ইসলামী শরীয়ােত
দািড়র পদমযাদা
সংকলন: সরল পথ

ইসলামী শরীয়ােত দািড়র পদমযাদা

2

সূচীপ



আ াহ বহানাহা ওয়া তায়ালার বাণী
দািড় স িকত হাদীস সমূহ
দািড় রাখার ফিযলত
মাথা ও দািড় কামােনা এক ব ি র হাদীস
মুরতাদ তথা ধমত াগীেদর একিট ভাব হল দািড় কামােনা
রা লু াহ (সা) বেলেছন দািড় ল া করা সরাসির আ াহর িনেদশ
দািড় সকল নবীেদর াহ
পৗ ষ
সৗ য ও স ান
দািড় বড় থাকা রাগমুি র সহায়ক
দািড়র মূল স িকত একিট ঘটনা , িবশ হাজার িদরহােমর িবিনমেয় দািড়
দািড় কামােনা হারাম এবং কবীরা নাহ
রাসূলু া (সাঃ)এর িনেদশ ওয়ািজব বা আব কতার দাবী রােখ
রা লু াহ সা া া আলাইিহ ওয়া সা ােমর দািড় কমন িছল ?
দািড় কািমেয় ফলার ফেল য সকল নােহর ার খুেল যায়



অবাধ তা



ঔ ত ও হদােয়েতর পথ হািরেয় ফলা



আ াহর সৃি র পিরবতন- িবকৃিত ঘটােনা



অিব াসীেদর সােথ সাদৃ



অমুসিলম স দােয়র মােঝ দািড় রাখার চলন



নারীেদর সাদৃ



অ হািনর অপরাধ (act of mutilation)
























য়!

হণ কন ফফারেদর থেক আলাদা বিশে র হেত হেব ?

হণ করা

াভািবক অব ার িবকৃিত ঘটােনা
সমােজর িনকৃ লােকরাও দািড় কামােত ল া বাধ করত !
দািড় কামােনার একিট লুকােনা কারণ | দখেত কমন লাগেব?
একিট ব িত মী পিরি িত ও শয়তােনর ধাঁকা
দীেনর িবষয় িনেয় হািস ঠা া হে
ফর(অিব াস)
একিট ঘটনা
সহায়ক সমূহ
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" তামােদর জে অব ই আ াহর রাসূেলর মােঝ ( অ করণেযাগ ) উ ম আদশ রেয়েছ, ( আদশ
রেয়েছ) এমন িতিট ব ি র জে , য আ াহ তায়ালার সা াৎ পেত আ হী এবং য
পরকােলর( মুি র) আশা কের"
( আল আহযাব ২১)

ইসলামী শরীয়ােত দািড়র পদমযাদা িক ? ওয়ািজব িকংবা াত ? আর দািড় মু ােনা জােয়য
িকংবা মাক হ িকংবা হারাম ? অেনক লাক দািড় রাখােক ধু একিট ত বেল মেন কের।
যিদ কউ রােখ তেব ভােলা আর না রাখেল কান নাহ নই। এ অিভমত কতটু সহীহ ?
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আলাহ মহাপিব মহামিহম মানুষেক সুদশন কের তির কেরেছন, িতিন বেলনঃ "অবশ ই আিম মানুষেক
সু রতম অবয়েব সৃি কেরিছ" [সূরা তীন ৪]
" তামােদর জেন অবশ ই আলাহর রাসূেলর মােঝ (অনুকরণেযাগ ) উতম আদশ রেয়েছ, (আদশ রেয়েছ)
এমন িতিট ব িকর জেন , য আলাহ তায়ালার সা াৎ পেত আ হী এবং য পরকােলর(মুিকর) আশা কের"
(আল আহযাব ২১)
"আিম যখনই কােনা রাসূল পািঠেয়িছ, তােক এ জেন ই পািঠেয়িছ য, আলাহর িনেদশ অনুযায়ী তার শতহীন
আনুগত করা হেব" (িনসা ৬৪)

দািড় মু ন করা িকংবা কতন (যখন এক মুঠা থেক কম) করা হারাম এবং কবীরা
সমূহঃ


নাহ। এ স

িকত হাদীস

(১)হযরত আেয়শা িসি কা (রা) বেলন য, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলন, "দশিট কাজ
কৃিতর অনগত। গাঁফ খােটা করা, দািড় বড় করা, িমসওয়াক করা, নােক পািন দয়া, নখ কাটা, আ ুেলর
িগরা েলা ঘেষ মেজ ধৗত করা, বগেলর পশম উপিড়েয় ফলা, নািভর িনেচর অবাি ত লাম মুিড়েয় ফলা
এবং মলমূ ত ােগর পর পািন ব বহার করা।" হাদীস বণণাকারী বেলন, ‘দশম কাজিট আিম ভুেল িগেয়িছ,
তেব আমার ধারণা তা হেব 'কুিল করা'। (মুসিলম, ২,৫১১)
থম হাদীস শরীফ ারা তীয়মান হয় য, গাঁফ কতন করা এবং দািড় ল া করা মানুেষর সুস কৃিতর
চািহদা। আর গাঁফ ল া করা এবং দািড় মু ন করা কৃিতর িবপরীত। য ব িক এ প কম কের স আলাহ
তায়ালার কৃিতেক পিরবতন কের দয়। কুরআন মাজীেদ আেছ অিভশপ শয়তান আলাহ তায়ালার সমীেপ
বেলিছল য, আিম আদম সনানেদরেক পথ
করেবা এবং তােদরেক কুম করেবা য,তারা যােত আলাহ
তায়ালার সৃ
কৃিতেক পিরবতন কের দয়। তাফসীরকারেদর মেত দািড় মু ন করাও আলাহ তায়ালার
সৃি েত পিরবতন করার অনভুক। কননা িতিন পু েষািচত মুখম লেক কৃিতগতভােব দািড় ারা সৗ য ও
ঔ ল দান কেরেছন। কােজই য ব িক দািড় মু ন কের স শয়তােনর ধাকায় পিতত হেয় কবল িনজ
চহারােকই পিরবতন কের না; বরং িনজ কৃিতেক ংস কের দয়।
"আলাহ তায়ালার
(আর ম ৩০)

কৃিতর (িফতরা) উপর (িনেজেক দাঁড় করাও); আলাহর সৃি র মােঝ কান রদবদল নই"

"( হ মুসলমানরা) যখন নবী তামােদর ডােক, তখন তাঁর ডাকেক পার িরক ডােকর মেতা মেন কেরা না;
আলাহ তায়ালা সসব লাকেদর ভােলা কেরই জােনন যারা (িনেজেদর) আড়াল কের (নবীর) সামেন থেক
(নানা অজুহােত) সের যায়, সুতরাং যারা তাঁর আেদেশর িব দ াচারণ কের তােদর এ ব াপাের ভয় করা উিচত,
তােদর ওপর (এ িব দ াচারেণর জন ) কান িবপযয় এেস পড়েব িকংবা (পরকােল) কােনা কিঠন আযাব
এেস তােদর াস কের নেব।" (নূর ৬৩)
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িফতরা হে
সই অবসা যার উপর চুিকবদ হেয় আলাহর বা ােদরেক সৃি করা হেয়েছ। িতিন তােদর কৃিত
ভাব িঠক কের িদেয়েছন, এর বাসবায়ন, ঝাঁক, বৃিত এবং াভািবকভােবই তা পছ কের। এর িবপরীেত
যা যায় তােক িফতরা ঘৃণা কের। তাই য মানুষ িফতরা'র িবপরীেত যায় স তার মানিবক বিশ এবং সুস
আচরণাবলী হািরেয় ফেল।
য ব িক সিঠক িফতরার উপর িতি ত রেয়েছ স তার চারপােশর পিরেবশ ারা ভািবত হেয় বদেল যায়
না, তার ভাব কৃিতর উপর িসর থােক এবং তা হল যা তার াভািবক শারীিরক সৗ েযর অংশ নয় তােক
অপছ করা। এবং তার িফতরা হল াভািবকভােবই তার সৃ বিশে র উপর খুিশ থাকা, এমনিক যিদ কান
আসমানী িকতােবর কান অংশ তার কােছ নাও পৗঁেছ থােক। আর যখন সই াভািবক সুস িফতরার উপর
আলাহ তাঁর রাসূেলর মাধ েম িদক িনেদশনা িদেয় থােকন তখন?
আস-সুয়ুিত রািহমা লাহ বেলন, "িফতরার ব াপাের সেবাতম য ব াখা ণয়ন করা হেয়েছ তা হল, এিট সই
পুেরােনা সুনাহ যা সকল নবীগণ অনুসরণ কেরেছন এবং যা নািযলকৃত আইেনর সােথ িমেল যায়, এটা িনেদশ
কের সই অবসার উপর যার উপর আমােদরেক সৃি করা হেয়েছ।" অথাৎ আলাহর ইবাদত করার উে েশ ই
আমােদরেক সৃি করা হেয়েছ।
যেহতু হযরেত আি য়া আলাইিহ সালােমর কৃিতই সিঠক মানিবক কৃিতর মাপকািঠ সেহতু িফতরা তথা
কৃিত ারা মম আি য়া আলাইিহ সালাম এর িফতরা এবং তােদর সুনাত।



(২) হযরত আ ুলাহ ইবন ওমর(রা) থেক বিণত, িতিন নবী করীম সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম থেক
িরওয়ায়ত কেরন য, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম ইরশাদ কেরন য,'' তামরা গাঁফসমূহ কতন
কর এবং দািড়সমূহ ল া কর।"(মুসিলম ২, ৫০৭)
ি তীয় হাদীস শরীেফ গাঁফ কাটা এবং দািড় ল া করার িনেদশ দয়া হেয়েছ। আর নবী সালালা আলাইিহ
ওয়া সালাম-এর িনেদশ পালন করা েত ক মুসলমােনর উপর ওয়ািজব এবং এর িবপরীত করা হারাম।
কােজই এই দৃি েতও দািড় সংর ণ করা ওয়ািজব এবং তা মু ন করা হারাম।



(৩)অন িরওয়ােয়েত বিণত আেছ য, "রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম গাঁফসমূহ কতন করার
এবং দািড় ল া করার িনেদশ িদেয়েছন"। (মুসিলম, ৫০৮)



(৪)হযরত আবু রায়রা রািদয়ালা আন থেক বিণত আেছ য, িতিন বেলন, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ
ওয়া সালাম ইরশাদ কেরন, " তামরা গাঁফ েলা কতন কর এবং দািড় ছেড় দাও (অথাৎ বড় কেরা)। তামরা
অিগপূজকেদর িবপরীত কর"। [(মুসিলম ২,৫১০]
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তৃতীয় ও চতুথ হাদীস শরীেফ ইরশাদ হেয়েছ য, গাঁফসমূহ কতন করা এবং দািড় সংর ণ করা
মুসলমানেদর িচহ। আর এর িবপরীত গাঁফসমূহ ল া করা এবং দািড় মু ন করা অিগউপাসক ও মুশিরকেদর
িচহ। আর রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম ীয় উ তেক মুসলমানেদর িচহ তথা রীিতনীিত
অবল ন করেত এবং অিগউপাসকেদর িচহ তথা রীিতনীিতর িবপরীত করেত তািকদ কেরেছন। ইসলামী
রীিতনীিতেক পিরত াগ কের অপর কান পথ
জািতর রীিতনীিত অবল ন করা হারাম। কননা রাসুলুলাহ
সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম এর ইরশাদ রেয়েছ,
" য ব িক অপর কান স দােয়র (ধমীয় রীিতনীিতর) সােথ সাদৃশ তা সাপন কের, স ব িক ঐ অপর
স দােয়রই একজন বেল পিরগিণত হেব।"
সুতরাং য ব িক দািড় মু ন করায় স মুসলমানেদর রীিতনীিত বজন করতঃ কািফরেদর রীিতনীিত অবল ন
কের। অথচ রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম কািফরেদর (ধমীয় রীিতনীিতর) িবপরীত করেত কুম
িদেয়েছন। কােজই তােক নবী করীম রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম এর শািসর িত ার িবষয়িট
ভয় করা বা নীয়, যােত িকয়ামত িদবেস তার হাশরও সই িবধমী স দােয়র সােথ না হয়। (নাউযুিবলাহ)



(৫)হযরত যােয়দ িবন আকরাম রািদয়ালা আন থেক বিণত য, িন য়ই রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ
ওয়া সালাম এরশাদ কেরন, " য ব িক ীয় গাঁফ ছাটেব না স আমােদর দলভুক নেহ।" (িতরিমিয,সহীহ)
প ম হাদীস শরীেফ ইরশাদ হেয়েছ য, য ব িক গাঁফ কতন কের না স আমােদর দলভুক নেহ। কাশ
য, এই কুমই দািড় মু ন করােনার
ে
েযাজ । কােজই ইহা ঐ সকল লাকেদর জেন খুব কিঠন
শািসর িত া, যারা কবল বৃিতর অিভলাষ িকংবা শয়তােনর কুমননায় পেড় দািড় মু ন করায়। আর এ
কারেণই রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম তােদরেক ীয় জামাত থেক বিহষ ােরর কথা ঘাষনা
িদেয়েছন। এমন কান মুসলমান আেছ িক , য রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম এর সােথ
সামান তম স কও রােখ অথচ স উক ধমকেক ভয় না করেত পাের ?
এই প ম হাদীস শরীফ থেক এও তীয়মান হয় য, গাঁফ ল া করা, দািড় মু ন করােনা এবং কতন করা
হারাম ও কবীরা নাহ। কননা রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম কবীরা নােহর উপেরই এই
ধরেণর শািসর িত া করেত পােরন য, "এ পকারী আমােদর দলভুক নেহ"।



(৬)হযরত ইবেন আ াস রািদয়ালা আন থেক বিণত হেয়েছ য, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া
সালাম বেলেছন, “আলাহ তায়ালার ভৎসনা ঐ সব পু ষেদর উপর যারা মিহলােদর সাদৃশ তা অবল ন কের
এবং ঐ সব মিহলােদর উপর যারা পু ষেদর সাদৃশ তা অবল ন কের।" (বুখারী; ২/৮৭৪)
ষ হাদীস শরীেফ রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম অিভস াত কেরেছন ঐসব পু ষেদর উপর
যারা মিহলােদর সাদৃশ তা অবল ন কের এবং ঐ সব মিহলােদর উপর যারা পু ষেদর সাদৃশ তা অবল ন
কের।
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□ দািড় রাখার ফিযলত
েতই িতনিট ঘটনা পযােলাচনা করা যাক



(১) জায়দ িবন আসলাম ,আতা ইবন ইয়াসার থেক বণনা কেরন য, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া
সালাম মসিজেদ উপিসত িছেলন, এমন সময় একজন লাক এেস হািজর হল যার মাথা এবং দািড় উভেয়ই
কামােনা িছল। আলাহর রাসূল (সা) হাত িদেয় ইশারা কের তােক চেল যেত বলেলন এবং ইংিগত করেলন
যন স চুল এবং দািড় গজায়। লাকিট িকছুিদন পর তাই করল এবং আবার এেস হািজর হল। রাসুলুলাহ
সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলন, তামােদর কউ যিদ নাংরা মাথা িনেয় হািজর হও তার চেয় িক এই
অবসা উতম নয়; যন স একিট শয়তান (কামােনা দািড় ও মাথার িত ইংিগত কের) ?" (মািলক, বুক ৫১,
হাদীস ৫১।২।৭)



(২) মুরতাদ তথা ধমত াগীেদর একিট ভাব হল দািড় কামােনাঃ আবু সাঈদ আল খুদরী রািদয়ালা আন হেত
বিণত, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলন, " পূবিদক হেত একদল লাক বর হেব যারা
কুর'আন িতলাওয়াত করেব, িকনু তা তােদর গলা িদেয় নামেব না, এবং তারা সভােব দীন থেক বর হেয়
যােব যভােব একিট িশকারেক িবদ কের তীর বিরেয় যায়। তারা তত ণ পযন িনেজেদর অবসার উপর িফের
আসেব না যত ণ না তূণ হেত িনি প তীর িনেজেথেক এেস আবার তূেণ (তীর রাখার বসু) আ য় নয় !
(যা অসমব)।" সাহাবাগণ আরজ করেলন, " তােদরেক সনাক করার উপায় িক?" রাসুলুলাহ সালালা
আলাইিহ ওয়া সালাম বেলন, " তােদর িচহ হে তােদর দািড় কামােনার ভাব থাকেব।" (বুখারী,৯।৬৫১)



(৩) রাসু লু ল াহ (সা) বেলেছন দািড় ল া করা সরাসির আলাহর িনেদশঃ রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া
সালাম দািড় মু ােনার নােহর িত এমন ঘৃণা িছল য, কউ দািড় কামােনা চহারার অিধকারী হেল িতিন
তার থেক চহারা অন িদেক িফিরেয় িনেতন। যখন ইরােনর বাদশােহর দূত রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ
ওয়া সালাম এর িখদমেত উপিসত হেয়িছল। তখন তােদর দািড়সমূহ মু ন করােনা এবং গাঁফসমূহ ল া িছল।
আবু রায়রা রািদয়ালা আন হেত বিণত, ইেয়েমেনর শাসক রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর
িনকট জন দূত পাঠেলন। এই শাসক পারস স াট িকসরা কতৃক িনেয়ািজত িছেলন। যখন লাক েটা
রাসুলুলাহ(সা) উপিসিতেত আসল, িতিন ল
করেলন য তারা তােদর দািড় কািমেয় ফেলেছ এবং ল া-বড়
গাঁফ রেখেছ। এই কুৎিসত চহারা দেখ িতিন তার চহারা অন িদেক ঘুিরেয় িনেলন এবং বলেলন,
" তামােদর জন েভাগ ! ক তামােদর এমন করেত বেলেছ?" তারা উতর করল, "আমােদর ভূ (িকসরা)
বেলেছ।" রাসূল সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম জবােব বেলন, "িকনু আমার ভূ, মহান ও মিহমাি ত িযিন,
িতিন আমােক আেদশ কেরেছন যন আিম দািড় ছেড় দই এবং গাঁফ ছঁেট রািখ"। [জািরর আত তাবাির, ইবন
সা'দ, ইবন িবশরান কতৃক সংরি ত। আলবানী এেক হাসান বেলেছন (িফকহ উস িসরাহ, আল গাযালী পৃ
৩৫৯)]
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তাই আমরা যারা দািড় কািমেয় ফেলিছ তারা িক িনেজেদর অবসার কথা একবার ভেব দেখিছ? আমােদর
ি য় নবীজী সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম যিদ আমােদর মুি ত চহারা দেখ আহতেবাধ করেতন তখন
আমােদর মেনর অবসা কমন হত? আর যিদ িতিন আমােদর থেক মুখ িফিরেয় িনেয় বলেতন, " তামােদর
জেন েভাগ, ক তামােদর এমন করেত বেলেছ?" তখন আমােদর জবাব িক হত?

কােজই য ব িক রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম এর িনেদেশর িব দ াচারণ কের। অিগপূজকেদর
ভূর িনেদেশর অনুসরণ কের তােদর 'শতবার' এ প িচনা করা বা নীয় য, স িকয়ামত িদবেস রাসুলুলাহ
সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম এর সামেন িক েপ মুখ দখােব ? আর যিদ রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ
ওয়া সালাম ইরশাদ কেরন য, তামরা ীয় আকৃিত পিরবতেনর দ ণ আমােদর জামায়াত থেক বিহষ ৃত,
তাহেল শাফায়ােতর আশা কার থেক করেব ?

দািড় সকল নবীেদর সুনাহ
যা উপের ব াখা করা হেয়েছ তা হে সকল নবীগেণর সুনাত । আলাহ তায়ালা কুরআন মািজেদ বেলন,
"যখন ই াহীমেক তাঁর পালনকতা কেয়কিট িবষেয় পরী া করেলন, অতঃপর িতিন তা পূণ কের িদেলন.. "
(সূরা বাকারাহ ১২৪)
ইবেন আ াস রািদয়ালা আন একিট সহীহ সনেদ ব াখা কেরন, আলাহ তায়ালা য সকল কািলমাত এর
ারা ইবরাহীম আলাইিহ সালােমর পরী া িনেয়িছেলন, স েলা িছল িফতরার াভািবক ণাবলীসমূহ।
কুরআন মািজেদর সু
বণনা হেত সহেজই তীয়মান হয় য, নবী হা ন আলাইিহ সালােমর দািড় িছল
দীঘ এবং ল া। মূসা আলাইিহ সালােমর সােথ তাঁর ভাই হা ন আলাইিহ সালােমর কেথাপকথেনর উেলখ
এভােব এেসেছ, " স (হা ন) বলল, িতিন বলেলনঃ হ আমার জননী-তনয়, আমার
ও মাথার চুল ধের
আকষণ কেরা না; " (সূরা হা ৯৪)
যিদ তাঁর দািড় মু নকৃত হেতা িকংবা খুব ছাট ছাট হত তাহেল মুসা আলাইিহ সালাম তা হাত িদেয় ধরেত
পারেতন না ! সূরা আন'আেম ইবরাহীম আলাইিহ সালাম ও হা ন আলাইিহ সালাম সহ বশ কেয়কজন
আি য়া আলাইিহ সালােমর নাম উেলখ কের আলাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা বেলন, "এরা এমন িছল,
যােদরেক আলাহ পথ দশন কেরিছেলন। অতএব, আপিনও তােদর পথ অনুসরণ ক ন।" (আন'আম ৯০)
আলাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা আমােদর রাসূল সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর িত আেদশ কেরিছেলন
তাঁর পূেবর আি য়া আলাইিহ সালােমর দখােনা পেথর অনুসরণ করেত এবং এটা আমােদর উপেরও বতায়।
কারণ যার অনুসরণ করার কথা বলা হেয়েছ তােক আেদশ করার অথ হল বািক অনুসরণকারীেদরও সই
একই আেদশ করা। আলাহ মহামিহম আল কুর'আেন বেলন,
" তামােদর জেন অবশ ই আলাহর রাসূ েলর মােঝ (অনু করণেযাগ ) উতম আদশ রেয়েছ, (আদশ রেয়েছ)
এমন িতিট ব িকর জেন , য আলাহ তায়ালার সা াৎ পেত আ হী এবং য পরকােলর(মুিকর) আশা কের"
(আল আহযাব ২১)

ইসলামী শরীয়ােত দািড়র পদমযাদা

9

াভািবকভােবই দািড় রাখার আেদশও এরকমই একিট আেদশ যা পূণ করার জন নবীেদরেক এবং তােদর
উ তেক আেদশ করা হেয়েছ। এ িহেসেব মমাথ এই হেব য, গাঁফসমূহ কতন করা এবং দািড় ল া করা
এক ল চি শ হাজার আি য়া আলাইিহমুস সালাম এর স ত সুনাত। আর তাঁরা সই পিব জামায়াত
যােদর অনুকরেণর জন আমােদর ি য় নবী সালালা আলাইিহ ওয়া সালামেক (তথা উ তেক) িনেদশ দয়া
হেয়েছ। ইরশাদ হে , "এরা এমন িছল, যােদরেক আলাহ তায়ালা পথ দশন কেরিছেলন। কােজই আপিনও
তােদর পথ অনুসরণ ক ন।" (সূরা আনআম-৯০)





এই জেন ই য ব িক দািড় মু ন কের স আি য়া আলাইিহমুস সালাম এর কৃিতর িবেরাধীতা কের। উক
হাদীস শরীেফ যন সতক করা হেয়েছ য, দািড় মু ন করা িতনিট নােহর সমি ।
মানিবক কৃিতর িবপরীত করা
শয়তােনর েরাচনায় আলাহ তায়ালার সৃ
কৃিতেক পিরবতন করা
আি য়া আলাইিহমুস সালাম এর িবেরািধতা
অতএব, সহেজই বাঝা গল দািড় মু ন করা হারাম ।

পৗ ষ
আলাহ নারী-পু ষেক সু রতম আকৃিত দান কেরেছন এবং উভেয়র মােঝই সৗ েযাপরকণ িহেসেব চুল দান
কেরেছন সমানভােব, িকছুে ে পাথক রেয়েছ , যমন দািড় এবং গাঁফ। নারী পু েষর পাশাক দান করার
পর বািহ কভােব তােদরেক আলাদা করার জন এই পাথক িট খুবই
পূণ। একজন পু েষর জন নারীেদর
পাশাক পিরধােনর চেয়ও অিধক ল াষর হল দািড় কািমেয় ফলা, কারণ সু রভােব ভ শালীন পাশােক
সুসি ত হবার পর বািহ ক য পাথক সব থেম ফুেট উেঠ তা হল মুখাবয়ব। আলাহ সুবহানাহা ওয়া তায়ালা
িনেজ সমস সৗ েযর অিধকারী, িতিন সৗ য পছ কেরন, তাই িতিন নারী ও পু ষেক সই সকল
সৗ যপকরণ দান কেরেছন যা িকনা তােদর ভাবগত কৃিত তথা িফতরা'র সােথ মানানসই।
ইসলাম নারীেদরেক ণ ও রৗপ ব বহােরর অনুমিত িদেয়েছ যা তােদর সৗ য বধেন সহায়ক অপরিদেক
পুরষেদর জেন তা হারাম কেরেছ কননা তা পৗ েষর সােথ বমানান। অনু প, কান নারীর জন এটা
সুদশনীয় নয় য তার গাঁফ িকংবা দািড় থাকেব। এটা তার স ান, মযাদা ও সৗ েযর হািন ঘটায় যা পু েষর
িবপরীত।
পরম ক ণামেয়র বা াগেণর একিট
(আল ফুরকান ৭৪)

য়া হল, "তুিম আমােদর পরেহযগার লাকেদর ইমাম বািনেয় দাও"

িকছু আেলমগণ উক আয়ােতর ব াখায় বেলেছন, "আমােদর পূবসূরীেদর (যারা িছল তাকওয়া অবল নকারী)
তােদর অনুসারী বানাও যােত আমরা আমােদর পরবতী জে র কােছ ভােলা দৃ ান রেখ যেত পাির।" এমন
কান একিটও বণনা নই যখােন সালেফ সােলহীনগেণর( সাহাবাগণ, তােবয়ীগণ এবং যারা সরল পেথর
উপর িতি ত িছেলন) একজনও নই িযিন তাঁর দািড় কািমেয়েছন, কননা এই কাজিট একিট হারাম কাজ।
যিদ এিট কান ভাল কাজ হেতা তাহেল তারাই সবাে তা স াদন করেতন ! কননা, এমন কান ভাল কাজ
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নই যা করেত তারা এেক অেন র আেগ িতেযািগতা কেরনিন। 'মারািতবুল ইজমা' নামক েন ইমাম ইবন
হাজম রািহলা লাহ বেলন, "তারা (সালেফ সােলহীনগণ) একমত হেয়েছন য, পুেরা দািড় কািমেয় ফলা
হে মুথলা (আলাহর সৃি র িবকৃিত ঘটােনা) (ফেল) এর অনুমিত নই।"

সৗ য ও স ান



আলাহ তায়ালা বেলন, "এবং িন য়ই আিম আদম সনানেদর স ািনত কেরিছ...।" (ইসরা ৭০)
িকছু তাফসীরকার বেলন, "স ািনত করার একিট প হেলা আদম সনানেদরেক সেবাতম ও সু রতম গঠেন
অবয়ব দান করা হেয়েছ।" অনু প বেলেছন অেনেক, পু ষেদর দািড় এবং নারীেদর কশ
হে স ািনত
করার উদাহরণ প। িন য়ই আলাহ মহামিহম বেলন, "আমােদর িসবগাহ(দীন) হল আলাহর িসবগাহ
(ইসলাম) এবং কান িসবগাহ(ধম) আেছ যা আলাহর দীেনর থেক উতম ...?" (বাকারাহ ১৮৮) এই
িসবগাহ হে ইসলাম, এবং মানুেষর ভাবগত কৃিত বা িফতরা যার উপর তােক সৃি করা হেয়েছ;
এমনটাই মন পশ কেরেছন অিধকাংশ মুফাসিসর।



আলাহ সুবহানাহা ওয়া তায়ালা আেরা বেলন, "অবশ ই আিম মানুষেক সু রতম অবয়েব সৃি কেরিছ" [সূরা
তীন ৪]





" হ মানুষ, কান িজিনসিট তামােক তামার মহামিহম মািলেকর ব াপাের ধাকায় ফেল রাখেলা?
িযিন তামােক সৃি কেরেছন, অতঃপর িতিন তামােক সাজা সুঠাম কেরেছন এবং তামােক সুসাম স
কেরেছন,
িতিন যভােব চেয়েছন স আংিগেকই তামােক গঠন কেরেছন" (ইনিফতার ৬-৮)



"আলাহ তায়ালারই সৃি র শি ক িনপূণতা।" (নামল ৮৮)



রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলন, "আলাহর সমস সৃি ই পিরপূণ েপ সু র"। [১]
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দািড় বড় থাকা রাগমুিকর সহায়ক
িচিকৎসা িব ােন আজ একথা মািণত য, পু েষর মুেখ দািড়র বৃিদ টে াসেটরন নামক একিট পুং
হরেমান িনঃসরেণর অন তম সহায়ক। এই হরেমােনর ঘাটিত হেল অেনেকর (আর জুলাহ) বা
(demasculinization) জিনত নানািবধ রাগ দখা দয়, যা দািড় কামােনার ফেল হেয় থােক। যিদ এই হরেমান
কান নারীেদেহ েবশ করােনা হয় তেব তার নারীসুলভ আচরেণর পিরবতন ঘেট থােক। দখা দয় Istirjaal
(Virilization or Masculinization)। এই ল ণ েলার মেধ সবেচেয় কট হল ash-Sha'raaniyeeyah বা
(Hirsuitism)। এর ফেল দেহর যখােন াভািবকভােব কান চুল বা লাম গজায় না সসব সােন তখন চুল বা
লাম গজােত
কের ।

দািড়র মূ ল স

িকত একিট ঘটনা | িবশ হাজার িদরহােমর িবিনমেয় দািড়

য়!

আনসারগণ কােয়স িবন সা'দ স েক উ
শংসা কের বলেতন, " গা
ধান কােয়স কত মহান ! িতিন
একজন বীর ও স ািনত ব িক ! িকনু তার কান দািড় নই। িন য়ই আলাহর কসম কের বলিছ, যিদ
িদরহােমর িবিনমেয় দািড় য় করা সমব হত, আমরা তার পৗ ষেক পূণ করার জেন তাই করতাম।"
খ াত তােবঈ আহনাফ িবন কায়স একজন িবচ ণ, বুিদ মান ও ানী লাক িছেলন। িতিন সৃি গত িদক
থেক খাঁড়া ও এক চাখ অন িছেলন। িকনু তাঁর দািড় উেঠ িন। িতিন িছেলন িনজ গাে র নতা। লাকরা
বলল, "িবশ হাজার দীনার খরচ কেরও যিদ যিদ দাড়ী িকেন পাওয়া যত তেব আমরা তাঁর জন তা খিরদ
করতাম।" িক আ য! লােকরা তাঁর পা বা চােখর িটেক িট মেন করল না। িকনু তারা দািড় না
থাকাটােক অপছ করল। কননা তাঁরা দািড়েক মেন রেতন পৗ ষে র পিরচয়, মুসিলেমর সৗ য ও
ব িকে র পূণ তার তীক।
পিরহােসর িবষয় যখােন ব িক স ন মুসিলমগণ তােদর দািড় না থাকােক ব িকে র হািন বেল ান
করেতন এবং যেকান মূেল হেলও তা িফের পাওয়ার চ া করেতন সখােন আজেক বতমান যুেগ মানুষ
টাকা পয়সা খরচ করেছ দািড় মু ন করার িপছেন ! এভােবই শয়তােনর ধাঁকায় মানুেষর ভাবগত কৃিত
ংস হেয় যায়। আলাহ আমােদরেক সরল পেথ চািলত ক ন, আিমন।
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নাহ

ইমাম ইবেন তাইিময়া (রহঃ) বেলন, দাড়ী মু ন করা হারাম।
ইমাম কুরতুবী (রঃ) বেলন, দাড়ী মু ন, উঠােনা বা কতন করা কানটাই জােয়য নয়।
শায়খ িবন বায (রঃ) বেলন, দাড়ীেক সংর ণ করা, পিরপূণ রাখা ও তা ছেড় দয়া ফরয। এই ফরেযর
অবেহলা করা জােয়য নয়।
শাইখ ইবেন উসাইমীন (রঃ) বেলন, দাড়ী রাখা ওয়ািজব, উহা মু ন করা হারাম বা কাবীরা নাহ।

িত



শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া রািহমা লাহ আেরা বেলন, "আল-কুরআন, সুনাহ এবং ইজমা (
আেলমগেণর ঐকমত) হে মুসিলমগণ কুফফারেদর হেত সকল িবষেয় তন হেব এবং তােদর অনুকরণ
করেব না, কননা তােদর তােদর বািহ ক অনুরকণও একসময় আমােদরেক তােদর বদ অভ াস এবং কুকম
করেত বাধ কের, এমনিক তারা যা িব াস কের তাও িব াস কিরেয় ছােড়; তাই আমােদর অনর থেক তােদর
িত বাৎসল দূর করেত হেব, কারণ তােদর িত যিদ কান বাৎসল অনের লুকােনা থােক তাহেল তার
কাশ ঘেট বািহ কভােব তােদর অনুকরণ অনুসরেণর মাধ েম।" আল িতরিমিয হেত উেলিখত, রাসুলুলাহ
সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলন, " স আমােদর দলভুক নয়, য আমােদর ব তীত অন েদর অনুকরণ
কের। ই দী এবং ি ানেদর অনুকরণ কেরা না।" আেরকিট বণনামেত, " য যােক অনুকরণ কের স তােদর
অনগত।" ( আহমাদ)



উমর ইবন আল খাতাব সই লােকর থেক সা
হণ করেতন না য তার দািড় কািমেয় ফেলেছ। ইমাম
ইবন আবদ আল বার 'আল তাহিমদ' েন বেলন, "দািড় কামােনা হারাম। এবং এই কাজ সই লাক ছাড়া
আর কউ কের না য িকনা মেয়িল ভােবর।"

তাই হ দািড় মু নকারী, উলামাগেণর মেত আপিন একজন মেয়িল ভােবর পু ষ ! উপরনু , উমর ইবন
খাতাব রািদয়ালা আন , ইবেন আিব ইয়ালা মুখ সই ব িকর থেক কান সা
হণ করেতন না য তার
দািড় কািমেয় ফেল। কােজই হ দািড় কামােনা ব িক, ইসলােম আপনার কান সা
হণ নই, আপিন
একজন অিব স লাক !
এই সকল শরয়ী দিলল মাণািদর পিরে ি েত উ েতর ফকীহগণ ঐক মত হেয়েছন য, দািড় ল া করা
ওয়ািজব এবং ইহা ইসলােমর বিশ এবং ইহা মু ন িকংবা কতন করােনা(যখন শরয়ী পিরমাণ থেক কম
করােনা হয় তখন) হারাম এবং কবীরা নাহ, যার উপর রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম কেঠার
শািসর ভয় দশন কেরেছন। আলাহ আমােদর সকলেক এই হারাম কম থেক বঁেচ থাকার তাওফীক দান
ক ন।

ইসলামী শরীয়ােত দািড়র পদমযাদা

13

রাসূ লুল া (সাঃ)এর িনেদশ ওয়ািজব বা আবশ কতার দাবী রােখ :
সবময় মতার অিধকারী আলাহ বেলন : "আলাহ ও তাঁর রসূল কান কােজর আেদশ করেল কান ঈমানদার
পু ষ ও ঈমানদার নারীর স িবষেয় িভন মতা নই য, আলাহ ও তাঁর রসূেলর আেদশ অমান কের স
কাশ পথ
তায় পিতত হয়। " (সূরা আহযাব ৩৬)

রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম সীগােয় আমর তথা আেদশমূলক বচন ারা উভয়িট কুম
কেরেছন। আর আমর তথা আেদশ বসুত কাজেক ওয়ািজব করার জেন হেয় থােক। এেথেক বুঝা গল য,
উভয় কুমই ওয়ািজব। আর ওয়ািজব পিরত াগ করা হারাম। সুতরাং দািড় মু ন করােনা এবং গাঁফ ল া করা
উভয় কমই হারাম।
এেথেক আেরা িবসািরত অপর হাদীস শরীেফ উেলখ রেয়েছ, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম
ইরশাদ কেরন, " য ব িক ীয় গাঁফ কতন কের না স আমােদর দলভুক নেহ।" (আহমদ, নাসায়ী, িতরিমিয)
। যখন এ কম নাহ বেল মািণত হল, তখন য ব িক এ কম বারবার করেত থােক এবং এেক পছ কের,
আর দািড় ল া করােক কলংক মেন কের বরং দািড়ওয়ালাগেণর িত িব প কের এবং এর ব ংগ কের;
এসকল কম স াদনকারীেদর ঈমান িনরাপদ থাকা খুবই কিঠন। কােজই তােদর জন ওয়ািজব য, ীয় এ
চল িক থেক তাওবা করা এবং ঈমান নবায়ন করা এবং িনেজেদর আকৃিতেক মহান আলাহ তায়ালা ও তাঁর
রাসূেলর কুম মাতােবক বািনেয় নয়া।
রাসু লু ল াহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর দািড় কমন িছল ?
রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর দািড় খুব ঘন িছল (মুসিলম, জািবর রািদয়ালা
বিণত)।

আন

হেত

আবু মা'মর হেত বিণত , আিম খা ার িবন আল-আরত এর কােছ জানেত চাইলাম নবীজী (সালালা
আলাইিহ ওয়া সালাম) িক যুহর এবং আসর সালােত (যখন জামােত নীরেব িতলাওয়াত করা হেয় থােক)
কুর'আন িতলাওয়াত কেরন? িতিন হ াঁ বাধক উতর করেলন। আিম বললাম, "আপিন িকভােব তা িনি ত
হেলন?" িতিন বেলন," তাঁর দািড়র নড়াচড়া থেক" । (বুখারী, খ ১, অধ ায় ১২, হাদীস নং ৭২৮)
যিদ রাসুলুলাহর (সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম) দািড় ছাট কের কামােনা থাকত তাহেল িকভােব তা বাঝা
সমবপর হেতা ?
রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর দািড় ঘন ও িবসৃত িছল। হযরত আনাস রািদয়ালা আন
বেলন, "নবীজীর দািড় এখান থেক এ পযন পূণ িছল (নবীজীর চহারা)" িতিন তাঁর হাত িদেয় িচবুক পযন
ইশারা কের দখান।
সাহাবাগণ রািদয়ালা আন ম যাহর ও আসর সালােত যখন নীরেব
রাত পাঠ করা হয় তখন যখন
রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম
রাত পাঠ করেতন তা বুঝেত পারেতন, "তাঁর দািড়র নড়াচড়া
থেক"। [২]
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দািড় কািমেয় ফলার ফেল য সকল নােহর ার খু েল যায়

অবাধ তা









আলাহ রা ুল আলািমন বেলন, "আলাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূ ল যখন কােনা ব াপাের কােনা িসদ ান ঘাষণা
কেরন তখন কােনা মুিমন পু ষ ও কােনা মুিমন নারীর তােদর স ব াপাের িনেজেদর কােনা রকম এখিতয়ার
থাকেব না - ( য তারা তােত কােনা রদবদল করেব); য ব িক আলাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূেলর নাফরমানী
করেব, স িনসে েহ সু
গামরাহীেত িনমি ত হেয় যােব।" (আল-আহযাব ৩৬)
" তামােদর মেধ যিদ কউ আলাহ তায়ালা এবং তাঁ র রসূ লেক অমান কের, তার জেন রেয়েছ জাহানােমর
আ ন, সখােন তারা িচরকাল থাকেব।" (সূরা ি ন ২৩)
"রাসূল তামােদর যা িকছু দয় তা তামরা হণ কেরা এবং স যা িকছু িনেষধ কের তা থেক িবরত থােকা,
আলাহ তায়ালােকই ভয় কেরা; অবশ ই আলাহ তায়ালা কেঠার শািসদাতা।" (হাশর ৭)
রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলন,"আর আিম যািকছু িনেষধ কেরিছ তা থেক বঁ েচ থােকা" [৩]
হযরত আমর ইবন য়াইব রািদয়ালা আন থেক বিণত, নবী সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলন,
“বাধেক (সাদাচুলেক) উপেড় ফেলা না। কননা তা িকয়ামেতর িদন মু সলমােনর জন আেলাকবিতকা হেব”।
(িতরিমিয, আবু দাউদ, িরয়া স সােলিহন ১৬৪৬)
" য আমার সুন াহ'র িবরাগভাজন হয়, তার আমার সােথ কান লনেদন নই।" (বুখারী, ৪৬৭৫)
দািড় িকংবা মাথা থেক চুল উপেড় ফলার মেধ কান পাথক নই। কৃতপে , য তার দািড় কািমেয় ফেল
স কােলা িকংবা সাদা উভয় কার চুেলর বৃিদ েকই অপছ কের থােক,অথচ সাদা দািড়েক িকয়ামেতর িদন
মুসলমােনর জন নূর িহেসেব বলা হেয়েছ। ইমাম গাযযালী এবং ইমাম নওয়াবী (রািহমা লাহ) উভেয়
বেলেছন, "যখন দািড় গজােত
কের তখন তা উপেড় ফলা হল মুরদ' দর [৪] সােথ সাদৃশ এবং একিট
বড় মুনকারাত(ম কাজ)"

ঔদ ত ও হদােয়েতর পথ হািরেয় ফলা






সবশিকমান আলাহ বেলন, " য লাক রসূেলর কু ম মান করেব স আলাহরই কু ম মান করল। আর য
লাক িবমুখতা অবল ন করল, আিম আপনােক ( হ মু হা দ), তােদর জন র ণােব ণকারী িনযু ক কের
পাঠাইিন"। (িনসা ৮০)
যেহতু রাসুলুলাহর সুনাহ (আেদশ, কাজ এবং ণগতভােব) বলেছ দািড় বড় করার কথা, সেহতু এটা
কািমেয় ফলা হে তাঁর স ািনত সুনাহ তথা জীবনাচরেণর িত একিট চরম অপমান। িতিন বেলেছন, " য
আমার সুন াহর িবরাগভাজন হয় স আমার দলভু ক নয়"। (মুসিলম, ৩২৩৬; বুখারী, আহমদ, নাসায়ী)
" য কহ এমন আমল করেব যা করেত আমরা িনেদশ দইিন , তা ত াখ াত।" (মুসিলম)
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আমােদরেক সু রতম গঠেন সৃি আলাহ তায়ালার প
থেক একিট িন'মা (িনয়ামত) এবং মযাদা।
িনঃসে েহ দািড় কামােনা সই িনয়ামতেক অ ীকার কের এবং যই আলাহর রাসূল(সা) এর দখােনা পথ
সেবাতম পথ, সই পথ থেক িবচু ত হওয়াও বেট। এটা আমােদরেক অিব াসীেদর মেতা সেরও নািমেয় দয়
যােদর কােছ তােদর বদ কম েলা সুেশািভত হেয় দখা দয়; এভােবই তােদর িবকৃত ভাব- কৃিত আজেক
তােদর বাধশিকর এতটাই িবেলাপ ঘিটেয়েছ য, তারা আজ বলেছ, সভ তার অ গিত ও অবসা অনুধাবেনর
জেন নারী পু েষর বড় বািহ ক পাথক েলা (উদাহরণ
প; দািড়) দূরীকরণ আবশ ক !

আলাহর সৃি র পিরবতন-িবকৃিত ঘটােনা
আলাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা বেলন, "আলাহর সৃি র কান পিরবতন নই। " ( ম ৩০)
উক আয়ােতর তাফসীের 'খালক' শ িট ারা মানুেষর িফতরাহ তথা াভািবক ভাব কৃিতেক বাঝােনা
হেয়েছ।
িফতরাগত বিশে র পিরবতন সাধন হল শয়তােনর অনুসরণ এবং পরম ক ণাময় আলাহ সুবহানা ওয়া
তায়ালার অবাধ তা। শয়তােনর এই চ ান উে াচন কের িদেয় আলাহ বেলন,
"শয়তান বললঃ আিম অবশ ই তামার বা ােদর মধ থেক িনিদ অংশ হণ করব।
তােদরেক পথ
করব, তােদরেক আ াস দব; তােদরেক প েদর কণ ছদন করেত বলব এবং
তােদরেক আলাহর সৃ আকৃিত পিরবতন করেত আেদশ দব।
য কউ আলাহেক ছেড় শয়তানেক বন ু েপ হণ কের, স কাশ
িতেত পিতত হয়। " (িনসা ১১৮১১৯)
নবীজী সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম সাবধান কের বেলেছন, "আলাহ যসব নারীেদর অিভশাপ িদেয়েছন
যারা উিল অঙ ন কের এবং িনেজেদর শরীেরও উিল আঁেক, এবং সই সকল নারীেদর যারা িনেজেদর
কামায় এবং যারা িনেজেদর দাঁেতর মােঝ কৃি মভােব ফাঁক বৃিদ কের যােত তােদরেক দখেত সু র দখায়,
তারা আলাহর সৃি র উপর িনেজরা পিরবতন সাধন কের।" [৫]
নবীজী সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম তােদর িত এই অিভশােপর কারণ ব াখা কের বেলন, "আলাহর
সৃি র িবকৃিত সাধন করা"। এই অিভশাপ থেকই
হেয় যায় য, আলাহর সৃি গত বিশে র পিরবতন
িনিষদ । কােজই য তথাকিথত " সৗ য বধন" এর জন তার দািড় কািমেয় ফেল স আলাহর সৃি র
পিরবতন সাধন কের, সুবহানালাহ ! সমস শংসা তাঁরই িযিন সব ভুল িটর ঊেধ এবং িযিন সব িকছু সৃি
কেরেছন িনখুঁতভােব।
দািড় কামােনা 'আন-নামাস'র অনগত, যা হেলা আরও বিশ 'সু র' হবার জেন মুখম ল থেক চুল িকংবা
মিহলােদর চােখর
উপেড় ফলা । পু ষেদর জেন যা অিধকতর কুৎিসত।
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হণ

আলাহ মহামিহম তাঁর কালােম বেলেছন, "এরপর আিম আপনােক রেখিছ ধেমর এক িবেশষ শরীয়েতর
উপর। অতএব, আপিন এর অনুসরণ ক ন এবং অ ানেদর খয়াল-খুশীর অনুসরণ করেবন না। " (আল
কুর'আন ৪৫:১৮) [৬]
এই আয়ােত পিরষ ারভােব তােদর থেক পৃথক হবার কথা বলা হেয়েছ যারা িনেজেদর খয়াল খুিশর অনুসরণ
কের এবং আলাহর রাসুেলর আেদেশর অনুসরণ কের না। তােদর খয়াল খুিশর মেধ অনভুক তােদর বািহ ক
চহারা-সাজ পাশাক এবং তারা তােদর বািতল জীবনাচরেণর থেক যা অনভুক কের। কােজই তােদর খয়াল
খুিশর সােথ একমত পাষণ তােদর িমথ া বািতল পথ অনুসরেণরই নামানর। আমােদর িত আেদশ হল
তােদর থেক পৃথক হবার।
আলাহ পাক বেলন, "যারা মুিমন, তােদর জেন িক আলাহর রেণ এবং য সত অবতীণ হেয়েছ, তার
কারেণ দয় িবগিলত হওয়ার সময় আেসিন? তারা তােদর মত যন না হয়, যােদরেক পূেব িকতাব দয়া
হেয়িছল। তােদর উপর সুদীঘকাল অিত ান হেয়েছ, অতঃপর তােদর অনঃকরণ কিঠন হেয় গেছ। তােদর
অিধকাংশই পাপাচারী।" (হাশর ১৬)
এই আয়ােত: "তারা তােদর মত যন না হয়, যােদরেক পূেব িকতাব দয়া হেয়িছল", িবজািতেদর অনুকরেণর
িব েদ একিট চূড়ান িনেষধা া। ইবন কাসীর (রািহমা লাহ) তাঁর তাফসীের উেলখ কেরেছন: "এ কারেণই
আলাহ মুিমনেদরেক িনেষধ কেরেছন তােদর (অিব াসীেদর) অনুকরণ করেত"।
কুর'আেনর িশ া এবং রাসুল সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর িত যািকছু নািযল হেয়েছ তার অন তম
িশ া হল মুসলমানেদর তন বিশ র া করা। একারেণই আমােদর কথা, কম, ই া বাসন ইত ািদ এবং
শরীয়েতর িবষয়ািদ পযন যমন সালাত, জানাযা, সাওম, খাদ াভ াস িনয়নণ, পাশাক, চাল চলন, আচরণ,
অভ াস ইত ািদ সকল
ে জাতীয় বিশ র া করার জেন আলাহর রাসূল িবেশষ
ােরাপ কেরেছন।
এরপেরও যারা মুসলমানেদর জািতয় বিশ ত াগ কের অন েদর অনুসরণ অনুকরণ কের তােদর িত িতিন
বেলেছন, " য আমােদর সুনাহ পিরত াগ কের অন েদর সুনাহ অনুসরণ কের স আমােদর মধ হেত কউ
নয়।" [৭]
মদীনার ই দীরা এই উে শ েলা বুঝেত পেরিছল এবং অনুধাবন কেরিছেলা য নবী সালালা আলাইিহ ওয়া
সালাম তােদর থেক সকল িবষেয় আলাদা হেত যাে ন এমনিক এেকবাের ব িকগত কান িবষেয়ও। তারা
মনব কেরিছেলা, "আমরা যা কির তার কান িকছুরই িবেরাধীতা না কের এই লাকিট (মুহা দ সালালা
আলাইিহ ওয়া সালাম) আমােদর ছাড়েব না।" [৮]
হাসান আল বাসরী বেলন, " এমন ঘটনা খুব িবরল য কউ কাউেক অনুকরণ কের অথচ স তার অনুসরণ
কের না ( ইহকাল এবং পরকােল)।"
স ািনত আনসারেদর থেক কেয়কজন নবী সালালা আলাইিহ ওয়া সালামেক িজে স করেলন, " হ
আলাহর রাসূল ! আহেল িকতাবীরা তােদর দািড় কািমেয় ফেল এবং গাঁফ ল া কের।" জবােব িতিন বেলন,
" তামরা তামােদর গাঁফ ছাট এবং দািড় ছেড় দাও এবং আহেল িকতািবেদর সােথ বসাদৃশ হণ কর।"
িতিন আরও বেলন," তামরা গাঁফ েলা কতন কর এবং দািড় ছেড় দাও (অথাৎ বড় কেরা)। তামরা
অিগপূজকেদর িবপরীত কর"। [(মুসিলম ২,৫১০]
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আেরকিট হাদীেস নবী সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলন, " গাঁফ ছাট কর (জুযযু) , আর দািড় বাড়েত
দাও, এবং মিজয়ান( পৗতিলক) দর িবপরীত কর।" (মুসিলম)

জুযযু (সেবা পিরমাণ) গাঁফ কামােনা। শায়খ নািসর উ ীন আলবানী বেলন, " ছেট ফলার অথ যািকছু
উপেরর ঠােটর উপের ছিড়েয় থােক, এবং স ূণ গাঁফ কািমেয় ফলা নয়, কারণ এটা রাসুলুলাহ সালালা
আলাইিহ ওয়া সালােমর বাসিবক এবং সুিনি ত সুনাহর িব দ াচারণ।" একারেণই যখন ইমাম
মািলক(রািহমা লাহ) এর কােছ যারা গাঁফ কািমেয় ফেল তােদর স েক জানেত চাওয়া হেয়িছল, িতিন
বেলন, "আিম মেন কির স একিট ক কর যুলুম করল"। গাঁফ কািমেয় ফলা স েক িতিন আরও বেলন,
"এিট একিট িবদ'আত (ধেমর নােম নতুন উদািবত িবষয়) যা লােকেদর মােঝ ছিড়েয় পড়েছ।" (আল
বায়হাকী, ১: ১৫১, আরও ফাত ল বারী ১০: ২৮৫-২৮৬)
আল-কুথা, তীেরর শষভােগর পালক
। 'আল-কুথািত িবল কুথািল', পালক
সিদেকই যায় যিদেক
তীর ছুেট যায়। এই উপমার সাহােয অমুসিলমেদর কাজকেমর অন অনুকরণ অনুসরেণর কথা বাঝােনা
হেয়েছ। রাসুলুলাহ এই উপমার সােথ আেরকিট উপমা িদেয় বুিঝেয়েছন, " তামরা তামােদর পূববতীেদর
ভােবর অনুসরণ করেব, িত পেদ পেদ, এমনিক তারা যিদ কান ধাব( ইসােপর গত) এও েবশ কের
তেব তামরাও তাই করেব।" আমরা (সাহাবাগণ) জানেত চাইলাম, " হ আলাহর রাসূল ! আপিন িক ই দী ও
নাসারােদর অনুকরেণর কথা বলেছন?" িতিন বলেলন, "নয়েতা কারা?" (বুখারী, মুসিলম)

কন কু ফফারেদর থেক আলাদা বিশে র হেত হেব?

আচার আচরণ এবং সাজ পাশাক হে এমন িকছু িবষয় যা িনয়েতর উপর অিনভরশীল। য অন েদর সােথ
সাদৃশ পূণ আচরণ কের স িনেজই তােদর সােথ িনেজর আচরণেক িমিলেয় নয়, যিদও তার িনয়ত নাও
থেক থােক। যিদওবা তার কান উে শ না থেক থােক তবুও স অনুকরেণর দােষ
হেল এর আনুষি ক
ভাব থেক িনেজেক মুক করেত ব থ হয়। আর এ কারেণই রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম
সুিনিদ ভােব িকছু কাজেক িনেষধ কের গেছন যিদও তার িপছেন কান িনয়ত বা উে শ নাও থেক থােক
অথবা ই াকৃতভােব অনুকরেণর জন অনুকরণ নাও করা হয়। িনেদাষভােবও এ প অনুকরণ করা িনিষদ ।
উদাহরণ প; িতিন সূেযাদেয়র সময়, মধ ােহ এবং সূয ডাবার সমেয় সালাহ আদােয় িনেষধ কেরেছন,
কারণ এই সময় েলােত মুশিরকরা সূযেক িসজদাহ কের থােক। রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম
ভােলা কেরই জানেতন মুসিলমরা সালাহ সূযেক উে শ কের নয়, আলাহেক উে শ কের আদায় কের থােক।
তবুও িতিন িনেষধ কেরেছন এবং িবজািত কুফফারেদর থেক সাদৃশ পূণ আচরণ এবং একইভােব নারীপু েষর পার িরক সাদৃশ পূণ আচরণেক িনিষদ কের গেছন। এর কারণ কান মানুষ অনুকরেণর দােষ
হেল , এক সময় স যােক অনুকরণ কের থােক তার আনুষি ক কু ভাব থেক িনেজেক মুক করেত ব থ
হয়।
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চলন

ওহী নািযেলর পূেব িকংবা পেরও রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর সময়কার আরব মুশিরকেদর
ল া দািড় িছল (সহীহ মুসিলম , হাদীস ১৮০০-আরবী) কারণ আরবরা তােদর সৗ য
মি ত চহারার
কান িবকৃিত সাধন কেরিন। বসুত, ইসলােম মুশিরকেদর এই সৗ যেক ীকার কেরেছ। আরব মুশিরকরা
িছল কৃতপে ইবরাহীম আলাইিহ সালােমর সুনাহ থেক পথ
হেয় যাওয়া একিট জািত, িকনু তখনও
তােদর মােঝ এই সুনাহিট চালু িছল । সমেয়র সােথ সােথ ইসলােমর অন ান মূল িবষয় থেক সের আসেলও
এক ল চি শ হাজার মতানের ই ল চি শ হাজার নবীর সুনাহ থেক আরব মুশিরকরা পযন সের
আেসিন।
পি মারাও তােদর দািড় ল া করত যত ণ না সপদশ শতেক রািশয়ার শাসক িপটার, দািড় কামােনার চল
ইউেরােপ ছিড়েয় িদেয়িছেলন। সই সময়কার িকংবা তার পূেবকার িবিশ ব িকবগ, িব ানী, গেবষক, সভাসদ
ও অন ান েদর আঁকা ছিব, ভাসয িকংবা িতকৃিতেত আজও তার মাণ মেল। অিধকাংশই
মি ত
িছেলন।
পরবতীেত, মুসিলমেদর মােঝও পি মােদর অন অনুকরেণর কারেণ দািড় কামােনার এই কু-রীিতিটর ব াপক
সার লাভ কের।
রাসুলুলাহর সময়কার মুশিরকেদরও দািড় িছল, িকনু তাঁরা গাঁফ কামােতা না। মুসিলমরা তােদর থেক
আলাদা হেলন, মুসিলমরা ঠােটর উপেরর গাঁফ ছাঁটেতন এবং দািড় ছেড় িদেলন, যখােন মুশিরকরা তােদর
দািড় ছাট কের রাখত সখােন মুসিলমরা তােদর দািড় ছেড় িদেলন। এভােবই সত ানুসারীরা তােদর থেক
আলাদা হেলন যারা িশরেক িলপ এবং পথ ।
আবু শামাহ (রািহমা লাহ) বেলন, "িকছু লাক দািড় কামােনা
করল, এবং এটা তা মিজয়ানেদর
(একিট মুশিরক স দায়) থেকও িনকৃ কারণ তারা তা কবল দািড় ছাট করা
কেরিছল! "

টীকাঃ এখােন জেন রাখা েয়াজন, িকছু মুশিরেকরা দািড় রাখেছ একারেণ আমােদর মুসিলমেদর দািড়
কািমেয় ফলার মাধ েম তােদর থেক আলাদা হওয়ার কান সুেযাগ নই। কারণ;



থমত, তােদর াভািবক এবং অিধকাংেশর অবসা হল, তারা দািড় কািমেয় ফেল এবং দািড় কামােনার
িবষয়িট তােদর থেকই উদািবত একিট িবষয়।
ি তীয়ত, য মুশিরকরা একারেণ দািড় রাখেছ য এটা হে
পৗ ষ, অথবা তারা নবীেদর অনুসরেণর কারেণ
এটা করেছ; তাহেল বুঝেত হেব তােদর এই িফতরাগত ব াপারিট সুস- াভািবক রেয়েছ কারণ এই ব াপাের
আমােদর শরীয়ার সােথ তােদর শরীয়া একমত হেয়েছ। িকনু এরপেরও তােদর থেক আমােদর আলাদা বিশ
কািশত হেয়েছ ঠােটর উপেরর গাঁফ ছেট ফলার মাধ েম। হযরত যােয়দ িবন আকরাম রািদয়ালা আন
থেক বিণত য, িন য়ই রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম এরশাদ কেরন, " য ব িক ীয় গাঁফ
ছাটেব না স আমােদর দলভুক নেহ।" (িতরিমিয,সহীহ) [৯]
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বতমান কুফফারেদরও অেনেক দািড় রােখ ( যমন ই দী, িশখ) যখন অন রা তা কািমেয় ফেল। যটাই হাক,
আমােদরেক আেদশ করা হেয়েছ যারা দািড় কািমেয় ফেল তােদর িবপরীত করেত যারা দািড় বড় কের তােদর
িবপরীত করেত নয়। যিদ অন ভােব কুফফারেদর িবপরীত আচরণ করার কথা বাঝােনা হত তাহেল 'খাতনা'
করাও রিহত হেয় যত কননা ই দীরাও 'খাতনা' কের।


তৃতীয়ত, বতমান যুেগ অিধকাংশ মুসিলম যারা দািড় কািমেয় ফলেছ তারা এটা একারেণ করেছ না য তারা
মুশিরকেদর িবপরীত করেছ যিদও মুশিরকেদর রীিত এবং নারী-পু েষর পার িরক সাদৃশ হেণর িবপরীেত
কুর'আন ও সুনাহর শক অবসান রেয়েছ। উপরনু, সুনাহ িফতরাহর উপর িতি ত যা সমেয়র সােথ সােথ
পিরবতনশীল নয়। এটা এর উপেরও িনভরশীল নয় য, িকছু মানুষ এর থেক িবচু ত হেয় পড়েব। কােজই,
এটা িঠক নয় য আমরা অিব াসীেদর সােথ বসাদৃশ হেণর নাম কের আলাহর আইেনর িবপরীেত করব।

নারীেদর সাদৃ শ

হণ করা

বুখারী, আবু দাউদ,িতরিমিয ,নাসায়ী ও ইবেন মাজায় হযরত ইবেন আ াস রািদয়ালা আন থেক বিণত
হেয়েছ য, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলেছন, “আলাহ তায়ালার ভৎসনা ঐ সব পু ষেদর
উপর যারা মিহলােদর সাদৃশ তা অবল ন কের এবং ঐ সব মিহলােদর উপর যারা পু ষেদর সাদৃশ তা
অবল ন কের।" (বুখারী; ২/৮৭৪)
হযরত নােফ’ রািহমা লাহ থেক বিণত, একিদন হযরত ইবেন উমার ও আব লাহ ইবেন আমর হযরত
যুবাইর (রািদয়ালা আন ম) এর কােছ িছেলন। এমতাবসায় এক মিহলা ঘােড় ধনুক বহন কের মষ পাল
তাড়ােত তাড়ােত এিগেয় এল। আব লাহ ইবেন উমার রািদয়ালা আন মা তােক িজে স করেলন; “তুিম
পু ষ না মিহলা? স বলল; “মিহলা”। তখন িতিন আ ুলাহ ইবেন আমেরর িদেক তাকােল িতিন বলেলন;
আলাহ তায়ালা ীয় নবীর পিব মুখ িদেয় পু ষেদর সােথ সাদৃশ অবল নকারী মিহলােদরেক এবং
মিহলােদর সােথ সাদৃশ অবল নকারী পু ষেদরেক অিভস াত কেরেছন।
কান সে হ নই, একজন নারীর ধনুক বহেনর ফেল যিদ পু েষর অনুকরণ করা হেয় থােক তেব একজন
পু েষর পে দািড় কািমেয় ফলাটা আেরা অিধক পিরমােণ নারীেদর সােথ সাদৃশ বহন কের। একজন নারী
যিদ নকল দািড় লাগায় তাহেল যমন তােক পু ষ বেল মেন হত তমিন একজন পু ষ যিদ ীয় সৗ য ও
দািড় কািমেয় ফেল া
েবাধ কের তেব তােক তার বািহ ক চহারার কথা বাদ িদেলও তার মানিসকতার
কারেণই তােক মেয় বেল অেনেকরই ভুল হেত পাের।
আেরা উেলখ , পু ষ কতৃক নারীর এবং নারী কতৃক পু েষর ক র অনুকরণও এর আওতাভুক। নারী যখন
পু েষর মত আঁটসাঁট, পাতলা ও শরীেরর আবরণেযাগ অংশ অনাবৃত থােক এমন পাশাক পিরধান কের,
তখন স পু েষর সােথ সাদৃশ অবল ন কের এবং অিভস ােতর যাগ হয়।
আপিন যিদ একজন সাধারণ আহেল সুনাহ'র অনুসারী মুসিলমেক িজে স কেরন, "দািড়িবহীন চহারার
পু েষর সােথ কােদর িমল বিশ?" স উতর করেব, "মিহলা, নাবালক অথবা ই দী, খৃ ান"। আেলমগণ এই
িমলেক বেলেছন 'আত-তাখানুথ' (effeminateness)। িবখ াত আেলম ইবন আব ল বার রািহমা লাহ বেলন,
"দািড় কামােনা হারাম, ধুমা
মেয়িল ভাবজাত পু েষরাই তা করেত পাের।"
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অ হািনর অপরাধ (act of mutilation)
ইমাম আহমাদ, আস-সাওির এবং আবু হািনফা একমত পাষণ কের বেলন য, যিদ কােরা দািড় মু ন কের
দয়া হয় হয় তেব এিট একিট অ হািনর অপরাধ এবং স ব িকেক পূণ 'িদয়াহ' অথবা 'রক মূল ' পিরেশাধ
করেত হেব যমিনভােব বাদীেক তার চাখ িকংবা হাত হারােনার জেন
িতপূরণ িহেসেব 'রক মূল ' দয়া
হয়।
ইমাম বুখারী হেত বিণত , "নবীজী সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম ডাকািত এবং জার জবরদিস কের অেন র
স দ িছিনেয় নয়া এবং অ হািনেক িনেষধ কেরেছন"
ইবন হাজম বেলন, "তারা (মুসিলম আেলমগণ) একমত য, দািড় কামােনা একিট অ হািন, যা হারাম।"
উপরনু, দািড় কামােনা হে আলাহর রাসূেলর অবাধ তা এবং তা আলাহ তায়ালার অবাধ তা, কারণ
রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম বেলেছন, " য আমােক মান করল স আলাহেক মান করল, আর
য আমােক অমান করল স আলাহেক অমান কেরেছ।" (বুখারী)
ইবেন তাইিময়া, একজন িবখ াত মুজাি দ (পুণজাগরণকারী), আেলম এবং মুজািহদ, িতিন বেলন, "দািড়
কামােনা হারাম- কােনা আেলম দািড় কামােনার অনুেমাদন কেরিন।"
এ স েক আমােদর এই আয়াতিট রণ করা উিচত যখােন আলাহ, মহাপিব ও মহামিহম বেলন, "আিম
যখনই কান রাসূল পািঠেয়িছ তােক এজেন ই পািঠেয়িছ য, আলাহর িনেদশ অনুযায়ী তার শতহীন আনুগত
করা হেব।"( িনসা ৬৪)
[১০] দািড় ল া করার এই আেদশিটর মযাদা এতটাই িছল য, দীন ইসলােমর সবেচেয় বড় আেলমগণ ইমাম
আবু হািনফা, আহমাদ, আস-সাওির বেলেছন, "যিদ কােরা দািড় 'আ ান' হয় পুেরাপুির মু ন করার ারা,
এবং তা আর বেড় না উেঠ, তাহেল ষ ৃতকারীেক এর পূণ মূল (িদয়াহ) িদেত হেব, যন স দািড়ওয়ালা
ব িকেক হত া কেরেছ।" ইবন আল মুফিলহ (রািহমা লাহ) ব াখা কের বেলন য, "এটা এ কারেণ য,
ষ ৃতকারী দািড় বেড় উঠার সমস কায মেক ব াহত কেরেছ। এটা সই অপরােধর সমান যা আমরা কােরা
দৃি িছিনেয় িনেল িবেবচনা কির।"

াভািবক অবসার িবকৃ িত ঘটােনা
আ ুলাহ িবন ইয়ািজদ আল আনসারী বিণত, " নবী সালালা
মুথলা িনেষধ কেরেছন।" [১১]

আলাইিহ ওয়া সালাম আন-নুহবা এবং আল-

সুমরাহ এবং ওমরান িবন েসইন রািদয়ালা আন ম থেক বিণত, " েত ক খুতবায় নবীজী আমােদরেক
দান করেত ও আল-মুথলা(আকার িবকৃিত) থেক বঁেচ থাকার কথা না বেল শষ করেতন না।" [১২]
ইবন আস শািকর হেত বিণত, ওমর িবন আ ুল আিযয (রািহমা লাহ) বেলন, "দািড় কামােনা হল মুথলা
এবং নবীর িনেষধ করা কােজর একিট হল মুথলা"।

ইসলামী শরীয়ােত দািড়র পদমযাদা

21

ইমাম ইবন হাজম রািহমা লাহ , তাঁর বই 'মারািতব আল-ইজমা' (ঐক মেতর সর) এ উেলখ কেরন," তাঁরা
(আেলমগণ) একমত হেয়েছন য, দািড় কামােনা হল মুথলা এবং এটা অননুেমািদত।"
আেলমগেণর কউ কউ দািড়র ছেট ছাট করােক মুথলা বেলেছন, অেনেক গাঁফ কািমেয় ফলােক মুথলা
বেলেছন। একবার ভেব দখুন, স ূণ দািড় কািমেয় ফলার মত অবসা সৃি হেল আেলমগেণর বকব িক
হেতা? চহারা হল মানুেষর শরীেরর সবেচেয় সু রতম অংশ এবং সৗ েযর ক । চহারা একিট স ািনত
অংশ, একারেণই রাসুলুলাহ সালালা য়া আলাইিহ ওয়া সালাম বেলেছন, "যখন তামােদর কউ তার ভাইেয়র
সােথ লড়াইেয় িলপ হয় স যন চহারােক এিড়েয় চেল" আেরকিট বণনায়, " স মুেখ আঘাত করেব না"।
[১৩]
সুয়ােয়দ িবন িমকিরন একজন লাকেক দখেলন য তার ছেলেক মুেখ আঘাত করেছ (চড় মারেছ), িতিন
বেলন, "তুিম িক জােনানা য সুরাহ ( চহারা) স ািনত?" (মুসিলম)
িক অদুত আজেকর সমােজ আমােদর আচরণ যখন আমরা তােদর শভ করা মসৃণ গাল দেখ অিভন ন
জািনেয় বিল, "িক মসৃণ !" ( আরিবেত Na'eeman)

সমােজর িনকৃ

লােকরাও দািড় কামােত ল

া বাধ করত !

এটা সহেজই অনুিমত য থম যুেগর মুসিলম আেলমগেণর কউই কােনািদন দািড় কামানিন। একবারও
নয়। তৎকালীন মুসিলম শাসেকরা যােদর অেনেকই জােহল িছেলন তারা পযন কান ষৃিতকারীেক শািস
িদেত হেল তার দািড় কািমেয় িদেতন এবং গাধা বা অন কান প র িপেঠ চিড়েয় শহরময় ঘুিরেয় আনেতন,
সই িনচু লাক েলা পযন তােদর দািড় কামােনা চহারা দখােনার এই শািসেক খুবই ল াজনক মেন করত
! কননা, দািড় কামােনা; এটা হে
মেয়িল একটা ভাব। এই জেন ই অেনক আেলম মতামত িদেয়েছন,
"কাউেক লঘু শািস িদেয় সিঠক পেথ িফিরেয় আনেত হেল তার মাথা কািমেয় দাও িকনু দািড় কািমও না।"
কারণ, কৃতপে দািড় কামােনা হারাম । আমরা িক দিখ না, যখন ইহরােমর সময় শষ হেয় আেস [১৪]
তখন সুনাহ হে মাথার চুল কািমেয় ফলা িকনু তখনও দািড় কামােনা নয় ! সালেফ সােলহীনগেণর কেঠার
অবসান িছল সই সকল লােকর সা
হেণর ব াপাের যারা িকনা িনেজেদর দািড় কািমেয় ফলত।
তােদরেক অিব স লােক বেলই ইসলােম িবেবচনা করা হেয় থােক। সুকী (রািহমা লাহ) বেলন, "একজন
পু েষর দািড় কামােনা হারাম, আর য এটা কের তােক অবশ ই শািস িদেত হেব।"

ল ণীয়, 'আলাহর সৃি েত পিরবতন ঘটােনা'র মােঝ িফতরাগত বিশ অনভুক নয়। উদাহরণ; নখ কাটা, হে র
সময় মাথার চুল ফেল দয়া এবং বগল ও ব িকগত সােনর চুল কাটা, খতনা করা ইত ািদ। এসকল
ে
পিরবতন ঘটােনা মােন 'আলাহর সৃি র পিরবতন' নয়। কারণ এ েলা য়ং আলাহ তায়ালাই অনুমিত িদেয়েছন।

ইসলামী শরীয়ােত দািড়র পদমযাদা

22

দািড় কামােনার একিট লু কােনা কারণ | দখেত কমন লাগেব?
আলাহর কালােম সু
ভােব উেলিখত,
"এবং তামােদরেক আকৃিত দান কেরেছন, অতঃপর সু র কেরেছন তামােদর আকৃিত। " (তাগাবুন ৩)
যারা মুসলমানেদর স েক এ প বেল, "অবশ ই তােদর চহারা পিরষ ার ও মসৃণ হওয়া উিচত" তােদর জেন
রাখা উিচত এই আয়াতিট যখােন আলাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা বলেছন,
" হ মানুষ, িকেস তামােক তামার মহামিহম পালনকতা স েক িব ান করল?
িযিন তামােক সৃি কেরেছন, অতঃপর তামােক সুিবন স কেরেছন এবং সুষম কেরেছন।
িযিন তামােক তাঁর ই ামত আকৃিতেত গঠন কেরেছন।
কখনও িব ান হেয়া না..." (সূরা ইনিফতার ৬-৯)
কােজই আমােদর উিচত নয়, আলাহ আমােদরেক য উতম আকৃিত এবং গঠন দান কেরেছন তার পিরবতনিবকৃিত সাধন কের কুৎিসত প ধারণ কির। অথবা যারা মুসলমানেদর মােঝ দািড় কািমেয় ফলার এই বােজ
সংস ৃিতর চার সার করেছ সই লজকাটা শয়ালেদর আরও জেন রাখা উিচত, "শয়তান বললঃ আিম
অবশ ই তামার বা ােদর মধ থেক িনিদ অংশ হণ করব।
তােদরেক পথ
করব, তােদরেক আ াস দব; তােদরেক প েদর কণ ছদন করেত বলব এবং
তােদরেক আলাহর সৃ আকৃিত পিরবতন করেত আেদশ দব।
য কউ আলাহেক ছেড় শয়তানেক বন ু েপ হণ কের, স কাশ
িতেত পিতত হয়। " (িনসা ১১৮১১৯)
উক আয়ােতর মাধ েম
তই বাঝা গল য, দািড় মু ন করা আলাহর অবাধ তা এবং িফতরাহগত
বিশে র িবপরীত একিট আচরণ। যা আলাহ এবং তাঁর রাসূল (সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম) অনুমিত
দনিন, তা িনিষদ ।
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একিট ব িত মী পিরিসিত ও শয়তােনর ধাঁ কা
"কতক ব িকবগ এ অজুহােত দািড় রােখ না য, যিদ আমরা দািড় রেখ কান িটপূণ কম কের বিস তেব
তােত দািড়ওয়ালােদর কুখ ািত এবং দািড়র অমযাদা হেব। এ সকল ব িকবেগর ব াপাের শরীয়ােতর কুম িক?"

[১৫]এসব ব িকবেগর বািহ ক উে শ খুবই ভাল এবং এর উে শ হে দািড়র স ান। িকনু যিদ একিট িচনািফকর ারা িবষয়িটর যাচাই করা হয় তেব বুঝা যােব য, এই ধারণাও শয়তােনর একিট চাতুরী। যা ারা
শয়তান অেনক লাকেক ধাকা িদেয় হারাম কােজ িলপ কেরেছ। এেক একিট উদাহরণ থেক বুেঝ িননঃ এক
মুসলমান অপর মুসলমােনর সােথ তারণা কের যার কারেণ ইসলামী ভাতৃে র উপর কলংক হয়। যিদ
শয়তান তােক এই পাঠ পিড়েয় দয় য, তামার কারেণ ইসলাম এবং মুসলমান কলংিকত হে । কােজই
ইসলােমর স ান র ার চািহদা এই য, তুম ইসলামই পিরত াগ কের(নাউযুিবলাহ) মুশিরক হেয় যাও।
শয়তােনর এই কুমনণার কারেণ িক তার ইসলাম পিরত াগ করা উিচত হেব? না, বরং তার অনের যিদ বসুতই
ইসলােমর িত মাহা ও স ান িবদ মান থােক, তেব স কান অবসােতই ইসলামেক পিরত াগ করেব না;
বরং উক পাপ েলা থেক দূের থাকেব যা ইসলাম ও মুসলমানেদরেক কলংিকত করা অপিরহায হয়।
িঠক একইভােব যিদ শয়তান এই কুমনণা ঢেল দয় য, যিদ তুিম দািড় রেখ পাপকম স াদন কর তেব
দািড়ওয়ালােদর নাম হেব আর এ িবষয়িট দািড়র মযাদার পিরপনী। এই শয়তানী কুমনণার কারেণ দািড়েক
িবদায় কের দয়া যােব না; বরং সাহিসকতার সে কাজ িনেয় উক য়ং উক পাপকম েলা থেক বঁেচ থাকার
চ া করেত হেব যা দািড়র মাহাে র পিরপনী এবং যার ারা দািড়ওয়ালােদর নাম হেব।
যােহাক এসব লাক কন ইহা ফরয কের িনেয় য, আমরা দািড় রেখ িনজ ম আমলেক পিরত াগ করেবা
না? যিদ বসুতই তােদর অনের এই ইসলামী বিশে র মযাদা িবদ মান থােক, তেব ানেবাধ ও দীেনর চািহদা
এই য, স দািড় রাখেব এবং এেত দৃঢ় সংক হেব। ইনশা'আলাহ এরপর তার থেক আর কান কবীরা নাহ
স ািদত হেব না। আর 'আ করেত থাকেব য, আলাহ তায়ালা যন আমােদর এই ইসলামী বিশে র স ান
র া করার তাওফীক দন।
সকল মুসলমানেদর জন অপিরহায য, ইসলামী বিশ েক িনেজও অ ুণ রাখেব এবং সামািজক জীবেন
এেক জীিবত করার পূণাংগ চ া চালােব যােত িকয়ামত িদবেস মুসলমানেদর আকার আকৃিতেত তােদর হাশর
হয়। আর রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর শাফায়াত হয় এবং আলাহ সুবহানাহা ওয়া তায়ালার
রহমেতর পা হেত পাের।
"হযরত আবু রায়রা (রািদয়ালা আন থেক বিণত য,রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম ইরশাদ
কেরন, আমার উ েতর সকল লাক জানােত যােব, তেব য অ ীকার কের িনেয়েছ। সাহাবােয় িকরাম
(রািদয়ালা আন ম) আরজ করেলন; অ ীকার ক কের? ইরশাদ করেলন, য ব িক আমার অনুসরণ করেব
স জানােত েবশ করেব আর য আমার কুম পিরবতন কের স অ ীকার কের িনেয়েছ।" (সহীহ বুখারী,
২খ , ১০৮২ পৃ)
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ইসলােমর কান 'িশআর' তথা বিশ -িচহ এর ঠা া িব প করা এবং রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া
সালােমর কান সুনাতেক অব া দশন করা কুফরী, যার কারেণ মানুষ ঈমান থেক বর হেয় যায়। আর এই
িবষয়িট পূেব আেলািচত হেয়েছ য, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম দািড়েক ইসলােমর িশআর
তথা িবেশষ িচহ এবং আি য়া আলাইিহমুস সালাম এর সবস ত সুনাত বেলেছন। কােজই য ব িক াকৃিতক
ভাবগত সু র আকৃিতেক কদাকৃিতেত পানেরর িভিতেত দািড় থেক অব া দশন কের এবং ঘৃণা ও
তাি েল র দৃি েত দেখ, তার বন ু বান বেদর থেক কউ যিদ তার দািড় রাখা থেক িবরত রােখ, এর িত
ভৎসনা কের এবং যারা পা েক দািড় মু ােনা ব তীত মেয় িবেয় িদেত সুত নয়, এই সকল লােকর ীয়
ঈমােনর অবসা স েক গভীর িচনা করা বা নীয়। তােদর তাওবা অপিরহায ।

দীেনর িবষয় িনেয় হািস ঠা া হে

কুফর(অিব াস) [১৬]

"িকছু লাক দািড়র ব াপাের অব া দশন কের এবং এেক ঘৃণার দৃি েত দেখ, যিদ তার সনান-সনিত ও
ি য়জেনর কউ দািড় রাখেত চায়, তেব স তােক িবরত রােখ এবং িব প কের। আর কতক লাক িবেয়শাদীেত পা েক দািড় মু ােনা থাকার শত আেরাপ কের। এ ণীর লাকেদর ব াপাের শরীয়ােতর কুম িক?"
দািড় িকংবা ীন ইসলােমর য কান িবষয় িনেয় হািস তামাশা করা
য রাসূেলর দীেনর কান িবষয় িনেয় হািস তামাশা কের অথবা আলাহর কান পুরষার িকংবা শািস িনেয় ঠা া
তামাশা কের স কুফির (অিব াস) করল। [১৭]
ইসলাম ত াগ তথা মুরতাদ হেয় যাবার ষ
কার (আেলািচত বই, 'ইসলাম ংসকারী িবষয়সমূহ') হল,
আলাহ যা নািযল কেরেছন তার মেধ কান িকছু িকংবা রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম যা িনেয়
এেসেছন তার কানিকছু, এমনিক সাধারণ সুনাহ'র অনগত কান িবষয় অথবা য িবষয় েলােত উৎসাহ দয়া
হেয়েছ স েলা যমন িমসওয়াক, গাঁফ ছাটা, বগেলর চুল অপসারণ করা, নখ কাটা ইত ািদর কান একিট
িনেয় হািস তামাশা তু তাি ল করা। যিদ কান ব িক এ েলা িনেয় হািস-ঠা া কের তেব স একজন
মুরতাদ হেয় যায়। এ িবষেয়র সা
আলাহ সুবহানাহা ওয়া তায়ালা িনেজই তার কালােম বেলেছন:
"আর যিদ তুিম(নবী) তােদর কােছ িজে স কর, তেব তারা বলেব, আমরা তা কথার কথা বলিছলাম এবং
কৗতুক করিছলাম। আপিন বলুন, তামরা িক আলাহর সােথ, তাঁর কুম আহকােমর সােথ এবং তাঁর রসূেলর
সােথ ঠা া করিছেল?
ছলনা কর না, তামরা য কােফর হেয় গছ ঈমান কাশ করার পর। " [১৮]
কােজই য ব িক রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর সুনাহর কান িবষয় ( হাক তা উৎসাহ াপক
িকংবা বাধ তামূলক কান িকছু) িনেয় তামাশা কের স একজন মুরতাদ তথা ইসলাম ত াগী ব িক ।কােজই
তার ব াপাের আপিন িক িসদ ান িনেবন য বলেছ, "দািড় বড় করা, গাঁফ ছেট রাখা, বগেলর চুল অপসারণ
করা, আ ুেলর িগরায় পািন দয়া, এ েলা তু িবষয় !" এ েলা বলার অথ হল হািস তামাশা তু তাি ল
বলেত যা বাঝায় িঠক তাই।
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যখন কউ এধরেণর কথা বেল আর স জােন (এটা দীেনর অনগত একিট িবষয়), তখন স মুরতাদ হেয়
যায়; কারণ এর ারা রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর িত যািকছু নািযলকৃত হেয়েছ তােক ছাট
কের দখা হয়। রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর সুনাহর িত স ান দখােনা এবং তােক বড়
কের দখা ফরয।
এমনিক যিদ কান ব িক িনেজর খয়াল খুিশর অনুসরণ করেত িগেয় রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া
সালােমর কান সুনাহর িব দ াচরণ কের, এরপরও তােক রাসুলুলাহর(সা) িত স ান দখােত হেব, তার
কথােক স ান দখােত হেব । স কখেনা বলেত পাের না, "এ েলা তু িবষয় !"
আলাহ সুবহানাহা ওয়া তায়ালা বেলন: "আপিন বলুন, তামরা িক আলাহর সােথ, তাঁর কুম আহকােমর
সােথ এবং তাঁর রসূেলর সােথ ঠা া করিছেল? ছলনা কর না, তামরা য কােফর হেয় গছ ঈমান কাশ
করার পর। " [১৮]
য ঘটনার পিরে ি েত এই আয়াতিট নািযল হয়ঃ
ইবেন ওমর, মুহা দ িবন কা'ব, যােয়দ িবন আসলাম এবং কাতাদাহ রা. থেক বিণত আেছ, [তােদর এেকর
কথা অপেরর কথার মেধ সাম স আেছ] তাবুক যুেদ একজন লাক বলল, এ কারীেদর [কুরআন পাঠকারীর]
মত এত অিধক পটুক, কথায় এত অিধক িমথু ক এবং যুেদ র ময়দােন শ র সা ােত এত অিধক ভী আর
কান লাক দিখিন৷ অথাৎ লাকিট তার কথা ারা মুহা দ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম; এবং তাঁর
সাহায কারী সাহাবােয় করােমর িদেক ইি ত কেরিছেলা৷ আওফ িবন মােলক লাকিটেক বলেলন, 'তুিম িমথ া
কথা বেলছ৷ কারণ, তুিম মুনােফক৷' আিম অবশ ই রাসূল সালালা আলাইিহ ওয়া সালামেক এ খবর জানােবা৷
আওফ তখন এ খবর জানােনার জন রাসূল সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম এর কােছ চেল গেলন৷ িগেয়
দখেলন কুরআন তাঁর চেয়ও অ গামী [অথা আওফ পৗঁছার পূেবই ওিহর মাধ েম রাসূল সালালা
আলাইিহ ওয়া সালাম ব াপারিট জেন ফেলেছন] এ ফাঁেক মুনােফক লাকিট তার উেট চেড় রাসূল সালালা
আলাইিহ ওয়া সালাম এর কােছ চেল আসল৷
তারপর স বলল, ' হ আলাহর রাসূল, চলার পেথ আমরা অন ান পথচারীেদর মত পর েরর হািস, রংতামাশা করিছলাম' যােত কের আমােদর পথ চলার ক লাঘব হয়৷ ইবেন ওমর রা. বেলন, এর উেটর গিদর
রিশর সােথ লেগ আিম যন তার িদেক তািকেয় দখিছলাম৷ পাথর তার পােয়র উপর পড়িছল, আর স
বলিছল, 'আমরা হািস ঠা া করিছলাম৷'
তখন রাসূল সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম তােক উে শ কের এই আয়াত িনেয় দন, "আর যিদ তুিম
তােদর কােছ িজে স কর, তেব তারা বলেব, আমরা তা কথার কথা বলিছলাম এবং কৗতুক করিছলাম।
আপিন বলুন, তামরা িক আলাহর সােথ, তাঁর কুম আহকােমর সােথ এবং তাঁর রসূেলর সােথ ঠা া
করিছেল? ছলনা কর না, তামরা য কােফর হেয় গছ ঈমান কাশ করার পর। "
আলাহর বাণীর িত ল
ক ন, "ছলনা কর না, তামরা য কােফর হেয় গছ ঈমান কাশ করার পর। "
এটা মাণ কের য, উপহাস কের সই কথা েলা বলার আগ পযন তারা মুসিলম িছল িকনু যখন তারা দীেনর
িবষয়ািদ িনেয় হািস তামাশা করল, তারা মুরতাদ হেয় গল, যিদও তারা বলল তারা কবল িনেদাষ রিসকতা
করার জেন ই কথা েলা বেলিছল, উপহােসর সুের নয়। এর কারণ, দীেনর কান িবষয় হািস তামাশার বসু
নয়। কােজই য়ং আলাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা তােদর কােফর ঘাষণা কেরেছন ঈমান আনার পের। আমরা
আলাহর িনকট আ য় াথনা কির।
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এটা আরও মাণ কের, য আলাহেক, তাঁর রাসূল, তাঁর িকতাব, কুর'আেনর যেকান অংশ অথবা রাসুলুলাহ
সালালা আলাইিহ ওয়া সালােমর সুনাহর কান িকছুেক অব া অপমান কের স ইসলাম থেক বর হেয়
যায়, এমনিক যিদ স িনেদাষ কৗতুক েলও তা বেল থােক।
কাথায় তারা যারা বেল য তারা মুরতাদ হয় না কারণ তারা অনের তা পাষণ কের না ? তারা বেল, "যিদ
কউ আলাহ, রাসূল অথবা কুর'আেনর অপমান কের কথা বেল আমরা তার কথা িকংবা কােজর উপর িভিত
কের তৎ ণাৎ কান িবচার করেত পািরনা"। তােদর এই কথার িক িভিত বা উৎস আেছ ? আলাহ য়ং তােদর
িবচার কের মুরতাদ ঘাষনা কেরন যখন তারা বলিছেলা,
"আমরা তা কথার কথা বলিছলাম এবং কৗতুক করিছলাম।"
তারা আলাহ এবং তাঁর রাসুেলর িত ঈমান এেনিছল, তাওহীেদ িব াসী িছল িকনু এরপেরও যখন তারা ঐ
কথা েলা উ ারণ করল আলাহ জািনেয় িদেলন, "ছলনা কর না, তামরা য কােফর হেয় গছ ঈমান কাশ
করার পর। "
এবং িতিন একথা বেলনিন, "যিদ তামরা সিত ই িব াস করেত"। আমরা আলাহর িনকট আ য় চাই।
কােজই এটা বাধ তামূলক, আমরা িতিট বসুেক তার িনজ িনজ সিঠক সােন রাখব, িনেজেদর খয়াল খুিশমত
কান িকছু যাগ িবেয়াগ করব না। তার িক িব াস কেরিছেলা স িবষেয় আলাহ জানেত চানিন, তারা িক
িব াস কেরিছেলা তা উেলখও কেরনিন, বরং িতিন িনেজই তােদর ঈমানদার হবার পের আবার মুরতাদ হেয়
যাবার কথা উেলখ কেরেছন,
"ছলনা কর না, তামরা য কােফর হেয় গছ ঈমান

কাশ করার পর। "

যিদ কান ব িক
ায় এ ধরেণর কুফির কথা বেল তাহেল স মুরতাদ হেয় যায়। যিদ তােক এ ধরেণর
কথা বলেত বাধ করা হয় ৬ তাহেল স এে ে ধমত াগীেদর অনগত নয়।
_____________________________________________________________________________________
[১৮]"আর যিদ তুিম তােদর কােছ িজে স কর, তেব তারা বলেব, আমরা তা কথার কথা বলিছলাম এবং
কৗতুক করিছলাম। আপিন বলুন, তামরা িক আলাহর সােথ, তাঁর কুম আহকােমর সােথ এবং তাঁর রসূেলর
সােথ ঠা া করিছেল? ছলনা কর না, তামরা য কােফর হেয় গছ ঈমান কাশ করার পর। তামােদর মেধ
কান কান লাকেক যিদ আিম মা কের দইও, তেব অবশ িকছু লাকেক আযাবও দব। কারণ, তারা িছল
গানাহগার।" (সূরা তাওবাহ ৬৫-৬৬)

[১৬] দীেনর িবষয় িনেয় হািস ঠা া হে কুফর(অিব াস)
'ইসলাম ংসকারী িবষয়সমূহ' পৃ (৪১-৪৬)
ব াখ াঃ শায়খ সািলহ আল ফাওযান
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একিট ঘটনা
আবু জায়দ আল আনসাির হেত বিণত, রাসুলুলাহ সালালা আলাইিহ ওয়া সালাম তাঁর মাথায় এবং দািড়েত
হাত বুিলেয় য়া কেরিছেলন, " হ আলাহ ! তােক সুদশন বািনেয় িদন" এবং এরপের যখন তাঁর বয়স
একশ'রও বিশ হেয় যায় তখনও তাঁর দািড়েত একিটও সাদা চুল দখা যায়িন, তাঁর মুখম ল িছল িচরসবুজ,
হািসখুিশ এবং কখেনা মিলন বা িবষন দখােতা না, আমৃতু িতিন এরকম িছেলন। (আল বায়হািক এেক সহীহ
বেলেছন, িতরিমিয হাসান বেলেছন)

আলাহর িনকট াথনা কির , িতিন যন আমােদরেক সত পথ দখান এবং সকল মুসিলমেদরেক হদায়ােতর
পেথ চলার তাওিফক দান কেরন। িমথ া এবং বািতলেক পিরষ ার কের িদন এবং আমােদর তা থেক দূের
রাখুন এবং আমােদর নফেসর কামনা বাসনা যা আমােদর ভুল পেথ চািলত কের তার থেক আলাহর িনকট
আ য় চাই।
সমস শংসা আলাহ সুবহানা ওয়া তায়ালার জন । আিম সা
িদি
য, একমা আলাহ ব তীত আর
কান ইলাহ নই। আিম তাঁরই কােছ মা চাই এবং তাঁরই িনকট তাওবা কির। সকল শংসা আলাহ রা ুল
আলািমেনর জন । আিমন।
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