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মুসলিম মা ও ব ানদের প্রলি আহ ান 

   

আিকুরআনুি কারীদম আল্লাহ িা‘আিা  দিন, 

َها﴿ يُّ
َ

أ َِٰجَك  قُل ٱنلَِّبُّ  َيَٰٓ ۡزَو
َ

تَِك  ِّلِ َٰبِيبِِهنَّ   ِمن َعلَۡيِهنَّ  يُۡدنِيَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسآءِ  َوَبَنا َٰلَِك  َجَل ۡدَنَٰٓ  َذ
َ

ن أ
َ

ُ  َوََكنَ  يُۡؤَذۡيَن   فََل  ُيۡعَرۡفنَ  أ  َغُفوٗرا ٱّللَّ
 [  ٩٥: االحزاب] ﴾٥٩ رَِّحيٗما

“বহ ন ী! িুলম বিামার স্ত্রী, কনযা ও মুলমনদের স্ত্রীদেরদক  দিা, িারা বেন িাদের  ােদরর লকয়োাংশ লনদজদের 

উপর বেদন বনয়, এদি কদর িাদেরদক ব না সহজ হদ , ফদি িাদেরদক উত্ত্যক্ত করা হদ  না। আল্লাহ িা‘আিা 

ক্ষমাশীি ও পরম েয়ািু।” [সূরা আি-আহো , আয়াি: ৫৯] 

লপ্রয় মুসলিম ব াদনরা....  

ইসিাম নারী জালিদক োন কদরদে এক ল দশষ মেযাো। একমাত্র ইসিামই প্রলিষ্ঠা কদরদে নারীর পূর্য অলধকার। 

িাদক লেদয়দে িার লনজস্ব গলিদি  যাপক স্বাধীনিা। মহান রদ র পক্ষ বেদক নারী পুরুদষর মাদে সাওয়া  ও 

প্রলিোদনর বক্ষদত্র বকাদনা প্রকার িারিময সৃলি করা হয় লন। আি-কুরআনুি কারীদম আল্লাহ িা‘আিা  দিন,  

َٰلِٗحا َعِمَل  َمنۡ ﴿ ن َص وۡ  َذَكر   ِمِ
َ

نَثَٰ  أ
ُ

ُهۥ ُمۡؤمِن   َوُهوَ  أ ةٗ  فَلَُنۡحيِيَنَّ ُهمۡ  َطِيَِبٗة   َحَيوَٰ ۡجَرُهم َونَلَۡجزَِينَّ
َ

ۡحَسنِ  أ
َ
 [٥٩: انلحل] ﴾٩٧ َيۡعَملُونَ  ََكنُوا   َما بِأ

“বে সৎকময সম্পােন কদর এ াং বস ঈমানোর, পুরুষ বহাক লকাং া নারী, আলম িাদক পল ত্র জী ন োন কর  এ াং 

প্রলিোদন িাদেরদক িাদের আমদির প্রাপয পুরস্কার লে ।” [সূরা আন-নহি, আয়াি: ৯৭] 

পাশ্চািয সাংসৃ্কলির ল ষাক্ত বো ি নারীদেরদক বপৌঁদে লেদয়দে পিন ও ধ্বাংদসর  ূড়ান্ত স্তদর। বে নারী লেি সম্মান 

ও মেযাোর আ রদর্ আ ৃি, বস নারী আজ নগ্ন লকাং া অধযনগ্ন। বে নারী লেি লনলিদ্র লনরাপত্ত্ার মেযাোকর 

ব িনীদি, বস নারী আজ লনরাপত্ত্াহীনিা ও িাঞ্ছনাকর আিাংদকর ব ািা ময়োদন। বে নারী লেি কনযা, জায়া, 

জননীর সম্মানজনক আসদন, বস নারী আজ বহাদেি ও শলপাং মদির লরদসপশদন। 

আমার ব াদনরা... 

পাশ্চািয সাংসৃ্কলির নারীরা আজ মদময মদময উপিলি করদে িাদের স্বাধীনিার প্রকৃি রূপ। ঐ সাংসৃ্কলি িাদেরদক 

লেদয়দে এমন এক স্বাধীনিা ো  ালহযকভাদ  স্বাধীনিা মদন হদিও প্রকৃি অদেয পরাধীনিার অদটাপাস। 

 িযমান েুলনয়ার ো িীয় বনাাংরা ও লনকৃি কাদজ  য হৃি হদে নারী। বহাদেি-বরদস্তাোঁরায় আগন্তুকদের মদনারঞ্জন, 

বোকাদন বেিা আকষযর্, অলফস আোিদি  সদের সদে অ কাশোপন, এোই িাদের স্বাধীনিা ও সম্মাদনর রূপ। 

স্বাধীনিার লক আজ  সাংজ্ঞা! 

নারী পুরুদষর উনু্মক্ত বমিাদমশা, অশ্লীি ল দনােন,  লরত্র ল ধ্বাংসী লশক্ষা ও সালহিয  যার কারদর্ পাশ্চািয সমাজ 

এিোই লনদ  বনদম বগদে বে, পশুত্বদকও হার মালনদয়দে িারা। কামনার আগুন স যত্র েলড়দয় লেদয় উম্মাে পশুর 
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আ রর্ করদে। শুধু পযালরস শহদর প্রলিলেন েশ হাজার সিী নারী সম্ভ্রম হারাদে। িার ব দয়ও িজ্জার কো হদিা, 

ফ্রাদের বমলডদকি ব াডয ব াষর্া লেদয়দে, “ফ্রাে াসীদক এ জনয গ য করা উল ি বে, অল দরই ফ্রাদে আর বকান সিী 

নারী পাওয়া োদ না”। িাদের মনুষযত্বদ াধ কি লনদ  বনদম বগদে িা কল্পনাও করা োয় না। এরূপ নারী 

স্বাধীনিাদক লধক্কার, শি লধক্কার।  

লপ্রয় ব াদনরা আমার... 

পলশ্চমা সাংসৃ্কলির প্র ক্তারা ইসিামী সাংসৃ্কলিদক নারীদের জদনয অিযা ার  দি প্র ার করদে। ইসিামদক প্রগলির 

পদে অন্তরায়  দি ল ৎকার ব োঁ াদমল  করদে।  

লকন্তু ইসিাদমর স্বদর্যাজ্জি অ োন আজও ইলিহাদসর  াোঁদক  াোঁদক নারীদের বপ্ররর্া বোগায়। উমু্মি মুলমনীন আদয়শা 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহা একাই ২২১০লে হােীস  র্যনা কদর হােীদসর ভািারদক সমৃদ্ধ কদরদেন। অসাং য জলেি 

মাসআিার সমাধান লেদয় উম্মিদক েীদনর পদে  িা সহজ কদর লেদয়দেন। ইসিামী রীলি-নীলির অনুসরর্ কদর 

রাদ য়া  সরী রহ. হদয়দেন ল শ্বাসী নারীদের আেশয।  িীফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী েু াইো লশক্ষা-েীক্ষায় বেষ্ঠত্ব 

অজযন কদর নারীকূদির জনয আজও অনুকরর্ীয় হদয় আদেন। এরকম হাজার হাজার েৃিান্ত রদয়দে, বে াদন নারীরা 

পলরপূর্য ইসিাদমর গলিদি অ স্থান কদর ল লভন্ন ল ষদয় কৃলিদত্বর স্বাক্ষর রা দি সক্ষম হদয়দেন। 

ব াদনরা আমার..... 

এ েুদগ প্রদয়াজন এমন লনদ লেিপ্রার্ নারীর, লেলন স্বামীভলক্তদি হদ ন উমু্মি মুলমনীন  ােীজা ল নদি  ুয়াইলিে 

রালেয়াল্লাহু ‘আনহার নযায়, বে মলহয়সী দ্বীন ও ইসিাদমর উন্নলিকদল্প সহায়িা কদরলেদিন ন ী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 

ওয়াসাল্লামদক স যস্ব উজাড় কদর। ধধেয, সাংেম ও আল্লাহ বপ্রদম হদ ন ফাদিমা ল নদি  াত্ত্াদ র নযায়, োর ঈমানী 

েৃঢ়িা বেদ  ওমদরর মি অলগ্নপুরুষও ইসিাম গ্রহদর্ অনুপ্রালর্ি হদয়লেদিন। প্রার্ উৎসদগয হদ ন সুমাইয়ার নযায়, 

লেলন ঈমান িযাগ না করার কারদর্ আ ু জাদহদির  শযার আ াদি ইসিাদমর প্রেম শহীে হওয়ার বগৌর  অজযন 

কদরদেন। 

লপ্রয় ব াদনরা........ 

আমরা  াই আপলনও িাদের অনুসরর্ কদর জান্নািুি লফরোউদসর ল রস্থায়ী অলধ াসী হদ ন। স্মরর্ করুন ন ী 

করীম সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম-এর  ার্ী :  

َطاَعْت َزوَْجَها ِقيَل لََها: اْدُخِِل ا»
َ
ُة ََخَْسَها، وََصاَمْت َشْهَرَها، وََحِفَظْت فَرَْجَها، َوأ

َ
بَْواِب اْْلَنَِّة ِشئِْت إَِذا َصلَِّت الَْمْرأ

َ
يِّ أ

َ
  «ْْلَنََّة ِمْن أ

“নারী ে ন পাোঁ  ওয়াক্ত সািাি আোয় করদ , মাদহ রমোদনর সাওম পািন করদ , লনদজর সিীত্ব রক্ষা করদ  

এ াং স্বামীর আনুগিয করদ , িাদক  িা হদ  িুলম বিামার ইো অনুোয়ী জান্নাদির েরজাসমূদহর বে বকাদনা েরজা 

লেদয় জান্নাদি প্রদ শ কদরা।1 

                                                           
1 মুসনাে আহমাে, হােীস নাং ১৬৬১ 
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একজন মুসলিম নারী লহসাদ  আপনাদক স যপ্রেম সািাদির  যাপাদর েত্ন ান হদি হদ । হােীদস কুেসীদি আল্লাহ 

িা‘আিা  দিন,  

نَُّه َمْن َجاَء ُُيَافُِظ َعلَيِْهنَّ لَِوقْتِ »
َ
ِتَك ََخَْس َصلََواٍت وََعِهْدُت ِعنِْدي َعْهًدا أ مَّ

ُ
ْدَخلْتُُه اْْلَنََّة َوَمْن لَْم ُُيَافِْظ َعلَيْهِ إِِّنِّ فََرْضُت لََعَ أ

َ
نَّ ِهنَّ أ

ْبتُُه، َوإِْن ِشئُْت َغَفْرُت ََلُ  فَََل َعْهَد ََلُ ِعنِْدي  «إِْن ِشئُْت َعذَّ

“বহ ন ী, আলম বিামার উম্মদির উপর পাোঁ  ওয়াক্ত সািাি ফরে কদরলে, বে  যলক্ত সময়মি গুরুত্ব সহকাদর িা 

আোয় করদ  আলম িাদক লনজ লজম্মায় জান্নাদি প্রদ শ করা , আর বে সািাদির  যাপাদর েত্ন ান হদ না িার 
প্রলি আমার বকান োয়-োলয়ত্ব বনই। ইো করদি ক্ষমা কর , নদ ৎ শালস্ত লে ”।2 

সািাদির পরপরই একজন মুসলিদমর জনয মাদহ রমোদনর সাওম পািন করা একান্ত জরুরী। সাওদমর ফলেিি 

সম্পদকয রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাম  দিন, 

مَ  َما ََلُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا َرَمَضاَن، َصامَ  َمنْ »  «َذنْبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

“বে  যলক্ত ঈমাদনর সাদে সাওয়াদ র আশায় মাদহ রমোদনর সাওম পািন করদ , িার লপেদনর স  গুনাহ ক্ষমা 
হদয় োদ ”।3 

সািাি ও সাওদমর সাদে সাদে পেযার  যাপাদর েোেে গুরুত্ব লেদি হদ । লহজা  িো পেযার ল ধান গ্রহর্ করার 

মাধযদমই একজন নারী িার সম্মান ও মেযাো লেলকদয় রা দি পাদর।  িা হদে, 

َها﴿ يُّ
َ

أ َِٰجَك  قُل ٱنلَِّبُّ  َيَٰٓ ۡزَو
َ

تَِك  ِّلِ َٰبِيبِِهنَّ   ِمن َعلَۡيِهنَّ  يُۡدنِيَ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َونَِسآءِ  َوَبَنا َٰلَِك  َجَل ۡدَنَٰٓ  َذ
َ

ن أ
َ

ُ  َوََكنَ  يُۡؤَذۡيَن   فََل  ُيۡعَرۡفنَ  أ  َغُفوٗرا ٱّللَّ
 [  ٩٥: االحزاب] ﴾ ٥٩ رَِّحيٗما

“বহ ন ী, িুলম বিামার স্ত্রী, কনযা ও মুলমনদের স্ত্রীদেরদক  ি, িারা বেন িাদের  ােদরর লকয়োাংশ লনদজদের উপর 

বেদন বনয়, এদি কদর িাদেরদক ব না সহজ হদ , ফদি িাদেরদক উত্ত্যক্ত করা হদ  না। আল্লাহ িা‘আিা ক্ষমাশীি 

ও পরম েয়ািু।” [সূরা আি-আহো , আয়াি: ৫৯] 

আধুলনক নারীরা মদন করদে পাশ্চাদিযর বরাদি গা ভালসদয় লেদি পারদিই  ুলে উন্নলির উচ্চ  ূড়ায় বপৌঁেদি 

পারদ । এক ারও লক িারা বভদ  বেদ দেন, বে পদে িারা  িদেন বস পে বেদক ক নও লফদর আসদি পারদ ন 

লক-না? আপনারা লক ক দনা বভদ  বেদ দেন বকাোয় লগদয় োমদ  আপনাদের জী নদভিা? 

ল ন্তা কদর বে ুন, বকান পে গ্রহর্ করদ ন। এ নও সময় আদে। এ নও আপনারা অিীদির বগৌর েীপ্ত 

কীলিযসমূদহর পুনরা ৃলত্ত্  োদি পাদরন। আজও আপনাদের বেদক জন্ম লনদি পাদর লেলিজয়ী  ীর বসনানী, েুদগর 

সাহসী নকী , মুহালিস, মুফাসলসর। আপনাদের বকাি বেদক ধিরী হদি পাদর মুসলিম জালির কান্ডারী। িাই 

আসুন, আমরা বস পদেই অগ্রসর হই। আল্লাহ সকদির প্রদ িা ক ুি করুন। আমীন!! 

সমাপ্ত 

                                                           
2 সুনান আ ু োউে, হােীস নাং ৪৩০ 
3 সহীহ  ু ারী, হােীস নাং ৩৮ 
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