আমালুস সুন্নাহ
মুফতী মনসূরুল হক
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মুহহউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. -এর
দীনী সংস্কার

‘আমালুস সুন্নাহ
সংকলন

মুফতী মনসূরুল হক সাহহব
হবহশষ্ট খলীফা:
মুহহউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস, জাহম‘আ রাহমাহনয়া আরাহবয়া
আকাইদ, ইবাদাত, মু‘আমালাত, মু‘আশারাত, আত্মশুহি ও অনযানয গুরুত্বপূর্ণ দীনী
হবষহয় সংস্কারমূলক হহদাহয়হতর অপূবণ সম্ভার

মাকতাবাতুল মানসূর
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باسمه تعالى

সংকলহকর কথা
আল্লাহ পাক তাাঁর দীহনর প্রচার-প্রসার ও হখদমহতর জনয প্রহত যুহে এমন হকছু
মানুষহক হনবণাচন কহরন, যাহদর ফহয়য ও বরকহত হকবলমাত্র হস যুহের
মানুষই উপকৃত হয় তা নয়, বরং পরবতণী যুহের হলাহকরাও তাহদর মাধযহম
উপকৃত হয়, তাহদর ইলহমর আহলাহত আহলাহকত হয়।
ইসলাহমর অতীত ইহতহাস এ ধরহনর বহরর্য বযহিত্বহদর আহলাচনায় পূর্ণ।
আমাহদর হনকট অতীহত এ উপমহাহদহশ হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাহিদুল
হমল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ও তার খুলাফাহয় হকরাম এ
কাহফলারই অগ্রপহথক হছহলন। এ সকল বযহি বহেণর মহধয সবণহশষ হযহন
হবদায় হনহয়হছন হতহন হহলন, মুহহউস সুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল
হক সাহহব রহ.। হতহন হকবলমাত্র উলামাহয় হকরাহমর জনযই দীনী মুরুব্বী
হছহলন এমন নয় বরং হতহন উলামা, তলাবা, হবহশষ ও সাধারর্ সকল হের্ীর
মুসলমাহনর জনযই হবরাট হনয়ামত হছহলন।
হযরত মুহহউস সুন্নাহ্ রহ. দীহনর হবহভন্ন শাখায় হয সংস্কারমূলক অপূবণ হখদমত
আঞ্জাম হদহয়হছন তা কাহরা অজানা নয়। তাাঁর দীনী সংস্কাহরর প্রভাহবই আজ এ
উপমহাহদহশর মসহজদ-মাদরাসা মাহহফল-মহল্লায় সুন্নহতর চচণা হহে। সকল
ওয়াহয়জ ও খহতহবর আহলাচনায় সুন্নাহ প্রসহে আবহশযক অনুষে হহয়হছ।
আমাহদর বতণমান গ্রন্থ “মুহহউস সুন্নাহ রহ. এর দীনী সংস্কার আ‘মালুস সুন্নাহ”।
হযরত রহ.-এর সংস্কারমূলক দীনী হখদমহতর আহলাহক রহচত সমাহজর
প্রহয়াজনীয় প্রায় অধণশতাহধক হবষহয় শর‘ই হদক হনহদণশনা। এটাই হযরহতর
সংস্কারমূলক দীনী কমণকাহের সামহগ্রক হচত্র নয়, বরং অহত সামানয ও আংহশক
হচত্র মাত্র। হকননা হযরহতর দীনী সংস্কারমূলক কহমণর পহরহধ অতযন্ত হবস্তৃত।
আহরকহট হবষয়ও অনস্বীকাযণ বাস্তবতা। আর তা হহলা হযরত রহ. ইলম-আমল,
তাক্বওয়া-পরহহযোরী, দীনী বুঝ ও অনুভূহত সকল হদক হদহয়ই অহনক ঊহবণর
মানুষ হছহলন। তাই অধম একথা হন:সহকাহচ বলহছ হয, হযরত রহ.-এর
তা‘লীহমর আহলাহক যহদও এ সকল পারচা সংকহলত হহয়হছ, হহত পাহর সকল
হেহত্র হযরত রহ. এর উহিশয অনুধাবহন আহম সামথণয হইহন। অতএব এর
উত্তম ও সহিক হবষয়গুহলা হযরহতর হদহকই সম্পৃি হহব। আর আল্লাহ্ না
করুন হকান ধরহনর ত্রুহট হহয় থাকহল হসটা আমার ভুল মহন কহর আমাহক
অবেত করহল ইনশা-আল্লাহ তা শুধহর হনহবা এবং কৃতজ্ঞ থাকহবা।
এ পুস্তকখানা প্রকাহশর উহদযাে ঐ হহতাকাঙ্খী বযহিবহেণর অনুহরাহধ হনয়া
হহয়হছ যাহদর হাহত আমাহদর এ সকল পারচা হপ াঁছার পর তারা এর দ্বারা
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উপকৃত হহয়হছন এবং গ্রন্থাকাহর প্রকাশ করহল উপকাহরতা বযাপক হহব বহল
মহন কহরহছন। প্রকাহশর উহদযাে অহনক আহে হনয়া হহয়হছল। হকন্তু প্রহতযক
হজহনহসর জনয আল্লাহ পাক সময় হনধণারর্ কহর হরহখহছন। হস সমহয়র অগ্রপশ্চাত হওয়া হকানভাহবই সম্ভব নয়। যাই হহাক আমার অনযানয গ্রহন্থর নযায় এ
গ্রহন্থর প্রকাশক আমার হেহাষ্পদ শােহরদ মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
খান (আল্লাহ পাক তাহক ও তার প্রহতষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফহক আকাহবহরর
ফহয়য ও বরকত পৃহথবী জুহে ছহেহয় হদওয়ার তাওফীক দান করুন।) ইদাহনং
অহতবযস্ত জীবন কাটাহে। (যহদও তার সকল বযস্ততা দীনী কাহজর জনযই।)
হকতাবখানা প্রকাশনা ছাোও সংহশাধন ও অেসজ্জার কাজ তার উপরই নযস্ত
হছহলা। যার দরুন একটু হবশী সময়ই আগ্রহী পািহকর ধধযণয ধরহত হহয়হছ।
এজনয আমরা দুুঃহখত।
হকতাব সংকলহনর হবহভন্ন পযণাহয় আমার কহয়কজন শােহরদ ও সহকমণী
আমাহক অহনক সহহযাহেতা কহরহছন, আল্লাহপাক তাাঁহদর সবাইহক জাযাহয়
খায়র দান করুন।
মানুহষর কহমণ ভুল থাকাটাই স্বাভাহবক। অহনকগুহলা প্রুফ হদখা ও বার বার
সংহশাধন করার পরও হয়হতা হকছু ভুল-ত্রুহট হথহক হেহছ। সুধী পািক হস সকল
হেত্র হচহিত কহর হদহল আমরা পরবতণীহত তা সংহশাধন কহর হনহবা। ইনশাআল্লাহ।
এ হকতাব হযন আমাহদর সকলহক দীহনর সহিক মাসআলা জানা ও মহানবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাহমর সুন্নহতর আমল করার বযাপাহর রাহনুমায়ী
করহত পাহর এ মহমণ সকহলর হনকট দু‘আর আহবদন করহছ।
আল্লাহপাক আমাহদর এ সামানয হখদমতটুকু কবুল কহর আমাহদর জনয
নাজাহতর উছীলা বানান। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।
হবনীত
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী, জাহম‘আ রাহমাহনয়া আরাহবয়া
আলী এন্ড নূর হরহয়ল এহেট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
তাহরখ: ২৪ রহবউল আউয়াল ১৪৩২ হহজরী
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সূচীপত্র
হবষয়

পৃষ্ঠা

প্রথম অধযায়: মমান ও আক্বীদা

হবষয়

পৃষ্ঠা

১১

একহবংশ অধযায়: হববাহ-শাদী

১৭৪

হদ্বতীয় অধযায়: কুফর, হশরক ও হবদ‘আত

৩৫

এক হবংশ অধযায়: জাহয়য-নাজাহয়য

১৮০

তৃতীয় অধযায়: মারাত্মক হকছু গুনাহ্

৪১

শরী‘আহতর দৃহষ্টহত দাাঁহে

১৮০

কুরআহনর প্রহত জুলুম

৫১

টাখনুর নীহচ কাপে

১৮৩

চতুথণ অধযায়: কুরআন শরীফ

৫১

দ্বাহবংশ অধযায়: শরী‘আহতর দৃহষ্টহত পদণা

১৮৫

পঞ্চম অধযায়: নামায

৫৪

ত্রহয়াহবংশ অধযায়: হমাবাইল ও হটহলহফান

১৮৮

জামা‘আহতর সাহথ নামায

৬৪

চতুহবণংশ অধযায়: হটহভ-হভ হস আর

১৯১

ষষ্ঠ অধযায়: মসহজহদর মাসাইল

৬৯

পঞ্চহবংশ অধযায়: আখলাক ও আত্মশুহি

১৯৮

সপ্তম অধযায়: কাফন-দাফহন বজণনীয় কাজ

৮৭

ষষ্ঠহবংশ অধযায়: অহংকার বজণন ও হবনয় অজণন

২১০

আহকাহম শহীদ

৯৪

সপ্তহবংশ অধযায়: হক্কানী উলামাহয় হকরাম

২১৩

অষ্টম অধযায়: মহদর চাাঁদ

৯৯

অষ্টহবংশ অধযায়: হচহি হলখার হনয়ম

২১৭
২১৮

নবম অধযায়: হরাযা

১০২

ঊনহত্রশতম অধযায়: খুলাফাহয় হকরাহমর তাহলকা

তারাবীহ নামায

১০৭

হত্রশতম অধযায়: দাওয়াতুল হহকর লেয ও উহিশয

২২২

দশম অধযায়: আশুরাুঃ তাৎপযণ,

১১৫

দাওয়াত ও তাবলীহের গুরুত্ব

২২৪

একাদশ অধযায়: শহব হম‘রাজ

১১৯

একহত্রশতম অধযায়: হযরত থানভী ও ইহলয়াস রহ.

২২৭

দ্বাদশ অধযায়: শহব বারা‘আত

১২৩

বহত্রশতম অধযায়: ওয়াজ মাহহফল তরীকা

২৩১

ত্রহয়াদশ অধযায়: শহব ক্বদর

১২৭

হতহত্রশতম অধযায়: ছাত্র রাজনীহত

২৩৫

চতুদণশ অধযায়: হতাহ্ফাতুল হুজ্জাজ

১৩২

হচ হত্রশতম অধযায়: অমুসহলমহদর প্রহত আহবদন

২৪০

মহহলাহদর হহজ্জর পাথণকয

১৩৮

পয়হত্রশতম অধযায়: মুসহলম মহহলাহদর জনয বার্ী

২৪২

পঞ্চদশ অধযায় : কুরবানী

১৩৮

ছয়হত্রশতম অধযায়: মহহলাহদর দাহয়ত্ব-কতণবয

২৪৭

হষােশ অধযায়: যাকাত

১৪৪
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প্রথম অধযায়
মমান ও আক্বীদাহ
ভূহমকা: মমান অহত মূলযবান একহট হজহনস। মমানহক পাকা-হপািা করা
প্রহতযক বযহির জনযই জরুরী। কারর্ মমান হিক না কহর সারা জীবন হনক
আমাল করহলও আহখরাহত হকান লাভ হহব না। সহীহ মমাহনর সাহথ আমল
দুহনয়া ও আহখরাহত ফায়দা হপ ছায়। আর আমল বযতীত শুধু মমানও ফায়দা
হদয়। কারর্, এমন মমানদার, যার হকান হনক আমল হনই, হসও হকান এক
সময় জান্নাহত প্রহবশ করহব। হকন্তু মমান বযতীত শুধু হনক আমল দুহনয়াহত
হকছু ফায়দা হপ ছাহলও (হযমন: তার সুনাম হয় বা বযবসা বৃহি পায়, স্বাস্থ্য
ভাহলা থাহক ইতযাহদ, হকন্তু) আহখরাহত মমান বযতীত শুধু হনক আমল হকানই
কাহজ আসহব না।
মমান-আক্বীদার হবষয়গুহলা স্পষ্টভাহব জানা থাকা জরুরী। যাহত হফতনা
ফাসাহদর যুহে মমান রো করা সহজ হয়। হাদীস শরীহফ আহছ, হফতনার
যামানায় অহনক মানুষ সকাহল মুহমন থাকহব, হবকাহল কাহফর হহয় যাহব।
(হতরহমযী শরীফ হা: নং ২২২, মুসহলম শরীফ হা: নং ১১৮)

অথণাৎ, হলাহকর ইলহম দীন হশখহব না, হক্কানী উলামাহয় হকরাহমর সাহথ সম্পকণ
রাখহব না, অপরহদহক বদদীনীর সয়লাব বযাপক হহয় যাহব। এমনহক দীহনর
নাহম কুফর ও হশরহকর প্রচার করা হহব, তখন মানুষ না বুহঝ কুফরহক দীন
মহন কহর গ্রহর্ কহর কাহফর হহয় যাহব।
এজনয হনহে মমান সম্পহকণত সংহেপ্ত আহলাচনা করা হহলা, যাহত আমরা হস
অনুযায়ী মমানহক দৃঢ়-মজবুত করতুঃ হফতনা-ফাসাদ হথহক হবাঁহচ থাকহত
পাহর।
আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র কুরআহন ইরশাদ কহরন(তরজমা) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম মমান আনয়ন কহরহছন ঐ
সকল বস্তু সম্পহকণ যা তার পালনকতণার পে হথহক তাাঁর উপর অবতীর্ণ হহয়হছ
এবং মুসলমানরাও সবাই মমান রাহখ আল্লাহর প্রহত, তাাঁর হফহরশতােহর্র
প্রহত, তাাঁর হকতাবসমূহহর প্রহত এবং তাাঁর নবীেহর্র প্রহত। তাাঁরা বহলন, আমরা
তাাঁর নবীেহর্র মাহঝ হকান পাথণকয কহর না এবং তাাঁরা আহরা বহলন, আমরা
শুহনহছ এবং কবুল কহরহছ। আমরা আপনার হনকট েমা চাই, ওহহ আমাহদর
পালনকতণা। আমরা সকহলই আপনার হনকট প্রতযাবতণনকারী। (সূরা বাকারা,
আয়াত:২৮৫)

“হয বযহি আল্লাহর উপর, তাাঁর হফহরশতােহনর উপর, তাাঁর হকতাবসমূহহর
উপহর এবং তাাঁর রসূলেহনর উপর ও হকয়ামত হদবহসর উপর হবশ্বাস করহব না,
হস পথভ্রষ্ট হহয় বহু দূহর হেহয় পেহব”। (সূরা হনসা, আয়াত:১৩৬)
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হাদীহস হজবরামহল উহল্লখ আহছ, হযরত হজবরামল আ. আল্লাহ তা‘আলার পে
হথহক ছদ্মহবহশ এহস মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক হজজ্ঞাসা
করহলন মমান কাহক বহল? জবাহব মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম
বলহলন: মমাহনর হাকীকত হহলা, তুহম মহন-প্রাহর্ বিমূলভাহব হবশ্বাস স্থ্াপন
করহব আল্লাহ তা’লার উপর, তাাঁর হফহরশতােহনর উপর, আসমানী
হকতাবসমূহহর উপর, আল্লাহ তা’লার নবী-রসূলেহর্র উপর, হকয়ামত হদবহসর
উপর এবং তাকদীহরর ভাল-মন্দ সবহকছুই আল্লাহর পে হথহক হনধণাহরত
হওয়ার উপর। (বুখারী হাদীস নং-৫০ ও মুসহলম শহরফ, হাদীস নং-১)
উহল্লহখত আয়াত ও অহত প্রহসি হাদীসহট ‘ইমাহন মুফাসসাল’-এর হভহত্ত।
মমাহন মুফাসসাহলর মাধযহম এ কথাগুহলারই স্বীকৃহত জানাহনা হয় এবং মহন
প্রাহর্ বিমূল হবশ্বাহসর হ াষর্া করা হয় হয, আহম মমান আনলাম বা অন্তহরর
অন্তুঃস্থ্ল হথহক হবশ্বাস করলাম- ১. আল্লাহ তা‘আলাহক, ২. তাাঁর
হফহরশতাের্হক, ৩. তাাঁর হপ্রহরত সকল আসমানী হকতাবসমূহহক, ৪. তাাঁর
হপ্রহরত সকল নবী-রসূলহক, ৫. হকয়ামত হদবসহক অথণাৎ, সমস্ত হবশ্বজেত
একহদন হশষ হহব, তাও হবশ্বাস কহর, ৬. তাকদীরহক হবশ্বাস কহর অথণাৎ,জেহত
ভাল-মন্দ যা হকছু হয়, সবই আল্লাহ তা’আর সৃহষ্ট, তারই পে হহত হনধণাহরত
এবং ৭. মৃতুযর পর হকয়ামহতর হদন পুনবণার জীহবত হহত হহব, তাও অটলভাহব
হবশ্বাস কহর।”
উহল্লহখত ৭হট হবষহয়র মহধয ৭নং হবষয় ৫নং হবষহয়র অন্তভুণি একহট প্রশাখা।
তহব তার হবহশষ গুরুহত্বর কারহর্ তাহক হভন্নভাহব উহল্লখ করা হহয়হছ। এ
হবষয়গুহলা মমাহনর আরকান বা মূলহভহত্ত। মমাহনর এ হবষয়গুহলা মহন-প্রাহর্
হবশ্বাস করা জরুরী। মমাহনর এ বুহনয়াদী হবষয়গুহলা সামহন বযাখযা সহকাহর
হপশ করা হহেমমাহনর সংজ্ঞা: আল্লাহ তা‘আলার পে হথহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলইহহ ওয়া
সাল্লাম যা হাহসল কহরহছন এবং অকাটয দহলল দ্বারা যা প্রমাহর্ত হহয়হছ তার
হকান একহট বাদ না হদহয় সবগুহলাহক মহন-প্রাহর্ বিমূলভাহব হবশ্বাস করা।
আল্লাহ তা‘আলার আহদশ-হনহষধ সহিকভাহব এবং পূর্ণভাহব আমল করার
মাধযহম মমান কাহমল বা শহিশালী হয়।
আর আল্লাহর আহদশ-হনহষধ পালন ত্রুহট করহল মমাহনর নূর নষ্ট হহয় যায়। এ
অবস্থ্া দী ণহদন চলহত থাকহল এবং তাওবা না করহল (আল্লাহ না করুন) মমান
নষ্ট হহয় হযহত পাহর।
এখান হথহক মমাহন মুফাসসাহল বহর্ণত হবষয়গুহলা বযাখযা সহকাহর হপশ করা
হহে।
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১. আল্লাহ তা‘আলার উপর মমান
আল্লাহ তা‘আলার উপর মমান আনার অথণ এ কথা হবশ্বাস করা হয, আল্লাহ এক,
অহদ্বতীয় ও অতুলনীয়। তাাঁর হকান প্রকার অংশ বা অংশীদার বা শরীক হনই,
তাাঁর হকান হকছুর অভাব হনই। হতহনই সকহলর সব অভাব পূরর্কারী। হতহন
কাহরা হপতা নন, পুত্রও নন, তাাঁর সমতুলয হকউ হনই।একমাত্র হতহনই সবহকছুর
সৃহষ্টকতণা, রোকতণা ও পালনকতণা।হকান জ্ঞান বা চেু আল্লাহ তা‘আলাহক আয়ত্ব
করহত পাহর না।আল্লাহ তা‘আলা ছাো আর হকান মা’বুদ নাই। হতহনই একমাত্র
ইবাদত পাওয়ার হযােয।
সারকথা, আল্লাহ তা‘আলার হবষহয় হতনহট কথা অবশযই মানহত হহব।
ক. হতহন এক, অহদ্বতীয় ও অতুলনীয়। তাাঁর হকান শহরক হনই। সৃহষ্টজীহবর সাহথ
তাাঁর হকান তুলনা হয় না।
খ. তাাঁর অহনকগুহলা অনাহদ-অনন্ত হসফাত বা গুর্ আহছ, হসগুহলা একমাত্র
তারই জনযই হনধণাহরত। হসসব গুহনর মহধয অনয হকউ শরীক হনই। হযমন,
হতহনই সৃহষ্টকতণা, হরহযকদাতা, হায়াত-মওতদাতা, হবধানদাতা, োহয়ব সম্পহকণ
সম্পূর্ণ অবেত। হতহন হচরঞ্জীব, তাাঁর মৃতুয হনই। অনয সব হকছুই েয়শীল ও
বংসশীল, হকন্তু তাাঁর েয়ও হনই, বংসও হনই। সবহকছুর উপর তাাঁর আহধপতয
প্রহতহষ্ঠত। সবহকছুর উপরই তাাঁর েমতা চহল। আল্লাহ তা‘আলা কাহরা
মুখাহপেী নন, সব-ই তার মুখাহপেী।
হতহন সবণশহিমান। হতহন আগুনহক পাহন এবং পাহনহক আগুন করহত পাহরন।
এই হয লে লে বছর ধহর আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূযণ ইতযাহদ হবদযমান, হতহন
হুকুম করহল মুহূহতণর মহধয এসব হনস্তনাবুদ হহয় যাহব।
হতহন সবণজ্ঞ, হতহন জাহনন না-এমন হকছুই হনই। মহনর মহধয হয ভাবনা বা
কল্পনা উদয় হয়, তাও জাহনন। হতহন সবহকছুই হদখহছন। সবহকছুই শুনহছন।
মৃদু আওয়াজ এমনহক েীর্ হথহক েীর্ আওয়াজও হতহন শুহনন। োহয়হবর
হবষয় একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জাহনন। হতহন ছাো আর হকউ োহয়ব জাহনন
না। এমনহক নবী-রসূল এবং অলীও োহয়ব জাহনন না। আল্লাহ তা‘আলাই
একমাত্র হাহযর-নাহযর। হতহন ছাো আর হকউ হাহযর-নাহযর নন। এমনহক নবীরসূল এবং অলীও। হতহন যা ইো, তা-ই করহত পাহরন। হকান পীর, ওলী,
পয়েম্বর বা হফহরশতা তাাঁর ইোহক রদ ও প্রহতহত করহত পাহর না। হতহন
আহদশ ও হনহষধ জাহর কহরন।
হতহনই একমাত্র বহন্দেীর উপযুি। হতহন বযতীত অনয হকউ ইবাদহতর হযােয
হহত পাহর না। অনয কাহরা ইবাদত বহন্দেী করা যায় না । তাাঁর হকান অংশীদার
হকংবা সহকমণী বা উযীর-নাযীর হনই। হতহন একক কতৃণহত্বর অহধকারী। হতহনই
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সহবণাপহর বাদশাহ, রাজাহধরাজ সবই তাাঁর বান্দা ও হোলাম। হতহন বান্দাহদর
উপর বেই হমহহরবান।
হতহন সব হদাষ-ত্রুহট হহত পহবত্র। তাাঁর মাহঝ আহদ হকান রকহমর হদাষ-ত্রুহট
হনই। তাাঁর হিয়া-কমণ, আহদশ-হনহষধ সবই ভাল ও মেলময়, হকান একহটহতও
হবন্দুমাত্র অনযায় বা হদাষ হনই। হতহনই হবপদ-আপদ হদন এবং হবপদ-আপদ
হহত উিার কহরন, অনয হকউ হকান প্রকার হবপদ-আপদ হহত মুহি হদহত পাহর
না। প্রকৃত সম্মান ও মযণাদা তাাঁরই। হতহনই সকল সম্মান ও মযণাদার অহধপহত।
হতহনই প্রকৃত মহান। একমাত্র হতহনই হনহজহক হনহজ বে বলহত পাহরন।
এতদ্বযতীত অনয কাহরা এ রকম বলার েমতা ও অহধকার হনই। হতহনই সব হকছু
সৃহষ্ট কহরহছন এবং করহবন। হতহন এমন দয়ালু হয, দয়া কহর অহনহকর গুনাহ
মাফ কহর হদন। হতহন েমাশীল। হতহন অতযন্ত পরািমশালী। তাাঁর প্রভাব ও
প্রভুত্ব সকহলর ওপর, হকন্তু তাাঁর ওপর কাহরা প্রভাব বা প্রভুত্ব চহল না।
হতহন বেই দাতা। সমস্ত হজহনহসর ও যাবতীয় হচতন-অহচতন পদাহথণর আহার
হতহন দান কহরন। হতহনই রুহযর মাহলক। রুযী কমাহনা-বাোহনা তাাঁরই হাহত।
হতহন যার রুযী কমাহত ইো কহরন, তার রুযী কহমহয় হদন। যার রুযী বাোহত
ইো কহরন, তার বাহেহয় হদন।
হয কাউহক উচ্চপদস্থ্ বা অপদস্থ্ করার েমতা তাাঁরই হাহত। হতহন যাহক ইো
সম্মান দান কহরন, আবার যাহক ইো অপমান কহরন। এসব তাাঁরই েমতায়,
তাাঁরই ইখহতয়াহর। অনয কাহরা এহত হকান রকম েমতা বা অহধকার হনই। হতহন
প্রহতযহকর হযােযতা অনুসাহর যার জনয যা ভাহলা মহন কহরন, তার জনয তাই
বযবস্থ্া কহরন। তাহত কাহরা হকান প্রকার প্রহতবাদ করার অহধকার হনই। হতহন
নযায় পরায়র্, তাাঁর হকান কাহজই অনযায় বা অতযাচাহরর হলশমাত্র হনই।
হতহন বেই সহহষ্ণু, অহনক হকছু সহয কহরন। কত পাহপষ্ঠ তাাঁর নাফরমানী
করহছ, তাাঁর উপর কত রকম হদাষাহরাপ এবং তাাঁর হবরুহি প্রহতবাদ পযণন্ত
করহছ, তারপরও হতহন তাহদর হরহযক জাহর হরহখহছন।
হতহন এমনই কদরহশনাস-গুর্গ্রাহী এবং উদার হয, তার আহদ হকান প্রকার
প্রহয়াজন না থাকা সহত্বও মানুষ তার ইবাদত-বহন্দেী করহল এবং তাাঁর আহদশ
পালন করহল, হতহন তাাঁর বেই কদর কহরন এবং সন্তুষ্ট হহয় আশাতীতূপহপ ফল
দান কহরন।
হতহন এমনই হমহহরবান ও দয়ালু হয,তার হনকট দরখাস্ত করহল (অথণাৎ,দু’আ
করহল) হতহন তা মঞ্জুর কহরন। তাাঁর ভাোর অফুরন্ত, তাাঁর ভাোহর হকান হকছুরই
অভাব হনই। হতহন অনাহদ-অনন্তকালবযাপী সকল জীব-জন্তু ও প্রার্ী জেহতর
আহার হদহয় আসহছন।
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হতহন জীবন দান করহছন, ধন-রত্ন দান করহছন, হবদযা-বুহি দান করহছন।
অহধকন্তু আহখরাহতও অেহর্ত সাওয়াব ও হনয়ামত দান করহবন। হকন্তু তাাঁর
ভাোর তবুও হবন্দুমাত্র কহমহন বা কমহব না।
তার হকান কাজই হহকমত ও মেল ছাো নয়। হকন্তু সব হবষয় সকহলর বুহঝ
আহস না। তাই হনবুণহিতাবশত, কখহনা না বুহঝ হদহল বা মুহখ প্রহতবাদ কহর
মমান নষ্ট করা উহচত নয়। হতহনই সব কমণ সমাধানকারী। বান্দা হচষ্টা করহব,
হকন্তু হস কমণ সমাধাহনর ভার তাাঁরই কুদরতী হাহত নযস্ত।
হতহন সব হকছু সৃহষ্ট কহরহছন এবং হকয়ামহতর হদন পুনবণার সকলহক জীহবত
করহবন। হতহনই জীবন দান কহরন এবং মৃতুয হদন। তাাঁর হাকীকত বা স্বূপপ
এবং হতহন হয হক রকম অসীম, তা কাহরা হবাঝার েমতা হনই। হকবলমাত্র তাাঁর
হসফাত অথণাৎ, গুর্াবলী ও তাাঁর কাযণাবলীর দ্বারাই তাাঁহক আমরা হচনহত পাহর।
মানুষ পাপ কহর খাাঁহটভাহব তাওবা কহর, তহব হতহন তা কবুল কহরন। হয শাহস্তর
উপযুি, তাহক হতহন শাহস্ত হদন। হতহন হহদায়াত হদন। তাাঁর হনদ্রা হনই। সমস্ত
হবশ্বজেহতর রের্াহবের্ ও তত্ত্বাবধাহন হতহন হবন্দুমাত্রও ক্লান্ত হন না। হতহনই
সমস্ত হবহশ্বর রেক।
এ পযণন্ত আল্লাহ তা‘আলাহক হচনবার জহনয তাাঁর কতগুহলা হসফাহত কামাহলয়া
অথণাৎ, মহৎ গুর্াবলীর বর্ণনা হদয়া হহলা। এতদ্বযতীত যত মহত গুর্ আহছ,
আল্লাহ তা‘আলাহক তৎসমুদয় দ্বারা হবভূহষত।
ফলকথা এই হয, সৎ ও মহৎ যত গুর্ আহছ, অনাহদকাল যাবৎ হস সব আল্লাহ
তা‘আলার মহধয আহছ এবং হচরকাল থাকহব। হকন্তু হকান হদাষ-ত্রুহটর
হলশমাত্রও তাাঁর মহধয হনই।
আল্লাহ তা‘আলার গুর্ সম্বহে কুরআন মজীহদ এবং হাদীস শরীহফর হকান হকান
জায়োয় এূপপ উহল্লখ আহছ হয, হতহন আশ্চাযণাহিত হন, হাহসন, কথা বহলন,
হদহখন, শুহনন, হসংহাসনাসীন হন, হনে আসমাহন অবতরর্ কহরন। তাাঁর হাত,
পা, মুখ ইতযাহদ আহছ। এসব বযাপাহর কখহনা হবভ্রাহন্তহত পেহত বা তকণ-হবতকণ
করহত হনই। সহজ-সরলভাহব আমাহদর আক্বীদা ও একীন এই রাখা উহচত হয,
আমাহদর বা অনয হকান সৃহষ্ট জীহবর তাাঁর উিা-বসা বা হাত-পা হতা হনশ্চয়ই
নয়, তহব হকমন? তা আমাহদর জ্ঞাহনর বাইহর। হপ্রয় ভ্রাতৃবৃন্দ!সাবধান!
সাবধান!! সাবধান!!! শয়তান হযন হধাাঁকা হদহয় হোলকধাাঁধায় না হফলহত
পাহর। একীনী আক্বীদা ও অটল হবশ্বাস রাখহবন হয, আমাহদর বা অনয হকান
সৃহষ্টজীহবর সাদৃশয হহত আল্লাহ তা‘আলা সম্পূর্ণ পহবত্র ও মহান।
এ দুহনয়াহত জাগ্রত অবস্থ্ায় চমণ হচাহখ হকউ আল্লাহ তা‘আলাহক হদখহত
পাহরহন। কখহনা পারহবও না। তহব জান্নাহত হেহয় জান্নাতীরা আল্লাহ পাহকর
দীদার লাভ করহব। জান্নাহত এটাই সহবণাৎকৃষ্ট হনয়ামত হহব।
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ে. একমাত্র হতহনই মাখলুহকর ইবাদত-বহন্দেী পাওয়ার উপযুি। আর হকউ
ইবাদত পাওয়ার উপযুি নয়।
আল্লাহ তা‘আলার উপর মমান আনার অথণ শুধু আল্লাহ তা‘আলার অহস্তত্ব স্বীকার
করা নয় বরং অহস্তত্ব স্বীকার করার সাহথ সাহথ তাাঁর উপহরাি গুর্বাচক
কথাগুহলা স্বীকার করাও জরুরী। নতুবা আল্লাহপাহকর উপর সম্পূর্ণূপহপ মমান
আনা হহব না এবং হস মমান গ্রহর্হযােযও হহব না।
আল্লাহর হসফাতী বা গুর্বাচক ৯৯হট নাম
১. الرحمن
২. الرحيم
৩. الملك
৪. القدوس
৫. السالم
৬. المؤمن
৭. المهيمن
৮. العزيز

অতযন্ত দয়াবান।
পরম দয়ালু।
অহধপহত।
পহবত্র।
শাহন্তময়।
হনরাপত্তা হবধায়ক।
রেক।
পরািমশালী।

২২. الخافض
২৩. الرافع
২৪. المعز
২৫. المذل
২৬. السميع
২৭. البصير
২৮. الحكم
২৯. العدل

পতনকারী, অবনমনকারী।

৯. الجبار

শহি প্রহয়াহে সংহশাধনকারী,
প্রবল।

৩০. اللطيف

সুক্ষ্মদশণী।

১০. المتكبر
১১. الخالق
১২. البارئ
১৩. المصور
১৪. الغفار
১৫. القهار
১৬. الوهاب
১৭. الرزاق
১৮. الفتاح
১৯. العليم
২০. القابض
২১. الباسط
৪৩. الرقيب
৪৪. المجيب
৪৫. الواسع
৪৬. الحكيم
৪৭. الودود
৪৮. المجيد

মহহমাহিত।
স্রষ্টা।
উদ্ভাবনকতণা, ত্রুহটহীন স্রষ্টা।
আকৃহতদাতা।
পরম েমাশীল।
মহা পরািান্ত।
মহা দাতা।
হরহযকদাতা।
মহা হবজয়ী।
মহাজ্ঞানী।
সংহকাচনকারী।
সম্প্রসারর্কারী।
পযণহবের্কারী।
কবুলকারী।
সবণবযাপী।
প্রজ্ঞাময়।
হপ্রমময়।
হে রবময়।

৩১. الخبير
৩২. الحليم
৩৩. العظيم
৩৪. الغفور
৩৫. الشكور
৩৬. العلي
৩৭. الكبير
৩৮. الحفيظ
৩৯. المقيت
৪০. الحسيب
৪১. الجليل
৪২. الكريم
৭২. لمؤخرا
৭৩. األول
৭৪. آلخرا
৭৫. لظاهرا
৭৬.لباطنا
৭৭. الوالي

সবণজ্ঞ।
ধধযণশীল।
মহহমাময়।
পরম েমাকারী।
গুর্গ্রাহী।
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উন্নয়নকারী।
সন্মানদাতা।
অপমানকারী।
সবণহোতা।
সমযক দ্রষ্টা।
মীমাংসাকারী।
নযায়হনষ্ঠ।

সহবণাচ্চ সমাসীন, অহত উচ্চ।

সুমহান।
মহারেক।
আহাযণদাতা।
হহসাব গ্রহর্কারী।
মহহমাহিত।
অনুগ্রহকারী।
পশ্চাদবতণীকারী।
সবণপ্রথম অথণাৎ অনাহদ।
হশষ অথণাৎ অনন্ত।
প্রকাশয।
গুপ্তসত্তা।
অহধপহত।

৪৯. الباعث
৫০. الشهيد
৫১. الحق
৫২. الوكيل
৫৩. القوى
৫৪. المتين
৫৫. الولي
৫৬. الحميد
৫৭. المحصى
৫৮. المبدئ
৫৯. المعيد
৬০. المحيي
৬১. المميت
৬২. الحي
৬৩. القيوم
৬৪. الواجد
৬৫. الماجد
৬৬. الواحد
৬৭
৬৮. الصمد
৬৯. القادر
৭০. مقتدر
৭১. المقدم

পুনরুত্থানকারী।
প্রতযেকারী।
সতযপ্রকাশক, হক।
কমণ হবধায়ক।
শহিশালী।
দৃঢ়তাসম্পন্ন।
অহভভাবক।
প্রশংহসত।
হহসাব গ্রহর্কারী।
আহদ স্রষ্টা।
পুন:সৃহষ্টকারী।
জীবনদাতা।
মৃতুযদাতা।
হচরঞ্জীব।
স্বপ্রহতষ্ঠ সংরের্কারী।
প্রাপক, হতহন যা চান তাই পান।

মহান।
একক।
এক অহদ্বতীয়।
অনহপে।
শহিশালী।
েমতাশালী।
অগ্রবতণীকারী।

৭৮. المتعال
৭৯. البر
৮০. التواب
৮১. المنتقم
৮২. العفو
৮৩. الرؤوف
৮৪. مالك الملك

সহবণাচ্চ মযণাদাবান।
কৃপাময়।
তওবা কবুলকারী।
শাহস্তদাতা।
েমাকারী।
দয়াদ্রণ।

৮৫. ذو الجالل و اإلكرام

মহহমাময় মহানুভব।
নযায়পরায়র্।
একত্রকরর্কারী।
অভাবমুি।
অভাব হমাচনকারী।
প্রহতহরাধকারী।
েহতর েমতাকারী।
কলযার্কারী।
হজযাহতমণয়।
পথ প্রদশণক।
নমুনাহবহীন সৃহষ্টকারী।
হচরস্থ্ায়ী।
স্বত্বাহধকারী।
সতযদশণী।
ধধযণশীল।

৮৬. المقسط
৮৭. الجامع
৮৮. الغني
৮৯. المغني
৯০. المانع
৯১. لضارا
৯২. النافع
৯৩. النور
৯৪. الهادي
৯৫. البديع
৯৬. الباقي
৯৭. الوارث
৯৮. الرشيد
৯৯. الصبور

সাবণহভ ম েমতার অহধকারী।

পহবত্র কুরআনুল কারীহম এবং হাদীস গ্রন্থসমূহহ এসহবর বাইহরও আহরা হকছু
গুর্বাচক নাহমর উহল্লখ পাওয়া যায়। হযমন:
১.ُّاَلرَّ ب

প্রহতপালক।

৪.ُّاَلصَّادِق

সতযবাদী।

২.ُّاَ ْلم ْنعِم

হনয়ামতদানকারী।

৫.ُّاَ َّس َّتار

হোপনকারী।

ْ ْاَ ْلمع
৩.ُّطي

দাতা।

আল আসমাউল হুসনার যথাযথ বাংলা অনুবাদ হকছুহতই হয় না। এখাহন হয
বাংলা অথণ হদওয়া হহয়হছ, তা হকবলমাত্র ইহেত মাত্র। আল আসমাউল হুসনার
মহধয হথহক হকছু সংখযক গুর্াবলী আল্লাহর জনয সত্তােত, অনাহদ, অনন্ত,
বযাপক ও অসীম। আর মানুহষর জনয এ সকল গুর্ হকবল আল্লাহর হদয়া
অস্থ্ায়ী এবং সীহমত।
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االمساء احلسىن

عَن أبِيْ هُرَيْرَ َة قَالَ قَا َل رَسُولُ الل ِه صَلّى الل ُه عَليْهِ وَسَلَّم" :إنّ لِلّ ِه تَعَالَى تِسْعَةً وتِسْعِنيَ اِسْم ًا
مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَ ٍة مَنْ أَ ْحصَاهَا دَخَلَ اجلَنّةَ.
অথণুঃ হযরত আবু হুরাইরা রাহয. হথহক বহর্ণত “হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম এরশাদ কহরন, আল্লাহ তা’আলার ৯৯হট নাম আহছ, হয বযহি উি
নামগুহলা মুখস্ত রাখহব হস জান্নাহত প্রহবশ করহব।” [সুনানুত্ হতরহমজী হাদীস নং]৩৫০৭

بسم الله الرحمن الرحيم
َ
هُوَ اللهُ الّذِيْ ال إلَهَ إالّ هُوَ الرّحْمنُ الرّحِيمُ ِ
املَلِكُ القُدّوْسُ السَّالَمُ املُؤْمِنُ ا ِملُهَيْمِنُ العَزِيْزُ اجلَبَّارُ املُتَكَبّرُ
اخلَالِقُ البَارِئُ املُصَوّرُ الغَفَّارُ القهَّارُ
الوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الفَتَّاحُ العَلِيْمُ
القَابِضُ البَاسِطُ اخلَافِضُ الرَّافِعُ املُعِزُّ املَذِلُّ السَّمِيْعُ البَصِيْرُ
احلَكَمُ العَدْلُ اللَّطِيْفُ اخلَبِيْرُ
احلَلِيْمُ العَظِيْمُ الغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ العَلِيُّ الكَبِيْرُ
احلَفِيْظُ املُقِيْتُ احلَسِيْبُ اجلَلِيْلُ الكَرِيْمُ
الرَّقِيْبُ املُجِيْبُ الْوَاسِعُ احلَكِيْمُ
الوَدُوْدُ املَجِيْدُ البَاعِثُ الشّهِيْدُ
احلَقُّ الوَكِيْلُ القَوِيُّ املَتِيْنُ
الوَلِيُّ احلَمِيْدُ املُحْصِيْ املُبْدِئُ املُعِيْدُ املُحْيِيْ املُمِيْتُ احلَيُّ القَيُّوْمُ
الوَاجِ ِدُ املَاجِ ِدُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ القَادِرُ املُقْتَدِرُ
املُقَدّمُ املُؤَخّرُ األوَّلُ االَخِرُ الظَّاهِرُ البَاطِنُ
الوَالِي املُتَعَالِيْ البَرُّ التَّوَّابُ املُنْتَقِمُ العَفُوُّ الرَّؤُوْفُ
مَالِكُ املُلْكِ ذُوْ الْجَالَلِ وَاإلكْرَامِ
املُقْسِطُ اجلَامِعُ الغَنِيُّ املُغْنِيْ املَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ
النُّوْرُ الهَادِيْ البَدِيْعُ البَاقِيْ الوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ
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২. হফহরশতােহর্র ওপর মমান
হফহরশতােহর্র ওপর মমান আনার অথণ হহলা এ কথা হবশ্বাস করা হয, মহান
আল্লাহ এক ধরহর্র মাখলুকহক নূহরর দ্বারা সৃহষ্ট কহর তাহদরহক আমাহদর চেুর
অন্তরাহল হরহখহছন। তাহদরহক হফহরশতা বহল। তাাঁরা পুরুষ বা মহহলা
হকানহটই নন। বরং তাাঁরা হভন্ন ধরহনর মাখলুক। অহনক ধরহর্র কাজ আল্লাহ
তা‘আলা তাহদর ওপর হসাপদণ কহর হরহখহছন। হযমন: নবীেহর্র আ. হনকট
অহী আনয়ন করা, হম পহরচালনা করা, রুহু কবয করা, হনকী-বদী হলহখ রাখা
ইতযাহদ। তাাঁরা সম্পূর্ণ হনষ্পাপ। তাাঁরা হবন্দুমাত্র আল্লাহর নাফরমানী কহরন না।
তাাঁরা আল্লাহর হপ্রয় ও ফরমাবরদার বান্দা। তাাঁহদর মহধয চারজন হফহরশতা
যথা: হযরত হজবরামল আ. হযরত মীকামল আ., হযরত ইসরাফীল আ. ও
হযরত আযরামল আ. অহতপ্রহসি ।
হজন সম্বহে আক্বীদা
আহরক প্রকার জীবহক আল্লাহ তা‘আলা আগুহনর দ্বারা সৃহষ্ট কহর আমাহদর চেুর
অহোচর কহর হরহখহছন। তাহদরহক হজন বহল। তাহদর মহধয ভাহলা-মন্দ
সবরকম হয়। তারা নারী-পুরুষও বহট এবং তাহদর সন্তানাহদও হয়। তাহদর
খানা-হপনার প্রহয়াজনও হয়। হজন মানুহষর ওপর আছর করহত পাহর। তাহদর
মহধয সবহচহয় হবহশ প্রহসি ও বে দুষ্ট হহে ‘ইবহলশ শয়তান’। হাশহরর
ময়দাহন হজনহদরও হহসাব-হনকাশ হহব। এ কথা কুরআহন কারীহম উহল্লখ
আহছ। সুতরাং তা হবশ্বাস করা মমাহনর অংশ।
৩. আল্লাহর হপ্রহরত হকতাবসমূহহর ওপর মমান:
আল্লাহ তা‘আলার হপ্রহরত হকতাবসমূহহর ওপর মমান আনার অথণ হহলা, এ কথা
হবশ্বাস করা হয, আল্লাহ তা‘আলা মানব জাহত ও হজন জাহতর হহদায়াহতর জহনয
হছাট-বে বহু হকতাব হযরত হজবরামল আ. এর মাধযহম পয়োম্বরেহর্র আ.
ওপর নাহযল কহরহছন, তারা হস সব হকতাহবর দ্বারা হনজ হনজ উম্মতহক দ্বীহনর
কথা হশহখহয়হছন। উি হকতাবসমূহহর মহধয চারখানা হকতাব হবহশ প্রহসি, যা
প্রহসি চারজন রাসূহলর আ. ওপর নাহযল করা হহয়হছ। তার মহধয কুরআন
শরীফ সবণহশষ হকতাব। এরপহর আর হকান হকতাব নাহযল হহব না। হকয়ামত
পযণন্ত কুরআন শরীহফর হুকুমই চলহত থাকহব। পহবত্র কুরআহনর হকান সূরা
আয়াত এমনহক হকান শব্দ হরকত, নুকতার মহধয এমহনভাহব অহথণর মাহঝও
হবন্দুমাত্র পহরবতণন, পহরবধণন বা হবলুহপ্ত আহসহন এবং হকয়ামত পযণন্ত আসাও
সম্ভব নয়। কারর্ স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা কুরআহনর হহফাযহতর ওয়াদা কহরহছন
এবং তা হনহজর দাহয়হত্ব হরহখহছন। অনযানয হকতাবগুহলাহক হবদ্বীন হলাহকরা
অহনক হকছু পহরবতণন কহর হফহলহছ। কারর্ আল্লাহ তা‘আলা দুহনয়াহত
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হসগুহলার হহফাযহতর ওয়াদা কহরন হন। পহবত্র কুরআহনর প্রহতহট সূরা, প্রহতহট
আয়াত, প্রহতহট হরফ এমনহক প্রহতহট নুকতাহ ও হরকহতর প্রহত মমান রাখহত
হহব। হকান একহট অস্বীকার করহল মমান থাকহব না। কাহফর হহয় যাহব।
কুরআন শরীফ ও তার বযাখযা হাদীস শরীহফ হতহন দ্বীন সম্বেীয় সব কথা বর্ণনা
কহর হদহয়হছন। হকান অংশ হোপন রাহখন হন। সুতরাং, এখন নতুন হকান কথা
বা প্রথা চালু করা দুরস্ত নয়। দ্বীহনর বযাপাহর এূপপ নতুন কথাহক ইলহাদ বা
হবদ‘আত বহল। যা অতযন্ত মারাত্মক গুনাহ ও পথভ্রষ্টতা।
কুরআন-হাদীহসর মনেো বযাখযা হদয়া কুফরী কাজ। হকান ফরযহক অস্বীকার
করা কুফরী কাজ। হতমহনভাহব হকান হালালহক হারাম মহন করা বা হকান
অকাটয হারাম বা গুনাহহক হালাল হহসাহব হবশ্বাস করা কুফরী। এর দ্বারা মমান
চহল যায়।
৪. নবী-রাসূল আ. এর ওপর মমান:
নবী-রাসূল আ.- এর ওপর মমান আনার অথণ এ কথা হবশ্বাস করা হয, আল্লাহ
তা‘আলা মানুহষর হহদায়াহতর জহনয এবং তাহদরহক সহিক পথ হদখাবার জনয
স্বীয় বান্দাহদর মহধয হহত বাছাই কহর বহুসংখযক পয়োম্বর অথণাৎ নবী-রাসূল
আ. মহনানীত কহর দুহনয়াহত পাহিহয়হছন। যাহত কহর মানুষ আল্লাহর সন্তুহষ্ট
হাহসল কহর দুহনয়াহত কাহময়াব হহত পাহর এবং পরকাহল হদাযখ হথহক মুহি
লাভ কহর হবহহশত হাহসল করহত পাহর।
পয়োম্বরের্ সকহলই মাসুম বা হনষ্পাপ। তাাঁরা হকান প্রকার পাপ কহরন না।
নবীের্ মানুষ। তাাঁরা হখাদা নন। হখাদার পুত্র নন। হখাদার ূপপান্তর (অবতার)
নন। বরং তাাঁরা হহলন আল্লাহর প্রহতহনহধ। নবীের্ আল্লাহর বার্ী হুবহু হপ াঁহছ
হদহয়হছন। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁহদর সহিক সংখযা কুরআন শরীফ বা নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীহফ বর্ণনা কহরন হন। কাহজই
হনহশ্চতভাহব তাাঁহদর সহিক সংখযা হকউ বলহত পাহর না। এ কথা যহদ ও প্রহসি
হয, এক লে চহব্বশ হাজার পয়োম্বর দুহনয়াহত এহসহছন হকন্তু হকান সহীহ
হাদীস দ্বারা তা প্রমাহর্ত নয়। শুধু এতটুকু বলা যায় হয, বহুসংখযক পয়োম্বর
দুহনয়াহত এহসহছন।
আল্লাহ তা‘আলার হুকুহম তাাঁহদর দ্বারা অহনক অসাধারর্ ও অহল হকক টনা
সং হটত হহয়হছ। ঐ সব টনাহক মু‘হজযা বহল। নবীেহর্র মু‘হজযাসমূহ হবশ্বাস
করাও মমাহনর অে।
পয়োম্বরেহর্র আ. মহধয সবণপ্রথম দুহনয়াহত আেমন কহরহছন হযরত আদম
আ. এবং সবণহশষ অথচ সবণপ্রধান এবং সবণহেষ্ঠ হহেন আমাহদর নবী হযরত
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মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম। তাাঁর পহর
অনয হকউ দুহনয়াহত নবী বা রাসূল হহহসহব আেমন কহরনহন এবং করহবনও
না। হযরত মসা আ. হকয়ামহতর পূহবণ যহদও আেমন করহবন, হকন্তু হতহন হতা
পূহবণই নবী হছহলন। নতুন নবী হহহসহব হতহন আেমন করহবন না। আমহদর নবী
খাতামুন নাহবয়যীন বা হশষনবী। তাাঁর পহর নতুনভাহব আর হকান নবী আসহবন
না; তারপর আসল বা ছায়া হকানূপপ নবীই নাই। বরং তাাঁর আেমহনর মাধযহম
নবুওয়াহতর দরজা বে হহয় হেহছ। আমাহদর নবীর নবুওয়াত প্রাহপ্তর পর হথহক
হকয়ামত পযণন্ত সমগ্র পৃহথবীহত যত হজন বা ইনসান হছল, আহছ বা সৃহষ্ট হহব,
সকহলর জহনযই হতহন নবী। সুতরাং হকয়ামত পযণন্ত সমস্ত পৃহথবীহত একমাত্র
তাাঁরই হুকুম এবং তরীকা সকহলর মুহি ও নাজাহতর জহনয অহদ্বতীয় পথ
হহহসহব বহাল থাকহব। অনয হকান ধমণ, তরীকা বা ইজম এর অনুসরর্ কাউহক
আল্লাহর দরবাহর কাহময়াব করহত পারহব না। আমাহদর নবীর পহর অনয হকউ
নবী হহয়হছন বা নবী হহবন বহল হবশ্বাস করহল তার মমান নষ্ট হহয় যাহব।
হতমহনভাহব হকউ নতুন নবী হওয়ার দাহব করহল বা তার অনুসরর্ করহল, হসও
কাহফর বহল ের্য হহব।
হযরত মসা আ. এখনও আসমাহন জীহবত আহছন। তাাঁহক জীহবত অবস্থ্ায়
আসমাহন উহিহয় হনহয়হছন, ইহা সতয। কুরআন হাদীহস প্রমাহর্ত। তাই ইহা
হবশ্বাস করহত হহব, অনযথায় মমান থাকহব না, হতহন হকয়ামহতর পূহবণ আসমান
হথহক জহমহন অবতরর্ করহবন। আমাহদর নবীর অনুসারী হহয়। হযরত মসা
আ.- এর বযাপাহর পুত্রবাদ ও কতৃণত্বহদর হবশ্বাস কুফরী।
দুহনয়াহত যত পয়োম্বর এহসহছন, সকহলই আমাহদর মাননীয় ও ভহির পাত্র।
তাাঁরা সকহলই আল্লাহর হুকুম প্রচার কহরহছন। তাাঁহদর মহধয পরস্পহর হকান
হবহরাধ হছল না। সকহলই পরস্পর ভাই ভাই হছহলন। হযাাঁ , আল্লাহ তা‘আলা
অবশয হহকমহতর কারহর্ হবহভন্ন সময় হবহভন্ন হুকুম জাহর কহরহছন। আর এই
সামানয হবহভন্নতাও শুধু আমহলর বযাপাহর, মমান আকীদার বযাপাহর নয়।
আকীদাসমূহ আহদ হহত অন্ত পযণন্ত হচরকাল এক। আক্বীদার মহধয হকান প্রকার
রদবদল বা পহরবতণন হয়হন, আর হহবও না কখহনা। পয়োম্বরের্ সকহলই
কাহমল হছহলন। হকও নাহকস বা অসম্পূর্ণ হছহলন না। অবশয তাাঁহদর মহধয কাহরা
মযণাদা হছল হবহশ, কাহরা মযণাদা হছল তুলনামূলকভাহব কম। সকল নবী হনজ
হনজ কবহর জীহবত আহছন। এজনয নবীের্হক ‘হায়াতুন্নবী’ বলা হয়।
উহল্লখয হয, আমাহদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর মতণবা
সবণাহপো হবহশ। তাই বহল নবীেহর্র মহধয তুলনা কহর একজনহক বে এবং
একজনহক হহয় বা হছাট কহর হদখাহনা বা বর্ণনা করা হনহষধ।
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ সাল্লাম-এর সমস্ত কথা হমহন হনয়া জরুরী। তাাঁর একহট
কথাও অহবশ্বাস করহল বা হস সম্পহকণ সহন্দহ হপাষর্ করহল হকংবা তা হনহয়
হাহস-িাট্টা করহল বা হদাষ হবর করহল মমান নষ্ট হহয় যায়।
মমাহনর জহনয আমাহদর নবীর সশরীহর জাগ্রত অবস্থ্ায় হম‘রাজ ভ্রমহর্র কথা
হবশ্বাস করাও জরুরী। হয হম‘রাজ হবশ্বাস কহর না, হস হবদ্বীন। তার মমান নষ্ট
হহয় হেহছ।
সাহাবীর পহরহচহত
হযসব মুসলমান আমাহদর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম-হক স্বচহে হদহখহছন, এবং মমাহনর হালহত ইনহতকাল কহরহছন,
তাাঁহদরহক ‘সাহাবী’ বলা হয়।
সাহাবীেহর্র অহনক ফযীলহতর কথা কুরআন ও হাদীহস এহসহছ। সমস্ত সাহাবী
রা. েহর্র সাহথ মুহাব্বত রাখা ও তাাঁহদর প্রহত ভহি-েিা হপাষর্ করা আমাহদর
একান্ত কতণবয।
তাাঁহদর কাউহক মন্দ বলা আমহদর জহনয সম্পূর্ণূপহপ হনহষধ। সাহাবীের্ যহদও
মাসুম বা হনষ্পাপ নন, হকন্তু তাাঁরা মােফূর বা েমাপ্রাপ্ত। সুতরাং, পরবতণী
হলাকহদর জনয তাাঁহদর সমাহলাচনা করার হকান অহধকার হনই। তাাঁরা
সমাহলাচনার ঊহবণ।
তাাঁরা সকহলই আহদল অথণাৎ হনভণরহযােয সতযবাদী এবং সহতযর মাপকাহি।
তাাঁহদর হদাষ চচণা করা হারাম এবং মমান হববংসী কাজ। ‘আকীদাতুত তাহাবী’
হকতাহব উহল্লখ আহছ, ‘সাহাবীেহর্র প্রহত মুহাব্বত-ভহি রাখা দ্বীনদারী ও
মমানদারী এবং দ্বীহনর ও মমাহনর পূর্ণতা। আর তাাঁহদর প্রহত হবহদ্বষ হপাষর্
করা বা তাহদর হবূপপ সমাহলাচনা করা কুফরী, মুনাহফকী এবং শরী‘আহতর
সীমার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
সমস্ত সাহাবীেহর্র মাহঝ চারজন সবণপ্রধান। তাাঁহদর মহধয প্রথম হহেন, হযরত
আবু বকর হসিীক রা., হতহনই প্রথম খলীফা বরহক এবং হতহন সমস্ত উম্মহতর
মহধয হেষ্ঠ। হদ্বতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রা., তৃতীয় খলীফা হযরত
উসমান ের্ী রা. এবং চতুথণ খলীফা হযরত আলী রা.। সকল সাহাবাহয়
হকরাহমর বযাপাহর আল্লাহ তা‘আলার হচর সন্তুহষ্টর সুসংবাদ হদহয়হছন। হবহশষ
কহর মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম দশজন সাহাবীর নাম উহল্লখ
কহরহছন। এই দশজনহক আশারাহয় মুবাশশারা (সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা
হয়। তাাঁরা হহলন- ১. হযরত আবু বকর রা., ২. হযরত ওমর ফারুক রা., ৩।
হযরত উসমান রা. ৪. হযরত আলী রা., ৫. হযরত তালহা রা., ৬. হযরত
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যুবাহয়র রা. ৭. হযরত আবদুর রহমান ইবহন আওফ রা., ৮. হযরত সা‘দ
ইবহন আবী ওয়াককাস রা., ৯. হযরত সামদ ইবহন যাহয়দ রা., ১০. হযরত
আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.।
নবী আ. এর হবহব ও আওলাদ সম্বহে আক্বীদা
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর হবহব ও আহল-আওলাদেহর্র রা.
হবহশষভাহব তাযীম করা উম্মহতর ওপর ওয়াহজব। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম-এর আওলাদেহর্র মহধয হযরত ফাহতমা রা. এবং হবহবেহর্র
মহধয হযরত খাদীজা ও আহয়শা রা. এর মযণাদা সবহচহয় হবহশ।
ওলী-বুযেু ণহদর সম্বহে আক্বীদা
ওলী-বুযেু ণহদর কারামত সতয। হকন্তু ওলী-বুযেু ণের্ যত বেই হহান না হকন,
তাাঁরা নবী রাসূল আ. হতা দূহরর কথা, একজন সাধারর্ সাহাবীর সমতুলযও হহত
পাহরন না। অবশয হক্কানী পীর-মাশাহয়খ ও উলামাহয় হকরাম হযহহতু নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াহরশ এবং দ্বীহনর ধারক বাহক সুতরাং,
তাাঁহদর প্রহত ভহি-েিা রাখা, তাাঁহদর সে লাভ করা এবং তাহদর প্রহত হবহদ্বষ
না রাখা সকল মুসলমাহনর জনয জরুরী। দ্বীহনর খাহদম হহহসহব তাাঁহদরহক হহয়
করা, হকংবা োহল হদয়া কুফরী কাজ। মানুষ যতই হখাদার হপয়ারা হহাক, হুাঁশজ্ঞান থাকহত শরী‘আহতর হুকুম-আহকাহমর পাবন্দী অবশযই তাহক করহত হহব।
নামায, হরাযা, হজ্ব, যাকাত কখহনা মাফ হহব না। হতমহনভাহব মদ খাওয়া,
োন-বাদয করা, পরস্ত্রী দশণন বা স্পশণ করা কখহনা তার জহনয জাহয়য হহব না।
হারাম বস্তুসমূহ হারামই থাকহব এবং হারাম কাজ কহর বা ফরয বহন্দেী হছহে
হদহয় হকউ কখহনা আল্লাহর ওলী হহত পাহর না।
৫. হকয়ামত হদবহসর ওপর মমান
হকয়ামত হদবহসর ওপর মমান আনার অথণ-কুরআন ও হাদীহস হকয়ামহতর
যতগুহলা হনদশণন বহর্ণত হহয়হছ, তা হনশ্চয়ই টহব-দৃঢ়ভাহব এ কথা হবশ্বাস
করা। হযমন- হবশ্বাস করা হয, ইমাম মাহদী রহ. আহবভূণত হহবন। হতহন অতযন্ত
নযায়পরায়র্তার সাহথ বাদশাহী করহবন। ‘কানা দাজ্জাল’ অহনক অহনক
হফতনা-ফাসাদ করহব, তাহক খতম করার জনয হযরত মসা আ. আসমান হথহক
অবতীর্ণ হহবন এবং তাহক বধ করহবন। ‘ইয়াজুজ মা’জুজ’ অহতশহিশালী
পথভ্রষ্ট হের্ীর মানুষ। তারা দুহনয়াহত হফতনা-ফাসাদ ছহেহয় হদহব। অতুঃপর
আল্লাহর েযহব তারা বংস হহয় যাহব। ‘দাব্বাতুল আরদ’ নাহম এক আশ্চযণ
জাহনায়ার পৃহথবীহত জাহহর হহব এবং মানুহষর সাহথ কথা বলহব।
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হকয়ামহতর পূহবণ পহশ্চম হদক হথহক সূযণ উহদত হহব, তাওবার দরজা বে হহয়
যাহব এবং কুরআন শরীফ উহি যাহব। এ ধরহনর আহরা অহনক টনা টহব।
তারপহর হকছুহদহনর মহধয সমস্ত মু‘হমনের্ মারা যাহবন এবং সমস্ত দুহনয়া
কাহফরহদর দ্বারা ভহর যাহব।আর তাহদর উপর হকয়ামত কাহয়ম হহব।
সারকথা, হকয়ামহতর সকল হনদশণন যখন পূর্ণ হহব, তখন আল্লাহর হনহদণহশ
হযরত ইসরাফীল আ. হশোয় ফুাঁক হদহবন । তাহত কহতপয় হজহনস বযতীত সব
বংস হহয় যাহব, আসমান চূর্ণ-হবচূর্ণ হহয় যাহব, সমস্ত জীবজন্তু মহর যাহব,
যারা পূহবণ মারা হেহছ, তাহদর রুহ হবাঁহুশ হহয় যাহব। অহনক হদন এ অবস্থ্ায়
অহতবাহহত হহব। আল্লাহর হনহদণহশ তারপর আবার-হশোয় ফুাঁৎকার হদয়া হহব।
তাহত সমস্ত আলম আবার জীহবত হহয় উিহব এবং হকয়ামহতর ময়দাহন সকহল
একহত্রত হহব।
হকয়ামহতর হদন সূযণ অহত হনকহট চহল আসহব। ফহল মানুহষর খুব কষ্ট হহব।
কষ্ট দূর করার জনয হলাহকরা হযরত আদম আ. হথহক শুরু কহর বে বে
নবীেহর্র আ. হনকট সুপাহরহশর জনয যাহব। হকন্তু হকউ সুপাহরশ করার সাহস
পাহব না। অবহশহষ আমাহদর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম-এর শাফাআহত হহসাব-হনকাশ শুরু হহব।
মীযাহনর মাধযহম হনকী-বদীর হহসাব হহব। অহনহক হবনা হহহসহবই হবহহশহত
চহল যাহব, আবার অহনকহক হবনা হহহসহব জাহান্নাহম হনহেপ করা হহব।
হহসাহবর পর হনককারহদর ডান হাহত এবং বদকারহদর বাম হাহত আমলনামা
হদয়া হহব।
হসহদন জাহান্নাহমর উপহর অবহস্থ্ত পুলহসরাহতর উপর হদহয় সকলহক পার হহত
হহব। হনককার হলাহকরা তা দ্রুত পার হহয় যাহবন, হকন্তু বদকার হলাহকরা পার
হওয়ার সময় পুলহসরাহতর হনহচ অবহস্থ্ত হদাযহখর মহধয পহে যাহব।
হসই কহিন হদহন আমাহদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম উম্মতহদরহক
হাউহজ কাউসাহরর শরবত পান করাহবন। তা এমন তৃহপ্তকর হহব, যা পান
করার পর হপপাসার নামমাত্র থাকহব না। জাহান্নাহমর মাহঝ ভয়ানক অহিকুেসহ
হবহভন্ন রকম শাহস্তর উপকরর্ মহান আল্লাহ পূবণ হহতই সৃহষ্ট কহর হরহখহছন।
যার মহধয হবন্দুমাত্র মমান আহছ, হস যত বে পাপী হহাক না হকন, স্বীয় পাহপর
শাহস্ত হভাে করহব, অতুঃপর নবীেহর্র আ. হকংবা অনযহদর সুপাহরহশ হদাযখ
হহত মুহি লাভ কহর হকান এক সময় হবহহশহত প্রহবশ করহব। আর যারা
কুফরী কহরহছ, বা হশরকী কহরহছ, তারা যহদ দুহনয়াহত অহনক ভাল কাজও
কহর থাহক, তথাহপ তারা কখহনা হকছুহতই হদাযখ হহত মুহি পাহব না।
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হদাযখীহদর কখহনা মৃতুযও আসহব না। তারা হচরকাল শাহস্তই হভাে করহত
থাকহব এবং তাহদর হকান আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ হহব না।
হদাযহখর নযায় হবহহশতহকও আল্লাহ তা‘আলা পূবণ হহত সৃহষ্ট কহর হরহখহছন।
হসখাহন হনক হলাকহদর জহনয অেহর্ত ও অকল্পনীয় শাহন্তর সামগ্রী ও হনয়ামত
মওজুদ আহছ। হয একবার হবহহশহত যাহব, তার আর হকান ভয় বা ভাবনা
থাকহব না। এবং হকানহদন তাহক হবহহশত হথহক হবর হহত হহব না। বরং
হচরকাল হসখাহন জীহবত অবস্থ্ায় হথহক সুখ-শাহন্ত হভাে করহত থাকহব।
হবহহশহতর সকল হনয়ামহতর মহধয আল্লাহ তা‘আলার দীদার বা দশণন লাভ
সবণহেষ্ঠ ও সবণাহপো উৎকৃষ্ট হনয়ামত। যহদও দুহনয়াহত জাগ্রত অবস্থ্ায় চমণ
হচাহখ হকউ আল্লাহ তা‘আলাহক হদখহত পাহব না, হকন্তু মু‘হমনের্ হবহহশহতর
মহধয আল্লাহর দীদার লাহভ ধনয হহবন। হবহহশহতর মহধয বাে-বাহেচা,
বালাখানা, হুর-হেলমান, হবহভন্ন রকম নহর ও নানারকম অকল্পনীয় সুস্বাদু
খাদযসামগ্রী সবণদা মওজুদ থাকহব। জান্নাতীহদর হদহলর হকান হনয়ামত হভাে
করার ইো হওয়ার সাহথ সাহথ তা পূর্ণ হহব।
দুহনয়াহত কাউহক হনহশ্চতভাহব জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যায় না। অবশয
কুরআন-হাদীহস যাহদর নাম হনহয় জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা হহয়হছ, তাহদর
বযাপাহর বলা যাহব। তহব কাহরার ভাল আমল বা ভাল আখলাক হদহখ তাহক
ভাল মহন করা উহচত।
৬. তাকদীহরর ওপর মমান
তাকদীহরর ওপর মমান আনার অথণ হহে, মহন-প্রাহর্ অটল হবশ্বাস রাখহত হহব
হয, সমগ্র হবশ্বজেহত ভাহলা বা মন্দ যা হকছু হয়, সবই আল্লাহ তা‘আলা পূবণ
হহতই জাহনন, লাউহহ মাহফুহয তা হলহখ হরহখহছন এবং হতহন হযমন জাহনন
হতমনই হয়, তার মহধয হকান বযহতিম হয় না। আল্লাহই সবহকছুর সৃহষ্ট কতণা।
তার েমতা সবণবযাপী । তার েমতা হছন্ন কহর হবর হহত পাহর, এমন হকউ
হনই। হতহন সবণজ্ঞ, আহদ-অন্ত সবহকছুই হতহন সহিকভাহব জাহনন।
মানুষহক আল্লাহ তা‘আলা ভাল-মন্দ বুঝবার এবং কাজ করার েমতা দান
কহরহছন এবং ইোশহিও দান কহরহছন। তার দ্বারা হনজ েমতায়, হনজ ইোয়
হস পাপ ও পুহর্যর কাজ কহর। পাপ কাজ করহল আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুষ্ট হন
এবং পুহর্যর কাজ করহল সন্তুষ্ট হন। কাজ করা হভন্ন কথা, আর সৃহষ্ট করা হভন্ন
কথা। সৃহষ্ট হতা সবহকছুই আল্লাহ তা‘আলা কহরন। হকন্তু হনহজর ইোনুযায়ী কাজ
করার েমতা আল্লাহ তা‘আলা মানুষহক দান কহরহছন।
মানুষ জীবনভর যতই ভাল বা মন্দ থাকুক না হকন, হয অবস্থ্ায় তার ইনহতকাল
হহব, হস হহহসহব শাহন্ত বা শাহস্ত পাহব। হযমন, এক বযহি সারাজীবন মু‘হমন
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হছল, হকন্তু মউহতর পূহবণ ইো পূবণক কুফরী বা হশরকী কথা বলহলা বা মমান
হবহরাধী কাজ করহলা, তাহহল হস কাহফর সাবযস্ত হহব। সুতরাং, হদহলর মহধয
আল্লাহর রহমহতর আশা ও েযহবর ভয় রাখা জরুরী। আল্লাহ তা‘আলা মানুহষর
অসাধয হকান হুকুম কহরনহন। যা হকছু আহদশ কহরহছন বা হনহষধ কহরহছন,
সবই বান্দার আয়হত্ত ও ইখহতয়াহর।
আল্লাহ তা‘আলার ওপর হকান হকছু করা ওয়াহজব নয়। হতহন যা হকছু দান
কহরন, সবই তাাঁর রহমত এবং হমহহরবানী মাত্র। তাাঁর ওপর কাহরা হকানূপপ
দাহব বা হুকুম হকংবা কতৃণত্ব চহল না। হছাট হহত হছাট গুনাহহর কারহর্ হতহন
শাহস্ত হদহত পাহরন এবং বে হথহক বে পাপও হতহন মাজণনা করহত পাহরন।
সবই তাাঁর ইোধীন। হতহন কাউহক হদাযহখ হদহল, হসটাই ইনসাফ এবং কাউহক
জান্নাহত প্রহবশ করাহল, হসটা তার রহমত। আপহত্ত করার অহধকার কাহরা
হনই।
৭। মৃতযু র পর পুনরায় জীহবত হওয়ার ওপর মমান
মৃতুযর পর পুনরায় জীহবত হওয়ার ওপর মমান আনার অথণ হহে, আমাহদর
বতণমান জীবন পরীোর হনহমত্ত। মৃতুযর পর মহান আল্লাহ আমাহদরহক পুনরায়
জীহবত কহর এ জীবহনর সকল হবষহয়র হহসাব হনহবন। মৃতুযর পর একহট
রহয়হছ কবহর সামহয়ক ফলহভাহের বরযখী হযহন্দেী, আর পরবতণীহত হকয়ামত
সং হটত হওয়ার পর আসহব পরকালীন আসল হযহন্দেী। পূর্ণাে হহসাবহকতাহবর পর বান্দার জহনয হনর্ণীত হহব হবহহশত বা হদাযহখর হসই অনন্ত
হযহন্দেী।
হকয়ামহতর পূহবণই মুনকার-নাকীহরর প্রহনাত্তহরর পর কবহরর হভতহর
হনককারহদর জহনয শাহন্ত ও আরাহমর বযবস্থ্া করা হয় এবং বদকারহদর জহনয
আযাব শুরু হহয় যায়।
কবর দ্বারা উহিশয, আলহম বরযখ অথণাৎ দুহনয়া ও আহখরাহতর হযহন্দেীর
মধযবতণী হযহন্দেী। সকল মানুষ ইনহতকাহলর পর হসখাহনই হপ াঁহছ যায়, তাই
তাহক কবর হদয়া হহাক বা না-ই হহাক। হযমন-অহনকহক বা বা হকান হহংস্র
প্রার্ী হখহয় হফহল, কহতকহক আগুহন জ্বালাহনা হয়, তারাও হসখাহন উপহস্থ্ত
হয়। কবর বহল মূলত এ জেতহকই হবাঝাহনা হয়। হনক হলাকহদর জহনয কবর
জান্নাত বা হবহহশহতর একটা অংশ হহয় যায়। তারা হসখাহন আরাহমর সাহথ
অবস্থ্ান করহত থাহক। মৃত বযহির জহনয দু‘আ করহল বা হকছু সদকা করহল,
হস তা হপহয় খুহশ হয় এবং তাহত তার বেই উপকার হয়।
উহল্লখয, মমাহন মুফাসসাহলর এ অংশহট হভন্ন হকান হবষয় নয়, বরং ৫নং হবষয়
অথণাৎ হকয়ামহতর ওপর মমান আনারই একহট স্তর; হকন্তু হবষয়হট জহটল ও সূক্ষ্ম
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হওয়ায় ভালভাহব হবাঝাহনার লহেয আলাদা ধারার মাধযহম উহল্লখ করা
হহয়হছ।
এ হহলা সহীহ মমাহনর সাতহট আরকান এবং তার হকছুটা বযাখযা ও তাফসীর।
হয হকান বযহি এসব কথার সবগুহলাহক মহন-প্রাহর্ হবশ্বাস করহব, মুহখ স্বীকার
করহব এবং এগুহলার দাবী অনুযায়ী আমহল সাহলহা করহব, কুরআন ও সুন্নাহর
দৃহষ্টহত তাহক বলা হহব পহরপূর্ণ মু‘হমন ও মুসহলম। আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদা
হয, তাহক দুহনয়াহত, বরযহখ ও আহখরাহত ইজ্জত ও শাহন্তর সাহথ রাখহবন
এবং তাহক সকল প্রকার আযাব-েযব ও কষ্ট-হপহরশাহন হথহক হহফাযত
করহবন। হকয়ামহতর হদন হদাযখ হথহক হহফাযত কহর তাহক আল্লাহর পূর্ণ
সন্তুহষ্টর সংবাদসহ মহাসুহখর আবাস ও আনহন্দর জান্নাত দান করহবন।
আর হয বযহি উহল্লহখত কথাগুহলার সবগুহলা মহন-প্রাহর্ হবশ্বাস হতা কহর,
হকন্তু অলসতা বা োফলহতর কারহর্ কথাগুহলার দাহবর ওপর আমল কহর না বা
আংহশকভাহব আমল কহর, তাহক শরী‘আহতর দৃহষ্টহত ফাহসক বা গুনাহোর
মু‘হমন বলা হয়। তার গুনাহসমূহহক আল্লাহ তা‘আলা ইো করহল মাফ করহত
পাহরন, আর ইো করহল তাহক আযাব ও হদহত পাহরন। তহব হস বযহি তার
মমাহনর বহদ লহত অবশযই জান্নাহত যাহব; সরাসহরও হযহত পাহর, অথবা তার
অপরাহধর শাহস্ত হভাে করার পহর জান্নাহত হযহত পাহর।
হকন্তু হয বযহি উি হবষয়সমূহহক অহবশ্বাস করহব, অথবা এগুহলা হথহক মাত্র
হকান একহট হবষয়হক অহবশ্বাস করহব হকংবা তাহত সহন্দহ হপাষর্ করহব,
অথবা তুে-তাহেলয ও িাট্টা-হবদ্রূপ করহব, হকংবা এগুহলার মহধয হকান হদাষ
হবর করহব, তার মমান থাকহব না। বরং হস কাহফর বহল ের্য হহব। আর যহদ
পূবণ হথহক মুসলমান হথহক থাহক, তারপহর তার হথহক এ ধরহনর অপরাধ
প্রকাশ পায়, তাহহল তাহক মুরতাদ (দ্বীন তযােকারী) বলা হহব, যহদও হস
মুসলমান হওয়ার দাহব কহর এবং যহদও হস পাাঁচ ওয়াি নামায জামা‘আহতর
সাহথ পহে, মাথায় টুহপ ও মুহখ দাাঁহে রাহখ রাহখ বা হজ্ব-উমরা পালন কহর।
এসব আমল পরকাহল তার হকান কাহজ আসহব না। কারর্ এ কাজগুহলা হনক
আমল। আর হকউ হনক আমল করহলই হস মু‘হমন ের্য হয় না। হযমন, নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম -এর যামানায় অহনক মুনাহফক অথণাৎ হনকৃষ্ট
কাহফর হছল, তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম -এর সাহথ সকল হনক
কাহজ অংশ গ্রহর্ করহতা। এমনহক হজহাহদও শরীক হহতা। তারপরও তারা
মু‘হমন বহল ের্য হয়হন।
বস্তুত মমান হভন্ন হজহনস এবং আমল হভন্ন হজহনস। সহীহ মমাহনর সাহথ আমল
দুহনয়া ও আহখরাহতর ফায়দা হপ াঁছায়। আর আমল বযতীত শুধু মমানও ফায়দা
হদয় না। কারর্, এমন মমানদার, যার হনকট হনক আমল হনই, হসও হকান এক
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সময় জান্নাহত প্রহবশ করহব। হকন্তু মমান বযতীত শুধু হনক আমল দুহনয়াহত
হকছু ফায়দা হপ াঁছাহলও হযমন, তার সুনাম হয় বা বযবসা বৃহি পায়, স্বাস্থ্য
ভাহলা থাহক ইতযাহদ, হকন্তু আহখরাহত মমান বযতীত শুধু হনক আমল হকানই
কাহজ আসহব না।
এ সকল হবষয় স্পষ্টভাহব জানা থাকা জরুরী। যাহত হফতনা-ফাসাহদর যুহে
মমান রো করা সহজ হয়। হাদীস-শরীহফ আহছ, হফতনার যামানায় অহনক
মানুষ সকাহল মু‘হমন থাকহব হবকাহল কাহফর হহয় যাহব। [সূত্র : হতরহমযী শরীফ
খে-২, পৃষ্ঠা ৪৩, মুসহলম শরীফ খে ১, পৃষ্ঠা ৭৫]

অথণাৎ হলাহকরা ইলহম দ্বীন হশখহব না, হক্কানী উলামাহয় হকরাহমর সাহথ সম্পকণ
রাখহব না; অপরহদহক বদদ্বীনীর সয়লাব বযাপকভাহব প্রবাহহত হহব। এমনহক
দ্বীহনর নাহম কুফর ও হশরহকর প্রচার করা হহব; তখন মানুষ না বুহঝ কুফরহক
দ্বীন মহন কহর গ্রহর্ কহর কাহফর হহয় যাহব। [আল্লাহ তা‘আলা সকলহক
হহফাযত করুন।]
এখন হদখহত হহব, এসব সহীহ আক্বীদা ও হবশ্বাস মুসলমানের্ কতটুকু ধহর
হরহখহছ এবং কতটুকুর মহধয পহরবতণন সাধন কহর সহীহ আক্বীদাহক হবেহে
হফহলহছ। এ পযণাহয় মুসহলম সমাহজ প্রচহলত ভ্রান্ত আকীদাসমূহ বর্ণনার আশা
রাহখ। তহব তার পূহবণ মমাহনর হববরর্ আহরা সহবস্তাহর উপলহির জহনয
মমাহনর ৭৭ শাখার বর্ণনা করা হহে।

হদ্বতীয় অধযায়
কুফর, হশরক ও হবদ‘আত
কুফর এর সংজ্ঞা
আল্লাহ তা‘আলার পে হথহক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম যত হবহধহবধান হাহসল কহরহছন এবং অকাটয দলীল দ্বারা যা প্রমাহর্ত হহয়হছ তার হকান
হবষয় সম্বহে অন্তহর সহন্দহ হপাষর্ করা, তুে-তাহেলয করা, িাট্টা-হবদ্রূপ করা
কুফরী কাজ। (ফাতাওয়াহয় শামী-৪, পৃষ্ঠা-২২৩)
উহল্লহখত কাহজর দ্বারা মমান নষ্ট হহয় হেহল তার হপছহনর জীবহনর সকল
ইবাদাত বহন্দেী ও আমল নষ্ট হহয় যায়। এবং হববাহহত হহল তার হববাহ বাহতল
হহয় যায়। আল্লাহ না করুন এ অবস্থ্া কাহরা হহল তার জনয জরুরী হল,
নতুনভাহব কাহলমা তাওবা ইহস্তেফার কহর পুনরায় মমান আনয়ন কহর হনয়া
এবং হববাহহত হহল হববাহও দুহরাহয় হনয়া।
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কুফহরর প্রকারহভদ
(১) কুফহর ইনকার: অন্তর এবং যবান উভহয়র মাধযহম হকান দীনী হবষয়হক
অস্বীকার করা। হযমন- মক্কার কাহফর সম্প্রদায়।
(২) কুফহর জুহুদ: অন্তহর দীনহক হবশ্বাস রাখা হকন্তু মুহখ অস্বীকার করা। হযমনমদীনার ইয়াহুদ সম্প্রদায়।
(৩) কুফহর ইনাদ: অন্তহর দীনহক হবশ্বাস কহর এবং মুহখও স্বীকার কহর, হকন্তু
ইসলাহমর হুকুম আহকামহক মানয কহর না, অনযানয দীন বাহতল হহয় হেহয়হছ
তা হবশ্বাস কহর না। হযমন- আদমশুমারীর অহনক নামধারী মুসলমান যারা
কখহনা সহীহ দীনী পহরহবহশ আহস না।
(৪) কুফহর যানদাকাহ: বাহহযকভাহব দীহনর সবহকছু স্বীকার কহর, হকান হবষয়
অস্বীকার কহর না হকন্তু দীহনর হকান হবষহয় এমন বযাখযা প্রদান কহর যা
উম্মহতর ইজমা পহরপন্থী। হযমন- কাদীয়ানীের্ খতহম নবুওয়াহতর ভুল বযাখযা
কহর তাহদর ভে নবীহক প্রমার্ করার অপহচষ্টা চালায়।
এমনভাহব কাহফরহদরও হবহভন্ন প্রকার রহয়হছ।
কাহফরহদর প্রকারহভদ:
(১) মুনাহফক: যবাহন ইসলাম হকন্তু হদহল কুফর।
(২) মুরতাদ: ইসলাম গ্রহহর্র পর তা পহরতযাে করা।
(৩) মুশহরক: একাহধক উপাহসয হবশ্বাসী।
(৪) হকতাবী: অনযানয আসমানী হকতাহবর হবশ্বাসী ও অনুসারী।
(৫) দাহহরয়া: (বস্তুবাদী) যমানা ও প্রকৃহতহক জেহতর সৃহষ্টকতণা হহসাহব হবশ্বাসী
এবং পৃহথবীহক অেয় ও হচরস্থ্ায়ী হবশ্বাস কহর।
(৬) মুআহত্তল: (নাহস্তক) সৃহষ্টকতণা বলহতই অস্বীকার কহর।
(৭) হযনদীক: মুসলমান হওয়া সহত্ত্বও এমন আক্বীদা হপাষর্কারী যা
সবণসম্মহতিহম কুফর। (ফাতাওয়াহয় শামী-২২৬ খে-৪)
হকছু কুফরী আক্বীদা ও কাজ
যার হকানটা দ্বারা কাহফর হহয় যায় আর হকানটা দ্বারা কাহফর হয় না হকন্তু
মারাত্মক হোনাহোর হয়।
(১) হকান মুসলমানহক কাহফর বহল হবশ্বাস করা। (ফাতাওয়াহয় শামী-খে-৪ পৃষ্ঠা-৬৯)
(২) আল্লাহর শাহন এমন আক্বীদা হপাষর্ করা যা মানুহষর সাহথ সম্পৃি।
হযমন, সন্তানাহদ হওয়া ইতযাহদ। (সূরা ইখলাস)
(৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম হক হশষনবী হবশ্বাস না করা বা এর
অপবযাখযা করা। (শরহুল আকাহয়দ-১২৯-১৩০)
(৪) দীহনর হকান হবষয়হক হহয় ও তুে জ্ঞান করা, িাট্টা করা ইতযাহদ।
(ফাতাওয়াহয় শামী-খে-৫ পৃষ্ঠা-৪৭৪)
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(৫) আহহল ইলম তথা উলামাহয় হকরামহক হহয় ও তুে জ্ঞান করা।
(৬) দীহনর অকাটয ও সবণসম্মত হবষহয় মনেো বযাখযা করা। (ইকফারুল মুলহহদীন
পৃষ্ঠা-৭৩)

(৭) উম্মহতর সবণসম্মত হসিান্তহক অস্বীকার করা। (শামী খে-৪, পৃষ্ঠা-২২৩)
(৮) আহম্বয়াহয় হকরাহমর মহধয কাউহক োলী হদওয়া বা তুে তাহেলয করা।
(শামী খে-২৩১)

(৯) সাহাবাহয় হকরামহক োলী হদওয়া হবহশষ কহর শাইখাইন তথা হযরত আবূ
বকর রাহয. ও হযরত উমর রাহয. হক োলী হদওয়া। (শামী-৪খন্ড-২৩৬,২৩৭)
(১০) আহয়শা রাহয. এর প্রহত অপবাদ হদওয়া। (শামী ৪ খে-১৩৭)
(১১) হকান অকাটয হারামহক হালাল বলা।
(১২) কাহফরহদর হশআরহক (হনদশণনহক) সম্মান করা। (আদদুররুল মুখতার খে-৬,
পৃষ্ঠা-৭৫৪)

(১৩) হাহস, মজাক বা িাট্টা কহর হহলও কাহলমাহয় কুফর মুহখ উচ্চারর্ করা।
(ইকফারু মুরহহদীন-২২৫)

(১৪) ের্তন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইতযাহদ তহন্ত্র হবশ্বাসী হওয়া।
এ জাতীয় আহরা অহনক এমন কথা বা কাজ রহয়হছ যার হকানটা দ্বারা মানুষ
কাহফর হহয় যায়। আবার হকানটা দ্বারা কাহফর হতা হয় না হকন্তু মারাত্মক
গুনাহোর হয়। সুতরাং এগুহলা হথহক হবাঁহচ থাকা জরুরী।
হনে হলহখত কাজগুহলা হশরক, এসব হহত দূহর থাকা কতণবয
(১) হকান পীর বুযুেণ এমনহক হকান নবী সম্বহে এ রকম আক্বীদা রাখা হয, হতহন
সব সময় আমাহদর সব অবস্থ্া জাহনন।
(২) হজযাহতষী, ের্কিাকুরহদর হনকট অদৃহষ্টর কথা হজজ্ঞাস করা।
(৩) হকান পীর বুযহু েণর কবহরর হনকট আওলাদ বা অনয হকান উহিহশযর কথা
জাহনহয় প্রাথণনা করা।
(৪) পীর বা কবরহক হসজদা করা।
(৫) হকান পীর বুযহু েণর নাহম হশরনী সদকা বা মান্নত মানা।
(৬) হকান পীর-বুযহু েণর দরোহ বা কবহরর চতুহদণক হদহয় তওয়াফ করা।
(৭) হকান পীর বুযুেণ বা অনয কাহরা নাহম জাহনায়ার যহবহ করা বা কাহরা
হদাহাই হদয়া।
(৮) হকান পীর বুযুেণ বা অনয কাহরা নাহম হছহলর নাক, কান হছদ্র করা, আংহট
পরাহনা, চুল রাখা, হটকা রাখা।
(৯) হকান হজহনহসর বা বযারাম-পীোর (হরাহের) ছুত লাহে বহল হবশ্বাস করা।
(১০) ভাহলা মন্দ বার বা তাহরখ হজজ্ঞাসা করা। হযমন, অহনহক হজজ্ঞাসা কহর
এই বাহর হববাহ শুভ হকনা? হকান্ হদহন নতুন হর হযহত হয়? হরাববাহর বাাঁশ
কাটা যায় হকনা? ইতযাহদ।
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(১১) পীহরর বাহে বা হকান বুযুহেণর দরোহ বা তীথণহক কাবা শরীহফর মত
আদব বা তাহযম করা।
(১২) হকান হজহনস হহত কুলের্ ধরা বা কুযাত্রা মহন করা। হযমন- যাত্রামুহখ
হকউ হাাঁহচ হদহল অহনহক হসটাহক কুযাত্রা মহন কহর থাহক।
(১৩) হকান হদন বা মাসহক অশুভ মহন করা।
(১৪) হকান বুযুহেণর নাম অহযফার মত জপ করা।
(১৫) কাহরা নাহমর কসম খাওয়া বা হযহকর করা। কাউহক পরম পূজনীয়
সহম্বাধন কহর হলখা। কষ্ট না করহল হকষ্ট পাওয়া যায় না বলা। জয়কালী
হনোহবান, ইতযাহদ বলা।
(১৬) ছহব, ফহটা বা মূহতণ রাখা হবহশষ কহর হকান বুযহু েণর ফহটা তাযীহমর জনয
রাখা।
হকছু হবদ‘আহতর আহলাচনা
(১) হকান বুযহু েণর মাযাহর ধুমধাহমর সাহথ ’উরস’ করা, হমলা বসাহনা বাহত
জ্বালাহনা।
(২) হমহয় হলাহকর হবহভন্ন দরোয় যাওয়া।
(৩) কবহরর উপর চাদর,আেরবাহত,হমামবাহত ও ফল হদওয়া।
(৪) হকান বুযেু ণহক সন্তুষ্ট করার জহনয শরী‘আহতর সীমাহরখার হবহশ তাযীম
করা।
(৬) কবহর চুহমা খাওয়া।
(৭) হকান হকান অজ্ঞ হলখক আজমীর শরীফ, বাহজহবাস্তান, পীরাহন কাহলণয়ার
ইতযাহদহক মুসলমানহদর তীথণস্থ্ান বহল উহল্লখ কহরহছ, তা হদহখ তীথণ েমহনর
নযায় হসসব স্থ্াহন যাওয়া।
(৮) কবহর েম্বুজ বানাহনা।
জাহহহলয়যাহতর হকছু প্রথার বর্ণনা
(১) হছহল-হমহয়হদরহক কুরআন ইলহম দীন হশো না হদহয় মূখণ বাহনহয় রাখা বা
কু-হশোয়, অসৎ সহে হলপ্ত হহত সহায়তা করা।
(২) হবধবা হববাহহক দূষর্ীয় মহন করা।
(৩) হববাহহর সময় সামথণয না থাকা সহত্ত্বও সমস্ত হদশাচার-রসম পালন করা।
(৪) হববাহহ নাচ-োন করাহনা।
(৫) হহন্দুহদর উৎসহব হযােদান করা।
(৬) হমহয়হলাকহদর হদবর, ভাসুর, মামাত, ফুফাত, খালাত, চাচাত ভাইহদর বা
ভিীপহত, হবয়াই, নন্দাই ইতযাহদর সহে হাহস মশকরা করা বা তাহদর সহে
সাোত করা হকংবা পহথ াহট হবোহনা।
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(৭) োন-বাদয শুনা।
(৮) জাহর, যাত্রা, কীতণন,োজীর েীত, হথহয়টার, বাহয়াহস্কাপ, ষাাঁে লোই,
হমারে লোই ইতযাহদহত হযােদান করা।
(৯) সারে, হবহালা, হারহমাহনয়াম, গ্রাহমাহফান ইতযাহদ বাজাহনা বা শুনা।
(১০) োন-েীত োওয়া, হবহশষত খাজাবাবার উরহসর নাহম োন করা বা
হশানাহক সাওয়াহবর কাজ মহন করা।
(১১) হকান হালাল হপশাহক অপমাহনর হবষয় মহন করা। হযমন: দপ্তহরর কাজ
করা, মাহঝহেহর, দহজণহেহর করা বা মাছ হবহি করা ইতযাহদ।
(১২) েীত হেহয় স্ত্রী পুরুষ একহত্রত হহয় বরকহনহক হোসল হদয়া।
(১৩) পুরুষহদর জনয হসানার আংহট, হচইন ইতযাহদ পরা বা পরাহনা।
(১৪) পুরুষহদর জনয হাহত পাহয় বা নহখ হমহহদী লাোহনা। হকন্তু হমহয়হলাহকর
জনয হমহহদী লাোহনা মুস্তাহাব।
(১৫) আতশবাজী করা।
(১৬) হববাহহ কােজ হকহট বা কলাোছ হেহে হেট সাজাহনা।
(১৭) হকউ মহর হেহল হচৎকার কহর, মুখ বুক হপহটহয় বা মৃত বযহির গুর্াবলী
বর্ণনা কহর িন্দন করা।
(১৮) ধুহত, হাফপযান্ট বা পাহয়র হোোলী ঢাকা হকংবা টাইট হফহটং পযান্ট পরা,
বা হযাট, টাই পরা।

তৃতীয় অধযায়
কবীরা গুনাহসহ মারাত্মক হকছু গুনাহ্
গুনাহহ কবীরা তাওবা ছাো মাফ হয় না এবং একহট গুনাহই জাহান্নাহম হনহয়
যাওয়ার জনয যহথষ্ট, হনহে হকছু কবীরা গুনাহহর তাহলকা হদওয়া হল। যথা(১) হশরক করা। (২) মা-বাপহক কষ্ট হদওয়া। (৩) আত্মীয়তার সম্পকণ হছন্ন
করা। (৪) হযনা বযহভচার করা। (৫) চুহর করা। (৬) অনযায়ভাহব কাউহক হতযা
করা। (৭) হমথযা অপবাদ লাোহনা। (৮) হমথযা সােয হদয়া। (৯) না হক যাদু
করা। (১০) অেীকার ভে করা। (১১) আমানহতর হখয়ানত করা। (১২) েীবত
করা। (১৩) হবহদ্রাহী বানাহনা অথণাৎ, অধীনস্থ্হদরহক মাহলহকর হবরুহি উস্কানী
হদয়া। (১৪) হনশাযুি হজহনষ পান করা। (১৫) অববধ হয ন উহত্তজনা সৃহষ্ট
করা। (১৬) জুয়া হখলা ও লটারী ধরা। (১৭) সূদ খাওয়া। (১৮) ুষ খাওয়া।
(১৯) হজার-জুলুম কহর অথণ-সম্পদ লুহট হনয়া।(২০) অনাথ এহতম, হবধবার
মাল খাওয়া। (২১) আল্লাহর র হযয়ারতকারীহদর সাহথ দুবণযবহার করা।(২২)
হমথযা কসম খাওয়া। (২৩) হকান মুসলমানহক োহল হদয়া। (২৪) হজহাহদর
ময়দান হথহক পলায়ন করা। (২৫) হধাাঁকা হদয়া। (২৬) অহংকার করা। (২৭)
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বাদয বাজনা সহ নাচ-োন করা। (২৮) ডাকাহত করা, লুন্ঠন করা। (২৯) স্বামীর
নাফরমানী করা। (৩০) জায়ো-জহমর সীমানা নষ্ট করা। (৩১) েহমহকর মজুরী
কম হদয়া। (৩২) মাহপ কম হদয়া। (৩৩) দ্রবয-সামগ্রীহত হভজাল হমহেত করা।
(৩৪) খহরিারহক হধাাঁকা হদয়া। (৩৫) স্ত্রীহক হতন তালাক হদহয় শহতণর সাহথ
হীলা করা। (৩৬) হনহজর অধীনস্থ্ মহহলাহদেহক পরপুরুহষর সাহথ অবাধ হমলাহমশার সুহযাে হদয়া। (৩৭) হ াে হদ ে বা হরস হখলা। (৩৮) হসহনমা-হটহভ
ইতযাহদ হদখা। (৩৯) হপশাব কহর পাহন না হনয়া বা পহবত্রতা অজণন না করা।
(৪০) হচােলখুরী ও কূটনামী করা। (৪১) ের্হকর কাহছ যাওয়া। (৪২) মানুষ বা
জীহবর ফহটা হতালা, হর রাখা বা টাোহনা। উহল্লখ হয আজকাল অহনহক মহন
কহর হয, কযাহমরা দ্বারা হতালা ছহব হনহষি ছহবর অন্তভুণি নয়। এহট অহত
মারাত্মক ভুল, হকননা হাদীস শরীহফর বর্ণনা মহত কাপহে অংহকত ছহবর
হকয়ামত হদবহস কহিন শাহস্তর বযাপাহরও ধমহক এহসহছ। হদখুন: বুখারী শরীফ হা:
নং ৫৯৬১। আর জানা কথা হয কাপহে অংহকত ছহব ও কযাহমরার দ্বারা হতালা
ছহবর মহধয পাথণকয করার হকান কারর্ হনই। অনুূপপভাহব হভহডওহত হরকডণ
করা ছহবও হযহহতু ছহবর সকল উহিশয খুব ভালভাহব পুরা কহর কাহজই
হভহডওর ছহবও হনহষি ছহবর অন্তভুণি। (৪৩) পুরুহষর জনয স্বহর্ণর আংহট বা হয
হকান ধরহনর অলংকার পরা। (৪৪) পুরুহষর জনয হরশমী কাপে পরা। (৪৫)
হমহয় হলাহকর জনয শরীহরর ূপপ ও েিন প্রকাশ পায় এমন হপাশাক পহরধান
করা। (৪৬) ঝেো-হববাহদ হমথযা হমাকািমা দাহয়র করা। (৪৭) মৃত বযহির
জাহয়য ওসীয়ত পালন না করা। (৪৮) হকান মুসলমানহক হধাাঁকা হদওয়া। (৪৯)
গুপ্তচরবৃহত্ত করা অথণাৎ, মুসলমান সমাজ ও রাহের হোপন কথা অনয সমাজ বা
রাহের হনকট প্রকাশ করা। (৫০) নর হহয় নারীর এবং নারী হহয় নহরর হবশভূষা অবলম্বন করা। (৫১) টাকা বা হনাট জাল করা। (৫২) অন্তর এত শি করা
হয, েরীব দুুঃখীর সীমাহীন কষ্ট হদহখও দরদ না লাো। (৫৩) ইসলামী রাহের
সীমান্ত পাহারায় ত্রুহট করা এবং হদহশর জরুরী খাদয বা হাহতয়ার পাচার করা।
(৫৪) রাস্তা- াহট বা ছায়াদার ফলদার বৃহের নীহচ পায়খানা করা। (৫৫)
রবােী, আহেনা, আসবাবপত্র, থালা-বাসন, কাপে-হচাপর হনাংরা রাখা এবং
ভ্রান্ত ধযান-ধারনায় মন-মহস্তস্ক োো কহর রাখা। (৫৬) হাহয়য বা হনফাস
অবস্থ্ায় স্ত্রী সহম্ভাে করা। (৫৭) যাকাত না হদয়া। (৫৮) ইো কহর হকান নামায
কাযা করা। (৫৯) রমযাহনর হকান হরাযা ইো কহর হভহে হফলা বা না রাখা।
(৬০) জনেহর্র কষ্ট হওয়া সহত্ত্বও জীহবকা হনবণাহহাপহযােী খাদয-দ্রবয
গুদামজাত করা। (৬১) ষাাঁে দ্বারা োভীর এবং পািার দ্বারা ছােীর পাল হদহত না
হদওয়া। (৬২) পাো-প্রহতহবশীহক কষ্ট হদয়া। (৬৩) সামথণয থাকা সহত্ত্বও
হভোবৃহত্ত করা। (৬৪) হপশাদার হভেুকহক হভো হদয়া। (৬৫) জনের্ যাহক
চায়না হস বযহির বাদশাহী বা হনতৃত্ব করা। (৬৬) হনহজর হদাষ না হদহখ পহরর
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হদাষ হদখা। (৬৭) বদগুমানী বা কাহরা প্রহত খারাপ ধারনা রাখা। (৬৮) ইলহম
দীনহক তুে মহন কহর অজণন না করা। (৬৯) হবনা জরুরহত জনসম্মুহখ সতর
হখালা। (৭০) হমহমাহনর খাহতহর আদর যত্ন ও অভযথণনা না করা। (৭১)
হছহলহদর সহে কুকমণ বা সমকাম করা। (৭২) আমানহতর হযােয সৎকমণীহক
হনযুি বা হনবণাচন না কহর স্বজন প্রীহত করা। (৭৩) হনহজ ইো কহর বা দাবী
কহর হজারপূবণক হকান পদ গ্রহর্ করা। (৭৪) ইসলামী রাহের হবহদ্রাহী হওয়া।
(৭৫) হনহজর পহরবার-পহরজহনর খবর না হনহয় তাহদরহক দুহনয়া ও
আহখরাহতর কহষ্ট হফলা। (৭৬) খতনা না করা। (৭৭) অসৎ কাজ হদহখ সামথণয
থাকা সহত্ত্বও বাধা না হদয়া। (৭৮)অনযাহয়র সমথণন করা। (৭৯) আত্মহতযা
করা। (৮০) ফরয হোসহল অনথণক হদরী করা। (৮১) হপশাব-পায়খানা কহর
হঢলা-কুলুখ বা পাহন বযবহার না করা। (৮২) নাভীর নীহচর পশম, বেহলর
পশম, নখ বহধণত কহর রাখা। (৮৩) উস্তাদ ও পীহরর সহে হবয়াদবী করা, এবং
আহলম ও হাহফজহদর অমযণাদা করা। (৮৪) শুকহরর হোশত খাওয়া। (৮৫) হস্ত
ধমথুন করা। (৮৬)তামাশা হদখার জনয ষাাঁে, কবুতর বা হমারে ইতযাহদ
লোইহয়র আহয়াজন করা। (৮৭) কুরআন শরীফ পহে ভুহল যাওয়া। (৮৮)
হকান জীবন্ত ও জানদার জীবহক আগুন হদহয় পুহেহয় ,মারা। (৮৯) আল্লাহর
রহমত হহত হনরাশ হওয়া। (৯০) আল্লাহর আযাব হহত হনভণীক হওয়া। (৯১)
হালাল জাহনায়ারহক োইরুল্লাহর নাহম যহবহ করা বা হভন্ন উপাহয় হমহর
খাওয়া। (৯২) অপচয় বা অপবযয় করা। (৯৩) বহখলী কানজূসী করা। (৯৪)
রােীয় েমতা থাকা সহত্ত্বও ইসলামী আইন প্রবতণন না করা। (৯৫) ইসলাহমর
হনয়মানুসাহর আইন-কানুন জারী হওয়া সহত্ত্বও হকান আইন অমানয করা বা
রােহদ্রাহহতা করা। (৯৬) ডাকাহত, লুটতরাজ, পহকটমারী করা। (৯৭) তুেতাহেহলযর সহহত বযে-হবদ্রূপ কহর কাউহক ডাকা, হযমন- হহ হজালা, বান্দীর
বাচ্চা ইতযাহদ। (৯৮) হবনা অনুমহতহত কাহরা বােীহত বা হর বা খাস কামরায়
প্রহবশ করা। (৯৯) মানুহষর কষ্ট হয় এমন দ্রবযমূহলযর ঊবণেহত হদহখ খুশী
হওয়া। (১০০) সুরত-হশহকহলর কারহর্ বা েরীব হওয়ার কারহর্ হকান
মুসলমানহক হটটকারী করা। (১০১) হবদআত কাজ করা বা জাহর করা। (১০২)
দুহনয়া হাহসহলর জনয ইলহম দীন হশো হদয়া। (১০৩) ইলম হোপন
করা।(১০৪) জাল হাদীস বর্ণনা করা।(১০৫) গুনাহহর কাহজ মান্নত করা।(১০৬)
প্রজাহদর অহধকার খবণ করা, জনেহর্র হক আদায় না করা।(১০৭) অববধ
টযাক্স উসূল করা। (১০৮) হবনা হিকায় ঋর্ কহর ঋর্ী অবস্থ্ায় মৃতুযবরর্ করা।
(১০৯) দুমুহখা স্বভাব ইখহতয়ার করা। (১১০) মহহলাহদর খুশবু লাহেহয় বাহহহর
হবর হওয়া। (১১১) হবজাহতহদর অনুকরর্ করা। (১১২) হোাঁফ বে কহর রাখা।
(১১৩) অহনযর চুল বযবহার করা। (১১৪) যথাথণ কারর্ ছাো কাউহক অহভশাপ
হদয়া। (১১৫) অহহতুক কুকুর প্রহতপালন করা।(১১৬) মাতম ও হশাক প্রকাশ
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করা।(১১৭) একাহধক স্ত্রীহদর মহধয সমতা রো না করা।(১১৮) সাহাবাহয়
হকরামহক মন্দ বলা বা সমাহলাচনা করা।(১১৯) হক্কানী উলামাহয় হকরাহমর
সাহথ হবহদ্বষভাব হপাষর্ করা। (১২০) হবনা দাওয়াহত হমহমান হহয় আহার
করা।
কুরআন-হাদীহস হয সকল গুনাহহর উপর লা‘নত করা হহয়হছ
১. হয স্ত্রী বা পুরুষ সূাঁহচর দ্বারা হনজ হাহত হনহজর শরীর হখাদায় বা অহনযর দ্বারা
তা অহকত করায় তার প্রহত আল্লাহর লা‘নত। (বুখারী: হাদীস নং ৫৯৩৭, মুসহলম:
হাদীস নং ২১২৪)

২. হয স্ত্রীহলাক হনজ হাহত বা অনয কাহরা দ্বারা অহনযর চুল হনহজর চুহলর সহে
হমহশহয় হনহজর চুহলর পহরমার্ বাোয় তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম লা‘নত কহরহছন। (বুখারী: হাদীস নং ৫৯৩৭, মুসহলম: হাদীস নং ২১২৪)
৩. হয বযহি হনহজ সূদ খায় বা (হবনা অপরােতায়) অনযহক সূদ খাওয়ায়, হয
সূহদর দলীহল বা কারবাহর স্বােী হয়, হয সূহদর দলীল হলহখ তাহদর সকহলর
উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম লা‘নত কহরহছন। (মুসহলম: হাদীস
নং ১৫৯৮)

৪. হয হনজ স্ত্রীহক হতন তালাক হদহয় হীলা-বাহানা কহর হারামহক হালাল করার
জনয হস স্ত্রীহক অনয কাহরা হনকট এই শহতণ হববাহ হদয় হয, হববাহহর পর
সহবাস কহর তালাক হদহত হহব এবং হদ্বতীয় বযহি এূপপ শতণ স্বীকার কহর
হববাহ কহর উভয় বযহির উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম লা‘নত
কহরহছন। (হতরহমযী শরীফ: হাদীস নং ১১২১)
৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরহছন: হয বযহি হডম বা
রহশ ইতযাহদ েুদ্র হজহনষও চুহর কহর আল্লাহ তা‘আলা তার হাত কাটার হুকুম
হদহয়হছন এবং আল্লাহ তা‘আলা তার উপর লা‘নত কহরহছন। (বুখারী: হাদীস নং
৬৭৯৯, মুসহলম: হাদীস নং ১৬৮৭)

৬. হয মদ ধতরী কহর, যার জনয ধতরী কহর, হয মদ পান কহর, হয মদ পান
করায়, হয মদ হবহি কহর, হয মদ হবহি কহর পয়সা খায়, হয মদ বহন কহর
আহন, যার জনয বহন কহর আনা হয়, হয মদ দান কহর, তাহদর সকহলর উপর
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম লা‘নত কহরহছন। (হতরহমযী: হাদীস নং
১২৯৮)

৭. হয হপতা-মাতাহক লা‘নত কহর আল্লাহ তা‘আলা তাহদর উপর লা‘নত
কহরন। (মুসহলম: হা: নং ১৯৭৮)
৮. হয হপতা-মাতাহক োহল হদয় বা সমাহলাচনা কহর আল্লাহ তা‘আলা তার
উপর লা‘নত কহরন। (মুসনাহদ আহমদ: হা: নং ২৮২০)
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৯. হয বযহি তীর বা ধনুহকর লেয হিক করার জনয হকান প্রার্ীহক কষ্ট হদহয়
তাহক হনশানা বানায় তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম লা‘নত
কহরহছন।
১০. হয পুরুষ স্ত্রীহলাহকর সুরত ও হবশ-ভুষা বা হয স্ত্রীহলাক পুরুহষর সূরত
হবশ-ভুষা ধারর্ কহর তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম লা‘নত
কহরহছন।
১১. হয এক আল্লাহ বযতীত অনয কাহরা নাহম প্রার্ী যবাহ কহর আল্লাহ তা‘আলা
তার উপর লা‘নত কহরহছন। (মুসহলম: হা: নং ১৭৮৯)
১২. হয ইসলাম ধহমণর বাহহহরর হকান কথা ইসলাম ধহমণর হভতহর দাহখল কহর
এবং হয এমন বযহির সহায়তা কহর আল্লাহ তা‘আলা, হফহরশতা এবং মানব
সকহলই তার উপর অহভসম্পাত কহর। (আবূ দাউদ: হা: নং ৪৫১৯)
১৩. হয বযহি হকান জীব-জন্তুর ছহব অহকত কহর তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম লা‘নত কহরহছন। (বুখারী: হা: নং ২০৮৬)
১৪. হয লুত আলাইহহস সালাহমর কওহমর পাপকাহযণ অথণাৎ সমকাহমতায় হলপ্ত
হয় হস অহভশপ্ত। (মুসনাহদ আহমাদ: হা: নং ১৮৮০)
১৫. হয হকান জীহবর সাহথ কু-কমণ কহর হস অহভশপ্ত। (প্রাগুি)
১৬. হয বযহি হকান জীহবর মুহখর উপর হলাহা েরম কহর দাে হদহব অথবা
তার মুহখর উপর আ াত করহব হস অহভশপ্ত। (আবূ দাউদ: হা: নং ২৫৬৪)
১৭. হয বযহি হকান মুসলমাহনর সহহত হধাাঁকাবাজী কহর বা জ্ঞাতসাহর হকান
মুসলমাহনর েহত কহর হস অহভশপ্ত। (হতরহমযী: হা: নং ১৯৪৬)
১৮. হয সব স্ত্রীহলাক মাযাহর যাহব এবং যারা মাযাহর হেহয় হসজদা করহব বা
তথায় বাহত জ্বালাহব তাহদর উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম
লা‘নত কহরহছন। (হতরহমযী: হা: নং ৩২০)
১৯. হয হলাক কাহরা স্ত্রীহক তার স্বামীর হবরুহি উস্কানী হদহয় খাো করাহব (বা
চাকর-হোলামহক তার মুহনহবর হবরুহি বা শােহরদহক উস্তাহদর হবরুহি)
কুমন্ত্রর্া হদহয় উহত্তহজত করহব রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলন
হস আমার দলভুি নয়। (আবূ দাউদ: হা: নং ২১৭৫)
২০. হয পুরুষ তার স্ত্রীর পশ্চাতদ্বাহর সহবাস করহব হস অহভশপ্ত। (আবূ দাউদ: হা:
নং ২১৬২)

২১. হয স্ত্রী তার স্বামীর উপর রাে কহর স্বামী হথহক পৃথক রাহত্রযাপন কহর তার
উপর হফহরশতাের্ হভার পযণন্ত লা‘নত করহত থাহকন। (মুসহলম হা: নং ১৪৩৬)
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২২. হয বযহি পূবণ পুরুহষর বংশ হছহে অনয বংহশর পহরচয় হদহব (হযমন
সাহয়যদ বংশ নয় অথচ সাহয়যদ বহল পহরচয় হদহব) তার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম লা‘নত কহরহছন। (হতরহমযী: হা: নং ২১৬৭)
২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলহছন: হয বযহি হকান
মুসলমাহনর হদহক (হাহস, হবদ্রূপ বা ভয় হদখাহনার উহিহশয) অস্ত্র দ্বারা ইশারা
কহর হফহরশতাের্ তার উপর লা‘নত কহরন। (হতরহমযী: হা: নং ২১৬২)
২৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলহছন: যহদ হতামরা কাউহক
আমার সাহাবীহদরহক োহল হদহত বা সমাহলাচনা করহত হদখ তখন বলহব
হতামাহদর কু-কাহজর জনয হতামাহদর উপর আল্লাহ তা‘আলার লা‘নত হহাক।
(হতরহমযী: হা: নং ৩৮৭৫)

২৫. আল্লাহপাক বহলন: যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলহক কষ্ট হদহব আল্লাহ
তা‘আলা তাহদরহক দুহনয়া এবং আহখরাহত অহভসম্পাত কহরন। (সূরাহয় আহযাব:
৫৭)

২৬. হয হলাক ইনসাহফর রাজহত্বর মহধয জুলুম ও অতযাচার কহর এবং শাহন্তর
হদহশর মহধয অশাহন্ত আনয়ন কহর বা আত্মীয়-স্বজন ও অনযানযহদরহক কষ্ট হদয়
আল্লাহ তা‘আলা তার উপর লা‘নত কহরন। (সূরাহয় মুহাম্মদ: ২২-২৩)
২৭. হয বযহি আল্লাহর হকতাব এবং আল্লাহর হুকুম ও আইন জানা সহত্বও তা
হোপন কহর রাহখ আল্লাহ এবং অহভসম্পাতকারীের্ তার উপর অহভসম্পাত
কহর। (সূরাহয় বাকারা:১৫৯)
২৮. হয বযহি মমানদার সতী মহহলার উপর হমথযা অপবাদ লাোহব অথচ হস
এ হবষহয় অবেতও নয়, হস দুহনয়া ও আহখরাহত অহভশপ্ত হহব। (সূরাহয় নূর: ২৩)
২৯. হয বযহি মুসলমান অহপো কাহফরহদরহক হবশী ভালবাসহব এবং
মুসলমানহদর হবরুহি কাহফরহদর সহহযাহেতা করহব তার উপর লা‘নত।
(হতরহমযী শরীফ: হা: নং)

৩০. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলহছন: হয ুষ খাহব, হয হবনা
অপারেতায় ুষ হদহব, হয ুহষর বযবস্থ্া করহব সকহলর উপর আল্লাহ
তা‘আলার লা‘নত। (মুসনাহদ আহমাদ হা: নং ৬৫৪০)
৩১. হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলহছন: ছয় প্রকার
হলাকহক আহম লা‘নত কহরহছ এবং সকল নবীের্ আ. লা‘নত কহরহছন। অথচ
সকল নবীহদর দু’আ ও বদ দু’আ কবূল হহয় থাহক। যথা: ১. যারা হবকৃত কহর
কুরআহনর অথণ করহব। ২. যারা আল্লাহর সৃহষ্ট তাকদীরহক অহবশ্বাস করহব। ৩.
যারা আল্লাহর হারাম করা হজহনষহক হালাল করহব। ৪. যারা হজার জবরদস্তী
www.islamijindegi.com

কহর হনতৃত্ব ও কতৃণহত্বর শহি অজণন করত: দুষ্ট পাপী হলাকহদর হেষ্ঠত্ব দান
কহর হনতৃহত্বর আসহন বসাহব। ৫. যার আমার (ূপহানী ও হজসমানী)
বংশধরহদর অবমাননা করহব। ৬. যারা আমার উম্মত হহয় আমার সুন্নাত
(আমার প্রবহতণত নীহত, আমার প্রদহশণত পথ এবং আমার প্রকৃত আদশণ)
পহরতযাে কহর হভন্ন আদশণ, হভন্ন পথ ও হভন্ন নীহত অনুসরর্ করহব। (হতরহমযী:
হা: নং ২১৫৪)

৩২. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম তার উপরও লা‘নত কহরহছন
(অথণাৎ, আল্লাহ যাহত তাহদর সাহাযয ও সহানুভূহত না কহরন এ জনয বদ দু’আ
ও অহভশাপ হদহয়হছন) ও হয আল্লাহর ডাক (হাইয়যা ‘আলাস সলাহ, হাইয়যা
‘আলাল ফালাহ) (আহসা হতামরা জীবহনর স্বাথণকতার হদহক, নামাহযর
জামা‘আহতর হদহক) েবর্ সহত্ত্বও আহদশ পালন কহরহন। অথণাৎ শরীয়ত সম্মত
উজর না থাকার সহত্ত্বও জামা‘আহত উপহস্থ্ত হয়হন।
৩৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলহছন: আল্লাহর লা‘নত তাহদর
উপর যারা জহমহনর সীমানা বা সীমানার খুাঁহট পহরবতণন কহর। (মুসহলম: হা: নং
১৯৭৮)

[হযরত থানভী রহ.-এর-জাযাউল আ’মাল নামক হকতাব হথহক সংেৃহীত]

এটা হক কুরআন শরীহফর প্রহত জুলমু নয়?
মহহউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহহব হারদুম রহ. বহলন,
১. হনহজর র বাহে, হদাকান-পাট, খাওয়া-দাওয়া উত্তম হথহক অহত উত্তম ও
দামী হওয়ার হফহকর করা হয়। অথচ কুরআন শরীফ তাজবীহদর সাহথ
উত্তমূপহপ হতলাওয়াহতর হফহকর করা হয় না।
২. হনহজর স্ত্রী হকংবা বেুজহনর হচহি আসহল হস হচহি পোহনার জনয অহস্থ্র হহয়
পেহত জানা হলাক তালাশ করা হয়। অথচ আল্লাহর কালাম কুরআন শরীফ
জানবার জনয অহভজ্ঞ আহলহমর হনকট তাফসীর হশানার হফহকর করা হয় না।
৩. দারুল হাদীস তথা হাদীহসর পািকেহক সম্মাহনর দৃহষ্টহত হদখা হয় অথচ
দারুল কুরআন তথা কুরআন শরীফ হশখার জনয স্বতন্ত্র জায়োর বযবস্থ্া করা হয়
না। স্বতন্ত্র বযবস্থ্া থাকহলও তাহক সম্মাহনর দৃহষ্টহত হদখা হয় না এবং উন্নত করা
হয় না।
৪. ধমণীয় অনুষ্ঠাহন বিাহদরহক হচয়াহর বসাহনা হয় । অথচ কুরআন শরীফ
হতলাওয়াতকারীহক হচয়াহর বসাহনা হয় না।
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৫. হবহভন্ন সভা সহমহতর শুরুহত হলাক জমা করার জনয কুরআন শরীফ
হতলাওয়াত করাহনা হয়। অথচ মূল বিবয ও আহলাচনা হলাকজন এহস বসার
পর করা হয়। তখন আর হতলাওয়াত করা হয় না।
৬. দারুল হাদীহস দামী মযাট-কাহপণট হবছাহনা হয় । অথচ দারুল কুরআন তথা
হহফজ, নাহজরা, তাজবীদ ও হকরাআত হবভাহের কামরায় হছাঁো চট ও চাটাই
হবছাহনা হয়।
৭. হনহজর শরীর হকহট হেহল হকংবা েত হহল ততের্াৎ মলম, পহট্ট,
বযাহন্ডহজর বযবস্থ্া করা হয়। অথচ কুরআন শরীফ হছাঁহে ও বাধাই হবহীন অবস্থ্ায়
অনাদহর ও অবহহলায় হফহল রাখা হয়।
৮. হনহজর আত্মীয়-স্বজহনর মৃতুয হহল কাফন পহরহয় তৎের্াত দাফহনর বযবস্থ্া
করা হয়, অথচ আল্লাহর কালাম তথা কুরআন শরীহফর পাতা হছাঁহে হেহল এবং
পোর কাহজ না আসহল তা অেকার কূহপ হফহল হদয়া হয়, হকংবা মসহজহদ
হরহখ আসা হয়, অথবা পাহনর হস্রাহত ভাহসহয় হদয়া হয়। স্মরর্ রাখা উহচত
কুরআন শরীফ পোর অনুপহযােী হহয় হেহল তা নতুন কাপহের হমােহক সুেহে
মাহখহয় হযখাহন সাধারর্ মানুহষর চলাচহলর সম্ভাবনা হনই এমন স্থ্াহন দাফন
করা উহচত।
৯. হটহবল, দরজা-জানালা আলমারীর উপর পদণা লাোহনা হয়, অথচ কুরআন
শরীফহক কাপে হবহীন খাহল রাখা হয়।
১০. হনহজর কাপে-হচাপে রাখার জনয হশল্ফ, আলমাহর এবং ওয়ারড্রব ইতযাহদ
বানাহনা হয়। অথচ কুরআন শরীফ হেলাফ হবহীন অবস্থ্ায় অযহত্ন অনাদহর রাখা
হয়।
১১. হনহজ হতা হপাশাক পহরধান কহর অথচ কুরআন শরীফ বস্ত্রহীন-হেলাফ
হবহীন রাখা হয়।
১২. হনহজর এবং হছহল-হমহয়র হপাশাক িহয়র উহিহশয ণ্টার পর ণ্টা সময়
বাজাহর বযয় করা হয়, অথচ কুরআন শরীহফর হেলাফ হসলওয়ার-কাহমহজর
উদ্বৃত্ত কাপে হদহয় ধতরী করা হয়।
১৩. হনহজর কাপে-হচাপে সপ্তাহহ দুই-হতনবার হধ ত করা হয়, অথচ কুরআন
শরীহফর হেলাফ হযহন্দেীভর হধ ত করা হয় না।
১৪. হনহজর বযবহৃত কাপে-হচাপে হধায়া পাহনর নযায় কুরআন শরীহফর
হেলাফ হধায়ার পাহন বাথরুহমর হড্রহন হফহল হদয়া হয়। স্মরর্ রাখা উহচত
কুরআন শরীহফর হেলাফ হধায়া পাহন বরকহতর উহিহশয হরর হদয়াহল হছহটহয়
হদহব, হকংবা ফুহলর টহব সম্মাহনর সাহথ হঢহল হদহব।
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১৫. হনহজর হচয়ার, খাট-পালহকর পায়া হভহে হেহল তা উহিহয় বযবহার করা
হয় না, অথচ কুরআন শরীহফর হচয়ার-হরহাল হভহে হেহল উহিহয় বযবহার
করা হয়।
১৬. হপ্রহসহডন্ট, প্রধানমন্ত্রী প্রমুহখর জনয স্বতন্ত্র হচয়াহরর বযবস্থ্া করা হয়, অথচ
কুরআন শরীফ এবং হাদীহসর হচয়ার হভন্ন হভন্ন হয় না বরং হয হরহাল বা হতপায়ার উপর আল্লাহর কালাম পাি করা হয় তার উপহরই হাদীহসর হকতাহব
হরহখ পাি করা হয়।
হাকীমুল উম্মত, মুজাহিহদ হমল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
বহলন, কুরআন শরীফহক সম্মান কর, কুরআন শরীফ সহী-শুি কহর পে,
কুরআন শরীহফর বাহকহক সম্মান কর, হতামাহদর অভাব থাকহব না।

চতুথণ অধযায়
ইবাদাত
কুরআন শরীফ হতলাওয়াহতর প্রচহলত ভুলসমূহ
১. হরহফর মহধয- (ক) “ زয” এর মত নরম হহব, “ঝ” এর মত শি নয় ।
(খ)  ضঅহনকটা “জ” এর মত হহব, “দ” এর মত নয় । (ে)  وএর শুরু ও
হশহষ হিাাঁট হোল হহব এবং মাি কহর পেহত হহব।
২. হসফাহতর মহধয- (ক) –ضএর  استطا لتপ্রহত হখয়াল করা হয় না । (খ)
 ز ص سএর হসফাত আদায় হয় না । (ে)  حروف مستعليهএর মহধয
আকার উচ্চারর্ কহর যা ভুল । অবশয হযর অবস্থ্ায়  إستعلالءকম হওয়া জরুরী
।
৩. হরকহতর মহধয- (ক) َ যবর –এ আকার (াা) উচ্চারর্ হহব । যফলা
(যয)-এর মত, হটো উচ্চারর্ ভুল । (খ) َ হযরহক দাহবহয় উচ্চারর্ করহত
হয়, “হা” -এর উচ্চারর্ ভুল (ে) َ হপশ উভয় হিাাঁট হমলার কাছাকাহছ হহব,
“হাা” উচ্চারর্ ভুল ।
৪. হরহফ লীন- (ক) মাূপফ পেহত হয় ( كيفকাইফা) হক কায়ফা, ( لوলাউ)
হক লাও পো ভুল । (খ) নরম কহর পেহত হয়, ঝটকা হদয়া ভুল । (ে)
তাোতাহে পেহত হয়, মাি করা ভুল ।
(৫) মহির বযাপাহর- (ক) এক আহলফ এক দুই হরকত পহরমার্ টান হহব,
হবশী টানা ভুল । (খ) হতন, চার বা পাাঁচ আহলফ মাহির আওয়াহজ তরে সৃহষ্ট
করহব না । আওয়াজ নাহক হনহব না । মাহি মুত্তাহসল ও মুনফাহসহলর মহধয
পাথণকয স্পষ্ট হহব।
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৬. গুন্নাহ ও ইখফা- উভয়টার পহরমার্ এক আহলফ । ইখফা অহনকটা বাংলা
অনুস্বর (াং) -এর মত এবং গুন্নাহ “ন্না” এর মত । অহনহক বযহতিম কহর
থাহক, যা ভুল ।
৭. ক্বলকলাহ- সামানয ধাক্কা হদহয় পেহত হয়, হবশী ধাক্কা হদওয়া ভুল । অবশয
এসব অেহর তাশদীদ থাকহল ওয়াক্ফকাহল অেরহট দুবার উচ্চাহরত হয়।
সাধারর্ ক্বলক্বলার নযায় একবার উচ্চারর্ করা ভুল। হযমন- ابي لهب و وتب
৮. ওয়াকফ এর অবস্থ্ায়- (ক)  رপহরষ্কার শুনা যাহব, অহধকাংহশরই  رশুনা
যায় না । (খ) হতমহনভাহব অহনহকরই  هসাফ হয় না বরং নরম হামযার মত হয়
। আবার হকউ হকউ শি কহর উচ্চারর্ কহর তাও ভুল । (ে)  تএর উপর
ওয়াক্ফ করার সময় অহনহক  هএর মত আওয়াজ হবর কহর, যা ভুল । ( ) غ
দাহবহয় উচ্চারর্ করহত হয় হকন্তু হবশী দাবাহনা ভুল । (ঙ) তাশদীদ যুি  رহক
ওয়াহক্ফর সময় অহনহক একহট  رউচ্চারর্ কহর, যা ভুল, বরং  رহক
মাখরাহজর মহধয সামানয হদরী কহর উচ্চারর্ করহব, যাহত উভয়  رউচ্চাহরত
হহত পাহর । উহল্লখয  رপুর ও বাহরহকর মহধয জরুরী অহনক কায়দা আহছ ।
(হারদূয়ীর কায়দা দ্রষ্টবয) (চ)  ىমুশািাদ উচ্চারহর্ অহনহক “জ” এর মত
আওয়াজ কহর যা ভুল । বরং নরম কহর, দু হরফ পহরমার্ উচ্চারর্ কহর আদায়
করহব।
৯. লাহহন জলী- অহনহক ( ءহামযাহ) হক ( ىইয়া) এবং ( ىইয়া) হক ء
(হামযাহ)উচ্চারর্ কহর যা লাহহন জলী, হযমন-شانئك هو أاْلبأتر
এর মহধয হক  ىএবং  م أن ثلثى اليألএর মহধয  ىহক উচ্চারর্ করা ভুল।
১০. হূপহফ মুকত্বাআত- এর মহধয অহনহক তাজবীহদর ইখফা, গুন্নাহ,
ক্বলকলাহ, ইতযাহদ কায়দা জারী কহর না, হযমন- كهيعص। উহল্লখয অহনহক
নীরহব হক্বরা‘আত পোর সময় তাজবীহদর কায়দা জারী কহর না। এ কারহর্
যুহহরর নামায হক্বরা‘আত লম্বা হওয়া সহত্ত্বও ৪/৫ হমহনহট হশষ হহয় যায়, যা
মারাত্মক ভুল। কারর্ তাজবীদ হতলাওয়াহতর হক। চাই হতলাওয়াত নীরহব
হহাক বা আওয়াজ কহর করা হহাক।
১১. ইমাহমর জনয যুহর, আসর এবং হদহনর হবলায় সুন্নাত ও নফল নামাহয
হক্বরা‘আত আহস্ত পো এবং ফজর, মােহরব, ইশা, জুমু‘আ, দুই মদ, তারাবীহ
ও রমযান মাহসর হবতর নামাহয হক্বরা‘আত শব্দ কহর পো। (মারাসীহল আবু
দাউদ, হাুঃ নং ৪১/ মুসান্নাহফ আব্দুর রাজ্জাক, হাুঃ ৫৭০০/ মুসান্নাহফ ইবহন আবী শাইবাহ,
হাুঃ নং ৫৪৫২)
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হব.দ্র. আহস্ত পোর অথণ মহন মহন নয়, কারর্ তাহত নামায শুি হয় না। বরং
আওয়াজ না কহর মুহখ পো জরুরী।
১২. সালাম-এর মাধযহম নামায হশষ করা। (আবু দাউদ, হাুঃ নং ৯৯৬)
হব.দ্র.- উহল্লহখত ওয়াহজব সমূহহর মধয হহত হকান একহট ওয়াহজব ভুহল ছুহট
হেহল হসজদাহয় সাহু ওয়াহজব হহব। হসজদাহয় সাহু না করহল বা ইোকৃত হকান
ওয়াহজব তরক করহল নামায ফাহসদ হহয় যাহব। পুনরায় পো ওয়াহজব হহব।
(প্রমার্ : শামী, ১ : ৪৫৬/ আলমেীরী, ১ : ৭১/ আল বাহরুর রাহয়ক, ১ : ৫১০)

পঞ্চম অধযায়
নামাহযর ফরয ওয়াহজব ও সুন্নাত
নামাহযর ফরয ১৩হট
নামাহযর বাইহর ৭ ফরয
১. শরীর পাক হওয়া। (সূরাহয় মাহয়দা:৬)
২. কাপে পাক হওয়া। (সূরাহয় মুিাসহসর:৪)
৩. নামাহযর জায়ো পাক হওয়া। (বাকারা: ১২৫)
৪. ছতর ঢাকা (অথণাৎ, পুরুষেহর্র নাহভ হহত হাাঁটুর নীচ পযণন্ত এবং মহহলাহদর
হচহারা, কহি পযণন্ত এবং পাহয়র পাতা বযহতহরহক সমস্ত শরীর হঢহক রাখা।)
(বাকারা-৩১)

৫. হকবলামুখী হওয়া। (বাকারা-১৪৪)
৬. ওয়ািমত নামায পো। (হনসা-১০৩)
৭. অন্তহর হনহদণষ্ট নামাহযর হনয়ত করা। (বুখারী হা: নং ১)
নামাহযর হভতহর ৬ ফরয
১. তাকবীহর তাহরীমা অথণাৎ, শুরুহত আল্লাহু আকবার বলা। (মুিাসহসর: ৩)
২. ফরয ও ওয়াহজব নামায দাাঁহেহয় পো। (বাকারা-২৩৮)
৩. হকরাত পো। (মুযযাহম্মল:২০)
৪. রুকু করা। (হজ্ব-৭৭)
৫. দুই হসজদা করা। (প্রাগুি)
৬. হশষ ধবিক করা। (আবূ দাউদ হা: নং ৯৭০)
নামাহযর ওয়াহজব ১৪হট
১. সূরাহয় ফাহতহা পূর্ণ পো। (বুখারী হা: নং ৭৫৬)
২. সূরাহ ফাহতহার সহে অনয একহট সূরা হকংবা হছাট হতন আয়াত অথবা বে
এক আয়াত হমলাহনা। (বুখারী হা: নং ৭৭৬, মুসহলম হা: নং ৪৫১)
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৩. ফরহযর প্রথম দুই রাকাআতহক হক্বরাহতর জনয হনধণাহরত করা। (বুখারী হা:
নং ৭৭৬, মুসহলম হা: নং ৪৫১)

৪. সূরাহয় ফাহতহাহক অনয সূরার আহে পো। (হতরহমযী হা: নং ২৪৬, ত্বহাবী হা: নং
১১৭২)

৫. নামাহযর সকল হরাকন ধীর স্থ্ীরভাহব আদায় করা। (আবূ দাউদ হা: নং ৮৫৬৮৫৮)

৬. প্রথম ধবিক করা। (বুখারী হা: নং ৮২৮)
৭. উভয় ধবিহক আত্তাহহয়যাতু পো। (বুখারী হা: নং ৮৩০,৮৩১, মুসহলম হা: নং ৪০২,
৪০৩)

৮. প্রহতযক রাকাআহতর ফরয এবং ওয়াহজবগুহলার তারতীব বা হসহরয়াল হিক
রাখা।
৯. ফরয ও ওয়াহজবগুহলাহক স্ব-স্ব স্থ্াহন আদায় করা। (বাদাহয়উস সানাহয়:
১/৬৮৯)

১০. হবতহরর নামাহয তৃতীয় রাকাআহতর হক্বরাহতর পর হকান দুআ পো। অবশয
দুআহয় কুনূত পেহল ওয়াহজহবর সাহথ সাহথ সুন্নাতও আদায় হহয় যাহব।
১১. দুই মহদর নামাহয অহতহরি ছয় তাকবীর বলা। (আবূ দাউদ হা: নং ১১৫৩)
১২. দুই মহদর নামাহয হদ্বতীয় রাকাআহত অহতহরি হতন তাকবীর বলার পর
রুকুর জনয হভন্নভাহব তাকবীর বলা। (ইবহন আহক শাইবা হা: নং ৫৭০৪)
১৩. ইমাহমর জনয যুহর আসর এবং হদহনর হবলায় সুন্নাত ও নফল নামাহয
হকরা‘আত আহস্ত পো, এবং ফজর, মােহরব, ইশা, জুম’ু আ, দুই মদ, তারাবীহ
ও রমাযান মাহসর হবতর নামাহয হকরা‘আত শব্দ কহর পো। (মারাসীহল আবী
দাউদ হা: নং ৪১, মুসনাহদ আব্দুর রাজ্জাক হা: নং ৫৭০০ মুসান্নাফ ইবহন আবী শাইবা হা: নং
৫৪৫২)
১৪. সালাহমর মাধযহম নামায হশষ করা। (আবূ দাউদ হা: নং ৯৯৬)

নামাহযর ৫১ সুন্নাত
ক. দাাঁোহনা অবস্থ্ায় সুন্নাত ১১হট
১. উভয় পাহয়র আেুলসমুহ হকবলামুখী কহর রাখা এবং উভয় পাহয়র মাঝখাহন
চার আেুল, ঊহবণ এক হব ত পহরমার্ ফাাঁক রাখা। (সুনাহন নাসায়ী হা: নং ৮৯২/
ফাতাওয়াহয় আলমহেরী, ১:৭৩)

২. তাকবীহর তাহরীমার সময় হচহারা হকবলার হদহক হরহখ নজর হসজদার
জায়োয় রাখা এবং হাত উিাহনার সময় মাথা না ঝুাঁকাহনা। (হতরহমযী, হা: নং
৩০৪/ মুস্তাদরাহক হাহকম,১১৭৬১)

৩. উভয় হাত কান পযণন্ত উিাহনা। অথণাৎ, উভয় হাহতর বৃিােুলীর মাথা কাহনর
লতী পযণন্ত উিাহনা। (মুসহলম হা: নং ৩৯১)
৪. হাত উিাহনার সময় আেুলসমূহ সহ উভয় হাহতর তালু হকবলামুখী রাখা।
(তাবারানী আউসাত, হা: নং ৭৮০১)
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৫. আেুলসমূহ স্বাভাহবকভাহব রাখা অথণাৎ, এহকবাহর হমহলহয়ও না রাখা,
আবার হবশী ফাাঁক ফাাঁক কহরও না রাখা। (মুস্তাদরাক, হা: নং ৮৫৬)
৬. ইমাহমর তাকবীহর বলার পর সাহথ সাহথ মুিাদীর তাকবীহর তাহরীমা বলা।
অবশয হখয়াল রাখহত হহব মুিাদীর তাকবীহর তাহরীমা হযন ইমাহমর তাকবীহর
তাহরীমার পূহবণ হশষ না হয়। এূপপ হহল মুিাদীর নামায হহব না। (বুখারী শরীফ,
হা: নং ৭৩৪, মুসহলম, হা: নং ৪১৪,৪১৫)

৭. হাত বাাঁধার সময় ডান হাহতর তালু বাম হাহতর হপহির (পাতার) উপর রাখা।
(আবূ দাউদ, হা: নং ৭২৬/ মুসান্নাহফ ইবহন আবী শাইবাহ, হা: নং ৩৯৪২)

৮. ডান হাহতর বৃিােুলী দ্বারা হোলাকার বৃত্ত বাহনয়া বাম হাহতর কহি ধরা।
(হতরহমযী, হা: নং ২৫২/ ইবহন মাজাহ, হা: নং ৮১১)

৯. অবহশষ্ট হতন আেুল বাম হাহতর উপর স্বাভাহবকভাহব হবহছহয় রাখা। (ফাতহুল
ক্বাদীর, ১:২৫০)

১০. নাভীর নীহচ হাত বাাঁধা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭৫৬/ আলমেীরী ১:৭৩)
১১. ছানা পো। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭৭৫, ৭৭৬)
খ. হকরাআহতর সুন্নাত ৭হট
১. প্রথম রাকাআহত ছানা পোর পর পূর্ণ আ’উযুহবল্লাহ পো। (আবূ দাউদ, হা: নং
৭৬৪/ ইবহন মাজাহ, হা: নং ৮০৭)

২. প্রহত রাকাআহত সূরা ফাহতহা ও সূরা হমলাহনার পূহবণ পূর্ণ হবসহমল্লাহ পো।
(নাসায়ী শরীফ, হা: নং ৯০৫)

৩. সূরাহ ফাহতহার পর সকহলর জনয (নীরহব) ‘আমীন’ বলা। (সুনাহন দারাকুতনী,
হা: নং ১২৫৬/ বুখারী শরীফ হা: নং ৭৮০)

৪. ফজর এবং হযাহহরর নামাহয হত্বওয়াহল মুফাসসাল (লম্বা হকরা‘আত) অথণাৎ,
সূরা ‘হুজুরাত’ হথহক সূরা ‘বুরুজ’ পযণন্ত , আসর এবং ইশার নামাহয আউসাহত
মুফাসসাল (মধযম হকরা‘আত) অথণাৎ, সূরা ‘ত্বহরক’ হথহক সূরাহ ‘লাম-ইয়াকুন’
পযণন্ত এবং মােহরহব হক্বসাহর মুফাসসাল (হছাট হকরা‘আত অথণাৎ, সূরা ‘ইযাযুলহযলাত্’ হথহক সূরা ‘নাস’ পযণন্ত) হথহক প্রহত রাকাআহত হয হকান একহট
সূরা বা হকান হকান সময় বে সূরা হথহক এ পহরমার্ হকরা‘আত পো। (নাসায়ী
শরীফ, হা: নং ৯৮৩/ মুসান্নাহফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ২৬৭২)

৫. ফজহরর প্রথম রাকাআত হদ্বতীয় রাকাআত অহপো লম্বা করা। অনযানয
ওয়াহি উভয় রাকাআহত হকরা‘আহতর পহরমার্ সমান রাখা উহচত। (মুসহলম
শরীফ, হা: নং ৪৫১, ৪৫২)

৬. হকরা‘আত অতযন্ত তাোতাহে বা এহকবাহর ধীর েহতহত না পো, বরং মধযম
েহতহত পো। (মুসহলম শরীফ, হা: নং ৭৩৩)
৭. ফরয নামাহযর তৃতীয় এবং চতুথণ রাকাআহত শুধু সূরা ফাহতহা পো। (বুখারী
শরীফ, হা: নং ৭৬৬)
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ে. রুকুর সুন্নাত ৮হট
১. তাকবীর বলা অবস্থ্ায় রুকুহত যাওয়া । (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৮৯)
২. উভয় হাত দ্বারা হাাঁটু ধরা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৭৯০)
৩. হাহতর আেুলসমূহ ফাাঁক কহর ছহেহয় রাখা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭৩১)
৪. উভয় হাত সম্পূর্ণ হসাজা রাখা, কনুই বাাঁকা না করা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৭৩৪)
৫. পাহয়র হোছা, হাাঁটু ও উরু সম্পূর্ণ হসাজা রাখা। হাাঁটু সামহনর হদহক বাাঁকা না
করা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৮৬৩)
৬. মাথা, হপি ও হকামর সমান রাখা, উাঁচু-নীচু না করা এবং পাহয়র হদহক নজর
রাখা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৪৯৮)
৭. রুকুহত কমপহে হতনবার রুকুর তাসবীহ (সুবহানা রাহব্বয়াল ‘আযীম) পো।
(আবূ দাউদ, হা: নং ৮৮৬)

৮. রুকু হহত উিার সময় ইমাহম ‘সাহম’আল্লাহু হলমান হাহমদাহ্ এবং মুিাদীর
‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ এবং একাকী নামায আদায়কারীর উভয়হট বলা। (বুখারী
শরীফ, হা: নং ৭৮৯, ৭৩৩/আলমেীরী, ১:১২)

হব:দ্র: রুকু হথহক উহি সম্পূর্ণ হসাজা হহয় এক তাসবীহ পহরমার্ হস্থ্রভাহব
দাাঁোহনা জরুরী। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০০,৮০১,৮০২)
. হসজদার সুন্নাত ১২হট
১. তাকবীর বলা অবস্থ্ায় হসজদায় যাওয়া। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০৩)
হব: দ্র:- হসজদায় যাওয়া ও হসজদা হহত দাাঁোহনার সময় তাকবীর এক আহলফ
হথহক অহধক টানা উহচত নয়। অবশয হদর এবং তারতীহলর পাথণকয থাকহব।
(শামী, ১:৪৮০)

২. প্রথহম উভয় হাাঁটু মাহটহত রাখা। (নাসায়ী,হা: নং ১০৮৯/আবূ দাউদ, হা: নং ৮৩৮)
৩. তারপর হাাঁটু হথহক আনুমাহনক এক হাত দূহর উভয় হাত রাখা এবং হাহতর
আেুলসমূহ হকবলামুখী কহর সম্পূর্ণূপহপ হমহলহয় রাখা। (মুসনাহদ আহমাদ, হা: নং
১৮৮৮২/ সহীহ ইবহন খুযাইমাহ হা: নং ৬৪৩)

৪. তারপর উভয় বৃিােুলীর মাথা বরাবর নাক রাখা। (মুসনাহদ আহমাদ, হা: নং
১৮৮৮০)

৫. তারপর কপাল রাখা। (মুসনাহদ আহমাদ, হা: নং ১৮৮৮০)
৬. অত:পর দুই হাহতর মাহঝ হসজদা করা এবং দৃহষ্ট নাহকর অগ্রভাহের হদহক
রাখা। (মুসহলম, হা: নং ৪০১/ মুস্তাদরাহক হাহকম, হা: নং১৭৬১)
৭. হসজদায় হপট উরু হথহক পৃথক রাখা। (মুসনাহদ আহমাদ, হা: নং ২৩৬৬২/ আবূ
দাউদ , হা: নং ৭৩৫)

৮. পাাঁজরদ্বয় হথহক উভয় বাহু পৃথক রাখা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০৭)
৯. কনুু্ই মাহট ও হাাঁটু হথহক পৃথক রাখা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮০৮)
১০. হসজদায় কমপহে হতনবার হসজদার তাসবীহ (সুবহানা রাহব্বয়াল আ’লা)
পো। (ইবহন মাজাহ, হা: নং ৮৮৮)
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১১. তাকবীর বলা অবস্থ্ায় হসজদা হহত উিা। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮২৫)
১২. প্রথহম কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত, তারপর উভয় হাাঁটু
মাহটহত লাোর আে পযণন্ত বুক সম্পূর্ণ হসাজা রাখা জরুরী। হবনা ওজহর বুক
ঝুাঁহকহয় হসজদায় হেহল একাহধক রুকুর সাদৃশয হহয় সুন্নাহতর হখলাফ হহব।
দু’হসজদার মাহঝ সম্পূর্ণ হসাজা হহয় এক তাসবীহ পহরমার্ হস্থ্র হহয় বসা
জরুরী। (আবূ দাউদ, হা: নং ৮৩৮/ শামী, ১:৪৬৪)
ঙ. নামাহয বসার সুন্নাত ১৩হট
১. বাম পা হবহছহয় তার উপর বসা। ডান পা হসাজা ভাহব খাো রাখা। উভয়
পাহয়র আেুলসমূহ সাধযমত হকবলার হদহক মুহেহয় রাখা। (নাসাম, হা: নং ১১৫৮)
২. উভয় হাত রাহনর উপর হাাঁটু বরাবর কহর রাখা এবং দৃহষ্ট দুই হাাঁটুর মাঝ
বরাবর রাখা। (মুসনাহদ আহমাদ হা: নং ১৬১০৬)
৩. ‘আশহাদু’ বলার সহে সহে মধযমা ও বৃিােুলীর মাথা এক সাহথ হমহলহয়
হোলাকরা বৃত্ত বানাহনা এবং অনাহমকা ও কহনষ্ঠােুলীদ্বয় মুহেহয় রাখা এবং ‘লাইলাহা’ বলার সময় শাহাদাত আেুল সামানয উাঁচু কহর ইশারা করা। অতুঃপর
ইল্লাল্লাহু বলার সময় আেুহলর মাথা ঝুাঁকাহনা হাাঁটুর সাহথ না লাোহনা। (আবূ
দাউদ, হা: নং ৭২৬ নাসাম, হা: নং ১২৭৪)

৪. আহখরী ধবিহক আত্তাহহয়যাতু পোর পর দরুদ শরীফ পো। (হতরহমযী, হা: নং
৩৪৭৭)

৫. দুূপদ শরীহফর পর দু’আহয় মাছুরা পো। (বুখারী শরীফ, হা: নং ৮৩৪/হতরহমযী,
হা: নং ৫৯৩)

৬. উভয় হদহক সালাম হফরাহনা। (হতরহমযী, হা: নং ২৯৫)
৭. ডান হদহক আহে সালাম হফরাহনা। উভয় সালাম হকবলার হদক হথহক আরম্ভ
করা এবং সালাহমর সময় দৃহষ্ট কাাঁহধর হদহক রাখা। (মুসহলম হা: নং ৫৮২)
৮. ইমাহমর উভয় সালাহম মুিাদী, হফহরশতা ও নামাযী হজ্বনহদর প্রহত সালাম
করার হনয়যত করা। (মুসহলম, হা: নং ৪৩১)
৯. মুিাদীেহর্র উভয় সালাহম ইমাম, অনযানয মুসল্লী, হফহরশতা ও নামাযী
হজ্বনহদর প্রহত সালাম করার হনয়যত করা। (মুসান্নাহফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং
৩১৪৯,৩১৫২)

১০. একাকী নামাযী বযহি শুধু হফহরশতােহর্র প্রহত সালাম করার হনয়যত
করা। (মুসান্নাহফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ৩১৪০)
১১. মুিাদীেহর্র ইমাহমর সালাম হফরাহনার পরপরই সালাম হফরাহনা। (বুখারী
শরীফ, হা: নং ৮৩৮)

১২. হদ্বতীয় সালাম প্রথম সালাম অহপো আহস্ত বলা। (মুসান্নাহফ ইবহন আবী
শাইবাহ, হা:নং ৩১৫৬)

১৩. ইমাহমর হদ্বতীয় সালাম হফরাহনা হশষ হহল মাসবুহকর ছুহট যাওয়া নামায
আদাহয়র জনয দাাঁোহনা। (মুসান্নাহফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং ৩১৫৬)
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নামাহযর প্রচহলত ভুলসমূহ
১. দাহের উপর বা দাহে আেুল হরহখ দাহের হপছহন দাাঁোহনা। এহত কাতার
কখহনা হসাজা হয় না। হনয়ম হল দাহে হোোলী হরহখ দাাঁোহনা।
২. কাতার ইমাহমর ডাহন বাহেহয় হফলা। (ফাতাওয়াহয় আলমহেরী: ১/৮৭)
৩. সামহনর কাতাহর খালী জায়ো হরহখ হপছহনর কাতাহর বহস থাকা বা
দাাঁোহনা। (রিুর মুহতার: ১/৮৭)
৪. জামা‘আত শুরু হওয়ার পর কাতাহর দাাঁহেহয় সুন্নাত পো। (মাসাহয়হল নামায:
৮৭)

৫. ইকামাত চলাকালীন সমহয় দুহাত হবাঁহধ রাখা, ইকামাহতর জওয়াব না হদয়া।
(ফাতাওয়াহয় রহীহময়া:৩/১৪)

৬. তাকবীহর তাহরীমার সময় মাথা ঝুাঁকাহনা। (হতরহমযী শরীফ, হাহদস নং ৩০৪,
মুস্তাদরাক, হা: নং ১৭৬১)

৭. শীহতর সময় হাত চাদহরর হভতর হরহখই তাকবীহর তাহরীমার জনয হাত
উিাহনা। (রিুল মুহতার:১/৪৭৮)
৮. তাকবীহর তাহরীমার সময় হাহতর বৃিােুলী কাহনর লহত পযণন্ত না উিাহনা
এবং হাহতর তালু হকবলামুখী কহর না রাখা। (মুসহলম শরীফ, হা: নং ৩৯১)
৯. আরবী হনয়যাতহক বা হনয়যাত মুহখ বলাহক জরুরী মহন করা। (ফাতহুল বারী:
১/১৬)

১০. ইমাহমর তাকবীহর তাহরীমা হশষ হওয়ার আহেই মুিাদীর তাকবীর হশষ
কহর হদয়া এহত ইকহতদা সহীহ হয় না। (মুসহলম শরীফ, হা: নং ৪১৪,৪১৫, বুখারী
শরীফ, হা: নং ৭৩৪)

১১. দাাঁোহনা অবস্থ্ায় উভয় পাহয়র আেুলসমূহ হকবলামুখী না কহর ডাহন বাহম
কহর রাখা। (নাসায়ী শরীফ, হা: নং-৮৯২)
১২. দাাঁোহনা অবস্থ্ায় মাথা ঝুাঁহকহয় রাখা। (হতরহমযী শরীফ হা: নং৩০৪)
১৩. পুরুহষর বুহকর উপর বা নাহভ হপাঁহচহয় হাত বাাঁধা। (আবু দাউদ, হা: নং ৭৫৬,
ফাতাওয়াহয় আলমহেরী:১/৭৩)

১৪. আহস্ত হকরা‘আত পোর সময় মদ, গুন্নাহ, ইতযাহদর প্রহত লেয না করা।
১৫. মাসনূন হকরা‘আহতর প্রহত লেয না রাখা। হযমন ফজর ও যুহহর লম্বা
হকরা‘আত পো সুন্নাত যা সাধারর্তুঃ: পোই হয় না। মােহরহব সংহেপ্ত
হকরা‘আত পো সুন্নাত হসখাহন অহনহক লম্বা হকরা‘আত পহে থাহক এবং
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’ইশাহত মধযম হকরা‘আত পো সুন্নাত হসখাহন মােহরহবর নযায় হছাট সূরা পো
এ সবই সুন্নাহতর হখলাফ। (মুসহলম শরীফ, হা: নং ৭৩৩)
১৬. রুকু অবস্থ্ায় মাথা হপি এবং হকামর বরাবর কহর না রাখা বরং হাাঁটু বাাঁকা
কহর রাখা। (মুসহলম শরীফ, হা: নং-৪৯৮, বুখারী শরীফ, হা: নং-৮৬৩)
১৭. রুকু অবস্থ্ায় হাহতর আেুলসমূহ হমহলহয় রাখা। কনুই বাাঁকা কহর রাখা এবং
তাোহুো করা। (আবু দাউদ হা: নং-৭৩১,৭৩৪)
১৮. রুকু হথহক উিার পর হসাজা হস্থ্র হহয় না দাাঁহেহয়ই তাো হুো কহর
হসজদায় চহল যাওয়া। (বুখারী শরীফ হা: নং-৮০০,৮০১,৮০২)
১৯. হসজদায় যাওয়ার সময় হবনা উযহর বুক বা মাথা ঝুাঁহকহয় হসজদায় যাওয়া।
(আবু দাউদ হা: নং-৮৩৮, রিুল:১/৪৬৪)

২০. হসজদায় দু’হাহতর আেুলসমূহ ছহেহয় রাখা এবং কান বরাবর না রাখা।
(মুসনাহদ আহমাদ, হা: নং-১৮৮৮২, সহীহ ইবহন খুযাইমা, হাদীস নং-৬৪৩)

২১. হসজদার সময় উভয় পাহয়র মাহঝ দাাঁোহনার নযায় চার আেুল ফাাঁক না
রাখা বা হোোলী হমহলহয় রাখা। পাহয়র আেুলী হকবলামুখী কহর না রাখা এবং
পা যমীন হথহক উাঁচু কহর রাখা।
২২. দুই হসজদার মাহঝ হসাজা হহয় না বসা। (আবূ দাউদ, হা: নং ৮৫৬,৮৫৭,৮৫৮)
২৩. হসজদা হথহক উিার সময় হবনা উযহর যমীহন হটক লাোহনা। হসনা ও মাথা
ঝুাঁহকহয় রাখা।
২৪. উভয় সালাম হফরাহনার সময় কাহরা হনয়যাত না করা। (মুসহলম শহরফ, হা:
নং-৪৩১, মুসান্নাহফ আব্দুর রাজ্জাক, হা: নং-৩১৪০,৩১৪৯,৩১৫২)

২৫. মুনাজাহতর সময় হাহতর তালু আসমাহনর হদহক না রাখা। (তাবারানী কাবীর,
হাদীস নং ৩১৪২)

২৬. মুনাজাহতর সময় হাত এহকবাহর হমহলহয় রাখা অথবা অহনক ফাাঁক কহর
রাখা হকংবা হাত দ্বারা দহে পাকাহনার মত করহত থাকা। বা হাত নমস্কাহরর মত
কহর রাখা। (হহসহন হাসীন, ত্বাহাবী ২০৫, সূরা আ’রাফ, আয়াত নং ৫৫)
২৭. আল্লাহুম্মা আমীন বহল দূ’আ শুরু করা। (হতরহমযী শরীফ হাদীস নং ৩৪৭৬)
২৮. কাহলমাহয় তাহয়যবা বা বাহহক্ব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বহল মুনাজাত হশষ
করা। (তাবরানী কাবীর,হাদীস নং ৫১২৪, মুসান্নাহফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৩১১৭, আবূ
দাউদ হাদীস নং ৯৩৮)

হব: দ্র: নামাহযর প্রচহলত ভুলসমুহ হবস্তাহরত জানার জনয নবীজীর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম সুন্নাত নামক পুহস্তকা ৫০-৬৯ পৃষ্ঠা পযণন্ত ।
www.islamijindegi.com

জামা‘আহতর সাহথ নামায আদায় করা ওয়াহজব
জামা‘আহতর সাহথ নামায আদায় করার বযাপাহর শরী‘আহত যহথষ্ট গুরুত্বাহরাপ
করা হহয়হছ।
(ক) কুরআহন কারীহম মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ কহরন, হতামরা
রুকুকারীহদর সাহথ রুকু কর। অথণাৎ, মসহজহদ জামা‘আহতর সাহথ নামায
আদায় কর। (সূরা বাকারা, ৪৩, তাফসীহর ইবহন কাসীর ১ম খে ৮৮ পৃষ্ঠা, তাফসীহর
মাজহারী-১/৬৩)

জামা‘আহতর গুরুত্ব সম্পহকণ কহয়কহট হাদীস
(খ) হযরত আবু হুরায়রা রাহয. হথহক বহর্ণত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, ঐ স্বত্তার কসম যার কুদরতী হাহত আমার প্রার্,
আমার মহন চায় হয হলাকহদরহক প্রথহম কাষ্ঠ সংগ্রহহর হনহদণশ হদই, অতুঃপর
একজনহক জামা‘আত কাহয়ম করার হুকুম হদই এরপর ঐ সকল পুরুষহদর
কাহছ যাই যারা জামা‘আহত হাহজর হয়হন এবং তাহদর র-বাহে আগুন হদহয়
জ্বাহলহয় হদই। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৪৪)
(ে) হযরত আবু হুরায়রা রাহয.-এর সূহত্র বহর্ণত, এক অে বযহি নবী কারীম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর হনকট এহস বলহলন: ইয়া রাসূলুল্লাহ,
আমার এমন হকান সাহাযযকারী হনই হয আমাহক মসহজহদ হনহয় যাহব। এই
বহল হতহন রসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর হনকট হর নামায পোর
অনুমহত চাইহলন । হপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম তাহক অনুমহত
হদহলন। হকন্তু পরের্ই তাাঁর চহল যাওয়ার মুহূহতণ হপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম তাহক হজজ্ঞাস করহলন, তুহম হক আযান হশান? হতহন জওয়াব
হদহলন হযাাঁ। আযান শুনহত পাই। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম
তাহক বলহলন, তাহহল তুহম মসহজহদ এহস জামা‘আহতর সাহথ নামায আদায়
করহব। (মুসহলম শরীফ হাদীস নং-৬৫৩)
উহল্লখয হয, অে বযহির জনয জামা‘আহত উপহস্থ্ত হওয়া জরুরী না থাকা
সহত্ত্বও জামা‘আহতর গুরুত্ব বুঝহনার জনয এবং হবহশষ্ট সাহাবী হওয়ার কারহর্
হপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম তাহক জামা‘আহত উপহস্থ্ত হওয়ার
হনহদণশ হদহয়হছন।
( ) হযরত আবদুল্লাহ ইবহন মাসউদ রাহয. বহলন, আমাহদর যুহে আহম
হদহখহছ হয, প্রকাশয মুনাহফক এবং অসুস্থ্ বযহি ছাো হকউ জামা‘আত তযাে
করত না। এমনহক হকান অসুস্থ্ বযহি যহদ দুই জহনর কাাঁহধ ভর কহর হাটহত
পারত তহব হসও মসহজহদ এহস জামা‘আহত শরীক হত। (মুসহলম শরীফ হাদীস
নং-৬৫৪)
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জামা‘আহত নামায পোর ফযীলত
(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবহন উমর রাহয. হথহক বহর্ণত- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, জামা‘আহতর সাহথ আদায়কৃত নামায
একাকী নামাহযর হচহয় ২৭ গুন হবশী ফযীলতপূর্ণ। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৪৫)
(২) হযরত উসমান ইবহন আফ্ফান রাহয.-এর সূহত্র হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম অনযত্র ইরশাদ কহরন, হয বযহি ইশার নামায
জামা‘আহতর সাহথ আদায় করল হস হযন অধণরাত দাাঁহেহয় ইবাদত করল। আর
হয বযহি ফজহরর নামায জামা‘আহতর সাহথ আদায় করল, হস হযন সারারাত
নামায পেল। (মুসহলম শরীফ হাদীস নং ৬৫৬)
(৩) হযরত আনাস রাহয.-এর সূহত্র অনয এক হাদীহস বহর্ণত আহছ, হয বযহি
আল্লাহ তাআলার সন্তুহষ্টর জনয লাোতার ৪০ হদন িমােত তাকবীহর উলার
সাহথ জামা‘আহত নামায আদায় করহব, তার জনয দুহট সনদ হলহখ হদয়া হহব,
১হট হল তার জাহান্নাম হথহক মুহির। অপরহট হল মুনাহফকীর হফহরহস্ত হথহক
মুহির। (হতরহমযী শরীফ হাদীস নং-২৪১)
(৪) হযরত আবু মূসা আশআরী রাহয. হথহক বহর্ণত- অপর এক হাদীহস রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, হয বযহি মসহজদ হথহক
যতদূহর অবস্থ্ান কহর, হস দূর হথহক মসহজহদ আসার দরুন ততহবশী সওয়াহর
অহধকারী হহব। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৫১, মুসহলম শরীফ হাদীস নং ৬৬২)
(৫) হযরত আবু উমামা রাহয. হথহক বহর্ণত- অনয এক হাদীহস আহছ, রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, হয বযহি র হথহক উযূ কহর
ফরয নামাহযর উহিহশয মসহজদ পাহন রওনা হল, হস ইহরাম হবাঁহধ েমনকারীর
প্রাপ্ত সওয়াহবর পহরমার্ সওয়াহবর অহধকারী হহব। (আবূ দাউদ শরীফ হাহদস নং
৫৫৮)

জামা‘আহতর সাহথ নামায আদাহয়র হকছু উপকাহরতা
(১) দীনী মাসাইল ইতযাহদ সম্পহকণ অনবেত হলাহকরা উলামাহয় হকরাম হথহক
দীন হশো করহত পাহর।
(২) মুসলমানহদর মহধয পরস্পহর ভ্রাতৃত্বহবাধ ও আন্তহরকতার সৃহষ্ট হয়।
(৩) ধনী বযহিরা অভাবীহদর অবস্থ্া ও প্রহয়াজনাহদ সম্পহকণ সহহজ অবেহত
লাভ কহরত পাহর।
(৪) মুসলমানহদর মহধয সাময ও ঐকয প্রহতহষ্ঠত হয়।
(৫) হবধমণীহদর উপর মুসলমানহদর প্রভাব সৃহষ্ট হয় ইতযাহদ। (আলবাহরুর রাহয়ক
১ম খে, পৃষ্ঠা ৬০৬।) ফতওয়াহয় শামী-১/৫৫১, মারাহকল ফালাহ-১৫৬)
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জামাত তযােকারীহদর বযাপাহর হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর সতকণ
বার্ী
১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবহন মাসউদ রাহয. বহলন, হয বযহিহক এ কথা আনন্দ
দান কহর হয কাল হকয়ামহতর হদন হস মুসলমান হহহসহব আল্লাহ তা‘আলার
সহহত হমহলত হহব হস হযন ফরয নামায সমূহহক এমন স্থ্াহন আদাহয়র
ইহহতমাম কহর হযখাহন আযান হদয়া হয় অথণাৎ, মসহজহদ, হকননা আল্লাহ
তা‘আলা হতামাহদর নবীর জনয এমন সুন্নাতসমূহ জারী কহরহছন, যা
হহদায়াতপূর্ণ। আর জামা‘আহতর সাহথ নামায আদায় হনহশ্চতূপহপ সুনাহন হুদা
তথা হহদায়াহতর আহলাদানকারী সুন্নাতসমূহহর অন্তভুণি। যহদ হতামরা ঐ সকল
হলাকহদর অথণাৎ, মুনাহফকহদর নযায় েৃহাভযন্তহর নামায পেহত আরম্ভ কর
তাহহল হতামরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতহক হছহে
হদহল। আর যহদ হতামরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতহক
হছহে দাও তাহহল হনহশ্চতভাহব হতামরা পথভ্রষ্ট হহয় যাহব। (মুসহলম শরীফ হাদীস
নং-৬৫৪)

২. হযরত আবু দারদা রাহয. হথহক বহর্ণত- হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ কহরন, হয গ্রাহম বা মাহি হতনজন হলাক থাহক অথচ তারা
হসখাহন জামা‘আহতর সাহথ নামায আদায় কহর না, শয়তান তাহদর উপর
প্রভাব হবস্তার কহর, সুতরাং হতামরা জামা‘আতহক জরুরী মহন কর, হকননা
দলতযােী বকরীহক বাহ হখহয় হফহল। (আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং-৫৪৭,
মুস্তাদরাহক হাহকম হাদীস নং-৯০০, মুসনাহদ আহমাদ হাদীস নং-২৭৫৮২)

৩. হযরত ইবহন আব্বাস রাহয. হথহক বহর্ণত নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, হয বযহি আযান শুনল অত:পর হকান শরয়ী উযর
না থাকা সহত্ত্বও মসহজহদ আসল না, তার নামায কবূল হহব না। সাহাবাহয়
হকরাম রাহয. হজজ্ঞাসা করহলন উযর হক? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম বলহলন অসুস্থ্তা বা ভয়ভীহত। (আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং-৫৫১, মুস্তাদরাহক
হাহকম হাদীস নং-৮৯৬, ইবহন মাজা হাদীস নং-৭৯৩)

৪. হযরত উসামা ইবহন যাহয়দ রাহয. হথহক বহর্ণত- হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন: হয়হতা হলাহকরা জামা‘আত তরক করা
হথহক হবরত হহাক, না হয় তাহদর র-বােীগুহলা জ্বাহলহয় হদব। (ইবহন মাজা
হাদীস নং-৭৯৫)

পযণাহলাচনা
উহল্লহখত আয়াত ও হাদীসসমূহহর আহলাহত ইমাম আহমাদ হবন হাম্বল রহ.
জামা‘আহতর সাহথ নামায আদায় করা ফরহয আইন বহলহছন, এবং ইমাম
শাহফয়ী রহ. ফরহয হকফায়া বহলহছন। আর ইমাম আযম আবূ হাহনফা রহ.
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সেম পুরুষহদর জনয জামা‘আতহক ওয়াহজব বহলহছন। হানাফী মাযহাহবর
হকান হকান হকতাহব জামা‘আতহক সুন্নাহত মুআক্কাদাহ বলা হহলও হবশুি ও
মজবুত মতানুযায়ী তার অথণ হল মজবুত এবং শহিশালী হাদীস ও সুন্নাহতর
মাধযহম জামা‘আহত শরীক হওয়া ওয়াহজব প্রমাহর্ত। (আলবাহরুর রাহয়ক-১/৬০২,
আল হফকহুল ইসলামী-২/১১৬৭, শামী-১/৫৫২, বাদাহয়-১/১৫৫, ফাতহুল কাদীর-১/৩০০,
মাহমুহদয়া-৭/১৩১, আলমেীরী-১/৫৩, রহীহময়া-১/২১৩)

সুতরাং জামা‘আহতর সাহথ নামায আদায় করার বযাপাহর খুবই গুরুত্ব প্রদান
করা জরুরী। বতণমাহন অহধকাংশ হলাহকরা জামা‘আহতর বযাপাহর হয অলসতা
করহছ এবং হর বা হদাকাহন অহফহস একাকী নামায পহে হনহে তা হকান
মহতই গ্রহর্হযােয নয়। বরং তা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতা। আর নামায তরক করাহতা
কুফরী কাজ, যা হকান মুসলমাহনর জনযই হশাভা পায় না। আল্লাহ তাআলা
সকল মুসলমানহক নামাযী হওয়ার এবং সেম পুরুষহদরহক জামা‘আহতর
সাহথ নামায পোর তাওফীক দান করুন। আমীন।
হয সমস্ত উযহরর কারহর্ জামা‘আত তরক করা জাহয়য
(১) প্রবল বৃহষ্ট (২) অহতহরি িাো (৩) হহংস্র জন্তু বা ডাকাহতর ভয়-ভীহত (৪)
ুট ুহট অেকার (৫) বন্দীত্ব (৬) অেত্ব (৭) পেুত্ব (৮) হাত পা না থাকা (৯)
ভীষর্ অসুস্থ্তা (১০) চলহত অেম হওয়া (১১) রাস্তা কাদাযুি হওয়া (১২)
হখাো হওয়া (১৩) অহতহরি বাধণকয (১৪) হফকহ শাহস্ত্রর পািয আহলাচনায়
হলপ্ত থাকা (১৫) অহতহরি েুধার সময় খাদয উপহস্থ্ত থাকহল (১৬) সফহরর
ইো করা ও তার জনয প্রস্তুহত হনওয়া (১৭) হরােীর শুশ্রূষা করা (১৮) প্রচে
বাতাস প্রবাহহত হওয়া। (নূরুল মজাহ-৭৯, তাহতাবী-১৬২/১৬৩, হতাহফাহয় আবরার-৭৭)

ষষ্ঠ অধযায়
মসহজহদর মাসাইল
ভূহমকা: আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরন: আল্লাহ তা‘আলার ( র) মসহজদ
আবাদ তারাই করহব, যারা আল্লাহ তা‘আলা ও পরকাহলর উপর মমান আহন,
নামায কাহয়ম কহর, যাকাত আদায় কহর এবং আল্লাহ তা‘আলা ছাো কাউহকই
ভয় কহর না। তাহদর বযাপাহর আশা করা যায়, এরা হহদায়াত প্রাপ্ত বান্দাহদর
অন্তভুণি হহব। (সূরাহয় তাওবা আয়াত নং ১৮)
মসহজদ হল হহদায়াহতর মারকায বা হকন্দ্র। হকান মসহজদ সুন্নাত অনুযায়ী
পহরচাহলত হহল হস মহল্লায় অবশযই সুন্নাত ও দীন প্রহতহষ্ঠত হয়। এজনয
মুহহউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলহতন হয হতামরা
মসহজদ ও মাদরাসাহক সুন্নী বানাও তাহহল পুরা মহল্লা সুন্নী হহয় যাহব। সুতরাং
মসহজদ সুন্নী বানাহনার জনয যা করর্ীয় সংহেহপ তা হনহে হপশ করা হল।
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১. মসহজদ শুরুর সীমানা হনধণারর্ কহর হদহব, যাহত নতুন হলাহকরাও সহিক
স্থ্ান হথহক মসহজহদ হঢাকার ও হবর হওয়ার দু‘আ পেহত সেম হয়। অহনক
মসহজহদ এ বযাপাহর হপহরশানী উিাহত হয়। বারান্দা মসহজহদ শাহমল হকনা
বুঝা যায় না। সুতরাং হকান খাম্বা ইতযাহদহত হলহখ রাখহত হহব হয, “মসহজদ
এখান হথহক শুরু।” (ইবহন মাজা হাদীস নং ৭৭৩)
২. মসহজহদর হেইহট মসহজহদ হঢাকার দু‘আ হলখহত চাইহল পূর্ণ হতনটা বা
ইহস্তেফারসহ চারটা হলখহব। অনুূপপভাহব হবর হওয়ার সমহয় সবগুহলা দু‘আ
হলখহব। বতণমাহন প্রায় মসহজহদ হঢাকা ও হবর হওয়ার একটা কহর দু‘আ হলখা
হয়। এূপপ করা হিক নয়। এহত হবভ্রাহন্ত সৃহষ্ট হয়। হলাহকরা মহন কহর মাত্র
এটুকুই মসহজহদ হঢাকার ও হবর হওয়ার দু‘আ। (ইবহন মাজা হাদীস নং ৭৭১,
হতরহমযী হাদীস নং ৩১৪)

৩. মসহজহদর উযূ খানা এমনভাহব হনমণার্ করহব যাহত পাহন অপচয় না হয়,
নতুবা এর গুনাহ প্রহতযক মুসল্লী পৃথক ভাহব পাহব। আর মসহজদ কতৃণপহের
উপর গুনাহহর সমহষ্ট বতণাহব। (সূরাহয় বনী ইসরামল আয়াত নং ২৭)
এ উযূ দ্বারা নামায জাহয়য হহলও অপচহয়র কারহর্ তা হারাম উযূহত পহরর্ত
হয়। সুতরাং মসহজহদর হাউজ থাকা ভাল। আর যহদ হটপ হসহেম হয় তাহহল
হয়ত তার সাহথ বদনা রাখহব অথবা এমন হটপ লাোহব হযখাহন হাত সরাহনার
সাহথ সাহথ পাহন বে হহয় যায় । অথবা হলহখত ভাহব এবং হম হখকভাহব
মুসল্লীহদর বার বার বুঝাহত থাকহব যাহত তারা উযূ করার সময় হটপ প্রহয়াজন
মত বার বার খুলহব এবং বার বার বে করহব। একবার খুহল উযূ সম্পন্ন করহত
হচষ্টা করহব না। তাহহল আশা করা যায় পাহনর অপচয় বে হহব। (সূরা মাহয়দা: ২,
হতরহমযী: হা: নং ২৬৭৫)

৪. মসহজহদর মুসল্লীহদর হখদমত ও আরাহমর জনয প্রহতযক মসহজহদর হনজস্ব
হপশাবখানা ও পায়খানা থাকা জরুরী। মসহজদ কহমহটর জনয এর বযবস্থ্া করা
একান্ত জরুরী। এবং এগুহলা সবণদা পহরষ্কার পহরেন্ন রাখহব এবং রাখার জনয
হকান খাহদম হনহয়াে হদহব। হপশাবখানা হদহয় উযূ খানার পাহন প্রবাহহত করার
বযবস্থ্া করহত হচষ্টা করহব। যাহত এগুহলা হথহক হকান দুেণে না ছোয়। এর
জনয হবহশষ বযবস্থ্া গ্রহর্ জরুরী। (সূরাহয় তাওবা আয়াত নং ১০৮)
অহনক মসহজহদ হতা এগুহলার হকান বযবস্থ্াই করা হয় না যা কতৃণপহের
দাহয়ত্বহীনতার পহরচয় বহন কহর, আবার অহনক এলাকায় মসহজহদর
হনকটবতণী স্থ্াহন এগুহলা ধতরী করা হয় এবং সাফাইহয়র উত্তম বযবস্থ্া করা হয়
না, এমনহক যারা জরুরত পুরা করহত হসখাহন যায় তারা নাপাক হহয় হফহর
আহস এবং এগুহলা হথহক দুেণে ছাোয়। এমনহক মসহজদ হথহকও দুেণে অনুভব
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করা যায়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম কাাঁচা হপয়াজ হখহয়
মসহজহদ আসহত হনহষধ কহরহছন। (হতরহমযী হা: নং ১৮০৬)
৫. মুসল্লীহদর কষ্ট হয় এমন কাজ করহত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম
শিভাহব হনহষধ কহরহছন। (হতরহমযী হা: নং ২৪৬-৪৭)
সুতরাং মসহজহদ মুসল্লীহদর জনয আরামদায়ক হবছানার বযবস্থ্া করহত হচষ্টা
করহব। পূর্ণ মসহজহদ সম্ভব না হহল অন্তত দুই অথবা চার কাতাহর এ বযবস্থ্া
করহব। তাও সম্ভব না হহল বয়স্ক মুসল্লীহদর জনয হকছু সংখযক মুসল্লা হনধণারর্
কহর হদহব। যাহত তারা আরাহমর সাহথ নামায আদায় করহত পাহরন।
জওয়ানরা বৃিহদর এ সমসযা বুঝহত সেম নয়, তাই তারা েরহমর হম সুহম
সকল হবছানা উহিহয় হফলহত চায়। এটা হিক নয়।
মসহজহদর জনয দুই হসট হবছানা রাখহব যাহত কহর একটা পহরষ্কার করার সময়
অপরটা হবছাহনা যায়। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ২১২, আবূ দাউদ হাদীস নং
৩৩৫,৩৮২২)

৬. মসহজহদর সামহনর হদয়াহল হকছু হলখহব না বা হলখা টাোহব না। এবং
রংহবরহঙর নকশা ও কারুকাযণ করহব না। এহত মুসল্লীহদর নামাহযর একাগ্রতা
নষ্ট হহয় যায়। যা নামাহযর ূপহ। জরুরী হকান হলখা টাোহত হহল দুই পাহশর
হদয়াহল বা হপছহনর হদয়াহল তার বযবস্থ্া করহব। (দূরহর মুখতার: ১/৬৫৮)
৭. হমহরাহবর মহধয ইমাহমর দাাঁোহনার স্থ্ান কাতাহরর হিক মাঝখাহন হযন হয়
এ বযাপাহর হখয়াল রাখহত বলা হহয়হছ। সুতরাং উভয় পাহশ্বণর মুসল্লী যাহত
সমান হয়। নতুবা হবনা হিকায় কাতার হকান একহদহক হবশী হহয় হেহল মাকরুহ
হহব । সবণহশষ অসম্পন্ন কাতাহরও উভয় পাহশ্বণ সমান মুসল্লী থাকহত হচষ্টা
করহব। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৮১)
৮. অহধকাংশ স্থ্াহন মসহজহদর হিক মাহঝ হমহরাব ধতরী কহর তার ডান পাহশ্বণ
হমম্বর ধতরী কহর। এহত ইমাম বাম হদহক হচহপ দাাঁোহত বাধয হন। এটা
মাকূপহ। সুতরাং হমহরাব ধতরী করার সময় এ বযাপাহর খুব হখয়াল রাখহব
হমহরাব যহদ বে আকাহরর হয় তাহহল তার ডান পাহশ্বণ হমম্বর বানাহনা সহত্ত্বও
ইমাম মাহঝ দাাঁোহত সমসযা হয় না। হকন্তু হমহরাব যহদ হছাট আকাহর হয় এবং
হমহরাহবর হভতহর ডান হদহক হমম্বর বানাহত চায় তাহহল হমহরাবহক মসহজহদর
একদম মাহঝ না বাহনহয় একটু ডান হদহক হনমণার্ করা উহচত। তাহহল ইমাহমর
কাতাহরর একদম মাহঝ দাাঁোহত সমসযা হয় না। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৮১)
৯. অহনহক মহন কহর হমম্বর তথা খুতবার সময় ইমাহমর বসার ও দাাঁোহনার
স্থ্ান কাতাহরর হিক মাঝ বরাবর হওয়া জরুরী। এটা ভুল ধারর্া। এর পহে
হকান দলীল হনই। (রিুল মুহতার: ১/৬৪৬)
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১০. মসহজহদর হমম্বর হতন ধাপ হবহশষ্ট হহব এবং প্রহতযকহট ধাপ এতটুকু উাঁচু
করহব যাহত খতীব সাহহব হসখাহন আরাহমর সাহথ বসহত পাহরন। হতহনর
অহধক ধাপ হবহশষ্ট হমম্বর বানাহনার হকান প্রমার্ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম হনই। হযাাঁ তৃতীয় ধাহপর উপর হহলান হদয়ার জনয আলাদা বযবস্থ্া করা
হযহত পাহর। (ফাতহুল বারী-২/৪৯০, বাযলুল মাজহূদ-২/১৭৮, ইমদাদুল আহকাম৩.১৯৫, মাহমূহদয়া-১০/১৯১)

১১. মসহজহদর তাহকর মহধয কুরআন শরীফ হহফাজহতর হকান বযবস্থ্া করা হয়
না। অথচ তা অতযন্ত জরুরী। সুতরাং কহমহট বা হমাতাওয়াল্লীর দাহয়ত্ব হল,
সকল কুরআন মাজীদ হেলাহফ রাখার বযবস্থ্া করা এবং হকছু হদন পর পর
হেলাফ পাক সাফ করার বযবস্থ্া করা এবং হছাঁো ফাটা কুরআন শরীহফর কহপ যা
হিক কহর পোর হযােয করা যাহব না হসগুহল পাক কাপহে মুহে হোরস্থ্াহনর
হকনারায় দাফন কহর হদয়া এবং হহফাজহতর জনয বযবস্থ্া করা। (আলমেীরী৫/৩২৩)

উহল্লখয: তাহকর মহধয কুরআন মাজীদ সুন্দর কহর সাহজহয় রাখহব। হকান
কুরআন উপুে কহর রাখহব না। দুই কুরআহনর মাহঝ হরহাল রাখহব না।
কুরআহনর উপর তাফহসহরর হকতাব রাখহব না। বা খুতবা ও অনযানয হকতাব
রাখহব না। হমম্বহরর উপর হরহাল ছাো সরাসহর হকতাব ও কুরআন রাখহব না।
কুরআন হতলাওয়াহতর সময় বা বে করার সময় কুরআহনর উপর চশমা, কলম,
হচরুহন ইতযাহদ রাখহব না। এসবই কুরআহনর সাহথ হব-আদবী। (সূরাহয় হজ্জ-৩২,
হহহন্দয়া-৫/৩২৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৪/৬২২)

১২. হমহরাব বা হমম্বহর অহনহক হাহরহকন হরহখ থাহক বা হকহরাহসন হতহলর
অনয হকান বাহত রাহখ। এটা উহচত নয়। কারর্ হকহরাহসন একহট দুেণেযুি বস্তু।
যা মসহজহদ দাহখল করা হিক নয়। সুতরাং হসখাহন হমামবাহতর বযবস্থ্া রাখহব।
একান্ত অপরােতায় মসহজহদর বাইহর দুপাহশ হাহরহকন রাখহত পাহর। (হতরহমযী
শরীফ হাদীস নং-১৮০৬, ইমদাদুল আহকাম-৩/১৮১)

১৩. মসহজহদর হমনারা থাকা উপকারী হজহনষ। এর দ্বারা আযাহনর আওয়াজ
অহনক দূহর হপ াঁছাহনা যায়। তাছাো মুসাহফরহদর জনয মসহজহদর সোন
পাওয়াও আসান হয় । তহব এর জনয হভন্ন ফান্ড কাহলকশন করা উহচত।
মসহজহদর হনজস্ব ফান্ড হদহয় হমনারা ধতরী না করা হেয়। মসহজহদর মহধয হকান
প্রকার কারুকাযণও করহব না। মসহজহদর মহধয কারুকাযণ ও জাাঁকজমক করা
হকয়ামহতর আলামত এবং ইয়াহুদীহদর সাদৃশযতা। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৪৮,
ফাতহূল কদীর-১/৩৬৮, হহহন্দয়া-২/৪৬২)

১৪. আজকাল হবহভন্ন মসহজহদ নামাহয মাইক বযবহার করা একহট ফযাশহন
পহরর্ত হহয় হেহছ। হদখা যায়, মসহজহদ মাত্র এক বা হদে কাতার মুসল্লী,
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হযখাহন আসানীর সাহথ ইমাহমর আওয়াজ হপ াঁহছ যায় এবং মুকাহব্বহরর
আওয়াহজ সুন্দরভাহব রুকু হসজদা করা যায়। তবুও প্রহতযক ওয়াহি মাইক
চালাহনা হহে। অথচ এর হকান প্রহয়াজন হনই। অপরহদহক মাইহক নামায পো
হহল মাহঝ মাহঝ হবহভন্ন হবকট আওয়াজ নামাহয বযা াত সৃহষ্ট করহছ। এমনহক
কখহনা মাইহকর মাধযহম োহনর আওয়াজও নামাহয হশানা যায়। নামায সবণহেষ্ঠ
ইবাদত। যা মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাহমর তরীকায়
সাদাহসহধভাহব পোই উত্তম মাইহকর এ ফযাশহনর কারহর্ প্রায় এসব সমসযা
সৃহষ্ট হহে। এজনয শরী‘আহতর দৃহষ্টহত এ ধরহনর হছাট জামা‘আহত মাইক
বযবহার হনহষি। হযাাঁ, যহদ অহনক বে মসহজদ হয় বা কহয়ক তলায় জামা‘আত
হয় হসখাহন সতকণতার সাহথ মাইক বযবহাহরর অবকাশ আহছ। অহনক সময়
খতীব সাহহব জুম‘আর খুতবা হদহত থাহকন, মুয়াহজ্জন বা খাহদম সাহহব খুতবা
চলাকালীন মাইক হিক করহত থাহকন। এটা হনহষধ। (রিুল মুহতার: ১/৫৮৯,
২/১৫৯, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/৮৪৫, রহীহময়া-১/৯০-৯৪)

১৫. মসহজহদর মাইক দ্বারা আযান-ইকামত, বয়ান, তাফসীর ইতযাহদর কাজ
হনহব। মসহজহদর মাইহক মৃত বযহির খবর প্রচার এবং আহরা হবহভন্ন দুহনয়াবী
কাহজ এ‘লান করা হয়, এগুহলা হিক নয়। সকলহক বুহঝহয় এেহলা বে করা
উহচত। অথবা মসহজহদর টাকা হদহয় মাইক খরীদ না কহর বযাপক উহিহশযর
কথা বহল ফান্ড সংগ্রহ কহর তা হদহয় মাইক খরীদ করহব । তখন দুহনয়াবী
হবহশষ প্রহয়াজহনও ঐ মাইক বযবহার করহত পারহব। (হহহন্দয়া-২/৪৫৯, আহসানুল
ফাতাওয়া-৬/৪৪৬, রহীহময়া-৬/১০৬)

১৬. মসহজহদর মাইক দ্বারা অহনক স্থ্াহন হশষ রাহত্র হযহকর করা হয় বা েযল
পো হয় বা হতলাওয়াত করা হয় । এসবই নাজাহয়য। কারহর্ এহত হলাকহদর
ুহম বযা াত হট এবং ইবাদাতকারীহদর সমসযা সৃহষ্ট হয় । তাছাো অহনক
স্থ্াহন ইশার পর েভীর রাত পযণন্ত মাইহক েযল, হকরাত পো হয়। এটাও
হনহষধ। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬০১৮, হযকর ও হফকর-২৫, মাহমূহদয়া-১৮/১৩৩)
১৭. আজকাল মসহজহদর মহধয আযান হদয়ার প্রথা চালু হহয় হেহছ এটা
শরী‘আহত পছন্দনীয় নয় । ফুকাহাহয় হকরাম হলহখহছন হয মসহজহদর মহধয
আযান হদহব না। সুতরাং মুয়াহজ্জন সাহহহবর রুহম বা মসহজহদর বাইহর অনয
হকান রুহম আযাহনর বযবস্থ্া করহব। (হহহন্দয়া খ -১পৃ-৫৫)
১৮. বতণমাহন অহধকাংশ মসহজহদ আযান ইকামত সুন্নাহতর বরহখলাপ হদয়া
হহে। সুতরাং মুয়াহজ্জন হনহয়াে হদয়ার সময় হকান হক্কানী আহলম দ্বারা পরীো
হনহয় হনহয়াে হদহব। আর যহদ পূহবণ হনহয়াে প্রাপ্ত মুয়াহজ্জন হয় তাহহল হয সব
প্রহতষ্ঠাহন সুন্নাত তরীকায় আযান ইকামহতর মশক করাহনা হয় হসখাহন পাহিহয়
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সুন্নাত তরীকায় আযান ইকামহতর মশক কহরহয় হনহব। এটা কহমহটর একান্ত
দাহয়ত্ব ও কতণবয। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৭৭)
১৯. মসহজহদর হকান মাল-সামানা বাইহরর দীনী কাহজও বযবহার করহব না।
এমনহক মদোহহর কাহজর জনযও মসহজহদর হবছানা ইতযাহদ বযবহার করহব
না। মদোহহর জনয আলাদা সামানার বযবস্থ্া করহব। (রিুল মুহতার-৪/৩৫৯,
রহীহময়া-৩/১৬৩, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪০৭)

২০. মসহজদ ফান্ড হথহক রমযান মাহস হাহফয সাহহবহদর তারাবীহর হবহনময়
হদহব না। সূরা তারাবীহ হহাক বা খতম তারাবীহ হহাক। কারর্ তারাবীহ হবহনময়
হলন-হদন উভয়টাই নাজাহয়য। আর নাজাহয়য কাহজ মসহজদ ফাহন্ডর টাকা খরচ
করার হতা প্রনই আহস না। (আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৫১৪, ইমদাদুল মুফতীন-৩১৫,
মাহমূহদয়া-৮/২৪৭, ১৮/১৮০)

২১. অহনক মসহজহদর মুতাওয়াল্লী মসহজহদর টাকা হনহজর বযবসায় লাহেহয়
থাহক। এটা জাহয়য হনই। বরং এটা মারাত্মক হখয়ানত। এ কাজ করহল হস
মুতাওয়াল্লীর হযােয থাকহব না। (রিুল মুহতার-৪/৩৮০, আহকাহম মাসহজদ-২৪৯)
২২. হাদীহস এহসহছ মসহজদহক সুেেময় ও খুশবুদার করহত হহব। হবহশষ
কহর জুম‘আর হদন অবশযই আেরবাতী, হলাবান ইতযাহদর মাধযহম মসহজদ
খুশবুদার করা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত। হকন্তু
বতণমাহন বলহত হেহল এ সুন্নাতহট হবলুপ্ত হহয় হেহছ। সুতরাং এ সুন্নাতহটর প্রহত
হবহশষ দৃহষ্ট হদয়া জরুরী। এবং জুম‘আর হদন মসহজদহক হবহশষভাহব খুশবুদার
করা কতণবয। (হতরহমযী শরীফ হাদীস নং ৫৯৪, হমরকাত-২/৩৯৩)
২৩. মসহজহদ হবছানা হবছাহনা এবং বাহত হদয়া সুন্নাত। হকন্তু প্রহয়াজনমাহফক
বাহত লাোহব। প্রহয়াজন অহতহরি বাহত লাোহনা ও জ্বালাহনা অপচয় ও
নাজাহয়য। অধুনা অহনক মসহজহদ শহব বরাত, শহব ক্বদর ইতযাহদহত
আহলাকসজ্জা করা হয়, অথণাৎ, েুদ্র েুদ্র অহনক বাহত লাোহনা হয়। এটা অপচয়
ও অহিপুজকহদর সাহথ সাদৃশযতার কারহর্ না জাহয়য। (সূরা বনী ইসরাইল-২৬২৭, মুসনাহদ আহমাদ-৩/১৩৬)

২৪. বতণমাহন মসহজহদর মহধয হযভাহব ইফতাহরর আহয়াজন করা হয় তাহত
(অহনক হলাহকর আহয়াজহন হই- হুল্লা এবং মসহজহদ হবহভন্ন খাদযসামগ্রী পহে
থাকার দরুন) মসহজহদর পহবত্রতা নষ্ট হয়। এটা বজণনীয় তহব শুধু হখজুর এবং
পাহন দ্বারা ইফতার করাহত অসুহবধা হনই। (রিুল মুহতার-২/৪৪৯, আহসানুল
ফাতাওয়া-৬/৪৫)

২৫. হকান মসহজদ জীর্ণশীর্ণ বা সংকীর্ণ হহয় হেহল তা হভহে হফহল নতুনভাহব
ধতরী করা জাহয়য। পুরানা সামানপত্র হবহি কহর মসহজহদর কাহজ লাহেহয়
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হদহব। খহরদকারী উি সামান ধবধ ও পহবত্র স্থ্াহন বযবহার করহব। মসহজদহক
সুন্দর করার জনয বা সাজাহনার জনয মজবূত মসহজদ হভহে হফলা নাজাহয়য।
আজকাল অহনহকই মসহজদ হনহয় েবণ ও বোই করার লহেয পুরানা মসহজদহক
মজবূত থাকা সহত্ত্বও শহীদ কহর এ ধরহনর নাজাহয়য কাজ কহর থাহক। (আবূ
দাউদ হাদীস নং ৪৪৮-৪৪৯, মুসনাহদ আহমাদ-৩/১৩৬)

২৬. মসহজহদর হদাকান-পাট এর পহজশন হবহি করা জাহয়য হনই। মসহজদ
ছাোও পহজশন হবচা হকনা শরী‘আহত পছন্দনীয় নয়। তাছাো মসহজহদর
হদাকান-পাট দী ণ হময়াদী ভাোও হদহব না। এহতও এক ধরহনর মাহলকানাভাব
সৃহষ্ট হওয়ার আশংকা থাহক। যা মসহজহদর সম্পহত্তহত হনহষধ। হযাাঁ এক বছহরর
জনয ভাো হদহব। এবং প্রহত বছর ভাো চুহি নবায়ন কহর হনহব। আর
মসহজহদর হদাকান-পাট ভাো হদওয়ার সময় হবহশষ কহর হখয়াল রাখহব হকান
অববধ কাহজর হদাকান হযমন: হটহভ, হভহডও ইতযাহদ োন-বাজনার সামগ্রীর
জহনয হযন না হয়। কারর্ এসবই নাজাহয়য । আর এ ধরহনর কাহজ হদাকান
ভাো হদয়া গুনাহহর কাহজ সহায়তারই শাহমল। (সূরাহয় মাহয়দা: ২, রিুল মুহহার৪/৪০০, বুহুস হফ কাযায়া হফকহহয়া-১/১০৮)

২৭. একবার মসহজদ হনমণার্ করার পর হস স্থ্াহন বা তার হকান অংহশ হদাকানপাট, মাহকণট ও উযূ খানা করা নাজাহয়য। কারর্ হসটা হকয়ামত পযণন্ত মসহজদ
থাহক। এটাহক মসহজদ বযতীত অনয হকান কাহজ বযবহার বা পহরবতণন করা
নাজাহয়য ও হারাম। তাছাো মসহজহদর হকান অংশ হনজ অবস্থ্ায় হরহখও কখহনা
ভাোয় হদওয়া হযমন: মূল মসহজদ ভবহনর হদয়াহল বা ছাহদ হবলহবাডণ,
টাওয়ার ইতযাহদ বসাহত হদয়া জাহয়য হহব না। (রিুল মুহতার-৪/৩৫৭-৩৫৮)
বতণমাহন অহনক স্থ্াহন হদখা যায় হয, নীচ তলায় বহু হদন যাবত নামায ও
জামা‘আত অনুহষ্ঠত হহয়হছল, এবং কতৃণপহের পে হথহক হকান প্রকার হ াষর্াও
হছল না হয, “এখাহন অস্থ্ায়ীভাহব নামায পো হহে, পরবতণীহত হদাতলা হথহক
স্থ্ায়ী মসহজদ আরম্ভ হহব।” এমতাবস্থ্ায় উি প্রথম তলা বে কহর হদহয়
হসখাহন মাহকণট, হদাকান-পাট বানাহনা হহে। যহদও উি আয় মসহজহদর জনয
বযয় করা হহব, তথাহপ মসহজদহক পহরবতণন কহর হফলার দরুন এটা কবীরা
গুনাহ। এটা হকান ভাহবই জাহয়য হহব না। হকান মসহজদ কতৃণপে এূপপ কহর
থাকহল তারা যহদ জাহান্নাম হথহক বাাঁচহত চায় তাহহল তাহদর জনয একটাই
রাস্তা হখালা আহছ, হসটা হল ঐ মাহকণট, হদাকান-পাট হভহঙ মসহজদহক পূহবণর
অবস্থ্ায় হফহরহয় হনহব এবং আল্লাহর দরবাহর ভালভাহব তাওবা ইহস্তেফার কহর
হনহব। তহব হযখাহন পূহবণই হ াষর্া হদয়া হহয়হছল হয, “প্রথম তলায় অস্থ্ায়ী
ভাহব নামায ও জামা‘আত করা হহব।” হসখাহন পরবতণীহত নীচ তলায় হদাকানপাট ইতযাহদ করহত অসুহবধা হনই। তহব ধবধ মাহলর হদাকান-পাট হহত হহব
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এবং মসহজহদর পহবত্রতার হদহক খুব হখয়াল করহত হহব। (রিুল মুহতার-৪/৩৫৮,
আযীযুল ফাতাওয়া-২২৮)

উহল্লখয: মূল মসহজহদর নীহচ বা উপহর কখহনা হকান প্রকার টয়হলট, উযূখানা
বা ফযাহমহল হকায়াটার ধতরী করা যাহব না। (রিুল মুহতার-১/৬৫৬, ৪/৩৫৮)
২৮. মুসাহফর এবং ই‘হতকাফরত বযহি ছাো অনয হকউ রাহতর এক
তৃতীয়াংহশর হচহয় হবশী সময় মসহজহদ অবস্থ্ান করহত পারহব না। এবং
মসহজহদর হকান সামান হযমন লাইট, ফযান ইতযাহদ বযবহার করহত পারহব না।
অবশয ই‘হতকাহফর মহধয নফল ই‘হতকাফও শাহমল, কাহজই দীনী দাওয়াত ও
তা‘লীহমর জহনয সামহয়ক খাকহত হহল নফল ই‘হতকাহফর হনয়হত থাকারও
প্রহয়াজহন মসহজহদর আসবাব বযবহাহরর অবকাশ আহছ। (আলমেীরী-২/৪৫৯)
২৯. বতণমাহন হকান হকান সাধারর্ মসহজহদ মহহলাহদর নামায পোর হয
আলাদা বযবস্থ্া করা হহে শরী‘আহতর দৃহষ্টহত তা ধবধ নয়। আবূ হুমাইদ আস্
সা‘ইদী রাহয.-এর স্ত্রী উহম্ম হুমাইদ একবার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম হক বলহলন: হহ আল্লাহর রাসূল! আপনার সাহথ জামা‘আহত নামায
পেহত আমার ভাল লাহে। একথা শুহন মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম বলহলন তা আহম জাহন। তহব শুন, হতামার জনয হতামার হরর
অভযন্তহর নামায পো বারান্দায় নামায পোর হচহয় উত্তম। আবার বারান্দার
কামরায় নামায পো হতামার জনয হতামার হরর আহঙনায় নামায পোর হচহয়
উত্তম। আর হতামার হরর আহঙনায় নামায হতামার জনয হতামার মহল্লার
মসহজহদ নামায পোর হচহয় উত্তম। একইভাহব হতামার মহল্লার মসহজহদ
নামায হতামার জনয আমার মসহজহদ আমার সাহথ নামায পোর হচহয়ও উত্তম।
হাদীহসর বর্ণনাকারী বহলন: একথা হশানার পর হতহন পহরবাহরর হলাকহদরহক
হরর হভতহর নামাহযর স্থ্ান বানাহত বহলন। তার হনহদণহশ অনুযায়ী তা বানাহনা
হয়। এরপর হতহন আমৃতুয হসখাহনই নামায পেহত থাহকন। (সহীহ ইবহন হহব্বান
হাদীস নং-২২১৭)

হযরত আহয়শা হসিীকা রাহয. হথহক বহর্ণত, হতহন বহলন: হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর ইহন্তকাহলর পর মহহলাহদর মহধয হয ধরহনর
পহরবতণন এহসহছ হসটা যহদ হতহন হদখহতন তাহহল হনুঃসহন্দহহ হতহন তাহদরহক
মসহজহদ আসহত হনহষধ করহতন। হযভাহব হনহষধ করা হহয়হছল বনী
ইসরামহলর মহহলাহদরহক। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৮৬৯)
এ ধরহনর আহরা বহু হাদীস হযগুহলা মহহলাহদর মসহজহদ েমনহক হনহষধ কহর
হস সমস্ত হাদীস এবং সাহাবাহয় হকরাহমর ঐকয মহতর হভহত্তহত ফুকাহাহয়
হকরাম মহহলাহদর জনয মসহজহদ যাওয়াহক নাজাহয়য সাবযস্ত কহরহছন। এজনয
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বতণমাহন হয সকল মহহলা মসহজহদ হেহয় নামায পেহছ। তারা নাজাহয়য কাজ
করহছ। তাহদর একাজ পহরহার করা কতণবয।
অবশয টাহমণনাল, জংশন, হেশন তথা ভ্রমর্ পহথর এ জাতীয় স্থ্াহন মসহজহদর
পাহশ্বণ মুসাহফর মহহলাহদর উযূ ও নামাহযর পদণার বযবস্থ্া সম্বহলত জায়ো রাখা
বাঞ্ছনীয়। হযখাহন তারা ইহস্তঞ্জা উযূ হসহর একাকী নামায পহে হনহত পাহর।
হব: দ্র: এ বযাপাহর হবস্তাহরত জানার জনয হদখুন, ই‘লাউস সুনান-৪/২৬০ ইবহন খুযাইমা হা:
নং ১৬৮৩, মুসনাহদ আহমাদ: ৬/২৯৭, তাবারানী কাবীর, ২৫/১৪৮, মাজমাউয যাওয়াহয়দ:
২/১১৮

৩০. মসহজহদ জুতা হনয়ার মাসআলা হল: মসহজহদর হেহট জুতার ধুলা-বাহল
হঝহে কাপহের বযাহের মহধয ঢুহকহয় হফলহব। তারপর কাতাহর দুই পাহয়র
মাহঝ হরহখ হদহব। এটাই হাদীহস বহর্ণত হহয়হছ। (আবু দাউদ হাদীস নং ৬৫৪)
আজকাল হসজদার জায়োর সামহন জুতা রাখা হয়। হসজদায় হেহল অহনক
হেহত্র জুতা মাথায় লাহে। তাছাো জুতার বাহক্স হকান ঢাকনা না থাকায় জুতা হয
মুসল্লীহদরহক এহস্তকবাল কহর। এ তরীকা পছন্দনীয় নয়। সুতরাং জুতা বাহক্স
রাখহত হহল বাহক্সর ঢাকনা থাকা উহচত। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৪৫৫-৪৫৬)
৩১. মসহজহদ একমাত্র ইমাহমর স্থ্ান হনধণাহরত। মুয়াহজ্জন বা অনয কাহরা স্থ্ান
হনধণাহরত নয়। মুয়াহজ্জন হয হকান কাতাহর দাাঁহেহয় ইক্বামত হদহত পাহর। কাহজই
মুয়াহজ্জন বা মসহজহদর অনয হকান কমণকতণা বা মুসল্লীর জনয সবণের্ জায়নামায
হবহছহয় মসহজহদ হসট দখল কহর রাখা শরী‘আত হবহরাধী কাজ। সুতরাং হয
প্রথহম আসহব হসই প্রথম কাতাহর ইমাহমর হপছহন বসহত পারহব। এহেত্র
আহমর-ফহকহরর হকান পাথণকয হনই। তহব সম্ভব হহল ইমাহমর সরাসহর হপছহন
প্রথম কাতাহর আহলম-উলামাহদর দাাঁোহনা উহচত বা তাাঁহদর জনয সুহযাে কহর
হদয়া ভাল। যাহত ইমাহমর ভুল ভ্রাহন্ত হহল তারা কাছ হথহক সংহশাধন কহর
সকহলর নামাহযর হহফাজত করহত পাহরন হকংবা ইমাহমর হকান সমসযা হহয়
হেহল হতহন হনহজ সহর হেহয় তাহদর একজনহক হনহজর স্থ্াহন দাাঁে কহরহয়
ইমামহতর কাজ হদহত পাহরন। (মুসহলম হা: নং ১২২, হতরহমযী হা: ২২৮, রিুল
মুহতার-১/৬৬২, ফাতাওয়াহয় মাহমূহদয়া : ১০/৫৩)

৩২. হকান জায়োয় হদখা যায় হয, হবনা উযহর হদাতলা মসহজহদর প্রথম তলা
বাদ হরহখ হদ্বতীয় তলায় জামা‘আত কহর থাহক। এটা উহচত নয়। বরং ইমাম
সাহহব নীচ তলায় দাাঁোহবন। এবং মুসল্লীেনও নীচ তলায় দাাঁোহবন। অথণাৎ,
জামা‘আত নীচ তালায় অনুহষ্ঠত হহব। তহব নীচ তলায় যাহদর জায়ো হহব না
তারা হদ্বতীয় তলায় জামা‘আহত শরীক হহবন। (রহীহময়া-৯/২১৮)
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৩৩. নামাহযর কাতার হতন হাত বা কমপহে হপ হন হতন হাত চওো করহব।
যাহত সুন্নাত তরীকা মুতাহবক হসজদা করা সম্ভব হয়। অহনক মসহজহদ দুই বা
আোই হাত চওো কাতার করা হয় যার মহধয স্বাভাহবক ভাহব হসজদা করা
সম্ভব হয় না। মাথা সামহনর মুসল্লীর পাহয় আটহক যায়। (মুসহলম শরীফ হাদীস নং
৪৯৬, আবূ দাউদ হাদীস নং ৮৯৮)

৩৪. কাতাহরর দাহের উপর পাহয়র হোোলী হরহখ কাতার হসাজা করহব। এটাই
সহীহ তরীকা। অহনক স্থ্াহন দাহে আেুল হরহখ কাতার হসাজা করা হয়, এহত
কাতার কখনও হসাজা হয় না। বরং যার পা লম্বা হস হপছহন থাহক আর যার পা
খাহটা হস সামহন চহল যায়। (আবূ দাউদ হাদীস নং ৬৬৭, রিুল মুহতার: ১/৫৬৭)
৩৫. কাতার মাঝখাহন হথহক শুরু হহয় সমানভাহব ডাহন বাাঁহয় বাোহত থাকহব।
এটাই হনয়ম। অহনহক বাতাহসর হলাহভ এ হনয়ম ভে কহর সামহনর কাতার
খালী থাকা সহত্ত্বও হপছহন পাখার নীহচ দাাঁোয়। কাতার হহহসহব তার হকাথায়
দাাঁোহনা উহচত তার হকান পরওয়া কহর না। এটা সুন্নাত পহরপন্থী কাজ। হকান
হকান মাযহাহব এ সমস্ত ভুহলর কারহর্ নামায নষ্ট হহয় যায়। আবার হকাহনা
হকান হলাক এমনও হদখা যায় হয, মসহজহদ অহনক আহে এহস সামহন খালী
পাওয়া সহত্ত্বও হপছহন বহস থাহক। তাহদর এ কাহজর হহকমত হবাধেময নয়।
আবার হকউ সবার হশহষ এহস সামহন খালী না থাকা সহত্ত্বও মানুহষহর কাাঁধ
টপহকহয় সামহন যায়। তারপর জায়ো না হপহয় দুজহনর াহে সাওয়ার হয়।
এটা খুবই েহহণত কাজ। হাদীহস এহসহছ হয এূপপ করল হস হযন জাহান্নাহম
যাওয়ার জনয একহট পুল ধতরী করল। (মুসহলম শরীফ: হাদীস নং ৪৩০, আবূ দাউদ
হাদীস নং ৬৭১, হতরহমযী হাদীস নং ৫১২)

৩৬. হাদীস না জানার কারহর্ অহনহক জুম‘আর খুতবার পূহবণর বয়ানহক
হবদ‘আত বহল থাহকন। তাহদর এই মাসআলা হিক নয়। হদ্বতীয় খলীফা হযরত
উমহর ফারুক রাহয. এর জামানায় তার খুতবার পূহবণ হাজার হাজার সাহাবাহয়
হকরাহমর রাহয. উপহস্থ্হতহত হযরত তামীহম দারী রাহয. বয়ান রাখহতন। কখহনা
অনয সাহাবীও বয়ান করহতন। হকউ এহত আপহত্ত কহরনহন। (মুসতাদরাহক হাহকম:
হাদীস নং ৩৬৭)

সুতরাং এটা হবদ‘আত বা নাজাহয়য হহত পাহর না। তহব এ বয়ানহট মসহজহদর
হমম্বহর না হহয় একটু দূহর দাাঁহেহয় বা হচয়াহর বহস করহব। যাহত জুম‘আর
খুতবা দুইহটর স্থ্হল হতনহটর মত না হদখায়। সুতরাং এই হবষয়হটর প্রহতও
সকহলর হখয়াল করা দরকার। হকাথাও হবদ‘আহতর ভহয় বয়ানই কহর না।
আবার হকাথাও হমম্বহর বহস এই বয়ান করা হয়। উভয়হট ভুল তরীকা। (মু: ইবহন
আবী শাইবা, হা: নং ৫৪৩৩, মু: হাহকম-৩৬৭)
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৩৭. জুম‘আর প্রথম আযাহনর সাহথ সাহথ মসহজহদ রওয়ানা হওয়া বা
রওয়ানার প্রস্তুহত হনয়া জরুরী। প্রথম আযাহনর পর হবচা-হকনা ও দুহনয়াবী
অনযানয কাজ এমনহক হর বহস নফল নামায বা কুরআন হতলাওয়াত সবই
হনহষধ হহয় যায়। (সূরাহয় জুম‘আ-৯)
সুতরাং জুম‘আর প্রথম আযান অহনক আহে হদহব না। যাহত হলাকহদরহক
গুনাহোর বানাহনা না হয়। কারর্ এত আহে তারা মসহজহদ হাহজর হয় না।
এজনয সুন্দর হনয়ম হল, হসায়া বারটা বা সাহে বারটায় খতীব সাহহব বাংলা
বয়ান শুরু কহর হদহবন। আধ ণ্টা বা হপ হন এক ণ্টা বয়াহনর পর জুম‘আর
প্রথম আযান হহব। তারপর সকহল সুন্নাত পহে হনহব এবং দান বাক্স চালাহত
হহল চালাহব। তারপর খুতবার আযান হহব এবং খুতবা শুরু হহয় যাহব। (প্রাগুি)
৩৮. আমাহদর হদহশ অহনক মসহজহদ খুতবা চলাকালীন দান বাক্স চালাহনা
হয়। এটা মারাত্মক ভুল। এহত গুনাহ হতা হয়ই, উপরন্তু জুম‘আর ফযীলতও
বাহতল হহয় যায়। (সূরাহয় আ‘রাফ-২০৪, মুসহলম শরীফ হা: নং ৮৫১)
কাহজই কাবলাল জুম‘আ সুন্নাহতর পহর বা ফরয নামাহযর সালাহমর পহর
মসহজহদর জনয কাহলকশন করহব। এর উত্তম তরীকা হল প্রহতযক কাতাহর
একজন রুমাল হনহয় চলহত থাকহব। সকহল রুমাহলর মহধয হাত ঢুকাহব। চাই
এই মুহূহতণ দান করুক বা না করুক। এহত কাহরা প্রহত বদগুমানী হহব না এবং
আহস্ত আহস্ত সকহলর মহধয দাহনর অভযাস েহে উিহব।
৩৯. হবনা অপরােতায় মসহজহদ জানাযা নামায পো মাকূপহহ তাহরীমী ও
নাজাহয়য। যহদও লাশ মসহজহদর বাইহর রাখা হয়। এর দ্বারা জানাযা নামাহযর
হয উহুদ পাহাে পহরমার্ সওয়াহবর কথা হাদীহস বহর্ণত হহয়হছ তাও বাহতল
হহয় যায়। সুতরাং হয সব এলাকায় হকান মাি বা খালী স্থ্ান আহছ হসখাহন
অবশযই মাহি জানাযা পেহব। অলসতা কহর মসহজহদর মহধয জানাযা পেহব
না। হযাাঁ! হযখাহন এ ধরহনর মাি হনই বা প্রবল বৃহষ্ট হহে হস হেহত্র হিকাবশত:
মসহজহদর মহধয জানাযা পোর অবকাশ আহছ। (আবূ দাউদ হা: নং ৩১৯১, রিুল
মুহতার-২/২২৪)

উহল্লখয, মসহজহদর মাহি জানাযা পোর হেহত্র সুন্নাত নামায থাকহল তা পহে
তারপর জানাযার জনয হবর হওয়া উত্তম। কারর্ হলাকহদর অন্তহর সুন্নাহতর
গুরুত্ব কহম হেহছ। তাই হকান বাহানায় হবর হহয় হেহল আর সুন্নাত পো হয় না।
(আবূ দাউদ হাদীস নং ৩১৮৯, ফাতহুল বারী-২/৯০)

৪০. বতণমাহন মসহজহদর মহধয মহদর নামায পোর একটা কুপ্রথা চালু হহয়
হেহছ। এটা বে করা উহচত। কারর্ মহদর নামায মাহি ময়দাহন ও মদোহহ
পো নবীজীর সুন্নাত। মসহজহদ পো সুন্নাত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
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ওয়া সাল্লাম প্রবল বৃহষ্টর উযহর জীবহন একবার মাত্র মসহজহদ মহদর নামায
পহেহয় হছহলন। এছাো সব সময় হতহন মহদর নামায ময়দাহন পহেহছন।
মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর আহশকহদর জনয এসব সুন্নাহতর
প্রহত দৃহষ্ট হদয়া খুবই প্রহয়াজন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৯৫৬, আবূ দাউদ হাদীস নং
১১৬০)

৪১. ইমাম সাহহহবর দাহয়ত্ব শুধু নামায পোহনা নয়। বরং হতহন পুহরা মহল্লার
দাহয়ত্বশীল। কাহজই সকল হবনামাযীহক নামাযী এবং হবজামা‘আতীহদরহক
জামা‘আহতর পাবন্দ বানাহনার জনয হতহন পহরকল্পনা মাহফক হমহনত চাহলহয়
যাহবন। কহমহটর সদসযের্ তাাঁহক সম্মানজনক হবতন হদহবন। যাহত ইমামমুয়াহজ্জহনর হটউশহন করহত না হয়। তারা মানুহষর হর হেহয় একটা বাচ্চাহক
হকন পোহবন। তারা হতা মহল্লার সকল বয়হসর হলাকহদর দীহনর জরুরী হবষয়
হশো দান করহবন। ইমাম বুখারী রহ. জন্মভূহম বুখারা হথহক বহহষ্কার হওয়াহক
বরর্ কহর হনহয়হছহলন হকন্তু আমীহরর বােীহত হেহয় হটউশহন করহত রাজী
হনহন। (হসয়ার: ১০/৩১৭)
ইমাম সাহহব মসহজহদর মহধয প্রহতহদন রুহটন মাহফক অন্তত হতন প্রকার
তা‘লীম হদহবন।
ক. মমান ও আকীদার তা‘লীম এবং মমান হবনষ্টকারী হবষহয়র তা‘লীম। এ
হবষয়হট শরী‘আহত সবণাহধক গুরুত্বপূর্ণ। এর হচহয় জরুরী হকান হবষয় শরী‘আহত
হনই। (বুখারী হা: নং ৯, মুসহলম হা: নং ১, আবূ দাউদ হা: নং ৪৬৯৫)
খ. কুরআহন কারীম ও দু‘আ-কালাম, আত্তাহহয়যাতু, দূপদ শরীফ ইতযাহদ সহীহ
করার তা‘লীম। এটা নূরানী পিহত অনুযায়ী চক-হেহটর মাধযহম অল্প সমহয়র
মহধয সুন্দরভাহব হশখাহনা সম্ভব। (দারা কুতনী হা: নং ৪৫, দাহরমী হা: নং ২২১)
ে. দীহনর জরুরী মাসাইল এবং উযূ, নামায, আযান, ইকামহতর বাস্তব প্রহশের্
যা একান্ত জরুরী। কারর্ প্রহশের্ বযতীত শুধু বয়ান শুনার দ্বারা নামায সহীহ
করা সম্ভব নয়। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬৭৭, নাসায়ী হা: নং ২২৭৭, আবূ দাউদ হা: নং ৫৩০)
এছাোও সপ্তাহহ এক হদন আধা ণ্টার জনয মুসল্লীহদরহক ধারাবাহহকভাহব
কুরআহনর তাফসীর কহর শুনাহবন। জুম‘আর বয়ানহট পহরকহল্পত ভাহব
করহবন। যাহত সকল মুসল্লীর মহধয ফরহয আইন পহরমার্ ইলম এহস যায়।
যথা: মমান-আক্বীদা হিক করা, ইবাদাত বহন্দেী সুন্নাত ও মাসআলা অনুযায়ী
করা, হরহযক হালাল রাখা, বান্দার হক আদায় করা, এবং আত্মশুহি করা।
“ইসলামী হযহন্দেী” অথবা “আহকাহম হযহন্দেী” হকতাব হথহক হবষয়গুহলার
বযাখযা হদহখ হনহবন। এবং মুসল্লীহদর সামহন অল্প অল্প কহর হপশ করহবন।
তাছাো ইমাম সাহহব মুসল্লীহদর হনহয় হনহজর মহল্লায় এবং পাশ্বণবতণী মহল্লায়
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োশহতর হনযাম চালু করহবন এবং মহল্লার দু:স্থ্ মানবতার হখদমহতর জনয
ধনীহদর দৃহষ্ট আকষণর্ করহবন। এই হল ইমাম সাহহবহদর দাহয়হত্বর সংহেপ্ত
হববরর্। এসব দাহয়ত্ব পালন করহল মসহজদগুহলা হহদাহয়হতর মারকাহয
পহরর্ত হহব ইনশা আল্লাহ। (সূরাহয় আহল ইমরান-১৬৪, আবূ দাউদ- হাদীস নং ৩৬৪১)
৪২. বতণমাহন পহশ্চমা ের্তাহন্ত্রক পিহতর মাধযহম হদশ পহরচালনা হথহক আরম্ভ
কহর সব হকছু পহরচালনা করা হহে। অথচ কুরআহন কারীহমর বহু আয়াহত
ের্তহন্ত্রর কহিার সমাহলাচনা করা হহয়হছ। যার হকছু হলখহকর “হকতাবুল
মমান” এর ৫ম অধযায় হথহক জানা যাহব।
পহরচালনার এ পিহত সবণ হনকৃষ্ট পিহত। এ পিহতহত মানুহষর মাথা ের্না করা
হয়। হকন্তু মেজ মাপা হয় না। এ পিহতহত একজন হবচারপহতর রাহয়র হয মূলয
একজন হবকুহফর রাহয়র একই মূলয। এ পিহতহত কখহনা হকান হজহনষ
ভালভাহব চলহত পাহর না। এজনয মসহজদ পহরচালনার বযাপাহর হনেহলহখত
পিহত অনুসরর্ করহবন।
মহল্লার মহধয যারা মুরব্বী হের্ীর, পাক্কা নামাযী, পরহহযোর ও জ্ঞানী হলাক
থাকহবন ইমাম সাহহবসহ তাহদরহক মজহলহস শুরা হ াষর্া করহবন। অতুঃপর
তাহদর পরামহশণ ও মহনানয়হন মাঝ বয়সী পরহহযোর নামাযী ও জ্ঞানী
হলাকহদরহক কহমহটর সদসয বা মুতাওয়াল্লীর সাহাযযকারী বানাহনা হহব। এরা
মূলতুঃ মসহজহদর হখদমত আঞ্জাম হদহয় যাহবন আর মজহলহস শুরা শুধু তাহদর
কাযণিম পযণহবের্ ও পহরদশণন করহত থাকহবন। কহমহটর হকান ভুল ভ্রাহন্ত হহল
তারা শুধহরহয় হদহবন। কহমহটর সদসযহদর মহধয হকান ভুল বুঝাবুহঝ হহল তারা
মীমাংসা কহর হদহবন। এবং তাহদরহক সুপরামশণ হদহত থাকহবন। হকান সদসয
মসহজহদর জনয সময় না হদহল বা কাহজ অনীহা প্রকাশ করহল তাহক সংহশাধন
করহবন। যহদ হস অপারেতা হপশ কহর তাহহল তার স্থ্হল নতুন সদসয
মহনানীত করহবন।
সারকথা ইসলাহম জ্ঞানীহদর মহনানয়ন ও পরামশণ হভহত্তক হসিান্ত সমথণন কহর।
জনসাধারহর্র হনবণাচনহক সমথণন কহর না। বা তাহদর হভাটাহভাহটর হসিান্তহক
অনুহমাদন কহর না। (সূরাহয় হনসাুঃ ৫৯, আন‘আম-১১৬, হবদায়া হনহায়া-৭/১৪০)
৪৩. হবহনময় হনহয় মসহজহদর মহধয বাচ্চাহদর বা অনযহদর তা‘লীম হদয়া
মাকরুহ ও নাজাহয়য। আজকাল অহধকাংশ হেহত্র এর বযহতিম করা হহে।
এজনয ইমাম-মুয়াহজ্জন বা খাহদমের্ মসহজহদর তা‘লীম আল্লাহর ওয়াহস্ত
হদহব। অপরহদহক মসহজদ কহমহট তাহদর জনয সম্মানজনক হবতহনর বযবস্থ্া
করহব। যাহত তারা এ নাজাহয়য হবতহনর মুখাহপেী না থাহকন। এহত
আহলমহদর মযণাদাহাহন হয়। এ হথহক পরহহয করা কতণবয। (মুসহলম শরীফ-হাদীস
নং ২৮৫, দূহরর মুখতার ও রিুল মুহতার-৫/৩৬৪, হহহন্দয়া-৫/৩২১)
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৪৪. মসহজহদর হভতহর বা মসহজহদর উপহরর তলায় আবাহসক মাদরাসা
কাহয়ম করা জাহয়য হনই। এহত মসহজহদর সম্মান ও ইহহতরাম রো পায় না।
বতণমাহন হকছু হকছু স্থ্াহন হদখা যাহে হয, মসহজদ কহমহট দীহনর হখদমত মহন
কহর মসহজহদর মহধয এ ধরহনর মাদরাসা কাহয়ম কহরহছন। যা শরী‘আহতর
দৃহষ্টহত হনহষধ। হযাাঁ! অনাবাহসকভাহব হনহদণষ্ট সমহয়র জনয মসহজহদর হয হকান
তলায় দীহনর তা‘লীম তারহবয়ত জাহয়য আহছ। তহব হযহন পোহবন হতহন হবনা
হবতহন পোহবন এবং এ তা‘লীহমর দ্বারা মুসল্লীহদর ইবাদত-বহন্দেীর মহধয
হকান অসুহবধা না হয় হস হদহক হখয়াল রাখা জরুরী। (রিুল মুহতার-১/৬৬০-৬৬৩,
হহহন্দয়া-৫/৩২১)

মসহজহদর আহরা কহতপয় আদব
পূহবণর আহলাচনায় মসহজহদর অহনকগুলা আদব বহর্ণত হহয়হছ। হসগুহলা ছাো
ফকীহ আবুল লাইসরহ. ‘তাম্বীহুল োহফলীন’ নামক হকতাহব মসহজহদর আহরা
কহতপয় আদব উহল্লখ কহরহছন, যথাুঃ
১. মসহজহদ অবস্থ্ানরত হলাকজন যহদ নামায, হযহকর হকংবা হতলাওয়াহত
মশগুল না থাহক তাহহল মসহজহদ প্রহবহশর সময় তাহদরহক সালাম করা। আর
যহদ তারা নামায ইতযাহদহত মশগুল থাহক তখন উচ্চ স্বহর সালাম করা হনহষধ।
আর এহত মুসহল্লহদর ইবাদহত সমসযা সৃহষ্ট হয়। সুতরাং অহনহক মসহজহদ
প্রহবশ কহর সশহব্দ মুসল্লীহদর হয সালাম কহর তা ভুল।
২. মসহজহদ প্রহবহশর পর দুই রাকাত তাহহয়যাতুল মাসহজদ এর নামায পো
ভাল। ভুহল বহস পেহলও এ নামায পো যায়। এটা যুহর, আসর এবং ইশার
ওয়াহি। প্রহতহদন অন্তত একবার হহলও পো কতণবয। অহনহক হদহন এক
ওয়াহিও এ নামায পহে না। এটা হিক নয়।
৩. হকান ধরহনর হবচা-হকনা করা। যহদও তা হফাহনর মাধযহম হহাক না হকন।
সারকথা, দুহনয়াবী কথা বলার জনয মসহজহদ বসা ও প্রহবশ করা জাহয়য হনই।
হতমহন ভাহব নামাহযর জনয মসহজহদ হেহয় দুহনয়াবী লম্বা কথা বলাও না
জাহয়য। তহব হিকাবশত ২/১হট কথা বলার অবকাশ আহছ।
৪. মসহজহদ হকান হারাহনা হজহনহষর হ াষর্া হদয়া জাহয়য হনই। এহত
মুসল্লীহদর ইবাদহত বযা াত হট। তহব মসহজহদর হেইহট এ ধরহনর এ‘লান
করহত পাহর।
৫. নামাযী বযহির সামহন হদহয় অহতিম করা নাজাহয়য। এটা মারাত্মক গুনাহ।
একান্ত হযহত হহল হকান হকছুর দ্বারা সুতরা স্থ্াপন কহর তারপর যাহব। অবশয
হয বযহি মুসল্লী বরাবর সামহন বহস আহছ হস হয হকান এক পাশ হদহয় চহল
হযহত পাহর।
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৬. মসহজহদ থুথু বা কফ না হফলা বা মসহজহদর সীমানায় উযূ না করা এবং
আেুল না ফুটাহনা।
৭. মসহজদহক নাপাক বস্তু, অবুঝ হশশু, পােল প্রহবশ করহত না হদয়া এবং
কাউহক শারীহরক শাহস্ত প্রদান করা হথহক পহবত্র রাখা। (হহহন্দয়া-৫/৩২১)
তহব বুঝমান তথা ৭ বছর বা তহতাহধক বয়হসর হছহলহদরহক মসহজহদ এহন
হনহজর পাহশ হরহখ নামায পোহনা প্রহতযক অহভভাবহকর দাহয়ত্ব। যাহত তারা
নামায ও জামা‘আত সম্পহকণ অভযস্ত হহত পাহর। এহেহত্র অহভভাবকহদর সাহথ
তাহদরহক বেহদর কাতাহর দাাঁে করাহনাই হেয় এবং এহত হকান অসুহবধা হনই।
তা না কহর এ ধরহর্র বাচ্চাহদরহক হপছহন হিহল হদহল এক হদহক হযমন
অহভভাবকহদর হপহরশানী হহত পাহর। অপরহদহক কহয়কজন বাচ্চা হমহল
নামাহযর পহরবহতণ হহট্টাহোহল হলপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল। (আহসানুল
ফাতাওয়া-৩/২৮)

উহল্লখযুঃ বেযমার্ পরচায় হয সব হবষয় সম্পহকণ আহলাচনা করা হল, হস সব
হবষহয়র অহনকগুহলাই মাদরাসা পহরচালনার হেহত্র প্রহয়াে হহব। এ জনয
মাদরাসা কতৃণপহের হস সব হবষহয়র হদহক হবহশষ হখয়াল করা কতণবয।
হবুঃদ্রুঃ এ হবষহয় হবস্তাহরত জানার জনয মুফহত শফী রহ.-এর হলহখত “আদাবুল
মাসাহজদ” নামক হকতাব হদখা হযহত পাহর।

সপ্তম অধযায়
কাফন-দাফহন বজণনীয় কাজ
মৃতযু হরাহে আিান্ত অবস্থ্ায় বজণনীয় কাজ
১. রুেীর হচহকৎসার বযাপাহর হালাল-হারাহমর হখয়াল করা হয় না। অহনক
সময় হারাম হজহনষ দ্বারা হচহকৎসা করা হয়। হহন্দুহদর হথহক ঝাে-ফুাঁক, তাবীজ
হনওয়া হয়। অথচ তারা কুফরী কালাম হদহয় এগুহলা কহর থাহক, যা গ্রহর্ করা
নাজাহয়য ও হারাম। (আবূ দাউদ: হাুঃ নং ৩৮৭০, ৩৮৭৪, আহকাহম মাইহয়যত: ২২৩)
২. রুেীর উযূ, নামায, সতর ইতযাহদর বযাপাহর হখয়াল করা হয় না। অথচ এ
অবস্থ্ায়ও তার উপর এগুহলা জরুরী। তাই মৃতুযরুেীর হনকট আত্মীয়হদর
এগুহলার বযাপাহর যত্নবান হওয়া উহচত।
৩. অহনহক রুেী হদখহত হেহয় সুন্নাত মুতাহবক দু‘আ হতা পহেই না । উপরন্তু
রুেীর সামহন এমন কথা বহল যার দ্বারা রুেী তার হায়াত হথহক হনরাশ হহয়
যায়। এটা মারাত্মক ভুল। (মুসহলম শরীফ: হাুঃ নং ৯১৯ নাসায়ী: হা: নং ১৮২৫, আবূ
দাউদ: হাুঃ নং ৩১১৫)
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৪. মুমূষণাবস্থ্ায় মৃতুযরুেী এক তৃতীয়াংহশর অহতহরি সম্পহদ কাহরা জনয
ওহসয়যত করহব না। কারর্: মৃতুযহরাহে আিান্ত হওয়ার পর এর অহতহরি
সম্পদ হথহক তার মাহলকানা দুবণল হহয় যায়। (আহকাহম মাইহয়যত: ২২৬)
৫. হকান ওয়াহরহশর জনয সম্পহদর ওহসয়যত করহব না। কারর্ ওহসয়যহতর পর
অবহশষ্ট ২/৩ অংহশর মহধয মৃতুযরুেীর পূর্ণ মাহলকানা থাহক না। তাছাো
ওয়াহরশহদর জনয ওহসয়যত করা নাজাহয়য। (মুসনাহদ আহমাদ: হাুঃনং ১৭৮, ইবহন
মাজাহ: ২৭১৩)

৬. মুমূষণাবস্থ্ায় সন্তানহদরহক সামহন এহন হবহভন্ন সম্পদ সম্পহকণ হজজ্ঞাসা করা
হয়। হযমনুঃ টাকা হকান বযাংহক হরহখহছ? অমুক জহমর পহজশন হক? ইতযাহদ।
এগুহলা এহকবাহরই অনুহচত। কারর্ এর দ্বারা মুতুযহরােীর অন্তর দুহনয়ামুখী
হহয় যায়। আর জীবহনর হশষ মুহূহতণ তার অন্তর দুহনয়ামুখী হওয়া মারাত্মক
ভুল। (আহকাহম মাইহয়যত:২২৮)
৭. মুমূষণাবস্থ্ায় হনহজর হকান অে হযমন: চেু, হকডনী ইতযাহদ দাহনর ওহসয়যত
করা যাহব না। কারর্ কাহরা হকান অে তার মাহলকানাধীন নয়, বরং
সবহকছুহতই মাহলকানা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীহনর। মানুষহক
সামহয়কভাহব হহফাজত করা ও দুহনয়া আহখরাহতর কলযাহর্ বযবহার করার
অনুমহত হদয়া হহয়হছ মাত্র। (রিুল মুহতার: ২/৯৩)
৮. কাহলমার তালক্কীন করার হেহত্র মৃতুযরুেীহক কাহলমা পেহত আহদশ হদয়া
হয়, যা এহকবাহরই অনুহচত। কারর্ মুমূষণরুেী মৃতুযযন্ত্রর্ায় কাতর হহয় কাহলমা
পেহত অস্বীকার কহর বসহত পাহর। পহরর্হত এই হয় হয, একটা মুস্তাহাব
আমল করাহত হেহয় একজন মমানদার বযহি েহতগ্রস্ত হহয় মৃতুযবরর্ কহর।
এজনয সন্তানহদর দাহয়ত্ব হল তার পাহশ বহস কাহলমা পেহত থাকা। হস
একবার পহে হনহল হদ্বতীয়বার পোর জনয আর তাহক তালক্বীন করহব না। হশষ
হনুঃশ্বাস তযাে করা পযণন্ত কাহলমার তালক্বীন করহতই থাকহত হহব এমন মহন
করা ভুল। (দুরহর মুখতার: ২/১৯১)
৯. অহনহক মূখণতাবশত: রুেীর হনকট সূরা ইয়াসীন পেহত হদয় না। তারা মহন
কহর এটা পেহল রুেীর আর বাাঁচার আশা থাহক না। এমনহট মহন করা ভুল।
(আবূ দাউদ: হা: নং ৩১২১, সহীহ ইবহন হহব্বান: হা: নং ২৯৯১, দূরহর মুখতার: ২/১৯১)

মৃতযু র পর বজণনীয় কাজ
১. কাহরা ইহন্তকাহলর পর তার লাশ মাহটর উপর রাখহব না। বরং খাহটয়ার
উপর রাখহব। (দুরহর মুখতার: ৩/৮৪)
২. সবহরর পহরপন্থী হকান আচরর্ কাহরা হথহক প্রকাশ না পায় হস হদহক
হখায়াল রাখহব। হযমন: বে আওয়াহজ িন্দন করা। পহরহধয় বস্ত্র হছাঁহে হফলা।
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মাথা-বুক চাপোহনা, জাহহলী যুহের শব্দ মুহখ উচ্চারর্ করা ইতযাহদ। (বুখারী
শরীফ: হা: নং ৬২৯৪, হতরহমযী হা: নং ৯৮৪)

৩. মৃতবযহিহক হোসল হদয়ার পূহবণ তার পাহশ বহস কুরআহনর হতলাওয়াত
করহব না। বরং সাওয়াব হরসানীর জনয কুরআন খানী করহত চাইহল তা অনয
স্থ্াহন করহব। তহব তা হবনা পাহরেহমহক হওয়া জরুরী। (দুরহর মুখতার: ৩/৮৩,
ফাতাওয়াহয় রাহীহময়া: ৮/১৯৭)

৪. ইহন্তকাহলর পরও পদণার হবধান বহাল ধাহক। তাই জীবিশায় যাহদর সাহথ
হদখা সাোত নাজাহয়য হছল তারা মৃতবযহিহক হদখহত পারহব না। সুতরাং
হবোনা পুরুহষর লাশ হবোনা মহহলাহদর জনয হদখা হযমন হনহষধ, হতমহনভাহব
হবোনা মহহলার লাশ হবোনা পুরুহষর জনয হদখাও হনহষধ। তহব স্বামী-স্ত্রী
মৃতুযর পর এহক অপহরর হচহারা হদখহত পারহব। তহব স্বামী স্পশণ করহত
পারহব না। (সূরাহয় হনসা: ২২, রিুল মুহতার: ২/১৯৫, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২১৯,
মাহমূহদয়া: ২/৩৯৮)

৫. এমহনভাহব আত্মীয়-স্বজহনর মধয হথহক যাহদর পরস্পর হদখা সাোত
নাজাহয়য, অহনক হেহত্র হদখা যায় হয, তারা এক অপরহক জহেহয় ধহর কাাঁদহত
থাহক। এজাতীয় হারাম কাজ হথহক অবশযই হবরত থাকহব। অহনহক মৃত বযহির
ছহব উহিহয় তা সংরের্ কহর থাহক এবং পহত্রকায় হদয়, যা অতযন্ত েহহণত কাজ
হবধায় তা হথহক হবরত থাকহব। (আহসানুল ফাতওয়া:৪/২১৯)
৬. মৃত বযহির পশম, হমাচ, নখ কতণন করহব না। এমহনভাহব তার চুল দাাঁহে
আাঁচোহনা হথহকও হবরত থাকহব। সমাহজর অহনক মূখণ হলাক মৃত বযহির
নাভীর নীহচর পশম কাটাহক সুন্নাত মহন কহর, তাহদর এধারর্া হিক নয়। (দুরহর
মুখতার: ২/১৯)

৭. মৃতুযর পহর হবহভন্ন অজুহাহত আমাহদর হদহশ দাফহন হয হদরী করা হয় তা
শরীয়ত সম্মত নয়।কারর্ শরী‘আহত মুদণাহক যত তাোতাহে সম্ভব দাফন করার
হনহদণশ হদয়া হহয়হছ। সুতরাং হবশী হদরী করার হকান অবকাশ হনই। কাহজই
মাহয়যহতর হছহল-হমহয়হদর উপহস্থ্হতর জনয দাফহন হদরী করা হিক নয়। বরং
তারা অনুপহস্থ্ত থাকহলও উপহস্থ্ত আত্মীয়-স্বজন তাৎেহর্কভাহব দাফন কাযণ
হশষ কহর হফলহব। পহর তারা এহস কবর হযয়ারত করহব এবং দু‘আ করহব।
তারা দূহর থাহক এবং এহস মৃত মা-বাহপর হচহারা হদখহব এই অজুহাহত তাহদর
জনয দাফহন হবলম্ব করা যাহব না।
৮. অহনহক মাহয়যহতর হচহারা হদখাহনার জনয অহনক সময় নষ্ট কহর; অথচ এর
জনয আলাদা সময় বরাি করা হিক নয়। বরং স্বাভাহবক কাজ কহমণর মহধয এটা
হসহর হনয়া কতণবয বা একান্ত জরুরত পেহল কাফন পরাহনার পর জানাযার
পূহবণ অল্প সমহয়র মহধয হদহখহয় হদয়া যায়। (আহসানুল ফাতাওয়া:৪/২১৯)
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৯. অহনহক জানাযার জামা‘আহত হলাক সংখযা বৃহি করার জনয নানা অজুহাত
হপশ কহর থাহক। হযমন তারা বহল থাহক হয, এখন সকাল আট হটকায়
জানাযা পেহল জানাযায় হলাক সংখযা হবশী হহব না। সুতরাং বাদ যুহর বা বাদ
জুম‘আ জানাযার নামায অনুহষ্ঠত হহব। তাহদর একথাও শরীয়ত সম্মত নয়।
এটা গুনাহহর কাজ। গুনাহহর কাজ কহর হবশী হলাক হাহজর করার দ্বারা
মাহয়যহতর হতা হকান ফায়দা হহবই না, বরং কবহর মু’হমহনর জনয প্রস্তুত কৃত
জান্নাহতর হবছানা, জান্নাহতর হলবাস, জান্নাহতর হাওয়া হথহক তাহক বহঞ্চত রাখা
হয়।
১০. অহনক হলাকহক হদখা যায় তারা মৃতুযর পর লাশ হদহশর বাহেহত বাপমাহয়র সাহথ দাফন করার ওহসয়যত কহর যায়। অথচ এূপপ ওহসয়যত করা
শরীয়ত সম্মত নয়, এবং অনযহদর জনয হস ওহসয়যত পূর্ণ করাও হিক নয়।
অহনহক এ ধরহনর ওহসয়যত ছাোও হনহজর আত্মীয়স্বজনহদর লাশ হদহশর
বাহেহত হনহয় যায়। এক হদশ হথহক আহরক হদহশ হনহয় যায়, হবহদশ হথহক
হদহশ হনহয় আহস। অথচ এগুহলা দাফহন হবলম্ব হওয়ার কারর্ হওয়ায় এসব
কাজ হনহষধ। শরী‘আহতর ফয়সালা হল হয বযহি হয স্থ্াহন বা শহহর মারা হেল
তাহক তৎপাশ্বণবতণী মুসলমানহদর হকান কবরস্থ্াহন দাফন কহর হদহত হহব। (দূরহর
মুখতার: ৬/৬৬৬ আল বাহরুল রাহয়ক: ২/৩৩৫, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২০৯)

১১. অহনক জানাযার হেহত্র আহরকহট বদ রসম লেয করা যায় হয, জানাযা
নামাহযর পূহবণ সমহবত মুসল্লীহদর হজজ্ঞাসা করা হয় “হলাকহট হকমন হছহলন?”
সকহল উত্তর হদয় “ভাল হছহলন।” হাদীহসর ফযীলত জবরদস্তী সােয উসূল
করার দ্বারা হাহসল হহব না বরং অহনহক বাধয হহয় হমথযা সােয হদয় এবং এমন
কথা মুহখ বহল যা তার অন্তর স্বীকার কহর না। এূপপ করা উহচত নয়।
১২.জানাযা নামায একাহধক বার পো হয়। এূপপ করা শরীয়ত সম্মত নয় ।
বরং তা একবার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হযাাঁ! যহদ মৃত বযহির হকান ওলী জানাযায়
শরীক না হহয় থাহক এবং তার পে হথহক পূহবণ আদায়কৃত নামাহযর অনুমহতও
না হহয় থাহক তাহহল হসই ওলী পূহবণর নামাহয যারা অনুপহস্থ্ত হছল তাহদর হক
হনহয় ২য় বার জানাযা নামায পেহত পাহর। (রিুল মুহতার: ২/২২২, আহসানুল
ফাতাওয়া: ৪/২১৩)

১৩. হতমহনভাহব োহয়বানা জানাযার হয প্রথা চালু রহয়হছ হা জাহয়য হনই।
(ফাতহূল কাদীর: ২/১৮, জাহহরুল ফাতাওয়া:২/১৮, মাহমূহদয়া: ৭/২২৭)

১৪. আহরকহট বদ রসম হল; অহনহক জানাযার নামাহযর পহর মুদণার হচহারা
হদখায়। এহত দাফন হবলহম্বত হয়, যা শরী‘আহত হনহষি। (বুখারী শরীফ: হা: নং
২৬৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/২১৯ মাহমূহদয়া: ২/৩০৮)
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১৫. আহরকহট বদ রসম এই হয, মুদণাহক কাাঁহধ কহর কবর স্থ্াহন হনয়ার সময়
হলাহকরা উচ্চ স্বহর কাহলমাহয় তাইহয়যবা ও কাহলমাহয় শাহাদাত পেহত থাহক।
এটা হিক নয়। বরং অন্তহর অন্তহর মাহয়যহতর জনয ইহস্তেফার করহত থাকহব।
(দুরহর মুখতার: ২/২৩৩, আল বাহরুল রাহয়ক: ২/৩৩৬, ইমদাদুল মুফতীন: ১৬৪, আহকাহম
মাইহয়যত:২৪০)

১৬. অহনক স্থ্াহন মাহয়যহতর খাহটর উপর কাহলমা বা আয়াতুল কুরসী ইতযাহদ
আয়াত খহচত চাদর হদহয় মাহয়যতহক হঢহক হদয়া হয়। আবার অহনহক কাফহনর
কাপহে আয়াতুল কুরসী বা অনয হকান আয়াত হলহখ হদয় অনুূপপ হকউ হকউ
মাইহয়যহতর কপাহল আেুল হদহয় কাহলমা হলহখ এসবই নাজাহয়য। (বুখারী শরীফ
হাদীস নং ২৬৯৭, আহসানুল ফাতাওয়া: ১/৩৫১, মাহমূহদয়া: ২/৪০১)

১৭. অহনহক লাহশর আহে বা পাশা-পাহশ চলহত থাহক, এটাও হিক নয়। বরং
লাশ বহনকারী বযতীত সকহলই লাহশর হপহছ হপহছ চলহব এবং লাশ জহমহন
রাখার পূহবণ হকউ বসহব না। (আবূ দাউদ: হা: নং ৩১৮০, দুরহর মুখতার: ২/২৩৬, আল
বাহরুল রাহয়ক: ২/৩৩৩)

১৮. জানাযা নামাহযর পরপর দাফহনর পূহবণ অহনক স্থ্াহন সহম্মহলতভাহব দু‘আ
ও মুনাজাত করা হয়। এটা নাজাহয়য। শরী‘আহত এর হকান হভহত্ত হনই। কারর্
জানাযা নামাযই মাহয়যহতর জনয দাফন পূবণ সহম্মহলত দু‘আ। (বুখারী শরীফ:
২/৬৫২, আল বাহরুর রাহয়ক; ২/৩২১, আহসানুল ফাতাওয়া: ১/৩৫২)

১৯. জানাযার বযাপাহর আহরকহট বদ রসম হল হবনা অপরােতায় মসহজহদ
জানাযা পো। শরী‘আহতর দৃহষ্টহত বাইহর জানাযা পোর সুহযাে থাকাবস্থ্ায়
মসহজহদ জানাযা পো মাকরুহহ তাহরীমী। (রিুল মুহতার: ২/২২৪, আল বাহরুর
রাহয়ক: ২/৩২৭, নসবুর রায়া: ২/২৭)

২০. স্বাভাহবকভাহব জানাযা ধতরী হহয় যাওয়ার পর ওয়াহিয়া নামাহযর সময়
হহয় হেহল যহদও জানাযার নামায ফরয নামাহযর পহর সুন্নাহতর আহেই পো
উহচত। হকন্তু বতণমান যামানায় ফরহযর পর সুন্নাত পহে জানাযা পেহব। কারর্
মানুহষর হনকট সুন্নাহতর গুরুত্ব না থাকায় একবার মসহজদ হথহক জানাযার জনয
হবর হহল আর সুন্নাত পোর হখয়াল থাহক না। (দুরহর মুখতার: ২/১৬৭, ইমদাদুল
মুফতীন: ৭৩৭)

দাফন পরবতণী বজণনীয় কাজ
১. জন্ম বাহষণকী, মৃতুয বাহষণকী পালন করা ইহুদী, হিষ্টান ও হহন্দুহদর সংস্কৃহত।
দীনী ইলম না থাকার দরুন এসব হবদ‘আত ও বদ রসম মুসলমানরা ভাল কাজ
মহন কহর চালু কহর হদহয়হছ। এগুহলা মারাত্মক গুনাহহর কাজ। এ ধরহনর গুনাহ
হথহক অহনহকর তাওবাও নসীব হয় না। সুতরাং এগুহলা অবশযই তযাে করা
কতণবয। (বুখারী শরীফ: হা: নং ৫৮৯২, মুসহলম শরীফ: হা: নং ২৫৯)
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২. সওয়াব হরসানীর জনয অহনহক হতনহদনা, সাতহদনা, হত্রশা, চহল্লশা বা
এজাতীয় রসমী অনুষ্ঠান কহর। কুলখানী কহর, প্রচহলত মীলাদ পহে।
ধুম-ধাহমর সাহথ ধনী হলাক ও আত্মীয় স্বজনহদর দাওয়াত কহর খাওয়ায়
ইতযাহদ। এগুহলা ভুল, হহন্দুয়ানী তরীকা। শরী‘আহতর দৃহষ্টহত খুশীর সময়
দাওয়াত খাওয়াহনার হনয়ম। আর হপতা-মাতা ও অনযানয আত্মীয়-স্বজহনর মৃতুয
হকান খুশীর হবষয় নয়। তাই এসব দাওয়াত খাওয়াহনা কুসংস্কার।(রিুল মুহতার:
২/২৪০, আহকাহম মাহয়যত: ২৪১, ফাতাওয়াহয় দারুল উলুম হদওবন্দ: ৫/৪৪৭, ফাতাওয়া
রহীহময়া: ১/৩৯৬)

৩. সাওয়াব হরসানীর আহরকহট তরীকা হহে েরীব-হমসকীনহদরহক খানা
খাওয়াহনা। অহনহক মাইহয়যহতর ইজমালী সম্পহত্ত হথহক খানা খাওয়ায়। এহেহত্র
ওয়াহরশ যহদ বাহলে হয় এবং সকহলর পরামশণ বা সম্মহতহত খানা খাওয়াহনা
হয় তাহহল শরী‘আহতর দৃহষ্টহত হকান অসুহবধা হনই। হকন্তু হকান একজন
ওয়াহরশও যহদ নাবাহলে বা পােল থাহক বা হকউ এহত অসম্মত থাহক তাহহল
এূপপ করা জাহয়য হহব না। এবং ঐ খানা খাওয়াও নাজাহয়য হহব। এর দ্বারা
এতীহমর মাল খাওয়ার গুনাহ হহব। যহদও ঐ নাবাহলে বা পােল অনুমহত হদয়।
হকননা শরী‘আহত তার অনুমহত গ্রহর্হযােয নয়। (বাইহাকী শরীফ: ৬/১০১)
৪. অহধকাংশ হেহত্র মাহয়যহতর সম্পদ বণ্টহন অহনক হদরী করা হয়, এহত
হববাহহত হবানহদর এবং দূহর অবস্থ্ানকারী ভাইহদর হক নষ্ট করা হয় এবং
হবহশষ কহর হকান সন্তান যহদ নাবাহলে হয় যাহক শরী‘আহতর পহরভাষায়
এতীম বহল, হসই এতীহমর মাল তার মাতা, ভাই-হবান, আত্মীয়-স্বজন কতৃণক
খাওয়া হয়। এজহনয জরুরী হল কালহবলম্ব না কহর মাহয়যহতর হরহখ যাওয়া
স্থ্াবর-অস্থ্াবর সকল সম্পদ তার ওয়াহরশহদর মহধয ভাে কহর প্রহতযকহক তার
দখল বুহঝহয় হদয়া। এবং এতীহমর অংশ তার অহভভাবকহক বুহঝহয় হদয়া।(সূরা
হনসা:৬, মা‘আহরফুল কুরআন: ২/৩০৬)

৫. পয়সার হবহনময় কুরআন খতম কহর সওয়াব হরসানী করা ভুল। এহত
মাহয়যহতর হকান ফায়দা হয় না এবং হয হবহনমহয়র হলন-হদন করা হয় তাও
নাজাহয়য। সুতরাং মাহয়যহতর আত্মীয়-স্বজন ও মহব্বহতর হলাহকরা হনহজর স্থ্ান
হথহক মাহয়যহতর জনয কুরআন হতলাওয়াত কহর সওয়াব হরসানী কহর হদহব।
(রিুল মুহতার: ২/২৪১, আহসানুল ফাতাওয়া: ১/২৭৫)

৬. কবর পাকা করার হয প্রথা চালু হহয়হছ এটা শরী‘আহত হনহষধ। হযাাঁ!
হহফাযহতর জনয হোরস্থ্াহনর চতুুঃপাহশ্বণ পাকা হদয়াল ধতরী করা যায়।(হতরহমযী
হা: নং ১০৫২)
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আহকাহম শহীদ
মৃতুয অবশযম্ভাবী। মৃতুয এহেহয় যাওয়া কাহরা সাহধয হনই। মৃতুযর মহধয সহবণাত্তম
ও সম্মানজনক মৃতুয হল শাহাদাহতর মৃতুয। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম বারবার শাহাদত কামনা কহরহছন। শাহাদাত হপয়াসী নবীর উম্মত
হহহসহব মুসলমান মাত্রই শাহাদাহতর তামান্না করা ও এ জনয হনহোি দু‘আ
করা উহচত।
ك
َ ِاللَّهُمَّ ارْزُقْنِى شَهَادَةً فِى سَبِيل
হহ আল্লাহ! আমাহক হতামার রাহহ শাহাদাত নসীব কহরা।
সাধারর্তুঃ কাহফরহদর হবরুহি সশস্ত্র যুহি হনহত বযহিহকই শহীদ মহন করা
হয়। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম উি বযহি ছাো আহরা
অহনক মাইহয়যতহক শহীদী মযণাদা লাহভর সুসংবাদ প্রদান কহরহছন। এ হেহত্র
হতহন এমন সব মাইহয়যতহকও শহীদ হহহসহব ের্য কহরহছন যাহদর মৃতুযহক
সাধারর্ত “অপমৃতুয” মহন করা হয় (নাউযুহবল্লাহ)। অবশয সশস্ত্র যুহি হনহত
শহীদ আর অনযানয শহীহদর মহধয মযণাদার তারতময থাকহব।
হনহে উভয় প্রকার শহীহদর হবস্তাহরত হববরর্ হদয়া হহে।
মৃত বযহিহক হোসল করাহনা ও কাফন হদয়ার হদক হবহবচনায় শহীদ দুই
প্রকার।
১. হাকীকী শহীদ। হযহন দুহনয়া-আহখরাত উভয় হবচাহর শহীদ। তাহক হোসল
করাহনা হয় না। কাফন হদয়া হয় না। বরং হয কাপহে হস শহীদ হহয়হছ হস
কাপহেই জানাযা পহে দাফন করা হয়।
২.হুকমী শহীদ। হযহন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামএর সুসংবাদ
মুতাহবক আহখরাহত শহীহদর মতণবা লাভ করহবন। হকন্তু পৃহথবীহত তার উপর
প্রথম প্রকার শহীহদর হবধান জারী হহব না। অথণাৎ, সাধারন মাইহয়যহতর মত
তাাঁহকও হোসল-কাফন ইতযাহদ হদয়া হহব।
হনহোি শতণাবলী পাওয়া হেহল তাহক হাকীকী শহীদ ের্য করা হহব।
(ক) মুসলমান হওয়া (খ) প্রাপ্ত বয়স্ক ও হবাধসম্পন্ন হওয়া (ে) হোসল ফরয
হয় এমন নাপাকী হথহক পহবত্র হওয়া ( ) হব-কসুর হনহত হওয়া (ঙ) মুসলমান
বা হযম্মীর হাহত হনহত হহল ধারাহলা অহস্ত্রর আ াহত হনহত হওয়াও শতণ। আর
যুি কবহলত এলাকায় কাহফহরর হাহত অথবা ইসলামী হখলাফহতর হবহদ্রাহী
ডাকাহতর হাহত হনহত হহল ধারাহলা অহস্ত্রর আ াত শতণ নয়। (চ) এমনভাহব
হনহত হওয়া যার শাহস্ত স্বরুপ প্রাথহমক পযণাহয়ই হতযাকারীর উপর হকসাহসর
হবধান আহরাহপত হয়। (ছ) আহত হওয়ার পর হকান ূপপ হচহকৎসা ও জীবন
ধারহনর সহে সম্পৃি হবষয়াদী হযমনুঃ খানা-হপনা ুমাহনা ইতযাহদর সুহযাে না
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পাওয়া। হুশ অবস্থ্ায় তার উপর এক ওয়াি নামাহযর সময় অহতবাহহত না
হওয়া। পদদহলত হওয়ার আশংকা না থাকহল হুশ অবস্থ্ায় লোইহয়র ময়দান
হথহক তাাঁহক উহিহয় না আনা।
এখন হুকমী শহীহদর তাহলকা হপশ করা হহে
(১) এমন হনহত বযহি যার মহধয প্রথম প্রকার শহীহদর শতণাবলীর হকান একহট
পাওয়া যায়হন। (রিুল মুহতার-২/২৫২)
(২) কাহফর, হবহদ্রাহী বা ডাকাহতর উপর কৃত আিমর্ উহি এহস
আিমর্কারীহকই আ াত কহরহছ এবং এ আ াহতই আিমর্কারী হনহত
হহয়হছ। (বুখারী-৩/১০২৭ পৃ: হা: ৪১৯৬)
(৩) ইসলামী রাহের সীমানারেী, হডউহটকালীন যার স্বাভাহবক মুতুয হহয়হছ।
(মুসহলম-৩/১৫২০ পৃ: হা: ১৯১৩)

(৪) আল্লাহর রাহহ শাহাদত লাহভর প্রাথণনাকারী হকন্তু স্বাভাহবক মৃতুয তার হস
বাসনা পূর্ণ কহরহন। (মুসহলম-৩/১৫১পৃ: হা: ১৯০৯)
(৫) জাহলহমর সহে অথবা হনজ পহরবার হহফাজহতর লোইহয় মৃতুযবরর্কারী।
(আহমদ-১/১৯০পৃ: হা: ১৬৫৭)

(৬) হনহজর জান-মাল ছাহেহয় আনা বা রো করার লোইহয় হনহত বযহি।
(আহমদ-১/১৮৭ পৃ: ১৬৩৩)

(৭) মজলুম রাজবন্দী। বন্দীদশাই যার মৃতুযর কারর্। (উমদাতুল ক্বারী১০/১৪৪পৃ:)

(৮) হনযণাতহনর ভহয় আত্মহোপনকারী। যার এ অবস্থ্ায় মৃতুয এহস হেহছ।
(৯) মহামারীহত মৃতুযবরর্করী। এ মযণাদা হস বযহিও লাভ করহব হয মহামারী
চালাকালীন আিান্ত এলাকায় সওয়াহবর হনয়হত ধধযণয ধহর অবস্থ্ান কহর এবং
হস সময় স্বাভাহবক মৃতুযবরর্ কহর। (বুখারী শরীফ:১/১৬২পৃ: হা: ৬৫৩)
(১০) ডায়হরয়ায় বা হপহটর পীোয় মৃতুযবরর্কারী। (বুখারী শরীফ-১/১৬২ পৃ.
হা:৬৫৩)

(১১) হনউহমাহনয়ায় মৃতুযবরর্কারী। (মাজমাউয যাওয়াইদ-৫/৩৮৯পৃ. হা: ৯৫৫৪)
(১২)  ذات الجنبঅথণাৎ, প্লুহরস হরাহে আিান্ত হহয় মৃত বযহিও শহীদ।
(সুনাহন ইবহন মাজাহ-৩/৩৬৬ পৃ. হা: ২৮০৩)

(১৩) মৃেী হরাহে বা বাহন হহত পহে মৃতুযবরর্কারী। (মুসতাদরাহক হাহকম-৩/৯০৯
পৃ. হা: ২৪১৬)

(১৪) জ্বহর ভুহে মৃতুযবরর্কারী। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫)
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(১৫) সী হসকহনস বা সমুদ্র দুলুনীহত মাথা ুহর বহম কহর মৃতুযবরর্কারী।
(সুনাহন আবূ দাউদ-২/১০পৃ. হা: ২৪৯৩)

(১৬) হয বযহি হরাে শযযায় চহল্লশবার “লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী
কন্তু হমনায যাহলমীন” পহে এবং ঐ হরাহেই পরপাহর পাহে জমায়।
(১৭) হয দম আটহক মারা হেহছ।
(১৮) হবষাি প্রার্ীর দংশহন যার দৃতুয হহয়হছ। (মুসতাদরকুল হাহকম-৩/৯০৯পৃ. হা:
২৪১৬)

(১৯) হহংস্রপ্রার্ী যাহক হছহে হফহে হমহর হফহলহছ। (মাজমাউয যাওয়াউদ৫/৩৯০পৃ. হা: ৯৫৫৯)

(২০) পাহনহত ডুহব মৃতুযবরর্করী। (বুখারী-১/১৬২পৃ. হা: ৬৫৩)
(২১) অহিদগ্ধ হহয় মৃতুযবরর্করী। (ইবহন মাজাহ-৩/৩৬৬পৃ. হা: ২৮০৩)
(২২) হবহডং বহস বা হদয়াল চাপা পহে হনহত বযহি। (বুখারী-১/১৬২পৃ. হা: ৬৫৩)
(২৩) েভণবতী মৃত স্ত্রীহলাক। (ইবহন মাজাহ-৩/৩৬৬পৃ. হা: ২৮০৩)
(২৪) সন্তান প্রসবকাহল মৃতুযবরর্কারী অথবা প্রসবাহন্ত হনফাস চলাকালীন
মৃতুযবরর্কারীনী। (ইবহন মাজাহ-৩/৩৬৬পৃ. হা: ২৮০৩)
(২৫) কুমারী অবস্থ্ায় মৃতুযবরর্কারীনী। (সুনাহন ইবহন মাজাহ-৩/৩৬৬পৃ. হা: ২৮০৩)
(২৬) প্রবাহস-পরহদহশ মৃতুযবরর্কারী। (ফাতহুল বারী-৬/৫৬পৃ.)
(২৭) ইলহম দীন চচণায় হলপ্ত অবস্থ্ায় মৃতুযবরর্কারী। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫)
(২৮) সওয়াহবর আশায় আযান হদয় হয মুআযহযন। (আত্তারহেব ওয়াত তারহহব১/১২৯পৃ. হা: ৩৬৪)

(২৯) হয বযহি হবহব বাচ্চার হক যথাযথ আদায় কহর এবং তাহদর হালাল
খাওয়ায়।
(৩০) সতযবাদী আমানতদার বযবসায়ী। (সুনাহন হতরহমযী-১/৩৭৭পৃ. হা: ১২১২)
(৩১) মুসলমানহদর শহহর খাদয আমদানীকারক বযবসায়ী।
(৩২) মানুহষর সহে সদ্বযবহারকারী। হয শরয়ী প্রহয়াজন বযতীত মন্দ হলাহকর
সহেও মন্দ আচরর্ কহর না।
(৩৩) উম্মহতর হফতনা-ফাসাহদর সময় ও হযহন সুন্নাহতর উপর অটল থাহকন।
(হমশকাত-১/৫৫পৃ. হা: ১৭৬)
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(৩৪) হযহন রাহত্রহবলায় উযূ কহর শয়ন কহরন এবং ঐ ুহমই তার মৃতুয এহস
যায়। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫প.)
(৩৫) জুম‘আর হদহন মৃতুযবরর্কারী।(উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫প.)
(৩৬) ধদহনক পাঁহচশবার এই দু‘আ পািকারী।
২৭০/৫:ي الْمَوْتِ وَ فِيْمَا بَ ْعدَ الْمَوْتٍ (مر قاة املفا تيح
ْ ِاَللّهُمَّ بَا ِركْ لِيْ ف
(৩৭) ধদহনক চাশ্হতর নামায আদায়কারী। মাহস হতনহদন হরাযা পালনকারী
এবং হর-সফহর সবণদা হবহতর নামায আদায়কারী। (উমদাতুল ক্বারী-১০/১৪৫প.)
(৩৮) প্রহত রাহত সূরা ইয়াসীন হতলাওয়াতকারী।
(৩৯) ধদহনক একশত বার দুূপদ পািকারী। (ত্ববরানী হফল আওসাহত৫/২৫২,পৃ.৭২৩৫)

(৪০) হয স্ত্রীহলাক তার সতীহনর প্রহত তার স্বামীর (অনযায়) ভালবাসার দুুঃখ
সহয় সহয় মৃতুযবরর্ কহর। (ফাতওয়া শামী-২/২৫২, আহকাহম মাহয়যত-১০১-১১২)

অষ্টম অধযায়
মহদর চাাঁদ প্রমাহর্ত হওয়ার শর‘ই নীহতমালা
শরী‘আহতর হবধান মহত চাাঁহদর উদয়স্থ্ল হম লা থাকহল রমাযাহনর এবং
অনযানয মাহসর জনয মাত্র ১ জন আর মদুল হফতহরর জনয মাত্র ২ জন বাহলে
মুসলমাহনর স্বচহে চাাঁদ হদখার হবশ্বাসহযােয সােযই যহথষ্ট। আর চাাঁহদর
উদয়স্থ্ল সম্পূর্ণ পহরষ্কার থাকহল সব মাহস জহম্মোফীর তথা এমন সংখযক
হলাহকর চাাঁদ হদখা জরুরী যাহদর বযাপাহর হসিান্ত দাতা আশ্বস্ত হহত পাহরন হয,
এতগুহলা হলাক হমথযার উপর একমত হহত পাহর না। এহদর সংখযা হনভণরহযােয
মত অনুযায়ী হনহদণষ্ট নয় এ পহরমার্ হহত হহব হয, হসিান্ত দাতা সম্পূর্ণ
আস্থ্াশীল হহত পাহরন।
সংশয় হনরসন
ক. হকউ হকউ মহন কহরন, চাাঁহদর ফয়সালা হদহত হহল কাজী হওয়া জরুরী।
বতণমান সরকারী হহলাল কহমহট হল কাজীর হুকুহম। কাহজই অনয হকউ এ
হ াষর্া হদয়ার অহধকার রাহখন না। তাহদর এ দাবী হভহত্তহীন। এ বযাপাহর
শর‘ই ফতওয়া হল, ইসলামী হুকুমহতর অবতণমাহন মদ জুম‘আ এজাতীয়
মাসাহয়হলর হেহত্র হদহশর প্রখযাত ও হবশ্বস্ত সবণজন েহিয় আহলম উলামাহদর
পঞ্চাহয়তই কাজীর স্থ্লাহভহষি সাবযস্ত হহবন। সুতরাং তারা শর‘ই নীহতমালার
হভহত্তহত রমাযান ও মহদর ফয়সালা হদহত পারহবন, যা ঐ হদহশর সকহলর জনয
(যহদ তাহদর হনকট হস সংবাদ হপ াঁহছ যায়) মানয করা জরুরী। (আহসানুল
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ফাতাওয়া ৪থণ খে ৪৫৬পৃষ্ঠা, রুইয়াহদ হহলাল পৃ. ৬০/৬১, ইসলাম আওর জাদীদ দাওর হক
মাসাইল ১২৬/১২৭ পৃষ্ঠা)

খ. আবার হকউ হকউ প্রন কহরন হয, সরকারী চাাঁদ হদখা কহমহটহতও হতা
আহলম আহছন। অপর হদহক হবসরকারী উলামা মাশাইখের্ তার হবপরীত
হসিান্ত হদহেন-এখন আমরা হকান আহলমহদর হসিাহন্তর উপর আমল করব।
এর উত্তর হহলা- যারা সােয প্রমাহর্র হভহত্তহত হসিান্ত হদহবন তাহদরটা মানয
করা জরুরী, আর যারা বলহব আমাহদর হনকট হকান প্রমার্ আহসহন, বা পাইহন
তাহদর হসিান্ত গ্রহর্ হযােয নয়। (বুখারী শরীফ ১: ৩৬০, বাবু ইযা শাহহদা শাহহদুন,
কাওয়াহয় ফী উলুহমল হাদীস, পৃষ্ঠা ২৯০)

হযমন মক্কা হবজহয়র সময় হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম
কাবা শরীহফর মহধয নামায পহে হছহলন হকনা এ হবষহয় সাহাবাহদর রাহয.
হথহক দু ধরহনর বর্ণনা আহছ। পোর এবং না পোর। হকন্তু রাসূহলর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম নামায পোর পহে যারা প্রমার্ হদহয়হছন সমস্ত
উলামাের্ তাহদর কথা গ্রহর্ কহরহছন।আর যারা নামায পহেনহন বহলহছন
তাহদর কথা হকউ গ্রহর্ কহরনহন। বরং তাহদর বযাপাহর বযাখযা হদহয়হছন হয
তাাঁরা হযহহতু ঐ সময় উপহস্থ্ত হছহলন না এবং তাাঁরা নামায পেহত হদহখনহন,
তাই তারা হনহজর ইলম অনুযায়ী বলহছহন, যা দলীল প্রমাহর্র হবপরীত হওয়ায়
গ্রহর্ হযােয নয়।(ফাতহুলবারী,৫৯৭-৮ পৃষ্ঠা, ৩য় খে, হাদীস নং ১৬০১,
উমদাতুলকারী,৩৭০ পৃষ্ঠা, ৩য় খে, হাদীস নং-৩৯৭)

(ে) অহনহক প্রন কহরন জাহম্মোফীর হহত হহল ৫০ জন হলাক হহত হহব এবং
তাহদর সকহলর একই এলাকা হহত হহব। এর উত্তর হহলা হয হনভণরহযােয মত
অনুযায়ী হকান সংখযা হনধণাহরত হনই এবং এক এলাকা হথহক হহত হহব এরও
হকান দলীল হনই বরং জাহম্মোফীর এর মূল কথা হল হয, হবহভন্ন এলাকা হহত
এ পহরমার্ হলাক বর্ণনা হদহত হহব হয, চাাঁদ হদখার বযাপাহর হসিান্তদাতা
পুরাপুহর আশ্বস্ত হহয় যায়। (মুফহত শফী রহ. সংকহলত রুইয়াহত হহলাল, ৬৪ পৃষ্ঠা)
মজার বযাপার হল, এ বযাপাহর ইমাম আবু হানীফা রহ. হথহক আহরকহট বর্ণনা
আহছ হয, বতণমান যমানায় জাহম্মোফীর হথহক দুজন হবশ্বস্ত সােীর সােয গ্রহর্
কহর হসিান্ত হদয়া হবশী যুহিযুি এবং এর দ্বারাও উদয়স্থ্ল পহরস্কার থাকার
হেহত্র হরাযা ও মদ প্রমাহর্ত হহব। এর কারর্ বলা হহয়হছ হয, চাাঁদ তালাশ
করার বযাপাহর মানুহষর মহধয চরম অনীহা রহয়হছ। অপর হদহক হকউ চাাঁদ
হদখার খবর হদহল তার উপর নানা রকম হয়রানী ও অতযাচার করা হয়। হয
কারহর্ যারা চাাঁদ হদহখ তারাও বলহত সাহস কহর না। এমতাবস্থ্ায় জাহম্মোফীর
তথা অহনক হলাহকর হদখার হভহত্তহত হসিান্ত হনহত হেহল, অহনক হলাক হজাোে
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করহত করহত হরাযা বা মদ দু হতন হদন পহর করহত হহব, যা শরী‘আহত হকান
অবস্থ্ায় কাময নয়। (হদখুন ফাতাওয়া শামী, ২য় খে, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)
চাাঁদ হদখা কহমহট হকমন হওয়া উহচত
(ক) বতণমান বাংলাহদহশর চাাঁদ হদখা কহমহটহত হকছু আহলম থাকহলও হকান
হবজ্ঞ মুফতী (হযহন হকান হনভণরহযােয ফাতাওয়া হবভাে পহরচালনা কহরন)
আহছন বহল আমাহদর জানা হনই। আর দু’একজন যারা আহছন, তাহদর কথাও
অহনক হেহত্র গ্রহর্ করা হয় না। সুতরাং এ ধরহর্র হহলাল কহমহটর হসিান্ত
গ্রহর্ হযােয নয়। সরকাহরর যহদ জহটলতা এোহনার সহদো থাহক তাহহল এক
বা একাহধক এ ধরহনর মুফতীহক চাাঁদ হদখা কহমহটর শুধু সদসযই নয় বরং
তাহকই আমীহর ফয়সালা হনযুি করহত হহব। (ফাতাওয়াহয় মাহমূহদয়া, পৃষ্ঠা ১৪৮,
খে ১৭)

(খ) শুধু হডহসহদর উপর হভহত্ত না হরহখ প্রহতযক হজলার বে মাদরাসার
দাহয়ত্বশীলহক সােয প্রমার্ গ্রহর্ ও হসিান্ত গ্রহর্ কহর তার খবর হদয়ার জনয
দাহয়ত্ব হদহত হহব।
(ে) চাাঁদ হদখা কহমহট বতণমাহন হযভাহব চাাঁদ হদখার প্রচার কহরন তা শরীয়ত
সম্মত হয় না এবং শরী‘আহতর দৃহষ্টহত তা মানয করাও হদশবাসীর জনয জরুরী
হয় না। সুতরাং হকান্ হকান্ এলাকা হথহক হক হক চাাঁদ হদহখহছন হকান
দাহয়ত্বশীল বযহি তাহদর সােয গ্রহর্ কহর হরাযা বা মহদর ফয়সালা কহরহছন
তা উহল্লখ কহর চাাঁদ হদখার হ াষর্া হদহত হহব।
( ) সহবণাপহর চাাঁদ হদখা না হেহল সম্ভাবয সময় পযণন্ত অহপো করহত হহব।
তহে হে কহর হসিান্ত হদয়া বে করহত হহব। বলহত হহব এখহনা শরীয়ত
সম্মতভাহব চাাঁদ হদখার সংবাদ পাওয়া যায়হন। আপনারা অহপো করুন । কারর্
সারা হদশ হথহক এত অল্প সমহয় শরীয়ত সম্মত ভাহব খবর সংগ্রহ করা সম্ভব
নয়।
(ঙ) যারা চাাঁদ হদখার সংবাদ হদয় তাহদর খবর গুরুত্ব সহকাহর শুনহত হহব।
হবহবচনা করহত হহব।

নবম অধযায়
হরাযার ফযীলত ও জরুরী মাসাইল
১. হরাযার গুরুত্ব ও ফযীলত
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরন: (তরজমা) হহ মুহমন সকল! হতামাহদর উপর
রমাযাহনর হরাযা ফরয করা হহলা, হযমহনভাহব হতামাহদর পূবণবতণীহদর উপর
ফরয করা হহয়হছল। হযন হতামরা মুত্তাকী হহত পাহরা। (সূরা বাকারা-১৮৩)
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হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, হয বযহি মমাহনর সহহত
সওয়াহবর আশায় রমাযান শরীহফর হরাযা রাহখ, (অনয বর্ণনায়) মমাহনর সহহত
সওয়াহবর আশায় তারাবীহহর নামায পহে, তার অতীহতর সকল গুনাহ মাফ
কহর হদওয়া হয়। (বুখারী শরীফ: হা: নং ১৯০১)
হরাযার হনয়ত
রমাযাহনর হরাযার জনয সুবহহ সাহদহকর পূহবণ মহন মহন এই হনয়ত করহব হয,
‘আহম আজ হরাযা রাখহবা’ অথবা হদহন আনুমাহনক ১১টার পূহবণ মহন মহন
এইূপপ হনয়ত করহব হয, আহম আজ হরাযা রাখলাম। মুহখ হনয়ত করা জরুরী
নয়, বরং মুস্তাহাব। (রিুল মুহতার: ২/৩৭৭)
হব. দ্র. : আরবী ভালভাহব বলহত পারহল ও বুঝহল আরবীহতও হনয়ত করহত
পারহব। অনযথায় বাংলায় হনয়ত করা ভাহলা।
সাহরী ও ইফতার
হরাযাদাহরর জনয সাহরী খাওয়া ও ইফতার করা সুন্নাত। হবহশষ হকছু না হপহল
সামানয খাদয বা হকবল পাহন পান করহলও সাহরীর সুন্নাত আদায় হহয় যাহব।
ইফতার খুরমা হকংবা হখজুর দ্বারা করা সুন্নাত। তা না হপহল পাহন দ্বারা ইফতার
করহব। ইফতাহরর হকছুের্ পূহবণ এ দু‘আহট হবশী হবশী পেহব:
يَا وَا سِ َع الْمَغْفِرَةِ اِغْفِرْلِ ْى
অথণুঃ হহ মহান েমা দানকারী! আমাহক েমা করুন। (শু‘আবুল মমান: ৩/৪০৭)
بِسْمِ اللهِ وَعَلى بَ َركَةِ الل ِه
হবসহমল্লাহহ ওয়া আলা বারাকাহতল্লাহ। বহল ইফতার শুরু করহব এবং ইফতাহরর
পর হনহের দুহট দু‘আ পেহব:
১. ُك اَ ْفطَرْت
َ ِت وَعَلي رِزْق
ُ ْك صُم
َ َاَللّهُمَّ ل
(অথণ: হহ আল্লাহ! আহম হতামারই জনয হরাযা হরহখহছ, এবং হতামারই হদয়া
হরহযক দ্বারা ইফতার করলাম।) (আবূ দাঊদ: ১/৩২২)
২. ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْـتَلَّتِ العُرُ ْوقُ وَ َثبَتَ االَ جْرُ اِ ْن شَاءَ الله تَعَا ىل
(অথণুঃ হপপাসা দূরীভূত হহয়হছ, ধমনীসমূহ সহতজ হহয়হছ, এবং ইনশাআল্লাহ
হরাযার সওয়াব হনহশ্চত হহয়হছ।) (আবূ দাঊদ: ১/৩২১)
৩. ইফতারীর দাওয়াত হখহল হমজবাহনর উহিহশয এই দু‘আ পেহব:
اَفْطَرَعندكم الصائمون واكل طعامكم االبرار وصلت عليكم امللئكة
(অথণুঃ আল্লাহ করুন হযন হরাযাদারের্ হতামাহদর বােীহত হরাযার ইফতার কহর
এবং হনক হলাহকরা হযন হতামাহদর খানা খায় এবং হফহরশতাের্ হযন
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হতামাহদর উপর রহমহতর দু‘আ কহর।) (আস্সুনানুল কুবরা, নাসাম ৬:৮১, ইবনুস
সুন্নীুঃ ৪৩৩)

হরাযার গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল
১. রমাযাহনর প্রহতযক হদহনই ঐ হদহনর হরাযার হনয়ত করা জরুরী। একহদহনর
হনয়ত পুহরা মাহসর হরাযার জনয যহথষ্ট নয়। (দুরহর মুখতার: ২/৩৭৯)
২. যহদ হকউ হরাযার হনয়ত বযতীত এমহনহতই সারা হদন না হখহয় থাহক,
তাহহল এটা হরাযা বহল ধতণবয হহব না। (রিুল মুহতার: ২/৩৭৭)
৩. সুবহহ সাহদহকর পর খানা-হপনা জাহয়য হনই। আযান হহাক বা না হহাক।
হলাক মুহখ হয প্রচহলত রহয়হছ হয, সুবহহ সাহদহকর পহরও আযান পযণন্ত খাওয়া
যায় তা সম্পূর্ণ ভুল। (রিুল মুহতার:২/৪১৯)
৪. হরাযা অবস্থ্ায় হোসল করহল হরাযার হকান েহত হয় না। তহব কুলী করার
সময় েেেো করহব না এবং নাহক পাহন হদয়ার সময় নাহকর মহধয হজাহর
পাহন টানহব না। (দুরহর মুখতার: ২/৪১৯)
৫. হরাযা অবস্থ্ায় কাউহক রি হদহল হরাযার হকান েহত হয় না। যহদ
রিদাতার শরীর দুবণল হহয় যাওয়ার আশংকা না থাহক।(রিুল মুহতার: ২/৪১৯)
৬. রমাযান মাহসর হদহন বা রাহত হকউ যহদ হবহুাঁশ হহয় যায় এবং তা যহদ
কহয়কহদন বা অবহশষ্ট পুহরা মাস পযণন্ত দী ণস্থ্ায়ী হয়, তাহহল প্রথম হয হদন
হবহুাঁশ হহয়হছ ঐ হদন বাদ হদহয় বাকী হদনগুহলর হরাযার কাযা করহত
হহব।(দুরহর মুখতার: ২/৪৩২)
৭. রমাযান মাহস হকউ যহদ পােল হহয় যায় তাহহল তার হরাযা মাফ হহয় যায়।
তহব পুহরা মাহসর হকান অংহশ সুস্থ্ হহল পূহবণর হরাযাগুহলার কাযা করহত
হহব।(আল বাহরুর রাহয়ক: ২/৫০৭)
৮. হস্তবমথুন করহল হরাযা হভহে যায় এবং তার কাযা আদায় করা জরুরী। এটা
জ নয পাপকাযণ। হাদীহস এইূপপ বযহির উপর লানত করা হহয়হছ। (দুরহর
মুখতার: ২/৩৯৯)

৯. যহদ হরাযা অবস্থ্ায় দাাঁত হদহয় রি হবর হহয়হছ কণ্ঠনালীহত হপ াঁহছ যায়
এবং তা পহরমাহর্ কম হয়, তাহহল হরাযা নষ্ট হহব না। আর যহদ রি থুথুর
সমান বা থুথু হথহক হবশী হয় তাহহল হরাযা হভহে যাহব। এবং তার কাযা করহত
হহব। (দুরহর মুখতার: ২/৩৯৬)
১০. বাচ্চাহক দুধ পান করাহল হরাযার হকান েহত হয় না। হকন্তু নামায অবস্থ্ায়
দুধ পান করাহল নামায হভহে যায়। (দুরহর মুখতার: ২/৩৭১)
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১১. সফহর যহদ কষ্ট হয় তাহহল হরাযা না রাখা জাহয়য আহছ বরং না রাখা
উত্তম। আর সফহর কষ্ট না হহল হরাযা রাখাই হল মুস্তাহাব। তহব হরাযা হরহখ
ভাো হিক নয়। হকউ যহদ হভহে হফহল তাহহল কাফফারা আসহব হক না এ
বযাপাহর মতহভদ রহয়হছ। যহদও গ্রহর্হযােয মত হল হয, এই সূরহত কাফফারা
ওয়াহজব হয় না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪৪)
১২. হকউ হরাযা রাখার পর মারাত্মক অসুস্থ্ হহয় হেহল অথবা পূহবণর হরাে হবহে
যাওয়ার প্রবল ধারর্া হহল হরাযা ভাো জাহয়য আহছ। পরবতণীহত কাযা করহত
হহব। একান্ত কাযা করার শহি না হপহল উি হরাযার হফহদয়া হদহত হহব
অথণাৎ, প্রহতযক হরাযার বদহল একজন েরীবহক দু’হবলা খাওয়াহত হহব বা
হপাহন দু’হসর আটা হকংবা তার মূলয েরীবহক হদহত হহব। (দুরহর মুখতার:
২/৪২২)

১৩. নাবাহলে হছহল-সন্তানহদরহক হরাযা রাখার হুকুম করহত হহব, যহদ তারা
এর শহি রাহখ এবং এর দ্বারা তাহদর হকান েহত না হয়। আর দশ বৎসর
বয়হস হরাযা রাখহত শুরু না করহল প্রহয়াজহন প্রহার করা যাহব।(দুরহর মুখতার:
২/৪০৯)

১৪. রমাযাহনর হদহনর হবলায় হকান হছহল বা হমহয় বাহলে হহল বা হকান
কাহফর মুসলমান হহল হকংবা মুসাহফর সফর হশষ করহল বাকী হদন খানা-হপনা
হথহক হবরত থাকহত হহব।
ঋতুবতী মহহলার হুকুম
১. ঋতুবতী হকান মহহলার যহদ হদহনর হবলায় স্রাব বে হহয় যায় তাহহল হদহনর
বাকী সময় খানাহপনা ইতযাহদ হথহক হবরত থাকহত হহব। আর হকান মহহলার
হরাযা অবস্থ্ায় ঋতুস্রাব শুরু হহয় হেহল তার জনয উপবাস থাকা জাহয়য হনই।
বরং হস চুহপ চুহপ খানা-হপনা করহব এবং পরবতণীহত হরাযাগুহলর কাযা করহব।
(দুরহর মুখতার: ২/৪০৮, ইমদাদুল আহকাম: ২/১৩৯)

২. যহদ হকান মহহলা ঔষধ হসবন কহর ঋতুস্রাব বে রাহখ তাহহল তাহক পুহরা
মাসই হরাযা রাখহত হহব। তহব স্বাভাহবক হনয়হমর হবপরীত করার দরুন কাজহট
হিক হহব না। (ফাতাওয়া রহীহময়া: ৬/৪০৪)
হরাযা ভে হওয়ার কারর্সমূহ
১. হরাযা স্মরর্ থাকা অবস্থ্ায় হকান হকছু খাওয়া বা পান করা অথবা স্ত্রী-সহবাস
করা। এহত কাযা ও কাফফারা (একাধাহর দুই মাস হরাযা রাখা) ওয়াহজব হয়।
২. নাহক বা কাহন ধতল বা ঔষধ প্রহবশ করাহনা। ৩. নসয বা হাপানী হরােীর
জনয ইনহহলার গ্রহর্ করা। ৪. ইোকৃতভাহব মুখভহর বহম করা। ৫. বহম আসার
পর তা হেহল হফলা। ৬. কুলী করার সময় পাহন েলার হভতহর চহল যাওয়া। ৭.
দাাঁহত আটহক থাকা হছালার সমান বা তার হচহয় বে ধরহনর খাদযকর্া হেহল
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হফলা। ৮. মুহখ পান হরহখ ুহমহয় পহে সুবহহ সাহদহকর পহর জাগ্রত হওয়া। ৯.
ধূমপান করা। ১০. ইোকৃতভাহব আেরবাহত হকংবা অনয হকান সুেহে দ্রহবযর
হধাাঁয়া েলধকরর্ করা বা নাহকর হভতহর হটহন হনওয়া। ১১. রাত্র মহন কহর
সুবহহ সাহদহকর পর সাহরী খাওয়া বা পান করা। ১২. সূযাণ হস্তর পূহবণ সূযণ
অস্তহমত হহয়হছ হভহব ইফতার করা। এগুহলাহত শুধু কাযা ওয়াহজব হয়,
কাফফারা ওয়াহজব হয় না। হকন্তু হরাযা হভহে যাওয়ার পর হদহনর বাকী সময়
হরাযাদাহরর নযায় পানাহার ইতযাহদ হথহক হবরত থাকহত হহব। (রিুল মুহতার ও
দুরহর মুখতার: ২/৪০২)

হরাযা মাকরুহ হওয়ার কারর্সমূহ
১. হমথযা কথা বলা। ২. েীবত বা হচােলহখারী করা। ৩. োলাোহল বা ঝেোফাসাদ করা। ৪. হসহনমা হদখা বা অনয হকান কবীরা গুনাহহ হলপ্ত হওয়া। ৫.
সকাল হবলায় নাপাক অবস্থ্ায় থাকা। ৬. হরাযার কারহর্ অহস্থ্রতা বা কাতরতা
প্রকাশ করা। ৭. কয়লা, মাজন, টুথ পাউডার, টুথহপষ্ট বা গুল হদহয় দাাঁত মাজা।
৮. অনথণক হকান হজহনস মুহখর হভতহর হদহয় রাখা। ৯. অহহতুক হকান হজহনষ
হচবাহনা বা হচহখ হদখা। ১০. কুলী করার সময় েে েো করা। ১১. নাহকর
হভতর পাহন হটহন হনয়া। (হকন্তু উি পাহন েলায় হপ াঁছহল হরাযা হভহে যাহব।)
১২. ইোকৃতভাহব মুহখ থুথু জমা কহর হেহল হফলা। ১৩. ইোকৃতভাহব অল্প
বহম করা। (দুরহর মুখতার: ২/৪১৬, বাদাইউস সানাহয়: ২/৬৩৫, হকতাবুল হফকহ: ১/৯২৩)
হয সমস্ত কারহর্ হরাযার েহত হয় না
১. ভুলিহম পানাহার করা। ২. আতর সুেহে বযবহার করা বা ফুল ইতযাহদর
ঘ্রার্ হনওয়া। ৩. হনজ মুহখর থুথু ও কফ জমা না কহর হেহল হফলা। ৪. শরীর বা
মাথায় ধতল বযবহার করা। ৫. িাোর জনয হোসল করা। ৬. ুহম স্বপ্নহদাষ
হওয়া। ৭. হমসওয়াক করা। ৮. অহনোকৃত বহম হওয়া ৯. হচাহখ ঔষধ বা সুরমা
বযবহার করা। ১০ হয হকান ধরহনর ইনহজকশন লওয়া। (রিুল মুহতার ও দুরহর
মুখতার: ২/৩৯৪)

তারাবীহ নামায ২০ রাকা‘আত
হযরত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসহলম রহ. এর উস্তাদ আবু বকর ইবহন শাইবা
রহ. এর হকতাব আল মুসান্নাফ পৃুঃ ২/১৬৬, হাদীস নং ৭৬৯১, এছাো হাদীহসর
প্রহসি হকতাব বাইহাকী পৃুঃ ২/৬৯৮-৬৯৯, হাদীস নং ৪৬১৫, ৪৬১৭, তাবারানী
পৃুঃ ১১/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩৩, “হযরত আব্দুল্লাহ ইবহন আব্বাস রাহয. হথহক
বহর্ণত হবশুি হাদীহসর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর আমল দ্বারা
২০ রাকা‘আত তারাবীহ নামায প্রমাহর্ত।” (আন-নুকাত আলা মুকািামাহত ইবহনস
সালাহ-১/৩৯০, আন-নুকাত আলা হকতাহব ইবহনস সালাহ-১/৪৯৪)
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হদ্বতীয় খলীফা হযরত উমর রাহয. তার হখলাফত আমহল মসহজহদ নববীর
মহধয তারাবীহ নামাহযর অহনকগুহলা েুদ্র েুদ্র জামা‘আতহক একত্র কহর হযরত
উবাই হবন কাআব রাহয. এর ইমামতীহত ২০ রাকা‘আত তারাবীহ নামাহযর
হুকুম হদহয়হছহলন। সকল সাহাবাহয় হকরাম রাহয. তাাঁর সমথণন কহরহছহলন।
তারাবীহ নামায যহদ নবী আলাইহহস সালাম হথহক ২০ রাকা‘আত প্রমাহর্ত না
হহতা তাহহল সাহাবাহয় হকরাম রাহয. অবশযই আপহত্ত তুলহতন (বাইহাকী পৃুঃ
২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬১৭,৪৬২০, ৪৬২১, মুসান্নাহফ আব্দুর রাজ্জাক পৃুঃ ৪/২৬১, হাদীস নং
৭৭৩২, বুখারী পৃুঃ ১/৪৭৪, হাদীস নং ২০১০, মাজামাউ ফাতাওয়া ইবহন তাইহময়া২৩/১১২-১১৩ বাদাহয়উস সানাহয়-১/৬৪৪)

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান েনী রাহয., চতুথণ খলীফা হযরত আলী রাহয. সহ
সাহাবাহয় হকরাহমর রাহয. ঐকযমহত, উম্মাহত মুসহলমার ১৪০০ শত বছর পযণন্ত
ধারাবাহহক আমল তারাবীহ নামায হবশ রাকা‘আত চহল আসহছ। যা আজ পযণন্ত
বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসহজহদ নববীহত চালু আহছ (বাইহাকী কুবরা পৃুঃ ২/৪৯৬,
হাদীস নং ৪৬১৭, পৃুঃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬২০, ৪৬২১, শরহুল মুহাজ্জাব পৃুঃ ৩/৩৬৩৩৬৪)

ইমাম আ’জম আবু হানীফা রহ., ইমাম মাহলক রহ., ইমাম শাহফয়ী রহ.,
ইমাম আহমদ হবন হাম্বল রহ. যারা প্রহতযহক স্বীয় যামানায় সব হচহয় বে
কুরআন ও হাদীস হবশারদ ও ফকীহ হছহলন তাহদর সকহলর মহত তারাবীহ
নামায ২০ রাকা‘আত, ৮ রাকা‘আত নয়। (আলমাবসূত পৃুঃ ২/১৯৬, ই‘লাউস সুনান
পৃুঃ ৭/৬৯/৭১, আত্তামহীদ পৃুঃ ৩/৫১৮, আলমুদাউওয়ানাতুল কুবরা পৃুঃ ১/২৮৭, শরহুস্ সুন্নাহ
পৃুঃ ২/৫১১, মুেনী পৃুঃ ২/৬০৪)

আট রাকা‘আত তারাবীহ নামায পো রাসূহল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম-এর আমল ও সাহাবাহয় হকরাম রাহয.-এর ইজমা পহরপন্থী এবং
খুলাফাহয় রাহশদীহনর আমহলর হবপরীত, অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম খুলাফাহয় রাহশদীহনর অনুসরহর্র জনয তাকীদ কহর হেহছন। (আবু
দাউদ হাদীস নং ৪৬০৭, হতরহমযী হাদীস নং ২৬৭৬, ইবহন মাজাহ হাদীস নং ৪২-৪৩)

আট রাকা‘আত নামাহযর হাদীসহট ইমাম বুখারী, ইমাম মুসহলমসহ অনযানয
মুহাহিসীহন হকরাহমর মহত একান্তভাহব তাহাজ্জুহদর জনয প্রহযাজয। হকান
অবস্থ্ায় তা তারাবীহ নামাহযর জনয প্রহযাজয নয়, এ জনয তাাঁরা এ হাদীসহট
তাহদর হকতাহব তাহাজ্জুহদর অধযায় এহনহছন, তারাবীহ অধযাহয় তারাবীহ
নামাহযর রাকা‘আহতর সংখযা প্রমাহর্র জনয আহননহন। তাছাো উম্মুল মুহমনীন
হযরত আহয়শা রাহয. হথহক বহর্ণত হাদীসহট এমন এক বযহির প্রহনর উত্তর যার
ধারর্া হছল নবী ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম রমযাহন অনয মাহসর তুলনায় তাহাজ্জুদ
নামায অহনক হবহশ পেহতন, তার প্রহনর জবাহব বহলহছন হয, “নবী করীম
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম রমযাহন ও রমাযাহনর বাইহর অনযানয মাহস
আট রাকাআহতর হবশী তাহাজ্জুদ নামায পেহতন না।”
এখাহন হতহন এমন নামাহযর কথা আহলাচনা কহরহছন যা রমাযান শরীহফ এবং
রমাযান ছাো অনয মাহসও পো যায়। আর তারাবীহ নামায রমাযান ছাো অনয
মাহস পো যায় না। কাহজই এ হাদীস দ্বারা কহস্মনকাহলও হতহন তারাবীহ নামায
৮ রাকা‘আত বুঝানহন। বরং তাহাজ্জুহদর নামায ৮ রাকা‘আত বুহঝহয়হছন। যা
রমাযান ও রমাযাহনর বাইহরও পো যায়।
অতযন্ত দুুঃখজনক হয জনসাধারর্হক হবভ্রান্ত করার জনয কতক হলাক যারা
হাদীহসর মমণ সম্পহকণ অজ্ঞ তারা এ হাদীহসর দ্বারা তারাবীহ নামায ৮
রাকা‘আত প্রমার্ কহর, যা হনতান্তই হবাকামী। (বুখারী পৃুঃ হাদীস নং ১১৪৭, বুখারী
হাদীস নং ২০১৩)

তারাবীহ নামায মাত্র ৮ রাকা‘আত মহন কহর পেহল তা একাধাহর নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর আমল খুলাফাহয় রাহশদীন এর আমল
এবং সাহাবাহয় হকরাম রাহয. এর ইজমা বা ঐকযমহতর পহরপন্থী হওয়ায় জ নয
হবদ‘আত এবং মনেো ইবাদত হহব। যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাহমর হাদীস অনুযায়ী হোমরাহী এবং জাহান্নাহমর আমল। এর হথহক হবাঁহচ
থাকা সকল মুহমহনর মমানী দাহয়ত্ব। (বুখারী হাদীস নং ২৬৯৭, মুসহলম হাদীস নং
১৭১৮, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৬, ইবহন মাজাহ হাদীস নং ১৪)

তারাবীহ নামাহয হবতর সহ ৪ রাকা‘আত পর পর ৫ হট হবরহত। (বাইহাকী হাদীস
নং ৪৬২১, হহদায়া পৃুঃ১/১৫০, ফাতাওয়াহয় তাতারখাহনয়া পৃুঃ ১/৬৫৪)

তারাবীহা অথণ হবোম করা, তার বহুবচন তারাবীহ। শব্দহট বহু বচন হওয়াটা
দলীল হয এ নামাহয দু’এর অহধক হবরহত হবোম হওয়া জরুরী। তারাবীহ ৮
রাকা‘আত হহল তা কখহনা সম্ভব হহব না।
তারাবীহ সহ সকল প্রকার নামাহয তাজবীহদর সাহথ হতলাওয়াত করা জরুরী।
তাজবীদ হবহীন অস্পষ্ট অহত দ্রুত হতলাওয়াত শরী‘আহত হনহষধ। (সূরাহয়
মযযাহম্মল ৪ তাফসীহর মাজহারী পৃুঃ৯/১০, তালীফাহত রশীহদয়া পৃুঃ২৬৯)

•খতহম তারাবীহ নামাহযর পাহরেহমক হদয়া ও হনয়া উভয়টা হনহষি ও গুনাহহর
কাজ। (মুসান্নাহফ ইবহন আবী শাইবা হাদীস নং ৭৭৩৮, ৭৭৪২, ফাতাওয়াহয় শামী পৃুঃ
৫/৫৬, ইমদাদুল মুফতীন পৃুঃ ৩১৫, আহসানুল ফতওয়া ৩/৫১২, ফাতাওয়াহয় দারুল উলূম
৪/২৭৩)
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জাহম‘আ রাহমাহনয়া আরাহবয়া হথহক সুন্নাত তরীকায় তারাবীহ পোর জনয
হাহফয সাহহব হনয়ার শতণাবলীুঃ
১. হাহফয সাহহব ও তারাবীহ কতৃণপে পহরস্কার ভাহব তারাবীহ নামাহযর
হবহনময় হলন-হদন না করার বযাপাহর একমত হহত হহব।
২. তারাবীহহত খতহমর সময় টাকা-পয়সা বা অনয হকান প্রকার হাহদয়া,
সহম্মহলত কাহলকশহনর হকংবা মসহজদ ফাহন্ডর টাকা ইতযাহদ হকান অবস্থ্াহতই
হাহফয সাহহবহক হদয়া যাহব না, আর হাহফয সাহহবও হনহবন না। হকননা এটা
শরী‘আহতর দৃহষ্টহত সম্পূর্ণ নাজাহয়য ও গুনাহহর কাজ।
৩. হাহফয সাহহবহক দ্রুত পেহত বাধয করা যাহব না, হকননা এভাহব কুরআন
হতলাওয়াহত গুনাহ হয়। হাহফয সাহহব তারাবীহহত হদর অথণাৎ, সহীহ শুি কহর
মধযম েহতহত পেহবন। তারাবীহহত লুকমা হদয়া হহল হাহফয সাহহব হা গ্রহর্
করহবন, লুকমা গ্রহহর্ নামাহযর হকান েহত হয় না।
৪. প্রহত চার রাকা‘আহতর হশহষ ‘সুবহানাল্লাহহল মুলহক’ পো অথবা সহম্মহলত
মুনাজাত করা হাদীহস প্রমাহর্ত হনই, এর জনয হাহফয সাহহবহক হুকুম করা
যাহব না। বরং হস সময় হয হকান দু‘আ বা হযহকর করা হযহত পাহর। হতমহন
ভাহব “আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাহ” তারাবীহ নামায হশহষ গুরুত্ব
সহকাহর পো হয়, অথচ এভাহব পোও হাদীহস প্রমাহর্ত হনই। সুতরাং এর
জনযও হাহফয সাহহবহদরহক হুকুম করা যাহব না।
৫. তারাবীহ নামাহযর মাহঝ হাহফয ইমাম বদল হয হকান চার রাকা‘আহতর
পহর হওয়া উত্তম। দশ রাকা‘আহতর মাথায় না করা চাই।
৬. হাহফয সাহহবহদর মাধযহম তাহাজ্জুহদর জামা‘আত বা হকয়ামুল লাইল এর
জামা‘আত (হতন জহনর হবশী মুসল্লী দ্বারা) চালু করা যাহব না। কারর্ এটা না
জাহয়য ।
৭. হাহফয সাহহবহদর মাধযহম প্রহতহদন স্বল্প সমহয়র জনয সুন্নাহতর তা‘লীম ও
নামাহযর আমলী মশহক্বর বযবস্থ্া করা বাঞ্ছনীয়।
৮. হাহফয সাহহবহদর রমযাহনর খানার ইহন্তযাম করা কতৃণপহের দাহয়হত্ব
থাকহব।
৯. প্রহতহদন যাতায়াত করহল তার খরচ এবং তারাবীহ খতম হশহষ হাহফয
সাহহব হনজ বাহেহত হপ াঁছার খরচ কতৃণপেহক বহন করহত হহব।
১০. খতহমর সময় ছাো অনয হকান সময় হকউ যহদ হনজ উহদযাহে হাহফয
সাহহহবর মুহাব্বহত বযহিেত ভাহব হাহদয়া হপশ কহরন তাহহল শহরআহত তার
অনুমহত আহছ এবং এটা আহলম-উলামা ও তাহলহব ইলমহদর হখদমহতর
অন্তভুণি, যার প্রহত আল্লাহ তা‘আলা কুরআহন কারীহমর তৃতীয় পারায় সূরা
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বাকারায় ২৭৩ নং আয়াহত উৎসাহহত কহরহছন। তহব এটা সম্পূর্ণ বযহিেত
বযাপার, হকউ করহত চাইহল করহত পাহরন।
তারাবীহ এর হবহনময় গ্রহহর্র শরয়ী হবধান
তারাবীহ এর নামাহয ইমামহতর হবহনময় আদান-প্রদান না-জাহয়য হওয়া
হনভণরহযােয সকল হফকাহহবদহদহর সবণসম্মত মত। অতীহতর হকান ফক্বীহ এ
বযাপাহর হদ্বমত কহরনহন। এতদসহত্বও বতণমাহন হকউ হকউ হনজস্ব মতহক
শরী‘আহতর মত ও হফক্বাহহবদহদর মত হহসাহব প্রচার কহর তারাবীহ এর
উজরতহক ধবধ বলার প্রয়াস চালাহেন। এ হপ্রহেহত সমকালীন হবহশষ্ট
মুফহতয়াহন হকরাহমর ফাতাওয়া হনহে তুহল ধরা হলুঃ
ফাতাওয়া হবভাে, জাহম‘আ রাহমাহনয়া, ঢাকা।
ইবাদত বহন্দেী হহসাহব আমরা যা পালন কহর থাহক, সাধারর্ত তা হতন প্রকার
(ক) মাকাহসদ তথা খাহলস ও মূল ইবাদাতুঃ- হযমন নামায, হরাযা, হজ্জ,
সাওয়াহবর উহিহশয কুরআন হতলাওয়াত, হযহকর আযকার ও দু‘আ দুূপদ
ইতযাহদ (খ) ওয়াসাইল তথা সহায়ক ইবাদাতুঃ- হযমন ইমামত, ইকামত, দীনী
হশোদান ও ওয়াজ নসীহত ইতযাহদ। (ে) রুক্বইয়াত তথা বালা মুসীবত হথহক
পহরত্রার্, হরাে মুহি, বযবসায় উন্নহত এ জাতীয় দুহনয়াহব হকান উহিহশয ধবধ
দু‘আ, খতম, ঝাে ফুাঁক, তাবীয কবয ইতযাহদ।
প্রথম প্রকার তথা মাকাহসদ জাতীয় ইবাদত কহর হবহনময় হনয়া-হদয়া সম্পূর্ণ ও
সবণসম্মতভাহব হারাম। এ বযাপাহর হকান কাহলও হকান মাযহাহবর হকান
হনভণরহযােয আহলম ফক্বীহ হদ্বমত হপাষর্ কহরনহন। পোন্তহর তৃতীয় প্রকার
আমহলর হবহনময় গ্রহর্ করা সম্পূর্ণ হালাল। শুরু হথহক অদযাবহধ এ বযাপাহর
হকান মাযহাহবর হনভণরহযােয হকান মুজতাহহদ ফক্বীহ হদ্বমত হপাষর্ কহরনহন।
(রিুল মুহতার ৬ষ্ঠ খে, ৫৫,৫৮ পৃষ্ঠা, আল মুদওয়ানাতুল কুবরা ৩য় খন্ডুঃ ৪৩১ পৃষ্ঠা,
ফাতওয়া রশীহদয়া-৪১৭পৃষ্ঠা।)

আর হদ্বতীয় প্রকার তথা আযান, ইমামত, কুরআন-হাদীস তথা দীনী তা‘লীম এ
জাতীয় পযণাহয়র ইবাদাহতর হবহনময় গ্রহর্ ও প্রদান অনযানয মাযহাহব জাহয়য
থাকহলও হানাফী মাযহাহবর পূবণবতণী উলামাহয় হকরাহমর মহত নাজাহয়য। হকন্তু
উলামাহয় মুতাআখহখরীন (পরবতণী যুহের আহলমের্) শরী‘আহতর হবহশষ
উসূল তথা মূলনীহতর হভহত্তহত হবহশষ কতক ইবাদাহতর হবহনময় গ্রহর্ ও
প্রদানহক ধবধ বহলহছন। হস উসূল হহলা এ হের্ীর হয সকল ইবাদাত ফরয
ওয়াহজব ও সুন্নাহত মুয়াক্কাদাহ এবং হশ‘আহর ইসলাহমর অন্তভুণি অথবা দীহনর
স্থ্াহয়ত্ব তার উপর হনভণরশীল হবধায় হবহনমহয়র আদান-প্রদান ধবধ না হহল এ
যুহে এসকল ইবাদত কাহয়ম রাখা সম্ভব হহব না, তাই দীহনর স্থ্াহয়হত্বর
প্রহয়াজহনই তা জাহয়য। হফক্বাহহবদের্ হস সকল ইবাদতহক হচহিতও কহরহছন
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আর তা হহলাুঃ ফরয ওয়াহজব নামাহযর ইমামহত, আযান-ইকামত, দীহন
হশোদান ইতযাহদ। (সূত্রুঃ রিুল মুহতার-৬ষ্ঠ খন্ডুঃ ৬৯০, ৬৯১ পৃষ্ঠা। ইমদাদুল ফাতাওয়া
১ম খে ৪৭৬ পৃষ্ঠা ইমাদদুল মুফতীন ৩১৩ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল আহকাম-৩য় খে ৫২৭ পৃষ্ঠা)

পোন্তহর এ হদ্বতীয় প্রকাহরর হয সকল ইবাদাত ফরয ওয়াহজব নয় এবং
হশ‘আহর ইসলাহমর অন্তভুণি নয়, দীহনর স্থ্াহয়ত্বও তার উপর হনভণরশীল নয়
হযমনুঃ তারাবীহ এবং সওয়াব হরসানীর উহিহশয কুরআন খতম করা। এ সকল
ইবাদাহতর হবহনময় গ্রহর্ ও হবহনময় প্রদানহক হকান আহলম জাহয়য বহলনহন
বরং হনভণরহযােয সকল হফক্বাহহবদ হলনহদনহক হারাম বহলহছন। (ফাতওয়া
রশীহদয়া ৩২৪পৃুঃ, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খে ৪৮৪ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল মুফতীন ৩১৫ পৃষ্ঠা,
ইমদাদুল আহকাম ৩য় খে ৫১৭ পৃষ্ঠা। আহসানুল ফাতওয়া ৩য় খে ৫১৪ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়া
মাহমূহদয়া ৮ম খে ২৪৭ পৃষ্ঠা, ফাতওয়া দারুল উলুম ৪থণ খে ২৭৩ পৃষ্ঠা।)

সম্প্রহত ধদহনক ইনহকলাহবর “ইসলামী জীবন পাতায়” একহট প্রহনর জবাহব
দুজন আহলম তারাবীহহর হবহনমহয়র হেহত্র হভন্ন মত বযি কহরহছন। তন্মহধয
একজন আহলম তার বর্ণনার এক পযণাহয় হলহখহছন “যুহের সকল ইমাম
মুজতাহহদ ঐকযবিভাহব রায় হদহয়হছন হয পহবত্র কুরআন সুন্নাহর হহফাজত
তথা তালীহম ইলহম দীন, ওয়াজ নসীহত, আযান ইকামত এক কথায় যাবতীয়
ধমণীয় আমলগুহলার উপর হাহদয়া বা উজরত হয হকান নাহম হদয়া হনয়ায় হকান
হদাষ হনই বরং উহচত।” এ উহির হশষ বাহকয হতহন ইবাদাহতর সব হের্ীহক
একাকার কহর হফহলহছন। যার মমণ দাাঁোয় হয অহনযর জনয নামায পহে, হরাযা
হরহখ হবহনময় গ্রহর্ করা যাহব বহল যুহের সকল ইমাম মুজতাহহদ ও আহলম
ঐকযবি রায় হদহয়হছন। এমন কথা হকান মূখণ বা দীহনর বযাপাহর স্পষ্ট
হখয়ানতকারী ছাো বলহত পাহর না। হতহন প্রমার্ করহত হেহয় হয সকল
হকতাহবর বরাত হদহয়হছন, হসগুহলাহত এ জাতীয় ফহতায়ার হকান উহল্লখ হনই।
আর তারাবীহহর হবহনময় আদান-প্রদান ধবধতার কথা থাকার হতা প্রনই
আহসনা। আর অপর আহলম পাাঁচ ওয়াি নামাহযর আযান ইমামহতর উপর
হকয়াস কহর তারাবীহহর ইমামতহকও জরুহরয়াহত দীহনর অন্তভুণি কহরহছন
এবং এর হবহনময়হক জাহয়য বহলহছন। অথচ তারাবীহহর নামায একহদহক
সুন্নাহত মুআক্কাদাহ অপরহদহক জামা‘আত সহকাহর খতম তারাবীহহর পহরবহতণ
সূরা তারাবীহ পোর অবকাশও রহয়হছ। (রিুল মুহতার ২য় খন্ডুঃ ৪৫পৃুঃ রিুল মুহতার
২য় খে ৪৭ পৃুঃ)

পোন্তহর পাাঁচ ওয়াহির জামা‘আত মুসাহফর ও মাযূর হলাক ছাো সকল
সাবালক পুরুহষর জনয হবহশষ ওযর না থাকহল মসহজহদ হেহয় আদায় করা
ওয়াহজব। তাহহল উভয়টা এক রকম হক কহর হহলা? এ ছাো হাহফযের্ হনজ
হনজ হহফয হিক রাখার তাহেহদই তারাবীহ পোহনার সুহযাে খুাঁজহত থাহকন।
এমতাবস্থ্ায় হবহনময় না হদহল হাহফয পাওয়া যাহব না, বা খুব কম পাওয়া যাহব
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এ ধারনা তাাঁর মহধয হক কহর জন্ম হহলা? তদুপুহর জনাব মুফহত সাহহব তারাবীর
হবহনময় ধবধতায় হনজ মত উহল্লখ করার পর এ বযাপাহর উলামাহয়
মুতাআখহখরীনহদর ফাতাওয়া হনেূপপ বহল হয বরাত হদহয়হছন তাহত সকহলই
সবণসম্মতভাহব এর হবহনময় হলন-হদনহক সম্পূর্ণ হারাম বহলহছন। তাাঁরা পহরস্কার
ভাহব বহলহছন তারাবীহহর নামায সুন্নাত আর এর হবহনময় হলন-হদন হারাম।
তাই সুন্নাত কাহয়হমর জনয হারাম কাহজর অনুমহত হনই। (ইমদাদুল ফাতওয়া ১ম
খে ৪৮৪ পৃষ্ঠা ইমদাদুল মুফতীন ৩১৫ পৃষ্ঠা)

আর তৎপূবণবতণীের্ সম্ভবত তারাবীহ এর হবহনময় হনয়ার কল্পনা কহরনহন। যার
কারহর্ তাহদর হকতাবাদীহত এতদসংিান্ত হকান আহলাচনাই পাওয়া যায় না।
তাছাো আহলাচয মুফতী সাহহব তাাঁর বর্ণনায় এক পযণাহয় হলহখহছন,
‘তারাবীহহর নামাহযর ইমামহত অনয নামাহযর ইমামহত হহত পৃথক নহহ।’
(হহদায়া প্রথম খে ৭৮ পৃষ্ঠা)

এটা পহত্রকার ছাপার ভুল না হহয় থাকহল ইলমী হবষহয় চরম হখয়ানত হবহবহচত
হহব। হকননা হহদায়া গ্রহন্থর হকাথাও তারাবীহহর জামা‘আহতর ইমামতীহক অনয
নামাহযর ইমামতীর নযায় বলা হয়হন, এটা হনছক মুফতী সাহহহবর হনজস্ব উহি,
যার হরফাহরন্স হকান ফাতাওয়ার হকতাহব হনই।
সারকথা, ঢালাওভাহব সকল ধমণীয় আমহলর হবহনময় আদান-প্রদাহনর কথা
হযমন হিক নয়, হতমহনভাহব পাাঁচ ওয়াি নামাহযর আযান-ইমামত হযমন
জরুরত, তারাবীহহর ইমামত হিক হস রকম জরুরত হস কথাও হকাথাও হনই।
বরং আকাহবর সাহাবাের্ হতা তারাবীহ নামায হনজ হনজ বাহেহত পেহতন। এ
কারহর্ বতণমান ও হনকট অতীহতর সকল হনভণরহযােয ফাতাওয়া অনুযায়ী
তারাবীহ-এর ইমামতী কহর হবহনময় হদয়া ও হনয়া ধবধ নয়। আর হাহদয়ার
সাহথ তারাবীহ এর ইমামহতর হকান সম্পৃি হনই। কাহজই হাহদয়ার প্রন এখাহন
অবান্তর। খতহমর সময় বযতীত অনয সময় যহদ হাহফজ সাহহহবর মুহাব্বহত
বযহিেতভাহব হকউ হাহদয়া হপশ কহরন তাহহল এটা সম্পূর্ণ হভন্ন হজহনষ এবং
তা শরী‘আহতও অনুহমাহদত। (ফাতাওয়া রশীহদয়া ৩২৫ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল মুফতীন ৩১৪
পৃষ্ঠা, ফাইজুল বারী ৩য় খন্ডুঃ ১৮১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং হাহফজহদর হনহজহদর হারাম হরহযক হথহক পরহহজ করা ফরয এবং
মুসল্লীহদরও উহচত ক্বারী, হাহফজ আহলমহদরহক সহীহ পন্থায় হাহদয়া হপশ
করা।
আল্লাহ তা‘আলা আমাহদর সকলহক সহিক বুঝ দান করুন। আমীন।
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দশম অধযায়
আশুরাুঃ তাৎপযণ, ফযীলত, করর্ীয় ও বজণনীয়
তাৎপযণ
আশুরা মুহাররম মাহসর ১০ তাহরখহক বলা হয়। ইসলাম ধহমণ এই হদবসহটর
হবহশষ গুরুত্ব রহয়হছ। কারর্ এই হদহন ইসলাহমর অহনক ঐহতহাহসক ও
তাৎপযণ পূর্ণ টনাবলী সং হটত হহয়হছ।
হযমনুঃ হযরত আবূ হুরাইরা রাহয. হথহক বহর্ণত এক হাদীহস এহসহছ হয,
(একদা) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীহদর কহতপয়
এমন হলাহকর পাশ হদহয় অহতিম কহরন, যারা আশুরার হদহন হরাযা
হরহখহছল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম তাহদরহক হজহজ্ঞস
করহলন “এটা হকহসর হরাযা?” উত্তহর তারা বলল, “এই হদহন আল্লাহ তা‘আলা
হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরামলহক ডুহব যাওয়া হথহক উিার কহরহছহলন।
(অনয বর্ণনায় আহছ হফরআউহনর হনযণাতন হথহক মুি কহরহছহলন।) এবং
হফরআউনহক দল-বল সহ হনমহজ্জত কহরহছহলন। আর এই হদহনই হযরত নূহ
আ.- এর হকশতী জূদী পবণহত হস্থ্র হহয়হছল। ফহল এই হদহন হযরত নূহ আ. ও
হযরত মূসা আ. কৃতজ্ঞতাস্বূপপ হরাযা হরহখহছহলন। তাই আমরাও এই হদহন
হরাযা রাহখ।” তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বলহলন, “মূসা
আ.-এর অনুসরহর্র বযাপাহর এবং এই হদহন হরাযা রাখার বযাপাহর আহম
হতামাহদর হচহয় হবশী হক্বদার।” অতুঃপর হতহন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম হসহদন (আশুরার হদন) হরাযা রাহখন এবং সাহাবাহদরহকও হরাযা রাখহত
আহদশ কহরন। (বুখারীুঃ হাুঃ নং ২০০৪, মুসহলমুঃ হাুঃ নং ১১৩০, মুসনাহদ আহমাদ হাুঃ
নং-৩৬০)

ফযীলত
১. হযরত আবূ কাতাদাহ রাহয.হথহক বহর্ণত হয নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, “আহম আশাবাদী হয, আশুরার হদহনর হরাযার
উসীলায় আল্লাহ তা‘আলা অতীহতর এক বৎসহরর গুনাহ মাফ কহর হদহবন।”
(হতরহমযীুঃ হাুঃনং ৭৫১)

২. হযরত আবূ হুরাইরা রা. হথহক বহর্ণত অপর হাদীহস নবী কারীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, “রমাযাহনর হরাযার পর মুহাররম মাহসর
হরাযা সহবণাত্তম।” (মুসহলমুঃ হাুঃ নং ১১৬৩)
করর্ীয়
১. আশুরার হদহন হরাযা রাখা। তহব এর সাহথ ৯ তাহরখ বা ১১ তাহরখ হমহলহয়
রাখা। কারর্ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন,
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“হতামরা আশুরার হদহন হরাযা রাখ। তহব এ হেহত্র ইয়াহুদীহদর হথহক হভন্নতা
অবলম্বন করতুঃ হতামরা আশুরার পূহবণ অথবা পহরর একহদন সহ হরাযা
রাখহব।” (মুসনাহদ আহমাদ-হাুঃ নং ২৪১)
২. এই হদন হবশী হবশী তাওবা-ইহস্তেফার করা। কারর্ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, মুহাররম হহলা আল্লাহ তা‘আলার (হনকট
একহট মযণাদাবান) মাস। এই মাহস এমন একহট হদন আহছ, যাহত হতহন অতীহত
একহট সম্প্রদায়হক েমা কহরহছন এবং ভহবষযহতও অপরাপর সম্প্রদায়হক েমা
করহবন। (হতরহমযীুঃ নং ৭৪১)
৩. দীহনর খাহতহর এই হদহন হযরত হুসাইন রাহয. হয তযাে-হতহতো প্রদশণন
কহরহছন তা হথহক সকল মুসলমাহনর দীহনর জনয হয হকান ধরহনর তযাে ও
কুরবানী হপশ করার হশো গ্রহর্ করা।
বজণনীয়
১. তা’হযয়া বানাহনা অথণাৎ, হযরত হুসাইন রাহয. এর নকল কবর বানাহনা। এটা
বস্তুত এক ধরহর্র ফাহসকী হশরকী কাজ। কারর্ মূখণ হলাহকরা ‘হযরত হুসাইন
রাহয. এহত সমাসীন হন’ এই হবশ্বাহস এর পাদহদহশ নযর-হনয়ায হপশ কহর,
এর সামহন হাত হজাে কহর দাাঁোয়, এর হদহক হপি প্রদশণন করাহক হবয়াদবী
মহন কহর, তা’হযয়ার দশণনহক ‘হযয়ারত’ বহল আখযা হদয় এবং এহত নানা
রকহমর পতাকা ও বযানার টাহেহয় হমহছল কহর; যা সম্পূর্ণ নাজাহয়য ও হারাম।
এছাোও আহরা বহুহবধ কুপ্রথা ও েহহণত কাহজর সমহষ্ট হহে এ তা’হযয়া।
(ইমদাদুল ফাতাওয়াুঃ ৫/২৯৪,৩৩৫, হকফায়াতুল মুফতীুঃ ৯/৩২, ফাতাওয়াহয় রহীহময়াুঃ
২/৩৪৩)

স্মতণবয: তা’হযয়ার সামহন হয সমস্ত নযর-হনয়ায হপশ করা হয় তা োইরুল্লাহর
নাহম উৎসেণ করা হয় হবধায় তা খাওয়া হারাম। (সূরাহয় মা ইদাহুঃ ৩)
২. মহসণয়া বা হশাকোাঁথা পাি করা, এর জনয মজহলস করা এবং তাহত
অংশগ্রহর্ করা সবই নাজাহয়য। (ইমদাদুল ফাতাওয়াুঃ ৫/২৯৪, হকফায়াতুল মুফতীুঃ
৯/৩২, ৪২)

৩. ‘হায় হুহসন’, ‘হায় আলী’ ইতযাহদ বহল বহল হবলাপ ও মাতম করা এবং ছুহর
হমহর হনহজর বুক ও হপি হথহক রি হবর করা। এগুহলা করহনওয়ালা, দশণক ও
হোতা উভহয়র প্রহত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম অহভসম্পাত
কহরহছন। (আবূ দাউদ, হাুঃ নং ৩১২, ইবহন মাজাহুঃ হাুঃ নং ১৫৮৪)
৪. কারবালার শহীদের্ হপপাসাতণ অবস্থ্ায় শাহাদতবরর্ কহরহছন তাই তাহদর
হপপাসা হনবারহর্র জনয বা অনয হকান হবহশষ উহিহশয এই হদহন হলাকহদরহক
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পাহন ও শরবত পান করাহনা। (ইমদাদুল ফাতাওয়াুঃ ৫/২৮৯, হকফায়াতুল মুফতীুঃ
৯/৪০)

৫. হযরত হুসাইন রাহয. ও তাাঁর স্বজনহদর উহিহশয মছাহল সাওয়াহবর জনয
হবহশষ কহর এই হদহন হখচুহে পাহকহয় তা আত্মীয়-স্বজন ও েরীব হমসকীনহক
খাওয়াহনা ও হবলাহনা। এহক হকন্দ্র কহর সাধারর্ মানুষ হযহহতু নানাহবধ কুপ্রথায় জহেহয় পহেহছ তাই তাও হনহষি ও না-জাহয়য। (হকফায়াতুল মুফতীুঃ ৯/৪০)
৬. হযরত হুসাইন রাহয.-এর নাহম হছাট বাচ্চাহদরহক হভেুক বাহনহয় হভো
করাহনা। এটা কহরহয় মহন করা হয, ঐ বাচ্চা দী ণায়ু হহব। এটাও মুহাররম
হবষয়ক কু-প্রথা ও হবদ‘আত। (ইসলাহুর রুসূম)
৭. তা’হযয়ার সাহথ ঢাক-হঢাল ও অনযানয বাদযযন্ত্র বাজাহনা।(সূরাহয় লুকমানুঃ ৬)
৮. আশুরার হদহন হশাক পালন করা; চাই তা হয হকান সূরহতই হহাক। কারর্
শরীয়ত শুধুমাত্র স্বামীর মৃতুযর পর হবধবা স্ত্রীর জনয ৪ মাস ১০ হদন আর হবধবা
েভণবতীর জনয সন্তান প্রসব পযণন্ত এবং অনযানয আত্মীয়-স্বজহনর মৃতুযহত
সহবণাচ্চ ৩ হদন হশাক পালহনর অনুমহত হদহয়হছ। এই সমহয়র পর হশাক পালন
করা জাহয়য হনই। আর উহল্লহখত হশাক পালন এগুহলার হকানটার মহধয পহে
না। (বুখারীুঃ হাুঃ নং ৫৩৩৪, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, ফাতাওয়াহয় রহীহময়াুঃ ২/৩৪৪)
উহল্লখয হয শরীয়ত কতৃণক অনুহমাহদত হশাক পালহনর অথণ হহলা শুধুমাত্র সাজ
সজ্জা বজণন করা। হশাক পালহনর নাম যাহেতাই করার অনুমহত শরী‘আহত
হনই। (দুরহর মুখতারুঃ২/৫৩০)
৯. হশাক প্রকাশ করার জনয কাহলা ও সবুজ রহঙর হবহশষ হপাশাক পহরধান
করা। (ফাতাওয়াহয় রহীহময়াুঃ ২/৩৪৪)
১০. এই হদহনর গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করার জনয হমথযা ও জা‘ল হাদীস
বর্ণনা করা। কারর্ হাদীহস হমথযা হাদীস বর্ণনাকারীহক জাহান্নাহম হিকানা
বাহনহয় হনহত বলা হহয়হছ। (বুখারীুঃ হাুঃ নং ১০৭)
এখাহন আশুরার হদহনর হনহন্দত ও েহহণত কাজসমূহহর হকছু নমুনা হপশ করা
হহলা মাত্র। মূলকথা, বেযমার্ পচণার ‘করনীয়’ হশহরানাহমর অধীহন উহল্লহখত
৩হট আমল বযতীত এই হদহন আর হকান হবহশষ আমহলর কথা শরী‘আহত
প্রমাহর্ত হনই। তাই এই হহলা বযতীত আশুরাহক হকন্দ্র কহর হবহশষ হয হকান
কাজই করা হহব তা হবদ‘আত ও মনেো আমল হহব।
আল্লাহ তা‘আলা আমাহদর সকলহক হশরক, হবদ‘আত ও গুনাহহর কাজ হথহক
হবরত থাকার তাওফীক দান করুন।
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একাদশ অধযায়
শরী‘আহতর দৃহষ্টহত শহব হম‘রাজ
হম‘রাজ আরবী উরুজ শব্দ হথহক হনেণত , যার অথণ ঊহবণ েমন করা। আর
হম‘রাজ শহব্দর অথণ ঊহবণ আহরাহহর্র বাহন। হম‘রাহজর টনা কখন সং হটত
হহয়হছহলা এ বযাপাহর হবহভন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। তহব হনভণর হযােয সূহত্র শুধু
এতটুকুই পাওয়া যায় হয, হম‘রাহজর টনা হহজরহতর এক বা হদে বছর আহে
সং হটত হহয়হছল। হকন্তু মাস, হদন তাহরহখর বযাপাহর হনভণরহযােয হকান দলীল
হনই। যহদও সাধারর্ জনেহর্র মাহঝ প্রহসি হহলা রজব মাহসর ২৭ তম
তাহরহখ সং হটত হহয়হছল। (আল মাওয়াহহবুল লাদুহন্নয়াহ ও শরহুল মাওয়াহহহবল
লাদুহন্নয়াহ খুঃ৮ পৃুঃ ১৮/১৯)

পহরভাষায় মসহজহদ হারাম হথহক মসহজহদ আকসা পযণন্ত রাহত্র ভ্রমর্হক ইসরা
ও তথা হহত হসদরাতুলমুনতাহা ও তদূবণ পযণন্ত ভ্রমর্হক হম‘রাজ বলা হয়।
ইসরা ও হম‘রাহজর টনা সম্পহকণ কুরআহন কারীহম ইরশাদ হহেسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِ ِه لَيْالً مِ َن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ األَْ ْقصَى الَّذِي بَارَ ْكنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِ ْن آَيَاتِنَا إِ َّنه هُوَ السَّمِي ُع الْبَصِ ُي
অথণ: পহবত্র ঐ মহান সত্ত্বা হযহন রাহত্র হবলায় তাাঁর বান্দাহক মসহজহদ হারাম
হথহক মসহজহদ আকসা পযণন্ত ভ্রমর্ কহরহয়হছন, যার আশপাশহক আহম
বরকতময় কহরহছ। এটা এজনয যাহত আহম তাহক আমার হনদশণনাবলী হদখাহত
পাহর। (সূরা বনী ইসরাইল আয়াত নং-১)
হাদীহসর আহলাহক হম‘রাহজর সংহেপ্ত টনা
একদা রাহত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হযরত উহম্ম হানী রা. এর
হর শুহয়হছহলন। রাসূহলর অধণহনদ্রা অবস্থ্ায় হযরত হজবরীল আ. অনযানয
হফহরশতাসহ অবতরর্ কহরন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হক
মসহজহদ হারাহম হনহয় যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম তখন
হাতীহম কা’বায় ুহমহয় পহেন। হযরত হজবরীল ও মীকামল আ. নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হক জাহেহয় যমযহমর পাহশ হনহয় সীনা মুবারক হবদীর্ণ
কহর অন্তরাত্মা হবর কহর যমযহমর পাহনহত ধুহয় ইলম ও হহকমহত পহরপূর্ণ
কহর স্বহর্ণর তশতরীহত রাহখন। অতুঃপর পুনরায় বহে স্থ্াপন কহর হদন।
এরপর হবারাক নামক বাহহন কহর হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হক
মসহজহদ আকসা পযণন্ত হনহয় যান। অতুঃপর হসখান হথহক আসমাহন হনহয় যান।
প্রথম আসমাহনর হনকট হেহয় হজবরীল আ. দরজা হখালার আহবদন জানান।
হফহরশতাের্ অহভবাদন জাহনহয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হক
বরর্ কহর হনন। এভাহব সপ্তম আসমান অহতিম কহরন। এসমহয় যথািহম
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প্রথম আসমাহন হযরত আদম আ., হদ্বতীয় আসমাহন ইয়াহইয়া এবং মসা আ.
তৃতীয় আসমাহন হযরত ইউসুফ আ. চতুথণ আসমাহন হযরত ইদরীস আ. পঞ্চম
আসমাহন হযরত হারুন আ. ষষ্ঠ আসমাহন হযরত মূসা আ. সপ্তম আসমাহন
হযরত ইবরাহীম আ. এর সাহথ সাোৎ হয়। সকহলই হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লামহক অভযথণনা জানান। সপ্তমাকাশ হথহক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম রফরফ নামক বাহহনর মাধযহম হসদরাতুলমুনতাহা ও আরহশ
আযীহম েমন কহরন। হসখাহন অহনক আশ্চযণ ও হবস্ময়কর হজহনস প্রতযে
কহরন। জান্নাত জাহান্নাম স্বচহে হদহখন। পহরহশহষ আল্লাহর দীদার ও কালাম
লাহভ ধনয হন। এবং আল্লাহর পে হথহক উপহঢ কন স্বূপপ পঞ্চাশ ওয়াি
নামাহযর হবধান হনহয় জহমহনর হদহক প্রতযাবতণন কহরন। পহথমহধয হযরত মূসা
আ. এর পরামশণিহম কহয়কবার আল্লাহর হনকট হেহয় নামাহযর সংখযা
কমাহনার আহবদন জানান। অবহশহষ পাাঁচ ওয়াি নামায (যাহত পঞ্চাশ
ওয়াহির সওয়াব পাওয়া যাহব।) এর হবধান হনহয় বাইতুল মুকািাস হহয় মক্কায়
হফহর আহসন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩৮৮৭, ফাতহুলবারী ৭/২৫০,২৫৯, শরহহ
যুরকানী ৮/৪২, সীরাহত ইবহন হহশাম ২/১০, খাসাহয়সুল কুবরা ১/১৫২)

রাসূহলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হম‘রাজ স্বশরীহর হহয়হছল, স্বপ্ন হযাহে
নয়
হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এর হম‘রাজ জাগ্রত অবস্থ্ায় স্বশরীহর
হহয়হছল। তহব এছাো অনয সময় হুযুহরর স্বাহপ্নক হম‘রাজও হহয়হছ। যার বর্ণনা
হাদীস শরীহফ এহসহছ। তথাহপ কহতপয় হলাক রাসূহলর স্বশরীহরর হম‘রাজহক
হকছু ভ্রান্ত যুহি তহকণর মাধযহম অস্বীকার করার হচষ্টা কহর। যা আহদ হিক নয়।
মূলত প্রহসি হম‘রাজ স্বশরীহর হওয়ার বযাপাহর কুরআহনর আয়াত ও অহনক
সহীহ হাদীস সহ হবহভন্ন দহলল রহয়হছ। তন্মহধয:
১. ূপহানী হম‘রাজ হকাহনা আশ্চহযণর হবষয় নয়। বরং শারীহরক হম‘রাজই
আশ্চহযণর হবষয়। এ হদহক ইংহেত কহর আল্লাহ তা‘আলা উি টনার বর্ণনার
শুরু কহরহছন ‘সুবহানা’ শব্দ হদহয়। তাছাো উি আয়াহত ‘হব আবহদহী’ (অথণাৎ,
হনহজর বান্দাহক) শব্দ রহয়হছ। যা হম‘রাজ স্বশরীহর হওয়ার প্রমার্ বহন কহর।
২. হম‘রাজ যহদ স্বাহপ্নক হত তাহহল হকউ মুরতাদ হহতা না। কারর্ স্বহপ্নর
হকাহনা হকছুহক হকউ অস্বীকার কহর না।
৩. স্বশরীহর হম‘রাজ হওয়ার বযাপাহর উম্মহতর ইজমা রহয়হছ। অতএব প্রহসি
হম‘রাজহক ূপহানী বা স্বাহপ্নক বহল বযি করার হকান অবকাশ হনই। (শরহহ
যুরকানী ৮/১৩৮)
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হম‘রাহজর হশো ও নসীহতুঃ
হম‘রাহজর রাহত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এবং তাাঁর উম্মতহক
হতনহট হজহনস হাহদয়া হদওয়া হয়।
১. এই উম্মহতর হয হকাহনা বযহি হশরকমুি মমান হনহয় আল্লাহর দরবাহর
উপহস্থ্ত হহব আল্লাহ তা‘আলা তাহক হচরকাল আযাব হদহবন না। বরং তাহক
একহদন অবশযই স্থ্ায়ী জান্নাহত প্রহবশ করাহবন এবং হচরকাহলর জনয আরাহম
রাখহবন।
২. পাাঁচ ওয়াি নামায। হয বযহি এই পাাঁচ ওয়াি নামাযহক গুরুত্ব সহকাহর
আদায় করহব আল্লাহ তা‘আলা তাহক পঞ্চাশ ওয়াহির সওয়াব হদহবন এবং
হনজ দাহয়হত্ব জান্নাহত প্রহবশ করাহবন।
৩. সূরাহয় বাকারার হশষ আয়াতসমূহ, যার মহধয এই উম্মহতর প্রহত আল্লাহর
পহরপূর্ণ রহমত মােহফরাত দয়া ও অনুগ্রহ এবং কাহফরহদর মুকাহবলায় সাহাযয
ও সফলতার প্রহতশ্রুহত রহয়হছ। তাছাো এ আয়াতসমূহ রাহত্র ুমাহনার পূহবণ
পেহল তার জনয যহথষ্ট হহয় যায়। অথণাৎ, তাহাজ্জুহদর সওয়াব সহ সমস্ত হবপদ
আপদ হথহক হস বযহি হহফাযহত থাহক।
সুতরাং প্রহতযক মুসলমাহনর জনয জরুরী হয প্রাথহমক ভাহব এ হতনহট হবষয়হক
হবহশষ গুরুত্ব হদওয়া এবং সহিক ও সুন্দরভাহব তা হাহসল করা। সাহথ সাহথ
দীহনর অনযানয হবষয় অজণহন সহচষ্ট হওয়া। হবহশষ কহর দীহনর হয পাাঁচহট
হবষহয়র ইলম অজণনহক ফরহয আইন হ াষর্া করা হহয়হছ তা অবশযই হাহসল
করা। (সূরা বাকারাুঃ ১৭৭, মুসহলম হাদীস নং ২৮৯)
শহব হম‘রাজ সম্পহকণত বজণনীয় হবষয়সমূহুঃ
হম‘রাহজর টনা হকান্ বছর হকান্ মাহসর হকান্ তাহরহখ এবং হকান্ রাহত
হহয়হছল তা হনহয় ইহতহাসহবদহদর মাহঝ অহনক মতহভদ রহয়হছ এবং এ রাতহট
পৃহথবীর ইহতহাহস একবারই এহসহছ। হকয়ামত পযণন্ত আর কখহনা হম‘রাজ
সং হটত হহব না। সুতরাং হকান একটা তাহরখ চূোন্ত মহন করা ও
অনযানযগুহলহক ভুল বলা যাহব না। অথণাৎ, পহরপূর্ণ হনশ্চয়তার সাহথ এ কথা বলা
যায় না হয হকান তাহরহখর হকান্ রাহত হম‘রাহজর টনা হটহছল। শহব
হম‘রাহজর ইবাদত বহন্দেীর বযাপাহর হকান ফযীলত কুরআন হাদীহসর মাধযহম
প্রমাহর্ত নয়। সুতরাং সম্ভাবয এই হদহন হরাযা রাখা শহব কদহরর মত এই
রাতহক ফযীলতপূর্ণ মহন করা, রাহত ইবাদত বহন্দেীহত মশগুল হওয়া, হদহন
হরাযা রাখা, সরকারীভাহব শহব হম‘রাজ পালহনর উহদযাে হনওয়া, এই রাত্রহক
উহিশয কহর মসহজহদ ভীে জমাহনা, মসহজহদ আহলাকসজ্জা করা, রাত্র
জােরর্ করা, বােী বােী মীলাদ পো, প্রচার মাধযহম এ উপলহে হবহশষ
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অনুষ্ঠান প্রচার করা, পত্রপহত্রকায় হবহশষ হনবেন প্রকাশ করা, শহব হম‘রাজ
উপলহে হালুয়া রুহটর আহয়াজন করা ইতযাহদ হকানটাই সহীহ নয়। শহব
হম‘রাজ যহদ শহব বরাত বা শহব কদহরর মত ফযীলতপূর্ণ হকান ইবাদহতর রাত
হত। তাহহল তার হদন তাহরখ সংরহেত থাকহতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম হথহক এ বযাপাহর হাদীস বহর্ণত হহতা। সাহাবাহয় হকরাম রা. এর
হকান না হকান আমল পাওয়া হযহতা। অথচ এ হবষহয় কুরআন হাদীহস হকান
আমহলর কথা বহর্ণত হনই। অতএব বৎসহরর অনযানয হদহনর মত স্বাভাহবক
ইবাদত বহন্দেী করাই আমাহদর এ হদহনর কতণবয। (সূরাহয় মাহয়দা- আয়াত ৩,
বুখারী-হাদীস ২৬৯৭, মুসহলম-হাদীস ৫৯৬)

রজব মাস শুরু হহলই হপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এই দু‘আ খুব
হবশী কহর পেহতনুঃ
اَللّّٰهُمَّ بَارِكْ لَناَ فِ ْي رَجَبَ وَشَعْبا َن وَ َبلّغْنَا رَمَضَا ْن
(আল্লাহুম্মা বাহরকলানা ফী রজাবা ওয়া শা’বান ওয়া বাহল্লেনা রমাযান)

অথণ: “হহ আল্লাহ পাক আপহন আমাহদরহক রজব ও শাবান মাহস বরকত দান
করুন এবং রমযান শরীফ পযণন্ত হপ াঁহছ হদন।”
৩৯৩৯- أخرجه الطرباىن ىف األوسط احلديث

দ্বাদশ অধযায়
শরী‘আহতর দৃহষ্টহত লাইলাতুল বারা‘আত
লাইলাতুল বারা‘আহতর ফযীলত হনভণরহযােয হাদীস দ্বারা প্রমাহর্ত। সহম্মহলত
হকান ূপপ না হদহয় এবং এ রাত উদযাপহনর হবহশষ হকান পন্থা উদ্ভাবন না কহর
শহি ও সামথণয অনুযায়ী হবশী হবশী ইবাদত করাও হনভণরহযােয হরওয়াহয়ত
দ্বারা প্রমাহর্ত। এখাহন লাইলাতুল বারা‘আহতর ফযীলত ও করর্ীয় হবষহয়র
হকছু হাদীস যথাযথ উিৃহত ও সনহদর হনভণরহযােযতা সহ উহল্লখ করা হহলা।
প্রথম হাদীস
হযরত মু‘আয ইবহন জাবাল রাহয. বহলন. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ কহরন আল্লাহ তা‘আলা ১৫ই শা‘বাহনর রাহত সৃহষ্টর হদহক
রহমহতর দৃহষ্ট হদন এবং মুশহরক ও হবহদ্বষ হপাষর্কারী বযতীত আর সবাইহক
েমা কহর হদন। (সহীহ ইবহন হহব্বান-৫৬৬৫, হসলহসলাতুল আহাদীহছস সহীহাহ-৩/৩১৫)
হদ্বতীয় হাদীস
হযরত আ‘লা ইবনুল হাহরস হথহক বহর্ণত, হযরত আহয়শা রাহয. বহলন, রাহত
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম নামাহয দাাঁোন এবং এত দী ণ হসজদা
কহরন হয, আমার ধারর্া হহলা হতহন হয়হতা মৃতুযবরর্ কহরহছন, আহম তখন
www.islamijindegi.com

উহি তাাঁর বৃিােুলী নাো হদলাম, তাাঁর বৃিােুলী নেল। যখন হতহন হসজদা হথহক
উিহলন এবং নামায হশষ করহলন, তখন আমাহক লে কহর বলহলন, হহ
আহয়শা/হুমাইরা! হতামার হক এ আশংকা হহয়হছ হয, আল্লাহর রাসূল হতামার
হক নষ্ট করহবন? আহম উত্তহর বললাম, না; ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দী ণ
হসজদা হথহক আমার আশংকা হহয়হছল, আপহন মৃতুযবরর্ কহরহছন হকনা?
নবীজী হজজ্ঞাসা করহলন. তুহম হক জাহনা এটা হকান রাত? আহম বললাম.
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলই ভাল জাহনন। রাসূল তখন ইরশাদ করহলন, এটা অধণ
শা‘বাহনর রাত। আল্লাহ তা‘আলা এ রাহত বান্দার প্রহত মহনাহযাে হদন এবং
েমাপ্রাথণীহদর েমা কহরন ও অনুগ্রহপ্রাথণীহদর অনুগ্রহ কহরন। আর
হবহদ্বষহপাষর্কারীহদর হছহে হদন তাহদর অবস্থ্াহতই। (শু‘আবুল মমান-হাদীস নং৩৬৩৫)

তৃতীয় হাদীস
একদা হযরত আহয়শা রাহয. হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক না হপহয়
খুাঁজহত হবর হহলন। তাহক জান্নাতুল বাকীহত হপহলন- তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বলহলন ১৪ই শা‘বান হদবােত রাহত আল্লাহ তা‘আলা
প্রথম আকাহশ অবতরর্ কহরন এবং ‘বনূ কালব’ হোহত্রর পাহলত ছােল পাহলর
শরীহরর পশহমর হচহয়ও অহধক সংখযক বান্দাহক হতহন েমা কহর হদন।
(হতরহমযী শরীফ-হাুঃ নং ৭৩৯, ইবহন মাযাহ- হাুঃ নং ১৩৮৫)

চতুথণ হাদীস
হযরত আলী ইবহন আবী তাহলব রাহয. হথহক বহর্ণত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম বহলহছন অধণ শা‘বাহনর রাত যখন আহস তখন হতামরা এ রাহত্র
ইবাদত বহন্দেীহত কাটাও এবং হদহনর হবলা হরাযা রাখ। হকননা এ রাহতর
সূযাণ হস্তর পর আল্লাহ তা‘আলা প্রথম আসমাহন আহসন এবং বহলন, হকান েমা
প্রাথণী আহছ হক? আহম তাহক েমা করব। আহছ হক হকান হরহযক প্রাথণী? আহম
তাহক হরহযক হদব। এভাহব সুবহহ সাহদক পযণন্ত আল্লাহ তা‘আলা মানুহষর
প্রহয়াজহনর কথা বহল তাহক ডাকহত থাহকন। (সুনাহন ইবহন মাজাহ-১৩৮৪, শু’আবুল
মমান-৩৮২৩-২২)

মাত্র কহয়কহট হাদীস বর্ণনা করা হহলা। আহরা বহু হাদীস হকতাহব বহর্ণত আহছ।
উহল্লহখত হাদীস সমূহহর সনদ হবষয়ক আহলাচনাুঃ
১ম হাদীহসর সনদ সহীহ, এ জনয ইমাম ইবহন হহব্বান এহক হকতাবুস সহীহ-এ
বর্ণনা কহরহছন। ইমাম মুনহযরী, ইবহন রজব, কাস্তাল্লানী, যুরকাবী, নুরুিীন
হাইসামী এবং অনযানয হাদীস হবশারদ এ হাদীসহটহক আমলহযােয সহীহ
বহলহছন। (হদখুন! তারেীব তারহীব ২/১১৮, ৩/৪৫৯ লাত্বাইফুল মা‘আহরফ ১৫১-৩,
মাজমা‘উয যাওয়াহয়দ ৮/৬৫, শারহুল সাওয়াহহব-১০/৫৬১)
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বতণমাহন আহহল হাদীস ভাইহদর প্রহসি শাইখ নাসীরুিীন আলবানী রহ.
হসলহসলাতুল আহাদীহসস সহীহাহ ৩/১৩৫-১৩৯-এ এই হাদীহসর সমথণহন
আহরা আটহট হাদীস উহল্লখ করার পর হলহখন, ‘এ সব হরওয়াহয়হতর মাধযহম
এ হাদীসহট হনুঃসহন্দহহ সহীহ প্রমাহর্ত হয়।’ এরপর শাইখ আলবানী রহ. ঐ
সব হলাহকর বিবয খেন কহরন, যারা হকানধরহনর হখাাঁজ-খবর ছাোই বহল
হদন হয লাইলাতুল বরা‘আহতর বযাপাহর হকান সহীহ হাদীস হনই। তদ্রূপ শাইখ
আব্দুর রহমান মুবারকপূরী তুহফাতুল আহওয়াজী -২/৫৩-এ লাইলাতুল
বারা‘আহতর হাদীসহক আমলহযােয প্রমাহর্ত কহরন।
২য় হাদীসহট ইমাম বাইহাকী রহ. বর্ণনা করার পর সনহদর বযাপাহর বহলহছন,
‘মুরসালুন জাহয়যদুন’ অথণাৎ, আমলহযােয। ৩য় হাদীসহট আমহলর হেহত্র
গ্রহর্হযােয। সকল রাবী হসক্কাত, সনহদর মহধয ইনহক্বতা থাকায় ইমাম বুখারী
রহ. যয়ীফ বহলহছন। (হদখুন! হসলহসলাতুল আহাদীহসস সহীহাহ-৩/৩১৮)
৪থণ হাদীসহটর সনদ যয়ীফ হকন্তু মুহাহিসীহন হকরাহমর সবণসম্মত হসিান্ত হহলাফাযাহয়হলর হেহত্র যয়ীফ হাদীস গ্রহর্হযােয। হদখুন! (হকতাবুল আযকার-৭,
ফাতহুল কাদীর-১/৪৬৭, আল আজহববাতুল ফাহযলাহ-৫৭)

ফুক্বাহাহয় হকরাহমর দৃহষ্টহত লাইলাতুল বারা‘আত
হফক্বহহ হানাফী
আল্লামা শামী, ইবহন নুজাইম, আল্লামা শরমবুলালী, শাইখ আব্দুল হক
হদহলভী, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা আব্দুল
হাই লােহন ভী, মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহহব রহ. সহ প্রমুখ উলামাহয় হকরাহমর
মহত লাইলাতুল বারা‘আহত শহি সামথণয অনুযায়ী জাগ্রত হথহক একাকীভাহব
ইবাদত করা মুস্তাহাব, তহব জমাহয়ত হহয় নয়। (আদ দুররুল মুখতার-২/২৪-২৫,
আল বাহরুর রাহয়ক-২/৫২, মা ছাবাতা হবসসুন্নাহ-৩৬, মারাহক্কল ফালাহ-২১৯, জাওয়ালুস
হসনাহ-১৭, লাইলাতুল বরা‘আহতর হাক্বীক্বত- শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাক্বী
উসমানী)

হফক্বহহ শাহফয়ী
ইমাম শাফী রহ.-এর মহতও শা‘বাহনর ১৫তম রাহত অহধক অহধক দু‘আ কবূল
হহয় থাহক। (হকতাবুল উম্ম-১/২৩১)
হফক্বহহ হাম্বলী
শাইখ ইবহন মুফহলহ হাম্বলী, আল্লামা মানসূর আল বাহুতী এবং ইবহন রজব
হাম্বলী রহ. সহ প্রমূখ উলামাহয় হকরাহমর হনকট লাইলাতুল বারা‘আহত ইবাদাত
করা মুস্তাহাব। (হদখুন! আল মাবদা-২/২৭, কাশশাফুল হকনা-১/৪৪৫, লাত্বাহয়ফুল
মা‘আহরফ-১৫১-৬০)
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হফক্বহহ মাহলকী
ইবনুল হাজ্জ্ব মাহলকী রহ. বহলন সলহফ সাহলহীন তথা পূবণযুহের আউহলয়াের্
এ রাতহক যহথষ্ট সম্মান করহতন এবং এর জনয পূবণ হথহক প্রস্তুহত গ্রহর্
করহতন। (আল মাদখাল-১/২৯২-৯৩)
সারকথাুঃ সকল মাযহাহবর উলামাহয় হকরাহমর মহত লাইলাতুল বারা‘আহত
ইবাদাত করা মুস্তাহাব।
আহলুল হাদীস ভাইহদর প্রহত আহবদন
লাইলাতুল বারা‘আত সম্পহকণ হকান আপহত্ত থাকহল আপনারা শাইখুল ইসলাম
ইবহন তাইহময়াহ রহ.-এর ইক্বহতযাউস হসরাতুল মুস্তাক্বীম-২/৬৩১-৬৪৩,
আলবানী রহ. এর হসলহসলাতুল আহাদীহসস সহীহাহ-৩/১৩৫-১৩৯, ইমাম
মুবারকপুরীর তুহফাতুল আহওয়াজী-২/৫৩ এবং ইবহন রজব হাম্বলীর
লাত্বাহয়ফুল মা‘আহরফ ১৫১-১৬০ ইতযাহদ প্রমুখ উলামাহদর হকতাব হদখুন।
করর্ীয় ও বজণনীয়
এ রাহত করর্ীয়ুঃ হবশী হবশী নফল ইবাদত, হযমন- কুরআন হতলাওয়াত, হয
হকান সূরা হদহয় নফল নামায, হযহকর আযকার, দু‘আ ইহস্তেফার। উি
ইবাদাতসমূহ সমহবত ভাহব নয় বরং একাকী করহত হহব। উহল্লখয উি রাহত
হকান ধরা বাো হনয়হম নফল নামায পো হাদীস দ্বারা প্রমাহর্ত নয়। উহল্লখয
লাইলাতুল বারা‘আহতর পরহদন হরাযা রাখা নফল ইবাদত, হকউ শা‘বাহনর
১৩,১৪,১৫ তাহরহখ হরাযা রাখহত পারহল উত্তম।
বজণনীয়ুঃ আতশবাজী, হালুয়া রুহট, হশরর্ী-তাবাররুক, মাইহক কুরআন
হতলাওয়াত ও শবীনা, আহলাকসজ্জা করা, মসহজহদ বা বােীহত জমাহয়ত হহয়
বে আওয়াহজ প্রচহলত মীলাদ-হকয়াম করা, হোরস্থ্াহন যাওয়া, হমলা বসাহনা,
জামা‘আহতর সাহথ সালাতুত তাসবীহ বা তাহাজ্জুহদর নামায পো ইতযাহদ।
(হবস্তাহরত হদখুন!লাইলাতুল বরা‘আহতর হাক্বীক্বত মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী।)

ত্রহয়াদশ অধযায়
শরী‘আহতর দৃহষ্টহত শহব ক্বদর
শহব ক্বদর এমন একহট মহা পূর্যময় রজনী যা আল্লাহ তা‘আলা হবহশষ অনুগ্রহহ
একমাত্র উম্মহত মুহাম্মাদীহক প্রদান কহরহছন। অনয হকান উম্মত উি পহবত্র
রজনী পায়হন।
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শহব ক্বদহরর ফযীলত
১.উি রজনীর অহধক গুরুত্ব, মযণাদা ও ফযীলত বুঝাহনার জনয আল্লাহ
তা‘আলা তাাঁর পহবত্র কুরআহন কারীহম স্বতন্ত্র একহট সূরা অবতীর্ণ কহরহছন।
যার নাম সূরাতুল ক্বদর।
২.শহব ক্বদহর আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র কুরআহন কারীম লাউহহ মাহফূয হথহক
প্রথম আকাশ অবতীর্ণ কহরন।(সূরাতুল ক্বদর: ১)
৩.শহব ক্বদহরর এক রাহত্রর ইবাদাত হতরাহশ বছর চার মাহসর ইবাদহতর
হচহয়ও অহধক উত্তম। (সূরাতুল ক্বদর:৩)
৪.হযরত আবূ হুরায়রা রা. হথহক বহর্ণত নবীহয় পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ হয বযহি মমাহনর সাহথ সওয়াহবর আশায়
লাইলাতুল ক্বদর ইবাদহতর মাধযহম কাটাহব আল্লাহ তা‘আলা তার অতীত
জীবহনর সকল গুনাহ মাফ কহব হদহবন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯০১, মুসহলম
শরীফ হাদীস নং ১৭৫)

৫.এই রাহত্র আল্লাহ তা‘আলার অনুমহতিহম হযরত হজবরীল আলাইহহস
সালাম হফহরশতাহদর একহট জামা‘আত হনহয় পৃহথবীহত শুভােমন কহরন এবং
আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতগুযার বান্দাহদরহক সালাম ও রহমহতর দু‘আ করহত
থাহকন। (তাফসীহর ইবহন কাসীর:৮/৪১৪)
ক্বদহরর রাত হকানহট
আল্লাহ তা‘আলা পহবত্র কুরআহন কারীহম ইরশাদ কহরন, আহম কুরআহন
কারীমহক ক্বদহরর রাহত্র অবতীর্ণ কহরহছ। (সূরাতুল ক্বদর: ১)
অনযত্র ইরশাদ কহরনুঃ রমাযান মাহস কুরআহন কারীমহক অবতীর্ণ করা হহয়হছ।
(বাকারা:১৮৫)

উি আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় হয, শহব ক্বদর রমাযান মাহসই সং হটত হয়।
আম্মাজান হযরত আহয়শা রাহয. হথহক বহর্ণত রাসূহল পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ হতামরা রমাযাহনর হশষ দশহকর হবহজাে
রাত্রগুহলাহত লাইলাতুল ক্বদর তালাশ কর। (বুখারী শরীফ: হাুঃ নং ২০১৭, মুসহলম
শরীফ হাুঃ নং ১১৬৯)

হযর ইবহন হুবাইশ রহ. বর্ণনা কহরন, আহম হযরত উবাই ইবহন কা‘আব রা. হক
লাইলাতুল ক্বদর সম্পহকণ হজজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম আপনার ভাই
আব্দুল্লাহ ইবহন মাসউদ রা. বহল থাহকন, হয বযহি পূর্ণ এক বৎসর জাগ্রত
থাকহব হস লাইলাতুল ক্বদর পাহবই। উত্তহর হযরত উবাই ইবহন কা‘আব রা.
বহলনুঃ আল্লাহ তার উপর রহম করুর্ হতহন ইো কহরহছন হলাহকরা হযন এক
রাহতর উপর ভরসা কহর বহস না থাহক। হনশ্চয় হতহন জাহনন তা রমাযাহন এবং
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তাও জাহনন হয তা রমাযাহনর হশষ দশহক এবং ২৭ তাহরহখ। অতুঃপর হযরত
উবাই ইবহন কা‘আব রা. শপথ কহর বলহলনুঃ অবশযই তা ২৭ তাহরহখর
রজনীহতই হহয় থাহক। হযর ইবহন হুবাইশ বহলনুঃ আহম বললামুঃ হহ আবুল
মুনহযর! (উবাই ইবহন কা‘আব এর উপ নাম) এটা হকহসর হভহত্তহত বলহছন?
তদুত্তহর হতহন বলহলনুঃ আলামত বা হনদশণহনর হভহত্তহত যা রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম আমাহদরহক বহল হদহয়হছন; হস হদন সূহযণর হকরর্ থাহক
না। (মুসহলম শরীফ হাুঃ নং ৭৬২)
শহব ক্বদর হাহসল করার উপায়
ক. রমাযাহনর হশহষর দশহক ই‘হতকাফ করা অথণাৎ, ২০হশ রমাযান সূযণ হডাবার
পূবণ হহত মদুল হফতহরর চাাঁদ হদখা পযণন্ত মসহজহদ অবস্থ্ান করা। হপশাব
পায়খানা বা ফরয হোসহলর প্রহয়াজন ছাো মসহজদ হথহক হবর না হওয়া।
খ.এটা সম্ভব না হহল অন্তত হশষ দশহকর শুধু রাত গুহলাহত মসহজহদ নফল
ই‘হতকাফ করা। হদহন দুহনয়াবী জরুরত পূর্ণ করা।
ে.এটাও যহদ সম্ভব না হয় তাহহল হশষ দশহকর ইশা ও ফজহরর নামায গুরুত্ব
সহকাহর জামা‘আহতর সাহথ আদায় করা। এবং হবহজাে রাতগুহলাহত নফল
নামায, হতলাওয়াত ইতযাহদ তুলনামূলকভাহব হবশী করা।
শহব ক্বদহর করর্ীয় কাজসমূহ
১.এ পূর্যময় রজনীহত অবহহলা না কহর গুরুত্ব ও ইখলাহসর সাহথ ইবাদত
বহন্দেীহত হলহে থাকা চাই। চাই নফল নামায বা হতলাওয়াত হযহকর আযকাহর
হহাক হকংবা দু‘আয় মশগুল থাকার মাধযহম হহাক।
২.হনহজর জীবহনর পাপরাহশর কথা স্মরর্ কহর আল্লাহ তা‘আলার হনকট কাকুহত
হমনহত ও হরানাজারীর সাহথ তাওবা করা ও েমা চাওয়া। (সূরা নূহ: ১০)
৩.ইখলাহসর সাহথ সাওয়াহবর আশায় উৎসাহ উিীপনার সাহথ হনক আমহল
হলপ্ত থাকা। (বুখারী: হাুঃ নং ১৯০১, মুসনাদ আহমাদ: হাুঃ নং ১৭১৪৫)
৪.এ
ِ রাহত্রহত হবশী হবশী হনহোি দু‘আহট পেহত থাকাُّ ِك عَفُ ٌّّو تُح
ْف عَنّى
ُ ْب الْعَفْ َو فَاع
َ َّ( اَلّلهُمَّ إِنআমালুল য়াউহম ওয়াললাইলাহ: হাুঃ নং ৭৬৭
ইবহন মাজাহ: নং ৩৮৫০)

৫. উি রাহত্রর হকছু অংশ কুরআহন কারীহমর হতলাওয়াহত হনমি থাকা। হকছু
অংহশ নফল নামায হবহশষ কহর সালাতুত তাসবীহ আদায় করা। আর হকছু
অংহশ হযহকর আযকার দু‘আ মুনাজাত করা। (সূরা আনকাবূত:৪৫)
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শহব ক্বদহর বজণনীয় কাজসমূহ
১.মসহজহদ হনুঃপ্রহয়াজহন হমামবাহত জ্বালাহনা ও আহলাক-সজ্জা করা। কারর্
এটা অপবযয়। আর অপবযয় করা নাজাহয়য। (সূরাহয় আ‘রাফ: ৩১, বনী
ইসরামল:২৭)

২.জামা‘আহতর সাহথ সালাতুল তাসবীহ, তাহাজ্জুদ হকংবা অনয হকান নফল
নামায পো। কারর্ নফল নামায জামা‘আহতর সাহথ নাজাহয়য। (রিুল মুহতার:
১/৫৫২)

৩.হ াষর্া কহর মসহজহদ সহম্মহলত দু‘আর আহয়াজন করা। হযাাঁ ! হ াষর্া বা
ডাকাডাহক ছাো এমহনহত যারা উপহস্থ্ত হছল তারা দু‘আ কহর হনহল তা জাহয়য।
৪.এই রাহত মসহজহদ প্রচহলত মীলাদ-হক্বয়াম করা। কারর্ ইহা সুস্পষ্ট
হবদ‘আত। (মুসনাহদ আহমাদ: হাুঃ নং ১৭১৪৯)
৫. এত অহধক রাত্র পযণন্ত জাগ্রত থাকা, যাহত ুহমর তােনায় ফজহরর
জামা‘আত ছুহট যায় হকংবা কাযা-ই হহয় যায় বা এমন হহয় যায় হয নামাহয হক
সূরা কালাম পেহছ তা হনহজরও খবর হনই। (মুআত্তা ইমাম মাহলক: হাুঃ নং ১৫৫,
আল ইসাবা: ৩/২০০)

হব:দ্র: মসহজহদ ইমাম ও খতীবেহর্র কতণবয ঐহদন লম্বা সময় ওয়াজ ও বয়াহন
না কাটাহনা। বরং তার আহে জুমু‘আয় বা হকান একহদন শহব ক্বদহরর আহকাম
বহল হদয়া। একান্ত ঐ হদনই কথা বলার প্রহয়াজন হহল সংহেহপ এই রাহত্রর
গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পহকণ হকছু কথা বহল মুসল্লীহদরহক উৎসাহ হদহয় ইবাদহতর
প্রহত হনহবষ্ট করার হচষ্টা করহব। তহব সবণাবস্থ্ায় জ্বাল হাদীস ও হভহত্তহীন
টনাবলী বর্ণনা হথহক হবরত থাকা চাই। (মুকািামাহয় মুসহলম: হাুঃ নং ৭)
পটকাবাজী, আতশবাজী ইতযাহদ কুসংস্কার হথহক হবরত থাকা। হবহশষ কহর
অহভভাবকহদর কতণবয হহলা হছাটহদরহক উি বযাপাহর সাবধান কহর হদয়া এবং
তাহদর হাহত টাকা পয়সা না হদয়া। কারর্ এই অপকহমণ হলপ্ত হওয়ার কারহর্
হনহজহক হযমন উি রাহত অহনক ফযীলতপূর্ণ ইবাদত হথহক বহঞ্চত রাখা হয়,
হিক হতমনই উি হজহনসগুহলার হবকট ও ভয়ংকর শহব্দর দরুন আল্লাহর
বান্দাহদরহক আতংহকর মহধয হফহল কষ্ট হদয়া হয়। তাই উি শরীয়ত পহরপন্থী
জ নয কাহজ হলপ্ত হওয়া কবীরা গুনাহ ও হারাম।(সূরা বাকারা: ১১৪, বনী ইসরামল:
২৭)

এই রাত্রহক উপলে কহর অহধক ও উত্তম খানা ও তাবারহকর আহয়াজন হথহক
হবরত থাকা। মসহজহদ হশরনী, হমহষ্ট ইতযাহদর আহয়াজন হথহক হবাঁহচ থাকা।
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চতুদশ
ণ অধযায়
হতাহ্ফাতুল হুজ্জাজ
উমরা পালন করার হনয়ম
ইহরাম বাাঁধা (ফরয): উমরা পালনকারী মীকাহত হপ াঁহছ অথবা তার পূবণ হহত
হোসল বা উযূ কহর (পুরুষের্ ইহরাহমর কাপে পহর) ২ রাকা‘আত নামায
পহে মাথা হহত টুহপ ইতযাহদ সহরহয় হকবলামুখী হহয় উমরার হনয়ত করহব।
হনয়ত হশহষ অন্ততুঃ ৩ বার (পুরুষের্ সশহব্দ) ৪ শ্বাহস তালহবয়াহ পাি করহব।
তালহবয়া এই
–ك
َ ْلَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّي
–ك
َ ْلَبَّيْكَ الَ شَ ِرِيكَ لَكَ لَبَّي
–ك
َ ْإنَّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَ َة لَكَ وَالْمُل
ك
َ َالَ شَرِيكَ ل
হনয়ত ও তালহবয়ার দ্বারা ইহরাম বাাঁধা হহয় হেল। এখন হবশী হবশী এ
তালহবয়াহ পেহত থাকহব এবং ইহরাম অবস্থ্ায় হনহষি কাজসমূহ হথহক হবরত
থাকহব।
তাওয়াফ করা (ফরয): অতুঃপর মসহজদুল হারাহম প্রহবহশর সুন্নাহতর প্রহত লে
হরহখ তাওয়াহফর স্থ্াহন প্রহবশ করহব। এরপর তাওয়াহফর স্থ্াহন হপ াঁহছই
তালহবয়াহ বে কহর হদহব। হাজহর আসওয়াহদর দাহের বাাঁহয় দাাঁহেহয় প্রথহম
উমরার তাওয়াহফর হনয়ত করহব। তারপর দাহের উপর এহস হাজহর
আসওয়াদহক সামহন কহর তাকবীহর তাহরীমার মত হাত তুলহব এবং তাকবীর
বলহব। অতুঃপর হাত হছহে হদহব। এরপর ইশারার মাধযহম হাজহর আসওয়াদ
চুম্বন করহব। অতুঃপর পূর্ণ তাওয়াহফ ইযহতবা ও প্রথম ৩ চক্কহর রমল সহকাহর
উমরার ৭ চক্কর সম্পন্ন করহব। প্রহতযক চক্কর হশহষ হাজহর আসওয়াদহক
ইশারার মাধযহম চুম্বন করহব। তাওয়াফ হশহষ সম্ভব হহল কাউহক কষ্ট না হদহয়
মুলতাযাহম হাহযরী হদহয় দু‘আ করহব, তারপর মাতাহফর হকনারায় হেহয়
মাকাহম ইবরাহীমহক সামহন হরহখ বা হযখাহন সহজ হয় ওয়াহজবুত তাওয়াফ
দু’রাকা‘আত নামায আদায় করহব। এরপর যমযহমর পাহন পান করহব।
সায়ী করা (ওয়াহজব): এরপর সাফা মারওয়া এর সায়ী করার উহিহশয হাজহর
আসওয়াদহক ইশারার মাধযহম চুম্বন কহর বাবুস সাফা হদহয় হবর হহয় সাফা
পাহাহে হকছুটা উপহর চেহব এবং বাইতুল্লাহ মুখী হহয় দু‘আ কহর মারওয়া
পাহাহের হদহক চলহব। মারওয়াহত হপ াঁছহল একবার হসাত হহয় হেল। এভাহব
সাত হসাত অথণাৎ, ৭ বাহর সায়ী সম্পন্ন করহব। মারওয়াহত হকছুটা উপহর চহে
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বাইতুল্লাহ মুখী হহয় দু‘আ কহর সাফার হদহক চলহব। প্রহতযক বার সাফা
মারওয়াহত বাইতুল্লাহ মুখী হহয় দু‘আ করহব এবং প্রহতবার (পুরুষের্) সবুজ
বাহতদ্বহয়র মাহঝ দ্রুত চলহব। সাহয়র পর ২ রাকা‘আত নফল নামায পেহব।
এবার সায়ী সম্পূর্ণ হল।
হালাল হওয়া (ওয়াহজব): এরপর মাথা মুহন্ডহয় বা চুল হছাট কহর হালাল হহত
হহব। এখন আপনার উমরার কাজ সম্পূর্ণ হল।
হহজ্জ ইফরাদ পালহনর সংহেপ্ত বর্ণনা
ইহরাম বাাঁধা (ফরয): হহজ্জ ইফরাদ পালনকারী হহজ্জর মাস সমূহহ মীকাহত
হপ াঁহছ বা তার পূবণ হহত (বাংলাহদশী হাজীহদর জনয বােী বা ঢাকা হথহক)
হাজামাত (হে রকাযণ) ইতযাহদ সমাপ্ত কহর হোসল কহর বা কমপহে উযূ কহর
ইহরাহমর কাপে পহরধান কহর টুহপ পহর দু’রাকা‘আত ইহরাহমর নামায আদায়
করহব। নামায হশহষ টুহপ খুহল হহজ্জর হনয়ত করহব। হনয়ত হশহষ অন্তত হতন
বার আওয়াজ কহর তালহবয়াহ পাি করহব। হহজ্জর ইহরাম বাাঁধা হল। এখন
হবশী হবশী তালহবয়াহ পেহত থাকহব এবং ইহরাম অবস্থ্ায় হনহষি কাজসমূহ
হথহক হবাঁহচ থাকহব। তালহবয়াহ এই
–ك
َ ْلَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّي
–ك
َ ْلَبَّيْكَ الَ شَ ِرِيكَ لَكَ لَبَّي
–ك
َ ْإنَّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَ َة لَكَ وَالْمُل
ك
َ َالَ شَرِيكَ ل
তাওয়াফ করাুঃ অতুঃপর মক্কা মুকররমায় হপ াঁহছ মসহজহদ প্রহবহশর সুন্নত
অনুযায়ী মসহজদুল হারাহম প্রহবশ কহর তাওয়াহফর স্থ্াহন হেহয় প্রথহম
তাওয়াহফ কুদূম সম্পূর্ণ করহব। তাওয়াহফর সংহেপ্ত হনয়ম উমরার বয়ান হথহক
হদহখ হনন। ৭ চক্কহর তাওয়াফ সম্পন্ন কহর মাতাহফর হনকহট হেহয় মাকাহম
ইবরাহীমহক সামহন কহর বা অনয স্থ্াহন ২ রাকা` আত ওয়াহজবুত তাওয়াফ
নামায এমনভাহব পেহব, হযন তাওয়াফকারীহদর সমসযা না হয়। তারপর
যমযহমর পাহন পান করহব, হহজ্জর সায়ী এ তাওয়াহফর পরই করার ইো
করহল উি তাওয়াহফ ইযহতবা ও ১ম হতন চক্কহর রমল করহত হহব। উহল্লখয,
ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জনয তাওয়াহফ কুদূহমর পর মক্কায় অবস্থ্ান কাহল
ইহরাম অবস্থ্ায় হনহষি কাজসমূহ হথহক সাধযমত হবরত হথহক হবশী হবশী নফল
তাওয়াফ করার হচষ্টা করহব। উহল্লখয সব ধরহনর তাওয়াহফর পর দু’রাকা‘আত
নামায পো ওয়াহজব। তাওয়াফকাহল তালহবয়াহ উচ্চস্বহর পাি করহব না এবং
হাজহর আসওয়াদ সামহন করা ছাো বাইতুল্লাহ এর হদহক সীনা ও দৃহষ্ট করা
যাহব না।
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৮ই হযলহহজ্ব করর্ীয়ুঃ ৮ই হজলহজ্জ সূহযণাদহয়র পর হমনা অহভমুহখ রওয়ানা
হওয়া সুন্নাত। ঐ হদন হমনায় হেহয় যুহর, আসর, মােহরব, ইশা এবং রাহত্র যাপন
কহর পর হদন ফজহরর নামায হসখাহন আদায় করা সুন্নাত। মুআহল্লমের্
সাধারর্তুঃ ৭ই হজলহজ্জ রাহত্রই হাজীহদরহক হমনার তাবুহত হপ াঁহছ হদয়। নতুন
হলাকহদর জনয হপহরশানী হথহক বাাঁচার জনয অহগ্রম যাওয়াহত হকান অসুহবধা
হনই। ৮ তাহরখ হযাহহরর পূহবণই হমনায় হপ াঁছহত হহব। সহে অহত সংহেপ্ত জরুরী
সামান-হবছানা এবং পহরহধয় কাপে হনহত হহব এবং কহয়ক হদহনর খাবাহরর
জনয মুয়াহল্লহমর হনকট টাকা জমা হদয়াটাই সহজ উপায়। আর হমনাহতও খানাহপনা হকহন খাবার বযবস্থ্া আহছ।
৯ই হযলহহজ্ব করর্ীয়ুঃ
উকূহফ আরাফা (ফরয): ঐহদন ফজহরর নামায যথা সমহয় আদায় কহর
(পুরুষের্ আওয়াজ কহর, এবং মহহলাের্ নীরহব ১ বার) তাকবীহর তাশরীক
পহে হনহব। নাস্তা ইতযাহদর জরুরত হশহষ সূযণ উিার পর তালহবয়া পেহত
পেহত আরাফা অহভমুহখ রওয়ানা হহত হহব। আরাফায় হপ াঁহছ মুয়াহল্লহমর
তাবুহত উকূফ করহত হহব, তাবুহত না থাকহল আরাফায় হনহদণষ্ট সীমানার মহধয
অবস্থ্ান করহব।
সংহেহপ উকূহফর পিহতুঃ এই ময়দাহন হপ াঁহছ হসখাহন আউয়াল ওয়াহি
হযাহহরর নামায পহে দাাঁহেহয়, আর কষ্ট হহল বহস দু‘আ-কালাম-তাসবীহতাহলীল পেহত থাকহব। তারপর হানাফী মাযহাব মহত আসহরর সময় হহল
আসর নামায পহে সূযণ সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পযণন্ত পূহবণর হনয়হম দু‘আ ও হযহকহর
মশগুল থাকহব। অনয আযান শুহন হকান অবস্থ্ায় আসহরর ওয়াহির পূহবণ আসর
পেহব না। আরাফার ময়দাহন এই অবস্থ্ানহক ‘উকূহফ আরাফা’ বলা হয়। সূযণ
সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পহর এখাহন বা রাস্তায় মােহরব না পহে তালহবয়াহ পেহত
পেহত মুআহল্লহমর োেীহত কহর মুযদাহলফায় রওয়ানা হহব যাহব।
মুযদাহলফায় রাহত অবস্থ্ান করা (ওয়াহজব): মুযদাহলফা ময়দাহন হপ াঁহছ ইশার
ওয়াি হওয়ার পর এক আযান ও এক ইকামহত প্রথহম মােহরব ও পহর ইশার
ফরয নামায আদায় করহত হহব। তারপর সুন্নাত, নফল ও হবহতর পেহব।
অতুঃপর মুযদাহলফার হখালা ময়দাহন রাহত অবস্থ্ান করহত হহব। আউয়াল
ওয়াহি ফজহরর নামায পহে সূহযণাদহয়র পূবণ পযণন্ত মুযদাহলফায় অবস্থ্ান কহর
তাসহবহ-তাহলীল হযহকর ও দু‘আয় মশগুল থাকহব। এ সময় অবস্থ্ান করাহক
“উকূহফ মুযদাহলফা” বহল। এখান হথহক ৪৯ হট পাথরকর্া সহে হনহব। সূযণ
উিার হকছুের্ পূহবণই তালহবয়া পেহত পেহত হমনার উহিহশয পাহয় হহহট
রওয়ানা হহয় যাহব।
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১০ই হযলহহজ্ব করর্ীয়ুঃ রমী করা জামরাহয় উকবা তথা বে শয়তানহক কংকর
মারা (ওয়াহজব): হমনায় হপ াঁহছ জরুরত হসহর এই হদন শুধুমাত্র জামরাহয়
উকবায় তথা বে শয়তাহনর স্থ্াহন রমী করার জনয ভীে কমার অহপো করহব।
কারর্ এখাহন মারাত্মক দু ণটনা হট থাহক। আজকাল সাধারর্ত আসহরর
নামাহযর পূহবণ ভীে কহম না। এ জনয আউয়াল ওয়াহি আসর পহে বা
প্রহয়াজহন আহরা পহর বে শয়তাহনর হবষ্টনীর মহধয ৭হট কংকর হনহেপ করহব।
এটাহকই রমী করা বলা হয়। উহল্লখয, ১০ই হযলহহজ্ব বে শয়তাহনর হনকট
হপ াঁহছ প্রথম কংকর হনহেহপর পূবণেহর্ই তালহবয়া পো বে কহর হদহব।
কুরবানী করা (মুস্তাহাব): রমী হশহষ সময় থাকহল এহদন অনযথায় পহরর হদন
পশু বাজাহর হেহয় বা আমানতদার কাউহক পাহিহয় কুরবানী করহব। হহজ্ব
ইফরাদ পালনকারীর জনয কুরবার্ী করা ওয়াহজব নয় বরং মুস্তাহাব। সুতরাং
তাওফীক থাকহল কুরবানী করহত হচষ্টা করহব।
হালাল হওয়া (ওয়াহজব): বে শয়তানহক কংকর মারার পহর এবং কুরবানী
করহল কুরবানী হশহষ মাথা মুন্ডাহত বা চুল ছাটহত হহব এবং এর মাধযহমই
মুহহরম হহজ্বর ইহরাম হথহক হালাল হহয় হেল। হালাল হওয়ার সময় হচহারার
নূর দাাঁহে হকানিহমই মুন্ডাহবন না। যাহদর এখহনা দাাঁহে রাখার হস ভােয হয়হন
তারা পূহবণই এবযাপাহর পাক্কা হনয়ত কহর হনহবন। যাহত কহর দাাঁহে হনহয় রওজা
শরীফ হযয়ারত করহত পাহরন।
তাওয়াহফ হযয়ারত (ফরয) ও সায়ী করা (ওয়াহজব): হালাল হওয়া তথা ইহরাম
মুি হওয়ার পর স্বাভাহবক হপাষাহক বাইতুল্লাহ হেহয় তাওয়াহফ হযয়ারত করা ও
সাফা-মারওয়াহত সায়ী করা। ১০ হথহক ১২ হযলহহজ্ব সূযণ হডাবার পূহবণ
তাওয়াহফ হযয়ারত সম্পূর্ণ করহত হহব। তাওয়াহফ কুদূহমর পহর হহজ্বর সায়ী না
কহর থাকহল এই তাওয়াহফর পহর সাফা-মারওয়াহত সায়ী করহত হহব। সায়ী
করার তরীকা উমরা এর বর্ণনায় হদহখ হনন। সায়ীর পহর দু’রাকা‘আত নামায
পেহব। এরপর হমনা হফহর আসহব।
১১, ১২ ও ১৩ই হজলহহজ্বর করর্ীয়:
হতন জামরায় কংকর মারা ওয়াহজবুঃ ১১ ও ১২ হযলহহজ্ব ভীে হথহক বাাঁচার জনয
বাদ আসর প্রথহম হছাট, পহর মাঝারী সবহশহষ বে জামরার হবষ্টনীর মহধয ৭হট
কহর কংকর মারহব। এ কয়হদন হমনায় রাত যাপন করা সুন্নাত। উহল্লখয, ১২ই
হযলহহজ্ব ৩ জামরায় কংকর হমহর হকউ মক্কা চহল হেহল হকান অসুহবধা নাই।
তহব হবহশষ হকান জরুরত না থাকহল ১৩ই হযলহহজ্ব হবকাল ৩টার হদহক
পযণায়িহম হতন জামরায় কংকর হমহর মক্কায় যাওয়া উত্তম। নবী কারীম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ১৩ হযলহহজ্ব কংকর হমহর মক্কা হেহয়হছহলন।
১৩ হযলহহজ্ব আসর পযণন্ত তাকবীহর তাশরীক পেহত হহব।
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তাওয়াহফ হবদা (ওয়াহজব): যখন মক্কা শরীফ হথহক চহল আসার সময় হয় তখন
শান্তভাহব কহয়ক ণ্টা পূহবণ স্বাভাহবক হপাষাহক বাইতুল্লাহ শরীহফ এহস ৭ চক্কর
তাওয়াফ সম্পন্ন করহব। তারপর ওয়াহজবুত তাওয়াফ দু’রাকা‘আত নামায পহে
যমযহমর পাহন পান কহর আবারও বাইতুল্লাহ হযয়ারহতর তাওফীক লাহভর জনয
মহন প্রাহর্ দু‘আ করা অবস্থ্ায় চহল আসহব। ইহাহক তাওয়াহফ হবদা বলা হয়।
এ তাওয়াহফর মহধয ইযহতবা ও রমল হনই এবং পহর হকান সায়ী হনই উহল্লখয
প্রহতবার মসহজহদ হারাহম প্রহবশ ও হবর হওয়ার সময় সুন্নাহতর প্রহত হখয়াল
রাখহব।
হহজ্জ তামাত্তুর সংহেপ্ত বর্ণনা
যারা তামাত্তু হজ্জ করহত চায় তারা প্রথহম উমরার বহর্ণত হনয়হম উমরা পালন
কহর মাথা মুহন্ডহয় হালাল হহয় যাহব। (এরপর হয কয়হদন মক্কা শরীহফ থাকহব,
হবশী হবশী নফল তাওয়াফ করহব। হবশী হবশী নফল উমরা করা হথহক নফল
তাওয়াফ করাই উত্তম।) তারপর হমনার উহিশয রওয়ানা হওয়ার পূহবণ হহজ্জর
ইহরাম হবাঁহধ হহজ্জ ইফরাহদর বহর্ণত হনয়হম হজ্জ সম্পূর্ণ করহবন।
হহজ্জ হকরাহনর সংহেপ্ত বর্ণনা
আর যারা হহজ্জ হকরান করহত চান তারা মীকাত হথহক বা তার পূবণ হহত একহত্র
উমরা ও হহজ্জর হনয়ত কহর ইহরাম বাাঁধহবন। তারপর তারা উমরাহ হশহষ
ইহরাম অবস্থ্ায় থাকহবন। তারা উমরাহ কহর হালাল হহত পারহবন না। হহজ্জ
সকল কাজ সম্পন্ন কহর পূহবণ বহর্ণত হনয়হম মাথা মুহন্ডহয় হজ্জ হথহক হালাল
হওয়ার সময় হজ্জ ও উমরার উভয় ইহরাম হথহক হালাল হহয় যাহব।
উহল্লখয, হকরান ও তামাত্তু হ্জ্বকারীর জনয কুরবানী করা ওয়াহজব এবং তাহদর
জনয মাথা মুন্ডাহনার পূহবণই কুরবানী করা ওয়াহজব। আর বযাংহকর ওয়াদাকৃত
সময় সাধারর্ত হিক থাহক না হস জনয হালাল হওয়া অহনহশ্চত হহয় পহে। এ
জনয তামাত্তু ও হকরানকারীরা হকাহনা অবস্থ্ায় বযাংহকর মাধযহম কুরবানী করহব
না।
মহহলাহদর হহজ্জর পাথণকয
মহহলাের্ স্বাভাহবক হপাষাহকই ইহরাম বাধহব এবং মাথা হঢহক হনহব হচহারা
হখালা রাখহব না বরং হচহারার পদণা করহব এবং এমনভাহব হনকাব লাোহব হযন
হচহারার সাহথ কাপে হলহে না থাহক। তালহবয়াহ হনে আওয়াহজ পেহব।
তাওয়াহফর মহধয ইযহতবা ও রমল করহব না। সায়ীহত সবুজ বাহতদ্বহয়র মাহঝ
স্বাভাহবক চলহব। চুহলর আো হথহক এক ইহঞ্চ পহরমার্ হকহট হালাল হহব।
পুরুষহদর হথহক পৃথক হহয় মাতাহফর হকনারা হদহয় বা ছাহদ হেহয় তাওয়াফ
করহব। হাহয়য অবস্থ্ায় তাওয়াফ করহব না, চহল আসার সময় হাহয়যা হহল
তাওয়াহফ হবদা মাফ হহয় যাহব। নামায সমূহ মক্কা বা মদীনার অবস্থ্ানেৃহহ
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আদায় করহব, এত সাওয়াব হবশী হহব। মক্কা শরীহফ শুধু তাওয়াহফর জনয
এবং মদীনা শরীহফ হনহদণষ্ট সমহয় শুধু রওজা হযয়ারহতর জনয মসহজহদ যাহব।

পঞ্চদশ অধযায়
কুরবানীর ফযীলত ও জরুরী মাসাইল
কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ কহরন, (তরজমা) “আপহন আপনার
প্রহতপালহকর জনয নামায পেুন এবং কুরবানী করুন।” (সূরা কাউছার-২)
হাদীস শরীহফ ইরশাদ হহয়হছুঃ “হয বযহি সামথণয থাকা সহত্ত্বও কুরবানী করল
না, হস হযন আমাহদর মদোহহর হনকহটও না আহস।” (ইবহন মাজাহ হাুঃ নং
৩১২৩)

কুরবানীর ফযীলত বর্ণনা প্রসহে ইরশাদ হহয়হছ, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম বহলনুঃ কুরবানীকৃত পশুহক তার হশং, পশম, খুর, ইতযাহদসহ
হকয়ামহতর ময়দাহন হাহজর করা হহব এবং হনকীর পাল্লায় তা ওজন করা হহব।
আর কুরবানীর পশু যহবহ করার সাহথ সাহথ তার রি মাহটহত পোর আহেই
আল্লাহ পাহকর দরবাহর তা কবুল হহয় যায়। সুতরাং হতামরা সন্তুষ্ট হচহত্ত
কুরবানী কর।” (হতরহমযী শরীফ হাুঃ নং ১৪৯৭)
কুরবানীর হুকুম
হযলহজ্ব মাহসর ১০ তাহরখ সূহযণাদয় হহত ১২ তাহরখ সূযাণ হস্তর পূবণ পযণন্ত যহদ
হকান সুস্থ্ মহস্তষ্ক,প্রাপ্ত বয়স্ক মুকীম বযহি হনসাব পহরমার্ সম্পহদর মাহলক হয়,
অথণাৎ ঋর্মুি থাকা অবস্থ্ায় সাহে সাত হতালা স্বর্ণ বা সাহে বায়ান্ন (৫২.৫০)
হতালা ূপপা অথবা সাহে বায়ান্ন হতালা ূপপার মূলয সমপহরমার্ নেদ টাকা বা
বযবসাহয়র মাল হকংবা সমমূহলযর হনতযপ্রহয়াজহনর অহতহরি হয হকান সম্পদ
থাহক তাহহল তার উপর হনহজর পে হথহক কুরবানী করা ওয়াহজব। হকন্তু পুত্র,
কনযা ও স্ত্রীর পে হথহক তার কুরবানী করা ওয়াহজব নয়। বরং তারা হনসাহবর
মাহলক হহল হনহজরাই হনহজর কুরবানী আদায় করহব। অথবা তাহদর
অনুমহতিহম েৃহকতণা তাহদর পে হথহক কুরবানী হদহব। (শামী-৬/৩১২, আল
হফকহুল ইসলামী-৪/২৭১১, ২৭০৮)

কাহরা পে হহত তার অনুমহত বযতীত ওয়াহজব কুরবানী করা হহল হস ওয়াহজব
আদায় হহব না। অবশয একই পহরবারভুি হকান সদসয অনয সদহসযর পে
হহত তার জ্ঞাতসাহর হনয়হমত কুরবানী কহর আসহল হস হেহত্র ওয়াহজব আদায়
হহয় যাহব, তহব এহেহত্র উত্তম হল প্রকাহশয তার হথহকও অনুমহত হনহয় হনয়া।
(আদদুররুল মুখতার-৬/৩১৫)

www.islamijindegi.com

কুরবানীর পশু
চান্দ্র মাস হহসাহব পূর্ণ এক বৎসর বয়হসর ছােল, হভো, দুম্বা ও পূর্ণ দুই বৎসর
বয়হসর েরু, মহহষ এবং পূর্ণ পাাঁচ বৎসর বয়হসর উট-এ ছয় প্রকাহরর জন্তু দ্বারা
কুরবানী করা যায়। প্রথম হতনহট মাত্র এক বযহির পে হথহক এবং পহরর
হতনহট সহবণাচ্চ সাত বযহির পে হথহক কুরবানী করা যায়। তহব শতণ
হল,সকহলর হনয়ত খাাঁহট ভাহব সওয়াহবর জনয হহত হহব। সাত শরীহকর হকান
একজহনর হনয়তও যহদ শুধু হোশত খাওয়ার জনয হয় তাহহল কাহরা কুরবানীই
আদায় হহব না। (শামী-৬/৩১৫)
হতমহনভাহব হকান শরীহকর মাল হারাম হহল বা অনুমহত না হনহয় কাউহক
শরীক করহল হসহেহত্র সকহলর কুরবানী বাহতল হহয় যায়। (শামী-৬/৩২৬)
উহল্লখয হয, হভো ও দুম্বা যহদ এমন হৃষ্ট-পুষ্ট হয় হয, ছয় মাহসর বয়হসরহটও
হদখহত এক বৎসর বয়স্ক মহন হয় তহব এর দ্বারাও কুরবানী জাহয়য আহছ। হকন্তু
বকরী বা ছােহলর জনয এ হুকুম প্রহযাজয নয়। (আদদুররুল মুখতার-৬/৩২১)
অে, কানা ও লযাংো জন্তু বা এমন রুি ও দুবণল জন্তু কুরবানীর স্থ্ান পযণন্ত যার
হহাঁহট যাওয়ার শহি হনই, অনুূপপভাহব এক তৃতীয়াংহশর হচহয় হবশী হলজ ও
কান কাটা হকংবা হলজ ও কান হবহীন পশুর কুরবানী সহীহ হহব না। এবং
অহধকাংশ দাাঁত পহে যাওয়া পশু দ্বারাও কুরবানী সহীহ হহব না। (শামী:৬/৩২৩,
আল বাহরুর রাহয়ক:৮/৩২৪)

যবাইহয়র মাসাইল
১. হনহজর কুরবানীর পশু হনজ হাহত যবাই করা মুস্তাহাব, হনহজ সেম না হহল
অনয হলাক দ্বারা করাহনা যায়।হকন্তু হসহেহত্রও হনহজ উপহস্থ্ত থাকা উত্তম।
মহহলাের্ও সম্পূর্ণ পদণার আোহল হথহক অবহলাকন করহত পারহল করহবন।
(ফাতাওয়াহয় শামী:৬/৩২৮, আল বাহরুর রাহয়ক:৮/২৩৮)

২. কুরবানী হনয়ত শুধু মাহলক কতৃণক মহন মহন করাই যহথষ্ট, মুহখ হকছু বলার
আবশযকতা হনই। অনুূপপভাহব মাহলক হনয়ত করার পর যবাইকারী কতৃণক
নাহমর হলে পোরও জরুরত হনই। তহব “হবসহমল্লাহহ আল্লাহু আকবার”
অবশযই বলহত হহব। (শামী:৬/২৯৭-৩০১, আল হফকহুল ইসলামী ৪/২৭৩১)
৩. কুরবানীর দু‘আ সশহব্দ পো জরুরী নয়, মহন মহন পোই যহথষ্ট। দু‘আ না
পেহলও কুরবানীর হকান অসুহবধা হহব না। (শামী:৬/২৯৭)
৪. হলক এবং কহন্ঠর মধযখাহন যহবহ করহত হহব। নতুবা জাহনায়ারহট হালাল
হহব না। (বাদাহয়য়ুস সানাহয়:৫/৪১)
৫. েলার ৪হট রে তথা: খাদযনালী, শ্বাসনালী, দুহট রিনালী হহত কমপহে
৩হট রে না কাটহল পশু হালাল হহব না। (বাদাহয়য়ুস সানাহয়:৫/৪১)
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৬. কুরবানীর পশুহক মাথা দহের্ হদহক হদহয় হকবলামুখী কহর শুইহয় প্রথহম এ
দু‘আহট পেহত পারহল পেহব:
إن صاليت،اللهم إين وجهت وجهي للذي فطرالسموات واألرض حنيفا وما أنامن املشركني
.الشريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني،ونسكي وحمياي وممايت لله رب العلمني

অত:পর “হবসহমল্লাহহ আল্লাহু আকবর ” বহল যবাই করহব। যবাই করার পর এ
দু‘আহট পো ভাল:
اللهم تقبل مين كما تقبلت من حبيبك حممد و خليلك إبراهيم عليهما الصالة والسالم
(বাদাহয়য়ুস সানাহয়:৫/৬০, জাওয়াহহরুল হফকহ:১/৪৫০)

কুরবানীর হোশত
১. কুরবানী শরীকানা হহল হোশত ওজন কহর সমানভাহে বণ্টন করা জরুরী।
অনুমান কহর বণ্টন করা নাজাহয়য। (আল বাহরুর রাহয়ক:৮/৩২৭)
২. মুস্তাহাব বা উত্তম হহে, কুরবানীর হোশত হতন ভাহে ভাে কহর এক ভাে
হনহজরা রাখহব, এক ভাে আত্মীয়-স্বজন ও বেু-বােবহদর হদহব এবং এক ভাে
েরীব হমসকীনহদর দান করহব। তহব এটা ওয়াহজব নয়, বরং মুস্তাহাব। তাই
যহদ হকউ কুরবানীর সমস্ত হোশত প্রহয়াজহন হনহজরা খায় তাহতও গুনাহোর
হহব না।
কুরবানীর চামো
১. কুরবানীর চামো হবহি না কহর পহরহশাধন কহর হনহজ বযবহার করা যায়।
কুরবানীর চামো কুরবানী দাতার জনয হবহি না করা উত্তম। এতদসহত্ত্বও হকউ
হবহি করহল হবিয় মূলয সদকা কহর হদয়া ওয়াহজব। যাহদরহক যাকাত হদয়া
জাহয়য তারাই এর উপযুি পাত্র। যাহদরহক যাকাত হদয়া জাহয়য হনই
তাহদরহক কুরবানীর চামোর মূলয হদওয়াও জাহয়য হনই। (হহদায়া:৪/৪৫০)
২. কুরবানীর চামোর বযাপাহর উত্তম পন্থা হল: তা েরীব আত্মীয়-স্বজন বা দীনী
হশোয় অধযয়নরত েরীব ও এতীম ছাত্রহদরহক সরাসহর দান কহর হদয়া।
তাহলহব ইলমহদর দান করহল একহদহক হযমন দান করার সওয়াব পাওয়া যায়,
অপরহদহক ইলহম দীন চচণার মহান কাহজ সহহযাহেতাও করা হয় এবং এহত
সদকাহয় জাহরয়ারও সওয়াব পাওয়া যায়। কুরবানীর চামো হকান দীনী
প্রহতষ্ঠাহনর েরীব ছাত্রহদর দান কহর প্রহতষ্ঠাহনর মাধযহম হবহি করাহনা উত্তম।
হকননা এহত অহধক মূলয অহজণত হহয় েরীহবর হবশী উপকার হয় এবং দাতার
সওয়াবও হবশী হয়। (জাওয়াহহরুল হফকহ:১/৪৫৬)
৩. কুরবানীর হোশত বা অনয অংহশর হবহনমহয়, অনুূপপভাহব চামো বা চামো
হবহিত টাকা দ্বারা যবাই করাহনা বা হোশত কাটাহনার পাহরেহমক হদয়া জাহয়য
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হনই। হদহল তার উপযুি মূলয সদকা করা ওয়াহজব। (শামী:৬/৩২০, ফাতহুল
কাদীর ৮/৪৩৭)

যহদ হকান কারহর্ কুরবানীর হদনগুহলাহত কুরবানী করা সম্ভব না হয় তাহহল
কুরবানীর পশুর মূলয েরীবহদর মাহঝ সদকা কহর হদওয়া জরুরী। (শামী-৬/৩২০)
৪. কুরবানীর হোশত, চামো বা চামোর মূলয ইমাম, মুআযহযন, মাদরাসার
হশেক বা অনয কাউহক পাহরেহমক হহসাহব হদয়া যাহব না। হতমহনভাহব মসহজদ
মাদরাসার হনমণার্ কাহজও লাোহনা যাহব না। (শামী: ৬/৩২৮, ফাতহুল
কাদীর:৮/৪৩৭)

তাকবীহর তাশরীক
হযলহজ্ব মাহসর ৯ তাহরখ ফজর হহত ১৩ তাহরখ আসর পযণন্ত প্রহতযক ফরয
নামাহযর পর সকল সাবালক পুরুষ,মহহলার হজম্মায় উি তাকবীর একবার বলা
ওয়াহজব। হতনবার বলা ওয়াহজব নয়। পুরুষের্ উচ্চস্বহর আর মহহলাের্
হনেস্বহর পেহব। তাকবীহর তাশরীক এই :
آلإله إالالله والله أكربالله أكربولله احلمد،الله أكرب الله أكرب.
(আিুররুল মুখতার:২/১৭৭-১৮০)

মহদর নামায সম্পহকণত জরুরী দুহট মাসআলা
১. যহদ হকউ মহদর নামাহযর প্রথম রাকা‘আহত রুকুর পূবণ মুহূহতণ ইমাহমর
সাহথ শরীক হয় তাহহল যহদ তার ধারনানুযায়ী তাকবীহর তাহরীমা পোর পর
অহতহরি হতন তাকবীর বলহলও রুকু পাওয়ার আশা থাহক তাহহল হনয়মানুযায়ী
অহতহরি হতন তাকবীর বহল রুকু করহব। আর যহদ অহতহরি তাকবীর হতনহট
বলহল রুকু পাহব না বহল ধারনা হয় তাহহল রুকুহত হেহয় অহতহরি হতন
তাকবীর বলহব। যহদ প্রথম রাকা‘আতই না পায় তাহহল ইমাম সাহহহবর সালাম
হফরাহনার পর ছুহট যাওয়া নামাহযর জনয দাাঁহেহয় সানা পোর পর অহতহরি ৩
তাকবীর বলহব। (আিুররুল মুখতার:১/১৫০, আল বাহরুর রাহয়ক:২/২৮২)
২. বতণমাহন মহদর খুতবার শুরুহত ও মাহঝ মাহঝ খতীব সাহহবের্ হয
তাকবীহর তাশরীক বহল থাহকন; হনভণরহযােয হকতাবসমূহহ তার হকান প্রমার্
পাওয়া যায় না। বরং এ বযাপাহর সহিক মাসআলা হল: প্রথম খুতবার শুরুহত
৯বার, হদ্বতীয় খুতবার শুরুহত ৭বার এবং হদ্বতীয় খুতবার হশহষ হমম্বর হথহক
নামার পূহবণ ১৪বার শুধু “আল্লাহু আকবার” বলহব। এবং এটাই মুস্তাহাব।
খুতবার সময় তাকবীহর তাশরীক বলহব না। হযাাঁ! মহদর নামায হশহষ সালাম
হফহরহয় তাকবীহর তাশরীক একবার বলহব। (মুসান্নাহফ ইবহন আবী শাইবা-৪/২৫২,
মুসান্নাহফ আব্দুর রাজ্জাক-৩/২৯০, বাইহাকী সুনানুল কুবরা-৩/৪২০, ফাতাওয়াহয়
শামী:২/১৭৫, আহসানুল ফাতাওয়া:৪/১২৭)
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হষােশ অধযায়
যাকাহতর গুরুত্ব, ফযীলত ও জরুরী মাসাইল
যাকাহতর আহভধাহনক অথণ
যাকাত শহব্দর আহভধাহনক অথণ হহলা পহবত্র করা, বৃহি পাওয়া (বস্তুত যাকাত হদহল
মাল পহবত্র হয় এবং বৃহি পায়।)

পাহরভাহষক অথণ
হকান অসেল েরীব মুসলমানহক বা মুসলমানহদরহক হকান প্রকার হবহনময় ও
শতণ ছাো হয সকল মাহলর উপর যাকাত প্রহযাজয ঐ মাহলর (বতণমান বাজাহরর
হবিয় মূহলযর) চহল্লশ ভাহের এক অংহশর মাহলক বানাহনা। (আিুরুল মুখতার
২:২৫৬)

যাকাত আদাহয়র হুকুম ও তরককারীর পহরর্হত
যাকাত ইসলাহমর একহট অনযতম রুকন, হনহদণষ্ট পহরমার্ হনহদণষ্ট সম্পহদর
মাহলহকর জনয যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত অস্বীকার করহল মমান চহল
যায়। যাকাহতর ফরহযয়যাত স্বীকার কহর আদায় না করা হারাম ও কবীরা
গুনাহ।
যারা যাকাত আদায় করহব না তাহদর সম্পহকণ কুরআন হাদীহস অহনক কহিার
শাহস্তর কথা বহর্ণত হহয়হছ। হযমন সূরা তাওবায় আল্লাহ তা‘আলা বহলন
(তরজমা) “যারা স্বর্ণ ূপপা (ধন-সম্পদ) জমা কহর রাহখ এবং আল্লাহর পহথ
খরচ কহর না (অথণাৎ, যাকাত হদয় না) তাহদরহক কহিার শাহস্তর সংবাদ হদন।
হস হদন জাহান্নাহমর আগুহন তাহদর সম্পদ উত্তপ্ত করা হহব এবং হস গুহলার
দ্বারা তাহদর ললাট, পাশ্বণহদশও পৃষ্ঠহদশহক দগ্ধ করা হহব।”
হসহদন বলা হহব এগুহলা হসই সম্পদ যার যাকাত না হদহয় হতামরা হনহজহদর
জনয জমা কহর হরহখহছহল, সুতরাং এখন তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা তাওবা৩৪/৩৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবহন মাসউদ রাহয. হহত বহর্ণত এক হাদীহস রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বহলনুঃ হয বযহি তার মাহলর যাকাত আদায় কহর না
হকয়ামহতর হদন আল্লাহ তা‘আলা তার েলায় হসই মালহক সাপ বাহনহয় ঝুহলহয়
হদহবন। অনয এক হাদীহস আহছ হয, সাপ তার দুই হচায়াহল দংশন করহত
থাকহব এবং বলহব আহম হতামার মাল, আহম হতামার সঞ্চয়। (হতরহমযী হাুঃ নং
২৪৪১, ইবহন মাজাহ হাদীস নং ১৭৮৪)

এছাোও হবহভন্ন হাদীহস আহরা অহনক শাহস্তর কথা উহল্লখ রহয়হছ।
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যাকাত হযােয সম্পদ ও যাকাহতর হনসাব
ঋর্ ও হম হলক প্রহয়াজহনর অহতহরি সাহে সাত হতালা স্বর্ণ হকংবা সাহে বায়ান্ন
হতালা হর পয, অথবা ৫২.৫ হতালার ূপপার মূলয সমপহরমার্ নেদ টাকা বা
বযবসাহয়র মাহলর মাহলক হহল চহল্লশ ভাহের এক ভাে বা শতকরা আোই
টাকা হাহর যাকাত আদায় করহত হয়। (আলমেীরী ১:১৮৭-১৯২)
উহল্লখয হয, হকান প্রকার সম্পদ স্বতন্ত্রভাহব হনসাব পহরমার্ না হহয় একাহধক
প্রকাহরর অল্প অল্প হহয় সমহষ্টেতভাহব মূলয হহসাহব ৫২.৫ হতালার মূলয
সমপহরমার্ হহলও যাকাত প্রহযাজয হহব। (আল বাহরুল রাহয়ক ২:৪০০,৪০১)
যাকাত যার উপর ফরয হয়
সাবালক সজ্ঞান মুসলমান হনসাব পহরমার্ মাহলর মাহলক হওয়ার পর চন্দ্র মাস
হহহসহব এক বছর অহতবাহহত হহল তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়।
একই পহরবাহর একাহধক বযহি (হযমন, স্বামী, স্ত্রী, হছহল, হমহয়) হনসাহবর
মাহলক হহল প্রহতযকহকই স্বতন্ত্রভাহব যাকাত আদায় করহত হহব। হনসাহবর
মাহলক প্রহতযহকর উপরই যাকাত আদায় করা ফরয। স্ত্রীর যাকাত স্বামীর উপর
বতণায় না, হতমহনভাহব সন্তানহদর যাকাত হপতার উপর বতণায় না। তহব হকউ
যহদ অহনযর অনুমহতিহম তার পে হথহক যাকাত হদহয় হদয় তাহহল যাকাত
আদায় হহয় যাহব।
যাকাত কাহক হদহবন?
যাহদর সাহথ দাতার জন্মেত সম্পকণ আহছ হযমনুঃ তার হপতা মাতা, দাদা,
দাদী, নানা, নানী, প্রমুখ এবং দাতার সাহথ যাহদর জন্মেত সম্পকণ আহছ হযমনুঃ
তার হছহল, হমহয়, নাহত, নাতনী ইতযাহদ তাহদরহক যাকাত হফতরা হদওয়া যায়
না।
অনুূপপ ভাহব স্বামী তার স্ত্রীহক, স্ত্রী তার স্বামীহক যাকাত হফতরা হদহত পারহব
না। অমুসহলম ও ধনী বযহি (হনসাব পহরমার্ মাহলর মাহলক) হকংবা ধনীর
নাবাহলে সন্তানহক দান করহলও যাকাত হফতরা আদায় হহব না। বরং যাকাত
হফতরা হদহত হহব এমন েরীব ও ফকীর হমসকীনহক যাহদর হনকট হনসাব
পহরমার্ মাল হনই।
ধমণীয় হখদমহত রত হনুঃস্ব দহরদ্র বযহিবেণহক যাকাত হফতরা দান করহল ধমণীয়
হখদমহতর সহহযাহেতা হহহসহব অহধক সওয়াহবর অহধকারী হওয়া যায়। (সূরা
বাকারাুঃ ২৭৩)

যাকাত কখন আদায় করহত হয়?
যাকাত ওয়াহজব হওয়ার সময় যহদ রমাযান মাস না হহয় অনয হকান মাস হয়
তাহহল হস মাহসই যথা তাহরহখ সমুদয় মাহলর হহসাব হনকাশ কহর যাকাহতর
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পহরমার্ হবর করা জরুরী। আদাহয়র হেহত্রও রমাযাহনর অহপো না কহর সাহথ
সাহথ আদায় কহর হদওয়া জরুরী। যাহত রমাযাহনর পূহবণ ইহন্তকাল হহয় হেহল
ফরয হজম্মায় বাকী না হথহক যায়। হদহর কহর আদায় করহল যহদও যাকাত
আদায় হহয় যায়। হকন্তু ওয়াহজব তরক করার দরুন গুনাহোর হহত হয়। তহব
হনসাব পহরমার্ মাহলর মাহলক হওয়ার পর বৎসর অহতিান্ত হওয়ার পূহবণই যহদ
যাকাত আদায় কহর হদয় তাহহল হকান অসুহবধা হনই। যাকাত আদায় হহয়
যাহব। (হকফায়াতুল মুফতী ৪:২৬২, আলমেীরী ১:১৮৭-১৯২)
যাকাত সংিান্ত হকছু মাসাহয়ল
১। শুধু স্বর্ণ বা হর পয থাকহল তার যাকাত আদহয়র পিহত
হকান বযহি যহদ সাহে সাত হতালা স্বর্ণ হকংবা সাহে বায়ান্ন হতালা ূপপার
মাহলক হয় চাই তা বযবহার করুক বা নাই করুক ঋর্ মুি অবস্থ্ায় তার হনকট
এক বৎসর কাল থাকহল তার উপর যাকাত হদওয়া ফরয। যহদ তার হনকট অনয
হকান মাল না থাহক তাহহল উি মাহলর চহল্লশ ভাহের এক ভাে হকংবা তার
সমপহরমার্ মূলয আদায় করহত হহব। প্রহয়াজহন উি স্বর্ণ বা ূপপা হথহক হকছু
অংশ হবহি কহর হহলও যাকাত আদায় করা জরুরী। (আদদুররুল মুখতার ২:২৯৫)
২। যহদ বযাংহক বা অনয হকান তহহবহল কাহরা টাকা জমা থাহক আর ঐ
টাকাগুহলা ঋর্মুি অবস্থ্ায় হনসাব পহরমার্ হয় তাহহল চন্দ্র মাস হহহসহব এক
বছর অহতিান্ত হহল তার যাকাত হদহত হহব। (আলমেীরী ১:৭২, ফাতাওয়া
মাহমুহদয়া ৩:৫৭)

৩। হদাকান/বােী ভাোর জনয প্রদত্ত এডভান্স টাকায় যাকাত
যহদ হকান সাহহহব হনসাব বযহি হদাকান হকংবা বােী ভাো হনয় আর মাহলহকর
হনকট হসহকউহরহট হহসাহব জমা রাহখ যা পরবতণীহত হফরতহযােয তাহহল উি
টাকার যাকাত হদয়া ফরয। কারর্, উি টাকা তার মাহলকানায়ই রহয়হছ । জমা
রাখার দরুন তার মাহলকানা হশষ হয়হন, সুতরাং অনযানয মাহলর সাহথ হহসাব
কহর তার এ টাকার যাকাতও আদায় করহত হহব। (আদদুররুল মুখতার ২:৩০৫,
দারুল উলূম ৬:৭৭ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৫১)

তহব উি টাকা যহদ এডভান্স ভাো হয় যা হথহক মাহস মাহস হকছু হকছু কাটা
যায় তাহহল উি টাকার যাকাত হদহত হহব না।
৪। টাকা ও স্বর্ণ ূপপা হমহল হনসাব পহরমার্ হহল তার যাকাহতর হুকুম
স্বর্ণ বা ূপপার মহধয হয হকান একহটর েহনা আহছ, হকন্তু হনসাব পহরমার্ নয়,
হকন্তু তাহার সাহথ নেদ টাকা (চাই পাাঁচ/দশ টাকাই হহাক না হকন) সারা বৎসর
হাহত আহছ। যহদ উি স্বর্ণ বা ূপপার সাহথ টাকা একত্র করহল সাহে বায়ান্ন
হতালা ূপপার দাহমর সমান হয় তাহহল তার উপর যাকাত ফরয হহব। (রিুল
মুহতার ২:২৯৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৬:৫০)
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৫। করয হদয়া টাকার উপর যাকাত
করয হদয়া টাকা উসূল হওয়ার পর উি টাকার যাকাত হদহত হহব এবং হবেত
বছর সমূহহ উি টাকার যাকাত না হদহয় থাকহল হসই বহকয়া যাকাতও হদহত
হহব। তহব হকউ যহদ করহযর টাকা উসূল হওয়ার পূহবণ প্রহত বছর উি টাকার
যাকাত হদহয় হদয়, তাহহলও যাকাত আদায় হহয় যাহব। (আিুররুল মুখতার
২:২৬৬, দারুল উলূম ৬:৪৫,৭৭)

হয করহযর টাকা পাওয়ার হকান আশা হনই হস টাকার যাকাত হদহত হহব না।
আর যহদ কখহনা উসূল হয় তাহহল হস বছর হথহক যাকাত হদহব। অতীহতর
যাকাত হদহত হহব না। (হকতাবুল হফকহ ১:৫৪৮, দূরহর মুখতার ও রিুলমুহতার খে-২
পৃ-২৬৬)

৬। যাকাহতর হনয়হত ঋর্ মাফ কহর হদওয়া
যাকাহতর হনয়যহত ঋর্ মাফ কহর হদহল যাকাত আদায় হহব না। যাকাত আদায়
হওয়ার জনয তামলীক তথা অনযহক খাহলছ ভাহব যাকাহতর মাহলর মাহলক
বাহনহয় হদওয়া শতণ। আর যাকাহতর হনয়যহত ঋর্ মাফ কহর হদহল েরীবহক
যাকাহতর টাকার মাহলক বানাহনা হহে না । তাই এ পিহতহত যাকাত আদায়
হহব না।
তহব এূপপ হেহত্র যাকাত আদাহয়র সহিক পন্থা হহলা, ঋর্ দাতা প্রথহম হনহজর
পে হথহক েরীব ঋর্ গ্রহীতাহক হনুঃশতণভাহব যাকাহতর টাকার মাহলক বাহনহয়
হদহব। তারপর তার হথহক পাওনা ঋহর্র টাকা উসূল কহব হনহব, এহত যাকাত
আদায় হহয় যাহব এবং ঋর্ও উসূল হহয় যাহব। (আদদুররুল মুখতার ২:২৭০,
ফাতাওয়া আলমেীরী ১:১৭১, রহীহময়া ২:১২)

৭। রাজবনহতক দলহক যাকাত হদওয়ার হবধান
যহদ হকান রাজবনহতক দল যাকাহতর টাকা কুরবানীর চামো ইতযাহদ
সাংেিহনক প্রহিয়ায় হচহকৎসা হসবার নাহম সংগ্রহ কহর আর হসগুহলাহক
ইহলকশহন ও রাজবনহতক কমণকাহেও বযয় কহর এবং রাজবনহতক কমণীহদর
ভাতা হহহসহব প্রদান কহর তাহহল তাহদরহক এ জাতীয় সদকা (অথণাৎ, সদকাহয়
ওয়াহজবাহ) প্রদান করা জাহয়য নয়। এবং এহত যাকাত দাতার যাকাত আদায়
হহব না। (খাইরুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৭)
৮। মসহজদ মাদরাসার কাহজ যাকাহতর টাকা বযয় করা
মসহজদ, মাদরাসা, এতীমখানা, হাসপাতাল ইতযাহদর হনমণার্ কাহজ যাকাহতর
টাকা বযয় করহল যাকাত আদায় হহব না। যাকাত আদায় হওয়ার জনয শতণ
হহলা, যাকাহতর প্রকৃত হকদারহক হবহনময়হীন ভাহব উি মাহলর মাহলক
বাহনহয় হদয়া। হনমণার্ কাহজ বযয় করহল হযহহতু হকান হকদার বযহিহক মাহলক
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বানাহনা হয় না তাই এ সুরহত যাকাত আদায় হহব না। সুতরাং এসব হনমণার্
কাহজ হকউ যাকাত হদহয় থাকহল ঐ পহরমার্ টাকার যাকাত হদ্বতীয়বার আদায়
করহত হহব। উহল্লহখত কারহর্ই যাকাহতর মাল জনকলযার্মূলক কাহজ হযমন,
রাস্তা াট, কালভাটণ, ইতযাহদর জনয বযয় করা না জাহয়য। অনুূপপভাহব
ইসলাহমর নাহম হটহভ চযাহনল বা পত্র-পহত্রকার কাহজ যাকাত হদহল হস যাকাত
আদায় হহব না। (আলমেীরী ১:১৮৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৮২)
৯। হহসাব কহর যাকাত হদয়া জরুরী
বহু হলাক যাকাত-ই হদয় না। আর হকছু হলাক এমনও রহয়হছ যারা যাকাত হদয়
হিক হকন্তু যাকাত হদয়ার সহিক পিহত তারা অবলম্বন কহর না।
শরী‘আহত যখন শতকরা আোই ভাে যাকাত হদহত বলা হহয়হছ তখন উহার
দাবী হহলা যাকাতহযােয সমস্ত সম্পদ হহত হহসাব কহর শতকরা আোই ভাে
হবর কহর যাকাত হদয়া। যহদ হকউ হহসাব না কহর যাকাত আদায় কহর আর এই
টাকাও হনহদণষ্ট পহরমার্ হহত কম আদায় কহর তাহহল তার জনযও আহখরাহত
তাহক শাহস্ত হভাে করহত হহব। (সূরা তাওবা ৩৪/৩৫)
হহসাব করার সময় যাকাতহযােয মাহলর বতণমান বাজার দর হহহসহব হহহসব হবর
করহব। হয দাহম খহরদ করা হহয়হছ বা ভহবষযহত হয দাহম হবচা যাহব তা ধতণবয
নয়। (ফাতাওয়াহয় শামী ২:২৮৬)
উহল্লখয হয, েরীব আত্মীয়-স্বজনহকও যাকাহতর মাল হদয়া যায় বরং
তাহদরহকই আহে হদওয়া উহচত। অবশয তাহদরহক হাহদয়া বহল হদয়া ভাহলা
যাহত তারা মহন কষ্ট না পায়। তহব হমহমাহন রাসূল তাহলহব ইলহমর কথা ভুহল
হেহল চলহব না। তাহদরহক যাকাহতর বে অংশ হদয়া উহচৎ তাহত যাকাত হতা
আদায় হহবই হসই সাহথ কুরআনী তা‘লীহমর সহহযাহেতা করার দরুন ছদকাহয়
জাহরয়ার সাওয়াবও হাহসল হহব। (সূরাহয় বাকারা ২৭৩)

সপ্তদশ অধযায়
কহতপয় জরুরী আমল
পূর্ণ হায়াহতর জনয করর্ীয় আ‘মাল
সকল হের্ীর মুসলমানহদর জনয জরুরী
উভয় জেহত কাহময়াবীর জনয হক্কানী উলামাহয় হকরাম ও বুযেু ণাহন দীহনর
সাহথ মুহাব্বত ও েিা রাখা জরুরী। আল্লাহ তা‘আলাহক পাওয়া এবং
হহদাহয়হতর উপর কাহয়ম থাকার জনয আল্লাহওয়ালাহদর হসাহবত অপহরহাযণ
হবষয়। (সুরাহয় তাওবা ১১৯, সূরাহয় নাহল ৪৩)
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দীহনর হখদমহত হনহয়াহজত উলামাহয় হকরাহমর কখহনা সমাহলাচনা করহব না।
এত হনহজর দীন ও মমাহনর অপূরর্ীয় েহত সাহধত হয়। হযাাঁ তাহদর হকান ভুল
ভ্রাহন্ত থাকহত পাহর, তারা হতা আর হফহরশতা নন। তহব তাহদর মুরব্বীের্
তাহদর হস সব ভুহলর সংহশাধন করহবন। এটা অনযহদর দাহয়ত্ব নয়। অধুনা
অহনহক উলামাহয় হকরাহমর ভুল ধহর এবং একা একা েহবষর্া কহর বা
আল্লাহওয়ালাহদর হসাহবত বহঞ্চত ইসলামী হচন্তাহবদহদর অনুসরর্ কহর দীনদার
হহত চায়। এটা হোমরাহী ও হদাযহখর রাস্তা। তাই এ পথ কখহনা অবলম্বন
করহব না।
হনুঃস্বাথণ ও হক্কানী উলামাহয় হকরাহমর সাহথ পরামশণিহম হনহচর কাজগুহলা
সারাজীবন আনজাম হদহত হহবুঃ
ক. মমানী হবষহয়র তা‘লীহমর মাধযহম হনহজর মমান ও আক্বীদা হবশ্বাসহক
সহিক করহত হহব এবং মমানহক কুফরী ও হশরকী হবশ্বাস হথহক হহফাজত
করহত হহব এবং মমানী দাওয়াহতর মাধযহম মমানহক মজবুত ও হপািা করহত
হহব। (সূরাহয় হনসা ১১৫, সূরাহয় বাকারা ১৩)
খ. ইবাদাত তথা নামায, হরাযা, কুরআহন কারীহমর হতলাওয়াত, যাকাত, হজ্জ্ব
ইতযাহদ ইবাদাতসমূহ সুন্নাত মুতাহবক সুন্দরভাহব করহত হহব। এর জনয হক্কানী
আহলমহদর মজহলহস শরীক হহয় নামায ও অনযানয আমহলর প্রহশের্ গ্রহর্
করহত হহব। (সূরাহয় আহল ইমরান ৩১, হতরহমযী ২৬৭৮, মুয়াত্তা মাহলক ৪৩৩)
ে. মু‘আমালাত তথা হালাল হরহযহকর পাবন্দী করহব। সুতরাং বযবসায়ী,
চাকুরীজীহব, কৃহষজীবীসহ সকল স্তহরর উপাজণনকারী স্ব-স্ব হপশার হালালহারাম হকান হক্কানী মুফতী হথহক ভালভাহব হজহন হনহব। কাহরা ইনহতকাল হহল
মীরাছ বণ্টহন হদরী করহব না, তার হকান ইয়াতীম বাচ্চা থাকহল তার অংশ খুব
হহফাজত করহব, তার মাল খাওয়া হথহক কহিারভাহব হবরত থাকহব। হালাল
হরহযক ইবাদহতর হদহক ধাহবত কহর আর হারাম হরহযক হোনাহহর হদহক ধাহবত
কহর। (সূরাহয় মুহমনূন-৫১, সূরাহয় বাকারাহ-১৬৮)
. মু‘আশারাত তথা বান্দার হক হবহশষ কহর হপতা-মাতা, হবহব বাচ্চা ও
অনযানযহদর হক হক্কানী উলামাহয় হকরাম হথহক হজহন হনহয় তা পহরপূর্ণভাহব
আদায় করহব। কাহরা হক নষ্ট করহব না। কাউহক অনথণক কষ্ট হদহব না।
এমনহক জীব-জন্তুহক কষ্ট হদয়া হথহকও হবরত থাকহব। হনহজর হক উসুহলর
তুলনায় অহনযর হক আদায় করাহক প্রাধানয হদহব। আল্লাহর হক আল্লাহ হয়হতা
মাফ কহর হদহবন হকন্তু বান্দার হক হতহন মাফ করহবন না। হাশহরর ময়দাহন
পাওনাদারহক হনকী হদহত হহব হকংবা তার হোনাহহর হবাঝা বহন করহত হহব।
(সূরাহয় হনসা ৩৬, বুখারী শরীফ ৬৪৮৪)
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ঙ. তাযহকয়াহ তথা আত্মশুহির হফহকর রাখহব। কুরআহন কারীহম আত্মশুহির
গুরুত্বাহরাপ করহত হেহয় যত কসম বযবহৃত হহয়হছ অনয হকান হুকুহমর
বযাপাহর তা হয়হন। সুতরাং অন্তহরর দশহট মন্দ স্বভাব তথা আধযাহত্মক হরাে বা
গুনাহ সংহশাধহনর মাধযহম যাবতীয় গুনাহ পহরতযাে করার জনয এবং অন্তহরর
দশহট ভাল স্বভাব অজণহনর লহেয হনহদণষ্ট হকান আল্লাহওয়ালা শাইহখর সাহথ
সরাসহর অথবা হচহিপহত্রর মাধযহম ইসলাহী সম্পকণ রাখাহক ফরয মহন করহব।
এবং সুহযােমত তাহদর মজহলহস বসহত হচষ্টা করহব। (সূরাহয় শামস-৯-১০,
মুসহলম শরীফ হাুঃ নং ১৫৯৯)

* এই পাাঁচহট হবষহয়র ইলম অজণন করা প্রহতযক মুসলমাহনর উপর ফরহয
আইন এবং এ পাাঁচ হবষহয়র উপর আমলকারীহক মুত্তাকী বা আল্লাহওয়ালা বলা
হয় এবং প্রহতযক মুসলমানহদর জনয আল্লাহওয়ালা হওয়া ফরয। (বাকারা-১৭৭)
আল্লাহর দীহনর জনয সময় ফাহরে করা
উহল্লহখত পাাঁচহট হবষহয়র উপর আমল করার লহেয সারা জীবন দাওয়াত,
তা‘লীম, তাযহকয়াহ-এই হতন প্রকার হমহনহতর জনয সময় হবর করহব। এর
হকান একহটর জনয হমহনত করাহক যহথষ্ট মহন করহব না। এ হতনহটর বযাখযা
হক্কানী উলামাহয় হকরাম হথহক হজহন হনহব। (বাকারা-১২৯, আহল ইমরান-১৬৪)
ধদনহন্দন আমল
জামা‘আহতর সাহথ নামায আদায় করা
পাাঁচ ওয়াি ফরয নামায জামা‘আহতর সাহথ আদায় করহব। জামা‘আহতর
সাহথ নামায পো ওয়াহজব। জামা‘আত তরককারী ফাহসক হহহসহব ের্য হহব।
তাহাজ্জুদ সহ অনযানয নফল নামায পেহব। মহহলাহদর জনয হবনা উযহর
মসহজহদ হেহয় জামা‘আহত শরীক হওয়া নাজাহয়য ও গুনাহ। (বাকারা-৪২, বুখারী৯৬)

গুনাহ বজণন
হশরক হবদ‘আত ও গুনাহ হথহক কহিারভাহব হবাঁহচ থাকহব। একহট গুনাহই
মানুষহক হদাযহখ হনহয় হযহত পাহর। হনক কাজ দুহধর মত আর গুনাহ হল
হবহষর মত। উভয়হট একহত্রত হহল হবহষর হিয়াই প্রকাশ পায়। (আনআম-১২০,
হমশকাত-২২৮)

সুন্নাহতর অনুসরর্
প্রহতহট কাজ নবীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম সুন্নাত অনুযায়ী করার
জনয সুন্নাত হশখহত থাকহব, সুন্নাহতর প্রহশের্ হনহব এবং হতনহট গুরুত্বপূর্ণ
সহজ সুন্নাতহক (তথাুঃ ক. পরস্পর সালাম আদান প্রদান। খ. উপহর উিহত
আল্লাহু আকবার বলা। হনহচ নামহত সুবহানাল্লাহ বলা। সমতহল চলহত লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’র হযহকর করা। ে.প্রহতযক ভাল কাহজ ডানহক প্রাধানয হদওয়া।
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হনে কাহজ বামহক প্রাধানয হদওয়া) আমহল আনহব। যাহত কহর অবহশষ্ট সকল
সুন্নাহতর উপর আমল করা সহজ হহয় যায়। (আহল ইমরান-৩১)
কুরআন শরীফ হতলাওয়াত
কুরআহন কারীহমর সহীহ শুি হতলাওয়াত করহব। এটা ফরয। সূরা হকরা‘আত
অশুি হতলাওয়াত করা বেই আফহসাহসর হবষয়। ফরয তরককারী কখহনা
আল্লাহর ওলী হহত পাহর না। প্রহতহদন এক পারা কহর কুরআন হতলাওয়াত
করহত হচষ্টা করহব। এজনযই কুরআনহক হত্রশ পারায় হবভি করা হহয়হছ। যারা
হাহফয তারা হতন পারা কহর হতলাওয়াত করহব। তহব সাধারর্ অবস্থ্ায় সাত
হদন বা হতন হদহনর কহম খতম করহব না। হকননা, হাদীস শরীহফ তাোহুো
কহর খতম করহত হনহষধ করা হহয়হছ। বাদ ফজর সূরাহয় ইয়াসীন, বাদ
মােহরব সূরাহয় ওয়াহক্বয়াহ ও হশায়ার পূহবণ সূরাহয় মুলক হতলাওয়াত করহব।
(আবু দাউদ-১৩৮৮)

ফরয নামাহযর পহর ওজীফা পেহব
প্রহতযক ফরয নামাহযর পহর হতনবার ইহস্তেফার পেহব। (তাবারানী কাবীর-৮৫৪১)
ب إِلَيْ ِه
ُ أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي الَ إِ َلهَ إِ َّال هُوَ الْحَ ُّي الْقَيُّومُ وَأَتُو
এবং এ দু‘আহট পেহলও
ভাল হয়। (বুখারী শরীফ-১/১১৭)
ِ
الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ وَحْدَهُ الَ شَرِيكَ لَهُ لَ ُه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ِ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌّ اللَّهُمَّ َال
ك الْجَ ُّد
َ ْمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَ َال مُعْطِيَ لِمَا مَنَ ْعتَ وَالَ يَنْفَ ُع ذَا الْجَدّ مِن
আহরা হকছু দু‘আ কালাম আহছ যা ফরহযর পর সুন্নাত ও নফল থাকহল, সুন্নাত
ও নফহলর পহর পেহব। আর সুন্নাত নফল না থাকহল ফরহযর পহর পেহব।
(ক) আয়াতুল কুরসী, একবার। (নাসাম-৯৮৪৮)
(খ) সূরা ফালাক, সূরা নাস-হতনবার কহর, এর সাহথ সূরাহয় কাহফরুন ও
ইখলাস হমহলহয় হনহল ভাল। (হতরহমযী-২৯০৩)
(ে) তাসবীহহ ফাহতমী একবার। (৩৩ বার سُبحَا َن ا لله, ৩৩ বার ِاَحلَمدُ لِلّه, ৩৪
বার ( )اَللهُ اَكبَرমুসহলম ৫৯৭)
এগুহলা পাাঁচ ওয়াহিই পেহব। শুধু ফজর ও মােহরহব এ হতনহটর আহে হনহচর
দুহট পেহব।
( ) اللَّهُمَّ أجِرْنِي مِ َن النَّا ِر
(ঙ) ফজর ও মােহরহবর পর পেহব-৩ বার اعوذ ابهلل السميع العلمي من الش يطان الرجمي
পহে, হবসহমল্লাহ পোর পর ১ বার  سورة احلرشএর হশষ ৩ আয়াত পেহব।
(হতরহমযী, ২ : ১২০)
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হবুঃদ্রুঃ হাদীহস আহরা হকছু দু‘আ আহছ, সুহযাে হহল হসগুহলাও পেহব।
জুম‘ু আর হদন আসহরর পহর এই দুরুদহট ৮০ বার পেহব।
ِ
ِ
َ
َ
َ
اللَّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍن النّبِ ِّي األُمّيّ وَعَلَى آلِهِ وَسلم تَسْلِيمًا
* তাছাো প্রহতহদন হয হকান সময় একশবার দুূপদ শরীফ পেহব। (আদদুররুল
মানদূদ-১৬০)

* প্রহতহদন মুনাজাহত মকবূল হথহক এক মনহযল পাি করহত হচষ্টা করহব।
* আল্লাহ তা‘আলার হযহকর করহব
* তাহাজ্জুহদর পহর বা ফজহরর পহর অথবা যখন সুহযাে হয় আসন হদহয়
বসহব। তারপহর কহয়কবার ইহস্তেফার ও কহয়কবার সহীহ দূপদ শরীফ পেহব।
(ইবহন হহব্বান-৮১৭)

* তারপহর কসদুস সাবীহলর বর্ণনা অনুযায়ী হযহকর করহব। হযহকহরর সময়
শরীর সামানয হহলাহব। যহথষ্ট পহরমার্ সময় না হপহল বা অনয হকান সমসযা
হহল বার তাসবীহ এর হযহকর করহব।
* বার তাসবীহ এর হযহকহরর হববরর্
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২০০ বার (১০/১৫ বার পর পর পূর্ণ কাহলমা)
ইল্লাল্লাহ ৪০০ বার। (প্রহতযকটায় একবার পহর শ্বাস হফলহব।)
আল্লাহু আল্লাহ ৬০০ বার। (প্রথমটার হশহষ হপশ।)
আল্লাহ ১০০ বার। (হশহষ সাহকন।)
হবহশষ কহয়কহট আমল
১. ফজহরর নামাহযর পর কহয়ক হমহনট মৃতুয, কবর ও হাশহরর ময়দাহনর
মুরাকাবা করা।
ِ
২. এই দু‘আ (ِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَات،ِ )اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتকরহব। এরপর
জরুরত অনুযায়ী দীন ও দুহনয়ার হয হকান কাহজ লােহব।
৩. দীন দুহনয়ার হয হকান কাজ করহব হসখাহন আল্লাহর হুকুম ও নবী কারীম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত আহছ হকনা হদখা এবং
আল্লাহপাহকর নাফরমানী তথা গুনাহ হথহক খুব সতকণতার সাহথ হবরত থাকা।
৪. (রাহত্র) হবছানায় সুন্নাত তরীকায় শুহয় ুমাহনার আহে ২ হহত ৩ হমহনট সারা
হদহনর আমহলর হহসাব হনওয়া। অথণাৎ, হনহোি হবষয়গুহলা লে রাখহব।
* সারা হদহনর ভুল (গুনাহ) কাহজর জনয আল্লাহপাহকর কাহছ তাওবা করা।
(হকতাবুল মমাহনর তাওবার ৩ শতণ হদখুন পৃুঃ ৫৫)
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* সারা হদহনর সহীহ কাহজর জনয আল্লাহপাহকর কাহছ শুকহরয়া আদায় করা।
* পরবতণী হদহনর জনয সহীহভাহব কাজ-কমণ করার হনয়যত করা।
উপহরাি আমহলর বহদ লহত যহদ হস এ রাহত মার যায় তহব হস জান্নাতী হহব
ইনশাআল্লাহ।
আল্লাহওয়ালাের্ তাাঁহদর অহভজ্ঞার আহলাহক বহলনুঃ
৫. হনহোি হতনহট সুন্নাহতর উপর গুরুত্ব সহকাহর আমল করহত পারহল
অনযানয সুন্নাহতর উপর আমল করা সহজ হহয় যায়১ম সুন্নাত: সালামহক বযাপক করা এবং আহে আহে সহীহ শুি ভাহব সালাম
হদওয়া।
হাদীহস আহছ “হয বযহি আহে আহে সালাম হদহব আল্লাহপাক তাহক অহংকার
হহত মুহি হদহবন।”
২য় সুন্নাত: হকানটা উন্নত আর হকানটা হনেমাহনর কাজ তা হবচার কহর উন্নত
কাজ ও স্থ্াহন ডান হদকহক (ডান হাত/ডান পা) এবং হনেমাহনর কাজ ও স্থ্াহন
বা হদকহক (বাম পা/বাম হাত) প্রাধানয হদওয়া।
৩য় সুন্নাত: আল্লাহপাহকর হযহকর হবহশ হবহশ করা।
অথণাৎ, ক. প্রহতহদন কুরআন শরীফ হহত হকছু না হকছু হতলাওয়াত করা।
(কুরআনহক সহীহ করা, সম্ভব হহল এক মাস জাহম‘আ রাহমাহনয়া মাদরাসায়
হারদুই হেহনং হনওয়া) হদহখ পো ভাল অনযথায় হয সূরা মুখস্থ্ আহছ হসটা
হাাঁটহত হাাঁটহত বা োেীহত পেহত থাকা।
খ. ফরয নামাহযর হশহষ হকছু ওজীফা পো* হতনবার ইহস্তেফার পো। (মুসহলম-হাদীস নং ৫৯১),
* একবার আয়াতুল কুরছী পো। (সুনাহন কুবরা, হাদীস নং ৯৮৪৮),
* তাসবীহ ফাহতমী পো। (৩৩ বার سُبحَا نَ ا لله, ৩৩ বার ِاَحلَمدُ لِلّه, ৩৪ বার
( )اَللهُ اَكبَرমুসহলম হাদীস নং:৫৯৬)
উি আমলসমূহ পাাঁচ ওয়াহিই করহব। আর ফজর এবং মােহরহব ২টা আমল
বৃহি পাহব।
* ৭ বার (কথা বলার পূহবণ) (ِ( )اللَّهُمَّ أجِرْنِي مِ َن النَّارমুুঃ আহমাদ হাদীস নং ১৮০৫৪)
* সূরা হাশহরর হশষ ৩ আয়াত পেহত হহব। (মুুঃ আহমাদ হাদীস নং ২০৩০৬)
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ে. প্রহত হদন কাহলমা সুওম (১০০ বার), সহীহ দুূপদ (১০০ বার), ইহস্তেফার
(১০০ বার) (মুসহলম হাদীস নং ২৬৯২)
. রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম, হযখাহন হয দু‘আ পহেহছন হসখাহন
হস দু‘আ পো (হলখহকর মাসনূন দু‘আ ও দূপদ পুহস্তকাহট হদহখ মুখস্থ্ করা
হযহত পাহর।)
ঙ. উপহরর হদহক উিহত- (ُ)اللَّ ُه أكْبَر, হনহচর হদহক নামহত- (ِ)سُبْحانَ ال َلّه, সমান
জায়োয় চলহত- (ُ( )الَ إلهَ إ َّال اللهদাুঃ কুতনী-২/২৩৩, মাউসুআহ-৬/৪৭৫)
৬. ফজহরর পর সূরা ইয়াসীন পো।
ফায়দাুঃ একবার সূরা ইয়াসীন পেহল ১০ বার কুরআন খতহমর সওয়াব পাওয়া
যায়। (হতরহমযী হাদীস নং ২৮৮৭)
৭. চার রাকা‘আত কহর ইশরাক ও চাশহতর নামায পো (সময়ুঃ হবলা উিার ১৫
হমহনট পর হথহক হদ্বপ্রহহরর ৫ হমহনট পূবণ পযণন্ত) (উত্তম সময়ুঃ হবলা উিার
এক/হদে ণ্টার পর ইশরাক পো এবং হবলা ১০/১১ টায় চাশহতর নামায
পো।)
ফায়দাুঃ ইশরাহকর প্রথম দু’রাকা‘আহত ১টা কবুল হহজ্জর হনকী এবং ২য়
দু’রাকা‘আহত আল্লাহপাক তার সারা হদহনর হযম্মাদারী হনহয় হনহবন। (হতরহমযী
হাদীস নং ৫৮৬; হাদীস নং ৪৭৫)

৮. যুহহরর নামায এর সময় শুরু হওয়ার সাহথ সাহথ যাওয়াহলর নামায পো।
(রাকা‘আহতর সংখযাুঃ ২ হকংবা ৪ রাকা‘আত)
ফায়দাুঃ আল্লাহপাক এ সময় আসমাহনর সব দরজা খুহল হদন এবং আছানীর
সাহথ সব ইবাদাত বহন্দেী ও দু‘আ কবুল হহয় যায়। (হতরহমযী হাদীস নং ৪৭৮)
৯. মােহরহবর ফরহযর পর ৬ রাকা‘আত আওয়াবীন নামায পো।
(হবুঃদ্রুঃ মাসআলা-হকউ যহদ দু’রাকা‘আত সুন্নাত সহ বাকী ২,২ রাকা‘আত
নফল নামায পহে তহব তার ৬ রাকা‘আত আওয়াবীন হহয় যাহব।)
ফায়দাুঃ আল্লাহপাক তাহক একটানা ১২ বৎসর ইবাদাত করার সওয়াব হদহবন
(হতরহমযী হাদীস নং ৪৩৫)

১০. সূরা ওয়াহকয়াহ পো।
সময়ুঃ মােহরহবর পর হথহক ইশার আে পযণন্ত।
ফায়দাুঃ আল্লাহপাক হরহযহকর মহধয প্রশস্ততা ও বরকত দান করহবন। (তাফসীহর
ইবহন কাসীর-পৃুঃ ৪/২৯৭)
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১১. ইশার পর সূরা মুলক পো।
ফায়দাুঃ আল্লাহপাক কবহরর আযাব হকয়ামত পযণন্ত মাফ কহর হদহবন। (হতরহমযী
হাদীস নং ২৮৭৫)

১২. তাহাজ্জুদ নামায পো।
তাহাজ্জুহদর উত্তম সময় হহলা সুবহহ সাহদহকর ২ ণ্টা আহে হথহক সুবহহ
সাহদক পযণন্ত হয হকান সময়।
তাহাজ্জুহদর ফায়দাুঃ
ক. পূবণবতণী সকল নবী ওলীহদর আমল হছল,
খ. আল্লাহপাহকর অতযাহধক ধনকটয লাভ হয়।
ে. গুনাহ হহত বাাঁচার তাওফীক হয়,
. আল্লাহপাক এ সময় প্রথম আসমাহন এহস ডাকহত থাহকন। (হতরহমযী হাদীস
নং ২১৭; হতরহমযী হাদীস নং ৩৫৪৯)

১৩. বাসায় তা‘লীম করহত থাকা (হবহশষ কহর হকতাবুল মমাহনর গুনাহহর
অধযায় পো ও হনহজর গুনাহহর আলাদা হলষ্ট করা এবং হকান হক্কানী পীহরর
পরামশণ অনুযায়ী তা পহরহার করা) (তাফসীহর ত্ববারী-১৫/১৮৫)
১৪. হনজ আত্মীয়-স্বজন মহল্লাবাসী এবং বেু-বােবহদর হনকট দীহনর দাওয়াত
হপশ করা এবং দীহনর জরুরী কথার তা‘লীম করা। (রহুল মাআনী-১৪/২৩২)
১৫. আল্লাহওয়ালাহদর হসাহবহত বসা এবং তাহদর সাহথ ইসলাহী সম্পকণ কহর
হনহজর অন্তহরর হরােসমূহহর হচহকৎসা করা। (তাফসীহর রুহুল মাআনী-৬/৮১)
জুম‘আর হদহনর আমল
১. জুম‘আর হদহন ৬হট হবহশষ আমল
ক. জুম‘আর নামাহযর উহিহশয হোসল করা।
খ. আযাহনর পূহবণই মসহজহদ রওনা হওয়া।
ে. পাহয় হহাঁহট মসহজহদ যাওয়া।
. মমাম সাহহহবর কাছাকাহছ বসা অথণাৎ, স্থ্ান হপহল ১ম কাতাহর নতুবা ২য়
কাতাহর বসা।
ঙ. উভয় খুতবা মহনাহযাে সহকাহর শুনা।
চ. খুতবার সময় হকান কথা বা কাজ না করা।
ফায়দাুঃ প্রহতযক কদহম ১ বৎসর পযণন্ত নফল হরাযা রাখার ও ১ বৎসর নফল
নামায পোর সাওয়াব পাওয়া যাহব। (হতরহমযী হাদীস নং:৪৯২)
জুম‘আর হদহনর অনযানয আমল
২. সূরা কাহাফ পো। (কমপহে ১০ আয়াত) (মুসহলম হাদীস নং ৮০৯; তাফসীহর
ইবহন কাসীর-৩/৭৯)
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ফায়দাুঃ দাজ্জাহলর হফতনা হহত রো পাওয়া যায়।
৩. সালাতুত তাসবীহ নামায পো।
রাকা‘আতুঃ এক সাহথ ৪ রাকা‘আত অথবা, ২,২ রাকা‘আত কহর পো। (আবু
দাঊদ হাদীস নং ১২৯৭)

ফায়দাুঃ সকল প্রকার গুনাহ হথহক মাফ পাওয়া যায়।
৪. উত্তম হপাশাক ও খুশবু লাহেহয় নামাহয আসা। (বুখারী হাদীস নং ৮৮৩, ৮৮৬)
খুশবু বযবহাহর হনহোি হনয়যত করহব
এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত।
আমাহদর শরীহরর াহমর েে হহত যাহত অনযহদর কষ্ট না হয়।
মুসলমান ভাইহদর অন্তর খুহশ করা।
হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলহছন –“যারা েরীব, খুশবু হকনার
টাকা হনই, তাহদর জনয হোসল হহে খুশবু।”
৫. দুই খুতবার মাহঝ যখন মমাম সাহহব বহস তখন অন্তহর দু‘আ করা, মুহখ
নয়। (হতরহমযী হাদীস নং ৫২৮)
ফায়দাুঃ এ সময় দু‘আ কবুল হওয়ার ওয়াদা রহয়হছ।
৬. আছহরর পর ৮০ বার এই দুূপদ শরীফ পোِ
ِ
َ
َ
َ
اللَّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍن النّبِ ِّي األُمّيّ وَعَلَى آلِهِ وَسلم تَسْلِيمًا
(আদদুররু মানযুদ হফন সালাহত ওয়াস সালাহম আলা সাহহহবল মাকাহমল মাহমুদ-পৃষ্ঠা ১৬০)

ফায়দাুঃ আল্লাহপাক ৮০ বৎসহরর গুনাহ মাফ কহর হদহবন। যহদ গুনাহ না থাহক
তহব জান্নাহত তার মতণবা বৃহি করহবন এবং তার আমল নামায় ৮০ বৎসহরর
ইবাদহতর সাওয়াব হলহখ হদহবন।
৭. হবলা হডাবার আহে (মােহরহবর) ১০/১৫ হমহনট আহে মসহজহদ এহস
দু‘আয় মশগুল হওয়া। (আবু দাউদ-হাদীস নং ১০৪৮)
ফায়দাুঃ এ সময়ও দু‘আ কবুল হওয়ার ওয়াদা রহয়হছ।
৮. এ হদহন অনয হদহনর তুলনায় হবশী দুূপদ পো। (আবু দাউদ হাদীস নং ১০৪৭)
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অষ্টাদশ অধযায়
মুহহউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক রহ.-এর বাতাহনা
হকছু জরুরী আমল
হরহযহকর প্রশস্ততার আমল
পূহবণ এবং পহর ১১ বার দূপদ শরীফ পাি কহর এই দু‘আ পো
 حَسْبُنَااللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلএই দু‘আ হফতনা ও হবপদ মুহির জনয ৩৪১ বার। হবহশষ
হকান মকছুদ পূরহর্র জনয ১১১ বার, হরহযহকর প্রশস্ততার, অভাব অনটন দূর
হওয়া এবং করজ আদাহয়র জনয ৩০৮ বার, হবহভন্ন মুসীবত হপহরশানী দূর
হওয়ার জনয ১৪০ বার পো।
হরাে মুহির দু‘আ
হয হকান হরাে হথহক মুহির জনয প্রতযহ ১১ বার আলহামদু শরীফ পূর্ণ পহে
পাহনহত দম কহর পান করা এবং করাহনা। এর সাহথ সূরাহয় ফালাক এবং
সূরাহয় নাস পহে হনয়া অতযন্ত ভাল।
শত্রুহদর শত্রুতা হথহক মুহির জনয ১১ হদন এক হাজার বার ইশার নামাহযর পর
এরপর প্রতযহ একশত বার হনহোি দু‘আহট পেহত থাকহব।َإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِني
শারীহরক সুস্থ্তার দু‘আ
সকাল হবকাল ১৪১ বার (ُ )يَا سَالَ مইয়া সালামু পেহব, আহে পহর হতনবার কহর
দুূপদ শরীফ পহে হনহব। ইহা হয হকান সময় পো যায়। হবহভন্ন সমহয় ভাে ভাে
কহরও পো যায়।
ইসলাহহর আমল
হনহজর অবস্থ্ার ইসলাহ পহরশুহি এবং হবহভন্ন ধরহনর হক আদাহয়র জনয চহল্লশ
হদন পযণন্ত হয হকান সময়, ধদহনক ২১ বার হনহের দু‘আ পেহব- আহে পহর ১১
বার দুূপদ শরীফ পহে হনহব।
ِ
(ُ)يَا مُقَلّبَ الْقُلُوْبِ وَاالَْبْصَارِ يَاخَالِقَ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ يَاعَزِيْزُ يَالَطِيْفُ يَاغَفَّار

হবপদ মুহির আমল
শত্রু এবং হবপদ হথহক মুহির জনয বাদ ফজর এবং বাদ মােহরব হতনবার কহর
সূরাহয় ইখলাস, ফালাক এবং সূরাহয় নাস পো অতযন্ত উপকারী।
হবহরাধীহদরহক দমহনর আমল
প্রহতযক নামাহযর পর ১৩ বারِ
ْك مِ ْن شُرُوْرِهِم
َ ِ َوأَعُوْذُ ب، اللّهُمَّ إِنّيْ اجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِم-ت
َ ْاللَّهُمَّ اِكْفِنَاهمْ بِمَا شِئ
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হববাহহর জনয আমল
ভাল পহরবাহর তহেৎ হববাহহর জনয মাতা-হপতা অথবা হকান মুরুব্বী আহে পহর
১১ বার দুূপদ শরীফ পাি কহর ১১০০ বার এই দু‘আ পেহব (ُ)يَا لَطِيفُ يَا وَدُوْد।
আর আহে ১১ বার দুূপদ পাি কহর হছহল/হমহয় ১১০০ বার পেহব (ُ)يَا جامِع।
হপহরশানী দূর করার আমল
দুহনয়া আসহল হচন্তা এবং হপহরশানীর নাম। দুহনয়ায় যারা বসবাস কহর তাহদর
হকান না হকান বযাপাহর হপহরশানীহত পেহতই হয়। তাই সবণাবস্থ্ায় হপহরশানী
হথহক মুি থাকার হচষ্টা করা অনথণক। তাই হপহরশানী হদখা হদহল অবধযণ না
হওয়া, অহস্থ্র না হওয়া। এর তরীকা দুইহটক. এই মহন করা হয, আল্লাহ পাক তাাঁর বান্দার বযাপাহর যা ইো তাই করহত
পাহরন। যা হকছু হট তাাঁরই হুকুহম হট। তাাঁর হুকুম বযতীত হকান হকছুই হহত
পাহর না।
খ. এই মহন করা হয আল্লাহ পাক হহকমতওয়ালা, তাাঁর হকান কাজ হহকমত
হবহীন হয় না। তাাঁর কাহজর অন্তরাহল েভীর রহসয-তাৎপযণ হনহহত থাহক, যা
বান্দার জনয অবেত হওয়ার হুকুমও হনই, প্রহয়াজনও হনই। বহর্ণত দু’হট হবষয়
বারবার হচন্তা করা উহচৎ, যাহত একটু হচন্তা ভাবনা করহলই মহন এই হবষয়
দু’হটর উদয় সহহজই হয়। এছাো হনে বহর্ণত আমলসমূহ করা।
(১) অহধক পহরমাহর্ নফল নামায আদায় করা।
(২) উিা-বসা, চলা-হফরা সবণাবস্থ্ায় অহধক পহরমাহর্ আল্লাহ পাহকর হযহকর
করহত থাকা। হনহদণষ্ট সময়, পহরমার্ অথবা হকান হনধণাহরত হযহকহরর প্রহত
হখয়াল রাখহব না। যখন হয হযহকর মহন আহস তাই করা। হযমন- ( ِسُبْحانَ اللَّه
ُ)وَاحلَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أكْبَرُ وَالَ إلهَ إالَّ الله

(৩) সবণদা আহখরাহতর ছাওয়াহবর প্রহত ধযান রাখা, হযমন-যহদ হকান সন্তাহনর
মৃতুয হয়, তাহহল হস আহখরাহত শাফা‘আত করহব-এই মহন কহর ধধযণ ধারর্
করা।
(৪) কাহরা মৃতুযর সময় হয হপ্রয় পাত্র জীহবত আহছ, তার প্রহত মনহক হনহয়াহজত
রাখা।
(৫) অহধক পহরমাহর্ (ُ )يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمপো। রাত হদন কমপহে পাাঁচশত বার এবং
ধবিহক একশত বার অবশযই পো।
(৬) “তাবলীে দীন” হকতাহবর সবর, শুকর এবং তাফভীজ সম্পকণীয় অধযায়
পো-শুনা করা।
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(৭) আল্লাহ এবং আল্লাহওয়ালাহদর অথবা হনক মুসলমানহদর সাহচযণ অবলম্বন
করা। তাহদর সাহথ ওিাবসা করা। যহদ সাহচযণ অবলম্বহন সুহযাে না হয় তাহহল
তাহদর মাওয়াহয়য ও মালফূযাত (জীবন ও কমণ সম্পকণীয় বই) পোশুনা করা।
(৮) জাযাউল আমল এবং হায়াতুল মুসহলমীন রুহ নং ২৩ হনহজ পো এবং
পহরবাহরর অনযানয হলাকজনহক পহে শুনাহনা।
হরহযহকর বরকহতর জনয আমল
হনহজ অথবা পহরবাহরর হলাকজন দ্বারা ধদহনক ১১ বার (ْ )يَامُغْنِيপেহব এবং
পোহব।
হহফাজহতর আমল
* হনহজর এবং পহরবাহরর হহফাজহতর জনয সূরাহয় ইখলাস, ফালাক এবং নাস
হবসহমল্লাহ সহ হতন হতনবার কহর বাদ ফজর এবং বাদ মােহরব হনহজও পেহব
এবং পহরবাহর হলাকজনহদরহকও পেহত বলহব।
* ফরজ নামায আদায় কহর যহদ নফল নামায পোর সময় হয় তাহহল দুই
রাকা‘আত নফল নামায আদায় কহর অতযন্ত একাগ্রতা এবং তাওয়াজ্জুর সাহথ
মুনাজাত করা। এ নামাযহক হফকহহর পহরভাষায় সালাতুল হাজত বহল। এ
সালাতুল হাজত গুরুহত্বর সাহথ আদায় করা চাই।
* পহরবাহরর মহধয যারা নামাহযর পাবন্দী কহর না, তাহদরহক নামাহযর
পাবন্দীর জনয তাকীদ করহত থাকা।
আল্লাহপাক সমগ্র হবহশ্বর পালনকতণা, দয়াময়, করুর্াময়, সাহাযযকারী,
অহভভাবক, পরািমশালী, কারীম, মাহলক, হাকীম। তাাঁর হকান কাজ হহকমত
হবহীন হয় না একথা বারবার েভীরভাহব হচন্তা-ভাবনা করহব।

উনহবংশ অধযায়
শরী‘আহতর দৃহষ্টহত হবচা-হকনা
বযবসা-বাহর্জয মানব জীবহনর প্রহয়াজনীয় এক অধযায়। জীবহনর বহুহবধ
প্রহয়াজহনর সব হকছুই একজহনর পহে হনহজ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। হবধায়
পরস্পহরর প্রহয়াজন পূরহর্র তাহেহদই বযবসার পহথ অগ্রসর হহত হয়। বস্তুত
বযবসা-বাহর্জয জীবন-জীহবকা লাহভর অনযতম এক উপায়। মহান আল্লাহ
তা‘আলা এর গুরুত্ব তুহল ধরার জনয নামায সমাপনাহন্ত বযবসা-বাহর্হজযর জনয
ভূ-পৃহষ্ঠ ছহেহয় পেহত মুহমনহদরহক হনহদণশ হদহয়হছন। (সূরা জুম‘আুঃ১০)
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রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হযমন হনহজ বযবসা কহরহছন, হতমন এর
গুরুত্ব বুঝাহত ইরশাদ কহরহছনুঃ সতযবাদী, হবশ্বস্ত বযবসায়ীরা হক্বয়ামহতর হদন
নবী, হসিীক ও শহীদেহর্র সহে থাকহব। (হতরহমযী হাুঃ নং ১২০৯)
তহব ইসলাম বযবসা বাহর্হজযর হভহত্ত হরহখহছ পারস্পহরক সহহযােীতার উপর।
তাই প্রহতযক মুসলমাহনর মহধয এ ধরহনর মন-মানহসকতা থাকা একান্ত জরুরী।
তাহহলই এ সম্পহকণত হবহধ-হবধান এবং নীহতমালা হমহন হনওয়া সহজ হয়।
সাহথ সাহথ আহরকহট হবষয় লেয রাখা দরকার হয, নামায, হরাযা, হজ্ব যাকাত
ইতযাহদ হবষহয়র হবহধ-হবধান হজহন হনয়া হযমন ফরয, হতমন মাসআলামাসাইল হজহন হনহয় তা বাস্তবায়ন করাও আবশযক। এ ফরহযর প্রহত অবহহলা
প্রদশণন করহল হারাম এবং সূদী কারবাহর জহেত হহয় যাওয়ার সমূহ আশংকা
থাহক। হযমনহট বতণমাহন হবহভন্ন ইসলামী অথণবনহতক প্রহতষ্ঠাহনও হদখা যায়।
অথচ কুরআন-হাদীহস সুদহখার বযহির বযাপাহর অহনক ধমকী এবং শাহস্তর
কথা উহল্লখ করা হহয়হছ। এমনহক আল্লাহ তা‘আলার পে হহত তাহদর হবরুহি
যুহির জনয প্রস্তুত থাকহত বলা হহয়হছ। (সূরা বাকারাুঃ ২৭৯) এজনয এ হবষহয়
যত্নবান হওয়া একান্ত জরুরী।
হবচা-হকনার সংজ্ঞা: হবচা-হকনা, িয়-হবিয়, বযবসা ও হতজারত এগুহলা
সমাথণক শব্দ। সাধারর্ অহথণ লাহভর আশায় ধবধ পহর্যর হলন-হদনহক বযবসা ও
হতজারত বলা হয়। হযমন হফকহহর হকতাহব বলা হহয়হছ, مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي
বাহর্হজযক হভহত্তহত দুই পহের পূর্ণ সম্মহতিহম মুদ্রা হকংবা ধবধ পহর্যর
হবহনমহয় ধবধ পহর্যর হস্তান্তরহক ইসলামী শরী‘আহত হবচা-হকনা বহল। হহদায়াহটকাুঃ ৩/১৮

সুতরাং হবচা-হকনা শরীয়ত সম্মত উপাহয় সং হটত হওয়ার জনয হমাট ৩হট
হজহনষ পাওয়া হযহত হহব।
১. ধবধ মাল হহত হহবুঃ মাল না হহল তা হবহি করা বা খরীদ করা জাহয়য হহব
না। হযমনুঃ শুকর, রি, মদ, োন-বাহদযর যন্ত্র, হসহনমার বা নৃতয অনুষ্ঠাহনর
হটহকট ইতযাহদ। এগুহলা শরী‘আহতর দৃহষ্টহত মাল নয়, তাই এগুহলার িয়হবিয় হারাম।
২. পহর্যর মূলয হনধণাহরত হহত হহবুঃ হদাকানদার হিতাহক বলহলাুঃ এটা নেদ
হনহল এত দাম, আর বাকী হনহল এত দাম। এখন যহদ হিতা শুধু বহলুঃ হিক
আহছ। হকন্তু উভয়হটর হকানটা হনহদণষ্ট করল না। তাহহল এ হবচা-হকনা জাহয়য
হহব না। বরং এটা সূদী কারবাহরর অন্তভুণি হহব।
৩. উভয় পে হথহক স্বতুঃস্ফূতণ সম্মহত পাওয়া হযহত হহবুঃ অহনহক োহয়র
হজাহর হনধণাহরত মূলয হথহক কম মূহলয হজহনষ িয় কহর। এটা হালাল হহব না।
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অহনক সময় একতরফা মূলয হনধণাহরত করা হয়। যার প্রহত অনয পহের সম্মহত
থাহক না। এটাও জাহয়য হনই।
হবচা-হকনার প্রকারহভদ
হবচা-হকনা হমাট চার প্রকার। যথাুঃ
১. পহর্যর হবহনমহয় পর্য (বাইহয় মুকায়াযাহ)
২. মুদ্রার হবহনমহয় পর্য (সাধারর্ হবহি)
৩. মুদ্রার হবহনমহয় মুদ্রা (বাইহয় সরফ)
৪. নেদ মুদ্রার হবহনমহয় বাকী পর্য ত্রয় (বাইহয় সালাম)
শর‘ই হুকুমুঃ প্রথম প্রকাহর যহদ উভয়হটর ( )جنسতথা জাত এবং ( )قدرতথা
পহরমাপ পিহতর হদক হদহয় এক হয়। হযমনুঃ ধাহনর হবহনমহয় ধান হবহি করাতাহহল নেদা-নেদী হবহি করহত হহব। এবং উভহয়র মহধয পহরমাহর্র হদক
হদহয় সমতা রো করহত হহব। নতুবা জাহয়য হহব না। আর যহদ উভয় হদক
হদহয় হভন্ন হয় অথণাৎ, উভয়হটর জাত হভন্ন এবং পহরমাপ পিহতও হভন্ন হয়
হযমনুঃ ধাহনর হবহনমহয় পাট হবহি করা-তাহহল পহরমাহর্ কম-হবশী কহর
হবচাও জাহয়য হহব। এবং বাকীহত হবচাও জাহয়য হহব। আর যহদ উভয় হদহকর
এক হদক হদহয় হভন্ন হয় অপর হদক হদহয় এক হয়- হযমনুঃ ধান এবং েম
উভয়হটর জাত হভন্ন হকন্তু পহরমাপ পিহত অহভন্ন- তাহহল কম-হবশীহত হবহি
জাহয়য হহব। হকন্তু বাহকহত হবহি করা জাহয়য হহব না।
আর হদ্বতীয় প্রকাহর (সাধারর্ হবহিহত) নেদ-বাকী উভয় ভাহবই হবহি জাহয়য।
তৃতীয় প্রকাহর (মুদ্রার হবহনমহয় মুদ্রার হবিয়) উভয়হট এক হদশী হহল কমহবশী এবং বাকী হকানহটই জাহয়য হনই। (হহদায়াুঃ৩/৭৯)
আর চতুথণ প্রকাহর তথা বাইহয় সালাম শুি হওয়ার জনয কতগুহলা শতণ আহছ।
হযমনুঃ
ক. নেদ কত টাকার হবহনমহয় হক পর্য হদয়া হহব তার জাত হনর্ণয় করা।
খ. উি পহর্যর প্রকার বা ধরর্ বর্ণনা করা।
ে. গুর্াগুর্ বর্ণনা করা। অথণাৎ, উন্নত মাহনর না মাঝারী ধরহনর হকংবা হনে
মাহনর পর্য হহব তা বর্ণনা করা।
.মাহলর পহরমার্ হনহদণষ্ট করা।
ঙ. পর্য হকান হদন, হকান সময়, হকাথায় হস্তান্তর করা হহব তা হনহদণষ্ট করা।
চ. হয পহর্য বাইহয় সালাম হহব হস মালহট হলন-হদহনর হদন হথহক পহরহশাহধর
হদন পযণন্ত বাজাহর মজুদ থাকা।
উহল্লহখত শতণগুহলা পাওয়া হেহল বাইহয় সালাম জাহয়য হহব। অনযথায় নয় এবং
এই শতণগুহলা চুহিনামার মহধয হলহখত থাকহত হহব। (হহদায়াুঃ৩/৯৫)
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হবচা-হকনার মূলনীহত
১. হলন-হদন কারীহদর মাহঝ অবহশযই হলন-হদহনর হযােযতা থাকহত হহব।
অথণাৎ, তাহদরহক প্রাপ্তবয়স্ক হকংবা প্রাপ্তবয়স্ক না হহলও হলন-হদহনর বুঝ রাহখ
এমন সুস্থ্ মহস্তস্ক, স্বাধীন বযহি হহত হহব। (দুরহর মুখতারুঃ৪/৫০৪)
২. িয়-হবহিহয়র জনয হনবণাহচত পহর্যর মাহঝ অবহশযই পর্য হওয়ার হযােযতা
থাকহত হহব। পর্য হওয়ার হযােয না হওয়ার হবহভন্ন কারর্ থাকহত পাহর।
হযমনুঃ
ক. দ্রবযহট হবশী সম্মাহনত হওয়া, হযমনুঃ মানুষ এবং তার অে-প্রতযে।
খ. হবশী ৃর্য হওয়া। হযমন শুকর ইতযাহদ।
ে. শরীয়ত কতৃণক তার হভাে বযবহার হারাম হওয়া। হযমনুঃ শরাব, মাদক দ্রবয,
মৃত প্রার্ী ইতযাহদ। (দুরহর মুখতারুঃ ৪/৫০৬)
৩. পর্য হস্তান্তরহযােয হহত হহব। সুতরাং আকাহশ উেন্ত পাহখ হবহি করা এবং
নদী বা পুকুহরর পাহনর হভতহর মাছ হবহি করা জাহয়য হনই। (হহদায়াুঃ ৩/৫১)
৪. হবহিতার হনকট পর্য উপহস্থ্ত থাকহত হহব। সুতরাং বতণমাহন হয হবহদশ
হথহক মাল আমদাহন কহর তা আনার আহেই উি মাহলর ডকুহমন্ট হবহি কহর
হদয় এবং হিতা আবার আহরক জহনর হনকট হবহি কহর হদয়। এভাহব মাল
আসার আহেই কহয়কবার হবহি হহয় যায় এটা জাহয়য হনই। (হহদায়াুঃ ৩/৫১)
৫. পহর্যর উপর হবহিতার মাহলকানা থাকহত হহব। (হহদায়াুঃ ৩/৫১)
৬. উি মাল হারাম উহিহশযর জনয হনহদণষ্ট না হহত হহব। হযমনুঃ হট হভ, হভ হস
আর, বাদযযন্ত্র ইতযাহদ। (হহদায়াুঃ ৪/৫৪)
৭. মাহলর মূলয হনধণাহরত হহত হহব। মূলয অস্পষ্ট থাকহল হবচা-হকনা ধবধ হহব
না। হযমন বলহলাুঃ এ মালটা হনহয় যান ইনসাফ কহর দাম হদহয় হদহবন। হকননা
এ ধরহনর অস্পষ্টতা পহরর্াহম আত্ম-কলহ ও ঝেো-হববাহদর কারর্ হয়।
(হহদায়াুঃ৩/৫৪)

৮. হবচা-হকনার চুহিহত এমন হকান শতণ জুহে হদওয়া যাহব না যা উি পহর্যর
হবচা-হকনার চুহির সাহথ স্বাভাহবকভাহব সংহিষ্ট নয়। হযমনুঃ বতণমাহন
“মাহিহলহভল মাহকণহটং” বযবসার মহধয দালালী শতণ করা হয়। অথবা বলা হল
হয, বাহেহট হবহি করলাম হকন্তু এক মাস আমাহক থাকহত হদহত হহব। হকংবা
বলা হল হয, আমাহদর হথহক এত টাকার মাল হকনহত হহব। এবং আহরা দুজন
গ্রাহক সংগ্রহ করহত হহব। (হহদায়াুঃ৩/৫৯)
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৯. এমন হকান চুহি ইসলাহমর দৃহষ্টহত ধবধ নয় হযখাহন এক পহের হনহশ্চত
লাহভর ও অপর পহের হনহশ্চত েহতর শতণ সংহিষ্ট থাহক। হযমনুঃ জুয়া, হাজী,
লটারী ইতযাহদ। (হহদায়াুঃ ৩/৫৪)
১০. হবচা-হকনায় হকানূপপ হধাাঁকা, প্রতারর্া, জাহলয়াতী, ফটকাবাজী ও হভজাল
থাকহত পারহব না এবং এমন হকান পিহত অবলম্বন করা যাহব না যার দ্বারা
সাধারর্ হভািারা েহতগ্রস্ত হয়। (হহদায়াুঃ৩/৫২)
১১. হয মাল জমা রাখহল জনেহর্র কষ্ট হয় তা জমা রাখা জাহয়য হনই।
শরীয়াহতর পহরভাষায় এহক ইহহতকার বা মুজুতদারী বহল। (হহদায়াুঃ৪/৪৬৮)
এছাোও আহরা অহনক নীহতেত হবষয় আহছ যা হবজ্ঞ উলামাহয় হকরাম হথহক
হজহন হনওয়া আবশযক। উহল্লহখত নীহতমালার আহলাহক বযবসার নাহম অবাধ
হশাষর্, অনযায় আত্মসাৎ, দ্রহবয হভজাল, মাহপ কম হদয়া, হধাাঁকা-প্রতারর্ার
মাধযহম অহধক মুনাফা অজণন, মুজুতদারী ও কাহলা বাজারীর মাধযহম বােহত
মূলয আদায় বা পযণাপ্ত মাল থাকা সহত্ত্বও তা আটহক হরহখ বাজার মূলয বৃহি
করা, হকংবা কাউহক হবকায়দায় হফহল িয়-হবিহয় বাধয করা, অথবা কাহরা
হবপহদর সুহযাহে তার হথহক অহধক হাহর লাভবান হওয়ার মানহস িয় হবিয়
করা, পহর্যর উপর এক হচহটয়া দখল সৃহষ্ট কহর বােহত মূহলয হবহি করা
ইতযাহদ ধরহনর হবচা-হকনা শরী‘আহতর দৃহষ্টহত নাজাহয়য এবং অববধ ও
হারাম। এবং এর দ্বারা উপাহজণত অথণ হালাল নয়। এধরহনর অথণ দ্বারা হজ্ব ও
উমরা করা, মসহজদ-মাদরাসা হনমণার্ করা এবং হবহভন্ন হসবামূলক কাজ করার
দ্বারা উি হারাম পয়সার দায় হথহক আল্লাহর দরবাহর হরহাই পাওয়া যাহব না।
বরং এর জনয হ্ক্কানী মুফতীহদর হনকট হথহক শরী‘আহতর হবধান হজহন হসভাহব
বযবস্থ্া গ্রহর্ করহল এবং খাহলস হদহল তাওবা-ইহস্তেফার করহল আল্লাহ
তা‘আলার আযাব হথহক মুহি পাওয়ার আশা করা যায়।
হবচা-হকনার প্রচহলত কহয়কহট সূরত এবং তার শর‘ই হবধান
১. বীজ ধাহনর হবহিুঃ আমাহদর সমাহজ সাধারর্ ধান হদহয় বীজ ধান হনওয়া
হয় কমহবশী কহর। শরী‘আহতর দৃহষ্টহত এটা নাজাহয়য। এর হথহক বাাঁচার উপায়
হলুঃ প্রথহম টাকা হদহয় বীজ ধান হকনহব। এরপর বীজ ধাহনর হবহিতা ঐ টাকা
হদহয় সাধারর্ ধান হকনহব। (হহদায়াুঃ৩/১০৪)
২. আর একটা বযবসা হল টাকা পয়সার হবচা-হকনা, টাকা ভাোহনা, হছো টাকা
হদহয় ভাল টাকা হনওয়া। এগুহলাহক বাইউস্ সরফ বহল। এখাহন সাধারর্ভাহব
কমহবশী করা জাহয়য হনই। এবং হকান পে বাকী হরহখ হলন-হদন করাও
জাহয়য হনই। প্রহয়াজহন করজ হনয়া যাহব। উদাহরর্ স্বূপপ ৫০০ টাকার খুচরা
করার প্রহয়াজন। হকন্তু অপর পহের হনকট ঐ পহরমার্ হনহব না। বরং ৩০০
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টাকার খুচরা আহছ। তখন খুচরা হহসাহব ৩০০ টাকা রাখহব। পহর এক সময় ঐ
৩০০ টাকার করজ পহরহশাধ কহর আমানহতর ৫০০ টাকা হনহয় আসহব।
(হহদায়াুঃ৩/১০৪)

৩. গ্রাম হথহক আেত বযহির কাছ হথহক কম দাহম মাল িয় কহর শহহরর
হলাকহদর হনকট অহতহবশী দাহম হবহি করা। এর দরুন যহদ গ্রাহমর হবহিতা
েহতগ্রস্ত হয়। অথবা শহহরর হলাকহদর কষ্ট হয়। এটাও নাজাহয়য।
(হহদায়াুঃ৩/৬৭)

৪. শহহরর বযবসায়ী গ্রাহমর বযবসায়ীর দালাল হহয় তার মাল শহহরর
হলাকহদর হনকট হবশী দাহম হবহি করা। এটাও নাজাহয়য। (হহদায়াুঃ ৩/৬৭)

হবংশ অধযায়
হুকুকল
ু ইবাদ
হপতা-মাতার হক জানা এবং সন্তাহনর তা পালন করা একান্ত কতণবয। হপতামাতার হক ১৪হট। জীহবত অবস্থ্ায় ৭হট, মৃতুযর পহর ৭হট।
জীহবত অবস্থ্ায় ৭হটুঃ
১. হপতা-মাতার প্রহত েিাশীল হওয়া। ২. মহন প্রাহর্ মহব্বত করা। ৩. সবণদা
তাহদরহক হমহন চলা। ৪. তাহদর হখদমত করা। ৫. তাহদর প্রহয়াজন পুরা করা।
৬. সবণদা তাহদর আরাম হপ াঁছাহনার হচন্তা-ভাবনা করা। ৭. হনয়হমত তাহদর
সাহথ সাোৎ করা।
মৃতযু র পর ৭হটুঃ
১. তাহদর মােহফরাহতর জনয দু‘আ করা। ২. সাওয়াব হরসানী করা। ৩. তাহদর
সাথী-সেী ও আত্মীয়-স্বজহনর সম্মান করা। ৪. তাহদর সাথী-সেী ও আত্মীয়স্বজহনর সাহাযয-সহায়তা করা। ৫. ঋর্ পহরহশাধ ও আমানত আদায় করা। ৬.
তাহদর শরীয়তসম্মত অসীয়ত পূর্ণ করা। ৭. মাহঝ মাহঝ তাহদর কবর হযয়ারত
করা।
হপতা মাতার দাহয়হত্ব সন্তাহনর হক
সন্তাহনর দাহয়হত্ব হযমন মা-বাহপর হক রহয়হছ হতমহন মা-বাহপর দাহয়হত্বও
সন্তাহনর হকছু হক রহয়হছ, হযমন১. সতী সাবী ও চহরত্রবান মহহলাহক হববাহ করা যাহত তার েহভণ সুসন্তান জন্ম
লাভ কহর।
২. হশশুকাহল যত্ন ও হেহ মমতার সাহথ সন্তানহদরহক লালন-পালন করা। এর
অহনক ফযীলত রহয়হছ।
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হবহশষতুঃ কনযা সন্তাহনর লালন-পালহনর বযাপাহর মহন হকান সংহকাচ হদখা না
হদয়া। কনযা সন্তান লালন-পালহনর ফযীলত অপহরসীম। ধাত্রীর দুধপান করাহত
হহল চহরত্রবান ও দীনদার ধাত্রী খুাঁহজ হনওয়া। হকননা হশশুর চহরত্র েিহন দুহধর
প্রভাব অবশযই পহে থাহক।
৩. দীনী ইলম ও আদব হশো হদওয়া।
৪. হববাহহর বয়স হহল অহবলহম্ব হববাহ হদওয়া । হববাহহতা কনযার যহদ স্বামী
মারা যায়, তাহহল হদ্বতীয় হববাহ হওয়া পযণন্ত হনহজর হর তাহক সুহখ স্বােহন্দয
থাকহত হদওয়া এবং প্রহয়াজনীয় বযয়ভার বহন করা।
স্বামী-স্ত্রীর হক
স্বামীর দাহয়হত্ব স্ত্রীর হক হহলা
১. সামথণয অনুযায়ী স্ত্রীর হখারহপাষ হদহত অবহহলা না করা।
২. স্ত্রীহক দীনী মাসআলা-মাসাহয়ল হশখাহত থাকা এবং হনক কাহজর প্রহত উদ্বুি
করহত থাকা।
৩. মাহরাম আত্মীয়-স্বজহনর সাহথ মাহঝ মাহঝ হদখা-সাোৎ করার সুহযাে
হদয়া এবং তাহদর অসাবধানতা ও বুহিমত্তার অভাহব হকান ভুল-ত্রুহট হহয় হেহল
ধধযণয ধারর্ করা। কখহনা শাসন ও সংহশাধহনর প্রহয়াজন হহল ভারসাময রো
করা।
স্ত্রীর দাহয়হত্ব স্বামীর হক
১. যথাযথভাহব স্বামীর আনুেতয করা, আদব, হখদমত, মন জয় ও সন্তুহষ্ট
অজণহনর হচষ্টা করা। তহব শরীয়ত হবহরাধী হকান কাজ হহল এত অপারেতা
প্রকাশ করহব।
২. স্বামীর সামহথণযর অহতহরি হকান চাপ সৃহষ্ট না করা।
৩. অনুমহত ছাো স্বামীর সম্পদ বযয় না করা।
৪. স্বামীর আত্মীয় ও আপনজনহদর সাহথ এমন বযবহার না করা যাহত তার
মহন কষ্ট হয়। হবহশষতুঃ স্বামীর মা-বাপহক েিা ও হসবার পাত্র মহন কহর
যথাসম্ভব েিা প্রদশণন ও হসবা করা।

একহবংশ অধযায়
হববাহ-শাদীর প্রচহলত ভুলসমূহ
হববাহ-শাদী মানব জীবহনর একহট গুরুত্বপূর্ণ অধযায়। যা মহান আল্লাহ তা‘আলা
তাাঁর বান্দাহদরহক হবহশষ হন‘আমত হহসাহব দান কহরহছন। বাহহযক দৃহষ্টহত
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হববাহ-শাদী দুহনয়াবী কাজ বা মুবাহ মহন হহলও যথা হনয়হম সুন্নাত তরীকায়
যহদ তা সম্পাদন করা হয় তাহহল হসটা বরকতপূর্ণ ইবাদত ও অহনহক
সওয়াহবর কাজ হয়। এর মাধযহম স্বামী-স্ত্রীর মধযকার দাম্পতয জীবন সুখময়
হয়। হকন্তু বতণমান সমাহজ হববাহ-শাদী সুন্নত তরীকায় হতা হয়ই না। উপরন্তু
এটা হবহভন্ন ধরহনর কুপ্রথা এবং বে বে অহনক গুনাহহর কারর্ হহয় দাাঁহেহয়হছ।
ফহল পাহরবাহরক জীবহন অশাহন্তর ঝে বহয় চলহছ। এজনয হনহে হববাহ-শাদী
সম্পহকণত হকছু ভুল এবং কুপ্রথা তুহল ধারা হল। যাহত এগুহলা হথহক বাাঁচা হয়।
হববাহহর পূহবণর ভুলসমূহ
১. হববাহ শাদী হযহহতু ইবাদত, সুতরাং এখাহন দীনদারীহক প্রাধানয হদহত হহব।
দুহনয়াদারের্ হস ন্দযণ, মাল, হদ লত ও খান্দানহক প্রাধানয হদহয় থাহক। এটা
রাসূহলর সুন্নাহতর হবপরীত হওয়ায় শাহন্ত বহয় আহন না।
২. হকান হকান জায়োয় অহভভাবক এবং সােী ছাো শুধু বর কহনর পরস্পহরর
সন্তুহষ্টহতই হববাহহর প্রচলন আহছ। অথচ এভাহব হববাহ হবশুি হয় না। বরং এহট
হযনা-বযহভচার বহল ের্য হহব। সােী থাকা সহত্ত্বও যহদ হমহয় পহের
অহভভাবহকর সম্মহত না থাহক, আর হছহল হস হমহয়র “কুফু” তথা দীনদারী
মালদারী ও হপশােত হদক হথহক সামঞ্জসযশীল না হয় তাহহল হস হববাহও শুি
হয় না।
৩. হকউ হকউ ধারর্া কহর হয মাহসক চলাকালীন সময় হববাহ শুি হয় না। অথচ
এ অবস্থ্ায়ও হববাহ শুি হহয় যায়। অবশয এ অবস্থ্ায় সহবাস জাহয়য হনই।
৪. হকউ হকউ ধারর্া কহর হয মুরীদনীর সাহথ পীর সাহহহবর হববাহ জাহয়য
হনই। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাহমর স্ত্রীের্ সকহলই তাাঁর
মুরীদনী হছহলন।
৫. অহনহক অহনক বয়স হওয়ার পরও হববাহ কহর না হকংবা প্রথম স্ত্রীহক
তালাক হদওয়ার পর বা হস মৃতুয বরর্ করার পর আর ২য় হববাহ কহর না।
অথচ শারীহরক হবহবচনায় তার হববাহ করা জরুরী হছল। এ অবস্থ্ায় থাকা মাহন
হযনা-বযহভচাহর জহেত হওয়ার রাস্তা খুহল হদয়া।
৬. অহনক হেহত্র হদখা যায় (উদাহরর্ স্বূপপ) ৬০ বছহরর বয়স্ক হলাক অল্প
বয়সী যুবতী হমহয়হক হববাহ কহর বহস। ফহল ঐ হমহয় হনহশ্চত জুলুহমর হশকার
হয়।
৭. অহনহক স্ত্রীর হখদমহত অেম হওয়া সহত্ত্বও দুবণলতা লুহকহয় হলাক হদখাহনার
জনয হবহয় কহর স্ত্রীর জীবনহক বংস কহর হদয়। এটা মারাত্মক গুনাহহর কাজ।
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৮. হকান হকান আধুহনক হশহেত হলাক আধুহনক হশো তথা ডািাহর প্রহফসাহর
ইতযাহদ হডহগ্র হদহখ হমহয় হবহয় কহর। তাহদর ভাবা উহচৎ হবহয়র দ্বারা উহিশয
কী? যহদ তার স্ত্রীর দ্বারা টাকা কামাহনা উহিশয হয় তাহহল এটা হতা বে
লজ্জাজনক কথা হয, পুরুষ হহয় মহহলাহদর কামাইহয়র আশায় বহস থাকহব।
মহন রাখহত হহব এধরহর্র পহরবাহর শাহন্ত আহস না।
৯. হকউ হকউ পালক পুহত্রর তালাক হদয়া স্ত্রী হববাহ করাহক না জাহয়য মহন
কহর। এটা জাহহলী যুহের বদ-রসম।
১০. হকউ হকউ হবধবা মহহলাহদর হববাহ করাহক অপছন্দ কহর। অথচ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাহমর অহধকাংশ স্ত্রী হবধবা হছহলন।
(বুখারী হাুঃ নং ৫০৭৭)

হববাহহর সমহয়র ভুলসমূহ
বর পহের ভুলসমূহ
১. হববাহ শাদী হযহহতু ইবাদত, সুতরাং হববাহহক হকন্দ্র কহর হকান প্রকার গুনাহ
না হয় হস হদহক হখয়াল রাখহত হহব। তাহহল খাহয়র বরকত লাভ হহব। যহদ
হববাহহক গুনাহ মুি করা না যায় তাহহল হসখাহন অশাহন্ত হওয়া হনহশ্চত। ২.
প্রথােতভাহব অহনক হলাহকর বর যাত্রী হহহসহব যাওয়া। ৩. দাওয়াতকৃত
সংখযার অহধক হলাক হনহয় যাওয়া। ৪. হলাক হদখাহনার উহিহশয কনযার জনয
হয তুক পািাহনা এবং এটাহক জরুরী মহন করা। ৫. োয়হর মাহরাম পুরুষ দ্বারা
হমহয়র ইজন বা অনুমহত আনা। ৬. হবোনা পুরুষহদর কনযার মুখ হদখা এবং
হদখাহনা। ৭. নাচ-োন, বাজনা ইতযাহদ করা। ৮. সালামী গ্রহর্ করা। ৯.
হমাহরানা সম্পহকণ চূোন্ত হসিান্ত পূহবণই না করা, বরং করাহক হদাষ মহন করা।
অতুঃপর হববাহহর সময় তকণ-হবতকণ করা। ১০. হলাক হদখাহনার জনয বা েহবণর
সাহথ ওলীমা করা। ১১. হমাহরানার হবষহয় গুরুত্ব না হদয়া এবং হমাহরানা
আদাহয় োফলতী করা। ১২. ইোকৃত এমন কমণকাে করা হয কারহর্ হকান
পহের অদূরদহশণতা প্রমাহর্ত হয় অথবা তাহদর অহস্থ্রতার কারর্ হয়। আর
হনহজহদর সুনাম প্রকাশ পায়। ১৩. হববাহ অনুষ্ঠাহনর কারহর্ ফরয ওয়াহজবসহ
শরী‘আহতর হবধাহনর বযাপাহর উদাসীনতা এবং অনীহা প্রকাশ করা।
কনযা পহের ভুলসমূহ
১. বর যাত্রার চাহহদা। ২. হছহলর জনয উপহঢ কন/হয তুক প্রকাহশয পািাহনা,
পািাহনাহক পছন্দ করা এবং জরুরী মহন করা। ৩. আত্মীয়-স্বজন
মহল্লাবাসীহদর জনয প্রথােত দাওয়াত এবং খাওয়া-দাওয়ার বযবস্থ্া করা। ৪.
হববাহহর সরঞ্জাম, অলংকারাদী প্রকাহশয হদখা এবং অনযহদরহক হদখাহনা। ৫.
হববাহহর পর রসম হহসাহব জামাতাহক শরবত পান করাহনা। ৬. হবোনা
মহহলারা জামাতার সামহন আসা। ৭. সালামী গ্রহর্ করা। এটাহক জরুরী মহন
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করা এবং হনয়া হদয়া। ৮. যাহত মহল্লায় খুব প্রহসি হয় হস জহনয ইোকৃত হকান
হকছু করা। ৯. ফরয-ওয়াহজব ইতযাহদ হবষহয় উদাসীন হওয়া। এছাোও হববাহ
উপলহে অহনক হবপদণা, যুবক যুবতীহদর অবাধ হমলা-হমশা, অপবযয়, ছহব
এবং হভহডও ইতযাহদ করা হয়, যাহত হববাহহর সকল খাহয়র বরকত নষ্ট হহয়
যায়।
হববাহহর হকছু কুপ্রথা
১. হমহয়র ইহযন আনার জনয হছহলপে স্বােী পাহিহয় থাহক, শরী‘আহতর
দৃহষ্টহত এর হকান প্রহয়াজন হনই।
২. হববাহহর সময় অহনহক বর-কহনর দ্বারা হতনবার কহর ইজাব কবূল পাি
কহরহয় থাহক এবং পহর তাহদর দ্বারা আমীন বলাহনা হয়। শরী‘আহত এর হকান
হভহত্ত হনই।
৩. ইজাব কবূহলর মাধযহম আকদ সম্পাদন হওয়ার পর মজহলহস উপহস্থ্ত
সকলহক লেয কহর সামহন দাাঁহেহয় হাত উহিহয় বর হয সালাম কহর থাহক
তারও হকান হভহত্ত হনই।
৪. ঝেো-ফাসাহদর আশংকা থাকা সহত্ত্বও হখজুর হছটাহনাহক জরুরী মহন করা
হয়। অথচ এ সম্পহকণত হাদীসহক মুহাহিসীহন হকরাম যমফ বহলহছন।
হববাহ শাদীর আহরা কহতপয় কুসংস্কার
১. অহনক জায়োয় হববাহ রওয়ানা হওয়ার আহে এলাকার প্রহসি মাযার
হযয়ারত কহর তারপর রওয়ানা হয়। শরী‘আহত এর হকান হভহত্ত হনই।
২. বহরর হনকট কহন পহের হলাহকরা হাত হধায়াহনার টাকা, পান পাহত্রর
পাহনর সাহথ টাকা হদহয় তার হথহক কহয়কগুর্ হবশী টাকা হজার যবরদস্তী কহর
আদায় কহর থাহক। এটা না জাহয়য।
৩. অহনক জায়োয় হেট সাহজহয় হসখাহন বরহক আটহক হদয়া হয় এবং টাকা না
হদয়া পযণন্ত হভতহর প্রহবশ করহত হদয়া হয় না। এটাও একটা েহহণত কাজ।
৪. খাওয়া দাওয়া হশহষ কহন পহের হলাহকরা বহরর হাত হধায়ায়। পহর হাত
হধায়াহনা বাবদ টাকা দাবী কহর। অহনক জায়োয় এ হনহয় অপ্রীহতকর টনাও
টহত হদখা যায়। এটা এহকবাহরই অনুহচত। মূলতুঃ এসব হহন্দুয়ানী প্রথা। দী ণ
হদন যাবত হহন্দুহদর সাহথ বসবাস করার কারহর্ আমাহদর মহধয এই
কুসংস্কারগুহল অনুপ্রহবশ কহরহছ।
৫. হববাহ পোহনার আহে বা পহর হয তুহকর হবহভন্ন হজহনস-পত্র প্রকাশয
মজহলহস সকহলর সামহন উন্মুি কহর হদয়া হয়। এটাও অনযায় ও হনলণজ্জতার
কাজ।
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৬. হববাহহর পহর নারী-পুরুষ সকহলর সামহন কহনর হপতা বা মাতা জামাইহমহয়র হাত একসাহথ কহর তাহদরহক দু‘আ হদয়। কহনর হপতা জামাইহক বহল
“আমার হমহয়হক হতামার হাহত সাঁহপ হদলাম, তুহম এক হদহখ শুহন হরখ” এর
হকান হভহত্ত শরী‘আহত হনই।
৭. হববাহ কহর আনার পর শ্বশুর বােীহত নববধূহক হবহভন্ন কায়দায় বরর্ করা
হয়। হকাথাও ধান, দুবলা াস, দুহধর স্বর ইতযাহদ হদহয় বরর্ করা হয় এবং
নববধূর হচহারা সকলহক হদখাহনা হয়; এসবই হহন্দুয়ানী প্রথা। হকান
মুসলমাহনর জনয এসব করা জাহয়য হনই।
৮. অহনক জায়োয় হমহয়র হবহয়র আহের হদন আর হকাথাও হমহয় শ্বশুর বােী
যাওয়ার পহরর হদন হমহয়র বােী হথহক হছহলর বােীহত মাছ-হমহষ্ট ইতযাহদ
পািাহনা হহয় থাহক। হকাথাও এটাহক হচ হথ বলা হয়। এটাও হবজাতীয় নাজাহয়য
প্রথা।
৯. বর বা কহনহক হকাহল কহর োেী বা পালকী হথহক নাহমহয় হর হতালাও
চরম অভদ্রতা ধবই হকছু নয়।
১০. মহদর সময় বা অনয হকান হম সুহম হমহয়র শ্বশুর বাহেহত চাল, আটা,
ময়দা, হপিা ইতযাহদ পািাহনা এবং এ প্রচলনহক জরুরী মহন করার প্রথা অহনক
জায়োয় চালু আহছ। আবার অহনক জায়োয় আনুষ্ঠাহনকভাহব জামাইহক এবং
তার ভাই-হবানহদরহক কাপে-হচাপে হদয়ার প্রথা আহছ। এমনহক এটাহক
এতটাই জরুরী মহন করা হয় হয, ঋর্ কহর হহলও তা হদহত হয়। এটা
শরী‘আহতর সীমালঙ্ঘন ছাো আর হকছু নয়।
১১. আজকাল হববাহ অনুষ্ঠাহন হবোনা মহহলাহদর সাজ-সজ্জা কহর হনহজহক
হবকহশত কহর একহত্রত হহত হদখা যায় এবং যুবক যুবতীহদর অবাধ হমলা-হমশা
করহতও হদখা যায়। এধরহনর হবপদণা আর হবহায়াপনার কারহর্ উি মজহলহস
উপহস্থ্ত নারী পুরুষ সকহলই গুনাহোর হহব।
১২. হববাহ উপলহে োন-বাজনা, হভহডও, হভহসআর ইতযাহদ মহামারী আকার
ধারর্ কহরহছ। আর হকান হকান এলাকায় হতা যুবতী তরুর্ী হমহয়রা একহত্রত
হহয় নাচ োনও কহর থাহক। শরী‘আহতর দৃহষ্টহত এসব হারাম ও নাজাহয়য।
১৩. আজকাল হববাহ অনুষ্ঠান মাহনই গুনাহহর ছোছহে। এমন এমন গুনাহ
হসখাহন সং হটত হয় যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার মহধয অনযতম হহে
ছহব হতালা ও হভহডও করা। শরী‘আহতর দৃহষ্টহত হকান প্রার্ীর ছহব হতালা চাই
কযাহমরার মাধযহম হহাক হকংবা হভহডও এর মাধযহম হহাক বা অংকন করা হহাক
সবই হারাম।
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১৪. হববাহহর পহর হমহয়হক উহিহয় হদয়ার আে মুহূহতণ হমহয়র বােীহত পাোপ্রহতহবশী হমহয়রা একহত্রত হয়, আর বরহক অন্দর মহহল এহন সকহল হমহল ধহ
হুল্লা কহর তার মুখ দশণন কহর। হমহয়রা হাহস মজাক কহর হবহভন্ন উপাহয় নতুন
দুলাহক হবাকা বানাহনার হচষ্টা কহর। আর হনলণজ্জ হাহস তামাশায় হমহত উহি।
এধরহনর হবপহদণেী শরী‘আহতর দৃহষ্টহত সম্পূর্ণ হারাম।
১৫. অহনক জায়োয় প্রথা চালু আহছ হয, নববধূহক বর হনহজ বা তার ভিীপহত
অথবা তার হছাট ভাই পালকী বা োেী হথহক নাহমহয় হকাহল কহর হর হনয়।
তারপর উপহস্থ্ত মহল্লাবাসীর সামহন নববধূর মুখ খুহল হদখাহনা হয়। এ সকল
কাজ হারাম এবং নাজাহয়য।

একহবংশ অধযায় (২য় অংশ)
জাহয়য-নাজাহয়য
শরী‘আহতর দৃহষ্টহত দাাঁহে
শরী‘আহতর দৃহষ্টহত পুরুষহদর জনয দাাঁহে রাখা ওয়াহজব। দাাঁহে মুন্ডাহনা বা
হকহট হছাঁহট হনহজর হাহতর এক মুহষ্টর (চার আেুল পহরমাহর্র হছাট করা) কম
করা হারাম-কবীরা গুনাহ ও গুনাহহ জাহরয়া। আর হমাাঁচ এতটুকু হছাট করা
সুন্নাত যাহত উপহরর হিাহটর হকনারা ছাফ থাহক। বে বে হমাাঁচ রাখা
অমুসহলমহদর তরীকা এবং হমাাঁচ এহকবাহর মুন্ডাহনাও হনহষধ। (আদদুররুল
মুখতার, ৫:২৮৮)

দাাঁহে রাখার ফায়দাসমূহ
১. দাাঁহে রাখা হশ‘আহর ইসলাম অথণাৎ, এর দ্বারা মুসলমানহদর জাতীয়
হনদশণহনর পহরচয় পাওয়া যায় এবং শরী‘আহতর হুকুম পূর্ণ করা হয়। (মুসহলম
শরীফ হাুঃ নং ৫৬,২৬১)

২. আল্লাহ তা‘আলার হখলকাত ও সৃহষ্ট ধবহশষ্টযহক হিক রাখা হয়, পহবত্র
কুরআহন যার হনহদণশ হদয়া হহয়হছ। (মুসহলম শরীফ হাুঃ নং ৫৬,২৬১)
৩. মহহলাহদর সামঞ্জসযতা হথহক বাাঁচা যায়।
৪. হচাহখর দৃহষ্টশহি হিক থাহক।
৫. ইমাম ও মুআযহযন হওয়ার হযােযতা হবদযমান থাহক।
৬. মুসলমানহদর সম্মান ও সালাম পাওয়ার হযােয হবহবহচত হয়।
৭. হচহারার মহধয নূর চমকাহত থাহক ও হচহারার হস ন্দযণ বৃহি হপহত থাহক।
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৮. অহনক গুনাহহর কাজ হহত হবরত থাকা সহজ হহয় যায়। কারর্, দাাঁহেওয়ালা
বযহিহক শয়তান সহহজ অনযায় কাহজ হলপ্ত করহত পাহর না। দাাঁহের কারহর্ হস
বযহি অববধ কাহজ অংশগ্রহর্ করহতও লজ্জা হবাধ কহর।
৯. হশভ করার অনথণক সময় ও অহথণর অপচয় বে হয়।
১০. ওয়াহজব আদায়কারী হহহসহব দীনদার-পরহহজোর এ জাতীয় সম্মাহনত
উপাহধহত ভূহষত হয়।
১১. একজন মুহমন হহহসহব সহহজ পহরহচত হওয়া যায়। নতুবা মুহমন ও কাহফর
পাথণকয করা খুবই মুশহকল হহয় যায়।
১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর অন্তর মুবারক খুশী করা
হয়।
১৩. গুনাহহ জাহরয়া (তথা চলমান গুনাহ) হহত মুহি পাওয়া যায়।
১৪. পুরুষহদর হস ন্দযণ হহে দাাঁহে। কারর্, পুরুষ জাহত হতা হসংহহর নযায়
বাহাদুর। আর হসংহহর মুহখর হশাভা হল দাাঁহে।
১৫. রাস্তা াহট বা অপহরহচত স্থ্াহন মারা হেহল মুসলমান হহহসহব তার হোসল
ও কাফন-দাফন নসীব হয়।
১৬. কবহর মুনকার নাকীহরর সুওয়াল-জওয়াব সহজ হয়।
১৭. এর দ্বারা হাশহরর ময়দাহন উম্মহত মুহাম্মাদী বহল হচনা সহজ হহব এবং
হযরত রাসূহল কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর সুপাহরশ লাহভর
উসীলা হহব।
দাাঁহে না রাখার েহতসমূহ
১. দাাঁহে মুন্ডাহল অথবা এক মুহষ্ট হথহক হছাট করহল হশ‘আহর ইসলাম তথা
মুসলমানহদর জাতীয় হনদশণন এবং শরী‘আহতর হুকুম তরক করা হয়। যা
জাহয়য নয়।
২. আল্লাহ তা‘আলার হখলকাত ও সৃহষ্ট ধবহশষ্টযহক নষ্ট করা হয়। (বুখারী শরীফ
হাদীস নং ৫৮৮৬, হমরকাত ৮/২৭৯)

৩. পুরুষ জাহত মহহলাহদর সাদৃশয হহয় যায়, যা শরী‘আহত হারাম।
৪. হচাহখর দৃহষ্ট শহি হ্রাস হপহত থাহক।
৫. সূরাহ-হক্বরাআত সহীহ থাকহলও শরী‘আহত তার আযান, ইক্বামত ও
ইমামহতর হযােযতা থাহক না। হকননা হয দাাঁহে এক মুহষ্টর কম কহর রাহখ হস
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ফাহসক, আর ফাহসক বযহি ইমাম ও মুআযহযন হওয়ার হযােয নয়। (আদদুররুল
মুখতার ১/৫৬৭)

৬. মুসলমানহদর সম্মান ও সালাম পাওয়ার হযােয হয় না। হকননা ফাহসকহক
সালাম হদওয়া মাকরুহ। (ফাতাওয়ায় শামী ৬/৪১৫)
৭. হচহারার নূর চহল যায় এবং প্রকৃত হস ন্দযণ নষ্ট হহয় যায়। এ কারহর্
পারহসযর দাাঁহেহবহীন দূতহক মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম হদহখ
হচহারা হফহরহয় হনহয় বহলহছহলন হয, হতামার হচহারা এত হবেী বানাহত হক
বহলহছ? (আল হবদায়া ওয়ান হনহায়া ৪/২৯১)
তাছাো দাাঁহে মুন্ডাহল অল্প হদহনই তার দাাঁহে হপহক সাদা হহয় যায়। যার ফহল
তখন তার দাাঁহে রাখহত ইো করহলও লজ্জার দরুন তা রাখা মুশহকল হয়।
৮. হবহভন্ন ধরহনর গুনাহ হথহক বাাঁচা কহিন হহয় যায় এবং সহহজ হবহভন্ন
গুনাহহর মহধয জহেহয় পেহত হয়।
৯. হশভ করার মাধযহম সময় ও অহথণর অপচয় হয়। যা স্পষ্ট নাজাহয়য। (সূরাহয়
বনী ইসরামল ২৬,২৭)

১০. তার শরাফত বা বুযুেণী নষ্ট হহয় যায় এবং মানুষ তাহক ফাহসক, পাপী ও
নাফরমান ইতযাহদ বহল স্মরর্ কহর থাহক।
১১. ঐ বযহি মুহমন, নাহক কাহফর? তা বুঝা যায় না এবং তার হকও আদায়
করা যায় না।
১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাহমর অন্তর মুবারহক আ াত হদয়া
হয়।
১৩. অনযানয গুনাহ একবার করহল তার বাহহযক আছর পরেহর্ই অদৃশয হহয়
যায়। হকন্তু দাাঁহে না রাখহল সবণদা গুনাহোর হহসাহব হচহিত হহত থাহক।
১৪. পুরুহষর হস ন্দহযণর হবকৃহত হট এবং তার োম্ভীযণতা হশষ হহয় যায়।
১৫. দাাঁহেহবহীন হলাক রাস্তা াহট মারা হেহল তার হোসল, কাফন-দাফন হনহয়
দারুর্ সমসযার সৃহষ্ট হয়। তাহক শশ্মাহন হনয়া হহব? নাহক হোরস্থ্াহন হনয়া হহব?
তা হনর্ণয় করাও মুশহকল হহয় যায়।
১৬. কবহর মুনকার-নাকীহরর সুওয়াল-জওয়াব কহিন হহয় যাহব।
১৭. হাশহরর ময়দাহন উম্মহত মুহাম্মাদী বহল দাবী করা ও উম্মহত মুহাম্মাদী
হহহসহব পহরচয় হদহয় শাফা‘আহতর আশা করাও মুশহকল হহব।
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শরী‘আহতর দৃহষ্টহত পুরুহষর জনয টাখনুর নীহচ কাপে পহরধান করা হারাম
পুরুষহদর জনয টাখনু (পাহয়র হেরা)-র নীহচ জামা, পায়জামা, পযান্ট, লুহে
ইতযাহদ কাপে পরা সবণাবস্থ্ায় (নামায হকংবা নামাহযর বাইহর) হারাম। এ
সম্পহকণ বহু হাদীস শরীহফ কহিন শাহস্তর ধমহক বহর্ণত হহয়ছ। তন্মহধয, হযরত
আবূ হুরাইরাহ রাহয. হথহক বহর্ণত রাসূহল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ কহরন “লুহে বা কাপহের হয অংশটুকু টাখনুর নীহচ থাকহব তা
জাহান্নাহম যাহব”। অথণাৎ, পহরধানকারী এই অপরাহধ জাহান্নামী সাবযস্ত হহব।
(বুখারী শরীফ হা: নং ৫৮৮৭)

হযরত আবু হুরাইরাহ রাহয. হথহক বহর্ণত, রাসূহল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন “আল্লাহ তা‘আলা ঐ বযহির প্রহত (রহমহতর)
দৃহষ্টহত তাকাহবন না, হয লুহে, কাপে ইতযাহদ অহংকারবশতুঃ টাখনুর নীহচ
পহরধান কহর।” (বুখারী ২:৮৬১-৮৬৩, আবু দাউদ শরীফ ২:৫৬৬, ইবহন মাজাহ শরীফ ২৫৫)
উহল্লখয পুরুহষর জনয টাখনুর নীহচ কাপে পহরধান করাটাই অহংকার এর
আলামত, চাই তার অন্তহর যাই থাকুক সুতরাং এ কথা বলা অনথণক হয আহম
টাখনুর নীহচ কাপে পরহলও আমার অন্তহর হকান অহংকার হনই। এটা হসই
হভহত্তহীন দাবীর অনুূপপ, হয আহম নামায না পেহলও আমার মমান হিক আহছ
অথচ হাদীহস এহসহছ, হয বযহি নামায হছহে হদল হস কুফুরী কাজ করল।
(মুসহলম শরীফ হা: নং ৮২, আবূ দাউদ শরীফ হা: নং ৪৬৭৮)

টাখনুর নীহচ সাধারর্ত: অহংকারী বযহিরা হপাশাক পহরধান কহর থাহক। এ
হহসাহব হকছু সংখযক হাদীহস অহংকাহরর কথা বলা হহয়হছ। হকন্তু এর অথণ এই
নয় হয, অহংকার বযতীত টাখনুর নীহচ কাপে পরা যাহব। এ বযাপাহর অহনক
মানুষ ভুহলর মহধয আহছ। টাখনুর নীহচ কাপে পেহল তার অন্তহর যাই থাকুক
এর দ্বারা অহংকার প্রকাশ পায় তাই সবণ অবস্থ্ায় পুরুষহদর জনয টাখনুর নীহচ
একমাত্র হমাজা বযতীত অনয হকান হপাশাক পরা হারাম।
হযরত আবু সামদ রাহয. বর্ণনা কহরন আহম রাসূহল আকরাম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক বলহত শুহনহছ: মুহমহনর কাপে হনসহফ সাক (অথণাৎ,
হাাঁটু ও টাখনুর মধযবতণী স্থ্ান) পযণন্ত, তহব হনসহফ সাহকর নীহচ টাখনুর উপর
পযণন্ত ঝুহলহয় পরায় হকান অপরাধ হনই। (আবু দাউদ শরীফ হা: নং ৪০৯৩, ইবহন
মাজাহ শরীফ হা: নং ৩৫৭৩)

তাছাো সাহাবাহয় হকরাম রাহয. হথহকও হনসহফ সাহকর নীহচ টাখনুর উপর
পযণন্ত কাপে পহরধান করা প্রমাহর্ত আহছ। (বুখারী শরীফ হা: নং ৪৪২, মুসহলম
শরীফ হা: নং ৪৩১)
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সুতরাং, হনসহফ সাক পযণন্ত কাপে পহরধান করা সহবণাচ্চ সতকণতা এবং টাখনুর
উপর পযণন্ত পহরধান করা জাহয়হযর সবণহশষ সীমা, তহব এ অবস্থ্ায় খুবই সতণক
থাকহত হহব যাহত সামানয অসাবধানতার কারহর্ কাপে টাখনুর নীহচ ঝুহল না
যায়। প্রহতযক মুসলমাহনর মমানী দাহয়ত্ব হয মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাহমর হবধাহনর উপর কাহয়ম থাকা এবং শরী‘আহতর সীমা হরখা হকান
অবস্থ্ায় লঙ্ঘন না করা।
হব.দ্র: টাখনুর নীহচ ঝুহলহয় পযান্ট-পায়জামা ইতযাহদ পরা হবধমণীহদর হশো ও
তাহদর কৃহষ্ট-কালচাহরর অন্তেণত। এই ধরহর্র হপাশাক-পহরহেদ পহরধান
করহল, োয়হর কাওহমর অনুসরর্ হয়। যার দ্বারা আমাহদর দীহন হচতনার অভাব
প্রকাশ পায়। তাই মুসলমানহদর এ বযাপাহর খুব সতকণ থাকা অতীব জরুরী।
(ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:১২২, ইমদাদুল আহকাম ২:১৭৯, ফাতাওয়া মাহমুহদয়া ২:১৪০,
ফাতাওয়া রহীহময়া ৭:২৮৪-২৮৮, তাক’হমলাহয় ফাতহুল মুলহহম ৪:১২৩)

দ্বাহবংশ অধযায়
শরী‘আহতর দৃহষ্টহত পদণা
পদণা আল্লাহর হবধান, লঙ্ঘন করার উপায় হনই। আল্লাহপাক ইরশাদ কহরন:
প্রহতহট প্রার্ীই মৃতুযর স্বাদ গ্রহর্ করহব। আর হতামরা হকয়ামহতর হদন পহরপূর্ণ
বদলা প্রাপ্ত হহব; তারপর যাহক হদাযখ হথহক মুহি হদয়া হহব এবং জান্নাহত
প্রহবশ করাহনা হহব, হস হহব সফলকাম। বস্তুত পাহথণব জীবন হধাাঁকা ছাো হকছুই
নয়। (সূরাহয় আহল ইমরান-১৮৫)
ইসলাহমর গুরুত্বপূর্ণ হবধানসমূহহর মহধয পদণা অনযতম। নারী ও পুরুহষর
যথাযথ অহধকার সংরেহর্র জনযই ইসলাম তাহদর প্রহত পদণার হবধান কহরহছ।
পদণার হবধান পালহনর ফহল মানুহষর অন্তর থাহক স্বে ও পহবত্র। ফহল সমাজ
হথহক অনযায়, অপকমণ হলাপ হপহয় হসখাহন সুশৃঙ্খল ও শাহন্তপূর্ণ পহরহবশ
প্রহতহষ্ঠত হয়। পোন্তহর পদণার হবধান লঙ্ঘহনর কারহর্ সমাহজ হদখা হদয় চরম
হবপযণয়, বংস হয় মানুহষর দীন ও মমান। নারীরা হয় লাহঞ্ছত ও অপমাহনত।
যুব সমাজ হাহরহয় হফহল তাহদর ধনহতক চহরত্র। সমাজ ও রাে হহয় পহে
হববস্ত ও হবপযণস্ত। বতণমান বাস্তব অবস্থ্া এর প্রতযে প্রমার্। সুতরাং আমাহদর
পদণা সংিান্ত হবধান হজহন হস অনুযায়ী আমহল ব্রতী হওয়া একান্ত প্রহয়াজন।
তাই পুরুষ ও মহহলাের্ যাহদর সাহথ হদখা করহত পারহবন, তাহদর একহট
হবস্তাহরত তাহলকা হনহে প্রদান করা হল। তাহলকায় উহল্লহখত হলাকহদর ছাো
অনয সকহলর সাহথ পদণা করা ফরয।

www.islamijindegi.com

পুরুষের্ হনেবহর্ণত ১৫ হের্ীর মহহলােহর্র সাহথ হদখা করহত পারহবন:
১. স্ত্রী। (সূরা আহযাব-৫৫)
২. মা, দাদী, নানী, ও তাহদর ঊবণতন মহহলাের্।
৩. আপন হমহয় এবং তার েভণজাত হয হকান কনযা সন্তান।
৪. আপন হবান, ধবমাহত্রয় হবান এবং ধবহপহত্রয় হবান।
৫. ফুফু অথণাৎ, হপতার সহহাদর, ধবমাহত্রয় ও ধবহপহত্রয় হবান।
৬. খালা অথণাৎ, মাহয়র সহহাদর, ধবমাহত্রয় ও ধবহপহত্রয় হবান।
৭. ভাহতজী অথণাৎ, সহহাদর, ধবমাহত্রয় ও ধবহপহত্রয় ভাইহয়র হমহয়।
৮. ভাহি অথণাৎ, সহহাদর, ধবমাহত্রয় ও ধবহপহত্রয় হবাহনর হমহয়।
৯. দুধ সম্পকণীয় মা, দাদী, নানী, খালা, ফুফু ও তাহদর ঊবণতন মহহলাের্।
১০. দুধ হবান, দুধ হবাহনর হমহয়, দুধ ভাইহয়র হমহয় এবং তাহদর েভণজাত হয
হকান কনযা সন্তান।
১১. শাশুহে, আপন দাদী শাশুহে ও নানী শাশুহে এবং তাহদর ঊবণতন
মহহলাের্।
১২. হয স্ত্রীর সহে ধদহহক হমলন সং হটত হহয়হছ তার পূবণবতণী স্বামীর কনযা
সন্তান।
১৩. আপন হছহলর স্ত্রী, এবং তাহদর েভণজাত হয হকান কনযা সন্তান। (সূরা
হনসা-২৩)
১৪. হয ন শহিহীন এমন বৃিা যার মাহঝ পুরুহষর প্রহত হকান প্রকার আকষণর্
হনই।
১৫. অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমন হমহয় যার মাহঝ এখহনা হয ন আকষণর্ সৃহষ্ট হয়হন।
(সূরা নূর-৬০)
মহহলাের্ হনেবহর্ণত ১৫ হের্ীর পুরুহষর সাহথ হদখা করহত পারহবন
১. স্বামী
২. হপতা, দাদা, নানা ও তাহদর ঊবণতন পুরুষের্।
৩. শ্বশুর, আপন দাদা ও নানা শ্বশুর এবং তাহদর ঊবণতন পুরুষের্।
৪. আপন হছহল, হছহলর হছহল, হমহয়র হছহল ও তাহদর ঔরসজাত পুত্র সন্তান
এবং আপন হমহয়র স্বামী।
৫. স্বামীর অনয স্ত্রীর েভণজাত পুত্র।
৬. আপন ভাই, ধবমাহত্রয় ও ধবহপহত্রয় ভাই।
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৭. ভাহতজা অথণাৎ, আপন ভাইহয়র হছহল এবং ধবমাহত্রয় ধবহপহত্রয় ভাইহয়র
হছহল।
৮. ভাহি অথণাৎ, আপন হবাহনর হছহল এবং ধবমাহত্রয় ও ধবহপহত্রয় হবাহনর
হছহল।
৯. হয নশহিহীন এমন বৃি যার মাহঝ মহহলাহদর প্রহত হকান আকষণর্ হনই।
১০. এমন বালক যার মাহঝ মহহলাহদর প্রহত হকান আকষণর্ হনই। (সূরা নূর-৩১)
১১. দুধ সম্পকণীয় হপতা, দাদা, নানা, চাচা, মামা এবং তাহদর ঊবণতন
পুরুষের্।
১২. দুধ ভাই, দুধ ভাইহয়র হছহল, দুধ হবাহনর হছহল এবং তাহদর ঔরসজাত
হয হকান পুত্র সন্তান।
১৩. দুধ সম্পকণীয় হছহল, তার হছহল, দুধ সম্পকণীয় হমহয়র হছহল এবং তাহদর
ঔরসজাত হয হকান পুত্র সন্তান। এবং দুধ সম্পকণীয় হমহয়র স্বামী। (বুখারী শরীফ
হাদীস নং ৫০৯৯, মুসহলম শরীফ হাদীস নং ১১৪৪)

১৪. চাচা অথণাৎ, বাহপর আপন এবং ধবমাহত্রয় ও ধবহপহত্রয় ভাই।
১৫. মামা অথণাৎ, মাহয়র আপন এবং ধবমাহত্রয় ও ধবহপহত্রয় ভাই। (সূরা হনসা-২৩)
উপহরাি পুরুষ এবং মহহলাের্ যাহদর সাহথ হদখা করহত বা হদখা হদহত
পারহব তারা ছাো অনয সমস্ত পুরুষ এবং মহহলার জনয এহক অপরহক হদখা বা
হদখা হদওয়া সম্পূর্ণ নাজাহয়য এবং হারাম।
োয়হর মাহরাহমর আসল হচহারা হদখা হযখাহন হারাম, হসখাহন নকল হচহারা
হদখা জাহয়য হহব হকভাহব? অতএব হটহলহভশহনর মাসআলাও এর দ্বারা বুহঝ
হনয়া যায় হয, “ পুরুহষর জনয োয়হর মাহরাম নারী হদখা আর নারীর জহনয
োয়হর মাহরাম পুরুষ হদখা সম্পূর্ণ হারাম”। তাছাো োয়হর মাহরাম আত্মীয়হক
হদখা হযখাহন হারাম, হসখাহন অনাত্মীয় োয়হর মাহরাম হট, হভ তারকাহদর
হদখা হকভাহব জাহয়য হহব? (মাজাহলহস আবরার)
হব:দ্র: বতণমান কহতপয় অসৎ আহলম বহল হবোয় হয মহহলাহদর হচহারা ও
হাত-পা পদণার অন্তভুণি নয়। বস্তুত এ একটা হধাাঁকা। অহনক সহীহ হাদীহস
পুরুষহদরহক পর মহহলাহদর হচহারার হদহক তাকাহত হনহষধ করা হহয়হছ।
অনুূপপ সূরাহয় আহযাহবর ৫৯ নং আয়াহত মহহলাহদর পূর্ণ শরীর ঢাকহত বলা
হহয়হছ।
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ত্রহয়াহবংশ অধযায়
হমাবাইল ও হটহলহফাহনর মাসাইল
হফান ও হমাবাইল হফান বতণমান সমহয়র একহট নতুন আহবষ্কার। এর হকছু
ভাহলা হদক হযমন আহছ হতমহন মন্দ হদকও আহছ। অনয দশটা প্রহয়াজনীয়
হজহনহসর মহতা এরও প্রহয়াজন মাহফক বযবহার আপহত্তকর নয়। তহব যহথো
বযবহার শরী‘আত অনুহমাহদত নয়। বরং হফান বা হমাবাইল হফান বযবহাহরর
হকছু হবহধ হনহষধ রহয়হছ। বযবহারকারীহদর জনয তা হমহন চলা জরুরী।
১। হমাবাইল হফাহনর হিহন হকান প্রার্ীর ছহব হশভ কহর রাখহব না, কারর্ এর
দ্বারা ছহবর প্রদশণনী হয়, যা রহমহতর হফহরশতার আেমন হথহক বহঞ্চত হওয়ার
কারর্। আর শরী‘আহত ছহবর প্রকাশ ও প্রদশণন হনহষধ করা হহয়হছ এবং এর
উপর কহিার আযাহবর ধমহক এহসহছ। হতমহনভাহব হমাবাইল হফাহনর হিহন
আল্লাহ তা‘আলার নাহমর কযাহলগ্রাহফ বা হলহখত আয়াত হকংবা অনয হকান
হযহকর ইতযাহদ হশভ কহর রাখহব না। কারর্ এভাহব হেত্র হবহশহষ এগুহলার
সাহথ হবয়াদবী হহয় যাওয়ার আশংকা থাহক। (বুখারী শরীফ হা: নং ২১০৬, মুসহলম
শরীফ হা: নং ৫৯৬১, ফাতাওয়া হহহন্দয়া ৫:৩৫৯/১:৫০)

২। আযান, হযহকর, হতলাওয়াত ও দু‘আ কালামহক হরংহটান বা ওহয়লকাম
হটউন হহসাহব বযবহার করহব না। কারর্ এসব হকছু অতীব মযণাদাপূর্ণ হবষয়।
এগুহলার বযবহার একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাহক রাহজ খুহশ করার উহিহশয হহত
হহব, আর এগুহলার বযবহার হেত্রও সুহনধণাহরত। কাহজই হমাবাইল হফাহনর
হরংহটান বা ওহয়লকাম হটউন হহসাহব এগুহলার প্রহয়াে অবমাননা এবং
অপবযবহাহরর অন্তভুণি। (আলমেীরী ৫:৩১৫, ফাতাওয়া শামী ১:৫১৮)
৩। হমউহজক, োন-বাহদযর কহলহক হরংহটান অথবা ওহয়লকাম হটউন হহসাহব
বযবহার করহব না। কারর্ এসব হশানা ও হশানাহনা সবই কবীরাহ গুনাহ।
(হতরহমযী শরীফ হা: নং ১২৮৫)

৪. ণ্টার আওয়াজ, হহনণর আওয়াজ, োেীর আওয়াজ, পাহখর আওয়াজ বা এ
ধরহনর স্বাভাহবক হকান আওয়াজ যাহক হমউহজক বলা যায় না বা হবেী হকান
আওয়াজও নয় তাহক হরংহটান হহসাহব বযবহার করহব।
৫। কযাহমরা বা হভহডও ওয়ালা হমাবাইল হসট বযবহার করহব না। কারর্ এর
দ্বারা তার প্রহত অহনযর মহন বদগুমানী বা কু-ধারর্া সৃহষ্ট হয়। এধরহনর কাজ
হথহক হবাঁহচ থাকার জনয হাদীহস তাকীদ করা হহয়হছ। (ইতহাফ ৮:৫২৪)
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৬। নামাহযর সময় বা কাহরা হবোহমর সময় বা অনয হকান বযস্ততার সময় তাহক
হফান কহর হবরি করহব না বা কহষ্ট হফলহব না। কারর্ অনযহক অযথা কষ্ট
হদয়া এবং হপহরশান করা নাজাহয়য। (মাআহরফুল কুরআন ৬:৩৯৪)
৭। একান্ত অপারেতা বা হিকা ছাো কাউহক হমসড কল হদহব না। কারর্ এহত
মানুষহক হবরি করা হয় যা গুনাহহর কাজ এবং তার দ্বারা হনহজর কৃপর্তা
প্রকাশ করা হয়। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ১০:৬০১৮)
৮। হকউ হফান করহল পারতপহে অবশযই হরহসভ করহব, পহরহচত হহাক বা
অপহরহচত হহাক। হযাাঁ! একান্ত উজর থাকহল হরহসভ না করার অনুমহত আহছ।
ুমাহনার পূহবণ হমাবাইল হফাহনর হরংহটান বে কহর ুমাহব না। এহত অহনক
সময় অনযহদর হপহরশাহন হয়। প্রহয়াজহন হমাবাইল হফান বে কহর ুমাহব।
(বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬০১৮, মাআহরফুল কুরআন ৬:৩৯৪)

৯। সালাম হদহয় কথা শুরু করহব। এটাই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামএর সুন্নাত, হযাহলা হদহয় নয়। কারর্ হযাহলা হদহয় কথা শুরু করা সুন্নাত
পহরপন্থী কাজ এবং হবজাতীয় অনুকরর্। (হতরহমযী শরীফ হা: নং ২৭০৪, ফাতাওয়া
হহহন্দয়া ৫:৩২৪)

১০। সালাহমর পর হকান সমসযা না থাকহল হনহজর পহরচয় হপশ কহর কথা
বলার অনুমহত হনহয় কথা শুরু করহব। অহনক পহরচয় হপশ না কহর কথা শুরু
কহর। এহত অপর বযহি হবব্রতহবাধ কহর এবং হবভ্রাহন্তর হশকার হয়। আর
অহনহক অনুমহত না হনহয়ই কথা শুরু কহর, অথচ অপরপে তখন এমন হকান
কাহজ বযস্ত থাহক যার জনয কথার জওয়াব হদয়া সম্ভব হয় না। (বুখারী শরীফ
হাদীস নং ৬৭১০-১৮)

১১। হকান বযহির হমাবাইল হফাহন কথা বলার হনধণাহরত সময় থাকহল তা
হজহন হনহয় শুধুমাত্র হস সমহয় হফান করহব। আর এ ধরহনর সময় হনধণাহরত না
থাকহল হফান কহর অপর বযহির সুহযাে আহছ হকনা তা হজহন কথা বলার
অনুমহত হনহয় কথা শুরু করহব। অহনহকই হফান কহর অনুমহত গ্রহর্ ছাোই কথা
শুরু কহর হদয়। অপর বযহি হকান অবস্থ্ায় আহছ তা জানার প্রহয়াজন হবাধ কহর
না। এটা বেই অভদ্রতা। দী ণ সময় কথা বলার প্রহয়াজন হহল তার জনয
অনুমহত হচহয় হনহব, অনুমহত ছাো দী ণ সময় কথা বহল হবরি করহব না।
(মাআহরফুল কুরআন ৬:৩৯৪)

১২। একবার হফান করার পর অপর পে যহদ হরহসভ না কহর তহব হস মুহূহতণ
আর হদ্বতীয় বার হফান করহব না। মহন করহব হয অপর বযহি হকান জরুরী
কাহজ বযস্ত আহছ, এ মুহূহতণ হস হরহসভ করহত অেম। হযাাঁ ! দশ পহনর হমহনট
হবরহত হদহয় পুনরায় করহত পাহর। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬২৪৫)
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১৩। মসহজহদ প্রহবশর পূহবণই হমাবাইল হফান বে কহর হদহব। যাহত নামাহযর
মহধয হরংহটান হবহজ উহি মুসল্লীহদর একাগ্রতা নষ্ট না কহর। হকান কারহর্ যহদ
নামাহযর পূহবণ হমাবাইল হফান বে না কহর থাহক আর নামায অবস্থ্ায় হবহজ
উহি, তখন সম্ভব হহল এক হাত দ্বারা বে কহর হদহব। দুহাত বযবহার করহব না।
কারর্ দুহাত বযবহার করা আমহল কাসীর হওয়ায় নামায নষ্ট হহয় যায়।
(ফাতাওয়া হহহন্দয়া ১:১০৫, ফাতাওয়া শামী ১:৬২৪)

উহল্লখয হমাবাইল হফান মসহজহদ বা মজহলহস বে রাখা বযবহারকারীর দাহয়ত্ব।
এ বযাপাহর মুআযহযহনর হকান দাহয়ত্ব হনই।
১৪। হমাবাইল হফাহন হবানাস টকটাইম পাওয়ার জনয অযথা হবহশ হবহশ কথা
বলহব না। কারর্ এহত জীবহনর মহামূলযবান সময় এবং অহথণর অপচয় হয়।
আর অপচয় হথহক হবাঁহচ থাকা প্রহতযক মুসলমানর জনয একান্ত কতণবয। (সুরাহয়
ফাহতর আয়াত নং ৩৭, সূরাহয় বনী ইসরাইল আয়াত নং ২৭)

১৫। হমাবাইল হফাহন হেমস হখলহব না। কারর্ এহত জীবহনর মহামূলযবান
সময়হক হবকার নষ্ট করা হয়। তাছাোও এ ধরহনর হখলায় দীনী বা দুহনয়াবী
হকান উপকার হনই। (সূরাহয় ইসরা আয়াত নং ১২-২৭, সূরাহয় ফাহতর আয়াত নং ৩৭)
১৬। উিহত বয়হসর হছহল হমহয়হদরহক হফান হদহব না। কারর্ এহত জানমাহলর
মারাত্মক েহত এবং তাহদর ধনহতক চহরত্র বংহসর আশংকা থাহক। (সূরাহয়
বাকারা আয়াত নং ১৯৫)

চতুহবণংশ অধযায়
হটহভ, হসহনমা এবং হভ হস আর হদখার েহতসমূহ
মানুহষর জীবন দু'ধরহনর। নববী জীবন আর পাশহবক জীবন। প্রথমটার পহরর্াম
জান্নাত আর হদ্বতীয়টার পহরর্াম জাহান্নাম। আধুহনক যুহের হসহনমা, হটহভ এবং
হভ হস আর ইসলাম ও মুসলমানহদর হচর শত্রু ইহুদী-খৃষ্টানহদর আহবষ্কার,
মুসলমানহদরহক পাশহবক জীবহন উদ্বুি করার এক অতযাধুহনক যন্ত্র।
মুসলমানহদরহক তাহদর, কৃহষ্ট-কালচার, তাহযীব-তামািুন, হশো-দীো,
সমাজ, নামায, অথণ, চহরত্র এবং মানবতা হথহক দূহর সহরহয় হবজাহতহদর কৃহষ্টকালচাহর অভযস্ত করত: তাহদরহক হোলাম বানাহনার এক সুদূর প্রসারী ষেযন্ত্র।
হকন্তু আফহসাস! আজ মুসলমান হচাখ থাকহতও অে। হবহবক থাকহতও তাহদর
এ ষেযন্ত্র উপলহি করহত না হপহর শত্রুহদর হপ্রহরত হবষাি সাপহক শুধুমাত্র
বাহহযক ূপপ এবং হস ন্দহযণর প্রহত হবহস্মত
হহয় অবুঝ হশশুর মত হসটাহক স্বােত জাহনহয় সযহত্ন হনহজর হর স্থ্ান কহর
হদহে। ফহল চাহরহত্রক, সামাহজক, অথণবনহতক সকল হদক হদহয় মারাত্মক
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েহতর সম্মুখীন হহে তারা। হযনা-বযহভচার, অনযায়-অতযাচার, হতযা-লুন্ঠন,
রাহাজাহন-ধষণর্ ইতযাকার বহুহবধ হফতনা-ফাসাদ হদন হদন হবহেই চলহছ।
এহহন পহরহস্থ্হতহত সমাহজ জীবন যাপনই বে মুশহকল এবং কহিন হহয়
দাাঁহেহয়হছ। এজনয হনহে হসহনমা, হট হভ এবং হভ হস আর হদখার দুহনয়া ও
আহখরাহতর েহতসমূহ সংহেপ্তভাহব তুহল ধরা হল, যাহত তার ভয়াবহ পহরর্াম
হদহখ আমরা তা হথহক হবাঁহচ থাকহত পাহর।
১। হচাহখর হযনা: হসহনমা হটহভ হদখার সবণ প্রধান উহিশয হল মহহলাহদর
হসান্দযণয দ্বারা পুরুষহদর মহনারঞ্জন করা। নারীহদরহক অিীল আর হনলণজ্জভাহব
উলে বা অধণ উলে কহর উপস্থ্াপন করা হয়। যা হদখার কারহর্ হচাহখর হযনা
হহত থাহক। তদ্রূপ পুরুষহদর হদহখ মহহলারাও হচাহখর হযনায় হলপ্ত হহয়
গুনাহোর হহে। হাদীহস এহসহছ হচাখও হযনা কহর, আর তার হযনা হহে
হবোনা মহহলাহদরহক হদখা। (বুখারী শরীফ হা: নং ৬২৪৩)
২। কাহনর হযনা: হসহনমা ও হটহভর পদণায় োন-বাজনা, কাওয়ালী, যুবতী
হমহয়হদর উলে নাচ আর নাহয়কাহদর মহনাহাহরর্ী আওয়াজ। হঢাল-তবলা,
হসতারা হবহালার মহনামুগ্ধকর ঝংকার। োহনর সুরলহরী, হপ্রম ভালবাসার
অিীল ডায়ালে ইতযাহদ সব কাহনর হযনা। হাদীহস এহসহছ কানও হযনা কহর,
আর হযনা হহে োয়হর মাহরাহমর আওয়াজ েবর্ করা। (বুখারী শরীফ হা: নং
৬২৪৩)

৩। অন্তহরর হযনা: হসহনমা হট হভর পদণায় উলে, অধণ উলে, টাইটহফট হপাশাক
হবোনা মহহলাহদরহক দশণন করা আর োন-বাজনার হবহভন্ন আকষণর্ীয়
আওয়াহজ পুলহকত হওয়া, আগ্রহ-উিীপনার সাহথ অন্তহরর হসহদহক আকৃষ্ট
হওয়া, তার হয নতা আর হচত্তাকষণকতা কল্পনা কহর মহন মহন হশহহরত হওয়া
এবং মজা অনুভব করা ইতযাহদ সবই অন্তহরর হযনা। হাদীহস এহসহছ অন্তরও
হযনা কহর, আর তার হযনা হহে কল্পনা আর কামভাব পূরহর্র আশা করা।
(বুখারী শরীফ হা: নং ৬২৪৩)

৪। লজ্জা-শরহমর হবলুহপ্ত: পহরবাহরর সকল সদসয; হপতা-মাতা, হছহল-হমহয়,
ভাই-হবান সকহল একত্র বহস উলে বা অধণ উলে ছহব হদখহত থাহক। যার দ্বারা
হায়া-শরম খতম হহত থাহক। অথচ লজ্জা মমাহনর গুরুত্বপূর্ণ অে। (বুখারী শরীফ
হা: নং ৯)

৫। অিীলতা ও উলেপনার বযাপকতা: হয সকল হলাহকরা হসহনমা ও হটহভ
হদখায় অভযস্ত হহত থাহক, চহরত্রেত হদক হদহয় তাহদর মন ও মহস্তষ্ক সব
হনেস্তহর হনহম আহস। তাহদর হনলণজ্জতা এবং অিীলতার মাপকাহি পহরবতণন
হহয় যায়। েতকাল পযণন্ত হয হবষয়হটহক হস উলেপনা আর অিীলতা বহল
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জানহতা আজ হসটাহক হনতান্তই সাধারর্ বা এটাহকই মডার্ণ মহন করহছ। অথচ
অিীলতা আল্লাহ তা‘আলার হনকট মারাত্মক ৃহর্ত। (সূরাহয় আনআম১৫১)
৬। অসৎ সেতা: হসহনমা ও হটহভ হদখার কারহর্ অসৎ বেু তথা হসোহরট ও
মাদক দ্রহবয অভযস্ত বযহি, মাতা-হপতার অবাধয, স্কুল-কহলহজর অসৎ চহরহত্রর
ছাত্র-ছাত্রী এবং হমহয়হদর সাহথ চলাহফরা আরম্ভ কহর এবং সৎ হলাকহদর
সংেব হথহক দূহর সহর থাহক। (সূরাহয় তাওবাুঃ১১৯, সূরাহয় আনআমুঃ৬৮)
৭। খারাপ অভযাহসর জন্ম: হছহল-হমহয়র সমকাহমতা পুংবমথুন, হস্তবমথুন এবং
বযহভচাহরর মত নানা অহভশপ্ত বদ অভযাহস হলপ্ত হহয় হনহজর জীবনহক নষ্ট কহর
হদয়। অথচ আল্লাহ তা‘আলা সৎ হলাকহদর সংেহব থাকার আহদশ কহরহছন
এবং কুরআন হাদীহস সকল হারাম কাহজর প্রহত মারাত্মক ধমকী এহসহছ।
(সূরাহয় আনকাবূত: ২৮, হতরহমযী হা: নং ১১৬৭, শামী: ২/৩৯৯)

৮। হয ন কাহমতার হশো: প্রায় সকল চলহচ্চহত্রর হবষয়ই থাহক অববধ হপ্রমপ্রীহত, ভালবাসা, হয ন চাহহদা পূরর্ করার নানা হক শল হশো হদয়া। অথচ
কুরআহনর স্পষ্ট হনহষধ হয, হতামরা প্রকাহশয হকংবা হোপহন হকান ভাহবই
অিীল কাহজর হনকটবতণী হইওনা এবং এগুহলার প্রচার কহরা না। (সূরাহয়
আনআম: ১৫১, সূরাহয় নূর: ১৯)

৯। চহরহত্রর অবনহত: চহরত্র হবনষ্টকারী কথা-বাতণা, অনথণক কল্পকাহহনী, েীবত,
হমথযা, পরেীকাতরতা, িাট্টা-হবদ্রূপ, কুদৃহষ্ট ইতযাহদ বংসাত্মক অভযাস সৃহষ্ট হহয়
মারাত্মকভাহব চহরহত্রর অবনহত হট। অথচ চহরত্র মানব জীবহন অহত মূলযবান
সম্পদ এবং হাশহরর ময়দাহন সবহচহয় ওজনদার হহব তার উত্তম চহরত্র। (সূরাহয়
হুজরাত:১১-১২, আবূ দাউদ হা: নং ৪৭৯৯)

১০। অপরাধমূলক কমণকাহের বযাপকতা: চুহর, ডাকাহত, অপহরর্, বযহভচার,
হছনতাই, হতযা-লুন্ঠন, রাহাজাহন-ধষণর্ ইতযাহদ মারাত্মক অপরাধ হবহভন্ন
পিহতহত অতযন্ত আকষণর্ীয় ভাহব হসহনমা হটহভর পদণায় হদখাহনা হয়।
পরবতণীহত দশণকরা এগুহলাহক সাধারর্ মহন করহত করহত হনহজরাও এগুহলার
সাহথ জহেত হহয় পহে। অথচ এগুহলা সবই হারাম এবং কবীরাহ গুনাহ। (সূরাহয়
মুমতাহহনা: ১২)

১১। পদণাহীনতার বযাপকতা: বতণমান সমাহজর নারীরা চলহচ্চহত্রর পদণাহীনতা
হদহখ হনহজরাও পদণাহীনতা হশখহছ। নাহয়কাহদর অনুসরহর্ হনহজরা অধণ উলে
অবস্থ্ায় রাস্তা- াহট ুহর হবোহে। অথচ ইসলামী শরী‘আহত মহহলাহদর জনয
পদণাহবধান পালন করা ফরয। এটা না থাকহল সংসাহরর সমস্ত শাহন্তই হবনষ্ট
হহয় যায়। (সূরাহয় আহযাব: ৩৩,৫৯)
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১২। অববধ হববাহ: হসহনমা ও হটহভ হদখার কারহর্ ধমণীয় অনুভূহত অবহশষ্ট থাহক
না। পরকাহলর হচন্তাও থাহক না। মাসআলা-মাসাইহলর গুরুত্বও হশষ হহয় যায়।
এমনহক একজন মুসহলম হছহল অমুসহলম হমহয়হক হববাহ করহত অথবা
মুসহলম হমহয় অমুসহলম হছহলর সাহথ হববাহ বসহত হকান হদ্বধাহবাধ কহর না।
বরং এটাহক উদারপন্থী সংস্কৃহত ও আধুহনকতা মহন কহর। অথচ এ সূরতদ্বহয়র
হকানটাহতই হববাহ সহীহ হহব না। এর পহরও র-সংসার করহল হযনা হহব
এবং তাহদর হথহক হয সন্তান হহব সবই হারামজাদা হহব। (সূরাহয় বাকারা: ২২১)
১৩। ফযাশন পূজা: হসহনমা হটহভ হদখার কারহর্ পুরুহষরা দাাঁহে মুন্ডাহনা, টাখনুর
নীহচ কাপে পরা, টাইট হপাশাক পরা আর মহহলারা মাথার চুল খাহটা করা,
চুহল হবহভন্ন কালার করা, হনল পাহলশ, হলপহেক ইতযাহদ শরী‘আত হববহজণত
ফযাশহন হলপ্ত হয়। অথচ এসব নাজাহয়য। (সূরাহয় আ‘রাফ ২৫-২৬, মাহয়দা:৬, বুখারী
হা: নং ৬৮৯২,৫৭৯৫, শামী:৬/৪০৭)

১৪। স্বাস্থ্য ও সুস্থ্তার েহত: হসহনমা হটহভ হদখার কারহর্ যুবক হছহল হমহয়রা
ধীহর ধীহর হৃদকম্পন, কযান্সার, ব্লাড হপ্রশার, স্বপ্নহদাষ, দুবণলতা ও শরীহরর
বযথাসহ বহুহরাহে আিান্ত হয়। অথচ স্বাহস্থ্যর হহফাযত করাহক আল্লাহ
তা‘আলা জরুরী কহরহছন। এর বযহতিম করহল এগুহলার বযাপাহর আল্লাহর
আদালহত হজজ্ঞাহসত হহত হহব। (হতরহমযী হা: নং ২৪১৬)
১৫। হচাহখর েহত: হচহকৎসা হবজ্ঞাহনর মহত এ কথাহট পরীহেত হয, যত অহধক
পহরমার্ হসহনমা ও হটহভ হদখা হহব তত দ্রুত চেু খারাপ হহয় যাহব এবং
দৃহষ্টশহি েীর্ হহত থাকহব। (সামদ মুহাম্মদ হলহখত হসহনমা হটহভ হদখার ভয়াবহ
পহরর্হত: ৬১)

১৬। হসহনমা ও হটহভ হদখা একহট আত্মার বযাহধ: যখন হকান বযহির হসহনমা ও
হটহভ হদখার অভযাস মাত্রাতীত হহয় যায় এবং হসটা বযতীত জীবন চলা কহিন
হহয় পহে তখন হস হহয় যায় একজন আহত্মক হরােী। তখন ঐ বযহির কাহছ
হচত্র জেহতর প্রহতযকহট হবষয় খুব ভাল লাহে। হসহনমা ও হটহভ দশণন তার
সবহচহয় হপ্রয় কাজ হহয় যায়। এ মারাত্মক েহতর কারহর্ এ হলাক ধহমণর হকান
কাজ পছন্দই করহত পাহর না। দুহনয়ার কাহজর জনযও হস হনষ্কমণা। আর
হারামহক মহন প্রাহর্ ভালবাসার কারহর্ তার মমান হয হকান মুহূহতণ চহল হযহত
পাহর। (সামদ মুহাম্মদ হলহখত হসহনমা হটহভ হদখার ভয়াবহ পহরর্হত: ৬১)
১৭। আল্লাহ ও রাসূহলর অসন্তুহষ্ট: আল্লাহ পাক ও তাাঁর রাসূল ও দীনদার
হলাকহদর মুহাব্বাত ও হেষ্ঠত্বহবাধ (যা তার জনয জরুরী) পহরবহতণ অহভশপ্ত
নায়ক নাহয়কাহদর মুহাব্বাত ও হেষ্ঠত্ব অন্তহর পয়দা হয়। যার ফহল তাহদর
মুহাব্বাহত দুহনয়াহত অহনক সময় আত্মহতযার মত মহাপাপ করহতও কুণ্ঠাহবাধ
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কহর না। আহখরাহত তাহদর সাথী হহয় জাহান্নামী হওয়ার আশংকা থাহক, যহদ
হস তাওবা না কহর হনয়। (সূরাহয় আনফাল:৪৬)
১৮। হপতা-মাতার অবাধযতা: হশশুরা হপতা-মাতার অবাধয হহয় যায়। হয সকল
হশশু অনবরত হসহনমা ও হটহভ হদখহত থাহক তারা আহস্ত আহস্ত হপতা-মাতার
অবাধয হহয় যায়। বরং কতক সময় তাহদর সাহথ অিীল কথা-বাতণা বহল হফহল
এবং অসামাহজক আচরর্ কহর বহস। হসহনমা হদখা ও হসহড িয় করার জনয
টাকা পয়সার প্রহয়াজন হয়। যহদ হপতা-মাতা পয়সা হদহত অস্বীকৃহত জানায়
তহব হবহভন্ন পন্থা অবলম্বন কহর। এমনহক চুহর-ডাকাহতও শুরু কহর, আবার
কখহনা মাহয়র উপর হামলা কহর বহস। অথচ হপতা-মাতার বাধয হওয়া এবং
তাহদর কথামত চলা সন্তানহদর জনয ওয়াহজব। (সূরাহয় বনী ইসরাইল:২৩-২৪)
১৯। পো-হলখার হবঘ্ন সৃহষ্ট: এগুহলার আসহির কারহর্ ছাত্র-ছাত্রীহদর পোহলখার দারুর্ বযা াত হট এবং অহনক হেহত্র পো-হলখাই নষ্ট হহয় যায়। যার
ফহল পো-হলখা, কাজ-কমণ সবহকছু উহপো কহর হসহনমা হটহভ হদহখ দীনদুহনয়া বরবাদ কহর হদয়। অহনক সময় এ কারহর্ পরীোয় হফল কহর
আত্মহনহনর পথ হবহছ হনয়।
২০। নামায হবনষ্ট হয়: হটহভ হদখহত হেহয় হবনামাযীর কথা হতা বাদই, নামাযী
হলাকহদরও নামায ছুহট যায় অথবা কমপহে জামা‘আত ছুহট যায়। অথচ নামায
আল্লাহ তা‘আলার গুরুত্বপূর্ণ হবধান। যা হতহন বান্দার উপর ওয়ািমত ফরয
কহরহছন এবং তার জনয জামা‘আতহক কহরহছন অতীব জরুরী এবং ওয়াহজব।
(সূরাহয় হনসা: ১০৩, বাকারা:৪৩)

২১। টাকা পয়সার অপবযয়: হসহনমা ও হটহভ সকল মন্দ ও অিীল কমণ-কাে
প্রহশের্ হদয়ার এক হেহনং স্কুল। অতএব তা হদখা অববধ ও হারাম। সুতরাং এ
হারাম কাহজ টাকা-পয়সা বযয় করা অপবযয়। আর অপবযয়কারীহক কুরআহন
শয়তাহনর ভাই বলা হহয়হছ। (সূরাহয় বনী ইসরামল:২৭)
২২। সমহয়র অপচয়: এ অববধ এবং হারাম কাহজ টাকা-পয়সা খরচ করা হযমন
অপবযয় হতমন তার জনয মূলযবান হায়াত হথহক মূলযবান সময় হদয়া সময়
অপচয় করারই নামান্তর। অথচ এ বযাপাহর আল্লাহ তা‘আলা হকয়ামহতর হদন
হজজ্ঞাসা করহবন। (হতরহমযী হা: নং ২৪১৬ )
২৩। হারাম কাহজর প্রহশের্ গ্রহর্: হসহনমা এবং হটহভ হদখহল পদণাহীনতা,
মহহলা-পুরুহষর স্বাধীনভাহব হমলা-হমশা, অববধ হপ্রম ও ভালবাসা, বযহভচার,
মদয পান, ফযাশন পূজা, চুহর, ডাকাহত, হতযা, হধাাঁকাবাহজ ইতযাহদ হারাম ও
অববধ কমণ-কাহের প্রহশের্ গ্রহর্ করা হয়। এজনয বতণমাহন হটহভর কারহর্ হর
হর হচার-ডাকাত, হাইজযাকার, হছনতাইকারী সৃহষ্ট হহে এবং সরকাহরর সন্ত্রাস
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হবহরাধী সকল প্রহচষ্টা বযথণ হহে। (সামদ মুহাম্মদ হলহখত হসহনমা হটহভ হদখার ভয়াবহ
পহরর্হত: ৬১)

২৪। হবপদ ও মুসীবহতর কারর্: হসহনমা হটহভর কারহর্ বহু কবীরাহ গুনাহ
বযাপক হয়। আর হাদীহস এহসহছ: যখন গুনাহ বযাপক হয় তখন আল্লাহ
তা‘আলার আযাব ও শাহস্তও বযাপকভাহব হয়। (মাজমাউয যাওয়াহয়দ:৪/২৬৮)
২৫। সহবণাপহর হসহনমা হটহভ হদখার মহধয কমপহে ২১হট হারাম কাজ পাওয়া
যায়। সুতরাং এতগুহলা হারাম কাজ পাওয়া যাওয়ার পহরও হসটা হদখা মাহন
হনহজর মূলযবান হায়াতহক বংস করা ও আহখরাতহক বরবাদ করা।
সারকথা: হটহভ, হভহসআর এবং হসহনমার দুহনয়াবী এবং আহখরাতী বহুহবধ েহত
এবং অহনক হারাহমর সমহষ্ট ও হকন্দ্রহবন্দু হওয়ায় হসখাহন মন্দ ছাো ভাল হকান
হদকই হনই। হসখান হথহক হকান ভাল ফলাফহলর আশা করা মাহন মযানহহাল
হথহক স্বে পাহন তালাশ করা। সুতরাং হসখাহন অবনসলাহমক হপ্রাোম করা এবং
হদখা হযমন নাজাহয়য তদ্রূপ ইসলাহমক হপ্রাগ্রাম করা এবং হদখাও জাহয়য এ
কথা হিক নয়। বরং হস হেহত্র গুমরাহীর আশংকা আহছ। বতণমান সমাহজ এর
অহনক প্রমার্ রহয়হছ। হক্বানী উলামাহয় হকরাম এ ধরহনর আহলমহদর হথহক
হনহজর দীন, মমান রোর খাহতহর দূহর থাকার উপহদশ হদহয় থাহকন।
আল্লাহ তা‘আলা আমাহদরহক আমাহদর হছহল হমহয়, আত্মীয়-স্বজন ও সকল
মুসলমানহক চলমান এ হফতনা হথহক হবাঁহচ হথহক সহিক পন্থায় আহখরাহতর
পাহথয় সংগ্রহহ সহচষ্ট হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।
পঞ্চহবংশ অধযায়
আখলাখ
তাযহকয়া ও আত্মশুহি হবষয়ক পরচা
ভূহমকাুঃ অন্তহরর ১০হট হরাহের হচহকৎসা কহর অন্তহরর ১০হট গুর্ হাহসল করার
নাম তাযহকয়া বা আত্মশুহি। যা শরী‘আহতর দৃহষ্টহত ফরহয আইন এবং এর
জহনয হকান ইজাযত প্রাপ্ত শাইহখর সাহথ ইসলাহী সম্পকণ করাও ফরহয আইন।
বাইআত হওয়া ফরয বা ওয়াহজব নয় বরং এটা মুস্তাহাব, এর উপর আত্মশুহি
হনভণর কহর না। আত্মশুহি অজণন হহল সমস্ত জাহহরী গুনাহ বজণন করা এবং
জাহহরী ইবাদত-বহন্দেী করা সহজ হহয় যায় এবং হসই বহন্দেীহক তাকওয়ার
হযহন্দেী বা সুন্নতী হযহন্দেী বহল এবং হস বযহি তথন আল্লাহর ওলী হয় এবং
তার হায়াহত তাইহয়বা তথা পহবত্র জীবন নসীব হয়। আল্লাহ তা‘আলা সকলহক
এ হদ লত নসীব কহরন, আমীন।
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অন্তহরর ১০হট হরাহের বর্ণনা
১. হবশী খাওয়া এবং ভাল খানার প্রহত হলাভী হওয়া
হবহশ খাওয়া এবং উদর পূহতণ কহর খাওয়া অসংখয গুনাহহর মূল। এজনয হাদীহস
পাহক েুধাতণ থাকার অহনক ফযীলত বহর্ণত হহয়হছ। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ “মানুহষর জনয পূর্ণ করার হেহত্র হপহটর
হথহক খারাপ হকান পাত্র হনই।” (বুখারী হা: নং ৪৩৪৩)
খানা কম খাওয়ার উপকারসমূহ
১. অন্তহর স্বেতা সৃহষ্ট হয়। ২. হদল নরম হয় এবং মুনাজাহত স্বাদ অনুভূত হয়।
৩. অবাধয নফস অপদস্থ্ ও পরাহজত হয়। ৪. নফসহক শাহস্ত হদওয়া হয়। ৫.
কুপ্রবৃহত্ত দুবণল হহয় যায়। ৬. হবশী হনদ্রা আহস না এবং ইবাদত কষ্টকর হয় না।
৭. দুহনয়াবী হচন্তাভাবনা কহম আহস এবং জীহবকা হনবণাহহর হবাঝা হাল্কা হহয়
যায়।
উহল্লখয বতণমান যামানার হলাহকরা পূহবণর তুলনায় অহনক কমহজার হওয়ায়
তাহদর খানার মুজাহাদার বযাপাহর হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.
হলহখহছনুঃ এ যমানায় খানার মুজাহাদার অথণ হহলা হপট পূর্ণ হহত ২/৪ লুকমা
বাকী থাকা অবস্থ্ায় খানা হশষ করা এবং নফস বা শরীর হদহয় খুব কাজ হনয়া।
২. অহধক কথা বলা
যবান হল অন্তহরর দূত, অন্তহরর যাবতীয় নকশা ও কল্পনাহক যবানই প্রকাশ
কহর। এজনয যবাহনর হিয়া বে মারাত্মক হয়।
এজনযই আল্লাহ পাক ইরশাদ কহরহছনুঃ হতামাহদর প্রহতযকটা কথাই সংরের্
করা হয়। (সূরা কাফ-১৮)
হাদীহস পাহক ইরশাদ হহয়হছুঃ হয বযহি হনহজর লজ্জাস্থ্ান এবং হজহবাহর
বযাপাহর আমাহক হনশ্চয়তা হদহত পারহব আহম তার জনয জান্নাহতর হনশ্চয়তা
হদব। (বুখারী হা: নং ৬৪৭৪)
কথা হবশী বলার েহতসমূহ
১. হমথযা বলায় অভযস্ত হহয় পো। ২. েীবহত জহেহয় পো। ৩. অনথণক ঝেো
করা। ৪. অহতহরি হাসাহাহস করা, যািরুন হদল মহর যায়। ৫. অহনযর
অযাহচত প্রশংসা করা।
চুপ থাকার উপকাহরতা
১. হমহনতহবহীন ইবাদত। ২. সাম্রাজযহবহীন দাপট। ৩. হদওয়ালহবহীন দূেণ। ৪.
অস্ত্রহবহীন হবজয়। ৫. হকরামান কাতবীহনর শাহন্ত। ৬. আল্লাহভীরুহদর অভযাস।
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৭. হহকমহতর গুপ্তধন। ৮. মূখণহদর উত্তর। ৯. হদাষসমূহ আবৃতকারী। ১০.
গুনাহসমূহ আোদনকারী।
৩. অহহতুক হোস্বা করা
এটা অতযন্ত খারাপ একহট আহত্মক বযাহধ। রাে হদাযহখর আগুহনর একহট টুকরা
এজনয রাোহিত বযহির হচহারা লাল হহয় যায়। এর কারহর্ মারামাহর
ঝেোঝাহট, োলাোলী, এমনহক খুনাখুনী পযণন্ত সং হটত হয়।
এমনহক অহনহক বৃহি বয়হস এহস তুে টনায় হবহবহক হতন তালাক হদহয়
পস্তাহত থাহক। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন: ঐ
বযহি বাহাদুর নয় হয যুহির ময়দাহন দুশমনহক নীহচ হফহল হদয় বরং ঐ বযহি
বাহাদুর হয রাহের মুহূহতণ হনহজহক হনয়ন্ত্রহর্ রাখহত সেম। (বুখারী হাদীস নং
৬১১৪)

হোস্বার হচহকৎসা
দুইভাহব হোস্বার হচহকৎসা করা হয়। ১. ইলমী বা জ্ঞানেত পিহতহত ২. আমলী
বা কাযণেত পিহতহত।
ইলমী হচহকৎসা হলুঃ হোস্বার সময় হচন্তা করহত হহব হোস্বা হকন আহস? হোস্বা
আসার কারর্ হতা এটাই হয, হয কাজহট আল্লাহর ইোয় হহয়হছ হস কাজহট
আমার মহনর হমাতাহবক হকন হয়হন? হকন এটা আল্লাহর ইো অনুযায়ী হল?
তার মাহন আহম আল্লাহর ইোহক আমার ইোর অনুেত বানাহত চাই?
নাউযুহবল্লাহ! এভাহব হচন্তা করহল হোস্বার বদ অভযাস দূর হহয় যাহব।
আর আমলী হচহকৎসা হলুঃ
হোস্বা আসহল ১ (ِ )أعُوْذ ُبِاللهِ مِنَ الشيْطَانِ الرَّجِيْمপেহব, ২. হনজ অবস্থ্া পহরবতণন
করহব। অথণাৎ, দাাঁোহনা থাকহল বহস পেহব, বহস থাকহল শুহয় পেহব। ৩. যার
প্রহত হোস্বার উহদ্রক হয় তার সামহন হথহক সহর পেহব। ৪. তারপরও হোস্বা
িান্ডা না হহল উযু করহব, হনজ োলহক মাহটহত লাহেহয় হদহব। এভাহব আমল
করহল হোস্বা দূর হহয় যাহব ইনশাআল্লাহ।
৪. হহংসা করা
হহংসার সংজ্ঞাুঃ হকান বযহিহক আরাম আহয়শ বা প্রাচুযপ
ণ ূর্ণ অবস্থ্ায় হদহখ তার
হস হনয়ামত দূরীভূত হহয় হনহজর জনয হাহসল হওয়ার আকাংখা করা। হহংসা
অতযন্ত জ নয একহট বযাহধ।
আল্লাহ তা‘আলা হাদীহস কুদসীহত বহলনুঃ আমার বান্দার উপর হনয়ামত হদহখ
হহংসাকারী হকমন হযন আমার ঐ বন্টহনর বযাপাহর অসন্তুষ্ট যা আহম আমার
বান্দাহদর মহধয কহরহছ। নাউযুহবল্লাহ। (এহয়াউ উলুমুিীন-৩/২৯২)
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রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ “হহংসা হনকী সমূহহক
এমনভাহব জ্বাহলহয় হদয় হযমন আগুন শুকহনা লাকেীসমূহহক জ্বাহলহয় হদয়”।
অবশয অহনযর হকান হনয়ামত হদহখ হসটা তার মহধয বহাল হথহক হনহজর জনয
হাহসল হওয়ার আকাংখা করা যাহক “হেবতা” বা “মষণা” বহল হসটা জাহয়য।
(আবূ দাউদ হাদীস নং-৪৯০৩)

৫. কৃপর্তা ও সম্পহদর হমাহ
সম্পহদর হমাহই মূলতুঃ কৃপর্তার মূল আর সম্পহদর মুহব্বাত মানুষহক
দুহনয়ার হদহক আকৃষ্ট কহর। হয কারহর্ আল্লাহ তা‘আলার প্রহত মুহব্বাত দুবণল
হহয় যায়।
এ কারহর্ই কুরআহন কারীহম আল্লাহ পাক ইরশাদ কহরনুঃ যার ভাবাথণ হল:
আল্লাহর হদয়া সম্পহদ কৃপর্তাকারীহদর জনয পরকাহল ভয়াবহ পহরহস্থ্হত হহব।
(সূরা আহল ইমরান আয়াত ১৮০)

হাদীহস পাহক ইরশাদ হহয়হছুঃ হতামরা হলাভহক হনয়ন্ত্রর্ কর কারর্ এটা
হতামাহদর পূববতণী হলাকহদরহক বংস কহরহছ। (সহীহ মুসহলম হাদীস নং-২৫৭৮)
বাস্তহবক পহে সম্পহদর হমাহ মানুষহক আল্লাহ পাক হথহক উদাসীন কহর হদয়।
এই সম্পদ মুসলমানহদর জনয ভয়াবহ এক হফতনা।
অবশয শুধু সম্পদ হকান হনন্দনীয় বযাপার নয়। হবহশষতুঃ যহদ হস সম্পদ দীনী
কাহজ বযয় করা হয়। নতুবা জরুরত পহরমার্ সম্পদ থাকহল হকান অসুহবধা
হনই, যাহত কাহরা হনকট হভোর হাত বাোহত না হয়। এবং আত্মসম্মান হনহয়
হবাঁহচ থাকা যায়।
৬. খযাহত ও পহদর হমাহ
খযাহত ও পহদর হমাহ অতযন্ত হনকৃষ্ট একহট আহত্মক বযাহধ। এর দ্বারা অন্তহর
হনফাক সৃহষ্ট হয়। এজনয হনহজহক সব সময় লুহকহয় রাখা চাই, খযাহতর হপছহন
পো অনুহচত। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরনুঃ এই পরকাল আহম তাহদর জহনয
হনধণাহরত কহর, যারা দুহনয়ার বুহক ঔিতয প্রকাশ করহত ও অনথণ সৃহষ্ট করহত
চায় না। (সূরা হকসাস-৮৩)
হাদীহস পাহক রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ “যহদ
হকান বকরীর পাহলর মহধয দুহট হনকহে প্রহবশ কহর তাহহলও হসটা এত েহত
কহর না যতটা সম্পদ ও পহদর মুহাব্বত দীনদার মুসলমানহদর দীহনর েহত
কহর।” (হতরহমযী হা: নং ২৩৮১, মুুঃ আহমাদ হাুঃ ১৫৭৯০)
অবশয যহদ কামনা-বাসনা ছাোই আল্লাহ তা‘আলা কাউহক সুখযাহত দান কহরন
হহব হসটা হদাষর্ীয় নয়। হযমন নবীের্ আ. সাহাবীের্ রাহয. তাহবয়ী ও তাহব
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তাহবয়ীের্ রহ. তাাঁহদর প্রহতযহকরই দুহনয়াহত খযাহত হছল হকন্তু তাাঁরা হকউ
দুহনয়াহত খযাহত কামনা কহরনহন।
৭. দুহনয়াপ্রীহত
দুহনয়াপ্রীহত শুধু সম্পদ ও পহদর মুহব্বাতহকই বহলনা বরং ইহজীবহন হয হকান
অববধ কামনাহক পূর্ণ করার প্রহচষ্টা ও খাহহশহকই দুহনয়াপ্রীহত বহল। অবশয
দীনী ইলম, মাহরফাহত ইলাহী এবং সৎকমণ হযগুহলার ফলাফল মৃতুযর পর
পাওয়া যাহব, হসগুহলা যহদও দুহনয়াহতই সং হটত হয় হকন্তু বাস্তহবকপহে
এসহবর মুহব্বাতহক দুহনয়ার মুহব্বাত বহল না বরং এগুহলা হহলা আহথরাহতর
মুহব্বাত।
দুহনয়ার জীবহনর হনন্দাবাদ কহর মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরহছন
“দুহনয়ার জীবহনর সবহকছুই হধাাঁকার সামান।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত- ১৮৫)
অনযত্র ইরশাদ হহয়হছ হয, “দুহনয়ার সামানপত্র, রং তামাশা ও হখলাধুলা ছাো
আর হকছুই নয়।” (সূরাহয় হাদীদ, আয়াত-২০)
রাসূহল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ দুহনয়া হল
একহট মরা জন্তু যারা এটাহক লেবস্তু বাহনহয়হছ তারা হল কুকুহরর দল।
দুহনয়ার হভাে হবলাসহক উহিশয না কহর দুহনয়াহক আহখরাহতর প্রস্তুহতর
হহহসহব বযবহার করহত হহব। তাহহল কাহময়াব হওয়া যাহব।
৮. অহংকার করা
তাকাব্বুর বা অহংকার এর অথণ হলুঃ প্রশংসনীয় গুর্াবলীর মহধয হনহজহক
অহনযর তুলনায় হেষ্ঠ মহন করা এবং অনযহক তুে তাহেলয করা, হক ও সতযহক
অস্বীকার করা। বলা বাহুলয হয, যখন মানুষ হনহজর বযাপাহর এূপপ ধারর্া
হপাষর্ কহর এবং আল্লাহর হদয়া গুর্সমূহহক হনহজর কৃহতত্ব মহন কহর তখন
তার নফস ফুহল উহি, অতুঃপর কাজকহমণ এর প্রহতহিয়া প্রকাশ হপহত থাহক,
উদাহরর্স্বূপপ: রাস্তায় চলার সময় সাথীহদর আহে আহে চলা, মজহলহস
সদহরর মাকাহম বা সম্মাহনত স্থ্াহন বসা। অনযহদরহক তাহেহলযর সাহথ হদখা বা
আচরর্ করা অথবা হকউ আহে সালাম না হদহল তার উপর হোস্বা হওয়া, হকউ
সম্মান না করহল তার উপর অসন্তুষ্ট হওয়া, হকউ সহিক উপহদশ হদহলও হনহজর
মহজণর হখলাফ হওয়ায় হসটাহক অবজ্ঞা করা। হক কথা জানা সহত্ত্বও হসটাহক না
মানা। সাধারর্ মানুষহক এমন দৃহষ্টহত হদখা হযমন োধাহক হদখা হয় ইতযাহদ।
পহবত্র কুরআন ও হাদীহসর অহনক আয়াহত ‘অহংকার’ এর হনন্দাবাদ করা
হহয়হছ, অহংকাহরর কারহর্ই ইবলীস হবহহশত হথহক হবতাহেত হহয়হছ।
অহংকাহরর কারহর্ই আবূ জাহাল মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম হক
সতয হজহনও অস্বীকার কহরহছ।
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৯. আত্মতুহষ্ট
আত্মতুহষ্ট বা হনহজহক হনহজ সহিক মহন করা মূলত: এটা অহংকাহররই ভূহমকা
বা প্রাথহমক ূপপ। পাথণকয শুধু এতটুকু হয, অহংকাহরর হেহত্র অনযহদর তুলনায়
হনহজর নফসহক বে মহন করা হয় আর আত্মতুহষ্টর মহধয অনযহদর সাহথ তুলনা
করা ছাোই স্বীয় নফসহক হনজ হখয়াহল কাহমল মহন করা হয়। এবং আল্লাহ
প্রদত্ত হনয়ামতসমূহহক হনহজর হক মহন করা হয়, অথণাৎ, এটাহক আল্লাহর দান
ও অনুগ্রহ মহন করা হয় না এবং হসটা হয হকান মুহূহতণ হছহনহয় হনয়া হহত পাহর
হস বযাপাহর শংকাহীন হহয় পো। এটাহকই তাসাওউহফর পহরভাষায় “উজুব”
বা “হখাদপছন্দী” বহল। এটার হচহকৎসা করা না হহল এটাই হকছু হদন পহর
অহংকাহর পহরর্ত হহয় বান্দাহক বংহসর পহথ হনহয় যায়।
১০. হলাক হদখাহনা (হরয়া বা প্রদশণনী)
হরয়া বলা হয় হনজ ইবাদত ও ভাল আমহলর মাধযহম মানুহষর অন্তহর বেত্ব ও
মযণাদার আকাংখা করা।
এটা ইবাদহতর মূল উহিহশযর সম্পূর্ণ হবপরীত বযাপার। হকননা ইবাদহতর দ্বারা
মূল উহিশয হহে মহান আল্লাহর সন্তুহষ্ট অজণন করা। এখন হযহহতু এই আমহলর
উহিহশযর মহধয অনয শরীকও চহল এহসহছ, হবধায় এহক “হশহরহক আসোর”
বা হছাট হশরক বলা হয়।
কুরআহন কারীহম আল্লাহ পাক ইরশাদ কহরনুঃ মানুষহক শুধুমাত্র আল্লাহর
উহিহশয ইবাদত করার হুকুম করা হহয়হছ। (সূরাহয় বাহয়যনাহ আয়াত-৫)
হাদীহস পাহক ইরশাদ হহয়হছুঃ “হকয়ামহতর হদন সবপ্রথম হয হতন হের্ীর
বযহিহক অহধামুহখ জাহান্নাহম হনহেপ করা হহব তারা সবাই হহব হরয়াকার।”
তারা সারা জীবন দীহনর পহথ হথহকও অন্তহরর একহট হরাহের কারহর্ সকহলর
পূহবণ জাহান্নাহম যাহব। হরয়াহক “হশরহক খফী” বা হোপন হশরকও বলা হয়।
হরয়ার সূরতসমূহুঃ
হমাট ছয় ভাহব হরয়া হহত পাহর। ১। শরীহরর দ্বারা ২। অেভহের দ্বারা ৩।
আকৃহত অবলম্বহনর দ্বারা ৪। কথাবাতণার দ্বারা ৫। আমহলর দ্বারা ৬। হনজ মুরীদ
ও ভহির আহধকয ও হনহজর ইবাদত বহন্দেীর বর্ণনার দ্বারা।
প্রশংননীয় দশহট গুহর্র বর্ণনা
১. তাওবা
“তাওবা” শহব্দর অথণ হল হফহর আসা, প্রতযাবতণন করা, আর পহরভাষায়
“তাওবা’ বলা হয় অতীত গুনাহহর উপর লহজ্জত হওয়া, বতণমাহন হস গুনাহ
বজণন করা এবং ভহবষযহতও না করার বযাপাহর দৃঢ় ইরাদা করা। এবং উি
www.islamijindegi.com

কাহজর হকান কাযা বা কাফফারা থাকহল তা কহর হনয়া। এ হতনহট হবষহয়র
সমহষ্টহকই “তাওবাহয় নাসূহা” বা পহরপূর্ণ তাওবা বহল। আল্লাহ তা‘আলা
ইরশাদ কহরনুঃ হহ মুহমনের্! হতামরা আল্লাহ তা‘আলার কাহছ আন্তহরকভাহব
তাওবা কর। আশা করা যায় হতামাহদর পালনকতণা হতামাহদর মন্দ কমণস মূহ
হমাচন কহর হদহবন এবং হতামাহদরহক দাহখল করহবন জান্নাহত যার তলহদহশ
ঝর্ণাসমূহ প্রবাহহত হহব। (তাহরীম-৮)
রাসূহল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ “গুনাহ হথহক
তাওবাকারী ঐ বযহির নযায় হহয় যায় যার হকান গুনাহ থাহক না।”
তাওবার ফযীলহত কুরআন শরীহফর অহনক আয়াত নাহযল হহয়হছ এবং অহনক
হাদীহসও এর ফযীলত এহসহছ হযমন, (সূরা নূর ৩১, সূরা হুদ ৩, সূরা তাহরীম ৮,
বুখারী হা: ৬৩০৭, ৬৩০৯, মুসহলম হা: ২৭৪৭, ২৭০২)

২. আল্লাহর ভয়
“খাওফ” বা ভহয়র প্রকৃত অথণ হলুঃ আসন্ন হকান কহষ্টর আশংকা করা, অন্তহর
হবষন্নতা ও জ্বালা হপাো সৃহষ্ট হওয়া। যতের্ পযণন্ত আল্লাহ তা‘আলার হসফাহত
জালালীর পহরচয় অহজণত না হহব ততের্ পযন্ত আল্লাহর ভয় অন্তহর সৃহষ্ট হহব
না। আর এ কথাটা মহনর মহধয দৃঢ়ভাহব বিমূল করহত হহব হয, মহান আল্লাহ
তা‘আলা প্রহতযক হছাট-বে বস্তুর উপর এমনভাহব েমতাবান হয, মুহূহতণর
মহধযই হতহন যা ইো কহরন তাই কহর হফলহত পাহরন। হকান মাখলূহকর হকান
প্রকার আপহত্ত করারও হকান অহধকার হনই। এভাহব হচন্তা-হফহকর করহল
আল্লাহর ভয় সৃহষ্ট হহব। ইনশাআল্লাহ।
৩. যুহদ বা কৃেতা
“যুহদ” এর হাকীকত হলুঃ দুহনয়ার মাল-সামাহনর প্রহত ভ্রুহেপ না করা এবং
হসটা অজণন করার সামথণ থাকা সহত্ত্বও হসহদহক মহনাহযাে না হদয়া।
হকাহটপহতও যাহহদ হহত পাহর যহদ তার মাল হদ লহতর প্রহত হকান আকষণর্ না
থাহক । আবার ফহকরও হকান হকান হেহত্র যাহহদ নাও হহত পাহর।
“যুহদ” এর মূল হল ঐ নূর এবং ইলম যা মহান আল্লাহর পে হথহক বান্দার
অন্তহর ঢালা হয়। যিূপন বান্দার সীনা খুহল যায় এবং একথা সুস্পষ্ট হহয় যায়
হয, দুহনয়ার সমস্ত সাজ-সজ্জা মাহছর পাখার (ডানার) হচহয়ও মূলযহীন। আর
আহখরাহতর জীবনই আসল জীবন। যখন এই নূর হাহসল হয় তখন আহখরাহতর
মুকাহবলায় দুহনয়ার হকান মূলযই থাহক না।
যুহদ এর ফলাফল হল: প্রহয়াজন পহরমার্ দুহনয়ার উপর তুষ্ট হওয়া। হয
পহরমার্ পাহথয় মুসাহফর বযহির সফহরর সময় প্রহয়াজন হয় তার হচহয় হবশীর
হপছহন না পো।
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৪. সবর বা ধধযণ
“সবর” এর আসল অথণ হল: কুপ্রবৃহত্তর মুকাহবলায় আল্লাহ পাহকর হনহদণহশর
উপর দৃঢ়তার সাহথ জহম থাকা।
সবহরর হতনহট স্তরুঃ
১। উন্নন পযণাহয়র সবর হলুঃ মহনর খারাপ কামনা-বাসনা এবং কুপ্রবৃহত্তহক
সমূহল উৎপাহটত কহর এর উপর স্থ্াহয়ত্ব নসীব হওয়া।
২। সবহরর হনকৃষ্ট স্তর হলুঃ কুপ্রবৃহত্তর প্রাবলয থাহক আর কলব শয়তানী
বাহহনীর কাাঁহধ নযস্ত হহয় পহে।
৩। মধযম পযণাহয়র সবর হলুঃ আল্লাহর বাহহনী ও শয়তানী বাহহনীর মহধয লোই
চলহত থাহক। কখহনা এদর পাল্লা ভারী হয় আবার কখহনা তাহদর পাল্লা। কাহরা
একতরফা জয়-পরাজয় হয় না। কুরআহন কারীহমর ৭০হটরও হবশী স্থ্াহন সবর
এর কথা বলা হহয়হছ।
হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরহছন “সবর মমাহনর
অহধণক এবং জান্নাহতর খাযানাসমূহহর মহধয একহট খাযানা। হয বযহি এগুহর্
গুনাহিত হয় হস অহনক বে হস ভােযবান। রাহত্র জােরর্কারী এবং স্থ্ায়ী
হরাযাদাহরর হচহয়ও তার মযণাদা হবহশ।”
৫. হশাকর বা কৃতজ্ঞতা
হশাকহরর হাকীকত বুঝহত হহল প্রথহম হসটাহক হতনহট অংহশ হবভি করহত
হহব।
১। ইলম অথণাৎ, হনয়ামত এবং হনয়ামত প্রদানকারী (আল্লাহ তা‘আলা) হক
হচনা।
২। হনয়ামত প্রদানকারীর ঐ হনয়ামহতর উপর এ জহনয সন্তুষ্ট হওয়া হয, এটা
আল্লাহ তা‘আলার দান।
৩। এবং আল্লাহ তা‘আলা কতৃণক প্রদত্ত সমস্ত হনয়ামতহক তার সন্তুহষ্টর কাহজ
বযবহার করা।
হশাকহরর ফযীলত বয়ান কহর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরন: “যহদ হতামরা
(আমার হনয়ামহতর) হশাকর আদায় কর তাহহল আহম অবশযই হতামাহদর জনয
হনয়ামত বাহেহয় হদব। আর যহদ হতামরা হনয়ামত হপহয় অকৃতজ্ঞ হও তাহহল
(হজহন হরখ) আমার আযাব বেই কহিন।” (সূরাহয় ইবরাহীম-৭)
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ “খাদয ভের্কারী
কৃতজ্ঞ বান্দা ধধযণশীল হরাযাদাহরর সমান।” (মুসনাহদ আহমদ হাুঃ ১৯০৩৮)
www.islamijindegi.com

৬. ইখলাস তথা একহনষ্ঠতা
ইখলাহসর অথণ হল মুসলমান বযহির হনয়যহতর মহধয অনয হকছুর হমের্ না
থাকা। ইখলাহসর দুহট রুকন আহছ। প্রথমতুঃ হনয়যত অথণাৎ, একমাত্র আল্লাহহক
রাযী খুশী করার জনয আমল করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ কহরনুঃ “সকল কাহজর ভাল-মন্দ হনয়যহতর উপর হনভণর কহর।” (বুখারী
হাদীস নং ১)

হদ্বতীয়তুঃ সততা, আর এটাই ইখলাহসর পূর্ণতা। আল্লাহ পাক বহলন তারাই
প্রকৃত মুহমন বান্দা যারা তাহদর অেীকাহর সতযবাদী। (সূরা আহযাব-২৩)
হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ “যখন মানুষ সতয
কথা বহল এবং সহতযর অনুসোহন থাহক তখন মহান আল্লাহর হনকট তার নাম
হসিীক হলখা হয়।” (বুখারী হাদীস নং ৬০৯৪)
৭. তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রহত হনভণরশীলতা
তাওয়াক্কুল দ্বারা উহিশয হহে ঐ হবহশষ হালত বা অবস্থ্া যা আল্লাহ তা‘আলাহক
এককভাহব সবণময় েমতার অহধকারী এবং সমস্ত গুহর্র মহধয স্বতন্ত্র ও লাশরীক মহন করার দ্বারা সৃহষ্ট হয়। এরপর এই হবহশষ অবস্থ্া সৃহষ্ট হওয়ার পর
এমন কাজ করা যার দ্বারা আল্লাহর প্রহত আস্থ্া প্রকাশ পায়। অতএব
তাওয়াক্কুহলর হমাট ৩হট অংশ হলুঃ
১। মাহরফাত বা পহরচয়
২। হালাত বা হবহশষ অবস্থ্া
৩। আমল বা হবহশষ কাযণকলাপ
তাওয়াক্কুহলর ফযীলত বয়ান কহর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরন হতামরা যহদ
সহতযকার অহথণ মুহমন হও তাহহল এক আল্লাহর উপরই ভরসা করা। (সূরা
মাইহয়দাহ-২৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন: যহদ হতামরা আল্লাহ
তা‘আলার উপর যথাথণ তাওয়াক্কুল কর তাহহল এমনভাহব হরহযক প্রদান করা
হহব হযমন পাখীহদরহক হপ াঁছাহনা হয়। সকাহল খালী হপহট হবর হয়। হবকাহল
ভরহপহট হফহর আহস। (হতরহমযী শরীফ হাদীস নং ২৩৪৯, মুসনাহদ আহমদ-৩৭২)
৮. হখাদাপ্রীহত
মুহব্বহতর হাকীকত হল হযমন প্রহতহট সুস্বাদু হজহনস মানুহষর হপ্রয় হহয় থাহক।
আর হপ্রয় হওয়ার অথণ হলুঃ মন হসহদহক আকৃষ্ট হয়। মহনর এ আকষণর্ যখন
চরম পযণাহয় হপ াঁহছ তখন তাহক “ইশক” বহল।
অতএব আল্লাহ তা‘আলার মুহব্বাত প্রহতহট মমানদার বযহির কাময হওয়া
উহচৎ। হযহহতু মুহব্বাত করা হয় হতনহট কারহর্ুঃ ১। ‘জামাল’ (হস ন্দযণ) ২।
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কামাল (গুর্) ৩। নাওয়াল (দান)। আর বলাই বাহুলয হয, এ হতনহট হবষয়
আল্লাহর মহধযই পহরপূর্ণ ভাহব পাওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরন:
আর যারা সহতযকার অহথণ আল্লাহ তা‘আলার উপর মমান আহন তারা হতা
তাাঁহকই সবণাহধক পহরমাহর্ ভালবাহস। (বাকারাুঃ১৬৫)
অনযত্র বহলহছন: আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর হনক বান্দাহদরহক ভালবাহসন আর তাাঁর
হনক বান্দারাও আল্লাহহক ভালবাহস। (সূরা মাইহয়দাহ আয়াত নং-৫৪)
হপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ “যতের্ পযণন্ত
হতামাহদর হনকট আল্লাহ ও তাাঁর রাসূহলর মুহব্বাত সমস্ত হজহনস অহপো হবশী
না হহব ততের্ পযণন্ত হতামাহদর মমান পহরপূর্ণ হহব না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-১৪)
৯. হরযা হবল কাযা বা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা
মুসলমানহদর শাহন আল্লাহ পাক ইরশাদ কহরহছনুঃ আল্লাহ তাহদর প্রহত সন্তুষ্ট
এবং তারাও আল্লাহর প্রহত সন্তুষ্ট। (সূরাহয় বাইহয়যনাহ আয়াত-৮)
হপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ “আল্লাহ তা‘আলা
যখন হকান বান্দাহক ভালবাহসন তখন তাহক হকান মুসীবহত হলপ্ত কহরন।”
(হতরহমযী শরীফ হাদীস নং ২৪০১, মুসনাহদ আহমদ-৫/২৩৬৯৭)

তখন যহদ হস ধধহযণযর পহরচয় হদয় এবং আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাহক তহব
তাহক হনবণাহচত কহরন। এ মাকাম হাহসল হওয়ার পর বান্দার দুহনয়াবী হকান
হপহরশানী থাহক না। এক হাদীহস হপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ কহরনুঃ মুহমহনর বযাপারহট বে আশ্চযণজনক হকননা তার সকল কাজই
মেলময়। যহদ হকান মুসীবহত হনপহতত হয় তাহহল ধধয ধারর্ কহর যা তার
জনয মেলজনক। আর যহদ হকান হনয়ামত প্রাপ্ত হয় তাহহল সপ্রশংস হশাকর
আদায় কহর। (মুসহলম হাদীস নং-২৯৯৯)
১০. মৃতযু হচন্তা যা তার জনয মেলজনক
মৃতুয বে ভয়ানক হজহনস। আর মৃতুযর পহরর টনাবলী তার হচহয়ও হবশী
ভয়াবহ। এজনয হবশী হবশী মৃতুযর স্মরর্ করা উহচত। হকননা এর দ্বারা দুহনয়ার
মুহব্বাত হবদূহরত হয়। এবং আহখরাহতর হফহকর ও মুহব্বাত বৃহি পায়।
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরনুঃ প্রহতহট জীবহকই মরহর্র স্বাদ গ্রহর্ করহত
হহব। (আনকাবূতুঃ ৫৭)
অনযত্র বহলহছনুঃ হতামরা হযখাহনই থাকনা হকন মৃতুয এহস হতামাহদর নাোল
পাহবই। এমনহক হতামরা যহদ হকান মযবুত দূহেণও থাক। (হসখাহনও মৃতুয এহস
হাহযর হহব) (হনসা-৭৮)
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রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরনুঃ হতামরা সমস্ত স্বাদ
হনুঃহশষকারী মৃতুযহক হবশী হবশী স্মরর্ কর। (মুসনাহদ আহমদ হাদীস নং-২/৭৯৪৪,
হতরহমহয শরীফ-২৩১২)

ষষ্ঠহবংশ অধযায়
অহংকার বজণন ও হবনয় অজণহনর উপায়
হনহে হলহখত পিহতগুহলা অবস্থ্া ও সুহযাে অনুযায়ী হল হককতাবশত হহলও
অবলম্বন করহব।
১। হচহকৎসার প্রাথহমক অবস্থ্ায় প্রতযহ হনধণাহরত সমহয় আধা ন্টা বা তার কম
সময় একাগ্রহচহত্ত হকান হনজণন স্থ্াহন বহস হনহজর সৃহষ্ট, বতণমান অবস্থ্া এবং
ভহবষযত এ হতন হবষহয় হচন্তা করহব। অথণাৎ, এভাহব হচন্তা করহব হয, আমার
আসল অবস্থ্া হলুঃ নাপাক পাহনর হফাটা হথহক আমার সৃহষ্ট।
 অতুঃপর নাপাক রহির মাধযহম প্রহতপাহলত হহয়হছ।
 এবং বতণমাহনও সারা শরীর নাপাকীহত পহরপূর্ণ কারর্ শরীহরর মহধয
রি, হপশাব ও পায়খানা আহছ।
 হপহটর নাপাকী হতা আহরা দুেণেযুি। সবণদা এ হনহয়ই হতা হবচরর্
করহছ। এর হথহক সামানয বায়ু হবর হহল পাশ্বণবতণী হলাকহদর হতা কষ্ট
ও ৃনা হয়ই হনহজরও কষ্ট ও লহজ্জত হহত হয়।
আল্লাহ তা‘আলা হনজ গুহর্ এগুহলাহক হোপন হরহখহছন হয হপহটর ঐ নাপাকী
দৃহষ্টহতও আহস না এবং সবণদা প্রকাশও হয় না।
 হপট পূর্ণ হওয়ার পর তা ময়লা আকাহর সহজভাহব হনজণনস্থ্াহন হবর
করার বযবস্থ্া কহরহছন। যহদ তা বে হহয় হযত তাহহল কতইনা
মুসীবত হহতা।
 এমহনভাহব মৃতুযর পর এ নাপাক শরীরহকও হোসল হদহয় আতর খুশবু
লাহেহয় আল্লাহ তা‘আলা হনজ গুহর্ মাহটহত হোপন করার হুকুম
হদহয়হছন।
অনযথায় যহদ এ মৃত শরীর দু হতন হদন মাহটর উপর থাকত তাহহল দুেণহে
মানুষহক র বাহে ও এলাকা ছােহত হহতা। সকহল হপহরশান হহতা।
অতুঃপর কবহরর মহধয এ সুন্দর হচহারা-নাক কান চেু হোস্ত পাঁহচ েহল
হপাকামাকহের খাদয হহয় মাহটর সাহথ হমহশ যায়, দুহনয়াবাসীর জনয হকান
সমসযা সৃহষ্ট কহর না, এগুহলা আল্লাহ তা‘আলা হনজ অনুগ্রহ ছাো আর হকছুই
না।
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(২) শাসকবেণ ও ধনাঢয হলাকহদর সাহথ উিাবসা এবং তাহদর সাহচযণ তযাে
করহব। চাই এহত দীহনর দাওয়াত এবং অভাবগ্রস্থ্ হলাকহদর সাহাযয
সহহযাহেতা ইতযাহদ কলযার্জনক কাজ হাত ছাো হহাক না হকন।
(৩) েরীবহলাকহদর সাহথ থাকহব, তাহদর দাওয়াত কবুল করহব। তাহদর
কাজ কমণ কহর হদহব। সাধারর্ হলাকহদর হখদমত করহব।
(৪) চাকর, নওকর, সন্তানাহদ থাকা সহত্ত্বও হরর কাজ কমণ হযমনুঃ বাজার
সদাই, শাক সবহজ আটা ময়দা ইতযাহদ হনহজই শহি অনুযায়ী বহন করহত হচষ্টা
করহব। অপারেতা ছাো মজদুর তালাশ করহব না বরং হয পয়সা মজদুরহক
হদহত হসটা হোপহন দান কহর হদহব।
(৫) সাধারর্ মুসলমানহদর মহধয হয হকউ হহাক না হকন প্রথহম হনহজ তাহক
সালাম হদহব। কখহনা অহনযর সালাহমর আশা বা অহপো করহব না। এটা
অহংকাহরর আলামত।
এ বযাপাহর হবনয়ী এবং সাধারর্ হলাকহদর হখদমতই হবশী উপকারী।
মাশাহয়হখ হকরাহমর হখদমত হতা েবণ ও বেহত্বর হজহনস।
(৬) হনহজর বযাপাহর েীবত কুৎসা রটনা, অপবাদ ইতযাহদ শুহন প্রহতবাদ ও
হনহজর সাফাইহয়র হফহকর করহব না। বরং হনহজর আহত্মক হদাষ ত্রুহটহক সামহন
হরহখ শুকহরয়া আদায় করহব হয, আমার অসংখয হদাষত্রুহটর মধয হথহক অহনক
অল্পই বর্ণনা করা হহয়হছ। আর এর মহধয আমারই ফায়দা হহয়হছ হয,
গুনাহসমূহহর হকছু কাফফারা হহয় হেহছ। এবং েীবতকারী তার হনকীগুলী
আমাহক হাহদয়া হদহয়হছ। সুতরাং তার উপর রাে করা অনথণক কাজ, কারর্
হনকীর হাহদয়া হতা আপনজনও হদহব না।
(৭) কখহনা যহদ হোস্বা প্রকাশ হপহয় যায় তাহহল হছাটহদর হথহকও েমা
হচহয় হনহব। এ বযাপাহর লজ্জা শরমহক প্রেয় হদহব না। কারর্ জুলুম হহয়
থাকহল হাশহরর ময়দাহনর আযাব দুহনয়ার সামানয লজ্জা হথহক অহনক কহিন
হহব।
(৮) হকউ যহদ হতামার হক নষ্ট কহর অথবা হতামার উপর বাোবাহে কহর
তাহহল হনজ হক উসূল করার ধবধ হচষ্টাহত হদাষ হনই। তহব প্রহতহশাধ হনয়ার
হচষ্টা করহব না।
(৯) সকহলর সহীহ ও সহিক উপহদশ ও রায় মানার জনয ধতরী থাকহব। তহব
শতণ হল এ নসীহত তবীয়হতর হখলাপ হহত পাহর। হকন্তু শরী‘আহতর হখলাপ না
হহত হহব। যহদ হকান হবষয় এহকবাহর বুহঝ না আহস তাহহল হযােয কাহরা সাহথ
মাশওয়ারা কহর হনহব।
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(১০) যহদ সদকা, যাকাত ইতযাহদ গ্রহহর্র উপযুি হও এবং গ্রহর্ও কহরা
তাহহল হোপহন হনওয়ার পহরবহতণ প্রকাহশয অনযহদর সামহন হনহব। সাধারর্
সদকার তুলনায় যাকাত হবহশ হনহব হকননা এহত হবনয় হবহশ প্রকাশ পায়।
তারপর হনহজর প্রহয়াজন না হহল তা সদকা কহর হদহব। হকননা দান সদকা
করাও হকহবহরর এক বে হচহকৎসা।
(১১) মৃতুযহক অহধক পহরমাহর্ স্মরর্ করহব এবং হযখাহনই সুহযাে হয় পূর্ণ
হচষ্টা কহর ইহহতমাহমর সাহথ মৃহতর দাফন কাফহনর মহধয শরীক হহব। হবহশষ
কহর হনজ হাহত হোসল হদহব, কবহর রাখহব। যহদ হোসল হদয়ার অহভজ্ঞতা না
থাহক তাহহল কমপহে মৃহতর শরীহর পাহন হঢহল হদহব অথবা অনয হকান
হখদমত আঞ্জাম হদহব।
(১২) হনজণহন উপহরাহল্লহখত হবষহয়র হমারাকাবা করহব। সাহথ সাহথ
অহংকারী ও হবনয়ী হলাকহদর টনাবলীও পেহত থাকহব। এরজনয ‘আকাহবর
কা তাকওয়া’ ‘আকাহবহর উলামাহয় হদওবন্দ’ ইতযাহদ হকতাবসমূহ অহনক
উপকারী।
অহংকাহরর হচহকৎসার বযাপাহর মাওলানা সামদ আহমাদ খান সাহহব রহ. এর
অমূলযবার্ী হতহন বহলনুঃ এক হাদীস শরীহফ এহসহছتَمَعْدَدُوا وَاخْشَوْشَنُوا وَامْشُوا حُفَاة
অথণাৎ, সাদাহসধা খাওয়া দাওয়া কর, হমাটা কাপে পহরধান কর, কখহনা কখহনা
জুতা ছাো চলাহফরা কর। এছাো অহংকাহরর হচহকৎসা এটাও হয, জামা,
পায়জামা সুন্নাত তরীকায় পাহয়র হোছার মাঝামাহঝ পযণন্ত পহরধান করহব।
জামা কাপে তাহল লাোহনা ছাো পহরতযি কহরা না। কখহনা কখহনা সাধারর্
খাবার হযমন : হসরকা, হনেমাহনর হখজুর ইতযাহদ খাও। কখহনা কখহনা সাধারর্
বাহহনও হযমন হরকশায় আহরাহন কর। এসব আমল অহংকাহরর হচহকৎসার
হনয়হত কর।
(শাইখুল হাদীস কুতবুল আলম হযরত মাওলানা যাকাহরয়া রহ.-এর রহচত
উম্মুল আমরায হকতাব হথহক সংেৃহীত)
সপ্তহবংশ অধযায়
হক্কানী উলামাহয় হকরাহমর হনদশণন
১. হক্কানী উলামাহয় হকরাম আপন ইলম দ্বারা দুহনয়া উপাজণন কহরন না।
আহলম হহল কমপহে দুহনয়ার প্রহত ৃর্া, উহার অপহবত্রতা ও হীনতার অনুভূহত
থাকহত হহব। আর আহখরাহতর আযমত, উহার স্থ্াহয়ত্ব ও উহার হনয়ামহতর
পহবত্রতার অনুভূহত থাকহত হহব। এ কথা উপলহি কহর হয, দুহনয়া এবং
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আহখরাত দুহট হবপরীতমুখী বস্তু, দুই সতীহনর সমতুলয। একজনহক রাজী
করহল অপরজন হনশ্চয় অসন্তুষ্ট হহব। হযরত আবূ হুরায়রা রাহয. হথহক বহর্ণত,
হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলন, ‘হয বযহি এমন ইলম যা দ্বারা
আল্লাহর সন্তুহষ্ট অজণন করা যায় তা শুধু দুহনয়া পাওয়ার জনয অজণন কহর হস
হকয়ামহতর হদন জান্নাহতর ঘ্রার্ও পাহব না।” (আবু দাউদ হাুঃ নং-৩৬৬৪,
মুস্তাদরাহক হাহকম-১/৮০)

উহল্লখয, এর দ্বারা মসহজহদ ইমামতী বা মাদরাসায় হশেকতা কহর হবহনময়
হনহষধ করা হয়হন বরং ইলম হশহখও ইলমী হখদমত সম্পূর্ণ পহরতযাে কহর
হনহরট দুহনয়া উপাজণহন মশগুল হওয়া, হযমন হবহদহশ হেহয় টাকা উপাজণহন
মশগুল হওয়া, অনুূপপ ইলহমর দ্বারা আমীর উমারা বা ভ্রান্ত বযহি বা দহলর
দালালীর হবহনময় গ্রহর্ বুঝাহনা হহয়হছ। (সংকলক)
২. তাাঁহদর কথা ও কাহজ েরহমল না হওয়া অথণাৎ, এমন না হওয়া হয অপরহক
নছীহত কহর অথচ হনহজ আমল কহর না। আল্লাহ তা‘আলা বহলন, “কী েজহবর
কথা হয, অনযহক উপহদশ হদহো আর হনহজর খবর হনহো না! অথচ হতামরা
আল্লাহর হকতাবও পাি কহর থাহকা। (সূরাহয় বাক্বারা, আয়াত-৪৪)
৩. তাাঁরা এমন ইলহম মশগুল হহব যা পরকাহল কাহজ আসহব ও হনক কাহজ
আগ্রহী হহব। এমন ইলম হহত হবাঁহচ থাকহব যা দ্বারা পরকাহল হকান ফায়দা হহব
না। বা হহলও খুব কম। হয হবদযা দ্বারা দুহনয়া উপাজণন করা হয়, আমরা মূখণতা
বশতুঃ উহাহকও ইলম মহন কহর, অথচ উহা ইলম নয়।
৪. তাাঁরা উন্নতমাহনর খানাহপনা ও হপাষাক-পহরেহদর চাকহচহকযর হদহক
মহনাহযােী হহব না, বরং এসব বযাপাহর মধযমপন্থা ও বুযেু ণাহনর তরীকা গ্রহর্
করহব। এসব বযাপাহর যত হবশী সাধারর্ বস্তুর হদহক তার লেয হহব তত হবশী
আল্লাহর ধনকটয লাভ হহব ও আহখরাহত তার মযণাদা বৃহি পাহব। হযরত
আব্দুল্লাহ ইবহন মাসউদ রাহয. বহল, ‘হতামরা আল্লাহ তা‘আলার বযাপাহর
যথাযথ ভাহব লজ্জাহবাধ কর। বর্ণনাকারী বহলন, আমরা হতা আল্লাহর বযাপাহর
লজ্জাহবাধ কহর থাহক। প্রহতউত্তহর হতহন বহলন, হবষয়টা এমন নয়, বরং আল্লাহ
তা‘আলার বযাপাহর যথাযথ লহজ্জত হওয়ার অথণ হল, মাথাহক এবং মাথা যা
হকছু সংরের্ কহর তাহক হহফাযত করা, উদর ও উদহরর চাতুহর হথহক হবাঁহচ
থাকা, এবং মৃতুয ও মৃতুযর পহরর জীবনহক স্মরর্ করা, আর হয বযহি
পরকাহলর সফলতা চায় হস দুহনয়ার চাকহচকয বজণন কহর, হয বযহি এূপপ
করল হসই মূলত আল্লাহর বযাপাহর যথাযথ লজ্জাহবাধ করল।” (হতরহমযী শরীফপৃষ্ঠাুঃ ৫৫৪, হাদীস নং-২৪৫৮, মুসনাহদ আহমাদ-১/৩৮৮ হাদীস নং-৩৬৭১)

৫. তাাঁরা বাদশাহ ও সরকারী কমণকতণাহদর হনকট হহত দূহর থাকহব। দীনী
প্রহয়াজন ছাো তাহদর হনকট হমাহটই যাহব না, স্বয়ং তারা আসহল খুব কমই
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সাোত হদহব। হকননা তাহদর সহহত হমলাহমশায় অহনক হেহত্র তাহদর হমথযা
প্রশংসা করহত হয়, তাহদর অনযায় আচরহর্র প্রহত বাধা হদয়া জরুরী হওয়া
সহত্ত্বও বাধা হদয়া মুশহকল হয়। আবার তাহদর মাহলর প্রহতও হলাভ জহন্ম যা
এহকবাহরই নাজাহয়য। মুলকথা আমীরহদর সংেব হল অহনক অনযাহয়র
চাহবকাহি। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, “হয
বযহি মাহি ময়দাহন থাহক হস রুকষ হমজাযী হয়। হয হশকাহরর হপছহন লাহে
হস যাবতীয় কাজ হহত োহফল হহয় যায়। আর হয রাজ দরবাহর আনাহোনা শুরু
কহর হস হফতনায় পহে যায়।” (আবু দাউদ শরীফ-৪৩৫ হাদীস নং ২৮৫৯, হতরহমযী
শরীফ হাদীস নং ২২৫৬, নাসাম শরীফ হাদীস নং ৪৩০৯, মুসনাহদ আহমাদ- ২/২৭৪ হাদীস
নং ৮৮২২)

৬. তাাঁরা ফাতাওয়া হদয়া বা মাসআলা বয়ান করার সময় খুব সতকণ থাহক, বরং
যথাসম্ভব হকান সমসযার সমাধানপ্রাথণী আসহল তার হচহয় আরও উপযুি
আহলহমর হনকট তাহক হসাপদণ কহর হদয়।
৭. তাাঁরা বাহতনী ইলম অথণাৎ, কলহবর ইসলাহ-আত্মশুহি প্রহত হবশী যত্নবান
হয়। এহত জাহহরী ইলম উন্নহত লাভ কহর। (আর আমল তখনই নসীব হয় যখন
বান্দা আত্মশুহি বযাপাহর যত্নবান হয়। (সংকলক)
৮. আল্লাহ তা‘আলার উপর তাাঁহদর মমান ও ইয়াক্বীন অহধক পহরমান হহব।
(োয়রুল্লাহ তথা আসবাহবর উপর তাাঁহদর ভরসা থাহক না।) (সংকলক)
৯. তাাঁহদর প্রহতহট কাজকহমণ আল্লাহর ভয় প্রকাশ হপহত থাহক। আল্লাহর আযমত
ও বেহত্বর প্রভাব হসই বযহির হপাষাক, অভযাস, কথা-বাতণা, চুপ থাকা
ইতযাহদহত প্রকাশ পাহব। তাহদর সূরত হদখহল আল্লাহর স্মরর্ তাজা হহব।
নম্রতা, ভদ্রতা, হবনয়, সহনশীলতা তাাঁহদর অভযাহস পহরর্ত হহব। হবহুদা কথা
ও িাট্টা-মস্কারী হহত হবাঁহচ থাকহব। হকননা, এগুহলা অহংকাহরর হচি ও
আল্লাহর প্রহত হনভণহয়র হনদশণন।
১০. তাাঁহদর অহধক মনহযাে হল ঐসব মাসআলার প্রহত যা জাহয়য-নাজাহয়য
হবষয়ক আমহলর সহহত সম্পকণযুি। হযমন, অমুক হজহনস দ্বারা নামায নষ্ট হহয়
যায়। তারা মানহতক-ফালসাফা ইতযাহদ তকণশাহস্ত্রর হপছহন হতমন পহে না, যা
দ্বারা হলাহক তাাঁহদরহক দাশণহনক বা যুহিবাদী মহন কহর।
১১. তাাঁরা কাউহক অেভাহব অনুকরর্ অনুসরর্ কহর না, বরং হনহজহদর ইলম
দ্বারা সুক্ষ্ম দৃহষ্টহত লেয কহর শুধুমাত্র হুযূহর পাক (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাহমর) তাহবদারী কহর, আর এটা হয় সাহাবীহদর রাহয. অনুকরহর্র
মাধযহম, হকননা তাাঁরা হপ্রয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম হালত
সম্পহকণ সবণাহধক জ্ঞানী হছহলন।
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১২. তাাঁরা কহিারভাহব হবদ‘আত হহত আত্মরো কহর। একমাত্র হপ্রয়নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাহদর আমল ও আদশণ তালাশ কহর
তার উপর আমল কহর। কাহরা হনকট হলাকহদর অহতমাত্রায় আনাহোনা হদহখই
তাহক মকবূল বহল মহন কহর না। (হবুঃ দ্র: হবস্তাহরত জানার জনয ফাযাহয়হল সাদাকাত
হদ্বতীয় খন্ড- ৩২০ পৃষ্ঠা হথহক ৩৩২ পৃষ্ঠা হদখুন)

অষ্টহবংশ অধযায়
ইসলাহী হচহিপত্র হলখার হনয়ম
১। একদম উপহর হবস্হমহী তা‘আলা।
২। সালাম হলখার পর হবষয়বস্তু শুরু করহব।
৩। কােহজর মহধয লম্বা ভাহব মাঝখাহন ভাজ করহব, তার পর ডান অহধণহক
হলখহব এবং বাম অহধণহক জবাহবর জনয খাহল রাখহব।
৪। ইসলাহী সম্পকণ কাহয়ম এর এজাযত না হনহয় ইসলাহী হচহি হলখহব না।
৫। প্রহতযক হচহির উপহর হবস্হমহী তা‘আলার নীহচ হচহি নং........... হলখহব।
৬। হচহি খাহমর হভতহর হদহব, খাহমর উপর শুধু হনহজর নাম ও হিকানা হলখহব
(এটা হাহত হাহত হনয়ার হেহত্র)।
৭। প্রহতযক হচহির সাহথ আহের হচহির ফহটাকহপও হদহয় হদহব।
৮। এক হচহিহত একটা সমসযার হবহশ উহল্লখ করহব না, এক পাতার হভতহর
হশষ করহত হচষ্টা করহব, একান্ত হিকার কথা হভন্ন।
৯। পরামশণ অনুযায়ী কতটুকু আমল করা হহয়হছ? এবং ফলাফল হক? তা
অবশযই উহল্লখ করহব।
* হচহির হশহষ নাম হিকানা ও তাহরখ হলখহব।
ঊনহত্রশতম অধযায়
বাংলাহদহশ মুহহউস্সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক
সাহহব রহ.-এর খুলাফাহয় হকরাহমর তাহলকা
জরুরী আরয,
হযরতওয়ালা হারদুম রহ. “হফহহরহস্ত মুজাযীহন বাই‘আত ও হসাহবত” নামক
হকতাহবর ভূহমকায় বহলনুঃ
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১। এহদর (খুলাফাহদর) কাহরা সাহথ ইসলাহী সম্পকণ কাহয়ম করহত হহল তার
তখনকার অবস্থ্া পযণহবের্ কহর হনহব হয, হস শরী‘আহতর উপর আহছ হক না?
শুধুমাত্র আমার এ অনুমহতর উপর হভহত্ত কহর তাাঁর সাহথ সম্পকণ কাহয়ম করহব
না।
২। আর তাহদর কাহরা হথহক যহদ শরী‘আত হবহরাধী হকান কাজ অনয কাহরা
দৃহষ্টহোচর হয় তাহহল প্রকৃত অবস্থ্া হজহন তাাঁর সংহশাধহনর হফহকর করহব এবং
আমাহকও অবেত করাহব।”
১। হযরত মাওলনা ফজলুর রহমান সাহহব রহ.
খানকাহয় ইমদাহদয়া আশরাহফয়া
৭৬ নং ঢালকা নের, ঢাকা।
২। হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান সাহহবরহ.
মহাপহরচালক ইসলাহমক হরসাচণ হসন্টার বসুেরা, ঢাকা
হমাবাইল: ০১৮১৯-২৫৮৪৪
৩। হযরত মাওলানা সালাহুিীন সাহহব রহ.
মুহাহিস, জাহম‘আ ইসলাহময়া দারুল উলূম মাদাহনয়া
৩১২, দুঃ যাত্রাবােী, ঢাকা-১২০৪
৪। হযরত মাওলানা প্রহফসর হামীদুর রহমান সাহহব (দা:বা:)
আমীর, মজহলহস দাওয়াতুল হক,
রমনা হালকা, ঢাকা।
হমাবাইল : ০১৭১১-৬৯৮৯৫১, হফান: ৮৯১৬৩৫৯
৫। হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহহব (দা:বা:)
মুহতাহমম, জাহম‘আ ইসলাহময়া দারুল উলূম মাদাহনয়া
৩১২, দুঃ যাত্রাবােী, ঢাকা-১২০৪
হমাবাইল : ০১৭১-৫২৪১৭৬, হফান : ৭৫১৯২৬৫
৬। হযরত মাওলানা মুফতী শামসুিীন সাহহব (দা:বা:)
মুহাহিস, জাহম‘আ ইসলাহময়া পহটয়া, চট্টগ্রাম
হমাবাইল: ০১৮-৬৬৫১১৩, হফান: ০৩১-৭২২৩৪৮
৭। হযরত মাওলানা শফীউল্লাহ সাহহব (দা:বা:)
মুহাহিস, েওহরডাংো মাদরাসা, হোপালেঞ্জ,
হমাবাইল : ০১৭১-৭২২৪৪৪
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৮। হযরত মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক সাহহব (দা:বা:)
শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী,
জাহম‘আ রাহমাহনয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭,
হমাবাইল : ০১৭১২-৭৯৭১৮১, হফান: ৮১৫০১৮৬
৯। হযরত মাওলানা প্রহফসর হেয়াসুু্িীন সাহহব (দা:বা:)
আমীর, দাওয়াতুল হক, লালবাে হালকা, ঢাকা
হফান: ৯৬৬০৫৩৫
১০। হযরত মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহহব (দা:বা:)
মুহাহিস, জাহম‘আ ইমদাহদয়া, হকহশারেঞ্জ,
হফান: ০৯৪১-৫৫২০৭
১১। হযরত মাওলানা হহফজুর রহমান সাহহব (দা:বা:)
মুহতাহমম, জাহম‘আ রাহমাহনয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
হমাবাইল : ০১১৯-৪২৮৩০৫, হফান: ৮১৫০১৮৬
১২। জনাব, হপ্রহন্সপাল হমজানুর রহমান সাহহব (দা:বা:)
নাহযম, মাদ্রাসা দাওয়াতুল হক হদওনা, কাপাহসয়া, োজীপুর,
হমাবাইল : ০১৭১-৫১৩৮৭৪, হফান: ৭১২২৪৪৪
১৩। হযরত মাওলানা আব্দুস সাত্তার সাহহব (দা:বা:)
ছােলনাইয়া, হফনী
১৪। হযরত মাওলানা মুহহব্বুল্লাহ সাহহব (দা:বা:)
মুহতাহমম, মাদরাসা আজীজুল উলূম বাবুনের ফকীরহাট চট্টগ্রাম,
হমাবইল : ০১৮১১-৩২৮০৬৭
১৫। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ধতহয়যব সাহহব (দা:বা:)
মুহতাহমম, মাদরাসাহয় আরাহবয়যা, হজরী, চট্টগ্রাম,
হমাবইল : ০১৮১১-৩১৬৬৫৬
১৬। হযরত মাওলানা আরশাদ সাহহব (দা:বা:)
মুহাহিস, কাহসমুল উলূম মাদরাসা, বগুো।
হমাবাইল : ০১৮-৪৬৯৬৬৭, হফান : ৮৮২৫০৯১
১৭। হযরত মাওলানা সাইহয়যদ আহমাদ সাহহব (দা:বা:)
মুহতাহমম, ওলামা বাজার মাদরাসা, হফনী
হমাবইল : ০১৭১১-৩২৭৭৭১
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১৮। হযরত মাওলানা মুফতী নূরুল হক সাহহব (দা:বা:)
১৭৯ নং মুরাদপুর, জুরাইন, ঢাকা
হফান : ৭৪১৫০৪৮
১৯। হযরত মাওলানা আনওয়ারুল হক সাহহব (দা:বা:)
নাহয়হব মুহতাহমম ও মুহাহিস, জাহম‘আ ইসলাহময়া যাত্রাবােী, ঢাকা।
হফান : ৭৫১৯২৬৫/২১
২০। হযরত মাওলানা রফীক আহমাদ সাহহব (দা:বা:)
মুহাহিস, জাহম‘আ ইসলাহময়া যাত্রাবােী, ঢাকা-১২০৪।
হফান: ৭৫১১৯৪৪, ৭১৬৬১৬১
২১। হযরত মাওলানা মুফতী উবাইদুল্লাহ সাহহব (দা:বা:)
মুহাহিস, জাহম‘আ আরাহবয়া ফহরদাবাদ, ঢাকা,
হমাবইল : ০১৭১-৩২১১১১, হফান: ৭১২১৩৮২
২২। হযরত মাওলানা মুফতী সুহাইল সাহহব (দা:বা:)
মারকাহজ হফকহর ইসলামী বসুেরা, ঢাকা
হমাবাইল : ০১৮১১-২৫১৯৭৫
২৩। হযরত মাওলানা মুফতী হমজানুর রহমান সাহহব (দা:বা:)
মারকাহজ হফকহর ইসলামী বসুেরা, ঢাকা,
হমাবইল : ১০৮-২৫১০৭০
২৪। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ সাহহব (দা:বা:)
মুহতাহমম, জাহম‘আ ইমদাহদয়া হকহশারেঞ্জ,
হমাবাইল : ০১৭১১-১৪৪৬৩৭, হফান: ০৯৪১-৫৫২০৭।
২৫। হযরত মাওলানা আব্দুল কুিূস সাহহব (দা:বা:)
মুহতাহমম, ফহরদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা,
হমাবাইল: ০১৮১-২৪৯৩৩৮১, হফান: ৭৪১০২৩৫, ৭৫১৪০০৩
২৬। জনাব হাজী মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ সাহহব (দা:বা:)
৬৯/৮-এ ধানমহন্ড-, ঢাকা, হফান: ৮১১১৫২৬, ৯১১১২০৯
২৭। আলহাজ্ব নাহজমুিীন আহমাদ (মুজাহয হসাহবত)
নাহয়হব আমীর, দাওয়াতুল হক উত্তরা হালকা, ঢাকা
হমাবাইল: ০১৯৩৪৯৫৫৯, হফান: ৮৯১২৬২৫
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হত্রশতম অধযায়
হাকীমুল উম্মত, মুজাহিদুল হমল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
কতৃক
ণ প্রহতহষ্ঠত মজহলহস দাওয়াতুল হহকর লেয ও উহিশয
প্রহতযক এলাকায় মজহলহস দাওয়াতুল হহকর একহট হালকা বা কহমহট থাকহব।
যার মহধয একজন আমীর থাকহবন এবং এক বা একাহধক নাহয়হব আমীর
থাকহবন। বাকী সকহল সদসয থাকহবন। আর একহট মসহজদহক মারকায
হহসাহব হনধণাহরত কহর হনহবন। জরুরী খরচ সদসযহদর স্বতুঃস্ফূতণ দাহনর
মাধযহম সম্পাহদত হহব। এর জনয বযাপকভাহব হকান চাাঁদা আদায় করা যাহব
না। এবং উি কহমহট হনহোি লেয ও উহিশযগুহলা বাস্তবায়হন সহচষ্ট থাকহব।
১. মজহলহস দাওয়াতুল হহকর বুহনয়াদী লেয ও উহিশয হহে কুরআহন
কারীহমর সহীহ তা‘লীমহক সবণস্তহরর মুসলমানহদর মহধয চালু করা। যাহত ভুল
ও মাজহূল পো বে হয়। এর জনয মারকাহযর পে হথহক হবহশষ বযবস্থ্া গ্রহর্
করা এবং হবশুি সুন্নাহতর তা‘লীমহক বযাপক কহর আমাহদর আমহলর ইসলাহ
করা। হবহশষ কহর আমর হবল মাূপফ এর সাহথ নাহী আহনল মুনকার-এর উপর
গুরুত্বাহরাপ করা। এর জনয প্রহতযক মসহজহদ মুসহল্লহদর সামহন গুনাহহ
কবীরাসমূহ তুহল ধরা এবং তার দুহনয়াবী েহতও বর্ণনা করা।
২. মজহলহসর আরাকীন তথা মজহলহস দাওয়াতুল হহকর কহমহটর সদসযহদর
মাহস একবার ধবিহকর আহয়াজন করা। হসখাহন তারা সুন্নাহতর মুযাকারা ও
মশক করহবন। েত মাহসর কারগুযারী শুনহবন এবং সামহনর মাহসর কাহজর
হপ্রাোম বানাহবন।
৩. সবণ সাধারহর্র মহধয সুন্নাহতর আগ্রহ সৃহষ্টর জনয হনহদণষ্ট হদহন হযমন
ইংহরজী মাহসর প্রথম শুিবার মাহসক ইজহতমার বযবস্থ্া করা। হযখাহন
সুন্নাহতর আহলাচনা এবং আমলী মশহকর বযবস্থ্া থাকহব।
৪. মসহজদ, মাদরাসা, স্কুল, কাহরা বােী বা অনয হয স্থ্াহন সম্ভব মারকাহযর
পে হথহক মাহস চারহট োশতী মাহহফহলর ইহন্তজাম করা। এবং হসখাহন খানাহপনা বা চা নাস্তার বযবস্থ্া করহত হনহষধ করা।
৫. এলাকার সকল মসহজহদ এক হমহনহটর মাদরাসা নামক হকতাব আর না
পাওয়া পযণন্ত হকান সুন্নাহতর হকতাহবর তা‘লীম চালু করার বযবস্থ্া করা এবং
সপ্তাহহ একহদন হকান এক নামাহযর পর ১৫/২০ হমহনট পযণন্ত উযূ, নামায,
আযান ইকামাত ও অনযানয গুরত্বপূর্ণ আমহলর বাস্তব প্রহশেহর্র ইহন্তজাম করা।
৬. বছহর ২/৪ বার আইম্মাহয় মসাহজদ এর সহম্মলহনর আহয়াজন কহর তাহদর
দাহয়ত্ব-কতণবয তুহল ধরা ও হবহভন্ন হবষহয় আমলী মশক করাহনা।
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৭. হয সব এলাকায় মসহজদ বা মাদরাসা হনই হসসব এলাকায় মসহজদ ও
ফুরকাহনয়া মাদরাসা প্রহতষ্ঠার হচষ্টা করা।
৮. রমাযান মাহস হবনা পাহরেহমহক খতহম তারাবীহর নামায পোহনার জনয
মুখহলস হাহফয হনহয়াহের ইহন্তজাম করা।
৯. মসহজহদ সুন্নাত তরীকায় গুনাহমুি পহরহবহশ হববাহহর জনয হলাকহদরহক
উদ্বুি করা। এবং হববাহহর বদ রসম বুহঝহয় বে করা।
১০. কাহরা ইহন্তকাল হহয় হেহল সুন্নাত তরীকায় কাফন-দাফন ও মাহয়যহতর
হুকূহকর বয়াহনর বযবস্থ্া করা। কাফন-দাফন এবং হবহশষ কহর সওয়াব
হরসানীর েলদ পিহতগুহলা জনাসাধারর্হক বুহঝহয় তা বে করার বযবস্থ্া করা।
১১. হখদমহত খালক তথা : দুুঃস্থ্ মানবতার হসবা করা। হযমন : ইয়াতীম,
েরীব এবং অসহায় হছহল হমহয়হদর দীনী তা‘লীহমর বযবস্থ্া করা। হবধবা বা
হনুঃস্ব বযহিহদর কমণসংস্থ্ান তথা আহয়র বযবস্থ্া করা। দুহভণে বা ঝে-তুফাহন
আিান্ত হলাকহদর প্রহয়াজনীয় হখদমত করা এবং তাহদর পাহশ দাাঁোহনা
ইতযাহদ।
সৎ কাহজর আহদশ এবং অসৎ কাহজর হনহষহধর গুরুত্ব
 يَقُو ِ ُل « مَا ِمنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِى-عَنْ جَرِي ٍر قَا َل سَمِعْتُ رَسُو َل اللَّ ِه صلى الله ِعليه وسلم
ٍال يُغَيّرُوا إِالَّ َأصَابَهُمُ اللَّ ُه بِعَذَاب
َ َقَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى يَقْدِرُو َن عَلَى أَنْ يُغَيّرُوا عَلَيْ ِه ف
]٣٤٣٤:[سنن أيب داود حـ
» مِنْ قَبْلِ أَ ْن يَمُوتُوا
হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন : যহদ হকান বযহি বা
জাতীর মহধয হকান বযহি হকাহনা গুনাহহর কাহজ হলপ্ত হয় এবং ঐ কওম বা
জামা‘আহতর মহধয শহি থাকা সহত্ত্বও তাহক উি গুনাহ হহত বাধা না হদয়,
তহব মৃতুযর পূহবণ দুহনয়াহতই তাহদর উপর আল্লাহর আযাব এহস যায়। (আবূ
দাউদ, হাদীস নং-৪৩৩৯)

কুতুবুল আলম শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকাহরয়া রহ. বহলন : হহ
আমার মুখহলস বুযেু ণ এবং ইসলাম ও মুসলমাহনর উন্নহতকামী বেুের্ ! ইহাই
হল মুসলমানহদর বংস ও িমবধণমান অবনহতর কারর্। প্রহতযক বযহি
অপহরহচত ও সমপযণায় হলাকহদরহক নয় বরং আপন পরবার পহরজন, সন্তানসন্তহত, অধীনস্থ্ ও হছাটহদর প্রহত একটু লেয কহর হদখুন। তারা হক পহরমার্
প্রকাশয গুনাহহর মহধয হলপ্ত আহছ; আর আপনারা হনহজহদর প্রভাব-প্রহতপহত্ত
দ্বারা তাহদরহক বাধা প্রদান করহছন হকনা। বাধা হদওয়ার কথা বাদ হদন, বাধা
হদওয়ার এরাদাই বা কহরন হকনা। অথবা এই আশংকা আপনার মহন আহস
হকনা হয, আমার হপ্রয় পুত্র হক করহছ। যহদ হস সরকাহরর হবরুহি হকান অনযায়
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কাজ কহর বা অপরাধও নয় শুধু সরকার হবহরাধী হকান রাজবনহতক সভা
সহম্মলহন অংশগ্রহর্ কহর, তহব আপহনও তাহত জহেহয় পোর ভহয় হচহন্তত হহয়
যান। তাহক শাসন করা হয় এবং হনহজ হনহদণাষ ও দায়মুি থাকার জনয হবহভন্ন
রকম তাদবীর করা হয়। হকন্তু আহকামুল হাহকমীন আল্লাহর নাফরমাহনর
সাহথও হক হসই আচরর্ করা হয় যা এই ের্স্থ্ায়ী দুহনয়ার নের্য সরকারী
অপরাধীর সাহথ করা হয়।
আপহন ভাল কহরই জাহনন আপনার হপ্রয় পুত্র দাবা হখলায় আসি, তাসহখলায়
(হট হভ, হভ হস আর এর মহধয) ডুহব থাহক, কহয়ক ওয়াহির নামায হছহে হদয়।
হকন্তু আফহসাস! কখনও আপনার মুখ হহত ভুহলও এই কথা হবর হয় না হয,
হবটা! হক করছ? এ হতা মুসলমাহনর কাজ নয়। অথচ তার সাহথ খানাহপনাও
হছহে হদওয়ার হুকুম হছল।
এমন অহনক হলাক পাওয়া যাহব, যারা হছহলর উপর এই জনয নারাজ হয, হছহল
অলস ও হর বহস থাহক; চাকহরর হচষ্টা কহর না অথবা হদাকাহনর কাহজ
মহনাহযাে হদয়া না; হকন্তু এমন হলাক খুব কমই পাওয়া যাহব যারা হছহলর
উপর এই জনয নারাজ হয, হস জামাআ‘হত নামায আদায় কহর না হকংবা নামায
কাযা কহর হদয়।
বুযেু ণ ও বেুের্! দীহনর প্রহত উদাসীনতা যহদ শুধু আহখরাহতর জনযই েহতকর
হহতা তবুও ইহা হহত বহুদূহর থাকা উহচত হছল। হকন্তু সবণনাশ হতা এই হয, হয
দুহনয়াহক আমরা কাযণত আহখরাহতর উপর প্রাধানয হদহয় থাহক, হসই দুহনয়ার
বংসও দীহনর প্রহত এই উদাসীনতার কারহর্ই হহে। হচন্তা করুন- এই
অেহত্বর হক হকান সীমা আহছ?
(]٢٧: ){وَمَنْ كَانَ فِي هَذِ ِه أَعْمَى فَهُ َو فِي اآلْخِرَةِ أَعْمَى وَ َأضَلُّ سَبِيالً} [اإلسراء
অথণাৎ, এই দুহনয়াহত (দীহনর বযাপাহর) যারা অে থাকহব তারা আহখরাহতও
অে থাকহব। (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৭২)
আসল কথা, হযন এই আয়াহতর প্রহতেহব-

]٢ : {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ َوعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌّ وَلَهُمْ عَذَابٌّ عَظِيمٌّ} [البقرة

অথণাৎ, আল্লাহ তাআ‘লা তাহদর অন্তর ও তাহদর কাহনর উপর হসল-হমাহর
হমহর হদয়াহছন এবং তাহদর হচাহখর উপর পদণা পহে আহছ। (সূরা বাকারা, আয়াত-৭)
وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ال تزال
ال إله إال الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما مل يستخفوا حبقها قالوا يا رسول
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 رواه.الله وما االستخفاف حبقها قال يظهر العمل مبعاصي الله فال ينكر وال يغي
٤٣٤٣: [الرتغيب والرتهيب حـ.األصبهاين أيضا
(২) হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন: কাহলমাহয় তাওহীদ
লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) ইহার পািকারীহক সবণদা উপকার
করহত থাহক এবং তার উপর হহত আযাব ও বালা-মুসীবত দূর করহত থাহক
যতের্ পযণন্ত উহার হক আদাহয়র বযাপাহর হবপহরায়াভাব ও অবহহলা না করা
হয়। সাহাবীের্ রাহয. আরয করহলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উহার হক আদাহয়র
বযাপাহর হবপহরায়াভাব ও অবহহলা না করার অথণ হক? উত্তহর হুযুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করহলন : প্রকাহশয আল্লাহর নাফরমানী করা
হয়, আর উহাহক বে করার হকান হচষ্টা করা হয় না। (তারেীব : ইসবাহানী)
এখন আপহনই একটু ইনসাফ কহর বলুন, বতণমাহন আল্লাহর নাফরমানীর হক
হকান সীমাহরখা আহছ? এবং উহাহক বাধা হদওয়ার অথবা বে করার হকংবা
হকছুটা কহমহয় আনার হক হকান হচষ্টা চলহছ? হনশ্চয়ই না। এূপপ ভয়াবহ
অবস্থ্ায় মুসলমান হয জেহতর বুহক হটহক আহছ তাই আল্লাহ তাআ‘আলার
হবহশষ দয়া ও অনুগ্রহমাত্র। নতুবা আমরা আমাহদর বংহসর জনয হকান কাজহট
করহত বাকী হরহখহছ?
হযরত আহয়শা রাহয. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক হজজ্ঞাসা
কহরন, দুহনয়াবাসীর উপর যহদ আল্লাহর আযাব নাহযল হয় এবং হসখাহন হকছু
দীনদার হলাকও থাহকন, তহব তাহদরও হক হকান েহত হহব? হুযুর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম উত্তহর বলহলন: দুহনয়াহত হতা সকহলই েহতগ্রস্থ্ হহব।
হকন্তু আহখরাহত তারা গুনাহোরহদর হথহক পৃথক হহয় যাহব। অতএব, ঐ সমস্ত
হলাক যারা হনহজহদর ধমণ-কহমণর উপর হনহশ্চন্ত হহয় হলাক সমাজ হহত দূহর
সহর হনজণহন বহস রহয়হছন, তারা হযন তা হহত হব-হফহকর না থাহকন। হকননা,
হখাদা না করুন, যহদ পাহপর বযাপকতার কারহর্ হকান আযাব এহস পহে তহব
তাহদরহকও এর স্বাদ হভাে করহত হহব। (শাইখুল হাদীস যাকাহরয়া রহ. কৃত
ফাযাহয়হল তাবলীে হথহক সংেৃহীত)

একহত্রশতম অধযায়
হযরত থানভী রহ. এবং হযরত ইহলয়াস রহ.- এর অহভন্ন তা‘লীম
হযরত হাকীমুল উম্মাত মুজাহিহদ হমল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.
বর্ণনা কহরহছনুঃ
তাকওয়া বা পূর্ণ দীন সবণহমাট পাাঁচহট হবষয় বস্তুর সমহষ্টহক বলা হয় । (১)
মমান আকাইদ দুরস্ত রাখা অথণাৎ ইসলাহমর মূল হবষয়গুহল যা মমাহন
মুফাসসাহলর মহধয উহল্লখ আহছ তাহত অটল হবশ্বাস রাখা (২) ইবাদত বহন্দেী
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সুন্নাত মুতাহবক হওয়া অথণাৎ আল্লাহর ইবাদত এমন ভাহব করা দরকার যা তাাঁর
মহনানীত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম হশহখহয় হেহছন। (৩)
মু‘আমালাত দুরস্ত রাখা অথণাৎ হবজ্ঞ উলামাহদর হথহক হজহন হনহয় হরহযক পূর্ণ
হালাল ও সহীহ রাখা। (৪) মু‘আশারাত অথণাৎ বান্দার হক তথা হলাকহদর
সহহত আচার বযবহার ভাল করা, তাহদর হক আদায় করা, যাহত কাহরা কষ্ট না
হয়। (৫) তাসাওউফ বা তাযহকয়াহয় বাহতন অথণাৎ দশহট হরাে সহ সমস্ত গুনাহ
হথহক আত্মাহক পহবত্র করা এবং দশহট গুহনর দ্বারা অন্তরহক সহজ্জত করা। (সূরা
বাকারা : ১৭৭ , বুখারী শরীফ ১: ৬ বাবু উমুহরল মমান, আদাবুল মু‘আশারাত : ১১,
তালীমুিীন)

উি পাচাঁহট হজহনস বাস্তবায়ন করহত হহল হতন লাইহন হমহনত করহত হহবুঃ
(১) তাবলীে তথা উভয় জেহত কাহময়াবীর একমাত্র রাস্তা দীহনর উপর চলা,
একথা বুহঝহয় দীহনর উপর চলহত উৎসাহহত করা। (২) তা‘লীম তথা
ইসলাহমর আহদশ হনহষধ মানুষহক হশো দান করা। (৩) তাযহকয়া অথণাৎ
আত্মশুহি করা, আল্লাহ ওয়ালাহদর সুহবহত হেহয় হদহলর হথহক বদ খাছলাত
দূর কহর ভাল আখলাক অজণন করা। এই হতনহট পদ্বহতর কথা আল্লাহ তা‘আলা
কুরাআহন কারীহম চার জায়োয় উহল্লখ কহরহছন। (সূরা বাকারা : ১২৯ ও ১৫১ (২)
সূরা আল ইমরান: ১৬৪ (৩) সূরা জুম‘আ: ২)

মুসহলহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা ইহলয়াস রহ. কতৃক
ণ তাবলীহের ছয়হট হসফাত
হনধণাহরত করা হহয়হছুঃ
(১) কাহলমা (২) নামায (৩) ইলম ও হযহকর (৪) ইকরামুল মুসহলমীন (৫)
তাসহীহহ হনয়যাত (৬) তাবলীে।
উি ছয়হট হসফাহতর মহধযই দীহনর জরুরী পাাঁচহট হবষয় রহয়হছুঃ
(১) মমান আকাইদ দুরস্ত করা রহয়হছ প্রথম হসফাত কাহলমার মহধয (২)
ইবাদত বহন্দেী সহীহ করা রহয়হছ হদ্বতীয় হসফাত তথা নামাহযর মহধয (৩) ও
(৪) মু‘আমালাত, মু‘আশারাত সহীহ করার তা‘লীম রহয়হছ চতুথণ হসফাত
ইকরামুল মুসহলমীন এর মহধয। কারর্ যাহদর অন্তহর মুসলমান ভাইহয়র
আজমত ও মুহাব্বত থাকহব তাহদর হলন-হদন ও বান্দার হক সহীহ ভাহব
আদায় হহব। (৫) তাযহকয়া বা আত্মশুহদ্ব রহয়হছ তাসহীহহ হনয়হতর মহধয।
উি আমলগুলী বাস্তবায়হনর হতনহট পিহতও ছয়হট হছফাহতর মহধয রহয়হছুঃ
(১) তাবলীহের গুরুত্ব যা ষষ্ঠ হসফাত, এর দ্বারা মমান মজবুত হয় । (২)
তা‘লীম তথা উলামাহয় হকরাম হথহক মূল মমান ও মমাহনর শাখা প্রশাখা সমূহ
তথা ইবাদত মু‘আমালাত ও মু‘আশারাত তাযহকয়া হশহখ হনয়া, উহা তৃতীয়
হসফাত ইলহমর মহধয আহছ। (৩) তাযহকয়া আত্মশুহি করা ইহা তৃতীয় হসফাত
হযহকর এর মহধয রহয়হছ।
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উহল্লহখত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় হয , হযরত থানবী রহ. এবং হযরত ইহলয়াস
রহ. এর তা‘লীম একই হছল। সুতরাং আমাহদর সকহলরই কতণবয পূর্ণ দীনদারী
অজণহনর জনয তাবলীে, তা‘লীম ও তাযহকয়ার হমহনহতর সাহথ জুহে থাকা।
হতনটার হকান একহটহকও কম গুরুত্বপূর্ণ মহন না করা।
মুসহলহুল উম্মাহ হযরত মাওলানা ইহলয়াস রহ. ইরশাদ কহরন
(১) আমাহদর হমহনহতর আসল উহিশয হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম যা হকছু হনহয় এহসহছন তা হশো হদয়া । (অথণাৎ ইসলাহমর সম্পূর্ণ
ইলমী এবং আমলী ূপপহরখার সাহথ উম্মতহক পহরহচত করা।) এটাই হল
আমাহদর আসল উহিশয। আর কাহফলা সমূহহর (হবহভন্ন জামা‘আহতর) এ
চলাহফরা এবং তাবলীেী োশত্ ইতযাহদ এগুহলা হল উি উহিহশযর জনয
প্রাথহমক মাধযম। আর কাহলমা ও নামাহযর তালকীন ও তা‘লীম আমাহদর
সম্পূনণ হনসাহবর ‘আহলফ’ ‘বা’ ‘তা’ এর মত। এটাও সুস্পষ্ট কথা হয, আমাহদর
এ কাহফলা (তাবলীেী জামা‘আত) দীহনর সকল প্রকার কাজ করহত সেম নয়।
তাহদর দ্বারা হতা শুধুমাত্র এতটুকু হহত পাহর হয, হবহভন্ন জায়োয় হপ াঁহছ
হনহজহদর হচষ্টা হকাহশহশর মাধযহম ঐ এলাকায় এক জােরর্ সৃহষ্ট করহব এবং
োহফলহদর সহচতন কহর তাহদরহক স্থ্ানীয় আহহল ইলম এর সাহথ সম্পৃি
করার এবং উলামা ও হনক হলাকহদরহক সাধারর্ মানুহষর ইসলাহহর কাহজ
লাহেহয় হদয়ার হচষ্টা করহব। সব জায়োয়ই দীহনর আসল কাজ হতা ঐ
এলাকার আহলহম দীনই করহত সেম হহবন। আর সাধারর্ মানুহষর হবশী লাভ
হহব স্থ্ানীয় আহহল দীহনর হথহক ইলম হাহসল করার দ্বারা। (মালফুজাত নং : ২৪,
পৃুঃ ৩৯)

(২) দাওয়াত ও তাবলীহের সাথীহদর উহিহশয হতহন বহলন, আপনাহদর এ
সম্পূর্ণ চলাহফরা এবং হচষ্টা প্রহচষ্টা সম্পূর্ণ হবফহল যাহব যহদ এর সাহথ ইলহম
দীন এবং হযকরুল্লাহর পুহরা ইহহতমাম আপনারা না কহরন। (এ ইলম এবং
হযহকর পাহখর ডানার মত। দুহট ডানা ছাো পাহখ আকাহশ উেহতই পারহবনা)
অনযথায় প্রবল আশংকা রহয়হছ হয, যহদ এই দুহট হবষহয়র প্রহত উদাসীনতা
প্রদশণন করা হয় তাহহল এই প্রহচষ্টা দ্বারা (আল্লাহ না কহরন) হফত্না এবং
হোমরাহীর একহট নতুন দরওয়াজা খুহল যাহব। (মালফুজাত নং : ৩৫, পৃুঃ ৪৭)
এ বর্ণনার দ্বারা হযরত ইহলয়াস রহ. উলামাহদর হথহক ইলম হাহসল এবং
আল্লাহ ওয়ালাহদর হথহক আত্মশুহি অজণন করার উপর গুরুত্বাহরাপ কহরহছন।
(৩) আহম প্রাথহমক অবস্থ্ায় এভাহব হযকর এর তা‘লীম হদহয় থাহক, প্রহত
নামাহযর পর তাসবীহহ ফাহতমী, সকাল সেযায় হতন তাসবীহ, একশতবার
কাহলমাহয় সুওম, একশতবার দূপদ শরীফ ও একশতবার ইহস্তেফার এবং
হবশুিভাহব হকরাআহতর সাহথ কুরআন হতলাওয়াত। আর নফল নামাহযর মহধয
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তাহাজ্জুহদর তাকীদ এবং আহহল হযকর তথা উলামাহয় হকরাম ও মাশাইখহদর
কাহছ যাওয়া। (মালফুজাত নং ৪৯, পৃুঃ ৬২)
(৪) ইলম এবং হযকর এর কাজ এখনও আমাহদর মুবাহল্লেীনহদর হনয়ন্ত্রহন
আহসহন; এ হবষহয় আহম অতযন্ত হচহন্তত। এর তরীকা এটাই হয, ঐ সমস্ত
হলাকহদরহক আহহল ইলম এবং আহহল হযকর এর হনকট পািাহনা হহব, যাহত
তাহদর তত্ত্বাবধাহন তাবলীেও করহব এবং ইলম ও সুহবত হথহকও উপকৃত
হহব। (মালফুজাত নং ৪৯, পৃুঃ ৭০)
এ বর্ণনার দ্বারাও হযরত রহ. উলামাহদর হথহক জরুরী ইলম ও মাশাইখহদর
হথহক আত্মশুহি করাহনার উপর তাকীদ কহরহছন।
(৫) তাবলীে জামা‘আত সমূহহর হনসাব তা‘লীহমর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হহে
তাজবীদ হশো করা। অথণাৎ কুরআহন কারীহমর সহীহ শুি হতলাওয়াত হশো
করা। (মালফুজাত নং ২০২ পৃুঃ ২০১)
(৬) আমাহদর সকল মসহজদ মূলত মসহজহদ নববীর শাখা, এজনয আমাহদর
মসহজদ গুহলাহত ঐ সমস্ত কাজ হওয়া চাই যা হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম এর মসহজহদ হত, হসখাহন নামায ছাোও তা‘লীম এবং তাযহকয়ার
কাজও হহতা এবং দীহনর দাওয়াত সংিান্ত সমস্ত কাজও মসহজদ হথহকই
হহতা। (মালফুজাত নং ২০৭ , পৃুঃ ২০৪)
এই বর্ণনায়ও হযরত ইহলয়াস রহ. তাবলীে, তা‘লীম ও তাযহকয়া এই হতন
লাইহনর হমহনতহক মসহজদ সমূহহ জারী করার জনয গুরুত্ব আহরাপ কহরহছন।
আর এই হতন লাইহনই আহম্বয়া ‘আলাইহহমুস সালামের্ আল্লাহর জমীহন
আল্লাহর দীন প্রহতষ্ঠা কহরহছহলন বহল কুরআহন কারীহমর হবহভন্ন আয়াহত প্রমার্
পাওয়া যায়।
বহত্রশতম অধযায়
ওয়াজ মাহহফল করার সহিক তরীকা
১.হযহহতু ইলহম দীন হশো করা ফরহয আইন এবং দীনী মাহহফহলর দ্বারা
আসল উহিশয ইলহম দীন হশো করা। সুতরাং প্রহতযক এলাকায় হক্কানী
উলামাহয় হকরাহমর মাধযহম সম্পূর্ণ অনােম্বরভাহব বৎসহর একাহধক বার দীনী
মাহহফল করা উহচত। (সূরাহয় তাওবা:১২২, ইবহন মাজা হাদীস নং ২২৪, বাইহাকী
হাদীস নং ১৬৬৬)

২.হক্কানী আল্লাহওয়ালা উলামাহয় হকরামহক দাওয়াত হদহব। হবহশষ কহর যারা
ওয়াহজর হবহনময় গ্রহর্ কহরন না এমন বিাহক দাওয়াত হদয়ার বযাপাহর
প্রাধানয হদহব। কারর্ ওয়াজ করা আহম্বয়াহয় হকরাম আ.-এর কাজ। আর এ
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কাজ দ্বারা তখনই উম্মহতর ফাহয়দা হয় যখন তা নবীের্ আ.-এর তরীকায় করা
হয়। আর কুরআহন কারীহমর হবহভন্ন আয়াহত আহছ হয, নবীের্ আ. ওয়াহজর
হবহনময় গ্রহর্ করহতন না। তাাঁরা একমাত্র আল্লাহ হথহক হবহনময় পাওয়ার আশায়
ওয়াজ করহতন। (সূরাহয় ইয়াসীন:২১ শু‘আরা: ১২৭)
৩.হযহহতু লম্বা ওয়াজ সাধারর্ মানুষ মহন রাখহত পাহর না। এজনয রাত
১০/১১টার মহধযই আহলাচনা কহর মাহহফল হশষ করহব। আজকাল অহনক
স্থ্াহন সারা রাত ওয়াজ করার হনয়ম চালু হহয় হেহছ। এটা বে করা উহচত।
কারর্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ততের্ ওয়াজ করহত বহলহছন
যতের্ হলাকহদর আগ্রহ থাহক। আর মানুহষর কমহজারীর কারহর্ সারা রাত
আগ্রহ থাহক না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৩৩৭)
৪.ওয়াহজর মাহঝ সময়মত ইশার নামায জামা‘আত কাহয়ম কহর পহে হনহব।
যাহত মাহহফহলর মাইহকর দ্বারা পাশ্বণবতণী এলাকার মসহজহদর জামা‘আহতর
হকান ধরহর্র সমসযা না হয়, মুসল্লীের্ ইশার জামা‘আহতর বযাপাহর হপহরশান
না হয়। এবং ওয়াজ হশষ কহর ইশার নামায মাকূপহ সমহয় পেহত না হয়।
(সুরাহয় হনসা: ১০৩, বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬২৪৫)

৫.মাহহফহলর মহধয হকান হক্কানী পীর হোতাহদর হযহকহরর মশক করাইহত
চাইহল মাইক ছাোই করাহব। মাইহক হযহকর করা শরী‘আহতর দৃহষ্টহত
পছন্দনীয় নয়। এহত আশপাহশর মসহজহদ এবং হলাকহদর অহনক সমসযা হয়।
এবং এটা হযকহর জলীর মহধযও পহে । তাছাো আজকাল হক্বানী পীর নয়
এমন বিাও হনহজর হখয়াল-খুশী মত হযহকর করাহত আরম্ভ কহর। এটাও হিক
নয়। (সুরাহয় আ‘রাফ: ২০৫, মুসনাহদ আহমাদ হাদীস নং ১৯৪৯৫)
৬.মাহহফহলর মহধয সুন্নাহতর আহলাচনা করহব এবং নামাযসহ হবহভন্ন গুরুত্বপূর্ণ
আমহলর বাস্তব প্রহশের্ হদহব। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবষয়। বরং এটা
মাহহফহলর মূল উহিশযও বহট। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৭৭)
৭.বয়াহনর মহধয তারেীবী কথার সাহথ হয পাাঁচহট হবষয় ফরহয আইন তথা:
আক্কাইদ, ইবাদাত, মু‘আমালাত (হলন-হদন), মু‘আশারাত (সামাহজকতা) এবং
আখলাক (আত্মশুহি) তার উপর আহলাচনা রাখহব। এরজনয ওয়াহয়জীনহদর
মহধয ওয়াহজর হবষয় বস্তু বন্টন কহর হদয়া ভাল। (সূরাহয় বাকারা:১৭৭, বুখারী
শরীফ হাুঃ নং ৫০, মুসহলম শরীফ হাুঃ নং ৯)

৮.হলাকহদর ওয়াজ মাহহফহলর দাওয়াত হদহয় তাহদর হথহক চাাঁদা কাহলকশন
করহব না। কারর্ প্রচারপহত্র ওয়াজ শুনাহনার হ াষনা বা ওয়াদা করা হয়।
চাাঁদার প্রহয়াজন হহল জনসাধারর্হদর হডহক পরামশণ সভা করহব। এবং
সাহাহযযর আহবদন করহব। (সূরাহয় বাকারা: ৪০)
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৯.ওয়াহজর মহধয হভহত্তহীন হকস্সা-কাহহনী বহল হোতাহদর হাসাহনা বা
কাাঁদাহনার বদ রসম বে কহর হদহব। (মুসহলম শরীফ হাদীস নং ৫০৫)
১০. হকান জাহহলহক বিা বানাহব না। চাই হস যত সুন্দর বয়ানই করুক না
হকন। কারর্ এটা হক্বয়ামহতর আলামত। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫৯, ১০০)
১১.চুহি কহর ওয়াহজর হবহনময় হনয়া বিাহক বা ফাহসদ আক্বীদাহ ও হবআমল আহলম এবং হট হভ-এর হকান আহলমহক বিা বানাহব না। কারর্
এধরহর্র বিার বয়াহনর দ্বারা জনেহর্র মহধয দীহনর পহরবহতণ বদ দীনী সৃহষ্ট
হয়। (সূরাহয় বাকারা: ৪৪, মুসহলম শরীফ ১/৮৪, শু‘আবুল মমান-বাইহাকী হাুঃ নং ৯০১৬,
৯০১৮)

১২.ওয়াহজর হশহষ আম দাওয়াত ও হশরনী তাবরহকর নাহম হকান হকছু
হবতরহর্র বযবস্থ্া করহব না। এহত হলাকহদর তাওয়াজ্জুহ ওয়াহজর হদহক না
হথহক খানার হদহক থাহক। হসহেহত্র বয়াহনর দ্বারা হকান উপকার হয় না। (বুখারী
শরীফ হাদীস নং ২৬৯৭, মুসহলম শরীফ হাদীস নং ১৭১৮, রিুল মুহতার: ২/১৪০)

১৩.ওয়াজ মাহহফল জমাহনার জনয কুরআন হতলাওয়াত করাহব না। কারর্ এ
কাহজর জনয কুরআন নাহযল হয়হন। এর পহরবহতণ েজল ইতযাহদ পেহত পারহব
বা ছাত্রহদর হবহভন্ন প্রদশণনী হপশ করহত পাহর। হনয়হমত বয়ান-ওয়াজ শুরু
হওয়ার পূবণ মুহূহতণ খাহয়র ও বরকহতর জনয হতলাওয়াহতর দ্বারা শুরু করহব।
হতলাওয়াহতর সময় সকহলই কুরআন হতলাওয়াহত মনহযাে হদহব ও
হতলাওয়াহতর আদহবর হদহক লে হরহখ শুনহব। (আলমেীরী:৫/৩১৫, রিুল মুহতার:
১/৫১৮)

১৪.মাহহফহলর রাস্তার মহধয হকান হেইট বা হতারর্ বানাহব না। বা রঙ হবরহঙর
পতাকা লাোহব না। এ গুহল অমুসহলমহদর অনুকরর্। হতমহন ভাহব হষ্টহজর
মহধয হকান আহলাক সজ্জা করহব না। প্রহয়াজনীয় লাইহটর অহতহরি লাইট
লাোহব না। এগুহল অপচয়। মাহহফহলর বাইহর দূহর দূহর মাইক লাোহব না।
কারর্ এর দ্বারা হলাকহদরহক অনথণক হবরি করা হয়। (সূরাহয় বনী ইসরাইল: ২৭,
ইবহন মাজা হাদীস নং ৪২৫, হযকর ও হফকর: ২৫)

১৫.প্রচারপহত্র হদন তাহরখ ও স্থ্ান উহল্লখ করহব। বিাহদর নাম হ াষনার
প্রহয়াজন হনই। মানুষহদরহক বযহির আকষণহন জমা করহব না। বরং দীহনর
আকষণহন জমা করহব। কারর্ বযহি হচরকাল থাহক না । এমনহক আল্লাহ না
করুক অহনক বযহি হহকর রাস্তা হথহক হবচুযত হহয় হযহত পাহর। আল্লাহ
হহদাহয়ত কহরন। আমীন! (হমশকাতুল মাসাবীহ হাদীস নং ১৯৩)
১৬.অহনক বিা চা পাহনর সুহযাে সৃহষ্টর লহে হলাকহদরহক মীলাদ-দুূপহদ
লাহেহয় হস সুহযাহে চা পান কহরন । এটা দৃহষ্টকটু কাজ। দীনী উহিশযহবহীন
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এধরহর্র দূপদ পোও হনহষধ। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৩৩৭, ফাতহুল বারী:
১১/১৬৭)

১৭.চলাচহলর রাস্তা বে কহর মাহহফল করহব না । এহত হলাকহদর কষ্ট হদয়া
হয়, যা শরী‘আত হবহরাধী কাজ। সুতরাং মসহজদ বা হকান মাি-ময়দাহনর মহধয
মাহহফহলর বযবস্থ্া করহব । (হযকর ও হফকর: ১৪৩)
১৮. প্রকাশয ফাহসক হব-আমল হকান হলাকহক মাহহফহলর সভাপহত বা
পহরচালক হকংবা হবহশষ অহতহথ ইতযাহদ বানাহব না। এহত হখাদাহদ্রাহীহদর
সম্মান প্রদশণন করা হয়। এহত আল্লাহর আরশ কহম্পত হয়। এটা হাদীহস হনহষধ
করা হহয়হছ। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৫৯)
১৯.মাহহফহলর হকান ছহব তুহল রাখহব না এবং হকান প্রকার অহডও, হভহডও
এবং হসহড কহর রাখহব না। এগুহলা সব হারাম। এহত দীনী মাহহফহলর লেউহিশয বরবাদ হহয় যায়। এবং বদ দীনী ও হোমরাহী কাহয়ম হয়। (বুখারী
শরীফ: ২/৮৮০, মুসহলম শরীফ: ২/২০০)

২০.হকান বিার আেমহন না‘রাহয় তাকবীর বা অনয হকান হিাোন হদহব না ।
এটা সুন্নাহতর হখলাফ। হবহশষ কহর ওয়াহজর মহধয হকান বিার আেমহন
বিার বয়ান বে কহর হকান কথার হিাোন হদহব না। কুরআন-সুন্নাহ এর
আহলাচনা অহনক উচু কাজ। কাহরা আেমহন তা বে করার অবকাশ নাই। হকান
বিার বযাপাহর “প্রধান আকষণন” “জলসার মধয মহন” ইতযহদ বহল অনযানয
উলামাহদর খাট করহব না। কারর্ সকহলই হক্বানী আহলম। (বুখারী শরীফ হাদীস
নং ৬৩৩৭, ফাতহুল বারী: ১১/১৬৭)

হতহত্রশতম অধযায়
মাদরাসা ছাত্র রাজনীহত হযরত থানভী রহ.-এর দৃহষ্টভহে
হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ও শাইখুল ইসলাম
আল্লামা তাকী উসমানী সাহহব দা. বা.-এর বিহবযর আহলাহক উলামাহদর
হহফাযত
আহলম উলামা ও ছাত্রের্ রাজনীহতর মাহি হকন আহসন না?
হাকীমুল উম্মাত, মুজাহিদুল হমল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
রহ. ইরশাদ কহরন হয, বতণমাহন অবস্থ্া আর হচন্তা হফহকর শুধু এটাই হয,
(রাজনীহতর) মাহি নামা উহচৎ। অথচ এর পহরর্াম এই হয় হয, মাদরাসাখানকাহ হাত হথহক ছুহট যায়, আর মািও আয়হত্ত আহস না। তাছাো এ
মানুষগুহলার রাজনীহতর মাহির জনয না আহছ হকান শহতণর বালাই, আর না
আহছ হকান বাধয বাধকতা। বরং সবহচহয় দুুঃখজনক হবষয় এই হয, আজ একথা
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পযণন্ত বলা হহে হয, (এখন) মাসআলা মাসাইল হশানার সময় হনই, এখন
কাহজর সময়; কাহজই কাজ করা চাই। (নাউযুহবল্লাহ)
প্রসে : রাজনীহত ও আহন্দালহন ছাত্রহদর অংশগ্রহর্
আমার মতামত হহে এই হয, হয হকান ধরহনর আহন্দালনই হহাক না হকন,
তাহত তাহলহব ইলম বা ছাত্রহদর অংশগ্রহহর্র অনুমহত না হওয়া চাই। এহত
পরবতণী সমহয় ভীষর্ েহত হয়, যা তাৎেহর্ক ভাহব বুহঝ আহস না।
পহরহশহষ আহম হজহজ্ঞস করহত চাই হয, যখন পো ও পোহনার দাহয়হত্ব হকউ
হলপ্ত থাকহব না তখন কাজ করহনওয়ালা উলামাহদর জামা‘আত হকাথা হথহক
ধতরী হহব?
যারা আহলম, অনুসরর্ীয় ও হনতৃস্থ্ানীয় রহয়ছ, তাাঁহদরই উহচৎ (জন সাধারর্হক
সাহথ হনহয়) সাহবণক দাহয়ত্ব আঞ্জাম হদয়া। হকন্তু ছাত্রহদরহক অবশযই তাহদর
পো হলখায় বযস্ত থাকহত দাও, যাহত ভহবষযৎ পযণন্ত দীহন ইসলাহমর হুকুম
আহকাম বাতলাহন ওয়ালা একহট দহলর ধারাবাহহকতা চালু থাহক।
তহব হক হতামাহদর ধারর্া এটাই হয, ভহবষযহত দীহনর আর হকান প্রহয়াজন
থাকহব না? হযমনহট আজ বলা হহে হয, ‘মাসাইহলর সময় হনই এখন কাহজর
সময়!!’
ঐ সব আহলম হনতাহদরহক হডহক বলা উহচৎ হয আপনারা এই হয আজ সদণার
ও হনতা হহয়হছন তা হক ঐ পোহলখার বহদ লহতই নয়? অথচ আজ আপনারা
হস পোহলখারই হোো কাটহছন।
সারকথা এটাই হয, ছাত্রহদর এ জাতীয় কহমহট ও সভা সহমহতহত অংশগ্রহহর্র
অনুমহত এহকবাহরই হদয়া উহচৎ নয়। এর মারাত্মক েহত রহয়হছ।
এ (রাজনীহতর) কাহজর জনয হক তহব শুধু ছাত্রহদরই দায় হিহকহছ? অনযানয
সাধারর্ মুসলমান হক হনই? তাহদর হথহকও কাজ নাও।
দ্রষ্টবযুঃ “আল ইলমু ওয়াল উলামা” হাকীমুল উম্মাত, মুজাহিদুল হমল্লাত হযরত
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. পৃষ্ঠা ২৮০ এবং ২৮৪।
প্রসে : রাজনীহত
হবশ্বখযাত আহলম পাহকস্তাহনর শরী‘আ আদালহতর সাহবক জাহেস শাইখুল
ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী সাহহব (দাুঃ বাুঃ) বহলন হয, “আমার
সম্মাহনত হপতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. মুফতীহয় আযম
পাহকস্তান প্রকৃহতেত ভাহবই রাজবনহতক মন মানহসকতা সম্পন্ন হছহলন না। আর
হতহন কখহনা ‘রাজনীহত’হক স্বীয় কমণপন্থাও বানানহন।
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অবশয এহত হকান সহন্দহ হনই হয, ‘রাজনীহতও দীহনর একহট গুরুত্বপূর্ণ শাখা।
আর এটা অনস্বীকাযণ হয, এ শাখায় মুসলমানহদর জাতীয় ও সামহগ্রক সাফহলযর
হচন্তা ভাবনা করা একজন আহলহমদীন ও হহক্বর দাওয়াত প্রদানকারী বযহি
মাহত্ররই গুরুত্বপূর্ণ দাহয়ত্ব।
মুলতুঃ এ কারহর্ই যখনই মুসলমানহদর হকান অহনবাযণ জাতীয় প্রহয়াজন
সামহন এহসহছ তখনই হতহন সীহমত েহন্ডর মহধয হথহকও এ শাখায় হবশাল
হখদমত আঞ্জাম হদহয় হেহছন। হকন্তু তাাঁর পিহতই এমন হছল হয, এ সব
হখদমতগুহলা প্রহসি হওয়া সহত্বও হতহন কখহনা ‘রাজবনহতক বযহিত্ব’ ূপহপ
পহরহচত হনহন।
১. সবণ প্রথম কথা হহে এই হয, ধমণীয় হশো প্রহতষ্ঠানগুহলাহক সম্পূর্ণ রাজনীহত
মুি রাখা হহাক। এসব প্রহতষ্ঠাহনর ছাত্র হশেকহদর হদহশর চলমান রাজবনহতক
অবস্থ্া সম্বহে অবশযই সমযক ধারর্া রাখা চাই। হকন্তু তার অথণ এই নয় হয,
তারা প্রতযেভাহব সরাসহর রাজনীহতহত জহেহয় পেহব। বরং তাহদর এহত
(সরাসহর) অংশগ্রহর্ করা অনুহচত। হযাাঁ, যহদ এ সব হশো প্রহতষ্ঠাহনর সাহথ
সম্পৃি হকান আহলম মহন কহরন হয, তার জনয রাজনীহতহত সহিয়ভাহব
জহেহয় পো দরকার, হস হেহত্র তার জনয মেল জনক পন্থা এই হয, হতহন
সংহিষ্ট প্রহতষ্ঠান হথহক (ইহস্তফা) অবসর হনহয় হনহবন এবং অতুঃপর রাজবনহতক
হখদমত আঞ্জাম হদহবন।
আমার সম্মাহনত হপতা রহ. ইরশাদ করহতন হয, উলামাহয় হদওবহন্দর
শীষণস্থ্ানীয় বযহিত্বহদর পিহত এটাই হছল হয, তাাঁরা দারুল উলূম হদওবহন্দর
সাহথ সংহিষ্ট থাকা অবস্থ্ায় সহিয় ও প্রতযে রাজনীহতহত হবহশষভাহব অংশ
গ্রহর্ কহরনহন। (যার উজ্জল দৃষ্টান্ত এই হয,) হযরত শাইখুল হহন্দ মাহমূদ
হাসান হদওবন্দী রহ. যখন ভারত বহষণর স্বাধীনতা আহন্দালহন হবপুল হবিহম
অংশগ্রহর্ শুরু কহরন তখন হতহন দারুল উলূম হদওবন্দ হথহক ইহস্তফা হনহয়
হনন।
স্বয়ং আমার মুহতারাম হপতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. এবং শাইখুল ইসলাম
আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. যখন পাহকস্তান প্রহতষ্ঠার আহন্দালহন
সরাসহর অংশগ্রহর্ শুরু কহরন তখন তাাঁরাও প্রথহম দারুল উলূম হদওবন্দ হথহক
ইহস্তফা হনহয় হনন। পহর প্রতযে কমণতৎপরতা চালাহত থাহকন।
প্রথমতুঃ যখন হকান হশো প্রহতষ্ঠান বা হস হশো প্রহতষ্ঠাহনর ছাত্র-হশেক
প্রতযে রাজনীহতহত জহেহয় পহে তখন ইলম ও জ্ঞাহনর ঐ একাগ্রতা দূরীভূত
হহয় যায় যা ইলম অজণহনর জনয অতযাবশযক। শুধু তাই নয়, এর ফহল তা‘লীম
ও তারহবয়যাত তথা হশোও দীোর মানও কহম যায় এবং হযােযতা শহি দুবণল
www.islamijindegi.com

হহয় পহে। এর কারর্ এই হয, জ্ঞাহনর জনয পূবণশতণ হল একাগ্রতা ও হনহবষ্ট
হচত্ততা। পোন্তহর ‘রাজবনহতক বাস্তবতা’ হল এটার সম্পূর্ণ হবপরীত বযাপার। এ
কারহর্ই (অহধকাংশ হেহত্র) হদখা যায় হয, হয সব হছহল ছাত্র যমানায় প্রতযে
রাজনীহতহত জহেহয় পহে তাহদর হযােযতা কম ও দুবণল হয়।
হদ্বতীয়তুঃ ইলম ও আমল এর সহিক মানাহসকতা ধতরীর পূহবণই যখন অপহরপক্ক
মহস্তহষ্কর ছাত্ররা রাজনীহতহত অংশগ্রহর্ আরম্ভ কহর তখন তারা আর ঐ
সীমাহরখা হমহন চলহত পাহর না যা ইসলাম রাজনীহতর জনয হনধণারর্ কহর
হদহয়হছন।
আর এভাহব বারংবার সীমা লং হনর দরুন এক পযণাহয় ধমণীয় হোষ্ঠীর
রাজনীহতও হবধমণী রাজনীহতর ূর্ণাবহতণ হনপহতত হওয়ার আশংকা হদখা হদয়।
এতদহভন্ন যখন একজন মানুষ মজবুত দীো ছাোই রাজনীহতর নযায় একহট
জহটল ও স্পশণকাতর বযাপাহর তথা কন্টকাকীর্ণ পহথ পা রাহখ তখন তার জনয
অহংকার, যশ ও খযাহত, আহরা হবহভন্ন আহত্মক অসুস্থ্তা হথহক হবাঁহচ থাকা খুবই
দুুঃসাধয হহয় পহে।
তৃতীয়তুঃ দীহনর হবহভন্ন কমণ বণ্টহনর চাহহদা ও আহবদনও এটাই হয, সমস্ত
আহলমহদর একহযাহে রাজনীহতহত জহেহয় পো অনুহচৎ। বরং হকছু হলাকহক
অবশযই হশো, দীো, তা‘লীম ও তারহবয়যাত এবং দাওয়াত ও তাযহকয়াহ
(আত্মশুহি) এর কাহজ বযাপৃত ও সম্পৃি থাকহত হহব। যাহত কহর দীনী
প্রয়াজহনর সমস্ত কাজই সহিকভাহব, সুচারু ূপহপ পহরচাহলত হহত পাহর এবং
দীহনর হকান শাখাহতই শূনযতা সৃহষ্ট না হয়।
চতুথণতুঃ দীনী হশো প্রহতষ্ঠানগুহলার মেল ও উন্নহতর পথ এটাই হয, তারা
কখহনা প্রশাসহনর এত হনকহটও হ ষহব না যিরুন তাহদরহক প্রশাসহনর
তল্পীবাহক হহত হয়, আবার তারা প্রশাসহনর সাহথ এমন ধবরী আচরর্ও করহব
না যিরুন তাহদর কাহজ বাাঁধা হবপহত্ত আহস। এর অন্তহনণহহত রহসয এই হয,
হুকুমাত বা প্রশাসহনর হনতয পহরবতণনশীল অথচ এসব ধমণীয় হশো
প্রহতষ্ঠানগুহলার কাজ ও লেয এক ও অহভন্ন।
কাহজই প্রশাসহনর ধনকটয হকংবা দূরহত্বর মাধযহম এসব প্রহতষ্ঠান গুহলার উপর
খারাপ প্রহতহিয়া পেহত হদয়া উহচৎ হহব না। বরং তাহদরহক সবণবস্থ্ায়
হনহজহদর সুদূর প্রসারী মহান েিনমূলক কাহজই মশগুল থাকা চাই। অথচ এর
হবপরীহত যহদ এ সব প্রহতষ্ঠান প্রতযে রাজনীহতহত জহেহয় পহে তাহহল তাহদর
এ মহান লেয ও উহিশয অবশযই হুমকীর সম্মুখীন হহব।
২. এছাো হয সব উলামাহয় হকরাম হকান হশো প্রহতষ্ঠাহনর সাহথ (প্রতযে
ভাহব) জহেত নন হস সব উলামাহদর ‘রাজনীহত’ হত অংশগ্রহহর্র বযাপাহর
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আমার মুহতারাম ওয়াহলদ সাহহব রহ. এর আন্তহরক অহভলাষ এটাই হছল হয,
তাাঁরাও হযন শি জরুরত বা অহনবাযণ প্রহয়াজন বযহতহরহক হনবণাচহন অংশ না
হনন।
হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. একদা পালণাহমহন্ট ভাষর্
প্রদাহনর সময় বহলহছহলন “প্রশাসহনর দাহয়ত্বশীল ও পহরচালকবৃন্দ এ ভুল
ধারর্াহক মন হথহক হবর কহর হদন হয, ‘হমাল্লারা’ েমতা চায়। আহম দ্বযথণহীন
কহণ্ঠ বহল হদহত চাই হয, আমরা হমাহটও েমতা দখল করহত চাই না, তহব
েমতাসীনহদরহক হকছুটা হমাল্লা (দীনদার) বানাহত চাই”।
দ্রষ্টবয : “হমহর ওয়াহলদ হমহর শাইখ” জাহষ্টস মুফতী মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী
(দাুঃ বাুঃ পৃষ্ঠা ১৫৫-১১৯)
হচ হত্রশতম অধযায়
অমুসহলমহদর বযাপাহর একহট হবহশষ আহবদন
মুহতারাম,
হপ্রয় পািক!
এ মুহূহতণ আহম হভন্ন একহট দীনী হখদমহতর প্রহত আপনাহদর দৃহষ্ট আকষণর্
করহত চাহে, যা আমাহদর উপর আল্লাহ ও তাাঁর রাসূহলর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম পে হথহক আহরাহপত হবহশষ হজম্মাদারী। অথচ হস হবষহয় আমরা
সম্পূর্ণ হব-হফহকর আহছ। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর অন্তর
সবণের্ বযহথত ও ভারািান্ত থাকত এ হচন্তায় হয, তাাঁর সকল উম্মতহক হকভাহব
হচরস্থ্ায়ী জাহান্নাম হথহক বাাঁচাহনা যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম হকান হকান কাহফরহক সত্তুর বাহররও হবশী ইসলাহমর দাওয়াত
হদহয়হছন। (হমরকাত-১১৯৭)
এ বযাপাহর হতহন এত হবশী হপহরশান ও অহস্থ্র থাকহতন হয, আল্লাহ তা‘আলা
একথা বহল তাাঁহক সান্তনা হদহয়হছন- “তারা যহদ মমান না আহন তাহহল তাহদর
হচন্তায় হক আপহন হনহজহক বংস কহর হদহবন?” (সূরা শু‘আরা-৩, কাহাফ-৬)
নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত হহসাহব আমাহদর
হদহলর মহধয এ ধরহনর দরদ, হচন্তা-হফহকর উদযম থাকা জরুরী। কারর্
আমাহদরহক তাাঁর অনুকরর্ ও অনুসরহর্র হনহদণশ হদওয়া হহয়হছ। (সূরাহয়হনসা-৯)
অতএব তাাঁর হদহলর সব হচহয় বে বযাথা ও দরদ যহদ আমাহদর হদহল হমাহটও
না থাহক তাহহল হকভাহব অনুসরর্ ও অনুকরহর্র হক আদায় করহছ বহল দাবী
করহত পাহর? সুতরাং এ বযাপাহর আমাহদর সকহলর দাহয়ত্ব ও কতণবয হল
প্রথমতুঃ আমরা মমান-আমল সহীহ করার হফহকর ও প্রহচষ্টা চালাব। তারপর
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হনহজর হপতা-মাতা, ভাই-হবান, স্ত্রী পুত্র, হছহল-হমহয়, আত্মীয়-স্বজন, বেুবােব, পাো-প্রহতহবশীহদর মমান-আমল সহীহ করার জনয শহি ও সামথণ
অনুযায়ী দাওয়াত হদব এবং প্রহচষ্টা চালাব। (সূরাহয় আসর: ২-৩, তাহরীম : ৬ ও
শু‘আরা-২১৪)

এরই পাশাপাহশ অমুসহলম ভাইহদরহকও শহি সামথণ অনুযায়ী ইসলাম গ্রহহর্র
দাওয়াত হদব। (সূরাহয় আহল ইমরান-৬৪)
তাহদর হনকট ইসলাহমর পহরহচহত তুহল ধরব এবং একমাত্র ইসলাম ধমণই হয
মানুষহক হচরস্থ্ায়ী জাহান্নাম হথহক মুহি হদহত পাহর-একথা বুঝাব। একাহজর
জনয হনহজর এলাকা, হদশ ও সারা হবহশ্বর অমুসহলমহদরহক আমাহদর কাহজর
কমণহেত্র মহন করব। (সূরাহয় আরাফ-১৫৮)
এবং হনহজর শহি ও সামথণ অনুযায়ী হবহভন্ন হহকমহতর মাধযহম তাহদর কাহছ
দাওয়াত হপ াঁছাব। (সূরাহয় নাহল-১২৫)
আমাহদর দ্বারা যহদ একজন অমুসহলমও ইসলাম গ্রহর্ কহর তাহহল সমগ্র
দুহনয়া হথহক বে হদ লত হাহসল হহয় যাহব এবং এটা আমাহদর নাজাহতর
সবহচহয় বে উসীলা হহত পাহর। (বুখারী শরীফ হাুঃ নং ৪২১০, ৬৪১৫)
এ কাহজর অবহহলার দরুর্ হাশহরর ময়দাহন আমাহদর মুসীবহতর সম্মুখীন
হহত হহব এবং অমুসহলমের্ হবহশষ কহর যারা হবহভন্ন হলন-হদন ও উিা-বসায়
আমাহদর সাহথ সম্পহকণত বা হয হকানভাহব পহরহচত তারা আমাহদরহক দায়ী
করহব। আমাহদর একটু হফহকর ও হচন্তা-ভাবনা অহনক হলাহকর জাহান্নাম হথহক
নাজাহতর উসীলা হহত পাহর এবং এহেহত্র আমাহদর অবহহলা হাজার হাজার
হলাহকর জাহান্নাহমর কারর্ হহত পাহর এবং আমাহদর হনহজহদর হবপদ হডহক
আনহত পাহর। সুতরাং আমাহদর সকহলর সহচতন হওয়া জরুরী এবং আহরাহপত
দাহয়ত্ব পালন করার জনয বাস্তবমুখী পদহেপ গ্রহর্ করা একান্ত কতণবয। আল্লাহ
তা‘আলা তাওফীক দান করুন।
হব. দ্র.: এ বযাপাহর “হবহভন্ন ধমণগ্রহন্থ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম” বইহট সহায়ক হহব বহল আশা কহর।
পয়হত্রশতম অধযায়
রাসূহল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর বার্ী মুসহলম মহহলাহদর
জনয
১। হযরত আবূ হুরাইরা রাহয. বর্ণনা কহরন: মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ কহরন: নারী যহদ সময় মত পাাঁচ ওয়াি নামায আদায় কহর,
রমযান মাহস হরাযা রাহখ, সতীত্ব রো কহর এবং স্বামীর আনুেতয কহর তাহহল
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(হকয়ামহতর হদন) হস জান্নাহতর (আট দরজার) হয হকান দরজা হদহয় প্রহবশ
করহত পারহব। (সহীহ ইবহন হহব্বান- হাদীস নং ৪১৩৯)
২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবহন মাসউদ রাহয. বহলন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম নারীহদরহক সহম্বাধন কহর ইরশাদ কহরন, হতামরা হবশী
হবশী দান খায়রাত কহরা। যহদও হতামাহদর অলংকারাহদ হথহক হয়। কারর্
হকয়ামহতর হদন জাহান্নামীহদর মহধয নারীহদর সংখযাই হবশী হহব। একথা শুহন
জবনকা মহহলা হজজ্ঞাসা করহলন, মহহলাহদর সংখযা হবশী হওয়ার কারর্ কীুঃ
জবাহব মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বলহলন, কারর্ (কথায়
কথায়) হতামরা অহভশাপ দাও এবং স্বামীর অবাধয হও। (মুসনাহদ আহমদ হাুঃ নং
৪০৩৬)

৩। হযরত আহয়শা রাহয. হথহক বহর্ণত, একবার হতহন মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক হজজ্ঞাসা করহরন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাহন
হজহাদ সবণ হেষ্ঠ আমল, তবুও হকন আমাহদরহক হজহাহদ যাওয়ার অনুমহত
হদওয়া হয় না?
জবাহব মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বলহলন, হতামাহদর জনয তার
হচহয়ও উত্তম হজহাদ হল মাকবূল হজ্জ। (অথণাৎ, হয হজ্জ্ব সব ধরহনর ত্রুহট
হবচুযহত ও গুনাহ হথহক মুি।) (বুখারী শরীফ হাুঃ নং ২৭৪৩)
৪। হুমাইজা হবনহত ইয়াহছর রাহয. তাাঁর দাদী হথহক বর্ণনা কহরন, নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম আমাহদরহক বহলহছন, হতামরা এই তাসবীহ গুহলা হবশী
ِل ال ُقدُّ وس كِ ُس ْب َح َان ك
حان امل َ ك ك
হবশী পো اّلل
ُ َّ َّهللا الَ ا َ ََل اال
َ ( ُس ْبহমরকাত ৫/২২৬)
ِ ِ
এবং তা আেুহল ের্না কহর পে, হকননা হকয়ামহতর হদন এগুহলা হজজ্ঞাহসত
হহব। আর আল্লাহর হযহকর হথহক কখহনা োহফল থাকহব না, অনযথায় তাাঁর
রহমত হথহক বহঞ্চত হহব। (আবু দাউদ হাুঃ নং ১৫০১, হতরহমযী হাুঃ নং ৩৫৮৩)
৫। হযরত আবূ হুরাইরা রাহয. হথহক বহর্ণত, হতহন বহলন, মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক এক মহহলা সম্পহকণ বলা হল, অমুক মহহলা হদহন
হরাযা রাহখ আর সারা রাত ইবাদত-বহন্দেী কহর, হকন্তু হস কটূ কথা বহল
প্রহতহবশীহক কষ্ট হদয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বলহলন, হকান
লাভ হনই, হস জাহান্নাহম যাহব। আর এক মহহলা সম্পহকণ বলা হল হয, হস পাাঁচ
ওয়াি নামায পহে রমযান মাহস হরাযা রাহখ, এবং হস যথাসাধয দান-সদকা
কহর, হকন্তু কাউহক কষ্ট হদয় না, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম
বলহলন, হস জান্নাহত যাহব। (মুসতাদরাহক হাহকম হাুঃ নং ৭৩০২)
৬। হযরত ইবহন আব্বাস রাহয. বহলন, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়া সাল্লাম জবনকা আনসারী মহহলাহক হজজ্ঞাসা করহলন, হক বযাপার? তুহম
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আমাহদর সাহথ হহজ্ব যাওয়ার প্রস্তুহত হনে না হকন? জবাহব মহহলা বলহলন,
আমাহদর মাত্র দুহট উট, তন্মধয হথহক একহট আমার স্বামী ও তার হছহল হজ্জ
করার জনয হনহয় হেহছ। আর অপরহট হদহয় আমাহদর হেহত পাহন হসঞ্চন কহর।
মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম তাহক সাত্ত্বনা হদহয় বলহলন, আোমী
রমযান মাহস উমরা কহর হনও। হকননা রমযান মাহস উমরার সওয়াব হহজ্জর
সমতুলয। অনয হরওয়াহয়হত আহছ আমার সাহথ হজ্জ করার সমতুলয। (বুখারী
শরীফ হাুঃ নং ১৭৮২)

৭। উহম্ম সালামাহ রাহয. বহলন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলহছন,
হকান (মুহমনা) নারী স্বামীহক সন্তুষ্ট হরহখ মৃতুযবরর্ করহল হস জান্নাহত প্রহবশ
করহব। (হতরমীযী শরীফ হাুঃ নং ১১৬১)
৮। হযরত হুসাইন ইবহন হমহসান রাহয. হথহক বহর্ণত, একবার তার ফুফু হকান
এক প্রহয়াজহন মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম দরবাহর আহসন।
প্রহয়াজন পূরর্ হহল মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম তাহক সহম্বাধন
কহর বলহলন, হতামার স্বামী হক জীহবত আহছ? জবাহব হতহন বলহলন, হযাাঁ।
পূনরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম হজহজ্ঞস করহলন, তার সাহথ
হকমন বযবহার কর? জবাহব হতহন বলহরন, সাধযানুযায়ী তাাঁর হখদমত কহর
থাহক। অতুঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম তাহক (সাবধান কহর)
বলহলন, ভাল কহর হচন্তা কর, তুহম তার কতটুকু হখদমত কহর যাে। হকননা
হসই হতামার জান্নাত, আবার হসই হতামার জাহান্নাম। (অথণাৎ তাহক সন্তুষ্ট
রাখহত পারহল জান্নাত লাভ করহব, অনযথায় জাহান্নাম)। (মুসনাহদ আহমদ হাুঃ নং
১৯০২৭)

৯। হযরত ইবহন আবী আউফ রাহয. হথহক বহর্ণত, হতহন বহলন, হযরত মু‘আয
ইবহন জাবাল রাহয. একবার শাম হথহক আসার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক মাথা নত কহর সম্মান প্রদশণন করহলন, মহানবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বলহলন, মু‘আয! তুহম এহক করছ? জবাহব
মু‘আয রাহয. বলহলন, আহম শাম হথহক এহসহছ, হসখাহনর অহধবাসীরা তাহদর
হসনাপহত ও ধমণযাজকহদরহক এভাহব সম্মান প্রদশণন কহর থাহক। তাই আহমও
আপনাহক হসভাহব সম্মান প্রদশণন করলাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম তাহক এরকম কাজ করহত হনহষধ কহর বলহলন, আহম যহদ কাউহক
হসজদা করার আহদশ হদতাম, তাহহল শুধু নারী জাহতহকই আহদশ হদতাম হয,
হতামরা হতামাহদর স্বামীহদরহক সম্মান করার লহেয হসজদা কর। ঐ সত্তার
কসম যার কুদরতী হাহত আমার প্রার্, হকাহনা নারী তাাঁর প্রহতপালহকর হক্ব
আদায় করহত পারহব না যতের্ না হস তার স্বামীর হক্ব পহরপূর্ণভাহব আদায়
করহব। (স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ব এত হবশী হয) সফহরর প্রাক্কাহল সওয়ারীর হপহি
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থাকা অবস্থ্ায়ও যহদ স্বামী স্ত্রীহক আহ্বান কহর তাহহলও হস হনহষধ করহত
পারহব না। (সহীহ ইবহন হহব্বান হাুঃ নং ৪১৭১)
১০। হযরত আবূ হুরাইরা রাহয. বহলন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাদ কহরন, আল্লাহ তা‘আলা ঐ মহহলার উপর রহম করুন, হয
মহহলা হশষ রাহত উহি তাহাজ্জুদ নামায আদায় কহর। এবং স্বামীহকও
(তাহাজ্জুহদর জনয) জাহেহয় হদয়। (স্বামী) ুম হথহক উিহত না চাইহল মুহখ
পাহন হছহটহয় হদহয় হহলও উিাহনার হচষ্টা কহর। অনয হাদীহস উি গুর্ সম্পন্ন
স্বামীর জনযও মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম দু'আ কহরহছন।
(মুসনাহদ আহমদ হাুঃ নং ৭৪১০)

১১। হযরত আবূ হুমাইদ আস সাহয়দী রাহয.-এর স্ত্রী উহম্ম হুমাইদ একবার নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক বলহলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহথ
জামা‘আহত নামায পেহত আমার ভাল লাহে। এ কথা শুহন মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বলহলন, তা আহম জাহন। তহব হশান, হতামার জনয
হতামার হরর অভযন্তহর নামায পো বারান্দার কামরায় নামায পোর হচহয়
উত্তম। আবার বারান্দার কামরায় নামায পো হতামার জনয হতামার হরর
আহেনায় নামায পোর হচহয় উত্তম। এবং হতামার হরর আহেনায় নামায পো
হতামার জনয হতামার মহল্লার মসহজহদ নামায পোর হচহয় উত্তম, একইভাহব
হতামার মহল্লার মসহজহদ নামায পো হতামার জনয আমার মসহজহদ এহস
আমার সাহথ নামায পোর হচহয় উত্তম।
হাদীহসর বর্ণনাকারী বহলন, একথা হশানার পর হতহন পহরবাহরর হলাকহদরহক
হরর হভতহর নামাহযর স্থ্ান বানাহত বহলন। তাাঁর হনহদণশ অনুযায়ী তা হনমণার্
করা হল। এরপর হতহন মৃতুয পযণন্ত এখাহনই নামায পেহত থাহকন। (সহীহ ইবহন
হহব্বান হাুঃ নং ২২১৭)

১২। হযরত আহয়শা হসিীকা রাহয. হথহক বহর্ণত হতহন বহলন, হপ্রয় নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাহমর ইহন্তকাহলর পর মহহলাহদর মহধয হয ধরহনর
পহরবতণন এহসহছ হসটা যহদ হতহন হদখহতন তাহহল হনুঃসহন্দহহ হতহন তাহদরহক
মসহজহদ আসা হথহক হনহষধ করহতন। হযভাহব হনহষধ করা হহয়হছল বনী
ইসরামহলর মহহলাহদরহক। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৮৬৯)
১৩। হযরত আহয়শা রাহয. হথহক বহর্ণত, হতহন বহলন, মহানবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলহছন, হকান নারী যখন পাহরবাহরক তহহবল হথহক
স্বামীর অনুমহতিহম সংসাহরর েহত না কহর দান কহর তখন এই খরচ করার
কারহর্ তার আমল নামায় সওয়াব হলখা হয়। আর স্বামীর আমল নামায়ও
সওয়াব হলখা হয় তার উপাজণহনর কারহর্। এবং হকাষাধযহের আমল নামায়ও
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হলখা হয়। (কারর্ হস কযাশ সংরের্ কহর)। তহব কাহরা সওয়াব হথহক
সামানযতমও কমহনা হহব না। (বুখারী শরীফ হাুঃ নং ২০৬৫)
১৪। হযরত আবূ হুরাইয়া রাহয. বর্ণনা কহরন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া
সাল্লাম বহলহছন, হকান মুসলমান হরাে বযহধহত আিান্ত হহল, বা দুদণশা ও
হবপদগ্রস্ত হহল অথবা দুহশ্চন্তা বা হপহরশানীহত পেহল, এমনহক শরীহরর
হকাথাও কাাঁটা হবাঁধহল এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর (সেীরা) হোনাহ মাফ
কহর হদন। (বুখারী শরীফ হাুঃ নং ৬৫৪১)
মুসহলম হবাহনরা! উপহরাি হাদীসগুহলা েভীরভাহব পেুন। এবং উপহদশ গ্রহর্
করুন। আর ের্স্থ্ায়ী জীবহনর হবহভন্ন ধরহনর হক্লশ-যাতনা হযমন : েভণধারর্,
সন্তান প্রসব, বাচ্চাহদর দুধ পান করাহনা ও লালন পালন করা, হাহয়য হনফাস
ইতযাহদ কষ্ট-হক্লহশর সম্মুখীন হহয় হপহরশান হহবন না। এ সব হকছুই আপনার
হনক আমলনামা ভারী করহব। সেীরা গুনাহসমূহহর কাফফারা হহব। সহবণাপহর
জান্নাহত আপনার দরজা বুলন্দ করহব। তাই সাধযমত স্বামীর হসবা যত্ন করন
এবং হনহজর অন্দরমহহল নামায আদায় করুন। কারর্ হফকাহহবদের্ হবহভন্ন
হাদীহসর আহলাহক মহহলাহদর মসহজহদ েমর্হক কাজ সাবযস্ত কহরহছন।(দুরহর
মুখতার ১ : ৮৩, ফাতাওয়া আলমেীরী ১ : ৮৯)

ছয়হত্রশতম অধযায়
মহহলাহদর দাহয়ত্ব-কতণবয
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরন: (তরজমা) নারী পুরুহষর হয হকউ মমান
অবস্থ্ায় হনক আমল করহব আহম অবশযই তাহক শাহন্তময় জীবন দান করব,
এবং আহখরাহত তার কৃতকহমণর উত্তম প্রহতদান হদহবা। (সূরা নাহল-৯৭)
আহলাচয আয়াহত আল্লাহ তা‘আলা দুহনয়ার উত্তম জীবন এবং পরকাহলর উত্তম
প্রহতদান হদয়ার বযাপাহর হযমন পুরুষহদর সাহথ প্রহতশ্রুহতবি, তদ্রূপ
মহহলাহদর সাহথও অেীকারবি। এহেহত্র নারী পুরুহষর হকান পাথণকয কহরনহন।
তহব শতণ হল, প্রহতযহকর হনজ হনজ দাহয়ত্ব পালহন যত্নবান হহত হহব। সুতরাং
মহহলারাও যহদ মমানহক পহরশুি কহর হনককাজ তথা ইবাদাত-বহন্দেী, স্বামীর
হখদমত ও তার আমানহতর হহফাযত এবং সন্তান লালন-পালন কহর তাহহল
একহদহক হযমন তারা দুহনয়াহত উত্তম জীবন প্রাপ্ত হহব, সুখময় দাম্পতয
জীবহনর অহধকারী হহব এবং আত্মার প্রশাহন্ত লাভ করহব, অপরহদহক
আহখরাহতও তারা উত্তম প্রহতদান পাহব, হচর সুখ-শাহন্তসমৃি জান্নাত লাভ
করহব এবং অভাবনীয়, অকল্পনীয় ও অপূবণ হনয়ামত হভাে করহব।

www.islamijindegi.com

হকন্তু বতণমাহন আধুহনকতার সয়লাহব হভহস যাওয়া সমাজ এই বাস্তবতাহক
অস্বীকার কহর সহহশো এবং চাকুহরর হলাভ হদহখহয় নারীহদরহক রাস্তায়
নাহমহয় তাহদরহক কামাতুর পুরুহষর হলালুপতার হশকার বানাহে। হকান হকান
হেহত্র তাহদরহক বাজারী বাহনহয় প্রকাহশয হবইজ্জত করহছ। নারী স্বাধীনতার
নাহম মাতৃজাহতর সরলতা, অনােম্বরতা, সতীত্ব, হায়া-শরম হছহনহয় হনহে।
ফহল প্রহতহট র আজ হফতনা-ফাসাহদর আখোয় পহরর্ত হহে, স্বামী-স্ত্রীর
মাহঝ দ্বে, হছহল-হমহয়হত দ্বে, ভাই-ভাইহয় মনমাহলনয। হকাথাও হছহল হমহয়
হপতা-মাতার অবাধয, হকাথাও হপতা-মাতা সন্তাহনর হক আদায় হথহক উদাসীন,
সামানয সামানয কারহর্ তালাহকর টনা হট সুহখর সংসার হদাযহখ পহরর্ত
হহে। েভীরভহব লেয করহল বুঝা যাহব এর কারর্ হল মহহলাহদর দীনী
তা‘লীহমর অভাব এবং দাহয়ত্ব বহহভূণত অেহন হবচরর্। হনহে মহহলাহদর দাহয়ত্বকতণবয সম্পহকণ সংহেপ্ত আহলাচনা করা হহে, যাহত প্রহতযক মুসহলম মহহলা তা
আদায় কহর দুহনয়া ও আহখরাহতর কাহময়াহবর পথ খুাঁহজ পায় এবং বতণমাহন
সৃষ্ট হবহভন্ন হফতনা-ফাসাদ হথহক হহফাযহত থাকহত পাহর।
নারীর দাহয়ত্ব ও কতণবয
১. মমান-আক্বীদা পহরশুি করা:
মমান শহব্দর অথণ হহে হবশ্বাস করা ও স্বীকার করা, আর আক্বীদার অথণ হহে
দৃঢ় হবশ্বাস। কুরআন হাদীহস হয সব হবষয়গুহলাহক হবশ্বাস করহত বলা হহয়হছ,
হসগুহলাহক অন্তহর দৃঢ়ভাহব হবশ্বাস করা এবং মুহখ স্বীকার করার নামই মমান।
আর আমল-ইবাদত হহে মমাহনর পূর্ণতা। যার মমান হনই তার হকান আমল
আল্লাহ পাহকর দরবাহর গ্রহর্হযােয নয়। ূপহ ছাো হযমন শরীহরর হকান মূলয
হনই, তদ্রূপ মমান ছাো আমহলর হকান মূলয হনই। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ
কহরন, (তরজমা) 'যারা কাহফর তথা যাহদর মমান হনই তাহদর আমলসমূহ
মরুভূহমর মহরহচকার মত।' (সূরা নূর : ৩৯)
সুতরাং মমান দুরস্ত করা সকহলর বুহনয়াদী ফরয। আর হযসব হবষহয়র উপর
মমান আনহত হয়, তন্মহধয ছয়হট হল রুকন বা মূল। যা মমাহনর মুফাসসাহলর
মহধয বহর্ণত হহয়হছ :ِ
ث
ِ ْالئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِ ِه وَِِالْيَوْم اآلْخِر وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ مِ َن اللهِ تَعَالَى وَالْبَع
َ َأمِنْتُ بِاللهِ وَم
ِبَعْدَ الْمَوْت
অথণ: আহম মমান আনলাম বা হবশ্বাস করলাম আল্লাহ তা‘আলাহক, তাাঁর
হফহরশতাের্হক, তাাঁর হপ্রহরত সকল আসমানী হকতাবহক, তাাঁর হপ্রহরত সকল
নবী-রাসূলহক, হক্বয়ামত হদবসহক, তাক্বদীরহক অথণাৎ, জেহত ভাল-মন্দ যা
হকছুই হয় সবই আল্লাহ তা‘আলার সৃহষ্ট, তাাঁরই পে হহত হনধণাহরত এবং মৃতুযর
পর হক্বয়ামহতর হদন পুনরায় জীহবত হওয়াহক।
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এছাোও মমাহনর আহরা ৭৭হট শাখা রহয়হছ হযগুহলার উপর মমান আনাও
জরুরী। সহীহ মমাহনর এ ছয়হট আরকান এবং তার শাখা-প্রশাখাগুহলাহক হয
মহন-প্রাহর্ হবশ্বাস করহব, মুহখ স্বীকার করহব এবং এগুহলার দাবী অনুযায়ী
হনক আমল করহব- হস পহরপূর্ণ মুহমন হহব। আর হয এগুহলাহক অহবশ্বাস করহব
অথবা এগুহলা হথহক মাত্র হকান একহট হবষয়হক অহবশ্বাস করহব হকংবা তাহত
সহন্দহ হপাষর্ করহব অথবা তুে তাহেলয ও িাট্টা-হবদ্রূপ করহব হকংবা
এগুহলার মহধয হকান হদাষ-ত্রুহট হবর করহব হস কাহফর হহয় যাহব। আহে মুহমন
থাকহল মুরতাদ তথা ধমণতযােী হহয় যাহব। তার হববাহ হবহেদ হহয় যাহব এবং
হপছহনর সকল হনক আমল নষ্ট হহয় যাহব। (রিুল মুহতার-৩/১৯৩)
মহন রাখা উহচৎ মহহলারা অহনক সময় এমন এমন কথা বহল বা এমন এমন
মন্তবয কহর, যার দ্বারা মমান চহল যাওয়ার উপিম হহয় যায়। হযমন, হবপহদ
পহে বহল হয, ‘আল্লাহ আর কাউহক হচাহখ হদখহল না, যত সব হবপদ আমার
উপরই’! ইতযাহদ। এজনয এ হবষহয় সহচতন থাকা একান্ত জরুরী। আল্লাহ না
করুন হকউ হবমমান হহয় হেহল তার জনয নতুন ভাহব কাহলমা পহে মুসলমান
হওয়া এবং হববাহ হদাহরাহয় হনয়া জরুরী।
হব: দ্র: এ বযাপাহর হযরতওয়ালা শাইখুল হাদীস মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক
(দাুঃবাুঃ) এর “হকতাবুল মমান” নামক গ্রহন্থর তা‘লীম করা হযহত পাহর।
২. ইবাদত বহন্দেী করা:
প্রহতযক বাহলো মহহলার উপর ফরয হয পাাঁচ ওয়াি নামায পো, কুরআন
সহীহ শুিভাহব হতলাওয়াত করা, রমাযান মাহস হরাযা রাখা, ধন-সম্পদ থাকহল
যাকাত আদায় করা এবং হজ্ব করা। এসব হবষহয়র মাসআলা-মাসাইল উপযুি
বযহি বা সহীহ হকতাব হথহক হশহখ হনহব। এগুহলা অস্বীকার করহল মমান চহল
যায়। আর এগুহলা হবশ্বাস করা সহত্ত্বও আমল না করহল কাহফর হতা হয় না,
তহব ফাহসক সাবযস্ত হয়। হসহেহত্র তাওবা করা জরুরী। এবং নামায হরাযার
উমরী কাযা কহর হনহত হহব। যাকাত আদায় বাকী থাকহল তাও আদায় কহর
হদহত হহব। নতুবা আহখরাহত এর দরুন হনধণাহরত সমহয়র জনয জাহান্নামী
সাবযস্ত হহব।
উহল্লখয হয মহহলাহদর নামায আদাহয়র জনয মসহজহদ বা মদোহহ যাওয়া
নাজাহয়য। কহতপয় হবভ্রান্ত আহলম জাহয়য বলহছ বহট, তাহদর কথায় কনণপাত
করহব না।
ت لَوْ أَدْ َركَ رَسُولُ اللَّ ِه صَلَّى
ْ َعَنْ يَحْيَى بْ ِن سَعِي ٍد عَنْ عَمْرَ َة ِعَنْ عَائِشَةَ رَضِ َي اللَّ ُه عَنْهَا قَال
 [صحيح.َت نِسَا ُء بَنِي إِسْرَائِيل
ْ َث النّسَا ُء لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِع
َ َاللَّهُ عَلَيْ ِه وَسَلَّ َم مَا أَحْد
]٣٦٤:البخاري حـ
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হযরত আহয়শা হসিীকা রাহয. হথহক বহর্ণত, হতহন বহলন : হপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাহমর ইহন্তকাহলর পর মহহলাহদর মহধয হয ধরহনর পহরবতণন
এহসহছ হসটা যহদ হতহন হদখহতন তাহহল হনুঃসহন্দহহ হতহন তাহদরহক মসহজহদ
আসহত হনহষধ করহতন। হযভাহব হনহষধ করা হহয়হছল বনী ইসরামহলর
মহহলাহদরহক। (বুখারী শরীফ হাদীস নং-৮৬৯)
৩. স্বামীর হখদমত করা:
মহান আল্লাহ তা‘আলা দুহনয়াহত স্বামীহক স্ত্রীর উপর হবহশষ মযণাদা প্রদান
কহরহছন এবং স্বামীর জনয স্ত্রীর প্রহত হবরাট হক হনধণারর্ কহর হদহয়হছন।
স্বামীহক সন্তুষ্ট রাখা, তার মনরঞ্জহন সহচষ্ট থাকা অহনক সওয়াহবর কাজ। এ
সম্পহকণত কহয়কহট হাদীস হনহে হপশ করা হল :
১.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলন, হয নারী এমন অবস্থ্ায়
মৃতুযবরর্ করহব হয, স্বামী তার প্রহত সন্তুষ্ট, তার জনয জান্নাত অহনবাযণ হহয়
যায়। (হতরহমযী হাুঃ নং-১১৬১)
২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বহলন, যহদ আহম আল্লাহ বযতীত
অনয কাউহক হসজদা করার অনুমহত হদতাম, তাহহল স্ত্রীহক আহদশ হদতাম হস
হযন স্বামীহক হসজদা কহর। (হতরহমযী হাুঃ নং-১১৫৯)
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বহলন, স্বামী যহদ স্ত্রীহক ডাহক
তখন তার ডাহক সাো হদয়া তার উপর ওয়াহজব হহয় যায়, যহদও হস চুলার
উপর থাহক। অথণাৎ, স্ত্রীর যত কাজই থাকুক না হকন, স্বামীর ডাকা মাত্র সবহকছু
পহরতযাে কহর তার ডাহক সাো হদয়া একান্তভাহব জরুরী। (হতরহমযী হাুঃ নং১১৬০)

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বহলন, যহদ স্বামী স্ত্রীহক তার
শযযাসহেনী হওয়ার জনয আহ্বান করা সহত্ত্বও হস তার আহ্বাহন সাো না হদয়
এবং এ অবস্থ্ায় স্বামী অসন্তুষ্ট হহয় রাত অহতবাহহত কহর তাহহল এ স্ত্রীর প্রহত
হফহরশতাের্ হভার পযণন্ত লা‘নত করহত থাহকন। (বুখারী হাুঃ নং ৩২৩৭)
৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম বহলন, হকান স্ত্রী যখন পৃহথবীহত
তার স্বামীহক কষ্ট হদয় তখন জান্নাহত এ স্বামীর জনয হনধণাহরত হুরের্ বলহত
থাহক: আল্লাহ হতামাহক বংস করুন, তুহম তাহক কষ্ট হদও না। হস হতা হতামার
কাহছ অস্থ্ায়ী হমহমান মাত্র। অহচহরই হস হতামাহক পহরতযাে কহর আমার
সাহন্নহধয চহল আসহব। (হতরহমযী হাুঃ নং-১১৭৪)
উহল্লখয: স্ত্রীহদরও স্বামীর হনকট হক পাওনা আহছ। হসগুহলা আদায় করা
পুরুষহদর দাহয়ত্ব।
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সুতরাং প্রহতযক মুসহলম নারীর জনয অন্তহর স্বামীর প্রহত মুহব্বত রাখা, তার
হখদমত করা, তার হকসমূহ আদায় করা একান্ত অপহরহাযণ। বলা বাহুলয: স্ত্রীর
জনয অহফস-আদালহত চাকুরী করা, োহমণন্টহস েম হদয়া ইতযাহদ হরর
বাইহরর কাহজ আত্মহনহয়াে করা স্বামী ও সন্তানহদর হক হবনষ্ট করারই
নামান্তর। উপরন্তু তাহত নানাহবধ হফতনা-ফাসাহদর আশংকা হতা আহছই।
এজনয সামানয পয়সার হলাহভ না পহে এ হবষহয় একটু সুস্থ্ মহস্তহষ্ক হভহব হদখা
উহচৎ। হরহযকদাতা হতা একমাত্র আল্লাহ। হতহন স্বামী বা সন্তাহনর মাধযহম
সংসাহরর সকহলর হরহযক হদহত সেম। তাহহল হকন হরহযহকর জনয আল্লাহর
নাফরমানী করহব? তহব যাহদর স্বামী বা হখারহপাষ হদওয়ার মত হকউ হনই
এবং অভাহবর কারহর্ জীবন ও মান বাচাহনা কষ্টকর হহয় যায় তারা হরায়া
পহরহবহশ হথহক ধবধ উপাজণহনর হকান পন্থা হযমন হসলাইহয়র কাজ, বাচ্চাহদর
পোহনা ইতযাহদ অবলম্বন করহব।
৪. হনহজর সতীত্ব ও স্বামীর মাহলর হহফাযত করা:
স্ত্রীর হনহজর ইজ্জত এবং স্বামীর মাল তার হনকট আমানত হহসাহব থাহক।
হনহজর সতীহত্বর হহফাযহতর লহেয হনহজহক পদণায় রাখা ফরয। এটাই আল্লাহর
হনহদণশ। (সূরা আহযাব: ৩৩)
সুতরাং হদবর-ভাশুর, চাচাহতা ভাই, খালাহতা ভাই, ফুফাহতা ভাই, মামাহতা
ভাই, খালু, হনজ শ্বশুর ছাো হবহভন্ন রকম শ্বশুর, উহকল বাপ, ধমণ যাপ, ধমণ ভাই
ইতযাহদ হথহক পদণা করা ফরয। হবপদণা হওয়া হারাম। একান্ত প্রহয়াজহন পদণার
আোল হথহক ককণষ ভাষায় কথা বলা জাহয়য। শরী‘আহত এ আমানহতর
অপবযবহার তথা পরপুরুহষর সাহথ হদখা-সাোত, কথা-বাতণা বা অনয হকান
অববধ আচরর্ করহল হকংবা তার অনুমহত ছাো স্বামীর মাল খরচ করহল তা
হখয়ানত বহল ের্য হহব। আর আমানহতর হখয়ানত করা কবীরাহ গুনাহ। রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কহরন, হয নারী পাাঁচ ওয়াি নামায
পেহব, রমাযাহনর হরাযা আদায় করহব, হনহজর ইযযত তথা পদণা পালন করহব
এবং স্বামীর পূর্ণ আনুেতয করহব হস জান্নাহতর হয হকান দরজা হদহয় ইো
প্রহবশ করহত পারহব। (হহলয়াতুল আউহলয়া হাদীস নং-৬/৩০৮)
অনযত্র ইরশাদ কহরন, মুহমন বান্দা হখাদা ভীহতর পহর হনক হবহব অহপো উত্তম
হকান হজহনষ হপহত পাহর না, হয হনক হবহবহক স্বামী হকান কাহজর আহদশ
করহল হস সাহথ সাহথ তা পালন কহর, তার হদহক তাকাহল হস তাহক খুশী কহর,
স্বামী হকান কাজ করার অেীকার করহল হস তাহক তা পুরহর্ সাহাযয কহর, এবং
স্বামী অনুপহস্থ্ত থাকহল হস হনহজর ইজ্জত এবং স্বামীর মাহলর হহফাযত কহর।
(ইবহন মাজা হাদীস নং-১৮৫৭)

www.islamijindegi.com

তদ্রূপ অনয এক হাদীহস রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম উি গুনাবলীর
অহধকারীনী নারীহক সবহচহয় উত্তম বহল অহবহহত কহরহছন। (নাসায়ী হাদীস নং৩২৩১)

উহল্লখয হয হবোনা পুরুহষর সাহথ পদণার হেহত্র মহহলাহদর মাথা হথহক পা পযণন্ত
হোটা শরীর পদণার অন্তভুণি, হবহশষ হিকা ছাো হচহারা হাত বা পা ইতযাহদ
হখালা রাখা জাহয়য হনই। (সূরাহয় আহযাব আয়াত নং-৫৯)
৫. সন্তান লালন-পালন ও তার হশো-দীো:
একজন আদশণ মা একহট হশো প্রহতষ্ঠাহনর মত। অপর হদহক রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কহরন: প্রহতহট হশশুই হফতরাহত ইসলাহমর উপর
জন্মগ্রহর্ কহর। হকন্তু তার মাতা-হপতা তাহক ইহুদী খৃষ্টান বা অহিপূজক বানায়।
(হতরহমযী হাুঃ নং-২১৪৩)

অথণাৎ, প্রহতযকহট হশশুই মুসলমান হহয় জন্মগ্রহর্ কহর এবং তার মাহঝ সু ন্দর
চহরহত্র চহরত্রবান হওয়ার হযােযতা হবদযমান থাহক। হকন্তু হশশুর মাতা-হপতা যহদ
এ বযাপাহর যত্নবান হয় এবং তাহক েোর জনয শরী‘আত কতৃণক বহর্ণত পন্থায়
যথাযথ হমহনত কহর তাহহল তার মাহঝ উত্তম চহরহত্রর হবকাশ হট। অনযথায়
তা হবনষ্ট হহয় যায়।
সুতরাং প্রহতযক হপতা-মাতার জনয হনহজর সন্তানহক আদশণ সন্তান হহসাহব েহে
হতালার জনয আপ্রার্ হচষ্টা করা একান্ত জরুরী। হপতা হযহহতু অহধকাংশ সময়
বাইহরর কাহজ বযস্ত থাহক। অপর হদহক সন্তান ৮/১০ বছর পযণন্ত মাহয়র
আাঁচহলর নীহচই প্রহতপাহলত হয় এজনয সন্তাহনর হশো-দীোর বযাপাহর তাহক
হবশী যত্নশীল হহত হয়। এজনয ইসলাম মাতা-হপতাহক কতগুহলা দাহয়ত্ব
হদহয়হছ। হযমন আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরন, (তরজমা) হতামরা হনহজর
পহরবারবেণ তথা সন্তান-সন্তুহতহক নামাহযর আহদশ হদহত থাক এবং হনহজও
নামাহযর পাবন্দী করহত থাক। (সূরা ত্ব-হা-১৩২)
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ কহরন, হকান হপতা-মাতা তার
সন্তানহক উত্তম হশষ্টাচাহরর তুলনায় হেষ্ঠ হকান উপহার হদহত পাহর না।
(হতরহমযী শরীফ হাদীস নং-১৯৫৭)

তাছাো হপতা-মাতার সাহথ সন্তাহনর রহির সম্পহকণর কারহর্ হপতা-মাতার
নসীহত তারা সহহজ এবং তাোতাহে গ্রহর্ কহর। হপতা-মাতার কথা-বাতণা,
হনয়ম-নীহত, জীবন পিহত সন্তাহনর জনয পাহথয় হয়।
সুতরাং হপতা-মাতা তার সন্তানহক আচার-আচরহর্, জীবন চলার পহদ পহদ
ইসলামী হশোয় সুহশহেত কহর আদশণ সন্তান হহসাহব েহে তুলহত পাহর।
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প্রহতহদন যহদ একহট কহর সুন্নাতও হশখায় তাহহল হদখা যাহব হকছু হদহনর
মহধযই তার গুরুত্বপূর্ণ সব সুন্নাত হশখা হহয় হেহছ।
মহন রাখা দরাকার! মহনাহবজ্ঞাহনর আহলাহক হদখা হেহছ হছাট হছাট হশশুরা
হসাহবত বা সংেব দ্বারা বেই প্রভাহবত এবং তাহদর মাহঝ-হদহখ হদহখ হুবহু
নকল করার হযােযতা অহধক পহরমাহর্ হবদযমান। সুতরাং তারা যহদ হনক
হলাকহদর হনকট হথহক হনক কাজ হদখহত থাহক তাহহল হসও হছাট হথহকই
হনককার হহয় উহি। পোন্তহর যহদ তারা বদকারহদর হনকট হথহক শুধু মন্দ
কাজ হদখহত থাহক তাহহল হস হছাট হথহকই চহরত্রহীন এবং বখাহট হহয় উহি
এবং বে হহয় মাস্তাহনর আকার ধারর্ কহর।
বতণমান সমাহজ হছহল-হমহয়রা হয, চহরত্রহীন, বখাহট, এবং মাস্তান হহে, হপতামাতার অবাধয হহে, তাহদরহক অবজ্ঞা করহছ ফহল তারা মাতা-হপতার
অশাহন্তর কারর্ হহয় দাাঁোহে। মা হনজ সন্তানহদর শাহন্তর জনয পয়সা হরাজোর
করহছ। অপরহদহক তার সন্তান দীনী হশোর অভাহব হনশাহখার ও চহরত্রহীন হহয়
হনশার জনয টাকা না হপহয় মাহক যবাই করহছ। কী আজব দুহনয়া! বতণমান হয
আমাহদর সন্তানের্ হনশায় ডুহব দ্রুত বংহসর হদহক এহেহয় যাওয়ায় হপতামাতা হথহক আরম্ভ কহর সমাজ, গ্রাম বরং পুহরা হদশটা আতংহকত হহয় পেহছতার মূল কারর্ হল হপতা-মাতার োফলতী, পহশ্চমাহদর ষেযহন্ত্র হশকার হহয়
মা চাকুহরর নাহম অহফস-আদালহত ুহর হবোহে। অথচ কহলজার টুকরা,
আদহরর দুলাল হনজ সন্তানহক দীনী হশো হথহক বহঞ্চত করহছ এবং তাহদরহক
কাহজর বুয়ার হাহত হরহখ আসহছ। তারা মাহয়র তা‘লীম ও মমতা হথহক বহঞ্চত
হহে এবং কাহজর বুয়া ও বখাহট হছহলহদর সাহচযণ হপহয় বে হহে। ফহল
তাহদর স্বভাব হস সন্তানহদর মাহঝও হবস্তার লাভ করহছ। এটা একটা হভহব
হদখার হবষয় হয আমাহদর ভাহবষযত হক? সকহলই জাহনন হয, আমাহদর
সন্তানের্ আমাহদর হনহজহদর এবং হদশ ও জাহতর ভহবষযৎ। আজহকর হশশু
আোমী হদহনর ভহবষযৎ তারাই ভহবষযহত হদশ ও জাহতহক পহরচালনা করহব।
আজ যহদ তারা হনহজরাই বংহসর পহথ চহল যায় তাহহল এ জাহতর ভহবষযৎ
সম্পূর্ণ অেকার। এ হনহশ্চত বংস হথহক হবাঁহচ ভহবষযৎহক সুন্দর করহত হহল
এখনই আমাহদর আল্লাহর হবধাহন হফহর আসহত হহব এবং আমাহদর সন্তানহক
দীনী হশো তথা আল্লাহ ও রাসূহলর হশোয় সুহশহেত করহত হহব। দীনী হশোই
জাহতর হমরুদন্ড। যহদ আমরা এভাহব হমহনত কহর আমাহদর সন্তানহদরহক
েেহত পাহর তাহহল িমািহয় পহরবার, সমাজ, এবং হোটা হদশ সন্ত্রাসদুনণীহতমুি আদশণবান হহয় উিহব। হফহর আসহব শাহন্ত এবং হস্থ্হতশীলতা। আর
এ পিহত পহরহার কহর যতই হমহনত করা হহাক না হকন হকান হদন শাহন্ত হফহর
আসহত পাহর না। কারর্ হদহশর সুন্দর, সন্ত্রাস ও দুনণীহতমুি আদশণবান হওয়া
বযহি-পহরবার সংহশাধহনর উপর হনভণরশীল।
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হবুঃ দ্রুঃ স্বামীর হখদমত ও সন্তাহনর হহকর জনয হযরতওয়ালা শাইখুল হাদীস
মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক (দাুঃবাুঃ) এর “ইসলামী হববাহ” নামক গ্রন্থ
দ্রষ্টবয।
৬. মহহলাহদর মহধয দীনী দাওয়াত ও তা‘লীম:
শরী‘আত হপতা-মাতাহক দাহয়ত্ব হদহয়হছ হয তারা তাহদর হমহয়হক দীনী তা‘লীম
হদহয় এমন চহরত্রবতী কহর েহে তুলহব হয, হববাহহর পর তার স্বামী হযন মহন
কহর হয আমার হবহব আমার হেষ্ঠ সম্পদ। (মুসনাহদ আহমাদ : হা: নং-১৯৬২)
অপর হদহক প্রহতযক মহহলাহক শরী‘আত কতৃণক দাহয়ত্ব হদয়া হহয়হছ তারা হনজ
সন্তান এবং মহল্লার অহশহেতা বাহলকাহদরহক হনয়হমত দীহনর তা‘লীম হদহবন।
সহীহ শুি কহর কুরআন হশখাহবন। এ ছাো হযসব মহহলা হকান কাহজ বা হদখা
সাোত করহত তাহদর হনকট যাতায়াত করহব তাহদরহকও দীনী দাওয়াত ও
তা‘লীম হদহত থাকহবন। তাহদর দীনদাহরর হখাাঁজ -খবর হনহবন। তাহদর মমানআকীদা নামায হরাযা সম্পহকণ জানহবন। হকান ভুল-ভ্রাহন্ত দৃহষ্ট হোচর হহল তা
সংহশাধন কহর হদহবন। এমনহক তাহদর বাচ্চাহদর দীনী তা‘লীহমর হখাাঁজ-খবরও
হনহবন। এবং তাহদর হপতা-মাতা, স্বামী ও শ্বশুর শ্বাশুেীহদর দীনী হালাত হজহন
হনহয় হস হবষহয় তাহদর সৎ পরামশণ হদহবন। তাহদর পহরবাহরর পুরুষ
সদসযহদরহক হক্কানী উলামাহয় হকরাহমর হসাহবহত এবং দাওয়াত তাবলীহের
হমহনহত অংশ গ্রহর্ করার নসীহত করহবন। এবং বুঝাহবন, এটাই দুহনয়া ও
আহখরাহতর কাহময়াবীর একমাত্র রাস্তা। এমন হক অহনক মহহলারা স্বামী,
সন্তান, শ্বশুর-শ্বাশুেী কতৃণক অহনক হনযণাহতত হহয় থাহক। তার হথহক বাাঁচারও
এটা একটা রাস্তা। (সূরা তওবা-৭১, মুসনাহদ আহমাদ : হাুঃ নং-৬৪৯৩)
আফহসাস! আজ যহদ মহহলাহদর আসল দাহয়ত্ব-কতণবয এবং তা পালহনর
উপকাহরতা জানা থাকত তাহহল তারা চাকুহরর নাহম অহফস-আদালহত ুহর
হবোহতা না এবং সৃষ্ট হফতনা ফাসাহদ হনপহতত হহতা না।
আল্লাহ তা‘আলা সকল মুসহলম মহহলাহক তাহদর দাহয়ত্ব ও কতণবযসমূহ পালন
করার তাওফীক দান করুন। আমীন।
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সাইহত্রশতম অধযায়
উলামাহয় হকরাহমর দাহয়ত্ব ও কতণবয
১। মসহজদ বা মাদরাসা কতৃণপহের পূর্ণ আনুেতয প্রকাশ করা, হবহরাহধতা বা
সমাহলাচনা না করা। প্রহয়াজহন হোপহন পরামশণ হদয়া।
২। সবণদা (হকান হক্বানী শাইহখর মাধযহম) হনহজর আত্মশুহির হফহকর করা।
জরুরী সকল হবষয় তাাঁর সাহথ পরামশণ সাহপহে করা। সকল কাহজ সুন্নাহতর
অনুসরর্ করা।
৩। ছাত্রহদরহক তাহক্বীহকর সাহথ পোহনা এবং তাহদর তা‘লীহমর সাহথ সাহথ
তারহবয়াত তথা আমহলর ইসলাহ ও আমলী মশহকর বযবস্থ্া করা। হনহজহক
ছাত্রহদর সামহন আলমী নমূনা হহসাহব হপশ করা।
৪। দাহেহবহীন ছাত্রহদর হথহক হকান অবস্থ্ায় শারীহরক হখদমত না হনয়া। তাহদর
হথহক হকান করজ বা হাহদয়া গ্রহর্ না করা। ছাত্রহদরহক হবহশষ কহর নাবাহলে
ছাত্রহদর লাহি/হবত ইতযাহদ দ্বারা না মারা। কারর্ এ ধরহনর শাহস্ত হপতার জনযও
ধবধ নয়।
৫। কতৃণপহের পরামশণিহম সকল ভাইহদর দীনদার বানাহনার লহেয দাওয়াত,
তাবলীে, নূরানী তা‘লীমুল কুরআন ও দাওয়াতুল হহকর মাধযহম দীহনর হখদমত
করা।
হবুঃ দ্রুঃ এ বযাপাহর আহরা হবস্তাহরত জানার জনয সংকলহকর নামায হশো ও
ইমামেহর্র হজম্মাদারী পুহস্তকাহট পাি করার জনয উলামাহয় হকরাহমর হখদমহত
অনুহরাধ জানাহনা হল।
আটহত্রশতম অধযায়
দীহনর দায়ী ও খাহদমহদর পরস্পর সম্পকণ হকমন হওয়া উহচত?
দীন ইসলাম সংরের্ ও সম্প্রসারর্, মুসলমানহদর অন্তহর ভাল কাহজর আগ্রহউিীপনা এবং মন্দ কাজ হথহক হবাঁহচ থাকার মহনাভাব সৃহষ্টর জনয হয হচষ্টা
প্রহচষ্টা চলহছ, চাই তা হয সহীহ পিহতহতই হহাক না হকন এগুহলার
প্রহয়াজনীয়তা ও উপকাহরতা হযমন সহন্দহাতীহত হতমহন হসগুহলার গুরুত্বও
সবণজন স্বীকৃত। এ দৃহষ্টহকার্ হথহক লেয করহল হদখা যাহব হয, তাহদর
প্রহতযহকর হয শুধু হনয়ত ও কমণপিহত হভন্ন হভন্ন তাই নয় বরং হচন্তাধারা,
কমণহক শল, হনয়ম-কানূন ইতযাহদর হবচাহরও এহক অপর হথহক পৃথক।
এমতাবস্থ্ায় দীনী মারকাজ ও মাহহফল, আহন্দালন ও সংেিন এবং মাদরাসা
সমূহ ইতযাহদর পারস্পহরক সম্পকণ; সহবণাপহর দীহনর হবহভন্ন কাহজ হনহয়াহজত
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দা‘মহদর পারস্পহরক আচরর্ ও উচ্চারর্ হকমন হওয়া উহচত তা হজহন হনয়া
দরকার।
আমাহদর অবস্থ্ান : দীন ইসলাম হল একহট দূেণ, শাহন্ত-সুহখর রাজপ্রাসাদ। হয
বযহি এর মহধয প্রহবশ করহব হস ঝে-তুফান, ুহর্ণবায়ু এবং অহিঝহরর চাইহত
মারাত্মক হবপদ-আপদ হথহক মুহি লাভ কহর জান্নাহতর হচর সুখ-শাহন্ত আর
হনরাপত্তার অহধকারী হহব। সুতরাং সাধারর্ দূেণ বা রাজপ্রাসাদ হযমন কাহরা
একক প্রহচষ্টায় অহস্তত্ব লাভ করহত পাহর না। বরং ইহঞ্জহনয়ার, রাজহমস্ত্রী,
কািহমস্ত্রী এবং হযাোলী সহ সকল কমণচারীর হয থ প্রহচষ্টা জরুরী। তদ্রূপ দীহনর
এ দূেণ বা রাজপ্রাসাদও শুধু হয হকান এক দহলর প্রহচষ্টা বা হমহনহত
পহরপূর্ণভাহব ওজুহদ আসহত পাহর না। বরং তার জনয জরুরী হল দীহনর সাহথ
সম্পৃি সব দহলর হয থ তৎপরতা এবং প্রহচষ্টা।
তা‘লীম, তাবলীে ও তাযহকয়া হম হলক হবষয়
এ হবষয়হট আমাহদর মহন রাখহত হহব হয, কুরআহনর হবহভন্ন আয়াহত মহানবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাহমর দুহনয়াহত আেমহনর হম হলক হযসব লেযউহিশয বর্ণনা করা হহয়হছ তার মহধয তা‘লীম, তাবলীে ও তাযহকয়া সহবহশষ
উহল্লখহযােয। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ কহরন: (তরজমা) “হতহনই হনরেরহদর
মধয হথহক একজন রাসূল হপ্ররর্ কহরহছন, হযহন তাহদর কাহছ পাি কহরন তাাঁর
আয়াতসমূহ, তাহদর অন্তরহক পহবত্র কহরন এবং হশো হদন কুরআন ও
সুন্নাহ।” (সূরা জুম‘আ, আয়াত নং-২)
উি কাজগুহলার হকান একহটর বযাপাহরও হনহদণষ্ট কহর একথা বলা যাহব না হয,
মূল হহে একাজ; আর অনযগুহলা হে র্; মযণাদা ও গুরুহত্বর হবচাহর এটা
অগ্রের্য আর বাহকগুহলা হতমন নয়।
হেষ্ঠহত্বর মাপকাহি ও তার মযণাদা
মুহহউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহহব রহ. এ কথাহট বে
সুন্দর কহর বহলহছন। হতহন বহলন : ‘অহভন্ন জাত ও অহভন্ন প্রকৃহতর বস্তুর
মহধযই শুধু তুলনা চহল। পরস্পর হবপরীত দুই বস্তুর মহধয তা হয় না। সুতরাং
হকউ যহদ প্রন কহর হচাখ হবশী জরুরী নাহক কান হবশী জরুরী? তাহহল বলা
হহব স্ব-স্ব স্থ্াহন উভয়হটই জরুরী। এহেহত্র তুলনা করাই ভুল। তহব, এটা বলা
হযহত পাহর হয, উভয় হচাহখর মহধয হয হচাহখ ভাল হদখা যায় হস হচাখ হবশী
ভাল। আর উভয় কাহনর মহধয হয কাহন ভাহলা হশানা যায় হস কান হবশী ভাল।
উপহরাি উদাহরহর্র আহলাহক এ হবষয়হট স্পষ্ট হহয় হেল হয, হকউ যহদ প্রন
কহর “তা‘লীম তাযহকয়া ও তাবলীহের মহধয হকানটা হবশী জরুরী?” তাহহল
তার এই প্রন হিক হহব না। হকননা এগুহলার প্রহতহট পৃথক পৃথক হবষয়। আর
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হভন্ন প্রকৃহতর বস্তুর মহধয তুলনা চহল না। সুতরাং উপহরাি প্রহতহট হবষয়ই
জরুরী। অথণাৎ, স্ব-স্ব স্থ্াহন তা‘লীম হযমন জরুরী হতমহন তাবলীেও জরুরী।
অনুরুপভাহব তাযহকয়াও জরুরী। বরং তাবলীে ও তা‘লীম কবূল হওয়ার জনয
তাযহকয়া অপহরহাযণ। (মাজাহলহস আবরার: ২৯৪)
শাখাত্রহয় পরস্পর সম্পকণ এবং তার উপকাহরতা
মুহহউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহহব রহ.-এর একহট
কথা খুবই উহল্লখহযােয। হতহন বহলন : ‘মানব হদহহর প্রহতহট অে পৃথক পৃথক
কাজ আঞ্জাম হদহয় যাহে। হকন্তু হকউ হনহজর শরীহরর হকান অেহক তুে মহন
কহর না। অেসূহহর পৃথক পৃথক কাহজর হকাহনা তুলনাও কহর না। এমন হক
এক অেহক অপর অহের প্রহতদ্বন্দ্বী মহন কহর না। এমহন ভাহব দীন ইসলামও
একহট হদহ সদৃশ। তার হবহভন্ন অংশ আহছ। হকউ মাদরাসায় তা‘লীম
তারহবয়াহতর কাজ করহছ, হকউ তাবলীে করহছ, আবার হকউ খানকাহত
তাযহকয়া বা আত্মশুহির কাজ করহছ। এমতাবস্থ্ায় দীহনর হবহভন্ন শাখায়
হনহয়াহজত বযহিরা এহক অপরহক তুে বা হহয় জ্ঞান কহর হকভাহব? তাছাো
পরস্পহর কাহজর তুলনা করা বা এহক অপহরর প্রহতদ্বহন্দ্বই বা মহন করার
সুহযাে হকাথায়! এ কারহর্ই হদখা যায় হয, পূবণবতণী আওহলয়াহয় হকরাম দীহনর
সবধরহনর খাহদমহদর ইকরাম ও তা‘যীম তথা েিা ও সম্মান করহতন।
ِ
َ
٧ : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالتّقْوَي} [املائدة
অথণাৎ, ভাহলা কাহজর পরস্পর সহহযাহেতা করার হনহদণশ হদহতন। সুতরাং এহক
অপরহক সম্ভাবয সব ধরহনর সহহযাহেতা করহব। ‘আমাহদর’ ওয়াজ মাহহফল
হহে; ‘আমাহদর’ মাদরাসা চলহছ, ‘আমাহদর’ দল আহে বােুক; এসব হক
ধরহনর কথা! ? দীনহক সামহন রাখুন। হনহজহক হপশ করহবন না। কাহরার বয়ান
দ্বারা যহদ সমাহজর বযাপাক উপকার হয় বা হকান মাদরাসা দ্বারা যহদ দীহনর
উপকার হয় তাহহল হহংসা বা আত্মপীেহনর কী আহছ?’ (মাজাহলহস আবরার, পৃ:
৮৪)

আহহল সুন্নাত ওয়াল জামাহতর শহিশালী মুখপাত্র ও হনভণীক ধসহনক আল্লাম্মা
মুহাম্মাদ মনযূর হনামানী রহ. বহলন : ‘এ কাজ (দাওয়াত ও তাবলীে) ছাোও
দীহনর আহরা অহনক কাজ ও শাখা আহছ। হযমন-মিব মাদরাসা ও দীহন
অনযানয প্রহতষ্ঠান। অন্তর হথহকই হসগুহলাহক সম্মান ও মূলযায়ন করা চাই এবং
সংহিষ্ট বযহির জনয আমাহদর অন্তহর হামদদণী ও সহানুভূহত থাকা উহচত।
আল্লাহ তা‘আলার হযসব বান্দা ইখলাস ও হলল্লাহহয়াহতর সাহথ এসব হবষহয়
হনহজহদর েম ও কুরবানী হপশ কহর যাহেন হসসব বান্দাহদরহক যথাযথ ভহি
ও েিা করা আমাহদর একান্ত কতণবয। আল্লাহ না করুন! আমাহদর কাজহকই
যহদ দীহনর একমাত্র কাজ মহন কহর আর দীহনর অনযানয কাহজ হনহয়াহজত
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বযহিহদর বযাপাহর আমাহদর অন্তহর প্রহতদ্বহন্দ্বতার মহনাভাব সৃহষ্ট হয় তাহহল
এটা হহব আমাহদর হোমরাহী ও বদনসীবী। বরং দীহনর দাবীহত বদদীনী হহব।
হনহজরহদহক হবহশষ কহর হক্কানী-রব্বানী উলামাহয় হকরাম ও আহলুল্লাহহদর
খাহদম ও অনুেত ভৃতয মহন করহব। তাহদর হথহক উপকৃত হবার জনয সমহয়
সমহয় তাহদর হখদমহত হাহজর হহব এবং তাহদর সাহথ সম্পকণ রাখাহক হনহজর
জনয আবশযকীয় প্রহয়াজন মহন করহব।’ (আল ফুরকান, পৃ: ৭, ভহলয়ম-১৯)
ইসলামী হচন্তাহবদ হযরত মাওলানা সাইহয়যদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
বহলন : ‘আমাহদর এই আহন্দালহনর (দাওয়াত ও তাবলীে) সমসামহয়ক
অনযানয আহন্দালন ও প্রহতষ্ঠানগুহলা যহদ ‘বার্ীহনভণর’ হবষয়গুহলাহক লেযউহিশয বাহনহয় ইখলাহসর সাহথ কাজ কহর তাহহল আমাহদর উহচত তাহদর
সাহথ ইখহতলাফ না করা। বরং তাহদর কাজহক স্বত:স্ফূতণভাহব সমথণন করা ও
স্বীকৃহত হদয়া উহচত। সাহথ সাহথ তাহদর জনয দু‘আ করা এবং তাহদর সাহথ
সম্পকণ অটুট রাখা।’ (মাহসক আল ফুরকান: পৃ: ৩-৫, ভহলয়ম: ২০)
শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) বহলন: ‘উম্মহত মুসহলমাহক
আজ চতুমুণখী হফতনা হ হর হরহখহছ। হফতনার হযন ঝে-তুফান চলহছ। হকংবা
মুষলধাহর বষণর্ চলহছ। এই চতুমুণখী ঝে-তুফাহনর হমাকাহবলা করা হকাহনা এক
জামাহতর পহে সম্ভব নয়। এহককহট জামা‘আতহক এখন এহককহট হফতনার
হমাকাহবলায় শিভাহব দাাঁোহনা উহচত। এবং জান, মাল, হচন্তা ভাবনা ও শহিসাধনা হসই কাহজই পূর্ণভাহব হনহয়াহজত করা উহচত। কাহজর পথ ও পন্থা হভন্ন
হহত পাহর এবং হভন্ন হওয়াই স্বাভাহবক। তহব অনযানয দীনী হমহনহতর প্রহতও
হামদদণী ও সহানুভূহত থাকহত হহব। হকন্তু প্রহতযক জামা‘আত যহদ আচরহর্ ও
উচ্চারহর্ একথা বুঝায় হয, এটাই একমাত্র কাজ এবং একমাত্র কমণপন্থা; সুতরাং
এটাই সবার করা উহচত তাহহল এটা হহব গুরুতর ভুল। হকননা আসল উহিশয
দীহনর হখদমত। আর হকান মানুষ যহদ ইখলাহসর সাহথ দীহনর হকান হখদমহত
হনহয়াহজত থাহক তাহহল তার প্রহত অবজ্ঞা প্রদশণন করা উহচত নয়। বরং দু‘আ ও
সাধযমহতা তাহক সাহাযয করা উহচত। হকন্তু উদার মানহসকতা ও সহমহমণতা
আমাহদর মাহঝ এখন এহকবাহরই অনুপহস্থ্ত। এটা অহনক রকম সমসযা সৃহষ্ট
কহর এবং দীহনর বে ধরহনর েহত কহর। এহত উম্মহতর হবহভন্ন তবকার মাহঝ
অযথা বযবধান ও দূরত্ব সৃহষ্ট কহর। (১৪২১ হহজরীহত ঢাকার বসুেরা ইসলাহমক
হরসাচণ হসন্টাহর হতহন এ বয়ানহট কহর হছহলন।)
বতণমান পহরহস্থ্হত
আল্লামা মুহাম্মাদ মনযূর হনামানী রহ. বহলন: ‘দীহনর অপরাপর আহন্দালহনর ও
প্রহতষ্ঠাহনর হখদমত ও অবদান স্বীকার না করা, হসগুহলাহক যথাথণ মূলযায়ন না
করা এবং সামানয ইখহতলাফ ও মতাবনহকযর কারহর্ সমাহলাচনা মুখর হওয়া
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যামানার এক মহামাহর বযাহধ হহয় হদখা হদহয়হছ। আর শয়তানও এ কাহজ
হবরাট সফলতা হপহয় হেহছ। হবহভন্ন দল ও সংেিহনর এরকম মহনাভাব সৃহষ্ট
কহর উম্মহতর দাহয়ত্বশীল হলাকহদরহক শতধা হবভি কহর হদহয়হছ। ফহল
প্রহতযহকই এহক অপহরর হদাষ চচণায় হমহত উহিহছ। হকন্তু তার গুর্ ও অবদাহনর
হকান আহলাচনাই হনই। (মাহসক আল ফুরকান, পৃ: ৩, ৪, ও ৫, ভহলয়ম: ২০)
আজ বাহতল হযখাহন হবহভন্ন আকৃহত ও অবয়হব হয শুধু আত্মপ্রকাশ করহছ তা-ই
নয় বরং সমস্ত কুফহর শহি এক প্লাটফহমণ জমা হহয় ইসলাহমর উপর ঝাাঁহপহয়
পেহছ। কুরআহনর ভাষায়: ِ
]٤٦ : {وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَبٍ َينْسِلُونَ} [األنبياء
অথণাৎ, ‘প্রহতযক উাঁচু ভূহম হহত তারা দ্রুত ছুহট আসহছ।’ এমন নাযুকতম
পহরহস্থ্হতহত আহহল হহকর ঝান্ডবাহী কমণীহদর এ অবস্থ্া হবদযমান থাকা খুবই
পহরতাহপর হবষয়। উহচত হছল আহপাহস মুহব্বাত ও ভাহলাবাসার আবহ েহে
হতালা; যাহত পরস্পর সম্পকণ ভাহলা থাহক।
পহরহস্থ্হতর দাবী
এ নাযুক পহরহস্থ্হত প্রহতযহকরই উহচত সাধয ও সামথণ অনুযায়ী পছন্দমহতা হয
হকান দীনী কাহজ সাহাযয-সহহযাহেতা করা। হযহন হয শাখাহতই কাজ করুন না
হকন হতহন মূলত : দীহনরই কাজ করহছন। দীহনর কাহজ হনহয়াহজত বযহিরা
এহক অপহরর সহকমণী ও সহহযােী।
দুুঃখ-দুদণশায় শহরক হওয়া সম্ভাবয সব ধরহনর সাহাযয সহহযাহেতা করা চাই।
সহবণাপহর এহক অপহরর হখদমত সমূহহর প্রশংসা করা এবং তার কাহজর
তারাহক্ব ও অগ্রোহমতায় আনন্দ প্রকাশ করা। এজনয হনহোি হবষয়গুহলার প্রহত
হবহশষ হখয়াল রাখা।
১. ইহহতমাহমর সাহথ এহক অপহরর জনয দু‘আ করা। এবং পরস্পর এহক
অপহরর হনকট দু‘আ দরখাস্ত করা। এহত লাভ এই হহব হয, প্রহতযহকই অপরহক
হনহজর জনয দু‘আ করহনওয়ালা মহন করহব। এভাহবই পরস্পহরর মহধয বেুত্ব
ও ভালবাসার সম্পকণ েহে উিহব। কাহরা হকাহনা ভুল -ত্রুহট প্রকাশ হপহল
আহপাহস বা ধবিহক আহলাচনা-সমাহলাচনা না করা বরং হামদদণী ও সহানুভূহতর
সাহথ তা সংহশাধহনর হচষ্টা করা। অথবা যাহদর দ্বারা এর সংহশাধন সম্ভব
তাহদরহক অবহহত করা।
২. সময়-সুহযাে মত পরস্পর হমহলত হহয় এহক অপহরর কাহজর হখাাঁজ হনয়া।
কাহজর তরক্বী ও অগ্রোহমতায় আনন্দ প্রকাশ করা। হকান সমসযা হদখা হদহল
তা হনরসহনর জনয সম্ভাবয সব ধরহনর সাহাযয করা এবং সুপারমশণ হদয়া।
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৩. হনহজর মহল্লার উপর সজাে দৃহষ্ট রাখা। হযখাহন হয কাহজর প্রহয়াজন হদখা
হদয় হস কাহজর হযােয হলাকহদর দৃহষ্ট আকষণন করা। এবং হনহজর শহি সামথণ
অনুযায়ী তাহদর সাহাযয করা।
৪. হনহজহদর কাহজর পহরহচত ও লেয-উহিশয বর্ণনা করা এবং তাহত অংশ
গ্রহহর্র জনয এমনভাহব উৎসাহ হদয়া যাহত দীহনর অনযানয কাহজর সাহথ
তুলনাও না হয় আবার তুেজ্ঞান করাও না হয়। বরং হেত্র হবহশহষ অনযানয
কাহজর গুরুত্ব ও প্রহয়াজনীয়তার স্বীকৃহত হদহব হযন উদার মহনাভাহবর পহরচয়
ফুহট ওহি। (মাওলানা ইফজালুর রহমান কৃত ‘বা হামী রবত হকয়ছা হহা?’)
আল্লাহ তা‘আলা আমাহদরহক এ কথাগুহলাহর উপর আমল করার তাওফীক দান
করুন। আমীন।
ঊনচহল্লশতম অধযায়
মুহহউস্সুন্নাহ, মুজাহিহদ দীন হযরত মাওলানা শাহ আববারুল হক সাহহব রহ.এর সংহেপ্ত জীবনী
মুহহউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহহব রহ. ৮ রবীউস সানী
১৩৩৯ হহজরী মুতাহবক ২০ হডহসম্বর ১৯২০ মসায়ী সহন ভারহতর উত্তর
প্রহদহশর হারদুয়ী শহহরর এক ধমণহনষ্ঠ সম্ভ্রান্ত মুসহলম পহরবাহর জন্ম গ্রহর্
কহরন। হতহন এহশয়ার হাদীস শাহস্ত্রর অনযতম মুহাহিস হযরত মাওলানা আব্দুল
হক মুহাহিহস হদহলভী রহ. এর বংশধর। তাাঁর হপতা জনাব মাহমূদুল হক রহ.
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর হেহধনয মুজাহয হসাহবত
হছহলন।
হশো-দীো
হারদুয়ী শহহর স্বীয় হপতা কতৃণক প্রহতহষ্ঠত ইসলাহময়া মাদরাসায় হতহন প্রাধহমক
হশো শুরু কহরন এবং মাত্র ৮ বছর বয়হস পূর্ণ কুরআন শরীফ হহফয সম্পন্ন
কহরন। ১৩৪৯ হহজরীহত উচ্চ হশোহথণ হতহন ভারহতর প্রহসি হশো হকন্দ্র
সাহারানপুর মাজাহহরুল উলূম মাদরাসায় ভহতণ হন এবং ১৩৫৬ হহজরী সহন
কৃহতহত্বর সাহথ ১ম স্থ্ান অহধকার কহর দাওরাহয় হাদীস তথা সহবণাচ্চ হডগ্রী লাভ
কহরন। [উহল্লখয হযরতজী ইউসুফ রহ. ও হযরতজী ইনু‘আমুল হাসান রহ. তাাঁর
দাওরাহয় হাদীহসর সাথী হছহলন।] হিক একই হনয়হম ১৩৫৮ হহজরী সহন
কৃহতহত্বর সাহথ ১ম স্থ্ান অহধকার কহর “তাকমীহল ফুনূন” তথা উচ্চতর শাস্ত্রীয়
েহবষর্াও সম্পন্ন কহরন।
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কমণ জীবন
হশো সমাপ্ত করার পর হশেকবৃহন্দর ইোয় সাহারানপুর মুজাহহরুল উলূম
মাদরাসায়ই হতহন হশেক হহসাহব হযােদান কহরন। এখাহন হকছু হদন হশেকতা
করার পর স্বীয় শাইখ হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর হনহদণহশ হতহন
মাদরাসা জাহমউল উলূহম চহল যান। হসখানকার কতৃণপে তাাঁর ইলমী েভীরতা
ও অসাধারর্ হযােযতায় মুগ্ধ হহয় “শাইখুল হাদীস” হহসাহব পহদান্নহত দান
কহরন। এরপর হযরত থানভী রহ.-এর হদ্বতীয় বাহরর মাশওয়ারায় হতহন
ফহতহপুর ইসলাহময়া মাদরাসায় চহল যান এবং হসখাহন সুনাহমর সাহথ
হশেকতা করহত থাহকন।
‘আশরাফুল মাদাহরস’ এর প্রহতষ্ঠা
অতুঃপর যুহের চাহহদা পুরহর্ দীহনর চতুমূণখী কাযণিম চালু করার লহেয ১৩৬২
হহজরীহত শাইহখর হুকুহম হনজ এলাকায় চহল যান এবং জাহতর আকাঙ্খা পুরহন
যুোন্তকারী মাইল ফলক হহসাহব হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.এর দৃহষ্টভহের হভহত্তহত মাদরাসাহয় আশরাফুল মাদাহরস প্রহতষ্ঠা কহরন। এবং
অক্লান্ত পহরেম, সীমাহীন তযাে হতহতো এবং আত্ম উৎসহেণর মাধযহম হসটাহক
এমন সুহবনযস্ত কহর হঢহল সাজান; যা পরবতণীহত অনযানয সকল মাদরাসার
জনয আদশণ হহসাহব পহরেহর্ত হয়। মাদরাসাহয় আশরাফুল মাদাহরস হনছক
একহট হশো প্রহতষ্ঠাহনর নাম নয় বরং হশো-দীো, আত্মশুহি, দাওয়াত ও
তাবলীেসহ দীহনর যাবতীয় হখদমত অতযন্ত হচত্তাকষণক পিহতহত আঞ্জাম
হদয়ার এক বৃহৎ একহট প্রহতষ্ঠান। যার ফুয়ূয ও বারাকাত শুধু এহশয়ায় নয় বরং
সারা পৃহথবীর আনাহচ-কানাহচ ছহেহয় পেহছ। বাংলাহদশসহ সারা হবহশ্বর
উলামাহয় হকরাম তাাঁর ফহয়য হপহয় ধনয হহয়হছ।
আধযাহত্মক জীবন
ছাত্র জীবন হথহকই হতহন হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর সাহথ ইসলাহী
সম্পকণ েহে তুহলন। মাজাহহরুল উলূম মাদরাসায় অধযায়নকাহল হতহন হযরত
থানভী রহ. এর হাহত আত্মশুহির বাইআত গ্রহর্ কহরন এবং প্রহত বৃহস্পহতবার
রাহত তাাঁর দরবাহর উপহস্থ্ত হহয় আধযাহত্মক সাধনায় আত্ম হনহয়াে করহত
থাহকন। অধযায়ন হথহক ফাহরে হওয়ার পর ফহতহপুর মাদরাসায় অধযাপনা
কাহল মাত্র ২১ বছর বয়হস হযরত থানভী রহ. কতৃণক হখলাফত লাভ কহরন।
হচন্তা-হচতনা, ধযান-ধারর্া এমনহক মন-মানহসকতা আধযাহত্মক সাধনা,
হনয়মানুবতণীতা ইতযাহদসহ সকল গুর্াবলীর হবচাহর হযরত থানভী রহ.-এর
প্রহতেহব তাাঁর বযহিহত্ব ফুহট উিায় সমাহজর হলাহকরা তাাঁহক হদ্বতীয় থানভী
বহল আখযাহয়ত কহর। থানভী হচন্তা হচতনায় উদ্ভাহসত এ মহান বযহিত্ব
আধযাহত্মক সাধনায় এমন উৎকষণ সাধন কহরন হয, পৃহথবীর হবহভন্ন প্রান্ত হথহক
শুধু সাধারর্ মানুষ নয়, জাহতর কান্ডারী অসংখয অেহর্ত উলামাহয় হকরাম তাাঁর
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হাহত বাইআত গ্রহর্ কহরন এবং হনহজহদর আত্মার পহরশুহি টান। ইউহরাপ,
আহমহরকা, এহশয়া ও আহিকায় রহয়হছ তাাঁর লে লে ভি মুরীদ।
বাংলাহদহশর হেষ্ঠ পীর-মাশাহয়খ এবং শীষণস্থ্ানীয় উলামাহয় হকরামও তাাঁরই
হেহধনয মুরীদ ও খলীফা। বাংলাহদহশ তাাঁর উত্তরসুরী হহসাহব রহয়হছ হবহশষ্ট
২৮ জন খলীফা।
মজহলহস দাওয়াতুল হহকর উহিশয বাস্তবায়ন
হযরত থানভী রহ. কতৃণক প্রহতহষ্ঠত মজহলহস দাওয়াতুল হকহক তার লেয পাহন
হপ াঁছাহত হতহন তাাঁর পুহরা জীবনটা ওয়াকফ কহর হদন। সৎ কাহজর আহদশ ও
অসৎ কাহজর হনহষধ, দীনী হশোর বযাপক প্রচার প্রসার, মাদরাসা ছাত্রহশেকহদর হবহশষ তারহবয়ত, ইসলাহী মাজাহলস, খাাঁহট মুসলমান ধতরীর জনয
হদশ-হবহদহশ সফর, শর‘ম হবধান মুতাহবক মসহজদ পহরচালনা, হবনা
পাহরেহমহক দীনী হখদমত, দুুঃস্থ্ মানবতার হসবা এবং অসহায় দহরদ্র মানুহষর
পাহশ দাাঁোহনাসহ মজহলহস দাওয়াতুল হহকর যাবতীয় কমণসূচী বাস্তবায়হন
আমৃতুয কহিন সাধনা চাহলহয় যান হতহন। ছুহট যান এহশয়া-আহিকা ও ইউহরাপআহমহরকার আনাহচ কানাহচ। লে লে পথহারা মানুহষর হৃদহয় জ্বালান
হহদায়াহতর অহি মশাল। প্রহতষ্ঠা কহরন হদশ-হবহদহশ শত শত দীনী প্রহতষ্ঠান।
ইহইয়াহয় সুন্নাত
তাাঁর দী ণ কমণময় জীবহনর সবহচহয় উহল্লখহযােয ধবহশষ্টয হছল: হতহন প্রহতহট
কাজ সুন্নাত মুতাহবক সম্পাদন করহতন এবং লে লে ভি মুরীদহদর জীবহনও
তা বাস্তবায়হন সহচষ্ট থাকহতন। এ ধবহশহষ্টযর কারহর্ হতহন হবহশ্বর হযখাহনই
েমর্ করহতন হসখাহনই লে লে মুসলমান তাাঁর হাহত হাত হদহয় আদশণ
জীবহনর দীো লাভ কহর ধনয হত। আমরা আহে অহনক হকতাব পেহছ
পহেহয়হছ এবং কম-হবশী আমলও কহরহছ। হকন্তু আমলহক হকতাহবর সাহথ
হমহলহয় তা সুন্নাত মুতাহবক করহত হহব তা আমাহদর কল্পনায়ও আসহতা না।
হকন্তু যখন এ মহান বুযহু েণর সাহন্নধয এবং সংেহবর হস ভােয নসীব হল তখন
আমাহদর অহধকাংশ আমলই ভুল প্রমাহর্ত হল। অতুঃপর হতহন আমাহদরহক
বাস্তব প্রহশেহর্র মাধযহম উযূ, নামায, আযান, ইকামত, কাফন-দাফন ইতযাহদ
আমহলর ভুলসমূহ শুধহর হদহলন।
কালাহম পাহকর মুহব্বাত ও তাসহীহ করার জযবা
কুরআহন কারীম আহকামুল হাহকমীহনর কালাম, কুরআহনর মুহব্বাত আল্লাহর
মুহব্বাহতরই নামান্তর। প্রকৃতপহে বান্দা কুরআহন কারীহমর মাধযহম আল্লাহ
তা‘আলার যত ধনকটয লাভ করহত পাহর অনয হকান বস্তু দ্বারা তা কখনই সম্ভব
নয়। তাই হখাদাহপ্রহমক এ মহান বুযেু ণ একহদহক হযমন তাজবীদ সহকাহর হবশুি
উচ্চারহর্ সুমধুর কহণ্ঠ কুরআন হতলাওয়াহত পারদশণী হন। অপরহদহক অনযহকও
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সহীহ-শুিভাহব তা হশখাহনার বযাপাহর যহথষ্ট গুরুত্বাহরাপ কহরন। এ জনয হতহন
ভারহত অন্তত ৩০০ নূরানী মাদরাসা কাহয়ম কহরন, হযগুহলা হযরত ওয়ালার
হনহদণহশ পহরচাহলত হত এবং হসগুহলার হশেক হারদুয়ী হথহক পািান হত
তাহদর পরীো হযরত কতৃণক হনধণাহরত হলাহকরা হনহতন। এজনয হযখাহনই হতহন
সফর করহতন হসখাহনই কুরআহনর আযমত, মুহব্বাত এবং সহীহ-শুিভাহব
হতলাওয়াহতর গুরুত্ব সম্পহকণ বয়ান করহতন এবং মশক করাহতন। এমনহক
হযরহতর হাহত বাইআত গ্রহহর্র পর প্রধান কমণসূচীই হত “তাসহীহহ কালাহম
পাক”।
এটা হচর সতয হয, হয বযহি, প্রহতষ্ঠান বা হদশ যত হবশী কুরআহন কারীমহক
আপন কহর তার যথাথণ হক আদায় করহব হস বযহি, প্রহতষ্ঠান বা হদশ তত
হবশী সামাহজক, অথণবনহতকসহ সকল হদক হদহয় শাহন্ত-সুখ এবং হনরাপহদ
থাকহব। এটা হযরহতর জীবনী হথহক আমাহদর জনয অনযতম হশো। এজনয
তার খানকায় পৃহথবীর হয হকান হদশ হথহক যত বে আহলমই আধযাহত্মক
সাধনার জনয হাহজর হহতন হতহন অবশযই নূরানী কাহয়দা হনহয় মকতহব বসার
পরামশণ হদহতন। এটাই তাাঁর সুলূহকর পথ পাহে হদয়ার মূল হবষয় বস্তু হছল।
আর বাস্তহবও কুরআহন কারীহম ‘কুরআন শরীফহক জাহহরী ও বাহতনী সকল
হরাহের হশফা’ বলা হহয়হছ।
বাংলাহদহশ হযরত ওয়ালার মুবারক সফর
দীহনর বহুমুখী কাযণিম বাস্তবায়হনর লহেয হবহশ্বর হবহভন্ন হদহশ হতহন সফর
কহরন। হসই ধারায় ১৯৮১ মসায়ী সহন হযরত হাহফজ্জী হুজুর রহ.-এর
দাওয়াহত সবণপ্রথম হতহন বাংলাহদশ সফহর আহসন এবং বাংলাহদহশর
অহধকাংশ বে বে মাদরাসায় সফর কহর তাহদর সুন্নাহতর প্রহত আহরা তৎপর
হওয়ার জনয উদ্বুি কহরন এবং ঢাকা মহানেরীহত মজহলহস দাওয়াতুল হহকর
কাজহক েহতশীল করার জনয প্রহতযক থার্াহভহত্তক হালকা বা কহমহট কহর হদন
এবং হালকার আমীর ও নাহয়হব আমীর মাহস দুবার ধানমহন্ড ইজহতমায় জমা
হহয় কাহজর হলহখত হরহপাটণ হপশ করার হনহদণশ হদন। হয ধারা এখনও চালু
আহছ। পহর হতহন বহুবার বাংলাহদহশ তাশরীফ আহনন এবং হবহভন্ন শহহর ও
মাদরাসাগুহলাহত তাশরীফ হনন। সবণহশষ ২০ হডহসম্বর ২০০৪ মসায়ী তাহরহখ
মজহলহস দাওয়াতুল হহকর ১১তম বাহষণক ইজহতমা উপলহেয বাংলাহদহশ
আেমর্ কহরন এবং এক সপ্তাহ অবস্থ্ান কহর এহদহশর বহু ইসলামী জলসায়
গুরুত্বপূর্ণ বয়ান রাহখন, প্রচহলত হবদ‘আত ও কুসংস্কার দূর কহরন এবং
আধযাহত্মক সাধকহদরহক সুলূহকর সহজ সরল রাস্তা বাতহল হদন।
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মনীষীহদর উহি
* পাহকস্তাহনর মুফতীহয় আ‘যম হযরত থানভী রহ. এর হবহশষ্ট খলীফা মুফতী
মুহাম্মাদ শফী রহ. বহলন: ‘হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহহব দা. বা.
চাহরহত্রক পহরশুহি, তা‘লীম-তারহবয়ত ও তাদরীহসর হখদমত অতযন্ত
সুন্দরভাহব আঞ্জাম হদহেন। ফহল তাাঁর ফুয়ূয ও বারাকাত সমগ্র হহন্দুস্তাহনর
সবণস্তহরর হলাকহদর মহধয ছহেহয় পেহছ। তাাঁর বয়াহন ঐ সমস্ত দুলণভ কথাবাতণা হশানা যায় যা আমরা থানাভবহন শুহনহছ।
* উপমহাহদহশর মহান হশোহবদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বহলন
: ‘হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহহব দা. বা. আযীমহতর অহধকারী
এক মহান শাইখ ও হনভণীক দায়ী ইলাল্লাহ।’
* হযরত থানভী রহ. এর হবহশষ্ট খলীফা আহরফ হবল্লাহ ডািার আব্দুল হাই
আহরফী রহ. বহলন : ‘আল্লাহ পাক হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক
সাহহবহক জাহহরী বাহতনী সবণ গুহর্ গুর্াহিত কহরহছন। তাাঁর ওয়াজ নসীহহত
হযরত থানভী রহ.-এর হচন্তাধারা ও স্বভাব ফুহট উহি। হতহন অন্তর হথহক দরদ
হনহয় কথা বহলন। তাই তাাঁর বয়ান হোতাহদর মহন হবস্ময়কর প্রভাব সৃহষ্ট কহর।
* তাবলীে জামা‘আহতর হবশ্বআমীর হযরত ওয়ালার দরহসর সাথী হযরত
মাওলানা ইন‘আমূল হাসান হযরতজী রহ. বহলন: ‘হযরত মাওলানা শাহ
আবরারুল হক সাহহব হহেন এক অসাধারর্ মুসহলহুল উলামা। উলামাহয়
হকরাহমর সংহশাধহনর মত দূরহ কাজ হকবল তাাঁর পহেই সম্ভব।’
* হবচারপহত আল্লামা তাকী উসমানী দা. বা. বহলন: ‘আহখরী যুহে হযরহতর
অহস্তত্ব উম্মহতর জনয হবশাল এক পূহজাঁভান্ডার। আলহামদুহলল্লাহ তাাঁর হশোদীো এবং হহদায়াহতর ফুয়ূয ও বারাকাত সারা পৃহথবীহত ছহেহয় পহেহছ।’
মৃতযু বা আহখরাহতর সফর
উপমহাহদরহশর এ মহান ধমণীয় সংস্কারক, সুন্নাত নববীর উজ্জল নেত্র, যুেহেষ্ঠ
ওলীহয় কাহমল, হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর সবণহশষ খলীফা ১৭ হম
২০০৫ মসায়ী মেলবার সারা হদন কমণ বযস্ত হথহক রাত আট হটকায় ভারহতর
উত্তর প্রহদহশর হারদুয়ী হজলায় হনজ বােীহত ইহন্তকাল কহরন। (আল্লাহ
তা‘আলা তাাঁহক জান্নাহতর উচ্চ মাকাম নসীব করুন! আমীন।) মৃতুয কাহল তাাঁর
বয়স হছল ৮৮ বছর। মৃতুযর পর তার ওসীয়ত মুতাহবক হনজস্ব খাস হোরস্থ্ান
থাকা সহত্ত্বও হারদূয়ী হজলা শহহরর আম কবরস্থ্াহন তাাঁহক দাফন করা হয়।
উহল্লখয : তার ওফাহতর পর বাংলাহদশ হথহক যারাই তাাঁর কবর হযয়ারহত
হাহজর হহেন সকহলই হযরহতর হায়াহত তাাঁর হসাহবহত হয ধরহনর নূর এবং
ফুয়ূয ও বারাকাত অনুভব করহতন হযরহতর কবহরর কাহছ হুবহু হস ধরহর্র
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ফুয়ূয ও বারাকাত অনুভব কহর ধনয হহেন এবং তার হরহখ যাওয়া মসহজদ
মাদরাসা খানকা ও হমহমানখানা ইতযাহদহক হযরতওয়ালা হায়াহতর নমুনায়
পহরচাহলত হপহয়হছন এর জনয হযরহতর জাহনশীন হাকীম কাহলমুল্লাহ সাহহবহক
আল্লাহ জাযাহয় খাহয়র দান করুন। আল্লাহ তা‘আলা হযরতওয়ালার হরহখ
যাওয়া সকল দীনী কাজহক খাহয়র ও বরকহতর সাহথ হহফাজত কহরন এবং
আমাহদরহক তাাঁর কাহজর সাহথ জুহে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।
সূত্র : হায়াহত আবরার, নুকূহশ আবরার, সাওয়াহনহহ আবরারুল হক হক্বী।
চহল্লশতম অধযায়
হবহবধ দীনী হবষয়
নাহয়হব রাসূল ও তাহলহব ইলহমর গুর্াবলী ও দীন কাহয়হমর কুরআনী তরীকা
সাইহয়দুনা হযরত ইবরাহীম খলীল আ. মানবজাতীর কলযার্াহথণ মহান আল্লাহ
তা‘আলার দরবাহর হযরত ইসমাইল আ. এর বংহশ হবহশষ গুর্াবলী সম্পন্ন
একজন রাসূল হপ্ররহর্র আহবদন জাহনহয়হছহলন। কুরআহনর ভাষা:
ِ
ِ
}ْ{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِ ْم رَسُوالً مِنْهُمْ َيتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَا ْلحِكْمَةَ وَيُزَكّيهِم
]٤٧٤ : [البقرة
অথণ: হহ আমাহদর প্রহতপালক! আপহন তাহদর মহধয (হযরত ইসমাইল আ. এর
খান্দাহন) এমন একজন রাসূল হপ্ররর্ করুন, হযহন তাহদরই মধয হহত হহবন
এবং হযহন (১) তাহদর সামহন আপনার আয়াতসমূহ হতলাওয়াত করহবন। (২)
তাহদরহক হকতাবও (৩) হহকমত হশো হদহবন এবং (৪) তাহদরহক পহরশুি
করহবন। (সূরা বাকারা-১২৯)
মহান আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম আ. এর এই আহবদন কবুল কহর
সাইহয়দুনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক আহখরী নবী ও
সবণহশষ রাসূল হহহসহব দুহনয়াহত হপ্ররর্ কহরন। আল্লাহ তা‘আলা বহলন,
ِ
{لَقَ ِدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ إِذْ بَ َعثَ فِيهِمْ رَسُوالً مِ ْن أَنْفُسِهِ ْم يَتْلُو َعلَيْهِمْ آيَاتِ ِه وَيُزَكّيهِ ْم
٤٦٣ : وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [آل عمران
অথণ : আল্লাহ তা‘আলা মুহমনহদর প্রহত অহত বে অনুগ্রহ কহরহছন, যখন হতহন
তাহদর মাহঝ তাহদরই মহধয হহত একজন রাসূল পাহিহয়হছন, হযহন (১) তাহদর
সামহন আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহ হতলাওয়াত কহরন (২) তাহদর পহরশুি
কহরন এবং (৩) তাহদরহক হকতাব ও (৪) হহকমত হশো হদন। (সূরা আহল
ইমরান-১৬৪)
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লেয করুন, হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহ তা‘আলার কাহছ হয চার গুর্ হবহশষ্ট
রাসূহলর আহবদন কহরহছহলন, হুবহু হসই চার গুর্ হবহশষ্ট রাসূহলরই সুসংবাদ
এই আয়াহত হদয়া হল। তহব এখাহন গুর্াবলীর ধারাবাহহকতায় হকছুটা পহরবতণন
আনা হহয়হছ। আহবদহনর হেহত্র পহরশুি করহর্র গুর্হটহক বলা হহয়হছ চার
নাম্বাহর আর সুসংবাহদর হেহত্র হসহটহক আনা হহয়হছ দুই নাম্বাহর। আহহল হদল
উলামাহয় হকরাম এর দু’হট হহকমত বর্ণনা কহরহছন, (১) আত্মশুহির গুরুত্ব
সহিকভাহব তুহল ধরহত এটা করা হহয়হছ। (২) একথা বুঝাহনার জনয হয, নববী
হযম্মাদারীর ধারািম অনুযায়ী এহট চতুথণ স্থ্াহন হহলও কাযণ হেহত্র এর গুরুত্ব
সবার উপহর। বরং এহট দীনী সকল কাহজর হদল এবং পূবণ শতণ। এটা ছাো
দীহনর হখদমত অথণহীন। বরং হেত্র হবহশহষ হনহজর জনয ও দীহনর জনয েহতর
কারর্ও বহট।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামহক সকল নবী রাসূহলর আ. দীন
কাহয়হমর তরীকা হছল এক ও অহভন্ন। হসটা হল দীহনর জরুরী পাাঁচহট হবষয়
(মমাহনয়যাত, ইবাদাত, মু‘আমালাত, মু‘আশারাত ও তাযহকয়া) বাস্তবায়ন
করার লহেয উহল্লহখত চার তরীকায় হমহনত করা। হমহনহতর এ হবষয়হট আল্লাহ
তা‘আলা কুরআহন কারীহমর চার স্থ্াহন বর্ণনা কহরহছন। যথা সূরা বাকারা,
আয়াত নং ১২৯, সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৫১, সূরা আহল ইমরান, আয়াত নং
১৬৪, সূরা জুম‘ু আ, আয়াত নং-২।
সুতরাং এখন যারা নাহযহব রাসূল হহয় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম
এর ওয়াহরছ হহহসহব দীন কাহয়হমর হমহনত করহত চায় তাহদরহক জরুরী
হভহত্তহত পাাঁচহট হবষহয় যত্নবান হহত হহব। (১) মমান সহীহ ও হশরক মুি হহত
হহব। (২) ইবাদতসমূহ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত
অনুযায়ী করহত হহব। (৩) হরহযক হালাল রাখহত হহব। (৪) সতকণতার সহে
গুরুত্ব হদহয় বান্দার হক আদায় করহত হহব। (৫) আত্মশুহি (অন্তহরর দশহট
হরাহের হচহকৎসা) কহর সকল গুনাহ বজণন করহত হহব এবং দশহট ভাল গুর্
অজণন করহত হহব। (বাকারা-১৭৭)
আর এগুহলা আল্লাহর যহমহন বাস্তবায়ন করার জনয চার লাইহন হমহনত করহত
হহব।
এক .ِ يَتْلُو عَلَيْهِ ْم آيَا ِتهঅথণাৎ তাহদর সামহন কুরআহনর আয়াত হতলাওয়াত
করহব। এর প্রস্তুহতর জনয হতনহট কাজ করহত হহব।
(ক) কুরআন হতলাওয়াত সহীহ শুি করহত হহব।
(খ) মু‘আহল্লম হেহনং হনহত হহব, যাহত অল্প সমহয় অনযহক কুরআন হশখাহনা
যায়।
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(ে) দাওয়াত ও তাবলীহে সময় হদহয় দাওয়াত হদওয়ার তরীকা হশখহত হহব।
যাহত দাওয়াহতর মাধযহম জনসাধারর্হক একহত্রত কহর কুরআহনর আয়াত
হতলাওয়াত কহর শুনাহনা যায়।
ِ
দুই. -َ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابঅথণ: তাহদরহক হকতাব তথা কুরআহনর আহকাম হশো
হদহব। এর জনয হতনহট কাজ করহত হহব।
(ক) মুতালা‘আ (দরস পূবণ অধযয়ন) করহত হহব।
(খ) হনয়হমত দরহস উপহস্থ্ত হথহক উস্তাদ এর কথাগুহল আয়ত্ব করহত হহব।
(ে) তাকরার (পুনুঃ পাি) কহর তা ইয়াদ রাখার বযবস্থ্া করহত হহব।
হতন. -َ وَالْحِكْمَةঅথণাৎ হহকমত (নবীজীর সুন্নাত ও আদশণ) হশো হদহত হহব।
এর জনযও হতনহট কাজ করহত হহব।
(ক) সকল কাহজর সুন্নাত তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর
তরীকা মুখস্থ্ করহত হহব। উহল্লখয, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম এর
তরীকা কথাহট বযাপক। এর মহধয ফরয, ওয়াহজব, হফকহী সুন্নাত, মুস্তাহাব
সবই দাহখল।
(খ) আমলী মশহকর (বযবহাহরক প্রহশের্) মাধযহম তা সহিকভাহব হনহজর মহধয
আমহল আনহত হহব।
(ে) পুহরাপুহর আমহল আহছ হক না মুরুব্বীহদর পে হথহক তার হনেরানী হহত
হহব।
ِ
চার. ِ وَيُزَكّيهঅথণাৎ, আত্মশুহি অজণন করহত হহব। এর জনযও হতনহট কাজ
করহত হহব।
(ক) হকান হক্কানী শাইহখর সহে ইসলাহী সম্পকণ েেহত হহব।
(খ) শাইখহক হনহজর অন্তহরর ভাল মন্দ অবস্থ্া জাহনহয় বযবস্থ্াপনা হনহত হহব।
(ে) হস অনুযায়ী হমহনত মুজাহাদা কহর তাঁহক অবস্থ্া জানাহত হহব।
ইনশাআল্লাহ! উপহরাহল্লহখত হনয়ম পিহত অনুযায়ী হমহনত করহত থাকহল
নাহয়হব রাসূহলর দাহয়ত্ব যথাযথভাহব পালন সহজ হহব, সমাহজ দীনী পহরহবশ
কাহয়ম হহব, কুফর-হশরক হবদ‘আত ও আল্লাহ তা‘আলার নাফরমানী বে হহব
এবং দুহনয়াহত মুসলমানহদর ইযযত, শাহন্ত ও কতৃণত্ব প্রহতহষ্ঠত হহব।
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পািদাহনর কহতপয় উসূল
১. মুদারহরহসর জনয তার ফহনর বযাপাহর ও পোহনার পিহতর বযাপাহর
মুজতাহহদ হহত হহব। অথণাৎ, হয ফন পোহব হস ফন ছাত্রহদর মহধয হকভাহব
আসহব হস বযাপাহর দে হহত হহব এবং হচন্তা-হফহকর করহত হহব। এরজনয
তাহক দুহট কাজ করহত হহব :
ক. প্রথম হদন পরীো হনহয় মহন মহন ছাত্রহদর দরজা হনধণারর্ কহন হনহত হহব;
হক আ‘লা, হক মুতাওয়াসহসত, হক আদনা। তারপর প্রহতহদন নতুন সবক ঐ
তারতীব মত শুনহব। হকন্ত্ত্মু পুরাতন সবক আদনা হথহক শুরু করহব।
খ. মুদারহরস মুতালা‘আ বযতীত দরহস যাহব না এবং মুতালা‘আর পহর
কথাগুহলা হফহকহরর মাধযহম তারতীব হদহত হহব। যাহত সবণস্তহরর ছাত্ররা সহহজ
বুঝহত সেম হয়।
২. কহিন হবষয়গুহলা মুদারহরস হনহজর কাহধ হনহব। ছাত্রহদর কাহধ হদহব না।
অথণাৎ, নকশা কহর বুহঝহয় তাহদর হথহক তারতীব মত েবর্ কহর তারপর
মতহনর সরল অথণ করহব।
৩. হনহচর জামা‘আহতর হকতাবগুহলাহত অহতহরি কথা বলহব না। একান্ত
জরুরহত যতটুকু প্রহয়াজন ততটুকু বলহত হহব। অহতহরি কথা সংখযাসহ
তারতীবওয়ার বলহব। উহল্লখয, উস্তাহদর মা‘লূমাত অহধকা থাকহত হহব। যাহত
ছাত্রহদর প্রহনর সময় লাজওয়াব না হহত হয়।
৪. হনহচর জামা‘আহতর ছাত্রহদর সামহন উপহরর জামা‘আহতর তাকরীর করহব
না। হযমন: মীযানুস সরফ ন্টায় শরহহ জামীর তাকরীর না করা। (তুহফাতুল
উলামা: ১/৪৭০)

৫. সবহকর সময়টা ভাে কহর হনহব। হযমন ৫হমহনট েতকাহলর সবক শুনা,
৫হমহনট মুতালা‘আ শুনা, ১০ হমহনট নকশা কহর বুঝাহনা, ৫ হমহনহট নতুন সবক
শুনা, ৫ হমহনট মতহনর তরজমা করা। ৫ হমহনট অহতহরি অথচ জরুরী কথা
বলা।
৬. কাহফয়া পযণন্ত সকল জামা‘আহতর হনয়ম হল প্রহত হদহনর সবক ক্লাহশই
ইয়াদ কহরহয় হদহত হহব। যাহত েলদ বুহঝ তাকরার না করায় বা েলদ ইয়াদ
না কহর।
৭. ছাত্রহদরহক মুতালা‘আ, সবহক উপহস্থ্ত ও তাকরাহরর উপর খুবই গুরুত্ব
প্রদান করহব। মুতালা‘আর মহধয কতটুকু বুঝল, কতটুকু না বুঝল তার পাথণকয
করহত হহব। সবহক অনুপহস্থ্ত নাজাহয়য মহন করহব। হছাট হছাট গ্রুপ কহর
প্রহতযহকর তাকরাহরর বযবস্থ্া করহব।
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৮. মুতালা‘আ, সবক মুখস্ত করা এবং হপছহনর পো হনেরানী করার পিহত
হশহখহয় হদহব। এসহবর পাবহন্দ না করহল সতকণ করহব। আর পিহত বাতলাহনা
ছাোই তাহদরহক মারাটা জুলুম। (মাজাহলহস আবরার: ২৩৩)
৯. ছাত্ররা মুতালা‘আ না করহল সবক পোহব না। আর মুতালা‘আর পরীো
হনহব। হযমন হজহজ্ঞস করহব, আজ হকান পযণন্ত পোহব? যহদ এমন হকান
স্থ্াহনর কথা বহল হযখাহন কথা অসম্পূর্ণ, অথবা হকান মাসআলার কারর্
সম্পহকণ হজহজ্ঞস করহব হযটা মাসআলার পহর উহল্লখ রহয়হছ। যহদ হকছু বলহত
না পাহর তাহহল বুঝহত হহব হয, হস মুতালা‘আ হদহখহন অথবা মনহযাে হদহয়
হদহখহন। (মাজাহলহস আবরার)
১০. পোহব অল্প হকন্তু মুতালা‘আ করাহব হবশী। এমন হখয়াল রাখহব না হয,
হবশী হবশী পহেহয় দ্রুত হকতাব হশষ করহত হহব। হকননা হকতাব খতম কহর হক
হহব যহদ বুহঝই না আহস অথবা মহন না থাহক। (মাজাহলহস আবরার)
১১. প্রথহম হমছাল সামহন হপশ করহত হহব, তারপর কাহয়দাহক তার সাহথ
হফট কহর হদহত হহব। অথণাৎ, ইলমুস সরহফর তরয অনুযায়ী পোহব। মীযানমুনশাইব-এর তরহয নয়।
১২. হকতাহব আহলাচয মাসআলার হয উদাহরর্ হদয়া হহয়হছ হসটার উপর োন্ত
করহব না। বরং আহরা অহনক শুি ও অশুি উদাহরর্ বাহনহয় ছাত্রহদরহক
হদখাহব। আর শুি-অশুহির পাথণকয তাহদর মাধযহম করাহব। (মাজাহলহস আবরার)
১৩. বদ আখলাক ও হনক আখলাহকর উদাহরর্সমূহ কুরআন-হাদীহসর হছাট
হছাট বাকয হথহক হবর কহর মু’রাব, মাবনী, আহমল, মা‘মুল ইতযাহদর মশক
করাহব। যাহত হনয়মাবলীরও মশক হহয় যায়, হশষ্টাচারও হাহসল হয় এবং মহনর
মহধয হাদীসগুহলা ভালভাহব বিমূল হয়। (মাজাহলহস আবরার)
১৪. সরফ শাহস্ত্রর হয সব হফহয়‘ল সহীহ, মাহমূয, মু‘তাল ইতযাহদ হহহসহব ১১
প্রকার আহছ প্রহতযকহটর সরহফ সেীর এবং সরহফ কাবীর মুখস্ত কহরহয় হদহব
এবং হসগুহলার তা‘লীলও প্রচুর পহরমাহর্ মশক করাহব। (মাজাহলহস আবরার)
১৫. আরবী আদব পোহনওয়ালার হজম্মাদারী হল হয, হস আদব পোহনার
সময়ও নাহব ও সরহফর ইজরা করাহব। ১৬ হকহসম পোহনার পর হালাহত
এ‘রাব হক ও হকন? তরীহক এ‘রাব হক ও হকন? এগুহলা হজজ্ঞাসা করহব।
তারকীব হজজ্ঞাসা করহব।
১৬. যহদ উস্তাদ মহন কহর হয, একবার তাকরীর করার দ্বারা ছাত্ররা তা ভাল
কহর বুঝহত পারহব না। তাহহল উি হবষয়হট হদ্বতীয় বার আহলাচনা করহব।
(তুহফাতুল উলামা-১/৪৬০)
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১৭. ছাত্ররা বুঝার উহিহশয উস্তাদহক প্রন করহত থাকহল উস্তাহদর হবরি না
হওয়া। বরং ধধযণয সহকাহর েবর্ কহর জওয়াব উপকারী মহন হহল তাৎেহর্ক
বা পরবতণীহত তার উত্তর প্রদান করহব। (তুহফাতুল উলামা: ১/৪৬০)
১৮. ছাত্রহদর জানা হবষয় হহল তা সহহজ বহল হদহব না। বরং জানা হবষয়গুহলা
তাহদর হথহকই উিার করার হচষ্টা করহত হহব। প্রহয়াজহন হপছহনর হকতাহবর
নাম বলহব। তারপহর না পারহল ঐ বহহসর নাম বলহব। সারকথা তাহদর
হব্রনহক কাহজ লাোহব। কারর্ হয অেহক কাহজ লাোহনা হয় তার শহি হবহে
যায়। অনযথায় তা হবকার হহয় যায়।
১৯. তাকরীর হশষ করার পর যহদ উস্তাদ বুঝহত পাহরন হয, তার তাকরীর ভুল
হহয়হছ, তাহহল সাহথ সাহথ তা হথহক রুজু কহর হনহব। হকননা স্বীয় ভুল স্বীকার
না কহর তার উপর অটল থাকহল কহয়কহট েহত হহয় থাহক। যথা:
ক. গুনাহহ জজণহরত হহত হয়।
খ. যহদ ছাত্ররা জানহত পাহর হয, উস্তাদ ভুল তাকরীর কহরহছন, তাহহল
স্বাভাহবক ভাহবই উি উস্তাহদর প্রহত তাহদর ধারর্া খারাপ হহয় যাহব।
ে. উস্তাহদর অহধকাংশ আখলাহকর প্রহতফলন ছাত্রহদর মহধয হট। সুতরাং
যহদ হখাদা নাখাস্তা উি উস্তাহদর এ খারাপ গুর্হট ছাত্রহদর মহধয এহস যায়
তাহহল হতহন হনহোি হাদীহসর হমসদাক হহবন : (তুহফাতুল উলামা: ১/৪৬৮)
ِ
 وَمَنْ سَ َّن في اإلِسْالَ ِم سُنَّ ًة سَ ّيئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْ ُر مَنْ عَمِ َل بِهَا [النسائي٧٥٥٣:حـ
২০. যহদ ছাত্র হকান কথা বহল আর হসটাই হক হয় তাহহল স্বত:স্ফূতণ ভাহব
সহে সহে তার কথা হমহন হনহব। টাল-বাহানা করহব না। (মাজাহলহস আবরার)
২১. পোহনার সময় অনযহদর সাহথ কথা বহল ছাত্রহদর েহত করহব না এবং
তাহদরহক হকতাহবর সাহথ সম্পকণহীন কথা-বাতণা বহল হবচহলত করহব না।
(মাজাহলহস আবরার)

২২. পুরাতন পাহির খুব হনেরানী করহব। (মাজাহলহস আবরার)
২৩. ছাত্রহদর সামহন হকান সবক সম্পহকণ “কহিন” শব্দ উহল্লখ করা যাহব না।
এহত ছাত্ররা ওটা ইয়াকীন কহর হহম্মত হাহরহয় আর বুঝহত পাহর না। হযাাঁ! তহব
সবক হশষ কহর ভালভাহব বুহঝহয় একথা বলা হযহত পাহর হয, এই সবকহট
অহনহকই কহিন বহল ধারর্া কহর, যা একদম ভুল। হতামরা হদখহত হপহল এ
সবক সহজ।
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২৪. বাচ্চাহদর সামহন তাওয়াযু (হবনয়) করা যাহব না। অথণাৎ, এমন বলা যাহব
না হয, আহম হকছুই নই, আহম হাকীর, ফকীর ইতযাহদ। কারর্ হছাট ছাত্ররা
এটাহকই হবশ্বাস কহর হনয়। এহত উস্তাহদর প্রহত ছাত্রহদর ধারর্া খারাপ হহয়
যায়। তহব যহদ একান্ত সমসযা হয় বা আটহক যায় তাহহল হহকমহতর সাহথ
কাজ করহত হহব। অথণাৎ, জানা হনই তাও বলহব না। েলদ বযাখযাও করহব না।
বরং সকলহক হল কহর আসার জনয বলহব। তারপর তারা না পারহল বহল
হদহব।
২৫. উস্তাদ সকল ছাত্রহক এক নজহর হদখহবন। যাহত হকান ছাত্র না ভাবহত
পাহর হয, উস্তাদ আমার প্রহত হবশী লে রাহখন না। কারর্ এহত পোর প্রহত
উি ছাহত্রর আগ্রহ কহম যাহব। (মাজাহলহস আবরার)
২৬. হকান ছাত্র সবক না পারহল তাহক েরু, ছােল, োধা ইতযাহদ বলা যাহব
না। কারর্ উস্তাদ মা-বাবার মত। আর তাহদর দু‘আও মা-বাবার দু‘আর মত
কবূল হয়। তাই হকান কথা দু‘আ হহসাহব আর হকানটা বদ দু‘আ হহসাহব কবূল
হয় তা বলা যাহব না। ছাত্রহদর হবত্রা াতও করহবনা।
হশেহকর দাহয়ত্ব
১. হশেক হওয়ার পূহবণ হকান শাইহখ কাহমহলর হনকট সংহশাহধত হওয়ার হচষ্টা
করহব। (কসদুস সাবীল: ৪৯ (বাংলা)
২. ছাত্রহদর প্রহত কৃতজ্ঞ থাকহব। হকননা তারা হনহজহদরহক আপনার হনকট
হসাপণদ কহরহছ, হযন আপহন আপনার শসয হেহত খুব আগ্রহহর সাহথ কাজ
করহত পাহরন।
৩. সব কাজ হথহক ফাহরে হহয় হকছু সময় হনজণহন স্বীয় নফহসর হহসাব-হকতাব
করহব। যথা: আহম আল্লাহ তা‘আলার হুকুমসমূহ কী কী পূর্ণ কহরহছ? হকান
হকান হনহষি বস্তু বজণন কহরহছ? হশো-দীোয় আমার কী কী ত্রুহট প্রকাশ
হপহয়হছ? আল্লাহ তা‘আলার পছন্দনীয় কাজ করহত সেম হহল অন্তহরর
অন্তস্থ্ল হথহক তাাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করহব। আর গুনাহহ হলপ্ত হহল অন্তর হথহক
তাওবা ও ইহস্তেফার করহব।
৪. দােী-হোফ হবহীন সুেী বালহকর সাহথ হনজণনতা অবলম্বন হথহক খুব সতকণ
থাকহব। আর প্রকাহশযও প্রহয়াজনাহতহরি কথা-বাতণা বলহব না। তাহদর হদহক
ইোকৃত ভাহব দৃহষ্টপাত করহব না। এবং তাহদর কথা নফহসর তাকাযার সাহথ
শুনহব না। হকননা সুেীবালক পূজার বযাহধ এভাহবই সৃহষ্ট হয়। প্রথহম একদম
খবর থাহক না। আর যখন হশকে মজবুত হহয় যায় তখন তাহদর হথহক পৃথক
হওয়া খুব কহিন হহয় পহে।
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৫. যহদ ছাত্রহদর কহনা কথা বা কাজ তরহবয়হতর হবপরীহত হয় এবং হবরহির
উহদ্রক কহর তাহহল এটা হচন্তা করহব হয, তাহদর দ্বারা আমার দীহনর অহনক
উপকার হহে, মাফ কহর হদহব। মাফ করার দ্বারা আল্লাহ পাহকর আহর হবশী
ধনকটয নসীব হহব।
যহদ হকান ছাত্র মাদরাসা হথহক চহল যায় তাহহল মন খারাপ করহব না,
হপহরশান হহব না হয, আমার সুনাম চহল হেল!! এখন আমার হদন হকভাহব
কাটহব? আর ঐ ছাত্র বা তার অহভভাবকহদর কখহনা হখাশামদ করহব না।
আল্লাহ উপর ভরসা রাখহব। (মাজাহলহস আবরার-২২৬)
তারহবয়াত
১. হনহজ পহরষ্কার-পহরেন্ন থাকহব। যাহত ছাত্রহদর মহধয পহরষ্কার-পহরেন্ন
থাকার মানহসকতা সৃহষ্ট হয়। হকন্তু এর দ্বারা হল হককতা বা বাহনায়াটী উহিশয
নয়।
২. হয বযাপাহর আপহন ছাত্রহদর মহধয প্রহতহিয়া হফলহত চান ঐ বযাপাহর
আপহন হনহজ প্রথহম আমলকারী বহন যাহবন।
৩. সব সময় দু‘আ করহবন : হহ আল্লাহ! আপহন আমাহক তা‘লীম-তারহবয়াত
ও সংহশাধহনর পিহত হশহখহয় হদন। এবং এহত বরকত নসীব করুন। কবূল
করুন। সংহিষ্ট সকলহক ইলম ও আমল দান করুন। এবং তাহদর হভতরবাহহরহক পহরশুি কহর হদন।
৪. সবণ হবষহয় দীহনর পাবন্দীর জনয আপ্রার্ হচষ্টা করহব।
৫. ছাত্রহদর মহধয এমন মানহসকতা েহে তুলহব হযন তারা হক কথা হমহন হনয়,
হিকাহরতা না কহর। (মাজাহলহস আবরার: ২২৩)
বাচ্চাহদর শাসন করার শর‘ম পিহত
চারাোছহটহক হযমন সার-পাহন, আহলা-বাতাস হদহয় পুহষ্ট হযাোহত হয়। মানব
হশশুহকও হতমন আদব-কায়দা, হশো-দীো হদহয় সভযতার উপাদান সরবরাহ
করহত হয়। আোছা তুহল না হদহল, বােহত ডালপালা হছাঁহট না হদহল চারাহট
হযমন বৃে পহরর্ত হহত পাহর না। হতমহন আদর-হসাহাহের পাশাপাহশ
অনুশাসহনর ছহেহট না থাকহল মানব-হশশুহটও “মানুষ” হহয় উিহত পাহর না।
তহব সার-পাহন, আর ডাল ছাাঁটার কথাই বহল, হকংবা হশো-দীো আর
অনুশাসহনর কথাই ধহর- প্রহয়াে করহত হয় সুক্ষ্ণ হক শহল ও সযত্ন প্রয়াহস।
অথণাৎ, এ হেহত্র পহরচযণাকারীহক হহত হয় একই সহে কুশলী ও সদা-সতকণ।
কারর্, চারােছ ও হশশুর পহরচযণা এমনই নাযুক হয, সামানয অবজ্ঞা ও
অবহহলায় এবং সামানয অমহনাহযাহেতা ও অসতকণতায় উভহয়র জীবহন হনহম
আহস চরম সবণনাশ।
www.islamijindegi.com

অহনহক বাচ্চাহদর বদ অভযাহসর হপ্রহেহত রাে বা শাসন করহত নারাজ। তাহদর
কথা হল, এখন হকছুই বলার দরকার হনই, বে হহল সব এমহনহতই হিক হহয়
যাহব। এটা মারাত্মক ভুল। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বহলহছন,
বাচ্চাহদর স্বভাব-চহরত্র যা েোর পাাঁচ বছর বয়হসর মহধয েিন হহয় যায়। এর
পর ভাল-মন্দ হযটাই হল তা মজবুত ও পাকাহপাি হহত থাহক, যা পরবতণীহত
সংহশাধন করা কহিন হহয় পহে। সুতরাং বাচ্চা বুঝুক আর না বুঝুক হছাটহবলা
হথহকই বুঝাহত থাকহব। এক সময় হস বুঝহব এবং উত্তম চহরত্র হনহয় বে হহব।
(ইসলাহহ খাওয়াতীন ২৫১-২৫২, তুহফাতুল উলামা-১/৪৮৩)

আজকাল বাসা-বাহেহত, স্কুল-কহলহজ, এমনহক দীনী হশো প্রহতষ্ঠাহনও (যারা
শাসহনর পহে তাহদর হথহক) বাচ্চাহদর উপর শাসন নাহমর হনযণাতন হচাহখ
পহে। হস শাসহনর না আহছ হকান মাত্রা, আর না আহছ শাহসহতর প্রহত
হহতকামনা। এহত একহদহক শাসনকারী হনহজহক আল্লাহ তা‘আলার ধরপাকহের সম্মুখীন করহছ। অপরহদহক জুলূহমর হশকার হশশু বা ছাত্র রাহে-হোহভ
হয়হতা পো-হলখাই হছহে হদহে বা আহরা হ ারতর অপরাহধ হলপ্ত হহে। এর
মূল কারর্ হহে, বাচ্চাহদর শাসন করার হেহত্র শরী‘আত হনহদণহশত পন্থা ও
সীমা উহপো করা। (তুহফাতুল উলামা-১/৪৯৩)
চলমান পরচায় হপতা-মাতা ও হশেক কতৃণক সন্তান ও ছাত্রহদর শাসন করার
সহীহ পিহত বাতহল হদয়া হহে। আল্লাহ তা‘আলা আমাহদরহক বুঝার ও আমল
করার তাওফীক দান করুন। আমীন।
(১) হকান হশশু বা ছাত্র তার সাথীর হবরুহি অহভহযাে করহল তা হশানামাত্রই
হমজাজ হবেোহনা যাহব না। হকননা, শরী‘আহত এক পহের অহভহযাহের
গ্রহর্হযােযতা হনই। কাহজই উভয় পহের কথা না শুহন হকানূপপ হসিান্ত হনয়া
বা একজনহক শাহস্ত হদয়া যাহব না। অনযথায় হখাদ ফায়সালাকারীই জাহলম
সাবযস্ত হহব। (ফাতাওয়া আলমেীরী, ধবরুত সংস্করর্-৩/৩০৯)
(২) সবার কথা হশানার পর যখন ফায়সালা করার ইো করহব, মহনর মহধয
হকানূপপ রাে বা হোস্বা স্থ্ান হদয়া যাহব না। কারর্, রাহের সময় হবহবক বুহি
হলাপ পায়। ফহল অহধকাংশ সময়ই রাহের মাথায় ফায়সালা ভুল প্রমাহর্ত হয়।
এ কারহর্ই রাোহিত অবস্থ্ায় ফায়সালা হদয়া বা শাহস্ত প্রদান করা শরী‘আহত
হনহষধ। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭১৫৮, মুসহলম শরীফ, হাদীস নং-১৭১৭, তুহফাতুল
উলামা-১/৪৮৬, ৪৯৮)

সুতরাং (ক) এহকবাহর িান্ডা মাথায়। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭১৫৮, তুহফাতুল
উলামা-১/৪৯০)

(খ) আল্লাহ তা‘আলাহক হাহজর হজহন। (সূরা তাওবা, আয়াত-১০৫)
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(ে) হাশহরর ময়দাহন জবাবহদহহতার কথা স্মরহর্ হরহখ। (সূরা হযলযাল, আয়াত : ৮,
বুখারী শরীফ হাদীস নং-৫১৮৮)

( ) স্থ্ান-কাল পাত্র হবহবচনা কহর। (ফাতওয়া শামী-৪/৬০-৬১, হকতাবুল হফকহু
আলাল মাজহাহবল আরবা‘আ-৫/৩৫২, তুহাফাতুল উলামা-১/৪৮৫) হযমন পৃথক স্বভাহবর
কারহর্ কাহরা দুই থাপ্পে আবার কাহরা জনয দুই ধমক
(ঙ) অপরাধীর সংহশাধহনর হনয়হত। (সূরা হুদ, আয়াত-৮৮)
(চ) শরী‘আহতর সীমার মহধয হথহক। হয শাহস্ত সংেত মহন হয়-হনধণারর্ করহব।
(সূরা বাকারা, আয়াত-১৯০)

(৩) শরী‘আহত নাবাহলে বাচ্চাহক হবত বা লাহি দ্বারা প্রহার করার হকাহনা
অবকাশ হনই। প্রহয়াজহন ধমহক-ধামহক হদহয়, কান ধহর উি-বস কহরহয়, এক
পাহয় দাাঁে কহরহয় হরহখ বা হবহকহল হখলা বে হরহখ শাহস্ত হদয়া হযহত পাহর।
একান্ত অপরােতায় হাত হদহয় প্রহার করার অনুমহত আহছ (লাহি বা হবত হদহয়
নয়)। হকন্তু হকাহনা িহমই (ক) তার সংখযা হযন হতহনর অহধক না হয়।
(ফাতাওয়া শামী-১/৩৫২)

(খ) হচহারা ও নাযুক অহে হযমন মাথায় হপহট ইতযাহদহত আ াত করা হয়।
(আদ দুররুল মুখতার-৪/১৩)

(ে) যখম হহয় যায় বা কাহলা দাে পহে যায় এমন হজাহর না হয়। (ফাতাওয়া
শামী-৪/৭৯) কারর্, নাবাহলে বাচ্চাহক এই অপরাহধ হতহনর অহধক প্রহার করা
এবং (বাহলে, নাবাহলে সবার হেহত্রই) মুখমন্ডল ও নাযুক অহে আ াত করা
হারাম। আর বাহলে ছাত্রহক সংহশাধহনর উহিশয তার অপরাহধর ধরর্ অনুযায়ী
শরী‘আহতর দন্ডহবহধর আওতায় এহন (যা ২নং এ বহর্ণত হহয়হছ) হবত ইতযাহদ
দ্বারা সীহমত সংখযায় (সহবণাচ্চ ১০ (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৬৮৪৮, ৬৮৪৯,
৬৮৫০, হকতাবুল হফকহ আলাল মাজহাহবল আরবা‘আ-৫/৩৫২)) প্রহার করা
জাহয়য আহছ। উহল্লখয, হবত হহত হহব হোঁটহীন, সরল ও মাঝারী ধরহনর হমাটা,
যা বযাথা হপ াঁছাহব হকন্তু দাে হফলহব না। (ফাতাওয়া শামী-৪/১৩)
(৪) হকাহনা ধরহনর অমানহবক শাহস্ত হদয়া-হযমন, হাত-পা হবাঁহধ হপটাহনা,
হপিহমাো কহর হবাঁহধ রাখা, হসহলংহয় হঝালাহনা, কপাহল পয়সা হদহয় সূহযণর
হদহক মুখ কহর রাখা ইতযাহদ হবলকুল হারাম ও নাজাহয়য। (সূরা বাকারা আয়াত:
১৯০, বুখারী শরীফ, হাদীস নং-২৪৪৭, তুহফাতুল উলামা-১/৪৯২)

(৫) ধমহক বা কো কথার মাধযহম হহাক আর শরী‘আত অনুহমাহদত প্রহাহরর
মাধযহমই হহাক- সতকণ করার উত্তম তরীকা হল- সবার সামহন মজহলহস শাহস্ত
হবধান করা। যাহত অনযহদর জনযও তা উপহদশ হহয় যায়। (সূরা নূর, আয়াত-২)
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এ হেহত্র যাহক শাহস্ত হদয়া হহব, প্রথহম তাহক শাহস্ত গ্রহহর্র জনয মানহসকভাহব
প্রস্তুত কহর হনয়া। তাহক একথা বুঝাহনা হয, মানহত কষ্ট হহলও শাহস্তর এই
বযবস্থ্া মূলত তার কলযাহর্র জনয। এর দ্বারা শয়তান তার হথহক দূর হহব। তার
দুষ্টামীর হচহকৎসা হহব। আর হশো-প্রহতষ্ঠাহনর ছাত্র হহল এ শাহস্ত দ্বারা তার
হপতা-মাতা হয মহান উহিহশয তাহক উস্তাহদর হাহত হসাপদণ কহরহছন- তা পূর্ণ
হহব এবং শয়তাহনর চিান্ত বযথণ হহব। হিক হযমন হরােীর কষ্ট হওয়া সহত্ত্বও
ডািাররা তার অপাহরশন কহর থাহক। এহত হকন্তু হরােী অসন্তুষ্ট হয় না বরং
ডািাহরর প্রহত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কহর এবং তাহক “হফ” ও হদহয় থাহক।
(৬) এরপর শাহস্ত প্রদানকারী হপতা-মাতা বা উস্তাদ শাহস্ত প্রদাহনর পূহবণ
হনহন্মাি দু‘আহট অবশযই পহে হনহবন
ِ
َ
َ
ُ
ني آذَيْتُ ُه أَ ْو شَتَمْتُ ُه أَ ْو لَعَنْتُ ُه
َ ِي الْمُؤْمِن
ّ َاللَّهُمَّ إِنّي أَتّخِ ُذ عِنْدَكَ عَهْدًا لَ ْن تُخْلِ َفنِيهِ فَإِنّمَا ِ أَنَا بَشَ ٌّر فَأ
٤٥ : [مسند أحمد. أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَا ًة وَصَالَةً وَقُرْبَةً تُقَرّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْ َم الْقِيَامَ ِة
]٤٣٨٧: حـ٣٤٣ /
[অথণ:- হহ আল্লাহ, আহম হতামার তরফ হথহক অবশয পূরর্ীয় একহট ওয়াদা
কামনা করহছ, (ওয়াদাটা হল) আহম একজন মানুষ হহহসহব (ভুলবশত) হকান
মুহমন বান্দাহক কষ্ট হদহল, োহল হদহল, বদ দু‘আ হদহল, প্রহার করহল তুহম
হসটাহক তার জনয পহবত্রতা, হনয়ামত ও ধনকহটযর ওসীলা কহর হদও এবং
হকয়ামহতর হদন এর দ্বারা তাহক হতামার ধনকটয দান কহরা। (মুসনাহদ আহমদ২/৪৪৯, হাদীস নং-৯৮১৬)]

এবং উস্তাদ মহন মহন এই হখয়াল করহব, “এই তাহলহব ইলম নবীজী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাহমর হমহমান। (হতরহমযী শরীফ, হাদীস নং-২৬৫০, ২৬৫৬)
সুতরাং এ হল শাহাজাদা, আর আহম তার শাহস্ত হবধানকারী জল্লাদ মাত্র।
আমাহক তার সংহশাধহনর দাহয়ত্ব হদয়া হহয়হছ বহলই তাহক প্রহার করহছ।
আল্লাহ তা‘আলার কাহছ তার মযণাদা হতা আমার হচহয় হবশী ও হহত পাহর।
(তারপর পূবণ হনধণাহরত শাহস্ত প্রহয়াে করহব)।
(৭) শাহস্ত প্রহয়াহের সময় রাোহিত অবস্থ্ায় শাহস্ত প্রহয়াে করহব না। তহব
কৃহত্রম রাে প্রকাশ করহত পারহব। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৭১৫৮, মুসহলম শরীফ,
হাদীস নং-১৭১৭)

(৮) হকান বাচ্চার দ্বারা অনয বাচ্চাহক বা এক ছাহত্রর দ্বারা অপর ছাত্রহক শাহস্ত
হদহব না। এটা শাহস্ত প্রদাহনর ভুল পন্থা। এহত বাচ্চাহদর মহধয পরস্পহর দুশমনী
সৃহষ্ট হয়। (তুহফাতুল উলামা-১/৪৯২)
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(৯) শাহস্ত প্রদান হশহষ অনযানয ছাত্রহদর বহল হদহব, “এ বযাপাহর এর সহে
হকউ িাট্টা হবদ্রূপ করহল তাহকও কহিার শাহস্ত হদয়া হহব। তা ছাো িাট্টা হবদ্রূপ
করা অহনক বে গুনাহ এবং পরবহতণহত হবদ্রূপকারী হনহজও ঐ হবপহদ পহে
যায়। সুতরাং হতামরা তার জনয এবং হনহজহদর সংহশাধহনর জনয আল্লাহ
তা‘আলার কাহছ দু‘আ করহত থাকহব।” (সূরা হুজুরাত, আয়াত-১১, হতরহমযী শরীফ,
হাদীস নং-২৫০৫)

(১০) বাচ্চাহদর দাহয়ত্ব হল, শাহস্তদাতা হপতা-মাতা বা হশেহকর শুকহরয়া
আদায় করা এবং তার জনয আল্লাহর দরবাহর মেহলর দু‘আ করা। কারর্, হতহন
কলযার্ কামনা কহরই শাহস্ত হদয়ার কষ্ট বরদাশত কহরহছন। সুতরাং হকান
অবস্থ্ায়ই হসই মুরুব্বীহদর উপর মন খারাপ করহব না ও তার সমাহলাচনা
করহব না। (সূরা আর রাহমান, আয়াত-৬০, হতরহমযী শরীফ, হাদীস নং-১৯৫৯, ১৯৬০)
(১১) শাহস্তর পহরমার্ হবশী হহয় হেহছ আশংকা করহল পরবতণীহত শাহস্তপ্রাপ্তহক
হডহক আদর করহব এবং ২/৫ টাকা বা অনয হকছু হাহদয়া হদহয় অনয হকান
উপাহয় খুহশ কহর হদহব। যাহত উস্তাহদর প্রহত তার সু ধারর্া বজায় থাহক,
হবতৃষ্ণা সৃহষ্ট না হয় এবং আহখরাহত এর জনয হকান দাবী না রাহখ। (তুহফাতুল
উলামা-১/৪৯৭)

(১২) প্রহতষ্ঠান-প্রধাহনর কতণবয, হল, সকল হশেকহক দুষ্ট ছাত্রহদর বযাপাহর
হরহপাটণ হদহত বলহবন, হকন্তু সকলহক প্রহাহরর শাহস্তর অনুমহত হদহবন না।
কারর্, সকল হশেক এ কাহজর হযােয না। অহনহক রাহের সময় হনহজহক
হনয়ন্ত্রহর্ রাখহত পাহর না। সুতরাং রাহের মুহূহতণ হনহজহক হনয়ন্ত্রহর্ রাখহত
সেম এমন দু’একজনহক এ দাহয়ত্ব হদহবন। হযমন অপাহরশহনর দাহয়ত্ব শুধু
সাজণারী হবভাহের ডািারহক হদয়া হয়। হয হকান ডািার তা পাহরন না। তহব
৩নং বহর্ণত হালকা শাহস্ত হয হকান হশেক হদহত পাহরন। (মুহহউস সুন্নাহ আবরারুল
হক রহ.)

মহদর সুন্নাতসমূহ ও জরুরী মাসআলা-মাসাইল
দুই মহদর রাহত্রর ফযীলত
নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ কহরন, হয বযহি মহদর
রাহত জাগ্রত হথহক ইবাদহত হনমি থাকহব তার অন্তর হসই হদনও মৃতুয বরর্
করহব না হয হদন সকহলর অন্তর মৃতপ্রায় হহয় যাহব। (সুনাহন ইবহন মাজাহ
হাদীস নং-১৭৮২)
তাকবীহর তাশরীক
হযলহজ্জ মাহসর নয় তাহরখ ফজহরর ফরয নামাহযর পর হহত ১৩ তাহরখ
আসহরর ফরহযর পর পযণন্ত প্রহতযক ফরয নামাহযর পর সকল সাবালক পু রুষ,
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মহহলার হযম্মায় উি তাকবীর একবার বলা ওয়াহজব। হতনবার বলা ওয়াহজব
নয়। পুরুষের্ উচ্চস্বহর আর মহহলাের্ হনেস্বহর পেহব। তাকবীহর তাশরীফ
এই- ُاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الَ إلَهَ إالَّ اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْد
মহদর সুন্নাতসমূহ
১. অনয হদহনর তুলনায় সকাহল ুম হথহক উিা। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ২৮৫৯, বাইহাকী হাদীস নং-৬১২৬)

২. হমসওয়াক করা। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৮৯)
৩. হোসল করা। (সুনাহন ইবহন মাজাহ, হাদীস নাম্বার-১৩১৫)
৪. শরী‘আত সম্মত সাজ-সজ্জা করা। (সহীহ বুখারী শরীফ হাদীস নাম্বার-৯৪৮)
৫. সামথণ অনুযায়ী উত্তম হপাষাক পহরধান করা। উহল্লখয, সুন্নাত আদাহয়র জনয
নতুন হপাষাক জরুরী নয়। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৮৯)
৬. সুেহে বযবহার করা। (আিুররুল মুখতার-২/১৬৮)
৭. মদুল হফতহর মদোহহ যাওয়ার পূহবণ হমহষ্ট জাতীয় হজহনস, হযমন হখজুর
ইতযাহদ খাওয়া। তহব মদুল আযহাহত হকছু না হখহয় মদোহহ যাওয়া এবং
মহদর নামাহযর পর হনহজর কুরবানীর হোশত দ্বারা আহার করা উত্তম।(সহীহ
বুখারী হাদীস নং-৯৫৩, আিুররুল মুখতার-২/১৬৮)

৮. সকাল সকাল মদোহহ যাওয়া। (সুনাহন আবু দাউদ হাদীস নাম্বার-১১৫৭)
৯. মদুল হফতহর মদোহহ যাওয়ার পূহবণ সাদাকাহয় হফতর আদায় করা।
(আিুররুল মুখতার-২/১৬৮)

১০. মহদর নামায মদোহহ আদায় করা সুন্নাত। হবনা উযহর মসহজহদ আদায়
করা উহচত নয়। (সহীহ বুখারী হাদীস নাম্বার-৯৫৬)
১১. হয রাস্তায় মদোহহ যাহব সম্ভব হহল হফরার সময় অনয রাস্তা হদহয় হফরা।
(সহীহ বুখারী হাদীস নাম্বার-৯৮৬)

১২. পাহয় হহাঁহট মদোহহ যাওয়া। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৯০)
১৩. মদুল হফতহর মদোহহ যাওয়ার সময় আহস্ত আহস্ত এই তাকবীর বলহত
থাকা (ُ)اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّ ُه أَكْبَ ُر الَ إلَ َه إالَّ اللَّهُ وَاَللَّ ُه أَكْبَرُ ال َّلهُ أَكْبَ ُر وَلِلَّهِ الْحَ ْمد
তহব মদুল আযহাহত যাওয়ার সময় এই তাকবীর উচ্চস্বহর পেহত থাকহব।
(বাইহাকী হাদীস নং-৬১৩০)

মহদর মুস্তাহাবসমূহ
১. সাধযানুযায়ী অহধক পহরমাহর্ দান খয়রাত করা। (আিুররুল মুখতার-২/১৬৯)
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২. আল্লাহর পে হথহক মদ মহন কহর আনন্দ এবং খুহশ প্রকাশ করা। (তাহতাবী
আলা মারাহকল ফালাহ-২৮৯)

৩. হনজ মহল্লার মসহজহদ ফজহরর নামায আদায় করা। ফজহরর নামায
জামা‘আহতর সাহথ সবণদা আদায় করা অতযন্ত জরুরী এবং ওয়াহজব। তহব দুই
মহদর ফজহরর নামায মহল্লার মসহজহদ জামা‘আহতর সাহথ আদায় করা অহত
উত্তম। (তাহতাবী আলা মারাহকল ফালাহ-২৮৯-২৯০)
মহদর নামাহযর তরীকা
প্রথহম কান বরাবর উভয় হাত তুলহব। তারপর এই ভাহব হনয়ত করহব হয
“আহম মদুল হফতর বা মদুল আযহার দুই রাকা‘আত ওয়াহজব নামায এই
ইমাহমর হপছহন পেহছ।” অতুঃপর তাকবীহর তাহরীমা বহল হাত নাহভর হনহচ
বাাঁধহব এবং ছানা “সুবহানাকা...” পুরা পেহব। তারপর আহরা হতন বার
তাকবীর বলহব। প্রথম দুইবার হাত কান পযণন্ত উহিহয় আল্লাহু আকবার বহল
হাত হছহে হদহব। এরপর তৃতীয় বার হাত কান পযণন্ত তুহল আল্লাহু আকবার
বহল হাত হবাঁহধ চুপ কহর ইমাহমর হকরাআত েবর্ করহব। এভাহব প্রথম
রাকা‘আত আদাহয়র পর হদ্বতীয় রাকা‘আহতর হকরাআহতর পর হতন বার হাত
কান পযণন্ত উহিহয় প্রহতযকবার আল্লাহু আকবার বহল হাত হছহে হদহব। এরপর
চতুথণ বার হাত না তুহল আল্লাহু আকবার বহল রুকুহত যাহব এবং অবহশষ্ট নামায
অনযানয নামাহযর নযায় সম্পন্ন করহব। (ফাতাওয়াহয় শামী-১/১৭২)
মহদর মাসআলা-মাসাইল
১. মসহজহদর হবছানা, চাটাই, শাহময়ানা ইতযাহদ মদোহহ হনহয় যাওয়া দুরুস্ত।
(ফাতাওয়াহয় শামী-৩/৩৫৯)

২. হয বযহি দাহে মুন্ডায় অথবা একমুহষ্ঠর কম হরহখ কতণন কহর তাহক ইমাম
বানাহনা জাহয়য হনই। মদ এবং অনযানয নামাহযর হেহত্র একই হুকুম।
ইমামহতর হবলায় উত্তরাহধকারীর দাহব গ্রহর্হযােয নয়। বরং শরী‘আহতর
দৃহষ্টহত ইমামতীর হযােয হওয়া জরুরী। (আিুররুল মুখতার-২/৫৫৯)
৩. মহদর নামাহযর পূহবণ হনজ হর বা মদোহহ ইশরাক ইতযাহদ নফল পো
হনহষি। মহদর জামা‘আহতর পহরও মদোহহ নফল নামায পো মাকূপহ। হযাাঁ,
হর হফহর ইশরাক, চাশত নফল পেহত হকান অসুহবধা হনই। (আিুররুল মুখতার২/১৬৯)

৪. মহদর নামাহযর সালাম হফরাহনার পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব। মহদর
খুতবার পহর মুনাজাত করা মুস্তাহাব নয়। (মুসনাহদ আহমদ হাদীস-২২১৮)
৫. শর‘ম ওযর বযতীত মহদর নামায মসহজহদ আদায় করা সুন্নাহতর হখলাফ।
(আিুররুল মুখতার)২/১৬৯)
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৬. যহদ ইমাম অহতহরি তাকবীরসমূহ ভুল বশতুঃ না বহল, আর মহদর
জামা‘আত অহনক বে হয়, তাহহল হফতনা ফাসাহদর আশংকায় হসজদাহয় সাহু
ওয়াহজব হয় না। সুতরাং হসজদাহয় সাহু করহব না। আর যহদ এমন হয় হয
উপহস্থ্ত সকহলই হসজদাহয় সাহু সম্পহকণ অবেত হহত পাহর তাহহল হসজদাহয়
সাহু ওয়াহজব হহব। (আিুররুল মুখতার-২/৯২)
৭. মহদর হদ্বতীয় রাকা‘আহতর রুকুর তাকবীর ওয়াহজব। যহদ হকান বযহি
হদ্বতীয় রাকা‘আহতর রুকুহত শরীক হয় তাহহল হস প্রথহম দাাঁহেহয় তাকবীহর
তাহরীমা বলহব। অতুঃপর দাাঁোহনা অবস্থ্ায় হাত তুহল অহতহরি হতন তাকবীর
বলহব। এরপর রুকুর তাকবীর বহল রুকুহত শাহমল হহব। (আিুররুল মুখতার২/১৭৪)

৮. যহদ হকউ প্রথম রাকা‘আহত রুকুর পূহবণ জামা‘আহত শরীক হয় এবং
তাকবীহর তাহরীমার পর দাাঁোহনা অবস্থ্ায় হাত তুহল অহতহরি হতন তাকবীর
বলার সুহযাে না পায় তাহহল রুকুহত হেয় অহতহরি হতন তাকবীর বলহব। তহব
হস হেহত্র কান পযণন্ত হাত উিাহব না। (আিররুল মুখতার-১/২৭৪)
৯. যহদ প্রথম রাকা‘আত ছুহট যায় তাহহল ইমাহমর সালাহমর পর দাাঁহেহয়
প্রথহম, সূরা, হকরাআত পেহব। অতুঃপর রুকুর পূহবণ হতন বার হাত তুহল হতন
তাকবীর হদহব। তারপর রুকুর তাকবীর বহল রুকু হসজদা কহর যথা হনয়হম
নামায সম্পন্ন করহব। (রুিুল মুহতার-২/১৭৪)
১০. মহদর ময়দাহন জানাযার নামায পো জাহয়য। প্রথম মহদর নামায
অতুঃপর জানাযার নামায এরপর খুতবা হহব। (রিুল মুহতার-৪/৩৫৬)
১১. বতণমাহন খতীব সাহহবের্ মহদর খুতবার শুরুহত ও মাহঝ মাহঝ হয
তাকবীহর তাশরীফ বহল থাহকন হনভণরহযােয হকতাবসমূহহ তার হকান প্রমার্
পাওয়া যায় না। বরং এ বযাপাহর সহিক মাসআলা হহলা, প্রথম খুতবার শুরুহত
নয় বার, হদ্বতীয় খুতবার শুরুহত সাত বার এবং হদ্বতীয় খুতবার হশহষ হমম্বার
হথহক নামার পূহবণ হচ ি বার শুধু “আল্লাহু আকবার” বলহব। এটাই মুস্তাহাব।
খুতবার সময় বা খুতবার মাহঝ তাকবীহর তাশরীক বলহব না। হযাাঁ, মহদর নামায
হশহষ সালাম হফহরহয় তাকবীহর তাশরীক একবার বলহব। (আিুররুল মুখতার২/১৭৫)

১২. নামাহযর পর মহদর দুই খুতবা েবর্ করা ওয়াহজব। যহদ খুতবা হশানা না
যায়, তাহহল চুপচাপ বহস থাকহব। অহনক হলাক সালাহমর পর খুতবা না শুহনই
চহল যায়। যা সুন্নাহতর হখলাফ। (আিুররুল মুখতার-২/১৫৯)
১৩. খুতবার মহধয মুসল্লীহদর কথা বাতণা বলা হনহষধ। এমন হক নবীজী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চাহরত হহল মুহখ দূপদ পো
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হনহষধ। তহব অন্তহর পেহত পারহব। হতমহনভাহব খুতবার মহধয দান বাক্স বা
রুমাল চালাহনাও হনহষধ এবং গুনাহহর কাজ। (মুসনাহদ আহমদ হাদীস নং-১০১৪০,
আিররুল মুখতার-২/১৫৯)

১৪. উভয় খুতবা হশষ হহল মহদর নামাহযর সকল কাজ হশষ হল, এরপর
মহদর আর হকান কাজ বাকী নাই। সুতরাং খুতবা হশষ হহল সকহলই হনহজর
বাহেহত হফহর আসহব। বতণমাহন হদখা যায় হয মহদর খুতবার পহর লম্বা
মুনাজাত হয়। এটা মুস্তাহাব নয়। তারপর হলাকহদর মহধয মু‘আনাকা বা
হকালাকুলীর ভীে হলহে যায় অথচ মহদর সুন্নাহতর মহধয হকালাকুলী করার কথা
নাই। সুতরাং এটা মহদর সুন্নাত মহন করা ভুল। বরং এটা হদখা-সাোহতর
সুন্নাত। হকান ভাইহয়র সাহথ অহনক হদন পহর সাোত হহল প্রথহম সালাম
হবহনময় করহব। তারপর মুসাফাহা করহব। তারপর হকালাকুলী করহব। সুতরাং
মহদর নামাহযর পূহবণ সাোত হহল তখনই এটা হসহর হফলহব। আর যহদ মহদর
খুতবার পর এূপপ কাহরার সাহথ সাোত হয় তাহহল হকালাকুলী করহব। এূপপ
করহব না হয, সাোত হহলা নামাহযর পূহবণ হকন্তু হকালাকুলী করা হহলা খুতবার
পহর।(ফাতাওয়াহয় শামী-৬/৩৮১, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৫৪, হসলহসলাতুল
আদাহবল ইসলাহময়াহ (মাকতাবাহয় শাহমলা হথহক)

সমাপ্ত
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