ইসলােম সােনর অিধকার (২য় পব )
৫/ ধপান করােনামাতার ওপর দািয় হেলা ’ বছর সানেক েকর ধ খাওয়ােনা। আর িপতার দািয় হেলা মাতার জ এপ দােনর
যথােযা বা করা। ছয় মাস বয়স থেকই িশেক অা (শ ও নরম িমিত) খা হেণ অভ করেত হেব যন
’বছেরর মে তােক েকর ধ খাওয়ােনা ব করা যায়, কননা আাহ তাআলা বেলন, “য সকল মােয়রা, ধপান
করােনার সময় ণ  করেত চায়, তারা তােদর সানেদরেক ণ  ’বছর েকর ধ খাওয়ােব আর িপতার ওপর দািয়
হেলা যথািবিধ তােদর (মা ও িশর) ভরণেপাষণ করা।” (রা বাকারা- ২৩৩)
৬/ সৎ সান গড়ামহান আাহ তাআলা বেলন, “হ িবাসীগণ! তামারা িনেজেদরেক এবং পিরবারেক জাহাােমর আন থেক রা কর।”
(রা তাহরীম- ৬)
রাাহ (সা.) বেলেছন, “তামােদর সানেদর বয়স ৭ বছর হেল তােদরেক নামাজ আদােয়র আেদশ কর। আর ১০ বছর
বয়স হেল তােদরেক শাসন করেব এবং তােদর িবছানা থক কের িদেব।” (নােন আ দাউদ- ১/১৩৩)
সানেদরেক দিহক, আিক, মানিসক, সামািজক ও অথ ৈনিতকভােব শিশালী, াবলী ও সািনত েপ গেড় তালা
িপতা-মাতার ল দািয়। থম য িবষয় সানেদর মােঝ গেড় লেত হেব তা হেলা সততা ও ধািমকতা। তারা
ইসলােমর সক িবাস, কম ও আচরণ িশখেব ও পালন করেব। াথ পরতা, ধকাবাজী, নািফকী, বক-ধািমকতা ি,
অকাণ ইতািদ য সকল িবষয় আাহ তাআলা িনেষধ কেরেছন তা ণা করােব এবং বজন করেব।
৭/ কমঠ সান গড়াসান িতপালেনর ে অতম িবষয় হেলা তােদরেক শিশালী েপ গড়েত হেব। ঈমােনর শি, মেনর শি, দেহর
শি সকল িদক থেকই শিশালী হেয় গেড় উঠেব। রাাহ (সা.) বেলেছন, শিশালী িমন আাহর কােছ ব ল
িমেনর চেয় তর ও িয়তর। (সহীহ সিলম- ৪/২০৫২)
আেগর পব  পড়েত : ইসলােম সােনর অিধকার (১ম পব )
৮/ খলালাসানেদর দিহক ও মানিসক িবকাশ ও শি অজেনর জ তােদর শরীর চচ ালক খলালা করােত ইসলােম উৎসাহ
দওয়া হেয়েছ। িবেশষত তীর িনেপ, ঘাড়ার িপেঠ আেরাহণ, সতার ইতািদ খলালা িবেশষভােব নবী (সা.) ও
সাহাবীগণ করেতন।
আেয়শা (রা.) বেলন, হাবশীগণ (ইিথওিপয়াবাসী) লা, বম, বশা ইতািদ িনেয় খলা করিছল। উমর (রা.) তােদর এই
খলায় আপি করেল রাাহ (সা.) বেলন, “উমর! িম ওেদর খলেত দাও।” এরপর নবী (সা.) ীড়ায়তেদরেক বেলন,
“হ হাবিশগণ! তামরা খল, যন ইিদ িানরা জানেত পাের য, আমােদর ধেমর মে শতা আেছ। আিম শ
ীেন ায়বরণকারীসহ িরত হেয়িছ।” (সহীহ খারী- ১/৩২৩, ৩৩৫, সহীহ সিলম- ২/৬০৯)
সাহািব উকবা িবন আমীর (রা.) বেলন, “রাাহ (সা.) বেলেছন, তামরা তীর িনেপ কর এবং ঘাড়ায় আেরাহণ কর,

ঘাড়ায় আেরাহণ করার চেয় তীর িনেপ করা আমার িনকট বিশ িয়। (নােন িতরিমযী- ২/১৭৪, নােন নাসায়ী৬/২২২)
চলেব...
লখক : মাওলানা আখতাামান খােলদ, ইমাম ও খতীব
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