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mvwe©K m¤úv`bvq

Avj-BwZQvg M‡elYv cl©`

হ� ও উমরা (পবর্-১৭)
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েলাক েদখােনা আমেলর পিরণিত (েশষ পবর্)
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মহানবী মুহা�াদ a : উ�াহর পাওয়া ে�� উপহার
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হে�র মানদ�

১৩

জ্ঞানীেদর িকছু গুণাবিল

১৬

একিট িলফেলেটর ইলমী জবাব (েশষ পবর্)

১৯

মানিসক চাপ েথেক মুি� পাওয়ার ১০িট উপায়!
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-Avãyi ivhhvK web BDmyd
-W. BgvgyÏxb web Avãyj evQxi

-W. †gv. Kvgiæ¾vgvb

cÖavb m¤úv`K,

Avj-RvwgÔAvn Avm-mvjvwdq¨vn, Wv½xcvov, cev, ivRkvnx;
Zzev cy¯ÍKvjq, bI`vcvov, mcyiv, ivRkvnx-6203
m¤úv`bv wefvM : 01407-021838
e¨e¯’vcbv wefvM : 01407-021839
mvK©y‡jkb wefvM : 01750-124490, 01407-021841
dvZvIqv nUjvBb : 01407-021842 (weKvj 4:00wg.-5:30wg.)
B-‡gBj : monthlyalitisam@gmail.com
I‡qemvBU : www.al-itisam.com
†dmeyK †cR : facebook.com/alitisam2016

- g~j (D`©~) : mvB‡q¨` wgqvu bvhxi ûmvBb †`njfx p
Abyev` : AvLZviæ¾vgvb web gwZDi ingvb

- †gv. ZwiKzj Bmjvg
-Avngv`yjøvn

-AvZvDi ingvb

BDwUDe : youtube.com/c/alitisamtv

মাধয্িমক �ের মানস�ত িশক্ষািব�াের �ধান িশক্ষেকর ভূ িমকা ২৫

RvwgÔAvn mvjvwdq¨vn, bvivqYMÄ :
01738-560698 , 01757-673279
RvwgÔAvn mvjvwdq¨vn, ivRkvnx :
01787-025060 , 01724-384855
RvwgÔAvni Dfq kvLvi Rb¨ :
01717-088967 , 01717-943196

মূ খর্েদর সােথ িবতকর্ : শরীআত কী বেল? (পূ বর্ �কািশেতর পর) ২৭

(পূ বর্ �কািশেতর পর)
- †gv. Avwidzj Bmjvg

-Aa¨vcK Ievq`yj evix web wmivRDÏxb

কুরআন-সু �াহর আেলােক মৃ ত মুসিলমেদর জনয্ িনেবিদত
আমলসমূ েহর �িতদান

২৯

-g~j : W. mvC` Beby Avjx Beby Iqvnvd Avj-K¡vnZ¡vbx p
Abyev` : nvdxhyi ingvb web w`jRvi †nvmvBb

RvwgÔAvni mvwe©K Kv‡R mn‡hvwMZv Ki‡Z :
weKvk cvi‡mvbvj : 01717-088967
weKvk gv‡P©›U : 01974-088967

nvivgvB‡bi wg¤^vi †_‡K

ঐকয্ব� থাকুন, মতাৈনকয্ পিরহার করুন
-Abyev` : †gv. ZwiKzj Bmjvg

nvw`qv

mvgwqK cÖm½

25/- (cuwPk UvKv) gvÎ

হাফ ভাড়া িশক্ষাথর্ীেদর আবদার, না-িক অিধকার?

evwl©K bZzb MÖvnK Puv`v

lvY¥vwmK

evrmwiK

mvaviY WvK

200/-

400/-

Kzwiqvi mvwf©m

300/-

600/-

Avj-RvwgÔAvn Avm-mvjvwdq¨vn KZ…©K cÖKvwkZ Ges
Avj-BwZQvg wcÖw›Us †cÖm, Wv½xcvov, ivRkvnx n‡Z gyw`ªZ|

-Ry‡qj ivbv

w`kvix

�েজ�র িনেয় িকছু কথা
-mvC`yi ingvb

KweZv
evsjv‡`k I AvšÍR©vwZK
mIqvj-RIqve
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ক োমলমতি তিক্ষোর্থীদের ঈমোন তনদে তিতনতমতন কেলদেন নো!

গত ৬ ডিসেম্বর ২০২১ সেোমবোর ডবডিডিউজ স োসেডিস োসরর প্রধোি েম্পোদক সতৌড ক ইমসরোজ খোডিদী ডিক্ষোমন্ত্রী দীপু মডির
ডিক্ষোক্রসমর পডরবততি ডবষেক একড েোক্ষোতকোর গ্রহণ কসরি। সেখোসি চতুর্ত সর্সক অষ্টম এই পোাঁচ বছসর ধমতডিক্ষো, ভোসিো র্োকো,
ডিল্প এবং েংস্কৃডত পোঠ্যক্রসম েু ক্ত করোর ডবষেড

গুরুসের েোসর্ উসঠ্ আসে। ডিক্ষোমন্ত্রীসক একড

প্রশ্ন করো হে এভোসব—

‘পরমতেডহষ্ণুতো সে ো আপিোরো েমোসজ প্রসমো করসত চোি, সে োর জসিয আপিোর কী মসি হে িো, েবোরই কম সবডি অিয ধমত
েম্পসকত জোিো উডচত? সে ো কী করসবি আপিোরো?’ উত্তসর ডিক্ষোমন্ত্রী বসিি, ‘অবিযই। আডমসতো চোই… আডমসতো আিো করডছ সে ো
করো হসব। প্রসতযকড ছোত্র-ছোত্রীসক অিয ধমত েম্পসকতও জোিসত হসব। এক ো হসে, ডিসজর ধমত চচতো, সে ো এক ো জোেগো। আসরক ো
হসে, ধমতীে ডিক্ষো’।
আমরো বিসত চোই, গত িসভম্বর ২০২১ েংখযোে ইেিোসম ধমতীে উদোরতোর উপর েম্পোদকীেসত আমরো ডিসখডছিোম, ‘ইেিোসমর মসতো
আর ক োদনো ধমত অনয ধমথোেলম্বীদের েোসর্ উদোরতো ও েডহষ্ণুতো প্রদিতি করসত পোসরডি। এমনত
কেসোমতর

তনরপরোধ নোগতরদ র উপর হোমলো

রদি ইসলোম তনদেধ

যু দেও নোরী, তিশু, েৃ ে ও

দরদি। অনু রূপভোদে স্থোের-অস্থোের সম্পতি নষ্ট

রোও

তনদেধ। সেজিয মুেডিমসদর হৃদসে অিযসদর প্রডত ডহংেো-ডবসেষ, সক্রোধ, প্রতোরণো িু ক্কোডেত র্োসক িো। বরং একজি মুেডিম ইেিোসমর
নযোেপরোেণিো, সমিো, অঙ্গী োর রক্ষো, েেোর্দ্থিো ও তনরোপিো েোরো েকি মোিু সষর েোসর্ চসি। তসব এসক্ষসত্র সে ইেিোমী আক্বীদো ও
আচোর-অিু ষ্ঠোসির অপমোি বরদোিত কসর িো’। ডজ, ডঠ্ক তোই; আমরো ইেিোসমর ডিসদতিিো সমোতোসবক ধমতীে উদোরতো ও েডহষ্ণুতো
সদখোসত সমোস ও কোপতণয কডর িো। ডকন্তু তোই বসি অিয সকোসিো ধমত ও মতোদিত পসে সে ো আমোসদরসক ডিখসত হসব— বযোপোর ো
সমোস ও সে রকম িে। বরং ইেিোসমই রসেসছ এর েব রেদ। সকোমিমডত মুেডিম ডিক্ষোর্তী েখি অিয ধসমতর মতোদিত পেসব, তখি
ডিসজর অজোসেই কস সচোরোবোডিসত তডিসে েোসব। তোর কডচ হৃদসের গহীি সকোসণ ইেিোম েম্পসকত িোিো ডবভ্রো

ও েংিে বোেো

বোাঁধসব। তোর মসধয জন্মোসব অিয ধমত, মতোদিত ও এর ধ্বজোধোরীসদর প্রডত ভোসিোবোেো, েো ইেিোসম েম্পূ ণত ডিডষদ্ধ (মু মিোতহনোহ, ৬০/৪;
মোদেেোহ, ৫/৫১)। এক েমে সে ঈমোি-আমি সখোেোসব। মসি রোখসত হসব, আমোসদর েকসির েৃ ডষ্টকততো মহোি আল্লোহর ডিক ইেিোমই

একমোত্র মসিোিীত জীবিডবধোি (আসি ইমরোি, ৩/১৯)। ইেিোম ছোেো অিয সকোসিো ধমত মহোি েৃ ডষ্টকততো কডিিকোসিও গ্রহণ করসবি িো
(ঐ, ৩/৮৫)।

বস্তুত একজি মুেডিসমর আক্বীদো-আমসি েোমোিযতম ডচে ধরোসত পোসর এমি সকোসিো কর্ো সিোিো ও পেো কখিই জোসেে সিই এবং
এ বযোপোসর সকোসিো েু সগর মুেডিম স্কিোরগসণর মসধয ডেমত পোওেো েোে িো। সেকোরসণ সছো সছসি-সমসেরো সতো দূ সর র্োক, এমিডক
বেস্ক মুেডিসমরও এমি সকোসিো সিখো পেো েোসব িো বো বক্তবয সিোিো েোসব িো, েো তোসদর ঈমোি ও আমসি ডবন্দু মোত্র ডবরূপ প্রভোব
স িসত পোসর। ডেতীে খিী ো উমোর (রোডেেোল্লোহু আিহু) সকোসিো এক আহসি ডকতোসবর ডিক সর্সক তোসদর সকোসিো একড ডকতোব
পোি এবং তো ডতডি রোেূ ি (ছোল্লোল্লোহু আিোইডহ ওেো েোল্লোম)-এর ডিক এসি পোঠ্ কসরি। এসত রোেূ ি (ছোল্লোল্লোহু আিোইডহ ওেো

েোল্লোম) ভীষণ রোগ কসরি (আহমোদ, হো/১৫১৫৬, ‘হোেোি’)। রোেূ ি (ছোল্লোল্লোহু আিোইডহ ওেো েোল্লোম) বসিি, ‘সে েত্তোর কেম, েোর
হোসত মুহোম্মোসদর প্রোণ! ইেোহূ দী সহোক আর ডিষ্টোি সহোক, সে বযডক্তই আমোর এ আহ্বোন শুসিসছ, অর্চ আমোর ডরেোিোসতর উপর ঈমোি
িো এসি মৃ তুযবরণ কসরসছ, অবিযই সে জোহোন্নোমী’ (মু েডিম, হো/২৪০)। অবিয প্রসেোজসি অিযোিয মতোদসিতর ভ্রোডে ও অেোরতো তুসি
ধরোর উসেসিযই সকবি সে েম্পসকত পেোশুিো করো েোসব। তসব সেসক্ষসত্রও িক্ত িতত মোিসত হসব; তো হসে, হক্ব ও বোডতসির মসধয
পোর্তকয করোর মসতো পডরপক্ক জ্ঞোি বযডক্তর মসধয র্োকসত হসব এবং ডিসজ স তিো ও ডবভ্রোস পসে েোওেোর েব রকসমর ঝুাঁডকমুক্ত
হসত হসব। তোই েডদ হে, তোহসি কডচকোচো ডিক্ষোর্তীসদর জিয অিয ধসমতর জ্ঞোি অজতি কত ু কু ডিরোপদ হসত পোসর, েোসদর ঈমোিআমসির জ্ঞোি একদম িূ সিযর সকোঠ্োে?! আমরো মসি কডর, ইেিোসম ধমতীে উদোরতো েম্পসকত মুেডিম ডিক্ষোর্তীসদরসক পূ ণত
ওেোডক হোি করোই েসর্ষ্ট; উদোর বোিোসিোর িসক্ষয অিয ধসমতর জ্ঞোি তোসদর সমোস ও দরকোর সিই।
পডরসিসষ, ধমতীে ডিক্ষোর বযোপোসর গুরুেোসরোপ করোর কোরসণ আমরো েরকোরসক ধিযবোদ জোিোই। েোসর্ েোসর্ আসবদি জোিোই: (১)
ধমতীে ডিক্ষোসক ৮ম সেডণ পেতে শুধু িে, বরং অেত উচ্চ মোধযডমক স্তর পেতে বোধযতোমূ িক করুি। (২) তসব ইেিোম ডিক্ষোে সেি
অবিযই পডবত্র কুরআি ও ছহীহ েু ন্নোহ ডভডত্তক খোাঁড জ্ঞোি স্থোি পোে, সেডদসক গুরুসের েোসর্ িজর রোখুি। (৩) বোংিোসদসির মসতো
একড মুেডিমরোসে ডোরউইদনর তেেিথনেোে িদের মদিো আদরো কযসে নোতি য মিেোে পোঠ্যেইদে স্থোন কপদেদি, কসগুদলো অতেলদম্ব
সতরদে কেলু ন। (৪) ক োদনোভোদেই কযন কস ু যলোতরজম আমোদের তিক্ষো-সংস্কৃতিদি তেেেোাঁি েসোদি নো পোদর, কসতেদ
রোেুন। মহোন আল্লোহ আমোদের ঈমোন-আমল রক্ষো, অিঃপর কেদির স্বোধীনিো-সোেথদভৌমত্ব রক্ষোর িোওেীক্ব েোন
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সজোগ েৃ তষ্ট

রুন- আমীন!

cÖ e Ü

হজ্জ ও উমরা
-আব্দু র রাযযাক বিন ইউসু ফ

(পিব-১৭)
এখন মাথার চুল ককটে ইহরাম হটে হালাল হটে হটি। এো

আে োবরটখর জনয অটপক্ষা করটি। অেঃপর আে োবরটখ
হটের জটনয নেুন কটর ইহরাম িাাঁধটি।

উমরার একবে ওয়াবজি কাজ। যারা কেরান অথিা ইফরাদ

বযলহে মাটসর আে োবরটখ হটের ইহরাম এিং বমনায় গমন :

হটের ইহরাম িাাঁধটি োরা মাথার চুল কাোটে পারটি না।

বযলহে মাটসর আে োবরখ যাটক ‘ইয়াওমুে োরবিয়যা’ িলা

োরা হটের বদন পাথর মারার পর মাথার চুল কাোটি িা
নযাড়া করাটি। পুরুষরা চুল ক াে কটর অথিা নযাড়া কটর

হয়, কস বদন সকাটল আপন আপন স্থাটন এিং মক্কািাসী

চুল ককটে হালাল হটে হটি : উমরার কাজ প্রায় সিই কেষ।

হালাল হটে পাটর। েটি মাথা নযাড়া করা উত্তম। রাসূ ল a

আপন িাসায় পূ টিবর মটো ইহরাটমর প্রস্তুবে বনটয় অন্তটর
َ َ
হটের বনয়যে করটি, অেঃপর মুটখ িলটি, (حجْا
َْ ْْك
ْ ْلَي
ْ)

নযাড়ার জনয বেন িার আর ক ােকারীর জনয এক িার দু ‘আ

‘লাব্বাইকা হাোন’। এ িটল হটের ইহরাম িাাঁধকব এিং

কটরন। হাদীট এটসট ,
َ
َ
َ َ َ َ
ُ َ َ ِّ َ ُ
ُ
ْي ْقالوْا
ْ اّلل ْﷺ ْالل ُه َْم ْاغ ِفرْ ْلِلمحل ِق
ِْ َ ْ ول
ْ ال ْ َر ُس
ْ ال ْق
ْ  قْ ب ْ ُه َري َر َْة
ْ ِ َعنْ ْأ
َ َ َ َ ِّ َ ُ َ
ً َ َ َ َ َ ِّ َ ُ َ ُ َ َ ِّ َ ُ
ْينْْقال َهاْْثالثا
ْ ِّص
ِْ يْْقالوْاْْولِلمق
ْ الْْالل ُه َْمْْاغ ِفرْْْلِلمحل ِق
ْ ينْْق
ْ ِّص
ِ ولِلمق
َُ َ َ َ
ِّ
َ.ين
ْ ِّص
ْ ق
ِ الْولِلمق

বমনার বদটক রওয়ানা হটি। এর আকে কগাসল কটর বনটি।
সম্ভি হটল আের িযিহার করটি। ইহরাটমর কপাোক
পবরধান করটি। ‘লাব্বাইকা হাোন’ িলার পর োলবিয়যা
পড়টে থাকটি, কয োলবিয়া হটের বদন ১০ োবরখ িড়
জামরায় পাথর মারা পযবন্ত চলটে থাকটি। োরপর বমনায়

আিূ হুরায়রা c িটলন, নিী করীম a িলটলন, কহ

বগটয় কযাহর, আ র, মাগবরি, এো ে র কটর এিং ৯

আল্লাহ! মাথা নযাড়াকারীকক ক্ষমা কটরা। াহািীগণ িলটলন,
যারা চুল ক াে কটরট

োটদর জনয। রাসূ ল a িলটলন,

কহ আল্লাহ! যারা মাথা নযাড়া কটরট ন, োটদর ক্ষমা কটরা।
াহািীগণ িলটলন, যারা মাথার চুল ক াে কটরট

ালাে যথারীবে বনবদবষ্ট ওয়াটে আদায়

করটি। ফজটরর

ালাে কেটষ বক ু ক্ষণ অটপক্ষা করার পর

বমনা কথটক আরাফার মাটে যাটি।5 ইিনু আব্বাস c

োটদর

িটলন, রাসূ ল a আমাটদর বনটয় বমনায় কযাহর, আ র,

জনয। রাসূ ল a এভাটি বেন িার িলটলন। আর েৃেীয় বা
চতুর্থ িার িলটলন, যারা চুল ক াে কটরট োটদরও ক্ষমা
কটরা।1 েটি উমরা কটরই যবদ বক ু বদটনর মটধয হে শুরু

মাগবরি, এো এিং ফজটরর

ালাে আদায় করটলন।

োরপর বেবন আরাফায় কগটলন।

6

ইিনু মাসঊদ c

িটলন, আবম রাসূ ল a-এর সাটথ বমনায় দু ই রাকআে

হয়, োহটল ১০ োবরটখ কযন মাথা নযাড়া করা যায় এজনয
নযাড়া না কটর চুল ক াে করাই উত্তম। কযমন

োবরটখর ফজর

ে র

াহািীগণ

ালাে আদায় কটরব ।7 এখাটন মক্কািাসীটদরও ে র

ালাে আদায় করটে হটি। ককননা, এো হটের বিধান।

বিদায় হটের সময় কটরব টলন।2

জ্ঞােিয : ককাটনা প্রটয়াজটন িা ককাটনা সমসযার কারটণ সাে

মবহলারা োটদর মাথার চুটলর কেষ বদক হটে বক ু পবরমাণ

োবরখ বদিাগে রাটে বমনায় কযটে হটল ইহরাম কিাঁটধ কযটে

ককটে কফলটি। ইিনু আব্বাস c িটলন, রাসূ ল a
িটলট ন, ‘মবহলাটদর মাথার চুল নযাড়া করটে হটি না।

হটি।
যা িজবন করটে হটি :

োটদর মাথার চুল ক াে করটে হটি’।3

(১) বমনায় যাওয়ার পূ টিব ১০ োবরটখর অবিম সাঈ করা।

একজন অনযজটনর চুল ককটে বদটে পাটর। ইিনু আব্বাস

(২) বনজ িাসা কথটক ইহরাম না কিাঁটধ, কা‘িাঘটর বগটয়

c িটলন, আমাকক মুআববয়া c বকেকেন, আবম
একবে কাাঁবচ বদটয় রাসূ ল a-এর চুল ক াে কটর

ইহরাম িাাঁধা।

বদটয়ব লাম। এভাটি উমরা হটে হালাল হটয় যু লবহোর

(৩) ইহরাটমর িাকয ও োলবিয়া াড়া মনগড়া ককাটনা দু ‘আ-

4

দরূদ পড়া।

1. হীহ িু খারী, হা/১৭২৮; েহীহ মু সবলম, হা/১৩০২।
2. হীহ িু খারী, হা/৪৪১১; বমেকাে, হা/২৬৩৬।

5. িায়হােী, সু নানু ে কুবরা, হা/৯৫০২।

3. আিূ দাঊদ, হা/১৯৮৫; হাদী

6. বেরবমযী, হা/৮৭৯, হাদী

হীহ; বমেকাে, হা/২৬৫৪।

4. হীহ িু খারী, হা/১৭৩০; েহীহ মু সবলম, হা/১২৪৬।

হীহ।

7. েহীহ বু খারী, হা/১০৮২; বেরবমযী, হা/৮৮২, হাদী
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হীহ।
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আরাফায় অিস্থান : হাদীট এটসট ,
ُ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِّ ُْمَ َمدْبنْأَبْبَكرْاثلَ َق
َ َ َ ُ َ
ْانْ ِمن
عن
ِ ِفْأنهْسألْأنسْبنْمال ِ ٍكْوهماَْغ ِدي
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ َ
َ َُ َ ُ ُ َ ََََ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْﷺ
ْ ْْاّلل
ْ ِم ًًنْ ِإَلْ ْع ْرفةْ كيفْ كنتمْ تصنع
ِ ْول
ِ ونْْ ِِفْ هذاْ اْلومِ ْ معْ رس
َ َ ُ ِّ َ ُ َ ُ ِّ َ ُ َ
َ
ُ َ َ ُّ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ َ
ِّْبْ فال
ْ ويكِّبْ ِمناْ المك، ْك ُرْ َعلي ِه
ْ فقالْ َك
ِ نْْي ِهلْ ِم ْنْاْْالم ِهلْ فالْ ين
ََ ُ ُ
.ْْعلي ِْه
كر
ِ ين
মুহাম্মাদ ইিনু আিূ িকর আ - াোফী হটে িবণবে আট ,
বেবন একিার আনাস ইিনু মাটলক c-কক বজটজ্ঞস
করটলন, েখন োরা উভটয় কভার কিলায় বমনা হটে
আরাফাটের বদটক যাবিটলন, আপনারা এই বদটন রাসূ ল
a-এর সাটথ কী করটেন? বেবন িটলন, আমাটদর মটধয
কয ‘োলবিয়যা’ িলটে চাইে োলবিয়যা িলে, অথচ োর
প্রবে ককাটনা আপবত্ত করা হটো না। এভাটি আমাটদর মটধয
কয োকিীর িলটে চাইে, কস োকিীর িলে, অথচ োটে
োর প্রবে ককাটনা আপবত্ত করা হটো না।8
َ َ َُ َ َ َ َ
َ َ ْاّللْْﷺْْقَ َال
َ ْ ْْجابر
َ َ
َ ََنر ُتْ َهاْ ُهن
ْاْو ِم ًًن
ِ ِْفْْح ِديثِ ِهْذلِكْ أنْرسول
ِ ٍ ِ عن
ُّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ
ٌ
َ َح ٌرْ ف
َ ُُكُّ َهاْ َمن
ُْك َْهاْ َموقِف
ْ ْْاَن ُْرواْ ِِفْ ِرحالِكمْ وو ْقفتْ هاْ هناْ وعرف ْة
ٌ َ َ ُّ ُ ٌ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
.ف
ْ ِاْموق
ووقفتْهاْهناْوَجعُْكه
জাটির c হটে িবণবে, রাসূ ল a িটলট ন, ‘আবম এই
জায়গায় কুরিানী কটরব । আর পুটরা বমনা এলাকা কুরিানীর
জায়গা। সু েরাং কোমরা কোমাটদর আিাটস কুরিানী কটরা।
আবম ঐ স্থাটন অিস্থান কটরব আর পুটরা আরাফার মাে
অিস্থাটনর স্থল। আবম এই জায়গায় অিস্থান কটরব । আর
গোটা মুযদাবলফা অিস্থাটনর জায়গা’।9
َ َ
َ
َ َ
ُ َ
َ َ
ْاللْ ِفي ِْه
ُْ ْق
َْ ِثْ ِمنْْأنْْيعت
َْ الْ َماْ ِمنْْيَومٍْْأك
ْ للْﷺْق
ِْ ولْا
ْ نْ َر ُس
ْ َِعنْْ ََعئِشةْإ
َ
َ
ََ
ُ ُ ُ
َ ََ
َ
ْك ْة
ْ ِ َارْْ ِمنْْْيَومِْْْ َع َرف ْةْْ َو ِإن ُْهْْْلَدنوْْث َْمْْيب
ِْ َنْْانل
َْ َعب ًداْْ ِم
ِاهْْ ِب ِْه ِْمْْالمالئ
َ
َ َ َ َ ُ ََُ
.ادْ َه ُؤَل ِْء
ْ ولْماْأر
ْ في ق
আটয়ো g িটলন, রাসূ ল a িটলট ন, ‘আরাফার বদন
াড়া এমন ককাটনা বদন নাই কয বদটন আল্লাহ োআলা আপন
িান্দাটদর জাহান্নাম হটে অবধকহাটর মুবে বদটয় থাটকন।
বেবন কসবদন োটদর অবে বনকেিেবী হন এিং োটদর বনটয়
কফটরেোটদর বনকে গিব কটরন এিং িটলন, োরা কী চায়
িটলা? (আবম োটদর োই বদি)’।10
َ َ ُ ُ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ
ْان
ْ َنْشيب
ْ يدْب
ْ لْي ِز
ْ ْال
ْ الْ ْلْيق
ٍْ انْعنْْخ
ْ نْصفو
ِْ اّللْب
ِْ ٰ ْنْ َعب ِْد
ِْ َعنْْ َعم ِر ْوْب
َ
ُ َ َ
ُ ََ
َ َََ
ْاْل َمامِْْ ِجدْاْ ْف ْأ ْتانْا
ْ ِ ِفْنلَاْبِ َع َرف ْةْيبَا ِع ُدهْ َعم ٌر ْوْ ِمنْْ َموق
ْ ٍ ِِفْ َموق
ْ ِ ْالْكنَْا
ْ ق
ِ ْف
8.

হীহ িু খারী, হা/১৬৫৯; েহীহ মু সবলম, হা/১২৮৫; বমেকাে,
হা/২৫৯২।

9. েহীহ মু সবলম, হা/১২১৮; বমেকাে, হা/২৫৯৩।

ِّ َ َ َ ُّ َ َ َ ُ
ُ َُ ُ َ
ُ َولْل
ٰ ْ ّنْ َر ُسو ُْلْ َر ُس
ْْكم
ْ كْمْْيق
اّللْْﷺْإِْل
ْ ِالْإ
ْ ىْفق
ْ ار
ْ اب
ِ ْول
ِ
ِ نْ ِمرب ٍْعْاْلنص
َ
ََ َ َ
َٰ ُ َ َ ُ
َ َ َٰ ُ
ُ
ْيمْْعلي ِْه
ْ ثْْأبِيكمْْْإِبرا ِه
ْ ِ ثْْ ِمنْْْإِر
ْ ِ َعْْاِر
ْ َْْْعْْمشا ِع ِرك ْمْْفإِنكم
ْ ْْقِفوْا
َ َ
.ْالسال ُْم
আমর ইিনু আব্দু ল্লাহ ইিনু

িণবনা কটরন, যাটক ইয়াযীদ ইিনু োয়িান িলা হটো।
ইয়াযীদ

c

িটলন,

আমরা

আরাফাটে

আমাটদর

পূ িবপুরুষটদর স্থাটন ব লাম। আমর িটলন, এ স্থানবে ইমাটমর
স্থান হটে অটনক দূ টর ব ল। ইয়াযীদ c িটলন, এমন
সময় আমাটদর কাট

ইিনু বমরিা আল-আন ারী এটস

িটলন, আবম কোমাটদর কাট

রাসূ ল a-এর পক্ষ হটে

কপ্রবরে প্রবেবনবধ। বেবন a কোমাটদরটক কোমাটদর
অিস্থাটনই (ইিাদেগাটর) থাকার জনয িটলট ন। কারণ
কোমরা কোমাটদর বপো ইিরাহীম

e-এর সু ন্নাটের

উপটর রটয় ।
ُّ ُ ٌ َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ
َ َ َ
َ َْ نْ َر ُس
َ َْْعن
ًْن
ْ ً كْ ِم
ْ فْ َْو
ْ ِكْعرف ْةْموق
ْ ْال
ْ ﷺ ْق
ْ ْْاّلل
ْ اّللْأ
ِْ ْنْ َعب ِْد
ُْ جابِ ُْرْب
ِ ْول
ُّ ُ ٌ َ َ َ ُ ُّ ُ َ ٌ َ َ
َ َ
َ يقْ َو َمن
َ ك ْف
ْ .ْح ٌْر
ٌْ اجْ َمك ْةْ َط ِر
ِْ ج
ْ ِكْالمزدلِف ِْةْموق
ْ منح ْرْو
ِ ْ فْ َو
জাটির ইিনু আব্দু ল্লাহ c হকত িবণবে, রাসূ ল a
11

িটলট ন, ‘আরাফার সম্পূ ণব স্থানই অিস্থানস্থল, বমনার সম্পূ ণব
স্থানই কুরিানীর স্থান, মুযদাবলফার সম্পূ ণবোই অিস্থানস্থল
এিং মক্কার সকল পথই রাস্তা ও কুরিানীর স্থান’।12
ٰ ََ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
َ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ ِ ْخ
َ َانل
َْْع
ْ َ ْع َرفة
ِبْ ﷺْ َيطبْ انلاسْيوم
عن
ِ ْ ْاِلْ بنْ هوذةْ قالْرأيت
َ ِّ
َ َ
ً
َ
ْ .ْي
ِْ اِْفْالرَكب
ِ ريْقا ِئم
ٍ ب ِع
খাটলদ ইিনু হাওদা c িটলন, আবম নিী করীম a-কক

আরাফার বদটন একবে উটের উপর দু ’পাদানীটে পা করটখ
ভাষণ বদটে কদটখব ।13
َ َ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ
َ ُ
ُّ ْ ْري
ُ خ
َ َْانل
ْاِل ََع ِْء
ْ ِبْﷺْقال
ِْ ْج ِّدهْأن
ْعنْأبِي ِهْعن
ب
ٍ عنْعم ِروْب ِنْشعي
َ َ َ َ
َ
ََ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ
ُ َ َْل
ُْاّللْْ َوح َد ْه
ْ ِلَْإ
ْ َِلْإ
ْ ْل
ْ ِ ونْ ِمنْْقب
ْ ُّتْْأناْ َوانلَ ِبي
دَع ْءْيومِْْعرف ْةْوخريْْماْقل
َ ِّ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ
َ
ٌ.ْير
ْ كَْش ٍْءْق ِد
ْ َْع
ْ ْلْاحلم ْدْوه ْو
ْ كْو
ْ لْالمل
ْ ْل
ْ ْيك
ْ َش
ِ َْْل
আমর ইিনু শুআইি োর বপোর মাধযটম োর দাদা হটে
িণবনা কটরন কয, নিী করীম a িটলট ন, ‘দু ‘আর মটধয
কেষ্ঠ দু ‘আ হটলা আরাফার বদটনর দু ‘আ এিং সটিবাত্তম
বযবকর যা আবম পাে কটরব ও আমার পূ িবিেবী নিীগণ পাে
কটরট ন ো হটলা, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা

োরীকালাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুবল্ল
োয়ইন কাদীর’। অথব : ‘আল্লাহ াড়া ককাটনা মা‘িূ দ নাই।
11. আিূ দাঊদ, হা/১৯১৯, হাদীে হীহ; বমেকাে, হা/২৫৯৫।
12. আিূ দাঊদ, হা/১৯৩৭, হাদীে হীহ; বমেকাে, হা/২৫৯৬।
13. আিূ দাঊদ, হা/১৯১৭; মু সনাটদ আহমাদ, হা/২০৩৫০, হাদীে েহীহ;

10. েহীহ মু সবলম, হা/১৩৪৮; বমেকাে, হা/২৫৯৪।

6ô el© 3q msL¨v

াফওয়ান োর এক মামা হটে

বমেকাে, হা/২৫৯৭।

4
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বেবন অবিেীয়, োাঁর ককাটনা েরীক নাই, রাজত্ব োাঁরই।

কহ আল্লাহর রাসূ ল! ‘ত্বাটয়’ অিবস্থে একবে পাহাটড়র বনকে

োাঁরই জনয সকল প্রেংসা, বেবন সিবক ু করটে সক্ষম’।

হটে এটসব । আমার িাহন ক্লান্ত হটয় কগট । আবম বনটজও
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ক্লান্ত হটয়ব । আল্লাহর কসম! আবম এমন ককাটনা পাহাড়

জাটির ইবনু আব্দু ল্লাহ c িটলন, রাসূ ল a িটলট ন,
অেএি, িাত্বটন

াবড়বন, কযখাটন আবম অিস্থান কবরবন (আমার ও িাহটনর

আরাফাে স্থান হটে চটল যাও। সম্পূ ণব মুযদাবলফা অিস্থাটনর

ক্লাবন্তর কারটণ সি পাহাটড়ই অিস্থান করটে হটয়ট )। এ

জায়গা। অেএি, িাত্বটন মুহাসসার হটে চটল যাও। সম্পূ ণব

অিস্থায় আমার হে সম্পূ ণব হটয়ট

‘সম্পূ ণব

আরাফা অিস্থাটনর

জায়গা।

বক? েখন রাসূ ল a
িলটলন, ‘কয িযবে আমাটদর সাটথ মুযদাবলফায় ফজটরর

বমনা কুরিানীর স্থান’।15 অেএি, বনয়ম হটলা আরাফায়

ালাে আদায় করল এিং এ সমটয়র পূ টিবর বদটন িা রাটে

প্রটিটের আটগ নাটমরা প্রান্তটর উরানা উপেযকায় অিস্থান
কটর সূ যব ঢটল কগটল কযাহর ও আ টরর

আরাফাটে উপবস্থে হটলা, কস োর হে পবরপূ ণব করল এিং

ালাে একসাটথ

এক আযাটন ও দু ই ইোমটে ে র কটর আদায় কটর

হটের সমস্ত কাজ সম্পূ ণব করল’।17

আরাফার সীমানায় প্রটিে করটি। বকন্তু এে মানু টষর পটক্ষ

আরাফার বদন সূ যব ঢলা পযবন্ত আরাফার মাটে অিস্থান করটল

কসভাটি সম্ভি হটয় উেটি না। ফটল বমনা হটে সরাসবর

ফরয আদায় হটয় যাটি। েটি সূ যবাস্ত পযবন্ত থাকটে না

আরাফার সীমানায় যাওয়া হয়। আো করা যায় কয, বনরুপায়

পারটল ওয়াবজি

অিস্থার কারটণ ককাটনা সমসযা হটি না। েটি ককউ যবদ

আরাফার বদন সূ যব ঢটল যাওয়ার পর কযাহর ও আ র এক

কাটফলা

াড়াই একাকী হে কটর, োহটল প্রাণপটণ কচষ্টা

আযাটন এিং দু ই ইোমটে কযাহটরর সমটয় ে র করটে

করা উবচে। এখাটন কযাহর-আ টরর আটগ পটর ককাটনা

হটি। সম্ভি হটল ইমাটমর সাটথ জামাআটে আদায় করটি।

সু ন্নাে পড়টি না। কারণ, রাসূ ল a ককাটনা সফটর সু ন্নাে

সম্ভি না হটল বনজ স্থাটন কযাহর-আ র এক সাটথ ে র

পড়টেন না। েটি বেবন ফজটরর দু ই রাকআে সু ন্নাে সফটর

আদায় করটি। কারণ এোই নিী a-এর সু ন্নাে এিং

পড়টেন। এোও একো গুরুত্বপূ ণব বনয়ম কয, বমনা হটে সূ যব

াহািীগটণর আমল। কযাহর ও আ র বনধবাবরে সমটয় পূ ণব

উবদে হওয়ার পর আরাফায় কযটে হটি। বকন্তু বভটড়র

ালাে আদায় করা রাসূ ল a-এর সু ন্নাে অমানয করা।
َ َ ََ ُ ٌ َ َ ََ َُ
জাটির ইিনু আব্দু ল্লাহ c িটলন,ْ ّل
ْ ن ْ ِبال ْل ْ ْث َْم ْأ ْقا َْم ْف َص
ْ ْث ْم ْأذ
ِّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُّ
ًل ْبَينَ ُه َما ْ َشيئا
ْ ّل ْالعِّصْ ْولمْ ْيص
ْ ام ْفص
ْ ‘ الظه ْر ْث ْم ْأقঅেঃপর কিলাল

কারটণ সূ যব উবদে হওয়ার আটগই বমনা হটে আরাফার মাটে
বনটয় যাওয়া হয়। যবদ কাউটক বনরুপায় হটয় কযটে হয়,
োহটল ককাটনা সমসযা হটি না।

আযান বদটলন। এরপর বেবন ইোমে বদটল রাসূ ল a

মূ লে আরাফায় অিস্থান করাই হটলা হে। কাটজই আরাফায়
অিস্থান করা ফরয। আরাফায় অিস্থান

কযাহটরর

ু টে কগটল হে

মাটে ককাটনা সু ন্নাে পড়টলন না’।18

জরুরী। আব্দু র রহমান ইিনু ইয়া‘মার c হটে িবণবে,
নিী করীম a িটলন, ‘আরাফাই মূ লে হে। মুযদাবলফার

রাসূ ল a-এর উম্মে হটয় তাাঁর সু ন্নাে বিটরাধী ককাটনা
আমল করা ককান মুসবলটমর জনয জাটয়য নয়। আরাফার
বদন ব য়াম পালন করটল অটনক কনকী। েটি যারা হে
পালন করটে এটসট , োরা ব য়াম পালন করটে পারটি না।
হাটরট র কনযা উম্মু ল ফাযল g িটলন, বক ু কলাক

রাটে ফজটরর সময় হওয়ার পূ িবমুহূেব পযবন্ত ককউ যবদ
আরাফার মাটে উপবস্থে হটে পাটর, োহটল োর হে হটয়
যাটি। আর বমনায় থাকার সময়সীমা হটলা বেন বদন। যবদ

রাসূ ল a আরাফার বদন ব য়াম অিস্থায় আট ন বক না,
োটে সটন্দহ প্রকাে কটরন। োটদর ককউ িলল, বেবন

ককউ দু ই বদন কথটক চটল যায় োর গুনাহ হটি না। আর
16

ব য়াম আট ন। আর ককউ িলল, না, বেবন ব য়াম কনই।
এটে উম্মু ল ফাযল g এক বপয়ালা দু ধ রাসূ ল a-এর
কাট পাোটলন। েখন রাসূ ল a ো পান করটলন। এ

উরওয়া ইিনু মুযারবরস আে-ত্বাঈ c িটলন, আবম
মুযদাবলফায় রাসূ ল a-এর বনকে আসলাম। আবম িললাম,
14. বেরবমযী, হা/৩৫৮৫, হাদী

ালাে আদায় করাটলন। আিার ইোমে বদটলন,

বেবন আ টরর ালাে আদায় করাটলন। েটি উভয় ালাটের

িাবেল িটল গণয হটি। আর সূ যবাস্ত পযবন্ত আরাফায় থাকা

যবদ ককউ বেন বদন থাটক োহটল োর গুনাহ হটি না’।

ু টে যাটি। েখন কাফফারা বদটে হটি।

হাসান, োহেীক : আহমাদ োটকর;

বমেকাে, হা/২৫৯৮।
15. ইিনু মাজাহ, হা/৩০১২, হাদী
16. বেরবমযী, হা/৮৮৯, হাদীে

হীহ।

17. বেরবমযী, হা/৮৯১, হাদী

হীহ, োহেীক : আহমাদ োটকর; আিূ

হীহ, োহেীক : আহমাদ োটকর; মুসনাকদ

আহমাদ, হা/১৮৩২৬; আিূ দাঊদ, হা/১৯৫০।

দাঊদ, হা/১৯৪৯; বমেকাে, হা/২৭১৪।

18. হীহ মু সবলম, হা/১২১৮; বমেকাে, হা/২৫৫৫।
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ল াক লেখান া আমন র পররণরি
-ড. ইমামু দ্দীন বিন আব্দু ল িা ীর*

(টেষ পবথ)
না; িরং বেবন কদখটিন কোমাটদর অন্তর ও আমলসমূ টহর

খাটল হৃদটয় ইিাদে করার গুরুত্ব : 
অন্তটর আল্লাহর

বদটক’।2 প্রকৃে মুবমন-মুসবলম হটে চাইটল সিবপ্রথম আেীদা

সন্তুবষ্টর বনবমটত্ত করটে হটি। আর কসবে রাসূ লুল্লাহ a-এর
ত্বরীকায় সম্পাদন করটে হটি। নেুিা ো মহান প্রভুর
َ
ُ َ
বনকটে গৃ হীে হটি না। আল্লাহ োআলা িটলন,ْآتْذاْالقر ََب
ْ ِ ﴿ف
َ ُ ُ َ َ ٌ َ َ َ
َ َ
َ
َ َ َ َ ح َق ُهْ َوالمس
ْاّلل
ْ ّلْي
ِ ِ يلْ ذلِكْْخريْ ل
ِ ِ
ِ ْنْْي ِريدونْ َوجه
ِ كيْ وابنْ الس ِب
ُ
َ
َ ُ ُ ُ ُ َ
﴾ون
ْ ح
وَلكْ همْ المف ِل
ِ ‘ َوأঅেএি আত্মীয়স্বজন, অভািিস্ত ও

পবরশুদ্ধ করটে হটি। সবেক আেীদাবিহীন আমল মূ লযহীন।

একজন মুসবলমটক সকল ইিাদে খাটল

মুসাবফরটক োটদর প্রাপয বদটয় দাও। এ কাজবে সটিবাত্তম
ওটদর জটনয, যারা একমাত্র আল্লাহ োআলার সন্তুবষ্ট কামনা
কটর এিং ওরাই সবেযকার সফলকাম’ (আর-রূম, ৩০/৩৮)।
َ ُ
আল্লাহ োআলা াহািীটদর বিবেষ্টয িণবনায় িটলন, ْ ﴿ْيَبتَغون
ً َ
ً
َ
َ ْاّلل
﴾ْو ِرض َوانا
ِ ‘ فضالْ ِم َنোরা একমাত্র আল্লাহ োআলার সন্তুবষ্ট

ও অনু িহ কামনা কটর’ (আল-ফােহ, ৪৮/২৯)। বেবন আরও
َ َ َ َ َََ َُ َ
َ َ َ ََُ َ ُ َ
িটলন,ْ ح ٍدْ ِعن َدهُْ ِمن
َْ اْْل
ْ ِ ّكْْوم
ْ ْاَّليْيُؤ ِِتْمالْيَت
ِ ﴿ْ َوسيجنبها ْاْلتَق
ُ َ
َ َ َ َ َ ِّ َ
َ
َ اء
َ ُْت َزىْ إ ََلْابتِ َغ
﴾ض
ْ ْول َسوفْيَر
ْوج ِهْرب ِهْاْلَع
‘ نِعم ٍةেটি পরম
ِ
মুত্তােী িযবেটক জাহান্নাম কথটক মুবে কদওয়া হটি। বযবন
স্বীয় সম্পদ দান কটর আটরা কলযাণ প্রাবপ্ত েথা ো িৃ বদ্ধর
আোয়। োর প্রবে কাটরার অনু িটহর প্রবেদান বহসাটি নয়।
শুধু োর মহান প্রভুর একান্ত সন্তুবষ্ট লাটভর আোয়। কস
জান্নাে কপটয় অবচটরই সন্তুষ্ট হটি’ (আল-লায়ল, ৯২/১৭-২১)।
আমল করার পূ টিব আেীদা পবরশুদ্ধ হওয়া জরুরী। ককননা
সবেক আেীদা কপাষণ করে আমল করটল ো মহান প্রভুর
বনকে গৃ হীে হটি। অনযথা ো বিফটল যাটি। বিশুদ্ধ আেীদা
কপাষণ কটর খাটল

অন্তটর আমল করটে হটি। নটচৎ ো
ُ َ َ َ َ
আল্লাহ কিু ল করটিন না। রাসূ ল a িটলন,ْْْاللَْلْيقبَل
ِإن
َ
َ
َ
َ
َ
ُِغْ بهْ َوج ُه ْه
ُ
َ
ً
َ
َ
ُ
ْ ْنْْالعم ِلْ إَِلْ ماْ َكن
َْ ‘ ِْمবনশ্চয় আল্লাহ
ِ ِ َ ِ لْ خالِصاْ َوابت
োআলা ককাটনা আমল কিু ল করটিন না, যবদ োাঁর জনয ো
খাটল হৃদটয় ও োাঁর সন্তুবষ্টর জনয না করা হয়’।1

َ َ َ
আিূ হুরায়রা c িটলন, রাসূ ল a িটলট ন,ْْاللَْل
ِْإن
َ
َ
ُْكمْ َوأع َمالكم
ُ كمْ َولَكنْ َين ُظ ُرْ إ ََلْ قُلُوب
ُ َين ُظ ُْرْ إ ََلْ ُص َو ْر ُكمْ َوأمْ َوال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

‘বনশ্চয় আল্লাহ কোমাটদর কচহারা ও সম্পটদর বদটক কদখটিন

ককননা হাদীট

বনটের হাদী গুটলার প্রবে গভীরভাটি মটনাটযাগ বদটল
বিষয়বে আরও পবরষ্কার হটয় যাটি।
َُ َ ََ
ََ
َ
َ
َ ْْأَ َنْأَعَْْعنْْْأَبْ ُه َري َر َة
َ َتْ انل
ْْدل ًِنْ ََعْ َع َم ٍلْ إِذا
ِبْْﷺْْفقال
ْ
اْأ
ي
اب
ر
ِ
ِ
ِ
َ َ َََ ُ َ َ ُُ َ
َْالصالَة
َ ْكْ بهْ َشيئًاْ َوتُقي ُم
ُْ اللْ َلَْ تُْش
َ ْالْْ َتعبُ ُد
ْ ع ِملتهْ دخلتْ اْلنةْ ق
ِ
ِِ ِ
َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ََ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
ِّ َ ُ َ ُ َ
ْاَّلىْ نف ِِس
ِ ال ْمكتوبَةْ َو ْتؤدىْْالزَك ْةْْالمفروضةْ وتصومْ رمضانْ قالْ و
َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ
ُ ْر
َ
َ َْس ُهْأَن َْين ُظ َرْإ ََل
َ َ ِبْﷺْ َمن
ُّ َالْانل
ْج ٍل
ِ
ِ ْ ِْبي ِدهِ ََْلْأ ِزيدَْعْهذاْفلماْوَّلْق
َ َ َ ُ َ َ ََ
ِمنْأهْ ِلْاْلن ِةْفلينظرْ ِإَل
.ْهذا
আিূ হুরায়রা c কথটক িবণবে, একদা একজন কিদু ঈন
রাসূ ল a-এর কাট

োাঁর সাটথ ককান বক ু টক েরীক করটি না, ফরয
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ালাে

আদায় করটি, ফরয যাকাে আদায় করটি এিং রামাযাটনর
ব য়াম পালন করটি। েখন ঐ িযবে আল্লাহর েপথ কটর
িেকেন, আবম এর কিবে করি না। যখন কলাকবে চটল
গেকেন, েখন রাসূ ল a িলটলন, কয িযবে একজন
জান্নােী িযবেটক কদটখ আনবন্দে হটে চায়, কস কযন এই
িযবের বদটক কদটখ।3
হুযায়ফা c িটলন, একদা নিী a-কক আমার িু টক
َ
َ َ
َ َُ
লাগালাম। অেঃপর বেবন িলটলন,ْْاء
َْ اّللْْْاب ِتغ
ْ لَْْ ِإَل
ْ الَْْلْْ ِإ
ْ َمنْْْق
َ ُ َ
َ ُ َ
َ
َ َ
َ
ُْاّللْ ْختِ َْمْ ْل
َْ ام ْيَو ًمْاْابتِغ
َْ نْ َص
ْ لْاْلَنَ ْة ْ َو َم
ْ اّللْ ْختِ َْم ْ ْلُْبِ َهْاْ َدخ
ِ ْ اء ْ َوج ِْه
ِ ْ َوج ِْه
َ
َ َ َ َ َُ َ ُ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ْل
ْ ل ْبِ ْها ْدْخ
ْ ْ اّللْ ْختِ ْم
َْ ق ْبِ َص َدق ٍْة ْابتِغ
ْ ل ْاْلَنَ ْة ْ َو َمنْ ْت َص َد
ْ بِ َها ْ َدخ
ِ ْ اء ْ َوج ِْه
َ
‘ اْلَنَ ْةকয িযবে আল্লাহর সন্তুবষ্টলাটভর উটদ্দটেয ‘লা ইলা-হা
ইল্লাল্লাহ’ িটল এিং কসোই োর কেষ কথা হয়, েটি কস
জান্নাটে প্রটিে করটি। কয আল্লাহর সন্তুবষ্টর উটদ্দটেয একবে
ব য়াম পালন করটি এিং কসোই োর কেষ আমল হটি,
োহটল কস জান্নাটে প্রটিে করটি। আর কয িযবে আল্লাহর
2.

হীহ মু সবলম, হা/৬৭০৮; মু সনাটদ আহমাদ, হা/৭৮১৪;

হীহ ইিনু

বহব্বান, হা/৩৯৪; বমেকাে, হা/৫৩১৪।

হা/৫২৬১; আল-মু সনাদু ল জাটম‘, হা/৫৩৩৪; বসলবসলা হীহা, হা/৫২,
সনদ হীহ।

এটস িেকেন, আমাটক এমন

আমটলর কথা িটল বদন, কয আমল করটল আবম জান্নাটে
কযটে পারি। বেবন িলটলন, েুবম আল্লাহর ইিাদে করটি—

* বেক্ষক, আল-জাবম‘আহ আস-সালাবফয়যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পিা, রাজোহী।
1. নাসাঈ, হা/৩১৪০; ত্বািারানী কািীর, হা/৭৬২৮; কানযু ল উম্মাল,

আমটল পূ টিব আেীদার উটল্লখ করা হটয়ট ।

3. হীহ িু খারী, হা/১৩৯৭; হীহ মু সবলম, হা/১১৬; বমেকাে, হা/১৪।
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সন্তুবষ্ট লাটভর উটদ্দটেয বক ু

াদাো কটর এিং কসো োর

করটি’।7 অপর িণবনায় রটয়ট - উ মান c িটলন, রাসূ ল
َ
َ َ َ ُ َ ََ َ ُ ََ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ
a িটলট ন,ْْدخلْاْلَنَة
‘ منْماتْوهوْيعلمْأنهَْلْ إِلْ إَِلْاللকয

কেষ কমব হয়, েটি কসও জান্নাটে প্রটিে করটি’।4

িযবে কজটন িু টে এই বিশ্বাস বনটয় মৃ েুযিরণ করটি কয,

আটয়ো g িটলন, আবম রাসূ লুল্লাহ a-কক িলটে
َ
َ
َ َ َمنْاْلَ َم َس
ُ َ ُْك َفاه
শুটনব , বেবন িটলট ন,ْْاّلل
ْ اس
ِ َاْاّللْب ِ َسخ ِطْانل
ِ ْرض
ِ
َ ُ َ ُ ََ َ َ
ََ
َ َ
َ ْو َمنْاْلَ َم َسْر
َ
َ
ط
خ
س
ْب
اس
اْانل
ض
ُْمؤنةْانلَا ِس
س
ْ ِ ْاّللْ ِإَلْانلَْا
ْاّللْوَكه
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

‘আল্লাহ িযেীে প্রকৃে ককাটনা উপাসয কনই, কস িযবে
অিেযই জান্নাটে প্রটিে করটি’।8
َ َ َ َ
ُ عنْْأَب
َ
ُ َ َ َ اْر ُسو َلْا
َ َْأَ ْنَ ُه ْْقَ َالْ ِقي َلْيْْه َْري َر َة
ْاع ِتك
اسْبِشف
ِ َللْمنْأسعدْانل
ِ
ِ ْ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ امة
َ َ َ
َ َ َ
ُ َ
ْْمن
ِْ ْر ُسولْا
يومْال ِقيام ِةْقال
ِ اس ْْب ِشفاع ِِتْيَومْالْ ِقي
ِ َلل ْﷺ ْأسعدْانل
َ َ َ
َ ُ َ ََ َ َ َ
ً
.للْخالِصاْ ِمنْقل ِب ِه ْْأوْنف ِس ِْه
ْ قالَْلْإِلْإَِلْا

‘কয িযবে মানু ষটক অসন্তুষ্ট কটর একমাত্র আল্লাহ োআলার

সন্তুবষ্ট কামনা কটর, মানু টষর িযাপাটর োর জনয একমাত্র
আল্লাহই যটথষ্ট। আর কয িযবে আল্লাহ োআলাটক অসন্তুষ্ট
কটর মানু টষর সন্তুবষ্ট কামনা কটর, আল্লাহ োআলা োটক

আিূ হুরায়রা c িটলন, রাসূ ল a-কক বজটজ্ঞস করা

মানু টষর হাটে ক টড় কদন’।5

হটলা, বকয়ামটের বদন মানু টষর মটধয আপনার োফাআে

আল্লামা ইিনু কা ীর p িটলট ন, ‘ককাটনা আমল আল্লাহ

কপটয় কক সিটচটয় কিবে ধনয হটি? উত্তটর রাসূ ল a

কিু ল করটিন না, যেক্ষণ পযবন্ত ঐ আমটলর মটধয এ দু বে

িলটলন, বকয়ামটের বদন মানু টষর মাটে ঐ িযবে আমার

েেব একবত্রে না হটি: (ক) কাজবে সবেক পদ্ধবেটে েরীআে

োফাআে কপটয় কিবে ধনয হটি, কয একবনষ্ঠবচটত্ত ‘লা ইলা-

কমাোটিক অথবাৎ রাসূ লুল্লাহ a-এর বনটদববেে পন্থায় হওয়া

হা ইল্লাল্লাহ’ িটলট ।9

এিং (খ) বেরক কথটক মুে হওয়া’।6
আল্লাহর সন্তুবষ্টর জনয খাটল

হুরায়রা c হটে িবণবে, রাসূ লুল্লাহ a
َ ََ َ َ ُ َ َ
َ ْاّللْبه َم
َ ُ ُ َ ِّ َ َ ْاّلل
َ َ َْلَْيَل ََق
ُ َ َل
িটলট ন,ْاْعبْ ٌد
ْ ْاّلل
ِ ْوأ ّنْرسول
ِأشهدْأنَْلْإِلْإ
ِِ
َََ َ َ َ َ َ
َ َ َ
ٍّ
لْاْلن ْة
ْ َلْدخ
ْ ِيهماْإ
ِ ‘ غريْشاكْ ِفআবম সাক্ষয বদবি আল্লাহ িযেীে
প্রকৃে ককাটনা ইলাহ কনই এিং আবম আল্লাহর রাসূ ল। কয এ
আিূ

অন্তটর ইিাদে করার গুরুত্ব

অেযবধক। এরূপ িযবেটক আল্লাহ োআলা জান্নাটে প্রটিে
লাটভর সু টযাগ বদটয় ধনয করটিন। এককথায় বেরকমুে
আেীদা ও বিদআেমুে আমটলর প্রবেদান হটি জান্নাে।

বিষয় দু বের প্রবে বনঃসটন্দটহ বিশ্বাস করটখ আল্লাহর সাটথ

খাটল অন্তটর ঈমান আনার ফযীলে :
খাটল

সাক্ষাৎ করটি, কস জান্নাটে প্রটিে করটি’।10 অপর িণবনায়
ُ َ
রটয়ট ,بْْ َع ِنْ اْلَنَ ِْة
َْ ج
َْ ي
ْ ‘ ْفالকস জান্নাে কথটক িবিে হটি
না’।11 অটনয আটরকবে িণবনায় রটয়ট , রাসূ লুল্লাহ a
َ
ِّ َ
ً َ ُ ُ َ َ َْ َ ‘ يَش َه ُدْأَنَْْلَْ إকয
িটলট ন,ْش ُه ِْباْلَنَ ِْة
ْ َاْب َهاْقلبُ ُهْفب
ِ
ِ ل ْإَِلْاّللْمستي ِقن

অন্তটর ঈমান আনটল জান্নাটে প্রটিটের সু টযাগ

পাওয়া যাটি। ককাটনা অপরাধ থাকটলও এক সময় খাাঁবে
ঈমাটনর িটদৌলটে জান্নাটে প্রটিে করটি। অপরাধ অনু যায়ী
হয়টো কস আযাটি পবেে হটে পাটর। েটি োটক বেরক
হটে মুে থাকটে হটি। আর খাাঁবে ঈমাটনর উপর মৃ েুযিরণ

িযবে সেয দৃ ঢ় মটন বিশুদ্ধ আেীদার সাটথ এ সাক্ষয বদটি
কয, আল্লাহ িযেীে প্রকৃে ককাটনা ইলাহ কনই। োটক

করটে হটি। বিশুদ্ধ ঈমাটনর প্রবেদান সম্পটকব হাদীট িবণবে

জান্নাটের সু সংিাদ দাও’।12

হটয়ট , মুআয ইিনু জািাল c কেৃকব িবণবে, রাসূ লুল্লাহ
ُ َ ً َ َُ َ ََ َُ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ
a িটলট ন,ْْر ُسول
نُْممدا
ْ منْماتْوهوْيشهدْأنَْلْإِلْإَِلْاّللْوأ
ً َ َ
َََ
َ َ َ
َ
اّللْ صا ِدقاْ ِْمنْ قل ِب ِهْ دخلْ اْل ْن ْة
ِْ
‘কয িযবে মৃ েুযিরণ করটি

7. মুসনাটদ আহমাদ, হা/২২০৫৬; শুআিু ল ঈমান, হা/৭; মুসনাটদ আিী
ইয়া‘লা, হা/৩২২৮; বসলবসলা হীহা, হা/২২৭৮, সনদ হীহ।

এমোিস্থায় সেোর সাটথ হৃদয় কথটক (ইখলাট র সাটথ)

8. হীহ মু সবলম, হা/১৪৫; মুসনাটদ আহমাদ, হা/৪৯৮; হীহ ইিনু বহব্বান,

সাক্ষয বদটি আল্লাহ িযেীে প্রকৃে ককাটনা ইলাহ কনই এিং
বনশ্চয় মুহাম্মাদ a োাঁর রাসূ ল— কস জান্নাটে প্রটিে

9.

হা/২০১; ত্বািারানী আওসাত্ব, হা/১৬৬৩; বমেকাে, হা/৩৭।
হীহ িু খারী, হা/৯৯; মু সনাটদ আহমাদ, হা/৮৮৪৫; মুসোদরাটক
হাটকম, হা/২৩৩; মু সনাটদ িাযযার, হা/৮৪৬৯;

হীহ আে-োরগীি,

হা/১৫২০।
4. মু সনাটদ আহমাদ, হা/২৩৩৭২; মাজমাউয যাওয়াটয়দ, হা/৩৯১৯; কানযু ল

10. হীহ মু সবলম, হা/২৭, ১৪৭; মু সনাটদ আিূ আওয়ানা, হা/১৬; আল-

উম্মাল, হা/৪৩৩৭৬; আল-মু সনাদু ল জাটম‘, হা/৩২৬২, সনদ হীহ।
5. বেরবমযী, হা/২৪১৪;

হীহ ইিনু বহব্বান, হা/২৭৭; বসলবসলা

মু সনাদু ল জাটম‘, হা/১৪৭৪৮; হীহুল জাটম‘, হা/১০০৯।

হীহা,

11. হীহ মু সবলম, হা/১৪৮; বমেকাে, হা/৫৯১২।

হা/২৩১১; বমেকাে, হা/৫১৩০, সনদ হীহ।

12. হীহ মুসবলম, হা/৩১, ১৫৬; হীহ ইিনু বহব্বান, হা/৪৫৪৩; মু সনাটদ

6. আিু ল বফদা ইসমাঈল ইিনু কা ীর, োফসীরুল কুরআবনল আযীম (দারু

আিূ আওয়ানা, হা/১৭; আল-মুসনাদু ল জাটম‘, হা/১২৬৩০; বমেকাে,

োইটয়িা, ১৪২০ বহ./১৯৯৯ বি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০৩।

হা/৩৯।
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বিশুদ্ধ ঈমাটনর প্রবেদান হটি জান্নাে। কয িযবে অন্তর
َ َ َ
কথটক ْاّلل
ُْ َ َْلْ إِلَْ إَِلিলটি কস জান্নাটে প্রটিে করটি। কাটরা

জীিটনর সিবটেষ স্বীকৃবে যবদ উে িাকযবে হয়, োহটলও কস
জান্নাটে প্রটিে করটে পারটি। নিী-রাসূ লগটণর কমৌবলক
দাওয়ােই এবে।

(৬) বরয়ামুে আমটলর োওফীে কচটয় আল্লাহর কাট সাহাযয
প্রাথবনা করা।18
‘আবম অটনটকর মুটখ নীবের কথা শুটনব , বকন্তু োর মটধয
নীবের কলেমাত্র কদবখবন। অটনকটক অহংকাটরর সমাটলাচনা
করটে শুটনব , বকন্তু অহংকাটরর বডটপা বহসাটি োটকই

বরয়া কথটক িাাঁচার উপায় :
বরয়া এিং সু মআ েথা কলাক কদখাটনা আমল কথটক
পবরত্রাটণর জনয কবেপয় উপায় েুটল ধরা হটলা। কযমন—
(১) ইিাদটের সময় আল্লাহটক গভীরভাটি স্মরণ করা।
কায়মটনািাটকয গভীরভাটি ইবাদাটে মটনাবনটিে করা। এো

কপটয়ব । অটনকটক আবমটত্বর িদনাম করটে শুটনব , বকন্তু
োটকই কদটখব বেবনই আবমটত্বর ফাউটেেন। অটনটকর মুটখ
োেওয়ার িয়ান শুটনব , বকন্তু োটকই কপটয়ব োেওয়ােূ নয।
অটনটকর মুটখ সদাচরটণর উপটদে শুটনব , বকন্তু োর মটধযই
িদটমযাটজর গন্ধ কপটয়ব । অটনটকর মুটখ ককামল স্বভাটির
গল্প শুটনব , বকন্তু োর মুটখই শুটনব ককবটের েনেনাবন’। -

বচন্তা করা কয, আল্লাহ আমার মটনর খির জাটনন। আবম

োঈস

ককন করব , কী করব সিই বেবন কদখট ন। কযমন হাদীট
َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ ُ َ َ ু
এটসট , اك
َْ كنْت َْر ْاهُ ْف ِإن ُهْيَ َر
‘ ْأنْتعبدْاّللْكأنكْتراهْف ِإنْلمْتেবম
আল্লাহর ইিাদে এমনভাটি কটরা কযন েুবম োাঁটক কদখ ।

দান কটর অনু িহ (টখাাঁোদানকরীর) প্রকােকারীর পবরণবে :

যবদ ো সম্ভি না হয়, েটি বেবন কোমাটক কদখট ন’।13

দান করা ও কাটরা উপকার করার পর কখাাঁো কদওয়া িা
অনু িহ প্রকাে করা বনন্দনীয় স্বভাি। বিপটদ ককাটনা িযবেটক
সাহাযয কটর অনয সমটয় ো স্মরণ কবরটয় বদটয় কখাাঁো

(২) বরয়ার ভয়ািহোর কথা স্মরণ করা। প্রদেবন আল্লাহর

কদওয়া ইসলাটম বনবষদ্ধ। বিপটদ সাহাযয করা অেযন্ত

করাটধর কারণ, ো সিসময় মটন রাখা। ককননা বরয়া বেরক,

ফযীলেপূ ণব আমল। বকন্তু এরূপ কটর োটক অনয সময় লো

যার পবরণবে জাহান্নাম।14

কদওয়া যাটি না। অনযথা োর দাটন বরয়া (টলাক কদখাটনা

(৩) বরয়ামুে আমটলর পুরস্কাটরর কথা স্মরণ করা এিং ো
অজবটনর প্রেযয় িহণ করা। ককননা আল্লাহর জনয বনটিবদে
আমটলর প্রবেদান জান্নাে।15
(৪) সকল প্রকার অহংকার িজবন করা। ককননা অহংকার
হটেই বরয়া জন্মলাভ কটর থাটক। আর অহংকারীর কেষ
বেকানা জাহান্নাম।16
(৫) আল্লাহর বনকে অনু েপ্ত হটয় ক্ষমা চাওয়া। কযন বেবন
অনু িহ কটর আমলবে কিু ল কটর কনন। োাঁর বনকে ক্ষমা
চাইটল বেবন ক্ষমা কটরন।17

বিফটল যাটি। কসজনয কাউটক কখাাঁো কদওয়া িা দান করার
পর অনু িহ প্রকাে করা যাটি না। এমটমব এরোদ হটি,
َ َ َ َ َ ِّ َ
َ َ ُّ َ
ُ ُ َ
َ
َ ْين
َ اَّل
َّْليْيُن ِف ُق
ُْ آمنُواَْلْ تب ِط ْلواْ َص َدقا ِْت
ْبالمن
ِ ْواْلذىَْك
ِ ْْ﴿يَاأيها
ِ ْكم
َ َ
ََ َ َ ََ َ َََُُ
ُ َ َ اس
َ لل
َ َالُْرئ
ْْعلي ِه
ان
ْ ْفمثلهْكمث ِل
ْ ْواْلَومِ ْاْل ِخ ِر
ْ اء
م
ِ َْانل
ِ ْوَلْيؤ ِم ُنْبِا
ٍ ْصفو
ِ
َ َ
َ ََ َ ُ َ َ ً َ ُ ََََ ٌ َ َُ َ ََ ٌ َُ
ُْاْوالل
َ اْك َسبُو
اَْل ْيق ِدرونَْعَْشءٍْ ِمم
ْ ترابْفأصابهْوابِلْفَتكهْصْل
َ
َ َ
َ
﴾ين
َْ َلْ ْيه ِديْالقو َمْالَكفِ ِر
ْ
‘কহ ঈমানদারগণ! কোমরা অনু িটহর কথা প্রকাে কটর এিং
কষ্ট বদটয় বনটজটদর দান-খয়রাে িরিাদ কটরা না কসই
িযবের মটো কয বনটজর ধনসম্পদ কলাক কদখাটনার উটদ্দটেয

13. হীহ িু খারী, হা/৫০; হীহ মু সবলম, হা/১০২; আিূ দাঊদ, হা/৪৬৯৫;
নাসাঈ, হা/৪৯৯০; আহমাদ, হা/৩৬৭; বমেকাে, হা/২।
14. হীহ িু খারী, হা/৫০৩২; হীহ মু সবলম, হা/১৯০৫; নাসাঈ, হা/৩১৩৭;
15.

আমল) হটয় যাওয়ার আেঙ্কা রটয়ট । ফটল োর সিবক ু ই

দান কটর এিং আল্লাহ ও পরকাটলর প্রবে বিশ্বাস রাটখ না।
এ িযবের দৃ ষ্টান্ত এমন এক মসৃ ণ পাথটরর মটো, যার উপর
বক ু মাবে পটড়ব ল। োরপর ঐ পাথটরর উপর প্রিল িৃ বষ্ট

আহমাদ, হা/৮২৬০; শুআিু ল ঈমান, হা/৬৮০৫; বমেকাে, হা/২০৫।

হটলা এিং োটক পূ ণব পবরষ্কার কটর বদল। োরা ঐ িস্তুর

হীহ িু খারী, হা/১৩৯৭;

ককাটনা কনকী পায় না, যা োরা উপাজবন কটরট । আল্লাহ

হীহ মুসবলম, হা/১১৬; মু সনাটদ আহমাদ,

হা/৮৪৯৬; হীহ ইিনু খুযায়মা, হা/২২৫৭; বমেকাে, হা/১৪।
16. হীহ মু সবলম, হা/২৭৬; আিূ দাঊদ, হা/৪০৯১; বেরবমযী, হা/১৯৯৮;
ইিনু মাজাহ, হা/৪১৭৩; আহমাদ, হা/৪৩১০; বমেকাে, হা/৫১০৭।

কাটফর সম্প্রদায়টক সবেক পথ কদখান না’ (আল-িাোরা,
২/২৬৪)।

17. হীহ মু সবলম, হা/২৬৮৭, ৭০০৯; ইিনু মাজাহ, হা/৩৮২১; িায়হােী
শুআিু ল ঈমান, হা/৭০৪৭; বমেকাে, হা/২২৬৫।
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18. আদািু ল মুফরাদ, হা/৭১৬; হীহুল জাটম‘, হা/৩৭৩১, সনদ হীহ।
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কখাাঁোদানকারীর ককাটনা আমল কিুল হয় না :

কখাাঁোদানকারী জান্নাটে যাটি না :

উপকার কটর কখাাঁোদানকারীর ফরয ও নফল ককাটনা
আমল িহণ করা হয় না। আিূ উমামা c হটে িবণবে,
َ ٌ
َ ْي ق بَ ُل ْاللْ من ُه م ْيَو مَ ْالق
রাসূ লুল্লাহ a িটলট ন, ْ يام ِة
ْثالثة ْ َل
ِ
ِ
ً َ
ِّ َ ُ ٌ َ َ َ ٌّ ً َ
َ
َ
ٌ
ْ‘ َص فا ْ وَلْ ع د َل ْ َعق ْ و م ن ان ْ وم ك ذ بْ بالق د ِرবকয়ামটের বদন
বেন িযবের ফরয ও নফল ককাটনা আমল কিু ল হটি না।
োরা

হটলা—

বপো-মাোর

অিাধয,

উপকার

কখাাঁোদানকারী ও োেদীটরর প্রবে অবিশ্বাসকারী’।

কটর

19

বিপটদ কাউটক সহটযাবগো কটর কসই অনু িটহর প্রকাে
করটল ো কবেন পাটপ পবরণে হয়। বপো-মাোর অিাধয
সন্তান, কখাাঁোদানকারী ও ভাটগয অবিশ্বাসকারীর ফরয ও
নফল ককাটনা ইবাদে কিু ল হয় না। বকয়ামটে োর আমল
ককাটনা কাটজ আসটি না। বরয়া িা কলাক কদখাটনার পাটপ
জবড়টয় যাওয়ার কারটণ ো বেরটক রূপান্তবরে হয়। োর
কখাাঁো বদটয় কাউটক লবেে করা উবচে নয়।

কখাাঁোদানকারী িযবের পবরণাম অেযন্ত ভয়ংকর। কেষ
বদিটস োটক ভয়ািহ শাবস্তর সম্মু খীন হটে হটি। এরূপ
িযবে জান্নাটে যাওয়ার সু টযাগ পাটি না। আব্দুল্লাহ ইিনু
َ
َ
ُ ُ
আমর c িটলন, রাসূ ল a িটলট ন, ْ َل ْيَد خ ل ْاْل َنَة
َ
َ
ٌّ َ
ٌ
ْ‘ َم نَان ْ َو َل ْ ََع ق ْ َو َل ْ ُم د ِم ُن ْ َخ ٍرবপো-মাোর অিাধয সন্তান,
জুয়া ও লোরীটে অংেিহণকারী, কখাাঁোদানকারী এিং

সিবদা মদপানকারী জান্নাটে যাটি না’। 21 অপর িণবনায়
রটয়ট — সাটলম ইিনু আব্দুল্লাহ c হটে িবণবে,
َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َ َ ٌََ َ
রাসূ লুল্লাহ a িটলট ন,ْْ ج ل ْ إِْل ِه م
ث ال ث ة ْ َل ْ ي ن ظ ر ْ اّلل ْ عز ْ و
َ
َ ٌ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ ُ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َ
َ َيَو مَ ْ ال قي
َ ِ ام ِةْ ال َع اْ ُّق ْْل ِ َو
ْ اِل ي ِه ْ و ال م رأ ةْ ال م َتج لْة ْ و اِل ي وثْ و ثْال ث ة ْ َل
ِ
ََ ُ ُ َ
ُّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
ُ ََ َ
َ
َ
َ
َ
ْي د خ ل ون ْ اْلْن ةْْْال عاق ْ ل ِوْ ِاِل ي ِه ْ و ال م د ِم ن ْ َع ْ الْم ِر ْ و ال م نْانْ بِم ا
َ
ْ‘ أ ع َط ىবকয়ামটের বদন আল্লাহ োআলা বেন কেবণর
িযবের বদটক দৃ বষ্ট বদটিন না। োরা হটলা— বপো-মাোর
অিাধয সন্তান, পুরুটষর কিে ধারণকারী নারী ও দায়ূ য
(বনজ স্ত্রীর পাপাচাটর কয ঘৃ ণাটিাধ কটর না)। আর বেন
কেবণর িযবে জান্নাটে প্রটিে করটি না। তারা হটলা—

কখাাঁোদানকারীর সাটথ আল্লাহ কথা িলটিন না :
কখাাঁ ো কদওয়া অেযন্ত জঘনয স্বভাি। এরূপ িযবের
পবরণবে খু ি ভয়ািহ। আিূ যার c হটে িবণবে ,
রাসূ লুল্লাহ a িটলট ন,
َ
َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ِّ َ ُ َ ٌ َ َ َ
َ َ َ َ َ
ْ ْو َل ْي ن ُظ ُر ْ إ ِ ْل ِه م
ج ل ْي َ و مَ ْال ِق ي ام ِة
ْث ال ث ة َْل ْي ك ل م ه م ْاّلل ْع ز ْو
َ َ ُ َ َ ٌ َ ٌ َ َ
ِّ َ ُ َ َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ يهْم ْ َو ل ُه م ْ ع ذ اب ْ أ ِْل م ْ ال م ن اْن ْ ب ِ م اْ أ ع طْىْ و ال م سْب ِ ل
ِ ْو َل ْ ي ز ك
َ
ِّ
َ ُإ زَ ارَ ه
ْْوْال ُم ن َ ف ُقْ ْ ِس ل عَ ت َ ُه ْب ِ احلَْلِ ِف ْال َك ذِ ِب
ِ
‘বেন িযবের সাটথ আল্লাহ োআলা বকয়ামটের বদন কথা
িলটিন না। োটদর বদটক োকাটিন না। আর োটদরটক
পবিত্রও করটিন না। োটদর জনয রটয়ট কিদনাদায়ক
োবস্ত। োরা হটলা— দানকৃ ে িস্তুর কখাাঁ োদানকারী, পাটয়র
বগরার বনটচ কাপড় পবরধানকারী এিং বমথযা কসম কটর
মাল বিরয়কারী’। 20
দান করার পর অনুিহ প্রকােকারীর সাটথ বকয়ামটের
বদন আল্লাহ োআলা কথা িলটিন না। রহমটের দৃবষ্টটে
োর বদটক োকাটিন না। োটক পবিত্র করটিন না।
পরকাটল োর জনয রটয়ট কিদনাদায়ক োবস্তর িযিস্থা।
োই এমন কনাংরা কমব পবরহার করা জরুরী।

বপো-মাোর অিাধয সন্তান, কনোদার দ্রিয কসিনকারী ও
উপকার কটর কখাাঁোদানকারী (দান করার পর অনু িহ
প্রকােকারী)’। 22
দান কটর কখাাঁো কদওয়ার কনাংরা স্বভাটির কলাক সমাটজ
অটনক কদখা যায়। যারা কথায় কথায় োর সহটযাবগোর
কথা স্মরণ কবরটয় বদটে চায়। কস িড় দাো বহসাটি
বনটজটক প্রকাে করটে চায়। অটনক সময় িহীোর বনকে
কথটক বিবভন্ন সু বিধা কভাটগর ফবন্দ আাঁেটে থাটক। এরূপ
গবহবে কাজ ইসলাটমর দৃ বষ্টটে বিধ নয়। এর মাধযটম
িহীোটক কহয় করা হয়। সামাবজকভাটি োটক লোর
মটধয কফটল কদওয়া হয়। মানবসকভাটি োটক কষ্ট কদওয়া
হয়। অথচ ককাটনা মানু ষটক কষ্ট কদওয়া িা োর সম্মাটনর
হাবন করা েরীআটে বনবষদ্ধ। প্রটেযক িযবের আত্মমযবা দা
রটয়ট । োটক সম্মান বনটয় জীিনযাপটনর সু টযাগ কদওয়া
প্রবেবে মুসবলটমর বনবেক দাবয়ত্ব। এ সম্মানেুকু হরণ করা
কনহাটয়ে অনযায়। কখাাঁোদানকারী িযবে োর আত্মমযবাদার
হাবন কটর থাটক, যা খুিই খারাপ কাটজর মটধয গণয। োই
এরূপ জঘনয কাজ িজবন কটর আল্লাহর বনকে েওিা করা
উবচে।

19. ত্বািারানী কািীর, হা/৭৫৪৭; কানযু ল উম্মাল, হা/৪৩৮১২; হীহ আেোরগীি, হা/২৫১৩; বসলবসলা হীহা, হা/১৭৫৮, সনদ হাসান।
20.

হীহ মু সবলম, হা/১০৬ ও ৩০৭; নাসাঈ, হা/৫৩৩৩; ইিনু মাজাহ,
হা/২২০৮; িায়হােী কুিরা, হ/৭৬৩০, সনদ হীহ।

21. নাসাঈ, হা/৫৬৭২; মু সনাটদ আহমাদ, হা/১১২৩৮; দাটরমী, হা/২০৯৪;
বসলাসলা হীহা, হা/৬৭৩; বমেকাে, হা/৪৯৩৩, সনদ হাসান।
22. নাসাঈ, হা/২৫৬২; মু সনাটদ আহমাদ, হা/৬১৮০; ত্বািারানী আওসাত্ব,
হা/২৪৪৩; বসলবসলা হীহা, হা/৬৭৪, সনদ হাসান।
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মহা বী মুহাম্মাে a : উম্মাহর পাওযা লেষ্ঠ উপহার
-ড. কমা. কামরুোমান*

পৃ বথিীটে একোই নাম, একোই জীিনী, একোই আদেব।
যার কীবেবগাথা ইবেহাস বিশ্বময় আটলাবচে। যার চবরত্র-মাধু যব
সারা দু বনয়ায় আটলাবড়ে। যার ককামলো ও িবলষ্ঠো োমাম
দু বনয়ায় নবন্দে। যার জন্ম কথটক মৃ েুয পযবন্ত— কগাো জীিনী
স্মরণ কটর একজন পােক হটয় পটড় আপ্লু ে। োাঁর জন্ম
হটয়ব ল সঊদী আরটির মরুময় পবিত্র নগরী মক্কায়। প্রবসদ্ধ
কুরাইে পবরিাটর হটয়ব ল োাঁর আগমন। োাঁর উপাবধ ব ল
আল-আমীন। োাঁর সেো ও িবলষ্ঠোয় মক্কািাসী োটক এ
উপাবধটে ভূ বষে কটরব ল। অল্প িয়টসই যার বিচরণ
ঘটেব ল বসবরয়ায়। োাঁর বসবরয়া বিচরটণর উটদ্দেয ব ল
িাবণজয। োাঁর আগমনো ব ল িিবরোয় ভরা। এ সময়বেটক
ঐবেহাবসকগণ মধযযু গ িটল অবভবহে কটরট ন। মধযযু গীয়
িিবরো বিটশ্ব সমবধক আটলাবচে ও সমাটলাবচে। এ সময়
কগাো বিটশ্বর মটো আরি সমাজ ব ল অোবন্ত ও অবস্থরোয়
ভরা। সামাবজক এ অবস্থরো োাঁটক িযাকুল কটর েুটলব ল।
এ

অবস্থরো

দূ রীকরটণ

বেবন

বনটজটক

আত্মবনটয়াগ

কটরব টলন। সারা দু বনয়ার অোবন্ত দূ র করটে বেবন বচন্তাগটিষণা শুরু করটলন। আর এজনয বেবন কহরাগুহাটক কিট

মটধযই বেবন গমন করটলন িায়েুল মুোদ্দাটস। কসখান কথটক
ঊর্ধ্বাকাটে ভ্রমণ। আিার মক্কায় পুনঃগমন। এরপর মদীনার
পাটন বহজরে। মদীনার সনদ, আকািার েপথ, হুদায়বিয়ার
সবন্ধ। মক্কা বিজয়, বিদায় হে এিং মৃ েুয। এসি বক ু শুধু
একজন মানু ষটক বঘটরই। একজনটক ককন্দ্র কটর হাজাটরা
মানু টষর কলখা। একজন মানু টষর ঘেনা িহু মানু টষর মুটখ।
িহু েোব্দী ধটর োাঁরই সু র আর োাঁরই মূ বনা। োরপরও
কযন অসীম োাঁর জীিনী। িাোটস োাঁর জীিনী অফুরান।
টন্দর জগটে বেবন অম্লান। এে কলখবন, এে িেিয!
োরপরও কযন িাবক রটয়ট কঢর। কযন সিই রটয়ট িাবক।
রটয়ট

না িলা অটনক বক ু । বেবন আর ককউ নন। বেবন

হটলন মরুর দু লাল, আব্দু ল্লাহ ও আটমনার ক টল। আব্দুল
মুত্তাবলটির িংে উজ্জ্বলকারী বপ্রয় নাবে ও বিশ্বনিী। নাম
োাঁর মুহাম্মাদ a। োাঁর জন্ম কথটক মৃ েুয—ধারািাবহক
ঘেনার বিিরণই সীরাে। োাঁর োরীবরক কাোটমার িণবনা,
বদবহক গেটনর িণবনা, োাঁর কাযবরম ইেযাবদ হটলা োমাটয়ল।
োাঁর জীিটনর সকল কাজই জগেিাসীর জনয অনু সরণীয়অনু করণীয়।

বনটলন। বিরামহীন ১৫ ি র যািৎ বেবন এ গুহাটে ধযাটন

মুহাম্মাদ a দু ই জাহাটনর কনো। অথচ সাদাবসটধ

মগ্ন থাকটলন! অিটেটষ গুহাটে োাঁর বচন্তার রাজয উটন্মাবচে

জীিনযাপটন বেবন ব টলন অবে সাধারটণর মটো। োাঁর িযবে

হটলা। আল্লাহর পক্ষ কথটক পবরিন্ন এক সমাজদেবটনর

জীিটন ব ল না ককাটনা কজৌলু স। গৃ হস্থাবলর কাজ বনজ হাটে

গাইডলাইন নাবযল হটলা। কহরার রবি োাঁর বচন্তাজগেটক

সম্পন্ন করটে বেবন ককাটনারূপ লোটিাধ করটেন না।

আটলাবকে করল। কহরার এ রবি বনটয় বেবন কিবরটয় এটলন

বনটজর কাজ বনটজই সম্পন্ন করটেন। বনজ হাটে উেটক
ঘাস খাওয়াটেন। বনটজর জুো বনটজ কসলাই করটেন।
ভৃেযটদর সাটথ একসটঙ্গ খািার কখটেন। বনটজই াবগর দু ধ

জনসম্মু টখ। এ রবির প্রকৃবে হটলা আল্লাহর কথা েথা আলকুরআন। এ কুরআন বদটয় শুরু হটলা োাঁর জীিটনর নেুন
অধযায়। এ রবি বিিু রটণ সিবপ্রথম বেবন কগাপন নীবে
অিলম্বন করটলন। এ সময় বেবন বনকোত্মীয়টদরটক আলকুরআটনর রবি িারা আটলাবকে করটলন। এরপর োাঁর
জীিটন শুরু হটলা কবেন অধযায়। এ অধযাটয় বেবন শুরু
করটলন আল-কুরআটনর প্রকােয দাওয়াে। বকন্তু অধযায়বে
কমাটেই সু খকর ব ল না। এ অধযায়বে ব ল সেয-বমথযার িন্দ্ব
ও সংঘাটে পবরপূ ণব। এ পযবাটয় শুরু হটলা প্রবেপটক্ষর বনমবম
অেযাচার ও বনযবােন। োাঁর এ অধযায়বে ব ল পৃ বথিীর
সিটচটয় ভয়ািহ বনষ্ঠুরোয় পবরপূ ণব। োটয়টফর ময়দাটন
প্রবেপটক্ষর আঘাে ব ল বনমবমোয় ভরা। চলমান বনযবােটনর
* অধযাপক, ইসলামী বিশ্ববিদযালয়, কুবষ্টয়া।
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কদাহন করটেন। যাাঁোয় বনটজই আো মাড়াই করটেন।
িাজাটর বগটয় বনটজই সদাই করটেন। এটে বেবন বিন্দুমাত্র
লোটিাধ করটেন না। ধনী ও গরীি উভটয়র সাটথ
মু াফাহা ও আবলঙ্গন করটেন। সিবদা আটগ সালাম বদটেন।
কযটকাটনা িযবে দাওয়াে বদটল ো িহণ করটেন। কাউটক
বেবন েুিজ্ঞান করটেন না। বেবন দয়াদ্রববচটত্তর অবধকারী
ব টলন। বেবন পবর ন্নো প ন্দ করটেন। বনটজও পবরিন্ন
থাকটেন। সিার সাটথ হাবসমুটখ কথা িলটেন। সিসময়
মুচবক হাবস কলটগ থাকে োাঁর মুটখ। কখটনা অট্টহাবস বদটেন
না। বনষ্পাপ হটয়ও পরকাটলর ভটয় বেবন থাকটেন বচবন্তে।
োাঁর কথায় িা আচরটণ ককাটনারূপ বিরবে প্রকাে কপে না।
বেবন রুক্ষো ও িদটমজাজ পবরহার করটেন। বেবন ব টলন
নম্র স্বভাটির, েটি োর মটধয ভীরুো ও কাপুরুষো ব ল না।

11
www.al-itisam.com

বেবন ব টলন দানেীল, েটি অপচয় করটেন না। বেবন
কপেভটর কখটেন না। বেবন ব টলন বনটলবাভ, অটল্প েুষ্ট ও

কটরব টলন।

বধযবেীল এক মহামানি। মহানিী a-এর বি ানা ব ল অবে

কটর সিবপ্রথম বেবন কূিা নামক স্থাটন মসবজদ বনমবাণ

সংবক্ষপ্ত ও সাদাবসটধ। লো-পাো ব ল োর বি ানার

কটরন। এরপর বনমবাণ কটরন মসবজটদ নিিী। মহানিী a

উপাদান। ঘুম কথটক উেটল োই োাঁর গাটয় দাগ কদখা কযে।

আ র কথটক এ মসবজটদ বেক্ষাকাযবরম পবরচালনা করটেন।

বি ানা োাঁর এেই ক াে ব ল কয, বেবন যখন রাটে

ালাে

এ সকল প্রবেষ্ঠাটন বিবভন্ন সমটয় বিবভন্ন কেবণর মানু টষর

পড়টেন, আয়ো g েখন এক পাটে জটড়া হটয়

জনয পােদাটনর িযিস্থা ব ল। মদীনা ও পাশ্ববিেবী এলাকা

থাকটেন। মহানিী a ব টলন ককামল হৃদটয়র অবধকারী।

কথটক মানু ষ দটল দটল এ সমস্ত প্রবেষ্ঠাটন বেখটে আসে।

বেবন জীিটন কখটনা স্ত্রীটদর প্রহার কটরনবন। এমনবক

বেশু, িালক-িাবলকা, যু ি ক-যু ি বেরা বনয়বমেভাটি এখাটন

ভৃেযটদরটকও নয়। অথচ েত্রুটদর বিরুটদ্ধ বেবন িীরবিরটম

মসবজটদ আলী c এিং োর চাচাটো ভাই আব্দু ল্লাহ

আদেবরূটপ কপ্ররণ কটরট ন (আল-আহযাি, ৩৩/২১)। বনশ্চয়ই

c কলকচার প্রদান করটেন। নিীবজর বেক্ষািযিস্থা
ব ল অিাধ, মু ে ও স্বাধীন। োাঁ র বেক্ষা ব ল জীিনমু খী

আবম সকল মানুটষর জনযই রাসূ ল বহটসটি আবিভূ বে হটয়ব
োই বেবন শুধু বনবদবষ্ট ককাটনা

ও সািব জ নীন। এ িযিস্থায় ককাটনা সম্মাবন ব ল না।

এলাকার নিী নন। বেবন ককাটনা বনবদবষ্ট কদটের জনয

বেক্ষািযিস্থা চলে মদীনা রাটের পৃ ষ্ঠ টপাষকোয়। োাঁ র

কপ্রবরে হনবন। বেবন ব টলন বিশ্বনিী; বিশ্বমানিোর

প্রণীে বেক্ষা বদটয়ই বেবন আরিিাসীটক আটলাবকে

কলযাণকামী এক মহামানি। বেবন সমি বিশ্বিাসীর জনয

কটরব টলন। এ বেক্ষার মাধযটম অন্ধকার যু গ আটলাবকে

রহমে বহটসটি কপ্রবরে হটয়ট ন (আল-আবম্বয়া, ২১/১০৭)।

যু টগ পবরিেব ন হটয়ব ল। মাত্র ২৩ ি টরর িযিধাটন

সকল জাবে-ধমব-িণব ও কগাটত্রর জনয বেবন এক অনু করণীয়

একবে িিব র , অসভয, বনষ্ঠু র ও েৃ ঙ্খ লমু ে জাবেটক িে

কালজয়ী আদেব। আর বেবন সকল প্রকার উত্তম চবরটত্রর

করটে সক্ষম হটয়ব টলন। একবে কাটলমার আওয়াটজ

উপর অবধবষ্ঠে (আল-োলাম, ৬৮/৪)। আর এ কারটণই োাঁটক
হটি;

সকলটক এক পোকার

আল্লাহর

অসভয-িিব র একবে পবরটিেটক জ্ঞাটনর আটলা বদটয়

কথটক নিী a বেক্ষক বহটসটি কপ্রবরে হটয়ট ন।

পবরপূ ণব কটর বদটয়ব টলন। বেবন অোন্ত একবে জনপদটক

সাগরসম মমোয় ভরা হৃদয় বদটয় বেবন আরিিাসীটক
বেবখটয়ব টলন।

কলু বষে

মনটক

বনরাপত্তার

পবরিন্ন

বদটয়ব টলন

(আল-জু ম আ,

৬২/২) ।

োাঁর

চাদটর

কঢটক

বদটয়ব টলন।

ফটল

আরি

সমাটজর রাজনীবে, অথব নীবে এিং সংস্কৃ বেটে বনবেকোর

কটরব টলন। োটদরটক বেবন জ্ঞাটনর বিবভন্ন োখা ও প্রজ্ঞা
বেক্ষা

ায়ােটল একবত্রে কটরব টলন।

ইবেহাটসর গবেধারাটক বেবন পালটে বদটয়ব টলন। বেবন

ভাটলািাসা পাওয়া যাটি (আটল ইমরান, ৩/৩১)। আল্লাহর পক্ষ

কলখাপড়া

ও

মবহলাটদর জনয বদন এিং সময় বনধবা বরে ব ল। মদীনার

বনটয়ট ন।2 মূ লে আল্লাহ োটক বিশ্বিাসীর জনয সটিবাত্তম

ভাটলািাসা

বেক্ষা

বনবিব টেটষ সিাই এখাটন পড়ার জনয জমাটয়ে হটো।

কননবন। শুধু আল্লাহর মযবাদা ও সম্মাটনর কক্ষটত্র প্রবেটোধ

আল্লাহটক

বনয়বমে

কলখাপড়া করে। িৃ দ্ধ -িৃ দ্ধা, কৃ ষক, েবমক, িযিসায়ী

যু দ্ধ কটরট ন। ককউ োটক কষ্ট বদটল বেবন োর প্রবেটোধ

ভাটলািাসটল

াহািীগণ

প্রবেক্ষটণর কাটজ সময় িযয় করটেন। মদীনায় বহজরে

1

(আল-আ‘রাফ, ৭/১৫৮) ।

এখাটন

বিপ্লি

প্রণীে

ঘটেব ল।

এ

িযবেবের

a

িালযকাল

ও

বকটোরকাল ব ল সেো আর বিশ্বস্তোয় ভরা। ফটল

বেক্ষািযিস্থা ব ল অেুলনীয়। বেবন ব টলন মানিজাবের

বেবন

মহান বেক্ষক; ব টলন আল্লাহ কেৃবক কপ্রবরে মহান পােক।
আল্লাহ িটলন, ‘আপবন আপনার প্রভুর নাটম পড়ুন! বযবন

আল-আমীন

েথা

বিশ্বস্ত

উপাবধটে

ভূ বষে

হটয়ব টলন। কযৌিনকাটল ব টলন বেবন প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ
সংগেক। পূ িব কথটক চটল আসা সমাটজ বিরাজমান কলহ

সৃ বষ্ট কটরট ন’ (আে-আলাে, ৯৬/১-২)। মহানিী a োাঁ র

বমোটে বেবন গেন কটরব টলন সামাবজক োবন্তসংঘ। এ

২৩ ি টরর জীিটন মদীনায় বেক্ষাবিপ্লি ঘবেটয়ব টলন।

োবন্তসংটঘর নাম ব ল বহলফু ল ফু যূ ল। বেবন এ যু ি ক

োর এ বেক্ষাবিপ্লি ব ল মসবজদটক ককন্দ্র কটর। বেবন

িয়টসই র্ধ্ংটসান্মু খ আরিজাবেটক িাাঁ চাটে উদিীি হটয়

মক্কায় দারুল আরকাম নাটম একবে বেক্ষাপ্রবেষ্ঠান বনমবা ণ

পটড়ব টলন। যু ি ক মু হাম্মাটদর a এ কচেনা কগাো
বিটশ্বর যু ি কটদর জনয হটয় আট এক অনুপম আদেব ।

1. হীহ িু খারী, হা/৪৯১৩, ৩৮২।

(আগামী সংখযায় সমাপয)

2. হীহ মু বসলম, হা/২৩২৮।
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হনের মা েণ্ড
মূ ল (উদূ ব) : সাইটয়যদ বময়াাঁ নাযীর হুসাইন কদহলভী p
অনু িাদ : আখোরুোমান বিন মবেউর রহমান*

ইমাম আ‘যম p-এর মযবাদার িণবনা : 
সম্মাবনত িযবেটদর নযায় ইমাম আিূ হানীফা p আমাটদর
বনকে মযবাদা এিং গটিবর পাত্র। ককননা বেবন সবেক
বিষয়ািবলর কক্ষটত্র আমাটদর অনু সরণীয় িযবেত্ব। েটি োর
কয সকল মযবাদার িণবনা িাস্তিোর দৃ বষ্টটে হীহ সনদ িারা
প্রমাবণে নয়, কস সকল বমথযা প্রেংসা িজবনীয় িা
প্রেযাখযানটযাগয। ককননা আটগর মানু ষরা এই কারটণই র্ধ্ংস
হটয়ট

এিং োরা প্রেযাখযাে হটয়ট । এই জনয আমাটদর

উপর জরুরী হটয়ট

গে, ওই সকে গোককর প্রকৃত ও

প্রামাণ্য বচত্র মানু কের সামকন তুকে ধরা, যারা দু িবল প্রকৃবের
িেিয কপে কটর, বিটেষক ও বনভবরটযাগয আটলমটদর নাটম
ো প্রচার কটর, োটদর িেটিয ইমাম আিূ হানীফা pএর িযাপাটর োটিঈ হওয়ার দাবি কটর এিং োরা ো প্রমাণ
করার জনয জাল, সূ ত্রবিবিন্ন হাদী ও িাটনায়াে ঘেনা িণবনা
কটর থাটক। আর এই সেয উদ্ঘােটন ইমাম আিূ হানীফা
p-এর মযবাদাহাবন এিং বনন্দার ককাটনা বিষয় কনই।
ককননা োর মান-মযবাদা োটিঈ হওয়ার উপর বনভবরেীল নয়;
িরং বেবন মযবাদািান হওয়ার জনয োর মুজোবহদ হওয়া,
সু ন্নাহর অনু সারী হওয়া এিং মুত্তােী-পরটহযগার হওয়াই
ُ كمْ عن َدْاللْأَت َق
ُ ﴿إ َنْأَك َر َم
যটথষ্ট। মহান আল্লাহ িটলন, ﴾ْاكم
ِ
ِ
ِ
‘বনশ্চয় আল্লাহর বনকে কোমাটদর মটধয অবধক মযবাদািান

َ َ َ َ َ ُّ ُ َ َ
.ْان
ِْ بْ ِإَغث ْةْاللهف
ْ ي
ْ ْ)ْ ِإن٢(
ِ ْالل

ْ) ْلوْوثقْ العبدْباللْتعاَلْْثقةْْالطريْلرزقهْ كماْيرزقْ الطريْْتغدو٣(
ْ .َْخاصاْوتروحْبطاناْكماْيفْالطحاوي

দুই. বিেীয়

াহািী যার কথটক বেবন হাদী

িণবনা কটরট ন

বেবন হটলন, আব্দু ল্লাহ ইিনু আিী আওফা ইিনু আলোমা।
বেবন ৮৬ অথিা ৮৭ বহজরীটে সকল

াহািীর পটর

মৃ েুযিরণ কটরট ন। েখন ইমাম আিূ হানীফা p

য়

অথিা সাে ি র িয়সী িালক ব টলন। বেবন োর কথটক এই
َ
َ ّللْ َمسج ًدْاْ َولَوْْ َك َمف
হাদী বে িণবনা কটরন,ًْن
ْ َ َصْق َطا ٍْةْب
ِْ ح
ِْ َ ِ ًْن
ْ َ ََمنْْب
ِ
َ ُ
يف ْاْلَنَ ِْة ْكذاْيفْالطحاوي
ْ ِ ْ لُ ْبَيتًا
ْ ْ الل
ْ ‘কে বযবি আল্লাহর সন্তুবির
উকেকশয একবট মসবজদ বনমথাণ্ ককর- েবদও তা পাবখর
বাসার নযায় হয়, আল্লাহ তার জনয জান্নাকত একবট বাবি
বনমথাণ্ করকবন’।2
আর ‘মুখো ার’ নামক িটন্থ ইিনু হাজার p বলটখট ন,
পাাঁচ ি র িয়সী িাচ্চার িণবনাকৃে হাদী

িহণটযাগয।

কযমনবে মুহাম্মাদ ইিনু ইসমাঈল আল-িু খারী p মাহমূ দ
ইিনু রিী‘ হটে পাাঁচ ি র িয়টস িবণবে হাদী িহণটযাগয।
বেন. সাহল ইিনু সাঈদী c বযবন মদীনায় সকল াহািীর
মৃ েুযর পর সিবটেষ মৃ েুযিরণ কটরট ন। েখন ইমাম আিূ
হানীফা p আে অথিা এগাটরা ি টরর িালক ব টলন।

ইমাম আিূ হানীফা p-এর োটিঈ হওয়ার বিষয়বের

েটি বেবন োর কথটক ককাটনা বক ু িণবনা কটরনবন।
চার. আিূ েুফাটয়ল ইিনু আটমর ইিনু ওয়াট লা c
মক্কায় ১০২ বহজরীটে সকল াহািীর মৃ েুযর পর বেবন
মৃ েুযিরণ কটরন। আর ইমাম আিূ হানীফা p প্রথম ১৬

পযবাটলাচনা :

ি র িয়টস ৯৬ বহজরীটে হে কটরন। এর িারা প্রমাবণে

ইমাম আিূ হানীফা p-এর প্রেংসাটযাগয উজ্জ্বল মযবাদার

হয় কয, বনঃসটন্দটহ ইমাম আিূ হানীফা p উে াহািীর

কথা িবণবে হটয়ট । েটি অবধকাংে ইমাম োর োটিঈ

সাটথ সাক্ষাৎ কটরট ন। ককননা কযখাটনই একজন

হওয়ার প্রিো নন। বনটে োর িণবনা কপে করা হটলা :

উপবস্থে থাকটেন, মানু ষরা োলাে কটর

োনভীরুল হে-এর কলখক কমৌলভী মুহাম্মাদ োহ পাক পােনী

সাক্ষাৎ করটেন।

িটলন, ‘আ‘লামুল আখিার’ নামক িটন্থ িবণবে হটয়ট কয,

জিাি : এই চার জন াহািী ইমাম আিূ হানীফা p-এর

হটলা কসই িযবে, কয কোমাটদর মটধয অবধক োেওয়ােীল’
(আল-হুজু রাে, ৪৯/৩)।

এক. ইমাম আিূ হানীফা p আনাস c হটে বনটোে
বেনবে হাদী িণবনা কটরট ন1:

ِّ ُ َ َ ٌ َ َ
َ
.ْكْ ُمس ِل ٍْم
ْ َْع
ْ ْبْال ِعل ِْمْف ِريض ْة
ْ ُ )ْ َطل١(
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াহািীটদর সাটথ

যু টগ জীবিে ব টলন। েটি োটদর সাটথ ইমাম আিূ হানীফা
p-এর সাক্ষাৎ বকংিা োটদর কথটক বেবন ককাটনা হাদী
িণবনা কটরট ন, এই দািী িণবনাকারীটদর অবধকাংটের মটে
বভবত্তহীন। কযমন- ‘মাজমাঊল বিহার’ িটন্থর কলখক োয়খ

* বেক্ষক, আল-জাবম‘আহ আস-সালাবফয়যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজোহী।
1. ত্বহত্ববী, ‘ভূ বমকা’ ১/৪৭।

াহািী

2. প্রাগুি।
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োরপর বেবন িলট ন,ْْلكنْاْلخريْبسندْغريْمقبولْإذاْاملعتمد

ইিনু োটহর যার োহেীে সম্পটকব মুহাবদ্দ গণ এিং

أنهْ َلْ روايةْ لإلمامْ أيبْ حنيفةْ عنْ أحدْ منْ الصحابةْ انتىهْ الكمه

ইবেহাসবিদগণ ভাটলা কটর জাটনন। বেবন ‘োযবকরা
মাওযূ আে’ নামক িটন্থ বলটখট ন,

‘বকন্তু কেটষর কথাবে িহণটযাগয নয়। ককননা বনভবরটযাগয

ْحابةْ أنسْ بنْ مالكْ بالِّصة
ْ واكنْْيفْ أيامْ أيبْ حنيفةْ أربعةْ منْ الص

িেিয হটি, ককাটনা

ْوعبدْاللْابنْأيبْأوىفْبالكوفةْوسهلْبنْسعدْالساعديْباملدينة ْوأبو

ককাটনা িণবনা পাওয়া যায় না।4

ْطفيلَْعمرْبنْواثلةْبمكةْولمْيلقْأحداْمنهمْوَلْأخذْعنهْوأصحابه

োযী আল্লামা োমসু দ্দীন ইিনু খল্লীকান  وفياتْ اْلعيانিটন্থ

ْيقولونْأنهْليقَْجاعة ْمنْالصحابةْوروىْعنهمْوَلْيثبتْذلكْعند

াহািী হটে ইমাম আিূ হানীফার

িটলন, ‘ইমাম আিূ হানীফা p চার জন

ْ .ْأهلْأهلْانلقلْانتىهْالكمه

াহািীটক

কপটয়ট ন। োরা হটিন— ১. িা রা নগরীটে আনাস ইিনু
মাটলক (২) কূফা নগরীটে আব্দু ল্লাহ ইিনু আিী আওফা (৩)

‘ইমাম আিূ হানীফার যু টগ চার জন াহািী বিদযমান ব টলন।
োরা হটলন, আনাস ইিনু মাটলক িা রা নগরীটে, আব্দু ল্লাহ

মদীনা নগরীটে সাহল ইিনু সা‘দ আস-সাঈদী (৪) মক্কা

ইিনু আিী আওফা কূফা নগরীটে, সাহল ইিনু সা‘দ আসসাঈদী মদীনা নগরীটে, আিূ েুফাটয়ল ইিনু আমর ইিনু

বেবন োটদর কাটরা সাটথ সাক্ষাৎ কটরনবন। বেবন োটদর

নগরীটে আিূ েুফাটয়ল ইিনু আটমর ইিনু ওয়াট লা। বকন্তু
কাটরা কথটক ককাটনা হাদী

ওয়াট লা মক্কা নগরীটে। ইমাম আিূ হানীফা োটদর কাটরা

সাথীগণ িটল থাটক কয, বেবন একদল াহািীর সাক্ষাৎ লাভ

সাটথ সাক্ষাৎ কটরনবন। েটি োর সাথীগণ িটল থাটক কয,

কটরট ন এিং োটদর কথটক বেবন হাদী

‘বেবন একদল াহািীর সাটথ সাক্ষাৎ কটরট ন এিং োটদর
কথটক হাদী
সাক্ষাৎ হয়বন।

িণবনা কটরট ন।

বকন্তু ববেয়বট মুহাবদ্দ গটণর বনকে প্রমাবণে নয়’।5

িণবনা কটরট ন’। েটি িণবনাকারীটদর মটে,

এই চার জন

িণবনা কটরনবন। েটি োর

জিাি : োর উবে  أدركْأبوْْحنيفةْأربعةْمنْالصحابةএর অথব

াহািীর কাটরা সাটথ ইমাম আিূ হানীফার

3

হটলা, বেবন োটদর যু গ কপটয়ট ন। কযমনবে োটয়খ ইিনু

কমাল্লা আলী োরী p ‘মাোব দু ল হাসানা’ িটন্থর কলখক

োটহর স্পষ্ট কটর িটলট ন, বেবন োটদর কাটরা সাটথ

আল্লামা সাখািী হটে ‘োরহু োরটহ নু খিাবেল বফকার’ িইটয়

সাক্ষাৎ কটরনবন। আর এই কথাবে নূ যনেম জ্ঞাটনর অধীকারী

একবে িেিয কপে কটরট ন। বতবন বকেন, এই িযাপাটর

িযবের বনকেও সু স্পি।

িহণটযাগয এিং সবেক কথা হটি— ‘ইমাম আিূ হানীফা

মুসবলম িটন্থর িযাখযাকার ইমাম নিিী p ‘োহযীিু ল

p ককাটনা

আসমা’ নামক িটন্থ িটলন, োয়খ আিূ ইসহাে p োর

াহািী হটে ককাটনা হাদী

িণবনা কটরট ন

একথা প্রমাবণে নয়। োরহু নু খিাবেল বফকাটর আল্লামা

ত্বিাোে নামক িটন্থ িটলন, নু ‘মান ইিনু

মুহাম্মাদ আকরাম হানাফী আল্লামা সাখািী হটে অনু রূপ
িণবনা কটরট ন। কমাল্লা আলী োরী ‘োরহু োরটহ নু খিােুল

ইিনু মাহ মাওলা োয়মুল্লাহ ইিনু

াটিে ইবনু যূ ত্বা

া‘লািা ৮০ বহজরী সটন

বফকার’ িটন্থ সাখািী হটে িণবনা কটরন, বনভবরটযাগয কথা

জন্মিহণ কটরট ন। ১৫০ বহজরী সটন িাগদাদ নগরীটে
মৃ েুযিরণ কটরন। েখন োর িয়স ৭০ ি র। বেবন হাম্মাদ

হটি- াহািীটদর সাক্ষাৎ লাটভর কক্ষটত্র ইমাম আিূ হানীফা

ইিনু আিূ সু লায়মান কথটক বফেটহর জ্ঞান লাভ কটরন।

p িয়টস ক াে হওয়ার কারটণ োহািীটদর কথটক োর

বেবন আটরা িটলন, আিূ হানীফা p-এর যু টগ চার জন

ককাটনা িণবনা কনই। আকরাম হানাফী ‘ইমআনু ন নাযার ওয়াে
োওযীহ নু খিােুল বফকার’ িটন্থ হাদী িণবনার কক্ষটত্র

াহািী জীবিে ব টলন— (১) আনাস ইিনু মাটলক (২)

‘মাধযম’ স্বল্প হওয়া বিষয়ক আটলাচনায় িটলট ন, (১)

আব্দু ল্লাহ ইিনু আওফা (৩) সাহল ইিনু সা‘দ (৪) আিূ
েুফাটয়ল। েটি বেবন োটদর কাটরা কথটক ককাটনা হাদী

 اثلالثياتْ للبخاريঅথবাৎ বেন জটনর মাধযটম িবণবে ইমাম

িণবনা কটরনবন’।6
ইমাম আিূ হানীফা নু ‘মান ইিনু

িু খারীর িণবনাকৃে হাদী । (২) واثلنائياتْ يفْ مؤطأْ إمامْ مالك

কূফী োয়মুল্লাহ ইিনু

অথবাৎ দু ই জটনর মাধযটম িবণবে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মাটলটক
িবণবে হাদী সমূ হ। (৩)  والواحدْيفْحديثْإمامْأيبْحنيفةঅথবাৎ

াটিে ইিনু যূ ত্বা ইিনু মাহ

া‘লািার মাওলা ব টলন। বেবন হামযা

4. োরহু োরবহ নু খিােুল বফকার, পৃ. ৬২০; ফেহুল মু গী , ৩/১১।
5. ওফায়ােুল আ‘ইয়ান, ‘েরজু মােু আিী হানীফা’ পৃ. ১৬৩।

এক জটনর মাধযটম ইমাম আিূ হানীফার িণবনাকৃে হাদী ।

6. োহযীিু ল আসমা‘ েরজমােু আিী হানীফা হরফু ে জা‘ বফে কুনা,
3. োযবকরােুল মাওযূআে, ‘মািহা ু ল আবয়ম্মােুল আরিাআ’ পৃ. ১১১।

২/২১৬।
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আয-যাইয়াে-এর কগাষ্ঠীভুে ব টলন। বেবন একজন করেম

জবমটয়ট ন। কযমনবে ইিনু হাজার আসোলানী p

িযিসায়ী ব টলন, করেমিস্ত্র বিরয় করটেন। োর দাদা িনূ

‘োেরীি’ িটন্থ এিং আটরা অটনটকই স্পষ্ট কটরট ন।

োয়ম কগাটত্রর দাস ব টলন এিং কািু ল িা িাটিল-এর

সু েরাং ককাটনা সটন্দহ রইল না, কয দাদা োটক বনটয় আলী

অবধিাসী ব টলন। পরিেবীটে োটক আযাদ কটর কদওয়া হয়।

c-এর বনকে বগটয়ব টলন, কস দাদা িারা আটরা ঊধবেন

ইমাম আিূ হানীফা p-এর কপৌত্র ইসমাঈল ইিনু হাম্মাদ

দাদা উটদ্দেয। ককননা ইসমাঈটলর কযই দাদা িাগদাদ

ইিনু আিূ হানীফা p িটলন, আমরা পারটসযর স্বাধীন

নগরীটে ১৫০ বহজরীটে মৃ েুযিরণ কটরট ন, কযমনবে োর

অবধিাসী ব লাম। আমাটদর উপর কখটনাই দাসটত্বর েৃ ঙ্খ ো

িেিয িারা িু ো যাটি, বেবন ইমাম আিূ হানীফা p

লাটগবন। আমার দাদা ৮০ বহজরীটে জন্মিহণ কটরন এিং

াড়া আর ককউ নন।

োটক িালযকাটল আলী c-এর সাবন্নটধয বনটয় যাওয়া হয়।

এই কহাাঁচে খাওয়ার জায়গায় হাটফয দারায কপোওরী

বেবন োাঁর ও োাঁর ভবিষযৎ প্রজটন্মর জনয িরকটের দু ‘আ

pও কধাাঁকা কখটয়ট ন এিং সবেক তর্য উদ্ঘােটন িযথব

কটরন। বেবন বিশুদ্ধ েথযানু যায়ী ১৫০ বহজরী সটন িাগদাদ

হটয়ট ন। কযমনবে বেবন প্রথম ফারসী ভাষায় েরজমাকৃে

নগরীটে মৃ েুযিরণ কটরন। োর যু টগ চার জন াহািী কিাঁটচ

হীহ িু খারীর প্রর্ম খটণ্ড ‘মানাবেটি ইমাম আিূ হানীফা’-কে

ব টলন— (১) আনাস ইিনু মাটলক (২) আব্দু ল্লাহ ইিনু

বলটখট ন, ইসমাঈল ইিনু হাম্মাদ িটলট ন, আমার দাদা আিূ

আওফা (৩) সাহল ইিনু সা‘দ (৪) আিূ েুফাটয়ল। েটি

হানীফা p ৮০ বহজরীটে জন্মিহণ কটরন। োাঁর বপো

বেবন োটদর কাটরা সাটথ সাক্ষাৎ কটরনবন এিং োটদর

াটিে োাঁটক আলী c-এর বনকে বনটয় যান। েখন

কাটরা কথটক ককাটনা ধরটনর হাদী

িণবনা কটরনবন। োাঁর

ইমাম আিূ হানীফা p-এর িয়স নয় ি র ব ল। েখন

সঙ্গীরা িটল থাটকন, বেবন একদল

াহািীর সাক্ষাৎ লাভ

আলী c োাঁর জনয দু ‘আ কটরব টলন কযন আল্লাহ োাঁর

িণবনা কটরট ন। বকন্তু

এিং োাঁর িংেধরটদর মটধয অগবণে কলযাণ ও িরকে দান

কটরট ন এিং োটদর কথটক হাদী

োটদর এই িেিয মুহাবদ্দ গটণর বনকে প্রমাবণে নয়।7

কটরন।

জিাি : োটয়খ েথা ‘মাজমাঊল বিহার’ িটন্থর কলখক

আশ্চটযবর বিষয় হটলা, এই সমস্ত মানু ষ ‘ককাটনা িস্তুর

ইসমাঈল ইিনু হাম্মাদ ইিনু আিূ হানীফা p-এর উবে
কপে কটরট ন বিেদ োহেীটের বভবত্তটে োর িেিযটক
প্রশ্নবিদ্ধ করটে এিং োর বমথযা দািীর িযাপাটর সেকব করার
লটক্ষয। ককননা োর িেিয প্রমাণ কটর কয, োর পূ িবিেবীরা
িংেগেভাটিই স্বাধীন ব টলন। েটি োহেীেী কথা হটি,

ভাটলািাসা োটক অন্ধ ও িবধর িাবনটয় কদয়’ এই করাটগ
আরান্ত। আটরা বিস্ময়কর িযাপার হটলা— এমন েথযহীন
বিষয় উপস্থাপন করার কক্ষটত্র োরা বনটজটদর লো-েরটমর
বিষয়বেও বচন্তা কটর না। ককননা আলী c-এর মৃ েুযসাল
ককাথায় আর ইমাম আিূ হানীফা p-এর জন্মসাল

দাসত্ব। কযমনবে বেবন োর পূ টিবর িেটিয সু স্পষ্ট কটরট ন।

ককাথায়!

‘োেরীি’ িটন্থ হাটফয ইিনু হাজার p, ‘োহযীি’ িটন্থ
ইমাম নিিী p, ‘ওয়াবফইয়ােুল আ‘ইয়ান’ িটন্থ আল্লামা

যবদ নাবহ রাটখ োরা পূ ণব িু ৎপবত্ত েটি হয় লোয় অিনে।

‘টয জন ফুল বনটয় কটর োহেীে েদন্ত
নীরিো বিটন কয আটলাচনার কনই ককাটনা প্রবেটষধক

ইিনু খাল্লীকানসহ আটরা অটনটকই বিষয়বে স্পষ্ট কটরট ন।
সার কথা হটি— ‘ইসমাঈটলর দাদা ইমাম আিূ হানীফা
p-কক বনটয় আলী c-এর বনকে বনটয় যাওয়া হয়

েিু ও শুরু কটর োরা অেীল ও গবহবে িাকয প্রটয়াগ।’
হাটফয ইিনু হাজার আসোলানী p োেরীিু ে োহযীি

এিং বেবন োাঁর এিং োাঁর ভবিষযৎ প্রজটন্মর জনয িরকটের

িন্থ িটলন,ْس
ْ انلعمانْبنْثابتْالكويفْأبوْحنيفةْاْلمامْأصلهْمنْفار

দু ‘আ কটরন’, মটমব িেিযবে উটল্লবখে চার জন মনীষীসহ

نْالسادسة
ْ ‘ ويقال ْموَّل ْبين ْتي ْمْفقي ْهْمشهو ْرْمনু ‘মান ইিনু াটিে

অটনক মনীষীর বনকে িাস্তিোবিটরাধী। এমনবক ককাটনা মূ খব

আল-কূফী আিূ হানীফা (বযবন ইমাম ব টলন)। িলা হটয়

িযবেও এই কথা িটলবন। সু েরাং প্রকৃে আটলমগণ এই

থাটক, বেবন িংেগেভাটি পারটসযর। আিার ককউ িটলন,

িেিয বদটে পাটরন না।

বেবন িনূ োয়ম কগাটত্রর মাওলা ব টলন। বেবন ষষ্ঠ ত্বিাোর

ককননা আলী c ইমাম আিূ হানীফা p-এর জটন্মর

প্রবসদ্ধ একজন ফেীহ ব টলন’।8

(চেকব)

৪০ ি র পূ টিব ইহটলাক েযাগ কটর পরপাটর পাবড়
7. মাজমাঊল বিহার, ‘নাওউন ফী িা‘বযস োহািা ওয়াে োটিঈন’ ৫/৩০১।

6ô el© 3q msL¨v

8. োেরীিু ে োহযীি, পৃ . ৩৫৮।
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জ্ঞা ীনের গুণাবর
-কমা. েবরকুল ইসলাম*

জ্ঞানী সদা সম্মাকনর পাত্র। বকন্তু প্রকৃত জ্ঞানী গক? কী তার
গুণ্াববে? এ সম্পককথ আে-কুরআকনর সূ রা আর-রাকদর ১৯
গর্কক ২৪ আয়াকত খুব সু ন্দর বববরণ্ গদওয়া হকয়কে। আল্লাহ
তাআো বকেন, 
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ ِّ َ
َ َ َ ُ َََ َُ َ َ ََ
ْمْ ِإن َماْيتَذك ُْر
ْ نْه ْوْأع
ْ ق ْ كم
ْ كْاحل
ْ كْ ِمنْْرب
ْ ْل
ْ ﴿أفمنْْيعل ْمْأنماْأن ِز ْلْ ِإ
َ ُ ُ
َ َ َ َ
َ ُ ُ َ ََ َ
َ ُ ُ َ َ
َ
َْين
ْ اَّل
ْ ون ْال ِميثا
ْ َل ْينقض
ْ اّلل ْو
ِْ ْ ون ْ ِبعه ِْد
ْ ين ْيوف
ْ اَّل
ْ ِ َأولو ْاْلل
ِ  ْو-ْ ق
ِ ْ -ْ اب
َ ُ ََ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ َ ُ َ
ْاب
ْ ِ وء ْاحل َِس
َْ ون ْ ُس
ْ ن ْ َربَ ُهمْ ْ َوَياف
ْ شو
ْ ل ْوَي
ْ ن ْيوص
ْ اّلل ْبِ ِْه ْأ
ْ ْ ون ْمْا ْأم ْر
ْ ص ْل
ْ ِ ْي
َ
َ َ
َ َ َ ِّ َ
َُ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْْاء ْوج ِْه ْرب ِهمْ ْوأقاموْاْالصال ْةْوأنفقوْاْ ِمما ْرزقناهم
ْ ين ْصِّبوْاْابتِغ
ْ اَّل
ِ ْوَ َ َ ُ َ َ ِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ً َ َ َ َ
َ ْ-ْار
َ ِْب
ْات
ْ ُ َجن
ِْ اِل
ْ َ كْل ُهمْْ ُعق
ْ وَل
ْ
ْ
ة
ئ
ي
ْ
س
ل
ا
ْ
ْ
ة
ن
س
احل
ْ
ب
ْ
ْ
ون
ْ
ء
ر
د
ي
و
ْ
ْ
ة
ي
ن
ال
ع
أ
ِ
ِ
ِ َِسْاْو
ِ
ََ
َ َ َ
َ َ َ َ ََ ُ ُ َ
َُ
َُ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ْاج ِهمْ ْوذرياتِ ِهمْ ْوالمالئِك ْة
ْ ح ْ ِم
ْ ن ْيدخلونهْاْومنْْصل
ٍْ َعد
ِ نْآبائِ ِهمْ ْوأزو
َ
َ
ِّ
َ
ُ
ُ
َ ُ
َ ُ
ُ  ْ َسال ٌْم ْ َعلي-ْ اب
ِْب
ْ َ كمْ ْ ِب َما ْ َص َِّبتمْ ْفنِْع َْم ْ ُعق
ْ ٍ َك ْب
ْ ْ ْون ْ َعلي ِهمْ ْ ِمن
ْ يَدخل
﴾ار
ِْ ِل
َْ ا
‘আপনার রি হটে আপনার প্রবে যা নাবযল করা হটয়ট ো
কয িযবে সেয িটল জাটন, কস বক োর মটো, কয অন্ধ?
উপটদে িহণ কটর শুধু বিটিকসম্পন্নগণই। যারা আল্লাহর
সাটথ কৃে অঙ্গীকার পূ ণব কটর এিং প্রবেজ্ঞা ভঙ্গ কটর না।
আর আল্লাহ কয সম্পকব অক্ষুণ্ন রাখটে আটদে কটরট ন যারা
ো অক্ষুণ্ন রাটখ, োটদর রিটক ভয় কটর এিং ভয় কটর
কটোর বহসািটক। আর যারা োটদর রটির সন্তুবষ্ট লাটভর
জনয বধযবধারণ কটর এিং ালাে োটয়ম কটর, আর আমরা
োটদরটক কয বরবযক বদটয়ব ো কথটক কগাপটন ও প্রকাটেয
িযয় কটর এিং ভাটলা কাটজর িারা মন্দ কাজটক প্রবেহে
কটর, োটদর জনযই রটয়ট আটখরাটের শুভ পবরণাম। স্থায়ী
জান্নাে, োটে োরা প্রটিে করটি এিং োটদর বপো-মাো,
স্ত্রীগণ ও সন্তানসন্তবেটদর মটধয যারা সৎ কাজ কটরট
োরাও। আর কফটরেোগণ োটদর কাট উপবস্থে হটি
প্রটেযক দরজা বদটয় এিং িলটি, কোমরা বধযবধারণ কটর
িটল কোমাটদর প্রবে োবন্ত। আর আটখরাটের এ পবরণাম
কেই না উত্তম’ (আর-রা‘দ, ১৩/১৯-২৪)।

কুরআন ও সু ন্নাহ জানার কচষ্টা কটর না আিার জানটলও কস
অনু যায়ী আমল কটর না, োরা কখটনাই সমান হটে পাটর
না। োটদর মটধয আসমান ও যমীটনর িযিধান।1 আল্লাহ
োআলা পবিত্র কুরআটন অটনক জায়গায় এমন কথা
িটলট ন। ককাথাও বেবন িটলট ন কয, ‘জানা িযবে আর না
জানা িযবে সমান নয়’ (আয-যু মার, ৩৯/৯)। আবার গকার্াও
বকেকেন গে, ‘জান্নােী আর জাহান্নামী সমান নয়’ (আল-হাের,
৫৯/২০)। এবট স্পি বু ঝা গেকেও এখান গর্কক উপকদশ গ্রহণ্
ককর শুধু োরা জ্ঞানী, যাটদর বিটিক আট । সু েরাং িু ো
যাটি, উপটদে িহণ করা জ্ঞানীটদর বিবেষ্টয।
োরপর জ্ঞানী মানু ষটদর কটয়কবে বিবেষ্টয আল্লাহ োআলা
َ
َ
َ َ ُ ُ َ ﴿اَّل
উটল্লখ করট ন। বতবন িটলন, ﴾ْاّلل
‘যারা
ِ
ِ ْينْيوفونْبِعه ِد

আল্লাহ োআলার সাটথ কৃে অঙ্গীকার পূ ণব কটর’। আল্লাহ
োআলা োটদরটক কযসি বিবধবনটষধ বদটয়ট ন, োরা
কসগুটলা পালন কটর। আল্লাহর হে ও িান্দার হে দু টোই
এর অন্তভুবে। জ্ঞানীগণ আল্লাহর হে ও িান্দার হে পালন
কটর অঙ্গীকার পূ ণব কটর। পক্ষান্তটর, মুনাবফেরা এর বিপরীে
কটর। এরা অঙ্গীকার ভঙ্গ কটর বনটজটদরটক জ্ঞানী ভাটি আর
মুবমনটদরটক বনটিবাধ মটন কটর কযমনবে আল্লাহ োআলা সূ রা
আল-িাোরাটে উটল্লখ কটরট ন। অথচ প্রকৃেপটক্ষ এরাই
َ ُ ُ َ َ
কিাকা। োরপর আল্লাহ োআলা িটলন, ْ ْْضون
﴿وَلْ ْينق
َ َ
﴾ْ‘ ال ِميثاقোরা প্রবেজ্ঞা ভঙ্গ কটর না’। আল্লাহ ও োটদর
মাটে কয প্রবেজ্ঞা আট , কসগুটলা োরা ভঙ্গ কটর না। সাটথ
সাটথ িান্দার সাটথও যবদ োটদর ককাটনা প্রবেজ্ঞা, চুবে, সবন্ধ
থাটক, োহটল োও োরা ভঙ্গ কটর না।
َ َ ُ َ
َ ُ َ َ َ َ
َ َونْ َمْاْ أ
ُ َ ْْم َر
﴾ْوصل
اّللْْ ِب ِهْ أنْْي
اَّلينْ ي ِصْل
ِ ‘ ﴿وআল্লাহ কয সম্পকব
অক্ষুণ্ন রাখটে আটদে কটরট ন, োরা ো অক্ষুণ্ন রাটখ’।
িীটনর িাবহযক ও অভযন্তরীণ সকল বিষয় এর অন্তভুবে।

আল্লাহ োআলা কুরআনটক নাবযল কটরট ন যাটে এর
আয়ােগুটলা িু ো যায়, কসগুটলা বনটয় গভীরভাটি বচন্তাভািনা
করা যায় এিং কসগুটলা বনটজটদর জীিটন িাস্তিায়ন করা
যায়। শুধু কেলাওয়াে করাই মূ ল লক্ষয নয়। আমরা এখাটন
সূ রা আর-রা‘কদর আয়ােগুটলা একেু িু োর কচষ্টা করি
ইনোআল্লাহ।
আল্লাহ োআলা এখাটন প্রটশ্নর মাধযটম প্রেযাখযান করট ন,
কয িযবে অহীটক সেযায়ন কটর, ককাটনা সটন্দহ কটর না
এিং কসই অনু যায়ী আমল কটর আর কয অহী কথটক অন্ধ,

জ্ঞানী মানু ষ োর মাটে ও আল্লাহ োআলার মাটে সম্পকব
িজায় রাটখ। ফটল োরা একমাত্র আল্লাহ োআলারই ইিাদে
কটর, োর সাটথ ককাটনা বক ু টক েরীক কটর না। একমাত্র
োাঁটকই ভয় কটর, োাঁরই অবভমুখী হয়, োাঁরই ওপর ভরসা
কটর। সাটথ সাটথ আল্লাহর কদওয়া কনয়ামেসমূ হটক স্বীকার
কটর এিং এর শুকবরয়াস্বরূপ োরা এসি কনয়ামেটক
আল্লাহর নাফরমানীটে কাটজ লাগায় না; িরং যাটে আল্লাহ
খুবে হন, একমাত্র কসগুটলাটেই কাটজ লাগায়। ো াড়াও
োরা োটদর ভুলত্রুবের জনয একমাত্র োাঁরই কাট োওিা
কটর। কমােকথা, োরা োটদর সাবিবক জীিটন োওহীদটক

 গটিষণা সহকারী, আল-ইবে াম গটিষণা পষবদ।

1. োফসীটর সা‘দী, সূ রা আর-রা‘দ এর ১৯ নং আয়াটের আটলাচনা দ্রষ্টিয।
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িাস্তিায়ন করার মাধযটম এিং বনটজটদরটক বেরক কথটক
দূ টর রাখার মাধযটম আল্লাহর সাটথ সম্পকব িজায় রাটখ।
জ্ঞানী মানু ষগণ আল্লাহর রাসূ ল মুহাম্মাদ a-এর সাটথও
সম্পকব িজায় রাটখ। ফটল োরা কসই রাসূ ল a-এর ওপর
ঈমান আটন, োর কদওয়া সকল সংিাদটক সেযায়ন কটর,
োর যথাযথভাটি অনু সরণ কটর, োর কদওয়া ফয়সালাটক
োরা কমটন কনয় এিং মটনর মটধয ককাটনা ধরটনর সংটকাচ
রাটখ না। সাটথ সাটথ োরা োটক বনটজটদর সন্তানসন্তবে,
বপো-মাো এমনবক বনটজর জীিটনর কচটয়ও কিবে
ভাটলািাটস।
জ্ঞানী মানু ষ বপো-মাো, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, দাস-দাসী, দূ টরর
ও কাট র প্রবেটিেীটদর সাটথ সম্পকব িজায় রাটখ। োরা
সফটরর সঙ্গীটদর সাটথও সম্পকব িজায় রাটখ। োরা
বনটজটদর জনয যা ভাটলািাটস, ো অপর মুসবলম ভাইটয়র
জনযও ভাটলািাটস। োরা অনযটদর কথটক কয আচরণ আো
কটর, মানু ষটদর সাটথ কেমনই আচরণ কটর। এমনবক োরা
োটদর দু ই কাাঁটধর কফটরেোগটণর সাটথও সম্পকব িজায়
রাটখ। োরা োটদরটক সম্মান কটর এিং োটদরটক লো
কটর কযমন একজন কলাক োর পাটের সাথীটক কদটখ লো
কটর। যার ফটল োরা কগাপটনও ককাটনা পাটপর কাজ কটর
না।2
َ ُ ََ َ ََُ َ َ َ َ
َ ونْ ُس
োরপর আল্লাহ োআলা িটলন,ْْوء
﴿وَيشونْ ربهمْ وَياف
َ
﴾ْاب
ِ ‘ احلِْسোরা োটদর রিটক ভয় কটর এিং ভয় কটর
কটোর বহসািটক’। অন্তটর আল্লাহ োআলার ভয় না থাকটল
বেবন কযসি সম্পকব অক্ষুণ্ন রাখটে িটলট ন, কসগুটলা অক্ষুণ্ন
রাখা সম্ভি নয়। আল্লাহর ভয় এিং বকয়ামটের বদিটস
বহসাটির ভটয় োরা পাপ কাটজর বদটক যায় না। িরং আল্লাহ
োআলা কয আটদে কটরট ন, কসগুটলা োরা যথাযথভাটি
পালন কটর।
َ َ
ُ َ ينْ َص
َ اَّل
َ ِّبواْ ابتِ َغ
﴾ْاءْ َوج ِهْ َربِّ ِهم
‘আর যারা োটদর রটির
ِ ﴿و

প্রটয়াজন। অটনক মানু ষ আট , োরা আল্লাহর আনু গটেয
বধযবধারণ কটর, বকন্তু হারাম কথটক িাাঁচটে পাটর না। আিার
অটনটকই এর উল্টা। আিার অটনটকই োটদর জীিটনর
সামানয বক ু অপ্রীবেকর ঘেনাটেই কভটে পটড়, অবস্থর হটয়
পটড়। এরা জ্ঞানী নয়। িরং জ্ঞানী হটলা োরাই যারা
আল্লাহর আটদে পালটন, বনটষধকৃে কাজগুটলা কথটক িাাঁচটে
এিং োেদীটর বনধবাবরে অপ্রীবেকর ঘেনাটে বধযবধারণ
কটর। োরা ককাটনা অিস্থাটেই অবস্থর হটয় পটড় না।
অবস্থরো িা বধযবহীনোটক যবদ প্রশ্ন করা হয় কয, কোমার
বপো কক? েখন কস উত্তটর িলটি, অক্ষমো িা দু িবলো।
আর জ্ঞানী িা িু বদ্ধমানটক যবদ প্রশ্ন করা হয় কয, কোমার
বপো কক? েখন কস উত্তটর িলটি, বধযব।4 োই জীিটন বধযব
াড়া চলার উপায় কনই। কারণ মানু টষর নাফটস আম্মারা
োটক আল্লাহর পথ কথটক েয়োটনর পটথর বদটক বনটয়
কযটে চায়। মানু টষর নফস হটলা একবে িাহন, যাটে
আটরাহণ কটর কস জান্নাটে অথিা জাহান্নাটম বদটক চটল।
আর বধযব হটলা কসই িাহটনর লাগাম।5 যবদ িাহটনর লাগাম
না থাটক, োহটল কযটকাটনা সময় কস বিপটথ যাটি, বেক
কেমনই মানু টষর বধযব না থাকটল কস আল্লাহর পটথ বেটক
থাকটে পারটি না। কস েখন েয়োটনর িাবহনীটে পবরণে
হটি। এমনবক ককাটনা ককাটনা সময় েয়োনই োর িাবহনীটে
পবরণে হয়।6
এখাটন আল্লাহ োআলা িলট ন, জ্ঞানীগণ বধযবধারণ কটর,
বকন্তু কসই বধযবধারণ একমাত্র আল্লাহটক খুবে করার জনয,
অনয কাটরা জনয নয়।
َ ْْْالص
َ اموا
ُ َ﴿وأَق
َ ‘ ালাে কাটয়ম কটর’। বেবন িটলনবন কয,
﴾ْالة

োরা ালাে আদায় কটর। কারণ শুধু িাবহযক আকৃবেটে
ালাে আদায় করা যটথষ্ট নয়। িরং ালাে োটয়ম হটলা,
ালাটের রুকনসমূ হ, ওয়াবজিসমূ হ এিং সু ন্নােসমূহ
পবরপূ ণবভাটি আদায় কটর িাবহযকভাটি ালাে োটয়ম করা।
সাটথ সাটথ ালাটের রূহ অথবাৎ অন্তরটক ালাটে হাবযর
কটর কযবে িলট এিং কয কাজ করট কসগুটলা গভীরভাটি
বচন্তা করার মাধযটম অভযন্তরীণভাটি ালাে োটয়ম করা।
আর এই রকম ালাটের িযাপাটরই আল্লাহ োআলা
িটলট ন, ‘বনশ্চয় ালাে অেীল ও মন্দ কাজ হটে বিরে
রাটখ’ (আল-আনকািূ ে, ২৯/৪৫)। আর একতই ওয়াি অবজবে
হয়। কারণ ালাটের মটধয যেেুকু অংটে মানু ষ মটনাটযাগ
কদয় িা িু টে, শুধু েেেুকু অংটে ওয়াি পায়, অনয অংটে
নয়। ফরয ও নফল ালােসমূ হও আয়াটে িবণবে ালাটের

সন্তুবষ্ট লাটভর জনয বধযবধারণ কটর’। বধযব হটলা স্বভািবিরুদ্ধ
বিষয়গুটলাটে অবস্থর না হওয়া, সৃ বষ্টর কাট অবভটযাগ ও
অসন্তুবষ্ট প্রকাে কথটক জিানটক বিরে রাখা, গাল চাপড়াটনা

এিং জামাকাপড় ক াঁড়া কথটক অঙ্গ-প্রেযঙ্গটক বিরে রাখা।3
আল্লাহর হুকুম িা বিধান দু ই প্রকার : সৃ বষ্টগে ও
েরীআেগে। মানু টষর জীিটন বক ু কটষ্টর ঘেনাসহ
োেদীটরর সকল বিষয় এই সৃ বষ্টগে বিধাটনর অন্তভুবে।
আর েরীআেগে বিধানগুটলা হটলা আল্লাহর আটদে ও
বনটষধসমূ হ। োেদীটর বনধবাবরে কষ্টকর বিষয়গুটলাটে কযমন
বধযবধারণ করটে হয়, বেক কেমনই আল্লাহর আটদে পালটন
এিং োর বনটষধকৃে কাজগুটলা কথটক িাাঁচটেও বধটযবর

4. প্রাগুে, পৃ. ২৫।
2. ইিনু ল োইবয়ম, উদ্দােু

টিরীন, পৃ. ৫০-৫১-এর আটলাটক।

5. প্রাগুে, পৃ. ২৫।

3. প্রাগুে, পৃ. ১৫।

6. প্রাগুে, পৃ. ৪০।
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অন্তভুবে।7 আয়াটে িবণবে ালাে ও বধযব হটলা দু বনয়া ও
আটখরাটের সকল কলযাণ অজবটন সহায়ক। এজনয আল্লাহ
োআলা িলট ন, ‘কোমরা বধযব ও ালাটের মাধযটম সাহাযয
চাও। আর এবে বিনয়ী াড়া অনযটদর জনয খুিই কবেন’
(আল-িাোরা, ২/৪৫)।
ً
ُ ْاْر َزق َن
َ ‘ ﴿ َْو َْأْن َف ُقواْ ِم َمআর আমরা োটদরটক কয
ًًّ ِ اهم
َ َْس
﴾ْاْو َعال ِن َية

বরবযক বদটয়ব , ো কথটক কগাপটন ও প্রকাটেয িযয় কটর’।
ফরয িযয়সমূ হ কযমন— যাকাে, স্ত্রী, বনকোত্মীয় ও দাসদাসীসহ অনযটদর জনয িযয় করা এিং নফল িযয়সমূ হ
কযমন— সকল কলযাণকর রাস্তায় িযয় করা। এই দু ই ধরটনর
িযয়ই আয়াটে িবণবে িযয় িা খরটচর অন্তভুবে। কাটদর জনয
খরচ করটি কসবে বকন্তু আয়াটে িলা হয়বন। এর কারণ হটলা
যাটে কটর অটনক প্রকার মানু ষটদর জনয িযয় করা যায়।
ককননা দান করা আল্লাহ োআলার বনকেয লাটভর অনযেম
উপায়। আয়াটে িবণবে  منেব্দবে প্রমাণ কটর, সম্পটদর বক ু
অংে দান করটে হটি। এবে বদটয় আল্লাহ োআলা মানু ষটদর
জাবনটয় বদটিন কয, বেবন শুধু োটদর কথটক োটদর সম্পটদর
সামানয পবরমাণই চান, যাটে োটদর ককাটনা ক্ষবেও না হয়
এিং কিাোও না হটয় যায়। িরং োটদর এই দান িা াদাো
িারা যাটে োরা বনটজরাও উপকৃে হয় এিং োটদর
ভাইটয়রাও উপকৃে হয়।
ُ ﴿ر َزق َن
َ ‘আমরা োটদরটক জীবিকা বহটসটি বদটয়ট ’। এবে
﴾
ْ اهم
বদটয় ইবঙ্গে কদওয়া হটি কয, কোমাটদর কযসি সম্পদ রটয়ট ,
কসগুটলা কোমাটদর েবেিটল অবজবে হয়বন এিং কোমরা
কসগুটলার মাবলকও নও। িরং এগুটলা আল্লাহ োআলার
বরবযক কযগুটলা একমাত্র বেবন কোমাটদরটক দান কটরট ন।
কযটহেু একমাত্র বেবনই কোমাটদর এসি দান কটরট ন এিং
োর িহু িান্দার মটধয বিটেষভাটি কোমাটদর অনু িহ
কটরট ন, কসটহেু কোমরা োর কদওয়া এসি অনু িহ কথটক
দান করার মাধযটম এিং কোমাটদর অভািী ভাইটদর সান্ত্বনা
কদওয়ার মাধযটম আল্লাহ োআলার শুকবরয়া আদায় কটরা।
কুরআটন অটনক জায়গায় ালাে আর যাকােটক পাোপাবে
উটল্লখ করা হটয়ট । কারণ্ োলাে হটলা মা‘িূ দ অথবাৎ আল্লাহ
োআলার জনয ইখলা িা একবনষ্ঠো আর যাকাে ও াদাো
হটলা িান্দার জনয ইহসানস্বরূপ। িান্দার কসৌভাগয ও কলযাটণর
লক্ষণ হটলা োর মা‘িূ টদর জনয ইখলা িা একবনষ্ঠো রাখা
এিং সৃ বষ্টর কলযাণ িা উপকাটরর জনয কচষ্টা করা। পক্ষান্তটর,
িান্দার দু ভবাটগযর লক্ষণ হটলা এই দু ইবে অথবাৎ ইখলা ও
ইহসাটনর ককাটনাবেই না থাকা।8

َ َ
َ
﴾
ْ الس ِّي َئ ْة
ْ‘ ﴿ َْو َيد َر ُءونْ ِباحلَ َس َن ِةভাটলা কাটজর িারা মন্দ কাজটক

প্রবেহে কটর’। জ্ঞানী মানু ষগণ োটদর সাটথ ককউ মূ খবাবম
করটল োরা কসই মন্দটক মন্দ বদটয় নয়, িরং োরা ভাটলা
বদটয় প্রবেহে কটর। নিী v-কদর বদটক দৃ বষ্ট বদন। োরা
কীভাটি মন্দটক ভাটলা িারা প্রবেহে কটরট ন। আব্দু ল্লাহ
c হটে িবণবে, বেবন িটলন, আবম কযন এখটনা নিী aকক কদখব , যখন বেবন একজন নিী e-এর অিস্থা িণবনা
করব টলন কয, োাঁর স্বজাবেরা োাঁটক প্রহার কটর রোে কটর
বদটয়ট আর বেবন োাঁর কচহারা হটে রে মুট কফলট ন এিং
িলট ন, কহ আল্লাহ! আমার জাবেটক ক্ষমা কটর দাও, কযটহেু
োরা জাটন না।9 সু িহানাল্লাহ! একেু বচন্তা করুন, এখাটন
কসই নিী e োটদরটক শুধু ক্ষমাই কটরনবন; িরং োটদর
জনযও ক্ষমা প্রাথবনাও করট ন। আিার বেবন োটদর জনয
ওযরও কপে করট ন কয, োরা জাটন না।10
এই প্রবেহে করাটক আটরকভাটি িযাখযা করা হটয়ট । কসবে
হটলা োরা পাপটক কনকী বদটয় প্রবেহে কটর। অথবাৎ োটদর
িারা ককাটনা পাপ কাজ হটলই োরা ভাটলা কাজ কটর। কারণ
আল্লাহ োআলা িটলন, ‘বনশ্চয় ভাটলা কাজ মন্দ কাজটক
বমবেটয় কদয়’ (হূ দ, ১১/১১৪)। নিী a মুআযটক c
িটলব টলন, ‘মন্দ কাটজর পরপরই ভাটলা কাজ কটরা, োটে
মন্দ দূ রীভূ ে হটয় যাটি’।11+12
এসকল গুণ যাটদর মটধয আট , আল্লাহ োআলা োটদরটক
স্থায়ী জান্নাটে প্রটিে করাটিন। এমনবক োটদর বপো-মাো,
সন্তানসন্তবে ও স্ত্রীটদর মটধয যারা ভাটলা কাজ কটরট ,
োটদরটকও এই কলাকটদর সাটথই জান্নাটে স্থান বদটিন।
দু বনয়াটে বধটযবর সাটথ জীিন অবেিাবহে করার জনয
কফটরেোগণ োটদরটক সালাম বদটিন।
উে আয়ােগুটলা কথটক আরও িু ো যায় কয, আল্লাহ োআলা
এই সকল কলাকটদরটক োটদর আমটলর বিবনমটয় জান্নাে
বদটিন। সু েরাং জান্নাটে প্রটিটের জনয আমটলর প্রটয়াজন।
আমলকারীর ওপটরই আল্লাহ োআলা রহম করটিন। আর
কসই রহমটের ফটলই জান্নাটে যাটি। উে আয়ােগুটলাটে
জািবরয়াটদরও খণ্ডন বিদযমান। কারণ জািবরয়ারা িান্দার
ইিাটক সািযস্ত কটর না। অথচ আয়ােগুটলাটে স্পষ্ট িু ো
যায় কয, িান্দা এই আমলগুটলা বনটজটদর ইিাটেই কটর।
আল্লাহ োআলা োটদরটক এই আমলগুটলা করটে িাধয
কটরন না।
আল্লাহ োআলা কযন আমটদর ইলমটক আরও িাবড়টয় কদন
এিং এই ইলম িারা আমাটদরটক উপকৃে করুন- আমীন!
9. হীহ িু খারী, হা/৩৪৭৭।
10. িাদাই‘ ফাওয়াটয়দ, ২/৭৭৩।

7. োফসীটর সা‘দী, সূ রা আল-িাোরার ৩ নং আয়াটের আটলাচনা দ্রষ্টিয।

11. বেরবমযী, হা/১৯৮৭।

8. প্রাগুে।

12. উদ্দােু
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টিরীন, পৃ. ৫৩।

একটি র ফন নের ইলমী জবাব
-আহমাদু ল্লাহ*

(গশে পিব)
১১. োরািীহ’র নামায বিে রাকআে : এই বেটরানাটম
কলখক বেনবে হাদী কপে কটরট ন। যার সিগুটলাই নানান

োরা িযেীে আরও অসংখয কদওিন্দী আটলম এই হাদী
এিং এর রািীর সমাটলাচনা কটরট ন। কযমন কদখুন—

কদাটষ দু ষ্ট। বনটচ হাদী গুটলার ধারািাবহক োহেীে কপে

মুহাম্মাদ যাকাবরয়া কান্ধালিী কদওিন্দী োিলীগীর ‘আওজাযু ল

করা হটলা।ْنْْعْشين
ْ لْْيفْْرمضا
ْ نْْيص
ْ للْْﷺَْْك
ْ ْْأنْْرسولْْاْْعنْْابنْْعباس

মাসাবলক’ (১/৩৯৭) িন্থবে।
আিূ োয়িা ইিরাহীম ইিনু উ মাটনর উপর মুহাবদ্দ গটণর
কবেন সমাটলাচনামূ লক উবেগুটলার জনয কদখুন— মীযানু ল

(১) হযরে ইিটন আব্বাস রা. িটলন, রাসূ ল সা. রমজাটন
বিে ও বিের পড়টেন। (মু ান্নাটফ ইিটন আবি োয়িা

ই‘বেদাল (১/৪৭, ৪৮), োহযীিু ে োহযীি (১/১৪৪, ১৪৫)
ইেযাবদ। আল্লামা সু য়ূেী এই হাদীট র রািীর উপর কবেন
َ
َ َ
ٌ َ ُ
সমাটলাচনা কটরট ন এিং িটলট ন,َْل
ْ ْْجدا
ِ هذاْاحلَ ِديثْض ِعيف
ٌ َ ُ
ُ ‘ َت ُقএই হাদী বে অেযন্ত যঈফ। এর িারা দলীল
ج ْة
ومْ بِ ِهْ ح



ْ .ركعةْوالوتر

৫/২২৫, হাদীস নং ৭৭৭৪)
োহেীে : এই হাদী বে িাটনায়াে ও মনগড়া। মু ান্নাফ ইিনু
আিী োয়িাহ (২/৩৯৪) িটন্থ এই করওয়ায়ােবে ‘ইিরাহীম

কপে করা যাটি না’।4

ইিনু উ মান আল-হাকাম হটে, বেবন বমকসাম হটে, বেবন

সু েরাং এর ককাটনা সািবজনীন িহণটযাগযো অবজবে হয়বন।

ইিনু আব্বাস হটে’-এর সনটদ রটয়ট । এর রািী ইিরাহীম

িরং িড় িড় আটলমগণ কযমন হাটফয যাহািী, আল্লামা
যায়লাঈ, আল্লামা আইনী, ইিনু হুমাম o প্রমুখ বিিানগণ

সম্পটকব আল্লামা যায়লাঈ হানাফী (মৃ . ৭৬২ বহ.) িটলট ন,
‘আহমাদ িটলট ন, বেবন মুনকারুল হাদী ’।1
আল্লামা যায়লাই হানাফী নােিু র রায়াহ িটন্থ (২/৬৬) োর
একবে হাদী টক যঈফ িটলট ন এিং িায়হােী হটে এই
উবেবে ‘বেবন যঈফ’ িণবনা কটরট ন (২/৬৭)। আর
(২/১৫৩-এর মটধয) আিু ল ফােহ সু লাইম ইিনু আইয়ূ ি

কো এটক িাবেল কটর বদটয়ট ন। অথবাৎ এই
করওয়ায়ােবেটক সকটলই িাবেল কটরট ন। কসজনয সাধারণ
কলাকটদর কধাাঁকা কদওয়া অেযন্ত বনকৃষ্ট কাজ।
ْب
ْ ن ْالطا
ْ َع ْعه ْد ْعمر ْب
ْ ْن
ْ  ْقال َْكنوْا ْيقوموْ عن ْالسائب ْبن ْيزي ْد

ِْْْفْْشهرْْرمضانْْبعْشينْْركعةْْقالْْواكنوْاْْيقرءونْْباملئيْْواكنوْا
.ْْمنْشد ْةْالقيامْيتوكئونَْعْعصيهمِْفْعهدْعثمانْبنْعفان

আর-রাযী আল-ফেীহ হটে এই উবেবে িণবনা কটরট ন কয,

াটয়ি ইিটন ইয়াবজদ রা. িটলন, মুসলমানগণ

োর যঈফ হওয়ার উপর ঐকমেয আট ।

(২) হযরে

আইনী হানাফী িটলট ন, শু‘িাহ োটক (ইিরাহীম ইিনু

হযরে উমটরর যু টগ রমজান মাটস বিে রাকআে োরািীহ’র
নামায পড়টেন। (িায়হােী েরীফ ২/৪৯৬)

উ মানটক) বমথু যক িটলট ন। আহমাদ, ইিনু মাঈন, িু খারী,
নাসাঈ প্রমুখ বিিানগণ োটক যঈফ িটলট ন। আর ইিনু
আদী োর এই হাদী বেটক োর আল-কাবমল িটন্থ োর
মুনকার িণবনাসমূ টহর মটধয উটল্লখ কটরট ন।2
ইিনু হুমাম হানাফী ফােহুল োদীর (১/৩৩৩) িটন্থ ও
আব্দু ল হাই স্বীয় ফাোওয়া িটন্থ (১/৩৫৪) এই হাদী বের
উপর সমাটলাচনা কটরট ন। আনওয়ার োহ কািীরী
কদওিন্দী এই হাদী বে সম্পটকব বলটখট ন,ْْوأماْ عْشونْ ركعة

‘ فهوْ عنهْ بسندْ ضعيفْ وَعْ ضعفهْ اتفاقআর ২০ রাকআে—
কযবে মুহাম্মাদ a হটে যঈফ সনটদ িবণবে, কসবের দু িবল
হওয়ার উপর ঐকমেয আট ।3
 বসয়দপু র, নীলফামারী।

োহেীে : োটয়খ আলিানী p এ হাদীট র একাবধক
ত্রুবে িণবনা কটরট ন। কযমন এর রািী ইিনু খুসায়ফাটক
ইমাম আহমাদ মুনকারুল হাদী িটলট ন। এ াড়াও বেবন
োরািীহর সংখযা িণবনায় ভুল কটরট ন।5
ْيف ْرمضان ْباملدين ْة ْعْشين ْركعة
ْ ْ  ْيصل ْبانلاسْ َكن ْأيب ْبن ْكعب

ْ .ث
ْ ويوترْبثال

(৩) হযরে উিাই ইিটন কাআি রা. রমজান মাটস মদীনায়
বিে রাকআে োরাবিহ ও বেন রাকআে বিের পড়াটেন।
(মু ান্নাটফ ইিটন আবি োয়িা ৫/২২৪, হাদীস নং ৭৭৬৬)
োহেীে : এই করওয়ায়াে সম্পটকব হানাফীটদর বিখযাে
আটলটম িীন বনমািী সাটহি বলটখট ন, আব্দুল আযীয ইিনু

1. নাসিু র রায়াহ, ১/৫৩।
2. উমদােুল োরী, ১/১২৮।

4. আল-হািী, ১/৩৪৭।

3. আল-আরফু ে োযী, ১/১৬৬।

5. আলিানী, ালােুে োরািীহ, পৃ . ৫৮-৬০।
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রুফাঈ

উিাই

ইিনু

কা‘িটক

পানবন।6

অথবাৎ

এই

নামায অপটক্ষা উত্তম। আর কোমার মহল্লার মসবজটদ নামায

করওয়ায়ােবে মুনোটত্ব‘। উ ূ টল হাদীট র িটন্থ কলখা আট ,

আমার মসবজটদ

মুনোটত্ব‘ িণবনা আটলমটদর ঐকমেযানু সাটর যঈফ।

মবহলা বনজ ঘটরর অন্ধকার প্রটকাটষ্ঠ নামাটযর স্থান বনধবারণ

7

১২. মবহলাটদর নামাটযর উত্তম স্থান বনজ গৃ হ (িাবড়) : এই
বেটরানাটম বেবন চারবে দলীল কপে কটরট ন। যার আটলাচনা
বনেরূপْ ْعن ْرسول ْالل ْﷺ ْانه ْقال ْخريْ ْمساجد ْالنساء ْقع ْرْ عن ْأم ْسلمة
ْ .بيوتهن

ালাে অটপক্ষা উত্তম। অেঃপর উে

কটর বনল এিং আমরণ কসখাটনই নামায আদায় করল।
(মু নাটদ আহমাদ হাদীস নং ২৬৫৪২)
োহেীে : এখাটন নারীটদর মসবজটদ বগটয় জামাআটে
ালাে আদায় করা হারাম করা হয়বন। িরং ককানো অনু ত্তম
ও ককানো উত্তম, ো বনটদবে করা হটয়ট । কযটহেু
বলফটলটের কলখক নারীটদরটক মসবজটদ কযটে বনটষধ

(১) হযরে উটম্ম সালামা রা.-এর সূ টত্র িবণবে কয, রাসূ ল সা.

কটরন, কসটহেু োর উবচে ব ল এমন একবে হাদী

ইরোদ কটরন, গৃ হাভযন্তরই হটলা মবহলাটদর জনয উত্তম

কদখাটনা, কযখাটন নারীটদরটক মসবজটদ কযটে সরাসবর িাধা

মসবজদ। (মু নাটদ আহমাদ হাদীস নং ২৬৫৪২)

প্রদান করা হটয়ট ।
ثْالنساءْملنعهن
ْ كْرسولْْاللْﷺْماْأحد
ْ  قالتْلوْْأدرْعنَْعئشة

োহেীে : হাদী বের সনদ যঈফ। েটি হাদী বের মমব
হীহ। ককননা এর পটক্ষ আরও সাক্ষীমূ লক হাদী রটয়ট ।
বকন্তু এই হাদী বে আহটলহাদী টদর বিরুটদ্ধ কপে করা
অনথবক। কারণ এটে সালাফীটদর মটের বিরুটদ্ধ ককাটনা
বক ু ই িলা কনই। ককননা সালাফীটদর মোমে হটলা,
মবহলারা মসবজটদ বগটয় জামাআটে

ালাে আদায় করটে

পারটি। েটি িাবড়ই হটলা োটদর উত্তম স্থান। সু েরাং এ
হাদীট র সাটথ আহটলহাদী টদর মটের ককাটনা বিটরাধ কনই।
ْسْعن
ْ حدثنا ْهارون ْحدثنْاْعبدْالل ْبن ْوهب ْقال ْحدثًن ْداو ْدْبن ْقي
ْعبدْْاللْْبنْْسويدْْاْلنصارىْْعنْْعمتهْْأمْْمحيدْْامرأ ْةْْأبْْمحيد
ّْن ْأحب ْالصال ْة
ْ ت ْانلِب ْﷺ ْفقالت ْيا ْرسول ْالل ْإ
ْ الساعدى ْأن ْها ْجاء

ْكْْخري
ْ عْْوصالتك ِْفْْبيت
ْ تْْأنكْْحتبي ْالصال ْةْْم
ْ معكْْقالْْ ْقدْْعلم
ْلكْمنْصالتكِْفْحجرتكْوصالتكِْفْحجرتكْخريْمنْصالتكِْف

ْكْْخريْْْلكْْمنْْصالتكِْْفْْمسجدْْقومك
ْ كْْوصالتكِْْفْْدار
ْ دار
ْوصالتكِْْفْْمسجدْْقومكْْخريْْلكْْمنْْصالتكِْْفْْمسجدىْْقال
ْتْفبًنْهلاْمسجدِْفْأقىصْبيتِْفْبيتهاْوأظلمهْفَكنتْتصّلْ ْفيه
ْ فأمر

ْ .ْاملسج ْد

(৩) হযরে আটয়ো রা. কথটক িবণবে, বতবন বকেন, েবদ
হুজুর রা. মবহলাটদর অটোভনীয় পবরিেবন পবরলবক্ষে করটে
পারটেন, যা োরা ঘবেটয়ট , েটি অিেযই োটদরটক
মসবজটদ কযটে বনটষধ কটর বদটেন। (িু খারী ১/১২০ (৮৬৯)
মুসবলম ১/১৮৩ (৯৯৮)
োহেীে : প্রথমে, হাদী বেটে োটদর জনয ককাটনা দলীল
কনই, যারা মবহলাটদরটক মসবজটদ গমটন িাধা প্রদান কটরন।
ককননা এটে পবরষ্কারভাটি িলা আট কয, ‘যবদ রাসূ ল a
মবহলাটদর অটোভনীয় আচরণ কদখটে কপটেন, োহটল বেবন
বনটষধ করটেন’ —বকন্তু িাস্তিো হটলা, বেবন বনটষধ
কটরনবন। আর োর মৃ েুযর পর আর ককাটনা িযবেরও নেুন
কটর েরীআটে এ বিষটয় বনটষধাজ্ঞা জারী করার ক্ষমো
কনই। ককননা েরীআটের আটদে-বনটষধ যা অিেীণব হওয়ার,

.ْللْعزْوجل
ْ حِتْلقيتْا

ো রাসূ ল a-এর জীিদ্দোয় হটয়ট । োাঁর বেটরাধাটনর
পর আর ককাটনা নেুন আটদে-বনটষধ যু ে হটি না।

(২) একদা হযরে উটম্ম হুমাইদ রা. রাসূ ল সা.-এর দরিাটর

বিেীয়ে, এবে আটয়ো g-এর বনজস্ব ধারণা ব ল, যা

এটস িলটলন, ইয়া রাসূ লাল্লাহ! আবম আপনার সাটথ নামায
পড়টে ভালিাবস। রাসূ লুল্লাহ সা. িলটলন, আবম জাবন েুবম
আমার সটঙ্গ নামায পড়টে ভালিাস, বকন্তু কোমার ঘটর
নামায কোমার িাইটরর হুজরায় নামায অটপক্ষা উত্তম। আর
কোমার হুজরার নামায কোমার িাবড়টে নামায অটপক্ষা
উত্তম। আর কোমার িাবড়টে নামায কোমার মহল্লার মসবজটদ
6. আ ারুস সু নান, হা/৭৮১-এর েীকা দ্রষ্টিয।
7. োয়সীরু মু ত্বলাবহল হাদী , পৃ. ৭৮।

ককাটনা দলীল নয়। েটি যবদ সকল

াহািী ইজমা কটর

মবহলাটদর মসবজদ গমটন বনটষধাজ্ঞা জারী করটেন, োহটল
ো সবেক হটো। ককননা

াহািীটদর ইজমা দলীল হটয়
থাটক। আর োাঁটদর ইজমা হাদী কেৃবক স্বীকৃবে প্রাপ্ত।
বিস্তাবরে কদখুন োটয়খ যু িাটয়র আলী যাঈ p প্রণীে
‘ইসলাটম োেলীটদর বিধান’ িন্থবে।
.عنْعبدْاللْبنْع ْمرْأنهَْكنَْلَْيرجْنساءهْيفْالعيدين
(৪) হযরে আব্দু ল্লাহ ইিটন উমার রা. হটে িবণবে কয, বেবন
োাঁর পবরিাটরর কমটয়টদরটক দু ই ঈটদর নামাটযর জনয কির

20
www.al-itisam.com

6ô el© 3q msL¨v

হটে বদটেন না। (মুসান্নাফ ইিটন আবি োয়িা ৪/২৩৪,
হাদীস নং ৫৮৪৫)
োহেীে : সনদ যঈফ। ককননা এখাটন সু বফয়ান
p–এর োদলীস রটয়ট ।

াওরী

8

১৩. জুমআ ও ঈদ একই বদটন হটল উভয়বে পড়টে হটি :

হাদী -২ : আিূ হুরায়রা c-এর হাদী :
َ َ ُ
َ َ َ ََ
َُ َ ََ َُ َ َ
ْْهذا
لل ْﷺ ْأن ُه ْقالْق ِدْاجتَ َم َع ِْيفْيَو ِمكم
ِ ولْا
ِ عنْ ْأ ِيبْهريرةْعنْرس
َ َ َ َ ََ َ
َ
َُ َ
.ون
ْ اءْأج َزأهُْ ِم َنْاْلُ ُم َع ِْة َو ِإناُْم ِّم ُع
ْ ْانْ ْفمن
ش
ِْ ِعيد
রাসূ লুল্লাহ a িটলন, ‘আজটকর এই বদটন দু ইবে ঈদ (ঈদ

বলফটলেবের কেষ বিষয়বে এোই। এখাটন মুহোরাম কলখক

ও জুমআ) এর সমাগম ঘটেট । ককউ চাইটল ঈটদর ালাটে
উপবস্থে হওয়া োর জনয জুমআর ালাটে উপবস্থে হওয়ার

বনটোে িণবনা কপে কটরট ন—

পবরিটেব যটথষ্ট হটি। আমরা জুমআর ালাে পড়ি’।10

َْع
ْ َكن ْرسول ْالل ْﷺ ْيقرأ ْيف ْالعيدين ْويف ْاْلمعة ْبسبح ْاسم ْربك ْاْل
ْكْحديث ْالغاشية ْقال ْوإذا ْاجتمع ْالعيد ْواْلمعة ْيف ْيوم ْواحد
ْ وهل ْأتا
ْ .ْيقرأْبهمْاْأيضاْيفْالصالتي

“রাসূ লুল্লাহ সা. দু ই ঈটদ ও জুমআয় ‘সাবব্ববহসমা রাবব্বকাল
আলা’ এিং ‘হাল আোকা হাদীসু ল গাবেয়াহ’ পড়টেন। আর
যখন ঈদ ও জুমআ একই বদটন হটো, েখনও বেবন ঈদ ও

হাদী -৩ : ইিনু উমার h-এর হাদী :
َ َ َ
َ
َ ْع َم َرْقَ َالْاجتَ َم َع
ُ نْابن
َ
ُ َ َ َ َ يد
ْاس
ِ َْاّللْﷺْفصّلْبِانل
ِ
ِ ول
ِ انَْعْعه ِدْرس
ِ ْع
ِ ِْ ع
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ْثمْ قالْ منْ شاءْ أنْ يأ ِِتْ اْلمعةْ فليأتِها ومنْ شاءْ ْأنْ يتخلف
َ َ َ
.ْفليَتَخلف

জুমআ উভয় নামাটয উে সূ রা দু ’বেই পড়টেন।” (মুসবলম

ইিনু উমার h িটলন, একিার রাসূ লুল্লাহ a-এর
যামানায় দু ই ঈদ (জুমআ ও ঈদ) এর সমাগম হটলা। বেবন

১/২৮৮ হা: নং ১৪৫৮)

কলাকটদর বনটয় (ঈটদর)

োহেীে : এবে

হীহ মুসবলটমর হাদী । সু েরাং অিেযই

হাদী বে হীহ। বকন্তু আমাটদর কদখটে হটি কয, এই হীহ
হাদী বের িযাখযা অনয ককাটনা হীহ হাদীট আট বক না। এ
িযাপাটর কটয়কবে হাদী বনেরূপ—
হাদী -১ : ইয়াস ইিনু আিী রমলা আে-োমী c-এর
হাদী :

َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ
َ
َ ان
ْْو ُه َو
ن ْأ ِيبْسفي
ْ او ْي ْةْب
ِْ اسْب ِنْ ْأ ِيبْرملةْالش ِاِمْقالْش ِهدتْمع
ِ َعنْ ْإِي
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ ََ
َُ َ َ َ َ
ْاْيف
ِ ول
ِ ْاّلل ْﷺ ْ ِعيدي ِنْاجتمع
ِ يسألْزيدْبنْأرقمْقالْأش ِهدتْمعْرس
َ ََ
َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ
َ َ َُ َ
ْال
ْ ْرخ َصْ ِيفْاْلُ ُم َع ِةْفق
ْصّلْال ِعيدْثم
يومٍ ْقالْنعمْقا ْلْفكيفْصنعْقال
ِّ َ ُ َ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ
.ل
ْص
ْ لْ ْفلْي
ْ منْْشاءْأنْيص
মুআবিয়া c োটক বজটজ্ঞস কটরন কয, আপবন বক
রাসূ লুল্লাহ a-এর সমটয় োর সাটথ দু ই ঈদ (ঈদ ও
জুমআ) একই বদটন অনু বষ্ঠে হটে কদটখট ন? বেবন উত্তর
বদটলন, হযাাঁ। বেবন পুনরায় বজটজ্ঞস করটলন, বেবন কী
কটরব টলন? বেবন িটলন, নিী করীম a প্রথটম ঈটদর
ালাে আদায় কটরন। অেঃপর জুমআর

ালাে আদাটয়র

িযাপাটর অিকাে প্রদান কটর িটলন, ‘কয িযবে ো আদায়

ালাে আদায় করার পর িলটলন,

‘কয িযবে জুমআর ালাটে আসটে চায়, কস আসটে পাটর।
আর ককউ না আসটে চাইটল কস না আসটে পাটর’।11
হাদী -৪ : ইিনু আব্বাস h-এর হাদী :
ُ يدانْيفْيَوم
َ ْر ُسولْالل ْﷺ ْأَنَ ُهْقَ َالْاجتَ َم َع
َ ْ عبَا
َ ْ ْن ْاب
ْكم
ِْ َع
ِ
ٍ ْ ْن
ِ
ِ ِ َ س ْعن
ِ ِ ْع
ِ
َ
َ
َُ َ َ َ ُ ُ َ ََُ َ َ َ َ َ َ َ
َ ْش
.ْالل
ُْ اء
ْو ِإناُْم ِّم ُعونْإِن
هذاْفمنْشاءْأجزأهْ ِمنْاْلمع ِة
রাসূ লুল্লাল্লাহ a িটলন, ‘আজটকর এই বদটন দু ই ঈটদর
সমাগম ঘটেট । ককউ চাইটল ঈটদর ালাটে উপবস্থে হওয়া
োর জনয জুমআর ালাটে উপবস্থে হওয়ার পবরিটেব যটথষ্ট
হটি। ইনোআল্লাহ আমরা জুমআর ালাে আদায় করি’।12
এ াড়াও আরও আ ার রটয়ট । যা িারা প্রমাবণে হয় কয,
ঈদ ও জুমআ একত্র হটল জুমআ না পড়টলও যটথষ্ট হটি।
উপসংহার : বলফটলটে প্রদত্ত ১৩বে বিষটয়র সংবক্ষপ্ত জিাি
এখাটনই সমাপ্ত হটলা। আল্লাহ আমাটদর সবেকভাটি িীন
কেখার ও িু োর োওফীে দান করুন। আমাটদর সকলটক
হে িু োর ও সালাফটদর কদখাটনা পটথ অেল থাকার
োওফীে বদন- আমীন!

করটে চায়, কস ো আদায় করটে পাটর’।9
10. আিূ দাঊদ, হা/১০৭৩, হাদী

8. ইিনু হাজার, ত্বিাোেুল মু দাবল্লসীন, রািী নং ৫১।
9. আিূ দাঊদ, হা/১০৭০; ইিনু মাজাহ, হা/১৩১০; োমামু ল বমন্নাহ, পৃ.
৩৪৪, হাদী

হীহ।
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হীহ।

11. ইিনু মাজাহ, হা/১৩১২, হাদীে েহীহ।
12. ইিনু মাজাহ, হা/১৩১১, হাদী
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হীহ।

মা রিক চাপ লেনক মুরি পাওযার ১০টি উপায
-আতাউর রহমান*

জীিনধারটণর

বিবভন্ন

কক্ষটত্র,

বিবভন্ন

আদানপ্রদান

িা

কলনটদটন অটনক বক ু না পাওয়ার আঘাটে হোে হই
আমরা। হটয় পবড় দু বশ্চন্তািস্ত। েয়োটনর প্রটরাচনায় হোে
হটয় আত্মহেযার পথ কিট

কনয় অটনক মানু ষ। ইসলাম

মানু ষটক হোে না হওয়ার িযাপাটর যটথষ্ট উৎসাহ প্রদান
কটরট । এককথায় ইসলাটম হোোর ককাটনা স্থান কনই।
নানাবিধ দু বশ্চন্তা ও হোোর কারটণ মানু টষর মাটে এক
ধরটনর চাপ সৃ বষ্ট হয়। সাধারণে এোটক মানবসক চাপ
িটল। এসি মানবসক চাপ কথটক মুবে কপটে ইসলাটম
রটয়ট অটনক বদক-বনটদবেনা, যা কমটন চলটল মানবসক চাপ
দূ র হটয় যাটি ইনোআল্লাহ। বনটে কস বদকগুটলা বনটয়
আটলাচনা করা হটলা :
(১) প্রবেবদন বনয়বমে কুরআন কেলাওয়াে করা : কুরআন
কেলাওয়াে মানু টষর অন্তরটক প্রফুল্ল কটর কোটল। ককননা
কুরআন কেলাওয়াে মুবমটনর মটনর প্রফুল্লোর অননয উৎস।
শুধু োই নয়, কুরআন কেলাওয়াটে মুবমটনর মটনর
প্রফুল্লোর সাটথ সাটথ মানবসক প্রোবন্ত িাড়টে থাটক।
কুরআটনর আটলায় আটলাবকে হটয় মানু ষ দু বনয়ার সি
দু বশ্চন্তা ও হোো কথটক থাটক মুে। কারণ যখন ককউ
কুরআন কেলাওয়াে কটর, েখন োর উপর োবন্ত এিং

ُ َ ٌ ُ َ َ َ َ َ
َ َ
َ َ نْْال
ُْسورةْ الكه ِفْ وْ ِعن َده
ْْجلْ يق َرْأ
الَْْكنْ ر
ْ  قْْب
ْ ٍ نْْ ََع ِز
ِْ ِّبا ِْءْْب
ِْ َع
َ َ
َ َ َ َ َ َ
ُ َ
َ َ َ َ ٌَ َ َ
ُ َ ٌ ََ
ْج َعل
ْج َعلتْ ْت ُْدوْ ُرْ وْْ ْتدنوْ و
يْ فتَغشتهْ سحابةْ ف
ِ فرسْ مربوطْ بِشطن
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ْف َر ُسهْ ين ِف ُرْ منهاْ فلماْ أصبَ َحْ أتْ انليبْْﷺْْفذك َرْ ذلكْ لْ فقالْ تلك
ََََ َ َ
ُ
كينةْت
.َْنلتْلِلقرآن
ِ الس
িারা ইিনু আটযি c হটে িবণবে, বেবন িটলন, একদা
একবে কলাক সূ রা আল-কাহফ পাে করব টলন। োর পাটেই
দু ’বে রবে বদটয় একবে কঘাড়া িাাঁধা ব ল। এক খণ্ড কমঘ
কলাকবেটক কঢটক বনল এিং বনকেিেবী হটে থাকল। কঘাড়াবে
ো কদটখ ু টে পালাবিল। অেঃপর যখন সকাল হটলা, েখন
কলাকবে রাসূ লুল্লাহ a-এর বনকে বগটয় উে ঘেনা িণবনা
করটলন। ো শুটন বেবন িলটলন, ঐবে প্রোবন্ত ব ল, যা
কুরআন কেলাওয়াটের কারটণ অিেীণব হটয়ট ’।2
উে হাদী দু ’বে িারা প্রমাবণে হয় কয, কুরআন কেলাওয়াে
করটল োবন্ত ও রহমে িষবণ হয়। আর এই োবন্ত ও রহমে
িষবটণর ফটল কেলাওয়ােকারীর কপটরোন ও মানবসক চাপ
দূ র হটয় যাটি ইনোআল্লাহ।
(২)

ালাটের প্রবে যত্নিান হওয়া এিং কিবে কিবে নফল
ালাে আদায় করা : কয ককাটনা বিপদ-মু ীিে, কপটরোবনর
সময় ালাটের মাধযটমই প্রকৃে প্রোবন্ত লাভ করা যায়।

রহমে িবষবে হয়। এই সম্পটকব হাদীট িবণবে হটয়ট ,
َ َ
َ َ َ َ
ُ
ْْبيتْ من
ْ ْْاّللْْﷺْْوْ َماْ ْاج َْت َْم َْعْْقو ْم
ِْ َ ْْول
ْ الْْ َر ُس
ْ الْْق
ْ ْْق بْْ ُه َري َرَْة
ْ ِ نْْأ
ْع
ٍ يف
َََ
َُ َ
َ َُ ََ
َ ُ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُُ
ْكينةْو
ِ للْيتلونْ ِكتابْاللْ ْوْيتدارسونهْبينهمْإَلْنزلتْعليهمْالس
ِ بيو ِتْا
َ
َ
َ َُ
َ همْالرمح
َ َُ
َ ةْوح َفت ُه ُم
َ
.ْْعن َدُْه
ْ ْالمالِْئ
غ ِش َيت
ِ كةْوْذك َرهمْاّللْ ِفيمن

ককননা ালাটের মাধযটমই িান্দা মহান আল্লাহর সাহাযয লাভ

আিূ হুরায়রা c কথটক িবণবে, বেবন িটলন, রাসূ লুল্লাহ

ো াড়া মানু ষ অটনক সময় অনযায়, অেীল পাপ কটমব বলপ্ত

a িটলট ন, ‘যখন ককাটনা সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূ টহর
মটধয ককাটনা এক ঘটর একবত্রে হটয় আল্লাহর বকোি পাে
কটর এিং ো বনটয় পরস্পটরর মটধয অধযয়ন কটর, েখন
োটদর উপর (আল্লাহর পক্ষ কথটক) প্রোবন্ত অিেীণব হয়
এিং োটদরটক রহমে কঢটক কনয়। আর কফটরেোগণ
োটদরটক বঘটর কফটলন। আর আল্লাহ োআলা স্বয়ং োাঁর
বনকেস্থ কফটরেোমণ্ডলীর কাট

োটদর কথা আটলাচনা

কটরন’।1 অনয হাদীট এটসট ,

হওয়ার কারটণ হোে, বচন্তা ও কপটরোবনটে থাটক। আর এ
কথা সেয কয, ালাটের মাধযটমই অনযায়, অেীল কাজ কথটক
َ
َ َ
َ
মুবে লাভ করা যায়। আল্লাহ োআলা িটলন,ْْن
ْ ْالصال َْة ْ ِإ
ْ﴿ْأقِ ِْم
َ
َ َ َ َ َ َ
َ ْْْعنْْْال َفح َشا ِء
﴾ْْْْوال ُمنك ِر
ِ ‘ الصالةْْْتنىهআপবন ালাে োটয়ম
করুন, বনশ্চয় ালাে অনযায় ও অেীল কাজ কথটক বিরে
রাটখ’ (আল-আনকািূ ে, ২৯/৪৫)।
আর অিেযই এো এক বিরাে সাহাযয। মানু ষ যখন এসি
অনযায় কথটক কিাঁটচ থাকটে পারটি েখন োর দু বশ্চন্তা,

 বেক্ষক, আল-জাবম‘আহ আস-সালাবফয়যাহ, িীরহাোি-হাোি, রূপগঞ্জ,
নারায়ণগঞ্জ।
1.

কটর থাটক। োই মানবসক প্রোবন্ত লাটভ ালাটের িযাপাটর
َ﴿
যত্নিান হওয়া খুিই জরুরী। মহান আল্লাহ িটলন,ْْْواستَ ِعينُوْا
َ َ َ
َ
ْ﴾ْلصال ِْة
ْْْوا
ْ ِّْب
ِ ‘ بِالصআর কোমরা বধযব ও ালাটের মাধযটম
সাহাযয চাও’ (আল-িাোরা, ২/৪৫)।

কপটরোবন থাকটি না। ফটল অন্তটর প্রোবন্ত আসটি এিং
মানবসক চাপ দূ র হটয় যাটি ইনোআল্লাহ।

হীহ মু সবলম, হা/২৬৯৯; আিূ দাঊদ, হা/১৪৫৫; ইিনু মাজাহ,

হা/২২৫।
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2. হীহ িু খারী, হা/৫০১১; েহীহ মু সবলম, হা/৭৯৫।
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এ াড়া

ালাটের মাধযটম বরবযটকর মটধয প্রোবন্ত আটস।
َ َ ََ
َ َ َ ُ َ
َ كْْْب
َ الص َال ِة
আল্লাহ োআলা িটলন,ْْْْهْاَْْل
ْْْواص َط ِِّبْْْعلي
ِ ﴿ْوأمرْْْأهل
ُ
َ ُ َ ُ َ ً َ َُ َ
َ ْك
﴾
ْ ْوال َعاقِبَ ْةْلِلتَق َوى
ْ نْْنر ُزق
ْ ْرزقاَْْن
ْ ‘ نْسألআর আপবন আপনার
ِ ْك
পবরিার-পবরজনটক ালাে আদাটয়র আটদে কটরন এিং

َ
ُ َتْ استَغف ُرواْ َرب
َ ْْْيُرسل-ْْارا
ُ ﴿ف ُقل
ً ْكمْْْإنَ ُهْ ََك َنْ َغ َف
َ الس َم
িলটলন,ْْاء
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ كمْ بْأَْم َْوال
ُ ْْويُمدد-ْْا
ُ َعلَي
ً كمْ ِمد َر
ْات
ار
ِ َ
ٍ ْْْوبنِيْ َوَيعلْ لكمْ جن
ٍ
ِ
ُ َ‘ َو ََي َعلْ لঅেঃপর আবম িললাম, কোমরা
ً كمْ أَن َه
﴾ْارا
কোমাটদর রটির কাট

ক্ষমা চাও। বনশ্চয় বেবন পরম

বনটজও োর উপর অবিচল থাকুন। আবম আপনার কাট

ক্ষমােীল। বেবন কোমাটদর উপর মুষলধাটর িৃ বষ্ট িষবণ

ককাটনা বরবযক চাই না। আবমই আপনাটক বরবযক বদি। আর

করটিন। আর কোমাটদরটক ধনসম্পদ ও সন্তানসন্তবে বদটয়

শুভ পবরণাম কো োেওয়াটেই বনবহে’ (ত্ব-হা, ২০/১৩২)।
ُ
َ
َ إذاْأَ َقم
ইমাম ইিনু কা ীর p িটলন,ْْْْالصالةْأتاكْالرزق
ت
َ َ
ْ‘ منْ حيثْ َلْ يت ِسبযখন আপবন ালাে আদায় করটিন,

সাহাযয করটিন এিং কোমাটদর জনয িাগ-িাবগচা বদটিন

েখন আপনার কাট

এমনভাটি বরবযক আসটি কয, আপবন

িু েটেই পারটিন না’।

3

উপটর উটল্লবখে আয়াটে আলাদা আলাদা দু বে বনটদবে
রটয়ট : (ক) পবরিারিগবটক
বনটজও

ালাটের আটদে করা। (খ)

ালাে অিযাহে রাখা। এর এমন ফলাফল সামটন

এটস যাটি, যাটে আপনার হৃদয় উৎফুল্ল হটয় উেটি। আপবন
যবদ

ালাে োটয়ম কটরন, েটি আপনার বরবযটক ককাটনা

ঘােবে হটি না। ককাথা কথটক বরবযক আসটি, আপবন

আর বদটিন নদীনালা’ (নূ হ, ৭১/১০-১২)।
ََ
আল্লাহ োআলা নিী মুহাম্মদ a-এর মাধযটম িটলন,ْْن
ِْ ﴿وأ
َ
َ ُ ُ ُ ُ ََ ُ َ
ُ ْْل ْهْ ُْي َمتِّع
ُ ْل
َ ََلْْأ
َ ْاَع
َ ْْكم
ْْْم َسم
ٍْ ج
ْ ِْح َسنًا ْإ
ًْ َْمت
ْاستغ ِفروْا
ِ ْ ِْربكمْْْث َْمْْتوبوْا ْإ
َُ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
ٍْْابْْيوم
ْ افْْعليكمْْْعذ
ْ ّنْْأخ
ْ ْهْْو ِإنْْْتولوْاْْف ِإ
ْ لْْفضل
ٍْ ْك ْ ِذيْْفض
ْ ْت
ْ ِ َويُؤ
َ
﴾ْري
ٍ ‘ ك ِبআর কোমরা কোমাটদর পালনকেবার কাট ক্ষমা
চাও। অেঃপর োাঁর কাট

বফটর যাও, োহটল বেবন

কোমাটদরটক বনধবাবরে সময় পযবন্ত উত্তম কভাগ-উপকরণ
বদটিন। আর প্রটেযক আনু গেযেীলটক োাঁর আনু গেয
কমাোটিক দান করটিন। আর যবদ োরা বফটর যায়, েটি
আবম বনশ্চয় কোমাটদর উপর িড় এক বদটনর োবস্তর ভয়

কল্পনাও করটে পারটিন না। আর এজনযই রাসূ লুল্লাহ a

করব ’ (হূ দ, ১১/৩)।

যখন ককাটনা বিষটয় সমসযায় পড়টেন িা ককাটনা বচন্তািস্ত

অথবাৎ আবম কোমাটদরটক পূ টিবর গুনাহ হটে ক্ষমা কচটয়

হটেন, েখনই বেবন
এটসট ,

ালাটে দাাঁবড়টয় কযটেন। হাদীট

আল্লাহর দরিাটর বফটর আসার আহ্বান জানাবি। আর এটে

َ
َ
ََ َ ُ َ
َ َ َ َ
َ ْيبْْﷺْإ َذْا
ُّ َنْانل
.ّْل
ْ ح َزبَ ُْهْأم ٌْرْ َص
ْ  قْحذيف ْة
ْْْعن
ِ
ِ ْ الَْك

কোমরা দু বনয়ায় কোমাটদর অিস্থান করার জনয কয সময়

ককাটনা বিষটয় সমসযার সম্মু খীন হটেন, েখন ালাে আদায়

কনয়ামেসমূ হ কোমাটদর উপর িবষবে হটি। োাঁর িরকে ও
প্রাচুযব লাটভ কোমরা ধনয হটি। কোমরা সিল ও সু খী-সমৃদ্ধ

হুযায়ফা c হটে িবণবে, বেবন িটলন, নিী a যখন
করটেন।4 সু েরাং কযটকাটনা বিপদাপদ ও সমসযায়

ালাটে

দাাঁবড়টয় আল্লাহর সাটথ সম্পকব োজা কটর কনওয়ার মাধযটম
সাহাযয লাভ করা কযটে পাটর। সালাটফ

াটলহীন েথা

াহািী, োটিঈ, োটি োটিঈ ও সেযবনষ্ঠ ইমামগণ কথটক এ
িযাপাটর িহু ঘেনা িবণবে আট ।
(৩) কিবে কিবে ইটস্তগফার করা : মানবসক চাপ সামলাটে
কিবে কিবে ইটস্তগফাটরর বিকল্প কনই। কযসি কারটণ মানু ষ
মানবসক চাটপ পটড়, েন্মটধয অনযায়-অপরাধ কিবে করা,
অথবকটষ্ট থাকা, সন্তানসন্তবে ও জীবিকার অপ্রেুলো ইেযাবদ।
এসটির সমাধাটন কুরআটনর বনটদবে হটলা ইটস্তগফার করা।
এ ইটস্তগফাটরই মানু ষ উটল্লবখে সমসযা কথটক সামাধান খুাঁটজ
পায় িটল আল্লাহ োআলা নিী নূ হ e-এর মাধযটম
কঘাষণা

কটরট ন।

নিী

নূ হ

e

োাঁর

জাবেটক

বনধবাবরে রটয়ট , কসই সময় পযবন্ত বেবন কোমাটদর
খারাপভাটি

নয়;

িরং

ভাটলাভাটিই

রাখটিন।

োাঁর

থাকটি। কোমাটদর জীিন োবন্তময় ও বনরাপদ হটি। কোমরা
লাঞ্ছনা, হীনো ও দীনোর সাটথ নয়; িরং সম্মান ও মযবাদার
সাটথ জীিনযাপন করটি। এই হটলা ইটস্তগফার ও েওিার
ফল।
কিবে কিবে ইটস্তগফার করটল বিপদ, দু বশ্চন্তা দূ র হয় এিং
বরবযটকর িযিস্থা হয়। এক হাদীট িবণবে হটয়ট ,
َ َُ ََ َ
َ
َ َ َ َ
َ ُْ ال ْ َر ُس
ُْْاّللْل
اّللْ ْﷺ ْ َمنْل ِْز َْم ْاَلستغفارْجعل
ْ ال ْق
ْ اس ْق
ْ ٍ َن ْ َعب
ِْ ن ْاب
ِْ َع
ِ ْ ول
ِّ ُ
ِّ ُ
َ
َ َ
َََُ ج
َ ْك
َ
ً َْم َر
ً ْه ٍّمْفَ َر
.ب
ْ ُ ثَْلْيت ِس
ْضي ٍق
َْ جاْوْ ِمنْك
ْ ِمن
ِ اْوْرز ْق ْهْ ِمنْحي
ইিনু আব্বাস h কথটক িবণবে, বেবন িটলন, রাসূ লুল্লাহ
a িটলট ন, ‘কয িযবে বনয়বমে ইটস্তগফার করটি, আল্লাহ
োআলা োটক প্রটেযক বিপদ কথটক রক্ষা করটিন, সকল
দু বশ্চন্তা কথটক মুে করটিন এিং োটক এমন উৎস কথটক
বরবযক বদটিন, যা কস কল্পনাও করটে পারটি না’।5 ইমাম

3. ইিনু কা ীর, ৫/৩২৭।
4. আিূ দাঊদ, হা/১৩১৯, হাদীে হাসান; বমেকাে, হা/১৩২৫।

5. আিূ দাঊদ, হা/১৫১৮; ইিনু মাজাহ, হা/৩৮১৯।
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ইবনু ে মুনবযর p হাদী বেটক হাসান িটলট ন। বকন্তু
অবধকাংে মুহাবদ্দ
হাদী বে দু িবল িটলট ন। োটয়খ
উ াইমীন p িটলন, এই হাদী বে দু িবল। বকন্তু োর অথব
হীহ। ককননা আল্লাহ োআলা িটলট ন, ‘টোমরা কোমাটদর
রটির কাট ক্ষমা চাও। বনশ্চয় বেবন পরম ক্ষমােীল। বেবন
কোমাটদর উপর মুষলধাটর িৃ বষ্ট িষবণ করটিন, আর
কোমাটদরটক ধনসম্পদ ও সন্তানসন্তবে বদটয় সাহাযয করটিন
এিং কোমাটদর জনয িাগ-িাবগচা বদটিন আর বদটিন
নদীনালা’ (নূ হ, ৭১/১০-১২)। আল্লাহ োআলা আটরা িটলট ন,
‘আর কোমরা কোমাটদর পালনকেবার কাট ক্ষমা চাও।
অেঃপর োাঁর কাট বফটর যাও, োহটল বেবন কোমাটদরটক
বনধবাবরে সময় পযবন্ত উত্তম কভাগ-উপকরণ বদটিন। আর
প্রটেযক আনু গেযেীলটক োাঁর আনু গেয কমাোটিক দান
করটিন। আর যবদ োরা বফটর যায়, েটি আবম বনশ্চয়
কোমাটদর উপর িড় এক বদটনর োবস্তর ভয় করব ’ (হূ দ,
১১/৩)। অেঃপর োয়খ উ ায়মীন p িটলন, আর এটে
ককাটনা সটন্দহ কনই কয, ইটস্তগফার করা পাপ কমাচন হওয়ার
একবে মাধযম। আর যখন পাপ কমাচন কটর কদওয়া হয়,
েখন মানু টষর বরবযক অজবন হয় এিং োর কথটক সকল
দু ঃখ-কষ্ট ও সকল বচন্তা দূ র হটয় যায়। অেএি হাদী বের
সনদ দু িবল হটলও হাদীট র অথব

হীহ।6 োয়খ ইিনু িায

p িটলন, হাদী বে দু িবল। বকন্তু ইটস্তগফাটরর ফযীলে ও
এর প্রবে উৎসাহ প্রদান সম্পটকব অটনক আয়াে ও বিশুদ্ধ
হাদী রটয়ট ।7
(৪) কিবে কিবে দরূদ পাে করা : দু বশ্চন্তায় ও কপটরোবনটে
কিবে কিবে দরূদ পাে করটল আল্লাহ োআলা রহমে িষবণ
কটরন। আর এই রহমে মানু ষটক যািেীয় মানবসক চাপ
কথটক মুে কটর। এবে মানিাত্মা প্রোবন্ত লাটভর সহজ
উপায়ও িটে। দরূদ পাটের মাধযটম দু বশ্চন্তা ও কপটরোবন দূ র
হয়। আর এ বিষটয় সু স্পষ্ট হাদী িবণবে হটয়ট ,
ُ َ
َ َ ُ ُ ِّ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
َ
َ َ
ْك
ْ الصال َْة ْ َعلي
ْث
ْ ِ ّن ْأك
ْ اّلل ْ ِإ
ِْ ْ ول
ْ ت ْيا ْرس
ْ ال ْقل
ْ  قْ ب
ْ ٍ ن ْ كع
ِْ يب ْب
ِّْ َ عنْ ْأ
ْ
َ َ
َ َ َ ُ ُّ ُ ُ َ
َ ََ
َ َ
َ َ َُ َ َ َ
َ
َ
ْن
ْ تْف ِإ
ْ الْمْاْ ِشئ
ْ تْالرب ْعْق
ْ تْ ْقل
ْ الْماْ ِشئ
ْ ِتْفق
ْ ِ كْ ِمنْْصال
ْ لْل
ْ فكمْْأجع
َ َ َ ِّ ُ ُ َ َ ٌ َ َ ُ َ َ
َ َ
َ َ ٌ َ ََُ َ
َ
ْك
ْ ري ْل
ْ ت ْفه ْو ْخ
ْ ت ْف ِإنْ ْ ِزد
ْ ْال ْما ْ ِشئ
ْ ف ْق
ْ ت ْانلص
ْ ك ْقل
ْ ري ْل
ْ ت ْفه ْو ْخ
ْ ِزد
َ َ َ ُ ُّ َ ُ ُ
َ َ
َ َ َُ َ ُ ُ َ َ ٌ َ ََُ َ
َ
ْك
ْ لْْل
ْ كْْقلتْْْأجع
ْ ريْْل
ْ تْْفه ْوْْخ
ْ تْْف ِإنْْْ ِزد
ْ الْْماْْ ِشئ
ْ يْْْق
ْ قل
ِ تْْفاثللث
َ
َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ َ َُ
.ك
ْ كْذنب
ْ كْويكف ْرْل
ْ ِفْهم
ْ ْالْ ِإذْاْتك
ْ ِتُْكهاْق
ْ ِ َصال
উিাই ইিনু
িললাম, কহ
খুি অবধক
পাটের জনয

কা‘ি c কথটক িবণবে, বেবন িটলন, আবম
আল্লাহর রাসূ ল a! আবম কো আপনার প্রবে
হাটর দরূদ পাে কবর। আপনার প্রবে দরূদ
আবম আমার সমটয়র কেেুকু খরচ করি? বেবন

িলটলন, েুবম যেক্ষণ ইিা কর। আবম িললাম, একচেুথবাংে? বেবন িলটলন, েুবম যেেুকু ইিা কর। েটি এর
কচটয় অবধক পবরমাটণ পাে করটে পারটল এটে কোমারই
মঙ্গল হটি। আবম িললাম, োহটল আবম বক অটধবক সময়
দরূদ পাে করি? বেবন িলটলন, েুবম যেক্ষণ ইিা কর।
েটি এর কচটয় কিবে পবরমাটণ পাে করটে পারটল, কসো
কোমার জনযই কলযাণকর হটি। আবম িললাম, োহটল দু ইেৃেীয়াংে সময় পাে করি? বেবন িলটলন, েুবম যেেুকু
ইিা কর। েটি এর কচটয় কিবে সময় পাে করটল কোমারই
ভাটলা। আবম িললাম, োহটল আবম আমার পুটরা সময়োই
আপনার উপর দরূদ পাে কটর কাবেটয় বদি। বেবন িলটলন,
োহটল কোমার বচন্তা ও দু ঃটখর জনয যটথষ্ট হটি এিং
কোমার পাপসমূ হ ক্ষমা করা হটি’।8 অনয এক হাদীট
এটসট ,
َ َ َ َ
ََ
َ
َ
َ ُْ ال ْ َر ُس
ِّْْبيلْجاءّنْفقال ْ َمن
ْ ال ْق
ْ ك ْ ْق
ْ ٍ ِ ن ْ َمال
ِْ سْب
ْ ِ ْ َعنْ ْأن
ِ ْ ول
ِ اّللْ ْﷺ إن
ِ ْج
َ َ
َ
َ َ َ َ
َ ْشْْ َد َر
ُ َ ّْل
َ لُْ َع
ً اّللْْ َعلَي ِْهْ َع
.ات
ٍْ ج
ْ ْْ َو َرف َْع،ْشا
ْ اح َد ًْةْ َص
ْ ّلْ َعلي
ْ ص
ِ كْ َو
আনাস ইিনু মাটলক c কথটক িবণবে, বেবন িটলন,
রাসূ লুল্লাহ a িটলন, ‘বনশ্চয় বজিরীল e আমার বনকে
এটস িলটলন, কয িযবে আপনার উপর একিার দরূদ পাে
কটর, আল্লাহ োআলা োর উপর ১০ িার রহমে িষবণ
কটরন এিং ১০বে মযবাদা িৃ বদ্ধ কটরন’।9 অনয হাদীট
َ َ ً َ َ ًَ َ َََ َ َ َ
এটসট , রাসূ লুল্লাহ a িটলন,ّْْل
ْ ْص
ْاحد ْة
ْ ّْل
ْ منْْْص
ِ َْعْْصال ْةْْو
َ َ َ َ َ َ َُ
َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
َ
ات
ْ ٍ طْْعن ْهْْعْشْْْخ ِطْيئ
ْ اتْْوح
ْ ٍ ْشْْصلو
ْ ‘ اّللْْْعلي ِْهْْعকয িযবে আমার

উপর এক িার দরূদ পাে করটি, আল্লাহ োআলা োর উপর
দে িার রহমে িষবণ করটিন এিং োর কথটক দেবে পাপ
কমাচন কটর বদটিন’।10 আটরা একবে হাদীট িবণবে হটয়ট ,

আিূ হুরায়রা c কথটক িবণবে, রাসূ লুল্লাহ a িটলট ন,ْ
َ َ َ َ
َ ْْعلَي ْه
َ ُ َ ْ َ ْص
َ ْْواح َد ًْة
ً ْع
ْشْا
َْ َ ّْل
ْ ‘ منْْْصকয িযবে আমার উপর
ِ ّْْلْْاّلل
ِ َ َْْع
এক িার দরূদ পাে করটি, আল্লাহ োআলা োর উপর দে
িার রহমে িষবণ কটরন’।11
সু ধী পােক! উপবরউে হাদী গুটলা িারা চারবে বিষয়
প্রমাবণে হয়। ো হটলা— ১. দরূদ পাে করটল দু বশ্চন্তা ও
দু ঃখ-কষ্ট দূ র হয়। ২. পাপ কমাচন করা হয়। ৩. রহমে
িষবণ হয়। ৪. মযবাদা িৃ বদ্ধ করা হয়।

(চেকব)
8. বেরবমযী, হা/২৪৫৭, হাদী হাসান; হীহ আে-োরগীি ওয়াে োরহীি,
হা/১৬৭০; বমশকাত, হা/৯২৯।
9. বসলবসলা হীহা, ২/৩২৮; আদািু ল মু ফরাদ, হা/৬৪২।
10. মু সনাটদ আহমাদ, হা/১২০১৭; আল-আদািু ল মু ফরাদ, হা/৬৪৩, হাদীে

6. ফাোওয়া নূ রুন আলাদ-দারি, ইিনু উ ায়মীন, কযাকসট নং ২৩৮।

েহীহ।

7. মাজমূ ফাোওয়া ইিটন িায, ২৬/৯০।

11. হীহ মু সবলম, হা/৪০৮; বমেকাে, হা/৯২১
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মাধ্যরমক স্তনর মা িম্মি রিক্ষারবস্তানর প্রধ্া রিক্ষনকর ভূরমকা
-কমা. আবরফু র রহমান*

(পূ িব প্রকাবেটের পর)
সময়ানু িবেবো : একজন প্রধান বেক্ষকটক অিেযই সময়মটো
সি কাজ করার মানবসকো থাকটে হটি। বেবন স্কুলোইটমর


আটগই স্কুটল আসটিন। বেবন যবদ কদবর কটরন, েটি অনযরা
োটক গুরুত্ব বদটি না। সময় কমটন চলা খুিই দরকাবর।
বমবেংটয় বেবন আটগই আসটিন। ক্লাটস বেবন আটগ যাটিন।
এমনবক অযাটসম্ববলটে োটক সময়মটো হাবযর থাকটে হটি।
প্রধান বেক্ষক এই সমস্ত কাটজ প্রথটম আসটল িা সময়
কমটন চলটল কসো অনযটদর অনয অনু টপ্ররণার হয়। অনযটদর
জনয একো অবলবখে বকন্তু খুিই কাযবকর মানবসক কপ্ররণা
কদয়। বনটজর বনকেও সৎ থাকা যায়।
প্রবেবদন সকাটল োরীবরক পবরেটমর কাজ করা : স্কুটল
এটস ক্লাস শুরু করার আটগ প্রধান বেক্ষক সকল বেক্ষাথবী,
বেক্ষক, কমবচাবরটদর বনটয় ককাটনা না ককাটনা দলগে কাজ
করটিন। এ সমস্ত কাটজর মাধযটম ‘একো বেম’ এর
মানবসকো বেবর হয় সিার বভের। এটে প্রধান বেক্ষটকর
কনেৃটত্বর পবরচয় পাওয়া যায়। একজন প্রধান বেক্ষকটক
অটনক িযস্ত থাকটে হয়। োরপরও পাাঁচ বমবনে সময় কির
করা যায়।
ু বের বদটনও কাজ করা : শুধু স্কুটলর অবফবসয়াল বনয়ম
কমটন স্কুল চালাটল োটে উৎকষব আটস না। প্রটেযক সফল
মানু ষ গদিাধা বনয়টমর িাইটরও কাজ কটরই েটি সফল
হটয়ট । স্কুলোইটমর আটগ িা পটর এমনবক ু বের বদটনও
স্কুটলর নানা রকম কাজ করা যায়। বেক্ষাথবীটদর ক্লািগুটলার
কাজ কদওয়া যায়। সহপােরবমক কাটজর অিগবে জানার
জনয ু বের বদন িা স্কুলোইটমর আটগ িা পটর কাজ করা
কযটে পাটর। বিটেষ কটর কটরানা পবররবস্থবে আমাটদর
বেক্ষাপবরিাটরর কয ক্ষবে কটরট ো পুবষটয় বনটে ু বের
বদটনও কাজ করা প্রটয়াজন।
নযায় বিচাটরর সংস্কৃবে বেবর : প্রধান বেক্ষক হটিন দরবদ।
োটক সাহসীও হটে হটি। বেবন অিেযই সৎ থাকটিন।
স্কুটল সেোর নীবে প্রবেবষ্ঠে করটে হটি। সহকারী
বেক্ষকটদর প্রবে দৃ বষ্টভবঙ্গ থাকটি যথাযথ। কাউটক কিবে
গুরুত্ব বদটিন আর কাউটক অিটহলা করটিন ো হটে পাটর
না। কাউটক পটকটের কলাক িাবনটয় রাখটিন আর কাউটক
* কপ্রািাম মযাটনজার, ভলাবিয়াসব অযাটসাবসটয়েন ফর িাংলাটদে এিং
সাটিক াত্র, ঢাকা বিশ্ববিদযালয়।
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পাত্তা বদটিন না ো হটে পাটর না। মানসম্মে বেক্ষা বিস্তাটর
নযায় প্রবেষ্ঠা করটে হটি।
ফ্রাইটড িক্স চালু : এো চমৎকার একবে ধারণা। মূ লে এো
ব ল ‘সানটড িক্স’। অথিা এবেটক ‘েযাটলি কো িক্স’ নাম
কদওয়া কযটে পাটর। কয সমস্ত বেক্ষাথবী শুরিাটর স্কুটল
আসটি োরা ককিল এই সু টযাগ পাটি। বেক্ষাথবীরা কয বিষটয়
পারদেবী কস বিষটয় কাগটজ বলটখ িটক্সর বভের কফলটি।
প্রধান বেক্ষক িক্স কথটক কাগজ উোটিন। এক একজনটক
পারফটমবন্স করটে িলটিন। বেক্ষাথবীরা োটদর কমবদক্ষো
উপস্থাপন করটি। স্কুটল একো সু ন্দর পবরটিে বেবর হটি।
এটে কটর বপব টয় থাকা বেক্ষাথবীরা অনু প্রাবণে হটি। প্রধান
বেক্ষক এই ধারণা িাস্তিায়ন করটিন। বেবন সহকারী
বেক্ষক, বিদযালয় পবরচালনা পষবদ, বেক্ষাথবী, সংবেষ্ট সরকাবর
অবফস এিং অবভভািকটদর সাটথ আটলাচনা কটর এই
ধরটনর অটনক বক ু ই উদ্ভািন করটে পাটরন। এটে কটর
কবমউবনবে িু েটে পারটি স্কুটলর প্রধান বেক্ষক িা স্কুলবেম
মানসম্মে বেক্ষা বিস্তাটর সবরয়।
অবভভািক বেক্ষক সভা/সম্পৃ েো : িামীণ জনটগাষ্ঠীর িািামাটয়রা সন্তানটদর বেক্ষার িযাপাটর প্রায়েই োটদর ভূ বমকা,
দাবয়ত্ব এিং বেক্ষার অবধকার সম্পটকব অসটচেন থাটকন।
অবভভািক-বেক্ষকটদর সভায় সটচেনোটক একবে গুরুত্বপূ ণব
বিষয় বহসাটি আটলাচনা করটে হটি। প্রধান বেক্ষক স্কুটলর
বিবভন্ন কমবকাটণ্ড অবভভািক, কবমউবনবের কনো, বিদযালয়
পবরচালনা পষবদ

এিং সরকাবর

কমবকেবাটদর

সম্পৃ ে

রাখটিন। অবিভািকরা কযন অনু ভি কটরন, োটদর সন্তান
স্কুটল বনরাপদ। এই অনু ভূবে আসটি যখন বেক্ষক এিং
স্কুলবেম স্কুটল একো আন্তবরক পবরটিে বেবর করটে
পারটি। উন্নে স্কুটল অবভভািকটদর সাটথ বেক্ষকটদর
আন্তবরক সম্পকব থাটক। ি টর অন্তে দু ইিার অবভভািকটদর
স্কুটল ডাকটে হটি। োটদর সাটথ সন্তানটদর আচার-আচরণ,
পরীক্ষার ফলাফল ইেযাবদ বিষটয় উন্মু ে আটলাচনা করটে
হটি। অবভভািকটক বনয়ম কটর, মাটস একিার স্কুটল আসটে
উৎসাহ বদটে হটি। অবভভািক স্কুটল আসটল বেক্ষকটদর
উপর

একো

বলবখে

দায়ভার

বেবর

হয়।

একো

জিািবদবহোর পবরটিে বেবর হয়। সন্তানরাও মটন কটর
োর অবভভািক স্কুটল আসটি। অেএি োটক সিবক ু টেই
ভাটলা করটে হটি। এই কাজগুটলা প্রধান বেক্ষক কনেৃত্ব
বদটয় করটিন।
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ইউবনফমব : স্কুটল অিেযই ইউবনফমব থাকটি। এো একো
পবরবচবে। স্কুটলর সিাই কয একই প্রবেষ্ঠাটনর এিং একই
নীবে বনটয় চটল োর একো িাবহযক প্রমাণ হটলা ইউবনফমব।
স্কুটলর উন্নয়টন কবমউবনবের সহায়ো দাবি : স্কুল প্রায়েই
কবমউবনবের বনকে স্কুটলর উন্নয়টন সহটযাবগো চাইটে
এবগটয় যায় না। অথচ কবমউবনবেই অবধকাংে স্কুল প্রবেষ্ঠা
কটর থাটক। সু েরাং প্রধান বেক্ষক কবমউবনবের সটঙ্গ ভাটলা
সম্পকব রাখটে সটচষ্ট হটিন।
বেক্ষাথবী অযালামনাই : প্রধান বেক্ষক বেক্ষাথবীটদর অযালামনাই
গেন করটে উিু দ্ধ করটে পাটরন। একবে অযালামনাই স্কুটল
অটনক রকম কাটজ সহটযাবগো করটে পাটর। অথব বদটয়,
পরামেব বদটয়, পবরকল্পনা কটর অযালামনাই স্কুটলর উন্নয়টন
অিদান রাখটে পাটর।
স্কুটলর পবর ন্নোয় বেক্ষক-বেক্ষাথবীর উটদযাগ : শুধু স্কুটলর
কমবচাবররা নয়; বেক্ষক-বেক্ষাথবী সবম্মবলেভাটি পবরিন্নো
কমবসূবচ হাটে বনটে পাটরন। মাটস একিার এই অবভযান
চালাটল স্কুটলর পবরটিে সু ন্দর থাকটি। একইভাটি স্কুটল
ফুটলর িাগান করা, স্কুটলর আটেপাটে সমাজ
সটচেনোমূ লক রযাবল কির করটে পাটর। এক এক রযাবলটে
এক এক রকম কলাগান যু ে করা যায়। প্রধান বেক্ষক
বেক্ষাথবী ও বেক্ষকটদর মটধয এই দাবয়ত্ব িণ্টন করটিন।
প্রধান বেক্ষক/সহকারী বেক্ষকটদর ক্লাস পযবটক্ষণ : ক্লাস
পযবটিক্ষণ অেযন্ত গুরুত্বপূ ণব একো বিষয়। একজন সহকারী
বেক্ষটকর ক্লাস অনয একজন সহকারী বেক্ষক সময় কপটল
বপ টন িটস কদখটিন। কীভাটি বেবন ক্লাস বনটিন,
বেক্ষাথবীরা ককমন উপটভাগ করট ন ো কদখটিন। ক্লাস কেটষ
ককাটনা পরামেব থাকটল বেক্ষকটদর অবফটস িটস কস বিষটয়
আটলাচনা করটিন। প্রধান বেক্ষকও এই কাজবে করটিন।
ক্লাস পযবটিক্ষটণর যািেীয় বিষয় প্রধান বেক্ষক কদখভাল
করটিন।
ইংটরবজ ক্লাস ইংটরবজটেই : মাধযবমক স্কুলগুটলাটে ইংটরবজ
ক্লাস ইংটরবজটে পবরচালনার বিকল্প কনই। ইংটরবজটক
সাবকজক্ট বহসাটি না কদটখ একো ভাষা বহসাটি ক্লাটস
উপস্থাপন করটে হটি। িাংলা কযমন ভাষা, ইংটরবজও কেমন
ভাষা। অনু েীলটনর পবরটিে কপটল বেক্ষাথবীরা স্বংবরয়ভাটি
ইংটরবজটে কথা িলটে পারটি। ইংটরবজ বলখটে পারটি।
পরীক্ষায়ও ভাটলা করটি। কমােকথা, ক্লাটস ইংটরবজটে কথা
িলার পবরটিে বেবর করটে হটি।
বেক্ষক প্রবেক্ষণ, পাোভযাস, িারিার প্রবেক্ষণ : একজন
বেক্ষক বক ি টর একিারই প্রবেক্ষণ বনটিন? কটয়ক ি র
পর একো প্রবেক্ষণ বক যটথষ্ট? আপনারা কী মটন কটরন?
একবে প্রবেক্ষটণর ১০%ও বক আমরা মটন রাখটে পাবর?
পৃ বথিীর সি ভাটলা প্রবেষ্ঠাটনর আট প্রবেক্ষণ নীবে।
িারিার প্রবেক্ষণ াড়া বেক্ষকরা হালনাগাদ বেক্ষা বিজ্ঞান

সম্পটকব জানটে পারটিন না। প্রবেক্ষণ আমাটদর গুণগে মান
িাড়াটে সহায়ক। বেক্ষকরা িই পড়টিন। বেক্ষাথবীটদরটক
পােরটমর িাইটরর বিবভন্ন িই পড়টে উৎসাহ বদটিন। কয
বেক্ষক যে কিবে পড়টিন, বেবন েে জানটিন। যে কিবে
জানটিন, োর আত্মবিশ্বাস েে িাড়টি। আত্মবিশ্বাস িাড়টল
োর কমবদক্ষো িাড়টি।
বিষয়বভবত্তক,
বেক্ষাবিজ্ঞান
এিং
সমসামবয়ক
ও
ইবেহাসবিষয়ক জ্ঞান : প্রধান বেক্ষক অিেযই বিষয়বভবত্তক,
বেক্ষাবিজ্ঞান এিং সমসামবয়ক ও ইবেহাসবিষয়ক জ্ঞান
রাখটিন। সহকারী বেক্ষকটদরটকও এই বিষটয় উৎসাহ
বদটিন।
সি বেক্ষাথবীটক নযায়বিচাটরর দৃ বষ্টটে কদখটিন : শুধু
প্রধানবেক্ষকই নন; সকল বেক্ষক কমধািী বেক্ষাথবী এিং
িযাকটিিারটদর একই দৃ বষ্টটে কদখটিন। কাউটক গুরুত্ব
বদটিন আর কাউটক বদটিন না ো হটে পাটর না। ভাটলা
বেক্ষাথবীর বনকে িা প্রথম কিটির সিার বনকে প্রশ্ন করটিন
আর কাউটক করটিন না ো চলটি না। প্রটয়াজন হটল আজ
বপ টনর কিি, কাল োর সামটনর কিি এমনভাটি প্রশ্ন করা
কযটে পাটর। বেক্ষকই ভাটলা জানটিন কীভাটি বেবন এো
করটিন।
প্রধান বেক্ষক হটিন পথপ্রদেবক ও কমির : প্রটয়াজটন বেবন
বেক্ষাথবীটদর সাটথ িযবেগেভাটি কথা িলটিন। সংবেষ্ট
অবভভািকটদর ডাকটিন। অবভভািক এিং বেক্ষাথবীটক আপন
কটর বনটে হটি। মানু ষ একো খারাপ ঘেনা ১০ জটনর সাটথ
িলটল ভাটলাো িটল এক কথটক দু ই জটনর সাটথ। সু নাম
অজবন করা খুিই কবেন। োই প্রধান বেক্ষক বেক্ষাথবী এিং
অবভভািকটদর বনকে হটয় উেটিন পথপ্রদেবক।
বিবভন্ন কাটজর দাবয়ত্ব : প্রধান বেক্ষক োর দাবয়টত্বর কিাো
ভাগ কটর বদটিন। আমরা প্রায়েই কদবখ, প্রধান বেক্ষক
কাটজর চাপ ভাগাভাবগ কটরন না। দাবয়ত্ব হস্তান্তর করটে
স্বািন্দযটিাধ কটরন না। সকল চাপ বনটয় বেবন বেক্ষক এিং
প্রোসটনর দাবয়ত্ব পালন কটর থাটকন। মানসম্মে বেক্ষা
অজবটন এবে কনবেিাচক ভূ বমকা রাটখ। বিবভন্ন প্রবেটযাবগোর
দাবয়ত্ব ভাগ কটর কদওয়া যায়। প্রটয়াজটন দাবয়ত্ব িদল করা
কযটে পাটর।
এ াড়াও আরও বক ু গুণ প্রধান বেক্ষক অনু েীলন করটিন।
প্রধান বেক্ষক কেৃবক পরীক্ষার হল পযবটিক্ষণ, ক্লাটস
বিটনাদটনর মাধযটম পােদান, বিবভন্ন প্রবেটযাবগোর আটয়াজন,
স্কুল বেমটক বনটয় পবরকল্পনা করা, বনয়বমে বেক্ষক
সভা/প্রবেবরয়া সভা আহ্বান করা এিং কসখাটন সকল
খুাঁবেনাবে বিষটয় আটলাচনা করা। আমাটদর মটন রাখা জরুরী
এই কাজ শুধু প্রধান বেক্ষটকর নয়; স্কুটলর সকটলই োটক
সহটযাবগো করটিন।
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মূখখনের িানে রবিকখ : িরীআি কী বন ?
-অধযাপক ওিায়দু ল িারী বিন বসরাজউদ্দীন*

(পূ িব প্রকাবেটের পর)
(৮) কখয়াল রাখটিন, মানু টষর সাটথ আপনার কথািােবা এিং

(১৩) অটনযর কথায় িযাঘাে সৃ বষ্ট করটিন না। ককউ বক ু

আলাপ-আটলাচনার উটদ্দেয কযন হয় সটেয উপনীে হওয়া।

িলটে চাইটল ো মটনাটযাগ বদটয় শুনু ন এিং োটক োর

সেয আপনার মাধযটম উটন্মাবচে কহাক আর অনয কাটরা

কথা কেষ করটে বদন। োর কথা কোনার পর যবদ আপনার

মাধযটমই উটন্মাবচে কহাক, কার িারা উটন্মাবচে হকো কসো

পক্ষ কথটক ভাটলা এিং প্রকৃে অটথবই প্রটয়াজনীয় বক ু িলার

িড় কটর কদখটিন না। এটক্ষটত্র সটেয উপনীে হওয়াোই িড়

থাটক েটিই কসো িলু ন। শুধু িলটে চাওয়ার স্বাটথবই অনথবক

কথা।

কথা িলটিন না।

(৯) অনযটক ক াে করা এিং অটনযর উপর জয়লাভ করার

(১৪) কথা িলু ন আর েকবই করুন, ো করটে হটি উত্তম

উটদ্দটেয অনথবক েটকব বলপ্ত হওয়া কথটক বিরে থাকুন।

পন্থায়। এটে কটর কযন কারও ক্ষবে না হয়, মানবসকভাটি

অকারটণ েটকব বলপ্ত হওয়া বিপথগাবমোর লক্ষণ। এ কথটক

ককউ কযন আঘাে না পায়, কাউটক খাটো করা না হয় িা

আমরা আল্লাহর কাট আেয় প্রাথবনা করব । রাসূ লুল্লাহ a

কারও প্রবে োট্টা-বিদ্রূপ প্রকাে না পায়। সকল নিীর

িটলট ন, ‘আল্লাহ কাউটক পথ কদখাটল কস বিপথগামী হয় না

মাধযটমই মানু ষটক সু ন্দরভাটি কথা িলার বনটদবে কদওয়া

বকন্তু োরা বিনা কারটণ েকবােবকবটে বলপ্ত হয়’। আপবন বনটজ

হটয়ট । আল্লাহ োআলা যখন মূ সা e এিং োাঁর ভাই

সবেক হটলও বিেকব পবরহার করুন। আিূ দাঊটদর একবে

হারূন e-কক কফরাউটনর কাট কপ্ররণ কটরব টলন, েখন
َ َ ِّ َ ً َ ُ َ َ ُ َ
আল্লাহ োাঁটদরটক িটল বদটয়ব টলন,ْْْلنًاْْل َعل ُْه
َْْل
ْ لْْقو
ْ ْْوَل
ْ ﴿ف ق
َ َ َ ُ َ َ ََ
﴾ش
ْ ‘ يتذك ْرْْأوَْْْيোর সটঙ্গ কোমরা নম্রভাটি কথা িলটি,

হাদীট

রাসূ লুল্লাহ a িটলট ন, ‘সবেক হওয়া সটত্ত্বও কয

িযবে বিনা কারটণ েকব করা িন্ধ কটর, আবম জান্নাটে োর
জনয একবে ঘটরর বনশ্চয়ো বদবি’।1
(১০) আপনার কথা হটি স্পষ্ট, সহজটিাধয ও দু টিবাধয েব্দ
হটে মুে। প্রটয়াজন না হটল িাবিো পবরহার করুন এিং
মানু ষটক কহয় প্রবেপন্ন করার উটদ্দটেয বক ু িলা কথটক
বিরে থাকুন। কারণ রাসূ লুল্লাহ a এ ধরটনর কথা
অপ ন্দ করটেন। নিী করীম a িটলট ন, ‘যাটদরটক
আবম সিটচটয় কিবে ঘৃণা কবর এিং যারা বকয়ামটের বদন
আমার কথটক সিটচটয় দূ টর অিস্থান করটি, োরা হটলা কসই
সি কলাক যারা অনথবক কথা িটল, যারা অনযটক ক াে কটর

হয়টো কস উপটদে িহণ করটি বকংিা (আল্লাহটক) ভয়
করটি’ (ত্ব-হা, ২০/৪৪)।
িলাই িাহুলয কয, আমরা ককউই মূ সা e এিং হারূন
e-এর কথটক উত্তম নই। আর আমরা কয কলাকবের
সাটথ কথা িলব

কসই কলাকবেও কফরাউটনর কথটক বনকৃষ্ট

নন।
(১৫) অনযটদর কথািােবা সম্পূ ণবরূটপ প্রেযাখযান করটিন না,
বিটেষ কটর যখন কদখটিন কয, োরা যা িলট

োর মটধয

এিং যারা কথা িলার সময় বনটজটদর (পাবণ্ডেয) যাবহর কটর’।2

কযমন ভুল িা বমথযা রটয়ট , কেমবন বক ু পবরমাণ সবেক িা
সেয েথযও রটয়ট । কারণ সবেক অংেেুকু প্রেযাখযান করা

(১১) আপনার কথা হটি োন্ত প্রকৃবের, পবরষ্কার, শ্রুবেটগাচর

কমাটেও উবচে হটি না, যবদও ো ভুটলর সাটথ বমবেটয়

এিং সিবসাধারটণর বনকে কিাধগময। রাসূ লুল্লাহ a
সকটলর িু োর সু বিধাটথব একবে কথা বেন িার পুনরািৃ বত্ত

উপস্থাপন করা হয়। আপনাটক সবেক ও সেযবে িহণ করটে
হটি; ভুল ও বমথযাবে েযাগ করটে হটি। এবেই হকো

করটেন। োাঁর কথা ব ল সহজ যা সকটলই িু েটে

নযায়বিচার এিং ইন াফ যা করার জনয আল্লাহ আমাটদরটক

পারটেন।

বনটদবে বদটয়ট ন।

(১২) কথািােবায় আন্তবরক কহান। অযথা ককৌেুক করটিন

(১৬) মানু টষর সামটন বনটজর প্রেংসা করটিন না, বনটজই

না। কথািােবায় হাসযরস আনটে চাইটল কসইভাটি আনু ন

বনটজটক িাহিা কদটিন না। কারণ এমনবে করা উদ্ধে

কযভাটি নিী মুহাম্মদ a ো করটেন।

আচরটণর পবরচায়ক, যা করটে আল্লাহ োআলা আমাটদরটক

 বপএইচবড গটিষক, রাজোহী বিশ্ববিদযালয়।
1. আিূ দাঊদ, হা/৪৮০০, হাদীে হাসান।
2. বেরবমযী, হা/২০১৮, হাদীে েহীহ।
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বনটষধ কটরট ন। আল্লাহ োআলা িটলন,
َ
َ َ ََ َ
َ
َ
َ
َ َ َ َْ ُينْْ ََيتَنِب
ْاس ُْع
ْ َنْْ َرب
ْ َِلْْالل َم َْمْْإ
ْ ِشْْإ
ْ اح
َْ اَّل
ِ ﴿
ِ كْْ َو
ِ اْلث ِْمْْوالفو
ِ ْْونْْكبائِ ْر
َ َ ُ َ َ َ
ٌ َ َ
ُ ال َمغف َر ْةْ ُه َْو ْْأَعلَ ُْم ْب
ْون
ِْ يف ْ ُب ُط
ْ ِ ْ ض ْ َو ِإذْ ْأنتُمْ ْأ ِجنَ ْة
ْ ِ ن ْاْلر
ْ كمْ ْإِذْ ْأنشأكمْ ْ ِم
ِ ِ
ِ
َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُّ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ
﴾َق
ْ نْات
ِْ الْ ْتزكوْاْأنفسكمْْ ْه ْوْأعل ْمْ ِبم
ْ أم ْهاتِكمْْف
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কুরআ -িুন্নাহর আন ানক মৃি মুির মনের জ য
র নবরেি আম িমূনহর প্ররিো
মূ ল : ড. সাঈদ ইিনু আলী ইিনু ওয়াহাফ আল-োহত্বানী p
অনু িাদ : হাফীযু র রহমান বিন বদলজার কহাসাইন*

ভূ বমকাَ : 
ُ ََ ُُ َ ََ ُُ َ ََ ُُ َ َ َ ُ َ
ُ
ُ ُ اّللْ ِمن
ْ،ورْأنف ِسنَا
ِْ َ ْون ُعوذ ِْب،
ْونستغ ِفره،ْونست ِعينه،َْنمده،ّلل
َْش
ِ ِ ْ احلم ْد
ِ
َ َ َ َ
َ َ ُ َ َُ
َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ
َ
ُ
ُْ،ْل
ُ
َ
ْ ْومنْيض ِللْفالْها ِدي،ْمنْيه ِدهِْاّللْفالْم ِضلْل،اتْأ عم ِانلا
ِ وْسيئ
َ ُ َ ََ
َ
َ َ
َ
َ
ُ
ُْْ َوأَش َه ُدْ أَنْ ُُمَ َم ًداْ َعب ُده،ُيكْ َل
ُ
َ
َ
َش
ْ ْوأشهدْ أن
ِ َْلْْإِلْ إَِلْ اّللْ ْوحد ْهَْْل
َ
َ َ َ َ َُ َ َ ُُ ُ َ َ
َ َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ِانْإَِلْيوم
ْ ْصل،ورسول
ِ ْاّللْعلي ِهْوَع
ٍ ْوأصحابِ ِهْومنْتبِعهمْبِإِحس،ِْأل
َ ً َ َ ِّ َ َ
ِّ
ً
:ْأماْبعد،ْوسلمْتس ِليماْكثِريا،اِلي ِن
সকল প্রেংসা আল্লাহ োআলার জনয। আমরা োাঁর প্রেংসা
কবর, োাঁর সাহাযয প্রাথবনা কবর, োাঁর বনকে ক্ষমা প্রাথবনা
কবর। োাঁর কাট স্বীয় কু-প্রিৃ বত্ত ও অসৎ কটমবর অবনষ্ট হটে
আেয় চাই। বেবন যাটক কহদায়াে দান কটরন, োটক ককউ
পথভ্রষ্ট করটে পাটর না এিং বেবন যাটক পথভ্রষ্ট কটরন,
োটক ককউ কহদায়াে দান করটে পাটর না। আবম সাক্ষয
বদবি কয, আল্লাহ োআলা িযেীে সেয ককাটনা মা‘িূ দ কনই।
বেবন এক, োাঁর ককাটনা েরীক কনই। আবম আটরা সাক্ষয
বদবি কয, মুহাম্মাদ a োাঁর িান্দা ও রাসূ ল। ালাে ও
সালাম িবষবে কহাক োাঁর পবরিারিগব, াহািাটয় ককরাম এিং
বেয়ামে পযবন্ত আগে োাঁর সকল অনু সারীর উপর।
 ( ثواب القربাওয়ািুল কুরাি)-এর োবব্দক ও পাবরভাবষক
অথব :
োবব্দক অথব :  ( ْثوابাওয়াি),  املثوبةএিং  املثابةঅথব—
প্রবেদান, আনু গটেযর প্রবেদান, সৎ আমটলর ওয়াি।1
َ ٌ َ َ
ٌَ ََُ ََ َ َُ ََُ ََ
আল্লাহ িটলন, ْْريْلو
اّللْخ
ْ ﴿ولوأنهمْ آمنوْاْْواتقو
ِ ْاْل ْمثوبةْ ِمنْ ِعن ِد
َ َُ َ َُ
ْ﴾ون
ْ ‘ َكنواْ يعلمআর োরা যবদ ঈমান আনে এিং মুত্তােী
হটো, েটি আল্লাহর বনকে কেষ্ঠের প্রবেফল ব ল, যবদ োরা
জানে’ (আল-িাোরা, ২/১০৩)। ইিনু ল আ ীর p িটলন,
(ْ )اثلوابেব্দবেْ ب
ْ ْْإثابة أثا-ْْيثيب- এভাটি (ইলমু
রটফ

িাটি  إفعالকথটক) িযিহার হয়। ب
ْ  اثلواেব্দবে বিটেষয। যা
ভাটলা-মন্দ দু ’বে কক্ষটত্র প্রটয়াগ হয়। েটি উে েব্দবে ভাটলা
কক্ষটত্র বিটেষভাটি ও অবধক হাটর িযিহার হয়।2

পাবরভাবষক অথব : সৎ আমটলর প্রবেদানটক ب
ْ ْاثلواিলা হয়।

ب
ْ  اثلواমাটনই হটলা ْاْلجرঅথবাৎ প্রবেদান।
ُ
( القربকুরাি)-এর োবব্দক অথব : ب
ْ ٌ  ْق َْرিহুিচন। এর
ٌ ُ
ٌ ُ
আটরকবে িহুিচন হটলা ات
ْ َ ْق ُْر ْب। একিচন হটলা  ْقرْ ْبَ ْة। আর

 قربانেব্দবে একিচন। এর িহুিচন হটলা قرْابي। কযসি
সৎকাটজর মাধযটম আল্লাহর বনকেয হাব ল করা যায়, ো-ই
হটি। গেমন- েুবম িলটি, আবম আল্লাহর সাবন্নধয লাটভর
জনয কুরিানী করলাম। ককাটনা বক ু র মাধযটম আল্লাহর
বনকেয িা সাবন্নধয লাভ করাই হটলা আল্লাহর কাট সাবন্নধয
অনু সন্ধান করা।

পাবরভাবষক অথব : কয সমস্ত আনু গেযময় এিং সৎ আমটলর
মাধযটম আল্লাহর বনকেয লাভ করা যায়, োটক ب
ْ  القرিলা
َ
َ
َ
3
ُ
ُ
َ
َ﴿
হয়। আল্লাহ োআলা িটলন,ْْاّلل
ْو ِم َنْ اْلعر
ِ ابْْْمنْ يؤ ِمنْ ِب
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ َ ْ ْو َصل َْوْا
َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َواْلَومِ ْاْل َخر
َ ْاّلل
ْولْأَلْ ِإن َها
ِ
ِ اتْ ِعند
ٍ ْويت ِخذْماْين ِفقْق ُرب
ِ تْالرس
ِ ِ
ُ ُ َ َُ ٌَ ُ
ُ َ ََ َ
َ
ُ
َ
ُ
ٌ
َ
ٌ
َ
ُ
﴾يم
ْ ‘ قربةْ لهمْ سيد ِخلهمْ اّللْ ِيفْ رمحتِ ِهْ ِإنْ اّللْ غفورْ ر ِحকেক
কিদু ঈন আল্লাহটক ও কেষ বদিটস বিশ্বাস কটর আর োরা যা
আল্লাহর পটথ িযয় কটর োটক োরা আল্লাহর বনকেয ও
রাসূ টলর দু ‘আ লাটভর মাধযম মটন কটর; সবেযই ো োটদর
(আল্লাহর) বনকেয লাটভর মাধযম; অবচটরই আল্লাহ োটদরটক
োাঁর রহমটের মটধয প্রবিষ্ট করটিন; অিেযই আল্লাহ
অবেক্ষমােীল, অবেদয়ালু ’ (আে-েওিা, ৯/৯৯)।
কযসি আমটলর ওয়াি মৃ ে িযবে পযবন্ত কপৌঁট :
মৃ ে িযবের বনকে এমন সি আমটলর ওয়াি কপৌঁট , কয
আমলগুটলা মৃ েিযবে োর জীিদ্দোয় ঘবেটয়ট । দলীল—
১ম দলীল : আিূ হুরায়রা c হটে িবণবে, রাসূ ল a
َ َ ََ
َ ُ
َ ُ
َ َ َ
িটলট ন,َْْلْ ِمنْ ثالث ٍةْ ِإَلْ ِمن
ْ اْلن َسانْ انق َط َْعْْ َعن ُهْ َع َمل ُهْ ِإ
ِ ِْإذاْْمات
َ
َ
َ
َُ ُ َ
ََ
َ َ َ َ
َ ْوِل
ْ ْ ْصالِ ٍحْيدعو
ل
ٍ َ اريَ ٍةْأوْ ِعل ٍمْيُنتف ُع ِْب ِهْأو
ِ ‘ صدق ٍةْجযখন ককাটনা
মানু ষ মৃ েুযিরণ কটর, েখন বেনবে আমল াড়া (োর বনকে)
সকল প্রকার আমটলর ওয়াি যাওয়া িন্ধ হটয় যায়। াদাো
জাবরয়া, এমন জ্ঞান করটখ যাওয়া, যার িারা উপকৃে হওয়া
যায় এিং এমন সৎসন্তান, কয োর জনয দু ‘আ করটি’।4
২য় দলীল : আিূ হুরায়রা c হটে িবণবে, বেবন িটলন,
َ
َ ح ُقْال ُمؤم َنْمن
َ نْم َماْيَل
َ ْع َم ِل ِه
রাসূ ল a িটলট ন,ْْو َح َسنَاتِ ِه َْبع َد
ِ ِ
ِ ْ ِإ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ً َ ُ َ ُ ََ ً َ ً ََ َُ َ َ َُ َ ً
ْاْو َرث ُهْأوْ َمس ِج ًدا
احلاْتركهْومصحف
ْ َموتِ ِهْ ِعلماْعلم ْهْْونْشهْوو
ِ ِلاْْص
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ َ ْبنَاهُ ْأوْنه ًراْأج َراهُْأو
َ
َ َ
َ ْالسبيل
َ َبنَاهُْأَوْبَيتًاَْلبن
ْال
ِ ِ ْصدقةْأخ َرجهاْ ِمنْم
ِ ِ
ِ ِ
ُ َ َ ََ َ َ
ُ
َ
َ
‘ ِيفْ ِصحتِ ِهْ وحياتِ ِهْ يلحقهْ ِمنْ بع ِدْ موتِ ِْهঈমানদার িযবের মৃ েুযর

* নারায়ণপু র, নিািগঞ্জ, বদনাজপু র।

3. বম িাহুল মু নীর, ২/৪৯৫; সা‘দী আিূ জীি, আল-োমূ সুল বফেহী, পৃ.
২৯৮; লু গােুল ফু োহাআ, পৃ. ১৩৫।

1. মু খোরু ব হাহ, পৃ. ৩৮, ২২; বম িাহুল মু নীর, ১/৮৬।

4. হীহ মু সবলম, ‘অব য়ে’ অধযায়, ‘মানু টষর মৃেুযর পর কয সকল আমটলর

2. বনহায়াহ ফী গারীবিল হাদী , ১/২২৭।
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ওয়াি োর কাট কপৌঁট ’ অনু টিদ, হা/১৬৩১; বমেকাে, হা/২০৩।
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পর োর কযসি আমল এিং োাঁর কযসি (পুণয) কনকী োর
সাটথ যু ে হয় ো হটলা— কয ইলম (জ্ঞান) অনযটক বেক্ষা
বদটয়ট এিং োর প্রচার কটরট , োর করটখ যাওয়া সৎ
সন্তান, কুরআন যা কস ওয়াবর ী সূ টত্র করটখ কগট অথিা
মসবজদ, যা কস বনমবাণ কটরট অথিা মুসাবফরটদর জনয
সরাইখানা বনমবাণ কটরট অথিা পাবনর কূপ যা কস খনন
কটরট অথিা োর জীিদ্দোয় ও সু স্থািস্থায় োর সম্পদ
কথটক দান কটরট ো োর মৃ েুযর পরও োর সাটথ (োর
আমলনামায়) যু ে হটি’।5
৩য় দলীল : মুআয ইিনু আনাস c হটে িবণবে, নিী করীম
َ
َ َ َ ُ َ ََُ ً َََ َ
ُ َ َ
a িটলন,ْع ِْمل ِْب ِهَْلْينق ُص ِْمنْأج ِرْال َع ِام ِْل
ْ ْعلماْفلهْأجرْمن
ْم
ِ نْعلم
‘কয িযবে জ্ঞান বেক্ষা কদয়, কস েদনু সাটর আমলকারীর সমান
প্রবেদান পাটি; এটে আমলকারীর প্রবেদাটন ককাটনারূপ ঘােবে
হটি না’।6
৪থব দলীল : সাহল ইিনু সা‘দ c হটে িবণবে, নিী করীম
ُ َ َ ََ
a খায়িাটরর বদটন আলী c-কক িটলন,ّْللْْلنْيه َدى
ِْ فوْا.ْ..
َ َ ٌ َ ٌ َ ٌُ َ َ
ُ
َْانلع ْم
َ
ِ ‘ ِبكْرجلْو...আল্লাহর কসম! যবদ একজন
ِ احدْخريْلك ِْمنْمح ِر
িযবেও কোমার িারা কহদায়াে লাভ কটর, েটি ো কোমার জনয
লাল রটের উটের কচটয়ও উত্তম’।7
উে হাদী বে মানু ষটক কলযাণময় বক ু বেক্ষা কদওয়ার এিং
োটদর মাটে জ্ঞান প্রসাটরর গুরুত্ব িণবনা কটর। ইমাম খাত্বািী
p উে হাদীট র িযাখযায় িটলন,ْْلنْيهديْاللْبكْرجالْواح ْدا

‘ خريْلكْأجراْوثواباْمنْأنْيكونْلكْمحرْانلعمْفتتصدقْبهْاকোমার

লাল উে থাকা এিং ো াদাো করার কথটক আল্লাহ কোমার
মাধযটম একজন িযবেটক কহদায়াে করটল ো কোমার জনয
ওয়াি এিং প্রবেদাটনর বদক কথটক অবধক উত্তম হটি’।8
কুরেুিী, উব্বী এিং সানূ সী o উটল্লখ কটরট ন কয, উে
হাদী বেটে জ্ঞানাজবন করার, ো মানু টষর মাটে বিস্তার করার
এিং ওয়ায-ন ীহে করার প্রবে অটনক উৎসাবহে করা হটয়ট ।
অথবাৎ একজন িযবেটক জ্ঞান (ইলম) বেক্ষা কদওয়ার এিং

5. ইিনু মাজাহ, ‘মু োদ্দামা’ ‘মানু ষটক উত্তম বিষয় বেক্ষাদাোর ওয়াি’
অনু টিদ, হা/২৪২, আলিানী p হীহ সু নাটন ইিনু মাজাহ (২/৯৮)কে হাদী বেটক হাসান িটলট ন; ইরওয়াউল গালীল, ৬/২৯; বমেকাে,
হা/২৫৪।
6. ইিনু মাজাহ, ‘মু োদ্দামা’ ‘মানু ষটক উত্তম বিষয় বেক্ষাদাোর

ওয়াি’

অনু টিদ, হা/২৪০, আলিানী p হীহ সু নাটন ইিনু মাজাহ (২/৯৭)কে হাদী বেটক হাসান িটলট ন।
7. মু ত্তাফাে আলাইহ; হীহ িু খারী, ‘বজহাদ ও যু দ্ধকালীন আচার-িযিহার’
অধযায়, ‘ইসলাম ও নিু অটের বদটক নিী a-এর আহ্বান আর মানু ষ
কযন আল্লাহ িযেীে োটদর পরস্পরটক রি বহটসটি িহণ না কটর’
অনু টিদ, হা/২৯৪২, কদখুন; হা/৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০; হীহ মু সবলম,
‘ াহািাটয় ককরাম n-এর ফযীলে’ অধযায়, ‘আলী c-এর ফযীলে’
অনু টিদ, হা/২৪০৬।

সবেক পটথর বদক-বনটদবেনা কদওয়ার ওয়াি, অবধক মূ লযিান
একবে উে াদাো করার ওয়াটির কথটক অবধক উত্তম।
ককননা, দান- াদাো করার ওয়াটির ধারা মৃ েুযর পটর িন্ধ হটয়
যাটি। আর ইলম (জ্ঞান) বেক্ষা কদওয়া এিং (সৎ পটথর) বদকবনটদবেনার ওয়াটির ধারা বেয়ামে বদিস পযবন্ত িন্ধ হটি না’।9
৫ম দলীল : আিূ মাসঊদ আন ারী c হটে িবণবে, নিী
َ َ ُ ََُ َ ََ ََ َ
করীম a িটলট ন, اع ِل ِْه
ْ ريْفل ْهْ ِمث
ٍْ َعْخ
ْ ْنْد ْل
ْ ‘ مকয িযবে
ِ لْأج ِْرْف
কাউটক কলযাটণর বদটক পথ কদখায়, কসও এর বিবনমটয় ওয়াি
পাটি যেেুকু ওয়াি কলযাণকারী কলাকবে পাটি’।10
৬ষ্ঠ দলীল : জারীর ইিটন আব্দু ল্লাহ c হটে িবণবে, নিী
َ
ُ
َ ْس َن ًة
َ ْح َس َن ًة َْف ُعم َلْب َه
َ َ ْ َم
করীম a িটলন,ْاْبع َد ُهْك ِت َب
ُْ ِْاْلسالم
ِ ِ
ِ نْسن َ ِْيف
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ َُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِْْْاْلسالم
ْ ور ِهمَْش ٌء َْومن
ِ ْسن ِْيف
ِ ل ِْمثلْأج ِرْمنْع ِمل ِْبهاْوَلْينقص ِْمنْأج
َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ً َ ِّ َ ً َ ُ
ُ
ُ َ ََ َ َ َ َ
ْصْ ِمن
ْ ُ اْوَلْينق
نْع ِمل ِْبه
ْ ْم
ْ ْوز ِر
ْسنةْسيئةْفع ِمل ِْبه
ِ اْبعد ُهْك ِتبْعلي ِه
ِ ْمثل
َ
َ
َ
ٌَْش ْء
‘ أوز ِار ِهمকয িযবে ইসলাটম ককাটনা সু ন্দর নীবে চালু করল
এিং পরিেবীকাটল কস অনু সাটর আমল করা হটলা, োহটল
আমলকারীর প্রবেদাটনর সমান প্রবেদান োর জনয বলবখে হটি।
এটে োটদর প্রবেদাটন ককাটনা ঘােবে হটি না। আর কয িযবে
ইসলাটম ককাটনা অশুভ নীবে (বিদআে) চালু করল এিং োর
পটর কস অনু যায়ী আমল করা হটলা, োহটল ঐ আমলকারীর
খারাপ প্রবেদাটনর সমান গুনাহ োর জনয বলবখে হটি’।11
৭ম দলীল : আিূ হুরায়রা c হটে িবণবে, রাসূ ল a
َ
ُ َ َ َ
ُ ُ ُ
َُ َ َ ً ُ َ َ َ َ
িটলট ন,ْور َْمنْت ِب َع ُهَْلْينق ُص
ِ منْدَعْ ِإ َُلْهدىَْكنْل ِْمنْاْلج َ ِر ِْمثلْأج
ََ َ َ َ َ َ
َ ُ
َ َ
َ َ ََ ً َ
ُ
ْْمثلْآثامِ َْمن
ِ ْاْلث ِم
ِ ور ِهمْشيئاْومنْدَعْ ِإَلْضالل ٍةَْكنْعلي ِه ِْمن
ِ ذلِك ِْمنْأج
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْْام ِْهمْ شي ًئْا
ِْ صْ ذلِكْ ِمنْ آث
ْ ُ ‘ت ِب َع ُهَْلْ ينقকয িযবে সবেক পটথর বদটক
আহ্বান কটর, োর জনয কস পটথর অনু সারীটদর প্রবেদাটনর
সমান প্রবেদান রটয়ট । এটে োটদর প্রবেদান হটে সামানয
ঘােবে হটি না। আর কয িযবে বিভ্রাবন্তর বদটক আহ্বান কটর,
োর উপর কস পটথর অনু সারীটদর পাটপর অনু রূপ পাপ
িেবাটি। এটে োটদর পাপরাবে সামানয হালকা হটি না’।12

(চলটি)

9. কুরেুিী, আল-মাফহূ মু বলমা আেকালা বমন োলখী ু বকোিু মু সবলম,
৬/২৭৬; স্বীয় বপো, ইকমালু ইকমালু ল মুআবল্লম, ৮/২৩১; সানাসী,
মু কাম্মালু ইকমালু ল ইকমাল, ৮/২৩১।
10. হীহ মু সবলম, ‘কনেৃ ত্ব’ অধযায়, ‘আল্লাহর রাস্তায় মু জাবহদগণটক িাহন ও
অনয বক ু বদটয় সাহাযয করা এিং োাঁটদর পবরিারিটগবর কদখাশুনা করার
ফযীলে’ অনু টিদ, ৩/১৫০৬, হা/১৮৯৩; বমেকাে, হা/২০৯, আিূ
মাসঊদ আন ারী c হটে িবণবে হাদী ।
11. হীহ মু সবলম, ‘ইলম’ অধযায়, ‘কয িযবে ইসলাটম সু ন্দর নীবে অথিা মন্দ
নীবে চালু কটর এিং কয িযবে সবেক পটথর বদটক আহ্বান অথিা
বিভ্রাটন্তর বদটক আহ্বান কটর’ অনু টিদ, ৪/২০৫৯, হা/১০১৭, জারীর
ইিনু আব্দু ল্লাহ c হটে িবণবে হাদী ।
12. হীহ মু সবলম, ‘ইলম’ অধযায়, ‘কয িযবে ইসলাটম সু ন্দর নীবে অথিা মন্দ
নীবে চালু কটর এিং কয িযবে সবেক পটথর বদটক আহ্বান অথিা
বিভ্রাটন্তর বদটক আহ্বান কটর’ অনু টিদ, ৪/২০৬০, হা/২৬৭৪।

8. আ‘লামু ল হাদী ফী েরটহ হীবহল িু খারী, ২/১৪০৮।
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হারামাইকনর বমম্বার গর্কক

ঐক্যবদ্ধ থাক্ুন, মতাননক্য পরিহাি ক্িুন
[৩০ রবীউে আওয়াে, ১৪৪৩ বহ. কমাোটিক ৫ নটভম্বর,
২০২১। মদীনা মুনাওয়ারার আে-মাসবজদু ে হারাকম
(মসবজকদ নববী) জুমআর খুৎিা প্রদান কটরন শায়খ আেী
ইবনু আব্দু র রহমান আে-হুোয়ফী t। উে খুৎিা িাংলা

অনু যায়ী আমল

ভাষায় অনু িাদ কটরন ‘আল-ইবে াম গটিষণা পষবদ’-এর
সম্মাবনে গটিষণা সহকারী কমা. েবরকুল ইসলাম। খুৎিাবে
‘মাবসক আল-ইবে াম’-এর সু ধী পােকটদর উটদ্দটেয প্রকাে
করা হটলা।]

উপর িাড়ািাবড় কথটক রক্ষা পায়। পাশাপাবশ বববভন্ন কেযাণ্

প্রর্ম খুৎবা

বনকেধ ককরকেন। আল্লাহ োআলা বকেন, ‘আর কোমরা

সকে প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআোর জনয, বেবন মহান ও

হটয়া না। আর কোমরা কোমাটদর উপর আল্লাহর কনয়ামেটক

মেথাদাবান, বেবন মহত্ত্ব, বিত্ব ও সম্মাকনর অবধকারী। আবম
আমার রকবর প্রশংসা করবে এবং তাাঁর গনয়ামতসমূ কহর জনয
শুকবরয়া আদায় করবে, গেগুকো বতবন োিা আর গকউ েণ্না
করকত পারকব না। আবম সাক্ষ্য বদবি গে, আল্লাহ োিা
সবতযকাকরর গকাকনা মািূ দ গনই, বেবন অনু গ্রহ ও করুণ্া
করার একমাত্র অবধকারী। আবম আকরা সাক্ষ্য বদবি গে,
আমাকদর নবী ও গনতা মুহাম্মাদ a তাাঁর বান্দাহ ও রাসূ ে,
বেবন উত্তম চাবরবত্রক গুণ্াববে ও বববশকিয ববকশবেত। গহ
আল্লাহ! োোত, সাোম ও বরকত নাবেে করুন আপনার
বান্দাহ ও রাসূ ে মুহাম্মাদ a-এর ওপর, তাাঁর পবরবারপবরজন ও োহাবীকদর ওপর, োরা সৎ কাকজ প্রবতকোবেতা
করকতন।

াড়া জান্নাে লাভ করাও যাটি না। এই

আটদে কদওয়ার আটরা কারণ হটলা, যাটে এর মাধযটম
সমাজ বিবিন্নো, অরাজকো, েগড়া-বিিাদ এিং ফাসাদ
কথটক রক্ষা পায়। এ াড়াও সংঘষব, েত্রুো ও এটক অপটরর
এবং সাধারণ্ ও বনবদথি হক্বসমূ হ সংরবক্ষ্ত হয় আর বনরাপত্তা
ও নযাকয়র বাস্তবায়ন হয়। এসব কারকণ্ আল্লাহ তাআো
ঐকযবদ্ধ র্াকার আকদশ বদকয়কেন এবং মতকভদ গর্কক
সকটল আল্লাহর রেু টক দৃ ঢ়ভাটি ধারণ কটরা এিং বিভে
স্মরণ কটরা, যখন কোমরা পরস্পটর েত্রু ব টল। োরপর
আল্লাহ কোমাটদর অন্তটর ভাটলািাসার সিার কটরট ন।
অেঃপর োাঁর অনু িটহ কোমরা ভাই ভাই হটয় কগটল। আর
কোমরা ব টল আগুটনর গটেবর বকনারায়। অেঃপর বেবন
কোমাটদর ো কথটক রক্ষা কটরট ন। এভাটিই আল্লাহ
কোমাটদর জনয োাঁর আয়ােসমূ হ িণবনা কটরন, যাটে কোমরা
কহদায়ােপ্রাপ্ত হও (আটল ইমরান, ৩/১০)। আল্লাহ োআলা আটরা
িটলন, ‘টনক কাজ ও োেওয়ায় কোমরা পরস্পর সাহাযয
করটি এিং পাপ ও সীমালঙ্ঘটন এটক অটনযর সাহাযয করটি
না’ (আল-মাটয়দা, ৫/২)। বতবন আকরা বকেন, ‘আর মুবমন পুরুষ
ও মুবমন নারী এটক অপটরর িন্ধু’ (আে-োওিা, ৯/৭১)। বতবন
আকরা বকেন, ‘মুবমনগণ কো পরস্পর ভাই ভাই’ (আল-হুজু রাে,

আল্লাহ তাআো ো ভাকোবাকসন এবং োকত সন্তুি হন,
গসগুকোর মাধযকম এবং বতবন োকত অসন্তুি হন গসগুকো

৪৯/১০)। বতবন আকরা বকেন, ‘কোমরা

ালাে োটয়ম কটরা,

যাকাে দাও এিং আল্লাহটক মযিূ েভাটি অিলম্বন কটরা।

পবরতযাে করার মাধযকম আপনারা তাক্বওয়া অবেম্বন করুন।

বেবনই কোমাটদর অবভভািক, বেবন কেই না উত্তম

গহ মুসবেম জনতা! োেওয়া জীবকনর সকে বকেু সংকশাধন
ককর গদয় এবং মৃ তুযর পকর উচ্চ মেথাদা োভ করা োয়

২২/৭৮)। বতবন আকরা বকেন, ‘আর ককউ আল্লাহটক দৃ ঢ়ভাটি

একমাত্র োেওয়ার মাধযকমই। আল্লাহ তাআো বকেন, ‘কয
িযবে আল্লাহর োেওয়া অিলম্বন কটর, আল্লাহ োর জনয
োর কাজটক সহজ কটর কদন’ (আে-োলাক, ৬৫/৪)। আল্লাহ
তাআো আকরা বকেন, ‘কসই জান্নাে, আবম যার উত্তরাবধকারী
িানাটিা আমার িান্দাটদর মটধয োটদরটক, যারা মুত্তােী’
কহ মুসবলমগণ! িীন ইসলামটক সংরক্ষণ করার জনয এই
এিং

বিবিন্নো ও মেটভদ কথটক বনটষধ কটরট । কারণ এই িীন
িযেীে জীিন প্রবেবষ্ঠে হটে পাটর না এিং এই িীন
6ô el© 3q msL¨v

অিলম্বন করটল কস অিেযই সরল পটথ কহদায়ােপ্রাপ্ত হটি’
(আটল ইমরান, ৩/১০১) । আিূ মূ সা আল-আেআরী c কথটক

িবণবে, নিী a িটলট ন, ‘এক মুবমন অনয মুবমটনর জনয
ইমারে েুলয, যার এক অংে অনয অংেটক সু দৃঢ় কটর। আর
বেবন a োাঁর এক হাটের আেু ল আর এক হাটের আেু টল
প্রটিে কবরটয় কদখাটলন’।1 নু ‘মান ইিনু িােীর c কথটক

(মারইয়াম, ১৯/৬৩) ।

পবিত্র েরীআে ঐকযিদ্ধ থাকার আটদে বদটয়ট

অবভভািক আর কেই না উত্তম সাহাযযকারী!’ (আে-হজ্জ,

িবণবে, নিী a িটলট ন, ‘মুবমনটদর উদাহরণ োটদর
পারস্পবরক ভাটলািাসা, দয়াদ্রবো ও সহানু ভূবের বদক কথটক
1. েহীহ বু খারী, হা/২৪৪৬; েহীহ মু সবেম, হা/২৫৮৫।
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একবে মানিটদটহর নযায়। যখন োর একবে অঙ্গ আরান্ত

ববদআত গর্ককও বনকেধ করা হকয়কে। সু তরাং নবী a-এর

2

হয়, েখন োর সমস্ত কদহ কডটক আটন োপ ও অবনদ্রা’।

অবেয়তসমূ কহ িীন ও দু বনয়ার ববেয়সমূ হকক একবত্রত করা

আিূ হুরায়রা c কথটক িবণবে, রাসূ লুল্লাহ a িটলট ন,

হকয়কে। নবী a তার োহাবীকদর বকেবেকেন, ‘আবম

‘টোমরা সিাই আল্লাহর িান্দা বহটসটি ভাই ভাই হটয় যাও’।

কোমাটদরটক আল্লাহ োআলাটক ভয় করার এিং (রােটনোর

3

আটদে) েিণ ও মানয করার উপটদে বদবি, যবদও কস

ঐকযিদ্ধ থাকা, পরস্পরটক অনু িহ করা, হেটক সাহাযয করা

(রােটনো) রীেদাস হটয় থাটক। কোমাটদর মটধয যারা কিাঁটচ

এিং মেটভদ ও বিবিন্নোটক পবরহার করা এমন একবে

থাকটি, োরা িহু মেটভদ প্রেযক্ষ করটি। কোমাটদর মটধয

দু গব, কযখাটন সমাজ আেয় কনয়। এই দু গববে হটলা সকটলর

ককউ কস যু গ কপটল কস কযন আমার সু ন্নাে ও সৎপথপ্রাপ্ত
খুলাফাটয় রাটেদীটনর সু ন্নাে দৃ ঢ়ভাটি আাঁকটড় ধটর। কোমরা

বনরাপদ স্থান, িীটনর েবে, দু বনয়ার সকল কলযাটণর
কহফাযটের মাধযম, পথভ্রষ্টকারী সকল কফেনা কথটক

এসি সু ন্নােটক কচায়াটলর দাাঁটের সাহাটযয েেভাটি আাঁকটড়
ধটরা। কোমরা নেুন নেুন বিষয় আবিষ্কার করা হটে দূ টর

আেয়স্থল এিং েত্রুটদর ষড়যন্ত্র ও অবনষ্ট কথটক বনরাপত্তার
মাধযম। আল্লাহ োআলা সমাটজ ঐকযিদ্ধ থাকটে, সমাটজর
েবেটক ধটর রাখটে এিং পরস্পর অনু িহ করটে আটদে

থাকটি। ককননা ো কগামরাবহ’।6

কটরট ন আর পরস্পর বিবিন্নো, েত্রুো ও মেটভদ করটে

মুসবলমটদর ওপর আল্লাহ োআলার বিটেষ অনু িহ হটলা,

বনটষধ কটরট ন। বেবন িটলন, ‘টোমরা োটদর মটো হটয়া

বেবন োটদরটক সি ধরটনর কফেনা কথটক সেকব কটরট ন।

না, যারা োটদর বনকে স্পষ্ট বনদেবনসমূ হ আসার পর বিবিন্ন
হটয়ট

বেবন িটলন, ‘আর কোমরা কসই কফেনা কথটক কিাঁটচ থাটকা,

ও বনটজটদর মটধয মেটভটদর সৃ বষ্ট কটরট । আর

োটদর জনয রটয়ট

যা বিটেষ কটর কোমাটদর মটধয যারা যাটলম শুধু োটদর

মহাোবস্ত’ (আটল ইমরান, ৩/১০৫)। বেবন

উপরই আপবেে হটি না। আর কজটন রাটখা কয, বনশ্চয়

আটরা িটলন, ‘টোমরা বনটজটদর মটধয েগড়া করটি না,

আল্লাহ োবস্ত দাটন কটোর’ (আল-আনফাল, ৯/২৫)। এই
আয়াটের োফসীটর মুফাসবসরগণ িটলট ন, কোমরা প্রটেযক

করটল কোমরা সাহস হারাটি এিং কোমাটদর েবে বিলু প্ত
হটি’ (আল-আনফাল, ৮/৪৬)। বতবন আকরা বকেন, ‘আর গতামরা
মুশবরককদর অন্তভুথি হকয়া না। যারা বনটজটদর িীনটক

অবনষ্টকর কফেনার কারণগুটলা কথটক কিাঁটচ থাটকা, কযই
কারণগুটলা কোমাটদরটক আল্লাহর আযাটির সম্মু খীন কটর।

বিভে কটরট

এিং বিবভন্ন দটল পবরণে হটয়ট । প্রটেযক
দলই যা োটদর কাট আট ো বনটয় উৎফুল্ল’ (আর-রূম,

পবিত্র েরীআে আম কফেনা কথটক বনটষধ কটরট ন। সাটথ
সাটথ খা

৩০/৩১-৩২)। আিূ হুরায়রা c কথটক িবণবে, নিী a

িা বনবদবষ্ট কফেনা কথটকও বনটষধ কটরট ন।

ককাটনা িযবের জামাআে কথটক কির হওয়াটক েরীআে

িটলট ন, ‘এক মুসবলম অপর মুসবলটমর ভাই। কস োর

বনটষধ কটরট । আিূ যার c কথটক িবণবে, নিী a

উপর অেযাচার করটি না, োটক অপদস্থ করটি না, োর

িটলট ন, ‘টয িযবে (মুসবলম) জামাআে কথটক বিবিন্ন হটয়

বিষটয় বমথযা িলটি না এিং কহয় প্রবেপন্ন করটি না।
প্রটেযক মুসবলটমর জনয অপর মুসবলটমর সম্মান, সম্পদ ও

এক বিঘে পবরমাণ দূ টর সটর কগল, কস ইসলাটমর রেু োর
গদবান কথটক খুটল কফলল’।7 আবূ োর c গর্কক ববণ্থত,

রে হারাম’।4 ইিনু উমার h কথটক িবণবে, নিী a
িটলট ন, ‘এক মুসবলম অপর মুসবলটমর ভাই। কস োর

ইবনু মাসঊদ c উেমান c-এর বমনাকত চার
রাকআত োোত আদায় করার ববকরাবধতা ককরকেন। তারপর

উপর অেযাচার করটি না, তাকক শত্রুর হাকত গসাপদথ করকব

বতবন তার সাকর্ চার রাকআত োোতই আদায় করকেন।
তাকক বো হকো, আপবন আমীরুে মুবমনীকনর সমাকোচনা

না’।5 এগুটলা এমন সকল হে নষ্ট করা কথটক সেকবিাণী,
কযই হে নটষ্টর কারটণ মুসবেমকদর মাকঝ বববিন্নতার সৃ বি

করকেন। তারপর আপবন বনকজই গসই কাজবট করকেন।

হয়।

তখন বতবন বেকেন, মতকভদ করা মন্দ কাজ। 8

নবী a গেসব অবেয়ত ককরকেন, গসগুকোকত ঐকযবদ্ধ

ইসোম আকরা সতকথ ককরকে দু বনয়ার কফেনা, আকখরাকতর
আমেসমূ কহ অবকহো করা ও আকখরাতকক ভুকে োওয়া

র্াকার আকদশ রকয়কে। সাকর্ সাকর্ বববিন্নতা, মতকভদ ও
2. েহীহ মু সবেম, হা/২৫৮৬।
3. েহীহ মু সবেম, হা/২৫৬৩।

6. বেরবমযী, হা/২৬৭৬।

4. েহীহ মু সবেম, হা/২৫৬৪।

7. আিূ দাঊদ, হা/৪৭৫৮।

5. েহীহ বু খারী, হা/২৩১০; েহীহ মু সবেম, হা/২৫৮০।

8. আবূ দাঊদ, হা/১৯৬০।
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গর্কক। আটখরাটের জনয আমে করা, দু বনয়ার ববেয়সমূ হকক

কটরব ল, কযমনবে ইবেহাটস বলবপিদ্ধ আট

সংকশাধকনর জনয কাজ করা এবং প্রকতযক কেযাণ্কর ও

প্রমাবণে। পবরোপ, লাঞ্ছনা ও ঘৃণা াড়া োরা আর ককাটনা

উপকারী কাজসমূ কহর দ্বারা দু বনয়াকক আবাদ করাই হকো
সফেতা, গেবট িীনটক সম্মাবনত ককর, মুসবেমকদর

বক ু অজবন করটে পাটরবন। আর োরা এটক এটক অেযন্ত

প্রকয়াজনকক পূ রণ্ ককর, অকনযর কাকে নত হওয়া গর্কক

োটদর ও োটদর িাসনার মটধয অন্তরাল করা হটয়ট , কযমন

ববরত রাকখ এবং কেযাণ্কর রাস্তায় দান করকত হাতকক

আটগ করা হটয়ব ল এটদর সমপন্থীটদর কক্ষটত্র’ (সািা, ৩৪/৫৪)।
নবু অকতর অকনক পকরর বতথমান এই েু েবটকত দু বনয়া
অকনককর জনয কফেনায় পবরণ্ত হকয়কে। দু বনয়ার গকাকনা
স্বাকর্থ পরস্পর বন্ধুত্ব রাখা, পরস্পর ঘৃণ্া ও শত্রুতা করা
এবং দু বনয়ার কারকণ্ই সম্মান করা- এগুকোর কারকণ্
মানু কের মকধয বববভন্ন ধরকনর আকবে প্রবণ্তার সৃ বি হকয়কে।
একমাত্র আল্লাহর জনযই ভাকোবাসা ও শত্রুতা করার
পবরমাণ্ অকনক ককম বেকয়কে। ইবনু আব্বাস h
বকেকেন, এখন মানু কের অবধকাংশ বন্ধুত্ব পবরণ্ত হকয়কে
দু বনয়ার ববেয়কক গকন্দ্র ককর। আর এবট তাকদর গকাকনাই

প্রসাবরত ককর। আল্লাহ তাআো বকেন, ‘কহ মানু ষ! বনশ্চয়
আল্লাহর ওয়াদা সেয। অেএি, দু বনয়ার জীিন কযন
কোমাটদরটক বক ু টেই প্রোবরে না কটর। আর িড় প্রোরক
(েয়োন) কযন কোমাটদরটক আল্লাহর িযাপাটর প্রোরণা না
কটর’ (ফাবত্বর, ৩৫/৫)। বেবন আটরা িটলন, ‘প্রবেবে প্রাণী
মৃ েুযর স্বাদ িহণ করটি। আর অিেযই বকয়ামটের বদটন
োটদর প্রবেদান পবরপূ ণবভাটি কদওয়া হটি। সু েরাং যাটক
জাহান্নাম কথটক দূ টর রাখা হটি এিং জান্নাটে প্রটিে করাটনা
হটি কস-ই সফলো পাটি। আর দু বনয়ার জীিন শুধু কধাাঁকার
সামিী’ (আটল ইমরান, ৩/১৮৫)।
হালাল ও হারাম বিটিচনা না কটর সি জমা কটর দু বনয়ার
প্রবে আিহী হওয়া কসই জমাকারীর জনয আযািস্বরূপ এিং
সমাটজর জনয অবনষ্টকর ও অকলযাণকর। অটনযর ওপর
সীমালঙ্ঘন কটর এিং োটদর হে ও সম্পটদ োটদর ওপর
যু লুম করার মাধযটম মুসবলমটদর মাটে বিবিন্নোর সৃ বষ্ট হয়।
এবে মুসবলমটদর মটধয পারস্পাবরক সম্পকবটক দু িবল কটর।
প্রচণ্ড আিহ ও কলাটভর সাটথ দু বনয়া বনটয় প্রবেটযাবগো
করার ফটল মানু টষর অন্তটরর মটধয েত্রুো, ঘৃণা ও বিটরাধ
সৃ বষ্ট হয়। উেিা ইিনু আটমর c কথটক িবণবে, বেবন
িটলন, নিী a উহুটদর েহীদটদর জনয (কিরস্থাটন)
এমনভাটি দু ‘আ করটলন, কযমন ককাটনা বিদায় িহণকারী
জীবিে ও মৃ েটদর জনয দু ‘আ কটরন। োরপর বেবন (বফটর
এটস) বমম্বাটর উটে িলটলন, ‘আবম কোমাটদর জনয অিগামী
এিং আবমই কোমাটদর সাক্ষীদাো। এরপর (কাও ার)
হাওটযর ধাটর কোমাটদর সটঙ্গ আমার সাক্ষাৎ ঘেটি। আমার
এ স্থান কথটকই আবম হাওয কদখটে পাবি। কোমরা বেরটক
জবড়টয় যাটি আবম এ ভয় কবর না। েটি আমার আেঙ্কা হয়
কয, কোমরা দু বনয়ার সু খ-োবন্ত লাটভর জনয প্রবেটযাবগো
করটি’।9
উ মান c-এর কখলাফটের সময় বক ু মুনাবফটের কির
হওয়ার মাধযটম এই উম্মটে প্রথম মেটভটদর সৃ বষ্ট হটয়ব ল।
দু বনয়ার প্রবে ভাটলািাসাই োটদরটক এই কাটজ উিু দ্ধ

খারাপ অিস্থায় র্ধ্ংস হটয়ট । আল্লাহ োআলা িটলন, ‘ আর

উপকাকর আসকব না।
দু বনয়ার কফেনা গর্কক বাাঁচার উপায় হকো, বেবন দু বনয়া
সম্পককথ সকবকচকয় গববশ জাকনন, গসই আল্লাহ তাআোর
বনককট দু বনয়ার মূ েযটা জানা। সাহে ইবনু সা‘দ c
বকেন, নবী a বকেকেন, ‘েবদ দু বনয়ার মূ েয আল্লাহ
তাআোর কাকে মশার ডানার পবরমাণ্ও হকতা, তাহকে বতবন
কাকফরকক এক গ াক পাবনও পান করকত বদকতন না’।10
পরস্পর ঝেিা-বববাদ গর্কক বাাঁচার উপায় হকো েু হদ বা
দু বনয়াববমুখতা। নবী a বকেকেন, ‘েুবম দু বনয়ার প্রবে
অনাসবে অিলম্বন কটরা, োহটল আল্লাহ কোমাটক
ভাটলািাসটিন। আর মানু টষর বনকে যা আট , েুবম োর
প্রবে অনাসে হটয় যাও, োহটল োরাও কোমাটক
ভাটলািাসটি’।11 যু হদ হটলা হারাম পবরেযাগ করা, আল্লাহ
আপনাটক যা বদটয়ট ন োটেই পবরেৃপ্ত থাকা, আটখরাটের
জনয কাজ করা, দু বনয়ার প্রবে েুাঁটক না পড়া, মানু টষর কাট
যা আট , কসবের প্রবে কামনা িাসনা না করা এিং আল্লাহ
োআলা কাউটক বক ু বদটল কসই মানু টষর প্রবে বহংসা না
করা।
আল্লাহ োআলা আমাটক ও আপনাটদরটক কুরআটনর িরকে
দান করুন এিং এটে কয আয়াে ও বহকমেপূ ণব উপটদে
আট , কসগুটলা বদটয় কযন বেবন আমাটদর উপকার কটরন।
আবম আল্লাহ োআলার কাট ইটস্তগফার করব । আপনারাও
একমাত্র োরই কাট ইটস্তগফার করুন। বনশ্চয় বেবন
মহাক্ষমােীল ও পরম দয়ালু ।
10. বতরবমেী, হা/২৩২০।

9. েহীহ বু খারী, হা/৩৭১৬; েহীহ মু সবেম, হা/২২৯৬।
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এিং কসবে

11. ইবনু মাজাহ, হা/৪১০২।
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সামবয়ক প্রসঙ্গ

হাফ ভাড়া রিক্ষাথীীদেি আবোি, না-রক্ অরিক্াি?
-জু টয়ল রানা*

েণ্পবরিহটণ বশক্ষ্ার্থীকদর জনয ‘হাফ পাস’ বা অকধথক ভািা
বনধথারকণ্র দাববকত আকন্দােকন গনকমকে রাজধানী াকার

বশক্ষ্ার্থীরা ববেয়টাকক উেকট গদয়। প্রশ্ন আসা স্বাভাববক—
হাফ পাস বা অকধথক ভািা গদওয়া বশক্ষ্ার্থীকদর আবদার, না-

বববভন্ন বশক্ষ্াপ্রবতষ্ঠাকনর বশক্ষ্ার্থীরা। াকার রাজপর্ আবারও
গকামেমবত বশক্ষ্ার্থীকদর ববকক্ষ্াকভ উত্তাে। ববেয়বট বনকয়
বশক্ষ্ার্থী ও পবরিহণ শ্রবমককদর মকধয অপ্রীবতকর ঘটনাও
ঘকটকে।
গতকের মূ েযবৃ বদ্ধর কারকণ্ বাকসর ভািা বািাকনা হয়। ববধথত
ভািার মকধয বকেু বদন ধকর বশক্ষ্ার্থীরা তাকদর জনয অকধথক
ভািা চােু র দাবব জানাকি। তারা রাজধানীর গুরুত্বপূ ণ্থ গমাি

বক অবধকার?
বেকরর পর বের ধকর আমাকদর গদকশ বশক্ষ্ার্থীকদর কাে
গর্কক অকধথক ভািা গনওয়ার এই রীবত চকে একসকে।
বশক্ষ্ার্থীকদর বনজস্ব আয় র্াকক না। তারা অবভভাবককদর
গদওয়া হাত খরকচর ওপর বনভথরশীে। হাফ ভািা বদকয়
োতায়াত করকত পারকে তাকদর বশক্ষ্ার খরচ বকেু টা হকেও
ককম, চাপ ককম অবভভাবককদর। হযাাঁ, বশক্ষ্ার্থীকদর কাে

ও সিক অবকরাধ ককর ববকক্ষ্াভ করকে। েত শবনবার (৪
বডকসম্বর, ২১) দু পুর ১২টা ১৫ বমবনকট বখেোাঁও মকডে
ককেকজর ২০-৩০ জন বশক্ষ্ার্থী রামপুরা বিকজর হাবতরবঝে

গর্কক েণ্পবরিহটণ অকধথক ভািা গনওয়া রীবত বকট, আইন
নয়। েবদও হাফ পাকসর ববেয়বটকক অবধকার বহকসকব গদকখ

র্ানা অংকশ বনরাপদ সিক দাবব, সিকক অবযবস্থাপনা ও
দু নথীবতর ববরুকদ্ধ োে কাডথ বনকয় রাস্তায় গনকমবেকেন।

আসকে বশক্ষ্ার্থীরা। আমাকদর গদকশর মকতা উন্নয়নশীে
গদকশই নয়; অকনক গদকশই এ বযবস্থা আকে বকে াকার
একবট েণ্মাধযমকক জাবনকয়কেন ‘বনরাপদ সিক চাই’

হাফ বা অকধথক ভািা বনকয় তকথাতবকথর গজকর াকার
বদরুকন্নসা মবহো ককেকজর বশক্ষ্ার্থীকক ধেথকণ্র হুমবক
গদওয়ার অবভকোকে একবট বাকসর চােককর সহকারী

(বনসচা)-এর প্রবতষ্ঠাতা গচয়ারমযান ইবেয়াস কাঞ্চন।
বাংোবপবডয়ার তর্য অনু সাকর, ১৯৬৯ সাকের জানু য়াবরকত
সবথদেীয় োত্র সংগ্রাম পবরেকদর হাত ধকর আসা ১১ দফা

(কহেপার) ও চােককক আটক ককরকে রযাব। এর আকে
অবভেু ি গহেপার-চােককর গগ্রফতার ও ‘হাফ পাস’
বনধথারকণ্র দাববকত ওই ককেকজর বশক্ষ্ার্থীরা সিক অবকরাধ
ককর সরকারকক ২৪ ঘণ্টার আবিকমটাম গদয়।
রাজধানীর আফতাবনেকর অববস্থত ইকম্পবরয়াে ককেকজর
এক বশক্ষ্ার্থী ‘রাইদা পবরিহণ’-এর একবট বাকস ‘হাফ ভািা’
বদকত চাইকে কর্া কাটাকাবট ও তকথাতবকথ হয়। এক পেথাকয়
ওই বশক্ষ্ার্থীকক ঘািধাক্কা বদকয় বাস গর্কক নাবমকয় গদওয়া
হয়। ওই ঘটনার গজর ধকর রামপুরা বিকজ অবস্থান গনয়

দাববর একবট বেে ‘হাফ ভািা’ বনধথারণ্। পবশ্চম পাবকস্তাবন
বস্বরাচারী শাসককদর ববরুকদ্ধ বশক্ষ্ার্থীকদর গঘাবেত এই ১১
দফা দাববর একবট বেে বশক্ষ্ার্থীকদর জনয অকধথক ভািা রাখা।
দাববর ১ ( ) দফা অনু সাকর, ‘কেকন, বিমাকর ও েকঞ্চ
োত্রকদর “আইকডবিবট কাডথ” গদখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাে
“ককেসকন” (োকি) বটবকট গদওয়ার বযবস্থা কবরকত হইকব।
মাবসক বটবককটও “ককেসন” বদকত হইকব।’
বাস্তবতা হকো— স্কুে, ককেজ, মাদরাসা ও ববশ্বববদযােয়

ককেজবটর বশক্ষ্ার্থীরা। তারা রাইদা পবরিহটণর অন্তত ৫০বট
বাস আটকক গদয়। ফকে বশক্ষ্ার্থীকদর সকঙ্গ আকোচনায়
বসকত বাধয হয় রাইদা কতৃথপক্ষ্। র্ানায় বকস চো ওই
আকোচনায় মাবেকপক্ষ্ কর্া গদয় ইকম্পবরয়াে ককেকজর
বশক্ষ্ার্থীকদর কাে গর্কক হাফ ভািা গনওয়া হকব।
পরবতথীকাকে মহাখােীর বততুমীর ককেকজর বশক্ষ্ার্থীরা হাফ
পাকসর দাববকত মাকে নাকম। তারা রাইদা পবরবহকণ্র প্রবতবট
বাকসর োকয় ‘হাফ পাস আকে’ কর্াবট বেকখ গদয়। প্রসঙ্গত,
রাজধানীকত চোচেকারী অকনক পবরিহণ সাবভথকসর বাকস
গেখা গদখা োয়— ‘হাফ পাস নাই’। বততুমীর ককেকজর
 খত্বীি, গ াহার কিগ পাড়া জাটম মসবজদ (১২ নং আটলাকবডবহ ইউবনয়ন),
গ াহার, বচবররিন্দর, বদনাজপু র; সহকারী বেক্ষক, চম্পােলী জাবন্দপাড়া
ইসলাবমক একাটডবম, চম্পােলী িাজার, বচবররিন্দর, বদনাজপু র।
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বশক্ষ্ার্থীরা অকনকটা রীবত বহকসকব এতবদন েণ্পবরিহটণ
অকধথক ভািা বদকয় আসকেও গকাকনা গকাকনা পবরিহণ
কতৃথপক্ষ্ বশক্ষ্ার্থীকদর এই অবধকাকরর প্রবত অবজ্ঞা ককর
আসবেে। ববকশে ককর াকা শহকরর তর্াকবর্ত ‘বসবটং
সাবভথস’ তকমা োোকনা অবধকাংশ বাস বশক্ষ্ার্থীকদর দাববর
প্রবত গতায়াক্কা করবেে না। উেকটা হাফ ভািার দাবব গতাো
বশক্ষ্ার্থীকদর তারা হয়রাবন করবেে। এ বনকয় অকনক
অনাকাবিত ঘটনাও ঘকটকে।
দু ুঃখজনক হকেও সতয, সবথকশে সবকচকয় বি োত্র
আকন্দােন; ২০১৮ বিিাকব্দর বনরাপদ সিক আকন্দােকনর
অনযতম দাবব মানা হয়বন। বশক্ষ্ার্থীকদর কবেন আকন্দােকনর
পবরকপ্রবক্ষ্কত বনরাপদ সিক আইন পাস হয়, উকপবক্ষ্ত
র্াকক হাফ পাকসর ববেয়বট।
আমাকদর গদকশ বশক্ষ্ার্থীকদর বি একটা অংশ বনম্নববত্ত, বনম্ন
মধযববত্ত বা মধযববত্ত পবরবাকরর সন্তান। এ ধরকনর পবরবার
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গর্কক আসা বশক্ষ্ার্থীকদর জনয হাফ ভািার বযবস্থা র্াকা

স্বাধীনতা োকভরও আকে, পাবকস্তান আমকে এ গদকশ

জরুরী। এ বযাপাকর সরকারকক নীবতমাো বতবরসহ আইন
প্রণ্য়ন করকত হকব। শুধু আইন বতবর নয়; তা বাস্তবায়কন
ককোর
নেরদাবরও প্রকয়াজন।
বশক্ষ্ার্থীরা
বনববথকে

বশক্ষ্ার্থীরা োনবাহকন হাফ ভািা গদওয়ার অবধকার গপকয়

বশক্ষ্াপ্রবতষ্ঠাকন োতায়াতসহ বশক্ষ্ার উপেু ি পবরকবশ গপকে
ভববেযৎ প্রজন্ম হকব গোেয ও দক্ষ্। দ্রবযমূ কেযও ঊর্ধ্থেবতর
এই সমকয় োতায়াকতর ভািার কারকণ্ েরীব গকাকনা
বশক্ষ্ার্থীর পিাকশানা বন্ধ হকে এটা হকব আমাকদর সবার
েজ্জার কারণ্।

গকাম্পাবনর তর্াকবর্ত বসবটং সাবভথসগুকোকত হাফ ভািা না

এখাকন একটা ববেয় উকল্লখ করা উবচত। গসটা হকো
পবরিহণ শ্রবমককদর স্বার্থ। গদকশর বপবেকয় পিা বনম্ন আকয়র
একটা অংশ পবরিহণ গসক্টকর শ্রম গদন। ‘হাফ পাস’

একসকে। বকন্তু ববেত ককয়ক বের ধকর ববেয়বট বনকয়
েণ্পবরিহণ; ববকশেত াকা শহকরর গকাকনা গকাকনা পবরিহণ
রাখার প্রবণ্তা েক্ষ্ করা োকি। এ বনকয় নানা সমকয় ঘকটকে
অপ্রীবতকর ঘটনা। োর পবরকপ্রবক্ষ্কত ২০১৮ বিিাকব্দ
বশক্ষ্ার্থীকদর ‘বনরাপদ সিক আকন্দােন’-এর ৯ দফা দাববর
মকধযও হাফ ভািার ববেয়বট বেে। ‘হাফ পাস’ বনধথারণ্
গদকশর সকে বশক্ষ্ার্থীরই চাওয়া বকে আমরা মকন কবর।
ববদযমান

পবরবস্থবত

২০১৮

সাকের

বনরাপদ

সিক

বাস্তবায়ন করকত বেকয় গেন তাকদর গপকট োবর্ না পকি

আকন্দােনকক স্মরণ্ কবরকয় বদকি। গসই বের ২৯ জুোই

গসবদককও েক্ষ্য রাখকত হকব। কারণ্ বাস মাবেককদর কাে
গর্কক বদবনক চুবিকত বাস একন রাজধানীকত বাস চাোন

রবমজ

ড্রাইভার-কনোকটর-গহেপাররা। জমার টাকা উবেকয় তারপর
ো আয় হয় গসটা ভাে হয় এই বতন জকনর মকধয। একত
গকাকনা বাকস অবতবরি বশক্ষ্ার্থী উেকে তা বাস শ্রবমককদর
রুবট-রূেীকত গনবতবাচক প্রভাব গফেকব। তাই ‘হাফ পাস’এর নীবতমাো বা আইকন স্পিভাকব উকল্লখ র্াককত হকব
বশক্ষ্ার্থীরা গকবে বশক্ষ্াপ্রবতষ্ঠাকন বা বশক্ষ্াসংবিি কাকজ
োতায়াতকাকে ববধ পবরচয়পত্র প্রদশথন সাকপকক্ষ্ অকধথক
ভািা গদকব। এোিা বদবনক হাবেরা অর্বা মাবসক গবতকনর
বভবত্তকত বাকসর চােক-গহেপার বনকয়াকে বাস মাবেককদর
বাধয করার ববধান রাখা গেকত পাকর। একত চােক-কন্ট্রাকটরগহেপাররা ‘কে গকাকনা মূ কেয’ বািবত ভািা আদাকয় মবরয়া
হকব না।
উকল্লখয,

রাজধানীর

রামপুরা

এোকায়

বগ্রন

অনাববে

রাজধানীর ববমানবন্দর সিকক দ্রুতেবতর দু ই বাকসর সংঘকেথ
উবেন

মমথাবন্তকভাকব
বশক্ষ্াঙ্গন

কযািনকমি
বনহত

গেকি

গনকম

হকে

ককেকজর

দু ই

স্কুে-ককেকজর

আকস

রাজপকর্।

বশক্ষ্ার্থী
োত্রোত্রীরা
গসই

দু ই

ককেজবশক্ষ্ার্থীর সহপােীকদর মাধযকম শুরু হওয়া গসই
ববকক্ষ্াভ পরবতথীকাকে েবিকয় পকি সারা গদকশ। ৯ দফা
দাববকত তারা গসাচ্চার ও প্রবতবাদী হকয় উকে। এবারও
তাকদর দাবব ৯ দফা। এবার জ্বাোবন গতকের মূ েযবৃ বদ্ধকত ২৭
শতাংশ পবরিহণ ভািা বািাকনা হকে প্রর্কম বশক্ষ্ার্থীরা হাফ
ভািার দাববকত ববকক্ষ্াভ প্রদশথন শুরু ককর। একপেথাকয় বসবট
ককপথাকরশকনর ময়োর োবি নটর গডম ককেকজর বশক্ষ্ার্থী
নাঈম হাসানকক চাপা বদকে বশক্ষ্ার্থীকদর আকন্দােকন োভ
ককর নতুন মাত্রা এবং এখন বনরাপদ সিক আকন্দােনই মুখয
হকয় উকেকে। রামপুরায় স্কুেোত্র মইনু বেন ইসোম দু জথয়
বাকসর চাকায় বপি হওয়ার পর এই আকন্দােন ক্রকমই

পবরিহটণর বাকসর চাপায় বশক্ষ্ার্থী মইনু বেন বনহত হন। এ

গবেবান হকি বকে প্রতীয়মান।

ঘটনায় রাকত সিক অবকরাধ ককর উকত্তবজত জনতা। এ

বাংোকদকশ সিক দু ঘথটনায় আর কত মাকয়র বু ক খাবে হকব?

সময় ঘাতক বাসসহ আটবট বাকস আগুন গদওয়া হয়।
ভাঙচুর করা হয় আকরা চারবট বাস।
বশক্ষ্ার্থীকদর কাকে এভাকব ভাঙচুর, অবিসংকোে কাময নয়।
ববচার বনকজর হাকত তুকে না বনকয় প্রশাসন ও ববচার
ববভাকের উপরই গেকি বদকত হকব। আমরা আমাকদর
বশক্ষ্ার্থীকদর গশ্রবণ্ককক্ষ্ বা কযাম্পাকস গদখকত চাই, রাজপকর্
নয়। ককরানা মহামাবরর দীঘথ বকন্ধর পর তাকদর গশ্রবণ্ককক্ষ্
র্াকা খুব জরুরী। পিাকশানার এমবনকতই অকনক ক্ষ্বত হকয়

আমাকদর সিক ও পবরিহণবযবস্থা গকন এত ববশৃ ঙ্খে ও
দু ঘথটনাপ্রবণ্? দু জথয়কক হাসপাতাকে গনওয়ার পর তার মা
রাস্তায় বকস পকিন গেকে বফকর আসকব বকে। বকন্তু তার
গেকে জীববত নয়; োশ হকয় বফকর একসকে। বাংোকদকশ
সিক বনরাপত্তা বনকয় কাজ করা সংস্থাগুকো বেকে, প্রবত
বের সিক দু ঘথটনায় েত মানু ে মারা োয়, তার উকল্লখকোেয
অংশ বশক্ষ্ার্থী ও বশশু।

গেকে। আর ক্ষ্বত কাময নয়।

এই বশক্ষ্ার্থী ও বশশুকদর বযাপাকর আমরা গকন এত উদাসীন?

হাফ পাকসর দাববর ববেয়বট নতুন গকাকনা ববেয় নয়, পুরকনা
বচসা নতুন রূকপ বফকর একসকে। ইবতহাস বকে বাংোকদকশর

পাবর? আমরা কীভাকব এতটা পােণ্ড ও বনমথম হকত পাবর?

আমরা কীভাকব তাকদর বাস হকত ধাক্কা বদকয় গফকে বদকত
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বদশারী

প্রনজক্টর র নয রকছু কো
-সাঈদু র রহমান*

—কী চাচা, কচহারা এমন বিদঘুটে হটয় আট ককন? কযন
আলকােরা কলপটে কদওয়া হটয়ট আপনার কচহারায়! বচন্তা
ও বিষণ্নোর াপ পবরস্ফু বেে হটি। আপনার কচহারার
বচরটচনা সজীিো ম্লান হটয় কগল ককন? হাটসযাজ্জ্বলভাি
ককাথায় হাবরটয় কগল? িু েটে কপটরব , চাবচর সাটথ েগড়া
হটয়ট । েগড়া কো হিার কথাই; কারণ োরুটণযর িাসন্তী
হাওয়া আপনার কথটক বিদায় বনটয় কপৌবষ হাওয়া িইটে শুরু
কটরট ! এখন আর চাবচর আপনাটক ভাটলা লাটগ না। কথা
িলট ন না ককন, অসু খ-বিসু খ হটলা নাবক? 
—কোমার মেকরা ও সাবহবেযক ভাষা ঢাকায় বগটয় িটলা,
আমাটদর মটো মূ খব মানু টষর সাটথ িটল লাভ কনই। যে পযাাঁচ
হটলা হুজুরটদর মাটে। এজনযই কলাকমুটখ বকংিদবন্ত হটয়
আট , ‘দু ’হুজুর এক কলটপর বনটচ ঘুটমাটে পাটর না’।
—কী হটয়ট চাচা, একেু খুটল িলু ন কো?
—গেকাল এক হুজুর কথটক শুনলাম, মবহলারা প্রটজক্টটরর
মাধযটম িোর কচহারা কদটখ ওয়ায-ন ীহে শুনটে পারটি;
এো োটদর জনয বিধ আট । আজ আটরক িো কথটক
শুনলাম, কচহারা কদখা না-বক যাটি না; কদখা না-বক অবিধ।
আমরা সাধারণ মানু ষ ককান পটথ চলি? মাটে মাটে মটন
চাই বভন্ন িটহ িসিাস কবর!
—এেক্ষটণ িু েটে পারলাম আপনার মটনাক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ
কী। চাচা আপনার হাটে বক সময় আট ? মাটন আবম িলটে
চাবি এই বিষয়বে আপনার কাট সু স্পষ্ট করি।
—কোমার কথা আর কী শুনি, পুাঁচটক িাচ্চা েুবম!
—োরপরও একেু কচষ্টা করোম আপবন িলটল।
—বেক আট িটলা, আবম এখন একেু বফ্র আব । শুবন, কী
কোমার জাদু মাখা কথা।
—বিরে হটিন না বকন্তু, একদম িটস িটস শুনটিন।
—আিা, িটলা না!
—পৃ বথিীর িু টক যা বক ু আট সি আল্লাহ োআলা মানু টষর
কলযাটণর জনয সৃ বষ্ট কটরট ন। িেবমাটন যা বক ু আবিষ্কৃে
হটি িা হটি, সিবক ু ই আল্লাহ োআলার সৃ বষ্ট। বেবন িটলন,
َ ُ َ َ ُ ََ َ َُ َ
﴾ْْو َماْْتع َملون
ْْاّللْْخلقكم
ْ ‘ ﴿وআল্লাহ কোমাটদর ও কোমরা যা
বক ু কর সিবক ু সৃ বষ্ট কটরট ন’ (আ - াফফাে, ৩৭/৯৬)।
َ َ َ َ َ ُُ َ َ
আল্লাহ আরও িটলন, ﴾ْْماْ َْلْْ ْتعل ُمون
ْْ‘ ﴿ْوَيلقটোমাটদর
অজানা আটরা অটনক বক ু বেবন সৃ বষ্ট করটিন’ (আন-নাহল,
১৬/৮)। মানু টষর একবে স্বভািজাে বিবেষ্টয হটলা, ‘টকৌেূ হল
প্রিণো’, অজানা বিষয় জানার সিবাত্মক কচষ্টা করা। এই

প্রিণো অেীটেও ব ল, িেবমাটনও আট ও ভবিষযটেও
থাকটি। আধু বনক যু টগ একবে যন্ত্র আবিষ্কার হটয়ট , এর নাম
হটলা ‘প্রটজক্টর’। বকন্তু সমসযা হটলা এই ‘প্রটজক্টর’ বনটয়
বিিানটদর মাটে মেবিটরাধ পবরলবক্ষে হটি। বক ু বিিান
িটলট ন, প্রটজক্টটরর মাধযটম মবহলারা িোর কচহারা কদটখ
ওয়ায-ন ীহে শুনটে পারটি। আর বক ু বিিান িটলট ন,
পারটি না। চাচা! আপনার কাট দু ’দটলর দলীল-প্রমাণ
উপস্থাপন কটর সবেক মে জানাটনার কচষ্টা করি
ইনোআল্লাহ। যারা িটলট ন, প্রটজক্টটরর মাধযটম মবহলারা
িোর কচহারা কদটখ ওয়ায-ন ীহে শুনটে পারটি না, োটদর
َ
َُ
দলীল— আল্লাহ োআলা িটলন, ْ ْن ْ ِمن
َْ اتْْيغ ُضض
ْ ِ َ﴿وقلْ ْلِل ُمؤ ِمن
َ
َ َ َ َ
َ نْْفُ ُر
َ
﴾ْوج ُه َن
َْ ْويفظ
ْن
ْ ار ِه
ِ (‘ أبصটহ নিী) মুবমন নারীটদরটক িটল
দাও, োরা কযন োটদর দৃ বষ্ট অিনে রাটখ ও লোস্থাকনর
সংরক্ষণ কটর’ (আন-নূ র, ২৪/৩১)। এ আয়াটে আল্লাহ োআলা
নারীটদর চক্ষু অিনে রাখটে আটদে কটরট ন। অেএি,
নারীরা পর পুরুটষর কচহারা কদখটে পারটি না, চাই ো
প্রেযক্ষভাটি কহাক িা প্রটজক্টটরর মাধযটম।
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ َ
ْح َدثت ُْهْأن َهاَْكنتْْ ِع ْن َْد
ْنْأ ْمْسلم ْة
ْ َّلْْأ ْمْسلم ْةْأن ْهْحدث ْهْأ
ْ انْمو
ْ عنْْنبه
ُ ُ
َ َ ََ َ َ َُ ُ َ َ
ََ َ َُ
َ ْ َر ُس
ُ
َ
ِّ
ُ
ٍْْنْْأ ْمْْمكتوم
ْ لْْاب
ْ نْْ ِعند ْهْْأقب
ْ اّللْْْﷺْْوميمون ْةْْقالتْْْفبيناَْْن
ِ ْْول
ِ
ُ
َ ََ
ُ
َ ََ ََ َ َ ََ
َ ك ْ َبع َْدْ َما ْأمرنَْاْباحل
ْاّللْﷺْاحتَ ِجبَْا
ِْ َ ْ ول
ْ ال ْ َْر ُس
ْ ابْفق
ْ ِ ِج
ْ
ل
ذ
و
ْ
ه
ْ
ي
ل
ع
ْ
ْ
ل
فدخ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ َ َُ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ
ْال
ْ َلْْيع ِرفنا ْفق
ْ َلْْيب ِِّصناْْو
ْ ْْم
ْ سْْه ْوْْأع
ْ اّللْْْألي
ْ تْْياْْرس
ْ ِمن ْهْْفقل
ِ ْْول
َ َ َ
َ َ َ
ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ
َ ُْ َر ُس
ُ
َ
ْيِسْْهذْا
ْ الْْأبوْْ ِع
ْ ْْق.انْْأنتماْْألستماْْتب ِِّصانِ ِْه
ِْ اّللْْْﷺْْأفعمياو
ِ ْْول
ٌ َ
َ ْيث
ٌْ نْ َص ِح
يح
ٌْ ح َس
ْ ح ِد
উম্মু সালামা g ও মায়মূ না g রাসূ লুল্লাহ aএর কাট উপবস্থে ব টলন। বেবন িটলন, আমরা দু ’জন োাঁর
বনকটে অিস্থানরে থাকটেই ইিনু উটম্ম মাকেূ ম c োাঁর
বনকে এটলন। এো পদবার বনটদবে অিেীণব হওয়ার পটরর
ঘেনা। রাসূ লুল্লাহ a িলটলন, ‘কোমরা উভটয় োর কথটক
পদবা কটরা’। আবম (উম্মু সালামা) িললাম, কহ আল্লাহর
রাসূ ল! বেবন কো অন্ধ মানু ষ, বেবন কো আমাটদর কদখটেও
পারট ন না, বচনটেও পারট ন না! রাসূ লুল্লাহ a িটলন,
কোমরাও বক অন্ধ? কোমরাও বক োটক কদখটে পাি
না?1 এই হাদীট

রাসূ ল a স্বীয় স্ত্রীিয়টক অন্ধ

আব্দু ল্লাহ ইিটন উটম্ম মাকেূ ম c-কক কদখটে বনটষধ
কটরট ন। সু েরাং িু ো যাটি কয, মবহলারা পুরুষটদর
কদখটে পারটি না। চাচা! কজটন রাখুন একবে কথা, এই
হাদী বে বকন্তু দু িবল!
—োই না-বক?

 বেক্ষক, আল-জাবম‘আহ আস-সালাবফয়যাহ, িীরহাোি-হাোি, রূপগঞ্জ,
নারায়ণগঞ্জ।

6ô el© 3q msL¨v

াহািী

1. বেরবমযী, হা/২৭৭৮, হাদী দু িবল।
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—হযাাঁ। মুহাবদ্দ টদর একবে িড় দল এই হাদী টক দু িবল
িটলট ন।
—বেক আট , োরপর িলটে থাটকা।
—এখন উটল্লখ করি ওই সমস্ত বিিানটদর দলীল, যারা িটল
প্রটজক্টটরর মাধযটম মবহলারা িোর কচহারা কদটখ ওয়াযন ীহে শুনটে পারটি।
َ َ َ
َ َ َََ َ
َ َ َ
َ
َ
َ ْن
ْب
ْ ٌ ِالتَ ْة ْ َو ُه َْو َْغئ
ْ ص ْطلقها
ْ ٍ حف
َْ ن ْأبَا ْ َعم ِر ْو ْب
ْ س ْأ
ْ ٍ ت ْقي
ْ ِ اط َم ْة ْ ِبن
ِ عنْ ْف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ َ َ َ
َ ُ َ َ َ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ
َ
ْك ْعلينا ْ ِمنْ َْش ٍْء
ْ ِ اّلل ْما ْل
ِْ ال ْو
ْ ري ْفتسخطت ْه ْفق
ٍْ ل ْإِْلها ْوكِيل ْه ْبِش ِع
ْ فأرس
َ َُ َ َ َ
ٌ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ
َ
ْك ْعلي ِْه ْنفق ْة
ْ ِ سْل
ْ ال ْلهاْ ْلي
ْ ل ْف ق
ْ ْك
ْ ِ تْذْل
ْ اّلل ْﷺ ْفذكر
ِْ ْ ول
ْ تْرس
ْ فجاء
َ
َ َ َ َُ
َ ِّ ُ
َ َ َ َ َ ََ
َْكْْام َرأَ ٌْةْْ َيغ َشاهْا
َ
َ
َ
ْ نْْتِل
ْ ِالْْإ
ْ يكْْث ْمْْق
ْ ٍ َش
ْ ِ يفْْبي
ْ ِ ْْوأمرهاْْأنْْْتعت ْد
ِ ْْتْْأ ْم
َ َ َ ٌ ُ َ ُ َ َ ُ َ ِّ ُ
َ
َ
َ
َ أَص
َ
َ
ْك
ْ ِ يْ ِثياب
ْ م ْتض ِع
ْ لْأع
ْ نْأ ْمْمكتومٍْْفإِن ْهْرج
ِْ تْاب
ْ ِ يفْبي
ْ ِ ْايبْاعتَ ِّْدي
ِْ ح
َ َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
ْيب
ْ ِ نْْأ
ْ اوي ْةْْب
ْ لْْأ
ْ ْْت
ْ تْْذكر
ْ يينْْقالتْْْفلماْْحلل
ْ ِ تْْفآ ِذ ِن
ْ ِ حلل
ْْو ِإ ْذا
ِ نْْمع
َ
َ
َ
ُ َُ َ ََ َ َ َ
َ َ ُ َ
َ َ ُ
َ
َ
ُْالَْْيَ َض ْع
َ
َ
ْ جه ٍْمْْف
ْ ْْاّللْْﷺْْأماْْأبو
ِْ ْْول
ْ الْْرس
ْ اّنْْفق
ْ ِ انْْوأباْْجه ٍْمْْخطب
ْ س في
َ َ َ َ ٌ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ ََ
ََ َ ُ
َ
َ
ُ
ُ َ َ
َْن
ْ حْْأسام ْةْْب
ِْك
ْ َْْل ْما ْل
ْ ْْوك
ْ اوي ْةْْفصعل
ِ ل ْان
ِ عص ْاهْْعنَْْْعتِ ِق ِْهْْوأماْْمع
ُ
َ
َ
َ
َ
ََ َ
َ َ َ ُُ ََ
َ ُ
َ
َ
ْاّلل
ُْ َ ْل
ْ ج َع
ْفنكحت ْهْف.ْْنْ َزي ٍْد
َْ ام ْةْب
حْأس
ِْك
ْ َزي ٍْدْقالتْْفك ِرهتُ ُْهْث َْمْق
ِ ال ان
َ َ
َ
َ
ً ِريْاْكث
ً خ
.ْتْ ِب ِْه
ْ ُ ريْاْ َواغ ْتَبَط
ْاَلْ ِفي ِْه
ْ ت َع
ফাটেমা বিনটে োটয়স
g
কথটক িবণবে,
আিূ আমর ইিনু হাফ c অনু পবস্থে থাকা অিস্থাটেই
োটক চূ ড়ান্ত োলাক কদন। বেবন োর প্রবেবনবধর মাধযটম
োর বনকে সামানয বক ু যি (টখারাবক) পাোটলন। এটে
ফাটেমা g রাগাবিে হটলন। প্রবেবনবধ কলাকবে িলল,
আল্লাহর েপথ! আপনার জনয আমাটদর উপর ককাটনা পাওনা
কনই। অেঃপর ফাটেমা g রাসূ লুল্লাহ a-এর বনকে
উপবস্থে

পু ন রায় িলটলন, ‘েু বম উসামা ইিনু যাটয়দটক বিটয়
কটরা’। সু ে রাং আবম োটক বিটয় করলাম। মহান আল্লাহ
আমাটদর এ দাম্পেয জীিটনর মটধয কয িরকে দান
কটরট ন, োটে আবম অটনযর ঈষবার পাত্র হটয়ব । 2 এ
হাদীট র মাটে রাসূ ল a ফাটেমা বিনটে োটয়স
g-কক অন্ধ
c–এর

াহািী আব্দুল্লাহ ইিটন উটম্ম মাকেূ ম

গৃ টহ

ইদ্দে

পালন

করটে

িটলট ন।

এমবনভাটি বেবন একথাও িটলট ন কয, েু বম কাপড়
বদোকত গেকেও কস কোমাটক কদখটে পাটি না। এখান
কথটক এ বিষয়বে সহটজই অনুটময় কয, ফাটেমা বিনটে
োটয়স g অন্ধ াহািীটক বিবভন্ন সময় কদখটেন।
َ
َ
ََ َ َ َ َ
ًَّ َ
ًَّ َْ تْْ َر ُس
ُ ْْب
ِْت
ْ ِ حج َر
ْ َعْْبا
ْ َ ْْاّللْْْﷺْْيَو ًْما
ْ ُ نْْ ََعئِش ْةْْقالتْْْلق ْدْْ َرأي
ْأ
ِ ْْول
َ
َ
ُ َ
َ
ًَّ ُْ يف ْال َمسج ْد ْ َو َر ُس
ُ ُ اّللْ ْﷺ ْيَس
َْل
ْ ِ ْأن ُظ ُْر ْإ،ن ْبِ ِر َدائِ ِه
ْ ِ َت
ْ ِ ْ ون
ْ َُواحلَبَش ْة ْيَل َعب
ِ ِ
ِ ْ ول
َ
.ل ِع ِب ِه ْم
আটয়ো g িটলন, একদা আবম আল্লাহর রাসূল
a-কক আমার ঘটরর দরজায় কদখলাম। েখন হািোর
কলাটকরা মসবজটদ (িেবা িারা) কখলা করব ল। আল্লাহর
রাসূ ল a োাঁ র চাদর বদটয় আমাটক আড়াল কটর
রাখব টলন। আবম ওটদর কখলা অিটলাকন করব লাম। 3
এই হাদী

একবে উৎকৃ ষ্ট প্রমাণ মবহলারা পু রু ষটদর

হটয় োাঁ টক বিষয়বে জানাটলন। বেবন িলটলন, ‘োর কথটক

কদখার িযাপাটর। এই হাদী বে িণব না কটরট ন আটয়ো

েু বম কখারাবক পাওয়ার অবধকাবরণী নও। বেবন োটক উম্মু

g। আর ওই সময় বেবন ১৬ ি টরর পূ ণব যু ি েী

োরীটকর ঘটর ইদ্দে পালটনর বনটদবে বদটলন। এরপর

ব টলন। এ হাদীট র উপর বভবত্ত কটর কমাল্লা আলী কারী

বেবন িলটলন, োর ঘটর কো আমার

াহািীটদর আসা-

হানাফী ও জালালুদ্দীন সু য়ূ েী o িটলন, ‘মবহলারা

যাওয়ার একো বভড় থাটক। েু বম িরং ইিনু উটম্ম

কামভাি িযবেটরটক পু রু ষটদর কদখটে পারটি’। 4 হাটফয

মাকেূ টমর ঘটর অিস্থান কটরা। কারণ কস অন্ধ মানু ষ।

ইিনু হাজার আসোলানী p ফােহুল িারীটে িটলন,

কোমার কপাোক িদলাটে ককাটনারূপ অসু বিধা হটি না।

‘কামভাি িযবেটরটক মবহলারা অপবরবচে পু রু টষর বদটক

কোমার ইদ্দােকাল কেষ হটল আমাটক জানাটি’। ফাটেমা

োকাটে

g িটলন, আমার ইদ্দেকাল কেষ হটল আবম োাঁ টক

মসবজটদ

জানালাম, মু আবিয়া ইিনু আিূ সু বফয়ান ও আিূ জাহম

সহটজই অনু টময় কয োরা পু রু ষটদর কদখটে কপে।

উভটয় আমার বনকে বিটয়র প্রস্তাি পাবেটয়ট ন। রাসূ লুল্লাহ

এমবনভাটি মবহলাটদর মু খািয়ি কঢটক রাখটে আটদে

পারটি’। 5 রাসূ ল

a-এর

যু টগ

মবহলারা

ালাে আদায় করটে কযে। আর এ কথা

a িলটলন, ‘এই কয আিূ জাহম, োর কাাঁধ কথটক লাবে
কখটনা বনটচ নামায় না (অথবা ৎ কস স্ত্রীটক মারধর কটর)

2. আিূ দাঊদ, হা/২২৮৪, হাদী

আর মু আবিয়া! োর কো ককাটনা সম্পদই কনই। েু বম িরং

3. হীহ িু খারী, হা/৪৫৪।

উসামা ইিনু যাটয়দটক বিটয় কটরা’। ফাটেমা িটলন,

4. বমরকাে, ৬/২৬০।

প্রথটম আবম োাঁ র এ প্রস্তািটক অপ ন্দ কবর। বকন্তু বেবন

হীহ।

5. ফােহুল িারী, ৪/৫১, হা/১২৯৯।
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করা হটয়ট ; বকন্তু পু রু ষটদর কো আটদে করা হয়বন।

িোর কচহারা কদটখ প্রটজক্টটরর মাধযটম ওয়ায-ন ীহে

এখান কথটকও িুো যাটি, মবহলারা পু রু ষটদর কচহারা

শুনটে পারটি।

কদখটে পারটি আর পুরু ষরা মবহলাটদর কচহারা কদখটে
পারটি না। কারণ পুরুষরা কো সাধারণে কখালাটমলা
চলাটফরা কটর। েটি োরা িটলট ন, ককাটনা মবহলা যবদ
কামভাি বনটয় িোর আটলাচনা শুটন, োহটল ওই মবহলার
জনয িোর কচহারা কদখা বিধ নয়। এই মবহলার কক্ষটত্র
বনটোে

আয়াে প্রটযাজয হটি। আল্লাহ তাআো
َ َ َ َ
َ َ
َ
َ ُ َ ِ َْو ق ُلْْ ْل ِل ُم ؤ ِم ن
َ ﴿
বকেন,ْ ْْْو ي ف ظ ن
ْْار ِه ن
ِ اتْْ ْي غ ضْض نْْ ْ ِم نْْ ْأ ب ص
َ (‘ ف ُ ُرটহ নিী) মু বমন নারীটদরটক িটল দাও, োরা
ْ﴾ْوج ُه َن

—ভাবেজা, কোমার কথাগুটলা খু ি ভাটলা লাগল। সি
হুজু র শুধু এক পটক্ষর প্রমাণ উপস্থাপন কটর। েু বম
উভয় পটক্ষর প্রমাণ উপস্থাপন কটর সু ন্দ র একবে
ফয়সালা বদটয়ট া। আল্লাহ কোমার জ্ঞাটন সমৃ বদ্ধ দান
করুন, জাবের কলযাটণ কোমাটক কিুল করুন। িেব মান
সমাটজ মানুষ বদটেহারা হটয় পাপ কাটজর কপ টন
ু ে ট । মূ খব োর িেিেবী হটয় হাজাটরা অনযায় কাটজ
জবড়টয় পড়ট । েু বম এই পথটভালা জাবেটক সবেক বদো

কযন োটদর দৃবষ্ট অিনে রাটখ ও লোস্থাকনর সংরক্ষণ

বদটি। োটদর অন্তটর জ্ঞাটনর ফল্গুধারা িইটয় বদটি।

কটর’ (আন-নূ র, ২৪/৩১)।

দৃঢ়োর সাটথ বিদআেীটদর মু টখাে উটন্মাচন করটি।

—চাচা, এই দুবে মটের মাটে বিেীয় মেবেই আবম মটন

আল্লাহ কোমার সহায় কহান— আমীন!

কবর িহণটযাগয। অথবা ৎ কামভাি িযবেটরটক মবহলারা
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স্বীয় জীবনকক সু ন্দর ককর েিকব, গেন হয় বনকজ অকনযর

বফবরকয় নাও!

উপকদশদাতা।

-আব্দু র রহমান বিন আব্দু র রাযযাক
ফাটরগ, আল-জাবম‘আহ আস-সালাবফয়যাহ,
িানারাস, ভারে।

অপরাধ করকে অনু তপ্ত ও েবজ্জত হকব, ভববেযকত ঐ কাজ আর ককরা
না,
পুনুঃগুনাহ করা গতা দূ করর কর্া, ঐ কাকজর আকািাও করকব

প্রভু বফবরটয় নাও কমাটর েি গৃ টহ,

না।

েূ নযো আজ বিজন হৃদয় মাটে।

এক গবদু ঈন ঝটপট ককর, তওবা ও ইকস্তেফার পিে,

বিরহ বিধু র বহয়ায় কষ্ট েংকাটর,

দ্রুত উচ্চারণ্ করায়, আেী c তাকক বাধা বদকেন।

েি গৃ হপাটন দৃ বষ্ট কমার যায় িাটরিাটর।

সবতযকার তওবা কী জানকত চাইকে, আেী c বেকেন,

অোন্ত িযাকুল হৃদয়; একবে বসজদা েটর,

খাাঁবট তওবার সাকর্ েয়বট বজবনস, উকল্লখ বতবন করকেন।

বমনার হটে আযান সু র িাটজ কণবকুহটর।

অপরাধ করকে েবজ্জত হও, োফেবতর কাজ সম্পাদন ককরা,

কী অপরাটধ কমাটর েুবম িবিে কবরটল?

োর হক্ব তুবম নি ককরে, তার হক্ব তাকক প্রদান ককরা।

ককান গুনাটহ এ জীিন ধূ সর কবরটল?

োকক তুবম কি বদকয়ে, তার কাকে মাফ চাও,

আটলাটে আাঁধাটর আজ শুধু বিরহ সু র িাটজ,

প্রবতজ্ঞা ককরা ভববেযকত, এ গুনাহর গদখা আর না পাও।

প্রভু কমাটর নাও বফবরটয় েি গৃ টহ।

নফসকক গে গুনায় অভযস্ত গরকখে, তা আল্লাহর আনু েকতয বনকয়াবজত

কুরআন পটড়া

এোিা েখনই বু ঝকব গুনাহ হকয়কে, তখনই তওবা করকত

ককরা,

-কমা. কজািাইদু ল ইসলাম
আবলম ২য় িষব, সু বফয়া নু বরয়া ফাবজল মাদ্রাসা,
বমরসরাই, চট্টিাম।

কুরআন পটড়া করাজ সকাটল

পার।
তওবা করকে মাফ পাকব, এমন গকাকনা বনশ্চয়তা নাই,
বরং সরে মকন করকে তওবা, মাকফর প্রতযাশা র্াকা চাই।

পটড়া রাটের কিলায়,

সৎ ককমথর প্রবতদান গতা, পাবর্থব জীবকন গপকয় োয়,

কুরআন কযটনা পটড় না রয়

জান্নাত পাওয়া আল্লাহর কৃপা, অনু গ্রকহর উপর বনভথর রয়।

কোমার ঘটর কহলায়।

হাদীকে রাসূ েুল্লাহ বকেন, সৎকমথ কাউকক মুবি বদকত পাকর

কুরআন পটড়া শুদ্ধ কটর

না,

োরেীল সহকাটর,

আল্লাহর কৃপা ও রহমত োিা জান্নাত গকহ গপকত পাকর না।

কুরআন পটড়া অথব িু টে

োহাবাকয় গকরাম আরজ করকেন, ইয়া রাসূ োল্লাহ,

লাগটি ো দরকাটর।

আপবন গে গুনাহমুি, আপনাকক গেকাকবন বক আল্লাহ?

কুরআন পটড়া পূ ণয কামাও

হযাাঁ, আমাককও! বেকেন রাসূ ে, শুকন োহাবীেণ্ বদ্বধাগ্রস্ত হয়,

কুরআন রটির কালাম,

সাধযানু োয়ী আমে ককর োও, আল্লাহর রহমকতর আশায়।

কুরআন মাটে আট হুকুম

হাশকরর ময়দান গর্কক ঈমানদারেণ্, জান্নাকতর বদকক োকব,

দাও মানু েকদর সালাম।

তখন তাকদর আকে আকে, নূ র অগ্রসর হকব।

কুরআন কোমার মান িাড়াটি

বনকেকাকো অন্ধকাকর, গদােখীরা গোকর গখকত র্াককব,

বেয়ামটের বদটন,
কোমার েটর সাক্ষয বদটি

তাকদর আতথনাদ ও ববোপ শুকন, মুবমনরা একটু ভয় পাকব।

সকল স্বাথব বিটন।

তাই তারা দু ‘আ করকত র্াককব, গহ আমাকদর রব,
জান্নাকত না গপৌঁো পেথন্ত, গমাকদর নূ র গরকখা সার্।

তাওবাতান না ূ হা

‘নূ র’ গর্কক ববঞ্চত মুনাবফক্বরা আাঁধাকর আোি খাকব,

-মু হাম্মাদ আব্দু ল মাটলক মাহমূ দ
বেক্ষক (অিঃ), মবনপু র স্কুল এে কটলজ, বমরপু র, ঢাকা।

তখন মুবমন নূ করর পূ ণ্থতার জনয, আল্লাহর কাকে দু ‘আ
করকব।

‘তাওবাতান নােূ হা’ মাকন, বনষ্কেু েতা ও কেযাণ্কাবমতা,
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বাাং ানেি িাংবাে

কদটে ডায়াটিবেস ভয়ািহ আকাটর িাড়ট

বিস্ময়জাগাটনা ‘পিব্রীবহ’ ধান : এক গরাপকন পাাঁচ
ফেন

িাংলাটদটে কযমন ডায়াটিবেস করাগীর সংখযা কিবে,
কেমবন ডায়াটিবেস িৃ বদ্ধর হারও কিবে। ২০১৯ সাটল
িাংলাটদটের স্থান েীষব ১০ ডায়াটিবেস সংখযাবধকয

জবমটে এক গাট

ধাটনর পাাঁচ ফলটনর ঘেনা পৃ বথিীটে
বিরল। কমৌলভীিাজাটরর কুলাউড়া উপটজলার হাজীপুর

কদটের মটধয দেম। বকন্তু আরও ভয়ািহ েথয হটলা,
২০৩০ ও ২০৪৫ সাটল িাংলাটদে নিম অিস্থাটন

ইউবনয়টনর কাবনহাবে িাটম এক ধান গাট পাাঁচ িার ফলন
বদটি। এমন এক নেুন জাটের ধান গা উদ্ভািন কটরট ন

থাকটি। আন্তজবাবেক ডায়াটিবেস কফডাটরেটনর বহসাি

অটেবলয়া প্রিাসী ধান গটিষক ও বজনবিজ্ঞানী আটিদ

একজন ডায়াটিবেটস আরান্ত ব টলন, যার কমাে পবরমাণ

কচৌধু রী। এই জবমর ধান সাধারণ নয়, এই ধান বভন্ন
প্রকৃবের। বিস্ময়জাগাটনা পাকা ফসল কাো শুরু হটয়ট ।
চারা করাপটনর পর এ বনটয় পিম িাটরর মটো ধান কাো
হটলা। এক িার করাপটণ এ ধাটনর গাট ি রজুটড় পাাঁচ িার
ফলন আসায় বনভৃে কাবনহাবে িাম কথটক সৃ বষ্ট হকয়কে নেুন
এক ইবেহাস। আটিদ কচৌধু রী জানান, কিাটরা বহটসটি গে

মটে, ২০১৯ সাটল প্রবে ১১ জন প্রাপ্তিয়স্ক মানুটষর
৪২৫ বমবলয়ন। ২০৪৫ সাটল ৪৮ েোংে কিটড় ো ৬২৯
বমবলয়ন হটি িটল আেঙ্কা করা হটি। পৃ বথিীর কমাে
ডায়াটিবেস করাগীর ৮৭ েোংেই উন্নয়নেীল ও অনু ন্নে
কদেগুটলাটে িাস করট ন। জােীয় জনসংখযা গটিষণা ও
প্রবেক্ষণ প্রবেষ্ঠান (বনটপােব) -এর একবে জবরটপ িলা

ি টরর প্রথটম লাগাটনা এ ধান ১১০ বদন পর কপটকট ।

হয়, িাংলাটদটের কমাে ডায়াটিবেস আরান্ত মানু টষর

একই গাট পযবায়রটম ৪৫ কথটক ৫০ বদন পরপর এক িার

সংখযা ১ ককাবে ১০ লক্ষ। এটদর মটধয ১৮-৩৪ ি র

কিাটরা, দু ই িার আউে এিং দু ই িার আমন ধান কপটকট ।

িয়সীটদর সংখযা ২৬ লাখ আর ৩৫ ি টরর কিবে

ইটোমটধয কৃষকরা এক জবম কথটক পাাঁচ িার ধান
ককটেট ন। কম সমটয় পাকা এই ধাটনর উৎপাদন কিবে,
খরচও কম। েটি প্রথম ফলটনর কচটয় পটরর ফলনগুটলাটে
উৎপাদন বক ু ো কম। বকন্তু পাাঁচ িাটরর ফলন বমবলটয়

িয়সীটদর সংখযা ৮৪ লক্ষ। িাংলাটদে বিটশ্বর েীষব ১০
ডায়াটিবেস সংখযাবধকয কদটের মটধয অনযেম। পৃ বথিীটে
িেবমাটন উচ্চ হাটর ডায়াটিবেস করাগীর সংখযা িৃ বদ্ধ পাটি

উৎপাদন প্রায় পাাঁচ গুণ কিবে। আটিদ কচৌধু রী এক গাট ই

িাংলাটদে,

য় িার ফসল কোলার গটিষণা চাবলটয় যাটিন িটল কঘাষণা
বদটয়ট ন। পাোপাবে নেুন জাটের ধান সারা কদটেই

উন্নয়নেীল কদটে খুি দ্রুে নগরায়ণ হটি, মানুটষর
বদবহক ওজন িৃ বদ্ধ পাটি আনু পাবেক ও কাবিে হাটরর

চাষািাদ সম্ভি বকনা ো যাচাই করটিন। এজনয বিবভন্ন
কজলায় এ ধাটনর পরীক্ষামূ লক চাষ করটিন। কুলাউড়ার

কচটয় কিবে, মানু টষর বদবহক েম বদটন বদটন কটম যাটি।

কাবনহাবে িাটমর সন্তান আটিদ কচৌধু রী যু েরাটে কৃবষ বিষটয়
উচ্চবেক্ষা কেটষ চাকবর বনটয় চটল যান অটেবলয়ায়।
কসখানকার জােীয় গটিষণা সংস্থার প্রধান ধানবিজ্ঞানী
বহটসটি ধাটনর বজন বনটয় গটিষণা কটর কাবেটয় বদটয়ট ন
২০ ি র। এ পযবন্ত বেবন প্রায় ৩০০ রকটমর নেুন ধান

ভারে

ও

চীটন।

িাংলাটদেসহ

সি

বিবভন্ন সামাবজক, রাজবনবেক ও অথববনবেক কারটণ
মানবসক চাপ কিটড়ট

অটনকগুণ। উন্নে কদেগুটলাটে

ডায়াটিবেস করাগীর হার কমটলও ো খুি উটল্লখটযাগয
হাটর নয়। অিল কভটদ মানুটষর মটধয ডায়াটিবেটস
আরান্ত হওয়ার বক ু ো চবরত্রগে বভন্নো রটয়ট ।

উদ্ভািন কটরট ন। ধান গাট র বিেীয় জন্ম বনটয় ১৪ ি র

আমাটদর মটো উন্নয়নেীল কদেগুটলাটে প্রধানে োইপ

ধটর পরীক্ষাবনরীক্ষা চালান আটিদ কচৌধু রী। কপোগে কারটণ

২ ও অনযানয বিটেষ ধরটনর ডায়াটিবেস কদখা যায়।

বিটদটের মাবেটে গটিষণা করটলও কদটে োর িাম
কাবনহাবেটে গটড় েুটলট ন খামার। আটিদ কচৌধু রী িটলন,

গভবািস্থায় প্রথম িার ডায়াটিবেস ধরা পড়ার হারও িৃ বদ্ধ

আম-কাাঁোটলর মটো ি টরর পর ি র বেটক থাকার কসৌভাগয
ধান গাট র হয় না— এো ককাটনাভাটিই মানটে পারব লাম
না। োই গটিষণা শুরু কবর। একই গা

কথটক পাাঁচ িার

ধান কিবরটয় আটস। ফটল এই ধাটনর নাম বেবন বদটে চান
‘পিব্রীবহ’।
6ô el© 3q msL¨v

পাটি এসি কদটে। উন্নে কদটে নারীটদর কিবে সংখযায়
োইপ ২ ডায়াটিবেটস ভুগটে কদখা যায়, আর উন্নয়নেীল
কদটে পুরুটষরা োইপ ২ ডায়াটিবেটস কিবে সংখযায়
কভাটগন। অনযবদটক বিপুলসংখযক েরুণ-েরুণী োইপ ২
ডায়াটিবেটস আরান্ত হটিন।
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৩০ বের পর পাবন পাটি না বিটশ্বর ৫০০ ককাবে

১১৪৯ বফবলস্তীনী বেশুটক িবন্দ কটরট ইসরাঈল

মানু ষ

চলবে ি টরর শুরু কথটক এ পযবন্ত প্রায় সাটড় ১১ ে’
বফবলস্তীনী বেশুটক িবন্দ কটরট ইসরাঈল। বিশ্ব বেশু বদিটস

২৯ ি র পর আর পাবন পাটিন না ভারেসহ বিটশ্বর
৫০০

ককাবের

জাবেসংঘ।
কমবেবরওলবজকযাল

কিবে

মানু ষ।

এমনোই

জাবেসংটঘর

অধীনস্থ

অগবানাইটজেন

এই পবরসংখযান প্রকাে কটরট

জাবনটয়ট

বফবলস্তীকনর মানিাবধকার

গ্রুপ। পযাটলস্টাইবনয়ান বপ্রজনাসব কসাসাইবে জানায়, এক

ওয়ার্ল্ব

ি টররও কম সমটয় ১১৪৯ বফবলস্তীনী বেশু ইসরাঈকের

(WMO)-এর

হাটে িবন্দ হটয়ট । অিেয োটদর কিবেরভাগটকই পটর

সাম্প্রবেক বরটপাটেব জানাটনা হটয়ট , উষ্ণায়টনর কজটর

ক টড় কদওয়া হয়। োটদর মটধয ১৬০ বেশু এখনও দামুন ও

দ্রুেহাটর আিহাওয়া পবরিেবটনর জনয পৃ বথিীর পাবনর

কমবগটদা কারাগাটর িবন্দ। মানিাবধকার সংস্থাবের বিিৃ বেটে

স্তর উটিগজনকভাটি বনটচ কনটম কযটে শুরু কটরট । যা

আরও িলা হটয়ট , কিফোর বেশুটদর দু ই-েৃেীয়াংেই

বিটেষভাটি নযটর এটসট

গে ২০ ি টর। ভূ পৃ ষ্ঠ ,
ভূ পৃ টষ্ঠর বেক বনটচর স্তর, িরফ ও েুষাটর জমা পাবনর

োরীবরক বনযবােটনর বেকার হটয়ট ন। িবন্দ সি বেশু
কারাগাটর কথটক মানবসক বনযবােটনর বেকার হটয়ট ন।

স্তর গে দু ই দেটক কয হাটর কটমট , ো আটগ কখটনা

পযাটলস্টাইবনয়ান বপ্রজনাসব কসাসাইবে আরও জানায়, ২০০০

হয়বন। গে ২০ ি টর এই পাবনর স্তর প্রবে ি টর ১

সাল কথটক এ পযবন্ত অন্তে ১৯ হাজার বেশুটক িবন্দ করা

কসবিবমোর কটর কনটম যাটি। আর কসো ২০১৮ সাটলই

হটয়ট ; যাটদর িয়স ১০ কথটক ১৮ ি টরর মটধয।

িু েটে কপটরট ন বিটশ্বর ৩৬০ ককাবে মানু ষ। ি টর এক
মাস োরা গকাকনা পাবনই পানবন। পবরবস্থবে সামটল

িাইন্স ওযার্ল্খ

কনওয়ার জনয বিবভন্ন রাে অবিলটম্ব িযিস্থা না বনটে
পারটল ২০৫০ সাটল কপৌঁট ব টেটফাাঁো পাবনও পাটিন না
ভারেসহ বিটশ্বর ৫০০ ককাবেরও কিবে মানু ষ। চরম

সু াঁইবিহীন ও িযথামুে ইনটজকেন আসট

পাবনর অভাি কদখা কদটি উত্তর ও দবক্ষণ আটমবরকার

কনদারলযাটের গটিষকরা সু চ

পবশ্চম অংে, ভূ মধযসাগর, উত্তর ও দবক্ষণ আবফ্রকা,

ইনটজকেন বেবর

মধযপ্রাচয, মধয এবেয়া, পূ িব এবেয়া ও দবক্ষণ এবেয়ায়।

াড়া ‘কাযবে কিদনাহীন’

কটরট ন। োরা

আো করট ন,

যু গান্তকারী এই আবিষ্কার ইনটজকেন ভীবে লাঘি করটি

চরম পাবনর অভাকব ভুগটি দবক্ষণ-পূ িব অটেবলয়াও।

এিং বেকা বনটে সিাইটক উৎসাবহে করটি। ‘িািল গান’

২০১৮ সাটল বিশ্বজুটড় অন্তে ৩০৬ ককাবে মানু ষ এক
মাটসর পাবন সংকটে ভুটগট ন। ২০৫০ সাটলর মটধয এই

নাটমর এই ইনটজকেন আবিষ্কার কটরট ন েুটয়বি
ইউবনভাবসববে

সংখযাই কপৌঁট যাটি ৫০০ ককাবেটে।

এিং

মযাসাচুটসেস

ইনবস্টবেউে

অি

কেকটনালবজর গটিষকরা। এর মাধযটম আরও অল্প সমটয়

িলা হটয়ট , আগামী ২৯ ি টরর মটধয এই পাবন সংকে

বেকা কদওয়া হটয় যাটি। মোর কামটড়র কচটয় কম িযথা

এড়াটে চাইটল অবিলটম্ব িযিস্থা বনটে হটি। পাবন

লাগটি। কারণ এ প্রবরয়া ত্বটকর বনটচ থাকা নাভবটক

সরিরাটহর িযিস্থা করটে হটি প্রটয়াজনমটো, লাগাটে

স্পেবই করটি না। িাবণবজযকভাটি এবে িাজাটর আসটে

হটি প্রচুর গা । বদন বদন পৃ বথিীর উষ্ণো কিটড়ই

বেন ি র সময় লাগটে পাটর। এর আটগ সম্পন্ন হটি

চটলট , এর ফটল প্রকৃবের আচরটণ িদল আসট ।

আটরা পরীক্ষাবনরীক্ষা এিং অনু টমাদটনর প্রবরয়া। কলজার

সময়মটো িৃ বষ্ট হটি না। কখটনা িনযা, কখটনা খরায়
ভুগটে হটি মানু ষটক। এটে চাটষর কাটজও ক্ষবে

প্রযু বে িযিহার কটর ত্বটকর উপটর থাকা ব টদ্র চাপ বদটয়,
বনধবাবরে পবরমাণ েরল েরীটর প্রটিে করাটনা হটি।

হটি। সংকে কদখা বদটি খাটদযর। গে ২০ ি টরও

িািল গাটন বেকা কদওয়ার মাধযটম সু াঁইভীবে দূ র, সু াঁই

পানীয় পাবন অটনকো কটম এটসট । পৃ বথিীর মাত্র ০.৫

কথটক

ড়াটনা সংরমণটরাধ, ত্বটকর বনটচর উপবরভাটগ

পুে করায় করাগপ্রবেটরাধ ক্ষমো ভাটলাভাটি কাজ করটি।

েোংে পাবন মানুটষর িযিহাটরর কযাগয।
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কেমন মানু কের কদকহ চলাচল েকর, কোকনা সমকয়র েনয েে

ইমান-আক্বীদা
প্রশ্ন (১) : আল্লাহকে গড, ঈশ্বর, খ াদা, ভগবান ইত্যাদদ বলা
যাকব দে?
-আহসানু ল্লাহ

হয় না নিে কতমননভাকে যয়তান মানু েকে কর্াাঁো কদওয়ার েনয
সেধদায় অপকচষ্টা চানলকয় োয় এেং তার নপকে কলকে থাকে’
(েহীহ মু সনলম, হা/২১৭৪; নমযোত, হা/৬৮)।

মণ্ডলপাড়া, খগাপীনাথপু র।

উত্তর : আল্লাহকে তার ননর্ধানরত নাকমই ডােকত হকে। কেননা
নাকমর েখকনা পনরেতধন হয় না এেং অকথধর নেকেচনায় নাম
োদ নদকয় উক্ত নাকমর অথধ নাম হকত পাকর না। কেমন:

নযরে
প্রশ্ন (৩) : দশক্ষে, দপত্া-মাত্া বা খোকনা সম্মাদনত্ বযদির
েদমবু দস (িুমু খদওয়া) েরা যাকব দে?
-েনহরুল ইসলাম

আব্দু ল্লাহ নাকমর েযনক্তকে আব্দু ল্লাহ-ই ডােকত হকে অকথধর

োসাইল, িাঙ্গাইল।

নেকেচনায় আল্লাহর োন্দা েকল সম্বকর্ান েরার দ্বারা উকেকযয
পুরণ হকে না। আর আল্লাহর নাকমর কেকে কতা এমননি েরাই
োকে না। কেননা আল্লাহ তাাঁকে তাাঁর ননর্ধানরত নাকম ডাোর

উত্তর : নযেে নপতা-মাতাসহ কোকনা সম্মাননত েযনক্তর
েদমেু নস (চু মু কদওয়া) েরা োকে না। পৃ নথেীর সেকচকয়
সম্মাননত েযনক্ত নেকলন মুহাম্মাদ a। কোকনা োহােী নেংো

আকদয েকরকেন। মহান আল্লাহ েকলন, ‘আর আল্লাহর রকয়কে

তাাঁর আদকরর েনযা ফাকতমা g, তাাঁর এোর েন স্ত্রীর

সে উত্তম নাম। োকেই কস নাম র্করই তাাঁকে ডাকো। আর

কেউ তাাঁর েদমেু নস েকরকেন এর কোকনা প্রমাণ কনই। রাসূ ল

োরা তাাঁর নাম সম্বকে েক্রপকথ চকল তাকদরকে েেধন েকরা,

a তাাঁকে দাাঁনড়কয় সম্মান েরাকে অপেন্দ েরকতন। আনাস

তাকদর েৃতেকমধর ফল তাকদরকে কদওয়া হকে’ (আল-আ’রাফ,

c খথকে বদণিত্, দত্দন বকলন, োহাবীকদর োকে রাসূ লুল্লাহ

c খথকে বদণিত্, রাসূ লুল্লাহ a

a-এর খিকয়ও দপ্রয় খোন বযদি দেল না। দেন্তু ত্াাঁকে খদক ও

বকলকেন, ‘আল্লাহর দনরানব্বই অথিাৎ এে েম এেশদি নাম

ত্ারা দাাঁড়াকত্ন না। খেননা, ত্াাঁরা জানকত্ন খয, দত্দন দাাঁড়াকনা

রকয়কে, খয বযদি ত্া স্মরণ রা কব খস জান্নাকত্ প্রকবশ েরকব’

পেন্দ েকরন না’ (নমযোত, হা/ ৪৬৯৮; নতরনমেী, হা/২৭৫৪; নসলনসলা

(দত্রদমযী, হা/৩৫০৭)।

েহীহা, হা/৩৫৮)।

প্রশ্ন (২) : শয়ত্ান দে আমাকদর অন্তকরর খোকনা দবষয় খযমন.

প্রশ্ন (৪) : খদাোকন ত্াদবকযর মাদু লী দবদি েরা যাকব দে?

১৮০)।

আবূ হুরায়রা

-খ ােন

েল্পনা, ইচ্ছা, দিন্তা-ভাবনা ইত্যাদদ অনু ধাবন েরকত্ পাকর?
-কমা. কনেোর আনল
মু নযধদাোদ, ওকয়স্ট কেঙ্গল, ইনিয়া।

উত্তর : যয়তানসহ কোকনা মাখলূ ে মানু কের অন্তকরর খের
োকন না। অন্তেধামী শুর্ু মাে আল্লাহ। মহান আল্লাহ েকলন,
‘ননশ্চয় নতনন অন্তেধামী’ (আল-মু লে, ৬৭/১৩)। তকে আল্লাহ
তাআলা তাকে নক্বয়ামত পেধন্ত হায়াত নদকয়কেন। কস মানু েকে
দ্বীন ইসলাম কথকে নেচূ যত েরার োেতীয় েলা-কেৌযল েযেহার
েরকে। গুনাকহর োে কলাভনীয় েকর কপয েরকে এেং
মানু কের নযরায় নযরায় নমকয থােকে। মহান আল্লাহ েকলন,
যয়তান েলল, আপনন আমাকে পুনরুত্থান নদেস পেধন্ত অেোয
নদন।

আল্লাহ

েলকলন,

‘তুনম

অেোয

প্রাপ্তকদর

অন্তভূ ধক্ত/কতামাকে সময় কদওয়া হল’ (আল-আ‘রাফ, ৭/১৪-১৫)।
আনাস c কথকে েনণধত, নতনন েকলন, রাসূ ল a েকলকেন,
‘ননশ্চয় যয়তান মানু কের রক্তনালীকত চলাচল েকর (অথধাৎ রক্ত

িাাঁদপু র।

তানেে েযেহার েরা, েলায় ো কোমকর ঝুলাকনা
َ قْتَم
َ َّ َ َ
َ َيمةْْ َف َقدْْأ
নযরে। রাসূ ল a েকলকেন, ك
َْ ْش
ِ ْ ‘ منْْعلকে েযনক্ত
উত্তর :

তানেে ঝুলাকলা কস নযরে েরল’ (মু সনাকদ আহমাদ, হা/১৬৭৮১)।
আর ো েযেহার েরা হারাম তা নেক্রয় েরাও হারাম। কেমন
নেনড়-নসোকরি খাওয়া হারাম এেনয তার েযেসাও হারাম।
তানেকের মাদু লী েনদও তানেে নয় নেন্তু তানেে তার মকর্য
ঢুনেকয় েযেহার েরা হয়। সু তরাং তানেকের মাদু লী নেক্রয়
েরার মার্যকম অনযায় োকে সহকোনেতা েরা হয়। আর অনযায়
َ َُ ََ
োকে সহকোনেতা েরা হারাম। মহান আল্লাহ েকলন, ْ َع
ْ َ ْاونوا
تع
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ ر
ُ
َ
َ
ِْ اْلث ِْمْْوالعدو
ان
ْ ْْلْْتعاونوْا
ْ بْْوْاتلقوىْْو
ْ ِ ْ‘ الকতামরা সৎেমধ ও
ِ َْْع
আল্লাহ ভীনতকত পরস্পরকে সহকোনেতা েকরা আর পাপ ও

সীমালঙ্ঘকনর োকে পরস্পরকে সহকোনেতা েকরা না’ (আলমাকয়দা, ৫/২)।
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প্রশ্ন (৫) : আমার মা পাইলকসর রুেী। এেনয নতনন এে
মনহলার ননেি কথকে এেিা োকের কযেড় তানেকের মকতা
েকর কোমকর ঝুনলকয় করকখকেন। এখন এিা নে তা’েীে? এিা
ঝুলাকনা নে োকয়ে? েনদ তানেে হয় তাহকল আনম েীভাকে
তাকে েু ঝাে?
-আমাতুল্লাহ
েনেরহাি, কনায়াখালী।

উত্তর : করাে মুনক্ত, নারী-পুরুকের মাকঝ সম্পেধ স্থাপনসহ
কেকোকনা উকেকযয সু তা, োকের নেলোসহ র্াতে ো নেেু
যরীকর ঝুলাকনা হয় তাই তানেে। আর তানেে ঝুলাকনা সরাসনর
নযরে। রাসূ ল a েকলকেন, ‘কে েযনক্ত তানেে ঝুলাল কস
নযরে েরল’ (মু সনাকদ আহমাদ, হা/১৭৪৫৮)। তানেে ঝুলাকনার দ্বারা
অেসন্নতা েৃ নি পায়। ইমরান ইবনু হুসাইন c খথকে বদণিত্,
নবী a এে বযদির হাকত্ দপত্কলর বালা পদরদহত্ খদক
দজকেস েকরন, এই বালািা েী? খস বলকলা, এিা অবসন্নত্া
জদনত্ খরাকগর জনয ধারণ েকরদে। দত্দন বকলন, এিা ু কল
খেকলা। অনযথায় ত্া খত্ামার অবসন্নত্া বৃ দিই েরকব (ইবনু
মাজাহ, হা/৩৫৩১)। নদ্বতীয়ত, তানেে মানু কের কোকনা উপোর
েরকত পাকর না। মহান আল্লাহ েকলন, ‘আর েনদ আল্লাহ
আপনাকে েষ্ট কদন তকে নতনন েযতীত তা অপসারণোরী কেউ
কনই’ (আল-আন’আম, ৬/১৭)। আপনন আপনার মাকে তানেে নযরে
ো এর ভয়ােহতা নেেয়ে েই নেকন নদকত পাকরন। আপনন
ননকে তাকে মৃ তুযর পর নযরেোরীর পনরণনত সম্পকেধ নেীহার
মার্যকম কোঝাকনার কচষ্টা েরুন। আল্লাহ চাকহন কতা েু ঝার
তাওফীক্ব দান েরকেন; ইনযা-আল্লাহ!
ইবাদত্-োলাত্
প্রশ্ন (৬) : আদম খোথাও শুকনদেলাম পদরবাকরর সেকল দমকল
জামা’আত্ সহোকর োলাত্ আদায় েরা অদধে েওয়াকবর
োজ। এিা দে মসদজকদ জামা’আকত্ আদাকয়র খথকেও খবদশ
েওয়াকবর না-দে খোন খক্ষত্র দবকশষ অদধে েওয়াব?
-মাহমু দুল হাসান
ফুলোনড়য়া, ময়মননসংহ।

উত্তর : উক্ত েক্তেয সনিে নয়। েরং পুরুকের েনয আোন
কযানার পর মসনেকদ নেকয় োমা’আত সহোকর (ফরে) োলাত
আদায় েরা ওয়ানেে। ইেনু আব্বাস h হকত েনণধত,
রাসূ লুল্লাহ a েকলকেন, ‘কে েযনক্ত আোন শুনার পর কোকনা
যারয়ী ওের েযতীত আোকনর েোে (মসনেকদ আসলা না) নদল
না। তার কোকনা োলাত কনই’ (ইেনু মাোহ, হা/৭৯৩; নমযোত,
হা/১০৭৭)। শুর্ু তাই নয় োরা ফরে োলাত মসনেকদ
োমা’আকতর সাকথ আদায় েরকত োয় না, রাসূ লুল্লাহ a
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তাকদর োনড়-ঘর আগুন দ্বারা পুনড়কয় কদওয়ার হুমনে নদকয়কেন।
(েহীহ েু খারী, হা/৬৪৪, ২৪২০)। ইমাম েু খারী c অর্যায় রচনা
َ بْْ َص ََلةْْْاْل َ َم
েকরকেন এভাকে اع ِْة
ْ ِ ابْْ ُو ُجو
ْ ُ َ بঅথধাৎ ‘োমা’আকত
ِ

োলাত আদায় েরা ওয়ানেে’। ইবনু উম্মু মােত্ুম c হকত্
বদণিত্, দত্দন নবী a–খে দজকেস েকরন, ইয়া রাসূ লাল্লাহ!
আদম অন্ধ ত্দু পদর মসদজদও আমার ঘর হকত্ অকনে দূ কর,
আমাকে মসদজকদ আনা-খনওয়ার জনয কোকনা খলাে খনই।
এমত্াবস্থায় আদম দে ঘকর (েরয) োলাত্ আদায় েরকত্ পাদর?
নবী a দজকেস েরকলন, ‘ত্ুদম দে আযান শুনকত্ পাও’?
আদম বললাম, হযাাঁ। নবী a বলকলন, ‘আদম খত্ামার জনয
(জামা’আত্) খথকে অবযাহদত্র খোকনা োরণ পাদচ্ছ না’ (েহীহ
মু সনলম, হা/৬৫৩; আেূ দাউদ, হা/৫৫২)। ইেনু উমার h কথকে
েনণধত, নতনন েকলন, রাসূ ল a েকলকেন, কতামরা কতামাকদর
োনড়কতও নেেু নেেু োলাত আদায় েরকে এেং ঘরকে েেকর
পনরণত েরকে না। (েহীহ েু খারী, হা/৪৩২; েহীহ মু সনলম, হা/৭৭৭)।
বাদড়কত্ নেল োলাত্ মাহরাম মদহলাকদর সাকথ গায়কর মাহরাম
হকল পদিার বযবস্থা েকর জামা’আত্সহ আদায় েরা যায়।
একক্ষকত্র অবশযই পুরুষ সামকন দাাঁড়াকব দপেকন মদহলাগণ
দাাঁড়াকব (েহীহ েু খারী, হা/৭২৭; নমযোত, হা/১১০৪)।
প্রশ্ন (৭) : োলাকত্ ইমাকমর দপেকন সূ রা োদত্হা েীভাকব
পড়ব। যদদও আদম ইমাম বু ারীর দলদ ত্ জুয’উল দিরা’আত্
বইদি পকড়দে। ২৭৩, ২৭৪, ২৮৩, ২৮৪ দসদরয়াকল যা বদণিত্
ত্াকত্ দু ই সােত্ার মাকে পড়ার েথা আকে। যদদ প্রথম
সােত্ায় সূ রা োদত্হা পকড় খেদল ত্াহকল ইমামকে অনু সরকণর
দবষকয় বদণিত্ হাদীকের জবাব েী হকব? আদম েীভাকব আমল
েরব?
-কমা. দাউদ কহাকসন
মকহযপু র, নঝনাইদাহ।

উত্তর : সূ রা োদত্হা ইমাকমর দপেকন িু কপ িু কপ এবং ইমাকমর
প্রদত্ আয়াত্ পাকের পকর পকর পড়কত্ হকব। তােেীকর
তাহরীমার পরেতধী সােতার সময় নয়। তাহকল ইমাকমর
অনু সরণ হকয় োকে। কেননা তােেীকর তাহরীমা এেং সূ রা
ফানতহার মর্যেতধী সােতা (ননরেতা) মূ লত সানা পড়ার েনয
(নাসাঈ, হা/৮৯৫; মু সনাকদ আহমাদ, হা/১০৪১৩)।

আলী ইবনু হুজর

p আবূ হুরায়রা c খথকে বণিনা েকরন, দত্দন বকলন,
রাসূ লুল্লাহ a োলাত্ আরম্ভ েরার পর অল্পক্ষণ নীরব
থােকত্ন। আদম বললাম, কহ আল্লাহর রাসূ ল! আমার দপত্ামাত্া আপনার জনয েুরবান খহাে; ত্ােবীর ও দিরা’আকত্র
মধযবত্িী নীরবত্ার সময় আপদন দে পকড়ন? দত্দন বকলন, আদম
ত্ ন পদড়:
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َّ
َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ
َ َْ َت ْب
ْْب ْالل ُه َّم
ْ ِ ق ْ َوال َمغ ِر
ِْ ْش
ْ اعد
اى ْكْ ْم ْا ْب
ْ ي ْخط ْاي
ْ ن ْوب
ْ ِ الل ُه َّْم ْبَا ِعدْ ْ َبي
ِ ي ْالم
َ
َّ
َ
َ َّ َ
َر
َّ ُ
ُ
َ َنْ ِمنْْ َخ َطاي
ْْادلن ِسْْالل ُه َّمْ ْاغ ِسل ِنْْ ِمن
ْن
ْ ضْ ِم
ْ َب ْاألبي
ْ ُ ّق ْاثلَّو
ْ َاىْْك َم ْاْين
ْ ِ نق
َ ََخ َطاي
َ َ جْ َوال
ْب ِْد
ِْ اىْْ ِبال َما ِْءْ َواثلَّل
দু ই সােতার (অথধাৎ তােেীকর তাহরীমার পর এেং সূ রা
ফানতহার পর) হাদীে েঈফ (আেূ দাউদ, হা/৭৭৭, ৭৭৯; ইরওয়া,
হা/৫০৫)। ইমাম সূ রা ফানতহা পাি েরার পর চু প থাো এেং
মুক্তাদীেণ সূ রা ফানতহা পাি েরা মকমধ কোকনা হাদীে কনই।
োহােীেণ ইমাকমর সাকথ সাকথ সরকে কতলাওয়াত েরকতন
েকলই রাসূ ল a–এর কতলাওয়াকত সমসযা হত। তাই নতনন
তাকদরকে নীরকে পাি েরার ননকদধয প্রদান েকর নেকলন। আেূ
হুরায়রা c-কে এই নেেকয় নেজ্ঞাসা েরা হকল নতনন
َ
َ
َ ‘ اق َرأতুনম তা নীরকে পাি েকরা’ (েহীহ
েলকলন, ك
ْ ْْْفْْْنف ِس
ِ ْْْبها
ِ
মু সনলম, হা/৩৯৫; নমযোত, হা/৮২৩)।

প্রশ্ন (৮) : রুেূ খপকল পূ ণি রাো’আত্ দহসাকব গণয হয়। দেন্তু
ইমাম বু ারীর দলদ ত্ জুয’উল দিরা’আত্ বইকয় বদণিত্ অকনে
হাদীে প্রমাণ েকর খয, সূ রা োদত্হা োড়া োলাত্ হয় না। এই
দবকরাধপূ ণি হাদীকের সমাধান েী?
-রাকযদ খান কমনন
ননলফামারী।

উত্তর : সূ রা ফানতহা েযতীত োলাত হকে না এ েথাই নিে।
উোদা ইেনু োকমত c হকত েনণধত, রাসূ ল a েকলকেন,
‘কে েযনক্ত সূ রা ফানতহা পাি েরল না তার োলাত কনই’ (েহীহ
েু খারী, হা/৭৫৬)। আোর রুেূ’ কপকল রাো’আত েণয হকে মকমধও
েহীহ হাদীে েনণধত হকয়কে। আবূ হুরায়রা c খথকে বদণিত্,
দত্দন বকলন, রাসূ লুল্লাহ a বকলকেন, ‘খত্ামরা োলাকত্ একস
আমাকদরকে দসজদা অবস্থায় খপকল দসজদায় িকল যাকব। ত্কব
এ দসজদাকে (োলাকত্র রাে‘আত্) গণয েরকব না। আর খয
বযদি রুেূ খপকলা খস োলাত্ (রাো’আত্) খপকয়কে (আেূ দাউদ,
হা/৮৯৩; মু সতাদরাে আলাে-েহীহাইন, হা/১০১২)। সমার্ান: প্রথম
হাদীে দ্বারা কোঝাকনা হকয়কে কে, কেউ দাাঁড়াকনা অেস্থায় সূ রা
ফানতহা পাকির সময় পাওয়ার পকরও েনদ সূ রা ফানতহা পাি না
েকর, তাহকল তার োলাত হকে না। নদ্বতীয় হাদীে দ্বারা
কোঝাকনা হকয়কে কে, কেউ েনদ ইমামকে সরাসনর রুেূ’কত পায়
এেং ফানতহা পাকির সময় না পায় তাহকল, তার েনয উক্ত রুেূ
রাো’আত নহসাকে েণয হকে। কেননা কস সূ রা ফানতহা পাকির
সময় পায়নন। সু ত্রাং দু ই হাদীকের মাকে খোকনা দবকরাধ খনই।
আবূ বােরা c হকত্ বদণিত্, এেদা দত্দন মসদজকদ একস
নবী a-খে রুেূ’কত্ খদক োত্াকর শাদমল না হকয়ই রুেূকত্
যান। খশকষ দত্দন োত্াকর দগকয় শাদমল হন। োলাত্াকন্ত নবী
a বকলন, ‘কত্ামাকদর খোন বযদি োত্াকর শাদমল হওয়ার
পূ কবি রুেূ’ েকরকে, অত্ঃপর খস োত্াকর শাদমল হকয়কে? আবূ

বােরা c বকলন, আদম। নবী a বলকলন, ‘আল্লাহ
ইবাদকত্র প্রদত্ খত্ামার আগ্রহ েরুন! ত্ুদম পুনবিার এরূপ
েরকব না (আেূ দাউদ, হা/৬৮৪)। অত্র হাদীকে আল্লাহর নবী
োহাবী আবূ বােরা c–খে রুেূ’ প্রাপ্ত রাো’আত্কে আবার
পড়ার বযাপাকর দেেু ই বকলনদন। যদদ ত্া রাো’আত্ দহসাকব
গণয না হত্ ত্াহকল অবশযই ত্াকে ঐ রাো’আত্ পড়ার দনকদিশ
দদকত্ন।
প্রশ্ন (৯) : আদম হানােী ইমাকমর দপেকন োলাত্ পদড়। ে কনা
ে কনা ইমাকমর সাহু দসজদার প্রকয়াজন হয়। এমত্াবস্থায়
ইমাকমর সাকথ সু ন্নাহ পদরপদি পিদত্কত্ সাহু দসজদা দদব নাদে এো এো সু ন্নাহ পিদত্কত্ সাহু দসজদা দদকয় সালাম
দেদরকয় দনব?
-এোদু ল হে হাওলাদার
কোপালেঞ্জ।

উত্তর : এ অবস্থায় ইমাকমর সাকথই থােকত্ হকব। খেননা ইমাম
দনধিারণ েরা হয় ত্ার অনু সরকণর জনয। রাসূ ল a বকলন,
ُ َ َّ
ُ اْجع َلْاْل َم
َّ َ ُ ِ ام
ْْب ِه
ِ ‘ ِإنمইমাম দনধিারণ েরা হয় ত্ার অনু সরণ
ِ
ِ ِْلؤتم

েরার জনয’ (েহীহ বু ারী, হা/৭৩৪; আেূ দাউদ, হা/৬০৫; দমশোত্,
হা/৮৫৭)। সু ত্রাং ইমাকমর পূ কবি খোকনা োজ েরা ববধ নয়।
একত্ খোকনা ক্ষদত্ হকল ত্া ইমাকমর উপর বত্িাকব। আবূ
হুরায়রা c খথকে বদণিত্ খয, রাসূ লুল্লাহ a বকলকেন,
َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ ُ
ْعليْ ِهم
ْ ْْْو ِإنْْْ ْأخطئوْاْْفلكمْْْو،ْْف ِإنْْْأصابوْاْْفلكم،ونْْلكم
ْ ‘ يصلত্ারা
খত্ামাকদর ইমামদত্ েকর। যদদ ত্ারা সদেেভাকব আদায় েকর
ত্াহকল ত্ার েওয়াব খত্ামরা পাকব। আর যদদ ত্ারা ত্রুদি েকর,
ত্াহকল খত্ামাকদর জনয েওয়াব রকয়কে, আর ত্রুদি ত্াকদর
(ইমাকমর) উপরই বত্িাকব’ (েহীহ বু ারী, হা/৬৯৪; নমযোত,
হা/১১৩৩)।
প্রশ্ন (১০) : এেই োলাত্ নাম ৩িা। ইশরাি, িাশত্,
আওয়াবীন। ইশরাকির োলাত্ আদায় েরকল বাদে ২িা
(িাশত্, আওয়াবীন) আদায় েরা যাকব দে? আর যদদও েদর,
ত্াহকল দে েওয়াব পাওয়া যাকব? দয়া েকর জানাকবন।
-নেরুল ইসলাম
দূ েধাপুর, রােযাহী।

উত্তর : ইযরাকক্বর োলাত নদকন এেোর আদায় েকর ননকল
নদ্বতীয়োর আদায় েরা োকে না। কেননা নাম নভন্ন হকলও
োলাত এেই। মূ লত হাদীকে  صَلةْ الضىحনামনি একসকে
এই োলাত আদাকয়র সময় কেকহতু করাকের
তীব্রতা থাকে তাই ইযরাক্ব েলা হয়। ফাসধী ভাোয় চাযত েলা
হয়। আর এর আদায়োরীকদর ( أوابيআওয়ােীন- আল্লাহর
(নমযোত, হা/১৩১০)।

নদকে প্রতযােতধনোরী) েলা হয়।
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প্রশ্ন (১১) : পাাঁি ওয়াি োলাকত্ মদহলা মদহলাকদর ইমাম হকত্
পারকব দে? যদদ হকত্ পাকর ত্াহকল জাহরী োলাকত্ দিরা’আত্
উচ্চৈস্বকর পড়কব না-দে দনম্নস্বকর?

-আেতার
সু নামেঞ্জ।

উত্তর : মনহলা মনহলার ইমামনতকত পাাঁচ ওয়াক্ত োলাত আদায়
ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ر
েরকত পাকর। আকয়যা g হকত েনণধত, ْيم
ُْ ْوت ِق
ْن
ْ تْْتؤذ
ْ أنْه ْاَْْكن
ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُّ ر
ُ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ْْ.ن
ْ ومْْوسطه
ْ اءْْوتق
ْ  ‘ وتؤ ْمْْالنسঅথধাৎ নতনন আোন ও ইক্বামত
নদকতন এেং মনহলাকদর ইমামনত েরকতন। এ সময় নতনন
োতাকরর মাকঝ দাাঁড়াকতন’ (সু নানু ল েুেরা ‘োয়হাক্বী’, হা/১৯৯৮, ৫৫৬২
‘সনদ েহীহ’)। রমাোন মাকস উম্মু ওয়ারাক্বা নেনতু আব্দু ল্লাহ
ইেনু ল হানরে c-কে রাসূ ল a ইমামনতর দানয়ত্ব অপধণ
েকর তার োনড়র সেলকে ননকয় োলাত আদায় েরার ননকদধয
নদকয় নেকলন (আেূ দাঊদ, হা/৫৯২)। তকে োহরী োলাকত পার্শ্ধস্থ্
মনহলারা শুনকত পায় এতিুেু ননকনাস্বকর পড়কে। উকল্লখয কে,
খুতো থাোয় েু ম‘আ ও ইকদর োলাকত মনহলারা ইমামনত
েরকত পারকে না।
প্রশ্ন (১২) : ইমামকে খশষ ববেকে খপকল েয়দি ত্ােবীর দদকয়
বসকত্ হকব? এ াকন দে রােউল ইয়াদাঈন েকর বসকত্ হকব?
-রাহাত
নমরপু র-১০।

উত্তর : ইমামকে কযে বেিে ো কেকোকনা অেস্থায় কপকল
তােেীর নদকয় রাফউল ইয়াদাঈন েকর ইমাকমর সাকথ যনরে
হকয় কেকত হকে। আলী ও মু‘আে ইেনু োোল h হকত
েনণধত, তারা দু ইেন েকলন, রাসূ ল a েকলকেন, ‘েখন
কতামাকদর কেউ োলাকত উপনস্থত হকয় ইমামকে কোকনা এে
অেস্থায় পাকে, তখন ইমাম ো েরকে কস কেন তাই েকর’
(নতরনমেী, হা/৫৯২; নমযোত, হা/১১৪২)। সু তরাং বেিকে েসার
সমকয়ও তােেীর নদকয় রাফ’উল ইয়াদাঈন েকর েকস োকে।
উকল্লখয কে, েু কে হাত োাঁর্ার পর েসার কে প্রথা সমাকে চালু
আকে তা দলীল দ্বারা প্রমাণত নয়।
প্রশ্ন (১৩) : দবত্র োলাত্ ১ রাো‘আত্, ৩ রাো’আত্ ও ৫
রাো’আত্ ইত্যাদদ সং যায় পড়া যায়। রাো’আকত্র েম-খবদশর
োরকণ দবত্র োলাকত্র েওয়াকব েম-খবদশ হকব দে?
-কমা. আব্দু ল ওয়াকহদ
নযেেঞ্জ, োইোো।

উত্তর : কনেীর েম-কেনয নয় েরং রাসূ ল a–এর সু ন্নাহ
োস্তোয়কনর মকর্যই কনেী রকয়কে। কেকহতু এে রাো’আত
নেতর পড়ার প্রমাকণ হাদীকের সংখযা অকনে কেনয। কসকহতু
রাসূ ল a–এর অনু সরণ েরত এে রাো’আত নেতর পড়াই
উত্তম। এোড়াও আকয়যা g খথকে বদণিত্, রাসূ লুল্লাহ a
বকলকেন, ‘আল্লাহর োকে সবকিকয় খবদশ দপ্রয় আমল হকলা, যা
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দনয়দমত্ েরা হয়। যদদ ও ত্া অল্পই খহাে না খেন’ (েহীহ
েু খারী, হা/৬৪৬৫; নমযোত, হা/১২৪২)।
প্রশ্ন (১৪) : দেেু আকলম বকল থাকেন, োলাকত্ ‘রাে’উল
ইয়াদাঈন’ েরয, ওয়াদজব, সু ন্নাহ খোকনাদি নয়। ইহা না
েরকলও োলাত্ হকয় যাকব। এমন বিবয দে সদেে?

-খমা. আব্দু ল গেুর
দজদপও ৯০০০, ু লনা।

উত্তর : রাে’উল ইয়াদাঈন না েরকল োলাত্ হকয় যাকব। ত্কব
রাে’উল ইয়াদাঈন রাসূ ল a–এর সু ন্নাহ এেথা অমানয
েরকল নবীর সু ন্নাহকে অবো েরা হকব। রাে’উল ইয়াদাঈন
োলাকত্র এেদি গুরুত্বপূ ণি সু ন্নাহ। এমনদে রাে’উল ইয়াদাঈন
না েরকল োলাকত্র েওয়াব েকম যায়। ‘রাে’ঊল ইয়াদাঈন’
েরা সম্পকেি িার লীোসহ প্রায় ২৫ জন োহাবী খথকে বদণিত্
েহীহ হাদীে রকয়কে। এে দহসাব মকত্ ‘রােঊল ইয়াদাঈন’-এর
হাদীকের রাবী সং যা ‘আশারাকয় মুবাশ্শারাহ’সহ ৫০ জন
োহাবী। এবং সবিকমাি েহীহ হাদীে ও আোকরর সং যা
েমপকক্ষ িার শত্। ইমাম সু য়ূত্বী ও আলবানী প্রমু দবদ্বানগণ
‘রাে’ঊল ইয়াদাঈন’-এর হাদীেকে ‘মুত্াওয়াদত্র’ (যা
বযাপেভাকব ও অদবরত্ ধারায় বদণিত্) পযিাকয়র বকল মন্তবয
েকরকেন। (ত্ুহোত্ুল আহওয়াযী, ২/১০০, ১০৬ পৃ.; আলবানী, দেোত্ু
َ
ُ َ َ
োলা-দত্ন্নবী, পৃ. ১০৯)| ইমাম বু ারী p বকলন,ْْلمْ يثبتْ عن
َ
َ
َ
َ
َ
َّ ْوقَ َالْلْأ َسا ِني َدْأ َص ُّحْ ِمنْأ َسا ِني ِد. أ َح ٍدْ ِِّمن ُهمْتَر ُك ُهঅথিাৎ খোকনা
ْالرف ِْع

োহাবী রাে’ঊল ইয়াদাঈন ত্রে েকরকেন বকল প্রমাদণত্
হয়দন। দত্দন আরও বকলন ‘রাে’ঊল ইয়াদাঈন’-এর হাদীে
সমূ কহর সনকদর খিকয় দবশুিত্ম সনদ আর খনই’ (েৎহুল বারী,
২/২৫৭ পৃ., হা/৭৩৬-এর বযা যা)। সু ত্রাং রাে’উল ইয়াদাঈনকে
উকপক্ষা েরার খোকনাই সু কযাগ খনই। খেউ যদদ খস্বচ্ছায় ত্া
উকপক্ষা েকর ত্াহকল খস সু ন্নাহকে অমানয েরল (েহীহ ইবনু
ু যায়মা, হা/১৯৭; দসলদসলা েহীহা, হা/২১৩০)| োলাকত্ রাে’ঊল
ইয়াদাঈকনর জনয ১০দি েকর খনেী খবদশ হয় (দসলদসলা েহীহা,
হা/৩২৮৬)। উিবা ইবনু আকমর জু হানী c বকলন, য ন
মুেল্লী রুেূকত্ যাওয়ার সময় এবং রুেূ খথকে উোর সময় দু ই
হাত্ উকত্তালন েরকব ত্ ন ত্ার জনয প্রকত্যে ইশারায় দশদি
েকর খনেী হকব (বায়হািী, মা‘করোত্ুস সু নান, হা/৮৩৯; আলবানী, দেোত্ু
োলাদত্ন নবী, পৃ. ১২৯)। পক্ষান্তকর, রাে’ঊল ইয়াদাঈন না েরকল
োলাকত্র খনেী েম হয়। আম্মার ইবনু ইয়াসার c হকত্
বদণিত্। দত্দন বকলন, রাসূ ল a বকলকেন, এমন অকনে খলাে
আকে যারা োলাত্ আদায় েকর দেন্তু ত্াকদর োলাত্ পুরাপুদর
েবু ল না হওয়ায় পদরপূ ণি খনেী প্রাপ্ত হয় না। বরং ত্াকদর খেউ
দশ ভাকগর এে ভাগ, খেউ নয় ভাকগর এে ভাগ, খেউ আি
ভাকগর এে ভাগ, খেউ সাত্ ভাকগর এে ভাগ, খেউ েয়
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ভাকগর এে ভাগ, খেউ পাাঁি ভাকগর এে ভাগ, খেউ িার
ভাকগর এে ভাগ, খেউ দত্কনর এোংশ বা অধিাংশ খনেী প্রাপ্ত
হকয় থাকে (আবূ দাঊদ, হা/৭৯৬)|
প্রশ্ন (১৫) : খযাহকরর েরয োলাকত্র পূ কবির িার রাো’আত্
সু ন্নাত্ এে সালাকম পড়কত্ হকব না-দে দু ই সালাকম?
-খমা. আব্দু ল গেুর
দজদপও ৯০০০, ু লনা।

উত্তর : খযাহকরর পূ কবির িার রাো’আত্ োলাত্ এে সালাকমও
পড়া যায় দু ই সালাকমও পড়া যায়। েহীহ হাদীকে বদণিত্ হকয়কে,

প্রশ্ন (১৭) : োপকড় রি দেিা খলকগ থাোবস্থায় উি োপকড়
োলাত্ আদায় েরকল োলাত্ শুি হকব দে?
-কমা. হানফেু র রহমান
কেএমনপ, খুলনা।

উত্তর : রক্ত নেিা োপকড় কলকে থাোেস্থায় োলাত আদায়
েরাকত কোকনা সমসযা কনই। োরণ সার্ারণ রক্ত নাপাে নয়।
কেমন: এেদা রাসূ ল a ো’ো চত্বকর োলাতরত নেকলন।
এমতােস্থায় আেূ োকহল, উতো, যায়োসহ মক্কার কনতৃ স্থানীয়

َّ َ َ
রাসূ ল a বকলকেন, ْ ْن
ْ َ نْْ َمث
ْ َ ارْْ َمث
ِْ َل ُْةْْاللي ِلْْْ َوانلَّ َه
ْ ص
ْ ‘রাকত্র

কনতাকদর আকদয ক্রকম নসেদারত অেস্থায় আল্লাহর রাসূ ল
a–এর উপর েকেহেৃত উকির নানড়-ভুাঁনড় চানপকয় কদওয়া

এবং দদকনর োলাত্ দু ই দু ই রাো’আত্ েকর’ (আবূ দাউদ,

হয়। রাসূ ল a তাকদর উকেকযয েদ-দু ’আ েকরনেকলন (েহীহ

হা/১২৯৫; নাসঈ, হা/১৬৬৬)।

েু খারী, হা/২৪০)।

অত্র হাদীে প্রমাণ েকর খয, দদন-

রাকত্র সেল নেল োলাত্ দু ই দু ই রাো’আত্ েকর পড়া
সু ন্নাত্। ত্কব খয সেল নেল োলাত্ এে সালাকম িার
রাো’আত্ প্রমাদণত্ হকয়কে খস োলাত্গুকলা উি হাদীকের
আওত্াভুি হকব না। আর খযাহকরর পূ কবির িার রাো’আত্
োলাত্ এে সালাকম পড়া যাকব মকমি েহীহ হাদীে বদণিত্ হকয়কে
(ইবনু মাজাহ, হা/১১৯২)।

সামানয দেদ্র থাকে, ত্াহকল োলাত্ শুি হকব দে?
-সদরুদ্দীন
োো।

উত্তর : নারী-পুরুষ সেকলর জনয োলাকত্ সত্র খেকে রা া
শত্ি এবং আবশযে (আল-মু গনী, ১/৩৩৭)। খেননা সত্র খ ালা
অবস্থায় োলাত্ েবু ল হয় না। আকয়শা g হকত্ বদণিত্,

َّ
َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ
َ ل
ْار
ِ ِ لْيقبلْاَّللْصَلةْحائِ ٍضْ ِإ
ٍ ِْبم

‘খোকনা প্রাপ্তবয়স্কা মদহলা ওড়না োড়া োলাত্ আদায় েরকল,

আল্লাহ ত্ার োলাত্ েবু ল েরকবন না’ (ইবনু মাজাহ, হা/৬৫৫;
মু সনাকদ আহমাদ, হা/২৫৮৭৬)।

খ ালা খরক

ঘু মন্ত োহােীকদর পাহারায় ননেু ক্ত োলাতরত োহােীকে যত্রু
পে তীর ননকেপ েকর, োর ফকল তার যরীর হকত রক্ত
প্রোনহত হয়। পরেতধীকত রাসূ ল a–কে নেেয়নি অেেত
েরকল, নতনন তাকে পূ নরায় োলাত আদায় েরকত ো োলাত
যরীকর ো োপকড় নাপাে রক্ত কলকে থাোেস্থায় োলাত আদায়
েরা োকে না। েরং তা র্ু কয় োলাত আদায় েরকত হকে। কেমন
হাকয়কের রক্ত। কেননা রাসূ ল a হাকয়কের রক্ত র্ু কয় োলাত
আদাকয়র ননকদধয নদকয়কেন। ফাকতমা নেনকত হুোয়য রাসূ ল
َ َ
َ
a–কে এই মকমধ নেজ্ঞাসা েরকল, নতনন েকল,ْْْإِذاْْأدبَ َرتْْْفاغ ِس ِل
ر
ُ َّ
َ
ْ ادل َْمْْث َّْمْْ َص
ل
ْْك
ْ ِ ‘ عنেখন কতামার হাকয়ে কযে হকয় োকে, তখন
তুনম তা র্ু কয় োলাত আদায় েরকে’ (েহীহ েু খারী, হা/২২৮)।

প্রশ্ন (১৮) : ২ জকন জামা’আকত্ োলাত্ পড়কত্কে। পরবত্িীকত্
আদম ত্ৃত্ীয় বযদি হকল আদম জামা’আকত্র খোথায় দাাঁড়াব?
-কমা: কসৌরভ

সু ত্রাং খস্বচ্ছায় খোকনা বযদি সত্র

োলাত্ আদায় েরকল ত্ার োলাত্ বাদত্ল হকব।

ত্াই এই বযাপাকর সজাগ থােকত্ হকব এবং সত্র খবর হকয়
যাওয়ার আশঙ্কা রকয়কে এমন খপাশাে পদরধান েরা হকত্
দবরত্ থােকত্ হকব। আর অেত্া বা ভুলিকম যদদ সত্করর
খোকনা অঙ্গ োলাকত্ ু কল যায় ত্াহকল ত্ার োলাত্ হকয় যাকব।
খেননা আল্লাহ বান্দার অদনচ্ছােৃত্ ভুল ক্ষমা েকর দদকয়কেন
(ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৫; দমশোত্, হা/৬২৮৪)।

আর দেদ্র যদদ অদত্

সামানয হকয় থাকে যার োরকণ সত্র খদ া যায় না বা মানু কষর
নজকর পকড় না, ত্াহকল এমন দেকদ্রর োরকণ োলাকত্র খোকনা
সমসযা হকব না।

োলাত কযে পেধন্ত আদায় েকরকেন। এোড়াও এে েু ি সফকর

োনতল মকমধ কোকনা নেেু ই েকলননন (আেূ দাউদ, হা/১৯৮)। তকে

প্রশ্ন (১৬) : োলাকত্ খয অঙ্গ খেকে রা া েরয, ত্ার মাকে যদদ

রাসূ লুল্লাহ a বকলকেন,

তেু ও রাসূ ল a োলাত কেকড় কদননন। েরং

োনলয়াকের, োেীপুর।

উত্তর : এ অেস্থায় ইমাকমর োম পাকয দাাঁনড়কয় কেকত হকে।
ইমাম েখন কদখকে তার দু ই পাকয দু ই েন হকয় কেকে, তখন
ইমাম তাকদরকে নপেকন কিকল নদকে। োকের c েকলন,
রাসূ ল a োলাকত দাাঁড়াকল আনম একস তার োম পাকয
দাাঁড়ালাম। তখন নতনন আমার হাত র্কর ঘু নরকয় আমাকে ডান
পাকয ননকয় আসকলন। নেেু েণ পকর োব্বার ইেনু োখর একস
তার োম পাকয দাাঁড়াল। তখন নতনন আমাকদর দু েকনর হাত
র্কর আমাকদরকে কিকল নদকয় তার নপেকন দাাঁড় েরাকলন’ (েহীহ
মু সনলম, হা/৩০১০; নমযোত, হা/১১০৭)।
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মসনেদ- ননমধাণ
প্রশ্ন (১৯) : মসদজকদর আকশ-পাকশ যদদ েবর থাকে ত্াহকল ঐ
মসদজকদ োলাত্ ববধ হকব দে? দবস্তাদরত্ জানাকবন।

ইবাদত্- যাোত্-ওশর
প্রশ্ন (২১) : খোকনা বযদি জদম বন্ধে দনকল ত্ার িাোর যাোত্
দদকত্ হকব না জদমর শকসযর ওশর দদকত্ হকব।

-আব্দু র রহমান
নডমলা, ননলফামারী।

-খমাঃ আল আদমন
োদজপুর, দসরাজগঞ্জ।

উত্তর : মসনেদকে েের রূকপ গ্রহণ েরা হকত সেধদা নেরত
থােকত হকে। োরণ এ েযাপাকর রাসূ ল a েকিারতা আকরাপ
েকরকেন। রাসূ কলর োণী, ‘আল্লাহ ইয়াহুদী ও নিষ্টানকদরকে
লানত েকরকেন। োরণ তারা তাকদর নেীকদর েেরগুকলাকে
মসনেদ রূকপ গ্রহণ েকরনেল’ (েহীহ মু সনলম, হা/১৩৩০; েহীহ
মু সনলম, হা/৫২৯; নমযোত, হা/৭১২)। তকে েের েনদ মসনেকদর
এনরয়ার োনহকর ডাকন-োকম হয় তাহকল কোকনা সমসযা কনই
(মােমূ উল ফতওয়া নেন োে, ১৩/৩৫৭ পৃ.)। তেু ও সতেধ স্বরূপ
মসনেকদর পাকয েের না নদকয় েেরস্থাকন েের কদওয়ায়
উত্তম হকে। োরণ একত মূ খধরা কফতনায় পড়ার সম্ভেনা
রকয়কে।
মসদজদ- প্রকবকশর সময় সালাম
প্রশ্ন (২০) : মসদজকদ প্রকবকশর পর মুেল্লীকদর উকদ্দকশয খয

উত্তর : প্রচনলত ননয়কম কে েেে কদওয়া হকয় থাকে তা
যরীয়ায় হারাম। তকে কে েেকের েনয িাো কদওয়া হয় তা
েনদ কনসাে পনরমাণ হয় ো তার মূ ল সম্পকদর সাকথ নমনলকয়
কনসাে পনরমাণ হকয় োয় এেং তার উপর ১ েের অনতোনহত
হয় তাহকল অেযযই োোত আদায় েরকত হকে (আল-মােমূ ‘,
৫/৩১৮ পৃ.)। তকে োর োকে েেে রাখা হকয়কে তার অনু মনত
ননকত হকে (মােমূ উল ফতওয়া ইেকন উোইমীন, ১৮/৩৪ পৃ.)। আর
িাোর োোত স্বকণধর নহসাকে প্রায় ৫ লাখ িাো এেং করৌপযর
নহসাকে প্রায় ৭০ হাোর িাো। অনু রূপভাকে েনমকত উৎপানদত
ফসলও েনদ কনসাে পূ ণধ হকয় থাকে তাহকল তাকতও োোত
আদায় েরকত হকে। আর ফসকলর োোত নহসাে হকলা- েনদ
তা কসকচর মার্যকম হয় তাহকল ২০ ভাকের এে ভাে নদকত হকে
আর েনদ েৃ নষ্টর মার্যকম হয় তাহকল ১০ ভাকের ১ ভাে প্রদান
েরকত হকে।

সালাম খদওয়া হয় ত্া েত্িুেু শরীয়া সম্মত্?
-কমা. দাউদ কহাকসন
মকহযপু র, নঝনাইদাহ।

উত্তর : মসনেকদ প্রকেকযর সময় নেসনমল্লাহ েকল রাসূ কলর উপর
দরূদ পাি েকর মসনেকদ প্রকেকযর দু ’আ পকড় ডান পা নদকয়
َ َ ُ َ َّ َ َّ
প্রকেয েরা সু ন্নাত। অথধাৎ এইভাকে েলা, ْ َْْع
ْْْاَّللْْوالسَلم
ِْ ْْمْسِب
َ
َّ َّ
َ َ َ َ َ
ُُ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
ْ ْْْلْْْأبوابْْْرْح ِت
ك
ِ ول
ِ وبْْْوافتح
ِ ْْْاَّللْْْاللهمْْْاغ ِفر
ِ ( رسআেূ দাঊদ,
ِ ْْْلْْْذن
হা/৪৬৫; ইেনু মাোহ, হা/৭৭১; নতরনমেী, হা/৩১৪)। প্রকেকযর পর
মুেল্লীকদর উকেকযয সালাম কদওয়া োয়। কেননা োলাম কদওয়ার
েনয নননেি কোকনা সময় কনই। েনদও কপযাে-পায়খানার সময়
সালাকমর েোে কদওয়া োকে না। েরং পরেতধীকত নদকত হকে।
আবূ হুরায়রা c হকত্ বদণিত্, দত্দন বকলন, ‘খত্ামাকদর খেউ
য ন ত্ার ভাইকয়র সকঙ্গ সাক্ষাৎ েকর, ত্ ন খস খযন ত্াকে
সালাম খদয়। অত্ঃপর দু জকনর মাকে যদদ গাে, খদয়াল বা
পাথর আড়াল হকয় যায় এবং ত্ারপর আবার সাক্ষাৎ হয়,
ত্াহকলও খযন ত্াকে সালাম খদয় (আেূ দাউদ, হা/৫২০০; নমযোত,
হা/৪৬৫০)।

এে বযদি রাসূ ল a-খে মসদজকদ সালাম দদকল

রাসূ ল a ত্ার উত্তর দদকয় দেকলন (েহীহ েু খারী, হা/৭৫৭; েহীহ
মু সনলম, হা/৩৯৭)।

উকল্ল য খয, দবদভন্ন মাযহাবী দেিকহর বইকয়

প্রায় ১৪ স্থাকন সালাম খদওয়া যাকব না মকমি বলা হকয়কে।
খযমন. আযাকনর সময়,

াবাকরর সময়, ওযূ র সময় ইত্যাদদ।

এসব েথার শারঈ খোকনা দভদত্ত খনই।
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প্রশ্ন (২২) : আমরা জাদন খয, উৎপাদদত্ েসল ১৮ মণ ৩০
কেনে হকল খসি প্রদিয়ার মাধযকম উৎপাদদত্ েসকল দবশ
ভাকগর এে ভাগ এবং বৃ দি দেংবা প্রােৃদত্ে পাদনর মাধযকম
উৎপাদদত্ েসকল দয ভাকের এে ভাে োোত (ওযর) নদকত
হয়। দেন্তু আমরা এই ভাকগর ওশর সবাইকে সমানভাকব দদদচ্ছ
না। বরং োউকে ৫ খেদজ, োউকে ৩ খেদজ, বা োউকে ১
খেদজ েকর দদদচ্ছ। এই বণ্টন দে শরীয়ত্ সম্মত্?
-নদলযাদ ইসলাম
পীরেঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : ওযর এে প্রোকরর োোত ো ফসল েতধকনর নদন
ُ َّ َ ُ َ
কের ো প্রদান েরকত হয়। মহান আল্লাহ েকলন, ْْحقهْْْيَو َْم
ْوآتوا
َ
َ
ِْ‘ حصا ِدهকতামরা ফসল োিার নদকন তার হক্ব (োোত) নদকয়
দাও’ (আল-আন’আম, ০৬/১৪১)। ওযর এেং অনযানয োোত
েণ্টকনর খাত এেই। মহান আল্লাহ েকলন, ‘দনশ্চয় োদািা
হকচ্ছ েেীর ও দমসেীনকদর জনয এবং একত্ দনকয়াদজত্
েমিিারীকদর জনয, আর যাকদর অন্তর আেৃি েরকত্ হয় ত্াকদর
জনয; (ত্া বণ্টন েরা যায়) দাস আযাদ েরার খক্ষকত্র,
ঋণগ্রস্তকদর মকধয, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাদেরকদর মকধয।
এদি আল্লাহর পক্ষ খথকে দনধিাদরত্, আর আল্লাহ মহাোনী,
প্রোময়’ (আত-তওো, ০৯/৬০)। এই আি াকত্ই যাোত্ বণ্টন
েরকত্ হকব। ত্কব বণ্টকনর খক্ষকত্র বযদি ও ত্ার প্রকয়াজকনর
দভদত্তকত্ েম-খবশ হকত্ পাকর।

48
www.al-itisam.com

ইবাদত্-দু ’আ
প্রশ্ন (২৩) : খমানাজাকত্ অকনে আকলমগণ বলকত্ খশানা যায়,
‘সবিুেু েওয়াব খসানার মদদনা নবী পাকের রওজায় খপৌঁকে দদন’
এ েথািা েত্ুিুেু সদেে? েুরআন হাদীকের আকলাকে বযা যা
েরকবন।

-এোদু ল হে হাওলাদার
কোপালেঞ্জ।

উত্তর : প্রথমত, এ র্রকনর দু ’আর কোকনা নভনত্ত কনই। কেননা
এই র্রকনর দু ’আর অনস্তত্ব োহােী, তাকেঈ, তাকে’-তাকেঈকদর
েু কে নেল না। েরং এিা পরেতধী েু কের নে আনেষ্কৃত নেদ’আত।
আর কে নেদ’আত েরকে, আল্লাহ তার কসই আমল েেু ল
েরকেন না। রাসূ ল a েকলকেন, ‘কে েযনক্ত এমন কোকনা
আমল েরল োর েযাপাকর যরীয়কতর কোকনা ননকদধযনা কনই তা
প্রতযাখযাত’ (েহীহ মু সনলম, হা/১৭১৮; নমযোত, হা/৫৩১৫)। নদ্বতীয়ত,
মানু ে েত েওয়াকের োে েরকে তা রাসূ ল a–এর
আমলনামার মকর্য এমননকতই েু ক্ত হকয় োকে। কেননা কোকনা
েযনক্ত েনদ োউকে কোকনা েলযাণময় োকের পথ কদখায়, তাহকল
তার এই প্রদনযধত পকথর উপর পরেতধী েত মানু ে চলকে, তার
সমপনরমাণ েওয়াে তার আমল নামায় নলকখ কদওয়া হয়। আবূ
হুরায়রা c খথকে বদণিত্, দত্দন বকলন, রাসূ লুল্লাহ a
বকলকেন, ‘কয বযদি খহদায়াকত্র দদকে আহ্বান জানায় ত্ার জনয
খস পকথর অনু সারীকদর েওয়াকবর অনু রূপ েওয়াব রকয়কে (েহীহ
মু সনলম, হা/২৬৭৪; নমযোত, হা/১৫৮)। তৃতীয়ত, নেী a-এর পূ ে-ধ
পকরর সেল পাপ আল্লাহ েমা েকর নদকয়কেন। মহান আল্লাহ
েকলন, ‘আদম খত্ামাকে দদকয়দে স্পি দবজয়। খযন আল্লাহ
খত্ামার পূ কবির ও পকরর পাপ ক্ষমা েকরন’ (আল-োত্হ, ৪৮/১-২)।

َ

َّ َ َ َ َ
َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
হাদীকে েনণধত হকয়কে: ْْْومْاْْتأخ َر
ْْْمْاْْتقد َمْْ ِمنْْذن ِب ِْه
‘ قدْْغ ِف ْرْْلতার

পূ েধেতধী ও পরেতধী সেল পাপ েমা েকর কদওয়া হকয়কে (েহীহ
েু খারী, হা/৪৯৫; েহীহ মু সনলম, হা/১৯৩)। অত্র েুরআন ও হাদীে খথকে
সু স্পি বু ো যায় খয, আল্লাহ মুহাম্মাদ a–এর সেল পাপ
ক্ষমা েকর দদকয়কেন। সু ত্রাং দত্দন মানু কষর েওয়াকবর প্রদত্
মুক াকপক্ষী নন।
বের্/অকের্
প্রশ্ন (২৪) : ইসলাকম রূপিিিা েরার দবধান েী? োকলা
খিহারাকে েসিাোরী িীম বযবহার েরা যাকব দে?

-আসাদু ল্লাহ
মহাকদেপু র, নওোাঁ।

উত্তর : রূপচচধা মানু কের সহোত েযাপার। ইসলাম একেকে োর্া
প্রদান েকর না। শুর্ু নেেু মূ লনীনত ো যতধ নদকয়কে। কসগুকলা
কমকন রূপচচধা েরাকত কোকনা অসু নের্া কনই। ১. পুরুকের
প্রসার্নী হকে রংমুক্ত ও ঘ্রাণেু ক্ত। আর নারীর প্রসার্নী হকে
রংেু ক্ত ও ঘ্রাণমুক্ত (নতরনমেী, হা/২৭৮৭)। ২. োর মার্যকম সৃ নষ্টর

আেৃনতর পনরেতধন হকে না। কেমন : ভ্রু প্লাে েরা, দাাঁত সরু
েরা, উনি আাঁো, ননকেকে লম্বা কদখাকনার উকেকযয উাঁচু কসকিল
পরা ইতযানদ (আন-ননসা, ৪/১১৯; েহীহ েু খারী, হা/৫৯৩১; েহীহ মু সনলম,
হা/২১২৫)। ৩. রূপচচধা েকর োয়কর মাহরাকমর সামকন োকে না
(নাসাঈ, হা/৫১২৬)। ৪. নারী-পুরুে একে অকনযর কেয র্ারণ েরকে
না (েহীহ েু খারী, হা/৫৮৮৫)। ৫. অমুসনলম ও কেহায়া নারীকদর
অনু েরণ েরকে না (আেূ দাঊদ, হা/৪০৩১)। ৬. উক্ত প্রসার্নীকত
ত্বে নেংো স্বাকস্থযর কোকনা েনত না হওয়া (আল-োোরা, ২/১৯৫)।
ফসধাোরী ক্রীম েযেহাকর কেকহতু আেৃনতর কমৌনলে পনরেতধন হয়
না, েরং তা স্বাভানেে কসৌন্দেধ েৃ নির অংয, তাই তা েযেহাকর
যারঈ কোকনা অসু নের্া কনই। তকে েনদ তা ত্বে নেংো যরীকরর
কোকনা েনত েকর, তাহকল তা কথকে অেযযই নেরত থাো
েরুরী। োরণ ননকের নেংো অকনযর কোকনা েনত কডকে আনা
নননেি (ইেনু মাোহ, হা/২৩৪০)।
প্রশ্ন (২৫) : আমরা দত্ন ভাই। আমার বাবা-মাকয়র খোকনা েনযা
সন্তান না থাোয় খোি অবস্থায় এেদি খমকয়কে দত্ে খনয়।
খমকয়দির প্রেৃত্ বাবা-মাকয়র পদরিয় খমকয়দির দনেি খগাপন
েরা হকয়কে। এ ন প্রশ্ন হকলা- খমকয় দত্তে খনওয়া ইসলাদম
শরীয়াকত্ েত্ুিুেু জাকয়য? আর এইভাকব ত্ার প্রেৃত্ বাবামাকয়র পদরিয় খগাপন েরা জাকয়য হকব দে? না হকল এক্ষকণ
েরণীয় েী?
-মু যনফে
োইোো।

উত্তর : যরীয়কত (তাোন্না) অকনযর সন্তানকে সন্তান নহসাকে গ্রহণ
েকর লালন-পালন েরা বের্ রকয়কে। কেমন: োকয়দ ইেনু
হাকরোকে রাসূ লুল্লাহ a কেকল োননকয় নেকলন। তকে, তার
ননেি তার প্রেৃত োো-মাকয়র পনরচয় কোপন েরা োকে না।
েরং নেেয়নি তাকে অেেত েরকত হকে। কোকনা সন্তানকে দত্তে
ননকলও কস তার ননে নপতাকে োদ নদকয় পালনোরী েযনক্তকে
নপতা েকল ডােকত পারকে না। উকল্লনখত পিনতকত সন্তান দত্তে
কনওয়ার মার্যকম দু ইনি অপরার্ সংঘনিত হকয়কে। এে. কমকয়র
ননেি তার নপতা-মাতার পনরচয় কোপন েরা। দু ই. ইচ্ছােৃতভাকে
তার পনরচয় কোপন েরার মার্যকম তার অনর্োর কেকড় কনওয়া। সা’দ
c কথকে েনণধত, নতনন েকলন, আনম রাসূ ল a–কে েলকত
َ َ َ َّ َ
َ ْْع َلي ْه
َ ُ َّ َ َ َ َ ْيْْأَبي ْه
শুকননে, ْْح َرام
ْ ْع ْ ِإ
ْ ن ْاْد
ْ ِ ‘ مকে েযনক্ত
ِ ْْوه َْوْْيعل ُْمْْفاْلَن ْة
ِ ِ ِْ لْْغ
কেকন-শুকন ননে নপতাকে োদ নদকয় অনযকে নপতা নহসাকে
সকম্বার্ন েরল, তার উপর োন্নাত হারাম’ (েহীহ েু খারী, হা/৬৭৬৬;
েহীহ মু সনলম, হা/৬৩)। এখন েরণীয় হকলা তার ননেি তার আসল
োো-মাকয়র পনরচয় স্পষ্ট েরা। তকে দত্তে কনওয়া কমকয়কে দু গ্ধ
পান না েনরকয় থােকল, পালে নপতা, তার সন্তানসহ সেল
োয়কর মাহরাম কথকে তাকে পদধা েরকত হকে।
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প্রশ্ন (২৬) : বাদড়কত্ েদলংকবল লাগাকনা যাকব দে?
-যনফেুল ইসলাম
ফনরদপু র।

উত্তর : োনড়কত েনলংকেল লাোকনা োয়। তকে েনলংকেকল কিান
নহসাকে সালাম েযেহার েরকত হকে। কেননা এই মকমধ মহান
আল্লাহ আকদয েকরকেন। মহান আল্লাহ েকলন, খহ মুদমনগণ,
‘খত্ামরা দনজকদর গৃ হ োড়া অনয োরও গৃ কহ প্রকবশ েকরা না,
যত্ক্ষণ না খত্ামরা অনু মদত্ খনকব এবং গৃ হবাসীকদরকে সালাম
খদকব। এিাই খত্ামাকদর জনয েলযাণের, যাকত্ খত্ামরা
উপকদশ গ্রহণ ের (আন-নূ র, ২৪/২৭)।
প্রশ্ন (২৭) : খগারস্থাকনর জনয খমাি ৫ শত্াংশ জদম দনধিারণ
েরা আকে। এ ন খস াকন শুধু মাত্র জদমর মূ ল মাদলে দযদন
ত্াকে দােন েরা আকে অথিাৎ এেদি েবর। অকনে জায়গা
াদল পকড় আকে। ত্াই াদল জায়গায় বড় খেকল পাকনর বরজ
েকরকে। এমন অবস্থায় েবরস্থাকন পাকনর বরজ েরা জাকয়য
হকব দে?
-রায়হান
রােযাহী।

উত্তর : প্রথমত, কোরস্থাকনর েৃ হৎ খানল োয়োয় ফসল
উৎপাদন েরা োয়। একেকে কোরস্থান েনমনি কসখাকন ফসল
উৎপাদন েরকত পাকর ো েেধা নদকত পাকর। চাইকল দাতার
সন্তানরা েনমনির ননেি হকত েেধা ননকত পাকর। তকে তা হকত
প্রাপ্ত অথধ কোরস্থাকনর উন্নয়কনর োকেই েযেহার েরকত হকে।
দাতার কেকল-সন্তানরা এোই কভাে েরকত পারকে না।
নদ্বতীয়ত, েনদ েেরস্থাকন অনর্ে েের থাকে এেং ফসল
উৎপাদকনর েনয েেকরর উপর নদকয় োতায়াত েরকত হয়,
কসখাকন েসকত হয় তাহকল কস েেরস্থাকন ফসল উৎপাদন েরা
োকে না। কেননা রাসূ ল a েেকরর উপর এেং েেকরর
মাকঝ েসকত, োলাত আদায় েরকত ননকের্ েকরকেন। এ মকমধ
َ َ
َ ُّ ُ َ َ
ُ ُ ْ َ َ َْْتل ُسوْا
রাসূ ল a েকলন, لْْت َصلوْا ْإِِل َه ْا
ْ ْْو،ور
ْ ‘কতামরা
ِ ْل
ِ َْعْْالقب
েেকরর উপর েসকে না এেং কসনদকে নফকর োলাত আদায়
েরকে না’ (েহীহ মু সনলম, হা/৯৭২; নমযোত, হা/১৬৯৮)। অনযে নতনন
ُّ ُ َ َ ُ ُ
َ
َ
ُ َ َْ ‘কতামরা েেকরর
েকলন, لْْت َصلوْاْْ َعلي َه ْا
ْ ورْْو
ِْ َعْْْالقب
ِ ْْلَْْت ِلسوْا
উপর েসকে না এেং এর উপর োলাত আদায় েরকে না’
َ َ َ
ُ ُ َْ َلْ ْ ْب
َص ر
(মু সনাকদ আহমাদ, হা/১৭২৫৫)। ي ْالْ ْق ْبوْ ِْر
ْ َ ُه ْ ْأنْ ْ ْي
ْ ‘ ْنরাসূ ল a
েেকরর মাকঝ োলাত আদায় েরকত ননকের্ েকরকেন’ (েহীহ
ইেনু নহব্বান, হা/১৬৯৮)।

তকে েনদ েনমিা পানরোনরে েেরস্থান

নহসাকে ননর্ধারণ েরা থাকে, তাহকল েেকরর পূ ণধ কহফােত েকর
তার সন্তানরা পাকনর েরেসহ চাোোদ েরকত পাকর।
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ববধ/অচ্চবধ-ভ্রমণ
প্রশ্ন (২৮) : ভ্রমণ সম্পকেি ইসলাম েী বকল? আদম যদদ আমার
স্ত্রীকে দনকয় েক্সবাজার খবড়াকত্ যাই এবং ২ রাত্ খথকে আদস
ত্াহকল দে এিা আমাকদর জনয জাকয়য হকব? না-দে অযথা
িাো অপিয় দহসাকব গণয হকব। োরণ খস াকন খবড়াকনা োড়া
আমাকদর খোকনা োজ খনই ।
-মু নমনু জ্জামান
োমালপু র।

উত্তর : ইসলাম নযেণীয় ভ্রমকণর নেেকয় উৎসাহ নদকয়কে। কেই
ভ্রমকণ আল্লাহর সৃ নষ্টর মনহমা উপলনি েরা োয়, আল্লাহর
অোর্য োন্দাকদর পনরণাম দযধকনর মার্যকম মকনর মকর্য তােওয়া
েৃ নি পায়, এমন ভ্রমণ প্রযংসনীয় (আল ফানতর, ৩৫/২৭ ও ২৮)।
এমন ভ্রমকণর নেেকয় আল্লাহ আকদয েকরকেন (আল আন‘আম,
৬/১১)। নদ্বতীয়ত, কে ভ্রমকণ ননেে আনন্দ হয়, আল্লাহভীনতর
পনরেকতধ শুর্ু দু ননয়ােী চােনচেয কদখা হয়, নারীকদর নগ্ন-অর্ধ
নগ্ন চলাকফরা ও নারী-পুরুকের অোর্ কমলাকমযা দযধন হয়,
কঢাল-তেলা োদযেন্ত্র োোকনা হয়, এমন ভ্রমণ আল্লাহ ননকদধনযত
ভ্রমণ নয় এেং এসে ভ্রমকণর পকে আল্লাহর আয়াত নদকয়
দলীল কপয েরাও উনচত নয়। এমন স্থাকন েরুরী প্রকয়ােন
োড়া সস্ত্রীে নেংো এোেী ভ্রমণ েরা অনু নচত। োরণ একত
কচাকখর কেনা হয়। দু ননয়ার কমাহ, কেহায়াকদর অনু েরণ
ইতযানদর প্রেণতা বতনর হয়। সকেধাপনর এর মার্যকম অনযায় ও
পাপেকমধর আকয়ােেকদর সহকোনেতা েরা হয়, ো যরীআকত
নননেি (আল মাকয়দা, ৫/২)। মকন হকত পাকর, তাহকল নে ভাকলা
মানু কেরা ঘকরর নভতকর েকস থােকে? এর েোে স্বয়ং রাসূ ল
a নদকয়কেন। উক্বো ইেনু আকমর c েকলন, আনম রাসূ ল
a-কে েললাম, কহ আল্লাহর রাসূ ল! নাোত পাওয়ার উপায়
েী? নতনন েলকলন, ‘নেহ্বাকে ননয়ন্ত্রণ েকরা, োনড়কত অেস্থান
েকরা, আর ভুল হকল োন্না েকরা’ (নতরনমেী, হা/২৪০৬)।
দবদ’আত্- েবর দযয়ারত্, দরূদ
প্রশ্ন (২৯) : আমরা েবর দযয়ারকত্র সময় সূ রা োদত্হা, সূ রা
ই লােসহ আকরা দেেু সূ রা ও দরূদ পাে েদর। খশকষ
খমানাজাত্ েদর। এই পিদত্ দে শরীয়ত্ সম্মত্? যদদ না হয়
ত্াহকল, েহীহ হাদীে অনু যায়ী েবর দযয়ারকত্র দনয়ম জানাকল
উপেৃত্ হব।
-যামসু ল আলম ভূ াঁইয়া
উত্তরখান, ঢাো-১২৩০।

উত্তর : প্রকশ্নাকল্লনখত পিনতকত েের নেয়ারত ো নেনভন্ন মহকল
প্রচনলত রকয়কে ইসলানম যরীয়কত এর কোকনা নভনত্ত কনই। েরং
এিা সু স্পষ্ট নেদ’আত। আর ো নেদ’আত তা অেযয েেধনীয়
َ
َ
এেং আল্লাহর ননেি প্রতযাখযাত। রাসূ ল a েকলন, َْْمنْْْأح َدث
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َ
َ ُ
َ َ َ َ
سْْ ِمنهْْْف ُه َْوْْ َر ْد
ْ َ فْْأم ِرن ْاْْهذْاْْ َماْْلي
ْ ِ ‘কে েযনক্ত আমাকদর এই দ্বীকন

নতুন নেেু আনেষ্কার েরল ো এর অন্তভুধক্ত নয় তা প্রতযাখযাত’

(েহীহ েু খারী, হা/২৬৯৭; েহীহ মু সনলম, হা/১৭১৮)। অনযে নতনন েকলন,
َ
َ َ َ َ
َ َ
‘ َمنْْْ َع ِملْْْع َمَلْْْلي َسْْْ َعلي ِهْْْأم ُرن ْاْْفه َْوْْ َر ْدকে েযনক্ত এমন কোকনা

আমল েরল, োর েযাপাকর আমার কোকনা ননকদধযনা কনই তা
প্রতযাখযাত’ (েহীহ েু খারী, হা/১৭১৮)। েের নেয়ারকতর সনিে
পিনত: নক্বেলার নদকে মুখ েকর ননকনর দু ’আনি পাি েরকে।
َ َّ
َ َ ُ َ
َ
ُ َ َْ نْْال ُمؤمن
ُ َّ ْْْاء
لْْ ر
َ يْْ َوْْإنَّاْْإنْْْ َش
ْْاَّلل
َْ ارْْ ِم
ِْ َادلي
ْ السَل ُْمْْ َعليكمْْْأه
ِِ
ِ ِ ْ يْْوالمس ِل ِم
َ
ُ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ
.ْْْْولك ُمْْْال َعا ِفيَة
‘ لَل ِحقونْْْأسألْْْاَّللْْْنلاখহ েবরবাসী মু’দমন ও
মুসদলমগণ! খত্ামাকদর উপর শাদন্ত বদষিত্ খহাে। ইনশা-আল্লাহ
অবশযই আমরাও খত্ামাকদর সাকথ দমদলত্ হদচ্ছ। আমরা
আমাকদর ও খত্ামাকদর জনয আল্লাহর োকে শাদন্ত ও দনরাপত্তা
প্রাথিনা েরদে’ (েহীহ মু সনলম, হা/৯৭৪; নমযোত, হা/১৭৬৪)। তারপর
َّ
ُ َ َ َ ُ َ َ َُ
ননকনর দু ’আনিও পড়কত পাকর । ْ ف
ْ ْواع
ْْلْْوارْح ْهْْوَعفِ ِْه
ْ ْْالل ُه َّْمْْاغ ِفر
َ ََ ََر
ُ ْْْو َو رسع
ُ َ ْْْوأَكرمْْْنُ ُز
َ ْْْواغ ِسل ُهْْْبال َما ِء
َ ْْْمد َخلَ ُه
َ ل
َ َعن ُه
ْْْْْونق ِهْْْ ِم َن
ْْْواثلَّل ِجْْْوالب ِد
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ ُ َ َ َّ َ
َ َ
َ
ْارِْه
ْ سْْوأب ِد
ْ ِ ض ْ ِمنْْْادلن
ْ تْْاثلَّوبْْْاألبي
ْ َ اْْل َ َطايَاْْك َم ْاْْنقي
ِ لْْداراْْخيْا َْ ِمنْْْد
َ
َ
َ
َ
َ ْْْخياْْْمن
َ ْْْوأد ِخل ُهْْْاْلَنَّ َة
َ ْْْزوج ِه
َ ْْْخياْْْ ِمنْْْأَه ِل ِه
ْْْْْوأ ِعذ ُهْْْ ِمن
ْْْو َزوجا
َوأهَل
ِ
ِ
َ َ
َ َ
َ
ْ.»ْْار
ِْ َّابْْْانل
ِْ ابْْالق
ْ ِ ( َعذেহীহ মু সনলম, হা/২২৭৬)। এোড়াও
ِ بْْأوْ ْ ِمنْْْعذ
চাইকল এোেী দাাঁনড়কয় ো হাত তুকল আল্লাহর ননেি দু ’আ
প্রাথধনা েরকত পাকর (নতরনমেী, হা/৩৫৫৬)।
প্রশ্ন (৩০) : “আল্লাহুমা েদল্ল ওয়া সাদল্লম আলা নাদবদয়যনা
মুহাম্মাদ” এিা দে খোকনা দরুদ?
-োরজানা খশ দরমদে
দদনাজপুর।

উত্তর : প্রকশ্নাদল্লদ ত্ দরূদদি নবী a–এর খশ াকনা খোকনা
দরূদ নয়। নেী a-এর কযখাকনা উত্তম দরূদ হকলা দরূকদ
ইেরাহীম ো আমরা োলাকত পাি েকর থানে। আব্দু র রাহমান
ইবনু আবূ লায়লা p বণিনা েকরন, এেবার আমার সকঙ্গ
ো’ব ইবনু উজরা c-এর সাক্ষাত্ হকলা। দত্দন বলকলন,
আদম দে খত্ামাকে এেদি হাদদয়া খদব না। ত্া হল এই খয,
এেদদন নবী a আমাকদর দনেি খবদরকয় আসকলন, ত্ ন
আমরা বললাম, ইয়া রাসূ লাল্লাহ! আমরা আপনাকে খেমন েকর
সালাম খদব, আমরা আপনার উপর দরূদ েীভাকব পড়ব? দত্দন
َ
َ
َُ
َ ُ َ َ َّ ُ َّ َ ر
বলকলন, খত্ামরা বলকব,ْ ْ ْك َما،ْ آلْ ُْم َّم ٍْد
ْ َ ْ ْ َو،ْ َع ُْم َّم ٍْد
ْ ْل
ْ اللهمْ ْص
ِ ْ َع
َّ
ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
َ
َ َ َّ َ َ
ُ
َ
َّ
َْع
ْ ْ ْارك
ْ  ْ ِإن،ْ ْآلْ ْ ِإبرا ِهيم
ْ يم ْو
ْ ت َْعْ ِْْإبرا ِه
ْ ص لي
ِ ْك
ِ ْ َع
ِ ْ ْْحيد
ِ  ْالله ْم ْب،ْ َْميد
ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ
ََ َ
َ َّ َ َ
َُ
َُ
َّ
ْْ ْإِنك،ْ يم
ْ آل ْإِبرا ِه
ِْ ْ َع
ْ  ْو،ْ يم
ْ َع ْإِبرا ِه
ْ ْت
ْ  ْكم ْا ْبارك،ْ ْآل ُْمم ٍد
ِْ ْ َع
ْ ْ ْو،ْ ُم َّم ٍْد
َ
َ
َْميد
ِ (েহীহ েু খারী, হা/৩৩৭০; েহীহ মু সনলম, হা/৪০৫)। অে
ِ ْْْْحيد
দরূদনি নেী a–এর কযখাকনা দরূদ। সু তরাং দরূদ নহসাকে
এনি পড়াই উত্তম। হাদীকে ইহা েযতীত নভন্ন যব্দ দ্বারাও দরূদ
ُُ َ
َّ ُ َ َ ُّ َّ َ ُّ َ َ َ َ ُ َ َّ
সােযস্ত হকয়কে- কেমন: ْ ْاَّللْ ْ َوبَ َرَكته
ْ السَلمْ ْعلي
ِ ْْبْ ْ َورْح ْة
ِ ك ْأيه ْاْْانل

(েহীহ েু খারী, হা/৮৩১)।

সু তরাং রাসূ ল a–এর কযখাকনা
পিনতকত দরূদ পড়া উনচত। আেূ হুরায়রা c হকত েনণধত,
রাসূ লুল্লাহ a েকলকেন, ‘কে েযনক্ত আমার উপর এেোর
দরূদ পাি েরকে আল্লাহ তার উপর দযোর রহমত েেধণ
েরকেন (েহীহ মু সনলম, হা/৪০৮; নমযোত, হা/৯২১)।
পাদরবাদরে দবধান- দববাহ-ত্ালাে
প্রশ্ন (৩১) : আদম ২০১৭ সাকল স্থানীয় খিয়ারমযাকনর োযিালকয়
আমার স্ত্রীকে খ ালা ত্ালাে খদই। ত্ালাকের আকগই আদম
দদ্বত্ীয় দবকয় েকরদেলাম। খবশ দেেু দদন পর আমার দদ্বত্ীয় স্ত্রী
শাদরদরে অসু স্থত্ার োরকণ সংসার খেকড় িকল যায়। পরবত্িীকত্
আদম প্রথম স্ত্রীকে দেদরকয় আনার জনয আকলমকদর দনেি খগকল
ত্ারা বকলন, আকগর স্ত্রীকে দেদরকয় দনকত্ হকল ত্াকে অনযত্র
দববাহ দদকত্ হকব। আমার িাদি শাশুদড় ত্ার খমকয়র জামাইকয়র
সাকথ ত্ার দবকয় খদন এবং খস এেদদন পর ত্াকে ত্ালাে
দদকয় খদয়। দত্ন মাস পর আদম আবার ত্াকে নত্ুনভাকব
খমাহরানা দদকয় দবকয় েদর। আমার জানার দবষয় হকলা- েুরআন
ও সু ন্নাহর আকলাকে আমার বত্িমান সংসার ববধ না-দে অচ্চবধ?
-যাহ আলমেীর যরীফ
কযরপু র, ময়মননসংহ।

উত্তর : আপনার েতধমান স্ত্রী বের্। তকে আকলমকদর উক্ত
ফতওয়া উদ্ভি ও নভনত্তহীন। োরণ আপনন আপনার কখালােৃত
প্রথম স্ত্রীকে নতুন নেোহ ও কমাহকরর মার্যকম সরাসনর কফনরকয়
কনওয়াই যরীয়ত সম্মত নেল। কেননা কখালা কোকনা তালাে
নয়। েরং তা নেোহ নেকচ্ছদ। আর আকলমকদর ফতওয়া
অনু োয়ী চাচী যাশুড়ীর কমকয়র োমাইকয়র সাকথ এেনদকনর
চু নক্ত নেোহ কদওয়া হারাম হকয়কে। কেননা পূ কেধর স্বামীর েনয
বের্ েরার চু নক্ত নেোহ (নহল্লা) প্রথা ইসলাকম ঘৃ নণত ও অনভযপ্ত
োে। উক্বো ইেনু আকমর c বকলন, রাসূ ল a বকলকেন,
‘আদম দে খত্ামাকদর ভাড়াকি পাাঁো সম্পকেি জানাব না? খসই
পাাঁো হকলা নহল্লাোরী। আর আল্লাহ নহল্লাোরী ও োর েনয নহল্লা
েরা হয় উভয়কে অনভযাপ েকরকেন’ (ইেনু মাোহ, হা/১৯৩৬)।
প্রশ্ন (৩২) : স্বামী-স্ত্রীর খমাবাইকল
খোন খেকি দদকয় স্বামী খমকসকজ
দু ই, এবং দত্ন ত্ালাে। প্রশ্ন
হকয়কে দে? োযিের হকয় থােকল

েথা বলার সময় েগড়া হয়।
দলক পাোন ‘কত্ামাকে এে,
হকলা, এই ত্ালাে োযিের
েরণীয় েী?
-ইেবাল খহাকসন সু মন
িারঘাি, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূ ল a বকলকেন, ‘দত্নদি োজ এমন যা বাস্তকব বা
োট্টাচ্ছকল েরকলও ত্া বাস্তদবেই ধত্িবয। আর ত্া হকলা- দববাহ,
ত্ালাে ও স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ’ (আবূ দাউদ, হা/২১৯৪; দত্রদমযী,
হা/১১৮৪)। সু ত্রাং খমাবাইকল খমকসজ েকর খহাে দেংবা
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সরাসদর; স্বামী যদদ স্ত্রীকে ত্ালাে খদয় ত্াহকল খস ত্ালাে
োযিের হকব। অত্এব প্রকশ্নাকল্লদ ত্ পিদত্র ত্ালাে
দনঃসকন্দকহ োযিের। ত্কব ত্া দত্ন ত্ালাে নয় বরং এে
ত্ালাে দহসাকব গণয। খেননা স্বামী স্ত্রীকে এে সাকথ দত্ন
ত্ালাে দদকল ত্া শরীয়কত্ এে ত্ালাে দহসাকব দবকবদিত্ হয়।
َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ
َ َ
َّ َ
ْح ِزنْ َعلي َها
اسْ أنْ أباْ رَكنةْ طلقْ امرأتهْ ثَلثاْ ف
ٍ هللْ ب ِنْ عب
ِ ْعنْ عب ِدْ ا
َ َ َ َّ َ َ
َ ْإ َّن َه:ْﷺْوقَ َال
َ
ُّ
.ْاحدة
ِْ اْو
ْانليب
اْعلي ِه
فرده
ِ
আব্দু ল্লাহ ইবনু আব্বাস h খথকে বদণিত্, আবু রুোনা নাকম
এেজন খলাে ত্ার স্ত্রীকে দত্ন ত্ালাে দদকয় দিদন্তত্ হকয়
পকড়। ত্ ন নবী a ত্ার স্ত্রীকে ত্ার োকে দেদরকয় দদকয়
বকলন, এিা এে ত্ালাে হকয়কে। (মু সনাকদ আহমাদ, হা/২৩৮৭
হাদীে েহীহ; বায়হািী, হা/১৪৭৬৪)।

ত্াই খেউ যদদ এেসাকথ দত্ন

ত্ালাে দদকয় খদয় ত্াহকল খসিা এে ত্ালাে বকল গণয হকব।
আর উি স্বামী ত্ার স্ত্রীকে দত্ন মাকসর মকধয নত্ুনভাকব দববাহ
পড়াকনা োড়াই দেদরকয় দনকত্ পারকব। যদদ দত্ন মাস অদত্িান্ত
হকয় যায় ত্াহকল নত্ুনভাকব খমাহরানা ধাযি েকর দববাহ
পড়াকনার মাধযকম দেদরকয় দনকত্ পারকব। সু ত্রাং আপদন িাইকল
আপনার স্ত্রীকে উপকর বদণিত্ পিদত্কত্ দেদরকয় দনকত্ পাকরন।
প্রশ্ন (৩৩) : দেেু দদন আকগই ইউদিউকব শুনলাম- খেউ যদদ
স্ত্রীকে খেকড় দদলাম বা খত্ামাকে রা ব না বকল ত্াহকল ত্ালাে
হকয় যাকব। িার বের আকগ আমার পদরবাকরর সদসযকদর সাকথ
আমার স্ত্রীর েগড়া হয়, খস আমাকে বকল খত্ামার পদরবার
খথকে আদম মুদি িাই। ত্ ন আদম বলদেলাম, খত্ামার বাবামাকে খডকে একন মুদি দনকয় িকল যাও। ত্ুদম আমাকে দনকয়
সু ী হকত্ না পারকল অনয োউকে দবকয় েকর সু ী হও। খসই

প্রশ্ন (৩৪) : খোকনা নারী ত্ার অদভভাবেকে না জাদনকয়
খগাপকন োজী অদেকস দবকয় েকর। ত্ারপর দনকজর ভুল বু েকত্
খপকর দদ্বত্ীয় স্বামী গ্রহণ েকর। ত্াহকল দে ত্ার দদ্বত্ীয় স্বামী
গ্রহকণর খক্ষকত্র প্রথম স্বামী খথকে ত্ালাে ও ইদ্দকত্র প্রকয়াজন
আকে?। উকল্ল য খয, দদ্বত্ীয় স্বামী গ্রহকণর পূ কবি প্রথম স্বামীর
সাকথ দত্ন মাস আকগ দাম্পত্য সম্পেি হয় ।

-নরেু আহকমদ
নেরল, নদনােপু র।

উত্তর : অনভভােকের অনু মনত োড়া নেকয় েরকল নেকয় হকে না;
েরং তাকদর নতন মাকসর পারস্পানরে সম্পেধ েযনভচার েকল
েণয হকে। েখন নেকয়ই হয় নাই তখন তালাে আর ইেকতর
কোকনা প্রশ্নই হয় না। আেূ মূ সা আল-আযআরী েকলন, রাসূ ল
a েকলকেন, ‘ওয়ানল োড়া নেোহ শুি হকে না’ (আেূ দাঊদ,
হা/২০৮৫; নতরনমেী, হা/১১০১)। আকয়যা g েকলন, রাসূ ল a
েকলকেন, ‘কে মনহলা তার ওয়ানলর অনু মনত েযতীত নেোহ
েেকন আেি হকে, তার নেোহ োনতল োনতল, তার নেোহ
োনতল, তার নেোহ োনতল…’ (নতরনমেী, হা/১১০২; নমযোত,
হা/৩১৩১)। সু তরাং েতধমাকন কেকহতু কেনার হদ োস্তোয়ন েরার
কোকনা েযেস্থা কনই, কসকহতু পূ কেধর অপেকমধর েনয আল্লাহর
ননেি খাকলে অন্তকর তওো েকর প্রথম স্বামী কথকে তালাে
কনওয়া ও ইেত পালন েরা োড়াই পকরর (কমকয় অনভভােকের
সম্মনতকত হকয় থােকল) বের্ স্বামীর সাকথ ঘর সংসার েরকত
পাকর। একত পূ কেধর স্বামী কথকে তালাে কনওয়া ো ইেত পালন
েরার কোকনা প্রকয়ােন কনই।
ইবাদত্- দাওয়াহ
প্রশ্ন (৩৫) : আল-ইদত্োম পদত্রোদি অমুসদলম ত্থা দহন্দুকদর
পড়কত্ খদওয়া যাকব দে?

-খমা. আব্দু ল গেুর
দজদপও ৯০০০, ু লনা।

স্বাধীনত্া খত্ামাকে দদলাম। আমার স্ত্রী যাইদন। এিা দে ত্ালাে
বকল গণয হকব? আদম আকগ জানত্াম ত্ালাে দদকত্ ত্ালাে
শব্দিা বলকত্ হয়।
-আব্দু ল হান্নান
মক্কাপ্রবাসী।

উত্তর : প্রকশ্নাকল্লনখত কেকে তালাে হয়নন। কেননা এখাকন
স্ত্রীকে োো-মাকে উপনস্থত েকর পৃ থে হওয়ার স্বার্ীনতা কদওয়া
হকয়নেল। নেন্তু স্ত্রী কসই সু কোে গ্রহণ েকরনন। নের্ায় এিা
তালাে হয়নন। রাসূ ল a-এর স্ত্রীেণ তার সামকথধযর কেনয
কখারকপাকের দানে োনাকল নতনন তাকদর তার োকে থাোর
অথো পৃ থে হকয় োওয়ার স্বার্ীনতা নদকয়নেকলন। নেন্তু কোকনা
স্ত্রী তা গ্রহণ েকরনন। আর কসিাকে তালাে নহসাকে েণয েরাও
হয়নন (েহীহ েু খারী, হা/২৪৬৮; েহীহ মু সনলম, হা/১৪৭৫)।
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উত্তর : পড়কত্ খদওয়া যাকব (েহীহ েু খারী, হা/৪৫৫৩)। একত্
খোকনা সমসযা কনই। খেননা রাসূ লুল্লাহ a খদহইয়া োলবী
c –র মাধযকম দিস্টান বাদশা খহরাদিয়াকসর দনেি দাওয়াত্
পত্র পাদেকয় দেকলন। খস দাওয়াত্ পকত্র েুরআকনর আয়াত্ও
খল া দেল (েহীহ বু ারী, হা/৪৫৫৩)। আল-ইদত্োম পদত্রোর
উকদ্দশয শুধু মুসদলকমর দনেি দ্বীন প্রিার নয় বরং এর উকদ্দশয
হকচ্ছ- ইসলাকমর সদেে বযা যা, ইসলাকমর খসৌন্দযি, মুসদলম
অমুসদলম, আদস্তে, নাদস্তেসহ সেল দিন্তাধারার মানু কষর দনেি
ত্ুকল ধরা। যাকত্ ত্ারা এর মাধযকম সদেে ও মকনানীত্ ধিম
ইসলামকে মকন-প্রাকণ গ্রহণ েরকত্ পাকর। সু ত্রাং
অমুসদলমকেও এই পদত্রো পড়কত্ খদওয়া যায় এবং খদওয়া
উদিত্। একত্ দ্বীন প্রিাকর সহকযাদগত্ার োরকণ েওয়াব পাওয়া
যাকব। ইনশা-আল্লাহ!
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হে/যানস্ত- কেনা-েযনভচার
প্রশ্ন (৩৬) : আদম অকনে বড় ভুল েকরদে। ৫ বের ধকর
এেদি খমকয়র সাকথ আমার অচ্চবধ সম্পেি। আদম আপনার
বিবয শুকন ত্ওবা েকর দনকজকে খশাধরাকনার খিিা েরদে এবং
খমকয়দির সাকথ সব ধরকনর সম্পেি দেন্ন েকরদে। দেন্তু বত্িমাকন
খমকয়দি আমায় দবকয়র জনয প্রিুর পদরমাকণ িাপ দদকচ্ছ। অপর
দদকে আমার অদভভাবেগণ ঐ খমকয়র সাকথ খোকনাভাকবই
দবকয় দদকত্ রাদজ নয়। দেন্তু খমকয়দি আপনার এেদি বিকবযর
দেেু অংশ আমার োকে পাদেকয়কে। খয াকন বলা আকে- যার
সাকথ খযনা হকয়কে খস ত্াকে দবকয় েরকত্ বাধয। এ ন আমার
প্রশ্ন হকচ্ছ, খেকল-খমকয় খযনায় দলপ্ত হওয়ার পর যদদ দু ইজকনর
এেজন দববাহ েরকত্ সম্মত্ না হয় ত্াহকলও দে পরস্পর
দববাহ েরকত্ বাধয?
-আব্দু র রহমান
দূ েধাপুর, রােযাহী।

উত্তর : নেোকহর পূ কেধ নারী-পুরুকের সেল সম্পেধ হারাম।
সু তরাং তাকদর উপর হে (কেনার ননর্ধানরত যানস্ত) প্রকয়াে
েরকত হকে (আন-নূ র, ২৪/২)। এই যানস্ত োেধেকরর দানয়ত্ব
সরোকরর। অনভভােকের সম্মনতকত তাকদর মাকঝ নেোহ কদওয়া
োয়। মহান আল্লাহ েকলন, ‘বযদভিারী খেবল বযদভিাদরণী অথবা
মুশদরো নারীকে োড়া দবকয় েরকব না এবং বযদভিাদরণীকে
খেবল বযদভিারী অথবা মুশদরে োড়া দবকয় েরকব না। আর
মু’দমনকদর উপর এিা হারাম েরা হকয়কে’ (আন-নূ র, ২৪/৩)।
তকে তাকদর মাকঝ কোরপূ েধে নেোহ কদওয়া োকে না।
উোয়দু ল্লাহ ইেনু ইয়ানেদ p তার নপতা হকত েণধনা
েকরন, এেেন কেকল এেেন কমকয়র সাকথ অপেমধ েরল।
অতঃপর উমার c েখন মক্কায় আেমন েরকলন তখন তার
সামকন এই মামলানি কপয েরা হকলা। নতনন তাকদর দু ইেনকে
নেজ্ঞাসা েরকলন, তারা দু ইেন এই অপেকমধর স্বীোরনক্ত
প্রদান েরল। নতনন তাকদর দু ইেনকে (কেনার যানস্ত) কেোঘাত
েরকলন এেং তাকদরকে এেনেত েরার (নেোহ েেকন আেি
েরার) আযা েযক্ত েরকলন। কেকলনি তার এই প্রস্তাে
প্রতযাখযান েরল (মু সনাদ আয-যাকফঈ, হা/১৩৮৬; সু নানু ল েুেরা,
হা/১৩৬৫৩)।
প্রশ্ন (৩৭) : আদম এেজন খযনাোরী অকনেবার খযনা েকরদে।
বত্িমাকন আল্লাহর দনেি জবাবদদহীত্ার ভয় আমার অন্তরকে
প্রেদম্পত্ েকর। প্রশ্ন হকলা- আমার ক্ষমা পাওয়ার উপায় েী?
েী েরকল আদম ক্ষমা খপকত্ পাদর?

-নাম প্রোকশ অদনচ্ছু ে
ননলফামারী।

উত্তর : খযনা অত্যন্ত গদহিত্ অপরাধ। ত্াই এই মকমি ইসলাকমর
িূ ড়ান্ত দবধান হকচ্ছ, যদদ খোকনা অদববাদহত্ পুরুষ বা মদহলা

বযদভিাকর দলপ্ত হয় ত্াহকল ত্াকে এেশ’ খবত্রাঘাত্ েরকত্ হকব
এবং পুকরাপুদর এে বের খদশান্তর েরকত্ হকব (আন-নূ র, ২;
েহীহ বু ারী, হা/১৬৯০)। আর যদদ খোকনা দববাদহত্ পুরুষ বা
মদহলা বযদভিাকর দলপ্ত হয় ত্াহকল ত্াকে পাথর দনকক্ষপ েকর
হত্যা েরকত্ হকব (েহীহ বু ারী, হা/৬৮৭৮; েহীহ মু সদলম, হা/১৬৭৬)।
আর এই দবধান িাকয়ম েরকব ইসলাদম রাকের শাসে। ত্কব
উকল্লদ ত্ বযদিকে এই অবস্থায় এেদনষ্ঠ ত্ওবা ও খবদশ খবদশ
ইকস্তগোকরর মাধযকম আল্লাহর োকে ক্ষমা প্রাথিনা েরকত্ হকব
(আল-েুরিান, ২৫/৬৮-৭১)। আর আল্লাহ ত্া‘আলা িাইকল ত্ার এই
ত্ওবা েবু ল েকর ক্ষমা েকর দদকত্ পাকরন (েহীহ েু খারী,
হা/৪৮৯৪)। মহান আল্লাহ েকলন, ‘আপদন বলু ন, খহ আমার
বান্দাগণ! যারা দনকজকদর উপর বাড়াবাদড় েকরে, খত্ামরা
আল্লাহর রহমত্ খথকে দনরাশ হকয়া না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ
ক্ষমা েকর খদকবন। দত্দন অদত্ ক্ষমাশীল, অদত্ দয়ালু ’ (আযযু মার, ৩৯/৫৩)।
হালাল-হারাম
প্রশ্ন (৩৮) : েনম েেে ননকয় তাকত উৎপানদত ফসল কভাে
েরকল ইোদত েেু ল হকে নে?
-কসৌরভ
লালমদনরহাি।

উত্তর : ঋণ কদওয়া সম্পকদর ননরাপত্তার েনয কে সম্পদ
ঋণদাতার মানলোনায় কসাপদধ েরা হয়, তাই েেে (আল োক্বারা,
২৮৩)। েেকে রাখা সম্পদ ঋণদাতার কভাকের েনয নয়। েরং
তা শুর্ু তার সম্পকদর ননরাপত্তার েনয। তাই ঋণদাতা উক্ত
সম্পদ কভাে েরকত পারকে না। োরণ ‘কে ঋকণ লাভ ননকয়
আকস, কসিাই সূ দ’ (মু োন্নাফ ইেনু আেী যায়ো, হা/২০৬৯০; সু নাকন
েুেরা, োয়হাক্বী, হা/১০৯৩৩)। উকল্লখয কে, েেকের সম্পদ েনদ
এমন হয় কে, তার নপেকন খরচ েরা লাকে, কেমন- েরু,
োেল, উি ইতযানদ, তাহকল েতিুেু খরচ েরকে, ততিুেু তার
কথকে উপোর গ্রহণ েরকত পাকর। অথধাৎ প্রাণীকে খড়-ঘাস
খাওয়াকে, তার নেননমকয় কস প্রাণীর দু র্ খাকে ো তার নপকি
আকরাহণ েরকে (েহীহ েু খারী, হা/২৫১২; নমযোত, হা/২৮৮৬)।
খরকচর কচকয় কেনয উপোর গ্রহণ েরকল তা সূ দ েকল েণয
হকে। দু গ্ধদানোরী েেরী েেে গ্রহণোরী সম্পকেধ ইেরাহীম
َ
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ِ
َّ
َ
َ
َ
نْْال َعل ِفْْْف ُه َْوْْ َر ًّب ْا
ِْ بْْ َبع َْدْْث َم
ِْ َ نْْالل
َْ ‘ ِمকস তার খড়-ঘাকসর খরচ
সমপনরমাণ দু র্ পান েরকে। েনদ খড়-ঘাকসর মূ কলযর কচকয়
কেনয দু র্ গ্রহণ েকর, তাহকল তা সূ দ হকে’ (ফাতহুল োরী, ৫/১৪৪;
নায়লু ল আওত্বার, ৫/২৭৯; তুহফাতুল আহওয়ােী, ৪/৩৮৭)। তাই েেকে
কনওয়া েনমকত উৎপানদত সম্পূ ণধ ফসল কভাে েরা হারাম। এই
ফসল কখকয় ইোদত েেু ল হকে না (েহীহ মু সনলম, হা/১০১৫)। তকে
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েনদ চাোোকদর খরচ নহসাকে সমাকে প্রচনলত আনর্ ো েেধা
নহসাকে ফসল ননকয় অেনযষ্ট ফসল েনমর মূ ল মানলেকে কফরত
কদয় নেংো কসই ফসকলর মূ লয সমপনরমাণ িাো ঋণ কথকে
মওেূফ েকর কদয়, তাহকল তা হালাল হকে এেং তাকত ইোদত
েেু কল কোকনা োর্া থােকে না।

অথিচ্চনদত্ে- বযবসা-বাদণজয
প্রশ্ন (৪১) : খেসবু ে অথবা ইউদিউব খথকে এডকসন্স এর

প্রশ্ন (৩৯) : আমার স্ত্রী সরোদর নাসি, খস পাাঁি ওয়াি োলাত্

-কমা. আেু কোহা
নখলকেত, ঢাো।

পকড়, আদমও পাাঁি ওয়াি োলাত্ পদড়। এ ন প্রশ্ন হকলা ত্ার
নাসি এর িােুরী েরা দেে হকচ্ছ দে?
-চান নময়া
রংপু র।

উত্তর : ইসলাকম পর-পুরুকের সাকথ সহেস্থান েকর নারীর েনয
চােুরীসহ কোকনা োে েরা বের্ নয় েনদও তা পূ ণধ নহোেসহ
হকয় থাকে। কেননা আল্লাহর রাসূ ল a নারী-পুরুকের
সহেস্থানকে সরাসনর নােচ েকরকেন। উমার c হকত
েনণধত, রাসূ ল a েকলকেন, ‘কোকনা (োয়কর মাহরাম) নারীপুরুে কেকনা ননেধনোস না েকর। কেননা (এমন হকল) তাকদর
তৃ তীয়েন হকে যয়তান’ (নমযোত, হা/৩১১৮)। অে হাদীে প্রমাণ
েকর কে, োয়কর মাহরাম নারী-পুরুকের সহেস্থান স্পষ্ট হারাম।
তকে, নারীকদর পৃ থে অেস্থাকনর েযেস্থা থােকল চােুরী েরকত
পাকর।

মাধযকম ইনোম েরা যাকব দে-না? অকনে সময় অনলাইকন
ব্রাউস েরার সময় অদনচ্ছা সকেও অশ্লীল েদব খিাক পকড়
এক্ষকণ েরণীয় েী?

উত্তর : এডকসন্স হকলা গুেল েতৃ ধে পনরচানলত এেনি নসকস্টম।
কেখাকন এেেন েযনক্ত নেনভন্ন রেম েনেেু ক্ত নেজ্ঞাপন
আপকলাড েকর থাকে। এরপর েত মানু ে তা কদকখ থাকে কস
অনু োয়ী তার এোউকে ডলার েু ক্ত হয়। একেকে এেেন
েযনক্ত েনদও যরীয়া সম্মত নেজ্ঞাপন আপকলাড েরকত চাই
তেু ও তার সামকন নেনভন্ন রেম খারাপ েনে চকল আকস নের্ায়
তার েতধেয হকে এমন োে েরা হকত নেরত থাো। োরণ
এর মার্যকম তার কচাকখর কেনা হকয় থাকে। রাসূ কলর োণী,
‘কচাখ কেনা েকর থাকে আর তার কেনা হকলা দৃ নষ্ট কদওয়া, মুখ
কেনা েকর থাকে আর তার কেনা হকলা েথা েলা, হাত কেনা
েকর থাকে আর তার কেনা হকলা স্পযধ েরা, পা কেনা েকর
থাকে আর তার কেনা হকলা চলা এেং লজ্জাস্থান তা সতযায়ন
েকর ো নমথযায় পনরণত েকর’ (েহীহ েু খারী, হা/৬২৪৩; নমযোত,
হা/৮৬)।

হালাল-হারাম-চােুরী
প্রশ্ন (৪০) : বাজার খথকে যকবহ েকর আনা মুরদগ। দবসদমল্লাহ
বকল যকবহ েরা হকয়কে দে-না আদম দনদশ্চত্ জাদন না। দেংবা
জানার খোকনা উপায়ও খনই। একক্ষকত্র ঐ খগাশত্ াওয়ার
দবধান দে?
-ইসরাত োহান

প্রশ্ন (৪২) : Youtube -এর মত্ App বানাকল দে গুনাহ হকব?
োরণ এ াকন ভাকলা ারাপ দু কিাই থাকে। এর জনয দে আদম
দায়বি থােব?
-মু োনর্শ্রা েু যরা
পােধতীপু র, নদনােপুর।

েনরেহাি, কনায়াখালী।

উত্তর : যদদ স্পি জানা যায় খয, প্রাণীদি খোকনা অমুসদলম যকবহ
েকরকে বা খোকনা মুসদলম দবসদমল্লাহ না বকল যকবহ েকরকে
ত্াহকল ঐ প্রাণীনি খাওয়া োকে না। আর েনদ স্পষ্ট োনা না োয়
তাহকল খাওয়ার সময় নেসনমল্লাহ েকল কখকত হকে। আকয়শা
g খথকে বদণিত্, দত্দন বকলন, এেদা োহাবীগণ দজোসা
েকরন, খহ আল্লাহর রাসূ ল! আমাকদর িওকমর খলাকেরা
জাদহদলয়যাকত্র যু কগর ু বই দনেিবত্িী (অথিাৎ ত্ারা খেবলই
ইসলাম েবু ল েকরকে)। ত্ারা আমাকদর োকে খগাশত্ দনকয়
আকস, অথি আমরা জাদন না, ত্ারা যকবকহর সময় ঐ পশুর
উপর ‘দবসদমল্লাহ’ পাে েকরকে দে-না? আমরা দে এ খগাশত্
খথকে ভক্ষণ েরব? ত্ ন রাসূ লূল্লাহ a বলকলন, খত্ামরা
‘দবসদমল্লাহ’ বকল ত্া ভক্ষণ ের। (আেূ দাঊদ, হা/২৮২৯)।
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অনু রূপভাকে আল্লাহ সৎ আমল েরার েনয েকলকেন।

আল্লাহর োণী, ‘কহ রাসূ লেণ ! কতামরা পনেে নেননস হকত খাও
এেং সৎ আমল ের’ (আল-মু নমনূ ন, ২৩/৫১)।

উত্তর : কে সফিওয়যাকরর মকর্য ভাকলা-মন্দ দু কিা নদেই আকে,
হুেহু তার মকতাই অনয সফিওয়যার োনাকনা উনচত নয়। োরণ
তাকত ভাকলার সাকথ সাকথ মকন্দরও প্রচার হয়। তকে এমন
অযাপ নদকয় েনদ প্রচনলত সফিওয়যাকরর মন্দ নদেগুকলা
েমাকনার েযেস্থা েরা োয়, অথো কোকনা সফিওয়যাকরর
ইনোম অমুসনলমকদর হাকত চকল োওয়া করার্ েরা োয়,
তাহকল মুসনলম উম্মাহর স্বাকথধ এমন সফিওয়যার ো অযাপ
োনাকনা কেকত পাকর এেং ইহা সৎেকমধ সহকোনেতার যানমল
হকে। মহান আল্লাহ েকলন, ‘সৎেমি ও ত্ােওয়ায় খত্ামরা
পরস্পকরর সহকযাদগত্া ের। মন্দেমি ও সীমালঙ্ঘকন
পরস্পকরর সহকযাদগত্া েকরা না। আর আল্লাহকে ভয় ের।
দনশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদাকন েকোর’ (আল-মাকয়দা, ৫/২)।
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প্রশ্ন (৪৩) : ১. খমাবাইকল বযবহাকরর জনয ত্ােসীরুল েুরআন,
হাদীে, ইসলাদমে বই ইত্যাদদর Apps বতনর েরা োকে নে? ২.
েনদ োয় তাহকল এই Appsগুকলাকত নেনভন্ন হালাল নেননকসর
এযাড কযা েরা বের্ হকে নে।
-মু োনর্শ্রা, েু যরা
পােধতীপু র, নদনােপুর।

উত্তর : হযাাঁ, োনাকনা োকে এেং হালাল নেননকসর অযাড কযা
েরা োকে। কেননা, মহান আল্লাহ তাাঁর পকথ মানু েকে ডাোর
আকদয েকরকেন। আর এ দাওয়াত দাকনর মার্যম নেনভন্ন হকত
পাকর। কেমন, ১. দলীল নভনত্তে সু ন্দর েক্তেয উপস্থাকনর
মার্যকম মানু েকে আল্লাহর পকথ ডাো। মহান আল্লাহ েকলন, ‘ঐ
েযনক্তর কচকয় কে উত্তম োচননে েক্তা হকত পাকর কে আল্লাহর
পকথ ডাকে এেং সৎ আমল েকর’ (হা-মীম সােদা, ৪১/৩৩)। ২.
েুরর্ার কলখননর মার্যকম ইসলামকর দাওয়াত সেধে কপৌঁকে নদকত
হকে। চাই তা অনলাইকন কহাে অথো অফলাইকন কহাে।
সু লায়মান আ. রানী নেলনেকসর নযরে নমনিত রােকত্বর েথা
হুদহুদ পানখর মার্যকম োনকত কপকর তাওহীকদর দাওয়াত পে
তার ননেি পানিকয় নেকলন (আন-নামল, ২৭/২৩-৩০)। নেী মুহাম্মাদ
a তাওহীকদর দাওয়াত পে োদযাহ নহরানিয়াকসর ননেি
নদহইয়াতুল োলেী c -এর মার্যকম পানিকয়নেকলন (েহীহ
েু খারী, হা/৭)। এ কথকে েু ঝা োয় দ্বীন প্রচাকরর েনয অযাপ বতরী
েরা োকে। অপরপকে, আল্লাহ তাআলা েযেসা হালাল এেং সূ দ
হারাম েকরকেন (আল-োক্বারা, ২/২৭৫)। আর কে নেননস হারাম
তার কেচা-কেনা ো নেননমকয় মূ লয গ্রহন েরাও হারাম। কেমন,
কেনা েরা হারাম এেং কেনা েকর এর মূ লয গ্রহণ েরা হারাম।
আেূ মাসঊদ আল-আনোরী েকলন, রাসূ ল a েুেুকরর েযেসা
েকর, পনততােৃ নত্ত েকর ও েণেী েকর মূ লয কখকত ননকের্
েকরকেন (েহীহ েু খারী, হা/২২৩৭; নমযোত, হা/২৩২)। সু তরাং হালাল
েযেসাকয় হালাল মার্যম গ্রহণ েরাকত কোকনা োর্া ননকের্ কনই।
কেমন, েতধমাকন ইসলানম পনেোগুকলাকত নেনভন্ন কোম্পাননর
অযাড কযা ো প্রচার েরা হয়।
মৃ ত্ুয
প্রশ্ন (৪৪) : মৃ ত্ুয শযযায় শাদয়ত্ মুমূষি বযদিকে খোন দদকে
েকর শুইকয় রা কত্ হকব।
-যাহোলাল নময়া
মানহেঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : মৃ তুয যেযায় সানয়ত মুমূেধ েযনক্ত তার সু নের্ামত শুকয়
থােকে। এই েযাপাকর যরীয়কত কোকনা নদেননকদধযনা কনই।
ا ا
এমন মুমূেধ েযনক্তকে উপনস্থত েযনক্তেণ তাওহীকদর োনলমা َل
َلَإ ِ ا
َ
َ َه
َلََاّلل
َ ِ  إপাকির তালক্বীন েরকে। আবূ সাঈদ ু দরী c খথকে
বদণিত্। দত্দন বকলন, রাসু লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম
বকলকেন, খত্ামাকদর মকধয মুমূষিকদর ‘লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ’ এর

ত্ালেীন দাও (অথধাৎ ত্ার সামকন োকলমা পাে েরকত্ থাে
খযন খস শুকন আল্লাহকে স্মরণ েকর) (েহীহ মু সনলম, হা/৯১৬)।
দপত্া-মাত্ার প্রদত্ সন্তাকনর দাদয়ত্ব ও েত্িবয
প্রশ্ন (৪৫) : সৎ মাকয়র প্রদত্ সৎ খেকলর দে খোকনা দাদয়ত্ব
আকে?
-কমা. হানমদু র রহমান
কোদাোড়ী, রােযাহী।

উত্তর : হযাাঁ, সৎমাকয়র প্রনত সৎকেকলর নেকযে দানয়ত্ব রকয়কে। তার
সাকথ সদাচণ েরা, তার কখাাঁে-খের কনওয়া। আর তার ভরণকপােকণর দানয়ত্ব ননকত পারকল কতা েড় ইহসান হকে। মহান
আল্লাহ েকলন, ‘আনম োনী ইসরাঈকলর ননেি কথকে পাক্কা ওয়াদা
ননকয়নে কে, কতামরা আল্লাহ োড়া োকরা ইোদত েরকে না, নপতামাতা, ননেিাত্মীয়, ইয়াতীম ও নমসেীনকদর সাকথ ভাকলা েযেহার
েরকে’ (আল-োক্বারা, ২/৮৩)। আপন মা, সৎ মা এরা হকলা নপতার
সেকচকয় োকের েেু। আত্মীয়তার সম্পেধ েোয় রাখা ও নপতামাতার েেু-োেকের সাকথ ভাকলা েযেহার প্রসকঙ্গ এেনি হাদীে
েনণধত হকয়কে। আেূ উসাইনয়যদ আস-সাঈদী c েকলন, আমরা
রাসূ ল a-এর ননেি নেলাম এমন সময় হিাৎ েকর েনূ সালামা
কোকের েকনে েযনক্ত আসকলন। একস েলকলন, আল্লাহর রাসূ ল!
নপতা-মাতা মৃ তুযর পর কোকনা ভাকলা আচরণ োনে থাকে নে োর
দ্বারা আনম তাকদর সাকথ ভাকলা আচরণ েরকত পারে। নতনন
েলকলন, ‘হযাাঁ, আকে! তুনম তাকদর মৃ তুযর পর তাকদর েনয েমা
চাইকে, তাকদর প্রনতশ্রুনত পূ ণধ েরকে, তাকদর সূ ে র্কর আত্মীয়তার
সম্পেধ েোয় রাখকে, তাকদর েেু-োেেকদর সম্মান েরকে’ (আেূ
দাঊদ, হা/৫১৪২; নমযেতা, হা/৪৯৩৬)।
সন্তাকনর প্রদত্ দপত্া-মাত্ার দাদয়ত্ব ও েত্িবয- আিীো
প্রশ্ন (৪৬) : কোকনা সন্তান েনদ েু র্োকরর নদন মােনরকের পকর
েন্মগ্রহণ েকর, তাহকল েু র্োর তার আক্বীোর নদকনর
নহসাকের মকর্য েণয হকে না-নে েৃ হস্পনতোর কথকে নদন েণনা
শুরু হকে?
-আঞ্জারুল ইসলাম
উত্তর নদনােপু র , ওকয়স্ট কেঙ্গল, ভারত।

উত্তর : েৃ হস্পনতোর কথকে নদন েণনা আরম্ভ হকে। কেননা
আরেী তানরখ শুরু হয় সূ েধ কডাোর পর কথকে। সু তরাং
েৃ হস্পনতোকর েন্ম র্কর ৭ম নদকন আক্বীো েরকত হকে। আেূ
হুরায়রা c কথকে েনণধত, রাসূ ল a েকলকেন, ‘কতামরা
চাাঁদ কদকখ নেয়াম র্করা এেং চাাঁদ কদকখ নেয়াম কেকড় দাও। েনদ
আোয কমঘাচ্ছন্ন থাকে তাহকল, যা’োন মাকসর নেয নদন পূ ণধ
েকরা’ (েহীহ েু খারী, হা/১৯০৯; েহীহ মু সনলম, হা/১০৮১)। উক্ত হাদীে
কথকে েু ঝা োয় কে, আরেী তানরকখর সম্পেধ চাাঁকদর সাকথ।
আর চাাঁদ কেকহতু মােনরকের পর কদখা োয় সু তরাং আরেী
তানরকখর নহসােও মােনরকের পর কথকে আরম্ভ হকে।
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অপসংস্কৃনত- নদেস উৎোপন
প্রশ্ন (৪৭) : ইসলাকম দদবস পালন েরা হারাম। দেন্তু দনদদিি দদকন
খেন আমরা ইদ উদযাপন েদর?
-সানেলা োহান
সাপাহার, নওোাঁ।

উত্তর : ইসলাম কে সময় কে আমল েরার ননকদধয নদকয়কেন তা কস
সময় কস নদকন পালন েরা ইোদত। আর কে েযাপাকর ননকের্
েকরকেন তা েেধন েরাও ইোদত। ইসলাম আকের সেল নদেস
উদোপন েরাকে হারাম েকর দু ইনি নদকন আনন্দ েরার আকদয
েকরকেন। তাই দু ই ইদ েযতীত সেল র্রকনর উৎসে, নদেস
উদোপন হারাম কস কেই নাকমই কহাে না কেন?। এই মকমধ
َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
َ ْس ْ ِمن ُْهْ َْف ُه َْو
রাসূ লুল্লাহ a েকলকেন, ْر ْْد
ْ َ ْفْْأم ِرنْاْْهذْاْ َْمْاْْلي
ْ ِ ْث
ْ نْْأح َد
ْم
‘কে েযনক্ত আমাকদর দ্বীকনর মকর্য এমন নতুন েস্তু উদ্ভােন েরল ো
তার মকর্য কনই তা প্রতযাখযানকোেয’ (েু খারী, হা/২৬৯৭; নমযোত,
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َلْ َلي
হা/১৪০)। অনয েণধনায় রকয়কে, سْعلي ِْهْأم ُرنْاْفه ْوْر ْد
ْ لْع َم
ْ نْع ِم
ْم
‘কে েযনক্ত এমন আমল েরল োর প্রনত আমার ননকদধয কনই তা
প্রতযাখযানকোেয (েহীহ মু সনলম, হা/১৭১৮)।

প্রশ্ন (৪৮) : োকরা েন্মনদকন ‘শুভ েন্মনদন’ েকল শুকভচ্ছা জানাকল
দে ত্া দশরে হকব?
-আদসে ান েসবা
আড়াইবাদর, ব্রাহ্মণবাদড়য়া।

উত্তর : োকরা েন্মনদকন ‘শুভ েন্মনদন’ েলা োকে না। কেননা েত
নদন, নদেস ও োনেধে আকে োর ননের ইসলাকম নাই তার সেই
নেোতীয় অপসংস্কৃনত, ো মুসনলম সমাকে অনু প্রকেয েকরকে।
আর মুসনলমরা ননকেকদর অোকন্তই তা ননকেকদর সভযতা ও
সংস্কৃনত নহকসকে লালন-পালন েকর থাকে। আর ‘শুভ েন্মনদন’
যব্দগুচ্ছ হকলা ইংকরনে ‘হযানপ োথধ-কড িু ইউ’-এর ভাোনু রূপ, ো
ইউকরাপ-আকমনরোর ইয়াহূ দী-নিস্টানকদর কথকে মুসনলমকদর মাকঝ
ঢুকে পকড়কে। মুসনলমকদর েনয এ োেয েযেহার েরা বের্ নয়।
ইেনু উমার c েকলন, রাসূ ল a েকলকেন, ‘কে েযনক্ত কোকনা
োনতর সাকথ সাদৃ যয গ্রহণ েরকে, কস তাকদরই দলভূ ক্ত’ (আেূ
দাঊদ, হা/৪০৩১; মু সনাকদ আহমাদ, হা/৫১১৪; নমযোত, হা/৪৩৪৭; )।

َ ََ َ ََ َ َ ُر
ُ َ َ
َ ك
َّ ْه َري َر َة َْق َال َْز َار
ُّ ْانل
ْىْمن
ْقبْأم ِهْفبَكْوأب-صلْاهللْعليهْوسل ْم-ْب
عنْأ ِِب
ِ
َ َ َ َُ َ
َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ
َ َ ُ َر
َْلْ َواس َتأ َذن ُت ُهْف َْأن َْأ ُزور
ْ ِ ْحولْفقالْ«ْاستأذنتْرب ِْفْأنْأستغ ِفرْلهاْف ْلمْيؤذن
ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َّ ُ َ ر
َ
.ْ»ْورْف ِإن َهاْتذك ُرْال َموت
قبهاْفأ ِذن ِْلْفزورواْالقب

ْআবূ হুরায়রা c েত্ৃ িে বদণিত্, এেদা নবী a ত্াাঁর মাকয়র
েবর দযয়ারত্ েরকত্ দগকয় খোঁকদ খেলকলন এবং ত্াাঁর আকশপাকশ সেলকে োাঁদদকয় ত্ুলকলন। (োরণ, দজোসা েরা হকল)
দত্দন বলকলন, ‘আদম আল্লাহর দনেি আমার মাকয়র জনয ক্ষমা
প্রাথিনা েরার অনু মদত্ িাইলাম। দেন্তু দত্দন আমাকে অনু মদত্
দদকলন না। অত্ঃপর আদম ত্াাঁর দনেি ত্ার েবর দযয়ারত্ েরকত্
অনু মদত্ িাইকল দত্দন ত্াকত্ অনু মদত্ দদকলন। সু ত্রাং খত্ামরা
েবর দযয়ারত্ ের। োরণ, ত্া মরণকে স্মরণ েদরকয় খদয়’ (েহীহ

মু সদলম, হা/৯৭৬; ইবনু মাজাহ, হা/১৬৩৯; অধযায়-৪৮ দমশোত্, হা/১৭৬২; ‘িবর
দযয়ারত্ অধযায়’)।

প্রশ্ন (৫০) : জচ্চনে ইসলাদমে স্কলার বকলকেন, েদেন দেত্নার
যু কগ খোকনা মুসদলম যদদ েুরআন ও েহীহ হাদীে অনু যায়ী
খোকনা সু ন্নাকত্র উপর আমল েকর, ত্াহকল ৫০ জন শহীকদর
েওয়াব পাকব। এ েথা দে দেে?
-দরজভী আহকমদ
িাাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : দজ; দেত্নার যু কগ েহীহ সু ন্নাহর উপর আমলোরী বযদি
োহাবীকদর মধয হকত্ ৫০ জন বযদির সমপদরমাণ েওয়াব অজিন
েরকব মকমি বদণিত্ হাদীেদি েহীহ (দসলদসলা েহীহা, হা/৪৯৪; দত্রদমযী,
হা/৩০৫৮)। ত্কব ৫০ বা ১০০ জন শহীকদর েওয়াব পাকব মকমি
বদণিত্ হাদীে দনত্ান্তই যঈে (দসলদসলা যঈো, হা/৩২৬)। খেননা এই
বণিনার মাকে মুহাম্মাদ দবন োকলহ আল-উযরী নামে বণিনাোরী
রকয়কে দযদন অপদরদিত্ এবং আব্দু ল মদজদ ইবনু আব্দু ল আযীয
ইবনু আবী রাওয়াদ নামে এেে বণিনাোরী রকয়কে, যার এেে
বণিনা অগ্রহণকযাগয এবং হাসান ইবনু েুত্ায়বা নামে বণিনাোরী
রকয়কে দযদন মাত্রুেুল হাদীে ‘ত্ার হাদীে প্রত্যা যাত্’ (মাজমা’উয
যাওয়াকয়দ, ‘আল-হায়োমী’, ১/১৭২ পৃ . দলসানু ল মীযান, ২/২৪৬ পৃ.)।
সংকযার্নী
মানসে আল-ইনতোম, নডকসম্বর-২০২১ এর ‘নেকয় ননকয়

হাদীে
প্রশ্ন (৪৯) : ‘মুহাম্মাদ a ত্াাঁর দপত্া-মাত্ার মাগদেরাকত্র
জনয মহান আল্লাহর দনেি অনু মদত্ খিকয়দেকলন। আল্লাহ অনু মদত্
খদনদন’। মকমি বদণিত্ হাদীকের আরবী ইবারত্, বাংলা অনু বাদ,
অনু কচ্ছদ ও হাদীে নাম্বারসহ জাদনকয় বাদধত্ েরকবন।

ভােনা’ প্রেকের নদ্বতীয় েলাকম সূ রা আল-ক্বাোকের ২৫
َ َ
নং আয়াকতর কিক্সি নহসাকে উকল্লখ েরা হকয়কে, ْْ﴿قالت
َ ُّ َ َ َ َ
َ
َ َّ ُ َ
ُ
َ ْي
ُ ْاألم
﴾ْي
ْ تْْالق ِو
ْ ْنْْاستأجر
ِْ ْم
َْ نْْخ
ْ تْْاستأ ِجرْه ْ ِإ
ْ ِ َِإح َداه َم ْاْْيَ ْاْْأب
ِ ْي
। যা মূ লত্ ২৬ নং আয়াকত্র খিক্সি। ত্কব অনু বাদ ২৫

-খমা. আব্দু ল গেুর
দজদপও ৯০০০, ু লনা।

নং আয়াকত্রই খদওয়া হকয়কে।
এই অনাোনিত ভুকলর েনয আমরা আল্লাহর োকে

উত্তর : প্রকশ্ন জানকত্ িাওয়া হাদীেদি আরবী ইবারত্ ও
অনু বাদসহ উকল্ল েরা হকলা:
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েমাপ্রাথধী।
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