সাধারণ মুসলমানদের হকসমূহ
o মুসলমান ভাইদের ভু ল-ত্রুটি ক্ষমা করদে।
o সস কাাঁেদল তার প্রটত েো করদে।
o তার সোষ-ত্রুটি স াপন করদে। ইসলাদহর জন্য েলদত হদল স াপদন েলদে।
o তার ওজর-আপটি সমদন টনদে।
o তার কষ্ট লাঘে করদে।
o সে সমে তার কলযাণ কামনা করদে।
o তার সেখাদ ানা করদে ও তাদক ভাদলাোসদে।
o তার োটেদের সক্ষদে ছাড় টেদে।
o অসুস্থ হদল সসো-শুশ্রূষা করদে।
o ম ৃতু যেরণ করদল জানাযাে অং টনদে।
o তার ো’ওোত কেুল করদে। সকান টেষদে সাহাযয চাইদল তাউফীক থাকদল সাহাযয করদে।
o ওজর না থাকদল তার হাটেো কেুল করদে।
o তার সোচরদণর প্রটতোন টেদে।
o তার সনোমদতর শুকটরো আোে করদে।
o প্রদোজন হদল তাদক সাহাযয করদে।
o তার পটরোর-পটরজদনর সহফাযত করদে।
o তার অভাে সমাচন করদে।
o তার ভাদলা আদেেন পূরণ করদে।
o তার বেধ সুপাটর গ্রহণ করদে।
o তার বেধ আ া পূরণ করদে।
o সস হাাঁটচ টেদে ‘আলহামদুটলল্লাহ’ েলদল উিদর ‘ইোরহামুকাল্লাহ’ েলদে।
o তার হারাদনা টজটনস সপদল তার কাদছ সপ াঁদছ টেদে।
o তার সালাদমর উির তাদক শুটনদে টেদে।
o নম্রতার সাদথ ও হাটসমুদখ তার সাদথ কথা েলদে।
o তার প্রটত সোচরণ করদে।
o সতামার উপর ভরসা কদর কসম সখদল তা পূরণ করদে।
o তার উপর সকউ জুলম
ু করদল তাদক সাহাযয করদে। সস কাদরা উপর জুলম
ু করদল তাদক োধা টেদে।
o তার প্রটত ভাদলাোসা সপাষণ করদে। ত্রুতা করদে না।
o তাদক লাটিত করদে না। সয টজটনস টনদজর জন্য পছন্দ কদরা, তা তার জন্যও পছন্দ করদে।
o সাক্ষাত হদল সালাম করদে, সম্ভে হদল মুসাফাহা করদে।
o ঘিনাচদে পরস্পদর মদনামাটলন্য হদল টতন টেদনর সেট কথা েন্ধ রাখদে না।
o তার প্রটত মন্দ ধারণা সপাষণ করদে না।
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o তার প্রটত টহংসা ও টেদেষ সপাষণ করদে না।
o সামথ্যানুযােী সৎ কাদজ আদে ও অসৎ কাদজ টনদষধ করদে।
o সছািদের প্রটত সেহ ও েড়দের প্রটত শ্রদ্ধা প্রকা করদে।
o দু’জন মুসলমাদনর মাদে কলহ হদল তাদেরদক পরস্পদর টমটলদে টেদে।
o তার ীেত করদে না।
o তার ধন সম্পে ো মান-সম্মাদনর সকান ক্ষটত করদে না।
o যটে োহদন আদরাহণ করদত না পাদর ো োহদনর উপর সামানাপে উঠাদত না পাদর, তাহদল তার সহােতা
করদে।
o তাদক তু দল টেদে তার স্থাদন েসদে না।
ৃ ীে েযটিদক একা সছদড় দু’জদন কথা েলদে না।
o তত
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