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ভূিমকা  

 هل وع ممد، نبخغي ع والسالم والصالة العيل�، رب   المد

 .أجع� واحبه

যাবতীয় �শংসা মহান রা�ুল আলামীেনর িযিন সম� জাহােনর 
�িতপালক। আর সালাত ও সালাম নািযল েহাক আমােদর নবী মুহা�দ 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র উপর, িযিন সম� নবীগেণর েসরা ও 
সবরেে�। আরও সালাত ও সালাম নািযল েহাক তার পিরবার, পিরজন 
ও সাথী-স�ীেদর উপর।  

অ�েরর আমলসমূেহর অনযতম আমল হল, পরেহজগাির ও �ীনদাির। 
পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, �ীেনর খুঁিটসমূহ তথা িভি�সমূেহর  কিট 
অনযতম িভি� ও খুিট। তাকওয়া, পরেহজগাির ও আ�াহ রা�ুল 
আলামীন  র ভয় ছাড়া ঈমানদাির চেল না। মেন রাখেত হেব, �ীনদাির 
মানবা�া ও অ�রেক যাবতীয় নাপাকী-অপিব�তা েথেক পিব� কের 
 বং িবিভ� ধরেনর মানিবক বযািধ-িহংসা, িবে�ষ, পরিেকাতরাতা 
াতযািদ হেত মুু কের। পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, ঈমানী বৃেকর 
ফল  বং ঈমােনর েসৗ�যর। �ীনদাির ছাড়া ঈমান, ফল ছাড়া বৃেকর 
মত। ঈমােনর পিরপূণরতার জনয �ীনদাির আবশযক। তেব �ীনদাির িক 
তা আমােদর অবশযা জানা থাকেত হেব। আমরা অেনেকা 
পরেহজগাির ও �ীনদাির িক তা জািন না।   জনয পরেহজগাির ও 
�ীনদাির স�েকর আেলাচনা খুবা জরির। যােত আমরা েকানিট 
�ীনদাির আর েকান েগাড়ািম তা জানেত ও বুঝেত পাির। 
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আমরা   িকতােব �ীনদাির- ورع-  র সংজা, হাকীকত, উপকািরতা ও 
ফলাফল াতযািদ িনেয় আেলাচনা করব। সােথ সােথ  খােন থাকেব 
িকভােব আমরা �ীনদাির অজরন করেত পাির তার আেলাচনা, মু�াকী ও 
পরেহজগার িহসােব আমরা িনেজেক িকভােব গেড় তুলেত পাির তার 
আেলাচনা। আর আমার   িরসালািট, অ�েরর আমলসমূেহর ধারাবািহক 
আেলাচনারা  কিট অংশ িবেশষ।  কিট ালমী �িশকণ েসোের 
আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােক আেলাচনা করার সুেযাগ িদেয়িছেলন, 
তখন আিম   িবষয়িটর উপর আেলাচনা কির। আমার আেলাচনািটেক 
িরসালা-পুি�কা- আকাের রপ েদয়া হয়। আমার সােথ িকছু আহেল 
ালম সাথী িছল, যারা আমােক িবিভ�ভােব   িবষেয় সহেযািগতা 
কেরন।  

আমরা তােদর জনয আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িনকট কামনা কির, 
িতিন েযন তােদর ও আমােদর সবার জনয যাবতীয় কলযাণ ও 
কািময়ািবেক সহজ কের েদন  বং ালম ও আমেলর পথেক উ�ুু 
কের েদন। িন�য় িতিন আমােদর �াথরনা েশােনন  বং কবুল কেরন। 
আমীন। 

মুহা�াদ সােলহ আল-মুনাে�দ
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িবষেয়র গরর 

আ�ামা তাউস রহ. বেলন, ঈমােনর দৃ�া� হল, বৃেকর মত, তার মূল, 
কা� ও ডাল-পালা হল,   কথার সাকয েদয়া, আ�াহ ছাড়া েকান ালাহ 
নাা, মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আ�াহ রা�ুল আলামীন 
 র রাসূল। আর ঈমান বৃেকর ফল হল, পরেহজগাির ও �ীনদাির। েয 
বৃেকর ফল নাা তার মেধয েকান উপকািরতা নাা। আর েয েলােকর 
মেধয �ীনদাির নাা তার মেধয েকান কলযাণ নাা০

1।  

কােসম াবেন উসমান রহ. বেলন, পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, �ীেনর 
খুঁিট১

2। আেরা মেন রাখেত হেব, আসল াবাদতা হল, �ীনদাির অজরন 
করা। হােরস াবন আসাদ আল-মুহােসবী রহ. বেলন, আসল াবাদত 
হল, �ীনদাির। কােসম আল-জুয়ী রহ. বেলন, �ীেনর মূল হল, 
পরেহজগাির ও �ীনদাির অবল�ন করা। �ীনদাির হল  কজন বা�ার 
েযাগযতার আসল �মাণ২

3। ওমর াবনুল খা�াব রািদয়া�াহ ‘আনহ ও 
আ�ু�াহ াবেন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ তারা উভেয় বেলন,  

 وىل حدث، ىاا حديثه ادق ىل وانظموا اخيمه، وال أحد االة ىل رغظموا ال «

 »أىف ىاا ورعه وىل ائتمن، ىاا أمينته

“েতামরা েকান মানুেষর সালাত ও সাওেমর িদেক েদেখ তার �ীনদাির 
িবচার করেব না। যখন েস কথা বেল তখন সতয বেল িকনা তা েদখেব, 

                                                            
1 আ�ু�াহ াবন আহমেদর আসসু�াহ: ৬৩৫।  
2 তািরেখ দােমশক: ৪৯/১২২। 
3 হিলয়াতুল আওিলয়া: ১০/৭৬। 
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যখন তার িনকট আমানত রাখা হয়, তখন তার আমানতদািরতার �িত 
লকয করেব  বং যখন অসুঅ হয়, তখন তার �ীনদািরর �িত লকয 
করেব”৩

4।  

সালেফ সােলহীনগণ �ীনদাির িকভােব অজরন করেত হয়, তা িশখেতা। 
আ�ামা জাহহাক রহ. বেলন, 

“আমােদর যুেগ আমরা �ীনদাির িশখতাম। িতিন আরও বেলন, আমরা 
আমােদর সাথীেদর েদখতাম তারা িকভােব �ীনদাির অজরন করা যায় তা 
িশখেতা”।  

�ীনদািরর সংজা: 

আিভধািনক অথর: অিভধােন  র অথর হল, সংেকাচ েবাধ করা।  

িক� শ�িটর মূল অথর হল, হারাম েথেক িবরত থাকা, তারপর শ�িটেক 
রপক অেথর বযবহার করা হেল, তার �ারা উে�শয হল, মুবাহ ও হালাল 
ব� েথেক িবরত থাকা৪5।  

পািরভািষক অথর:  

শ�িট পািরভািষক অথর িবষেয় আেলমেদর মেধয মতিবেরাধ রেয়েছ।  

                                                            
4 শয়াবুল ঈমান: ৫২৮১, ৫২৭৮।  
5  িলসানুল আরব: ৩৮৮/৮। 
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আ�ামা ফুজাাল াবেন আয়াজ রহ. বেলন,  

 الحيرم  اجتغيب :الورع

তথা �ীনদাির হল, িনিষ� িবষয় হেত িবরত থাকা”৫F الورع“

6।  

আ�ামা াবরাহীম াবেন আদহাম রহ. বেলন,  

 الفضالت ورمك يعغخك، ال مي ورمك ىبهة، ك رمك :الورع

“পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, সে�হযুু ব�, অনথরক কমরকা� ও 
অিতরি�ত েকান কাজ করা হেত িবরত থাকা”।६F

7 

আ�ামা াবনুল কাােয়যম �ীনদািরর সংজা িদেত িগেয় বেলন,  

ش مي  رمك :الورع ُى
 اآلخمة ف ضره 

“�ীনদাির হল, েয কাজ করেল আিখরােতর কিতর আশংকা রেয়েছ, তা 
পিরহার করা”৭F

8।  

আবু বকর মুহা�দ াবন আলী আল কাতানী রহ. বেলন, 

 الفس واخينة األدب، مالزمة هو  :الورع
                                                            
6  হিলয়াতুল আওিলয়া: ৯১/৮। 
7  মাদােরজুস সােলকীন ২১/২. 
8  আল-ফাওয়ােয়দ: ১১৮. 
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“�ীনদাির হল, িশ�াচািরতা অবল�ন করা  বং আ�ার েহফাজত 
করা”৮

9।  

আ�ামা যুরকানী রহ. বেলন,  

 نأس نه مي الوقوع من حذراً  نه نأس ال مي رمك :الورع

“�ীনদাির হল, যােত েকান কিত নাা তা েছেড় েদয়া যােত েয কােজ 
কিত আেছ তা হেত বাচঁা যায়”৯F

10।  

আ�ামা জুরজানী রহ. বেলন, 

 الحمميت ف الوقوع من خوفيً  اليبهيت اجتغيب :الورع

“�ীনদাির হল, সে�হযুু িবষয়সমূহ হেত েবেঁচ থাকা, যােত হারােম 
িল� না হেত হয়”১০F

11।  

েকান েকান আেলম �ীনদািরর সংজা িদেয় বেলন, 

 يم�ب ال مي ىل يم�ب مي رمك ف كه: الورع

                                                            
9  তািরেখ দােমশক ২৫৭/৫৪. 
10 মানােহলুল  রফান: ৪২/২. 
11 আত-তািরফাত: ৩২৫. 
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“েয সব ব� েতামােক সে�হ সংশেয়র িদেক িনেয় যায়, তা েছেড় 
েযসব ব� েতামােক সে�হ সংশেয়র িদেক িনেয় যায় না, তার �িত 
ঝুঁেক পড়ােক পরেহজগাির বেল”১১

12।  

অপর  কজন িবজ আেলম বেলন,  

 من اإلخالص طهيرة ف الظم ردقخق :وغيته مغه، �ذر مي ك رو� :الورع حقخقة

 الف الشك ىيئبة

“�ীনদািরর হািককত হল, েয ব�েক মানুষ আশ�াযুু মেন কের, তা 
হেত িবরত থাকা। আর তার েশষ গ�বয হল, েছাট িশরেকর আশ�া 
হেত িনয়তেক পুত-পিব� করার �িত সূ� দৃি� েদয়া”১২F

13।  

উে�িখত আেলাচনা �ারা বুঝা যায়, �ীনদাির ও পরেহজগািরর সংজায় 
িবিভ� ধরেনর মতামত পিরলিকত। সবার মতামতেক  ক� করার 
লেকয আমরা বলব, পরেহজগাির ও �ীনদািরর চারিট �র আেছ: 

 ক- সাধারণ েলােকর �ীনদাির: আর তা হল, হারাম ব� হেত িবরত 
থাকা।  

দুা- েনককার েলাকেদর �ীনদাির: েয সব কােজ হারােমর স�াবনা 
রেয়েছ, তা হেত িবরত থাকা।  

                                                            
12 ফায়জৃল কািদর: ৫২৯/৩. 
13 ফায়জৃল কািদর: ৫৭৫/৩. 
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িতন- মু�াকীেদর �ীনদাির: েয সব কােজ েকান কিত নাা েসসব 
কাজেক কিত হয়  মন েকান কােজ িল� হওয়ার আশ�ায় েছেড় 
েদয়া।  

চার- সতযবাদীেদর �ীনদাির:  মন কমরকা� হেত িবরত থাকা, যােত 
িব�ু পিরমাণও কিত নাা। িক� েস আশ�া কের, না জািন কাজিট 
গাার�াহর উে�েশয হেয় যায় অথবা না জািন কাজিট অপছ�নীয় বা 
অপরােধর অ�ভুরু হয়।   আসং�া েথেক েস   ধরেনর কাজ করা 
হেত িবরত থােক।  

উপের েয চারিট �েরর কথা আেলাচনা করা হেয়েছ, তার েকান না 
েকান  কিটর িভি�েত ওলামাগণ �ীনদািরর সংজা তুেল ধেরেছন। 

পরেহজগাির বা �ীনদািরর গরর ও ফিজলত: 

আ�াহ রা�ুল আলামীন মহা�� আল-কুরআন নািযল করার িহকমত 
অসংখয ও অগিণত;  সব িহকমেতর বণরনা িদেয় েশষ করা যােব না। 
তেব িহকমতসমূেহর অনযতম িহকমত হল, মানুষেক পরেহজগার ও 
মু�াকী বানােনা। অথরাা, মানুষ যােত তাকওয়া, পরেহজগাির ও 
�ীনদািরর গেণ গণািাত হেত পাের  বং দুিনয়া ও আিখরােতর যাবতীয় 
কলযাণ হািসেল সকম হয়, তার জনযা কুরআন নািযল করা। আ�াহ 
রা�ুল আলামীন কুরআেন করীেম  রশাদ কের বেলন,  
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ٰلَِ�ٰتِ  ِمنَ  َ�ۡعَمۡل  َوَمن ﴿ َّ  َوَ�َ�ٰلَِك  ١ اَهۡضمٗ  َوَ�  اُظۡلمٗ  َ�َاُف  فََ�  ُمۡؤِمنٞ  َوُهوَ  ل�
نَزۡ�َ�ٰهُ 

َ
ۡ�َنا اَعَر�ِيّٗ  قُۡرَءانًا أ ّ ََ َُّقونَ  َ�َعّلُهمۡ  للۡوَِ�يدِ  ِمنَ  �ِيهِ  َو وۡ  َ�

َ
 ﴾١ �ذِۡكرٗ  لَُهمۡ  ُ�ِۡدُث  أ

 .]١١٣: سورة طه[

“আর   ভােবা আিম আরবী ভাষায় কুরআন নািযল কেরিছ  বং তােত 
িবিভ� সতকরবাণী বণরনা কেরিছ, যােত তারা মু�াকী হেত পাের অথবা 
তা হয় তােদর জনয উপেদশ”। [সূরা তাহা, আয়াত: ১১৩] 

আ�ামা �াতাদাহ রহ. আ�াহর বাণীেত িজিকর শে�র বযাখযায় বেলন, 
 র �ারা উে�শয হল, �ীনদাির, পরেহজগাির ও তাকওয়া১৩F14।  

আ�াহ রা�ুল আলামীন কুরআেন করীেম �ীনদার েলাকেদর কািময়ািব 
লাভ ও সফলতার  কািধক দৃ�া� বণরনা কেরন, যােত তারা তােদর 
�শংসনীয় অবঅার উপর অটল ও অিবচল থােক। আ�াহ রা�ুল 
আলামীন বেলন,  

فَلَمۡ  ﴿
َ
ۡهلَۡكَنا َ�مۡ  لَُهمۡ  َ�ۡهدِ  أ

َ
 َ�ٰلَِك  ِ�  ِِنّ  َمَ�ِٰكنِِهمۚۡ  ِ�  َ�ۡمُشونَ  لۡ�ُقُرونِ  ّمِنَ  َ�ۡبلَُهم أ

ْوِ�  �َ�ٰتٖ 
ُ
 .]١٢٨: سورة طه[  ﴾ ١ لَُّ�ٰ  ّ�ِ

“ িট িক তােদরেক সাপথ �দশরন করল না েয, আিম তােদর পূেবর 
কত মানবেগাি�েক �ংস কের িদেয়িছ, যােদর বাসভূিমেত তারা িবচরণ 
কের? িন�য়  র মেধয রেয়েছ িবেবক স��েদর জনয িনদরশন”। [সূরা 
তাহা, আয়াত: ১২৮]  

                                                            
14 তাফসীের তাবারী ৪৬৪/৮. 
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আ�ামা �াতাদাহ রহ. বেলন,  

  الورع أهل هم ال� أولو

“জানী তারাা যারা �ীনদার ও পরেহজগার”১৪F

15।  

মানুষ যােত পরেহজগার ও �ীনদার হয়, তার জনয আ�াহ রা�ুল 
আলামীন তার �ীয় িকতাব মহা�� আল কুরআন নািযল কেরন  বং 
কুরাআেন িবিভ� ধরেনর দৃ�া� বণরনা কেরন।  েত �� �মািণত হয়, 
�ীনদাির অবল�ন করা অতীব গররপূণর ও জরির।  

মেন রাখেত হেব, আমরা েয তাকওয়া বা �ীনদািরেক ওয়ািজব বলিছ 
তা হল উে�িখত �ীনদািরর �রসমূেহর সবরিন� �র।  

�ীনদাির অবল�ন করার ফিজলত: 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম িবিভ� হািদেস �ীনদাির অবল�ন 
করার অেনক  ফিজলত বণরনা কেরন।  খােন িকছু ফিজলত তুেল ধরা 
হল। েযমন-  

আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

َم�َْمَة، يَي « نْ  هى ًًع �ى ًْعبَدَ  نرَ�ْ  ور�
َ
س�  أ

ّ
نَي الي

َ
   »أ

                                                            
15 তাফসীের তাবারী ৪৭৫/৮. 
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“েহ আবু হরাারা তুিম মু�াকী ও পরেহজগার হও, তাহেল তুিম সম� 
মানুেষর েচেয় বড় াবাদতকারী বেল িবেবিচত হেব”১৫

16। সায়াদ াবেন 
আিব ওয়া�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

مى  « يغ��ى  »الَوَرًىع َخْ�د�

“েতামােদর উ�ম �ীন হল েতামােদর �ীনদাির”১৬F

17।  

হজাাফা াবনুল ায়ামান রািদয়া�াহ ‘আনহ হেতও অনুরপ হািদস 
বিণরত১৭F

18। আমর াবন �াাস আল মালায়ী হেত বিণরত, িতিন বেলন, 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

م َمَالكى  « يغ��ى  » الَوَرًىع د�

“েতামােদর �ীেনর রাজর হল, �ীনদাির”১৮F

19।  

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন,  

                                                            
16  াবেন মাজাহ: ৪২১৭ আ�ামা আলবানী রহ. হাদীসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত 

কেরন।   
17 হােকম: ৩১৪ আ�ামা যাহাবী রহ. হাদীসিটর সমথরন কেরন। 
18  হােকম ৩১৭, িতবরািন মুজামুল ওসীত, ৩৯৬০, আলবানী রহ. হাদীসিটেক সহীহ 

বেল আখযািয়ত কেরন।  
19  মুসা�ােফ াবেন আিব শাাবাহ: ২৬১১৫. 
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 ىال مغهي أعجبه وال النخي، من شءٌ  ا� ا  علخه وسلم ا  رسول أعجب مي «

 
ً
  » َور�ع

“দুিনয়ার েকান ব� রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক মু� করেত 
পােরিন। পরেহজগাির ও �ীনদাির ছাড়া েকান িকছুা তােক েস পিরমাণ 
আন� িদেত পােরিন েয পিরমাণ আন� তােক তাকওয়া িদেয়েছ”১৯F

20। 

মেন রাখেত হেব, দুিনয়ার �িত রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 
 র িব�ু পিরমাণ আ�হ িছল না। তাা যখন তার িনকট দুিনয়ার েকান 
ধন-স�ি� আসত, তখন িতিন েসগেলােক তাড়াতািড় ববন কের 
িদেতন। িনেজর কােছ িকছুা রাখেতন না। িতিন ালম, আমল ও 
�ীনদািরেক অিধক গরর িদেতন। হারাম ও হালােলর বরেখলাফ 
করােক িতিন েকান �েমা েমেন িনেতন না। 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম েযভােব �ীনদাির অবল�েনর 
গরর িদেয় থােকন। অনুরপভােব আমােদর সালেফ সােলহীনগণও 
�ীনদাির অবল�েনর িবষেয় িবেশষ গররােরাপ কেরন  বং তারা রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ােমর পদা� অনুসরণ কেরন। তারা তােদর 
কথা ও কােজর মাধযেম মানুষেক তাকওয়া অজরন ও �ীনদাির অবল�ন 
করার জনয উাসাহ �দান কেরন। িবিভ�ভােব মানুষেদর �ীনদাির 
অজরেনর িদেক আআান করেতন। েযমন- 

ওমর াবেন খা�াব রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত িতিন বেলন,  

                                                            
20  তাবরানী মুজামুল ওসীত: ৫৩৫. 
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েশষ রােত নড়াচড়া করা অথরাা তাহা�দ পড়া বা িজিকর আজকার 
করার নাম িক� �ীন নয়, �ীন হল, �ীনদাির   পরেহজগাির অবল�ন 
করা২০21। 

অথরাা, যারা �ীনদাির অবল�ন কের তারাা হল, সিতযকার �ীনদার। 
অেনেক আেছ েভার রােত উেঠ তাহা�ুদ পেড়, িক� হারাম হালােলর 
মেধয েকান পাথরকয কের না, মানুেষর হেকর �িত �েকপ কের না, 
নযায় অনযােয়র েকান িবচার িবে�ষণ কের না।  রা সিতযকার �ীনদার 
নয়।  তােদর তাহা�ুদ �ারা তারা েকান উপকৃত হেত পারেব না  

হাসান রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত িতিন বেলন, সেবরা�ম াবাদত 
হল, িচ�া-িফিকর করা ও �ীনদাির অবল�ন করা২১22। িতিন আরও 
বেলন, িহকমত ও বুি�ম�া হল, �ীনদাির২২

23। 

অথরাা, যারা িচ�া-িফিকর কের, তােদর মেধয সিতযকার মানবতা জা�ত 
হয়। তখন তারা তােদর িনেজেদর বযাপাের  বং মানুেষর বযাপাের 
সতকর হয়। মানুেষর হক তারা ন� কের না  বং আ�াহ রা�ুল 
আলামীন  র হকও তারা ন� কের না। তােদর �ারা েকান �কার 
অনযায় অনাচার সংঘিটত হয় না। তার হারাম েথেক িবরত থােক। 
িচ�া-িফিকর করার গরর  তা েবিশ েয, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�াম িচ�া িফিকর করােক াবাদত বেল আখযািয়ত কেরন।  

                                                            
21  ামাম আহমদ াবেন হা�ল, আয-যুহদ ১২৫. 
22  াবেন আিবদ-দুিনয়াম, আল-ওয়ারয়ু ৩৭. 
23  তাফসীের বগবী ৩৩৪/১, তাফসীের কুরতবী ৩১৩/৩. 
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সাঈদ াবনুল মুসাােয়যব রহ. বেলন, াবাদত হল, আ�াহ রা�ুল 
আলামীন যা হারাম কেরেছন, তা হেত িবরত থাকা  বং আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর িনদশরনসমূেহর িচ�া করা২৩24।  

হারাম েথেক িবরত থাকা েয াবাদত  েত েকান সে�হ নাা। কারণ, 
 কিট হািদেস বিণরত  ীর সােথ সহবাস করােক রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম াবাদত বেল আখযািয়ত করেল  কজন সাহাবী 
তােক িজজাসা কের বলল, েহ আ�াহর রাসূল!  কজন েলাক তার  ীর 
সােথ েযৗন চািহদা িনবারণ করল তা িকভােব াবাদত হেত পাের? তখন 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন, যিদ েলাকিট 
েযৗিবক চািহদা তার  ীর সােথ না িমিটেয় অনয েকান মিহলার সােথ 
বযিভচার করত, তাহেল তােত িক তার গনাহ হত? সাহাবী বলল, 
অবশযা গনাহ হত। তখন রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 
বলেলন, েযেহতু েস হারােম না িগেয় হালাল উপােয় �েয়াজন েমটােলা 
 বং হারাম েথেক িবরত থাকল,  টা তার জনয অবশযা াবাদত। 

আ�ামা মুতাররফ াবেন িশিখর রহ. বেলন, েতামােদর সেবরা�ম �ীন 
হল, েতামােদর পরেহজগাির ও �ীনদাির২৪

25। �ীনদাির ছাড়া �ীনদািরর 
েকান দাম নাা।  কজন বযিু তখন ঈমানদার হেত পারেব যখন তার 
মেধয �ীনদাির থাকেব।  

িতিন আরও বলেতন, েতামরা দুাজন েলােকর সােথ সাকাা করেল 
েদখেব,  কজন অেনক সালাত ও সাওম আদায় কের  বং েবিশ েবিশ 
                                                            
24 তাফসীের কুরতবী ৩০১/৪ 
25 তাফসীের তাবারী: ১৭/১৬. 
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আ�াহর রা�ায় দান কের। আর অপর বযিু েয েবিশ সালাত বা সাওম 
আদায় কের না  বং েবিশ েবিশ সদকাও কের না। েস তার েথেক 
উ�ম। তােক িজজাসা করা হল তা িকভােব স�ব? তখন েস বলল, 
েলাকিট তার অপর ভাােয়র তুলনায় আ�াহ রা�ুল আলামীন েযসব 
িবষেয় িনেষধ করেছন, েস িবষেয় অিধক সতকর ও পরেহজগার২৫

26। 

 খােন  কিট কথা �� হয়, শধু সালাত, সাওম ও দান-খয়রাত িদেয় 
�ীনদার হওয়া যায় না। �ীনদার হওয়ার জনয েতামােক অবশযা হারাম 
েথেক েবঁেচ থাকেত হেব। হারাম েথেক েবঁেচ থাকা নফল াবাদত 
বে�গী হেত অিধক উ�ম। আ�ামা ায়াহয়া াবেন কাসীর রহ. বেলন, 
সেবরা�ম আমল হল, পরেহজগাির ও �ীনদাির২৬

27। মানুষ যখন হারাম 
েথেক েবঁেচ থাকেব তখনা তার মেধয �ীনদাির পাওয়া যােব। আ�াহ 
রা�ুল আলামীন মু�াকীেদর অিধক ভােলাবােসন। আর মু�াকী তারাা 
যারা আ�াহ রা�ুল আলামীন যা িনেষধ কেরেছন তা হেত িবরত থােক 
 বং যা করেত বলেছন তা পালন কেরন। তারা আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর হক আদায় কেরন  বং আ�াহ  রা�ুল আলামীন  র 
মাখলুেকর হকও আদায় কেরন। �েতযক হকদারেক তােদর পাওনা 
যথাযথভােব আদায় কেরন।  

�ীনদািরর সােথ শরীয়েতর জান  ক� হওয়ার ফিজলত: 

 কজন জানী েলােকর �ীনদাির সাধারণ মানুেষর �ীনদািরর মত নয়। 
যারা জানী তােদর তাকওয়া ও �ীনদাির অিধক শিুশালী হেয় থােক। 
                                                            
26 তাফসীের তাবারী: ১৭/১২  বং মুসা�ােফ াবেন আিব শাাবাহ ৩৫৪৯১. 
27 শয়াবুল ঈমান: ৮১৪৯. 
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কারণ, তােদর তাকওয়া �ারা তারা েয উপকার লাভ কের অনযরা তা 
লাভ করেত সকম নয়। েকান েকান কিব বেলন,  

خهيً  َوىنَ  داً  فق�   َواح�
ً
ً�رع تََو�  مى

َىدّ 
َ
نْ  الّيخَْطين�  َعَ  أ ف�  م�

ْ
ل
َ
ً� أ  َعند�

“িন�য়  কজন �ীনদার জানী শয়তােনর জনয  ক হাজার আেবদ হেত 
অিধক শিুশালী”২৭F

28।  

  কারেণা আেলমগণ শতরােরাপ কেরন,  কজন িবচারক িযিন মানুেষর 
মেধয িবচার ফায়সালা করেব, তােক অবশযা শিরয়েতর িবধান স�েকর 
জানী হেত হেব। েস যিদ শিরয়েতর িবষেয় জানী না হয়, তাহেল েস 
িকভােব নযায় িবচার করেব। কারণ, নযায় িবচােরর উাসা হল  কমা� 
কুরান ও সু�াহ। সুতরাং, যারা িবচারক হেব তােদর অবশযা কুরান ও 
সু�াহ স�েকর ালম থাকেত হেব। অনযথায় তােদর �ারা নযায় িবচার 
সংঘিটত হেব না। তােদর েথেক নযায় িবচােরর আশা করা আকাশ 
কুসুম সমতুলয। 

দুিনয়ােত মানুেষর মেধয িবচার ফায়সালা করা,  কিট মহা কাজ,  েত 
রেয়েছ বড় ধরেনর া�ত ও স�ান।  ছাড়া  িট  কিট গররপূণর 
দািয়র ও কতরবয, যারা িবচারক িকংবা হািকম হেয় থােক, তােদর 
অবশযা সতকর হেত হয়  বং জােন পিরপূণর হেত হয়। অনযথায় তারা 
িবচার কাজ পিরচালনায় ভুল করেত পাের যা  কজন মানুেষর জীবেন 

                                                            
28  আত-তািরফ ১৯৯. 
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িবপযরয় েডেক আনেব। দুাজন মানুেষর মেধয আিথরক, সামািজক ও 
ৈনিতক সমসযা িনেয় ঝগড়া-িববাদ, মারা-মাির, কাটা-কািট হওয়া 
অ�াভািবক িকছু নয়। বরং বতরমান যুেগ সমােজ ও েদেশ  গেলা 
�িতিনয়তা সংঘিটত হে�।   সব ঝগড়া-িববাদ ও মতিবেরােধর 
িবচার ফায়সালা বা সমাধােনর অান হল, িবচারালয় ও আদালত। 
িবচারালয় ও আদালত হল, মানুেষর অিধকার িনি�ত করা িব�� 
�িত�ান।  টাা মানুেষর সবরেশষ আেয়অল।  খােন  েস মানুষ নযায় 
িবচার পাওয়ার আশা কের। িক�  খান েথেক যিদ নযায় িবচার না পায় 
তাহেল তার আর েকান উপায় থােক না। সুতরাং  খােন যারা িবচার 
করেব তােদর অবশযা জানী ও সা হেত হেব। তারা যিদ জানী না হয় 
 বং অসা হয় তাহেল মানুষ তােদর নযাযয অিধকার হেত বিবত হেব 
 বং মানবতা ধুলায় িমেশ যােব।   কারেণা বলা যায় েয, যারা 
মানুেষর মােঝ িবচার-ফায়সালা করেব তােদর অবশযা �ীনদার ও জানী 
হেত হেব। তােদর �ীনদার ও জানী হওয়ার েকান িবকব নাা।  
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�ীনদািরর হািককত 

সে�হযুু িবষয়গেলা েছেড় েদয়া: 

 কিট কথা মেন রাখেত হেব, হালাল হারােমর মােঝ িকছু সে�হযুু 
ব� আেছ, েযগেলা হারাম িক হালাল তা �� নয়।   ধরেনর 
সে�হযুু ব� হেত েবঁেচ থাকা হল, সিতযকার �ীনদাির। যারা   সব 
সে�হযুু ব� হেত েবঁেচ থােক না তারা হারােম িল� হেতও েকান 
�কার �েকপ কের না।   

নুমান াবেন বািশর রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন, আিম 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক বলেত শেনিছ, িতিন বেলন,   

ََالل ىن«
َ
َيّبَهيٌت  َوَ�يْغَهَمي َ��، َوالَماَم ََّ�  ال   مى

َ
نْ  َرثٌ�  َ�ْعلىمَهي ال ، م�  َ�َمنْ  اّليس�

َّّق  َيّبَهيت�  ا   المى
َ
ً�  اْسََْبأ ً�يغه� ، ل� ه�  َحْوَل  يَْمَع  َرَماٍع  الّيبىَهيت�  ف�  وقَع َوَمن َوً�عمْض�

وَْىَك  ال�َ� 
َ
نْ  أ

َ
،يىواقَ  أ   عهى

َ
ال
َ
ًَ أ � ّ  َوىن� �ِ ًٍ  ل   حً�، َملك�

َ
ال
َ
ًَ  أ � َ�  َوىن� ه�  ف ا  ح� رض�

ْ
 أ

، هى مى   َمَير�
َ
ال
َ
د ف�  َوى�نّ  أ ْضَاةً  الَس� ًَا مى ىه، الََسدى  َالَ  الَحْت  ىا� ًَا كى  فََسد فََسدْت  وىا�
، الََسدى  ّهى   كى

َ
ال
َ
َ  أ ب َو��

ْ
 » الَقل

“হালাল ও হারাম উভয়িট ��। তেব উভেয়র মােঝ িকছু সে�হযুু 
ব� আেছ, যা অিধকাংশ মানুষ জােন না। েয বযিু সে�হযুু ব� হেত 
েবঁেচ থাকেব, েস তার �ীন ও া�ত-স�ানেক অটুট রাখল। আর েয 
বযিু সে�হযুু ব� হেত েবেঁচ থাকল না, তার জনয সমূহ স�াবনা 
আেছ েয, েস হারােম পিতত হেব। েযমন-  কজন রাখাল েস েকেতর 
পােশ ছাগল চরায় তার মেধয   আশ�া থােক, েস েকত ন� করেব। 
আর  কিট কথা মেন রাখেত হেব �েতযক বাদশার জনয  কিট 
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িনধরািরত ময়দান রেয়েছ, আর জিমেন আ�াহ রা�ুল আলামীেনর 
ময়দান হল, তার িনিষ� িবষয়সমূহ। আর  কিট কথা মেন রাখেত 
হেব, মানুেষর েদেহর মেধয  কিট েগাে�র টুকরা রেয়েছ, যখন তা 
সংেশাধন হয়, তাহেল পুেরা েদহিট িঠক থােক আর যখন তার মেধয েয 
টুকরা রেয়েছ, তা ন� হয়, তাহেল তার পুেরা েদহটাা ন� হয়। আর 
তা হল মানুেষর অ�র২৮

29।                  

ওয়ােবছাতা াবেন মাবাদ রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত িতিন বেলন, 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ْ�مى  « ، ف�  َحيكَ  َمي :اإل� ب�
ْ
ًَددَ  الَقل ، ف�  َورََم� ًْ  الّصْدر� ْ�تَيكَ  َوىن�

َ
 » َوًَأْ�تَوْكَ  اّليسى  أ

“গনাহ হল, যা েতামার অ�ের সংেকাচ মেন হয়,  বং মেনর মেধয 
ি�ধা-�� সৃি� কের। আর যিদ মানুষ ফতওয়া েদয়, তখন ....২৯F

30 

হাসান াবেন আিব িসনান রহ. বেলন, �ীনদাির হল, যখন েকান িকছু 
েতামােক সে�েহ েফেল, তােক তুিম েছেড় েদেব।  টাা হল, েতামার 
পরেহজগাির ও �ীনদাির৩০F

31। 

                                                            
29  বুখাির ৫২  বং মুসিলম ১৫৯৯. 
30  আহমদ ১৮০৩০, আলবানী হাসান বেলন. 
31  আল-ওয়ারয়ু াবেন আিবদ-দুিনয়ার ৪৬ 



 

22 

কতক মুবাহ ও হালাল ব� হেত িবরত থাকা: 

ামাম াবেন তাািময়যাহ রহ. বেলন, �ীনদাির হল, েযসব কমর-কা� 
েতামার কিতর কারণ হয়, তা হেত িবরত থাকা। মানবজািতেক 
েযমিনভােব হারাম হেত িবরত থাকেত হেব, অনুরপভােব সে�হযুু 
ব�সমূহ হেতও িবরত থাকেত হেব। কারণ, সে�হযুু ব�ও অেনক 
সময় কিতর কারণ হয়। েয বযিু সে�হযুু কমরকা� হেত িবরত 
থােক, েস তার �ীন ও া�ত-স�েমর েহফাজত করল। আর েয বযিু 
সে�হযুু কমর-কাে� িল� হল, েস অবশযা হারােম পিতত হল। েযমন- 
 কজন রাখাল েস ফসেলর েকেতর পােশ ছাগল চরাি�ল, তার জনয 
আশ�া থােক, তার ছাগলিট ফসেল িগেয় পিতত হেব  বং ফসেলর 
কিত করেব।  

সুতরাং,  কজন মুসিলেমর  কতরবয হল, আ�াহ রা�ুল আলামীন েযসব 
কাজ করেত িনেষধ কেরেছন তার কােছ যাওয়া হেত িবরত থাকা। 
কারণ, তার িনকট যাওয়ােত েতামােদর জনয হারােম িল� হওয়ার সমূহ 
আশ�া রেয়েছ। আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন,  

ِ  ُحُدودُ  تِۡلَك  ﴿ َّ ۗ  فََ�  ل ُ  َكَ�ٰلَِك  َ�ۡقَرُ�وَها ُ  يُبَّ�ِ َّ َُّقونَ  َ�َعّلُهمۡ  لِلّناِس  َءاَ�َِٰهِۦ ل �َ ١﴾  
 .]١٨٧: سورة انقمة[

“ টা আ�াহর সীমােরখা, সুতরাং েতামরা তার িনকটবতরী হেয়া না। 
 ভােবা আ�াহ তার আয়াতসমূহ মানুেষর জনয �� কেরন, যােত 
তারা তাকওয়া অবল�ন”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত, ১৮৭]  
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আ�াহ রা�ুল আলামীন আরও বেলন, 

َُمۡ  فَإِنۡ  ﴿ ّ�  ِخۡف
َ
ِ  ُحُدودَ  يُقِيَما َ َّ َََدۡت  �ِيَما َعلَۡيِهَما ُجَناحَ  َفَ�  ل  ُحُدودُ  تِۡلَك  بِهِۦۗ  لۡ�

 ِ َّ ۚ  فََ�  ل ََُدوَها َََعدّ  َوَمن َ�ۡع ِ  ُحُدودَ  َ� َّ ٰ�َِك  ل ََ ْو
ُ
ٰلُِمونَ  ُهمُ  فَُ َّ : سورة انقمة[ ﴾٢ ل�

٢٢٩[. 

“সুতরাং েতামরা যিদ আশ�া কর েয, তারা আ�াহর সীমােরখা কােয়ম 
রাখেত পারেব না। তাহেল  ী যা িদেয় িনজেক মুু কের েনেব তােত 
েকান সমসযা েনা।  টা আ�াহর সীমােরখা। সুতরাং েতামরা তা ললন 
কেরা না। আর েয আ�াহর সীমােরখাসমূহ ললন কের, ব�ত তারাা 
যােলম”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২২৯]  

আ�াহ রা�ুল আলামীন  র সীমানা �ারা উে�শয হল, হালােলর েশষ 
�া� যার িনকট েযেত আ�াহ রা�ুল আলামীন মানুষেক িনেষধ 
কেরেছন। আর আ�াহ রা�ুল আলামীন  র সীমা-েরখার অপর অথর, 
হারােমর �াথিমক অবঅা। তখন অথর হেব, আ�াহ রা�ুল আলামীন 
েতামােদর জনয যা হালাল বা ৈবধ করেছন, তা অিত�ম কেরা না। আর 
েতামােদর জনয যা হারাম কেরেছ, তার কােছও েতামরা েযও না। 
সুতরাং, �ীনদাির হল, আ�াহ রা�ুল আলামীন  র িবধােনর সীমা 
েরখার কােছ যাওয়া ও অিত�ম করা হেত িনরাপদ থাকা। হালাল 
িবষেয় সীমা অিত�ম করা �ারা বড় কিবরা গনাহ ও কিঠন হারােম 
পিতত হওয়ার স�াবনা থােক।  
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সালেফ সােলহীনেদর েথেক বিণরত, তারা অেনক সময় হারাম ও িনিষ� 
কােজ িল� হওয়ার আশ�ায় িবিভ� ধরেনর হালাল ও ৈবধ কাজ হেতও 
িবরত থাকেতন। 

আ�ু�াহ াবেন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, আিম আমার মােঝ 
 বং হারােমর মােঝ হালাল �ারা  কিট �াচীর ৈতির করেত চাা, যােক 
আিম হারাম মেন কির না৩১32।  

আ�ামা সুিফয়ান াবন উয়াানাহ রহ. বেলন,  কজন বা�া ততকণ 
পযর� ঈমােনর হাকীকত উপেভাগ করেত পারেব না, যতকণ পযর� েস 
তার মােঝ  বং হারােমর মােঝ হালাল �ারা �িতেরাধ গেড় না তুেল। 
আর যতকণ পযর� েস গনাহ ও গনােহর সাদৃশয িবষয়গেলা না ছাড়েব 
ততকণ পযর� েস পিরপূণর ঈমানদার হেত পারেব না৩২33।  

মাামুন াবন মাহরান রহ. বেলন,  কজন মানুষ যতিদন পযর� তার 
মােঝ ও হারােমর মােঝ হালাল �ারা �িতেরাধ গেড় না তুেল, ততিদন 
পযর� েস ঈমানদার হেত পারেব না৩৩34। 

েকান েকান সালেফ সােলহীনগণ বেলন,  কজন বা�া ততকণ পযর� 
তাকওয়ার সাধ �হণ করেত পারেব না, যতকণ পযর� েস কিত নাা 

                                                            
32 ামাম আহমদ, আল-ওয়ারয়ু: ৫০. 
33 ামাম আহমদ, আল-ওয়ারয়ু: ৫০. 
34 হিলয়াতুল আওিলয়া: ৮৪. 
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 মন ব�েক েয ব�েত কিত আেছ তার েথেক বাচঁার জনয পিরহার 
করেব না৩৪35।   

েকান েকান মনীষী বেলন, আমরা হালাল িবষেয়র স�রিট িবষয় েছেড় 
িদতাম যােত আমরা হারাম েথেক বাচঁেত পাির৩৫

36। 

উপেরর আেলাচনা েথেক  কিট কথা �� হয়, তা হল, �ীনদািরর 
 কিট িদক হল, অেনক সময় িকছু কাজ আেছ েযগেলােত েকান কিত 
নাা তারপরও আমােদর সলফগণ তা করা হেত িবরত থাকেতন। তার 
কারণ হল,   ধরেনর ৈবধ কাজগেলা অেনক সময় মানুষেক খারাপ 
কােজর িদেক িনেয় যায় বা েকান আশ�া সৃি� কের। িক�   ধরেনর 
ৈবধ কাজ েছেড় েদয়ারও  কিট িনয়মনীিত আেছ, সব ৈবধ কাজ েছেড় 
েদয়া যুিুযুু নয়।    

েকান েকান ৈবধ িবষয় আেছ েযগেলা েছেড় েদয়া ৈবধ নয়। কারণ,   
সব ৈবধ কাজগেলা েছেড় েদয়া রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 
 র সু�ত হেত িবরত থাকার নামা�র। েযমন, িববাহ করা েছেড় েদয়া, 
ঘুম যাওয়া ও খাদয �হণ েছেড় েদয়া। কারণ,   গেলা সবা হল, রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র সু�ত। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�াম িনেজ িববাহ কেরেছন, িতিন ঘুমােতন  বং িতিন খাদয �হণ 
করেতন। সুতরাং  গেলা েথেক িবরত থাকা েকান পরেহজগাির বা 
�ীনদাির নয়। 

                                                            
35 মাদােরজুস-সােলকীন ২২. 
36 মাদােরজুস-সােলকীন ২২. 
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অনুরপভােব েকান েকান ৈবধ কাজ আেছ েযগেলা িনয়ত ভােলা হওয়ার 
কারেণ াবাদেত পিরণত হয়। েযমন- েকান বযিু খাওয়া েখল  বং 
িনয়ত করল, আিম খাদয �হণ কের েয শিু অজরন করব তা আ�াহ 
রা�ুল আলামীন  র াবাদেত বযয় করব।   ধরেনর িনয়ত করার 
ফেল  কজন মানুেষর খাওয়া পরা ও ঘুম াবাদেত রপা�িরত হেব। 
অথবা েকান বযিু তার  ী ও স�ােনর সােথ েখল-তামাশা করা �ারা 
িনয়ত করল, েস তার �বৃি�র চািহদা ও মানিবক চািহদা পূরেণর 
উে�েশযা তা করেছ, তাহেল তা �ারা েস অবশযা ছাওয়াব পােব  বং 
তার কমরগেলা াবাদেত পিরণত হেব। আর েয বযিু �ীনদাির মেন 
কের িববাহ করা ও  ী-স�ােনর সােথ েখল-তামাশা াতযািদ েছেড় েদয়, 
তােক অবশযা মেন রাখেত হেব,  গেলা েছেড় েদয়া েকান াবাদত 
নয়। বরং  গেলা হল, ৈবরাগযতা। েছেল স�ান েছাট বাাােদর আদর 
করা  বং তােদর অিধকার স�েকর সতকর থাকা অবশযা াবাদত। আর 
তােদর আদর য� করা হেত িবরত থাকার মেধয েকান বুজুিগর নাা। 
অেনক েলাক আেছ তারা তােদর েছেল েমেয়েদর আদর করা তােদর 
চুমু েদয়া াতযািদ হেত িবরত থােক তার মেন  টা হল, �ীনদাির বা 
বুজুিগর। িক� �কৃতপেক  টা েকান �ীনদাির বা বুজুিগর নয়।   

�ীনদািরর বযাপকতা: 

মানুষ পরেহজগাির ও �ীনদািরর িবেবচনায় চার েেণীেত িবভু। 

া�ািহম াবেন আদহাম রহ. বেলন, �ীনদািরর িবেবচনায় মানুষ চার 
�কার।  ক েেণীর েলাক যারা অব ও েবিশ উভয় �কার ব� েথেক 
পরেহজগাির বা �ীনদাির অবল�ন কের। ি�তীয় েেণীর েলাক আেছ, 
যারা শধু অব ব� েথেক েবঁেচ থােক। িক� যখন তােদর সামেন েবিশ 



 

27 

বা েমাটা অংেকর েকান ব� আেস, তখন তা েথেক তারা েবঁেচ থােক 
না। তৃতীয় েেিণর েলাক, যারা অিধক েথেক েবেঁচ থােক, িক� কম 
ব�েক তারা েছাট ও তু� মেন করায়, তা েথেক েবঁেচ থােক না। চতুথর 
েেণীর েলাক, যারা কম ও েবিশ েকান িকছু েথেক তারা তােদর 
িনেজেদর িবরত রােখ না৩৬37।   

�থম েেণীর েলাক:  রা হল, তারা যারা ছগীরা ও কিবরা উভয় �কার 
গনাহ হেত িনেজেদর িবরত রােখন। তারা েকান ছগীরাগণাহ কের না 
 বং কিবরা গনাহও কের না।  

ি�তীয় �কার েলাক: সাধারণ মানুেষর মত, তারা মানুেষর অব স�দ 
ভকণ করা হেতও িবরত থােক। িক� যখন আ�াহ রা�ুল আলামীন 
তােক মানুেষর উপর কমতা বা সুেযাগ েদয়, তখন েস মানুেষর বড় বড় 
স�দ হনন কের। তারা বেল অব েখেয় দুনরাম কামােনার �েয়াজন 
নাা।  

তৃতীয় �কার:   েেণীর েলােকর সংখযা অিধক। তারা েকান বযিভচার 
কের না, চুির ডাকািত ও হতযা রাহাজািন কের না, কিবরা গনায় িল� 
হয় না  বং সুদ-েঘাষ খায় না। িক� তারা ছগীরা গনাহ হেত েবঁেচ 
থােক না। তারা ছগীরা গনাহ করেত থােক। েযমন- তারা তােদর দৃি�র 
েহফাজত কের না, কােনর েহফাজত কের না, রা�া ঘােট তারা নারীেদর 
িদেক তাকায়  বং গান-বাজনা াতযািদ তারা েবণ কের। সমােজর 
েবিশর ভাগ েলাক   ধরেনরা হেয় থােক।   

                                                            
37 তািরেখ বাগদাদ: ১৯৯/৬. 
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চতুথর �কার েলাক: যারা ছগীরা গনাহ ও কিবরা গনাহ েকান িকছু 
েথেকা েবঁেচ থােক না। তারা সব ধরেনর গনাহ কের  বং সব 
ধরেনর অনযায় তারা করেত পাের।  

পরহেজগাির ও �ীনদািরর বা�বতা হল, তা সম� িদকগেলােক অ�ভুরু 
কের। েকান  কিট িদক যিদ অপূণর থােক, তেব তােক দীনদার ও 
পরেহজগার বলা যােব না। েমাটকথা, মু�াকী হল, েস েলাক েয তার 
উপর অিপরত সব দািয়র ও ওয়ািজবসমূহ পালন কের। আর েযসব 
িনিষ� কাজ হেত তােদর িবরত থাকার িনেদরশ েদয়া হেয়েছ, তা েথেক 
িবরত থােক।   ছাড়াও যাবতীয় সে�হ ও সংশয়যুু িবষয় হেত তারা 
িবরত থােক। সুতরাং,  খােন  কিট কথা মেন রাখেত হেব, �ীনদাির 
 কিট বযাপক অথরেক সািমল কের।  কজন বযিু যখন াসলােমর 
আেদশ-িনেষধ ও হারাম-হালাল েবেঁচ চলেব, তােক মু�াকী বা 
পরেহজগার বলা হেব না। তােক  র সােথ সােথ  মন সব িবষয় হেত 
েবঁেচ থাকেত হেব, েযগেলার িবষেয় সরাসির আেদশ িনেষধ না 
থাকেলও িক� তার সােথ মানিবকতা ও মনুষযর জিড়ত।  

আ�ু�াহ াবেন মুবারক রহ. বেলন, যিদ েকান বযিু  কশিট ব� হেত 
িনেজেক িবরত রাখল, িক�  কিট হেত েস িনেজেক িবরত রাখেত 
সকম হল না, তাহেল তােক মু�াকী ও পরেহজগার বলা যােব না৩৭38।   
কারেণা বলা হেয় থােক, েতামরা পিরপূণর �ীেনর মেধয �েবশ কর  বং 
পূণর মুসিলম হও।  মন েলাকেদর মত হােয়া না, যারা আ�াহ রা�ুল 
আলামীনেকও খুিশ রােখ  বং শয়তানেকও খুিশ রােখ।  

                                                            
38  হিলয়াতুল আওিলয়া ১৬৭. 
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সুতরাং, মেন রাখেত হেব, মু�াকী হেত হেল, তােক অবশযা যাবতীয় 
সব ধরেনর অপরাধ েথেক েবেচ থাকেত হেব। েছাট বড় েকান অপরাধ 
তার �ারা সংঘিটত হেত পারেব না। তেবা েস মু�াকী বা পরেহজগার 
বেল িবেবিচত হেব।   ছাড়া  কজন পরেহজগার বা �ীনদার েলাক 
তােক অবশযা আ�াহ রা�ুল আলামীন  র স�ি� অজরেন সবরদা সেচ� 
থাকেত হেব। তার েথেক েযন েকান নফল াবাদতও যােত না ছুেট 
েসিদেক লক রাখেত হেব। তােক হেত হেব  কজন পিরপূণর সু�ােতর 
অনুসারী।  

অনুরপভােব  কজন েলাকেক মু�াকী বা পরেহজগার বেল আখযািয়ত 
করেত হেল, তার আবশযক হল, যাবতীয় সব অ�-�তযে�র েহফাজত 
করা। অ�-�তয� যােত েকান �কার অপরােধ জিড়ত না হয় েসিদেক 
লক রাখেত হেব। পরেহজগার েলাক তার অ�র, িলসান, হাত, পা, চকু 
ও কণর সবিকছুেক মু�াকী বানােব; অনযথায় তােক পরেহজগার বলা 
যােব না। সতুরাং, যিদ েকান বযিু তার েকান  ক অ�েক েহফাজত 
করল, আর বািক অ� েহফাজত করল না, তাহেল তােক �ীনদার ও 
পরেহজগার বলা যােব না। েযমন- েকান বযিু অ�রেক বাঁিচেয় রাখল, 
িক� অ�-�তয�েক অনযায় অনাচার বা অপরাধ েথেক বাঁিচেয় রাখেত 
পারল না, তাহেল তােক �ীনদার বলা যােব না। অনুরপভােব েকান 
বযিু তার িলসানেক েহফাজত করল, িক� তার অনযানয অ�েক েযমন- 
েচাখ, কান, হাত, পা াতযািদেক েস েহফাজত করেত পারল না, তাহেল 
তােক �ীনদার ও পরেহজগার বলা যােব না। সুতরাং,  কজন 
মুসিলমেক  মন সব ধরেনর কমরকা� হেত িবরত থাকেত হেব, 
েযগেলা তােক দুিনয়া ও আিখরােত কিতর িদেক িনেয় যায়  বং তার 
জনয িনি�ত �ংস েডেক আেন। চাা েসগেলা েচােখর কমরকা� েহাক 
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বা হাত-পােয়র কমরকা�। অনুরপভােব হাত, পা ও ল�া-অান াতযািদর 
কারেণও মানুষ িনি�ত �ংেসর মুেখামুিখ হেয় থােক। সুতরাং মানুেষর 
উপর কতরবয হল, তারা যাবতীয় অনযায় ও অপকমর েথেক তার িনেজর 
অ�-�তয�েক েহফাজত করেব।  

আর  কিট কথা মেন রাখেত হেব,  কজন মুসিলেমর জনয সবেচেয় 
বড় কিঠন ও ক�কর কাজ হল, জবােনর েহফাজত করা  বং জবানেক 
িবিভ� ধরেনর অনযায়, অনাচার হেত িবরত রাখা। হাসান াবন সােলহ 
রহ. বেলন, আমরা �ীনদািরর অনুস�ান কের েদখেত পাা েয, জবান 
ছাড়া আর েকান িকছুেত তা  ত দুবরল নয়। জবােন �ীনদািরর পিরমাণ 
 েকবােরা কম৩৮

39।  

আ�ামা ফুজাাল াবন আয়াজ রহ. বেলন, সবেচেয় বড় কিঠন 
পরেহজগাির ও �ীনদাির হল, মানুেষর জবান৩৯

40। েয েলােকর জবান 
িঠক থাকেব তার অনয সবিকছু  মিনেতা িঠক থাকেব।  

জুনাাদ রহ. বেলন, কথার মেধয �ীনদাির অবল�ন করা অনযানয অে�র 
িবষেয় তাকওয়া বা �ীনদাির অজরন করা হেত কিঠন৪০

41।  

আ�ামা াসহাক াবন খলফ রহ. বেলন, কথার মেধয পরেহজগাির ও 
�ীনদাির অবল�ন করা �ণর, রপা ও ধন-েদৗলত িবষেয় পরেহজগাির ও 
�ীনদাির অজরন হেত অেনক কিঠন৪১

42।  

                                                            
39  হিলয়াতুল আওিলয়া ১৬৭. 
40   হিলয়াতুল আওিলয়া ১৬৭. 
41  হিলয়াতুল আওিলয়া ১৬৭. 
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�কােশয ও েগাপেন পরেহজগাির ও �ীনদাির অবল�ন করা:  

 কিট কথা মেন রাখেত হেব, সিতযকার �ীনদার বা পরেহজগার তারা, 
যারা �কােশয ও েগাপেন উভয় অবঅায় �ীনদাির অবল�ন কের: তারা 
েলাক েদখােনার জনয শধু �কােশয �ীনদাির আর েগাপেন নাফরমািন 
অবল�ন কের না। অেনক মানুষ আেছ তােদর েচহারা মানুেষর সামেন 
 ক রকম আর মানুেষর অেগাচের অনয রকম।  রা েলাক েদখােনার 
জনয দীনদাির অবল�ন কের বা�েব তারা �ীনদার নয়।  রা মূলত: 
মু�ার  িপঠ ওিপঠ। আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর তােদর মত 
হওয়া েথেক েহফাজত করন। আমীন। 

মানব সমােজ   ধরেনর েলােকর অভাব নাা।  েদরেক েকউ িব�াস 
কের না  বং সমােজ তােদর েকান অবঅান থােক না। তারা যখন যা 
করার সুেযাগ পায় তা কের।    

আ�ু�াহ াবেন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ তার সাথী স�ীেদর িনেয় 
 কিদন মিদনার অদূের েকান  ক �াে� মানুেষর অবঅা পযরেবকেণ 
েবর হন। অানীয় েলােকরা তােদর জনয খাওয়া দাওয়ার আেয়াজন কের 
 বং তােদর জনয খাওয়ার দ�রখান িবিছেয় েদয়। তারা সবাা খাওয়ার 
দ�রখােন বসল  মতাবঅায়  কজন ছাগেলর রাখাল তােদর সালাম 
িদল। তখন আ�ু�াহ াবন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ রাখালেক বলল, েহ 
রাখাল! তুিম আস, আমােদর সােথ খাওয়ােত শিরক হও। েস বলল, না 
আিম খাব না আিম েরাজাদার। তখন আ�ু�াহ াবন ওমর রাখালেক 
বলল, তুিম   �চ� গরেমর িদেন েরাজা রাখছ  বং েরাজা েরেখ   
                                                                                                               
42 তািরেখ দােমশক ২০৫. 
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পাহােড়র পাদেদেশ ছাগল চরা�! আ�ু�াহ াবন ওমেরর কথার উ�ের 
েস বলল, আ�াহ রা�ুল আলামীন  র কসম কের বলিছ, আিম েস 
িদেনর জনয ��িত িনি� েযিদন আমােদর খািল হােত  ক� হেত 
হেব।  কমা� আমল ছাড়া আমার আর িকছুা থাকেব না। তারপর 
আ�ু�াহ াবন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ তােক পরীকা করার উে�েশয 
বলেলন, তুিম আমােদর িনকট েতামার   ছাগলগেলা হেত  কিট ছাগল 
িবি� করেব? যিদ িবি� কর আমরা েতামােক ছাগেলর মূলয েদব  বং 
জেবহ কের েতামার জনয েগা� েদব, যােত তুিম েগা� িদেয় াফতার 
করেত পার। তখন েস বলল,  খােন েয ছাগলগেলা েদখেছন, তার 
 কিটও আমার ছাগল না,  গেলা সব আমার মুিনেবর। যখন তুিম 
 কিট ছাগল হারাা েফল, তখন েতামার মুিনেবর আর িকছুা করার 
থাকেব না। তুিম বলেব  কিট ছাগল বােঘ েখেয় েফলেছ।   কথা 
েশােন রাখালিট আকােশর িদেক হাত উঁচা কের   কথা বলেত বলেত 
েদৗড় িদল, আ�াহ েকাথায়? আ�াহ েকাথায়?৪২

43। তারপর াবন ওমর 
রািদয়া�াহ ‘আনহ রাখােলর কথািট বলত  বং তােক �রণ করত। 
িতিন যখন মিদনায় িফের আেস তখন তার মুিনবেক েডেক পাঠােলন 
 বং তার েথেক তার ছাগলগেলা  বং রাখালেক িকেন নীল, তারপর 
রাখালেক মুু কের িদল  বং তােক ছাগলগেলা িদেয় িদল।  

 েকা বেল �ীনদাির!। েয �কােশয  বং েগাপেন আ�াহ রা�ুল 
আলামীনেক ভয় কের  বং মুিনেবর িপছেনর মুিনেবর িখয়ানত কের 
না। 

                                                            
43 শয়াবুল ঈমান:৫২৫১. 
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মানুেষর অবঅার পিরবতরেনর ে�িকেত পরেহজগাির ও �ীনদািরর 
পিরবতরন হয়: 

মানুেষর অবঅার ে�কাপেট �ীনদািরর সংজা ও অবঅারও পিরবতরন 
হয়।  কজন মানুেষর জান-বুি�, মান-মযরাদা ও বয়স াতযািদ 
েভদােভেদর কারেণ �ীনদািররও েভদােভদ ও পাথরকয হয়।  

যারা বয়েস েছাট তােদর �ীনদাির হল, বড়েদর কাযর-কলাপ িনেয় মাথা 
ঘামােব না। তােদর েকান িবষেয় তারা েকান মতামত েদেব না। আর 
যারা বড়, অিভজ, জানী ও বুি�মান তােদর �ীনদাির হল, চুপ কের না 
থাকা। তারা তােদর মতামত বযু করেব  বং যারা দািয়রশীল সরদার 
মাতবর তােদর সিঠক পরামশর েদেব। যােত তারা েকান ভুল িস�া� 
জািতর উপর চািপেয় িদেত না পাের।  

অনুরপভােব  কজন জােহল ও আেলেমর �ীনদাির  ক হেত পাের না। 
তােদর উভেয়র �ীনদািরেত অেনক তফাত আেছ।  কজন জােহল 
েলাক যা করেত পাের  কজন আেলম তা করেত পাের না।  কজন 
জােহল ও আেলেমর মেধয পাথরকয হওয়াটা �াভািবক। অনুরপভােব যারা 
দািয়রশীল তােদর কাজ ও সাধারণ জনগেণর কাজ  ক হেত পাের না। 
দািয়রশীলরা  যিদ েকান ভুল কের তাহেল তােদর ভুেলর েখসারত 
তােদর অধীনঅ সবাােক িদেত হেব। আর সাধারণ মানুেষর ভুেলর 
েখসারত কাউেক িনেত হয় না। সমােজ যখন েকান অনযায় ও অপকমর 
হওয়ার স�াবনা েদখা েদয়, তখন দািয়রশীলরা তা �িতহত করেত, 
সাধারণ মানুষেক তােদর সােথ স�ৃু করেব। িক� সাধারণ মানুষ   
ধরেনর ে�কাপেট দািয়রশীল হেত পাের না। আেলমেদর কাজ েকান 
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চুপ কের বেস থাকা নয়। তােদর কাজ হল, তারা মানুষেক িদক 
িনেদরশনা েদেব  বং দািয়রশীলেদর ভুল ধিরেয় িদেব।  

আ�ামা হবাতু�ািহল মুকির রহ. বেলন,  কজন আেলেমর �ীনদাির হল, 
�েয়াজেনর সময় কথা বলা। আর  কজন জােহেলর �ীনদাির হল, চুপ 
থাকা৪৩44। 

যিদ েকান আেলম �েয়াজেনর সময় কথা না বেল, তাহেল তােক েবাবা 
শয়তান বলা চেল। আর জােহেলর কথার েকান দাম নাা। েস যখন 
কথা বলেব তখন উ�া-পা�া কথা বলেব।  

আ�ামা াবন উয়াানাহেক �ীনদাির স�েকর িজজাসা করা হেল, উ�ের 
িতিন বেলন, �ীনদাির হল, েয ালম �ারা �ীনদািরেক জানা যায়, েস 
ালেমর অনুস�ান করা। আর তা হল কােরা কােরা মেত অিধক চুপ 
থাকা  বং কথা কম বলা। অনুরপভােব িতিন আরও বেলন,  কজন 
জানী েয কথা বেল, েস আমার িনকট  কজন জােহল েথেক উ�ম েয 
কথা না বেল চুপ থােক৪৪

45।  

ালম ও �ীনদাির: 

�ীনদাির  িট িন:সে�েহ অ�েরর  কিট গররপূণর আমল ও মহান 
কমর। যারা �ীনদার তােদর মযরাদা অিধক। তেব ালম ছাড়া কখেনাা 
�ীনদাির অজরন করা যায় না। সুতরাং,  খােন  কিট িবষয় জানা খুবা 

                                                            
44 আ�ামা মুকরী রহ.  র নােছখ ও মানছুখ ৩৮. 
45  হিলয়াতুল আওিলয়া: ২৯৯/৭. 
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জরির, আর তা হল �ীনদািরর সােথ ালেমর স�কর। সিতযকার িনভুরল 
বা�বতা হল, ালম ছাড়া কখেনা মু�াকী হওয়া বা �ীনদাির অজরন করা 
স�ব নয়।   

আ�ামা আবু মাসূদ রহ. বেলন, আ�াহ রা�ুল আলামীন যা হারাম বা 
িনিষ� েঘাষণা কেরেছন, তা েথেক েবেচ থাকাটা িনভরর করেছ হারাম 
হালাল স�েকর জান থাকার উপর। েকানিট হারাম আর েকানিট হালাল 
তা জানেত না পারেল হারাম-হালাল েবেচ চলা স�ব নয়। আর হারাম 
হালাল স�েকর জানার  কমা� উাস হল কুরআন ও সু�াহ। সুতরাং, 
হারাম হালাল স�েকর জানেত হেল অবশযা কুরআন ও হািদস স�েকর 
যথাযথ জান থাকেত হেব। কারণ, কুরআন ও হািদেসর জান ছাড়া 
হারাম হালাল স�েকর জানা স�ব নয়। সুতরাং, বলা চেল, পরেহজগাির 
বা �ীনদািরর জনয ালেমর েকান িবকব হেত পাের না। ালম ছাড়া 
�ীনদাির কচু পাতার পািনর মত। েয েকান সময় তা ছুেট েযেত পাের। 
েয েকান সময় েস পথ�� হেয় েযেত পাের। শয়তােনর জনয  কজন 
আেবদেক েগামরাহ করা েকান কিঠন কাজ নয়। িক�  কজন 
আেলমেক েগামরাহ করা তার জনয অিত কিঠন কাজ।  

েমাটকথা, ালম ছাড়া �ীনদাির অজরন করা যায় না  বং আ�াহ রা�ুল 
আলামীন  র সাি�ধয লাভ করা যায় না।  

শাাখুল াসলাম াবন তাািময়যাহ রহ. বেলন, �ীনদািরর পূণরতা হল, 
 কজন মানুষ ভােলার ভােলােক জানা  বং খারােপর খারাপেক জানা। 
আর   কথা অবশযা জানা থাকেত হেব, াসলামী শরীয়েতর িভি� হল, 
কলযাণ লাভেক িনি�ত করা ও কলযাণেক পূণরতায় েপ ছােনা  বং 
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যাবতীয় সব ধরেনর কিতেক �িতহত করা  বং যথাস�ব তা ধিমেয় 
রাখা। অনযথায় েয েলাক েকান কাজ করা ও না করার মেধয ভােলা ম� 
তারতময করেত পাের না  বং েকানিটর মেধয শরীয়েত াসলামী কলযাণ 
েরেখেছ আর েকানিটর মেধয াসলািম শিরয়ত অকলযাণ বা কিত 
েরেখেছ তার িবচার িবে�ষণ করেত পাের না, তার অবঅা  মন হেব 
েস কখেনা সময় যা করা ওয়ািজব তা েছেড় েদেব আর যা করা িনিষ� 
তার কের বসেব। আবার কখেনা সময় েকান কাজেক েস তাকওয়া মেন 
করেব িক� বা�েব তা তাকওয়া নয়, বরং াসলামী শিরয়েতর 
পিরপ�ী। েযমন- অেনক েলাকেক েদখা যায় তারা জািলম ও অতযাচারী 
বাদশাহর সােথ  ক� হেয় কােফরেদর িবরে� যু� করা েছেড় েদয়, 
তারা মেন কের  িট বুজুিগর। [িক� সিতযকার অেথর  িট েকান বুজুিগর বা 
�ীনদাির নয়।  িট হল েগাঁড়ািম ও মূখরতা। বতরমােনও   ধরেনর 
তথাকিথত বুজুগর ও পরেহজগােরর অভাব নাা, যারা ঘেরর েকােণ ও 
চার েদয়ােলর মেধয আব� থাকােক �ীনদাির বা বুজুিগর মেন কের। 
েদয়ােলর বািহের  েস াসলাম িবেরাধীেদর িবরে� েসাাার হওয়ােক 
তাকওয়ার েখলাপ বা পিরপ�ী মেন কের। মূলত:  রা াসলােমর 
দুশমন। তােদর �ারা াসলােমর উপকােরর েচেয় কিতা েবিশ হেয় 
থােক। আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর তােদর পদা� অনুসরণ হেত 
েহফাজত করন।] 

উদাহরণ �রপ বলা েযেত পাের, েযমন- কােফরেদর িবরে� যু�াবঅায় 
কতক মুসিলম ৈসনয তােদর আমীেরর িনকট  েস েদখেত েপল েস 
েকান শরীয়ত িবেরাধী কােজ িল�, তখন তারা তার অবঅা েদেখ বলল, 
আমরা   ফােসেকর সােথ েথেক যু� করেত রািজ না।   বেল তারা 
যিদ যু� করা হেত িবরত থােক তাহেল িক লাভ হেব?   ধরেনর �া� 
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তাকওয়ার কারেণ দুশমনরা  েস শহরেক দখল কের েনেব  বং 
মুসিলমেদর িবপযরয় েনেব আসেব। যার পিরণিত কােরার জনযা শভকর 
হেব না। �ীনদাির অবল�ন করার জনয সময় সুেযাগ বুঝেত হেব। আর 
  সব বুঝার জনয �েয়াজন জান ও দকতা।   

ালম ও জানহীন �ীনদািরর আেরক দৃ�া� হল,  কজন েলােকর িপতা 
মারা যাওয়ার পর তার িকছু সে�হযুু স�দ আেছ, েযগেলা তার 
িপতা দুিনয়ােত েরেখ েগেছ। সােথ সােথ তার  মন কতক পাওনাদারও 
আেছ, যারা তার িনকট টাকা পােব। তারপর েলােকরা যখন তার 
েছেলর িনকট  েস তােদর পাওনা দািব কের, তখন েস বেল, আিম 
সে�হযুু মাল হেত আমার িপতার েদনা পিরেশাধ করা হেত িবরত 
থাকেত চাা।  

  ধরেনর �ীনদাির ফােসদ ও �া�  বং যারা   ধরেনর �ীনদাির 
অবল�ন কের তারা মূখর। কারণ, েস তার িপতার স�েদ সে�হ আেছ 
  কথা বেল, মানুেষর অিধকার বা পাওনা পিরেশাধ করা েছেড় িদে�। 
অথচ মানুেষর পাওনা পিরেশাধ করা তার উপর ওয়ািজব।  

জান না থাকা মানুষেক অেনক ভােলা কাজ ও করনীয় কাজ হেত 
বিবত কের। কারণ, তারা মেন কের   ধরেনর কাজ না করাা 
�ীনদাির। অথচ, �ীনদাির হল,   ধরেনর কাজ করার মেধয। িক� তার 
ালম না থাকার কারেণ েস তা বুঝেত পাের না।   জনয বলা বাহলয 
েয, �ীনদাির বা তাকওয়ার জনয ালম অবশযা থাকেত হেব। ালম 
ছাড়া তাকওয়া বা �ীনদািরর িচ�া করা স�ূণর অবা�র ও িভি�হীন।  
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তারপর ামাম াবন তাািময়যাহ রহ. বেলন, অেনক েলাকেক েদখা যায়, 
তারা েয সব ামামেদর মেধয েকান �কার িবদআত বা অনযায় েদখেত 
পায়, তােদর িপছেন জামােত সালাত আদায় ও জুমার সালাত আদায় 
করা েছেড় েদয়। তারা মেন কের তােদর িপছেন সালাত আদায় করার 
েচেয়  কা সালাত আদায় করা বুজুিগর। িক� তােদর   ধরেনর ধারণা 
কুরআন ও হািদেসর স�ূণর িবপরীত। অনুরপভােব যখন েকান 
আেলেমর মেধয েকান িবদআত পিরলিকত হয় বা েকান সিতয সাকয-
দাতা তার মেধয েকান  িট েদখা যায়, তখন তােদর েথেক ালম হািসল 
করা ও সাকয কবুল করা হেত িবরত থােক। তারা মেন কের তােদর 
েথেক হক কথা েশােন কবুল করা েছেড় েদয়া হল বুজুিগর। অথচ হক 
কথা েশানা ও তা �হণ করা হল ওয়ািজব৪৫

46। িক� তার ালম না 
থাকার কারেণ েস ওয়ািজব েছেড় িদে�। আর মেন করেছ  িটা বুিঝ 
তাকওয়া বা �ীনদাির।  

 কজন মুসিলেমর আদশর হেত হেব, হক েযখােনা পােব েস তার 
েথেক হকেক কবুল করেব ও সতযেক �হণ করেব। মানুষ িহেসেব 
আমরা েকউ ভুল- িটর ঊে�র নয়। আমােদর সবারা ভুল হেয় থােক। 
সুতরাং, আমরা েযন অেনযর ভুল েদেখ েতেল েবগেন নেল না উিঠ বরং 
আমােদর েদখেত হেব তার গণ িক আেছ? আমরা যিদ সিতযকার 
মুসিলম হা তখন আমরা তার গণ েথেক উপকৃত হব, আর তার ভুল 
েথেক িশকা �হণ করব। িক� দু:েখর িবষয় হল, আমরা শধু মানুেষর 
েদাষ তালাশ কের েবড়াা, িনেজর েদাষ েদখেত অভয� নয়।  

                                                            
46  মাজমুেয় ফাতওয়া: ৫১২/১০. 
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সােলহীনেদর �ীনদািরর কতক দৃ�া� 

আমরা আমােদর পূবর মনীষীেদর তাকওয়া ও �ীনদাির িবষেয় জানার 
মাধযেম উপেদশ �হণ করেত পাির। পূবর মনীষীেদর ঘটনা জানা �ারা 
মানুেষর অ�র নরম হয়  বং তারা হকেক কবুল করেত অভয� হয়। 
  কারেণা আ�াহ রা�ুল আলামীন কােফরেদর িনকট পূেবরর নবী ও 
রাসূলেদর ঘটনা তুেল ধেরন। নবী ও রাসূলেদর িবেরািধতা করার 
পিরণিত  বং তােদর আনুগতয করার সুফল িক তা আেলাচনা কেরন, 
যােত মানুষ তােদর ঘটনা েথেক উপেদশ �হণ কের। আমরা  খােন 
আমােদর সালেফ সােলহীনেদর �ীনদারীর কতক দৃ�া� আেলাচনা 
করব, যােত আমরা আমােদর িনেজেদর জীবেন তােদর পদা� অনুসরণ 
কের পরেহজগার ও �ীনদার হেত পাির।   

আমােদর সালেফ সােলহীনেদর মেধয অেনেকা �ীনদািরর গেণ গণািাত 
িছেলন। িক� তা �েরও তারা কখেনাা িনেজেদর পরেহজগার িহেসেব 
দািব করেতন না। বরং, তারা তােদর েথেক   ধরেনর েকান গণেক 
�তযাখযান করেতন। কারণ, তারা জানেতন পরেহজগার হওয়া অতয� 
কিঠন কাজ; পরেহজগার হেত হেল অেনক সাধনা করেত হয়  বং 
অেনক ক� সাধন করেত হয়।  

আ�ামা শাবী রহ. বলেতন, েহ ওলামােদর দল! েহ ফকীহেদর দল! 
েতামরা মেন রাখেব- আমরা আেলম িকংবা ফকীহ েকানটাা না, বরং 
আমরা হলাম  মন স�দােয়র েলাক, যারা  কিট হািদস শেনিছ 
তারপর আমরা যা শনলাম তা েতামােদর িনকট বণরনা করলাম। 
ফকীহেতা েস বযিু েয আ�াহ রা�ুল আলামীন যা িনেষধ কেরেছন, তা 
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হেত িবরত থােক। আর আেলমেতা েস বযিু েয আ�াহ রা�ুল 
আলামীনেক ভয় কের।  

িচ�া কের েদখুন, আ�াম শািবর মত  মন  কজন মহা মণীিষ েস তার 
িনেজর বযাপাের িক ধরেনর িচ�া কেরন  বং মানুষেক তােদর স�েকর 
িক জািনেয় েদন৪৬

47।  

নীেচ েতামােদর জনয আমােদর সালেফ সােলহীনেদর তাকওয়া ও 
�ীনদািরর িকছু দৃ�া� তুেল ধরা হল:  

পূেবরকার উ�তেদর �ীনদািরর দৃ�া�:  

আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

نْ  رٌَجل اْىَتى« ى، َعقيًرا َرًىجٍل  م�
َ
لى  فَوَجدَ  ل �ي المّجى

ّ
 َجّمةً  َ�َقير�ه�  ف�  الَعَقيرَ  اْىَتَى اَ

ى  فَقيَل َاهٌب، فخ�هي
َ
�ي ل

ّ
ذ :الَعَقيرَ  اْىَتَى اَ ِّ  اَهبََك  خى ًَمي ،م� � غْكًَ  اَىْت�ىت ىن�  م�

َْتَعْ  َولَم األَرًًَْض،
َ
غْكًَ  أ َهَب  م� َّ �ي َ�َقيَل  .ا

ّ
رَْض  َشَى اَ

َ
تىَك  ىن��َمي :األ  َوَمي األَرًَْض  نع�

  َ�تََحيَرَمي :قَيَل  -اَهب أخذ عن رورع مغهمي فِ- .��خَهي
َ
ٍل، ىل �ي َ�َقيَل  رَجى

ّ
 اَ

َيَرَمي
َ
ْه�  ت

َ
َمي :ى�ل لَكى

َ
؟وَ  أ ٌ

َ
هَمي َ�َقيَل  ل َحدى

َ
َالمٌ  ل�  :أ َ�ةٌ  ل�  :اآلَخمى  َوقَيَل  .غى  :قَيَل  .َجير�

وا نْ�ح�
َ
َالمَ  أ َ�َة، الاى وا الَير� قى نْف�

َ
كَمي َعَ  َوأ س� ْ�فى

َ
غىه،  أ  »ورََصدقَي م�

অথর,  কেলাক েকান  ক বযিু েথেক  কিট জিমন �য় করল, তখন 
েয বযিু জিম �য় করল, েস তার জিম  কিট �েণরর থিল েপল, তখন 

                                                            
47  47  হিলয়াতুল আওিলয়া ৩১১. 
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েস জিমর পূেবরর মািলকেক বলল, তুিম েতামারা �েণর থিল আমার েথেক 
িনেয় যাও। আিম েতামার েথেক শধু জিম �য় করিছ েতামার েথেক �ণর 
�য় কিরিন। তখন েয মািলক জিম িবি� করল, েস বলল, আিম 
েতামার িনকট জিম ও জিমেন যা িকছু আেছ সবা িবি� করিছ। তারা 
উভেয় �েণরর থিলিট �হণ করা হেত িবরত থােক। েকউ �হণ করেত 
রািজ হয় না। তারপর তারা উভেয় অপর  ক বযিুর িনকট িবচােরর 
জনয েগল। তখন েলাকিট তােদর উভয়েক িজজাসা কের বলল, 
েতামােদর উভেয়র েছেল েমেয় আেছ িক? তখন তােদর  কজন বলল, 
আমার  কজন েছেল আেছ আর অপরজন বলল, আমার  কজন েমেয় 
আেছ। তখন েলাকিট বলল, েতামরা েতামােদর েছেল েমেয়েদর  েক 
অপেরর িনকট িববাহ িদেয় দাও। আর   �ণর হেত েতামরা েতামােদর 
জনয খরচ কর  বং তােদর িববােহর েমাহরানা পিরেশাধ কর৪৭

48।  

 খােন তােদর উভেয়র �ীনদািরর িদেক লকয করেল আমরা েদখেত 
পাা, তারা িকভােব দুিনয়ার েলাভেক সামাল িদেত সকম হেয়েছ। িক� 
বতরমােন যিদ   ধরেনর েকান ঘটনা আমােদর সামেন েপশ করা হত 
তাহেল আমােদর অবঅা িক হত? আমরা িক আমােদর েলাভেক সামাল 
িদেত পারতাম।  েকা বেল পরেহজগাির ও �ীনদাির।   

আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন,  

 فقيل فخه، ف فجعلهي الصدقة، رمم من رممة رض ا  عغه ع نن سنال أخذ «

  َر ، ا� ا  علخه وسلم الب
ْ
َمي قَيَل  �ىمّ  لَْطَمًَحَهي، ر

َ
نّي َىَعْمَت  أ

َ
َ  

َ
لى  ال �ى

ْ
 نَأ

 » الّصَدقَةَ 
                                                            
48  বুখাির ৩৪৭২, মুসিলম ১৭৬১. 
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হাসান াবেন আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ সদকার মালামাল েথেক  কিট 
েখজুর িনেয় মুেখ িদেল রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তা েদেখ 
সােথ সােথ বলল, ওয়াক ওয়াক!! যােত েস তার মুেখ েনয়া েখজুরিট 
বিম কের েফেল। তারপর িতিন হািদস েশানােলন, তুিম িক জান না, 
আমরা সদকা খাা না৪৮49।  

আবু হরাারা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন,  

 � �ْ  ى��
َ
  َقلبى أل

َ
هْ  ىل

َ
  �� أ

َّْمَمةَ  دأج� فَ ًَاش، َعَ  َسيق�َطةً  ا َهي فم� ْرًَفعى
َ
ََهي، فَأ كى ْخَش  �ىمّ  آل�

َ
 أ

نْ 
َ
ونَ  أ خَهي َاَدقَةً  رَ�ى ق�

ْ
ل
ى
  «» فَأ

আিম অেনক সময় আমার �ীয় িবছানায় িগেয় েদখেত পাা, আমার 
িবছানার উপর েখজুর পেড় আেছ। তারপর আিম তা খাওয়ার জনয 
উঠাাতাম। িক� যখন মুেখর িনকেট িনতাম, তখন আর েখতাম না, না 
েখেয় েফেল িদতাম। আিম আশ�া করতাম, না জািন তা েকান সদকার 
েখজুর!৪৯F

50  

                                                            
49 বুখাির ১৪৯১, মুসিলম ১০৬৯. 
50  বুখাির ২৪৩৩, মুসিলম ১০৭০ 
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সাহাবীেদর �ীনদাির: 

আবু �াতাদা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন,  

 يتاءون أاحيب فمأيت الحمم، غ� الحمم ومغي ومغي الب نيلقيحة، مع رغي«

 ىني يشء علخه نعخغك ال :فقيلوا سوط، فوقع وحش، حير فإاا فغظمت ي،ىيئ

 نه فأرخت فعقمره أ�مة، وراء من المير أرخت ثم فأخذره، فتغيوَه مممون

ا� ا  علخه  الب فأرخت .رأ�لوا ال :نعضهم وقيل .كوا :نعضهم فقيل أاحيب،
وىه، فقيل فسأَه، -أميمغي وهو وسلم  »حَالٌل  كى

“আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র সােথ কা-হা নামক 
অােন িছলাম। তখন আমােদর মেধয িকছু েলাক িছল মুহিরম আবার 
িকছু িছল হালাল।   অবঅায় আমরা েদখেত েপলাম আমরা সাহাবীরা 
 কিট িজিনষ েদখােদিখ করেছ। তারপর আিম তােদর িদেক তািকেয় 
েদিখ  কিট দিড় ছুট গাধা। তারপর আমার লািঠ জিমেন পেড় েগল, 
তখন তারা বলল, আমরা েকান বযাপাের েতামােক সাহাযয করব না। 
কারণ, আমরা সবাা াহরাম বাধা অবঅায় আিছ। তারপর আিম িনেজা 
তা উিঠেয় েনা। তারপর আিম  কিট পদরার আড়াল িদেয় গাধার িনকট 
আিস  বং গাধািটেক িশকার কির। তারপর জেবহ কের েগাশত িনেয় 
আমার সাথীেদর িনকট আিস। তখন তােদর েকউ েকউ বলল, েতামরা 
খাও। আবার েকউ েকউ বলল, েতামরা েখেয়া না। তারপর আমরা 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র দরবাের আসলাম-িতিন 
আমােদর সামেন িছেলন- তােক আমরা িজজাসা করলাম, আমরা িক   
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গাধা েথেক খাব নািক খাব না? তখন িতিন বলেলন, েতামরা তা হেত 
খাও। কারণ, তা েতামােদর জনয হালাল”৫০

51।  

অথরাা, আবু কাতাদাহ রািদয়া�াহ ‘আনহ  র লািঠ মািটেত পেড় েগেল 
েস তার িনেজর লািঠ িনেজা মািট েথেক উঠাােলন। েকান সাহাবী তার 
লািঠটা তার হােত তুেল েদয়িন। কারণ, তারা আশ�া করিছল যিদ 
আমরা তার লািঠিট তার হােত তুেল িদা, তাহেল মুহিরম অবঅায় তােক 
িশকার করার জনয সহেযািগতা করা হল। কারণ, সাহাবীরা তখন 
মুহিরম িছল আর আবু কাতাদাহ িছল গাাের মুহিরম বা হালাল। 
তারপর সাহাবীরা আবু কাতাদাহ কতৃরক িশকার করা গাধার েগাশত 
েখেতও পরেহজ কেরন। কারণ, তারা িচ�া করিছল আবু কাতাদাহ 
িশকার করার �িত মেনােযাগী হত না যিদ তারা তার �িত েদখােদিখ 
না করত। তারা যখন েদখােদিখ করেলন তখন আবু কাতাদাহ 
গাধািটেক িশকার করেত উ�ু� হল।   কারেণ তারা েগাশত েখেত 
চাািছল না। তারা ধারণা করিছল মুহিরম অবঅায় িশকািরর েগাশত 
খাওয়া যােব না।  

আবু বকর িসি�ক রািদয়া�াহ ‘আনহ  র �ীনদাির:  

আবু বকর িসি�ক রািদয়া�াহ ‘আনহ  র তাকওয়া ও �ীনদািরর অান 
আকাশচু�ী। তার তাকওয়া ও �ীনদাির  েকবাের চূড়া� েপ েছিছল। 
নবী ও রাসূলেদর পর তার অান সম� মানুেষর শীেষর। তার সমকক 
আর েকউ হেত পারেব না।  
                                                            
51 বুখাির ১৮২৩.  
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আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, িতিন বেলন, 

رض ا   ن�م أنو و�ن الماج، ل ُمج غالم رض ا  عغه  ن�م ألب كن«
 فقيل ، رض ا  عغه ن�م أنو مغه فأ�ل يشء يومي فجيء خماجه، من يأ�ل عغه

 رغت :قيل هو؟ ومي رض ا  عغه: ن�م أنو فقيل هذا؟ مي ردري :الاالم ل

  ومي اليهلخة، ف إل�سين ر�هغت
ى
نى أ  فأعطي� فلقخِ خدعته، أ� ىال الكهينة حس�

 ف شء ك فقيء يده رض ا  عغه ن�م أنو فأدخل مغه أ�لت اَي فهذا نذلك،
 »نطغه

আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ  কজন েগালাম িছল, েস তার টযাা 
আদায় করত। আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ তার টযাা েথেক আহার 
করত।  কিদন েস িকছু িজিনষ িনেয় আসেল আবু বকর রািদয়া�াহ 
‘আনহ তা হেত েখেলন। খাওয়ার েশষ হেল, েগালামিট আবু বকরেক 
বলল, তুিম িক জান   গেলা িক িজিনষ? তখন আবু বকর তােক বলল, 
িক িজিনষ? তখন েস বলল, আিম জািহিলয়যােতর যুেগ  কজন 
েলাকেক ঝাঁড়-ফুক কির। িক� আিম ভােলাভােব ঝাঁড়-ফুক িকভােব 
কের জানতাম না, িক� আিম তােক েধাঁকা িদতাম। আিম তার সােথ 
েদখা করেল েস আমােক   িজিনষগেলা েদয়। আর আপিন তা হেতা 
 খন আহার করেলন। তার কথা েশােন আবু বকর রািদয়া�াহ ‘আনহ 
সােথ সােথ তার হাতেক তার মুেখর মেধয �েবশ কিরেয় যা িকছু 
খাােলন সবা বিম কের িদেলন৫১F

52।  
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ওমর ফারক রািদয়া�াহ ‘আনহ  র তাকওয়া: 

আ�ু�াহ াবন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত িতিন তার িপতা 
ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বণরনা কের বেলন,  

رض ا    عمم النن وفمض أر�عة، ف هالف أر�عة األول� للمهيجم�ن فمض كن«
 أر�عة من نقصته فلم يجم�ناله من هو :ل فقخل وخسميئة، هالف ثالثة عغه

 » نغفسه هيجم رمن هو ليس :يقول .أنواه نه هيجم ىنمي :قيل هالف؟

ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ �থম যুেগর মুহািজরেদর জনয চার হাজার 
কের িহসসা িনধরারণ কেরন। আর িতিন আ�ু�াহ ওমর রািদয়া�াহ 
‘আনহ জনয িনধরারণ কেরন িতন হাজার পাঁচশ। তখন তােক বলা হল, 
িতিনেতা �থম যুেগ যারা িহজরত করেছ তােদর মেধয  কজন। েস 
িহেসেব েস আমােদর সমান পায়। আপিন তােক চার হাজার েথেক 
পাঁচশ কমােলন েকন? উ�ের ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, েস তার 
মাতা িপতার সােথ িহজরত কেরেছ। সুতরাং, েস তােদর মত হেব না, 
যারা িনেজর েথেক িহজরত করিছল৫২F

53।  

কারণ, আ�ু�াহ ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ েছাট িছেলন, তাা তােক তার 
মাতা-িপতা উভেয় িহজরত করান।   কারেণ তােক যারা াসলােমর 
�থম যুেগ িহজরত কেরেছন তােদর অ�ভুরু কেরনিন। 

সালাবাহ াবেন আিব মােলক রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,  

                                                            
53  বুখাির: ৩৯১২. 
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 فبق الديغة، �سيء من �سيء ن� مموطي قسم رض ا  عغه الطيب نن عمم ىن

 ا  رسول انغة هذا أعط الؤمغ�، أم� يي :عغده من نعض ل فقيل جخد، ممط
 فقيل الب حفخدة ألنهي- رض ا  عغه  ع نغت كثوم أم يم�دون .عغدك الت

رض  :عمم قيل ، األنصير �سيء من سلخط وأم .أحق سلخط أم :رض ا  عغه عمم
 .تخط :رزفم .أحد يوم ا  رسول نييع من ، القمب لي رزفم كنت فإنهي ا  عغه

ওমর াবন খা�াব রািদয়া�াহ ‘আনহ মিদনার নারীেদর মেধয িকছু 
কাপড় িবতরণ কেরন। িবতরেণর পর  কিট ভােলা কাপড় অবিশ� 
েথেক েগেল তার িনকট উপিঅত েকউ বলল, েহ আমীরল মুিমিনন!   
কাপড়িট রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র নাতনী উে� কুলসুম 
িবনেত আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ েক িদেয় িদন। কারণ, িতিন রাসূল 
সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র নাতনী।   কথা েশােন ওমর 
রািদয়া�াহ ‘আনহ বলেলন, উে� সুলাাত তার েচেয়ও অিধক হকদার। 
উে� সুলাাত হল আনসাির নারী, যারা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
ওয়াসা�াম  র হােত বাায়াত �হণ কেরন। ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ 
আরও বেলন, উে� সুলাাত ওহেদর যুে� আমােদর জনয পািনর মশক 
িসলাা করেতা৫৩F54।  

ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ কাপড়িট তার  ীেক দান করেত অ�ীকার 
কেরন। অথচ েস িছল রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র 
নাতনী। কারণ, তার অান উে� কুলসুেমর নীেচ।  

 

                                                            
54  বুখাির: ২৮৮১. 
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জয়নাব িবনেত জাহােসর �ীনদাির:  

আেয়শা রািদআ�াহ আনহা  র অপবােদর ঘটনায় আ�াহ রা�ুল 
আলামীন জয়নব িবনেত জাহাস রািদআ�াহ আনহা েক তার �ীনদািরর 
কারেণ েহফাজত কেরন। মুনােফকরা যখন আেয়শা রািদআ�াহ আনহার 
বযাপাের িবপথগামী হেলন  বং তােদর সােথ অনযানয েলােকরাও তােদর 
কথার আেলাচনা করেত আর� কেরন, তখন যয়নব িবনেত জাহাস 
রািদয়া�াহ ‘আনহ আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ  র সিতন হওয়া  বং 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র িনকট আেয়শা রািদআ�াহ 
আনহা  র উপর িনেজর বড়র �কাশ ও আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ 
 র �িত তার ৈবিরতা থাকা �েরও আেয়শা রািদআ�াহ আনহা স�েকর 
েকান খারাপ ম�বয কেরনিন। যখন তােক আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহ 
স�েকর িজজাসা করা হল, তখন িতিন বলেলন, আিম তার স�েকর 
ভাল জািন। তার মেধয আিম কখেনা েকান খারাপী েদিখ নাা। িতিন   
ঘটনায় িনেজেক জড়ােনা হেত স�ূণর িবরত থােকন। 

আেয়শা রািদআ�াহ আনহা িনেজা জয়নাব িবনেত জাহাস স�েকর 
বণরনা িদেয় বেলন,  

 يَي فقيل أممي، عن رض ا  عغهي جحش نغت ز�غب �سأل ا  رسول كن«
؟ يمَ  َزًْيغَبًى، ت� يت�  َمي َعلم�

ْ
 مي وا  و�صي، سمع أح� ا  رسول يي :فقيلت َرأ

 »نيلورع ا  فعصمهي �سيمخِ، كنت الت و� :قيلت .خ�ا ىال علخهي علمت

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আমার স�েকর জয়নাব িবনেত 
জাহাস রািদআ�াহ আনহার িনকট িজজাসা কেরন, িতিন বেলন, েহ 
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জয়নব তুিম তার স�েকর িক জান  বং িক েদখছ? তখন জয়নব 
িবনেত জাহাস রািদআ�াহ আনহা বেলন, েহ আ�াহ রা�ুল আলামীন 
 র রাসূল! আিম আমার েচাখ ও কানেক েহফাজত কের বলিছ। আিম 
তার স�েকর  কমা� ভােলা ছাড়া খারাপ িকছু জািন না। আেয়শা 
রািদআ�াহ আনহা বেলন, িতিনা আমার উপর বড়াা করেতন। িক� 
আ�াহ রা�ুল আলামীন তার �ীনদাির �ারা তােক েহফাজত কেরন৫৪

55।  

  ধরেনর ঘটনা আমােদর সমােজও সংঘিটত হয়। যখন   ধরেনর 
েকান ঘটনা েদখা যায়, তখন আমােদর উিচত হল চুপ থাকা। েকান 
�কার সাকী ছাড়া   ধরেনর রটনা স�েকর ম�বয করা খুবা খারাপ। 

আমােদর েদেশ েদখা যায় সতীনেক বরদাশত করেত পাের না। তার 
েকান েদাষ- িট �কাশ পাওয়ার সােথ তােক িকভােব অপমান করা 
যায় েস িচ�ায় বয� থােক। িক� রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 
 র  ী িছল দুিনয়ার সম� মিহলােদর স�ূণর বযিত�ম।  ত বড় 
 কিট সুেযাগ পাওয়া সে�ও তারা তােদর সতীেনর িবষেয় েকান খারাপ 
ম�বয করােতা দূেরর কথা, বরং িতিন সােথ সােথ বলেলন, না, েহ 
আ�াহ রা�ুল আলামীন  র রাসূল! আমরা তার মেধয কখেনা েকান 
খারাপ অভযাস �তযক কিরিন। তার মেধয আমরা সব সময় ভােলা গণা 
েদখেত েপতাম।   িছল রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র 
 ীেদর অবঅা; তারা তােদর িনেজেদর �ােথরর কারেণ কখেনা �ীনদািরর 
পিরপ�ী েকান কথা বা কােজ জিড়ত হত না।   

 
                                                            
55 বুখাির ২৬৬১, মুসিলম ২৭৭০। 
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ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ  র তাকওয়া:  

আ�ু�াহ াবন ওমেরর িশষয নােফ রািদয়া�াহ ‘আনহ বণরনা কেরন,  

 عن ونأى أانخه، ع ىابعخه فوضع: قيل  مزميراً،  عغهعمم رض ا  انن سمع «

 من ىابعخه فمفع :قيل .ال :فقلت :قيل ىيئيً؟ �سمع هل نيفع، يي :ل وقيل الطم�ق،

 » أانخه

অথর:  কবার আ�ু�াহ ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহ গােনর আওয়াজ শনল। 
গােনর আওয়াজ েশানার পর েস তার দুা আ�ুল উভয় কােনর মেধয 
�েবশ কের। তারপর েস  খুব �ত রা�া অিত�ম কের। তারপর 
াবেন ওমর আমােক বলল, েহ নােফ! তুিম িক িকছু শনেত েপেয়ছ? 
িতিন বেলন, আিম তােক বললাম না, আিমেতা িকছু শনেত পাি� না। 
আমার কথা েশানার পর েস তার কণর�য় েথেক আ�ুল েবর কের 
আনল৫৫F

56।  

তােবয়ীনেদর তাকওয়া:  

আ�ুর রহমান াবন ওসমান রািদয়া�াহ ‘আনহ হেত বিণরত, িতিন 
বেলন, আমরা  কদা  হরাম অবঅায় তালহা াবন উবাাদু�া সােথ 
িছলাম, তখন আমােদর জনয  কিট পািখ হািদয়া �রপ ে�রণ করা 
হল। আমােদর মধয হেত েকউ েকউ তা হেত আহার করল, আবার 
েকউ েকউ না েখেয় থাকল  বং �ীনদাির অবল�ন করল। ফেল 

                                                            
56 আবু দাউদ ৪৯২৪, ামাম আহমদ: ৪৫৩৫, আলবািন রহ. হাদীসিটেক হাসান 

বেলেছন। 
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অেনেকা তা েথেক  কটুও েখল না। তারপর যখন তালহা রািদয়া�াহ 
‘আনহ ঘুম েথেক উঠল, তখন েস যারা েখেয়েছ তােদর সােথ  কমত 
হন  বং িতিন বেলন, আমরা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র 
সােথ   ধরেনর পািখর েগাশত েখেয়িছ।  

েমাটকথা,  খােন েদখা েগল, কতক তােব‘ঈ পািখর েগাশত েখল না। 
তারা �ীনদাির অবল�ন করল। তােদর �ীনদাির তােদর খাওয়া হেত 
িবরত রাখল।  

আ�ু�াহ াবন মুবারক রহ.  র তাকওয়া:  

হাসান াবন আরফা রহ. আ�ু�াহ াবন মুবারেকর সূ� িবষেয় েয 
তাকওয়া অবল�ন করেতন, তার বণরনা কের বেলন, িতিন  কিদন 
শােমর  ক েলাক হেত  কিট কলম ধার েনন, িক� পরবতরীেত িতিন 
ভুেল িগেয় তা েখারাসােন িনেয় আেসন। তারপর যখন েস কলমিট 
হােত পান, সােথ সােথ েস পুনরায় শােম চেল আেসন  বং কলমিটেক 
তার �কৃত মািলেকর িনকট েপ েছ েদন। 

 কিট কলেমর জনয িতিন দীঘর পথ অিত�ম কের আবার িসিরয়ায় 
যান। আর বতরমােন আমরা মানুেষর হেকর �িত েকান গররা িদা 
না। আমরা শধু আমােদর িনেজেদর িনেয়া বয� থািক। অথচ দািব কির 
আিম  কজন মু�াকী ও পরেহজগার।   

  ধরেনর অসংখয ও অগিণত ঘটনা আেছ, েযগেলা বণরনা কের েশষ 
করা স�ব নয়। তেব যারা জানী তােদর জনয দু- কিট  ঘটনাা 
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উপেদশ �হণ করার জনয যেথ�। কারণ, �বােদ আেছ “জানীেদর জনয 
াশারাা যেথ�”। 

আর যারা জানী নয়, তােদর জনয  যিদ হাজােরা ঘটনা উে�খ করা হয় 
তা তােদর েকান উপকাের আসেব না।  
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�ীনদাির অবল�ন করার উপকািরতা 

�ীনদািরর উপকািরতা অেনক।  কজন পরেহজগার েলাক দুিনয়া ও 
আিখরাত উভয় জাহােন কািময়ািব লাভ করেবন। দুিনয়ােত আ�াহ 
রা�ুল আলামীন মানুেষর মেধয তার কবুিলয়ত দান করেব  বং আ�াহ 
রা�ুল আলামীন তােক মহ�ত করেব। যখন েকান বা�ােক আ�াহ 
রা�ুল আলামীন মহ�ত কের তার েফেরশতারাও মহ�ত কের  বং 
জিমেন অিধবাসীরাও তােক মহ�ত কের।  ছাড়াও  কজন 
পরেহজগার েলাকেক আ�াহ রা�ুল আলামীন তার নূেরর আেলা �ারা 
আেলািকত করেব।  

�ীনদাির অবল�ন করা সফলতার কারণ:  

আ�াহ রা�ুল আলামীন বেলন, 

﴿  ٰ َّ ََ َمن تََز ۡفلَ
َ
﴾ قَۡد أ  

অবশযা সাফলয লাভ করেব েয আ�শি� করেব, [সূরা আলা, আয়াত: 
১৪] আ�ামা �াতাদাহ রহ. বেলন, মু�াকী িহেসেব আমল করল৫৬F

57।  

মুসা াবন হা�াদ রহ. বেলন, আিম সুিফয়ান সাওরী রহ. েক �ে� েদিখ 
েস জা�ােত  ক গােছর ডাল েথেক অপর গােছর ডােল  বং  ক গাছ 
েথেক আেরক গােছ ঘুের েবড়াে�।   অবঅা েদেখ আিম তােক 
িজজাসা করলাম, েহ আবু আ�ু�াহ! তুিম   ধরেনর মান-মযরদা ও 

                                                            
57  তাফসীের তাবারী: ৫৪৬/১২ 
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স�ান িকভােব অজরন করেল? উ�ের েস বলল, �ীনদাির মাধযেম, 
�ীনদাির মাধযেম৫৭

58। কথািট েস দুাবার বলল।  

�ীনদাির িকয়ামেতর িদন িহসাব সহজ হওয়ার কারণ: 

সুিফয়ান রহ. বেলন, তুিম দুিনয়া িবমুখ হও আ�াহ রা�ুল আলামীন 
েতামােক দুিনয়ার সব দুবরলতা �দশরন করেব। আর তুিম �ীনদাির 
অবল�ন কর, আ�াহ রা�ুল আলামীন েতামার েথেক িহসাব েনয়া 
সহজ কের েদেব।  

যারা �ীনদাির অবল�ন কেরন আ�াহ রা�ুল আলামীন তােদর 
দুিনয়ােতও সুখী জীবন দান কেরন  বং আেখরােতও তােদর িহসাবেক 
সহজ কের েদেব৫৮

59।  

�ীনদাির কারেণ আমেল বরকত হয়  বং ছাওয়াব েবিশ পাওয়া যায়:  

াউসূফ াবন আসবাত রহ. বেলন, অিধক আমল করা হেত সামানয 
তাকওয়া অজরন করা যেথ�৫৯

60।  

 ক বযিু আিব আ�ুর রহমান আল-আমিরেক বলল, তুিম আমােক 
ওয়াজ কর!   কথা েশােন জিমন েথেক  কিট পাথর নীল  বং বলল, 
  পাথেরর টুকরা পিরমাণ তাকওয়া েতামার অ�ের �েবশ করা সম� 

                                                            
58  াবেন আিবদ-দুিনয়া, মানামাত: ২৭৫ 
59 হিলয়াতুল আওিলয়া ২০/৭ াবেন আরবীর যুহদ ও যািহিদনেদর বণরনা ৬৩ 
60  হিলয়াতুল আওিলয়া ২৪৩/৮. 
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জিমন বাসীর সালাত হেত উ�ম। অেনক মানুষ আেছ যারা সালাত 
আদায় করেত করেত কপােল দাগ পালায়। িক� তােদর াবাদেত েকান 
 খলাছ নাা। তােদর   ধরেনর াবাদত িন�ল ও অকাযর।   িদেয় 
তারা আিখরােতর জীবেন নাজাত েপেত পারেব না। সুতরাং  কিট কথা 
মেন রাখেত অিধক াবাদত মানুেষর জনয েকান কলযাণ ভেয় আনেত 
পাের না। রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র অনুকরণ ও আ�াহ 
রা�ুল আলামীন স�ি� লােভর জনয সামানয াবাদতা যেথ�৬০

61।    

�ীনদাির িনয়ত সংেশাধেনর কারণ:  

িবলাল াবন সায়াদ রহ. বেলন, মুিমেনর তাকওয়া ততকণ পযর� তােক 
ছাড়েব না যতকণ না েস িক িনয়ত কের তা েদেখ েনেব। যখন েকান 
বা�ার িনয়ত িঠক হেব, তখন তার পরবতরী সব আমল িঠক হেব। আর 
যিদ িনয়ত িঠক না থােক, তখন তার আমলও িঠক থাকেব না।   
কারেণা বলা হয়, আ�াহ রা�ুল আলামীন মানুেষর বািহযক িদক 
েদেখন না, িতিন েদেখন মানুেষর অ�র ও িনয়ত। যখন মানুেষর িনয়ত 
ভােলা হেব তখন তার আমলও ভােলা হেব। আর যখন িনয়ত ফােসদ 
হেব তখন তােদর আমলও ফােসদ হেব।   কারেণা আমল শ� করার 
পূেবর অবশযা িনয়তেক শ� করেত হেব। আর �ীনদাির অবল�ন �ারা 
মানুেষর িনয়ত শ� হেয় থােক।  

 

 
                                                            
61  হিলয়াতুল আওিলয়া: ২৩০/৫. 
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�ীনদাির সে�হযুু ব� হেত িবরত রাখার কারণ: 

আ�ামা আবু আ�ু�াহ আল-ানতাকী রহ. বেলন, েয ভয় কের েস ৈধযর 
ধারণ কের, আর েয ৈধযর ধারণ কের েস �ীনদাির অবল�ন কের  বং 
েয �ীনদাির কের েস সুবহাত েথেক িবরত থােক৬১

62। সে�হযুু ব� 
হেত তারা েবেচ থােক যারা ঈমােনর িদক িদেয় পিরপূণর হেয় থােক। 
যখন েকান বা�ার অ�ের �ীনদাির থােক তখন েস আ�াহ রা�ুল 
আলামীনেক ভয় কের। আর আ�াহ রা�ুল আলামীন  র ভয় েয 
অ�ের থাকেব, েস অবশযা আ�াহ রা�ুল আলামীন  র মিজর 
েমাতােবক চলেত েচ�া করেব। আ�াহ রা�ুল আলামীন  র মিজর 
েমাতােবক চলার অথর হল, আ�াহ রা�ুল আলামীন  র মিজরর েখলাপ 
সব ধরেনর কমরকা� হেত িবরত থাকা।    

�ীনদাির েদায়া কবুল হওয়ার কারণ:  

আবু মুহা�দ াবন ওয়ােস রহ. বেলন, �ীনদািরর সােথ সামানয েদায়াা 
যেথ� েযমন খাওয়ার সােথ সামানয লবণা যেথ� হয়৬২

63। পরেহজগার 
েলাকেদর আ�াহ রা�ুল আলামীন  র দরবাের অিধক েদায়া করেত 
হয় না। তারা আ�াহ রা�ুল আলামীন  র দরবাের হাত তুলেলা চেল। 
আ�াহ রা�ুল আলামীন তােদর কথায় সাড়া েদন।  

 

                                                            
62  হিলয়াতুল আওিলয়া ২৯০/৯. 
63 শয়াবুল ঈমান: ১১৪৯. 
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�ীনদাির ালম অজরন বা হািসেলর কারণ:  

আ�ু�াহ াবন মুবারক রহ. বেলন, চারিট িবষয় ছাড়া পিরপূণর ালম 
হািসল করা যায় না। চারিট িবষয় হল, ালম অজরেনর জনয িনেজেক 
ফােরগ করা। দুা- টাকা-পয়সা। িতন-�রণ শিু। চার- তাকওয়া বা 
�ীনদাির৬৩

64।  

�ীনদাির ালেমর মেধয বরকেতর কারণ:  

আ�ামা কানুিজ রহ. বেলন,  কজন আেলেমর জনয জরির হল 
তাকওয়া ও �ীনদাির। যখন  কজন আেলেমর মেধয তাকওয়া বা 
�ীনদাির থাকেব তখন তার ালেমর ফােয়দা ও উপকািরতা েবিশ 
হেব৬৪

65। যখন েকান অ�ের তাকওয়া থাকেব তখন েস অ�ের ালম 
অান কের িনেব। িক� েয অ�ের গনাহ থাকেব, িবদআত থাকেব  বং 
জাহালত থাকেব েস অ�ের আ�াহ রা�ুল আলামীন  র �ীেনর ালম 
বা নুর থাকেত পাের না। কারণ, ালম হল, নুর। আর গনাহ পাপাচার 
হল, অ�কার। আেলা ও অ�কার  কসােথ  ক� হেত পাের না।   
কারেণা যখন  কজন বা�া গনাহ হেত িবরত থােক তখন তার 
অ�ের ালম �েবশ কের। তার ালম �ারা েস িনেজ উপকৃত হয়  বং 
মানুষেক েস উপকার করেত সকম হয়।  
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তাকওয়া �ারা অপেরর েথেক হক কবুল করার মানিসকতা ৈতির হয়:  

সুিফয়ান সাওরী রহ. বেলন, আিম যখনা েকান মানুেষর নফেসর 
চািহদার িবেরািধতা কির, তখন তােক েদখেত পাা েস আমার উপর 
িবরু হয়। বতরমােন আসেল আহেল ালম ও পরেহজগার েলােকর খুব 
অভাব েদখা িদেয়েছ৬৫

66।  

সিতযকার অেথর যারা আহেল ালম বা পরেহজগার হয়, তারা কখেনাা 
তােদর মেতর িবেরািধতার উপর িবরু েবাধ করেব না। বরং তােদর 
যিদ েকউ উপেদশ েদয়, তারা খুিশ হয়  বং উপেদশ �হণ কের।  

�ীনদাির আ�ার পিরশি�র কারণ:  

আ�ার সংেশাধন অতয� জরির িবষয়। আ�ার সংেশাধন ছাড়া মানুষ 
কখেনাা পরেহজগার হেত পাের না। আর যখন মানুষ পরেহজগার হেব 
না তখন তােক পেদ পেদ িবপেদ পড়েত হেব। তেব মানুষ যখন 
পরেহজগার হয়, তখন েস অেনযর সংেশাধেনর পূেবর িনেজর সংেশাধন 
িনেয়া অিধক বয� হয়।  কজন মানুেষর �ীনদাির তার িনেজর েদাষ-
 িট সংেশাধেনর কারণ হেয় থােক। মানুষ যখন পরেহজগার হয়, তার 
মেধয েকান �কার িহংসা, িবে�ষ ও অহংকার থােক না। া�াহীম াবন 
দাউদ াবন সা�াদ রহ. বেলন,  

  َعق�ًال  َكنَ  ىنْ  َوالَْممءى 
ً
 َوً�رع
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خمَسهى 
َ
مْ  َ�نْ  أ خو��ه�

هْ  عى  َوًَرعى

خىم َرَمي �ضى  الّسق� لىهى  الَم� ىْيا� � 

س�  وََجع�  َ�نْ 
ّ
مْ  الي ّه�

هْ  كى  وََجعى

“যিদ েকান মানুষ জানী ও মু�াকী হয়, তার তাকওয়া তােক মানুেষর 
েদাষ- িট িনেয় ম�বয বা সমােলাচনা করা হেত েবাবা বািনেয় েদয়। 
েযমন,  কজন অসুঅ বযিুেক তার বযথা-েবদনা অনযানয েলােকর বযথা 
েবদনা িনেয় িচ�া করা হেত িবরত রােখ৬৬F

67। পরেহজগার সব সময় তার 
িনেজর েকান ভুল  িট হে� িকনা   িনেয় েপেরশান থােক। িনেজেক 
সিঠক ও সা পেথ পিরচালনার জনয বয� থােক। অেনযর িবষেয় িচ�া 
করা ও মাথা গামােনার সুেযাগ তার খুব কম থােক।  

�ীনদািরর চির� সু�র করার কারণ:  

চির� সু�র করা অতীব জররী িবষয়। যার চির� সু�র তার মত 
সু�র মানুষ দুিনয়ােত আর েকউ হেত পাের না। সু�র চির� মানুষেক 
জা�ােত �েবশ করােব। সু�র চিরে�র কারেণ মানুেষর মেধয 
�হণেযাগযতা বােড়। মানুষ তােক তােদর আদশর িহেসেব �হণ কের। 
সু�র চির� হািসেলর জনয �ীনদাির অবল�ন করেত হয়। পরেহজগার 
েলােকর চির� সু�র হয়  বং তারা েকান েনাংরা কাজ কের না। 
আ�ামা আ�ুল কিরম আল-জাযাির রহ. বেলন,  কজন পরেহজগার 
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েলাক কখেনাা ঝগড়া-িববাদ কের না৬৭68। তারা মানুেষর সােথ সু�র 
বযবহার কের।  

েকান সমােজ  কজন পরেহজগার েলাক থাকেল েস মানুেষর আেয় 
েকে� পিরণত হয়। েলােকরা তার কােছ বুি� পরামেশরর জনয যায়। 
িবপদ আপেদ তার েথেক পরামশর েনয়। তােক সমােজর আমানতদার 
িহেসেব েমেন েনয়। তার কােছ তারা তােদর টাকা পয়সা আমানত 
রােখ। যাবতীয় েগাপন িবষয় তার কােজ বেল। দু:খ, দুদরশা ও হতাশার 
সময় তার সাি�েধয  েস সময় কাটায়।  

�ীনদাির অবল�ন দুিনয়া ও আিখরােতর েসৗভাগয অজরেনর কারণ:  

 কজন েলাক তখন কািময়াব হেব, যখন দুিনয়া ও আিখরােতর 
কািময়ািব লােভ েস ধনয হয়। দুিনয়া ও আিখরােত েসৗভাগয লাভ করার 
জনয  কজন মানুষেক অবশযা তাকওয়া বা �ীনদাির অজরন করেত 
হেব। ফুজাাল াবন আয়ায রহ. বেলন, পাঁচিট িজিনষ েসৗভাগয লােভর 
কারণ: অ�েরর দৃঢ় িব�াস। �ীেনর িবষেয় �ীনদাির অবল�ন করা, 
দুিনয়া হেত িবমুখ হওয়া, ল�া করা  বং জান অজরন করা৬৮69।  

 খােন েয পাঁচিট িবষেয়র কথা আেলাচনা করা হেয়েছ,  গেলা খুবা 
জরির। যখন মানুেষর ঈমান মজবুত হেব না, তখন তার যাবতীয় সব 
কেমর হতাশা িবরাজ করেব। েকান কােজা েস সাহস ও শিু পােব না। 
আর যখন  কজন মানুেষর ঈমান মজবুত হেব, তখন তােক েকান 
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িকছুা পরাহত করেত পারেব না। েয যত েবিশ িব�াসী হেব, েস তত 
েবিশ শিুশালী হেব।  

আর �ীন হল, মানব �কৃিতর সােথ সরাসির জিড়ত  কিট িবধান। যারা 
�ীনেক মানেব তারা তােদর মানবতােক সহেযািগতা করেব। আর যারা 
�ীনেক মানেব না, তারা মানবতার শ  ও িবেরাধী। তারা েকান কােজা 
সফলতা পােব না।  

দুিনয়া হল, মানুেষর জনয পরীকাগার।  খােন েকউ িচরিদন থাকেত 
পারেব না। দুিনয়ার জীবন কণঅায়ী জীবন, আেখরােতর তুলনায় 
দুিনয়ার জীবন  েকবােরা নগণয।   কথা আমােদর কােরাা অজানা 
নয়। িক� তারপরও   দুিনয়া িনেয় আমরা  ত বয� থািক, তা আর 
বেল েবাঝােনার অেপকা রােখ না। যারা রাতিদন সবসময় দুিনয়া িনেয় 
বয� থােক, তারা কখেনাা পরেহজগার হেত পাের না। দুিনয়া ও 
আিখরাত দুিট  ক সােথ কামাা করা যায়না। যারা দুিনয়া িনেয় বয� 
থােক, তারা তােদর আিখরােতর কিত কের। আর যারা আেখরাত িনেয় 
বয� থােক তারাও দুিনয়ার কাজ কেমর অমেনােযািগ হয়।   

ল�া মানুেষর  কিট গররপূণর ভূষণ। যােদর ল�া থােক না, তারা যা 
া�া তা করেত পাের। পকা�ের যােদর মেধয ল�া থােক, তারা া�া 
করেল যা া�া তা করেত পাের না। তােদর ল�া তােদর বাধা েদয়। 
  কারেণা হািদেস বলা হেয়েছ, ল�া ঈমােনর  কিট অনযতম শাখা। 
ল�ার সােথ ঈমােনর স�কর গভীর। ল�াহীন েলাক কখেনাা 
ঈমানদার হেত পাের না। যারা পরেহজগার হয়, তােদর মেধয অবশযা 
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ল�া থােক। তারা মানবতা িবেরাধী েকান কাজ কের না। তােদর ল�া 
তােদর বাধা েদয়  বং িবরত রােখ।  

পূেবরা আেলাচনা করা হেয়েছ, ালম ছাড়া �ীনদাির অজরন করা স�ব 
নয়। কারণ, ালম ছাড়া েকানিট হালাল আর েকানিট হারাম তা জানার 
েকান উপায় নাা। হারাম হালাল স�েকর জানা ছাড়া কােরা জনয মু�াকী 
বা পরেহজগার হওয়া স�ব নয়।      

আমরা িকভােব পরেহজগার হেত পাির? 

আমােদর সবারা পরেহজগার হওয়ার জনয েচ�া করা উিচত।  িট 
আ�াহ রা�ুল আলামীেনর অেনক বড় েনয়ামত। আ�াহ রা�ুল 
আলামীন যােক   েনয়ামত দান কেরন তােক দুিনয়া আিখরােতর 
যাবতীয় কলযাণ দান কেরন।  র গরর অনুধাবন কের �ীনদাির লাভ 
করার েচ�া আমােদর সবারা করা উিচত। আ�াহ রা�ুল আলামীন 
সবাােক   েনয়ামত দান কেরন না। িতিন তার বা�ােদর েথেক যােক 
চান তােকা �ীনদাির দান কেরন। আর যােক   েনয়ামত দান করা 
হল, তার মত েসৗভাগয দুিনয়ােত আর কােরা হেতা পাের না। �ীনদাির 
লােভর কতক কারণ আেছ েযগেলা  কজন বা�ােক �ীনদািরর মতরবা 
পযর� েপৗছেত সহেযািগতা কের।  

 ক. িনিষ� ব� েথেক দূের থাকা:  

আ�াহ রা�ুল আলামীন েয সব কাজ েথেক িনেষধ কেরেছন, েসগেলা 
েথেক িবরত থাকার মাধযেম �ীনদাির অজরন করেত হেব। িনিষ� 
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িবষয়সমূহ হেত িবরত থাকা �ীনদাির অজরেনর পূবর শতর। আ�ু�াহ াবন 
মাসউদ রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন,  

 اليس أورع من ر�ن لخكع حمم مي اجتغب

“আ�াহ রা�ুল আলামীন েতামােদর জনয যা হারাম কেরেছ, তা হেত 
িবরত থাক, তাহেল তুিম বড় পরেহজগার হেত পারেব”৬৯F

70। 

ওমর াবনুল খা�াব রািদয়া�াহ ‘আনহর িনকট  কজন েলাক  েস 
েকান  কিট িবষেয় সাকী িদল, তার কথা েশােন িতিন তােক বেলন, 
আিম েতামােক িচিন না। আর আমার না েচনা েতামার েকান কিত হেব 
না। তুিম  কজন েলাক িনেয় আস েয েতামােক েচেন।   কথা েশােন 
উপিঅত েলাকেদর  কজন বলল, আিম তােক িচিন। ওমর রািদয়া�াহ 
‘আনহ তােক িজজাসা করল, তুিম তার স�েকর িক জান? েস বলল, 
আিম জািন েলাকিট ানসাফগার ও �ীনদার। েস েতামার িনছক  কজন 
�িতেবশী তুিম িক তার রাত-িদন  বং যাওয়া আসা সব িবষেয় জান? 
তখন েস বলল, না। তুিম িক তার সােথ টাকা-পয়সার েলন-েদন 
কেরছ? টাকা পয়সার েলন-েদন মানুেষর �ীনদািরর �মাণ। েলাকিট 
বলল, না আিম তার সােথ টাকা পয়সার েকান েলন-েদন কির নাা। 
তারপর েস বলল, তুিম তার সােথ সফেরর স�ী হেয়িছেল? যা তার 
চির� ভােলা হওয়ার উপর �মাণ বহন কের। েলাকিট বলল, না। আিম 
তার সােথ কখেনা সফর কিরিন। তখন িতিন বলেলন, তুিম তার 
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স�েকর জান না। সুতরাং, তুিম  কজন েলাক িনেয় আস েয েতামার 
স�েকর জােন৭০

71।  

সুিফয়ান সাওরী রহ. েক �ীনদাির স�েকর িজজাসা করা হল, উ�ের 
িতিন বলেলন,  

 � غّوا فَال وََجدتى  ى��  َ�ْ�َهى  َّظى

َّوّرًَع َهَذا غْدَ  ا  اّلرَْهم�  َهَذا ع�

ًَا  رَْمَرتهى  �ىمّ  َعلخْه�  ق�درْت�  فإا�

نّ  فَيْعلَمْ 
َ
غَيكَ  نأ ْسل�م�  َّْقَوى هى  المى

“মেন রাখেব, আিম িদরহােমর িনকট �ীনদািরেক েপেয়িছ,  র বািহের 
েকান িকছু েতামরা িচ�া বা ধারণা কেরা না। যখন তুিম িদরহাম অজরেন 
সকম হও, িক� তা তুিম �হণ না কের েরেখ িদেল  বং তার েলাভেক 
তুিম সামাল িদেল, [ িটা হল, সিতযকার �ীনদাির] তেব তুিম মেন রাখ! 
 খােনা  কজন মুসিলেমর তাকওয়া বা �ীনদাির �মািণত হয়”৭১F

72। 
[তার মেধয িক অেথরর েলাভ েবিশ না আিখরােতর �িত আ�হ েবিশ]  

অপর  ক কিব কাবয আবৃি� কের বেলন,  
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72 মুখতাছার শয়াবুল ঈমান: ৮৬. 



 

65 

 
َ
ّمنَْك  ال نَ  َ�اى خٌص  الَمْمء�  م�  َرَ�َعهْ  قَم�

وْ 
َ
غْهًى  الّسيق�  َرْعب�  فَْوَق  ىَزارٌ  أ  َرَ�َعهْ  م�

ًْو
َ
ح َجب��  أ

َ
ثٌم ��خه�  ال

َ
 قَلََعهْ  قْد أ

َى
َ
و هى َ�خّ  فَينىظمْ  اّلرَْهم�  َول

َ
 ورََعه أ

“যখন েকান মানুষেক তুিম িছড়া জামা পিরধান করেত েদখেব, তােক 
তুিম বুজুগর বা পরেহজগার মেন কের েধাঁকায় েযন না পড়। 
অনুরপভােব যখন তুিম েকান মানুষেক যখন েদখেব েস েগাড়ািলর 
উপর কাপড় পিরধান কের, তখন তােক তুিম পরেহজগার ধারণা কের, 
অথবা তার েচহারার মেধয  মন েকান আঘাত রেয়েছ যা তার �ীনদাির 
বুঝায়, তা েদেখ তুিম েযন েধাকঁায় না পড়। েতামােক  কজন মানুেষর 
�ীনদাির পরীকা করেত হেল, েদখেত হেব টাকা পয়সা যখন তার 
সামেন রাখা হয়, তখন েস তােক িকভােব �হণ কের। তখন তার 
�ীনদাির �াধানয পায় নািক তার েগামরািহ৭২F

73! 

  

দুা. আ�াহ রা�ুল আলামীন েছাট বড় যাবতীয়  কেমরর উপর িহসাব 
িনেব   কথা �রণ করা।  

আবুল আ�াস াবন আতা রহ. বেলন, 
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পরেহজগার েলাকেদর �ীনদাির সৃি� হয়, শসয দানা ও অনুকণােক 
�রণ করার মাধযেম। তােক জানেত হেব, আমােদর রব িযিন আমােদর 
�িতিট মুহূতর, �িতিট ভােলা ও ম� কমর িবষেয়  িহসাব েনেবন। িতিন 
আমােদরেক িহসােবর েকে� েকান �কার ছাড় েদেবন না  বং 
আমােদর িহসােব কেঠারতা করেবন। তার েচেয় আরও কিঠন বযাপার 
হল, েস তার বা�ােদর েথেক অনুকণা পিরমাণ ও শসয দানার ওজেনর 
সম-পিরমাণ িবষেয়ও িহসাব েনেবন। সুতরাং েয বা�ার িহসােবর   
অবঅা হেব তােক অবশযা িহসাব েদয়ার জনয ��ত থাকেত হেব  বং 
তােক অবশযা আ�াহ  রা�ুল আলামীনেক ভয় করেত হেব। আ�াহ 
রা�ুল আলামীন েযিদন আমােদর যাবতীয় কেমরর িহসাব িনেবন 
েসিদেনর জনয ��ত হেত হেল আমােদর অবশযা দুিনয়ােত 
পরেহজগার হেত হেব। হালাল হারাম েবেছ চলেত হেব। আ�াহ রা�ুল 
আলামীন  র আেদশ িনেষেধর �িত গরর িদেত হেব৭৩

74। আ�াহ 
রা�ুল আলামীেনর িবধান অনুযায়ী জীবন পিরচালনা করেত হেব। 
রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম  র সু�ােতর অনুকরণ ও 
অনুসরণ করেত হেব। যাবতীয় সব কেমর আ�াহ রা�ুল আলামীনেক 
নািজর জানেত হেব। আমােদর  কিদন আ�াহ রা�ুল আলামীেনর 
সামেন িহসােবর জনয দাড়ঁােত হেব   কথা িচ�া কের যাবতীয় সব কমর 
স�াদন করেত হেব।   
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আ�াহ রা�ুল আলামীনেক ভয় করা:  

আবু আ�ু�াহ আল-ানতাকী রহ. বেলন, আ�াহ রা�ুল আলামীনেক 
ভয় করার মাধযেম তাকওয়া অজরন হয়৭৪

75। যার অ�ের আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর ভয় থােক, েস কখেনাা আ�াহ রা�ুল আলামীন যা িনেষধ 
কেরেছন তার কােছও েযেত পাের না। আ�াহ রা�ুল আলামীন  র 
ভয় হল, �ীনদাির মূল িভি�। আ�াহ রা�ুল আলামীনেক ভয় করার 
মাধযেম �ীনদাির অজরন করা যায়। পকা�ের যার মেধয আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর ভয় থােক না েস কখেনাা পরেহজগার হেত পারেব না।  

আ�াহ রা�ুল আলামীেনর সােথ সাকােত ায়াকীন করা  বং মৃতুয 
সংঘিটত হওয়ার িবষেয় িচ�া করা: 

ায়াহায়া াবন মায়ায রহ. বেলন, িতনিট অভযােসর চচরা �ারা �ীনদাির 
অজরন হয়: আ�-মযরাদা, িবশ� িব�াস  বং মৃতুয সংঘিটত হওয়ার 
অনুভূিত৭৫

76। 

আ�-মযরাদােবাধ মানুষেক অেনক অপরাধমুলক কাজ হেত িবরত রােখ। 
যােদর মেধয আ�-মযরাদােবাধ আেছ, তারা তােদর স�ানহািন হয়,  মন 
েকান কাজ কের না। সমাজ িবেরাধী কাযরকলাপ হেত তারা তােদর 
িনেজেদর িবরত রােখ। তারা েকান কাজ করার পূেবর অবশযা িচ�া-
ভাবনা কের থােক।   
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িব�ােসর সােথ �ীনদাির িনিবঢ় স�কর রেয়েছ। িব�াস অনুযায়ী মানুেষর 
আমেলর পিরবতরন হেয় থােক।  কজন মানুষ েস কাজিট কের যা েস 
িব�াস কের। সুতরাং, মানুেষর িব�ােসর শ�তা খুবা জরির। যখন 
িব�াস শ� হেব তখন তার আমলও শ� হেব। আর িব�াস যিদ 
ফােসদ হয় তখন তার আমলও ফােসদ হেব।  

মৃতুয মানুেষর জনয অবধািরত   কথা কােরারা অজানা নয়। তেব 
মানুষ যখন মৃতুযর কথা িচ�া কের তখন তার অ�র নরম হয়  বং 
দুিনয়ার �িত তার মহ�ত দুবরল হয়। েয বযিু েবিশ েবিশ মৃতুযেক 
�রণ করেব, েস দুিনয়া িবমুখ হেব  বং আিখরাতমুিখ হেব। তখন তার 
মেধয �ীনদাির অজরন হেব।      

সু�ােতর অনুকরণ করা  বং িবদ‘আত পিরহার করা:  

আ�ামা আওযায়ী রহ. বেলন, আমরা আমােদর যুেগ   আেলাচনা 
করতাম েয, যখন েকান বযিু েকান িবদআত িবষেয় কথা বলত, তখন 
তার তাকওয়া ও �ীনদাির িচিনেয় েনয়া হত৭৬

77।  

আবু মুজাফফর আস-সামআনী রহ. আহেল কালামীেদর সমােলাচনা 
করেত িগেয় বেলন, েকান কালামীেক আজ পযর� েদখা যায়িন, তার 
কালাম ও তার িচ�া-েচতনা তােক �ীেনর বযাপাের �ীনদািরর িদেক 
িনেয় েগেছ অথবা তারা পার�িরক েলন-েদেন আ�াহ রা�ুল 
আলামীনেক ভয় করেছ। অথবা চলার পেথ তারা ব�তােক বাদ িদেয় 
সিঠক পথ অবল�ন করেছ  বং দুিনয়ার মায়া েছেড় আিখরাতমুিখ 
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69 

হেয়েছ, বা েকান হারাম ও সে�হযুু ব� হেত িবরত থাকেছ। তারা 
তােদর াবাদত বে�গীেত  খলাস বা  কা�তা অবল�ন করার েকান 
দৃ�া� আজ পযর� েদখােত পােরিন। আর তােদর কালাম আ�াহ রা�ুল 
আলামীেনর �িত আনুগতযটােক বািড়েয় িদেয়েছ অথবা তার কালাম 
তােক েকান নাফরমািন বা অপরাধ েথেক িফিরেয় রাখেছ   রকম েকান 
নিজর তারা �মাণ করেত পােরিন৭৭

78।   ধরেনর কালামী পাওয়া যায় 
না বলেলা চেল। েমাট কথা কালামীেদর কাউেকা তােদর কালাম েকান 
উপকার করেত পােরিন। তেব দু- কজন হয়েতা বযিত�ম থাকেত 
পাের।  

ালম অনুযায়ী আমল করা:  

সাহাল াবন আ�ু�াহ রহ. বেলন, যখন েকান মুিমন তার ালম অনুযায়ী 
আমল করেব, তখন তার ালম তােক তাকওয়া ও �ীনদািরর পথ 
েদখােব। আর যখন েস �ীনদাির অবল�ন করেব তখন তার অ�র 
আ�াহ রা�ুল আলামীেনর সােথ স�ৃু হেব। ালম অনুযায়ী আমল 
করা �ীনদাির অজরেনর পূবর শতর। যারা তােদর ালম অনুযায়ী আমল 
কের আ�াহ রা�ুল আলামীন তােদর জনয েহদােয়েতর পথ খুেল 
েদয়৭৮

79।  
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79  হিলয়াতুল আওিলয়া ২০৫/১০ 
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দুিনয়া িবমুখ হওয়া: 

মানুষেক দুিনয়ােতা েবঁেচ থাকেত হয়  বং দুিনয়ার জীবন তােদর 
আবশযকীয়। দুিনয়ােত েবঁেচ েথেকা আিখরাত কামাা করেত হেব। 
তেব দুিনয়া মানুেষর জনয  েক বােরা নগণয ব�।  খােন তােক 
সামানয সময় েবেঁচ থাকেত হেব। তারপর তােক অবশযা তার আসল 
গ�বয আিখরােতর পেথ পািড় িদেত হেব। দুিনয়া কােরা জনয িচরঅায়ী 
নয়  বং দুিনয়ােক েকউ তােদর লকয বানােত পারেব না। িক� দু:েখর 
িবষয় হল, মানুষ দুিনয়ার েমােহ পেড় আিখরাত ভুেল যায়। দুিনয়া 
অজরন করার জনয রাত-িদন পিরেম কের। িক� আিখরাত অজরন করার 
জনয শতভােগর  ক ভাগ পিরেমও তারা কের না।  

আ�ামা আবু জাফর আস-সাফফার রহ. বেলন, বসরার  ক নারী বলল, 
যার অ�ের দুিনয়ার মহ�ত �েবশ করেছ, তার অ�ের তাকওয়া 
�েবশ করা হারাম৭৯

80। যারা দুিনয়া িবমুখ হয়, তারাা সিতযকার অেথর 
পরেহজগার হেয় থােক।  কিট কথা অবশযা মেন রাখেত হেব, দুিনয়া 
ও আিখরাত  কসােথ  ক� হেত পাের না। যার অ�ের দুিনয়ার 
মহ�ত থােক তার অ�র েথেক আিখরাত দূর হেয় যায়, আবার যার 
অ�ের আিখরােতর মহ�ত থােক তার অ�ের দুিনয়া থাকেত পাের না।   

আবু জাফর আল-িমখওয়ালী রহ. বেলন, েয অ�র দুিনয়ােক তার সাথী 
বািনেয়েছ েস অ�ের তাকওয়া বা �ীনদাির বসবাস করা হারাম৮০

81। 

                                                            
80  াবেন আিবদ-দুিনয়া, আল-ওয়ারয়ু ২৯. 
81  তািরেখ বাগদাদ: ৪১০/৪০. 
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অিধকাংশ মু�াকী বা পরেহজগার েলাকেদর েদখা যায়, তারা অভাবী, 
ফকীর, িমসিকন।  র কারণ হল,-আ�াহ রা�ুল আলামীন আমােদর 
েহফাজত করন-যারা তাকওয়া অজরন বা �ীনদাির অবল�ন কের না 
তারা সুদেখার, তারা অনযায়ভােব মানুেষর স�দ হরণ কের  বং 
হারাম হালাল েবেছ চেল না।   ধরেনর েলাকেদর মেধয কাউেক আ�াহ 
রা�ুল আলামীেনর তাকওয়া অজরন করেত েদখা যায় না। তারা 
সাধারণত তােদর ধন-স�দ ও দুিনয়াদাির িনেয়া বয� থােক। সুিফয়ান 
সাওরী রহ. বেলন, আিম যত পরেহজগার েলাকেক েদেখিছ, তােদর 
সবাােক অভাবী েদেখিছ৮১

82। েয বযিু দুিনয়ার েথেক মুখ িফিরেয় না 
েনয়, েস �ীনদাির অবল�ন করেত পারেব না।   

রাগ েথেক দূের থাকা:  

রাগ মানুেষর জনয খুবা কিতকর।  িট মানুেষর জীবেন অেনক িবপদ 
ভেয় আেন। রােগর কারেণ মানুেষর জীবেন অসংখয দুঘরটনা সৃি� হয়। 
আবু আ�ু�াহ আস-সাজী রহ. বেলন, যখন েকান অ�ের রাগ �েবশ 
কের, তখন তার অ�র েথেক তাকওয়া দূর হেয় যায়। রাগী মানুষ যখন 
রাগ কের তখন েস যা া�া তা কের েফেল। ফেল তার মেধয তাকওয়া 
অবিশ� থােক না৮২83।  

 

 

                                                            
82  তাহিজবুল কালাম: ৩৪০/২৭.  
83  হিলয়াতুল আওিলয়া: ৩১৭/৯. 
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কম খাওয়া  বং �বৃি�েক ধিমেয় রাখা:  

অিধক খাওয়া মানুষেক িবিভ� ধরেনর অপকমর করেত বাধয কের। িক� 
েবিশ খাওয়া মানুেষর জনয েকান কলযাণ ভেয় আেন না। সােথ সােথ 
অিধক খাওয়ােরর কারেণ মানুষেক অেনক সমসযার স�ুখীন হেত হয়। 
আ�া� হেত হয় িবিভ� ধরেনর েরাগ বযািধেত।   ছাড়া আেরকিট 
কথা অবশযা মেন রাখেত হেব, েপেটর দােয় মানুষ চুির, ডাকািত কের 
 বং িভকা কের, হাড় ভা�া পিরেম কের। ামাম গা�ালী রহ. বেলন, 
বুজুিগর, �ীনদাির ও তাকওয়ার চািব হল, কম খাওয়া  বং �বৃি�েক 
ধিমেয় রাখা৮৩84।  

আশােক খাট করা:  

আশা মানুষেক কেমরর িদেক ধািবত কের। দীঘর িদন বাচঁার আশায় মানুষ 
সবয় কের  বং ধন-স�দ হািসেলর অিবরাম েচ�া চালায়। মানুষ  ত 
দীঘর আশা কের থােক যা তার জীবেনর তুলনায় আরও েবিশ ল�া। 
িক� দীঘর আশা মানুেষর জনয কখেনাা কলযাণ বেয় আেন না। বরং 
ল�া ও দীঘর আশা মানুষেক িবপেদর িদেক িনেয় যায়। সুতরাং আশােক 
খাট করেত হেব। আজেকর িদন েবঁেচ আিছ আগামী িদন েবেঁচ থাকেবা 
িকনা তার েকান গযারািে নাা। অিধক আশা কের েকান লাভ নাা। 
া�ািহম াবন আদহাম রহ. বেলন, �ব েলাভ-লালসা ও খাট আশা 
মানুেষর মেধয সততা ও �ীনদাির সৃি� কের৮৪

85। 

                                                            
84  মায়ােরজুল কুদস : ৮১. 
85  হিলয়াতুল আওিলয়া: ৩৫/৮. 
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কথা কম বলা: 

কথা কম বলা মানুেষর  কিট িবেশষ গণ। যারা কথা কম বেল তারা 
অেনক ভুল-�াি� েথেক িনরাপদ থােক  বং তােদর মানুষ মহ�ত 
কের। আর েয বযিু কথা েবিশ বেল মানুষ তােক বাচাল বেল। তার 
েদাষ- িট েবিশ মানুেষর সামেন �কাশ পায়।   

আ�ু�াহ াবন আিব জাকািরয়া রহ. বেলন, যার কথা েবিশ হেব তার 
ভুল-�াি� েবিশ হেব, আর যার ভুল-�াি� েবিশ হেব তার তাকওয়া কম 
হেব, আর যার তাকওয়া কম হেব আ�াহ রা�ুল আলামীন তার 
অ�রেক িন�াণ বািনেয় েদেব৮৫

86।    

ঝগড়া-িববাদ েছেড় েদয়া:  

ঝগড়া-িববাদ মানুেষর জনয িবপদ েডেক আেন। আওযায়ী রহ. েহকাম 
াবন গাালান আল-কাািস িনকট িচিঠ িলেখ তােত বেলন, তুিম ঝগড়া-
িববাদ েছেড় দাও যা েতামার অ�রেক কলুিসত কের, দুবরলতা ৈতির 
কের, অ�রেক শিকেয় েদয়  বং কথা ও কােজর মেধয তাকওয়া 
অবিশ� থােক না৮৬87।  

 

 

                                                            
86  হিলয়াতুল আওিলয়া: ১৪৯.  
87  হিলয়াতুল আওিলয়া ১৪১. 
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িনেজর েদাষ িনেয় মাথা ঘামােনা অেনযর েদােষর চচরা হেত িবরত থাকা:  

যারা িনেজেদর েদাষ েদেখ না িক� অনযেদর েদাষ চচরা করেত খুব মজা 
পায় তারা মুনােফক ৈব আর িকছু নয়।   ধরেনর মানুষ আমােদর 
সমােজ অেনক আেছ, যারা মানুেষর েদাষ তালাশ কের েবড়ায়। িক� 
িনেজর েদাষ েচােখ েদেখ না। আ�াহ রা�ুল আলামীন   ধরেনর 
েলাকেদর জনয আিখরােত েবদনাদায়ক শাি� িনধরারণ কেরেছন  বং 
দুিনয়ার জীবেনও রেয়েছ অশাি� ও য�ণা। আমােদর িনেজেদর 
েদাষগেলা আমােদর দু েচােখর অিত িনকেট। তা �েরও আমরা তা 
েদখেত পাা না। িক� অেনযর েদাষ আমার দু-েচাখ েথেক অেনক দূের। 
তারপরও েসগেলা আমােদর েচােখর সামেন পেড়।  িট আমােদর জনয 
মারা�ক বযািধ। যার িচিকাসা অতীব জরির। সুতরাং আমােক আেগ 
আমার িনেজর েদাষ েদখেত হেব। তারপর অেনযর েদাষ িনেয় মাথা 
গামােত হেব। আর আিম যখন কােরা মেধয েকান েদাষ েদখব, তখন তা 
েগাপন রাখেত েচ�া করব। মানুেষর মেধয ছিড়েয় েদয়া হেত অবশযা 
িবরত থাকেত হেব। িক� আিম যিদ েদাষী বযিুর সংেশাধন চাা, 
তাহেল আেগ তােক জানােত হেব  বং বলেত হেব আপনার মেধয   
েদাষ আেছ আপিন সংেশাধন হেয় যান। আর েগাপেন তােক উপেদশ 
িদেয় েবাঝােত হেব, যােত েস তার েদাষ েথেক িফের আেস। া�ািহম 
আদহমেক তাকওয়া স�েকর িজজাসা করা হল, িকেসর �ারা তাকওয়া 
পিরপূণর হয়? উ�ের িতিন বলেলন, তুিম েতামার গনােহর িদেক েদখার 
মাধযেম তাকওয়ার পূণরতা আসেব। আর মানুেষর অনযােয়র সমােলাচনা 
করা বা �চার করা হেত িবরত থাকার মাধযেমও েতামার মেধয তাকওয়া 
পূণরতা পােব। আর েয আ�াহ রা�ুল আলামীেনর সামেন েতামার অ�র 
দুবরল তার কথা িচ�া কের, তুিম েতামার অ�র েথেক খুব সু�র কথা 
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বলেব। তুিম েতামার গনােহর িবষেয় করনীয় স�েকর িচ�া কর  বং 
েতামার �ভুর িনকট তওবা কর, তােত েতামার অ�ের তাকওয়া বা 
�ীনদাির �িতি�ত হেব৮৭

88।  

অনথরক কােজ সময় ন� করা হেত িবরত থাকা: 

েয সব কাজ অনথরক  কজন মানুেষর সময় ন� কের, তা হেত িবরত 
থাকা অবশযা জরির। অনথরক কােজ সময় ন� করা মূখরতা ও 
জাহালত। সুতরাং অথরহীন কােজ সময় ন� না কের সময়েক কােজ 
লাগােত হেব। েতামার জীবন েথেক েয সময়িট চেল যাে� তা িক� 
আর েকান িদন িফের আসেব না। তাা সময় ন� করা হেত স�ূণর 
িবরত থাকেত হেব। সময় মানুেষর অমূলয স�দ। েয বযিু সময়েক 
মূলয িদেত পাের না, েস জীবেন িকছুা হািসল করেত পাের না। সময় 
হল মানুেষর জীবন। েয বযিু সময়েক ন� করল, েস তার জীবনেক 
ন� করল। সাহাল াবন আ�ু�াহ রহ. বেলন, যার অ�-�তয� আ�াহ 
রা�ুল আলামীন যা আেদশ কেরেছন, তা বাদ িদেয় অনয িকছুর সােথ 
স�ৃু হয়, েস �ীনদাির হেত বিবত হয়৮৮

89। িতিন আরও বেলন, েয 
বযিু অনথরক কােজ িল� হয়, েস তাকওয়া হেত বিবত হয়৮৯

90।   

 

 

                                                            
88  হিলয়াতুল আওিলয়া: ১৬/৮. 
89  শয়াবুল ঈমান: ৫০৫৬. 
90  হিলয়াতুল আওিলয়া: ১৯৬. 
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ল�া করা:  

ল�া ঈমােনর  কিট গররপূণর শাখা। যখন েকান মানুেষর মেধয ল�া 
থােক তা তােক অেনক অৈনিতক ও অপকমর হেত িবরত রােখ। 
ল�ােবাধ থাকার কারেণ  কজন মানুষ অসামািজক ও অৈনিতক েকান 
কাজ করেত পাের না। যােদর ল�া থােক সমােজ তারা স�ােনর 
অিধকারী হয়। পকা�ের যােদর ল�া থােক না তারা েয েকান ধরেনর 
অপকমর করেত কুুােবাধ কের না। তারা যা া�া তা করেত পাের। 
মানুেষর অিধকাংশ অপকমর সংঘিটত হয়, তার মেধয ল�ােবাধ না 
থাকার কারেণ। সুতরাং, মেন রাখেত হেব, ল�া �ীনদাির অজরন করার 
গররপূণর েসাপান। ল�া ছাড়া �ীনদাির েকান �েমা স�ব নয়। তেব 
ল�া �ারা উে�শয াসলামী শিরয়ত েযসব িবষেয় ল�া করেত আেদশ 
িদেয়েছ েসসব িবষেয় ল�া করা। েযমন- বযিভচার করা, চুির করা, 
ডাকািত করা, উল� হওয়া, েবহায়াপনা ও মদয পান াতযািদ অসামািজক 
ও অৈনিতক কাজ েথেক ল�া করা। অেনক েলাক আেছ তারা ভােলা 
কাজ করেত ল�া কের   ধরেনর ল�ােক ল�া বলা হয় না। েযমন, 
অেনেক আেছ সালাম িদেত ল�া কের, সালাম আদায় করেত ল�া 
কের  বং ৈবধ েকান কাজ করেত ল�া কের   ধরেনর ল�ােক 
ল�া বলা যােব।  

ওমর াবনুল খা�াব রহ. বেলন, যার ল�া কম হয়, তার তাকওয়াও 
কম হয় আর যার তাকওয়া কম হয়, তার অ�র মারা যায়৯০

91।  

                                                            
91  িতবরািনর আল-মুজামুল আওসাত: ৩৭০/২.  
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যখন েকান মানুেষর অ�র মারা যায়, তখন আশ�া থােক েস দুিনয়া 
েথেক ঈমান হারা হেয় কবের যােব। আর যারা ঈমান হারা হেয় কবের 
যায় তােদর পিরণিত েয িক হেব তা বলার অেপকা রােখ না।  
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েকানিট �হণেযাগয �ীনদাির আর অ�হণেযাগয ‘�ীনদাির’? 

 খােন  কিট কথা জানা থাকা আবশযক তা হল, েকান �ীনদাির আেছ, 
তা ৈবধ আবার েকান েকান �ীনদাির আেছ তা অ�হণেযাগয। সুতরাং 
েকানিট ৈবধ �ীনদাির আর েকান অৈবধ �ীনদাির তা আমােদর জানা 
থাকা দরকার। অনযথায় সব ধরেনর �ীনদাির অবল�ন করেত িগেয় 
বাড়াবািড়েত পড়েত হেব।  

ৈবধ �ীনদাির:  

শাাখুল াসলাম ামাম াবন তাািময়যাহ রহ. বেলন, ৈবধ �ীনদাির হল, 
েযসব কােজর পিরণিত আশ�াজনক তার েথেক িবরত থাকা। আর 
আশ�াজনক কাজগেলা হল, েয কােজর হারাম হওয়া িবষেয় জানা 
েগেছ অথবা েয কােজর হারাম িক হালাল েস িবষেয় সে�হ আেছ। 
 ছাড়া েযসব কাজ করার েথেক েছেড় েদয়ােত েতমন েকান কিত নাা, 
েসগেলাও আশ�াজনক কাজ৯১

92।  

পূেবর আমরা   ধরেনর তাকওয়া বা �ীনদািরর  কািধক দৃ�া� বণরনা 
কেরিছ। সুতরাং,  খােন েসগেলা আেলাচনা কের দীঘরািয়ত করেত চাা 
না।   

 

 

                                                            
92  মাজমুেয় ফাতওয়া ৫১২/১০. 
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অ�হণেযাগয �ীনদাির:  

অ�হণেযাগয �ীনদাির িবিভ� ধরেনর হেত পাের। অেনক সময়  গেলা 
দীিন কাজ িহেসেব আিবভূরত হয় আবার কখেনা দুিনয়াদাির িহেসেব 
আিবভূরত হয়। িনে� কেয়কিট িবষয় আেলাচনা করা হল। 

ক- �ীেনর িবষেয় বাড়াবািড় করা:  

কতক েলাক আেছ যারা �ীনদাির অবল�েন সীমািতিরু বাড়াবািড় কের 
 বং তারা াসলামী শিরয়েতর মূল উে�শয হেত েবর হেয় আেস।  িট 
িনতা�া বাড়াবািড় ও খারাপ কাজ। কারণ, মেন রাখেত হেব, সব 
িকছুর  কিট সীমা আেছ, যখন েকান বযিু সীমা ছািড়েয় যায়, তখন 
েস তার আসল উে�শয েথেক েবর হেয় যায়  বং লকযচুযত হয়। 
সুতরাং, মেন রাখেত হেব, েকান মানুেষর জনয �ীনদাির অবল�েন 
বাড়াবািড় করা ও সীমা অিত�ম করা উিচত নয়। েয সব মাসলা-
মাসােয়ল িবষেয় মানুষ বাড়াবািড় কের, তার মধয হেত  কিট মাসয়ালা; 
েযমন- অেনেক বেল যখন হারাম মাল হালােলর সােথ িমেশ, তখন 
হবহ হারাম মালেক হালাল েথেক আলাদা করেত হেব। যিদ েকান 
বযিু  কশ িরয়ােলর মািলক হয়, তার অেধরক হালাল আর বািক 
অেধরক হারাম। তখন েস যিদ অেধরক েথেক েরহাা েপল;   বযিু 
স�েকর েকউ েকউ বেল, িনধরািরত হারাম- অেধরক- েথেক দায়মুিু �ারা 
েস েকান উপকৃত হেত পারেব না।  িট হল, বাড়াবািড় যা তাকওয়ার 
সীমা েথেক  ক ধাপ আগ বািড়েয় বাড়িত তাকওয়া অবল�ন করা হয়, 
যার েকান িভি� শরীয়েত নাা।  
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যখন হালাল মাল হারােমর সাথ িমেশ তার িবধান িক হেব?   িবষেয় 
আেলমেদর মেধয মতাৈনকয রেয়েছ। েকান েকান আেলম তা েথেক 
�হণ করােক হারাম বেলেছন। িক� যিদ হারােমর পিরমাণ  েকবাের 
সামানয হেয় থােক, তােত েকান অসুিবধা নাা। আর ামাম আহমদ রহ. 
বেলন,   ধরেনর মাল েথেক িবরত থাকা উিচত, িক� যিদ তা সামানয 
ব� হয় বা উে�খেযাগয েকান ব� না হেয় থােক, তােত েকান অসুিবধা 
নাা৯২

93।  

আর েকান েকান আেলম বেলন, যিদ জানা যায় েয, তার মােলর মেধয 
হারাম মাল রেয়েছ, িক� িনিদর� কের জােন না, েকান টুকু হালাল আর 
েকান টুকু হারাম, তাহেল তার জনয তা হেত খাওয়ার অনুমিত 
রেয়েছ৯৩

94। 

ামাম যুহরী রহ. বেলন,   ধরেনর স�দ হেত খাওয়ােত েকান 
অসুিবধা নাা, যতকণ পযর� েস জানেত পারেব েয, িনিদ�র   মালিট 
হারাম। 

আর েকান েকান আেলম েকান �কার বযাখযা ছাড়াা,   ধরেনর মাল 
েথেক �ীনদাির অবল�ন করার কথা বেলন। সুিফয়ান সাওরী রহ. 
বেলন,   ধরেনর স�দ বকণ করা আমার িনকট পছ�নীয় নয়, আর 
েছেড় েদয়া আমার মেত অিধক ি�য়৯৪

95।  

                                                            
93  জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম :৭০. 
94  জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম :৭০. 
95  জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম ৭০. 
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িক� যখন েয পিরমাণ হারাম তার মেধয �েবশ করেছ, তা েবর কের 
েদয়া হয়,  বং অবিশ� মালেক বযবহার বা কােজ লাগােনা হয়, তখন 
তা হেত বকণ করা হালাল৯৫

96। 

  অবঅার মেধয িনধরািরত হারাম মালেক েবর কের আনার পর তার 
েথেক েবেচ থাকা বা েস মালেক েকান �কার কােজ না লাগােনা উিচত 
নয়। েকউ যিদ  েক তাকওয়া মেন কের তেব েস ভুল করেব।  

অেনক সময় েদখা যায় েকান েকান মানুষ স�েকর িবিভ� িবষেয় সে�হ 
হয়, িক�   ধরেনর সে�েহর উপর িভি� কের তার স�েকর েকান 
ম�বয করা বা তােক েকান িকছু িজজাসা করা েকান �েমা উিচত নয়। 
েযমন তুিম েকান  কজন মুসিলম ভাােয়র ঘের �েবশ করেল যার 
অবঅা স�েকর তুিম িকছুা জান না। তারপর যখন েতামার সামেন েস 
খাওয়ার উপিঅত করল, তখন তুিম বলেল, তুিম েয টাকা িদেয় বাজার 
করছ, েস টাকা েকাথায় েপেয়ছ?   ধরেনর িজজাসা েকান �েমা ৈবধ 
নয়।  

  ধরেনর �� িক তাকওয়া হেত পাের?   ধরেনর �� করা েকান 
�েমা তাকওয়ার মানদে� পেড় না। বরং   ধরেনর �ে�র মেধয 
 কজন মুসিলমেক ক� েদয়া ও ল�া েদয়া হয়। 

কারণ,   হল তােক অপবাদ েদয়া  বং তার �িত খারাপ ধারণা 
েপাষণ করা। েকান মুসিলমেক েকান �কার দলীল �মাণ ও আলামত 
ছাড়া অপবাদ েদয়া  বং তােক সে�েহর তািলকায় রাখা স�ূণর অৈবধ। 
                                                            
96  জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম ৭০. 
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আর   হল,  কজন মুসিলেমর �িত খারাপ ধারণা করা  বং  কজন 
মুসিলেমর জনয তার অপর মুসিলম ভাােক ক� েদয়া স�ূণর হারাম।  

খ- কু-ম�ণা বা ওয়াসওয়াসা: 

 খােন িকছু িবষয় আেছ েযগেলার �িত �েকপ করা বা গরর েদয়া 
েকান �েমা উিচত নয়।  গেলােক তাকওয়া বলা চেল না; বরং 
 গেলােক কু-ম�ণা বলা হয়।  র দৃ�া� হল, আ�ামা াবেন হাজার 
রহ. ফাতহল বারীেত উে�খ কেরন, েকান েকান েলাক  মন আেছ 
তারা িশকার করা পািখ খায় না, তারা আশ�া কের, িশকািরিট েকান 
মানুেষর িছল, তারপর েস তার মািলক েথেক পািলেয় েগেছ, তাা েস 
িচ�া কের মািলেকর অনুমিত ছাড়া তা হেত খাওয়া যােব না।  

অনুরপভােব েকান বযিু তার �েয়াজনীয় ব� েকান অপিরিচত েলাক 
েথেক �য় কের তা খায় না। তার যুিু হল, তা িক হালাল না হারাম 
তা েস জােন না। অথচ  খােন  মন েকান �মাণ নাা যা   কথা 
�মাণ কের েয, ব�িট হারাম। েকান �কার দলীল �মাণ ছাড়া েকান 
িকছু খাওয়া বা �হণ করা হেত িবরত থাকা াসলােম স�ূণর িনেষধ 
করা হেয়েছ। াসলােমর মূলনীিত হল, �িতিট ব�র আসল �কৃিত হল, 
হালাল হওয়া। যিদ হারাম হওয়ার েকান �মাণ না পাওয়া যায়। আর 
যিদ হারাম হওয়া �মাণ পাওয়া যায়, তখন তােক হারাম বলা যােব। 
অনযথায় তােক হারাম বলা হারাম।  
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ওয়াসওয়াসার অপর  কিট দৃ�া�: 

আ�ামা যারকশী রহ. বেলন, যিদ েকান বযিু কসম কের বেল, েস 
তার  ীর কাপড় পিরধান করেব না।  রপর  ী তার কাপড়িট িবি� 
কের িদল  বং িব�য় মূলযিট তার �ামীেক দান করল, তখন তার জনয 
তা খাওয়ােত েকান অসুিবধা নাা। কারণ, তা বযবহার করা েছেড় েদয়া 
েকান �ীনদাির নয়, বরং তা হল, ওয়াসওয়াসা।  
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িবেশষ �ীনদাির 

সাধারণ মানুেষর �ীনদাির আর িবেশষ মানুেষর �ীনদাির  ক হেত 
পাের না। িকছু িকছু িবষেয় �ীনদাির আেছ েযগেলা শধু িবেশষ 
েলাকেদর েকে� �েযাজয সবার েকে� তা �েযাজয নয়।   ধরেনর 
�ীনদািরেক সূ� বা খাস �ীনদাির বলা হয়, যা সব মানুেষর েকে� 
�েযাজয নয়, িবেশষ িকছু েলােকর েকে� �েযাজয। আ�ামা াবন রজব 
রহ. বেলন,  খােন  কিট িবষয় আেছ, েস িবষেয় সতকর হওয়া  কা� 
জরির। আর তা হল, সে�হযুু ব� েথেক িবরত থাকা তার জনয 
মানায়, যার যাবতীয় সব অবঅা িঅর  বং তার আমলসমূহ তাকওয়া ও 
�ীনদািরর েকে�  কিট অপরিটর পিরপূরক। িক� েয বযিু �কােশয 
হারােম িল� হয়, তারপর েস সূ� ব� বা সে�হযুু ব� হেত �ীনদাির 
অবল�ন কের, তার জনয   ধরেনর তাকওয়া বা �ীনদাির মানায় না। 
তার েকে�   ধরেনর �ীনদাির েকান �েমা �েযাজয নয় বরং তােক 
  ধরেনর �ীনদাির অবল�ন েথেক িবরত রাখাা বা�নীয়।  

আ�ু�াহ াবেন ওমর রািদয়া�াহ ‘আনহেক ারােকর  ক অিধবাসী 
বযােের ��ােবর িবধান স�েকর  িজজাসা করেল উ�ের িতিন বেলন, 
তারা আমােক বযােের েপশাব স�েকর িজজাসা করেছ, অথচ তারা 
হসাান রািদয়া�াহ ‘আনহেক হতযা করেছ। আর আিম রাসূল সা�া�াহ 
আলাািহ ওয়াসা�াম েক বলেত শেনিছ, িতিন বেলন,  

َمي « ن َرَ�يَ�تَيَي  هى   »اّلْ�خَي م�
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দুিনয়ােত তারা উভয় আমার দুা বাহ৯৬

97।  

ামাম আহমাদ াবন হা�ল রহ. েক িজজাসা করা হল,  কজন েলাক 
সবিজ েকনার সময় শতর িদেয় বলল, আিম েতামার েথেক সবিজ   
শেতর �য় করেত পাির, তুিম আমােক  কিট দিড় েদেব যার �ারা আিম 
আমার সবিজগেলা েবেধ বািড়েত িনেয় েযেত পাির। ামাম আহমদ রহ. 
তার কথা শেন বলল,   ধরেনর কাজ েক কের? তখন তােক জানােনা 
হল, া�াহীম াবেন আিব নুয়াাম   ধরেনর কাজ কের থােক। তখন 
িতিন বলেলন, যিদ া�াহীম াবন আিম নুয়াাম   ধরেনর কাজ কের 
থােক তেব তা ৈবধ। কারণ, দিড়িট সবিজর সােথ স�ৃু৯৭

98।  

েমাট কথা: েকান িজিনষ েথেক িবরত থাকেবা আর েকান িজিনষ েথেক 
িবরত থাকেবা না বযিুর অবঅার উপর িনভরর কের। মানুষ যখন 
পিরিঅিতর �ীকার হয় তখন পিরিঅিতর আেলােক িস�া� েনয়াা হল, 
তাকওয়া বা �ীনদাির।  কজন খােদযর অভােব মারা যাে�, তখন তার 
জনয মৃত জ� খাওয়াও ৈবধ। তার জান বাঁচােনার জনয তখন হারাম 
বেল তা েথেক িবরত থাকা �ীনদাির নয়, তা খাওয়াা হল, �ীনদাির। েয 
বযিু ফরজ সালাত আদায় েথেক িবরত থােক তার জনয নফল সালাত 
েকান বুজুিগর নয়। অেনক েলাক  মন আেছ যারা রমজােনর েরাজা 
রােখ না িক� শাওয়ােলর েরাজা িনেয় টানাটািন কের  টা েকান বুজুিগর 
নয়।  গেলা িনছক ভ�ামী ও পাগলািম ৈব িকছু নয়।  িকছু িকছু িবষয় 
আেছ  ত সূ� যার েথেক েবেচ থাকা কােরা েকে�া �েযাজয নয়। 
বরং যারা   সব েথেক েবেচ থাকেত চায়, তারা যিদ ফােসক বা সুেযাগ 
                                                            
97  বুখাির :৫৬৪৮. 
98  জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম: ১১১.  
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স�ানী েলাক হয়, তােদরেক তা হেত িবরত রাখেত হেব  বং তােদর 
�িতহত করেত হেব।  
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পিরিশ� 

পিরেশেষ আমরা বলব তাকওয়া অজরন করার মেধয িনিহত রেয়েছ 
দুিনয়া ও আিখরােতর কািময়ািব ও আ�াহর স�ি�। যারা আ�াহর 
আেদশ িনেষেধর েতায়া�া কের না তারা দুিনয়ােতও অশাি�েত থাকেব 
 বং আেখরােতও তারা বিবত হেব।  কজন মানুেষর জনয �ীনদাির বা 
তাকওয়া েছেড় েদয়ার মেধয তার �ীন ও দুিনয়ার অেনক কিত িনিহত। 
আর  র �ভাব খুবা মারা�ক ও �ংসা�ক। আর যখন  কজন 
মানুেষর মেধয �ীনদাির থাকেব তখন তার অেনক েপেরশািন দূর হেব। 
েকান �কার হতাশা ও দুি��া তােক �াস করেত পারেব না। তার 
উপর যত মুসীবতা আসুক না েকন, তা েস ৈধেযরর সােথ েমাকােবলা 
করেত সকম হেব। েস তার সম� িবপদ-আপদেক তার জনয 
পরীকামুলক িহেসেব �হণ করেব। সাহল াবেন আ�ু�াহ রহ. বেলন, 
যখন েকান বা�া �ীনদাির অবল�ন না কের  বং আমল করার েকে� 
েস �ীনদািরেক কােজ না লাগায়, তখন তার অ�-�তয�গেলা গনােহর 
কােজ জিড়েয় পেড়। আর ধীের ধীের তার অ�র শয়তােনর হােত বা 
ক�ায় চেল যায়। তখন তার েথেক েবর হেয় আসা তার জনয অস�ব 
হেয় পেড়৯৮

99।   

অেনক সময় েদখা যায়,  কজন মানুষ তাকওয়া বা �ীনদাির অবল�ন 
না করার কারেণ তার আমলসমূহ ন� হেয় যায়  বং তার আমল েকান 
কােজ আেস না।  

                                                            
99  হিলয়াতুল আওিলয়া: ২০৫/১০. 
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ায়াছ াবন মুয়ািবয়া রহ. বেলন, েয �ীনদাির �ীনদাির ও তাকওয়ার 
িভি�েত �িতি�ত নয়, তা অবশযা অনথরক৯৯

100। তার েকান মূলয নাা। 
আর েয �ীনদাির �ীনদাির বা তাকওয়ার িভি�েত হয়, তা তার জনয 
কলযাণ বেয় আেন।   

 কিট কথা মেন রাখেত হেব, তাকওয়া েছেড় েদয়া উ�েত মুসিলমােক 
�ংস কের েদয়। আর তাকওয়া েছেড় েদয়া মুসিলম উ�েতর ভাল 
কাজগেলােক �-মূেল উাখাত করার কারণ হয়। সাহাল াবন আ�ু�াহ 
রহ. বেলন, �ীনদাির েছেড় েদয়ার কারেণ মানুেষর মেধয  মন িকছু 
িবষয় �কাশ পােব যা মানুেষর িবনয়েক মানুষ েথেক তুেল েনেব। 

 কিট কথা মেন রাখেত হেব, �ীনদাির েকান দািব করা বা েজার কের 
সাবয� করার িবষয় নয়, েয  কজন বযিু েজার কের বা দািব কের 
পরেহজগার হেত পারেব। বরং তা অজরন করার জনয আমল করেত 
হেব  বং সাধনা করেত হেব। যখন  কজন মানুষ েচ�া ও সাধনা 
করেব তখন তার অ�ের তাকওয়া ও �ীনদাির অািপত হেব। যারা 
িনেজেক পরেহজগার বা মু�াকী দািব কের তারা সিতযকার অেথর মু�াকী 
বা পরেহজগার নয়। তারা দুিনয়াদার ও ভ�।  

যারা হারাম ও িনিষ� িবষয়সমূহ হেত িবরত থােক না  বং হারাম 
হালাল েবেছ থােক না, তােদর জনয আ�াহ রা�ুল আলামীন  র 
মহ�েতর দািব করা িমথযা ৈবা আর িকছুা নয়। হােতম রহ. বেলন, 

                                                            
100  তাহজীবুল কামাল: ৪১৩/৩ 
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েয বযিু হারাম ও িনিষ� িবষয়সমূহ হেত িবরত না থােক, েস অবশযা 
িমথুযক১০০

101।  

 কজন মুসিলেমর জনয উিচত হল, তার জীবেনর �ধান লকয েযন হয়, 
�ীেনর িবষেয় তাকওয়া অবল�ন করা, আ�াহ রা�ুল আলামীেনর 
ভয়েক কােজ লাগােনা  বং আ�াহ রা�ুল আলামীেনর আেদশ ও 
িনেষধ িবষেয় সব সময় আ�াহ রা�ুল আলমীনেক তার িনকেট বেল 
জানা। 

َّْقَوى َعَ  َوَواْظب ن ا
ْ
  َو�

ً
ً�رع َتَو�  مى

بوراً  وى َع  اى
ْ
نْ  َو�ي�ّلي�ن اَنل  ْىهَمي �ى

“তুিম সব সময় আ�াহেক ভয় করেত থাক  বং তুিম পরেহজগার 
হও। িবপেদ তুিম ৈধযরযশীল থাক  বং �ীেনর িবষেয় তুিম িবচকণ 
হও”১০১F

102।  

অবেশেষ আমরা বলব, সু-সংবাদ েস বযিুর জনয যার অ�েরর মেধয 
�ীনদাির পিরলিকত হেব। যারা পরেহজগার হেব দুিনয়ােত তােদর জনয 
রেয়েছ কািময়ািব আর আিখরােত থাকেব অনািবল আন�।  

েহ আ�াহ! তুিম আমােদরেক মু�াকী বা পরেহজগার বািনেয় দাও  বং 
আমােদরেক যাবতীয় কােজ েহদােয়ত দান কর। আর তাকওয়ােক 
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আমােদর পােথয় বানাও  বং জা�াতেক আমােদর গ�বয-অল বানাও। 
আর আমােদরেক তুিম  মন শকিরয়া আদায় করার তাওিফক দান কর, 
যা েতামােক খুিশ কের। আর তুিম আমােদরেক  মন �ীনদাির দান 
কর, যা আমােদরেক েতামার নাফরমািনর মােঝ েদয়াল িহেসেব 
িবেবিচত হয়। আর তুিম আমােদর  মন চির� দান কর, যা �ারা 
আমরা মানুেষর মােঝ ভােলাভােব বাচেত পাির। আর আমােদর তুিম 
 মন জান দান কর য�ারা আমরা উপকৃত হেত পাির।  

েহ আ�াহ! আপিন আমােদর েহদােয়ত �া� েলাকেদর পথ �দশরক 
বানান। আপিন আমােদর পথ��েদর অ�ভুরু করেবন না। আর আপিন 
আমােদর সবার গনাহসমূহ কমা কের েদন। আর যাবতীয় �শংসা তার 
জনয যার অপার অনু�েহ যাবতীয় েনক আমলসমূহ পিরপূণরতা লাভ 
কের।  

 .وسلم واحبه هل وع ممد نبخغي ع ا  وا�
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েতামার সামেন দুা ধরেনর �� েপশ করা হল,  ক ধরেনর �� েয 
গেলার উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব। আর  ক ধরেনর �ে�র 
উ�র তুিম সােথ সােথ িদেত পারেব না, বরং েতামােক  কটু 
িচ�াভাবনা কের উ�র িদেত হেব।  

�থম �কার ��:   

১. েয �ীনদাির অবল�ন করা ওয়ািজব তা িক?   

২  �ীনদািরর চারিট �র আেছ, েস গেলা িক তা উে�খ কর!  বং 
�িতিট �েরর সংজা উে�খ কর।   

৩.  �ীনদাির অবল�েনর ফিজলেতর উপর িতনিট হািদস উে�খ কর।    

৪.  িবচার কােজ �ীনদাির থাকা শতর।   শতরিট িক কারেণ আেরাপ 
করা হেয় থােক।  

৫. সােলহীনেদর তাকওয়ার িতনিট দৃ�া� আেলাচনা কর।  

৬. �ীনদাির অবল�েনর পাঁচিট ফােয়দা আেলাচনা কর।  

৭. �ীনদাির অবল�েনর েকে� বাড়াবািড় িক তা আেলাচনা কর।   
িবষেয় কেয়কিট দৃ�া� আেলাচনা কর।  
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৮. ামাম াবনুল কাায়ুম রহ. �ীনদািরর েয সংজা েদন, তা িক? 
আেলাচনা কর।  

৯. তাকওয়ার েকে� মানুেষর েয �কারেভদ আেছ তা আেলাচনা কর। 

১০. ওয়াসওয়াসা অবল�নকারীেদর ওয়াসওয়াসা িবষেয় দুিট দৃ�া� 
আেলাচনা কর।  

ি�তীয় �কার ��:  

১- �ীনদািরর হাকীকত িক?  

২- ঝগড়া-িববাদ েছেড় েদয়া িকভােব তাকওয়া অবল�েনর কারণ হেত 
পাের?  

৩- �ীনদাির অবল�ন করা সে�হযুু িবষয়সমূহ হেত িবরত রাখার 
কারণ হেয় থােক। িবষয়িট আরও �� কের আেলাচনা করন।   

৪- উপের উে�িখত কারণগেলা ছাড়া  মন িকছু কারণ উে�খ কর 
েযগেলা অবল�ন �ারা তাকওয়া অজরন হয়।  

৫- িকছু িকতােবর নাম উে�খ কর, েযগেলােত �ীনদাির িবষেয় 
আেলাচনা করােক খুব গরেরর সােথ িবেবচনা করা হেয়েছ।  

৬.  কিট ঘটনা উে�খ কর, যা �মাণ কের েয �ীনদাির েযভােব 
�কােশয হয়  ভােব েগাপেনও হেয় থােক।  

৭.  কজন মুসিলেমর জনয শধু অ�েরর তাকওয়া যেথ� িকনা? িবষয়িট 
িব�ািরত আেলাচনা কর।  
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১- ভূিমকা 

২- িবষেয়র গরর 
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