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আল্লাি ো‘আলা নারী-পুরুষ উভয়দক সৃহি কদরদেন। হেহন োদের েুহনয়া ও আদেরাদের কলযাণ অজজদনর লদযয 

সবজযুদের সবজদেষ্ঠ ধমজ ইসলাম োন কদরদেন। োদেরই মধয চেদক হনবজা ন কদরদেন মিানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামদক, হযহন প্রহেষ্ঠা কদরহেদলন নারী-পুরুদষর হনজস্ব েহিদে পূণজ অহধকার। িাদে চোনা কদয়কহি স্বেন্ত্র 

ইবােে বযেীে সব ইবােদে পুরুষ ও নারীদক সমান মযজাোয় চরদেদেন। ইসলাম  ায় নারী জাহে যাদে চকাদনা 

কলযাণ চেদক বহিে না িয়। োই-চো মুসহলদমর উদল্লেদযােয ইবােে আনন্দঘন পহরদবশ ও ইমাদমর হেক-

হনদেজশনামূলক বকৃ্তো চেদক যাদে নারী-পুরুষ সমানভাদব উপকৃে িদে পাদর চস মদমজ মানবোর মুহক্তেূে মিানবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরদকও আদেশ কদরদেন ঈেোদি উপহিে িদে।  

উদম্ম আহেয়যাি রাহেয়াল্লাহু ‘আনিা বদলন,  

. فيعزتلن الصالة عليه وسلم أن خنرجهن يف الفطر واألضىح العواتق واحلّيض وذوات اخلدور . فأما احليّض أمرنا رسول اهلل صىل اهلل»
ويف بعض ألفاظه : فقالت إحداهن : يا رسول اهلل ال جتد إحدانا  (رواه اجلماعة. )اخلري ودعوة املسلمني . ويشهدنويف لفظ : املصىل

 .«جلباباً خترج فيه، فقال صىل اهلل عليه وسلم : تللبسها أختها من جلبابها

“রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরদক ঈেুল হিের ও ঈেুল আজিায় ঈেোদি যাওয়ার হনদেজশ 

হেদয়দেন। বৃদ্ধা, ঋেুবেী ও পেজানশীল সকদলর জনয আদেশহি বিাল হেল। েদব ঋেুবেী নারী ঈদের সালাে 

চেদক হবরে োকদব এবং কলযাণ (নসীিে েবণ) ও মুসহলমদের সাদে চো‘আয় শাহমল োকদব। হেহন বলদলন: চি 

আল্লাির রাসূল! আমাদের মদধয কাদরা বড়  াের না োকদল চস কী করদব? রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলদলন, োর চকাদনা চবান োদক হনদজর  াের পহরধান করদে চেদব”। (সিীি মুসহলম) 

অত্র িােীস চেদক সুস্পিভাদব বুঝা যায়, নারীদেরদকও ঈদের সালাদে শাহমল িওয়া প্রদয়াজন। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদে মহিলারা পাাঁ  ওয়াক্ত সালাদে জামা‘আদে অংশগ্রিণ করদেন। েদব নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম োদেরদক চস বযাপাদর হনরুৎসাহিে করদেন। হেহন বলদেন, োদের জনয মসহজদে এদস 

জামা‘আদে সালাে পড়ার চ দয় ঘদরর চকাদণ হনজজন িাদন সালাে আোয় অহে উত্তম। োই পাাঁ  ওয়াক্ত সালাদে 

োদের জনয মসহজদে যাওয়ার প্রদয়াজন হেল না। হকন্তু ঈদের সালাদের চযদত্র রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম এমনহি বদলন হন; বরং উদম্ম আহেয়যাি রাহেয়াল্লাহু ‘আনিা-এর িােীদস বুঝা যাদে আবাল, বৃদ্ধা, বহণো 

সকলদকই হনহবজদশদষ ঈেোদি উপহিে িওয়ার আদেশ করা িদয়হেল। চযোদন ঋেুবেী নারীর ওপর চেদক পাাঁ  

ওয়াক্ত সালাদের োহয়ত্ব রহিে করা িদয়দে, চসোদন োদকও ঈোোদি উপহিে িদয় মুসহলমদের কাোদর শাহমল 

িওয়ার আদেশ করা িদয়দে। োোড়া পাাঁ  ওয়াক্ত সালাে একাকীও আোয় করা সম্ভব। হকন্তু ঈদের সালাে 

জামা‘আে োড়া আোয় করা সম্ভব নয়। সুেরাং নারীরা এে বড় কলযাণ চেদক বহিে িওয়া চকাদনা মদেই উহ ৎ 

িদব না। েদব শেজসাদপয চযমন, পূণজ পেজার সাদে ঘর চেদক চবর িদে িদব। ঈেোদি োদের জনয আলাো 

হনরাপে বযবিা োকদে িদব। এর জনয সাহবজক প্রস্তুহে গ্রিণ করদে িদব। চসৌহে আরবসি আরব আহমরাদের 
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অদনক মসহজে ও ঈেোদি মহিলাদের জনয আলাো বযবিা রদয়দে। চসোদন অযুোনা, িয়দলি ও সালাদের 

িানসি সবহকেু, এমনহক প্রদবশ করারও পৃেক পৃেক চেইি রদয়দে। হকন্তু আমাদের চেদশ চস রকম উদল্লেদযােয 

বযবিা চনই। আর এ জনয মহিলারা এসব কলযাণ চেদক বহিে িদয় োদক। আমাদের মুসহলম চেশগুদলাদে এ 

হবষদয় আদরা উোরোর পহর য় চেয়ার জনয এহেদয় আসা প্রদয়াজন। আল্লাি ো‘আলা আমাদের োওিীক োন 

করুন। আহমন।  

সমাপ্ত 
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