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জা�ােত নারীেদর অব�া   
সকল �শংসা িনিখল জগেতর �িতপালক আ�াহর জনয্ সালাত   সালাম 

বিষরত েহাক নবী   রাসসলকুেলর সবরে্ে আমােদর নবী মুহাহদ সা�া�া� 

আলাইিহ  য়াসা�াম, তারঁ পিরবার-পিরজন   সকল সাহাবীর  পর্  

পরকথা, জা�ােত নারীেদর অব�া কী হেব, জা�ােত তােদর জনয কী অেপপা 

করেছ- এ বযাপাের �ায়শই আমােক নানা �ে�র উ�র িদেত হয়। তাই 

ভাবলাম  সিঠক �মাণ   আেলমেদর অিভমেতর আেলােক এমন কেয়কিট 

পেয়� একি�ত কের েদই যা েথেক তারা এ িবষেয় সু�� ধারণায় উপনীত 

হেত পারেবন। চলুন আ�াহর  পর ভরসা কের শু করা যাক :  

ফায়দা : ১  

আমােদর উিচত হেব নারীরা জা�ােত তােদর জনয অেপপমান েনকী   

েনয়ামত স�েকর িজেেস করেল তােদরেক হেতাদযম না করা্ কারণ, মানব 

�কৃিত তার আগামী   ভিবষযত িনেয় ভাবেত পছছ কের্ রাসসলু�াহ সা�া�া� 

আলাইিহ  য়াসা�াম  সাহাবা রািদআ�া� আন�েমর জা�াত   জা�ােতর 

েনয়ামত সং�া� এ ধরেনর �� শেন অপছছ কেরন িন্ েযমন তাঁরা 

িজেেস কেরেছন। েযমন আবস �রায়রা রািদআ�া� আন� েথেক বিণরত, িতিন 

বেলন,    
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غَي
ْ
نَي لِهللا، رَُياَ   يَي:  قُل ِبْ ْْ

َ
َّغِة، َعِص  ح

ْ
ِغَةٌ  «: قَيَ   ؟ نِغَيُؤَهي َمي لل

َ
ِغَةٌ  َذَهٍب، ِمصْ  ن

َ
ن  ِمصْ  ََ

ٍة، َّ ِنْاُك  ِمَالُطَهي ِِ
ْ
ْذَُِا، لل

َ ْ
َيقُاُت  ْصَبيُؤَهيوَ  لأل

ْ
لللّْؤلُُؤ، لل رُْاَ�تَُهي ََ َارُْس  ََ

ْ
 لل

ْ�َفَالُب، َّ لل لَُهي َمصْ  ََ ُْ   َ�ُْ�ُ  يَْد
َ
َ�غَْعمُ  َ�ُناُت، ال ََ  

َ
ُس، ال

َ
  َ�بْأ

َ
  َشبَيُ�ُهْم، َ�بَْ�  ال

َ
ال َّاُق  ََ

ُ
ُ 

  .» ِ�اَيُ�ُهمْ 
‘আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসসল, জা�াত স�েকর আমােদর ধারণা িদন। কী 

িদেয় জা�াত িনিমরত হেয়েছ? িতিন বলেলন, ‘তার েদয়ােলর একিট কের ইট 

েসানা িদেয় এবং আেরকিট ইট ুপা িদেয় িনিমরত্ তার িসেম� হেলা উ�ত 

মৃগনাভী, তার �া�ার ইয়াকস ত   েমািত এবং তার মািট  য়ারছ (নােমর 

সুগি�)   জাফরান্ যারা এেত �েবশ করেব তারা অমর হেব; কখেনা মারা 

যােব না। সুখী হেব; অসুখী হেব না্ তােদর েযৗবন শীণর হেব না। আর তােদর 

কাপড় িছ�িভ� করা হেব না্’ [মুসনাদ আহমদ০F

1: ৯৭৪৪; মুসনাদ দােরমী১F2 : 

২৮৬৩]  

আেরকবার তাঁরা িজেেস কেরন, েযমনিট বিণরত হেয়েছ আবস �রায়রা 

রািদআ�া� আন� েথেক, িতিন বেলন,    

، رَُياَ   يَي: اَل �ِ  ِ َّ نَِصُل  ل
َ
  ح

َ
َّغِة؟ ِف  �َِايئِغَي ِِل

ْ
َْامِ  ِف  ِلَِصُل  للاُّجَل  ِِبّ « :قَيَ   لل

ْ
  لل

َ
 ِِل

 2F٣»َعْذَرل َ  ِميئَةِ 

                                                            
1 শয়াইব আল আরনাউত বেলন, হাদীসিট সহীহ, এই সনদিট দসবরল্ 
2 �সাইন সলীম আসাদ বেলন, সনদ দসবরল্ 
3 তাবারানী বেলন : হাদীসিট জু‘ফী এককভােব বণরনা কেরেছন। মাকেদসী বেলন, 
হাদীেসর বণরনাকারীরা সহীহ এর শতর পসরণ কের্ আিম বলব, হািদসিট িতিন েয 
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রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােছ িজেেস করা হেলা, জা�ােত 

আমরা িক আমােদর �ীেদর কােছ েপৗছেত পারব? িতিন বলেলন, ‘েকােনা 

েকােনা বযিি (জা�ােত) িদেন একশত জন কুমারীর কােছ েপৗছেব্’ [তাবরানী, 

আল-মু‘জামুল কাবীর : ১৩০৫]   

ফায়দা : ২  

মানব মন বলেতই- চাই তা নর বা নারী েহাক- জা�াত   জা�ােতর মেনারম 

েনয়ামতসমসেহর আেলাচনা শনেতই তা আআহী   �ফু� হেয়  েঠ্ েনক 

আমল বাদ িদেয় েকবল �� িবলাস না হেল তা উ�ম ৈব িক্ কারণ আ�াহ 

তা‘আলা মু‘িমনেদর উে�েশ বেলন,  

َّةُ  َوتِۡلَك  ﴿ َ ۡۡ �  ٓ�َِّ ورِۡ�ُتُموَها �
ُ
َْاف[ ﴾ ٧ َ�ۡعَملُونَ  ُكَُتمۡ  بَِما أ    ]٧٢: لل

‘আর এিটই জা�াত, িনেজেদর আমেলর ফল�রপ েতামােদরেক এর অিধকারী 

করা হেয়েছ্’ [সসরা আয-যুখুফ, আয়াত : ৭২]  

                                                                                                               
রকম বেলেছন েসটাই্ এর সনদ সহীহ্ আমরা এর েকান �িট েদিখ না্ তাছাড়া 

ইবেন আ�াস েথেক অনুরপ অেথর মরফু হাদীস রেয়েছ। আল হারবী, আল গারীব 
(৫/২৬/২) আবু নু‘আইম, যাইদ ইবনুল হা য়ারী েথেক বণরনা কেরন, যার 

বণরনাকারীগণ িনভররেযাগয; যাইদ বযতীত্ কারণ েস দুবরল।(িসলিসলাতু 
সহীহাহ:১/৩৬৬)  
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তাই েদখা যায় সাহাবােয় িকরাম রািদআ�া� আন�ম জা�ােতর িববরণ শেন 

িনেজেদরেক উ�ু� কেরেছন্ আর আমেলর মাধযেম েসগেলােক কােযর পিরণত 

কেরেছন্   

ফায়দা : ৩  

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

﴿  ْ َّةٍ  ّرّ�ُِ�مۡ  نمِّ  َمۡغفَِر�ٖ  إَِ�ٰ  ۞وََسارُِعٓوا ََ َ�َٰ�ُٰت  َعۡرُضَها َو َّ �ُض  �س
َ
ۡت  َو�ۡ� َّ ِع

ُ
 أ

   ]١٣٣: عنالب ل [ ﴾ ١ سِۡلُمّتقِ�َ 

‘আর েতামরা �ত অআসর হ  েতামােদর রেবর পপ েথেক মাগিফরাত   

জা�ােতর িদেক, যার পিরিধ আসমানসমসহ   যমীেনর সমান, যা মু�াকীেদর 

জনয ��ত করা হেয়েছ।’ {সসরা আেল ইমরান, আয়াত : ১৩৩}  

এ আয়াত েথেক অনুধািবত হয় েয জা�াতেক ��ত করা হেয়েছ মুিাকীেদর 

জনয্ জা�াত   জা�ােতর েনয়ামতসমসহ নারী বােদ েকবল পুুষেদর জনয 

নয়্ বরং তা উভয় ে্ণীর মু�াকীেদর জনয ��ত করা হেয়েছ্ এ িবষয়িটেক 

�যথরহীন কের আ�াহ সুবহানু�  য়া তা‘আলা বেলন,  

ٰلَِ�ٰتِ  ِمنَ  َ�ۡعَمۡل  َوَمن ﴿ َّ وۡ  َذَكرٍ  ِمن �َ
َ
نَ�ٰ  أ

ُ
ٰ�َِك  ُمۡؤِمنٞ  َوُهوَ  أ ََ ْو

ُ
ُخلُونَ  ََُ َۡ َّةَ  يَ َ ۡۡ � 

 ]  ١٢٤:  لنساي [ ﴾ ١ نَقِٗ�� ُ�ۡظلَُمونَ  َوَ� 
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‘আর পুুষ িকংবা নারীর মধয েথেক েয েনককাজ করেব এমতাব�ায় েয, েস 

মুিমন, তাহেল তারা জা�ােত �েবশ করেব এবং তােদর �িত েখজুরবীিচর 

আবরণ পিরমাণ যুলম  করা হেব না্’ {সসরা আন-িনসা, আয়াত : ১২৪}  

ফায়দা : ৪  

নারীেদর কতরবয হেব জা�ােত �েবেশর িবিািরত তথযানুস�ান আর এ সং�া� 

অ�েয়াজনীয় �ে�র তুবিড় না ছুটােনা্ েযমন : জা�ােত তােদর কী করা হেব, 

তারা েকাথায় থাকেব ইতযাকার ��্ ভাবখানা এমন েয েস েযন েকােনা 

জীবননাশা মুেত পা রাখেত যােে !  

তার জনয এ কথা জানাই যেথ� হ য়া উিচত েয শধু জা�ােত �েবেশর 

বেদৗলেতই তার  পর িদেয় বেয় যা য়া তাবৎ দুঃখ   �ানী দসর হেয় যােব্ 

েসসব রপা�িরত হেব অপািথরব েসৗভাগয এবং অন� শাি�েত্ জা�াত 

স�েকর আ�াহর এ িববরণই তার জনয যেথ� হেত পাের, েযখােন িতিন 

ইরশাদ কেরন :   

ُهمۡ  َ�  ﴿ َّ ََۡها ُهم َوَما نََصبٞ  �ِيَها َ�َم �َ  ّمِ َِ    ]٤٨: للجا[ ﴾ ٤ بُِمۡخَر

‘েসখােন তােদরেক �াি� �শর করেব না এবং তারা েসখান েথেক বিহ�ৃত  

হেব না্’ {সসরা আল-িহজর, আয়াত : ৪৮}  

অনয আয়ােত আ�াহ বেলন,  
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ۡ�َواٖب�  َذَهبٖ  ّمِن بِِصَحاٖف  َعلَۡيِهم ُ�َطاُف  ﴿
َ
نُفُس  �َۡشَتِهيهِ  َما َو�ِيَها َوأ

َ
�ۡ�  ّ ََ  َوتَ

 ۖ ُ�ُ�ۡ
َ
نُتمۡ  �ۡ�

َ
ونَ  �ِيَها َوأ  ]  ٧١: َْافلل[ ﴾ ٧ َ�ِٰ�ُ

‘�ণরখিচত থালা   পানপা� িনেয় তােদরেক �দিপণ করা হেব, েসখােন মন যা 

চায় আর যােত েচাখ তৃ� হয় তা-ই থাকেব এবং েসখােন েতামরা হেব �ায়ী্’ 

{সসরা আয-যুখুফ, আয়াত : ৭১} 

এসেবর আেগ তার জনয যেথ� হেত পাের জা�ােতর অিধবাসীেদর স�েকর 

আ�াহর এই বাণী, েযখােন িতিন বেলন :  

ُ  ّرِ�َ  ﴿ َّ َُۡهمۡ  � �َ  ْ َۡهُۚ  َورَُضوا ََۡفۡوزُ  َ�ٰسَِك  َ� ََۡعِظيمُ  �  ]  ١١٩: دة لليئ[ ﴾ ١ �

‘আ�াহ তােদর �িত স�� হেয়েছন, তারা  তারঁ �িত স�� হেয়েছ্ এটা 

মহাসাফলয্’ {সসরা আল-মািয়দা, আয়াত : ১১৯}  

ফায়দা : ৫  

আ�াহ রা�ুল আলামীন েযখােনই জা�ােতর েনয়ামতরািজর আেলাচনা কেরন, 

যার মেধয রেয়েছ অসংখয পেদর সুখাদয, অিনবরচনীয় সুছর দৃশযাবিল, সুরময সব 

আবাস এবং অিনছয ব�সামআী, তার সবই নারী-পুুষ উভয় ে্ণীর জনয 

��ত করা হেয়েছ্ পসেবর উে�িখত িনয়ামতসসার সবাই েভাগ করেব জা�ােত্ 

বািক থােক েকবল এই ��, আ�াহ েতা পুুষেদরেক ডাগর েচাখ িবিশ� হসর 

  অপরপা নারীেদর কথা বেল জা�ােতর �িত আআহী   অনু�ািণত 
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কেরেছন্ অথচ নারীেদর �লু�কর এমন িকছু বেলন িন্ নারীরা সাধারণ 

এরই কারণ জানেত চান্ এর জবােব আিম বিল :  

১- �থমত আ�াহর এই বাণীিট আমােদর মাথায় রাখেত হেব :  

   ]٢٣: لالنباي [ ﴾ ٢ لُونَ  َٔ �ُۡ�  َوُهمۡ  َ�ۡفَعُل  َ�ّما ُل  َٔ �ُۡ�  َ�  ﴿

‘িতিন যা কেরন েস বযাপাের তােক �� করা যােব না; বরং তােদরেকই �� 

করা হেব্’ {সসরা আল-আি�য়া, আয়াত : ২৩}  

তেব শরী‘আেতর সুিনিদর� উ�ৃিত এবং ইসলােমর মসলনীিতর আেলােক এর 

িহকমত   তাৎপযর অনুধাবেনর মানিসকতায় েকােনা েদাষ েনই্  

২- এটা সুিবিদত েয নারী �কৃিত বলেতই ল�ার ভস ষেণ েশািভত্ এ জনযই 

আ�াহ তা‘আলা তােদরেক েস েনয়ামেতর বণরনা িদেয় জা�ােতর �িত লালািয়ত 

কেরন িন যা তােদরেক ল�ায় আরি কের্    

৩- এটা  সুিবিদত েয নেরর �িত নারীর আকষরণ িঠক েতমন নয় েযমন 

নারীর �িত নেরর আকষরণ্ তাই েদখা যায় আ�াহ জা�ােত নারীর কথা বেল 

পুুষেদর আআহী কেরেছন যা নবী সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�ােমর িনে�াি 

বাণীেক  স�মাণ কের্ রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

ُت  َمي «
ْ
َّيِس  ِف  َ�ْعِدى رََا� ّ  ِِتْغَةً  ل ََ

َ
 .» لنسَّاي ِ  ِمصَ  للاَّجي ِ  َعَ  ح
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‘আমার পের আিম পুুেষর জনয নারীর েচেয় পিতকর আর িকছু েরেখ যাই 

িন্’ [বুখারী : ৫০৯৬; মুসিলম : ৭১২২]  

পপা�ের পুুেষর �িত আকষরেণর েচেয়  নারীেদর আকষরণ েবিশ অলংকার 

  েপাশােকর েসৗছেযরর �িত্ কারণ এিট তােদর সহজাত �কৃিত্ েযমন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

وَ  ﴿
َ
ْ  َمن أ َْاف[ ﴾ ١ ...... �ۡ�ِۡلَيةِ ِ�  يََُّشُؤا  ]  ١٨: لل

‘আর েয অলংকাের লািলত পািলত হয়......্’ {সসরা আয-যুখুফ, আয়াত : 

১৮} 

৪- শায়খ উসাইমীন রহ. বেলন, আ�াহ তা‘আলা �ীেদর কথা উে�খ কেরেছন 

�ামীেদর জনয্ কারণ, �ামীই হলন �ীর কামনাকারী এবং তার �িত েমািহত। 

এ জনযই জা�ােত পুুষেদর জনয �ীেদর কথা বলা হেয়েছ আর নারীেদর জনয 

�ামীেদর বযাপাের িনরবতা অবল�ন করা হেয়েছ্ িক� এর দাবী িক� এই নয় 

েয তােদর �ামী থাকেব না্ বরং তােদর জনয  আদম স�ানেদর মধয েথেক 

�ামী থাকেব্  

ফায়দা : ৬  

দুিনয়ায় নারীেদর অব�া িনে�াি �কারগেলার বাইের নয় :  

১- হয়েতা েস িবেয়র আেগই মারা যােব্  
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২- িকংবা েস মারা যােব তালােকর পর অনয কােরা সােথ িবেয়র আেগ্ 

৩- িকংবা েস িববািহতা িক� –আ�াহ রপা কুন- তার �ামী তার সে� 

জা�ােত যােব না্  

৪- িকংবা েস তার িবেয়র পের মারা যায়।  

৫- িকংবা তার �ামী মারা েগল আর েস আমৃতুয িবেয় ছাড়াই রইল।  

৬- িকংবা তার �ামী মারা েগল্ তারপর েস অনয কাউেক িবেয় করল্  

দুিনয়ােত নারীেদর এ কয়িট ধরনই হেত পাের্ আর এসেবর �েতযকিটর 

জনযই জা�ােত �তত অব�া রেয়েছ :  

১-  েয নারী িবেয়র আেগ মারা েগেছন আ�াহ তােক জা�ােত দুিনয়ার েকােনা 

পুুেষর সে� িবেয় েদেবন্ কারণ আবস �রায়রা রািদআ�া�  েথেক বিণরত, 

রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন, 

َ   ِِبّ  « َّ
َ
ُل  ُزْمَاةٍ  ح ُْ َّغةَ  رَْد

ْ
َقَناِ  ُلاَرةِ  َعَ  لل

ْ
ْلَةَ  لن

َ
َْدرِ  ل

ْ
لنِّت  لن ْضَا�ِ  َعَ  رَِلاَهي ََ

َ
 ح

ّ  للّاَني ِ  ِف  ُدرّّى  َكْاَكٍب  ُُ ََْجتَيبِ  ِمغُْهمْ  لْمِائٍ  ِن ُّ  يَُاى لثْسَتَيبِ  َز َرل ِ  ِمصْ  ُياقِِهَني ُم ََ 
َمي لللّْحمِ  َّغةِ  ِف  ََ

ْ
ََُب  لل ْع

َ
 .» ح

‘িকয়ামেতর িদন েয দলিট সবর�থম জ�ােত �েবশ করেব, তােদর েচহারা হেব 

পসিণরমার চাঁেদর মত উউল; আর তৎপরবতরী দেলর েচহারা হেব আসমােন 

মুিার নযায়  লমেল নপ� সদৃশ উউল্ তােদর �েতযেকর থাকেব দু’জন 
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কের �ী, যােদর েগাশেতর  পর িদেয়ই তােদর পােয়র েগাছার েভতর� ম�া 

েদখা যােব্ আর জা�ােত েকােনা অিববািহত থাকেব না।’ [মুসিলম : ৭৩২৫]  

শায়খ উসাইমীন বেলন, যিদ ইহকােল মিহলার িবেয় না হেয় থােক তেব 

আ�াহ তােক জা�ােত এমন একজেনর সে� িবেয় েদেবন যা েদেখ তার েচাখ 

জুিড়েয় যােব্ কারণ, জা�ােতর েনয়ামত   সুখসসার শধু পুুষেদর জনয নয়্ 

বরং তা নারী   পুুষ উভেয়র জনয বরা�। আর জা�ােতর িনয়ামতসমসেহর 

একিট এই িবেয়্  

২- তালাক �া� হেয় আর িবেয় না কের মারা যা য়া মিহলার অব�া  হেব 

অনুরপ্  

৩- একই অব�া  ই নারীর, যার �ামী জা�ােত �েবশ কেরন িন্  শায়খ 

উসাইমীন বেলন, ‘মিহলা যিদ জা�াতবাসী হন আর িতিন িবেয় না কেরন 

িকংবা তারঁ �ামী জা�াতী না হন, েস েপে� িতিন জা�ােত �েবশ করেল 

েসখােন অেনক পুুষ েদখেত পােবন যারা িবেয় কেরন িন্’ অথরাৎ তােদর 

েকউ তােক িবেয় করেবন্  

৪- আর েয নারী িবেয়র পর মারা েগেছন জা�ােত িতিন েসই �ামীরই হেবন 

যার কাছ েথেক ইহেলাক তযাগ কেরেছন্  

৫- েয নারীর �ামী মারা যােব আর িতিন পরবতরীেত আমৃতুয িবেয় না করেবন, 

জা�ােত িতিন এ �ামীর সে�ই থাকেবন্   
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৬- েয মিহলার �ামী মারা যায় আর িতিন তার পের অনয কাউেক িবেয় কেরন, 

তাহেল িতিন যত িবেয়ই কুন না েকন জা�ােত সবরেশষ �ামীর স�ী হেবন্ 

কারণ, আবস দারদা রািদআ�া� আন� েথেক বিণরত, রাসসলু�াহ সা�া�া� 

আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

ةَ  «
َ
َنْاح
ْ
اِ  لل ِْ لِجَهي ِآل ََ ْز

َ
 .» ح

‘মিহলা তার সবরেশষ �ামীর জনযই থাকেব্’ [জােম‘ ছাগীর : ৬৬৯১;  

আলবানী, িসলিসলাতুল আহাদীস আস-সাহীহা : ৩/২৭৫]  

�যায়ফা রািদআ�া� আন� তাঁর �ীর উে�েশ বেলন,  

ّكِ  ِِبْ  بْ  ََ
َ
ََْجِت  رَُ�اِ�  ح َّغةِ  ِف  َز

ْ
ِج  َِالَ  لل َّ ََ ةَ  َِِِبّ  َ�ْعِدى رَ

َ
َنْاح
ْ
َّغةِ  ِف  لل

ْ
اِ  لل ِْ  آل

ََل ْز
َ
لَِك  لّلْ�اَي ِف  ِجَهيح لِج  َعَ  َوُامَ  َِِ�َ ََ ْز

َ
ّ  ح ِِ

َّ بْ  -َيلم علاه لهللا ل�- ل
َ
 َ�غِْكْحصَ  ح

ّ�ُهصّ  َ�ْعَدهُ 
َ
ََلُجهُ  أل ْز

َ
َّغةِ  ِف  ح

ْ
 .لل

‘যিদ েতামােক এ িবষয় খুশী কের েয তুিম জা�ােত আমার �ী িহেসেব থাকেব 

তেব আমার পর আর িবেয় কেরা না্ েকননা জা�ােত নারী তার সবরেশষ 

দুিনয়ার �ামীর সে� থাকেবন্ এ জনযই রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর মৃতুযর পর তারঁ �ীেদর জনয অনয কােরা সে� িববাহ ব�েন 

জড়ােনা হারাম করা হেয়েছ্ েকননা তারঁা জা�ােত তাঁরই �ী িহেসেব 

থাকেবন্’ [বাইহাকী, আস-সুনান আল-কুবরা : ১৩৮০৩] 
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মাস’আলা : েকউ েকউ িজেেস কেরন, জানাযার দু‘আয় এেসেছ আমরা 

েযমনিট বেল থািক,  

َجي ْ�ل مص(  َجهي  َحندلي ز  )ز

‘আর তার �ামীর পিরবেতর তােক আর  উ�ম �ামী দান কুন’্ এর 

আেলােক িতিন যিদ িববািহতা হন তাহেল আমরা িকভােব তার জনয এ দু‘আ 

কির? কারণ আমরা জািন, দুিনয়ােত তার �ামী িযিন হেবন জা�ােত িতিনই 

তার �ামী থাকেবন? আর যিদ তার িবেয় না হয় তেব তার �ামী েকাথায়?  

শায়খ ইবন উসাইমীেনর ভাষায় এর জবাব : যিদ মিহলা িববািহতা না হন তেব 

দু‘আর উে�শয হেব ‘তার জনয বরা� পুুষ’্ আর যিদ িববািহতা হন তেব 

তার জনয আর  উ�ম �ামীর উে�শয হেব ‘দুিনয়ার �ামীর েচেয় গণাবিল   

ৈবিশে�য উ�ম �ামী’্ কারণ, বদল দুই ধরেনর্ এক হেলা স�ার বদল্ 

েযমন েকউ ছাগেলর িবিনমেয় উট িকনল্ দুই হেলা গেণর বদল্ েযমন 

আপিন বলেলন, আ�াহ তা‘আলা এ বযিির কুফরেক  মােন বদেল িদেয়েছন্ 

এখােন িক� বযিি একইজন্ পিরবতরন েকবল তার ৈবিশে�য্ আ�াহ 

তা‘আলার বাণীেত  আমরা দৃ�া� েদখেত পাই্ ইরশাদ হেে :  

ُل  يَۡومَ  ﴿ َّ ََ �ُض  ُ�
َ
�ِض  َ�ۡ�َ  �ۡ�

َ
�ۡ�  ٰ �َٰ�َ َّ ْ  ُتۖ َو�س ِ  َوَ�َرُزوا ّ َِ  َِ ََۡ�ِٰح ََۡقّهارِ  � � ٤ ﴾ 

   ]٤٨: لنالهام[
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‘েযিদন এ যমীন িভ� যমীেন রপা�িরত হেব এবং আসমানসমসহ ্ আর তারা 

পরা�মশালী এক আ�াহর সামেন হািযর হেব্’ {সসরা ইবরাহীম, আয়াত : 

৪৮}  

আয়ােত উে�িখত যমীন বা ভস িম িক� একই থাকেব। তেব তা েকবল �লি�ত 

হেয় যােব্ েতমিন আসমান  থাকেব েসিটই িক� তা িবদীণর হেয় যােব্   

ফায়দা : ৭  

আ�ু�াহ ইবন  মর রািদআ�া� আন� েথেক একিট হাদীেস বিণরত হেয়েছ, 

রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�াম একবার  েদর সালােত খুতবায় 

নারীেদর উে�েশ বেলন,  

ِّ  رََصّدْ�صَ  لنسَّاي ِ  َشَ َمعْ  يَي ِِ
ِر�ُتُ�صّ  َِ

ُ
َثَ  ح

ْ
ْ
َ
ْهِل  ح

َ
َّيرِ  ح صَ  .ل

ْ
�ِمَ  َ�ُقل  قَيَ   ؟لهللاِ  رَُياَ   يَي ََ

رَْ�ُفْابَ  لللّْعصَ  رُْ�ِثْبَ :  َعِش�َ  ََ
ْ
يُْت  َمي .لن

َ
ْذَهَب  ََِديٍص  َ�ْقٍل  نَيقَِصيِت  ِمصْ  َرح

َ
 لِلُّب  ح

َيِزمِ  للاُّجِل 
ْ
صّ ِِوْ  ِمصْ  لل ُُ صَ  .َدل

ْ
َمي قُل َ�ْقِلغَي ِديِسغَي ُ�ْقَصيبُ  ََ  : قَيَ   ؟لهللاِ  رَُياَ   يَي ََ

نَيَْس 
َ
ةِ  َشَهيَدةُ  ح

َ
َنْاح
ْ
صَ  ؟للاُّجِل  َشَهيَدةِ  نِْصِف  ِمثَْل  لل

ْ
 ُ�ْقَصيبِ  ِمصْ  ََِذلَِك  :قَيَ   .نََ�  قُل

نَيَْس  .َ�ْقِلَهي
َ
لَمْ  رَُصّل  لَمْ  َويَضْت  َِِذل ح صَ قُ  ؟رَُصمْ  ََ

ْ
 ُ�ْقَصيبِ  ِمصْ  ََِذلَِك  :قَيَ   .نََ�  :ل

 .ِديِغَهي

‘েহ নারী স�দায়, েতামরা েবিশ েবিশ সদকা কেরা্ েকননা, আিম জাহা�ােমর 

অিধবাসী েবিশ েতামােদর েদেখিছ্’ মিহলারা বলেলন, েকন েহ আ�াহর 

রাসসল? িতিন বলেলন, ‘েতামরা অিধকহাের অিভশাপ দা  এবং �ামীর 
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অকৃেতা েদখা ্ বুি�মান পুুষেক িনবুরি� বানােত অ� বুি�   খােটা 

দীনদািরর আর কাউেক েতামােদর েচেয় অিধক পটু েদিখিন্’ তাঁরা বলেলন, 

েহ আ�াহর রাসসল, আমােদর োন   দীনদািরর ঘাটিত কী? িতিন বলেলন, 

‘মিহলােদর সাপী িক পুুষেদর সাপীর অেধরক নয়?’ তাঁরা বলেলন, জী, হযা।ঁ 

িতিন বলেলন, ‘এিটই তােদর োেনর অ�তা্ যখন তােদর মািসক শু হয় 

তখন িক তারা সালাত   সা ম (েরাজা) বাদ েদয় না?’ তাঁরা বলেলন, জী, 

হযা।ঁ িতিন বলেলন, ‘এিটই তােদর দীনদািরেত ��তা্’ [বুখারী : ৩০৪]   

আেরক হাদীেস বলা হেয়েছ, ইমরান ইবন �সাইন রািদআ�া� আন� েথেক 

বিণরত, রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�াম বেলন,  

قَّل  ِِبّ  «
َ
َّغةِ  َييِكِ�  ح

ْ
     .» لنسَّاي ُ  لل

‘জা�ােতর সবেচ কম অিধবাসী হেব নারী্’ [মুসিলম : ৭১১৮; মুসনাদ আহমদ 

: ১৯৮৫০]  

অনযিদেক আেরক সহীহ হাদীেস বলা হেয়েছ জা�ােত দুিনয়াবাসীর �ী হেব 

তার দুিনয়ার �ী েথেক দু’জন। েযমন ইমাম মুসিলম রিহমা��াহ বেলন,  

َّيقِدُ  َ�ْنٌاَ َوّدثَِ�  َ�ْعُقاُب  ل ّ  ِِنَْالِهامَ  ْ�صُ  ََ ِِ َر
َْ اًعي لّل لللّْفُظ  ُعلَّاةَ  لنِْص  َ�صْ  َجِ ََ 

  ِلَْعُقاَب 
َ
نَي ُعلَّاةَ  لْ�صُ  ِِْيَنِعاُل  َوّدَ�غَي قَيال َبَ ْْ

َ
يّاُب  ح

َ
ُاَل ِِّمي قَيَ   ُ�َّندٍ  َ�صْ  َ َْ  َ�َفي

�ِّمي َّغةِ  ِف  للاَّجيُ   رََذلَكُاَل ََ
ْ
َثُ  لل

ْ
ْ
َ
مْ  ح

َ
نُا َ�َقيَ   لنسَّاي ُ  ح

َ
ََ  ُهَا�َْاةَ  ح

َ
نُا َ�ُقْل  لَمْ  ح

َ
َقيِيمِ  ح

ْ
 لن

ُ  َلّ�  َّ َ   ِِبّ  َََيلّمَ  َعلَاْهِ  ل َّ
َ
ُل  ُزْمَاةٍ  ح ُْ َّغةَ  رَْد

ْ
َقَناِ  ُلاَرةِ  َعَ  لل

ْ
ْلَةَ  لن

َ
َْدرِ  ل

ْ
 ََلنِّت  لن



 

17 

ْضَا�ِ  َعَ  رَِلاَهي
َ
ٍّ  َكْاَكٍب  ح ّ  للّاَني ِ  ِف  ُدّر ُُ ََْجتَيبِ  ِمغُْهمْ  لْمِائٍ  ِن ُّ  يَُاى لثْسَتَيبِ  َز  ُم

َرل ِ  ِمصْ  ُياقِِهَني َمي لللّْحمِ  ََ َّغةِ  ِف  ََ
ْ
ََُب  لل ْع

َ
 ح

আমার কােছ আমর নােকদ   ইয়াকস ব ইবন ইবরাহীম দা রাকী  ইবন 

উলাইয়া েথেক বণরনা কেরন, আর শ�গেলা ইয়াকস েবর্ উভেয় বেলন, 

আমােদর কােছ ইসমা ল ইবন উলাইয়া বণরনা কেরন, আমােদরেক আইয়সব 

মুহাহদ েথেক বণরনা কেরন, িতিন বেলন, জা�ােত পুুষ না নারীর সংখযা েবিশ 

হেব তা িনেয় তারা পর�র গবর বা িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করিছেলন। তখন 
আবস �রায়রা রািদআ�া� আন� বেলন, আবুল কােসম (রাসসলু�াহ) সা�া�া� 

আলাইিহ  য়াসা�াম িক বেলন িন, ‘িকয়ামেতর িদন েয দলিট সবর�থম জ�ােত 

�েবশ করেব, তােদর েচহারা হেব পসিণরমার চাঁেদর মত উউল; আর 

তৎপরবতরী দেলর েচহারা হেব আসমােন মুিার নযায়  লমেল নপে�র মেতা 

উউল্ তােদর �েতযেকর থাকেব দু’জন কের �ী যােদর েগাশেতর  পর 

িদেয়ই তােদর পােয়র েগাছার েভতর� ম�া েদখা যােব্ আর জা�ােত েকােনা 

অিববািহত থাকেব না।’ [মুসিলম : ৭৩২৫] 

ইমাম মুসিলম রহ. আর  বেলন,  
ِب  صُ ل�ْ  َوّدَ�غَي

َ
يّاَب  َ�صْ  ُيْفاَيبُ  َوّدَ�غَي ُ�َناَ  ح

َ
َتَصمَ  قَيَ   ِيِ��صَ  لنِْص  َ�صْ  َ ْْ  للاَّجيُ   ل

لنسَّاي ُ  ّ�ُهمْ  ََ
َ
َّغةِ  ِف  َ

ْ
َثُ  لل

ْ
ْ
َ
لُال ح

َ
نَي ََِاأ

َ
نُا قَيَ   َ�َقيَ   ُهَا�َْاةَ  ح

َ
َقيِيمِ  ح

ْ
ُ  َلّ�  لن َّ  َعلَاْهِ  ل

 ُعلَّاةَ  نِْص ل َوِديِث  نِِنثِْل  َََيلّمَ 
আমার কােছ ইবন আবী উমর বণরনা কেরন, তাঁর কােছ সুফইয়ান আর 

সুফইয়ান ইবন সীরীন েথেক বণরনা কেরন, পুুষ   নারীেদর মেধয কারা েবিশ 

জা�াতী হেব এ িনেয় নারী   পুুষেদর মেধয তকর শু হেলা। তারা আবস 

�রায়রা রািদআ�া� আন�র কােছ িগেয় এ িবষেয় জানেত চাইেলন। িতিন 
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তাঁেদর উে�েশ বলেলন, আবুল কােসম সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�াম 

বেলন,..্ অতপর িতিন ইবন উয়াইনা বিণরত (পসেবরাি) বণরনািট উ�ৃত কেরন্  

এ কারেণ আিলমগণ এই হাদীসগেলার মেধয সামাসয িবধােন নানা মত বযি 

কেরেছন্ অথরাৎ নারীরা িক অিধকাংেশ জা�ােত নািক জাহা�ােম যােব? 

জা�ােত নারীর সংখযা েবিশ হেব না জাহা�ােম?  

েকােনা েকােনা আিলম বেলেছন, নারীরা অিধকাংশ জা�াতবাসী হেব্ আবার 

জাহা�ােমর অিধবাসীর অিধকাংশ  হেব নারী্ েকননা কাযী ‘ইয়ায রহ. বেলন, 

আদম স�ােনর মেধয অিধকাংশই নারী্  

অেনেক বেলেছন, পসেবরাি হাদীসগেলার িভি�েত বু া যায়, জাহা�ােমর 

অিধবাসীেদর িসংহভাগহই হেবন নারী্ েতমিন ‘ডাগর েচাখিবিশ� হসর’েদর 

েযাগ করেল জা�ােতর অিধকাংশ অিধবাসী  হেবন নারী্  

অনয আেরকদল আিলম বেলেছন, হযা ঁ শুেত নারীরাই হেবন জাহা�ােমর 

অিধবাসীেদর মেধয সংখযাগিরে্ পরবতরীেত মুসিলম নারীেদরেক জাহা�াম 

েথেক েবর কের জা�ােত �েবশ করােনার পর জা�ােত তারাই হেবন 

সংখযাগু্   

‘েহ নারী স�দায়, েতামরা েবিশ েবিশ সদকা কেরা্ েকননা, আিম েতামােদর 

েবিশ জাহা�ােমর অিধবাসী েদেখিছ্’ রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 

 য়াসা�ােমর এ বাণীর বযাখযায় ইমাম কুরতুবী রহ. বেলন, 
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َجهص ف للشفيعة َحمي نعد ْا   تنل حب ي�اب هذل ف َقت كاب لنساي  ف لَير 

للغة  ال   ِال لهللا ِينساي  ف: َراة لهللا رعيل وت ال يبق ِاهي حود مص قي  

 .حْث

‘হেত পাের জাহা�ােম নারীেদর সংখযা েবিশ হবার িবষয়িট তারা জা�ােত 

�েবেশর আেগর কথা্ ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বলেন য়ালা সবাই সুপািরশ লাভ 

  আ�াহর রহমত �াি�র পর জাহা�াম েথেক েবিরেয় জা�ােত �েবশ করেল 

জা�ােত নারীর সংখযাই হেব েবিশ্’ 

সারকথা, নারীেদর �তযাশা   আ�িব�াস রাখা উিচত েয তারা জাহা�ােমর 

অিধবাসী হেবন না্  

ফায়দা : ৮  

নারীরা যখন জা�ােত �েবশ করেবন, আ�াহ তাঁেদর েযৗবন িফিরেয় েদেবন্ 

আেয়শা রািদআ�া� আনহা েথেক বিণরত, িতিন বেলন,  

رَت
َ
َِّب  ح ُ  َلّ�  ل َّ نَْصير مص َعُجاز �َ َََيلّم َعلَاْهِ  ل

َ ْ
 لهللا لْدع لهللا رَُيا  يَي َ�َقينَت لأل

ب
َ
غّ  يدْل� ح

ْ
ّغة ِِب « للّاَالم َعلَاْهِ  َ�َقيَ   ةلل

ْ
  لل

َ
 قَيَ   ِمّني َِلَِقات .» َعُجاز يدْلَهي ال

ّغة حْدْلُهصّ  ِِذل لهللا ِِب « َ�َقيَ   مشقة
ْ
نَْ�يًرل َوْالصّ  لل

َ
      .»  ح

একবার এক আনছারী বৃ�া নবী সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�ােমর কােছ 

এেলন্ িতিন বলেলন, েহ আ�াহর রাসসল, আ�াহর কােছ দু‘আ কেরন িতিন 

েযন আমােক জা�ােত �েবশ করান্ নবী সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�াম 
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বলেলন, ‘জা�ােত েতা েকােনা বৃ� মানুষ �েবশ করেব না্’ এ কথা শেন বৃ�া 

বড় ক� েপেলন্ তখন নবী সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�াম বলেলন, ‘আ�াহ 

যখন তােদর (বৃ�েদর) জা�ােত দািখল করােবন, িতিন তােদর কুমারীেত 

রপা�িরত কের েদেবন্’৩

4 [তাবরানী, আল-মু‘জামুল  য়ািছত : ৫৫৪৫]  

                                                            
4. উে�িখত হাদীসিটর সনদ ‘হাসান’ এর মযরাদা রােখ্ তাবরানী ছাড়া  শামােয়েল 

িতরিমযী, বাইহাকী   �ভৃিত িকতােব হাদীসিট একািধক সসে� বিণরত হেয়েছ্ 

অেনকগেলা ‘শােহদ’ থাকায়  আিলমগণ হাদীসিটেক �মাণেযাগয বেল গণয কেরেছন্ 

শায়খ আলবানী এই হাদীসেক সমথরনকারী িনেচর হাদীসিটেক �থেম সহীহ গণয না 

করেল  পের িতিন মত �তযাহার কের েনন এবং এেক সহীহ বেল মত বযি 

কেরন্    

ُ  َلّ�  - لَب ِل حرت عجازلً  لماحة حب{ َّ  بح لهللا لدع لهللا، ريا  يي: ِقينت - �َ َََيلّم َعلَاْهِ  ل

ُ  َلّ�  - لَب لي ِقي  للغة، يدْل� َّ  للغة حب ِالب حم يي علنت حمي:  - �َ َََيلّم َعلَاْهِ  ل

ُ  َلّ�  - لَب ِقي  َرالا ، ربك َ� ِانت عجاز، يدْلهي ال َّ  لنطلقال - �َ َََيلّم َعلَاْهِ  ل

نَيُهصّ  ِِنّي: َجل عَ لهللا قي  كني ن�الً، نستيً  رعاد حنهي ِأْبَهي ِلهي
ْ
�َْشأ

َ
*  ِِ�َْشي ً  ح

غَيُهصّ 
ْ
نَْ�يرلً  ََِجَعل

َ
  }] 36-35:للالقعة[  ح

‘এক বৃ�া মিহলা নবী সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�াম এেস বলল, ‘আমার জনয দু‘আ 

কুন েযন আ�াহ আমােক জা�াত দান কেরন।’ রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 

 য়াসা�াম রিসকতা কের বলেলন, ‘েহ অমুেকর মা তুিম িক জােনা না জা�ােত 

েকােনা বৃ� �েবশ করেব না’। বৃ�া কাঁদেত কাঁদেত চেল েযেত উদযত হেলা্ 

রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�াম উপি�ত েলাকেদর বলেলন’ ‘তাঁর কােছ যা  

এবং বল েয, আ�াহ তােঁক বুিড় অব�ায় নয় বরং যুবতী বািনেয় জা�ােত েনেবন্ 

আ�াহ বেলেছন, ‘আিম জা�ােতর নারীেদরেক নতুন কের সৃি� করেবা, তােদরেক 
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ফায়দা : ৯ 

েকােনা েকােনা সাহাবীর উিি েথেক জানা যায় েয, আ�াহর ইবাদেতর 

অনুপােত দুিনয়ার �ীগণ জা�ােত ডাগরেচাখা হসরেদর েচেয়  েদখেত অেনক 

সুছরী হেব্  

ফায়দা : ১০  

ইবনুল কািয়যম রহ. বেলন, জা�ােত �েতযক অিধবাসীর জনয অেনযর �ীেদর 

কােছ েঘঁষা  িনিষ� থাকেব্  

েশষ কথা হেলা, েহ নারী স�দায়, এ জা�াতেক আপনােদর জনয সুেশািভত 

করা হেয়েছ েযমন এেক সুসি�ত করা হেয়েছ পুুষেদর জনয্ আ�াহ বেলন,  

ٰتٖ  ِ�  �سُۡمّتقِ�َ  إِنّ  ﴿ َّ َِ  ِ�  ٥ َوَ�َهرٖ  ََ قٍ  َمۡقَع َۡ ََ  ِص ِ  َملِيكٖ  ِعَ ر َِ : لنقنا[ ﴾ ٥ ّمۡقَت

٥٥  ،٥٤  [ 

‘িন�য় মু�াকীরা থাকেব বাগ-বািগচা    ণরাধারার মেধয্ যথােযাগয আসেন, 

সবরশিিমান মহাঅিধপিতর িনকেট্’ {সসরা আল-কামার, আয়াত : ৫৫}   

                                                                                                               
কুমারী সমবয়সী যুবতী বানােবা’। {সসরা  য়ািকয়া : ৩৫-৩৬} [েদখুন : আস-

িসলিসলাতুস সাহীহা, হাদীস নং ২৯৮৭] 
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অতএব েহলায় সুেযাগ হারােবন না্ কারণ, এ ন�র জীবন আর কয় িদেনর? 

এটা েতা েদখেত েদখেতই বেয় যােব্ আর এরপর অবিশ� থাকেব েকবল 

অন� জীবন্ সুতরাং জা�ােতর িচর�ায়ী বািসছা হবার েচ�া কুন্ আর 

েজেন রাখুন, অিতিরি ক�না   �তযাশা নয়; জা�ােতর েমাহরানা হেলা  মান 

  েনক আমল্ রাসসলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ  য়াসা�ােমর বাণীিট সবরদা মেন 

রাখেবন্ িতিন বেলন,  

ةُ  َللِّت  َِِذل«
َ
َنْاح
ْ
َطيَعْت  ، َِاَْجَهي َََوِفَظْت  ، َشْهَاَهي َََليَمْت  ، َخَْاَهي لل

َ
ََْجَهي ََح  ِ�اَل  َز

ِ� :  لََهي ُْ َّغةَ  لْد
ْ
ٍّ  ِمصْ  لل

َ
نَْالِب  ح

َ
َ  ح

ْ
     .»ِشئِْت  ّغةِ لل

‘েয নারী পাঁচ  য়াি সালাত আদায় কের, রমযােনর িসয়াম পালন কের, 

আপন সতী� রপা কের এবং �ামীর আনুগতয কের, তােক বলা হেব, েয 

দরজা িদেয় ইেে জা�ােত �েবশ কর্’4F

5 [মুসনাদ আহমাদ : ১৬৬১]  

আপনােদরেক সকল িবশৃ�লাকারী   িবনাশকারীেদর আ�ান স�েকর 

পুেরাপুির সজাগ   সতকর থাকেত হেব্ যারা চায় আপনােদর পিত করেত্ 

আপনােদর অ�ীল বানােত্ যােদর লপয জা�ােতর িনয়ামত লােভ ধনয হ য়া 

েথেক আপনােদর িবচুযত করা্ এসব তথাকিথত �াধীন নারী   পুুষ, 

েলখক-েলিখকা এবং িটিভ চযােনেলর েলাকেদর চাকিচকয   ে�াগােন �তািরত 

হেবন না্ কারণ তারা হেলা আ�াহ েযমন বেলন,  

                                                            
5. হাসান িল গাইিরিহ।  
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﴿  ْ وا ُّ ْ  َكَما تَۡ�ُفُرونَ  سَوۡ  َو ۖ  َ�َتُكونُونَ  َ�َفُروا    ]٨٩:  لنساي [ ﴾ َسَواٗٓء

‘তারা কামনা কের, যিদ েতামরা কুফরী করেত েযভােব তারা কুফরী কেরেছ্ 

অতঃপর েতামরা সমান হেয় েযেত্’ {সসরা আন-িনসা, আয়াত : ৮৯}  

আ�াহর কােছ �াথরনা কির িতিন েযন মুসিলম নারীেদরেক জা�াতুন না ম 

দােন কািময়াব কুন্ আ�াহ তােদরেক েহদায়ােতর পেথর পিথক   পিথকৃত 

বািনেয় েদন এবং তােদর কাছ েথেক নারীর শ�   �ংসকারী নারী   পুুষ 

শয়তানেক দসের সিরেয় েদন্ সবেশেষ আ�াহ আমােদর নবী মুহাহদ, তারঁ 

পিরবার-পিরজন   সকল সাহাবীর   পর শাি� বষরণ কুন্ আমীন্ 


