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ম োবোইল ও মেললফ োফের  োসোইল 

ম োে ও ম োবোইল ম োে বর্ত োে স ফের একলে ের্ুে আলবষ্কোর। এর লকছু ভোফলো লিক মে ে আফছ মর্ লে  ন্দ লিকও আফছ। অেয িশেো 

প্রফেোজেীে লজলেফসর  ফর্ো এরও প্রফেোজে  োল ক বযবহোর আপলিকর েে। র্ফব েফেচ্ছো বযবহোর শরী‘আর্ অেুফ োলির্ েে। বরং ম োে বো 

ম োবোইল ম োে বযবহোফরর লকছু লবলি লেফেি রফেফছ। বযবহোরকোরীফির জেয র্ো ম ফে চলো জরুরী। 

১। ম োবোইল ম োফের লিফে মকোে প্রোণীর ছলব মশভ কফর রোখফব েো, কোরণ এর দ্বোরো ছলবর প্রিশতেী হে, েো রহ ফর্র ল লরশর্োর আগ ে 

মেফক বলির্ হওেোর কোরণ। আর শরী‘আফর্ ছলবর প্রকোশ ও প্রিশতে লেফেি করো হফেফছ এবং এর উপর কফ োর আেোফবর ি লক এফসফছ। 

মর্ লেভোফব ম োবোইল ম োফের লিফে আল্লোহ র্ো‘আলোর েোফ র কযোললগ্রোল  বো লললখর্ আেোর্ লকংবো অেয মকোে লেলকর ইর্যোলি মশভ কফর 

রোখফব েো। কোরণ এভোফব মেত্র লবফশফে এগুফলোর সোফে মবেোিবী হফে েোওেোর আশংকো েোফক। (বুখোরী শরী  হো: েং ২১০৬,  সুলল  শরী  হো: েং 

৫৯৬১,  োর্োওেো লহলন্দেো ৫:৩৫৯/১:৫০) 

২। আেোে, লেলকর, লর্লোওেোর্ ও দু‘আ কোলো ফক লরংফেোে বো ওফেলকো  লেউে লহসোফব বযবহোর করফব েো। কোরণ এসব লকছু অর্ীব 

 েতোিোপূণত লবেে। এগুফলোর বযবহোর এক োত্র আল্লোহ র্ো‘আলোফক রোলজ খলুশ করোর উফেফশয হফর্ হফব, আর এগুফলোর বযবহোর মেত্রও 

সুলেিতোলরর্। কোফজই ম োবোইল ম োফের লরংফেোে বো ওফেলকো  লেউে লহসোফব এগুফলোর প্রফেোগ অব োেেো এবং অপবযবহোফরর অন্তভুতক্ত। 

(আল গীরী ৫:৩১৫,  োর্োওেো শো ী ১:৫১৮) 

৩। ল উলজক, গোে-বোফিযর কললফক লরংফেোে অেবো ওফেলকো  লেউে লহসোফব বযবহোর করফব েো। কোরণ এসব মশোেো ও মশোেোফেো সবই কবীরোহ 

গুেোহ। (লর্রল েী শরী  হো: েং ১২৮৫) 

৪. ঘণ্টোর আওেোজ, হফেতর  আওেোজ, গোড়ীর আওেোজ, পোলখর আওেোজ বো এ িরফের স্বোভোলবক মকোে আওেোজ েোফক ল উলজক বলো েোে েো 

বো লবশ্রী মকোে আওেোজও েে র্োফক লরংফেোে লহসোফব বযবহোর করফব। 

৫। কযোফ রো বো লভলিও ওেোলো ম োবোইল মসে বযবহোর করফব েো। কোরণ এর দ্বোরো র্োর প্রলর্ অফেযর  ফে বিগু োেী বো কু-িোরণো সৃলি হে। 

এিরফের কোজ মেফক মবেঁফচ েোকোর জেয হোিীফস র্োকীি করো হফেফছ। (ইর্হো  ৮:৫২৪) 

৬। েো োফের স ে বো কোফরো লবশ্রোফ র স ে বো অেয মকোে বযস্তর্োর স ে র্োফক ম োে কফর লবরক্ত করফব েো বো কফি ম লফব েো। কোরণ 

অেযফক অেেো কি মিেো এবং মপফরশোে করো েোজোলেে। ( োআলর ুল কুরআে ৬:৩৯৪) 

৭। একোন্ত অপোরগর্ো বো ম কো ছোড়ো কোউফক ল সি কল লিফব েো। কোরণ এফর্  োেুেফক লবরক্ত করো হে েো গুেোফহর কোজ এবং র্োর দ্বোরো 

লেফজর কৃপণর্ো প্রকোশ করো হে। (বুখোরী শরী  হোিীস েং ১০:৬০১৮) 

৮। মকউ ম োে করফল পোরর্পফে অবশযই লরলসভ করফব, পলরলচর্ মহোক বো অপলরলচর্ মহোক। হযোেঁ! একোন্ত উজর েোকফল লরলসভ েো করোর 

অেু লর্ আফছ। ঘু োফেোর পূফবত ম োবোইল ম োফের লরংফেোে বন্ধ কফর ঘু োফব েো। এফর্ অফেক স ে অেযফির মপফরশোলে হে। প্রফেোজফে 

ম োবোইল ম োে বন্ধ কফর ঘু োফব। (বুখোরী শরী  হোিীস েং ৬০১৮,  োআলর ুল কুরআে ৬:৩৯৪) 

৯। সোলো  লিফে কেো শুরু করফব। এেোই েবী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইলহ ওেো সোল্লো -এর সুন্নোর্, হযোফলো লিফে েে। কোরণ হযোফলো লিফে কেো শুরু 

করো সুন্নোর্ পলরপন্থী কোজ এবং লবজোর্ীে অেুকরণ। (লর্রল েী শরী  হো: েং ২৭০৪,  োর্োওেো লহলন্দেো ৫:৩২৪) 

১০। সোলোফ র পর মকোে স সযো েো েোকফল লেফজর পলরচে মপশ কফর কেো বলোর অেু লর্ লেফে কেো শুরু করফব। অফেক পলরচে মপশ েো 

কফর কেো শুরু কফর। এফর্ অপর বযলক্ত লবব্রর্ফবোি কফর এবং লবভ্রোলন্তর লশকোর হে। আর অফেফক অেু লর্ েো লেফেই কেো শুরু কফর, অেচ 

অপরপে র্খে এ ে মকোে কোফজ বযস্ত েোফক েোর জেয কেোর জওেোব মিেো সম্ভব হে েো। (বুখোরী শরী  হোিীস েং ৬৭১০-১৮) 

১১। মকোে বযলক্তর ম োবোইল ম োফে কেো বলোর লেিতোলরর্ স ে েোকফল র্ো মজফে লেফে শুিু োত্র মস স ফে ম োে করফব। আর এ িরফের স ে 

লেিতোলরর্ েো েোকফল ম োে কফর অপর বযলক্তর সুফেোগ আফছ লকেো র্ো মজফে কেো বলোর অেু লর্ লেফে কেো শুরু করফব। অফেফকই ম োে কফর 

অেু লর্ গ্রহণ ছোড়োই কেো শুরু কফর মিে। অপর বযলক্ত মকোে অবস্থোে আফছ র্ো জোেোর প্রফেোজে মবোি কফর েো। এেো বড়ই অভদ্রর্ো। িীঘত স ে 

কেো বলোর প্রফেোজে হফল র্োর জেয অেু লর্ মচফে লেফব, অেু লর্ ছোড়ো িীঘত স ে কেো বফল লবরক্ত করফব েো। ( োআলর ুল কুরআে ৬:৩৯৪) 

১২। একবোর ম োে করোর পর অপর পে েলি লরলসভ েো কফর র্ফব মস  ুহূফর্ত আর লদ্বর্ীে বোর ম োে করফব েো।  ফে করফব মে অপর বযলক্ত 

মকোে জরুরী কোফজ বযস্ত আফছ, এ  ুহূফর্ত মস লরলসভ করফর্ অে । হযোেঁ ! িশ পফের ল লেে লবরলর্ লিফে পুেরোে করফর্ পোফর। (বুখোরী শরী  

হোিীস েং ৬২৪৫) 

১৩।  সলজফি প্রফবশর পূফবতই ম োবোইল ম োে বন্ধ কফর লিফব। েোফর্ েো োফের  ফিয লরংফেোে মবফজ উফ   ুসল্লীফির একোগ্রর্ো েি েো কফর। 

মকোে কোরফণ েলি েো োফের পূফবত ম োবোইল ম োে বন্ধ েো কফর েোফক আর েো োে অবস্থোে মবফজ উফ , র্খে সম্ভব হফল এক হোর্ দ্বোরো বন্ধ কফর 
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লিফব। দুহোর্ বযবহোর করফব েো। কোরণ দুহোর্ বযবহোর করো আ ফল কোসীর হওেোে েো োে েি হফে েোে। ( োর্োওেো লহলন্দেো ১:১০৫,  োর্োওেো শো ী 

১:৬২৪) 

উফল্লখয ম োবোইল ম োে  সলজফি বো  জললফস বন্ধ রোখো বযবহোরকোরীর িোলেত্ব। এ বযোপোফর  ুআেলেফের মকোে িোলেত্ব মেই। 

১৪। ম োবোইল ম োফে মবোেোস েকেোই  পোওেোর জেয অেেো মবলশ মবলশ কেো বলফব েো। কোরণ এফর্ জীবফের  হো ূলযবোে স ে এবং অফেতর 

অপচে হে। আর অপচে মেফক মবেঁফচ েোকো প্রফর্যক  ুসল োের জেয একোন্ত কর্তবয। (সরুোফে  োলর্র আেোর্ েং ৩৭, সরূোফে বেী ইসরোইল আেোর্ েং 

২৭) 

১৫। ম োবোইল ম োফে মগ স মখলফব েো। কোরণ এফর্ জীবফের  হো ূলযবোে স েফক মবকোর েি করো হে। র্োছোড়োও এ িরফের মখলোে িীেী বো 

দুলেেোবী মকোে উপকোর মেই। (সরূোফে ইসরো আেোর্ েং ১২-২৭, সরূোফে  োলর্র আেোর্ েং ৩৭) 

১৬। উ লর্ বেফসর মছফল ম ফেফিরফক ম োে লিফব েো। কোরণ এফর্ জোে োফলর  োরোত্মক েলর্ এবং র্োফির নেলর্ক চলরত্র ধ্বংফসর আশংকো 

েোফক। (সরূোফে বোকোরো আেোর্ েং ১৯৫) 

 




