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পরুুষদের কিছ ুবর্জনীয় অভ্যাস 

১. পুরুষরা অলসতা বশত: বা ির্জ বযস্ততার অর্ুহাদত বা গাফলকতর িারদে ঈর্ান কশক্ষা িদর না এবং ফরদে আইন পকরর্াে ইলর্ অর্জন 

িদর না। অথচ শরী‘আত এটা ফরে ঘ াষো িদরদছ এবং এ বযাপাদর ঘিান কহলা বাহানা গ্রহেদোগয নয়। উদেখ্য পাাঁচকট কবষয় কশক্ষা িরা 

ফরদে আইন েথা: ঈর্ান, ইবাোত, হালাল করকেি, বান্দার হি ও আত্মশুকি; কবস্তাকরত র্ানার র্নয “ইসলার্ী কেদন্দগী” নার্ি কিতাব 

ঘেখ্ুন। (সনুাদন ইবদন র্ার্াহ, হােীস নং ২২৪) 

২. কনদর্র কবকব বাচ্চাদের দ্বীনী র্রুরী তা‘লীর্ ঘেয়া ঘথদি উোসীন থাদি অথচ এটাও তার উপর ফরে োকয়ত্ব। (তারগীব তারহীব, প.ৃ৩০৪৮) 

৩. আত্মসর্াদলাচনা না িদর অপদরর িার্-িদর্জর সর্াদলাচনায় আনন্দ ঘবাধ িদর। আর এর দ্বারা ঘে গীবদতর গুনাহ হদে ঘস িথা ভ্াবদতও 

চায় না। ঘতর্কনভ্াদব অদনযর বযাপাদর িু-ধারো িদর গুনাহগার হয়। (হুর্রাত ;১২,র্াদর্ কতরকর্েী, হা.১৯৮৮)   

৪. সালাদর্র অভ্যাস উম্মত ঘথদি কবোয় কনদে, ো কছল গুরুত্বপূেজ  সুন্নাত । অপর কেদি অদনদি ঘতা সালাদর্র উত্তরই ঘেয় না, আর ঘিউ 

কেদলও  াড় ঘনদড় বা র্দন র্দন ঘেয় । অথচ উত্তর শুকনদয় ঘেয়া ওয়াকর্ব। (শুআবুল ঈর্ান, হােীস নং ৮৭৮৭) 

৫. স্ত্রী ঘথদি কনদর্র হি পাওনা ঘথদি ঘবকশ আোয় িদর কিন্তু তার উপর স্ত্রীর ঘে অকধিার আদছ তা আোয় িরদত রাকর্ না। বরং অদনি 

ঘক্ষদে পকরবাদরর উপর র্ুলুর্ িদর থাদি। এটা অনযায়। ( সূরা বািারা:২২৮)  

৬. সাংসাকরি ঘিান িাদর্ পকরবাদরর অনয ঘিান সেদসযর সাদথ পরার্শজ িদর না। োর িারদে পারস্পকরি অন্তঃিলহ ঘবদড় োয়। স্ত্রী ও 

বুঝর্ান সন্তানদের সাদথ পরার্শজ িরদব, তার পর ঘেটা ভ্াদলা বুদঝ আদস, ঘেটার র্দধয িলযাে র্দন হয় ঘসটার ফায়সালা কেদব। (সরূা আল 

ইর্রান ; ১৫৯) 

৭. কনদর্র বাবা র্াদয়র ঘখ্ের্ত স্ত্রীর উপর ফরে র্দন িদর , অথচ বাবা- র্ার ঘখ্ের্ত ঘছদলর োকয়ত্ব , স্ত্রীর োকয়ত্ব নয়। স্ত্রীর োকয়ত্ব হদলা 

স্বার্ীর ঘখ্ের্ত িরা এবং সুদোগ র্ত কনর্ কপতা র্াতার ঘখ্াাঁর্-খ্বর রাখ্া। (সরূা বািারা:৮৩) 

৮.  অদনি ঘবািা পুরুষ কববাদহর পর কনর্ বাবা-র্া, ভ্াই-ঘবানদি পর ভ্াবদত শুরু িদর। আর শ্বশুরবাকড়র আত্মীয়দেরদি আপন র্দন িদর। 

এর্নটা িরা ঘর্াদটও কিি নয়। িারে বাবা-র্া, ভ্াই-ঘবাদনর ভ্ালবাসা স্বাথজহীন হদয় থাদি, কিন্তু শ্বশুরবাকড়র আত্মীয়দের ভ্ালবাসা অদনি 

সর্য় এর্ন হয় না। তাই উভ্য়িুদলর আত্মীয়দের তাদের প্রাপয হি েথােথভ্াদব ঘেয়া িতজবয। (সহীহ বুখ্ারী ,হােীস নং ৫৯৮৬) 

৯. সন্তান ঘছদল হওয়ার বযাপাদর ঘবকশ আগ্রহ থাদি, পক্ষান্তদর ঘর্দয় হদল স্ত্রীদি ঘোষাদরাপ িরদত থাদি। অথচ ঘছদল বা ঘর্দয় হওয়া আোহর 

ইো, এদত স্ত্রীর ঘিান েখ্ল ঘনই। অপর কেদি ঘর্দয় সন্তাদনর ফেীলত অদনি ঘবকশ, ঘর্দয় সন্তান লালন পালন ও দ্বীনী তা‘লীর্দি 

ঘবদহশদতর সনে বলা হদয়দছ। (সরূা শরূা:৪৯, সহীহ বুখ্ারী, হা. নং ১৪১৮) 

১০. ঘেৌবদনর তাড়নায় ঘভ্াগ কবলাদস র্ত্ত থাদি। ইসলাদর্র হুিুর্ আহিার্ ঘর্দন চদল না । ইসলার্ী র্ীবন োপন বাধজদিযর র্নয গকেত 

রাদখ্। ঘের্ন েুবি অবস্থায় হজ্জ ফরে হদলও তা আোয় িরা বাধজদিযর সর্দয়র োকয়ত্ব র্দন িদর, অথচ এটা গুনাদহর িার্। তাছাড়া লম্বা 

হায়াদতর গযারাকি িী ? উদেখ্য ঘে, ঘে বছর হজ্জ ফরে হয় ঘস বছর হদজ্জ োওয়া ওয়াকর্ব, ঘেকর িরা গুনাহ। (সরূা ইনকফতার:৬ ,ফাতাওয়াদয় 

শার্ী, খ্.৩ প.ৃ৫২০) 

১১. অদনি পুরুষ স্ত্রীদের অন্ধভ্ক্ত হদয় থাদি। ঘিান প্রিার োচাই বাছাই ছাড়া সবদক্ষদে স্ত্রীর িথাদি প্রাধানয কেদয় কপতা-র্াতা, ভ্াই -

ঘবানদের সাদথ র্হা ঝগড়া বাকধদয় ঘেয়। এর্নটা হওয়া ঘর্াদটও িার্য নয়। বরং সব সর্য়  স্ত্রীর অকভ্দোগ োচাই িদর তার পর কসিান্ত 

ঘনওয়া উকচত । নদচৎ ঘলািদের সার্দন ঘবিুব সাবযস্ত হদত হয়। ( সূরাদয় হুর্রাতঃ ৬ , সহীহ বুখ্ারী ,হােীস নং ৩০৪) 

১২. কবদয়র র্র্কলদস ঘবকশ পকরর্াে র্হরানা কনধজারে িরা সার্াকর্ি র্েজাোর কবষয় কহদসদব ঘেখ্া হয়। অথচ এটা র্েজাোর ঘিান কবষয় নয়। 

নবী সাোোহু আলাইকহ ওয়া সাোদর্র স্ত্রী ও িনযাদের সদবজাচ্চ র্হর কছল ঘেড়শত ঘতালা রুপা বা তার সর্র্লূয। তাছাড়া ঘর্াটা অংদির র্হর 

ধােজিাদল অকধিাংশ ঘলাদির তা পকরদশাধ িরার কনয়ত থাদি না ো অদনি বড় গুনাহ । কবদয়র র্র্কলদস নগে আোয়িৃত র্হরদিই েদথষ্ট 

র্দন িরা হয়। অবকশষ্ট র্হর আোয় িরা সাধারনত পুরুষরা র্রুরী র্দন িদর না। বরং অকধিাংশ ঘক্ষদে স্বার্ী প্রথর্ রাদেই কিংবা পদর ঘিান 

অন্তরঙ্গ র্ুহূদতজ স্ত্রী ঘথদি র্হর র্াফ িকরদয় ঘনয়। অথচ পুরুষ হদয় ঘর্দয়দলাদির িাদছ পাওনা র্ুকক্তর কভ্ক্ষা চাওয়া ঘির্ন আত্মর্েজাোদবাদধর 

পকরচায়ি তা বলার অদপক্ষা রাদখ্ না। (র্ার্র্াউেযাওয়াদয়ে, হা. নং ৭৫০৭)  

১৩. উপার্জদনর ঘক্ষদে হালাল- হারাদর্র ঘতায়াক্কা িদর না। নযায়- অনযায় ঘে পদথই পয়সা আদস ঘসটাই গ্রহে িদর থাদি এবং কনদর্র 

উপার্জদনর র্াধযর্দিই করকেিোতা ভ্াদব। ঘে িারদে তা নষ্ট হদল ঘপদরশাকনর সীর্া থাদি না অথচ এগুদলা র্াধযর্ বা করকেি ঘপৌাঁছাদনার কপয়ন 
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র্াে। আসল করকেিোতা হদলন র্হান রাব্বুল আলার্ীন। িাদরা করকেদির এিটা পথ বন্ধ হদল কতকন আদরা পথ খ্ুদল ঘেন। (সরূা র্কুর্ন:৫১, হুে: 

৬) 

১৪. পুরুদষরা েখ্ন কিছুটা বয়স্ক হদয় োয়, এবং িাদরা উপর কনভ্জরশীল হদয় পদড়, তখ্ন সবজদক্ষদে তার িথাদিই সতয বদল র্দন িদর। 

বাস্তবতা োচাই না িদর তার িথার্ত অদনযর উপর চড়াও হয়, ো র্ুলুদর্র শাকর্ল। এই দুবজলতা ঘথদি জ্ঞানীদলাদিরাও র্ুক্ত নয়। (সরূাদয় 

হুর্রাতঃ ৬)  

১৫.  অদনদি  কপতা- র্াতাদি সম্মান িদর না। তাদের ঘখ্াাঁর্-খ্বর রাদখ্ না। অথচ কপতা-র্াতার সন্তুকষ্ট ছাড়া র্ান্নাদত োওয়া োদব না। এ র্নয 

কপতা-র্াতার হি সর্ূহ সন্তানদি কশক্ষা ঘেওয়া র্রুরী। কপতা-র্াতার হায়াদত সাতকট হি এবং র্ৃতুযর পদর আদরা সাতকট হি রদয়দছ। কবস্তাকরত 

র্ানদত আ‘র্ালুস সুন্নাহ নার্ি কিতাব দ্রষ্টবয। (সনুাদন ইবদন র্ার্াহ, হােীস নং ৩৬৬২) 

১৬. অদনি বে ঘর্র্ােী পুরুষ সার্ানয িারদে স্ত্রীদি র্ার-কপট িদর থাদি। এর্নকি রাদগর র্াথায় কতন তালাি কেদয় কেদতও িুণ্ঠাদবাধ িদর 

না। এর্াতীয় পুরুষরা আোহর স্পষ্ট হুিুর্ “আর স্ত্রীর সাদথ সৎভ্াদব র্ীবন োপন ির (সরূা কনসা, আয়াত ১৯) এর উপর আর্ল িরদছ না এবং 

আোহর েয়া ও িরুো ঘথদি বকিত হদে। 

১৭. অদনি ভ্ব ুদর স্বার্ীরা কনয়কর্ত সংসাদরর ঘখ্াাঁর্ খ্বর রাদখ্ না। তাদের হি আোদয়র ঘিান ঘতায়াক্কা িদর না। অদনি র্ূখ্জ র্ানুষ এটাদি 

বদল আোহর উপর ভ্রসা িকর। ো শরীআত কবদরাধী িথা। এটাদি শরীআদত তাওয়াকু্কল বলা হয় না। অপর কেদি কিছ ু পুরুষ কবকবদি 

চািুরীদত পািান। তাদের কবকবরা অকধিাংশ ঘক্ষদে ঘবপেজাভ্াদব পয়সা ঘরার্গার িদরন। এটা খ্ুবই গকহজত িার্ । িারে বাকড়র বাইদর কগদয় 

এভ্াদব চািুরী িরা তাদের োকয়ত্বও নয় এবং তা র্াকয়েও ঘনই। (সরূা কনসা: ৩৪)   

১৮. অদনি ভ্াই, ঘবানদের পাওনা র্ীরাস আোয় িরদত চায় না। অথচ ঘবানদের পাওনা আোয় িরা ভ্াইদের উপর ফরে োকয়ত্ব। এটা না 

িরদল তাদের করকেি হারার্ কর্কিত হদয় োয় এবং র্ান ও র্াদলর বরিত নষ্ট হদয় োয়। আদরা দুঃখ্র্নি িথা হদলা, অদনি র্াকলর্ কপতাও 

কনদর্র ঘর্দয়দি র্াহরূর্ িরদত বা ির্ কেদত ঘচষ্টা িদর থাদি অথচ হােীস অনুোয়ী এটা সরাসকর র্াহান্নাদর্ োওয়ার রাস্তা । (সরূা বািারা 

আয়াত: ১৮৮, র্সুনাদে আহর্ে, হা. নং ২১১৩৯) 

১৯. কপতার্াতার উপর সন্তাদনর অনযতর্ হি হদলা, তাদেরদি র্রুরত পকরর্াে দ্বীনী ইলর্ কশক্ষার বযবস্থা িরা এবং শরী‘আদতর আেব 

িায়ো কশক্ষা ঘেয়া। কিন্তু অকধিাংশ কপতা-র্াতা এ সম্পদিজ উোসীন। এর্নকি সন্তানরা ঘব-নার্ােী হদল কপতার্াতার ঘিান ঘপদরশাকন ঘেখ্া 

োয় না। (সরূা তাহরীর্ঃ ৬, তারগীব তারহীব, হা.নং ৩০৪৮) 

২০. অদনি পুরুষ স্ত্রী, সন্তাদনর নার্াকয়ে োবী পুরা িরদত িুণ্ঠাদবাধ িদর না। অথচ স্রষ্টার অবাধয হদয় সৃকষ্টর বাধয হওয়ার র্দধয ঘিান ফায়ো 

ঘনই। বরং এদত পরিাদলর আোব বৃকি িরা হয়, োর র্দধয কবকব বাচ্চারা শরীি হদব না। তদব তাদের আোব তারা কভ্ন্নভ্াদব পাদব। (সরূা 

ইসরা: ২৬, সহীহ বুখ্ারী, হােীস নং ৭২৫৭) 

২১.  স্বার্ীরা স্ত্রীদের োকয়ত্ব তথা সংসার সার্লাদনাদি ঘছাট নর্দর ঘেদখ্ এবং এটা স্ত্রীর োকয়ত্ব র্দন িদর তাই এটার ঘিান র্ূলযায়নও িদর 

না। এবং িখ্দনাই স্ত্রীর রান্নাবান্নার এবং অনযানয ভ্াদলা িাদর্র শুিকরয়া আোয় ও প্রশংসা িরদত চায় না। এদত স্ত্রীরা সাংসাকরি িাদর্ 

স্বােন্দযদবাধ িদর না। অথচ স্বার্ীর সার্ানয প্রশংসায় স্ত্রী হার্াদরা িদষ্টর িার্ হাকস রু্দখ্ আঞ্জার্ কেদত পাদর। (র্াদর্ কতরকর্েী, হােীস নং ১৯৫৫) 

২২. অদনদি কবদয়র পর স্ত্রী পক্ষ ঘথদি ঘেৌতুি গ্রহে িদর। ঘিউ ঘিউ ঘেৌতুিটাই কভ্ন্ন নাদর্ কভ্ন্নভ্াদব গ্রহে িদর। অথচ চাপ প্রদয়াদগর 

র্াধযদর্ বা ঘিৌশল িদর িাদরা ঘথদি ধন-সম্পে হাকসল িরা হারার্। (সরূা বািারা আয়াত: ১৮৮, র্সুনাদে আহর্াে, হা. নং ২১১৩৯)  

২৩. পুরুষরা সাধারেত কববাদহর র্নয পােী কনবজাচদনর ঘক্ষদে দেকহি ঘসৌন্দেজ ও কবত্তববভ্বদি দ্বীনোরীর উপদর প্রাধানয কেদয় থাদি। অথচ 

হােীদস দ্বীনোরীদি ঘসৌন্দেজ ও সম্পদের উপর অগ্রাকধিার কেদত বলা হদয়দছ এবং এরই র্দধয িাকর্য়াবী কনকহত আদছ বলা হদয়দছ। এর 

বযকতক্রর্ িরদল সুখ্ শাকন্ত ঘতা হয়ই না বরং দুকনয়া ও আকখ্রাত ধ্বংস হয়। (সহীহ বুখ্ারী হােীস নং ৫০৯০) 

২৪. অদনি উচ্চ কশকক্ষত ঘলাদিরা দ্বীদনর বযাপাদর ঘস্বোচারী হদয় থাদি, দ্বীনী ঘিান সর্সযায় আদলর্দের িাদছ োওয়ার প্রদয়ার্ন ঘবাধ িদর 

না। কনদর্র আত্মার বযাকধর কচকিৎসার র্নয (ো ফরদে আইন) ঘিান বুর্ুগজ ঘলাদির সাকন্নদধয োওয়া প্রদয়ার্নীয় বা র্রুরী কিছু র্দন িদর না। 

অথচ আত্মশুকি অর্জন না িরার েরুন “করয়া” বা ঘলাি ঘেখ্ান অন্তঃবযকধর িারদে, সারা র্ীবদনর সিল ইবােত-বদন্দগী নষ্ট হদয় োয় । 

ঘের্ন, হােীদস পাদি ঘে কতন বযাকক্তদি সবজ প্রথর্ র্াহান্নার্ী বলা হদয়দছ তারা আত্মশুকি না িরাদনার অপরাদধ এ শাকস্তর উপেুক্ত কবদবকচত 

হদব। (সরূা আশশার্সঃ ৯, সরূা নাহলঃ ৪৩,সহীহ রু্সকলর্, হা. নং ৪৯২৩) 

২৫. োরা ঘিান আোহওয়ালা বুেুগজ এর সাদথ সম্পিজ রাদখ্ কিংবা তাবলীদগ িদয়ি কচো সর্য় লাগায়, তাদের অদনদির হালাত এই ঘে, তারা 

কনদর্দেরদি দ্বীনী বযাপাদর েদথষ্ট জ্ঞানী র্দন িদর এবং কনদর্দি অদনি কিছু র্দন িদর ো তািাব্বুর এর শাকর্ল। এর্নকি ঘিউ ঘিউ অনয 
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আদলর্দের সহীহ িথা-বাতজাও র্ানদত চায়না। তাদের িথা সুদিৌশদল প্রতযাখ্যান িদর এবং তাদের ভু্ল অনুসন্ধাদনর ঘচষ্টা িদর। এটা 

র্ারাত্মি অপরাধ। সকিি িথা ঘেই বলুি না ঘিন তা গ্রহে িরা র্রুরী। (সরূা কনসাঃ ৫৯, শুআবুল ঈর্ান, হােীস নং ৮১৪০) 

২৬. সুশীল সর্াদর্র অদনদি গৃহ পকরচাকরিাদের উপর অর্ানুকষি কনেজাতন িদর থাদি, আর বাইদর র্ানবাকধিার ির্জী কহসাদব পুরষ্কার গ্রহে 

িদর। তাদের িথায় ও িাদর্ কর্ল না থািায় তারা রু্নাকফি সাবযস্ত হয়। (সহীহ বুখ্ারী, হােীস নং ২৪৪৭) 

২৭. অদনি নবয কশকক্ষত ঘলাদিরা িুরআন হােীদসর বাংলা অনুবাে ও বযাখ্যা পদড় কনদর্দি ইসলার্ী কচন্তাকবে র্দন িদর। এর্নকি হােীস ও 

কফিদহর অদনি কবষদয় দ্বীদনর কবদশষজ্ঞ তথা হক্কানী আদলর্দের সাদথ তদিজ কলপ্ত হয় । এদের বযাপাদর হােীদস িদিার ধর্কি এদসদছ । 

এদের উকচত হক্কানী উলার্াদের সর্াদলাচনা ঘছদড় কেদয় তাদের পরার্শজ অনুোয়ী র্ীবন োপন িরা। (সনুাদন ইবদন র্ার্াহ, হা. নং ২৬০) 

২৮. অদনদি দ্বীন ঘশখ্ার র্নয আদলর্দের িাদছ োওয়ার প্রদয়ার্ন র্দন িদর না। বরং কবকভ্ন্ন ইসলার্ী (?) কটকভ্ চযাদনল বা ইিারদনট  

ঘপ্রাগ্রার্দি দ্বীন ঘশখ্ার র্াধযর্ কহসাদব গ্রহে িদর। এবং এসব চযাদনদলর িকতপয় ঘলিচারারদি এবং কিছু উলার্াদয় “ছ”ু ঘি কনদর্দের 

ধর্জগুরু র্দন িদর। অথচ এই সবগুদলাই ঘগার্রাকহর র্াধযর্। কিয়ার্ত পেজন্ত ঈর্ান ও আর্ল হাকসদলর এির্াে পথ হক্কানী উলার্াদয় 

কিরাদর্র সাহচেজ। (সরূা তাওবা:১১৯, সনুাদন োদরর্ী, হােীস নং ৪২৭)  

২৯. সাধারে র্ানুষ বযবসা, ঘলন- ঘেন, কববাহ, তালাি ইতযাকের বযাপাদর কসিান্ত ঘনয়ার পূদবজ এর হুিুর্ আহিার্ সম্পদিজ উলার্াদের িাদছ 

কর্জ্ঞাসা িদর না। েখ্ন িকিন ঘিান সর্সযায় কনপকতত হয়, তখ্ন আদলর্দের িাদছ ছুদট আদস অথচ পূদবজই েকে ঘস আদলর্দের সাদথ পরার্শজ 

িদর কনত, তাহদল হয়দতা এই সর্সযার সমু্মখ্ীন হদতা না। অথবা সর্াধান ঘেয়া সহর্ হদতা। (সরূা নাহলঃ ৪৩)  

৩০. ঘছদলরা র্দন িদর পেজা িরা ঘর্দয়দের োকয়ত্ব। আর তাদের োকয়ত্ব হদলা রাস্তায় ঘবর হদয় ঘর্দয়দের কেদি হা িদর তাকিদয় থািা। অথচ 

িুরআদন পেজার আদলাচনায় র্হান রাব্বুল আলার্ীন আদগ পুরুষদের সদম্বাধন িদর বদলদছন, “ঘতার্রা ঘতার্াদের েৃকষ্টদি নত িদরা। এবং িু-

েৃকষ্টদি হারার্ ও লানদতর িার্ ঘ াষো িরা হদয়দছ। তাছাড়া কববাহপূবজ ঘেখ্া-সাক্ষাত, িথা-বাতজা, সম্পিজ িরা িুরআদন হারার্ িরা হদয়দছ। 

( সূরা নূর: ৩০) 

৩১. অদনদি র্দন িদর তার র্দধয ঘিান ঘোষ ঘনই । অথচ তািাব্বুর, করয়া ইতযাকে আত্মার বযাকধদত ঘস ভ্য়ংিরভ্াদব আক্রান্ত । কিন্তু হক্কানী 

শাইখ্দের সহুবদত না োওয়ায় ঘস কনদর্দি ঘফদরশতা ঘভ্দব বদস আদছ। (সরূা হুরু্রাতঃ ১২)  

৩২. েুবিদের র্দধয কর্থযার আিদয় বয়স ির্াদনা, আর বৃিদের র্দধয বয়স বাড়াদনার ঘবশ প্রবেতা লক্ষয িরা োয়। উভ্য়টা ঘধািা হওয়ার 

িারদে হারার্। (সহীহ বুখ্ারী, হা. নং ২১৬২)  

৩৩. স্ত্রী সদভাগ সাধারেভ্াদব র্াদয়ে হদলও এ বযাপাদর উত্তর্ হদলা এ িার্টা ‘কনদর্দি গুনাহ ঘথদি বাাঁচাদনা, স্ত্রীর হি আোয় এবং ঘনি 

সন্তান লাদভ্র কনয়দত িরা ’। ঘসদক্ষদে এটা অদনি বড় ইবাোত কহসাদব গেয হদব এবং আোহ এধরদের ঘলাদির সাহাদেযর োকয়ত্ব ঘনন। 

(র্াদর্ কতরকর্েী, হা. নং ১৬৫৫)  

৩৪. অদনদি ঘশষ র্ীবদন কনদর্র ওয়াকরশদের র্নয ঘিান কবদশষ সম্পদের ওকসয়যত িদর থাদি। অথচ ওয়াকরশদের র্নয ওকসয়যত িরা 

র্াকয়ে ঘনই। আবার অদনদি হায়াদত সম্পে বণ্টন িরদত কগদয় শরীয়ত সম্মত িারে ছাড়া সন্তানদের র্াদঝ ির্ ঘবকশ িদর বণ্টন িদর থাদি 

ো অনুকচত। এদত বান্দার হি নষ্ট িরা হয়। হায়াদত সম্পে বণ্টন িরদত চাইদল ঘছদল ঘর্দয় সিলদি সর্ান ঘেয়া উত্তর্। (সনুাদন োরা িুতনী, 

৪/৩৭, ইর্োদুল আহিার্, ৪/৫৫,৫৮৬) 


