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সংরিপ্ত বর্কনা............. 
আত্মীয়তার সম্পর্ক এর্রি অরত গুরুত্বপূর্ক রবষয়। 
আত্মীয়তার সম্পর্ক যয সমাজে যথাযথ আদর পায় না 
যস সমাে মানরবর্ যেতনা ররহত বলজল ভুল বলা 
হজব না। আত্মীয়তার সম্পর্ক রিা বযরি ও সমাে 
েীবজন বহু র্লযাজর্র দ্বার উনু্মি র্জর যদয়। 
আত্মীয়তার সম্পর্ক সরির্ উপাজয় র্ীভাজব যত্ন যপজত 
পাজর তার রবস্তাররত বর্কনা এজসজে বিযমার্ 
প্রবন্ধরিজত। 
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আত্মীয়তার সম্পর্ক 
আল্লাহ তা‘আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক বোয় রাখার রনজদকশ 
রদজয়জেন। আল্লাহ তা‘আলা বজলন, 

ِينََ﴿ َمرََََما ََيَِصلُونََََوٱَّلذ
َ
ََُأ نَبِهِۦ ََٱّللذ

َ
 [ ٢١: الرعد] ﴾يُوَصَلََأ

“এবং যারা বোয় রাজখ ঐ সম্পর্ক, যা বোয় রাখজত 
আল্লাহ আজদশ রদজয়জেন।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২১] 
রতরন রনর্িাত্মীয়জদর অরির্ার  আদাজয় উৎসারহত 
র্জরজেন। আল্লাহ বজলন, 

ُهۥَٱۡلُقۡرَبَىََذاََوَءاتَِ﴿  [ ٢٦: االرساء] ﴾َحقذ

“আত্মীয়-স্বেনজর্ তার হর্ রদজয় দাও।” [সূরা আল-
ইসরা, আয়াত: ২৬] আল্লাহ তা‘আলা হাদীজস রু্দসীজত 
‘সম্পর্ক’-যর্ লিয র্জর বজলন,  

 .«قطعته قطعك ومن وصلته وصلك من»

“যয বযরি যতামার সাজথ সম্পর্ক রমরলজয় রাখজব, আরম 
তার সাজথ সম্পর্ক রমরলজয় রাখব, আর যয যতামার সাজথ 
সম্পর্ক রেন্ন র্রজব, আরম তার সাজথ সম্পর্ক রেন্ন 
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র্রব।”1 আর সম্পর্ক রেন্ন র্রা যথজর্ খুব সতর্ক 
র্জরজেন এবং এজর্ পৃরথবীজত রবশৃংখলা সৃরি বজল সাবযস্ত 
র্জরজেন। আল্লাহ বজলন, 

ُۡتمََۡإِنََعَسۡيُتمَََۡفَهۡلَ﴿ نَتََوَّلذ
َ
ۡرِضََِفََُتۡفِسُدوا ََأ

َ
ُعو ا ََٱۡۡل ِ ََوُتَقط 

رَۡحاَمُكمَۡ
َ
 [٢٢: حممد] ﴾٢٢َأ

“অতঃপর িমতা লাভ র্রজল সম্ভবত যতামরা পৃরথবীজত 
রবশৃংখলা সৃরি র্রজব এবং আত্মীয়তার বন্ধন রেন্ন 
র্রজব।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২২]  
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বজলন, 

 «.قاطع اجلنة يدخل ال»

“আত্মীয়তার সম্পর্ক রেন্নর্ারী োন্নাজত প্রজবশ র্রজব 
না।”2

 

আত্মীয়তার সম্পর্ক বোয় রাখার ফযীলত: 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বোয় রাখার অজনর্ ফযীলত রজয়জে। 
তন্মজিয রর্েু উজল্লখ র্রা হজলা: 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫২৯। 
2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫২৫। 
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১. সম্পর্ক বোয় রাখা রররযর্ বৃরি এবং দীর্কেীবী হওয়া 
এবং উভজয়র মাজে বরর্জতর র্ারর্। আনাস রারদয়াল্লাহু 
‘আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম যথজর্ বর্কনা 
র্জর বজলন, 

 «.رمحه فليصل أثره ىف هل وينسأ رزقه ىف هل يبسط أن أحب من»

“যয বযরি তার রররযর্ প্রশস্ত হওয়া এবং মৃতুযর সময় 
রপরেজয় যদওয়া র্ামনা র্জর, তার উরেৎ আত্মীয়তার 
সম্পর্ক বোয় রাখা।”3

 

২. এ র্াে োন্নাজত প্রজবজশর র্ারর্ হজব। আবূ আইয়ুব 
আনসারী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু যথজর্ বরর্কত, এর্ বযরি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামজর্ বলল, যহ 
আল্লাহর রাসূল! আমাজর্ এমন আমল বজল রদন যা 
আমাজর্ োন্নাজত প্রজবশ র্রাজব। তখন রাসূল বলজলন: 

 وتصل الزاكة وتؤيت الصلوة وتقيم شيئا   به ترشك وال اهلل تعبد»
 «.الرحم

                                                           
3 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫২৭। 
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“আল্লাহর ইবাদত র্র, তাাঁর সাজথ যর্াজনা রর্েু শরীর্ 
র্জরা না, সালাত আদায় র্র, যার্াত প্রদান র্র এবং 
আত্মীয়তার সম্পর্ক অিুণ্ণ রাখ।”4

 

৩. দুরনয়া এবং আজখরাজত যসৌভাগ্য এবং তাওফীর্ 
পাওয়ার র্ারর্ হজলা আত্মীয়তার সম্পর্ক বোয় রাখা। 

৪. সম্পজর্কর স্তর: এ সম্পর্ক বোয় রাখার রর্েু স্তর 
রজয়জে। সজবকাচ্চ স্তর হজলা: োন-মাল দ্বারা সাহাযয র্রা 
এবং র্লযার্ র্ামনা র্রা। আর সবকরনম্ন স্তর হজলা, সালাম 
যদওয়া। এ দু’রির মাজে আজরা অজনর্ স্তর রজয়জে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বজলন, 

 «.بالسالم ولو أرحامكم بلوا»
“সালাম-এর মািযজম হজলও যতামরা যতামাজদর 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বোয় রাখ।”5

 

                                                           
4 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩০৯। 
5 শু‘আবুল ঈমান, হাদীস নং ৭৬০২, ৭৬০৩। 
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আর অপররদজর্ এর উাঁেু স্তর হজলা, যয যতামার সাজথ 
সম্পর্ক রেন্ন র্রজব, তুরম তার সাজথ সম্পর্ক েুজে রদজব। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বজলন, 

 رمحه قطعت إذا اذلي الواصل ولكن باملاكفئ الواصل ليس»
 «.وصلها

“সমান সমান আেরর্ দ্বারা সম্পর্ক স্থাপনর্ারী হওয়া যায় 
না; রর্ন্তু তার সাজথ সম্পর্ক রেন্ন র্রা হজল তখনও যরদ 
যস সম্পর্ক রির্ রাজখ, তাহজলই তাজর্ প্ররৃ্ত সম্পর্ক 
স্থাপনর্ারী বলা যাজব।”6 অথকাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক পূর্ক 
বোয় রাখা তখনই হজব, যখন যর্াজনা সম্পর্ক রেন্ন 
র্রজত ইচু্ছর্ বযরির সাজথ সম্পর্ক েুজে রাখা হজব। 

সম্পজর্কর সীমাজরখা বা সংজ্ঞা:  
আত্মীয়তার সম্পজর্কর যর্াজনা রনরদকি সীমানা বা সংজ্ঞা 
যনই। প্রেরলত রীরত অনুযায়ী তা রনিকাররত হয়। প্রেরলত 
রীরত যযিাজর্ সম্পর্ক বোয় রাখা মজন র্জর যসিা িতকবয। 
আর যযিাজর্ সম্পর্ক রেন্ন র্রা মজন র্জর যসিা বেকনীয়। 

                                                           
6 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৩২। 
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আত্মীয়তার পাথকর্য ও মযকাদা অনুযায়ী সম্পজর্কর মাজে 
পাথকর্য হজয় থাজর্, রপতার সম্পর্ক আর দূর সম্পজর্কর 
োোত ভাইজয়র সম্পর্ক এর্ হয় না। 

অবস্থানুযায়ী এ সম্পজর্কর পাথকর্য র্জি। যরাগ্ী ও 
মুখাজপিীর সম্পর্ক িনী এবং সুজস্থর সমান হয় না। বে-
যোির সম্পর্কও এর্ হয় না। অনুরূপভাজব স্থান অনুযায়ী 
সম্পজর্কর মাজে পাথকর্য র্জি। যয যদজশর মাজে আজে 
আর যয যদজশর বাইজর আজে, তাজদর সম্পর্ক এর্ রর্ম 
হয় না। 

সম্পজর্কর রনদশকন হজলা পরস্পর সািাৎ এবং অবস্থা 
সম্পজর্ক যখাাঁে-খবর যনওয়া, সালাম যদওয়া, যফাজনর 
মািযজম যযাগ্াজযাগ্ র্রা, পত্র যলখা ইতযারদ। 

সমাপ্ত 


