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রামাযানের ভান া কানের ধারা অব্যাহত রাখুে!

দেখনত দেখনতই বব্োয় বে োোমুখী দেকী কামাই ও প্রবিক্ষনের মাস রামাযাে মুব্ারক। বকন্তু প্রবিক্ষে কযাম্প দেনক দব্র
হনয় সসবেক বক ব্নস োকনব্? অব্িযই ো। ব্রং প্রবিক্ষনের ব্াস্তব্ প্রনয়াগ ঘটানব্। অেযো প্রবিক্ষে বব্ফন

যানব্।

রামাযানের দ্রুত বব্োয় আমানের েু বেয়ার ক্ষেস্থায়ী েীব্নের ব্াততা বেনয় দগনে। রামাযানের মনতা আমানেরও েু বেয়া দেনক
দ্রুত বব্োয় বেনত হনব্। সু তরাং এ স্বল্প সমনয়র েীব্নে মমোটেও সময় নষ্ট নো কটে পরকান র পানেয় সঞ্চনয়র সব্তাত্মক দেষ্টা
অব্যাহত রাখনত হনব্। তাোড়া ইস াম দকব্

অেু ষ্ঠাে ও দমৌসূ ম সব্তস্ব দকানো েীব্েব্যব্স্থা েয়; ব্রং ইস ানম আমরে

আল্লাহর ইব্ােত কনর দযনত হয় (আ -বহের, ১৫/৯৯)। পবরমানে অল্প হন ও বেয়বমত ও অব্যাহত আম মহাে আল্লাহর কানে
ব্ড় বপ্রয় (বু খোেী, হো/৬৪৬৪)। রামাযানের মূ

প্রবতপােয হনে তাক্বওয়া অব্ ম্বে, যা একেে মুবমেনক বেরসঙ্গী কনর োকনত

হয়। ঈমোনসহ ছওয়োটবে আশোয় মহোন আল্লোহে আটেশ-ননটেধ মমটন চলোই তোক্বওয়োে ম োড়োে কথো, যো ছোড়ো মকউ মুনমন
হটত পোটে নো। সু তেোাং তো শুধু েোমোযোটনে খোাঁচোয় বন্দী কেো চটল কী কটে!
মোটহ েোমোযোটন মসনিেগুটলো মুছল্লীে পেভোটে মুখনেত নছটলো, যো হওয়ো উনচত নছল প্রনতনে মুসনলম সমোটিে প্রনতনেন
পোাঁচবোটেে নচত্র। নকন্তু েোমোযোটনে নবেোটয়ে সোটথ সোটথ মসনিেগুটলো মুছল্লীশূ নযতোয় হোহোকোে কেটত শুরু কটেটছ। মুছল্লীেো
মসনিে ও ছোলোতটক গুডবোই িোননটয় চটল যোটে। অথচ ছোলোত নবনো একিন মোনু ে মুসনলম থোকটত পোটে নো (আে-রূম,
৩০/৩১; মু সনলম, হো/৮২; ফোতোওয়োল লোিনোহ আে-েোটয়মোহ, ২/২৮৪)। বোং ছোলোত তযো কোেীে নছয়োমসহ অনযোনয ইবোেত কবু ল হওয়োে

সম্ভোবনো মনই (দ্র. ফোতোওয়োল লোিনোহ আে-েোটয়মোহ, ১০/১৪০)। অতএব, ছোলোত চোনলটয় যোওয়ো বো তযো কেোে নসদ্ধোন্ত ননটত হটব
আপনোটকই।
মানহ রামাযানের ফরয বেয়াম বব্োয় বেন ও অেযােয বেয়াম বকন্তু বব্োয় দেয়বে। িাওয়ান র ৬বট বেয়াম (বতরবমযী, হা/৭৫৯),
শো‘বোটনে নছয়োম (বু খোেী, হো/১৯৭০), প্রবত সপ্তানহ দসাম ও ব্ৃ হস্পবতব্ানরর বেয়াম (বতরবমযী, হা/৭৪৫), প্রবত মানস ‘আইয়যানম ব্ীয’এর ৩বট বেয়াম (বতরবমযী, হা/৭৬১), আিূ রানয় মুহাররনমর বেয়াম (মু সব ম, হা/১১৬২), আরাফার বেয়াম (বতরবমযী, হা/৭৪৯), ছওটম
েোঊে e (বু খোেী, হো/১৯৭৯), সাধারে েফ

বেয়াম (বু খোেী, হো/২৮৪০) সহ যত সু ন্নাত বেয়ানমর বেনেতিো িরীআনত আনে,

দসগুন া পা ে কনর আমানেরনক সারা ব্ের বেয়ানমর বিক্ষা ধনর রাখনত হনব্।
কুরআে দত াওয়াত ও শ্রব্ে, বক্বয়ামু

ায় , োে-োোক্বা, আত্মীয়তোে সম্পকক েক্ষো, সেোচেণ, মনশোেোে দ্রবয বিকন, োন-

বোিনো বিকন, েোওয়োতী কাযতক্রম, অন্নহীনে অন্নোে, অসহানয়র পানি োাঁড়ানো ইতযাবে দযসব্ ভান াকানের অভযাস আমানের
রামাযানে গনড় উনেবে , দসগুন ার ধারা োবর রাখনত হনব্। রামাযাে েন

দগন ও এগুন া বকন্তু বব্োয় দেয়বে; ব্রং সারা

ব্ের এগুন া করার প্রবত ইস াম উৎসাবহত কনরনে।
যারা রামাযানের বব্োনয়র সানে সানে এসব্ ইব্ােত-ব্নেগী ও ভান া কােনক বব্োয় োোয়, তারা দমানটও ভান া মােু ষ
হনত পানর ো। সা ানফ োন হীনের দকউ দকউ ব্ন নেে, ‘বেকৃষ্ট ক্বওম তারাই, যারা রামাযানের ব্াইনর অেয মানস আল্লাহনক
বেনে ো’ ( াত্বাইফু
হন া, আমরা আসন
তাহন

মাআনরফ, পৃ. ২২২)। ব্রং এ আেরে মহাে আল্লাহর সানে দধাাঁকা ও প্রতারোর িাবম । আনরকবট বব্ষয়

কার ইব্ােত কবর? রামাযানের োবক রামাযানের রনব্র? যবে রামাযানের রনব্র ইব্ােত কনর োবক,

বতবে বকন্তু অেযােয মানসরও রব্। সু তরাং সারা ব্ের মহাে রনব্র ইব্ােনতর বব্কল্প দেই। আমরা বক অক্ষমতার

দখাাঁড়া অেুহাত দেবখনয় পার দপনয় যাব্? অব্িযই ো। আসন

রামাযানে প্রমাবেত হনয়নে দয, আমানের মনধয আম

দযাগযতা ও সক্ষমতা রনয়নে। তা ো হন গত এক মাস পার াম কী কনর?
মহাে আল্লাহ আমানেরনক সব্তো দ্বীনের উপর অবব্ে রাখুে। আমীে!
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করার

আরবী ও ইসলামী শিক্ষার
আরবীগুরুত্ব
ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব
-ড. মমা. কামরুজ্জামান
-ড. মমা. কামরুজ্জামান

োরা মুসশলমতের জনয একশি শবশ্বশবেযালয় প্রশেষ্ঠার উতেযাগ
গ্রহণ কতরন। মুসশলম মনেৃবৃ তদর িারাবাশহক আতদালন
আর অক্লান্ত পশরশ্রতমর বতেৌলতে ১৯২১ সাতল প্রশেশষ্ঠে হয়
ঢাকা শবশ্বশবেযালয়। এ শবশ্বশবেযালয় প্রশেষ্ঠাকাতল ২৫শি সাবকশমশি গশেে হয়। এ কশমশির মতিয আরবী ও ফাশসব সাবকশমশি শেল অেযন্ত গুরুত্বপূ ণব। অনযশি হতলা ইসলাশমক
স্টাশডজ সাব-কশমশি। শবশ্বশবেযালয় প্রশেষ্ঠায় নবাব আলী
মচৌিু রীর ভূ শমকা শেল উতেখ্ করার মতো। শবশ্বশবেযালয়
প্রশেষ্ঠাকতে ১৯০২ সাতল শেশন ১ লাখ্ ২০ হাজার িাকা
নগে োন কতরশেতলন। মুসশলম জাগরতণর অনযেম এ
পশিকৃৎ ইসলাশমক স্টাশডজ নাতম একশি অনু ষে মখ্ালার
প্রস্তাব শেতয়শেতলন। শকন্তু কেৃপ
ব ক্ষ োতের ক্ষমোবতল
শবষয়শিতক অগ্রাহয কতরন। োশয়ত্বপ্রাপ্ত কলকো কশমিন
আরবীতক ইসলাশমক স্টাশডতজর সাতি র্ু ক্ত কতর মেয়। র্ু ক্ত
এ আরবী ও ইসলাশমক স্টাশডজতক এ কশমশি একশি শবভাতগ
পশরণে কতর। এভাতব োরা আরবী ও ইসলাশমক
স্টাশডজতক সংকুশচে কতর একশি শবভাগ মখ্ালার শসদ্ধান্ত
গ্রহণ কতর। আর ফাশসবতক উেূ র
ব সাতি র্ু ক্ত কতর ফাশসব ও
উেূ ব— েু শি শবভাগতক একশি শবভাতগ পশরণে কতর। সংশক্ষপ্ত
এ েিযসূ ত্র এিাই প্রমাণ কতর মর্, ইসলাশমক স্টাশডজ ও
আরবী শবভাগ শেল ঢাকা শবশ্বশবেযালতয়র প্রশেষ্ঠাকালীন প্রিম
শবভাগসমূ তহর অনযেম। মর্ শবভাগতক Integral part বা
অশবতেেয অংি বতল অশভশহে করা হতয় িাতক। ঢাকা
শবশ্বশবেযালতয়র প্রিম ভাইস-চযাতেলর শপ, মজ, হািবগ োই
প্রিম মকাড সভায় প্রেত্ত প্রিম বক্ততবয এ শবভাগতক
Corner stone বতল আখ্যাশয়ে কতরশেতলন। মসই মিতক
বাংলাতেতি ইসলাশমক স্টাশডজ ও আরবী ভাষার উপতর্াশগো
ও চাশহো ক্রমান্বতয় বৃ শদ্ধ মপতে িাতক। ফলশ্রুশেতে ১৯৮০
সাতল আরবী ও ইসলাশমক স্টাশডজ স্বেন্ত্র েু শি শবভাতগ
রূপান্তশরে হয়। প্রশেষ্ঠার পর হতে শবভাগ েু শি মেতি শিক্ষা
শবস্তাতর অেযন্ত গুরুত্বপূ ণব ভূ শমকা পালন কতর আসতে।
শবভাগ েু শি মেিতক অতনক মশ্রষ্ঠ সন্তান উপহার শেতয়তে।
মশ্রষ্ঠ এ সন্তাতনরা মেিতক এশগতয় শনতে শিক্ষা ও সংস্কৃশে
শবস্তাতর বযাপক ভূ শমকা মরতখ্তেন। রাজনীশেতেও োতের
অবোন স্মরণ করার মতো। এ সমস্ত বযশক্ততের মতিয
উতেখ্তর্াগয হতলন : এস এম হুসাইন, সাতবক উপাচার্ব,
ঢাকা শবশ্বশবেযালয়। শবচারপশে আব্দু ল জব্বার খ্ান, সাতবক
শেকার, বাংলাতেি জােীয় সংসে। আব্দু ল হক ফশরেী,

পৃ শিবীতে ভাষার সংখ্যা ৭ হাজাতরর অশিক। োর মতিয
অশিকাংি মানু ষ ২৩শি প্রিান ভাষায় কিা বতল। চীনা ভাষার
অবস্থান পৃ শিবীতে প্রিম। পৃ শিবীতে এ ভাষাভাষী মানু তষর
সংখ্যা ১২৮ মকাশির উপতর। চীনা ভাষা শুিু গণচীন,
োইওয়ান ও শসঙ্গাপুতরর রাষ্ট্রভাষা। এ ভাষাতে পৃ শিবীর
৩৩শি মেতির মানু ষ কিা বতল। েু ই নম্বতর অবস্থান করতে
মেনীয় ভাষা। পৃ শিবীতে মেনীয় ভাষাভাষী মানু তষর সংখ্যা
প্রায় ৪৪ মকাশি। পৃ শিবীর ২২শি মেতির সরকাশর ভাষা হতলা
মেনীয় ভাষা। ৩১শি মেতির মানু ষ এ ভাষায় কিা বতল।
শেন নম্বতর অবস্থান করতে ইংতরশজ ভাষা। পৃ শিবীতে এ
ভাষাভাষী মানু তষর সংখ্যা ৩৮ মকাশি। ইংতরশজ ভাষা পৃ শিবীর
মমাি ১৮শি মেতির মােৃভাষা। সববাশিক ১০১শি মেতির মানু ষ
ইংতরশজতে কিা বতল। আর পৃ শিবীতে আরবী ভাষার
অবস্থান চেুিব। এ ভাষায় কিা বলা মানু তষর সংখ্যা ৩৫
মকাশি। সববাশিক ২৮শি মেতির মােৃভাষা হতলা আরবী। আর
শিেীয় সববাশিক ৬০শি মেতির মানু ষ আরবী ভাষায় কিা
বতল। ইসলামী গতবষকতের মতে, পৃ শিবীর প্রিম মানু ষ
শেতলন আেম e। আর োর ভাষা শেল আরবী।
ইসলাতম শবশ্বাসী প্রাচীন আরব মুসশলমগণ মেি শবজতয়র
পািাপাশি ভাষাশিক্ষার শবস্তাতরও
বযাপক ভূ শমকা
মরতখ্শেতলন। কারণ শিক্ষা এবং িমবতক োরা আলাো কতর
মেখ্তেন না। েখ্ন শিক্ষা এবং িমবতক অঙ্গাশঙ্গভাতব শবতবচনা
করা হতো। আর এ লতক্ষয োরা মেি-শবতেি ও
মহাতেিগুতলাতে েশ়িতয় পত়িশেতলন। এশিয়া, আশিকা এবং
ইউতরাপ পর্বন্ত শবস্তৃশে ঘতিশেল আরবী সভযো। প্রাচীন
সমৃ দ্ধ অসংখ্য ইশেহাস, সংস্কৃশে ও সভযো আরবী ভাষাতেই
রশচে হতয়শেল। োই শবশ্বময় আরবী ভাষার প্রভাব এখ্তনা
শবেযমান। আরবীয় মুসশলমতের আগমতনর গশেিারায়
উপমহাতেতি আরবী শিক্ষার বযাপক প্রচলন ঘতি। বাংলাসহ
উপমহাতেতির প্রশেশি এলাকায় গত়ি ওতে আরবী শিক্ষা
মকন্দ্র। ১৭৬৫ সাতল শিশিি আমতল মখ্াে বাংলাতেই
৮০,০০০ মােরাসা শেল। ক্ষমো েখ্ল কতর শিশিিরা বাংলা
মিতক ইসলামী সভযোর গশেপি রুদ্ধ কতর শেতে িাতক।
ফতল ইংতরজতের শবরুতদ্ধ আতদালন োনা মবেঁতি ওতে। বীর
বাঙ্গাশল ববষতমযর শবরুতদ্ধ ফুতেঁ স ওতে। মুসশলম মকন্দ্রীয়
মনেৃবৃ দ ইসলামী শিক্ষার বযাপাতর সতচেন হতয় ওতেন।
* অিযাপক, ইসলামী শবশ্বশবেযালয়, কুশিয়া।
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এশি প়িতে কখ্তনাই আর আগ্রহী হতব না। আর
শিক্ষকগণও এ শবষতয় আর মকাতনা গুরুত্ব শেতবন না।
শিক্ষানীশেতে মঘাশষে শিক্ষািবীতের শনজ িমব ও বনশেক
শিক্ষার মািযতম উন্নে চশরত্র গেতনর মর্ কিা বলা হতয়তে
মসশিও জােীয়ভাতব বন্ধ হতয় মগল। অিবাৎ স্কুল ও কতলতজ
ইসলামী শিক্ষা শবষতয় প়িাশুনার আর মকাতনা সু তর্াগ রইল
না। অনযশেতক ঐশেহযবাহী আশলয়া মােরাসার অবস্থাও ভাতলা
না। অনাের আর অবতহলায় আশলয়া মােরাসা োর স্বকীয়ো
অতনক আতগই হাশরতয় মফতলতে। বেবমাতন র্া-ও আতে োর
অবস্থাও খ্ুব একিা ভাল না। মােরাসা মিতক আরবী
শবষয়গুতলার গুরুত্ব অতনকাংতিই মলাপ মপতয়তে। পূ তবব
এখ্াতন ১০০ নম্বতরর ইংতরশজ ও ১০০ নম্বতরর বাংলা
প়িাতনা হতো। বেবমাতন এখ্াতন ২০০ নম্বতরর ইংতরশজ ও
২০০ নম্বতরর বাংলা প়িাতনা হয়। অিবাৎ বাংলা ও ইংতরশজর
শবষয় সংখ্যা শিগুণ বৃ শদ্ধ মপতয়তে। োশখ্ল ও আশলতমর
শবজ্ঞান গ্রুতপ আরবী সাশহেযতক সংকুশচে কতর ৫০ নম্বর
করা হতয়তে। অিবাৎ আরবী ১ম ও ২য় পত্রতক র্ু ক্ত কতর
েু তিা শমশলতয় ১০০ নম্বর করা হতয়তে। আরবী শিক্ষা
সংতকাচন কতর এখ্াতন বযাপকভাতব অনযানয শিক্ষাতক
শসতলবাতসর অন্তভুক্ত
ব
করা হতে। এেেসতেও কেৃবপক্ষ
োতের মমিাতক র্িার্ি মূ লযায়ন করতেন না। রাষ্ট্রীয় প্রায়
সকল মক্ষতত্রই োতের সাতি শবমাোসু লভ আচরণ করা
হতে। আশলয়া মােরাসা হতলা মেতির সবতচতয় প্রাচীন
ঐশেহযবাহী এক ইসলামী জ্ঞান মকন্দ্র। আরবী ভাষার
পািাপাশি এখ্াতন ইংতরশজ, শবজ্ঞান, গশণে, ইশেহাস,
ভূ তগালসহ অনযানয শবশভন্ন শবষতয় পােোন করা হয়।
আিু শনক শিক্ষার পািাপাশি আশলয়া মােরাসাগুতলাতে আরবী
ভাষার শবশভন্ন শবষতয়র পাে োন করা হতয় িাতক। আরবী,
নাহু (বাগশবশি), ছরফ (রূপেে), বালাগাে (অলংকারিাস্ত্র),
শফক্বহ (আইনিাস্ত্র), ফালসাফাহ (েিবন) ও সাশহেয শেল এ
পােক্রতমর গুরুত্বপূ ণব শবষয়। এককিায়, ইসলামী শিক্ষার
সাতি আিু শনক জ্ঞান-শবজ্ঞাতনর এক অননয সমন্বয় হতে
আশলয়া মােরাসা। শকন্তু বেবমাতন এখ্াতন এসব শবষয়
সামশগ্রকভাতব গুরুত্বহীন হতয় পত়িতে। অিচ এসব আশলয়া
মােরাসা মিতক মলখ্াপ়িা কতরই শিক্ষািবীরা বাংলাতেতির
শবশভন্ন শবশ্বশবেযালতয় আরবী ও ইসলাশমক স্টাশডজ শবভাতগ
ভশেব হতয় িাতকন।

সাতবক পশরচালক, ইসলাশমক ফাউতেিন, বাংলাতেি। ড.
শসরাজুল হক, স্বািীনো পুরস্কারপ্রাপ্ত, সাতবক অিযাপক, ঢাকা
শবশ্বশবেযালয়। ড. এ মক এম আইয়ু ব আলী, সাতবক অিযক্ষ,
মােরাসা ই আশলয়া, ঢাকা। ড. মুহাম্মাে আব্দু ল বারী, সাতবক
উপাচার্ব, রাজিাহী ও জােীয় শবশ্বশবেযালয় এবং মচয়ারমযান,
শবশ্বশবেযালয় মঞ্জু রী কশমিন। অিযাপক ড. মুহাম্মাে
মুস্তাশফজুর রহমান, সাতবক উপাচার্ব, ইসলামী শবশ্বশবেযালয়,
কুশিয়া ও আ না ম রইে উশিন, প্রশেষ্ঠাো উপাচার্ব, ইসলামী
আরশব শবশ্বশবেযালয়, ঢাকা, বাংলাতেি।
বাংলাতেি অভুযেতয়র পর হতে প্রশেশি সরকারই এ শিক্ষার
উন্নয়তন গুরুত্বপূ ণব ভূ শমকা পালন কতরতেন। বাংলাতেি
স্বািীতনর পর মমাি সােশি শিক্ষা কশমিন গশেে হতয়তে।
সববতিষ জােীয় শিক্ষানীশে প্রণীে হয় ২০১০ সাতল। এ
শিক্ষানীশেতে মাননীয় প্রিানমন্ত্রী মিখ্ হাশসনা িমব, শবজ্ঞান ও
কাশরগশর শিক্ষাতক শবতিষ প্রািানয শেতয় বক্তবয মরতখ্তেন।
আর এ শিক্ষানীশের উপর শভশত্ত কতরই রশচে হয় জােীয়
শিক্ষাক্রম ২০১২। শকন্তু েু ভবাগযজনক হতলও সেয মর্, ২০১০
সাতল প্রণীে শিক্ষানীশে জােীয় শিক্ষাক্রতম প্রশেফশলে
হয়শন। জােীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-মে একােি ও িােি
মশ্রশণতে ইসলামী শিক্ষাতক উতপক্ষা করা হতয়তে। শবজ্ঞান
এবং বযবসায় শিক্ষা িাখ্া মিতক ইসলামী শিক্ষাতক পুতরাপুশর
বাে মেওয়া হতয়তে। আর মানশবক িাখ্ায় ইসলামী শিক্ষাতক
ঐশেক শবষয় শহতসতব রাখ্া হতয়তে। জােীয় শিক্ষানীশেতে
সু েিভাতব একিা উতেখ্ শেল মর্, ‘শিক্ষার উতিিয ও লক্ষয
হতে— প্রািশমক ও মািযশমক স্ততর শিক্ষািবীতের শনজ শনজ
িমব ও বনশেক শিক্ষার মািযতম উন্নে চশরত্র গেতন সহায়ো
করা’। শিক্ষানীশেতে উতেশখ্ে শিক্ষার উতিিয ও লক্ষয
জােীয় শিক্ষাক্রতম সম্পূ ণবভাতব উতপশক্ষে হতয় মগল। জােীয়
শিক্ষাক্রম ২০১২-মে শিক্ষানীশেতে বশণবে উতিিয ও লক্ষয
শেিতক মগল। আবার প্রস্তাশবে জােীয় শিক্ষাক্রম রূপতরখ্া
২০২০-এ ‘ইসলাম ও বনশেক শিক্ষা’ শবষয়শিতক েিম
মশ্রশণর মবাডব পরীক্ষা মিতক বাে মেওয়া হতলা। অিবাৎ েিম
মশ্রশণর বাংলা, ইংতরশজ, গশণে, শবজ্ঞান এবং সামাশজক
শবজ্ঞান শবষয়গুতলার মবাডব পরীক্ষা অনু শষ্ঠে হতব। ফতল এ
শবষয়গুতলার ক্লাস-পরীক্ষা শনয়শমে চালু িাকতব। শবষয়গুতলার
সামশিক মূ লযায়ন হতব। এ মূ লযায়তনর উপর শভশত্ত কতরই
একজন শিক্ষািবীর মগ্রড শনিবাশরে হতব। শকন্তু ইসলামী
শিক্ষাতক মবাডব পরীক্ষা মিতক বাে মেওয়ার কারতণ
শিক্ষািবীতের কাতে এশি গুরুত্বহীন শবষতয় পশরণে হতলা। এ
শবষতয় মগ্রড উন্নয়তনর জনয আর মকাতনা ক্লাস এবং পরীক্ষা
অনু শষ্ঠে হতব না। কারণ শিক্ষািবীরা মবাডব পরীক্ষা বযেীে
৬ষ্ঠ el© ৭g msL¨v

উতেশখ্ে আতলাচনার মপ্রক্ষাপতি আমরা বলতে পাশর মর্,
জােীয় শিক্ষানীশে মিতক ইসলামী শিক্ষাতক বাে মেওয়া
একশি অতর্ৌশক্তক বযাপার। এিা একশেতক জােীয়
শিক্ষানীশের সু েি লঙ্ঘন। অনযশেতক মুসশলম জীবতনর
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কতরন। মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর ভাবমূ শেবতক ক্ষুণ্ন করতে োরা
হীন ষ়ির্তন্ত্র শলপ্ত বতল মেিবাসী মতন কতরন। এশির মািযতম
মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর ভাবমূ শেব মর্মন ক্ষুণ্ন হতব, মেমশন
সরকাতরর সশেোও মেিবাসীর কাতে প্রশ্নশবদ্ধ হতব।
সংশিিরা মতন কতরন, মাননীয় প্রিানমন্ত্রীতক শবপতে
মফলতেই কুচক্রী মহল এ শিক্ষা বযবস্থার সাতি শবমাোসু লভ
আচরণ করতেন। মহলশি এ শিক্ষাবযবস্থার প্রশেষ্ঠাকালীন
পশরতবি বাঙাশল জাশেতক সম্পূ ণবভাতব ভুশলতয় শেতেন। ঢাকা
শবশ্বশবেযালয় প্রশেষ্ঠাকালীন পশরতবতির কিাও োরা মতন
রাখ্তেন না। শবশভন্ন শবশ্বশবেযালয় ও ঢাকা শবশ্বশবেযালতয়র
সাতি সংশিিজতনরা এ সাবতজতের গুরুত্বতক অস্বীকার কতর
চতলতেন। োরা েৎকালীন েৃ শিতক সম্পূ ণভ
ব াতব এশ়িতয়
চতলতেন। প্রশেষ্ঠাকালীন ইশেহাস মূ লযায়ন না কতরই
ইসলাশমক স্টাশডজ শবভাগ ও আরবী শবভাতগর প্রশে
অবতহলা কতরই চতলতেন। এিা িমবপ্রাণ স্বািীন জাশের জনয
মমাতিই মানানসই নয়। বাংলাতেতির সংশবিান শুরু হতয়তে
‘শবসশমোশহর রহমাশনর রহীম’ শেতয়। সংশবিাতনর ২ এর ‘ক’
অনু সাতর মেতির রাষ্ট্র িমব ‘ইসলাম’। আর মর্ মেতির রাষ্ট্রিমব
ইসলাম, মস মেতি ইসলামী শিক্ষা শবষয়শিতক পাবশলক
পরীক্ষা মিতক বাে মেওয়া আশ্চর্বজনক স্বশবতরাশিোর
িাশমল। জােীয় শিক্ষানীশে অনু র্ায়ী বনশেকোর মূ ল উৎস
হতে িমব। এমোবস্থায় পাবশলক পরীক্ষা মিতক ইসলামী
শিক্ষা বাে মেওয়ার মকাতনা সু তর্াগ মনই। বাংলা
উইশকশপশডয়া কেৃক
ব ‘শবশভন্নতেতি িতমবর গুরুত্ব’ শিতরানাতম
একশি েিযশনভবর প্রবন্ধ প্রকাশিে হতয়তে। এখ্াতন
‘প্রশেশেতনর জীবতন িতমবর গুরুত্ব’ শনতয় প্রশ্ন করা হয়।
এতক্ষতত্র বাংলাতেতির ৯৯% উত্তর োনকারী ইসলামী শিক্ষার
পতক্ষ ‘হযােঁ-সূ চক’ জবাব শেতয়তেন। এমোবস্থায় িমবপ্রাণ
োওশহেী জনোর োশব হতলা, প্রিম মশ্রশণ মিতক িােি মশ্রশণ
পর্বন্ত সকল িাখ্ায় ইসলামী শিক্ষাতক আবশিযক শবষয়
শহতসতব অন্তভুক্ত
ব
করা মহাক! িমব ও বনশেক শিক্ষা
শবষয়শিতক েিম, একােি ও িােি মশ্রশণর মবাডব পরীক্ষায়
পূ তববর নযায় বহাল রাখ্া মহাক! কুরআন হােীতের ভাষা
শহতসতব এ ভাষার মর্বাোতক শফশরতয় আনা মহাক! আরব
মেিগুতলার শ্রমবাজাতর িক্ত অবস্থান বেশরর সু শবিাতিব
আরবী ভাষাতক সববস্ততর বািযোমূ লক করা মহাক! আরবশবতশ্ব
শ্রশমক রপ্তাশনর শনশমতত্ত আরবী ভাষা প্রশিক্ষতণর মািযতম েক্ষ
জনিশক্ত বেশরর বযবস্থা করা মহাক! আশলয়া মােরাসায়
আরবী সংতকাচন বন্ধ কতর আরবী শিক্ষাতক পূ তববর নযায়
র্িার্ি গুরুত্ব মেওয়া মহাক! োওরাতয় হােীেতক শুিু মাস্টাসব
এর মান শেতলই হতব না, কমবতক্ষতত্র োতের সু তর্াগ প্রোন
করা মহাক!

কের্ব এক হীনমনযোর বশহিঃপ্রকাি। পািাপাশি এিা একশি
ভাষা ও শডশসশিতনর সাতি শবমাোসু লভ আচরতণর
বশহিঃপ্রকাি। িমবীয় প্রতয়াজতন মােরাসাতে আরবী শিক্ষার
গুরুত্ব অপশরসীম। েতব িমবীয় প্রতয়াজতনর বাইতরও আরবী
শিক্ষার বযাপক গুরুত্ব রতয়তে। অিবননশেক সাফলয, বযবসায়
সাফলয ও কূিননশেক সম্পকব েৃ ঢ়করতণ এ ভাষার গুরুত্ব
অপশরসীম। মেতি মরশমিযাে অজবতনর মক্ষতত্র আরবী ভাষার
গুরুত্ব অনস্বীকার্ব। কারণ মেতির ববতেশিক মরশমিযাে
অজবতন িেকরা ৮০ ভাগই আতস আরবী ভাষাভাষী মেি
মিতক। অিবননশেক এ গুরুত্ব শবতবচনা কতর ভারতের মতো
একশি শহদু প্রিান মেতি আরবী ভাষাতক সরকাশরভাতব
পৃ ষ্ঠতপাষকো মেওয়া হতয় িাতক। আরবশবতশ্ব জনিশক্ত
রপ্তাশনর জনয োতেরতক আরবী ভাষায় েক্ষ কতর মোলা হয়।
একইভাতব পাশকস্তানও মসতেতির নাগশরকতের আরবী ভাষার
প্রশিক্ষণ শেতয় িাতক। আরবী ভাষাতক অবতহলার কারতণ
সঊেী আরতব অশিকাংি বাঙাশলতক ঝা়িুোর আর সু ইপাতরর
মতো শনম্ন পর্বাতয়র কাজ করতে মেখ্া র্ায়। আরবী ভাষায়
অেক্ষ হওয়ার কারতণ োরা অেযন্ত শনম্ন পর্বাতয়র শ্রশমতকর
মর্বাো পায়। অপরপতক্ষ আরবীতে েক্ষ হবার কারতণ ভারে
এবং পাশকস্তাতনর শ্রশমকতের অশফশসয়াল শবশভন্ন সম্মানজনক
কাতজ শনতয়াগ মপতে মেখ্া র্ায়। এশি মকাতনাভাতবই
অস্বীকার করার উপায় মনই মর্, বাংলাতেি একশি মুসশলম
প্রিান মেি। আর এ মেতির ৯০ ভাগ মানু তষর সাতি আরব
শবতশ্বর একশি মর্াগসূ ত্র সব সময় শেল, আতে এবং িাকতব।
মাননীয় প্রিানমন্ত্রী, জনতনত্রী মিখ্ হাশসনার আমতল
মােরাসাগুতলাতে আরবী ভাষার সংতকাচন ও শিক্ষানীশের
লঙ্ঘন এতকবাতরই মবমানান। কারণ স্বািীন বাংলার স্থপশে
বঙ্গবন্ধু মিখ্ মুশজবু র রহমান শনতজতক বাঙাশল মুসশলম বতল
পশরচয় শেতে গববতবাি করতেন। শেশন োর বক্ততবযর মতিয
ইনিাআোহ বতল শনতজতক মুসশলম পশরচয় শেতেন। শেশন
ইসলাতমর উন্নে গতবষণার জনয ইসলাশমক ফাউতেিন
প্রশেষ্ঠা কতরশেতলন। বঙ্গবন্ধু বতলশেতলন, ‘মক্তব শিক্ষাই হতব
এতেতির বু শনয়াশে শিক্ষা’। োরই সু তর্াগয কনযা মাননীয়
প্রিানমন্ত্রী মিখ্ হাশসনার মনেৃতত্ব ২০১৩ সাতল স্থাশপে হয়
ইসলাশম আরশব শবশ্বশবেযালয়। ইসলাতমর মমববাণী ও মচেনা
প্রসাতরর শনশমতত্ত ইতোমতিয মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ১০১০শি
োরুল আরকাম মােরাসা প্রশেষ্ঠা কতরতেন। ৫৬০শি মতডল
মসশজে প্রশেষ্ঠা কতরতেন। োওরাতয় হােীেতক মাস্টাতসবর
মান প্রোন কতরতেন। এমোবস্থায় স্কুল, কতলজ মিতক
ইসলামী শিক্ষাতক বাে মেওয়ার মকাতনা মাতনই হয় না।
মেিতপ্রশমক জনো এিাতক কুচক্রী মহতলর ষ়ির্ন্ত্র বতল মতন
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অহির বাস্তবতা হবশ্লেষণ
পবব) হবশ্লেষণ (৬ষ্ঠ পবব)
অহির (৬ষ্ঠ
বাস্তবতা
-আব্দুরল্লরাযযাক
াি হবন আব্দু র রাযযাক
-আব্দু ল্লাি হবন আব্দু

(হমন্নাতুল বারী- ১৩তম পবব)

[যয িাদীশ্লের বযাখ্যা চলশ্লে :
َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
 َ َع ِن ْاب ِن،ن ُعق ْي ٍل
 ع، حدثنا الليث: قال،ٍحدثنا َيَي بن بكْي
َ أ َّوُل ما: َع ْن ََعئ َش َة ُ أ ِّم ْال ُم ْؤمن َني َ أ َّن َها َق َال ْت،الز َب ْْي
ُّ  َع ْن ُع ْر َو َة ْبن،ِش َهاب
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ِ
َ
ْ
ُ َُ ٍ َ ُ
َ َ َّ
ُ َ َّ َ ْ ُّ ْ َ َ ِ
 فَك َن َل َي َرى، ِانل ْوم
اِلة ِِف
و
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م
ﷺ
هلل
ا
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ب ِدئ ب ِه رس
ِ
ِ ْح الرؤيا الص
ِ
َ َ َ ْ ْ َ َ ِ َّ َ ْ ُ
َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ِّ ُ َّ ُ ِ ْ ُّ
 وَكن، ثم حبب إَِل ِه اْلَلء،رؤيا إَِل جاءت ِمثل فل ِق الصب ِح
ِ يلو َ بِغ َار
ْ
َ َ َ َّ ُ ُّ َ َّ َ ُ َ
ْ ْ َ َ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ
ات ال َع َد ِد ق ْبل أن َيْنِع إِل
ِ اِل ذ َو
ِ  فيتحنث ِفي ِه وهو اتلعبد َاللي،ٍَ ِحراء
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ َ
َ
ْ
 َ َح ََّّت َج َاء ُه، ث َّم َي ْر ِج ُع إِل َخ ِد َجية ف َي ََت َّْو ُد ل ِ ِمثلِ َها، َو َي ََت َّو ُد ِِللِك، أهلِ ِه
ْ
َ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ ََْ َُ َ َ َ
ُ
ُّ
َ
.ٍ ما أنا ْ بِقارِئ: قال، َ اقرأ: فجاءه الملك فقال،ٍاِلق َ َوه َو ِِف َغر ِ ِحراء
ُ ُق ْلت، ْاق َرأ: ُث َّم أ ْر َس َلِن َف َق َال،اْل ْه ُد
َ ْ  َفأ َخ َذ ِِن َف َغ َّطِن َح ََّّت َب َل َغ ِم ِِّن:َق َال
ِ
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َ َ
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 ث َّم َ أ ْر َسل ِِن،اْل ْه ُد
 فأ َخذ ِِن َفغ َّط ِِن اثلانِ َية حَّت بلغ ِمِن،ٍَما أ َنا بِق ْارِئ
َ
ُ َ َ َّ
َ َ َ َُْ ْ َ ََ
ََ َ َ َ
 ث َّم أ ْر َسل ِ ِْن،اثلة
ِ  فأخذ ِِن فغ َّط ِِن اثل،ٍ فقل ُت ما أنا بِقارِئ،ْ اق َرأ:فقال
َّ َ
َ
َ
َ
َ ََ
ْ
ْ
ْ
ْ
 اق َرأ-  َخل َق اإلِن َس َان ِم ْن َعل ٍق- اِلي َخل َق
:فقال
ِ {اق َرأ بِاس ِم َر ِّبك
َ
ْ
ُ
َ َ َ
ُ ُ
َ
َ
 ف َد َخل َلَع،َو َر ُّبك األك َر ُم} ف َر َج َع ب ِ َها َر ُسول اهللِ ﷺ َي ْر ُجف ف َؤ ُاد ُه
َ ََ
ُ َ ُ ِّ َ
ُ
َ
ْ
ْ ُ َخد َجي َة ب ْن
وِن ف َز َّمل ُوه َح ََّّت ذ َه َب َعن ُه
وِن زمل
 َز ِّمل: فقال
ِل
ٍ ِ ت خ َوي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ  َف َق َال َْلد َجية َوأ ْخ َ ََب َها،الر ْو ُع
ُ  ل َق ْد َخش:اْل َ ََب
َّ
يت َلَع نف ِِس فقال ْت
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ً َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ
، وَت ِمل الَك، إِنك تل ِصل الر ِحم، ّلَك واهللِ ما يزِيك اهلل أبدا:خ ِدجية
ْ َ
َّ  َو َت ْقري،وم
َ كس ُب ْال َم ْع ُد
َ ْ  َو ُت ِع ُني َ َلَع َن َوائِب،الض ْي َف
.اِل ِّق
ِ َوت
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ َ
َ
فان َطلق ْت ب ِ ِه َخ ِد َجية َح ََّّت أ َت ْت ب ِ ً ِه َو َرقة ْب َن َن ْوف ِل ْب ِن أ َس ِد ْب ِن َع ْب ِد
ْ
َ
ْ
َ َّ  َوََك َن ْام َرأ َت َن، ْاب َن َع ِّم َخ ِد َجي َة،ْال ُع َّزى
َ َّص ِِف
 َوَك َن َيك ُ َت ُب،اْلا ِهلِ َّي ِة
ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ْ
ْ
ْ ُ َ َ َ َّ َ ْ
اهلل أن
يل بِال ِعَبانِي ِة ما شاء
ْن
ِ ال
ِ
ِ في َكتب ِمن اإل،كتاب َال ِعَب ِاِن
ِ
ْ َ
ِّ، َيا ْاب َن َعم:  َف َق َال ْت َ َُل َخ ِد َجي ُة،ِم
َ ِ  َوَك َن َش ْي ًخا كب ِ ًْيا َق ْد َع،ك ُت َب
ي
َ
َ
َ
َ َ ََ َ
َُ
َ
ْ َ
 َيا ْاب َن أ ِِخ َماذا َت َرى؟ فأخ َ ََب ُه:  َفقال َُل َو َرقة.ْاس َم ْع ِم َن ْاب ِن أ ِخيك
َّ ُ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ُ
ُ اِلي َن َّز َل
اهلل
 هذا: فقال َل ورق َة،َر ُسول اهللِ ﷺ َخ َ ََب َما َرأى
ِ انلاموس
َ َ َ ُْ ْ
ُ  َ َْل َتِن أ ُك، َيا َ َْل َتِن ف َيها َج َذ ًَع،َ َلَع ُم َوَس
،ون َ ْح ًّيا إِذ ير ِ ُجك ق ْو ُمك
ِ
ِ
َ
ُ َُ َ ََ
َ ٌ
ُْ َ َِ
ْ
َ  ل ْم. َن َع ْم:ج ُه ْم؟! َق َال
َّ
ت َر ُجل ق ُّط ب ِ ِمث ِل َما
أ
ي
ر
ُم
و
أ
ﷺ
هلل
ا
ول
فقال رس
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُث َّم َلم.َّصا ُم َؤ َّز ًرا
ْ ُ  َوإ ْن ُي ْدرْكِن َي ْو ُم َك َ أ ْن،ج ْئ َت ب ِه َّإَل ُعو ِد َي
ً ْ َّص َك َن
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ِ َ ْ َ َ َ َ ِ َ ِّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
ُ تاب َع ُه َع ْب ُد اهلل ْب ُن ُي
ُوس َف َوأبو
َ .ْح
ُ
 وفَت الو، ينشب ورقة أن توّف
ِ
َ
ُ
ْ ُّ
َ وقال ُي ُون ُس
َ .صالِح
. َبوا ِد ُر ُه: وم ْع َم ٌر
.الزهر ِ ِّي
وتاب َع ُه ِهَلل ْب ُن َر َّدا ٍد عن
ٍ

হতহন ইবনু হিিাব যেশ্লক, হতহন উরওযা ইবনু যু বাশ্লযর যেশ্লক,
হতহন আশ্লযিা g যেশ্লক, হতহন বশ্ললন, সববপ্রেম সতয
স্বশ্লের মাধ্যশ্লম রাসূ ল a-এর হনকট অিীর আগমন শুরু
িয। হতহন যয স্বেই যদখ্শ্লতন না যকন যসই স্বে সকাশ্ললর
মশ্লতা তার সামশ্লন সতযরূশ্লপ প্রকাহিত িশ্লতা। অতঃপর তার
কাশ্লে একাহকত্ব ভাশ্ললা লাগশ্লত লাগল। হতহন যিরা গুিায
একাকী োকশ্লতন এবং রাহিকালীন ইবাদশ্লত মগ্ন োকশ্লতনযতক্ষণ না পহরবাশ্লরর কাশ্লে হফশ্লর প্রশ্লযাজনীয হজহনস
যনওযার প্রশ্লযাজন না িশ্লতা। অতঃপর হতহন খ্াদীজা gএর হনকট হফশ্লর আসশ্লতন হতহন তার জনয অনু রূপ পাশ্লেয
প্রস্তুত কশ্লর হদশ্লতন। এভাশ্লবই তার হনকট একহদন মিান
আল্লাির পক্ষ যেশ্লক অিী চশ্লল আশ্লস এমতাবস্থায হতহন যিরা
গুিায হেশ্ললন। যফশ্লরিতা তার হনকশ্লট এশ্লস তাশ্লক বলশ্ললন,
পডুন! হতহন বলশ্ললন, আহম পডা জাহন না। রাসূ ল a
বশ্ললন, যফশ্লরিতা আমাশ্লক ধ্রশ্ললন এবং চাপ হদশ্ললন।
পুনরায বলশ্ললন, পডুন! আহম বললাম, আহম পডা জাহন না।
যফশ্লরিতা আমাশ্লক পুনরায ধ্রশ্ললন এবং চাপ হদশ্ললন
অতঃপর আমাশ্লক যেশ্লড হদশ্ললন এবং বলশ্ললন, পডুন! আহম
বললাম, আহম পডা জাহন না। হতহন আমাশ্লক আবারও
সশ্লজাশ্লর চাপ হদশ্ললন অতঃপর হতহন বলশ্ললন, ‘পডুন!
আপনার প্রহতপালশ্লকর নাশ্লম হযহন আপনাশ্লক সৃ হি কশ্লরশ্লেন।
হযহন মানু ষশ্লক জমাটবাধ্া রক্ত িশ্লত সৃ হি কশ্লরশ্লেন। পডুন!
আর আপনার প্রহতপালক মিাসম্মাহনত’।
এই আযাতগুশ্ললা হনশ্লয আল্লাির রাসূ ল হফশ্লর আসশ্ললন
এমতাবস্থায তার বু ক ধ্ডফড করহেল। হতহন খ্াদীজা
g-এর হনকশ্লট আসশ্ললন এবং বলশ্ললন, আমাশ্লক চাদর
দাও! চাদর হদশ্লয যেশ্লক দাও! অতঃপর খ্াদীজা g তাশ্লক
চাদর হদশ্লয যেশ্লক হদশ্ললন। অতঃপর তার ভয যকশ্লট যগশ্লল
খ্াদীজা g-যক হতহন পুশ্লরা ঘটনা জানাশ্ললন এবং
বলশ্ললন, আহম আমার জীবশ্লনর ভয পাহি। তখ্ন খ্াদীজা
g বলশ্ললন, আল্লাির কসম! কখ্শ্লনাই নয! মিান আল্লাি
আপনাশ্লক কখ্শ্লনাই অপমাহনত করশ্লবন না। হনশ্চয আপহন
আত্মীযতার সম্পকব রক্ষা কশ্লরন, দু ববশ্ললর যবাঝা বিন কশ্লরন,
হনঃস্বশ্লক সিশ্লযাহগতা কশ্লরন, যমিমাশ্লনর সম্মান কশ্লরন,
হবপদ-আপশ্লদ মানু ষশ্লক সািাযয কশ্লরন। অতঃপর খ্াদীজা
g তাশ্লক সাশ্লে কশ্লর হনশ্লয তার চাচাশ্লতা ভাই ওযারাকা

অনু বাদ :
ইমাম বু খ্ারী p বশ্ললন, আমাশ্লক ইযািইযা ইবনু বু কাযর
িাদীে শুহনশ্লযশ্লেন; হতহন বশ্ললন, তাশ্লক লাযে িাদীে
শুহনশ্লযশ্লেন; হতহন বশ্ললন, তাশ্লক উকাযল িাদীে শুহনশ্লযশ্লেন;

* ফাশ্লযল, দারুল উলূ ম যদওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যযনরত), উলূ মুল
িাদীে হবভাগ, মদীনা ইসলামী হবশ্বহবদযালয, সঊদী আরব।
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আবার অশ্লনশ্লকই বশ্ললশ্লেন, উক্ত িশ্লব্দর ‘ো’ ( )ثবণবহট
ٌ ُّ َ
মূ লত ‘ফা’ ( )فহেল। তো মূ ল িব্দ হেল ‘তািান্নু ফ’ ()َتَنف
যসখ্ান যেশ্লক উচ্চারশ্লণর পহরবতবশ্লনর কারশ্লণ ‘তািান্নু ে’
ٌ ُّ َ
ٌ ُّ َ
( )َتَنثিশ্লযশ্লে। যসশ্লক্ষশ্লি ‘তািান্নু ফ’ ( )َتَنفএশ্লসশ্লে
ٌ َ
‘িানীফ’ ()ح ِنيْف
িব্দ যেশ্লক। তো দ্বীশ্লন িানীশ্লফর অনু সরণ
2
করা।
ْ َ َ َ َْ ْ َ ََْ
ْنع ِإل أه ِل ِه
ِ ‘ قبل أن ٌيনু ন-ঝা-আইন’ (ع- ز- )نিব্দমূ লহট যহদ
َ
‘নাঝউন’ ( )ن ْزعমােদার যেশ্লক আশ্লস, তািশ্লল অেব িয
ٌ ُ
অপসারণ করা বা টানা। আর যহদ ‘নু ঝূউন’ (( )ن ُز ْوعনূ ন ও
ঝা বশ্লণব যপি হদশ্লয) মােদার যেশ্লক আশ্লস, তািশ্লল অেব িয
যকাশ্লনা হকেু র প্রহত আগ্রিী িশ্লয উিা। এখ্াশ্লন হদ্বতীয
অেবহটই গ্রিণশ্লযাগয। তো আগ্রশ্লির সাশ্লে পহরবাশ্লরর হনকট
হফশ্লর যযশ্লত চান। আর যসশ্লক্ষশ্লি হিযাহটর সাশ্লে ‘ইলা
যেলাি’ বযবহৃত িয। যযমনহট িাদীশ্লের বাশ্লকয বযবহৃত
িশ্লযশ্লে।
ْ َ َ َّ َ
اء ُه اِل َ ُّق
 حَّت جহকতাবু ত তাফসীর ও হকতাবু ত তা‘বীর-এ এই
َ
জাযগায ‘ ف ِجئَ ُهফাহজযা’ হিযা বযবিার িশ্লযশ্লে, যার অেব
িশ্লি িিাৎ কশ্লর আসা।
َ
‘ غ َّط ِِنগত্ত্বা’ একহট অতীত অেবপ্রদানকারী কতৃববাচক হিযা।
َّ َ
َ
َ
হিযাহট ওযাশ্লিদ মুযাক্কার গাশ্লযব (احد ُمذكر َغئِب
ِ )و
একবচন নাম-পুরুষ। তার যিশ্লষ ‘ইযাশ্লয মুতাকাশ্লল্লম’ ( يَاء
ِّ َ
ِّ َ
 ) ُمتَكمযু ক্ত িশ্লযশ্লে। ‘ইযাশ্লয মুতাকাশ্লল্লম’ ( )يَاء ُمتَكمআসার
কারশ্লণ ‘ত্ব’ ()ط-এর যিশ্লষ যযর যদওযার প্রশ্লযাজন িয।
َ তো অতীত অেবপ্রদানকারী
হকন্তু যযশ্লিতু ‘মাযী’ (اض
ِ )م
হিযার যিশ্লষ সববদা যবর িয, যসশ্লিতু ‘ইযা’ ()يَاء-এর পূ শ্লবব
َ
ُ
‘নূ ন যবকাযা’ ( )ن ْون ِوقايَةযু ক্ত করা িশ্লযশ্লে। উক্ত ‘নূ ন
যবকাযা’-এর ফশ্লল ‘ত্ব’ ()ط-এর উপর যবর বাকী রাখ্া
َ
َ َ )بَاب
সম্ভব িশ্লযশ্লে। ‘গত্ত্বা’ ( )غ َّطিব্দহট বাশ্লব যরাবা (َض َب
َ
তো ‘গতীত’ ( )غ ِطيْ ٌطমােদার যেশ্লক আসশ্লল ঘুশ্লমর মশ্লধ্য
َ َ َ)بَاب ن
নাক ডাকার অেব প্রদান কশ্লর। আর বাশ্লব নাোরা (َّص
َ
তো ‘গত্তু ন’ ( )غطমােদার যেশ্লক আসশ্লল কাউশ্লক পাহনর
হনশ্লচ ডুহবশ্লয ধ্রা বা সশ্লজাশ্লর যচশ্লপ ধ্রার অেব প্রদান কশ্লর
োশ্লক।3
ْْ
ْ ْ َُْ َ َ َْ َْ ُ ْ َ َ
ٌ ْ
‘ جهدজািদু ন’। ْي قد تك َّر َر لفظ اْلَه ِد َواْلُه ِد ِِف
ِ ِق ْال ابن األث
َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ
ُالض ِّم ال ْ ُو ْسع
ِ اِل َ ِد
ِيث وهو ِبالفت ِح المشقة و ِقيل المبالغة والغاية وب
ُ َ َّ َ
 والطاقةঅর্থাৎ ইমাম ইবনু ল আেীর বশ্ললন, ‘জািদু ন’ ও
ٌ ْ
ٌ ْ
‘জুিদু ন’ ( ) َجهد َو ُجهدিব্দ দু হট িাদীশ্লে প্রচুর বযবহৃত
ْ
িশ্লযশ্লে। ‘জীম’ ()جيم
ِ বশ্লণব যবর হদশ্লল অেব িশ্লব কি ও

ইবনু নওশ্লফশ্ললর হনকট হনশ্লয যগশ্ললন। হযহন জাশ্লিলী যু শ্লগ
হিিান ধ্মব গ্রিণ কশ্লরহেশ্ললন এবং হতহন হিব্রু ভাষায বই
হলখ্শ্লতন। হতহন ইঞ্জীল গ্রন্থশ্লক হিব্রু ভাষায যতদূ র আল্লাি
তাওফীক্ব হদশ্লযহেশ্ললন হলশ্লখ্হেশ্ললন। হতহন একজন বৃ দ্ধ ও
অন্ধ মানু ষ হেশ্ললন। খ্াদীজা g তাশ্লক বলশ্ললন, যি
আমার চাচার যেশ্লল! আপনার ভাইশ্লযর যেশ্লল কী বশ্লল শুনু ন!
তখ্ন ওযারাকা মুিাম্মাদ a-যক বলশ্ললন, আপহন কী
যদশ্লখ্শ্লেন? রাসূ ল a যা যদশ্লখ্হেশ্ললন তাশ্লক তা জানাশ্ললন।
অতঃপর ওযারাকা বলশ্ললন, ইহনই যসই ‘নামূস’ যাশ্লক মিান
আল্লাি মূ সার হনকট পাহিশ্লযহেশ্ললন। িায! আহম যহদ যসহদন
যবেঁশ্লচ োকতাম যযহদন যতামার জাহত যতামাশ্লক যবর কশ্লর
হদশ্লব! তখ্ন রাসূ ল a বলশ্ললন, সহতযই হক আমার জাহত
আমাশ্লক যবর কশ্লর হদশ্লব? িযােঁ, ইশ্লতাপূ শ্লবব যকাশ্লনা বযহক্তর
হনকশ্লট এই যলাক যপ্রহরত িশ্লযশ্লেন আর তাশ্লক তার জাহত
যবর কশ্লর যদযহন এমনটা িযহন। তশ্লব যতামার সাশ্লে যযহদন
এমন ঘটশ্লব যসহদন যহদ আহম যবেঁশ্লচ োহক আহম যতামাশ্লক
পহরপূণব সিশ্লযাহগতা করব। এর হকেু হদন পর ওযারাকা
c ইশ্লেকাল কশ্লরন। আর অিী স্থহগত িশ্লয যায।
আব্দু ল্লাি ইবনু ইউসু ফ p ও আবূ োশ্ললি p
অনু রূপ বণবনা কশ্লরশ্লেন। যিলাল ইবনু রাদদাদ p যু িরী
p যেশ্লকও অনু রূপ বণবনা কশ্লরশ্লেন। ইউনু স ও মা‘মার
q  فؤادهএর স্থশ্লল  َب َوا ِد ُر ُهিব্দ উশ্লল্লখ্ কশ্লরশ্লেন।]
কহিন ও অপহরহচত িব্দ :
ََ
‘ فل ٌقফালাক্ব’- ‘লাম’ বশ্লণব ‘যবর’ হদশ্লয উচ্চাহরত িশ্লব। এহট
‘ইসম’ (হবশ্লিষয বা Noun)। ইমাম ইবনু ল আেীর বশ্ললন,
সকালশ্লক ‘ফালাক্ব’ বলা িয। আর ‘লাম’ বশ্লণব ‘সাহকন’ হদশ্লয
পডশ্লল িশ্লব ‘মােদার’, যার অেব িশ্লব হবদীণব করা। যযশ্লিতু
রাতশ্লক হবদীণব কশ্লর সকাল উহদত িয, তাই তাশ্লক ফালাক্ব
বলা িয।
ُ َّ َ َ َ
ْ
َ ُ
حنث
 يتিব্দহট মুযাশ্লর মা‘রূফ (ارع َمع ُر ْوف
ِ  )مضবতবমান ও
ভহবষযৎ কাশ্ললর অেবপ্রদানকারী কতৃববাচক হিযা। হিযাহট
َ َّ َ
َ একবচন নামওযাশ্লিদ মুযাক্কার গাশ্লযব (احد ُمذكر َغئِب
ِ )و
ٌ ُّ َ َ َ
পুরুষ। বাশ্লব তাফাউউল ( )باب تفعلযেশ্লক এশ্লসশ্লে। িব্দহটর
ٌ ْ
মূ ল অক্ষর িশ্লি ‘হিনে’ ()حنث,
যার অেব গুনাি বা পাপ।
ِ
এই কারশ্লণ ওযাদা কশ্লর ভঙ্গ করাশ্লক হিনে বশ্লল।
ٌ ََ
যখ্ন এহট বাশ্লব তাফাউউল ( )بَاب تف ُّعلযেশ্লক এশ্লসশ্লে, তখ্ন
এহটর অেব দােঁহডশ্লযশ্লে- এমন হকেু করা, যা পাপ যেশ্লক যবর
কশ্লর যদয বা পাপশ্লক দূ র কশ্লর যদয।1

2. ফাতহুল বারী।
1. আন-হনিাযা ফী গরীহবল িাদীহে ওযাল আোর, ১/১৪৯।

3. আন-হনিাযা ফী গরীহবল িাদীহে ওযাল আোর, ৩/৩৭২।
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ْ
ْ َْ
 ال َمع ُد ْو َمিব্দহট ইসশ্লম মাফঊল ( ) ِا ْسم َمف ُع ْولবা কমববাচক
َّ َ ُ
َ বা একবচন
হবশ্লিষয। ওযাশ্লিদ মুযাক্কার (احد مذكر
ِ )و
পুংহলঙ্গ। ‘আইন-দাল-মীম’ م-د- عিব্দমূ ল যেশ্লক বাশ্লব
সাহমযা بَاب َس ِم َع, যার িাহব্দক অেব অনু পহস্থত িওযা বা
অহস্তত্ব না োকা। সু তরাং ‘মা‘দূ ম’ িব্দহটর অেব িশ্লি যার
অহস্তত্ব যনই বা অহস্তত্বিীন।
ْ ْ ُ ْ َ
সু তরাং ‘তাকহসবু ল মা‘দূ ম’ ب ال َمع ُد ْو َم
تك ِس-এর অেব দােঁডাশ্লব
ْ
অহস্তত্বিীশ্লনর জনয উপাজবন কশ্লরন। এখ্াশ্লন মা‘দূ ম  َمع ُد ْومَ
এর পূ শ্লবব একহট যগাপন ‘লাম’  َلمরশ্লযশ্লে। আর যহদ বলা
ْ َْ ُ ْ
িয ‘তুকহসবু ল মা‘দূ ম’ ب ال َمع ُد ْو َم
 تك ِسতািশ্লল অেব িশ্লব
অহস্তত্বিীনশ্লক উপাজবশ্লন সিশ্লযাহগতা কশ্লরন। এখ্াশ্লন ইমাম
খ্ত্ত্বাবী অহভশ্লযাগ উত্থাপন কশ্লরশ্লেন যয, অহস্তত্বিীন তো মৃ ত
বযহক্তশ্লক কীভাশ্লব সিশ্লযাহগতা করা যায। তার জবাশ্লব
অনযানয বযাখ্যাকার বশ্ললশ্লেন যয, এখ্াশ্লন ‘মা‘দূ ম’ দ্বারা যা
অহচশ্লরই ঘটশ্লব, তা বু ঝাশ্লনা উশ্লেিয। তো ওই অসিায
বযহক্তর এই অবস্থা চলশ্লত োকশ্লল যস অহস্তত্বিীন িশ্লয যাশ্লব
বা মারা যাশ্লব। হকন্তু এখ্শ্লনা মারা যাযহন। আমরা বযবিাহরক
জীবশ্লন এই ধ্রশ্লনর বাকয বযবিার কশ্লর োহক। যযমন
যকাশ্লনা সোন যহদ হপতার জীবেিায বশ্লল- আহমই এই
বাহডর মাহলক, তখ্ন অেব দােঁডাশ্লব— তার হপতার মৃ তুয িশ্লল
যসই মাহলক িশ্লব। এজনয পূ শ্লববই হনশ্লজশ্লক মাহলক বশ্লল দাহব
করশ্লে। যহদও এখ্শ্লনা যস মাহলক িযহন, বরং তার হপতাই
মাহলক আশ্লে। সু তরাং হনহশ্চত ফলাফশ্ললর হদশ্লক লক্ষয কশ্লর
‘মা‘দূ ম’ অহস্তত্বিীন বলা িশ্লযশ্লে।
এখ্াশ্লন আরও একটা অেব অশ্লনশ্লকই কশ্লরশ্লেন, আপহন ওই
হজহনস উপাজবন কশ্লরন, যা যসই দহরদ্র বযহক্তর কাশ্লে যনই।
তো তখ্ন ‘মা‘দূ ম’ দ্বারা উশ্লেিয িশ্লব অনু পহস্থত ধ্নসম্পদ।
ْ
ٌَ َ
ََ
ب اِل َ ِّق
ِ ِ‘ نوائনাওযাশ্লযব’ িব্দহট ‘নাশ্লযবা’ نائِبة-এর বহুবচন।
َ َ َ
َ
‘নাবা-ইযানূ বু-নাওবান’ ن ْوبًا-ينُ ْو ُب-اب
 نিশ্লব্দর অশ্লেব িশ্লি
ঘুশ্লরহফশ্লর বারবার আসা। জীবন চলশ্লত হগশ্লয হবপদাপদ
ٌ َ
আসশ্লতই োকার যক্ষশ্লি ‘নাশ্লযবা’  نائِبَةিব্দহট বযবহৃত িয।
ِّْ َ ُ َ َ
সু তরাং ‘নাওযাইবু ল িক্ব’  نوائِب اِلقবাকযাংশ্লির অেব িশ্লি
িশ্লক্বর হবপদ বা িক্ব হবপদ। িক্ব হবপদ বলার মাধ্যশ্লম
বু ঝাশ্লনা িশ্লযশ্লে হবপদ দু ই ধ্রশ্লনর িশ্লত পাশ্লর— একহট িক্ব;
অনযহট না িক্ব। যযমন যকউ মদ ও জুযার যনিায টাকাপযসা নি কশ্লর ফক্বীর িশ্লয যগল, এটা িশ্লি না িক্ব হবপদ।
খ্ারাপ কাশ্লজ হবপশ্লদ পডা। আর িক্ব হবপদ িশ্লি ভাশ্ললা
মানু ষ। সহিকভাশ্লব চলার যচিা কশ্লর, তারপরও যকাশ্লনা
দু ঘবটনার কারশ্লণ হবপশ্লদ পশ্লডশ্লে।
ُ َ‘ نনূ ন-মীম-সীন’ س-م- نিব্দমূ লহট বাশ্লব যরাবা بَاب
ام ْو ٌس
ََضب
َ َ যেশ্লক আসশ্লল অেব িয যকাশ্লনা হকেু যগাপন করা,

ক্লাহে এবং ‘জীম’ ()جيْم
ِ বশ্লণব যপি হদশ্লল অেব িশ্লব সাধ্য ও
যচিা। তখ্ন িাদীশ্লের অেব দােঁডাশ্লব আমার সাধ্য ও যচিার
যিষ পযবাশ্লয যপৌঁশ্লে যগশ্লে অেবা আমার কি ও ক্লাহের যিষ
পযবাশ্লয যপৌঁশ্লে যগশ্লে।
ُ  فُ َؤঅনয বণবনায এখ্াশ্লন বাওযাহদর  تَ ْر ُج ُف بَ َواد ُر ُهিব্দহট
اد ُه
ِ
ু
‘বাশ্লদরাতন’-এর বহুবচন। যার অেব িশ্লি— কােঁধ্ ও ঘাশ্লডর
মাঝামাহঝ অংি।
ُ
‘ َز ِّمل ْو ِِنঝা-মীম-লাম’ (ل-م- )زিব্দমূ ল বাশ্লব নাোরা ( بَاب
َ َ َ )نযেশ্লক আসশ্লল অনু সরণ করা বা হপেশ্লন আশ্লরািন করা
َّص
ٌ َ
বু ঝায। যযখ্ান যেশ্লক ‘ঝামীলু ন’ ()ز ِميْل
বযবহৃত িয, যার
َْ
অেব— সফরসঙ্গী বা বন্ধু। আর বাশ্লব তাফঈল ()بَاب تف ِعيْل
َ
বা তাঝমীল ( )ت ْز ِميْلমােদার যেশ্লক আসশ্লল কাপড জডাশ্লনা
বা সু ন্দর কশ্লর সাজাশ্লনা অশ্লেব বযবহৃত িয। আর প্রশ্লতযক যা
কাপড হদশ্লয জডাশ্লনা িয তা মূ লত সাজাশ্লনাই
َ িয। িাদীশ্লে
َ
َ
বযবহৃত িব্দহট আমর িাশ্লযর (اَض
ِ  )أمر حবা আশ্লদি
অেবশ্লবাধ্ক কতৃববাচক হিযা। হিযাহট জমা মুযাক্কার িাশ্লযর
َ َّ َ ُ َ
(اَض
ِ  )َجع مذكر حবহুবচন মধ্যম পুরুষ।4
ُ َّ
الر ْوع
এর ( )راءবশ্লণব যবর হদশ্লয অেব িশ্লি ভযভীহত। আর
‘র’ ( ) َراءবশ্লণব যপি হদশ্লয ‘রূ‘’-এর অেব িশ্লি অের বা
َّ َ َ ْ َّ
হৃদয। যযমন স্বযং রাসূ ল a অনযি বশ্ললন, َبيْل نف َس
ِ إِن ِج
ْ ِ ‘হনশ্চয হজবরীল আমার অেশ্লর ফুেঁশ্লক হদশ্লযশ্লেন’।
ِف ُر ْو ِع
ُّ َ ْ َ
َ
‘ الَكআল-কাল্লু ’- িব্দহট ‘কাফ’ ( )َكفবশ্লণব যবর হদশ্লয
উচ্চাহরত িশ্লব। ‘কাফ-লাম-লাম’ (ل-ل- )كিব্দমূ লহট দু বল
ব
িওযা, ক্লাে িওযা অশ্লেব বযবহৃত িয। যসখ্ান যেশ্লকই ‘আলُّ َ ْ َ
কাল্লু ’ ( )الَكঅেব এমন যবাঝা, যা মানু ষশ্লক ক্লাে ও দু বল
ব
َّ ُ َّ َ ُ
কশ্লর যদয। িব্দহট মুযাক্কার ও মুযান্নাে (وم َؤنث
 )مذكرতো
স্ত্রীহলঙ্গ ও পুংহলঙ্গ উভশ্লযর জনযই বযবহৃত িয। তশ্লব ‘কাফ’
ُّ ُ
َ
( )َكفবশ্লণব যপি হদশ্লয ‘কুল্লু ’ ( )كপডশ্লল অেব িশ্লব
সবহকেু ।5
ْ َ
َ
ُ كس
ْ ْ َ
ب
ِ ‘ تতাকহসবু ’- মুযাশ্লর মা‘রূশ্লফর (ارع مع ُروف
ِ )مض
েীগাি তো ভহবষযৎ ও বতবমান অেবপ্রদানকারী কতৃববাচক
َ َّ َ
َ
হিযা। হিযাহট ওযাশ্লিদ মুযাক্কার গাশ্লযব (احد ُمذكر َغئِب
ِ )و
َ
َ
َ
একবচন মধ্যম-পুরুষ। ‘কাসাবা’ ( )كسبিব্দহট যখ্ন বাশ্লব
َ َ  بَابযেশ্লক আশ্লস, তখ্ন অেব িয হরহযক্ব অজবন
যরাবা َض َب
করা বা অজবশ্লনর যচিা করা। আর যখ্ন িব্দহট বাশ্লব
ْ
ইফআল ( )بَاب ِاف َعالযেশ্লক আশ্লস, তখ্ন অেব িশ্লব হরহযক্ব
অজবশ্লন সিশ্লযাহগতা করা।6
4. হলসানু ল আরাব, ৭/৫৭।
5. হলসানু ল আরাব, ১৩/১০১।
6. আন-হনিাযা ফী গরীহবল িাদীহে ওযাল আোর, ৪/১৭১।
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ٌ ُ َ
ُ َ نিব্দহট ‘ফাঊল’ ول
লু হকশ্লয রাখ্া। ‘নামূ স’ ام ْو ٌس
فاع-এর
ََ َ ُ
ওযশ্লন ইসশ্লম মুবালাগা  ِا ْسم مبالغة-এর সীগাি। তো
ٌ اس
ُ  َجবযবিার করা িয
অতযহধ্ক যগাপনকারী। ‘জাসূ স’ وس
ُ َ نবযবিার িয
মন্দ হজহনস যগাপন করার যক্ষশ্লি; ‘নামূ স’ ام ْو ٌس
কলযাণকর হজহনস যগাপন করার যক্ষশ্লি। আর অিী িশ্লি
কলযাণকর হজহনস। সু তরাং যযশ্লিতু হজবরীল e অিীর
আমানত যিফাযত কশ্লর তা িযতানসি অনযশ্লদর হনকট
যেশ্লক যগাপন কশ্লর মিান আল্লাির পক্ষ িশ্লয নবীরাসূ লগশ্লণর হনকট যপৌঁহেশ্লয োশ্লকন, তাই যসটাশ্লক নামূ স
বলা িয।7
َ
َ
‘ َجذ ًَعজীম ও যাল’  ِجيْم و ذالবশ্লণব যবর হদশ্লয পডশ্লত িশ্লব।
َ
‘জাযাআন’  َجذ ًَعিব্দহট মূ লত প্রাণীশ্লদর দােঁত ও বযস
হনধ্বারশ্লণর যক্ষশ্লি বযবিার করা িয। যযমন যয উট পােঁচ বের
বযশ্লস ও যয গরু দু ই বের বযশ্লস পদাপবণ কশ্লর এবং যয
যভডা এক বের পূ ণব কশ্লর, তাশ্লদরশ্লক ‘জাযাআ’ বলা িয।
তো হিশু যেশ্লক যু বক িওযার যক্ষশ্লি িব্দহট বযবহৃত িয।
এই িাদীশ্লে ওযারাকা যযৌবশ্লন হফশ্লর যাওযার ইিা প্রকাি
করত িব্দহট বযবিার কশ্লরশ্লেন।8
ْ
 ُم َؤ َّز ًراিব্দহট ইসশ্লম মাফঊল  ِا ْسم َمف ُعول-এর ওযাশ্লিদ
َّ َ
মুযাক্কার احد ُمذكر
কমববাচক
ِ  َو-এর সীগাি তো
ْ َ َ একবচন
َ
َ
ُ
পুংহলঙ্গ হবশ্লিষয। ‘আযারা-ইযাহযরু’ يأ ِزر- أزرবাশ্লব যরাবা بََاب
َ َ যেশ্লক এবং ‘আযযারা-ইউযাযহযরু-তাযীর’ -يُ َؤ ِّز ُر-أ َّز َر
َض َب
َْ
َْ
 تأ ِزيْرবাশ্লব তাফঈল  بَاب تف ِعيْلযেশ্লক অেব িশ্লি— িহক্তিালী
করা, মযবূ ত করা। উশ্লল্লখ্য, িব্দহটর মূ ল ‘িামজা-ঝা-র’ -ز-ء
 رনয, বরং ‘ওযাও-ঝা-র’ر-ز- و।
ْ  ل َ ْم يَنْ َشবাশ্লব সাহমযা  بَاب َسم َعযেশ্লক। িব্দহটর অেব যলশ্লগ
ب
ِ
োকা। আেঁকশ্লড োকা, ধ্শ্লর োকা ইতযাহদ। তো হতহন যবহি
হদন ধ্শ্লর রাখ্শ্লত পাশ্লরনহন হনশ্লজশ্লক; মারা যগশ্লেন।

বা বের। তো পশ্লরর বের আবার আশ্লগর বেশ্লরর মশ্লতা
খ্াবার হনশ্লয
গুিায যযশ্লতন।
َ ََ َ
َ
َْ ْ
ئ
ٍ ار
ِ  ما أنا بِقউক্ত বাশ্লকয ‘মা’  ماবণবহট ‘ইহস্তফিাম’ ِاس ِتفهام
َ
তো হজজ্ঞাসার জনয, না-হক ‘নাফী’  ن ِفতো না-বাচক অেব
প্রদাশ্লনর জনয, তা হনশ্লয মতশ্লভদ রশ্লযশ্লে।
ُ َْ
সীরাত ইবশ্লন হিিাশ্লমর বণবনায আশ্লে, ‘মা আক্বরাযু ’ َما أق َرأ
এখ্াশ্লন দু ই ধ্রশ্লনরই অেব িশ্লত পাশ্লর। ‘আহম কী পডব?’
অেবা ‘আহম পডা জাহন না’। হজজ্ঞাসাশ্লবাধ্ক পডার যক্ষশ্লি
দলীল িশ্লি উরওযা যেশ্লক মুরসাল সূ শ্লি বহণবত িশ্লযশ্লে,
ََُْ ََْ
 كيف أقرأতো ‘কীভাশ্লব পডব?’ُ উবাইদ
ইবনু উমাইর যেশ্লক
َْ َ َ
َ
মুরসাল সূ শ্লি বহণবত িশ্লযশ্লে, ‘ ماذا أقرأকী َ পডব?’ ইমাম
ُ ْ َ َ
যু িরী যেশ্লক মুরসাল সূ শ্লি বহণবত িশ্লযশ্লে, ‘ كيْف أق َرأকীভাশ্লব
পডব?’
অনযহদশ্লক যারা না-যবাধ্ক অেবশ্লক প্রাধ্ানয হদশ্লযশ্লেন। তাশ্লদর
দলীল িশ্লি উপশ্লরর সকল বণবনা মুরসাল আর েিীি বু খ্ারী
ও মুসহলশ্লমর বণবনা মুসনাদ মুত্তাহেল এবং যবহি হবশুদ্ধ।
َ
َ
আর যযশ্লিতু ئ
যু ক্ত
ٍ ار
ِ  بِقএই িশ্লব্দ ‘বা’ ‘ باءিরশ্লফ যাশ্লযদা’
ٌ َ َ
িশ্লযশ্লে আর ‘বা’  بَاءঅহতহরক্ত বণবহট ‘মা নাশ্লফযা’ ما نا ِفيَةْ
এর পশ্লরই যু ক্ত িয। ‘ইহস্তফিাহমযা’  ِا ْس ِتف َها ِميَّة-এর পশ্লর
সাধ্ারণত যু ক্ত িয না। যসশ্লিতু না-যবাধ্ক অেব করাই যবহি
প্রহণধ্ানশ্লযাগয মত।
ْْ
ََ
ْ َ
َ
 َح ََّّت بَلغ ِم ِِّن اْلَه ُدএই বাশ্লকয ‘জািদু ’ جه ُد-এর
‘দাল’ دال
বশ্লণব যপি ও যবর উভয হদশ্লযই পডা যায। যপি হদশ্লয
ََ
ْ
পডশ্লল িব্দহট হনশ্লজই ‘বালাগা’ ‘ بَلغশ্লফল’  فِعل-এর ‘ফাশ্লযল’
ْ
َ
 فا ِعلিশ্লব। আর যবর হদশ্লয পডশ্লল িব্দহট ‘মাফঊল’ َمف ُع ْول
َ
িশ্লব আর ‘ফাশ্লযল’  فا ِعلিশ্লব ‘গত্তু ন’ বা চাপাশ্লনা। উভয
অবস্থায অনু বাদ দােঁডাশ্লব হনম্নরূপ :
যপি হদশ্লয পডশ্লল ‘আমার ক্লাহে যপৌঁশ্লে যায তার যিষ
সীমায’। যবর হদশ্লয পডশ্লল ‘তার চাপাশ্লনা যপৌঁশ্লে যায আমার
ক্লাহের যিষ সীমায’।
َ
َ ‘ يَا ََلْتَِن فলাযতা’ ت
َ ْ ََل-এর ‘ইসম’ ‘ ا ْسمইযাশ্লয
يها َجذ ًَع
ِ ِ
ِ
ِّ َ َ ُ َ
َ
َ
মুতাকাশ্লল্লম’  ياء متكمআর তার ‘খ্বর’  خَبিশ্লি ‘জাযাআন’
َ َ
َ
جذ ًَع।
যসই হিশ্লসশ্লব ‘জাযাআন’  َجذ ًَعিব্দহট যপিহবহিি
َ
িওযা উহচত। হকন্তু ‘শ্লখ্লাশ্লফ হক্বযাস’  ِخَلف ِقيَاسতা
যবরহবহিি িশ্লযশ্লে। এজনয অশ্লনশ্লকই বশ্ললশ্লেন, এখ্াশ্লন
َ ْ
যগাপন ‘শ্লফশ্লল নাশ্লক্বে’  ِفعل َنا ِقصআশ্লে। তো বাশ্লকযর
মূ ল
َ َ
ُ
ُ َ
َ
ُ ْ
ُ
ْ
ً
َ
َ
َ
ْ
ْ
রূপ িশ্লি— ‘ يا َلت ِِن أكون ِفيها جذَعআকূনু ’ ‘ أكونশ্লফশ্লল
َ ْ
َ
নাশ্লক্বস’ فِعل ناقِص-এর ‘খ্বর’  خ ََبহিশ্লসশ্লব এখ্ন যবরহবহিি
িওযা হিক আশ্লে।

বাকয হবশ্লেষণ বা তারকীব :
ََ َْ
َْ
ْ َْ َ
ْ ُّ
ْح
ِ ‘ ِمن الوহমন বাযাহনযযাি’। ‘ ِمثل فل ِق الصب ِحহমেলা’ ِمثل
িশ্লব্দর যিশ্লষ যবর িশ্লযশ্লে যগাপন মাওসূ শ্লফর হেফাত
ُّ  ََميْئًا مثْ َل فَلَق।
হিশ্লসশ্লব। তো মূ লত হেল الصبْ ِح
ِ ِ
ِ
َ َ َ َّ
ُّ َ
َ ْ
َ
ات ال َعد ِد
و
ذ
اِل
ي
الل
পূ
শ্ল
বব
র
হিযা
‘তািান্নু
ে’ َتَنث-এর ‘যরফ’
ِ
ِ
َ
ْ
َ
 ظ ْرفহিশ্লসশ্লব িালাশ্লত ‘মানসূ ব’  َحالة َمن ُص ْوبবা নেশ্লবর
অবস্থায রশ্লযশ্লে।
ْ
َ َ َ َفيএই বাশ্লকয ‘হমেহলিা’-এর ‘িা’ যমীশ্লরর মারশ্লজ‘
َت َّو ُد ل ِ ِمث ِل َها
হনশ্লয মতশ্লভদ রশ্লযশ্লে। যকউ বশ্ললশ্লেন, ইবাদত। যকউ
বশ্ললশ্লেন, ‘খ্ালওযাত’ বা একাহকত্ব। যকউ বশ্ললশ্লেন, ‘সানাত’

(চলবে)

7. আন-হনিাযা ফী গরীহবল িাদীহে ওযাল আোর, ৫/১১৯।
8. আন-হনিাযা ফী গরীহবল িাদীহে ওযাল আোর, ১/২৫০।
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হক্বের মানদণ্ড

হক্বের মানদণ্ড

মূ ল (উদূ ূ) : সাইক্বযেদ মমযা়াঁ নাযীর হুসাইন দদহলভী p
মূ ল (উদূ ূ) : সাইক্বযেদ মমযা়াঁ নাযীর হুসাইন দদহলভী p
অনু বাদ : আখতারুজ্জামান মবন মমতউর রহমান
অনু বাদ : আখতারুজ্জামান মবন মমতউর রহমান

(পবূ-৫)
১.  يكون يف أميت رجل يقال هل أبو حنيفة وهو رساج أميتঅর্থাৎ
‘আমার উম্মতের মাতে এমন একজন ব্যক্তি আসতব্ যার
নাম আব্ূ হানীফা। সস আমার উম্মতের প্রদীপেুল্য’।1

সল্েক এসব্ ব্ণথনা উতল্লে কতরতছন, যার মােযতম অনযতদর
উপর ইমাম আব্ূ হানীফা p-এর মযথাদা প্রমাক্তণে হে।
জব্াব্ : এসব্ ব্ণথনার সেতে আমাতদর ব্িব্য হতে, এসব্
ব্ণথনা দু ব্ল্
থ , ক্তমর্যা ও জাল্। এসব্ ব্ণথনাকারীরা ক্তনতনাি
َ َمن َك َذ
ب َ َى
হাদীতছর মূ ল্ িাতগথি। রাসূ ল্ুল্লাহ a ব্তল্তছন, ىلع
ُ َ َ ِّ ً َ َ َ َ ى َ َ َ ُ َ ى
ار
ِ ‘ متعمدا فليتبوأ مقعده ِمن انلসয সজতন-ব্ু তে আমার নাতম
ক্তমর্যাতরাপ করল্, সস সযন োর স্থানতক জাহান্নাতম ব্াক্তনতে
ক্তনল্’।5

২. سيأيت بعد رجل يقال هل نعمان بن ثابت الكويف ويكىن بأيب حنيفة
 يلحسن دين اهلل وسنيت ىلع يدهঅর্থাৎ ‘অক্তিতরই আমার পতর
একজন ব্যক্তির আক্তব্র্থাব্ হতব্ যার নাম হতব্ নু ‘মান ইব্নু
ছাতব্ে আল্-কূফী। যার উপনাম হতব্ আব্ূ হানীফা। সস
আল্লাহর দ্বীন এব্ং আমার সু ন্নাহতক ক্তনজ হাতে সাজাতব্ন’।2
৩. خيرج يف أميت رجل يقال هل أبو حنيفة وبني كتفه خال ييح اهلل
 تعاىل ىلع يده سنيتঅর্থাৎ ‘আমার উম্মতের মাতে আব্ূ হানীফা
নাতম একজন ব্যক্তির আক্তব্র্থাব্ হতব্, যার কাাঁতে ক্তেল্ক
র্াকতব্। আল্লাহ োআল্া োর হাতেই আমার সু ন্নাহতক ক্তজন্দা
করতব্ন’।3

উক্তল্লক্তেে ব্ণথনাগুতল্া ব্ণথনাকারীরা জাল্ ক্তহতসতব্ জানা সতেও
ব্ণথনা কতর র্াকতল্ সকতল্র ঐকমতেয োরা ফাতসক্ব।
সকননা সকতল্র ঐকমতেয জাল্ হাদীছ ব্ণথনা করা হারাম।
আর যক্তদ োরা হাদীছগুতল্া জাল্ ো না সজতন ব্ণথনা কতরন,
োহতল্ োরা মূ েথ এব্ং ক্তব্ভ্রান্ত। এই হাদীছগুতল্া জাল্ ো
হাদীতছর শব্দ সর্তক ব্ু ো যাে এব্ং মুহাক্তিছগণও এ ব্যাপাতর
সেকথ কতরতছন। নূ র উিীন আল্ী p ব্তল্তছন,

৪. আল্ী c সর্তক একক্তি হাদীছ ব্ক্তণথে, أال أنبئكم برجل
من كوفتكم هذه يكىن بأيب حنيفة قد ملىئ قلبه علما وحكما
وسيهلك به قوم يف آخر الزمان الغالب عليهم اتلنافر يقال هلم ابلنانية
‘ كما هلكت الرافضة بأيب بكر وعمرসাব্োন! সোমাতদর
কূফাব্াসীর মেয সর্তক একজন ব্যক্তির আক্তব্র্থাব্ হতব্ যার
উপনাম হতব্ আব্ূ হানীফা। োর অন্তর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা
পক্তরপূ ণথ র্াকতব্। োর মােযতম সস সমতের সব্তিতে
ক্তব্তরােপূ ণথ সফরক্বা ‘আল্ব্ানাক্তনেযাহ’ ধ্বংস হতব্। সযমন আব্ূ

سيأيت من بعدي رجل يقال هل انلعمان بن ثابت ويكىن أبا حنيفة
يلحيني دين اهلل وسنيت ىلع يديه (خط) من حديث أنس من طريق
أبان وعنه أبو املعل ابن املهاجر جمهول وعنه سليمان بن قيس كذلك
وعنه حممد بن يزيد بن عبد اهلل السليم مرتوك (عد) من طريق
.اجلويباري وناهيك به كذابا

ব্কর ও উমার h-এর মােযতম রাতফযীতদর ধ্বংস
হতেক্তছল্’।4

‘অক্তিতরই আমার পতর একজন ব্যক্তির আক্তব্র্থাব্ হতব্ যার
নাম হতব্ নু ‘মান ইব্নু ছাতব্ে আল্-কূফী। যার উপনাম হতব্
আব্ূ হানীফা। সস আল্লাহর দ্বীন এব্ং আমার সু ন্নাহতক ক্তনজ
হাতে ক্তজন্দা করতব্ন। মতমথ ব্ক্তণে
থ হাদীছক্তি আব্ান আনাস
c সর্তক ব্ণথনা কতরতছন। োর সর্তক আব্ু ল্ মুআল্লা
ইব্নু ল্ মুহাক্তজর ব্ণথনা কতরতছন ক্তযক্তন মাজহূ ল্ ের্া
অপক্তরক্তিে রাব্ী। োর সর্তক সু ল্ােমান ইব্নু ক্বােস ব্ণথনা
কতরতছন ক্তেক্তনও মাজহূ ল্ রাব্ী। োর সর্তক মুহাম্মাদ ইব্নু
ইোযীদ ইব্নু আক্তব্দল্লাহ আস-সু ল্ামী ব্ণথনা কতরতছন, ক্তযক্তন
মােরূক (প্রেযােযাে) রাব্ী। হাদীছক্তি আল্-জুওোইব্ারীর

* মিক্ষক, আল-জামম‘আহ আস-সালামিযোহ, ডাঙ্গীপাড়া, পব্া, রাজিাহী।
1. োরীতে ব্াগদাদ, ১৩/৩৩০; জাতমউল্ মাসানীদ, ১/১৪; ক্তকোব্ু ল্
মাওযূ আে, ১/৩৫৫; আল্-ল্াআক্তল্উল্ মাওযূ আে, ১/৪১৭; আল্ফাওোইদু ল্ মাজমূ আহ, পৃ. ৪২০; োযক্তকরােুল্ মাওযূ আে, পৃ. ১১১;
আল্-ল্ু ‘ল্ু উল্ মারসূ ‘, হা/৭; ক্তকোব্ু ল্ মাজরূহীন, ৩/৪৬; মীযানু ল্
ই‘ক্তেদাল্, ১/১০৬; ক্তল্সানু ল্ মীযান, ১/১৯৩।
2. োরীতে ব্াগদাদ, ২/২৮৯; জাতমউল্ মাসানীদ, ১/১৬; ক্তকোব্ু ল্
মাওযূ আে, ১/৩৩৫; আল্-ল্াআক্তল্উল্ মাওযূ আে, পৃ. ৪১৭; োনযীহুশ
শরীআহ, ২/৩০; মীযানু ল্ ই‘ক্তেদাল্, ৪/৬৬; আল্-কাতমল্, ১/১৮২।
3. জাতমউল্ মাসানীদ, ১/১৮।
4. জাতমউল্ মাসানীদ, ১/১৭।
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5. ছহীহ ব্ু োরী, হা/৩৪৬১; ছহীহ মু সক্তল্ম, হা/৩।
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 عبد اهلل اجلويباري والوضع هل أحدهماঅর্থাৎ ‘হাদীছক্তি মাওযূ ‘
(জাল্)। এর সনতদ দু ইজন জাল্ হাদীছ ব্ণথনাকারী রতেতছ—
১. মামূ ন আস-সু ল্ামী ও ২. আহমাদ ইব্নু আব্দু ল্লাহ আল্জুওোইব্ারী। োতদর একজন হাদীছক্তি জাল্ কতরতছন’।8
শােে ইব্নু োতহর p ব্তল্ন, আস-সাগানী p
হাদীছক্তি সম্পতকথ ব্তল্ন, ‘হাদীছক্তি মাওযূ ‘ ের্া জাল্’।9
আল্লামােুে দাহার ব্া যু গতেষ্ঠ মুহাক্তিছ মুজাক্তিদু -দ্বীন ব্তল্ন,
‘ইমাম আব্ূ হানীফা ও শাতফঈ q-এর প্রংশসা ও
অপমান সম্পতকথ সকাতনা ছহীহ হাদীছ প্রমাক্তণে সনই। আর
এ মতমথ যা ক্তকছু ব্ক্তণথে হতেতছ সব্ ক্তমর্যা ও জাল্’।10

সূ তেও ব্ক্তণথে হতেতছ। োর ব্যাপাতর আর কী ব্ল্ব্, সস সো
ক্তমর্ু যক।6 ক্তেক্তন উমিমখত ব্ণথনার পূ তব্থ ব্তল্তছন,
حديث يكون يف أميت رجل يقال هل حممد بن إدريس أرض ىلع أميت
من إبليس ويكون يف أميت رجل يقال هل أبو حنيفة هو رساج أميت
هو رساج أميت (قا) من حديث أنس وفيه أمحد اجلويباري وعنه
مأمون السليم وأحدهما وضعه وذكر احلاكم يف املدخل أن مأمونا
قيل هل أال ترى إىل الشافيع ومن تبعه خبراسان فقال حدثنا أمحد إلخ
فبان بهذا أنه الواضع هل فعليه من اهلل ما يستحقه وجعلوه أيضا من
حديث أيب هريرة أخرجه اخلطيب من طريق حممد بن سعيد املرزوي
.ابلورق قال احلاكم واخلطيب وهو من وضعه

সু েরাং িার ইমাতমর মেয হতে ইমাম আব্ূ হানীফা pসক অনযতদর উপর মযথাদা দাতনর সকাতনা ক্তর্ক্তি সনই। ব্রং
োরা সকতল্ই আল্লাহর দ্বীতনর আনছার ব্া সাহাযযকারী এব্ং
দ্বীতনর মযব্ূ ে অনু সারী ক্তছতল্ন। মীযানু শ শা‘রানী নামক
গ্রতে ব্ল্া হতেতছ,  األئمة األربعة لكهم ىلع هدى من ربهمঅর্থাৎ
‘িার ইমাতমর সকতল্ই আল্লাহর সাহাতযয সহদাোতের উপর
ক্তছতল্ন’।11

‘ইমাম শাতফঈ p সম্পতকথ ব্ক্তণথে হাদীছ, আমার
উম্মতের মতেয এমন এক ব্যক্তির আক্তব্র্থাব্ হতব্ যার নাম
মুহাম্মাদ ইব্নু ইদরীস (ইমাম শাতফঈ), সস আমার উম্মতের
জনয শেোতনর সিতে সব্ক্তশ েক্তেকর (নাঊযু ক্তব্ল্লাহ)। আর
আমার উম্মতের মাতে এমন এক ব্যক্তির আক্তব্র্থাব্ হতব্ যার
নাম আব্ূ হানীফা, সস আমার উম্মতের জনয প্রদীপস্বরূপ, সস
আমার উম্মতের জনয প্রদীপস্বরূপ। নূ র উিীন p
ব্তল্ন, হাদীছক্তি আনাস c-এর সূ তে ব্ণথনা করা হে।
এর সনতদ জুওোইব্ারী নামক রাব্ী রতেতছ যার সর্তক
মামূ ন আস-সু ল্ামী ব্ণথনা কতরতছন। আর োতদর দু ইজতনর
একজন হাদীছক্তিতক জাল্ কতরতছন। ‘আল-মাদখাল’ গ্রক্বে
ক্তেক্তন বক্বলন, মামূ নক্বক বলা হক্বযমিল, ইমাম িাক্বিঈ ও তার
খুরাসাক্বনর অনু সারীক্বদর সম্পক্বকূ আপনার মতামত কী?
মতমন উত্তক্বর উক্ত হাদীিমি বর্ূনা কক্বরন। অতএব স্পষ্ট হয
দয, মতমন এ হাদীিমি জালকারী। সু তরাাং আিাহর পক্ষ
দেক্বক তার যা প্রাপে দস পাক্বব। দস উক্ত হাদীিমি আবূ
হুরাযরা c-এর সূ ক্বেও বর্ূনা কক্বরক্বিন। যা মুহাম্মাদ
ইবনু সাঈদ আল-মারওযাযী আল্-ব্ু রাক্বীর সূ তে েত্বীব্ আল্ব্াগদাদী p উতল্লে কতরতছন। ইমাম হাতকম এব্ং েত্বীব্
আল্-ব্াগদাদী q ব্তল্তছন, মামূ ন-ই এই হাদীতছর
জাল্কারী’।7
ُ ُ
ক্বাযী মুহাম্মাদ ইব্নু আল্ী আশ-শাওকানী p, َويَكون ِيف
َُ ُ ٌ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ى
ُى
 أم ِيت رجل يقال هل أبو ح ِنيفة هو ِرساج أم ِيتহাদীছক্তি সম্পতকথ
ব্তল্ন, وهو موضوع ويف اسناده وضااعن مامون السليم وامحد بن

8. আল্-ফাওোইদু ল্ মাজমূ আহ, পৃ. ৪২০, রাব্ী নং ১৮৫।
9. োযক্তকরােুল্ মাওযূ আহ, ‘আল্-আইম্মােুল্ আরব্াআহ’ অেযাে, পৃ. ১০১।
10. সাফরুস সা‘দাে ফারসী মা‘ শরতহ আব্দু ল্ হুক্ব, পৃ. ৫২৩।
11. আল্-মীযানু ল্ কুব্রা, ১/৩৬।

6. োনযীহুস শরীআহ, ২/৩০; কাশফুল্ োফা, ১/৩৩, ক্তেক্তন ব্তল্তছন,
হাদীছক্তি জাল্।
7. োনযীহুস শরীআহ, ২/৩০।
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োন োগীতপিোর
পুনেরউপনেশ
প্রতি তপিোর হৃেয় ত ংড়োন ো উপনেশ
ু নের প্রতি
অমন োন োগী পঅমন
মূ ল : আবু ল ফোরজ ইবমূ লু ল : জোও
আবু লী p
ফোরজ ইব ু ল জোও ী p
-অ ু বোে : আব্দু ল কোনের
দ্দীল কোনের তব রইসু দ্দী 
ু বোে রইসু
-অ তব
: আব্দু

ভূ তমকো :
সমস্ত প্রশংসো আল্লোহ িোআলোর জ য। ত ত আদি দিতা
আেম e-কক মোতি কেনক সৃ তি কনরনে । আর
সন্তো নের সৃ তি কনরনে পোজর ও কমরুেনের হোড় কেনক।
আত্মীয়িো ও বংনশর মোধ্যনম কগোেনক শতিশোলী কনরনে ।
জ্ঞো ও সতিক বু নের মোধ্যনম তিত আমোর উপর অ ু গ্রহ
কনরনে । শশশনব আমোর সু ন্দর লোল পোলন র বযবস্থো কনর
তেনয়নে । ক ৌবন আমোনক রক্ষো কনরনে । আমোনক সন্তো
েো কনরনে , োনের মোধ্যনম আতম পূ র্ণ ছওয়োনবর আশো
রোতি। ‘কহ আমার প্রদতিালক! আপত আমোনক এবং আমোর
বংশধরকক ছালোি প্রদতষ্ঠাকোরী বো োন। কহ আমোনের
প্রতিপোলক! আপত আমোর িু ‘আ কবু ল কনর দনন। কহ
আমোর প্রতিপোলক! ক তে তহসোব হনব কসতে আমোনক,
আমোর তপিো-মোিোনক এবং মুতম নেরনক ক্ষমো করু ’
(ইবরাহীম, ১৪/৪০-৪১)।
এরপর ি আতম তববোহ ও সন্তো োতের গুরুত্ব উপলতি
করনি পোরলোম, িি আতম এক িিম কুরআ পনড়
আল্লোহর ত কি প্রোেণ ো করলোম যে, তিত যেন আমোনক ১০তি
সন্তো েো কনর । আমোর িু ‘আ তিত কবু ল কনর আমোনক
১০তি সন্তো েো করনল । িাাঁচতি পুে ও িাাঁচতি ক যো
সন্তো । িোনের মনধ্য েু ই ক যো ও চোর পুেনক আল্লোহ
ত নজর কোনে ত নয় কগনল । পুেনের মনধ্য রইল ককবল
আবু ল কোনসম। আল্লোহর কোনে আতম কাকুদতদমনদত ককর
চাইলাম যে, তিত যেন আমোর এই সন্তো নক সৎ উত্তরসূ রী
তহসোনব কবু ল কনর এবং িোর মোধ্যনম আমোর ম বোঞ্ছ ো
পূ রর্ কনর ।
তকেু তে পর আতম িোর পড়োশু োয় তকেু িো অলসিো অনু ভব
করলোম। তাই এই পেিো ো দলকে জ্ঞো োজণন র প্রতি িোর
উৎসোহ-উদ্দীিনা বোড়োনি কচনয়তে এবং জ্ঞো োজণন আমোর
পে ও পদ্ধতি অবলম্বন র জ য অ ু নপ্ররর্ো তেনয়তে।
সনবণোপতর িোনক আতম িোওফীক্বেোিো আল্লোহ িোআলোর
েরবোনর আশ্রয় গ্রহনর্র ত নেণশ ো তেনয়তে। কোরর্ আতম
জোত , োনক তিত িোওফীক্ব তেনব িোনক ত রোশ করোর
ককউ যনই। আর োনক পেভ্রি করনব , িোনক সু পে
কেিোন োর ককউ যনই। তকন্তু ْ আল্লোহ িোআলো একেোও
ْ َّ
ْ َ َََ
ْ َ َََ
َ
বনলনে , ﴾ب
ِ ‘ ﴿وتواصوا ِباْلق وتواصوا ِبالصআর তারা
িরস্পরকক হক্ব ও ধধকেের বযািাকর উপনেশ কেয়’ (আলََ
ََ ْ
আের,ْ ১০৩/৩)। তিত আনরো বনল , ﴿فذك ْر إِن نف َع ِت
﴾(‘ اذلك َرىনহ বী!) আপত মো ু ষনক উপনেশ তে , তে

উপনেশ মো ু নষর উপকোনর আনস’ (আল-আ‘লো, ৮৭/৯)। সু উচ্চ
সু মহো আল্লোহর হুকুম েোড়ো পোপ কোজ কেনক বাাঁচোর এবং
আ ু গিয করোর ক্ষমিো কোনরোই ক ই।
উিকিশ-১ : এই উিকারী অদছয়কতর আকে দকছু উৎসাহ ও
দনরুৎসাহমূ লক বক্তবয
তপ্রয় বৎস! আল্লোহ কিোমোনক সতিক বু ে েো করুন! কজন
রাকো, শুধ্ু জ্ঞো েোকনলই মো ু ষ কশ্রষ্ঠ হনয় োয় ো; জ্ঞোন র
েোতব অ ু সোনর কোজ করনি হয়। অিএব, িুতম তবনবকনক
হোত র কনরো, তচন্তোনক কোনজ লোগোও, ত জণ িো অবলম্ব
কনরো, প্রমোর্সহকোনর অ ু ধ্োব করোর কচিো কনরো ক , িুতম
েোতয়ত্বপ্রোপ্ত সৃ তি। কিোমোর তকেু েোতয়ত্ব-কিণবয রনয়নে, ো
পোলন র জ য কিোমোনক িলব করো হনয়নে। েু ই জ
যফকরশিো কিোমোর প্রতিতি কেো ও েৃ তির তহসোব রোিনে ।
প্রতিতি জীবন র শ্বোস-প্রশ্বোস চূ ড়োন্ত পতরর্তি মৃ িুযর তেনক
এতগনয় োনে। েু ত য়োয় বসবোনসর সময় অতি সোমো য।
কবনর আবদ্ধ েোকোর সময়টা অকনক িীর্ে। প্রবৃ তত্ত অ ু সোনর
চলোর শোতস্তও ভয়োবহ।
ককোেোয় কগল গিকোলনকর সু িস্বোেন্দয ও কভোগতবলোতসিো?
কস চনল কগনে, তকন্তু করনি কগনে শুধ্ু এক গুে অ ু িোপ!
ককোেোয় কগল মন র প্রবৃ তত্ত? কি মো ু নষর মোেো কস ত চু
কনর তেনয়নে! আর কি মো ু নষর পেস্খল ঘতিনয়নে! মন র
তবরুনদ্ধ ো চনল ককউ কসৌভোগযবো হয় ো। আবোর েু ত য়োনক
প্রোধ্ো য ো তেনল ককউ হিভোোও হয় ো। অিএব, কহ বৎস!
িুতম তশক্ষো োও কসই সকল রোজো-বোেশো ও সোধ্ক কেনক,
োরো েু ত য়ো কেনক তবেোয় ত নয়নে। ককোেোয় কগল িোনের
তবলোসবহুল জীব ? ককোেোয় কগল সূ ফী-সোধককর যস কিসোধ্ ো?
ভোনলো মোনু কের জ য রনয় কগল স্মরর্ীয় অবেো ও পূ র্ণ
প্রতিেো । পক্ষোন্তনর োফরমাকনর জ য রকয় যেল মন্দ কথন
ও ভয়াবহ িদরণাম। অবস্থোেৃ নি মন হনে, ‘ন তেল ক্ষুধ্োিণ
কস আর ক্ষুধ্োিণ হনব ো। আর ক তেল পতরিৃপ্ত কস কি ও
পতরিৃপ্ত হনব ো’। ভোনলো কোনজ অলসিো করা কিই ো
িোরোপ সঙ্গী! ক আরোমতপ্রয়িো মো ু নষর লোঞ্ছ ো কিন আন ,
ো িোনক সব ধ্রন র কভোগ-তবলোস ও আরোম-আনয়নশর
তজনন্দগীনি অভযস্ত কনর কিোনল। সু িরোং বৎস! এই তবষনয়
িুতম সিকণ েোকনব। ত নজর কলযোনর্র জ য পতরশ্রম করনব।
কজন রাকো, ফর তবধ্ো সমূ হ পোল করো এবং ত তষদ্ধ
তবষয়গুনলো কেনক তবরি েোকো একোন্ত জরুরী। িোই মো ু ষ
ি সীমালঙ্ঘন কনর, িি িোর জ য েোনক আগু ! শুধ্ু ই
আগু !

* তশক্ষক, আল-জোতম‘আহ আস-সোলোতফয়যোহ, ডোঙ্গীপোড়ো, িবা, রোজশোহী।
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এটাও তুদম ভাকলা ককর যেকন নাও, ম ণোেোপূ র্ণ তবষনয়র
সন্ধো করোই তেল পতরশ্রমী সোধ্কনের চূ ড়োন্ত লক্ষয। অবশয
ম ণোেোপূ র্ণ তবষনয়র স্তনর িোরিময আনে। ককউ মন কনর
‘েু ত য়োতবমুিিো’ই হকলা ম ণোেোপূ র্ণ কোজ। আবার ককউ মন
কনর , ইবোেনি মশগূ ল েোকোই গুরুত্বিূ র্।ণ প্রকৃতিকে
ইলম ও আমনলর সমন্বয় বযতিনরনক মেোিা কেনও িূ ণত
ে া
লাভ করকত িাকর না। এই েু দট গুণ কাকরা মনধ্য একতেি
হনল কস বযতি মহো স্রিোনক েোেণরূনপ কচ োর প ণোনয়
কপৌঁনে কেয় এবং আল্লোহর ভয়-ভোনলোবোসো ও িোনক পোওয়োর
আকোঙ্ক্ষোর প্রতি িোনক আনন্দোতলি কনর। আর এটাই হকলা
কাদিত লেয। আর িৃ ঢ় সংকল্প গ্রহণকারীর সামথেযানু োয়ী
সংককল্পর িৃ ঢ়তা আকস। তকব সকল আশাকিােণকারী লকেয
যিৌঁছায় না যতমদন প্রকতযক সন্ধানকারী সন্ধান লাকভ সমথে
হয় না। (তাই হাল যছকে যিওয়া োকব না) বরং মানু েকক
যচষ্টা চাদলকয় যেকত হকব। কারণ হািীকছ একসকছ, ‘োকক োর
েনয সৃ দষ্ট করা হকয়কছ, তার েনয যসটা সহে ককর যিওয়া
হয়’।1 আল্লাহই উত্তম সাহােযকারী।
উিকিশ-২ : েরুরী কতেবয ও িৃ ঢ় প্রতযয়
সবণপ্রেম ক তবষনয় েৃ তিপোি করো উতচি িো হনলো,
েলীলসহকোনর আল্লোহর পতরচয় জো ো। এ কেো সু তবতেি ক ,
ি ককউ মোেোর উপনর আসমো কেনি, পোনয়র ত নচ জতম
কেনি, ম বূ িভোনব ত তমণি স্থোপ ো কেনি, তবনশষ কনর ত জ
কেনহর সু ত পু গি শশলীর তেনক লক্ষয কনর, িি কস
ত তিিভোনব জো নি পোনর ক , প্রকতযকদট সৃ ষ্ট দেদনকসর
অবশযই একেন স্রিো আনে।
অিঃপর ি িোর কোনে কপ্রতরি রোসূ ল a-এর সিযিোর
প্রমোর্ ত নয় তচন্তোভোব ো কনর। আর কুরআ ই হকলা সবকচকয়
বড় প্রমোর্, সমগ্র সৃ তি োর অ ু রূপ একতি সূ রো শিতর করনি
বযেণ হনয়নে। আর ি িোর কোনে মহো মতহয়ো স্রিোর
অতস্তত্ব এবং রোসূ ল a-এর সিযিো প্রমোতর্ি হনব, িি
িোর লোগোম (ত নজনক) শরীআনির সোমন কসোপেণ করো
আবশযক হনয় োনব। তে এিো কস ো কনর, িোহনল বু েনি
হনব িোর আক্বীেো-তবশ্বোনস কগোলমোল রনয়নে।
অতঃির ও ূ , ছালোি, (সম্পে েোকনল) োকোি ও হজ্জ
ইিযোদি ফর তবধ্োন র মোসআলোগুনলো জো ো িোর জ য
অপতরহো ।ণ কারণ ি কস ওয়োতজনবর কের সম্পনকণ
জো নব, িি ই কস িো কোনজ বোস্তবোয় করনি সনচি হনব।
সু িরোং েৃ ঢ় প্রিযয়ী বযতির উতচি, ম ণোেোপূ র্ণ আমনলর তেনক
ধ্োতবি হওয়ো। অেণোৎ কুরআ ও কুরআকনর বযােযা
(িোফসীর) এবং রোসূ ল a-এর হোেীে মুিস্থকরনর্
আত্মত নয়োগ করনব। সাকথ সাকথ রোসূ ল a, েোহোবোনয়
ককরোম ও পরবিণী উলোমোনয় ককরোনমর জীবনকমে সম্পককে
জ্ঞো অজণ করনব। ক
কস উচ্চ কেনক উচ্চির স্তকর
1. ছহীহ বু োরী, হা/৪৯৪৯; ছহীহ মু সদলম, হা/২৬৪৭।

যিৌঁকছ যেকত িাকর। পোশোপোতশ ভোষো সু ন্দর করোর জ য োহু
শোস্ত্র ও বহুল বযবহৃি তবষয়গুনলো জো ো জরুরী।
তফক্বহ হকলা জ্ঞোন র মূ ল। আর উপনেশ জ্ঞোন র তমিিো ও
বযোপক উপকোর লোনভর মোধ্যম। আল্লোহর অ ু গ্রনহ এই
পুতস্তকোয় আতম এম সব বই কেনক িেয সোতজনয়তে, ো
পূ নবণ রতচি সকল বইনয়র তবপরীনি নেি হনব। যতামার
তবতভন্ন তকিোব িুুঁনজ কবড়োন ো তকংবো তকিোব রচ োর জ য
সোহস সঞ্চয় করোর প্রনয়োজ পূ রর্ কনর তেনয়তে। মন
করনিো! হী ম যিোয় ো ভুগনল কি ও সোহকস র্াটদত আকস
ো।
আতম প্রমোর্সহকোনর জোত ক , সোহস মো ু নষর সহজোি ধ্মণ।
কি ও হয়নিো সোহস কনম আনস। উৎসোহ কেওয়ো হনল িো
আবোর সচল হয়। ি কিোমোর মন হনব, কিোমোর মোনে
বযেণিো ও অলসিো কোজ করনে, িি িুতম িোওফীক্বেোিো
আল্লোহর কোনে প্রোেণ ো কনরো। কারণ িোুঁর আ ু গিয েোড়ো
কি ই িুতম কলযোর্ অজণ করনি পোরনব ো। আর কলযোর্
কি ও কিোমোনক তবেোয় জো োয় ো িোর োফরমো ী েোড়ো।
যক এমন আকছ যে আল্লাহর কাকছ একস কাদিত বস্তু
িায়দন? এমন যক আকছ যে আল্লাহদবমুে হকয় ফল যিকয়কছ
দকংবা কাদিত উকদ্দশয হাদছল ককরকছ? তুদম কদবর কথা
যশাকনাদন?
কসম আল্লাহর!
আদম যতা আদসদন সকাকশ তববরং একসদছ েদমন মম কাকছ যো।
যফর সরকত েেন যচকয়দছ িূ করআটকা িকেদছ তেন মায়ার বন্ধকন।
উিকিশ-৩ : আল্লোহনক ভয় ককরা, আল্লোহ কিোমোনের জ্ঞো
িান করকবন
কহ বৎস! শরীআনির সীমোনরিোর (হোলোল-হোরোম) সোমন
িুতম ত নজনক কল্প ো কনরো, তাহকল বু ঝকত িারকব তার
বযািাকর কতটুকু েত্নশীল। কারণ, ক বযদক্ত শরীআনির
সীমাকরো কমন চলনব, আল্লোহ িোনক রক্ষো করনব । আর
ক শশতেলয প্রেশণ করনব, িোনক তিল তেনয় কেওয়ো হনব।
আতম কিোমোর কোনে আমোর তকেু জীব বৃ ত্তোন্ত বর্ণ ো করব।
হয়কতাবা আমোর পতরশ্রম কেনি িুতম িোওফীক্বেোিো মহো
রনবর কোনে আমোর জ য েু ‘আ করনব। শুন রাকো বৎস,
আমোর উপর েোকো প্রচুর অ ু গ্রহ আমোর অতজণি সম্পে য়।
বরং কসিো হনলো আমোর প্রতি েয়োময় আল্লোহর েো ।
(ক) আমোর ত নজর কেো স্মরর্ হয়, আমার অকনক উচ্চ
আকািা দছল। িি আতম মিনবর েয় বেনরর বোলক।
তকন্তু আতম বড় কেনলনের সোনে েোকিোম। কেোিনবলো কেনকই
আল্লোহ আমোনক প্রচুর ধ্ীশতি েো কনরতেনল । আমোর কমধ্ো
আমোর উস্তো নের কচনয়ও প্রির তেল। আমোর মন পনড় ো
ক , ককোন োতে কেনলনের সোনে রোস্তোয় কিনলতে তকংবো
অট্টহোতস কহনসতে।
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(ি) এভোনব আতম ি কোেোকোতে সোি বেনর তবেযোঙ্গন
তগনয়তে, িি শোিোয় শোিোয় ভোগ হনয় বনস েোকো
হোলোকোগুনলো (গ্রুপ স্টাদি) আমোর পেন্দ হনিো ো; বরং
আতম হোলোকোর উস্তোেকক েুাঁেিোম। তিত জীব চতরি
সম্পনকণ বর্ণ ো করনি । ো তকেু শু িোম, িোই মুিস্থ কনর
কফলিোম। অিঃপর বোতড় তফনর তগনয় সবগুনলো তলনি
রোিিোম। শোয়ি আবু ল ফ ল ইব ু োদছর p-এর
তশেযত্ব গ্রহনর্র কসৌভোগয আমোর হনয়তেল। তিত আমোনক
শোয়িনের কোনে ত নয় ক নি এবং মুস োনে আহমোে ও
অ যো য বড় বড় হোেীনের তকিোবগুনলো পনড় যশা োনি ।
আতম জো িোম ো, কক আমোর সোনে এরকম করো হনিো।
পোশোপোতশ তিত আমোর কশো ো হোেীেগুনলো সংনশোধ্ কনর
তেনি । এভোনব একসময় আতম প্রোপ্তবয়স্ক হনয় কগলোম।
িি তিত আমোনক িোর পোেুতলতপতি প্রেো করনল । িোর
মৃ িুযঅবতধ্ আতম িোর ছাত্র তেলোম। আতম িোর পোেুতলতপ
কেনক হোেীে ও হোেীে বর্ণ ো তবষনয় তবষে জ্ঞো লোভ কতর।

কলি ীশতি এবং সু ন্দর রচ োশতি। েু ত য়োর ককোন ো তকেু র
অভোব আমোনক কে ত । তিত আমোনক প ণোপ্ত পতরমোর্ তরত ক্ব
তেনয়নে ; বরং কবতশ তেনয়নে । মো ু নষর হৃেনয় আমোর
সীমোহী গ্রহর্ন োগযিো েো কনরনে এবং আমোর কেোগুনলো
িোনের অন্তনর কগুঁনে তেনয়নে । আমোর কেোর তবশুদ্ধিোর
বযোপোনর িোরো ককোন ো সনন্দহ কপোষর্ কনর ো। আমোর হোনি
প্রোয় ২০০ কোনফর ইসলোম গ্রহর্ কনরনে এবং আমোর
মজতলনস লক্ষোতধ্ক মো ু ষ িওবো কনরনে। আর আদম ২০
হাোকররও অদধক মানু কের ধশশকবর চুল কাদটকয়দছ, মূ েে
যলাককরা োর কারকণ মানু েকক ককষ্টর মকধয রােত।3
(চ) আতম হোিীে শ্রবনর্র জ য উলোমো-মোশোনয়িনের কাকছ
ঘুরঘুর করিোম। ফকল েীদবকার সন্ধাকন ছু কট যবোকনা হকত
দবদিন্ন হকয় িকেদছলাম, যেন হািীছ শ্রবকণ যকউ আমাকক
ছাদেকয় যেকত না িাকর। আতম সকোনল উঠিোম, তেনও
আমোর কোনে যকাকনা িোবোর েোকত ো। আবার সন্ধযা হকতা
তেনও আমোর কোনে িোবোর েোকত ো। আল্লোহ কি ও
আমোনক কারও সামকন যবইজ্জত কনর দন; বরং আমোর
সম্মো রক্ষোনেণ আমোনক তরদেকক্বর বযবস্থা ককর দিকয়দছকলন।
তে আমোর জীব বৃ ত্তোন্ত তবস্তোতরি বর্ণ ো করকত োই, িোহনল
কথা আরও েীঘণ হনব।

(গ) আমোর সমবয়সী বোলকরো ি েজলো েীনি সোুঁিোর
কোিি, েীর পুনলর উপর বনস আড্ডো তেি, িি আতম
‘রোক্কা’2-কি ককোন ো একতি বই ত নয় কলোকনের কেনক েূ নর
ত জণন বনস জ্ঞো োজণন মগ্ন হিোম।

(ছ) এেন আদম যকমন আদছ তা তুদম স্বচকে যিেকত িাি।
একতি বাককয তার দববরণ যতামাকক যশানাদি। আর িো
হনে মহো আল্লোহর বোর্ী— ‘আল্লোহনক ভয় ককরা, আল্লোহ
কিোমোনের জ্ঞো িান করকবন’ (আল-বাক্বারা, ২/২৮২)।

(ঘ) অিঃপর আতম েু ত য়োতবমুিিোর প্রতি অ ু প্রোতর্ি হই।
িি আতম লোগোিোর তেয়োম পোল কতর, অল্প িোবোর গ্রহনর্
অভযস্ত হই, শধ্ ণ ও সতহষ্ণুিো ত নজর জ য আবশযক কনর
ত ই। এভোনব কজোরোনলো প্রস্তুতি ত নয় ধ্োরোবোতহকভোনব রোতে
জোগরনর্র কচিো করনি েোতক। জ্ঞোন র একতি তবষনয় আতম
সন্তুি েোকিোম ো; বরং তফক্বহ, উপনেশ ও হোেীে শ্রবর্
করিোম। েু ত য়োতবমুিীনের অ ু সরর্ করিোম। ভোষো-সোতহিয
অধ্যয় করিোম।

উিকিশ-৪ : সময় সকচতনতা ও প্রদতদট মুহূতকে ক েনীমত
মকন করা
বাবা! তুদম ত নজর সম্পককে সিকণ হও। দবেত দশদথলতার
জ য অ ু িপ্ত হও। সময় ও সু ন োগ েোককল সফল বযতিনের
সাদন্নধয কপনি কচিো ককরা। কিোমোর োকছ পোত দসঞ্চ ককরা
েতেণ তাকত প্রাণ থাকক।4 অেথা ি হওয়ো সময়গুনলোর
কথা দচন্তা ককর যিকো— আলকসযর তৃদি দনঃকশে হকয় যেকছ,
মেোিার স্তরগুনলোও হোিেোড়ো হনয়নে। আর এটাই যতামার
উিকিকশর েনয েকথষ্ট।
সোলোনফ েোনলহী ফেীলিপূ র্ণ আমলসমূ হ সংগ্রহ করকত
ভোনলোবোসনি । ককোন ো একতি েু নি কগনল ক্রন্দ করনি ।
ইবরাহীম ইবনু আেহোম p বনল , ‘আমরো একজ
অসু স্থ ইবািতগুোর বযতির কোনে আসলোম। িি তিত
িোর েু ই পোনয়র তেনক িোতকনয় কাাঁেতেনল । আমরো তজনজ্ঞস
করলোম, আপত কাাঁিকছন কক ? উত্তনর দতদন বলকলন,
আমোর এই েু ই পো আল্লোহর রোস্তোয় ধু লোয় ধ্ূ সতরি হয়ত ,
িোই কাাঁেতে’।

(ঙ) হোেীে বর্ণ ো কনর তকংবো ওয়ো - েীহি কনর এম
ককোন ো কলোনকর মজতলনস উপতস্থি হওয়ো বোে কেইত ।
এম তক েূ রনেশ কেনক আগি অনচ ো ককোন ো কলোনকর
মজতলসও বোে কেইত । সবসময় ম ণোেোপূ র্ণ তবষয়নকই
অগ্রোতধ্কোর তেিোম। আমোর সোমন েু তি তবষয় উপতস্থি হনল
অতধ্কোংশ সময় অতধ্কির গুরুত্বপূ র্ণ তবষয়তিনকই প্রোধ্ো য
তেিোম।
ফনল আল্লোহ আমোর কচিো-প্রনচিো ও প্রতিপোল সু ন্দরভোনবই
কনরতেনল । আমোর উপ ু ি পনে আমোনক পতরচোতলি
কনরনে । তহংসু ক, শত্রু ও ষড় ন্ত্রকোরীনের আমোর কেনক
প্রতিহি কনরনে । জ্ঞো োজণন র সকল বযবস্থোপ ো তিত কনর
তেনয়নে । মহো আল্লোহ আমোর কোনে এম সব জোয়গো
কেনক তকিোবোতে পোিোনি , ো আতম কল্প োও করিোম ো।
তিত আমোনক েো কনরনে কবোধ্শতি, দ্রুি মুিস্থশতি,

(cÖeÜwUi evKx Ask 39bs c„ôvq)

3. যসই সমকয় যলাককরা তওবা করকল মাথায় থাকা ধশশকবর চু ল কাদমকয়
যফলত।
4. যবাঁকচ থাকা অবদধ জ্ঞান অেেন ককরা।

2. বোগেোনের পতিমোঞ্চনলর একতি এলোকো।
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ঈদ উৎসব

ঈদ উৎসব
-মহিউহিন হবন জু বায়েদ*
-মহিউহিন হবন জু বায়েদ

মুসহিময়দর জনয ঈদ একটা হবয়েষ ধমমীে উৎসব। এই
হদয়ন ঈয়দর জামাআয়ে ধনী-দহরদ্র হনহবময়েয়ষ এক সয়ে
ছািাে আদাে কয়রন। োরপর বন্ধুত্ব, সসৌিাদম, ভায়িাবাসা,
শুয়ভচ্ছা, দু ‘আ এবং আনন্দ ভাগাভাহগ কয়রন সবাই।
সস এক অপূ বম দৃ েয। অপূ বম অনু ভব। ঈয়দর হদন িয়ে ওয়ে
মানু য়ষর মিাহমিন। ময়নর রাগ-অহভমান ভুয়ি হগয়ে
একহদয়নর জনয িয়িও প্রফুল্ল রাখয়ে িে মনয়ক। একটানা
ধমমকয়মমর অনু ষ্ঠান কয়র ববহিত্রিীন হনরস জীবনযাপন
করুক ইসিাম এমন হবধান আয়রাপ কয়রহন।
একয়েয়ে জীবন কায়রাই কাময নে। সসটা স্থহবরো সেয়ক
আয়ন। এজনয ইসিাম মুসহিময়দর এমন কেগুয়িা পবম দান
কয়রয়ছ, যা উদযাপয়ন ইবাদেও িে আবার আনন্দও িয়ে
থায়ক। ঈদু ি হফত্বর ও ঈদু ি আযিা সেমহন দু হট উৎসব।
ঈদু ি হফত্বর মায়ন হফত্বরা দায়নর উৎসব। বস্তুে এ হফত্বরা
েয়ের ময়ধযও হবদীর্ম করার অথম হবদযমান। হফত্বরা হছোম
সাধনার যাবেীে ভুিত্রুহট হবনাে কয়র হছোময়ক পূ ে-পহবত্র
কয়র সোয়ি। পাোপাহে হনিঃস্ব ও গরীবয়দর অথমাভাব হবদীর্ম
কয়র অথম ও আনয়ন্দর স্তয়র সপৌঁহছয়ে সদে। হফত্বরা দ্বারা
োয়দর সামহেক িাহিদা পূ রর্ িে। িাদীয়ছ সু স্পষ্টভায়ব এ
কথা ফুয়ট উয়েয়ছ।
মক্কাবাসীরা যখন রাসূ ি a-এর উপর নানা রকয়মর
অেযািার শুরু করি, েখন হেহন হিজরে কয়র মদীনাে
আয়সন। এসমে রাসূ িুল্লাি a মদীনার সিাকয়দর দু হট
উৎসয়ব সময়ে উেয়ে সদখয়িন। আর হজয়েস করয়িন,
‘সোমরা এ কীয়সর উৎসব পািন করছ?’ োরা জবায়ব
বিি, আমায়দর পূ বপ
ম ু রুষয়দর সথয়ক ধারাবাহিকভায়ব এ
উৎসবদ্বে পাহিে িয়ে আসয়ছ। আমরা োয়দর অনু করয়র্
প্রহেবছর ো উৎযাপন কয়র আসহছ। েখন রাসূ ি a
বিয়িন, ‘আল্লাি সোমায়দর এ দু ’হদয়নর বদয়ি এমন দু টি
হদন দান কয়রয়ছন, যা সোমায়দর হনবমাহিে হদনদ্বয়ের সিয়ে
উত্তম। একহট িয়চ্ছ— ঈদু ি হফত্বর এবং অনযহট ঈদু ি
1
আযিা’।
ঈদ উৎসব হবয়েষয়র্ বিা যাে, ঈদ সু ষম সমাজ গড়ার
বাস্তব অনু েীিন। ভ্রােৃত্বয়বায়ধর সু গভীর প্রহেক্ষর্ ও মুসহিম
উম্মাির আনন্দ আর উচ্ছ্বাস প্রকাে করার হদন। ঈদ
আমায়দর জাহনয়ে সদে আমরা মুক্ত। আমরা ইসিায়মর
হভহত্তয়ে স্বাধীন জীবনযাপন করহছ। আমায়দর উপর কারও
 মু হিমনগর, বিেনহখিা, সেরপু র।

কেৃমত্ব সনই। আমরা কারও অধীয়ন নই। ঈদ উৎসবহট হনছক
অনু ষ্ঠান বা শুধু পাহথমব উৎসবই নে। এহট মুসহিময়দর
একহট পহবত্র ইবাদে।
ঈদ আমায়দর সাংস্কৃহেক হদক-হনয়দমেনা দান কয়র।
ঈদহবিীন আমায়দর সংস্কৃহে পেু , অস্পষ্ট, সধাোঁোয়ট। ঈদ
আত্ময়কহিক উৎসব নে। এহট িয়চ্ছ, সমাজয়কহিক ও
মানবয়কহিক। এ উৎসয়বর মমমবার্ী িয়িা— ধনী-গরীব,
সছাট-বড় সবাই হময়িহময়ে থাকা।
অথি সসই ঈদ আমায়দর কায়ছ এখন একহট প্রথাগে
উৎসব। ঈদ আমায়দর কায়ছ বযবসার সমৌসু ম। ঈদ আয়স
আমায়দর কায়ছ হবত্তবানয়দর সম্পয়দর প্রদেমনীর হদন িয়ে।
এ হদয়ন োরা প্রহেয়যাহগো কয়র সক সবহে অথম খরি কয়র
উৎসব পািন করয়ে পায়র। অথি হনম্নহবত্তয়দর হদয়ক োয়দর
সকায়না সখোি সনই। োরা ঈয়দর হদয়ন ভায়িা সপাোক পরা
সো দূ য়রর কথা একটু ভায়িা খাবারও সখয়ে পায়র না। এটা
আসয়িই অমানহবক।
ইসিায়মর আনন্দ উৎসব সবপয়রাো িাগামিীন উচ্ছৃ ঙ্খিো
নে। বরং হনমমি পহরয়বয়ে সু স্থ হবয়নাদন িাভই এর িক্ষয।
প্রহে উৎসয়ব োকীদ সদওো িে মানবোয়বায়ধ উজ্জীহবে
িয়ে, দু িঃখী মানু য়ষর প্রহে সিমহমমো সদখায়ে। মানব
কিযার্ই এর প্রধান িক্ষয।
যাকাে-হফত্বরা, দান-খেরাে ইেযাহদর মাধযয়ম গরীব-দু িঃখী
মানু য়ষর মুয়খ িাহস ফুটায়নাই উয়িেয, যায়ে সবাই উৎসয়ব
েরীক িয়ে পায়র। যায়দর অথম আয়ছ, োরাই শুধু ঈয়দর
আনন্দ করয়ব আর যায়দর অথম সনই, হনিঃস্ব োরা মুখ মহিন
কয়র োহকয়ে সদখয়ব— ো হকন্তু নে। সম্পদোিীরা সপট
পুয়র খায়ব, সু ন্দর সু ন্দর কাপড় পরয়ব, ফূহেম কয়র সবড়ায়ব
আর দু িঃখী মানু য়ষর হদয়ক হফয়রও োকায়ব না— এমন
আনন্দ ইসিায়ম প্রকৃে আনন্দ নে। ধনী-গরীব সকয়ি হময়ি
সয আনন্দ োয়কই বয়ি প্রকৃে আনন্দ।
ঈদ মানু ষয়ক ভায়িা িয়ে সেখাে। সিানু ভূহেেীি িয়ে
সেখাে। ভায়িাবাসা ও সাময-বমত্রীর সমাজ গড়য়ে সেখাে।
আমায়দর উৎসয়ব সকয়ির সু খ-দু িঃখ ভাগ কয়র সনওোর
সু য়যাগ আয়ছ। ঈয়দর আনন্দ এক কিু ষমুক্ত পহবত্র আনন্দ।
এখায়ন সনই সকায়না অপহবত্রোর সছাোঁো।
পহরয়েয়ষ এ কথা ময়ন রাখয়ে িয়ব সয, ঈয়দর খুহে সযন
শুধু বযহক্তগে পযমায়ে না থায়ক, এহট সযন সকি সেহর্র
সিাক উপিহি করয়ে পায়র। ধনয সিাক ঈয়দর হদন।
উৎসয়ব মুখহরে সিাক মুসহিম উম্মাির এ হদয়নর খুহে।

1 . আবু দাঊদ, িা/১১৩৪; নাসাঈ, িা/১৫৫৬, ছহীহ।
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ছাদাক্বাত
ফিত্বর : একফি পর্যাললাচনা
ছাদাক্বাতুল ফিত্বর : একফি
পর্যাু ল
ললাচনা
-মু হাম্মাদ ফিয়াসু
দ্দীন ফিয়াসু দ্দীন*
-মুহাম্মাদ

র্াকালতর মলতা ছাদাক্বাতুল ফিত্বরও একফি আফথযক ইবাদত।
পফবত্র মালহ রামার্ালন ফছয়াম পালন করলত ফিলয় সাধারণত
আমালদর অলনক ভুলত্রুফি হলয় র্ায়। সসই ত্রুফি-ফবচুুফতর
ক্ষফতপূ রণ ফহলসলব আল্লাহ তাআলার পক্ষ সথলক ফনধযাফরত
একফি ইবাদলতর নাম ছাদাক্বাতুল ফিত্বর। এফি শুধু
ক্ষফতপূ রণ নয়, বরং এর আলরকফি মহৎ উলদ্দশ্ু হলে,
িরীবলদর ঈলদর খুফশ্লত শ্রীক করা।
ফিত্বরা ( )فِ ْط َرةআরবী শ্ব্দ, র্া ইসলালম র্াকাতুল ফিত্বর
(ফিত্বলরর র্াকাত) বা ছাদাক্বাতুল ফিত্বর (ফিত্বলরর ছাদাক্বা)
নালম পফরফচত। ফিত্বর অথয সভলে সিলা। িাতূ র বললত
সকাললর খাদুদ্রবু সবাঝালনা হয়, র্া দ্বারা ছালয়মিণ ফছয়াম
ভে কলরন।1
ছাদাক্বাতুল ফিত্বর সকন আদায় করব?
ফছয়াম পালনকারীলদর অনথযক কথা, কাজের ত্রুটি-টিচ্যুটত
থেজক আত্মশুটি ও আত্মার আমলজক পটরশুি করার জনু
র্াকাতুল ফিত্বর চালু করা হলয়লছ। এছাডাও ফমসকীনলদর
খাদু ফহসালব ও তালদরলক ঈলদর ফদন মানু লের কালছ চাওয়া
হলত মুক্ত রাখার জনু চালু করা হলয়লছ। হাদীলছ এলসলছ,
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
َّ اَّلل ﷺ َز ََك َة الْف ْطر ُط ْه َر ًة ل
َّ َ ْ َ
لصائِ ِم
ٍ ع ِن اب ِن عب
ِ
ِ
ِ  قال فرض رسول اس
ِ
َ
ْ َّ
ٌ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ ْ َ
َ َ ْ ً َ ْ ُ َ َالرف
ِه َزَكة
ِ َّ َ ِم َن اللغ ِو َو
ِ ني من أداها قبل الصَل ِة ف
ِ ث وطعمة لِلمسا ِك
َ
َ َ َّ َ ٌ َ َ َ َ َ
َّ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ٌ َ ُ ْ َ
.ات
ِ ِه صدقة ِمن الصدق
ِ مقبولة ومن أداها بعد الصَل ِة ف
আব্দু ল্লাহ ইবনু আব্বাস h বললন, রাসূ লুল্লাহ a
ছাদাক্বাতুল ফিত্বর ওয়াফজব কলরলছন অশ্লীল ও অনথযক
কথাবাতযার কারলণ ফছয়ালম ঘলি র্াওয়া ত্রুফি-ফবচুুফতগুললা
দূ র করার জনু ও ফমসকীনলদর খাদু প্রদালনর জনু। ঈলদর
ছালালতর পূ লবয আদায় করলল তা ছাদাক্বাতুল ফিত্বর টিজেজি
িণু হলব। আর ঈলদর ছালালতর পর আদায় করলল তা
অনুানু সাধারণ দালনর মজতা একফি দান ফহলসলব িণ্ু হলব।2
ছাদাক্বাতুল ফিত্বর কারা আদায় করলব?
ছাদাক্বাতুল ফিত্বলরর জনু ফনছাব বা ফনফদযষ্ট পফরমাণ
সম্পলদর মাফলক হওয়া শ্তয নয়। সকননা রাসূ লুল্লাহ a
ফিত্বরা ওয়াফজব হওয়ার জনু সকালনা ফনছাব ফনধযারণ
কলরনফন; বরং নবী a প্রলতুক মুসফলম নর-নারী, স্বাধীনপরাধীন, সছাি-বড সকলল উপর ছাদাক্বাতুল ফিত্বর িরর্
কলরলছন।
* ফশ্বিঞ্জ, বগুডা।
1. আল-মু ‘জামু ল ওয়াসীত্ব, পৃ. ৬৯৪।
2. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৭, সনদ হাসান।
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َ َ
ُ َُ َ ََ َ َ ََ ُ ْ ْ َ
ً ول اهلل ﷺ َز ََك َة الْف ْطر َص
اًع ِم ْن ت ْم ٍر أ ْو
عن اب ِن عمر قال فرض رس
ِ ُ
ِ
ِ
ْ
َ
َ َ
َّ َ ِّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َ ْ ً َ
َّ اذلكر َواألنْ ََث َو
ري ِم ْن
ب
ك
ال
و
ري
غ
الص
و
ر
اْل
ِ ِ
َِ ِ
ٍ ْصاًع ِمن ش َ ِع
ِ ُ ِ َ ْ َ ري َلَع َ ْال ُعبَ َّ ِد و
َ
َّ
َ
َ ْ ُ
.ِاس إَِل الصَلة
ِ َّوج انل
ِ المس ِل ِمني َوأم َر بِها أن تؤدى قبل خ ُر
ইবনু উমার h হলত বফণযত, ফতফন বললন, প্রলতুক
সিালাম, আর্াদ, পুরুে, নারী, প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক
মুসফললমর উপর আল্লাহর রাসূ ল a ছাদাক্বাতুল ফিত্বর
ফহলসলব সখজুর সহাক অথবা র্ব সহাক এক ছা‘ পফরমাণ
আদায় করা িরর্ কলরলছন এবং সলাকজলনর ঈলদর ছালালত
সবর হওয়ার পূ লবযই তা আদায় করার ফনলদযশ্ ফদলয়লছন।3
ছাদাক্বাতুল ফিত্বর কী দ্বারা আদায় করব?
ْ ُكنَّا ُُنْر ُج
এ সম্পলকয আবূ সাঈদ খুদরী c বলললছন, ِف
ِ ِ
َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ِّ ً َ ْ ْ َ ْ َ
ْ َُ ْ َ
ُ ْ الش ِع
ري
هلل ﷺ يوم ال ِفط ِر صاًع ِمن طعامٍ وَكن طع ْ َامنا
ِ عه ِد رسو ِل ا
ْاتلم ُر
ْ
ُ
َّ َ
َّ الزبيب َواأل ِق ُط َو
ِ ‘ وআমরা রাসূ লুল্লাহ a-এর র্ু লি ঈদু ল
ফিত্বলরর টিজন এক ছা‘ ত্বআম িা খািুদ্রিু ফিত্বরা সবর
করতাম। আমালদর খািুদ্রিু ফছল র্ব, ফকশ্ফমশ্, পটনর ও
সখজুর’।4 َ অপর বণযনায় আবূ সাঈদ খুদরীُ c
َّ َ ُ َّ ْ ُ َ ى
َ
ً لَع َع ْهد َر ُس ْول اهلل ﷺ َص
বলললছন,ُ اًع ِِّم ْن َ ت ْم ٍر أ ْو
إِنما كنا ُنرج
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ْ
ً اًع ِّم ْن َشع ْري أ ْو َص
ً ‘ َصরাসূ লِু ল্লাহ aَ ْ اًع ِِّم ْن أقِط َل ُنر ُج غ
ري ُه
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
এর র্ু লি আমরা সকবল এক ছা‘ সখজুর অথবা এক ছা‘ র্ব
অথবা এক ছা‘ পটনর ফিত্বরা সবর করতাম। এছাডা অনু
থকাজনা ফজফনলসর সাহালর্ু আমরা ফিত্বরা সবর করতাম না’।5
উলল্লখু, হাদীলছ ‘ত্বআম’ শ্ব্দফির বুাপক অথয রজয়জে। অথযাৎ
সকল প্রকার খাদুবস্তু র্ালক ‘কূতুল বালাদ’ অথযাৎ সদলশ্র
প্রধান খাদুবস্তুসমূ হ বলা হয়, এখালন সসই অথয সনওয়াই
হলব অফধকতর র্ু ফক্তসেত। এই বুাপক অথয সর্মন আরবী
অফভধান দ্বারা প্রমাফণত, ফিক সতমফন অফধকাংশ্ অফভজ্ঞ
আললম দ্বারা সমফথযত। এিাই শ্রীআলতর উলদ্দলশ্ুর সালথ
সামঞ্জসুপূ ণ।য তাছাডা এই অলথয সর্মন ফিত্বরার আলদশ্
প্রফতপালন করা সহজসাধু, সতমফন এর মাধুলম ফিত্বরার
উলদ্দশ্ুও সিল হয়।
উক্ত আললাচনা অনু সালর আমালদর সদলশ্র প্রধান খাদু হলে
চাল। অতএব, আমালদরলক চাললর মাধুলমই ফিত্বরা আদায়
করলত হলব। ধালনর ফিত্বরা গ্রহণলর্ািু হলব না।
ছাদাক্বাতুল ফিত্বর-এর পফরমাণ :
ইবনু উমার h-এর হাদীলছ রলয়লছ। ফতফন বললন,
‘রাসূ লুল্লাহ a রামার্ান মালসর ছাদাক্বাতুল ফিত্বর টিজেজি
3. ছহীহ বু খারী, হা/১৫০৩; ছহীহ মু সফলম, হা/৯৮৪; আবূ দাঊদ, হা/১৬১১;
ফতরফমর্ী, হা/৬৭৫; নাসাঈ, হা/২৫০৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৪২৫।
4. ছহীহ বু খারী, হা/১৪৩৯।
5. শ্ারহু মাআটনল আোর, হা/২৮৬৯।
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সখজুর বা র্লবর এক ছা‘, দাস-িােী, স্বাধীন বুফক্ত, পুরুেনারী, সছাি-বডলদর উপর িরর্ কলরলছন এবং তা আদালয়র
ফনলদযশ্ ফদলয়লছন ঈলদর ছালালতর জনু মানু লের সবর হওয়ার
ْ َ َ
ْ ُ َّ ُ
পূ লবয’।6 আবূ সাঈদ
খুদরী c
বলললছন, كنا ُن ِر ُج َزَكة ال َ ِف ْط ِر
َ
َ
َ
ْ
ً اًع م ْن َت َمر أ ْو َص
ً َ
ْ ً َ ْ َ َ ْ ً َ
اًع ِم ْن أقط
ِ ري أ ْو ص
ٍ صاًع ِمن طعامٍ أو صاًع ِمن ش ِع
ٍَ
ْ
ً
َ
َ
ْ
ْ
ب
ٍ ‘ أو صاًع ِمن زبِيআমরা খাদুদ্রবু অথবা র্ব অথবা সখজুর
অথবা পফনর অথবা ফকশ্ফমশ্ হলত এক ছা‘ পফরমাণ
ছাদাক্বাতুল ফিত্বর সবর করতাম’।7 অনু হাদীলছ এলসলছ,
ً ‘ َص َدقَ ُة الْف ْطر َصফিত্বরা হলে এক ছা‘ পফরমাণ
ٍاًع ِم ْن َط َعام
ِ ِ
খাদুদ্রবু’।8
আরলবর মানু লের তৎকালীন খাবার ফছল র্ব, ফকশ্ফমশ্,
সখজুর, পফনর ইতুাফদ। সর্লহতু বাংলালদলশ্র মানু লের প্রধান
খাদুদ্রবু হলে চাল এবং িম। অতএব, ফিত্বরাও প্রদান
করলত হলব এই চাল অথবা িম ফদলয়, র্ার সর্িা প্রধান
খাদু। আর তা প্রদান করলত হলব এক ছা‘ পফরমাণ।
বাংলালদলশ্র ফহলসলব র্া আডাই সকফজর সমপফরমাণ।
ছা‘-এর সংজ্ঞা ও পফরমাণ :
আরবীলত ছা‘ ( )صاعফনফদযষ্ট পফরমালপর একফি পাত্রলক বলা
হয়, র্ার দ্বারা শ্সুজাতীয় খাদু পফরমাপ করা হয়। মাঝাফর
সদলহর অফধকারী মানু লের দু ই হালতর তালু একত্র কলর চার
অঞ্জফললত সর্ পফরমাণ খাবার উলি আলস তাই এক ছা‘। এই
পফরমাণ খাদুদ্রবুলক ওর্ন করা হলল সমািামুফি আডাই সকফজ
হলব।9
অধয ছা‘ ফদলয় ফিত্বরা আদালয়র ফবধান :
নবী a এক ছা‘ পফরমাণ ফিত্বরা অবশ্ুক কলরলছন। ফকন্তু
নবী a ও চার খলীিার ইলেকাললর পর র্খন মুআফবয়া
c ইসলামী রালের খলীিা ফনবযাফচত হন এবং ইসলামী
রালের রাজধানী মদীনা হলত দালমলস্ক স্থানােফরত হয়, তখন
তারা িলমর সালথ পফরফচফত লাভ কলরন। সস র্ু লি ফসফরয়ায়
িলমর মূ লু সখজুলরর মূ ললুর ফদ্বগুণ ফছল। তাই খলীিা
মুআফবয়া c একদা হজ্জ বা উমরা করার সময় মদীনায়
আসলল ফমম্বালর আলরাহণ কলর বললন, আফম অধয ছা‘ িমলক
এক ছা‘ সখজুলরর সমতুলু মলন কফর। সলালকরা তার এই
কথা সমলন সনয়। এরপর সথলক মুসফলম উম্মাহর মলধু অধয
ছা‘ ফিত্বরার প্রচলন শুরু হয়। বণযনাফি এভালব এলসলছ, َ
َ َ
َّ ُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ َ َ ِّ ْ ُ ْ
َ
ْ َ
َّلل ﷺ َزَكة
ٍ عن أ ِِب س ِع
ِ َ يد اْلد ِري قال كنا َُن ِرج ِإذ َكن ِفينا رسول ا
َ
ِّ
ُ
ُ
ْ َ
ً اًع م ْن َط َعامٍ أ ْو َص
ً َ
ُ الْف ْطر َع ْن ُك َصغري َوكب
اًع ِم ْن
ِ وك ص
ٍ ري ح ٍّر أ ْو ممل
ٍ ِ ٍ ِ
ِ ِ
6. ছহীহ বু খারী, হা/১৫০৩।
7. ছহীহ বু খারী, হা/১৫০৬; ছহীহ মু সফলম, হা/৯৮৫।
8. বায়হাক্বী, সু নানু ল কুবরা, হা/৭৭০৫।
9. তার্কীরু ইবাফদর রহমান িীমা আরাদা ফবফছয়াফম শ্াহফর রামার্ান, পৃ.
৩১; র্াদু ছ ছালয়লম ওয়া িার্লু ল ক্বালয়ম, পৃ. ২৯।

ْ َ ََ
ً اًع م ْن َت ْمر أَ ْو َص
ً اًع م ْن َشعري أَ ْو َص
ً أَقط أَ ْو َص
يب فل ْم ن َزل
اًع ِم ْن َ َزب
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
َّ َ َ
َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ ُ
ْ
ًّ ان َح
اجا أ ْوُ ُمعتَ َ ِم ًرا فَك َم
اوية بن أ ِِب سف َي
ع
م
ا
ن
ي
ل
ع
م
د
ق
َّت
ح
ه
ج
ر
ُن
ِ
َّ َ ِ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ِ َّ
ِّ َ َ ْ َ َّ
َّ ُ َّ
ْ
َ
َ
َب فَكن ِفيما َكم ِب ِه انلاس َ أن قال إِِّن أرى أن مد َي ِن
انلاس لَع ال ِمن
َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ ً َ ُ ْ َ ِ َّ
اس ِبذلِك قال أبُو
ِم ْن َس ْم َ َرا ِء َ الشامِ َتع ِد ُل صاًع ِمن تم ٍر ُفأخذ َانل
ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ
ُ خر ُج ُه أبَ ًدا َما ع ْش
َ
.ت
ِ
ِ س ِعي ٍد فأما أنا فَل أزال أخ ِرجه كما كنت أ
আবূ সাঈদ খুদরী c সথলক বফণযত, ফতফন বললন,
রাসূ লুল্লাহ a-এর জীবদ্দশ্ায় আমরা সছাি, বড, স্বাধীন,
ক্রীতদাস প্রলতুলকর পক্ষ সথলক এক ছা‘ খাদু অথযাৎ িম বা
এক ছা‘ পফনর বা এক ছা‘ র্ব বা এক ছা‘ সখজুর বা এক
ছা‘ ফকশ্ফমশ্ ফিত্বরা ফহলসলব সবর করতাম। আমরা এভালবই
ফিত্বরা আদায় কলর আসফছলাম। সশ্ে পর্যে র্খন মুআফবয়া
c হজ্জ বা উমরার উলদ্দলশ্ু আমালদর মালঝ আিমন
করললন, ফতফন সলাকলদর উলদ্দলশ্ু বক্তবু ফদললন এবং
বলললন, আফম জাফন সর্, ফসফরয়ার দু ই মুদ্দ লাল িম এক ছা‘
সখজুলরর সমান। সু তরাং সলালকরা তার এ অফভমত গ্রহণ
করল। আবূ সাঈদ c বলললন, ফকন্তু আফম র্তফদন
জীফবত থাকব, ততফদন পূ লবযর নুায় সসই পফরমালণ ও সর্
ফনয়লম ফদফেলাম সসভালবই ফদলত থাকব।10
এক্ষলণ প্রশ্ন হললা, নবী a কতৃযক ফনধযাফরত এক ছা‘
ফিত্বরার পফরমাণ ছাহাবী মুআফবয়া c-এর রালয়র কারলণ
রফহত হলয় র্ালব ফক? ফকংবা সকালনা ছাহাবীর ফসদ্ধালের
কারলণ নবী a-এর সু ন্নাত সছলড ফদলত হলব ফক? এই
কারলণ ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী c এই মলতর
সজারাললা ফবলরাফধতা কলরলছন এবং বলললছন, আফম সারা
জীবন সসই পফরমালণই ফিত্বরা সবর করব, সর্ পফরমাণ নবী
a-এর র্ু লি সবর করতাম।
মলন রাখলত হলব, আবূ সাঈদ খুদরী c-সহ অলনক
ছাহাবী n রাসূ লুল্লাহ a-এর সু ন্নাহর ফবপরীলত
মুআফবয়া c-এর রায়লক প্রতুাখুান কলরলছন। আর
এিাই নবী করীম a-এর সু ন্নালতর প্রফত ভাললাবাসা।
ছহীহ বু খারীর ভােুকার হালির্ ইবনু হাজার আসক্বালানী
َ ٌَ ََ َُ
ََ ُ ََ َُ ْ َ ْ َ
p বললন, از
َل دَللة َلَع َج َو
اس
ِ َّف ص ِني ِع معاوية َوم َوافق ِة انل
ِ
ِو
َ ِّ َّ ْ ُ ُ َ َ ُ َّ َ ٌ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ِ
ْ
َ
ار
ِ ‘ ِاَلج ِتها ِد وهو َممود لমুআফবয়া
ِ كنه مع وجو ِد انلص فاسد
ِ اإلع ِتب
c-এর ইজফতহাদ এবং মানু লের তা গ্রহণ করার মাধুলম
ইজফতহালদর ববধতা প্রমাফণত হয়, র্া প্রশ্ংসনীয়। ফকন্তু
সর্খালন দলীল উপফস্থত, সসখালন ইজফতহাদ গ্রহণলর্ািু
নয়’।11 ছহীহ মুসফললমর ভােুকার ইমাম নববী p (৬৩১َّ ٌ
َ
َْ َْ َ ََْ
ٍ ني ِب ِن ْص ِف َص
৬৭৬ ফহ.) বললন, اع ُح َّجة ِإَل َح ِد ْيث
ِ وليس لِلقا ِئل
ََ َ ُ
اوية
ِ ‘ معঅধয ছা‘ িলমর কথা র্ারা বললন, তালদর মুআফবয়া
c-এর এই হাদীছ বুতীত অনু সকালনা দলীল সনই’।12
10. ছহীহ মু সফলম, হা/২১৭৪।
11. িাতহুল বারী, ৩/৩৭৪, হা/১৫০৮-এর বুাখুা দ্রষ্টবু।
12. ইমাম নববী, শ্ারহু মু সফলম, ৩/৪৪৭, হা/৩৮৪-এর বুাখুা দ্রষ্টবু।
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িাকা-পয়সা ও অনুানু বস্তু দ্বারা ফিত্বরা আদালয়র ফবধান :
নবী a-এর র্ু লিও মুদ্রা ফহলসলব দীনার এবং ফদরহালমর
প্রচলন ফছল এবং সস র্ু লিও িকীর-ফমসকীনলদর তা
প্রলয়াজন িজতা। তা দ্বারা তারা ফজফনসপত্র ক্রয়-ফবক্রয়
করলতন। তা সলেও নবী a মুদ্রা দ্বারা ফিত্বরা ফনধযারণ না
কলর খাদুদ্রবু দ্বারা ফনধযারণ কলরলছন। তাই উপলর হাদীলছ
বফণযত খাদুবস্তু দ্বারাই ফিত্বরা আদায় করা সু ন্নাত। আর
এিাই জমিূ র উলামালয় থকরালমর মত। কারণ বফণযত
খাদুবস্তুর বদলল মূ লু তথা িাকা-পয়সা দ্বারা ফিত্বরা ফদলল
নবী a-এর আলদশ্লক উলপক্ষা করা হয়।
র্ারা মূ লু দ্বারা ফিত্বরা সদন তালদর সম্পলকয ইমাম আহমাদ
p-সক ফজলজ্ঞস করা হলল ফতফন বললন, রাসূ লুল্লাহ aএর সু ন্নাহর বরলখলাি হওয়ার কারলণ আমার আশ্ঙ্কা হলে
সর্, তা র্লথষ্ট হলব না।13
ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদালয়র সময় :
ঈলদর ছালালতর জনু ঈদিালহর উলদ্দলশ্ু সবর হওয়ার পূ লবয
ফিত্বরা আদায় করলত হলব। এ মলময আব্দয ল্লাহ ইবনু উমার
َ ْ ُ َ َّ
h সথলক বফণযত হলয়লছ, ফতফনَ বলললছন, هلل َ ﷺ
ِ إِن رسول ا
ْ
َ َّ َ
َ
ُ َ ْ َ ّٰ َ ُ ْ ْ
َ
ِ َّ‘ أم َر ِب َزَكةِ ال ِفط ِر أن تؤدى قبل خ ُر ْو ِج انلরাসূ লুল্লাহ
ِاس ِإَل الصَلة
a ঈলদর ছালালতর জনু সবর হওয়ার পূ লবয ছাদাক্বাতুল
ফিত্বর আদায় করার ফনলদযশ্ ফদলয়লছন’।14
ঈলদর দু ই-ফতন ফদন পূ লবয ফিত্বরা আদায় করা র্ালব। তালদর
َ َ
দলীল হলে—
আব্দয ল্লাহ ইবনু উমার h-এর হাদীছ, َوَكن
َ
ى
َ
َ
ََْْ ْ َْ َ
ْ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َعبْ ُد ا
ني
‘আব্দয ল্লাহ ইবনু
ِ
ِ هلل بن عمر ُي ِرجها قبل ذلِك ِبيومٍ أو يوم
উমার h ঈলদর এক ফদন বা দু ই ফদন আলি ছাদাক্বাতুল
ফিত্বর আদায় করলতন’।15
ঈলদর ছালালতর পর ফিত্বরা আদায় করলল তা আদায় হলব
না; বরং সাধারণ ছাদাক্বা ফহলসলব িণু হলব। এ প্রসলে
আব্দু ল্লাহ ইবনু আব্বাস h সথলক বফণযত আলছ সর্,
রাসূ লুল্লাহ a বলললছন, ‘সর্ বুফক্ত ঈলদর ছালালতর পূ লবয
ফিত্বরা আদায় করলব, তার দান ফিত্বরারূলপই িৃ হীত হলব।
পক্ষােলর সর্ বুফক্ত ঈলদর ছালালতর পর ফিত্বরা আদায়
করলব, তার দান সাধারণ ছাদাক্বার পর্যায়ভুক্ত হলব’।16

সম্পলদর র্াকালতর ফনয়মানু র্ায়ী বণ্টন করলত হলব।17
ফদ্বতীয়ত, ছাদাক্বাতুল ফিত্বর বা ফিত্বরা পাওয়ার হক্বদার
সকবল িকীর ও ফমসকীন। সূ রা আত-তওবায় বফণযত অনু
ছয় সেফণ ফিত্বরার হক্বদার নয়। হাদীলছ এলসলছ,
ُ َُ َ ََ َ َ
َّ ول اهلل ﷺ َز ََك َة الْف ْطر ُط ْه َر ًة ل
َّ َ ْ َ
لصائِ ِم ِم َن
اس قال فرض رس
ٍ عن ابن عب
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ً َ ْ ُ َ َ َّ ِ َ ْ ِ َّ
َ
َ
.ني
ِ اللغ ِو والرف
ِ ث وطعمة لِلمسا ِك
ইবনু আব্বাস h থেজক বফণযত, ফতফন বললন, রাসূ লুল্লাহ
a ছাদাক্বাতুল ফিত্বর িরর্ কলরলছন অশ্লীল কথা ও
সবহুদা কাজ হলত (রামার্ালনর) ছওমলক পফবত্র করলত এবং
ফমসকীনলদর খালদুর বুবস্থার জনু।18
এ মতলক সমথযন কলরলছন ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনু
তায়ফময়ুা, ইমাম ইবনু ল ক্বাইটয়ম, ইমাম শ্াওকানী, আল্লামা
শ্ামসু ল হক্ব আর্ীমাবাদী, ইবনু উোয়মীন প্রমুখ o।19
ফিত্বরা প্রাফপ্তর হক্বদার সম্পফকযত ফদ্বতীয় মতফি অফধক
ফবশুদ্ধ। সকননা এ মলতর পলক্ষ স্পষ্ট দলীল ফবদুমান।
ফিত্বরা জমা কলর ফকছু ফদন পর ফবক্রয় কলর মূ লু ফবতরণ করা :
আমালদর মলন রাখা দরকার সর্, খাদুদ্রবু দ্বারাই ফিত্বরা
সদওয়া সু ন্নাত; অথয দ্বারা নয়। সর্মনফি উপলর বফণযত
হলয়লছ। তলব, ফিত্বরা ফহলসলব খাদুদ্রবু জমা হওয়ার পর
সাধারণ মানু লের কলুালণর প্রফত লক্ষু কলর কতৃযপক্ষ তা
ফবফক্র কলর অথয প্রদান করলত পালর।
ছাদাক্বাতুল ফিত্বলরর উপকাফরতা :
১. ঈলদর ফদনগুললালত দফরদ্র বুফক্তরা ধনীলদর নুায় স্বেলতা
সবাধ কলর। িলল ধনী-িরীব সবার জনু ঈদ আনন্দদায়ক হয়।
২. ছাদাক্বাতুল ফিত্বলরর মাধুলম ফছয়াম অবস্থায় ঘলি র্াওয়া
ত্রুফিগুললার কােোরা িজয় যায়।
৩. ছাদাক্বাতুল ফিত্বর দ্বারা আল্লাহর থনয়ামলতর শুকফরয়া
আদায় করা হয়।
৪. ছাদাক্বাতুল ফিত্বর আদালয়র মাধুলম িরীিরা আফথযকভাজি
লাভবান হওয়ার কারলণ পরস্পলরর প্রফত সহানু ভূফত ও
সহমফমযতা প্রকাশ্ পায়। দফরদ্রলদর একফদলনর জনু হললও
অভাব সমাচন হয়। এলত তালদর ঈলদর খুটিজত অংিগ্রিজণ্র
পথ সু িম করলত সহায়তা কলর। ছাদাক্বাতুল ফিত্বর
আদালয়র মাধুলম দাতা বুফক্তর অের প্রশ্স্ত হয়, আত্মা
ফনমযল ও পফবত্র হয়।

ফিত্বরার হক্বদার :
এ ফবেলয় ইসলামী ফবদ্বানিলণর মালঝ দু ফি মত রলয়লছ।
প্রথমত, ইমাম শ্ালিঈ, ইমাম ইবনু কুদামা, ইমাম কারখী,
িাজের্ ইবনু হার্ম আর হানািী মার্হালবর ফবদ্বানিলণর উফক্ত 17. ইমাম শ্ালিঈ, ফকতাবু ল উম্ম, ২/৫৯; আল-মু হাল্লা, ৬/১৪৪; দু রলর
বফহইয়া (রওর্াসহ), পৃ. ১৪২; আল-বাহরুর রালয়ক, ২/২৭৫; উমদাতুর
এবং শ্ায়খ আব্দু ল িক্ব মুহাফদ্দছ সদহলভীর সাক্ষু অনু সালর
ফরআয়া, ১/২২৭; শ্রলহ ফসিরুস সাআদা, পৃ. ৩৬৯; মু িনী, পৃ. ৭৮।
চার মার্হালবর প্রকাশ্ু িাতওয়া সূ লত্র ফিত্বরার র্াকাত 18. আবূ দাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ, ‘র্াকাত’ অধুায়, হা/১৮২৭;
13. ইবনু কুদামা, মু িনী, ৪/২৯৫।
14. ছহীহ বু খারী, হা/১৪৩২; ছহীহ মু সফলম, হা/২৩৩৫।
15. ছহীহ বু খারী, হা/১৪১০।
16. আবূ দাঊদ, হা/১৬১১; দারাকুত্বনী, ইবনু মাজাহ, হা/১৮২৭।
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দারাকুত্বনী, হালকম, ১/৪০৯; ইরওয়াউল িালীল, হা/৮৪৩; ইমাম হালকম
বললন, বু খারীর শ্লতয ছহীহ। ইমাম র্াহাবী তার সালথ একমত হলয়লছন।
19. মাসালয়লল ইমাম আহমদ, পৃ. ৮৬; মাজমূ উল িাতাওয়া, ২৫/৭৩; র্াদু ল
মাআদ, ২/২২; নায়লু ল আওত্বার, ৩-৪/৬৫৭; আওনু ল মা‘বূ দ, ৫-৬/৩;
শ্ারহুল মু মলত, ৬/১৮৪।
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ঈদের মাসাদ়েল ঈদের মাসাদ়েল
-আল-ইতিছাম
ডেস্ক
-আল-ইতিছাম
ডেস্ক

ভূ তমকা :
‘ঈে’ ( )عيدশব্দতি আরবী, যা ‘আউেু ন’ ( )عودমাছোর
ডেদক এদসদছ। এর আতভধাতনক অেথ হদলা— উৎসব, পবথ,
ঋিু, ডমৌসু ম,1 প্রিযাবিথন, প্রিযাগমন2 ইিযাতে। প্রতি বছর
ঘুদর ঘুদর আদস বদল এদক ‘ঈে’ বলা হ়ে।3
২়ে তহজরী সদন তছ়োম ফরয হও়োর সাদে সাদে ‘ঈেু ল
তফত্বর’-এর সূ চনা হ়ে।4 রাসূ লুল্লাহ a মেীনা়ে তহজরি
করার পদর ডেখদলন ডয, মেীনাবাসী বছদর েু ’তেন ডখলাধু লা
ও আনন্দ-উৎসব কদর। িখন তিতন িাদেরদক উক্ত েু ’তেন
উৎসব পালন করদি তনদেধ কদরন এবং ‘ঈেু ল তফত্বর’ ও
‘ঈেু ল আযহা’-ডক মুসতলমদের জনয আনদন্দর তেন তনধথারণ
َ
ُ َقَد أَب َدل
ُ ك ُم
ً الل به َما َخ
কদরন। তিতন বদলন, ْيا ِمن َها يَو ُم اْلض َح
ِِ
‘ َويَو ُم ال ِفط ِرআল্লাহ ডিামাদের জনয ঐ েু ’তেদনর পতরবদিথ
েু ’তি মহান উৎসদবর তেন প্রোন কদরদছন— ‘ঈেু ল আযহা’
ও ‘ঈেু ল তফত্বর’।5
ঈদের ছালাদির আদগ করণী়ে :
(১) ছাোক্বািুল তফত্বর বা তফত্বরা আো়ে করদি হদব
ঈেগাদহ ডবর হও়োর আদগই। ডছাি-বড়, নারী-পুরুে,
স্বাধীন-পরাধীন প্রদিযক মুসতলম বযতক্তর পক্ষ ডেদক এক ছা‘
(প্রা়ে ২.৫০ ডকতজ) পতরমাণ খােযদ্রবয তফত্বরা তহসাদব আো়ে
করা ফরয।6 উদল্লখয, ঈেু ল তফত্বদরর তেন সকাদল ঈেগাদহ
যাও়োর আদগই তফত্বরা আো়ে করদি হদব। িদব, সদবথাচ্চ
২/১ তেন পূ দবথও আো়ে করা যা়ে।
(২) পুরুেগণ ঈেু ল তফত্বদরর তেন সকাদল তমসও়োক ও
ওযূ -ডগাসল কদর, তিল-সু গতি বযবহার ও সদবথাত্তম ডপাশাক
পতরধান কদর সু সতিি হদ়ে উচ্চ্চৈঃস্বদর িাকবীর পাঠ
1. ে. ফজলু র রহমান, আল-মু ‘জামু ল ও়োফী, আধু তনক আরবী-বাংলা
অতভধান, পৃ. ৭২৬।
2. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।
3. মু স্তফা সাঈে ও সহদযাগীবৃ ন্দ, আল তফক্বহুল মানহাজী, ১/২২২।
4. ছতফউর রহমান মু বারকপু রী, আর-রাহীকুল মাখিূ ম (তর়োয : োরুস
সালাম, ১৪১৪/১৯৯৪), পৃ. ২৩১-৩২।
5. আবূ োঊে, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬; তমশকাি, হা/১৪৩৯।
6. ছহীহ বু খারী, হা/১৫১১।

করদি করদি ঈেগাদহর উদেদশয রও়োনা হদব।7 মতহলারা
আভযন্তরীণভাদব সু সতিি হদব। িারা সু গতি ডমদখ ও
বাতহযক ডসৌন্দযথ প্রেশথনী কদর ডবর হদব না। িারা
উচ্চ্চৈঃস্বদর িাকবীর পাঠ করদব না।
(৩) মতহলাগণ প্রদিযদক বড় চােদর শরীর আবৃ ি কদর িো
পেথার তবধান ডমদন পুরুেদের তপছদন ঈদের জামাআদি
শরীক হদব। ঋিুমিী মতহলারা কািার ডেদক সদর
ঈেগাদহর এক পাদবথ অবস্থান করদব। িারা ডকবল খুৎবা
শ্রবণ এবং েু ‘আ়ে অংশ গ্রহণ করদবন।8 এখাদন েু ‘আ
বলদি সতিতলি েু ‘আ বু ঝাদনা হ়েতন।
(৪) ঈেু ল তফত্বদরর তেন সকাদল ঈেগাদহর তেদক ছালাদির
উদেদশয রও়োনা হও়োর পূ দবথ তবদজাড় সংখযক ডখজুর তকংবা
অনয তকছু ডখদ়ে ডবর হও়ো সু ন্নাি। পক্ষান্তদর ঈেু ল আযহার
তেদন তকছু না ডখদ়ে ডবর হও়ো সু ন্নাি। এিাই তছল
রাসূ লুল্লাহ a-এর আমল।9
(৫) পাদ়ে ডহেঁদি এক পদে ঈেগাদহ যাও়ো এবং তভন্ন পদে
তফদর আসা সু ন্নাি।10
ঈদের তেদনর িাকবীর এবং িা পড়ার তন়েম :
রামাযান মাদসর ডশে তেন সূ যথাদস্তর পর িো ঈদের রাতি
ডেদক িাকবীর পাঠ শুরু করদি হ়ে (আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)।
এিা ঈদের খুৎবা শুরুর পূ বথপযথন্ত চলদি োকদব।11
রাসূ লুল্লাহ a স্বী়ে পতরবার-পতরজনদের সদে তনদ়ে ঈদের
তেন সকাদল উচ্চ্চৈঃস্বদর িাকবীর পাঠ করদি করদি ঈেগাহ
অতভমুদখ রও়োনা তেদিন এবং এভাদব তিতন ঈেগাদহ ডপােঁদছ
ডযদিন।12 ঈদের িাকবীদরর শব্দগুদলা তনম্নরূপ :
َ َُ َ ُ َُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َُ ُ َ َُ َ ََ ا
ِل اْلَم ُد
ِ ِ ألل أكب الل أكب ل إِل إِل الل والل أكب الل أكب و
7. ছহীহ বু খারী, হা/৮৮৬; তমশকাি, হা/১৩৮১।
8. ছহীহ বু খারী, হা/৯৭১; ছহীহ মু সতলম, হা/৮৯০।
9. তিরতমযী, হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৫৬।
10. ইবনু মাজাহ, হা/১৩০১; োদরমী, হা/১৬১৩; আহমাে, হা/৮১০০;
তমশকাি, হা/১৪৪৭।
11. মু ছান্নাফ ইবনু আবী শা়েবা, সনে ছহীহ; ইরও়োউল গালীল (তবরূি :
১৪০৫ তহ./১৯৮৫ তি.), ৩/১২৫।
12. বা়েহাক্বী, ৩/২৭৯, সনে ছহীহ; ইরও়োউল গালীল, হা/৬৫০,
৩/১২৩।
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(আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
ও়োল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ও়ো তলল্লাতহল হামে)।13
উদল্লখয, মতহলারা তনৈঃশদব্দ িাকবীর পাঠ করদব।14

হও়োর পূ দবথ িা সু িরা তহসাদব ইমাদমর সামদন মাতিদি
ডগদড় ডেও়ো হদিা।23 ঈদের ছালাদির পূ দবথ ডকাদনা সু ন্নাি
তকংবা নফল ছালাি নবী করীম a আো়ে কদরনতন।24

ঈদের ছালাদির সম়ে, স্থান ও মাসাদ়েল :

(৬) ঈদের জামাআি না ডপদল েু ’রাকআি ক্বাযা আো়ে
করদি হদব।25

(১) সূ যথ উতেি হদল আনু মাতনক ১৫ তমতনতি পর ঈদের
ছালাদির সম়ে শুরু হ়ে এবং সূ যথ পতিম তেগদন্ত ঢদল
পড়ার পূ বথ পযথন্ত এর সম়ে বাকী োক। এিাই জমহূ র
আদলদমর মি।15 ইবনু ল ক্বাইত়েম p বদলদছন, ঈদের
ছালাদির সম়ে সম্পতকথি সকল হােীছ তবদেেণ করদল বু ঝা
যা়ে ডয, সূ দযথােদ়ের পর ডেদক ডেড় ঘণ্টার মদধয ঈেু ল
আযহা এবং আড়াই ঘণ্টার মদধয ঈেু ল তফত্বদরর ছালাি
আো়ে করা উত্তম।16
(২) ডখালা ম়েোদন ঈদের ছালাি জামাআিসহ আো়ে করা
সু ন্নাি। রাসূ লুল্লাহ a ও খুলাফাদ়ে রাদশেীন সবথো ঈদের
ছালাি ডখালা ম়েোদন আো়ে করদিন।17 বৃ তি, ভীতি তকংবা
অনয ডকাদনা অতনবাযথ কারদণ উন্মু ক্ত ম়েোদন ছালাি আো়ে
অসম্ভব হদলই ডকবল মসতজদে ঈদের ছালাি আো়ে করা
যা়ে।18 বা়েিুল্লাহ বযিীি বড় মসতজদের ডোহাই তেদ়ে তবনা
কারদণ ঈদের ছালাি মসতজদে আো়ে করা সু ন্নািতবদরাধী
কাজ।
(৩) ঈদের ছালাদির জনয ডকাদনা আযান তকংবা ইক্বামি
ডনই।19 ঈদের ছালাদির জনয মানু েদক োকাোতক করা
তবেআদির অন্তভুথক্ত।20
(৪) জামাআদির পদর ঈদের ছালাদির খুৎবা হদব।
জামাআদির পূ দবথ ডকাদনা খুৎবা প্রোদনর তবধান
শরীআিসিি ন়ে।21 ঈদের ছালাদির খুৎবা একতি।22
একতি খুৎবা প্রোনই ছহীহ হােীছসিি।
(৫) রাসূ লুল্লাহ a-এর সমদ়ে ঈেগাদহ যাও়োর সম়ে
একতি লাতঠ বা বল্লম তনদ়ে যাও়ো হদিা এবং ছালাি শুরু
13. আল-মু ‘জামু ল কাবীর, হা/৯৫৩৮; দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬।
14. িাফসীদর কুরিুবী, ২/৩০৭, ৩/২-৪; বা়েহাক্বী, ৩/৩১৬।
15. ইবনু আদবেীন, ১/৫৮৩।

(৭) ঈদের তেন
َ
বলদিন, َو ِمنك
তমনকা’। অেথাৎ
কবু ল করুন!’26

ছাহাবাদ়ে ডকরাদমর পরস্পর সাক্ষাৎ হদল
َ ََ
ُ ا
الل ِمنا
‘ تقبالিাক্বাব্বালাল্লাহু তমন্না ও়ো
‘আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হদি

(৮) োন-ছাোক্বা করা ঈদের তেদনর অনযিম নফল ইবােি।
এতেদন োন-ছাোক্বার গুরুত্ব এি ডবতশ ডয, রাসূ ল a
তনদজই খুৎবা ডশে কদর ডবলাল c-ডক তনদ়ে মতহলাদের
সমাদবদশ ডগদলন ও িাদেরদক োন-ছাোক্বার তনদেথশ
তেদলন। মতহলারা ডনকীর উদেদশয তনদজদের গ়েনা খুদল
ডবলাল c-এর হাদি োন করদলন।27
ঈদের ছালাদির িাকবীর সংখযা :
ছহীহ বু খারী, ছহীহ মুসতলম ও সু নাদন নাসাঈ ছাড়াও ১২
িাকবীদরর পদক্ষ অনযানয হােীছ গ্রদে সরাসতর রাসূ লুল্লাহ
a ও ছাহাবীগণ ডেদক প্রা়ে অধথশিাতধক শুধু ছহীহ
হােীছই বতণথি হদ়েদছ। পক্ষান্তদর ছ়ে িাকবীদরর প্রমাদণ
সরাসতর রাসূ লুল্লাহ a-এর পক্ষ ডেদক একতি বণথনাও
পাও়ো যা়ে না। অেচ এতিদক ডকন্দ্র কদর মুসতলম সমাজ
আজ তিধা তবভক্ত। তনদম্ন কতিপ়ে েলীল প্রেত্ত হদলা,
আব্দু ল্লাহ ইবনু আমর ইবতনল আছ h বদলন, আল্লাহর
َ ُ
َ
ُ اتلكب
ا
নবী a বদলদছন,  َوَخس ِف،ْي ِف ال ِفط ِر َسبع ِف اْلوَل
ِ
َاء ُة َبع َد ُه َما ِكتَيهما
َ
َ
َ
َ
 وال ِقر،‘ اْل ِخر ِةঈেু ল তফত্বর-এর প্রেম
ِ ِ
রাকআদি সাি িাকবীর তেদি হদব এবং তিিী়ে রাকআদি
পােঁচ িাকবীর তেদি হদব। আর উভ়ে রাকআদি তক্বরাআি
পড়দি হদব িাকবীদরর পর’।28
َ
َ ُ َ َ
ُِك
আদ়েশা g ডেদক বতণথি, ب ِف ال ِفط ِر َواْلض َح ِف
َكن ي
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ًْيات َوف اثلاانيَ ِة َخسا
َ
‘ اْلوَل سبع تك ِبরাসূ লুল্লাহ a ঈেু ল
ِ
ِ
তফত্বর ও ঈেু ল আযহার ছালাদি (রুকূর েু ই িাকবীর ছাড়া)

16. যােু ল মা‘আে।
17. ছহীহ বু খারী, হা/৯৫৬; ছহীহ মু সতলম, হা/৮৮৯।
18. আল-মু গনী, ২/২৩৫; ছহীহ তফক্বহুস সু ন্নাহ, ১/৩১৮।
19. ছহীহ বু খারী, হা/৯৬০; ছহীহ মু সতলম, হা/৮৮৬।
20. ছহীহ তফক্বহুস সু ন্নাহ, ১/৫৩৩।
21. ছহীহ বু খারী, হা/৯৬২; ছহীহ মু সতলম, হা/৮৮৪।
22. ছহীহ তফক্বহুস সু ন্নাহ, ১/৫৩৫।
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23. ছহীহ বু খারী, পৃ. ১৩৩।
24. ছহীহ বু খারী, হা/৯৮৯; তিরতমযী, হা/৫৩৭।
25. ছহীহ বু খারী, ২/২৩।
26. িামামু ল তমন্নাহ, ১/৩৫৪, সনে হাসান।
27. ছহীহ বু খারী ও মু সতলম, তমশকাি, হা/১৪২৯।
28. আবূ োঊে, হা/১১৫১ ও ১১৫২, সনে ছহীহ।
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প্রেদম সাি আর পদর পােঁচ িাকবীর তেদিন’।29 ইবনু উমার
h বদলন, নবী করীম a বদলদছন, ‘েু ই ঈদের
িাকবীর হদব— প্রেম রাকআদি সাি এবং তিিী়ে
রাকআদি পােঁচ’।30 উক্ত হােীছদক মুহাতেছগণ ছহীহ
বদলদছন।31
এছাড়াও আরও অদনক আছার বতণথি হদ়েদছ। ডযমন,
আব্দু ল্লাহ ইবনু উমার h-এর ডগালাম নাদফ‘ ডেদক
َ ُ َ
َ َ ََ َُ َ َ َ َ
َكا
اْلَض َح َوال ِفطر مع أ ِب هريرة ف
বতণথি, তিতন বদলন, ب ِف
َ ت
ش ِهد
َ َ
َ َ َ َ ُ
َ
َاءةِ َوف اْلخ َرةِ ََخس
َ
ا
َ
َ
الركع ِة اْلوَل سبع تك ِبْيات قبل ال ِقر
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ‘ تكبআতম ঈেু ল আযহা ও ঈেু ল তফত্বর-এর
َ ْيات قبل ال ِق َر
ِاءة
ِ
ছালাদি আবূ হুরা়েরা c-এর সাদে উপতস্থি তছলাম।
তিতন প্রেম রাকআদি তক্বরাআদির পূ দবথ সাি িাকবীর এবং
তিিী়ে রাকআদি তক্বরাআদির পূ দবথ পােঁচ িাকবীর তেদলন’।32
ইমাম মাদলক, ইমাম বু খারী, তিরতমযী, বা়েহাক্বী, োরাকুত্বনী,
আলবানী o-সহ অনযানয মুহাতেছ উক্ত আছারদক ‘ছহীহ’
َا
বদলদছন।33 আিার ইবনু আবী আিার বণথনা কদরন, أن اب َن
َ َ ُ
َ ََ َ َ
ًَ
َ َعبااس َك ا
ْية َسب ًعا ِف اْلوَل َوَخ ًسا ِف
ْشة تك ِب
ب ِف ِعيد ِثنت ع
ِ‘ اْل ِخ َرةইবনু আব্বাস h ঈদের ছালাদি ১২ িাকবীর
তেদিন। প্রেম রাকআদি সাি আর তিিী়ে রাকআদি পােঁচ
িাকবীর তেদিন’।34 ইমাম বা়েহাক্বী ও আলবানী q
এদক ‘ছহীহ’ বদলদছন।35
ঈদের ছালাি আোদ়ের সংতক্ষপ্ত তন়েম :
ঈদের ছালাি েু ’রাকআি।36 নবী করীম a িাকবীদর
িাহরীমা তেদ়ে হাি বােঁধদিন। অিৈঃপর ছানা পড়দিন।37
অিৈঃপর সূ রা ফাদিহা পড়ার পূ দবথই এক এক কদর ডমাি
সািতি িাকবীর তেদিন। প্রদিযক েু ’িাকবীদরর মাদঝ তিতন
একিু চুপ োকদিন। ইবনু উমার h নবী করীম aএর সু ন্নাি অনু সরদণর ডক্ষদি অতধক অগ্রগামী তছদলন। তিতন

প্রদিযক িাকবীদরর সাদে েু ’হাি উঠাদিন এবং পদর আবার
হাি বােঁধদিন।38 এভাদব সািতি িাকবীর বলার পর নবী
করীম a সূ রা ফাদিহা পড়দিন। এরপর তিতন আদরকতি
সূ রা তমলাদিন। ঈদের ছালাদি সাধারণি নবী করীম a
প্রেম রাকআদি সূ রা ক্বাফ এবং তিিী়ে রাকআদি সূ রা
ক্বমার পড়দিন।39 অেবা প্রেম রাকআদি সূ রা আ‘লা এবং
তিিী়ে রাকআদি সূ রা গাতশ়ো পড়দিন। এরপর রুকূ ও
তসজো করদিন। রাসূ লুল্লাহ a এভাদব প্রেম রাকআি
ডশে করদিন। তসজো ডেদক উদঠ তিতন তিিী়ে রাকআদি
সূ রা ফাদিহা পড়ার পূ দবথই পরপর পােঁচতি িাকবীর তেদিন।
অিৈঃপর সূ রা ফাদিহা পদড় িার সাদে আদরকতি সূ রা
তমলাদিন। এরপর রুকূ ও তসজো কদর ডশে তবঠদকর
মাধযদম ছালাি ডশে করদিন। সালাম তফরাদনার পর তিতন
একতি িীদরর উপর ভর তেদ়ে োেঁতড়দ়ে খুৎবা তেদিন। নবী
করীম a-এর যু দগ ঈদের মাদঠ তমম্বার ডনও়ো হদিা
না।40
মহান রব্বু ল আলামীন আমাদেরদক ঈেসহ সবদক্ষদি রাসূ ল
a-এর সু ন্নাি বাস্তবা়েন করার এবং যাবিী়ে তবেআি
পতরহার করার িাওফীক্ব োন করুন- আমীন!
38. যােু ল মা‘আে, ১/৪৪১।
39. ছহীহ মু সতলম, হা/৮৭৮,৮৯১; তিরতমযী, হা/৫৩৪।
40. যােু ল মা‘আে, ১/৪২৯।

29. ইবনু মাজাহ, হা/১২৮০; আবূ োঊে, হা/১১৪৯, সনে ছহীহ।
30. িারীখু ইবনু আসাতকর, ১৫/১৬, হা/১১৫৩৫ ও ১১৫৩৬, (৫৪/৩৭৯),
২/১৬৫; িারীদখ বাগোে, ২/৪১৩ (১০/১৬৪)।
31. িারীখু বাগোে, ২/৪১৩; ইরও়োউল গালীল, ৩/১১০; ইবনু মাজাহ,
হা/১০৬২।
32. আল-মু ও়োত্ত্বা, ১/১৮০ (১০৮-১০৯)।
33. আল্লামা যা়েলাঈ, নাছবু র রা়োহ (তর়োয ছাপা : ১৯৭৩), ২/২১৮;
িালখীছু ল হাবীর, ২/২০১; ইরও়োউল গালীল, ৩/১১০।
34. ইবনু আবী শা়েবা, ২/৮১; বা়েহাক্বী, ৩/৪০৭, হা/৬১৮০।
35. বা়েহাক্বী, ৩/৪০৭; ইরও়োউল গালীল, ৩/১১১।
36. নাসাঈ, ৩/১৮৩; আহমাে, ১/৩৭।
37. ইবনু খুযা়েমা।
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শাওয়ালের ছিয়াম
ও অন্যান্য
শাওয়ালের
ছিয়ামন্ফে
ও অন্যান্য ন্ফে ছিয়ালমর গুরুত্ব
ছিয়ালমর গুরুত্ব

-অধ্যাপক ওবায়দু ে বারী ছবন্ ছিরাজউদ্দীন্*

অধ্যাপক ওবায়দু ে বারী ছবন্ ছিরাজউদ্দীন্

ছিজরী কযালেন্ডার অন্ু যায়ী ছবশ্বজুড়ে মুিছেমলদর মািবযাপী
ছিয়াম িাধ্নার পর শাওয়াড়ের প্রথম তাররড়ে ঈদু ে ছফত্বর
উদযাপলন্র মাধ্যলম শুরু িয় ছিজরী কযালেন্ডালরর দশম মাি
শাওয়াে। ইিকােীন্ জীবন্ ও জগলের িাছবিক কেযাণ
ছবধ্ালন্ এবং পরকােীন্ জীবলন্ শাছিময় জান্নাে োলের
জন্য রামাযালন্র ছিয়ালমর পাশাপাছশ শাওয়াে মালির িয়ছি
ছিয়ামিি িারা বিলরর অন্যান্য িকে ন্ফে ছিয়ালমর গুরুত্ব
ও োৎপযি িীমািীন্।
মান্বজীবলন্ আল্লািেীছে, িিমছমিো, ধধ্যি, েযাগ ও
োক্বওয়ািি িকে প্রকার গুণ একছি আদশি িমাজ ও
রালের জন্য অপছরিাযি। োই মান্বজীবন্িা যালে ভোলগর
ভমািলক ছমছিলয় ছদলয় েযালগর ভপ্ররণায় উদ্বু দ্ধ িয়, মন্ু ষ্য
িমাজ যালে আদছশিক মান্দড়ের ওপর প্রছেছিে িয়,
ভিজন্য মিান্ আল্লাি মুিরেমড়দর ওপর মালি রামাযালন্র
ছিয়ামলক ফরয কলরলিন্।
েলব ছিয়ালমর মিৎ ছশক্ষা ভযন্ শুধ্ু রামাযালন্র একছি
মালির মলধ্য িীমাবদ্ধ ন্া ভেলক বির জুড়ে জীবন্ব্যাপী এর
অন্ু শীেন্ িলে োলক ভিজন্যই রািূ ে a বিলরর ১২
মালির ছবছেন্ন িমলয় ন্ফে ছিয়াম ছন্লজ ভরলেলিন্ এবং
উম্মািলক রােলে উৎিাছিে কলরলিন্। ছিয়ালমর ফযীেে
িম্পলকি আবূ হুরায়রা c ভেলক বছণিে িলয়লি, ছেছন্
বলেন্, রািূ ে a বলেলিন্,
َ َ ه ُ َ ه َ َ ه ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ ُ ه ِّ َ َ َ ه
ْ َ ََ
ام فإِن ُه ِِل َوأنا أج ِزي بِ ِه
قال اَّلل عز وجل ُك عم ِل اب ِن آدم َل إِال الصي
َ َ
ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ ِّ َ ُ ُ ه
َ
ْ
َ
والصيام جنة فإِذا َكن يوم صومِ أح ِدكم فال يرفث يومئِ ٍذ وال
ه
َْ
َ ٌ ْ ِّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ه
اَّلي نف ُس
ِ  َو. يسخب فإِن سابه أحد أ ْو قاتله فليقل إِِّن ام ُرؤ صائِ ٌم
ُ ُ َُ
َُ
َ َ ْ َ ْ َ ب عنْ َد ه
وف فَم ه
ُ َالصائم أَ ْطي
ْ
يح
ُم هم ٍد بِيَ ِدهِ َلل
ِ
ِ اَّلل يوم ال ِقيام ِة ِمن ِر
ِ
ِِ
ِ
َ
ََ َْ
ْ ْ َ ه
َ ِ َان َي ْف َر ُح ُه َما إِ َذا أ ْف َط َر فَ ِر َح بِ ِف ْط ِر ِه َو ِإ َذا ل
ِق َر هب ُه
ِ ال ِمس ِك ولِلصائِ ِم فرحت
َ
.ف ِر َح بِ َص ْو ِم ِه
‘আল্লাি ইরশাদ কলরন্, আদম িিালন্র যাবেীয় আমে োর
ছন্লজর জন্য ছকন্তু ছিয়াম ব্যতীত। কেননা ো আমারই জন্য
আর আছমই এর প্রছেদান্ ছদব। ছিয়াম হড়ো ঢােস্বরূপ।
ভোমালদর কালরা ছিয়াম পােলন্র ছদন্ ভি ভযন্ স্ত্রীর িালে
উপগে ন্া িয় এবং ভশারলগাে ন্া কলর। যছদ ভকউ োলক
গােমন্দ কলর অেবা ভকউ যছদ োর িালে ঝগডাছববাদ
কলর, েলব ভি ভযন্ বলে, আছম একজন্ ছিয়াম পােন্কারী।
যার িালে মুিাম্মালদর প্রাণ, োাঁর শপে! ছিয়াম পােন্কারী

বযছির মুলের গন্ধ ছকয়ামলের ছদন্ আল্লাির ছন্কি ছমসড়ের
িু গছন্ধর ভচলয়ও অছধ্ক উত্তম। ছিয়াম পােনকারী বযছির
েুছশর ছবষ্য় দু ছি, যেন্ ভি ইফোর করে েেন্ ইফোলরর
কারলণ ভি আন্ন্দ োে করে এবং যেন্ ভি োর রলবর িালে
ছমছেে িলব, েেন্ ভি োর ছিয়ালমর কারলণ আন্ছন্দে িলব’।1
ফরয ইবাদলের বাইলর রািূ ে a-এর জন্য অন্য িব
ইবাদে ছিে ন্ফে। রািূ ে a ফরয ইবাদলের পর ভয
িকে ন্ফে ইবাদে ছন্লজ করলেন্ এবং িািাবীগণড়ে
করার জন্য উৎিাি ছদলেন্, ভিিকে ইবাদেই উম্মলের
জন্য িু ন্নাত। আমরা জাছন্, রেয়ামলের ছদন্ ন্ফে ব্া িু ন্নাে
ইবাদে দ্বারা ফরয ইবাদলের ঘািছে পূ রণ করা িলব।
িু েরাং আমালদর উছচে ফরড়ের পাশাপাছশ িু ন্নাে
ইবাদেগুলো যোযথভাড়ব্ পােন্ করা। ফরয িাোলের পর
িু ন্নাে িাোে ভযমন্ রলয়লি, ভেমছন্ রামাযালন্র ফরয
ছিয়ালমর পর িারা বিরই ছবছেন্ন মাি ও ছদন্লকরিক ন্ফে
ছিয়ামও রলয়লি। রামাযান্ বযেীে ছওয়াব োলের উলদ্দলশয
রািূ ে a ন্ফে ছিয়ালমর ছন্য়যলে অন্য িমলয় মাি ও
ছদন্লকরিক ভযিব ছিয়াম রােলেন্, ভিগুলোই িলো
উম্মলের জন্য ন্ফে ছিয়াম। আর ন্ফে ছিয়ামগুলোর মলধ্য
শাওয়াে মালির িয়ছি ছিয়াম, প্রছে চন্দ্রমালির ১৩, ১৪ ও
১৫ োছরলে আইয়যালম ব্ীড়ের ছেন্ছি ছিয়াম, প্রছে িপ্তালি
ভিাম ও বৃ িস্পছেবালরর িাপ্তাছিক ছিয়াম, আরাফার ছদবলির
ছিয়াম এবং রেেহজ্জ মালির প্রেম ন্য় ছদলন্র ছিয়াম,
আশূ রার ছদন্ ও আশূ রার আলগর ছদন্, শা‘বান্ মালি ভবছশ
ভবছশ ছিয়ালমর গুরুত্ব অপছরিীম।
ফরয ছিয়াম পােলন্র পর আল্লাির িন্তুছি এবং আত্মশুছদ্ধ
অজিলন্র জন্য ন্ফে ছিয়ামগুলো আল্লাির বান্দালদর জন্য
ভবশ িিায়ক। োিাডা রামাযালন্র ছিয়ালমর মলধ্য ভকালন্া
ত্রুছি-রব্চ্ুযরত িলয় োকলে ন্ফে ছিয়ালমর মাধ্যলম োর
পূ ণিো অছজিে িলব। রামাযালন্র পর শাওয়াে মালির িয়ছি
ছিয়ামিি অন্যান্য ন্ফে ছিয়াম দ্বারাও আমরা আত্মশুছদ্ধ
অজিন্ এবং কুপ্রবৃ ছত্ত দমন্ করলে পাছর।
ছন্লে ছবছেন্ন িিীি িাদীলি বছণিে িারা বিলরর ন্ফে
ছিয়ামিমূ লির গুরুত্ব ও ফযীেে বণিন্া করা িলো :

 ছপএইচছি গলবষ্ক, রাজশািী ছবশ্বছবদযােয়।
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1. িিীি মু িছেম, িা/১১৫১।
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শাওয়াে মালির িয়ছি ছিয়াম :
ন্ফে ছিয়ামগুলোর মলধ্য অন্যেম িলো শাওয়াে মালির
িয়ছি ছিয়াম। িাধ্ারণ মুিরেম এই িয় ছিয়ামলক িাক্ষী
ছিয়াম ছিলিলব জান্লেও পছবত্র কুরআন্, িিীি িাদীি বা
সু পরররচ্ত ভকালন্া ধ্মিীয় গ্রন্থাছদলে িাক্ষী ছিয়াম ন্ামছি েুাঁলজ
পাওয়া যায় ন্া। েলব শাওয়াে মালির িয়ছি ছিয়ালমর
ফযীেে বযাপক।
ছিজরী িলন্র দশম মাি শাওয়াে মালির প্রেম ছদলন্
মুিছেম উম্মাহর িবিবৃিৎ জােীয় উৎিব ঈদু ে ছফত্বর
উদযাপলন্র আন্লন্দ মুিরেমগণ যালে রামাযালন্র মিৎ
ছশক্ষািা েুলে ন্া যায়, ভিজন্যই রাসূ ে a এ মালি িয়ছি
ছিয়াম রােলে উম্মািলক উৎিাছিে কলরলিন্। আব্ূ আইয়ূ ব
আন্ছারী c ভেলক একছি িাদীি বরণি
ে িলয়লি, রািূ ে
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ه َ ْ َ َ ُ ًّ ْ َ ه
a বলেন্, ِال َكن ك ِصيَام
و
ش
ن
م
ا
ت
س
ه
ع
ب
ت
أ
م
من صام رمضان ث
ِ ِ
ٍ
ْ ه
‘ ادله ِرলয বযছি রামাযান্ মালির িব ফরয ছিয়াম পােন্
করে, োরপর শাওয়াে মালি আরও িয় ছদন্ ছিয়াম রােে,
ভি ভযন্ িারা বির ছিয়াম রােে’।2
আলোচয িাদীড়ছ ভয ছবষ্য়ছি ছবলশষ্োলব েক্ষণীয়, ো িলোশুধ্ু শাওয়াে মালি িয়ছি ছিয়াম রােলেই এক বিলরর
ছিয়াম রাোর িওয়াব পাওয়া যালব ভেমন্ছি ন্য়। আবার শুধ্ু
মছিমাছিে রামাযালন্ পুলরা এক মাি ছিয়াম রােলে এক
বিলরর ছিয়ালমর িওয়াব ভদওয়া িলব ভিকো ভকাোও বো
িয়ছন্। বরং পুলরা রামাযান্ মাি ছিয়াম রাোর পলর শাওয়াে
মালি আরও িয়ছি ন্ফে ছিয়াম রােলে েলবই পূ ণি এক
বির ছিয়াম রাোর িওয়াব োে করা যালব ভিকোই রািূ ে
a িাদীলি বলেলিন্।
বস্তুে িাদীলি পছবত্র কুরআলন্রই একছি আয়ালের
বিবয
ْ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َ
ُ
ছববৃ ে িলয়লি। ইরশাদ িলয়লি, ﴿من َ جاء بِاْلسن ِة فله عش
َْ ه
َ َ ُْ َ
ُْ ََ
اء ب ه
َ َ ْ ََ َ َْ
﴾السيِّئَ ِة فال ُي َزى ِإال ِمثل َها َو ُه ْم ال يظل ُمون
ِ ‘ أمثالِها ومن جভয
বযছি ভন্ক আমে (িৎকমি) করলব, োর জন্য আলি ১০ গুণ
িওয়াব (পুরস্কার)। আর ভয বযছি অিৎকাজ করলব, োলক
শুধ্ু কৃেকলমির েুেয প্রছেফে ভদওয়া িলব, োলদর উপর
অেযাচার করা িলব ন্া’ (আে-আন্আম, ৬/১৬০)।
িু েরাং রামাযালন্র এক মালির ছিয়ালমর ১০ গুণ িলো ১০
মাি ছিয়াম আর শাওয়াে মালির িয় ছদলন্র ছিয়ালমর ১০
গুণ িলো ৬০ ছদন্ ছিয়াম অেিাৎ দু ই মাি।
অেিাৎ (১০ মাি + ২ মাি) = ১২ মাি বা পূ ণি এক বিলরর
ছিয়ালমর িওয়াব োলের জন্য রামাযালন্র ছিয়াম রাোর পলর
শাওয়াে মালির িয়ছি ছিয়াম রাোর শেি োকলেও যছদ
ভকউ শারঈ ভকালন্া কারলণ রামাযালন্র পূ ণি মাি ছিয়াম
রােলে ন্া পাড়রন আর িু লি যাওয়া ছিয়াম পলর ক্বাো আদায়

কলরন্, োিলে শাওয়াে মালির িয়ছি ছিয়াম রাো যালব ন্া
ছবষ্য়ছি এমন্ ন্য়।
আরবী শাওয়াে মালির অেিাৎ প্রেমছদলক, মাঝামাছঝ
ছদন্গুলোলে অেবা ভশষ্ছদলক আবার একাধ্ালর িয় ছদন্
অেবা এক ছদন্ ছিয়াম ভরলে োরপর এক ছদন্ বা দু ই ছদন্
ছবরছে ছদলয় আবার একছদন্ ভযলকালন্াোলব ছিয়াম রাো
যালব। শাওয়াে মালির মলধ্য িয়ছি ছিয়াম রােলেই িাদীলি
বছণিে িওয়াব পাওয়া যালব ইন্শা-আল্লাি।
আইয়যালম বীলযর ছেন্ছি ছিয়াম :
প্রছে আরবী মাি বা চন্দ্রমালির ১৩, ১৪ ও ১৫ োছরলের
ছিয়ামলক িাদীলি িারা বির ছিয়াম পােলন্র িমেুেয বো
িলয়লি।
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ইবনু ছমেিান্ আে-ক্বায়িী c োর ছপো িলে বণিন্া
কলরন্, রািূ ে a আমালদরলক আইয়যালম বীে অেিাৎ প্রছে
চন্দ্রমালির ১৩, ১৪ ও ১৫ োছরলে ছিয়াম রাোর ছন্লদিশ
ছদলেন্। ইবনু ছমেিান্ বলেন্, রািূ ে a বলেলিন্, ‘এ
ছিয়ামগুলোর মযিাদা (ফযীেে) িারা বির ছিয়াম রাোর
িমেুেয’।3
ভিাম ও বৃ িস্পছেবালরর িাপ্তাছিক ছিয়াম :
প্রছে িপ্তালি ভিামবার ও বৃ িস্পছেবালরর িাপ্তাছিক ছিয়াম
িম্পলকি আব্ূ হুরায়রা
c ভেলক বছণিে িলয়লি,
ে
َ রািূ
ْ َ ُّ ُ َ
ُ َُْ
َ األ ْع َم ُال يَ ْو َم االثْنَ ْْي َواَل
a বলেলিন্,
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ت
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٌ‘ ُي ْع َر َض َع َمِل َوأَنَا َصائِمপ্রছে ভিামবার ও বৃ িস্পছেবার আমে
ِ
ভপশ করা িয়। িু েরাং আছম ভাড়োবাছি ছাড়য়ম অবস্থায়
আমার আমেিমূ ি ভপশ করা ভিাক’।4
উিামা ইবন্ু যালয়দ c-এর আযাদকৃে ভগাোম িলে
অন্য এক িাদীলি বছণিে িলয়লি, ছেছন্ বলেন্, একদা ছেছন্
উিামা c-এর িালে কুবা ন্ামক উপেযকায় োাঁর মালের
জন্য গমন্ কলরন্। ছেছন্ (উিামা) ভিামবার ও বৃ িস্পছেবার
ছিয়াম রালেন্। োাঁর আযাদকৃে ভগাোম োাঁলক বলেন,
আপছন্ ভিামবার ও বৃ িস্পছেবার ভকন্ ছিয়াম রালেন্ অেচ
আপছন্ একজন্ অছে বৃ দ্ধ বযছি। ছেছন্ বলেন্, ন্বী করীম
a ভিাম ও বৃ িস্পছেবার ছিয়াম রােলেন্। ন্বী করীম
a-ভক এ িম্পলকি ছজলেি করা িলে ছেছন্ বলেন্,
‘মান্ু লষ্র আমেিমূ ি ভিামবার ও বৃ িস্পছেবার আল্লাির
িমীলপ ভপশ করা িয়’।5
3. আবূ দাঊদ, িা/২৪৪৯, হাদীছ ছহীহ।
4. ছেরছমযী, িা/৭৪৭, হাদীছ ছহীহ।

2. িিীি মু িছেম, িা/১১৬৪।

5. আবূ দাঊদ, িা/২৪৩৬, হাদীছ ছহীহ।
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ভিামবালরর ছিয়াম িম্পলকি আবূ ক্বাোদা c ভেলক
বছণিে, রািূ ে a-এর কালি ভিামবালরর ছিয়াম িম্পলকি
ছজলেি করা িলে ছেছন্ বলেন্, ‘ঐছদন্ আছম জন্মোে কলরছি
এবং ঐছদন্ আমার উপর (কুরআন্) ন্াছযে িলয়লি’।6
আরাফার ছদবলির ছিয়াম :

নব্ম তাররড়ে ছিয়াম রােব’। ছকন্তু পরবেিী বির আগমলন্র
পূ লবিই রািূ ে a ইছিকাে কলরন্।10
রেেহজ্জ মালির প্রেম ৯ ছদলন্র ছিয়াম :
িাদীলির োলষ্য, রেেিজ্জ মালির প্রেম ১০ ছদলন্র আমলের
ভচলয় অন্য ভকালন্া আমেই আল্লাির কালি এে ভবছশ ছপ্রয়
ন্য়। ভি ছিলিলব এ মালির প্রেম ৯ ছদন্ ছিয়াম পােলন্র
ফযীেে অলন্ক। উলল্লেয, এ মালির ১০ োছরে ভযলিেু
ঈদু ে আেিা, ভিলিেু এ ছদন্ ছিয়াম রাো িারাম। আর এ
মালির ৯ োছরেই িলো আরাফার ছদন্।
এ প্রিলে হুন্ায়দা ইবনু োলেদ োাঁর স্ত্রী িলে এবং ছেছন্
ন্বী করীম a-এর কোড়না এক স্ত্রী িলে বণিন্া কলরলিন্।
ছেছন্ বলেন্, রািূ ে a ছযেিলজ্জর প্রেম ৯ ছদন্ ও
আশূ রার ছদন্ ছিয়াম রােলেন্। আর ছেছন্ প্রছে মালি ছেন্
ছদন্, প্রছে িপ্তালি ভিাম ও বৃ িস্পছেবার ছিয়াম রােলেন্।11

আরাফার ছদবলির ছিয়াম িম্পলকি আবূ ক্বাোদা c ভেলক
বছণিে, রািূ ে a বলেন্, ‘আছম আশা কছর ভয, আমার
এেিা শছি ভিাক’। ছেছন্ পুন্রায় বেলেন্, ‘প্রছে মালি ছেন্
ছদন্ ছিয়াম পােন্ করা এবং রামাযান্ মালির ছিয়াম এক
রামাযান্ ভেলক পরবেিী রামাযান্ পযিি িারা বির ছিয়াম
পােলন্র িমান্। আর আরাফার ছদবলির ছিয়াম িম্পলকি
আছম আল্লাির কালি আশাবাদী ভয, োলে পূ বব
ি েিী এক বির
ও পরবেিী এক বিলরর গুন্ালির ক্ষছেপূ রণ িলয় যালব। আর
আশূ রার ছিয়াম িম্পলকি আছম আল্লাির কালি আশাবাদী ভয,
োলে পূ বিবেিী এক বিলরর গুন্ািিমূ লির কাফফারা িলয়
যালব’।7

শা‘বান্ মালির ছিয়াম :
িাদীলি এলিলি, রািূ ে a রামাযালন্র পূ ণি মালির
ছিয়ালমর পর শা‘বান্ মালিই িবলচলয় ভবছশ ছিয়াম পােন্
করলেন্। এ প্রিলে আব্দু ল্লাি ইবনু কায়ি c আলয়শা
g-ভক বেলে শুলন্লিন্, রািূ ে a-এর ছন্কি
মািিমূ লির মলধ্য (ন্ফে) ছিয়ালমর জন্য ছপ্রয়েম মাি ছিে
শা‘বান্ মাি। এরপর ছেছন্ রামাযালন্র ছিয়াম রাো শুরু
করলেন্।12
এ প্রিলে অন্য এক বণিন্ায় আলয়শা g ভেলক বছণিে
িলয়লি, ছেছন্ বলেন্, রািূ ে a একাধ্ালর এে ভবছশ
ছিয়াম পােন্ করলেন্ ভয, আমরা বোবছে করোম, ছেছন্
আর ছিয়াম পছরেযাগ করলবন্ ন্া। (আবার কেলন্া এে
ভবছশ) ছিয়াম পােন্ ন্া করা অবস্থায় একাধ্ালর কািালেন্
ভয, আমরা বোবছে করোম, ছেছন্ আর (ন্ফে) ছিয়াম
পােন্ করলবন্ ন্া। আছম রািূ ে a-কে রামাযান্ বযেীে
কোড়না পুড়রা মালির ছিয়াম পােন্ করলে ভদছেছন্ এবং
শা‘বান্ মালির ভচলয় অনয কোড়না মালি এত ভবছশ (ন্ফে)
ছিয়াম পােন্ করলে ভদছেছন্।13
উপররউক্ত আলোচন্ার মাধ্যলম আমরা জান্লে পারোম,
বিলরর ভকালন্া ভকালন্া রদড়ন ন্ফে ছিয়াম রাোর ছবলশষ্
ফযীেে ও গুরুত্ব রলয়লি। আিু ন্! রামাযালন্র পর এই
ছিয়ামগুলো পােলন্র মাধ্যলম আল্লাির ছপ্রয় বান্দা িওয়ার
জন্য িলচি িই। মিান্ আল্লাি আমালদরলক িিীি িাদীলি
বছণিে এই ন্ফে ছিয়ামগুলো রাোর মলো শছি এবং
মান্ছিকো দান্ করুন্- আমীন্!

আশূ রার ছিয়াম :
ছিজরী কযালেন্ডালরর প্রেম মাি িলো মুিাররম। মুিাররম
মালির ১০ োছরেলক আশূ রা বো িয়। িাদীলি এলিলি, এই
ছদন্ ছিয়াম রােলে পূ লবির এক বিলরর পাপ ভমাচন্ িয়।8
আবূ হুরায়রা c ভেলক বছণিে, ছেছন্ বলেন্, রািূ ে a
বলেলিন্, ‘রামাযালন্র ছিয়ালমর পর িলবিাত্তম ছিয়াম িলে
আল্লাির মাি মুিাররলমর ছিয়াম এবং ফরয িাোলের পর
িলবিাত্তম িাোে িলে রালের ছাোে’।9
ছকন্তু ইয়ািূ দীরা একই ছদলন্ ছিয়াম পােন্ করে ছবধায়
িািাবীগণ এই ছদন্ ছিয়াম রাোর বযাপালর আপছত্ত জান্ালে
রািূ ে a বেলেন্, ‘আছম যছদ আগামী বির ভবাঁলচ োছক,
োিলে মুিাররলমর ৯ োছরলেও ছিয়াম রােব। িু েরাং
মুিাররলমর ৯ ও ১০ উেয় োছরলেই রছয়াম রাো উছচে,
ভযন্ ইয়ািূ দীলদর িলে িাদৃ শয ন্া িলয় যায়’।
এ প্রিলে আবূ গাত্বাফান্ p বলেন্, আছম আব্দু ল্লাি ইবনু
আব্বাি c-ভক এরূপ বেলে শুলন্ছি ভয, ন্বী করীম
a যেন্ আশূ রার ছদন্ ছিয়াম রালেন্, েেন্ আমালদরলকও
ঐ ছদন্ ছিয়াম রাোর ছন্লদিশ ভদন্। ছাহাবীগণ বলেন্, ভি
আল্লাির রািূ ে a! এ ভো এমন্ ছদন্, যালক ইয়াহূ দী ও
ন্াছারা িম্মান্ কলর োলক। রািূ ে a বলেন্, ‘যেন্
আগামী বির এ িময় আিলব, েেন্ আমরা মুিাররড়মর

10. আবূ দাঊদ, িা/২৪৪৫, হাদীছ ছহীহ।
11. আবূ দাঊদ, িা/২৪৩৭, িাদীি িিীি।
12. আবূ দাঊদ, িা/২৪৩১, হাদীছ ছহীহ।

6. িিীি মু িছেম, িা/১১৬২।
7. প্রাগুি
8. প্রাগুি।
9. িিীি মু িছেম, িা/১১৬৩।
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13. িিীি বু োরী, িা/১৯৬৯।
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মুসওপর
লিম উম্মাহর
মুসলিম উম্মাহর
কুরআনু িওপর কুরআনু ি কারীদমর গুরুে
অনুবাদ : মাহবুবুর রহমান মাদানী
[৮ শা‘বান, ১৪৪৩ হি. ম োতোবেক ১১ োর্চ, ২০২২। পহেত্র
িোরোব োক্কীর (কো‘েো) জু আর খুৎেো প্রদোন কবরন শায়খ ড.
আব্দু ল্লাহ ইবনু আওয়াদ আি-জুহানী t। উক্ত খুৎেো েোাংলো
ভোষোয় অনু েোদ কবরন আল-জোহ ‘আি আস-সোলোহিয়যোি,
ডোঙ্গীপোড়ো, রোজশোিীর সম্মোহনত হসহনয়র হশক্ষক শোয়খ োিেূ েুর
রি োন োদোনী। খুৎেোহি ‘ োহসক আল-ইহতছো ’-এর সু ধী
পোঠকবদর উবেবশয প্রকোশ করো িবলো।]

প্রথম খুৎবা
সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জনয, লিলন পরম
প্রতাপশািী, বড় দাতা। লিলন বাদশাহদদর বাদশাহ,
প্রলতপািনকারীদদর রব। হতহনই তোাঁর েোন্দোর প্রহত হকতোে
অেতীর্চ কবরবছন, যো জ্ঞোনসম্পন্ন মলোকবদর জনয সহঠক
পবের হদশোরী ও উপবদশ। আর হতহন তোবত গহিত
মরবখবছন উপকোরী জ্ঞোন-হেজ্ঞোন, অকোিয প্র োর্োলদ, চূ ড়ান্ত
প্রজ্ঞো ও েোহিতো। দরূদ েহষচত মিোক আ োবদর মনতো নেী
ু িোম্মোদ a-এর উপর। হযহন আ োবদর হনকি কুরআনু ল
কারীম, লবলিন্ন হনদশচনোেলি, ও হেজ্ঞোন য় উপবদশ হনবয়
এবসবছন। হতহন আল্লোির পবে সাংগ্রো কবরবছন মযভোবে
সাংগ্রো করো উহর্ত। আর যোরো অহভযোন র্োলোন, লড়োই
কবরন ও হজিোদ কবরন তোবদর বধয হতহন হছবলন উত্ত ।
লিয়ো ত পযচন্ত দরূদ ও সোলো েহষচত মিোক তোাঁর প্রহত, তোাঁর
পহরেোর এোং তোাঁর সকল ছোিোেীর প্রহত।
অতঃপর, হহ মানু ষ সকি! হতামরা আল্লাহ তোআলোবক িয়
কদরা। কারণ আল্লাহিীরুতাই হদিা উত্তম এবং িািজনক
বযবসা। আর হতামরা আল্লাহর নাফারমানী করা হদত সতকক
হও। হস বান্দা বযথক হদয়দে হি, তার রদবর আদদদশর বযাপাদর
শশলথিয প্রদশকন কদরদে। আর িু িুম বা অলবচারদক িয়
কদরা। হকননা িু িুম হদে অপমান, অলি এবং অশ্লীিতা।
মি আল্লোির েোন্দোগর্! আল্লোি তোআলো মহান উবেশয এোং
লবরাট প্রজ্ঞো হনবয় কুরআনু ল কোরী অেতীর্চ কবরবছন আর
তো হদিা সৃ হিজীবের সাংবশোধবনর জনয সৃ হিকতচোর পে ও
পন্থো। কুরআন অেতীবর্চর সেবর্বয় গুরুত্বপূ র্চ লবক্ষযর বধয
আত্মোর সাংস্কোর, হৃদবয়র সংদশাধন, ম জোজ সু গলিতকরর্
এোং োনু ষবক সরল-সহঠক পে প্রদশচন করো। কুরআন
মাজীদ হনবয় হর্ন্তোশীল েযহক্ত তোবত পোয় তার জীেবনর
র্োওয়ো-পোওয়ো, োনু বষর প্রবয়োজন এোং যো তোবদরবক দ্বীন,
দু হনয়ো ও পরকোবল মসৌভোগযেোন করবে তার সবলকেু ই। আর
কুরআন সেহকছু বকই তোর অন্তভুক্ত
চ
কবরবছ। কলযোবর্র
সকল পেবকই তোবদর জনয ের্চনো কবরবছ ও তোর পে
মদহখবয়বছ। অপর হদবক অকলযোবর্র সকল রোস্তো মেবক েোধো
হদবয়বছ ও হসখান হথদক তাদক হাঁহশয়োর কবরবছ।

কুরআন মানু দষর আিীদা, চলরত্র, হিনদদন এবং তাদদর
সকি লবষয়দক সংদশাধন কদর এমন সবলকেু দকই অন্তিুকক্ত
কদরদে। কুরআন অবতীণক করা হদয়দে জালতদক তার রদবর
প্রলত লবশ্বাসী কদর গদড় হতািার জনয। িাদত তারা হিদকাদনা
পলরলিলতর সামদন লির থাকদত পাদর, হদির লদদক
পথপ্রদশকন করদত পাদর, সদতযর জনযই তকক কদর এবং
অলধকাদরর পদে প্রলতদরাধ গদড় তুিদত পাদর।
আর আল্লাহর আদদদশ কুরআন এমন এক জালত গিন
কদরদে িারা লনদজদদর মদধয সহানু িূলতশীি, হকামি এবং
শত্রুদদর প্রলত অতযলধক
কদিারতা অবিম্বনকারী। মহান
َّ ح َ َّ َ ح ح َّ َ َّ َ َ َ ح َ َّ ح َ َ ْ ح
আল্লাহ বদিন,ٌٌار
ٌَعٌٌالكف ه
ٌ ٌٌاء
ٌ ينٌٌمع ٌهٌٌأ هشد
ٌ اّللٌٌواَّل
ٌ ٌٌول
ٌ ﴿ُممدٌٌٌرس
ً ْ َ َ ح َ َ ح َ ْ َ ح ْ َ َ ح ه ْ ح َّ ه ً ح َّ ً َ ْ َ ح
ً ْ
َّ َ
﴾
ٌ اّللٌٌ َو هرض َوان ٌا
ٌنٌٌ ه
ٌ لٌٌ هم
ٌ ونٌٌفض
ٌ اءٌٌ ٌبينه ٌمٌٌتراه ٌمٌٌركع ٌاٌٌسجداٌٌيبتغ
ٌ رَح
ু
‘মহাম্মাদ আল্লাহর রোসূ ল। আর হি সব হিাক তাাঁর সদে
আদে তারা কাদফরদদর প্রলত অতযন্ত কদিার, লনদজদদর
পরস্পদরর প্রলত দয়ার্দ্ক। তাদদরদক তুলম হদখদব রুকূ ও
লসজদায় অবনত অবিায়, তারা আল্লাহর অনু গ্রহ ও সন্তুলি
অনু সন্ধাদন লনদয়ালজত’ (আি-ফাতহ, ৪৮/২৯)।
উক্ত সম্মালনত জালত লেি প্রিুদের েমতার লনদশকদনর মধয
হদত একলট লনদশকন। পৃ লথবীদত আল্লাহ িা সৃ লি করদত
হচদয়দেন তাাঁর লনদদকদশ তা সৃ লি হদয়দে, িমীদন আল্লাহ িা
চািু করদত হচদয়দেন তা চািু হদয়দে। হসই উম্মত
মানবতার জনয পলরেন্ন ও পলবত্র আিীদা লির কদরদে,
খাাঁলট কল্পনা অঙ্কন ও সলিক মানদণ্ড লনধকারণ কদরদে এবং
নযায়পরায়ণতা, লনরাপত্তা ও লিলতশীিতা বাস্তবায়ন কদরদে।
আল্লাহর লনদদকদশ এখনও কুরআন সেমতা রাদখ আমাদদর
জনয হসই রকম সম্মালনত জালতর নমুনা হবর কদর আনদত।
তদব এই উম্মদতর িু বসমাদজর জনয আবলশযক হদিা তাদদর
পূ বকবতকী হনককার হিাদকরা িার উপর চদিদেন হসই পদথর
উপর চিা। হিমন আল্লাহর প্রলত দৃ ঢ় ঈমান রাখা, তাাঁর উপর
িরসা করা, এককিাদব আল্লাহদক শক্তিাদব ধারণ করা,
তাাঁর তািদীদরর প্রলত লবশ্বাস রাখা, তাাঁর ওয়াদা ও িীলতদক
সতযায়ন করা। আর এটাই লেি রোসূ ল a, তাাঁর োহাবী
এবং হসানািী িু দগর হিাকদদর চলরত্র। ঐ লচত্রলট িলদ হকাদনা
মুলমন বযলক্তর হৃদদয় লির হয়, তাহদি সকি দু র্কটনা এবং
সমস্ত লববাদদর সামদন হস লটদক থাকদব।
ِ َ حَ ح
রোসূ ল a
ইবনু
আব্বাস
c-হক
বদিলেদিন,
ٌ
ٌ
ّن
يا ٌغل ٌم ٌإ
َ َ َ َ َّ َ َ ْ ح ح
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َْ
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ْ َتٌٌف
ٌنٌٌاأل َّم ٌةٌٌل ٌْو
ٌ ٌٌ َواعل ٌْمٌٌأ،اّلل
نٌٌ َّب
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ٌ ٌٌو هإذاٌٌاستعن،اسأ هٌل ٌٌَاّلل
ٌ َ َسأل
ه
ه
ََْ َ ْ َ َ ََْ َ ْ ََ ْ ََْ ح
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ح َّ ح
ٌ،ٌاّللٌلك
ٌ ٌّلٌب ه ََّش ٌٍءٌق ٌدٌكتب ٌه
ٌ وكٌ هإ
ٌَ َش ٌٍءٌل ٌْمٌينف حع
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ٌ ٌت
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ُّ َش ٌٍء ٌل َ ٌْم ٌيَ ح
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ٌَ ُض
ٌ
ٌ
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ٌ
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ٌ
ٌ
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ٌ
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ع
م
ول ٌو ٌاجت
َ َْ َ ه
ْ َ ح َ َ َّ ْ ُّ ح ح
َ
ح
ف
ٌ تٌالصح
ٌ تٌاألقل ٌمٌوجف
ٌ ٌرفهع ه،‘ عليكদহ িু বক! আলম হতামাদক
কদয়কলট কথা লশখাব, তুলম আল্লাহর লবলধ-লবধান হমদন
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হারামাইদনর লমম্বার হথদক

চিদব তাহদি লতলন হতামাদক রো করদবন। তুলম আল্লাহর
লবলধ-লবধান হমদন চিদব তাহদি তাাঁদক হতামার সামদনই
পাদব। িখন লকেু চাইদব তখন আল্লাহর কাদেই চাইদব।
িখন সাহািয চাইদব তখন আল্লাহর কাদেই সাহািয চাইদব।
হজদন হরদখা! সমস্ত মানু ষ িলদ হতামার হকাদনা উপকার
করদত চায় তদব আল্লাহ হতামার জনয িা লনলদকি কদর
লদদয়দেন তা বযতীত আর হকাদনা উপকার করদত পারদব না,
আর িলদ সমস্ত মানু ষ হতামার হকাদনা অলনি করদত চায়
তদব আল্লাহ হতামার জনয িা লনলদকি কদর লদদয়দেন তা
বযতীত আর হকাদনা অলনি করদত পারদব না। কিম তুদি
হনওয়া হদয়দে এবং পৃ ষ্ঠা শুলকদয় হগদে’।1
মি ু সলিমগর্! সেবর্বয় বড় োধয , িার মাধযদম ু সহল রো
অতীবত, েতচ োবন ও ভহেষযবত শহক্তশোলী, সম্মোহনত িবেন
এোং যোর আদিাদক তোরো হনবজবদর জীেবনর োনিোজ েো
কোহরকুলো প্রহতষ্ঠো করবেন তা হদিা আল্লোির হকতোে। আর
সম্মোন অজচবনর রোস্তোগুবলো হদিা আল্লোির হকতোবের হখদমত
করো। িোন আল্লোি কুরআনু ল َ কারীম ْ সাংরক্ষবর্র
দোহয়ত্ব
ِ َ ْ َّ َ َّ َ ْ ح
اَّلك َرٌ َوإنَّاٌ ح
গ্রির্ কবরবছন।
হতহন
েবলন,
ٌٌ
َل
ٌا
ْل
ز
ن
ٌ
ن
َن
ٌ﴿إهنا
ه
َ
َ
﴾ون
ٌ ‘ َلَافه حظহনশ্চয়ই আহ ই কুরআন অেতীর্চ কবরহছ আর
অেশযই আহ তোর সাংরক্ষক’ (আল-হিজর, ১৫/৯)।
যোেতীয় প্রশাংসো জগৎস ূ বির প্রহতপোলক আল্লোির জনয।
হযহন তোাঁর েোন্দোর উপর তোবদর েক্ষস ূ বি ও অন্তরস ূ বি
এোং মলখোর োধযব কুরআন সাংরক্ষর্ করোবক সিজতর
কবরবছন। অতঃপর সম্মোহনত খত্বীে েবলন, েোদশোহ আব্দু ল
আযীয p-এর িোবত রোজকীয় সঊদী আরবের প্রহতষ্ঠোর
শুরু মেবক েতচ োন েোদশোহ সোল োন হেন আব্দু ল আযীয
t পযচন্ত তোবদর েড় েড় কোবজর বধয অনযত একহি
কোজ হদিা আল্লোির হকতোবের মখদ বতর কোবজ েযোপক
َ ٌ﴿إ َّن حه ْمٌ فتْيَة
আঞ্জা মদওয়ো। িোন আল্লোি েবলন,ٌٌآمنحواٌ هب َربِ هه ْم
ه
ْ
َ
‘ َوزدن حতোরো তোবদর প্রহতপোলবকর উপর ঈ  هোন
﴾ى
ٌ اه ْمٌ حه ًد
ه
এবনহছল আর আহ তোবদর হহদোয়োত েো ঈ োন েৃ হি কবর
হদবয়হছলো ’ (আল-কোিি, ১৮/১৩)। এরপর খত্বীে সোবিব
লনদমাক্ত আয়োত মতলোওয়োত َ কবর খَّু ৎেো মশষ কবরন।
ْ َ
ْ َ َ َّ َ َ ْ ح
আল্লোিَ তোআলো
েবলন,
ٌٌِهٌ أق َو حم
﴿إهنٌ هذ ْاٌ الق ْرآنٌ َّيه هديٌ لهل
ِتٌ ه
َ
َ
ه
َ
ح
َ
َّ
ْ
َ
َّ
َْ َ
َ ْ َويحبَ ِ ح ح
ً اَلَاتٌ أنٌ ل حه ٌْمٌٌأج ًراٌ كب
﴾
ٌ ريٌا
ِّشٌ المؤ هم هننيٌ ه
اَّلينٌ يعملونٌ الص ه ه
ه
‘হনশ্চয়ই এ কুরআন মসই পে মদখোয় যো মসোজো ও
সু প্রহতহষ্ঠত আর যোরো সৎ কোজ কবর মসই ু হ নবদরবক
সু সাংেোদ মদয় ময, তোবদর জনয রবয়বছ িোপুরস্কোর’ (আলইসরো, ১৭/০৯)।
লিতীয় খুৎবা
সম্মোহনত খত্বীে হদ্বতীয় খুৎেোয় আল্লোির প্রশাংসো করোর পর
রোসূ ল a-এর উপর, তার পলরবার, োহাবাদয় হকরাম
এবং িারা তার পদথ চদি তাদদর উপর দরূদ ও সািাম
পাি কদরন। এরপর লতলন বদিন, আনোস c িবত েহর্চতَ,
َ ح ح َّ َ ح َ َّ َ َ َ َ َ َّ ح
রোসূ লুল্লোি a েবলবছন,ٌٌ،الز َمان
ٌٌب
ٌ ّتٌٌيتقار
ٌ ومٌٌالساع ٌةٌٌح
ٌ ّلٌٌتق
ٌ
1. লতরলমিী, হা/২৬১৬, হাদীে েহীহ।
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ْ َ َ َ ح ح َّ َ ح َ َّ ْ َ َّ ْ ح َ ْ ح ح َ َ َ ح ح ْ ح
ٌ،ٌ ونٌٌاْل ح حم َع ٌةٌٌَكْلَ ٌْومه
ٌ ك
ٌ ٌٌوت،ٌٌوالشه ٌرٌٌَكْلمع هة،ونٌٌالسن ٌةٌٌَكلشهر
ٌ فتك
َ َ َ ح ح ْ ه َ ْ ح َ َّ َ َ َ ح ح َّ َ ح
َّ
َ
َ
َّ
ار
ٌون ٌالساع ٌة ٌَكلُضم هٌة ٌبهاْل ه
ٌ  ٌوتك،ٌون ٌاْلو ٌم ٌَكلساع هة
ٌ ‘ ويكলিয়ো ত
সাংঘহিত িবে নো যতক্ষর্ নো স য় হনকটবতকী িবে, একহি
েছর িবে একহি োবসর স োন। একলট োস িবে এক
জু আর স োন। আর জু আ িবে এক হদবনর স োন। আর
এক হদন িবে এক ঘণ্টার স োন। আর ঘণ্টা িবে আগুবনর
একহি হশখো উঠোর পহর োর্ স য়’।2
উক্ত িোদীবছ রোসূ ল a লিয়ো বতর হকছু আলো ত ের্চনো
কবরবছন আর তো হদিা স বয়র েরকবতর স্বল্পতো ও তোর
মেবক উপকোহরতো ক মনওয়ো, অহধকোাংশ োনু বষর েযস্ততো
হদিা দু হনয়োর র্োকহর্কয হনবয়, উপকোহরতো মনই এ ন কোবজ
স য় নি করো। হসজনয তারা সময় হথদক হকাদনা উপকার
গ্রহণ করদত পাদর না, হসটা দু লনয়াবী কাদজও পাদর না,
িীদনর কাদজও না। সম্ভেত এর কোরর্ হদিা হন‘মত ও
কলযোবর্র েযোপকতো এোং আরো -আদয়দশর পহরপূ র্ত
চ ো।
োনু বষর রবয়বছ একলট লনলদকি লক্ষয ও উবেশয। তোবক
খোওয়ো, পোন করো, উপদিাগ ও হখি-তামাশার জনয সৃ হি
করো িয়হন। েরাং খোনো ও পোহন গ্রির্ করো িয় আল্লোির
আনু গবতয শহক্ত হিাগোবনোর জনয। মি ু সহল ভ্রাতৃমণ্ডিী!
আল্লোিবক ভয় করুন এোং তোাঁর মদওয়ো মন‘ বতর কৃতজ্ঞতো
প্রকোশ করুন। অতঃপর সম্মোহনত খত্বীে হনবনোক্ত আয়োত ও
িোদীছ পোঠ কবরন।
َ َ َ َّ َّ
َ َ َ ُّ َ َ َ ح ح
ِ ٌََّعٌاْل
﴿إهن ٌاّلل
আল্লোি তোআলো
েবলন,ُّ ٌ ِبٌيَا
صلون
ٌو َملئهكتهٌي
َ
ه
َّ
ِ
َ
َ
ُّ
َ واٌصل
َ ين
َ
ً ٌو َسل حمواٌت ْسل
َ ٌآمنح
َ اٌاَّل
َ واٌعليْ هه
﴾يما
‘ أيه هহনশ্চয় আল্লোি, তোাঁর
ه
হফদরশতামণ্ডিী নেীর উপর দরূদ (রহমত) হপ্ররণ কবরন।
(অতএব) মি ঈমানদারগর্! মতো রোও তাাঁর উপর দরূদ ও
সািাম হপশ কদরা’ (আল-আিযোে, ৩৩/৫৬)।
َّ َ ْ َ َ ْ ح ْ ح ْ َ ح َ ْ ح َ ِ َ َ َّ َ َّ ح
রাসূ িুল্লাহ
a বদিন,ٌٌٌصَّل
منٌذ هكرتٌ هعندهٌفليصلٌلَع؛ٌف هإنهٌمن
َ
َّ
َ لَع
َ ٌعليْه
َ ٌاّلل
َ ٌم َّر ًة
ٌصَّل َّ ح
ً ْ ٌع
َّ َ َ ‘িার লনকট আমার নাম উচ্চারণ
ِّشٌا
ه
করা হয় হস হিন আমার উপর দরূদ পদড়, হকননা হি
আমার উপর একবার দরূদ পড়দব, আল্লাহ তার উপর ১০
বার রহমত বষকণ করদবন’।3
পহরবশবষ, সম্মোহনত খত্বীে র্োর খলীিোর জনয আল্লোির
সন্তুহি কো নো কবরন। অতঃপর বৃ লির জনয এবং সোরো
হেবের ু সলিমদদর জনয আল্লোির হনকি শোহন্ত ও কলযোর্
কো নো কবর লনদের আয়াত পাি কদর খুৎেো মশষ কবরন।
ْ َ َّ َّ
َ ٌو ْاْل ْح َسان
َ ٌاّللٌيَأ حم حرٌبالْ َع ْدل
আল্লোি
তোআলো েবলন,
ٌٌو هإ ْيتَاءهٌ هذي
ٌ ﴿ هإن
ه
ه
ه
ه
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ْ َ
ك ْمٌ ل َعل ح
اْل ْْغٌ يَع حظ ح
َ ٌالْ حق ْر ََبٌ َويَنْ ََه
َ ح َشاءهٌ َوال حمنْكرٌ َو
ٌك ْم
ف
ال
ٌ
ن
ع
ه
ه
ه
ه
َ َّ َ َ
﴾ون
ٌ ‘ تذك حرলনশ্চয় আল্লাহ নযায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও
আত্মীয়স্বজনদক দাদনর লনদদকশ হদন এবং লতলন লনদষধ
কদরন অশ্লীিতা, অসৎকাজ ও সীমািঙ্ঘন করা হথদক; লতলন
হতামাদদরদক উপদদশ হদন িাদত হতামরা লশো গ্রহণ কর’
(আন-নোিল, ১৬/৯০)।
2. হতরহ যী, িো/২৩৩২; হ শকোত, িো/৫৪৪৮, িোদীছ ছিীি।
3. আি-মু ‘জামু ি আওসাে, হা/৪৯৪৮।
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যেমন ছিল নবীজীর
চছরত্রছিল নবীজীর চছরত্র
যেমন
-তাওহীদু র রহমান ইবনু
মঈনু ল
হক্ব ইবনু মঈনু ল হক্ব
-তাওহীদু
র রহমান

চছরত্র কী?
চছরত্র শব্দছি চছরত যেকক একেকি। এর অেথ হকলা
জীবনাচার। যেমন : িাহাবীগকের জীবনীেংক্রান্ত বইক়ের নাম
রাখা হক়েকি ‘িাহাবা চছরত’। অেথাৎ িাহাবীগকের জীবনী বা
িাহাবীগকের জীবনকো। চছরকত্রর আরবী হকে খুলুকুন, োর
বহুবচন আখলাক, োর অেথ হকে স্বভাব, চছরত্র, অভযাে ও
ছশষ্টাচার। েু তরাং আমরা বলকত পাছর- ‘জীবকন চলার পকে
আমাকদর কো ও ককমথর মাধ্যকম যে স্বভাব ফুকি উকে, তারই
নাম চছরত্র’। অনযভাকব বলা ো়ে- মানবজীবকনর েকল
আচার-আচরে ও কমথকাকের েমছষ্টই হকে চছরত্র।1 ইমাম
َ ُ ُ ُّ ُ ُ ِّ
َ َ َ
ইবনু ল ক্বাইছ়েম p বকলন, ين ُك ُه خل ٌق ف َم ْن َزاد َعليْك يِف
ادل
ْ
َ َْ َ َ َ ُُ
ِّ ك ِف
ين
ادل
ي
ل
ع
اد
ز
ق
ل
اْل
‘চছরত্রই
হকে
দ্বীন।
চছরকত্রর
ছদক
ي
ي
ي
ছদক়ে ছেছন যতামার যচক়ে যবছশ অগ্রের, দ্বীকনর ছদক ছদক়েও
ছতছন যতামার যচক়ে অকনক যবছশ অগ্রের’।2
আমাকদর জীবকন চছরকত্রর গুরুত্ব ও প্রক়োজনী়েতা
অপছরেীম। আমরা োধ্ারেত যকাকনা মানু ষকক ভাকলা-মকের
ছবচার ককর োছক তার চছরকত্রর মানদকে। এজনযই ইেলাম
উত্তম চছরকত্রর প্রছত খুবই গুরুত্ব ছদক়েকি। ছনম্নবছেথত
হাদীিগুকলা অধ্য়েন করকলই যবাঝা োকব উত্তমَ চছরকত্রর
ُ ْ
َ ُ َْ
ُ َ ون َما أ ْك
গুরুত্ব।َ একদা নবী a َ বলকলন, ث َما يُد يخ َل
تدر
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َث ما
ُ :ار؟ قالوا
ُ اّلل َو َر ُس
َ َانل
ُ  َوأك، الف ْر ُج َوالف ُم: األج َوفان: قال،ول أعل ُم
ي
ُْ
ْ َ َ َ َْ ُ ْ ُ
َ
لل َو ُح ْس ُن اْلُل يق
ا
ى
و
ق
ت
‘ يد يخل اْلنة؟কতামরা ছক জাকনা, যকান
ي
ছজছনেছি অছধ্কাংশ মানু ষকক জাহান্নাকম প্রকবশ করাকব?’
িাহাবীগে বলকলন, আল্লাহ ও তাাঁর রােূ লই অছধ্ক জাকনন।
ছতছন বলকলন, ‘দু ইছি ছিদ্র (১) লজ্জাস্থান ও (২) মুখ। আর
(কতামরা ছক জাকনা) যকান ছজছনেছি অছধ্ক পছরমাকে
মানু ষকক জান্নাকত প্রকবশ করাকব? (সেগুস া হস া) আল্লাহর
ভ়ে ও উত্তম চছরত্র’।3
আবূ হুরা়েরা c েূ কত্র َবছেথত, ছতছন বকলন,َ রােূ লুল্লাহ
ًُ ُ
ْ ً َ َ ْ ُْ ُ َ ْ
a বকলকিন, يمانا أح َسنُ ُه ْم خلقا
‘ أكمل المؤ يم يني يإঐ মুছমন
ঈমাকন পছরপূ ে,থ োর চছরত্র েকবথাৎকৃষ্ট’।4 নবী a
َْ
َ إ َن ال ْ ُم ْؤم َن ََلُ ْدر ُك ِبُ ْسن ُخلُقه َد َر َج َة
বকলকিন, الصائي يم القائي يم
ي
يي
ي
ي ي ي
‘ছনশ্চ়েই মুছমন বযছি তার ভাকলা চছরকত্রর মাধ্যকম (ছদকন)
 তিক্ষার্থী, আল-জাছম‘আহ আে-োলাছফ়েযাহ, বানারাে, ভারত।
1. চাই েু ের চছরত্র, পৃ. ১ (োমানয পছরবছতথত)।
2. মাদাছরজু ে োছলকীন, ২/২৯৪।
3. আদাবু ল মু ফরাদ, হা/২৮৯, হাদীি হাোন।
4. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৮২, হদীি িহীহ।

ছি়োম পালনকারী ও (রাকতর) তাহাজ্জু দ িালাত
আদা়েকারীর েমান মেথাদা লাভ করকত পাকর’।5
এিাড়াও অকনক আ়োত ও হাদীি রক়েকি, ো উত্তম চছরকত্রর
গুরুত্ব বহন ককর।
নবী a-এর চছরত্র যকমন ছিল?
আমাকদর ছপ্র়ে নবী a েবথকাকলর েবথকেষ্ঠ আদশথবান
বযছি ছিকলন। ছতছন যে েবথকেষ্ঠ মানব ছিকলন, এিা যকবল
মুেছলমজাছত যমকন ছনক়েকি তা ন়ে, বরং মুেছলম িাড়া
অনযানয ধ্কমথর যলাককরাও এিা মানকত বাধ্য হক়েকি যে, ছতছন
ছিকলন একজন আদশথবান ও েকবথাত্তম চছরকত্রর অছধ্কারী
মহাপুরুষ। একজন অমুেছলম ছবশ্বছবখযাত যলখক মাইককল
এইচ হািথ ছতছন ‘ছদ হানকেড’ নাকম একছি বই ছলকখকিন,
োর জনয ছতছন ছবশ্বছবখযাত হক়েকিন। যেই বইক়ে ছতছন ১০০
জন ভূ বনছবখযাত বযছির জীবনকাছহনী ছলকখকিন, োর মকধ্য
ছতছন আমাকদর ছপ্র়ে নবী মুহাম্মদ a-এর নাম প্রেম স্থাকন
উকল্লখ ককরকিন একমাত্র তাাঁর প্রভাব ও আদকশথর জনযই।
একজন কছব িাহাবী হােোন ইবনু িাকবত c নবী
a-এর েম্পককথ বকলকিন,
َ َ َ َ
َ ََوأ
حس ُن يمنك لم ت َر ق ُّط َعين
َُ َ
َ َ َ
ُ ل الني
ساء
َوأمجل يمنك لم ت ي ي
ِّ ُ
َ ُخل
َ َ قت ُم
َب ًء يمن ك َعيب
ي
َ
َ
َ
َ ََ َ
ُ
َ
ُك قد خ يلقت كما تشاء
كأن
‘আপনার যচক়ে েু ের আমার দু ‘কচাখ কাউকক কখকনা
যদকখছন। আপনার যচক়ে েু ের েন্তান যকাকনা নারী কখকনা
জন্ম যদ়েছন। আপনাকক েৃ ছষ্ট করা হক়েকি েকল যদাষত্রুছি
মুি ককর। যেমনছি আপছন যচক়েকিন, ছেক যতমন ককরই
যেন আপনাকক েৃ ছষ্ট করা হক়েকি’।
কছবর এই কছবতাই বকল ছদকে যকমন ছিকলন ছতছন। যকমন
ছিল তার অনু পম চছরকত্রর যেৌেেথ। অনু ভব ককর বু ঝার
ছবষ়ে অর্বা বু ঝাকনার ছবষ়ে ন়ে। এজনয তাাঁর উন্নত
আদকশথর স্বীকৃছত ছদক়ে ছবশ্বজাহাকনর মাছলক মহান আল্লাহ
ُ ُ َ َ َ َ َ
বকলন, ﴾﴿وإينك ل َعل خلق َع يظيم
‘আর ছনশ্চ়ে আপছন মহান
চছরকত্রর উপর রক়েকিন’ (আল-ক্বালাম ৬৮/৪)। এজনযই যতা
নবী a-যক চলন্ত কুরআনও বলা যেকত পাকর, যেমনছি
আম্মা আক়েশা g-যক তাাঁর চছরত্র েম্পককথ ছজকেে করা
َ ُ ُ ُُ ُ َ َ
হকল উত্তকর ছতছন বকলছিকলন, ‘ َكن خلقه الق ْرآنতাাঁর চছরত্র
5. আবূ দাঊদ, হা/৪৭৯৮, হাদীি িহীহ।
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ছিল আল-কুরআন’।6 অেথাৎ কুরআন মাজীকদ যে েকল
উত্তম চছরত্র ও মহান ননছতকতার উকল্লখ রক়েকি, যে েবই
তাাঁর মাকঝ ছবদযমান ছিল। কুরআকন বছেথত চছরত্র অকপক্ষা
উত্তম চছরত্র আর কী হকত পাকর? ছতছন ছিকলন পছবত্র
কুরআকনর চছরত্রমালার জীবন্ত প্রতীক।
অতএব, আমরা আমাকদর চছরত্র গেন করব একমাত্র নবী
a-এর আদশথানু ো়েী; যকাকনা দাশথছনক, ঐছতহাছেক বা
রাজনীছতছবকদর আদশথ অনু ো়েী ন়ে। তকবই আমাকদর েফল
হও়ো েম্ভব। যেকহতু উত্তম আদশথ একমাত্র নবী a-এর
َُ
ْ ُ َ َ َ ْ ََ
মকধ্যই রক়েকি।
মহান আল্লাহ বকলন, ول
﴿لقد َكن لكم يِف رس ي
ٌَ َ َ ٌَ ُْ َ
﴾اّلل أسوة حسنة
‘ يঅবশযই যতামাকদর জনয রক়েকি রােূ লুল্লাহ
a-এর মকধ্য উত্তম আদশথ’ (আল-আহোব, ৩৩/২১)।
নবী মুহাম্মাদ a-এর চাছরছত্রক নবছশকষ্টযর ছকিু উজ্জ্বল দৃ ষ্টান্ত :
১. েতযবাছদতা ও আমানতদাছরতা : নবী a যকমন
েতযবাদী ছিকলন, েতযবাছদতার ছশক্ষা কত তাকীকদর োকে
ছদক়েকিন, শুধ্ু ছশক্ষাই ন়ে, েতযবাছদতার গুকে গুোছিত
করার জনয তাাঁর িাহাবীগেকক কীভাকব তারছব়োত ককরকিন,
েু ন্নাহ ও েীরাকতর ছকতাকব তা ছবস্তাছরতভাকব আকি। তাাঁর
জীবকনর, স্বভাকবর এক উকল্লখকোগয ছদক ছিল েতযবাছদতা।
নবু অকতর আগ যেককই ছতছন তাাঁর েমাকজ প্রছেদ্ধ ছিকলন
েতযবাদী ও আমানতদার ছহকেকব। মক্কার কাকফরমুশছরকরাও তাাঁকক ‘আল-আমীন’ বকল ডাকত। এমনছক আবূ
েু ছফ়োন c ছেছন ঐ েম়ে পেথন্ত তাাঁর প্রাকের দু শমন
ছিকলন এবং তার মেথাদাহানীর েু কোগ খুাঁজছিকলন, ছতছন
পেথন্ত বলকিন যে, আমরা তাকক ছমেযার অছভকোকগ অছভেু ি
করকত পাছরছন।7 আমরা েবাই এই ছবষ়েগুকলা জাছন। এই
প্রছেছদ্ধ ছক এক ছদকন অছজথত হক়েছিল? না, এক ছদকন
হ়েছন। েম্মান ও মেথাদা এক ছদকন গকড় ওকে না। তা গকড়
ওকে ধ্ীকর ধ্ীকর— নানা ঘিনা়ে, নানা পছরছস্থছতকত। আরকবর
কুরাইকশর মাকঝ তাাঁর জীবকনর দীঘথ েম়ে অছতবাছহত
হক়েকি। তাাঁর কো-কাজ, আচার-আচরে, নশশব, নককশার,
যেৌবন েবই তাকদর োমকন ছিল। এই দীঘথ জীবকন তাাঁর কমথ
ও আচরে যেকক তাাঁর েমাজ এই ছবশ্বাে গ্রহে ককরকি যে,
এই মানু ষছি একজন েতযবাদী, আমানতদার মানু ষ।
তার একছি বড় দৃ ষ্টান্ত— দাও়োকতর প্রেম ছদককর ঐ ঘিনা
যতা আমাকদর েবারই জানা আকি। িাফা পাহাকড়র ঘিনা।
িহীহ বু খারীকত আব্দু ল্লাহ ইবনু আব্বাে h-এর েূ কত্র
বছেথত হক়েকি যে, (কুَ রআন মাজীকদَ
ছনকিাত্মী়েকদর
ْ ْ َ ََ َ ْ َ
َ
َ
দাও়োকতর আকদশ— نذر ع يشريتك األقربيي
 وأ يঅেথাৎ, ‘আপনার
ছনকিস্থ োছত-যগাষ্ঠীকক েতকথ করুন’) নাছেল হও়োর পর
6. িহীহুল জাকম‘, হা/৪৭১১।
7. িহীহ বু খারী, হা/৭।
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االعت
صام

নবী a িাফা পাহাকড় উেকলন এবং উচ্চৈঃস্বকর বলকলন,
‘ই়ো োবাহাহ!’ অেথাৎ ছবপদ! ছবপদ! কুরাইকশর যলাককরা
পাহাকড়র োমকন উপছস্থত হকলা। ছতছন َ তাকদর লক্ষয
ককর
َ َ ْ َ ْ ُ َُْ ًْ َ
َُْ ْ َ ْ ْ ََُْ َ
ُ
َ
ْ
َ
বলকলন, اْلب يل
أرأيتم إين أخَبتكم أن خيل َترج يمن سف يح هذا
ُْ َ
ِّ
‘ أكنتُ ْم ُم َص يد يقআছম েছদ যতামাকদর বছল যে, একছি শত্রুদল
এই পাহাকড়র ওপার যেকক যতামাকদর উপর আক্রমে
করকব, যতামরা ছক আমার কো ছবশ্বাে করকব?’ েককল
َ َ َ
বলল, ‘ َما َج َربْنَا َعليْك ك يذبًاআমরা আপনাকক কখকনা ছমেযা
বলকত যদছখছন’। তখন ছতছন বলকলন, ‘আছম যতামাকদর জনয
এক কছেন আোকবর েতকথকারী’।8
এই ঘিনা়ে অকনকগুকলা ছবষ়ে রক়েকি। তকব এখাকন
প্রােছিক ছবষ়েছি হকে নবী a েম্পককথ তার জাছতর
َ َ َ
োক্ষয, ‘ َما َج َربْنَا َعليْك ك يذبًاআমরা কখকনা আপনাকক ছমেযা
বলকত যদছখছন’। ছতছন কত েতযবাদী ছিকলন এখান যেকক
যেছি বু ঝা ো়ে!9
২. দ়ো-মমতা : দ়ো করা একছি মহৎ গুে, ো মানু কষর উচ
বযছিকত্বর পছরচ়ে বহন ককর। যে বযছি দ়ো ককর না, তার
উপরও দ়ো করা হ়ে না।10 মানবজাছতর মকধ্য েবকচক়ে বড়
দ়োলু ছিকলন নবী মুহাম্মদ a। ছতছন শুধ্ু মানু কষর উপর
দ়ো ককরনছন, বরং পশু-পাছখ ও জন্তু-জাকনা়োকরর উপকরও
দ়ো ককরকিন এবং দ়ো করকতও অনযকক আকদশ ককরকিন।
যেকহতু তাাঁকক পাোকনাই হক়েছিল োরা ছবশ্বজাহাকনরَ জনয
َ َ َْ َ ْ َ َ
রহমত তো দ়োস্বরূপ। মহান আল্লাহ বকলন, اك إيّل
﴿وما أرسلن
ْ
َ
ً
ْ
َ ْحة لل َعالم
َ ‘ َرআর আমরা যতা আপনাকক েৃ ছষ্টকুকলর জনয
﴾ي
ي ي
শুধ্ু রহমতস্বরূপই পাছেক়েকি’ (আল-আছি়ো, ২১/১০৭)। নবী
a কত দ়োলু ছিকলন তার একছি বড় দৃ ষ্টান্ত, আনাে
َ َ
ُ َخ َد ْم
َ ْ ب ﷺ َع
َ َت انل
ইবনু মাকলক
c বলকিন, ُ ي ف َما
ش يس ين
َ
َ
َ
َ
َ
َت َوّل أّل َصنَ ْعت
َ ‘ قَال ل أف َوّل ل َم َصنَ ْعআছম ১০ছি  يবির নবী
ي
ي
a এর যখদমত ককরছি। ছকন্তু ছতছন কখকনা আমার প্রছত
‘উহ!’ শব্দছি ককরনছন। এ কো ছজকেে ককরনছন, তুছম এ
কাজ যকন করকল এবং যকন করকল না?’11 এই ছিল নবী
a এর দ়ো একজন খাকদকমর োকে।
৩. ছবন়ে ও নম্রতা : নবী a ছিকলন উচ েম্মাকনর
অছধ্কারী বযছি, রাষ্ট্রনা়েক, েু ছবচারক ইতযাছদ। তা েকেও
তাাঁর মকধ্য যকাকনা রককমর গবথ অহংকার ছিল না। ছতছন এত
নম্র ও ভদ্র ছিকলন যে, োধ্ারেত ছতছন িাহাবীদগকের মকধ্যই
বেকতন। ফকল যকাকনা অপছরছচত বযছি আেকল প্রশ্ন না করা
পেথন্ত বলকত পারকতন না যে, যকান বযছিছি নবী a।12
8. িহীহ বু খারী, হা/৪৯৭১।
9. প্রবন্ধ: নবী-জীবকন েতযবাছদতা, মাছেক আল কাউোর, এছপ্রল ২০১৮।
10. িহীহ জাকম‘, হা/৬৫৯৮, হাদীি িহীহ।
11. িহীহ বু খারী, হা/৬০৩৮।
12. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৯৮, হাদীি িহীহ।
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ছতছন যকমন নম্র ও ভদ্র ছিকলন তার আকরকিা দৃ ষ্টান্ত—
ছতছন a েখন বাছড়কত োককতন, তখন পছরবাকরর
যিািখাকিা কাজ-ককমথ অংশগ্রহে করকতন। স্ত্রীকদর
পাছরবাছরক কাকজ েহকোছগতা করকতন, ো দ্বারা নম্রতার
প্রকাশ পা়ে। আেও়োদ p হকত বছেথত, ছতছন বকলন,
আছম আক়েশা g-যক ছজকেে করলাম, নবী a ঘকর
ْ
ُ ُ َ َ َ
োকাবস্থা়ে কী করকতন? ছতছন বলকলন,
كون يِف يمهنَ ية
َكن ي
َ
َ َ َ َ َ َ َُ َ
َ
َ
َ
َ َ ‘ أَ ْه يل يه َت ْعن يخ ْد َمة أ ْه يل يه فإذا َحঘকরর
َض يت الصلة خرج يإل الصلةي
ي
ي
কাজ-ককমথ বযস্ত োককতন। অেথাৎ পছরবারবকগথর েহা়েতা
করকতন। আর িালাকতর েম়ে হকল িালাকতর জনয চকল
যেকতন’।13 একদা আনাে ইবনু মাকলক c একদল ছশশুর
পাশ্বথ ছদক়ে অছতক্রম করার েম়ে ছতছন তাকদর োলাম ছদক়ে
ُ َْ
ُّ َ‘ ََك َن انلনবী aও এমনছি করকতন’।14
বলকলন, ب ﷺ يف َعل ُه
ي
অেথাৎ নবী a একজন বড় মানু ষ হক়েও যিাি বাচাকদর
োলাম ছদকতন, যেছি তার ছবন়ে ও নম্রতারই প্রমাে ককর।
৪. েহনশীলতা : যকাকনা অপিেনী়ে ছজছনে যদকখ বা কছেন
যেকক কছেনতর মুহূকতথ ছনকজকক ছন়েন্ত্রকে রাখা, প্রছতকশাধ্
গ্রহকের ক্ষমতা োকা েকেও প্রছতকশাধ্ গ্রহে না করাকক
েহনশীলতা বকল। েহনশীলতা়ে ছপ্র়ে নবী a ছিকলন
েকবথাচ আদশথ।
তার কক়েকছি দৃ ষ্টান্ত— আনাে ইবনু মাকলক c হকত
বছেথত। ছতছন বকলন, ‘আছম নবী a এর েকি পে
চলছিলাম। তখন ছতছন নাজরাকন প্রস্তুত যমািা পাকড়র চাদর
পছরছহত অবস্থা়ে ছিকলন। এক যবদু ঈন তাাঁকক যপক়ে খুব
যজাকর যিকন ধ্রল। অবকশকষ আছম যদখলাম, যজাকর িানার
কারকে নবী a-এর কাাঁকধ্ চাদকরর পাকড়র দাগ বকে
যগকি। অতৈঃপর যবদু ঈন বলল, আল্লাহর যে েম্পদ আপনার
ছনকি আকি তা হকত আমাকক ছকিু যদও়োর আকদশ ছদন।
আল্লাহর রােূ ল a তার ছদকক তাছকক়ে মুচছক হাছে
ছদকলন, আর তাকক ছকিু যদও়োর আকদশ ছদকলন’।15 এই
ছিল নবী a এর েহনশীলতা।
আবূ হুরা়েরা c বকলন, একবার এক যবদু ঈন মেছজকদ
প্রস্রাব ককর ছদকলন। তখন যলাকজন তাকক শােন করার
জনয উকত্তছজত হক়ে পড়কলন।
রােূ লুল্লাহ a َতাকদর
َ
ً ْ
َ
َ َ
ُ ْ ُ ُ َ
َُ
বলকলন, وه َوأه يريقوا ََع بَ ْو ي يل ذنوبًا يم ْن َماء أ ْو َسجل يم ْن َماء ف يإن َما
دع
َين َول َ ْم ُتبْ َعثُوا ُم َع ِِّّسين
َ ‘ بُ يعثْتُ ْم ُميَ ِِّّسকতামরা তাকক যিকড় দাও
ي
ي
এবং তার প্রস্রাকবর উপর এক বালছত পাছন যেকল দাও।
কারে, যতামাকদরকক নম্র বযবহারকারী বাছনক়ে পাোকনা
হক়েকি; ককোর বযবহারকারী ছহকেকব পাোকনা হ়েছন’।16
13. িহীহ বু খারী, হা/৬৭৬।
14. িহীহ বু খারী, হা/৬২৪৭।
15. িহীহ বু খারী, হা/৩১৪৯।
16. িহীহ বু খারী, হা/৬১২৮।

নবীজীবকনর েবছকিু ই যতা উম্মকতর জনয ছশক্ষা। এখান
যেকক ছশক্ষা গ্রহে ককর আমরাও যেন ছনকজকদরকক
েহনশীলতার মকহাত্তম গুকে গুোছিত কছর।
৫. নযা়েপরা়েেতা : নযা়েপরা়েেতা মানবচছরকত্রর এক মহৎ
গুে, োর ফকল পাছরবাছরক ও োমাছজক জীবকন শাছন্ত ছফকর
আকে। তার েবকচক়ে বড় উদাহরে হকলা ছপ্র়ে নবী a।
ছতছন ধ্নী-গরীব, যিাি-বড়, পছরছচত-অপছরছচত েবাইকক
মানু ষ ছহকেকব েমান দৃ ছষ্টকত যদখকতন। এমনছক শত্রু-ছমকত্রর
মকধ্যও যকাকনা যভদাকভদ করকতন না।
তার একিা বড় দৃ ষ্টান্ত— উরও়ো ইবনু ে েু বাক়ের c
হকত বছেথত যে, রােূ লুল্লাহ a-এর োমানা়ে মক্কা ছবজ়ে
অছভোকনর েমক়ে এক েম্ভ্রান্ত যগাকত্রর স্ত্রীকলাক চুছর
ককরছিল। তাই তার যগাকত্রর যলাকজন আতছিত হক়ে
উোমা ইবনু োক়েদ c-এর কাকি একে রােূ লুল্লাহ aএর ছনকি েু পাছরশ করার জনয অনু করাধ্ জানাকলা। উরও়ো
c বকলন, উোমা c-এ ছবষক়ে নবী a-এর কাকি
কো বলামাত্র তাাঁর যচহারার রং পছরবছতথত হক়ে যগল। ছতছন
উোমা c-যক বলকলন, তুছম ছক আল্লাহর ছনধ্থাছরত
শাছস্তগুকলার একছি শাছস্তর বযাপাকর আমার কাকি েু পাছরশ
করি? উোমা c বলকলন, যহ আল্লাহর রােূ ল! আমার
জনয আল্লাহর কাকি ক্ষমা প্রােথনা করুন। এরপর েন্ধযা হকল
রােূ লুল্লাহ a খুৎবা ছদকত দাাঁড়াকলন। েোেেভাকব আল্লাহর
হামদ-িানা ককর বলকলন, ‘আম্মা বা‘দ’ যতামাকদর পূ বথবতথী
উম্মতরা এজনয ধ্বংে হক়েছিল যে, তারা তাকদর মধ্যকার
উচ যেছের যকাকনা যলাক চুছর করকল তাকক যিকড় ছদত।
পক্ষান্তকর যকাকনা দু বল
থ যলাক চুছর করকল তার উপর
ছনধ্থাছরত শাছস্ত প্রক়োগ করত। অতৈঃপর শপে ককর বলকলন,
‘োাঁর হাকত মুহাম্মাকদর প্রাে তাাঁর শপে! েছদ মুহাম্মাকদর
কনযা ফাকতমাও চুছর করত, তাহকলও আছম তার হাত যককি
ছদতাম। এরপর রােূ লুল্লাহ a যেই মছহলাছির বযাপাকর
আকদশ ছদকলন। ফকল তার হাত যককি যদও়ো হকলা।
পরবতথীকাকল ছতছন উত্তম তওবার অছধ্কাছরেী হক়েছিকলন
এবং ছববাহ বন্ধকন আবদ্ধ হক়েছিকলন। আক়েশা g
বকলন, এরপর ছতছন আমার কাকি প্রা়েই আেকতন। আছম
তার প্রক়োজনাছদ রােূ লুল্লাহ a-এর কাকি তুকল ধ্রতাম’।17
৬. রাগ ছন়েন্ত্রে ও ক্ষমা : রাগ মানু ষকক অকনক েম়ে েছেক
পে হকত ছবচুযত ককর। তািাড়া েমাকজর মানু ষ যমজাজী
মানু ষকক ভাকলাবাকে না। তাই রাগ ছন়েন্ত্রে ককর ক্ষমা ককর
যদও়ো একিা মহৎ গুে, োকদরকক স্ব়েং আল্লাহ তাআলা
ভাকলাবাকেন।
(বাকী অংশ ৩৫ নং পৃষ্ঠায় )
17. িহীহ বু খারী, হা/৪৩০৪।

29

6ô el© 7g msL¨v

িামটয়ক প্রিঙ্গ

রাটিে-ইউশ্বেন
দ্রব্যমূ ল্যযর পাগযা ঘ াড়া
ও টিটিটব্র যুযদ্ধ : একটট পযতাশ্বোেনা
 আেু র রাযযাক
-আেু ল্লাহ না
টবন

যারা মমাটামুটট বর্তমান টবশ্বের খবরাখবর রাশ্বখন র্ারা
সকশ্বেই জাশ্বনন ময, বর্তমান টবশ্বের সবশ্বেশ্বে আশ্বোটের্
ইসু ু ইউশ্বেন-রাটিোর যু দ্ধ। কশ্বরানাভাইরাশ্বসর পর বর্তমান
টমটিোে সবশ্বেশ্বে আশ্বোটের্ ইসু ু এই যু দ্ধ। ব্ক্ষ্যমাণ প্রব্ল্ে
ইউল্েন ও রাটিয়ার টব্ষল্য় টব্ল্েষণমূ যক আল্যাচনা ঘপি
করা হল্যা।
মুিটযম টব্ল্ের িাল্ে িম্পৃ ক্ততা :
রাটিো-ইউশ্বেন যু দ্ধ মকাশ্বনা না মকাশ্বনাভাশ্বব মুসটেম টবশ্বের
সাশ্বে সম্পৃ ক্ত এবং মুসটেমশ্বের ইটর্হাশ্বসর সাশ্বেও
ওর্শ্বরার্ভাশ্বব জটির্। র্ার অনুর্ম কারণ হশ্বে—
(১) পৃ টেবীর রাজনীটর্ অশ্বনকটা মর্ে টনভতর। মর্ে
উৎপােনকারী টহশ্বসশ্বব মযমন আশ্বমটরকা ও রাটিো িীশ্বষত
আশ্বে, টিক মর্মটন মধ্ুরাশ্বেুর মুসটেম মেিগুশ্বো িীশ্বষত
রশ্বেশ্বে। একারশ্বণই আমরা এই ইসু ুশ্বর্ টিটটি রধ্ানমন্ত্রীর
সঊেী আরশ্বব সফর আর মজা বাইশ্বিশ্বনর বারংবার সঊেী
আরব এবং আরব আটমরাশ্বর্র যু বরাজশ্বের কাশ্বে মফানকে
মেখশ্বর্ মপশ্বেশ্বে।
(২) পািাপাটি গ্ুাস উৎপােশ্বন মযমন রাটিো িীশ্বষত, টিক
মর্মটন কার্ারও অনুর্ম গ্ুাস উৎপােনকারী মেি। আর
ইউশ্বরাশ্বপর সাশ্বে রাটিোর অনুর্ম সমসুা হশ্বে গ্ুাস।
(৩) রাটিোর সরব উপটিটর্ আশ্বে টসটরোর মাটটশ্বর্।
বািিার আে-আসাশ্বের পশ্বে িক্ত অবিান রশ্বেশ্বে র্ার।
অনুটেশ্বক র্ুরস্কসহ মধ্ুরাশ্বেুর সকে মেশ্বির স্বােত রশ্বেশ্বে
টসটরোশ্বর্।
(৪) এই রাটিোর সাশ্বে জটির্ আশ্বে কশ্বকিাস অঞ্চশ্বের
মুসটেমশ্বের সাশ্বি ৩০০-৪০০ বেশ্বরর রক্তস্নার্ ইটর্হাস।
সু র্রাং আমরা মুসটেম টহশ্বসশ্বব রাটিোর সাশ্বে ইউশ্বেশ্বনর
এই যু দ্ধশ্বক স্বাভাটবকভাশ্বব টনশ্বর্ পাটর না; বরং এই টবষশ্বে
আমাশ্বের টেন্তাভাবনা করা এবং বু ঝার মেষ্টা করা উটের্।
মসই টেন্তাভাবনা এবং মবাঝার মেষ্টা মেশ্বকই আমাশ্বের
আজশ্বকর এই সংটেপ্ত অবর্ারণা।
* ফাশ্বযে, োরুে উেূ ম মেওবান্দ, ভারর্; এম. এ. (অধ্ুেনরর্), উেূ মুে
হােীে টবভাগ্, মেীনা ইসোমী টবেটবেুােে, সঊেী আরব।
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রাটিোর ইটর্হাস :
আজশ্বকর ময রাটিো োাঁটিশ্বে আশ্বে ভ্লাটেটমর পুটর্শ্বনর
মনর্ৃশ্বে, এই রাটিোর যটে আমরা সংটেপ্ত ইটর্হাস টাটন
র্াহশ্বে টনকট অর্ীশ্বর্ রাটিোর িাসনামেশ্বক কশ্বেকভাশ্বগ্
ভাগ্ করশ্বর্ পাটর।
(১) জার িাসনামে : ‘জার’ িশ্বের িাটেক অেত সম্রাট।
মশ্বগাটেেশ্বের েখে মেশ্বক রাটিোশ্বক উদ্ধাশ্বরর মাধ্ুশ্বম জার
িাসনামশ্বের শুরু হে। জার িাসনামশ্বের টবখুার্ কশ্বেকজন
িাসক হশ্বেন— টপটার, কুােটরন, আশ্বেকজান্ডার রমুখ।
জার িাসনামশ্বে পটরবারশ্বকটিক এটেট মেটণর হাশ্বর্ টেে
সবতমে েমর্া।
(২) বেশ্বিটভক টবপ্লব : জার সাম্রাশ্বজুর অর্ুাোশ্বর অটর্ষ্ঠ
হশ্বে এবং জামতানশ্বের কাশ্বে জার সাম্রাশ্বজুর পরাজশ্বের
কারশ্বণ রাটিোর জনগ্ণ র্াশ্বের উপর টেপ্ত হশ্বে র্াশ্বের
টবরুশ্বদ্ধ টবশ্বরাহ কশ্বর। ১৯১৭ সাশ্বের মসই টবশ্বরাহশ্বক বো
হে বেশ্বিটভক টবপ্লব। এই টবপ্লশ্ববর ফেশ্রুটর্শ্বর্ মেটনন
এবং মজাশ্বসফ স্ট্ুাটেন-এর হার্ ধ্শ্বর সমাজর্াটন্ত্রক
মসাটভশ্বের্ ইউটনেশ্বনর উত্থান হে।
(৩) মসাটভশ্বের্ ইউটনেশ্বনর পর্ন : আশ্বমটরকার সাশ্বে
স্নােু যুদ্ধ এবং টবটভন্ন মেশ্বির স্বাধ্ীনর্ার োবীর ফশ্বে
মসাটভশ্বের্ ইউটনেন মভশ্বে যাে। টবশ্বিষ কশ্বর কমুুটনজশ্বমর
অেতননটর্ক বুবিা মানু ষশ্বক সন্তুষ্ট করশ্বর্ অেম হে।
পুটর্শ্বনর মিশ্বন েু টগ্ন এবং রাটিো-ইউশ্বেন যু শ্বদ্ধর আেটিতক
ও ধ্মতীে কারণ :
আজশ্বকর রাটিোশ্বক ভ্লাটেটমর পুটর্ন মকান েৃ টষ্টশ্বর্ মেখশ্বে
এবং মকান পটরকল্পনা টনশ্বে সামশ্বন এগুশ্বে? কী আেশ্বিত
এবং কী সভুর্া ও সংস্কৃটর্ র্ার অন্তশ্বর োেন করশ্বে? এটা
জানা রাটিোর সামটিক অবিা মবাঝার মেশ্বে অর্ীব
জরুরী।
যখনই আমরা বর্তমান পুটর্ন টযটন মসাটভশ্বের্ ইউটনেশ্বনর
ধ্বংসস্তুশ্বপর ওপর বর্তমান রাটিোশ্বক সামশ্বন এটগ্শ্বে টনশ্বে
যাশ্বেন, টর্টন কী মুাটনশ্বফশ্বস্ট্া ও েেু-উশ্বেিু টনশ্বে সামশ্বন
এগুশ্বেন র্া জানশ্বর্ পারব, র্খন আমাশ্বের সামশ্বন অশ্বনক
স্ট্রাশ্বটটজ পটরষ্কার হশ্বে যাশ্বব।
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পুটর্ন ও বর্তমান রাটিোর আেিত বু ঝার মেশ্বে সবার আশ্বগ্
ময নামটট আসশ্বব, র্া হশ্বে োিতটনক আশ্বেকজান্ডার েু টগ্ন।
যার টেটখর্ বই-পুস্তক মসনাবাটহনীর টসশ্বেবাশ্বসর অন্তভুতক্ত
করা হশ্বেশ্বে। এমনটক স্কুে-কশ্বেশ্বজর টসশ্বেবাশ্বসরও অন্তভুক্ত
ত
করা হশ্বেশ্বে।
আশ্বেকজান্ডার েু টগ্শ্বনর ময বইটটশ্বর্ বর্তমাশ্বন রাটিোর
মুাটনশ্বফশ্বস্ট্া নাশ্বম রোর করা হে, মসই বইশ্বের নাম হশ্বে
‘টে ফাউশ্বন্ডিন অফ টজওপটেটটক্স : টি টিওপটযটিকযায
টিউচার অি রাটিয়া’। এই বই মসাটভশ্বের্ ইউটনেশ্বনর
পর্ন হওোর আশ্বগ্ই আশ্বেকজান্ডার েু টগ্ন টেশ্বখটেশ্বেন।
২০০৫ সাশ্বে যখন আশ্বমটরকার একটট অনু ষ্ঠাশ্বন র্াশ্বক
আমন্ত্রণ জানাশ্বনা হে, র্খন আশ্বমটরকার গ্শ্ববষকরা
বশ্বেটেশ্বেন, আটির েিশ্বক মেখা এই বইশ্বের রাে
পশ্বনশ্বরাটটর মশ্বর্া রস্তাব এখন পযতন্ত পুটর্ন বাস্তবােন কশ্বর
মফশ্বেশ্বে। আশ্বেকজান্ডার েু টগ্ন আে-জাটজরাে টকেু টেন
আশ্বগ্ ময সাোৎকার টেশ্বেশ্বেন, মস সাোৎকাশ্বর টর্টন
বশ্বেশ্বেন, আজশ্বক যটে মকউ গ্শ্ববষণা কশ্বর এই বই পশ্বি
মেশ্বখ, র্াহশ্বে মেখশ্বব ময, পুটর্ন ওই বইশ্বের পঞ্চািটটর
অটধ্ক রস্তাব এখন পযতন্ত বাস্তবােন সম্পন্ন কশ্বর মফশ্বেশ্বে।
এজনু আশ্বেকজান্ডার েু টগ্নশ্বক বো হে ‘পুটর্শ্বনর মিন’।
আশ্বেকজান্ডার েু টগ্ন র্ার মোশ্বখর সামশ্বন রাটিোে টর্ন
টর্নটা িাসশ্বনর ধ্রন মেশ্বখশ্বেন। মযমন জার িাসশ্বনর কো
শুশ্বনশ্বেন, টিক মর্মটন মসাটভশ্বের্ ইউটনেশ্বনর টবপ্লব মযটাশ্বক
কটমউটনজম বা সমাজর্ন্ত্র আর আরবীশ্বর্ শুেূ ঈ বো হে—
মসটার উত্থান এবং পর্ন মেশ্বখশ্বেন। পািাপাটি বর্তমান
আধ্ু টনক টবশ্বে আজশ্বকর ইউশ্বরাপ-আশ্বমটরকা এবং আজশ্বকর
ইসরাঈে ময মসকুোর দ্বীশ্বনর ধ্ারক ও বাহক হশ্বে
ধ্মতটনরশ্বপের্াবাশ্বের োরস মেে এবং ময পুাঁটজবােী অেতনীটর্
সারা পৃ টেবীশ্বর্ রোর কশ্বর, মস পুাঁটজবােী অেতনীটর্ ও
মসকুোটরজমও েু টগ্ন মেশ্বখশ্বেন।
রাটিোর উত্থাশ্বনর জনু এবং রাটিোর ভটবষুশ্বর্র জনু
আশ্বেকজান্ডার েু টগ্ন কটমউটনজম, মসকুুোটরজম ও পুাঁটজবাে
মেশ্বক মবর হশ্বে নর্ুন একটা টেউটর টেশ্বেশ্বেন। এই টেউটরর
যটে সারমমত আমরা উশ্বল্লখ কটর, র্াহশ্বে আমাশ্বের আজ
মেশ্বক ১০০০ বের আশ্বগ্ টফশ্বর মযশ্বর্ হশ্বব। টনশ্বে র্ার
আেশ্বিতর সারমতম মপি করা হশ্বো :
প্রেমত, বাইজান্টাইন সাম্রাজু ও কুরআন-হােীশ্বে বটণতর্
রূম। আজ মেশ্বক হাজার বের আশ্বগ্ রাটিোশ্বর্ একজন
বােিা টেশ্বেন, র্ার নাম হশ্বে ভ্লাটেটমর। এই ভ্লাটেটমরশ্বক

রাটিো ও রাটিোর আশ্বিপাশ্বি যর্ রাষ্ট্র আশ্বে, সবাই অশ্বনক
পটবে এবং অশ্বনক মহান মশ্বন কশ্বর। র্াশ্বক মহান মশ্বন
করার কারশ্বণ র্ারাও টনশ্বজশ্বের নাশ্বমর আশ্বগ্ ভ্লাটেটমর
োগ্াে। মযমন পুটর্শ্বনর টনশ্বজর নাশ্বমর আশ্বগ্ও আশ্বে
ভ্লাটেটমর। মসই মহান মিট ভ্লাটেটমর অশ্বেতািক্স টিষ্টান ধ্শ্বমতর
েীো িহণ কশ্বর অশ্বেতািক্স টিষ্টান ধ্মতশ্বক সামশ্বন মরশ্বখ
বাইজান্টাইন সাম্রাশ্বজুর সাশ্বে রাটিোশ্বক সংযু ক্ত কশ্বর
িাসনবুবিা ক্বাশ্বেম কশ্বরন। েু টগ্ন টেউটরর মূ ে েিতন মসই
বাইজান্টাইন সাম্রাশ্বজু টফশ্বর মযশ্বর্ হশ্বব। সু র্রাং
আমাশ্বেরশ্বক আশ্বগ্ বাইশ্বজন্টাইন সাম্রাজু কী, র্া বু ঝশ্বর্
হশ্বব।
ইটর্হাস সােী, মরামান সাম্রাজু িাসশ্বনর সু টবধ্াশ্বেত েু ই ভাশ্বগ্
ভাগ্ করা হে। ইর্াটের রাজধ্ানী মরামশ্বকটিক একটা
মরামান সাম্রাজু। আশ্বরকটা মরামান সাম্রাজু তর্টর হে
আজশ্বকর র্ুরশ্বস্কর ইস্তাম্বুেশ্বকটিক, যাশ্বক আরবীশ্বর্
কুসর্ুনর্ুটনো এবং ইংশ্বরটজশ্বর্ কনস্ট্াটন্টশ্বনাপে বো হে।
কনস্ট্াটন্টশ্বনাপেশ্বক মকি কশ্বর ময মরামান সাম্রাজু তর্টর
হশ্বেশ্বে, এটাশ্বক বো হে বাইজান্টাইন সাম্রাজু। এ েু শ্বটার
মশ্বধ্ু অনুর্ম পােতকু হশ্বে- বাইজান্টাইনগ্ণ অশ্বেতািক্স
টিষ্টান আর ইর্াটের মরামানগ্ণ কুােটেক টিষ্টান।
এই েু ই মরামান সাম্রাশ্বজুর মশ্বধ্ু সবশ্বেশ্বে মবটি রটসটদ্ধ,
সবশ্বেশ্বে মবটি েীর্ত সমে টটশ্বক োকা এবং সবশ্বেশ্বে মবটি
এোকা িাসন কশ্বরশ্বে বাইজান্টাইন সাম্রাজু। পটবে কুরআন
ও হােীশ্বে মযখাশ্বন মযখাশ্বন ‘রূম’ বুবহার করা হশ্বেশ্বে,
মসখাশ্বন বাইজান্টাইন সাম্রাশ্বজুর বােিা টহরাটিোস ময
মরামান সাম্রাশ্বজুর অটধ্পটর্ টেশ্বেন মসই অশ্বেতািক্স টিষ্টাশ্বনর
মরামান সাম্রাজু উশ্বেশ্বিু; ইর্াটের রাজধ্ানী মরাম উশ্বেিু
নে। এটা একটা খুবই গুরুেপূ ণত পশ্বেন্ট, মযটা আমাশ্বেরশ্বক
মশ্বন রাখশ্বর্ হশ্বব।
আজশ্বকর আশ্বেকজান্ডার েু টগ্ন মসই বাইজান্টাইন
িাসনবুবিাে টফশ্বর মযশ্বর্ োন। মযই মরামান এম্পাোর
অশ্বেতািক্স টিষ্টানশ্বকটিক একটট ধ্াটমতক জার্ীের্াবােী
মেিীে কৃটষ্ট-কােোর মেিীে সংস্কৃটর্টভটিক গ্শ্বি ওিশ্বব।
এজনু আরবী ভাষাভাষী টবশ্বেষকগ্ণ এটাশ্বক নবু কােোর
বশ্বেশ্বেন। আমরা জাটন, আল্লাহর রাসূ ে a-এর যু শ্বগ্
পারসু টকসরা ও মরামান কােোর টেে। আজশ্বকর পুটর্ন
মসই কােোর হশ্বর্ োে।
কুােটেক ও অশ্বেতািক্স-এর মশ্বধ্ু পােতকু কী?
কুােটেক ও অশ্বেতািক্সশ্বের মশ্বধ্ু অশ্বনক টবোসগ্র্ ধ্মতীে
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পােতকু রশ্বেশ্বে, র্ার মশ্বধ্ু টকেু পােতকু টনশ্বে মপি করা
হশ্বো :
(১) বাইজান্টাইন সাম্রাশ্বজুর অশ্বোত িক্স টিষ্টানরা সব সমেই
টহব্রু ভাষা বুবহার করর্ আর ইর্াটের মরাশ্বমর কুােটেক
টিষ্টানরা সব সমেই েুাটটন ভাষা বুবহার কশ্বর।
(২) ইর্াটের মরামান কুােটেক টিষ্টানশ্বের ধ্মতগুরুশ্বক বো
হে মপাপ আর বাইজান্টাইন সাম্রাশ্বজুর অশ্বেতািক্স টিষ্টানশ্বের
ধ্মতগুরুশ্বক বো হে পুাটিেক। েহীহ বু খারীশ্বর্ টহরাটিোশ্বসর
েম্বা হােীশ্বে  بطريقবো হশ্বেশ্বে। আজশ্বকর রাটিোর টযটন
অশ্বেতািক্স টিষ্টানশ্বের ধ্মতগুরু, র্াশ্বকও পুাটিেক নাশ্বমই
সশ্বম্বাধ্ন করা হে।
(৩) যারা ইর্াটের মরামান সাম্রাশ্বজুর কুােটেক টিষ্টান র্ো
আজশ্বকর ইউশ্বরাপীে ইউটনেন, র্ারা বিটেন পােন কশ্বর
২৫শ্বি টিশ্বসম্বর। আর যারা বাইজান্টাইন সাম্রাশ্বজুর
অশ্বেতািক্স টিষ্টান র্ো আজশ্বকর অশ্বেতািক্স রাটিোর টিষ্টান,
র্ারা বিটেন পােন কশ্বর ৭ জানু োটর।
(৪) অশ্বেতািক্সশ্বের োটব অনু যােী, যারা কুােটেক টিষ্টান
র্ারা মূ ের্ একজন ইোহূ েী ময টনশ্বজ নামকাওোশ্বস্ত টিষ্টান
রূপ ধ্ারণ কশ্বর টিষ্টান ধ্মতশ্বক টবকৃর্ করার মেষ্টা কশ্বরশ্বে,
মসই টবকৃর্ ধ্শ্বমতর অনু সারী। আর অশ্বেতািক্সরা টনশ্বজশ্বেরশ্বক
মূ ে টিষ্টান ধ্শ্বমতর মূ ে ধ্ারার অংি মশ্বন কশ্বর।
(৫) বর্তমান পৃ টেবীশ্বর্ কুােটেক টিষ্টান এবং অশ্বেতািক্স
টিষ্টানশ্বের মশ্বধ্ু একটা গুরুেপূ ণত পােতকু মোশ্বখ পশ্বি, মসটা
হশ্বে- অশ্বেতািক্স টিষ্টানশ্বের পটরবার রো, মেিীে কৃটষ্টকােোর ও ধ্মত-কশ্বমতর রটর্ মবটি আিহ।
আশ্বেকজান্ডার েু টগ্ন সম্পূ ণরূ
ত শ্বপ কটমউটনজম মেশ্বক
রাটিোশ্বক মবর কশ্বর টনশ্বে যাওোর মেষ্টা কশ্বরশ্বেন।
কটমউটনজম হশ্বে ধ্মতহীনর্া এবং ধ্মতটবশ্বরাটধ্র্া, মসখান
মেশ্বক েু টগ্শ্বনর নর্ুন টেউটর টেশ্বে পুশ্বরা রাটিোশ্বক একটা
ধ্মতশ্বকটিক মেশ্বি পটরণর্ করার মেষ্টা কশ্বরশ্বে। মযটার টভটি
োকশ্বব অশ্বেতািক্স টিষ্টান। মযটার টভটি োকশ্বব বাইজান্টাইন
সাম্রাজু। পুটর্নও ওই আেশ্বিত টবোস কশ্বর একটা
ধ্মতশ্বকটিক রাটিোশ্বক গ্শ্বি র্ুেশ্বেন। সু র্রাং মসাটভশ্বের্
ইউটনেশ্বনর রাটিো এবং আজশ্বকর রাটিোর মশ্বধ্ু আসমানযমীন পােতকু আশ্বে। টবোসগ্র্ এবং আেিতগ্র্ পােতকু
রশ্বেশ্বে। বর্তমাল্ন এব্ং টনকি অতীল্ত রাটিয়া ময যু দ্ধগুশ্বো
পটরোেনা কশ্বরশ্বে র্ার রশ্বর্ুকটটর টপেশ্বন বাইজান্টাইন
সাম্রাশ্বজু টফশ্বর যাওোর মসই মূ ে ইোটা ধ্রা পিশ্বব।
আশ্বেকজান্ডার েু টগ্ন র্ার টেটখর্ বইশ্বে টনটির্ভাশ্বব
বশ্বেটেশ্বেন ময, টেটমো েখে করশ্বর্ হশ্বব। টর্টন ইউশ্বেন
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েখশ্বের টবষশ্বেও র্ার বইশ্বে পরামিত টেশ্বেশ্বেন অশ্বনক
আশ্বগ্ই। টর্টন টেশ্বখশ্বেন, রাটিোর মরশ্বনসাাঁ োমাশ্বর্ পাশ্বর
একমাে ইউশ্বেন। সু র্রাং ইউশ্বেন ও টেটমোশ্বক েখে
করা োিা রাটিোর এই মরশ্বনসাাঁ পূ ণতর্া পাশ্বব না। এভাশ্বব
আটির েিশ্বক র্ার উশ্বল্লটখর্ বইগুশ্বোশ্বর্ আশ্বেকজান্ডার
েু টগ্ন টেশ্বখশ্বেন।
টদ্বর্ীের্, েু টগ্শ্বনর আরও একটট বই রশ্বেশ্বে ‘টে মফােত
পটেটটকাে টেউটর’ নাশ্বম। উক্ত বইশ্বে টর্টন র্ার টেউটরশ্বক
ের্ুতে পটেটটকুাে টেউটর বশ্বেশ্বেন। এই টেউটরর মূ ে
মুাটনশ্বফশ্বস্ট্া হশ্বে American liberalism must be
destroyed.
র্ো
আশ্বমটরকার
ময
টেবাশ্বরজম
ধ্মতটনরশ্বপের্াবাে আশ্বে, এটাশ্বক মযশ্বকাশ্বনা মূ শ্বেু ধ্বংস
করশ্বর্ হশ্বব। মরাজােটনজম ইোহূ েীবােশ্বকটিক ময
অেতনীটর্র বুবিা আশ্বে, সমি পৃ টেবীশ্বর্ এই অেতননটর্ক
বুবিার সম্পূ ণতরূশ্বপ ধ্বংস কশ্বর টেশ্বর্ হশ্বব। পুাঁটজবােী
অেতবুবিা সম্পূ ণতরূশ্বপ ধ্ূ টেসুাৎ কশ্বর টেশ্বর্ হশ্বব। র্ার এই
টেউটরর পশ্বে যু টক্ত টহশ্বসশ্বব আশ্বেকজান্ডার েু টগ্ন আেজাটজরা েুাশ্বনশ্বে সাোৎকাশ্বর এটাও বশ্বেশ্বেন, টেবাশ্বরটেজম
র্ো ধ্মতটনরশ্বপের্ার মধ্াাঁো টেশ্বে ইউশ্বরাপীে ইউটনেন
মানবাটধ্কাশ্বরর নাশ্বম সংখুাগ্টরষ্ঠ জনগ্ণশ্বক সংখুাের্ুশ্বের
কাশ্বে অসহাে কশ্বর মফশ্বে। েু টগ্শ্বনর োটব হশ্বে, মানু শ্বষর
মানবাটধ্কার টনধ্তাটরর্ হশ্বব র্ার ধ্মত, সমাজ ও সংস্কৃটর্
মেশ্বক। ধ্মত মেশ্বক আোো মকাশ্বনা মানবাটধ্কার মনই।
সমাশ্বজ ময কাজটা অিহণশ্বযাগ্ু ও অপেন্দনীে,
মানবাটধ্কাশ্বরর নাশ্বম র্াশ্বক মসই কাজ করার অনু মটর্
মেওো হশ্বব- এটার আমরা সম্পূ ণরূ
ত শ্বপ টবশ্বরাটধ্র্া কটর।
সামাশ্বজ ও ধ্শ্বমত সমকাটমর্া র্ৃ টণর্ হে এবং সমাশ্বজ যটে
মযনা-বুটভোর র্ৃ টণর্ হে, র্াহশ্বে মানবাটধ্কাশ্বরর নাশ্বম
সমকাটমর্ার সু শ্বযাগ্ মেওো হশ্বব না। মানবাটধ্কাশ্বরর নাশ্বম
র্াশ্বক মযনা-বুটভোশ্বর টেপ্ত হশ্বর্ মেওো হশ্বব না।
যারা ধ্মতটনরশ্বপের্ার নাশ্বম একটট মেিশ্বক র্ার টনজ মেিীে
সংস্কৃটর্ এবং টনজ ধ্মতীে সংস্কৃটর্শ্বক মকাণিাসা কশ্বর, আমরা
মসই মসকুুোটরজশ্বমর টবরুশ্বদ্ধ। র্ো েু টগ্ন ধ্মতটভটিক
রেণিীে টনজ টনজ মেশ্বির সংস্কৃটর্টভটিক সমাজবুবিাে
টবোস কশ্বরন। র্ার এই টেউটরগুশ্বোর মাধ্ুশ্বম রাটিোর
ঐকুশ্বক মযবূ র্ ও িটক্তিােী করশ্বর্ মেশ্বেশ্বেন। মানু ষশ্বক
এক আেশ্বিতর উপর একটের্ করশ্বর্ মেশ্বেশ্বেন। যাশ্বর্ এখন
পযতন্ত েু টগ্ন ও পুটর্ন অশ্বনকটাই সফে।

(আগ্ামী সংখুাে সমাপু)
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দ্রব্যমূ ল্ঘযযর
ঘ াড়া যও টিটিটব্র যাইল্ন ধাক্কাধাটক্ক
দ্রব্যমূ ল্যযর পাগযা
াড়াপাগযা
ও টিটিটব্র
-জুমনায় রানা
দ্রব্যমূ ল্যযর ঊর্ধ্বগটির পদিল্য জনজীব্ন টপষ্ট। দ্রব্যমূ ল্যযর
পাগযা ঘ াড়া ঊর্ধ্বশ্বাল্ি ছু িল্ছ ঘিা ছু িল্ছই। এর মুল্ে
যাগাম ঘদওযা যাল্ে না। জীব্নযাত্রার ব্যয ব্াড়ার কারল্ে
দদনটিন পাটরব্াটরক চাটিদা ঘমিাল্ি পটরব্ার প্রধানল্দর
উঠল্ছ নাটিশ্বাি।
চায, ডায, ঘিয, আিা ঘেল্ক শুরু কল্র িব্টকছু র দাম
ক্রমাগিিাল্ব্ ঘব্ল্ড়ই চল্যল্ছ। ব্াজাল্রর উত্তাপ িইল্ি না
ঘপল্র মধযটব্ত্তরাও টিটিটব্র ট্রাল্কর ঘপছল্ন দাাঁড়াল্েন।
টনিযপেয ঘপল্ি ঘিোল্নও িািাকার। ণ্টার পর ণ্টা
দাাঁটড়ল্য অল্নল্ক টিরল্ছন োটয িাল্ি।
এমন দু টব্বষি পটরটিটিল্ি টনিযপেয মূ ল্যযর অটিরিা
িামযাল্ি নল্ড়চল্ড় ব্ল্িল্ছ িরকার।
ঘিাজযল্িল্যর দাম ব্াড়ার কারে অনু িন্ধাল্ন টিন িদল্িযর
কটমটিও কল্রল্ছ। এছাড়া ব্যব্িাযীল্দর কারিাটজ ঘঠকাল্ি
িারা ঘদল্ে ব্াজাল্র িদারটক ঘজারদার কল্রল্ছ জািীয
ঘিাক্তা অটধকার িংরক্ষে অটধদপ্তর। পেয ঘব্চাল্কনায পাকা
রটিল্দর ব্যব্িাল্র কড়াকটড় আল্রাপ কল্রল্ছ। অন্তি
রামাযান মাল্ি দ্রব্যমূ যয টনযন্ত্রল্ের দাটব্ আদাল্য মানব্ব্ন্ধন
ও িমাল্ব্েও করা িল্যল্ছ টব্টিন্ন মিয ঘেল্ক। টকন্তু ব্াজাল্র
টনিযপল্েযর দাল্ম এিল্ব্র উল্েেল্যাগয ঘকাল্না প্রিাব্ ঘচাল্ে
পড়ল্ছ না। টনিযপল্েযর দাল্ম এেল্না পুড়ল্ছ প্রাটন্তক ও
িীটমি আল্যর মানু ষ। দী ব িল্ে িাধারে, িীটমি ও প্রাটন্তক
আল্যর মানু ল্ষর দী বশ্বাি।
এর আল্গ ঘপাঁযাজ ও চায টনল্য ব্াজার অটির কল্র িুল্য
অল্প িমল্য টব্পুয িাকা িাটিল্য টনল্যল্ছ অিাধু ব্যব্িাযীরা।
এেন িযাটব্ন ঘিয টনল্য শুরু িল্যল্ছ। ঘপাঁযাজ ও চাল্যর
উৎপাদন িল্ন্তাষজনক িল্যও এগুল্যাল্ি ব্াড়টি মুনািা
করল্ছ টিটিল্কল্ির িদিযরা। ব্াজার ব্যব্িাপনায গযদিি
অিাধু ব্যব্িাযীল্দর অপকমব ব্ল্ন্ধ িরকাল্রর টেটেযিার
িু ল্যাল্গ অিাধু ব্যব্িাযীরা িটক্রয িরব্রাি িংকি ও অটি
মুনািা কল্র টব্পুয িাকা িাটিল্য টনল্েন, যার ঘেিারি
টদল্েন িাধারে ঘিাক্তারা। ঘগাাঁড়া ঘেল্ক িমিযার িমাধান না
করল্য িরকার যিই উল্দযাগ টনক, িু িয টমযল্ব্ না।
ঘিাক্তা ও ব্াজার টব্ল্েষজ্ঞল্দর মল্ি, িরকার পল্েযর দাম
ঘব্াঁল্ধ ঘদওযা, িযাি প্রিযািার, টনিযপেয আমদাটনর ঘক্ষল্ত্র
 খত্বীব, গছাহার ববগ পাড়া জামে েসজজদ (১২ নং আম াকজিজহ
ইউজনয়ন), গছাহার, জিজররবন্দর, জদনাজপু র।
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এযটি (ঋেপত্র) মাটজবল্নর িার নূ যনিম পযবাল্য রাোিি
ব্াজার িদারটক ঘজারদার করল্ছ। িব্ু ও ঘিাক্তারা এর
িু িয পাল্েন না। ব্াজাল্র ঘব্টে মুনািা যু িল্ি এেল্না
িৎপর মজুদদার ও টিটিল্কি চক্র।
গেমাধযম আর িামাটজক ঘযাগাল্যাগমাধযম েহুল্র মধযটব্ল্ত্তর
দেল্য। ঘিোল্ন িাল্দর িইচই ঘব্টে ঘোনা যায। িাল্দর
িমিযা টনল্যই িব্ার িাব্না। মাটিক ৫০ িাজার িাকা
আল্যও চার জল্নর মধযটব্ত্ত িংিার চল্য না, এমন িংব্াদ
টনল্য অল্নক আল্যাচনা িল্যল্ছ। টকন্তু প্রাটন্তক মানু ষগুল্যার
কো আমাল্দর িাব্নায েুব্ একিা োল্ক না।
রাল্ের দাটযত্ব িল্যা, িব্ মানু ল্ষর ল্রই উন্নযল্নর টকছু না
টকছু িু িয ঘপৌঁল্ছ ঘদওযা। দব্ষময কটমল্য আনা। প্রাটন্তক
মানু ল্ষর পাল্ে দাাঁড়াল্না। িাল্দর দু ’ঘব্যা ঘপি পুল্র োওযা
টনটিি করা। িেন উন্নযন নযাযয িয, ঘযৌটক্তক িয, ঘিকিই
িয, স্বটি এব্ং আনিদাযক িয।
দ্রব্যমূ ল্যযর ঊর্ধ্বগটি িাধারে ও স্বল্প আল্যর মানু ল্ষর
জীব্নযাত্রায কিিা প্রিাব্ ঘিল্যল্ছ, িা রাোযত্ত িংিা
ঘট্রটডং করল্পাল্রেন অব্ ব্াংযাল্দল্ের (টিটিটব্) গাটড়র
িামল্ন দী ব যাইন ঘদল্েই ধারো করা যায।
ঘকননা, স্বািাটব্কিাল্ব্ই টিড় ব্াড়ল্ছ টিটিটব্র ভ্রামযমাে
টব্ক্রযল্কল্ে। একিময িরকাটর ভ্রামযমাে টব্ক্রযল্কল্ে টনম্ন
আল্যর মানু ল্ষর যাইন ঘদো ঘযি। টকন্তু এেন টনম্নটব্ত্তল্দর
পাোপাটে মধযটব্ত্ত ও টনম্ন মধযটব্ত্তরাও টিটিটব্র যাইল্ন
দাাঁড়াল্েন। এ টনল্য ঘিাযপাড় িল্ে গেমাধযম আর
িামাটজক ঘযাগাল্যাগ মাধযল্ম। টকন্তু এর ব্াইল্র টকছু মানু ষ
আল্ছ, যারা দাটরদ্রযিীমার একদম প্রাল্ন্ত ব্াি কল্র। িাল্দর
আিল্য টিটিটব্র যাইল্ন দাাঁড়াল্নার িামেবযও ঘনই। কারে
এি ঘয যাইন, এি ঘয ধাক্কাধাটক্ক, এি আল্যাচনা, এি
েব্র; ঘিই টিটিটব্ও ঘিা টব্না পযিায পেয ঘদয না;
নযাযযমূ ল্যয টনিযপেয টব্টক্র কল্র। টকন্তু নযাযযমূ ল্যয পেয
টকনল্িও ঘিা িাকা যাল্গ নাটক!
টিটিটব্ িূ ল্ত্র জানা যায, ঘোযা ট্রাল্ক পেয টব্টক্র গি ব্ছল্রর
িুযনায আড়াই গুে ঘব্ল্ড়ল্ছ। টিটিটব্র পেয টব্টক্র এমন
জযাটমটিক িাল্র ব্াড়ল্ি োকল্য, আমাল্দর ব্ু ঝল্ি অিু টব্ধা
িল্ব্ না ঘয, িাধারে মানু ল্ষর জীব্নযাত্রা ঘকমন চযল্ছ।
একই িল্ে আল্রকটি নিুন টব্ষয আমাল্দর িামল্ন এল্িল্ছ।
িাম্প্রটিক িমল্য শুধু িাধারে মানু ষই নয; ঘদাকানদার ও
ব্যব্িাযীরাও িাল্দর ঘযাক যাইল্ন দাাঁড় কটরল্য পেয
টকনল্ছন। কারে টিটিটব্র পেয টকল্ন িারা ব্াজারমূ ল্যয
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টব্টক্র করল্য অটধক যাি করল্ি পারল্ছন। টকছু টদন আল্গ
একটি দদটনক পটত্রকায ‘টিটিটব্র চার পল্েয িাশ্রয ২৯০
িাকা’ টেল্রানাল্মর প্রটিল্ব্দল্ন এ টব্ষল্য ঘব্ে টকছু টচত্র
উল্ঠ এল্িল্ছ। প্রটিল্ব্দল্ন উল্েে করা িয, িানীয
ঘদাকানদার ও ব্যব্িাযীরা টনধবাটরি ঘযাক যাইল্ন দাাঁড়
কটরল্য টিটিটব্র পেয ঘকনাল্েন। এল্ি অল্নক িাধারে
ঘক্রিা ব্টিি িল্েন। দী বক্ষে যাইল্ন দাাঁটড়ল্য ঘেল্কও িাাঁরা
পেয পাল্েন না।’
িমাল্জ দব্ষময টছয, আল্ছ এব্ং োকল্ব্ও। একটি কযযাে
রাল্ের দাটযত্ব িল্যা, ঘিই দব্ষময কটমল্য আনা, একিা
িিনীয িীমার মল্ধয রাো। টকন্তু দব্ষময যেন িীমা ছাটড়ল্য
যায, িেন ব্ু ঝল্ি িয িাটব্বক উন্নযন িাব্নায িযংকর গযদ
আল্ছ।
পেয িরব্রাি ও ঘক্রিার চাটিদা অনু যাযী ইিযাম
ব্াজারব্যব্িা ও দ্রব্যমূ যযল্ক স্বািাটব্ক গটিল্ি চযল্ি টদল্ি
চায। িমাজিল্ন্ত্রর মল্িা ব্াজার প্রটক্রযাল্ক িমূ ল্য উল্েদ
কল্র ‘মূ যয টনধবারে কটমেন গঠন’ কল্র িরকার কিতবক
দ্রল্ব্যর দাম টনধবারে করা ইিযাল্ম টনল্ষধ। ব্স্তুি ইিযামী
অেবনীটিল্ি দামল্ক মানটব্ক ঘপ্রটক্ষল্িই টব্ল্ব্চনা করা িয।
ইিযামী অেবনীটির দাম নীটি ব্ািব্িম্মি দাম নীটি
(Pragmatic Price Policy)। স্বািাটব্ক ব্াজার দর
অনু যাযী পল্েযর মূ যয টনধবাটরি িল্ব্ এিাই ইিযাল্মর কাময।
িাদীল্ছ এল্িল্ছ, আনাি c িল্ি ব্টেবি, টিটন ব্ল্যন,
ঘযাল্করা ব্যল্যন, ঘি আোির রািূ য a! দ্রব্যমূ যয ব্ত টি
ঘপল্যল্ছ। অিএব্ আপটন আমাল্দর জনয মূ যয টনধবারে
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ِ َ اءه ر َجل َ فقال يا رسول ا
ََ
ٌ َِ َ ْ َ
َْ ْ
ْ
َْ َ
.اهلل َولي َس أل َح ٍد ِعن ِدى مظلمة
أل ْر ُج ْو أن ألَق
আব্ূ হুরাযরা c িল্ি ব্টেবি, একজন ঘযাক এল্ি
ব্যল্যন, ঘি আোির রািূ য a! দ্রব্যমূ যয টনধবারে কল্র
টদন। িেন রািূ যুোি a ব্যল্যন, ব্রং আটম (আোির
কাল্ছ) দু ‘আ করব্। অিঃপর অপর এক ব্যটক্ত এল্ি
1. টিরটমযী, িা/১৩১৪; আব্ূ দাঊদ, িা/৩৪৫১; ইব্নু মাজাি, িা/২২০০,
িাদীছ ছিীি।

ব্যল্যি, ঘি আোির রািূ য! দ্রব্যমূ যয টনধবারে করুন! িেন
টিটন ব্যল্যন, ‘ব্রং আোিই দ্রব্যমূ ল্যযর হ্রাি-ব্ত টি কল্রন।
আটম এমন অব্িায আোির িাল্ে িাক্ষাৎ করার আো
কটর, ঘযন আমার টব্রুল্ি কারও প্রটি যু যুম করার
অটিল্যাল্গর িু ল্যাগ না োল্ক’।2
উল্েটেি িাদীছ দু ’টি ঘেল্ক ব্ু ঝা ঘগয ঘয, দ্রব্যমূ ল্যযর হ্রািব্ত টি আোির হুকুল্মই ল্ি োল্ক। ইব্নু কুদামা p
ব্ল্যন, َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََّ ُ ْ َ َ
َ َ َ ُ َْ
َ ََّ َ
ْي أ َح ِد ِه َما أن ُه ل ْم ي ُ َس َِّع ْر َوقد َسأل ْو ُه ذلِك ََول ْو
فوجه اللل ِة ِمن وجه
َ ََّ َ ُ ََّ َ ِ ْ ََّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
َُّ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ
ُام َوألنََّه
ٌ الظلْ ُم َح َر
جاز ألجابهم إَل ِه ال ِان أنه علل بِكونِ ِه مظلمة و
ِ
ْ َ
َ َ َ ُُ َ
َ َ
ْ
.اُل فل ْم َيُ ْز َمن ُع ُه ِم ْن َبيْ ِع ِه ِب َما ت َراَض َعليْ ِه ال ُمتَبَ ِاي َعان
م
আনাি c ব্টেবি িাদীছ দ্বারা দু ’টদক ঘেল্ক দ্রব্যমূ যয
টনধবারে দব্ধ না িওযার দযীয িাব্যি িয।- ১. ঘযাল্করা
রািূ যুোি a-এর টনকি দ্রব্যমূ যয টনধবারল্ের আহ্বান
জানাল্যও িা টিটন কল্রনটন। যটদ ঘিটি জাল্যয িল্িা,
িািল্য টিটন িাল্দর আহ্বাল্ন িাড়া টদল্িন। ২. দ্রব্যমূ যয
টনধবারে না করার কারে টিিাল্ব্ টিটন ব্ল্যল্ছন, এটি যু যুম।
আর যু যুম িারাম। িাছাড়া িা টব্ল্ক্রিার মায। িু িরাং
ঘক্রিা-টব্ল্ক্রিা ঐকমিয ঘপাষে করল্য টব্ল্ক্রিাল্ক িার
মায টব্টক্র করা ঘেল্ক টনল্ষধ করা জাল্যয নয’।3
উপটরউক্ত আল্যাচনা ঘেল্ক ব্ু ঝা ঘগয ঘয, স্বািাটব্ক অব্িায
দ্রব্যমূ যয টনধবারে করা দব্ধ নয। িল্ব্ যটদ ব্যব্িাযী
টিটিল্কল্ির কারিাটজল্ি অনযাযিাল্ব্ দ্রব্যমূ যয ব্াটড়ল্য
ঘদওযা িয, িল্ব্ িরকারল্ক অব্েযই ব্াজার ব্যব্িাপনায
িিল্ক্ষপ কল্র দ্রব্যমূ যয টনধবারে কল্র টদল্ি িল্ব্। ইমাম
ইব্নু িাযটমযা p এ প্রিল্ে ব্ল্যন,
َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ
َ
ََّفَإ َذا تَ َض ََّم َن ُظلْ َم ال
اْليْ ِع ِبث َم ٍن ل يَ ْر َض ْون ُه
ْي ح ٍق لَع
اس و ِإكراههم ِبغ
ِ
ِ
ِ
َ َأَ ْو َمنَ َع ُه ْم م ََّما أَب
َ ْ َ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َ ٌ َ ُ َ ْ ُ َ ُ اح
اس
ِ
ِ ََّاهلل لهم فه َو ح َرام َوإِذا تضم َن العدل بْي ال
ََ ْ َ ْ ُْ
ْ ْ
َ
ُ لَع َما ََي
َ ب َعلَيْه ْم ِم َن ال ْ ُم َع
او َض ِة ِبث َم ِن ال ِمث ِل َو َمنَ َع ُه ْم
ِمثل إِكرا ِههم
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ َ َّ
َ ْ
ْ ْ ْ ْ َ َ ِ ُ ُ ْ َ ََّ
الزيَادةِ َلَع ِع َو ِض ال ِمث ِل ف ُه َو َجائِ ٌز بَل
ذ
خ
أ
ن
م
م
ه
ي
ل
ِ
ِ ِمما َيرم ع
ِ ِ
َ
.ب
ٌ اج
ِ و
‘মূ যয টনধবারে যটদ মানু ল্ষর প্রটি যু যুম করা এব্ং িাল্দরল্ক
অনযাযিাল্ব্ এমন মূ ল্যয পেয টব্টক্র করল্ি ব্াধয করাল্ক
োটময কল্র, যাল্ি িারা িন্তুষ্ট নয অেব্া আোি িাল্দর
জনয যা দব্ধ কল্রল্ছন িা ঘেল্ক োিক টনল্ষধ কল্রন,
িািল্য দ্রব্যমূ যয টনধবারে িারাম। টকন্তু মানু ল্ষর মাল্ঝ
নযাযটব্চাল্রর উল্েল্েয যটদ মূ যয টনধবারে করা িয ঘযমন,
ব্াজাল্রর প্রচটযি দাল্ম িাল্দরল্ক টব্টক্র করল্ি ব্াধয করা
এব্ং প্রচটযি টব্টনময মূ ল্যযর অটধক গ্রিে করা ঘেল্ক
োিক িাল্দরল্ক টনল্ষধ কল্রন, িািল্য িা শুধু জাল্যযই
2. আব্ূ দাঊদ, িা/৩৪৫০, িনদ ছিীি।
3. ইব্নু কুদামা, আয-মু গনী (টরযাদ : দারু আযাটময কুিুব্, ৩য িংস্করে,
১৪১৭ টি./১৯৯৭ টি.), ৬/৪১২।
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নয; রব্ং ওযাটজব্’।4
িঊদী আরল্ব্র িল্ব্বাচ্চ ওযামা পটরষল্দর এক িৎওযায
ব্যা িল্যল্ছ,
إذا تواطأ اْلاعة مثل من جتار وحنوهم لَع رفع أسعار ما ليهم أثرة
 فلوىل األمر حتديد سعر اعدل للمبيعات مثل؛ إقامة للعدل بْي،منهم
 قاعدة جلب املصالح، وبناء لَع القاعدة العامة،اْلائعْي واملشرتين
 وإن لم َيصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب،ودرء املفاسد
 فليس لوىل المر أن َيدد، دون احتيال،كرثة الطلب وقلة العرض
. بل يرتك الرعية يرزق اهلل بعضهم من بعض،السعر
‘যেন টব্ল্ক্রিারা িো ব্যব্িাযী ও অনযরা িাল্দর টনল্জল্দর
কাল্ছ ঘয পেয আল্ছ িার দাম িাল্দর ইোমল্িা ব্ত টি করার
ব্যাপাল্র ঐকমিয ঘপাষে করল্ব্, িেন ঘক্রিা ও
টব্ল্ক্রিাল্দর মাল্ঝ নযায-নীটি প্রটিষ্ঠা এব্ং জনিাধারল্ের
কযযাে করা ও টিত্বনা-িািাদ দূ র করার িাধারে টনযল্মর
টিটত্তল্ি রােপ্রধান টব্ল্ক্রয দ্রল্ব্যর নযাযযমূ যয টনধবারে
করল্ব্ন। আর যটদ িাল্দর মল্ধয ঐকমিয না িয; ব্রং
ঘকাল্না প্রকার প্রিারো ছাড়াই পযবাপ্ত চাটিদা ও পেযিামগ্রীর
িরব্রাি কম িওযার কারল্ে দ্রব্যমূ যয ঘব্ল্ড় যায, িািল্য
রােপ্রধাল্নর জনয মূ যয টনধবারে করা উটচি নয। ব্রং টিটন
প্রজাল্দরল্ক এমনিাল্ব্ ঘছল্ড় ঘদল্ব্ন ঘয, আোি িাল্দর
4. ইব্নু িাযটমযা, আয-টিিব্াি টিয ইিযাম (কুল্যি : জামঈযযািু
ইিইযাইি িুরাছ আয-ইিযামী, ১৪১৬ টি./১৯৯৬ টি.), পত. ১৯-২০।

কাল্রা দ্বারা কাউল্ক টরটযক্ব টদল্ব্ন’।5 োযে ছাল্যি আযিাওযান t ব্ল্যন,
إذا اكن غل األسعار بسبب قلة وجود السلع قلة العرض فل أحد ُل
دخل؛ لكن يقال للتجار بيعوا مثل ما يبيع الاس ما تساوي ف
 أما إذا اكن غل السعر بسبب تلعب،األسواق ل ترضبون بالاس
اتلجار َيزنون األموال وتقل ف األسواق لَع شأن يبيعونها اغَلة هذا
 هذا هو، َيربهم لَع أن يبيعوا مثل ما يبيع الاس،يمنع ويل األمر
.العدل
‘পল্েযর স্বল্পিা ও িরব্রাি কম িওযার কারল্ে যটদ মূ যয
ব্ত টি পায, িািল্য এল্ি কারও টকছু ই করার ঘনই। িল্ব্
ব্যব্িাযীল্দরল্ক ব্যা িল্ব্, মানু ল্ষরা ঘয দাল্ম টব্টক্র করল্ছ,
ঘি ব্াজারমূ ল্যয ঘিামরা টব্টক্র কল্রা। মানু ষল্ক কষ্ট টদল্যা
না। পক্ষান্তল্র মায গুদামজাি করার কারল্ে ব্যব্িাযীল্দর
কারিাটজল্ি যটদ মূ যয ব্ত টি পায এব্ং ব্াজাল্র পল্েযর ািটি
ঘিিু িারা ঘব্টে দাল্ম মায টব্টক্র কল্র, িািল্য োিক এল্ি
িিল্ক্ষপ করল্ব্ন। মানু ল্ষরা ঘয দাল্ম টব্টক্র করল্ছ, ঘি দাল্ম
টব্টক্র করল্ি টিটন িাল্দরল্ক ব্াধয করল্ব্ন। এিাই আদয
ব্া নযাযনীটি’।6
5. িািাওযায যাজনাি আদ-দাল্যমা টযয-ব্ু িূছ আয-ইযটমযযাি ওযায
ইিিা (িঊদী আরব্ : মু আিিািািুয আমীরাি, ৪েব িংস্করে, ১৪২৩
টি./২০০২ টি.), ১৩/১৮৬।
6. https://www.alfawzan.af.org.sa/en/node/14702.

‘মযেন জছ নবীজীর িজরে’ প্রবন্ধজটর বাকী অং
আর ক্ষেতা থাকা সমেও প্রজতম াধ না বনওয়ার নােই ক্ষো। এর সমববাচ্চ আদ ব জপ্রয় নবী a-এর িজরমে পাওয়া
যায়।
তার একটা বড় দৃ ষ্টান্ত— েক্কা জবজময়র জদমন রাসূ ু ল্লাহ a েক্কার ব াকমদর উমেম ে বক্তৃতা করজছম ন। তারা
জনমজমদর ভাগে জনধবারমের বোপামর তার জনমদব
ম রই অমপক্ষা করজছম ন। জতজন a বসই সীরাত অধোময়র বয জবখোত
ُ ش قُ َريْش َما تَ َر ْو َن أَ َّن فَاع ٌل ب
َ َ ‘ يَا َم ْعমহ কুরাই সম্প্রদায়! বতাোমদর বেপামর কী আিরে
বাকেজট বম জছম ন বসজট জছ ,ك ْم؟
ِ
ٍ
ِ
َ َ ُ ْ ٌ َ ٌ َ َ ُ َ ْا
করব বম বতােরা ধারো বপাষে কর? তারা জবামব ব ,يم
ٍ ‘ َقالوا خْيا أخ ك ِريم َوابن أ ٍخ ك ِرউত্তে ধারো রাজখ। আপজন
ْ
ُّ اذ َهبُوا فَأ ْنتُ ُم
ُ الطلَ َق
আোমদর েহানু ভব এক ভাই। েহানু ভব এক ভাইমপা’। তখন জতজন ব ম ন, اء
‘যাও, বতােরা সম্পূ েব
স্বাধীন, সম্পূ েব দায়েুক্ত!’ (ইবমন জহ াে, সীরাতুন নবী a, ৪/৬৮)।
েক্কা জবজময়র আমগ কুরাই রা নবী a-এর উপর অতোিার-জনযবাতন, জতরস্কার, সাোজজকভামব বয়কট করা এেনজক
হতোর বিষ্টা করা সমেও জতজন তামদর সবাইমক ক্ষো কমর জদম ন। িাইম জতজন এক এক কমর প্রমতেক বেজক্ত বথমক
প্রজতম াধ জনমত পারমতন জকন্তু জতজন তা কমরনজন। জতজনই হম ন জপ্রয় নবী, দয়ার নবী েুহাম্মাদ a।
এগুম া নবী a-এর িজরমের উজ্জ্ব দৃ ষ্টামন্তর কময়কজট জদক োে, যা আোমদর বেজক্ত জীবমন বা সাোজজক জীবমন
ববজ ফুমট উমে। বযমহতু নবী a আোমদর জনে েমি তথা আদ ব, বসমহতু আোমদর উপর অপজরহাযব বসই েমি মক
সােমন বরমখ জনমজর িজরে গেন করা। যামত কমর আোমদর োজ ক আোমদর উপর সন্তুষ্ট হন। অতএব, নবী a-এর
বসই আদ ব বথমক জ ক্ষা গ্রহে কমর আোমদর জীবমন বাস্তবায়ন কমর জনমজমদর িজরে ও স্বভাবমক সোমজর জনে উজ্জ্ব
দৃ ষ্টান্ত জহমসমব প্রোে করমত হমব। তমবই আেরা সফ কাে হমত পারব।
আল্লাহ আোমদর সবাইমক তাওফীক্ব দান করুন- আেীন!
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তরুণ
তিশারী
প্রততভা

রামাযান শেষে... রামাযান শেষে...
-জাবির শ াষেন

-জাবির শ াষেন

রামাযান মাে শেে ষ়েষে এক েপ্তা
ষ া। আফতাি
োষ ি বিষক ষি া িাজাষর এষেবেষ ন। শফরার পষে, ঠাৎ
ঘন শমষঘ আকাে শেষক শে । বিরবির িৃ বির শফাোঁটা িরষত
াে । আি াও়ো শয এরকম ষত পাষর, বতবন আষে আোঁচ
করষত পাষরনবন। তা ষ েষে কষর িেষাবতটা বনষ়ে
আেষতন। উপা়ে শনই শেষে, বতবন শজাষর শমাটরিাইকবট
চা াষত ােষ ন। বকেু েূর শযষত না শযষতই মুে ধারা়ে িৃ বি
শনষম এষ া। আকাষে বিেু ুষতর চমকাবন। শমষঘর েজষষন
কান পাতা ো়ে। অেতুা়ে আফতাি োষ ি শমাটরিাইকবটষক
পাকা রাস্তার উপষর শরষে, োমষন একবট মাবটর িাব়ির
েষ়ির োউবনর িারান্দা়ে উষঠ োোঁ়িাষ ন। পষকট শেষক
রুমা শির কষর মাো মুেষত মুেষত রাস্তার বেষক শচাে
শমষ চাইষ ন। শেেষ ন, অবিরাম ধারা়ে িৃ বি প়িষে।
োমষনর ইষ কবিক তাষর েু বট কাক িষে িৃ বিষত বিজষে।
িজ্র বিেু ুষতর ি মষ আষ া়ে শচাে ধাোঁবধষ়ে যা়ে তার।
মাো মুেষত মুেষত আফতাি োষ ি শেেষ ন, তার মষতা
আরও একজন িারান্দা়ে োোঁব়িষ়ে রাস্তার বেষক শচষ়ে আষে।
‘আষর আফতাি, শকাো়ে বেষ়েবেব ?’— বজষেে করষ ন
িদ্রষ াক।
‘আরমান— তুই। কী িুাপার! িাজাষর বেষ়েবে াম’। —জিাি
বেষ ন আফতাি োষ ি।
‘আবমও িাজাষর বেষ়েবে াম। এইষতা িৃ বিষত আটষক শেবে’।
—আরমান ি ।
আফতাি আর আরমান েু ই িন্ধু। শেই শোটষি া শেষক।
একই গ্রাষম িাে। োাংোবরক জীিষন এষে যবেও আষের
মষতা শেো-োক্ষাৎ ়ে না, তিু ও মাষিমষধু ়ে। আফতাি
প্র্ুাবিবোং মুেব ম। বন়েবমত পাোঁচ ও়োক্ত ো াত আো়ে
কষর। আরমান এর বিপরীত। বন়েবমত ো াত আো়ে কষর
না। শুধু জুমআর ো াত, জানাযার ো াত আর েু ই ঈষের
ো াত আো়ে কষর। েতানু েবতক মুেব মরা যা কষর— তাই
আর কী!
িৃ বিষিজা বিষকষ িারান্দা়ে োোঁব়িষ়ে েু ই িন্ধু নানারকম েল্প
কষর। তাষের োাংোবরক জীিষনর েল্প, রাজনীবতর েল্প,
শমা়ি -মাতব্বরষের েল্প— িাে যা়ে না শকাষনা বকেু । এক
েম়ে আফতাি িষ , ‘কী িুাপার আর শতাষক মােবজষে
শেেষত পাবি না শয!’
আরমান এই রামাযাষন ো াত শুরু কষরবে । এক মাে
পাোঁচ ও়োক্ত ো াত মােবজষে এষে জামাআষতর োষে
 এম. এ. (িাাং া), ক ুাণী বিশ্ববিেুা ়ে, মু বেষোিাে, িারত।

আো়ে কষরষে। ৩০ বেন বে়োম পা নও কষরষে। বকন্তু
ঈষের ো াষতর পরবেন শেষক আর মেবজেমুষো ়েবন।
আফতাষির বজোোর জিাষি শে আমতা আমতা কষর
ি , ‘না মাষন, ইষ়ে...!’
আফতাি ি , ‘কত েু ন্দর শেোবি , তুই পাোঁচ ও়োক্ত
ো াত জামাআষত প়িবেব । —এমন কী তুই, আমার
আষেও জামাআষত এষে াবযর বিব । বকন্তু ঈষের পর
ঠাৎ শতার কী ষ া ি শতা?’
‘আমাষের শতা ো াত আো়ে করা উবচত। বকন্তু েম়ে...’ —
শোক বেষ আরমান ি ।
আরমাষনর কো শেে িার আষেই আফতাি ি , ‘এগুষ া
শতার অজু াত মাত্র। ২৪ ঘণ্টার মষধু মাত্র এক ঘণ্টা েম়ে
শির করা শকাষনা িুাপারই ন়ে। যারা বন়েবমত পাোঁচ ও়োষক্তর
মুেল্লী, তারা কত কাষজর মধু ষতও ো াষতর জনু বঠকই
েম়ে শির করষে। আর তুই...!’
আফতাি পুনরা়ে ি ষত াে , ‘শোন, শতাষক একটা কো
বজষেে কবর? —আিা ি ত, তুই এই এক মাে শকন
ো াত-বে়োম আো়ে করব ?’
‘আল্লা র জনু। বতবন আমাষেরষক এই ইিােতগুষ া করষত
িষ ষেন— তাই’। —আরমাষনর চটপট জিাি।
আফতাি ি , ‘শয আল্লা র জনু এই এক মাে কি কষর
এই ইিােত পা ন কষরবেে, শেই আল্লা বক োরা িের
ইিােত পা ষনর বনষেষে শেনবন? —আিা, তুই ি ত, বে়োম
শকন ফরয করা ষ়েষে?’
আরমান উত্তর বেষত োংষকাচষিাধ করষে শেষে আফতাি
তাষক ি , ‘িাই! গুেষ েূ রা আ -িাক্বারার ১৮৩ নম্বর
আ়োত োচষ শে। তারপর আমাষক পষ়ি শোনা’।
আরমান বনষজর অুান্ড্রষ়েড শমািাই শফানবট পষকট শেষক
শির কষর, গুেষ োচষ বেষ়ে েেষে আ়োতবট প়িষত াে ,
‘শ মুবমনেণ! শতামাষের ফরয করা ষ া, শযমন করা
ষ়েবে
শতামাষের পূ িষিতষীষের উপর, যাষত শতামরা
তাক্বও়োর অবধকারী ষত পার’।
আফতাি ি , ‘রামাযাষনর বে়োম পা ষনর মূ উষেেু
ষ া— তাক্বও়ো অজষন। এেন প্র্শ্ন ষ া, তাক্বও়ো কী?
—োধারণ অষেষ আল্লা িীবতষক তাক্বও়ো ি া ়ে। তাক্বও়ো
ষি ারাম কাজ পবরতুাে করার নাম। িুাপক অষেষ,
তাক্বও়ো ষি আল্লা র বনষেষবেত বিে়ে িাস্তিা়েন করা,
তাোঁর বনষেধ শেষক েূ ষর োকা।
—এই এক মাে বে়োম শরষে আমরা যোোধু শচিা কষরবে
ারাম কাজ শেষক বিরত োকষত। বমেুা কো, িে়িািাোঁবট,
োন-িাজনা ইতুাবে শেষক িাোঁচষত। প্র্চণ্ড শতিা়ে ে া শফষট
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যাষি, তিু ও আমরা একষফাোঁটা পাবন পান কবরবন। ু বকষ়ে
পান করষ শকউ শেেষত শপত না। বকন্তু আমরা তা
কবরবন— কারণ, মানু েষক শধাোঁকা শেও়ো যা়ে, বকন্তু
আল্লা ষক শধাোঁকা শেও়ো যা়ে না।
—রামাযাষন এিাষিই আমাষের তাক্বও়ো অবজষন ়ে। আর
রামাযাষনর অবজষত তাক্বও়োর প্র্বতফ ন আমাষেরষক োরা
িের ধষর রােষত ়ে’।
একটু শেষম আফতাি আিার ি ষত াে , ‘শুষনবে শতার
শেষ বডষফষে চাে শপষ়েষে?’
‘ ুাোঁ। এই কবেন শতা ষ া। এেন শিবনাং চ ষে’। —
আরমান ি ।
আফতাি ি , শকাষনা িুবক্ত আবমষষত জষ়েন করার পর,
একবট বনবেষি েম়ে শিবনাং বপবর়েষড শযােোন করষত ়ে।
শেোষন তাষক েম়োনু িবতষতা, শনতার আনু েতু, অস্ত্রচা না,
েত্রুপক্ষষক পরাস্ত করার শকৌে , বনষজষক ও শেেষক রক্ষা
করার নানান বিেষ়ে প্র্বেক্ষণ শেও়ো ়ে। শযমন শতার
শেষ এেন শিবনাং বপবর়েষড আষে। শিবনাং শেে কষর,
তারপর শপাবটাং পাষি।
—এেন এইরকম শকাষনা শিবনাংপ্র্াপ্ত আবমষ, যবে শেষের
িডষাষর শপাবটাং শপষ়ে, েত্রু পষক্ষর বিরুষে ়িাই না কষর,
মে, োোঁজা, োনিাজনা আর জু়োর আড্ডা়ে শমষত োষক
এিাং েত্রুপষক্ষর গুব র বিরুষে বনষজর অস্ত্র প্র্ষ়োে না কষর
যবে মারা যা়ে, তা ষ তাষক কী ি া ষি?’
আরমান ি , ‘শিওকূফ’।
‘ ুাোঁ, তাষক শিওকূফই ি া ষি’। —আফতাি আরমাষনর
কোষত েমেষন বেষ়ে পুনরা়ে ি ষত াে , ‘েরকার তাষক
অস্ত্র তুষ বেষ়েবে বনষজষক ও শেেষক রক্ষা করষত। যবে
শে েবঠকিাষি তা প্র্ষ়োে কষর মারা শযত, তা ষ তাষক
ে ীষের মযষাো শেও়ো ষতা। আর যবে বিজ়েী ষতা,
তা ষ শে োজীর মযষাো শপত। শে কেষনা িুেষ ন়ে, তাোঁর
িাোঁচা ও মরা উি়েই মযষাোর।
অনু রূপ স্রিার ইিােষত অিুস্ত ও়োর জনু রামাযান মাে
ষ া আমাষের জনু শিবনাং বপবর়েড। এই বপবর়েষড
আমাষের েত্রু ে়েতানষক িবন্দ শরষে তার বিরুষে কীিাষি
বনষজষক কষরা করষত ষি, তার বেক্ষা শেও়ো ষ়েষে।
প্র্া়ে ১২ শেষক ১৪ ঘণ্টা না শেষ়ে ও শযৌনকমষ শেষক বিরত
শেষক োংযষমর শয পবরচ়ে শেও়ো ষ়েষে, তাষত ১১ মাে
ে়েতাষনর াজাষরা প্র্ষ ািষন শে কেষনাই প্র্তাবরত ষি
না। ে়েতাষনর ও়োেও়োোষক প্র্বত ত করা তাোঁর জনু
েুিই ে জ ষ়ে যাষি। শে েৃ বিকতষার ইিােত করষতই
োকষি বনরবিবিন্নিাষি।
ে়েতানষক প্র্বত ত করার শমাক্ষম অস্ত্র ষ া— তাক্বও়ো।
শযটা বে়োম পা ষন অবজষত ়ে। যার হৃেষ়ে তাক্বও়ো যত
শিবে, তাোঁর আে াক, আম তত শিবে স্বি। যার হৃে়ে
তাক্বও়োেূ নু— তার হৃে়ে ে়েতাষনর ঘাোঁবট। েু তরাাং শয অস্ত্র
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দ্বারা ে়েতানষক প্র্বত ত করা যাষি, শেই বেক্ষা শযষ তু
রামাযান মাষে অবজষত, তাই িাবক ১১ মাে েতকষ শেষক
ে়েতাষনর বিরুষে ়িাই চাব ষ়ে বনষজষক বডষফে করষত
ষি। এই তাক্বও়ো বেক্ষার প্র্বতফ ন বনষজষের জীিষন
আনষত ষি।
ইিােত বনরিবিন্ন। ম ান আল্লা র শঘােণা, ‘মৃ তুু আো
অিবধ তুবম শতামার প্র্বতপা ষকর ইিােত করষত োষকা’
(আ -ব জর, ১৫/৯৯)।
আফতাি একটু শেষম আরমাষনর বপষঠ া কা োপ্প়ি বেষ়ে
ি , ‘শতাষক শয আল্লা রামাযান মাষে বনষেষে বেষ়েবে ,
পাোঁচ ও়োক্ত ো াত আো়ে ও এক মাে বে়োম পা ন করার,
শেই আল্লা োরা িেরই তাোঁর ইিােষত অিুস্ত ষত
িষ ষেন। িষ ষেন, মৃ তুু পযষন্ত তার ইিােত করষত।
তা ষ রামাযান বিো়ে বনষ়েষে িষ তুই ইিােষত অ েতা
করবেে শকন? রামাযাষন এত কি কষর ো াত-বে়োম পা ন
কষর, এেন...!’
আফতাষির কো শেে িার আষেই আরমান আফষোষের
েু ষর িািষত াে , ুাোঁ— েবতুই, এত কি কষর আবম
বে়োম পা ন কর াম। ো াত আো়ে কর াম। অেচ ঈষের
পষরই আিার আবম আষের অিস্থা়ে বফষর যাবি! আবম
ইিােষত উোেীন ষ়ে প়িবে! বঠক শযমন মষন ষি, কি
কষর আগুষনর কাষে শেষক রান্না কষর, শেই রান্না না শেষ়ে
ডাটবিষন শফষ বে াম। তা ষ কী াি ষ া রান্না কষর!
কী াি ষ া এত কি কষর! না, না! এিাষি ে়েতানষক
েু ষযাে বেষ ষি না! আমার অনুা়ে ষি! আবম শচিা করি
মৃ তুু পযষন্ত আল্লা র ইিােত করার। না জাবন, কষি মৃ তুু
এষে যা়ে। পরিতষী রামাযান িাষেু জুটষি বকনা শক জাষন।
রামাযাষনর কষ়েকবেন আষে তার িন্ধু োমীষমর কো মষন
পষ়ি। একোষে কত াবে-ঠাট্টা, আড্ডা-ই়োবকষ কষরষে।
বকন্তু আজ শে কিষর। শরকষ ে ড্রাইবিাং করষত বেষ়ে
এন.এইচ-৩৪ শরাষড িাইক অুাবিষডষে স্পষট মারা যা়ে শে।
ো াত প়িি প়িি কষরও তার আর ো াত প়িা ষ া না।
িািষত িািষত শচাষে পাবন চষ আষে আরমাষনর। া়েষর
েু বন়ো! মষর শেষ শকউ শতা আর মষন রােষি না। এষক
এষক েিাই িুষ যাষি আমাষক। বকন্তু কিষরর জীিষন
একাকী োকষত ষি আমাষক। তেন...!
ে ে শচাষে আরমান আফতািষক জানাই, ‘িাই, তুই বঠকই
িষ বেে। রামাযাষনর বেক্ষা োরা িের ধষর রােষত ষি
আমাষের। ইনোআল্লা , আবম আর ো াত ো়িি না। েু ‘আ
কর আমার জনু।
িৃ বি শেষম শেষে। েু ই িন্ধু িারান্দা শেষক শনষম বনজ
যানিা ষনর কাষে এবেষ়ে যা়ে। আরমান শমাটরিাইকবট
টাটষ বেষ়ে আষে চষ যা়ে।
আরমাষনর চষ যাও়োর বেষক একমষন তাবকষ়ে োষক
আফতাি। আরমাষনর শচাষে-মুষে আষিষের োপ স্পি
িু িষত পাষর শে। ম ান আল্লা র কাষে েু ‘আ কষর, ‘আল্লা
শো, তুবম আমাষেরষক শ ো়োত োন কষরা’।
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ু ল্লাহ
মনীষী মনীষী
পরিরিরি-৩
: আল্লামা :উবায়দ
পরিরিরি-৩
আল্লামা

উবায়দুল্লাহ োন আফীফ p

-আল-ইরিছাম ডেস্ক
-আল-ইরিছাম ডেস্ক

ভূ রমকা : ইসলাম ও মুসরলমমি ডেদমমি যািা রনিলস
জীবনযাপন কমি ডেমছন, যািা রনভৃমি কাজ কমি ডেমছন,
িামদি মমযে পারকস্তামনি মুফিী উবায়দু ল্লাহ োন আফীফ
p-এি নাম রবমেষভামব উমল্লেমযােে। অিেন্ত সাদারসযা
পিমনি ও েড়মনি এই রবরেষ্ট আমলম কেনই রনমজমক
প্রিাি কিমিন না। যাি ফমল িাি বোপামি আমামদি
বাঙারল সমাজ ডমামেও ওয়ারকবহাল নন। আজমক িাি
বোপামি সংরিপ্ত রকছু আমলািনা ডপে কিা হমলা—
জন্ম : োয়ে উবায়দু ল্লাহ োন আফীফ পূ বব পাঞ্জামবি
ফীমিাযপুি ডজলাি কারি বালু িাাঁ নামক গ্রামম ১৯৩৯ রিষ্টামে
জন্মগ্রহণ কমিন। িাি দাদা রছমলন মাওলানা মুহাম্মাদ
ইসমাঈল p। রযরন হানাফী ডেমক আহমলহাদীছ হওয়াি
কািমণ দারুল উলূ ম ডদওবন্দ ডেমক বরহষ্কৃি হময়রছমলন।
পড়ামোনা : সিকারি প্রােরমক রবদোলময় ভরিব হময় িাি
পড়ামোনাি সূ িনা হয়। রিরন স্কুমল ষষ্ঠ ডেরণ পযবন্ত
পড়ামোনা কমিন। ডসসময় প্রেম হমি ষষ্ঠ ডেরণমক ‘রনম্ন
মাযেরমক’ বলা হমিা। দরিদ্রিাি কািমণ িামক স্কুল ডছমড়
রদমি হয়। এিপি রিরন মাদিাসায় দ্বীনী ইলম হারছল শুরু
কমিন। ডসকাল ও একামলি মাদিাসাগুমলা সববদা দরিদ্র
জনেমণি জনে রেিাি উন্মু ক্ত দ্বাি রহমসমব অবদান ডিমে
আসমছ। িািপিও এক ডেরণি মানু ষ মাদিাসা রেিামক
উরিময় ডদওয়াি জনে সববদা আমন্দালন কিমি োমকন।
মুফিী উবায়দু ল্লাহ োন আফীফ মাদিাসা নাযীরিয়া রময়াাঁ িুন্নু ,
মাদিাসা োমদমুল কুিআন ওয়াল হাদীছ এবং
ফায়সালাবাদস্থ জারম‘আহ সালারফয়োহমি দ্বীনী ইলম হারছল
কমিন। জারম‘আহ সালারফয়োহমি রিরন ডয সময় ভরিব
হময়রছমলন ডয সময় ডকবল মাদিাসা রনমবাণ কাযবক্রম শুরু
হময়রছল। ডস সময় মাদিাসায় মাত্র কময়করে ঘি রছল।
ডযগুমলাি ডকামনা দিজা-জানালা রছল না। রবদু েৎ ডিা রছলই
না। সন্ধ্োি পি এমন অন্ধ্কামি ডছময় ডযি ডয, রিরন না
ডেময় শুময় িাি পাি কমি রদমিন। আহা! কিই না কষ্ট
কমিমছন রিরন! মাদিাসাি পড়ামোনা ডেষ কিাি পাোপারে
রিরন পাঞ্জাব রবশ্বরবদোলয় ডেমক আিবী ভাষায় ফামযল রেরগ্র
লাভ কমিন। এছাড়াও রিরন ডবফাকুল মাদারিস সালারফয়োহ
িো সালাফী মাদিাসা রেিামবামেবও অংেগ্রহণ কমিরছমলন।
প্ররিরে পিীিামি রিরন প্রেম হমিন। আল-হামদু রলল্লাহ।
কমবজীবন : (১) ১৯৬১ সামল ফায়সালাবামদ অবরস্থি দারুল
কুিআন ওয়াস সু ন্নাহ মাদিাসামি রেিক রহমসমব কমবজীবন
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শুরু কমিন। শুরুমিই রিরন রমেকাি, নাসাঈ, আিবী
সারহমিেি বই মুিানাব্বীসহ একারযক োমেি বৃ হৎ ও জরেল
গ্রন্থসমূ হ সফলিাি সামে পড়ামি োমকন। এ মাদিাসায়
রিরন ১৯৬৮ সাল পযবন্ত পািদান কমিন। (২) ১৯৬৯ সামল
আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীি p এবং োময়ে আেু ল
োমলক কুদ্দূ সী p-এর আহ্বামন রিরন লামহামি অবরস্থি
সু প্রািীন আহমলহাদীছ মসরজদ ‘রিনাওয়ালী মসরজদ’-এি
মাদিাসায় আমসন এবং এোমন রিরন দু ই বছি অবস্থান
কমিন। ১৯৭১ সামল রিরন এোমন ছহীহ বু োিীি দািমসি
ডোড়াপত্তন কমিন। (৩) ১৯৭১ সামল রিরন উকাড়াি
মাদিাসা দারুল হাদীছ-এ িমল যান। ডসোমন রিরন এক
বছি পািদান কমিন। (৪) ১৯৭২ সামল রিনাওয়ালী
মসরজমদি ডসমক্রোরিি দাওয়ামি রিরন আবাি উক্ত
মসরজমদি মাদিাসায় এমস দািস শুরু কমিন। (৫) ১৯৭৮
সামল রিরন মুলিামনি দারুল হাদীছ মুহাম্মারদয়া
মাদিাসামুেী হন। রকন্তু পরেমমযে রিরন বাইক দু ঘবেনায়
পরিি হময় স্বীয় কাাঁময প্রিণ্ড বেো পান। ফমল িাি বাম
কাাঁয এমকবামি অবে হময় যায়। আিও মমবারন্তক ঘেনা ঘমে
এি িাি রদন পি। রিরন আবািও সড়ক দু ঘবেনায় পরিি
হময় োন হাাঁেুমি প্রিণ্ড আঘাি ডপময় এমকবামি েযোোয়ী
হময় পমড়ন। রকন্তু এিদসমেও রিরন রবছানায় শুময় শুময়
ছাত্রমদিমক পড়ামিন। অিঃপি আল্লামা ইহসান ইলাহী
যহীি p লামহামি একরে হাসপািামল িামক ভরিব কমি
ডদন এবং দি রিরকৎসক রনময়াে কমি রনজ েিমি রিরকৎসা
ডসবা রদমি োমকন। ফমল রিরন দ্রুি সু স্থ হময় উমিন। (৬)
হাাঁোিলাি মমিা অবস্থা রফমি এমল রিরন িৃিীয়বামিি মমিা
রিনাওয়ালী মসরজমদি মাদিাসায় দািস ডদওয়া শুরু কমিন।
এরে ১৯৭৯ সামলি কো। রিরন এোমন একাযামি ১৩ বছি
পািদান কমিন। এিপি সঊদী গ্রান্ড মুফিী োয়ে আেু ল
আযীয ইবমন বায p-এর আমদমে িামক ‘সঊদী
মাবঊস’ রহমসমব রনময়াে ডদওয়া হয়। আমৃ িুে রিরন এই
পমদ আসীন োকাি পাোপারে হাদীমছি দািস জািী িামেন।
রিরন ৫০ বছমিিও অরযককাল যাবৎ ছহীহ বু োিীি দািস
রদময়মছন। এই রবমেষ ডনয়ামি আল্লাহ সবাি ভামেে িামেন
না।
েুৎবা প্রদান : রিরন সািা জীবমন কিগুমলা মসরজমদ েুৎবা
প্রদান কমিমছন িাি ইয়ত্তা ডনই। ডোিা িাি বক্তবে মন্ত্রমুগ্ধ
হময় শুনি। একইসামে ইলমী আমলািনা ও ডোিামক আকৃষ্ট
কিমি পািায় িাি জুরড় রছল না। আসমল রিরন একজন
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অমনক বড় মামপি বক্তা রছমলন।
িিনাবরল : রিরন এি বেস্তিাি মমযেও অমনকগুমলা মূ লেবান
গ্রন্থ িিনা কমিমছন। ডযমন— (১) ফািাওয়া আলমেীিী পাি
ডয়ক নাযাি। (২) আহকামম জানাযা। (৩) ফািাওয়া
আহমলহাদীছ (রিন েমণ্ড)। (৪) আল-আজরববািুছ ছহীহা ফী
িািদীরদ মাযহারবে েীআ। (৫) ফািাওয়া মুহাম্মারদয়া
ইিোরদ।
মৃ িুে : অসংেে-অেরণি আমলমমি উস্তাদ এই মনীষী ৯
ডফব্রুয়ারি ২০২২ রিষ্টামে দু রনয়াি বন্ধ্ন িোে কমি মহান
আল্লাহ িব্বু ল আলামীমনি দিবামি িমল যান। আল্লাহ
োয়মেি উপি িহম করুন। িাি কবিমক জান্নামিি
ডনয়ামমি পূ ণব কমি রদন। িাি ইলম দ্বািা জারিমক উপকৃি
হওয়াি িাওফীক্ব রদন। আমীন!
উপসংহাি : উপযু বক্ত আমলািনা দ্বািা প্রিীয়মান হমলা ডয,
আল্লামা উবায়দু ল্লাহ োন আফীফ p বড় মামপি একজন

আমলম রছমলন। দ্বীনী ইলম হারছল কিমি রেময় রিরন
অমনক কষ্ট সহে কমিমছন। এছাড়া দ্বীন প্রিামিি স্বামেবও
িামক অমনক িোে স্বীকাি কিমি হময়রছল। আল্লাহ িামক
জাযাময় োময়ি দান করুন- আমীন!
িেেসূ ত্র :
১. ফািাওয়া মু হাম্মারদয়া, পৃ. ৩১-৫৯, িাফসীি আহসানু ল বায়ান-এি
ডলেক আল্লামা ছালাহুদ্দীন ইউসু ফ p এবং পারকস্তামনি প্রেোি
আমলম োময়ে মু ফিী মু বােরেি আহমাদ িব্বানী t-এর ডলেনী
ডেমক েৃ হীি।
২. উইরকরপরেয়া,
(রলংক : wikipedia.org/wiki/فیف
فتی_ محمد_عبیدہللا_خان_ع
) م।
৩. ডিাযানাহ পারকস্তান (রলংক : https://dailypakistan.com.pk/09Feb-2022/1401122)।
৪. রবেোি ঐরিহারসক আমলম োময়ে ইসহাক ভারি p, দারবস্তামন
হাদীছ, পৃ. ৫৩০-৫৩৭।

অমমনামযােী পুমত্রি প্ররি রপিাি হৃদয় রনংড়ামনা উপমদে-এি বাকী অংে
আিও একজন ডলাক কাাঁদরছল। ডলামকিা িামক রজমেস কিল, আপরন কাাঁেদেন ডকন? জবামব রিরন বলমলন, আমাি
একরে রদন েু দে গেদে, তাদত আরম রছয়াম পালন করদত পাশরশন এবং একরে িাি িমল ডেমছ যামি আরম নফল ছালাি
আদায় করিরন, িাই কাাঁদরছ।
ডজমন িামো বৎস! রদন মূ লত কদেক মুহূদতথর নাম। আর মুহূতথ কতক শনিঃশ্বাদের নাম। আর প্ররিরে শনিঃশ্বাে এক একরে
যনভাণ্ডাি। অিএব সিকব োমকা, একশে শনিঃশ্বােও গেন অের্া নষ্ট না হদে োে। অনযর্া রক্বয়ামমিি রদন (আমদলর) েূ নে
ভাণ্ডাি ডদমে পস্তামব।
একজন ডলাক আমমি ইবনু আবমদ ক্বাময়সমক বমলরছল, ভাই! একেু োাঁড়ান ডিা, শকেু কর্া আদে আপনার োদর্। শতশন
িামক বলদলন, সূ যবমক র্ামাও গেশি। রকছু ডলাক মা‘রূফ p-এি কামছ বমসরছমলন। রিরন িামদিমক বমলরছমলন,
ডিামাদের শক উঠার ইচ্ছা গনই? ডদমো না, েূ দেথর ডফমিিতা সূ যমব ক শবরশতহীনভাদব ডেমন চদলদে। হাদীমছ এদেদে, ‘ডয
ْ
َ َ ْ ُ
বেরক্ত এই েু ‘আ পাি কিমব, ظيْ هَم َ َو هِبَ ْم هد هَه
َلل َ َال َع ه
َان َا ه
َ ح
‘ سبআরম মহান আল্লাহি প্রিংোেহকাদর পরবত্রিা বণবনা কিরছ, িাহমল
িাি জনে জান্নামি একরে ডেজুি োছ ডিাপণ কিা হয়’ (শতরশমেী, হা/৩৪৬৪; ইবনু শহব্বান, ৮২৬; েহীহ তারেীব, হা/১৫৩৯)।
গভদব গেদিা বৎস! সময় অপচেকািীি কি ডেজুি োছ তাহদল হািছাড়া হময় যামে! আমামদি পূ ববসূিীেণ প্ররিরে মূ হূিমব ক
েনীমি মমন কিমিন। কাহমাস p শেন-রাদত রিন বাি কদর কুিআন েিম কিমিন। পূ বস
ব ূ িীমদি মমযে এমন ৪০
জন ডলাক শেদলন, যািা এোি ওযূ মি ফজমিি ছালাি আদায় কিমিন। িামবয়া আল-আদারবয়োহ নামক মরহলা সািা িাি
ডজমে োকমিন। ফজি উদয় হমল হালকা ঘুরমময় রনমিন। অিঃপি ভীিসন্ত্রস্ত হময় ঘুম ডেমক উমি রনমজমক বলমিন,
‘কবমির ঘুম গতা অদনক দীঘব’।
উপদেি-৫ : কীদের শবশনমদে শকনদব অনন্তকাদলর জীবন?
ডকউ যরদ তার জদের পূ দবথর দু রনয়ার কর্া শচন্তা কদর, িাহমল ডদেমি পামব ডসই সময়ো শেল অমনক লম্বা। আবার তার
দু রনয়া ডেমক রবদায় ডনওয়াি পমিি সময়োর কর্া রিন্তা কিমল ডদেমি পামব ডসই সময়োও অমনক লম্বা। আরও এোও
বু ঝদব গে, কবমি বসবামসি সময় হমব অদনক দীঘব। আি রক্বয়ামি রদবমসি কর্া রিন্তা করদল জানমি পািমব— রদনরে
হমব ৫০ হাজাি বেদরর সমান। আবার জান্নাি শকংবা জাহান্নামম বসবামসি সময়ো রিন্তা কিমল জানমি পািমব তা হদব
অনন্ত-অেীম। এরপর েশে গে তার দু রনয়ায় অবস্থামনি সময়েুকুর কর্া শচন্তা কদর (ধদর শনলাম মানু দের েড় আেু ৬০
বছি), তাহদল গেিদত পাদর তার পুদরা বেদের মদধয ৩০ বের ঘুশমদে পার হদে গেদে। ১৫ বের গকদে গেদে শেিদব।
বারক বেেেুকুর রহসাব গমলাদল ডদো যামব এি অশধকাংিই গকদেদে িাে-োে, আনন্দ-ফুশতথ ও উপাজথদন। আমেিামিি
অংিেুকু পৃর্ক কদর গেিা গেল— তার অশধকাংিদতই রদেদে গলৌশককতা ও অলেতা। িাহমল কীদের রবরনমময় শকনদব
অনন্তকাদলর জীবন? তার শবশনমে শক মাত্র এই শকেু েমে?
(চলদব)
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কববতা

প্রোেষনো

ঈদ এসেসে

-েু িোইয়ো লবনসত ো ু নুি িিীদ
েোত্রী, োহোদ ২য় বর্ষ, আল- োল ‘আহ আে-েোলোলিয়যোহ,
ডোঙ্গীপোেো, পবা, িো িোহী।

-ম ো. ম োবোইদু ল ইেলো
আলল ২য় বর্ষ, েু লিয়ো নু লিয়ো িোল ল োদ্রোেো,
ল িেিোই, চট্টগ্রো ।

ঈদ এসেসে বেি ঘুসি
হোলে-খুলি-েু খ লনসয়,

প্রভু! পোপ কসিলে, ভুল কসিলে, ক্ষ ো কসিো ম োসি,

খুলিি লিললক উপসচ পসে
মদসখো েবোি ু খ লদসয়।
ন খুসল েব গোইসে আ ই

দু লনয়োি চোকলচকয কসিসে ম োসি গ্রোে,

গিূরুি িহী তুল , এসেলে তব দ্বোসি।
পোনোহ চোই দু লনয়ো মেসক, কসিো নো ম োসি লনিোি।
প্রভু! অন্তসি দোও তোেওয়ো ম োি, দোও িসণি ভয়,

ঈসদি খুলিি ল লি গোন,

পিবতষী

লেয়ো মিসর্ ঈদটো এসে

ীবসন মযন হসত পোসি

প্রভু! চোই নো আল দু লনয়ো, লদও ঈ োন ম োসি,

ভলিসয় মদয় েবোি প্রোণ।

বোলক েব চোওয়ো ম োি মিসখো গলিত কসি।

লিিলন-পোসয়ে লোলি মে োই

লদও ম োসি পিপোসি কলিও েম্মোলনত,

খোসি েবোই ঘি োসি,
ঈসদি খুলিি িং লদসয় আ

েহ

কলিও লহেোব ম োি, বোাঁধো আসে যত।
োন্নোতী কলিও প্রভু ম োসি পিপোসি,

েবোি িিীি ন েোস ।
ঈসদি খুলিি ভোগটো কসিো

িহী -িহ োন তুল , এসেলে তব দ্বোসি।

গিীব-দু খীি েোসে আ ,
একটু খুলি দোও েলেসয়

মখোকোখুকুি ঈদ
- লহউলিন লবন ু বোসয়দ
ু লহ নগি, চচতনলখলো, মিিপু ি।

হোলে মিোটোও েবোি োি।

ঈদ এসেসে চোাঁদ মহসেসে

পিোস্ত লবসবক

নীল আকোসিি গোাঁসয়,
মখোকোখুকু মব োয় খুলি

-ম ো. হুরুল ইসলাম
হলিপু ি, মপোিিো, নওগোাঁ।

নযোসয়ি পসে ে ো

নতুন

বোধো

বযস্ত চোলর্ কোস ,

লবসবক শুধু একোই লসে

খুলিি নসদ বোন মডসকসে
মখোকোখুকুি োসি।

কসি চসল যু দ্ধ।
ে োস ি চোপ নিসেিও চোপ

ঈদ এসেসে এই কসিোনো

লিলযসেি চোপ আিও,

ল লেল লোসি লোসি,
মখোকোখুকুি মচোসখ তবু

চোসপ চোসপ লবসবক লসয়
পিো য় হয় তোিও।

আনন্দটোই ভোসে।
ঈদ এসেসে হোলেখুলি

পিোস্ত লবসবক ক্লোন্ত তোই
পোসপ ে ো

ভিো,

ভোসলোবোেোি টোসন,
মখোকোখুকুি কলচ সন

ভোিেো যহীন কস ষ মগোটো
ে ো

ো ো গোসয়।

ঈদ এসেসে ধোন মপসকসে

বোধো লনস ি নিেও,
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য়।

লদসিহোিো।

কসিোনো লক
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র্ুলোয় যাদের ম র্াদ র্াদের ডায়াদবশিস হওয়ার হার
১৩ েশশম ৮ গুণ কবশশ। অল্পবয়সীদের যাদের অদন্ত্র এ
এেজাইমশি দ্রুর্ মদর্ র্াদ র্াদের ডায়াদবশিস হওয়ার
ঝুাঁশ ৭ েশশম ৩ গুণ কবশশ। যাদের অদন্ত্র এ এেজাইমশি
ম শেল এবাং পদর কবদেদে র্াদের ডায়াদবশিস হয়শে।
এেজাইমশি যাদের অদন্ত্র ম শেল র্াদের োশোং সু গার
বৃ শির মাত্রা প্রায় শিগুণ। এেজাইদমর মাত্রা কবশশ হদল স্থূল
বেশক্তদের ডায়াদবশিস হয় ো।

বাাংলাদেশ সাংবাে
বাাংলাদেশশ শবজ্ঞানীর ডায়াবেটিবের নতুন কারণ
আটেষ্কার

সারা শবদে বর্তমাদে ৪৬ ক াশি মােু ষ ডায়াদবশিদস আক্রান্ত।
এর মদযে বাাংলাদেদশ আক্রান্ত ডায়াদবশি করাগীর সাংখ্ো
৮৬ লাদখ্রও কবশশ। সেই ডায়াদবশিদস আক্রান্ত হওয়ার মূ ল
ারণ আশবষ্কাদরর োশব দরদেে হার্তাডত শবেশবেোলদয়র
প্রাক্তে সহ ারী অযোপ
ও বাাংলাদেশ ডায়াদবশি
অোদসাশসদয়শদের উপদেষ্টা প্রদেসর ডা. মযু এস মাদলা ও
জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ ক আজাে খ্াদের কের্ৃদে এ েল
গদবষ । বাাংলাদেশ কমশডদ ল শরসার্ত
াউশিল ও
সর াদরর শশক্ষা মন্ত্রণালদয়র অর্তায়দে গর্ পাাঁর্ বের যদর
৩০ কর্দ ৬০ বের বয়সী ৫৭৪ জে সু স্থ কলাদ র ওপর
এই গদবষণা পশরর্ালো রা হয়। উদেখ্ে, গর্ দয়
েশ
যদর অেোেে গদবষ রা প্রমাণ
দরদেে,
ডায়াদবশিদসর প্রর্েক্ষ ারণ হদলা িশিে-শেয়শন্ত্রর্ শেম্ন
কেদডর শসদেশম প্রোহ। যার েদল গ্লুদ াজ শেয়ন্ত্রণ ারী
হরদমাে ইেসু শলদের উৎপােে ও াযতক্ষমর্া দম যায় এবাং
রদক্ত গ্লুদ াদজর পশরমাণ কবদে শগদয় ডায়াদবশিস হয়। মযু
এস মাদলা জাোে, মােবদেদহর অদন্ত্র র্া া মৃ র্
বো দিশরয়ার ক াষ-প্রার্ীদরর অাংশ িশিে (এদডািশিে)
শহদসদব াজ দর। এই িশিে সাযারণর্ মদলর সদে
কবশরদয় যায়। র্দব উচ্চ র্শবতযুক্ত খ্াবার, ফ্রু দিাজ বা
অোলদ াহল িশিনবক রদক্ত ঢু দর্ সহায়র্া দর। এর
েদল শেম্ন কেদডর শসসদিশম প্রোদহর সৃ শষ্ট হয়। যার েদল
ডায়াদবশিস হদর্ পাদর। শর্শে জাোে, মােবদেদহর অদন্ত্র
র্া া ইদেশেোইল আল ালাইে েেবেিাে োম এেজাইম
এই িশিেদ ধ্বাংস দর কেয়। এ এেজাইদমর ঘািশর্ হদল
অদন্ত্র অশর্শরক্ত িশিে জমা হয়। এই িশিে রদক্ত ঢুদ
শসসদিশম প্রোহ সৃ শষ্ট দর। এর েদল এ শেদ কযমে
ডায়াদবশিস হদর্ পাদর, কর্মশে ইশদ শম হািত শডশজজও
হদর্ পাদর (দ েো ইশদ শম হািত শডশজদজরও অেের্ম
ারণ শসসদিশম প্রোহ)। বলা হদয় র্াদ কয, কমািা হদলই
ডায়াদবশিস হদয় র্াদ । শ ন্তু মূ লর্ ডায়াদবশিদসর সদে
কমািা হওয়ার ক াদো সম্প ত কেই। যাদের আইএশপ (IAP)
কলদর্ল কবশশ, র্াদের ঝুাঁশ
ম। আবার যাদের আইএশপ
ম, র্াদের ডায়াদবশিস হওয়ার ঝুাঁশ কবশশ। কেদহ আইএশপ
ম হদল হািত শডশজজও হদর্ পাদর। ক াদলদেরল কবদে
যায়। ডায়াদবশিদস আক্রান্ত হওয়ার অদে গুদলা
ারণ
রদয়দে। র্ার মদযে প্রযাে ারণই হদলা আইএশপ কলদর্ল
কবদে যাওয়া। এোোও মুশিদয় যাওয়া, শারীশর অোশিশর্শি
দম যাওয়া, ইেসু শলে করশজেোে হওয়া অেের্ম। কেদশ
১৫ শর্াাংশ ডায়াদবশিস হদয় র্াদ কজদেশি
ারদণ।
কযগুদলা করাদয আমাদের শ েু ই রার কেই। র্দব বাশ ৮৫
শর্াাংশই আইএশপ সাংক্রান্ত ারদণ হদয় র্াদ । গদবষণায়
কেখ্া যায়, যাদের শরীদর এ এেজাইম কবশশ র্াদ র্াদের

িাো ৪ বের েূ শষর্ কেদশর র্াশল ায় প্রর্ম
বাাংলাদেশ

িাো ৪ বের শবদের সবদর্দয় েূ শষর্ কেদশর র্াশল ার
শীদষত বাাংলাদেশ। বায়ু েূষণ এবাং বায়ু পশরদশাযে প্রযু শক্ত
শেদয় াজ রা সু ইস সাংস্থা শ উএয়াদরর (QAir) সেে
প্র াশশর্ এ প্রশর্দবেদে এমে র্র্ে ওদে এদসদে।
প্রশর্দবেদে বলা হয়, মযে ও েশক্ষণ এশশয়ার বার্াদসর
মাে শবদের মদযে সবদর্দয় খ্ারাপ এবাং সবদর্দয় েূ শষর্
৫০ শহদরর মদযে ৪৬শিই এই অঞ্চদল অবশস্থর্। এ
প্রশর্দবেেশি বার্াদসর মদযে শপএম িু পদয়ে োইর্
(PM2.5) োদম পশরশর্র্ এ যরদের পাটিিবকল বা সূ ক্ষ্ম
ণার উপশস্থশর্ শহদসব দর তর্শর রা হদয়দে। শবে
স্বাস্থে সাংস্থার মদর্, শপএম িু পদয়ে োইদর্র গে বাশষত
মাত্রা প্রশর্ ঘেশমিাদর ৫ মাইদক্রাোদমর কবশশ হওয়া উশর্র্
েয়। আর ২০২১ সাদল বাাংলাদেদশর প্রশর্ ঘেশমিার
বায়ু দর্ শপএম িু পদয়ে োইদর্র গে মাত্রা শেল ৭৬.৯
মাইদক্রাোম। েূ শষর্ কেদশর র্াশল ায় পাশ স্তাে ও
র্ারদর্র অবস্থাে যর্াক্রদম র্ৃর্ীয় ও পঞ্চম। আর শহবরর
টেবেচনায় শবদের সবদর্দয় খ্ারাপ বায়ু র মাদের র্াশল ায়
আবারও শীদষত উদে এদসদে বাাংলাদেদশর রাজযােী ঢা ার
োম। ঢা ার এয়ার ক ায়াশলশি ইেদডদির (AQI) মাত্রা
কর ডত রা হদয়দে ২৩২। এোো ২১৯ ও ১৮৩ ককার
শেদয় যর্াক্রদম শির্ীয় ও র্ৃর্ীয় স্থাদে রদয়দে র্ীদের
কবইশজাং ও পাশ স্তাদের লাদহার। এশ উআই ককার ১০১
কর্দ ২০০ হদল কসশিদ ‘খ্ারাপ’ বদল গণে রা হয়।
কসখ্াদে ঢা ার এশ উআই ককার ২৩২। এ ইর্াদব ২০১
কর্দ ৩০০ এর মদযে এশ উআই ককারদ ‘খুে খ্ারাপ’
শবদবর্ো রা হয়। এোো ৩০১ কর্দ ৪০০ এর ককার
‘ঝুাঁশ পূ ণত’ বদল শবদবশর্র্ হয়। আর ঝুাঁশ পূ ণত এশ উআই
ককার বাশসন্দাদের জেে গুরুর্র স্বাস্থেঝুাঁশ তর্শর দর।

আন্তজতাশর্

শবে

এশশয়ায় র্রম েশরদ্র কলাদ র সাংখ্ো কবদেদে

মহামাটর দরাোর যাক্কায় ৩০ বেদরর মদযে প্রর্মবাদরর
মদর্া মােব উন্নয়দে শেম্নমুখ্ী হদয়দে শবে। মোশেলাশর্শি
সাংস্থা এশীয় উন্নয়ে বোাংদ র (ADB) এ প্রশর্দবেদে বলা
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অশয ারী। মপদক্ষ েয়শি র্াষায় শর্শে র্া বলদর্ পাদরে।
শর্শে ডার্ জার্ীয় েদল ৮৭ বার কখ্দলদেে এবাং শর্েশি
উদয়ো ইউদরাশপয়াে েুিবল র্োশম্পয়েশশপ শজদর্দেে।
১৯৯৮ সাদলর শেো শবে াদপ কখ্দলদেে এবাং পরবর্তী
শর্েশি িুেতাদমদের কসশমোইোদল কপৌঁদেদেে।

হদয়দে, মহামাশর দরাোর্াইরাদসর েদল শবদের শির্ীয়
বৃ হিম অঞ্চল এশশয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চদল (আদগর
এশশয়া অঞ্চল) োশরদ্রে পশরশস্থশর্ আরও োজু হদয়দে।
যেী-গরীব তবষমে আরও কবদেদে। মহামাশরর ারদণ ৩০
বেদরর মদযে প্রর্মবাদরর মদর্া মােব উন্নয়ে শবেবোপী হ্রাস
কপদয়দে। এশশয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চদল ২০ বেদরর
মদযে প্রর্মবাদরর মদর্া র্রম োশরদ্রে বৃ শি কপদয়দে। প্রায় ৯
ক াশি কলা দ র্রম োশরদদ্রের মযে শেদয় কযদর্ হদে। ৩২
ক াশি মােু ষ োশরদ্রেসীমার শেদর্ কেদম শগদয়দে। আন্তজতাশর্
মােেণ্ড অেু যায়ী, যাদের প্রশর্শেদের আয় ১ েশশম ৯০
ডলাদরর (বর্তমাদে প্রশর্ ডলার ৮৬ িা া শহসাদব ১৬৩
িা া) ম র্াদেরদ র্রম েশরদ্র শহদসদব শর্শির্ রা হদয়
র্াদ । আর যাদের শেদে উপাজতে ৩ েশশম ২০ কর্দ ৫
েশশম ৫০ ডলার র্ারা োশরদ্রেসীমার শেদর্ বসবাস দর
বদল যরা হয়। দরাো মহামাশরদর্ উন্নয়েশীল এশশয়া এবাং
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চদলর কব ার জেদগাষ্ঠীর সাংখ্ো ১০
ক াশি ৯০ লাখ্ কর্দ কবদে ১৬ ক াশি ৭০ লাখ্ হদয়দে, যা
শবদের কমাি কব াদরর ৭০ শর্াাংশ। মজুশর আদয়র ক্ষশর্
হদয়দে ৩৪৮ শবশলয়ে কর্দ ৫৩৩ শবশলয়ে ডলার।

সাইি ওয়ার্ল্ত

হাইদরাদজে েুদয়ল কসল কর্দ ই শমলদব শবেু েৎ,
র্লদব গাশে

আযু শে শবজ্ঞাদের যু গান্ত ারী আশবষ্কাদরর র্াশল ায় এবার
কযাগ হদর্ যাদে হাইদরাদজে েুদয়ল কসলদ বেবহার দর
জ্বালাশের উৎপােে। ারণ যু দগর সদে পাো শেদয় কগািা
পৃ শর্বী জুদে বােদে জ্বালাশের র্াশহো। র্ার সদে মাত্রা োো
পশরদবশ েূ ষণ। এই েু ইদয়র প্রশর্ লক্ষ করদখ্ আযু শে
শবজ্ঞাদের অেের্ম আশবষ্কার হাইদরাদজে েুদয়ল কসল। যাদ
েহে দর সহদজই শমলদব শবপুল পশরমাণ শবেু েৎ ও
জ্বালাশে। েদল সারা পৃ শর্বীর এ মাত্র র্রসা প্র ৃ শর্র
জীবাশ্ম জ্বালাশে কযমে সাশ্রয় হদব র্ার সদে এই পৃ শর্বীর
মাশি হদয় উেদব পশরদবশবান্ধব। মূ লর্ জীবাশ্ম জ্বালাশের
ারদণ পৃ শর্বীর আবহাওয়া ক্রমশ রুক্ষ হদয় উেদে। ীর্াদব
জীবাশ্ম জ্বালাশে কযমে য়লা, কপদরাশলয়াদমর বেবহার রুদখ্
শেদয় পৃ শর্বীদ পশরদবশবান্ধব রূদপ গদে কর্ালা যায় র্াই
শেদয় প্রশর্শেয়র্ র্লদে গদবষণা। গদবষ দের োশব
হাইদরাদজে েুদয়ল কসল হবলা এ শি হাইদরাদজে গোস
সমৃ ি েুদয়ল অর্তাৎ জ্বালাশে ক াষ। এই ক াষশিদ েহে
রদল র্ার মদযে অশিদজে ও হাইদরাদজে অণু পুদে শগদয়
প্রর্ুর পশরমাণ শবেু েৎ, র্াপ এবাং পাটন উৎপন্ন দর। উৎপন্ন
হওয়া শবেু েৎ বোিাশরদর্ সঞ্চয় রদল র্ার কর্দ কয শশক্ত
পাওয়া যাদব র্া শেদয় অশর্ সহদজই র্লদব গাশে। এমেটক
শবশর্ন্ন তবেু েশর্ সাংস্থায় পাওয়ার শেদডর মাযেদম ওই শবেু েৎ
বেবহার রা যাদব সহদজই। পাশাপাশশ রান্নার গোদসর জেে
জ্বালাশে শহসাদব হাইদরাদজে েুদয়ল কসদলর বেবহার রা
যাদব। েুদয়ল কসল
ীর্াদব
াজ
দর? এ শবষদয়
গদবষ রা জাশেদয়দেে, মূ লর্ এ শি েুদয়ল কসল অর্তাৎ
ক াষ েুদয়ল কসল ককদলর ওপর াজ দর। যার প্রযাে
াজ রাসায়শে শশক্তদ শবেু েৎ শশক্তদর্ রূপান্তর ঘিাদো।
ওই ককদল হাইদরাদজে এবাং অশিদজে ইেপুি শহসাদব
বেবহার দর র্ার কর্দ র্শেৎ ক াষ উৎপন্ন হয়। ওই
র্শেৎ ক াষগুশল বোিাশরদর্ সঞ্চয় রদল র্া কর্দ প্রদয়াজে
মদর্া শবেু েৎ শমলদব সহদজই। এমেটক শবজ্ঞােীরা এও
বদলদেে, কয সকাবনা গাশের বোিাশর মূ লর্ বে আ াদরর
হয়। শ ন্তু হাইদরাদজে েুদয়ল কসল কর্দ উৎপন্ন শবেু েৎ
অদে কোি মাদপর বোিাশরদর্ সঞ্চয় রা যাদব। এ বার
ওই বোিাশর র্াজত রদলই ৫০০ শ দলাশমিার পযতন্ত গোদর্
পারদব আমাদের সাদযর গাশে।

মুসশলম শবে

ইসলাম েহণ রদলে ঘাোর েুিবলার র্মাস পাশিত
ও ডার্ েুিবল শ াংবেশন্ত ক্ল্োদরি শসডেত

আদসতোল ক্ল্াদবর হদয় কখ্লা ঘাোর েুিবলার র্মাস পাশিত
ইসলাম েহণ দরদেে। ইেলাম গ্রহবণর আদগ অদে
শেে যাবর্ শর্শে লন্ডদে যমত শবষদয় পোদশাো দরে।
র্মাস পাশিত ১৯৯৩ সাদল ঘাোয় জন্মেহণ দরে। ২০২০
সাদল শর্শে ৪৫ শমশলয়ে পাউদন্ডর শবশেমদয় আদসতোদল
কযাগ কেে। এর আদগ শর্শে অোিদলশিদ া মাশদ্রে,
মোদলা তা ও আলদমশরয়ার হদয় কখ্দলে। প্রশর্পদক্ষর বল
আিদ কেওয়া ও শশক্তশালী শদির জেে শর্শে শবেবোপী
পশরশর্র্। ঘাোর পবে শর্শে প্রায় ৪০শি আন্তজতাশর্ মোর্
কখ্দলদেে এবাং শর্েশি আশফ্র া াপ অে কেশন্স-এ
অাংশেহণ দরদেে। বর্তমাদে শর্শে ইাংলোদন্ডর কপশাোর
েুিবল লীবের শীষত স্তর শপ্রশময়ার লীবের ক্ল্াব আদসতোল
এবাং ঘাো জার্ীয় েদলর হদয় মযেমাদের কখ্দলায়াে
শহদসদব কখ্দলে।
অনযটিবক ডার্ েুিবল শ াংবেশন্ত ক্ল্োদরি শসডেতও ইসলাম
েহণ দরদেে। েংযু ক্ত আরব আশমরার্ সের াদল শর্শে
ইসলাম েহণ দরে। শর্শে জানান, সারা শবদের মুেটলম
র্াই-কবােদের সদে যু ক্ত হদর্ কপদর আশম অর্েন্ত আেশন্দর্।
শবদশষর্ আমার স্ত্রী কসাশেয়ার প্রশর্, শর্শে আমাদ
গর্ীরর্াদব ইসলাদমর অর্ত উপলশি রদর্ শশশখ্দয়দেে।
ক্ল্োদরি শসডেত এ জে পশরশ্রমী ও বহুমুখ্ী প্রটতর্ার
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ইমান-আক্বীদা

ُ ََ َ َ ُ ََ َ
َ ِص
প্রশ্ন (১) : হাদীছছ বসণিি হছেছছ মে, ورت ِ ِِه
ِخلقِِاهللِِآدمِِلَع

আল্লাহ আদমছক িাাঁর আকৃসিছি িৃ সি কছরছছন। এখাছন
িার বলছি সক আল্লাহ না-সক আদমছক বু ঝাছনা হছেছছ?
-মাহফুজু র রহমান
রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ িাআলা আদমছক িার আকৃসিছি িৃ সি
কছরছছন। এসি একসি ছহীহ হাদীছ। আবূ হুরায়রা c
মেছক বসণিি, সিসন বছলন, নবী a বলেলেন, যখন
ততামালের মলযে তেউ তার অনে ভাইলয়র সালে মারামারর
েলর, তখন তস তযন তার ভাইলয়র মুখমণ্ডলে আঘাত েরা
হলত রবরত োলে। তেননা আল্লাহ তাআো আেম eতে তার রনজ আেৃরতলত সৃ রি েলরলেন (েহীহ মু সরেম,
হা/২৬১২)। এসি মুিাশাসবহ এর অন্তর্ুিক্ত। এগুছলার প্রকৃি
অেি আল্লাহই র্াছলা জাছন। অছনে পছে এসি জানা িম্ভব
নে। িছব আমাছদর িালাফছদর কাছরা কাছরা মছি, এখাছন

 صورةশছের অেি হছলা গুণাবসল। অেিাৎ আল্লাহ িাআলা
আদম e-মক িার সনছজর গুণাবসলছি িৃ সি কছরছছন।
আল্লাহ িাআলা মেমন শুছনন, মদছখন এবং েখন ইচ্ছা কো
বছলন, সিক আদমছকও মির্াছবই িৃ সি করা হছেছছ। আদম
eও মদছখন, শুছনন এবং েখন ইচ্ছা কো বছলন।
আল্লাহ িাআলার মুখমন্ডল আছছ, আদম e-এরও
মুখমন্ডল আছছ। িছব আল্লাহর মদখা, শুনা ও কো বলার
ধরণ আদম e -এর মদখা, শুনা ও কো বলার মছিা
নে। মকননা মকান সকছু ই আল্লাহর িদৃ শ নে (আশ-শুরা,
৪২/১১)। বরং আল্লাহর গুণাবসল িার মেিাদা ও মহছের জনে
মেমনসি মানাে মিমনই।
প্রশ্ন (২) : মসরজলের ইমাম তাবীয দ্বারা রিরেৎসা েরলে
তার রিেলন োোত হলব রে?
-মমা. জসহরুল ইিলাম, ঢাকা।

উত্তর : িাবীে ঝুলাছনা সশরক। উক্ববা ইবনু আলমর c
হলত বরণিত, রাসূ ে a-এর রনেট (বায়আত েরার
উলেলযে) ১০ জন তোে উিরিত হলো। রতরন নয় জলনর
রনেট তেলে বায়আত রনলেন। আর মাত্র এেজন তোলের

রনেট হলত বায়আত রনলেন না। োহাবীগণ বেলেন, ‘তহ
আল্লাহর রসূ ে! আিরন নয় জলনর বায়আত গ্রহণ েরলেন,
রেন্তু এই বেরির বায়আত গ্রহণ েরলেন না তেন?’ উত্তলর
রতরন বেলেন, এর যরীলর তাবীয রলয়লে তাই। অতঃির তস
রনজ হালত তা রেিঁলে তেেলো। তারির রাসূ ে a তার
রনেট তেলেও বায়আত রনলেন এবং বেলেন, তয বেরি
তাবীয ঝুোয়, তস বেরি রযরে েলর (মু সনালে আহমাে,
হা/১৭৪২২, সিলসিলা ছহীহা, হা/৪৯২)।

রািু ল a বছলছছন,

ঝােেুে
িঁ , তাবীয ও জােু লটানা রযরেী োজ

(আবূ দাউদ,

হা/৩৮৮৩; ইবনু মাজাহ, হা/৩৫৩০; সমশকাি, হা/৪৫৫২)।

সিসন a

আছরা বছলছছন, ‘মে বেসক্ত িাবীে ঝুলাছলা, মি সশরক
করছলা’ (মু িনাছদ আহমাদ, হা/১৭৪২২)। সিসন a আছরা
বছলছছন, ‘তয তোে তোনরেেু ঝুরেলয় রালখ. তালে তার
উিরই তসািেি েরা হয়’ (রতররমযী, হা/২০৭২, মু সনালে আহমাে,
হা/১৮৭৮৬)।

েসদ ইমাম িাছহব এমন িাবীে দ্বারা সিসকৎিা

কছর োছি সশরকী কো আছছ মেমন আল্লাহ ছাড়া মকান
সফসরশিা, নবী অেবা িৎ বেসক্তর কাছছ দু আ করা িাহছল
এমন ইমাছমর সপছছন ছালাি আদাে করা োছব না।
এমনসক কুরআন মাজীছদর আোি সদছে িাবীে সলখছলও
িার সপছছন ছালাি আদাে করা োছব না।
প্রশ্ন (৩) : ‘মুরমলনর হৃেয় আল্লাহর আরয’ এবং ‘অন্তর রলবর
ঘর’। উি বণিনা েু রট রে সরিে?
উত্তর : বণিনারট রমেো ও উদ্ভট (োযেুে খাো, হা/১৮৮৬; ইমাম
োগানী, আে-মাওযূ ‘আত, হা/৭০; আে-মােনূ েী মা‘লরোরতে হােীরেে
মাওযূ ‘ হা/২১৭, িৃ. ১৩১)। উি রভরত্তহীন বণিনার মাযেলম প্রমাণ

েরার তিিা েরা হয় তয, আল্লাহ সব মুরমলনর অন্তলর
রবরাজমান। তযলহতু িরবত্র েুরআন দ্বারা প্রমারণত হলয়লে তয,
আল্লাহ আরলযর উির আলেন। তাই মুরমলনর অন্তরলে
আল্লাহর আরয েল্পনা েরা হলয়লে। (নাঊযু রবল্লাহ)
(খ) অনু রূি রদ্বতীয় বণিনারটও রমেো ও বারতে (আে-মােনূ েী
মা‘লরোরতে হােীরেে মাওযূ ‘ হা/২১৭, িৃ. ১৩১)। উি বণিনা দ্বারা

বু ঝালনা হয় তয, যার অন্তর আলে তার মলযেই আল্লাহ আলে।
সু তরাং ‘যত েল্লা তত আল্লাহ’ (নাঊযু রবল্লাহ)। এভালব
সবরেেু র মলযেই আল্লাহর অরিত্ব ও উিরিরত সাবেি েরা
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না। তেননা এরট এেরট নব আরবষ্কৃত রবষয়। আর রাসূ ে

হলয়লে। সরিে আক্বীো হে, মহান আল্লাহ সপ্তম আোলযর
উিলর আরলয সমুন্নত (ত্ব-হা, ৫)। তািঁর ক্ষমতা ও েৃ রি সবিত্র

a বলেলেন, তয বেরি এমন তোন আমে েলর যালত
আমালের রনলেিযনা তনই তা প্রতোখোত (েহীহ মু সরেম,
হা/১৭১৮)।

িররবোপ্ত (ত্ব-হা, ৪৬)।
প্রশ্ন (৪) : আল্লাহর রেোতসমূ হলে েুেরত বো এমন

ইমালমর রিেলন োোত আোয় েরলে োোত হলব রে?

প্রশ্ন (৬) : হােীে তেলে জানা যায়, রাসূ ে a সূ রা োোক্ব
ও নাস িলে েু ই হালতর তােু লত েুিঁ রেলয় সারা যরীর মাসাহ

-মমা. িাসমউল ইিলাম
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

েরলতন। রেন্তু অলনলে বু লে েুিঁ তেয়। এক্ষলণ সূ রা োোক্ব
ও নাস িলে বু লে েুিঁ তেওয়া যালব রে?

উত্তর : আল্লাহ িাআলার সছফািগুছলাছক কুরআন ও িু ন্নাহর
দলীল ছাড়া মখোলখুসশ মছিা বোখো করা আহছল িু ন্নাহ

-রমনহাজ িারলভজ

ওোল জামাআছির ববসশিে নে। বরং এসি হছলা ভ্রান্ত

নালটার।

আকীদার বসহিঃপ্রকাশ। আহছল িু ন্নাহ ওোল জামাআছির
ববসশিে হছলা িারা আল্লাহ িাআলার িকল সছফািছক
কুরআন ও িু ন্নাহছি মের্াছব এছিছছ মির্াছবই িাবেস্ত কছর,

উত্তর : সূ রা োোক্ব ও নাস িলে বু ছক ফুাঁক মদওোর

মকানসির অপবোখো কছর না। িছব মকান বেসক্ত েসদ আল্লহর
সছফািছক অস্বীকার না কছর, বরং িংশে িছেছহর কারছণ
মকান মকান সছফাছির অপবোখো কছর মেমন আল্লাহর হাি
মাছন কুদরি ইিোসদ, িাহছল এর দ্বারা মিই বেসক্ত কাছফর

েসদ এমন আমল কছর োছি আমাছদর সনছদিশনা মনই

সবষেসি মকান ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাসণি নে। িাই এই
আমল বজিন করছি হছব। রািূ ল a বছলছছন,

‘মকউ

িাহছল মিসি প্রিোখোি’ (ছহীহ মু িসলম, হা/১৭১৮)। িছব বু ছক
নে, মরাগ বোসধর জনে িূ রা ফালাক্ব ও নাি পছড় শরীছর
ফুক
াঁ সদছি পাছর।

হছে োছব না (মাজমু ফািাওো ইবছন িােসমো, ৭/৫০৭)। আহছল

প্রশ্ন (৭) : ‘ইমাম আবূ হারনো p আল্লাহলে ৯৯ বার

িু ন্নাছির মকান ইমাম পাওো মগছল আল্লাহর সছফািছক

তেলখলেন’ মলমি বরণিত োরহনী রে সতে?

অপবোখোকারী মকান বেসক্তছক সনধিাসরি ইমাম বানাছনা উসিি
নে। িছব েসদ এমন বেসক্তই ইমাম সনেু ক্ত োছক আর এর

-মমা. িুসহন ইিলাম রািুল
গাজীিু র।

উত্তর: উক্ত ঘিনাসি বাছনাোি োর মকান সবশুদ্ধ সর্সত্ত মনই।

সপছছন ছালাি আদাে কছর িছব িার ছালাি ছহীহ হছব
ইনশা-আল্লাহ। আর আল্লাহই অসধক অবগি।
প্রশ্ন (৫) : আমাছদর এলাকাছি ঈেগালহ যারময়ানা টাঙালনা

িু িরাং একজন িম্মাসনি ইমাম িম্পছকি এধরছনর সমেো
অপবাদ মদওো মকান মুিসলছমর জনে আছদৌ জাছেে নে।
মকননা এই িেু দু সনোছি আল্লাহছক মদখছি পারছব না।

হয় এবং ইেগাহ সু ন্দরভালব সাজালনা হয়। এরট রে
যরীয়তসম্মত?

অেি রতরন সেে েৃ রিলে আয়ত্ব েলরন এবং রতরন সূ ক্ষ্মেযিী,

রবেআত

আল্লাহ বছলন, ‘েৃ রিসমূ হ তািঁলে আয়ত্ব েরলত িালর না,
সমেে অবরহত’ (আে-আন‘আম, ৬/১০৩)। মূ সা e যখন

-মাহেুজু র রহমান
রাজযাহী।

আল্লাহলে তেখলত িাইলেন, তখন আল্লাহ বেলেন, ‘েখনই
(েু রনয়ালত) তুরম আমালে তেখলত িালব না’ (আে-আরাে,

উত্তর : উি োজরট যরীয়তসম্মত নয়। ঈলের োোত োিঁো
জায়গায় ও উন্মু ি িালন আোয় েরাই সু ন্নাত। তেননা
মসরজলে নববীর মলতা গুরুত্বিূ ণি িান তযখালন োোত

৭/১৪৩)।

সমেো কাসহনী বণিনা করা হছি অবশেই সবরি োকছি হছব।

আোয় েরলে অনে মসরজলের তিলয় এে হাজার গুণ তনরে
তবরয হয়। তারিলরও রতরন তসখালন োোত আোয় না েলর
প্রায় ৫০০ গজ েূ লর রগলয় তখাো ময়োলন উন্মু ি িালন
োোত আোয় েলরন (েহীহ বু খারী, হা/৯৫৬)। এসব হােীে
স্পি প্রমাণ েলর তয, তরাে-বৃ রির োরলণ যারময়ানা ঈলের
মালি টাঙালনা যালব না এবং ঈলের মািলে সাজালনা যালব
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িু িরাং ইমাম আবূ হানীফা িম্পছকি এই ধরছনর

প্রশ্ন (৮) : ঈলের োোত আোলয়র িূ লবি তোলনা বিবে
তেওয়া যালব রে?
-আেীমু ে ইসোম
তজাতিাো, িােুরগািঁও।

উত্তর : না, ঈলের োোলতর িূ লবি তোলনা বিবে তেওয়া
যালব না। এমনরে তোলনা রক্বরাআত, গযে, সঙ্গীত রেেু ই
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বো যালব না। বরং প্রেলম োোত আোয় েরলত হলব।
অতঃির খুৎবা রেলত হলব। আবূ সাঈে খুেরী c বলেন,
নবী a ঈেু ে রেতর ও ঈেু ে আযহার রেলন ঈেগালহর
রেলে তবর হলতন এবং তসখালন প্রেলম যা েরলতন তা হলো
োোত। অতঃির জনতার রেলে মুখ েলর োিঁোলতন আর
জনতা তখন রনলজলের োতালর বসা োেত। রতরন
তালেরলে উিলেয রেলতন, নেীহত েরলতন এবং রনলেিয
রেলতন। আর যরে তোোও সসনে তপ্ররলণর ইচ্ছা েরলতন
তালেরলে বাোই েরলতন অেবা যরে োউলে তোলনা
রনলেিয তেওয়ার োেত, রনলেিয রেলতন। অতঃির বারে
রেলর তযলতন (েহীহ বু খারী, হা/৯৫৬; েহীহ মু সরেম, হা/৮৯৪;
রমযোত, হা/১৪২৬)। উলল্লখে তয, ঈলের োোলতর িূ লবি খুৎবা
তেওয়ার প্রিেন শুরু েলরন মারওয়ান ইবনু হাোম (েহীহ
মু সরেম, হা/৪৯)। তখন প্রখোত োহাবী আবূ সাঈে খুেরী a
তার তসই োলজর প্ররতবাে েলররেলেন (েহীহ মু সরেম,
হা/৯৫৬)। সু তরাং খুৎবার িূ লবি তোন বিবে তেওয়া িেলব
না, বরং আলগ ঈলের োোত আোয় েরলত হলব।

ইবােত- োোত
প্রশ্ন (৯) : তেউ যরে তযাহর, আসর, মাগররব ও ইযার
োোত যোসমলয় জামাআলত আোয় েলর। রেন্তু েজলরর
োোত রনয়রমত তোগ েলর িরবতিীলত তযাহলরর আলগ

ওয়ািমত েজলরর োোত আোলয়র জনে যোসাযে প্রলিিা
িাোলত হলব। এরিরও তোন োরণবযত তোনরেন ঘুম
তেলে উিলত না িারলে যখন জাগ্রত হলব, তখনই আোয়
َ َ َ َ َ َ َ َ َ
েলর রনলব। রাসূ ে a বলেন, ام عن َها
من ن ِس صَلة أو ن
َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ُّ َ ُ ُ َ َّ َ َ
‘ فكفارته أن يصليها ِإذا ذكرهاযরে তেউ তোন োোত আোয়
েরলত ভুলে যায় অেবা আোয় না েলর ঘুরমলয় িলে,
তাহলে তার োেোরা হলো, যখনই স্মরণ হলব, তখনই
আোয় েলর রনলব’ (েহীহ মু সরেম, হা/৬৮৪; রমযোত, হা/৬০৩)।
প্রশ্ন (১০) : জুমআর োোত েত রাো‘আত? আর েু ই
রাো‘আত েরয িলর েত রাো‘আত সু ন্নত আোয় েরলত
হলব?
-নাম প্রকাছশ অসনচ্ছু ক
গাজীপু র।

উত্তর : জুমআছি ফরে ছালাছির পসরমাণ হছলা দু ই
রাকা‘আি। জুম‘আর িূ লবি রনরেিি তোন সু ন্নাত োোত তনই।
সময় তিলে খুৎবার আগ িযিন্ত যত খুযী েু ই রাো‘আত
েলর নেে োোত আোয় েরলব (ছহীহ বু খারী, হা/৮৮৩)।
অনেোয় তেবে তারহয়োতুে মসরজে রহলসলব েু ই রাো‘আত
িলে বসলব (ছহীহ বু খারী, হা/১১৬৩)। জুমআর িলর যরে
মসরজলে সু ন্নাত োোত আোয় েরলত িায় তাহলে িার

-মু হাম্মাদ আল ইমরান

রাে‘আত আোয় েরলব। আবূ হুরায়রা c তেলে বরণিত,
রতরন বলেন, রাসূ েুল্লাহ a বলেলেন, ‘লতামালের তেউ
যখন জুমআর োোত আোয় েলর, তখন তস তযন তার িলর

িাদু ল্লাপু র, গাইবান্ধা।

িার রাো‘আত (সু ন্নাত) োোত আোয় েলর’ (েহীহ মু সরেম,

অেবা িলর অেবা অনেলোলনা সমলয় আোয় েলর তনয় তলব
তার রবযান রে হলব?

উত্তর : োোলতর বোিালর উি েো তোলনাক্রলমই
গ্রহণলযাগে নয়। সেে োলজর আলগ োোতলে প্রযানে রেলত
হলব। তযলোলনা মূ লেে রনযিাররত সমলয়ই োোত আোলয়র
তিিা েরলত হলব। মহান আল্লাহ বছলন, ‘রনযিাররত সমলয়
োোত োলয়ম েরা মুরমনলের জনে অবযে েতিবে’ (আন-রনসা,
৪/১০৩)। আর োোত বাে রেলয় বা োোতলে তুচ্ছ মলন
েলর অনে ইবােত েলর তোলনা োভ হলব না। রাসূ ে a
বলেন, রক্বয়ামলতর মালি বান্দার সবিপ্রেম রহসাব তনয়া হলব
োোলতর। োোলতর রহসাব শুদ্ধ হলে তার সমি আমেই
শুদ্ধ হলব। আর োোলতর রহসাব রিে না হলে, তার সমি
আমে বরবাে হলব’ (ত্বাবারাণী, আে-মু ‘জামু ে আওসাত্ব, হা/১৮৫৯,
রসেরসো েহীহা, হা/১৩৫৮)।

োোত ক্বাযা েরার এই অভোস িররতোগ েরলত হলব। আর

হা/৮৮১)।

আর যরে বােীলত আোয় েরলত িায় তাহলে েু ই

রাে‘আত োোত আোয় েরলব। আব্দু ল্লাহ ইবনু উমার
h হলত বরণিত, রতরন বলেন, রাসূ ে a জুমু‘আহর
রেন রনলজর ঘলর রেলর না যাওয়া িযিন্ত োোত আোয়
েরলতন না। (ঘলর রগলয়) রতরন েু ই রাে‘আত োোত আোয়
েরলতন (েহীহ বু খারী, হা/৯৩৭, ছহীহ মু িসলম, হা/৮৮২)।
প্রশ্ন (১১) : োিঁোলত িালর, রুেূ‘ েরলত িালর রেন্তু িা ভাজ

েলর বসলত িালর না এলক্ষলত্র রেভালব োোত আোয় েরা
উরিত ৷ আর এমন বেরি তিয়ালর বলস সম্পূ ণি োোত আোয়
েরলত িারলব রে-না?
-হারুনু র রশীদ
িাপাই নবাবগঞ্জ।

সু তরাং রনয়রমতভালব েজলরর
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উত্তর : ছালাছির মবশ সকছু রুকন ও ওোসজব কাজ আছছ

ও রালত তয বেরি তমাট বালরা রাো‘আত (সু ন্নাত) োোত

মেগুছলা মকউ ইচ্ছাকৃির্াছব মছছড় সদছল ছালাি বাসিল হছে

আোয় েলর তার রবরনমলয় জান্নালত ঐ বেরির জনে এেরট

োছব। মেমন. রুকূ‘ করা, সিজদা করা মিই রুকনগুছলারই
অন্তর্ুিক্ত। আল্লাহ িাআলা বছলন, ‘ততামরা োোলতর প্ররত

ঘর রনমিাণ েরা হয়। এ সু ন্নাতগুলো হলো- তযাহলরর

যত্নবান হলব, রবলযষত মযেবতিী োোলতর প্ররত এবং

মাগররলবর (েরলযর) ির েু ই রাো‘আত, ইযার (েরলযর)

আল্লাহর উলেলযে ততামরা রবনীতভালব োিঁোলব’ (আে-বাক্বারা,

ির েু ই রাো‘আত এবং েজলরর (েরলযর) িূ লবি েু ই

২/২৩৮)।

রাো‘আত (েহীহ মু সরেম হা/৭২৮, রতররমযী, হা/৪১৪)। আবার

রখেমলত এলস োোত সম্পলেি প্রশ্ন েরোম। রতরন বেলেন,

রক্বয়ামলতর রেন েরয ইবােলতর ঘাটরত হলে আল্লাহর
হুেুলম নেে ইবােলতর তনরে দ্বারা তা িূ ণি েরা হলব (আবূ

‘োিঁরেলয় োোত আোয় েরলব, তা না িারলে বলস। যরে

োঊে, হা/৮৬৪; রতররমযী, হা/৪১৩)।

ইমরান ইবনু হুসাইন c হলত বরণিত, রতরন
বলেন, আমার অযিলরাগ রেে। তাই রাসূ েুল্লাহ a-এর

তাও না িালরা তাহলে শুলয় োোত আোয় েরলব’ (েহীহ
বু খারী, হা/১১১৭, রতররমযী, হা/৩৭২, আবূ দাউদ, হা/৯৫২)।

অত্র

হােীে প্রমাণ েলর তয, মানু ষ িার শরীছরর গসি অনু োেী
ছালাি আদাে করছব। িম্ভব হছল দাাঁসড়ছে, না হছল বছি,
আর না হছল শুছে ছালাি আদাে করছব। িছব এছকবাছর
সনরূপাে হছে মিোছর বছি ছালাি আদাে করা োে।

(েরলযর) িূ লবি িার রাো‘আত ও িলর েু ই রাো‘আত,

অেসতা বা তোলনা োরণবযত সু ন্নাত তেলে রেলে সমসো
তনই। আর তোন বেরি নেে োোত োোর োরলণ
গুনাহগার হয় না। তলব অবযেই রতরন বে যরলণর েযীেত
তেলে বরিত হলবন।
প্রশ্ন (১৪) : েু ই রাো‘আত রবরযি োোলতর তযষ সবিলে
তাওয়াররুে েলর বসা রে সু ন্নাত?
-মমা. জসহরুল ইিলঅম

প্রশ্ন (১২) : প্রাণীর েরবযু ি তিাযাে িলর োোত আোয়
েরা যালব রে?
-মরজাউল হক
দসেন িসিশ পরগনা, র্ারি।

তলব অবজ্ঞা না েলর

ঢাো।

উত্তর : োোলতর তয সবিলে সাোম আলে তসখালনই
তাওয়াররুে েলর বসলব। আবূ হুমাইদ আি-িাছেদী c

উত্তর : প্রেমত মানু ষ বা তযলোলনা প্রাণীর েরবযু ি তোলনা

রািূ ল a-এর ছালাছির বণিনা সদছি সগছে বছলছছন,

তিাযাে িররযান েরা জালয়য তনই। তোট-বে সেে
মুসরেলমর জনে এ যরলনর তিাযাে িররযান েরা অববয।

েলর বাম িা বাইলরর রেলে তবর েলর বাম িালযর রনতলের

আর প্রাণীর েরবযু ি তিাযাে িলর োোত আোয় েরাও
জালয়য নয়। তেউ যরে এ যরলনর তিাযাে িলর োোত
আোয় েলর, তাহলে তার োোত েহীহ হলব না। মকননা
রাসূ ে a বলেলেন, ‘ঐ ঘলর রহমলতর তেলরযতা প্রলবয
েলর না তযখালন েরব বা েুেুর রলয়লে’ (েহীহ বু খারী, হা/৩২২৬;
েহীহ মু সরেম, হা/২১০৬)।

প্রশ্ন (১৩) : রনয়রমত তযাহর োোলতর িূ লবির সু ন্নাত না
িেলে তোলনা সমসো হলব রে?
-মমা. আেু ি িামাদ
সদনাজপু র।

উত্তর : িু ন্নাি ছালাি আদাছের ফেীলি অছনক। সু তরাং
প্রলতেে মুসরেলমর উরিত সু ন্নাত ও নেে ইবােলতর প্ররত
আগ্রহী হওয়া। উম্মু হাবীবা g তেলে বরণিত, রতরন
বলেলেন, আরম রাসূ েুল্লাহ a-তে বেলত শুলনরে তয, রেন
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সবলযলষ রতরন a সাোম রেরালনার িূ লবির রসজো তযষ
উির বসলতন (আবূ োউে, হা/৯৬৩, ইবনু মাজাহ, হা/১০৬১)।
প্রশ্ন (১৫) : মসহলা ইমাছমর সপছছন মসহলারা ঈছদর ছালাি
আদাে করছি পারছব সক?
-আলাউদ্দীন আলী
ঢাকা।

উত্তর : না, মরহোর ইমামরতলত ঈে ও জুমআর োোত
আোয় েরা যালব না। তাোো ঈলের োোলত খুৎবা আলে।
আর মরহোলের জনে খুৎবা তেওয়া জালয়য নয়। যরীয়লত
এর তোলনা প্রমাণ িাওয়া যায় না। রাসূ ে a বলেলেন,
‘তয তেউ এমন তোন আমে েরে, োছি আমাছদর
সনছদিশনা মনই িা প্রিোখোি (ছহীহ মু িসলম, হা/১৭১৮)।
প্রশ্ন (১৬) : িারাবীহ ছালাি জামা‘আছি আদাে করার পর
রাছির অছনক িমে বাসক োছক। প্রশ্ন হছলা- রাছি আমরা
িারাবীহ বেিীি অসিসরক্ত নফল ছালাি আদাে করছি পারছবা
সক?
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-ফজছল রািী
মসহমাগঞ্জ, মগাসবেগঞ্জ, গাইবাো।

উত্তর : উত্তম হলো রতন রাো‘আত রবিরসহ তমাট এগালরা
রাো‘আত োোত আোয় েরা। আবূ সাোমা ইবনু আব্দু র
রাহমান p হলত বরণিত, রতরন আলয়যা g-তে
রজলজ্ঞস েলরন, রামাযান মালস আল্লাহর রাসূ ে a-এর
োোত তেমন রেে? রতরন বেলেন, আল্লাহর রাসূ ে a
রামাযান

মালস

এবং

অনোনে

সময়

(রালত)

এগার

রাে‘আলতর অরযে োোত আোয় েরলতন না। রতরন িার
রাো‘আত োোত আোয় েরলতন। তুরম তসই োোলতর

যায়। আবূ আইয়ূ ব আনোরী c হলত বরণিত, রতরন
َ ُ َ
َ َمن َص
বলেন, রাসূ েুল্লাহ a বলেলেন, ام َر َم َضان ث َّم أتبَ َع ُه ِستًّا
َّ ِ‘ ِمن َش َّوال ََك َن َكصيَامতয বেরি রামাযালনর রেয়াম িােন
ادله ِر
ِ
ٍ
েরে অতঃির যাওয়ালের েয়রট রেয়াম িােন েরে, মি
মেন িুলরা বেরই রেয়াম িােন েরে’ (েহীহ মু সরেম, হা/১১৬৪;
রমযোত, হা/২০৪৭)।

প্রশ্ন (১৯) : শাওোল মাছির ছেসি সছোম সক একাধাছর আদাে
করছি হছব, না-সক সবসচ্ছন্নর্াছবও আদাে করা োছব? আর এই
দু সির মছধে মকানসি করা উত্তম।
-ফাসিমা খািুন

তসৌন্দযি ও েীঘিতা সম্পলেি আমালে প্রশ্ন েলরা না। তারির
রতরন আলরা িার রাো‘আত োোত আোয় েরলতন, এর
তসৌন্দযি ও েীঘিতা সম্পলেি আমালে প্রশ্ন েলরা না। অতঃির
রতরন রতন রাো‘আত (রবতর) োোত আোয় েরলতন (েহীহ
বু খারী, হা/১১৪৭)।

উমার ইবনু ে খাত্তাব c তামীম আে-

োরী ও উবায় ইবনু ো‘ব h-তে রনলযি রেলয়রেলেন তয,
তারা তযন তোেলেরলে রনলয় এগালরা রাো‘আত োোত
আোয় েলর (মু য়াত্ত্বা মালেে, হা/৩৭৯)।
প্রশ্ন (১৭) : ইমাছমর িাছে িারাবীহ িম্পন্ন কছর বাসড়ছি এছি
একাকী সবির ছালাি আদাে করা োছব সক?
-ফজছল রািী
মসহমাগঞ্জ, মগাসবেগঞ্জ, গাইবাো।

উত্তর : হোাঁ; োছব। তারাবীহর োোত জামাআলত িো তযমন
জরুরী নয়, ততমনই রবতর োোতও জামাআলত িো জরুরী
নয়। তোন মুসল্লীর আলরা োোত আোলয়র জনে অেবা
এোই রবতর োোত আোলয়র জনে তারাবীহর োোলতর
িলর বারে িলে যাওয়া, এমন আমলের তোন প্রমাণ তনই।
বরং রবতরসহ তারাবীহ এো িোই উত্তম। রাসূ ে a
বলেলেন, তহ তোলেরা! ততামরা রনজ রনজ ঘলরও োোত
আোয় েলরা। োরণ, মানু লষর সবলিলয় উত্তম োোত হে যা
তস তার ঘলর আোয় েলর, তলব েরয োোত োো (েহীহ
বু খারী, হা/৭২৯০)।

বসরশাল।

উত্তর : যাওয়ালের সছোমগুছলা একাধাছর আদাে করা শিি
নে, বরং আলাদা আলাদার্াছবও আদাে করা োে। আবূ
আইয়ু ব আনোরী c

তেলে বরণিত, রাসূ ে a

বলেলেন, ‘লয বেরি রামাযান মালসর রেয়াম িােন েরার
িলর যাওয়াে মালস েয়রেন রেয়াম িােন েলর, তস তযন
সারা বেরই রেয়াম িােন েরে’ (েহীহ মু সরেম, হা/১১৬৪)।
এখাছন একাধাছর আদাে করছি হছব এমন মকান শিি করা
হেসন। িু িরাং শাওোল মাছির মেছকাছনা সদছন আদাে করা
োছব। িছব েি িাড়ািাসড় আদাে করা োে িিই র্াছলা।
মকননা আল্লাহ িাআলা বছলন, ‘আর ততামরা দ্রুত অগ্রসর
হও ততামালের রলবর িক্ষ তেলে ক্ষমা ও জান্নালতর রেলে,
যার িরররয আসমানসমূ হ ও যমীলনর সমান, যা মুত্তাক্বীলের
জনে প্রস্তুত েরা হলয়লে’ (আলে ইমরান, ৩/১৩৩)। িু িরাং
সবসচ্ছন্নর্াছব পালন করার মিছে একাধাছর শাওোছলর সছোম
পালন করাই মবসশ উত্তম।
প্রশ্ন (২০) : রামাযান মাছি আমার হাছেে িলার কারছণ
আসম কছেকসি সছোম পালন করছি পাসরসন। আমার প্রশ্ন
হছলা, শাওোল মাছির ছেসি সছোম পালন করার িমে েসদ
আসম

রামাযামনর ক্বাযা করার সনোি কসর িছব সক মিই

ক্বাযা আদাে হছব?
-নাম প্রকাছশ অসনচ্ছু ক

ইবাদি- সছোম
প্রশ্ন (১৮) : শাওোছলর ছেসি সছোছমর ফেীলি সক?
-মসনরুল ইিলাম
মু সশিদাবাদ, র্ারি।

উত্তর : রামাযালনর রেয়াম িােলনর িলর যাওয়ালের েয়রট
রেয়াম িােন েরলে িূ ণি বের রেয়াম িােলনর তনরে িাওয়া

………।

উত্তর : রামাযালনর ক্বাো আদাছের সনেেছি শাওোছলর ছেসি
সছোম পালন করা শরীেিিম্মি নে। মকননা রামাযালনর
সছোম এবং শাওোছলর সছোম দু সি পৃ েক পৃেক ইবাদি
মেগুছলা িত্ত্বাগির্াছবই উছদ্দশে। িু িরাং দু সিছক একসিি
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করা ছহীহ নে (ফািাওো শাবাকািুল ইিলাসমেো, ৭/১১৮৩)।
রামাযালনর ক্বাযার সনেেছি শাওোছলর ছেসি সছোম পালন
করছল িাছি শাওোছলর ছেসি সছোছমর তনরে অসজিি হছব
না। বরং িাছি পৃেকর্াছব সনেেি কছর অনে সদছন সছোম
পালন করছব।
প্রশ্ন (২১) : যারা শুযু রামাযান মালস োোত আোয় েলর ও
রেয়াম িােন েলর তালের ইবােত েবু ে হলব রে?
উত্তর : এমন মানু লষর ইবাোত েবু ে হলব না। আবূ হুরায়রা
c হলত বরণিত, রতরন বলেন, রাসূ েুল্লাহ a বলেলেন,
‘অলনে রেয়াম িােনোরী এমন আলে যারা তালের রেয়ালমর
রবরনমলয় ‘ক্ষুযাতি োো োো’ আর তোন েে োভ েরলত
িালর না। এমন অলনে রক্বয়ামরত (েন্ডায়মান) বেরি আলে
যালের রালতর ‘ইবাোত রনরয জাগরণ োো আর তোন েে
আনলত িালর না (মু সনাে আহমাে, হা/৯৬৮৩; রমযোত, হা/২০১৪)।
সালে সালে রাসূ ে বলেলেন, ‘যারা ইচ্ছােৃতভালব োোত
আোয় েলর না তারা োলের’।
প্রশ্ন (২২) : রামাযান মাছি ছু ছি োওো সছোছমর ক্বাযা
আদাে করার আছগ েসদ শাওোল মাছির সছোম পালন কসর,
িাহছল মিসি সক িসিক হছব?
-আিাউর রহমান

প্রশ্ন (২৩) : সাহারীর সময় মানু ষলে জাগালনার জনে মাইলে
আযান তেওয়া, গজে গাওয়া, েুরআন ততোওয়াত েরা, বিবে
তেওয়া ও সাইলরন বাজালনা যালব রে?
-আেু ল্লাহ, িট্টগ্রাম।

উত্তর : সাহারীর সময় মানু ষলে জাগালনার জনে আযান
তেওয়া সু ন্নাত। আব্দু ল্লাহ ইবনু উমার c হলত বরণিত,
রতরন বলেন, রাসূ ে a বলেলেন, ‘রবোে c রাত
োেলতই আযান তেয়। োলজই ইবনু উম্মু মােতূ ম c
আযান না তেওয়া িযিন্ত ততামরা খাও এবং িান েলরা’।
আব্দু ল্লাহ c বলেন, ইবনু উম্মু মােতূ ম c রেলেন
অন্ধ। যতক্ষণ না তািঁলে বলে তেওয়া হলতা তয, ‘তভার
হলয়লে, তভার হলয়লে’ ততক্ষণ িযিন্ত রতরন আযান রেলতন না
(েহীহ বু খারী, হা/৬১৭, ছহীহ মু িসলম, হা/১০৯২)।

বেতীত গজে গাওয়া, েুরআন ততোওয়াত েরা, বিবে এবং
সাইলরন বাজালনা এগুলোর তোনরটই যরীয়ত েতৃে
ি
অনু লমারেত নয়, বরং এগুলো রবেআত। সু তরাং এগুলো
তেলে েূ লর োেলত হলব।
প্রশ্ন (২৪) : সবগি রামাযালনর তবয েলয়েরট সছোম বাসক
আছছ। এ সছোম সক ধারাবাসহকর্াছব পালন করছি হছব না-সক
সবরসি সদছে আদাে করা োছব?
-জাহাঙ্গীর আলম

রাজশাহী।

উত্তর : হোাঁ; রামাযালনর ক্বাযা আদাে করার আছগ শাওোছলর
সছোম পালন করছল িা িসিক হছব। মকননা রামাযালনর
সছোম হছলা ফরে, ো ঋিু বা অিু স্থিার কারছণ ছু ছি মগছল
অনে মেছকাছনা িমে আদাে কছর সনছি হছব। আল্লাহ
বছলন, ‘ততামালের তেউ অসু ি োেলে বা সেলর োেলে
অনে রেনগুলোলত এ সংখো িূ রণ েরলব’ (আে-বাক্বারা,
২/১৮৫)।

আলয়যা g রামাযালনর েু লট যাওয়া রেয়াম প্রায়

েয মাস িলর যা‘বান মালস আোয় েরলতন (েহীহ বু খারী,
হা/১৯৫০)।

আর যাওয়ালের রেয়াম হলো নেে, যা যাওয়াে
َ َمن َص
মালসই আোয় েরলত হয়। রাসূ ে a বলেলেন, ام
َ
َ
َ َ ََ
َّ ِان ُث َّم أتبَ َع ُه ستًّا ِمن َش َّوال ََك َن كصيَام
ادله ِر
‘ رمضতয বেরি
ِ
ِ
ٍ
রামাযান মালসর রেয়াম িােন েরার িলর যাওয়াে মালস
েয়রেন রেয়াম িােন েলর, তস তযন সারা বেরই রেয়াম
িােন েরে’ (েহীহ মু সরেম, হা/১১৬৪)। িু িরাং রামাযালনর
ক্বাযা আদাে করার আছগ শাওোছলর সছোম পালন করছল
িা িসিক হছব।
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আযান তেওয়া

উত্তরামপুর, পত্নীিলা, নওগাাঁ।

উত্তর : রামাযালনর ছু ছি োওো সছোমগুছলা ধারাবাসহকর্াছব
পালন না কছর সবরসি সদছেও পালন করা োছব। মকননা আল্লাহ

িাআলা বছলছছন, মিামাছদর মছধে োরা অিু স্থ হছব অেবা
িফছর োকছব িারা অনে সদনগুছলাছি পুরণ করছব (আল-বাক্বারা,
২/১৮৪)। এখাছন ধারাবাসহকর্াছব পালন করার শিি করা

হেসন। িু িরাং বু ঝা োছচ্ছ মে, সবরসি সদছে রামাযালনর ছু ছি
োওো সছোম পালন করা োছব। িছব ধারাবাসহকর্াছব পালন
করাই অসধক উত্তম। আল্লাহ িাআলা বছলন, ‘আর ততামরা

দ্রুত অগ্রসর হও ততামালের রলবর িক্ষ তেলে ক্ষমা ও
জান্নালতর রেলে, যার িরররয আসমানসমূ হ ও যমীলনর
সমান, যা মুত্তাক্বীলের জনে প্রস্তুত েরা হলয়লে’ (আলে ইমরান,
৩/১৩৩)।

িু িরাং সবসচ্ছন্নর্াছব পালন করার মিছে একাধাছর

রামাযালনর সছোম পালন করাই মবসশ উত্তম।
প্রশ্ন (২৫) : তোলনা বেরি যরে রামাযালন রারত্রলত স্ত্রী সহবাস
েলর ঘুরমলয় যায় এবং অিরবত্র অবিায় সাহারী তখলয় রেয়াম
রালখ, তাহলে উি রেয়াম শুদ্ধ হলব রে?
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-আমািুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : েসদ ফজর উসদি হওোর আছগ মগািল না কছর,
বরং অপসবি অবস্থাে িাহারী মখছে সছোম োছক িবু ও িার
সছোম শুদ্ধ হছব। আবূ বাের ইবনু ‘আব্দু র রহমান p
হলত বরণিত, রতরন বলেন, আরম আমার রিতার সলঙ্গ রওয়ানা
হলয় আলয়যা g-এর রনেট তিৌঁেোম। রতরন বেলেন,
আরম আল্লাহর রাসূ ে a সম্পলেি সাক্ষে রেরচ্ছ, রতরন
স্বপ্নলোষ বেতীতই স্ত্রী সহবালসর োরলণ জুনুবী অবিায়
সোে িযিন্ত তেলেলেন এবং এরির রেয়াম িােন েলরলেন
(েহীহ বু খারী, হা/১৯৩১)।

আবূ বাের p তেলে বরণিত, রতরন

বলেন, এেো মারওয়ান তালে উম্মু সাোমা g-এর
রনেট িািালেন ঐ বেরি সম্পলেি রজলজ্ঞস েরার জনে যার
জানাবালতর (অিরবত্র) অবিায় তভার হলো, তস রেয়াম িােন
েরলত িারলব রে? রতরন বেলেন, রাসূ েুল্লাহ a-এর
স্বপ্নলোষ বেরতলরলে স্ত্রী সহবালসর োরলণ তগাসে েরয
হওয়া অবিায় তভার হত। এরির রতরন রেয়াম ভঙ্গও
েরলতন না এবং রেয়ালমর ক্বাযাও েরলতন না (েহীহ মু সরেম,
হা/১১০৯)।

তলব তরাগ বোরয না োেলে েজলরর োোলতর

আলগ অবযেই তালে তগাসে েলর োোত আোয় েরলত
হলব।
প্রশ্ন (২৬) : লােলািুল ক্বদর সক পৃ সেবীর সবসর্ন্ন মদছশ সবসর্ন্ন
িমছে হছে োছক না-সক এক িাছে? েসদ সর্ন্ন সর্ন্ন িমছে হছে
োছক িাহছল, মিৌসদ আরছব সবছজাড় রাি হছল আমাছদর মদছশ
মজাড় রাি হে। এেছণ আমরা সকর্াছব লােিুল ক্বদর খুজ
াঁ ব?
-কাজী দ্বীন ইিলাম সদপু
শরীেিপু র।

উত্তর : ক্বেলরর রাত মহান আল্লাহর গালয়লবর সালে
সম্পৃ ি। আমালের রবলের ২৪ ঘন্টার সীমাবদ্ধ রেন রালতর
তয সময় তা আল্লাহর সৃ রি। মহান আল্লাহর গালয়লবও
এভালবই এই সমলয়ই সবরেেু হয় এটা তভলব তনওয়া
জালয়য নয়। তেননা মহান আল্লাহ তার রনলজর সৃ রি েরা
সমলয়র উলবি (সু বহানাহু িাআলা)। সু তরাং োইোতুে
ক্বেরলে রনলজর রহসালব তুেনা েলর প্রশ্ন উত্থািন েরা
মূ েত গালয়লবর রবষলয়র উির প্রশ্ন উত্থািন েরা যা তমালটই
রিে নয়। তেননা মানু লষর েৃ রিযরি ও শ্রবণযরির তযমন

a োয়োতুে ক্বের রামাযালনর তযষ েযলের রবলজাে
রারত্রগুলোলত অলেষণ েরলত বলেলেন। তাোো তোন
তাররলখ োয়োতুে ক্বের হলব? তস রবষলয় রাসূ েুল্লাহ a
রনরেিি েলর রেেু বলে যানরন। বরং রতরন এোরযে হােীলে
বলেলেন, ‘ততামরা রামাযালনর তযষ েযলের প্রলতেে
তবলজাে রারত্রলত ক্বের তাোয েলরা’ (েহীহ বু খারী, হা/২০১৭;
রমযোত, হা/২০৮৩)।

সু তরাং এই তযষ েযলের রবলজাে
রারত্রগুলোলত অলেষণ েরলেই আযা েরা যায় োয়োতুে
ক্বের তিলয় যালব।
প্রশ্ন (২৭) : রবগত রেলনর েু লট যাওয়া রেয়াম না জানার

োরলণ ক্বাযা আোয় েরা হয়রন। এখন তসই রেয়ামগুলো
সম্পলেি যারঈ রবযান েী?
-জসিম আলী
মু রযিোবাে, ভারত।

উত্তর : রবগত রেলনর েু লট যাওয়া রেয়ালমর সংখো যরে
রনরিতভালব জানা োলে, তাহলে অবযেই তসগুলোলত এেরট
রেয়ালমর বেলে এেরট ক্বাযা েরলত হলব। তস্বচ্ছায় রেয়াম
তেলে রেলে এেরট রেয়ালমর বেলে এেরটই ক্বাযা েরলত
হয়। আবূ হুরায়রা c হলত বরণিত, নবী a বলেলেন,
‘লোলনা তোলের রেয়াম োোবিায় অরনচ্ছােৃতভালব বরম
হলে তস তোেলে ঐ রেয়ালমর ক্বাযা আোয় েরলত হলব না।
রেন্তু তোলনা তোে ইচ্ছােৃতভালব বরম েরলে তালে ক্বাযা
আোয় েরলত হলব (রতররমযী, হা/৭২০)। তলব রবগত রেলনর
রেয়ালমর সংখো রনরিতভালব জানা না োেলে তার ক্বাযা
আোয় েরলব না। এলক্ষলত্র আল্লাহর োলে ক্ষমা িাইলব।
মানু ষ রবনয়ী হলয় ক্ষমা িাইলে আল্লাহ তালে ক্ষমা েরলবন।
আল্লাহ বলেন, (মহ নবী) ‘বেু ন, তহ আমার বান্দাগণ! ততামরা
যারা রনলজলের প্ররত অরবিার েলরে, আল্লাহর অনু গ্রহ তেলে
রনরায হলয়া না। রনিয় আল্লাহ সমি গুনাহ ক্ষমা েলর
তেলবন। রনিয় রতরন ক্ষমাযীে, িরম েয়ােু ’ (আয-যু মার,
৩৯/৫৩)।

পাসরবাসরক সবধান- আক্বীক্বা
প্রশ্ন (২৮) : সাতরেন বয়স হওয়ার আলগ তোলনা বাচ্চা মারা
তগলে তার আক্বীক্বা রেলত হলব রে?
-আতাউর রহমান

সীমা রলয়লে ততমরন মানু লষর রিন্তাযরিরও সীমা রলয়লে।

মমাহাম্মাদপু র, ঢাকা-১২০৭।

আর গালয়লবর এই রবষয়গুলো মানু লষর রিন্তাযরির বারহলর।
এরট মহান আল্লাহ রনলজই িররিােনা েলরন। রাসূ েুল্লাহ

উত্তর : না, িািসদন বেি হওোর আছগই মকাছনা বাচ্চা
মারা মগছল িার আক্বীক্বা সদছি হছব না। সামুরা c হলত
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বরণিত আলে, রতরন বলেন, ‘রাসূ েুল্লাহ a বলেলেন, সেে
রযশুই তার আক্বীক্বার সালে বন্ধে (োয়বদ্ধ) অবিায় োলে।
জন্মগ্রহণ েরার সপ্তম রেলন তার িলক্ষ যলবহ েরলত হলব,
তার নাম রাখলত হলব এবং তার মাো তনো েরলত হলব
(আবূ োউে, হা/২৮৩৭; রতররমযী, হা/১৫২২)।

এই হাদীছছ আক্বীক্বা
করা িপ্তম সদছনই সনসদিি করা হছেছছ। িু িরাং িপ্তম সদছনর
আছগই বাচ্চা মারা মগছল িার আক্বীক্বা সদছি হছব না
(িুহফািুল আহওোেী, ৫/৯৭-৯৮)।

-শাহজালাল, নওগাাঁ।

মুহসরম

বেিীি

রবলয়র সাক্ষী োলে আমার বন্ধু ও তার স্ত্রী। আলরা সালে
রেলেন োজীর সালের এে বেরি। আমার েশুর তবিঁলি তনই,
তাই আমার স্ত্রী তার মালয়র অনু মরত রনলয় আমার সালে
রবলয় বলস। আরম জানলত িাই আমালের রবলয় রে ইসোম
তমাতালবে হলয়লে?
িাাঁদপু র।

প্রশ্ন (২৯) : মৃ ি মসহলাছক মগািল মদওোর পর শরীছর
আির, করপুর, িু রমা লাগাছনা োছব সক?
:

প্রশ্ন (৩০) : োজী অরেলস রগলয় আরম রবলয় েরর, আমার

-মমা. মিাোসছন

মৃছির সবধান- জানাো

উত্তর

পাসরবাসরক সবধান- সববাহ

িাধারণর্াছব

মৃ িুেবরণকারী

মাছেেছির শরীছর বা কাফছনর কাপছড়, মগািছলর িমে বা
পছর িু গসন্ধ জািীে সজসনছির বেবহার করা জাছেে। জাছবর

উত্তর : মকাছনা নারী সববাছহর অসর্র্াবক হছি পারছব না।
মকননা রাসূ েুল্লাহ a বলেন, ‘তোলনা নারী অনে তোলনা
নারীলে রববাহ রেলত িালর না এবং তোলনা নারী রনলজও
রববাহ েরলত িালর না। তয নারী রনলজ রববাহ েলর তস
বেরভিাররণী’ (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮২; রমযোত, হা/৩১৩৭)।
অরভভাবে োোই তযলহতু এই রববাহ হলয়লে তাই এরট

c হছি বসণিি, রািূ ল a বছলছছন, ‘েসদ মিামরা

যরীয়তসম্মত হয়রন। আবূ মূ সা আযআরী c নবী েরীম

মাছেেিছক িু গসন্ধ লাগাও িাহছল সিনবার লাগাও’ (মু িনাছদ
আহমাদ, হা/১৪৫৮০)। আিমা’ সবনিু আবূ বকর g মৃ িুের

হলব না (রতররমযী, হা/১১০১; আবূ োঊে, হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ,

পূ ছবি িার পসরবাছরর মলাকছদর অসছেি কছর বছলন, আসম
েখন মারা োব িখন মিামরা আমাছক িু গন্ধ ধু াঁো সদছব
অিিঃপর িু গসন্ধ বেবহার করছব (িু নানু ল কুবরা বােহাক্বী,
হা/৬৯৫১; মু োো, হা/৫৩০)।

োেনাব g–এর মগািছলর

িমে রািূ ল a কপুর
ি (িু গসন্ধ) বেবহার করছি আছদশ

a হলত বণিনা েলরন তয, অরভভাবে বেতীত রববাহ শুদ্ধ
হা/১৮৮১, মু িনাছদ আহমাে, হা/১৯৭৪৬; রমযোত, হা/৩১৩০)।

রাসূ েুল্লাহ আছরা বলেলেন, অরভভাবলের অনু মরত বেতীত
তোলনা নারী রববাহ েরলে তার রববাহ বারতে, তার রববাহ
বারতে, তার রববাহ বারতে (আবূ োউে, হা/২০৮৩, সিরসমেী,
হা/১১০২)।

এলক্ষলত্র তমলয়র োো অরভভাবে হলব, োো না

কছরসছছলন (ছহীহ বু খরী, হা/১২৫৩)। ইবনু আব্বাস h

োেলে রনজ ভাই এভালব তার রনেটাত্মীয়গণ অরভভাবে

তেলে বরণিত, এে বেরির উট তার ঘাে মটলে রেে। (েলে
তস মারা তগে)। আমরা তখন রাসূ েুল্লাহ a-এর সলঙ্গ

প্রশ্ন

রেোম। তস রেে ইহরাম অবিায়। তখন নবী a বেলেন,

হলব (আশ-শারহুল মু মছি‘, ১২/৮৪ পৃ.)।
(৩১)

:

রববালহ

তমলয়লে

েবূ ে

বোলনা

যরীয়তসম্মত?
-মাহফুজ

‘তালে বরই িাতাসহ িারন রেলয় তগাসে েরাও এবং েু ই
োিলে তালে োেন োও। তালে সু গরন্ধ োগালব না এবং
তার মাো আবৃ ত েলরা না। তেননা, আল্লাহ রক্বয়ামলতর রেন
তালে তােরবয়া িাি অবিায় উরিলয় রনলবন
হা/১২৬৭)।

(ছহীহ বু খারী,

অত্র হােীে প্রমাণ েলর তয, ইহরাম অবিায় মারা

তগলেন এমন মালয়েত বেতীত সেে মলয়েতলে সু গরন্ধ
োগালনা যালব। িছব িু রমা লাগাছনার কো হাদীছছ পাওো
োে না। িাই এমনসি করা জাছেে নে (ফািাওো লাজনা
দাছেমা, ৭/৩৪০)।
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রে

রাজশাহী।

উত্তর : েলনলে েবূ ে বোলত হলব না। তেননা েলনলে
েবূ ে বোলত হলব মলমি েুরআন ও হােীলে তোন েেীে
িাওয়া যায় না। বরং রববালহর তক্ষলত্র তমলয়র অরভভাবে
তার

সম্মরত

রনলয়

রববালহর

মজরেলয

েু ই

সাক্ষীর

উিরিরতলত বরলে বেলব, আরম আমার তমলয়লে ততামার
সালে রববাহ রেলত রাজী, তুরম তালে স্ত্রী রহলসলব েবূ ে
েলরা। তখন বর বেলব, আরম েবূ ে েরোম। এলতই রববাহ
সম্পন্ন হলয় যালব। রববালহর মজরেলয খুতবা তেওয়া সু ন্নাত।
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রাসূ ে a বলেলেন, তোলনা রবযবা নারীলে তার সম্মরত
বেতীত রববাহ তেয়া যালব না এবং েুমারী মরহোলে তার

এলক্ষলত্র যরীয়লত রববালহর গুরুলত্বর রবষয়রট রিতা-মাতালে

অনু মরত োো রববাহ রেলত িারলব না। োহাবীগণ রজলজ্ঞস

তালের মলত রববাহ েরলত হলব। আর যরে এোন্তই তারা

েরলেন, তহ আল্লাহর রাসূ ে! তেমন েলর তার অনু মরত
তনয়া হলব? রতরন বেলেন, িুি োোটাই হলচ্ছ তার অনু মরত

রববাহ রেলত রাজী না হয় তাহলে তালের প্ররত সোিরণ

(েহীহ বু খারী, হা/৫১৩৬, ৫১৩৭)।

সু তরাং সমালজ প্রিরেত েলনর

রনলজর িররলত্রর সু রক্ষা েরলব। আবূ সাঈে ও ইবনু আব্বাস

োলে েু ই সাক্ষী রনলয় রগলয় তালে েবূ ে বোলনার প্রো

h হলত বরণিত, তািঁরা বলেন, রাসূ েুল্লাহ a বলেলেন,

বজিন েরলত হলব।

‘লয বেরির তোলনা সন্তান (লেলে বা তমলয়) জন্মগ্রহণ েলর,

প্রশ্ন (৩২) : রববালহর সময় তেলে-তমলয়লের গালয় হেু লের

তস তযন তার উত্তম নাম রালখ। আর (উত্তম) আিার-আিরণ

অনু ষ্ঠান েরা যালব রে?

রযক্ষা তেয় এবং যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন তযন তার রবলয়
-মসিউর, ঢাকা।

উত্তর : না, গালয় হেু লের অনু ষ্ঠান েরা যালব না। তেননা
এগুলো রবজাতীয়লের তেলে আগত েুসংস্কার। আর
রবজাতীয়লের সােৃ যে অবেেন েরা সম্পূ ণিভালব হারাম।
রাসূ েুল্লাহ a বলেলেন, ‘তয বেরি তয সম্প্রোলয়র সােৃ যে
অবেেন েরলব, তস বেরি তসই সম্প্রোলয়র অন্তভুিি বলে
গণে হলব (আবূ দাউদ, হা/৪০৩১)। িু িরাং গাছে হলু ছদর
অনু ষ্ঠান মেছক দূ ছর োকছি হছব। তলব অনু ষ্ঠান োোই বরেলন গালয় হেু ে রেলত িালর যা খাো, েুেু, োেী, নানী ও
রনজ তবালনরা বািবায়ন েরলব। এেো রাসূ ে a আব্দু র

বু ঝালত হলব এবং যোসম্ভব তালেরলে বু রঝলয় ও রাজী েলর

এবং তালেরলে সাযেমলতা সন্তুি তরলখ তেলে রববাহ েলর

তেয়। বয়ঃপ্রারপ্তর ির যরে রবলয় না তেয় এবং ঐ সন্তান যরে
তোলনা িাি েলর, তলব ঐ িালির তবাঝা রিতার ওির
বতিালব’ (সমশকাি, হা/৩১৩৮)।

িাররবাররে রবযান- তাোে
প্রশ্ন (৩৪) : এে মরহোর তাোে হওয়ার ির ইেত িােন

তযলষ যরে িরবরতিলত আবার রববাহ েরলত িায় তাহলে রে
তার জনে অরভভাবলের অনু মরত োগলব? না-রে তস রনলজই
রববাহ েরলত িারলব?
-শামীম
নারােণগঞ্জ।

রহমান ইবনু আউলের যরীলর হেু ে রিহ্ন তেখলত তিলয়
বেলেন, ‘তুরম রে রববাহ েলরে’ (আবূ োউে হা/২১০৯)। এলত

উত্তর : কুমারী, সবধবা ও িালাকপ্রাপ্তািহ িকল মসহলার

বু ঝা যায়, বর-েলন উভলয়ই গালয় হেু ে রেলত িালর। তলব

‘অরভভাবে বেতীত রববাহ শুদ্ধ হলব না’ (রতররমযী, হা/১১০১;

প্রিরেত যু বতী তমলয়লের মাযেলম হেু ে মাখার অনু ষ্ঠান

আবূ োঊে, হা/২০৮৫; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮১; আহমাে, হা/১৯৭৪৬;

অবযেই বজিন েরলত হলব।
প্রশ্ন (৩৩) : এেজন িুরুলষর রববাহ না হলে তার িররত্র

নারী অনে তোলনা নারীলে রববাহ রেলত িালর না এবং

রক্ষা েরা েরিন হলচ্ছ। রেন্তু তার রিতামাতা তালে রববাহ
রেলত িালচ্ছ না। তারা িালচ্ছ তস আলরা িোলযানা েরুে,
সমালজ প্ররতরষ্ঠত তহাে। তালের ততমন ইসোলমর জ্ঞান তনই
আর তারা ততমন দ্বীনোরও না। এমতাবিায় তসই তেলে রে
তার রিতা মাতার ইচ্ছার বারহলর এো তোোও রববাহ
েরলত িারলব? হােীলে ততা বরণিত আলে, রিতা মাতার
অবাযেতা হারাম।
-সনোজ মমারছশদ
কালসকসন, মাদারীপুর।

উত্তর : িসরি রো করার জনে সববাহ করা এবং রিতামাতার আনু গতে েরা উভয়রটই অরত গুরুত্বিূ ণি। তাই

সববাছহ িার অসর্র্াবক োকা শিি। নবী a বলেলেন,

রমযোত, হা/৩১৩০)।

রাসূ েুল্লাহ a আছরা বলেলেন, ‘তোলনা

তোলনা নারী রনলজও রববাহ েরলত িালর না। তয নারী রনলজ
রববাহ েলর তস বেরভিাররণী’ (ইবনু মাজাহ, হা/১৮৮২; রমযোত,
হা/৩১৩৭)।

রেলত

সু তরাং তাোেপ্রাপ্তা মরহোও রনলজ রনলজর রববাহ

িারলব

না,

সু তরাং

তার

িলরর

রববাহলতও
অরভভাবলের অনু মরত োগলব। উলল্লখে তয, েহীহ মুসরেলমর
َ ِّ َ
১৪২১ নং হােীলে বরণিত হলয়লে তয, নবী বলেলেন, األي ُم أ َح ُّق
‘ ِبنَف ِس َها ِمن َو ِِلِّ َهاিূ বি রববারহতা তার রনলজর বোিালর
অরভভাবলের তুেনায় অরযে হক্বোর’ এই হােীলের অেি
হলো, স্বামী িেলন্দর তক্ষলত্র অরভভাবলের তিলয় তসই
মরহোরই তবরয অরযোর রলয়লে। রেন্তু তস অরভভাবলের
যতি তেলে মুি নয়।
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প্রশ্ন (৩৫) : এে আলেম বলেলেন তয, মলন মলন তাোে

কমিিারীর কাছছ আমানি সহছিছব োছক। অিএব এিব

রেলে হলব না, আর অনে আলেম বলেলেন তয, তাোে হলব৷
এখন আমরা তোনটা গ্রহন েরব?
-নাসছম সমো

কাপড় িম্ভবপর হছল মাসলছকর কাছছ মফরি সদছি হছব।
আর মিসি িম্ভব না হছল অেবা মফরি সদছি মগছল িমিো
আশংকা োকছল মিই মপাশাছকর িমমূ লে মাসলছকর নাছম
অেবা মকাম্পানীর নাছম ছাদাকাহ করছি হছব। রাসূ েুল্লাহ

ফসরদপু র।

উত্তর : মুছখ উচ্চারণ না কছর েসদ মছন মছন স্ত্রীছক িালাক
মদওোর সনেেি কছর, িাহছল মিসি িালাক সহছিছব গণে
হছব না। মকননা রািূ ল a বছলছছন, ‘আল্লাহ তাআো
আমার উম্মলতর জনে তালের মলনর েল্পনাগুলোলে মাে
েলর রেলয়লেন যতক্ষণ না তা েো বা োলজ িররণত েলর’
(েহীহ বু খারী, হা/৫২৬৯, েহীহ মু সরেম, হা/১২৭)। আর যরে মুলখ
উচ্চারণ েলর, তাহলে স্ত্রী না জানলেও তসরট তাোে রহলসলব
গণে হলব।
প্রশ্ন (৩৬) : এে বেরি েু ই বের আলগ এেজন রববারহত
মরহোলে রবলয় েলরলে। রেেু রেন আলগ জানলত িালর ওই
মরহোর আলগর স্বামী তালে তাোে তেয়রন এবং মরহোও
স্বামীর তেলে তখাো েলররন। এখন তসই বেরির েরণীয়
রে?
-মমাহাম্মাদ আলমগীর
গাজীপু র।

উত্তর : মেছহিু আছগর স্বামী মেছক িালাক হেসন, িাই মিই
মসহলা আছগর স্বামীর স্ত্রী সহছিছবই আছছ। আর োলরা স্ত্রী
োো অবিায় তালে রববাহ েরলে তসরট রববাহ রহসালব গণে
হলব না। বরং সহবাস েরলে তা বেরভিার রহসালব গণে
হলব। আল্লাহ বলেন, ‘...সেে রববারহতা নারী ততামালের
জনে রনরষদ্ধ’ (আন-রনসা ৪/২৪)। আর বেরভিার েরা েবীরা
গুনাহ (আল-ইসরা ১৭/৩২)। সু তরাং এমতাবিায় তসই মরহোর
সালে সংসার েরা তেলে অবযেই রবরত োেলত হলব। আর
এই িালির োরলণ আল্লাহর োলে ক্ষমা িাইলত হলব।
হালাল-হারাম
প্রশ্ন (৩৭) : গালমিন্টস তেলে তিাযাে িুরর েলররে তসগুলো
এখন রে েরলবা, রেররলয় রেলত তগলে িােরর োেলব না
এবং মান হারনও হলত িারর। আর এই তিাযাে িলর রে
আমার োোত হলব?
-নাম প্রকাছশে অসনচ্ছু ক

a বলেলেন, তয বেরি তার ভাইলয়র সম্মানহারন বা অনে
তোন রবষলয় যু েুলমর জনে োয়ী োলে, তস তযন আজই তার
োে হলত মাে েররলয় তনয়, তস রেন আসার িূ লবি তয রেন
তার তোন েীনার বা রেরহাম োেলব না। তস রেন তার
তোলনা সৎেমি োেলে তার যু েুলমর িররমাণ তা তার রনেট
তেলে তনওয়া হলব আর তার তোলনা সৎেমি না োেলে তার
প্ররতিলক্ষর িাি তেলে রনলয় তা তার উির িারিলয় তেওয়া
হলব (েহীহ বু খারী, হা/২৪৪৯)। এই োজরট েরার িলর যরে
তসই োিলে োোত আোয় েলর তাহলে তার তসই োোত
েহীহ হলব।
প্রশ্ন (৩৮) : আসম আমার েু ই বন্ধুর সালে রেেু তোলের
সম্পে নি েলররে। তসই সম্পে োর আরম জারন না। আরম
ক্ষরতিূ রণ রেলত িাই। এখন েী েরলে তার হক্ব আোয়
হলব এবং আল্লাহর োলে তেলে ক্ষমা িাওয়া যালব?
-রাসকব
িাাঁদপু র।

উত্তর : বাোর হক নি করার গুণাহ মিই বাো েমা না
করছল আল্লাহও েমা করছবন না। বরং সক্বোমছির সদন
তনরে সদছে পসরছশাধ করছি হছব। আবূ হুরায়রা c
হলত বরণিত, রতরন বলেন, রাসূ েুল্লাহ a বলেলেন, ‘তয
বেরি তার ভাইলয়র সম্মানহারন বা অনে তোন রবষলয়
যু েুলমর জনে োয়ী োলে, তস তযন আজই তার োে হলত
মাে েররলয় তনয়, তস রেন আসার িূ লবি তয রেন তার তোলনা
েীনার বা রেরহাম োেলব না। তস রেন তার তোলনা সৎেমি
োেলে তার যু েুলমর িররমাণ তা তার রনেট তেলে তনওয়া
হলব আর তার তোলনা সৎেমি না োেলে তার প্ররতিলক্ষর
িাি তেলে রনলয় তা তার উির িারিলয় তেওয়া হলব’ (েহীহ
বু খারী, হা/২৪৪৯)।

িম্পছদর মাসলছকর িম্পছকি

জানা না

োকার কারছণ মে পসরমাণ িম্পদ নি করা হছেছছ মি

ঢাকা।

পসরমাণ িম্পদ িার মাসলছকর সনেেছি আল্লাহর রাস্তাে

উত্তর : গাছমর্ন্িছি িাকসররি অবস্থাে এর্াছব কাপড় িুসর
করা আত্মিাছির অন্তর্ুিক্ত। মকননা এিব মালামার

ছাদাক্বা করছি হছব এবং আল্লাহর কাছছ েমা প্রােিনা
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করছি হছব। ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ েমা করছবন।
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প্রশ্ন (৩৯) : তোলনা ঘলর েরব োেলে োোত হয় না। রেন্তু
অলনে তক্ষলত্র তেখা যায় তয, তোলনা বেরি োোলত
োিঁোলনার িলর িলেট তেলে তোলনা এমন টাো বা িয়সা
িলে তগে তযখালন মানু লষর েরব আলে এবং েরবরট
স্পিভালব েৃ যেমান হলচ্ছ। তসলক্ষলত্র রে আমার োোত হলব,
না-রে োোত বারতে হলব, না-রে মসরজলের সেে
মুেল্লীলের োোত বারতে হলব?

ُ َ ََ َ َ
a বলেলেন, وق ِِف َمع ِصيَ ِة اْلَا ِل ِق
ٍ  َل طاعة لِمخلস্রিার
অবাধেিা কছর িৃ সির মকান আনু গিে মনই (সিরসমেী, ৩/৩২৫)।
উলল্লখে তয, বু খারী (৩৮০৪) ও মুসরেলমর (১৭৬৯) এে
বণিনালত আলে তয, নবী a বলেলেন, قوموا إيل سيدكم
ততামরা ততামালের সেিালরর রেলে যাও’ এই বণিনা তিয
েলর অলনলে েেীে রেলত তিলয়লেন তয, রযক্ষেলে তেলখ
োোলনা যায়। রেন্তু আসলে রবষয়রট ততমন নয়। القيام إيل

-নজরুে ইসোম
িােুরগািঁও।

‘ انلاسআগন্তুেলে সম্মান জানালনার জনে এরগলয় যাওয়া’

উত্তর : িলেট তেলে যরে টাো িলে যায় যালত মানু লষর
েরব আলে, তসই টাো িুনরায় িলেলট তুলে রনলত হলব

রাসূ ে a মানু লষর সম্মালন োিঁোলত রনলষয েলরলেন আর

যালত োোলতর খুযূ-খুযূ নি না হয়। তেননা োিলে েরব

আর ‘ القيام للناسমানু লষর সম্মালন োোলনা’ এে নয়।
মানু ষলে স্বাগতম জানালনার জনে োিঁরেলয় তার রেলে তযলত

োেলে অেবা তখাো িালন টাো বা েরব িলে োেলে

বলেলেন।

তসখালন োোত আোয় েরা উরিত নয়। এর োরণ হলো
রাসূ ে a বলেলেন, ‘লযখালন েুেুর ও েরব োলে তসখালন

তযমন. রবলয়লত গালয় হেু ে, তসরমনার, জন্মরেলনর তিজ,

তেলরযতা প্রলবয েলর না’ (েহীহ বু খারী, হা/৫৯৪৯; েহীহ মু সরেম,
হা/২৬; রমযোত, হা/৪৪৮৯)।

প্রশ্ন (৪১) : ইলভন্ট মোলনজলমন্ট অেিাৎ তোলনা অনু ষ্ঠালন

োইরটং, ইতোরে সাজালনা বা তেলোলরযন এর বেবসা রে
হাোে? এই বেবসা েরা রে উরিত হলব?
-মু নিাসির সমরাজ
যাত্রবারে, ঢাো।

প্রশ্ন (৪০) : রবরভন্ন স্কুে, েলেলজ তেখা যায় তয ক্লালস
রযক্ষে আসলে রযক্ষােিীলেরলে োিঁরেলয় তালেরলে সম্মান
জানালত হয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো এভালব সম্মান
জানালনা রে যরীয়তসম্মত হলব? আর যরে না হয় তাহলে
আমালের মলতা রযক্ষােিীলের েরণীয় েী?
-মসল্লকা আক্তার
মেমনসিংহ।

উত্তর : সশেক মেসণকছে আিছল দাাঁসড়ছে িাছক িম্মান
জানাছনা োছব না, সেসন প্রছবশ করছবন সিসনই িালাম সদছে
প্রছবশ করছবন। এসিই শরীেছির মূ লনীসি। রাসূ েুল্লাহ a
বলেলেন, তয তোে আনরন্দত হয় তয, মানু ষ তার জনে মূ রতির
মলতা োরেলয় োেুে, তস তযন জাহান্নালম তার বাসিান
রনরেিি েলর তনয় (রতররমযী, হা/২৭৫৫)। আনাস c হলত
বরণিত, রতরন বলেন, োহাবীলের রনেট রাসূ েুল্লাহ a-এর

উত্তর: মে িকল অনু ষ্ঠাছন শরীেিসবছরাধী কাজ হে অেবা
অনু ষ্ঠানগুছলাই শরীেিিম্মি নে মিই অনু ষ্ঠানগুছলা িাজাছনা বা
মেছকাছরশন করাও জাছেে নে। প্রলশ্ন উরল্লরখত গালয় হেু ে,

তসরমনার, জন্মরেলনর তেজ এগুলো এেরটও যরীয়তসম্মত
নয়। তাই এগুলো তেলোলরযলনর বেবসা েরাও জালয়য নয়।
তেননা এলত অনোয়লে সহলযারগতা েরা হয়। আর আল্লাহ
িাআলা বছলন, ‘তনেোজ ও তােওয়ায় ততামরা িরস্পর
সাহাযে েরলব এবং িাি ও সীমােংঘলন এলে অলনের
সাহাযে েরলব না’ (আে-মালয়ো, ৫/২)।
প্রশ্ন (৪২) : যায়খ আমরা জারন তয, জন্মরেন িােন েরা
হারাম। তসলক্ষলত্র জন্মরেন উিেলক্ষ তেে রবজলনস েরা রে
হাোে হলব?
-মমছহদী হািান

িাইলত তবরয রপ্রয় বেরি আর তেউ রেলেন না। অেি তারা

নাছিার িদর, নাছিার।

তালে তেলখ োিঁোলতন না। তেননা তারা জানলতন তয, রতরন

উত্তর : জন্মরেন িােন েরা রবজাতীয়লের তেলে আসা
এেরট অিসংস্কৃরত যা যরীয়ত কিৃিক অনু লমারেত নয়। আর
রাসূ ে a বলেলেন, ‘আর তয বেরি তয জারতর সােৃ যে
অবেেন েরলব, তস তালেরই েেভুি’ (আবূ োউে, হা/৪০৩১)।
সু তরাং জন্মরেন িােন েরা জালয়য নয়। আর এই জন্মরেন

এটা িেন্দ েলরন না (রতররমযী, হা/২৭৫৪)। সু তরাং রযক্ষে
তশ্ররণেলক্ষ আসলেই তালে সম্মান তেওযার জনে োিঁোলনা
যালব না। আর যরে রযক্ষে তার সম্মালন োিঁোলনার আলেয
েলর তাহলে তার তসই আলেয মানা যালব না। োরণ রাসূ ে
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িােন েরার জনে তোন সহলযারগতা েরাও জালয়য নয়।

উত্তর : না, হাছি বা পাছে মকান মসহলা আলিা ও মনইল

আর তাই জন্মরেন উিেলক্ষ তেলের রবজলনস েরাও সবয
নয়। তেননা এর মাযেলম বারতেলে সহলযারগতা েরা হয়।
আল্লাহ বলেন, ‘লনেোজ ও তােওয়ায় ততামরা িরস্পর

পাসলশ সদছি পারছব না। মকননা এসি ইহূ দী ও সিিানছদর
পসিিালছের মমছেছদর ববসশিে (সবস্তাসরি মদখুন, বাির রাছির
আদশি, আলবানী)। িছব মমছেছদর হাি ও পাছের নছখ মমছহদী

সাহাযে েরলব এবং িাি ও সীমােংঘলন এলে অলনের
সাহাযে েরলব না’ (আে-মালয়ো, ৫/২)।
প্রশ্ন (৪৩) : জবনে তেলের এে তমলয়লে িেন্দ হলয়লে।

বা মমছহদী জািীে সজসনিগুছলা মদওো জরুরী। মকননা
এেরেন জবনো মরহো হালত রিরি রনলয় িেিার আোে হলত
হাত তবর েলর রাসূ েুল্লাহ a-এর রেলে ইযারা েরে।

এখন রবলয় রিে হলব। তেলেটা তযৌতুে রনলব না, রেন্তু
তমলয়র বাবা খুরয হলয় রেেু টাো রেলবই আর তেলের বারের

নবী a রনলজর হাতরট গুরটলয় তেলে বেলেন, ‘আরম
বু ঝলত িারোম না, এটা রে তোন িুরুলষর হাত না তোন

সবাই টাো রনলব। এখন এ টাো রে তনওয়া যালব?

মরহোর হাত’? তখন মরহোরট বেলো, এটা মরহোর হাত।
তখন রতরন a বেলেন, ‘যরে তুরম নারী হলত তাহলে
অবযেই তমলহেীর দ্বারা ততামার হালতর নখগুলো িররবতিন

-রুছবল ইিলাম
রেনাজিু র।

উত্তর: রববালহ তেলের তোন রেেু তনওয়া ইচ্ছা না োেলেও,
তমলয়র রিতা তযৌতুে োোই তস্বচ্ছায় রেলত িাইলেও বতিমান
সমালজ তযৌতুলের তয প্রো রলয়লে তালে প্ররতহত েরার
জনে রববাহ উিেলক্ষ তোন রেেু তনওয়াও যালব না এবং
তেওয়াও যালব না। তেননা এলত িালির সহলযারগতা েরা
হলব। আর আল্লাহ িাআলা বছলন, ‘তনেোজ ও তােওয়ায়
ততামরা িরস্পর সাহাযে েরলব এবং িাি ও সীমােংঘলন
এলে অলনের সাহাযে েরলব না’ (আে-মালয়ো, ৫/২)। সালে
সালে আল্লাহ ও তািঁর রাসূ ে অেি রেলয় রববাহ েরলত
বলেলেন, অেি রনলয় নয়। আল্লাহ িাআলা বছলন, ‘িাছদরছক
নোেিংগির্াছব িাছদর মমাহর সদছব’ (আন-সনিা, ৪/২৫)। িছব
সববাছহর অনু ষ্ঠান ছাড়াই জামাই মমছের িাংিাসরক জীবনছক
লেে কছর মকান িমে মমছের সপিা মমছেছক মকান সকছু
সদছি পাছর। আনাস c তেলে বরণিত, নবী a এে
েৃতোসলে সলঙ্গ রনলয় োলতমা g-এর রনেট এলেন,
তয েৃতোসরট রতরন তালে োন েলররেলেন। োলতমা
g-এর িররযালন এরূি এেরট োিে রেলো যা রেলয়
রতরন মাো ঢােলে িা েু ’রটলত তিৌঁলে না, আর িা ঢােলে
মাো িযিন্ত তিৌঁলে না। নবী a তার এ অবিা তেলখ
বলেন, ‘লতামার তোলনা িাি হলব না, োরণ এখালন ততা
শুযু ততামার রিতা ও ততামার েৃতোস রলয়লে’ (আবূ -োউে,

েলর রনলত’ (আবূ দাউদ, হা/৪১৬৬; সমশকাি, হা/৪৪৬৭)।
প্রশ্ন (৪৫) : আমার বয়স োরব্বয বের। এখনই আমার িুে

তিলে তগলে। আমার এেটা প্রশ্ন হলো, আরম রে আমার িুে
োলো েরলত িারর?
-মমা. রুমন ইিলাম
বররযাে।

উত্তর: না, িু ে োলো েরা যালব না। তেননা োলো তখযাব

বেবহার েরা রনরষদ্ধ। জালবর c তেলে বরণিত, রাসূ েুল্লাহ
a বলেলেন, ‘ততামরা সাো িুে োলো েরা তেলে তবিঁলি
োলো’ (ছহীহ মু সরেম, হা/২১০২, রমযোত, হা/৪৪২৪)। রতরন আলরা
বলেলেন, ‘তযষ যামানায় এমন রেেু তোে হলব যারা
েবু তলরর বু লের নোয় োলো রলঙর তখযাব রেলয় িুে োলো
েরলব। তারা জান্নালতর সু গরন্ধও িালব না’ (আবূ োঊে,
হা/৪২১২; নাসাঈ, হা/৫০৭৫;

রমযোত, হা/৪৪৫২)।

এমতাবিায়

তমলহেী রেলয় রখযাব েরলব (রতররমযী, হা/১৭৫৩)।
প্রশ্ন (৪৬) : মৃ ত বেরির নালম ইেতার মাহরেে েরা যালব রে?
-আেু র রহমান
গাইবান্ধা।

উত্তর : মৃ ত রিতা-মাতার নালম আমালের সমালজ তয ইেতার
মাহরেলের প্রো িােু আলে তা যরীয়তসম্মত নয়। মৃ ত
রিতা-মাতার নালম টাো-িয়সা োন েরলত হলব। আলয়যা

হা/৪১০৬, সমশকাি, হা/৩১২০)।

g বলেন, এক বেরি নবী a-তে বেে, আমার মা

প্রশ্ন (৪৪) : তমলয়রা রে হালত বা িালয় আেতা রেলত
িারলব?

সু লযাগ তিলে োন েলর তযলতন। আরম যরে তার িক্ষ তেলে
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হিাৎ মারা তগলেন। আমার যারণা তয, রতরন েো বোর

-ইনসান হাবীব

োন েরর, তলব রে রতরন তনরে িালবন? নবী a বেলেন,

হাসকমপু র, সদনাজপু র।

হোিঁ’ (েহীহ বু খারী, হা/১৩৮৮; েহীহ মু সরেম, হা/১০০৪; রমযোত,
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হা/১৯৫০)।

তলব তেউ যরে মৃত রিতা-মাতার নালম ইেতাররর

বেবিা েরলতই িান তাহলে তা েরলব অসহায় েেীররমসেীনলের জনে। তেননা মৃ ত বেরির নালম তযটা প্রোন
েরা হয়, তা োোক্বা। আর োোক্বা সবাই তখলত িালর না।
রাসূ েুল্লাহ a বলেন, ‘আল্লাহ তাআো তালের উির
োোক্বা (যাোত) েরয েলরলেন, যা তালের যনীলের রনেট
হলত গ্রহণ েরা হলব এবং তালের েররদ্রলের মালঝ বণ্টন
েরা হলব’ (েহীহ বু খারী, হা/১৪৯৬; েহীহ মু সরেম, হা/১৯; রমযোত,
হা/১৭৭২)।

প্রশ্ন (৪৭) : তমলয়রা যখন বাইলর যালব তখন মাহরালমর
সালে তযলত হলব রেন্তু সবার মাহরামরা ততা এরেম না।
তযসব তমলয়রা পড়াছশানা কছর অেবা িাকসর কছর তালের
ততা বাইলর আসা-যাওয়া েরলত হয়। এলক্ষলত্র ররেযায়
তগলে ররেযাওয়াোর সালে এো যাওয়া হলো। যালের গারে
আলে তালের ড্রাইভালরর সালে তযলত হয়। এলক্ষলত্র মাহরাম
িুরুষরা ততা সবসময় সালে যান না আর তালেরও যার যার
োজ োলে। এভালব িোলযানা েরা ও িােুরী েরা রে
জালয়য?

প্রশ্ন (৪৮) : রযক্ষা প্ররতষ্ঠানগুলোলত সাযারণত রবোয়
অনু ষ্ঠান িােন েরা হয়। এরট রে যরীয়তসম্মত?
-িালমা, ঢাকা।

উত্তর : োত্র-োত্রীলের উিলেয ও িেরনলেিযনা তেওয়া এবং
মন্দ েমি হলত সতেি েরার জনে রবোয় অনু ষ্ঠান েরালত
তোন বাযা তনই। তলব অনু ষ্ঠানরট েুরআন-সু ন্নাহ রভরত্তে
হলত হলব এবং যরীয়ত বরহভূ ত
ি সেে োজ হলত মুি
োেলত হলব। রাসূ ে a তোন সসনেেে অেবা তোন
তমহমানলে রবোয় োনোলে উিলেয রেলতন এবং তালের
জনে েু ‘আ েরলতন (রতররমযী, হা/৩৪৪৪; আবূ োঊে, হা/২৬০১;
রমযোত, হা/২৪৩৫-৩৭)।

িক্ষান্তলর এিব অনু ষ্ঠাছন েসদ নািগান, ছাি-ছািীছদর মালাপ্রদান, ছসব মিালািহ আছরা সবসর্ন্ন
প্রকার শরীেি সবছরাধী কােিকলাপ হছে োছক, িাহছল িাছি
মোগদান করা োছব না। আল্লাহ িাআলা বছলন, ‘তনেোজ
ও তােওয়ায় ততামরা িরস্পর সাহাযে েরলব এবং িাি ও
সীমােংঘলন এলে অলনের সাহাযে েরলব না’ (আে-মালয়ো,
৫/২)।

মীরাে বন্টন

উত্তর : না। গারে, ররক্সা বা বাইলে এমন তোন িুরুলষর

প্রশ্ন (৪৯) : আরম এেজন বৃ দ্ধ মানু ষ। আমার েু ই তেলে আলে।
রেন্তু বে তেলে আমার তোলনা খরি বহন েলর না এমনরে
আমার সালে খুবই খারাি বেবহার েলর। আমার যাবতীয় খরি

সালে মরহোর এোরেনী যাওয়া সবয নয়, যার সালে তোনও

আমার তোট তেলে বহন েলর োলে। এখন আরম আমার

সময় তার রববাহ সবয। বাস, তেন, তেন বা জাহালজও

সম্পরত্ত তেলে তোট তেলেলে রে তবরয রেলত িারলবা?

-নাম প্রোলয অরনচ্ছু ে
েররেিু র।

তোলনা সেলর যাওয়া সবয নয়। এমনরে তোলনা ইবােলতর
সেলরও নয়। রাসূ েুল্লাহ a বলেলেন, ‘আল্লাহ ও তযষ
রেবলসর প্ররত তয নারী ঈমান রালখ, এমন নারীর িলক্ষ
রিতা, সন্তান, স্বামী, ভাই রেংবা মাহরালমর সঙ্গ োো
এোরেণী রতনরেলনর েূ রলত্ব সের েরা সবয নয়’ (েহীহ
মু সরেম, হা/১৩৪০; রতররমযী, হা/১১৬৯)।

অনেত্র বরণিত হলয়লে,

রাসূ েুল্লাহ a বলেন, ‘নারী তোন মাহরাম োো তযন
এেরেন এেরাত সের না েলর’ (েহীহ বু খারী, হা/১০৮৮;
রমযোত, হা/২৫১৫)।

উলল্লখে, িামসেক িমছের জনে িানীয়
তোোও তগলে যরে রেতনা তেলে মুি হয় এবং অনে তোন
সাবােে তেলে, িুরুষ বা মরহো োলে, তাহলে যাওয়া িলে।
রেন্তু সের হলে সলঙ্গ মাহরাম োো তমালটই যাওয়া সবয নয়;
যরেও সালে অনে মরহো বা িুরুষ োলে (োতাওয়া োজনা
োলয়মা, ১৭/৩৩৬)।

-আলী, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : না, এক িন্তানছক অনে িন্তাছনর মেছক মবসশ মদওো
োছব না। িন্তানছদরছক মদওোর িমে সপিা-মািার জনে
ইনছাফ করা আবশেক। মকান িন্তানছক মবসশ মদওো, আর
অনে িন্তানছক কম মদওো সপিা মািার জনে ববধ নে।
নু মান ইবনু বাযীর h েলে বরণিত, রতরন বলেন, আমার
মা রবনতু রাওয়াহা g আমার রিতার রনেট আমার
জলনে তার সম্পে তেলে রেেু োন েরার অনু লরায েরলেন।
এে বের যাবৎ রতরন এ বোিালর গরেমরস েলরন। িলর তা
তেয়ার ইচ্ছা জাগলো। রবনতু রাওয়াহা g বেলেন,
আমার িুত্রলে যা রেলবন তার উির রাসূ েুল্লাহ a-তে
সাক্ষী না রাখা িযিন্ত আরম খুরয হলবা না। তখন আমার
রিতা আমার হাত যলর রাসূ েুল্লাহ a-এর রনেট
আসলেন। তস সময় আরম বােে রেোম। রতরন বেলেন, তহ
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আল্লাহর রসূ ে! এর মা রবনতু রাওয়াহা িায় তয, আরম তািঁর
িুত্রলে যা োন েলররে তালত আিনালে সাক্ষী রারখ।
রাসূ েুল্লাহ a বেলেন, তহ বাযীর! এ োো ততামার রে
আর তোন িুত্র আলে? বেলেন, হোিঁ। রতরন বেলেন, তুরম
রে তালের সেেলে এরূি োন েলরলো? রতরন বেলেন,
না। তখন রতরন বেলেন, তাহলে আমালে সাক্ষী তরলখা না।
োরণ, আরম যু েুলমর বোিালর সাক্ষী হই না (েহীহ মু সরেম,

উত্তর : হোাঁ, মশষ রাছি ঘুম মেছক উছি ওেূ ও ছালাি
আদাে করা ছাড়াই আল্লাহর সনকি মদা‘আ করা োছব। ইবনু
‘আব্বাস h হলত বরণিত, রতরন বলেন, আরম এেবার
মাইমুনা g-এর ঘলর রাত োটাোম। তখন নবী a
তািঁর োলে রেলেন। রালত রাসূ েুল্লাহ a-এর োোত তেমন
হয় তা তেখার জনে। রাসূ েুল্লাহ a তািঁর িররবালরর সলঙ্গ
রেেু সময় েো বেলেন এবং ঘুরমলয় িেলেন। এরির

হা/১৬২৩)।

অনে বণিনালত আলে, রাসূ ে a বেলেন,
আল্লাহলে ভয় েলরা এবং ততামার সন্তানলের মলযে নোয়

যখন রালতর তযষ তৃতীয়াংয রেংবা তযলষর রেেু অংয বােী
োেে, রতরন উলি বসলেন এবং আসমালনর রেলে তারেলয়

রবিার েলরা। তখন আমার রিতা িলে আলসন এবং তস োন
রেররলয় তনন (েহীহ বু খারী, হা/২৫৭৮)।

রতোওয়াত
েরলেন,
আোযসমূ হ
ও
িৃ রেবীর
সৃ রিলত.....লবাযযরিসম্পন্ন তোেলের জনে- (আলে ইমরান
৩/১৯০)। তারির রতরন উলি রগলয় ওযূ ও রমসওয়াে

প্রােিনা
প্রশ্ন (৫০) : হােীলের মাযেলম আমরা জারন তয, তযষরালত
মহান আল্লাহ প্রেম আসমালন তনলম আলসন। তখন রে আরম
ওযূ এবং োোত আোয় েরা োোই ঘুম তেলে উলি মহান
আল্লাহর রনেট তো‘আ েরলত িারলবা?
-রাছিল মাহমু দ

েরলেন। অতঃির এগালরা রাো‘আত োোত আোয়
েরলেন। তবোে c (েজলরর) োোলতর আযান রেলে
রতরন েু ’রাে‘আত োোত আোয় েরলেন। এরির নবী
a তবর হলয় োহাবীগণলে রনলয় েজলরর োোত আোয়
েরলেন (েহীহ বু খারী, হা/৭৪৫২)।

কাসলহাসি, িাঙ্গাইল।
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