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মুসিলেমর ৈবিশ�য 

আ�াহ ্া‘আলা সবিকছু সৃি� কেরেছন একিট মূল েথেক। আ�াহ 

বেলন,  

َها ﴿ ُّ ََ � ّا �َّاُس  َٓ َن ََ�ٰ  َذَكرٖ  ّمنن َخلَۡقَ�ُٰ�م ِ
ُ
نَل  ُشُعوٗ�ا وََجَعلَۡ�ُٰ�مۡ  َوأ  َوَ�َبآ�

 ْۚ ََعاَرفُٓوا َّ  �ن ۡ�َرَمُ�مۡ  ِن
َ
ن  عنندَ  أ َّ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �

َ
�  َّ َ  ِن َّ و﴾ ١ َخبن�ٞ  َعلنيمٌ  �

 ]وو١٣:والجرات[

‘েহ েলাকসকল! আিম ে্ামােদরেক এক পুরু ও এক নারী 

হে্ সৃি� কেরিছ, পের ে্ামােদরেক িবভ� কেরিছ িবিভ� জাি্ ও 

েগাে�, যাে্ ে্ামরা এেক অপেরর সােথ পিরিচ্ হে্ পার। 

ে্ামােদর মােঝ েয অিধক মু�াকী েস-ই আ�াহর িনকট অিধক 

স�ািন্। আ�াহ ্া‘আলা সবিকছু জােনন এবং সবিকছুর খবর 

রােখন।০ F

1 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মমা িবজেয় েঘাুষা কের 

বেলন, েহ কুরাইশ স�দায়! আ�াহ ্া‘আলা জােহলী অহিমকা ও 

বাপ-দাদার বড়াই িমিটেয় িদেয়েছন। সকল মানুু আদম স�ান, 

আর আদম মািটর সৃি�।  

                                                             
1 হজুরা্, ১৩ 



 

5 

আ�াহ ্া‘আলা মানুু সৃি� কের ্াঁেক েচনার ম্ েযাগয্া 

িদেয়েছন। সােথ সােথ ি্িন রব ও উপাসয হওয়ার বযাপাের যেথ� 

দিলল-�মাষ উপ�াপন কেরেছন, েযগেলা মানুেুর িবেবক, অনুভূি্ 

ও আ�ােক সে�াধন কের। মানুুেক ্াঁর পিরচয় লাভ না করার 

কারেষ শাি� �দােনর জেনয এ্টুকুর উপরই  া� হনিন; বরং 

রাসূল ে�রষ কের িক্াব নািযল কেরেছন, যাে্ মানব �কৃি্েক 

সে�াধন কের সিঠক ধারষার বীজ বপন করা যায়। এ িবুেয় �চুর 

আয়া্ রেয়েছ। আ�াহ বেলন, 

قنمۡ  ﴿
َ
نّ�نينن  وَۡجَهَك  فَأ ۚ  ل ن  فنۡطَرَت  َحننيٗفا َّ ۚ  �َّاَس  َ�َطرَ  �َّ�ن  � يَل  َ�  َعلَيَۡها َلۡقن  َ�ۡبدن  �ن
نۚ  َّ نَك  � َقّينمُ  �ّ�نينُ  َ�ٰل

نّ  �َۡ ٰ�ن ََ ۡ�َ�َ  َو
َ
ََ  َ�  �َّاسن  أ ۡعلَُمو نَ�ۡهن  ۞ُمننيبن�َ  ٣ َُ  وَ�ّ�ُقوهُ  ِ

 ْ �نيُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ َّ ْ  َوَ�  �ل  ]وو٣١وو،٣٠:والرام[و﴾ ٣ �لُۡمۡ�ن�ن�َ  مننَ  َتُ�وَُوا

“্ুিম একিন�ভােব িনেজেক �ীেনর উপর �ি্ি�্ কর। 

আ�াহর (�দ�) �কৃি্র অনুসরষ কর, েয �কৃি্ অনুযায়ী ি্িন 

মানুু সৃি� কেরেছন, আ�াহর সৃি�র েকােনা পিরব র্ন েনই। এটা 

সহজ-সরল �ীন, িক� অিধকাংশ মানুু জােন না। িবশ�িচে� ্ার 

অিভমুখী হেয় ্ াঁরই ্ াকওয়া অবল�ন কর, ে্ামরা সালা্ কােয়ম 

কর এবং মুশিরকেদর অ�ভুর� হেয়া না।”১ F

2 

                                                             
2 সূর আর -রম : ৩০-৩১ 
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আ�াহ ্ া‘আলা মানুেুর িনকট এরকমই েচেয়েছন। িক� মানুু 

সংকীষর িবেবক ও কু�বৃি�র কারেষ এিদক-েসিদক ছুেটাছুিট কের, 

িব�া� হেয় নানা পথ ও প�া অবল�ন কের। আ�াহ ্া‘আলা 

মানুুেক আকল-বুি�-িবেবক ও আ�া িদেয়েছন। েয বযি� এক 

িদকেক অপরিটর উপর �াধানয েদেব, েস সিঠক রা�া েথেক সের 

যােব। 

ইসলামী বযি�েের গষ-ৈবিশ�য 

আ�াহ ্া‘আলা মুসিলেমর জনয এমন িকছু গষাবলী িনধরারষ 

কেরেছন, েযগেলার মাধযেম ্ােদর সহেজই অনযেদর েথেক পৃথক 

করা যায়।  

(১) মুসিলম আকীদা ও িব�ােস দৃঢ় :— 

মুসিলম আ�াহেক রব, ইসলামেক দীন ও মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক নবী ও রাসূল িহেসেব দৃঢ়িব�াস কের। 

আ�াহ, ্াঁর েফেরশ্াকুল, িক্াব, রাসূলগষ, আেখরা্ ও ভাল-

ম� ্াকদীেরর উপর ঈমান রােখ।  

ঈমােনর িভি�র উপর একজন মুসিলম জীবনেক পিরচািল্ 

কের, যা ্ ােক আচার-বযবহার, চলােফরা, উে�শয-ল য ও েলনেদেন 
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িদক িনেদরশনা েদেব। এর উপরই �ি্ি�্ হেব ্ ার জীবন-জীিবকা 

ও সময়। িনধরাির্ হেব ্ার দৃি�ভিি এবং ্ার কাজকমর চলেব 

সু�� �ামাষয্ার উপর, যাে্ েকােনা �কার পিরব র্ন, পিরবধরন 

ও িচ�া-িব�াি� থাকেব না। 

ইসলাম এ িবুয়িটর উপরই িবেশু েজার িদেয়েছ ; েকননা এ 

জীবেন মানুেুর চলার সূচনা িক হেব েসটা একমা� ইসলামই 

িনধরারষ করে্ পাের। আ�াহ ্া‘আলা বেলন 

َُّهۥ فَٱۡعلَمۡ  ﴿
َ
ٰهَ  َ�ٓ  � ََ ن ُ  ِنّ�  ِ َّ �بنَك  َو�ۡسَتۡغفنرۡ  � َ نلُۡمۡؤمننن�َ  �ن �  َول :و�مد[و﴾َو�لُۡمۡؤمنَ�ٰتن

 ]وو١٩

‘সু্রাং ্ুিম েজেন রাখ, আ�াহ ছাড়া (�কৃ্) েকােনা মাবুদ 

েনই,  মা �াথরনা কর ে্ামার এবং মুিমন নর-নারীেদর �িটর 

জেনয।’2F

3  

আ�াহ ্া‘আলা আরও বেলন— 

ٓ  �لّرُسوُل  َءاَمنَ  ﴿ نَما َزنَل  ب
ُ
نهۦن منن ِنَ�ۡهن  أ ََۚ  ّرّ� ّ  َو�لُۡمۡؤمنُنو ن  َءاَمنَ  ُُ َّ نٱ نَكتنهۦن ب �� ََ  َوَم

َحدٖ  َ�ۡ�َ  ُ�َفّرنُق  َ�  لنهۦنَورُسُ  َوُ�ُتبنهۦن
َ
ْ  رُّسلنهنۦۚ  ّمنن أ ۖ  َسمنۡعَنا َوقَالُوا َطۡعَنا

َ
 َر�ّنَا ُ�ۡفَراَََك  َوأ

�ُ  �َ�َۡك  َن  ]وو٢٨٥:والقرة[و﴾ ٢ �لَۡم

                                                             
3 মুহা�দ : ১৯ 
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‘রাসূল ঈমান রােখন ঐ সব িবুেয় যা ্ার রেবর প  েথেক 

্ার িনকট অব্ীষর হেয়েছ এবং মুসিলমরাও। সবাই ঈমান রােখ 

আ�াহর �ি্, ্ ার েফেরশ্ােদর �ি্, ��সমূেহর �ি্ এবং ্ ার 

রাসূলগেষর �ি্। ্ ারা বেল: আমরা ্ াঁর রাসূলগেষর মােঝ েকােনা 

্ার্ময কির না। ্ারা বেল : আমরা শেনিছ এবং কবুল কেরিছ, 

আমরা ে্ামার  মা চাই েহ আমােদর পালনক র্া। ে্ামারই িদেক 

�্যাব র্ন করে্ হেব।’4  

আ�াহ ্া‘আলা আেরা বেলন, 

ن  �ن  َ�َعۡثَنا َوَََقدۡ  ﴿
ّ ّمةٖ  ُُ

ُ
َن  رُّسوً�  أ

َ
ْ  أ َ  �ۡ�ُبُدوا َّ �  ْ نُبوا ُٰغوَتۖ  َو�ۡجَتن َّ  ّمنۡ  فَمنۡنُهم �َ

ُ  َهَدى َّ ۚ  َعلَۡيهن  َحّقۡت  ّمنۡ  َومنۡنُهم � َ�ٰلَُة َّ ْ  �ل ُ�وا �ضن  �ن  فَسن
َ
�ۡ�  ْ ََ  َكيَۡف  فَٱَُظُروا �َ 

�ن�َ  َبةُ َ�ٰقن   ]وو٣٦:والحل[و﴾ ٣ �لُۡمَكّذن

‘আিম �ে্যক উ�ে্র মােঝই রাসূল ে�রষ কেরিছ এই মেমর 

েয, ে্ামরা আ�াহর ইবাদ্ কর এবং ্ াগ্ েথেক িনরাপদ থাক। 

অ্ঃপর ্ােদর মােঝ িকছু সংখযকেক আ�াহ েহদােয়্ দান 

কেরেছন এবং িকছু সংখযেকর জনয িবপথগািম্া অবধাির্ হেয় 

                                                             
4 বাকারা : ২৮৫ 
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েগেছ।সু্রাং ে্ামরা পৃিথবীে্ �মষ কর এবং েদখ 

িমথযােরাপকারীেদর িকরপ পিরষি্ হেয়েছ।’5 

(২) মুসিলম ইবাদে্ দৃঢ় :- 

আ�াহর ইবাদ্ করাই হল মুসিলেমর জীবন, ্ােদর কাজকমর 

চলেব নীি্ব�্া, শৃ�লা, ভারসােমযর উপর। েস এ ধরেনর 

ইবাদে্ অিীকারাব�, যাে্ জীবেনর সকল িদক অ�ভুর�। আ�াহ 

্া‘আলা বেলন,  

ننّ  َخلَۡقُت  َوَما ﴿
ۡۡ �َس  � َن  ِنّ�  َو�ۡ�ن َۡعُبُدو  ]وو٥٦:والار�يت[و﴾ ٥ �ن

‘আমার ইবাদ্ করার জনযই আিম মানব ও িজন জাি্ সৃি� 

কেরিছ’।৫F

6  

আ�াহ ্া‘আলা আেরা বেলন,  

َّ  قُۡل  ﴿ ن  َوَمَما�ن  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُس�ن  َصَ��ن  ِن ّ ۥۖ  َ�ن�َك  َ�  ١ �ََۡ�ٰلَمن�َ  َرّبن  َن ُ�َ 
نَك  نَ�ٰل منۡرُت  َو�

ُ
۠  أ ََا

َ
ّوُل  َو�

َ
 ]وو١٦٣وو،١٦٢:واالنعيم[و﴾ ١ �لُۡمۡسلنمن�َ  أ

                                                             
5 নাহল : ৩৬ 

6 যািরয়া্ : ৫৬ 
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‘েহ নবী! আপিন বলুন : আমার নামায, আমার েকারবানী এবং 

আমার জীবন-মৃ্ুয িব� �ি্পালক আ�াহরই জনয। ্ার েকােনা 

অংশীদার েনই। আিম ্া-ই আিদ� হেয়িছ এবং আিম �থম 

আনুগ্য েপাুষকারী।’7  

্ার উপর িভি� কেরই মুসিলম একিন�ভােব আ�াহর ইবাদ্ 

কের। আ�াহ ্া‘আলা বেলন,  

﴿  ٓ ْ  َوَما منُرٓوا
ُ
ْ  ِنّ�  أ َۡعُبُدوا َ  �ن َّ �  َ� َن  ]وو٥:واليغة[و﴾ �ّ�نينَ  َ�ُ  ُ�ۡلن

‘্ােদরেক এ ছাড়া েকােনা িনেদরশ করা হয়িন েয, ্ারা খাঁিট 

মেন একিন�ভােব আ�াহর ইবাদ্ করেব।’7F

8 

আর ্ াে্ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অনুসরষও 

থাকে্ হেব। েযমন হাদীেস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন,  

 .و»منوعملوعمالوليسوعغيهوأمرنيوفهوورا«

েয বযি� এমন আমল করল যাে্ আমার েকােনা িনেদরশ েনই 

্া �্যাখযা্।৮F

9  
                                                             
7 আনআম : ১৬২- ১৬৩। 

8 বাইেয়যনাহ : ৫।  
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(৩) মুিমন উ�ম চিরে�র অিধকারী :— 

একজন মুসিলেমর বযি�েের গরেপূষর ৈবিশ�য হেলা উ�ম 

আখলাক ও সু�র বযবহার। আর এ ে ে� একমা� অনুসরষ করেব 

�থম আদশর মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর, যার 

�শংসা কেরেছন �য়ং রা�ুল আলামীন। আ�াহ বেলন— 

ي�ٖ  ُخلٍُق  َََعَ�ٰ  �ََّك  ﴿  ]وو٤:والقغم[و﴾ ٤ َعظن

‘িন�য় আপিন উ�ম চিরে�র অিধকারী।’9F

10 

আেয়শা িস�ীকা রা.-েক ্ াঁর চির� স�েকর িজেেস করা হেল 

ি্িন বেলন― 

 .»كنورغقهوالقرآن«

‘কুরআনই িছল ্ার চির�।’10F

11  

ি্িন সবরদাই উ�্েক উ�ম চির� �হষ করার আেদশ 

িদে্ন। ি্িন বেলন― 

                                                                                                                  
9 মুসিলম : ৩২৪৩  

10 কলম : ৪ 

11 মুসনােদ আহমদ : ২৩৪৬০ 
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 .»أمملوالؤمغ�وإيمينيوأحسغهمورغقيًو«

‘সবেচেয় পিরপূষর মুিমন ঐ বযি� েয সবেচেয় চির�বান।’11F

12 

জৈনক বযি� ্াঁর িনকট অিসয়্ ্লব করেল ি্িন বেলন― 

 .»بغ وحسنيل واليسوات وا وحيمميونغ،،واأتع والسيةةوالسغةوتمحهي،وار«

‘্ুিম েযখােনই থাক আ�াহেক ভয় কর। গনাহ হেয় েগেল 

সােথ সােথ একিট েনক আমল কের েফল, ্া েসিট িমিটেয় িদেব। 

আর মানুেুর সােথ ভােলা বযবহার কর।’12F

13 

ইসলাম ইবাদে্র সােথ আখলাকেক িমিলেয় িদেয়েছ। একজন 

�কৃ্ আেবদ ইবাদে্র মাধযেম ্ার চির� সংেশাধন কের িনেব। 

আ�াহ বেলন― 

﴿ َّ ن لَٰوةَ  ِ َّ   ]وو٤٥:والعغكعوت[و﴾ َو�لُۡمنَكرن�  �ََۡفۡحَشآءن  َعنن  َ�ۡنَ�ٰ  �ل

‘িন�য় সালা্ অনযায় ও অশালীন কাজ েথেক (আদায়কারীেক) 

িবর্ রােখ।’13F

14 

                                                             
12 ি্রিমযী : ১০৮২ 

13 ি্রিমযী : ১৯১০ 

14 আনকাবু্ : ৪৫ 
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িসয়াম স�েকর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

سينهوأحدوأاشيتمهووإااكنويوموصوموأحد�موفالويرفثواالويصخب،وفإن«
 .»فغيقلوإ�وصيئم

‘ে্ামরা িসয়াম পালেনর িদনগেলাে্ অশালীন কাজ ও 

েশারেগাল কর না। যিদ েকউ গািল েদয় অথবা ঝগড়া কের, ্ াহেল 

বলেব―আিম েরাজাদার।’14F

15  

হেজর বযাপাের আ�াহ ্া‘আলা বেলন― 

َداَل  َوَ�  فُُسوَق  َوَ�  َرفََث  فََ�  ﴿ ۗ  �ن  جن ّجن و]وو١٩٧:والقرة[و﴾ �ۡ�َ

‘্েব েস হেজর মােঝ সহবাস, দু�মর ও কলহ করে্ পারেব না।’15F

16  

‘এমিনভােব উ�ম আখলােকর গরে স�েকর শরীয়ে্র অেনক 

দলীল �মাষ রেয়েছ। একজন �কৃ্ মুিমন উ�ম চির� ও 

�শংিস্ গষাবিলর অিধকারী হেব―এিট �াভািবক। উ�ম গষসমূহ 

েযমন―স্্া, বদানয্া, িবন� আচরষ, খারাপ ব� েথেক দৃি� 

সংর ষ, অশালীন কাজ েথেক দূের থাকা, ৈধযর, লুা―�ভৃি্।’  

                                                             
15 বুখারী : ১৭৮১ 

16 বাকারাহ : ১৯৭ 
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(৪) মুসিলম ইলম ও �োর উপর জীবন অি্বািহ্ কের :― 

েস অনযেদর সােথ এমন বযবহার কের, েযমন বযবহার অনযেদর 

েথেক আশা কের। অনযেদর ভােলাবােস এবং ্ ােদর কলযাষ কামনা 

কের। ্ােদর জেনয েদা‘আ কের এবং আ�ান কের এমন কােজর 

�ি্ যা ্ােদর জেনয দুিনয়া ও আেখরাে্র কলযাষ বেয় আেন।  

মুসিলম এমন �াথরপর হেব না েয, শধু িনেজর কলযাষ কামনা 

কের, অেনযর েনয়াম্ কুি গ্ করার আশা কের। কখনও েস 

অেনযর অমিল চাইে্ পাের না। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ও ্ ার দাওয়াে্র উপর �ি্ি�্ হেয়ই একজন �কৃ্ 

মুসিলম মানুুেক েহদােয়্ ও িদক-িনেদরশনা েদেব। আ�াহ ্ া‘আলা 

বেলন― 

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ  ﴿
ُ
ۡخرنَجۡت  أ

ُ
نلّناسن  أ ََ  ل ُمُرو

ۡ
نٱلَۡمۡعُروفن  تَأ ََ  ب  �لُۡمنَكرن  َعنن  َوَ�ۡنَهۡو

 ََ ۗن  َوتُۡؤمنُنو َّ نٱ  ]وو١١٠:وعمرانوال[و﴾ ٠ب

‘ে্ামরা সবরেে� জাি্। ে্ামােদরেক মানুেুর কলযােষর জেনয 

েবর করা হেয়েছ। ে্ামরা মানুুেক সৎ কােজর আেদশ করেব। 
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এবং অসৎ কােজ বাধা �দান করেব। আর আ�াহর উপর ঈমান 

রাখেব।’16F

17 

আ�াহ ্া‘আলা কােজর উৎসাহ �দান লে য বেলন― 

ۡحَسنُ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ن  ِنَ�  َدَ�ٓ  ّمنّمن قَۡوٗ�  أ َّ ّ�ن  َوقَاَل  َ�ٰلنٗحا َوَعمنَل  �  ٣ �لُۡمۡسلنمن�َ  مننَ  َِن

 ]وو٣٣:وفصغ،[و﴾

‘ঐ বযি�র েচেয় উ�ম কথা আর কার হে্ পাের, িযিন 

মানুুেক আ�াহর িদেক আ�ান কের এবং িনেজও েনক আমল 

কের, আর বেল আিম মুসিলমেদর একজন।১৭ F

18 

 

মুসিলম গেষ িবিশ� হওয়ার ফল:— 

(১) মানিসক শাি�: 

অ�েরর �শাি� ও অি�র্ার ফেলই পািথরব জীবেন �ি্িট 

মানুু সুখ-দুঃেখর স�ুখীন হয়। মুসিলম সবরাব�ায় মানিসক শাি�ে্ 

                                                             
17 আেল ইমরান : ১১০ 

18 ফুসিসলা্ : ৩৩ 
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থােক, স্্ িনেজেক আিব�ার কের এক অনািবল ি�র্া ও 

�শাি�ে্।  

আ�াহ ্া‘আলা বেলন― 

ْ َءاَمنُ  �ّ�نينَ  ﴿ ۡ�رن  قُلُوُ�ُهم َوَ�ۡطَم�ننّ  وا نذن ۗن  ب َّ �  �َ
َ
ۡ�رن  � نذن ن  ب َّ و﴾ ٢ �َُۡقلُوُب  َ�ۡطَم�ننّ  �

 ]وو٢٨:والرعد[

‘যারা মুিমন এবং যােদর অ�র আ�াহর িজিকের �শাি� লাভ 

কের। েশান! আ�াহর িজিকেরই অ�রসমূহ �শাি� লাভ কের 

থােক।’18F

19  

আ�াহ ্া‘আলা আেরা বেলন— 

َ�َمن ﴿
َ
حَ  أ َ�َ  ُ َّ ۡسَ�ٰمن  َصۡدَرهُۥ � نۡ�ن ٰ  َ�ُهوَ  ل نهنۦۚ  ّمنن َُورٖ  َ�َ َيةن  فََوۡ�لٞ  ّرّ� نلَۡ�ٰسن  قُلُوُ�ُهم َّ
نۚ  ذنۡكرن  ّمنن َّ ��نَك  � ََ ْو

ُ
 ]وو٢٢:والزمر[و﴾ ٢ ّمبن�ٍ  َضَ�ٰلٖ  �ن  أ

‘েয বযি�র অ�রেক আ�াহ ্া‘আলা ইসলােমর জনয �শ� 

কের িদেয়েছন এবং েস রেবর প  েথেক নূেরর উপর রেয়েছ। 

                                                             
19 রা‘দ : ২৮ 
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(প া�ের) যােদর অ�র আ�াহর �রেষর বযাপাের কেঠার, ্ােদর 

জেনয দুেভরাগ। ্ারা সু�� েগামরাহীে্ রেয়েছ’20  

অনয� আ�াহ বেলন— 

ََزَل  �ّ�نيٓ  ُهوَ  ﴿
َ
ْ  �لُۡمۡؤمننن�َ  قُلُوبن  �ن  �لّسكنيَنةَ  أ َداُدٓوا نهنۡمۗ  ّمعَ  ِنيَ�ٰٗنا َنَ�ۡ و﴾ ِنيَ�ٰن

 ]وو٤:والفتح[

‘ি্িন এমন স�া িযিন মুিমনগেষর অ�ের িবেশু শাি� 

িদেয়েছন। েযন ্ােদর ঈমােনর সােথ আেরা ঈমান েবেড় যায়।’20F

21 

(২) পৃিথবীে্ আ�াহর দাসেের বা�বায়ন :— 

আ�াহ ্া‘আলা বেলন— 

ننّ  َخلَۡقُت  َوَما ﴿
ۡۡ �َس  � َن  ِنّ�  َو�ۡ�ن َۡعُبُدو  ]وو٥٦:والار�يت[و﴾ ٥ �ن

‘আিম িজন ও ইনসানেক সৃি� কেরিছ একমা� আমার 

ইবাদে্র লে য।’21F

22 ি্িন আেরা বেলন— 

                                                             
20 যুমার : ২২ 

21 ফা্হ : ৪ 

22 যািরয়া্ : ৫৬ 
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َّ  قُۡل  ﴿ ن  َوَمَما�ن  َوَ�َۡيايَ  َو�ُُس�ن  َصَ��ن  ِن ّ ۥۖ  َ�ن�َك  َ�  ١ �ََۡ�ٰلَمن�َ  َرّبن  َن ُ�َ 
نَك  نَ�ٰل منۡرُت  َو�

ُ
۠  أ ََا

َ
وّ  َو�

َ
 ]وو١٦٣وو،١٦٢:واالنعيم[و﴾ ١ �لُۡمۡسلنمن�َ  ُل أ

‘আপিন বলুন : আমার সালা্, কুরবািন, জীবন, মরষ সবই িব� 

�ি্পালক আ�াহর জেনয। ্ার েকােনা শরীক েনই। আিম এ 

মেমরই আিদ� হেয়িছ আর আিম মুসিলমেদর অ�ভুর�।’22F

23 

(৩) ি�ি্শীল্া :  

আ�াহর পেথ চলার মাধযেম িনরাপ�া ও ি�র্া অিজর্ হয়। 

এরই মাধযেম অভী� লে য েপ্ছা যায়। আর িবপরী্ পেথ উেো 

 ি্ হয়।  

(৪) স�ান, সাহাযয ও পৃিথবীে্ �ি্�া লাভ :  

আ�াহ বেলন— 

ْ  َِن ﴿ وا َ  تَنُ�ُ َّ نۡت  يَنُ�ُۡ�مۡ  � قَۡداَمُ�مۡ  َوُ�ثَّب
َ
و]وو٧:و�مد[و﴾ أ

‘যিদ ে্ামরা আ�াহেক সাহাযয কর ্াহেল ি্িন ে্ামােদরেক 

সাহাযয করেবন এবং ে্ামােদর পদসমূহ দৃঢ় রাখেবন।’২৩ F

24  

                                                             
23 আনআম  : ১৬২-১৬৩ 
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(৫) চূড়া� লে যর বা�বায়ন :  

্া হে� আ�াহর স�ি� লাভ ও জা�াে্ �েবশ। আ�াহ 

বেলন― 

﴿  َّ ْ  �ّ�نينَ  ِن ْ  َءاَمُنوا ٰلنَ�ٰتن  َوَعمنلُوا َّ و﴾ ١ َُُزً�  َدۡوسن �َۡفنرۡ  َجّ�ُٰت  لَُهمۡ  َ�ََۡت  �َ
و]وو١٠٧:والكهف[

‘িন�য় যারা ঈমান এেন েনক আমল কের ্ােদর জনয 

েমহমানদািররেপ রেয়েছ জা�া্ুল িফরদাউস।’২ ৪ F

25  

 
 

 

                                                                                                                  
24 মুহা�দ : ৭ 

25 কাহাফ : ১০৭ 
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স্যবািদ্া 

বা�ব্া অনুযায়ী সংবাদ েদওয়ােক বলা হয় স্যবািদ্া। যার 

িবপরী্ হেয়েছ িমথযাবািদ্া। বা�ব্ার উেো সংবাদ েদওয়াই 

হে� িমথযাবািদ্া।  

স্যবািদ্ার মযরাদা :— 

এিট একিট মহৎ গষ। শিরয়্ েয সকল চািরি�ক িদেকর 

বযাপাের গরে িদেয়েছ েসগেলার মােঝ স্যবািদ্া অনয্ম। এিট 

একিট সুউ� আদশর। মহামানবগষই এ গষিট অজরন কেরন। আর 

অপদাথররা এ েথেক িপিছেয় থােক। এ কারেষই এিট িছল সম� 

নবীগেষর অিবি�� গষ। িঠক এর উেো িছল মুনািফকেদর অব�া। 

এ িবুেয় উৎসাহ েদয় এমন অেনক দিলল �মাষ রেয়েছ। আ�াহ 

্া‘আলা বেলন― 

َها ﴿ ُّ ََ � ْ  �ّ�نينَ  َٓ ْ  َءاَمُنوا َ  �ّ�ُقوا َّ �  ْ �ن�َ  َمعَ  َوُ�وَُوا ٰدن َّ  ]وو١١٩:والو�ة[و﴾ ١ �َ

‘েহ মুিমনগষ! ে্ামরা আ�াহর ্াকওয়া অবল�ন কর এবং 

স্যবাদীেদর সােথ থাক।’25F

26 
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আ�ু�াহ ইবেন মাসঊদ েথেক বিষর্, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

عغي�مونيلصدي،وفإنوالصديويهدإوإ والي،واانواليويهدإوإ والغة،واميو«
�مويزالوالرجلويصديوا�تحر والصديوحتوي�تبوعغدوا وصديقيً،واايي

االكي ،وفإنوالكي ويهدإوإ والفجور،واانوالفجورويهدإوإ والير،واميويزالو
 .و»الرجلوي�ي وا�تحر والكي وحتوي�تبوعغدوا ونيانيًو

‘ে্ামরা স্যবািদ হও। েকননা স্য মানুুেক পুেষযর পথ 

েদখায় আর পুষয জা�াে্র পথ েদখায়। বা�া স্য কথােক আঁকেড় 

ধরেল এক সময় েস আ�াহর িনকট িসি�ক িহেসেব পিরিচি্ লাভ 

কের। ে্ামরা িমথযা বজরন কর। েকননা িমথযা মানুুেক পােপর 

িদেক ধািব্ কের আর পাপ জাহা�ােমর িদেক িনেয় যায়। বা�া 

িমথযার আেয় িনে্ থাকেল একসময় আ�াহর দরবাের িমথযাবাদী 

িহেসেব পিরিচি্ লাভ কের।’  

স্যবািদ্ার �কারেভদ : 

স্যবািদ্া ি্ন �কার।  
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(১) অ�েরর স্্া: মুিমন বা�া ঈমােনর ে ে� আ�িরকভােব 

স্যবাদী হেব, যাে্ কের বািহযক রপ িভ্র গ্ অব�ার িবপরী্ 

না হয় এবং আমল েযন দৃঢ় িব�ােসর িবপরী্ না হয়।  

(২) কেমরর স্্া : এিট বা�া ও আ�াহর মােঝ হে্ পাের, 

আবার বা�া ও মাখলুেকর মােঝও হে্ পাের। মুিমন বযি� আ�াহ 

্া‘আলার হকুেমর বা�বায়ন ঘটােব এবং েধাঁকা েদেব না। আর 

ওয়াদা করেল ্া ভি করেব না। আ�াহ বেলন― 

ْ  رنَجالٞ  �لُۡمۡؤمننن�َ  ّمننَ  ﴿ ْ  َما َصَدقُوا َ  َ�َٰهُدوا َّ و]وو٢٣:واالحزا [و﴾ َعلَۡيهن�  �

‘মুিমনেদর মােঝ এমন কি্পয় মহাপুরু রেয়েছ যারা আ�াহর 

সােথ কৃ্ অিীকার বা�েব রপ িদেয়েছন।’ 

(৩) কথায় স্্া : েকােনা বযি� বা�ব্ার িবপরী্ সংবাদ না 

েদওয়া, আর কথা ও কােজ অিমল না হওয়া। আ�াহ বেলন― 

َها ﴿ ُّ ََ � ْ  �ّ�نينَ  َٓ نمَ  َءاَمُنوا ََ  ل ََ  َ�  َما َ�ُقولُو ن  عنندَ  اَمۡقتً  َكُ�َ  ٢ َ�ۡفَعلُو َّ � َ
َ
ْ  أ  َ�ُقولُوا

ََ  َ�  َما  ]وو٣وو،٢:والصف[و﴾ ٣ َ�ۡفَعلُو

‘েহ ঈমানদার বা�াগষ, ে্ামরা যা কর না ্া েকন বল? 

আ�াহর িনকট কিঠন অপরাধ হেলা যা ে্ামরা কর না, ্া স�েকর 
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ে্ামােদর বলা।২৬ F

27  

সে্যর ফলাফল 

সে্যর ফলাফল অেনক। ্তেধয― 

(১) স্য েনক আমেলর িদেক ধািব্ কের আর েনক আমল 

জা�াে্র পথ েদখায়।  

(২) স্যবাদী আ�াহ ্া‘আলা ও মানুেুর িনকট ি�য়।  

(৩) স্য মানুুেক ইহকাল ও পরকােলর  ি্ েথেক সংর ষ 

কের।  

সে্যর িবপরী্ িমথযা  

িমথযা এমন একিট কাজ যা ই�াকৃ্ ও উপহাস―উভয় 

অব�াে্ই িনিু�।  

�কারেভদ : এিট িবিভ�ভােব হে্ পাের। েযমন :― 

(১) আ�াহর উপর িমথযােরাপ: েযমন―আ�াহ ্ া‘আলার �ীেনর 

বযাপাের না েজেন কথা বলা, অথবা আ�াহ বেলনিন এমন িকছু 

                                                             
27 সূরা আস-সফ: ২-৩।  
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স�েকর একথা বলা েয আ�াহ ্া‘আলা এিট বেলেছন। অথবা 

এভােব বলা েয, আ�াহ জােনন আিম এ কাজিট কেরিছ অথচ েস 

কাজিট কেরিন―ই্যািদ ই্যািদ। এেহন কাজ মারা�ক অপরাধ 

সে�হ েনই। আ�াহ বেলন― 

َ  َحّرمَ  ِنّ�َما قُۡل  ﴿  ]وو٣٣:واالعراف[و﴾َ�َطنَ  َوَما مننَۡها َظَهرَ  َما �ََۡفَ�ٰحنَش  َرّ�ن

“আপিন বলুন, আমার �ভু �কাশয ও অ�কাশয সবর�কার 

অশালীন কাজ হারাম কেরেছন।”২ ৭ F

28  

আ�াহ ্া‘আলা আরও বেলন,  

﴿َ
َ
ْ  َوأ ن  َ�َ  َ�ُقولُوا َّ ََ  َ�  َما � و]وو٣٣:واالعراف[و﴾ ٣ َ�ۡعلَُمو

‘আর আ�াহ স�েকর ে্ামােদর না েজেন কথা বলা।’28F

29  

আ�াহ ্া‘আলা অনয� বেলন ― 

﴿ َّ ن ََ  �ّ�نينَ  ِ و ۡفَ�ُ ن  َ�َ  َُ َّ َب  � ََ  َ�  �ََۡكذن ۡفلنُحو  ]وو١١٦:والحل[و﴾ ١ ُُ

                                                             
28 সূরা আল-আ‘রাফ: ৩৩।  
29 সূরা আল-আ‘রাফ: ৩৩।  
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‘িন�য় যারা আ�াহর ওপর িমথযােরাপ কের ্ারা সফল হেব 

না।’29F

30 

(২) রাসূেলর ওপর িমথযােরাপ: এিটও মারা�ক িমথযা। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

عوليسونكي وأوأحد،وفمنوني وعومتعمداًوفغيتعوأومقعدهومنوونينيًووإنّو«
 .و»الير

‘আমার ওপর িমথযােরাপ করা অনয সাধারষ েলােকর উপর 

িমথযােরাপ করার ম্ নয়। েয বযি� ই�াকৃ্ভােব আমার ওপর 

িমথযা বলল েস েযন ্ার িঠকানা জাহা�ােম �াপন কের েনয়।’  

(৩) িমথযা সা য : কারষ দৃঢ়্ার সােথ না েজেন েকােনা 

বযাপাের সা য �দান করা হয়, যা কখেনা উিচ্ নয়।  

(৪) িমথযা শপথ: অ্ীে্র েকােনা ঘটনার বযাপাের িমথযা শপথ 

কের সা য েদওয়া। 

(৫) িভি�হীন কািহনী ৈ্ির করা: অনযেক হাসােনা অথবা 

অবসর সময় কাটােনার জনয এ ধরেনর কািহনী ৈ্ির করা হয়। 

                                                             
30 সূরা আন-নাহল: ১১৬।  
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উে�িখ্ উে�শয হািসেলর জেনয স্য ঘটনা বলাই যেথ�।  

(৬) না েদেখ েকােনা িকছু েদখার দািব করা। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

  »إنوأفر والفر وأنويرإوالرجلوعينيهوميولموتر«

‘সবেচেয় কিঠন িমথযা হেলা েকােনা বযি� �ীয় েচাখেক এমন িকছু 

েদখােনার েচ�া করল যা েচােখ েদেখিন।’  

(৭) �� না েদেখ িমথযা �ে�র দািব করা। নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন — 

 .»غمولغمولمويرهوكفوأنويعقدون�وشع�ت�والنويفعلمنوت« 

‘েয বযি� িকছু না েদেখ িমথযা �ে�র দািব কের, পরকােল ্ােক 

দুিট চুেলর মােঝ িগরা িদে্ বলা হেব। অথচ েস ্া পারেব না।’ 

এিট ্ার িমথযার শাি�।  

ইমাম আহমদ রহ.-এর বষরনায় এেসেছ, عي ويوموالقييمة অথরাৎ 

িকয়ামে্র িদবেস ্ার শাি��রপ দুিট চুলেক িগরা িদে্ বলা 

হেব। িক� েস ্া পারেব না। 
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িমথযার শাি� :  

িমথযার শাি� �সেি অেনক বষরনা রেয়েছ। সামুরা ইবেন জুনদুব 

রা. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �� বষরনা করেছন। 

্ার বষরনা িননরপ—  

فينطغقغيوفيتيغيوأو:و،وايلو...وانطغ و:وةوآتيين،واانهميوايالولوغالغيإنهوآتي�و«
ااااوآرروايئموعغيهون�غو ومنوحديد،وااااووووييتوأحدورجلومستغ ولقفيه،و

شهواجههوفيشدوشداهوإ وافيه،وامغخرهوإ وافيه،واعيغهوإ وافيهوثمويتحولو
ال،وفميويفرغومنوالكوإ والينبواآلرروفيفعلونهومملوميوفعلونيلينبواأل

الينبوحتويصحوالكوالينبونميوكن،وثمويعواوعغيهوفيفعلومملوميوفعلوفو
 .»ةواألا�الر

‘রাি�কােল আমার িনকট দুইজন আগ�ক এেস বলেলন, চলুন। 

অ্ঃপর আমরা চলে্ চলে্ িচৎ হেয় শািয়্ এক বযি�র িনকট 

েপ্ছলাম, আেরক বযি� ্ার কােছ েলাহার হক িনেয় দাঁিড়েয় 

আেছ। েস শািয়্ বযি�র েচহারার একপাে�র এেস েচায়াল, নাক ও 

চ ু হক �ারা ঘােড়র িপছেন েটেন িনেয় যায়। অ্ঃপর অপর পাে�র 

িগেয় এমনিটই কের। অপর পা�র েশু করার পূেবরই �থম পা�র িঠক 

হেয় যায়। অ্ঃপর আেগর ম্ আবার শর কের। নিবিজ বেলন : 

আিম বললাম ‘‘সুবহানা�াহ’’ এরা দু’ জন কারা? েফেরশ্ারা 
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বলেলন : আমরা অিচেরই এেদর স�েকর আপনােক বলব। 

শনুন―েয বযি�র েচায়াল, নাক ও চ ু েটেন উিঠেয় ঘাড় পযর� 

েপ্েছ েদওয়া হেয়েছ, েস বযি� ঘর েথেক েবর হেয় একিট িমথযা 

কথা �চার কের েদয়। ফেল ্া চ্ুিদরেক ছিড়েয় পেড়।’  

িমথযার ভয়াল পিরষি্ :  

িমথযার খারাপ পিরষি্ অেনক। ্তেধয― 

(১) িমথযা মুনািফকেদর অভযাস।  

(২) িমথযা েয বযি�র অভযােস পিরষ্ হয় আ�াহর িনকট ্ার 

নাম িমথযাবাদীেদর কা্াের েলখা হয়। এিট অ্য� খারাপ িদক। 

েকােনা বযি� ্ ার পিরবার অথবা সিীেদর িনকট িমথযাবাদী িহেসেব 

িলিপব� হে্ চায় না। অ্এব েস কীভােব ্ার ��ার িনকট 

এমনিট হে্ চায়?  

(৩) িমথযাবাদীর সা য অ�হষেযাগয।  

(৪) কখেনা কখেনা েদখা েস স্য বলেলও ্া �হষ করা হয় 

না। েকননা েলাকজন ্ার কথার উপর আ�া হািরেয় েফেল। ইবেন 

মুবারক রহ. বেলন : ‘িমথযার সবর�থম শাি� হেলা ্ ার স্য কথাও 

�হষ না করা।’  
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িমথযা েথেক িন�ৃি্র উপকরষ:  

িমথযা েথেক মুি� লােভর অেনক পথ রেয়েছ। িনেন কেয়কিট 

উে�খ করা হেলা:  

(১) এেহন মারা�ক েরাগ েথেক মুি� লােভর জেনয আ�াহর 

িনকট সাহাযয �াথরনা। 

(২) িমথযাবাদীর ভয়ানক পিরষি্র কথা িচ�া করা। 

(৩) আ�াহ ্ া‘আলােক পযরেব ক মেন কের এ কথা িচ�া করা 

েয, ্ার েফেরশ্া বা�ােদর সবিকছু িলিপব� কেরন।  

(৪) ভিবুযে্ িমথযাবাদীর সবর�কার কথা ও কাজ অ�হষেযাগয 

বেল িবেবিচ্ হওয়ার িবুয়িট অনুধাবন করা। সােথ সােথ মানুেুর 

িনকট েহয় �ি্প� হওয়ার িদকিটও িবেবচনা করা। 

(৫) একথা িচ�া করা েয, �কৃ্ শাি� ও মুি� একমা� সে্যর 

মােঝই। চাই ্া দুিনয়াে্ েহাক িকংবা আেখরাে্, যিদও বািহযক 

দৃি�ে্ িমথযার মােঝ মুি� েদখা যায়।  

(৬) িমথযার িদেক আ�ানকারী সকল কাজ েথেক দূের থাকা। 

েস কাজগেলা িননরপ: অশালীন কােজ জিড়েয় পড়া, যা ্ ােক িমথযা 
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বেল ওজর েপশ করে্ বাধয কের। অিধক পিরমােষ অিীকার করা, 

যা ্ােক অিীকার ভি করার বযাপাের সাহাযয করেব। িমথযাবাদী 

ব�ুেদর সােথ উঠা-বসা করা। অথবা ঐ সকল েলাকেদর সােথ চলা 

যারা ্ােক িমথযার �ি্ উৎসাহ দান কের অথবা ্ার িমথযা কথা 

শেন।  
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ৈধযর 

ৈধযর বয্ী্ েকােনা বযি� জীবেন �ি্ি�্ হে্ পাের না। 

ইহকাল ও পরকােলর কলযাষ অজরেন �ি্িট মানুুই ৈধেযরর 

মুখােপ ী। েকননা আমল অ  েহাক িকংবা েবিশ, ্ া আদায় করে্ 

হেল উপযু� ৈধেযরর �েয়াজন। ্াইে্া এর �ি্ উৎসাহ িদেয় 

অেনক আয়া্ ও হাদীস বিষর্ হেয়েছ । 

ইবেন মাসঊদ রা. বেলন— 

 .»الصيونصفواإليمين«

“ৈধযর ঈমােনর অেধরক।”  

আেলমগষ বেলন, ঈমােনর অেধরক ৈধযর ও বািক অেধরক শকিরয়া। 

ৈধযরেক আরবীে্ বলা হয় সবর। আর সবর শে�র আসল অথর 

হে�, আটকােনা, িফরােনা, বাধা �দান।  

আর শিরয়ে্র পিরভাুায় সবর (ৈধযর) পাঁচ ভােগ িবভ�:  

(১) ওয়ািজব ৈধযর : এিট আবার ি্ন �কার।  

(ক) আ�াহর আনুগে্য ৈধযরধারষ। অথরাৎ আ�াহর হকুম 

বা�বায়েন িনেজেক িনেবিদ্ রাখা। েযমন, মুসিলমেদর সােথ 
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জামাে্ পাঁচ ওয়া� সালা্ আদায় করা। যাকা্ আদায় ও িপ্া-

মা্ার সােথ স�যবহার করা। 

(খ) গনাহ েথেক ৈধযরধারষ। অথরাৎ পােপ জিড়্ হওয়া েথেক 

িনেজেক িনয়�ষ করা। েযমন হারাম দৃি� েথেক ৈধযরধারষ, অৈবধ 

স�দ েছেড় েদওয়া। গীব্ ও খারাপ ব�ু-বা�ব পির্যাগ― 
ই্যািদ।  

(গ) আ�াহর প  েথেক িনধরাির্ িবপদাপেদর উপর 

ৈধযরধারষ। সবরস�ি্ �েম এিট ওয়ািজব। অথরাৎ হ্াশা ও ৈনরাশয 

�কাশ করা েথেক িনেজেক সংর ষ করা। েকান-রপ অিভেযাগ 

েপশ করা েথেক িজ�ােক এবং আ�াহর অস�ি�র কারষ হয় এমন 

কাজ েথেক অি-�্যি েহফায্ করা। েযমন―গাল চাপটােনা, 

জামা কাপড় িছঁেড় েফলা �ভৃি্। আ�ীয়-�জন িকংবা স�দ 

হারােনা এবং অসু�্ার উপর ৈধযরধারষ এ �কােরর অ�ভুর�, 

মানুেুর ক� েদওয়াও এর আও্াভু�।  

সবর বা ৈধেযরর িবপরী্ হেলা― অসে�াু ্থা রাগ �কাশ 

করা, অিভেযাগ করা, আ�াহর রহম্ েথেক িনরাশ হেয় যাওয়া 

এবং উৎক�া ও ৈনরাশয বয� করা। এর কারেষ  �ি্দান ন� হেয় 

যায়, িবপদ - মুসীব্ আেরা েবেড় যায় এবং ঈমান �াস পায়।  
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েনক কাজ করা ও অনযায় - অসৎ কাজ েথেক িফের থাকা 

স�িকর্ ৈধযর িবপদ-আপেদর উপর ৈধযর অবল�ন করা েথেক 

উ�ম। এ অিভম্ �কাশ কেরেছন সা‘ঈদ ইবেন েযাবােয়র, মাইমূন 

ইবেন েমহরান �মুখ। আর ভােলা কােজ ৈধযরধারষ করা হারাম 

েথেক েবঁেচ থাকার ৈধযর েথেক উ�ম।  

(২) মু�াহাব ৈধযর : এিট হে� মাকরহ কাজ েছেড় েদওয়া ও 

মু�াহাব আমেলর ৈধযর। েযমন―অপরাধীর েমাকােবলায় ্ার 

অনুরপ অপরাধ না করা। 

(৩) হারাম ৈধযর : েযমন―মৃ্ুয না হওয়া পযর� খানা-িপনা 

পির্যাগ করা, �ংসা�ক ব�র উপর ৈধযরধারষ। েযমন―আগন 

লাগেল ্ার উপর িকংবা পিরবােরর েকউ অ�ীল কাজ করে্ 

চাইেল েস ে ে� ৈধযরধারষ ।  

(৪) মাকরহ ৈধযরধারষ: মাকরহ কােজ অথবা মু�াহাব েছেড় 

েদওয়ার উপর ৈধযরধারষ।  

(৫) মুবাহ (জােয়য) ৈধযর :  ি্ হয় না এ পিরমাষ সময় খাবার 

�হষ না করা অথবা িকছু সময় ঠা�ার উপর ৈধযরধারষ।  

ৈধেযরর ফযীল্ :  
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ৈধযর ধারেষর ফযীল্ অেনক। িনেন কেয়কিট উে�খ করা হেলা 

:―  

(১) ৈধেযরর �ি্দান অসীম। আ�াহ ্া‘আলা বেলন― 

َّ  ِنّ�َما﴿ ََ  يَُو و ُ ٰ�ن َّ ۡجَرُهم �َ
َ
نَغۡ�ن  أ َساٖب  ب  ]وو١٠:والزمر[و﴾ ١ حن

‘একমা� ৈধযরশীলেদর �ি্দান িহসাব ছাড়া েদওয়া হেব।’30F

31 

েযেহ্ু িসয়াম ৈধেযরর অ�ভুর�, ্াই এর �ি্দানও িবনা 

িহেসেব েদওয়া হেব। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘বনী আদেমর 

�ি্িট আমেলর �ি্দান দশগষ েথেক সা্ শ্ গষ েদওয়া হেব। 

আ�াহ বেলন: িসয়াম বয্ী্। েকননা েসিট আমার জেনয, আর এর 

�ি্দান আিমই েদব।’ 

(২) ৈধযরশীলেদর জেনয মহা সুসংবাদ : আ�াহ বেলন― 

ن ﴿ ن�نَ  َو�َّ�ن ٰ�ن َّ ٓ  �ّ�نينَ  ١ �َ َ�َٰبۡتُهم ِنَذا
َ
يَبةٞ  أ َن ْ  ّم ّا قَالُٓوا َن ن  ِ ّ ٓ  َن ََ  ِنَ�ۡهن  �ّ�ا ُعو  ١ َ�ٰجن

��نَك  ََ ْو
ُ
نهنمۡ  ّمنن َصلََ�ٰتٞ  َعلَۡيهنمۡ  أ ۖ  ّرّ� ��نَك  َورَۡ�َةٞ ََ ْو

ُ
ََ  ُهمُ  َوأ :والقرة[و﴾ ١ �لُۡمۡهَتُدو

 ]وو١٥٧وو،١٥٥
                                                             
31 যুমার: ১০ 
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‘আপিন ৈধযরশীলেদর সুসংবাদ িদন, যারা মুসীবে্ আ�া� হেল 

বেল―وراجعون وإله  অথরাৎ আমরা আ�াহর জেনযই এবং إنيو وااني

পিরেশেু ্ার কােছই িফের যাব। �ভুর প  েথেক ্ােদর উপর 

শাি� ও রহম্ রেয়েছ এবং ্ারাই েহদােয়্�া�।’31F

32 

(৩) আ�াহর িবেশু সি ও ভােলাবাসা : আ�াহ বেলন― 

﴿ ْۚ ٓوا ُ َّ  َو�ۡص�ن َ  ِن َّ ن�نَ  َمعَ  � ٰ�ن َّ  ]وو٤٦:واالنفيل[و﴾ ٤ �َ

‘ে্ামরা ৈধযর ধর, িন�য় আ�াহ ৈধযরশীলেদর সােথ আেছন।’32F

33  

মহান আ�াহ আেরা বেলন: 

﴿ ُ َّ ُّ  َو� ن ن�نَ  ُُ ٰ�ن َّ  ]وو١٤٦:وعمرانوال[و﴾ ١ �َ

আ�াহ ্া‘আলা ৈধযরশীলেদর পছ� কেরন।৩৩ F

34 

(৪) ৈধযর উ�ম স�দ। আ�াহ বেলন― 

ُ�مۡ  َوََ�نن﴿ ن�نَ  َخۡ�ٞ  لَُهوَ  َصَ�ۡ ٰ�ن َّ نل  ]و١٢٦:والحل[و﴾ ١ َّ

                                                             
32 বাকারা : ১৫৫-১৫৭ 

33 আনফাল : ৪৬   

34 আল ইমরান : ১৪৬ 
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আর যিদ ে্ামরা ৈধযরধারষ কর ্াহেল ্া ৈধযরশীলেদর জনয 

উ�ম।৩৪

35  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

 . »اميوأعط وأحدوعطي ور�اًواأاس ومنوالصي«

“েকােনা বা�ােক ৈধেযরর ম্ উ�ম স�দ অনয িকছু েদওয়া 

হয়িন।”৩৫F

36 

(৫) আ�াহ ্া‘আলা ৈধযরশীলেদর উ�ম �ি্দােনর ওয়াদা 

কেরেছন। ি্িন বেলন― 
زنَ�نّ ﴿ ۡۡ َ ََ ْ  �ّ�نينَ  َو ٓوا ۡجَرُهم َصَ�ُ

َ
ۡحَسنن  أ

َ
نأ ْ  َما ب ََ  َ�َُوا ۡعَملُو  ]وو٩٦:والحل[و﴾ ٩ َُ

‘অবশযই ৈধযরশীলেদর আমেলর েচেয়ও উ�ম �ি্দান েদওয়া 

হেব।’৩৬ F

37 

িসয়াম সাধনায় ৈধেযরর অনুশীলন : 

ৈধেযরর �কারসমূেহর মােঝ িসয়াম সাধনা অনয্ম। েকননা এর 

মােঝ ি্ন �কার ৈধযরই িবদযমান। এিট আ�াহর আনুগে্যর উপর 

                                                             
35 নাহল : ১২৬ 

36 বুখারী : ১৩৭৬ 

37 নাহল : ৯৬ 



 

37 

ৈধযর ধারেষর �কৃ্ �রপ। আবার বা�া নফেসর চািহদার িবপরী্ 

অব�ান েনয় ফেল এিট গনাহ েথেক িবর্ থাকার ে ে� 

সবেরর�রপ। পাশাপািশ িনধরাির্ ক�-মুসীবে্র উপর ৈধযরধারষও 

এর মােঝ পাওয়া যায়। েকননা েরাযাদারেক  ুধা ও ্ৃতার ক� 

সহয করে্ হয়। এ কারেষ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িসয়ােমর মাসেক সবেরর মাস িহেসেব েঘাুষা িদেয়েছন। আবু 

হরাইরা রা. েথেক বিষর্ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন― 

 .»موشهروالصيواثالثةوأييمومنو وشهروصوموالوروص«

‘সবর মাস ্থা রমযান মােসর েরাযা এবং �ি্ মােস ি্ন িদন 

েরাযা রাখা পূষর এক বছর েরাযার সম্ুলয।’37F

38  

ৈধযর অজরেন মুজাহাদার �েয়াজন :  

ৈধেযরর জেনয মুজাহাদা ও অনুশীলেনর �েয়াজন। ভােলা কাজ 

করা, খারাপ কাজ েছেড় েদওয়া, দুঃখ-েবদনা ও মুসীবে্র সময় 

এবং মানুু কে� আ�া� হেল―সবরে ে� এিট �েয়াজন। অবশযই 

এ সম� কােজ মানুুেক ক� করে্ হয়। িক� ৈধেযরর পথ অবল�ন 

                                                             
38 আবু দাউদ : ২০৭৩ 
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করার �রপ আ�াহ ্ া‘আলা ্ ােক সাহাযয কেরন। অ্ঃপর দুিনয়া 

ও আেখরাে্ উ�ম পিরষি্ লাভ কের। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন― 

 .»امنويتصيويصيهوا «

েয বযি� ৈধেযরর অনুশীলন কের, আ�াহ ্ােক ৈধযরধারেষর 

ে্ৗিফক িদেয় েদন।৩৮F

39  

ৈধযরশীলেদর অ�ভুর� হওয়ার জেনয আ�াহ ্া‘আলার িনকট 

সাহাযয �াথরনা করা �েয়াজন। েকননা ি্িন ৈধযরদানকারী ও 

সাহাযযকারী। আ�াহ বেলন― 

﴿  ۡ نۚ  ِنّ�  َصۡ�ُكَ  َوَما َو�ۡص�ن َّ نٱ  ]وو١٢٧:والحل[و﴾ب

‘আর ্ ু িম ৈধযরধারষ কর। আ�াহর ই�াই ে্ামার ৈধযরধারেষর 

শি�।’৩৯F

40  

আ�াহ ্ া‘আলা আপন জাি্র �ি্ মুসা আ.-এর ব�বয উে�খ 

কের বেলন— 

                                                             
39 বুখারী : ১৩৭৬ 

40 নাহল : ১২৭ 



 

39 

﴿ ْ ن  �ۡسَتعنيُنوا َّ نٱ ْۖ  ب ٓوا ُ  ]وو١٢٨:واالعراف[و﴾َو�ۡص�ن

‘ে্ামরা আ�াহর সাহাযয কামনা কর এবং ৈধযর ধারষ কর।’40F

41 

ভাল মানুেুর ৈধযর ও ম� েলােকর ৈধেযরর মােঝ পাথরকয : 

ভাল মানুু আ�াহর আনুগে্য ৈধযর ধারষ কের। আর ম� 

মানুু শয়্ােনর আনুগে্য ৈধযর ধের। ম� েলােকরা কু�বৃি�র 

িপছেন অিধক ৈধযর ধের। আর আ�াহর আনুগে্য খুব কম সময় 

ৈধযর ধের। ্ারা শয়্ােনর আনুগে্য সবিকছু �চুর পিরমােষ খরচ 

কের। িক� আ�াহর পেথ সামানয ব�ও খরচ করার উপর ৈধযরধারষ 

কের না। নফেসর চািহদা পূরষ করে্ অেনক ক� সহয কের, িক� 

আ�াহ ্া‘আলার স�ি� অজরেন েকােনা ক� করে্ চায় না। 

েনয়ামে্র উপর ৈধযরধারষ :  

অেনেক মেন কের ৈধযর ক�দায়ক িবুেয়র সােথই সংিশ�। এিট 

স�ূষর ভুল ধারষা। েযভােব কে�র উপর ৈধযর ধরে্ হয়, িঠক 

ে্মিনভােব েনয়াম্ ও আন�দায়ক িবুেয়র উপর ৈধযর ধারষ 

করে্ হয়। বরং এ বযাপাের ৈধযরধারষ কে�র সমেয়র ৈধেযরর েচেয় 

েবিশ কিঠন। আর এ কারেষই স্যবাদীগষ এ গেষ গষািণ্ হয় 

                                                             
41 আ‘রাফ : ১২৮ 



 

40 

এবং অনযরা এর েথেক গােফল থােক। কারষ েনয়ামে্র উপর 

সবর করার িবুয়িট শি� সামেথরযর সােথ স�ৃ�। শায়খুল ইসলাম 

ইবেন ্াইিময়া রহ. বেলন― 

 االععدوميمورونيلصيوفوال ا وأعممومنوالصيوفوالضا و

‘মানুেুর সুসমেয় ৈধযরধারষ মুসীবে্ ৈধযরধারেষর েচেয় আেরা 

অিধক গরেপূষর।’  

আ�াহ ্া‘আলা বেলন― 

ننۡ  ﴿ َذۡ�َنا َوََ�
َ
�َ�ٰنَ  أ ُّهۥ منۡنهُ  ََزَۡعَ�َٰها ُُمّ  رَۡ�َةٗ  ّنامن �ۡ�ن  ٩ َكُفورٞ  وٞس  ُٔ َََ�  َِن

ننۡ  َذقَۡ�ٰهُ  َوََ�
َ
آءَ  َ�ۡعدَ  َ�ۡعَمآءَ  أ ّ َُ  َ�َُقوََنّ  َمّسۡتهُ  ََ �  اُت  َٔ �لّسّ�ن  َذَه ٓ ُّهۥ َ�ّ�ن َن  َََفرنحٞ  ِ
ْ  �ّ�نينَ  ِنّ�  ١ فَُخورٌ  وا ْ  َصَ�ُ ٰلنَ�ٰتن  َوَعمنلُوا َّ ��نَك  �َ ََ ْو

ُ
ٞ  لَُهم أ ۡجرٞ  ّمۡغفنَرة

َ
 ١ َكبن�ٞ  َوأ

 ]وو١١وو،٩:وووا[و﴾

‘আিম মানুুেক অনু�হ করার পর আবার ্া িছিনেয় িনেয় 

েগেল েস িনরাশ ও অকৃ্ে হেয় যায়। আর মুসীবে্র পর 

েনয়াম্ �দান করেল েস বেল, আমা েথেক দূরাব�া চেল েগল। েস 
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খুিশ হয় এবং গবর কের। ্েব যারা ৈধযরধারষ কের এবং েনক 

আমল কের ্ােদর জেনয রেয়েছ  মা ও মহান �ি্দান।৪১

42 

সুিদেন েনয়ামে্র উপর ৈধেযরর িদকসমূহ : 

(১) েনয়ামে্র উপর পুেরাপুির িনভররশীল না হওয়া এবং ্া 

েপেয় েধাঁকায় না পড়া। গবর ও অহংকার না করা। অকৃ্ে না 

হওয়া এবং এমনভােব খুিশ না হওয়া, যা েদেখ আ�াহ ্া‘আলা 

অস�� হন।  

(২) েনয়াম্ অজরেন স�ূষর ডুেব না পড়া। যার ফেল অনযানয 

িদকসমূহ েথেক গােফল হেয় হক ও বাি্েলর পাথরকয না কের 

্াে্ ডুেব থাকা হয়।  

(৩) আ�াহ ্া‘আলার হক আদােয় ৈধযরধারষ।  

(৪) হারাম কােজ ্া খরচ করা েথেক িনেজেক আঁকেড় রাখা। 

িনেজর নাফসেক এমনভােব �বৃি�র িপছেন েছেড় না েদওয়া, যা 

্ােক হারাম পেথ ধািব্ কের। 

ৈধেযরর আদব সমূহ : 

                                                             
42 হদ : ৯-১১ 
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ৈধযরধারেষর অেনক আদব রেয়েছ।  

(1) মুসীব্ আসার �থম ধােপই ৈধযরধারষ। রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :― 
 .»إنـميوالصيوعغـدوالصـدمةواألا�« 

‘�থম আঘাে্র ৈধযরধারষই �কৃ্ ৈধযরধারষ।’৪২ F

43 

(2) মুসীবে্র সময় ‘‘ই�ািল�াহ’’ পড়া। আ�াহ ্া‘আলা 

বেলন― 
ٓ  �ّ�نينَ  ﴿ َ�َٰبۡتُهم ِنَذا

َ
يَبةٞ  أ َن ْ  ّم ّا قَالُٓوا َن ن  ِ ّ ٓ  َن ََ  ِنَ�ۡهن  �ّ�ا ُعو  ]وو١٥٦:والقرة[و﴾ ١ َ�ٰجن

“যখন ্ােদর উপর মুসীব্ আেস ্খন ্ারা বেল, িন�য়ই 

আমরা আ�াহর জনয এবং আমরা ্ার িদেকই িফের যাব।৪৩ F

44 

উে� সালামা রা. েথেক বিষর্, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন―েকােনা মুসিলম মুসীবে্ পড়েল যিদ আ�াহর 

িনেদরশ অনুযায়ী إنيو واانيوإلهوراجعــون এবং িনেনা� েদা‘আ পাঠ 

কের ্াহেল আ�াহ ্ােক উ�ম ব� দান করেবন।الغهــموأجر وفو

مغهيومصيت واارغفولوريــراًو  উে� সালামা রা. বেলন, যখন আবু 

                                                             
১ বুখারী : ১২০৩  

২ বাকারাহ : ১৫৬ 
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সালামা ইে�কাল করেলন ্খন আিম বললাম মুসিলমেদর মােঝ 

আবু সালামার েচেয় উ�ম আর েক-ই বা আেছ? অ  সমেয়র 

মােঝই আ�াহ ্া‘আলা আমার জেনয রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক িনধরারষ করেলন।  

(3) মুসীবে্র সময় জবান ও অি �্যি ি�র থাকা। ্েব 

উঁচু আওয়াজ ও িচৎকার-েচঁচােমিচ না কের কাঁদা ৈবধ। 
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স�ির� 

স�ির�্া বলে্ বুঝায়, ‘হারাম ও অসু�র কাজ েথেক 

িনেজেক সংর ষ করা।’ 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবাগষেক স�ির�বান 

হওয়ার আেদশ করে্ন। আবু সুিফয়ান রা. েথেক বিষর্, 

িহরাি�য়াস বাদশা ্ােক নবী স�েকর িজেেস করেলন, নবী 

ে্ামােদরেক িক করার আেদশ েদয়? আিম বললাম ি্িন 

বেলন―‘ে্ামরা এক আ�াহর ইবাদ্ কর, ্ার সােথ কাউেক 

শিরক কেরা না। ে্ামােদর পূবরপুরু যা বলে্ন ে্ামরা ্া েছেড় 

দাও। আর আমােদরেক সালা্, স্্া ও স�ির� ও আ�ীয়্ার 

ব�ন অটুট রাখার আেদশ কেরন।’ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �ভুর িনকট েদা‘আ 

করে্ন— 

و.»الغهـموإسوأسيلكواىد واالقواالعفيفواالا�« 

েহ আ�াহ! আিম আপনার িনকট েহদােয়্, ্াকওয়া, স�ির� 

ও অভাব-মুি�র �াথরনা করিছ।  
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স�িরে�র �কারসমূহ: 

(১) হারাম খাওয়া েথেক িবর্ থাকা: এিট ওয়ািজব। এর 

উপকাির্া হেলা, জাহা�াম েথেক মুি�। েকননা, েয েদহ হারাম 

�ারা লািল্ হয় ্ার জনয জাহা�ামই উপযু� �ান। হারাম খাদয 

েথেক েবঁেচ থাকেল েদা‘আ কবুল হয় এবং আ�াহ িবেশুভােব 

্ােক েহফায্ কেরন।  

(২) িভ াবৃি� েথেক িবর্ থাকা : আ�াহ ্া‘আলা বেলন— 

﴿ �َ  �َۡ� َٔ  ََ ۗ  �َّاَس  لُو اٗ�ا  ]و٢٧٣:والقرة[و﴾ِنۡ�َ

্ারা মানুেুর কােছ কাকুি্-িমনি্ কের িভ া চায় না।৪ ৪ F

45 

আউফ ইবেন মােলক রহ. েথেক বিষর্, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ্ােক সহ কেয়কজন সাহািবেক বলেলন: أالو

 ে্ামরা কী বাই‘আ্ �হষ করেব না? সাহািবগষ تعييعـــون؟

বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল আমরা ে্া বাই‘আ্ �হষ কেরিছ। 

ন্ুন কের েকােনা িবুেয় আপনার হাে্ বাইআ্ �হষ করব? 

ি্িন বলেলন, ে্ামরা মানুেুর িনকট িকছু েচওনা।  

                                                             
45 সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৩।  
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উপকাির্া :  

 আ�াহ বয্ী্ অনয কােরা কােছ আেয় না েনওয়া। 
 ্াঁর উপর সি্যকারােথর ভরসা করা।  
 িনেজর স�ান র া করা। 
 সৃি�র কােছ িভ া করার লালনা েথেক িনেজেক েহফায্ 

করা। 

স�ির�্ার ে ে� মানুেুর �কারেভদ:  

এে ে� মানুু কেয়ক ভােগ িবভ�। সকেল এক পযরােয়র নয়। 

কােরা ে ে� িভ া না করা ওয়ািজব। েযমন �েয়াজন না হেল 

স�দ না চাওয়া। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, েয 

বযি� স�দ বাড়ােনার জেনয মানুেুর িনকট িভ া চায়, েস েযন 

আগেনর  ল� কয়লা চাইল। অ্এব, ্া কম করক বা েবিশ 

করক েসটা ্ার ই�া। 

কােরা কােরা ে ে� চাওয়া ্যাগ করা ওয়ািজব নয়। ্ােদর 

ে ে� চাওয়া ্যাগ করা মযরাদার িবুয়। েযমন ইে্াপূেবর উে�িখ্ 

আউফ ইবেন মােলেকর বষরনায় এেসেছ,  

فغقـدورأي،ونعووأا كوالفروسسق وسو وأحدوموفميوسسيلوأحداًويغيالو«
 .»إييه
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‘আিম ্ােদর কাউেক কাউেক েদেখিছ েঘাড়ায় আেরািহ্ 

অব�ায় হাে্র লািঠ পেড় েগেল, ্া উিঠেয় েদওয়ার জেনয অনয 

কাউেক বলে্ন না।’ 

(৩) েগাপনােির পিব�্া : এর উে�শয হে� অ�ীল কাজ ও 

উপকরষ েথেক েগাপনাি সংর ষ করা। এিট ওয়ািজব। আ�াহ 

বেলন― 

ََ  َ�  �ّ�نينَ  َوََۡيۡسَتۡعفنفن  ﴿ نَ�اًحا َ�نُدو  ]وو٣٣:والور[و﴾َ

‘যারা িববাহ করে্ পাের না, ্ারা েযন িনেজেদরেক েহফায্ 

কের।৪৫F

46  

ি্িন আেরা বেলন― 

نلُۡمۡؤمننن�َ  قُل ﴿ َّ  ْ وا َّ ُغ ٰرنهنمۡ  مننۡ  َُ ََ بۡ
َ
�  ْ نَك  فُُروَجُهمۚۡ  َوَ�ۡحَفُظوا ۡزَ�ٰ  َ�ٰل

َ
َّ  لَُهمۚۡ  أ َ  ِن َّ � 

 ۢ نَما َخبنُ� ََ  ب َنُعو َۡ  ]وو٣٠:والور[و﴾ ٣ يَ

‘(েহ নবী) আপিন মুিমন পুরুেদর বেলন, ্ারা েযন িনেজেদর 

দৃি� িনচু কের রােখ এবং ্ােদর েগাপনাি েহফায্ কের। এটাই 

                                                             
46 সূরা আন-নূর: ৩৩।  
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্ােদর জেনয পিব� প�া। িন�য়ই আ�াহ ্া‘আলা ্ােদর কমর 

স�েকর অিধক ো্।৪৬

47 

উপকাির্া : 

 েগাপনােির েহফায্কারীেক আ�াহ ্া‘আলা আরেশর 
নীেচ ছায়া েদেবন : রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

و« ويوموالوظلوإالوظغه ويمغهموا وفوظغه وسـععة وااتو.... ارجلواعتهوامرأة
 .»إ�وأريفوا :ومغصبواجيل،وفقيلو

‘সা্ �কার বযি�েক আ�াহ ্া‘আলা আরেশর নীেচ ছায়া 

েদেবন। ্ােদর মােঝ ঐ বযি�ও অ�ভুর� যােক েকােনা সু�রী 

স�া� পিরবােরর নারী কু-কেমরর িদেক আ�ান করেল েস বেল, 

আিম আ�াহেক ভয় কির। 

 জা�াে্ �েবেশর মাধযম : রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলন, েয বযি� দুই েচায়ােলর মধযকার মুখ ও দুই 

পােয়র মধযকার গ�াি েহফাজে্র িজ�াদার হেলা, আিম ্ার 

জা�াে্ �েবেশর দািয়ে িনলাম। 
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েগাপনাি েহফাযে্র উপকরষসমূহ : 

 দৃি�র েহফায্। 

 েযৗবেন পদাপরেষর সােথ সােথ  ্ িববাহ। 

 িববােহ অপারগ হেল িসয়াম সাধনা। 

 নারীর পূষর িহজাব �হষ। 

 েবিশর ভাগ সময় ঘের অব�ান। আ�াহ ্া‘আলা বেলন 

:― 
﴿  ََ نُ�نّ  �ن  َوقَۡر جَ  ۡجنَ َ�َ�ّ  َوَ�  ُ�ُيوت ٰهنلنّيةن  َ�َ�ّ ََ َۡ�  � وَ�ٰ

ُ
 ]و٣٣:واالحزا [و﴾�ۡ�

“আর ে্ামরা (নারীরা) ঘের অব�ান কর এবং জােহলী যুেগর 

নারীেদর ম্ েখালােমলা চলােফরা কর না।” ৪৭ F

48 

 অপিরিচ্ নারীর সােথ িনজরেন অব�ান না করা। রাসূল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : ــسي إيي�مواالرولوأوالـ  

‘‘ে্ামরা নারীেদর িনকট �েবশ করার বযাপাের স্কর থাক।’’  

 েকান নারীর সােথ মুসাফাহা না করা। রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :  إ�والوأصيفحوالـــسي ‘‘আিম নারীর 

সােথ মুসাফাহা কির না।’’ 

 পুরু-নারী একসােথ েমলােমশা না করা।  

                                                             
48 সূরা আল-আহযাব: ৩৩।  
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 অ�ীল্ার িদেক ধািব্ কের এমন সকল কথা ও কাজ 
েথেক দূের থাকা। আ�াহ ্া‘আলা বেলন— 

ْ  َوَ�  ﴿ ۖ  َ�ۡقَرُ�وا � ََ  ]وو٣٢:واالسا [و﴾�لّزن

‘আর ে্ামরা বযিভচােরর িনকটব র্ী হেয়া না।’ 

অ�ীল কথা বা কােজর কথা েশানা, অশালীন ব�র �ি্ 

দৃি�পা্, অ�ীল ছিব বা িসেনমা েদখা, অ�ীল িকছু পাঠ করা―এ 

সবই আয়াে্র িনেুধাোর আও্াভু�।  

স�ির�্া ও পিব� থাকার িবুয়িটে্ দুবরল্া আসার কারষসমূহ : 

(1) অিভভাবক ও মুর�ীগেনর প  েথেক যথাযথ লালন-

পালন ও নজরদাির দুবরল হওয়া। 

(2) হারাম ব�র �ি্ অবােধ দৃি�পা্। এিট িফ্নার 

সবেচেয় বড় কারষ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,و
 ’েচােখর বযিভচার হেলা দৃি�পা্।‘ فزنيوالعين�والمر

জারীর ইবেন আ�ু�াহ রা. বেলন, আিম রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আকি�ক দৃি� স�েকর িজেেস করেল ি্িন 

আমােক ্াৎ িষকভােব দৃি� িফিরেয় িনে্ বলেলন।  
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বুরাইদা রা. েথেক বিষর্, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন : েহ আলী, ্ুিম �থম দৃি�র পর ি�্ীয়বার দৃি� 

িদেয়া না। �থমিট ে্ামার জেনয জােয়য বেট, িক� ি�্ীয়িটর 

অিধকার েনই। 

(3) যুবক-যুব্ীেদর েদির কের িববাহ েদওয়া। 

(4) এমন েদেশ �মষ করা, েযখােন েবহায়া ও উলিপনার 

সয়লাব রেয়েছ। 

(5) অপিরিচ্ নারীর সােথ েমলােমশা ও িনজরনবােসর 

বযাপাের অবেহলা করা। পূবরসুরীগষ এ বযাপাের যেথ� স্কর 

করে্ন। উবাদা ইবেন সােম্ রা. িছেলন একজন বেয়াজযা� 

আনসারী সাহািব। ি্িন বেলন―ে্ামরা েদখ না আিম অেনযর 

সাহাযয বয্ী্ দাঁড়াে্ পাির না এবং নরম খাবার বয্ী্ েখে্ 

পাির না। আমার সািথ (পুরুাি) অেনকিদন হল মের িগেয়েছ। 

সারা পৃিথবীর িবিনমেয় হেলও েকােনা অপিরিচ্ নারীর সােথ 

িনজরেন থাকা আমার পছ� হয় না। েকননা শয়্ান হয়ে্াবা আমার 

িজিনসিটেক নাড়া িদে্ পাের।  

(6) েয বযি� িনেজ পিব� থাকে্ চায় না এবং সমাজেক 

কলুুমু� রাখে্ চায় না এমন েলােকর সােথ উঠা-বসা করা। 

অ্এব, এ ধরেনর েলাকেদর সি ্যাগ কের ভােলা েলাকেদর সি 

্ালাশ করা উিচ্। 
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(7) অিধক অবসর। ্াই �ীন-দুিনয়ার উপকার হয়, এমন 

কােজ িনেজেক সবরদা িনেয়ািজ্ রাখা উিচ্। যাে্ শয়্ািন িচ�া-

ভাবনা আ�মষ করে্ না পাের। 

(8) সবরেশু কথা হেলা, শিরয়ে্র হকুম আহকাম েছেড় 

েদওয়াই হেলা চািরি�ক দুবরল্ার সবেচেয় বড় কারষ।  

েগাপনাি সংর েষর সু-ফল : 

(1) চির�বান বযি�র জা�াে্ �েবেশর দািয়ে রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর।  

(2) েকয়ামে্র ময়দােন আ�াহ ্া‘আলার ছায়ায় আেয় 

�হষ। 

(3) বযি�র পিব�্া ্ার পিরবার ও মাহরাম আ�ীয়েদর 

পিব�্ার কারষ। েয বযি� হারােম িল� হয়, ্ার 

িনেজর ও পিরবােরর উপর েয েকােনা সময় এর খারাপ 

পিরষি্ েনেম আসে্ পাের। 

(4) �ংসা�ক েরাগ, ফাসাদ, আপদ-িবপদ ও অিন� েথেক 

সমাজ িনরাপদ থাকার বড় মাধযম হেলা চািরি�ক 

পিব�্া। 

(5) সাধারষ ও িবেশু শাি� এবং আ�াহর অস�ি� েথেক 

দূের থাকার মাধযম পিব�্া।  
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বদানয্া ও পরাথরপর্া 

দান করার িবুয়িট উদার মেন স�দ বযয় করার উপরই 

সীমাব� নয়। এিট একিট বযাপক অথরেবাধক শ�, যার অেনক �র 

ও েেষী িবনযাস রেয়েছ। বদানয্ার সেবরা� �র হে�―আ�াহর 

পেথ িনেজর জীবন উৎসগর করা। কিব বেলন― 

 االواونيلفــسوأااوييةوالواوودواونيلفــسوإاوننوالخيلونهيو

‘ি্িন িনেজর জীবন উৎসগর করেছন, যিদও কৃপষ বযি� আপন 

জীবন দান করে্ চায় না, মূল্: জীবন উৎসগর করাই হেলা উঁচু 

পযরােয়র বদানয্া।’  

বদানয্ার আেরকিট �র হে�, মুিমনেদর কলযােষ সময় দান 

করা এবং িশ াথরী ও �ওকারীর জেনয ইলম বলন করা। 

সকল মানুেুর মােঝ সাহাবীগষই িছেলন সবেচেয় েবিশ 

দানশীল। 

সাহাবােদর জীবন উৎসেগরর নমুনা : 

েয বযি� সাহাবীগেষর জীবন-চির্ অধযয়ন কের, েস আ�াহর 

রােহ সাহাবীগেষর জীবন উৎসেগরর অেনক িব�য়কর ঘটনা েদখে্ 
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পােব। িনেন কেয়কিট ঘটনা উে�খ করা হেলা।  

(1) আনাস রা. েথেক বিষর্, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বদর যুে� বেলন :― 
اومواوإلوجغةوعرنهيوالسمواتوااألر،،وفقيلوعم�وننوالميمواألنصيرإو«

نعم،وايلو:ويلوييورسولوا و،وجغةوعرنهيوالسمواتواواألر،؟وا:ورضوا وعغهو
نخونخو،وايلو:وميولمغكوأواولكو:ونخونخ،وفقيلورسولوا وص�وا وعغيهواسغمو

فإنكومنوأوغهي،و:والواا وييورسولوا وإالورجي وأنوأمونومنوأوغهي،وايلو:و
ل وأنيوحيي،وحتوآملو:وفيرر وتمراتومنوارنهو،وفجعلووييو ومغهنو،وثموايلو

فرمونميوكنومعهومنوالمرو،وثموايتغهموحتو:و�غةو،وايلوتمراتوويهوإنهيولييةوطو
 .و»اتل

“ে্ামরা উঠ এবং জা�াে্র িদেক অ�সর হও, যার �শ�্া 

আসমান ও যমীন বরাবর িব�ৃ্। একথা শেন উমাইর ইবেন হামাম 

রা. বলেলন―েহ আ�াহর রাসূল, জা�াে্র �শ�্া আসমান ও 

যমীন বরাবর? রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন : হযাঁ। 

ি্িন বলেলন―বাখ! বাখ! রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, ্ুিম িক জেনয বাখ! বাখ! শ� উ�ারষ করেল? বলেলন, 

েহ আ�াহর রাসূল, আিম এ জা�াে্র অিধবাসী হওয়ার আশায় 

এমনিট বেলিছ। রাসূল বলেলন, ্ুিম জা�াে্র অিধবাসী। ি্িন 

্খন ্ার বযাগ েথেক কেয়কিট েখজুর েবর করেলন এবং েখে্ 
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শর করেলন। অ্ঃপর বলেলন আিম যিদ সবগেলা েখজুর খাওয়া 

পযর� জীিব্ থািক ্াহেল ্া অেনক দীঘর জীবন। পের ি্িন 

অবিশ� েখজুরগেলা িনে প কের যুে� েনেম েগেলন এবং শহীদ 

হেয় েগেলন।৪৮

49 

(2) েকােনা এক যুে� আবু মূসা আশ‘আরী রা. অংশ�হষ 

কেরন। ি্িন বলেলন―রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন : 
 »...إنوأنوا والغةوت،وظاللوالــــسيوف«و

‘িন�য় জা�াে্র দরজাসমূহ ্েলায়ােরর ছায়ার নীেচ আেছ।’ 

একথা শেন অেগাছােলা েপাশাক িনেয় এক বযি� দাঁিড়েয় েগল এবং 

বলল েহ আবু মূসা; ্ুিম একথা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক শেনছ? আবু মুসা রা. বলেলন, হযাঁ। অ্ঃপর েস 

সিীেদর িনকট িফের েগল এবং বলল أاـــرأوعغيـــ�موالــــسالم 

আিম ে্ামােদরেক সালাম করিছ। অ্ঃপর ্রবািরর খাপ উতু� 

কের শ�র উপর ঝাঁিপেয় পড়ল এবং শহীদ হেয় েগল।৪৯F

50 

আ�াহর রােহ স�দ উৎসগর করার দৃ�া� : 

                                                             
49 মুসিলম : ৩৫২০ 

50 মুসিলম : ৩৫২১ 
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(1) উমর রা. ৪০০ (চার শ্) িদনার হাে্ িনেয় ্ার 

েগালামেক বলেলন, এগেলা আবু উবাইদার িনকট িনেয় যাও। 

অ্ঃপর দূের সের েথেক ল য কর ি্িন েসগেলা িক কেরন? 

েগালাম েসগেলা িনেয় ্ার িনকট িগেয় বলেলন, আমীরল মুিমনীন 

এগেলা �হষ করে্ বেলেছন। ি্িন (আবু উবাইদা) বলেলন, 

আ�াহ ্ ার উপর দয়া করক। অ্ঃপর ্ ার বাঁদীেক বলেলন, যাও 

সা্িট িদনার িনেয় অমুেকর িনকট যাও, আর এই পাঁচিট অমুেকর 

িনকট িনেয় যাও। ঐ মজিলেস বেসই ি্িন সবগেলা িদনার েশু 

কের েফলেলন। অ্ঃপর েগালাম উমর রা. এর িনকট িফের আসল 

এবং পূষর ঘটনা খুেল বলল। এিদেক উমর রা. ঐ পিরমাষ িদনার 

মু‘আয ইবেন জাবাল রা.-এর জেনয গষনা কের রাখেলন এবং 

েসগেলাও পািঠেয় িদেলন। মু‘আয রা. বলেলন, আ�াহ ্ার সােথ 

স�কর িঠক রাখুক। েহ বাঁদী অমুক বযি�র ঘের এ পিরমাষ িনেয় 

যাও। আর অমুক ঘেরও িদেয় আস। মুয়ায রা.-এর �ী জানে্ 

েপের বলেলন, আ�াহর কসম আমরাও িমসকীন-দাির�ি��। 

অ্এব, আমােদরও িকছু িদন। ্ খন পাে� মা� দুই িদনার অবিশ� 

িছল। ি্িন মা� দুই িদনারই �ীর হাে্ ্ ু েল িদেলন। েগালাম এেস 

উমর রা.-েক ঘটনা েশানােল ি্িন খুিশ হেলন এবং বলেলন ্ারা 

সকেল ভাই ভাই। সবাই সবার উপকাের এিগেয় আেস। 
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(2) ্ালহা ইবেন উবাইদু�াহ রা.-এর দােনর কািহিন 
উে�খেযাগয। ্ ােক বলা হ্ طغحةوالوا (দানবীর ্ ালহা) ও  طغحةو

 । একবার হাযরামাও্ েথেক ্ার(পেরাপকারী ্ালহা) الفيّي،

িনকট িকছু মাল আসল। পিরমাষ সা্ হাজার। ি্িন ঐ রাে্ খুব 

েপেরশান অব�ায় িছেলন। ্ার �ী ্াঁেক বলেলন আপনার িক 

হেলা? রা্ েথেক িক েযন িচ�া করেছন? ্ালহা রা. বলেলন : ঐ 

বযি�র রব স�েকর ্ার িক ধারষা েয এ্গেলা মাল ঘের েরেখ 

রাি�যাপন কের? ্ার �ী বলেলন―আপনার ব�ুেদর পথ ধের 

চলে্ পােরন না? যখন আপিন সকােল উপনী্ হেবন ্খন 

মালগেলা বলন কের েফলেবন। ি্িন �ীেক বলেলন আ�াহ 

ে্ামােক ে্ৗিফক দান করক। ্ুিম ে্ৗিফক �াে�র েমেয় 

ে্ৗিফক�া�া। (অথরাৎ আবু বকেরর েমেয় উে� কুলছুম।) সকাল 

হেল ি্িন সব স�দ মুহািজর ও আনসারগেষর মােঝ বলন কের 

িদেলন। �ী ্ ােক বলেলন―আমরা িক এ মােলর েকােনা অংশ পাই 

না? ি্িন বলেলন ্ুিম সারািদন েকাথায় িছেল? এখন যা বািক 

আেছ ্া ্ুিম িনেয় নাও। থেলর মােঝ ্খন মা� এক হাজার 

িদরহাম অবিশ� িছল। 
  
পরাথরপর্া ও অপরেক �াধানয েদওয়া : 
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অপরেক �াধানয েদওয়ার মেধয পরাথরপর্া ও দােনর অথর 

িবদযমান। বরং ্াে্ দােনর অথর আেরা েবিশ লুমািয়্ আেছ। 

েকননা, িনেজর �েয়াজন থাকা সে�ও অপরেক �াধানয েদওয়ার 

অেনকগেলা �র রেয়েছ।  

(1) সব িকছুর উপর আ�াহর স�ি�েক �াধানয েদওয়া। 
দুিনয়ার উপর আেখরা্েক এবং �ংসেযাগয অ�ায়ী িজিনেসর উপর 

�ায়ী িজিনসেক �াধানয েদওয়া। এিট সেবরা� �র।  

(2) আ�াহর সৃি�েক �াধানয েদওয়া। অথরাৎ িনেজর �েয়াজন 
থাকা সে�ও অনযেক দান করা। আর এসব িকছুই হে্ হেব আ�াহ 

্া‘আলােক স�� করার লে য। �শংসা িকংবা পদ-লােভর উে�েশয 

নয়।  

এ �কােরর সেবরা� �র হে�―অপেরর জেনয িনেজর জীবন 

উৎসগর করা। েকােনা েকােনা সাহাবী রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক বলে্ন― 

 . ا�ــرإواانو�ــركو،نفـــسوفداك 

‘আমার জীবন আপনার জেনয উৎসগর করলাম।’ আমার ঘাঁড় 

আপনার ঘাঁেড়র িনকেট।   
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আেরা একিট �র হে�―স�েদর �ারা অপরেক �াধানয 

েদওয়া। আ�াহ আনসারেদর �শংসা কেরেছন যখন ্ারা মুহািজর 

ভাইেদরেক িনেজেদর উপর �াধানয িদেয়েছ― 

يَ�ٰنَ  �ّ�ارَ  َ�َبّوُءو َو�ّ�نينَ  ﴿ ََ  َ�ۡبلنهنمۡ  منن َو�ۡ�ن نّبو ََ  َوَ�  ِنَ�ۡهنمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُ  �ن  َ�نُدو
ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورنهنمۡ  ْ  ّمنّما وتُوا

ُ
ََ  أ نُرو �  َوُ�ۡؤث هنمۡ  َ�َ َُفسن

َ
ََ  َولَوۡ  أ نهنمۡ  َ� ۚ  ب اَصةٞ ََ  َوَمن َخ

َّ  يُوَق  هۦن�َ  ُش ��نَك  ۡفسن ََ ْو
ُ
ََ  ُهمُ  فَأ  ]وو٩:والش[و﴾ ٩ �لُۡمۡفلنُحو

‘যারা মুহািজরেদর আগমেনর পূেবর মিদনায় বসবাস কেরিছল 

এবং ঈমান আনয়ন কেরিছল, ্ারা মুহািজরেদর ভােলাবােস। 

মুহািজরেদর যা েদওয়া হেয়েছ ্ুেনয ্ারা অ�ের ঈুরা েপাুষ 

কের না এবং িনেজরা অভাব�� হেলও ্ ােদরেক অ�ািধকার েদয়। 

যারা মেনর কাপরষয েথেক মু� ্ারাই সফলকাম।’50F

51 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ও সাহাবাগষ অপরেক 

�াধানয েদওয়ার ে ে� সকল উ�্ অেপ া অ�গামী িছেলন। 

(1) সাহল ইবেন সা‘দ রা. বেলন: রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট একজন মিহলা একিট চাদর িনেয় 

আসল। এেস বলল: েহ আ�াহর রাসূল! আপনােক আিম এই 

                                                             
51 হাশর-৯। 
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চাদরিট পরাে্ চাই। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম খুব 

আ�হ সহকাের চাদরিট �হষ কের পিরধান করেলন। এক সাহাবী 

রাসূেলর গােয় চাদরিট েদেখ বলেলন―চাদরিট ক্ই না সু�র। 

এিট আমােক পিরেয় িদন। নবী কারীম সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বলেলন, নাও। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

মজিলস েথেক চেল েগেল উপি�্ সাহাবীগষ েলাকিটেক ি্র�ার 

করে্ লাগেলন। ্ারা বলেলন, ্ুিম যখন েদখেল রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�হ সহকাের চাদরিট পিরধান কেরেছন 

্খন ে্ামার জেনয ্াঁর চাদরিট চাওয়া িঠক হয়িন। ্ুিম ে্া 

ভােলা কেরই জান েকউ িকছু চাইেল ি্িন কখনও না বেলন না। 

ি্িন বলেলন, আিম রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

পিরেধয় বে�র বরক্ অজরন করে্ েচেয়িছ, আমার আশা এিট 

েযন আমার কাফন হয়।  

(2) আবু হরাইরা রা. েথেক বিষর্, এক বযি� রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট এেস বলল, েহ আ�াহর 

রাসূল  ুধার কারেষ আমার খুব ক� হে�। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম িবিবগেষর িনকট পািঠেয় িকছুই েপেলন না। 

অ্ঃপর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, এমন েক 

আেছ, িযিন আজেকর রাে্ এ বযি�র েমহমানদারী করে্ পারেব? 

আ�াহ ্ার উপর রহম করক। একজন আনসারী সাহাবী দাঁিড়েয় 
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বলেলন, আিম পারব। ি্িন ঐ বযি�েক িনজ বািড়ে্ িনেয় েগেলন 

এবং �ীেক বলেলন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

েমহমান। অ্এব েকােনা িকছু ্ােক না িদেয় েরেখ িদও না। �ী 

বলেলন, আমার িনকট বা�ােদর খাবার বয্ী্ অি্ির� িকছুই 

েনই। সাহাবী বলেলন, রাে্ যখন বা�ারা খাবার চাইেব ্খন 

্ােদরেক ঘুম পািড়েয় েদেব। আর ্ুিম বাি্ িনিভেয় েফলেব। 

আমরা আমােদর েপট আজ রাে্ েবেধ রাখব। �ী ্া-ই করেলন। 

সাহাবী সকাল েবলা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট 

উপি�্ হেল রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, আ�াহ 

্া‘আলা অমুক �ামী ও �ীর কাজ েদেখ আ�যর হেয়েছন অথবা 

েহেসেছন। 
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মসিজেদর আদব 

মসিজেদর অব�ান 

মানুেুর জীবেন মসিজেদর গরে অপিরসীম, মসিজেদর মান-

স�ান ও অব�ান অেনক উপের, এর সংি � িকছু িববরষ িনেন 

উে�খ করিছ। 

1. মসিজদ আ�াহ ্া‘আলার ঘর, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলন— 

 »...ميواجتم واوموفوني،ومنونيوتوا «

“েকােনা স�দায় যখন আ�াহর ঘরসমূেহর মধয েথেক েকােনা 

এক ঘের একি�্ হয়...।”৫১ F

52  

আ�াহ ্া‘আলা বেলন— 

﴿  َّ
َ
دَ  َوأ ۡن ن  �لَۡمَ�ٰ ّ ْ  فََ�  َن ن  َمعَ  تَۡدُعوا َّ َحٗدا �

َ
 ]وو١٨:والن[و﴾ ١ أ

“আর এই মসিজদসমূহ আ�াহরই জনয। সু্রাং আ�াহর সােথ 

ে্ামরা অনয কাউেক েডেকা না।”৫২ F

53  

                                                             
52 সহীহ মুসিলম, ২৬৯৯।  
53 সূরা আল-িজ�, ১৮।  
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উলামােয় েকরাম বেলন: উে�িখ্ হাদীস ও আয়াে্ মসিজদেক 

আ�াহর  িদেক স��যু� কের উে�খ করার মাধযেম মূল্ 

মসিজেদর মযরাদা ও গরে ফুেট উেঠেছ।  

2. মসিজদ পৃিথবীে্ সেবরা�ম জায়গা এবং আ�াহ ্ া‘আলার 

সবেচেয় ি�য় �ান। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 
 .و»اأناووالالاوإ وا وأسوااهيو،أحبوالالاوإ وا ومسيجدوي«

আ�াহর িনকট সেবরা�ম জায়গা মসিজদ এবং সবর-িনকৃ� জায়গা 

বাজার।৫৩ F

54 

3. মসিজদ ইসলােমর ি�্ীয় িভি� ফরয নামাজ আদােয়র �ান 
। 

4. মসিজদ মুসিলমেদর সমেব্ হওয়া, পিরচয় লাভ করা এবং 
স�কর ৈ্ির করার �ান। েসখােন কুরআন পােঠর �াস হয় এবং 

োন-িশ ার পাঠ দান করা হয়। 
5. মসিজেদর গরে এবং মযরাদার আেরা একিট �মাষ হল, 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িহজর্ করার পর সবর�থম 

মসিজদ বানােনার িদেক দৃি� িদেয়েছন। আর মিদনাে্ আগমেনর 

পর েসটাই ্ার সবর�থম কাজ। 
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মসিজদ আবাদ করার ফিযল্: 

মসিজদ আবাদ দুই �কার:  

(ক) বািহযক আবাদ ্ থা িনমরাষ করা, আর এর অেনক ফিযল্ 

রেয়েছ। আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

 .و»منون�ومسجداويتتهونهواجهوا ون�وا ولوممغهوفوالغة«

“েয আ�াহর স�ি�র উে�েশয মসিজদ ৈ্ির করেব, আ�াহ 

্া‘আলা জা�াে্ ্ার জনয অনুরপ একিট ঘর ৈ্ির কের 

েদেবন।”৫৪F

55 

হাদীেস সিঠক িনয়ে্ মসিজদ িনমরাষকারীর জেনয জা�াে্ 

�েবেশর শভ সংবাদ আেছ। কারষ জা�াে্ আ�াহ ্া‘আলার ঘর 

িনমরাষ করাই �মাষ কের েয েস বযি� ্াে্ �েবশ করেব। 

(খ) এে্া েগল বািহযকভােব মসিজদ আবােদর কথা। মসিজদ 

আবােদর আেরকিট িদক রেয়েছ যা �কৃ্ অেথর আবাদ করা, আর 

েসিট এভােব েয, েসখােন নামাজ পড়া, িজিকর করা, কুরআন 
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ে্লাওয়া্ করা এবং অনযানয ইবাদ্ করা; এর জনয অগিষ্ 

পুর�ার আেছ মেমর বহ আয়া্ ও হাদীস বিষর্ হেয়েছ।  

 েযমন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : 

»فوالغةونزالوكميو داوأاورا منو داوإ والسجدوأاورا وأعّدوا ولو« و  

“েয সকাল িবকাল মসিজেদ গমনাগমন করেব, �ে্যকবার 

যা্ায়াে্র িবিনমেয় আ�াহ ্া‘আলা ্ার জনয জা�াে্ 

েমহমানদািরর বযব�া করেবন।”৫৫F

56  

আবােদর উভয় িদক শািমল হয়, আ�াহ ্া‘আলার িনেনা� 

বাষী,  

ۡعُمرُ  ِنّ�َما ﴿ دَ  َُ ۡن ن  َمَ�ٰ َّ ن  َءاَمنَ  َمنۡ  � َّ نٱ رن  َو�ۡ�َۡومن  ب قَامَ  ��خن
َ
لَٰوةَ  َوأ َّ  َوَءاَ�  �ل

ۖ  ِنّ�  َ�َۡش  َولَمۡ  �لّزَكٰوةَ  َ َّ �  � ََ ��نَك  َ�َع ََ ْو
ُ
َ أ

َ
ْ  أ ينَ  مننَ  يَُ�وَُوا و﴾ ١ �لُۡمۡهَتدن

و]وو١٨:والو�ة[

“িনঃসে�েহ ্ারাইে্া আ�াহর মসিজদ আবাদ করেব, যারা 

ঈমান আেন আ�াহ ও আেখরাে্র �ি্ এবং সালা্ কােয়ম কের, 
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যাকা্ েদয় এবং আ�াহ বয্ী্ অনয কাউেকই ভয় কের না। 

অ্এব আশা করা যায়, ্ারা সৎপথ�া�েদর অ�ভুর� হেব।৫৬

57 

মসিজদ স�িকর্ িবধানাবলী: 

মসিজেদর অেনক আদব ও িবধান রেয়েছ। গরেপূষর কেয়কিট 

িনেন উে�খ করা হেলা: 

1. কারকাযর বাদ িদেয় সু�র কের িবিবং বানােনা, েকননা 
কারকাযর করা িবদ‘আ্। এে্ নামািজর মেনােযাগ ন� হয় এবং 

�ি্েযািগ্া ও অহংকােরর দরজা খুেল যায়। ইবেন আ�াস েথেক 

বিষর্ হািদেস রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

আমােক মসিজদ সাজাে্ িনেদরশ েদওয়া হয়িন। ইবেন আ�াস 

বেলন, ্ারা অবশযই মসিজদসমূহ সাজােব, েযমন ইয়াহূদী ও 

ি��ানরা সাজাে্া। 

ইমাম বুখারী রহ. বেলন, উমর রা. মসিজদ বানাে্ িনেদরশ 

িদেলন এবং বলেলন, আিম মানুুেক বৃি� েথেক েহফায্ করিছ। 

সাবধান! লাল ও হলুদ রং বযবহার করেব না। মানুু ধাঁধাঁয় পেড় 

যােব। আনাস রা. বেলন, মসিজদ িনেয় মানুু গবর ও  �ি্েযািগ্া 

করেব, িক� খুব কম েলাকই মসিজদ আবাদ করেব। 
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2. কবেরর উপর মসিজদ ৈ্ির করা িকংবা মসিজেদ কবর 
বানােনা হারাম। েকননা এিট মূল্ কবেরর স�ান �দশরষ এবং 

আ�াহ ্া‘আলা বয্ী্ কবেরর ইবাদ্ করার মাধযেম িশরেকর 

রা�া ৈ্ির কের। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 
 .و»لعنوا والهواواالصير ،واتيااواعوروأنتييئهمومسيجد«

ইয়াহূদী ও ি��ানেদর উপর আ�াহ ্া‘আলার অিভশাপ। ্ারা 

্ােদর নবীেদর কবরেক মসিজদ বািনেয়েছ।৫৭ F

58  

জু�ুব রা. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃ্ুযর 

পূেবর পাঁচিট অিসয়্ শেনেছন, ি্িন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক বলে্ শেনেছন:― 

اانومنوكنواعغ�موكنواويتخيانواعوروأنتييئهمواصيليهمومسيجد،وأالوفالو...«
 .»تتخيااوالقعورومسيجد،وفإ�وأنهي�موعنوالك

...ে্ামােদর পূবরব র্ীরা নবী ও সৎ েলাকেদর কবরেক মসিজদ 

বানাে্া। সাবধান! ে্ামরা কবরেক মসিজদ বািনও না। আিম 
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ে্ামােদরেক এ বযাপাের িনেুধ করিছ। ৫৮

59 সু্রাং কবর�ােন 

জানাযার নামাজ ছাড়া অনয েকােনা নামাজ ৈবধ নয়।  

3. মসিজদ সবরদা পির�� রাখা। অপিব� করা বা ক�দায়ক 
িজিনস েসখােন রাখা হারাম। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন― 
 .»الصييوفوالسجدورطيةةوا�فيرتهيوافغهي«

মসিজেদ থু্ু েফলা অনযায়, ্ার কাফফারা হল পুে্ েফলা। ৫৯ F

60 

পুে্ েফলা স�ব না হেল, অনযভােব পির�ার করে্ হেব। 

েযমন, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজেদর েদওয়াল 

েথেক থু্ু সিরেয় েফেলিছেলন। 

4. মসিজেদ ন�্া ও ি�র্ার সােথ যাওয়া। ্াড়া্ািড় বা 
েদ্িড়েয় না যাওয়া। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন— 

 .»ااااوأتيتموالصالةوفعغي�مونيلسكيغة،وفميوأار�تموفصغواواميوفيت�موفيتموا«
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“যখন ে্ামরা নামােজ আসেব অবশযই ধীর-ি�র্ার  সােথ 

আসেব। য্টুকু পােব, আদায় করেব। আর য্টুকু ছুেট যােব, পূষর 

করেব।”৬০

61  

৫. মসিজেদ ডান পা িদেয় �েবশ করা ও বাম পা িদেয় েবর 

হওয়া। আনাস রা. বেলন―সু�্ হেলা যখন মসিজেদ �েবশ করেব, 

ডান পা িদেয় �েবশ করেব। আর যখন েবর হেব বাম পা িদেয় 

েবর হেব। 

�েবশ এবং েবর হবার েদা‘আ পড়েব। রাসূেলর িনেদরশ :― 

ورر و« واااا وارلوأحد�موالسجدوفغيقلوااوافتحولوأنوا ورحتك، إاا
 .»فغيقلوااوإسوأسيلكومنوفضغك

“যখন েকােনা বযি� মসিজেদ �েবশ করেব ্খন বলেব :  

 .ااوافتحولوأنوا ورحتك

আর যখন েবর হেব ্খন বলেব : ااوإ�وأسيلكومنوفضغك 
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৬. মসিজেদ আেগ আেগ যাওয়া এবং �থম কা্াের নামাজ 

পড়ার �ি্ আ�হী থাকা―রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর �ি্ উ�ু� কেরেছন। ি্িন বেলন― 

لوويعغمواليسوميوفوالدا واالصفواألالوثمولموددااوإالوأنوسستهمواوعغيهو«
و.و»عقواوإلهتالستهمواوأوالك،والوويعغمونوميوفوالهج�والس

“যিদ মানুু জানে্ পার্, আজান েদওয়া এবং �থম কা্াের 

নামাজ পড়ার মােঝ িক আেছ, আর লটাির বয্ী্ েসিট পাওয়া 

স�ব হ্ না, ্াহেল অবশযই ্ার জনয লটািরর বযব�া কর্। 

এবং যিদ জানে্ পার্ মসিজেদ আেগ আসার মােঝ িক ফিযল্ 

আেছ, ্াহেল ্ার জনয �ি্েযািগ্ায় িল� হে্া।”৬ ১ F

62 

আর িযিন মসিজেদ আেগ আসেবন, েকােনা কারষ ছা্ড়া ্ার 

�থম কা্ার বাদ িদেয় িপছেন বসা উিচ্ নয়। শায়খুল ইসলাম 

ইবেন ্াইিময়া বেলন, ‘েয বযি� আেগ আসল এবং  েকােনা ওজর 

বয্ী্ই �থম কা্ার ছাড়া অনয জায়গায় বসল, েস শরীয়ে্র 

িবধান ল�ন করল। িপছেন হেট থাকার দরন েস অেনক গরেপূষর 

কলযাষ েথেক িনেজেক বি�্ করল। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন― 
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والويزالواومويتيررانوحتو« واليتمون�مومنونعد�م، و ، وفيئتموا تقدموا،
 .»يؤرروموا 

ে্ামরা সামেনর িদেক অ�সর হও এবং আমার এে�দা কর। 

আর ে্ামােদর পরব র্ীগষ ে্ামােদর এে�দা করেব। একিট 

স�দায় সব সময় িপছেন থাকেব এক পযরােয় আ�াহ ্া‘আলা 

্ােদরেক িপছেন েঠেল েদেবন।৬২ F

63  

মসিজেদ আেগ আসার মােঝ অেনক উপকার। যথা―জামাে্র 

শর েথেক অংশ�হষ, কুরআন পড়ার সুেযাগ, নফল আদায় করার 

সুেযাগ, েফেরশ্ারা ্ ার জনয  মার েদা‘আ করে্ থােক। য্ ষ 

নামােজর অেপ ায় থাকেব ্ ্ ষ নামাজর্ আেছ বেল ধরা হেব 

এবং �থম কা্ার পাওয়া―ই্যািদ। 

৭. মসিজেদ �েবশকারী দুই রাকা্ ্ ািহয়যা্ুল মসিজদ আদায় 

বয্ী্ বসেব না। আবু কা্াদাহ আনসারী রা. বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

َحُدُ�مُووَاَرَلووإَِاا«
َ
َمْسِجدَووأ

ْ
َن ْووال ْ�َ

ْ
َعتَْ�ِورَووفَغ

ْ
نْووَ�عَْلوو�

َ
 »َدِْغَسووأ
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“ে্ামােদর েকউ মসিজেদ �েবশ করেল দুই রাকা্ না পড়া 

বয্ী্ কখেনাই বসেব না।”৬৩

64  

ইমাম সােহব জুমার নামােজ খু্বা দানর্ থাকা অব�ায় 

�েবশ করেলও এ’দুই রাকা্ আদায় করেব ্েব একটু 

সংি �াকাের আদায় করেব। জােবর রা. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক বষরনা কেরন― 

َحُدُ�مْووَجي َووإَِاا«
َ
ُُمَعِة،ويَْومَووأ

ْ
َِميمُووال

ْ
َن ْوو،َ�ُْطُبووَااإل ْ�َ

ْ
،وفَغ َعتَْ�ِ

ْ
َتََجّوزْووَر�

ْ
وَال

 .وو»ِ�يِهَمي

“ইমােমর খু্বা চলা অব�ায় ে্ামােদর েকউ যখন মসিজেদ 

�েবশ করেব, ্ খন সংে েপ দুই রাকা্ নামাজ আদায় করেব।”৬৪F

65 

৮. মসিজেদ উ��ের কথা বলা, নামািজ বা ে্লাওয়া্কারীেক 

িবর� করা মাকরহ। চাই ্া সাধারষ কথা েহাক বা উ��ের 

কুরআর পাঠ করা েহাক। পােশর েলাকেক ক� েদওয়া িনেুধ। 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
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ويغيجيه« ونمي وفغيغمر ويغيجور�ه والص  ونو،إن ودهر وأونعوواال عض�م
 .»نيلقرآن

নামািজ বযি� ্ ার �ভুর সােথ েগাপেন কথা বেল। ্ ার েখয়াল 

রাখা উিচ্ েয, েস িক বলেছ। ে্ামরা কুরআন শরীফ 

ে্লাওয়াে্র মাধযেম এেক অেনযর উপর শ� কর না।৬ ৫F

66 

9. মু�াদী সবরদা ইমােমর অনুসরষ করেব, �ে্যক আমল 
্ার পর পরই সােথ সােথ আদায় করেব। ইমােমর 

আদােয়র আেগ করেব না, সােথও করেব না। আবার ইমাম 

েথেক অেনক েদিরে্ও না। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন― 
ور� و« واااا ونيوفكياا، وفإاا وعغيه، وفالوتتغفوا ونه، ولؤتم واإلميم وجعل إنمي

ااااوسجدو―ااور�غيوالكوالمد-فير�عوا،وااااوايلوسم وا ولنوحدهوفقولواو
 .و»فيسجداا،وااااوص�وجيلسيوفصغواوجغوسيوأجعون

“ইমাম িনধরারষ করা হেয়েছ ্ াঁর অনুসরেষর জনয, ে্ামরা ্ ার 

সােথ িবেরাধ কর না। ি্িন যখন আ�াহ আকবার বলেবন, ্খন 

ে্ামরা আ�াহ আকবার বলেব, আর যখন রকু করেবন, ে্ামরা 

রকু করেব, যখন سم وا ولنوحده বলেবন, ে্ামরা والكر�غيوااو
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 বলেব, যখন েসজদা করেবন, ে্ামরা েসজদা করেব, যখন المد

ি্িন বেস নামাজ আদায় করেবন ্খন ে্ামরা সবাই বেস নামাজ 

আদায় করেব।”৬৬F

67 ইমােমর পূেবর েকােনা কাজ করা হারাম হওয়া 

স�েকর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

لوا ورأسهورأسوحيروأاوصورتهوأميو� والإويرف ورأسهواعلواإلميموأنولو«
 .»صورةوحير

“েয বযি� নামােজ ইমােমর পূেবর মাথা উঠায় ্ার িক ভয় হয় 

না েয, আ�াহ ্া‘আলা ্ার মাথােক গাধার মাথা বািনেয় েদেবন 

িকংবা ্ার আকৃি্েক গাধার আকৃি্ বািনেয় েদেবন।”৬৭F

68 
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মা্া-িপ্ার অিধকার 

মা্া-িপ্ার অেনক অিধকার রেয়েছ। গরেপূষর িকছু অিধকার িনেন 

উে�খ করা হেলা: 

1. মা্া-িপ্ার �ি্ স�যবহার :  
আ�াহ ্া‘আলা ্ােদর সােথ ভােলা আচরেষর িনেদরশ িদেয়েছন। 

ি্িন বেলন― 
ّ�  َرّ�َك  ۞َوقََ�ٰ  ﴿

َ
�  ْ يۡنن  ِنيّاهُ  ِنّ�ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا َ نٱََۡ�ٰ�ن ۚ  َو�  ]وو٢٣:واالسا [و﴾ ِنۡحَ�ًٰنا

“ে্ামার পালনক র্া আেদশ করেছন েয, ্ােক ছাড়া অনয 

কােরা ইবাদ্ কেরা না এবং িপ্া-মা্ার সােথ স�যবহার কর।”৬৮F

69 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িপ্া-মা্ার আনুগ্যেক 

সেবরা�ম আমল এবং আ�াহর িনকট অিধক ি�য় আমেলর মােঝ 

গষয কেরেছন। সাহািব ইবেন মাসঊদ রা. রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক িজেেস করেলন― 

و»نروالوالين«،وايلوثموأّإ؟وايلو»الصالةوأوااتهي«أّإوالعملوأحبوإ وا ؟وايلو
  .»الهياوفوستيلوا «ايلوثموأّإ؟وايلو
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আ�াহর িনকট সবেচেয় ি�য় আমল েকানিট? ি্িন বলেলন, 

সময় ম্ নামাজ পড়া। ি্িন বলেলন, অ্ঃপর েকানিট? বলেলন, 

িপ্া-মা্ার আনুগ্য করা। ি্িন আবার �ও করেলন, ্ারপর 

েকানিট? ি্িন বলেলন, আ�াহর রা�ায় িজহাদ করা। ৬৯F

70 পিব� 

কুরআন এবং রাসূেলর হািদস িপ্া-মা্ার �ি্ সু�র আচরেষর 

িনেদরশ েদয়। আ�াহ ্া‘আলা বেলন― 

ۡبُهَما ﴿ ۖ  �ّ�ۡ�َيا �ن  َوَصاحن  ]وو١٥:ولقمين[و﴾ َمۡعُروٗفا

এবং দুিনয়াে্ ্ ােদর সােথ স�ােব সহ অব�ান করেব।৭০F

71 নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক �ও করা হল― 

،وايلوثمو»أّمك«ايلوثمومن؟وايلوو»أّمك«منوأح واليسولسنوصحين ؟وايلو
و.»أنوك«،وايلوثمومن؟وايلو»أّمك«من؟وايلو

আমার উ�ম বযবহার পাওয়ার সবেচেয় উপযু� বযি� েক? 

ি্িন বলেলন, ে্ামার মা। অ্ঃপর েক? ি্িন বলেলন, ে্ামার 
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মা। ্ ারপর েক? ি্িন বলেলন: ে্ামার মা, ি্িন আবােরা িজেেস 

করেলন : ্ারপর েক? রাসূলু�াহ বলেলন: ে্ামার িপ্া।৭১

72 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম মা্া-িপ্ার অবাধয হে্ 

বারষ কেরেছন এবং বেলেছন এিট কিবরা েগানাহ। নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:― 

أالوأنتة�مونيميوالكعيئر؟واغغيون�وييورسولوا ،وايلواإلداكوني ،واعقويو«
 »...اشهياةوالزارو،أالوااولوالزار:والوالينوا�نومتكةيًوفجغسوفقيل

 আিম িক ে্ামােদরেক সবেচেয় বড় গনাহ স�েকর সংবাদ 

েদব না? আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! বলুন। ি্িন বলেলন, 

আ�াহর সােথ শিরক করা এবং মা্া-িপ্ার অবাধয হওয়া। রাসূল 

এ্ ষ েহলান িদেয় বসা িছেলন। অ্ঃপর েসাজা হেয় বেস 

বলেলন, সাবধান! আর িমথযা বলা এবং িমথযা সা য েদওয়া...।৭২ F

73 

িপ্া-মা্ার অবাধয্া েযমন ্ােদর উপর রাগ করা, ্ােদর 

আনুগ্য না করা, ্ােদর কথায় মুখ িফিরেয় েনওয়া, ্ােদরেক 

ধমক েদওয়া, ্ােদর �েয়াজন �কাশ করেল এবং েকােনা কথা 

বলেল উফ বেল িবরি� �কাশ করা। 
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2. ্ােদর আনুগ্য করা :  
্ােদর আেদশ-িনেুধ মানা। িক� ্া িনেনা� শ র্সােপে  : 

ক) আ�াহর অবাধয হওয়ার িনেদরশ না েদওয়া। 

খ) আেদশ মানয করার উপর স�ােনর সামথরয এবং শি� থাকা। 

3.  ্ােদর সােথ ন�ভােব কথা বলা :  
েকােনা অব�ায় িচৎকার-েচচােমিচ করা যােব না। যখন ্ারা কথা 

বলেব অথবা িকছু চাইেব ্খন উঁহ বলা যােব না। িপ্া-মা্া 

বাধরেকয উপনী্ হেল এই অিধকারিটর �ি্ িবেশু য বান হে্ 

হয়। আ�াহ বেলন— 

ۡبلَُغنّ  ِنّما﴿ ٓ  �َۡكنَ�َ  عننَدكَ  َُ َحُدُهَما
َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ َ ٓ  َ�ُقل فََ�  �ن ّفٖ  لُّهَما

ُ
 َ�ۡنَهۡرُهَما َوَ�  أ

و]وو٢٣:واالسا [و﴾ ٢ َكرن�ٗما قَۡوٗ�  لُّهَما َوقُل

্ােদর মধয েকউ অথবা উভেয়ই যিদ ে্ামার জীব�শায় 

বাধরেকয উপনী্ হয়, ্েব ্ােদরেক উফ শ�িটও বেলা না এবং 

্ােদরেক ধমক িদওনা বরং ্ােদরেক িশ�চার পূষর কথা বল ।৭৩ F

74 
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4. িপ্া-মা্ার সােথ ন� বযবহার এবং ্ ােদর সামেন সংয্ 
আচরষ : 

েকান িবেশু োন, স�দ অথবা েকােনা পদ লাভ করার 

কারেষ িনেজেক ্ােদর েথেক উঁচু মেন না করা। বরং সবরদা মেন 

করেব আিম েসই েছাট স�ান যােক ্ারা েকােল ্ুেল িন্ এবং 

যার ময়লা পির�ার কর্ এবং যােক খাওয়া্ যখন েস িনেজ েখে্ 

পার্ না। েস িক কের ্ােদর উপর বড়েের দািব করে্ পাের? 

আ�াহ ্া‘আলা বেলন— 

 ]وو٢٤:واالسا [و﴾ �لّرۡ�َةن  مننَ  �ّ�ّلن  َجَناحَ  لَُهَما َو�ۡخفنۡض  ﴿

্ােদর সামেন ভােলাবাসার সােথ, ন�ভােব মাথা ন্ কের 

দাও।৭৪ F

75 

5. িপ্া-মা্ার জনয েদা‘আ করা : 
স�ােনর ক র্বয হল ্াঁেদর জনয জীিব্ অব�ায় এবং মৃ্ুযর 

পর েদা‘আ করা। আ�াহ বেলন― 

ُهَما ّرّبن  َوقُل ﴿   ]وو٢٤:واالسا [و﴾ َصغنٗ�� َرّ�َيا�ن  َكَما �رَۡ�ۡ
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এবং বল : েহ পালনক র্া! ্াঁেদর উভেয়র �ি্ রহম কর 

েযমন ্ারা আমােক ৈশশবকােল লালন-পালন কেরেছন।৭৫

76  

আর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

إالومنوصداةوجير�ة،وأاوعغمو:وإااوميتواإل�سينوانقط وعغهوعمغهوإالومنوثالثة«
 .»ينتف ونه،وأاوالوصيلحويدعوول

মানুু যখন মারা যায় ি্নিট আমল ছাড়া সম� আমেলর পথ 

ব� হেয় যায়। চলমান দান, অথবা উপকারী ইলম, অথবা সৎ 

স�ান―েয ্ার জনয েদা‘আ করে্ থােক। ৭৬ F

77 

6. িপ্া-মা্ােক অিভশ�করেনর কারষ না হওয়া :  
কাউেক অিভশাপ েদওয়া এমিনে্ই হারাম ও অৈবধ আর এ 

অৈবধ্ার মা�া আেরা েবেড় যায় যিদএ অিভশাপ �দান, িপ্া- 

মা্ােক অিভশ� করেষর কারষ হয়। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন― 

ورسولوا ونيفويغعنو« وايلويي إنومنوأميوالكعيئروأنويغعنوالرجلوااليه،
 .و»الرجلوااليه؟وايلوسسبوأنيوالرجلوفيسبوأنيهواوسسبوأمهوفيسبوأمه

                                                             
76 আল-ইসরা : ২৪ 

77 মুসিলম : ৩০৮৪ 
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সবেচেয় বড় কিবরা েগানাহ হল েকােনা বযি� ্ার িপ্া-

মা্ােক অিভশাপ েদওয়া। বলা হল, েহ আ�াহর রাসূল! েকােনা 

বযি� কীভােব িনজ িপ্া-মা্ােক অিভশাপ েদয়? রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, কােরা িপ্ােক গািল িদল, আর েস ্ ার 

িপ্ােক গািল িদল। কােরা মা্ােক গািল িদল আর েস ্ার  মােক 

গািল িদল। ৭৭

78   

এ যিদ হয় অব�া ্াহেল েস বযি�র অব�া ক্ মারা�ক, েয 

সরাসির িনজ িপ্া-মা্ােক অিভশাপ েদয়। আ�াহ ্া‘আলা 

আমােদরেক েহফায্ করন। 

7. িপ্া-মা্ার আ�ীয়-�জন এবং সািথেদর সােথ ভােলা 
স�কর রাখা, আর ্ােদরেক স�ান করা। িপ্া-মা্ার জীব�শায় 

এবং ্ােদর মৃ্ুযর পর: নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন― 
 .»الولوأولوااوأنيهإنومنوأنرواليوصغةو«

সবেচেয় বড় সৎকমর হল স�ান ্ার িপ্ার ব�ুর সােথ 

সুস�কর বজায় রােখ।৭৮F

79 
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১ মুসিলম : ৪৬৩১ 
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8. ্ােদরেক দাওয়া্ েদওয়া এবং �েয়াজেন িশ া েদওয়া: 
মানুেুর মােঝ িপ্া-মা্া সবেচেয় েবিশ অিধকার রােখ 

উপেদশ এবং সাহাযয পাওয়ার। ্ােদর েকােনা অনযায় েয েদখেব, 

েস ন�্া ও আদেবর সােথ ্ােদরেক সাবধান করেব। েকননা এর 

�ারা ্ারা শাি� েথেক মুি� পােব। 

ইমাম আহমদ রহ. বেলন, যখন েকােনা স�ান ্ার িপ্ােক 

অপছ�নীয় েকােনা কােজ েদখেব, ্ােক কেঠার্া এবং খারাপ 

বযবহার ছাড়া েবাঝােব এবং কিঠন ভাুায় কথা বলেব না। ন্ুবা 

ি্িন স�ােনর কথা শনেবন না। ্ার সােথ অপিরিচ্ বযি�র নযায় 

আচরষ করা চলেব না। 

্ারপরও িপ্া স�ােনর উপেদশ কখনও কখনও �হষ না-ও 

করে্ পােরন, েস জেনয উ�ম হল, পেরা ভােব অেনযর মাধযেম 

উপেদশ েদওয়া। েযমন, মসিজেদর ইমামেক ঐ িনিদর� িবুেয় কথা 

বলে্ অনুেরাধ করেব, যার �েয়াজন ্ার িপ্ার রেয়েছ। অথবা 

িপ্ােক এমন িক্ােবর স�ান েদেব, যার মােঝ ্ার ভুল শধের 

েদবার উপাদান রেয়েছ। অথবা বইিট ্ ার সামেন েমেল ধরেব, িক� 

্ােক স্কর করার কথা বুঝে্ েদেব না। ্াহেল ি্িন হয়ে্া ্া 

পড়া এবং �হষ করা েথেক মুখ িফিরেয় েনেবন। এছাড়া অনয েয 

েকােনা মাধযম অবল�ন করে্ পাের, যার �ারা ্ার উপকার হয়। 
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েকােনা অব�ায় সরাসির ্ ােক উে�শয করেব না। েকননা এর �ারা 

হে্ পাের ি্িন দূের সের যােবন। 

9. ্ােদর সংগ ও সাহচযর লাভ করা  :  
এটা স�ান এবং িপ্া-মা্ার মােঝ স�কর ও ঘিন�্া বৃি�র 

জেনয কাময। এর অেনকগেলা মাধযম রেয়েছ। ্ ার িকছু িনেন উে�খ 

করা হল। 

ক) সবরদা ্ােদর সােথ পরামশর করা এবং ্ােদর  ম্াম্ 

�হষ করা। 

খ) ্ােদরেক উপহার েদওয়া। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 

 .»تهياااوتينوا«

ে্ামরা পর�র উপহার িবিনময় কর, ্াে্ ভােলাবাসা সুদৃঢ় 

হেব।৭৯F

80 

গ) �মেষ ্ােদর সি েদেব―ই্যািদ। আর এটা আ�াহ 

্া‘আলার এই িনেদরেশর মােঝ শািমল― 

                                                             
80 মুয়া�া মােলক : ১৪১৩ 
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ۡبُهَما ﴿ ۖ  �ّ�ۡ�َيا �ن  َوَصاحن  ]وو١٥:ولقمين[و﴾ َمۡعُروٗفا

এবং দুিনয়াে্ ্ােদর সােথ স�ােব সহ অব�ান করেব।৮০ F

81 

10. কি্পয় জরির আদব :  
স�ােনর উিচ্ িপ্া-মা্ার কাউেক নাম ধের না ডাকা। 

্াঁেদর বসার পূেবর না বসা, ্ােদর সামেন িদেয় না হাঁটা। ্েব যিদ 

্ারা সামেন বািড়েয় েদয় ্ােদর েকােনা ক� দূর করার জনয, 

্াহেল েকােনা  ি্ েনই। 

্ােদর েসবা করেব, ্ ােদর আহবােন সাড়া েদেব, ্ ােদর সােথ 

ন�ভােব কথা বলেব। ্ ারা কথা বলার সময় কথা বলেব না, ্ ােদর 

ভুল ধরেব না অথবা বলেব না আপিন জােনন না। �ে্যক 

শিরয়্স�্ এবং ৈবধ িবুেয় সবরদা িপ্া-মা্ােক খুশী  রাখার 

েচ�া করা উিচ্। ্ারা স�ানেদরেক নামািজ এবং সৎ িহসােব 

ভােলাবাসেব এবং সৎ েলাকেদর সিী িহসােব ভােলাবাসেব এবং 

স�ােনর িশ া এবং উপের উঠার মেনাভাবেক ভােলাবাসেব। বরং 

স�ানেক িনেয় গবরেবাধ করেব। অ্এব, উে�িখ্ গষাবিল অজরন 

করা িপ্া-মা্ার অনুগ্ হওয়ার শািমল। 

                                                             
81 লুকমান : ১৫ 
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মা্া-িপ্ার অবাধয হওয়ার পিরষি্ 

অবাধয স�ােনর দুিনয়া আেখরা্ দুিটই �ংস হেয় যায়। 

1. মা্া-িপ্ার অবাধয্া জাহা�ােম �েবেশর কারষ। 
2. এে্ দুিনয়া এবং আেখরাে্র জীবন সংকটাপ� হেয় যায়। 
3. িনজ স�ানও অনুরপ অবাধয হয়। 
4. সম� কােজ ও িনজ বয়েসর বরক্ ন� হেয় যায়। 
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আ�ীয়্ার স�কর 

আ�াহ ্ া‘আলা আ�ীয়্ার স�কর বজায় রাখার িনেদরশ িদেয়েছন। 

আ�াহ বেলন :― 

ََ  َو�ّ�نينَ  ﴿ لُو َن ٓ  يَ َمرَ  َما
َ
ُ  أ َّ �  ٓ نهۦن َ ب

َ
 ]وو٢١:والرعد[و﴾يُوَصَل  أ

এবং যারা বজায় রােখ ঐ স�কর, যা বজায় রাখে্ আ�াহ 

আেদশ িদেয়েছন।৮১ F

82  

ি্িন িনকট আ�ীয়েদর অিধকার আদােয় উৎসািহ্ কেরেছন। 

আ�াহ বেলন :  

  ]وو٢٦:واالسا [و﴾ َحّقُهۥ �َُۡقۡرَ�ٰ  َذا َوَءاتن  ﴿

“আ�ীয়-�জনেক ্ার হক দান কর।”৮২ F

83  

আ�াহ ্া‘আলা হািদেস কুদসীে্ ‘স�কর’-েক ল য কের 

বেলন :―  

 .»امنواطعكواطعتهو،غتهمنواصغكواص«

                                                             
82 সূরা আর-রা‘দ: ২১।  
83 সূরা আল-ইসরা: ২৬।  
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“েয বযি� ে্ামােক িঠক রাখেব, আিম ্ােক িমিলেয় রাখব 

আর েয ে্ামােক িছ� করেব, আিম ্ােক িছ� করব।”৮৩

84 

আর স�কর িছ� করা েথেক খুব স র্ক কেরেছন এবং এেক 

পৃিথবীে্ িবশৃংখলা সৃি� বেল সাবয� কেরেছন। আ�াহ বেলন: 

َ َوّ�ُۡتمۡ تَ  َِن َعَسۡيُتمۡ  َ�َهۡل  ﴿
َ
ْ  أ ُدوا �ضن  �ن  ُ�ۡفسن

َ
�ۡ�  ْ ُعٓوا رَۡحاَمُ�مۡ  َوُ�َقّطن

َ
و﴾ ٢ أ

 ]وو٢٢:و�مد[

“ ম্া লাভ করেল স�ব্: ে্ামরা পৃিথবীে্ িবশৃংখলা সৃি� 

করেব এবং আ�ীয়্ার ব�ন িছ� করেব ।”৮৪ F

85 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :― 

 .»الويدرلوالغةوايط «

আ�ীয়্ার স�কর িছ�কারী জা�াে্ �েবশ করেব না।৮৫F

86 
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88 

আ�ীয়্ার স�কর বজায় রাখার ফিযল্ : 

আ�ীয়্ার স�কর বজায় রাখার অেনক ফিযল্ রেয়েছ। 

্তেধয িকছু উে�খ করা হল। 

1. স�কর বজায় রাখা িরিজক বৃি� এবং দীঘরজীবী হবার কারষ 
এবং উভেয়র মােঝ বরকে্র কারষ। আনাস রা. রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বষরনা কের বেলন— 
 .»منوأحبوأنويتس ولوفورزاهوا�نسيولوفوأثرهوفغيصلورحه«

“েয বযি� ্ার িরিজক �শ� হওয়া এবং মৃ্ুযর সময় িপিছেয় 

েদওয়া কামনা কের, ্ার উিচ্ আ�ীয়্ার স�কর বজায় 

রাখা।”৮৬ F

87 

2. এ কাজ জা�াে্ �েবেশর কারষ হেব। আবু আইয়ুব 
আনসারী রা. েথেক বিষর্, এক বযি� রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক বলল, েহ আ�াহর রাসূল! আমােক এমন আমল বেল 

িদন যা আমােক জা�াে্ �েবশ করােব। ্খন রাসূল বলেলন― 
 .»صلوالرحمتععدوا واالورشكونهوشيةيًواتقيموالصغوةواتؤ�والز�ةوات«

                                                             
87 বুখারী: ৫৫২৭।  
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“আ�াহর ইবাদ্ কর, ্ার সােথ েকােনা িকছু শিরক কেরা 

না। নামাজ ভােলা কের আদায় কর এবং যাকা্ দাও। আর 

আ�ীয়্ার স�কর অ ু্ রাখ।”৮৭ F

88 

3. দুিনয়া এবং আেখরাে্ েসৗভাগয এবং ্াওফীক পাওয়ার 
কারষ হল আ�ীয়্ার স�কর বজায় রাখা। 

 

স�েকরর �র :  

এ স�কর বজায় রাখার িকছু �র রেয়েছ। সেবরা� �র হল : 

জান-মাল �ারা সাহাযয করা এবং কলযাষ কামনা করা। আর সবরিনন 

�র হল, সালাম েদওয়া। এই দুইিটর মাঝখােন আেরা অেনক �র 

রেয়েছ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন— 

 .»نغواوأرحيم�موالوونيلسالم«

সালাম-এর মাধযেম হেলও ে্ামরা ে্ামােদর আ�ীয়্ার স�কর 

বজায় রাখ।৮৮F

89 
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আর অপর িদেক এর উঁচু �র হল, েয ে্ামার সােথ স�কর 

িছ� করেব, ্ুিম ্ার সােথ স�কর জুড়েব। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

 .و»ليسوالواصلونيلئفووال�نوالواصلوالإوإااواطع،ورحهواصغهي«

“সমান সমান আচরষ �ারা স�কর �াপনকারী হওয়া যায় না। 

িক�, ্ার সােথ স�কর িছ� করা হেল, ্খনও যিদ েস স�কর 

িঠক রােখ, ্ াহেলই ্ ােক �কৃ্ স�কর �াপনকারী বলা যােব।”৮৯F

90 

অথরাৎ আ�ীয়্ার স�কর পূষর বজায় রাখা ্খনই হেব, যখন 

েকােনা স�কর িছ� করে্ ই�ুক বযি�র সােথ স�কর জুেড় রাখা 

হেব। 

স�েকরর সীমােরখা বা সংো :  

আ�ীয়্ার স�েকরর েকােনা িনিদর� সীমানা বা সংো েনই। 

�চিল্ রীি্ অনুযায়ী ্া িনধরাির্ হয়। �চিল্ রীি্ েযটােক 

স�কর বজায় রাখা মেন কের েসটা ধ র্বয। আর েযটােক স�কর 

িছ� করা মেন কের েসটা বজরনীয়। 
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আ�ীয়্ার পাথরকয ও মযরাদা অনুযায়ী স�েকরর মােঝ পাথরকয 

হেয় থােক, িপ্ার স�কর আর দূর স�েকরর চাচা্ ভাইেয়র 

স�কর এক হয় না। 

অব�া অনুযায়ী এ স�েকরর পাথরকয ঘেট। রগী এবং অভাবীর 

স�কর সু� এবং ধনীর সমান হয় না। বড়-েছাটর স�করও এক হয় 

না। অনুরপভােব �ান অনুযায়ী স�েকরর মােঝ পাথরকয ঘেট। েয 

েদেশর মােঝ আেছ আর েয েদেশর বাইের আেছ, ্ােদর স�কর 

এক রকম হয় না। 

স�েকরর িনদশরন হল পর�র সা াৎ এবং অব�া স�েকর 

েখাঁজ খবর েনয়া, সালাম েদওয়া, েফােনর মাধযেম েযাগােযাগ করা, 

প� েলখা ই্যািদ। 
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�ামী-�ীর অিধকার 

িববাহ �ামী-�ীর মােঝ একিট সুদৃঢ় ব�ন। আ�াহ ্ া‘আলা এর িচর 

�ািয়ে পছ� কেরন, িবে�দ অপছ� কেরন। আ�াহ বেলন― 

ُخُذوََُهۥ َوَ�ۡيَف  ﴿
ۡ
فَۡ�ٰ  َوقَدۡ  تَأ

َ
ُ�مۡ  أ َُ ََ  َ�ۡعٖض  ِنَ�ٰ  َ�ۡع َخۡذ

َ
 ّمنيَ�ًٰقا مننُ�م َوأ

 ]وو٢١:والنسي [و﴾ ٢ يٗظاَغلن 

‘ে্ামরা কীভােব ্া (েমাহরানা) েফর্ িনেব? অথচ ে্ামরা 

পর�র শয়ন সিী হেয়ছ। সােথ সােথ ্ারা ে্ামােদর েথেক িচর 

ব�েনর সুদৃঢ় অিিকারও িনেয়েছ।’90F

91 

এ চুি�প� ও েমাহরানার কারেষ ইসলাম �ামী-�ী উভেয়র 

মােঝ ক্ক দায়দািয়ে ও অিধকার িনি�্ কেরেছ। যা বা�বায়েনর 

ফেল দা�্য জীবন সুখী ও �ায়ী হেব—সে�হ েনই। েস সব 

অিধকােরর �ায় সবগেলাই সংে প আকাের বিষর্ হেয়েছ 

কুরআেনর িনেনা� আয়াে্— 

�  َعلَۡيهننّ  �ّ�ني منۡثُل  َولَُهنّ  ﴿ نٱلَۡمۡعُروفن نلّرنَجالن  ب ۗ  َعلَۡيهننّ  َول ُ  َدرََجةٞ َّ  َحكنيمٌ  زٌ َعزن� َو�
و]وو٢٢٨:والقرة[و﴾
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‘েযমন নারীেদর উপর অিধকার রেয়েছ, ে্মন ্ােদর জনযও 

অিধকার রেয়েছ নযাযয-যুি�সংগ্ ও নীি্ অনুসাের। ্ েব নারীেদর 

উপর েে�ে পুরুেদর। আ�াহ পরা�মশালী, �োময়।’92 

আ�াহ ্া‘আলা এই আয়াে্ বষরনা কেরেছন েয, �ে্যেকর 

উপর �ে্যেকর অিধকার রেয়েছ। যিদও আনুগ্য এবং র না-

েব ন ও অিভভাবকেের িবেবচনায় েে�ে পুরুেদর। 

এখােন আমরা �ামী-�ী উভেয়র মােঝ িবরাজমান িকছু 

গরেপূষর অিধকার �র ও মােনর িভি�ে্ উে�খ করিছ। 

�থম্: েয সব অিধকােরর ে ে� �ামী-�ী উভেয় সমান। 

দা�্য জীবেন পার�িরক স্্া, িব��্া ও স�াব �দশরন করা। 

যােদর মােঝ িনিবড় ব�ুে, অিািি স�কর, অিধক েমলােমশা, 

সবেচেয় েবিশ আদান-�দান ্ারাই �ামী এবং �ী। এ স�েকরর 

িচর�ায়ী রপ িদে্ হেল ভােলা চির�, পর�র স�ান, ন�-ভাব, 

হািস-েকৗ্ুক এবং অহরহ ঘেট যাওয়া ভুলচুক  মা সু�র দৃি�ে্ 

েদখা অবশয�াবী। এবং এমন সব কাজ, কথা ও বযবহার পির্যাগ 

করা, যা উভেয়র স�েকর িচর ধের িকংবা মেনামািলেনযর সৃি� হয়। 

আ�াহ বেলন— 
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وُهنّ  ﴿ ُ �  وََ��ن نٱلَۡمۡعُروفن  ]وو١٩:والنسي [و﴾ب

‘্ােদর সােথ ে্ামরা স�ােব আচরষ কর।’92F

93  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন— 

و.»و نيور��موألأوغهواألر��مور��مو«

‘ে্ামােদর মােঝ েয িনেজর পিরবােরর কােছ ভাল, েসই 

সেবরা�ম। আিম আমার পিরবােরর কােছ ভােলা।’93F

94  

পর�র স�ােব জীবন যাপন একিট বযাপক শ�। এর মােঝ 

সম� অিধকার িবদযমান। 

ি�্ীয়্: পর�র এেক অপরেক উপেভাগ করা। এর জনয 

আনুুিিক যাব্ীয় ��ি্ ও সকল উপকরষ �হষ করা। েযমন 

সাজেগাজ, সুগি� বযবহার এবং পির�ার পির��্াসহ দুগর� ও 

ময়লা কাপড় পিরহার ই্যািদ। �ামী-�ী �ে্যেকর এ িবুয়গেলার 

�ি্ ল য রাখা। অিধক� এগেলা স�ােব জীবন যাপেনরও অংশ। 

ইবেন আ�াস রা. বেলন— 

                                                             
93 িনসা : ১৮ 

94 ইবেন মাজাহ : ১৯৬৭ 
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و.»ألحبوأنوأتز�نولغمرأةونميوأحبوأنوت��نولوإ�«

‘আিম েযমন আমার জনয �ীর সাজেগাজ কামনা কির, অনুরপ 

্ার জনয আমার িনেজর সাজেগাজও পছ� কির।’  

্েব পর�র এ অিধকার িনি�্ করার জনয উভয়েকই হারাম 

স�কর ও িনিু� ব� হে্ িবর্ থাকে্ হেব। 

্ৃ্ীয়্ : ৈববািহক স�েকরর েগাপনীয়্া র া করা। 

সাংসািরক সমসযা িনেয় অনযেদর সােথ আেলাচনা না করাই েেয়। 

�ামী-�ীর মােঝ উপেভাগয িবুয়গেলা েগাপন করা। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন— 

و وامرأتهواوتفضإوالرجلويفضو:يوموالقييمةوم�لةواليسوعغدوا ودّوأمنووإنّو«
و.»لهوثموينشوسويإ

িকয়ামে্র িদন আ�াহর দরবাের সবর-িনকৃ� বযি� েস, েয 

িনেজর �ীর সােথ িমিল্ হয় এবং যার সােথ ্ার �ী িমিল্ হয়, 

অ্ঃপর েস এর েগাপনীয়্া �কাশ কের েবড়ায়।৯৪F

95 
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চ্ুথর্ : পর�র শভ কামনা করা, স্য ও ৈধেযরর উপেদশ 

েদওয়া। আ�াহর আনুগে্যর বযাপাের এেক অপরেক সহেযািগ্া 

করা। �ামী-�ী উভেয় এেক অপর েথেক উপেদশ পাওয়ার অিধক 

হকদার। দা�্য জীবন র া করা উভেয়রই ক র্বয।আর এর 

অ�রভূ� হে�, পর�র িনজ আ�ীয়েদর সােথ স�াব বজায় রাখার 

ে ে� এেক অপরেক সহেযািগ্া করা ।  

স�ানেদর লালন-পালন ও সুিশ ার বযাপাের উভেয়ই সমান, এেক 

অপেরর সহেযাগী। আ�াহ ্া‘আলা বেলন - 
﴿  ْ ن  َ�َ  َوَ�َعاَوَُوا ّ �ن

و]وو٢:ودةواليئ[و﴾ َو��ّۡقَوٰىۖ  �َۡ

‘ে্ামরা সৎকমর ও ্াকওয়ার বযপাের পর�রেক সহেযািগ্া 

কর।’95F

96 

ি�্ীয়্ : �ামীর �ি্ �ীর ক র্বয। সুখকর দা�্য জীবন, 

সুশৃ�ল পিরবার, পরাথরপর্ায়  � ও সমৃ� �ামী-�ীর ব�ন অটুট 

রাখার �ােথর ইসলাম জীবন সিিনী �ীর উপর কি্পয় অিধকার 

আেরাপ কেরেছ। গরেপূষর কেয়কিট এখােন �দ� হল। 
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1. �ামীর আনুগ্য : �ামীর আনুগ্য করা �ীর ক র্বয। ্েব 

েয েকােনা আনুগ্যই নয়, বরং েযসব ে ে� আনুগে্যর িনন বিষর্ 

ি্ন শ র্ িবদযমান থাকেব। 

(ক) ভােলা ও সৎ কাজ এবং আ�াহর িবধান িবেরাধী নয় এমন 

সকল িবুেয় �ামীর আনুগ্য করা। সৃি�ক র্া আ�াহর অবাধয্ায় 

েকােনা সৃি�র আনুগ্য ৈবধ নয়। 

(খ) �ীর সাধয ও সামেথরযর উপেযাগী িবুেয় �ামীর আনুগ্য 

করা। কারষ আ�াহ ্ া‘আলা মানুুেক ্ ার সােধযর বাইের অি্ির� 

দািয়োেরাপ কেরন না। 

(গ) েয িনেদরশ িকংবা চািহদা পূরেষ েকােনা ধরেনর  ি্র 

স�াবনা েনই, েস বযাপাের �ামীর আনুগ্য করা। আনুগ্য আবশযক 

কের পিব� কুরআেন আ�াহ ্া‘আলা বেলন— 

نلّرنَجالن ﴿ ۗ  َعلَۡيهننّ  َول ُ  َدرََجةٞ َّ  ]وو٢٢٨:والقرة[و﴾ َحكنيمٌ  َعزن�زٌ  َو�

‘নারীেদর উপর পুরুগষ েে�ে ও ক্ৃরেের অিধকারী।’96F

97 

আ�াহ ্া‘আলা আেরা বেলন— 
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ََ  �لّرنَجاُل  ﴿ نَسآءن  َ�َ  قَّ�ُٰمو نَما �َنّ َل  ب َّ ُ  فَ َّ ُهمۡ  � ََ ٰ  َ�ۡع ٓ  َ�ۡعٖض  َ�َ نَما ْ  َو� ََفُقوا
َ
 مننۡ  أ

نهنمۚۡ  ۡمَ�ٰل
َ
 ]وو٣٤:والنسي [و﴾أ

‘পুরুগষ নারীেদর উপর ক্ৃরেকারী। কারষ আ�াহ ্ া‘আলা-ই 

্ােদর মােঝ ্ার্ময ও েে�েের িবধান েরেখেছন। ি�্ীয়্ 

পুরুরাই বযয়-ভার �হষ কের।’97F

98  

উপর� এ আনুগে্যর �ারা ৈববািহক জীবন �ািয়ে পায়, 

পিরবার চেল সিঠক পেথ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

�ামীর আনুগ্যেক ইবাদে্র �ীকৃি্ �দান কের বেলন— 

و،طيع،ونعغهيأاو،احصغ،وفرجهيو،اصيم،وشهرويو،يهااوصغ،والرأةوخسإ«
 .»ت نوا والغةوشيأارغ،ومنوأ ومنو

“েয নারী পাঁচ ওয়া� নামাজ পেড়, রমজান মােসর েরাজা রােখ 

এবং িনেজর লুা�ান েহফায্ কের ও �ীয় �ামীর আনুগ্য কের, 

েস, িনেজর ই�ানুযায়ী জা�াে্র েয েকােনা দরজা িদেয় েভ্ের 

�েবশ করেব।”৯৮F

99 
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�ামীর ক র্বয, এ সকল অিধকার �েয়ােগর বযাপাের আ�াহর 

িবধােনর অনুসরষ করা। �ীর মননশীল্া ও পছ�-অপছে�র 

িভি�ে্ স্য-কলযাষ ও উ�ম চিরে�র উপেদশ �দান করা িকংবা 

িহ্ািহ্ িবেবচনায় বারষ করা। উপেদশ �দান ও বারষ করার 

ে ে� উ�ম আদশর ও উ�্ মননশীল্ার পিরচয় েদওয়া। এে্ 

সান� িচে� ও �া�েহ �ীর আনুগ্য েপেয় যােব। 

২. �ামী-আলেয় অব�ান: 

েনহােয়্ �েয়াজন বয্ী্ ও অনুমি্ ছাড়া �ামীর বািড় েথেক 

েবর হওয়া অনুিচ্। মহান আ�াহ পৃিথবীর সবরােপ া েে� নারীেদর 

ঘের অব�ােনর িনেদরশ িদেয়েছন। ি্িন ্াঁর রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর �ীেদর সে�াধন কের বেলন—সকল 

নারীই এর অ�ভুর�— 

﴿  ََ نُ�نّ  �ن  َوقَۡر جَ  َ�َ�ّۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوت ٰهنلنّيةن  َ�َ�ّ ََ َۡ�  � وَ�ٰ
ُ
 ]وو٣٣:واالحزا [و﴾ �ۡ�

‘ে্ামরা � � গৃেহ অব�ান কর, �াচীন যুেগর েসৗ�যর 

�দশরেনর ম্  িনেজেদরেক �দশরন কের েবিড়ও না। ’99F

100 
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�ীর উপকার িনিহ্ এবং েযখােন ্ারও েকােনা  ি্ েনই, এ 

ধরেনর কােজ �ামীর বাধা সৃি� না করা। েযমন পদরার সােথ, সুগি� 

ও েসৗ�যর �দশরন পিরহার কের বাইের েকাথাও েযে্ চাইেল বারষ 

না করা। ইবেন উমর রা. বষরনা কেরন, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলেছন— 

و.»مي وا ومسيجدوا إالتمغعواو«

আ�াহর বাি�েদরেক ে্ামরা আ�াহর ঘের েযে্ বাধা িদেয়া 

না।১ ০০ F

101 

আ�ু�াহ ইবেন মাসঊদ রা: এর �ী যয়নব সাকাফী রা. বেলন, 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক বলে্ন— 

و.»طيعيوتمسوفالوالسجدوإحدا�نوشهدتوإاا«

“ে্ামােদর েকউ মসিজেদ যাওয়ার ইে� করেল সুগি� বযবহার 

করেব না।”১০১ F

102 

2. িনেজর ঘর এবং স�ানেদর �ি্ েখয়াল রাখা। �ামীর 
স�দ সংর ষ করা। �ামীর সােধযর অ্ী্ এমন েকােনা আবদার 
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িকংবা �েয়াজন েপশ না করা। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন— 
و.»االرأةوراعيةوفوني،وزاجهيوامسؤالةوعنورعيتهي«

‘�ী �ীয় �ামীর ঘেরর িজ�াদার। এ িজ�াদািরর বযাপাের ্ ােক 

জবাবেদিহ্ার স�ুখীন করা হেব।’102F

103 

3. িনেজর পিব�্া ও স�ান র া করা। পূেবরর েকােনা এক 
আেলাচনায় আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর একিট 

হািদস এ মেমর উে�খ কেরিছ েয, িনেজেক কখেনা পরী া িকংবা 

েফ্নার স�ুখীন না করা। 

4. �ামীর অপছ�নীয় এমন কাউেক ্ার ঘের �েবেশর 
অনুমি্ না েদওয়া। েহাক না েস িনকট আ�ীয় িকংবা আপনজন। 

েযমন ভাই-েবরাদার। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন― 
و.»ت�روونهوحداًوأنوالويؤط وفرش�موأال�موعغيهنو«

‘ে্ামােদর অপছ�নীয় কাউেক িবছানায় জায়গা না েদওয়া 

�ীেদর ক র্বয।’103F

104 
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�ামীর উপি�ি্ে্ ্ার অনুমি্ বয্ী্ নফল েরাজা না রাখা। 

কারষ, েরাজা নফল—আনুগ্য ফরয। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন— 

و.و»الونيانهإاالوتيانوفونيتهوو،الونيانهإالوللولغمرأةوأنوتصومواوزاجهيوشيودو«

নারীর জনয �ামীর উপি�ি্ে্ অনুমি্ ছাড়া েরাজা রাখা ৈবধ 

নয়। অনুরপ ভােব অনুমি্ বয্ী্ ্ ার ঘের কাউেক �েবশ করে্ 

েদওয়াও ৈবধ নয়।১০৪ F

105 

্ৃ্ীয়্ : �ামীর উপর �ীর অিধকার 

�ীর �ি্ �ামীর ক র্বয, সুখকর দা�্য জীবন, সুশৃ�ল 

পিরবার, পরাথরপর্ায়  � ও সমৃ� �ামী-�ীর ব�ন অটুট রাখার 

�ােথর ইসলাম জীবন সিী �ামীর উপর কি্পয় অিধকার আেরাপ 

কেরেছ। গরেপূষর কেয়কিট এখােন �দ� হল। 

1.  েদন েমাহর 

নারীর েদন েমাহর পিরেশাধ করা ফরয। এ হক ্ার িনেজর, 

িপ্া-মা্া িকংবা অনয কােরা নয়। আ�াহ ্া‘আলা বেলন— 
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﴿  ْ نَسآءَ  َوَءاتُوا ٰ  �َنّ ۚ  تنهننّ َصُدَ� ۡلَٗة  ]وو٤:والنسي [و﴾ �ن

‘ে্ামরা �ফু� িচে� �ীেদর েমাহরানা িদেয় দাও।’105F

106 

2. ভরন েপাুষ:  

সামথরয ও �চিল্ �থা অনুযায়ী �ীর ভরন-েপাুষ করা �ামীর 

ক র্বয। �ামীর সাধয ও �ীর ম র্বার িভি�ে্ এ ভরন-েপাুষ কম 

েবিশ হে্ পাের। অনুরপভােব সময় ও �ান েভেদ এর মােঝ 

্ার্ময হে্ পাের। আ�াহ ্া‘আলা বেলন— 

ُنفنۡق  ﴿ رَ  َوَمن َسَعتنهنۦۖ  ّمنن َسَعةٖ  ُذو �ن ٓ  فَلُۡينفنۡق  رنۡزقُُهۥ َعلَۡيهن  قُدن ۚ  َءاتَٮٰهُ  منّما ُ َّ �  �َ 
نُف  ُ  يَُ�لّ َّ ٓ  ِنّ�  َ�ۡفًسا � ۚ  َما  ]وو٧:والطالي[و﴾ َءاتَٮَٰها

িব�শালী �ীয় িব�ানুযায়ী বযয় করেব। আর েয সীিম্ স�েদর 

মািলক েস আ�াহ �দ� সীিম্ স�দ হে্ই বযয় করেব। আ�াহ 

যােক েয পিরমাষ িদেয়েছন, ্ারেচেয়’ েবিশ বযয় করার আেদশ 

কাউেক �দান কেরন না।১ ০৬ F

107 

3. �ীর �ি্ ে�হশীল ও দয়া-পরবশ থাকা। �ীর �ি্ রঢ় 

আচরষ না করা। ্ার সহনীয় ভুলচুেক ৈধযরধারষ করা। �ামী 
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িহেসেব সকেলর জানা উিচ্, নারীরা মযরাদার স�াবয সবকিট 

আসেন অিধি�্ হেলও, পিরপূষররেপ সংেশািধ্ হওয়া স�ব নয়। 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :       

واانوأعو وء وفوالضغ و،فإنهنورغقنومنونغ و،ااستوصواونيلنسي ور�ا«
فيستوصواونيلنسي وو،اانوتر�تهولمويزلوأعو و،فإنواوع،وتقيمهون تهو،أعاله
 .»ر�او

ে্ামরা নারীেদর বযাপাের কলযাষকামী। কারষ, ্ারা পাঁজেরর 

হাড় �ারা সৃ�। পাঁজেরর উপেরর হাড়িট সবেচ’ েবিশ বাঁকা। ্ুিম 

এেক েসাজা করে্ চাইেল, েভেঙ েফলেব। আবার এ অব�ায় েরেখ 

িদেল, বাঁকা হেয়ই থাকেব। ্াই ে্ামরা ্ােদর কলযাষকামী হও, 

এবং ্ােদর বযাপাের সৎ-উপেদশ �হষ কর। 

4. �ীর বযাপাের আ�মযরাদাশীল হওয়া। হাে্ ধের ধের 
্ােদরেক েহফায্ ও সুপেথ পিরচািল্ করা। কারষ, ্ারা 

সৃি�গ্ভােব দুবরল, �ামীর েয েকােনা উদাসীন্ায় িনেজরাও 

 ি্�� হেব, অপরেক  ি্�� করেব। 

এ কারেষ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নারীর েফ্না 

হে্ খুব য  সহকাের স্কর কেরেছন। ি্িন বেলন— 

و.»الرجيلومنوالنسي وىوأأغةوتنعدوفو،ر�تميو«
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‘আমার অব র্মােন পুরুেদর জনয নারীেদর েচ’ েবিশ  ি্কর 

েকােনা েফ্না েরেখ আিসিন।’108  

নারীেদর বযাপাের �ামীেদর আ�স�ানেবােধর �ি্ ল য কের 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন— 

 .» �وم�أاا وو، �ومغهأنيوأو،أتعجعونومنو �ةوسعد«

‘ে্ামরা সা‘আদ এর আেবগ ও আ�স�ানেবাধ েদেখ 

আ�যরািণ্ হ�। আিম ্ ার েচ’ েবিশ আ�স�ানেবাধ কির, আবার 

আ�াহ আমারেচ’ েবিশ আ�মযরাদােবাধস��।’108F

109 

শায়খুল ইসলাম ইবেন ্াইিময়া রহ. বেলন, যার মােঝ 

আ�মযরাদােবাধ েনই েস দাইয়ূছ (অস্ী নারীর �ামী, েয িনজ �ীর 

অপকমর সহয কের)। হািদেস এেসেছ— 

 .»الويدرلوالغةوايوث«

‘দাইয়ূছ জা�াে্ �েবশ করেব না।’109F

110 
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মানুেুর সবেচেয় েবিশ আ�মযরাদার িবুয় িনেজর পিরবার। 

এর েভ্র অ�ািধকার�া� �ীয় �ী। অ্ঃপর অনযানয আ�ীয়-�জন 

এবং অধীন�গষ। 

পিরেশেু িনঘরা্ বা�ব্ার কথা �ীকার কের বলে্ হয়, 

েকােনা পিরবার সমসযাহীন িকংবা ম্িবেরাধ মু� নয়। এটাই 

মানুেুর �কৃি্ ও মুাগ্ �ভাব। এর িবপরীে্ েকউ �ীয় 

পিরবারেক িন�লক অথবা ঝােমলা মু� িকংবা ে�শ মেন করেল, 

ভুল করেব। কারষ, এ ধরাে্ সেবরা�ম পিরবার িকংবা সুখী 

ফযািমিলর একমা� উদাহরষ আমােদর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর পিরবার ও ফযািমিল। েসখােনও আমরা মানিবক 

েদাু-�িটর িচ� েদখে্ পাই, অনয পিরবােরর ঝােমলামুি�র 

িবুয়িট েকাথায়? 

োনী-গষীজেনর �ভাব েভেব-িচে� কাজ করা, েরা �বষ্া 

পিরহার করা, ে�াধ ও �বৃি�েক সংযমশীল্ার সােথ েমাকািবলা 

করা। কারষ, ্ারা জােন েয েকােনা মুহূে র্ ে�াধ ও শয়্ােনর 

�েরাচনায় আ�মযরাদার ছ�াবরেষ মারা�ক ও কিঠন গনাহ হেয় 

েযে্ পাের। যার পিরষি্ অনুসূচনা ৈবিক? আবার এমনও নয় েয, 

আ�াহ ্া‘আলা সম� কলযাষ ও সুপথ বা�ার নখদেপর কের 
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িদেয়েছন। ্ েব অবশযই ্ ােক েমধা, েকৗশল ও বুি� �েয়াগ করে্ 

হেব। 
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ইসলােম নারীর অব�ান 

ইসলােম নারীর মযরাদা, অব�ান এবং নারীর অিধকার স�েকর 

পুেরাপুির ধারষা িনে্ হেল ইসলাম  পূবরযুেগ নারীর অব�া স�েকর 

িকছু আেলাচনা জরির। 

ইসলাম পূবরযুেগ নারী  

আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

নবুওয়য্ লােভর পূেবর ধরা-পৃ� িছল মূখর্া ও েঘার অ�কারা��। 

�ি্িট িবুয় ও �ােন িছল িবশৃ�লার জয়জয়কার। আকীদা-িব�াস, 

অভযাস-আচরষ, চির�-মাধুযর সকল ে ে�ই িছল অরাজক্া 

িবরাজমান। ্থাকিথ্ কি্পয় �থা, বযি� �াথর ৈব এমন েকােনা 

নীি্-আদশর িবদযমান িছল না, যার উপর িনভররশীল হে্ পাের 

একিট সমাজ, রা� িকংবা মানব েগা�ী। 

যার িকছু ন� িচ�, বা�ব �ি্�িব: নারীেদর সােথ ৈবুমযমূলক 

আচরেষর েভ্রিদেয় আমােদর েগাচরীভূ্ হয়। েদখে্ পাই 

নারীরা েকমন েবদনাদায়ক পিরেবেশ িদনাি্পা্ কর্। েকােনা 

অিধকার েনই, দািয়ে েনই, সামেথরযর বাইের সামানয �াপযও েনই। 

এরই কি্পয় নমুনা আমরা এখােন ্ুেল ধরিছ। 
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(ক) জেতর পর েথেকই নারী অপয়া। জেতর পূেবর িপ্া অধীর 

আ�েহ অেপ া কর্, িবিভ� পিরক না িনেয় বয� থাক্, পু� 

স�ােনর আগমেন কীভােব আন� করেব, েকােনা ধরেনর উৎসেবর 

আেয়াজন করেব ই্যািদ িবুেয়। হঠাৎ কনযা স�ােনর সংবাদ শনেল 

মাথা ন্ হেয় েয্। মন সংকীষর হেয় আসে্া। িববষর হেয় েয্ 

েচহারা। অ�কার মেন হ্ সূযরােলািক্ এ পৃিথবী। অপমান আর 

লুার �ািনে্ েলাকালয় পির্যাগ কর্। 

(খ) েকউ েকউ কনযাস�ান জিন্ �ািন মুছে্ জীিব্ দাফন 

কের িদ্ ্ােক। আবার বাঁিচেয় রাখেলও অপমান আর লালনার 

সােথ। �য়ং আ�াহ ্া‘আলা যার উে�খ করেছন পিব� কুরআেন। 

ি্িন বেলন- 

َ  �َذا ﴿ َحُدُهم �ُّ�ن
َ
ََ�ٰ  أ

ُ
نٱۡ� ا وَۡجُهُهۥ َظّل  ب يمٞ  َوُهوَ  ُمۡسَوّدٗ َتَ�َٰرىٰ  ٥ َكظن  �ََۡقۡومن  مننَ  َُ

َ  َما ُسوٓءن  منن ٓۚ  �ُّ�ن نهۦن ُكُهۥ ب ۡمسن ُُ َ�  ٰ َ�َ  ٍَ مۡ  ُهو
َ
�  �ن  يَُدّسُهۥ أ َ�  �َّ�َابن

َ
 َما َسآءَ  �

 ََ ُۡكُمو  ]وو٥٩وو،٥٨:والحل[و﴾ ٥ َُ

্ােদর কাউেক যখন কনযা স�ােনর শভসংবাদ �দান করা হয়, 

্খন সােথ সােথ ্ার মুখাবয়ব কােলা হেয় যায় এবং অসহয 

মন�ােপ ি�� হে্ থােক। �া� অশভ সংবাদ শেন �জাি্ হে্ 

মাথা লুিকেয় েনয়। িকংক র্বযিবমূঢ় হেয় যায় �ীয় িস�াে�র 
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বযাপাের্িক করেব এেক িনেয়। অপমানসহ বাঁিচেয় রাখেব, না 

মািটর নীেচ পূে্ েফলেব। েজেন নাও, ্ারা েনহােয়্ িনমরম, িন�ুর 

ও অসু�র িস�া� �হষ কের।১১০

111  

আ�াহ ্া‘আলা আেরা বেলন- 

ّين  ٨ ُس�نلَۡت  �لَۡموُۡءۥَدةُ  �َذا ﴿
َ
نأ ُٖ  ب نَلۡت  َذ� ]وو٩وو،٨:والكو�ر[و﴾ ٩ قُت و

‘�রষ কর, যখন জীব� ে�ািথ্ কনযােক িজেেস করা হেব, 

িক অপরােধ ্ােক হ্যা করা হল?’111F

112 

(গ) নারীর অথরৈনি্ক অিধকার? েসও িছল ্ৈথবচ। 

উ�রািধকার বলে্ েকােনা িজিনসই িছল না ্ােদর 

ে ে�।বযাপারিট এপযর� সীিম্ থাকেল কথা িছল িক� বা�ব 

অব�া িছল আেরা অমানিবক আেরা করন,�ামীর মৃ্ুযর পর ্ ােকই 

বরং উ�রািধকার ও েভাগযপষয গষয করা হ্ । 

(ঘ) নারী যখন জায়া ্খন েস িক ্ার দা�্য অিধকার িনেয় 

ভাবার �য়াস েপ্? এ িচ�া িছল ক নারও অ্ী্ কারষ �ামীর 

মৃ্ুযর পর �ী িছল উ�রািধকার, �ামীর অনয পে র স�ান অথবা 

                                                             
111 নাহাল : ৫৯ 

112 ্াকওয়ীর : ৮ 
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েকােনা িনকট আ�ীয় ্ােক উ�রািধকার িহেসেব িনেয় িন্, যার 

ই�া িবেয় কর্ আবার েকউ এমিনই আব� কের েরেখ িদ্। 

অনয� িববােহর েকােনা ক না করাও িছল িনিু�। বরং বাধার সৃি� 

কর্ অনয� িববাহ করে্। শাি�র ধমর ইসলাম এেস ্ােদর এ 

অব�া হে্ মু� কের। আ�াহ ্া‘আলা বেলন- 

َها ﴿ ُّ ََ � ْ  �ّ�نينَ  َٓ نّل  َ�  َءاَمُنوا َ ََُ�مۡ  َُ
َ
ْ  أ نَسآءَ  تَرنُثوا ۖ  �َنّ لُوُهنّ  َوَ�  َكۡرٗها َُ  َ�ۡع

 ْ َۡذَهُبوا نَبۡعضن  �ن ٓ  ب  ]وو١٩:والنسي [و﴾ َءاتَۡيُتُموُهنّ  َما

েহ ঈমানদারগষ! েজারপূবরক নারীেদর উ�রািধকার িহেসেব 

�হষ করা ে্ামােদর জনয ৈবধ নয়। ে্ামােদর �দ� িকয়দংশ 

স�দ িনেয় যােব বেল, ্ােদর আব� কের  েরেখা না। ১১২ F

113  

আ�াহ ্া‘আলা আেরা বেলন- 

ْ  َوَ�  ﴿ ََ  َما تَنكنُحوا نَسآءن  ّمننَ  َءابَآؤُُ�م َََ� ُّهۥ َسلََفۚ  قَدۡ  َما ِنّ�  �َنّ َن ِ  ََ َشةٗ  َ�  َ�ٰحن
 ]وو٢٢:والنسي [و﴾ ٢ ً� َسبني َوَسآءَ  َوَمۡقٗتا

েয সকল নারীেদর ে্ামােদর িপ্া-িপ্ামহ িববাহ কেরেছ, 

ে্ামরা ্ােদর িববাহ কেরা না। ্েব অ্ী্ ে্া অ্ী্ই। এটা 

অ�ীল, শাি�েযাগয ও িনকৃ� আচরষ।১১৩ F

114 

                                                             
113 িনসা : ১৯ 
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(ঙ) ে�া ও স�ান এবং এ জা্ীয় িবুয় িনেয় নারীরা িচ�াও 

কর্ না। ্ােদর ে ে� এগেলা িছল ক না িবলাস। নারী েস 

সমেয়! জীব� ে�ািথ্ হ্ ৈশশেব, নাহয় -েবেচ থাকেল- লালনার 

জীবন ও পষযে বরষ। ্ার েকােনা অিধকারই �ীকৃ্ িছল না। 

্াহেল ঐ নারী েকমন জীবন যাপন কর্?! 

 

ইসলােম নারী 

নারীর এ হীন্র অব�ায় ইসলাম জীবন ্রী হেয় আগমন 

করল। েটেন ্ুলল �া�-হাবুডুবুর্ নারীেক িব�ৃ্-গিহন সমু� 

হে্। উপহার িদল সুখকর �া��যময় একিট বনরীল-কাংিখ্ 

জীবন। েযখােন রেয়েছ িশশ-িকেশারীেদর ে�হ-মম্া-আদর আর 

আদর। সাবালকেে রেয়েছ পছ�-অপছে�র সব অিধকার। পূষর 

বয়�ােদর জনয আেছ েবােনর মযরাদা িকংবা �ীর স�ান। অ্ঃপর 

পরম ে�াহর একজন মা। 

নারীর নযাযয-েযাগয-�াপয সব অিধকারই �দান করল ইসলাম। 

জত েথেক মৃ্ুয পযর� সকল অিধকার িনি�্ও করল। এমনিক 

মৃ্ুযর পরও। িনেন ্ার সামানয িচ� �দ� হল। 

                                                                                                                  
114 িনাসা : ২২ 
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(ক) আ�াহ ্ া‘আলা মানবজাি্ সৃি� কেরেছন সােথ সােথ ্ ার 

আনুগ্য-ইবাদে্র দািয়েও অপরষ কেরেছন। িবধান েরেখেছন 

জবাবিদিহ্ারও। নারী-পুরু সকেলই সমান। িশে�র লালন-দুে�র 

দমন, ভােলার �ি্দান এবং মে�র শাি�র িবধানও েরেখেছন। 

আ�াহ ্া‘আলা বেলন- 

َما�نّينُ�مۡ  َّۡيَس  ﴿
َ
نأ ن  َوَ�ٓ  ب ّ َما�ن

َ
ۡهلن  أ

َ
�  أ ُن ۡعَمۡل  َمن �َۡكنَ�ٰ ن  ُ�ۡزَ  ُسوٗٓء� َُ  َ�ُۥ َ�ندۡ  َوَ�  هۦنب

َن  منن ن  ُدو َّ ّٗا � ٗ�� َوَ�  َو�ن َن ۡعَمۡل  َوَمن ١ ََ ٰلنَ�ٰتن  مننَ  َُ َّ وۡ  َذَكرٍ  منن �َ
َ
ََ�ٰ  أ

ُ
 أ

��نَك  ُمۡؤمننٞ  َوُهوَ  ََ ْو
ُ
ََ  فَأ ّنةَ  يَۡدُخلُو َ ۡۡ ََ  َوَ�  � ۡظلَُمو وو،١٢٣:والنسي [و﴾ ١ ََقنٗ�� ُُ

 ]و١٢٤

‘েয ম� কাজ করেব, েস ্ ার শাি� েভাগ করেব। আ�াহ ছাড়া 

েস েকােনা ব�ু িকংবা সাহাযযকারীরও স�ান পােব না। পুরু িকংবা 

নারী েয েকউ ঈমান এেন সৎকমর করেব, েস জা�াে্ �েবশ 

করেব। ্ারা ি্ল পিরমাষও �াপয হে্ বি�্ হেব না।’ 

(খ) আ�াহ ্া‘আলা �ীয় সৃি� স�েকর সমযক ো্। েস োন 

ও িহকমে্র িভি�ে্ ক্ক িজিনেসর েভ্র আলাদা িবেশুে 

�দান কেরেছন। যা ্ার দািয়ে ও কাজ-কেমর িবকিশ্ হয়। 

ে্মিন ক্ক িবেশুেের অিধকারী নারী। েযমন েকামল্া, 

নমনীয়্া ও  ্ �ি্ি�য়াশীল্া। এগেলা ্ ােদর সৃি�গ্ �ভাব। 
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এর িভি�ে্ই ্ার দািয়ে ও ক র্বয বলন কেরেছ মানুেুর �ভাব 

অনুযায়ী �দ� দীন ইসলাম। এজনয আ�াহ ্ া‘আলা ্ ােদর সৃি�গ্ 

ৈবিশে�র সােথ সিি্ েরেখই দািয়ে িদেয়েছন, এমন েকােনা দািয়ে 

েদনিন যা ্ার সােধযর বাইের। আর পুরুেক নারীর উপর  ম্া 

ও ক্ৃরে িদেয়েছন,্ার দািয়েের চািহদা ও ঐ ৈবিশে�র কারেষ যা 

্ােক আলাদা �া্� িদেয়েছ। আ�াহই সুউ� েকৗশেলর মািলক । 

(গ) েমেয়েদরেক েছাট অব�ায় আদেরর সােথ লালন পালন 

করার �ি্দান অিধক।  

ইমাম মুসিলম র. আনাস রা. েথেক বষরনা কেরন রাসূলু�াহ 

সা�া�হ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:   

েয বযি� দুিট েমেয়েক পূষর বয়� হওয়া পযর� ভালভােব লালন-

পালন করল, েকয়ামে্র িদন েস আর আিম একে� আসব। 

বষরনাকারী বেলন, রাসূল স. আঙুল একে� িমিলেয় েদখােলন। 

(ঘ) ইসলাম নারীেদরেক েছাট অব�া েথেকই ধমরীয় িশ া, 

উ�ম চির�, পিব�্া, চির� র া... িশ া েদওয়ার গরে ও 

�েয়াজনীয়্ার পথ েদিখেয়েছ। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন― 
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ولسع « ونيلصالة وأاالا�م ولعشو،مراا وعغيهي وااى�ووم وفووافراوا، نيغهم
و.»الضيج 

ে্ামরা ে্ামােদর স�ানেদরেক সা্ বছর বয়েস উপনী্ হেল 

নামােযর আেদশ কর আর দশ বছর হেয় েগেল ্ার জেনয শাি� 

�েয়াগ কর এবং িবছানা আলাদা কের দাও। ১১ ৪ F

115 

(ঙ) নারীেক �ামীর সােথ জীবন যাপন করে্ হেব এিদেকর 

গরে িবেবচনা কের ইসলাম আেদশ িদেয়েছ েয ইে্াপূেবর যারা 

্ােক িববােহর ��াব িদেয়েছ এেদর মেধয কােক ্ার জেনয 

িনবরাচন করা যায় এিবুেয় ্ার সােথ পরামশর করে্ হেব। সােথ 

সােথ েকান েকান গেষর িবেবচনায় পা� িনবরাচন করা হেব ্ারও 

একিট িদকিনেদরশনা িদেয়েছ। েযমন �ীনদারী এবং ভােলা চির�। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

تغةوفواألر،و�نوفتفعغواوترغقهوفزاجوهوإالوترنونوايغهواي�مومنوتإااوأ«
و.وو»فسياوعر�وا

যখন ে্ামােদর কােছ িববােহর ��াব িনেয় আেস এমন েলাক 

যার �ীন এবং চির� িনেয় ে্ামরা স��, ্াহেল ্ার সােথ িববাহ 
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িদেয় দাও। এবং বযি্�ম করেল পৃিথবীে্ অশাি� এবং অিধক 

িবশৃ�লা হেব।১১ ৫F

116 

(চ) আ�াহ ্া‘আলা �ামীেক �ীর �ি্ স�ান �দশরন, ্ার 

য  েনওয়া এবং সু�রভােব েদখা-েশানা করার িনেদরশ িদেয়েছন। 

েযমন হাদীেস রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

و.»ريير�موريير�موألوغه،واأنيوريير�موألو «

ে্ামােদর সেবরা�ম েস েয ্ার পিরবােরর কােছ সেবরা�ম। 

আর আিম আমার পিরবােরর কােছ সেবরা�ম।১১৬ F

117  

আ�াহর রাসূল আেরা বেলন― 

 .و»اونيلنسي ور�ا،وفإنوالرأةورغق،ومنونغ وأعو استوصو«

ে্ামরা নারীর বযাপাের কলযাষ কামী হও। েকননা, নারীেক সৃি� 

করা হেয়েছ পাঁজেরর ব� হাড় েথেক।১১৭ F

118 
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(ছ) নারী মা, এিদকিটেক িবেশু গরে িদেয় ইসলাম ্ার 

জেনয এমন িকছু অিধকার িনি�্ কেরেছ েয স�েকর �াচীন বা 

আধুিনক মানব রিচ্ েকােনা িবধানই কখেনা িচ�া কেরিন।  

্ার স�ােনর জনয এ্টুকুই যেথ� েয, আ�াহ ্ া‘আলা িনেজর 

অিধকােরর পর মা্া-িপ্ার অিধকারেক �ান িদেয়েছন। আ�াহ 

্া‘আলা বেলন― 

ّ�  َرّ�َك  ۞َوقََ�ٰ  ﴿
َ
�  ْ يۡنن  ِنيّاهُ  ِنّ�ٓ  َ�ۡعُبُدٓوا َ نٱََۡ�ٰ�ن ۚ  َو� ن  ِنۡحَ�ًٰنا ۡبلَُغنّ  ّماِ  �َۡكنَ�َ  عننَدكَ  َُ

 ٓ َحُدُهَما
َ
وۡ  أ

َ
ُهَما أ َ ٓ  َ�ُقل فََ�  �ن ّفٖ  لُّهَما

ُ
 ٢ َكرن�ٗما قَۡوٗ�  لُّهَما َوقُل َ�ۡنَهۡرُهَما َوَ�  أ

ُهَما ّرّبن  َوقُل �لّرۡ�َةن  مننَ  �ّ�ّلن  َجَناحَ  لَُهَما َو�ۡخفنۡض  و﴾ ٢ َصغنٗ�� َرّ�َيا�ن  َكَما �رَۡ�ۡ
و]وو٢٤وو،٢٣:واالسا [

আপনার পালনক র্া আেদশ করেছন েয, ্ােক ছাড়া অনয কারও 

ইবাদ্ কেরা না এবং মা্া-িপ্ার সােথ স�যবহার কর। ্ােদর 

মােঝ েকউ অথবা উভেয়ই যিদ ে্ামার জীব�শায় বাধরেকয উপনী্ 

হয়, ্েব ্ােদর েক উফ শ�িটও বেলা না এবং ্ােদরেক ধমক 

িদেয়া না। এবং বল ্ােদরেক িশ�চার পূষর কথা। ্ােদর সামেন 

ন�্ার সােথ মাথা েপে্ দাও। এবং বল েহ পালনক র্া! ্াঁেদর 



 

118 

উভেয়র �ি্ রহম কর, েযমন ্ারা আমােক ৈশশেব লালন-পালন 

কেরেছ।১ ১৮

119 

 

মুসিলম নারীর ৈবিশ�য:  

ইসলাম নারীেক মযরাদা িদেয়েছ, দান কেরেছ ্ােদর এমন 

ৈবিশ�য যার মাধযেম ্ােদরেক অনযেদর েথেক �্� কের িদেয়েছ 

এবং ্ােদরেক েসগেলা সংর েষর আেদশ িদেয়েছ। েস 

ৈবিশ�াবলীর িকছু িনেন �দান করা হল: 

ক) নারীেক পদরার িবধান েদওয়া হেয়েছ েয, নারীরা ্ােদর 

সম� শরীর অপিরিচ্ পুরু হে্ েেেক রাখেব, যাে্ কের ্ােক 

েগাপন ্ীর আঘা্ করে্ না পাের এবং ্ার চির� ও পিব�্া 

কািলমা যু� না হেয় যায়। আ�াহ ্া‘আলা বেলন― 

َها ﴿ ُّ ََ � َٓ  ّ ِن َك  قُل �َّ ۡزَ�ٰجن
َ
نَك  ّ�ن نَسآءن  َوَ�َنات  منن َعلَۡيهننّ  يُۡد�ن�َ  �لُۡمۡؤمننن�َ  َو�

نيبنهنّنۚ  نَك  َجَ�ٰب ۡدَ��  َ�ٰل
َ
َ أ

َ
ۡعَرۡ�نَ  أ َنۗ  فََ�  ُُ ُۡ ََ  يُۡؤَذ ُ  َوَ� َّ و﴾ ٥ رّحنيٗما َ�ُفوٗر� �

 ]وو٥٩:واالحزا [
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‘েহ নবী! আপিন আপনার প ী, কনযা এবং মুিমনেদর �ী-গষ 

েক বলুন, ্ ারা েযন ্ ােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর েটেন 

েনয়। এে্ ্ােদরেক েচনা সহজ হেব। ফেল ্ােদরেক উ�য� 

করা হেব না। আ�াহ  মাশীল, পরম দয়ালু।’১১৯

120  

আ�াহ ্া‘আলা আেরা বেলন- 

نلُۡمۡؤمنَ�ٰتن  َوقُل﴿ نَ  َّ َۡ َُ ۡغ ٰرنهننّ  مننۡ  َُ ََ بۡ
َ
ۡبدنينَ  َوَ�  فُُروَجُهنّ  َوَ�ۡحَفۡظنَ  �  زن�نَتَُهنّ  ُُ

ۖ  َظَهرَ  َما ِنّ�  ُُمرنهننّ  َوۡ�َۡ�نۡ�نَ  منۡنَها ٰ  ِن نهنّنۖ  َ�َ  ]وو٣١:والور[و﴾ُجُيو�

‘আর ঈমানদার নারীেদরেক বলুন, ্ারা েযন ্ােদর দৃি�েক 

অবন্ রােখ এবং েযৗনােির েহফায্ কের।আর সাধারষ্: যা 

�কাশমান, ্াছাড়া ্ােদর েসৗ�যর েযন �দশরন না কের। এবং 

্ারা েযন ্ােদর মাথার ওড়না ব -েদেশ েফেল রােখ।’১২০ F

121 

খ) ইসলাম পুরুেক রে�র স�করিবহীন নারীর সােথ 

একািকেে সা াৎ িনিু� কেরেছ, যিদও েস িনকট আ�ীয় হয়। 

েযমন চাচা্ ভাই, মামা্ ভাই, েদবর ই্যািদ। রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 
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 .»إيي�مواالرولوأوالنسي «

‘মিহলােদর িনকট �েবশ করা েথেক সাবধান!’১ ২১ F

122 

আনসারেদর একজন বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল! আপিন িক 

েদবেরর কথা বলেছন? রাসূলহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন- 

 .»المووالوت«

েদবর হল মৃ্ুয সম্ুলয। ১২২ F

123 

গ) নারীর �ান ্ার ঘের। ঘরই ্ার কােজর ময়দান। ঘরই 

্ার দায়ব�্ার জায়গা, েসখােন ্ার দৃি�র েহফায্ হেব। 

স�ানেদরেক লালন-পালন করেব। িনজ �ামীর িবুয়ািদ েদখেব। 

সহীহ হাদীেস এেসেছ― 

ا��مومسؤالوعنورعيتهوفيإلميموراعوامسؤالوعنورعيتهووك�موراع،«
االرأةوفوني،وزاجهيوراعيةوامسؤالةوعنورعيتهي،واااياموفوميلوسيدهو......و

 .»راعواومسؤالوعنورعيته
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‘ে্ামরা �ে্যেক দািয়েশীল, �ে্যকেক ্ ার অিধন� স�েকর 

�ও করা হেব। ইমাম দািয়েশীল এবং ্ ােক ্ ার অিধন� স�েকর 

�ও করা হেব। .......নারী ্ার �ামীর ঘের দািয়েশীল, ্ােক ্ার 

দািয়ে স�েকর �ও করা হেব। েসবক ্ার মািলেকর স�েদর 

দািয়েশীল ্ােক ্ার দািয়ে স�েকর �ও করা হেব।’১ ২৩

124  

এবং আ�াহ বেলন- 

﴿  ََ نُ�نّ  �ن  َوقَۡر جَ �َ  َ�َ�ّۡجنَ  َوَ�  ُ�ُيوت ٰهنلنّيةن  َ�ّ ََ َۡ�  � وَ�ٰ
ُ
 ]وو٣٣:واالحزا [و﴾�ۡ�

‘আর ে্ামরা গৃহাভয�ের অব�ান করেব, মূখর্ার যুেগর 

অনুরপ িনেজেদরেক �দশরন কের েবড়ােব না। ১২৪ F

125  

এর অথর এই নয় েয, নারীেদর জনয েকােনা কমরই ৈবধ নয় বরং 

্ােদর িনজ� পিরম�েল স�ম বজায় েরেখ কাজ করাে্ েকােনা 

েদাু েনই। েযমন েমেয়েদর িশ ক্া করা, ্ােদর িচিকৎসা করা 

এবং সামািজকভােব ্ােদর েদখােশানা করা।  এবং শরীয়ে্র 

িনয়েমর িভ্ের েথেক এ জা্ীয় যা করা যায়। 
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ঘ) িনেজর ঘর েথেক েবর হওয়ার সময় সংি�� আদব র া 

কের েবর হেব। েযমন পদরা র া করা, শরীর ভালভােব েেেক েনয়া, 

গাি�যর র া করা ই্যািদ। �েয়াজন ছাড়া েবর হেব না, সুগি� 

লািগেয় সাজসুা কের েবর হেব না। 

আবু দাউদ শরীেফ এেসেছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন- 

ُة،واْستَْعَطَرِتووإَِاا«
َ
َمْرأ
ْ
ووَ�َمّرْتووال َقْومِووَأَ

ْ
 »َاَ�َياوَنَياوفَِ�َووِرلََهي،وِلَِجُدااوال

‘নারী যখন সুগি� বযবহার কের েকােনা জনসমে র পাশ িদেয় 

যায়; যাে্ ্ ারা ্ ার সুগ� পায়, ্ েব েস মিহলা এমন এমন। (খুব 

কিঠন কথা বেলেছন। অথরাৎ বযিভচািরষী।১২ ৫F

126 

আর এই স্কর্া এই জেনয েয, শয়্ান েযন ্ার িকংবা 

পুরুেদর অ�ের �েবশ করে্ না পাের। 

ঙ) েবগানা পুরেুর সােথ অি্ �েয়াজন ছাড়া েকােনা কথা না 

বলা, যিদ িকছু বলার �েয়াজন হয় ্াহেল যথাযথ আদব ও 

স�ােনর সােথ ন� ও েকামল্া ছাড়া কথা বলেব। আ�াহ বেলন- 
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نَسآءَ  ﴿ ن  َ�ٰن ّ ِن َّ�  ّ ُُ َحدٖ  لَۡس
َ
نَسآءن  ّمننَ  َكأ َن  �َنّ ن ِ  ۚ ّ ُُ ۡعنَ  فََ�  �ّ�َقۡي ََ نٱََۡقۡولن  َ�ۡ  َيۡطَمعَ �َ  ب

 ]وو٣٢:واالحزا [و﴾ ٣ ّمۡعُروٗفا قَۡوٗ�  َوقُلۡنَ  َمَرٞض  قَلۡبنهۦن �ن  �ّ�ني

নবী প ীগষ! ে্ামরা অনয নারীেদর ম্ নও, যিদ ে্ামরা 

আ�াহর ্ াকওয়া অবল�ন কর, ্ েব পর-পুরেুর সােথ েকামল ও 

আকুরষীয় ভিিে্ কথা বেলা না। ফেল েসই বযি� যার অ�ের 

বযািধ আেছ কু-বাসনা কের বসেব এবং ে্ামরা সংগ্ কথা 

বলেব।১২৬ F
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নারী-পুরেুর অবােধ েমলােমশার  ি্  

মুসিলম নারীর ৈবিশ�যপূষর বযি�েের  ি্ সাধন করার জনয 

য্গিল মাধযম আেছ, ্ ার মােঝ সবেচেয়  ি্কর মাধযম হল, পর-

পুরেুর সােথ অবােধ েমলােমশা করা। িবেশু কের িনজরেন 

েমলােমশা করা। ব র্মান যুেগ অমুসিলম নারীরা অবাধ েমলােমশার 

এই ফাসােদ এমনভােব পি্্ হেয়েছ েয মানুু নােমর েনকেড়র 

সামেন এরা স�া পেষয পিরষ্ হেয়েছ। মানব জাি্র স�ানেক 

কদরমা� কের বড় বড় বযবসা �ি্�ােনর �চার মাধযম িহসােব 

িনেজেদর �চার করেছ। িনেজর পিব�্ােক িশ কারখানার ধুয়া 

                                                             
127 আল-আহযাব : ৩২ 



 

124 

�ারা কলুিু্ কেরেছ। এমনিক িনেজর চির�েক পয়সার িবিনমেয় 

িবিলেয় িদেয়েছ। 

এই হল অমুসিলম নারীর সংি � অব�া। এর মূল কারষ হল 

আ�াহর িনয়ম প�ি্ েথেক দূের থাকা এবং পর-পুরেুর সােথ 

কমর�েল, কারখানায়, েদাকােন েমলােমশা করা। সংে েপ অবােধ 

েমলােমশা অপকার এবং  ি্ এভােব িনরপষ করে্ পাির। 

ক) আ�াহ ্া‘আলার েবেধ েদওয়া পথ ও প�া হে্ েবর হেয় 

আসা। কারষ মহান আ�াহ ্া‘আলা ্াঁর িনজ� �োনুযায়ী 

মানুুেদর িভ� িভ� ৈবিশ� িদেয় নারী ও পুরু কের সৃি� 

কেরেছন। পুরু বাইের কাজ করেব ও নারী অ�ের। এখন যিদ 

নারী পুরু অবােধ েমলােমশা শর কের ্াহেল �ে্যকেক এমন 

দািয়ে মাথায় িনে্ হেব যা মূল্ ্ার  ম্ার বাইের। আর এে্ 

কের জীবেনর গি্-শৃংখলাই বযহ্ হেব । 

খ) এে্ েকােনা সে�হ েনই েয, নারী পুরু অবােধ 

েমলােমশার �ারা েযৗবেনর ্� বাসনা জা�্ হয়। খারাপ কামনার 

আগনেক বািড়েয় েদয়। এেক অনযেক আকৃ� করার েচ�া কের, 

্খন পাশিবক্ার লাগাম এমনভােব িব�ার লাভ কের েয ্ার 
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েকােনা পিরসীমা থােক না। ্ খন দুজনই কামনা বাসনা পূরষ করার 

কােজ বি� হেয় যায়। 

গ) মানুু যখনই অৈবধভােব েযৗন বাসনা পুরা করার িপছেন 

পেড় যায়, ্খন ্ার িচ�াশি� এবং বুি�েলাপ পায় এবং ভােলা 

গষাবিল �ংস হেয় যায়। েযমন ৈধযর, সহনশীল্া ই্যািদ। 

ঘ) অবােধ েমলােমশা নারী-পুরুেক অৈনি্ক স�কর �াপেনর 

িদেক িনেয় যায়। আর এর েথেক সৃি� হয় কিঠন েরাগ এইডস, যার 

েকােনা িচিকৎসা েনই। 

ঙ) মানুু ্ার কামনার িপছেন েদৗড়ােল, যা সাধারষ্: নারী-

পুরেুর অবােধ েমলােমশার �ারা সৃি� হয়, সমাজ ্খন অৈনি্ক 

আন�-ফুি র্, েখলাধুলা এবং অেহ্ুক কােজর সমাজ হেয় যায়। 

চ) �ামী-�ীর মােঝ িবেরাধ এবং ্ালােকর �বন্া বৃি� পায়। 

েকননা �ে্যেক অনয� ্ ার েযৗন চািহদা পূরষ করে্ পাের। এে্ 

কােরা েকােনা দুঃখ ও মন�াপ হয়না কারষ �ে্যেকরইে্া িবক  

িহসােব ব�ু বা�বী আেছ ।  

ছ) অিধক হাের জারজ স�ান জত েনয় এবং সমােজ এর 

খারাপ �ভাব পেড়। 
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জ) পািরবািরক ব�ন ন� হেয় যায়, স�ােনর ভিবুয্ ন� হেয় 

যায়, ্ােদরেক সু�রভােব লালন-পালন করা যায় না। ্ােদর �ি্ 

ক র্বযগিল সিঠকভােব পালন করা হয় না। 

সবেশেু মহান রা�ুল আলািমেনর �শংসা কির িযিন 

মুসিলমেদরেক সু�র পথ �দশরন কেরেছন, েয পেথ মান-স�ান, 

ধমর, চির�, বংশ মযরাদা, সম� িকছু র া হয় এবং জীবেনর সকল 

ে � সহজ-সরল হয়।  
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 �ি্েবশীর অিধকার 

�ি্েবশী মূল্ বািড়র আেশ পােশ বসবাসকারীেক বলা হয়। 

কখনও কখনও সফর অথবা কােজর সিীেক ও �ি্েবশী বলা হয়। 

�ি্েবশীই হে� মানুেুর সবেচ িনকট জন, িযিন ্ার খবরা-খবর 

স�েকর অনযেদর ্ুলনায় েবিশ জােনন। ইসলামী শরীয়্ 

�ি্েবশীর অ্যিধক গরে িদেয়েছ এবং ্ার অিধকারেক খুব বড় 

কের েদেখেছ। মহান আ�াহ ্া‘আলা বেলন― 

﴿  ْ َ  ۞َو�ۡ�ُبُدوا َّ ْ  َوَ�  � نهۦن �ُۡ�نُ�وا ۖ  ٔٗ َشۡ�  ب يۡنن  ا َ نٱََۡ�ٰ�ن ي ِنۡحَ�ٰٗنا َو� نذن  �َُۡقۡرَ�ٰ  َو�
ارن  َو�لَۡمَ�ٰكن�ن  َو�ۡ�ََ�َٰ�ٰ  َ ۡۡ ارن  �َُۡقۡرَ�ٰ  ذني َو� َ ۡۡ ُن  َو� ُن ُ ۡۡ ُن  � احن َّ ُن  َو�ل � َ ۡۡ نٱ  َو�بۡنن  ب

يَۡ�ُٰنُ�ۡمۗ  َملََكۡت  َوَما ّسبنيلن �ل
َ
�  َّ َ  ِن َّ �  �َ  ُّ ن ََ  َمن ُُ و﴾ ٣ فَُخوًرا ُ�َۡتاٗ�  َ�

و]وو٣٦:والنسي [

উপাসনা কর আ�াহর, শরীক কেরা না ্াঁর সােথ অপর 

কাউেক। িপ্া-মা্ার সােথ সৎ ও সদয় বযবহার কর এবং সদয় 

বযবহার কর িনকটা�ীয়, এ্ীম- িমসকীন, এবং আ�ীয়-স�করীয় 

�ি্েবশী, আ�ীয়্া িবহীন �ি্েবশী ও পা�রব র্ী সহচরেদর সােথ, 

এবং অসহায় মুসািফেরর সােথ ।১ ২৭ F
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রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :― 

  .و»ظغغ،وإنهوسيورثهوحتونيليروميزالوجي�لويوصي�«

িজবরাঈল আলাইিহস সালাম আমােক �ি্েবশী স�েকর 

অনবর্ অসীয়্ করিছেলন,েয এক পযরােয় আমার ধারষা হেয়িছল 

েয, আ�াহ ্া‘আলা �ি্েবশীেক উ�রািধকারী কের িদেবন।১২৮F

129  

শরীয়্ �ি্েবশীেক এ্ অিধক গরে েদওয়ার কারষ স�ব্ 

এই হে্ পাের। 

(1) যাে্ কের মুসিলমেদর মােঝ ভােলাবাসা এবং মমেেবােধর 
�সার ঘেট, এর জনয সেবরা�ম মানুু হল �ি্েবশী। 

(2) �ি্েবশী সকেলর েচেয় অিধক সাহাযয-সহেযািগ্া 
পাওয়ার দাবী রােখ, কারষ �ি্েবশীই ্ার অি্ িনকেট বসবাস 

কের এবং েস ্ার যাব্ীয় সমসযা ও সািবরক অব�া স�েকর 

অনযেদর েচেয় েবিশ জােন। 

(3) যাে্ মুসিলেমর িনজ জীবন, স�ান, পিরবার এবং 
স�েদর িনরাপ�া লাভ হয় । 
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�ি্েবশী কারা? যােদর স�েকর কুরআন হািদেস গরে িদে্ 

বলা হেয়েছ, েসিট িনধরারষ করার ে ে� উলামােদর িবিভ� ম্াম্ 

রেয়েছ। েকউ বেলেছন: �ি্েবশীর সীমানা হল, চ্ুিদরক িদেয় 

চি�শ ঘর, েকউ বেলন: েয ে্ামার সােথ ফজর পড়ল েসই ে্ামার 

�ি্েবশী, ই্যািদ। আর এই সম� কথার মেন হয় েকােনা 

�হষেযাগয �মাষ েনই। সেবরা�ম এবং সবরািধক �হষেযাগয ম্াম্ 

হে� ―�ি্েবশী েস-ই, ্ ার বািড়র কাছাকািছ যার বািড় এবং যার 

বািড়র সােথ ্ার বািড় েমলােনা। সীমানা িনধরাির্ হেব �চিল্ 

ধারা অনুযায়ী, েয বযি� মানুেুর �চিল্ রীি্ অনুযায়ী �ি্েবশী, 

েসই �ি্েবশী। আর এটা এই জনয েয, শরীয়্ েয সম� নােমর 

উে�খ কেরেছ এবং ্ার অথর িনধরারষ কের েদয়িন, ্ার অথর 

জানার জনয সিঠক �চিল্ রীি্র িদেকই �্যাব র্ন করে্ হয়।  

�ি্েবশীর গরেের িভ�্া আসেব িনকটব র্ী এবং দূরব্ী 

�ি্েবশী হওয়ার িদক িবেবচনায়। িনকটব র্ী �ি্েবশী কলযাষ 

এবং সাহাযয পাওয়ার ে ে�  দূরব র্ী �ি্েবশীর েচেয় অিধক 

গরে পােব, এর �মাষ হল: আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা �ও 

কেরিছেলন― 

وإلوأار�همي«:وا وعغيهواسغمو�وفإ وأيهميوأودإ؟وايلوص�تإنولوجير:وفقيل،و
 .»مغكونينيًو
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ি্িন বেলন : আমার দুইজন �ি্েবশী আেছ। ্ােদর মধয 

েথেক কােক আিম উপেৌকন েদব? রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: ে্ামার দরজার অিধক িনকটব র্ী জনেক।১২৯F

130 

্ােদর েেষী ও মযরাদার িবিভ�্ার কারেষও গরেে িভ�্া 

আসেব: 

(1) এক ধরেনর �ি্েবশী আেছ যার অিধকার হে� ি্নিট, 
ি্িন হেলন িনকটা�ীয়-মুসিলম �ি্েবশী। ্ার অিধকার ি্নিট 

হে�: আ�ীয়্া, ইসলাম এবং �ি্েবিশে। 

(2) আেরক �কার �ি্েবশী যার অিধকার দুইিট: ি্িন হেলন 
অনা�ীয় মুসিলম �ি্েবশী, ্ার অিধকার দু’িট হে�: �ি্েবিশে 

ও ইসলাম । 

(3) আর এক ধরেনর �ি্েবশী, যার অিধকার মা� একিট, 
ি্িন হেলন অমুসিলম �ি্েবশী, ্ ার অিধকার শধু �ি্েবিশেের। 

 

�ি্েবশী িনবরাচেনর গরে : 

মুসিলেমর ক র্বয হল সব সময় সৎ �ি্েবশী েবেছ েনয়ার 

িদেক দৃি� েদেব, েয ্ার অিধকারগেলা আদায় করেব এবং ্ােক 
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ক� েদেব না, ্ার েহফায্ করেব এবং ্ােক সব কােজ সাহাযয 

করেব, মানুু বেল ( و والارارت واعل الير ) বািড় বানােনার পূেবর 

�ি্েবশী িনবরাচন করা, �কৃ্পে  এটাই সিঠক িজিনস। এর 

সপে  পিব� কুরআেন কারীেমর ঐ আয়া্ েপশ করা েযে্ পাের, 

েযখােন আ�াহ ্া‘আলা েফরআউেনর �ী স�েকর বেলেছন:― 

ّنةن  �ن  بَۡيٗتا عننَدكَ  �ن  �بۡنن  َرّبن  ﴿ َ ۡۡ  ]وو١١:والحر�م[و﴾ �

 “েহ আমার পালনক র্া, আপনার সি�কেট জা�াে্ আমার জনয 

একিট গৃহ িনমরাষ করন।”১৩ ০ F

131 

সিঠক �ি্েবশী িনবরাচন করার গরে একথা জানা থাকার 

মাধযেমও �� হয় েয, �ি্েবশী ্ার �ি্েবশী এবং স�ানেদর 

মােঝ �ভাব িব�ার কের, পর�র েমলা-েমশার কারেষ, েস যিদ সৎ 

হয়, ্া হেল �ি্েবশী ্ার ঘর এবং পিরবােরর বযাপাের িনরাপদ 

হেয় যায়। আর যিদ অসৎ হয়, ্াহেল েস িনরাপদ হে্ পাের না। 

ভােলা �ি্েবশী ্ার �ি্েবশীর েগাপন িবুয় অবিহ্ হেল 

েগাপন রােখ। অসৎ �ি্েবশী বরং েসিটেক �কাশ এবং �চার 

কের েবড়ায়। ভােলা �ি্েবশী ভােলা কােজ সাহাযয কের, ্ ােক সৎ 
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উপেদশ েদয়। অসৎ �ি্েবশী েধাঁকা িদেয় িবপেদ েফলার েচ�া 

কের। 

�ি্েবশীর অিধকারসমূহ :  

�ি্েবশীর অেনক অিধকার রেয়েছ ্ার মধয েথেক িনেন িকছু 

উে�খ করা হল।  

(1) ্ােক ক� না েদওয়া :   

       েহাক েস ক� কথার মাধযেম, েযমন অিভশাপ েদওয়া, গালী 

েদওয়া, ্ ার গীব্ করা, এমন িকছু ্ ার স�েকর বলা যার �ারা েস 

ক� পায়, ই্যািদ। 

অথবা কােজর মাধযেম : েযমন ্ার বািড়র সামেন আবজরনা 

েফলা, ্ ােক িবর� করা, েছেল-েমেয়েদরেক ্ ার ঘেরর িজিনস ন� 

করে্ উ�ু� করা বা বাধা না েদওয়া। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন :― 

:ومنوييورســولوا ؟وايل:وايلوو»اا والويؤمنواا والويؤمنواا والويؤمن«
 .»االإوالوييمنوجيرهونوائقه«

“আ�াহর কসম েস মুিমন নয়, আ�াহর কসম েস মুিমন নয়, 

আ�াহর কসম েস মুিমন নয়, বলা হল েক েস েহ আ�াহর রাসূল? 
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ি্িন বলেলন :ঐ বযি� যার ক� েথেক ্ার �ি্েবশী িনরাপদ 

নয়।১৩১

132  

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন: 

 .»يمنوجيرهونوائقهيالويدرلوالغةومنوالو«

“েস বযি� জা�াে্ �েবশ করেব না যার �ি্েবশী ্ার ক� 

েথেক মু� নয়।”১৩২F

133  

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অনয� বলেছন :― 

 .»منوكنويؤمنوني واالومواألرروفالويؤاوجيره«

“েয আ�াহর �ি্ এবং পরকােলর �ি্ িব�াস রােখ েস েযন 

�ি্েবশীেক ক� না েদয়।”১৩৩F

134 

�ি্েবশীেক ক� েদওয়ার সবেচেয় কিঠন �কার হল : ্ার 

স�ান-স�ম-এ আঘা্ আেস এমন িবুেয় ক� েদওয়া, েযমন 

�ি্েবশীর �ী বা পদরা করার ম্ কারও িখয়ান্ করা, দৃি� 
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েদওয়ার মাধযেম েহাক বা সরাসির কথা বলার মাধযেম অথবা অসৎ 

উে�েশয েফােন কথা বলার মাধযেম, অথবা েয েকােনা অ�ীল 

কােজর মাধযেম । 

وعنوععدا وننومسعواورضوا وعغهوايلو  وا وعغيهوســيل،والبوص:
ثمو:واغ،و.و»أنوتعلو ونًداواووورغقكو«:مي؟وايلأأإوالنبوعغدا و:واسغم

أنوتزا�و«ثموأّإ؟وايلو:واغ،وو»أنوتقتلوالكورشيةوأنويطعمومعك«أّإ؟وايلو
 .»لغيغةوجيرك

অথরাৎ : আ�ু�াহ ইবন মাসঊদ রািদয়া�াহ আনহ বেলন : আিম 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট জানে্ েচেয়িছ: 

আ�াহ ্া‘আলার িনকট সব েচেয় বড় গনাহ েকানিট? ি্িন 

বলেলন― কাউেক আ�াহর সমক  িনধররষ করা অথচ ি্িনই 

ে্ামােক সৃি� কেরেছন, আিম বললাম ্ার পের িক? বলেলন: ্ ু িম 

ে্ামার স�ানেক হ্যা করা ে্ামার সােথ খাওয়ার ভেয়। আিম 

বললাম এর পর িক? ি্িন বলেলন, ে্ামার �ি্েবশীর �ীর সােথ 

স�ি্র িভি�ে্ বযিভচার করা। অথরাৎ ্ার �ি্েবশীর �ীেক 

ফুসিলেয় ্ােক িনেজর িদেক আকৃ� কের ্ার সােথ বযিভচার 

করা।১৩৪ F

135 
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:ونوالبوص وا وعغيهواسغموايلأننواألسواورضوا وعغهووا وحديثوالقداا
 .و»لونعشو�سوةوأس وعغيهومنوأنويز ونيمرأةوجيرهألنويز والرج«

“িমকদাদ ইবেন আসওয়াদ রািদয়া�াহ আনহ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বষরনা কের বেলন: েকােনা 

বযি� ্ার �ি্েবশীর �ীর সােথ বযিভচার করা দশ জন মিহলার 

সােথ বযিভচার করা েথেকও কিঠন পাপ।”১৩ ৫F

136 

�ি্েবশীর এ িবুয়িট বড় কের েদখার কারষ : 

(ক) এক �ি্েবশী অপর �ি্েবশীর িনকট আমান্�রপ, 

এর সােথ বযিভচার করা উ� আমানে্র িখয়ান্। 

(খ) �ি্েবশী অপর �ি্েবশীর  যাব্ীয় অব�া এবং ্ার 

উপি�ি্- অনুপি�ি্র সময় স�েকর স�ূষর ো্, িক� অনযেদর 

ে ে� িবুয়িট স�ূষর আলাদা।  

(গ) েস েযেহ্ু ্ার িনকেটই থােক এবং ্ার সােথ উঠা-বসা 

কের ্াই ্ার ক� �ি্েবশীর িনকট খুব  ্ এবং সহেজই 

েপ্েছ। 
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(ঘ) আেরকিট কারষ হে� েকউ ্ােক সে�হ করেব না। আর 

্া েথেকই অনযােয়র মা�া েবেড় েযে্ পাের।  

�ি্েবশীর �ি্ দয়া ও অনু�হ করা :  

নবী কারীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  বেলন :― 

 .»رروفغيكرموجيرهمنوكنويؤمنوني واالومواآل«

অথরাৎ : েয আ�াহর �ি্ এবং পরকােলর �ি্ িব�াস রােখ, 

েস েযন ্ার �ি্েবশীেক স�ান কের। 

আর এিট বযাপক িভি�ক অিধকার, এর সােথ অেনকগেলা 

অিধকার এবং িবুয় জিড়্। 

(ক) ্ার �েয়াজেন সাহাযয করা, বযবহােরর িজিনস চাইেল 

েদওয়া। েকননা �ি্েবশী কখনও �ি্েবশীর কােছ মুখােপ ী নয় 

এমন হে্ পাের না। আ�াহ ্া‘আলা ঐ সম� েলাকেদর িন�া 

কেরেছন যারা িন্য বযবহাযর িজিনস চাইেল িবমুখ কের। ্ােদর 

িন�া কের আ�াহ বেলন :  

﴿  ََ ََ  َوَ�ۡمَنُعو و]وو٧:واليعون[و﴾ ٧ �لَۡماُعو
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্ারা িন্য বযবহাযর িজিনস অনযেক েদয় না।১৩ ৬

137 

(খ) �ি্েবশীেক হািদয়া েদওয়া। ্ার বািড়ে্ খাবার ই্যািদ 

ে�রষ করা। 

আবু যব রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিষর্, ি্িন বেলন রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক অসীয়্ কেরেছন :  

وفيمثإ« وطعخ،ومراًي وثموانمروواا ولوني،ومنوج�انكوفيصعهمومغهيوأمي ه،
 .»نمعراف

 অথরাৎ, যখন ্ ু িম ্ রকারী রা�া করেব ্ াে্ েবিশ কের পািন 

েদেব অ্ঃপর ে্ামার �ি্েবশীর খবর িনেয় ্ ার েথেক ্ ােদরেক 

িকছু েদেব।১৩৭ F

138 

(গ) �ি্েবশী  ষ চাইেল ্ােক  ষ েদওয়া, ্ার �েয়াজেন 

্ােক সাহাযয সহেযািগ্া কের ্ার র নােব ষ করা।  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―  

 »ليسوالؤمنوالإوسشع واجيرهوجيئ «
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অথরাৎ: েস মুিমন নয় েয েপট ভের খায় অথচ ্ার �ি্েবশী 

 ুধা র্ থােক।  

(ঘ) �ি্েবশীর ভােলা েকােনা সংবাদ েপেল ্ ােক েমাবারকবাদ 

জানােনা এবং খুিশ �কাশ করা, িববাহ করেল অথবা স�ান জত 

িনেল, অথবা ্ার  

স�ান পরী ায় উ�ীষর হেল এবং এ জা্ীয় উপলে  ্ােক 

েমাবারকবাদ জানােনা এবং বরকে্র েদা‘আ করা। 

(৩) মুসিলমেদর মােঝ পর�ের েয অিধকারগেলা আেছ 

েসগেলা �ি্েবশীর বযাপাের আদায় করেব। েকননা েস-ই এর 

অিধকার েবিশ রােখ, েযমন ্ােক সালাম েদওয়া, সালােমর উ�র 

েদওয়া, অসু� হেল ্ার সু�ুা করা, ্ার দাওয়া্ �হষ করা। 

্ার সােথ সা াৎ হেল আ�াহর �দে ফরযগিল সংে েপ �রষ 

কিরেয় েদওয়া―ই্যািদ। 
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 ইসলােম অিভবাদন প�ি্ ও সালােমর িবধান  

অিভবাধনেক আরবীে্ ‘আত ্ািহয়যাহ’ বলা হয়, যার 

আিভধািনক অথর, হায়াে্র জনয েদা‘আ করা―েযমন বলা 

হয়― وا  অথরাৎ আ�াহ ে্ামােক জীিব্ রাখুক। অ্ঃপর حيّيك

্ািহয়যাহ শ�িট বযাপক ভােব �ে্যক ঐ অেথর বযব ্ হয় যা মানুু 

েদাআর জনয বযবহার হয়।  

্ািহয়যাহ সালাম েথেক বযাপক। ্ ািহয়যাহর অেনকগিল প�ি্র 

একিট হে� সালাম।  

আ�াহ এবং ্ার রাসূল আমােদর জনয অিভবাদন জানােনার 

এমন একিট প�ি্ অনুেমাদন ও িনধরারষ কের িদেয়েছন যা 

আমােদরেক অনযেদর েথেক �্� কের েদয় এবং যা করেল 

আমােদর জনয সাওয়াব েলখা হয়। বরং েসিটেক এক মুসিলম 

ভাইেয়র �ি্ অপর মুসিলম ভাইেয়র অিধকার বািনেয় িদেয়েছন। 

এই অিভবাদন প�ি্িট িনছক অভযাস েথেক একিট এমন আমেল  

পিরবি র্্ হেয়েছ যা বা�া আ�াহর স�ি� লাভ  এবং রাসূেলর 

িনেদরশ পালনােথর কের। ্াই এই মহান বরক্ময় অিভবাদনেক 

পিরব র্ন কের অনয েকােনা সমঅথরপূষর শ�াবলী �ারা অিভবাদন 

জানােনা  মুসিলেমর জনয েকানভােবই শ� ও �হষেযাগয হে্ পাের 
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না। েযমন সু-�ভা্, শভ স�যা, �াগ্ম―ই্যািদ। ইসলােমর 

বরক্পূষর অিভবাদন �ারা যা আদায় হয় অনয িকছু �ারা ্ া আদায় 

হেব না। অেনেক না েজেন অথবা ই�াকৃ্ ভােব ইসলােমর 

িনধরাির্ প�ি্র অিভবাদন বাদ িদেয় উপেরা� শ�গিল বযবহার 

কের থােক যা েকােনা ভােবই িঠক নয়।       

ইসলােমর অিভবাদন হেলা :   

 الموعغي�موارحةوا وا�ر�تهالس

এিটই হল অিভবাদেনর পিরপূষররপ। আর নূযন্ম রপ হে�  

  ـــالموعغي�مالسّو

ইসলােমর এই অিভবাদেনর অেনক ফিযল্ রেয়েছ।  

১। এিট ইসলােমর উ�ম িজিনেসর মধয েথেক একিট―হাদীেস 

এেসেছ 

عنوععدوا وننوعمراوننوالعي ورضوا وعغهميوأنورجًالوســـيلورســولو
اتقرأوالسالموعووإطعيموالطعيم«ا وص�وا وعغيهواسغموأإواإلسالمور�؟وايلو

و.و»منوعرف،وامنولموتعرف
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অথরাৎ : আ�ু�াহ ইবেন আমর ইবনুল আস রা. েথেক বিষর্, 

জৈনক বযি� রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক �ও 

করেলন ইসলােমর েকােনা কাজিট সবেচ ভাল? রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: খাবার খাওয়ােনা এবং সালাম েদওয়া 

পিরিচ্-অপিরিচ্ সকলেক।১৩ ৮

139 

২। সালাম মুসিলমেদর মােঝ ভােলাবাসা এবং  দয্া সৃি� ও 

বৃি�র কারষ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

حتوتؤمغواواالوتؤمغواوحتوتينواوأاالوأال�موأوء وإااووةالوتدرغونوالغ«
 .و»فعغتموهوتينتتم؟وأفشواوالّسالمونيغ�م

অথরাৎ : ে্ামরা ঈমানদার না হওয়া পযর� জা�াে্ �েবশ 

করে্ পারেব না, আর ঈমানদার হে্ পারেব না পর�ের 

ভােলাবাসা না হেল, ে্ামােদরেক িক এমন একিট িবুেয়র কথা 

বেল েদব না, যা করেল ে্ামােদর পর�ের ভােলাবাসা সৃি� হেব? 

ে্ামরা পর�েরর মােঝ সালােমর �সার ঘটাও।১৩৯ F

140 

                                                             
139 বুখারী: ২৭ 

140 মুসিলম : ৮১ 
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৩। সালােমর �ে্যক বােকয দশ েনকী, সালােম েমাট ি্নিট 

বাকয আেছ, সু্রাং েয পূষর সালাম েদেব ্ার ি�শিট েনকী অজরন 

হেব।  

جي ورجلوإ والبوص�وا وعغيهو:وعنوعمرانوننوحص�وورضوا وعغهميوايلو
السالموعغي�موفراوعغيه،وثموجغس،وفقيلوالبوص وا وعغيهوو:اسغموفقيل

السالموعغي�موارحةوا ،وفراوعغيه،وثمو:و،وثموجي ورجلوآرروفقيل»عش«اسغم
السالموعغي�موارحةوا وا�ر�تهو:وثموجي وآرروفقيلو»عشان«:وجغسوفقيل

و.و»ثالثون«فراوعغيهواجغسوفقيلو

অথরাৎ : ইমরান ইবেন হসাইন রা. েথেক বিষর্ ি্িন বেলন: 

এক বযি� রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট 

আসল অ্ঃপর বলল: আসসালামু আলাইকুম, রাসূল ্ার উ�র 

িদেলন, অ্ঃপর েস বসল। রাসূলু�াহ স. বলেলন ((দশ েনকী)), 

অ্ঃপর অনয এক বযি� আসল, েস বলল: আসসালামু আলাইকুম 

ওয়া রাহমা্ু�াহ, রাসূল স. উ�র িদেলন, অ্ঃর েস বসল। রাসূল 

স. বলেলন ((িবশ েনকী))। অ্ঃপর আর একজন আসল। েস 

বলল: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমা্ু�ািহ ওয়াবারাকা্ুহ। 



 

143 

রাসূল স. উ�র িদেলন এবং েস বসল। রাসূল স. বলেলন―(ি�শ 

েনকী)।১৪০

141 

সালােমর িবধান এবং ্ার প�ি্ 

�থেম সালাম েদওয়া একিট গরেপূষর সু�্। উ�র েদওয়া 

ওয়ািজব, যখন সালােমর �ারা শধুমা� এক বযি�েক উে�শয করা 

হয়। আর যিদ সালােমর �ারা েকােনা দল বা জামাআ্েক উে�শয 

করা হয় ্াহেল ্ার উ�র েদওয়া ওয়ািজেব েকফায়া। ্েব যিদ 

সকেলই উ�র েদয় ্া হেল অি্ উ�ম।  

উ�র েদওয়ার সময় সালােমর ম্ কের েদওয়া ওয়ািজব। উ�র 

যিদ সালাম েথেক বািড়েয় েদওয়া হয় ্াহেল উ�ম, িক� সালাম 

েথেক কম করা যােব না। েযমন েকউ সালাম িদে্ িগেয় বলল ― 

ا وارحةوعغي�موـــالمالسّو  ্াহেল এর ওয়ািজব উ�র হেব                

ا وارحةوالسالمواعغي�م  যিদ েস ا�ر�ته বািড়েয় বেল ্া হেল 

উ�ম, িক� السالمواعغي�م  বেল উ�র সংে েপ করা িঠক নয়, 

েকননা এিট সালাম েথেক কম করা হল যা অনুিচ্ এবং কুরআেনর 

িবধােনর ল�ন। েযমন পিব� কুরআেন আ�াহ বেলন― 

                                                             
141 দারািম : ২৫২৬ 
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ّيةٖ  ُحّينيُتم �َذا ﴿    نَتحن ْ  ب ۡحَسنَ  فََحّيوا
َ
نأ ٓ  ب وۡ  منۡنَها

َ
ۗ  أ ٓ  ]وو٨٦:والنسي [و﴾  ُرّدوَها

আর ে্ামােদরেক যিদ েকউ েদা‘আ কের (সালাম েদয়), ্ াহেল 

ে্ামারও ্ার জনয েদা‘আ কর (সালােমর উ�র দাও)। ্ার েচেয় 

উ�ম েদা‘আ অথবা ্ারই ম্ িফিরেয় বল।”১ ৪১ F

142 

ইবেন কাসীর (রহ) বেলন :অথরাৎ েকােনা মুসিলম সালাম িদেল 

উ�র েদেব ্ার েচেয় উ�মভােব অথবা িনেদন পে  ্ার ম্ 

কের। বািড়েয় বলা মু�াহাব, আর ্ার ম্ উ�র েদওয়া ফরয।  

শরীয়ে্র দৃি�ে্ ঐ উ�র ৈবধ নয়, েয উ�ের বলা হয় الواوأو

 অথবা এর ম্ অনয িকছু। েকননা এগেলা সালােমর শরীয়্ومرحعي

স�্ উ�র নয়। আর ্াছাড়া অনয উ�রগেলা সালাম েথেক 

অেনক �িটপূষর। েকননা ্ার কথা اعغي�موالسالموارحةوا وا�ر�ته 

েকােনা বযি� أوـــالواومرحعي বলা েথেক অেনক মহ�পূষর অথর েদয়। 

িক� ومرحعيأو الوا  সালােমর উ�র ছাড়া অনয সময় বলাে্ েদাু 

েনই, সালােমর উ�র েদওয়ার পের বলে্ পাের রাসূল স.-এর কথা 

�ারা এর �মাষ আেছ : রাসূল উে� হািনেক উে�শয কের 

বেলিছেলন― 

                                                             
142 সূরা িনসা: ৮৬।  
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 .»مرحعيونيموويس و«

সালােমর আদবসমূহ: 

সালােমর অেনক িবধান এবং আদব রেয়েছ ্ার েথেক িনেন 

িকছু উে�খ করা হল।  

১। মানুেুর মােঝ সালােমর বযাপক �চার এবং �সার ঘটাে্ 

হেব, যাে্ কের ্ া মুসিলমেদর �কাশয �্ীেক পিরন্ হেয় যায়। 

িবেশু েকােনা দলেক সালাম েদওয়া হেব অনয কাউেক নয় ্া েযন 

না হয়, অনরপ ভােব বড়েদরেক িদে্ হেব েছাটেদরেক নয় বা 

যােক িচেন ্ােক েদেব যােক িচেন না ্ােক নয় এমনও যাে্ না 

হয়, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন―              

وو.»السالمونيغ�مأفشواوو«

অথরাৎ ে্ামােদর মােঝ সালােমর �সার ঘটাও। ســالمور�؟إواإلأ  

(েকান সালাম উ�ম) �েওর উ�ের রাসূল বেলিছেলন :― 

و.»تقرأوالسالموأومنوعرف،وامنولموتعرف«
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সালাম েদেব পিরিচ্-অপিরিচ্ সকলেক।১৪ ২

143  

আ�ার ইবন ইয়ািসর র. বেলন― 

اإلنصيفومنونفسه،وا�يلوالسالمو:وثالثومنوجعهنوفقدوج واإليمين«
 .»لغعيلموااإلنفييومنواإلاتير

েয বযি� িনেজর মােঝ ি্নিট গষ একি�্ করল, েস পিরপূষর 

ঈমান হািসল করল। িনেজর উপর ইনসাফ করা, সালােমর �চার 

করা, অভাব সে�ও খরচ করা।  

সালাম না েদওয়ার িন�ায় রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন:  

 .»الملسوأبلواليسومنوبلوني«

সবেচেয় কৃপষ বযি� েসই েয সালাম েদওয়ার বযাপাের কৃপষ্া 

কের।১৪৩ F

144  

                                                             
143 বুখারী: ২৭ 

144 আহমাদ : ১৩৯৯২ 
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২। উ��ের সালাম েদওয়া এবং উ�র েদওয়া সু�্। েকননা 

সালাম হল- السالموعغي�م উ�ারষ করা। হা্ �ারা ঈশারা ই্যািদ 

সালাম বেল িবেবিচ্ হেব না।  

আর উ�র উ��ের িদে্ হেব এর কারষ হে�: িযিন সালাম 

দা্ােক শিনেয় জবাব িদেলন না ি্িন েকমন েযন ্ার জবাবই 

িদেলন না। ্েব উ�র শনে্ েকােনা িকছু বাধা হেল েস িভ� কথা 

এর জনয েস দায়ী হেব না।  

৩। অেনযর মাধযেম অপেরর িনকট সালাম েপ্েছােনার িবধানেক 

অনুেমাদন েদওয়া হেয়েছ। যােক েপ্ছােনা হেব ্ার উ�র েদওয়া 

দািয়ে। আেয়শা রা. েথেক বিষর্, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ্ােক বেলেছন― 

 .»ةوا اعغيهوالسالموارح:وإنوجي�لويقرأوعغيكوالســالموفقيل،«

িজবরাঈল ে্ামােক সালাম িদেয়েছন,  

ি্িন বলেলন―( اعغيهوالسالموارحةوا) 

্ার উপর শাি� এবং আ�াহর রহম্ বিুর্ েহাক।  
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৪। উ�ম হল েছাট বড়েক �থেম সালাম েদেব। পদচারষায় 

িল� উপিব�েক সালাম েদেব। আেরাহষকারী পদচারষাকারীেক 

সালাম েদেব, কম েলাক েবিশ েলাকেক সালাম েদেব। আবু হরাইরা 

রা. বেলন― 

و.»سسغموالصا�وعوالكع�وااليروعوالقيعدواالقغيلوعوالكم�«

অথরাৎ েছাট বড়েক সালাম েদেব অি্�মকারী (চল� 

বযি�)উপিব�েক সালাম েদেব, অ  েলাক েবিশ েলাকেক সালাম 

েদেব।  

৫। সু�্ হল দুজন আলাদা হওয়ার পর পুনরায় সা াৎ হেল 

আবার সালাম েদওয়া ―�েবেশর কারেষ হে্ পাের, আবার বািহর 

হওয়ার কারেষও হে্ পাের। অথবা চলি্ পেথ দু’জেনর মােঝ 

েকােনা েদওয়াল বা গাছ জাি্য় িকছুর বাধার কারেষ আলাদা 

হেয়িছল। অ্পর সা াৎ ঘটল। রাসূল স.-এর বাষী �ারা এমনই 

বুঝা যায় । 

ل،ونيغهميوشجرةوأاوجداروأاوإااولهوأحد�موأريهوفغيسغموعغيهوفإنوحي«
و.و»حجروثمولقيهوفغيسغموعغيهوأيًضي
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অথরাৎ : ে্ামােদর েকউ িনজ ভাইেয়র সােথ সা াৎ করেল 

্ােক সালাম েদেব।অ্ঃপর  যিদ দুজেনর মােঝ েকােনা গাছ, 

েদওয়াল অথবা পাথর ই্যািদ বাধার কারেষ দু’জন িবি�� হেয় 

যায়, খািনক পর পুনরায় সা াৎ হেল আবার সালাম েদেব।  

যার নামাজ শ� হি�ল না রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

্ােক বারবার নামাজ শ� করে্ বলিছেলন: েস য্বার যাি�ল 

এবং আসিছল রাসূল স.-েক সালাম িদি�ল রাসূল স. ্ার উ�র 

িদি�েলন। এরপ ি্ন বার কেরিছেলন।  

 وص وا وعغيهواسغمولواوصحي ورسأنو�سورضوا وعغهوكأاايلو
واستقعغ وثموالقوومنوتيتميشونوفياا واشميًال ويميغي وأاوأممةوفتفراوأ هموشجرًة

 .مونعضهموعونعوارائهيوسغّو

আনাস রা. বেলন রাসূেলর সাহািবরা হাঁটে্ন যখন ্ােদর 

সামেন েকােনা গাছ অথবা �ূপ পড়্, ্ াঁরা ডােন বােম আলাদা হেয় 

েযে্ন অ্ঃপর আবার সা াৎ ঘট্ ্খন এেক অনযেক সালাম 

িদে্ন।  

৬। সালাম শধু মুিমনেদর অিভবাদন, কােফরেদরেক সালাম 

েদওয়া ৈবধ নয়। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :― 
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الوتعد ااوالهواواالوالصير ونيلسالم،وفإااولقيتموأحدوموفوطر� وفينطراهو«
و.و»إ وأنيقه

অথরাৎ ইহদী এবং ি��ানেদর সােথ ে্ামরা  �থেম সালােমর 

মাধযেম কথা  শর করেব না। ্ােদর কারও সােথ রা�ায় সা াৎ 

হেল ্ােদরেক সংকীষর পেথ েযে্ বাধয করেব।১৪৪ F

145 

এই কথার অথর হল ্ােদর জনয িবনয় স�ােনর সােথ ্ােদর 

েথেক দূের সের দাঁড়ােব না। এর অথর এই নয় েয, �শ� রা�ায় 

্ােদর সােথ সা াৎ হেল ্ােদর জনয সংকীষর কের েদেব, েকননা 

এর �ারা ্ ােদর ক� েদওয়া হেব। আর েকােনা কারষ ছাড়া ্ােদর 

ক� িদে্ িনেুধ করা হেয়েছ। হযাঁ যিদ এমন জায়গায় উপি�্ হয় 

েযখােন কােফর মুসিলম একে� িমশেছ, ্েব সালাম েদেব এবং 

মুসিলম িনয়্ করেব।  

عولغسوفيهوأرال ومنوالسغم�ووأنوالبوص وا وعغيهواسغمومرّو
 .واالش��وععدةواألاثينوفسغموعغيهم

অথরাৎ : উসামা ইবন যােয়দ রা.-এর ঐ হািদেসর কারেষ েয 

রাসূলু�াহ সা. অি্�ম করেলন এক মজিলেসর পাশ িদেয় েযখােন 

                                                             
145 মুসিলম : ৪০৩০ 
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মুসিলম-মুশিরক-েপৗ�িলক একি�্ িছল ; রাসূল স. ্ােদরেক 

সালাম িদেলন।১ ৪৫

146 

আর যিদ অমুসিলম সালাম েদয় ্াহেল ্ার উ�র আনাস রা. 

েথেক বিষর্ হাদীেসর প�া অনুযায়ী িদেব― 

:ولغغبوص وا وعغيهواسغموأنوأصحي والبوص وا وعغيهواسغموايلوا
اعغي�مواالو«:وإنوأولوالكتي وسسغمونوعغيغيوفكيفونراوعغيهم؟وايلواولوا

 .و»يز�دوعواالك

রাসূল স.-এর সাহাবীরা রাসূল স.-েক বলেলন―আহেল 

িক্াবীগষ আমােদরেক সালাম েদয় ্ােদর উ�র কীভােব েদব? 

রাসূল স. বলেলন ে্ামরা বলেব (اعغي�م) এর েচেয় েবিশ বলেব 

না।১ ৪৬ F

147 

৭। েকােনা েকান আেলম অমুসিলমেদরেক িবেশু �েয়াজেন 

সালাম বয্ী্ অনয িকছু �ারা অিভবাদন জানােনা ৈবধ বেলেছন। 

েযমন শভ সকাল বা শভ রাি� ই্যািদ।  

                                                             
146 বুখারী: ৪২০০ 

147 মুসিলম : ৪০২৫ 
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৮। রে�র স�করযু�-মুহিরম নারীেদরেক সালাম েদওয়া 

জােয়য, েবগানা নারীেদরেকও জােয়য আেছ যিদ েফ্না েথেক 

িনরাপদ হয়। নারীেদর ে ে� িবুয়িট অব�ােভেদ পৃথক হেয় 

থােক। ্ােদর অব�া এবং অব�ান িবেবচনার �েয়াজন রেয়েছ। 

যুব্ী নারী বৃ�া নারীর ম্ নয়, েকউ িনেজর ঘের �েবশ কের 

েসখােন অেনক নারী  েদখে্ েপল এবং ্ােদরেক সালাম িদল, 

এই বযি� ঐ বযি�র ম্ নয় েয অেনক মিহলােদর পাশ িদেয় েহঁেট 

যাি�ল যােদরেক েস িচেন না এবং সালাম িদল। অপিরিচ্ 

নারীেদর সােথ মুসাফাহা করা এেকবাের ৈবধ নয়। এর �মাষ রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাষী― 

(ক) » الوأصيفحوالنسي«  আিম মিহলােদর সােথ মুসাফাহা কির না।  

(খ) আেয়শা রা.-এর বাষী― 

 .»يدوامرأة،وإالوامرأةويمغكهيوص�وا وعغيهواسغمميومّس،ويدورسولوا و«

অথরাৎ : রাসূলু�াহ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম -এর 

হা্ কখনও েকােনা েবগানা নারীর হা্ �শর কেরিন।  
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 িযয়ারে্র িবিধ-িবধান 

িযয়ারে্র �কারেভদ : িযয়ার্ ি্ন �কার। 

ক) ৈবধ ও অনুেমািদ্ িযয়ার্ : �ে্যক ঐ িযয়ার্ যার 

মাধযেম শরয়ী উপকার হয় অথবা যার মােঝ জাি্র কলযাষ িনিহ্ 

রেয়েছ।এবং �ে্যক ঐ িযয়ার্ যা আ�াহর স�ি� ও ভােলাবাসার 

উে�েশয হয়। কখনও ্া ফরয হেয় থােক েযমন িনকট আ�ীেয়র 

িযয়ার্; আবার কখনও মু�াহাব েযমন আেলমেদর সােথ সা াৎ। 

এই ধরেনর সা াে্র িকছু উদাহরষ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর হাদীেসর মােঝ আমরা পাই যার �ারা এর মযরাদা 

বুঝা যায়। আ�াহর স�ি�র উে�েশয িযয়ারে্র ফযীল্ স�েকর 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

منو اومر�ضي،وأازاروأًريولوفوا ،ونيااهومغيٍاوأنوِطعَ،واطي ومشيك،واتعوأتو«
 .»منوالغةوم�ال

অথরাৎ : েয বযি� েকােনা রগীেক েদখে্ েগল অথবা আ�াহর 

স�ি�র উে�েশয ্ার েকােনা ভাইেয়র সােথ সা াৎ করল েকােনা 

েঘাুষাকারী ্খন েডেক বলে্ থােক ্ুিম ভােলা কাজ কেরছ 
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ে্ামার চলা শভ েহাক এবং জা�াে্র মােঝ ্ুিম ে্ামার একটা 

ঘর বািনেয় িনেয়ছ।১ ৪৭ F

148 

খ) অৈবধ িযয়ার্:  

�ে্যক ঐ িযয়ার্ যার মাধযেম ধমরীয় অথবা চািরি�ক  ি্ 

হয়। েযমন েকােনা হারাম কােজর জনয িযয়ার্ করে্ যাওয়া 

অথবা অেহ্ুক েকােনা েখলার জনয একি�্ হওয়া এগিল 

শিরয়ে্র দৃি�ে্ িনিু�। 

গ) ৈবধ িযয়ার্: 

এ এমন িযয়ার্ যার �ারা েকােনা  ি্ বা উপকার িকছুই হয় 

না এবং যার মাধযেম েকােনা হারাম কাজও স�িট্ হয় না। েযমন 

শধু সময় কাটােনার জনয িযয়ার্ করা অথবা মুবাহ কথাবা র্া বলার 

জনয সা াৎ করা। েকােনা েকান সা াৎ আেছ যা �কৃ্ পে  

�শংসনীয় এবং জােয়য িক� ্ার সােথ এমন িকছু জিড়েয় যায় েয 

্ার মূল িবধানেকই পিরব র্ন কের েদয়। েযমন সা াে্র সােথ 

েকােনা অনযায় কাজ যু� হেয় েগল। এখােন আবশযক হল ঐ িনিু� 

কাজিট দূর করা যাে্ সা াৎ ্ার িনেজর অব�ােন িনজ অব�ােন 

                                                             
148 ি্রিমযী : ১৯৩১ 
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িঠক থােক। যিদ েসই িনিু� কাজেক বাদ েদওয়া স�ব না হয় 

্খন উ� জােয়য সা াৎ নাজােয়েয পিরবি র্্ হেয় যােব এবং 

সা াৎ কারীেক ্া বাদ েদওয়া জররী হেয় যােব।  

িযয়ারে্র আদব সমূহ : 

িযয়ারে্র অেনক আদব রেয়েছ,েযমন 

১। িযয়ারে্র িনয়্ এবং উে�শযেক সিঠক করে্ হেব। েযমন 

আ�ীয়্ার স�কর িঠক রাখার িনয়্ করা এবং ্ােদর অিধকার 

আদায় করা। অথবা আ�াহর স�ি� লােভর িনয়্ করেব বা 

সা াে্র �ারা েয পুষয লাভ হয় ্ার িনয়্ করেব। অথবা 

পর�ের উপেদশ �হেষর িনয়্ বা সময়েক কােজ লাগােনার িনয়্ 

করা―ই্যািদ।  

২। সা াে্র জনয যেথাপযু� সময় িনধরারষ করা।পানাহােরর 

িনধরাির্ সময়, আরাম অথবা ঘুেমর সময় সা াৎ করা উিচ্ 

নয়।অনুরপ ভােব কােরা িনধরাির্ েকােনা সময় থােক যখন কােরা 

িযয়ার্ েস পছ� কের না ্খন সা াে্র মাধযেম ্ার উপর 

েবাঝা চািপেয় েদওয়া এবং িবর� করা িঠক নয়। 
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৩। িযয়ার্কারী অিধক সময় েথেক বা অনয েকােনা মাধযেম 

যার সােথ সা াৎ করে্ এেসেছ ্ ােক িবর� করা ও ্ ার কােজর 

বযঘা্ ঘটােনা  উিচ্ নয়। হযাঁ যিদ সা াৎকারী জানে্ পাের েয, 

্ার সাথী অিধক সময় কাটােনা অপছ� কেরন না,্াহেল িবল� 

করাে্ েদাু েনই। সা াৎকারীেক ্ার সাথীর অব�ার �ি্ ল য 

রাখে্ হেব। হয়্ েস েকােনা কােজ বয� আেছ বা কােরা সােথ 

অিীকারাব� আেছ। আর এগিল বযি�র অব�া �ারা �কাশ পায়, 

েযমন েচহারায় িবরি�র ছাপ ফুেট উেঠ অথবা বারবার ঘিড়র িদেক 

্াকায় বা বার বার আসা যাওয়া করে্ থােক এবং কখনও 

�কােশযই বেল েয আিম বয�। ্ খন সা াৎকারী অনুমি্ িনেয় েবর 

হেয় আসেব।  

৪। সা াৎকারী সাজ েগাজ কের পিরপািট হেয় িযয়ারে্ 

আসেব, সােথ সােথ িনজ েপাশাক-পির�দ এবং েবশ-ভূুা িবনয� 

কের িনেব। সুগি� বযবহার কের িনেজর দুগর� দূর করেব। আবুল 

আিলয়া বেলন-মুসিলমরা যখন সা াে্ েযে্ন ্খন সাজেগাজ 

করে্ন। 

৫। �া া্�াথরী অনুমি্ �াথরনা করেল �া া্দা্ার অনুমি্ 

েদওয়া ও না েদওয়া উভয়িটরই অিধকার রেয়েছ। এখন যিদ ি্িন 

�া াে্র অনুমি্ না িদেয় অপারগ্া �কাশ কেরন ্াহেল 
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�া া্�াথরীর েসিট স��িচে� �হন করা ও মেন ক� েনয়া বা ্ ার 

স�েকর মেন িবরপ ভাব েপাুন করা  িঠক হেব না। কারষ কখেনা 

কখেনা সমেয়র পিরে�ি ে্ এরপ করে্ হয়। আ�াহ বেলন― 

ْ  ََُ�مُ  �نيَل  �َ ﴿ ُعوا ْۖ  �رۡجن ُعوا ۡزَ�ٰ  ُهوَ  فَٱرۡجن
َ
و]وو٢٨:والور[و﴾ ََُ�مۚۡ  أ

ে্ামােদরেক যিদ বলা হয় িফের যাও, ্েব িফের যােব। এিট 

ে্ামােদর জনয পিব�্র।১ ৪৮F

149 

কা্াদাহ রা. বেলন: েকােনা েকান মুহািজর বেলেছন: সারা 

জীবন (অ�্ একবােরর হেনয হেলও) এই আয়াে্র উপর আমল 

করে্ েচেয়িছ িক� পািরিন; আমার েকােনা ভাইেয়র িনকট 

�েবেশর অনুমি্ েচেয়িছ অ্ঃপর ি্িন বেলেছন িফের যাও আিম 

িফের এেসিছ আর আমার  দয় ্ার উপর স�� ।  

৬। সা াৎকারীর ক র্বয হল: ঘের �েবশ কের দৃি� সংয্ 

রাখেব, কােনর েহফায্ করেব এবং অসংগ্ ও অ�েয়াজনীয় 

িবুেয় �ও করেব না। বািড়ওয়ালা েযখােন বসে্ বলেব েসখােন 

বসেব ্ার অনুমি্ ছাড়া েবর হেব না। যখন েবর হেব সালাম 

েদেব।  

                                                             
149 নুর-২৮ 
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৭। অনুমি্ না েদওয়া পযর� অেনযর বািড়ে্ �েবশ করা কােরা 

পে ই জােয়য েনই। আ�াহ ্া‘আলা বেলন― 

َها ﴿ ُّ ََ � ْ  �ّ�نينَ  َٓ ْ  َ�  َءاَمُنوا نُ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�ُيوتًا تَۡدُخلُوا ْ  َحّ�ٰ  ُ�ُيوت نُسوا �
ۡ
نُمواْ  �َۡسَتأ  َو�َُسلّ

 � َ�َ  ۚ ۡهلنَها
َ
و]وو٢٧:والور[و﴾ أ

অথরাৎ, েহ মুিমনগষ! ে্ামরা িনেজেদর গৃহ বয্ী্ অনযেদর 

গৃেহ গৃহবাসীেদর অনুমি্ না িনেয় এবং ্ােদরেক সালাম না কের 

�েবশ কেরা না।১৪৯ F

150 

রাসুলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 .»حد�موثالثيوفغمويؤانولوفغ�ج أااواستيانوإ«

ে্ামােদর েকউ ি্নবার অনুমি্ চাওয়ার পর অনুমি্ না 

িমলেল িফের আসেব।১ ৫০ F

151 

অনুমি্ চাওয়ার এ িবধান আেরােপর ্াৎপযর : 

ক) ঐ সময় বািড়ে্ কারও �েবশ করা হয়্ বািড়ওয়ালােদর 

জনয কে�র কারষ হে্ পাের, ্াই অনুমি্ চাওয়ার এ িবধান 

                                                             
150 নুর ২৭ 

151 বুখারী: ৫৭৭৬ 
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েদওয়া হেয়েছ যাে্ বািড়ওয়ালা অবাি�্ পিরি�ি্র স�ুখীন হওয়া 

েথেক েবঁেচ েযে্ পাের। 

খ) এর মাধযেম ঘেরর েগাপন িবুয়গিল সংরি ্ থাকেব। 

ঘেরর েলাকেদর পদরা হেব।  

গ) অনুমি্ �াথরনা �ারা, হঠাৎ �েবেশর মাধযেম ঘেরর 

েলাকেদর ঘাবেড় যাওয়া েথেক িনরাপ�া লাভ হয়।  

৮। অনুমি্ �াথরনার গরে অেনক আর ্াই ্ার িকছু আদব 

এবং িবধান রেয়েছ :  

ক) অনুমি্ �াথরনার ৈবধ প�ি্ হে� ি্নবার �াথরনা করেব, 

যিদ অনুমি্ েদয় ে্া �েবশ করেব অনযথায় িফের আসেব। 

অনুমি্ �াথরনার সময় একবার অনুমি্ চাওয়ার পর পাওয়া না 

েগেল সামানয িবরি্ িদেয় পেরর বার চাইেব। অথরাৎ মাঝখােন িকছু 

সময় িবরি্ িদেয় অনুমি্ চাইেব। 

খ) অনুমি্ �াথরনাকারীর দরজায় করাঘা্ বা শ�কের ডাক 

েদওয়াটা অ্য� ভ�িচ্ ও কমল্ার সােথ হওয়া বা�নীয়। 

রাসূলু�াহ স. বেলন :― 

 .»شينه إنوالرف والوي�ونوفوء وإالوزانه،واالويُغـَزعومنوء وإال«
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েকামল্া ও ন�্া যার সােথই যু� হেব েসই সু�র ও মযরাদাবান 

হেব, আর যার েথেক উিঠেয় েনয়া হেব েসই অসু�র ও অস�ািন্ 

হেব।১৫১ F

152 

গ) যখন বলা হেব: দরজায় েক? বলেব! অমুেকর পু� অমুক 

িনেজর ঐ নাম বলেব যার �ারা সহেজ েচনা যায়। বলেব না ‘আিম’। 

েকননা এই শ� �ে্যেকর উপর ব র্ায়। েস বুঝে্ পারেব না েয 

েক দরজা নাড়া িদে�।  

منو«:ولالي ،وفقيص�وا وعغيهواسغموا وحديثوجينروأنهوطريوأوالبو
 .نينهونروهي»وأنيوأني«:وأني،وفقيل:و؟وفقغ،»اا

জােবর রা.-এর হাদীেস এেসেছ ি্িন নবীর দরজা নাড়া িদেলন 

নবী বলেলন―েক? আিম বললাম (আিম) নবীজী বলেলন ‘আিম’ 

‘আিম’। মেন হয় ি্িন অপছ� করেলন।১ ৫২ F

153 

ঘ) অনুমি্ �াথরনাকারী দরজার এেকবাের সামেন দাঁড়ােব না, 

ডােন অথবা বােম সের দাঁড়ােব, দরজা খুলেলই যাে্ বািড়র 

িভ্েরর অব�া সামেন এেস না পেড়। 

                                                             
152 মুসিলম : ৪৬৯৮ 

153 মুসিলম : ৪০১২ 
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ঙ)অনুমি্ �াথরনার িবুয়িট বযাপক, �ে্যেকর জেনযই 

সবরাব�ায় এিট �েযাজয। সু্রাং েকউ যিদ িনেজর িপ্ার ঘের বা 

মােয়র ঘের বা েবােনর ঘের �েবশ করে্ চায় ্খনও অনুমি্ 

িনে্ হেব।  

চ) অনুমি্ �াথরনার ে ে� নারীরাও পুরেুর ম্, উভেয়র 

জেনয একই িবধান �েযাজয।অেনক নারীরা এ বযাপাের িশিথল্া 

�দশরন কের থােকন, ঘের অনুমি্ ছাড়াই �েবশ কেরন। এিট 

মানুেুর মােঝ বহল �চিল্ ভুেলর মধয েথেক একিট। 
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 পানাহােরর আদব 

আ�াহর বা�ােদর উপর য্গিল অনু�হ আেছ ্ার মােঝ 

অনয্ম �ধান অনু�হ হল পানাহার। মানুেুর শরীর গঠন,ব�রন ও 

িটেক থাকার মূল উপাদান হে� পানাহার। এই েনয়ামে্র দািব হল 

এর দা্ার কৃ্ে্া �কাশ করা।  আর এ কৃ্ে্া আ�াহর 

�শংসা এবং ্াঁর েদওয়া িবধান পালন করার মাধযেম আদায় করা 

েযে্ পাের।এ েনয়ামে্র আেরা একিট দািব হে�, এর সহায়্ায় 

আ�াহর নাফরমািন করা যােব না।  

পানাহােরর অেনকগেলা আদব ও িবধান রেয়েছ, যােক দুইভােব ভাগ 

করা েযে্ পাের :  

�থম্: েয িবুয়গেলার গরে েদওয়া আবশযক। েযমন: 

1) খাদয এবং পানীয় জা্ীয় িজিনেসর স�ান করা, আর এই 
িব�াস রাখা েয এগিল আ�াহর েনয়াম্ যা আ�াহ 

্া‘আলা ্ােক িদেয়েছন।  

2) খাদয জা্ীয় িজিনসেক অবেহলা-অস�ান না করা; 
ডা�িবন ও ময়লা আবজরনার িভ্ের না েফলা। 

3) খাবার শরে্ িবসিম�াহ বলা। িবশ� অিভম্ হল: খাবার 
শরে্ িবসিম�াহ বলা ওয়ািজব, েকননা অেনকগেলা সহীহ 
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এবং সু�� হাদীস এ িনেদরশই কের। আর এ িনেদরেশর 

িবপরী্ েকােনা হাদীস েনই। এ মে্র িবরে� সবরস�্ 

ঐকযম্যও সৃি� হয়িন েয, এর �কাশয অথর েথেক েবর 

কের েদেব। আর েয বযি� পানাহােরর সময় িবসিম�াহ 

বলেব না ্ার পানাহাের শয়্ান শরীক হেব। 

িবসিম�াহ ওয়ািজব হওয়ার �মাষ সমূহ :― 

ييو الم،وسّمواّ�،و«:وايلولوص�وا وعغيهواسغمعمروننوأ وسغمةوأنوالبوونع
 و.»ا�ونيميغك،وا�وميويغيك

আমর ইবন আবু সালামা েথেক বিষর্, নবী কারীম সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ্ােক বেলেছন:েহ বৎস! িবসিম�াহ বল এবং 

ডান হা্ িদেয় খাও। আর খাবার পাে�র েয অংশ ে্ামার সােথ 

লাগােনা েস অংশ েথেক খাও।১ ৫৩ F

154 

إنو«:وايلوص�وا وعغيهواسغمأنوالبوو-رضوا وعغه-وا وحديثوحييفة
و.»الشيطينوسستحلوالطعيموأنوالويينرواسموا وعغيه

                                                             
154 বুখারী: ৪৯৫৮ 



 

164 

       অথরাৎ, হযাইফা রা. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
েথেক বষরনা কেরন, শয়্ান ঐ খাবারেক িনেজর জনয হালাল মেন 

কের যার শরে্ িবসিম�াহ বলা হয় িন। ১৫৪ F

155 

(1) বা�া খাবার পাে�র েযিদক ্ার সােথ লাগােনা েসিদক 
েথেক খােব। উপের বিষর্ উমর ইবন আবু সালামা রা.-এর 

হাদীেসর কারেষ। আর খাবার যিদ িবিভ� ধরেনর হয় ্া হেল 

অনযিদক -যা ্ ার সােথ লােগায়া নয়- েথেক খাওয়াে্ েকােনা েদাু 

েনই।  

(2) যিদ খাবােরর েকােনা েলাকমা পেড় যায় ্ েব উিঠেয় খােব, 
যিদ ময়লা লােগ ধুেয় ময়লা মু� কের খােব। কারষ এিটই সু�্ 

এবং এর মাধযেমই রাসূলু�াহর িনেদরেশর অনুসরষ করা হেব। 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―و
واألا ،« وعغهي وفغيُِم  وأحد�م ولقمة وسقط، ويَدْعهيووإاا واال اليمغهي،

وو.»لغشيطين

অথরাৎ, যিদ ে্ামােদর কােরা খাবােরর েলাকমা পেড় যায় ্েব 

্ার েথেক ময়লা দুর করেব এবং ্ া েখেয় েফলেব, শয়্ােনর জনয 

েরেখ েদেব না।১৫৫F

156 

                                                             
155 মুসিলম : ৩৭৬১ 
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(3) খাবােরর ে�ট পির�ার করেব, ্ার িভ্র যা িকছু থাকেব 
মুেছ খােব।  

وأمرونغع واألصين وووعغيهواسغموص�وا رضوا وعغهوأنوالبووعنوجينر
 .»إن�موالوتدرانوفوأيهوالي�ة«:واالصحفة،واايل

জােবর রা. েথেক বিষর্ েয রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

আঙুল এবং ব র্ন েচেট েখে্ িনেদরশ িদেয়েছন এবং বেলেছন 

ে্ামরা জােনা না েকানটায় বরক্ রেয়েছ। ১ ৫৬ F

157 

أمرنيوأنو�سغ،ووص�وا وعغيهواسغمووهوأنوالبرضوا وعغوا وحديثوأ�س
 .»الوتدرانوفوأّإوطعيم�موالي�ةوفإن�م«:وايل،والقصعة

আনাস রা. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম থেক বষরনা 

কেরন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িনেদরশ 

িদেয়েছন েয, আমরা েযন ব র্ন পির�ার কের খাই। ি্িন 

বেলন―ে্ামরা জােনা না ে্ামােদর খাবােরর েকােনা অংেশ বরক্ 

                                                                                                                  
156 মুসিলম : ৩৭৯৪ 

157 মুসিলম : ৩৭৯২ 
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রেয়েছ। বরক্ �ারা উে�শয হল যার �ারা উপকার এবং পুি� লাভ 

হয়।১৫৭ F

158 

(4) আঙুল েধায়ার পূেবর েচেট খােব― 
رأي،ورسولوا ووييملونمالثوأصين ،و:ورضوا وعغهوايلوعنونعبوننوميلك

و.فإااوفرغولعقهي

কা’ব ইবন মােলক রািদয়া�াহ আনহ বেলন : আিম রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েদেখিছ, ি্িন ি্ন আঙুল িদেয় 

খাে�ন এবং খাওয়া েশেু আঙুল েচেট খাে�ন।১ ৫৮F

159 

ووعن
ً
إااوأملوأحد�موفغيغع وأصينعه،وفإنهو«و:أ وور�رةورضواّ�وعغهومرفو 

و.»الويدرإوفوأيتهنوالي�ة

আবু হরাইরা রা. েথেক মারফু হাদীেস বিষর্, যখন ে্ামরা 

েকউ খাবার খােব ্ার উিচ্ আঙুল েচেট খাওয়া েকননা েস জােন 

না েকােনা আঙুেল বরক্ রেয়েছ। ১৫৯ F

160 

                                                             
158 ি্রিমযী : ১৭২৫ 

159 মুসিলম : ৩৭৯০ 

160 মুসিলম : ৩৭৯৩ 
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 আেলমগষ বেলন: িনেবরাধ-মূখর েলাকেদর আঙুল েচেট খাওয়ােক 

অপছ� করা ও এেক অভ�্া মেন করাে্ িকছু যায় আেস না। 

্েব হযাঁ খাওয়ার মাঝখােন আঙুল েচেট খাওয়া উিচ্ নয়। েকননা 

আঙুল আবার বযবহার করে্ হেব আর আঙুেল েলেগ থাকা লালা ও 

থু্ু ে�েটর রেয় যাওয়া খাবােরর সােথ লাগেব আর এিট এক 

�কার অপছ�নীয়ই বেট।  

(5) খাবােরর �শংসা করা মু�াহাব, েকননা এর মাধযেম খাবার 
আেয়াজন ও ��্কারীর উপর একটা ভােলা �ভাব পড়েব। সােথ 

সােথ আ�াহর েনয়ামে্র শকিরয়া আদায় করা হেব। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কখেনা কখেনা এমন করে্ন― 
:وسيلوأوغَهواألُاَم،وفقيلواوص�وا وعغيهواسغمعنوجينرورضواّ�وعغهوأنوالبو

اُونعمواألُاموااّل،ونعمو«:وميوعغدنيوإالورّل،وفد ونه،وفجعلوييملونه،وا�قول
ُ
مواأل

و.»اال

জােবর রািদয়া�াহ আনহ বষরনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম �ীয় পিরবােরর িনকট ্ রকারী চাইেলন। ্ ারা 

বলেলন, আমােদর কােছ িসরকা ছাড়া আর িকছু েনই। ি্িন িসরকা 

আনে্ বলেলন এবং ্ার �ারা েখে্ লাগেলন। অ্ঃপর বলেলন, 

িসরকা ক্ইনা উ�ম ্রকারী; িসরকা ক্ইনা উ�ম ্রকারী। 
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(6) পািন পানকারীর জনয সু�্ হল: ি্ন �ােস পান করা। 
একটু পান করার পর পা� মুখ েথেক দুের সিরেয় িনেয় �াস িনেব। 

অ্ঃপর ি�্ীয়বার এরপর একই ভােব ্ৃ্ীয়বার। েযমন আনাস 

রা.-এর হাদীেস এেসছ― 
غفسوفوالشا وثالثي،وا وراايةوكنويتوص�وا وعغيهواسغمأنورسولوا و

و.»إنهوأرا واأنرأواأمرأ:وا�قول«:ولسغم

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম পান করার মােঝ 

ি্নবার �াস িনে্ন। মুসিলম শরীেফর অপর এক বষরনায় আেছ, 

ি্িন বলে্ন: এইভােব পান করা অিধক িপপাসা িনবারষকারী 

অিধক িনরাপদ অিধক ্ৃি�দায়ক।  

পানাহােরর েশেু আ�াহর েনয়ামে্র কৃ্ে্া �কাশ �রপ ্াঁর 

�শংসা করেব। সবরিনন �র হে� অ�্ আলহামদুিল�াহ বলা।   

إنوا ول�عوعنوالععدوأنوييملواألمغةوفيحمدهوعغيهي،وأاوسش والش�ةو«
 .»فيحمدهوعغيهي

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : েয বযি� 

খাবােরর পর আ�াহর �শংসা কের অনুরপ পান করার পর 

আ�াহর �শংসা কের আ�াহ েস বা�ার �ি্ স�� হন।  
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আর যিদ হাদীেস বিষর্ েকােনা েদা‘আ পেড় ্াহেল ্া হেব 

সেবরা�ম। সবেচেয় িবশ� েদাআ যা সাহাবী আবু উমামার হাদীেস 

এেসেছ, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন দ�রখান 

উঠাে্ন ্খন বলে্ন: 

وفيه،و �ومكفواالومواع،واالومستا�وعغهورّ�غي«
ً
و»المدو ونم�اًوطيعيًومعير�

(7) যখন অেনক েলােকর সােথ বেস পান করেব আর পান 
করার পর কাউেক িদে্ চাইেব ্াহেল ডান পাে� বসা বযি�েক  

িদেব, েস যিদ বয়েস েছাট হয় আর বাম পা�র�জন ্ার েথেক বড়, 

্বুও। হযাঁ; যিদ েছাট েথেক অনুমি্ িনেয় বড়েক েদওয়া হয় 

্াহেল েকােনা েদাু েনই। আর যিদ অনুমি্ না েদয় ্াহেল 

্ােকই িদেব কারষ েসই আেগ পাওয়ার েবিশ অিধকার রােখ।  

এর �মাষ হল, সাহাবী সাহল ইবন সা‘দ রা.-এর হাদীস :― 

ششا وفش ومغهواعنويميغهو الم،واعنووأتوص�وا وعغيهواسغمأنوالبو
!والواا و:فقيلوالاالم»و؟أتيانولوأنوأعط ووؤال «:وسسيرهوأشييخ،وفقيلولغاالم
و.فويدهووص�وا وعغيهواسغموهورسولوا فتَغّوو:ايل،والوأاثرونغصيبومغكوأحداًو

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট িকছু পানীয় 

আনা হল। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম পান করেলন। 

রাসূেলর ডান িদেক একিট েছাট েছেল বসা িছল এবং বামিদেক 
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বয়� েলাক। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েছেলিটেক 

বলেলন―্ুিম িক আমােক ে্ামার আেগ ্ােদরেক েদওয়ার 

অনুমি্ িদেব? ্ খন েছেলিট বলল, না, কখনও নয়। আ�াহ শপথ! 

আিম আমার অংেশর উপর আপিন বয্ী্ অনয কাউেক �াধানয 

েদব না। বষরনাকারী বেলন―রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

(পানপা�) েছেলিটর হাে্ িদেয় িদেলন।১৬ ০

161 

আর এক হািদেস আনাস রা. বষরনা কেরন :― 

هوص�وا وعغيأنهوكنوعنويم�والبووهرضوا وعغوعنوأ�س:وا وحديثوآرر
ص�وا ويَوه،وفغميود والبوأعرا ،واعنوسسيرهوأنوون�ر،واُ�َمُرواُجَوواسغم

ص�وا وعغيهوييورسولوا وأع وأنيون�ر،وفيعطيهوالبو:وايلوعمروعغيهواسغم
وو.»األيمنوفيأليمن«:األعرا ،واايلواسغم

এক মজিলেস রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

ডােন িছেলন এক েবদুঈন সাহাবী এবং বােম আবু বকর আর উমর 

িছেলন ্াঁর েসাজাসুিজ। যখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

পান েশু করেলন উমর বলেলন, েহ আ�াহর রাসূল আবু বকরেক 

িদন। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ডােন বসা উ� 

েবদুঈনেক িদেলন এবং বলেলন: (িনয়ম হে�) আেগ ডান অ্ঃপর 

                                                             
161 বুখারী: ২৪১৫ 
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ডান। অথরাৎ �থেম ডান পােশর জন পােব অ্ঃপর ্ার ডান 

পােসর জন এবং এভােবই । 

:وايلوأ�سورضواّ�وعغه.و»األيمغون،واأليمغون،واأليمغون«:وا وراايةولسغموايل
 .ف�وسغّة،وف�وسغّة،وف�وسغّة

মুসিলম শিরেফর এক বষরনায় আেছ, ি্িন বেলন, ডান িদেকর 

েলাক ডান িদেকর েলাক ডান িদেকর েলাক। আনাস রা. বেলন : 

এিটই সু�্, এিটই সু�্, এিটই সু�্।১৬১ F

162 

 

ি�্ীয়্ : েয িবুয়গেলা েথেক েবঁেচ থাকা আবশযক : 

১। পানাহাের অেহ্ুক খরচ করা, আ�াহ ্া‘আলা বেলন― 

﴿  ْ ْ  َوُ�ُوا ُ�وا ْۚ  َوَ�  َو�ۡ�َ ُّهۥ �ُۡ�نفُٓوا َن ِ  �َ  ُّ ن و]وو٣١و:االعراف[و﴾ �لُۡمۡ�ن�ن�َ  ُُ

অথরাৎ : খাও ও পান কর এবং অপবযয় কেরা না। ি্িন 

অপবযয়ীেদরেক পছ� কেরন না। ১৬২ F

163 

                                                             
162 বুখারী: ২৩৮৩ 

163 আল-আরাফ-৩১ 
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২। �েয়াজন ছাড়া বাম হাে্ খাওয়া হারাম। েবশ িকছু হাদীস 

এর �মাষ িহসােব েপশ করা েযে্ পাের। 

(ক) বাম হাে্ খাওয়ার বযাপাের সু�� িনেুধাো―েযমন 

জােবর (রা.)-এর হাদীেস মারফুে্ এেসেছ :― 

 .»الوتيمغواونيلشميل،وفإنوالشيطينوييملونيلشميل«

অথরাৎ : ে্ামরা বাম হাে্ েখেয়া না, েকননা শয়্ান বাম হাে্ 

খায়।  

(খ) ডান হাে্ খাওয়ার বযাপাের সু�� িনেদরশ- েযমন ইবেন 

উমর রা. ক্ৃরক বিষর্ মারফু হাদীেস এেসেছ― 

ش ونيميغه،وفإنوالشيطينوإااوأملوأحد�موفغييملونيميغه،وااااود وفغي«
و.»ييملوششميل،واسش وششميل

অথরাৎ: ে্ামরা েকউ যখন খােব ডান হাে্ খােব যখন পান 

করেব ডান হাে্ পান করেব, েকননা শয়্ান বাম হাে্ খায়। বাম 

হাে্ পান কের। ১৬৩ F

164 

এই ধরেনর িনেদরেশর অথর হল বাম হাে্ খাওয়া হারাম। 

                                                             
164 মুসিলম : ৩৭৬৩ 
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(গ) বাম হাে্ েখেল শয়্ােনর সােথ সাদৃশয হয়। েযমন পূেবরর 

হাদীেস বিষর্ হেয়েছ। এবং অমুসিলমেদর সােথও সাদৃশয হয়। আর 

শরীয়ে্র িনেদরশ েমা্ােবক উভয়িটই িনিু� ও হারাম।  

(ঘ) বাম হাে্ খাবার �হনকারী জৈনক বযি�েক রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বদ েদা‘আ করা এবং এর কারষ 

বষরনা করা েয এিট অহংকার মূলক কাজ।   

ص�وا وعغيهووعنوسغمةوننواألموعورضوا وعغهوأنورجًالوأملوعغدوالب
،وميومغعهو»الواستطع،«:والوأستطي ،وايل:وايل»و ونيميغك«:وششميل،وفقيلوواسغم

و.فميورفعهيوإ وفيه:وإالوالكي،وايل

অথরাৎ সালামা ইবন আকওয়া (রা.) েথেক বিষর্, জৈনক বযি� 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সামেন বাম হাে্ খাি�ল। 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ্ ু িম ডান হাে্ খাও। 

েস বলল আিম পারব না। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন: আর কখনও পারেবও না। একমা� অহংকারই ্ােক ডান 

হা্ িদেয় খাওয়া েথেক িবর্ রাখল। বষরনাকারী বেলন: এরপর েস 

আর কখেনা মুেখর কােছ হা্ উঠাে্ পােরিন।১৬ ৪ F

165 
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৩। দাঁিড়েয় পানাহার করা মাকরহ, সু�্ হল বেস পানাহারকাযর 

স�� করা। 

:وفقغغيو:عنوأ�سورضوا وعغهوأنوالبوون وأنوسش والرجلوايئميً،وايلواتياة
 .الكوأدواأرعث):وأ�س(فيألمل؟وفقيلو

অথরাৎ : আনাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিষর্, নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েলাকেদর দাঁিড়েয় পান করে্ িনেুধ 

কেরেছন। কা্াদাহ রা. বেলন : আমরা বললাম ্াহেল দাঁিড়েয় 

খাওয়ার হকুম িক? আনাস বলেলন েসটাে্া আেরা েবিশ খারাপ 

আেরা েবিশ দূুষীয়।১৬৫F

166 

৪। েকােনা িকছুর উপর েহলান িদেয় আহার করা মাকরহ। 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন― 

ووملومتكةيًوآوإ�والو

আিম েহলান িদেয় আহার কির না।  
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ইবেন হাজার রহ. বেলন: খাওয়ার জনয বসার মু�াহাব প�ি্ 

হে�। দুই হাটু েগেড়, দুই পােয়র িপেঠর উপর বসা। অথবা ডান 

পা খাড়া কের বাম পা িবিছেয় ্ার উপর বসা।  

৫। খাওয়ার পাে� ফু েদওয়া এবং ্ার িভ্র িনঃ�াস েফলা 

মাকরহ। ইবেন আ�াস রা. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েথেক বষরনা কেরন েয, 

و.»ن وأنويتغفسوفواإلني ،وأاويغفخوفيه«

অথরাৎ : রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম খাবার পাে� ফু েদওয়া 

বা �াস েফলে্ িনেুধ কেরেছন।১৬ ৬ F

167 

واعنوأ واتياةو
ً
الويمس�نوأحد�موانرهونيميغهو«:ورضوا وعغهومرفو 

 .»اووويعول،واالويتمسحومنوااال ونيميغه،واالويتغفسوفواإلني 

আবু কা্াদাহ রা. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েথেক বষরন করেছন: ে্ামােদর েকউ েযন ��াব করার সময় 

পুরুাি ডান হা্ �ারা �শর না কের এবং ডান হা্ �ারা েযন 

ইে�নজা না কের। অনুরপ খাবার পাে� েযন �াস না েফেল।১৬৭ F

168 
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৬। খাবােরর েদাু েবর করা ও বষরনা করা  মাকরহ। বরং 

আ�হ হেল খােব, মেন না চাইেল েদাু ধরা বয্ী্ বাদ েদেব।  

طعيميًوا ،وكنوإااواشت ووسولوا وميو  ور«:وايلوأنووور�رةورضوا وعغه
و.»شيةيًوأمغه،واانونروهوتر�ه

আবু হরাইরা রা. বেলন : রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

কখনও েকােনা খাবােরর েদাু েবর ও বলাবিল কেরনিন, মেন 

চাইেল েখে্ন। অপছ� হেল েরেখ িদে্ন। 
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 ঘুমােনা এবং জা�্ হওয়ার আদব 

ঘুম আ�াহ ্ া‘আলার একিট িবশাল েনয়াম্, এর মাধযেম ি্িন 

িনজ বা�ােদর উপর িবরাট অনু�হ কেরেছন। এবং ্ােদর জনয 

সহজ কের িদেয়েছন। আর েনয়ামে্র দািব হল শকিরয়া আদায় 

করা ্থা কৃ্ে্া �কাশ করা। আ�াহ ্া‘আলা বেলন :  

نتَسۡ  َو�ََّهارَ  �ّ�َۡل  ََُ�مُ  َجَعَل  رّۡ�َتنهۦن َومنن ﴿ َ ْ ْ  �نيهن  ُكُنوا َبَۡتُغوا لنهۦن منن َو�ن َۡ  فَ
ََ  َوَََعلُّ�مۡ   ]وو٧٣:والقصص[و﴾ ٧ �َۡشُكُرو

ি্িনই �ীয় রহমে্ ে্ামােদর জেনয রা্ ও িদন কেরেছন যাে্ 

ে্ামরা রাে� িবোম �হষ কর ও ্ার অনু�হ অেণুষ কর এবং 

যাে্ ে্ামরা কৃ্ে্া �কাশ কর।১৬৮F

169 

 ]وو٩:والعي[و﴾ ٩ ُسَباٗ�ا مۡ ََۡوَم�ُ  وََجَعلَۡنا ﴿

আ�াহ ্া‘আলা আরও বেলন:ে্ামােদর িন�ােক কেরিছ �াি� 

দূরকারী।১৬৯ F

170 
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িদেনর �াি�কর চলােফরার পর রাে� শরীেরর �শাি� শরীর 

সু� থাকােক সাহাযয কের। অনুরপ ভােব শরীেরর বধরন এবং কমর 

চা�লযে্ও সাহাযয কের। যাে্ কের ঐ দািয়ে পালন করে্ পাের 

যার জনয আ�াহ ্া‘আলা ্ােক সৃি� কেরেছন।  

মানুেুর েবঁেচ থাকার জেনয যা িকছু অি্ জররী ঘুম ্ার 

অনয্ম। মুিমন বা�া যিদ ঘুেমর মাধযেম েদহ ও মনেক আরাম 

েদওয়ার িনয়্ কের, যাে্ কের েস আ�াহ ্া‘আলার আনুগে্যর 

িবুেয় আেরা দৃঢ় হে্ পাের। অ্ঃপর ঘুেমর সম� সু�্ ও শরয়ী 

আদব পিরপূষর রেপ পালন করার েচ�া কের, ্ েব ্ ার ঘুম ইবাদ্ 

িহসােব পিরগিষ্ হেব এবং েস পুষয লাভ করেব। 

সাহাবী মু‘আয ইবন জাবাল রা. বলে্ন :― 

و.»حتسبونوم ونميوأحتسبواوم يأميوأنيوفينيمواأاوم،وف«

আর আিম (রাে্) ঘুমাই এবং জা�্ হেয় সালা্ আদায় কির, 

জা�্ েথেক সালা্ আদােয়র মাধযেম েয ভােব ছাওয়ােবর আশা 

কির িঠক ে্মিন কের ঘুমােনার মাধযেমও ছাওয়ােবর আশা কির 

।১৭০ F

171 
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واّ�و وايلواننوحجرورحه وفو: ويطغعه ونمي ويطغبوالوا وفوالراحة وأنه معغيه
 العب،و

ইবেন হাজার রহ. বেলন এর অথর হল: ি্িন আরােমর িভ্র 

পুষয আশা করে্ন েযমন কে�র িভ্র আশা করে্ন।  

েকননা, আরােমর উে�শয যিদ ইবাদ্ করার জনয সাহাযয 

স�য় করা হয়, ্েব েস আরােমর �ারা পুষয হেব। এখােন মু‘আয 

ইবেন জাবাল রা.-এর জা�্ হওয়ার �ারা উে�শয হল রাে্র 

নামায।  

ঘুেমর কি্পয় আদব এবং িবধান:  

(১) অিধক রাি� জাগরষ না কের  ্ ঘুিমেয় পড়া মু�াহাব― 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এশার নামােযর পূেবর 

ঘুমােনা এবং নামােযর পর অেহ্ুক গ -গজব করােক খুব অপছ� 

করে্ন । ১৭১ F

172  

িক� ভােলা ও েনক কােজর জনয এশার পের জা�্ থাকাে্ 

েকােনা  ি্ েনই। েযমন েমহমােনর সােথ কথা বলা অথবা ইলমী 
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আেলাচনা করা অথবা পিরবারেক সময় েদওয়া ই্যািদ। েমাটকথা, 

েয জা�্ থাকা েকােনা  ি্র কারষ হেব না েযমন ফজেরর নামায 

ন� হেয় যাওয়া, েস জা�্ থাকাে্ েকােনা  ি্ েনই।  

্াড়া্ািড় ঘুমােনার উপরকাির্া  

ক) সু�ে্র অনুসরষ। 

খ) শরীরেক আরাম েদওয়া, েকননা িদেনর ঘুম রাে�র ঘুেমর 

ঘাটি্ পূরষ করে্ পাের না।  

গ) ফজেরর নামােযর জনয খুব সহেজ এবং পূষর শি� ও 

চা�লয্ার সােথ জা�্ হওয়া যায়। 

ঘ) ্াহাুুেদর নামােযর জনয েশু রাে্ জা�্ হে্ ই�ুক 

বযি�র জনয এিট বড় সহায়ক ।  

২। �ে্যক মুসিলমেক সব সময় ওযু অব�ায়ই ঘুমাে্ েচ�া 

করা উিচ্। েকননা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বারা 

ইবেন আেযব রা.-েক বেলিছেলন― 

و.»إااوأريتومضجعكوفتونيوانو كولغصالة«
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যখন ্ুিম িবছানায় যােব ্খন নামােযর ওযুর ম্ ওযু 

করেব।১৭২

173 

৩। ডানিদেক পাশ িফের ঘুমােব। েকননা রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―  

 .»ثموأنطج وأوشقكواأليمن«

অ্ঃপর ডান কা্ হেয় ঘুমাও।  

৪। উপুড় হেয় ঘুমােনা মাকরহ। েকননা রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :―  

 .»إنهيونجعةويعاضهيوا وعزواجل«

এিট এমন শয়ন, যােক আ�াহ ্া‘আলা  খুব অপছ� কেরন।  

৫। ঘুমােনার সময় হাদীেস বিষর্ আযকার ও েদা‘আ েথেক 

সাধযানুযায়ী পড়ার েচ�া করেব। িযিকর ্থা আ�াহর নাম েনয়া 

বয্ী্ ঘুমােনা মাকরহ।  

আবু হরাইরা রা. েথেক বিষর্― 
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امنوانطج ومضجعيولمويينروا وتعي وفيهوإالوكنوعغيهومنوا وتَِرةويومو«
و »القييمة

েয বযি� আ�াহর িযিকর ছাড়া শেয় পড়েব িকয়ামে্র িদন 

আ�াহ ্া‘আলার প  েথেক আে েপর িবুয় হেব।১৭৩ F

174 

হাদীেস বিষর্ (ঘুমােনার সমেয়র) িকছু েদা‘আ: 

ক) আয়া্ুল কুরসী পড়া।  

و،لفظوز�ةورمضينوص�وا وعغيهواسغماّ��ورسولوا وو:عنوأ وور�رةووايل
ااوإو:ايلولواآلتافيهوأنووياوو،اانروالديث..و.فيتي�وآتوفجعلولموومنوالطعيم

أا�،وإ وفراشكوفيارأوآيةوالكر،،وفإنهولنويزالومعكومنوا وتعي وحيفظ،و
واوووصداك،«:وص�وا وعغيهواسغمواالويقر�كوشيطينوحتوتصعح،وفقيلوالب

و.»طينشيوااكونيا ،

অথরাৎ আবু হরাইরা রা. বেলন : রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আমােক রমযােনর িফ্রা সংর েষর দািয়ে িদেলন। 

েকােনা এক আগ�ক আমার কােছ আসল, এবং অ�িল ভের খাবার 

(চুির) সং�হ করে্ লাগল।... এরপর পূষর হাদীস বষরনা কেরন। -

্াে্ আেছ- আগ�ক ্ােক বলল : ্ুিম যখন ে্ামার িবছানায় 
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যােব ে্া আয়া্ুল কুরসী পড়েব, েকননা এর মাধযেম সবর ষ 

ে্ামার সােথ আ�াহ ্া‘আলার প  েথেক একজন েহফায্করী 

থাকেব এবং সকাল পযর� শয়্ান ে্ামার কােছ েঘঁসে্ পারেব 

না। 

 রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: ে্ামােক স্য 

বেলেছ অথচ েস বড় িমথযাবাদী। েস হে� শয়্ান।১৭৪

175 

খ) সূরা এখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়া।  

আেয়শা রা. বষরনা কেরন:  

ج ونفيهوثموو– ولغةوو-كنوإااوأا وإ وفراشهوص�وا وعغيهواسغمأنوالبو
الوواوالوأعواونر والفغ اووالووووا وأحدنفثوفيهمي،واارأوفيهميو

ثمومسحونهميوميواستطيعومنوجسده،وندأونهميوأورأسهو،وأعواونر واليس
 .ااجههواميوأاعلومنوجسده،ويفعلوالكوثالثومرات

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন �ি্ রাি�ে্ িনজ 

িবছানায় েযে্ন দুই হাে্র কবিজ পযর� একি�্ করে্ন 

অ্ঃপর ্ারমােঝ ফু িদে্ন এবং সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও 

সূরা নাস পড়ে্ন । অ্ঃপর দুই হা্ যথা স�ব সম� শরীের 
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মেল িদে্ন। মাথা,েচহারা এবং শরীেরর সামেনর অংশ েথেক শর 

করে্ন। এরপ পরপর ি্নবার করে্ন।১ ৭৫

176 

গ) ييموتواأحأااونيسمكو  েদাআিট পড়া।  

অথরাৎ েহ আ�াহ আপনার নােম মারা যাই এবং আপনার নােমই 

জীিব্ হই।  

ঘ) িনেনা� েদাআিট পড়া- 

ظهرإوإلك،ور عةوواأليتااوأسغم،ونفسوإلك،وافّون،وأمرإوإلك،و«
وَمغمومغكوإالوإلك،وآمغ،ون�تينكوالإوأنزل،،واروعةوإلك،والومغجيواال

و.»انتيّكوالإوأرسغ،

অথরাৎ, েহ আ�াহ আিম িনেজেক আপনার কােছ সঁেপ িদেয়িছ। 

আমার িবুয় আপনার কােছ েসাপদর কেরিছ। আমার িপঠ আপনার 

সাহােযয িদেয়িছ আপনার �ি্ আশা এবং ভয় িনেয়, আেয় েনয়ার 

ও আপনার শাি� েথেক বাঁচার ম্ জায়গা  আপিন ছাড়া আর েকউ 
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েনই। আিম ঈমান এেনিছ আপনার অব্ীষর িক্ােবর �ি্ এবং 

আপনার ে�ির্ নবীর �ি্। ১৭৬

177 

৬। ঘুেমর মােঝ অনাকাংখী্ ও অপছ�নীয় িকছু েদখেল রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম পাঁচিট কাজ করে্ বেলেছন।  

ক) বাম িদেক ি্ন বার থু্ু েফলেব।  

খ)  ومنوالشيطينوالرجيمأعواوني  বেল আ�াহ ্া‘আলার কােছ 

আেয় চাইেব। 

গ) এ �ে�র কথা কাউেক বলেব না। 

ঘ) েয কাে্ েশায়া িছল েস কা্ েথেক ঘুের েশােব অথরাৎ পা�র 

পিরব র্ন কের েশােব। 

ঙ) নামােয দাঁিড়েয় যােব। 

ইমাম ইবনুল কাইিয়যম র. এ পাঁচিট কাজ উে�খ কের বেলন: 

েয এই কাজগেলা করেব খারাপ �� ্ার  ি্ করে্ পারেব না 

বরং এ কাজ ্ার  ি্ দূর কের েদেব।  
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৭। স�ানেদর বয়স দশ বছর হেয় েগেল ্ােদর িবছানা 

আলাদা কের েদওয়া একা� আবশযক। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন: 

وااى�وومو« وأاالا�مونيلصالةواوموأنغي وسع وسن�، واوموأنغي ومراا عغيهي
و.»عش،وافّراواونيغهموفوالضيج 

অথরাৎ ে্ামরা ে্ামােদর স�ানেদরেক নামােযর আেদশ দাও 

যখন ্ ােদর বয়স সা্ বৎসর হেব এবং এর জনয ্ােদরেক শাি� 

দাও যখন ্ােদর বয়স দশ বৎসর হেব এবং ্ােদর িবছানা 

আলাদা কের দাও।১ ৭৭ F

178 

৮। মুসিলম অবশযই সবরদা ফজেরর নামােযর পূেবর জা�্ হেব 

েযন নামায সময় ম্ জামাে্র সােথ িঠকভােব আদায় করে্ 

পাের। এ বযাপাের েচ�া করা এবং এে্ সহায়্াকারী উপকরষািদ 

�হন করা ্ার জনয ওয়ািজব।  

و.»ااكورجلونيلوالشيطينوفوأانيه«:وسةلوالبووعنورجلونيموحتوأصعَح؟وايل
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 এক বযি� ফজর পযর� ঘুিমেয় িছল ্ার স�েকর রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক �ও করা হল। রাসূল বলেলন: ঐ 

বযি�র কষর-�েয় শয়্ান ��াব কের িদেয়েছ।১৭৮F

179 

৯। মুসিলম বযি� ঘুম েথেক জা�্ হওয়ার পর িনেনা� েদা‘আ 

পড়া মু�াহাব: 

 .»المدو والإوأحيينيونعدوميوأميتغيواالهوالنشور«

وو.»دو والإورّاوعورااوا في�وفوجسدإ،واأِانولونينرهالم«

সকল �শংসা ঐ আ�াহর জনয িযিন আমােক মৃ্ুয েদওয়ার পর 

জীিব্ কের িদেয়েছন এবং ্ার কােছই িফের যাব।  

সম� �শংসা ঐ আ�ার জনয িযিন আমার আ�ােক আমার 

িনকট িফিরেয় িদেয়েছন, আমার শরীরেক সু� েরেখেছন এবং 

আমােক ্ার �রেষর অনুমি্ িদেয়েছন। 

 অ্ঃপর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর অনুকরেষ 

িমসওয়াক করেব। 
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 রিসক্া 

সৃি�র শর েথেক ব র্মান যুগ পযর� মানুেুর জীবনাচােরর �ি্ 

ল য করেল েদখা যায় েয ্ােদর জীবেনর সােথ অিাঅিি ভােব 

িমেশ আেছ হািস-্ামাশা ও আন�-রিসক্া। এ ি�ড়া-েকৗ্ুক ও 

আন�-রিসক্া মানুেুর জীবেন বেয় আেন এক অনািবল �ান 

চা�লয ও উদযম্া। মানুুেক কের ঘিন�। ্ ােদর আব� কের এক 

অকৃি�ম ভালবাসার মায়ােডাের।  

আন�-রিসক্ার এ মেহাময় ি�য়ািট স�ািদ্ হয় সমবয়সী 

ব�ু-বা�ব, সাথী-সিী, িনজ স�ানািদ ও পিরবােরর অনযানয 

সদসযেদর মােঝ।বরং েকােনা মানুুই এ আন�ঘন কমর েথেক মু� 

নয়। ্েব েকউ কম আর েকউ েবিশ। 

মুসিলম আ�াহ ্া‘আলার বা�া িহসােব ্ার জীবেনর �ি্িট 

পবরেক সাজাে্ হেব মহান আ�াহ ্ া‘আলার িনিদর� রীি্ অনুযায়ী। 

যাে্ ্ার মেধয আ�াহ ্া‘আলার দাসে পূষরািরেপ বা�বািয়্ 

হয়।  

ব র্মােন মানুেুর মােঝ হািস-্ামাশার �চলন একটু েবিশ। 

্াই ্ার ধরষ-�কৃি্, হকুম ও �কার এবং এ িবুেয় শরয়ী 

দৃি�েকাষ িক েস স�েকর জানা আবশযক হেয় দািড়েয়েছ। যাে্ 
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মুসিলমরা েসগেলা েমেন চলে্ পাের ও একেঘেয়িম দূরকারী এ 

সু�র প�ি্ পির্যাগ করে্ না হয়। এবং এর শরয়ী 

িদকিনেদরশনা অবল�ন কের েযন পুষয অজরন করে্ পাের পাশাপািশ 

িনেজেক গনাহ েথেক িবর্ রাখে্ পাের। 

রিসক্া ি্ন �কার:  

(১) অনুেমািদ্ বরং �শংসােযাগয রিসক্া : আর েসিট হে�, 

যা ভােলা উে�েশয, সৎ িনয়ে্ এবং শরয়ী িনয়ম নীি্ অবল�ন 

কের স�াদন করা হয়। েযমন মা্া-িপ্ার সােথ আদেবর সিহ্ 

রিসক্া করা অথবা �ী, স�ানেদর সােথ অনুরপ ব�ু-বা�বেদর 

সােথ ্ােদর অ�ের আন�-খুিশর উপি�ি্র জনয। এগিলর �ারা 

রিসক্াকারীর পুষয লাভ হয়।  

এই �কার রিসক্ার অনুেমাদেন �মাষািদ : 

ক) হানযালাহ রা. এর হাদীস :  

ييورسولواّ�،و:واغ،»واميوااك؟«:ونيف وحغمغةوييورسولواّ�،وفقيل:وافيهوأنهوايل
ن�ونوعغدكوتيّنرنيونيليرواالغة،وحتونينيورأإوع�،وفإااوررجغيومنوعغدكو

وفقيلورسول ص�وا وا و  فسغيواألزاا وااألاالاواالضيعيت،و�سيغيونم�اً،
االإونفسونيده،وإْنولووتدامونوأوميوت�ونونوعغدإ،وا و«:وعغيهواسغم
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النر،ولصيفحت�موالالئ�ةوأوفرش�م،وا وطرا�م،وال�نوييوحغمغةو
و.ثالثومرات»وسيعةواسيعة

-েস হাদীেস আেছ- ি্িন বেলন : েহ আ�াহর রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম হানযালাহ মুনােফক হেয় েগেছ। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: কীভােব? আিম বললাম েহ 

আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমরা যখন আপনার 

কােছ থািক আর  আপিন আমােদরেক েবহশ্-েদাযেখর কথা �রষ 

করান, মেন হয় েযন চা ুু েদখে্ পাি�। যখন আপনার িনকট 

েথেক চেল যাই আর আমােদর �ী স�ান স�ি্ এবং িবিভ� 

সাংসািরক কাজ িনেয় বয� হেয় পিড়। ্ খন এর অেনক িকছুই ভুেল 

যাই। ্খন  রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন যার 

হাে্ আমার জান ্ার শপথ: আমার িনকট থাকা কালীন সমেয় 

ে্ামােদর অব�া েযমন হয় যিদ ে্ামরা সবরদা ঐ অব�ায় থাকে্ 

এবং িজিকেরর সােথ পূষরসময় অি্বািহ্ কর্, ্াহেল অবশযই 

েফেরশ্ারা ে্ামােদর িবছানায় ও চলার রা�ায় ে্ামােদর সােথ 

করমদরন কর্। িক� েহ হানযালাহ িকছু সময় এভােব িকছু সময় 

ঐ ভােব। কথািট ি্নবার বলেলন।১ ৭৯F

180 
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খ) জােবর ইবেন আ�ু�াহ রা. এর হাদীেস এেসেছ : 

:واغ،:وايلو»ييوجينر،وتزاج،؟«:واسغمص�وا وعغيهوليوتزّا ،واسيلوالبو
فهالوجير�ةو«:ونلوثيّب،وييورسولواّ�،وايل:واغ،:وايل»وفعكروأموثيّب؟«:ونعم،وايل

 و.»تضيحكهيواتضيحكك«:وأاوايل»وتالععهيواتالععك

অথরাৎ : যখন ি্িন িববাহ করেলন নবীজী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ্ােক �ও করেলন: েহ যােবর ্ুিম িক িববাহ কেরছ? 

আিম বললাম: হযাঁ। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: 

কুমারী না িববািহ্া? ি্িন বেলন: আিম বললাম: িববািহ্া। 

রাসূলু�াহ বলেলন: ্ুিম কুমারী েমেয় িববাহ করেল না েকন? 

্াহেল ্ ু িম ্ার সােথ েখলা করে্ এবং েসও ে্ামার সােথ েখলা 

করে্া। অথবা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন: ্ ু িম 

্ার সােথ হাসে্ এবং েস ে্ামার সােথ হাসে্া।১৮০ F

181 

গ) আেয়শা রা. এর হাদীেস এেসেছ :― 

فسينقتهوفَسعَقتُهو:وفوسفر،وايل،وص�وا وعغيهواسغمأنهيوكن،وم والبو
و.»ويهونتغكوالسعقة«:وأورج ،وفغميوحغ،والغحموسينقتهوفسعق�،وفقيل
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অথরাৎ : েকােনা এক সফের ি্িন নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর সােথ িছেলন। আেয়শা রা. বেলন : আিম রাসূেলর 

সােথ েদৗড় �ি্েযািগ্ায় �বৃে হলাম এবং রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েক িপছেন েফেল িদলাম। অ্ঃপর যখন 

আমার শরীর েমাটা হেয় েগল আবার �ি্েযািগ্া করলাম রাসূল 

িবজয়ী হেলন। ্খন বলেলন: এই িবজয় ঐ িবজেয়র পিরবে র্ 

(েশাধ)।১৮১ F

182 

ঘ) আনাস রা. েথেক বিষর্: 

أحدو-،وايلوأنووأسيمة»ييوااواألان�«:وايلولوص�وا وعغيهواسغمأنوالبو
 و.يميزحه:ويع�و–رااةوااي

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম একবার ্ােক এ বেল 

সে�াধন কেরিছেলন: ((েহ দুই কান িবিশ� বযি�)) হাদীেসর একজন 

বষরনাকারী আবু উসামা বেলন:অথরাৎ রাসূল ্ার সােথ রিসক্া 

করিছেলন।১৮২ F

183 

ঙ)আনাস রা. েথেক বিষর্ 

                                                             
182 আবু দাউদ : ২২১৪ 

183 ি্রিমযী : ৩৫ 
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إ�وحيمغكوأو«:وفقيلوص�وا وعغيهواسغمأنورجالواستحَمَلورسولوا و
اولوت�واإلنلوإالو«:ويلفق!وييورسولوا ،وميوأصغ ونولوالياة؟:و،وفقيل»الوالياة

 .»الوي

েকান এক বযি� রাসূলুলহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

িনকট একিট (ভারবাহী জ�) বাহন চাইেলন, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন আিম ে্ামােক একিট উেটর বা�ার 

উপর চিড়েয় েদব। েস বলল: েহ আ�াহর রাসূল আিম উেটর বা�া 

িদেয় িক করব? রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: 

উটে্া উেটর বা�া ছাড়া আর িকছু জত েদয় না।১৮৩ F

184 

(২) িন�ােযাগয রিসক্া :  

অথরাৎ েয রিসক্া ম� উে�েশয এবং অসৎ িনয়ে্ অথবা 

শরীয়ে্র িনধরাির্ রীি্ ভি কের স�াদন করা হয়। েযমন িমথযা 

িমিে্ রিসক্া, অথবা অনযেক ক� েদওয়ার উে�েশয কৃ্ 

রিসক্া।  

(৩) ৈবধ রিসক্া : ঐ রিসক্া যার েকােনা সিঠক উে�শয 

েনই, ভােলা িনয়্ও েনই, িক� শরীয়ে্র িনধরাির্ গি� েথেক েবর 

                                                             
184 বুখারী: ১৯১৪ 
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হে্ হয় না এবং িনয়মও ভি করা হয়না। পাশাপািশ অি্ির� 

পিরমােষও কের না েয অভযােস পিরষ্ হেয় যােব । এমন রিসক্া 

�শংসােযাগযও নয় আবার িন�ােযাগযও নয়। সু্রাং এর িভ্র 

েকােনা পুষয েনই। কারষ পুনয পাওয়ার েয নীি্মালা অথরাৎ সিঠক 

উে�শয এবং সৎ িনয়্ ্া এখােন পাওয়া যায়িন অনুরপভােব 

েকােনা গনাহও হেবনা কারষ শরীয়ে্র িবর�াচারষ করা হয়িন বা 

েকােনা নীি্ ভািা হয়িন।  

রিসক্ার কি্পয় নীি্মালা ও আদব : 

�থম্ : রিসক্া করার ে ে� েয িবুয়গেলার �ি্ গরে 

িদে্ হেব : 

১। ভােলা িনয়্ অথরাৎ রিসক্া করার সময় সংি�� বযি� মেন 

মেন এমন ধারষা েপাুন করেব েয েস আ�াহ ্া‘আলা পছ� 

কেরন এমন একিট ভােলা কাজ করেছ। েযমন রিসক্ার মাধযেম 

িনজ ভাই, �ী, িপ্া বা এমন কােরা অ�ের খুিশ-আন� �েবশ 

কিরেয় ্ােদর কমর চ�ল কের ে্ালা। অথবা উ� ্ামাশা করার 

মাধযেম কাউেক একিট ভােলা কােজর িনকটব র্ী কের েদওয়া।অথবা 

িনজ আ�ােক ভালকােজর জনয শি� স�েয়র লে য �ফু� করা বা 
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এরপ েয েকােনা ভােলা িনয়্ েপাুষ করা। আর এ মহান 

মূলনীি্র �মাষ হল রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাষী, 

 .»إنميواألعميلونيلييت«

“সম� কােজর ফলাফল িনয়ে্ উপর িভি�  কের িনরিপ্ হয়।”  

২। রিসক্া করার ে ে� স্যেক অ্যাবশযকীয় কের েনওয়া 

অথরাৎ শধুমা� স্য ও বা�বধমরী রিসক্া করেব এবং িমথযা 

পিরহার করেব। আবু হরাইরা রা. বেলন, 

إ�والو«إنكوتداععغي؟وايلو:وييورسولوا وا وور�رةورضوا وعغهوايلوايلوأعنو
و.و»حقيًووالإاولوأ

েলােকরা বলল: েহ আ�াহর রাসূল আপিন িক আমােদর সােথ 

রিসক্া করেছন? নবীজী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন: 

আিম স্য ছাড়া বিল না।১৮৪ F

185 

৩। রিসক্া করার ে ে� অেনযর �ি্ ে�া এবং স�ান েবাধ 

থাকে্ হেব, মানুুেক ্ার েযাগয মযরাদা িদে্ হেব এবং 

                                                             
185 ি্রিমযী : ১৯১৩ 
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�ি্পে র মন-মানিুক্া বুঝে্ হেব। সকল মানুু ঠা�া-রিসক্া 

পছ� কের না।  

বলা হয়: েছাটেদর সােথ ঠা�া-মশকরা কেরা না ে্ামার মাথায় 

চড়েব এবং বয়�েদর সােথ না েস ে্ামার �ি্ িহংসা করেব।  

ومرفو و-رضوا وعغهو-عنوأ�س وا�واّرو«: وَمنولمويرحموصا�ني، ليسومغي
 .»نع�ني

েয েছাটেদর �ি্ দয়া কের না এবং বড়েদরেক স�ান কের না 

েস আমার দলভু� নয় ।  

ি�্ীয়্: রিসক্ার সময় েয সম� িবুয় েথেক েবঁেচ থাকে্ 

হেব।  

১। িমথযা, ঠা�ার ছেল েহাক আর উে�শয মূলক ভােবই েহাক 

িমথযা সবরাব�ায়ই হারাম এবং শরীয়ে্র দৃি�েকান েথেক খুবই 

িনকৃ� কাজ। মানুুেক হাসােনার জনয েয িমথযা বেল ্ার �ি্ 

িবেশু শাি�র কথা এেসেছ। আর এটা এই জনয েয এিট খুবই 

িবপদজনক, সাথীেদরেক উৎসাহ েদওয়ার পাশাপািশ এর িভ্র খুব 

সহেজই জিড়েয় পড়া যায় এবং এর মাধযেম িনেজেক �কাশ করা 

যায়। 
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و.»ا�لولدإولدثونيلديثولضحكونهوالقوموفيكي ،وا�لول،وا�لول«

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: �ংস ঐ বযি�র 

জনয েয মানুুেক হাসােনার জনয কথা বেল অ্ঃপর িমথযা বেল, 

্ার �ংস অিনবাযর, ্ার �ংস অিনবাযর।১৮৫F

186 

শরীয়্ এ কু-অভযাসেক শধু এখােন িনিু� কেরই  া� হয়িন 

বরং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ঠা�া-রিসক্ার ম্ 

িবুেয়ও এিট পির্যাগ করে্ সকলেক দারন ভােব উ�ু� 

কেরেছন। বেলেছন: 

و»ميزحيًووكنواانوالكي وتركولنوغةالواس وفونتي،...وزعيموأني« و

আিম জা�াে্র মধযব র্ী �ােন একিট িবেশু ঘেরর িজ�াদারী 

�হনকরিছ ঐ বযি�র জেনয েয সেবরা্ ভােব িমথযা পিরহার কেরেছ 

এমনিক রিসক্ার মােঝও।১৮৬ F

187 

২। হািস-রিসক্ার ে ে�  বাড়া-বািড় এবং পিরমােষ এ্ 

অিধক করা েয মজিলসিটই হািস-্ামাশার মজিলেস রপা�ির্ হেয় 

যায় এবং মূল ল য-উে�শয ও �েয়াজনীয় িবুয়ািদ চাপা পেড় যায়। 

                                                             
186 ি্রিমযী : ২২৩৭ 

187 আব দাউদ : ৪১৬৭। 
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আর এিট বযি�র পিরচয় ও ৈবিশে� পিরষ্ হয়। এরপ পযরােয়র 

মজা-রিসক্া িন�নীয় ।েকননা এে্ সময় ন� হয়। বযি�েের 

�ভাব ন� হেয় যায়, ৈবিশ�য পূষর ইসলামী বযি�ে েশু হেয় যায়, 

অবশযই ইহা িমথযায় পি্্ কের। অনযেক েছাট করা হয়, েছাটরা 

বড়েদর উপর সাহসী হেয় উেঠ। অ�র মের যায় এবং মুসিলম েয 

ধরেনর বা�ব ও উপকারী গষাগষ �ারা অলংকৃ্ থাকার কথা ্া 

্ার েথেক দূের সের যায়।  

৩। েবগানা নারীেদর সােথ ঠা�া করা। েকননা এটা িফ্না ও 

অ�ীল্ায় পড়ার কারষ এবং অ�র হারােমর িদেক ধািব্ কের।  

৪। অেনযর  ি্ সাধন করা, ক� েদওয়া বা অিধকার হরষ 

করা, অথবা এমন আঘা্ করা যা সীমা ল�ন কের অথবা এমন 

িজিনস �ারা ঠা�া করা যার �ারা  ি্ হে্ পাের েযমন পাথর বা 

অ�।  

এ ধরেনর ঠা�া িহংসা িবে�ু ৈ্ির কের বরং কখনও ঝগড়ার 

পযরােয় েপ্েছ যায়। ঠা�ােক ্খন আর ঠা�া মেন করা হয়না বা�ব 

মেন করা হয় আর ভােলাবাসা পিরবি র্্ হেয় যায় িহংসায় । পছ� 

েমাড় েনয় অপছে�র িদেক ।  
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نعنَبادني َوقُل ﴿ َّ  ْ ُقولُوا َ  �َّ�ن  َُ ۡحَسُنۚ  �ن
َ
َّ  أ ٰنَ  ِن ََ :واالسا [و﴾ ُهمۚۡ بَۡينَ  يََ�غُ  �لّشۡي

 ]وو٥٣

অথরাৎ : আমার বা�ােদরেক বেল িদন ্ ারা েযন যা উ�ম এমন 

কথাই বেল। শয়্ান ্ােদর মােঝ সংঘুর বাধায়। 

 : শে�র অথর �েরাচনা, হােফজ ইবেন কাসীর র. বেলন ي�غ
আলহ ্া‘আলা ্ার মুিমন বা�ােদরেক িনেদরশ িদেয়েছন পর�ের 

কথা বলার সময় নরম এবং ভােলা কথা বলেব। ্ ারা যিদ এমন না 

কের ্াহেল শয়্ান ্ােদর মােঝ ঝগড়া বাঁিধেয় েদেব।  

ص�وا وعغيهوعنوععدوا وننوالسيئبوعنوأنيهوعنوجده،وأنهوسم والبو
يااً،ومنوأريوعصيوالوييرينوأحد�مومتيعوأريهوالععيًواالوج«:ويقولواسغم

و.»أريهوفغ�اوي

আ�ু�াহ ইবেন সােয়ব ্ ার িপ্া েথেক ি্িন ্ ার দাদা েথেক 

বষরনা কেরন। ি্িন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলে্ 

শেনেছন: ে্ামরা ে্ামােদর ভাইেয়র িজিনস-প�, মাল-সামানা 

েখলার ছেল েহাক বা �কৃ্ অেথর েকােনা ভােবই ধরেব না। েয 

বযি� িনজ মুসিলম ভাইেয়র লািঠ (এর ম্ নগনয িজিনস ও) 

িনেয়েছ ্ার উিচ্ েফর্ েদওয়া। 
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্াহেল েয বযি� টাকা পয়সা বা মূলযবান ধন-স�দ না বেল 

িনেয় েনয় ্ার অব�া িক হেব?। 

৫। শরীয়ে্র িবুয়ািদ িনেয় রিসক্া করা, এসব িবুেয় 

রিসক্া করা েক উপহাস ও িব প িহসােব ধরা হয় যা মূল্: 

কুফরী এবং এগেলা সংি�� বযি�েক ইসলাম েথেক েবর কের েদয়। 

আ�াহ ্া‘আলা আমােদরেক র া করন।  

نن ﴿ ۡ�َُهمۡ  َوََ�
َ
ۚ  َ�ُوُض  ُكّنا ِنّ�َما َ�َُقوَُنّ  َسَ ُُ َع ن  قُۡل  َوََلۡ َّ نٱ ب

َ
نهۦن أ ۦن َوَءاَ�ٰت  َورَُسو�ن

ََ  ُكنُتمۡ  ُرواْ  َ�  ٦ �َۡسَتۡهزنُءو  ]وو٦٦وو،٦٥:والو�ة[و﴾ ِنيَ�ٰننُ�مۚۡ  َ�ۡعدَ  َ�َفۡرتُم قَدۡ  َ�ۡعَتذن

অথরাৎ : ্ার যিদ ্ুিম ্ােদর কােছ িজেেস কর ্েব ্ারা 

বলেব আমরাে্া কথার কথা বলিছলাম এবং েকৗ্ুক করিছলাম। 

আপিন বলুন : ে্ামরা িক আ�াহর সােথ, ্ার হকুম আহকােমর 

সােথ এবং ্ার রাসূেলর সােথ ঠা�া করিছেল, ছলনা কেরা না, 

ে্ামরা েয কােফর হেয় েগছ, ঈমান �কাশ করার পর।  

অনুরপভােব �ীেনর ধারক বাহক ্ থা সাহাবা, উলামা, সােলহীন 

�মুখেদর হকুমও ্াই। অথরাৎ ্ােদর চাল চলন কথা বা র্া আচার 

আচরন ফে্ায়া ই্যািদ িনেয় েকউ ঠা�া িববপ করেল ্ ারও ঈমান 

থাকেব না।   
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সমা� 


	قال أبو هريرة رضي الله عنه: «ما عاب رسول الله  طعاماً قط، كان إذا اشتهى شيئاً أكله، وإن كرهه تركه».

