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ইসলাে একষ্টি পষ্টরপূর্ণ জীবন ষ্টবধান। োই োনুমের আষ্টিক ও 
পাষ্টথণব উভয় ষ্টদকমকই ষ্টবমেেভামব গুরুত্ব ষ্টদময়মে। ষ্টবষ্টভন্ন ধরমর্র 
ইবাদে, ষ্টযকর, দু‘আ, কুরআন ষ্টেলাওয়াে ইেযাষ্টদ আষ্টিক 
ষ্টবেয়গুমলার ষ্টবষ্টধষ্টবধান ষ্টবস্তাষ্টরেভামব আমলাচনা করা হময়মে। 
অনযষ্টদমক জাগষ্টেক ষ্টবেয়গুমলা সাংষ্টিপ্তাকামর উমল্লখ করা হময়মে। 
ককননা ইসলাে সবণদা পরকামলর ভাবনামকই সবণামে ষ্টবমবচনা কমর, 
কারর্ দুষ্টনয়া ির্স্থায়ী, আষ্টখরামের েসযমিে ও আেমলর 
চারর্ভূষ্টে। েমব োনুমের জীবন যাপমনর প্রময়াজনীয় উপকরর্ 
কযেন: খাদয, বস্ত্র, বাসস্থান, ষ্টেিা, ষ্টচষ্টকৎসা ও জীবন ধারমর্র 
অনযানয উপাদানমক উমপিা কমর ষ্টন। বাসস্থান ষ্টনেণার্ োনুমের 
জীবন যাপমনর অেযাবেকীয় উপাদান। এ সম্পমকণ আল্লাহ বমলমেন,  

َرةَ   ٱدَلارَ  ٱّلَله  َءاتَىَٰك  يَما  ف   َوٱۡبَتغ   ﴿ يَبَك  تَنَس  َوَل  ٱٓأۡلخ  ۡنَيا   م نَ  نَص  ن ٱدلُّ ۡحس 
َ
 َكَما   َوأ

ۡحَسنَ 
َ
ۡرض    ف   ٱۡلَفَسادَ  َتۡبغ   َوَل  إ ََلَۡك   ٱّلَله  أ

َ
ينَ  ُيه بُّ  َل  ٱّلَلَ  إ نَ  ٱۡۡل د  ۡفس   ﴾ ٧٧ ٱلۡمه

 [  ٧٧: القصص]
“আর আল্লাহ কোোমক যা দান কমরমেন োমে েুষ্টে আষ্টখরামের 
ষ্টনবাস অনুসন্ধান কর। েমব েুষ্টে দুষ্টনয়া কথমক কোোর অাংে ভুমল 
কযময়া না। কোোর প্রষ্টে আল্লাহ কযরূপ অনুেহ কমরমেন েুষ্টেও 
কসরূপ অনুেহ কর। আর যেীমন ফাসাদ করমে কচময়া না। ষ্টনশ্চয় 
আল্লাহ ফাসাদকারীমদর ভালবামসন না”। [সূরা আল-কাসাস, ৭৭] 
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সুন্দর একষ্টি বাষ্টি োনুমের জীবমন লাষ্টলে একষ্টি স্বপ্ন, প্রোষ্টির 
লামভর জায়গা, সমবণাপষ্টর এষ্টি েহান আল্লাহর অপার ষ্টনয়ােে যা 
ষ্টেষ্টন বান্দাহমক দান কমরন। আল্লাহ বমলমেন, 

م َجَعَل  َوٱّلَله  ﴿ مۡ  م  ن   لَكه م وََجَعَل  َسَكٗنا بهيهوت كه لهود   م  ن لَكه نَۡعٰم   جه
َ
 بهيهوٗتا ٱۡۡل

ونَ  فُّ مۡ  يَۡومَ  َهاتَۡسَتخ  مۡ  َوَيۡومَ  َظۡعن كه ۡصَواف َها َوم نۡ  إ قَاَمت كه
َ
ۡوَبار َها أ

َ
ۡشَعار َها   َوأ

َ
َثٰٗثا َوأ

َ
 أ

م َجَعَل  َوٱّلَله  ٨٠ ح ين  إ َلٰ  َوَمَتًٰعا َلٰٗل  َخلَقَ  م  َما لَكه م وََجَعَل  ظ  َبال   م  نَ  لَكه  ٱۡۡل 
ۡكَنٰٗنا

َ
مۡ  وََجَعَل  أ م َوَسَرٰب يَل  ٱۡۡلَرَ  مه تَق يكه  َسَرٰب يَل  لَكه ۡم   تَق يكه َسكه

ۡ
 َكَذٰل َك  بَأ

ۥ يهت مُّ  مۡ  ن ۡعَمَتهه مۡ  َعلَۡيكه ونَ  لََعَلكه هۡسل مه  [  ٠٨  ،٠٨: انلحل] ﴾ ٨١ ت
“আর আল্লাহ কোোমদর ঘরগুমলামক কোোমদর জনয আবাস 
কমরমেন এবাং কোোমদর পশুর চােিা ষ্টদময় োবুর বযবস্থা কমরমেন, 
যা খুব সহমজই কোেরা সফরকামল ও অবস্থানকামল বহন করমে 
পার। আর োমদর পেে, োমদর কলাে ও োমদর চুল দ্বারা ষ্টনষ্টদণি 
সেময়র জনয গৃহসােেী ও কভাগ-উপকরর্ (তেষ্টর কমরমেন)। আর 
আল্লাহ যা সৃষ্টি কমরমেন, ো কথমক কোোমদর জনয োয়ার বযবস্থা 
কমরমেন এবাং পাহাি কথমক কোোমদর জনয আশ্রয়স্থল বাষ্টনময়মেন, 
আর বযবস্থা কমরমেন কপাোমকর, যা কোোমদরমক গরে কথমক রিা 
কমর এবাং বমেণরও বযবস্থা কমরমেন যা কোোমদরমক রিা কমর 
কোোমদর যুমে। এভামবই ষ্টেষ্টন কোোমদর উপর োর ষ্টন‘আেেমক 
পূর্ণ করমবন, যামে কোেরা অনুগে হও”। [সূরা: আন-নাহাল: ৮০-
৮১] 
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োনুমের জীবমন ঘর-বাষ্টির গুরুত্ব অপষ্টরসীে বমল ইসলাে এ 
সম্পমকণ কষ্টেপয় ষ্টদক-ষ্টনমদণেনা ষ্টদময়মে। েুসষ্টলে ষ্টহমসমব আোমদর 
সব কাজই হওয়া উষ্টচে ইসলামের ষ্টনমদণেনা অনুযায়ী। োহমল 
আবাসন কিমে বযয় কমরও সওয়ামবর অষ্টধকারী হওয়া যামব। েখন 
হাদীমস বষ্টর্ণে এ প্রকামরর কামজর অিভুণক্ত হমব না। 

 .ابلِناء إال ِِشء   ُك  يِف  َيؤَجرُ  الرُجَل  إن  : قَاَل  نهع اهلل ريض خباب عن
খাব্বাব রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু কথমক বষ্টর্ণে, ষ্টেষ্টন বমলন, ঘর বাষ্টি 
ষ্টনেণান কাজ বযেীে সব কামজ বযময় োনুে প্রষ্টেদান পামব।1 
জীবমনর অনস্বীকাযণ উপাদান ও োনষ্টবক চাষ্টহদার ষ্টবমবচনায় ইসলাষ্টে 
েষ্টর‘য়ে আবাসন ষ্টনেণার্ তবধ কমরমে এবাং এ সম্পমকণ কষ্টেপয় 
নীষ্টেোলা ষ্টনধণারর্ কমরমে। কসগুমলা হমলা,  
 জনসাধারর্ ও ষ্টবমেে কাউমক িষ্টে বা কি না করা। ইসলামের 
প্রষ্টেষ্টি ষ্টবধামনর েূলই হমলা কাউমক কি না ষ্টদময় ও কামরা প্রষ্টে 
সীোলঙ্ঘন না কমর ষ্টনমজর োষ্টলকানা কভাগ করা।  

 প্রষ্টেমবেীর অষ্টধকার রিা। শুফ‘আর হক (পামের জষ্টের 
োষ্টলমকর হক) আদায়। ভবমনর উপমরর ও ষ্টনচ েলার োষ্টলকমদর 
হক আদায় ইেযাষ্টদ ইসলামের অপষ্টরবেণনীয় নীষ্টেোলা। এসব 

                                                           
1 আল-আদাবুল েুফরাদ ষ্টললবুখারী, হাদীস নাং ২১০, আলবানী রহ. হাদীসষ্টিমক 
সহীহ বমলমেন।  
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অষ্টধকার আদাময়র বযাপামর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে 
বমলমেন,  

اِمِت، ب ِن  ُعبَاَدةَ  َعن   ن   الص 
َ
رَ  الَ »: قَاَل  وسلم عليه اهلل صىل اهللِ  رَُسوَل  أ  َوالَ  ََضَ

ارَ   .«َِضَ
‘উবাদা ইবন সাষ্টেে রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু কথমক বষ্টর্ণে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে বমলমেন, িষ্টে করাও যামব না, িষ্টে 
সহয করাও যামব না।1  
প্রষ্টেমবেীর হমকর বযাপামর কুরআন ও হাদীমস কম ার ষ্টনমদণেনা 
কদওয়া হময়মে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে বমলমেন,  

ِب  َعن  
َ
ي ح   أ ، ُُشَ َُزاِِعِّ ن   اْل 

َ
ِمنُ  ََكنَ  َمن  »: قَاَل  وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصىل   انل ِب   أ  بِاهللِ  يُؤ 

مِ  َو  ِخرِ  َواي  ِسن   اْل  ِمنُ  ََكنَ  َوَمن   َجارِهِ، إَِل  فَل يُح  مِ  بِاهللِ  يُؤ  َو  ِخرِ  َواي  رِ  اْل   م  فَل يُك 
ِمنُ  ََكنَ  َوَمن   َضي َفُه، مِ  بِاهللِ  يُؤ  َو  ِخرِ  َواي  ًا فَل يَُقل   اْل  و   َخْي 

َ
ُكت   أ  «ِليَس 

“আবু শুরাইহ আন-খুযা‘য়ী রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু কথমক বর্ণনা কমরন 
কয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে বমলমেন, কয বযষ্টক্ত আল্লাহ ও 
আষ্টখরামের প্রষ্টে ঈোন রামখ, কস কযন প্রষ্টেমবেীর সামথ ভাল 
বযবহার কমর। কয বযষ্টক্ত আল্লাহ ও আষ্টখরামের প্রষ্টে ঈোন রামখ, 
কস কযন োর কেহোমনর সম্মান কমর। আর কয বযষ্টক্ত আল্লাহ ও 
                                                           
1 ইবন োজাহ, হাদীস নাং ২৩৪০, আলবানী রহ. হাদীসষ্টিমক সহীহ বমলমেন। 
েুসোদরাক হাকীে, ২৩৪৫, ইোে হাষ্টকে বমলমেন, হাদীসষ্টি েুসষ্টলমের েমেণ 
সহীহ, ইোে যাহাবী রহ. ও একেে কপাের্ কমরমেন।  
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আষ্টখরামের প্রষ্টে ঈোন রামখ, কস কযন ভাল কথা বমল অনযথা 
নীরবো অবলম্বন কমর”।1 

ُ  ريَِضَ  ُعَمرَ  اب ِن  َعِن  ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َعن ُهَما، اّلل   َما»: وََسل مَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصىل   اّلل 
يُل  َزاَل  ِ َاِر، يُوِصيِن  ِجْب  ن هُ  َظنَن ُت  َحّت   بِاْل 

َ
ثُهُ  أ  «َسيَُورِّ

ইবন ‘উের রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু কথমক বষ্টর্ণে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে বমলমেন, ষ্টজবরীল ‘আলাইষ্টহস সালাে  আোমক 
প্রষ্টেমবেীর বযাপামর অষ্টবরে উপমদে ষ্টদষ্টিমলন, এেনষ্টক আোর 
ধারর্া হমলা কয, অষ্টচমরই ষ্টেষ্টন োমক হয়মো ওয়াষ্টরস বানামবন।2 
নানা কারমর্ প্রষ্টেমবেীর িষ্টে সাষ্টধে হয়, কযেন, কধাোঁয়া, দুগণন্ধ, 
উচ্চেব্দ, রাস্তার অপবযবহার, দরজা ও জানালা ষ্টদময় কামরা ঘমরর 
ষ্টদমক দৃষ্টিপাে করা ইেযাষ্টদ। সুেরাাং অনযমক কি কদওয়ার উমেমেয 
গৃহ ষ্টনেণার্ করা হারাে। এেনষ্টক কাউমক কি কদওয়ার উমেেয না 
থাকমলও জষ্টের োষ্টলমকর কাযণক্রমে যষ্টদ িষ্টের আোংকা থামক 
ষ্টফকহষ্টবদমদর েমে োমক এ কাজ কথমক ষ্টবরে রাখা হমব। কযেন 
ককউ োর জষ্টেমনর সীোনায় যষ্টদ কাোঁিাযুক্ত গাে লাগায় বা 
এেনভামব গৃহ ষ্টনেণার্ করল যা অনযমক আমলা বাোস কথমক বষ্টিে 
কমর। কোিকথা হমলা, যথাসাধয অমনযর িষ্টে না কমর ষ্টনমজর 
োষ্টলকানা উপমভাগ করার কচিা করা।  
                                                           
1 েুসষ্টলে, হাদীস নাং ৪৮।  
2 বুখারী, হাদীস নাং ৬০১৫, েুসষ্টলে, হাদীস নাং ২৬২৫।  
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 গৃহ ষ্টনেণামর্র জনয জায়গাষ্টি ও উপকরর্ হালাল হওয়া। 
কজারপূবণক অমনযর জায়গায় বাষ্টি ঘর ষ্টনেণার্ করমল ো োষ্টলকমক 
কফরে ষ্টদমে হমব।  

 সুউচুোঁ অট্টাষ্টলকা তেষ্টর, ষ্টনেণার্ কামজ অপবযয়, জাষ্টলে ও 
অেুসষ্টলেমদর অনুসরর্ না করা। ককননা অষ্টেউচুোঁ ভবন ষ্টনেণার্ 
ষ্টকয়ােমের আলােে, আর এিা কখনও কখনও অহাংকামরর 
কারর্। েমব প্রময়াজন হমল উচুোঁ ভবন ষ্টনেণামর্ ককামনা বাোঁধা কনই। 
হাদীমস ষ্টজবরীমল এমসমে,  

ِن : قَاَل  ِْب  خ 
َ
ا َعِن  فَأ ئُوُل  َما»: قَاَل  َعِة،الس  لَمَ  َعن َها ال َمس  ع 

َ
ائِِل  ِمنَ  بِأ : قَاَل  «الس 

ِن  ِْب  خ 
َ
َماَرتَِها، َعن   فَأ

َ
ن  »: قَاَل  أ

َ
َمةُ  تَِلَ  أ

َ ن   َرب تََها، األ 
َ
َُفاةَ  تََرى َوأ  ال َعالَةَ  ال ُعَراةَ  اْل 

اءِ  رََِعءَ  ُن يَانِ  يِف  َيتََطاَولُونَ  الش   «ابل 
“আগন্তুক বলমলন, আোমক ষ্টকয়ােে সস্পমকণ অবষ্টহে করুন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে বলমলন,  এ ষ্টবেময় প্রশ্নকারীর 
চাইমে যামক ষ্টজমেস করা হময়মে ষ্টেষ্টন অষ্টধক অবষ্টহে নন। 
আগন্তুক বলমলন, আোমক এর আলােে সস্পমকণ অবষ্টহে করুন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে বলমলন, ো হমলা এই কয, 
দাসী োর প্রভুর জননী হমব; আর নগ্নপদ, ষ্টববস্ত্রমদহ দষ্টরদ্র 
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কেেপালকমদর ষ্টবরাি ষ্টবরাি অট্টাষ্টলকার প্রষ্টেমযাষ্টগোয় গষ্টবণে 
কদখমে পামব”।1   
 োোিা গৃহমক অষ্টেসামজ সষ্টিে করা, কারুকাযণ করা োকরূহ। 
ককননা োনুে এ জগমে স্থায়ী নয়, এখামন প্রময়াজন অনুসামর 
োনুমের জীবন অষ্টেবাষ্টহে করা উষ্টচে। হাদীমস এমসমে,  

َتي ُت  قَاَل 
َ
ِن، َهَذا إِن  : َفُقل ُت  ََعئَِشةَ  فَأ ن   ُُي ِْبُ

َ
 اَل »: قَاَل  َسل مَ وَ  َعلَي هِ  اهللُ  َصىل   انل ِب   أ

ُخُل   اهللُ  َصىل   اهللِ  رَُسوَل  َسِمع ِت  َفَهل   «َتَماِثيُل  َواَل  ََك ب   ِفيهِ  بَي تًا ال َماَلئَِكةُ  تَد 
ثُُكم   َولَِكن   اَل،: َفَقالَت   َذلَِك؟ َذَكرَ  وََسل مَ  َعلَي هِ  َحدِّ

ُ
تُهُ  َما َسأ ي 

َ
تُهُ  َفَعَل، َرأ ي 

َ
 َرأ

ُت  ،َغَزاتِهِ  يِف  َخَرجَ  َخذ 
َ
تُهُ  َنَمًطا فَأ َاِب، ََعَ  فََسََت  ا ابل  ى قَِدمَ  فَلَم 

َ
 انل َمَط، فََرأ

ِهِه، يِف  ال َكَراِهيَةَ  َعَرف ُت  و   َهتََكهُ  َحّت   فََجَذبَهُ  وَج 
َ
نَا لَم   اهللَ  إِن  »: َوقَاَل  َقَطَعُه، أ ُمر 

 
 يَأ

ن  
َ
ُسوَ  أ َِجاَرةَ  نَك  يَ  اْل  نَاَفَقَط  قَالَت   «َوالطِّ ِ  ِمن هُ  ع  ُتُهَما وَِساَدَتي   فَلَم   ِيًفا، وََحَشو 

 ََعَ   َذلَِك  يَِعب  
আবু োলহা আনসারী রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহু কথমক বষ্টর্ণে, ষ্টেষ্টন বমলন, 
“আষ্টে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লােমক বলমে শুমনষ্টে 
কয, ষ্টফষ্টরেোগর্ কস ঘমর প্রমবে কমরন না, কয ঘমর ককামনা কুকুর 
ষ্টকাংবা ককামনা েূষ্টেণ থামক। বর্ণনাকারী যায়দ-ইবন খাষ্টলদ (রহ.) 
বমলন, পমর আষ্টে আময়ো রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহার কামে ষ্টগময় ষ্টজোসা 
করলাে, ইষ্টন (আবু োলহা) আোমক বমলমেন কয, রাসূলুল্লাহ 

                                                           
1 বুখারী, হাদীস নাং ৪৭৭৭, েুসষ্টলে, ৮।  
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সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লাে বমলমেন, ষ্টফষ্টরেোগর্ কস ঘমর 
প্রমবে কমরন না, কয ঘমর ককামনা কুকুর ষ্টকাংবা েূষ্টেণ থামক। আপষ্টন 
ষ্টক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইষ্টহ ওয়াসাল্লােমক এ ষ্টবেময় আমলাচনা 
করমে শুমনমেন? ষ্টেষ্টন বলমলন, না। েমব আষ্টে োোঁমক যা করমে 
কদমখষ্টে, োর বর্ণনা কোোমদর ষ্টদষ্টি। আষ্টে োমক কদমখষ্টে, ষ্টেষ্টন 
(ককামনা) যুমে কবষ্টরময় কগমলন। েখন আষ্টে একষ্টি েসৃর্ চাদর 
সাংেহ করলাে এবাং ো ষ্টদময় দরজার পদণা বানালাে। ষ্টেষ্টন ষ্টফমর 
এমস যখন চাদরষ্টি কদখমে কপমলন”, েখন োর কচহারায় আষ্টে 
অসন্তুষ্টির আলােে প্রেযি করলাে। ষ্টেষ্টন ো কিমন নাষ্টেময় 
কফলমলন, এেনষ্টক ো ষ্টেোঁমি কফলমলন অথবা িুকরা িুকরা কমর 
কফলমলন। আর বলমলন, েহান আল্লাহ পাথর ষ্টকাংবা োষ্টিমক কপাোক 
পরামনার হুকুে আোমদর কদন ষ্টন। আময়ো রাষ্টদয়াল্লাহু ‘আনহা 
বমলন, আেরা চাদরষ্টি ককমি দু-ষ্টি বাষ্টলে বানালাে এবাং কস দুষ্টির 
ষ্টভেমর কখজুর গামের অাংে ভমর ষ্টদলাে। োমে ষ্টেষ্টন আোমক 
কদাোমরাপ করমলন না”।1 
েমব ককউ যষ্টদ আল্লাহর ষ্টন‘য়ােমের শুকষ্টরয়া আদাময়র জনয 
কারুকাযণ ও কসৌন্দযণ কমর েমব ো জাময়য।  

                                                           
1 েুসষ্টলে, হাদীস নাং ২১০৭।  
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 আপনার গৃহষ্টি কযন স্থায়ীত্ব, েক্ত, েজবুে ও হালাল উপকরমর্র 
দ্বারা তেষ্টর হয় কসষ্টদমক লিয রাখমবন। ককননা আল্লাহ ো‘আলা 
বান্দাহর েজবুে ও ষ্টনপুন কাজ পেন্দ কমরন। আল্লাহ বমলমেন,  

ل   ﴿
مۡ  ٱّلَله  فََسََيَى ٱۡعَملهوا   َوقه هۥ َعَمَلكه وُله ؤۡ  َورَسه َدُّونَ  م نهوَن  َوٱلۡمه  َعٰل م   إ َلٰ  َوَسُته
م َوٱلَشَهَٰدة   ٱۡلَغۡيب   نتهمۡ  ب َما َفيهنَب  ئهكه  [  ٨٨١: اتلوبة] ﴾ ١٠٥ َتۡعَملهونَ  كه

“আর বল, ‘কোেরা আেল কর। অেএব, অষ্টচমরই আল্লাহ 
কোোমদর আেল কদখমবন, োোঁর রাসূল ও েুষ্টেনগর্ও। আর অষ্টচমরই 
কোোমদরমক ষ্টফষ্টরময় কনয়া হমব গাময়ব ও প্রকামেযর োনীর ষ্টনকি। 
অেঃপর ষ্টেষ্টন কোোমদরমক জানামবন যা কোেরা আেল করমে কস 
সম্পমকণ”। [আে-োওবা: ১০৫] 
 পযণাপ্ত আমলা বাোস, পাষ্টনর সুবযবস্থা ও পষ্টরমবমের সামথ 
ভারসােয রিা কমর েসষ্টজমদর আমেপামে গৃহ ষ্টনেণার্ উত্তে। 
ককননা েু’ষ্টেমনর ষ্টজমন্দগী েসষ্টজদ োিা পাষ্টন োিা োমের নযায়।   

 আপনার স্বমপ্নর বাষ্টিমে পষ্টরবার পষ্টরজমনর সের (কগাপনীয়ো) 
কযন উত্তেরূমপ রিা হয় কসষ্টদমক ষ্টবমেে নজর রাখমবন। দরজা 
জানালা এেনভামব তেষ্টর করা কযন অনয ঘর কথমক োকামল 
সরাসষ্টর োনুমের কচাখ না পমি। ষ্টবমেে কমর ঘমরর একই ষ্টদমক 
সব দরজা কদওয়া ষ্ট ক নয়, এমে সােমনর রুে কথমক ষ্টভেমর 
োকামল অনায়ামসই অন্দর েহমলর সব ষ্টকেু কদখা যায়। ঘমরর 
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োমদ ককউ আমরাহর্ করমল োমকও কখয়াল রাখমে হমব কয, কস 
কযন অনয কামরা ঘমরর ষ্টদমক োষ্টকময় োমদরমক ষ্টবব্রে না কমর।  

 ঘমরর েমধয কেমল কেময় আলাদা থাকার বযবস্থা করমে হমব। 
কেহোনমদর জনয আলাদা বযবস্থাপনা থাকা চাই। নারী পুরুে কযন 
পদণার ষ্টবধান রিা কমর সািমন্দ চলামফরা করমে পামর কস 
বযবস্থাও রাখমে হমব। আল্লাহ বমলমেন,  

ۡؤم ن يَ  قهل ﴿ وا   ل  ۡلمه بَۡصٰر ه مۡ  م نۡ  َيغهضُّ
َ
وا   أ ۡم   َوَيۡحَفظه وَجهه ۡزَكٰ  َذٰل َك  فهره

َ
ۡم   أ  ٱّلَلَ  إ نَ  لَهه

ۡؤم َنٰت   َوقهل ٣٠ يَۡصَنعهونَ  ب َما َخب َيه   ۡضنَ  ل  ۡلمه بَۡصٰر ه نَ  م نۡ  َيۡغضه
َ
 َوَيۡحَفۡظنَ  أ

نَ  وَجهه ينَ  َوَل  فهره ۡبد  نَ  يه ر ه نَ  َوَۡلَۡۡض ۡبنَ  م ۡنَها   َظَهرَ  َما إ َل  ز ينََتهه همه ٰ  ِب  يهوب ه َن   ََعَ  جه
ينَ  َوَل  ۡبد  نَ  يه وََل ه نَ  إ َل  ز ينََتهه هعه وۡ  ِل 

َ
ئ   أ

وۡ  ه نَ َءابَا 
َ
وََل ه نَ  َءابَا ء   أ وۡ  بهعه

َ
ئ ه نَ  أ

ۡبَنا 
َ
وۡ  أ

َ
 أ

ۡبَنا ء  
َ
وََل ه نَ  أ وۡ  بهعه

َ
وۡ  إ ۡخَوٰن ه نَ  أ

َ
وۡ  إ ۡخَوٰن ه نَ  بَن    أ

َ
َخَوٰت ه نَ  بَن    أ

َ
وۡ  أ

َ
ئ ه نَ  أ

وۡ  ن َسا 
َ
 َما أ

نَ  َملََكۡت  يَۡمٰنههه
َ
و   أ

َ
ل   َغَۡي   ٱلَتٰب ع يَ  أ و 

ه
ۡربَ  أ و   ٱلر  َجال   م نَ  ة ٱۡۡل 

َ
ۡفل   أ  لَمۡ  ٱََّل ينَ  ٱلط  

وا   ٰ  َيۡظَهره ل ه نَ  يَۡۡض ۡبنَ  َوَل  ٱلن  َسا ء    َعۡوَرٰت   ََعَ رۡجه
َ
هۡعلَمَ  ب أ ۡف يَ  َما َل   ز ينَت ه َن   م ن ُيه

يُّهَ  ََج يًعا ٱّلَل   إ َل  َوتهوبهو ا  
َ
ۡؤم نهونَ  أ مۡ  ٱلۡمه ونَ  لََعَلكه  [  ٠٨  ،٠٨: انلور] ﴾ ٣١ تهۡفل حه

“েুষ্টেন পুরুেমদরমক বল, োরা োমদর দৃষ্টিমক সাংযে রাখমব এবাং 
োমদর লিাস্থামনর ষ্টহফাযে করমব। এিাই োমদর জনয অষ্টধক 
পষ্টবে। ষ্টনশ্চয় োরা যা কমর কস সম্পমকণ আল্লাহ সেযক অবষ্টহে। 
আর েুষ্টেন নারীমদরমক বল, কযন োরা োমদর দৃষ্টিমক সাংযে রাখমব 
এবাং োমদর লিাস্থামনর ষ্টহফাযে কমর। আর যা সাধারর্ে প্রকাে 
পায় ো োিা োমদর কসৌন্দযণ োরা প্রকাে করমব না। োরা কযন 
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োমদর ওিনা ষ্টদময় বিমদেমক আবৃে কমর রামখ। আর োরা কযন 
োমদর স্বােী, ষ্টপো, শ্বশুর, ষ্টনজমদর কেমল, স্বােীর কেমল, ভাই, ভাই 
এর কেমল, কবামনর কেমল, আপন নারীগর্, োমদর ডান হাে যার 
োষ্টলক হময়মে, অধীনস্থ কযৌনকােনােুক্ত পুরুে অথবা নারীমদর 
কগাপন অঙ্গ সম্পমকণ অে বালক োিা কামরা কামে ষ্টনজমদর কসৌন্দযণ 
প্রকাে না কমর। আর োরা কযন ষ্টনজমদর কগাপন কসৌন্দযণ প্রকাে 
করার জনয সমজামর পদচারর্া না কমর। কহ েুষ্টেনগর্, কোেরা 
সকমলই আল্লাহর ষ্টনকি োওবা কর, যামে কোেরা সফলকাে হমে 
পার”। [সূরা : আন-নূর: ৩০-৩১]  
আল্লাহ আমরা বমলমেন,  

َها ﴿ يُّ
َ
أ مه   ۡ ل يَۡسَت  َءاَمنهوا   ٱََّل ينَ  َيَٰٓ نكه مۡ  َملََكۡت  ٱََّل ينَ  نِذ  يَۡمٰنهكه

َ
وا   لَمۡ  َوٱََّل ينَ  أ  َيۡبلهغه

مۡ  ٱۡۡلهلهمَ  م تََضعهونَ  وَح يَ  ۡجر  ٱۡلفَ  َصلَٰوة   َقۡبل   م  ن َمَرٰتن   ثََلَٰث  م نكه  م  نَ  ث َيابَكه
ۡم   َعۡوَرٰتن  ثََلٰثه  ٱۡلع َشا ء    َصلَٰوة   َبۡعد   َوم ن   ٱلَظه ََية   مۡ  لَۡيَس  َلكه  َعلَۡيه مۡ  َوَل  َعلَۡيكه
َناحه   َن   جه م َطَوٰفهونَ  َبۡعَدهه مۡ  َعلَۡيكه كه ٰ  َبۡعضه ه  َكَذٰل َك  َبۡعضن   ََعَ مه  ٱّلَله  يهبَي    لَكه
 [  ١٠: انلور] ﴾ ٥٨ َحك يم   َعل يم   َوٱّلَله  ٱٓأۡلَيٰت   

“কহ েুষ্টেনগর্, কোোমদর ডানহাে যার োষ্টলক হময়মে এবাং 
কোোমদর েমধয যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ষ্টন োরা কযন অবেযই ষ্টেন 
সেময় অনুেষ্টে েহর্ কমর। ফজমরর সালামের পূমবণ, দুপুমর যখন 
কোেরা কোোমদর কপাোক খুমল রাখ, এবাং ‘ইোর সালামের পর; 
এই ষ্টেনষ্টি কোোমদর [কগাপনীয়োর] সেয়। এই ষ্টেন সেময়র পর 
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কোোমদর এবাং োমদর ককান কদাে কনই। কোোমদর এমক অমনযর 
কামে যাোয়াে করমেই হয়। এভামব আল্লাহ কোোমদর উমেমেয 
োোঁর আয়ােসেূহ বর্ণনা কমরন। আল্লাহ েহাোনী, প্রোেয়”। [সূরা : 
আন্-নূর: ৫৮] 
 আপনার আিীয় স্বজন, এেনষ্টক কামজর কেমল কেময়ষ্টিও কযন োর 
অষ্টধকার কথমক বষ্টিে না হয় গৃহ ষ্টনেণামর্র সেয় কসষ্টদমকও 
কখয়াল রাখমবন। সমবণাপষ্টর, ইসলাে োনুমের জান, োল, ইিে 
কহফাযমে সব ধরমর্র ষ্টনমদণেনা ষ্টদময়মে। কসগুমলার ষ্টদমক কখয়াল 
করমখই সােথণ অনুযায়ী সুন্দর পষ্টরমবমে বাসস্থান ষ্টনেণার্ করা 
উষ্টচে।  

 
 
 
 
 


