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ভূিমকা 
ْغُفِسنَا ،   

َ
ْوِر أ َْمُدُه َونَْستَِعيْنُُه َونَْستَْغِفُرُه ، َوَغُعـوُْذ بِاِهللا ِمْن 7ُُ

َ
َْمُد ِهللا ، @

ْ
Aا Bإِن

 َهاِدَي َوِمْن َسيِّئَاِت 
َ
ُ ، َوَمْن يPْضِلِل اُهللا فَال

َ
R Bُمِضل 

َ
ْهِدهِ اُهللا فَال Bَا ، َمْن فUِْقَما

َ
أ

ًدا َقبُْدهُ  Bَم,ُ Bن
َ
ْشَهُد أ

َ
ُ ، َوأ َR ْيَك ِ7َ 

َ
 اُهللا وَْحَدُه ال

B
َ إِال َRِإ 

B
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ ، َوأ َR

 ُ
ُ

Rَورَُسْو  

িন,য়ই যাবতীয় �শংসা আ�াহ তা‘আলার জন/0 আমরা 

তারই �শংসা কির, তার কােছ সাহায/ চাই, তার িনকট 5মা 

�াথ7না কির0 আ�াহর িনকট আমরা আমােদর �বৃি9র অিন;তা 

ও আমােদর কম7সমূেহর খারাপ পিরণিত েথেক আ@য় কামনা 

কির0 আ�াহ যােক েহদােয়ত েদন, তােক েগামরাহ করার েকউ 

নাই0 আর যােক েগামরাহ কেরন তােক েহদােয়ত েদয়ারও েকউ 

নাই0 আিম সা5/ িদিC, আ�াহ ছাড়া েকােনা সিত/কার ইলাহ 

েনই, িতিন একক, তার েকােনা শিরক নাই0 আরও সা5/ িদিC, 

মুহা(দ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর বাGা ও রাসূল0 

সালাত ও সালাম নািযল েহাক তার উপর, তার পিরবার-পিরজন 

ও তার সাহাবীেদর উপর এবং যারা িকয়ামত অবিধ এহসােনর 

সােথ তােদর অনুসরণ কেরন তােদর উপর0 

অতঃপর,  



4 

�িতেবশীর হক বা অিধকার স#েক7 সজাগ হওয়া অত/K 

জ�রী0 ইসলাম �িতেবশীর হকেক খুবই L�M সহকাের 

িবেবচনা কেরেছন0 িকN অিধকাংশ মানুষই বত7মােন �িতেবশীর 

হক ও অিধকার স#েক7 েব-খবর0 �িতেবশীর হক স#েক7 

আমােদর উদাসীনতার উপলিP েথেক মানুষেক এ িবষেয় সেচতন 

ও সজাগ করার �েয়াজনীয়তা অনুভব কির0 তাই �িতেবশীর 

হক, �িতেবশী কারা, �িতেবশীেদর িবষেয় ইসলাম িক বেল, 

ইত/ািদ িবষয়Lেলা িনেয় এ �বেQ আেলাচনা করা হেয়েছ0 আশা 

কির �বQিট পেড় একজন পাঠক উপকৃত হেবন এবং 

�িতেবশীর হক ও অিধকার স#েক7 জানেত পারেবন0 

                                            সংকলক 

                                   জােকর উ�াহ আবুল খােয়র 
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�িতেবশী েক? 

   �িতেবশী শTিট একিট ব/াপক শT0 �িতেবশী বলেত 

মুসিলম, কােফর, েনক বাGা, ফােসক, বQু, শV, পরেদশী, 

Wেদশী, উপকারী, 5িত সাধনকারী, আXীয়, অনাXীয়, িনকটতম 

বা তুলনামূলক একটু দূেরর �িতেবশী সবাই অKভু7Y0 অেনেকই 

মেন কের �িতেবশী বলেত Zধু ঘেরর পােশর �িতেবশী বুঝােনা 

হেয় থােক0 িবষয়িট এমন নয়, েয Zধুমা] ঘেরর পােশর 

�িতেবশীেকই �িতেবশী বলা হেব আর কাউেক নয়0 বরং 

�িতেবশী িবিভ^ ধরেনর হেত পাের0 েযমন-  

কম7ে5ে] এক সােথ কাজ করেল েস আমার একজন �িতেবশী, 

ছা] জীবেন যােদর সােথ পড়া েলখা উঠাবসা কির েসও আমার 

�িতেবশী, আমার জিমেনর সােথ যিদ কােরাও জিম থােক েস 

আমার জিমেনর �িতেবশী, পােশর েদাকানদার েস আমার 

েদাকােনর �িতেবশী, এক সােথ বাজাের েগেল েস আমার 

বাজােরর �িতেবশী, এমনিক যিদ আিম েকােনা গািড় বা িবমােন 

একজন ভাইেয়র সােথ একসােথ বিস েসও আমার িকছু সমেয়র 

জন/ একজন �িতেবশী0 এ িবষেয় রেয়েছ হািদেস ব/াপক িদক 

িনেদ7শনা0 েযমন,  
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مَ  
B
يِْه وََسل

َ
ُ َعل Bاب B_َص ِ Bاب 

ُ
 رَُسول

َ
، قَال

َ
ِ قَال Bِ�َاُن «: َجابِِر بِْن َقبِْد اب

ْ

ا

 
ً
ْدَ� ا
�ان حقا

َ
ُ َحٌق َواِحٌد، َوُهَو أ

َ
ٌة، َجاٌر �

َ
ث

َ
ال

َ
ُة . ث

َ
ث

َ
ال

َ
ُ ث

َ
اِن، وََجاٌر � ُ َحق 

َ
جار �

  ُحُقوٍق َوُهوَ 
َ

ُ َحق( َواِحٌد فََجاٌر ُمْ%ٌِك ال
َ

ِي �
 

، فأما ا
ار ا+
ً
أفضل ا
�ان حقا

ِم، 
َ

ِْسال
ْ

ُ َحق3 اإل
َ

اِن فََجاٌر ُمْسلٌِم � ُ َحق 
َ

ِي �
 

رحم �، � حق ا
وار، وأما ا
ار ا+
ُة ُحُقوٍق فََجاٌر ُمْسلٌِم ذُ 

َ
ث

َ
ال

َ
ُ ث

َ
ِي �

 
ا ا+ م 

َ
َوارِ، وَأ ِ

ْ

ُ َحق3 ا
وار، وََحق3 ا

َ
و رَِحٍم �

  .» وحق اإلسالم، وحق الرحم
“জােবর ইবেন আTু�াহ হেত বিণ7ত, রাসূল সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, “�িতেবশী সাধারণত িতন ে@ণীর হেয় থােক0 

১. যার এক িদক েথেক হক0 েস হেকর িদক িদেয় সব7 কিনa0 

২. যার দুই িদক েথেক হক হেয় থােক0 ৩. যার িতন িদক েথেক 

হক হেয় থােক, এ হল, সেব7া9ম �িতেবশী0 যার এক িদক েথেক 

হক েস হল, অনাXীয় িবধম7ী �িতেবশী0 এ ব/িYর হক Zধু 

�িতেবশী হওয়ার িভি9েত আXীয়তার িভি9েত নয়0 আর যার 

হক দুই িদক িদেয়, েস হল, মুসিলম �িতেবশী, যার সােথ 

আXীয়তার েকানও স#ক7 েনই0 এ ব/িYর হক �িতেবশী এবং 

মুসিলম হওয়ার িদক েথেক0 আর যার হক িতন িদক েথেক, েস 

হল, মুসিলম আXীয় �িতেবশী0 এ ব/িYর হক �িতেবশী 

িহেসেব, মুসিলম িহেসেব এবং ও আXীয় হওয়ার িদক েথেক”01  

                                                           

1 তাফসীের ইবেন কাসীর, সুরা িনসার ৩৬ নং আয়ােতর তাফসীর েদখুন0  
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সাধারণত পােশর ঘেরর েলাকেক �িতেবশী বলা হেয় থােক0 

তেব পােশর ঘর বলেত িক বুঝায় এ িবষেয় িবিভ^ আেলমেদর 

মেধ/ একািধক ব/াখ/া পিরলি5ত0 আলী রািদয়া�াF আনF বেলন, 

েয েতামার আওয়াজ Zনেত পায়, েস েতামার �িতেবশী0 আবার 

েকউ েকউ বেলন, েয েতামার সােথ এক মসিজেদ ফজেরর 

সালাত আদায় কের েস েতামার �িতেবশী0 আেয়শা রািদয়া�াF 

আনহা �িতেবশীর ব/াখ/ায় বেলন, “েতামার ঘেরর চার পােশর 

৪০িট ঘেরর অিধবাসীরা েতামার �িতেবশী”02  

ইমাম শােফয়ী ও ইমাম আহমদ ইবেন হাjল রহ. মেত �িতেবশী 

হল, েতামার ঘেরর চার পাশ েথেক চি�শিট ঘেরর অিধবাসী0  

আবার েকউ েকউ বেলন, �িতেবশীর িনধ7ািরত েকােনা সংkা 

নাই0 িবষয়িট সামািজক ও পািরভািষক অবlার উপর িনভ7র 

কের0 সমাজ যােদর �িতেবশী বেল তারাই �িতেবশী এবং 

পিরভাষায় যােদর �িতেবশী বেল তারাই �িতেবশী0  

তেব �েত/ক ে@ণীই েযেহতু �িতেবশী তাই �েত/েকর হেকর 

�িত যmবান হওয়া তােদর L�M েদওয়া খুবই জ�ির0  

পিব]পিব]পিব]পিব]    কুরআেন কুরআেন কুরআেন কুরআেন �িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী�িতেবশীর হকর হকর হকর হক: : : :     

                                                           

2 েদখুন: উমদাতুল কারী, ওিসয়ত অধ/ায়. 
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�িতেবশীরা মানবসমােজর একিট অিবেCদ/ অn0 ফেল ইসলােম 

�িতেবশীর হকেক অেনক L�M েদওয়া হেয়েছ0 আ�াহর 

ইবাদত ও তার সােথ কাউেক শিরক না করা-এই িবধােনর সােথ 

�িতেবশীর িবষয়িটও আ�াহ তা‘আলা পিব] কুরআেন উে�খ 

কেরেছন0 একই আয়ােত আ�াহ তা‘আলা িবিভ^ ে@ণীর মানুেষর 

হক িবষেয় আেলাচনা কেরেছন তার মেধ/ রেয়েছ মাতা-িপতার 

হক, আXীয় Wজেনর হক, এতীেমর হক ইত/ািদ0 এসব L�Mপূণ7 

হেকর সােথ �িতেবশীর হকেক উে�খ করা েথেকই েবাঝা যায়, 

�িতেবশীর হকেক আ�াহ তা‘আলা কতটা L�M িদেয়েছন এবং 

তা র5া করা আমােদর জন/ কতটা জ�ির0 আ�াহ তা‘আলা 

বেলন,  

يۡنِ ﴿  ذِي َوٱۡلَارِ  َوٱلَۡمَسِٰكيِ  َوٱۡلََتَٰمٰ  ٱۡلُقۡرَبٰ  َوبِِذي إِۡحَسٰٗنا َوبِٱۡلَوِٰلَ

اِحبِ  ٱۡلُُنبِ  َوٱۡلَارِ  ٱۡلُقۡرَبٰ  بِيلِ  َوٱبۡنِ  بِٱۡلَ)بِ  َوٱلص&  ۡت َملَكَ  َوَما ٱلس&
يَۡمُٰنُكۡمۗ 

َ
 ]  fg:  النساء[ ﴾ 7 أ

 “এবং িপতা-মাতার �িত ইহসান, আXীয়-Wজন, এতীম, 

অভাবop, িনকট-�িতেবশী, দূর-�িতেবশী, সnী-সাথী, মুসািফর 

ও েতামােদর দাস-দাসীেদর সােথ ভােলা ব/বহার কর”03  

হািদেস হািদেস হািদেস হািদেস �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    হক িবষেয় L�M �দানহক িবষেয় L�M �দানহক িবষেয় L�M �দানহক িবষেয় L�M �দান: : : :     

                                                           

3 সূরা িনসা, আয়াত: ৩৬ 
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এক- রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َم قَاَل 
 
ن  َرُسوَل اهللاِ َصA  اُهللا َعلَْيِه وََسل

َ
َما َزاَل ِجHِْيُل َصA  «: َقْن َقْبِد اهللاِ، أ

ُه 
ُ
ث Jن ُه َسُيَور

َ
َاِر، َحP  َظَنْنُت ك

ْ

َم يُوِصيRِ بِا

 
ْو قَاَل  -اُهللا َعلَْيِه وََسل

َ
 َخِشيُت : أ

ُه 
َ
ث Jْن يَُور

َ
   » -أ

 “িজবরীল আলাইিহস সালাম আমােক �িতেবশীর হেকর ব/াপাের 

এত েবিশ তািকদ কেরেছন েয, আমার কােছ মেন হেয়েছ 

�িতেবশীেক িমরােসর অংশীদার বািনেয় েদওয়া হেব”04  

হািদেস �িতেবশীেক সেব7াs L�M েদওয়া হেয়েছ0 িকN 

আজকাল এ িবষেয় আমােদর মােঝ চরম অবেহলা পিরলি5ত 

হয়0 িবেশষ কের শহেরর মানুেষর মােঝ0 বছেরর পর বছর পার 

হয় পােশর বািড়র কােরা সােথ েকানও কথা হয় না, েখাঁজ খবর 

েনওয়া হয় না, একজন েলাক মারা েগেল পােশর uােটর েলােকর 

েকােনা খবর নাই0 বরং িবিভ^ভােব �িতেবশীেক ক; েদওয়া 

হয়0 অথচ �িতেবশীর সােথ সদাচরণ ও তােক ক; না েদওয়ােক 

ঈমােনর সােথ যুY করা হেয়েছ0  

দুই- �িতেবশীেক ক; িদেত আ�াহর রাসূল িনেষধ কেরন এবং 

তার সােথ ভােলা ব/বহার করার িনেদ7শ েদন0 হািদস- 

                                                           

4 সহীহ বুখারী, হািদস: ৬০১৫; সহীহ মুসিলম, হািদস: ২৬২৫ 
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قال رسول اهللا ص_ اهللا عليه : وعن أ^ [يح ـ ر] اهللا تعاX عنه ـ قال
 » من باهللا واdوم اآلخر فاليؤذ جارهمن aن يؤ«: وسلم

আবু Zরাই রািদয়া�াF আনF হেত বিণ7ত, রাসূলু�াহ সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “েয আ�াহ ও আিখরােতর �িত 

ঈমান রােখ, েস েযন �িতেবশীেক ক; না েদয়”05   

িতন. আেরক হািদেস রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, »eهجار فليحسن إ«  “েস েযন �িতেবশীর সােথ সদাচরণ 

কের”06  

চার- �িতেবশীরা হেকর ে5ে] সবাই সমান নয়0 যারা স#েক7র 

িদক িদেয় যত েবিশ িনকেট তােদর অিধকার বা হক েবিশ0 আর 

যিদ �িতেবশী স#েক7র িদক িদেয় সমান হয় এবং একজন 

কােছ এবং অপর জন দূের হয় তেব কােছর �িতেবশীর অিধকার 

বা হক েবিশ দূেরর �িতেবশীর তুলনা0 এ িবষেয় হািদস- 

َم : روى اإلمام أkد َقْن jَئَِشةَ 
B
يِْه وََسل

َ
ُ َعل Bاب B_َص ِ Bاب 

َ
ْت رَُسول

َ
ل
َ
غBَها َسأ

َ
ك

ْت 
َ
 : َفَقال

َ
ْهِدي؟ قَال

ُ
ِهَما أ sف

َ
 ك

َ
tَِجاَرْيِن فَإ �ِ Bإِن :» 

َ
 أ

َ
tَِوَرَواُه  »قَْربِِهَما ِمنَْك بَابًاإ

َُخارِيP ِمْن َحِديِث ُشْعبََة بِهِ   .ا�ْ

                                                           

5 সহীহ মুসিলম, হাদীস: ১৮৫; সহীহ বুখারী, হািদস: ৬০১৮ 
6 সহীহ মুসিলম, হাদীস: ১৮৩ 
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আেয়শা রািদয়া�াF আনহা হেত বিণ7ত, িতিন রাসূল সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজkাসা করেলন, “আমার দুই জন 

�িতেবশী আেছ, তােদর কােক আিম হািদয়া েদব? রাসূল বলেলন, 

েয েতামার দরজার কােছর �িতেবশী তােক তুিম হািদয়া েদেব”07  

পাঁচ- েতামােদর মেধ/ েস উ9ম �িতেবশী বা েস উ9ম সাথী েয 

তার �িতেবশী ও সাথীেদর িনকট উ9ম0 েযমন হািদস- 

نBهُ 
َ
َم ك

B
يِْه وََسل

َ
ُ َعل Bاب B_َص s{ِBUَعاِص َعِن ا

ْ
ِ بِْن َقْمِرو بِْن ال Bَقْن َقبِْد اب  

َ
: قَال

ِ َخْ�ُُهْم لَِصاِحبِِه وخ� ا
�ان عند اهللا خ�هم « ْصَحاِب ِعْنَد اب 
َ ْ
َخْ�ُ األ

 )رواه أkد وال�مذي( »
اره

আTু�াহ ইবেন আমর রািদয়া�াF আনF বেলন, রাসূলু�াহ 

সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “েয Wীয় সাথীর িনকট 

উ9ম েসই আ�াহর িনকট সব7 উ9ম সাথী এবং েয Wীয় 

�িতেবশীর দৃি;েত ভােলা �িতেবশী, েসই আ�াহর িনকট 

সেব7া9ম �িতেবশী”08  

ছয়- অপর এক বণ7নায় এেসেছ,  

                                                           

7  বণ7নায় আহমদ, হািদস, ২৫৪৬২; অনু~প বুখারী, হাদীস নং ২২৫৯0  
8 সহীহ ইবেন খুযাইমা, হািদস: ২৫৩৯; Zআবুল ঈমান বায়হাকী, হািদস: 

৯৫৪১; মুসনােদ আহমদ হািদস: ৬৫৬৬ 
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ِ ص_ اهللا عليه وسلم   Bرَُجٌل لَِرُسوِل اب 
َ

 قَال
َ

ِ بِْن َمْسُعوٍد قَال Bَقْن َقبِْد اب
مَ 

َ
ْعل

َ
ْن أ

َ
يَْف ِ� أ

َ
 اP{ِBU ص_ اهللا عليه وسلم  ك

َ
ُت َفَقال

ْ
َسأ

َ
ْحَسنُْت َو�َِذا أ

َ
إَِذا أ

ْحَسْنَت َوpَِذا َسِمْعتَُهْم َفُقولُوَن «
َ
ْحَسْنَت َفَقْد أ

َ
إَِذا َسِمْعَت ِج�َانََك َفُقولُوَن قَْد أ

َت 
ْ
َسأ

َ
َت َفَقْد أ

ْ
َسأ

َ
 »، قَْد أ

“আবদু�াহ ইবন মাস‘উদ রািদয়া�াF আনF বেলন, এক 

ব/িY রাসূল সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজkাসা কেরন, 

আিম ভােলা করলাম না খারাপ করলাম এ িবষয়িট িনি,তভােব 

আমার িনেজর স#েক7 কীভােব জানেত পারব? উ9ের রাসূল 

সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, “যখন েশান, েতামার 

�িতেবশী েতামােক বেল, তুিম ভােলা করছ, তাহেল তুিম ভােলা 

করছ, আর যখন েশান, েতামার �িতেবশী বেল, তুিম খারাপ 

করছ, তাহেল তুিম খারাপ করছ”09  

সাত- �িতেবশী ক; না েদওয়া এবং তােদর সােত ভােলা ব/বহার 

করা ঈমােনর সােথ স#ক70 এ িবষেয় হািদস- 

 :ص_ اهللا عليه و سلمقال رسول اهللا : ر� اهللا عنه قال ةأ� هريرعن 

من aن يؤمن باهللا واdوم اآلخر فال يؤذ جاره، ومن aن يؤمن باهللا واdوم «
األخر فليكرم ضيفه، ومن aن يؤمن باهللا واdوم اآلخر فليقل خ�ًا أو 

 » dصمت

                                                           

9  আহমদ, হািদস: ৩৮০৮; ইবনু মাজাহ, হািদস: ৪২২৩ 
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“আবু Fরাইরা রািদয়া�াF আনF হেত বিণ7ত, রাসূল সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “েয ব/িY আ�াহ ও আিখরােতর 

�িত ঈমান রােখ, েস েযন �িতেবশীেক ক; না েদয়0 েয আ�াহ 

ও আিখরােতর �িত ঈমান রােখ, েস েযন েমহমােনর স(ান 

কের, েয আ�াহ ও আিখরােতর �িত ঈমান রােখ, েস েযন ভােলা 

কথা বেল অথবা চুপ থােক”0 

আট- অপর একিট হািদেস এেসেছ- 

 »واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن« :صA اهللا عليه و سلم وقال 
 : صA اهللا عليه و سلمخاب وخz، من هذا؟ قال ! يا رسول اهللا: ، قيل

  ،  » من ال يأمن جاره بوائقه«

রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “আ�াহর 

শপথ েস মুিমন নয়! আ�াহর শপথ েস মুিমন নয়!! আ�াহর 

শপথ েস মুিমন নয়!!! সাহাবীরা িজেkস করেলন, েক েসই বি�ত 

ও 5িতop েলাক েহ আ�াহর রাসূল? রাস্ূলু�াহ সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েয ব/িYর অিন; েথেক তার 

�িতেবশী িনরাপদ নয়”010 হািদেস �িতেবশীর হেকর অিধক 

L�M েদওয়া হেয়েছ0 তােক যােত েকােনা �কার ক; েদওয়া না 

                                                           

10  সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১৬ 
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হয় এবং তার যােত েকােনা 5িত করা না হয় েস ব/াপাের িবেশষ 

L�M েদওয়া হেয়েছ0  

নয়- দশLণ েবিশ Lনাহ; �িতেবশীর হক আদায় করা েযমন 

জ�ির �িতেবশীেক ক; েদওয়া বা তার হক ন; করা েতমিন মp 

বড় Lনাহ0 একই অন/ায় �িতেবশীর ে5ে] করেল অেন/র 

তুলনায় দশ Lণ েবিশ Lনাহ বা বড় অন/ায় বেল গণ/ হয়0  

: قالوا» ؟ما تقولون { الزنا«: أنه قال سلمص_ اهللا عليه وفقد ثبت عنه 
ألن يز� الرجل بع% نسوة أيz من أن «: ، حرمه اهللا ورسو�، قالحرام

حرام، حرمها اهللا ورسو�، : قالوا «ما تقولون { الzقة؟ يز� بامرأة جاره،
ألن يzق الرجل من ع%ة أبيات أيz من أن يzق من بيت جاره، «: قال

  . »ؤمنومن أغلق بابه من جاره �افة � أهله أو ما� فليس ا
ار بم

“িমকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রািদয়া�াF আনF বেলন, 

“রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সাহাবীগণেক িযনা 

স#েক7 িজেkস করেলন0 তারা বলল, তােতা হারাম0 আ�াহ ও 

তাঁর রাসূল তা হারাম েঘাষণা কেরেছন0 তখন রাসূলু�াহ 

সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েকানও ব/িY দশজন 

নারীর সােথ িযনা করেল েয Lনাহ �িতেবশীর �ীর সােথ িযনা 

করা তার েচেয়ও েবিশ ও মারাXক Lনাহ0 তারপর রাসূলু�াহ 

সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদরেক চুির স#েক7 িজেkস 

করেলন0 তারা বলল, তােতা হারাম0 আ�াহ ও তাঁর রাসূল তা 
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হারাম েঘাষণা কেরেছন0 তখন রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, দশ বািড়েত চুির করা যত বড় অন/ায় 

�িতেবশীর বািড়েত চুির করা এর েচেয়ও বড় অন/ায়”011   

দশ- দুই নারীর দৃ;াK; েক জা^ািত? 

�িতেবশীর সােথ মG আচরণ, ব/িYর সব আমল বরবাদ কের 

েদয়0 তােক িনেয় েফেল জাহা^ােম0 েযমনিট হািদস �ারা 

�মািণত- 

ِ̂ ُهَرْيَرةَ، قَاَل 
َ
ةِ : قَاَل رَُجٌل : َقْن أ َ نََة يُْذَكُر مِْن َك�ْ

َ
يَا َرُسوَل اهللاِ، إِن  فُال

غ َها تُْؤِذي ِج�َاَغَها بِلَِسانَِها، قَ 
َ
تَِها، َوِصَياِمَها، َوَصَدقَتَِها، َلْ�َ ك

َ
ِ�َ ِ{ «: اَل َصال
ِة ِصَياِمَها، َوَصَدقَتَِها، : ، قَاَل  »ا� اِر 

 
نََة يُْذَكُر ِمْن قِل

َ
يَا َرُسوَل اهللاِ، فَإِن  فُال

 تُْؤِذي ِج�َاَغَها بِلَِسانَِها، قَاَل 
َ

قِِط، َوال
َ ْ
َوارِ مَِن األ

ْ
ث
َ ْ
ُق بِاأل تَِها، َوpِغ َها تََصد 

َ
: َوَصال

َن ةِ « ْ
  » ِ�َ ِ{ ا

“আবু Fরাইরা রািদয়া�াF আনF েথেক বিণ7ত, এক ব/িY এেস 

রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলল, এক নারীর 

ব/াপাের �িস�, েস েবিশ েবিশ (নফল) নামায পেড়, েরাযা রােখ, 

দুই হােত দান কের0 িকN জবােনর �ারা Wীয় �িতেবশীেক ক; 

েদয় (তার অবlা িক হেব?)0 রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ 

                                                           

11 মুসনােদ আহমাদ, হাদীস ২৩৮৫৪; আল-আদাবুল মুফরাদ,হাদীস ১০৩; 

Zআবুল ঈমান বায়হাকী, হাদীস: ৯৫৫২ 
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ওয়াসা�াম বলেলন, “েস জাহা^ােম যােব”0 আেরক নারী েবিশ 

(নফল) নামাযও পেড় না, খুব েবিশ েরাযাও রােখ না আবার 

েতমন দান সদকাও কের না; সামান/ দু-এক টুকরা পিনর দান 

কের0 তেব েস জবােনর �ারা �িতেবশীেক ক; েদয় না (এই 

নারীর ব/াপাের িক বেলন?)0 নবী সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, “েস জা^ািত”012  

قال رسول اهللا ص_ اهللا عليه : عن أ^ هريرة ـ ر] اهللا تعاX عنه ـ قال
: واهللا اليؤمن واهللا اليؤمن واهللا اليؤمن، قيل من يارسول اهللا؟ قال«: وسلم

  » ا+ي اليأمن جاره بوائقه

“আবু Fরাইরা রা. হেত বিণ7ত, রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, “আ�াহর শপথ েস মুিমন নয়! আ�াহর 

শপথ েস মুিমন নয়!! আ�াহর শপথ েস মুিমন নয়!!! সাহাবীরা 

িজেkস করেলন, েক েসই বি�ত ও 5িতop েলাক েহ আ�াহর 

রাসূল? রাস্ূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েয 

ব/িYর অিন; েথেক তার �িতেবশী িনরাপদ নয়”013 

    

                                                           

12 মুসনােদ আহমাদ, হাদীস: ৯৬৭৫; আল-আদাবুল মুফরাদ, বুখারী, হাদীস: 

১১৯ 
13  সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১৬ 
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�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    হকহকহকহক    িকিকিকিক????    

�িতেবশীর হক িক তা আমােদর জানা থাকা খুবই জ�ির0 হক 

জানা থাকেল, তা আমরা িকভােব বাpবায়ন করব? িনে� আমরা 

কুরআন ও হািদেসর আেলােক �িতেবশীর হকLেলা আেলাচনা 

করব0  

একএকএকএক----    �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    ক; দূর করাক; দূর করাক; দূর করাক; দূর করা: : : :     

এিট �িতেবশীর হকসমূেহর অন/তম0 সাধারণত কাউেক ক; 

েদওয়া এমিনেতই হারাম0 িকN েকােনা �িতেবশীেক ক; েদওয়া 

এিট আরও জঘন/তম অপরাধ ও েবিশ হারাম0 রাসূল সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােনা �িতেবশীেক ক; েদয়ার ব/াপাের 

আরও েবিশ সতক7 কের িদেয়েছন0 িতিন িবিভ^ভােব 

�িতেবশীেক ক; েদয়ার িবষয়িট উে�খ কেরেছন0 েযমন, িতিন 

সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 :َمْن يا رسول اهللا؟ قال: قيل. »واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن«

  .» َمن ال يأمن جاره بوائقه« 

““আ�াহর শপথ েস মুিমন নয়! আ�াহর শপথ েস মুিমন নয়!! 

আ�াহর শপথ েস মুিমন নয়!!! সাহাবীরা িজেkস করেলন, েক 

েসই েলাক েহ আ�াহর রাসূল? রাস্ূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, েয ব/িYর অিন; েথেক তার �িতেবশী 
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িনরাপদ নয়”014 অনু~পভােব মিহলার হািদস, েয সালাত আদায় 

কের, েরাযা রােখ, িকN তার মুখ খুব ধারােলা0 েস তার 

�িতেবশীেক ক; েদয়0 আ�াহ রাসূল সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার স#েক7 বেলন, »ال خ� فيها، � { ا�ار«  “তার 

মেধ/ েকােনা কল/াণ নাই0 েস জাহা^ামী”015  

দুইদুইদুইদুই----    �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    ক;ক;ক;ক;    সহ/ করাসহ/ করাসহ/ করাসহ/ করা: : : :     

এিট একিট উ^ত চির] ও বড় মােপর আখলাক0 কারণ, কাউেক 

ক; েদওয়া হেত িবরত থাকার মানুষ অেনক পাওয়া যােব0 তেব 

অপেরর িনয7াতন বা কােরা ক; সহ/ করার মত মানিসকতার 

মানুষ খুব কম পাওয়া যােব0 এ জন/ এিট একিট উ^ত Lণ এবং 

িবেশষ ৈবিশ;/0 আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ۡحَسنُ  ِهَ  بِٱل&ِت  ٱۡدَفعۡ ﴿
َ
ۚ  أ ّيَِئَة ۡعلَمُ  َنۡنُ  ٱلس&

َ
] �g:  ا�ؤمنون[ ﴾ H يَِصُفونَ  بَِما أ

“যা উ9ম তা িদেয় মG �িতহত কর; তারা যা বেল আিম তা 

স#েক7 অিধক kানী”016 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন, 

ُمو َعۡزمِ  لَِمنۡ  َذٰلَِك  إِن&  وََغَفرَ  َصَبَ  َولََمن﴿
ُ
 ]  �f: الشورى[ ﴾ Q رِ ٱۡل

                                                           

14  সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১৬ 
15 পূেব7 তাখরীজ গত হেয়েছ0  
16 সূরা আল-মুিমনুন, আয়াত: ৯৬ 
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“আর েয ৈধয7ধারণ কের এবং 5মা কের, তা িন,য় 

দৃঢ়সংকে�রই কাজ”017 

হাসান বসরী রহ. বেলন,  

 ليس ُحْسُن ا	وار كّف األذى، حسن ا	وار الص� � األذى

�িতেবশীর সােথ ভােলা ব/বহার তােক ক; েদওয়া হেত িবরত 

থাকা নয়, তার ক; সহ/ করাই হল তার সােথ ভােলা ব/বহার0  

قال رسول : و� مسند اإلمام أkد رkه اهللا عن أ� ذر ر� اهللا عنه قال
، »إن اهللا عز وجل �ب ثالثة، ويبغض ثالثة«: اهللا ص_ اهللا عليه وسلم

رجل aن � جار سوء يؤذيه فيصH � أذاه «: وذكر � ا�الثة ا�ين �بهم
 .»تحP يكفيه اهللا إياه �ياة أو مو

মুসনােদ আহমেদ আবু যর রািদয়া�াF আনF হেত বিণ7ত, রাসূল 

সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, আ�াহ তা‘আলা িতন 

ব/িYেক ভােলাবােসন এবং িতন ব/িYেক অপছG কেরন0 তােদর 

মেধ/ এক ব/িY েস যার একজন মG �িতেবশী িছল েয তােক 

সব সময় ক; িদত এবং তার কে;র উপর েলাকিট ৈধয7 ধরিছল 

                                                           

17 সূরা আশ-Zরা, আয়াত: ৪৩ 
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যতিদন পয7K আ�াহ তা‘আলা তােদর মেধ/ জীবন মৃতু/র 

ফায়সালা না কেরন”018   

আবু হািনফা রহআবু হািনফা রহআবু হািনফা রহআবু হািনফা রহ....----এর একিট ঘটনাএর একিট ঘটনাএর একিট ঘটনাএর একিট ঘটনা: : : :     

ইমাম আবু হািনফা রহ. স#েক7 একিট ঘটনা বিণ7ত, তার 

একজন �িতেবশী িছল, েয তােক �িতিদন তার চলার পেথ ক; 

িদত0 ইমাম আবু হািনফা রহ. �িতিদন ক;দায়ক ব� পথ েথেক 

দূর করত এবং তার কে;র উপর ৈধয7 ধারণ করত0 একিদন 

িতিন ঘর েথেক েবর হেলন, িকN িনধ7ািরত েকােনা ক;দায়ক ব� 

পেথর মেধ/ েদখেত েপেলন না0 িতিন েলাক জেনর িনকট তার 

�িতেবশীর েখাঁজ খবর িনেলন0 তখন সবাই তােক জানােলা েয 

েলাকিট একিট ঘটনা ঘিটেয়েছ, যার কারেণ তােক পুিলশ ধের 

িনেয় েজল খানায় ে�রণ কেরেছ0 এ কথা েশােন আবু হািনফা 

রহ. থানায় িগেয় সুপািরশ কের, তােক েজল খানা েথেক মুY 

কের িনেয় আেসন0 িকN েলাকিট জানেতা না েয, েক তার জন/ 

সুপািরশ করল?0 েজল খানা েথেক েবর হেয় েস মানুেষর কােছ 

িজkাসা করল, েক আমার জন/ সুপািরশ করল0 মানুষ তােক 

বলল, েতামার �িতেবশী েতামার জন/ থানায় িগেয় সুপািরশ 

কেরেছ0 েলাকিট বলল, েকান �িতেবশী? সবাই বলল, আবু 

                                                           

18  বাইহাকী সুনানুল কুবরা, হািদস: ১৮৫০১ 
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হািনফা0 তারপর েস তােক ক; েদয়ার কারেণ লি�ত হল এবং 

ক; েদওয়া হেত িবরত থাকল0  

একএকএকএকজনজনজনজন    মGমGমGমG    �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    ঘটনাঘটনাঘটনাঘটনা::::    

�িতেবশীর সােথ মানুেষর স#ক7 সামান/ সমেয়র নয়; বরং 

সকাল-সQ/া, রাত-িদন, মাস ও বছেরর বা সারা জীবেনর0 এ 

�িতেবশী যিদ মG হয় তাহেল েভাগািKর আর েশষ থােক না0 

েতমিন এক মG �িতেবশীর ঘটনা হািদস শরীেফ বিণ7ত হেয়েছ0  

ِ̂ ُهَرْيَرةَ ر] اهللا عنه قَالَ 
َ
 ا� J�ِ صA اهللا عليه وسلم  عن أ

َ
eَِجاَء رَُجٌل إ

َهْب فَاْطَرْح 
ْ
ا َفَقاَل اذ

ً
ث

َ
ال

َ
ْو ث

َ
َيْ�ِ أ تَاهُ َمر 

َ
َهْب فَاْصHِْ فَأ

ْ
يَْشُكو َجاَرهُ َفَقاَل اذ

لُونَُه َفُيْخHُِهُ 
َ
ِريِق فََجَعَل ا� اُس يَْسأ ِريِق َفَطَرَح َمتَاَعُه ِ{ الط  ْم َمَتاَعَك ِ{ الط 

 ُ
َ

ِْه َجارُهُ َفَقاَل � َdِبِِه َوَفَعَل َوَفَعَل فََجاَء إ ُ َعُنونَُه َفَعَل اب 
ْ
َخHََهُ فََجَعَل ا� اُس يَل

 تََرى ِمJR َشْيًئا تَْكَرُههُ 
َ

 اْرِجْع ال

“আবু Fরাইরা রািদয়া�াF আনF েথেক বিণ7ত, এক ব/িY 

রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ এেস তার 

�িতেবশীর ব/াপাের অিভেযাগ করল0 রাসূলু�াহ সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, তুিম যাও, ছবর কর0 

এভােব েস দুই বার অথবা িতনবার আসার পর পেরর বাের 

নবীজী তােক বলেলন, েতামার বািড়র আসবাবপ] রাpায় িনেয় 

রাখ0 সাহাবী তাই করেলন0 মানুষ েসখান িদেয় যািCল এবং এর 
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কারণ িজেkস করিছল আর েলাকিট �িতেবশীর অত/াচােরর 

ঘটনা তােদরেক জানািCল0 েলােকরা ঐ েলাকিটেক অিভশাপ 

িদিCল, আর বলিছল আ�াহ তার সােথ এমন এমন ক�ন, 

কারণ েস এমন এমন কাজ কেরেছ0 এটা েদেখ ঐ েলােকর 

�িতেবশী েলাকিটর কােছ এেস বলল, আিম আর এমনিট করব 

না (�িতেবশীেক ক; িদব না0)0”019  

িতনিতনিতনিতন----    �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    েদাষেদাষেদাষেদাষ    েঢেকেঢেকেঢেকেঢেক    রাখারাখারাখারাখা    ও ই�ত স(ান বজায় রাখাও ই�ত স(ান বজায় রাখাও ই�ত স(ান বজায় রাখাও ই�ত স(ান বজায় রাখা: : : :     

পাশাপািশ থাকার কারেণ এেক অপেরর ভােলা মG িকছু 

জানাজািন হয়ই0 েগাপন করেত চাইেলও অেনক িকছু েগাপন 

করা যায় না0 �িতেবশীর এ সকল িবষয় পর�েরর জন/ 

আমানত0 িনেজর দুিনয়া ও আিখরােতর কল/ােণই এেক অপেরর 

েদাষ েঢেক রাখা জ�ির0 আিম যিদ তার েদাষ �কাশ কের িদই 

তাহেল েসও আমার েদাষ �কাশ কের িদেব0 আর আিম যিদ 

তার েদাষ েঢেক রািখ তাহেল েসও আমার েদাষ েগাপন রাখেব0 

আমােক েতা কারও মG আমেলর জবাব িদেত হেব না0 

�েত/েকই তার িনেজর আমেলর জবাব িদেব0 �েত/েকই তার 

আমল অনুযায়ী �িতদান পােব0 আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

                                                           

19  আল-মুসতাদরাক, হােকম, হাদীস: ৭৩০৩; আল-মু‘জামুল কাবীর, তবারানী, 

হাদীস: ৩৫৬; সহীহ ইবেন িহববান, হাদীস: ৫২০; বাইহাকী Zয়াবুল ঈমান, 

হািদস: ৯১০০ 
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نۡ ﴿ َسآءَ  َوَمنۡ  فَلَِنۡفِسهِۦۖ  َصٰلِٗحا َعِمَل  م&
َ
ۗ  أ  ]  �g: فصلت[ ﴾ [ َفَعلَۡيَها

“েয ব/িY েনক আমল কের, তা তার কল/ােণর জন/ই কের, আর 

েয খারাপ কম7 কের, তার পিরণিত তার উপরই বত7ােব”020  

আিম যিদ আমার �িতেবশীর েদাষ েগাপন কির, এর বেদৗলেত 

আ�াহও আমার এমন েদাষ েগাপন রাখেবন, যা �িতেবশীও 

জােন না0 হািদেস এেসেছ, 

ِخَرةِ «
ْ

ْغَيا َواآل ُ ِ{ ا3£ ُمْسلَِم َسَ¤َهُ اب 
ْ
َخاهُ ال

َ
  » ... َمْن َسَ¤َ أ

“েয তার মুসিলম ভাইেয়র েদাষ েঢেক রােখ , আ�াহও দুিনয়া ও 

আিখরােত তার েদাষ েঢেক রাখেবন...”021  

চারচারচারচার----    �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    েখাজঁেখাজঁেখাজঁেখাজঁ    খবরখবরখবরখবর    রাখারাখারাখারাখা::::        

আমরা Zধু িনেজেদর িনেয় ব/p থাকেল চলেব না0 আিম িনেজ 

ভােলা ভােলা েখলাম অথচ আমার �িতেবশী না েখেয় রইল এিট 

েকােনা ঈমানদােরর Lণ হেত পাের না0 ইবেন আ�াস 

রািদয়া�াF আনF েথেক বিণ7ত, রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, 

                                                           

20 সূরা ফুসিসলাত, আয়াত: ৪৬ 
21 সহীহ মুসিলম, হািদস: ২৫৮০; আবু দাউদ, হািদস: ৪৯৪৬; ইবনু মাযা, 

হািদস: ২২৫ 
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  »ما آمن ^ من بات شبعانًا وجاره جائع إe جنبه وهو يعلم«

“ঐ ব/িY মুিমন নয় েয েপট পুের খায় অথচ েস জােন েয তার 

পােশর �িতেবশী না েখেয় আেছ”022  

এখােন একিট িবষয় ল5ণীয়, অেনক �িতেবশীই এমন আেছ, 

যােদর েদেখ েবাঝার উপায় েনই েয, তারা অভােব িদন কাটােC0 

তারা কখেনাই মানুেষর কােছ হাত পােত না তারা কখেনা েকনা 

িকছু চাইেবও না0 কুরআেন এেদর স#েক7 বলা হেয়েছ- 

ۡغنَِيآءَ  ٱۡلَاهُِل  َيَۡسُبُهمُ  ﴿
َ
ِف  ِمنَ  أ cبِِسيَمُٰهمۡ  َتۡعرُِفُهم ٱل&َعف  gَ  ٱل&اَس  ُلونَ  َٔ يَۡس 

 ۗ  ]  ��f: ا�قرة[ ﴾ n إِۡلَاٗفا

“না চাওয়ার কারেণ অনবগত ব/িY তােদরেক অভাব মুY মেন 

কের0 তুিম তােদরেক িচনেত পারেব তােদর িচ � �ারা0 তারা 

মানুেষর কােছ নােছাড় হেয় চায় না”023 

কুরআেনর অপর একিট আয়ােত এেদরেক ‘মাহ~ম’ বলা হেয়েছ, 

আ�াহ তা’য়ালা বেলন, 

ۡمَوٰلِِهمۡ  َوِفٓ  ﴿
َ
آئِلِ  َحقّٞ  أ  ]  ��: ا�اريات[ ﴾ s َوٱلَۡمۡحُرومِ  ّلِلس&

                                                           

22 মুসনােদ আবু ইয়ালা, হািদস ২৬৯৯; আল আদাবুল মুফরাদ, হািদস ১১২ 
23 সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৩ 
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(অথ7) “এবং তােদর স#েদ রেয়েছ অভাবop ও মাহ~েমর 

(বি�েতর) হক”024 এ ে5ে] আমােদর কত7ব/, িনেজ েথেক 

তােদর েখাঁজ খবর রাখা এবং েদওয়ার ে5ে] এমন প�া 

অবলjন করা যােত েস ল�া না পায়0 এ জন/ই েতা যাকাত 

েদওয়ার ে5ে] এটা বেল েদওয়া জ�ির নয় েয, আিম েতামােক 

যাকাত িদিC; বরং ব/িY যাকােতর েযাগ/ িক না এটুকু েজেন 

েনওয়াই যেথ;0 

পাচঁপাচঁপাচঁপাচঁ----    �িতেবশীর �িতেবশীর �িতেবশীর �িতেবশীর সহেযািগতায়সহেযািগতায়সহেযািগতায়সহেযািগতায়    এিগেয় আসাএিগেয় আসাএিগেয় আসাএিগেয় আসা: : : :     

আর আিম �িতেবশীর �েয়াজন পুরা করব তাহেল আ�াহ আমার 

�েয়াজন িমিটেয় িদেবন এবং আমার সহায় হেবন0 হািদস শরীেফ 

এেসেছ, রাসূল সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

ِخيِه، aََن اُهللا َعز  وََجل  ِ{ َحاَجتِِه، «
َ
 »َمْن aََن ِ{ َحاَجِة أ

“েয তার ভাইেয়র �েয়াজন পুরা কের আ�াহ তার �েয়াজন পুরা 

কেরন”025  

ছয়ছয়ছয়ছয়----    অসুl হেল েদখেত যাওয়াঅসুl হেল েদখেত যাওয়াঅসুl হেল েদখেত যাওয়াঅসুl হেল েদখেত যাওয়া: : : :     

                                                           

24 সূরা যািরয়াত, আয়াত: ১৯ 
25  সহীহ বুখারী, হািদস: ২৪৪২; সহীহ মুসিলম, হািদস: ২৫৮০; আবু দাউদ, 

হািদস: ৪৮৯৩; িতরিমিয, হািদস: ১৪২৬  
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�িতেবশী অসুl তােক েদখেত যাওয়া এিট একিট অন/তম হক0 

তার িচিক�সার েখাজ খবর েনয়া ও তার েসবা করা খুবই 

জ�ির0  

ِ̂ ُهَرْيَرةَ قَاَل 
َ
مَ : َقْن أ

 
ُ َعلَْيِه وََسل ِ َصA  اب  ْو « :قَاَل َرُسوُل اب 

َ
َمْن َ¦َد َمِريًضا أ

َت ِمَن اَ
ن ِة زَ 
ْ
ْن ِطْبَت َوَطاَب َمْمَشاَك َوَيَبو أ

َ
ِ نَاَداهُ ُمَناٍد أ ُ ِ{ اب  ًخا �َ

َ
اَر أ
 
ً

 »َمْ§ِال

“আবু Fরাইরা রািদয়া�াF আনF হেত বিণ7ত, রাসূল সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, “েয ব/িY েকােনা অসুl ব/িYেক 

েদখেত যােব, অথবা তার েকােনা ভাইেক আ�াহর জন/ েদখেত 

যােব, আসমান েথেক একজন েফেরশতা আ�ান কের বলেত 

থােক, তুিম েসৗভাগ/বান, েতামার হাটা কল/াণকর এবং তুিম 

জা^ােত েতামার অবlান কের িনেল”026 

    সাতসাতসাতসাত----    �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    সােথসােথসােথসােথ    সদাচরণসদাচরণসদাচরণসদাচরণ    করাকরাকরাকরা: : : :     

�িতেবশীরা আমােদর জীবেনর আবশ/কীয় অনুষn0 তােদর সােথ 

আমার আচরণ সুGর হেব তা িক বেল েবাঝােত হয়? আর আিম 

যিদ মুিমন হই তাহেল েতা তা আমার ঈমােনর দািব0 আবু 

Zরাই� রািদয়া�াF আনF বেলন,  

                                                           

26 িতরিমিয, হািদস: ২০০৮       
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আমার দুই কান @বণ কেরেছ এবং আমার দুই চ5ু �ত/5 

কেরেছ যখন রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

»من aن يؤمن باهللا واdوم اآلخر فليكرم جاره«   েয আ�াহর �িত 

ঈমান রােখ এবং আিখরােত িব�াস রােখ েস েযন Wীয় 

�িতেবশীেক স(ান কের0 সহীহ মুসিলেমর বণ7নায় আেছ 

» Xجارهفليحسن إ «  “েস েযন Wীয় �িতেবশীর সােথ সদাচরণ 

কের”027  

আটআটআটআট----হািদহািদহািদহািদয়ায়ায়ায়া    আদানআদানআদানআদান----�দান�দান�দান�দান    করাকরাকরাকরা: : : :     

�িতেবশীেদর পর�েরর সুস#ক7 বৃি�র ে5ে] হািদয়ার আদান-

�দান খুবই কায7কর প�া0 এর মাধ/েম �দ/তা সৃি; হয় ও 

�াতৃেMর বQন মজবুত হয়0 েযমন হািদস- 

 عن 
B
يِْه وََسل

َ
ِ� ُهَريَْرَة، َعِن اs{ِBU َص_B اُهللا َعل

َ
 َقْن أ

ُ
َابPوا«: َم َفُقول

َ
 »َيَهاُدوا �

  حسن ] : قال الشيخ األ�ا�[

 “আবু Fরাইরা রা. হেত বিণ7ত, রাসূল সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, েতামরা হািদয়া আদান-�দান কর0 এর মাধ/েম 

                                                           

27 সহীহ বুখারী, হািদস ৬০১৮; সহীহ মুসিলম, হািদস ৪৮ 
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েতামােদর মােঝ �দ/তা সৃি; হেব”028  

: يقول ص_ اهللا عليه و سلم aن ا��: ر¨ اهللا عنه قال أ^ هريرةوعن 
 . »يا نساء اªسلمات، ال ©قرن جارة 
ارتها ولو فرسن شاة«

আবু Fরাইরা রািদয়া�াF আনF হেত অন/ হািদেস বিণ7ত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম নারীেদরেক এ িবষেয় 

উ�ু� কের বেলেছন, “েহ মুসিলম নারীগণ! েতামােদর েকউ েযন 

�িতেবশীেক হািদয়া িদেত সংেকাচ েবাধ না কের0 যিদও তা 

বকরীর খুেরর মত একিট নগণ/ ব�ও হয়”029 সুতরাং �িতেবশী 

নারীরাও িনেজেদর মােঝ হািদয়া আদান-�দান করেবন0 যিদও 

তা এেকবাের নগণ/ ব� হেয় থােক0 যা েকােনা উপকাের আসেব 

না0  

ِ̂ ُهَرْيَرةَ َقْن ا� J�ِ صA اهللا عليه وسلم قَاَل 
َ
َهِدي َة  «:َقْن أ

ْ
َيَهاَدْوا فَإِن  ال

ِْقَرن  َجاَرٌة ِ
َاَرتَِها َولَْو ِشق  فِْرِسِن شَ  َ© 
َ

ْدِر َوال   » اةٍ تُْذِهُب وََحَر الص 

আবু Fরাইরা রািদয়া�াF আনF হেত বিণ7ত, রাসূল 

সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “েতামরা হািদয়া আদান 

�দান কর, কারণ, তা মানুেষর অKেরর ে5াভেক দূর কের0 

                                                           

28 আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী হািদস: ৫৯৪ আ�ামা আলবানী হািদসিটেক 

হাসান বেল আখ/ািয়ত কেরন0 
29 সহীহ বুখারী, হািদস: ৬০১৭ 
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একজন �িতেবশী অপর �িতেবশীেক হািদয়া িদেত সংেকাচ 

করেব না0 যিদও তা বকরীর খুেরর অেধ7ক অংশ হেয় থােক”030 

আমােদর মিনষীরা �িতেবশীেদর েখাজ খবর িনেতন এবং তােদর 

�েয়াজন পূরেণ েচ;া করেতন0 রাসূল সা. এর সাহাবীেদর অবlা 

এমন িছেলন, তারা তােদর �িতেবশীেক েকােনা িকছু হািদয়া 

পাঠােতন, আবার েস �িতেবশী অপর �িতেবশীর িনকট আবারও 

হািদয়া পাঠােতন0 এভােব ব�িট ঘুের ঘুের আবার �থম ঘের 

িফের আসত0 

নয়নয়নয়নয়----খাবাখাবাখাবাখাবাের ের ের ের �িতেবশীেক�িতেবশীেক�িতেবশীেক�িতেবশীেক    শরীকশরীকশরীকশরীক    করাকরাকরাকরা::::    

এক �িতেবশী আেরক �িতেবশীেক হািদয়া েদওয়ার িবষয়িট এত 

L�Mপূণ7 েয, সামান/ িজিনস হািদয়া িদেতও রাসূলু�াহ সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর উ�ু� কেরেছন0 এক হািদেস 

আেছ, আ�াহর রাসূল সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম আবু যর 

রািদয়া�াF ‘আনFেক বেলন, 

 »إذا طبخت مرقة فأك� ماءها، وتعاهد ج�انك !أبا ذريا «

“েহ আবু যর, তুিম েঝাল (তরকাির) রা^া করেল তার পািন 

বািড়েয় িদও এবং েতামার �িতেবশীেক তােত শিরক কেরা”031  

                                                           

30 িতরিমিয, হািদস: ২১৩০ 
31 সহীহ মুসিলম,হািদস ২৬২৫ 
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إن � جارت¡، فإt ! قلت يا رسول اهللا: وعن jئشة ر� اهللا عنها قالت
  ،»إt أقربهما منك بابًا«: أيهما أهدي؟ قال

আেয়শা রািদয়া�াF আনহা বেলন, “আিম রাসূলু�াহ সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেkস করলাম-আমার দুই �িতেবশী0 

এেদর কােক হািদয়া িদব? রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, েয েতামার ঘেরর দরজার েবিশ িনকটবত7ী”0 

আমার বাসায় ভােলা িকছু রা^া হেল �িতেবশীেক না জানােলও 

রা^ার �াণ েতা তােক জািনেয় েদয়; পােশর বািড়েত ভােলা িকছু 

রা^া হেC0 বড়েদর কথা বাদ িদলাম, �াণ েপেয় েছাটেদর মেন 

েতা আoহ জাগেব তা খাওয়ার0 সুতরাং তােদর িদেক ল5/ েরেখ 

েঝাল বািড়েয় েদয়ার মাধ/েম েহাক বা িনেজ একটু কম খাওয়ার 

মাধ/েম েহাক সামান/ িকছু যিদ পািঠেয় িদই তাহেল ঐ েছা  

িশZর মেনর ইCা েযমন পুরা করা হেব েতমিন আ�াহও খুিশ 

হেবন0 যা আমার িরিযেক বরকেতর কারণ হেব ইনশাআ�াহ0 েয 

খােদম খানা  ৈতির করল তােকও খানায় শিরক করার কথা 

হািদেস এেসেছ0 কারণ এ খাবার ��ত করেত িগেয় েস এর 

েধাঁয়া েযমন সহ/ কেরেছ েতমিন এর সু�াণও তার নােক ও মেন 

েলেগেছ0 রাসুলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও 

বেলেছন,  
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ُ لُْقَمًة « ُينَاوِ�ْ
ْ
َحَدُكْم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه فَإِْن لَْم ُ¬ْلِْسُه َمَعُه فَل

َ
َ® أ

َ
ْو إَِذا أ

َ
أ

َجهُ 
َ

َ َحر هُ َوِعال ِ̄ لََتْ�ِ فَإِن ُه َو
ْ
ك

َ
ْو أ

َ
لًَة أ

ْ
ك

َ
ْو أ

َ
ْ�ِ أ

ْخرََجاهُ،» لُْقَمتَ
َ
    أ

“েতামােদর খােদম যখন েতামােদর জন/ খানা ��ত কের িনেয় 

আেস তখন তােক যিদ সােথ বিসেয় খাওয়ােত না-ও পার তােক 

দু এক েলাকমা হেলও দাও0 (সামান/ িকছু িদেয় হেলও তােক 

এই খানায় শিরক কর) কারণ, েস-ই েতা এই খানা ��ত করার 

ক; ও আLেনর তাপ সহ/ কেরেছ”032  

মুসিলেমর বণ7নায় রাসূল সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

َيَضْع ِ{ يَِدهِ «
ْ
، فَل

ً
َعاُم َمْشُفوًها قَلِيال ُكْل، فَإِْن aََن الط 

ْ
َيأ

ْ
ُيْقِعْدهُ َمَعُه فَل

ْ
لًَة  فَل

ْ
ك

َ
أ

لََتْ�ِ 
ْ
ك

َ
ْو أ

َ
 » أ

 “খােদমেক েতামরা েতামােদর সােথ বসেত েদেব, যােত েসও 

েতামােদর সােথ খায়, যিদ খাওয়ার কম হয়, তাহেল েতামরা তার 

হােত এক লুকমা বা দুই লুকমা খাওয়ার তুেল েদেব”।
33 

ইমাম আহমদ রহ. িমকদাদ ইবেন মা‘িদ কারাব রািদয়া�াF আনF 

হািদস বণ7না কের বেলন, রাসূল সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন, 

                                                           

32 সহীহ বুখারী, হািদস ৫৪৬০ 
33 মুসিলম, হািদস: ১৬৬৩; আবু দাউদ, হািদস: ৩৮৪৬ 
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ْطَعْمَت و£ك فهو لك صدقة، وما «
َ
ْطَعْمَت َغْفَسَك َفُهَو لََك َصَدقٌَة، َوَما أ

َ
ما أ

ْطَعْمَت َخاِدَمَك َفُهَو لك صدقة
َ
 »أطعمت زووجتك َفُهَو لََك َصَدقٌَة، َوَما أ

  .ورواه النسا¤ و�سناده صحيح

“যা তুিম িনেজ েখেল, তা েতামার জন/ সদকা, েতামার সKানেক 

যা খাওয়ােল তা েতামার জন/ সদকা, েতামার �ীেক যা খাওয়ােল 

তা েতামার জন/ সদকা আর েতামার খােদমেক যা খাওয়ােল তা 

েতামার জন/ সদকা”034  

এখােন আেরকিট িবষয় ল5ণীয়, ভােলা িকছু রা^া হেল মােঝ 

মেধ/ কােজর বুয়ার সKানেদর জন/ িকছু েদওয়া উিচত0 অেনক 

সময় খাবার েবঁেচ যায়0 হেত পাের আমার ঘেরর এ েবঁেচ যাওয়া 

খাবারই কােজর বুয়ার সKানেদর জন/ হেব ‘ঈেদর খাবার’0 আর 

আশা করা যায় এর িবিনমেয় আ�াহ আমার জন/ জা^ােতর 

েমহমানদািরর ফয়সালা করেবন0  

দশদশদশদশ----    �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    �েয়াজনেক�েয়াজনেক�েয়াজনেক�েয়াজনেক    অoািধকারঅoািধকারঅoািধকারঅoািধকার    েদেদেদেদওওওওয়ায়ায়ায়া: : : :     

অেনক সময় এমন হয়, �িতেবশীর �েয়াজেন িকছু ছাড় িদেত 

হয়0 িকংবা িনেজর িকছু 5িত Wীকার করেল �িতেবশীর অেনক 

বড় উপকার হয় বা েস অেনক বড় সমস/া েথেক েবঁেচ যায়0 েস 

ে5ে] �িতেবশীর উপকােরর জন/ িনেজর িকছু 5িত েমেন 

                                                           

34 বুখাির, আদাবুল মুফরাদ, হািদস: ১৯৫, ৯২; নাসায়ী, হািদস: ৯১৮৫ 
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েনওয়া ও উদারতা েদখােনা একজন মুসিলেমর িবেশষ Lণ0 

েতমিন একিট িবষয় হািদস শরীেফ উ�ৃত হেয়েছ, যা মুিমনেক এ 

িবষেয় উ�ু� কের0 আবু Fরাইরা রািদয়া�াF আনF হেত বিণ7ত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

اX م: ثم يقول أبو هريرة  » ال يمنع جار جاره أن يغرز خشبة { جداره «  

 متفق عليه . واهللا ألرم� بها ب� أكتافكم ! أراكم عنها معرض� 

“েকানও �িতেবশী েযন অপর �িতেবশীেক তার েদয়ােল কাঠ 

lাপন করেত বাধা না েদয়, তারপর আবু Fরাইরা রািদয়া�াF 

আনF বেলন, িক ব/াপার আিম েতামােদর এটা েথেক মুখ িফিরেয় 

থাকেত েদখিছ, আ�াহর শপথ, অবশ/ই আিম তা েতামােদর ঘাঁেড় 

িনে5প করব”035  

আেরক হািদেস এেসেছ,   

ِخيِه، aََن اُهللا َعز  وََجل  ِ{ َحاَجتِهِ  «
َ
 » َمْن aََن ِ{ َحاَجِة أ

“েয তার (মুসিলম) ভাইেয়র �েয়াজন পূরণ কের Wয়ং আ�াহ 

তার �েয়াজন পুরা কেরন”036  

এগারএগারএগারএগার----    িনত/িনত/িনত/িনত/    �েয়াজনীয়�েয়াজনীয়�েয়াজনীয়�েয়াজনীয়    িজিনসিজিনসিজিনসিজিনস    আদাআদাআদাআদানননন----�দান�দান�দান�দান    করাকরাকরাকরা: : : :     

                                                           

35 সহীহ বুখারী, হািদস: ২৪৬৩; সহীহ মুসিলম, হািদস: ১৬০৯ 
36 সহীহ মুসিলম, হািদস: ২৫৮০ 
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আমােদর �ায় সকেলরই সূরা মাউন মুখl আেছ0 ‘মাউন’ অথ7 

িনত/ �েয়াজনীয় িজিনস0 ৈদনিGন জীবেন আমােদর েছাট খাট 

অেনক িজিনেসরই �েয়াজন হয়0 েকানও ব� হয়েতা সামান/, 

িকN তার �েয়াজন িনত/0 েযমন লবণ0 খুবই সামান/ িজিনস, 

িকN তা ছাড়া আমােদর চেল না0 কখনও এমনও হয় দশ টাকার 

লবণ েকনার জন/ িবশ টাকা ির¡া ভাড়া খরচ করেত হেব বা 

এখন এমন সময় েয তা পাওয়া যােব না0 অথচ লবণ না হেল 

চলেবই না0 তখন আমরা পােশর বািড় বা �িতেবশীর �ারl হই0 

এমন সময় এ সাধারণ ব�িট যিদ েকউ না েদয় তাহেল িন,য়ই 

অেনক ক; হেয় যােব0 েকানও �িতেবশী যিদ এমন হয় তাহেল 

তােক িধক শত িধক0 আ�াহও তােক ভ�7সনা িদেয়েছন0 সূরা 

মাউেন আ�াহ বেলেছন,  

ِينَ  u ّلِۡلُمَصّلِيَ  فََوۡيلٞ  ﴿ ِينَ  y َساُهونَ  َصxَتِِهمۡ  َعن ُهمۡ  ٱل&  يَُرآُءونَ  ُهمۡ  ٱل&
 ]  ¥  ،�: ا�اعون[ ﴾  | ٱلَۡماُعونَ  َوَيۡمَنُعونَ  }

“সুতরাং দুেভ7াগ েসই সালাত আদায়কারীেদর, যারা তােদর 

সালাত সjেQ উদাসীন, যারা েলাক েদখােনার জন/ তা কের, 

এবং গৃহlািলর �েয়াজনীয় েছাট-খাট সাহায/দােন িবরত 

থােক”037  

                                                           

37  সূরা মাউন, আয়াত: ৪-৭ 
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বারবারবারবার----    �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    সালােমর উ9র েদয়াসালােমর উ9র েদয়াসালােমর উ9র েদয়াসালােমর উ9র েদয়া: : : :     

সালােমর উ9র েদওয়া যিদও একজন মুসিলেমর হক0 িকN 

একজন �িতেবশীর সালােমর উ9র েদওয়া অিধক L�Mপূণ70 

সালাম িবিনমেয়র মাধ/েম পর�েরর মেধ/ মহ�ত সৃি; হয়0 দুই 

জেনর মেধ/ দূরM দূর হয়0 Zধু সালােমর উ9র েদয়ার অেপ5ায় 

না েথেক সালাম েদওয়া আরও অিধক সাওয়াব0  

েতরেতরেতরেতর----    �িতেবশীেক উপেদশ েদ�িতেবশীেক উপেদশ েদ�িতেবশীেক উপেদশ েদ�িতেবশীেক উপেদশ েদয়ায়ায়ায়া: : : :     

একজন �িতেবশীর L�Mপূণ7 হক হল, তােক ভােলা কােজর 

আেদশ েদওয়া এবং মG ও খারাপ কম7 হেত িবরত রাখেত েচ;া 

করা0 তােক সালােতর দাওয়াত েদয়া, েরাজার দাওয়াত েদয়া, 

মসিজেদ যাওয়ার সময় তােক েডেক িনেয় যাওয়া0 অন/থায় েস 

যিদ সালাত আদায় না কের, �ীেনর উপর না চেল, িকয়ামেতর 

িদন েস আমার িব�ে� অিভেযাগ করেব0 েস বলেব, একসােথ 

থাকতাম িকN আমােক ভােলাকােজর আেদশ েদয়িন0 রাসূল 

সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِقَياَمِة َجاَرانِ «
ْ
ُل َخْصَمْ�ِ يَْوَم ال و 

َ
 ،» أ

“িকয়ামেতর িদন সব7 �থম বাদী িববাদী হেব দুই �িতেবশী”038 

                                                           

38  মুসনােদ আহমদ, হািদস: ১৭৩৭২ হািদসিট হাসান0  
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সবেচেয় বড় অিভেযাগ েতামার িব�ে� দাড় করােব, তা হল, 

তুিম তােক �ীেনর ব/াপাের েকােনা নিসহত কেরািন0 েতামার গলা 

েচেপ ধের বলেব, েহ আমার রব, েলাকিট আমােক েদখেছ আিম 

সালাত আদায় কিরিন, িকN সালাত আদায় করেত বেলনিন0 েহ 

আমার রব, আমােক িবিভ^ খারাপ কেম7 িল¢ হেত েদখেছ িকN 

আমােক খারাপ কম7 হেত িবরত থাকেত উপেদশ েদয়িন0 

আমােক আমার পিরবােরর মেধ/ ন; েদখিছল িকN েস আমােক 

েকােনা উপেদশ েদয়িন...ইত/ািদ0    

েহ আমার মুসিলম ভাই! তুিম েতামার 5মতা দািয়M 

অনুযায়ী �িতেবশীেদর উপেদশ দাও0 যােত আ�াহর দরবাের 

েতামার িব�ে� েকােনা অিভেযাগ করেত না পাের0 

�িতেবশীর আরও হক�িতেবশীর আরও হক�িতেবশীর আরও হক�িতেবশীর আরও হক----    

আর �িতেবশীর েখাঁজ খবর রাখা, িবপেদ আপেদ 

এিগেয় যাওয়া, অসুl হেল তােক েদখেত যাওয়া, এেক অপেরর 

সুখ-দুঃেখর শিরক হওয়া, হািদয়া আদান �দান করা, েসবা Z£ষা 

করা, �িতেবশীর েকউ মারা েগেল সা¤না েদওয়া, কাফন দাফেন 

শিরক হওয়া, এেক অপেরর �েয়াজনেক L�M েদওয়া, 

�িতেবশীর �েয়াজনেক অoািধকার েদওয়া, �িতেবশীর কে;র 

কারণ হয় এমন সব ধরেনর কায7কলাপ েথেক িবরত থাকা, 

অনুaােন দাওয়াত েদওয়া, ভুল Vিট হেল 5মা কের েদওয়া, 
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চলাচেলর রাpায় েকােনা ক;দায়ক েকােনা ব� েফেল না রাখা, 

রাpা বQ না করা, ছাদ েথেক তােদর েগাপনীয় িবষয় না েদখা, 

েদাষ-Vিট েঢেক রাখা, তােদর সােথ ভােলা ব/বহার করা, েচােখর 

েহফাজত করা, তােদর খােদম বা চাকর-বাকর ইত/ািদর �িত কু-

দৃি; না েদওয়া এবং দুিনয়াও আিখরােতর যাবতীয় কল/াণ িবষেয় 

তােদর উপেদশ েদয়া0 

ما حق ا
ار ! يا رسول اهللا: قالوا: عليه السالم معاذ بن جبلومن حديث 
إن استقرضك أقرضته، وpن استعانك أعنته، وpن مرض «: � ا
ار؟ قال

pن أصابه خ� هنيته، عدته، وpن افتقر عدت عليه، وpن احتاج أعطيته، و
وpن أصابته مصيبة عزيته، وpذا مات اتبعت جنازته، وال تستطيل عليه 
باµناء فتحجب عنه الريح إال بإذنه، وال تؤذيه بريح قدرك إال أن تغرف �، 

ًّ̧ا وال ¶رج بها و£ك  وpن اش¤يت فاكهة فأهِد �، وpن لم تفعل فأدخلها 
  ».dغيظ بها و£ه

মু‘আয ইবন জাবাল রািদয়া�াF আনF হেত বিণ7ত, িতিন বেলন, 

সাহাবীরা িজkাসা করেলন, একজন �িতেবশীর উপর তার অপর 

�িতেবশীর হক িক? রাসূল বলেলন, যিদ ঋণ চায় ঋণ েদেব, 

সহেযািগতা চাইেল সাহায/ করেব, অসুl হেল েদখেত যােব, 

অভােব পড়েল অভাব দূর করেব, তার সুেখ সুখী হেব, তার দুঃেখ 

দুখী হেব, মারা েগেল জানাযায় শিরক হেব, �িতেবশীর বাড়ীর 

হাওয়া বাতাস বQ করেব না, ফল িকনেল, তার বাড়ীেত হািদয়া 
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েদেব অন/থায় লুিকেয় রাখেব, েতামােদর েছেলরা হােত ফল িনেয় 

তােদর েছেলেদর েদখােব না, যােত তােদর মেন ক; যায়0                            

�িতেবশীর যত হক উপের উে�খ করা হেয়েছ েসLেলা েতা 

�িতেবশী মুসিলম েহাক অমুসিলম েহাক সবারই হক, সবার 

ে5ে] তা �েযাজ/0 আর �িতেবশী যিদ মুসিলম হয় বা মুসিলম 

ও আXীয় উভয়িটই হয় তাহেল এসকল হেকর সােথ মুসিলম ও 

আXীয় িহেসেব যত হক আেছ সবই তােদর �াপ/0 এ িবষয়িটও 

¦রণ রাখা জ�ির0 

দির§ দির§ দির§ দির§ �িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী�িতেবশীর হকর হকর হকর হক::::    

আর �িতেবশী যিদ দির§ হয় তাহেল এ িবষেয় তার হক আরও 

েবিশ0 কারণ দির§েক খানা খাওয়ােনা েযমন অেনক সওয়ােবর 

কাজ েতমিন দির§েক খানা না-খাওয়ােনা জাহা^ােম যাওয়ার 

একিট বড় কারণ0 কুরআন মজীেদ ‘ছাকার’ নামক জাহা^ােম 

যাওয়ার কারণ িহেসেব নামায না পড়ার িবষয়িটর সােথ সােথ 

দির§েক খানা না খাওয়ােনাও L�M সহকাের উে�িখত হেয়েছ0 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ْ  ~ َسَقرَ  ِف  َسَلَكُكمۡ  َما ﴿  ُنۡطِعمُ  نَُك  َولَمۡ  Q ٱلُۡمَصّلِيَ  ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا
 ]  ��  ،��: ا�دثر[ ﴾ � لِۡمۡسِكيَ ٱ
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 (জাহা^ামীেক িজেkস করা হেব) (অথ7) “েকান িবষয়িট 

েতামােদরেক ‘ছাকার’ নামক জাহা^ােম েঠেল িদেয়েছ? (তারা 

উ9ের বলেব) আমরা নামায পড়তাম না এবং দির§েক খানা 

খাওয়াতাম না”039  

আ�াহর রাসূল সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

  » ما آمن ^ من بات شبعان وجاره جائع إe جنبه وهو يعلم به «

“ঐ ব/িY মুিমন নয় েয েপট পুের খায় অথচ তার পােশর 

�িতেবশী না েখেয় থােক এবং েস তার স#েক7 জােন”040  

অপর একিট হািদেস বিণ7ত, রাসূল সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন,  

َدقَةُ «  ِمْسِكِ� َصَدقٌَة، َوَ�َ ِذي الر ِحِم صدقة وصلة الص 
ْ
أخرجه ( »َ�َ ال

 ) .النسا¤ حديث سلمان بن jمر

“িমসিকনেক দান করা সদকা, আর আXীয় Wজনেক দান করা 

সদকা ও আXীয়তা স#ক7 বজায় রাখা”।
41  

                                                           

39 সূরা মু¨ািছছর, আয়াত: ৪২-৪৪) 
40 মুসনােদ আবু ইয়ালা, হািদস: ২৬৯৯; ইমাম বুখািরর আল-আদাবুল মুফরাদ, 

হািদস: ১২৮ 
41 তাবরানী, হািদস: ৪৭২৩ 
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িনকটতমিনকটতমিনকটতমিনকটতম    �িতেবশীেক�িতেবশীেক�িতেবশীেক�িতেবশীেক    অoািধকারঅoািধকারঅoািধকারঅoািধকার    েদওয়া েদওয়া েদওয়া েদওয়া যিদওযিদওযিদওযিদও    েসেসেসেস    িবধম7ীিবধম7ীিবধম7ীিবধম7ী    হয়হয়হয়হয়::::    

�িতেবশীর মেধ/ েযমন আেছ িনকট �িতেবশী, িনকটতম 

�িতেবশী ও তুলনামূলক একটু দূেরর �িতেবশী েতমিন আেছ 

মুসিলম ও িবধম7ী0 এখন কােক হািদয়া িদব বা কােক আেগ িদব?   

َم : روى اإلمام أkد َقْن jَئَِشةَ 
B
يِْه وََسل

َ
ُ َعل Bاب B_َص ِ Bاب 

َ
ْت رَُسول

َ
ل
َ
غBَها َسأ

َ
ك

 
َ
 : ْت َفَقال

َ
ْهِدي؟ قَال

ُ
ِهَما أ sف

َ
 ك

َ
tَِجاَرْيِن فَإ �ِ Bقَْربِِهَما ِمنَْك بَابًا«: إِن

َ
 أ

َ
tَِوَرَواُه  »إ

َُخارِيP ِمْن َحِديِث ُشْعبََة بِهِ   .ا�ْ

আেয়শা রািদয়া�াF আনহা বেলন, “আিম রাসূলু�াহ সা�া�াF 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেkস করলাম-আমার দুই �িতেবশী0 

এেদর কােক হািদয়া িদব? রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, েয েতামার েবিশ িনকটবত7ী”0  

অমুসিলমঅমুসিলমঅমুসিলমঅমুসিলম    �িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর�িতেবশীর    হকহকহকহক: : : :     

ইসলাম মুসিলম �িতেবশীর ব/াপাের েযভােব L�M িদেয়েছন, 

অনু~পভােব অমুসিলম �িতেবশীর ব/াপােরও এভােব L�M 

িদেয়েছন0 অমুসিলম হওয়ার কারেণ, তার �িত েকােনা �কার 

ৈবষম/ ইসলাম েদখানিন0 সুতরাং, �িতেবশীর েযভােব অিধকার 

ও হক রেয়েছ, অমুসিলম �িতেবশীরও অনু~প হক ও অিধকার 

রেয়েছ0  
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ِ بِْن َقْمٍرو : َقْن ºَُاِهٍد قَاَل  ُمُه يَْسلُُخ َشاةً  -ُكْنُت ِعْنَد َقْبِد اب 
َ

: َفَقاَل  -َوُغال
َقْومِ 

ْ
، َفَقاَل رَُجٌل ِمَن ال Jَُهوِدي

ْ
dَارِنَا ا¼ِ 

ْ
َت فَابَْدأ

ْ
ُم، إَِذا فََرغ

َ
َُهوِدي3 : يَا ُغال

ْ
dا

؟ قَاَل  ُ ْصلََحَك اب 
َ
مَ : أ

 
 َسِمْعُت ا� ِ�  َصA  اُهللا َعلَْيِه وََسل

J
َارِ،  إِ½

ْ

يُوِ¾ بِا

ْو ُرئِيَنا 
َ
ن ُه سَ َحP  َخِشيَنا أ

َ
هُ ك

ُ
ث Jا½[ ُيَورµصحيح ] : قال الشيخ األ  

মুজািহদ রহ. বেলন, “একবার আিম আTু�াহ ইবেন 

আমর রািদয়া�াF আনF-এর কােছ িছলাম0 তার েগালাম একিট 

বকরীর চামড়া ছাড়ািCল0 তখন িতিন বলেলন, েতামার এ কাজ 

েশষ হেল সব7�থম আমােদর ইFদী �িতেবশীেক িদেব0 তখন 

এক ব/িY বলল, আ�াহ আপনার এসলাহ ক�ন0 আপিন 

ইFদীেক আেগ িদেত বলেছন! তখন িতিন বলেলন, (হাঁ) আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�ামেক �িতেবশীর হেকর 

িবষয়িট এত েবিশ L�M িদেয় বলেত Zেনিছ েয, আমােদর 

আশংকা হেয়েছ বা মেন হেয়েছ, �িতেবশীেক িমরােসর হকদার 

বািনেয় েদওয়া হেব”042  

জিমেনরজিমেনরজিমেনরজিমেনর    �িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী: : : : হকেকহকেকহকেকহকেক    ZªআZªআZªআZªআ    

এিট �িতেবশীর L�Mপূণ7 একিট হক0 িনেজর জিম বা বািড় যিদ 

েকউ িবি« করেত চায়, তাহেল েস ব/াপাের পা�7বত7ী �িতেবশীর 

                                                           

42 আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী, হািদস: ১২৮; শরF মুশিকিলল আছার, 

তহাবী, হািদস: ২৭৯২ 



42 

হক সবেচেয় েবিশ0 অথ7া�, তােক আেগ জানােত হেব েয, আিম 

আমার বািড় বা জিম িবি« করেত চাই, তুিম তা িকনেব িক না0 

যিদ েস িকনেত না চায় তাহেল অেন/র কােছ িবি« করা যােব0 

তােক না জািনেয় কােরা কােছ িবি« করা যােব না0 করেল েস 

দািব করেত পারেব েয, আিম এই জিম «য় করব0 এটা তার 

হক0 কারণ, হেত পাের এ জিমিট তার �েয়াজন বা এমন ব/িY 

তা «য় করল যার কারেণ েস অেনক 5িতর স(ুখীন হেত পাের 

ইত/ািদ0 আর এেকই শরীয়েতর পিরভাষায় ‘হকেক Zªআ’ বেল0  

হািদস শরীেফ �িতেবশীর এ হকিটেক অেনক L�M েদওয়া 

হেয়েছ0 রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َراَد َنْيَعَها، « 
َ
ْرٌض فَأ

َ
ُ أ

َ
ِ َمْن aَنَْت � َيْعرِْضَها َ�َ َجارِه

ْ
  »فَل

“যিদ েকউ তার জিম িবি« করেত চায় তাহেল েস েযন তার 

�িতেবশীেক জানায় ও তার িনকট �pাব কের”043  

আেরক হািদেস ইবেন আ�াস রািদয়া�াF আনF েথেক বিণ7ত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

» ِ  ب
َحق3

َ
َاُر أ

ْ

  »ُشْفَعِة َجارِهِ، يَْنَتِظُر بَِها إِْن aََن Ãَئًِبا، إَِذا aََن َطِريُقُهَما وَاِحًداا

                                                           

43 সুনােন ইবেন মাজাহ, হািদস: ২৪৯৩ 
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“Zªআ’-র িবষেয় �িতেবশীর হক সবেচেয় েবিশ0 �িতেবশী 

উপিlত না থাকেলও তার অেপ5া করেত হেব0 এটা তখন যখন 

তােদর উভেয়র চলাচেলর পথ এক হয়”044 এ ধরেনর আরও 

অেনক হািদেস হকেক Zªআর িবষয়িট বিণ7ত হেয়েছ0  

মGমGমGমG    �িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী    েথেকেথেকেথেকেথেক    আ�াহরআ�াহরআ�াহরআ�াহর    িনকটিনকটিনকটিনকট    পানাহপানাহপানাহপানাহ    চাওয়াচাওয়াচাওয়াচাওয়া: : : :     

মG �িতেবশী েথেক আমরা আ�াহর কােছ পানাহ চাই0 কারণ 

একজন মG �িতেবশী সাধারণ জীবনযা]ােক ব/াহত করেব বা 

আমােকও মেGর িদেক িনেয় যােব0 রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, 

ُل َقْنَك «  َاِديَِة َفَتَحو 
ْ

µُمَقاِم، فَإِن  َجاَر ا
ْ
ْوءِ ِ{ َدارِ ال ِ، ِمْن َجارِ الس    »َيَعو ُذوا بِاب 

“েতামরা অবlানlেলর মG �িতেবশী েথেক আ�াহর কােছ 

পানাহ চাও; কারণ ম� অ�েলর অlায়ী �িতেবশী পিরবিত7ত হয় 

(িকN অবlানlেলর �িতেবশী েস~প নয়)”045  

আিমআিমআিমআিম    হবহবহবহব    নানানানা    মGমGমGমG    �িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী::::    

আিম কােরা জন/ মG �িতেবশী হব না0 েযমিন ভােব আিম চাই 

না েয, আমার �িতেবশীিট মG েহাক েতমিনভােব আমােকও 

                                                           

44 সুনােন ইবেন মাজাহ, হা. ২৪৯৪; জােম িতরিমযী, হা. ১৩৬৯ 
45 সুনােন কুবরা, হািদস: ৫৫০২; Zআবুল ঈমান, বায়হাকী, হািদস: ৯১০৬ 
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ভাবেত হেব, আিমও েযন আমার �িতেবশীর কে;র কারণ না 

হই0 নােফ ইবেন আTুল হািরস রািদয়া�াF আনF েথেক বিণ7ত, 

রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َواِسُع  «
ْ
َمْسَكُن ال

ْ
َهRُِء، َوال

ْ
َمْرَكُب ال

ْ
الُِح، وَال َاُر الص 

ْ

َمْرءِ ا

ْ
   »ِمْن َسَعاَدةِ ال

“উ9ম �িতেবশী, আরাম দায়ক বাহন এবং �সp ঘর ব/িYর 

েসৗভােগ/র কারণ”046  

আিখআিখআিখআিখরােতররােতররােতররােতর    �থম�থম�থম�থম    বাদীবাদীবাদীবাদী----িববাদীিববাদীিববাদীিববাদী::::    

�িতেবশীর হক ন; করা বা তােক ক; েদওয়া অেনক বড় 

অন/ায়0 কখেনা দুিনয়ােতই এর সাজা েপেত হয় আর আিখরােতর 

পাকড়াও েতা আেছই0 আমার অথ7বল বা জনবল আেছ বেল আিম 

�িতেবশীর হক ন; কের পার েপেয় যাব এমনিট নয়0 হাঁ, 

দুিনয়ার আদালত েথেক হয়ত পার েপেয় যাব, িকN আিখরােতর 

আদালত েথেক আমােক েক বাঁচােব? উকবা ইবেন আেমর 

রািদয়া�াF আনF েথেক বিণ7ত, রাসূলু�াহ সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন, 

ِقَياَمِة َجاَرانِ «
ْ
ُل َخْصَمْ�ِ يَْوَم ال و 

َ
 »أ

                                                           

46 মুসনােদ আহমাদ, হািদস ১৫৩৭২; আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী, হািদস: 

১১৬ 
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“িকয়ামেতর িদন �থম বাদী-িববাদী হেব দুই �িতেবশী”047  

এেক অপেরর িব�ে� অিভেযাগ করেব, তুিম আমার হক ন; 

কেরছ0 আজ তুিম আমার হক পিরেশাধ করেব0 েসিদন েকউ 

ফাঁিক িদেত পারেব না, েকউ ন/ায় িবচার হেত বি�ত হেব না0 

আ�াহ তা‘আলা েসিদন উভেয়র মােঝ ফায়সালা করেবন0  

�িতেবশীেক�িতেবশীেক�িতেবশীেক�িতেবশীেক    ক;ক;ক;ক;    িদবিদবিদবিদব    নানানানা::::    

�িতেবশীেক ক; েদওয়ার িবষয়িটেক নবী সা�া�াF আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ঈমােনর দুব7লতা বেল িচি�ত কেরেছন0 েকানও ব/িY 

মুিমন আবার �িতেবশীেক ক;ও েদয় তা ভাবা যায় না0  

�িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী�িতেবশী    ক;ক;ক;ক;    িদেলিদেলিদেলিদেল    িকিকিকিক    করবকরবকরবকরব????    

হেত পাের আমার �িতেবশী আমােক ক; েদয় তাই বেল িক 

আিমও �িতেবশীেক ক; িদব? তা হেত পাের না0 মুিমন েতা 

সব7দা ভােলা আচরণ কের0 মুিমেনর Lণ েতা  

    أحسن إe من أساء إdك

                                                           

47 মুসনােদ আহমাদ, হািদস ১৭৩৭২; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হািদস: 

৮৩৬ 
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“েতামার সােথ েয মG আচরণ কের তুিম তার সােথ ভােলা 

আচরণ কর0’ েস েতা কুরআেনর ঐ আয়াত Zেনেছ, যােত আ�াহ 

বেলন,  

ُمورِ  َعۡزمِ  لَِمنۡ  َذٰلَِك  إِن&  وََغَفرَ  َصَبَ  َولََمن ﴿
ُ
 ]  �f: الشورى[ ﴾ Q ٱۡل

“�কৃতপে5 েয সবর অবলjন কের ও 5মা �দশ7ন কের, 

এটােতা বড় িহ(েতর কাজ”048   

হািদেস এেসেছ, আ�াহ িতন ব/িYেক পছG কেরন, তােদর 

একজন ঐ ব/িY, 

َذاهُ َحP   َوالر ُجُل 
َ
َاُر يُْؤِذيِه ِجوَاُرهُ، َفيَْصHُِ َ�َ أ

ْ

ُ ا

َ
َق بَيْنَُهَما َمْوٌت يَُكوُن � Jُفَفر 

ْو َظْعنٌ 
َ
  أ

“যার একজন মG �িতেবশী রেয়েছ, েস তােক ক; েদয়0 তখন 

ঐ ব/িY ছবর কের এবং আ�াহর ছাওয়ােবর আশা রােখ0 

একপয7ােয় ঐ �িতেবশীর ইেKকাল বা চেল যাওয়ার মাধ/েম 

আ�াহ তােক মুিY েদন”049  

�িতেবশীর জিমর আইল েঠলা: 

                                                           

48 (সূরা শূরা : ৪৩) 
49 মুসনােদ আহমদ, হািদস ২১৩৪০; আল মুসতাদরাক, হােকম খ. ২ পৃ. ৮৯; 
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অেনক সময় এমন হয় েয দুই �িতেবশী তােদর বািড়র সীমানা 

িনেয় িববােদ জিড়েয় পেড়0 েয �িতেবশীর শিY েবিশ েস 

েজারপূব7ক িনেজর সীমানা বািড়েয় েনয়0 এটা বসতবািড়র ে5ে] 

েযমন হয় ফসেলর জিমর �িতেবশীর সােথ আরও েবিশ হয়0 

যােক বেল ‘আইল েঠলা’0 সামান/ জিমন েঠেল েস িনেজর ঘােড় 

জাহা^াম েটেন আনল0 যতটুকু জিমন েস জবরদিp বািড়েয় 

িনেলা  েস িনেজেক তার েচেয় সাতLণ েবিশ জাহা^ােমর িদেক 

েঠেল িনেলা0 হািদস শরীেফ এেসেছ,  

َرِض�َ «
َ
 َسْبِع أ

َ
eِِقَياَمِة إ

ْ
قَُه يَْوَم ال Jًما، ُطو

ْ
ْرِض ُظل

َ
  » َمْن أَخَذ ِشHًْا مَِن األ

“েয ব/িY অন/ায়ভােব এক িবঘত জিম দখল করল, িকয়ামেতর 

িদন ঐ জিমর সাত তবক পিরমাণ তার গলায় েবিড় আকাের 

পিরেয় েদওয়া হেব”050  

আ�াহ আমােদর �িতেবশীর হেকর ব/াপাের সেচতন হওয়ার 

তাওিফক দান ক�ন0 আমীন0 

                                                           

50 সহীহ মুসিলম, হািদস ১৬১১; বুখাির, হািদস: ৩১৯৮ 


