َ ُ ۡ َُ َۡ
ُ َ ُِش ُعوا ل َ ُهم م َِن ٱلِين َما ل َ ۡم يَأۡ َذن به
َ َ ك َٰٓ ُؤا
]١٧ :ٱّللا﴾ [الشورى
﴿أم لهم ُش
ِ
ِ
“তকব জ্জক তাকদর এমন সব উপাসয রকয়কছ, োরা তাকদর জনয দীকনর এমন সব
জ্জবধান জ্জদকয়কছ োর অনু মজ্জত আল্লাহ যদন জ্জন?” [সূ রা আশ-শূ রা, আয়াত: ২১]
কুরআন-হাদীকস পারদশকী আকলমগণ বযতীত হালাল-হারাম সম্পককক কথা বলার
অজ্জধকার অনয কাকরা যনই। যে বযজ্জক্ত না যজকন হালাল-হারাম সম্পককক কথা বকল
আল-কুরআকন তার সম্পককক ককঠার হুেঁজ্জশয়ারী উচ্চাজ্জরত হকয়কছ। আল্লাহ বকলন:
َ
َ َ
َ َ َ َ ۡ ُ ُ َُ َۡ ُ َ َ ُ َُ ََ
َ ََ َُ َۡ
ِب هَٰذا َحلَٰل َوهَٰذا َح َرام ِّلف
سنتكم ٱلكذ
َِتوا َع ٱّلل
ِ ﴿ول تقولوا ل ِما ت ِصف أل
َ َ ۡ
]٧٧٤ :ِب﴾ [انلحل
ٱلكذ ا
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“যতামাকদর জ্জজহ্বায় জ্জমথযা উচ্চাজ্জরত হয় বকল যতামরা আল্লাহর প্রজ্জত জ্জমথযা
আকরাকপর মানকস যেন না বকলা যে, এটা হালাল, ওটা হারাম”। [সূ রা আননাহল, আয়াত: ১১৬]
যেসব বস্তু অকাটযভাকব হারাম তা কুরআন ও হাদীকস উকল্লখ আকছ। যেমন,
আল্লাহ বকলকছন:
ُ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُّ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ
ُ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
س ّٗنا َول تق ُتل ٓوا
ۡشكوا بِهِۦ شيا وبِٱلو َٰ ِلي ِن إِح
ِ ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أل ت
َ
ُ َ َ
]٧١٧ :أ ۡول َٰ َدكم م ِۡن إ ِ ۡملَٰق﴾ [االنعام
“আপজ্জন বলু ন, একসা, যতামাকদর প্রজ্জতপালক যতামাকদর ওপর ো হারাম
ককরকছন তা পকড় শুনাই। যতামরা তার সকে কাউকক শরীক ককরা না, মাতাজ্জপতার সাকথ সদািরণ করকব আর দাজ্জরকযযর কারকণ যতামাকদর সন্তানকদরকক
হতযা ককরা না”। [সূ রা আল-আন‘আম ১৫১]
অনু রূপভাকব হাদীকসও বহু হারাম জ্জজজ্জনকসর জ্জববরণ একসকছ। যেমন, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন:
َ
ْ َ َْ َ َ َْ ََْ َ َ َ َ َ ه َه
» ِير َواأل ْصنَام
ِ  والميت ِة وا،« ِإن اّلل ورسول حرم بيع اخلم ِر
ِ خل
ِ ْن
“আল্লাহ তা‘আলা মদ, মৃত প্রাণী, শূ কর ও মূ জ্জতক যকনা-যবিা হারাম ককরকছন”।3
অপর হাদীকস একসকছ,

َ َ
ْ َ
َ ه
»اّلل ِإذا َحر َم شيئًا َحر َم ث َمنَه
« ِإن

“আল্লাহ েখন যকাকনা জ্জকছু হারাম ককরন তখন তার মূ লয তথা যকনা-যবিাও
হারাম ককর যদন”।4
যকাকনা যকাকনা আয়াকত কখকনা একজ্জট জ্জবকশষ যশ্রজ্জণর হারাকমর আকলািনা
যদখকত পাওয়া োয়। যেমন, হারাম খাদযযবয প্রসকে আল্লাহ বকলকছন:

3

সু নান আবু দাউদ, হাদীস নিং ৩৪৮৬, সনদ সহীহ।

4

দারাকুতনী; ইবন জ্জহব্বান হাদীস নিং ৪৯৩৮, সনদ সহীহ।
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ۡ ُ َۡ َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ
َ ُۡۡ َ
َ َۡ َ ََُٓ
ُخن َِق ُة َوٱل ۡ َم ۡوقُوذَة
ي ٱّللِ بِهِۦ وٱلمن
ِ ير وما أهِل ل ِغ
ِ ﴿ح ِرمت عليكم ٱلميتة وٱلم وَلم ٱۡل
ِ ِزن
َۡ َ َ
ُ ُّ َ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ٓ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ
س ُموا
ِ ب َوأن ت ۡستق
ِ وٱلمَتدِية وٱنل ِطيحة وما أكل ٱلسبع إِل ما ذكيتم وما ذبِح َع ٱنلص
َ َۡ
]٣ :بِٱۡل ۡزل َٰ ِم ﴾ [املائدة
“যতামাকদর জনয হারাম করা হকয়কছ মৃত প্রাণী, রক্ত, শূ ককরর যগাশত, আল্লাহ
বযতীত অকনযর নাকম েকবহকৃত প্রাণী, গলা জ্জটকপ হতযাকৃত প্রাণী, পাথকরর
আঘাকত জ্জনহত প্রাণী, উপর যথকক জ্জনকি পকড় জ্জগকয় মৃত প্রাণী, জ্জশিং এর আঘাকত
মৃত প্রাণী, জ্জহিংস্র প্রাণীর ভজ্জক্ষত প্রাণী। অবশয (উজ্জল্লজ্জখত যক্ষত্রগুকলাকত যে সব
হালাল প্রাণীকক) যতামরা েকবহ করকত সক্ষম হও যসগুকলা হারাম হকব না।
আর (কতামাকদর জনয হারাম) যসইসব প্রাণীও যেগুকলা পূ জার যবদীমূ কল েকবহ
করা হয় এবিং ভাগয জ্জনণকায়ক তীকরর সাহাকেয যে যগাশত যতামরা বন্টন কর”।
[সূ রা আল-মাকয়দাহ, আয়াত: ৩]
হারাম জ্জববাহ প্রসকে আল্লাহ বকলন,
َ ۡ ُ ََ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ََ ۡ ُ ُ ََ َ ۡ ُ ُ َ َُ ۡ ُ َۡ َ ۡ َ ُ
ات ٱۡل ِخ
﴿ح ِرمت عليكم أمهَٰتكم وبناتكم وأخوَٰتكم وعمَٰتكم وخَٰلَٰتكم وبن
ُ ٓ
ُ ُ َٰ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ٓ َٰ َ ُ ُ ُ َٰ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ
ُ َٰٱلر َض َٰ َعةِ َوأ ُ َم َه
َ كم م َِن
﴾ت ن َِسائِك ۡم
ت وأمهتكم ٱل ِت أۡرضعنكم وأخوت
ِ وبنات ٱۡلخ
]١٣ :[النساء
“যতামাকদর ওপর হারাম করা হকয়কছ তামাকদর মাতৃকুল, কনযাকুল, ভজ্জিকুল,
ফুফুকুল, খালাকুল, ভ্রাতুষ্পুত্রীকুল, ভজ্জিকনযাকুল, স্তনযদাত্রী মাতৃকুল, স্তনযপান
সম্পজ্জককত ভিীকুল ও শাশুড়ীকদরকক”। [সূ রা আন-জ্জনসা, আয়াত: ২৩]
উপাজকন জ্জবষয়ক হারাম সম্পককক আল্লাহ বকলকছন:

َ َ َ َ َ َۡۡ َُ َ َ ََ
]١١١ :ٱلر َب َٰاوا﴾ [ابلقرة
ِ ﴿وأحل ٱّلل ٱۡليع وحرم

“আল্লাহ তা‘আলা যকনা-যবিা হালাল ককরকছন এবিং সূ দকক হারাম ককরকছন’।
[সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

বস্তুতঃ মানু কষর প্রজ্জত পরম দয়ালু আল্লাহ তা‘আলা আমাকদর জনয সিংখযা ও
যশ্রজ্জণগতভাকব এত পজ্জবত্র জ্জজজ্জনস হালাল ককরকছন যে, তা গননা ককর যশষ
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করা সম্ভব নয়। এ কারকণই জ্জতজ্জন হালাল জ্জজজ্জনসগুকলার জ্জবস্তাজ্জরত জ্জববরণ যদন
জ্জন। জ্জকন্তু হারাকমর সিংখযা যেকহতু সীজ্জমত এবিং যসগুকলা জানার পর মানু ষ যেন
তা যথকক জ্জবরত থাককত পাকর যসজনয জ্জতজ্জন তার জ্জবস্তাজ্জরত জ্জববরণ তুকল
ধকরকছন। আল্লাহ বকলন,

َ ُ َ
َ ُ
ۡ
ُ َ َ َ َ
]٧٧١ :﴿ َوق ۡد ف َصل لكم َما َح َر َم َعل ۡيك ۡم إِل َما ٱض ُط ِر ۡرت ۡم إ ِ َۡلهِ ﴾ [االنعام

“জ্জতজ্জন যতামাকদর ওপর ো হারাম ককরকছন তার জ্জবস্তাজ্জরত জ্জববরণ যতামাকদরকক
দান ককরকছন। তকব যতামরা যে হারামটা বাধয হকয় বা যঠকায় পকড় ককর যফল
তা ক্ষমাহক”। [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ১১৯]
হারামকক এভাকব জ্জবস্তাজ্জরত যপকশর কথা বলকলও হালালকক জ্জকন্তু সিংকক্ষকপ
সাধারণভাকব তুকল ধরা হকয়কছ। আল্লাহ বকলন,
َۡ
ّٗ َ
ُ ُ ُ َ َ ُّ َ َ
َٰٓ ﴿
ِ اس َكوا م َِما ِف ٱۡل
]٧٤٨ :ۡرض َحلَٰل َطي ِ ّٗبا﴾ [ابلقرة
يأيها ٱنل
“যহ মানবকুল! যতামরা েমীকনর বুকক ো জ্জকছু হালাল ও উৎকৃষ্ট যসগুকলা
খাও।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৮]
হারাকমর দলীল সাবযস্ত না হওয়া পেকন্ত সব জ্জজজ্জনকসর মূ ল হুকুম হালাল
হাওয়াটা মহান আল্লাহর পরম করুণা। এটা মহান আল্লাহর অনু গ্রহ এবিং তােঁর
বান্দাকদর ওপর সহজীকরকণর জ্জনদশকনস্বরূপ। সু তরািং তােঁর আনু গতয প্রকাশ,
প্রশিংসা ও শুকজ্জরয়া জ্ঞাপন করা আমাকদর অপজ্জরহােক কতকবয।
জ্জকন্তু পূ কবকাজ্জল্লজ্জখত ঐসব যলাক েখন তাকদর সামকন হারামগুকলা জ্জবস্তাজ্জরত
যদখকত পায় তখন শরী‘আকতর জ্জবজ্জধ জ্জবধাকনর বযাপাকর তাকদর মন সিংকীণকতায়
যভাকগ। এটা তাকদর ঈমানী দু বকলতা ও শরী‘আত সম্পককক জ্ঞাকনর স্বল্পতার
ফসল।
আসকল তারা জ্জক িায় যে, হালাকলর যশ্রজ্জণজ্জবভাগগুকলাও তাকদর সামকন এক এক
ককর গণনা করা যহাক; োকত তারা দীন যে একটা সহজ জ্জবষয় তা যজকন
আত্মতৃপ্ত হকত পাকর?
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তারা জ্জক িায় যে, নানা যশ্রজ্জণর পজ্জবত্র জ্জজজ্জনসগুকলা তাকদর এক এক ককর তুকল
ধরা যহাক, োকত তারা জ্জনজ্জশ্চত হকত পাকর যে, শরী‘আত তাকদর জীবনকক
দু জ্জবকষহ ককর যদয় জ্জন? তারা জ্জক িায় যে এভাকব বলা যহাক?
- উট, গরু, ছাগল, খরকগাশ, হজ্জরণ, পাহাড়ী ছাগল, মুরগী, কবুতর, হােঁস,
রাজহােঁস, উটপাজ্জখ ইতযাকার েকবহ করার মত েকবহকৃত প্রাণীর যগাশত হালাল।
- মৃত পেপাল ও মাছ হালাল।
-শাক-সবজ্জজ, ফলমূ ল, সকল দানাশসয ও উপকারী ফল-ফুল হালাল। পাজ্জন, দু ধ,
মধু যতল ও জ্জশরকা হালাল। লবণ, মজ্জরি ও মসলা হালাল।
-যলাহা, বালু , যখায়া, প্লাজ্জিক, কােঁি ও রাবার ইতযাজ্জদ বযবহার হালাল।
-খাট, যিয়ার, যটজ্জবল, যসাফা, বতজসপত্র, আসবাবপত্র ইতযাজ্জদ বযবহার হালাল।
-জীবজন্তু, যমাটরগাড়ী, যরলগাড়ী, যনৌকা, জাহাজ ও জ্জবমাকন আকরাহণ হালাল।
-এয়ারকজ্জিশন, যরজ্জিজাকরটর, ওয়াজ্জশিং যমজ্জশন, পাজ্জন শুকাকনার েন্ত্র, যপষণ েন্ত্র,
আটা খাজ্জমর করার েন্ত্র, জ্জকমা বতরীর েন্ত্র, জ্জনমকাণ জ্জবষয়ক েন্ত্রপাজ্জত, জ্জহসাব
রক্ষণ, পেককবক্ষণ েন্ত্রপাজ্জত, কজ্জম্পউটার এবিং পাজ্জন, যপকরাল, খজ্জনজযবয
উকিালন ও যশাধন, মুযণ েন্ত্রপাজ্জত ইতযাজ্জদ হালাল।
-সূ তী, কাতান, পশম, নাইলন, পকলিার ও ববধ িামড়ার বতজ্জর বস্ত্র হালাল।
-জ্জববাহ, যবিা-যকনা, জ্জেম্মাদারী, যিক, ড্রাফট, মজ্জনঅডকার, ইজারা বা ভাড়া প্রদান
হালাল।
-জ্জবজ্জভন্ন যপশা যেমন কাঠজ্জমস্ত্রীজ্জগজ্জর, কমককারজ্জগজ্জর, েন্ত্রপাজ্জত যমরামত,
ছাগলপাকলর রাখালী ইতযাজ্জদ হালাল।
এভাকব গুনকল আর বণকনা করকল পাঠককর জ্জক মকন হয় আমরা হালাকলর
জ্জফজ্জরজ্জস্ত জ্জদকয় যশষ করকত পারব? তাহকল এসব যলাককর জ্জক হকলা যে, তারা
যকাকনা কথাই বুেকত িায় না?
দীন যে সহজ তাকত যকাকনা সকন্দহ যনই। তবুও একথা বকল োরা সব জ্জকছু ই
হালাল প্রমাণ করকত িায়, তাকদর কথা সতয হকলও জ্জকন্তু তাকদর উকেশয
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খারাপ। যকননা দীকনর মকধয যকাকনা জ্জকছু মানু কষর মজ্জেক মাজ্জফক সহজ হয় না।
তা যকবল শরী‘আকত যেভাকব বজ্জণকত হকয়কছ যসভাকবই জ্জনধকাজ্জরত হকব। অপর
জ্জদকক ‘দীন সহজ’ এরূপ দলীল জ্জদকয় হারাম কাজ করা আর শরী‘আকতর
অবকাশমূ লক জ্জদক গ্রহণ করার মকধয অকনক পাথককয রকয়কছ। অবকাশমূ লক
কাকজর উদাহরণ হকলা সফকর দু ’ওয়াকক্তর সালাত এককত্র পড়া, কসর করা,
সফকর জ্জসয়াম ভে করা, মুকীকমর জনয একজ্জদন এক রাত এবিং মুসাজ্জফকরর
জনয জ্জতনজ্জদন জ্জতন রাত যমাজার উপর মাকসহ করা, পাজ্জন বযবহাকরর অসু জ্জবধা
থাককল তায়াম্মু ম করা, অসু ি হকল জ্জকিংবা বৃ জ্জষ্ট নামকল দু ’ওয়াকক্তর সালাত
এককত্র পড়া, জ্জববাকহর প্রস্তাবদাতার জনয গাকয়র মাহরাম মজ্জহলাকক যদখা,
শপকথর কাফফারায় দাস মুজ্জক্ত, আহার করাকনা, বস্ত্র দান, জ্জছয়াম পালকনর যে
যকাকনা একজ্জট বযবিা গ্রহণ করা [সূ রা আল-মাকয়দা, আয়াত: ৮৯], জ্জনরূপায়
হকল মৃত প্রাণীর যগাশত ভক্ষণ করা ইতযাজ্জদ।
যমাটকথা, শরী‘আকত েখন হারাম আকছ তখন সকল মুসজ্জলকমর জনযই তার
মকধয যে গূ ঢ় রহসয বা তে লু জ্জককয় আকছ তা জানা দরকার। যেমন,
(১) আল্লাহ তা‘আলা হারাম দ্বারা তার বান্দাকদর পরীক্ষা ককরন। তারা এ
সম্পককক যকমন আিরণ ককর তা জ্জতজ্জন লক্ষয ককরন।
(২) যক জান্নাতবাসী হকব আর যক জাহান্নামবাসী হকব হারাকমর মাধযকম তা
জ্জনণকয় করা িকল। োরা জাহান্নামী তারা সবকদা প্রবৃ জ্জির পূ জায় মি থাকক, ো
জ্জদকয় জাহান্নামকক জ্জঘকর রাখা হকয়কছ। আর োরা জান্নাতী তারা দু ঃখ-ককষ্ট বধেক
ধারণ ককর, যে, দু ঃখ-কষ্ট জ্জদকয় জান্নাতকক যবষ্টন ককর রাখা হকয়কছ। এ পরীক্ষা
না থাককল বাধয যথকক অবাধযকক পৃথক করা যেত না।
(৩) োরা ঈমানদার তারা হারাম তযাগজজ্জনত কষ্ট সহয করাকক সাক্ষাৎ পূ ণয
এবিং আল্লাহ তা‘আলার যে যকাকনা জ্জনকদকশ পালনকক তােঁর সন্তুজ্জষ্ট লাকভর উপায়
বকল মকন ককর। ফকল কষ্ট স্বীকার করা তাকদর জনয সহজ হকয় োয়।
পক্ষান্তকর োরা কপট ও মুনাজ্জফক্ব তারা কষ্ট সহয করাকক েন্ত্রণা, যবদনা ও
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বঞ্চনা বকল মকন ককর। ফকল ইসলাকমর পকথ িলা তাকদর জনয কজ্জঠন এবিং সৎ
কাজ সম্পাদন ও আনু গতয স্বীকার করা ততজ্জধক কষ্টসাধয হকয় দােঁড়ায়।
(৪) একজন সৎ যলাক আল্লাহর সস্তুজ্জষ্ট অজকনাকথক হারাম পজ্জরহার করকল
জ্জবজ্জনমকয় তার যিকয় যে উিম জ্জকছু পাওয়া োয় তা ভাকলামত অনু ধাবন করকত
পাকর। এভাকব যস তার মকনারাকজয ঈমাকনর স্বাদ আস্বাদন করকত পাকর।
আকলািয পুস্তককর মকধয সম্মাজ্জনত পাঠক শরী‘আকত হারাম বকল গণয এমন জ্জকছু
সিংখযক জ্জনজ্জষদ্ধ জ্জবষকয়র জ্জববরণ পাকবন কুরআন-সু ন্নাহ যথকক যসগুকলা হারাম
হওয়ার দলীলসহ। এসব হারাম এমনই ো আমাকদর সমাকজ বযাপকভাকব
ছজ্জড়কয় পকড়কছ এবিং বহুসিংখযক মুসজ্জলম জ্জনজ্জদ্বকধায় তা হরহাকমশা ককর িকলকছ।
আমরা যকবল মানু কষর কলযাণ কামনাকথক তাকদর সামকন এগুকলা তুকল ধকরজ্জছ
অজ্জত সিংকক্ষকপ।
১- জ্জশকক
আল্লাহর সকে জ্জশকক করা যে যকাকনা জ্জবিাকর সবকিকয় বড় হারাম ও মহাপাপ।
আবু বাকরা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বলকলন,
َ َ ًَ َ ه ََ َ َه
َ َ ْ َ ْ َ َ ه َ ِّ ه ه
 « ْ َ ه: قَ َال،ول اّلل
»...اّلل
 بل يا رس: قالوا،ب الكبَائِ ِر؟» ثالثا
ِ ِاإلْشاك ب
ِ
ِ
ِ «أال أنبئكم بِأك
“আজ্জম জ্জক যতামাকদরকক বৃ হিম কবীরা গুনাহ সম্পককক অবজ্জহত করব না

(জ্জতনবার)? সাহাবীগণ বলকলন, অবশযই বলকবন, যহ আল্লাহর রাসূ ল! জ্জতজ্জন
বলকলন, আল্লাহর সাকথ জ্জশকক করা .....”।5
জ্জশকক বযতীত প্রকতযক পাকপর যক্ষকত্রই আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমা প্রাজ্জপ্তর একজ্জট
সম্ভাবনা আকছ। তাওবাই জ্জশকককর একমাত্র প্রজ্জতকার। আল্লাহ বকলকছন,
َ
ٓ َ
ۡ
َ َ َ ُ
َ َ ﴿إ َن
َ ۡ ُ ٱّلل َل َي ۡغف ُِر أن ي
]٦٨ :ۡش َك بِهِۦ َو َيغف ُِر َما دون ذَٰل ِك ل َِمن يَشا ُء ا﴾ [النساء
ِ

5

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৫৯৭৬; সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ৮৭।
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“জ্জনশ্চয় আল্লাহ তার সকে কৃত জ্জশকককক ক্ষমা করকবন না। তাছাড়া েত গুনাহ
আকছ তা জ্জতজ্জন োকক ইচ্ছা ক্ষমা করকবন”। [সূ রা আন-জ্জনসা, আয়াত: ৪৮]
এমন বড় জ্জশকক রকয়কছ ো দীন ইসলাম যথকক খাজ্জরজ হকয় োওয়ার অনযতম
কারণ। এরূপ জ্জশকককারী বযজ্জক্ত েজ্জদ ঐ অবিায় মারা োয় তাহকল যস জ্জিরিায়ী
জাহান্নামী হকব।
দু ঃখজনক হকলও সতয, অকনক মুসজ্জলম যদকশই আজ জ্জশকককর প্রাদু ভকাব ছজ্জড়কয়
পড়কছ।
২. কবরপূ জা
মৃত ওলী-আউজ্জলয়া মানু কষর অভাব পূ রণ ককরন, জ্জবপদাপদ দূ র ককরন, তােঁকদর
অসীলায় সাহােয প্রাথকনা ও ফজ্জরয়াদ করা োকব ইতযাকার কথা জ্জবশ্বাস করা
জ্জশকক। আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,

َٓ
َ ََ َ
َٰ َ َ﴿ َوق
]١٣ :ض َر ُّبك أل ت ۡع ُب ُد ٓوا إِل إِيَاهُ﴾ [االرساء

“যতামার রব িুড়ান্ত ফয়সালা জ্জদকয়কছন যে, যতামরা তােঁকক বযতীত অনয কাকরা
ইবাদত করকব না”। [সূ রা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩]
অনু রূপভাকব শাফা‘আকতর জ্জনজ্জমকি জ্জকিংবা বালা-মুসীবত যথকক মুজ্জক্তর লকক্ষয
মৃত-নবী-ওলী প্রমুকখর জ্জনকট যদা‘আ করাও জ্জশকক। আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َۡ ٓ ََ
َ َ
ُ ۡ
ۡ ۡ ُ ُ ََ
َ
ُ ُ َ ۡ َ َ َ ٓ ُّ
َ َ
ِ ك ۡم ُخلفا َء ٱۡل
﴾ِۡرض أءِلَٰه َم َع ٱّللا
يب ٱل ُمض َط َر إِذا د ََعهُ َويَكشِ ف ٱلسوء ويجعل
ُي
ِ ﴿أمن
]٤١ :[انلمل

“বল যতা যক জ্জনঃসহাকয়র আহ্বাকন সাড়া যদন েখন যস তােঁকক আহ্বান জানায়
এবিং দু ঃখ-কষ্ট দূ র ককরন আর পৃজ্জথবীকত যতামাকদরকক পূ বব
ক তকীকদর িলাজ্জভজ্জষক্ত
ককরন? আল্লাহর সকে জ্জক অনয যকাকনা ইলাহ আকছ? [সূ রা আন-নামল, আয়াত:
৬২]
অকনককই উঠকত, বসকত জ্জবপদাপকদ পীর মুরজ্জশদ, ওলী-আউজ্জলয়া, নবী-রাসূ ল
ইতযাকার মহাজনকদর নাম যনওয়া অভযাকস পজ্জরণত ককর জ্জনকয়কছ। েখনই তারা
যকাকনা জ্জবপকদ বা ককষ্ট বা সিংককট পকড় তখনই বকল ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া আলী,

যে সকল হারামকক মানু ষ হালকা মকন ককর থাকক

 15 

ইয়া হুসাইন, ইয়া বাদাভী, ইয়া জীলানী, ইয়া শাকেলী, ইয়া জ্জরফা‘ঈ। যকউ েজ্জদ
ডাকক ‘আইদারূসকক যতা অনযজন ডাকক মা োয়নাবকক, আকরকজন ডাকক ইবন
উলওয়ানকক। অথি আল্লাহ বকলন,

َ ُ َۡ َ َ َ
ُ ُ َ َ
َ
ُ
]٧١٦ :ون ٱّللِ ع َِباد أ ۡمثالك ۡم﴾ [االعراف
ِ ﴿ إِن ٱَّلِين تدعون مِن د

“আল্লাহ বযতীত আর োকদরকক যতামরা ডাক তারা যতামাকদরই মত দাস”।
[সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৯৪]
জ্জকছু কবরপূ জারী আকছ োরা কবরকক তাওয়াফ ককর, কবরগাত্র িু্বনন ককর,
কবকর হাত বুলায়, লাল শালু কত মাথা যঠজ্জককয় পকড় থাকক, কবকরর মাজ্জট তাকদর
গা-গতকর মাকখ, কবরকক সাজদাহ ককর, তার সামকন জ্জমনজ্জতভকর দােঁড়ায়,
জ্জনকজর উকেশয ও অভাকবর কথা তুকল ধকর। সু িতা কামনা ককর, সন্তান িায়
অথবা প্রকয়াজনাজ্জদ পূ রণ কামনা ককর। অকনক সময় কবকর শাজ্জয়ত বযজ্জক্তকক
যডকক বকল, ‘বাবা হুেু র, আজ্জম আপনার হুেূ কর অকনক দূ র যথকক হাজ্জের হকয়জ্জছ।
কাকজই আপজ্জন আমাকক জ্জনরাশ করকবন না’। অথি আল্লাহ বকলন,
ٓ ُ
َ َ ُ َ َۡ َ َ َ
ۡ
ُ
ُ
ُ ﴿ َو َم ۡن أ َ َض ُّل م َِمن يَ ۡد
يب َُل ٓۥ إ ِ َٰل يَ ۡو ِم ٱلق َِيَٰ َمةِ َوه ۡم َعن د ََعئ ِ ِه ۡم
ج
ت
س
ي
ل
ن
م
ٱّلل
ون
د
ِن
م
وا
ع
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ
]١ : ﴾ [االحقاف٥ غَٰفِلون
“তাকদর যথকক অজ্জধকতর জ্জদক ভ্রান্ত আর যক আকছ, োরা আল্লাহ বযতীত এমন
সব উপাসযকক ডাকক োরা জ্জকয়ামত পেকন্তও তাকদর ডাকক সাড়া যদকব না।
অজ্জধকন্তু তারা ওকদর ডাকাডাজ্জক স্বনকন্ধ যকাকনা খবর রাকখ না।” [সূ রা আলআহক্বাফ, আয়াত: ৫]
রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ َ ْ َ
َ ات َو ْه َو يَ ْد هعو ِم ْن هدون اّلل ن ًّدا َد َخ َل انل
»ار
«من م
ِ ِ ِ
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“যে বযজ্জক্ত আল্লাহ বযতীত অনযকক তার সমকক্ষ বা অিংশীদার মকন ককর তাকক
আহ্বান ককর, আর ঐ অবিায় (ঐ কাজ যথকক তাওবা না ককর) মারা োয়
তাহকল যস জাহান্নাকম প্রকবশ করকব”।6
কবর পূ জারীরা অকনককই কবকরর পাকশ মাথা মূ ণ্ডন ককর। তারা অকনকক
‘মাোর জ্জেয়ারকতর জ্জনয়মাবলী’ নাকমর বই সাকথ রাকখ। এসব মাোর বলকত
তারা ওলী আউজ্জলয়া বা সাধু -সন্তানকদর কবরকক বুকে থাকক। অকনককর আবার
জ্জবশ্বাস, ওলী আউজ্জলয়াগণ সৃ জ্জষ্টজগকতর ওপর প্রভাব খাজ্জটকয় থাককন, তােঁরা
ক্ষজ্জতও ককরন; উপকারও ককরন। অথি আল্লাহ বকলন,
ۡ َ َٓ ََ َ ۡ
ُ َ َ َ َ ََ
َ ۡ َ َۡ
َُ ك
:ٱّلل ب ِ ُض فل َكشِف َُل ٓۥ إِل ه َو ِإَون يُ ِرد َك ِِب ۡي فل َراد ل ِفضلِهاِۦ﴾ [يونس
﴿ِإَون يمسس
]٧٠١

‘‘আর েজ্জদ আপনার রব্ব আপনাকক যকাকনা অমেকলর স্পকশক আকনন, তকব
জ্জতজ্জন বযতীত অনয যকউ যসটার জ্জবকমািনকারী যনই। আর েজ্জদ জ্জতজ্জন আপনার
যকাকনা মেল করকত িান, তাহকল তােঁর অনু গ্রহকক জ্জতজ্জন বযতীত রূখবারও যকউ
যনই”। [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ১০৭]
একইভাকব আল্লাহ বযতীত অকনযর নাকম মান্নত করাও জ্জশকক। মাোর ও দরগার
নাকম যমামবাজ্জত, আগরবাজ্জত মান্নত ককর অকনককই এরূপ জ্জশককক জজ্জড়কয় পকড়ন।
৩. গায়রুল্লাহর নাকম েকবহ করা
আল্লাহ বযতীত অকনযর নাকম পশু েকবহ ও বজ্জল যদওয়া জ্জশককক আকবর বা বড়
জ্জশকক-এর অনযতম। আল্লাহ বকলন,

ۡ َ
َ
]١ : ﴾ [الكوثر٢ ﴿ف َص ِل ل َِربِك َوٱۡنَ ۡر

“আপনার প্রভূ র উকেকশয সালাত আদায় করুন এবিং েকবহ করুন” [সূ লা আলকাওসার, আয়াত: ২]
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন:
6

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৪৪৯৭।
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َْ َََ ْ َ ََ َ ه
»لل
ِ ري ا
ِ «لعن الل من ذبح ِلغ

“যে বযজ্জক্ত আল্লাহ বযতীত অনয কাকরা নাকম েকবহ ককর তার ওপর আল্লাহর
লা‘নত”।7
েকবহ-এর সকে জজ্জড়ত হারাম দু ’প্রকার। েথা:

১. আল্লাহ ছাড়া অকনযর উকেকশয েকবহ করা। যেমন, যদবতার কৃপা লাকভর
জনয।
২. আল্লাহ বযতীত অকনযর নাম জ্জনকয় েকবহ করা। উভয় প্রকার েকবহকৃত পশুর
যগাশত খাওয়া হরাম।
জাকহলী আরকব জ্জজকনর উকেকশয প্রাণী েকবহ-এর যরওয়াজ জ্জছল, ো আজও
জ্জবজ্জভন্ন আজ্জেকক যকাকনা যকাকনা মুসজ্জলম যদকশ িালু আকছ। যস সমকয় যকউ বাড়ী
ক্রয় করকল জ্জকিংবা বতজ্জর করকল অথবা কূপ খনন করকল তাকদর ওপর জ্জজকন্নর
উপযব হকত পাকর যভকব পূ বকাকেই তারা যসখাকন বা দরজার যিৌকাকঠর উপকর
প্রাণী েকবহ করত। এরূপ েকবহ সম্পূ ণকরূকপ হারাম।
৪. হালালকক হারাম ও হারামকক হালাল মকন করা
যকাকনা জ্জকছু হালাল জ্জকিংবা হারাম করার একচ্ছত্র মাজ্জলক আল্লাহ রাব্বু ল
আলামীন। যকাকনা মানু ষ আল্লাহর যদওয়া হালালকক হারাম ও হারামকক হালাল
করার অজ্জধকার রাকখ না। তবুও অনজ্জধকার িিকা বকশ মানু ষ কতৃকক আল্লাহকৃত
হালালকক হারাম ও হারামকক হালালকরকণর বহু দৃ ষ্টান্ত যদখা োয়। জ্জনঃসকন্দকহ
এজ্জট একজ্জট হারাম কাজ। আর আল্লাহ ছাড়া অনয কাকরা হালাল হারাম করার
অজ্জধকার আকছ বকল জ্জবশ্বাস করাও জ্জশকক। জাকহলী তথা অমনসলামী আইনকানূ ন দ্বারা পজ্জরিাজ্জলত জ্জবিারালকয়র জ্জনকট সন্তুষ্টজ্জিকি, যস্বচ্ছায় ও ববধ জ্ঞাকন
জ্জবিার প্রাথকনা করা এবিং এরূপ জ্জবিার প্রাথকনার ববধতা আকছ বকল আকীদা

7

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ১৯৭৮; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪০৭০।
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যপাষণ করা বড় জ্জশকককর অন্তভুকক্ত। আল্লাহ তা‘আলা পজ্জবত্র কুরআকন এ
মারাত্মক জ্জশকক প্রসকে বকলন,

َ
َ
ُ
ّٗ ار ُه ۡم َو ُر ۡه َبَٰ َن ُه ۡم أَ ۡر َب
َ ٱَّتَ ُذ ٓوا أ َ ۡح َب
]٣٧ :ون ٱّللِ﴾ [اتلوبة
د
ِن
م
ا
اب
﴿
ِ

“আল্লাহর পজ্জরবকতক তারা তাকদর আকলম ও সাধু -দরকবশকদরকক প্রভু বাজ্জনকয়
জ্জনকয়কছ”। [সূ রা আত-তাওবা, আয়াত: ৩১]
আদী ইবন হাকতম রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর নবীকক এ আয়াত পাঠ করকত
শুকন বকলজ্জছকলন, “ওরা যতা তাকদর ইবাদত ককর না’। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলজ্জছকলন,
َ َ َ ه ْ َ ْ َ ه ه َ ْ ه ه َ ه ْ َ َ ه ْ َ ه َ َ َ ُّ َ ه ْ َ ْ ً ْ َ َ ُّ ه
 َو ِإذا َحر هموا،وه
كنهم َكنوا ِإذا أحلوا لهم شيئا استحل
ِ  ول،«أما ِإنهم لم يكونوا يعبدونهم
َعلَيْه ْم َشيْئًا َحر هم ه
»وه
ِ
‘তা বকট। জ্জকন্তু আল্লাহ ো হারাম ককরকছন তারা ওকদরকক তা হালাল ককর
জ্জদকল ওরা তা হালালই মকন ককর। একইভাকব আল্লাহ ো হালাল ককরকছন তারা
ওকদরকক তা হারাম ককর জ্জদকল ওরা তা হারামই মকন ককর।”8
আল্লাহ পজ্জবত্র কুরআকন মুশজ্জরককদর আিরণ বণকনা করকত জ্জগকয় বকলন,
َ ُ َ َ َ ُُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ
َ ون د
َ ۡ ِين
]١١ :ٱَلق﴾ [اتلوبة
﴿ول ُي ِرمون ما حرم ٱّلل ورسوَلۥ ول يدِين
“আল্লাহ ও তােঁর রাসূ ল ো হারাম ককরকছন তারা তাকক হারাম গণয ককর না
এবিং সতয দ্বীনকক তাকদর দীন জ্জহসাকব গ্রহণ ককর না”। [সূ রা আত-তাওবাহ,
আয়াত: ২৯]
অনযত্র জ্জতজ্জন বকলন,
َ ُ َ َ َ ُ َ ٓ ۡ ُ ّٗ َ َ َ ّٗ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ
ُ َ َُ ََ َ ٓ َ َُۡ ََ ُۡ
ّلل أذِن لك ۡم أ ۡم
ٱّلل لكم مِن رِزق فجعلتم مِنه ح َراما وحلَٰل قل َءا
﴿قل أرءيتم ما أنزل
َ َُ َۡ َ ََ
]١١ :﴾ [يونس٥٩ َتون
َع ٱّللِ تف
“আপজ্জন বলু ন, আল্লাহ তা‘আলা যতামাকদরকক যে রূেী দান ককরকছন, তন্মকধয
যতামরা যে যসগুকলার কতক হারাম ও কতক হালাল ককর জ্জনকয়ছ, তা জ্জক
8

জ্জতরজ্জমেী, হাদীস নিং ৩০৯৫, সনদ হাসান।
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যতামরা যভকব যদকখছ? আপজ্জন বলু ন, আল্লাহ জ্জক যতামাকদরকক এতজ্জদ্বষকয়
অনু মজ্জত জ্জদকয়কছন, নাজ্জক যতামরা আল্লাহর নাকম মনগড়া কথা বলছ?” [সূ রা
ইউনু স, আয়াত ৫৯]
৫. জাদু ও ভাগযগণনা
জাদু ও ভাগযগণনা কুফর ও জ্জশকককর পেকায়ভুক্ত হারাম। জাদু যতা পজ্জরষ্কার কুফর
এবিং সাতজ্জট বিংসাত্মক কবীরা গুনাকহর অনযতম। জাদু শুধু ক্ষজ্জতই ককর,
যকাকনা উপকার ককর না। জাদু জ্জশক্ষা করা প্রসকে আল্লাহ বকলন,
َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
]٧٠١ :ضه ۡم َول يَنف ُع ُه ۡ ام﴾ [ابلقرة
﴿ويتعلمون ما ي
“তারা এমন জ্জজজ্জনস (জাদু ) জ্জশক্ষা ককর, ো তাকদর অপকারই ককর, যকাকনা
উপকার ককর না”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২]
জ্জতজ্জন আকরা বকলন,

َ ُ َۡ
َ ﴿ َو َل ُي ۡفل ُِح
َٰ َ ث أ
]٤١ :﴾ [طه٦٩ ت
ٱلساح ُِر حي

“জাদু কর যেভাকবই আসু ক না যকন যস সফল হকব না”। [সূ রা যত্বায়াহা,
আয়াত: ৬৯]
জাদু িিকাকারী কাকফর। মহান আল্লাহ বকলন,
ََ َ ُ ََٓ َ ۡ
َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َۡ ُ َ َ َ
ََ
نزل َع
ِ ﴿وما كفر سليمَٰن ولَٰكِن ٱلشيَٰ ِطي كفروا يعل ِمون ٱنلاس ٱلسِحر وما أ
َ َ َۡ
ُۡ َ ََ
ۡ َ َ ٓ َ ُ َٰ َ َ َ َ ۡ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ۡك
﴾ت َيقول إِن َما ۡن ُن ف ِۡتنَة فل تكف ۡر
ان مِن أحد ح
ِ ي بِبابِل هَٰروت ومَٰروتا وما يعل ِم
ِ ٱلمل
]٧٠١ :[ابلقرة

“সু লায়মান কুফুরী ককরন জ্জন। জ্জকন্তু কুফুরী ককরকছ শয়তাকনরা। তারা মানু ষকক
জ্জশক্ষা যদয় জাদু এবিং বাকবকল হারূত-মারূত নাকমর দু ’জন মালাককর ওপর ো
অবতীণক করা হকয়জ্জছল তা। ঐ জ্জফজ্জরশতাদ্বয় কাউকক একথা না বকল জ্জকছু জ্জশক্ষা
যদয় না যে, আমরা এক মহাপরীক্ষার জনয। সু তরািং তুজ্জম (জাদু জ্জশকখ) কুফুরী
ককরা না”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২]
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ইসলামী জ্জবধাকন জাদু করকক হতযা করার কথা বলা হকয়কছ। জাদু ককরর উপজকন
অপজ্জবত্র ও হারাম। জ্ঞানপাপী, অতযািারী ও দু বকল ঈমাকনর যলাককরা অকনযর
সকে শত্রুতা ও জ্জজঘািংসা িজ্জরতাথক করার জনয জাদু করকদর জ্জনককট োয়।
অকনকক আবার জাদু র জ্জক্রয়া দূ র করার জনয জাদু ককরর শরণাপন্ন হয়। এজকনয
োওয়াও হারাম। বরিং তাকদর উজ্জিত জ্জছল আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়া এবিং
আল্লাহর কালাম যেমন সূ রা নাস, ফালাক ইতযাজ্জদ জ্জদকয় আকরাগয লাকভর যিষ্টা
করা।
গণক ও ভজ্জবষযদ্বক্তা উভকয়ই আল্লাহ তা‘আলাকক অস্বীকারকারী কাজ্জফরকদর
দলভুক্ত। কারণ, তারা উভকয়ই গাকয়কবর কথা জানার দাবী ককর। অথি আল্লাহ
ছাড়া যকউ গাকয়ব জাকন না।
অকনক সময় তারা সরলমনা যলাককদর সম্পদ লু কট যনওয়ার জনয তাকদরকক
যমাহাচ্ছন্ন ককর যফকল। এজনয তারা বালু র উপর আেঁজ্জক-বুজ্জক, িটা (বাজ্জট বা
থালা) িালান, হাকতর তালু কত ফুেঁক, িাকয়র যপয়ালা, কােঁকির গুলী, আয়না ইতযাজ্জদ
উপকরণ বযবহার ককর থাকক। এসব যলাককর কথা একটা েজ্জদ সতয হয় যতা
জ্জনরানব্বইটাই হয় জ্জমথযা। জ্জকন্তু গাজ্জফলরা এসব যধােঁকাবাজ- জ্জমথুযককদর এক
সতযককই হাোর সতয গণয ককর জ্জনকজকদর ভজ্জবষযৎ ভাগয, জ্জবকয়-শাদী, বযবসাবাজ্জণকজযর শুভাশুভ তাকদর জ্জনকট জানকত িায়। তারা হারাকনা জ্জজজ্জনস যকাথায়
কীভাকব পাওয়া োকব তা জানার জনয তাকদর জ্জনককট ছু কট োয়। োরা তাকদর
কাকছ জ্জগকয় তাকদর কথা জ্জবশ্বাস ককর, তারা কাকফর এবিং ইসলাম যথকক
বজ্জহভূ কত। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َ
َ ََ
ََ ْ ََ َه ه
َهْ َ َ ه
ً َ َه
» فقد كف َر بِ َما أن ِزل ََع حممد، ف َصدقه بِ َما يقول، أ ْو َعرافا،« َم ْن أت َك ِهنًا
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“যে বযজ্জক্ত গণক জ্জকিংবা ভজ্জবষযদ্বক্তার জ্জনককট োয় এবিং যস ো বকল তা জ্জবশ্বাস
ককর, যস জ্জনজ্জশ্চতভাকবই মুহাম্মাকদর ওপর ো নাজ্জেল হকয়কছ তা অস্বীকার
ককর।”9
যে বযজ্জক্ত তারা গাকয়ব জাকন না বকল জ্জবশ্বাস ককর জ্জকন্তু অজ্জভজ্ঞতা জ্জকিংবা
অনু রূপ জ্জকছু অজককনর জনয তাকদর জ্জনককট োয় যস কাজ্জফর হকব না বকট, তকব
তার িজ্জল্লশ জ্জদকনর সালাত কবুল হকব না। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

ًَ َ َ َْ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ َ ً َ َ ََه َ ْ َ ْ َْ ه ْ َ ْ َه
»ي َلْلة
 لم تقبل ل صالة أرب ِع،«من أت عرافا فسأل عن َشء

“যে বযজ্জক্ত যকাকনা ভজ্জবষযদ্বক্তার জ্জনককট োয় এবিং তাকক জ্জকছু জ্জজকজ্ঞস ককর,
তার িজ্জল্লশ জ্জদকনর সালাত কবুল হকব না”।10 তকব তাকক সালাত অবশযই
আদায় করকত হকব এবিং জ্জবকশষভাকব তওবা করকত হকব।
৬. রাজ্জশফল ও মানব জীবকনর ওপর গ্রহ-নক্ষকত্রর প্রভাব সম্পজ্জকত
ক জ্জবশ্বাস
োকয়দ ইবন খাজ্জলদ আল-জুহানী রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, হুদায়জ্জবয়াকত
এক রাকত আকাশ যথকক বৃ জ্জষ্ট নাজ্জেল হয়। যসজ্জদন রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম ফজর সালাত যশকষ যলাককদর জ্জদকক জ্জফকর বকসন এবিং বকলন,
‘যতামাকদর রব কী বকলকছন তা জ্জক যতামরা জান? তারা বলল, আল্লাহ ও তােঁর
রাসূ লই অজ্জধক জ্ঞাত। জ্জতজ্জন বলকলন, ‘আমার জ্জকছু বান্দা আমার ওপর জ্জবশ্বাসী
হকয় এবিং জ্জকছু বান্দা অজ্জবশ্বাসী হকয় যভাকর উপনীত হকয়কছ। োরা বকল,
আল্লাহর দয়া ও অনু গ্রকহ বৃ জ্জষ্ট হকয়কছ তারা আমার প্রজ্জত জ্জবশ্বাসী ও গ্রহ-নক্ষকত্র
অজ্জবশ্বাসী। আর োরা বকল, অমুক অমুক গ্রকহর প্রভাকব বৃ জ্জষ্ট হকয়কছ তারা
আমার প্রজ্জত অজ্জবশ্বাসী ও গ্রহ-নক্ষকত্র জ্জবশ্বাসী।”11

9

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ৯৫৩২; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ৩৩৮৭।

10

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২২৩০; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৫৯৫।

11

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৮৪৬; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৫৯৬।
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গ্রহ-নক্ষকত্রর প্রভাকব বৃ জ্জষ্ট হওয়ার কথা জ্জবশ্বাস করা যেমন কুফুরী, যতমজ্জন পত্রপজ্জত্রকায় প্রকাজ্জশত রাজ্জশফকলর আশ্রয় যনওয়াও কুফুরী। যে বযজ্জক্ত রাজ্জশফকলর
ওপর গ্রহ-নক্ষকত্রর প্রভাকবর কথা জ্জবশ্বাস করকব, যস সরাসজ্জর মুশজ্জরক হকয়
োকব। পত্র-পজ্জত্রকা ও বই-পুস্তকক রাজ্জশফকলর প্রজ্জত জ্জবশ্বাসী হকয় যসগুকলা পাঠ
করা জ্জশকক। তকব জ্জবশ্বাস না ককর যকবল মানজ্জসক সান্তনা অজককনর জনয পড়কল
তাকত জ্জশকক হকব না বকট; জ্জকন্তু যস যগানাহগার হকব। যকননা জ্জশককী যকাকনা জ্জকছু
পাঠ ককর সান্ত্বনা লাভ করা ববধ নয়। তাছাড়া শয়তান কতৃকক তার মকন উক্ত
জ্জবশ্বাস জজ্জন্মকয় জ্জদকত কতক্ষণ? তখন এ পড়াই তার জ্জশকককর মাধযম হকয়
দােঁড়াকব।
৭. স্রষ্টা যেসব বস্তুকত যে কলযাণ রাকখন জ্জন তাকত যস কলযাণ থাকার আকীদা
যপাষণ করা
আল্লাহ তা‘আলা এ জ্জবশ্ব ও তার মধযজ্জিত োবতীয় বস্তু সৃ জ্জষ্ট ককরকছন। জ্জকন্তু
জ্জতজ্জন যে কলযাণ যে বস্তুর মকধয রাকখন জ্জন, ঐ বস্তু যসই উপকারই করকত পাকর
বকল অকনকক জ্জবশ্বাস ককর। এরূপ জ্জবশ্বাস জ্জশকককর পেকায়ভুক্ত। যেমন, বহু যলাক
তাবীে-তুমার, জ্জশককী োড়-ফুেঁক, জ্জবজ্জভন্ন প্রকার তাগা ও খজ্জনজ পাথর বযবহার
ককর থাকক। তাকদর জ্জবশ্বাস, একত যরাগ-বালাই কাকছ জ্জভড়কত পাকর না। আর
েজ্জদ যরাগ হকয়ই থাকক তকব এগুকলা বযবহাকর সু িতা জ্জফকর আকস। এগুকলা
বযবহাকরর জ্জপছকন গণক, জাদু কর প্রমুখ যশ্রজ্জণর পরামশক অথবা েু গ পরস্পরায়
িকল আসা জ্জবশ্বাস কাজ ককর।
অকনকক বদ নের এড়াকনার জনয বাচ্চা ও বড়কদর গলায় এসব েুজ্জলকয় যদয়,
শরীকরর অনযত্রও যবেঁকধ রাকখ (কেমন গলা, হাত ও যকামকর)। গাড়ী-বাড়ীকতও
তাবীে ও যদা‘আ-কালাম জ্জলজ্জখত কাগজ েুজ্জলকয় রাখার প্রবণতা লক্ষয করা োয়।
একত গাড়ী-বাড়ী দু ঘকটনার হাত যথকক যবেঁকি োয় বকল তাকদর জ্জবশ্বাস।
অকনকক আবার যরাকগর হাত যথকক উদ্ধার যপকত জ্জকিংবা যরাগ োকত হকত না
পাকর যস জনয ককয়ক প্রকার ধাতু জ্জনজ্জমকত আিংজ্জট পকর থাকক (কেমন অষ্টধাতুর
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আিংজ্জট প্রভৃজ্জত)। এর ফকল আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা জ্জনভকরতা হ্রাস পায়
এবিং হারাম জ্জজজ্জনস দ্বারা জ্জিজ্জকৎসার প্রজ্জত আগ্রহ যবকড় োয়। এসব তাবীকের
অকনকগুকলাকতই স্পষ্ট জ্জশককী কথা, জ্জজকনর জ্জনকট ফজ্জরয়াদ, সূ ক্ষ্ম নকশা ও
অকবাধয কথা যলখা থাকক। অকনক জ্ঞানপাপী জ্জশককী মকন্ত্রর সাকথ কুরআকনর
আয়াত জ্জমজ্জশকয় যদয়। যকউ যকউ নাপাক যবয, ঋতুস্রাকবর রক্ত ইতযাজ্জদ জ্জদকয়ও
তাবীে যলকখ। এ ধরকনর তাবীে, তাগা, আিংজ্জট েুলাকনা জ্জকিংবা বােঁধা স্পষ্ট
হারাম। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ « َم ْن َعل َق تَم
َ ْ َيم ًة َف َق ْد أ
»ْش َك
ِ
“যে বযজ্জক্ত তাবীকের সাকথ জ্জনকজকক সম্পৃ ক্ত ককর জ্জনকলা যস জ্জনশ্চয় জ্জশকক
করল”।12
তাবীে বযবহারকারী েজ্জদ জ্জবশ্বাস ককর যে, এসব জ্জজজ্জনস আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই
উপকার জ্জকিংবা অপকার ককর, তাহকল যস বড় জ্জশকক করার যদাকষ দু ষ্ট হকব।
আর েজ্জদ যস জ্জবশ্বাস ককর যে, এগুকলা উপকার-অপকাকরর একজ্জট উপকরণ
মাত্র। অথি আল্লাহ তা‘আলা এগুকলাকক যরাগ জ্জবনাশ সিংক্রান্ত যকাকনা উপকার
বা অপকাকরর উপকরণ ককরন জ্জন, যসকক্ষকত্র যস যছাট জ্জশকককর গুনাহ করার
যদাকষ দু ষ্ট হকব। আর তখন এজ্জট ‘কারণ উদ্ভূত’ জ্জশকককর পেকায়ভুক্ত হকব।
৮. যলাক যদখাকনা ইবাদত
আল্লাহ তা‘আলার জ্জনককট আমল কবুল হওয়ার জনয জ্জরয়া বা যলৌজ্জককতামুক্ত
এবিং কুরআন-সু ু্ন্নাহ জ্জনকদকজ্জশত জ্জনয়কম হওয়া অপজ্জরহােক। যে বযজ্জক্ত যলাক
যদখাকনার জনয ইবাদত করকব, যস যছাট জ্জশকক করার দাকয় যদাষী সাবযস্ত হকব
এবিং তার আমল বরবাদ হকয় োকব। যেমন যলাক যদখাকনা সালাত। আল্লাহ
তা‘আলা এ সম্পককক বকলন,

12

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ১৭৪৫৮; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ৪৯২।
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َ ٓ َٰ َ َ ُ ُ َ َٰ َ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ ُ ُ َٰ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َٰ َ ُ َ َٰ َ ُ ۡ َ
ال يُ َرا ُءون
﴿إِن ٱلمنفِقِي يخدِعون ٱّلل وهو خدِعهم ِإَوذا قاموا إِل ٱلصلوة ِ قاموا كس
ّٗ َ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ
]٧٦١ :﴾ [النساء١٤٢ ٱّلل إِل قل ِيل
ٱنلاس ول يذكرون
“জ্জনশ্চয় মুনাজ্জফকরা আল্লাহর সকে প্রতারণা ককর। আর জ্জতজ্জন তাকদর সাকথ
(কসটার জবাকব) যকৌশল অবল্বননকারী। আর েখন তারা সালাকত দােঁড়ায় তখন
আলসযভকর দােঁড়ায়। তারা যলাককদর যদখায় যে তারা সালাত আদায় করকছ;
জ্জকন্তু আল্লাহকক তারা কমই স্মরণ ককর”। [সূ রা আন-জ্জনসা, আয়াত: ১৪২]
স্বীয় কাকজর কথা িতুজ্জদককক ছজ্জড়কয় পড়ুক এবিং যলাককরা শুকন বাহবা জ্জদক এ
জ্জনয়কত যে কাজ করকব যস জ্জশককক জ্জনপজ্জতত হকব। এরূপ বাসনাকারী সম্পককক
ককঠার হুেঁজ্জশয়ারী উচ্চারণ করা হকয়কছ। ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা
যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন:
اّلل به َو َم ْن يه َرائ يه َرائ ه
« َم ْن َسم َع َسم َع ه
»اّلل بِ ِه
ِِ
ِ
ِ
“যে বযজ্জক্ত মানু ষকক শুনাকনার জনয কাজ ককর আল্লাহ তার বদকল তাকক
(জ্জকয়ামকতর জ্জদন) শুজ্জনকয় জ্জদকবন। আর যে যলাক যদখাকনার জনয কাজ ককর
আল্লাহ তার বদকল তাকক (জ্জকয়ামকতর জ্জদন) যদজ্জখকয় জ্জদকবন।”13
অথকাৎ জ্জতজ্জন এসব যলাককক জ্জকয়ামকতর জ্জদন মানু কষর সামকন অপমাজ্জনত
করকবন এবিং ককঠার শাজ্জস্ত জ্জদকবন।
যে আল্লাহ ও মানু ষ উভকয়র সন্তুজ্জষ্টককল্প ইবাদত করকব তার আমল বরবাদ
হকয় োকব। হাদীকস কুদসীকত একসকছ, মহান আল্লাহ বকলন,
ََْهه َ ْ َ ه
َْ
َ
َ َ ْ َ ً َ َ َ َ ْ َ ْ ِّ
َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ
»ْشكه
ِ  تركته و،ريي
ِ  من ع ِمل عمال أْشك ِفي ِه م ِع غ،«أنا أغن الُّشَك ِء ع ِن الُّش ِك
“আজ্জম অিংশীবাজ্জদতা (জ্জশকক) যথকক সকল অিংশীদাকরর তুলনায় যবজ্জশ
মুখাকপক্ষীহীন। যে যকউ যকাকনা আমল ককর এবিং তাকত অনযকক আমার সাকথ

13

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৬৪৯৯, সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২৯৮৬; জ্জমশকাত, হাদীস নিং
৫৩১৬।
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শরীক ককর, আজ্জম তাকক ও তার আমল উভয়ককই বজকন কজ্জর”।14 তকব যকউ
আল্লাহর সন্তুজ্জষ্টর জ্জনজ্জমকি যকাকনা আমল শুরু করার পর েজ্জদ তার মকধয যলাক
যদখাকনা ভাব জাগ্রত হয় এবিং যস তা ঘৃ ণা ককর ও তা যথকক সকর আসকত
যিষ্টা ককর, তাহকল তার ঐ আমল শুদ্ধ হকব। জ্জকন্তু েজ্জদ যস তা না ককর; বরিং
যলাক যদখাকনা ভাব মকন উদয় হওয়ার জনয প্রশাজ্জন্ত ও আনন্দ অনু ভব ককর,
তাহকল অজ্জধকািংশ আকলকমর মকত তার ঐ আমল বাজ্জতল হকয় োকব।
৯. কুলক্ষণ গ্রহণ
কুলক্ষণ সম্পককক আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
ُ َ ٱَل َس َن ُة َقالُوا َنلَا َهَٰ ِذه ِۦ ِإَون تُ ِص ۡب ُه ۡم َسي َئة َي َط
َ ۡ ﴿فَإ َذا َجا ٓ َء ۡت ُه ُم
َٰ َ يوا ب ِ ُم
﴾وس َو َمن َم َع ُه ٓۥ
ِ
ِ
]٧٣٧ :[االعراف

“েখন তাকদর (জ্জফর‘আউন ও তার প্রজাকদর) যকাকনা কলযাণ যদখা জ্জদত তখন
তারা বলত, এটা আমাকদর জনয হকয়কছ। আর েজ্জদ যকাকনা অকলযাণ হকতা,
তারা তখন মূ সা ও তার সাথীকদর অলু ক্ষকণ বকল গণয করত”। [সূ রা আলআ‘রাফ, আয়াত: ১৩১]
আরবরা োত্রা ইতযাজ্জদ কাকজর প্রাক্কাকল পাজ্জখ উজ্জড়কয় জ্জদকয় তার শুভাশুভ জ্জনণকয়
করত। পাজ্জখ ডান জ্জদকক যগকল শুভ মকন ককর যস কাকজ যনকম পড়ত। আর
বাম জ্জদকক যগকল অশুভ মকন ককর তা যথকক জ্জবরত থাকত। এভাকব শুভাশুভ
জ্জনণককয়র জ্জবধান প্রসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,

ْ ري هة
َ َ ِّ
»ْش ٌك
ِ «الط

“কুলক্ষকণ জ্জবশ্বাস করা জ্জশকক”।15
মাস, জ্জদন, সিংখযা, নাম ইতযাজ্জদকক দু ভকাগয বা অশুভ প্রতীক জ্জহসাকব জ্জিজ্জেত
করাও তাওহীদ পজ্জরপন্থ হারাম আক্বীদার অন্তভুকক্ত। যেমন অকনক যদকশ জ্জহজরী

14

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২৯৮৫, জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫৩১৫।

15

সু নান আবু দাউদ; জ্জতরজ্জমেী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৫৮৪।
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সকনর ছফর মাকস জ্জববাহ করা যথকক জ্জবরত থাকা হয় ও প্রজ্জত মাকসর যশষ
বুধবারকক জ্জিরিায়ী কুলক্ষণ মকন করা হয়। জ্জবশ্বজুকড় আজ ১৩ সিংখযাকক
‘অলু ক্ষকণ যতর’ unlucky thirteen বলা হয়। যকউ েজ্জদ যতর ক্রজ্জমকক
একবার পকড় োয় তাহকল তার আর দু জ্জশ্চন্তার সীমা থাকক না। অকনকক কানাযখােঁড়া, পাগল ইতযাকার প্রজ্জতবন্ধীকদর কাকজর শুরুকত যদখকল মাথায় হাত জ্জদকয়
বকস। যদাকান খুলকত জ্জগকয় পকথ এমজ্জনতর যকাকনা কানা-যখােঁড়াকক যদখকত
যপকল তার আর যদাকান যখালা হয় না। অশুভ মকন ককর যস জ্জফকর আকস।
অথি এ জাতীয় আকীদা যপাষণ করা হারাম ও জ্জশকক। এজনয োরা কুলক্ষকণ
জ্জবশ্বাসী রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম তাকদরকক তােঁর উম্মকতর অন্তভুকক্ত
গণয ককরন জ্জন। ইমরান ইবন হুছাইন রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َْ
َ ْ َ َ َ َ َ ه ه ِّ َ َ ه َ َ َ َ َ َ َ ه ه
َ  «أَ ْو َس:ل» أَ هظ ُّن هه قَ َال
ح َر أَ ْو هسح َر َ ه
ك ِّه َن َ ه
»ل
 وال تكهن وال ت،«لي َس ِمنا من تطري وال تطري ل
ِ
“যে বযজ্জক্ত জ্জনকজ কুলক্ষকণ জ্জবশ্বাস ককর ও োর কারকণ অকনযর মাকে কুলক্ষকণর
প্রজ্জত জ্জবশ্বাকসর প্রবণতা সৃ জ্জষ্ট হয় এবিং যে বযজ্জক্ত ভাগয গণনা ককর ও োর জনয
ভাগয গণনা করা হয় (বণকনাকারী মকন ককরন যে, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম এ সম্পকককও বকলজ্জছকলন) এবিং যে জাদু ককর ও োর কারকণ জাদু
করা হয় যস বযজ্জক্ত আমাকদর দলভুক্ত নয়”।16
যকউ যকাকনা জ্জবষকয় কুলক্ষকণ জ্জনপজ্জতত হকল তাকক এজনয কাফ্ফারা জ্জদকত
হকব। কাফ্ফারা এখাকন যকাকনা অথক জ্জকিংবা ইবাদত নয়; বরিং পাপ জ্জবকমািক
একজ্জট যদাআ, ো আব্দু ল্লাহ ইবন আমর বজ্জণকত হাদীকস একসকছ। জ্জতজ্জন বকলন,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম একদা বলকলন, কুলক্ষণ যে বযজ্জক্তকক
যকাকনা কাজ যথকক জ্জফজ্জরকয় রাকখ, জ্জনশ্চয় যস জ্জশকক ককর। সাহাবীগণ আরে

16

ত্বাবরাণী; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ২১৯৫।
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করকলন, ইয়া রাসূ লুলাল্লাহ! তার কাফফারা কী হকব? জ্জতজ্জন বলকলন, ঐ বযজ্জক্ত
বলকব:

 َو َال إ َلَ َغ ْ ه،ري َك
ري إال َط ْ ه
َْ َ ََ َ َ ْه
َْ َ َ ه
»ري َك
ِ
ِ  وال ط،«اللهم ال خري ِإال خريك

উচ্ছারণ: আল্লা-হুম্মা লা খায়রা ইল্লা খায়রুকা, ওয়ালা ত্বায়রা ইল্লা ত্বায়রুকা,
ওয়ালা ইলা-হা গায়রুকা।
“যহ আল্লাহ! আপনার কলযাণ ছাড়া যকাকনা কলযাণ যনই। আপনার সৃ ষ্ট কুলক্ষণ
ছাড়া যকাকনা কুলক্ষণ যনই। আর আপজ্জন ছাড়া যকাকনা (হক) মা‘বুদও যনই”।17
তকব সু লক্ষণ-কুলক্ষকণর ধারণা মকন জন্ম যনওয়া স্বভাবগত বযাপার, ো সমকয়
বাকড় ও ককম। এর সবকিকয় গুরুত্বপূ ণক জ্জিজ্জকৎসা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা
জ্জনভকর করা। যেমন, ইবন মাসউদ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু বকলকছন,
َ
ُّ َ
َ هْ هه
َ
»ّك
ِ « َوما ِمنا إِال َول
ِ كن اّلل يذ ِهبه بِاتلو
“আমাকদর মকধয এমন যকউ যনই যে, মকন কুলক্ষণ সিংক্রান্ত জ্জকছু ই উেঁজ্জক যদয়
না। জ্জকন্তু তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর জ্জনভকরতা) দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তা দূ র
ককর যদন”।18
১০. আল্লাহ বযতীত অকনযর নাকম কসম করা
আল্লাহ তা‘আলা তােঁর সৃ জ্জষ্টর মধয যথকক োর নাকম ইচ্ছা কসম করকত পাকরন।
জ্জকন্তু সৃ জ্জষ্টর জনয আল্লাহ ছাড়া অনয কাকরা নাকম কসম করা জাকয়ে যনই। তা
সকেও অকনক মানু কষর মুকখই জ্জনজ্জবকবাকদ গায়রুল্লাহর নাকম কসম উচ্চাজ্জরত হয়।
কসম মূ লতঃ এক প্রকার সম্মান, ো আল্লাহ ছাড়া অনয যকউ পাওয়ার যোগয
নয়। ইবন উমার রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ َ
َ ََْ ه ْ َ ْ َْ ه
ْ َْ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ ه
ْ حل ْف باّلل أَ ْو َلَ ْص هم
»ت
ِ ِ ِ ِ  من َكن حا ِلفا فلي،«أال إِن اّلل ينهاكم أن َت ِلفوا بِآبائِكم
17

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ৭০৪৫; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ১০৬৫।

18

সু নান আবু দাউদ, হাদীস নিং ৩৯১০; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৫৮৪।
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“সাবধান! জ্জনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা যতামাকদরকক যতামাকদর জ্জপতৃপুরুকষর নাকম
শপথ করকত জ্জনকষধ ককরকছন। কাকরা েজ্জদ শপথ করকতই হয়, তকব যস যেন
আল্লাহর নাকম শপথ ককর অথবা িুপ থাকক”।19
ইবন উমার রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু বজ্জণকত আকরকজ্জট হাদীকস একসকছ, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

َ ْ َ« َم ْن َحلَ َف ب َغ ْري اّلل َف َق ْد أ
»ْش َك
ِ ِ ِ

“যে বযজ্জক্ত আল্লাহ বযতীত অকনযর নাকম কসম করল, যস জ্জশকক করল”।20

অপর এক হাদীকস রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ََ
ََْ َ َْ
»« َم ْن َحلف بِاأل َمان ِة فلي َس ِمنا
“যে আমানত (আনু গতয, ইবাদত, সম্পদ, গজ্জচ্ছত যবয ইতযাজ্জদ) এর নাকম কসম
ককর, যস আমাকদর অন্তভুকক্ত নয়”।21
সু তরািং কা‘বা, আমানত, মেকাদা, সাহােয, অমুককর বরকত, অমুককর জীবন,
নবীর মেকাদা, অলীর মেকাদা, জ্জপতা-মাতা ও সন্তাকনর মাথা ইতযাজ্জদ জ্জদকয় কসম
খাওয়া জ্জনজ্জষদ্ধ।
যকউ েজ্জদ আল্লাহ ছাড়া অনয কাকরা নাকম কসম ককর তকব তার কাফ্ফারা
হকলা ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ’ পাঠ করা। যেমন, সহীহ হাদীকস একসকছ:
َ ََ ََ َ ْ َ
َ
َ ه
ل إال ه
ََ َ ْ َ َْه
َ
»اّلل
ِ ِ ال إ: فليقل، والال ِت والعزى:«من حلف فقال ِف ح ِل ِف ِه
“যে বযজ্জক্ত শপথ করকত জ্জগকয় লাত ও উেযার নাকম শপথ ককর বকস, যস যেন
বকল, ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ”।22
উজ্জল্লজ্জখত অমবধ শপকথর ধােঁকি জ্জকছু জ্জশককী ও হারাম কথা কজ্জতপয় মুসজ্জলকমর
মুকখ উচ্চাজ্জরত হকত যশানা োয়। যেমন, বলা হয় ‘আজ্জম আল্লাহ ও আপনার
19

সহীহ বু খার; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৪০৭।

20

সু নান আবু দাউদ; জ্জতরজ্জমেী, জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৪১৯।

21

সু নান আবু দাউদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৪২০।

22

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৪০৯।
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আশ্রয় প্রাথকনা করজ্জছ’। ‘আল্লাহ আর আপনার ওপরই ভরসা’। ‘এটা আল্লাহ ও
যতামার পক্ষ যথকক হকয়কছ’। ‘আল্লাহ ও আপজ্জন ছাড়া আমার আর যকউ যনই’।
‘আমার জনয উপকর আল্লাহ আর জ্জনকি আপজ্জন আকছন’। ‘আল্লাহ ও অমুক েজ্জদ
না থাকত’। ‘‘আজ্জম ইসলাম যথকক মুক্ত বা ইসলাকমর ধার ধাজ্জর না’। ‘হায়
কাকলর িক্র, আমার সব যশষ ককর জ্জদল’। ‘এখন আমার দু ঃসময় িলকছ’। ‘এ
সময়টা অলক্ষকণ’। ‘সময় জ্জবশ্বাসঘাতকতা ককরকছ’ ইতযাজ্জদ।
উকল্লখয, সময়কক গাজ্জল জ্জদকল সমকয়র স্রষ্টা আল্লাহককই গাজ্জল যদওয়া হয় বকল
হাদীকস কুদসীকত একসকছ।23 সু তরািং সময়কক গাজ্জল যদওয়া জ্জনজ্জষদ্ধ।
অনু রূপভাকব প্রকৃজ্জত ো যিকয়কছ বলাও একই পেকায়ভুক্ত।
অনু রূপভাকব আল্লাহ বযতীত অকনযর সাকথ দাসত্ব বা দাস অথককবাধক শব্দ
বযবহারও এ পেকাকয় পকড়। যেমন আব্দু ল মসীহ, আবদু র রাসূ ল, আবদু ন নবী,
আবদু ল হুসাইন ইতযাজ্জদ।
আধু জ্জনক জ্জকছু শব্দ ও পজ্জরভাষাও রকয়কছ ো তাওহীকদর পজ্জরপন্থী। যেমন,
ইসলামী সমাজতন্ত্র, ইসলামী গণতন্ত্র, জনগকণর ইচ্ছাই আল্লাহর ইচ্ছা, দীন
আল্লাহর আর যদশ সকল মানু কষর, আরবয জাতীয়তাবাকদর নাকম শপথ,
জ্জবপ্লকবর নাকম শপথ ককর বলজ্জছ ইতযাজ্জদ।
যকাকনা রাজা-বাদশাহকক ‘শাহানশাহ’ বা ‘রাজাজ্জধরাজ’ বলাও হারাম। একইভাকব
যকাকনা মানু ষকক ‘কােীউল কুোত’ বা ‘জ্জবিারককদর উপরি জ্জবিারক’ বলা োকব
না।
অনু রূপভাকব যকাকনা কাজ্জফর বা মুনাজ্জফককর যক্ষকত্র সম্মানসূ িক ‘সাইজ্জয়দ’ তথা
‘জনাব’ বা অনয ভাষার অনু রূপ যকাকনা শব্দ বযবহার করাও জ্জসদ্ধ নয়।

23

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৬১৮১।
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আফকসাস, অনু কশািনা ও জ্জবরাগ প্রকাকশর জনয ‘েজ্জদ’ বযবহার ককর বলা (কেমন
এটা বলা যে, ‘েজ্জদ এটা করতাম তাহকল ওটা হত না’), কারণ, এমন কথা
বলকল শয়তাকনর খপ্পকর পকড় যেকত হয়।
অনু রূপ ‘যহ আল্লাহ! তুজ্জম িাইকল আমাকক ক্ষমা ককরা’ এ জাতীয় কথা বলাও
ববধ নয়। [জ্জবস্তাজ্জরত জানার জনয যদখুন, মু‘জামুল মানাজ্জহল লাফজ্জেয়যাহ, শাইখ
বকর আবদু ল্লাহ আবু োকয়দ]
১১. খাজ্জতর জমাকনার জনয মুনাজ্জফক ও ফাজ্জসককদর সকে উঠাবসা করা
দু বকল ঈমাকনর অকনক মানু ষই পাপািারী ও দু ষ্কৃজ্জতকারীকদর সকে যস্বচ্ছায়
উঠাবসা ককর। এমনজ্জক আল্লাহর দীন ও তার অনু সারীকদর প্রজ্জত োরা অহরহ
বযে-জ্জবদ্রূপ ককর, তাকদর সকেও তারা দহরম-মহরম সম্পককক যরকখ িকল,
তাকদর যমাসাকহবী ককর। অথি এ কাজ যে হারাম তাকত যকাকনা সকন্দহ যনই।
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
ُ ُ َ َٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َٰ َ َ ٓ َ ُ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
َ وضوا ف َحدِيث َغ ۡيه ِۦ
ِإَوما
﴿ِإَوذا رأيت ٱَّلِين َيوضون ِف ءايت ِنا فأع ِرض عنهم حت َي
ِ
ِا
َۡ ََ
َ َ
َ ِ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ
َ ٱلظَٰلِم
]٤٨ : ﴾ [االنعام٦٨ ي
يُنسِ يَ َنك ٱلش ۡي َطَٰ ُن فل تق ُع ۡد َب ۡع َد ٱَّلِكرى مع ٱلقوم
ِ
“েখন আপজ্জন তাকদরকক আমার যকাকনা আয়াত বা জ্জবধান সম্পককক
উপহাসমূ লক আকলািনায় মি যদখকত পান তখন আপজ্জন তাকদর যথকক সকর
থাকুন, যে পেকন্ত না তারা অনয প্রসকে জ্জলপ্ত হয়। আর েজ্জদ শয়তান আপনাকক
ভূ জ্জলকয় যদয়, তাহকল স্মরকণ আসার পর োজ্জলম সম্প্রদাকয়র সকে আপজ্জন আর
বসকবন না”। [সূ রা আল-আন‘আম, আয়াত: ৬৮]
সু তরািং ফাজ্জসক-মুনাজ্জফককদর সকে আত্মীয়তার সম্পকক েত গভীরই হউক জ্জকিংবা
তাকদর সাকথ সমাজ-সামাজ্জজকতায় েতই মজা লাগুক এবিং তাকদর কণ্ঠ েতই
মধু র হউক তাকদর সকে উঠাবসা করা ববধ নয়।
হযােঁ, যে বযজ্জক্ত তাকদরকক ইসলাকমর দাওয়াত প্রদান ককর, তাকদর বাজ্জতল
আকীদার প্রজ্জতবাদ ককর জ্জকিংবা তাকদরকক অনযায় যথকক জ্জনকষধ করার জনয
তাকদর জ্জনকট গমনাগমন ককর যস উক্ত জ্জনকদককশর আওতাভুক্ত হকব না। যস্বচ্ছায়,
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খুশীমকন ও যকাকনা জ্জকছু না বকল নীরকব তাকদর সাকথ তাল জ্জমজ্জলকয় রাখাকতই
সব সমসযা। অনযত্র আল্লাহতা‘আলা বকলন,
َ ض َعن ۡٱل َق ۡو ِم ۡٱل َفَٰسِ ق
َ َ ﴿فَإن تَ ۡر َض ۡوا َع ۡن ُه ۡم فَإ َن
َٰ َ ٱّلل َل يَ ۡر
]١٤ :﴾ [اتلوبة٩٦ ِي
ِ
ِ
ِ
“েজ্জদ যতামরা তাকদর প্রজ্জত সন্তুষ্টও থাক, তকব (কজকন যরখ) আল্লাহ ফাজ্জসক বা
দৃ ষ্কৃজ্জতকারী সম্প্রদাকয়র প্রজ্জত সন্তুষ্ট নন”। [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৯৬]
১২. সালাকত ধীরজ্জিরতা পজ্জরহার করা
সবকিকয় বড় িুজ্জর হকচ্ছ সালাকত িুজ্জর। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলন,
َ ْ َه
َ
َ َ ْ َْ ه
َ َ ه َ َه
ًَ َ
َََْ َْ ه
ْسق ِم ْن َصالتِ ِه؟
ي
ف
ي
ك
و
،
لل
ا
ول
س
ر
ا
ي
:
وا
ال
ق
."
»
ه
ت
ال
ص
ن
م
ق
ْس
ي
ي
اَّل
ة
ق
رس
اس
انل
«أسوأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ه
َ
ه
َ َ
َ
َ ه ُّ ه َ َ َ ه ه
الس ه
ُّ وع َو
 «ال يهق ه:ود َها» " أ ْو قال
ُّ يم هصلبَ هه ف
ِ الرك
.»جو ِد
 " «ال ي ِتم ركوعها وال سج:قال
ِ
ِ
“সবকিকয় জ্জনকৃষ্ট যিার যসই বযজ্জক্ত যে সালাকত িুজ্জর ককর। সাহাবীগণ বলকলন,
ইয়া রাসূ লুল্লাহ! যস কীভাকব সালাকত িুজ্জর ককর? জ্জতজ্জন বলকলন, যস রুকুসাজদাহ পজ্জরপূ ণকভাকব ককর না’।24
আজকাল অজ্জধকািংশ মুসল্লীকক যদখা োয় যে তারা সালাকত ধীরজ্জির ভাব বজায়
রাকখ না। ধীকর-সু কি রূকু-সাজদাহ ককর না। রুকু যথকক েখন মাথা যতাকল
তখন জ্জপঠ যসাজা ককর দােঁড়ায় না এবিং দু ’সাজদাহর মাকে জ্জপঠ টান ককর বকস
না। খুব কম মসজ্জজদই এমন পাওয়া োকব যেখাকন এ জাতীয় দু ’িারজন পাওয়া
োকব না। অথি সালাকত ধীরজ্জিরতা বজায় রাখা সালাকতর অনযতম রুকন।
যস্বচ্ছায় তা পজ্জরহার করকল যকাকনা মকতই সালাত শুদ্ধ হকব না। সু তরািং
জ্জবষয়জ্জট যবশ গুরুতর। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ُّ ه
ْ َ َ َ هْ ه َ َ ه ه َ ه
الس ه
ُّ وع َو
ِ الرك
»جو ِد
يم ظه َر هه ِف
«ال ُت ِزئ صالة الرج ِل حّت ي ِق
“যকাকনা বযজ্জক্ত যে পেকন্ত না রুকু-সাজদায় তার পৃষ্ঠকদশ যসাজা করকব, যস
পেকন্ত তার সালাত েথাথক হকব না”।25
24

মুসনাকদ আহমদ ৫/৩১০; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৮৮৫।
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কাজজ্জট যে অমবধ এ জ্জবষকয় যকাকনা সকন্দহ যনই। যে মুসল্লী এরূপ ককর যস
ভৎসকনার যোগয। আবু আব্দু ল্লাহ আশ‘আরী রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম একদা সাহাবীগকণর সাকথ সালাত
আদাকয়র পর তাকদর একজ্জট দকলর সাকথ বসা অবিায় জ্জছকলন। এমন সময়
এক বযজ্জক্ত একস সালাকত দােঁড়াকলা। যস যঠাকর যমকর রুকু-সাজদা করজ্জছল। তা
যদকখ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলকলন, ‘যতামরা জ্জক এ যলাকজ্জটকক
লক্ষয ককরছ? এভাকব িালাত আদায় ককর যকউ েজ্জদ মারা োয়, তকব যস
মুহাম্মাকদর জ্জমল্লাত ছাড়া অনয জ্জমল্লাকত মারা োকব। কাক যেমন রকক্ত যঠাকর
মাকর যস যতমজ্জন ককর তার সালাকত যঠাকর মারকছ। যে বযজ্জক্ত রুকু ককর আর
সাজদায় জ্জগকয় যঠাকর মাকর তার দৃ ষ্টান্ত যসই ক্ষুধাতক যলাককর নযায়, যে একজ্জট
দু ’জ্জটর যবজ্জশ যখজুর যখকত পায় না। দু ’জ্জট যখজুকর তার কতটুকু ক্ষুধা জ্জমটাকত
পাকর?”26
োকয়দ ইবন ওয়াহাব যথকক বজ্জণকত, একবার হুোয়ফা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু জমনক
বযজ্জক্তকক যদখকত যপকলন যে, যস রুকু-সাজদাহ পূ ণকােরূকপ আদায় করকছ না।
জ্জতজ্জন তাকক বলকলন, ‘তুজ্জম সালাত আদায় কর জ্জন। আর এ আবিায় েজ্জদ তুজ্জম
মারা োও, তাহকল যে দীনসহ আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লামকক পাজ্জঠকয়জ্জছকলন তুজ্জম তার বাইকর মারা োকব”।27
যে বযজ্জক্ত সালাকত ধীরজ্জিরতা বজায় রাকখ না, যস েখন তার জ্জবধান জানকত
পারকব তখনকার ওয়াকক্তর ফরে সালাত তাকক আবার পড়কত হকব। আর
অতীকত ো ভুল হকয় যগকছ যসজনয তওবা করকব, যসগুকলা আর পুনরায় পড়কত
হকব না। যেমন, হাদীকস একসকছ, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
একজ্জদন জমনক দ্রুত সালাত আদায়কারীকক লক্ষয ককর বলকলন,
25

সু নান আবু দাউদ; জ্জতরজ্জমেী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৯৭৮।

26

সহীহ ইবকন খুোয়মা হাদীস নিং ৬৬৫; আলবানী, জ্জছফাতু ছালাজ্জতন নাবী, পৃ : ১৩১।

27

মুসনাকদ আহমদ; সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৭৯১; ফাতহুল বারী ২/২৭৪ পৃ :।
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ِّ ْ َ ِّ َ َ َ ه
» ف ِإنك ل ْم ت َصل،ار ِج ْع ف َصل
«

“োও, সালাত আদায় কর। যকননা তুজ্জম যতা সালাত আদায় কর জ্জন”।28 এখাকন
অতীত সালাত কাো করার কথা বলা হয় জ্জন।
১৩. সালাকত অনথকক কাজ ও যবজ্জশ যবজ্জশ নড়ািড়া করা
সালাকত অনথকক কাজ ও যবজ্জশ যবজ্জশ নড়ািড়া করা এমন এক আপদ, ো যথকক
অকনক মুসল্লীই বােঁিকত পাকর না। কারণ তারা আল্লাহর জ্জনকনাক্ত আকদশ
প্রজ্জতপালন ককর না:

َ وموا ِ َّللِ َقَٰنِت
ُ ُ﴿ َوق
]١٣٨ :﴾ [ابلقرة٢٣٨ ِي

“যতামরা আল্লাহর জনয অনু গত হকয় দােঁড়াও”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত:
২৩৮]
মহান আল্লাহ বকলন,

َ
َ
َ
ۡ ۡ ََۡ َ
َ
ُ َ َ
]١ ،٧ :﴾ [املؤمنون٢ ِين ه ۡم ِف َصلت ِ ِه ۡم خَٰشِ ُعون
 ٱَّل١ ﴿ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون

“জ্জনশ্চয় যসই সকল মুজ্জমন সফলকাম, োরা জ্জনকজকদর সালাকত জ্জবনীত থাকক”।
[সূ রা আল-মুজ্জমনূ ন, আয়াত: ১-২]
জ্জকন্তু উক্ত যলাককরা আল্লাহর এ বাণীর মমকাথক বুকে না। তাই সালাকত আদকবর
পজ্জরপন্থী অকনক জ্জকছু ই তারা ককর থাকক। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লামকক সাজদার মকধয মাজ্জট সমান করা োকব জ্জক-না জ্জজকজ্ঞস করা হকল
জ্জতজ্জন বকলজ্জছকলন, সালাত অবিায় তুজ্জম জ্জকছু মুছকত পারকব না,
َ ً َ َ ْْ ه
ً
»ت فا ِعال ف َوا ِح َدة
« ِإن كن
“একান্তই েজ্জদ করকত হয় তাহকল কিংকরাজ্জদ একবার সমান করকত পারকব’’।29
আকলমগণ বকলকছন, সালাকত জ্জনষ্প্রকয়াজকন যবজ্জশ মাত্রায় লাগাতারভাকব নড়ািড়া
করকল সালাত বাজ্জতল হকয় োকব। সু তরািং োরা সালাকত জ্জনরথকক যখলায় জ্জলপ্ত

28

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৭৯০।

29

সু নান আবু দাউদ, হাদীস নিং ৯৪৬; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৭৪৫২।
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হয় তাকদর অবিা যকমন হকত পাকর? তাকদর যতা যদখা োয়, তারা আল্লাহর
সামকন দােঁজ্জড়কয়কছ। অথি ঘজ্জড়র সময় জ্জনরীক্ষণ করকছ জ্জকিংবা কাপড় যসাজা
করকত বযস্ত হকয় পকড়কছ। অথবা আেুল জ্জদকয় নাক পজ্জরষ্কার করকছ। যিাখ জ্জদকয়
ডাকন-বাকম তাকাকচ্ছ। আবার আকাকশর জ্জদককও তাকাকচ্ছ, অথি উপকরর জ্জদকক
তাকাকনার কারকণ তাকদর যিাখ যে উপকড় যফলা হকত পাকর জ্জকিংবা শয়তান যে
তাকদর সালাকতর জ্জকছু অিংশ জ্জছজ্জনকয় জ্জনকচ্ছ এ বযাপাকর তাকদর মকন যকাকনাই
উকদ্বগ যনই।30
১৪. সালাকত ইচ্ছাপূ বক
ক ইমাকমর আকগ মুক্তাদীর গমন
যে যকাকনা কাকজ তাড়াহুড়া করা মানু কষর জন্মগত স্বভাব। এ প্রসকে আল্লাহ
বকলন,

ّٗ ُ َ ُ َ ۡ َ َ َ
َٰ ٱۡل
]٧٧ :﴾ [االرساء١١ جول
نسن ع
ِ ﴿وَكن

“মানু ষ খুব দ্রুততা জ্জপ্রয়।” [বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১১]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

َ
َ الع
َ األنَ هاة م َن اّلل َو
َ ْجلَ هة ِم َن الشي
»ان
ط
«
ِ
ِ
ِ

“ধীরজ্জিরতা আল্লাহর পক্ষ যথকক আর তাড়াহুড়া শয়তাকনর পক্ষ যথকক”।31

জামা‘আকতর মকধয লক্ষয করকল যদখা োয় যে, ডাকন-বাকম অকনক মুসল্লী
ইমাকমর রুকু-সাজদায় োওয়ার আকগই রুকু-সাজদায় িকল োকচ্ছ। এমনজ্জক
লক্ষয করকল জ্জনকজর মকধযও এ প্রবণতা যদখা োয়। উঠা-বসার তাকবীরগুকলাকত
যতা এটা হরহাকমশাই হকত যদখা োয়। এমনজ্জক অকনকক ইমাকমর আকগ
সালামও জ্জফজ্জরকয় যফকল। জ্জবষয়জ্জট অকনককর জ্জনকটই গুরুত্ব পায় না। অথি নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম এজনয ককঠার শাজ্জস্তর হুমজ্জক শুজ্জনকয়কছন। জ্জতজ্জন
বকলন,
30

মুিাফাক্ব ‘আলাইহ; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৯৮২-৮৩, ‘সালাকত অজ্জসদ্ধ ও জ্জসদ্ধ
সমূ হ’ অনু কচ্ছদ-১৯।

31

জ্জতরজ্জমেী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫০৫৫; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ১৭৯৫।

যে সকল হারামকক মানু ষ হালকা মকন ককর থাকক

 35


ََ َْ َ َ َ ه ه ْ َ ْ َ َْ َ َ َ ه ه ْ َ َ َ َ َْ َ ه َ َْ َ َ ْ ََْ َ ه ْ ه
اّلل َرأ َسه
 أن جيعل، ِاإلمام
ِ  ِإذا رفع رأسه قبل-  ال َيش أحدكم: أو- «أما َيش أحدكم
َ ِ ور َة
 أَ ْو َجيْ َع َل ه،ِحار
َ ِ َرأْ َس
َ ورتَ هه هص
َ اّلل هص
»ِحار
“সাবধান! যে বযজ্জক্ত ইমাকমর আকগ মাথা যতাকল তার জ্জক ভয় হয় না যে, আল্লাহ
তার মাথাটা গাধার মাথায় রূপান্তজ্জরত করকত পাকরন”?32
একজন মুসল্লীকক েখন ধীকর সু কি সালাকত উপজ্জিত হওয়ার কথা বলা হকয়কছ
এবিং তাড়াতাজ্জড় বা দ্রুত পাকয় জ্জনকষধ করা হকয়কছ33, তখন স্বীয় সালাত যে
ধীকর-সু কি আদায় করকত হকব তাকত আর সকন্দহ জ্জক? আবার জ্জকছু যলাককর
জ্জনকট ইমাকমর আকগ গমন ও জ্জপছকন পকড় থাকার জ্জবষয়জ্জট তালকগাল পাজ্জককয়
োয়। তাই মুজতাজ্জহদগণ এজনয একজ্জট সু ন্দর জ্জনয়ম উকল্লখ ককরকছন। তা
হকলা, ইমাম েখন তাকবীর যশষ করকবন মুক্তাদী তখন নড়ািড়া শুরু করকব।
ইমাম ‘আল্লাহু আকবার’ এর ‘র’ বণক উচ্চারণ করা মাত্রই মুক্তাদী রুকুসাজদাহয় োওয়ার জনয মাথা নীিু করা শুরু করকব। অনু রূপভাকব রুকু যথকক
মাথা যতালার সময় ইমাকমর ‘সাজ্জম‘আল্লাহু জ্জলমান হাজ্জমদাহ’-এর ‘হ’ বণক উচ্চারণ
যশষ হকল মুক্তাদী মাথা তুলকব। এর আকগও করকব না, পকরও না। এভাকব
সমসযাটা দূ র হকয় োকব।
সাহাবীগণ োকত রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম-এর আকগ িকল না
োন যস জ্জবষকয় খুব সতকক ও সকিষ্ট থাককতন। বারা ইবন আজ্জেব রাজ্জদয়াল্লাহু
‘আনহু বকলন,
َ َ َ ه َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ه َ ُّ ه
َْ
ه َ ُّ َ َ ْ َ َ ه
ِ لل َصل الل علي ِه وسلم فإِذا رفع رأسه ِمن الرك
وع ل ْم أ َر أ َح ًدا َي ِن
ِ ول ا
ِ «يصلون خلف رس
َ ْ ه َ َ َ َ َه ه
َ ه
َْْ ََ َ ََْه
َ َْ َ ه
َ
اءهه
َ َي ُّر َم ْن َو َر
ِ  ثم،لل صل الل علي ِه َوسل َم جبهته َع األر ِض
ِ  حّت يضع رسول ا،ظه َره
»هسج ًدا

32

সহীহ বু খারী; মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ১১৪১।
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সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৬৩৬; মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ১০৯০০৬।
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“সাহাবীগণ রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাকমর জ্জপছকন সালাত আদায়
করকতন। েখন জ্জতজ্জন রুকু যথকক মাথা তুলকতন তখন আজ্জম এমন একজনককও
যদজ্জখ জ্জন যে, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাকমর কপাল মাজ্জটকত রাখার
আকগ তার জ্জপঠ বােঁকা ককরকছ। জ্জতজ্জন সাজদায় জ্জগকয় সারকল তারা তখন
সাজদায় লু জ্জটকয় পড়কতন”।34
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম েখন একটু বুজ্জড়কয় োন এবিং তােঁর
নড়ািড়ায় মন্থরতা যদখা যদয়, তখন জ্জতজ্জন তােঁর জ্জপছকনর মুক্তাদীকদর এ বকল
সতকক ককর যদন যে,

ُّ ه
ه ِّ َ ْ َ ْ ه َ ْ َ ْ ه َ َ َ ْ ه
َ « َأ ُّي
الس ه
ُّ وع َو
ِ الرك
»... جو ِد
ون ِب
ق
ب
س
ت
ال
ف
ت
ن
د
ب
و
أ
ت
ن
د
ب
د
ق
ّن
إ
،
اس
انل
ا
ه
ِ
ِ ِ

‘যহ যলাককরা! আমার যদহ ভারী হকয় যগকছ। সু তরািং যতামরা রুকু-সাজদায়
আমার আকগ িকল যেও না’’।35
অপরজ্জদকক ইমামককও সালাকতর তাকবীকর সু ন্নাত যমাতাকবক আমল করা
জরুজ্জর। এ সম্পককক আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু বজ্জণকত একজ্জট হাদীকস
একসকছ,
َ َ َ َ َ َ َْ َ ه
َ َ َه ه
َ بح
َ
َ ه َ ِّ ه َ َ ه ه ه ه َ ِّ ه
ي
ِ  ثم يك،اّلل صل الل علي ِه َوسلم إِذا قام إِل الصالةِ يكب ِحي يقوم
ِ "َكن رسول
ْ
َ ه َه ه ه
َ َ
َ ْ َ َ َ ه ه َه ه َ َ ه
ْ ه
 َربنَا: ثم يقول َوه َو قائِ ٌم،ي يَ ْرف هع هصلبَه ِم َن الرك َع ِة
 ِح،ِح َد هه
ِ  س ِمع اّلل لِمن: ثم يقول،ي ْركع
ه
َ َ
َْ َ
َ ََ َ َْ ه ه ه
ْ
ْ ه َ َ َْه
َ
َ ْ ه
ك ِّ ه
 ثم،ي يه ِوي
ب ِح
 ثم ي، «ولك احلمد:ث
ِ  ع ِن اللي،اّلل بن صا ِلح
ِ لك احلَمد" قال عبد
َ َ ه َ ِّ ه َ َ ْ َ ه َ ْ َ ه ه ه َ ِّ ه َ َ ْ ه ه ه ه َ ِّ ه َ َ ْ ه ه َ ْ ه
 ثم يف َعل ذلِك ِف،ي يَ ْرف هع َرأ َسه
 ثم يكب ِح، ثم يكب ِحي يسجد،يكب ِحي يرفع رأسه
َ ه ِّ َ َ َ ْ َ َ َ ه َ ِّ ه َ َ ه ه َ ِّ ْ َ ْ َ ْ َ ه ه
»وس
ِ ي بعد اجلل
ِ  ويكب ِحي يقوم ِمن اثلنت،الصال ِة ُكها حّت يق ِضيها
‘রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম েখন সালাকত দােঁড়াকতন তখন শুরুকত
তাকবীর বলকতন। তারপর েখন রুকুকত যেকতন তখন তাকবীর বলকতন।
তারপর বলকতন, ‘সাজ্জম‘আল্লাহু জ্জলমান হাজ্জমদাহ’ েখন রুকু যথকক জ্জপঠ যসাজা

34

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ৪৭৪।
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বায়হাকী; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ১৭২৫।
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করকতন। তারপর দােঁড়াকনা অবিায় বলকতন, ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ বণকনাকারী
আবদু ল্লাহ ইবন সাকলহ তার উস্তাদ লাইস যথকক বণকনা ককরন, ‘ওয়ালাকাল
হামদ’। অতঃপর েখন সাজদায় যেকতন তখন তাকবীর বলকতন। অতঃপর
েখন সাজদাহ যথকক মাথা উঠাকতন তখন তাকবীর বলকতন, তারপর েখন
(জ্জদ্বতীয়) সাজদাহ-য় যেকতন তখন তাকবীর বলকতন, সাজদাহ যথকক মাথা
তুলকত তাকবীর বলকতন। এভাকব সালাত যশষ না হওয়া পেকন্ত তাকবীর
বলকতন। আর জ্জদ্বতীয় রাকাকত ববঠক যশকষ দােঁড়াকনার সময়ও তাকবীর
বলকতন”।36
সু তরািং এভাকব ইমাম েখন সালাকত উঠা-বসার সকে তার তাকবীরকক সমজ্জিত
ককর একই সাকথ আদায় করকবন এবিং মুক্তাদীগণও উজ্জল্লজ্জখত জ্জনয়ম যমকন
িলকব তখন সবারই জামা‘আকতর জ্জবধান জ্জঠক হকয় োকব।
১৫. যপেঁয়াজ-রসু ন জ্জকিংবা দু গন্ধ
ক েু ক্ত বস্তু যখকয় মসজ্জজকদ গমন
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,

ُ ُ َ ٓ َ َٰ َ
ُ ََ
ۡ َ ُ ِند
َ ك ۡم ع
]٣٧ :جد﴾ [االعراف
ن َءاد َم خذوا زِينت
ِ ك مس
ِ
ِ ﴿يب

“যহ বনু আদম! যতামরা প্রজ্জত সালাকতর সময় যতামাকদর যসৌন্দেককক ধারণ কর”
[সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩১] [অথকাৎ যতামরা যপাশাক পজ্জরধান কর ও
শালীন পজ্জরকবশ বজায় রাখ। জ্জকন্তু দু গকন্ধ পজ্জরকবশকক কলু জ্জষত ককর যতাকল।]
জাজ্জবর রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ْ َ
ْ
ً
َ
ً َ
َ َ َ
ْ ه
َ
 فال: ويف رواية،وَلقعد ف بيت ِه
،مسجدنا
 فليَعَتل: أو قال،فليعَتنلا
ال
بص
أو
ثوما
كل
«من أ
ِ
.»مساجدنا
يَغشانا ف
ِ

36
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“যে বযজ্জক্ত রসু ন জ্জকিংবা যপেঁয়াজ খাকব, যস যেন আমাকদর যথকক দূ কর থাকক।
অথবা জ্জতজ্জন বকলকছন, যস যেন আমাকদর মসজ্জজদ যথকক দূ কর থাকক এবিং জ্জনজ
বাড়ীকত বকস থাকক”।37
সহীহ মুসজ্জলকমর বণকনায় একসকছ,
َ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ ه
وم َوالكراث فال يق َر َبن
 من أكل ابلصل واثل: وقال مرة- ِ اثلُّوم،ابلقل ِة
ِ«من أكل ِمن ه ِذه
َََ
َََ َ َ
َ َْ َ َ َ ْ َ
ََ ْ ه َ ه
» ف ِإن المالئِكة تتأذى ِمما يتأذى ِمنه بنو آدم،مس ِجدنا
“যে বযজ্জক্ত যপেঁয়াজ, রসু ন ও কুরকাছ38 খাকব, যস যেন কখনই আমাকদর মসজ্জজদ
পাকন না আকস। যকননা বনী আদম োকত কষ্ট পায় জ্জফজ্জরশতারাও তাকত কষ্ট
পায়”।39
উমার রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু একদা জুমু‘আর খুৎবায় বকলজ্জছকলন, যহ যলাক সকল!
যতামরা দু ’জ্জট গাছ যখকয় থাক। আজ্জম ঐ দু ’জ্জটকক কদেক ছাড়া অনয জ্জকছু মকন
কজ্জর না। যস দু ’জ্জট হকচ্ছ যপেঁয়াজ ও রসু ন। যকননা আজ্জম রাসু লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লামকক যদকখজ্জছ,
ه
َ
ََ َ َ
ْ َْ
َ ْ  أ َم َر ب ِه فَأ ْخر َج إ َل،«إ َذا َو َج َد رَيَ هه َما ِم َن الر هجل ف ال ْ َم ْسج ِد
 ف َم ْن أكل هه َما فليه ِمت هه َما،يع
ِ ابل ِق
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً ْ َ
»طبخا
“কাকরা মুখ যথকক জ্জতজ্জন এ দু ’জ্জটর গন্ধ যপকল তাকক মসজ্জজদ যথকক যবর ককর
যদওয়ার জ্জনকদকশ জ্জদকতন। ফকল তাকক বাক্বী‘ যগারিাকনর জ্জদকক যবর ককর
যদওয়া হকতা। সু তরািং কাউকক তা যখকত হকল যস যেন পাজ্জককয় খায়”।40
অকনককই কাজ-কমক যশকষ হাত-মুখ যধায়ার আকগই মসজ্জজকদ ঢুকক পকড়।
এজ্জদকক ঘাকমর জনয তার বগল ও যমাজা জ্জদকয় জ্জবশ্রী রককমর গন্ধ যবর হকত
থাকক। এ ধরকনর যলাকও উক্ত জ্জবধাকনর আওতায় পড়কব।
37

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪১৭৯।
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কুরকাছ এক প্রকার গন্ধেু ক্ত সজ্জি।

39

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ৫৬৪।

40

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ৫৬৭।
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আর সবকিকয় জ্জনকৃষ্ট হল ধূ মপায়ীরা। তারা হারাম ধূ মপান করকত করকত মুকখ
িরম দু গকন্ধ জজ্জন্মকয় যনয়। এ অবিায় মসজ্জজকদ ঢুকক তারা আল্লাহর মুসল্লী বান্দা
ও জ্জফজ্জরশতাকদর কষ্ট যদয়।
১৬. বযজ্জভিার
বিংশ, ইেেত ও সম্ভ্রম রক্ষা করা ইসলামী শরী‘আকতর অনযতম লক্ষয। এজনয
ইসলাম বযজ্জভিারকক হারাম ককরকছ। আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
ّٗ
ٓ ّٗ َ َٰ َ َ َ ُ َ َٰٓ َ
َُ َۡ ََ
]٣١ :﴾ [االرساء٣٢ حشة َو َسا َء َسبِيل
ِ ٱلزن إِنهۥ َكن ف
ِ ﴿ول تقربوا
“যতামরা বযজ্জভিাকরর জ্জনকটবতকী হকয়া না। জ্জনশ্চয় তা একজ্জট অশ্লীল কাজ ও
খারাপ পন্থা”। [সূ রা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৩২]
শরী‘আত পদকা ফরে ককরকছ, নারী-পুরুষ উভয়কক দৃ জ্জষ্ট সিংেত রাখকত বকলকছ
এবিং গাকয়র মাহরাম স্ত্রীকলাককদর সকে জ্জনজককন জ্জমজ্জলত হওয়াকক ককঠারভাকব
জ্জনকষধ ককরকছ। এভাকব বযজ্জভিাকরর সকল উপায় বন্ধ ককর যদওয়া হকয়কছ। তা
সকেও যকউ বযজ্জভিার ককর বসকল তাকক কজ্জঠন শাজ্জস্তর সম্মু খীন হকত হকব।
জ্জববাজ্জহত বযজ্জভিারী ও বযজ্জভিাজ্জরণীকক না মরা পেকন্ত পাথর জ্জনকক্ষপ করকত হকব।
এভাকব যস তার কাকজর উপেু ক্ত পজ্জরণাম যভাগ করকব এবিং হারাম কাকজ তার
প্রজ্জতজ্জট অে যেমন ককর মজা উপকভাগ ককরজ্জছল এখন যতমজ্জন ককর েন্ত্রণা
উপকভাগ করকব।
আর অজ্জববাজ্জহত বযজ্জভিারী ও বযজ্জভিাজ্জরণীকদরকক একশত যবত্রাঘাত করকত হকব।
যবত্রাঘাকতর যক্ষকত্র এটাই শরী‘আকতর সকবকাচ্চ শাজ্জস্ত। একদল মুজ্জমকনর সামকন
অথকাৎ জনতার সামকন যখালা ময়দাকন এ শাজ্জস্ত কােককর করকত হকব, োকত যস
অপমাকনর িূ ড়ান্ত হয়। একই সকে তাকক এক বৎসকরর জনয অপরাধ সিংঘজ্জটত
এলাকা যথকক বজ্জহষ্কার করকত হকব। এরূপ বযবিা িালু হকল বযজ্জভিাকরর মাত্রা
প্রায় শূ কনযর যকাঠায় যনকম আসকব বকল আশা করা োয়।
বযজ্জভিারী নর-নারী বারাোখ তথা কবকরর জীবকনও তাকক কজ্জঠন শাজ্জস্ত
যপাহাকব। তারা এমন একজ্জট অজ্জিকুকণ্ড থাককব োর ঊবকািংশ হকব সিংকীণক; জ্জকন্তু
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জ্জননািংশ হকব প্রশস্ত। তার জ্জনি যথকক আগুন জ্বালাকনা হকব। যসই আগুকন তারা
উলে, জ্জববস্ত্র অবিায় থাককব আর েন্ত্রণায় জ্জিৎকার করকত থাককব। ঐ আগুন
এতই উিপ্ত হকব যে, তার যতাকড় তারা উপকরর জ্জদকক উকঠ আসকব। এমনজ্জক
তারা প্রায় যবজ্জরকয় আসার উপক্রম করকব। েখনই এমন হকব তখনই আগুন
জ্জনজ্জভকয় যদওয়া হকব। ফকল তারা আবার অজ্জিকুকণ্ডর তলকদকশ জ্জফকর োকব।
জ্জকয়ামত পেকন্ত তাকদর জনয এ বযবিা িলকত থাককব।
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বযজ্জভিাকরর জ্জবষয়জ্জট আরও কদেক ও ঘৃ জ্জণত হকয় দােঁড়ায় তখন, েখন যকাকনা
বযজ্জক্ত বয়কস ভারী ও এক পা কবকর িকল োওয়ার পরও হরদম বযজ্জভিার ককর
োয় আর আল্লাহও তাকক ছাড় জ্জদকয় োন। আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু
যথকক মারফূ‘ সূ কত্র বজ্জণকত আকছ, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলকছন,
َ َ َ َ ٌ َ ه َ ِّ ه ه ه ه َ ْ َ ْ َ َ َ َ ه َ ِّ ْ َ َ َ ه ه َ َ َ َ ْ ه
َ
 َول هه ْم-  َوال ينظ هر إَِلْ ِه ْم:او َية
ِ «ثالثة ال يكلمهم الل يوم ال ِقيام ِة وال يزك
ِ  قال أبو مع- يهم
َ ٌ َ َ
ْ
ٌ ََ
ٌ َ
ٌ ك َكذ
َ
ه
ْ
ٌ  َو ََعئ ٌل مستك،اب
»ب
 وم ِل، شيْخ َزان:اب أ َِل ٌم
عذ
ِ
ِ
“জ্জকয়ামত জ্জদবকস জ্জতন বযজ্জক্তর সকে আল্লাহ তা‘আলা কথা বলকবন না,
তাকদরকক পজ্জবত্র করকবন না, তাকদর জ্জদকক তাকাকবন না; বরিং তাকদর জনয
থাককব েন্ত্রণাদায়ক শাজ্জস্ত। তারা হকলা বকয়াবৃ দ্ধ বযজ্জভিারী, জ্জমথযাবাদী রাষ্ট্রনায়ক
42

ও অহিংকারী দজ্জরয”।

অকনকক বযজ্জভিার বা পজ্জততাবৃ জ্জিকক যপশা জ্জহসাকব গ্রহণ ককর। অথি পজ্জততাবৃ জ্জি
যথকক অজ্জজকত আয় জ্জনকৃষ্ট উপাজকনাজ্জদরই একজ্জট। যে পজ্জততা তার ইিত যবকি
খায় যস মধযরাকত েখন যদা‘আ কবুকলর জনয আকাকশর দরজা উকন্মাজ্জিত হয়
তখন যদা‘আ কবুল হওয়া যথকক বজ্জঞ্চত হয়।43 অভাব ও দাজ্জরযয আল্লাহর
জ্জবধান লঙ্ঘন করার জনয যকাকনা শর‘ঈ ওের হকত পাকর না। বলা হকয় থাকক
41

সহীহ বু খারী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৬২১।
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সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫১০৯।
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সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ২৯৭১।
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স্বাধীনা নারী ক্ষুধাতক থাককত পাকর জ্জকন্তু যস তার স্তন জ্জবজ্জক্র ককর যখকত পাকর
না, েজ্জদ স্তকনর বযাপাকর তা হয় তাহকল লিািাকনর বযাপার কী দােঁড়াকত পাকর
তা বলাই বাহুলয।
আমাকদর েু কগ যতা অশ্লীলতার সকল দু য়ার খুকল যদওয়া হকয়কছ। শয়তান ও
তার যদাসরকদর িক্রাকন্ত অশ্লীলতার পথ ও পন্থাগুকলা সহজলভয হকয় যগকছ।
পাপী বযজ্জভিারীরা এখন যখালাখুজ্জল শয়তাকনর অনু সরণ করকছ। যমকয়রা
জ্জদ্বধাহীনজ্জিকি বযাপকভাকব বাইকর পদকাহীনভাকব োতায়াত ককর তাকদর যসৌন্দেক
প্রদশকন ককর যবড়াকচ্ছ। যমাকড় যমাকড় বখাকট যছকলকদর বক্র িাহজ্জন ও হা ককর
যমকয়কদর পাকন তাজ্জককয় থাকা যতা বনজ্জমজ্জিক বযাপার হকয় দােঁজ্জড়কয়কছ। অবাধ
যমলা-যমশা, পকণকাগ্রাজ্জফ ও ব্লু জ্জিকম যদশ ভকর যগকছ। জ্জি যসকের যদশগুকলাকত
মানু কষর ভ্রমকণর িাজ্জহদা যবকড় োকচ্ছ। যক কত যবজ্জশ যখালাকমলা হকত পাকর
যেন তার প্রজ্জতকোজ্জগতা িলকছ। ধষকণ ও বলাৎকাকর যদশ যছকয় োকচ্ছ। জারজ
সন্তানের সংখ্যা বেনে যানে। ক্লিক্লেনে ক্লেক্লিন্ন পদ্ধক্লি অেলম্বে েনর
অবেধ গিভ পানির মাধযনম মােে সন্তােনের হিযা েরা হনে।
যহ আল্লাহ! আমরা যতামার জ্জনকট দয়া, অনু গ্রহ ও যগাপনীয়তা প্রাথকনা করজ্জছ
এবিং এমন সম্ভ্রম কামনা করজ্জছ োর বকদৌলকত তুজ্জম আমাকদরকক সকল
অশ্লীলতা যথকক রক্ষা করকব। আমরা যতামার জ্জনকট আমাকদর মকনর পজ্জবত্রতা
ও ইেেকতর যহফােত প্রাথকনা করজ্জছ। দয়া ককর তুজ্জম আমাকদর মাকে ও
হারাকমর মাকে একজ্জট সু দৃঢ় অন্তরাল বতজ্জর ককর দাও। আমীন!
১৭. পূ িংমমথুন বা সমকাজ্জমতা
অতীকত লূ ত আলাইজ্জহস সালাম-এর জাজ্জত পুিংমমথুকন অভযস্ত জ্জছল। তাকদর
প্রসকে আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
ُ َ َ َ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٓ ِ ۡ َ َ َ ۡ ً ُ َ
َ كم ب َها م ِۡن أَ َحد م َِن ۡٱل َعَٰلَم
٢٨ ي
حشة ما سبق
ِ
ِ ﴿ولوطا إِذ قال ل ِقومهِۦ إِنكم ّلأتون ٱلف
ِ
ۡ
ۡ
َ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ََۡ َ َ
َ ُۡ َ ُ َ
ُ
،١٨ :ٱلسبِيل َوتأتون ِف نادِيك ُم ٱل ُمنك َر ﴾ [العنكبوت
أئ ِ َنك ۡم ّلَأتون ٱلرِجال وتقطعون
]١١
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“লূ কতর কথা স্মরণ করুন! েখন জ্জতজ্জন তােঁর কওমকক বলকলন, যতামরা জ্জনশ্চয়
এমন অশ্লীল কাজ করছ ো যতামাকদর পূ কবক জ্জবকশ্ব আর যকউ ককর জ্জন,
যতামরাই যতা পুরুকষ উপগত হচ্ছ, যতামরাই যতা রাহাজাজ্জন করছ, যতামরাই
যতা ভরা মজজ্জলকস অনযায় কাজ করছ”। [সূ রা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ২৮২৯]
যেকহতু এ অপরাধ জ্জছল জঘনয, অতযন্ত মারাত্মক ও কদেকপূণক তাই আল্লাহ
তা‘আলা লূ ত আলাইজ্জহস সালাকমর জাজ্জতকক একবাকরই িার প্রকার শাজ্জস্ত
জ্জদকয়জ্জছকলন। এ জাতীয় এতগুকলা শাজ্জস্ত একবাকর অনয যকাকনা জাজ্জতকক যভাগ
করকত হয় জ্জন। ঐ শাজ্জস্তগুকলা জ্জছল- তাকদর িক্ষু উৎপাটন, উেঁিু জনপদকক জ্জনিু
ককর যদওয়া, অজ্জবরাম কঙ্করপাত ও হঠাৎ জ্জননাকদর বজ্জন আগমন।
পুিংমমথূ কনর শাজ্জস্ত জ্জহকসকব ইসলামী শরী‘আকতর পজ্জণ্ডতগকণর অগ্রাজ্জধকার প্রাপ্ত
মত হকলা, যস্বচ্ছায় েজ্জদ যকউ পুিংমমথুন ককর তাহকল পুিংমমথুনকারী ও
বমথুনকৃত বযজ্জক্ত উভয়ককই তরবারীর আঘাকত জ্জশরকচ্ছদ করকত হকব। ইবন
আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু মারফূ সূ কত্র রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম যথকক বণকনা ককরকছন,
َ ْ ْ َ َْ َ ْ ه
َ ْ َ َ ْهه ه َْ ه َ َ َ ه
» َوال َمف هعول بِ ِه، فاقتهلوا الفا ِعل،وه يع َمل ع َمل ق ْومِ لوط
«من وجدتم
“যতামরা লূ কতর সম্প্রদাকয়র নযায় পুিংমমথুকনর কাজ কাউকক করকত যদখকল
বমথুনকারী ও বমথুনকৃত উভয়ককই হতযা করকব”।44
বমথুন বা সমকাজ্জমতার প্রাকৃজ্জতক কুফলও কম নয়। এসব জ্জনলকি যবহায়াপনার
কারকণই আমাকদর কাকল এমন জ্জকছু যরাগ-বযাজ্জধ মহামারী আকাকর যদখা জ্জদকয়কছ
ো পূ বককাকল জ্জছল না। বতকমান পৃজ্জথবীর মহাত্রাস ঘাতক বযাজ্জধ এইডস োর
জ্বলন্ত উদাহরণ। এইডসই প্রমাণ ককর যে, সমকাজ্জমতা যরাকধ ইসলাকমর ককঠার
বযবিা গ্রহণ েথাথক হকয়কছ।
44

জ্জতরজ্জমেী; ইবন মাজাহ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৫৭৫।
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১৮. শর‘ঈ ওের বযতীত স্ত্রী কতৃকক স্বামীর শেযা গ্রহণ অস্বীকার করা
আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ ه ه ْ ََه
َََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََْ َ َ ََْ َ َ َ ه
ْ ه
َ َ َ
»المالئِكة َحّت تص ِب َح
اش ِه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها
ِ « ِإذا دَع الرجل ام َرأته ِإل فِ َر
“েখন যকাকনা স্বামী তার স্ত্রীকক স্বীয় শেযা গ্রহণ বা বদজ্জহক জ্জমলকনর জনয
আহবান জানায়, জ্জকন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করায় স্বামী তার ওপর ক্রুদ্ধ হকয় রাত
কাটায়, তখন জ্জফজ্জরশতাগণ সকাল পেকন্ত ঐ স্ত্রীর ওপর অজ্জভশাপ জ্জদকত
থাকক”।45
অকনক মজ্জহলাককই যদখা োয় স্বামী-স্ত্রীকত একটু খুনসু জ্জট হকলই স্বামীকক শাজ্জস্ত
যদওয়ার মানকস তার সকে বদজ্জহক যমলাকমশা বন্ধ ককর বকস। একত অকনক
রকম ক্ষজ্জত যদখা যদয়। পাজ্জরবাজ্জরক অশাজ্জন্তর সৃ জ্জষ্ট হয়। স্বামী বদজ্জহক তৃজ্জপ্তর
জনয অমবধ পথও যবকছ যনয়, অনয স্ত্রী গ্রহকণর জ্জিন্তাও তাকক যপকয় বকস।
এভাকব জ্জবষয়জ্জট জ্জহকত জ্জবপরীত হকয় দােঁড়াকত পাকর।
সু তরািং স্ত্রীর কতকবয হকব স্বামী ডাকামাত্রই তার ডাকক সাড়া যদওয়া। রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ه
َ
َ
ْ
ْ ه
»ظهر قتَب
ِ «إذا دَع الرجل امرأته إل
ِ فراش ِه فلت ِجب وإن َكنت َع
‘েখন যকাকনা পুরুষ তার স্ত্রীকক তার সকে বদজ্জহক জ্জমলকনর জনয ডাককব,
তখনই যেন যস তার ডাকক সাড়া যদয়। এমনজ্জক যস েজ্জদ ক্বাতকবর জ্জপকঠও
থাকক।’46 ‘ক্বাতব’ হকচ্ছ, উকঠর জ্জপকঠ রাখা গজ্জদ ো সওয়াকরর সময় বযবহার
করা হকয় থাকক।

45

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩২৪৬।

46

োওয়াইদু ল বােোর ২/১৮১ পৃ ; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৫৪৭।
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স্বামীরও কতকবয হকব, স্ত্রী যরাগাক্রান্ত্র, গভকবতী জ্জকিংবা অনয যকাকনা অসু জ্জবধায়
পজ্জতত হকল তার অবিা জ্জবকবিনা করা। একত ককর তাকদর মকধয যসৌহাদকয
বজায় থাককব এবিং মকনামাজ্জলনয সৃ জ্জষ্ট হকব না।
১৯. শর‘ঈ কারণ বযতীত স্ত্রী কতৃক
ক স্বামীর জ্জনকট তালাক প্রাথকনা করা
এমন অকনক স্ত্রীকলাক আকছ োরা স্বামীর সকে একটু েগড়া-জ্জববাদ হকলই জ্জকিংবা
তার িাওয়া-পাওয়ার একটু বযতযয় ঘটকলই তার জ্জনকট তালাক দাবী ককর।
অকনক সময় স্ত্রী তার যকাকনা জ্জনকট আত্মীয় জ্জকিংবা অসৎ প্রজ্জতকবশী কতৃকক
এরূপ অজ্জনষ্টকর কাকজ প্রকরাজ্জিত হয়। কখকনা যস স্বামীকক লক্ষয ককর তার
জাতযজ্জভমান উকষ্ক যদওয়ার মত শব্দ উচ্চারণ ককর। যেমন যস বকল, ‘েজ্জদ তুজ্জম
পুরুষ হকয় থাক তাহকল আমাকক তালাক দাও’। জ্জকন্তু তালাককর যে জ্জক জ্জবষময়
ফল তা সবার জানা আকছ। তালাককর কারকণ একজ্জট পজ্জরবাকর ভােন সৃ জ্জষ্ট হয়।
সন্তানরা জ্জছন্নজ্জভন্ন হকয় োয়। এজনয অকনক সময় স্ত্রীর মকন অনু কশািনা জাগকত
পাকর। জ্জকন্তু তখন যতা আর করার জ্জকছু ই থাকক না। এসব কারকণ শরী‘আত
কথায় কথায় তালাক প্রাথকনাকক হারাম ককর সমাকজর যে উপকার ককরকছ তা
সহকজই অনু কময়। সাওবান রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ْ َ َْ
ْ َ َ َ ٌ َ ََْ َ ه
ً َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ
»اِئَة اجلَن ِة
غ
ف
ا
«أيما امرأة سألت زوجها طالق
ِ  فحرام عليها ر،ري ما بَأس
ِ
ِ
“যকাকনা মজ্জহলা েজ্জদ জ্জবনা যদাকষ স্বামীর জ্জনকট তালাক প্রাথকনা ককর, তাহকল
জান্নাকতর সু গজ্জন্ধ তার জনয হারাম হকয় োকব”।47
উক্ববা ইবন আকমর রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
যথকক বণকনা ককরন,

47

ْ ْ ْه َْ ه
ه ه ْ َ ه
»َت ََعت َوال همختَ ِل َعات هن ال همنَافِقات
ِ «المن

মুসনাকদ আহমদ; জ্জতরজ্জমেী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩২৭৯।
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“সম্পককজ্জছন্নকাজ্জরণী ও যখালাকাজ্জরণী নারীগণ মুনাজ্জফক”’।48
হযােঁ েজ্জদ যকাকনা শর‘ঈ ওের থাকক যেমন-স্বামী সালাত আদায় ককর না,
অনবরত যনশা ককর জ্জকিংবা স্ত্রীকক হারাম কাকজর আকদশ যদয়, অনযায়ভাকব
মারধর ককর, স্ত্রীর শর‘ঈ অজ্জধকার যথকক তাকক বজ্জঞ্চত ককর। জ্জকন্তু স্বামীকক
নছীহত ককরও যফরাকনা োকচ্ছ না এবিং সিংকশাধকনরও যকাকনা উপায় যনই
যসকক্ষকত্র তালাক দাবী করায় স্ত্রীর যকাকনা যদাষ হকব না। বরিং দীন ও জীবন
রক্ষাকথক তখন যস তালাক প্রাথকনা করকত পাকর।
২০. জ্জেহার
জাকহলী েু গ যথকক িকল আসা ো জ্জকছু এ উম্মকতর মকধয প্রজ্জবষ্ট হকয়কছ ‘জ্জেহার’
তার একজ্জট। যেসব শকব্দ জ্জেহার হয় তার কতগুকলা জ্জননরূপ:
স্বামী স্ত্রীকক বলকব, ‘তুজ্জম আমার জনয আমার মাকয়র পৃষ্ঠতুলয’। ‘আমার যবান
যেমন আমার জনয হারাম, তুজ্জমও যতমজ্জন আমার জনয হারাম’। ‘যতামার এক
িতুথকািংশ আমার জনয আমার ধাত্রীমাকয়র মকতা হারাম’ ইতযাজ্জদ। জ্জেহাকরর ফকল
নারীরা ভীষণভাকব অতযািাজ্জরত হয়। জ্জেহার একজ্জট অমানজ্জবক কাজ। আল্লাহ
তা‘আলা বকলন,
ُ
ُ
َ َ
ٓ
َ
َ َ
َ
َ َ َ
ُ
َٰٓ ِنكم مِن ن َِسائ ِ ِهم َما ُه َن أ َم َهَٰت ِ ِه ۡم إ ِ ۡن أ َم َهَٰ ُت ُه ۡم إِل
ٱلـِي َو ۡلن ُه ۡ ام ِإَون ُه ۡم
ِين يُظَٰ ِه ُرون م
﴿ٱَّل
ۡ
ُ
َ
َُ ََُ ََ َ
َ
َ
ّٗ ََلَ ُقولون ُمنك ّٗرا م َِن ٱلق ۡول َو ُز
]١ :﴾ [املجادلة٢ ور اا ِإَون ٱّلل لعفو غفور
ِ
“যতামাকদর মকধয োরা জ্জনকজকদর স্ত্রীকদর সকে জ্জেহার ককর তারা যেন যজকন
রাকখ যে, তারা তাকদর মা নয়। তাকদর মা যতা তারাই োরা তাকদর প্রসব
ককরকছ। তারা যতা যকবল অসেত ও জ্জমথযা কথা বকল। জ্জনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল
ও মাজকনাকারী”। [সূ রা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ২]
ইসলাম রমোন মাকস জ্জদকনর যবলায় যস্বচ্ছায় সহবাকস জ্জসয়াম ভকের কাফ্ফারা,
ভুলক্রকম হতযার কাফ্ফারা যেভাকব জ্জদকত বকলকছ, জ্জেহাকরর জনযও জ্জঠক
48

ত্বাবরানী জ্জফল কাবীর, ১৭/৩৩৯, সহীহুল জাকম‘ ১৯৩৪।
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একইভাকব কাফ্ফারা জ্জদকত বকলকছ। কাফ্ফারা পজ্জরকশাধ না করা পেকন্ত
জ্জেহারকারী স্ত্রীকক স্পশক করকত পারকব না। আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ َ
َ ُ ۡ ََ ُ َ َ َ ُ َُ َُ ۡ ٓ َ
َ
َ َ َ َ
ُ َ ٓ
ير َرق َبة مِن ق ۡب ِل أن َي َت َما َسا ا ذَٰل ِك ۡم
ِين يُظَٰ ِه ُرون مِن ن ِسائ ِ ِهم ثم يعودون ل ِما قالوا فتح ِر
﴿وٱَّل
َ َۡ
َ
ُ
َ
َ ُ َ ُ
َۡ ََُ َۡ ۡ َ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ
َ َ َ َۡ َ َُ َ
ي مِن قب ِل أن
ِ ُيد ف ِصيام شهري ِن متتابِع
ِ  فمن لم٣ توعظون بِهاِۦ وٱّلل بِما تعملون خبِي
َ ُ
َ ۡ
َ
ُ ۡ ُ َ َ ّٗ ۡ َ
ُ َ ۡ َ ۡ َ َۡ َۡ ََ ََََٓ
ِ ٱّللِ َو َر ُس
ِوَلاِۦ َوت ِلك ُح ُدود ٱّلل
ِ يتماسا فمن لم يست ِطع فإِطعام سِت ِي مِسكِينا ا ذَٰل ِك ّلِ ؤمِنوا ب
َ َ َ
َ ۡ
]٦ ،٣ :﴾ [املجادلة٤ ين َعذاب أ َِلم
َول ِلكَٰف ِِر
“োরা জ্জনকজকদর স্ত্রীকদর সাকথ জ্জেহার ককর, তারপর তাকদর উজ্জক্ত প্রতযাহার ককর
যনয়, তাকদর জনয পারস্পজ্জরক স্পকশকর পূ কবক একজন দাস মুজ্জক্তর জ্জবধান যদওয়া
হল। এটা যতামাকদর জনয জ্জনকদকশ। আর যতামরা ো জ্জকছু কর তৎসম্পককক
আল্লাহ সমযক অবজ্জহত। অতঃপর যে যসটার সামথকয রাকখ না তাকক পারস্পজ্জরক
স্পকশকর পূ কবক একটানা দু ’মাস জ্জছয়াম রাখকত হকব। যে তারও সামথকয রাকখ না
তাকক ষাটজন জ্জমসকীনকক খাওয়াকত হকব। এ জ্জবধান এজনয যে, আল্লাহ ও
তােঁর রাসূ কলর উপকর যতামরা যেন ঈমান রাখ। এটা আল্লাহর সীমাকরখা। আর
কাজ্জফরকদর জনয রকয়কছ মমকাজ্জন্তক শাজ্জস্ত”। [সূ রা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ৩-৪]
২১. মাজ্জসককর সময় স্ত্রী সহবাস
মাজ্জসককর সময় স্ত্রী সহবাস কুরআন-হাদীস উভকয়র আকলাককই জ্জনজ্জষদ্ধ। আল্লাহ
তা‘আলা বকলন,
ۡ
ۡ َ َ َ ُ َۡ
ُ َ ۡ َ ّٗ َ َ ُ ۡ ُ
ٓ
ُ َُ َۡ ََ
َٰ َ وه َن َح
ت
يض ول تقرب
ِ ح
ِ َتلوا ٱلن َِسا َء ِف ٱل َم
ِ ح
ِ ﴿ َويسلونك ع ِن ٱل َم
ِ يض قل هو أذى فٱع
َ
]١١١ :َي ۡط ُه ۡرن﴾ [ابلقرة
“তারা আপনাকক মাজ্জসক সম্পককক জ্জজকজ্ঞস ককর। আপজ্জন বলু ন, উহা অশুজ্জি।
সু তরািং মাজ্জসককর সময় যতামরা স্ত্রীকদর যথকক দূ কর থাক এবিং তারা পজ্জবত্র না
হওয়া পেকন্ত তাকদর জ্জনককট যেও না”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২২২]
পজ্জবত্রতা লাকভর পর তারা যগাসল না করা পেকন্ত তাকদর জ্জনককট োওয়া ববধ
নয়। যকননা একই সাকথ আল্লাহ তা‘আলা আরও বকলকছন,
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ُ ۡ َ ۡ َ ُ َُۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
َ ٱّل َوَٰب
ُّ ح
ُ ي َو
َ َ ٱّلل إ َن
ُ َ ث أ َ َم َر ُك ُم
َ ٱّلل ُُي ُِّب
َ ب ٱل ۡ ُم َت َطهر
﴾٢٢٢ ين
ي
﴿فإِذا تطهرن فأتوهن مِن حي
ِ
ا
ِ
ِ
ِِ
]١١١ :[ابلقرة

“েখন তারা ভাকলামত পাক-পজ্জবত্র হকয় োকব তখন যতামরা তাকদর জ্জনককট
আল্লাহর জ্জনকদকশ যমাতাকবক গমন কর”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২২২]
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

َ
ْ «
ْ َ اصنَ هعوا هك
»َشء ِإال انلَِّك َح

‘সহবাস বযতীত যতামরা তাকদর সাকথ সব জ্জকছু ই কর”।49

মাজ্জসককর সময় সহবাস যে কজ্জঠন পাপ তা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম-এর জ্জনকনাক্ত বাণী যথকক প্রজ্জণধানকোগয। জ্জতজ্জন বকলন,
ََ
َ َ َ َ ْ ًَ ه
ََ ْ ََ
َهْ َ َ ه
» فقد كف َر بِ َما أن ِزل ََع حممد، أ ْو َك ِهنًا، أ ِو ام َرأة ِف دبه ِرها،« َم ْن أت َحائِ ًضا
“যে বযজ্জক্ত যকাকনা ঋতুবতীর সাকথ জ্জমজ্জলত হয় জ্জকিংবা যকাকনা মজ্জহলার
পশ্চাৎদ্বাকর সেম ককর অথবা যকাকনা গণককর জ্জনককট োয়, জ্জনশ্চয় যস
মুহাম্মাকদর ওপর ো অবতীণক হকয়কছ তার সাকথ কুফরী ককর”।50
অজ্ঞতাবশতঃ েজ্জদ যকাকনা বযজ্জক্ত মাজ্জসককর সময় স্ত্রী সহবাস ককর তাহকল তাকক
এজনয যকাকনা কাফ্ফারা জ্জদকত হকব না। জ্জকন্তু যজকনশুকন োরা এ কাজ করকব
তাকদরকক জ্জনধকাজ্জরত এক দীনার বা অধক দীনার কাফ্ফারা জ্জদকত হকব। এ স্বনকন্ধ
51
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম যথকক হাদীস বজ্জণকত আকছ। এখাকন

এক দীনার বা অধক দীনার দু ’জ্জট সু কোকগর যে যকাকনা একজ্জট যনওয়া োকব বকল
যকউ যকউ মত প্রকাশ ককরকছন। যকউ যকউ বকলন, েজ্জদ মাজ্জসককর শুরুকত
েখন প্রথম রক্ত যবজ্জশ আকাকর যবর হকত থাকক তখন যকউ সহবাস ককর তকব
এক দীনার আর েজ্জদ মাজ্জসককর যশকষ েখন রক্ত কম যবর হয়, অথবা তার
49

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫৪৫।

50

জ্জতরজ্জমেী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫৫১।

51

জ্জতরজ্জমেী, হাদীস নিং ১২৫; সু নান আবু দাউদ; সু নান নাসাঈ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫৫৩,
সনদ সহীহ।
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যগাসকলর আকগ সহবাস করা হয় তকব অধক দীনার সদকা করকত হকব। আর
এক দীনার এর পজ্জরমাণ হকচ্ছ, ২৫,৪ গ্রাম স্বণক। অথবা সমপজ্জরমাণ মূ কলযর
কাগকজর মুযা।
২২. পশ্চাৎদ্বার জ্জদকয় স্ত্রীগমন
দু বকল ঈমাকনর জ্জকছু যলাক তাকদর স্ত্রীকদর সাকথ পশ্চাৎদ্বার (পায়খানার রাস্তা)
জ্জদকয় যমলাকমশা করকত জ্জদ্বধা ককর না। অথি এটা কবীরা যগানাহ। োরা এ
কাজ ককর রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম তাকদর ওপর অজ্জভসম্পাত
ককরকছন। আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,

ٌ ْ
َ ََ ْ ََه ه
»« َمل هعون َم ْن أت ام َرأته ِف دبه ِرها

“যে পশ্চাৎদ্বার জ্জদকয় স্ত্রীগমন ককর যস অজ্জভশপ্ত”।52

পূ কবকও উজ্জল্লজ্জখত হকয়কছ যে, জ্জতজ্জন বকলকছন, ‘যে বযজ্জক্ত যকাকনা ঋতুবতকী নারীর
সাকথ জ্জমজ্জলত হয় জ্জকিংবা পশ্চাৎদ্বাকর সেম ককর অথবা যকাকনা গণককর জ্জনককট
োয়, জ্জনশ্চয় যস মুহাম্মাকদর ওপর ো অবতীণক হকয়কছ, তার সাকথ
কুফরীকারী।’53
অবশয জ্জকছু পজ্জবত্রা স্ত্রী তাকদর তাকদর স্বামীকদরকক এ কাকজ বাধা জ্জদকয় থাকক।
জ্জকন্তু অকনক স্বামীই তাকদর কথা না মানকল তালাককর হুমজ্জক যদয়। আবার যে
সকল স্ত্রী আকলমকদরকক জ্জজকজ্ঞস করকত লিাকবাধ ককর তাকদরকক
প্রতারণাচ্ছকল ধারণা যদয় যে, এ জাতীয় কাজ ববধ। কারণ আল্লাহ বকলন,
ۡ َٰ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ٓ َ
]١١٣ :ّن شِئ ُت ۡم﴾ [ابلقرة
﴿ ن ِساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أ
“যতামাকদর স্ত্রীগণ যতামাকদর জনয যক্ষতস্বরূপ। সু তরািং যতামরা যতামাকদর
যক্ষকত যে পন্থায় ইচ্ছা গমন ককরা”। [সূ রা আল-বাক্বারাহ ২২৩]

52

মুসনাকদ আহমদ; সু নান আবু দাউদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩১৯৩।

53

জ্জতরজ্জমেী; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৫৯১৮।
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অথি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াকতর বযাখযায় বকলকছন,
‘স্বামী স্ত্রীর সামকন জ্জদকয়, জ্জপছন জ্জদকয়, যে যকাকনা ভাকব যেকত পারকব, েতক্ষণ
তা সন্তান প্রসকবর দ্বাকরর সাকথ সিংজ্জশ্লষ্ট থাককব’।54
আর এটা অজ্জবজ্জদত নয় যে, পশ্চাৎদ্বার (পায়খানার রাস্তা) জ্জদকয় সন্তান প্রসব হয়
না। সু তরািং আয়াকত সেকমর জ্জবজ্জভন্ন যক্ষকত্রর কথা বলা হয় জ্জন; বরিং একই
যক্ষকত্র জ্জবজ্জভন্ন যকৌশল বা পদ্ধজ্জতর মকধয যেটা ইচ্ছা যসটা অবল্বনকনর কথা বলা
হকয়কছ। এসব অপরাকধর মূ কল রকয়কছ জ্জবজ্জবাজ্জহত শালীন জীবকনর পাশাপাজ্জশ
গজ্জণকাগমকনর জাকহলী প্রথা, সমকাজ্জমতা এবিং েত্রতত্র প্রদজ্জশকত অশ্লীল নীল
ছজ্জব। জ্জনঃসকন্দকহ এ জাতীয় কাজ হারাম। উভয়পক্ষ রােী থাককলও তা হারাম
হকব। যকননা পারস্পজ্জরক সম্মজ্জতকত যকাকনা হারাম কাজ হালাল হকয় োয় না।
২৩. স্ত্রীকদর মকধয সমতা রক্ষা না করা
আল্লাহ তা‘আলা কুরআকন পুরুষকদরকক স্ত্রীকদর মকধয সমতা জ্জবধাকনর জ্জনকদকশ
জ্জদকয়কছন। আল্লাহ বকলন,
ۡ َُ ُ َ ََ
َ ٓ
ََ ۡ َ َ َ َ
َ ۡ يع ٓوا أَن َت ۡعدِلُوا َب
ُ ﴿ َولَن ت َ ۡس َتط
ِي ٱلن َِساءِ َول ۡو َح َر ۡص ُت ۡم فل ت ِميلوا ك ٱل َم ۡي ِل ف َتذ ُروها كٱل ُم َعلقة
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ّٗ ورا َرح
َ َ ِإَون تُ ۡصل ُِحوا َوت َتقوا فإن
ّٗ ٱّلل َكن غف
]٧١١ :﴾ [النساء١٢٩ ِيما
ِ
“যতামরা েতই আগ্রহ যপাষণ কর না যকন যতামরা কখকনা স্ত্রীকদর প্রজ্জত সমান
বযবহার করকত পারকব না। তকব যতামরা যকাকনা একজকনর জ্জদকক সম্পূ ণকরূকপ
েুেঁকক পড় না ও অপরকক েুলন্ত অবিায় যরখ না। েজ্জদ যতামরা জ্জনকজকদরকক
সিংকশাধন কর ও সাবধান হও তকব আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ”। [সূ রা
আন-জ্জনসা, আয়াত: ১২৯]
এখাকন কাময হকলা, রাজ্জত্র োপকন স্ত্রীকদর মকধয সমতা রক্ষা করা, পেকায়ক্রকম
প্রকতযককর জ্জনকট এক রাত ককর োপন করা এবিং প্রকতযককর থাকা, খাওয়া ও
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সু নান আবু দাউদ, হাদীস নিং ২১৬৪, সনদ হাসান।
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পরার েকথাপেু ক্ত বকন্দাবস্ত করা। অন্তকরর ভাকলাবাসা সবার জনয সমান হকত
হকব এমন জ্জবধান শরী‘আত যদয় জ্জন। যকননা তা মানু কষর ইখজ্জতয়ার বজ্জহভূ কত।
জ্জকছু মানু ষ আকছ, োরা তাকদর একাজ্জধক স্ত্রীর একজনকক জ্জনকয় পকড় থাকক,
অনযজকনর জ্জদকক ভ্রুকক্ষপও ককর না; একজকনর জ্জনকট যবজ্জশ যবজ্জশ রাত কাটায়
জ্জকিংবা যবজ্জশ খরি ককর, অনযজকনর যকাকনা যখােঁজই যনয় না। জ্জনঃসকন্দকহ এরূপ
এককপকশ আিরণ হারাম। জ্জকয়ামত জ্জদবকস তাকদর যে অবিা দােঁড়াকব তার
একজ্জট জ্জিত্র আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু বজ্জণকত জ্জনকনাক্ত হাদীকস আমরা
পাই। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ٌ ُّ ه
َ ْ َ َ ْ َه ْ َََ َ َ َ َ ْ َ ه
َ َاء يَ ْو َم الْقي
َ  َج،اه َما
»ام ِة َو ِشقه َمائِل
ان فمال إِل إِحد
ِ
ِ «من َكنت ل امرأت
‘োর দু ’জন স্ত্রী আকছ, জ্জকন্তু যস তাকদর একজকনর প্রজ্জত েুেঁকক পকড়, জ্জকয়ামত
জ্জদবকস যস এক অিংশ অবস অবিায় উঠকব”।55
২৪. গাকয়র মাহরাম মজ্জহলার সাকথ জ্জনজককন অবিান
মানু কষর মকধয জ্জফতনা ও অশাজ্জন্ত সৃ জ্জষ্ট করকত শয়তান সদা তৎপর। জ্জক ককর
তাকদর দ্বারা হারাম কাজ করাকনা োয় এ জ্জিন্তা তার অহজ্জনকশ। তাই আল্লাহ
তা‘আলা আমাকদরকক সতকক করকত জ্জগকয় বকলন,
ۡ َ َ
َ َ
َ
َ
ََ َ ُ
ُ َ
ُ
َ يأ ُّي َها َٱَّل
َٰٓ ﴿
ت ٱلش ۡي َطَٰ ِن فإِن ُهۥ يَأ ُم ُر
ِ َٰ ت ٱلش ۡي َطَٰ ِن َو َمن يَتب ِ ۡع خ ُط َو
ِ َٰ ِين َء َامنوا ل تتب ِ ُعوا خ ُط َو
َ ۡ ٓ َ َۡ
]١٧ :بِٱلف ۡحشاءِ َوٱل ُمنك ِر ﴾ [انلور
‘যহ জ্জবশ্বাসীগণ! যতামরা শয়তাকনর পদাঙ্ক অনু সরণ কর না। যে শয়তাকনর
পদাঙ্ক অনু সরণ ককর তাকক যতা যস অশ্লীল ও অনযায় কাকজরই হুকুম যদয়”।
[সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ২১]
শয়তান মানু কষর জ্জশরা-উপজ্জশরায় িলািল ককর।56 যকাকনা গাকয়র মাহরাম
মজ্জহলার সাকথ একাকী অবিাকনর সু কোগ সৃ জ্জষ্টর মাধযকম অশ্লীল কাকজ জ্জলপ্ত করা
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সু নান আবু দাউদ, হাদীস নিং ২১৩৩, সনদ সহীহ।
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সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২১৭৫।
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শয়তাকনরই একজ্জট িক্রান্ত। এজনযই শরী‘আত উক্ত রাস্তা বন্ধ ককর জ্জদকয়কছ।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ ْ ٌ
َ َْه
َ َ َ
ه
»«ال َيل َون َر هجل بِام َرأة ِإال َكن ث ِاثلَ هه َما الشيْ َطان
“যকাকনা পুরুষ একজন মজ্জহলার সাকথ জ্জনজককনর জ্জমজ্জলত হকল তাকদর তৃতীয়
সেী হয় শয়তান”।57
ইবন উমার রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, জ্জতজ্জন বকলন, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ َ ْ ه
ْ َ ٌ ََ َه َ ه
َ َ َ
ْ ٌ
َاثن
»ان
 ِإال ومعه رجل أ ِو، ََع هم ِغيبَة، َبع َد يَ ْو ِم هذا،«ال يَدخلن َر هجل
ِ

“আমার আজককর এ জ্জদন যথকক যকাকনা পুরুষ একজন জ্জকিংবা দু ’জন পুরুষকক
সকে ককর বযতীত যকাকনা স্বামী যথকক দূ কর থাকা মজ্জহলার সাকথ জ্জনজককন যদখা
করকত পারকব না”।58
সু তরািং ঘর যহাক জ্জকিংবা স্কুল-ককলজ বা জ্জবশ্বজ্জবদযালকয়ই যহাক, আর বাড়ীর
ককক্ষই যহাক, জ্জকিংবা যমাটর গাড়ীকতই যহাক, যকাথাও যকাকনা পুরুষ যলাক
জ্জববাহ ববধ এমন যকাকনা মজ্জহলার সাকথ একাকী থাককত পারকব না। জ্জনকজর
ভাবী, পজ্জরিাজ্জরকা, রুজ্জগনী ইতযাকার কারও সাকথই জ্জনজকনবাস ববধ নয়।
অকনক মানু ষ আকছ োরা আত্মজ্জবশ্বাকসর বকল যহাক জ্জকিংবা জ্জদ্বতীয় পকক্ষর ওপর
জ্জনভকর ককরই যহাক উপকরাক্ত মজ্জহলাকদর সাকথ একাকী অবিাকন খুবই উদার
মকনাভাব যপাষণ ককর। তারা এভাকব যমলাকমশাকক খারাপ জ্জকছু ই মকন ককর
না। অথি এরই মধয জ্জদকয় বযজ্জভিাকরর সূ ত্রপাত হয়, সমাজ যদহ কলু জ্জষত হয়
এবিং সমাকজ অমবধ সন্তানকদর প্রাদু ভকাব যবকড় োয়।
২৫. জ্জববাহ ববধ এমন মজ্জহলার সাকথ করমদকন
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জ্জতরজ্জমেী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩১১৮।
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সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২১৭৩।
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আজককর সমাকজ নারী-পুরুকষর অবাধ যমলাকমশা অবাজ্জরতভাকব িলকছ। ফকল
অকনক নারী-পুরুষই জ্জনকজকক আধু জ্জনক জ্জহসাকব োজ্জহর করার জনয শরী‘আকতর
সীমালিংঘন ককর পরস্পকর মুসাফাহা করকছ। তাকদর ভাষায় এটা হযািকশক বা
করমদকন। আল্লাহর জ্জনকষধকক যথাড়াই যকয়ার ককর জ্জবকৃত রূজ্জি ও নি সভযতার
অন্ধ অনু করকণ তারা এ কাজ করকছ এবিং জ্জনকজকদরকক প্রগজ্জতবাদী বকল োজ্জহর
করকছ। আপজ্জন তাকদরকক েতই বুোন না যকন বা দলীল-প্রমাণ েতই যদখান
না যকন তারা তা কখনই মানকব না। উকটা আপনাকক প্রজ্জতজ্জক্রয়াশীল,
সকন্দহবাদী, যমাহাচ্ছন্ন, আত্মীয়তাজ্জছন্নকারী ইতযাজ্জদ জ্জবকশষকণ আখযাজ্জয়ত করকব।
িািাত যবান, ফুফাত যবান, মামাত যবান, খালাত যবান, ভাবী, িািী, মামী প্রমুখ
আত্মীকয়র সকে মুসাফাহা করা যতা এসব যলাককদর জ্জনকট পাজ্জন পাকনর যিকয়ও
সহজ কাজ। শরী‘আকতর দৃ জ্জষ্টকত কাজজ্জট কত ভয়াবহ তা েজ্জদ তারা দূ রদৃ জ্জষ্ট
জ্জদকয় যদখত তাহকল কখনই তারা এ কাজ করত না। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ ْ َ
ْ ْ َْ َ َ ه
ََ ْ ه
ْ
ام َرأَ ًة َال ََت ُّل َ ه
ري َ ه
ٌ ْ خيَط ِم ْن َحديد َخ
»ل
ل ِم ْن أن ي َمس
«ألن ي ْط َع َن ِف رأ ِس أح ِدكم بِ ِم
ِ
ِ
“জ্জনশ্চয় যতামাকদর কাকরা মাথায় যলাহার যপকরক ঠুকক যদওয়া ঐ মজ্জহলাকক
স্পশক করা যথকক অকনক যশ্রয়, যে তার জনয হালাল নয়”।59
জ্জনঃসকন্দকহ এটা হাকতর জ্জেনা। যেমন, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলকছন,

َْ
َ ْ َ َ ْ ِّ َ
َ ْ َ  َو ْاَلَ َد،«الْ َعيْنَان تَ ْزنيَان
»  َوالف ْر هج يَ ْز ِن،ان
ِ  والرجال ِن تز ِني،ان
ِ ان تز ِني
ِ
ِ ِ ِ

“দু ’যিাখ জ্জেনা ককর, দু ’হাত জ্জেনা ককর, দু ’পা জ্জেনা ককর এবিং লিািানও জ্জেনা
ককর”।60

59

ত্বাবরাণী; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ২২৬।

60

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ৩৯১২; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৪১২৬।
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রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম যথকক অজ্জধক পজ্জবত্র মকনর মানু ষ আর
যক আকছ? অথি জ্জতজ্জন বকলকছন,
“আজ্জম নারীকদর সাকথ মুসাফাহা কজ্জর না”।61
জ্জতজ্জন আরও বকলকছন,

ِّ َ ه
ِّ
»« ِإّن ال أ َصافِ هح الن َساء

»«ال أمس أيدى النساء

“আজ্জম নারীকদর হাত স্পশক কজ্জর না”।62
আকয়শা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহা বকলকছন,
َ
َ َ
َ ه َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ ه
ال َو َ َ ْ َ ه َ ه
» ِري أنه بَاي َع ههن بِاللَكم
 غ،اّلل َصل الل علي ِه وسلم يد امرأة قط
«
ِ ول
ِ
ِ اّلل ما مست يد رس

“আল্লাহর শপথ, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম-এর হাত কখনই
যকাকনা যবগানা নারীর হাত স্পশক ককর জ্জন। জ্জতজ্জন যমৌজ্জখক বাককযর মাধযকম
তাকদর বায়‘আত জ্জনকতন”।63
সু তরািং আধু জ্জনক সাজকত জ্জগকয় োরা জ্জনকজকদর বন্ধুকদর সাকথ মুসাফাহা না
করকল স্ত্রীকদর তালাক যদওয়ার হুমজ্জক যদয় তারা যেন হুেঁজ্জশয়ার হয়। জানা
আবশযক যে, মুসাফাহা যকাকনা আবরকণর সাহাকেয যহাক বা আবরণ ছাড়া যহাক
উভয় অবিাকতই হারাম।
২৬. পুরুকষর মাকে সু গজ্জন্ধ যমকখ নারীর গমনাগমন
আজকাল আতর, যসন্ট ইতযাজ্জদ নানা প্রকার সু গজ্জন্ধ যমকখ নারীরা ঘকর-বাইকর
পুরুষকদর মাকে িলাকফরা করকছ। অথি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
এ জ্জবষকয় ককঠার সাবধানবাণী উচ্চারণ ককরকছন। জ্জতজ্জন বকলন,
ٌ
ه
ْ
ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ
َ ِ ََي َها ف
»ه َزا ِنيَة
ِ «أيما ام َرأة استعط َرت فمرت َع قوم َِلَ ِجدوا ِمن ِر

61

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ২৭৫৩; সহীহুল হাদীস, হাদীস নিং ২৫০৯।

62

ত্বাবরাণী; কাবীর, ২৪/৩৪২; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৭০৫৪।

63

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ১৮৬৬।
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“পুরুষরা গন্ধ পাকব এমন উকেকশয আতর যমকখ যকাকনা মজ্জহলা েজ্জদ পুরুষকদর
মাকে গমন ককর তাহকল যস একজন বযজ্জভিাজ্জরণী বকল গণয হকব”।64
অকনক মজ্জহলা যতা এ বযাপাকর এককবাকর উদাসীন জ্জকিংবা তারা জ্জবষয়জ্জটকক
লঘুভাকব গ্রহণ করকছ। তারা যসকজগুকজ সু গজ্জন্ধ যমকখ ড্রাইভাকরর সাকথ গাড়ীকত
উঠকছ, যদাকাকন োকচ্ছ, স্কুল-ককলকজ োকচ্ছ; জ্জকন্তু শরী‘আকতর জ্জনকষধাজ্ঞার
জ্জদকক জ্জবন্দুমাত্র ভ্রুকক্ষপ করকছ না। নারীকদর বাইকর গমনকাকল শরী‘আত এমন
ককঠারতা আকরাপ ককরকছ যে, তারা সু গজ্জন্ধ যমকখ থাককল নাপাকী যহতু ফরে
যগাসকলর নযায় যগাসল করকত হকব। এমনজ্জক েজ্জদ মসজ্জজকদ োয় তবুও। নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ َ َ ه
ه ه
ْ ٌ
»املسجد حّت ترجع فتغت ِسل غ ْسلها ِم َن اجلناب ِة
«ال تقبل َصالة الم َرأ ِة تطيبت هلذا
ِ
“যে মজ্জহলা গাকয় সু গজ্জন্ধ যমকখ মসজ্জজকদর জ্জদকক যবর হয় এজনয যে, তার সু বাস
পাওয়া োকব, তাহকল তার সালাত তদবজ্জধ গৃহীত হকব না যে পেকন্ত না যস
নাপাকীর জ্জনজ্জমি ফরে যগাসকলর নযায় যগাসল ককর”।65
জ্জবকয়-শাদীর অনু ষ্ঠাকন, হাকট-বাজাকর, োনবাহনাজ্জদকত, নানা ধরকনর মানু কষর
সমাকবকশ, এমনজ্জক রমোকনর রাকত মসজ্জজকদ আসার সময় তথা সবকত্র মজ্জহলারা
যে সু গজ্জন্ধেু ক্ত প্রসাধনী আতর, যসন্ট, আগর, ধূ না, িন্দনকাঠ ইতযাজ্জদ জ্জনকয়
োতায়াত করকছ তার জ্জবরুকদ্ধ একমাত্র আল্লাহর কাকছই সকল অজ্জভকোগ। অথি
শরী‘আত যতা শুধু মজ্জহলাকদর জনয যস আতকরর অনু কমাদন জ্জদকয়কছ োর রঙ
হকব প্রকাজ্জশত পক্ষান্তকর গন্ধ হকব অপ্রকাজ্জশত। আল্লাহর জ্জনকট আমাকদর
প্রাথকনা, জ্জতজ্জন যেন আমাকদর ওপর ক্রুদ্ধ না হন। অপগণ্ড নর-নারীর কাকজর
জনয সৎ যলাককদর পাকড়াও না ককরন এবিং সবাইকক জ্জসরাতুল মুস্তাকীকম
পজ্জরিাজ্জলত ককরন। আমীন!

64

মুসনাকদ আহমদ; সু নান নাসাঈ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ১০৬৫।

65

মুসনাকদ আহমদ ২/৪৪৪; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ২৭০৩।
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২৭. মাহরাম আত্মীয় ছাড়া স্ত্রীকলাককর সফর
ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,

َ ه
َْ
َ َه
»الم ْرأة ِإال َم َع ِذي حم َرم
«ال ت َسافِ ِر

“যকাকনা মজ্জহলা িায়ীভাকব জ্জববাহ হারাম এমন যকাকনা আত্মীয়কক সাকথ না জ্জনকয়
66

যেন ভ্রমণ না ককর”।

[এ জ্জনকদকশ সকল প্রকার সফকরর জনয সমভাকব প্রকোজয; এমনজ্জক হকজর
সফকরর যক্ষকত্রও।] মাহরাম যকাকনা পুরুষ তাকদর সাকথ না থাককল দু শ্চজ্জরকত্রর
যলাককদর মকন তাকদর প্রজ্জত কুজ্জিন্তা জাগ্রত হওয়া অসম্ভব জ্জকছু নয়। এভাকব
তারা তাকদর জ্জপছু জ্জনকত পাকর। আর নারীরা যতা প্রকৃজ্জতগত ভাকবই দু বকল। তারা
তাকদর মান, ইেেত, আব্রু জ্জনকয় সামানযকতই জ্জবব্রত যবাধ ককর। এমতাবিায়
দু ষ্টকলাককরা তাকদর জ্জপছু জ্জনকল বাধা যদওয়া বা আত্মরক্ষামূ লক জ্জকছু করা
তাকদর জনয কষ্টকর যতা বকটই।
অকনক মজ্জহলাকক জ্জবমান জ্জকিংবা অনয োনবাহকন উঠার সময় জ্জবদায় জানাকত
দু ’একজন মাহরাম জ্জনকটজন হাজ্জের থাকক, আবার তাকক স্বাগত জানাকতও
এমন দু ’একজন হাজ্জের থাকক। জ্জকন্তু পুকরা সফকর তার পাকশ থাকক যক? েজ্জদ
জ্জবমাকন যকাকনা ত্রুজ্জট যদখা যদয় এবিং তা অনয যকাকনা জ্জবমানবন্দকর অবতরকণ
বাধয হয় জ্জকিংবা জ্জনজ্জদকষ্ট জ্জবমানবন্দকর অবতরকণ জ্জবল্বন ঘকট বা উড্ডয়কনর
সময়সূ িী পজ্জরবতকন হয়, তাহকল তখন অবিা জ্জক দােঁড়াকব? [যরন, বাস, িীমার
প্রভৃজ্জত সফকরও এরূপ ঘটনা হর-হাকমশা ঘকট। তখন কী যে অবিায় সৃ জ্জষ্ট হয়
তা ভুক্তকভাগী ছাড়া বুজ্জেকয় বলা কষ্টকর। সু তরািং সাকথ একজন মাহরাম পুরুষ
থাকা একান্ত দরকার, যে তার পাকশ বসকব এবিং আপকদ-জ্জবপকদ ও উঠা-নামায়
সাহােয করকব।]
66

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত হাদীস নিং ২৫১৫ (হি অধযায়)।
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মাহরাম হওয়ার জনয িারজ্জট শতক রকয়কছ। েথা-মুসজ্জলম হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া,
সু ি মজ্জস্তষ্কসম্পন্ন হওয়া ও পুরুষ হওয়া। যেমন, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ْ
ْ
َ ْ ه
َ َ ََ ََ ه ه
َ
« َال َ ِ ُّ ْ َ ه ْ ه
 ِإال، أن ت َسافِ َر َسف ًرا يَكون ثالثة أيام ف َصا ِع ًدا،لل َواَلَ ْومِ اْل ِخ ِر
ِ َيل ِالم َرأة تؤ ِمن ِبا
َ
َ َ َ
َْ َ َ ه َ َ ه
ْ
» أ ْو ذو حم َرم ِمن َها، أ ْو أخوها، أ ْو َز ْو هج َها، أ ِو ْابنه َها،َو َم َع َها أبهوها
“যকাকনা মজ্জহলা যে আল্লাহ ও যশষ জ্জদবকসর ওপর ঈমান রাকখ তার জনয জ্জতন

জ্জদন বা তকতাজ্জধক সফর করা ববধ নয়; েজ্জদ না তার সাকথ থাকক তার জ্জপতা,
তার পুত্র, তার স্বামী, তার ভাই অথবা তার যকাকনা মাহরাম পুরুষ”।67
২৮. গাকয়র মাহরাম মজ্জহলার প্রজ্জত ইচ্ছাপূ বকক দৃ জ্জষ্টপাত করা
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ َ ُ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ ۡ
ُّ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ
ُ ٱّلل َخب
َ َ ك ل َ ُه ۡم إ َن
َٰ
ي ب ِ َما
ِي َيغضوا مِن أبص ِرهِم ويحفظوا فروجه ام ذل ِك أز
﴿قل ل ِلمؤ ِمن
ا
ِ
ِ
َ
]٣٠ :﴾ [انلور٣٠ يَ ۡص َن ُعون
“যহ নবী! আপজ্জন মুজ্জমনকদর বলু ন, তারা যেন তাকদর দৃ জ্জষ্ট জ্জনিু ককর রাকখ এবিং
তাকদর লিািানকক জ্জহফােত ককর। এ বযবিা তাকদর জনয পজ্জবত্রতম। জ্জনশ্চয়
তারা ো করকব যস সম্পককক আল্লাহ সমযক অবজ্জহত আকছন”। [সূ রা আন-নূ র,
আয়াত: ৩০]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
“যিাকখর জ্জেনা দৃ জ্জষ্টপাত”।68

َْ َ َ
َ
»ي انلظر
ِ «ف ِزنا الع

অথকাৎ আল্লাহ তা‘আলা যে সব স্ত্রীকলাককক যদখা হারাম ককর জ্জদকয়কছন
তাকদরকক যদখা হল যিাকখর জ্জেনা। তকব শর‘ঈ অনু কমাদন রকয়কছ এমন সব
প্রকয়াজকন তাকদর প্রজ্জত তাকাকনা োকব এবিং েতটুকু যদখা দরকার তা যদখা
67

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ১৩৪০।
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সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৮৬।
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োকব। যেমন, জ্জববাকহর জনয ককন যদখা ও ডাক্তার কতৃকক রুজ্জগনীকক যদখা
জ্জনজ্জষদ্ধ নয়।
পুরুষকদর নযায় মজ্জহলারাও যবগানা পুরুকষর পাকন কুমতলকব তাকাকত পারকব
না। আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ ۡ ۡ ُ
َ ت َي ۡغ ُض ۡض َن م ِۡن َأبۡ َصَٰره َِن َو َي ۡح َف ۡظ َن فُ ُر
]٣٧ :وج ُه َن﴾ [انلور
ِ َٰ﴿ َوقل ل ِل ُمؤمِن
ِ
“যহ নবী! আপজ্জন জ্জবশ্বাসী নারীকদরকক বলু ন, তারা যেন তাকদর দৃ জ্জষ্ট নীিু রাকখ
এবিং তাকদর লিািান জ্জহফােত ককর”। [সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৩১]
অনু রূপভাকব দােঁজ্জড়-যগাফ জ্জবহীন সু ন্দর ও সু শ্রী বালককদর জ্জদকক কুমতলকব
তাকাকনাও হারাম।
তদ্রূপ পুরুকষর সতর পুরুকষর যদখা এবিং নারীর সতর নারী কতৃকক যদখাও
হারাম। আর যে সতর যদখা জাকয়ে যনই তা স্পশক করাও জাকয়ে যনই।
এমনজ্জক যকাকনা আবরণ যোকগ হকলও জাকয়ে যনই।
জ্জকছু যলাক শয়তানী যফকরকব পকড় পত্র-পজ্জত্রকা ও জ্জসকনমার ছজ্জব যদকখ থাকক।
তাকদর দাবী, ‘এসব ছজ্জবর যকাকনা বাস্তবতা যনই। সু তরািং এগুকলা যদখকল যদাষ
হকব না’। অথি এগুকলার ক্ষজ্জতকর এবিং যেৌন উকিজনা সৃ জ্জষ্টকারী প্রভাব খুবই
স্পষ্ট।
২৯. দাইয়ূ ছী
যে নারী বা পুরুষ পদকা মাকন না তাকক দাইয়ূ ছী বলা হয়। ইবন উমার
রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলন,
ُّ ه
ُّ َ ْ
َْ
ْ ْ َ ه
َ ْ
ْ َْ
ْ َ َ «ثَ َالثَ ٌة قَ ْد َحر َم ه
»اَّلي يه ِق ُّر ِف أه ِل ِه اخلَبَث
ِ ،"  َوادليوث، َوالعاق، مد ِم هن اخلم ِر:الل علي ِه هم اجلَنة
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“জ্জতন বযজ্জক্তর জনয আল্লাহ জান্নাত হারাম ককরকছন। লাগাতার শরাব পানকারী,
মাতা-জ্জপতার অবাধয সন্তান এবিং দাইয়ূ ছী, যে জ্জনজ পজ্জরবাকরর মকধয
যবহায়াপনাকক জ্জজইকয় রাকখ’। 69
আমাকদর েু কগ পদকাহীনতার জ্জনতযনতুন সিংস্করণ যবর হকচ্ছ। বাড়ীকত কনযা
জ্জকিংবা স্ত্রীকক একজন যবগানা পুরুকষর পাকশ বকস আলাপ করকত যদকখও
বাড়ীর কতকা পুরুষজ্জট জ্জকছু ই বকলন না। বরিং জ্জতজ্জন যেন এরূপ একাকী আলাকপ
খুশীই হন। মজ্জহলাকদর যকাকনা যবগানা পুরুকষর সাকথ একাকী বাইকর োওয়াও
দাইয়ূ ছী। ড্রাইভাকরর সাকথ অকনক স্ত্রীকলাককক এভাকব একাকী বাইকর যেকত
যদখা োয়। জ্জবনা পদকায় তাকদরকক বাইকর যেকত যদওয়াটাই দাইয়ূ ছী। এভাকব
বাইকর যবর হকল পুরুকষর যলালু প দৃ জ্জষ্ট তাকদর প্রজ্জত পকড়।
আবার জ্জফল্ম জ্জকিংবা যে সকল পজ্জত্রকা পজ্জরকবশকক কলু জ্জষত ককর ও অশ্লীলতার
জ্জবস্তার ঘটায় যসগুকলা আমদানী করা এবিং বাড়ীকত িান যদওয়াও দাইয়ূ ছী।
সু তরািং এসব হারাম যথকক আমাকদর অবশযই যবেঁকি থাককত হকব।
৩০. পালক সন্তান গ্রহণ ও জ্জনজ সন্তাকনর জ্জপতৃত্ব অস্বীকার করা
যকাকনা মুসজ্জলকমর জনয স্বীয় জ্জপতা বযতীত অনযকক জ্জপতা বকল পজ্জরিয় যদওয়া
শরী‘আকত ববধ নয়। অনু রূপভাকব এক যগাকত্রর যলাক হকয় জ্জনকজকক অনয
যগাকত্রর যলাক বকল দাবী করাও জাকয়ে নয়। বস্তুগত স্বাথক িজ্জরতাথক করার জনয
অকনকক এভাকব অপরকক জ্জনকজর জ্জপতা জ্জহসাকব পজ্জরিয় জ্জদকয় থাকক। সরকারী
তাজ্জলকায় তাকদর জ্জমথযা বিংশ পজ্জরিয় তুকল ধকর। বশশকব যে জ্জপতা তাকক তযাগ
ককরকছ তার প্রজ্জত জ্জবকদ্বষবশতঃ অকনকক লালন-পালনকারীকক জ্জপতা বকল
ডাকক। জ্জকন্তু এসবই হারাম। এর ফকল নানাকক্ষকত্র জ্জবশৃ িংখলা যদখা যদয়। যেমন
মাহরাম পুরুষ, মীরাছ, জ্জবকয়, শাদী ইতযাজ্জদর জ্জবধাকন অজ্জনশ্চয়তার সৃ জ্জষ্ট হয়।

69

মুসনাকদ আহমদ; সু নান নাসাঈ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৬৫৫।
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সা‘দ ও আবু বাকরা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম যথকক বণকনা ককরন,

َ َْ َ َ
ْ َ َهَ ََْه
َ
ٌ اجلَن هة َعلَيْه َح َر
»ام
 وهو يعلم ف،ري أ ِبي ِه
ِ
ِ «م ِن ادع ِإل غ

“যজকন শুকন যে জ্জনজ জ্জপতা বযতীত অনযকক জ্জপতা বকল পজ্জরিয় যদয়, তার ওপর
জান্নাত হারাম”।70
যে সকল জ্জনয়ম ও কাজ বিংশ জ্জনকয় অসারতা বতরী ককর যতাকল জ্জকিংবা জ্জমথযা
সাবযস্ত ককর শরী‘আকত এগুকলা সবই হারাম। যকউ আকছ, স্ত্রীর সাকথ েগড়া
বােঁধকল এককবাকর জ্জদশাহীন হকয় তার জ্জবরুকদ্ধ জ্জেনার অপবাদ আনয়ন ককর এবিং

যকাকনা প্রমাণ ছাড়াই জ্জনজ সন্তাকনর পজ্জরিয় অস্বীকার ককর; অথি যস
ভাকলামতই জাকন যে, সন্তানজ্জট তারই ঔরকস জন্ম জ্জনকয়কছ। আবার অকনক
মজ্জহলা আকছ, োরা স্বামীর আমানকতর যখয়ানত ককর অকনযর দ্বারা গভকবতকী হয়
এবিং যসই জারজকক স্বামীর ববধ সন্তান জ্জহসাকব তার বিংশভুক্ত ককর যদয়।
এসবই হারাম। এ জ্জবষকয় ককঠার জ্জতরস্কার উচ্চাজ্জরত হকয়কছ। জ্জল‘আকনর আয়াত
অবতীণক হওয়ার পর রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
 َولَ ْن يه ْدخلَ َها ه،َشء
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ه
ْ َ اّلل ف
اّلل
ِ
ِ ِ  فليست ِمن،«أيما امرأة أدخلت َع قوم من ليس ِمنهم
َْ
َ َ َ َ َ َ ه َ ُّ َ ه
َ ه َْه
ََ َْ َ َ ه ْه َ َ َ ه
َ األول
ي
وس
ِ  َوفضحه َع هر هء، احتجب اّلل ِمنه، َوه َو ينظ هر إَِلْ ِه، َوأيما َرجل جحد َو َدل هه،جنته
ِ
َ َو ْاْلخر
»ين
ِ ِ
“যে মজ্জহলা যকাকনা সন্তানকক এমন যকাকনা যগাত্রভুক্ত ককর যদয় যে আসকল ঐ
যগাত্রভুক্ত নয়, আল্লাহর জ্জনকট তার যকাকনাই মূ লয যনই এবিং আল্লাহ তাকক
কখনই তার জান্নাকত প্রকবশ করাকবন না। আর যে পুরুষ জ্জনজ সন্তাকনর জ্জপতৃত্ব
অস্বীকার করকব এমতাবিায় যে যস তার জ্জদকক তাজ্জকয় আকছ আল্লাহ তার

70
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যথকক পদকা ককর জ্জনকবন এবিং পূ বকবতকী-পরবতকী সকল যলাককর সামকন তাকক
অপদি করকবন”।71
৩১. সু দ খাওয়া
আল্লাহ তা‘আলা সূ দকখার বযতীত আর কাকরা জ্জবরুকদ্ধ স্বয়িং েু কদ্ধর যঘাষণা
যদনজ্জন। জ্জতজ্জন বকলন,
َ َ
ُ َۡ َ َ
ُ ق م َِن ٱلر َب َٰٓوا إن ُك
َ نتم ُّم ۡؤ ِمن
َ َ ِين َء َام ُنوا َٱت ُقوا
َ يأ ُّي َها َٱَّل
َ ِ َٱّلل َو َذ ُروا َما ب
َٰٓ ﴿
 فإِن ل ۡم تف َعلوا٢٧٨ ِي
ِ ِ
َ ُ ُ ۡ ُ ََ ۡ ُُۡ
َۡ َ ُ
َ َ ُۡ َ َ
ََُۡ
َ َ
ِ ٱّللِ َو َر ُس
وس أ ۡم َوَٰل ِك ۡم ل تظل ُِمون َول تظل ُمون
وَلِۦ ِإَون تبتم فلكم ر ُء
فأذنوا ِِبَ ۡرب مِن
]١١١ ،١١٨ :﴾ [ابلقرة٢٧٩

“যহ জ্জবশ্বাসীগণ! যতামরা আল্লাহর তাকাওয়া অবল্বনন কর এবিং সু কদর ো
অবজ্জশষ্ট আকছ, তা পজ্জরতযাগ কর েজ্জদ যতামরা ঈমানদার হও। আর েজ্জদ যতামরা
তা না কর, তাহকল আল্লাহ ও তােঁর রাসূ কলর পক্ষ যথকক েু কদ্ধর যঘাষণা যশান”
[সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৮-২৭৯]
আল্লাহর জ্জনকট সূ দ খাওয়া যে কত মারাত্মক অপরাধ তা অনু ধাবকনর জনয উক্ত
আয়াতদ্বয়ই েকথষ্ট। সূ দবৃ জ্জি দাজ্জরযয, মন্দা ঋণ পজ্জরকশাকধ অক্ষমতা, অথকমনজ্জতক
িজ্জবরতা, যবকারত্ব বৃ জ্জদ্ধ, বহু যকাম্পানী ও প্রজ্জতষ্ঠাকনর যদউজ্জলয়াত্ব ইতযাজ্জদর নযায়
কত যে জঘনয ক্ষজ্জত ও বিংকসর জ্জদকক বযজ্জক্ত, সমাজ ও রাষ্ট্রকক যঠকল জ্জদকচ্ছ তা
পেককবক্ষক মাত্রই অনু ধাবন করকত সক্ষম। প্রজ্জতজ্জদকনর ঘাম েরাকনা শ্রকমর
জ্জবজ্জনমকয় ো অজ্জজকত হয়, সূ কদর অতলগহ্বর পূ রকণই তা জ্জনঃকশষ হকয় োয়।
সূ কদর ফকল সমাকজ একজ্জট জ্জবকশষ যশ্রজ্জণর উদ্ভব হয়। মুজ্জষ্টকময় জ্জকছু যলাককর
হাকত বযাপক সম্পদ পুঞ্জীভূ ত হকয় পকড়। সম্ভবতঃ এসব কারকণই আল্লাহ
তা‘আলা সূ দীকারবারীকদর জ্জবরুকদ্ধ েু দ্ধ যঘাষণা ককরকছন।

71

সু নান আবু দাউদ, হাদীস নিং ২২৬৩; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৩১৬, সনদ দু বকল।
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সূ দী কারবাকর মূ ল দু ’পক্ষ, মধযিতাকারী, সহকোজ্জগতাকারী ইতযাকার োরাই এর
সকে সিংজ্জশ্লষ্ট, তারা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাকমর েবানীকত
অজ্জভশপ্ত। জাজ্জবর রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু বকলন,
ََ َ َه ه
َ ه َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ َ ه َ ه
َ ه
َ
» هم سواء: وقال، َوَكتِبَه، َوشا ِه َديْ ِه،وِكه
ِ  وم،اّلل صل اّلل علي ِه وسلم آ ِكل الربا
ِ «لعن رسول
“রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম সূ দ গ্রহীতা, সূ দ দাতা, সূ কদর যলখক
এবিং তার সাক্ষীদ্বয়কক অজ্জভসম্পাত ককরকছন। জ্জতজ্জন বকলকছন, তারা সবাই
সমান অপরাধী’’।72
এ কারকণই সূ দ জ্জলজ্জপবদ্ধ করা, এর আদান-প্রদাকন সহায়তা করা, সূ দী যবয
গজ্জচ্ছত রাখা ও এর পাহারাদারীর কাকজ জ্জনেু ক্ত হওয়া জাকয়ে যনই। যমাটকথা,
সূ কদর সূ কদর কাকজ অিংশগ্রহণ ও যে যকাকনাভাকব এর সাহােয-সহকোজ্জগতা করা
হারাম।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম এ মহাঅপরাকধর কদেকতা ফুজ্জটকয় তুলকত
বড়ই আগ্রহী জ্জছকলন। আব্দু ল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত,
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
ْ َ ْ َ ِّ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ ه َ َ ً َ ْ َ ه َ ْ ه
ه
ِّ  َوإن أَ ْر َب،ك َح الر هج هل أهم هه
الر َبا ِع ْرض الر هج ِل
 أيْسها ِمثل أن ين،«الربا ثالثة وسبعون بابا
ِ
ِ
ْ
»ال هم ْس ِل ِم
“সূ কদর ৭৩জ্জট দ্বার বা স্তর রকয়কছ। তন্মকধয সহজতর স্তর হকলা, জ্জনজ মাকয়র
সাকথ বযজ্জভিাকরর সমতুলয। আর সবকিকয় কজ্জঠনতম স্তর হকলা, মুসজ্জলম বযজ্জক্তর
মানহাজ্জন”।73
আব্দু ল্লাহ ইবন হানোলা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,

»«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الل من ستة وثالثي زنية

72

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ২৮০৭।

73

মুস্তাদরাকক হাককম, হাদীস নিং ২২৫৯; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৩৫৩৯।
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“যজকনশুকন যকাকনা যলাককর সূ কদর এক টাকা ভক্ষণ করা ৩৬ বার বযজ্জভিার
করা যথককও কজ্জঠন”।74
সূ দ ধনী-গজ্জরব জ্জনজ্জবককশকষ সবার জনয সবকদা হারাম। সবাইকক তা পজ্জরহার
করকত হকব। কত ধজ্জনক-বজ্জণক যে এ সূ কদর কারকণ যদউজ্জলয়া হকয় যগকছ তার
যকাকনা ইয়িা যনই। সূ কদর সবকজ্জনন ক্ষজ্জত হকলা, মাকলর বরকত উকঠ োকব,
পজ্জরমাকণ তা েতই স্ফীত হউক না যকন। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

َ َ ِّ َ َ ْ َ ه َ َ َ َ َ ه َ ه
»ري إِل قل
«الربا و ِإن كث ف ِإن َعقِبته ت ِص

“সূ কদর দ্বারা সম্পদ েতই বৃ জ্জদ্ধ পাক না যকন তার যশষ পজ্জরণজ্জত হকলা
জ্জনঃস্বতা”।75
সূ কদর হার কমই যহাক আর িড়াই যহাক সবই হারাম। যেমন ককর শয়তান
দু জ্জনয়াকত তার স্পকশক কাউকক পাগল ককর যদয়, যতমজ্জন সূ দকখার পাগল হকয়

হাশকরর ময়দাকন উজ্জিত হকব [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫] েজ্জদও সূ কদর
যলনকদন গুরুতর অনযায় তবুও মহান রাব্বু ল আলামীন দয়াপরবশ হকয় বান্দাকক
তা যথকক তওবার উপায় বকল জ্জদকয়কছন। জ্জতজ্জন বকলন,
َ ُ ُ ۡ ُ ََ ۡ ُُۡ
َۡ َ ُ
َ َ ُۡ َ َ
]١١١ :﴾ [ابلقرة٢٧٩ وس أ ۡم َوَٰل ِك ۡم ل تظل ُِمون َول تظل ُمون
﴿ِإَون تبتم فلكم ر ُء
“েজ্জদ যতামরা তওবা কর, তকব যতামরা যতামাকদর মূ লধন জ্জফকর পাকব। যতামরা
না অতযািার করকব, আর না অতযািাজ্জরত হকব”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত:
২৭৯]
মুজ্জমকনর অন্তকর সূ কদর প্রজ্জত ঘৃ ণা এবিং তার খারাপ জ্জদকগুকলা সম্পককক তীব্র
অনু ভূজ্জত থাকা একান্ত আবশযক। এমনজ্জক োরা টাকা-পয়সা ও মূ লযবান সম্পদ
িুজ্জর হকয় োওয়া জ্জকিংবা বিংস হকয় োওয়ার ভকয় সূ দী বযািংকক জমা রাকখ,

74

মুসনাকদ আহমদ ৫/২২৫; সহীহ আল-জাকম‘ ৩৩৭৫।

75

মুস্তাদরাকক হাজ্জকম, হাদীস নিং ২২৬২।
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তাকদর মকধযও জ্জনতান্ত দাকয়পড়া বযজ্জক্তর নযায় অনু ভূজ্জত থাককত হকব, যেন তারা
মৃত জীব ভক্ষণ জ্জকিংবা তার যথককও কজ্জঠন পজ্জরজ্জিজ্জতর সম্মু খীন হকয়কছ। তাই
তারা সব সময় আল্লাহর জ্জনকট ক্ষমা প্রাথকনা করকব এবিং সূ দী বযািংককর জ্জবকল্প
সূ দহীন ভাকলা যকাকনা উপায় অবল্বনকনর যিষ্টা করকব। তাকদর আমানকতর
জ্জবপরীকত সূ দী বযািংককর জ্জনকট সূ দ দাবী করা জাকয়ে যনই। বরিং যে যকাকনা
উপাকয় তার যথকক জ্জনষ্কৃজ্জত লাকভর যিষ্টা করকব, তা (ছওয়াকবর জ্জনয়কত] দান
করকব না। যকননা আল্লাহ পজ্জবত্র। পজ্জবত্র বস্তু ছাড়া জ্জতজ্জন দাকনর স্বীকৃজ্জত যদন
না। জ্জনকজর যকাকনা কাকজ সূ কদর অথক বযয় করা োকব না। না পানাহাকর, না
পজ্জরকধকয়, না সওয়ারীকত, না বাড়ী-ঘর বতরীকত, না পুত্র-পজ্জরজন, স্বামী-স্ত্রী,
মাতা-জ্জপতার ভরণ-যপাষকণ, না োকাত আদাকয়, না টযাে পজ্জরকশাকধ, না জ্জনকজর
ওপর অনযায়ভাকব আকরাজ্জপত অথক পজ্জরকশাকধ। সূ কদর অথক যকবল আল্লাহর
শাজ্জস্তর ভকয় দায় মুজ্জক্তর জনয এমজ্জনকতই কাউকক জ্জদকয় জ্জদকত হকব।
৩২. জ্জবজ্জক্রত পকণযর যদাষ যগাপন করা
একবার রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বাজাকরর মকধয এক
খাদযস্তূকপর পাশ জ্জদকয় োজ্জচ্ছকলন। জ্জতজ্জন স্তূকপর মকধয হাত ঢুজ্জককয় জ্জদকল আেুকল
আযকতা ধরা পড়ল। জ্জতজ্জন জ্জবকক্রতাকক বলকলন, ‘যহ খাদয জ্জবকক্রতা! বযাপার জ্জক?
যস বলল, ‘যহ আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম! একত বৃ জ্জষ্টর পাজ্জন
যলকগকছ’। জ্জতজ্জন বলকলন,

َ
ََْ
«أَفَ َال َج َعلْتَ هه فَ ْو َق الط َعامِ َكْ يَ َر هاه انل ه
» َم ْن غش فلي َس ِم ِّن،اس

“তুজ্জম এগুকলা স্তূকপর উপজ্জরভাকগ রাখকল না যকন? তাহকল যলাকক যদখকত
যপত। মকন যরকখা যে প্রতারণা ককর, যস আমাকদর অন্তভুকক্ত নয়”।76
আজকাল আল্লাহর প্রজ্জত ভয়ভীজ্জত শূ ণয অকনক জ্জবকক্রতাই ভাকলা পকণযর সকে
ত্রুজ্জটেু ক্ত জ্জকিংবা জ্জননমাকনর পণয জ্জমজ্জশকয় জ্জবক্রয় ককর থাকক। যকউ যকউ
76

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ১০২; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ২৮৬০।
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ত্রুজ্জটেু ক্ত পণযগুকলাকত আঠা লাজ্জগকয় যঢকক যদয়, যকউ যকউ গাইট জ্জকিংবা
ককন্টইনাকরর জ্জনকি রাকখ। অকনকক রাসায়জ্জনক যবয বযবহার ককর জ্জননমাকনর
যবযকক বাহযদৃ জ্জষ্টকত উন্নতমাকনর ও আকষকণীয় ককর যতাকল। যকউ যকউ গাড়ীর
ইঞ্জীকনর শব্দ যগাপন ককর জ্জবজ্জক্র ককর পকর েখন যসটা জ্জনকয় োয় তখন তা
তাড়াতাজ্জড় নষ্ট হকয় োয়। আবার যকউ যকউ পণয বযবহাকরর যময়াদ উিীণক হকয়
োওয়ার পর তা পজ্জরবতকন ককর নতুন যময়াদকাকলর ছাপ যমকর যদয়। যকাকনা
যকাকনা জ্জবকক্রতা যক্রতাকক পণয জ্জনরীক্ষণ ও োিাই-বাছাই করকত যদয় না।
যমাটরগাড়ী, যমজ্জশনারী েন্ত্রপাজ্জত জ্জবকক্রতাকদরও অকনকক রকয়কছ, োরা যক্রতাকদর
সামকন যসগুকলার ত্রুজ্জট ও অসু জ্জবধা তুকল ধকর না।
উজ্জল্লজ্জখত পদ্ধজ্জতর সকল যকনা-যবিাই হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ ه
ًَْ
ْ ْه ْ َ ه ْه
ٌ َْ
ب إال بَينَ هه َ ه
»ل
ِ  وال،«المس ِل هم أخو المس ِل ِم
ِ َيل لِمس ِلم باع ِمن أ ِخي ِه بيعا ِفي ِه عي
“এক মুসজ্জলম অনয মুসজ্জলকমর ভাই। একজন মুসজ্জলকমর জনয তার ভাইকয়র
জ্জনকট যকাকনা ত্রুজ্জটপূ ণক পণয জ্জবক্রকয়র সময় পকণযর ত্রুজ্জট বণকনা না করা পেকন্ত
তা জ্জবক্রয় করা ববধ নয়”।77
অকনকক প্রকাশয জ্জনলাকম যবয জ্জবক্রয়কাকল ‘এটা অমুক জ্জজজ্জনস’ এটা অমুক
জ্জজজ্জনস’ এতটুকু বকলই অবযাহজ্জত যপকত িায়! দৃ ষ্টান্তস্বরূপ যলাহার রড জ্জবকক্রতা
বকল ‘এটা যলাহার গাদা’....‘এটা যলাহার গাদা’ ইতযাজ্জদ। জ্জকন্তু গাদার মকধয যে
ত্রুজ্জট আকছ তা বকল না। তার এ জ্জবক্রয় বরকতশূ ণয হকয় পড়কব। রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َ
َ ِّ َ
 َحّت َيتَ َفرقَا فَإ ْن َص َدقَا َو َبينَا به: أَ ْو قَ َال- ،خليَار َما ل َ ْم َيتَ َفرقَا
،ور َك ل هه َما ِف َبيْ ِع ِه َما
ِ «ابليع
ِ
ِ
ِ ِ ان بِا
َ ْ َََ ََ ََ ه َ ْ َ ه
»ت بَ َركة َبيْ ِع ِه َما
حمق
ِ و ِإن كتما وكذبا

77

ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ২২৪৬, সনদ সহীহ।
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“বদজ্জহকভাকব পৃথক হওয়া জ্জকিংবা জ্জবক্রয় প্রস্তাবও গ্রহকণ মতান্তর না হওয়া
পেকন্ত যক্রতা ও জ্জবকক্রতা উভকয়রই জ্জবক্রয় কেককর করার জ্জকিংবা বাজ্জতল করার
অজ্জধকার থাকক। েজ্জদ তারা সতয বকল ও যদাষ-ত্রুজ্জট বণকনা ককর, তকব তাকদর
যকনা-যবিায় বরকত হয়। আর েজ্জদ দু ’জকন জ্জমথযা বকল ও পণয বা মুযার যদাষ
যগাপন ককর, তকব তাকদর যকনা-যবিার বরকত জ্জনজ্জশ্চে হকয় োয়”।78
৩৩. দালালী করা
এমন অকনক যলাক আকছ োকদর পণয যকনার যমাকটও ইচ্ছা যনই। জ্জকন্তু অনয
যলাকক োকত ঐ পণয যবজ্জশ দাকম জ্জকনকত উদ্বু দ্ধ হয় যসজনয পকণযর পাকশ
ঘুরাঘুজ্জর ককর ও বাজ্জড়কয় বাজ্জড়কয় দাম বলকত থাকক। এটাই প্রতারণামূ লক
দালালী।
রাসূ লূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

َ ََ َ ه
»اجشوا
«ال تن

“যক্রতার ভান ককর যতামরা পকণযর দাম বাজ্জড়কয় জ্জদও না”।79
এটা জ্জনঃসকন্দকহ এক যশ্রজ্জণর প্রতারণা। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম আরও বকলন,
80

‘িালবাজী ও যধােঁকাবাজী জাহান্নাকম জ্জনকয় োয়”।

ْ َ ْ ه َ َْ َ ه
»ار
انل
ف
ة
«المكر واخل ِديع
ِ
ِ

পশু জ্জবক্রয়, জ্জনলাকম জ্জবক্রয় ও গাড়ী প্রদশকনীকত অকনক দালালকক যদখকত
পাওয়া োয় োকদর আয়-যরােগার সবই হারাম। যকননা এ উপাজককনর সাকথ
নানা রকম অমবধ উপায় জজ্জড়কয় আকছ। যেমন, প্রতারণামূ লক দাম বৃ জ্জদ্ধ বা
জ্জমথযা দালালী, যক্রতার সাকথ প্রতারণা, জ্জবকক্রতাকক যধােঁকায় যফকল পজ্জথমকধযই
তার পণয অকপক্ষাকৃত কম মূ কলয খজ্জরদ করা ইতযাজ্জদ।
78

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ২৮০২।

79

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫০২৮।

80

জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ১০৫৭; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৬৭২৫।

যে সকল হারামকক মানু ষ হালকা মকন ককর থাকক

 66


আর েজ্জদ পণযজ্জট তার বা তাকদর কারও হয়, তখন জ্জঠক উকটাজ্জট তারা ককর
থাকক, জ্জবকক্রতারা একক অপকরর জনয দালাল সাকজ জ্জকিংবা দালাল জ্জনকয়াগ
ককর। তার যক্রতার যবকশ খজ্জরোরকদর মকধয ঢুকক পকড় এবিং পকণযর দাম
ক্রমাগত বাজ্জড়কয় যদয়। এভাকব তারা আল্লাহর বান্দাকদরকক যধােঁকা যদয় ও
তাকদরকক ককষ্টর মকধয জ্জনকক্ষপ ককর।
৩৪. জুমু‘আর সালাকতর আোকনর পকর যকনা-যবিা করা
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ َ
ۡ
َ َ ۡ َ
َ ِين َء َام ُن ٓوا إ َذا نُود َِي ل
ۡ َٱۡل ُم َعةِ ف
َ يأ ُّي َها َٱَّل
ُ ۡ ِلصلَ َٰوة ِ مِن يَ ۡو ِم
َٰٓ ﴿
ٱس َع ۡوا إ ِ َٰل ذِك ِر ٱّللِ َوذ ُروا ٱۡلَ ۡي َ اع
ِ
َ َ َ ُ ُ
ُ َ َ ُ َ
]١ :﴾ [اجلمعة٩ نت ۡم ت ۡعل ُمون
ذَٰل ِك ۡم خ ۡي لك ۡم إِن ك
“যহ ঈমানদারগণ! জুমু‘আ জ্জদবকস েখন সালাকতর জনয আহ্বান করা হয়, তখন
যতামরা আল্লাহর স্মরকণর জ্জদকক ধাজ্জবত হও এবিং যবিা-যকনা যছকড় দাও। এটা
যতামাকদর জনয কলযাণকর েজ্জদ যতামরা জ্ঞান রাখ”। [সূ রা আল-জুমু‘আ, আয়াত
৯]
অত্র আয়াতদৃ কষ্ট আজ্জলমগণ আোন যথকক শুরু ককর ফরে সালাত যশষ না
হওয়া পেকন্ত যকনা যবিা ও অনযানয সকল কাজকমক হারাম বকল উকল্লখ
ককরকছন। অকনক যদাকানদারকক যদখা োয় তারা আোকনর সময়ও জ্জনকজকদর
যদাকাকন জ্জকিংবা মসজ্জজকদর সামকন যকনা যবিা িাজ্জলকয় যেকত থাকক। োরা এ
সময় যকনা-কাটায় অিংশ যনয়, তারাও তাকদর সাকথ পাকপ শরীক হয়। এমনজ্জক
তুচ্ছ একজ্জট জ্জমসওয়াক যকনা-যবিা করকলও যক্রতা-জ্জবকক্রতা উভয়ই তাকত
যগানাহগার হকব। আকলমগকণর যজারাকলা মতানু সাকর এ সমকয়র যকনা-যবিা
বাজ্জতল বকল গণয হকব। অকনক যহাকটল, যবকারী, ফযাক্টরী, কলকারখানা
ইতযাজ্জদর যলাককরা জুমু‘আর সালাকতর সময় তাকদর শ্রজ্জমককদর কাজ িাজ্জলকয়
যেকত বাধয ককর। তাকত বাহযত: তাকদর জ্জকছু লাভ যদখা যগকলও প্রকৃত প্রস্তাকব
ক্ষজ্জতই বৃ জ্জদ্ধ পায়। একক্ষকত্র শ্রজ্জমককদর রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম-এর জ্জনকনাক্ত উজ্জক্ত যমাতাকবক আমল করা কতকবয-
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ْ
َ ََ َ َ
»اعة ِلبَُّش ِف َمع ِصيَ ِة اّلل
«ال ط
“আল্লাহর অবাধযতায় যকাকনা মানু কষর আনু গতয করা োকব না”।81
৩৫. জুয়া
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ٓ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ
َ
اب َوٱۡل ۡزلَٰ ُم رِ ۡجس م ِۡن ع َم ِل ٱلش ۡي َطَٰ ِن
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا إِنما ٱۡلمر وٱلمي ِس وٱۡلنص
ُۡ ُ َ َ
َ
ۡ َف
]١٠ :﴾ [املائدة٩٠ ٱج َتن ُِبوهُ ل َعلك ۡم تفل ُِحون
“জ্জনশ্চয় মদ, জুয়া, যবদী, ভাগয জ্জনণকয়ক তীর অপজ্জবত্র শয়তানী কাজ। সু তরািং
যতামরা তা যথকক জ্জবরত থাক। তাকত যতামরা সফলকাম হকব”। [সূ রা আলমাকয়দাহ, আয়াত: ৯০]
জাকহলী েু কগর যলাককরা জুয়া যখলায় ভীষণ অভযস্ত জ্জছল। জুয়ার যে পদ্ধজ্জত
তাকদর মকধয প্রজ্জসদ্ধ জ্জছল তা হল, তারা দশ জকন সমান অিংক জ্জদকয় একটা উট
ক্রয় করত, যসই উকটর যগাশত ভাগ-বােঁকটায়ারার জনয জুয়ার তীর বযবহার করা
হকতা। এটা এক প্রকার লটারী। ১০জ্জট তীকরর ৭জ্জটকত কম-যবশী ককর জ্জবজ্জভন্ন
অিংশ যলখা থাকত এবিং অনয সাত জন তাকদর প্রিজ্জলত জ্জনয়কম কম-যবজ্জশ অিংশ
যপত। এভাকব তারা দশ জকনর টাকায় যকনা উট সাত জকন ভাগ ককর জ্জনত।
বতকমাকন জুয়ার নানা পদ্ধজ্জত যবর হকয়কছ। তন্মকধয ককয়কজ্জট জ্জননরূপ:
লটারী: লটারী খুবই প্রজ্জসদ্ধ জুয়া। লটারী নানা রকম আকছ। তন্মকধয বযাপকতর
হকচ্ছ, জ্জনজ্জদকষ্ট অিংককর টাকা জ্জকিংবা যবয পুরস্ককরর নাকম প্রদাকনর জ্জবজ্জনমকয়
জ্জনজ্জদকষ্ট ন্বনকরর কুপন ক্রয়-জ্জবক্রয়। জ্জনজ্জদকষ্ট তাজ্জরকখ জ্জবজ্জক্রত কুপনগুকলার ড্র
অনু জ্জষ্ঠত হয়। প্রথম যে ন্বনকরর কুপনজ্জট ওকঠ যস প্রথম পুরস্কার পায়। এভাকব
ক্রমানু োয়ী উজ্জেষ্ট সিংখযক পুরস্কার যদওয়া হয়। পুরস্কাকরর অিংকগুকলাকত প্রায়শ
তারতময থাকক। এ লটারী হারাম, েজ্জদও আকয়াজকরা একক ‘কলযাণকর’ মকন
ককর।
81

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ১০৬৫।

যে সকল হারামকক মানু ষ হালকা মকন ককর থাকক

 68


পকণযর মকধয অজ্ঞাত সিংককত: যকাকনা যকাকনা পকণযর মকধয অজ্ঞাত ন্বনর জ্জকিংবা
সিংককত যদওয়া থাকক। যক্রতারা ঐসব পণয খজ্জরকদর পর যসই বস্তু বা ন্বনকরর
লটারী ককর থাকক। অকনক সময় যকাকনা যকাকনা উৎপাদক যকাম্পানী তাকদর
উৎপাজ্জদত পকণযর বহুল প্রসাকরর জনয হাজার হাজার পকণযর যকাকনা একজ্জটকত
পুরস্কাকরর সিংককত যরকখ যদয়। যসই সিংককতজ্জট পাওয়ার আশায় বহু মানু ষ তা
যকনায় যমকত উকঠ। পকর যদখা োয় দু ’একজকনর যবজ্জশ যকউ পায় না। এরূপ
জ্জবক্রকয় যক্রতারা প্রতাজ্জরত হয় এবিং যসই সাকথ প্রজ্জতকোগী যকাম্পানীসমূ কহর
বযবসাকয় ক্ষজ্জত করা হয়।
বীমা: বতকমাকন বাজাকর নানারকম বীমা বা ইনসু যকরন্স িালু আকছ। যেমন, জীবন
বীমা, োনবাহন বীমা, পণয বীমা, অজ্জি বীমা ইতযাজ্জদ। এমনজ্জক অকনক গায়ক
তাকদর কণ্ঠস্বর পেকন্ত বীমা ককর থাকক। নানান েুেঁজ্জক হকত জ্জনরাপিা জনয এ
বযবসা এখন জমজমাটভাকব িলকছ।
উজ্জল্লজ্জখত জুয়া ছাড়াও েত প্রকার জুয়া আকছ সবই কুরআকন বজ্জণকত ‘মাইজ্জসর’এর অন্তভুকক্ত হকব। বতকমাকন জুয়ার মত বড় গুনাকহর জনয জ্জবকশষভাকব অকনক
আসর বকস, ো যকাথাও ‘হাউজ্জজ’ যকাথাও ‘সবুজ যটজ্জবল’ নাকম পজ্জরজ্জিত।
অনু রূপভাকব যঘাড়-যদৌড়, ফুটবল ও অনযানয যখলাধূ লার প্রজ্জতকোজ্জগতায় যে বাজী
ধরা হয় তাও জুয়ার অন্তগকত। আবার যখলাধূ লার এমন অকনক যদাকান ও
জ্জবকনাদন যকন্দ্র আকছ যেখাকন জুয়ার জ্জিন্তাধারায় গকড় উকঠ নানারকম যখলনা
সামগ্রী রকয়কছ। যেমন, িাস, পাশা ইতযাজ্জদ।
আর মানু ষ যেসব প্রজ্জতকোজ্জগতা ককর থাকক তাকতও জ্জকছু জুয়া রকয়কছ। যেমন
যসসব প্রজ্জতকোজ্জগতা যেখাকন পুরষ্কার প্রজ্জতকোগীকদর যকাকনা এক বা একাজ্জধক
পক্ষ যথকক প্রদান করকত হয়। আকলমগণ যসটা স্পষ্টভাকব বণকনা ককরকছন।82
82

[কারণ প্রজ্জতকোজ্জগতা জ্জতন প্রকার। এক. শর‘ঈ লক্ষয-উকেশযপ্রসূ ত প্রজ্জতকোজ্জগতা। যেমন উট
ও যঘাড়কদৌকড়র প্রজ্জতকোজ্জগতা, তীরন্দেী ও জ্জনশানার প্রজ্জতকোজ্জগতা ইতযাজ্জদ। শর‘ঈ জ্জবদযা
যেমন কুরআন জ্জহফে প্রজ্জতকোজ্জগতাও আজ্জলমকদর অগ্রাজ্জধকারকোগয মতানু সাকর এ যশ্রজ্জণর
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৩৬. িুজ্জর করা
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ َ ّٗ َٰ َ َ َ َ َ َ َ ٓ َ َ َ ُ َ ۡ َ ٓ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ُ َ ٱّللِ َو
ٱّلل َع ِزيز َحكِيم
﴿وٱلسارِق وٱلسارِقة فٱقطعوا أيدِيهما جزاء بِما كسبا نكل مِن
]٣٨ :﴾ [املائدة٣٨

“পুরুষ ও নারী যিার িুজ্জর করকল যতামরা তাকদর উভকয়র হাত যককট দাও।
এটা তাকদর কৃতককমকর ফল এবিং আল্লাহ কতৃকক জ্জনধকাজ্জরত আদশকদণ্ড। আল্লাহ
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়” [সূ রা আল-মাকয়দা, আয়াত: ৩৮]
িুজ্জরর মকধয মহািুজ্জর হকলা, হজ ও ওমরার উকেকশয বায়তুল্লাহ শরীকফ
আগমনকারীকদর যবযাজ্জদ িুজ্জর করা। পৃজ্জথবীর সকবকািম িাকন িুজ্জর করা আল্লাহর
জ্জবধাকনর প্রজ্জত িরমভাকব বৃ দ্ধােুলী প্রদশকণ। একত আল্লাহর জ্জবধানকক যথাড়াই
যকয়ার করা হয়। এজনয মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম সূ েক গ্রহকণর
সালাকতর ঘটনায় বকলজ্জছকলন,
ْ ََ
َ َ ه ْ َ ََْ ه ه ََ ْ ه
 َو َحّت َرأَيْ ه، ََمَافَ َة أَ ْن يهصيبَن م ْن لَ ْفح َها،ت
َ
ت
ون تأخر
ِ ِ ِ
ِ
ِ  وذ ِلكم ِحي رأيتم،ار
ِ «لقد ِِجء بِانل
ْ َ َ َْ ه
َ َ ْ َ َ ْ ه َ َه
َ ْ ْ َ َ ه ُّ ه ْ َ ه
َ َ
 ِإن َما:ل قال
 ف ِإن ف ِطن،ْسق احلَاج بِ ِمحج ِن ِه
ِ ِفيها ص
ِ  َكن ي،ار
ِ احب ال ِمحج ِن جير قصبه ِف انل
َ ْ
َ  َوإ ْن هغف َل َعنْ هه َذ َه،جن
َ ََ
»ب بِ ِه
ِ
ِ ِ تعلق بِ ِمح

অন্তভুকক্ত। এ জাতীয় প্রজ্জতকোজ্জগতা পুরস্কার সহ জ্জকিংবা পুরস্কারজ্জবহীন যেভাকবই যহাক মুবাহ
বা ববধ হকব। দু ই. মূ কল মুবাহ এমন সব প্রজ্জতকোজ্জগতা। যেমন, ফুটবল প্রজ্জতকোজ্জগতা, যদৌড়
প্রজ্জতকোজ্জগতা। তকব এগুকলা হারাম শূ ণয হকত হকব। যেমন, এসব যখলা করকত জ্জকিংবা
যদখকত জ্জগকয় সালাত জ্জবনষ্ট করা জ্জকিংবা সতর যখালা হারাম। পুরস্কার ছাড়া এসব
প্রজ্জতকোজ্জগতা জাকয়ে। জ্জতন. মূ কল হারাম জ্জকিংবা মাধযম হারাম এমন সব প্রজ্জতকোজ্জগতা।
যেমন, জ্জবশ্ব সু ন্দরী প্রজ্জতকোজ্জগতার নাকম নষ্ট প্রজ্জতকোজ্জগতা, যরসজ্জলিং বা মুজ্জষ্টেু কদ্ধর
প্রজ্জতকোজ্জগতা। মুজ্জষ্টেু দ্ধ প্রজ্জতকোজ্জগতায় মুখমণ্ডকল আঘাত করা হয় অথি মুখমণ্ডকল আঘাত
করা হারাম। (সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ২৫৫৯; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং
৩৪২৫)। সু তরািং মুজ্জষ্টেু দ্ধ হারাকমর মাধযম একজ্জট প্রজ্জতকোজ্জগতা। অনু রূপভাকব যমকষর
লড়াই, যমারকগর লড়াই, ষােঁকড়র লড়াই ইতযাজ্জদও এ যশ্রজ্জণভুক্ত।
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“আমার সামকন জাহান্নামকক হাজ্জের করা হয়। এটা যসই সমকয় হকয়জ্জছল েখন
যতামরা আমাকক জ্জপছু হটকত যদখজ্জছকল, আজ্জম যসটার যলজ্জলহান জ্জশখায় আক্রান্ত
হওয়ার ভকয় জ্জপজ্জছকয় আসজ্জছলাম। এমজ্জন সময় আজ্জম যসটার মকধয একজন বােঁকা
মাথা জ্জবজ্জশষ্ট লাজ্জঠওয়ালাকক যদখকত যপলাম, যে আগুকনর মকধয তার যপট ধকর
টানকছ। যস বােঁকা মাথাজ্জবজ্জশষ্ট লাজ্জঠ জ্জদকয় হাজীকদর জ্জজজ্জনসপত্র িুজ্জর করত। ধরা
পড়কল বলত, আমার লাজ্জঠর সাকথ িকল একসজ্জছল বকল এমন হকয়কছ। আর না
ধরা পড়কল তা জ্জনকয় যককট পড়ত”।83
সরকারী সম্পদ িুজ্জর করাও বড় আকাকরর িুজ্জরর অন্তভুকক্ত। জ্জকছু যলাক এ
জাতীয় িুজ্জরকত অভযস্ত। তারা বকল থাকক, অনযরা িুজ্জর ককর তাই আমরাও কজ্জর।
অথি তারা জাকন না, একত সকল মুসজ্জলম বা জনগকণর সম্পদ িুজ্জর করা হকচ্ছ।
আর োরা আল্লাহকক ভয় ককর না তাকদর কাজ যকাকনা দলীল হকত পাকর না;
তাকদর অনু করণও করা োকব না।
যকউ যকউ কাজ্জফরকদর সম্পদ এ েু জ্জক্তকত িুজ্জর ককর যে, যলাকটা কাজ্জফর, তার
সম্পদ মুসজ্জলকমর জনয মুবাহ, অথি তাকদর ধারণা ভ্রাজ্জন্তপূ ণক। যকননা যে সকল
কাজ্জফর মুসজ্জলমকদর সাকথ েু কদ্ধ জ্জলপ্ত যকবল তাকদর সম্পদ মুসজ্জলমকদর জনয
ববধ। কাজ্জফরকদর সকল বযজ্জক্ত ও প্রজ্জতষ্ঠান এর অন্তভুকক্ত নয়।
অনয যলাককর পককট যথকক জ্জকছু তুকল যনওয়া বা পককটমারাও িুজ্জর। অকনককই
কাকরা সকে যদখা করকত তার বাড়ীকত োয় এবিং িুজ্জর ককর আকস। অকনকক
যমহমানকদর বযাগ হাতজ্জড়কয় টাকা-পয়সা জ্জনকয় যনয়। আবার অকনক যিার
জ্জবপণীজ্জবতানগুকলাকত প্রকবশ ককর পককট জ্জকিংবা থজ্জলকত দু ’একটা যবয তুকল
যনয়। অকনক মজ্জহলা আকছ, োরা তাকদর পজ্জরকধকয়র মকধয অকনক জ্জকছু ই লু জ্জককয়
জ্জনকয় োয়। যকউ যকউ সামানয জ্জকিংবা সস্তা যকাকনা জ্জকছু িুজ্জর করাকক অপরাধ
মকন ককরন না। অথি রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
83

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ২৯৪২।
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ْ َ َ
َ َْ ه َْ َ َ َهْ َ ه َهه ََْ ه
ََ َ ه
»ْسق احلَبْل فتهق َط هع يَ هد هه
ِ  وي،ْسق ابليضة فتقطع يده
ِ  ي،ارق
ِ «لعن اّلل الس

“যস যিাকরর ওপর আল্লাহর লা‘নত, যে একজ্জট জ্জডম িুজ্জর করার ফকল তার হাত
কাটা হয় এবিং যে এক গাজ্জছ রজ্জশ িুজ্জর করার ফকল তার হাত কাটা োয়”।84

যে োই িুজ্জর করুক না যকন আল্লাহর জ্জনককট তওবা করার সাকথ সাকথ তাকক
ঐ িুজ্জরর যবয মাজ্জলককর জ্জনককট জ্জফজ্জরকয় যদওয়া ওয়াজ্জজব। িাই প্রকাকশয হউক
জ্জকিংবা যগাপকন হউক, সরাসজ্জর হউক জ্জকিংবা কাকরা মাধযকম হউক। জ্জকন্তু অকনক
যিষ্টার পরও েজ্জদ মাজ্জলক জ্জকিংবা তার ওয়াজ্জরসকদর খুেঁকজ না পাওয়া োয় তাহকল
িুজ্জরর মাল মাজ্জলককর নাকম দান ককর জ্জদকত হকব।
৩৭. ঘুষ আদান-প্রদান
কাকরা হক জ্জবনষ্ট করা জ্জকিংবা যকাকনা অনযায়কক কােককর করার জনয জ্জবিারক
জ্জকিংবা শাসককক ঘুষ যদওয়া মারাত্মক অপরাধ। যকননা ঘুকষর ফকল জ্জবিারক
প্রভাজ্জবত হয়, হকদাকরর প্রজ্জত অজ্জবিার করা হয়, জ্জবিার ও প্রশাসন বযবিায় ধস
যনকম আকস।
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ
ۡ
َ ُۡ َ ٓ َ ُ ۡ ُ َ
ّٗ َ ُ ُ ۡ
ُ
ُ َ َ ُ ُ َۡ َ
ٱَلَّك ِم ّلِ َأكلوا ف ِريقا م ِۡن أ ۡم َو َٰ ِل
﴿ َول تأكل ٓوا أ ۡم َوَٰلكم بَ ۡي َنكم بِٱل َبَٰ ِط ِل وتدلوا بِها إِل
َ َ َ ُ ََ ۡ ۡ
ِ َٱنل
]٧٨٨ :﴾ [ابلقرة١٨٨ نت ۡم ت ۡعل ُمون
ٱۡلث ِم وأ
ِ ِ اس ب
“যতামরা অনযায়ভাকব পরস্পকরর সম্পদ ভক্ষণ ককরা না এবিং যজকন-বুকে
মানু কষর সম্পদ যথকক ভক্ষকণর জনয জ্জবিারককদর দরবাকর উহার আরেী যপশ
ককরা না”। [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৮]
অনু রূপভাকব আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম যথকক বণকনা ককরন,

84

ْ ْ
«لَ َع َن ه
َ ِ الل الر
َ ِ َ اَش َوال ْ هم ْرت
»ش ِف احلهك ِم

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৫৯২।
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“জ্জবিার-ফায়সালায় ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভকয়র উপকর আল্লাহ তা‘আলা
লা‘নত ককরকছন”।85
তকব েজ্জদ ঘুষ প্রদান বযতীত জ্জনকজর পাওনা বা অজ্জধকার আদায় সম্ভব না হয়
জ্জকিংবা ঘুষ না জ্জদকল েু লুম-অতযািাকরর জ্জশকার হকত হয় তকব ঐ অজ্জধকার আদায়
ও েু লুম জ্জনকরাধ ককল্প ঘুষ জ্জদকল ঘুষদাতা উক্ত শাজ্জস্তর আওতায় পড়কব না।
বতকমাকন ঘুকষর জ্জবস্তার রীজ্জতমত উকদ্বগজনক পেকাকয় যপৌঁকছ যগকছ। এমনজ্জক
অকনক িাকুকরর জ্জনকট মূ ল যবতকনর যিকয় তা রীজ্জতমত আকয়র এক বড় উৎস।
অকনক অজ্জফস ও যকাম্পানী নানা নাকম-উপনাকমর ছদ্মাবরকণ ঘুষকক আকয়র
বাহানা বাজ্জনকয় জ্জনকয়কছ। অকনক কাজই এখন ঘুষ ছাড়া শুরু ও যশষ হয় না।
একত গরীব ও অসহায়রা িরমভাকব ক্ষজ্জতগ্রস্ত হয়। অকনক িুজ্জক্ত ও প্রজ্জতশ্রুজ্জত
ঘুকষর কারকণ ভে হকয় োয়। ঘুষ না জ্জদকল ভাকলা সাজ্জভকক সর আশা করা
বাতুলতা মাত্র। যে ঘুষ জ্জদকত পাকর না তার জনয জ্জনকৃষ্ট মাকনর সাজ্জভকস অকপক্ষা
ককর। হয়ত তাকক বারবার ঘুরাকনা হয়, নয়ত তার দরখাস্ত বা ফাইল এককবাকর
গাকয়ব ককর যদওয়া হয়। আর যে ঘুষ জ্জদকত পাকর যস পকর একসও ঘুষ জ্জদকত
অক্ষম বযজ্জক্তর নাককর ডগার উপর জ্জদকয় বহু আকগই কাজ সমাধা ককর িকল
োয়। অথি ঘুকষর কারকণ যে অথক কাকজর সকে সিংজ্জশ্লষ্ট বযজ্জক্ত বা প্রজ্জতষ্ঠাকনর
পাওয়ার কথা জ্জছল তা তাকদর হাকত না যপৌঁকছ বরিং ঘুষকখার কমককতকা-কমকিারীর
পককটি হয়।
এসব নানাজ্জবধ কারকণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম ঘুকষর সকে প্রতযক্ষ
ও পকরাক্ষভাকব জজ্জড়ত সবার জ্জবরুকদ্ধ বদ যদা‘আ ককরকছন। আব্দু ল্লাহ ইবন
আমর রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম যথকক বণকনা
ককরন,
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মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ৯০১১; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৫০৯৩।
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“ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভকয়র ওপর আল্লাহর লা‘নত”।86
৩৮. জজ্জম আত্মসাৎ করা
েখন মানু কষর মন যথকক আল্লাহভীজ্জত উকঠ োয় তখন তার শজ্জক্ত, বুজ্জদ্ধ সবই
তার জনয অজ্জভশাপ হকয় দােঁড়ায়। যস এগুকলাকক জ্জনজ্জবকিাকর েু লুম-জ্জনপীড়কন
বযবহার ককর। যেমন শজ্জক্তর বকল অকনযর সম্পদ কুজ্জক্ষগত করা। ভূ জ্জম
জবরদখল এরই একজ্জট অিংশ। এর পজ্জরণাম খুবই মারাত্মক। আব্দু ল্লাহ ইবন
উমার রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
َْ َ َ َ َ ْ َ
َ َ ْ ً َ ْ َ ِّ ه
َ َ ََْ
ْ األ
َ امة إ َل َسبْع أَ َرض
»ي
غ
ب
ا
ئ
ي
ش
ض
ر
«من أخذ ِمن
ِ
ِ ِ
ِ ِ ري حق ِه خ ِسف بِ ِه يوم ال ِقي
ِ ِ
‘যে বযজ্জক্ত অনযায়ভাকব কাকরা জজ্জমর জ্জকয়দিংশ জবরদখল করকব, জ্জকয়ামত
জ্জদবকস এজনয তাকক সপ্ত েমীন পেকন্ত পূ েঁকত যদওয়া হকব”।87
ইয়া‘লা ইবন মুররাহ যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলকছন,
َْ
َْ ْ َ َ َ ه ه
ََ ه
ً ْ « َأ ُّي َما َر هجل َظلَ َم ش
 َيرضه) َحّت يبْلغ َسبْ َع:اّلل أن َي ِف َر هه (ويف الطباّن
ُكفه،با ِم َن األ ْر ِض
ِ
َْ َ َْ َ َ َ ْ َ َْ ََ َ ه هَ هه
َ
» ثم يطوقه يوم ال ِقيام ِة حّت يف ِصل بي انلاس،أر ِضي
‘যে বযজ্জক্ত এক জ্জবঘত পজ্জরমাণ জজ্জম জবরদখল করকব আল্লাহ তাকক েমীকনর
সপ্ত স্তর পেকন্ত তা খনন করকত বাধয করকবন। (ত্বাবরানীর বণকনায়, ‘তা
উপজ্জিত করকত বাধয করকবন’ বলা হকয়কছ) অতঃপর জ্জকয়ামত জ্জদবকস তা তার
গলায় যবড়ী ককর রাখা হকব, যে পেকন্ত না মানু কষর মাকে জ্জবিারকােক যশষ
হয়”।88
জজ্জমর সীমানা বা আইল পজ্জরবতকন করাও এ হুকুকমর অন্তভুকক্ত হকব। এ
সম্পককক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
86

ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ২৩১৩; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৫১১৪।
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সহীহ বু খারী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ২৯৫৮।

88

মুসনাকদ আহমদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ২৯৬০, সনদ সহীহ।
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َْ َ ََ َ َ ْ َ ََ َ ه
»ار األ ْر ِض
«لعن الل من غري من
‘যে বযজ্জক্ত জজ্জমর জ্জনশানা বা আইল পজ্জরবতকন ককর আল্লাহ তার ওপর
অজ্জভসম্পাত করন”।89
৩৯. সু পাজ্জরকশর জ্জবজ্জনমকয় উপহার গ্রহণ
মানু কষর মান-মেকাদা ও পদাজ্জধকার বান্দার ওপর আল্লাহর অনু গ্রহরাজ্জজর
অনযতম। এ অনু গ্রকহর শুকজ্জরয়া আদায় করা কতকবয। মুসজ্জলমকদর উপকাকর
তাকদর পদ ও মেকাদাকক কাকজ লাগাকনা উক্ত শুকজ্জরয়ারই অিংশ জ্জবকশষ।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
ْ ْ َْ َ َ ََْ ْ َ َ ْ ه
ْ « َمن
»استَ َطاع ِمنك ْم أن ينف َع أخ هاه فليَف َعل
ِ
“যতামাকদর মকধয যে বযজ্জক্ত তার ভাইকয়র উপকার করকত সক্ষম, যস যেন তা
ককর”।90
যে বযজ্জক্ত তার পকদর মাধযকম যকাকনা মুসজ্জলম ভাইকক েু লুম যথকক রক্ষা ককর
জ্জকিংবা তার যকাকনা কলযাণ সাধন ককর এবিং তা করকত জ্জগকয় যকাকনা হারাম
উপায় অবল্বনন ককর না বা কাকরা অজ্জধকার ক্ষুন্ন ককর না, যস বযজ্জক্তর জ্জনয়ত
জ্জবশুদ্ধ হকল আল্লাহর জ্জনকট যস পাজ্জরকতাজ্জষক পাওয়ার যোগয। যেমন, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

ْْ َ ه
»«اشف هعوا تؤ َج هروا

“যতামরা সু পাজ্জরশ কর, জ্জবজ্জনমকয় যতামরা সাওয়াব পাকব”।91
এ সু পাজ্জরশ ও মধযিতার জনয যকাকনা জ্জবজ্জনমকয় গ্রহণ করা জাকয়ে নয়। আবু
উমামাহ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,

89

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪০৭০।

90

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৫২৯।

91

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ২৪৩২; সু নান আবু দাউদ, হাদীস নিং ৫১৩২।
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َ َ َ َ ْ َ
َ ألخيه ب َش َف
ً  َف َق ْد أَ َت بَابًا َعظ،ل َهدي ًة َعلَيْ َها َف َقبلَ َها
 فَأَ ْه َدى َ ه،اعة
َ ْيما ِم ْن أَب
اب
و
ِ
ِ
ِ
ِ «من شفع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
»الر َبا
“সু পাজ্জরশ করার দরুন যে বযজ্জক্ত সু পাজ্জরশকারীকক উপহার যদয় এবিং (তার
যথকক) যস ঐ উপহার গ্রহণ ককর তাহকল যস বযজ্জক্ত সূ কদর দ্বারকদশগুকলার মধয
যথকক একজ্জট বৃ হৎ দ্বাকর উপনীত হয়’’।92
এক যশ্রজ্জণর মানু ষ আজ্জথকক স্বাকথকর জ্জবজ্জনমকয় তাকদর পদমেকাদাকক কাকজ লাগাকত
িায় বা মধযিতা করকত সম্মত হয়। যেমন, যকাকনা একজন যলাককক িাকজ্জর
যদওয়া অথবা কাউকক যকাকনা প্রজ্জতষ্ঠান বা এলাকা যথকক অনয প্রজ্জতষ্ঠান বা
এলাকায় বদজ্জল ককর যদওয়া জ্জকিংবা যকাকনা অসু ি বযজ্জক্তকক জ্জিজ্জকৎসা ককর
যদওয়া ইতযাজ্জদর জনয অথকলাকভর শতক আকরাপ ককর। জ্জকন্তু এরূপ স্বাকথকর জনয
শতকাকরাপ ও তার সু কোগ গ্রহণ করা হারাম। উপকরাক্ত হাদীছই তার জ্বলন্ত
প্রমাণ; বরিং যে যকাকনা জ্জকছু গ্রহণ করাই এ হাদীকসর বাজ্জহযক জ্জদককর আওতায়
পকড়, িাই পূ কবক যকাকনা জ্জকছু র শতক আকরাপ না করা যহাক। [শাইখ আব্দু ল
আেীে ইবন বাে রহ. এর জবানী যথকক] আসকল ভাকলা কাকজর কমকীর জনয
আল্লাহর পাজ্জরকতাজ্জষকই েকথষ্ট, ো যস জ্জকয়ামত জ্জদবকস পাকব।
জমনক বযজ্জক্ত যকাকনা এক প্রকয়াজকন হাসান ইবন সাহকলর জ্জনকট একস তােঁর
সু পাজ্জরশ প্রাথকনা ককর। জ্জতজ্জন তার প্রকয়াজন পূ রণ ককর যদন। ফকল যলাকজ্জট
তােঁর প্রজ্জত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করকত লাগল। তখন হাসান ইবন সাহল তাকক
বলকলন, ‘জ্জক জনয তুজ্জম আমাকদর প্রজ্জত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছ? আমরা যতা
মকন কজ্জর পকদরও োকাত আকছ, যেমন অথক-সম্পকদর োকাত আকছ”।93
এখাকন এ পাথকককযর জ্জদকক ইজ্জেত করা েথাথক হকব যে, যকাকনা কােক সম্পাদকনর
জনয বযজ্জক্ত জ্জবকশষকক পাজ্জরশ্রজ্জমক জ্জদকয় জ্জনেু ক্ত করা এবিং শতক সাকপকক্ষ ববধ

92

সু নান আবু দাউদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৭৫৭।

93

. ইবন মুফজ্জলহ, আল-আদাবু শ শার’ঈয়যাহ ২/১৭৬ পৃ :।
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মজুরী প্রদান জাকয়ে যশ্রজ্জণভুক্ত হকব। পক্ষান্তকর আজ্জথকক সু কোগ-সু জ্জবধার
জ্জবজ্জনমকয় জ্জনজ পদমেকাদা ও মধযিতাকক কাকজ লাজ্জগকয় সু পাজ্জরকশর মকধয পাথককয
রকয়কছ। এটা জ্জনজ্জষদ্ধ। উভয় প্রজ্জক্রয়া এক নয়।
৪০. শ্রজ্জমক যথকক যষালআনা শ্রম আদায় ককর পুকরা মজুরী না যদওয়া
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম শ্রজ্জমককর পাওনা দ্রুত পজ্জরকশাকধ যজার
তাকীদ জ্জদকয়কছন। জ্জতজ্জন বকলন,

َ ْ َ ََْ َ ْ ه َْ َ َ ْ َه
هه
»جيف َع َرقه
ِ  قبل أن،«أعطوا األ ِجري أجره

“যতামরা শ্রজ্জমককর গাকয়র ঘাম শুজ্জককয় োওয়ার পূ কবকই তার পাওনা পজ্জরকশাধ
কর”।94
শ্রজ্জমক, কমকিারী, জ্জদনমজুর যেই যহাক না যকন তার যথকক শ্রম আদাকয়র পর
েথারীজ্জত তার পাওনা পজ্জরকশাধ না করা মহা েু লম। এ েু লুম এখন হরহাকমশাই হকচ্ছ। শ্রজ্জমককদর প্রজ্জত েু লুকমর জ্জবজ্জিত্র রূপ রকয়কছ। যেমন,
১. শ্রজ্জমক স্বীয় কাকজর স্বপকক্ষ যকাকনা প্রমাণ যপশ করকত না পারায় তার
পাওনাকক সম্পূ ণক অস্বীকার করা। একক্ষকত্র দু জ্জনয়াকত তার হক নষ্ট হকলও
জ্জকয়ামকত তা বৃ থা োকব না। জ্জকয়ামকতর জ্জদন োজ্জলকমর পূ ণয যথকক মােলূ কমর
পাওনা পজ্জরমাণ পূ নয প্রদান করা হকব। েজ্জদ তার পূ ণয জ্জনঃকশষ হকয় োয় তাহকল
মােলু কমর পাপ োজ্জলকমর ঘাকড় িাপাকনা হকব, তারপর তাকক জাহান্নাকম জ্জনকক্ষপ
করা হকব।95
২. যে পজ্জরমাণ অিংক মজুরী যদওয়ার জনয িুজ্জক্ত হকয়কছ তার যথকক কম
যদওয়া। এ জ্জবষকয়র সমূ হ ক্ষজ্জত প্রসকে আল্লাহ তা‘আলা হুেঁজ্জশয়ারী বাণী উচ্চারণ
ককর বকলকছন,

َ ﴿ َو ۡيل ل ِۡل ُم َطفِف
]٧ :﴾ [املطففي١ ِي

94

.ইবন মাজাহ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ২৯৮৭।

95

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২৫৮১; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫১২৭।
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“োরা ওেকন কম যদয় তাকদর জনয দু কভকাগ রকয়কছ”। [সূ রা আল-মুতাফজ্জফফীন,
আয়াত: ১]
অকনক জ্জনকয়াগকতকা যদশ-জ্জবকদশ যথকক জ্জনজ্জদকষ্ট যবতন বা মজুরীর িুজ্জক্তকত শ্রজ্জমক
জ্জনকয়াগ ককর থাকক। তারপর তারা েখন কাকজ যোগদান ককর তখন যস
একতরফাভাকব িুজ্জক্তপত্র পজ্জরবতকন ককর যবতন বা মজুরীর পজ্জরমাণ অকনক
কজ্জমকয় যদয়। অজ্জনচ্ছা সকেও ঐসব শ্রজ্জমক তখন কাজ করকত বাধয হয়।
অকনক সময় শ্রজ্জমকরা তাকদর অজ্জধকাকরর সপকক্ষ প্রমাণ যপশ করকত পাকর না।
তখন যকবল আল্লাহর জ্জনকট অজ্জভকোগ দাকয়র করা ছাড়া তাকদর আর যকাকনা
উপায় থাকক না। একক্ষকত্র েজ্জদ জ্জনকয়াগকতকা মুসজ্জলম ও জ্জনকয়াগপ্রাপ্ত বযজ্জক্ত
কাজ্জফর হয় তকব যবতন মজুরী হ্রাকস ঐ শ্রজ্জমককর ইসলাম গ্রহকণ বাধা সৃ জ্জষ্ট হয়।
ফলশ্রুজ্জতকত জ্জকয়ামত জ্জদবকস ঐ কাজ্জফকরর পাপ তাকক বহন করকত হকব।
৩. যবতন বা মজুরী বৃ জ্জদ্ধ না ককর যকবল কাকজর পজ্জরমাণ জ্জকিংবা সময় বৃ জ্জদ্ধ
করা। একত শ্রজ্জমককক তার অজ্জতজ্জরক্ত কাকজর পাজ্জরশ্রজ্জমক যথকক বজ্জঞ্চত করা
হয়।
৪. যবতন বা মজুরী পজ্জরকশাকধ গজ্জড়মজ্জস করা। অকনক যিষ্টা-প্রকিষ্টা, তদবীর
তাগাদা, অজ্জভকোগ-অনু কোগ ও মামলা-যমাকেমার পর তকবই প্রাপয অথক আদায়
সম্ভব হয়। অকনক সময় জ্জনকয়াগকারী শ্রজ্জমককক তযক্ত-জ্জবরক্ত করার উকেকশয
টাল-বাহানা ককর, যেন যস পাওনা যছকড় যদয় এবিং যকাকনা দাবী না তুকল িকল
োয়। আবার কখকনা তাকদর টাকা খাজ্জটকয় মাজ্জলককর তহজ্জবল স্ফীত করার
কুমতলব থাকক। অকনকক তা সূ দী কারবাকরও খাটায়। অথি যসই শ্রজ্জমক না
জ্জনকজ যখকত পাকচ্ছ না জ্জনকজর পুত্র-পজ্জরজনকদর জনয জ্জকছু পাঠাকত পারকছ।
েজ্জদও তাকদর মুকখ দু ’মুকঠা অন্ন তুকল যদওয়ার জনযই যস এ দূ র যদকশ পকড়
আকছ। এজনযই এ সকল োজ্জলকমর জনয এক কজ্জঠন জ্জদকনর শাজ্জস্ত অকপক্ষা
করকছ।
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আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন যে, আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ َ
َ ه
ٌ
َ ٌ
ْ َ ٌ
ََ َ َ َ ه
َ َالثَ ٌة أَنَا َخ ْص هم هه ْم يَ ْو َم القي
 َو َر هجل، َو َر هجل بَاع هح ًّرا فأكل ث َمنَه، َر هجل أع َطى ِب ثم غ َد َر:ام ِة
«ث
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
ْ
ْ
ْ
ه
ْ ريا ف
ْ
ً استَأ َج َر أج
»استَ ْوف ِمنه َول ْم يع ِط أج َر هه
ِ
“জ্জকয়ামত জ্জদবকস আজ্জম জ্জতন বযজ্জক্তর জ্জবরুকদ্ধ বাদী হব। ১. যে বযজ্জক্ত আমার
নাকম শপথ ককর জ্জকছু যদওয়ার কথা বকল তারপর তার সাকথ জ্জবশ্বাসঘাতকতা
ককর। ২. যে বযজ্জক্ত যকাকনা স্বাধীন বা মুক্ত যলাককক ধকর জ্জবক্রয় ককর তার মূ লয
যভাগ ককর। ৩. যে বযজ্জক্ত যকাকনা মজুরকক জ্জনকয়াকগর পর তার যথকক পুকরা
কাজ আদায় ককরও তার পাওনা পজ্জরকশাধ ককর না”।96
৪১. সন্তানকদর উপহার প্রদাকন সমতা রক্ষা না করা
আমাকদর সমাকজ এমন অকনক মাতা-জ্জপতা আকছন, োরা এক সন্তানকক ‘যহবা’
বা উপহার জ্জদকল অনযানয সন্তানকক যদন না। জ্জনয়ম হকলা, সন্তানকদর সবাইকক
জ্জবকশষ যকাকনা উপহার সমান হাকর জ্জদকত হকব; আর না হকল কাউকক যদওয়া
োকব না। জ্জনয়ম লঙ্ঘন ককর সন্তানজ্জবকশষকক যদওয়া ও অনযকদর বজ্জঞ্চত করা
জ্জঠক নয়। শর‘ঈ কারণ বযতীত এরূপ দান করকল তা হারাম বকল গণয হকব।
শর‘ঈ কারণ বলকত সন্তানকদর একজকনর এমন প্রকয়াজন যদখা জ্জদকয়কছন, ো
অনযকদর যনই। যেমন, যস অসু ি জ্জকিংবা যবকার অথবা ছাত্র জ্জকিংবা সিংসাকর তার
সদসয সিংখযা অকনক তথা যস যপাষয ভারাক্রান্ত অথবা যস কুরআন মুখি ককরকছ
তাই উৎসাহ ধকর রাখকত জ্জকছু যদওয়া ইতযাজ্জদ। জ্জপতা এরূপ শর‘ঈ
কারণবশতঃ যকাকনা সন্তানকক জ্জকছু যদওয়ার সময় জ্জনয়ত করকব যে, অনয
যকাকনা সন্তাকনর েজ্জদ এরূপ প্রকয়াজন যদখা যদয় তাহকল তাককও জ্জতজ্জন তার
প্রকয়াজন মত জ্জদকবন। এ কথার সাধারণ দলীল আল্লাহর বাণী:
َ
ۡ
َ َ ى َو َٱت ُقوا
َٰ ٱعدِلُوا ُه َو أ ۡق َر ُب ل َِلت ۡق َو
]٨ :ٱّللا﴾ [املائدة
﴿
96

সহীহ বু খারী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ২৯৮৪।
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“যতামরা সু জ্জবিার কর। ইহা আল্লাহভীজ্জতর অজ্জধকতর জ্জনকটবতকী। আর যতামরা
আল্লাহর তাকওয়া অবল্বনন কর”। [সূ রা আল-মাকয়দাহ, আয়াত: ৮]
আর জ্জবকশষ দলীল হকলা, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাকমর হাদীস।
একদা নু ‘মান ইবন বাশীর রাজ্জদয়াল্লাহু আনহু-এর জ্জপতা তাকক রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাকমর দরবাকর জ্জনকয় জ্জগকয় বলকলন, ‘আজ্জম আমার এ পুত্রকক
একটা দাস দান ককরজ্জছ’। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম একথা শুকন
বলকলন, ‘যতামার সকল সন্তানকক জ্জক তার মত ককর দান ককরছ? জ্জপতা
বলকলন, ‘না’। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলকলন, ‘তাহকল উক্ত
দান যফরত নাও’। অনয বণকনায় আকছ, ‘যতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবল্বনন কর
এবিং যতামাকদর সন্তানকদর মকধয সু জ্জবিার কর’। বণকনাকারী বকলন, জ্জতজ্জন বাড়ী
জ্জফকর একস ঐ দাস যফরত যনন। অপর এক বণকনায় একসকছ, রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,

َ
ْ َْ ه
»«ال تش ِهد ِّن ََع َج ْور

“তাহকল তুজ্জম আমাকক সাক্ষী ককরা না। যকননা েু লুকমর সাক্ষী আজ্জম হকত পাজ্জর
না”।97

যকাকনা যকাকনা জ্জপতাকদর যদখা োয় যে, তারা সন্তান জ্জবকশষকক অকহতুক
অগ্রাজ্জধকার দাকন আল্লাহকক ভয় ককরন না। এর ফকল সন্তানকদর মকধয মন
কষাকজ্জষর সৃ জ্জষ্ট হয়। তারা একক অপকরর প্রজ্জত শত্রু ও জ্জবকদ্বষ ভাবাপন্ন হকয়
ওকঠ। কখকনা যকাকনা সন্তানকক জ্জপতৃকুকলর আকৃজ্জত পাওয়ার জনয যদওয়া হয়,
অনয সন্তানকক মাতৃকুকলর আকৃজ্জত পাওয়ার জনয বজ্জঞ্চত করা হয়। এক স্ত্রীর
সন্তানকক যদওয়া হয়, অনয স্ত্রীর সন্তানকদর যদওয়া হয় না। আবার অকনক সময়
তাকদর একজকনর সন্তানকদরকক জ্জবকশষ ধরকনর জ্জশক্ষা প্রজ্জতষ্ঠাকন ভজ্জতক করা হয়,
জ্জকন্তু অনযজকনর সন্তানকদর যক্ষকত্র অনু রূপ বযবিা যনওয়া হয় না। এর কুফল
97
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অজ্জিকরই ঐসব মাতা-জ্জপতাকক যভাগ করকত হয়। অকনক যক্ষকত্রই ঐসব বজ্জঞ্চত
সন্তান ভজ্জবষযকত তাকদর জ্জপতার সকে সদািরণ ককর না।
সন্তানকদর মকধয দান-দজ্জক্ষনায় কাউকক যবজ্জশ গুরুত্ব যদওয়া বযজ্জক্ত সম্পককক
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ه َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ه ُّ َ َ ْ َ ه ه
ِّ ْك ف ال
ً ب َس َو
»اء؟
 أليس يْسك أن يكونوا ِإَل،«فال أشهد َع َشء
ِ
ِ
“যতামার সন্তাকনরা যতামার সাকথ সমান সদািরণ করুক তা জ্জক যতামাকক
আনজ্জন্দত করকব না”?98
সু তরািং সন্তানকদর প্রজ্জত দান-দজ্জক্ষণায় সমতা রক্ষা করা অপজ্জরহােক।
৪২. জ্জভক্ষা বৃ জ্জি
সাহল ইবন হানোজ্জলয়াহ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ْ َ َْ َ َ
ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ه َ ه
َ
َ
كِه
ُّ ث ِم َن انلار» َوقَ َال
ُّ ْانل َفي
 ِم ْن مجْ ِر:ل ِف َم ْو ِضع آخ َر
ت
س
ي
ا
م
ن
إ
ف
،
ه
ي
ن
غ
«من سأل و ِعنده ما ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َ َ ََْ َ َ ه َْ ْ ََه
َ
ه
ْ
َ
َ
َ َ َ ََ ه َ َه
:اَّلي ال تنب ِغ معه المسألة؟ قال
ِ أو َوما ال ِغ َن...  َوما يغ ِني ِه؟،اّلل
ِ  يا رسول: فقالوا- جهنم
َ َ َ َ َ
ِّ
َْ
َ َ ْ َ ه
ِّ َ ه
ون َ ه
» أ ْو َلْلة َو َي ْوم،ل ِشبْ هع يَ ْوم َوَلْلة
 «أن يك... »«قد هر َما يغدي ِه َو هي َعشي ِه
“োর জ্জনকট অভাব যমািকনর মত সামগ্রী আকছ অথি যস জ্জভক্ষা ককর, যস
জাহান্নাকমর অোরককই যকবল বজ্জধকত ককর। সাহাবীগণ আরে করকলন, ইয়া
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম! কতটুকু সম্পদ থাককল জ্জভক্ষা করা
উজ্জিৎ নয়? উিকর জ্জতজ্জন বলকলন, সকাল-সন্ধযায় খাওয়া িকল এমন পজ্জরমাণ
সম্পদ”। অপর বণকনায়, তার একজ্জদন একরাজ্জত্রর যপটপুকর খাবার পজ্জরমাণ”।99
ইবন মাসউদ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ْ َ ْ َ ََ ََه ه
ً َ َ ْ َ ْ ََه ه َ ْ َ ْ َ َ ه ه
ْ
ً وشا أَ ْو هك هد
»وحا ِف َوج ِه ِه
 جاءت مسأتله يوم ال ِقيام ِة خد،ل َما يغنِي ِه
«من سأل و
98

ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ২৩৭৫; আবু দাউদ, হাদীস নিং ৩৫৪২।
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“অভাবমুক্ত হকয়ও যে বযজ্জক্ত জ্জভক্ষা ককর, জ্জকয়ামত জ্জদবকস যসটা মুকখ
যগাশতশূ ণয হকয় উঠকব”।100
অকনক জ্জভক্ষুক মসজ্জজকদ আল্লাহর বান্দাকদর সামকন দােঁজ্জড়কয় তাকদর অভাবঅজ্জভকোকগর জ্জফজ্জরজ্জস্ত আওড়াকত থাকক। একত মুসল্লীকদর তাসবীহ-তাহলীকল যছদ
পকড়। অকনকক জ্জমথযা বকল এবিং ভূ য়া কাডক ও কাগজপত্র যদখায়। অকনকক
আবার মনগড়া কাজ্জহনী বকল জ্জভক্ষা ককর। যকাকনা যকাকনা জ্জভক্ষুক স্বীয়
পজ্জরবাকরর সদসযকদর জ্জবজ্জভন্ন মসজ্জজদ ও জনসমাগম িকল ভাগ ককর যদয়। জ্জদন
যশকষ তারা একিাকন একজ্জত্রত হকয় জ্জনকজকদর আয় গুকণ যদকখ। এভাকব তারা
যে কত ধনী হকয়কছ তা আল্লাহ ছাড়া আর যকউ জাকন না। েখন তারা মারা
োয়, তখন জানা োয় কী পজ্জরমাণ সম্পদ তারা যরকখ যগকছ।
পক্ষান্তকর একদল প্রকৃতই অভাবী রকয়কছ। োকদর সিংেম যদকখ তাকদর অবিা
সম্পককক অজ্ঞ যলাককরা তাকদরকক ধনী বকলই মকন ককর। তারা কাকুজ্জত-জ্জমনজ্জত
ককর যলাককদর জ্জনককট িায় না। ফকল তাকদর অবিা যেমন জানার বাইকর
যথকক োয়, যতমজ্জন তাকদর জ্জকছু যদওয়াও হয় না।
৪৩. ঋণ পজ্জরকশাকধ অনীহা প্রকাশ করা
মহান রাব্বু ল আলামীকনর জ্জনককট বান্দার হক অতীব গুরুত্ববহ। আল্লাহর হক
নষ্ট করকল তাওবার মাধযকম ক্ষমা পাওয়া োয়। জ্জকন্তু বান্দার হক নষ্ট করকল
সিংজ্জশ্লষ্ট বান্দার জ্জনকট যথকক ক্ষমা না যপকল ক্ষমা লাকভর যকাকনা উপায় যনই।
যেককাকনা মূ কলয তার হক আদায় করকত হকব ঐজ্জদন আসার পূ কবক যেজ্জদন টাকাপয়সার যকাকনা কারবার হকব না। যসজ্জদন হকদাকরর পাপ হক আত্মসাৎকারীকক
যদওয়া হকব এবিং হক আত্মসাৎকারীর যনকী হকদারকক যদওয়া হকব। আল্লাহ
তা‘আলা বকলকছন,

100

ۡ َ َٰٓ َ َٰ َ َٰ َ َ ۡ ُّ َ ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
]١٨ :ل أهل َِها﴾ [النساء
ِ ﴿إِن ٱّلل يأمركم أن تؤدوا ٱۡلمن
ِت إ
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“জ্জনশ্চয় আল্লাহ যতামাকদরকক এ মকমক জ্জনকদকশ জ্জদকচ্ছন যে, যতামরা আমানতকক
তার প্রাপককর জ্জনককট অপকন করকব”। [সূ রা আন-জ্জনসা, আয়াত: ৫৯]
বতকমান সমাকজ ঋণ গ্রহণ একজ্জট মামুলী ও গুরুত্বহীন জ্জবষয় বকল জ্জবকবজ্জিত।
অকনকক অভাকবর জনয নয়; বরিং প্রািুেক সৃ জ্জষ্ট ও অকনযর সাকথ প্রজ্জতকোজ্জগতা
করকত জ্জগকয় নতুন নতুন বাড়ী, গাড়ী, আসবাবপত্র ইতযাজ্জদ ক্রকয়র জনয ঋণ
জ্জনকয় থাকক। অকনক সময় এরা জ্জকজ্জস্তকত যবিা-যকনা ককর থাকক, োর
অকনকািংশই সকন্দহপূ ণক বা হারাম।
ঋণ পজ্জরকশাধকক লঘু বা সাধারণভাকব জ্জনকল প্রায়শই যসখাকন টালবাহানা ও
গজ্জড়মজ্জস সৃ জ্জষ্ট হয়। যক্ষত্রজ্জবকশষ তাকত অপকরর সম্পদ জ্জবনষ্ট করা হয়। এর
যশািনীয় পজ্জরণজ্জত বণকনা করকত জ্জগকয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলকছন,
َ َ َ ََ ه ه
َ ْ ه َْه ََ ْ َ َ َ ه ه
َ َْ َ َ َ ْ َ
ال َف َها أَتْلَ َف هه ه
»اّلل
 ومن أخذ ي ِريد إِت،اءها أدى اّلل عنه
اس ي ِريد أد
ِ «من أخذ أم َوال انل
“যে বযজ্জক্ত পজ্জরকশাকধর জ্জনয়কত মানু কষর সম্পদ গ্রহণ ককর, আল্লাহ তা‘আলা
তার পক্ষ যথকক তা পজ্জরকশাধ ককর যদন। আর যে তা জ্জবনষ্ট করার জ্জনয়কত
গ্রহণ ককর থাকক, আল্লাহ তাকক জ্জবনষ্ট ককর যদন”।101
মানু ষ ঋণ পজ্জরকশাকধর যক্ষকত্র বড় উদাসীন। তারা এটাকক খুবই তুচ্ছ মকন
ককর। অথি আল্লাহর জ্জনকট তা খুবই গুরুত্বপূ ণক। এমনজ্জক আল্লাহর রাস্তায়
শহীদ বযজ্জক্ত এতসব মেকাদা ও অগজ্জণত ছওয়াকবর অজ্জধকারী হওয়া সকেও ঋণ
পজ্জরকশাকধর দায় যথকক যস অবযাহজ্জত পায় জ্জন। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ
ْ
َْ
َ َ ََ ْ َ َْ َ
َ َ ْ ه
َْ ه
َ َ َ َ ه
 يَا َر هسول: َسأ هتله، فلما َكن ِم َن الغ ِد،يد» ف َسكتنَا َوف ِزعنَا
ِ  ماذا ن ِّزل ِمن التش ِد،اّلل
ِ «سبحان
ه
 َما َه َذا الت ْشد ه،اّلل
َ  ل َ ْو أَن َر هج ًال قهت َل ف، « َواَّلي َن ْفس بيَده:يد اَّلي نه ِّز َل؟ َف َق َال
اّلل ثم
ب
س
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ يل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ه ْ َ ه ه َ ه ه ْ َ ه ه َ َ َ َ ْ َ ْ ٌ َ َ َ َ َْ َ َ ه ْ َ َ ْ ه َ ْ ه ه
» ما دخل اجلنة حّت يقض عنه دينه، ثم ق ِتل وعلي ِه دين، ثم ق ِتل ثم أح ِِي،أح ِِي
101
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‘সু বহানাল্লাহ! ঋণ প্রসকে কী ককঠার বাণীই না আল্লাহ তা‘আলা অবতীণক
ককরকছন। ফকল আমরা িুপ হকয় যগলাম এবিং ভীত হলাম, অতঃপর েখন
পকরর জ্জদন আসকলা, আমরা তােঁকক প্রশ্ন করলাম, যহ আল্লাহর রাসূ ল, কী ককঠার
বাণী নাজ্জেল হকয়কছ? তখন জ্জতজ্জন বলকলন, োর হাকত আমার জীবন তােঁর শপথ,
ঋণগ্রস্ত অবিায় যকউ েজ্জদ আল্লাহর পকথ শহীদ হয় তারপর জীজ্জবত হয়,
তারপর শহীদ হয়, তারপর জীজ্জবত হয়, তারপর আবার শহীদ হয় তবুও ঋণ
পজ্জরকশাধ না করা পেকন্ত যস জান্নাকত প্রকবশ করকত পারকব না”।102
এরপরও জ্জক ঋণ পজ্জরকশাকধ টালবাহানাকারী মতলববাজকদর হুেঁশ জ্জফরকব না?
৪৪. হারাম ভক্ষণ
যে বযজ্জক্ত আল্লাহকক ভয় ককর না যস যকাথা যথকক অথক উপাজকন করল এবিং
যকাথায় বযয় করল তার যকাকনা পকরায়া ককর না। তার একটাই ইচ্ছা সম্পদ
বৃ জ্জদ্ধ করা। িাই তা হারাম, অমবধ যে পকথই যহাক। এজনয যস ঘুষ, িুজ্জর
ডাকাজ্জত, জ্জছনতাই, আত্মসাৎ, হারাম যবয ক্রয়-জ্জবক্রয়, সু দ, ইয়াতীকমর মাল
ভক্ষণ, যজযাজ্জতষজ্জগরী, যবশযাবৃ জ্জি, গান-বাজনা ইতযাজ্জদ হারাম কাকজর মাধযকম অথক
উপাজকন, এমনজ্জক মুসজ্জলমকদর সরকারী যকাষাগার জ্জকিংবা জনগকণর সম্পদ
কুজ্জক্ষগত করা, মানু ষকক সিংককট যফকল তার সম্পদ বাজ্জগকয় যনওয়া, জ্জভক্ষাবৃ জ্জি
ইতযাজ্জদ যে যকাকনা উপাকয় অথক উপাজকন ককর। অতঃপর যস ঐ অথক যথকক খায়,
পজ্জরধান ককর, গাজ্জড়কত িকড়, বাড়ী-ঘর বতজ্জর ককর জ্জকিংবা বাড়ী ভাড়া জ্জনকয় দামী
আসবাবপত্র জ্জদকয় সাজায়। এভাকব হারাম জ্জদকয় তার উদর পূ জ্জতক ককর। অথি
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ َ َ ه ُّ َ ْ َ َ َ ْ ه ْ َ ه
»ار أ ْول بِ ِه
«وّك حلم نبت ِمن سحت فانل

102
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“শরীকরর েতটুকু যগাশত হারাম যথকক উৎপন্ন হকয়কছ, তা জাহান্নাকমর জনযই
সবকিকয় যবজ্জশ উপেু ক্ত”।103
আর জ্জকয়ামকতর জ্জদকনও তাকক জ্জজকজ্ঞস করা হকব, যকাথা যথকক যস ধনউপাজকন ককরকছ এবিং যকাথায় বযয় ককরকছ।104 সু তরািং এ যশ্রজ্জণর যলাককদর
জনয শুধু বিংসই অকপক্ষা করকছ। অতএব োর কাকছ হারাম সম্পদ রকয় যগকছ
তার উজ্জিত তা যথকক জ্জনকজকক মুক্ত ককর; েজ্জদ মানু কষর হক হয় তকব যেন তার
কাকছ তা যফরত যদওয়ার সাকথ সাকথ তার কাছ যথকক ক্ষমাও যিকয় যনয়, যস
জ্জদন আসার পূ কবক যেজ্জদন মানু ষ যকাকনা টাকা-পয়সা জ্জনকয় আসকব না, আসকব
শুধু যনক আমল ও বদ আমল জ্জনকয়।
৪৫. মদযপান
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ٓ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ َٰٓ َ
َ
َ
اب َوٱۡل ۡزلَٰ ُم رِ ۡجس م ِۡن ع َم ِل ٱلش ۡي َطَٰ ِن
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا إِنما ٱۡلمر وٱلمي ِس وٱۡلنص
ُۡ ُ َ َ
َ
ۡ َف
]١٠ :﴾ [املائدة٩٠ ٱج َتن ُِبوهُ ل َعلك ۡم تفل ُِحون
“জ্জনশ্চয় মদ, জুয়া, মূ জ্জতক ও ভাগয জ্জনণকয়কারী তীর বা লটারী অপজ্জবত্র শয়তানী
কাজ ছাড়া আর জ্জকছু নয়। সু তরািং যতামরা এগুকলা যথকক জ্জবরত থাক। আশা
করা োয় যতামরা সফলকাম হকব”। [সূ রা আল-মাকয়দা, আয়াত: ৯০]
মদযপান যথকক জ্জবরত থাকার আকদশ প্রদান তা হারাম হওয়ার অনযতম
শজ্জক্তশালী দলীল। আল্লাহ তা‘আলা অত্র আয়াকত মকদর সকে মূ জ্জতকর কথা উকল্লখ
ককরকছন। মূ জ্জতক কাকফরকদর উপাসয ও যদব-যদবীর সাধারণ নাম। মূ জ্জতকপূজা
হারাম যহতু মদযপানও হারাম। তাই উক্ত আয়াকত আল্লাহ উজ্জল্লজ্জখত জ্জজজ্জনসগুকলা
হারাম ককরন জ্জন; বরিং জ্জবরত থাককত বকলকছন বকল একিকক গা বােঁিাকনার
যকাকনা উপায় যনই।

103

মুসনাকদ আহমদ; জ্জতরজ্জমেী, হাদীস নিং ২৭৭২।

104

জ্জতরজ্জমেী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫১৯৭।
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মদযপান সম্পককক হাদীকসও ককঠার সতককবাণী উচ্চাজ্জরত হকয়কছ। রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ
َ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ ه ْ ه ْ َ َ ْ َ ْ َ ه ْ َ َْ َ َ ه
ََ
 يَا َر هسول:ال» قالوا
ِ لل عز وجل عهدا لِمن يُّشب المس
ِ « ِإن َع ا
ِ كر أن يس ِقيه ِمن ِطين ِة اخلب
َْ َْ ه َ َه
َْ َ َ ََ ه
ََ
َ َْ َ ه
»ار
انل
ل
ه
أ
ة
ار
ص
ع
«
و
أ
»
ار
انل
ل
ه
ِ ا
ِ  وما ِطينة اخلب،لل
ِ
ِ
ِ
ِ  «عرق أ:ال؟ قال
“যে বযজ্জক্ত মদযপান ককর তার জনয আল্লাহর অেীকার হকলা, জ্জতজ্জন তাকক
‘ত্বীনাতুল খাবাল’ পান করাকবন। সাহাবীগণ জ্জজকজ্ঞস করকলন, যহ আল্লাহর
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ কী? জ্জতজ্জন বলকলন,
জাহান্নামীকদর ঘাম অথবা পুেঁজ-রক্ত”।105
ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

َ َ َ ه
َ
ْ َ َ َ ْ َ
»اّلل همد ِم َن َخْر ل ِقيَه ك َعابِ ِد َوثن
«من ل ِق

“শরাবপাকন অভযস্তরূকপ যে মারা োকব, (জ্জকয়ামকত) যস একজন মূ জ্জতকপূজককর
নযায় আল্লাহর সাকথ সাক্ষাৎ করকব”।106
আমাকদর েু কগ হকরক রকম মদ ও যনশা জাতীয় যবযাজ্জদ যবজ্জরকয়কছ। তাকদর
নামও আরবী, আজমী জ্জবজ্জভন্ন প্রকার রকয়কছ। যেমন-জ্জবয়ার, হুইজ্জস্ক, িুয়াজ্জন,

তাজ্জড় ভদকা, শযাকম্পন, যকাজ্জডন, মরজ্জফন, পযাকথজ্জড্রন, যহকরাইন, ড্রাগ ইতযাজ্জদ।
অনু রূপভাকব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম যে ভজ্জবষযদ্বাণী ককর বকলকছন,
ََ ْ ََ َ ٌ ْ ه
َ ُّ َ ْ َ ْ َ ه
ْ ون َها ب َغ ْري
»اس ِم َها
م
س
ي
ر
م
اخل
ت
م
ِ ِ
ِ «ليُّشبن ناس ِمن أ

‘জ্জনশ্চয় আমার উম্মকতর জ্জকছু যলাক মদ পান করকব, তারা যসটার জ্জভন্ন
নামকরণ ককর যনকব”।107 রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম-এর
ভজ্জবষযদ্বাণী অনু োয়ী উক্ত নাম পাজ্জটকয় মদ পানকারী মুসজ্জলমও বতকমান োমানায়
প্রকাশ যপকয়কছ। তারা উহার নাম জ্জদকয়কছ ‘রূহানী টজ্জনক’ বা ‘জীবনী সু ধা’।
105

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৬৩৯।
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মুসনাকদ আহমদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৬৫৬, সনদ হাসান।
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সু নান আবু দাউদ; ইবন মাজাহ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪২৯২।
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অথি এটা জ্জনছক জ্জমথযার ওপর প্রকলপ প্রদান ও প্রতারণা মাত্র। এ সমস্ত
প্রতারককদর সম্পককক আল্লাহ বকলন,
َۡ
ۡ
ُ َ َٓ َ
َ
َ ُ َٰ َ ُ
َ َ ون
َ ٱّلل َو َٱَّل
]١ :﴾ [ابلقرة٩ ِين َء َام ُنوا َو َما َي َد ُعون إِل أنف َس ُه ۡم َو َما يَش ُع ُرون
﴿ يخدِع
“তারা আল্লাহ ও ঈমানদারকদর সাকথ প্রতারণা ককর অথি তারা যে জ্জনকজকদর
সাকথই প্রতারণা করকছ তা তারা অনু ধাবন করকত পারকছ না”। [সূ রা আলবাকারা, আয়াত: ৯]
মদ কী এবিং তার জ্জবধান কী হকব শরী‘আকত তার পজ্জরপূ ণক নীজ্জতমালা তুকল ধরা
হকয়কছ, োকত জ্জফৎনা ও দ্বকের মূ কলাৎপাটন করা োয়। এ নীজ্জতমালা হকলাُّ ه
ٌ  َو ه ُّّك هم ْسكر َح َر،ك هم ْسكر ََخْ ٌر
»ام
«
ِ
ِ
“প্রকতযক যনশার যবযই ‘খামর’ বা মদ এবিং প্রকতযক যনশার যবযই হারাম”।108
সু তরািং ো জ্জকছু মজ্জস্তকষ্কর সকে জ্জমকশ জ্ঞান-বুজ্জদ্ধকক যনশাগ্রস্ত ককর যতাকল তাই
হারাম। িাই তা কম যহাক বা যবজ্জশ যহাক109; তরল পদাথক যহাক জ্জকিংবা কজ্জঠন
পদাথক যহাক। এসব যনশার যকবযর নাম োই যহাক মূ লতঃ এগুকলা সবই এক
এবিং এসকবর জ্জবধানও এক।
পজ্জরকশকষ মদযপাজ্জয়কদর উকেকশয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাকমর একজ্জট
নসীহত তুকল ধরা হকলা। জ্জতজ্জন বকলকছন,
َ َ ْ َ ً َ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ َ َ ْ ه ْ َ ْ َ ه
َ َ فَإ ْن ت،ار
َ ات َد َخ َل انل
اب
 و ِإن م، لم تقبل ل صالة أرب ِعي صباحا،كر
ِ ْشب اخلمر وس
ِ
ِ «من
َ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ َ َْ َ ٌ َ َ َ َ ه َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ه ْ َْ َه
 ف ِإن مات دخل، لم تقبل ل صالة أرب ِعي صباحا،كر
ِ  فس،ُّشب
ِ  ف، و ِإن َعد،تاب اّلل علي ِه
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ً َي َصب
َ َ ت،اب
َ َ فَإ ْن ت،ار
َ ل َصال ٌة أ ْر َبع
اب ه
 ل ْم هتقبَل ه، ف َسك َر، ف َُّش َب، َوإن ََع َد،اّلل َعلَيْه
َ انل
،احا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ًّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ه
َ َ َ َ َ ْ َ
َْ
ه
 أن ي َ ْس ِقيَه ِم ْن،اّلل
ِ  َكن حقا َع، و ِإن َعد، ف ِإن تاب تاب اّلل علي ِه،ف ِإن مات دخل انلار
َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ه َ َ ه
َْ َ َ ه َ َه
َ َْ َ َ َ َ َ ه
»ار
ِ  يا رسول: يوم ال ِقيام ِة» قالوا،ال
ِ اّلل وما ردغة اخلب
ِ ردغ ِة اخلب
ِ  «عصارة أه ِل انل:ال؟ قال

108

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৬৩৮।
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সু নান আবু দাউদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৬৪৫।
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“যে বযজ্জক্ত মদ পান ককর ও যনশাগ্রস্ত হয় তার িজ্জল্লশ জ্জদকনর সালাত কবুল হকব
না। েজ্জদ যস ঐ অবিায় মৃতুযবরণ ককর তাহকল জাহান্নাকম োকব। আর েজ্জদ
তওবা ককর তকব আল্লাহ তার তওবা কবুল করকবন। পুনরায় েজ্জদ যস মদ পান
ককর ও যনশাগ্রি হয় তকব তার িজ্জল্লশ জ্জদকনর সালাত কবুল হকব না। েজ্জদ যস
ঐ অবিায় মৃতুযবরণ ককর তাহকল জাহান্নাকম প্রকবশ করকব। পুনরায় যস েজ্জদ
মদ পান ককর ও যনশাগ্রস্ত হয় তকব তার িজ্জল্লশ জ্জদকনর সালাত কবুল হকব না।
েজ্জদ যস ঐ অবিায় মৃতুযবরণ ককর তাহকল জাহান্নাকম প্রকবশ করকব। পুনরায়
েজ্জদ যস মদ পান ককর তকব তাকক জ্জকয়ামত জ্জদবকস রাদগাতুল খাবাল’ পান
করাকনা আল্লাহর জনয কতকবয হকয় দােঁড়াকব। সাহাবীগণ বলকলন, ইয়া রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম! রাদগাতুল খাবল কী? জ্জতজ্জন বলকলন,
জাহান্নামীকদর যদহ জ্জনঃসৃ ত পূ েঁজ-রক্ত”।110
৪৬. যসানা-রূপার পাত্র বযবহার ও তাকত পানাহার করা
আধু জ্জনক কাকল গাহকিয জ্জজজ্জনসপকত্রর এমন যকাকনা যদাকান পাওয়া োকব না,
যেখাকন যসানা-রূপার পাত্র অথবা যসানা-রূপার প্রকলপেু ক্ত পাত্রাজ্জদ যনই।
ধনীকদর গৃকহ এমনজ্জক অকনক যহাকটকলও এসব পাত্র পজ্জরকবশন করা হয়। এ
জাতীয় পাত্র জ্জবজ্জভন্ন অনু ু্ষ্ঠাকন প্রদি মূ লযবান উপকঢাককন পজ্জরণত হকয়কছ।
অকনকক জ্জনজ বাজ্জড়কত যসানা-রূপার পাত্র রাকখ না বকট জ্জকন্তু অকনযর বাড়ীকত
‘ওয়ালীমা’ ইতযাজ্জদ অনু ষ্ঠাকন পজ্জরকবজ্জশত যসানা-রূপার পাত্র বযবহাকর কুণ্ঠাকবাধ
ককর না। অথি জ্জনজ বাড়ীকত যহাক জ্জকিংবা অকনযর বাড়ীকত যহাক, শরী‘আকত
এসব পাত্র বযবহার হারাম যঘাজ্জষত হকয়কছ। এ জাতীয় পাত্র বযবহার ককঠার
শাজ্জস্তর কথা হাদীকস একসকছ। উম্মু সালামা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহা যথকক বজ্জণকত,
রাসু লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َْ َ َْ ه ه
َ َ إن َما هجيَ ْرج هر ف َب ْطنه ن،ُّش هب ف آنيَة الْفضة َواَّل َهب
»ار َج َهن َم
ِ «إِن
ِ ِ ِ ِ ِ َ اَّلي يأكل أ ْو ي
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
110

ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ৩৩৭৭; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৬৩১৩।
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“যে বযজ্জক্ত রূপা ও যসানার পাকত্র খাকব জ্জকিংবা পান করকব যস যেন তার যপকট
জাহান্নাকমর আগুন ঢক ঢক ককর ঢুজ্জককয় জ্জদকচ্ছ”।111
এ জ্জবধান খাবাকরর পাত্র সহ যেককাকনা ধরকনর যসানা-রূপার পাকত্রর জনয
প্রকোজয। যেমন-যপ্লট, জ্জডস, কােঁটা িামি, িামি, ছু জ্জর, যমহমানদারীর জনয প্রস্তুত
খাদয প্রদাকনর পাত্র, জ্জববাহ ইতযাজ্জদকত জ্জমজ্জষ্ট প্রভৃজ্জত পজ্জরকবশকনর ডালা বা
বারককাশ ইতযাজ্জদ।
জ্জকছু যলাক যশাকককসর মকধয যসানা-রূপার পাত্র যরকখ বকল, এগুকলা আমরা
বযবহার কজ্জর না, যকবল যসৌন্দেক বৃ জ্জদ্ধর জনয যরকখ জ্জদকয়জ্জছ। হারাকমর পথ রুদ্ধ
করার জনয তাকদর উক্ত কাজও অনু কমাদনকোগয নয়। [শাইখ আব্দু ল আেীে
ইবন বাকের জবানী যথকক সরাসজ্জর প্রাপ্ত]
৪৭. জ্জমথযা সাক্ষযদান
আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,
ۡ ٱج َتن ُِبوا ٱلر ۡج َس م َِن ۡٱۡلَ ۡو َثَٰن َو
ۡ َ﴿ف
َ ي ُم ۡۡشك
َ ۡ  ُح َن َفا ٓ َء ِ َّللِ َغ٣٠ ٱلزور
ُّ ٱج َتن ُِبوا قَ ۡو َل
﴾ ِي بِهاِۦ
ِ
ِ
ِ
ِ
]٣٧ ،٣٠ :[احلج
“সু তরািং যতামরা পূ জ্জতগন্ধ অথকাৎ মূ জ্জতক, প্রজ্জতমা যথকক দূ কর থাক এবিং জ্জমথযা
কথন যথকক ধূ কর থাক, আল্লাহর প্রজ্জত একজ্জনষ্ঠ হকয় ও তােঁর সকে জ্জশকক না
ককর”। [সূ রা আল-হাজ, আয়াত: ৩০-৩১]
হাদীকস একসকছ,
َ َ ًَ َ ه ََ َ َه
َ َ ْ َ ْ َ َ ه َ ِّ ه ه
هه ه
 « ْ َ ه: قَ َال،ول اّلل
َالكب
 َوعقوق،اّلل
س
ر
ا
ي
ل
ب
:
وا
ال
ق
،ا
ث
ال
ث
»
؟
ر
ئ
ا
ب
ِ
ِ ِاإلْشاك ب
ِ
ِ
ِ «أال أنبئكم بِأك
ِ
َ
َْ َ َ َ َ َ َ ه َ ِّ ه َ َ ه
َ
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً  َو َجلَ َس َوَكن همت- ادليْن
َ َ
ُّ ْ َ
: فما زال يكررها حّت قلنا: قال،»ور
ِ
ِ  أال وقول الز- كئا فقال
ِ ِ الو
َ َ ََْه
َ ك
»ت
َلته س
“আবু বাকরা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু বকলন, আমরা রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাকমর মজজ্জলকস জ্জছলাম। এমন সময় জ্জতজ্জন আমাকদরকক লক্ষয ককর
111

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২০৬৫।
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বলকলন, ‘আজ্জম জ্জক যতামাকদরকক বৃ হিম কবীরা গুনাহ সম্পককক অবজ্জহত করব
না? কথাজ্জট জ্জতজ্জন জ্জতনবার বলকলন। সাহাবীগণ বলকলন, অবশযই বলকবন, যহ
আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম! (উিকর জ্জতজ্জন বলকলন) আল্লাহর
সকে জ্জশকক করা, মাতা-জ্জপতার অবাধয হওয়া। জ্জতজ্জন যহলান যদওয়া অবিায়
কথাগুকলা বলজ্জছকলন। অতঃপর যসাজা হকয় বকস বলকলন, শুকন রাখ! আর
জ্জমথযা বলা ও জ্জমথযা সাক্ষয যদওয়া। এ কথাজ্জট জ্জতজ্জন এতবার বলকত থাককলন যে
আমরা যশষ পেকন্ত বকল যফললাম, েজ্জদ জ্জতজ্জন এবার ক্ষান্ত হকতন”।112
আকলািয হাদীকস জ্জমথযা সাকক্ষযর ভয়াবহতা বুোকত পুনঃপুনঃ কথাজ্জট বলা
হকয়কছ। যকননা মানু ষ এ জ্জবষয়জ্জটকক হালকাভাকব জ্জনকয় থাকক। জ্জমথযা সাক্ষয
জ্জনজ্জষদ্ধ হওয়ার যপছকন অকনক কারণও রকয়কছ। যেমন শত্রুতা, জ্জহিংসা ইতযাজ্জদ।
জ্জমথযা সাকক্ষযর ফকল ক্ষয়-ক্ষজ্জতও হয় প্রিুর। জ্জমথযা সাকক্ষযর ফকল কত হক্ব যে
জ্জবনষ্ট হকয় যগকছ, কত জ্জনকদকাষ যলাক েু লুম-জ্জনপীড়কনর জ্জশকার হকচ্ছ, কত যলাক
যে জ্জজজ্জনকসর উপর তাকদর যকাকনা অজ্জধকার যনই তাকত অজ্জধকার প্রজ্জতষ্ঠা
করকছ, কতজন যে বিংকশর মানু ষ নয় যস বিংকশর সন্তান গণয হকচ্ছ-তার যকাকনা
ইয়ািা যনই।
জ্জকছু যলাক জ্জবিার-ফায়সালার জনয অনয যলাককক এ বকল সপকক্ষ যটকন আকন
যে, তুজ্জম আমার পকক্ষ অমুক জ্জবষকয় আদালকত সাক্ষয জ্জদকব, যতামার প্রকয়াজকন
আজ্জমও যতামার পকক্ষ সাক্ষয জ্জদব। সাক্ষয জ্জদকত হকল যেখাকন ঘটনা প্রতযক্ষ করা
অপজ্জরহােক যসখাকন হয়ত এ যলাকজ্জটর সকে তার যকাকটকর বারান্দায় জ্জকিংবা
দহজ্জলকজ মাত্র যদখা হকয়কছ। মূ ল ঘটনার সময় হয়ত যস আকদৌ উপজ্জিত জ্জছল
না। তা সকেও যস তার পকক্ষ সাক্ষয প্রদান ককর। তার এ জ্জমথযা সাকক্ষযর ফকল
যকাকনা ভুজ্জম জ্জকিংবা বাড়ীর মাজ্জলকানা প্রকৃত মাজ্জলককর হাতছাড়া হকয় যেকত
পাকর। জ্জকিংবা যকাকনা যদাষী বযজ্জক্ত যবকসু র খালাস যপকয় যেকত পাকর, এসব
112

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ২৬৫৪, ৫৯৭৬; সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ৮৭।
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সাক্ষয ডাহা জ্জমথযা। সু তরািং না যদকখ না যজকন যকাকনা প্রকাকরই সাক্ষয যদওয়া
োকব না। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,

َ َٓ َ
]٨٧ :﴿ َو َما ش ِه ۡدنا إِل ب ِ َما َعل ِۡم َنا﴾ [يوسف

“আমরা ো জাজ্জন তার বাইকর সাক্ষয জ্জদকত পাজ্জর না”। [সূ রা ইউসু ফ, আয়াত:
৮১]
৪৮. বাদযেন্ত্র ও গান
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,

َ
َ َ َ ِ ُِيث َِل
َ ۡ اس َمن ي َ ۡش ََتي ل َ ۡه َو
ِ َ﴿ َوم َِن ٱنل
]٤ :يل ٱّللِ﴾ [لقمان
ِ ٱَلد
ِ
ِ ِ ضل عن سب

“মানু কষর মাকে যকউ যকউ এমন আকছ যে আল্লাহর রাস্তা (ইসলাম) যথকক
জ্জবিুযত করার জনয অসার কথা খজ্জরদ ককর” [সূ রা লু ক্বমান, আয়াত: ৬]
ইবন মাসউদ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর কসম ককর বকলকছন, উক্ত আয়াকত
‘অসার কথা’ বলকত গানকক বুোকনা হকয়কছ।113
আবু আজ্জমর ও আবু মাজ্জলক আল-আশ‘আরী রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত
আকছ যে, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ْ ه
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ٌ َ ْ َ
َ َ ه
»ازف
ِ  يست ِحلون ا،«َلَكونن ِمن أم ِت أقوام
ِ  واخلمر والمع،حلر واحل ِرير
“অবশযই আমার উম্মকতর মকধয এমন অকনক যগাষ্ঠী হকব, োরা বযজ্জভিার, যরশম
বযবহার, মদ ও বাদযেন্ত্রকক হালাল গণয করকব”।114
আনাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ ه َ ْ ٌ ََ ْ ٌ ََْ ٌ ََ َ َ ه ٌ َ ه ْ َ َ َه
َ
َ  َو َم َّت َذ،ول اّلل
اك؟
 يا رس: فقال رجل ِمن المس ِل ِمي،»« ِف ه ِذهِ األم ِة خسف ومسخ وقذف
ِ
َ َ
َ َْ ه
َ َ
َ ات َو
الم َعاز هف َو هْش َبت اخل ه هم ه
»ور
 « ِإذا ظ َه َر ِت القين:قال
ِ ِ
ِ

113

তাফসীকর ইবন কাছীর ৬/৩৩৩ পৃ :।

114

সহীহ বু খারী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫৩৪৩।
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“অবশযই এ উম্মকতর মকধয ভূ জ্জমবস, আসমান যথকক জ্জনজ্জক্ষপ্ত গেব ও বদজ্জহক
রূপান্তকরর শাজ্জস্তর প্রাদু ভকাব যদখা জ্জদকব। এসব তখনই ঘটকব েখন তারা
মদযপান শুরু করকব, গাজ্জয়কা রাখকব ও বাদযেন্ত্র বাজাকব”।115
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম যঢাল-তবলা বাজাকত জ্জনকষধ
ককরকছন116 এবিং বােঁজ্জশকক দু ষ্ট যলাক ও যবাকার কণ্ঠস্বর নাকম আখযাজ্জয়ত
117

ককরকছন।

পূ বকসূজ্জর আকলমগণ যেমন ইমাম আহমাদ রহ. প্রমুখ পজ্জরষ্কার ভাষায় বকলকছন,
অসার ক্রীড়া-যকৌতুক, গান-বাজনা এবিং তাকত বযবহৃত েন্ত্রাজ্জদ হারাম। যেমন
সাকরেী, তানপুরা, রাবাব, মজ্জন্দরা, বােঁজ্জশ, িুট বােঁজ্জশ, তবলা ইতযাজ্জদ।
আধু জ্জনক বাদযেন্ত্রসমূ হ জ্জনঃসকন্দকহ রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাকমর
জ্জনকষধ বাণীর আওতায় পকড়। যেমন, যবহালা, একতারা, যদাতারা, তাপক,
জ্জপয়াকনা, জ্জগটার, মযাকিজ্জলন ইতযাজ্জদ। এ েন্ত্রগুকলা বরিং হাদীকস জ্জনজ্জষদ্ধ তৎকালীন
অকনক েন্ত্র যথকক অকনক যবজ্জশ যমাহ ও তন্ময়তা সৃ জ্জষ্ট ককর। এমনজ্জক
বাদযেকন্ত্রর যনশা মকদর যনশা যথককও অকনক বড় হকয় দােঁড়ায়। যেমনজ্জট ইবনু ল
কাইকয়যম ও অনযানযরা বকলকছন।
আর েজ্জদ বাদযেকন্ত্রর সাকথ গান ও সু র সিংকোজ্জজত হয় তাহকল পাকপর পজ্জরজ্জধ
যবকড় োকব, হারামও কজ্জঠন হকব। যসই সাকথ গাকনর কথাগুকলা েজ্জদ যপ্রমভাকলাবাসা, রূপিিকা, যেৌন উেীপনা সৃ জ্জষ্টকারী ইতযাজ্জদ জ্জবষকয় হয় তাহকল যতা
মুসীবকতর যকাকনা যশষ যনই।
এ কারকণই আকলমগণ বকলকছন, গান বযজ্জভিাকরর বাতকাবাহক এবিং অন্তকর
কপটতা সৃ জ্জষ্টকারী। যমাটকথা, বতকমান কাকল গাকনর কথা, সু র ও বাদয এক
জ্জবরাট জ্জফতনা হকয় দােঁজ্জড়কয়কছ। জ্জমউজ্জজককর এ সবকগ্রাসী থাবা এখন শুধু গাকনই
115

জ্জতরজ্জমেী, হাদীস নিং ২১৮৫; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ২২০৩।

116

বায়হাক্বী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৫০৩; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ১৭৪৭-৪৮।

117

জ্জতরজ্জমেী, হাদীস নিং ১০০৫; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৫১৯৪।
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সীমাবদ্ধ যনই; বরিং তা ঘজ্জড়, ঘন্টা, যভেঁপু, জ্জশশুকখলনা, কজ্জম্পউটার ও যটজ্জলকফান
ও যমাবাইকলর মাকেও জ্জবস্তৃত হকয়কছ। মকনর দৃ ঢ় সিংকল্প না থাককল এসব
যথকক বােঁিা বড়ই দু ষ্কর। ‘আল্লাহই সাহােযিল’।
৪৯. গীবত বা পরজ্জনন্দা
মুসজ্জলমকদর গীবত ও তাকদর মান-ইিকত অকহতুক নাক গলাকনা এখন একজ্জট
জনজ্জপ্রয় জ্জবষকয় পজ্জরণত হকয়কছ। অথি গীবত করকত আল্লাহ তা‘আলা
ককঠারভাকব জ্জনকষধ ককরকছন। মানু ষ োকত গীবতকক ঘৃ ণা ককর এবিং তাকত
জ্জনরুৎসাহ হয় যসজনয আল্লাহ তা‘আলা প্রতযাকদশ ককরকছন। সকবকাপজ্জর জ্জতজ্জন
গীবতকক এমন ঘৃ ণযভাকব জ্জিজ্জত্রত ককরকছন, যে যকাকনা মনই তার প্রজ্জত জ্জবতৃষ্ণ
হকব। জ্জতজ্জন বকলকছন,
َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُّ ُ َ ً ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ۡ َ َ
ۡ ﴿ول يغتب بعضكم بعضا ا أُيِب أحدكم أن يأكل
﴾َل َم أخِيهِ َم ۡي ّٗتا فك ِره ُت ُموهُا
]٧١ :[احلجرات
“যতামরা একক অপকরর যেন গীবত না কর। যতামাকদর যকউ জ্জক স্বীয় মৃত
ভাইকয়র যগাশত ভক্ষণ পছন্দ ককর? অনন্তর যতামরা তা অপছন্দ কর”। [সূ রা
আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২]
‘গীবত’-এর পজ্জরিয় প্রসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকক
লক্ষয ককর বকলকছন,
َ َ َ ْ َ ه َ َ ه هه
ْ ه َ ه
ْ َ ََََْ َ ْ ه َ َ َ َ َ َ ْ َه
َ ْ ََ
ت ِإن
 « ِذكرك أخاك بِما يكره» ِقيل أفرأي: قال،ول أعل هم
 الل ورس:«أتد هرون َما ال ِغيبَة؟» قالوا
َ َ َ
َ ْ َه ه ََ ْ ْ ه
َ َ َه ه
ْ ََ
َ َ ْ
ه
ه
» َو ِإن ل ْم يَك ْن ِفي ِه فقد َب َهته، فق ِد اغتَبتَه، « ِإن َكن ِفي ِه َما تقول:َكن ِف أ ِخ َما أقول؟ قال
“যতামরা জ্জক জান ‘গীবত’ কী? তােঁরা বলকলন, আল্লাহ ও তােঁর রাসূ লই অজ্জধক
জ্ঞাত। জ্জতজ্জন বলকলন, যতামার ভাই যে কথা অপছন্দ ককর তার সম্পককক যস
কথা বলার নাম গীবত। জ্জজকজ্ঞস করা হকলা, আজ্জম ো বলজ্জছ তা েজ্জদ আমার
ভাইকয়র মকধয থাকক? রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলকলন, তুজ্জম
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ো বলছ তা েজ্জদ তার মকধয জ্জবদযমান থাকক তকবই তুজ্জম তার ‘গীবত’ করকল।
আর েজ্জদ না থাকক তাহকল তুজ্জম তাকক অপবাদ জ্জদকল”।118
সু তরািং মানু কষর মকধয যে যদাষ আকছ এবিং োর িিকা যস অপছন্দ ককর তা
আকলািনা করাই গীবত। িাই যস যদাষ তার শরীর সিংক্রান্ত যহাক জ্জকিংবা দীন ও
িজ্জরত্র জ্জবষয়ক যহাক জ্জকিংবা আকার-আকৃজ্জত জ্জবষয়ক যহাক। গীবত করার আজ্জেক
বা ধরণও নানা রকম রকয়কছ। যেমন, বযজ্জক্তর যদাষ আকলািনা করা, জ্জবদ্রূপাত্মক
ভজ্জেকত তার কমককাণ্ড তুকল ধরা ইতযাজ্জদ।
আল্লাহ পাককর জ্জনককট গীবত বড়ই কদেক ও খারাপ কাজ হওয়া সকেও মানু ষ
গীবকতর বযাপাকর খুবই উদাসীনতা যদজ্জখকয় থাকক। এজনয গীবকতর ভয়াবহতা
প্রসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ْ َ ْ َ ِّ َ َ َ َ ٌ َ َ ْ ه َ َ ً َ ْ َ ه َ ْ ه
ه
َ َ
ه ه ه
 َو ِإن أ ْرب ال ِّر َبا ِع ْرض الر هج ِل،ك َح الر هجل أمه
 أي،«الربا ثالثة وسبعون بابا
ِ ْسها ِمثل أن ين
ْ
»ال هم ْس ِل ِم
“সূ কদর (পাকপর) ৭৩জ্জট দরজা বা স্তর রকয়কছ। তন্মকধয জ্জননতম স্তর হকচ্ছ স্বীয়
মাকয়র সাকথ বযজ্জভিাকর জ্জলপ্ত হওয়া তুলয পাপ এবিং ঊবকতম স্তর হকলা যকাকনা
বযজ্জক্ত কতৃকক তার এক ভাইকয়র মান-সম্ভ্রকমর হাজ্জন ঘটাকনাতুলয পাপ”।119
যে মজজ্জলকস কারও গীবত করা হয় যসখাকন যে বযজ্জক্তই উপজ্জিত থাকুক তাকক
তা জ্জনকষধ করা ওয়াজ্জজব। যে ভাইকয়র গীবত করা হয় তার পক্ষ জ্জনকয় সাধযমত
তাকক সহকোজ্জগতা করাও আবশযক। সম্ভব হকল ঐ মজজ্জলকসই গীবকতর জ্জবরুকদ্ধ
প্রজ্জতকরাধ গকড় তুলকত হকব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ َار يَ ْو َم القي
« َم ْن َرد َع ْن ع ْرض أَخيه َرد ه
َ اّلل َع ْن َو ْجهه انل
»ام ِة
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ

118

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৮২৮।
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ত্বাবরাণী; জ্জসলজ্জসলা সহীহুল হাদীস নিং ১৮৭১।
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“যে বযজ্জক্ত তার ভাইকয়র মান-সম্ভ্রকমর জ্জবরুকদ্ধ কৃত হামলাকক প্রজ্জতহত করকব,
জ্জকয়ামকতর জ্জদন আল্লাহ তা‘আলা তার যথকক জাহান্নাকমর আগুনকক প্রজ্জতহত
করকবন”।120
৫০. যিাগলখুরী করা
মানু কষর মাকে জ্জফতনা-ফাসাদ সৃ জ্জষ্ট ও সম্পকককর অবনজ্জত ঘটাকনার মানকস
একজকনর কথা অনয জকনর জ্জনককট লাগাকনাকক যিাগলখুরী বকল। যিাগলখুরীর
ফকল মানু কষর সম্পককক ফাটল ধকর এবিং তাকদর মাকে জ্জহিংসা-জ্জবকদ্বষ ও শত্রুতার
বজ্জেজ্জশখা জ্বকল ওকঠ। যিাগলখুরীর জ্জনন্দায় আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َ َُ
ٓ َ
ُ َ
َ
]٧٧ ،٧٠ :﴾ [القلم١١  ه َماز َمشاء ب ِ َن ِميم١٠ ﴿ َول ت ِط ۡع ك َحلف َم ِهي
“যে অজ্জধক শপথ ককর, যে লাজ্জঞ্ছত, যে পশ্চাকত জ্জনন্দা ককর, এককর কথা
অকনযর জ্জনককট লাগায় আপজ্জন তার আনু গতয করকবন না”। [সূ রা আল-ক্বালাম,
আয়াত: ১০-১১]
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

َ ْ ه ه
ٌ َ َ
»«ال يَدخل اجلَنة قتات

“যিাগলকখার বযজ্জক্ত জান্নাকত প্রকবশ করকব না”।121
ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বকলন, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম একদা মদীনার একজ্জট যখজুর বাগান জ্জদকয় োজ্জচ্ছকলন, তথায় জ্জতজ্জন
দু ’জন যলাককর আহাজারী শুনকত যপকলন। তখন তাকদরকক কবকর শাজ্জস্ত যদওয়া
হজ্জচ্ছল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলকলন,
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ه ه
َ
َ ََ َ
َ َ «إن هه َما ََله َعذبَ َ َ ه
ال ي َ ْستَ ه
َ ت ِم َن
 َوأما اْلخ هر فَكن،ابل ْو ِل
 أما أحدهما فَكن،ان ِف ك ِبري
ِ
ِ  وما يعذب،ان
ِ
ِ
َ
ْ
َ
»يم ِش بِانل ِميم ِة

120

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ২৭৫৮৩; জ্জতরজ্জমেী, হাদীস নিং ১৯৩১।

121

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৮২৩।
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“এ দু ’জনকক ‘আোব যদওয়া হকচ্ছ। তকব বড় যকাকনা কারকণ নয়। অবশয
এগুকলা কবীরা গুনাহ। তাকদর একজন যপশাব যথকক পজ্জবত্রতা অজকন করত
না। অনযজন যিাগলখুরী ককর যবড়াত”।122
যিাগলখুরীর একজ্জট জ্জনকৃষ্ট প্রজ্জক্রয়া হকলা, স্বামীর জ্জবরুকদ্ধ স্ত্রীকক এবিং স্ত্রীর
জ্জবরুকদ্ধ স্বামীকক যক্ষজ্জপকয় তুকল তাকদর সম্পককক ফাটল ধরাকনা। অনু রূপভাকব
অকনক কমকজীজ্জব অজ্জফকসর বস জ্জকিংবা দাজ্জয়ত্বশীকলর জ্জনকট অনয যকাকনা
কমকজীজ্জবর কথা তুকল ধকর। একত তার উকেশয উক্ত কমকজীজ্জবর ক্ষজ্জত সাধন
করা এবিং জ্জনকজকক উক্ত দাজ্জয়ত্বশীকলর শুভাথকী বা খকয়রখােঁ জ্জহসাকব তুকল ধরা।
এসব কাজ যিাগলখুরী জ্জহসাকব গণয এবিং তা হারাম।
৫১. অনু মজ্জত বযতীত অকনযর বাড়ীকত উেঁজ্জক যদওয়া ও প্রকবশ করা
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
ۡ َ َٰٓ َ َ ُ َ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ ۡ َ ً ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ َٰٓ َ
﴾َع أهل َِها ا
﴿يأيها ٱَّلِين ءامنوا ل تدخلوا بيوتا غي بيوت ِكم حت تستأن ِسوا وتسل ِموا
]١١ :[انلور

“যহ ঈমানদারগণ! যতামরা জ্জনজ গৃহ বযতীত অনয গৃকহ তার মাজ্জলককর অনু মজ্জত
ও সালাম প্রদান বযতীত প্রকবশ ককরা না”। [সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ২৭]
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম খুব স্পষ্ট ককর বকলকছন,
َ َ ه
ْ َْ ه
َ َان م ْن أَ ْجل ابل
»ص
ِ « ِإنما ج ِعل ِاالستِئذ
ِ
ِ
“দৃ জ্জষ্টপাকতর কারকণই যকবল অনু মজ্জতর বযবিা যদওয়া হকয়কছ”।123

আধু জ্জনক কাকলর বাড়ীগুকলা পাশাপাজ্জশ গকড় উকঠকছ। তাকদর জ্জবজ্জডিং বা ঘরগুকলা
একটা অপরটার সাকথ লাজ্জগকয়, দরজা-জানালাও সামনা-সামজ্জন বতজ্জর।
এমতাবিায় এক প্রজ্জতকবশীর সামকন অনয প্রজ্জতকবশীর সতর প্রকাজ্জশত হকয়
পড়ার সমূ হ সম্ভাবনা রকয়কছ। কুরআকন মুজ্জমন নর-নারীর িক্ষু সিংেত ককর

122

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৬০৫৫; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৬০৭৫।
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সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৫১৫।
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রাখার জ্জনকদকশ থাককলও অকনকক তা যমকন িকল না। অকনকক উপর তলার
জানালা জ্জকিংবা ছাদ যথকক নীকির অজ্জধবাসীকদর সতর ইকচ্ছ ককর যদকখ।
জ্জনঃসকন্দকহ এটা জ্জখয়ানত, প্রজ্জতকবশীর সম্মাকন আঘাত এবিং হারাম পকথর
মাধযম। এর ফকল অকনক রকম জ্জবপদাপদ ও জ্জফৎনা যদখা যদয়। এরূপ
যগাকয়ন্দাজ্জগরী যে কত ভয়াবহ তার প্রমাণ হকলা, শরী‘আত ঐ বযজ্জক্তর যিাখ
ফূেঁকড় জ্জদকত জ্জনকদকশ জ্জদকয়কছ। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ْ َْ َْ َْ ََ
ََْ ْ َ َ
ْ ََ
َ ه
َ
» فقد َحل ل هه ْم أن يفقئهوا عيْنَه،ري إِذنِ ِه ْم
ِ «م ِن اطلع ِف بي
ِ ت قوم بِغ
“যে বযজ্জক্ত কাকরা বাড়ীকত তাকদর অনু মজ্জত বযতীত উেঁজ্জক যদয় তাকদর জনয তার
যিাখ ফুেঁকড় যদওয়া ববধ হকয় োকব”।124
অনয বণকনায় একসকছ,
َ  َو َال ق َص،ل
 فَ َال ديَ َة َ ه،« َمن اطلَ َع ف َبيْت قَ ْوم ب َغ ْري إ ْذنه ْم َف َف َقئهوا َعيْنَ هه
»اص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
“যে বযজ্জক্ত কাকরা বাড়ীকত তাকদর অনু মজ্জত বযতীত উেঁজ্জক যদয়, আর েজ্জদ তারা
তার যিাখ ফুেঁকড় যদয় তাহকল যসজনয যকাকনা জ্জদয়াত বা রক্তমূ লয ও জ্জকসাস
জ্জদকত হকব না”।125
৫২. তৃতীয় জনকক বাদ জ্জদকয় দু ’জকন শলা-পরামশক করা
আমাকদর সভা-সজ্জমজ্জতগুকলার জনয একটা বড় জ্জবপদ হকলা বযজ্জক্ত জ্জবকশষকক বাদ
জ্জদকয় অনয দু ’একজন জ্জনকয় শলাপরামশক করা। একত শয়তাকনর পদািংক
অনু সরণ করা হয়। যকননা এ জাতীয় কাকজর ফকল মুসজ্জলমকদর মকধয জ্জবকভদ
সৃ জ্জষ্ট হয় এবিং এককর প্রজ্জত অকনযর মন জ্জবজ্জষকয় ওকঠ। এরূপ শলাপরামকশকর
অমবধতার জ্জবধান ও কারণ দশকাকত জ্জগকয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলকছন,
َ ه َ ه
َ ْ َ َ ْ هْ َه
َ َََ َ َ ًََ َ ْ َ ه ْه
ََْ َ َ
» أجل أن َي ِزنه،اس
ِ  فال يتناج َرجال ِن دون اْلخ ِر حّت َتت ِل هطوا بِانل،«إِذا كنتم ثالثة
124

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২১৫৮।

125

সু নান নাসাঈ, হাদীস নিং ৪৮৬০, সনদ সহীহ।
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“েখন যতামরা জ্জতনজন হকব তখন যেন দু ’জন যলাক অনয একজনকক বাদ
যরকখ যগাপকন কথা না বকল। তকব যতামরা অকনক মানু কষর সাকথ একাকার
হকয় যগকল জ্জভন্ন কথা। কারণ তৃতীয় জনকক বাদ জ্জদকয় কৃত যগাপন পরামশক ঐ
বযজ্জক্তকক বযজ্জথত করকব”।126
এভাকব িারজকনর মকধয একজনকক বাদ যরকখ জ্জতন জকন পরামশক করাও
জ্জনজ্জষদ্ধ। অনু রূপভাকব তৃতীয় জন যবাকে না এমন ভাষায় দু ’জকনর শলা-পরামশক
করাও ববধ নয়। কারণ একক্ষকত্র তৃতীয় জনকক বাদ যদওয়ায় তার প্রজ্জত এক
প্রকার তাজ্জচ্ছলয ভাব যদখাকনা হয়। জ্জকিংবা তারা দু ’জকন যে তার প্রসকে যকাকনা
খারাপ জ্জসদ্ধান্ত জ্জনকচ্ছ এরূপ ধারণা তার মকন বদ্ধমূ ল হকত পাকর। ইতযাজ্জদ
৫৩. টাখনু র জ্জনকি কাপড় পজ্জরধান করা
মানু ষ যেসব কাজকক লঘু মকন ককর অথি আল্লাহর জ্জনককট যসগুকলা খুবই
গুরুতর, তন্মকধয টাখনু র জ্জনকি কাপড় পজ্জরধান করা একজ্জট। অকনককর কাপড়
এত ল্বনা যে, তা মাজ্জট স্পশক ককর। যকউবা আবার পজ্জরকধয় বস্ত্র জ্জপছন যথকক
মাজ্জটকত যটকন যবড়ায়। টাখনু র জ্জনকি এভাকব কাপড় েুজ্জলকয় পরা হারাম।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ ٌ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ ه َ ِّ ه ه ه ه َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ه ه َ ْ ْ َ َ ه َ ِّ ْ َ َ ه
َ َ
:اب أ َِل ٌم» قال
يهم ولهم عذ
ِ  وال ينظر إَِل ِهم وال يزك،«ثالثة ال يكلمهم الل يوم ال ِقيام ِة
ََ ََ َه ه
َ ََ َ َ َ َْ َ ه
َ
َ
َ َم ْن هه ْم يا،ْسوا
ه
ً ث ِم َر
 خابوا َوخ ِ ه: قَ َال أَبهو َذر،ارا
لل َصل الل علي ِه وسلم ثال
ِ فق َرأها رسول ا
ْ ْ ه
ْ َ َ
َ َه
َْ
ِّ ْ ه ْ ه
» َوال همنَف هق ِسل َعتَه بِاحل َ ِل ِف الَك ِذ ِب، َوال َمنان، «ال هم ْس ِبل:لل؟ قال
ِ رسول ا

“জ্জতন প্রকার যলাককর সাকথ আল্লাহ তা‘আলা জ্জক্বয়ামকতর জ্জদন কথা বলকবন না,
তাকদর জ্জদকক তাকাকবন না এবিং তাকদরকক পজ্জবত্র করকবন না; বরিং তাকদর
জনয রকয়কছ মমকন্তুদ শাজ্জস্ত। তারা হকলা-টাখনু র জ্জনকি কাপড় (অনয বণকনায় লু েী)

126

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৯৬৫।
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পজ্জরধানকারী, যখােঁটাদানকারী (অনয বণকনায় একসকছ, যে যখােঁটা না জ্জদকয় যকাকনা
জ্জকছু দান ককর না) ও জ্জমথযা কসকমর মাধযকম পণয জ্জবক্রয়কারী”।127
যে বকল, ‘আমার টাখনু র জ্জনকি কাপড় পরা অহিংকাকরর যপ্রজ্জক্ষকত নয়’ তার এ
সাফাই গাওয়া গ্রহণকোগয নয়। টাখনু র জ্জনকি কাপড় পজ্জরধান করা অহিংকার
বকশই যহাক আর এমজ্জনকতই যহাক, শাজ্জস্তর ধমজ্জক তাকত রকয়কছই। রাসূ লুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

َ َ َ َْْ َ َ َ َ ْ َ َ
»ار
انل
ف
ِ «ما أسفل ِمن الكعب
ِ ي ِمن
ِ ار ف
ِ
ِ اإلز

“টাখনু র জ্জনকি কাপকড়র যেটুকু থাককব তা জাহান্নাকম োকব”।128

এ হাদীকস অহিংকার ও জ্জনরহিংকাকরর মকধয যকাকনা পাথককয করা হয় জ্জন। আর
জাহান্নাকম যগকল শরীকরর যকাকনা অিংশজ্জবকশষ োকব না; বরিং সমগ্র যদহই োকব।
অবশয অহিংকার বকশ যে টাখনু র জ্জনকি কাপড় পরকব তার শাজ্জস্ত
তুলনামূ লকভাকব ককঠার ও যবজ্জশ হকব। এ কথাই রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাকমর বাণীকত একসকছ,

َ ََ ْ َ ََْه ه
َ َاّلل إ ََلْه يَ ْو َم القي
 ل َ ْم َينْ هظر ه،ال َء
»ام ِة
«من جر ثوبه خي
ِ ِ
ِ
ِ

“যে বযজ্জক্ত অহিংকার বকশ তার লু জ্জে মাজ্জটর সাকথ যটকন জ্জনকয় যবড়াকব, জ্জকয়ামত

জ্জদবকস আল্লাহ তা‘আলা তার প্রজ্জত দৃ জ্জষ্ট জ্জদকবন না”।129 যবজ্জশ শাজ্জস্ত এ জনয হকব
যে, যস এক সকে দু ’জ্জট হারাম কাজ করকছ। [এক. টাখনু র জ্জনকি কাপড় পরা।
দু ই. অহিংকার প্রদশকন।]
বস্তুত পজ্জরজ্জমত পজ্জরমাণ যথকক জ্জনকি েুজ্জলকয় যেককাকনা বস্ত্র পজ্জরধান করাই
‘ইসবাকলর আওতাভুক্ত এবিং তা হারাম। ইবন উমার রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু বজ্জণকত
হাদীকস রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

127

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ১০৬; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ২৭৯৫।
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সু নান নাসাঈ, হাদীস নিং ৫৩৩০; মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ২০১৮০।
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সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৩৬৬৫; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৩১১।
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َ ه
ْ َ ْ ه َ َ َْه
َ  َوالْع َم، َوالْ َقميص،« ْاإل ْسبَ هال ف ْاإل َزار
اّلل ِإَلْ ِه يَ ْو َم
 ل ْم ينظ ِر، َم ْن َجر ِمن َها شيئًا خيَال َء،ام ِة
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ
َ
َ
»ال ِقيام ِة
‘লু জ্জে, জামা ও পাগড়ীকত ইসবাল (েুজ্জলকয় পরা) রকয়কছ। এগুকলা যথকক
যেককাকনা একজ্জটকক যকাকনা বযজ্জক্ত অহিংকার বকশ যটকন-যছেঁিকড় জ্জনকয় যবড়াকল
জ্জকয়ামত জ্জদবকস আল্লাহ তার প্রজ্জত সদয় দৃ জ্জষ্ট জ্জদকবন না”।130
স্ত্রীকলাককদর জনয পাকয়র সতকরর সু জ্জবধাকথক এক জ্জবঘত জ্জকিংবা এক হাত
পজ্জরমাণ েুজ্জলকয় যদবার অবকাশ আকছ; যকননা বাতাস বা অনয যকাকনা কারকণ
সতর যখালার ভয় থাককল অজ্জতজ্জরক্ত কাপকড় তা বহুলািংকশ যরাধ হকব। তকব
সীমালিংঘন করা তাকদর জনযও ববধ হকব না। যেমন জ্জবকয়-শাদীকত পজ্জরজ্জহত
বকস্ত্রর যক্ষকত্র যমকয়কদর সীমালিংঘন করকত যদখা োয়। যসগুকলা পজ্জরজ্জমত
পজ্জরমাণ যথকক ককয়ক জ্জবঘত এমনজ্জক ককয়ক জ্জমটার ল্বনা হয়। অকনক সময়
যপছন যথকক তা বকয় জ্জনকয় যেকতও যদখা োয়।
৫৪. পুরুষকদর স্বণকালিংকার বযবহার করা
আবু মুসা আশ‘আরী রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম যথকক বণকনা ককরকছন,
َ ه َ ْ ه َ ه
ه
َ َ ه ِّ َ َ َ ه ه
َ «أ ِحل اَّلهب واحل
»ورها
ك
ذ
َع
م
ر
ح
و
،
ت
م
أ
اث
ن
إل
ير
ر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
“আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মকতর নারীকদর জনয যরশম ও স্বণক হালাল ককরকছন
এবিং পুরুষকদর জনয হারাম ককরকছন”।131
আজকাল বাজাকর পুরুষকদর জনয স্বকণকর বতজ্জর নানা জ্জডজাইকনর ঘজ্জড়, িশমা,
যবাতাম, কলম, যিইন, যমকডল ইতযাজ্জদ পাওয়া োয়। এগুকলার কতক সম্পূ ণক
স্বকণকর বতজ্জর আবার কতক স্বকণকর প্রকলপেু ক্ত। অকনক প্রজ্জতকোজ্জগতায় পুরস্কার
জ্জহকসকব পুরুষকদর স্বকণকর জ্জবজ্জভন্ন বস্তু যদওয়া হয়। বস্তুত তা যঘারতর অনযায়।

130

সু নান আবু দাউদ; সু নান নাসাঈ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৩৩২।
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সু নান নাসাঈ, হাদীস নিং ৫২৬৫, সনদ সহীহ।
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ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম একবার এক বযজ্জক্তর হাকত যসানার আিংজ্জট যদখকত যপকয় তা খুকল
যনন এবিং ছু েঁকড় যফকল যদন। অতঃপর বকলন,
ه َْ َ َ َ َ َ َه ه
َ َ
َْ َ ْ َْ ه َ َ ه ه
َْ َ ََ ْ َه
َ
لل
ِ  ف ِقيل لِلرج ِل بعد ما ذهب رسول ا،»ِ«يع ِمد أحدكم ِإل مج َرة ِمن نار فيجعلها ِف ي ِده
َ َ َ
َ ه ه ه ََ ً َ ْ َ َ ه َ ه ه
ْ َْ َ َ َ ْ ه َ َْ َ َ ه
َ
ِ ال آخذه أبدا َوقد ط َرحه رسول الل،لل
ِ  ال َوا: قال، خذ خاتِمك انت ِفع بِ ِه:صل الل علي ِه َوسلم
َ ه
»الل َعليْ ِه َو َسل َم
َصل
“যতামাকদর যকউ জ্জক ইকচ্ছ ককর আগুকনর অোর তুকল জ্জনকয় স্বহকস্ত রাখকত
পাকর? রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম যসখান যথকক িকল োওয়ার
পর জমনক বযজ্জক্ত যলাকজ্জটকক বলল, যতামার আিংজ্জটটা তুকল নাও এবিং তা (অনয)
কাকজ লাগাও। যলাকজ্জট বলল, ‘আল্লাহর কসম, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম ো ছু েঁকড় যফকল জ্জদকয়কছন আজ্জম তা কখনই গ্রহণ করব না”।132
৫৫. মজ্জহলাকদর খাকটা, পাতলা ও আেঁটসােঁট যপাষাক পজ্জরধান করা
বতকমাকন যেসব জ্জজজ্জনস দ্বারা আমাকদর শত্রুরা আমাকদর জ্জবরুকদ্ধ সািংস্কৃজ্জতক
আগ্রাসন িাজ্জলকয় োকচ্ছ তন্মকধয একজ্জট হকলা, তাকদর উদ্ভাজ্জবত নানা জ্জডজাইকনর
যপাশাক-পজ্জরচ্ছকদর সাহাকেয তারা মুসজ্জলমকদর িজ্জরত্র বিংকসর কজ্জঠন অপপ্রয়াস
িালাকচ্ছ। যপাশাকগুকলার কতক খুবই খাট মাকপর, কতক আেঁটসােঁট ককর বতজ্জর,
আবার কতক এত পাতলা যে তা জ্জদকয় শরীকরর সব অে যদখা োয়। ফকল
যপাশাক পরার আসল লক্ষয সতর ঢাকা হয় না। এসব যপাশাককর অকনক
জ্জডজাইন পজ্জরধান করা যমাকটও ববধ নয়। এমনজ্জক মজ্জহলাকদর মাকে এবিং
মাহরাম পুরুষকদর মাকেও নয়।
রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

132

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৩৮৫।
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َْ
َْ ْ
َ ََْ َ ْ ه
َََْ ٌ َ ْ َْ ََ ه َ َْ ٌ َ َ ه
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ِ
ِ « ِصنف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ ه
ْ َ َ ٌ َ َ ٌ ه َ ٌ َ َ ٌ هه ه ه َ َ ْ َ ْه
 َوال، ال يَدخل َن اجلَنة،ت ال َمائِل ِة
 رءوسهن كأس ِنم ِة،َك ِسيات َع ِريات م ِميالت مائِالت
ِ ابلخ
َ َ َ َ َ َ ْ ََ َه َ ه
َ ْ َ
»ري ِة كذا َوكذا
 َو ِإن ِرَيها َلوجد ِمن م ِس،جيدن ِرَيَ َها
ِ

“দু ’যশ্রজ্জণর জাহান্নামীকক আজ্জম যদজ্জখ জ্জন। প্রথম যশ্রজ্জণ োকদর হাকত থাককব গরুর
যলকজর নযায় ছজ্জড়, তা দ্বারা তারা যলাককদরকক প্রহার করকব। জ্জদ্বতীয় যশ্রজ্জণ ঐ

সকল নারী, োরা বস্ত্র পজ্জরজ্জহতা অথি উলে, পুরুষকদরকক জ্জনকজকদর প্রজ্জত
আকৃষ্টকাজ্জরণী এবিং জ্জনকজরাও পুরুষকদর প্রজ্জত আকৃষ্ট। তাকদর মাথা হকব ল্বনা
গ্রীবা জ্জবজ্জশষ্ট উকটর িুেঁজ্জটর নযায়। তারা জান্নাকত প্রকবশ করকব না এবিং তার
সু গন্ধও পাকব না। অথি জান্নাকতর সু গজ্জন্ধ এত এত দূ রত্ব যথককও পাওয়া
োকব”।133 হাদীকস উকল্লজ্জখত ‘বুখত’ বলকত বুোয় ল্বনা ঘাড়জ্জবজ্জশষ্ট উটকক।
যে সকল মজ্জহলা জ্জনকির জ্জদকক বা অনযানয জ্জদকক দীঘক ফােঁড়া যপাশাক পজ্জরধান
ককর তারাও উক্ত হাদীকসর জ্জবধানভুক্ত হকব। এগুকলা পকর বসকল তাকদর
সতকরর অিংশজ্জবকশষ প্রকাশ হকয় পকড়। একত সতর প্রকাকশর পাশাপাজ্জশ
কাজ্জফরকদর সাকথ সাদৃ শয, তাকদর কৃজ্জষ্ট-কালিাকরর অন্ধ অনু করণ ও তাকদর
উদ্ভাজ্জবত অশালীন যপাশাককর অনু সরণ করা হয়।
যকাকনা যকাকনা যপাশাকক আবার অশালীন ছজ্জবও অজ্জঙ্কত থাকক। যেমন,
গায়ককদর ছজ্জব, বাদক দকলর ছজ্জব, মদপাকত্রর ছজ্জব, প্রাণীর ছজ্জব, ক্রুকশর ছজ্জব,
অমবধ সিংিা ও ক্লাকবর ছজ্জব ইতযাজ্জদ। অকনক যপাশাকক মান-ইিত জ্জবনষ্টকারী
কথাও জ্জলখা থাকক। জ্জবকদশী ভাষাকতও এসব জ্জলখা থাকক। এ জাতীয় যপাশাক
পজ্জরহার করা আবশযক।
৫৬. পরিুলা বযবহার করা
আসমা জ্জবনকত আবু বকর রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বকলন,

133

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৫২৪।
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َ ه َ َْ َ َ ََ َ ْ َ َ ه
ْ َ َ َ ً ِّ َ ْ َ ً ه
ْ َ َ
َ ِّ ام َرأَ ٌة إ َل انل
ابت َها
لل ِإن ِيل ابنة عريسا أص
«جاء ِت
ِ  يا رسول ا: فقالت،ب صل الل علي ِه َوسلم
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ ْ ه َ َََ ه ه َ َ َ َ َ َ ه َْ َ َ َ ْه
»اصلة والمستو ِصلة
ِ  «لعن الل الو: فقال،حصبة فتمرق شعرها أفأ ِصله
“জমনকা মজ্জহলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাকমর জ্জনকট একস বলল, যহ
আল্লাহর রাসূ ল! আমার একজ্জট সদয জ্জববাজ্জহতা কনযা আকছ। হাম হওয়ার কারকণ
তার মাথার িুল পকড় যগকছ। আজ্জম জ্জক তাকক পরিুলা লাজ্জগকয় যদব? জ্জতজ্জন
বলকলন, ‘যে পরিুলা লাজ্জগকয় যদয় এবিং যে লাগাকত িায় আল্লাহ তা‘আলা
তাকদরকক অজ্জভশাপ জ্জদকয়কছন”।134
জাজ্জবর ইবন আব্দু ল্লাহ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, জ্জতজ্জন বকলন,
ْ َ ْ َ َ ْ َه
َ ه
ْ َ
ُّ « َز َج َر انل
»الل َعليْ ِه َو َسل َم أن ت ِصل ال َم ْرأة بِ َرأ ِس َها شيئًا
ب َصل
ِ
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম মজ্জহলাকদর মাথার িুকল যকাকনা জ্জকছু
সিংকোজন করার বযাপাকর ধমক জ্জদকয়কছন”।135
৫৭. যপাশাক-পজ্জরচ্ছদ ও কথা-বাতকায় নারী-পুরুষ পরস্পকরর যবশ ধারণ
পুরুষকক আল্লাহ তা‘আলা যে পুরুষালী স্বভাকব সৃ জ্জষ্ট করকছন তাকক তা বজায়
রাখা এবিং নারীকক যে নারীত্ব জ্জদকয় সৃ জ্জষ্ট ককরকছন তাকক তা ধকর রাখাই
আল্লাহর জ্জবধান। এটা এমজ্জন এক বযবিা, ো না হকল মানব জীবন জ্জঠকঠাক
িলকব না। পুরুকষর নারীর যবশ ধারণ এবিং নারীর পুরুকষর যবশ ধারণ
স্বভাবজ্জবরুদ্ধ কাজ। এর ফকল অশাজ্জন্তর দু য়ার খুকল োয় এবিং সমাকজ
উচ্ছৃ িংখলতা ও যবকলল্লাপনা ছজ্জড়কয় পকড়। শরী‘আকত এ জাতীয় কাজকক হারাম
গণয করা হকয়কছ। যকাকনা বযজ্জক্তকক যে আমল করার দরুন শর‘ঈ দলীকল
অজ্জভশাপ যদওয়ার কথা বলা হকয়কছ যসই দলীকলই প্রমাণ ককর যে উক্ত কাজ
হারাম ও কবীরা গুনাহ। ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথকক বজ্জণকত,

134

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২১২২।

135

সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নিং ২১২৬।
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ََ َ َه ه
َ ِّ َ َ ه
َ ِّ َ َ ِّ َ َ ه َ َ ْ َ َ َ ه
َ
َ ِّ
ات ِم َن
ِ  َوالمتشبه،ِال بِالنساء
ِ «لعن رسول
ِ اّلل صل الل علي ِه وسلم المتشب ِهي ِمن الرج
َ ِّ
َ ِّ
»ال
ِ النسا ِء بِالرج
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম পুরুষকদর মকধয নারীর যবশ
ধারণকারীকদর এবিং নারীকদর মকধয পুরুকষর যবশ ধারণকাজ্জরণীকদর অজ্জভশাপ
জ্জদকয়কছন”।136

ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক আরও বজ্জণকত আকছ,
َ َََ ه
ِّ
َ ِّ َ َ َ ه َ َ ْ َ َ َ ه
َ ُّ لَ َع َن انل
»ت ِّجال ِت ِم َن الن َسا ِ ْء
 والم،ال
ِ ب صل الل علي ِه وسلم المخنثِي ِمن الرج
ِ
“রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম নারীকবশী পুরুষকদরকক এবিং
পুরুষকবশী নারীকদরকক অজ্জভশাপ জ্জদকয়কছন”।137
এ অনু করণ উঠাবসা, িলাকফরা, কথাবাতকা ইতযাজ্জদ জ্জবজ্জভন্ন যক্ষকত্র হকয় থাকক।
যেমন, বদজ্জহকভাকব যমকয়লী যবশ ধারণ করা, কথাবাতকা ও িলাকফরায়
যমকয়লীপনা অবল্বনন করা জ্জকিংবা পুরুকষর যবশ ধারণ করা ইতযাজ্জদ।
যপাশাক ও অলিংকার পজ্জরধাকনও অনু করণ রকয়কছ। সু তরািং পুরুকষর জনয গলার
হার, হাকতর িুজ্জড়, পাকয়র মল, কাকনর দু ল পরা িলকব না। অনু রূপভাকব
মজ্জহলারাও পুরুষকদর জামা, পাজামা, পযান্ট, শাটক, পাঞ্জাবী পরকত পারকব না।
নারীকদর যপাশাককর জ্জডজাইন পুরুষকদর যথকক জ্জভন্নতর হকব। হাদীকস একসকছ,
َْ ََ ْ َ ْ َ ْ
ْ َ
َ ه
ََ َ َه ه
َ ْ
» َوال َم ْرأة تلبَ هس ِلب َسة الر هج ِل،الل َعليْ ِه َو َسل َم الر هجل يَلبَ هس ِلب َسة ال َم ْرأ ِة
اّلل َصل
ِ «لعن رسول
“রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম লা‘নত ককরকছন যসই পুরুকষর ওপর
যে যমকয়লী যপাশাক পজ্জরধান ককর এবিং যসই নারীর ওপর, যে পুরুকষর
যপাশাক পজ্জরধান ককর”।138
সু তরািং উভকয়র কাকরা জনযই স্ব স্ব যবশভূ ষা বদল করা জাকয়ে হকব না।

136

সহীহ বু খারী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৪২৯।

137

সহীহ বু খারী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৪২৮।

138

সু নান আবু দাউদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৪৬৯।
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৫৮.সাদা িুকল কাকলা যখোব বযবহার করা
সাদা িুলকক কাকলা রকে রজ্জঞ্জত করা হারাম। হাদীকস কাকলা যখোব সম্পককক যে
হুজ্জশয়ারী উচ্চাজ্জরত হকয়কছ তাকত একথাই প্রমাজ্জণত হয়। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
ْ َ َ َ َْ َ َ َ ه
َ َ ه ه َْ ٌ َْ ه
َ
َ َ َ َ
»اِئَة اجلَن ِة
ِ  ال ي ِرَيون ر، ِاص ِل احلمام
ِ «يكون قوم َي ِضبون ِف
ِ  كحو،ان بِالسوا ِد
ِ آخ ِر الزم
“যশষ েমানায় একদল যলাক কবুতকরর বুককর নযায় কাল যখোব বযবহার
করকব। তারা জান্নাকতর যকাকনা সু গজ্জন্ধ পাকব না”।139
অকনক িুল পাকা বযজ্জক্তকক এ কাজ করকত যদখা োয়। তারা কাল রিং দ্বারা সাদা
িুল রাজ্জেকয় জ্জনকজকদরকক েু বক জ্জকিংবা অকপক্ষাকৃত কম বয়সী বকল প্রকাশ
ককর। একত প্রতারণা, আল্লাহর সৃ জ্জষ্টকক যগাপন করা ও জ্জমথযা আত্মতৃজ্জপ্ত বযতীত
আর জ্জকছু হয় না। এর ফকল বযজ্জক্তগত িালিলকনর ওপর জ্জনঃসকন্দকহ এক
প্রকার কুপ্রভাব পকড়। অনয মানু ষ তাকত প্রতাজ্জরত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম পাকা িুল যখোব ককরকছন যমকহজ্জদ বা অনু রূপ যকাকনা জ্জজজ্জনস দ্বারা।
োকত হুলু দ, লাল ইতযাজ্জদ যমৌজ্জলক রিং ফুকট ওকঠ। তকব কাকলা রিং জ্জদকয়
কখকনাই নয়।
আবু বকর রাজ্জদয়াল্লাহু আনহুর জ্জপতা আবু কুহাফা রাজ্জদয়াল্লাহু আনহুকক মক্কা
জ্জবজকয়র জ্জদন েখন রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম-এর সামকন হাজ্জের
করা হয় তখন তার িুল-দাজ্জড় এত সাদা হকয় জ্জগকয়জ্জছল যে, তা ‘ছাগামা” (কাশ)
ফুকলর নযায় ধবধকব যদখাজ্জচ্ছল। জ্জতজ্জন তাকক যদকখ বলকলন,
ْ
َ
« َغ ِّ ه
ْ َ ريوا َه َذا ب
» َواجتَنِبهوا الس َواد،شء
ِ
“যতামরা যকাকনা জ্জকছু দ্বারা এটা পজ্জরবতকন ককর দাও। তকব কাকলা রিং যথকক
দূ কর থাককা”।140

139

সু নান আবু দাউদ, হাদীস নিং ৪২১২; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৮১৫৩।

140

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৪২৪।
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নারীকদর জ্জবধান পুরুষকদর অনু রূপ। তারাও পাকা িুল কাকলা রকে রাঙাকত
পারকব না।
৫৯. কযানভাস, প্রািীর গাত্র, কাগজ ইতযাজ্জদকত প্রাণীর ছজ্জব অঙ্কন করা
আব্দু ল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

ََ
َ
َْ ً َ َ
َ َ ََْ
امة ه
»الم َص ِّو هرون
ِ « ِإن أشد انل
ِ اّلل يوم ال ِقي
ِ اس عذابا ِعند

“জ্জকয়াকতর জ্জবিাকর ককঠার শাজ্জস্ত প্রাপ্তরা হকব ছজ্জব জ্জনমকাতাগণ”।141
আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলন, আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,
َ َ ْ َْ َه ْ َ َ َ َْه َ َ ْ َْ ْ هه
ً َ ً ْ ْ هه
» َوَلَخلقوا ذرة، فليَخلقوا َحبة،ب َيل هق كخل ِق
«ومن أظلم ِممن ذه

“োরা আমার সৃ জ্জষ্টর নযায় সৃ জ্জষ্ট করকত তৎপর হয় তাকদর যথকক বড় োজ্জলম
আর যক আকছ? এতই েজ্জদ পাকর যতা তারা একটা শসয দানা সৃ জ্জষ্ট করুক
জ্জকিংবা অণু সৃ জ্জষ্ট করুক”।142
ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথকক বজ্জণকত, রাসূ লল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ُّ ه
ه
َ ْ «إ ْن هكن: َن ْف ًسا َفته َع ِّذب ه هه ف َج َهن َم» وقَ َال،ورة َصو َر َها
َ ك ِّل هص
ك هم َص ِّور ف انل َ ْ َ ه َ ه
ت
«
ِ
ِ
ِ
ِ ب، جيعل ل،ار
ِ
ََ َ َ َ َ َ ْ َ ه
َ ً َ َ ه
َ
ْ
» فاصن ِع الشجر وما ال نفس ل،ال بد فا ِعال
“প্রকতযক ছজ্জব জ্জনমকাতা জাহান্নাকম োকব। যস েত ছজ্জব অঙ্কন ককরকছ তার
প্রকতযকজ্জটর জ্জবজ্জনমকয় তার জনয একজ্জট ককর প্রাণী বতজ্জর করা হকব। যস
জাহান্নাকম (তাকক) শাজ্জস্ত যদকব। ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা বকলন,
“যতামাকদরকক েজ্জদ ছজ্জব আেঁককতই হয় তাহকল বৃ ক্ষ ও োর রূহ যনই তার ছজ্জব
আেঁক”।143
141
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এ সকল হাদীস যথকক প্রমাণ যমকল যে, মানু ষ, পশু ইতযাকার যে যকাকনা প্রাণীর
ছজ্জব আেঁকা হারাম। িাই তার ছায়া থাকুক বা না থাকুক, তা ছাপা যহাক, জ্জকিংবা
যখাদাইকৃত যহাক, জ্জকিংবা অজ্জঙ্কত যহাক বা ভাষ্কেক যহাক জ্জকিংবা ছােঁকি ঢালাই করা
যহাক। যকননা ছজ্জব হারাম সিংক্রান্ত হাদীকসর আওতায় এ সবই পকড়।
আর যে বযজ্জক্ত মুসজ্জলম যস যতা শরী‘আকতর কথা অকুণ্ঠজ্জিকি যমকন জ্জনকব। যস
এ জ্জবতকক করকত োকব না যে, আজ্জম যতা এটার পূ জা কজ্জর না বা এটাকক
সাজদাহ কজ্জর না। একজন জ্ঞানী যলাক েজ্জদ অন্তদৃ কজ্জষ্ট জ্জদকয় আমাকদর েু কগ
বযাপক জ্জবস্তার লাভকারী ছজ্জবর মকধয জ্জনজ্জহত একজ্জট ক্ষজ্জতর কথাও জ্জিন্তা ককরন
তাহকল শরী‘আকত ছজ্জব হারাকমর তাৎপেক জ্জতজ্জন অনু ধাবন করকত পারকবন।
বতকমাকন এমন অকনক ছজ্জব আকছ োর কারকণ কুপ্রবৃ জ্জি মাথা িাড়া জ্জদকয় উকঠ,
কামনার যজায়ার সৃ জ্জষ্ট হয়। এমনজ্জক ছজ্জবর জনয জ্জেনায় জ্জলপ্ত হওয়াও জ্জবজ্জিত্র নয়।
এছাড়া মুসজ্জলমরা জ্জনকজকদর ঘকর প্রাণীর ছজ্জব রাখকব না। যকননা প্রাণীর ছজ্জব
থাককল গৃকহ জ্জফজ্জরশতা প্রকবশ ককর না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলকছন,

َ َ ٌ َْ
ْ َ َْ ه ه َ َ َ ه
ال تَ َصاو ه
»ير
المالئِكة بَيتًا ِفي ِه ُكب و
«ال تدخل
ِ

“যে বাড়ীকত কুকুর ও ছজ্জব থাকক যসই বাড়ীকত জ্জফজ্জরশতা প্রকবশ ককর না”।144
যকাকনা যকাকনা বাড়ীকত কাজ্জফরকদর যদব-যদবীর ছজ্জব যদখকত পাওয়া োয়। বলা

হয় যে, এগুকলা আমরা হাদীয়া জ্জহকসকব বা যসৌন্দেক বৃ জ্জদ্ধর জনয যরকখজ্জছ। অনযানয
ছজ্জবর তুলনায় এগুকলা আরও ককঠার হারাম। অনু রূপভাকব প্রািীর গাকত্র টাোকনা
ছজ্জবও যবজ্জশ ক্ষজ্জতকারক। এসব ছজ্জব কত যে সম্মান পায়, কত যে দু ঃখ
জাগরুক ককর, কত যে গবক বকয় আকন তার যকাকনা ইয়ািা যনই।
ছজ্জবকক কখকনা স্মৃজ্জত বলা োয় না। যকননা, মুসজ্জলম আত্মীয় ও জ্জপ্রয়জকনর স্মৃজ্জত
যতা অন্তকর জ্জবরাজ ককর। একজন মুসজ্জলম তাকদর জনয রাব্বু ল আলামীকনর
144
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জ্জনককট রহমত ও মাগকফরাত কামনা করকব। তাকতই তাকদর স্মৃজ্জত জাগরুক
থাককব।
সু তরািং সবকপ্রকার প্রাণীর ছজ্জব বাড়ী যথকক সজ্জরকয় যদওয়া ও জ্জনজ্জশ্চে ককর যফলা
আবশযক। হযােঁ, যেগুকলা জ্জনজ্জশ্চে করা দু ষ্কর ও আয়াসসাধয যসগুকলা বযজ্জতক্রম
বকল গণয হকব। যেমন, সাধারকণয প্রিজ্জলত যকৌটাবদ্ধ খাদযযবয বা জ্জটনজাত খাদয
সমগ্রী ও অনযানয নানা ধরকনর বস্তুকত অজ্জঙ্কত ছজ্জব, অজ্জভধান, যরফাকরন্স বুক ও
অনযানয পাঠয বাইকয়র ছজ্জব ইতযাজ্জদ। তকব েথাসম্ভব যসগুকলা অপসাজ্জরত করা
যগকল করকব। জ্জবকশষ ককর মন্দ ছজ্জব রাখকব না। পজ্জরিয়পকত্র বযবহৃত ছজ্জব
হারাকমর আওতাভুক্ত হকব না। যকননা সফকর যসটার প্রকয়াজনীয়তা অনস্বীকােক।
এছাড়া যকাকনা যকাকনা জ্জবদ্বাকনর মকত, যে সব ছজ্জবর কদর যনই; বরিং তা
পদদজ্জলত করার নযায় গণয, যস সব ছজ্জবর বযাপাকর তারা ছাড় জ্জদকয়কছন। আর
আল্লাহ বকলকছন,

َ َ
ۡ ٱّلل َما
َ َ ٱت ُقوا
]٧٤ :ٱس َت َط ۡع ُت ۡم﴾ [اتلغابن
﴿ف

“যতামরা সাধযমত আল্লাহর তাকওয়া অবল্বনন কর”। [সূ রা আত-তাগাবুন,
আয়াত: ১৬]
৬০.জ্জমথযা স্বপ্ন বলা
মানু কষর মাকে মেকাদার আসন লাভ, আকলািনার পাত্র হওয়া, আজ্জথকক সু জ্জবধা
লাভ জ্জকিংবা শত্রুকক ভীতিজ্জকত করার মানকস জ্জমথযা স্বপ্ন বলার অভযাস জ্জকছু
মানু কষর আকছ। জনসাধারকণর অকনককই স্বকপ্ন জ্জবশ্বাসী। স্বকপ্নর সাকথ তাকদর
সম্পককক খুবই জ্জনজ্জবড়। তারা একক বাস্তাব মকন ককর ও এ জ্জমথযা স্বপ্ন দ্বারা
প্রতাজ্জরত হয়। ফকল এসব জ্জমথযা স্বপ্ন যে বকল যবড়ায় তার জনয ককঠার শাজ্জস্তর
কথা বজ্জণকত হকয়কছ। রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ
َ َْ َ ه ه
َ
َ
َ َ ه َ َ َ َه ه
َ ِ «إن ِم ْن أ ْع َظ ِم ال ِف َرى أ ْن يَد
 أ ْو يقول ََع، أ ْو يه ِر َي عيْنَه َما ل ْم ت َر،ري أ ِبي ِه
غ
ل
إ
ل
ج
الر
ع
ِ
ِ
ِ
ْ ه َ َْ ََ َ َ َْ َه
َه
»اّلل َصل الل علي ِه وسلم ما لم يقل
ِ ول
ِ رس
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“সবকিকয় বড় মনগড়া বা জ্জমথযার মকধয রকয়কছ ঐ বযজ্জক্ত, যে জ্জনকজকক স্বীয় জ্জপতা
বযতীত অকনযর সন্তান জ্জহকসকব আখযাজ্জয়ত ককর, যে স্বপ্ন যস যদকখজ্জন তা যদখার
দাবী ককর এবিং রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম ো বকলন জ্জন তােঁর
নাকম তা বকল’।145
জ্জতজ্জন আকরা বকলকছন,

َ َْ َ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ِّ َ ْ َ َ َ ه ْ َ ْ َ َ ه ه
» َول ْن يف َعل،ي
ِ «من َتلم ِِبلم لم يره ُكف أن يع ِقد بي ش ِعريت

“যে বযজ্জক্ত স্বকপ্ন যদকখ জ্জন অথি তা যদখার ভান বা দাবী ককর তাকক দু ’জ্জট িুকল
জ্জগরা জ্জদকত বাধয করা হকব; জ্জকন্ত যস তা কখনই করকত পারকব না’।146
দু ’জ্জট িুকল জ্জগরা যদওয়া একজ্জট অসাধয কাজ। সু তরািং কাজ যেমন হকব তার
ফলও যতমন হকব।
৬১. কবকরর ওপর বসা, কবর পদদজ্জলত করা ও কবরিাকন মল-মূ ত্র তযাগ
করা
আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ
َْ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ َ ه ه ْ ََ َ َْ َه ْ َ َ َه ََ ْ ه َ َ ْ َ ٌْ َه
ل ِم ْن أن جي ِل َس ََع
 خري،ِْله
ِ  فتخلص إِل ِج،«ألن جي ِلس أحدكم َع مجرة فتح ِرق ِثيابه
َ
»ق ْب
“েজ্জদ যতামাকদর কাকরা অোকরর উপর বসার দরুন তার কাপড় পুকড় যদকহর
িামড়া পেকন্ত যপৌঁকছ োয়, তবুও তা তার জনয কবকরর উপর বসা যথকক
উিম”। 147
কবর পা জ্জদকয় মাড়াকনার কাজ অকনককই ককর থাকক। তারা েখন জ্জনকজকদর
কাউকক কবরিাকন দাফন করকত জ্জনকয় আকস, তখন যদখা োয় পাশ্বকবতকী
কবরগুকলা মাড়াকচ্ছ, কখনও আবার জুতা পাকয় মাড়াকচ্ছ, যকাকনা পকরায়াই
145

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৩৫০৯।

146

সহীহ বু খারী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৪৯৯।

147

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ১৬৯৯।
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করকছ না। অনযানয মৃতকদর প্রজ্জত যেন তাকদর সম্মানকবাধই যনই। অথি এ
সকল মৃত বযজ্জক্তর সম্মাকন রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ ْ
ََ َ َْ ْ ََ
َْ َ ْ َ َْ
ْ َع َق
ْ أَ ْو َسي،مج َرة
ْ َ َع
ب
ش
م
أ
ن
أ
ن
م
يل
إ
ب
ح
أ
،
ل
ج
ر
ب
ل
ع
ن
ف
ص
خ
أ
و
أ
،
ف
«ألن أم ِش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
»هم ْس ِلم
“আগুকনর অোর জ্জকিংবা তরবাজ্জরর উপর জ্জদকয় আমার যহেঁকট োওয়া জ্জকিংবা
আমার পাকয়র িামড়া দ্বারা আমার িজ্জট বতজ্জর করা একজন মুসজ্জলকমর কবকরর
উপর জ্জদকয় যহেঁকট োওয়া যথকক আমার জ্জনকট অজ্জধক জ্জপ্রয়”।148
সু তরািং যে বযজ্জক্ত যকাকনা কবরিাকনর মাজ্জলক হকয় যসখাকন বযবসা যকন্দ্র জ্জকিংবা
বাড়ী ঘর গকড় যতাকল তার অবিা কী দােঁড়াকব? জ্জকছু যলাককর কবরিাকন
যপশাব-পায়খানা করার অভযাস আকছ। তাকদর েখন যপশাব-পায়খানার
প্রকয়াজন যদখা যদয় তখন তারা কবর িাকনর প্রািীর টপজ্জককয় জ্জকিংবা যখালািান
জ্জদকয় ঢুকক পকড় এবিং মল-মূ কত্রর নাপাকী ও গন্ধ দ্বারা মৃতকদর কষ্ট যদয়।
কবকরর উপর যপশাব-পায়খানা করা প্রসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলকছন,

َ َ « َو َما أهبَايل أَ َو ْس َط الْ هقبه َ َ ْ ه
ُّ َ ْ َ ْ َ
»وق
ِ
ِ  أو وسط الس،ور قضيت حاج ِت
ِ

‘কবরিাকনর মাকে মল-মূ ত্র তযাগ করকত পারকল বাজাকরর মধযিকল মল-মূ ত্র
149

তযাকগর যকাকনা পকরায়া কজ্জর না”।

অথকাৎ কবরিাকন মল-মূ ত্র তযাকগর কদেকতা আর বাজাকরর মকধয জনগকণর
সামকন সতর যখালা ও মল-মূ ত্র তযাকগর কদেকতা একই সমান। সু তরািং
কবরিাকন মল-মূ ত্র তযাগ গুনাহ যতা বকটই এমনজ্জক তা যলাকালকয় মল-মূ ত্র
তযাকগর নযায় লিাকরও বকট।

148

ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ১৫৭৬, সনদ সহীহ।

149

ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ১৫৬৭; সহীহুল জাকম‘, হাদীস নিং ৫০৩৮।
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আর োরা ইকচ্ছ ককর কবরিাকন ময়লা-আবজকনা ইতযাকার জ্জজজ্জনস যফকল
তারাও এ ভৎসকনায় শাজ্জমল হকব।
এছাড়া কবর জ্জেয়ারতকাকল কবরসমূ কহর মাে জ্জদকয় োতায়াকতর সময় জুতা
খুকল রাখাই আদকবর পজ্জরিয়।
৬২. যপশাকবর পর পজ্জবত্র না হওয়া
মানব প্রকৃজ্জতকক পজ্জরশুদ্ধ করার েত উপায়-উপকরণ আকছ ইসলামী শরী‘আত
তার সবই উপিাপন ককরকছ। এজ্জট ইসলাকমর একজ্জট বড় যসৌন্দেক। নাপাকী দূ র
করা এসব উপাকয়র একজ্জট। এ কারকণই ‘ইসজ্জতনজা’ বা যশৌিকােক জ্জবজ্জধবদ্ধ
করা হকয়কছ এবিং কীভাকব পাক-পজ্জবত্রতা অজ্জজকত হকব তার জ্জনয়ম বাতকল
যদওয়া হকয়কছ।
অকনকক নাপাকী দূ রীকরকণ অলসতা ককর থাকক। োর ফকল তাকদর কাপড় ও
যদহ অপজ্জবত্র হকয় োয় এবিং ফলশ্রুজ্জতকত তাকদর সালাত হয় না। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম যসটাকক কবর ‘আোকবর অনযতম কারণ বকল উকল্লখ
ককরকছন।
ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম মদীনার একজ্জট যখজুর বাগাকনর মধয জ্জদকয় োজ্জচ্ছকলন। যসখাকন জ্জতজ্জন
দু ’জন (মৃত) বযজ্জক্তর কণ্ঠস্বর শুনকত পান। কবকর তাকদরকক শাজ্জস্ত যদওয়া
হজ্জচ্ছল। তা শুকন জ্জতজ্জন বলকলন, এ দু ’যটা যলাককক শাজ্জস্ত যদওয়া হকচ্ছ। জ্জকন্তু
বড় যকাকনা কারকণ নয়। অবশয গুনাহ জ্জহকসকব এগুকলা কবীরা। তাকদর একজন
যপশাব যশকষ পজ্জবত্র হত না। আর অনযজন যিাগলখুরী ককর যবড়াত”।150
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বরিং এতদূ র বকলকছন যে,
«أَ ْك َ ه
َ ْ ث َع َذاب الْ َق ْب ف
»ابل ْو ِل
ِ ِ
ِ

150

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৬০৭৫।

যে সকল হারামকক মানু ষ হালকা মকন ককর থাকক

 111


“যবজ্জশরভাগ কবকরর ‘আোব যপশাকবর কারকণ হয়”।151
যপশাকবর যফােঁটা বন্ধ না হকতই যে দ্রুত যপশাব যথকক উকঠ পকড় জ্জকিংবা এমন
কায়দায় বা িাকন যপশাব ককর যেখান যথকক যপশাকবর জ্জছেঁটা একস গাকয় বা
কাপকড় লাকগ যসও এ যশ্রজ্জণর অন্তভুকক্ত হকব।
কাকফরকদর যদখাকদজ্জখ আমাকদর মকধয অকনকিাকনই যদওয়াকলর সকে যসেঁকট
টয়কলট বতজ্জর করা হয়। এগুকলা যখালাকমলাও হয়। মানু ষ যকাকনা লিা-শরম
না ককরই িলািলকারী মানু কষর সামকন যসখাকন দােঁজ্জড়কয় যপশাব করকত শুরু
ককর। তারপর যপশাকবর নাপাকী সকমতই কাপড় পকর যনয়। একত দু ’জ্জট জ্জবশ্রী
হারাম একজ্জত্রত হয়।
এক. যস তার লিািানকক মানু কষর দৃ জ্জষ্ট যথকক জ্জহফােত ককর না।
দু ই. যস যপশাব যথকক পজ্জবত্রতা অজকন ককর না।
৬৩. যলাককদর অনীহা সকেও যগাপকন তাকদর আলাপ শ্রবণ করা
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,

َ َ
]٧١ :﴿ َو ل َتَ َس ُسوا ﴾ [احلجرات

“যতামরা যগাকয়ন্দাজ্জগজ্জর ককরা না”। [সূ রা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২]
অনু রূপ ইবন আব্বাস রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ َ َْ َ ه ْ َه َ ه
هه
ه ه
َ ْه
َ َك يَ ْو َم القي
َ َ َََ ْ َ
»ام ِة
 هصب ِف أذنِ ِه اْلن، أ ْو يَ ِف ُّرون ِمنه،ل َك ِرهون
 وهم،يث قوم
ِ
ِ «م ِن استمع ِإل ح ِد
“যে বযজ্জক্ত যলাককদর অনীহা বা তার কাছ যথকক পালাকনা সকেও তাকদর কথা
মকনাকোগ জ্জদকয় যশাকন জ্জক্বয়ামকতর জ্জদন তার দু ’কাকন গজ্জলত সীসা যঢকল যদওয়া
হকব”।152

151

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ৮৩১৩; সহীহ তারগীব, হাদীস নিং ১৫৮।

152

সহীহ বু খারী; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৪৯৯।
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আর েজ্জদ ক্ষজ্জত করার মানকস তাকদর যথকক যশানা কথা তাকদর অকগািকর
মানু কষর জ্জনকট বকল বকড়ায়, তাহকল যগাকয়ন্দাজ্জগজ্জর পাকপর সাকথ কুটনাজ্জমর
পাপও জজ্জড়ত হকব। যকননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
َ ْ ه ه
ٌ َ َ
»«ال يَدخل اجلَنة قتات
“ক্বািাত বা যিাগলকখার জান্নাকত প্রকবশ করকব না”।153
৬৪. প্রজ্জতকবশীর সাকথ অসদািরণ করা
প্রজ্জতকবশীকদর সাকথ সদ্বযবহাকরর প্রজ্জত যজার তাকীদ জ্জদকয় আল্লাহ তা‘আলা
বকলকছন,
ۡ َ ۡ ُۡ
ۡ َ ۡ َ
ُ ُۡ ََ ََ
ُُۡ َ
َٰ َ م َوٱل ۡ َم
َٰ َ ٱل َو َٰ ِ َليۡن إ ِ ۡح
َٰ س ّٗنا َوبِذِي ٱلقر
َٰ َ َٰب َوٱَلَ َت
ِي
ِ سك
ِ ﴿وٱعبدوا ٱّلل ول ت
ِ ۡشكوا بِهِۦ شيا وب
ِ
َ ۡ َ ََ ََ
َ ُ
ۡ َ
َ َ ٱۡل ُن
َ
َۡ
ُ ۡ ٱۡلار
َ ۡ َ َٰ َ ٱۡلار ذِي ۡٱل ُق ۡر
َۡ َ
ت أيۡ َمَٰ ُنك ۡم إِن
يل وما ملك
ِ ِب بِٱۡل
ِ ب وٱلصاح
ِ
ِ بو
ِ و
ِ ِ ۢنب وٱب ِن ٱلسب
ُ َ ّٗ َ ۡ ُ َ َ َ ُّ ُ َ َ َ
ً خ
]٣٤ :﴾ [النساء٣٦ ورا
ٱّلل ل ُيِب من َكن ُمتال ف
“যতামরা আল্লাহর ইবাদত কর, তার সকে কাউকক শরীক ককরা না এবিং মাতাজ্জপতার সকে সদািরণ কর। আর সদািরণ কর জ্জনকটাত্মীয়, অনাথ, জ্জনঃস্ব,
জ্জনকট প্রজ্জতকবশী, দূ র প্রজ্জতকবশী, পাশ্বকজ্জিত সেী, পজ্জথক ও যতামাকদর
অজ্জধকারভূ ক্ত দাস-দাসীকদর সকে। জ্জনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাকদর ভাকলাবাকসন
না োরা গকবক স্ফীত অহিংকারী”। [সূ রা আন-জ্জনসা, আয়াত: ৩৬]
প্রজ্জতকবশীর হক অতীব গুরুত্বপূ ণক জ্জবধায় তাকক কষ্ট যদওয়া হারাম। আবু
শুরাইহ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, একদা রাসু লুু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
ْ
َ
َ َ ْ َ َ هْ ه
هْ ه
هْ ه
اَّلي ال يأ َم هن
ِ " :لل؟ قال
ِ  َومن يا رسول ا:قيل."لل ال يؤ ِمن
ِ  َوا،لل ال يؤ ِمن
ِ  وا،لل ال يؤ ِمن
ِ «وا
هه َ َ ه
.»جاره بوائِقه
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“আল্লাহর শপথ যস মুজ্জমন নয়, আল্লাহর শপথ যস মুজ্জমন নয়, আল্লাহর শপথ
যস মুজ্জমন নয়। জ্জজকজ্ঞস করা হল, যক যস জন ইয়া রাসু লুল্লাহ? জ্জতজ্জন বলকলন,
োর প্রজ্জতকবশী তার অতযািার যথকক জ্জনরাপকদ থাককত পাকর না”।154
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লামএক প্রজ্জতকবশী কতৃকক অনয প্রজ্জতকবশীর
প্রশিংসা ও জ্জনন্দা করাকক ভাকলা ও মন্দ আিরকণর মাপকাজ্জঠ গণয ককরকছন। এ
প্রসকে ইবন মাস’উদ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লামকক এক বযজ্জক্ত বলল, ইয়া রাসূ লুল্লাহ! আজ্জম ভাকলা আিরণ
করলাম না মন্দ আিরণ করলাম -তা কী ককর বুেব? জ্জতজ্জন বলকলন,
َ
َْ َ َه ه
ْ
َ َ َ َ َه ه
َ ْ َف َق ْد أَ ْح َسن،ت
َ ْ أَ ْن قَ ْد أَ ْح َسن:ون
َ «إ َذا َسم ْع
 قد: َوإِذا َس ِمعتَ هه ْم يقولون،ت
ت ِجريانك يقول
ِ
ِ
َ ْ ََ ْ ََ َ ْ ََ
» فقد أسأت،أسأت
“েখন তুজ্জম যতামার প্রজ্জতকবশীকদরকক বলকত শুনকব যে, তারা যতামার সম্পককক
বলাবজ্জল করকছ, ‘তুজ্জম ভাকলা আিরণ ককর থাক’ তখন বুেকব, তুজ্জম জ্জনশ্চয়
ভাকলা আিরণ করছ। আর েখন তাকদরকক বলাবজ্জল করকত শুনকব যে, ‘তুজ্জম
মন্দ আিরণ ককর থাক’, তখন বুেকব, তুজ্জম জ্জনশ্চয় মন্দ আিরণ করছ”।155
প্রজ্জতকবশীর সকে মন্দ আিরণ নানাভাকব হকত পাকর। যেমন, প্রজ্জতকবশীর সাকথ
যেৌথভাকব জ্জনজ্জমকত বাড়ীর প্রািীকরর উপর কাঠ জ্জকিংবা বােঁশ পুেঁতকত বাধা যদওয়া,
প্রজ্জতকবশীর অনু মজ্জত না জ্জনকয় তার বাড়ী যথকক জ্জনজ বাড়ীকক উেঁিু বা বহুতল
ককর তার বাড়ীকত যলাককদর সতর যদখকত যিষ্টা করা, জ্জবরজ্জক্তকর শব্দ দ্বারা
তাকক কষ্ট যদওয়া, জ্জবকশষ ককর ঘুম ও আরাকমর সমকয় যিেঁিাকমজ্জি ও খটখট
আওয়াজ করা, প্রজ্জতকবশীর সন্তানকদর মারকধার করা জ্জকিংবা তার বাড়ীর দরজায়
ময়লা-আবজকনা যফলা ইতযাজ্জদ।

154

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৯৬২।
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ইবন মাজাহ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৯৮৮।
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তাছাড়া প্রজ্জতকবশীর হককর ওপর িড়াও হকল পাকপর মাত্রা আকরা যবকড় োয়।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ه
َ َْ ْ ََ
ْ َ َْ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ َْ َ ه ه َ ْ َ ْ َ ََْ ه
َ ام َرأَة
ْسق الر هجل ِم ْن
ي
ن
أل
...
،
"
ه
ار
ج
ِ
ِ
ِ أيْس علي ِه ِمن أن يز ِن ب،«ألن يز ِن الرجل بِعُّش ِة نِسوة
ِ
ِ
َ ْس َعلَيْه م ْن أَ ْن ي َ ْْس َق م ْن
 أَي ْ َ ه،ُّش ِة أَ ْبيَات
َ ْ َع
»ِاره
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
“যকাকনা বযজ্জক্তর পকক্ষ অনয দশজন মজ্জহলার সকে বযজ্জভিাকর জ্জলপ্ত হওয়া স্বীয়

প্রজ্জতকবশীর স্ত্রীর সকে বযজ্জভিাকরর তুলনায় অকনক সহজ। অনু রূপভাকব অনয দশ
বাড়ীকত িুজ্জর করা যকাকনা বযজ্জক্তর স্বীয় প্রজ্জতকবশীর বাড়ীকত িুজ্জর করা অকপক্ষা
অকনক সহজ”।156
অকনক অসাধূ বযজ্জক্ত আকছ, োরা প্রজ্জতকবশীর অনু পজ্জিজ্জতর সু কোকগ রাকত তাকদর
গৃকহ প্রকবশ ককর এবিং অপককমক জ্জলপ্ত হয়। এসব যলাককর জনয এক
জ্জবভীজ্জষকাময় জ্জদকনর শাজ্জস্ত অকপক্ষা করকছ।
৬৫. অসীয়ত দ্বারা ক্ষজ্জতগ্রস্ত করা
শরী‘আকতর একজ্জট অনযতম নীজ্জত হকচ্ছ, »‘ «ال رضر وال رضارজ্জনকজ ক্ষজ্জতগ্রস্ত হব
না’ অকনযর ক্ষজ্জত করব না’।157 এ জাতীয় ক্ষজ্জত করার একজ্জট উপমা হকলা,
শরী‘আত স্বীকৃত ওয়াজ্জরসগকণর সবাইকক অথবা জ্জবকশষ কাউকক ক্ষজ্জতগ্রস্ত করা।
যকউ এমন করকল যস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম প্রদি কজ্জঠন সাবধান
বাণীর আওতায় পড়কব। জ্জতজ্জন বকলকছন,
َ ه
َ
َ
« َم ْن َضار أَ َرض ه
»اّلل َعليْ ِه
 َو َم ْن شاق شاق،اّلل بِ ِه
“যে কাকরা ক্ষজ্জত করকব আল্লাহ তা‘আলা তাকক ক্ষজ্জতগ্রস্ত করকবন। আর যে
শত্রুতা ও ককষ্ট যফলকব আল্লাহ তাকক দু ঃখ-ককষ্ট জ্জনপজ্জতত করকবন”।158

156

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নিং ২৩৯০৫; জ্জসলজ্জসলা সহীহাহ, হাদীস নিং ৬৫।
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সু নান আবু দাউদ, ইবন মাজাহ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫০৪২।
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অজ্জসয়কতর মাধযকম নানাভাকব ক্ষজ্জত হকত পাকর। যেমন, যকাকনা ওয়াজ্জরসকক তার
নযােয অিংশ যথকক বজ্জঞ্চত করা অথবা একজন ওয়াজ্জরসকক শরী‘আত যেটুকু
জ্জদকয়কছ তার জ্জবপরীকত তার জনয অজ্জসয়ত করা জ্জকিংবা এক তৃতীয়ািংকশর যবজ্জশ
অজ্জসয়ত করা ইতযাজ্জদ।
যে সব যদকশ ইসলামী জ্জবিার বযবিা িালু যনই যসখাকন একজন পাওনাদার
অকনক যক্ষকত্রই মানব রজ্জিত জ্জবধাকনর কারকণ তার শরী‘আত প্রদি অজ্জধকার
লাকভ সমথক হয় না। মানব রজ্জিত জ্জবিার বযবিা তাকক উজ্জককলর মাধকম জ্জলজ্জখত
অনযায় অসীয়ত কােককর করকত আকদশ যদয় এবিং যস তা কােককর করকত বাধয
হয়। সু তরািং বড়ই পজ্জরতাপ তাকদর স্বহকস্ত রজ্জিত আইকনর জনয এবিং বড়ই
পজ্জরতাপ তারা যে পাপ কামাই করকছ তার জনয!
৬৬. দাবা যখলা
যলাকসমাকজ প্রিজ্জলত অকনক যখলাধু লার সাকথই হারাম জজ্জড়ত আকছ। দাবা
এমনই একজ্জট যখলা। দাবা যথকক আকরা অকনক রকম যখলার প্রজ্জত যোেঁক সৃ জ্জষ্ট
হয়। যেমন, পাশা যখলা প্রভৃজ্জত। জুয়া ও বাজ্জজর দ্বার উকন্মািনকারী এ দাবা
সম্পককক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম সতককবাণী উচ্চারণ ককরকছন,
َ َ
ْ َْ
َ
َْ
َ َ ْ َ
ك َأن َما َصبَ َغ يَ َد ه
»ْنير َود ِم ِه
خ
م
حل
ف
ه
 ف،ري
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ «من ل ِعب بِالَّند ِش
“যে বযজ্জক্ত দাবা যখকল যস যেন শুককরর রক্ত-মািংকস স্বীয় হাত রজ্জঞ্জত ককর”।159

আবু মূ সা আশ‘আরী রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,

َ الَّند َف َق ْد َع َص
ْ
َ َ ْ َ
اّلل َو َر هس َ ه
»ول
ِ ِ«من ل ِعب ب

“যে বযজ্জক্ত দাবা যখকল, যস আল্লাহ ও তার রাসূ কলর জ্জবধানকক অমানয ককর”।160

159

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৫০০।
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মুসনাকদ আহমদ; সু নান আবু দাউদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪৫০৫।
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সু তরািং দাবা ও তার আনু সজ্জেক যখলা যেমন তাস, পাশা, িাশ ইতযাজ্জদ স্বনকন্ধ
অবশযই শরী‘আকতর আকদশ মানকত হকব।
৬৭. যকাকনা মুসজ্জলমকক অজ্জভশাপ যদওয়া এবিং যে অজ্জভশাপ পাওয়ার যোগয নয়
তাকক অজ্জভশাপ যদওয়া
অকনককই রাকগর সময় জ্জজহবাকক সিংেত রাখকত পাকর না। ফকল যবজ্জদশা হকয়
লা‘নত ককর বকস। তাকদর লা‘নকতর যকাকনা জ্জঠক-জ্জঠকানা যনই। মানু ষ, পশু,
জড় পদাথক, জ্জদন-ক্ষণ এমনজ্জক জ্জনকজর সন্তান-সন্তজ্জতকদরও তারা লা‘নত ককর
বকস। যদখা োয়, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকক লা‘নত ককর, আবার স্ত্রীও স্বামীকক লা‘নত
ককর। এজ্জট একজ্জট মারাত্মক অনযায়। আবু োকয়দ সাজ্জবত ইবন দাহহাক
আনসারী রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
বকলকছন,

َ
ْ َ ََ
ََْ َ ْ ه
ََْ َ ْ
» َو َم ْن قذف همؤ ِمنًا بِكفر ف هه َو كقت ِل ِه،َو َم ْن ل َع َن همؤ ِمنًا ف هه َو كقت ِل ِه

“যে বযজ্জক্ত যকাকনা মুজ্জমনকক লা‘নত করল বা কাকফর বকল গাজ্জল জ্জদল, যস যেন
তাকক হতযা করল’।161
মজ্জহলাকদরকক যবজ্জশ যবজ্জশ লা‘নত করকত যদখা োয়। এজকনয নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম মজ্জহলাকদর জাহান্নামী হওয়ার নানা কারকণর মকধয এজ্জট
একজ্জট বকল উকল্লখ ককরকছন।162
এমজ্জনভাকব লা‘নতকারীরা জ্জকয়ামত জ্জদবকস সু পাজ্জরশকারীও হকত পারকব না।
সবকিকয় ভয়াবহ বযাপার এ যে, অনযায়ভাকব লা‘নত করকল তা লা‘নতকারীর
ওপর বুকমরািং হকয় জ্জফকর আকস। তাকত লা‘নতকারী মূ লতঃ জ্জনজককই আল্লাহর
রহমত যথকক বজ্জঞ্চত করার জনয প্রাথকনাকারী হকয় দােঁড়ায়।
৬৮. জ্জবলাপ ও মাতম করা

161

সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৩৪১০।
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সহীহ বু খারী; সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ১৯।
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অকনক মজ্জহলা আকছ োরা যিেঁজ্জিকয় কােঁকদ, মৃকতর গুণাবলী উকল্লখ ককর মাতম
ককর, গাকল-মুকখ থাপ্পড় মাকর -এগুকলা বড় অনযায়। অনু রূপভাকব কাপড় ও
পককট জ্জছেঁকড়, িুল উপজ্জড়কয়, যবনী যবেঁকধ বা জজ্জড়কয় ধকর জ্জবলাপ করাও মহা
অনযায়। একত আল্লাহর ফায়ছালার প্রজ্জত অসকন্তাষ ও জ্জবপকদ অমধকেকর পজ্জরিয়
যমকল। যে এমন করকব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম তার প্রজ্জত লা‘নত
ককরকছন। এ সম্পককক আবু উমামা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু বকলন,
ْ َ
َ َ َه
ََْ َ َ
َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ه
َ
اعيَة بِال َويْ ِل
ِ  َوادل، َوالشاقة جيبها، «لعن اخلا ِمشة َوجهها،اّلل صل الل علي ِه َوسلم
ِ «أن رسول
َ ُّ ه
»ور
ِ واثلب
“রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম মুখমণ্ডল ক্ষত-জ্জবক্ষতকাজ্জরণী, পককট
জ্জবদীণককারী এবিং দু কভকাগ ও বিংস প্রাথকনাকাজ্জরণীর ওপর লা‘নত ককরকছন”।163
ইবন মাস’উদ রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম
যথকক বণকনা ককরকছন,

َ
َ َ
ْ
َْ
َ َ هه
» َود ََع بِ َدع َوى اجلَا ِه ِلي ِة،وب
 َوشق اجلي،«لي َس ِمنا َم ْن ل َط َم اخل ه هدود

“যে গাকল থাপ্পড় মাকর, পককট জ্জছেঁকড় যফকল ও জাকহজ্জলয়াকতর রীজ্জত-নীজ্জতর প্রজ্জত
আহ্বান জানায় যস আমাকদর দলভুক্ত নয়”।164
জ্জতজ্জন আকরা বকলকছন,
ٌ ْ ََْ َ َ َ َ ْ َ َْ َه َ َْ َه ْ ََْ َ ْ َ هَ ه
ٌ
َ
» َو ِد ْرع ِم ْن َج َرب،رس َبال ِم ْن ق ِط َران
ِ «انل
ِ  تقام يوم ال ِقيام ِة وعليها،اِئة إِذا لم تتب قبل موتِها

“মাতমকাজ্জরণী মৃতুযর পূ কবক তাওবা না করকল জ্জকয়ামত জ্জদবকস তাকক
আলকাতরার পাজামা ও যখাস-যপেঁিড়ােু ক্ত বমক পজ্জরজ্জহতা অবিায় যতালা
হকব”।165
সু তরািং কাকরা মৃতুয বা জ্জবপকদ জ্জবলাপ-মাতম ও আহাজারী করা বড়ই অনযায়।
৬৯. মুখমণ্ডকল আঘাত করা ও দাগ যদওয়া
163

ইবন মাজাহ, হাদীস নিং ১৫৮৫। সনদ সহীহ।

164

সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ১২৯৪।
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সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ১৭২৭।
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জাজ্জবর রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত, জ্জতজ্জন বকলন,
ْ
َ ه
َ َ َه ه
ْ ْ
ْ ْ
ْ
» َو َع ِن ال َو ْس ِم ِف ال َوج ِه،الرض ِب ِف ال َوج ِه
 َع ِن،الل َعليْ ِه َو َسل َم
لل َصل
ِ «نه رسول ا
“রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম মুখমণ্ডকল আঘাত করকত এবিং
মুখমণ্ডকল দাগ জ্জদকত জ্জনকষধ ককরকছন”।166
মুখমণ্ডকল আঘাকতর জ্জবষয়জ্জট জ্জকছু মাতা-জ্জপতা ও জ্জশক্ষককদর যথকক যবজ্জশ
প্রতযক্ষ করা োয়। তারা সন্তানকদর বা ছাত্রকদর শাসন করার জনয হাত জ্জকিংবা
অনয জ্জকছু দ্বারা মুখমণ্ডকল যমকর থাকক। অকনকক বাড়ীর িাকরকদর সাকথ এরূপ
ককর থাকক। একত আল্লাহ তা”আলা যে যিহারার বকদৌলকত মানু ষকক সম্মাজ্জনত
ককরকছন তাকক অমেকাদা করার সাকথ সাকথ অকনক সময় মুখমণ্ডকলর যকাকনা
একজ্জট ইজ্জন্দ্রয় অকককজা হকয় পড়কত পাকর। ফকল অনু কশািনা ছাড়াও
যক্ষত্রজ্জবকশকষ জ্জকসাস যদওয়া লাগকত পাকর।
পশুর মুখমণ্ডকল দাগ যদওয়া কাজজ্জট পশু মাজ্জলককদর সাকথ জজ্জড়ত। তারা স্ব স্ব
পশু যিনা ও হাজ্জরকয় যগকল জ্জফকর পাওয়ার জনয পশুগুকলার মুকখ দাগ জ্জদকয়
থাকক। এটা হারাম। একত পশুর যিহারা ক্ষত করা ছাড়াও তাকক কষ্ট যদওয়া
হয়। যকউ েজ্জদ দাবী ককর যে, এরূপ দাগ যদওয়া তাকদর যগাকত্রর একজ্জট রীজ্জত
এবিং যগাকত্রর জ্জবকশষ জ্জিে, তাহকল এটুকু করার অবকাশ থাককত পাকর যে
শরীকরর অনয যকাথাও দাগ বা যকাকনা জ্জিে জ্জদকব; মুখমণ্ডকল নয়।
৭০.

শর‘ঈ কারণ বযতীত জ্জতন জ্জদকনর ঊকবক যকাকনা মুসজ্জলকমর সাকথ

সম্পকককচ্ছদ করা
মুসজ্জলকম মুসজ্জলকম সম্পককক জ্জবনষ্ট করা শয়তাকনর অনযতম িক্রান্ত। শয়তাকনর
পদাঙ্ক অনু সারী অকনককই শর‘ঈ যকাকনা কারণ ছাড়াই মুসজ্জলম ভাইকদর সাকথ
সম্পককক জ্জছন্ন ককর। জ্জনহাকয়ত বস্তুগত কারকণ জ্জকিংবা দু বকল যকাকনা জ্জবষকয়র
ওপর জ্জভজ্জি ককর জ্জছন্ন সম্পকক েু গ েু গ ধকর িলকত থাকক। তারা যকউ একক
166

সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৪০৭৭।
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অপকরর সকে কথা না বলার শপথ ককর, তার বাড়ীকত প্রকবশ না করার জ্জসদ্ধান্ত
যনয়। রাস্তায় যদখা হকল পাশ যককট িকল োয়। মজজ্জলকস হাজ্জের হকল তার
আকগ-জ্জপকছর যলাককদর সকে করমদকন ককর জ্জকন্তু তাকক এজ্জড়কয় োয়। ইসলামী
সমাকজ দু বকলতা অনু প্রকবকশর এজ্জট অনযতম কারণ। এর শর‘ঈ হুকুম িূ ড়ান্ত ও
পরকালীন শাজ্জস্ত ককঠার।

আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক বজ্জণকত,

রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বকলকছন,
ََ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ه ْ َ ْ َ ْ ه
َ ََ
َ ات َد َخ َل انل
»ار
ج َر ف ْوق ثالث فم
 فمن ه،ج َر أخ هاه ف ْوق ثالث
َيل لِمس ِلم أن يه
ِ «ال
“যকাকনা মুসজ্জলকমর জনয তার ভাইকয়র সাকথ জ্জতন জ্জদকনর ঊকবক সম্পকক জ্জছন্ন
ককর থাকা ববধ নয়। যে মুসজ্জলম জ্জতন জ্জদকনর ঊকবক সম্পকক যছদ ককর থাকা
অবিায় মারা োয় যস জাহান্নাকম প্রকবশ করকব”।167
অনযত্র জ্জতজ্জন বকলন,

َ َ َ َ ْ َ
َ ْ َ َ ً
»ج َر أخ هاه َسنَة ف هه َو ك َسف ِك د ِم ِه
«من ه

“যে বযজ্জক্ত তার ভাইকক এক বৎসর অবজ্জধ পজ্জরতযাগ ককর থাকক যস তার
রক্তপাতকারী সমতুলয’।168
মুসজ্জলমকদর পারস্পজ্জরক সম্পজ্জরক সম্পকক জ্জছন্ন করার পজ্জরণাম এত মারাত্মক
যে, এর ফকল আল্লাহর ক্ষমা যথকক বজ্জঞ্চত হকত হয়। আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু
‘আনহু এ প্রসকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম যথকক জ্জনকনাক্ত হাদীসজ্জট
বণকনা ককরকছন,
ِّ ه
هْ ه َ ْ َ ه
َ ِّ َ ْ َ ه
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ يَ ْو َم االثْن،مج َعة َمر َت ْي
ك هه
 فيهغف هر ِلك عبْد،يس
اس ِف
ِ «تع َرض أعمال انل
ِ ي ويوم اخل ِم
ِ ِ
ِ
َ َ ََْ َ ْ ً ََْ ه
َ َ َ ْ َ ه َهَ ه ْه ه َ ْ ه
ْ
» هذيْ ِن َحّت يَ ِفيئَا،اركوا
 أ ِو، اتركوا: فيقال،ي أ ِخي ِه شحناء
 إِال عبدا بينه وب،همؤ ِمن
“প্রজ্জত সপ্তাকহ বান্দার আমল আল্লাহর সমীকপ দু ’বার ককর যপশ করা হয়।

যসামবাকর একবার ও বৃ হস্পজ্জতবাকর একবার। তখন সকল ঈমানদার বান্দাককই
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মুসনাকদ আহমদ; সু নান আবু দাউদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫০৩৫।
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সু নান আবু দাউদ; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫০৩৬; সনদ সহীহ।
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ক্ষমা করা হয়; যকবল যসই যলাককক ক্ষমা করা হয় না, োর সাকথ তার
ভাইকয়র শত্রুতা আকছ। তাকদর দু ’জন সম্পককক বলা হয়, ‘এ দু ’জনকক বাদ রাখ
জ্জকিংবা অবকাশ দাও, যে পেকন্ত না তারা দু ’জন জ্জফকর আকস”।169
(অথকাৎ শত্রুতা পজ্জরহার না করা পেকন্ত তাকদর ক্ষমা করা জ্জনজ্জষদ্ধ।)
জ্জববাদকারীদ্বকয়র মকধয যে তওবা করকব, তাকক তার সেীর জ্জনককট জ্জগকয়
সাক্ষাত করা ও সালাম প্রদান করা জরুজ্জর। েজ্জদ যস তা ককর জ্জকন্তু তার সেী
সাক্ষাত না যদয় জ্জকিংবা সালাকমর জবাব না যদয় তকব যস যদাষমুক্ত হকয় োকব
এবিং দণ্ড ো জ্জকছু তা অস্বীকারকারীর উপকর পজ্জতত হকব।
আবু আইয়ূ ব আনসারী রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইজ্জহ
ওয়াসাল্লাম যথকক বণকনা ককরন,
َ َ ُّ َ ه َ ْ َ ْ ه َ َ َ ه َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ه ْ ه َ َ َ ه ْ ه َ َ َ َ ْ ه ه
ريه َما
 وخ، فيع ِرض هذا ويع ِرض هذا:ان
ِ «ال
ِ  يلت ِقي،َيل لِرجل أن يهجر أخاه فوق ثال ِث َلال
ََْه
َ
» ِاَّلي يبدأ بِالسالم
ِ
“যকাকনা বযজ্জক্তর জনয তার ভাইকয়র সাকথ জ্জতন জ্জদকনর যবজ্জশ সম্পকক যছদ ককর

থাকা ববধ নয়। (সম্পকককছকদর জ্জিেস্বরূপ) তাকদর দু ’জকনর সাক্ষাত হকল
দু ’জনই মুখ জ্জফজ্জরকয় যনয়। তাকদর দু ’জকনর মকধয যস-ই উিম হকব, যে প্রথকম
তার সেীকক সালাম জ্জদকব”।170
হােঁ, েজ্জদ সম্পকককছদ করার শর‘ঈ যকাকনা কারণ পাওয়া োয়। যেমন, যস সালাত
আদায় ককর না জ্জকিংবা যবপকরায়াভাকব অনযায়-অশ্লীল কাজ ককর ককর িকল
তাহকল লক্ষয করকত হকব, তখন প্রশ্ন হকব, এমতাবিায় সম্পকককচ্ছদই তার জনয
মেলজনক না সম্পকক রক্ষাই মেলজনক? এর উিকর বলা হকব যে, েজ্জদ
সম্পকককচ্ছকদ তার মেল হয় এবিং যস সৎ পকথ জ্জফকর আকস তাহকল সম্পকককছদ
করা ফরে হকয় দােঁড়াকব। আর েজ্জদ মেলজনক না হকয় বরিং আকরা জ্জবগকড়
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সহীহ মুসজ্জলম; জ্জমশকাত, হাদীস নিং ৫০৩০।
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সহীহ বু খারী, হাদীস নিং ৬০৭৭।
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োওয়ার সম্ভাবনা যদখা যদয়, তার মকধয জ্জহিংসা-জ্জবকদ্বষ, হানাহাজ্জন ও পাপ প্রবণতা
যবকড় োয় তাহকল সম্পকক জ্জছন্ন করা জ্জঠক হকব না। যকননা তাকত সিংকশাধন না
হকয় বরিং জ্জবশৃ ঙ্খলা আকরা যবকড় োকব। সু তরািং তার সকে সিংস্রব বজায় যরকখ
েথাসাধয নসীহত ককর যেকত হকব।

.سبحانك امهلل وِبمدك أشهد أن ال هلإ إال أنت أستغفرك وأتوب إَلك
.امهلل اغفر يل ولوادلي وللمؤمني يوم يقوم احلساب
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