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৪ আরবনদর মেহোেদারর  
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ভূরেো 
 

ُد للِ  َمح تَِعيحنُُه ، ََنحَمُدُه وَ إِنَّ اْلح ِفُرهُ نَسح تَغح وحِر ، َوَنُعـوحُذ بِ َونَسح الِل ِمنح ُُشُ
نحُفِسنَا

َ
َماِِلَا ،أ عح

َ
ِدهِ الُل فَاَل ُمِضلَّ َلُ ، َمنح يَّ َوِمنح َسِيِّئَاِت أ ، َوَمنح هح

نح الَّ إَِلَ إاِلَّ ا
َ
َهُد أ شح

َ
ِلِل الُل فاََل َهاِدَي َلُ، َوأ يحَك يُّضح َدُه اَل َُشِ لُل وَحح

ُلُ َلُ  ًدا َعبحُدهُ َورَُسوح نَّ حُمَمَّ
َ
َهُد أ شح

َ
 ، َوأ

রেশ্চে োবতীে প্রিাংসা আল্লাহ তা‘আলার জেয। আেরা 
তাাঁরই প্রিাংসা েরর, তাাঁর োনে সাহােয চাই, তাাঁর রেেট 
ক্ষো প্রােথো েরর। আল্লাহর রেেট আেরা আোনদর 
প্রবৃরির অরেষ্টতা ও আোনদর েেথসেূনহর অেলযাণ মেনে 
আশ্রে োেো েরর। আল্লাহ োনে রহদাোত মদে, তানে 
ম ােরাহ েরার মেউ মেই। আর োনে ম ােরাহ েনরে 
তানে রহদাোত মদওোরও মেউ মেই। আরে সাক্ষয রদরি, 
আল্লাহ োড়া মোনো সরতযোর ইলাহ মেই, রতরে এেে, 
তার মোনো িরীে মেই। আরও সাক্ষয রদরি, েুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। 
সালাত ও সালাে োরেল মহাে তাাঁর ওপর, তার পররবার-
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পররজে ও তার সাহাবীনদর ওপর এবাং োরা রেোেত 
অবরি েোেথভানব তানদর অেুসরণ েনরে তানদর ওপর। 

মেহোেদারর েরা ইসলানের এেরট গুরুত্ব পূণথ আেল। 
ইসলাে উম্মনত েুসরলোনে মেহোেদারর েরা ও 
মেহোনের সম্মাে রক্ষা েরার রবনিষ গুরুত্ব রদনে োনে। 
মেহোনের মেহোেদারর েরা, মেহোনের েরণীে, 
মেজবানের েরণীে ও মেহোেদাররর গুরুত্ব সম্পনেথ এ 
প্রবনে আনলাচো েরা হনেনে।  
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আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের 
মেহোেদারর:  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে রেনলে সবথারিে 
দোলু, দােিীল ও আরতনেেতাে প্ররসদ্ধ। রতরে মোনো 
রেেুই তার রেনজর জেয িনর রাখনতে ো, ো রেেু তার 
রেেট আসত, তার সবই রতরে সানে সানে দাে েনর 
রদনতে এবাং সােীনদর েনিয বণ্টে েনর রদনতে। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের খানদে আোস ইবে 
োনলে রারদোল্লাহু আেহু রেরে দি বের োবত রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের মখদেনত রেনোরজত 
রেনলে, রতরে তাাঁর দােিীলতা ও দোদ্রতার বণথো রদনত 
র নে বনলে, 

ما سئل رسول الل صىل الل عليه وسلم ىلع اإلسالم شيئًا إال »
جاءه رجل فأعطاه غنًما بني جبلني فرجع إىل قومه أعطاه، قال: ف

 « فقال: يا قويم أسلموا فإن حممًدا يعطي عطاًء ال خيىش الفاقة

“ইসলানের েুন  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের 
রেেট মোনো রেেু চাওো হনল রতরে েখনোই ো বনলে 
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রে। েখে মোনো রেেু চাইনতে তা রতরে সানে সানে 
রদনে রদনতে। এেবার এে বযরি এনস রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওোসাল্লানের রেেট চাইনল রতরে তানে দুই 
পাহানড়র েিযবতথী ো লগুনলা তানে রদনে মদে। মলােরট 
তার সম্প্রদানের মলােনদর রেেট র নে বলল, মহ আোর 
সম্প্রদানের মলােরা! মতােরা ইসলাে গ্রহণ ের। োরণ, 
েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে োেুষনে এত 
মবরি দাে েনরে, রতরে অভাবনে ভে েনরে ো”।1  

অপর এেরট বণথোে বরণথত, আোস ইবে োনলে 
রারদোল্লাহু আেহু বনলে, 

ِخُر َشيحئًا ِلَغد  » ُ َعلَيحِه وََسلََّم اَل يَدَّ   « ََكَن اِلَِِّبُّ َصىلَّ اَّللَّ

“আল্লাহর রাসূল মোনো রেেুই আ ােী রদনের জেয জো 
েনর রাখনতে ো”।2 

                                                           
1 সহীহ সহীহ েুসরলে, রেতাবুল ফাোনেল, হাদীস োং ২৩১৫। 
2 রতররেেী, হাদীস োং ২৩৬২। আলবােী হাদীসরটনে সহীহ বনল আখযারেত 
েনরে।  



 

 

 
 6  

আবু্দল্লাহ ইবে আব্বাস রারদোল্লাহু আেহু বনলে,  

َكن أجود اِلاس باخلري، وأجود ما يكون ىف شهر رمضان، واكن »
 «.إذا لقيه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে রেনলে োেুনষর 
োনে সবথারিে দােিীল। আর রেোে োনস রতরে 
সবনচনে মবরি দাে েরনতে। েখে রজবরীল ‘আলাইরহস 
সালাে তাাঁর সানে সাক্ষাত েরত, তখে রতরে প্রবল 
বাতানসর মচনেও মবরি দােিীল হনতে”।3 

োনবর রারদোল্লাহু আেহু হনত বরণথত, রতরে বনলে, 

 «ماسئل رسول الل صيل الل عليه وسلم شيئا قط فقال: ال»

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের রেেট মোনো 
রেেু চাওো হনল, রতরে েখনো ো েনরে রে”।4  

                                                           
3 সহীহ েুসরলে, হাদীস োং ২৩০৮। 
4 সহীহ বুখারী, হাদীস োং ৬০৩৪; সহীহ েুসরলে, হাদীস োং ২৩১১। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের সবনচনে রপ্রেতো 
স্ত্রী খারদজা রারদোল্লাহু আেহার উরি আল্লাহর রাসূনলর 
আরতনেেতা সম্পনেথ েনেষ্ট। রতরে সেল উম্মনতর েনিয 
সবথপ্রেে ঈোে আেেেোরী, জ নতর মশ্রষ্ঠতে চারজে 
রেণীর অেযতে। রেরে তার সেল িেসম্পনদর পাহাড় 
রাসূনলর েদনে হারের েনর মদে। রাসূনলর সব 
মেনলনেনে তার  নভথ জন্মলাভ েনরে। রতরে ২৫ বের 
উমু্মল েুরেেীে রহনসনব েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওোসাল্লানের সারিিয লানভ িেয হে। অহী লানভর পর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের অরিরতাে রতরে 
সান্তো মদে এবাং বনলে,  َالكِّ والِل ما خُيِزيك الل اَبَد َ   
“আল্লাহর িপে রতরে আপোনে েখেই অপোে ও 
অপদি েরনবে ো”।5 তার োরণ রহনসনব রতরে আল্লাহর 

রাসূনলর েনেেরট রবনিষ গুনণর েো উনল্লখ েনরে। 

                                                           
5 সহীহ বুখারী, হাদীস োং ৩, ৪৯৫৭, ৪৯৫৩, ৩৩৯২। 
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তার েনিয অেযতে গুণ হনলা,  وتقرى الضيُف “আপরে 

অরতরের মসবা েনরে”।6  

ো‘বা িরীফ েক্কাে অবরিত রবিাে হাজার হাজার বের 
মেনে ো‘বা মেরিে রবরভি এলাো ও জেপদ মেনে 
তীেথোত্রীরা রভড় জোনতা। েুরাইি মপৌিরলনেরা 
রবনদিীনদর জীবে সম্পদ লুণ্ঠনের উৎসব েরত রবনিষ 
েনর হজ মেৌসুনে। েরদও জারত ত ভানব আরবরা 
অরতরেপরােণ রেন্তু অসৎনদর আর েূলযনবানির বালাই 
োনে ো। েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে 
বালযোল মেনে অসহাে রবনদিী ও অরতরেনদর সহাে 
সম্পদ লুণ্ঠনের দৃিয মদনখ আসরেনলে। তানদর েুলুে 
রেেথাতে ও লন্ঠনের দৃিয মদনখ রতরে কু্ষব্ধ হনে উনেে। 
রতরে তানদর মরানতর রবপরীনত র নে অসহাে েেলুে 
রেেথারতত োেুনষর পনক্ষ দাাঁড়াে, তানদর সাহানেয এর নে 
আনসে। মদি মেনে অিারন্ত দূর েরা, রবনদিী 

                                                           
6 সহীহ বুখারী, হাদীস োং ৩, ৪৯৫৭, ৪৯৫৩, ৩৩৯২। 
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মেহোেনদর জাে-োল রক্ষা েরা,  রীব-দুুঃখীনে সাহােয 
েরা, দুবথলনদরনে োরলেনদর হাত মেনে রক্ষা েরা এবাং 
আেরা রবরভি ম ানত্রর েনিয সম্প্রীরত িাপনের মচষ্টাে 
রতরে রেনলে বদ্ধ পররের। এেজে স্ত্রীর েন্তবয তার স্বীে 
স্বােীর বযাপানর খুবই প্ররণিােনো য। োরণ, সুনখ-দুুঃনখ, 
রদনে-রানত সোনল-রবনেনল, রা -রবরা  সবথাবিাে 
রেরবড়ভানব স্বােীনে মদখার সুনো  রতরেই লাভ েনরে। 
তারপরও সবার প্রিাংসার মচনে খারদজার উরি মবরি 
গুরুত্বপূণথ। আর েরদ স্ত্রীও হে অতীব রবচক্ষণ, সনচতে ও 
জ্ঞাে ও প্রজ্ঞাসম্পি তনব মতা েোই মেই। এ োড়াও 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের অেযােয 
সাহাবীনদর বাণীও প্ররণিােনো য।  

মেহোেদাররর সম্পনেথ ঈোনের সানে। এ োরনণই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের দো ও অেুগ্রনহর 
অেযতে ববরিষ্টয রেল মেহোেনদর মেহোেদারর েরা। 
আবু হুরােরা রারদোল্লাহু আেহু মেনে বরণথত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে বনলে,   
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ِمُن » ِخِر، فاََل يُؤحِذ  َجارَهُ، َمنح ََكَن يُؤح ِم اْلح َوح ِمُن بِالِل َواْلح َمنح ََكَن يُؤح
ِم  َوح ِمُن بِالِل َواْلح ِرمح َضيحَفُه، َمنح ََكَن يُؤح ِخِر، فَلحيُكح ِم اْلح َوح بِالِل َواْلح

ِخِر، فَلح  ُمتح يَُقلح خَ اْلح وح ِْلَصح
َ
ا أ ً  «ريح

“মে বযরি আল্লাহর প্ররত ও আরখরাত রদবনসর প্ররত 
রবশ্বাস েনর, মস মেে প্ররতনবিীনে েষ্ট ো মদে, মে বযরি 
আল্লাহর প্ররত ও আরখরাত রদবনসর প্ররত রবশ্বাস েনর, 
মস মেে মেহোনের মেহোেদারর েনর এবাং মে বযরি 
আল্লাহর প্ররত ও আরখরাত রদবনসর প্ররত রবশ্বাস েনর, 
মস মেে ভানলা েো বনল অেবা চুপ োনে”।7  

 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে আরও বনলে, 

ال تزال املالئكة تصىل ىلع أحدكم ما دامت مائدته موضوعة »
 . «بني يديه حىت يرفع

“মেহোনের সােনে েতক্ষণ দস্তরখাে রবোনো োনে, তা 
ো উোনো পেথন্ত রফররিতারা মতাোনদর ওপর রহেত 

                                                           
7 সহীহ বুখারী, হাদীস োং ৬৪৭৫; সহীহ েুসরলে, হাদীস োং ৪৭। 
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বষথণ েরনত োনে”।8  

বতথোনে আেরা মেহোেনদর মেহোেদারী েরনত চাইো। 
মেহোেনে আেরা ভে পাই, োনেলা েনে েরর। অেচ 
এেজে সরতযোর েুসরলনের রেেট মেহোেদারর েরা খুব 
রপ্রে এবাং সম্মােজেে োজ। মেহোেদারর েরার রবষেরট 
এেজে েুসরলনের ঈোনের সানে সম্পরেথত। এটা 
এেজে েুরেনের ঈোনের পররপূণথতানে বহে েনর। 
মেহোনের মেহোেদারর েরা এবাং তানদর সম্মাে েরা 
পূনবথর েবী রাসূলনদর েনিযও রেল। ইবরাহীে ‘আলাইরহস 
সালানের েু  মেনে এর িারাবারহেতা শুরু হে।  

ইবরাহীে আলাইরহস সালানের মেহোেদারর:  

ইবরাহীে আলাইরহস সালাে স্বীে মেহোনের 
মেহোেদাররনত দৃষ্টান্ত িাপে েনরে। আল্লাহ তা‘আলা 
তার ঘটো বণথো েরার সেে তার মেহোেদাররর রবষে 
প্রসাংিেীে ভানব উনল্লখ েনরে। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,  

                                                           
8 তাবরােী, েুজােুল আওসাত, হাদীস োং ৪৭২৯। 
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تَىَٰكَۡۡهل ۡ﴿
َ
َرِميَۡۡإِب َرٰهِيمََۡۡضي ِفَۡۡحِديث ۡۡأ ك  َۡعلَي هَِۡۡدَخل وا ۡۡإِذۡ ٢٤ۡۡٱل م 
ونَۡۡقَو م َۡۡسَلٰمۡ ۡقَاَلَۡۡسَلٰٗما َۡۡفَقال وا ۡ نَكر  لِهِۦۡإَِلۡىۡفََراغ٢٥َۡۡۡمُّ ه 

َ
ۡفََجآءَۡۡأ

لۡ  ۥ٢٦َۡۡٓۡسِميۡ ۡبِعِج  َبه  َلۡۡقَاَلۡۡإََِل ِهمۡ َۡفَقرَّ
َ
ل ونَۡۡأ ك 

 
: اذلاريات] ﴾٢٧ۡتَأ

٤٢  ،٤٢ ] 

“মতাোর োনে রে ইবরাহীনের সম্মারেত মেহোেনদর 
বৃিান্ত এনসনে? েখে তারা তার োনে আসল এবাং 
বলল, ‘সালাে’, উিনর মসও বলল, ‘সালাে’। এরা মতা 
অপরররচত মলাে। অতুঃপর মস দ্রুত চুরপসানর রেজ 
পররবারবন থর োনে ম ল এবাং এেরট মোটা-তাজা ম া-
বােুর (ভারজ েনর) রেনে আসল। অতুঃপর মস তা তানদর 
সােনে মপি েরল এবাং বলল, ‘মতােরা রে খানব ো”? 
[সূরা আে-োররোত, আোত: ২৪-২৭] 

ইবরাহীে আলাইরহস সালাে সবথপ্রেে মেহোেদাররর 
রেেে চালু েনরে। মেেে, হাদীনস এনসনে: 

আবু হুরােরা রারদোল্লাহু আেহু মেনে বরণথত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে বনলে, 
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اَلمُ » يحَف إِبحَراِهيُم َعلَيحِه السَّ َل َمنح َضيََّف الضَّ وَّ
َ
 «ََكَن أ

“সবথপ্রেে মেহোেদাররর প্রচলে েনরে ইবরাহীে 
আলাইরহস সালাে”।9  

লুত আলাইরহস সালাে তার মেহোেনদর সম্মাে রক্ষার 
বযাপানর আল্লাহর োনে ফররোদ েনর বনলে,  

وا ۡۡ﴿ َۡۡفَٱتَّق  ونَِۡۡوَلۡۡٱّللَّ ۡيِۡفُۡۡت  ز  لَي َسَۡۡضي ِفٓ
َ
مۡ ۡأ لۡ ِۡمنك   ٧٨ۡۡرَِّشيدۡ ۡرَج 

 [  ٢٧: هود]

“সুতরাাং মতােরা আল্লাহনে ভে ের এবাং আোর 
মেহোেনদর বযাপানর মতােরা আোনে অপোরেত েনরা 
ো। মতাোনদর েনিয রে মোনো সুনবাি বযরি মেই”?। 

মেহোনের সম্মাে রক্ষা েরাও মেহোেদাররর অন্তভুথি। 
এ বযাপানরও অরিে সতেথতা অবলম্বে েরনত হনব। 

                                                           
9 ইবে আরবদ দুরেোর মেহোনের মেহোেদারর: হাদীস োং ৫; েুোিা ইোে 
োনলে সাঈদ ইবেুল েুসাইনেব মেনে: ৯২২/২; বাইহারে শুোবুল ঈোে, 
হাদীস োং ৯১৭০। 
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োনত আোনদর দ্বারা মেহোেরা মোনো প্রোর অপোে 
অপদি ও লাঞ্ছোর স্বীোর ো হে।  

আরবনদর মেহোেদারর:  

দো ও মেহোেদারর তানদর এেরট রবনিষ গুণ। এ 
মক্ষনত্র তানদর েনিয রীরতেত প্ররতনোর তা েনোভাব 
লক্ষয েরা মেত। এ গুনণর ওপর তারা এত  বথ েরনতা 
মে, আরনবর অনিথে োেুষই েরব হনে র নেরেল। এ 
বযাপানর তারা তানদর রেনজনদর এবাং পরস্পনরর প্রিাংসা 
েরত। েখনো এেে হত মে, প্রচণ্ড িীত এবাং অভানবর 
সেেও হেনতা োনরা বাড়ীনত মেহোে এনলা। মসই 
সেে  ৃহ স্বােীর োনে এেটা োত্র উটই রেল সহাে-
সম্বল।  ৃহস্বােী মেহোেদারর েরনত র নে মসই উটরটই 
েনবহ েনর রদনতা।10 

এে মলাে হানতেনে রজজ্ঞাসা েরল, আরনবর েনিয 
মতাোর মচনেও দােিীল মোনো মলাে আনে রে? উিনর 

                                                           
10 রাহীেুল োখতুে: পৃ. ৫৮। 
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হানতে বলল, সেগ্র আরববাসী আোর মচনে আরও 
অরিে দােিীল। তারপর রতরে এেরট ঘটো বলনলে, 
এে রানত আরে এেজে এরতে েুবনের বারড়নত মেহোে 
হলাে। তার এেিরট বেরী রেল। মস তা মেনে এেরট 
আোর জেয েনবহ েনর রেনে আসল। েখে মস বেরীর 
ে জ আোর সােনে আেল, আরে বললাে, ে জরট খুবই 
সু-স্বাদু। তারপর মস আোর সােনে এেরট েনর মপি 
েরনত লা ল। েতক্ষণ পেথন্ত আরে েনেষ্ট ো বললাে 
ততক্ষণ পেথন্ত মস বার বার ে জ আেনত লা ল। সোনল 
আেরা ঘুে মেনে উনে মদরখ মস এেিরট ো ল সবগুনলা 
েনবহ েনর মফলনে। এখে তার আর রেেুই মেই। আরে 
তানে বললাে, তুরে এ সব রে েরনল? মস বলল, আরে 
েরদ সব রেেুই েুরবারে েরর, তারপরও তার শুের 
আদাে েনর মিষ েরনত পারব ো। হানতে বলল, 
তারপর আরে তানে আোর ভানলা ভানলা উরষ্ট মেনে 
এেিরট উরষ্ট তানে রদনে মদই।11  

                                                           
11 ইবে আরবদ দুরেোর মেহোনের মেহোেদারর: হাদীস োং ২৫। 
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সাহাবীনদর মেহোেদারর: 

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের 
সাহাবীরা মেহোেদাররনত রবরল দৃষ্টান্ত িাপে েনরনেে। 
রেোেত অবরি তানদর মেহোেদাররর দৃষ্টান্ত মেউ 
উপিাপে েরনত পারনব ো। তারা শুিু মেহোেদাররই 
েনরে রে, এেজে ভাই তার অপর ভাইনের জেয 
জীবেনে উৎস থ মোনো প্রোর েুণ্ঠানবাি েনরে রে। 
সহীহ বুখারী ও েুসরলনে বরণথত হাদীসরট তানদর 
মেহোেদাররর এেরট উৎেৃষ্ট প্রোণ। 

আবু হুরােরা রারদোল্লাহু আেহু মেনে বরণথত, রতরে 
বনলে,   

: ، فقلنبعث إىل نسائهأن رجال أىت اِلىب صىل الل عليه وسلم ف»
عليه وسلم : من  ما عندنا إال املاء ، فقال رسول الل صىل الل

( هذا ؟ فقال رجل من األنصار : أنا ، فانطلق به يضم )أو يضيف
ل الل صىل الل عليه وسلم إىل إمرأته فقال : أكرىم ضيف رسو

، ، فقال : هيئ طعامكالصبيانقوت  : ما عندنا إالفقالت
، ثم قامت كأنها تصلح فأصلحت رساجها، ونومت صبيانها
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، وباتا طاويني فلما يريانه أنهما يأكالنأته، وجعال رساجها فأطف
أصبح غدا إىل رسول الل صىل الل عليه وسلم فقال : لقد عجب 

ونَۡ﴿الل من صنيعكما بضيفكما الليلة، وأنزل الل تعاىل  ثِر  َۡوي ؤ 
ۡى ِسِهمۡ ََۡعَ نف 
َ
حَّۡۡي وَقَۡۡوَمنَۡخَصاَصة  ۡۡبِِهمۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡأ ِسهِۦۡش  َلىئَِكَۡۡنف  و 

 
ۡفَأ

ونَۡۡمۡ هۡ  لِح  ف    .«[٩: اْلرش] ﴾ٱل م 

“এে বযরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের 
দরবানর আসনল আল্লাহর রাসূল তার স্ত্রীনদর রেেট তার 
আ েনের খবর পাোনল, তারা বলনলে, আোনদর রেেট 
শুিু পারে োড়া আর রেেুই মেই। তখে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওোসাল্লাে সাহাবীনদর উনেনিয বলনলে, 
মতােরা মে আে মলােরটনে সানে রেনে োনব বা 
মেহোেদারর েরনব? তখে এেজে আেসারী সাহাবী 
বলল, আরে প্রস্তুত। সাহাবী মলােরটনে বাড়ীনত রেনে 
স্ত্রীনে বলল, আল্লাহর রাসূনলর মেহোনের মেহোেদারর 
ের। স্ত্রী বলল, আোনদর ঘনর মেবল বাচ্চানদর খাওোর 
োড়া আর মোনো খাওোর মেই। সাহাবী বলল, তুরে 
খাওোর প্রস্তুত ের। স্ত্রী বারত জ্বালাল এবাং বাচ্চানদর 
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ঘুে বারেনে রদল। তারা বারত রেরভনে রদনে রেে েরার 
ভাে েরল এবাং তারা দুইজে খাওোনরর  অরভেে 
েরল, োনত মেহোে েনে েনর তারাও খানি। তারা 
দুইজে ো মখনে রাত োপে েরল। সোল মবলা েখে 
তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লানের দরবানর 
উপরিত হনলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে 
তানদর বলনলে,  ত রানত মতােরা দুইজে মেহোনের 
সানে মে বযবহার মদরখনেে, তানত আল্লাহ তা‘আলা 
মতাোনদর দুই জনের েনেথ খুরি হনে ম নেে। অতুঃপর 
এ আোত োরেল েনরে, 

ونَۡ﴿  ثِر  ۡىَۡوي ؤ  ِسِهمۡ ََۡعَ نف 
َ
حَّۡۡي وَقَۡۡوَمنَۡخَصاَصة  ۡۡبِِهمۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡأ ۡش 

ِسهِۦ َلىئَِكَۡۡنف  و 
 
مۡ ۡفَأ ونَۡۡه  لِح  ف    [  ٩: اْلرش] ﴾ٱل م 

“এবাং অভাব োো সনেও রেনজনদর ওপর অেযনদর 
অগ্রারিোর মদে। োনদর েনের োপথণয মেনে রক্ষা েরা 
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হনেনে, তারাই সফলোে” [সূরা আল-হাির, আোত: 
৯]12  

েুহাম্মাদ ইবে সীররে রহ. মেনে বরণথত, রতরে বনলে, 

َسُوا انحَطلََق الرَُّجُل بِالرَُّجِل، َوالرَُّجُل » مح
َ
ِة إَِذا أ فَّ ُل الصُّ هح

َ
ََكَن أ

ُد بحُن ُعبَاَدَة فَإِنَُّه ََكَن َينحَطِلُق  ا َسعح مَّ
َ
َسِة، فَأ َمح ، َوالرَُّجُل بِاخلح ِ بِالرَُّجلنَيح

 «بِثََماِننَي ُُكَّ َْلحلَة  

“েখে রাত হত, সুফ্ফাবাসীনদর মেহোেদারর েরার 
উনেনিয সাহাবী ণ বারড় রেনে মেত। মেউ দু’জে মেউ 
রতেজে আবার মেউ পাাঁচজে সাতজে েনর রেনে মেত। 
আর সা‘আদ ইবে উবাদাহ প্ররত রানত আরিজে 
মলােনে মেহোেদাররর উনেনিয বারড় রেনে মেত”।13  

িােীে আল-বালখী রহ. বনলে, আোর রেেট 
মেহোনের মচনে অরিে রপ্রে আর মোনো রেেুই মেই। 

                                                           
12 সহীহ বুখারী, হাদীস োং ৩৭৯৮; সহীহ েুসরলে, হাদীস োং ২০৫৪। 
13 ইবে আরবদ দুরেোর মেহোনের মেহোেদারর, হাদীস োং ২০। 
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োরণ, তার বযনের ভার আল্লাহর ওপর আর প্রিাংসা 
আোর।   

আলী রারদোল্লাহু আেহু বনলে, আোর রেেট আোর 
ভাইনদরনে ভানলা খাওোনরর দস্তরখানে এেত্র েরা 
মোনো ম ালােনে েুি েরা হনতও উিে। সাহাবী ণ 
আরও বলনতে, খাওোনরর উনেনিয এেত্র হওো উিে 
চররত্র। 

আবু্দল্লাহ ইবে উোর রারদোল্লাহু আেহুো বনলে, 

يحِدي»
َ ِ َعزَّ وََجلَّ َما َكُُثَتح َعلَيحِه األح َعاِم إىَِل اَّللَّ َحبُّ الطَّ

َ
  «أ

“সবনচনে রপ্রে খাবার আল্লাহর রেেট ঐ খাবার মে 
খাবানর হানতর সাংখযা মবরি”।14  

েনে রাখনব, খাবার দ্বারা উনেিয শুিু খাওো বা মপট 
ভরা েে। বরাং উনেিয হনলা খাবানরর দস্তরখানে 
এোরিে োেুষ এেত্র হওো দ্বারা তানদর পরস্পনরর 

                                                           
14 ইবে আরবদ দুরেোর মেহোনের মেহোেদারর, হাদীস োং ৪৯্  
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েনিয েহব্বত ও ভানলাবাসা লাভ হওো। মেেে, 
ইসলােী িরী‘োহ পাাঁচ ওোি সালাত েসরজনদ র নে 
আদাে েরার রেনদথি রদনেনেে এবাং জাো‘আনত সালাত 
আদােনে অরিে সাওোব বনল মঘাষণা রদনেনেে, োনত 
পরস্পনরর েনিয ভানলাবাসা ও েহব্বত সৃরষ্ট হে। 
সুতরাাং খাবানরর েজরলস বা অেুষ্ঠানে উপরিত হওো 
দ্বারাও এনে অপনরর মেনে ইসলােী রিষ্টাচারগুনলা জাো 
ও অবনলােে সুনো  হে এবাং এনে অপর সম্পনেথ 
জাোর, মদখা সাক্ষানতর সুনো  হে।  

মেহোনের জেয েরণীে আদাব: 

এে- োনরা বারড়নত মেহোে হনল খাওোর সেেনে 
মবনে মেনব ো। োরণ, এনত োেুনষর েষ্ট হে। তারা 
মতা তার জেয খাবার পাে েনর মরনখ মদে রে, তনব 
েরদ আন র মেনে জাো োনে তানব তানত মোনো 
অসুরবিা মেই। সুতরাাং এেেভানব মেহোে হনব, োনত 
তারা তার জেয রাো েনর খাওোনরর বযবিা েরনত 
পানর। আল্লাহ তা‘আলা বনলে, 



 

 

 
 22  

َها﴿  يُّ
َ
أ ِينََۡۡيى ل وا َۡۡلَۡۡءاَمن وا ۡۡٱَّلَّ خ  ٓۡۡٱنلَِّبِِۡۡب ي وَتۡۡتَد  نۡإِلَّ

َ
َذنَۡۡأ مۡ ۡي ؤ  ۡلَك 

ََۡۡطَعامۡ ۡإَِلٰۡ ِعيت مۡ ۡإَِذاَۡوَلِٰكنۡ ۡإِنَىٰهۡ َۡنِٰظرِينََۡۡغي  ل وا ۡۡد  خ  ۡفَإَِذاۡفَٱد 
ت مۡ  وا َۡۡطعِم  َتَۡۡوَلۡۡفَٱنتَِِش  س  ۡ ۡسِنِِسيَۡم   [  ٣٥:  االحزاب] ﴾٥٣ِِۡلَِديث 

“মহ েুরেে ণ, মতােরা েবীর ঘরসেূনহ প্রনবি েনরা ো; 
অবিয েরদ মতাোনদরনে খাবানরর অেুেরত মদওো হে 
তাহনল (প্রনবি ের) খাবানরর প্রস্তুরতর জেয অনপক্ষা ো 
েনর। আর েখে মতাোনদরনে ডাো হনব তখে মতােরা 
প্রনবি ের এবাং খাবার মিষ হনল চনল োও আর 
েোবাতথাে রলপ্ত হনো ো”। [সূরা আল-আহোব, আোত: 
৫৩] 

দুই- োনরা বারড়নত মেহোে হনল, তানদর অবিার প্ররত 
সুক্ষ্ম দৃরষ্ট রাখনব। তারা েরদ মোনো রেেু মখনত বনল, 
তখে েরদ সরতযোর অনেথ মখনত বলনে োরে লজ্জাে 
মখনত বলনে, তা বুোর মচষ্টা েরনব। েরদ লজ্জাে বনল, 
তখে খানব ো বরাং খাওো মেনে রবরত োেনব।  

রতে- রেরদথষ্ট মোনো খানদযর চারহদা প্রোি েরনব ো। 
তারা ো বযবিা েরনব, তাই মখনে আসনব। েরদ দু’রট 
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খানদযর মে মোনো এেরট পেন্দ েরনত বনল তখে মেরট 
সহজ মসরট গ্রহণ েরনব। দাওোনত র নে খাওোটানেই 
বড় েনে েরনব ো। আল্লাহর রাসূনলর সুিত পালে 
েরার রেেত েরনব।  

চার- খাওোর জেয মোনো খাওোর সােনে মপি েরনল, 
তানে তুি েরনব ো। সীরেত খাওোর গ্রহণ েরনব 
অরিে পররোনণ খানব ো।  

পাাঁচ- বারড় ওোলার রেেট মোনো রেেু চাইনব ো। 
প্রনোজে হনল রেবলা সম্পনেথ এবাং মপািাবখাো ও 
পােখাো সম্পনেথ জােনত চাইনব।  

েে- ভানলা জাে াে বসার মচষ্টা েরনব ো, বরাং বাড়ী 
ওোলা মেখানে বসনত বনল মসখানে বনস োনব। তার 
বযবিার বাইনব োনব ো।  

সাত- খুব রবেে ও েম্র-ভদ্র হনে োেনব। বাড়ীর 
মলানের অসুরবিা হে এেে মোনো োজ েরনব ো এবাং 
তানে রবপানে মফলনব ো। োরণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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আলাইরহ ওোসাল্লাে এ িরনের েেথ মেনে রেনষি 
েনরনেে। রতরে (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে) বনলে,  

: قالوا (م عند أخيه حىت يؤثمه )أى حيرجهال حيل ملسلم ، أن يقي»
يقيم عنده وال شئ ل يقربه يا رسول الل ! وكيف يؤثمه ؟ قال : 

 .«به

“মোনো েুসরলে ভাইনের জেয এটা হালাল েে মে, মস 
তার অপর ভাইনের রেেট অবিাে েরনব এবাং তানে 
রবপানে মফলনব। সাহাবী ণ রজজ্ঞাসা েরনলে, মহ 
আল্লাহর রাসূল, তানে েীভানব রবপানে মফলনব? রতরে 
বলনলে, “তার রেেট অবিাে েরনত োেনব অেচ তার 
ঘনর তানে মেহোেদারর েরার েত রেেুই মেই”।15 

আট- রািা ঘর বা খাওোর মেখানে বতরর েনর, মসখানে 
র নে ঘুর ঘুর েরনব ো। খাওোর রদে তাোনব ো এবাং 
বারড়র মব াো মেনেনদর প্ররত মদখনব ো। োোনে 
অবেত রাখনব এবাং মচানখর মহফােত েরনব।   
                                                           
15 সহীহ েুসরলে, হাদীস োং ১৩৫৩/৩ 
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েে- েরদ মোনো খারাপ েেথ বা েু-সাংস্কার পররলরক্ষত 
হে, সম্ভব হনল তা রবেনের সানে সাংনিািে েরনব। 
অেযোে েুনখ বনল চনল আসনব। বাড়াবারড় েরনব ো।   

দি- খাওোর পর বাড়ী ওোলার জেয মদা‘আ েরনব। 
আোনদর েেীষীরা মদা‘আ েরনতে। তারা বলনতে,  

، صاحبه وأجزه خرياحالال فوسع ىلع امهلل إن َكن هذا الطعام »
وارض عن أصحاب  َكن حراما أو شبهة فاغفر ىل ول وإن

 .«اتلبعات يوم القيامة برمحتك يا أرحم الرامحني

“মহ আল্লাহ েরদ এ খাদযগুনলা হালাল হনে োনে, 
তাহনল তার আরও প্রিস্ত েনর দাও এবাং তানে তুরে 
উিে রবরেেে দাে ের, আর েরদ হারাে বা সনন্দহেুি 
হে, তাহনল তুরে আোনে এবাং তানে ক্ষো েনর দাও। 
রেোেনতর রদে তুরে অেুসারী সােীনদর প্ররত সন্তুষ্ট 
হও। আেরা মতাোর রেেট মতাোর রহেত োেো 
েরর। মহ পরে দোলু মেনহরবাে”। 

এ ার- োর বারড়নত দাওোত মখনত ম নল তার জেয 
রবনিষ মদা‘আ েরনব এবাং বলনব,  
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الصائمون وصلت عليكم  أكل طعامك األبرار وأفطر عندكم»
 .«املالئكة االخيار ، وذكركم الل فيمن عنده

“মতাোর খাবার মেেোর বান্দারা মখনেনে, মতাোর 
রেেট সাওে পালেোরী ণ ইফতার েনরনে, আল্লাহর 
পেন্দেীে রফররিতারা মতাোর জেয রহেত োেো 
েরনে এবাং আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর োনের রফররিতানদর 
েনিয মতাোর আনলাচো েনরনে”।   

বার- োনরা বারড়নত প্ররতরদে মেহোে হনব ো। অনেে 
রদে পর পর মেহোে হনব, তানত েহব্বত বাড়নব। 
োরণ, আবু্দল্লাহ ইবে উোর রারদোল্লাহু আেহুো মেনে 
বরণথত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে বনলে, 

   «زر غبا تزدد ُحبا»

“রেেু রদে পর পর মদখনত আস, তানত েহব্বত 
বাড়নব”।16  

                                                           
16 ইবে আরবদ দুরেো, হাদীস োং ১৫৬, ১০৪। 
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মতর- োনরা বারড়নত রতে রদনের মবরি অবিাে েরনব 
ো। 

আবু হুরােরা রারদোল্লাহু আেহু মেনে বরণথত, রতরে 
বনলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে বনলনেে, 

يَّام  »
َ
يَافَُة ثاََلثَُة أ  «، َفَما َزاَد َفُهَو َصَدقَة  الضِّ

“মেহোেদারর রতে রদে। রতে রদনের মবরি মেহোেদারর 
েরা সদো”।17  

মেজবানের েরণীে:  

সরতযোর েুসরলে েখে মেহোে আনস তানত মোনো 
প্রোর রবরি হে ো এবাং েে খারাপ েনর ো, বরাং মস 
খুরি হে এবাং মেহোনের সম্মাে ও ইজ্জত রক্ষা েনর। 
োরণ, মস জানে মেহোে তার হেই গ্রহণ েরনব। েনে 
রাখনব মেহোনের মেহোেদারর েরা ওোরজব। 

                                                           
17 সহীহ বুখারী, হাদীস োং ৫৬৮৮; সহীহ েুসরলে, হাদীস োং ২২১৫; ইবে 
োজাহ, হাদীস োং ৩৪৪৭। 



 

 

 
 28  

মেহোেদারর েরা োেবতার দারব, মেহোে মদনখ োে 
রেটোনব ো, খুরি হনব।   

মলােোে হারেে বনলে, চাররট বস্তু মেনে োনরারই 
অেীহা োো উরচৎ েে, েরদও মস আেীর বা ভদ্রনলাে 
মহাে: 

১. রপতার সম্মানে জাে া মেনড় মদওো।  

২. মেহোনের মেহোেদারর েরা।  

৩. স্বীে বাহনের পররচেথা েরা।  

৪. আরলনের মখদেত েরা।  

মেহোেনদর সানে মেসব আচরণ েরা উরচৎ: 

এে- খুব তাড়াতারড় খাওোনরর বযবিা েরা। োরণ, 
এরট মেহোনের সম্মাে েরা। হানতে আল-আসাে রহ. 
বনলে, “তাড়াহুড়া েরা িেতানের োজ, তনব পাাঁচরট 
োনজ তাড়াহুড়া েরা ববি:  

১. মেহোনের মেহোেদারর েরা।  
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২. েৃত বযরির দাফে োফে।  

৩. েুোরী মেনেনে রববাহ মদওো।  

৪. ঋণ পররনিাি েরা এবাং  

৫. গুোহ মেনে তাওবা েরা”।18   

দুই- েখে মোনো মেহোে আনস তুরে তার সােনে খাো 
সািয অেুোেী ভানলা খাবার মপি েরনব। তানে এ েো 
রজজ্ঞাসা েরনব ো মে, আপরে খাো খানবে? আপোর 
জেয খাো আেব রেো? খাো পাোনবা রেো? ইতযারদ। 
আর েখে মোনো মেহোে বনল, ো আরে খানবা ো, শুিু 
তার এ েো বলা দ্বারা মেহোেদারর েরা হনত রবরত 
োো েৃপণতারই আলােত। মেেে, সুরফোে সাওরী রহ. 
বনলে, “েখে মতাোর মোনো ভাই মতাোর বারড়নত 
মেহোে হে, তানে তুরে এ েো বলনব ো। তুরে খাো 

                                                           
18  মদখুে, ইবে হাব্বানের রাওজাতুল উোলা, পৃ. ১১৭। 
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খানব? অেবা মতাোর জেয রে খাো রেনে আসব? তুরে 
খাো মপি ের, েরদ খাে ভানলা অেযোে তুনল োও”।  

রতে- দস্তরখানে খাবার পররনবিে েরনত োপথণয েরনব 
ো। মোনো খাবারনে ম াপে েরনব ো। সব খাবারই 
মেহোনের সােনে তুনল িরনব। অনেে োেুষ এেে 
আনে তারা মেহোেনে ভানলা ভানলা খাওোর মদে ো। 
রেনজরা ভানলা ভানলা খাে। ইোে  াজ্জারল রহ. 
দস্তরখানের আদব ও খাওোর রেেে বণথো সম্পনেথ 
বনলে, েখে মেহোেদারর েরনব, তখে প্রেনে ফল-
ফু্রটনে সােনে মদনব। োরণ, প্রেনে ফল খাওো স্বানিযর 
জেয উপোর। তারপর ম ািত খানব। োরণ, আল্লাহ 
তা‘আলা েুরআনে েরীনে প্রেনে ফনলর েো উনল্লখ 
েনরনেে তারপর ম ািনতর েো উনল্লখ েরনেে। 
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,  

اَۡوَفِٰكَهة ۡ﴿ ونَِۡۡمِمَّ اَۡطي  َۡۡوَِل م٢٠َِۡۡۡيَتَخيَّ  تَه ونَِۡۡمِمَّ : الواقعة] ﴾٢١ۡيَش 
٤٢  ،٤٢  ] 
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“আর (নঘারানফরা েরনব) তানদর পেন্দেত ফল রেনে। 
আর পারখর ম ািত রেনে, ো তারা োেো েরনব”। 
[সূরা আল-ওোরেো, আোত: ২০-২১] 

চার- মেহোনের খাওো মিষ ো হনত দস্তরখাে উোনব 
ো। মেহোনের সানে এেসানে খাো মিষ েরনব। 
অেযোে লজ্জাে মেহোে মখনত চাইনব ো।  

পাাঁচ- এে সানে মখনত বসনল মেহোনের আন ই খাওো 
মিষ েনর চনল োনব ো। োরণ, এনত মেহোে মপট 
ভনর মখনত সাংনোচ মবাি েরনব। এ জেয তার সানে 
িরীে োেনব বা বনস  ল্প েরনব।  

েে- মেহোনের সানে সানে সুন্দর সুন্দর েো বলনব। 
োনত তার অন্তনর খুরি োনে। মেহোেনে মরনখ তার 
অেুেরত োড়া ঘুেনব ো। তার উপরিরতনত রেনজর 
েপালনে মদাষানরাপ েরনব ো।  

আবু হুরােরা রারদোল্লাহু আেহু মেনে বরণথত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওোসাল্লাে বনলে, 
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 «اللكمة الطيبة صدقة»

“সুন্দর েো সদো স্বরূপ”।19 

ইোে আওোেী রহ. মে রজজ্ঞাসা েরা হনলা, মেহোনের 
সম্মাে েী? রতরে বলনলে, “হারস েুখ ও সুন্দর েো”। 

সাত- মেহোেনে বাড়ীর দরজা মেনে সম্ভাষণ জাোনো 
এবাং রবদানের সেে বাড়ীর দরজা পেথন্ত এর নে রদনে 
আসা।  

আট- মেহোনের সানে হারস েুনখ সাক্ষাত েরা: আবু ের 
রারদোল্লাহু ‘আেহু মেনে বরণথত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওোসাল্লাে বনলে, 

 «وتبسمك يف وجه أخيك صدقة»

“মতাোর ভাইনে সানে েুচরে হারস রদনে সাক্ষাত েরা 
দাে েরার সাওোব”।20  

                                                           
19 সহীহ বুখারী, হাদীস োং ২৭০৭; সহীহ েুসরলে, হাদীস োং ১০০৯। 
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েে- মেহোনের সানে েুসাফাহা েরা: বারা ইবে আনেব 
রারদোল্লাহু আেহু মেনে বরণথত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওোসাল্লাে বনলে, 

نح »
َ
ِ يَلحتَِقيَاِن َفيَتََصافََحاِن إاِلَّ ُغِفَر لَُهَما َقبحَل أ ِلَمنيح َما ِمنح ُمسح

قَا ََتِ
 «َيفح

“েখে দুই েুসরলে ভাইনের োনে মদখা হে এবাং এনে 
অপনরর সানে েুসাফাহা েনর, তানদর উভনের পৃেে 
হওোর পূনবথ আল্লাহ তা‘আলা তানদর ক্ষো েনর 
মদে”।21  

আল্লাহ তা‘আলা আোনদর মেহোনের মেহোেদারর 
েরার তাওফীে রদে। আেীে। 

  

                                                                                           
20 সহীহ বুখারী, আদাবুল েুফরাদ, হাদীস োং ৮৯১। আলবােী হাদীসরটনে 

সহীহ বনল আখযারেত েনরে।  
21 আবু দাউদ, হাদীস োং ৫২১২; ইবে োজাহ, হাদীস োং ৩৭০৩; রতররেেী, 
হাদীস োং ২৭২৭। আলবােী হাদীসরটনে সহীহ বনল আখযারেত েনরে। 
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মেহোেদারর েরা ইসলানের এেরট গুরুত্ব পূণথ 

আেল। ইসলাে উম্মনত েুসরলোনে মেহোেদারর 
েরা ও মেহোনের সম্মাে রক্ষা েরার রবনিষ গুরুত্ব 
রদনে োনে। মেহোনের মেহোেদারর েরা, 
মেহোনের েরণীে, মেজবানের েরণীে ও 
মেহোেদাররর গুরুত্ব সম্পনেথ এ গ্রনে আনলাচো 
েরা হনেনে। 
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