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ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখার হুকুে কী? 
প্রশ্ন : ফুটবল টুর্নামেন্ট বা প্রতৈম াতিৈা দেখা কী? এ দখলা 
দেখমল তক গুর্াহ হমব? 
উত্তর : এ দখলা ত তর্ দেখমবর্, তৈতর্ গুর্াহিার হমবর্ তৈর্ তেক 
দেমক :  
প্রেেৈ.েূলযবার্ সেয় র্ষ্ট করার কারমে,  া একজর্ োরু্মের 
আওৈাধীর্ সবমেময় েূলযবার্ তজতর্স। আর োরু্ে ৈার জীবর্কাল 
সম্পমকন সাধারেভামব এবাং দ ৌবর্কাল সম্পমকন তবমশেভামব 
তজজ্ঞাতসৈ হমব। আবেুল্লাহ ইবর্ আব্বাস রাতেয়াল্লাহু ‘আর্হু 
কৈত নক বতেনৈে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাে ইরশাে 
কমরর্,  
َل َعْن ََخٍْس ، َعْن 

َ
ِه َحَّتى يُْسأ اَل َتُزوُل َقَدُم اْبِن آَدَم َيْوَم الِقيَاَمِة ِمْن ِعنِْد َربِّ

بْ 
َ
ْفنَاُه ، َوَعْن َشبَابِِه ِفيَم أ

َ
ْنَفَقُه ، ُعُمِرهِ ِفيَم أ

َ
ْيَن اْكتََسبَُه َوِفيَم أ

َ
اَلُه ، َوَماِِلِ ِمْن أ

 .َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِلمَ 

‘তকয়ােমৈর তের্  ৈক্ষে প নন্ত দকার্ বান্দামক পাাঁেতট প্রশ্ন র্া করা 
হমব ৈৈক্ষে প নন্ত আল্লাহর সােমর্ দেমক ৈার েু তট পা এক 
কেে অগ্রসর হমব র্া; ৈামক ৈার বয়স সম্পমকন তজমজ্ঞস করা 
হমব; দস তকমস ৈা ক্ষয় কমরমে? ৈার দ ৌবর্কাল সম্পমকন 
তজমজ্ঞস করা হমব; দস ৈার দ ৌবর্কালমক তকমসর েমধয র্ষ্ট 
কমরমে? ৈার ধর্-সম্পে সম্পমকন তজমজ্ঞস করা হমব; দস ৈা 
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তকভামব উপাজনর্ কমরমে? এবাং দকান্ পমে ৈা বযয় কমরমে? ৈার 
ইলে সম্পমকন তজমজ্ঞস করা হমব; দস দ  ইলে অজনর্ কমরতেল 
দস দোৈামবক দস আেল কমরতেল তক র্া? [তৈরতে ী : ২৪১৬]  
তিৈীয়ৈ. সৈর ৈো শরীমরর আবরেীয় অাংশ প্রকামশর কারমে। 
আর এটা দৈা োকু্ষস সৈয দ  ফুটবল দখলায় সৈর দখালা োমক। 
এতেমক আেরা জাতর্ দ  দকামর্া প্রময়াজর্ োড়া সৈর দখালা 
তকাংবা দেখা জাময়  দর্ই। 
ৈত ৈীয়ৈ. এমৈ কমর সালামৈ তবলম্ব তকাংবা সালাৈ সমূ্পেন ৈরকই 
হময়  ায়। এটাও োকু্ষস বযাপার  া অস্বীকামরর উপায় দর্ই। বরাং  
বড় বড় টুর্নামেন্টগুমলায় সবাই দজাহমরর পর দেতিয়ামে আসমৈ 
শুরু কমর আর োিতরব প নন্ত দখলা দেমখ। ফমল আের র্াোজতট 
অবলীলায় েুমট  ায়। অেে আেরই দসই সালাৈ আল্লাহ ৈা‘আলা 
 ার প্রতৈ তবমশে  ত্ন তর্মৈ আমেশ তেময়মের্। দ ের্ আল্লাহ 
সুবহার্াহু ওয়াৈা‘লা ইরশাে কমরমের্, 

َٰفُِظوا ْ﴿ ْْح  َٰتَِْْع   ل و  ىَْٰوْٱلصَّ ةِٱلۡوُۡسط  ل وَٰ ِْْٱلصَّ َٰنِتِيْ ْو قُوُموا لِِلَّ  [  ٨٣٢: ابلقرة] ﴾٢٣٨ق 

‘দৈােরা সালাৈসেূহ ও েধযবৈনী সালামৈর তহফা ৈ কর এবাং 
আল্লাহর জর্য োাঁড়াও তবর্ীৈ হময়।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াৈ : 
২৩৮}  
দৈেতর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লামের বােীমৈও 
র্ার্াভামব এ সালাৈ তবর্ষ্ট করার বযাপামর কম ারহুাঁতশয়াতর 
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উচ্চাতরৈ হময়মে। দ ের্ : ইবর্ উের রাতেয়াল্লাহু ‘আর্হু কৈত নক 
বতেনৈ হময়মে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বমলর্,  

ْهلَُه َوَماَِلُ » 
َ
نىَما ُوتَِر أ

َ
ى َتُفوتُُه َصاَلُة الَْعْْصِ َكأ ِ  .« اَّلى

‘ ার আসর সালাৈ েু মট  ায়, দস এের্ দ র্ ৈার (ৈাবৎ) 
পতরবার ও সম্পেহাতরময় দফমলমে।’ [বুখারী : ৫৫২; েুসতলে : 
৯৯১] 
আমরক হােীমস এমসমে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাে 
বমলর্,  

 .« َمْن تََرَك َصاَلَة الَْعْْصِ َفَقْد َحِبَط َعَملُُه » 

‘দ  বযতি আসমরর সালাৈ ৈরক করমলা দস ৈার (সব) আেলই 
হাতরময় দফলল।’ [বুখারী : ৫৫৩] 
ফুটবল দখলার জর্য সালাৈ তবলম্ব করা প্রসমে এক প্রমশ্নর 
জবামব শায়খ উোইেীর্ রতহোহুল্লাহ বমলর্, ‘ টুর্নামেন্ট দেখার জর্য 
আপর্ামের সালামৈ দেতর প্রসমে বলব, দেখুর্ আতে আপর্ামের 
পরেতপ্রয় ভাই তহমসমব উপমেশ তেতি, আপর্ারা টুর্নামেন্ট দেমখ 
তর্মজমের েহােূলয সেয় র্ষ্ট করমবর্ র্া। কারে, এমৈ আতে 
আপর্ামের েুতর্য়া বা আতখরামৈর দকামর্া কলযামের তেক দেতখ 
র্া। সমন্দহ দর্ই এ দকবল সেময়র অপেয়। ৈাোড়া আোর জার্া 
েমৈ অমর্ক দখলায়ই সৈর দখালা োমক। ট্রাইজারগুমলা োমক 
উরুর অমধনক প নন্ত বা এর কাোকাতে। দখমলায়াড়রা সবাই োমক 
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ৈরুে- ুবা। আর সমন্দহ দর্ই  ুবকমের উরু উনু্মি োকমল ৈা 
তফৈর্ার কারে হমৈ পামর। দৈেতর্ এসব দখমলায়াড়মক েশনকরা 
এের্ ভতি-সম্মার্ কমরর্, দখলার বাইমরর তেকগুমলা তবমবের্া 
করমল ৈারা এর উপ ুি হমৈ পামরর্ র্া।  


