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িশেদর লালন-পালন 
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অনুবাদেকরঅনুবাদেকরঅনুবাদেকরঅনুবাদেকর    কথাকথাকথাকথা    

    

িশই হল, েদশ ও জািতর ভিবষ789 িশেদর বাল7 কােলর িশ:া-দী:া যিদ ভােলা হয়, 

তেব তােদর আগামী িদন ও ভিবষ78 ভােলা হেব9 তােত েদশ, জািত ও সমাজ তােদর <ারা 

হেব লাভবান ও উপকৃত9 এ জন7 িশেদর িশ:া, তালীম, তরিবয়ত ও তােদর চির@বান 

কের ঘেড় েতালার Cিত DE� েদয়া, অিধক DE�পূণG9 এ িবষেয় েকান িকছু িলেখ জািতর 

সামেন তুেল ধরার িচ�া ও IJ অেনক িদন েথেকই লালন করিছ9 িকK েযাগ7তার 

সীমাবLতা ও সমেয়র অভােব তা আর বাMেব Nপ িদেত পাির িন9 তেব সOিত আমার 

Cাণ-িCয় সাইট ইসলাম হাউেস শাইশাইশাইশাইখখখখ    মুহামুহামুহামুহা*া*া*া*াদদদদ    ইবনইবনইবনইবন    জামীজামীজামীজামীলললল    যাইনূযাইনূযাইনূযাইনূ    রহরহরহরহ.... এর একিট 

িরসালা এ িবষেয় েপেয় আিম আমার িচ�া ও লািলত IJ বাMবায়েনর সুেযাগিট Qহণ 

কির9 িচ�া করলাম এ িলখেকর বইিট যিদ অনুবাদ কের বাংলা-ভাষাভাষীেদর জন7 তুেল 

ধরা হয়, তােত তারা উপকৃত হেব এবং আিম িনেজ িকছু েলখার েচেয়ও এ িরসালািট 

অনুবাদ করা অিধক ফলCসূ হেব9 

েলখক এ বইিটেত কুরআন ও হািদেসর আেলােক িশেদর উপেদশ েদয়া, মাতা-িপতার 

সােথ স8 ব7বহার করা, তােদর েখদমত করা ইত7ািদ িবষেয় িবশদ আেলাচনা কেরেছন9 

িশরা কীভােব ওজু, েগাসল, তায়া*ুম ও সালাত আদায় করেব, তাও িতিন এ িরসালািটেত 

আেলাচনা কেরেছন9 এ ছাড়াও িশরা যখন বড় হেত থাকেব, তখন মাতা-িপতার করণীয় 

িক এবং মাতা-িপতার Cিত তােদর দািয়� িক হওয়া উিচত; তার একিট সংি:T বণGনা 

িতিন তুেল ধেরেছন9 আশা কির পাঠকগণ িরসালািট পাঠ কের উপকৃত হেবন9 যিদ 

একজন পাঠকও এ িরসালািট পেড় উপকৃত হন, তাহেল আিম ধের িনব আমার এ :ুV 

CেচWা আমার নাজােতর জন7 যেথW হেব9 েযেকােনা কাজ করেত েগেলই ভুল-Xাি� 

হওয়াই Iাভািবক9 সুতরাং আিমও Iাভািবক িনয়েমর বাইের নই9 যিদ েকান সু-Yদয়বান 

পাঠেকর েচােখ েকান ভুল ধরা পেড়, তা সংেশাধন কের িদেল কৃতZ হব9 আিম আমার এ 

:ুV Cয়াসেক আমার অসু[ িপতা আল-হা\ আবুল খােয়র সােহেবর জন7 উ8সগG করিছ; 

যার অকৃি@ম ভােলাবাসা, ে]হ, মমতা ও সিঠক পেথ লালন-পালন করার আ�িরক 

CেচWায় আিম ধন79 পাঠকেদর িনকট িবনীত CাথGনা হল, আপনারা আমার অসু[ আ^ার 

জন7 েদায়া করেবন9 আ�াহ তােক িশফা দান কEন9 আমীন!  

অবেশেষ আপনােদর িনকট আমার আেখির ফিরয়াদ হল, এ িরসালািট আিম ইেলকি`ক 

িমিডয়ােতই িদিb; তােত ধু ইcারেনেটর মাধ7েম পাঠ করা যােব9 সােথ সােথ যিদ িCc 

কের িবতরণ করা েযত, তেব অসংখ7 বাংলা-ভাষী, যারা এখেনা পযG� ইcারেনট ব7বহাের 



মাতািপতার দািয়� স�ােনর করণীয়  

    

�

অভ7M নয়, তারাও উপকৃত হত9 যিদ েকান ধনাঢ7 ব7িe ও আহেল-খাইর এ অবিশW 

কাজিট স1াদন কেরন, তাহেল িতিন অিধক কল7াণ ও সাওয়ােবর অিধকারী হেবন9 

আ�াহ আমােদর সকলেক জাযােয় খাইর িদন9 আমীন!  
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�هللا �لر>ن �لرحيم بسم  

ভূিমকাভূিমকাভূিমকাভূিমকা    

�سيئاM �عماLا A من يهدB �هللا فال �Gمد هللا FمدB �نستعينه �نستغفرA B �نعو- باهللا من @�3 �نفسنا  <=

 Q Rمن يضلل فال ها�� A Q مضل .UU ما بعد�  

িশেদর লালন-পালন িবষয়িট খুবই DE�পূণG িবষয়9 এ িবষেয়র উপর জানা বা Zান 

থাকার সােথ মাতা-িপতা ও স�ান উভেয়র কল7াণ জিড়ত9 ধু তাই নয়, একিট সমােজর 

উfিত ও জািতর ভিবষ78 িশেদর িশ:া ও লালন পালেনর উপর িনভGর কের9 িশরাই 

হল, জািতর কণGধার ও ভিবষ789 আজেকর িশই আগামী িদেনর ভিবষ789 এ কারেণই 

ইসলাম ও মনীষীগণ িবেশষ কের সমM-মনীষীেদর-সরদার রাসূল সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম, যােক মহান আ�াহ তা‘আলা িপতা-মাতা ও স�ান উভেয়র জন7 িশ:ক ও 

পথCদশGক িহেসেব দুিনয়ােত েCরণ কেরেছন, িতিন িশেদর িশ:া-দী:া ও সিঠকভােব 

লালন-পালন করার িবষয়িটেক সেবGাi DE� িদেয়েছন, যােত তােদর জন7 দুিনয়া ও 

আিখরােতর কল7াণ িনিjত করা সkব হয়9 

এ কারেণই আমরা কুরআেন করীেম েদখেত পাই েয, মহান আ�াহ তা‘আলা িশ:ণীয় ও 

উপেদশমূলক অেনক ঘটনা বণGনা কেরেছন, যােত স�ােনর Cিত মাতা-িপতার দািয়� 

স1েকG আেলাচনা করা হেয়েছ9 েযমন, েলাকমান হািকেমর ঘটনা; এ ঘটনােত িতিন তার 

েছেলেক অতীব DE�পূণG উপেদশ েদন, যা কুরআন সিবMাের আেলাচনা কেরেছ9 

অনুNপভােব রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বাল7কাল েথেকই তার চাচােতা ভাই 

আlু�াহ ইবেন আ^ােসর অ�ের তাওহীেদর বীজ বপন কের জািতেক জািনেয় েদন েয, 

বাল7কাল েথেকই একজন স�ানেক তাওহীেদর িশ:া িদেত হেব9 আমােদর এ বইেয় 

একজন পাঠক অবশ7ই জানেত পারেব, স�ােনর Cিত মাতা-িপতার কতGব7 িক আবার 

মাতা-িপতার Cিত স�ােনর দায়-দািয়� িক? মহান আ�াহর িনকট আকুল আেবদন, িতিন 

েযন এ বইিট <ারা পাঠকেদর উপকৃত কেরন এবং বইিটেক েযন একমা@ মহান আ�াহর 

সKিW লােভর কারণ বািনেয় েদন9 

 

মুহা*াদ ইবন জামীল যাইনূ 
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স�ােনর Cিত েলাকমান হাকীেমর স�ােনর Cিত েলাকমান হাকীেমর স�ােনর Cিত েলাকমান হাকীেমর স�ােনর Cিত েলাকমান হাকীেমর উপেদশাবিলউপেদশাবিলউপেদশাবিলউপেদশাবিল    

Cথেম েলাকমান আ. তার েছেলেক েযভােব উপেদশ িদেয়েছন, তা আেলাচনা করা হল9 

কারণ, েলাকমান আ. তার েছেলেক েয উপেদশ িদেয়েছন, তা এতই সুnর ও Qহণ েযাগ7 

েয, মহান আ�াহ তা‘আলা তা কুরআেন করীেম উে�খ কের িকয়ামত পযG� অনাগত 

উ*েতর জন7 িতলাওয়ােত উপেযাগী কের িদেয়েছন এবং িকয়ামত পযGে�র জন7 তা আদশG 

কের েরেখেছন9 

েলাকমান আ. তার েছেলেক েয উপেদশ েদন তা িনoNপ: 

মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
﴿ 

ُ
ه
ُ
َو يَِعظ

ُ
ِنِه َ�ه

ْ
 ِالب

ُ
َما=

ْ
ق
ُ
 ل
َ
ا]

َ
 ق
ْ
-]ِ�َ﴾  

অথG, “আর qরণ কর, যখন েলাকমান তার পু@েক উপেদশ িদেত িগেয় বেলিছল...9” 

এ উপেদশDেলা িছল অত7� উপকারী, েয কারেণ মহান আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম 

েলাকমান হািকেমর প: েথেক উে�খ কেরন9 

 

CথমCথমCথমCথম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ: িতিন তার েছেলেক বেলন, 
ٌم َعِظيمٌ ﴿

ْ
ُظل

َ
 تaُِْْ_ بِاهللاb=ِ> ِb �لàَْ_ ل

َ
  ﴾يَا ُنbdَ ال

অথG, “েহ িCয় ব8স আ�াহর সােথ িশরক কেরা না, িনjয় িশরক হল বড় যুলুম9” 
 

এখােন ল:ণীয় েয, Cথেম িতিন তার েছেলেক িশরক হেত িবরত থাকেত িনেদGশ েদন9 

একজন স�ান তােক অবশ7ই জীবেনর E েথেকই আ�াহর তাওহীেদ িবsাসী হেত হেব9 

কারণ, তাওহীদই হল, যাবতীয় কমGকােtর িবLতা ও িনভুGলতার একমা@ মাপকািঠ9 তাই 

িতিন তার েছেলেক Cথেমই বেলন, আ�াহর সােথ ইবাদেত কাউেক শিরক করা হেত 

েবেচ থাক9 েযমন, মৃত ব7িeর িনকট CাথGনা করা অথবা অনুপি[ত ও অ:ম েলােকর 

িনকট সাহায7 চাওয়া বা CাথGনা করা ইত7ািদ9 এছাড়াও এ ধরেনর আরও অেনক কাজ 

আেছ, েযDেলা িশরেকর অ�ভুGe9 রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, “েদাআ হল ইবাদত” fهو �لعبا� �gh� সুতরাং আ�াহর মাখলুেকর িনকট 

েদাআ করার অথG হল, মাখলুেকর ইবাদত করা, যা িশরক9 

মহান আ�াহ তা‘আলা যখন তার বাণী,  ﴿ ٍم
ْ
 ِ<يَماَغُهم بُِظل

ْ
ِبُسو�

ْ
ْم يَل

َ
﴾َ�ل  অথGা8 “তারা তােদর 

ঈমােনর সােথ যুলুমেক এক@ কের িন9” এ আয়াত নািযল কেরন, তখন িবষয়িট 
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মুসিলমেদর জন7 কWকর হল, এবং তারা বলাবিল করল েয, আমােদর মেধ7 েক এমন 

আেছ েয তার উপর অিবচার কের না? রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর 

আেলাচনা েশােন বলেলন, 

ٌم َعِظيمٌ :ك A <نما هو �لA _a �لم تسمعو� قو] لقما= البنه ليس -ل {
ْ
ُظل

َ
 تaُِْْ_ بِاهللاb=ِ> ِb �لàَْ_ ل

َ
  . ﴾يَا ُنbdَ ال

অথGা8, “েতামরা েয রকম িচ�া করছ, তা নয়, এখােন আয়ােত যুলুম <ারা উেwশ7 হল, 

িশরক9 েতামরা িক েলাকমান আ. তার েছেলেক েয উপেদশ িদেয়েছ, তা েশান িন? িতিন 

তার েছেলেক বেলিছেলন, 

ٌم َعِظيمٌ {
ْ
ُظل

َ
 تaُِْْ_ بِاهللاb=ِ> ِb �لàَْ_ ل

َ
  . ﴾يَا ُنbdَ ال

অথG, েহ িCয় ব8স আ�াহর সােথ িশরক কেরা না, িনjয় িশরক হল বড় যুলুম9” 

 

ি<তীয়ি<তীয়ি<তীয়ি<তীয়    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ: মহান আ�াহ তা‘আলা মানবজািতেক েয উপেদশ িদেয়েছন, তার বণGনা 

িদেয় বেলন, 
﴿ ِ ْر nِ َ�ل

ُ
ِ= �ْشك

َ
� ِqَْمgَ rِ ُ

ُ
Qَ�ْهٍن َ�فَِصا 

َ َ
t ُه َ�ْهنًا vم

ُ
تُْه �

َ
يِْه َ>َل َhِنَساَ= بَِو� ِ

ْ
يْنَا �إل bَمِص/ُ َ��َص

ْ
b �ل

َ
n>ِ 

َ
يْك َhَِو�﴾ .  

অথG, “আর আিম মানুষেক তার মাতািপতার ব7াপাের [সদাচরেণর] িনেদGশ িদেয়িছ9 তার মা 

কেWর পর কW েভাগ কের, তােক গেভG ধারণ কের9 আর তার দুধ ছাড়ােনা হয় দুই বছের; 

সুতরাং আমার ও েতামার িপতা-মাতার কিরয়া আদায় কর9 Cত7াবতGন-েতা আমার 

কােছই9” [সূরা েলাকমান: ১৪] 

িতিন তার েছেলেক েকবলই আ�াহর ইবাদত করা ও তার সােথ ইবাদেত কাউেক শরীক 

করেত িনেষধ করার সােথ সােথ মাতা-িপতার সােথ ভােলা ব7বহার করার উপেদশ েদন9 

কারণ, মাতা-িপতার অিধকার স�ােনর উপর অেনক েবিশ9 মা তােক গভGধারণ, দুধ-পান 

ও েছাট েবলা লালন-পালন করেত িগেয় অেনক \ালা-যzণা ও কW সইেত হেয়েছ9 

তারপর তার িপতাও লালন-পালেনর খরচািদ, পড়া-েলখা ও ইত7ািদর দািয়� িনেয় তােক 

বড় করেছ এবং মানুষ িহেসেব ঘেড় তুলেছ9 তাই তারা উভয় স�ােনর প: হেত 

অিভস1াত ও েখদমত পাওয়ার অিধকার রােখ9 

 

তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: মহান আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম মাতা-িপতা যখন েতামােক িশরক 

বা কুফেরর িনেদGশ েদয়, তখন েতামার করণীয় িক হেব তার বণGনা িদেয় বেলন, 
﴿ 

ِ
]
َ
ْغيَا َمْعُر�فًا َ��� vh� rِ تُِطْعُهَما �ََصاِحبُْهَما 

َ
ٌم فَال

ْ
َك بِِه ِعل

َ
يَْس ل

َ
= تzِ _َِaُْ َما ل

َ
� tَ _ََجاَهَد� = 

َ
تbِبْع َسِبيل

و=َ 
ُ
نتُْم َيْعَمل

ُ
نَب̀ئُُكم بَِما ك

ُ
b َمرِْجُعُكْم فَأ

َ
nِ> bُعم b

َ
n>ِ �َنَا

َ
  ﴾َمْن �
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অথG, “আর যিদ তারা েতামােক আমার সােথ িশরক করেত েজার েচWা কের, েয িবষেয় 

েতামার েকান Zান েনই, তখন তােদর আনুগত7 করেব না9 এবং দুিনয়ায় তােদর সােথ 

করেব স{ােব9 আর আমার অনুসরণ কর তার পথ, েয আমার অিভমুখী হয়9 তারপর 

আমার কােছই েতামােদর Cত7াবতGন9 তখন আিম েতামােদরেক জািনেয় েদব, যা েতামরা 

করেত9” [সূরা েলাকমান: ১৫] 

আ�ামা ইবেন কাসীর রহ. আয়ােতর তাফসীের বেলন, ‘যিদ তারা উভেয় েতামােক পির-

পূণGNেপ তােদর <ীেনর আনুগত7 করেত বাধ7 কের, তাহেল তুিম তােদর কথা নেব না 

এবং তােদর িনেদGশ মানেব না9 তেব তারা যিদ <ীন কবুল না কের, তারপরও তুিম তােদর 

সােথ েকান Cকার অশালীন আচরণ করেব না9 তােদর <ীন কবুল না করা তােদর সােথ 

দুিনয়ার জীবেন তােদর সােথ ভােলা ব7বহার করােত েকান Cকার Cিতব}কতা সৃিW করেব 

না9 তুিম তােদর সােথ ভােলা ব7বহারই করেব9 আর মুিমনেদর পেথর অনুসারী হেব, 

তােত েকান অসুিবধা নাই9’ 

এ কথার সমথGেন আিম বলব, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণীও িবষয়িটেক 

আরও �W ও শিeশালী কেরন, িতিন বেলন, 
 » ال طاعة ألحد r معصية �هللا A <نما �لطاعة r ��عر��« 

“আ�াহর নাফরমািনেত েকান মাখলুেকর আনুগত7 চলেব না9 আনুগত7-েতা হেব একমা@ 

ভােলা কােজ9” 

 

চতুথGচতুথGচতুথGচতুথG    উপেদউপেদউপেদউপেদশশশশ:::: েলাকমান হািকম তার েছেলেক েকান Cকার অন7ায় অপরাধ করেত িনেষধ 

কেরন9 িতিন এ িবষেয় তার েছেলেক েয উপেদশ েদন, মহান আ�াহ তা‘আলা কুরআেন 

তার বণGনা েদন9 মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
﴿ ٍfَر

ْ
تَُكن rِ َصخ

َ
 َحبbٍة ̀مْن َخرَْ�ٍ] ف

َ
َها <ِ= تَُك ِمثَْقا] bغ>ِ bdَيَا ُن  b=ِ> ُbبَِها �هللا Mِ

ْ
3ِْ� يَأ

َ ْ
ْ� rِ �أل

َ
� Mِ��ََما bلس� rِ �ْ

َ
�

 َخِب/ٌ 
ٌ

ِطيف
َ
  . ﴾�هللاbَ ل

অথG, “েহ আমার িCয় ব8স! িনjয় তা [পাপ-পুণ7] যিদ সিরষা দানার পিরমাণও হয়, 

অত:পর তা থােক পাথেরর মেধ7 িকংবা আসমান সমূেহ বা জিমেনর মেধ7, আ�াহ তাও 

িনেয় আসেবন; িনjয় আ�াহ সু�দশGী সবGZ9” [সূরা েলাকমান: ১৬] 

আয়ােতর ব7াখ7ায় আ�ামা ইবেন কাসীর রহ. বেলন, অন7ায় বা অপরাধ যতই েছাট েহাক 

না েকন, এমনিক যিদ তা শস7-দানার সমপিরমাণও হয়, িকয়ামেতর িদন মহান আ�াহ 

তা‘আলা তা উপি[ত করেব এবং মীযােন ওজন েদয়া হেব9 যিদ তা ভােলা হয়, তাহেল 
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তােক ভােলা Cিতদান েদয়া হেব9 আর যিদ খারাপ কাজ হয়, তাহেল তােক খারাপ 

Cিতদান েদয়া হেব9 
 

প�মপ�মপ�মপ�ম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: েলাকমান হািকম তার েছেলেক সালাত কােয়েমর উপেদশ েদন9 মহান 

আ�াহ তা‘আলা তার বণGনা িদেয় বেলন, ﴿ َf
َ

ال bقِِم �لص
َ
� bdَيَا ُن﴾  অথGা8, “েহ আমার িCয় ব8স 

সালাত কােয়ম কর”, তুিম সালাতেক তার ওয়ািজবসমূহ ও েরাকনসমূহ সহ আদায় কর9 

 

ষ�ষ�ষ�ষ�    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: 
رِ ﴿

َ
ُمنْك

ْ
َمْعُر�ِ� َ��نَْه َعِن �ل

ْ
ُمْر بِال

ْ
��َ﴾ 

অথGা8 “তুিম ভােলা কােজর আেদশ দাও এবং মn কাজ হেত মানুষেক িনেষধ কর9” 

িবন� ভাষায় তােদর দাওয়াত দাও, যােদর তুিম দাওয়াত েদেব তােদর সােথ েকান Cকার 

কেঠারতা কেরা না9 
 

সTমসTমসTমসTম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: আ�াহ বেলন,  ﴿ 
َ
َصابَك

َ
 َما �

َ َ
t ْ�َِ��ْص﴾  “েয েতামােক কW েদয় তার উপর 

তুিম ৈধযG ধারণ কর9” আয়াত <ারা �W হয় েয, যারা ভােলা কােজর আেদশ েদেব এবং 

খারাপ ও মn কাজ হেত মানুষেক িনেষধ করেব তােক অবশ7ই কেWর স*ুখীন হেত হেব 

এবং অি�পরী:া িদেত হেব9 যখন পরী:ার স*ুখীন হেব তখন েতামার করণীয় হল, 

ৈধযGধারণ করা ও ৈধেযGর পরী:ায় উ�ীণG হওয়া9 রাসূল সা. বেলন, 
t �الط �Lا� �ال يص� ؤمن ��R �الط �Lا� �يص� t �-�هم A �فضل من ��ؤمن ��R ال ��«

  .»�-�هم

“েয ঈমানদার মানুেষর সােথ উঠা-বসা ও েলনেদন কের এবং তারা েয সব কW েদয়. তার 

উপর ৈধযG ধারণ কের, েস— েয মুিমন মানুেষর সােথ উঠা-বসা বা েলনেদন কের না এবং 

েকান কW বা পরী:ার স*ুখীন হয় না—তার েথেক উ�ম9” 

ُمو3ِ ﴿
ُ ْ
  ﴾<ِ=b َ-لَِك ِمْن َعْزِ� �أل

অথG, “িনjয় এDেলা অন7তম সংকে�র কাজ9” অথGা8, মানুষ েতামােক েয কW েদয়, তার 

উপর ৈধযG ধারণ করা অন7তম দৃঢ় Cত7েয়র কাজ9 
 

অWমঅWমঅWমঅWম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ::::    

اِ� ﴿
b
 لِلن

َ
_

b
د
َ
ْر خ

`
َصع

ُ
 ت

َ
  ﴾َ�ال

অথG, “আর তুিম মানুেষর িদক েথেক েতামার মুখ িফিরেয় িনেয়া না9” 
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আ�ামা ইবেন কাসীর রহ. বেলন, ‘যখন তুিম কথা বল অথবা েতামার সােথ মানুষ কথা 

বেল, তখন তুিম মানুষেক ঘৃণা কের অথবা তােদর উপর অহংকার কের, তােদর েথেক মুখ 

িফিরেয় রাখেব না9 তােদর সােথ হােস7া�ল হেয় কথা বলেব9 তােদর জন7 উদার হেব 

এবং তােদর Cিত িবনয়ী হেব9’ 

কারণ, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  . تبسمك r �جه �خيك لك صدقة

“েতামার অপর ভাইেয়র স*ুেখ তুিম মুচিক হািস িদেল, তাও সদকা িহেসেব পিরগিণত 

হেব9” 

 

নবমনবমনবমনবম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
﴿ َ� 

ً
3ِْ� َمرَحا

َ ْ
 ﴾ال َيْمِش rِ �أل

“অহংকার ও হঠকািরতা CদশGন কের জিমেন হাটা চলা করেব না9” কারণ, এ ধরেনর 

কােজর কারেণ আ�াহ েতামােক অপছn করেব9 এ কারেণই মহান আ�াহ তা‘আলা 

বেলন, 
ُخو3ٍ ﴿

َ
تَاٍ] ف

ْ ُ
� 

b ُ
� vِب

ُ
� 

َ
  ﴾<ِ=b �هللاbَ ال

“িনjয় আ�াহ েকান দািkক, অহংকারীেক পছn কেরন না9” 

অথGা8 যারা িনেজেক বড় মেন কের এবং অন7েদর উপর বড়াই কের, মহান আ�াহ 

তা‘আলা তােদর পছn কের না9 
 

দশমদশমদশমদশম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: নমনীয় হেয় হাটা চলা করা9 মহান আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম 

বেলন: ﴿ 
َ
ِيك

ْ
 rِ َمش

ْ
ِصد

ْ
﴾َ��ق  “আর েতামার চলার ে:ে@ মধ7প�া অবল�ন কর9” তুিম 

েতামার চলাচেল Iাভািবক চলাচল কর9 খুব �ত হাঁটেব না আবার এেকবাের ম�র 

গিতেতও না9 মধ7ম প�ায় চলাচল করেব9 েতামার চলাচেল েযন েকান Cকার সীমাল�ন 

না হয়9 

 

একাদশএকাদশএকাদশএকাদশ    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: নরম সূের কথা বলা9 েলাকমান হাকীম তার েছেলেক নরম সূের কথা 

বলেত আেদশ েদন9 মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, ﴿ 
َ
 ِمن َصْوتِك

ْ
ض

ُ
ض
ْ
﴾َ��غ  “েতামার 

আওয়াজ িনচু কর9” আর কথায় েকান তুিম েকান Cকার বাড়াবািড় করেব না9 িবনা 

Cেয়াজেন তুিম েতামার আওয়াজেক উঁচু কেরা না9 মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
َِم/ِ ﴿

ْ
G� Mَُْصو

َ
ْصَو�Mِ ل

َ ْ
نَكَر �أل

َ
� b=ِ>﴾  
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“িনjয় সবচাইেত িনকৃW আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ9” 

আ�ামা মুজািহদ বেলন, ‘সবচাইেত িনকৃW আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ9 অথGা8, মানুষ 

যখন িবকট আওয়ােজ কথা বেল, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়ােজর সাদৃশ7 হয়9 

আর এ ধরেনর িবকট আওয়াজ মহান আ�াহ তা‘আলার িনকট এেকবােরই অপছnনীয়9 

িবকট আওয়াজেক গাধার আওয়ােজর সােথ তুলনা করা Cমাণ কের েয, িবকট শেl 

আওয়াজ কের কথা বলা হারাম9 কারণ, মহান আ�াহ তা‘আলা এর জন7 একিট খারাপ 

দৃWা� উপ[াপন কেরেছন9 েযমিনভােব— 

ক. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  »ليس Lا مثل �لسو� A �لعائد r هبته �ل�ب يعو� r قيئه«

“আমােদর জন7 েকান খারাপ ও িনকৃW দৃWা� হেত পাের না9 েকান িকছু দান কের িফিরেয় 

েনয়া কুকুেরর মত, েয কুকুর বিম কের তা আবার মুেখ িনেয় খায়9” 

খ. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 
 A �[-� سمعتم نهيق �Gما3 فتعو-�� «

ً
<-� سمعتم �صو�h� Mيكة A فسلو� �هللا من فضله A فإنها M�3 مل�

 
ً
  . »باهللا من �لشيطا= A فإنها M�3 شيطانا

“েমারেগর আওয়াজ েশােন েতামরা আ�াহর িনকট অনুQহ কামনা কর, কারণ, েস িনjয় 

েকান েফেরশতা েদেখেছ9 আর গাধার আওয়াজ েশােন েতামরা শয়তান েথেক আ�য় 

CাথGনা কর9 কারণ, েস অবশ7ই একজন শয়তান েদেখেছ9” 
েদখুন: তাফসীর ইবন কাসীর, খ. ৩ পৃ. ৪৪৬ 
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আয়ােতরআয়ােতরআয়ােতরআয়ােতর    িদকিদকিদকিদক----িনেদGশনািনেদGশনািনেদGশনািনেদGশনা::::----    

1. আয়াত <ারা Cতীয়মান হয়, েয সব কাজ করেল দুিনয়া ও আিখরােতর কল7াণ িনিjত 

হয়, িপতা তার েছেলেক েস িবষেয় উপেদশ িদেব9 

2. উপেদশ েদয়ার ে:ে@ Cথেম তাওহীেদর উপর অটল ও অিবচল থাকেত এবং িশরক 

েথেক িবরত থাকেত িনেদGশ েদেব9 কারণ, িশরক হল, এমন এক যুলুম বা অন7ায়, যা 

মানুেষর যাবতীয় সমM আমলেক বরবাদ কের েদয়9 

3. Cেত7ক ঈমানদােরর উপর আ�াহর কিরয়া আদায় করা ওয়ািজব9 আ�াহর কিরয়া 

আদায় করার পর সবGািধক DE�পূণG ওয়ািজব হল, মাতা-িপতার কৃতZতা বা কিরয়া 

আদায় করা9 তােদর সােথ উ�ম ব7বহার করা, েকান Cকার খারব ব7বহার না করা 

এবং তােদর উভেয়র সােথ সু-স1কG বজায় রাখা9 

4. আ�াহর নাফরমািন হয় না, এমন েকান িনেদGশ যিদ মাতা-িপতা িদেয় থােক, তখন 

স�ােনর উপর তােদর িনেদGেশর আনুগত7 করা ওয়ািজব9 আর যিদ আ�াহর নাফরমািন 

হয়, তেব তা পালন করা ওয়ািজব নয়9 কারণ, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন: « �لطاعة r ��عر�� اية �هللا <نمال طاعة ألحد r معص » অথG: “আ�াহর িনেদGেশর 

িবEেL েকান মাখলুেকর আনুগত7 চেল না; আনুগত7-েতা হেব ভােলা কােজ”9 

5. Cেত7ক ঈমানদােরর উপর কতGব7 হল, আ�াহর এক�বােদ িবsাসী মুিমন-মুসিলমেদর 

পেথর অনুকরণ করা, আর অমুসিলম ও িবদআিতেদর পথ পিরহার করা9 

6. Cকােশ7 ও েগাপেন সবGাব[ায় আ�াহেক ভয় করেত হেব9 আর মেন রাখেব েকান 

েনক-কাজ তা যতই েছাট েহাক না েকন, তােক তুb মেন করা যােব না এবং েকান 

খারাপ-কাজ তা যতই েছাট েহাক না েকন, তােক েছাট মেন করা যােব না এবং তা 

পিরহার করেত েকান Cকার অবেহলা করা চলেব না9 

7. সালােতর যাবতীয় আরকান ও ওয়ািজবDিল সহ সালাত কােয়ম করা Cেত7ক মুিমেনর 

উপর ওয়ািজব; সালােত েকান Cকার অবেহলা না কের, সালােতর Cিত িবেশষ 

মেনােযাগী হওয়া এবং খুর সােথ সালাত আদায় করা ওয়ািজব9 

8. েজেনেন, সামথGানুযায়ী স8 কােজর আেদশ ও অস8 কাজ হেত িনেষধ করার দািয়� 

পালন করেত হেব9 না েজেন এ কাজ করেল অেনক সময় িহেত-িবপরীত হয়9 আর 

মেন রাখেত হেব, এ দািয়� পালেন যথা সkব নমনীয়তা CদশGন করেব; কেঠারতা 

পিরহার করেব9 রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
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�-لك �ضعف فبقلبه A  من ��3 منكم منكر�ً فليغ/B بيدA B فإ= لم يستطع فبلسانه A فإ= لم يستطع«

  »�إليما=

অথG: “েতামােদর েকউ যিদ েকান অন7ায় কাজ সংঘিটত হেত েদেখ, তখন েস তােক তার 

হাত <ারা Cিতহত করেব9 আর যিদ তা সkব না হয়, তেব তার মুখ <ারা9 আর তাও 

যিদ সkব না হয়, তাহেল েস অ�র িদেয় ঘৃণা করেব9 আর এ হল, ঈমােনর 

সবGিনoMর9” 

9. মেন রাখেত হেব, স8কােজর আেদশ ও অস8 কাজ হেত বারণকারীেক অবশ7ই-

অবশ7ই ৈধযGশীল হেত হেব9 ৈধেযGর েকান িবক� নাই9 ৈধযG ধারণ করা হল, একিট 

মহ8 কাজ9 আ�াহ তা‘আলা ৈধযGশীলেদর সােথই থােকন9 

10. হাটা চলায় গবG ও অহংকার পিরহার করা9 কারণ, অহংকার করা স1ূণG হারাম9 যারা 

অহংকার ও বড়াই কের আ�াহ তােদর পছn কেরন না9 

11. হাটার সময় মধ7ম প�া অবল�ন কের হাটেত হেব9 খুব �ত হাঁটেব না এবং 

এেকবাের ধীর গিতেতও হাঁটেব না9 

12. Cেয়াজেনর েচেয় অিধক উi আওয়ােজ কথা বলা হেত িবরত থাকেব9 কারণ, অিধক 

উi আওয়াজ বা িচ8কার করা হল গাধার Iভাব9 আর দুিনয়ােত গাধার আওয়াজ হল, 

সবG িনকৃW আওয়াজ9 
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িশিশিশিশেদরেদরেদরেদর    জন7জন7জন7জন7    রাসূলরাসূলরাসূলরাসূল    সা�া�াgসা�া�াgসা�া�াgসা�া�াg    আলাইিহআলাইিহআলাইিহআলাইিহ    ওয়াসা�ামওয়াসা�ামওয়াসা�ামওয়াসা�াম    এরএরএরএর    DE�পূণGDE�পূণGDE�পূণGDE�পূণG    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ    

আlু�াহ ইবেন আ^াস রা. হেত বিণGত, িতিন বেলন, আিম একিদন রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িপছেন িছলাম, তখন িতিন আমােক েডেক বলেলন, “েহেহেহেহ    ব8সব8সব8সব8স! ! ! ! 

আিমআিমআিমআিম    িকিকিকিক    েতামােকেতামােকেতামােকেতামােক    কেয়কিটকেয়কিটকেয়কিটকেয়কিট    কথাকথাকথাকথা    িশিখেয়িশিখেয়িশিখেয়িশিখেয়    েদবেদবেদবেদব????” এ বেল রাসূল আবদু�াহ ইবেন 

আ^াসেক িকছু উপেদশ েদন9 িনেo তা তুেল ধরা হল: 

CথমCথমCথমCথম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ: : : :  

 ,তুিম আ�াহর েহফাজত কর আ�াহ েতামার েহফাজত করেব” : অথGা8“ �حفظ �هللا �فظك

তুিম আ�াহর িনেদGশ েমেন চল এবং েয সব কাজ হেত আ�াহ েতামােক িনেষধ কেরেছ, 

েস সব কাজ হেত িবরত থাক9 আ�াহ তা‘আলা েতামােক দুিনয়া ও আিখরােত িনরাপ�া 

িবধান করেব9 

ি<তীয়ি<তীয়ি<তীয়ি<তীয়    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: 

)�مامك(حفظ �هللا ¢دB ¢اهك �  “তুিম আ�াহেক েহফাজত কর, তখন তুিম তাঁেক েতামার 

স*ুেখই পােব9” অথGা8, তুিম আ�াহ তা‘আলার িবধােনর সংর:ণ ও আ�াহর হক র:া 

কর; তেব তুিম আ�াহেক এমন পােব েয, িতিন েতামােক ভাল কােজর তাওিফক েদেব 

এবং েতামােক েতামার যাবতীয় কেমG সাহায7 করেব9 

তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়তৃতীয়    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: 

 যখন তুিম েকান িকছু চাইেব, আ�াহর িনকট“ <-� سألت فاسأ] �هللا A �[-� �ستعنت فاستعن باهللا

চাইেব9 যখন েকােনা সাহায7 চাইেব, আ�া� র কােছই চাইেব9” অথGা8 দুিনয়া ও 

আিখরােতর েকান িবষেয় সাহােয7র Cেয়াজন হেল, তখন আ�াহর কােছই সাহায7 চাও9 

িবেশষ কের, েয কাজ একমা@ আ�াহ ছাড়া আর েকউ সমাধান করেত পাের না, তা 

আ�াহর িনকটই চাইেব; েকান মাখলুেকর িনকট চাইেব না9 েযমন, সু[তা, িরযক, হায়াত, 

মওত ইত7ািদ9 এDিল এমন কাজ, যা আ�াহ ছাড়া আর েকউ সমাধান করেত পাের না9 

চতুথGচতুথGচতুথGচতুথG    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ::::    
قد كتبه �هللا لك A �[= �جتمعو� t  �لم ينفعو_ <ال ب¥ �t �= ينفعو_ ب¥ و���علم �= �ألمة لو �جتمع

  قد كتبه �هللا عليك �لم ي¦�_ <ال ب¥ ��= ي¦�_ ب¥

“একিট কথা মেন রাখেব, যিদ সমM উ*ত এক@ হেয় েতামার েকান উপকার করেত 

চায়, আ�াহ তা‘আলা েতামার জন7 যতটুকু উপকার িলিপবL কেরেছ, তার বাইের িবnু 

পিরমাণ উপকারও েতামার েকউ করেত পারেব না, যিদ আ�াহ েতামার উপকার না চায়9 
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আর সমM উ*ত এক@ হেয় যিদ েতামার েকান :িত করেত চায়, আ�াহ তা‘আলা 

েতামার জন7 যতটুকু :িত িলিপবL কেরেছ, তার বাইের িবnু পিরমাণ :িতও েতামার 

েকউ করেত পারেব না, যিদ আ�াহ েতামার :িত না চায়9” অথGা8, আ�াহ তা‘আলা 

মানুেষর জন7 ভােলা ও মেnর েয, ভাগ7 িনধGারণ কেরেছ, তার বাইের েকান িকছুই 

বাMবািয়ত হেব না9 এ িবষেয়র Cিত ঈমান আনা আবশ7ক9 

প�মপ�মপ�মপ�ম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: 

 কলম উিঠেয় েনয়া হেয়েছ ও কাগজ“ 3فعت �ألقال� �جفت �لصحف িকেয় েগেছ9” তাই 

আ�াহর উপর তাওয়াককুল করেত হেব9 তাওয়াককুল করার অথG হল, উপকরণ অবল�ন 

কের তাওয়াককুল/ভরসা করা9 কারণ, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম উ�ীর 

মািলকেক বেলন, তুিম আেগ উ�ীেক েবঁেধ রাখ এবং আ�াহর উপর তাওয়াককুল কর9 

ষ�ষ�ষ�ষ�    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: 

 fلشد� r لرخا� يعرفك� r تعر� <¨ �هللا “সbল অব[ায় আ�াহেক qরণ কর, িবপেদ 

েতামােক আ�াহ qরণ করেব9” অথGা8, সbল অব[ায় তুিম আ�াহর হক ও মানুেষর হ� 

আদায় কর, িবপেদ আ�াহ েতামােক মুিe েদেব9 

সTমসTমসTমসTম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ::::    
  �= ما �خطأ_ لم يكن �صيبك A �ما �صابك لم يكن �خطئك ��علم

“মেন েরেখা— যা তুিম েপেল না, তা েতামার পাবার িছল না; আর যা তুিম েপেল তা তুিম 

না েপেয় থাকেত না9” অথGা8, আ�াহ েতামােক েকান িকছু দান না করেল, তা কখেনাই 

তুিম লাভ করেত পারেব না9 আর যিদ আ�াহ তা‘আলা েতামােক েকান িকছু দান কের, 

তা বাধা েদয়ার েকউ নাই9 

অWমঅWমঅWমঅWম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: 

علم �= �L© مع �لص�ا�  “আর েজেন রাখ, িবজয় ৈধেযGর সােথ9” অথGা8, শ� ও নফেসর 

িবপে: সাহায7 বা িবজয় লাভ ৈধযG ধারেণর উপর িনভGর কের9 সুতরাং, আমােদর ৈধযG 

ধারণ করেত হেব9 

নবমনবমনবমনবম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: 

 িবপেদর সােথই মুিe আেস9” মুিমন বাnা েযসব িবপেদর স*ুখীন“ ��= �لفرª مع �لكر� 

হয়, তারপরই মুিe আেস9 

দশমদশমদশমদশম    উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ:::: 
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 কেWর সােথই সুখ9” এক মুসিলম েয কেWর মুেখামুিখ হয়, তা“ ��= مع �لع» ي»� 

কখেনাই [ায়ী হয় না9 কারণ, তারপর অবশ7ই আরাম বা সুখ আেস এবং আসেবই9 
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হািদেসরহািদেসরহািদেসরহািদেসর    িনযGাসিনযGাসিনযGাসিনযGাস::::    

1. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম িশেদর ভােলাবাসেতন9 িতিন আlু�াহ ইবেন 

আ^াস রা. েক িনেজর িপছেন বসান এবং আদর কের িতিন তােক েহ ব8স বেল 

আ�ান কেরন, যােত েস সতকG হয় এবং রাসুেলর কথার Cিত মেনােযাগী হয়9 

2. িশেদর িতিন আ�াহর আনুগত7 করা ও তার নাফরমািন হেত েবঁেচ থাকার িনেদGশ 

িদেতন, যােত দুিনয়া ও আিখরােত তােদর কল7াণ িনিjত হয়9 

3. যখন েকান বাnা সbলতা, সু[তা ও ধনী অব[ায় আ�াহ ও তার বাnােদর অিধকার 

আদায় কের, আ�াহ তা‘আলা িবপেদ তােক মুিe েদেব এবং সাহায7 করেব9 

4. আ�াহর িনকট েকান িকছু চাওয়া ও সাহায7 CাথGনার তালীম েদয়ার মাধ7েম িশেদর 

অ�ের ঈমােনর বীজ বপন কের েদয়া, মাতা-িপতা ও অিভভাবকেদর দািয়� ও কতGব79 

েছাট েবলা েথেকই িশেদর অ�ের ঈমােনর বীজ বপন কের িদেত হেব, যােত বড় 

হেল তার পথXW না হয়9 

5. ঈমােনর েরাকনসমূহ হেত একিট েরাকন হল, ভাল ও মেnর তকদীেরর উপর িবsাস 

করা9 িবষয়িট িশেদর অ�ের েগঁেথ িদেত হেব9 

6. িশেদর ইিতবাচক মেনাভােবর উপর গেড় তুলেত হেব, যােত তারা আশা, আকা�া ও 

সাহিসকতার সােথ তােদর জীবেনর ভিবষ78 রচনা কের এবং তােদর জািতর জন7 

কণGধার ও @াণকতGা িহেসেব আিভGভাব হেত পাের9 কারণ রাসূল সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 
  . »��علم �= �L© مع �لص� A ��= �لفرª مع �لكر� A ��= مع �لع» ي»�«

“আর েজেন রাখ: ৈধেযGর সােথই িবজয়, িবপেদর সােথই মুিe, কেWর সােথই সুখ9” 
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ইসলােমরইসলােমরইসলােমরইসলােমর    েরাকনসমূহেরাকনসমূহেরাকনসমূহেরাকনসমূহ    

জীবেনর Eেতই িশেদর ঈমান ও ইসলােমর েরাকনসমূহ তালীম িদেত হেব, যােত তারা 

বড় হেয়, তা হেত দূের সের না যায়9 রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

“ইসলােমর িভি� পাঁচিট: 

এক. “এ কথার সা:7 েদয়া েয, আ�াহ ছাড়া েকান হক ইলাহ নাই মুহা*দ সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূল9” অথGা8, আ�াহ ছাড়া সিত7কার েকান ইলাহ নাই 

আর আ�াহর <ীেনর ব7াপাের মুহা*দ এর আনুগত7 করা ওয়ািজব91 

দুই. “সালাত কােয়ম করা” : সালােতর আরকান ও ওয়ািজবসমূহ সহ খুর সােথ সালাত 

আদায় করা9 

িতন. “যাকাত Cদান করা” : যিদ েকান মুসিলম তার েমৗিলক Cেয়াজেনর বাইের ৮৫ 

Qাম IণG বা তার সমপিরমাণ অেথGর মািলক হয়, তাহেল তার উপর যাকাত ওয়ািজব হেব 

যখন তার এ স1েদর উপর এক বছর অিতবািহত হয়; তখন তােক শতকরা ২.৫ টাকা 

যাকাত িদেত হেব9 এ-ছাড়াও আরও অেনক স1দ আেছ েযDেলার উপর যাকাত ওয়ািজব 

হয়9 েস সব স1েদর যাকাত শিরয়ত কতৃGক িনধGািরত হাের Cদান করেত হয়9 

চার. “বায়তু�াহর হজ করা” : হজ তার উপর ফরয হেব, েয হজ করার সামথG7 রােখ9 

পাঁচ. “রমযােনর েরাজা রাখা:” েরাজা বলেত আমরা বুিঝ, িনয়ত সহকাের েভার েথেক 

সূযGাM পযG� খানা-িপনা ও েরাজার পিরপ�ী সবধরেনর কাজ হেত িবরত থাকা9 

                                      
1 ক. ‘আ�াহ ছাড়া েকােনা হক ইলাহ েনই’ সা:7 Cদােনর অথG হেলা: আ�াহ ব7তীত কােরা ইবাদত না 

করা, অন7 কাউেক না ডাকা; তাঁেক তার েকবল শরী‘আেতর মাধ7েমই ইবাদত করা; আর ধুমা@ 

কুরআন ও সুfাহ হেত িনগGত শরী‘আত অনুযায়ীই িবচার-ফয়সালা করা9 

খ. ‘মুহা*াদ সা�া�াg ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূল’ সা:7 Cদােনর অথG হেলা: েয আেদশ িতিন 

িদেয়েছন তা আনুগত7 করা; েয সংবাদ িতিন এেনেছন তা িবsাস করা; আর যা েথেক িতিন িবরত 

থাকেত বেলেছন ও সাবধান কেরেছন, তা েথেক দূের থাকা9 েকননা, তার আনুগত7ই আ�াহর 

আনুগত79 
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ঈমাঈমাঈমাঈমােনরেনরেনরেনর    েরাকনসমূহেরাকনসমূহেরাকনসমূহেরাকনসমূহ    

১. “আ�াহর Cিত ঈমান আনা”: আ�াহর অিM� এবং ইবাদেত ও িসফাতসমূেহ তাঁর 

এক� স1েকG Cগাঢ় িবsাস করা9 

২. “আ�াহর েফেরশতােদর Cিত ঈমান আনা” : েফেরশতা হল, আ�াহরই মাখলুক; যারা 

আ�াহর িনেদGশ বাMবায়ন কের এবং িতিন যা করেত বেলন, তাই কের; তার েকান 

Cকার এিদক েসিদক কের না এবং করার :মতা রােখ না9 

৩. “আ�াহর িকতাবসমূেহর Cিত ঈমান আনা” : আ�াহর নািযল-কৃত আসমািন িকতাব 

তাওরাত, জবুর, ইি�ল ও সেবGা�ম িকতাব কুরআেনর Cিত ঈমান আনা9 

৪. “আ�াহর রাসূলেদর Cিত ঈমান আনা” : সবG Cথম রাসূল হেলন নূহ আ. আর সবGেশষ 

রাসূল হল, মুহা*দ সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম9 

৫. “আিখরােতর Cিত ঈমান আনা” : এর অথG হল, িহসাব িদবেসর Cিত িবsাস করা9 

মানুেষর যাবতীয় কেমGর উপর অবশ7ই িহসাব েনয়া হেব এবং তার কেমGর িবিনমেয় 

তােক Cিতদান েদয়া হেব, যিদ তার কমG ভােলা হয়, তেব ভােলা Cিতদান আর যিদ 

খারাপ হয়, তেব খারাপ Cিতদান9 

৬. “তাকদীেরর ভােলা ও মেnর Cিত ঈমান রাখা” : ভােলা ও মেnর তকদীেরর উপর 

রািজ-খুিশ থাকা9 কারণ, এটা আ�াহরই িনধGারণ9 (তেব ধু এর উপর িনভGর না কের 

েথেক ৈবধ উপায়- উপকরণ Qহণ করেত হেব9) 
[মূল হাদীসিট ইমাম মুসিলম বণGনা কেরেছন] 
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আ�াহআ�াহআ�াহআ�াহ    তাতাতাতা‘আলাআলাআলাআলা    আরেশরআরেশরআরেশরআরেশর    উপরউপরউপরউপর    

কুরআেনর আয়াত, িবL হািদস, সিত7কার Zান ও সিঠক Iভাব Cমাণ কের েয, আ�াহ 

তা‘আলা আরেশর উপরই আেছন9 একজন মুসিলেমর আ�ীদা বা িবsাস এিটই হেত 

হেব9 িনেo এর সপে: কেয়কিট Cমাণ উপ[াপন করা হল9 

১. আ�াহ তা‘আলা বেলন, ﴿َعْرِ¬ �ْستََو�
ْ
 �ل

َ َ
t َُن

ْ
<bلر�﴾  অথGা8 “আ�াহ আরেশর উপর 

উেঠেছন9” [সূরা �াহা] ستو�� এর অথG উপের উঠা এবং উfীত হওয়া9 েযমনিট 

বুখািরর বণGনায় তােবয়ীেদর েথেক তার Cমাণ পাওয়া যায়9 

২. িবদায় হেজর সময় রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম আরাফার িদন েয ভাষণ েদন, 

তােত িতিন বেলন, “আিম িক েতামােদর িনকট আ�াহর প: হেত আমার উপর 

অিপGত িরসালােতর দািয়� েতামােদর িনকট েপৗছাইিন?” উপি[ত সবাই সমIের 

বলেল, হ7াঁ9 তারপর িতিন তার আ¢ুলেক আসমােনর িদেক উঁচু করেলন এবং সমেবত 
েলাকেদর িদেক ঝুঁিকেয় তােদর সে�াধন কের বলেলন, “েহ আ�াহ! তুিম সা:ী থাক, 

েহ আ�াহ! তুিম সা:ী থাক9” [মুসিলম] 

৩. সালােত মুসি�রা বেলন, tأل�  ”!@আমার সুউi রব কতই না পিব“ سبحا= 3

অনুNপভােব েদা‘আর সময় মানুষ আসমােনর িদেকই হাত উঠায়9 [এেতও এ কথা 

�W হয় েয, মহান আ�াহ তা‘আলা উপেরই আেছন9]  

৪. িশেদর যখন িজZাসা করা হয়, আ�াহ েকাথায়? তখন েস Iভাবতই বেল, আ�াহ 

আসমােন অথবা ইশারা কের আসমােনর িদেক েদখায়9 

৫. মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, { Mِ��ََما bلس� rِ vَ�ُهَو �هللا} “ আর আ�াহ, িতিন-েতা 

আসমানসমূেহ9” [সূরা আল-আন‘আম] আ�ামা ইবেন কাসীর রহ. এ আয়ােতর 

তাফসীের বেলন, তাফসীরিবদগণ এ িবষেয় ঐকমত েপাষণ কেরন েয, পথXW দল 

জাহিময়ারা েয কথা বেল, আমরা তা বলেবা না9 তারা বেল ‘আ�াহ তা‘আলা সবG@ 

িবরাজমান’, অথচ মহান আ�াহ তা হেত স1ূণG মুe9 আর r Mلسمو��  বা আ�াহ 

আসমােন এ কথার অথG হল Mلسمو�� t- আ�াহর আসমােনর উপর9 তেব মহান 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর েদেখন, আমােদর কথা েশােনন, যিদও িতিন আরেশর উপর 

অব[ান করেছন9 



িশেদর লালন-পালন 

    

�

অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ উপেদশমূলকউপেদশমূলকউপেদশমূলকউপেদশমূলক    কািহনীকািহনীকািহনীকািহনী    

এ িবষেয় হািদেস একিট ঘটনা বিণGত আেছ:— 

 n قبل  �°نت n جا3ية تر¯ «: معا�ية بن �Gكم �لسل® 3 �هللا عنه قا]  عن
ً
 »�حد ��±و�نية«غنما

 A =²سف كما يأسفو A ��² dنا 3جل من ب�� A من غنمها fفإ-� با�ئب قد -هب بشا A يو� M�- فاطلعت

 A ّ́ يا 3سو] �هللا A �فال  قلتلكd صككتها صكة A فأتيت 3سو] �هللا صµ �هللا عليه �سلم فعظم -لك ع

�نت 3سو] �هللا A قا] : من �نا � قالت : �هللا � قالت r �لسما� A قا] �ين : �ئتd بها A فقا] ¶ا : �عتقها � قا] 

  . »�عتقها فإنها مؤمنة : 

অথG, মুয়ািবয়া ইবেন হাকাম আস-সুলামী রা. হেত বিণGত, িতিন বেলন, আমার একজন 

বাঁদী িছল, েস ওgদ পাহােড়র Cাে� আমার ছাগল চড়াত9 একিদন েস বািড়েত আসেল, 

তখন একিট েনকেড় বােঘ এেস আমার একিট ছাগল ধের িনেয় যায়9 আর আিম েযেহতু 

একজন আদম স�ান— মানুষ, এেত Iভাবতই অন7ান7 মানুেষর মত আিমও খুব কW 

েপলাম9 ফেল আিম বাঁদীিটেক সেজাের একিট Cহার করলাম9 পরবতGীেত িবষয়িট আমােক 

ব7িথত করেল, আিম রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম িনকট এেস বললাম, েহ 

আ�াহর রাসূল! আিম িক তােক আজাদ কের েদব? তখন রাসূল সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আমােক বলেলন, তুিম তােক আমার িনকট িনেয় আস9 তারপর আিম তােক 

িনেয় এেল, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক িজZাসা করল, “আ�াহ েকাথায়?” 

উ�ের েস বলল, “আ�াহ আসমােন9” তারপর িজZাসা করল, “আিম েক?” েস বলল, 

“আপিন আ�াহর রাসূল9” তখন রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বলল, “তুিম তােক 

আজাদ কের দাও, কারণ েস মুিমন9” [মুসিলম ও আবু দাউদ] (‘আসমােন’ অথG হেলা 

‘আসমােনর উপের’)9 
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হািদেসরহািদেসরহািদেসরহািদেসর    িশ:ণীয়িশ:ণীয়িশ:ণীয়িশ:ণীয়    িবষয়সমূহিবষয়সমূহিবষয়সমূহিবষয়সমূহ::::    

১. েছাট েহাক অথবা বড় েহাক েয েকান ধরেনর সমস7ায় সাহাবীরা রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট িগেয় তার সমাধান করত, যােত তারা এ িবষেয় আ�াহর 

িবধান কী তা জানেত পাের9 

২. আর িবচার ফায়সালার জন7 আ�াহ ও তার রাসূেলর িনকটই েযেত হেব9 আ�াহ ও 

তার রাসূলেক বাদ িদেয় কােরা িনকট িবচার ফায়সালার জন7 যাওয়া েকান ঈমানদােরর 

কাজ হেত পাের না9 কারণ, মহান আ�াহ তা‘আলা কুরআেন করীেম বেলন, 
نُفِسِهْم َحرًَجا م̀ ﴿

َ
� rِ 

ْ
ُد�� ِ

َ̧  
َ
ُموَ_ ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم ُعمb ال

`
َ ُ�َك bºيُْؤِمنُوَ= َح 

َ
 3َ�َب`َك ال

َ
 فَال

َ
ت
ْ
ي
َ
ض
َ
ا ق

b
م

 
ْ
س
َ
 ت
ْ
ُمو�

`
َسل

ُ
اَ�ي

ً
 . ﴾ِليم

“আিম আপনার রেবর শপথ কের বলিছ, তারা তত:ণ পযG� ঈমানদার হেত পারেব 

না যত:ণ না তােদর িববাদ মীমাংসায় আপনােক ফায়সালাকারী না বানায়9 অতঃপর 

আপিন েয ফায়সালা িদেয়েছন, তােত তােদর অ�ের েকান Cকার সংকীণGতা না থােক 

এবং তারা পুেরাপুির আ¦সমপGন কের9” [সূরা আন-িনসা: ৬৫] 

৩. বাঁদীিটেক Cহার করা রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম পছn কেরন িন, ধু তাই 

নয়, িবষয়িট তার িনকট খুব কWকর ও দুঃখনীয় িছল9 

৪. হািদস <ারা Cমািণত হয় েয, সাধারণত মুিমনেদরই আজাদ কের েদয়া হয়, কােফরেদর 

নয়9 কারণ, এখােন রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম Cথেম বাঁদীিটর পরী:া 

কেরেছন9 তারপর যখন িতিন তার ঈমােনর িবষেয় পুেরাপুির িনিjত হেলন, তখন 

তােক আজাদ কের েদয়ার িনেদGশ িদেলন9 আর যিদ কােফর হত, তাহেল িতিন তােক 

আজাদ করেত িনেদGশ িদেতন না9 

৫. এখােন আরও একিট িবষয় ল:ণীয় েয, তাওহীদ িবষেয় মানুেষর িনকট িজZাসা করা 

আবশ7ক9 আর আ�াহ তা‘আলা েয, আরেশর উপর তা Cিতিট মুিমন মুসিলেমর জানা 

থাকা আবশ7ক9 

৬. ‘আ�াহ েকাথায়?’ এ বেল কাউেক িজZাসা করা েয সুfত তা এ হািদস <ারা Cমািণত9 

কারণ, এখােন রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ েকাথায়? এ বেল বাঁদীিটেক 

িজZাসা কেরেছন9 

আ�াহ তা‘আলা আসমােন! এ বেল উ�র েদওয়া েয ৈবধ তা এ হািদস <ারা Cমািণত9 

কারণ, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এ উ�েরর উপর Iীকৃিত িদেয়েছন এবং 
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েকান Cকার আপি� কেরনিন9 এ ছাড়া উ�রিট আ�াহ তা‘আলার বাণীর অনুNপ9 

আ�াহ তা‘আলা কুরআেন বেলন, 
3َْ� فَإَِ-� ِ¼َ َيُمو3ُ ﴿

َ
= َ�ِْسَف بُِكُم �أل

َ
َما� � bلس� rِ ن bِمنتُم م

َ
�
َ
�﴾ .  

“িযিন আসমােন আেছন, িতিন েতামােদরসহ জিমন ধিসেয় েদয়া েথেক িক েতামরা 

িনরাপদ হেয় েগছ, অতঃপর আকিqকভােব তা থরথর কের কাঁপেত থাকেব9” 

ইবেন আ^াস রা. বেলন, িতিন হেলন, মহান আ�াহ তা‘আলা9  

আর আয়ােত لسما�� r কথািটর অথG لسما�� t - আসমােনর উপর9 

৭. একজন মানুেষর ঈমান তখন িবL হেব, যখন েস মুহা*দ সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর িরসালাত িবষেয় সা:ী Cদান করেব9 আ�াহর উপর ঈমান আনল, 

অথচ মুহা*াদ সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রাসূল িহেসেব Iীকার করল না, 

তাহেল েস ঈমানদার হেত পারেব না9 

৮. মহান আ�াহ তা‘আলা আসমােন এ কথার উপর িবsাস করা, Cমাণ কের েয, তার 

ঈমান সিঠক ও িনেভGজাল9 আর এ িবষেয়র উপর িবsাস করা Cিতিট মুিমেনর 

আবশ7ক9 

৯. এ হািদস <ারা তােদর কথা Cত7াখ7ান করা হল, যারা বেল মহান আ�াহ সশরীের 

সবG@ িবরাজমান9 তােদর কথািট ঈমােনর স1ূণG পিরপ�ী9 সিত7 কথা হল, আ�াহ 

তা‘আলা আসমােন9 তেব তার Zান আমােদর সােথ আেছন এবং তার ইলম বা Zান 

আমােদর পিরেবWন কের আেছন, িতিন সশরীের আমােদর সােথ নাই9 তার ইলম ও 

কুদরাত সবG@ িবরাজমান9 যারা বেল ‘আ�াহ তা‘আলা সশরীের সবG@ িবরাজমান’ 

তােদর কথা Xা� ও ভুল9 

১০.রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বাদীিটেক পরী:া করার জন7 তার িনকট িনেয় 

আসার জন7 েয, িনেদGশ িদেয়েছন, তা Cমাণ কের েয, িতিন গােয়ব জােনন না9 যিদ 

গােয়ব জানেতন তাহেল িতিন তােক িজZাসা না কেরই ফায়সালা িদেত পারেতন9 এ 

হািদস <ারা সূফীেদর দাবীও বািতল বেল Cমািণত হয়; কারণ, তারা বেল রাসূল 

সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম গােয়ব জােন9 Cকৃত সত7 হল, রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েকান গােয়ব জােনন না9 এ কারেণ মহান আ�াহ তা‘আলা তার 

নবীেক িনেদGশ েদন েয,  
َ½Mُْ ِمَن ﴿

ْ
ْستَك

َ
َغيَْب ال

ْ
ُم �ل

َ
ْعل

َ
نُت �

ُ
ْو ك

َ
 َما َشا� �هللاv َ�ل

b
� <ِال ¾¿َ 

َ
ْمِلُك LَِْفÀِ َغْفًعا َ�ال

َ
� 
b
ِ َ�َما قُل ال

ْ
/َ
ْ
0�

 نَِذيٌر َ�بَِش/ٌ 
b
 <ِال

ْ
نَا
َ
وُ� <ِْ= � vلس� َdِ bْوٍ� يُْؤِمنُو=َ  َمس

َ
ق
`
  . ﴾ل
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“েহ রাসূল! আপিন বলুন, আিম আমার িনেজর জন7ও উপকার ও :িতর িনয়zণ 

করেত স:ম নই9 তেব আ�াহ যা চায়9 আর আিম যিদ গােয়ব জানতাম, তেব অিধক 

কল7াণ লাভ করতাম আমােক েকান :িত �শG করত না9 আিম-েতা ধু মুিমন 

সOদােয়র জন7 ভয় CদশGনকারী ও সুসংবাদ-দানকারী9” 
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িপতািপতািপতািপতা----মাতামাতামাতামাতা    ওওওও    স�ােনরস�ােনরস�ােনরস�ােনর    CিতCিতCিতCিত    রাসূলরাসূলরাসূলরাসূল    সা�া�াgসা�া�াgসা�া�াgসা�া�াg    আলাইিহআলাইিহআলাইিহআলাইিহ    ওয়াসা�ামওয়াসা�ামওয়াসা�ামওয়াসা�াম    এরএরএরএর    

উপেদশউপেদশউপেদশউপেদশ::::    

১. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
» ÂكÃ� Ä�3 مسؤم مسكم� Ä�3 فاإلما� A هله ؤ�] عن 3عيته� r Ä�3 لرجل�� A عن 3عيته [�

��0ا�� r ما]  �لة عن 3عيتها Aؤr f بيت $�جها �3عية A �¼ مس�] عن 3عيته A ���ر�ؤ�هو مس

  » �] عن 3عيتهؤسيدÄ�3 B �هو مس

অথG, “েতামরা Cেত7েকই দািয়�শীল! েতামােদর সকলেক েতামােদর দািয়� স1েকG 

িজZাসা করা হেব9 একজন ইমাম েস অবশ7ই একজন দািয়�শীল, তােক অবশ7ই 

তার অধীন[েদর স1েকG িজZাসা করা হেব9 একজন পিরবােরর কতGা েস তার 

পিরবােরর দািয়�শীল9 তােক অবশ7ই তার পিরবােরর যারা তার অধীন[ তােদর 

িবষেয় িজZাসা করা হেব9 একজন মিহলা েস তার Iামীর ঘের দািয়�শীল, তােক 

অবশ7ই তার অধীন[েদর িবষেয় িজZাসা করা হেব9 আর একজন চাকর েস তার 

মািলেকর ধন-স1েদর দািয়�শীল! তােক তার দািয়ে�র িবষেয় িজZাসা করা হেব9” 

[বুখারী, মুসিলম] 

২. আlু�াহ ইবেন মাসুদ রা. হেত বিণGত, িতিন বেলন, আিম বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! 

সবেচেয় মারা¦ক অপরাধ িক? িতিন উ�ের বলেলন, 
 �هو خلقك A قلت  «

ً
ثم : �= تقتل �h_ خشية �= يطعم معك A قلت : � قا] ثم �R : �= ¢عل هللا ند�

  . »�= تزÆ Çليلة جاA R� :_3 قا] 

“আ�াহর সােথ কাউেক শরীক করা, েয আ�াহ েতামােক সৃিW কেরেছন9” আিম 

বললাম, তারপর মারা¦ক অপরাধ েকানিট? িতিন বলেলন, “েতামার স�ান েতামার 

সােথ খােব এ ভেয় তুিম তােক হত7া করেল9” আিম বললাম, তারপর মারা¦ক 

অপরাধ েকানিট? িতিন বলেলন, “তুিম েতামার Cিতেবশীর ªীর সােথ ব7িভচার 

করেল9” [বুখারী, মুসিলম] 

৩. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ال�كم �تقو� �هللا�� r عدلو���  “েতামরা 

আ�াহেক ভয় কর এবং েতামােদর স�ানেদর িবষেয় ইনসাফ কর9” [বুখারী, মুসিলম] 

অথGা8, েতামােদর স�ানেদর িবষেয় তােদর ধন-স1ি�েত, অনুদােনর ে:ে@ ও 

যাবতীয় সব িবষেয় তুিম ইনসাফ কর9 

৪. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
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�هيمة A كمثل ��هيمة تنتج � � مولو� يوt h �لفطرA f فأبوB يهو��نه A �� ين©�نه A �� يمجسانه «

 
ً
gهل تر� فيها جد« .  

“Cিতিট নবজাত িশ িফতরাত তথা ইসলােমর উপর জ«Qহণ কের, তারপর তার 

িপতা তােক ইয়াgিদ বানায়, ি¬Wান বানায়, অথবা অি�-উপাসক বানায়9 েযমন, চতুদ 

জK েস একিট জK জ« েদয়, িকK তার মেধ7 েকানিটেকই তুিম কান কাটা েদখেত 

পােব না9” [বুখারী] 

৫. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, , 
  . »فيسب �مه  من �لكبائر �= يشتم �لرجل ��hيه A يسب �با �لرجل فيسب �باA B �يسب �مه «

“কিবরা Dনােহর একিট বড় ধরেনর কিবরা Dনাহ হল, েকান েলাক তার মাতা-িপতােক 

গািল েদওয়া9 েযমন, েস েকান েলােকর িপতােক গািল িদল, তখন েলাকিটও তার 

িপতােক গািল িদল অথবা েস অেন7র মােক গািল িদল এবং েস েলাকও তার মােক 

গািল িদল9” [বুখারী, মুসিলম] 

৬. এক েলাক রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের এেস িজZাসা কের 

বলল,  
� قا]  « Ëسن صحابÆ ا�L� من �حق A ق �مك: يا 3سو] �هللا A [قا] : ا �ثم :  �مك A قا]: ثم من 

  . »�بو_ : �مك A قا] ثم من � قا] : من � قا] 

েহ আ�াহর রাসূল! আিম সেবGা�ম ব7বহার কার সােথ করব? িতিন বলেলন, “েতামার 

মােয়র সােথ9” েস বলল, তারপর কার সােথ? িতিন বলেলন, “েতামার মােয়র সােথ9” 

তারপর েলাকিট বলল, তারপর কার সােথ? িতিন বলেলন, “েতামার মােয়র সােথ9” 

েস বলল, তারপর কার সােথ? িতিন বলেলন, “েতামার িপতার সােথ9” [বুখারী, 

মুসিলম] 
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মাতামাতামাতামাতা----িপতািপতািপতািপতা    ওওওও    অিভভাবকেদরঅিভভাবকেদরঅিভভাবকেদরঅিভভাবকেদর    দািয়�দািয়�দািয়�দািয়�::::    

আ�াহ তা‘আলা কুরআেন বেলন, 
ْهِليُكْم نَا�3ً

َ
نُفَسُكْم َ��

َ
يَن ²َمنُو� قُو� � ِ

b
َها �� vف

َ
 يَا ك

“েহ ঈমানদারগণ েতামরা েতামােদর িনেজেদরেক ও েতামােদর পিরবারেদরেক জাহাfােমর 

আDন হেত র:া কর9” একিট কথা অবশ7ই মেন রাখেত হেব েয, িপতা-মাতা, অিভভাবক 

ও সমােজর দািয়�শীলেদর নতুন Cজে«র িশ, িকেশার ও যুবকেদর িশ:া-দী:া িবষেয় 

অবশ7ই আ�াহর স*ুেখ জবাবিদিহ করেত হেব9 তারা যিদ তােদর ভােলা িশ:া িদেয় 

থােক, তাহেল দুিনয়া ও আিখরােত তারা িনেজরাও সফল হেব এবং নতুন Cজ«ও সফল 

হেব9 আর যিদ তারা তােদর িশ:া িদেত অলসতা কের, তখন তারাও তার পিরণিত েভাগ 

করেব এবং তােদর অপরােধর শািM তােদরও েভাগ করেত হেব9 কারণ, হািদেস বলা 

হেয়েছ, Âكم مسئوكÃ� A Ä�3 عن 3عيتهم [  . েতামরা সবাই দািয়�শীল েতামােদর 

সবাইেক েতামােদর উপর অিপGত দািয়� স1েকG িজZাসা করা হেব9  

েহ অিভভাবক বা িশ:ক! রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী আপনােদর জন7 

সুখবর! কারণ, িতিন বেলন, 
 خ/ لك من 

ً
 ��حد�

ً
  >ر �Lعمفو�هللا ال= يهدR �هللا بك 3جال

“েতামার <ারা যিদ একজন মানুষেকও েহদােয়ত েদয়া হয়, তা েতামার জন7 আরেবর 

সবেচেয় মূল7বান উট লাল উট হেতও উ�ম9” 

আর আপনারা যারা মাতা-িপতা হেয়েছন, আপনােদর জন7 সু-সংবাদ হল, রাসূেলর িবL 

হািদস.. িতিন বেলন, 
»  Îإلنسا= �نقطع عمله <ال من ثال� Mص: <-� ماQ صالح يدعو� h� �� A دقة جا3ية �� علم ينتفع به« .  

“মানুষ যখন মারা যায় িতনিট আমল ছাড়া আর সব আমেলর দরজা ব} হেয় যায়9 িতনিট 

আমল হল, সদকােয় জািরয়া, এমন ইলম যার <ারা জািত উপকৃত হয়, অথবা েনক স�ান 

যারা তার মৃতু7র পর তার জন7 েদায়া কের9” 

কােজই েহ অিভভাবক! Cথেম আপিন আপনার িনেজর আমলেক সুnর করেত েচWা কর9 

আপিন যা কেরন তাই িশেদর িনকট ভােলা কাজ আর আপিন েয সব কাজ করা েছেড় 

েদেবন, তাই হল, িশেদর িনকট খারাপ কাজ9 মাতা-িপতা ও অিভভাবকরা িশেদর 

সামেন ভােলা কাজ করাটাই হল, তােদর জন7 অিত উ�ম িশ:া, এর েচেয় উ�ম আর 

েকান িশ:া হেত পাের না9 
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অিভভাবকঅিভভাবকঅিভভাবকঅিভভাবক    ওওওও    িশ:কেদরিশ:কেদরিশ:কেদরিশ:কেদর    কতGব7কতGব7কতGব7কতGব7::::    

১. িশেদর  الÐمد 3سو] �هللا* A ال �هللا>  <ারা কথা িশখােনা9 আর িশরা যখন বড় হেব 

তখন তােদর এ কািলমার অথG েশখােব9 কািলমার অথG হল, “আ�াহ ছাড়া সিত7কার 

েকান ইলাহ নাই, তার েকান শিরক নাই9” 

২. িশর অ�ের আ�াহর মহ^ত ও আ�াহর Cিত ঈমােনর বীজ জীবেনর Eেতই বপন 

কের িদেত হেব9 কারণ, আ�াহই আমােদর ®Wা, িরিযকদাতা ও আমােদর সাহায7কারী; 

িতিন একক তার েকান শরীক নাই9 

৩. িশেদর এ কথা িশখােনা েয, তারা েযন সব সময় সবিকছু আ�াহর িনকটই চায় এবং 

সাহােয7র Cেয়াজন হেল, আ�াহর িনকটই চায়9 কারণ, সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তার চাচােতা ভাই আlু�াহ ইবেন আ^াসেক বেলন, 
  . »<-� سألت فاسأ] �هللا A �[-� �ستعنت فاستعن باهللا «

“যখন েকান িকছু চাইেব তখন তুিম আ�াহর িনকট চাইেব, আর যখন েকান সাহায7 

চাইেব তখনও আ�াহর কােছই সাহায7 চাইেব9” [িতরিমযী] 

িনিষL কাজ হেত িনিষL কাজ হেত িনিষL কাজ হেত িনিষL কাজ হেত িশিশিশিশেদর দূের রাখােদর দূের রাখােদর দূের রাখােদর দূের রাখা::::----    

১. িশেদর কুফর, িশরক, গািল েদয়া, অিভশাপ েদয়া ও অৈনিতক কথা-বাতGা বলা হেত 

িবরত রাখা9 তােদর সুnরভােব বুিঝেয় েদয়া েয, কুফর হল স1ূণG িনিষL9 কারণ, তা 

মানুষেক :িতর িদেক িনেয় যায় এবং জাহাfােম Cেবেশর কারণ হয়9 আর আমােদর 

উপর কতGব7 হল, আমরা তােদর সামেন আমােদর জবানেক েহফাজত করব, তােদর 

সামেন কখেনাই বােজ কথা বলব না, যােত আমরা তােদর জন7 অনুকরণীয় ও আদশG 

হেত পাির9 

২. আ�াহর সােথ িশরক করা হেত িবরত থাকেত হেব9 েযমন, মহান আ�াহেক বাদ িদেয় 

েকান মৃত ব7িeর িনকট CাথGনা করা, তােদর িনকট সাহায7 চাওয়া ও আেরাগ7 লােভর 

জন7 তােদর িনকট সাহায7 চাওয়া9 অথচ, তারা মহান আ�াহরই বাnা, েকান :িত বা 

উপকার করেত পাের না9 মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
َ_ فَ ﴿ v¦َُي 
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অথG, “আর আ�াহেক বাদ িদেয় অন7 েকান ব°েক েডেকা না; যা েতামার উপকার ও 

:িত করেত পাের না9 তারপরও যিদ তুিম তাই কর, তখন অবশ7ই তুিম যািলমেদর 

অ�ভGe হেব9” 
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৩. তাস, জুয়া, লটাির, বািজ ইত7ািদ হেত িশেদর দূের রাখেত হেব, কখেনাই তােদর 

সামেন এDেলা েপশ করা যােব না, যিদও এDেলা িদেয় তােদর সা±না বা খুিশ করার 

জন7 হয়9 কারণ, তা মানুষেক জুয়ার িদেক িনেয় যায় এবং মানুেষর মেধ7 েরষােরিষ ও 

দুশমিন সৃিW কের9 এDেলা িশেদর জন7 অত7� :িতকর, এDেলার কারেণ তােদর 

সময় নW, মালামাল অপচয়, পড়ােলখার :িত ও তােদর সালাত নW করার কারণ হয়9 

অেনক সময় এসেবর মেধ7 ম� হওয়ার কারেণ অন7 িদেক আর মেনােযাগ িদেত পাের 

না9 

৪.  তােদর অ²ীল প@-পি@কা, উল¢ ছিব স�িলত ম7াগািজন, িমথ7া বােনায়াট েগােয়nা 

উপন7াস বা গে�র বই পড়া হেত অবশ7ই িবরত রাখেত হেব9 অ²ীল িসেনমা, 

েটিলিভশন ও িসিড, িব-িসিড যােত না েদেখ েসিদেক সজাগ দৃিW রাখেত হেব9 কারণ, 

এ Dেলা সবই তােদর আখলাক-চির@ ও নীিত-ৈনিতকতার জন7 gমিক ও ভিবষ7েতর 

অত7� :িতকর9 

৫. িশেদর ধুমপান হেত দূের রাখেত হেব9 আর তােদর এ কথা বুঝােত হেব, সমM 

ডাeাররা এ কথার উপর ঐকমত7 েপাষণ কের েয, ধুমপান Iাে[7র জন7 :িতকর, 

ধুমপােন ক7ানসার হয়, রeেক দূিষত কের, দাঁত নW কের, দুগG} ছড়ায় ও ধুমপান 

মানুেষর হােডGর জন7 :িতকর9 ধুমপান মানব েদেহর েকান উপকাের আেস না9 

সুতরাং, ধুমপােনর েবচা-েকনা ও পান করা স1ূণG িনিষL9 িশেদর ধুমপােনর িবক� 

িহেসেব ফল-মূল ইত7ািদ েখেত উপেদশ েদেবন9 

৬. সত7 কথা বলা ও সত7 পেথ চলার জন7 তােদর অভ7M করেবন9 আমরা ঠা³া-িব´প 

কের হেলও তােদর সামেন িমথ7া কথা বলেবা না9 আর আমরা যখন তােদর েকান 

ওয়াদা েদেবা তা পূরণ করেবা9 হািদেস বিণGত আেছ রাসূল সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, , 
  . »<-� حدÎ كذ� A �[-� �عد �خلف Ñ� �-]� Aتمن خا=: ��نافق ثالÎ  ²ية «

অথG, “মুনােফেকর আলামত িতনিট: যখন কথা বেল িমথ7া বেল, আর যখন ওয়াদা 

কের েখলাফ কের, আর যখন তার িনকট আমানত রাখা হয়, তখন েস তার েখয়ানত 

কের9” [বুখারী, মুসিলম] 

৭. আমরা আমােদর িশেদর হারাম খাদ7 হেত খাওয়ােবা না9 েযমন, সুদ, ঘুষ ও চুির 

ডাকািত ইত7ািদর পয়সা <ারা তােদর বড় করেবা না9 কাউেক েধাঁকা িদেয় উপািজGত 

স1দ হেত তােদর িকছু িকেন েদেবা না9 কারণ, এ সব হল, স�ান অবাধ7, অসভ7 ও 

েবআদব হওয়ার কারণ9 
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৮. িশেদর আদর যµ ও ে]হ মমতা িদেয় লালন-পালন করেব9 তােদর সােথ কখেনা 

েকান Cকার খারাপ ব7বহার করা উিচত না9 তােদর ¶ংেসর জন7 অিভশাপ েদয়া হেত 

স1ূণG িবরত থাকেত হেব9 কারণ, ভােলা েদায়া ও খারাপ েদায়া সবই Qহণ করা হেত 

পাের9 এেত েকান েকান সময় তােদর েগামরািহ আরও বৃিL পায়9 তেব উ�ম হল, 

আমরা িশেদর বলব, মহান আ�াহ েতামার সংেশাধন কEক9 

সালাতসালাতসালাতসালাত    কীভােবকীভােবকীভােবকীভােব    আদায়আদায়আদায়আদায়    করেতকরেতকরেতকরেত    হয়হয়হয়হয়    তাতাতাতা    িশ:ািশ:ািশ:ািশ:া    েদয়ােদয়ােদয়ােদয়া::::----    

১. িশ েছেল-েমেয়েদর েছাট েবলােতই সালাত কীভােব আদায় করেত হয়— তা িশ:া 

েদেবন, যােত বড় হেল সালাত আদায় করেত অভ7M হয়9 েযমন, িবL হািদেস বিণGত 

আেছ, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন , 
»� A 

ً
¿بوهم عليها <-� بلغو� عA �a �فرقو� بينهم r اعلمو� ��ال�كم �لصالf <-� بلغو� سبعا

  . »��ضاجع

“েতামরা েতামােদর িশেদর সাত বছর বয়েস সালােতর তালীম দাও9 আর যখন দশ 

বছর হয়, তখন েতামরা তােদর সালাত আদায় না করার কারেণ Cহার কর9 আর 

েতামরা তােদর িবছানা আলাদা কের দাও9” [আল-জােম‘ আস-সহীহ] তােদর ওজু 

কের েদখােব, তােদর সামেন সালাত আদায় কের, তােদর েদখােব9 তােদর িনেয় 

মসিজেদ যােব9 েয বই পুMেক সালােতর িনয়মাবলী আেছ, তা তােদর পড়েত েদেব, 

যােত তােদর উিসলায় পিরবােরর সবাই িশখেত পাের9 তােদর সালাত আদােয়র িনয়ম 

িশখােনা, মাতা-িপতা ও অিভভাবেকর ৈনিতক দািয়�9 তারা যিদ দািয়� পালেন 

অলসতা কের, মহান আ�াহ তােদর অবশ7ই িজZাসা করেব9 

২. িশেদর কুরআন িশ:া েদয়ার ব7ব[া করেত হেব9 Cথেম সূরা ফােতহা িশ:া িদেবন9 

তারপর েছাট েছাট সূরা Dেলা িশ:া িদেবন9 সালােত পড়ার জন7 আ·-তািহয়7াতু 

েশখােত হেব9 আর যিদ মাতা-িপতা সময় না পায়, তেব তােদর জন7 িবL কুরআন 

িশ:া, কুরআন িহফয করা ও হািদস মুখ[ করা ইত7ািদর জন7 একজন িশ:েকর 

ব7ব[া করেব, িযিন তােদর িবL কুরআন িতলাওয়াত ও সালােতর তালীম েদেব9 

৩. িশেদর জুমার সালােত উপি[ত হেত অনুমিত েদেবন, মসিজেদর সালােতর জামােত 

উপি[ত হেত উ8সাহ Cদান করেবন9 তারা মসিজেদর িগেয় বড়েদর িপছেন দাঁড়ােব9 

তারা যিদ েকান ভুল কের, তেব তােদর খুব যµ সহকাের বুিঝেয় বলেবন9 তােদর 

েকান Cকার ধমক েদেব না এবং তােদর সােথ েচঁচােমিচ করেবন না9 কারণ, যিদ এ 
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কারেণ সালাত েছেড় েদয়, মসিজেদ আসা ব} কের েদয়, তাহেল আমরা Dনাহগার 

হেবা9 

৫. েছাট িশরা যখন সাত বছর হেব, তখন তােদর েরাজা রাখার জন7 তািলম েদেবন, 

যােত বড় হেল তােদর েরাজা রাখেত েকান Cকার কW না হয়9 

পদGাপদGাপদGাপদGা    করারকরারকরারকরার    জন7জন7জন7জন7    উ8সাহউ8সাহউ8সাহউ8সাহ    েদেদেদেদয়ায়ায়ায়া::::    

১. েছাট েছেল েমেয়েদর েছাট েবলা েথেকই পদGা করার Cিত উ8সাহ Cদান করেব, যােত 

তারা বড় হেল পদGােক অপিরহাযG মেন কের9 তােদর কখেনাই েছাট বা পাতলা কাপড় 

পিরধান করােব না এবং েমেয়েদর পুEষেদর মত এক কাপড় পিরধান করােব না9 

কারণ, এ হল কােফর-েব<ীনেদর Iভাব, এেত যুব সমাজ িফতনার মুেখামুিখ হয় এবং 

এ ধরেনর েপাশাক পিরধান করা তােদর চািরি@ক অধঃ:পতেনর কারণ হয়9 আমােদর 

কতGব7 হল, আমরা আমােদর েমেয়েদর বয়স যখন সাত বছর হেব, তখন েথেক বাধ7 

করব, তারা যােত তােদর মাথােক ওড়না িদেয় েডেক রােখ9 আর যখন েস CাTবয়¸ 

হেব, তখন তােক অবশ7ই েচহারাও েডেক রাখেত হেব9 কােলা েপাশাক বা েবারকা 

পরার জন7 তােদর িনেদGশ িদেত হেব9 কুরআন সব নারীেদর পদGা করার Cিত উদা� 

আ�ান কের9 মহান আ�াহ বেলন, 
يِْهنb مِ ﴿

َ
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ْ
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َ
� 
َ
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َ
لَِك �

َ
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َ
ن َجال

ُفوb3 �3ًِحيًما
َ
َ= �هللاbُ ل

َ
َن َ�°

ْ
ف
َ
 يُؤْ-

َ
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َ
َن ف

ْ
ْعَرف

ُ
  A ﴾ف

“েহ নবী, তুিম েতামার ªীেদরেক কন7ােদরেক ও মুিমনেদরেক বল, তারা েযন তােদর 

িজল-বােবর িকছু অংশ িনজেদর উপর ঝুিলেয় েদয়, তােদরেক েচনার ব7াপাের এটাই 

সবেচেয় কাছাকািছ প�া হেব9ফেল তােদরেক কW েদয়া হেব না9 আর আ�াহ অত7� 

:মাশীল পরম দয়ালু9” [সূরা আল-আহযাব: ৫৯] 

মহান আ�াহ তা‘আলা নারীেদর জািহিলয়7ােতর যুেগর মত সাজ-স¹া অবল�ন করেত 

এবং ঘর েথেক েবর হেত িনেষধ কেরন9 আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
 

﴿  
ُ
 rِ ُنيُوتِك

َ
ْر=

َ
 َ�ق

َ
Õ�

ُ ْ
َاِهِليbِة �أل

ْ
±� ªَ v�َْجَن َيb�ََي 

َ
  . ﴾نb َ�ال

অথG, “আর েতামরা েতামােদর িনজ গৃেহ অব[ান করেব এবং Cাক-জােহলী যুেগর মত 

েসৗnযG CদশGন কেরা না9” [সূরা আল-আহযাব: ৩২-৩৩] 
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২. িশেদর এমন কাপড় পরােত হেব, যােত েমেয়েদর েপাশাক তােদর েছেলেদর েপাশাক 

হেত স1ূণG আলাদা হয়9 আর তারা েযন অশালীন ও েবমানান েপাশাক পিরধান করা 

হেত িবরত থােক9 এেকবাের িচপা, সংকীণG ও পাতলা কাপড় যােত শরীর েদখা যায়, 

এ ধরেনর েপাশাক পিরধান হেত িবরত থাকেব9 িবL হািদেস বিণGত, রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�াম নারীেদর েথেক যারা পুEষেদর সােথ সাদৃশ7 রােখ তােদর এবং 

পুEষেদর েথেক যারা নারীেদর সােথ সাদৃশ7 রােখ তােদর অিভশাপ কেরেছন9 আর 

িতিন পুEষেদর েথেক যারা নারীেদর েভশ-ভুসা অবল�ন কের এবং নারীেদর েথেক 

যারা পুEষেদর েভশ-ভুসা অবল�ন কের তােদর অিভশাপ কেরন9 রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  . »من تشبه بقو� فهو منهم «

“েয ব7িe েকান সOদােয়র েলােকর সােথ সাদৃশ7 রােখ, েস তােদরই অ�ভুGe9” [আবু 

দাউদ] 

আদবআদবআদবআদব    আখলাকআখলাকআখলাকআখলাক    িশ:ািশ:ািশ:ািশ:া    েদয়ােদয়ােদয়ােদয়া::::    

১. িশেদর উ�ম আচার-ব7বহার েশখােব9 তােদর খানা-িপনা, েদওয়া-েনওয়া ইত7ািদেত 

ডান হাত ব7বহার করার অভ7াস করােব9 খাওয়া-দাওয়া যােত দাঁিড়েয় না কের বেস 

কের, েস জন7 তােক তার জীবেনর E েথেকই িশ:া েদেব9 েয েকান কােজর 

Eেত ‘িবসিম�াহ’ পড়েত বলেব, আর েশেষ ‘আলহামদু-িল�াহ’ বলেত তালীম েদেব9 

২.  িশেদর পিরºার পিরbfতার িবষেয় িবেশষ েখয়াল রাখেত হেব9 তােদর হাত 

পােয়র নখDেলা েকেট িদেত হেব9 িমসওয়াক করার ব7াপাের তােদর অভ7াস গেড় 

তুলেত হেব9 খাওয়ার আেগ ও পের হাত েধায়ার িনয়ম িশিখেয় িদেব9 পাক-পিব@তা 

কীভােব অজGন করেত হয়, তা িশখােত হেব9 েপশাব পায়খানার পর িটলা কুলুখ বা 

িটসু েপপার ব7বহােরর পLিত েশখােব9 তারা যােত তােদর েপাশাক পিরbদ নাপাক 

কের না েফেল, েস িবষেয় িবেশষ যµ িনেত হেব9 

৩. যিদ তােদর েথেক েকান ভুল Cকাশ পায়, তাহেল আমরা েগাপেন তােদর উপেদশ 

েদেবা, মানুেষর সামেন েকান Cকার ল¹া েদেবা না9 তারপরও যিদ তারা তােদর 

অন7ােয়র উপর অটল থােক, তাহেল তার সােথ িতন িদন পযG� কথা-বাতGা বলা েছেড় 

েদেবা, িতন িদেনর েবিশ নয়9 

৪. আযােনর সময় িশেদর চুপ থাকেত বলব এবং তােদরেক মুয়াি¹েনর সােথ আযােনর 

বাক7Dেলা িশিখেয় িদেব9 আযান েশেষ রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর 
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সালাত আদায় করেব এবং রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জন7 মহান 

আ�াহ তা‘আলার িনকট ওিসলা কামনা করেব9 

�× �3 هذh� BعوÖ� fامة A ��لصالf �لقائمة M² A *مد �لوسيلة ��لفضيلة A ��بعثه مقاماً *مو��ً  «
  . »��R �عدته

অথG, “েহ আ�াহ! তুিমই এ পিরপূণG আ�ান ও শাsত সালােতর Cকৃত মািলক9 তুিম 

দাও মুহা*দ সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�ামেক স*ািনত [ান ও মহা মযGাদা9 আর 

তােক তুিম েপ»েছ দাও Cশংিসত [ান যার ওয়াদা তুিম তােক িদেয়ছ9” 

৫. Cিতিট িশর জন7 িবছানা আলাদা কের িদেত যথা সkব েচWা করেব9 আর তা যিদ 

সkব না হয়, কমপে: Cেত7েকর জন7 আলাদা খাতা ক�ল ও েলেপর ব7ব[া করেত9 

আর উ�ম হল, েমেয়েদর জন7 একিট কামরা আর েছেলেদর জন7 একিট কামরা 

িনধGারণ কের েদয়া, যােত তােদর চির@ ভােলা ও কল¼মুe থােক9 

৬. তারা যােত ময়লা আবজGনা েযখােন েসখােন না েফেল, েস জন7 তােদর েবাঝােত হেব9 

আর রাMা েথেক েয েকান ধরেনর কWদায়ক ব° সিরেয় রাখার ব7াপাের তােদর 

উ8সাহ িদেত হেব9 

৭. খারাপ েছেলেদর সােথ যােত না িমেশ, এ িবষেয় িবেশষভােব ল: রাখেত হেব9 

৮. িশেদর সালাম েদয়ার িবষেয় তালীম িদেত হেব9 ঘের Cেবেশর সময়, রাMায় 

চলাচেলর সময়, মানুেষর সােথ েদখা হেল لسال� عليكم �3>ة �هللا �بر°ته� বেল সালাম 

েদেব9 

৯. Cিতেবশীেদর সােথ ভােলা ব7বহার করার Cিত তােদর উপেদশ েদেব এবং তােদর 

যােত েকান Cকার কW না েদয় তার জন7 িবেশষ সতকG করেব9 

১০.িশেদর েমহমােনর েমহমানদাির করার অভ7াস গেড় তুলেত হেব9 েমহমােনর স*ান 

CদশGন, েমহমােনর জন7 েমহমানদাির েপশ করার অভ7াস গেড় তুলেব9 

িজহাদিজহাদিজহাদিজহাদ    ওওওও    সাহিসকতাসাহিসকতাসাহিসকতাসাহিসকতা::::    

১. পিরবােরর েলাকেদর িমিলেয় একিট মজিলেশর আেয়াজন করেব9 তােত পিরবােরর 

সদস7েদর ও ছা@েদর িনেয় রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার সাহাবীেদর 

জীবনী পেড় েশানােব9 যােত তারা জানেত পাের েয, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম হেলন একজন সিত7কার সাহসী েনতা আর তার সাহাবী আবু বকর রা., 

ওমর রা., ওসমান রা., আলী রা. ও মুয়ািবয়া রা. -সহ আরও অন7ান7 সাহাবীর ইসলামী 

দুিনয়ােক মুসিলমেদর জন7 িবজয়ী কেরন9 আর তারাই িছল আমােদর েহদােয়ত ও 
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মুিeলােভর অন7তম কারণ9 তারা তােদর ঈমান, কুরআন ও সুfাহ অনুযায়ী জীবন 

যাপন, উfত চির@ ও সাহিসকতার কারেণ সারা দুিনয়ােত িবজয় লাভ কের9 

২. িশেদর সাহেসর অনুশীলন করােত হেব9 ভােলা কােজর আেদশ ও মn কাজ হেত 

িনেষধ ব7াপাের তােদর উ8সাহ িদেত হেব9 তােদর েবাঝােত হেব েয, তারা একমা@ 

আ�াহ ছাড়া আর কাউেক ভয় না পায়9 তেব তােদর িমথ7া, Xা� কথা-বাতGা ও 

অ}কার িদেয় ভয় েদখােনা ৈবধ হেব না9 

৩. আমােদর িশেদর অ�েরর ইয়াgদী ও জািলমেদর েথেক Cিতেশাধ েনয়ার �ৃহা 

জাQত করেব9 আমােদর জওয়ানরা যখন ইসলািম িশ:ায় িশি:ত হেব তখন আ�াহর 

রােহ িজহােদর মাধ7েম অবশ7ই িফিলিMন ও বাইতুল মুকাwাসেক ইয়াgদীেদর হাত 

েথেক মুe করেব9 মহান আ�াহ তা‘আলা অবশ7ই তােদর সাহায7 করেব এবং 

িবজয়দান করেব9 

৪. তােদর জন7 িশ:ণীয় ও উপেদশমূলক বই ½য় করেব9 যােত তারা তা েথেক িকছু 

িশখেত পাের9 েযমন, আল-কুরআেনর কািহনী সমQ, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর জীবনী, সাহাবীেদর জীবনী, সালাহ উিwন আইউবীর জীবনী, কুরআন ও 

সুfাহর আেলােক ইসলামী আ�ীদা ইত7ািদ9 
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িশিশিশিশেদরেদরেদরেদর    মেধ7মেধ7মেধ7মেধ7    সমানভােবসমানভােবসমানভােবসমানভােব    ব¾নব¾নব¾নব¾ন    করাকরাকরাকরা    

১. েনামান ইবেন বাশীর রা. হেত বিণGত, িতিন বেলন, 
»  Ø� فقالت A Qببعض ما z� َ́ Û حº تشهد 3سو] �هللا صµ �هللا ال �3 - عمرf بنت ��3حة  -تصدÙ ع

عليه �سلم ليشهدt B صدقA Ë فقا] Q 3سو] �هللا صµ �هللا عليه �سلم �فعلت هذ� بوÂ _hهم � قا] ال 

� A قا] �تقو� �هللا Aال�كما�� qعدلو� ب« .  

“আমার িপতা তার স1ি�র িকছু অংশ আমােক দান কের েদন, তখন আমার মা 

উমরা িবনেত রাওয়াহা বলেলন, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম েক জানােনা 

ছাড়া আিম আমার সদকার উপর রািজ হব না9 তারপর িবষয়িট রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক জানােনা হল9 িতিন জানার পর বলেলন, তুিম েতামার সব 

স�ানেদর িক এভােব দান কেরছ? েস বলল, না, তারপর িতিন বলেলন, আ�াহেক ভয় 

কর এবং স�ানেদর মােঝ ইনসাফ কর9” [বুখারী, মুসিলম] 

অপর এক বণGনােত রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  ال Üفإ A 
ً
�-> Çفال تشهد�

 অথGা8, “তাহেল তুিম আমােক এ িবষেয় সা:ী বানােব না, কারণ, আিম �شهد t جو3

অন7ায় কােজর উপর সা:ী হেত পাির না9” [মুসিলম, নাসায়ী] 

২. েহ মুসিলম ভাইেয়রা! েতামরা কখেনাই স�ানেদর িবষেয় েব-ইনসাফ করেব না9 

তােদর িবষেয় যিদ েতামরা েকান িকছু দান করা অথবা তােদর কােরা িবষেয় যিদ 

েতামরা ওিসয়াত কর, তাহেল তা েতামরা ইনসােফর িভি�েত কর9 স�ানেদর েথেক 

কাউেক বি�ত কেরা না9 বরং, সবেচেয় ভােলা হয়, আ�াহ তা‘আলা যা িনধGারণ ও 

ব¾ন কেরেছ, তার উপর েকান Cকার হMে:প না করা9 মেন চাইেল েকান স�ানেক 

অন7েদর উপর অিধক Cাধান7 েদয়া যােব না9 এ ধরেনর েকান কাজ করেল মেন 

রাখেব, তুিম েতামােক আDেন েপশ করেল9 এ ধরেনর অেনক ঘটনা পাওয়া যায়, 

িপতা তার েকান স�ােনর জন7 ধন-স1ি� িলেখ েদয়ার ফেল তােদর মেধ7 িবেরাধ, 

মারামাির ও হানাহািন চরম পযGােয় েপ»েছ9 ফেল এেক অপের মামলা-মুকািwমা করেত 

তােদর মূল ধন ও আর অবিশW থােক না9 
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যুবযুবযুবযুব----সমােজরসমােজরসমােজরসমােজর    সমস7ারসমস7ারসমস7ারসমস7ার    সমাধানসমাধানসমাধানসমাধান    

যুবকেদর সমস7ার সেবGা�ম সমাধান হল, যিদ তারা ªীেদর ভরণ েপাষণ ও েমাহরানা 

আদােয় স:ম হয়, তাহেল তােদর িববাহ িদেয় েদয়া9 কারণ, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 
يا معa �لشبا� من �ستطاÄ منكم ��ا�f فليA ª�Ý فإنه �غض للب© A ��حصن للفرA ª �من لم «

  . »يستطع فعليه بالصو� فإنه Q �جا�

“েহ যুবেকর দল! েতামােদর মধ7 হেত যােদর সামথG7 আেছ, তারা েযন িববাহ কের9 

কারণ, তা চ:ুর জন7 শীতলতা ও ল¹া [ােনর সংর:ণ9 আর েয সামথG7 রােখ না, েস 

েযন েরাজা রােখ, কারণ, েরাজা রাখা তার জন7 Cবৃি�-িনেরাধক9” [বুখারী, মুসিলম] 

পড়ােলখা েশষ না করা িববােহর জন7 কখেনাই Cিতব}ক নয়9 িবেশষ কের, যখন েস 

েকান ধনী পিরবােরর স�ান হেয় থােক অথবা তার িপতা তার Cেয়াজনীয় খরচ বহন 

করার সামথG7 রােখ অথবা েছেলর িনকট স1দ থােক বা তার চাকুরীর ব7ব[া থােক, তখন 

িববাহ করেত েকান বাধা নাই9 বরং িববাহ কের ঘর সংসার করাই তার জন7 মহ8 কাজ9 

িপতার দািয়� হল, েছেল যখন িববােহর বয়স হেব, তখন তােক যত তাড়াতািড় সkব 

িববাহ িদেয় েদয়া9 িবেশষ কের, যখন িপতা ধনী হয়, তখন েস তার েছেলেক িববাহ 

করােত েকান Cকার কালে:পণ করেব না9 আর একিট কথা অবশ7ই মেন রাখেব, যুবক 

েছেল েকান Cকার অ²ীল কােজ জিড়ত হওয়ার েচেয়, তােক িববাহ িদেয় েদয়া অিধক 

উ�ম9 কারণ, যিদ েকান অ²ীল কােজ জিড়ত হয়, তখন সমােজ েস অপমািনত হেব9 

আর েছেলও যখন ধনী হয়, তখন েস নমনীয়তার সােথ তার িপতােক িববাহ িদেয় েদয়ার 

জন7 আেবদন করেত পাের9 এ ে:ে@ মাতা-িপতার পছn ও তােদর সKিWেক অিধক 

DE� েদয়া উিচত9 

একিট কথা Cিতিট মানুেষর মেন রােখেত হেব, মহান আ�াহ তা‘আলা েয েকান িকছুেক 

হারাম কেরেছ, তেব তার জায়গায় উ�ম একিট িজিনস হালাল কেরেছ9 েযমন, মহান 

আ�াহ তা‘আলা সুদেক হারাম করেছ, তার িবপরীেত ব7বসােক হালাল কেরেছন, আর 

িজনােক হারাম করেছন, তার িবপরীেত িতিন িববাহেক হালাল করেছন9 েমাটকথা, 

যুবকেদর সমস7া সমাধােনর সেবGা�ম উপায় হল, িববাহ9 

আর যখন অভাবী হয়, েমাহরানা, বা খরচা বহন করেত অ:মঅ:মঅ:মঅ:ম    হওয়ারহওয়ারহওয়ারহওয়ার    কারেণকারেণকারেণকারেণ    যুবেকরযুবেকরযুবেকরযুবেকর    

জন7জন7জন7জন7    িববাহিববাহিববাহিববাহ    করাকরাকরাকরা    সkবসkবসkবসkব    নানানানা    হয়হয়হয়হয়, , , , তখনতখনতখনতখন    তারতারতারতার    জন7জন7জন7জন7    উ�মউ�মউ�মউ�ম    িচিক8সািচিক8সািচিক8সািচিক8সা    িনoNপিনoNপিনoNপিনoNপ: 
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১. েরাজােরাজােরাজােরাজা    রাখারাখারাখারাখা:::: কারণ হািদেস বিণGত রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  . »من لم يستطع فعليه بالصو� A فإنه Q �جا�� «

“েয অ:ম হয়, েস েযন েরাজা রােখ9 কারণ, েরাজা রাখা তার জন7 Cবৃি�-িনেরাধক9” 

আর েয ব7িe িববাহ করেত অ:ম, তার উপর েরাজা রাখা আবশ7ক9 কারণ, েরাজা 

মানুেষর েযৗবনেক দিমেয় রােখ এবং তােদর জন7 সামিয়ক উপশম হয়9 েরাজা 

যুবকেদর Cবৃি�েক দুবGল কের েদয়9 তেব েরাজা ধু খানা-িপনা েথেক িবরত থাকার 

নাম নয় বরং, েরাজা হল, িনিষL ব°র িদেক তাকােনা, েমেয়েদর সােথ উঠবস করা, 

অ²ীল িসেনমা, নাচ-গান েশানা ও নাটক েদখা এবং অ²ীল উপন7াস ও গে�র বই 

পড়া হেত িবরত থাকা সহ যাবতীয় অন7ায় কাজ হেত িবরত থাকা হল েরাজা9 আর 

যুবকেদর উিচত হল, তারা তােদর চ:ুর েহফাজত করেব, কােনর েহফাজত করেব 

এবং মাথা-বনত কের রাMায় চলােফরা করেব9 কারণ, মহান আ�াহ তা‘আলা সংযেমর 

মেধ7ই সমাধান েরেখেছন9 Cবৃি�র পূজা করার মেধ7 িতিন েকান সমাধান রােখন িন, 

বরং তােত িতিন েরেখেছন িবপদ ও সমস7া 9 

২. উfতউfতউfতউfত    হওয়াহওয়াহওয়াহওয়া    ওওওও    উ�মউ�মউ�মউ�ম    আদশGআদশGআদশGআদশG    QহণQহণQহণQহণ    করাকরাকরাকরা::::     

মেনািবZানীরা উে�খ কেরন েয, মানুেষর মেধ7 সুT েযৗননাভূিত বা মানুেষর েযৗন 

Cকৃিতেক উfীত ও িনয়zণ করা মানুেষর :মতার ঊে¶G নয়, বরং তা মানুেষর 

:মতার আওতাধীন ও মানুেষর <ারা তা িনয়zণ করা সkব9 যিদ েতামার িবেয় করার 

:মতা না থােক, তাহেল তার অথG এ নয় েয, েতামােক িবপেথ েযেত হেব9 বরং তুিম 

ইbা করেল উ�ম আদশG আঁকেড় ধরেত পার9 তুিম কখেনা অ²ীলতার কােছও না 

িগেয় থাকেত পার, তুিম সবিকছুর ঊে¶G েথেক উfত চির@েকই অবল�ন করেত 

পার9 আর তা হল, তুিম আি¦ক সাধনার Cিত অিধক েচWা কর9 এ ছাড়াও সালাত, 

িসয়াম, কুরআন িতলাওয়াত. িজিকর, হািদস অধ7য়ন, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর জীবনী, মহা-মনীষীেদর জীবনী পাঠ ইত7ািদর Cিত অিধক DE�ােরাপ 

করেব, তােত েতামার মন আর খারাপ কােজর িদেক ধািবত হেব না9 অথবা কােজ 

মেনােযাগ েদয়া, েলখােলিখ ও গেবষণা করা, িচ@া¼ন, ইত7ািদ কােজ ব7M থাকার 

মাধ7েমও িনেজেক অন7ায় ও অ²ীল কাজ হেত েহফাজত করা যায়9 িবিভf ধরেনর 

িবেনাদনমূলক অনু�ান, েখলাধুলা, ৈদিহক ব7ায়াম, হাস7রস, রিসকতা ইত7ািদ মানুষেক 

খারাপ িচ�া েথেক েহফাজত কের এবং অন7ায় ও অ²ীল কাজ হেত িবরত রােখ9 

৩.    ৈদিহকৈদিহকৈদিহকৈদিহক    ব7ায়ামব7ায়ামব7ায়ামব7ায়াম: এিট হল, মানুেষর ৈদিহক পির�ম9 মানুষ যখন ৈদিহক পির�ম তথা 

ব7ায়াম কের, িবিভf ধরেনর Cিতেযািগতা ও অন7ায়-অনাচার মুe সং¸ৃিত অনু�ােন 
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অংশQহণ কের, তখন মানুেষর মেধ7 খারাপ েকান িচ�া [ান পায় না9 তখন েস 

ব7িভচার যা একজন যুবেকর জন7 ৈদিহক ও ৈনিতক উভেয়র জন7 মারা¦ক পিরণিত 

ভেয় আেন, েথেক িনেজেক েহফাজত করেব9 একজন যুবক যখনই তার Cবৃি�র চাপ 

অনুভব করেব, তখন েস যখন ৈদিহক পির�ম করেব, তােত তার েয অিতিরe 

চািহদািট িছল, তা িনঃেশষ হেয় যােব9 দীঘG ল�া েদৗড়, ভাির েবাঝা বহন, কুিM, 

Cিতেযািগতা, যুেLর ে`িনং, সাতার, সাধারণ Zান Cিতেযািগতা ইত7ািদ মানুেষর 

Cবৃি�র চািহদা কিমেয় েদয়9 

৪. ইসলামইসলামইসলামইসলাম    িবষেয়িবষেয়িবষেয়িবষেয়    বইবইবইবই----পুMকপুMকপুMকপুMক    অধ7য়নঅধ7য়নঅধ7য়নঅধ7য়ন    করাকরাকরাকরা: সবেচেয় উ�ম হল, কুরআন িতলাওয়াত করা, 

হািদস ও তাফসীর পড়া, কুরআেনর িকছু অংশ েহফজ করা ও হািদস মুখ[ করা, 

রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সীরাত স1েকG জানা, খুলাফােয় রােশদীন, 

িচ�ািবদ ও বড় বড় মনীষীেদর জীবন ও কমG স1েকG জানা9 <ীিন মজিলেশ অংশQহণ 

করা, ইলেমর আেলাচনায় শিরক হওয়া, কুরআন িতলাওেতর িসিড-িভিসিড/েরিডও 

ইত7ািদ েশানা 9 

েমাট কথা, একজন যুবেকর জন7 সেবGা�ম িচিক8সা হল, িববাহ9 আর তা যিদ েকান 

কারেণ সkব না হয়, তাহেল উপর কতGব7 হল, েরাজা রাখা, ৈদিহক পির�ম করা, Zান 

অজGন করা9 আর Zান অজGন হল শিeশালী িঠকানা যা মানুেষর উপকার কের; কW 

েদয় না9 তারপর সেবGা�ম িচিক8সা হল, েয সেবর Cিত েদখেত মহান আ�াহ 

তা‘আলা িনেষধ কেরেছন, তা হেত েচােখর েহফাজত করা9 মহান আ�াহ তা‘আলার 

িনকট CাথGনা করা েয, যােত মহান আ�াহ তা‘আলা তার জন7 িববাহেক সহজ কের 

েদয়9 



িশেদর লালন-পালন 

    

��

QহণQহণQহণQহণেযাগ7েযাগ7েযাগ7েযাগ7    েদায়ােদায়ােদায়ােদায়া::::    

রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, “েয ব7িe রােত ঘুমােনার সময় এ েদায়ািট 

পেড়, 
 Q� مد هللا �الG�� شئ قدير سبحا= �هللا � t مد �هوG� Q� لك�� Q Q ال @يك Bال �هللا �حد> Q� ال

  �ك� �ال حو] �ال قوf <ال باهللا<ال �هللا ��هللا 

অথG ‘আ�াহ ছাড়া আর েকান হক ইলাহ নাই, িতিন একক তারা েকান শরীক নাই9 রাজ� 

তারই Cশংসা ও তার9 িতিন সব িকছুর উপর :মতা রােখন9 আ�াহ পিব@, সব Cশংসা 

আ�াহর, িতিন ছাড়া আর েকান হক ইলাহ নাই, িতিন সবচাইেত বড়9 আ�াহর তাওিফক 

ছাড়া েকউ েকান ভােলা কাজ করেত পাের না9 আর আ�াহ যােক তাওিফক েদয় তােক 

িবরত রাখার েকউ নাই9’ তারপর েস বেল n غفر� ×� মহান আ�াহ তা‘আলা তার দুয়া 

কবুল কেরন9 আর যিদ েস ওযু কের এবং সালাত আদায় কের, আ�াহ তা‘আলা তার 

সালাতেক কবুল কের9” 
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জ«জ«জ«জ«    িনয়zেণরিনয়zেণরিনয়zেণরিনয়zেণর    :িত:িত:িত:িত::::    

১. মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, {غْيَا vh� fَِيَا
ْ
G� 

ُ
ة
َ
 ِ$ين

َ
و=

ُ
َن
ْ
���َ 

ُ
َما]

ْ
 স1দ ও স�ান দুিনয়ার“ {�ل

জীবেনর েসৗnযG9” ধন-স1দ ও স�ান-স�িত মহান আ�াহ তা‘আলার বgত বড় 

েনয়ামত, যার Cিত মানুষ Iভাবতই ধািবত ও আকৃW হেয় থােক9 এ দুিট হল, মানুেষর 

জন7 তােদর দুিনয়ার জীবেনর েসৗnযG, েগৗরব ও স*ান9 তেব বতGমােন শয়তােনর 

কুমzণায় পেড় িকছু মানুষ ধু তােদর স�ােনর হার কিমেয় আনার Cবণতা অবল�ন 

করেছ9 Iভাবতই তারা তােদর স1দেক কমােনার েচWা কখেনাই কের না9 অথচ মাল 

ও স�ান-স�িত হল, মানুেষর দুিনয়া ও পরকােলর জীবেনর অমূল7 স1দ9 রাসূল 

সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
»  Îإلنسا= �نقطع عمله <ال من ثال� Mصدقة جا3ي: <-� ماQ صالح يدعو h� �� A علم ينتفع به �� A ة« .  

অথGা8, মানুষ যখন মারা যায়, িতনিট আমল ছাড়া তার সব আমল ব} হেয় যায়, এক- 

ছদকা জািরয়া, দুই-উপকারী ইলম, িতন-েনক স�ান েয তার মৃতু7র পর তার জন7 

েদায়া কের9 

২. ইসলাম মানুষেক অিধক স�ানলােভর Cিত উ8সাহ িদেয়েছ এবং েয সব নারীরা অিধক 

স�ােনর অিধকারী হেয় থােক, তােদর িববাহ করেত িনেদGশ িদেয়েছ9 রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  . »تز�جو� �لو��� �لولو� A فإÜ م�ثر بكم �ألمم يو� �لقيامة «

“েতামরা অিধক স�ােনর অিধকারী ও Iামীেদর অিধক ভােলাবােস এ ধরেনর 

েমেয়েদর িববাহ কর, কারণ, িকয়ামেতর িদন আিম আমার উ*ত েবিশ হওয়ার কারেণ 

আ�াহর দরবাের গবG করব9” 

৩.  মেন রাখেত হেব, ইসলাম ধু মা@ ªী েরাগী হওয়ার কারেণ জ« িনয়zণ করার 

অনুমিত িদেয়েছ9 যিদ েকােনা মুসিলম ডাeার বেল েয, এ মিহলা স�ান িনেল তার 

জীবেনর জন7 তা gমিক হেব, তখন তার জন7 জ« িনয়zণ করা ৈবধ হেত পাের9 এ 

ছাড়া অন7 েয সব কারেণ জ« িনয়zণ করা হয় েযমন, অভাব, লালন-পালন করেত না 

পারা, পড়া-েলখা করােত অ:ম হওয়া, নারীেদর জন7 :িতকর ইত7ািদ— এ ধরেনর 

েকান কারেণ জ« িনয়zণ করা স1ূণG অৈবধ9 মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, { ُ=ا
َ
ط
ْ
ي
b
�لش

رَ 
ْ
ق
َ
ف
ْ
 শয়তান েতামােদর অভােবর ওয়াদা েদয়9” [সূরা আল-বা�ারা]“ . {يَِعُدُكُم �ل
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৪. ইসলােমর শ�রা মুসিলমেদর সংখ7া কমােনার ষড়যেz িলT9 অথচ, তারা িনেজরা 

তােদর সংখ7া বাড়ােনা এবং তােদর অিধবাসীেদর সংখ7া যােত সেবGাi হয়, তার জন7 

আCাণ েচWা চালায়9 তােদর সংখ7া মুসিলমেদর সংখ7া হেত অিধক হয় এবং 

মুসিলমেদর সংখ7া কেম যায় এ কারেণ তারা মুসিলমেদর মেধ7 জন সংখ7া বৃিLটােক 

সমস7া িহেসেব তুেল ধের9 েযমনিট িমশর এবং আরও অন7ান7 মুসিলম েদেশ িবষয়িট 

�Wভােব পিরলি:ত9 তারা এিটেক পিরবার পিরক�না কের নামকরণ কের থােক, 

বাMেব তা পিরক�না নয় বরং মুসিলম িনধন বলা েযেত পাের9 তারা আমােদর েদেশ 

জ« িনয়zেণর েটবেলটDেলা িবনা মূেল7 িবতরণ কের অথচ আমােদর েদেশর অভাবী 

ও গরীবেদর জন7 খাদ7 িবতরণ কের না9 অভাবীেদর অভাব দূরীকরেণর েকান েচWা না 

কের মুসিলমেদর সংখ7া কমােনার েচWা কের9 CÀ হল, মুসিলমরা িক এ ধরেনর 

শরীয়ত িবেরাধী কােজর পিরণাম স1েকG একবারও েভেব েদখেছ? 
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সালােতরসালােতরসালােতরসালােতর    ফিজলতফিজলতফিজলতফিজলত    এবংএবংএবংএবং    যারা যারা যারা যারা সালাতসালাতসালাতসালাত    েছেড়েছেড়েছেড়েছেড়    েদয়েদয়েদয়েদয়    তােদরতােদরতােদরতােদর    শািMশািMশািMশািM::::    

১. মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
﴿ rِ َِك

َ
à�ْ
ُ
تِِهْم ُ�َافُِظوَ= �

َ
 َصال

َ
tَ يَن ُهْم ِ

b
���َ 

َ
َرُمو=

ْ
ك vم Mٍاbَجن ﴾  

“আর যারা িনেজেদর সালােতর িহফাজত কের, তারাই জাfাতসমূেহ স*ািনত হেব9” 

[সূরা আল-মা‘আিরজ: ৩৪-৩৫] 

২. মহান আ�াহ আরও বেলন, 
﴿ 

ْ
َفْحَشا� َ��ل

ْ
fَ َينáَْ َعِن �ل

َ
ال bلص� b=ِ> fَ

َ
ال bقِِم �لص

َ
ِكتَاِ� َ��

ْ
َْك ِمَن �ل

َ
�ِ> َâِ�

ُ
َ�ُ �تُْل َما �

ْ
ك
َ
� ِbُر �هللا

ْ
ك ِ
َ
ِر َ��

َ
ُمنك

ُم َما تَْصنَُعو=َ 
َ
  ﴾َ��هللاbُ َفْعل

অথG, “েতামার িনকট িকতােবর েয ওহী েCরণ করা হেয়েছ, তা হেত িতলাওয়াত কর, 

সালাত কােয়ম কর, িনjয় সালাত অন7ায় ও অ²ীল কাজ হেত িবরত রােখ9 আর 

আ�াহর িজিকরই সবেচেয় বড়9 আর আ�াহ জােনন েতামরা যা কর9” [সূরা আল-

আনকাবুত: ৪৫] 

৩. মহান আ�াহ বেলন, 
 

تِِهْم َساُهو=َ ﴿
َ

يَن ُهْم َعن َصال ِ
b

�� qَ
`
ُمَصل

ْ
ل
`
 ل

ٌ
  ﴾فََويْل

অথG, “অতএব েসই সালাত আদায়কারীেদর জন7 দুেভGাগ, যারা িনজেদর সালােত 

অমেনােযাগী9 অথGা8, তারা সালাত আদায় হেত গােফল, সালাতেক সময়মত আদায় 

কের না9” [সূরা আল-মা‘ঊন : ১-২] 

৫. মহান আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন, 
تِِهْم َخاِشُعو=َ ﴿

َ
يَن ُهْم rِ َصال ِ

b
ُمْؤِمنُوَ= ��

ْ
َح �ل

َ
فْل
َ
 ﴾قَْد �

অথG, “অবশ7ই মুিমনগণ সফল হেয়েছ, যারা তােদর িনেজেদর সালােত িবনয়াবনত9” 

[সূরা আল-মুিমনুন: ১-২]  

৬. মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
َقْوَ= َلي¾ا ﴿

ْ
َهَو�Mِ فََسوَْ� يَل bبَُعو� �لشbَ��ي fَ

َ
ال bَضاُعو� �لص

َ
ٌف �

ْ
َف ِمن َنْعِدِهْم َخل

َ
 . ﴾فََخل

অথG, “তােদর পের আসল, এক অস8 বংশধর যারা সালাত িবনW করল এবং 

কুCবৃি�র অনুসরণ করল9 সুতরাং শীÁই তারা জাহাfােমর শািM Cত7: করেব9” 

[সূরা মারইয়াম] 

৭. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সাহাবীেদর CÀ কের বলেলন, 
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»  ãقالو� ال يب � ببا� �حدكم يغتسل فيه � يو� äس مر�A M هل يبã من �3نه شئ 
ً
��3يتم لو �= نهر�

  . »من �3نه شئ A قا] فذلك مثل �لصلو�M �0مس يمحو �هللا بهن �0طايا

অথG, “েতামােদর বািড়র সামেন একিট নদী আেছ, তােত যিদ েতামােদর েকউ ৈদিনক 

পাঁচবার েগাসল কের, তাহেল তার শরীের িক েকান ময়লা থাকেত পাের?” সাহাবীরা 

উ�ের বলেলন, না9 তখন রাসূল সা. বলেলন, “এ হল পাঁচ ওয়াe সালােতর দৃWা�9 

আ�াহ তা‘আলা পাঁচ ওয়াe সালােতর মাধ7েম বাnার Dনাহ সমূহ মুেছ েদন9” [বুখারী, 

মুসিলম] 

৮.  রাসূল সা. আরও বেলন, 
  . »�لعهد ��R بيننا �بينهم �لصالA f فمن ترåها فقد كفر «

আমােদর মােঝ আর অমুসিলমেদর মােঝ চুিe হল, সালাত9 েয ব7িe সালাত েছেড় 

িদল, েস কুফরী করল9 [সহীহ, মুসনাদ আহমদ] 

৯. রাসূল সা. আরও বেলন, 
  . »ل �بq �لa_ ��لكفر تر_ �لصالfبq �لرج «    

একজন মানুষ ও িশরক-কুফেরর মেধ7 পাথGক7 িনধGািরত হয়, সালাত েছেড় েদয়ার 

মাধ7েম9 [মুসিলম] 
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িশিশিশিশেদরেদরেদরেদর    ওযুওযুওযুওযু    ওওওও    সালােতরসালােতরসালােতরসালােতর    িশ:ািশ:ািশ:ািশ:া    েদয়ােদয়ােদয়ােদয়া 

ওযুর িনয়ম হল, Cথেম িবসিম�াহ বলেব9    

১. দুই হােতর কিÂ িতনবার েধায়া, তারপর িতনবার কের নােক পািন েদয়া ও িতনবার 

কুিল করা9 

২. সমM েচহারা িতনবার েধায়া9 

৩. Cথেম ডান হাত তারপর বাম হােতর কনুই সহ িতনবার েধায়া9 

৪. সমM মাথা কানসহ মােসহ একবার করা9 

৫. দুই পােয়র টাখনু সহ িতনবার েধায়া9  

আর যিদ েকান ব7িe ওযু করেত স:ম না হয়, তােক অবশ7ই তায়া*ুম করেত হেব9 

তায়া*ুেমর পLিত হল, Cথেম পিব@তার িনয়ত করেব, তারপর তুিম েতামার 

েচহারােক পাক মািট <ারা মােসহ করেব, এবং দুই হােতর কÂী<য় মািট <ার মােসহ 

করেব9  

ওযু করেত অ:ম হওয়ার কারণ: হয়েতা পািন ব7বহার <ারা :িত হেত পাের বা পািন 

না পাওয়া যাওয়া হেত পাের, অথবা সফের তার সােথ পািন একবােরই কম; যিদ ঐ 

পািন িদেয় ওযু কের তেব খাওয়ােরর পািন থাকেব না9 এসব কারেণ তার জন7 

তায়া*ম করা ৈবধ ও শিরয়ত স*ত9 
 

 

ৈদিনক পাঁচ ওয়াe সালাত সময় মত আদায় করেত হয়9 পাঁচ ওয়াe সালাত কীভােব 

আদায় করেত হয়, তার সংি:T িববরণ িনেচ েদয়া হল, যােত িশরা তােদর জীবেনর 

Eেতই সালাত আদােয়র িনয়ম স1েকG অবগত হেত পাের9 
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��

ফজেররফজেররফজেররফজেরর    সালাতসালাতসালাতসালাত    েযভােব আদায় করেবেযভােব আদায় করেবেযভােব আদায় করেবেযভােব আদায় করেব    

ফজেরর সালাত দুই রাকাত; িনয়ত করা ফরয, তেব িনয়েতর [ান হল, অ�র মুেখ েকান 

িনয়ত পড়া বা উiারণ করার েকান Cেয়াজন নাই9 

১. সালাত আদােয়র সময় Cথেম েকবলামুখী হেয় দাড়ােত হেব9 তারপর দু হাত কান 

পযG� উঠােব এবং আ�াg আকবর বেল হাত বাধেব9 

২. হাত বাধার িনয়ম হল, ডান হাতেক বাম হােতর উপর েরেখ বে:র উপর েছেড় েদেব9 

তারপর সানা পড়েব9 

  »سبحانك �× �Æمد_ A �تبا3_ �سمæك �تعا¨ جد_ A �ال �Q غ/_ «

অথG, “েহ আ�াহ আিম েতামার পিব@তা বণGনা করিছ9 েতামার Cশংসা করিছ9 েতামার 

নাম কত-না বরকতময়! আর েতামার মযGাদা কতই না ঊে¶G! তুিম ছাড়া েকান হক 

ইলাহ নাই9” এ েদায়ািট ছাড়াও হািদেস বিণGত অন7 েয েকান দুয়া এ েদায়ার পিরবেতG 

পড়েত পারেব9 

CথমCথমCথমCথম    রাকাতরাকাতরাকাতরাকাত    েযভােবেযভােবেযভােবেযভােব    আদায়আদায়আদায়আদায়    করেবকরেবকরেবকরেব    ----    

لرجيمباهللا من �لشيطا= � �عو-  [আ‘উযু িব�ািহ িমনাশশাইতািনর রাজীম] পড়েব9 অথG, “েহ 

আ�াহ আিম িবতািড়ত শয়তান হেত েতামার িনকট আ�য় CাথGনা করিছ9” তারপর  بسم

�لرحيم �هللا �لر>ن  [িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম] অথG, “আিম পরম কEণাময় দয়ালু 

আ�াহর নােম আরk করিছ9” িনo আওয়ােজ পড়েব9 তারপর সূরা ফােতহা পড়েব9 
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অথG: “সমM Cশংসা আ�াহর জন7, িযিন সৃিWকুেলর রব9 দয়াময়, পরম দয়ালু িবচার 

িদবেসর মািলক9 আপনারই আমরা ইবাদত কির9 এবং আপনারই িনকট সাহায7 চাই9 

আমােদরেক সরল পথ েদখান9 তােদর পথ যােদর উপর আপিন অনুQহ কেরেছন9 যােদর 

উপর আপনার ে½াধ আপিতত হয়িন এবং যারা পথXW ও নয়9” 

তারপর আবার িবসিম�াহ পেড়, েয েকান একিট সূরা পড়েব9 েযমন- 
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“বল, িতিনই আ�াহ এক অি<তীয়9 আ�াহ কােরা মুখােপ:ী নন, সকেলই তাঁর 

মুখােপ:ী9 আর িতিন কাউেক জ« েদন িন এবং তাঁেকও জ« েদয়া হয় িন9 আর তাঁর 

েকান সমক:ও েনই9” 

১.  সূরা েশেষ তুিম দুই হাত উঠােব এবং তাকবীর (আ�াg আকবর) বেল Eকু করেব, 

Eকুেত েতামার দুই হাতেক েতামার দুই টাখনুর উপর রাখেব এবং Eকুেত িতনবার  

�لعظيم سبحا= 3  বলেব9 

২. তারপর দুই হাত ও মাথা উিঠেয় বলেব— مدG� 3بنا لك ×� A Bسمع �هللا �ن >د অথG, 
“আ�াহ েশােনন েয তার Cশংসা কের9 েহ আ�াহ! যাবতীয় Cশংসা েতামারই9” 

৩. তারপর তাকবীর (আ�াg আকবর) বেল েসজদা করেব, দুই হাত, হাঁটু, কপাল, নাক, 

দু পােয়র অ¢ুিল েকবলা মুখ কের মািটেত রাখেব9 আর েসজদায় িগেয়  سبحا= 3

tأل� “সুবহানা রাি^য়াল আলা” িতনবার বলেব9 

৪. তারপর েসজদা েথেক মাথা উঠােব এবং তাকবীর (আ�াg আকবর) বলেব9 েসজদা 

হেত উেঠ দুই হাত হাঁটুর উপর েরেখ বসেব9 তারপর বসা অব[ায় বলেব,  �3غفر ا

� n�� d<3�g� Üهد� dف�d3$ق  “েহ আ�াহ! তুিম আমােক :মা কর, আমার Cিত 

দয়া কর, তুিম আমােক েহদােয়ত দাও, মাপ কর এবং িরিজক দাও9” 

৫. তারপর তাকবীর বেল জিমেন ি<তীয় েসজদা করেব9 এবং েসজদায় tأل�  سبحا= 3

িতনবার বলেব9 এভােব Cথম রাকাত স1f করেব9 

ি<তীয়ি<তীয়ি<তীয়ি<তীয়    রাকাতরাকাতরাকাতরাকাত    েযভােবেযভােবেযভােবেযভােব    আদায়আদায়আদায়আদায়    করেতকরেতকরেতকরেত    হেবহেবহেবহেব::::    

১. তারপর ি<তীয় রাকােতর জন7 দাঁড়ােব এবং “আ‘উযু িব�াহ”, “িবসিম�াহ”, “সূরা 

ফােতহা” সােথ অন7 একিট সূরা বা কুরআেনর েয েকান [ান েথেক িকছু অংশ 

িতলাওয়াত করেব9 

২. তারপর পূেবGর িনয়ম অনুযায়ী Eকু-েসজদা করার পর, ি<তীয় েসজদা েশেষ বসেব9 

ডান হােতর আ¢ুলDেলােক Dিছেয় েরেখ, শাহাদত আ¢ুলিট উঁচা কের রাখেব এবং 

আ�ািহয়াতু পড়েব9 
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অথG: “যাবতীয় স*ান আ�াহর জন7, আর যাবতীয় সালাত ও সমূদয় পিব@ Cসংসা সবই 

তাঁর জন79 েহ নবী আপনার উপর সালাম বা শাি� বিষGত েহাক, অনুNপভােব 

আ�াহর রহমত ও বরকত9 আর সালাম বিষGত েহাক আমােদর উপর এবং আ�াহর 

সকল েনক বাnােদর উপর, আিম সা:7 িদিb েয, আ�াহ ব7তীত সত7 েকান ইলাহ 

েনই, আরও সা:7 িদিb েয, মুহা*াদ তাঁর বাnা ও রাসূল9”  

েহ আ�াহ আপিন মুহা*ােদর উপর সালাত েপশ কEন এং তাঁর পিরবারভুeেদর 

উপরও, েযমিনভােব সালাত েপশ কেরেছন ইবরাহীেমর উপর এবং তার পিরবােরর 

উপর9 িনjয় আপিন Cশংিসত ও অিতশয় স*ািনত9 েহ আ�াহ আপিন বরকত 

Cদান কEন মুহা*ােদর উপর এবং মুহা*ােদর পািরবারভুeেদর উপরও9 েযমিন 

আপিন বরকত Cদান কেরেছন ইবরাহীেমর উপর এবং ইবরাহীেমর পিরবােরর 

উপর9 িনjয় আপিন অিতশয় Cশংিসত ও খুবই মযGাদাবান9  [বুখারী] 

৩. তারপর দুয়ােয় মাসূরা পড়েব— েযমন, 
<Ü �عو- بك من عذ�� جهنم �من عذ�� �لق� A �من فتنة ��حيا ���ماA M �من فتنة ��سح �hجا]  �×

.  

অথG, “েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট জাহাfােমর শািM ও কবেরর আযাব হেত 

আ�য় CাথGনা করিছ এবং আরও আ�য় CাথGনা করিছ, হায়াত ও মওেতর িফতনা 

হেত এবং মাসীহ-দা¹ােলর িফতনা হেত9” 

৪. ডেন বােম সালাম িফরােব9 আর উভয় িদেক সালাম িফরােনার সময় বলেব, 
  . »�لسال� عليكم �3>ة �هللا  «

অথG, “েতামােদর উপর শাি� ও আ�াহর রহমত বিষGত েহাক9” 
 

 

 
 

সালােতরসালােতরসালােতরসালােতর    রাকােতররাকােতররাকােতররাকােতর    সংখ7ারসংখ7ারসংখ7ারসংখ7ার    চাটGচাটGচাটGচাটG::::    

সালাত পূেবGর সুfাত ফরয পেরর সুfাত 

ফজর ২ ২ ০ 

েযাহর ২ এবং ২ ৪ ২ 

আসর ২ এবং ২ ৪ ০ 

মাগিরব ২ ৩ ২ 
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এশা ২ ৪ ২ এবং ৩ (িবতর) 

জুমা ২ (তািহয়7াতুল 

মসিজদ) 

২ ২ (ঘের পড়েল) 

অথবা 
২ এবং ২ (মসিজেদ 

পড়েল) 
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সালােতরসালােতরসালােতরসালােতর    িকছু িকছু িকছু িকছু িবিধিবিধিবিধিবিধ----িবধানিবধানিবধানিবধান    

১. ফরয সালােতর পূেবG ও পের িকছু সুfাত সালাত আেছ েসDেলা পাবিnর সােথ আদায় 

করেত হেব9 

২. সালােত দাঁড়ােনা অব[ায় েতামার দৃিW থাকেব েসজদার [ােনর িদেক9 এিদক েসিদক 

তাকােব না9 অেনেক আেছ সালােত এিদক েসিদক তািকেয় থােক, যা সালােতর মেধ7 

একাQতার পিরপ�ী9 

৩. আর যখন তুিম জামােত সালাত আদায় করেব, তখন ইমাম যিদ িকরাত িনo Iের 

পেড়, তখন তুিমও েতামার সালােত িকরাত পড়েব9 আর যখন িকরাত উiIের পেড়, 

তখন ওয়াকেফর ফােক ফােক সূরা ফােতহা পেড় িনেব9 

৪. জুমার সালােতর ফরয হল, দুই রাকাত9 জুমার সালাত েকবল ধু মসিজেদ িগেয় 

জুমার খুতবার পের ইমােমর সােথ দুই রাকাত সালাত আদায় কের িনেব9 

৫. মাগিরেবর সালাত িতন রাকাত9 ফজেরর সালােতর মত দুই রাকাত সালাত আদায় 

করেব9 তারপর যখন ি<তীয় রাকাত েশেষ আ�ািহয়7াতু পড়া েশষ হেব, সালাম িফরােব 

না, তৃতীয় রাকােতর জন7 দুহাত কাঁদ পযG� উঁচা কের তাকবীর-আ�াg আকবর- বেল 

উেঠ দাঁড়ােব9 তারপর সূরা ফােতহা পেড়, উে�িখত িনয়ম অনুযায়ী সালাত স1f 

করেব9 তারপর ডােন বােম সালাম িফিরেয় বলেব, 
  . »�لسال� عليكم �3>ة �هللا «

অথG, েতামােদর উপর শাি� ও আ�াহর রহমত বিষGত েহাক9 

৬. েযাহর, আছর ও এশার সালাত চার রাকাত9 ফজেরর সালাত েযভােব আদায় করেত 

হয়, েসভােব Cথম দুই রাকাত সালাত আদায় স1f কের ৈবঠক েশেষ আ�ািহয়7াতু 

পেড় সালাম না িফিরেয় তৃতীয় রাকােতর জন7 দাঁড়ােব9 তৃতীয় রাকাত েশেষ চতুথG 

রাকাত পড়েব এবং পরবতGী দুই রাকােত সূরা ফােতহা পড়েব9 তারপর সালাতেক 

স1f করার পর ডােম বােম সালাম িফরােব9 

৭. িভিতেরর সালাত িতন রাকাত9 Cথেম দুই রাকাত পেড় সালাম িফরােব9 তারপর এক 

রাকাত পড়েব এবং সালাম িফরােব9 উ�ম হল, Eকুর আেগ বা পের রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত বিণGত দুয়াসমূহ <ারা েদায়া করেব9 রাসূল হেত বিণGত েদায়া 

েযমন- 
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هدÜ فيمن هديت g� Aفd فيمن gفيت A �باn _3 فيما �عطيت A �قd @ ما قضيت A <نك تقí ا�× 

  . �ال يقí عليك A <نه ال يذ] من ���ت A �ال يعز من �gيت A تباå3ت 3بنا �تعا�ت

অথG, েহ আ�াহ! তুিম যােদর েহদােয়ত িদেয়ছ এবং যােদর তুিম :মা সুnর দৃিWেত 

েদেখছ, আমােক তুিম তােদর অ�ভুGe কর9 তুিম আমােক যা দান করছ, তােত তুিম 

বরকত দাও9 তুিম েয সব খারাপ কােজর ফায়সালা কেরছ, তা েথেক তুিম আমােক 

বাচাও9 িনjয় তুিমই ফায়সালা িদেয় থাক, েতামার িবEেL েকউ ফায়সালা েদয় না9 

তুিম যােক স*ান দাও তােক আর েকউ অপমান করেত পাের না9 আর তুিম যােক 

অপমান কর, তােক েকউ ই¹ত িদেত পাের না9 েহ Cভু! তুিম বরকতময় ও মহান9 

৮. যখন ইমােমর সােথ সালাত আদায় করেব, তখন তুিমও তার সােথ সালােত দাঁড়ােব 

এবং তাকবীর -আ�াg আকবর- বলেব9 ইমামেক েয অব[ায় পােব, েস অব[ায় 

ইমােমর সােথ শরীক হেয় যােব9 যিদ ইমাম Eকু-রত হেয় থােক, তখন তুিম Eকুেত 

শরীক হেয়, ইমােমর অনুকরণ করেব, যিদ তুিম ইমােমর সােথ পুেরাপুির Eকু পাও, 

তাহেল তুিম েস রাকাত েপেল9 আর যিদ Eকু না পাও তাহেল, েস রাকাত েপেয়ছ, 

বেল িহসাব করা যােব না9 ঐ রাকাত েতামােক পরবতGীেত আবার আদায় করেত হেব9 

৯. আর যখন েতামার রাকাত ছুেট যােব, তখন তা ইমােমর সালাম িফরােনার পর আদায় 

করেব9 ইমােমর সােথ সালাম িফরােব না9 বাকী সালাত আদােয়র জন7 তুিম একা 

দািড়েয় যােব9 

১০. মেন রাখেব সালােত তাড়াgড়া করেব না9 কারণ, তা সালাত বািতল কের েদয়9 

হািদেস বিণGত েয, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এক েলাকেক সালােত 

তাড়াgড়া করেত েদেখ বলল, [ 3جع فصل فإنك لم تصل>] তুিম েফর8 যাও এবং পুনরায় 

সালাত আদায় কর9 তখন েলাকিট েফরত িগেয় আবার সালাত আদায় করল, রাসূল 

তােক আবার বলল, তুিম েফরত যাও, পুনরায় সালাত আদায় কর, এভােব িতনবার 

রাসূল েলাকিটেক েফরত পাঠাল9 েলাকিট রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

তৃতীয়বাের বলল, েহ আ�াহর রাসূল! আমােক সালােতর িনয়ম িশিখেয় িদন, তখন েস 

বলল, 
 A ثم � «

ً
 A ثم �å3ع حº تطمî �3كعا

ً
 A ثم �3فع حº تستوR قائما

ً
3فع حº �سجد حº تضمî ساجد�

 
ً
  . »تضمî جالسا
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অথG, তুিম Eকু কর, এমনভােব যােত Eকুেত তুিম IিM লাভ কর9 তারপর Eকু হেত 

েসাজা হেয় দাড়াও, তারপর েসজদা কর, যােত েসজদায় তুিম IিM লাভ কর9 তারপর 

তুিম মাথা উঠাও যােত বসা অব[ায় তুিম IিM পাও9 

১১. যখন সালােতর ওয়ািজবসমূহ হেত েকান ওয়ািজব ছুেট যােব, েযমন- েতামরা Cথম 

ৈবঠক ছুেট েগল, অথবা তুিম কত রাকাত পড়ছ, তা ভুেল েগছ, তখন তুিম িনিjত 

সংখ7া অনুযায়ী সালাত আদায় কের িনেব এবং সালােতর েশষাংেশ দুই েসজদা করেব 

এবং সালাম িফরােব9 এ েসজদােক েসজদােয় সাg বেল9 

১২. সালােত অিধক নড়াচড়া করেব না9 কারণ, অিধক নড়া-চড়া করা সালােত একাQতা ও 

খুর পিরপ�ী9 অেনক সময় িবনা Cেয়াজেন অিধক নড়া-চড়া সালাত নেWরও কারণ 

হয়9 

১৩. এশার সালােতর সময় অধG রাত পযG� অবিশW থােক9 এ সমেয়র মেধ7 সালাত আদায় 

কের িনেত হেব, সুতরাং Cেয়াজন ছাড়া এশার সালাতেক েদির করা িঠক হেব না9 

আর িবতর সালােতর সময় সুবেহ সািদক উদয় হওয়া পযG�9 িবতর সালাত হল রােতর 

সবGেশষ সালাত9 
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সালােতরসালােতরসালােতরসালােতর    হািদসসমূহহািদসসমূহহািদসসমূহহািদসসমূহ::::    

 

১. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  كما �3يتموÇ �ص´ صلو�

অথG, েতামরা আমােক েযভােব সালাত আদায় করেত েদখ, েসভােব সালাত আদায় 

কর9 

২. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  . »�تسï ðية ��سجد «/åع å3عتq قبل �= ¸لس ل�خل �حدكم ��سجد ف <-�

েতামােদর েকউ যখন মসিজেদ Cেবশ করেব, তখন েস েযন বসার পূেবG দুই রাকাত 

সালাত আদায় কের েনয়9 [এ দু রাকাত সালাতেক তািহয়7াতুল মসিজদ বলা হয়] 

৩. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 
  .ال ¢لسو� t �لقبوA 3 �ال تصلو� <�ها

েতামরা কবরেক আসন বানােব না এবং কবেরর িদেক মুখ কের েসজদা করেব না9 

৪. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 
   بةوصالf <ال ��كت<-� �قيمت �لصالA f فال 

যখন সালােতর ইকামত েদয়া হয়, তখন েতামরা ফরয সালাত ছাড়া আর েকান সালাত 

আদায় করেব না9 

৫. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  .�قيمو� صفوفكم �تر�صو� A قا] �نس �°= �حدنا يلزÙ منكبه بمنكب صاحبه A �قدمه بقدمه 

অথGা8 েতামরা সালােতর কাতার িঠক কর এবং এেক অপেরর সােথ িমেল দাড়াও9 

আনাস রা. বেলন, আমরা সালােত এেক অপেরর কাঁেধর সােথ ও পােয়র সােথ িমিলেয় 

সালােত দাঁড়াতাম9 

৬. রাসূল বেলন, 
 

�قيمت �لصالf فال تأتوها ��نتم تسعو= A ��توها ��نتم تمشو= A �عليكم �لسكينة A فما ��å3تم  <-�

  .فصلو� A �ما فاتكم فأتمو� 

অথG, যখন সালােতর ইকামত েদয়া হয়, তখন েতামরা েদৗেড় েদৗেড় সালােত উপি[ত 

হেব না9 েতামরা Iাভািবকভােব েহঁেট সালােত উপি[ত হেব9 েতামরা নমনীয়তা 
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CদশGন কর9 ইমােমর সােথ যতটুকু পােব আদায় করেব, আর যতটুকু ছুেট যােব, তা 

পের েতামরা একা একা স1f করেব9 

৭. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
�-> � A فضع كفيك M3فع مرفقيك �سجد.  

অথG, যখন তুিম েসজদা করেব তখন তুিম েতামার উভয় হাত জিমেন রাখেব, আর 

েতামার দুই বাgেক উিঠেয় রাখেব; মািট হেল আলাদা কের রাখেব9 

৮. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  .<Ü <مامكم فال تسبقوÇ بالرåوÄ ��لسجو� 

“আিম েতামােদর ইমাম, সুতরাং Eকু েসজদায় েতামরা আমার েথেক আেগ বাড়েব 

না9” মুeািদ কখেনাই ইমােমর আেগ িকছু করেব না9 যিদ তা কের তাহেল তার 

সালাত আদায় হেব না9 

৯. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
��] ما �اسب به �لعبد يو� �لقيامة �لصالf فإ= صلحت صلح Q سائر عمله A �[= فسدM فسد سائر 

  .عمله 

অথG, িকয়ামেতর িদন সবGCথম সালােতর িহসাব করা হেব, যখন সালাত িঠক থােক, 

তখন তার যাবতীয় সব আমলই িঠক থােক9 আর যখন তার সালােতর অব[া খারাপ 

হয়, তখন তার সমM আমলই নW হেয় থােক9 
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জুমারজুমারজুমারজুমার    সালাতসালাতসালাতসালাত    ওওওও    জামাতজামাতজামাতজামাত    ওয়ািজবওয়ািজবওয়ািজবওয়ািজব    হওয়াহওয়াহওয়াহওয়া    Cসে¢Cসে¢Cসে¢Cসে¢    

জুমার সালাত আদায় করা এবং জামােত সালাত আদায় করা ওয়ািজব9 িনেo এর উপর 

কুরআন ও হািদেসর একািধক দলীল েপশ করা হল9 

১. মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
﴿ َ

ْ
�� ��3ُ-ََ� ِbِر �هللا

ْ
 ِ-ك

َ
ُُمَعِة فَاْسَعْو� ِ<¨

ْ
fِ ِمن يَْوِ� �±

َ
ال bلِلص R�ِيَن ²َمنُو� ِ<َ-� نُو ِ

b
َها �� vف

َ
ُكْم يَا ك

b
لُِكْم َخْ/ٌ ل

َ
يَْع -

ُمو=َ 
َ
نتُْم َيْعل

ُ
 . ﴾<ِ= ك

অথG, েহ মুিমনগণ, যখন জুমুআর িদেন সালােতর জন7 আ�ান করা হয়, তখন েতামরা 

আ�াহর qরেণর িদেক ধািবত হও9 আর েবচা-েকনা করা েছেড় দাও9 এটা েতামােদর 

জন7 অিত উ�ম9 যিদ েতামরা জানেত পারেত9  

২. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
»  fعليهملقد هممت �= ²مر بالصال Ùفأحر A fثم �خالف <¨ منا$] قو� ال يشهد�= �لصال A فتقا�« .  

অথG, আমার ইbা হয়, আিম একজনেক সালােতর িনেদGশ েদই, েস সালাত কােয়ম কের 

যােব, আর আিম মানুেষর বািড় বািড় িগেয় যারা সালােতর জামােত উপি[ত হয়িন, 

তােদর বািড় ঘর \ািলেয় েদই9 

৩. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  . »�0و� �� ��ر� « »من سمع �Lد�� A فلم يأته A فال صالQ f <ال من عذ3  «

েয ব7িe েকান Cকার অপারগতা [ভয়ভীিত ও অসু[তা] ছাড়া আযান েশােন সালােত 

উপি[ত হয় না, তার সালাত আদায় হয় না9 

৪. হািদেস বিণGত, 
ñ� هللا عليه �س� µ3سو] �هللا ص A سجد�� ¨> Üقائد يقو� n نه ليس> A فقا] يا 3سو] �هللا A ðلم 3جل �ع

فسأ] 3سو] �هللا صµ �هللا عليه �سلم �= يرخص A Q فرخص A Q فلما �Bg� Õّ فقا] هل تسمع �Lد�� 
»fقا] فأجب »بالصال A قا] نعم« .  

রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট একজন অ} েলাক এেস বলল, েহ 

আ�াহর রাসূল! আিম একজন অ} মানুষ আমার এমন েকান েলাক নাই েয, আমােক 

মসিজেদ িনেয় েযেত সাহায7 করেব9 সুতরাং আপিন আমােক জামােত অনুপি[ত ও 

ঘের সালাত আদায় করার অনুমিত েদন9 রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম Cথেম 

তােক অনুমিত েদন9 তারপর েলাকিট চেল েযেত আরk করেল তােক েডেক পািঠেয় 
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বেলন, তুিম িক সালােতর আযান েশানেত পাও? বলল, হ7াঁ9 তাহেল তুিম সালােতর 

জামােত উপি[ত হও9 

৫. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
من �غتسل A ثم �ñ �±معة A فصµ ما قدA Q 3 ثم �نصت حº يفرó �إلما� من خطبته A ثم يص´ معه «

  . »فر Q ما بينه �بq �±معة �ألخر� A �فضل ثالثة �يا�غ

েয ব7িe জুমার িদন েগাসল করল, তারপর মসিজেদ উপি[ত হল, এবং তার জন7 যা 

িনধGারণ করা হল, েস পিরমাণ সালাত আদায় কের ইমােমর খুতবা েশষ হওয়া পযG� 

চুপ কের বেস থােক এবং ইমােমর সােথ দুই রাকাত ফরয সালাত আদায় কের, 

আ�াহ তা‘আলা এ জুমা হেত পরবতGী জুমা পযG� মাঝখােনর Dনাহ Dেলা :মা কের 

েদেবন এবং আরও অিতিরe িতিন িদেনর অপরাধ :মা কের েদেব9 

৫. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
 بها A طبع �هللا t قلبه «

ً
  . »من تر_ ثالÎ &ع تها�نا

েয ব7িe অলসতা কের পরপর িতনিট জুমার সালাত আদায় েছেড় িদল, আ�াহ তা‘আলা 

তার অ�েরর উপর েমাহর েমের েদয়9  
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সুfাতসুfাতসুfাতসুfাত    তরীকায়তরীকায়তরীকায়তরীকায়    কীভােবকীভােবকীভােবকীভােব    জুমারজুমারজুমারজুমার    সালাতসালাতসালাতসালাত    আদায়আদায়আদায়আদায়    করবকরবকরবকরব?    

১. জুমার িদন সকাল েবলা েগাসল করেব9 হাত পােয়র আ¢ুল কাটেব এবং ওজু করার 

পর পিরºার পিরbf কাপড় পিরধান করব ও সুগি} ব7বহার করব9 

২. আমরা কাঁচা েপয়াজ ও রসূন খােবা না, ধূমপান করব না এবং আমােদর মুখ েধােবা 

এবং িমসওয়াক বা Ãাশ িদেয় দাঁত পিরºার করব9 

৩. মসিজেদর Cেবেশর সময় দুই রাকাত সালাত আদায় করব, যিদও খতীব িম�াের 

খুতবার জন7 দািড়েয় যায়9 কারণ, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম দুই রাকাত 

সালাত আদােয়র িনেদGশ িদেয়েছন9 িতিন বেলন, 
  »<-� جا� �حدكم �±معة ��إلما� �طب A فل/åع å3عتq ��تجو$ فيهما  «

অথG, েতামােদর েকউ যখন ইমাম সােহব খুতবা েদয়ার সময় জুমার সালােত উপি[ত হয়, 

তখন েস সংে:েপ দু রাকাত সালাত আদায় কের িনেব9 

৪. আমরা ইমাম বা খতীেবর বeব7 মেনােযাগ িদেয় নেবা, েকান কথা বলব না9 

৫. ইমােমর সােথ মুeািদ হেয়, জুমার দুই রাকাত ফরয সালাত আদায় করব9 

৬. জুমার সালােতর পর চার রাকাত সুfত সালাত আদায় করব9 অথবা বাসায় িগেয় দু-

রাকাত সালাত আদায় করব9 এিট হল, উ�ম9 

৭. জুমার িদন রাসূলু�াহ সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর উপর েবিশ েবিশ কের দEদ 

পড়েব9 

৮. জুমার িদন েয মুহূতGিট মহান আ�াহর িনকট েদায়া করেল েদায়া কবুল হয়, তা 

পাওয়ার জন7 েচWা চািলেয় যাব9 কারণ, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
 <ال �عطاB <ياr =>B �±معة لساعة ال يو�فقها مسلم يسأ] �هللا فيه «

ً
  . »ا خ/�

অথG, িনjয় জুমার িদন এমন একিট মুহূতG রেয়েছ, ঐ মুহূতGিট মেধ7 েকান মুসিলম বাnা 

মহান আ�াহর িনকট েকান কল7াণ কামনা কের, মহান আ�াহ তা‘আলা েস কল7াণ তােক 

অবশ7ই দান করেব9 
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গানগানগানগান----বাজনারবাজনারবাজনারবাজনার    িবধানিবধানিবধানিবধান::::----    

১. মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
ُهمْ َ�ِمَن �﴿

َ
َِك ل

َ
à�

ُ
ٍم َ�َيتbِخَذَها ُهُزً�� �

ْ
َِديِث ِ�ُِضلb َعن َسِبيِل �هللاbِ بَِغْ/ِ ِعل

ْ
G� ْهَو

َ
  bLاِ� َمن يَْشRِõَ ل

ٌ
��

َ
ذ
َ
ع

 
ٌ
qِه

v
  . ﴾م

অিধকাংশ তাফসীরকারকেদর মেত  َِديِث
ْ
G� َو

ْ
ه
َ
 ারা উেwশ7 হল, গান9 িবিশW সাহাবী> ل

আlু�াহ ইবেন ইবেন মাসউদ রা. বেলন, এখােন উেwশ7 হল, গান9 হাসান বসরী রহ. 

বেলন, আয়াতিট গান-বাজনা ও বাদ7-যz িবষেয় নািযল হেয়েছ9 

২. মহান আ�াহ তা‘আলা শয়তানেক েখতাব কের বেলন, 
﴿ 

َ
ِزْ$ َمِن �ْستََطْعَت ِمنُْهْم بَِصْوتِك

ْ
  ﴾َ��ْستَف

৩. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  . - ��وسيA« –  ã ��0مر ���عا$���Gرير »�لزنا«كونن من �مË �قو�� يستحلو= �Gر � «

অথG, আমার উ*েতর মেধ7 এমন কতক সOদােয়র আগমন ঘটেব, যারা ব7িভচার, েরশিম 

কাপড় পিরধান, মদ-পান ও গান-বাজনােক হালাল জানেব9  

একই অেথG অপর একিট হািদেস বিণGত, রাসূল সা. বেলন, মুসিলম সOদায় হেত 

একিট জামাত এমন হেব, যারা ব7িভচার করা, েরশিম কাপড় পিরধান, মদ7-পান ও 

গান-বাজনােক হালাল বেল িবsাস করেব, অথচ তা হারাম9  

হাদীেস বিণGত “মায়ােযফ” বলা হয়, েয সব বাদ7 যেz সূর রেয়েছ9 েযমন, বাঁিশ, 

তবলা, েঢাল ইত7ািদ9 এমনিক ঘি¾ও তার অ�ভুGe9 কারণ রাসূল সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, [ =ر� مز�م/ �لشيطا±�] . অথG, ঘ¾া হল, শয়তােনর বাদ7-যz9 

হািদস <ারা Cমািণত হয় েয, ঘ¾ার আওয়াজও ইসলাম পছn কের িন9 

জািহিলয়7ােতর যুেগ মুশিরকরা তােদর চতুদ জKর গলায় এ ধরেনর ঘ¾া ঝুিলেয় 

িদত9 এছাড়া ি¬Wানরা েয নাকুস ব7বহার কের, তার সােথ এর সাম�স7 রেয়েছ9 

সুতরাং ঘ¾া ব7বহার হেত িবরত থাকেত হেব9 যিদ এেকবােরই Cেয়াজন হয়, তেব 

তার পিরবেতG কিলং েবল ব7বহার করা েযেত পাের9 

৪. ইমাম শােফয়ী রহ. েথেক িকতাবুল কাযােত বিণGত হেয়েছ েয, গান হেb অনথGক কাজ 

ও অপছnনীয় কাজ9 েয ব7িe গান-বাজনায় ব7M থােক েস অবশ7ই িনেবGাধ, তার 

সা:7 কবুল করা হেব না, Cত7াখ7ান করা হেব9 
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বতGমানবতGমানবতGমানবতGমান    সমেয়সমেয়সমেয়সমেয়    গানগানগানগান    বাজনাবাজনাবাজনাবাজনা:::: 

১. বতGমােন িবিভf অনু�ান, িববাহ-শািদ, েরিডও, েটিলিভশন ইত7ািদেত েয সব গান-

বাজনা পাওয়া যায়, তার অিধকাংশই অ²ীল ও অশালীন9 এ সব গােন সাধারণত েCম, 

ভােলাবাসা, নারীেদর আিল¢ন, তােদর েচহারার বণGনা ইত7ািদ <ারা ভরপুর9 এDেলা 

সবই েযৗন উে�জক, েযDিল যুবকেদর েযৗন উে�জনা বৃিL কের, তােদর েজনা-

ব7িভচােরর িদেক ধািবত কের এবং তােদর ৈনিতক চির@েক ¶ংস কের9 

২. যখন গান ও বাদ7 এক সােথ চলেত থােক, তখন তার পিরণিত হয়, খুবই ভয়াবহ9 যুব 

সমােজর চির@ অ²ীল গান-বাজনা ও িফÄ েদখা ইত7ািদর কারেণ চরম অবনিতর 

িদেক যায়9 অিধকাংশ যুবকরা এ <ারা Cভািবত হেয় মারা¦ক ¶ংেসর মুেখ িনপিতত 

হয় এবং তারা তখন মহান আ�াহ ও তার রাসূলেক ভুেল, দুিনয়ার েভাগ িবলাস ও 

আনn পূিতGেত মােতায়ারা হেয় পেড়9 এমনিক ১৯৬৭ যখন ইয়াgিদেদর সােথ যুL 

চলিছল, তখন েঘাষণা হল েয, েতামরা সামেনর িদেক অQসর হও, কারণ, েতামােদর 

সােথ অমুক অমুক গািয়কা আেছ যারা েতামােদর গােনর মাধ7েম উ8সাহ িদেয় যােব9 

এ েঘাষণার পর ইয়াgদীেদর সােথ মুসিলমেদর েশাচনীয় পরাজয় বরণ করেত হল9 

কারণ, তােদর উিচত িছল এ কথা বলা, েতামরা সামেনর িদেক অQসর হও! েতামােদর 

সােথ মহান আ�াহর সাহায7 বহাল আেছ9 তা না কের তারা নারীেদর গান-বাজনার 

Cিত আ�ান করল, যা আ�াহ তা‘আলার পছn হল না9 

৩. মেন রাখেত হেব, অেনক সময় এমন হয়, <ীিন বা ইসলােমর নােম েয সব গান গাওয়া 

হয় বা বাজাের পাওয়া যায়, েস Dেলাও অন7ায় অ²ীল হেত খািল হয় না9 েযমন, 

বুসীরীর কাব7Dেলা তার উ8কৃW Cমাণ9 এ ছাড়াও েদখুন েকান এক গায়ক বেলিছল 
  .� نÒ عند 3تبته �يا *مد هذ� �لعر¬ فاستلم  �قبل

এখােনর েশেষর অংশিট আ�াহ ও রাসূেলর উপর িমথ7ােরাপ ৈব িকছুই না, যা 

বাMবতার স1ূণG পিরপ�ী9 
 

গানগানগানগান    বাজনাবাজনাবাজনাবাজনা    হেতহেতহেতহেত    বাঁবাঁবাঁবাঁচারচারচারচার    উপায়উপায়উপায়উপায়::::    

১. েরিডও েটিলিভশন ইত7ািদেত গান-বাজনা েশানা ও েদখা হেত দূের থাকেত হেব9 

িবেশষ কের েযৗন উে�জক গান, ও বাজনাসহ গান েশানা হেত স1ূণG িবরত থাকেত 

হেব9 
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২. মহান আ�াহর িজিকর ও কুরআেনর িতলাওয়াত গান বাজনা েথেক বাচার সেবGা�ম 

প�া9 িবেশষ কের সূরা বাকারা িতলাওয়াত করা9 কারণ, রাসুলু�াহ সা�া�াg আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, 
» fقر�� f3يقر� فيه سو R�� لشيطا= ينفر من ��يت� =>« .  

অথG, েয ঘের সূরা বাকারাহ িতলাওয়াত করা হয়, েস ঘর েথেক শয়তান পলায়ন কের9 

মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
ُمْؤمِ ﴿

ْ
ل
`
ُد�3ِ �َُهًد� 3�ََْ>ٌَة ل vلص� rِ َما

`
̀بُكْم �َِشَفا� ل b3 وِْعَظٌة ̀من bاُ� قَْد َجا�تُْكم مbL� َها vف

َ
 يَا ك

َ

qِن﴾ . 

েহ মানব সকল! েতামােদর িনকট েতামােদর Cভূর প: হেত উপেদশ এেসেছ এবং 

এেসেছ েতামােদর অ�ের েয সব ব7ািধ রেয়েছ, তার জন7 িশফা9 আর মুিমনেদর জন7 

েহদােয়ত ও রহমত9  

৩. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সীরfত, তার আখলাক স1কGীয় িকতাবািদ ও 

সাহাবীেদর জীবনী েবিশ েবিশ কের অধ7য়ন করা9 

েযেযেযেয    সবসবসবসব    গানগানগানগান    গাওয়াগাওয়াগাওয়াগাওয়া    ৈবধৈবধৈবধৈবধ::::    

১. ঈেদর িদন গান গাওয়া ৈবধ9 েযমন, আেয়শা রা. এর হািদেস বিণGত, িতিন বেলন, 
»  qعندها جا3يتا= ت¦با= بدف� A هللا عليه �سلم عليها� µخل 3سو] �هللا ص�»  R��3ية عند ö�

 A �[= : فانتهرهما �بو بكر A فقا] صµ �هللا عليه �سلم  »جا3يتا= تغنيا=
ً
�عهن فإ= ل÷ قو� عيد�

  . »�عيدنا هذ� ��و

একিদন রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম তার িনকট Cেবশ কের, তখন তার িনকট 

দুইজন বাঁিদ িছল, তারা উভেয় দুিট েঢাল বাজািbল, অপর বণGনায় আেছ তারা দুইজন 

গান গািbল, তােদর েদেখ আবু বকর রা. ধমক িদেলন, তখন রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আবু বকর রা. েক বলল, তােদর আপন অব[ায় েছেড় দাও, 

কারণ, Cিতিট সOদােয়র েলাকেদর জন7 ঈদ আেছ, আর আমােদর ঈদ হল আজেকর 

িদন9 

২ . িববােহর অনু�ােন িববােহর Cচার Cসােরর জন7 েঢাল তবলা বািজেয় গান করা ৈবধ9 

েযমন, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  »] ��Gر�� A �h� �¿ A ��لصوø�L� r Mفصل ما بæG� qال«

অথG, হারাম ও হালােলর মেধ7 CাথGক হল, েঢাল বাজােনা ও িববােহর Cচার করা9 

৩. েকান কাজ স1াদন করার সময় ইসলামী গান গাওয়া9 কারণ, তখন কােজর মেধ7 

আনn পাওয়া যায় এবং চা�ল7টা িফের আেস9 িবেশষ কের যখন গােন েদায়া বা 



মাতািপতার দািয়� স�ােনর করণীয়  

    

��

আ�াহর িনকট সাহায7 চাওয়া ইত7ািদ থােক9 এ ধরেনর গােনর জন7 রাসূল িনেজই 

দৃWা� [াপন কের িগেয়েছন9 িতিন খnেকর যুেL যখন পিরখা খনন করিছেলন, তখন 

িতিন তার স¢ীেদর কমG চা�ল7টা িফিরেয় আনেত এ ধরেনর কাব7Dেলা পেড়ন9 েযমন 

ইবেন মাজােত বিণGত: 

  فاغفر لألنصا3 ���هاجرf  **  عيش �آلخرfال عيش <ال  �×

অথG: েহ আ�াহ! আিখরােতর জীবনই জীবন9 আপিন আনসার ও মুহািজরেদর :মা 

কের িদন9 

এ কথার উ�ের আনসার ও মুহািজররা বলল: 

  Fن
ً
  t �±ها� ما بقينا �بد�  **  ��ين بايعو� *مد�

আমরা তারাই যারা মুহা*েদর হােত িজহােদর অ¢ীকার কির9 যতিদন পযG� আমরা 

জিমেন েবেচ থািক9 

  �ال تصدقنا �ال صلينا  **  لوال �هللا ما �هتدينا ��هللا

মহান আ�াহ দয়া আমােদর উপর না থাকেল, আমরা েহদােয়ত েপতাম না এবং আমরা 

আ�াহর রােহ সদকা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না9 

  �ثبت �ألقد�� <= القينا  **  سكينة علينا  فأنزلن

আপিন আমােদর উপর শাি� বষGণ কEন9 আমরা যখন শ�র সােথ যুL করব, তখন 

আমােদর তুিম অটল ও অিবচল রাখুন9 

  <-� �����3 فتنة �بينا  **  قد بغو� علينا  ���åaو=

মুশিরকরা আমােদর উপর িনযGাতন করেছ9 তারা যখন আমােদর িশরক করেত বেল 

আমরা তা অIীকার কির9 

তারা  نا�بي... �بينا  .. [িশিরকেক অIীকার কির, অIীকার কির] বেল িচ8কার করত9 

৪. েয সব গােন আ�াহর Cশংসা, রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর েমাহা^ত ও 

রাসূেলর DণাDণ থােক, ঐ ধরেনর গান গাওয়া িন:শেnেহ ৈবধ9 অনুNপভােব েয সব 

গােন িজহােদর উপর উ<ুL করা হয়, ঈমােনর উপর অিবচল ও অটুট থাকার Cিত 

DE�ােরাপ করা হয় এবং ৈনিতক চির@ সংেশাধন িবষেয় উ8সাহ েদয়া হয়, েস সব 

গান গাওয়ােত েকান Cকার :িত নাই9 এ ছাড়াও েয সব গােন আ�াহ ও আ�াহর 

রাসূেলর ভােলাবাসা জাQত, মুসিলমেদর মােঝ সু-স1কG [াপেন সহায়তা কের, 

ইসলােমর েসৗnযG তূেল ধরা হয়, এ ধরেনর গান ৈবধ বা Cশংিসত হওয়ােত েকান 
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সেnহ নাই9 কারণ, এ ধরেনর গােনর মাধ7েম সমাজ উপকৃত হয়, মানুেষর ৈনিতক 

চির@ ও মন-মানিসকতার উfিত হয়9 

৫. বাদ7 যেzর মধ7 হেত ঈেদর িদন ও িববাহ অনু�ােন েঢাল বাজােনােক ৈবধ করা 

হেয়েছ9 িজিকেরর মজিলেশ েঢাল বাজােনা স1ূণG হারাম9 কারণ, রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তারপর তার সাহাবীরা কখেনাই িজিকেরর মজিলেস েঢাল-

তবলা বাজায়িন9 িকK ছুিফরা েঢাল বাজােনােক হালাল মেন কের এবং িজিকেরর 

মজিলেশ েঢাল বাজােনােক সূfাত বেল, অথচ তা িবদআত9 আর রাসূল সা�া�াg 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  . »ياكم �*دثاM �ألموA 3 فإ= � *دثة بدعة ú� A بدعة ضاللة< «

অথG: েতামরা কুসং¸ার হেত েবেচ থাক, কারণ, সব কুসং¸ারই হল, িবদআত9 আর 

Cিতিট িবদআত হল, েগামরািহ9 
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ছিবছিবছিবছিব    ওওওও    মূিতGরমূিতGরমূিতGরমূিতGর    িবধানিবধানিবধানিবধান::::    

ইসলাম মানুষেক এক আ�াহর ইবাদেতর িদেক আ�ান কের এবং আ�াহর সােথ অন7 

মাখলুক েযমন, আ�াহর অিল, েনককার বাnা, মূিতG, কবর, মাজার, ছিব ইত7ািদর পূজা 

করা বা েকান িকছুেক তার সােথ শরীক করা হেত িনেষধ কের9 মহান আ�াহ তা‘আলা 

েযিদন েথেক মানুেষর েহদােয়েতর জন7 নবী রাসূলেদর দুিনয়ােত পাঠান, েসিদন েথেকই 

তারা মানুষেদর তাওহীেদর দাওয়াত েদন9 মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
﴿ Mَو
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অথG, আর আিম Cিতিট সOদােয়র িনকট একজন রাসূল েCরণ কির, িতিন দাওয়াত েদন 

েয, েতামরা এক আ�াহর ইবাদত কর এবং তাDত েথেক দূের থাক9 

তাDত: আ�াহেক বাদ িদেয় েযসব িকছুর ইবাদত করা হয়, তােদর তাDত বলা হয়9 

মুশিরকরা েয সব মূিতGর পূজা করত, সূরা নূহেত মহান আ�াহ তা‘আলা তােদর আেলাচনা 

কেরন9 েযমন, বুখারী শরীেফ বিণGত, ইবেন আ^াস রা. আ�াহর তা‘আলার বাণী- 

﴿ 
b
=3ُ

َ
ذ
َ
 ت

َ
و� ال

ُ
ال
َ
 تَزِِ� َ�ق

َ
ِثً/� َ�ال

َ
و� ك

v
َضل

َ
� َ�قَْد �  َفُغوÎَ َ�َيُعوÙَ َ�نَْ»ً

َ
 ُسَو�gً َ�ال

َ
� َ�ال ¾�َ� b=3ُتََذ 

َ
²لَِهتَُكْم َ�ال

 
ً
ال

َ
ال

َ
 ض

b
 <ِال

َ
qالِِم

b
  ﴾�لظ

আর তারা বেল, েতামরা েতামােদর উপাস7েদর বজGন কেরা না; বজGন কেরা না ওয়াদ, 

সুওয়া, ইয়াDছ, ইয়াউক, ও নাসরেক9 ব°ত তারা অেনকেক পতXW কেরেছ, আর (েহ 

আ�াহ) আপিন যািলমেদরেক XWতা ছাড়া আর িকছুই বাড়ােবন না9  

এর ব7াখ7ায় বেলন, আয়ােত উে�িখত নাম Dেলা হল, নূহ আ. এর সOদােয়র েনককার 

েলাক ও মহ8 ব7িeবগG9 এরা মারা েগেল শয়তান তােদর সOদােয়র েলাকেদর িনকট ওহী 

পাঠান েয, েতামরা তােদর বসার [ােন তােদর আকৃিতেত মূিতG ৈতির কর এবং তােদর 

নােমই মূিতGDেলার নাম করণ কর9 তখন তারা তাই করল9 তখন পযG� তারা তােদর 

েকান ইবাদত করত না9 তারপর যখন এ Cজ« ¶ংস হেয় েগল, পরবতGী Cজ« এেস 

তােদর পূবGসূিরেদর উেwশ7 স1েকG না েজেন মূিতGDেলার ইবাদত করেত আরk কের9 এ 

ঘটনািট <ারা একিট িবষয় �W হয় েয, মানবজািতর মেধ7 িশরেকর িবMার লােভর Cধান 

কারণ হল, ছিব বা মূিতG9 িকK বতGমােন দু:েখর িবষয় হল, অেনেকই মেন কের, এ ধরেনর 

ছিব হালাল9 কারণ, এখন এ ধরেনর েলাক পাওয়া যায় না, যারা ছিবর ইবাদত কের9 

তােদর এ দািব সিঠক নয়9 কারণ, ছিব হল, িশরক এর Cেবেশর দরজা9 
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১. একিট কথা মেন রাখেত হেব, বতGমােনও ছিব ও মূিতGর পূজা করা হেয় থােক9 েযমন, 

ঈসা আ. ও তার মাতা মািরয়াম আ. মারা যাওয়ার পর, মহান আ�াহেক বাদ িদেয় 

তােদর আকৃিতর ইবাদত, এখেনা করা হয়9 ঈসা আ. এর ছিব স�িলত অেনক বড় বড় 

েপাWার বাজাের চড়া মূেল7 িবি½ করা হয়9 এ Dেলােক ইবাদেতর লে:7 ঘের ঝুিলেয় 

রাখা হয়, এ Dেলার Cিত স*ান CদশGন করা হয়9 

২. বতGমান যুেগও বড় বড় েনতােদর ছিবর Cিত মানুেষর মাথা নত করা হয়9 মানুষ যখন 

তােদর মূিতGর পাশ িদেয় অিত½ম কের, তখন তারা তােদর স*ােন দািড়েয় যায়, 

েকামর বাঁকা কের িপঠ ঝুিলেয় েদয়9 েযমন, আেমিরকােত জজG ওয়ািশংটন, ÆােÇ 

েনেপািলয়ন ও রািশয়ােত েলিনেনর ছিবেক রাMার েমােড় েমােড় Cিত[াপন করা 

হেয়েছ9 যারা তােদর সামেন িদেয় অিত½ম কের তােদর স*ােন মাথা ঝুঁকায়9 

বতGমােন Cিতকৃিত িনমGােণর এ ধারণািট আরব জাহান ও মুসিলম েদেশও ছিড়েয় 

পেড়েছ9 তারা কােফরেদর অ} অনুকরণ কের যােb, তারা তােদর েনতােদর Cিতকৃিত 

রাMার েমােড় েমােড় [াপন কের9 এভােব অন7ান7 মুসিলম েদশসমূেহও মূিতGর িবMার 

হেb9 েয সব টাকা িদেয় Cিতকৃিত ৈতির করা হেয় থােক, েস সব িদেয় মসিজদ 

মাVাসা, হাসপাতাল, জন-কল7াণমূলক `াÈ ৈতির কের তােদর নােম নাম করণ করা 

েযেত পাের; তােত েকান সমস7া নাই9 তােত মানুেষর উপকার আরও েবিশ হেব9 আর 

তােদর নােম নাম করণ করার মেধ7 েকান :িত নাই9 

৩. কােলর িববতGেন েদখা যােব, যারা বতGমােন Cিতকৃিত Dেলার েসজদা করেছ না, তারাও 

এক সময় এেস এDেলার েসজদা করেত আরk করেব এবং ইবাদত করেত E 

করেব9 েযমনিট ইউেরাপ, তুর¸ ও অন7ান7 েদেশ এ ধরেনর ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ9 

আর এ িবষেয় নূহ আ. এর সOদােয়র েলােকরাই হল ইিতহােসর সূচনা9 কারণ, 

তারাই Cথেম তােদর েনতােদর Cিতকৃিত [াপন কের, তারপর তােদর স*ান ও 

ইবাদত কের9 

৪. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম আলী ইবেন আবু তািলব রা. েক এ বেল িনেদGশ 

েদন েয, তুিম েকান মূিতGেক েদখা মা@ িনেিষত কের েদেব এবং েকান উঁচা কবর 

েদখেল তােক মািটর সােথ িমিশেয় েদেব9 

 

েযেযেযেয    সব সব সব সব ব°রব°রব°রব°র    ছিবছিবছিবছিব    বাবাবাবা    CিতকৃিতCিতকৃিতCিতকৃিতCিতকৃিত    ৈবধৈবধৈবধৈবধ::::    
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১. সব ব°র Eহ নাই, েস সব ব°র ছিব েতালা হালাল বা ৈবধ9 েযমন- গাছ-পালা, চÉ, 

সূযG, পাহাড়, পাথর, নদ-নদী, সমুV, পিব@ [ান, মসিজদ, মিদনার মসিজদ, বাইতু�াহ 

ইত7ািদর ছিব ৈবধ9 এর Cমাণ হল, আlু�াহ ইবেন আ^াস রা. এর উিe: িতিন 

বেলন, যিদ েতামােক ছিব িনমGাণ করেতই হয়, তেব তুিম গাছ-পালা Cাকৃিতক দৃশ7 ও 

েয সব ব°র জীবন নাই েস সেবর ছিবই অংকন কর9 

২. Cেয়াজনীয় কােজ ব7বহােরর জন7 ছিব েতালা ৈবধ9 েযমন- পাসেপাটG, ন7াশনাল আইিড 

কাডG, গািড়র লাইেসÇ ইত7ািদ Cেয়াজনীয় কােজ ছিব েতালার অনুমিত আেছ9 

৩. েচার, ডাকাত, অপরাধীেদর ধরার জন7 তােদর ছিব টািনেয় েদয়া ৈবধ, যােত তােদর 

িবচােরর মুেখামুিখ করা েযেত পাের9 

৪. েমেয়েদর জন7 টুকরা কাপড় িদেয় পুতুল বািনেয় েসDেলা <ারা েখলা-ধুলা করা ৈবধ9 

যখন তারা েছাট থােক, তখন তারা এ ধরেনর েখলা-ধুলা করেত পাের; যােত তারা 

যখন মা হয়, তখন িশেদর কীভােব লালন-পালন করেত হয়, তা িশেখ9 আেয়শা রা. 

এর কথা তার উ8কৃW Cমাণ, িতিন বেলন, 

 আিম নবী করীম সা�া�াg আলাইিহ كنت �لعب با�ناM عند �ÒL صµ �هللا عليه �سلم

ওয়াসা�াম এর সামেন েখলা-ধুলা করতাম9 আর িশেদর জন7 অ²ীল েকান েখলা-ধুলা 

½য় করা উিচত নয়; িবেশষ কের উল¢ েমেয়েদর ছিব9 কারণ, এ সব েদেখ তারাও 

িনেজরা িশখেব এবং তােদর অনুকরণ করেব9 ফেল সমাজেক কলুিষত করেব9 এ 

ছাড়াও এ সব ½য় করার মাধ7েম টাকাDেলা <ারা ইয়াgদী, নাছারা ও ইসলােমর 

শ�েদর সহেযািগতা করা হয়; যােত তারা মুসিলমেদর িবপে: শিe অজGন কের এবং 

তােদর িবEেL যুেL অবতীণG হয়9 
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ধূমপােনরধূমপােনরধূমপােনরধূমপােনর    িবধানিবধানিবধানিবধান::::    

রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম এর যুেগ িবিড়, িসগােরট তামাক ইত7ািদ িছল না9 

তেব ইসলােমর সাধারণ মূলনীিত হল, মানুেষর জন7 :িতকর, Cিতেবশীর জন7 কWকর 

অথবা স1েদর অপচয় এমন সবিকছুই হারাম9 নীেচ ধূমপান হারাম হওয়ার উপর িবেশষ 

কেয়কিট Cমাণ েপশ করা হল: 

১.  মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন- 

َبَآئَِث ﴿
ْ
يِْهُم �0

َ
ي̀بَاMِ َ�ُ�َ̀رُ� َعل bُهُم �لط

َ
لv ل ِ�ُ�َ﴾  

আর িতিন তােদর জন7 পিব@ ব°েক হালাল কেরেছন এবং অপিব@ ব°েক তােদর 

উপর হারাম কেরেছন9  

আর িবিড়-িসগােরট অপিব@ ব°র অ�ভুGe ও দুগG}ময় ব°9 

২. মহান আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন, 
ةِ ﴿

َ
ك
ُ
 �bÖْهل

َ
يِْديُكْم ِ<¨

َ
 بِأ
ْ
ُقو�

ْ
 تُل

َ
 ﴾َ�ال

েতামরা েতামােদরেক ¶ংেসর িদেক িনে:প কেরা না9  

ধূমপান মানুেষর জন7 মারা¦ক ব7ািধর কারণ হয়, েযমন ধূমপােনর কারেণ ক7াÇার, 

রeচাপ, য�া, ব: ব7ািধ ইত7ািদ আরও নানান ধরেনর ব7ািধ হেয় থােক9 

৩.  মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন,{ ْنُفَسُكم
َ
� 

ْ
و�
ُ
 َيْقتُل

َ
 েতামরা েতামােদর িনেজেদর ] { َ�ال

হত7া কেরা না9] ধূমপােনর কারেণ মানুেষর আয়ু কেম আেস এবং অকাল মৃতু7র কারণ 

হয়9 

৪. মহান আ�াহ তা‘আলা মেদর :িত স1েকG বেলন, 
ِعِهَما﴿

ْ
َ�ُ ِمن غbف

ْ
ك
َ
ُمُهَمآ �

ْ
 . ﴾َ�[ِع

আর এ দুিটর Dণাহ উপকােরর েচেয় অিধক মারা¦ক9  

অনুNপভােব ধূমপােনর :িত উপকােরর তুলনায় মারা¦ক9 বরং ধূমপােন :িত ছাড়া 

েকান উপকার নাই9 

৫. মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
و�3ً﴿

ُ
ف
َ
يَْطاُ= لَِر̀بِه ك

b
َ= �لش

َ
°�َ qِيَاِط

b
َو�َ= �لش

ْ
 ِ<خ

ْ
نُو�

َ
3ِيَن �

`
ُمبَذ

ْ
 �ل
b
=ِ>﴾ .  

িনjয় অপচয়কারী হল, শয়তােনর ভাই9 আর শয়তান তার Cভূেক অIীকারকারী9  

ধূমপান হল, অেথGর অপচয়9 আর স1েদর অপচয় করা হল, শয়তােনর কাজ9 

৬. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
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  »ال ¿3 �ال ¿�3 «

ইসলােম :িতQM হওয়া বা :িত করার েকান অবকাশ নাই9 আর ধূমপান মানুেষর 

জন7 :িতকারক, Cিতেবশীর কেWর কারণ এবং স1েদর অপচয়9 

৭. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 

 å� মহান আ�াহ তা‘আলা েতামােদর জন7 স1েদর অপচয় করােকرB �هللا لكم <ضاعة ��ا]

অপছn কেরেছন9 

৮. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 
  »� �مË معاü <ال ��جاهرين «

আমার উ*েতর সব অপরাধীেক :মা করা হেব9 তেব মুহািজরেক :মা করা হেব না9 

অথGা8 েয ব7িe Cকােশ7 অপরাধ কের এবং েকান অপরাধ কের তা মানুেষর সামেন 

Cকাশ কের9 ধূমপানকারী Cকােশ7 ধূমপান কের, অন7েদর ধূমপােনর মত অপরাধেক 

উ8সাহ েদয়9 

৯.  রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
» B3من �= يؤمن باهللا ���و� �آلخر فال يؤ- جا«  

েয ব7িe আ�াহ ও আিখরাত িদবেসর Cিত িবsাস কের, েস েযন তার Cিতেবশীেক 

কW না েদয়9 Cিতেবিশেক কW েদয়া হারাম9 আর ধূমপানকারী তার মুেখর দুগG} <ারা 

তার ªী, স�ান ও Cিতেবশীেদর কW েদয়9 িবেশষ কের েফেরশতা ও মুসি�রা তার 

মুেখর দূগGগে}র কারেণ কW পায়9 
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দাদাদাদািড়িড়িড়িড়    বড়বড়বড়বড়    করারকরারকরারকরার    িবধানিবধানিবধানিবধান::::    

১. মহান আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
َق �هللا` ﴿

ْ
=b َخل يَُغ̀/ُ

َ
ُهْم فَل bَ�آلُمَرغ﴾  

আর দািড় মুtন আ�াহর সৃিWেক পিরবতGন করার সািমল এবং শয়তােনর অনুকরণ ৈব 

িকছুই না9 [সূরা আন-িনসা: ১১৯] 

২.  রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
  . »و�جز�� �لشو��3 ��3خو� �للA ý خالفو� ��ج «

 

েতামরা েগাপেক খাট কর, দািড়েক বড় কর এবং অি�পূজকেদর িবেরািধতা কর9 

অথGা8 দািড় যিদ েতামােদর েঠােটর উপর বিধGত হয়, তখন বিধGতাংশ েতামরা েকেট 

েফল9 আর কােফরেদর িবেরািধতা INপ েতামরা েতামােদর দািড়েক ল�া কর9 

৩.  রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
» aقص �ألظافر ع� A ا��� Ùلسو�_ ��ستنشا�� A عفا� �للحية]� A �3قص �لشا A fمن �لفطر....«  

 

দশিট িজিনষ িফতরােতর অ�ভুGe9 আর তা হল, েগাপেক খাট করা দািড়েক ল�া 

করা, িমসওয়াক করা, পািন িদেয় পিব@তা অজGন করা এবং হাত-পােয়র নখ কাটা....9 

৪. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম েয সব পুEষরা নারীেদর সােথ সাদৃশ7 রােখ, 

তােদর অিভশাপ কেরন9 আর দািড় মুtন নারীেদর সােথ সাদৃশ7 রাখারই নামা�র এবং 

আ�াহর রহমত হেত বি�ত হওয়ার কারণ9 

৫. রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
3 عز �جل �= �ع� GيË ��= �قص «  Çمر� dلك   . »شا3

তেব আমার রব আমােক আেদশ েদন েয, আিম েযন আমার দািড়েক বড় কির এবং 

েগাপেক খাট কির9 মেন রাখেত হেব, দািড়েক বড় করা আ�াহ ও তার রাসূেলর 

িনেদGশ, যা পালন করা অবশ7ই কতGব7 বা ওয়ািজব9 
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মাতামাতামাতামাতা----িপতারিপতারিপতারিপতার    সােথসােথসােথসােথ    ভােলাভােলাভােলাভােলা    ব7বহারব7বহারব7বহারব7বহার    করাকরাকরাকরা::::    

তুিম যিদ দুিনয়া ও আিখরােতর কল7াণ চাও তাহেল িনেo বিণGত উপেদশDেলা পালন কর9 

১. মাতা-িপতার সােথ ভােলা ব7বহার করেব9 তােদর কখেনাই কW েদেব না এবং তােদর 

ধমক িদেয় কথা বলেব না9 তােদর সােথ সুnর ও মেনারম ব7বহার করেব9 

২. তারা যিদ েকান অন7ােয়র আেদশ না েদয়, তখন তােদর আেদেশর আনুগত7 করেব9 

আর তারা যিদ েকান অন7ায় কাজ করেত বেল, তাহেল তােদর অনুকরণ হেত িবরত 

থাকেব9 কারণ, আ�াহর নাফরমািনেত েকান মাখলুেকর আনুগত7 নাই9 

৩. মাতা-িপতার সােথ ন� ব7বহার করেব, তােদর সােথ মুখ কালাকািল করেব না এবং 

তােদর িদেক েচাখ রািঙেয় তাকােব না9 

৪. মাতা-িপতার সুনাম, মান-মযGাদা ও তােদর ধন-স1ি�র সংর:ণ করেব9 তােদর 

অনুমিত ছাড়া তােদর েকান িকছু ধরেব না9 

৫. েয কাজ করেল তারা খুিশ হয়, তা করা9 েযমন, তােদর েখদমত করা, পড়া েলখা করা 

ও তােদর জন7 Cেয়াজনীয় িজিনষপ@ িকেন েদয়া9 

৬. েতামার যাবতীয় কেমG তােদর সােথ পরামশG করেব9 যখন বাধ7 হেয় তােদর েকান 

িবেরািধতা কর, তােদর কােছ :মা েচেয় নাও9 

৭. তারা যিদ েতামােক ডােক তাহেল, হািস মুেখ তােদর কথার উ�র িদেব9 

৮. তােদর মৃতু7র পর তােদর জীিবত আ¦ীয় Iজন ও ব}ু-বা}বেদর স*ান CদশGন 

করেব9 

৯. তােদর সােথ ঝগড়া করেব না9 তােদর েকান ভুল েদখেল, সিঠকিট সুnরভােব বুিঝেয় 

েদেব9 

১০. তােদর সােথ েকান Cকার হ8কারীতা করেব না9 তােদর উপর েতামার আওয়াজেক 

উঁচা করেব না9 তােদর কথা মেনােযাগ িদেয় নেব9 

১১. মাতা-িপতা যখন েতামার িনকট Cেবশ করেব তখন তােদর তুিম দািড়েয় স*ান 

িদেব9 তােদর মাথায় চুমু িদেব9 

১২. ঘেরর কাজ কেমG মা সহেযািগতা করেব এবং বািহেরর কােজ িপতােক সাহায7 করেব9 

১৩. যত বড় DE�পূণG কাজই েহাক না েকন, তােদর অনুমিত ছাড়া বািহের েকাথাও 

সফের যােব না9 তারপরও যিদ তুিম বাধ7 হও, তাহেল তুিম তােদর সােথ েযাগােযাগ 

র:া করেব9 
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১৪. তােদর কামরায় তােদর অনুমিত ছাড়া Cেবশ করেব না, িবেশষ কের তােদর ঘুম ও 

িব�ােমর সময়9 

১৫. তুিম যিদ ধূমপােন অভ7M হও, তাহেল তােদর সামেন ধূমপান করেব না9 

১৬. তােদর পূেবGই েখেত বসেব না, খাওয়ার সময় তােদর স*ান র:া কের খােব9 

১৭. তােদর িবপে: েকান িমথ7া কথা বলেব না9 আর তারা যিদ েতামার অপছn েকান 

কাজ কের, তুিম তােদর সােথ দুবG7বহার কেরা না9 

১৮. তুিম ªী স�ানেদর মাতা-িপতার সKিWর উপর Cাধান7 িদেব না9 সবিকছুর পূেবG তুিম 

তােদর সKিW কামনা করেব9 কারণ, আ�াহর সKিW বা অসKিW মাতা-িপতা সKিW ও 

অসKিWর উপরই িনভGর কের9 

১৯. তাদের আসন েথেক উঁচা েকান আসেন তুিম বসেব না9 অহংকারী কের তােদর িদেক 

পা িবিছেয় িদেয় বসেব না9 

২০. তুিম যত বড় েনতা বা চাকুরীজীবী হও, তােদর পিরচয় তুেল ধরেত তুিম কখেনাই 

ভুল করেব না9 তােদর পিরচয়েক অIীকার করেত এবং েকান কথার মাধ7েম তােক 

কW েদয়া হেত স1ূণG সতকG থাকেব9 

২১. মাতা-িপতার জন7 খরচ করেত তুিম কখেনাই কৃপণতা করেব না9 এিট অবশ7ই 

Iিবেরাধী কাজ9 কারণ, েতামার স�ানও েতামার সােথ তাই করেব তুিম যা কের 

থাক9 

২২. েবিশ েবিশ কের মাতা-িপতােক েদখেত যােব, তােদর জন7 িবিভf ধরেনর হািদয়া 

িনেয় যােব9 আর তারা েছাট েবলায় েতামােক েয, লালন-পালন করেছ, তার জন7 

তােদর কৃতZতা আদায় করেব9 তুিম েতামার স�ানেদর সােথ েতামার িবষয়িট তুলনা 

কের েদখেব9 

২৪. সবGািধক স*ােনর হকদার েতামার মা তারপর েতামার িপতা9 আর মেন রাখেব মাতা-

িপতার পােয়র তেল স�ােনর েবেহM9 

২৫. মাতা-িপতার নাফরমািন করা হেত িবরত থাকেব9 অন7থায় দুিনয়া ও আিখরােতর 

যাবতীয় কল7াণ হেত বি�ত হেব9 আর েতামার িশরা েস রকম আচরণ করেব, 

েযমনিট তুিম তােদর সােথ কেরিছেল9 

২৬. যখন মাতা-িপতা হেত েকান িকছু চাইেব, তখন নরম ভােব চাইেব9 যখন েতামােক 

িদেব তখন তুিম তােদর কিরয়া আদায় করেব, আর যখন িনেষধ করেব, তখন তুিম 

:মা চাইেব9 তােদর িনকট েকান িকছু পাওয়ার জন7 বাড়াবািড় করেব না9 
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২৭. যখন তুিম কামাই-Eিজ করেত স:ম হেব, তখন তুিম তাই করেব এবং মাতা-িপতার 

সাহায7 করেব9 

২৮. মেন রাখেব েতামার উপর েতামার মাতা-িপতার অিধকার রেয়েছ, েতামার উপর 

েতামার ªীর অিধকার রেয়েছ9 সুতরাং, Cেত7ক পাওনাদারেক তার পাওনা আদায় 

করেব9 উভেয়র মােঝ সাম�স7তা বজায় রাখেব এবং উভেয়র জন7 েগাপেন হািদয়া 

পাঠােব9 

২৯. যখন েতামার মাতা-িপতার েতামার ªীর সােথ ঝগড়া কের, তখন েতামােক অবশ7ই 

বুিLম�ার পিরচয় িদেত হেব9 তুিম েতামার ªীেক েবাঝােব েয, যিদ সত7 তােদর সােথ 

হয়, তেব তুিম তােদর পে:র েলাক এবং তােদর সKিW অজGেন তুিম বাধ79 

৩০. িববােহর ব7াপাের মাতা-িপতার সােথ যিদ মতিবেরাধ েদখা েদয়, তখন েতামরা 

শরীয়েতর িবধানেক িবচারক মানেব9 কারণ, েতামােদর জন7 উ�ম সহেযাগী9 

৩১. মাতা-িপতার েদায়া ও বদেদায়া উভয়ই আ�াহর িনকট Qহণেযাগ79 সুতরাং তুিম 

তােদর বদেদায়া বা অিভশাপ হেত েবেচ থাকেব9 

৩২. মানুেষর সােথ ভােলা ব7বহার কর, মানুষেক গািল েদেব না, কারণ, েয মানুষেক গািল 

েদয় মানুষও তােক গািল েদয়9 রাসূল সা�া�াg আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 
» Bيسب �با �لرجل فيسب �با A يهh�� يسب �مه فيسب �مه  من �لكبائر شتم �لرجل�« .  

৩৩. তােদর জীবwশায় তােদর েবিশ েবিশ েদখেত যােব9 আর তােদর মৃতু7র পর তােদর 

প: হেত তােদর নােম দান-খয়রাত কর9 তােদর জন7 এ বেল েবিশ েবিশ েদায়া 

করেব- 

[  �3�Rhلو�� n غفر ] েহ Cভূ তুিম আমােক এবং আমার মাতা-িপতােক :মা কর9 [ 

ما 3بياÜ صغ/�3>هما ك��3   ] . েহ Cভূ তুিম আমার মাতা-িপতার Cিত অনুEপ দয়া 

কর, েযমনিট তারা আমােক েছাট েবলা লালন-পালন কেরিছল9 


