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হাদীসের আস াসে আদর্শ স্বামী   
 
আল্লাহ তা‘আ া বস সেন,  

نۡ ۡۦ ۡتِهَِۡءاَي َۡۡوِمنۡ ﴿
َ
ِنۡ ۡلَُكمَۡخلَقَۡۡأ نُفِسُكمۡ ۡم 

َ
زۡ ۡأ

َ
ۡوََجَعَلَۡۡهاإَِلۡ ۡا ُۡكُنوۡ ل ِتَسۡ ۡاجۡ َو ۡأ

ةۡ َۡنُكمبَيۡ  َودَّ َۡۡمَّ ُرونَۡۡمۡ ل َِقوۡ ۡت َۡي ۡٓأَلۡلَِكَۡذ ِۡۡفۡۡإِنَّۡۡة  َۡورَح   [  ١٢: الروم] ﴾٢١َۡۡيَتَفكَّ
“আর তাাঁর রনদর্শনাব ীর মসযে রসয়সে লয, রতরন লতামাসদর 

জনে লতামাসদর লেসেই স্ত্রীসদর েৃরি েসরসেন, যাসত লতামরা তাসদর 
োসে প্রর্ারি পাও। আর রতরন লতামাসদর মসযে ভাস াবাো ও দয়া 
েৃরি েসরসেন। রনশ্চয় এর মসযে রনদর্শনাব ী রসয়সে লে েওসমর 
জনে, যারা রিিা েসর”। [েূরা : আর্-রূম: ২১] 
হাদীসে এসেসে, 

ي  َعن   َعبَّاٍس، ابْن   َعن   مْ »: قَاَل  وََسلََّم، َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  انلَّب  مْ  َخْْيهكه  َخْْيهكه
، ْهل ه 

َ
نَا ِل 

َ
مْ  َوأ ْهل   َخْْيهكه

َ
 «ِل 

ইবন আব্বাে রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা লেসে বরণশত, নবী 
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন, “লতামাসদর মসযে লে 
বেরিই েসবশাত্তম লয তার স্ত্রীর রনেট উত্তম, আর আরম লতামাসদর 
মসযে আমার স্ত্রীসদর রনেট েসবশাত্তম বেরি”।1 

                                                            

1 ইবন মাযাহ: হাদীে নাং ১৯৭৭, রতররমযী: হাদীে নাং ৩৮৯৫।   
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স্বামী-স্ত্রী এসে অসনের অযশাঙ্গ। মানুষ লযমন তার অসযশে 
অঙ্গ রনসয় পূণশ জীবসনর োয লপসত পাসর না, লতমরন এেজন ল াে 
এেজন ভা  স্বামী বা স্ত্রী োড়াও পূণশাঙ্গ মানুষ হসত পাসর না। এসে 
অপরসে যতটা বুঝসত পারসব তাসদর জীবন ততটাই েুন্দর ও 
মযুময় হসব। এেজন পুরুসষর জীবসন লযমন অনেতম আর্া োসে 
ভাস া এেজন স্ত্রী পাওয়া, লতমরনভাসব এেজন লমসয়রও জীবসন 
েবসিসয় বড় িাওয়া পাওয়া হস া ভাস া এেজন স্বামী ভাসযে জুটা। 
এেমাত্র এেজন আদর্শ স্বামীই পাসর তার স্ত্রীর জীবনসে পূণশ েসর 
রদসত। স্বামীর বারড়র ল ােজন যতই খারাপ লহাে, যতই রনষু্ঠর 
লহাে, স্বামী যরদ তার স্ত্রীসে বুঝসত পাসর, তাসে ভাস াবাো রদসয় 
পূণশ েসর রদসত পাসর, তসব তাসদর োংোর জীবন অনারব  েুসখ 
ভরপুর হসয় যাসব। লেখাসন পাওয়া যাসব জান্নাসতর েন্ধান। এজনে 
এেজন ভা  স্বামী পাওয়াও রেন্তু ভাসযের বোপার। রােূ  োল্লাল্লাহু 
আ াইরহ ওয়াোল্লাম েমগ্র মানবজারতর জনে উত্তম আদর্শ। রতরন 
এেরদসে লযমন এেজন নবী-রােূ , লেনাপরত, রাষ্ট্রপরত, অনেরদসে 
রতরন তার স্ত্রীসদর রনেট েবসিসয় ভাস াবাোর পাত্র রেস ন। এেজন 
স্বামী রহসেসব আপরন রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসে যরদ 
আপনার আদর্শ বানাসত পাসরন তসব পৃরেবীর েব স্ত্রীরাই েুখী 
হসবন, আপনার োংোরটা োনায় োনায় ভসর যাসব ভাস াবাোয়। 
আপরন পাসবন আপনার স্ত্রীর েীমাহীন ভাস াবাো, আপনার স্ত্রী 
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আপনাসে রনসয় েেস র োসে যবশ েরসব। ব সব, এমনই এেজন 
স্বামী তার জীবসন স্বপ্ন রে । স্বামী রহসেসব রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ 
ওয়াোল্লাম রেস ন পৃরেবীর লেি মহামানব। রে রে োজ েরস  
আপরন এেজন আদর্শ স্বামী হসবন এবাং স্বামী রহসেসব রােূ  
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম লেমন রেস ন তা রনসে আস ািনা 
েরা হস া:   
স্ত্রীর োসজ েহসযারযতা েরা:  

আপরন বাইসরর োজ েসর এসে লদখস ন আপনার স্ত্রীর 
রান্না বা অনোনে োসজ রব ম্ব হসে, এসত আপরন ভ্রূেুরট না েসর 
তার োসজ েহসযারযতা েরুন, লদখসবন আপনাসে লে েত 
ভাস াবাসে। রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম তাাঁর স্ত্রীসদর ঘসরর 
োসজ েহসযারযতা েরসতন। 

، َعن   ْسوَد 
َ
لْته : قَاَل  اِل

َ
ي  ََكنَ  َما ََعئ َشَة، َسأ  يف   يَْصنَعه  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  انلَّب 

؟ ْهل ه 
َ
ْهنَة   يف   ََكنَ »: قَالَْت  أ ، م  ْهل ه 

َ
إ َذا أ

اَلةه  َحََضَت   فَ اَلة   إ َل  قَامَ  الصَّ  «الصَّ
 আেওয়াদ রারদয়াল্লাহু ‘আনহু লেসে বরণশত, আসয়র্া 

রারদয়াল্লাহু ‘আনহাসে রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম ঘসর 
তার স্ত্রীসদর োসে েী েী েরসতন তা রজসেে েরা হস া। রতরন 
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ব স ন, “রতরন স্ত্রীসদর োসজ েহসযারযতা েরসতন, আর যখন 
নামাসযর েময় হসতা তখন রতরন নামাসয লযসতন”। 1 

েুতরাাং রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম প্রতাপ 
লদখাসনার মত ল াে রেস ন না। বরাং রনসজর োজ রনসজই 
েরসতন। এ হাদীে দ্বারা রতরন  উম্মতসে এ রর্ক্ষা রদসয়সেন লয, 
স্ত্রীসদর োসে ভাস া বেবহার েরসত হসব, তাসদর োসে ঔদ্ধতে 
আিরণ েরা যাসব না। 
বারড়সত রনসজর োজ রনসজই েরা:   

আপনার স্ত্রী বারড়সত েিান েিরত  া ন পা ন, োাংোররে 
োজ ইতোরদ ঝাসম ায় েব েময় বেস্ত োসেন। ফস  অসনে েময় 
আপনাসে েময় রদসত পাসরন না। তাসত আপরন তার উপর রায না 
েসর আপনার লোট খাট োজ আপরন রনসজই লেসর লফ সত 
পাসরন। রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম এটাই েরসতন।  

َل 
َ
ل   َسأ َكانَ : ََعئ َشةَ  رَجه

َ
وله  أ ؟ يف   َيْعَمله  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه : قَالَْت  بَيْت ه 

وله  ََكنَ  َنَعمْ » فه  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه ، ََيْص  ، َوََي يطه  َنْعلَهه  َوَيْعَمله  ثَْوَبهه
مْ  َيْعَمله  َكَما بَيْت ه   يف   كه َحده

َ
 «بَيْت ه   يف   أ

এে ল াে আসয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহাসে রজসেে েরস া, 
রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম ঘসর রে োজ েরসতন? 

                                                            

1 বুখারী, হাদীে নাং ৬০৩৯।  
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উত্তসর আসয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, “হোাঁ, রােূ  োল্লাল্লাহু 
আ াইরহ ওয়াোল্লাম রনসজর োপড় রনসজ লে াই েরসতন, জুতা 
লমরামত েরসতন এবাং পুরুষরা ঘসর যা েসর রতরন তা েরসতন”।1  
স্ত্রীসে যোযে েম্মান লদওয়া ও পাররবাররে োসজ তার পরামর্শ 
লনওয়া:   

আপনার পররবাসরর েব লোট বড় রেদ্ধাসি আপনার স্ত্রীর 
মতামত গ্রহণ েরুন। তাসে েম্মান লদখান, লদখসবন লেও আপনাসে 
অসনে েম্মান েরসব। লেননা নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম 
উম্মসতর নানা েমেো তাাঁর স্ত্রীসদর োসে জানাসতন। তাাঁরা রােূ  
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসে পরামর্শ রদসতন। লযমন: 
হুদাইরবয়ার েরন্ধর েময় রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম 
োরফরসদর োসে িুরি লর্ষ েসর োহাবাসদরসে হারদর পশু যবাই 
েরসত রনসদশর্ লদন। রেন্তু তাাঁরা রােূস র রহেমত বুঝসত না লপসর 
যবাই েরসত রব ম্ব েসরন, এসত রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ 
ওয়াোল্লাম রাযারিত হসয় উসম্ম ো ামাহ্  রারদয়াল্লাহু আনহার রনেট 
প্রসবর্ ঘটনা জানান। রতরন এ েমেো েমাযাসন েুন্দর মতামত লদন।  

َمره  قَاَل  لْته : - عه ل َك  َفَعم  َ ، ِل  ْعَماًلا
َ
ا: قَاَل  أ نْ  فََرغَ  فَلَمَّ يَّة   م  ، قَض  تَاب  وله  قَاَل  الك   رَسه

ْصَحاب ه   وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اّللَّ  
َ
وا»: ِل  وا قهومه وا ثهمَّ  فَاْْنَره  َما فََواّللَّ  : قَاَل  ،«اْحل قه

                                                            

1 মুেনাসদ আহমদ: হাদীে নাং ২৪৭৪৯, েহীহ ইবন রহব্বান: হাদীে নাং ৫৬৭৬-
৫৬৭৭।  
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مْ  قَامَ  نْهه ل   م  اٍت، ثاََلَث  َذل َك  قَاَل  َحّتَّ  رَجه ا َمرَّ مْ  لَمْ  فَلَمَّ مْ  َيقه نْهه َحد   م 
َ
مي  ََعَ  َدَخَل  أ

ه
 أ

َ  َما لََها فََذَكرَ  َسلََمَة، نَ  لَق  ، م  مي  َفَقالَْت  انلَّاس 
ه
َّ  يَا: َسلََمةَ  أ ، نَب  ُته بي  اّللَّ 

َ
 َذل َك، أ

جْ  ا تهَكليمْ  ًلَ  ثهمَّ  اْخره َحدا
َ
مْ  أ نْهه ، م  وَ  بهْدنََك، َتنَْحرَ  َحّتَّ  ََك َمةا  َحال َقَك  َوتَْدعه

ا يهَكليمْ  فَلَمْ  َفَخَرجَ  َفيَْحل َقَك، َحدا
َ
مْ  أ نْهه ، َْنَرَ  َذل َك  َفَعَل  َحّتَّ  م   َحال َقهه  وََدََع  بهْدنَهه

، ا فََحلََقهه ْوا فَلَمَّ
َ
وا، َذل َك  َرأ وا قَامه مْ  وََجَعَل  َفنََحره هه ا ََيْل قه  َبْعضه  ََكدَ  َحّتَّ  َبْعضا

مْ  هه ا َيْقتهله  َبْعضه ا َبْعضا  َغمًّ
“(এ ঘটনারট উসল্লখ েসর) উমর রারদয়াল্লাহু আনহু বস রেস ন, আরম 
এর জনে (অেশাৎ ধযযশহীনতার োফফারা রহোসব) অসনে লনে আম  
েসররে। বণশনাোরী বস ন, েরন্ধপত্র ল খা লর্ষ হস  রােূ ুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম োহাবীযণসে ব স ন, লতামরা উঠ 
এবাং যবাই ের ও মাো োরমসয় লফ । বণশনাোরী বস ন, আল্লাহর 
েেম! রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম তা রতনবার ব ার 
পরও লেউ উঠস ন না। তাসদর োউসে উঠসত না লদসখ রােূ ুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম উসম্ম ো ামাহ রারদয়াল্লাহু আনহার 
োসে এসে ল ােসদর এ আিরসণর েো বস ন। উসম্ম ো ামা 
রারদয়াল্লাহু আনহা ব স ন, লহ আল্লাহর নবী, আপরন যরদ তাই িান, 
তাহস  আপরন বাইসর যান ও তাসদর োসে লোসনা েো না বস  
আপনার উট আপরন নাহর (যসবহ) েরুন এবাং কু্ষরোর লডসে মাো 
মুরড়সয় রনন। লে অনুযায়ী রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম 
লবররসয় লযস ন এবাং োসরা োসে লোসনা েো না বস  রনসজর পশু 
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যবাই েরস ন এবাং কু্ষরোর লডসে মাো মুরড়সয় রনস ন। তা লদসে 
োহাবীযণ উসঠ দাাঁড়াস ন ও রনজ রনজ পশু েুরবানী রদস ন এবাং 
এসে অপসরর মাো োরমসয় রদস ন। অবস্থা এমন হস া লয, ভীসড়র 
োরসণ এসে অপসরর উপর পড়সত  াযস ন”। 1 
স্ত্রী ও পররবার পররজসনর োসে বদানেতা ও েুন্দর আিরণ:  

রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম তার স্ত্রী ও পররবার 
পররজসনর োসে েুন্দর আিরণোরী রেস ন, তাসদর োসে লোম  
ভাষায় েো ব সতন, মাসঝ মাসঝ হারে ঠাট্টা েরসতন, তাসদর োসে 
ভাস াবাো ও বদানেতার োসে আিরণ েরসতন। 

আসয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন, রােূ  োল্লাল্লাহু 
আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন, “লতামাসদর মসযে পূণশাাংয ঈমানদার 
লেই বেরি লয উত্তম িররসত্রর ও তার পররবাসরর োসে েদবেবহার 
েসর”। (রতররমযী)  
 ইবসন ো‘দ রহ. আসয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা লেসে বণশনা 
েসরন, তাসে নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর ঘসর এোসি 
অবস্থানো ীন েমসয়র স্বভাব েম্পসেশ রজসেে েরা হস া, রতরন 
বস নঃ “রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম রেস ন েবসিসয় 
লোম  বেরি, েদা েবশদা হাসেোজ্জ্ব , রতরন েখনও তার েঙ্গীসদর 

                                                            

1 বুখারী, হাদীে নাং ২৭৩১।  
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োমসন (তার রর্িািাররতা ও পররপূণশ েম্মানসবাসযর োরসন) পা 
প্রোররত েসর বেসতন না”।  
স্ত্রীর উপর অযো রায না েরা, তারা লরসয লযস  ধযযশে যারণ েরা:  

َ  ََعئ َشةَ  َعنْ  ه  رَض  وله  يل   قَاَل : قَالَْت  َعنَْها، اّللَّ  إ ّني »: وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه
ْعلَمه 

َ
نْت   إ َذا َِل ، َعّني  كه يَةا نْت   َوإ َذا َراض  َّ  كه لْته : قَالَْت  «َغْضَب  ََعَ نْ : َفقه ْينَ  م 

َ
 أ

ا: " َفَقاَل  َذل َك؟ َتْعر فه  مَّ
َ
نْت   إ َذا أ ، َعّني  كه يَةا إ نَّك   َراض 

ول يَ  فَ ٍد، َورَبي  ًلَ : َتقه َمَّ  حمه
نْت   َوإ َذا َّ  كه يمَ  َورَبي  ًلَ : قهلْت   َغْضَب، ََعَ َجْل : قهلْته : قَالَْت "  إ بَْراه 

َ
وَل  يَا َواّللَّ   أ  رَسه

، ره  َما اّللَّ  ْهجه
َ
 َمَك اسْ  إ ًلَّ  أ

আসয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা লেসে বরণশত, রতরন বস ন, রােূ ুল্লাহ্ 
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম আমাসে ব স ন, “আরম জারন েখন 
তুরম আমার প্ররত খুরর্ োে এবাং েখন রাযারিত হও।” আরম 
ব  াম, রে েসর আপরন তা বুঝসত েক্ষম হন? রতরন ব স ন, তুরম 
প্রেন্ন োেস  ব , মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর রব-এর 
েেম! রেন্তু তুরম আমার প্ররত নারাজ োেস  ব , ইবরাহীম 
আ াইরহে ো াসমর রব-এর েেম! শুসন আরম ব  াম, আপরন 
রঠেই বস সেন। আল্লাহর্ েেম, ইয়া রােূ াল্লাহ্! লে লক্ষসত্র শুযু 
আপনার নাম মুবারে উচ্চারণ েরা লেসেই রবরত োরে। 1 
লপ্রম ও লরামারিেতা:    

                                                            
1 বুখারী, হাদীে নাং ৫২২৮, মুের ম, হাদীে নাং ২৪৩৯।  
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আপরন আপনার স্ত্রীর োসে েবেময় ভাস াবাোর েো 
ব সবন, তাসে লরামারিেতা রদসয় ভরপুর েসর রাখসবন। আপনার 
স্ত্রী হয়ত ঘুরসত পেন্দ েসরন, তাসে মাসঝ মাসঝ দূসর লোোও 
লবড়াসত রনসয় যান, হাররসয় যান লোসনা অজানা প্রাসি। রােূ  
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম তাাঁর স্ত্রীসদরসে অসনে েফসর রনসয় 
লযসতন।  

نْته »: قَالَْت  ََعئ َشةَ  َعنْ  ْْشَبه  كه
َ
نَا أ

َ
، َوأ ه  ثهمَّ  َحائ ض  له نَاو 

ه
َّ  أ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  انلَّب 

ع   ََعَ  فَاهه  َفيََضعه  وََسلَّمَ  ، َموْض  َّ ، يف  قه  فَيَْْشَبه َتَعرَّ
َ
نَا الَْعْرَق  َوأ

َ
، َوأ ه  ثهمَّ  َحائ ض  له نَاو 

ه
 أ

 َّ ع   ََعَ  فَاهه  َفَيَضعه  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  انلَّب  َّ  َموْض   «يف 
আসয়র্া রারদয়াল্লাহু আনহা লেসে বরণশত, রতরন বস ন, আরম 

হাসয়জ অবস্থায় পারন পান েসর লে পাত্র রােু ুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আ াইরহ ওয়াোল্লামসে রদতাম। আমার মুখ  াযাসনা স্থাসন রতরন 
তাাঁর মুখ  ারযসয় পান েরসতন। আরম হাসয়জ অবস্থায় হাসড়র টুেরা 
িুসষ তা রােু ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসে রদতাম। রতরন 
আমার মুখ  াযাসনা স্থাসন তার মুখ  াযাসতন। 1 

ول   َمعَ  َخرَْجته : قَالَْت  ََعئ َشةَ  َعنْ  يَفةه  َوأنا وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اهلل   رَسه  اللَّْحم   َخف 
نْلَا ًلا  َفََنَ ْصَحاب ه   َفَقاَل  َمَْن 

َ
وا»: ِل  مه َساب َقك   َحّتَّ  َتَعايَلْ »: يل   قَاَل  ثهمَّ  «َتَقدَّ

ه
 فََساَبَقّن   أ

نْلَا اللَّْحمَ  ََحَلْته  َوقَدْ  آَخَر، َسَفرٍ  يف   َمَعهه  َخرَْجته  ثهمَّ  «فََسبَْقتههه  ًلا  َفََنَ  َفَقاَل  َمَْن 

                                                            
1 মুের ম, হাদীে নাং ৩০০।  
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ْصَحاب ه  
َ
وا»: ِل  مه ك   َتَعايَلْ : يل   قَاَل  ثهمَّ  «َتَقدَّ َساب قه

ه
ه   فَََضََب  فََسبََقّن   فََساَبَقّن  "  أ  ب يَد 

ه  »: َوقَاَل  َكت ف    «ب ت لَْك  َهذ 
আসয়র্া রারদয়াল্লাহু আনহা বস ন, “এেবার আরম রােূ  

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর োসে এে অরভযাসন লবর হ াম, 
তখন আরম অল্প বয়েী রে াম, র্রীর লতমন লমাটা রে  না। রতরন 
তার োেীসদরসে ব স ন, লতামরা আসয ি , ফস  তারা এরযসয় 
লয । অতঃপর রতরন আমাসে ব স ন, এসো আমরা লদৌঁড় 

প্ররতসযারযতা লদই, প্ররতসযারযতায় আরম এরযসয় লয াম। এরপসর 
আমার র্রীসর লমদ লবসড় লয , এেটু লমাটা হ াম। একদা এক 
সফরর রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম আবার োেীসদরসে 
ব স ন, লতামরা আসয ি , ফস  তারা এরযসয় লয । অতঃপর 
আমাসে ব স ন, এসো আমরা লদৌড় প্ররতসযারযতা লদই, 
প্ররতসযারযতায় রতরন এবার এরযসয় লযস ন। রতরন লহসে লহসে 
ব স ন, এটা লতামার পূসবশর প্ররতসযারযতার উত্তর (অেশাৎ তুরম আসয 
প্রেম হসয়রেস , এবার আরম প্রেম হ াম, তাই মন খারাপ 
েসরানা)।1  

                                                            

1  নাোয়ী, হাদীে নাং ৮৮৯৪, মুেনাসদ আহমদ, হাদীে নাং ২৪১১৯। 
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ইমাম রতররমযী তার েুনান রেতাসবর অযোসয়র রর্সরানাম 
রিনা েসরন: ‘রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম এর রারত্রো ীন 
লখার্যল্প গুজব েম্পসেশ যা বরণশত।’  

োযী ‘ইয়াদ রহ. বস ন, বরণশত আসে লয, আ ী রারদয়াল্লাহু 
‘আনহু বস ন, “লতামরা এ অিরসে রেেুক্ষন পরপর র্ািনা দাও, 
লেননা তা ল াহার প্ররতযযরনর মত আওয়াজ েরসত োসে”। 
 রতরন আসরা বস ন, “মানুসষর অিরসে যখন তার অপেন্দ 
োজ েরসত ব া হয় তখন লে অন্ধ হসয় যায় অেশাৎ লে আর োজ 
েরসত পাসর না”। 
 ইবসন আব্বাে রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমা হসত বরণশত, রতরন 
বস ন, “যখন লতামরা রফেসহর মাে া মাোসয়  শুনসত শুনসত 
এেটু রবরিসবায েরসব তখন লতামরা েরবতা ও আরবসদর রেো 
োরহনী শুসনা”। 
স্ত্রীসে েদুপসদর্ লদওয়া ও বুঝাসনা: 

আপনার পররবাসরর লে রে রেম তা আপরন আপনার 
স্ত্রীসে আসযই জারনসয় রদন। তাসে েবার স্বভাব িররত্র েম্পসেশ 
যারণা রদস  লে অনুযায়ী তাসদর োসে রমস  রমসর্ ি সত েহজ 
হসব। মাসঝ মসযে আপরন তাসে রবরভন্ন েদুপসদর্ লদন, তাসে 
আপনার বাস্তব অবস্থা েম্পসেশ বুঝান। এসত লে আপনাসে আসরা 
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লবর্ী ভাস াবােসব। রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম রবরভন্ন 
অনুষ্ঠাসন নারীসদরসে েদুপসদর্ রদসতন। বুখারী ও মুের সম এসেসে,   

ب   َعنْ 
َ
َريَْرةَ  أ َ  هه ه  رَض  ، اّللَّ وله  قَاَل : قَاَل  َعنْهه : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه

وا» ، اْستَوْصه إ نَّ  ب النيَساء 
ةَ  فَ

َ
ل َقْت  الَمْرأ نْ  خه لٍَع، م  ْعَوجَ  َوإ نَّ  ض 

َ
ءٍ  أ لَع   يف   ََشْ  الضي

ْعاَلهه،
َ
إ نْ  أ

هه  َذَهبَْت  فَ يمه ، تهق  تَهه ْعَوَج، يََزْل  لَمْ  تََرْكتَهه  َوإ نْ  َكََسْ
َ
وا أ  «ب النيَساء   فَاْستَوْصه

 আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু লেসে বরণশত। তততি 
বরেি, রােূ ুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন, লতামরা 
নারীসদর বোপাসর উত্তম বেবহাসরর উপসদর্ গ্রহণ েরসব। লেননা 
নারী জারতসে পাাঁজসরর হাড় দ্বারা েৃরি েরা হসয়সে। আর পাাঁজররর 
হাড়গুরোর মযে লেসে উপসরর হাড়রট অরযে বাাঁো। তুতি যতদ 
তা সসাজা কররত যাও, তাহস  তা লভসঙ্গ লফ সব আর যরদ লেসড় 
দাও, তাহস  েব েময় তা বাোই লেসে যাসব। কারজই িারীরদর 
োসে ে োণ েরার উপসদর্ গ্রহণ ের।1 
স্ত্রীর পররবার ও বান্ধবীসদরসে ভাস াবাো:  

স্বামীর পররবার ও রপ্রয়জনসে আদর আপোয়ন ও 
ভাস াবাো লযমন স্ত্রীর দারয়ত্ব লতমরনভাসব স্ত্রীর পররবার ও বনু্ধ 
বান্ধবসে উত্তমরূসপ আরতসেয়তা ও আদর যত্ন েরাও স্বামীর দারয়ত্ব 
ও েতশবে। হাদীসে এসেসে, রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম 

                                                            
1 বুখারী: হাদীে নাং ৩৩১, মুের ম: হাদীে নাং ১৪৬৮।  
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খাদীজা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার বান্ধবীর লখাাঁজ খবর রনসতন ও তার 
জনে খাবার পাঠাসতন।  

ْرته  َما: قَالَْت  ََعئ َشَة، َعنْ  ي  ن َساء   ََعَ  غ  جيَةَ  ََعَ  إ ًلَّ  وََسلََّم، َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  انلَّب   َخد 
ْكَها، لَمْ  َوإ ّني  ْدر 

ه
وله  َوََكنَ : قَالَْت  أ اَة، َذبَحَ  إ َذا وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اهلل   رَسه  الشَّ

وله  لهوا»: َفيَقه رْس 
َ
قَاء   إ َل  ب َها أ ْصد 

َ
جيَةَ  أ ْغَضبْتههه : قَالَْت  «َخد 

َ
ا، فَأ لْته  يَْوما جيَةَ : َفقه  َخد 

وله : َفَقاَل  قْته  قَدْ  إ ّني » وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اهلل   رَسه بََّها رهز   «حه
আসয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহার লেসে বরণশত, রতরন বস ন, 

“আরম খাদীজা রারদয়াল্লাহু ‘আনহা োড়া নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ 
ওয়াোল্লাসমর পত্নীসদর আর োউসে ঈষশা েরর রন, যরদও আরম 
তাাঁসে পাই রন। রতরন বস ন, রােু ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ 
ওয়াোল্লাম যখন বেরী যসবহ েরসতন তখন ব সতন, এর লযার্ত 
খাদীজার বান্ধবীসদর পারঠসয় দাও। একতদি আতি তাাঁরক রাযারিত 
ের াম, আর ব  াম, খাদীজাসে এতই ভাস াবাসেন? রােু ুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম তখন ব স ন, তার ভাস াবাো 
আমার অিসর লযাঁসে লদওয়া হসয়সে”।1 
েিাসনর প্ররত যত্ন লনয়া:  

আপরন তখনই এেজন রপ্রয় স্বামী হসবন যখন আপনার 
স্ত্রীসে েিানসদর  া ন পা সনর োসজ েহসযারযতা েরসবন। আপরন 

                                                            
1 মুের ম, হাদীে নাং ২৪৩৫।  
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োরা রাত নাে লডসে ঘুমাসবন আর আপনার স্ত্রী এেটু পর পর 
বাচ্চার রভজা োপড় পাল্টাসব, এভাসব হস  আপনার স্ত্রী আপনাসে 
এেজন স্বােশপর ভাবসবন। আপরনও তার োসজ যতটুেু পাসরন 
েহসযারযতা েসরন। রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম 
বাচ্চাসদরসে খুব ভাস াবােসতন।   

نَس   َعنْ 
َ
يْته  َما" قَاَل  َمال ٍك  بْن   أ

َ
ا َرأ َحدا

َ
رَْحمه  أ

َ
يَال   أ نْ  ب الْع  وله  م  ه  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه  اّللَّ

  وََسلَّمَ  َعلَيْه  
আনাে ইবন মার ে রারদয়াল্লাহু আনহু লেসে, রতরন বস ন, 

“পররবার পররজসনর প্ররত রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর 
মত এত দয়াবান োউসে লদরখরন”। 1   

বুখারর ও মুের সম আনাে রারদয়াল্লাহু ‘আনহু লেসে বরণশত, 
রতরন বস ন, রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন, “আরম 
নামায শুরু েসর  ম্বা েরসত িাই, তসব রর্শুর োন্না শুসন হা ো 
েসর লর্ষ েরর, োরণ আরম মাসয়র েসির তীব্রতা জারন”।   

বাচ্চাসদরসে আনন্দ লদওয়ার জনে রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ 
ওয়াোল্লাম লয তাসদরসে আদর েরসতন এবাং ভাস া বােসতন এর 
আরও প্রমাণ হ ,  

                                                            
1 েহীহ ইবন রহব্বান: হাদীে নাং ৫৯৫০।  
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ب   َعنْ 
َ
َريَْرَة، أ نَّ  هه

َ
وَل  أ ل   يهْؤَت  ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اهلل   رَسه وَّ

َ
 ب أ

، وله  اثلََّمر  مَّ »: َفيَقه ينَت نَا، يف   نَلَا بَار كْ  اللهه نَا، َوف   َمد  نَا، َوف   ث َمار  دي نَا َوف   مه  بََرَكةا  َصاع 
يه   ثهمَّ  ،«بََرَكةٍ  َمعَ  ْعط  ْصَغرَ  يه

َ
هه  َمنْ  أ ه نَ  ََيَْضه ان   م  ْْلَ  الْو 

আবু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু হসত বরণশত, রতরন বস ন, 
“লমৌেুসমর প্রেম ফ  রােু ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লামসে 
লদওয়া হত। রতরন তখন ব সতন, লহ আল্লাহ! আমাসদর মদীনায় 
আমাসদর ফস  (বা উৎপন্ন ফেস ) আমাসদর মুদ্দ-এ ও আমাসদর  
ো‘-এ বরেত দান েরুন, বরেসতর উপর বরেত দান েরুন।” 
অতপর রতরন ফ রট তাাঁর রনেট উপরস্থত েবসিসয় লোট রর্শুসে 
রদসয় রদসতন”। 1 
স্ত্রীসে পদশায় রাখা:  

পদশা েরার অেশ হসে, আল্লাহ্  এবাং তাাঁর রােূ  মুহাম্মাদ 
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর আনুযতে েরা। সকিিা তাাঁরদর 
আিুগতয প্রততটি ির-নারীর উপর ফরয েরা হসয়সে। তাই 
এেজন আদর্শ স্বামী রহসেসব আপনার দারয়ত্ব ও েতশবে হস া স্ত্রীসে 
পদশায় রাখা।  

আল্লাহ্  তা‘আ া নারীসদরসে পদশার রনসদশর্ রদসয় বস ন:  

                                                            
1  মুের ম, হাদীে নাং ১৩৭৩।  
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ب ِۡۡمنۡ ۡنَُۡضض َۡيغۡ ۡتِِۡمَن ُۡمؤۡ ل ِلۡ َۡوقُل﴿
َ
ِۡدينَُۡيبۡ َۡوَلۡۡفُُروَجُهنَّۡۡنََۡفظۡ َوَيحۡ ۡرِهِنََّۡص ۡأ

ۡۡزِينََتُهنَّۡ ََۡۡها ِۡمنۡ َۡظَهرََۡۡماۡإِلَّ َِۡول  ۡ ِِۡبُُمرِهِنَّۡۡنَۡبۡ ض  ۡۡزِينََتُهنَِّۡۡدينَُۡيبۡ َۡوَلُۡۡجُيوبِِهنَّ ََۡۡعَ ۡإِلَّ
وۡ ِِۡلُُعوََلِِهنَّۡ

َ
وۡ ۡئِِهنََّۡءابَا ۡۡأ

َ
وۡ ُۡبُعوََلِِهنَّۡۡءَِۡءابَا ۡۡأ

َ
بۡ ۡأ

َ
وۡ ۡئِِهنََّۡنا ۡأ

َ
بۡ ۡأ

َ
وۡ ُۡبُعوََلِِهنَّۡۡءَِۡنا ۡأ

َ
ۡنِِهنََّۡو ۡإِخۡ ۡأ

وۡ 
َ
وۡ ۡنِِهنََّۡو ۡإِخۡ ۡبَِنۡ ۡأ

َ
َخَو ۡۡبَِنۡ ۡأ

َ
وۡ ۡتِِهنَّۡأ

َ
وۡ ۡئِِهنَّۡنَِسا ۡۡأ

َ
َۡۡماۡأ ي َۡۡملََكت 

َ
وُِۡۡنُهنََّۡم ۡأ

َ
ۡبِعِيَۡلتَّ ۡٱۡأ

ِۡ ِلَۡۡغي  و 
ُ
ِۡٱۡأ وِۡۡلر َِجالِۡٱِۡمنََۡۡبةِۡرۡ ل 

َ
فۡ ٱۡأ ِ ِينَۡٱۡلِۡلط  ۡ َۡهُروا َۡيظۡ ۡلَمۡ َّۡلَّ َۡوَلۡۡءِ ۡلن َِسا ۡٱۡتَِۡر َۡعوۡ ََۡعَ

ِۡ رۡ ۡنَۡبۡ يَض 
َ
ِۡٱۡإَِلۡۡا َۡوتُوُبوۡ ۡزِينَتِِهنَّ ِۡۡمنِۡفيَُۡيۡ َۡماۡلَمَِۡلُعۡ ُۡجلِِهنَّۡبِأ اّۡللَّ يُّهَََۡۡجِيع 

َ
ۡأ

 [  ١٢: انلور] ﴾٣١ۡۡلُِحونَُۡتفۡ ۡلََعلَُّكمۡ ِۡمُنونَُۡمؤۡ ل ۡٱ
“আর মুরমন নারীসদরসে ব , লযন তারা তাসদর দৃরিসে োংযত 

রাখসব এবাং তাসদর  জ্জাস্থাসনর রহফাযত েসর। আর যা োযারণত 
প্রোর্ পায় তা োড়া তাসদর লেৌন্দযশ তারা প্রোর্ েরসব না। তারা 
লযন তাসদর ওড়না রদসয় বক্ষসদর্সে আবৃত েসর রাসখ। আর তারা 
লযন তাসদর স্বামী, রপতা, শ্বশুর, রনজসদর লেস , স্বামীর লেস , ভাই, 
ভাই এর লেস , লবাসনর লেস , আপন নারীযণ, তাসদর ডান হাত 
যার মার ে হসয়সে, অযীনস্থ লযৌনোমনামুি পুরুষ অেবা নারীসদর 
লযাপন অঙ্গ েম্পসেশ অে বা ে োড়া োসরা োসে রনজসদর লেৌন্দযশ 
প্রোর্ না েসর। আর তারা লযন রনজসদর লযাপন লেৌন্দযশ প্রোর্ 
েরার জনে েসজাসর পদিারণা না েসর। লহ মুরমনযণ, লতামরা 
েেস ই আল্লাহর রনেট তাওবা ের, যাসত লতামরা েফ োম হসত 
পার”। [েূরা : আন্-নূর: ৩১]  

রতরন আসরা বস ন:  
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جَۡۡنََۡتََبَّجۡ َۡوَلُۡۡبُيوتُِكنَِّۡۡفۡۡنََۡوقَرۡ ۡ﴿ ۡٱِۡهلِيَّةَِۡج ۡل ۡٱَۡتََبُّ
ُ قِمۡ ۡوَل  ۡل 

َ
لَوۡ ٱۡنََۡوأ ۡةَۡلصَّ

َكوۡ ٱَۡوَءاتِيَۡ ِطعۡ ۡةَۡلزَّ
َ
َۡٱۡنََۡوأ َماۥۡ  َۡورَُسوَلُّۡۡللَّ ُۡٱۡيُرِيدُۡۡإِنَّ هۡ َۡسۡلر ِجۡ ٱَۡعنُكمُۡۡهَِبِۡلُذۡ ّۡللَّ

َ
َۡلۡأ

َۡٱ َِرُكمۡ ِۡتۡيۡ ِل    [  ١١: اًلحزاب] ﴾٣٣ۡۡاِهيۡ َتطۡ َۡوُيَطه 
“আর লতামরা রনজ যৃসহ অবস্থান েরসব এবাং প্রাে-জাসহ ী 

যুসযর মত লেৌন্দযশ প্রদর্শন েসরা না। আর লতামরা ো াত োসয়ম 
ের, যাোত প্রদান ের এবাং আল্লাহ ও তাাঁর রােূস র আনুযতে 
ের। লহ নবী পররবার, আল্লাহ লতা লেব  িান লতামাসদর লেসে 
অপরবত্রতাসে দূরীভূত েরসত এবাং লতামাসদরসে েমূ্পণশরূসপ পরবত্র 
েরসত”। [েূরা : আ -আহযাব: ৩৩] 

েুতরাাং নারী রনসজসে লেসে রাখসব। এসত লে পরবত্রা 
োেসব ও োংররক্ষতা োেসব, আর তসবই তাসে েি লদওয়া হসব না, 
ফাসেে বা খারাপ ল াসেরা তাসে উতেি েরসত েুসযায পাসব না। 
এখাসন ইরঙ্গত েরা হসয়সে লয, নারীর লেৌন্দযশ অপসরর োসে প্রোর্ 
হস ই তাসে েি, রফৎনা ও অে োসণর েমু্মখীন হসত হয়।  
স্ত্রীর প্ররত ভাস াবাো ও আিররতেতার েসবশাত্তম উদাহরণ:  

আপরন যরদ আপনার স্ত্রীর জনে এ হাদীসে বরণশত আবু 
যার‘য় হসত পাসরন, আর রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম 
লযভাসব আসয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহাসে ভাস াবােসতন লেভাসব 
ভাস াবােসত পাসরন তসব আপরনই হসবন আপনার স্ত্রীর উত্তম স্বামী 
ও ভাস াবাোর পাত্র।    
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ةَ  إ ْحَدى َجلََس : قَالَْت  ََعئ َشَة، َعنْ  ةا، َعْْشَ
َ
نْ  َوَتَعاقَْدنَ  َفتََعاَهْدنَ  اْمَرأ

َ
 ًلَ  أ

نْ  يَْكتهْمنَ  ْخبَار   م 
َ
نَّ  أ ه  ْزَواج 

َ
وَل  قَالَت   َشيْئاا، أ

ه
، مَجَلٍ  حَلْمه  َزْوج  : اِل س   ََعَ  َغثٍّ

ْ
 َرأ

َتَق  َسْهلٍ  ًلَ : َجبَلٍ  ْ يٍ  َوًلَ  َفْيه ، َسم  بهثي  ًلَ  َزْوج  : اثلَّان يَةه  قَالَت   َفيهنْتََقله
َ
 إ ّني  َخََبَهه، أ

َخافه 
َ
نْ  أ

َ
َذرَهه، ًلَ  أ

َ
ْرهه  إ نْ  أ ْذكه

َ
رْ  أ ْذكه

َ
َجَرهه  أ ََرهه، عه َةه  قَالَت   َوُبه َ : اثلَّاثل  ، َزْوج   إ نْ  الَعَشنَّقه

قْ  نْط 
َ
َطلَّقْ  أ

ه
ْت  َوإ نْ  أ ْسكه

َ
َعلَّْق، أ

ه
اب َعةه  قَالَت   أ ، َوًلَ  َحر   ًلَ  ت َهاَمَة، ََكَيْل   َزْوج  : الرَّ  قهر 

َسةه  قَالَت   َسآَمَة، َوًلَ  ََمَافَةَ  َوًلَ  َد، َدَخَل  إ نْ  َزْوج  : اخلَام  ه 
َد، َخَرجَ  َوإ نْ  فَ س 

َ
 َوًلَ  أ

له 
َ
ا يَْسأ َد، َعمَّ َسةه  قَالَت   َعه  اد  َكَل  إ نْ  َزْوج  : السَّ

َ
، أ ، َْش َب  َوإ نْ  لَفَّ  َوإ ن   اْشتَفَّ

، اْضَطَجعَ  َْعلَمَ  الَكفَّ  يهول جه  ًلَ وَ  اتَلفَّ اب َعةه  قَالَت  . ابَلثَّ  ي  وْ  - َغَيايَاءه  َزْوج  : السَّ
َ
 أ

، - َعيَايَاءه  ي  َطبَاقَاءه ، َله  َداءٍ  كه ك   َداء  وْ  َشجَّ
َ
وْ  فَلَّك   أ

َ
ًّ  مَجَعَ  أ ، لُكه نَةه  قَالَت   لَك  : اثلَّام 

ْرنٍَب، َمسي  الَمسي  َزْوج  
َ
يحه  أ يحه  َوالري َعةه  قَالَت   َزْرنٍَب، ر  ، َرف يعه  َزْوج  : اتلَّاس  َماد   الع 

يله  ، َطو  يمه  انليَجاد  ، َعظ  َماد  يبه  الرَّ ر 
نَ  ابَليْت   قَ ، م  ةه  قَالَت   انلَّاد  َ  َمال ك   َزْوج  : الَعاْش 

، َوَما نْ  َخْْي   َمال ك   َمال ك  ، م  ، َكث َْياته  إ ب ل   َله  َذل ك  ، قَل ياَلته  الَمبَار ك   َوإ َذا الَمَسار ح 
ْعنَ  ، َصوَْت  َسم  ْزَهر  ْيَقنَّ  الم 

َ
نَّ  أ نَّهه

َ
، أ يَةَ  قَالَت   َهَوال كه ةَ  احلَاد  بهو َزْوج  : َعْْشَ

َ
 َزْرٍع، أ

بهو َوَما
َ
نَاَس  َزْرٍع، أ

َ
نْ  أ ٍّ  م  ل  ، حه ذهَّنَّ

ه
  أ

َ
نْ  َوَمَل ، َشْحمٍ  م  َديَّ َحْت  َوَُبََّحّن   َعضه  َفبَج 

، إ يَلَّ  ْهل   يف   وََجَدّن   َنْفِس 
َ
َنيَْمةٍ  أ ، غه قٍّ ْهل   يف   فََجَعلَّن   ب ش 

َ
يلٍ  أ يٍط، َصه  ط 

َ
 وََدائ ٍس  َوأ

، نَقٍّ نَْدهه  َومه قهوله  فَع 
َ
، فاَلَ  أ َقبَّحه

ه
ْرقهده  أ

َ
، َوأ تََصبَّحه

َ
ْْشَبه  فَأ

َ
، َوأ َتَقنَّحه

َ
مي  فَأ

ه
ب   أ

َ
مي  َفَما َزْرٍع، أ

ه
 أ

ب  
َ
َهاعه  َزْرٍع، أ ومه ، كه ، َوَبيْتهَها رََداح  ب   اْبنه  فََساح 

َ
ب   اْبنه  َفَما َزْرٍع، أ

َ
 َزْرٍع، أ

هه  هه  َشْطبٍَة، َكَمَسلي  َمْضَجعه هْشب عه َراعه  َوي ب   ب نْته  اجلَْفَرة ، ذ 
َ
ب   ب نْته  َفَما َزْرٍع، أ

َ
 َزْرٍع، أ

ب يَها، َطْوعه 
َ
َها، َوَطْوعه  أ مي

ه
ْلءه  أ َيةه  َجاَرت َها، َوَغيْظه  ك َسائ َها، َوم  ب   َجار 

َ
 َفَما َزْرٍع، أ

َيةه  ب   َجار 
َ
يثَنَا َتبهثي  ًلَ  َزْرٍع، أ ثه  َوًلَ  تَبْث يثاا، َحد  َْيَتنَا تهَنقي يثاا، م    َوًلَ  َتنْق 

ه
 بَيْتََنا َتْمَل
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ا، يشا بهو َخَرجَ : قَالَْت  َتْعش 
َ
ْوَطابه  َزْرٍع  أ

َ
، َواِل َ  تهْمَخضه ةا  فَلَق 

َ
ان   َمَعَها اْمَرأ  لََها َوَْلَ

، نْ  يَلَْعبَان   ََكلَفْهَديْن  ، َخْْص َها َُتْت   م  انَتَْي  مَّ  َفنََكْحته  َونََكَحَها، َفَطلََّقّن   ب ره
الا  َبْعَدهه  يًّا، رَجه يًّا، َرك َب  ََس  َخذَ  َْش 

َ
يًّا، َوأ َراحَ  َخطي

َ
َّ  َوأ ا ََعَ يًّا، َنَعما ْعَطاّن   ثَر 

َ
نْ  َوأ  م 

ي  َةٍ  كه ا، َراِئ    : َوقَاَل  َزوْجا
مَّ  ُكه

ه
ْي ي َزْرٍع  أ ، َوم  ْهلَك 

َ
َّ  مَجَْعته  فَلَوْ : قَالَْت  أ ءٍ  كه  ََشْ

، ْعَطان يه 
َ
ْصَغرَ  بَلَغَ  َما أ

َ
ب   آن يَة   أ

َ
وله  قَاَل : ََعئ َشةه  قَالَْت  َزْرٍع، أ  اهلله  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه

نْته »: وََسلَّمَ  َعلَيْه   ب   لَك   كه
َ
مي  َزْرٍع  َكأ

ه
 «َزْرٍع  ِل 

আসয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা লেসে বরণশত, রতরন বস ন: 
এেবার (জাসহ ী যুসয) এযারজন মরহ া এেরত্রত হসয় এ প্ররতো 
ের  লয, তারা তাসদর স্বামীসদর লোসনা ভা -মন্দ ও লদাষ-ত্রুরটর 
েো লযাপন েরসব না। (অেশাৎ তারা এ েব েো ধবঠসে আস ািনা 
েরসব)।  
 প্রেমজন ব  : আমার স্বামী উসটর লযাসস্তর মত েসঠার; 
পাহাসড়র িুড়ার নোয় উাঁিু, তার োসে যাওয়া অসনে েরঠন (অহাংোর 
ও অেদিররসত্রর োরসণ), তার স্ত্রীরা ও অনোনেরাও তার োসে 
লম াসমর্ায় লোসনা  াভবান হয় না। 
 রদ্বতীয়জন ব  : আমার স্বামীর খবর আরম োউসে জানাই 
না; লেননা যরদ আরম তার লদাষ বণশনা েরর তসব লে আমাসে 
তা াে রদসয় রদসব, ফস  আরম আমার েিান েন্তুরত হারাসবা। অনে 
েোয় ব া যায় লয, যরদ আরম তার লদাষ ত্রুরট বণশনা েরসত বরে 
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তসব তার লোট বড় লোসনা লদাষই বাদ রদব না। তাই না ব াই 
ভাস া। 
 তৃতীয়জন ব  : আমার স্বামী এেজন রনসবশায (দুশ্চররত্র), 
যরদ তার লদাষ ত্রুরট বর  তসব লে আমাসে তা াে রদসব, আর যরদ 
আরম িুপ োরে তসব লে আমাসে তা াে না রদসয় ঝুর সয় লরসখ 
রনযশাতন েরসব। 
 িতুেশজন ব  : আমার স্বামী যভীর জস র মাে নয়, অেশাৎ 
রতরন মক্কার রনেভূরমর মত েহজ ের  মানুষ, লবরর্ যরম ও না 
আবার লবর্ী ঠাণ্ডাও না, আবার লবর্ী পেন্দও না ও লবর্ী অপেন্দও 
না। অেশাৎ মযেপন্থী স্বভাসবর। 
 পঞ্চমজন ব  : আমার স্বামী যুসদ্ধর ময়দাসন র্রি ও 
বীরসত্ব বাসঘর মত, তার দানর্ী তা ও অরতরেপরায়ণতায় রতরন ঘসর 
রে আসে বা লনই লে রবষসয় রজসেে েসর না। 
 ষষ্ঠজন ব  : আমার স্বামী যরদ খায় তসব পররবাসরর োসরা 
জনে আর রেেু বারে োসে না, আর পররবাসরর লেউ অেুস্থ বা অনে 
োরসণ রেেু িাইস  তারা পায় না। 
 েপ্তমজন ব  : আমার স্বামী অক্ষম, পেসভা া, লবাো ও 
লরাযাসট। যরদ লে মাসর তসব লতামাসে আহত বা র্রীসরর লোসনা 
অাংর্ লভসঙ্গ লফ সব বা দু’টাই েরসব। 
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 অিমজন ব  : আমার স্বামীর স্পর্শ খরসযাসর্র স্পসর্শর 
নোয় নরম ও তু তুস , আর তার েুযন্ধী জারনাব (এেপ্রোর েুযন্ধী 
বৃক্ষ) যাসের মত। 
 নবমজন ব  : আমার স্বামী েম্ভ্রাি পররবাসরর, উচ্চভূরমর 
নোয় লে যঠসন  ম্বা, অরযে দানর্ী  ও অরতরেপরায়ণ। 
 দর্মজন ব  : আমার স্বামী এেজন েরাট; রতরন 
েরাসটরও েরাট, লেননা তার অসনেগুস া উট আসে যাসত আল্লাহ 
পাে অসনে বরেত রদসয়সেন, িারণসক্ষসত্র লতমন পাঠাসত হয় না, 
আর তারা যখনই বীণার আওয়াজ শুসন তখনই বুঝসত পাসর লয 
তাসদরসে যবাই েরা হসব, অেশাৎ রতরন এেজন  অরতরেপরায়ণ। 
 এোদর্তম ব  : আমার স্বামী আবু যার‘য়। তার েো 
আরম রে ব ব। লে আমাসে এত লবর্ী যহনা রদসয়সে লয, আমার 
োন ভারী হসয় লযসে, আমার বাজুসত লমদ জসমসে এবাং আরম এত 
েন্তুি লয, আরম রনসজসে যরবশত মসন েরর। লে আমাসে অতেি 
যররর পররবার লেসে এসনসে, লয পররবার রে  শুযু েসয়েরট বেরীর 
মার ে। লে আমাসে অতেি যনী পররবাসর রনসয় আসে, লযখাসন 
লঘাড়ার লেষাধ্বরন এবাং উসটর হাওদার আওয়াজ এবাং র্েে 
মাড়াইসয়র খেখোরন র্ব্দ লর্ানা যায়। লে আমাসে যন-েম্পসদর 
মসযে লরসখসে। আরম যা রেেু ব তাম লে রবদ্রূপ েরত না, আরম 
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রনদ্রা লযতাম এবাং েোস  লদরী েসর উঠতাম। আরম যখন পারন 
পান েরতাম, তখন তৃরপ্ত েহোসর পান েরতাম। 
 আর আবু যার‘লয়র মার েো রে ব ব! তার পাত্র রে  
েবশদা পররপূণশ এবাং তার ঘর রে  প্রর্াি। আবু যার‘লয়র পুসত্রর 
েো রে ব ব! লেও খুব ভা  রে । তার র্যো এত োংেীণশ রে  লয, 
মসন হত লযন লোষবদ্ধ তরবারর অেশাৎ লে খুব হা ো- পাত া 
লদসহর অরযোরী রে । তার খাদে হসে োযস র এেখানা পা। আর 
আবু যার‘লয়র েনোর েো ব সত হয় লয, লে েতই না ভাস া। সস 
বাপ-মাসয়র খুব বাযেযত েিান। লে অতেি েুস্বাসস্থের অরযরাররণী, 
লয োরসণ েতীনরা তাসে রহাংো েসর। আবু যার‘লয়র ক্রীতদােীরও 
অসনে গুণ। সস আিারদর সগাপি কথা কখরিা ফাাঁস করত 

না, লে আমাসদর েম্পসদর রমতবেয়ী রে  এবাং আমাসদর বােস্থানসে 
আবজশনা রদসয় ভসর রাখত না। 
 লে মরহ া আরও ব  : এেরদন দুয লদাহসনর েমসয় আবু 
যার‘য় বাইসর এমন এেজন মরহ াসে লদখসত লপ  লয, যার দু’রট 
পুত্র েিান আসে। ওরা মাসয়র স্তনে রনসয় রিতা বাসঘর মত লখ রে  
(দুয পান েররে )। লে ঐ মরহ াসে লদসখ আেৃি হ  এবাং 
আমাসে তা াে রদসয় তাসে র্াদী ের । এরপর আরম এে 

েম্মারনত বেরিসে র্াদী ের াম। লে দ্রুতযামী অসশ্ব অসরাহণ েরত 
এবাং হাসত বর্শা রাখত। লে আমাসে অসনে েম্পদ রদসয়সে এবাং 
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প্রসতেে প্রোসরর যৃহপার ত জন্তু লেসে এে এে লজাড়া আমাসে 
রদসয়সে এবাং বস সে: লহ উসম্ম যার‘য়! তুরম এ েম্পদ লেসে খাও, 
পররযান ের ও উপহার দাও। 
 মরহ া আসরা ব  : লে আমাসে যা রেেু রদসয়সে, তা আবু 
যার‘লয়র এেরট কু্ষদ্র পাত্রও পূণশ েরসত পারসব না  
 আসয়র্া রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন: রােূ  োল্লাল্লাহু 
আ াইরহ ওয়াোল্লাম এরপর বস ন, “লহ আসয়র্া! আরম লতামার 
জনে উি আবু যার‘লয়র মত হসবা”। 
 হাইোম ইবসন ‘আরদসয়র বণশনায় এসেসে, রােূ  োল্লাল্লাহু 
আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস ন: “লহ আসয়র্া! আরম লতামার জনে 
ভাস াবাো ও ওয়াদাপূরসণ উি আবু যার‘লয়র মত হসবা, তসব 
রবরেন্নতা ও লদর্ািসর তার মত হসবা না”। 
 তাবরানীর বণশনায় এসেসে, রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ 
ওয়াোল্লাম বস ন: “তসব লে (আবু যার‘য়) তার স্ত্রীসে তা াে 
রদসয়সে, আরম লতামাসে েখনও তা াে রদসবা না”। 
 নাোঈ ও তাবরানীর অনে বণশনায় এসেসে, আসয়র্া 
রারদয়াল্লাহু ‘আনহা বস ন: “লহ আল্লাহর রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ 
ওয়াোল্লাম বরাং আপরন আবু যার‘লয়র লিসয় অরযে উত্তম”। 1 
                                                            
1 বুখারী, হাদীে নাং ৫১৮৯, মুের ম, হাদীে নাং ২৪৪৮, নাোয়ী: হাদীে নাং 
৯০৮৯।  
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স্বামীর জনে েরতপয় উপসদর্:  
স্ত্রীসদর োসে োদািরণ েরা পুরুসষর উপর আবর্েে। মহান 

আল্লাহ্  লে রদসে ইরঙ্গত েসর বস ন:   
َهاااَيۡ ۡ﴿ يُّ

َ
ِياانَۡٱۡأ نۡلَُكاامۡ ََۡيِاالَُّۡۡلَۡۡءاَمُنااوا َّۡۡلَّ

َ
ااَكرۡ ۡءَۡلن َِسااا ۡٱۡتَرِثُااوا ۡۡأ َۡوَلۡۡا ۡه 

نۡإِلَّ ُۡۡتُمااوُهنََّۡءاتَيۡ َۡمااا ِۡۡضۡبِااَبعۡ َۡهُبوا َِۡلَااذۡ ُۡضاالُوُهنََّۡتعۡ 
َ
ۡۡأ

 
َبي َِنااة  ِۡۡحَشااة ۡبَِف ۡۡتِيَۡيَااأ ۡمُّ

وُهنَّۡ ِۡۡوَََعِِشُ ۡٱب
نَۡفَعَسۡ ُۡتُموُهنََّۡكرِهۡ ۡفَإِنُۡروِفۡ َمعۡ ل 

َ
ۡۡرَُهوا ۡتَكۡ ۡأ ُۡٱَۡعَلَۡوَيجۡ ۡاۡ ۡ َشي  ّۡللَّ

ۡ ۡفِيهِۡ  [  ٢١: النساء] ﴾١٩ۡۡاَكثِيۡ ۡاَخي 
“লহ মুরমনযণ, লতামাসদর জনে হা া  নয় লয, লতামরা লজার েসর 
নারীসদর ওয়াররে হসব। আর লতামরা তাসদরসে আবদ্ধ েসর লরসখা 
না, তাসদরসে যা রদসয়ে তা লেসে লতামরা রেেু রনসয় লনওয়ার জনে, 
তসব যরদ তারা প্রোর্ে অশ্লী তায় র প্ত হয়। আর লতামরা তাসদর 
োসে েদ্ভাসব বেবাে ের। আর যরদ লতামরা তাসদরসে অপেন্দ 
ের, তসব এমনও হসত পাসর লয, লতামরা লোন রেেুসে অপেন্দ 
েরে আর আল্লাহ তাসত অসনে ে োণ রাখসবন”। [েূরা আন-রনো: 
১৯] 

েুতরাাং প্রসতেে পুরুসষর উপর অবর্ে েতশবে হসে স্ত্রীর 
অরযোরেমূহ যোযেভাসব আদায় েরা। অবর্ে এই অরযোর 
প্রদাসনর পরও নারীসদর লেসে লোসনা লোসনা েময় বক্রতা  ক্ষে 
েরা যায়। লোসনা অবস্থাসতই তাসদরসে পুরাপুররভাসব বসর্ আনা 
েম্ভব নয়। এজনে পুরুষসে ধযযশর্ী  হসত হসব। তাসদরসে েবশদা 
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েদুপসদর্ প্রদান েরসত হসব। তাই রােূ ুল্লাহ্  োল্লাল্লাহু আ াইরহ 
ওয়াোল্লাম বস সেন,  

ب   َعنْ 
َ
َريَْرةَ  أ َ  هه ه  رَض  ، اّللَّ وله  قَاَل : قَاَل  َعنْهه : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه

وا» ، اْستَوْصه إ نَّ  ب النيَساء 
ةَ  فَ

َ
ل َقْت  الَمْرأ نْ  خه لٍَع، م  ْعَوجَ  َوإ نَّ  ض 

َ
ءٍ  أ لَع   يف   ََشْ  الضي

ْعاَلهه،
َ
إ نْ  أ

هه  َذَهبَْت  فَ يمه ، تهق  تَهه ْعَوَج، يََزْل  لَمْ  تََرْكتَهه  َوإ نْ  َكََسْ
َ
وا أ  «ب النيَساء   فَاْستَوْصه

আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু লেসে বরণশত, রােূ ুল্লাহ্ 
োল্লাল্লাহু ‘আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন, “লতামরা নারীসদরসে উত্তম 
উপসদর্ রদসব। সকিিা িারী জাততরক পাাঁজররর হাড় দ্বারা 
সৃতি করা হসয়সে। আর পাঁাঁজসরর হাড়গুস ার মসযে উপসরর 
হাড়রট অরযে বাাঁো। তুতি যতদ তা সসাজা কররত যাও, তাহস  

তা লভসঙ্গ লফ সব আর যরদ লেসড় দাও, তাহস  েব েময় তা বাাঁোই 
লেসে যাসব। কারজই িারীরদর োসে ে োণ েরার উপসদর্ গ্রহণ 
ের”।1 

অনে বণশনায় রসয়সে নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন, 
ب   َعنْ 

َ
َريَْرَة، أ وله  قَاَل : قَاَل  هه ةَ  إ نَّ »: وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهلله  َصّلَّ  اهلل   رَسه

َ
ل َقْت  الَْمْرأ نْ  خه  م 

لَعٍ  يمَ  لَنْ  ض  يَقٍة، ََعَ  لََك  تَْستَق  إ ن   َطر 
، َوب َها ب َها اْستَْمتَْعَت  ب َها اْستَْمتَْعَت  فَ َوج   ع 

َها، َذَهبَْت  َوإ نْ  يمه َتَها تهق  َها َكَْسهَهاوَ  َكََسْ  «َطاَلقه

                                                            
1 বুখারী: হাদীে নাং ৩৩১, মুের ম: হাদীে নাং ১৪৬৮।  
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আবূ হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু লেসে বরণশত, রােূ ুল্লাহ্ 
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম বস সেন, “নারীসে েৃরি েরা হসয়সে 
পাাঁজসরর হাড় লেসে। লতামার পেন্দমত পসে লে েখনই লোজা হসয় 
ি সব না। তুরম যরদ তার লেসে উপেৃত হসত িাও লতা এই বক্র 
অবস্থাসতই উপেৃত হও। রেন্তু এই বক্রতা লোজা েরসত লযস  
তাসে লভসঙ্গ রদসব। আর লভসঙ্গ লদওয়া মাসনই তাসে তা াে প্রদান 
েরা”।1 

নারীসদর মসযে লোসনা লোসনা লক্ষসত্র বক্রতা োেস ই লয তাসে 
প্রতোখোন েরসত হসব এমন নয়; বরাং তার মসযে অসনে ভা  গুণও 
আসে। লোন রবষয় হয়সতা আপরন অপেন্দ েরসেন রেন্তু তাসতই 
রসয়সে আপনার জনে প্রভূত ে োণ যা আপরন জাসননই না। 
এজনেই আল্লাহ্  তা‘আ া বস সেন,  

وُهنَّۡ﴿ ُروِفۡ ۡوَََعِِشُ ُتُموُهنَّۡۡإِنفَۡۡبِٱل َمع  نَۡفَعَسۡ َۡكرِه 
َ
رَُهوا ۡۡأ ۡۡتَك  َعَلۡۡاۡ ۡ َشي  َۡوَيج 

ُۡ اۡفِيهِۡۡٱّللَّ اَۡخي    [  ٢١: النساء] ﴾١٩َۡۡكثِي 

“আর লতামরা তাসদর োসে েদ্ভাসব বেবাে ের। আর যরদ 
লতামরা তাসদরসে অপেন্দ ের, তসব এমনও হসত পাসর লয, লতামরা 
লোন রেেুসে অপেন্দ েরে আর আল্লাহ তাসত অসনে ে োণ 
রাখসবন”। [েূরা আন-রনো: ১৯] 

                                                            
1 মুের ম: হাদীে নাং ১৪৬৮।  
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অতঃএব, স্ত্রীর রনেট লেসে লোসনা রবসরারযতা বা অপেন্দনীয় 
রবষয় প্রোর্ লপস  দ্রুত তাসে উপসদর্ রদসব নেীহত েরসব। 
আল্লাহর েো স্মরণ েরাসব, তাাঁর র্ারস্তর ভয় লদখাসব। তার 
আবযেতা ও লযাাঁড়ামীর পররণরত লয ভয়াবহ লে েম্পসেশ েতেশ 
েরসব। রেন্তু এরপরও যরদ স্ত্রীর মসযে অবাযেতা, হঠোররতা ও 
অেৎ িররত্র  ক্ষে েরা যায়, তসব তার রবরুসদ্ধ র্ারস্ত মূ ে বেবস্থা 
গ্রহণ েরসত হসব। এ লক্ষসত্রও েীমাসরখা রসয়সে যা  ঙ্ঘন েরা 
লেসে োবযান োেসত হসব। েুরআনু  োরীম এবাং েুন্নাসত 
নববীসত এর এেরট েীমাসরখা রনযশারণ েরা হসয়সে। মহান আল্লাহ্  
বস ন, 

ُۡۡمونَۡقَوَّ ۡۡلر َِجاُلۡٱۡ﴿ اَلۡۡبَِمااۡءِۡلن َِسا ۡٱََۡعَ ُۡٱۡفَضَّ ۡ َۡضاُهمۡ َبعۡ ّۡللَّ اََۡعَ َۡبع  َۡوبَِماا ۡۡض 
نَفُقوا ۡ

َ
مۡ ِۡمنۡ ۡأ

َ
ۡ َو ۡأ ۡنَِت َۡق ُۡۡتۡلَِح ۡلصَّ ۡٱفَۡۡلِِهم  ُ ۡٱَۡحفَِظۡۡبَِماۡبَِۡغيۡ ل ِلۡ ۡتۡ فَِظ َۡح ۡۡت  ِۡتۡلَّ ۡٱوَّۡۡللَّ

ِۡٱوََۡۡمَضاِجعِۡل ۡٱِۡفُۡۡجُروُهنَّۡهۡ ٱوَۡۡفَعُِظوُهنَّۡۡنُُشوزَُهنَََّۡۡتَافُونَۡ َطعۡ ۡفَإِنۡ ُۡبوُهنَّ ۡض 
َ
َۡنُكمۡ أ

اِۡۡهنََّۡعلَيۡ ُۡغوا َۡتبۡ ۡفََلۡ َۡٱۡإِنََّۡۡسبِيل   [  ١٣: النساء] ﴾٣٤ۡۡاَكبِيۡ ۡاَعلِي ۡ ََۡكنَّۡۡللَّ
“পুরুষরা নারীসদর তত্ত্বাবযায়ে, এ োরসণ লয, আল্লাহ তাসদর 

এসের উপর অনেসে লেষ্ঠত্ব রদসয়সেন এবাং লযসহতু তারা রনজসদর 
েম্পদ লেসে বেয় েসর। েুতরাাং পুণেবতী নারীরা অনুযত, তারা 
ল ােিকু্ষর অিরাস  রহফাযাতোররনী ঐ রবষসয়র যা আল্লাহ 
রহফাযাত েসরসেন। আর সতািরা যারদর অবাধ্যতার আশঙ্কা 

কর তারদররক সদপুরদশ দাও, রবোনায় তাসদরসে তোয ের এবাং 
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তাসদরসে (মৃদু) প্রহার ের। এরপর যরদ তারা লতামাসদর আনুযতে 
েসর তাহস  তাসদর রবরুসদ্ধ লোসনা পে অনুেন্ধান েসরা না। রনশ্চয় 
আল্লাহ েমুন্নত মহান”। [েূরা আন-রনো: ৩৪] 

এই আয়াসত অবাযে স্ত্রীসে োংসর্াযন েরার জনে লয নীরতমা া 
প্রদান েরা হসয়সে তা রনেরূপ: 

প্রেম পদসক্ষপ হসে: উপসদর্ লদওয়া: এ েম্পসেশ পূসবশ 
আস ািনা েরা হসয়সে লয, তাসে ভদ্র ও নরভাসব বুঝাসত হসব, 
রবসরাযীতা ও হঠোররতার পররণাম েম্পসেশ োন দান েরসত হসব। 
স্বামী লয েতে েতেই স্ত্রীর ে োণোমী এ রবষয়রট লযন তার োসে 
প্রোর্ পায় এমন ভাষা বেবহার েরসত হসব। রাযতঃ ভাষায় েেশষ 
েসের েো েখসনা উপসদর্ হসত পাসর না। স্ত্রীসে োংসর্াযন েরার 
জনে েখনই েরঠন ও র্ি ভাষা বেবহার েসর উপসদর্ লদয়ার লিিা 
েরসবন না। লেননা অনোয়সে অনোয় রদসয় প্ররতহত েরা যায় না।  

রদ্বতীয় পদসক্ষপ: রবোনায় পররতোয েরাঃ এেই রবোনায় তার 
লেসে আ াদাভাসব র্য়ন েরা। এমন েো নয় লয, তাসে ঘসরর 
বাইসর রাখা বা অনে ঘসর রাখা বা রপতা-মাতার বারড় পারঠসয় 
লদওয়া। লেননা নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম এ আয়াসত 
রনসদশরর্ত রবোনায় পররতোয েরার বোখোয় বস সেন, 
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يم   َعنْ  َيةَ  بْن   َحك  َعاو  ، مه َشْْي يي ، َعنْ  الْقه ب يه 
َ
وَل  يَا: قهلْته : قَاَل  أ ، رَسه  َحقي  َما اّللَّ 

نَا َزوَْجة   َحد 
َ
؟، أ نْ »: قَاَل  َعلَيْه 

َ
َمَها أ ْمَت، إ َذا تهْطع  وََها َطع  و   اْكتََسيَْت، إ َذا َوتَْكسه

َ
 أ

رْ  َوًَل  تهَقبيْح، َوًَل  الْوَْجَه، تََْض ب   َوًَل  اْكتََسبَْت،  «ابْلَيْت   يف   إ ًلَّ  َتْهجه
হােীম  ইবন  মু‘আরবয়া  রহ. তাাঁর  রপতা  হসত  বণশনা  েসরন, 

 রতরন বস ন,  আরম  রজোো  েরর,  ইয়া  রােূ ুল্লাহ্!  স্বামীসদর 
 উপর  স্ত্রীসদর  েী  হে?  রতরন বস ন,  “যা  লে  খাসব  তাসেও 
 (স্ত্রী)  খাওয়াসব,  আর লে  যা  পররযান  েরসব  তাসেও  তা 
 পররযান  েরাসব।  আর তার  (স্ত্রীর)  লিহারার  উপর  মারসব  না 
 এবাং  তাসে  যা াযা   েরসব না।  আর তাসে  ঘর  হসত  লবর 
 েসর  রদসব না”। 1 

 ‘রবোনায় আ াদা েসর রাখা’র অেশ েম্পসেশ আবদুল্লাহ্  ইবন 
আব্বাে রারদয়াল্লাহু ‘আনহু বস ন, তার োসে তার রবোনাসতই 
শুইসব রেন্তু তার োসে েহবাে েরসব না। তার রদসে রপঠ ঘুররসয় 
র্য়ন েরসব। অনে বণশনা মসত ইবনু আব্বাে বস ন, ‘তার োসে 
স্বাভারবে েো োড়া আর রেেু ব সব না।’2 

ইমাম েুরতুবী এই পদসক্ষসপর উপোররতা েম্পসেশ বস ন, 
স্বামীর প্ররত যরদ স্ত্রীর ভাস াবাো োসে তাহস  এ অবস্থা তার োসে 
খুবই অেহনীয় ও েিের হসব, ফস  লে োংসর্াযন হসব। রেন্তু 
                                                            
1 আবু দাউদ: হাদীে নাং ২১৪২।  
2 তাফেীর ইবন োেীর, েূরা রনোর ৩৪ নাং আয়াসতর তাফেীর।  
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ভাস াবাোয় ত্রুরট োেস  বা মসন ঘৃণা োেস  রনজ অবাযেতার 
উপর লে অট  োেসব- োংসর্াযসনর পসে অগ্রের হসব না।’ 1 

োংসর্াযসনর এই রদ্বতীয় নীরত ফ প্রেু না হস  তৃতীয় পদসক্ষপ 
গ্রহণ েরসব। আর তা হসে:  

তৃতীয় পদসক্ষপ: প্রহার েরাঃ এরট হসে েবশসর্ষ পদসক্ষপ। 
আল্লাহ্  বস ন, َّ َواْضِرُبوُهن ‘এবাং তাসদরসে প্রহার েরসব।’ এর 
তাফেীসর হাসফয ইবন োেীর রহ. বস ন, ‘যরদ উপসদর্ প্রদান ও 
আ াদা রাখার পরও লোসনা োজ না হয়, স্ত্রীযণ োংসর্াযসনর পসে 
রফসর না আসে, তসব হা ো েসর তাসদরসে প্রহার েরসব।  

জাসবর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু লেসে বরণশত, রতরন বস ন, রবদায় 
হসজ্জর ঐরতহারেে ভাষসণ নবী োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাম 
বস সেন,  

وا» ، يف   اهللَ  فَاتَّقه مْ  النيَساء  إ نَّكه
نَّ  فَ وهه َخْذتهمه

َ
َمان   أ

َ
نَّ  َواْستَْحلَلْتهمْ  اهلل ، ب أ وَجهه  فهره

مْ  اهلل ، ب َكل َمة   نَّ  َولَكه نْ  َعلَيْه 
َ
ْئَ  ًَل  أ مْ  يهوط  ا فهرهَشكه َحدا

َ
، أ ونَهه إ نْ  تَْكَرهه

 َفَعلْنَ  فَ
نَّ  َذل َك  بهوهه باا فَاْْض  ٍح، َغْْيَ  َْضْ ََبي نَّ  مه مْ  َولَهه نَّ  َعلَيْكه هه ْزقه نَّ  ر   «ب الَْمْعرهوف   َوك ْسَوتههه

“লতামরা স্ত্রীসদর বোপাসর আল্লাহর তােওয়া অব ম্বন ের। 
লেননা আল্লাহর আমানসত লতামরা তাসদরসে গ্রহণ েসরে। আল্লাহর 

বাণী োক্ষী লরসখ লতামরা তাসদর োসে েহবাে েরা ধবয েসরসো। 

                                                            
1 তাফেীসর েুরতুবী, েূরা রনোর ৩৪ নাং আয়াসতর তাফেীর। 
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তাসদর উপর লতামাসদর অরযোর হসে, তারা লতামাসদর যৃসহ এমন 
ল ােসে প্রসবর্ েরসত রদসব না যাসে লতামরা পেন্দ ের না। রেন্তু 
তারা যরদ রনসদশর্  ঙ্ঘন েসর এরূপ েসর লফস  তসব, তাসদরসে 
প্রহার ের। রেন্তু প্রহার লযন েরঠন ও েিদায়ে না হয়। লতামাসদর 
উপর তাসদর অরযোর হসে, লতামরা েরঠেভাসব রনয়ম মারফে 
তাসদর খানা-রপনা ও োপসড়র বেবস্থা েরসব।”1 

হাোন বােরী রহ. এই প্রহাসরর বোখোয় বস ন, প্রহার লযন এমন 
না হয় যার োরসণ র্রীসর লোন রিহ্ন লদখা যায় বা র্রীর ফুস -ফুসট 
যায়। ‘আত্বা রহ. বস ন, ইবন আব্বােসে প্রশ্ন েরা হ , উি প্রহার 
রেরূপ হসব? রতরন ব স ন, ‘লমেওয়াে বা অনুরূপ বস্তু দ্বারা প্রহার 
হসত হসব। (তাফেীসর েুরতুবী)।  

অনে হাদীসে প্রহাসরর লক্ষসত্র হা োভাসব হস ও মুখমন্ডস  প্রহার 
েরসত রনসষয েরা হসয়সে।  

পররসর্সষ ব ব, এেজন আদর্শ স্বামী রহসেসব রনসজসে প্ররতরষ্ঠরত 
েরসত িাইস  পাররবাররে জীবসন রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ 
ওয়াোল্লাসমর আদর্শই আপনার আদর্শ হসত হসব। আপরন রােূ  
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর মত স্ত্রীসে ভাস াবােস ই আপনার 
স্ত্রী রনসজসে পৃরেবীর েবসিসয় েুখী মানুষ মসন েরসবন। আল্লাহ 

                                                            
1 মুের ম, হাদীে নাং ১২১৮।  
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তা‘আ া আমাসদরসে রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওয়াোল্লাসমর মত 
এেজন আদর্শ স্বামী রহসেসব েবু  েরুন। আমীন।   
  

 


