িতেবশীর িত কতব
আেয়শা িস

মুহাাদ (সাঃ) ক সব মুসলমানরা ভালবােস। অা অেনেকর কােছই িতিন সািনত ও ার পা। আর তাঁেক ধমীয় ও
জাগিতক িবষয়াবলীেতও ভাবশালী িহেসেব গণ করা হয়।
মহাা গাী এভােব তাঁর বণনা কেরেছন য িতিন ওয়াদা পালেন দৃঢ়িত, বু ও অসারীেদর িত কতবপরায়ণ, ার িত
অিবচল আাশীল আর িনেজর লের িত িনভীক ও িনঃশিচ। সারা িবের মুসলমানরা ইবাদত ও অা বাপাের তাঁেক
অসরণীয় আদশ িহেসেব গণ কের।
আমােদরেক িয়নবী (সাঃ) িশিখেয়েছন য ইসলাম চায় আমরা িতেবিশর িত দয়া ও র ববহার কির। ধম, বণ, জাত
িনিবেশেষ তারা সান ও র আচরণ পাবার হকদার। মা আেয়শা (রাঃ) থেক বিণত, “িজবরাঈল (আঃ) মহানবী (সাঃ) ক
িতেবশীর অিধকােরর বাপাের এেতা অিধক জার িদেয়েছন য মহানবী (সা) বেলন- আমার মেন হিল হয়ত িতেবশীেদরেক
সির উরািধকার বানােনা হেব। এিটই িছল িতেবশীেদর িত দয়া ও র আচরেণর উপর তাঁর ােরােপর নমুনা।
মুহাাদ (সাঃ) এর দািয় িছল আার বানী পৗঁেছ দয়া। আর আা রআেন আেদশ কেরেছন িতেবশীর িত র
আচরেণর। িতিন বেলনঃ
আর তামরা আার ইবাদাত কর এবং তাঁর সােথ কাউেক শরীক কেরানা। িপতামাতার সােথ সৎ ববহার কর এবং আীয়জন, ইয়ািতম, দিরগণ, আীয়-অনাীয় িতেবশী, সহচর, পিথক ও মািলকানাধীন অা সকেলর সােথ সৎ ববহার কর।
িনয়ই আা অহংকারী আািভমানীেদর পছ কেরন না। (সূরা িনসাঃ আয়াত ৩৬)
সাহাবারা সবদাই এেক অপরেক আার িত কতব ও অােদর িত দািয় পালেনর কথা রণ কিরেয় িদেতন। মহানবী
(সাঃ) ায়ই তাঁেদরেক সৎ কাজ করার এবং কতব পালন করার উপেদশ িদেতন। িতিন বলেতন “য আা ও িবচার িদেনর
িত িবাস রােখ স যন িতেবশীেক ক না দয়”। িতিন আেরা রণ কিরেয় িদেতন য একজন আােত িবাসী বাি
কখেনাই তার ভাই বা বােনর ুধাত িকংবা রাবায় থাকা স করেত পাের না। এটা এমন কথা যা ধু তাঁর সাহাবীেদর জ
নয় বরং আমােদর সকেলর জ অসরনীয়। িক বতমােন আমরা কী দিখ! অসহায় বৃরা একাকী মারা যাে িকংবা আমােদর
িতেবশীরা অভু থাকেছ আমােদর কােছ খাবার থাকা সেও! এমন সময় আমােদরেক আমােদর সালেফ সােলহীনেদর
উদাহরনেলা রণ করা দরকার।
আবু যার (রাঃ) ক মহানবী (সাঃ) বেলিছেলন য তরকারীেত একটু বিশ কের পািন দাও যােত কের তামার িতেবশীেক একটু
িদেত পার। একিদন ভড়া জবাই করার পর হযরত আুাহ িবন আমর (রাঃ) তাঁর ভৃতেক বেলিছেলন, ‘তুিম িক আমােদর
ইদী িতেবশীেক িকছু িদেয় এেসছ?’ ঈমানদারেদরেক উপহার আদানদােনর বাপাের উৎসাহ দয়া হেয়েছ যিদও তা কম
মূেলর হয়। উপহােরর আসল  তা পারিরক ভ কামনায়। এটা পারিরক সৗহাদ ও ভালবাসা বৃি কের। হযরত
আেয়শা (রাঃ) যখন মহানবী সাঃ ক িজেস করেলন কান িতেবশীেক আিম উপহার িদব? িতিন বলেলন যার বািড়র দরজা
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সবেচেয় কােছ। যিদও আমরা িনকটতম িতেবশীর বিশ খাঁজখবর িনব িক ইসলাম চায় আমরা সকল িতেবশীর বপাের
যবান হই। এটা এমন এক িয়া যার মাধেম সমােজর সকেলর মানিসক িকংবা বগত সব ধরেনর চািহদা পূরণ হয়। এিট
এমন একিট ববা যােত বৃহর সমােজর সকেলর চািহদা ও অভূিতেক িবেবচনায় নওয়া হয়।
ইসলােমর িশা যখন কউ সিতকারভােব বুঝেত পাের তখন িতিন দেখন য সমােজর একজন কে থাকেল পুেরা সমাজই কে
থােক। পিরবােরর বাইের িতেবশীর উপরই আমরা েয়াজেন বা িবপেদ িনভর কের থািক। িতেবশীর সােথ খারাপ সক
জীবনেক িবষহ কের তুলেত পাের। ধম-বণ িনিবেশেষ িতেবশী সবাই এেক অপরেক িবাস করেব ও িনভর করেব। এেত কের
সবার িনেজেদর সান ও সেদর িনরাপা বজায় থাকেব। মহানবী (সাঃ) বেলন একজন ভাল িতেবশী মুিমন জীবেনর
আনের উৎস। িতিন বেলন মুিমন জীবেন আনের িজিনসেলার মােঝ রেয়েছ সৎ িতেবশী, শ বািড় ও ভাল বাহন।
একজন ভাল িতেবশী িতিনই িযিন তাঁর িতেবশীর খ, া ও িনরাপার বাপাের আেপাষহীন। আাহেত িবাসী বির
জ এটা আবক য িতিন িতেবশীর িত সহমমী ও সদাচারী হেবন। মুহাাদ (সাঃ) িতেবশীর িত ও কের কারণ হওয়ার
বাপাের সতক কের গেছন।
একদা িয়নবী (সাঃ) এর িনকট এক নারীর বাপাের বলা হল িযিন ফরজ ইবাদেতর পাশাপািশ চুর নফল নামাজ, রাজা ও
সদকা কেরন আবার িতেবশীর সােথ ককশ আচরণ কেরন। িতিন বলেলন, স এ জ জাহাামী হেব। আেরা এক নারীর
বাপাের বলা হল িযিন ধু ফরজ ইবাদাতেলা কেরন আর অ পিরমান দান কেরন এবং িতিন িতেবশীর সােথ র আচরণ
কেরন আর কাউেক ক দন না। িতিন বলেলন স জাািত- ১৪০০ বছর পার হেলও আজেকর জও হািদসিট েযাজ।
ইসলাম পািরবািরক বন, িতেবশীর সােথ সক ও বৃহর সামািজক ঐেকর বাপাের অেনক জার দান কেরেছ।
ইসলাম সবদাই মুিমনেদরেক িতেবশীর িত দয়ালু ও সহনশীল হওয়ার িনেদশ দয়। িক যিদ কােরা এমন িতেবশী থােক য
অনাকািত আচরণ কের ও সান বজায় রােখ না তেব তার সােথ আচরণ কমন হেব? একজন মুসিলম এইসব ে ধয
ধারণ করেব, সহনশীল হেব ও মেন কান অসোষ বেয় বড়ােব না। ঈমানদার বি আার কাছ থেক পুরােরর আশায়
সবদা র ও মাশীল আচরেণর মাধেম সক পুনরায় াপেনর চা কের যােব। ধেযর সােথ িবরিেলা চেপ যােব। তেব
পিরিিত একদম খারাপ হেয় গেল এটা িনেয় কথা বলা যােব।
একবার মহানবী (সাঃ) এক বিেক তার মালপ িটেয় রাার মাঝখােন আসেত বলেলন যােত কের এিট কাশ পায় য তার
পে তার িতেবশীর সােথ বাস করা অসব হেয় পেড়েছ। এ ঘটনা দেখ সই িতেবশী মা াথনা করল আর ওই বিেক
িফের আসেত বলল। কান বিই চায় না তার খারাপ আচরণেলা কাশ পাক। আর এটা একজন মুিমেনর জ আেরা বিশ
সত যখােন ইসলাম চায় মুসিলমরা হেব সেবা নিতকতা স।
পারিরক সান, সহনশীলতা ও মার উপর ইসলাম অেনক জার দান কেরেছ আর এই ণেলা িতেবশীর িত দশন
ইবাদেতর অভু।
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আইশা স্েটিস একজন অস্ট্েরিলয়ান নওমুসিলম। িতিন বর্তমােন
অস্ট্েরিলয়া ও কাতাের সময় িদচ্েছন। িতিন কাতাের ফানার কালচারাল
ইসলািমক েসন্টার এর েলখক িহেসেব কাজ করেছন। আর মেনািবজ্ঞােন
িডগ্িরিনচ্েছন।
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