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স�ােনর হক 

হাবীবু�াহ মুহা�াদ ইকবাল 
 

 : إ  اومد هللا والل ال والع ر آ  اول اهللا وآ ل  وحبب  أجع� أمي نعد

আ�াহ তা‘আলা মানব জীবনেক স�ান-স�িতর মাধযেম 
ভারসাময প্ূণ ্বং আকআণূীয় কেরেেনে ্ািরবািরক জীবেন 
স�ান-স�িত কতবড় িনয়ামত তা যার স�ান হয়িন িতিন 
সবেচেয় েবিশ উ্লি� কের থােকনে যােদরেক আ�াহ রাববুল 
আলামীন স�ান দান কেরেেন তােদর উ্র ্ক মহান দািয়� 
অি ণ্ত হেয়েেে ি্তা-মাতার জনয সবেচেয় বড় বযথণতা হেব যিদ 
স�ানেক আদশণবান  ে্ পেড় না তুলেত ্ােরনে েকননা আবু 
হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত হািদেস ্েসেে, িতিন 
বেলন, রাসপলু�াহ  সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন,  

ودٍ  ِمنْ  َما«
ُ
  َمْول

ّ
َِِ  ُ

َ
ِفْطَرةِ  َعَ  ُُول

ْ
بََوا ال

َ
أ
َ
ّوَدانِهِ  هُ ف ََ وْ  ، ُُ

َ
انِهِ  أ َ ِّ َر وْ  ، ُُ

َ
َسانِهِ  أ ِّ ََ ُُ« 
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�িতিট নবজাতক তার �ভাবজাত �ীন ইসলােমর  ্র জ� �হূ 
কেরে অতঃ্র তার মা-বাবা তােক ইয়াহপদী, নাসারা অথবা 
অি� প্জক িহেসেব পেড় েতােল [সহীহ বুখারী: ১৩৫৮]।  

আমােদর সমাজ বযববা িদন িদন েযভােব অ্সং�ৃিত, 
অৈনিতকতা ্বং চির� িব�ংসী কােজর িদেক ধািবত হে�, 
েসখােন আমােদর স�ােনর উ্র েযসব দািয়� আেে তা অতয� 
গুে�র সােথ ্ালন করেত হেবে আ�াহ   তাতর রাসপেলর 
িনেদণিশত ্পায় স�ানেক লালন-্ালন করা ঈমােনর অনযতম 
দাবীে আমােদর উ্র স�ানেদর েয হকগেলা রেয়েে তা ্খােন 
আেলাচনা করা হেলা : 

১. কােন আযান েদয়া : স�ান দুিনয়ােত আসার ্র েপাসল িদেয় 
্ির�ার কের তার ডান কােন আযান েদয়া, তা েেেল েহাক বা 
েমেয় েহাকে ্িট ি্তা-মাতার উ্র ্জনয ্কিট গু� প্ূণ 
দািয়�েয, িশশর কােন সবণ�থম আ�াহর ে েে�র আ য়াজ 
ে্ৗেে েদয়া ্বং  ত ে্েত থাকা শয়তান যােত তার েকান 
কিত না করেত ্ােরে হািদেস ্েসেে,  

ِب  بْنِ  اهللاِ  ُ�َبْيدِ  َ�نْ 
َ
�ِيهِ  َ�نْ  ، َرافٍِع  أ

َ
اَل  ، أ

َ
ُُْت :  ق

َ
 وسلم عليه اهللا ص� اهللاِ  َرُسوَل  َرأ

نَ «
ّ
َ
َ
َُنِ  ِف  أ ُ

ََسنِ  أ ّ  بْنِ  الْ ِ
تْهُ  ِح�َ  ََ َ ةُ  َولَ ََ اِط

َ
الَةِ  ف َّ  .»بِال
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আবপ রােফ রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, িতিন বেলন, আিম 
রাসপল স�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক হাসান ইবেন আলীর 
কােন আযান িদেত েদেখিে [সুনান আবপ দাউদ:৫১০৫] 

২. সু�র নাম রাখা : বা�ার জনয সু�র নাম িনবণাচন করা ি্তা-
মাতার অনযতম দািয়�   কতণবযে নাম অথণবহ হ য়া নােমর 
েসৗ�যণে েকননা রাসপল সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন 
অেনক অসু�র নাম ্িরবতণন কের িদেয়িেেলনে [আবু দাউদ 
৪৯৫২-৪৯৬১] 

৩. আি�কা করা : ইসলামী সং�ৃিতর অনযতম িবআয় হেলা 
স�ােনর আকীকা করাে েেেলর ্ক েথেক ২িট োপল ্বং 
েমেয়র ্ক েথেক ১িট োপল আ�াহর নােম যেবহ করাে হাদীেস 
্েসেে,  

َرَة َ�نْ  َ�نْ  َُ ِ  َرُسولِ  َس َّ ُ  َصّ�  ا َّ ْيهِ  ا
َ
مَ  َعل

ّ
اَل  َوَسل

َ
ّ « :ق مٍ  ُُ

َ
 تُْذبَحُ  بَِعِقيَقتِهِ  َرِهيَرةٌ  ُغال

ُق  الّسابِعِ  َُْومَ  َ�ْرهُ 
َ
ُ�ْل ُسهُ  َو

ْ
  »َرأ

সামুরা রািদয়া�াহ আনহ হেত বিূণত, িতিন বেলন, রাসপলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন, সকল নবজাতক তার 
আি�কার সােথ আব�ে জে�র স�ম িদন তার ্ক েথেক জেবহ 
করা হেবে ঐ িদন তার নাম রাখা হেবে আর তার মাথার চুল 
কামােনা হেবে [সুনান আবপ দাউদ: ২৮৩৮]  
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৪. সদকাহ করা : েেেল েহাক বা েমেয় েহাক স�ম িদবেস চুল 
কাটা ্বং চুল ্িরমাূ েরৗ্য সদকাহ করা সুুাতে আলী 
রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, রাসপলু�াহ স�া�াহ আলাইিহ 
 য়াসা�াম হাসান রা. ্র ্ক েথেক ১িট বকরী আকীকা 
িদেয়েেন ্বং বেলেেন, েহ ফােতমা ! তার মাথা মু�ন কর ্বং 
চুল ্িরমাূ েরৗ্য সদকাহ করে [সুনান আত-িতরিমযী: ১৫১৯] 
্োড়া রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম িশশেদরেক 
েখজুর িদেয় তাহনীক ্বং বরকেতর জনয েদা‘আ করেতনে 
[সহীহ বুখারী: ৩৯০৯; মুসিলম: ২১৪৬] 

৫. খাতনা করা : েেেলেদর খাতনা করােনা ্কিট অনযতম 
সুুাতে হাদীেস ্েসেে,  

اَل  ابِرٍ جَ  َ�نْ 
َ
ِ  َرُسوُل  َ�ّق «:  ق َّ ََسنِ  َعنِ  وسلم عليه اهللا ص�- ا َُسْ�ِ  الْ  َوالْ

ا ََ َُ ُّامٍ  لَِسْبَعةِ  وََخَتَر
َ
َ«. 

জািবর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ  য়াসা�াম হাসান ্বং হসাইন রািদয়া�াহ আনহমার 
স�ম িদবেস আকীকা ্বং খাতনা কিরেয়েেনে [আল-মু‘জামুল 
আ সাত: ৬৭০৮] 

৬. তা হীদ িশকা েদয়া : িশশ যখন কথা বলা আরর করেব 
তখন েথেকই আ�াহর তা হীদ িশকা দেত হেবে রাসপলু�াহ 
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সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ইবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহেক 
লকয কের বেলন,  

مُ  َُا«
َ

  ُغال
ّ

عَ  ِِِ
ُ
َك أ َُ ّ

اٍت، ل ََ ِ َ  اْحَفِظ  َك َّ َ  اْحَفِظ  َ�َْفْظَك، ا َّ ِْدهُ  ا
َ

َاَهَك، ت
ُ

 ت
ََا ِ َت  ِ

ْ
ل
َ
لِ  َسأ

َ
اْسأ

َ
، ف َ َّ ا ا ََ ِ اْسَتِعنْ  اْسَتَعْرَت  َو�

َ
ِ، ف َّ مْ  بِا

َ
نّ  َواْعل

َ
ّمةَ  أ

ُ
وْ  اُ

َ
 ل

َعْت  ََ نْ  َعَ  اْجَت
َ
ْرَفُعوكَ  أ ءٍ  َُ مْ  َِِشْ

َ
ْرَفُعوكَ  ل َُ  

ّ
ءٍ  َِِ دْ  َِِشْ

َ
َتَبهُ  ق

َ
ُ  ك َّ َك، ا

َ
وْ  ل

َ
 َول

ُعوا ََ نْ  َعَ  اْجَت
َ
وكَ  أ ّ ُُ ءٍ  َُ مْ  َِِشْ

َ
وكَ  ل ّ ُُ َُ  

ّ
ءٍ  َِِ دْ  َِِشْ

َ
َتَبهُ  ق

َ
ُ  ك َّ ْيَك، ا

َ
 َعل

مُ  ُرفَِعِت 
َ

ال
ْ
ق
َ
ُحُف  وََجّفْت  اُ َّ   »ال

‘েহ বৎস! আিম েতামােক কেয়কিট বাকয িশখােত চাইে তুিম 
আ�াহর অিধকােরর েহফাযত করেব, আ�াহ  েতামার েহফাযত 
করেবনে তুিম আ�াহর অিধকােরর েহফাযত করেব, তুিম তাতেক 
সবণদা সামেন ্ােবে যখন েকান িকেু চাইেব তখন আ�াহর 
কােেই চাইেবে আর যখন সহেযািপতা চাইেব তখন আ�াহর 
কােেই চাইেবে আর েজেন রাখ! যিদ ্ুেরা জািত যিদ েতামার 
েকান উ্কার করার জনয ্কতাব� হয়, তেব েতামার েকান 
উ্কার করেত সমথণ হেব না, শধু ততটুকুই করেত ্ারেব 
যতটুকু আ�াহ েতামার জনয িলেখ েরেখেেনে আর যিদ ্ুেরা 
জািত যিদ েতামার েকান কিত করার জনয ্কতাব� হয়, তেব 
েতামার েকান কিত করেত সমথণ হেব না, শধু ততটুকুই করেত 
্ারেব যতটুকু আ�াহ েতামার জনয িলেখ েরেখেেনে কলেমর 
িলখা েশআ হেয়েে ্বং কাপজসমপহ শিকেয় েপেেে [িতরিমযী: 
২৫১৬]  
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৭. কুরআন িশকা দান : েোট েবলা েথেকই স�ানেক কুরআন 
িশকা িদেত হেবে েকননা কুরআন িশকা করা ফরয। আলী 

রািদয়া�◌াহ আনহ েথেক বিূণত, িতিন বেলন, েতামরা েতামােদর 
স�ানেদর িতনিট িবআয় িশকা দা ে ত�েধয রেয়েে তােদরেক 
কুরআন িতলা য়াত িশকা   কুরআেনর রান দা ে [জািমউল 
কাবীর] 

কুরআন িশকা েদয়ার েচেয় উ ম কাজ আর েনইে উসমান 
রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, রাসপলু�াহ স�া�াহ আলাইিহ 
 য়াসা�াম বেলেেন:  

مَ �َ  َمنْ  َخْ�ُُ�مْ «
ّ
ُقْرآنَ  َعل

ْ
هُ  ال ََ ّ

 »َوَعل

‘‘েতামােদর মেধয সেবণা ম বযিয েসই েয িনেজ কুরআন িশকা 
কের   অ্রেক িশকা েদয়ে’’ [সহীহ বুখারী:৫০২৭] 

৮. সলাত িশকা েদয়া   সলাত আদােয় অভযভ করা : ্িট 
্কিট গু� প্ূণ অিধকার েয ি্তা-মাতা তার স�ানেক সলাত 
িশকা িদেবন ্বং সলাত আদােয় অভযভ করােবনে হাদীেস 
্েসেে,  

ِرو َ�نْ  َْ �ِيهِ  َ�نْ  ُشَعْيٍب  بْنِ  َ�
َ
اَل  َجّدهِ  َ�نْ  أ

َ
اَل ق

َ
ِ  َرُسوُل  ق َّ ُ  َصّ�  ا َّ ْيهِ  ا

َ
مَ  َعل

ّ
 :َوَسل

َدُ�مْ  ُمُروا«
َ

ْوَ
َ
ةِ  أ

َ
ال َّ ْ�َراءُ  َوُهمْ  بِال

َ
ُ�وُهمْ  ِسنِ�َ  َسْبعِ  أ ا َواْضِ ََ ْي

َ
ْ�َراءُ  ُهمْ وَ  َعل

َ
 َعْشٍ  أ

وا
ُ
ّرق

َ
مْ  َوف َُ َضاِجعِ  ِف  بَيَْر ََ ْ  »ال
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আমর ইবেন শপয়াইব রািদয়া�াহ আনহ তার বাবা িতিন তার দাদা 
েথেক বূণনা কেরন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ইরশাদ 
কেরন, েতামরা েতামােদর স�ানেদর সলােতর িনেদণশ দা  সাত 
বের বয়েসে আর দশ বের বয়েস সলােতর জনয মৃদু �হার কর 
্বং েশায়ার বােন িভুতা আেনা। [সনুান আব ূদাউদ: ৪৯৫] 

৯. আদব বা িশ�াচার িশকা েদয়া : স�ানেদর আচরূ িশকা েদয়া 
ি্তামাতার উ্র দািয়�   কতণেবযর অ�ভপ ণযে লুকমান 
আলাইিহস সালাম তার স�ানেক বলেলন, ‘আর তুিম মানুেআর 
িদক েথেক েতামার মুখ িফিরেয় িনেয়া নাে আর যমীেন দরভের 
চলােফরা কেরা না; িন�য় আ�াহ েকান দািরক, অহ�ারীেক 
্ে� কেরন নাে আর েতামার চলার েকে� মধযম্পা অবলঅন 
কর, েতামার আ য়াজ নীচু কর; িন�য় সবচাইেত িনকৃ� আ য়াজ 
হল পাধার আ য়াজে’ [ সপরা লুকমান ১৮,১৯] 

১০.আদর ে�হ   ভালবাসা েদয়া : স�ানেদরেক ে�হ করা ্বং 
তােদরেক আ�িরকভােব ভালবাসেত হেবে আবু হরায়রা 
রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, িতিন বেলন, রাসপলু�াহ  সা�া�াহ 
আলাইিহ  য়াসা�াম হাসান ইবেন আলী রািদয়া�াহ আনহেক 
চুঅন িদেলন ্বং আদর করেলনে েস সময় আকরা ইবেন হািবস 
রািদয়া�াহ আনহ  উ্িবত িেেলনে িতিন বলেত লাপেলন, 
আমারেতা দশিট স�ান িক� আিমেতা কখেনা আমার 
স�ানেদরেক আদর ে�হ কিরিনে রাসপলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
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 য়াসা�াম তার িদেক তাকােলন ্বং বলেলন, েয অেনযর �িত 
রহম কের না আ�াহ  তার �িত রহম কেরন নাে [সহীহ বুখারী: 
৫৯৯৭] 

১১. �ীিন ইলম িশকা েদয়া : স�ানেক দীিন ইলম িশকা েদয়া 
ফরজ করা হেয়েেে কারূ �ীিন ইলম না জানা থাকেল েস িব�া� 
্বং কিত�বেদর অ�ভপ ণয হেবে হাদীেস ্েসেে- 

�َِس  َ�نْ 
َ
اَل  َمالٍِك  بْنِ  أ

َ
اَل :  ق

َ
مَ  َعلْيهِ  اهللا َصّ�  اهللاِ  َرُسوُل  ق

ّ
ُب «:  وَسل

َ
مِ  َطل

ْ
ِعل

ْ
ِر�َضةٌ  ال

َ
 ف

ّ  َعَ    »ُمْسلِمٍ  ُُ

আনাস িবন মািলক রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, রাসপলু�াহ 
স�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন, �েতযক মুসিলেমর উ্র 
রানাজণন করা ফরয। [সনুান ইবন মাজাহ: ২২৪] 

১২. �া� বয়� হ য়া ্যণ� লালন-্ালন করা : স�ানেদরেক 
�া� বয়� ্যণ� লালন-্ালন করেত হেব ্বং তােদর জনয 
�েয়াজনীয় খরচ করেত হেবে  

مّ  َ�نْ 
ُ
ةَ  أ ََ َ

ُت َُا َسل
ْ
ل
ُ
ِ  َرُسوَل  ق َّ ْجرٍ  ِمنْ  ِل  َهْل  ا

َ
ِب  بَِ�  ِف  أ

َ
  أ

َ
ةَ َسل نْ  ََ

َ
نِْفَق  أ

ُ
مْ  أ َِ ْي

َ
 َعل

ْسُت 
َ
َِمْ  َول تِ

َ
َذا بَِتارِ�

َ
َذا َهك

َ
ا َوَهك ََ َّ

ِ اَل  بَِ�ّ  ُهمْ  ِ
َ
ِك  َََعمْ « :ق

َ
ْجرُ  ل

َ
َفْقِت  َما أ َْ َِمْ  أَ ْي

َ
 »َعل

উে� সালামাহ রািদয়া�াহ আনহা েথেক বিূণত, িতিন বেলন, নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�ামেক আিম িজরাসা করলাম আবপ 
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সালামার স�ানেদর জনয আিম যিদ খরচ কির ্েত িক আমার 
জনয �িতদান রেয়েে? নবী স�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম 
বলেলন, হযাত যতিদন তুিম খরচ করেব ততিদন েতামার জনয 
�িতদান থাকেবে [সহীহ বুখারী: ৫৩৬৯] 

১৩. সকম কের েতালা : স�ানেদরেক ্মনভােব সকম কের 
পেড় েতালা,তারা েযন উ্াজণন করার মত েযাপযতা অজণন করেত 
্ােরে সা‘দ ইবেন আিব  য়া�াস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, 
িতিন বেলন, নবী সা�া�াহ আলাইিহ  য়া সা�াম আমােক ্ভােব 
বেলেেন,  

نْ  ِِنَّك «
َ
رَِياءَ  َوَرَ�َتَك  تََدعَ  أ

ْ
غ

َ
نْ  ِمنْ  َخْ�ٌ  أ

َ
مْ  أ َُ ةً  تََدَ�

َ
ّفُفونَ  َعل

َ
َِمْ  ِف  اَّاَس  ََُتك ُِْدُ

َ
  »أ

েতামােদর স�ান স�িতেদরেক সকম   সাবলিঅ েরেখ যা য়া, 
তােদরেক অভাবী   মানুেআর কােে হাত ্াতা অববায় েরেখ 
যা য়ার েচেয় উ মে [সহীহ বুখারী:১২৯৫] 

১৪. িববাহ েদয়া : সুুাহ ্�িতেত িববাহ েদয়া ্বং িববাহর 
যাবতীয় কাজ স�াদন করা ্বং উ্যুয সমেয় িববাহর বযববা 
করাে আবপ হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক ্ভােব বূণনা করা 
হেয়েে েয, িন�য়ই ি্তার উ্র স�ােনর হেকর মেধয রেয়েে, 
স�ান �া�বয়� হেল তােক িববাহ েদেবে [জািমউল কাবীর] 
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১৫. �ীেনর ্েথ ্িরচািলত করা : ি্তা-মাতার অনযতম দািয়� 
হেলা স�ানেদরেক �ীেনর ্েথ, কুরআন-সুুাহর ্েথ ্িরচালনা 
করা, �ীেনর িবধান ্ালেনর েকে� অভযভ কের েতালাে কুরআেন 
্েসেে, 

ِ قُۡل ﴿ َّ �  َ ن  َ ۡۡ ُُ  َ   ِِ  َ  ۡ ّّ � َِ َ ن  و  ا  
 
ن ص ِ��  � ن   َ  �ِ َّ ِ َِٱ  � ْ إ ُٓ ُۡ  ۡ   ِِٓ�  ُ  َِ ِِ ن ذ 

َ  �لُۡمۡ�ِ�ِ�  َ ن   و ِن ا  
 
 ]١٠٨:ُوسف[﴾ ١   ن

‘ বল, ‘্টা আমার ্থে আিম েজেন-বুেঝ আ�াহর িদেক 
দা য়াত েদই ্বং যারা আমার অনুসরূ কেরেে তারা ে আর 
আ�াহ ্িব� মহান ্বং আিম মুশিরকেদর অ�ভপ ণয নই’। [সরূা 
ইউসফু : ১০৮]  

স�ানেক �ীেনর ্েথ ্িরচালনার মাধযেম স য়াব অজণন করার 
্ক িবরাট সুেযাপ রেয়েেে হাদীেস ্েসেে, রাসপলু�াহ  সা�া�াহ 
আলাইিহ  য়াসা�াম আলী রািদয়া�াহ আনহেক বলেলন,  

» ِ َّ َوا
َ
نْ  ف

َ َ
َدى ُ َْ َك  َخْ�ٌ  َواِحدٌ  رَُجٌل  بَِك  ُُ

َ
 »اََّعمِ  ُحْرِ  ِمنْ  ل

েতামার মাধযেম ্কজন  যিদ িহদায়াত�া� হয়, তেব তা হেব 
েতামার জনয লালবেূণর অিত মপলযবান উট েথেক  উ মে [সহীহ 
বুখারী] 
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১৬. স�ানেদর মােঝ ইনসাফ করা : স�ানপূ ি্তামাতার কাে 
েথেক ইনসাফ আশা কের ্বং তােদর মােঝ ইনসাফ করা ্কিট 
গু� প্ূণ িবআয়ে রাসপলু�াহ  সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ্ 
িবআেয় িবেশআভােব সতকণ কের বেলেেন, ‘েতামরা আ�াহেক ভয় 
কেরা ্বং েতামােদর স�ােদর মােঝ ইনসাফ কেরা’। [সহীহ 
বখুারী: ২৫৮৭] 

 

১৭. ইসলাম অনুেমাদন কের না ্মন কাজ েথেক িবরত রাখা : 
ইসলাম অনুেমাদন কের না ্মন কাজ েথেক তােদরেক িবরত না 
রাখেল ্ই স�ানপনই িকয়ামােত ি্তামাতার িবুে� দাতড়ােবে 
কুরআেন ্েসেে,  

ۡهلُِٓ�ۡم ا  ٗر�  ﴿
 
ۡ  َ ُ�ۡم  اُفس 

 
ْ إِ ۡ ْإِ قُ ُن َ  ء إن  ِي َّ �   َ ّه

 
� َ  ]٦:الحر�م[﴾ ٰ 

েহ ইমানদারপূ! েতামরা েতামােদর িনেজেদরেক ্বং েতামােদর 
্িরবারবপণেক জাহাুােমর আগন েথেক বাতচা ে [সপরা আত-
তাহরীম-৬]  

﴿ َّ ِ ر  َإ ُُ ف   َ   َ ِي َّ م   َ ق     � َُ ۡل  َ ۡ �ِس �  ِ�ۡ� َ  ِ َّ ِ�ۡ�  َ ا   ِن َّ  َ  ۡ َِ يۡ
 َّ رِا   �

 
ن    ۡ

لِ�   ف  ُۡ  �ۡ�  َ إِنن   ِ� ُكْا   ِن ۡقد 
 
ۡت  ۡ  ] ٢٩: فَلت[ ﴾٢� 
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আর কািফররা বলেব, ‘েহ আমােদর রব, ি�ন   মানুেআর মেধয 
যারা আমােদরেক ্থ�� কেরেে তােদরেক আমােদর েদিখেয় 
িদনে আমরা তােদর উভয়েক আমােদর ্ােয়র নীেচ রাখব, যােত 
তারা িনকৃ�েদর অ�ভুণয হয়ে [সপরা হা-মীম আসিসজদাহ-২৯ ]
   

 

১৮. ্া্কাজ, অি�লতা, েবহায়া্না, অ্সং�ৃিত েথেক িবরত 
রাখা : স�ান দুিনয়ার আসার সােথ সােথ শয়তান তার ে্েেন 
েলেপ যায় ্বং িবিভুভােব, িভু িভু ুে্,ে্াশাক-্িরে�েদর 
মাধযেম, িবিভু ফযাশেন, িবিভু িডজাইেন, িবিভু িশকার নােম 
জাহাুােমর িদেক িনেয় যা য়ার আড়য� কেরে তাই ি্তা-মাতােক 
অবশযই ্ িবআেয় সতকণ   সজাপ থাকেত হেবে আ�াহ বেলন,  

﴿  
 
ۡ  َ نِجُ�ۡم  ۡز� 

 
ۡ َۡ َّ ِن َِ ِ ْ إ ُن َ  ء إن  ِي َّ �   َ ّه

 
� َ َُهۡم� ٰ  ُر  ِ َُّ�ۡم ف ٱۡح  � َّٗ ُد  ٓ نِدُ�ۡم   َ َۡ

ُفْر  رِّحٌٓم   َ   َّ � َّ َإِ ف َِ ُُ فِ ِۡ  ّ  َ ْإِ  ُا ۡ ۡ�ف   َ ْإِ  ُف َۡ  ّ  ] ١٤:الاينن[﴾  ١�َ 

েহ মুিমনপূ, েতামােদর �ামী-�ী   স�ান-স�িতেদর েকউ েকউ 
েতামােদর দুশমনে অত্ব েতামরা তােদর বযা্াের সতকণতা 
অবলঅন করে আর যিদ েতামরা মাজণনা কর, ্িড়েয় যা  ্বং 
মাফ কের দা  তেব িন�য় আ�াহ ্রম কমাশীল, অসীম দয়ালুে 
[সপরা তাপাবুন-১৪]  
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হাদীেস ্েসেে,  

ُ  َرِضَ  ، َ�ّباٍس  ابْنِ  َعنِ  َّ ا ا ََ َُ اَل  ، َ�ْر
َ
َعنَ «:  ق

َ
 وسلم عليه اهللا ص� اهللاِ  َرُسوُل  ل

 َ�َِ ّب ََ ََ َُ ْ اِت  بِالنَّساءِ  الرَّجالِ  ِمنَ  ال ََ ّب ََ ََ َُ ْ  »بِالرَّجالِ  النَّساءِ  ِمنَ  َوال

ইবেন আববাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, রাসপেল করীম 
রাসপলু�াহ স�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম ্ুুেআর েবশ ধারূকারী 
নারী   নারীর েবশ ধারূকারী ্ুুআেক অিভস�াত কেরেেনে 
[সহীহ বুখারী:৫৮৮৫] 

আ�ু�াহ ইবন আমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, রাসপলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন :  

رَ  ابْنِ  َعنِ  ََ اَل  ُ�
َ
اَل  ق

َ
ِ  َرُسوُل  ق َّ ّبهَ  َمنْ  « وسلم عليه اهللا ص� ا ََ َ وَ  بَِقْومٍ  َ َُ مْ  َ� َُ  .» ِمْر

‘েয বযিয অনয জািতর সােথ সা-দৃশযতা রাখেব েস তােদর 
দলভুয বেল পূয হেবে [সুনান আবপ দাউদ:৪০৩১] 

১৯. েদা‘আ করা : আমােদর স�ানেদর জনয েদা‘আ করেত হেবে 
আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক েদা‘আ িশকা িদেয়েেন ্ভােব,  

﴿   َ ُقْلُْ  ّ   َ ِي َّ � َ 
 
ة  ۡ ُّ ِن   قُ ِن ّّ ُرّرِ  َ نِجن    ۡز� 

 
ۡ َۡ َ    ِن   ۡ َّن   ه  ۡلن    ۡ�ُ�ٖ ر   َ َ �ۡج

ِّقِ�  َِن  ًن    ] ٧٤: الفرقي [﴾  ٧لِۡلُم
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আ�াহর েনক বা�া তারাই যারা বেল, েহ আমােদর রব, 
আমােদরেক ্মন �ী   স�ানািদ দান কুন যারা আমােদর চকু 
শীতল করেবে আর আ্িন আমােদরেক মু াকীেদর েনতা বািনেয় 
িদনে [সপরা আলফুরকান-৭৪] 

যাকািরয়যা আলাইিহস সালাম আ�াহর িনকট েদা‘আ কেরিেেলন,  

َّةٗ  ﴿ َ  ُرّرِ ا ُ ّّ ۡ  ِٱ ِنَ  ِ ه  ِّ ۥُ ق ق     ر  َّ َّ  ر  ُِ
 � َ  ز   ُ   َ ِ ِمُٓع  ُهن  ل  ُ   َ ق َِاّ ۡ ًة ِ ّٓ  َ

َ  ءِ  ّه  ]٣٨:لل عمرا [ ﴾  ٣�

‘েহ আমার রব, আমােক আ্নার ্ক েথেক উ ম স�ান দান 
কুনে িন�য় আ্িন �াথণনা  বূকারী’। [সরূা আেল ইমরান ৩৮] 

স�ািনত ি্তামাতাবৃ�, আমরা িক স�ােনর হকগেলা ্ালন 
করেত ে্েরিে বা ্ারিে ? আসুন, আমরা আমােদর 
স�ানেদরেক েনকস�ান িহসােব পেড় তুিলে েয স�েকণ হািদেস 
্েসেে, 

ِب  َ�نْ 
َ
نّ  ُهَرْ�َرةَ  أ

َ
ِ  َرُسوَل  أ َّ اَل  -وسلم عليه اهللا ص�- ا

َ
ََا « ق ِ َسانُ  َماَت  ِ

ْ
 اِإل�

ََْقَطعَ  هُ  َ�ْرهُ  ا
ُ
ل ََ �َ  

ّ
ةٍ  ِمنْ  َِِ

َ
الَث

َ
  ث

ّ
ةٍ  ِمنْ  َِِ

َ
وْ  َجارِ�َةٍ  َصَدق

َ
مٍ  أ

ْ
وْ  بِهِ  ُُنَْتَفعُ  ِعل

َ
ٍ  أ

َ
 َول

 »َصالٍِح 
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আবু হরায়রা রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিূণত, রাসপলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ  য়াসা�াম বেলেেন, মানুআ মৃতুযবরূ করেল তার 
যাবতীয় আমল ব� হেয় যায়, তেব ৩ িট আমল ব� হয় না- 

১. সদকােয় জািরয়া  

২. ্মন রান-যার �ারা উ্কৃত হ য়া যায় 

৩. ্মন েনক স�ান- েয তার জনয েদা‘আ কের [সিহহ 
মুসিলম:১৬৩১] 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর স�ানেদরেক কবুল কুন, 

তােদর হকসমপহ যথাযথভােব ্ালন করার তা ফীক িদনে 
আমীন! 


