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ভূধমকা
সকল প্রশাংসা মহান আল্লাহ িা‘আলার জনয, ধযধন
আমাকদর জনয দীনকক ককরকছন পধরপূ র্য, আর আমাকদর
জনয সম্পন্ন ককরকছন িার অসাংখয ও অগ্ধর্ি
ধন‘আমিসমূ হ এবাং এ উম্মি িথা মুসধলম জাধিকক
বাধনকয়কছন সমগ্র উম্মকির মকিয কেষ্ঠিম উম্মি।
আমাকদর কথককই একজনকক রাসূ ল ধহকসকব আমাকদর
কলযাকর্র জনয কপ্ররর্ ককরকছন, ধযধন আমাকদর ধনকট
আল্লাহ িা‘আলার আয়ািসমূ হ ধিলাওয়াি ককরন,
আমাকদর ধকিাব ও ধহকমি ধশক্ষা কদন এবাং আমাকদর
আত্মাকক পধরশুদ্ধ ও সাংকশািন ককরন। আর সালাি ও
সালাম বধষযি কহাক কস মহামানকবর ওপর, যাকক সমগ্র
জগ্িবাসীর জনয রহমিস্বরূপ দু ধনয়াকি কপ্ররর্ করা
হকয়কছ এবাং ধনবযাচন করা হকয়কছ কনক আমলকারীকদর
জনয আদশযস্বরূপ। আরও সালাি ও সালাম বধষযি কহাক
িার সমগ্র পধরবারবগ্য ও সাথী সঙ্গীকদর ওপর, যারা
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নবীগ্কর্র পর দু ধনয়াকি সকবযাচ্চ সম্মাকনর অধিকারী।
আমীন।
একজন মুসধলম বান্দার ওপর আল্লাহ িা‘আলার
ধন‘আমি ও অনু গ্রহ এি কবধশ কয, দু ধনয়ার ককাকনা
ধহসাব-ধনকাশ িা আয়ত্ত করকি পারকব না এবাং ধহসাব
ককর কশষও করা যাকব না। ধবকশষ ককর, আল্লাহ িা‘আলা
একজন মুসধলমকক এ মহান দীকনর প্রধি কয ধহদায়াি
ধদকয়কছ, এর কচকয় বড় ধন‘আমি দু ধনয়াকি আর ধকছু ই
হকি পাকর না। কারর্, আল্লাহ িা‘আলা ধনকজই এ দীকনর
প্রধি সন্তুধি জ্ঞাপন ককরকছন এবাং ধিধন িার বান্দাকদর
জনয এ দীনকক পধরপূ র্য ককরকছন এবাং পছন্দ ককরকছন।
ধিধন ক াষর্া ধদকয়কছন কয, িার বান্দাকদর কথকক এ দীন
ছাড়া অনয ককাকনা আর ধকছু ই ধিধন কবুল করকবন না।
কারর্, এ দীকনর ককাকনা ধবকল্প কনই, আল্লাহ িা‘আলা
মানবজাধির কলযাকর্র জনয এ দীনককই বাছাই ককরকছন।
আল্লাহ িা‘আলা বকলন-
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َ
َي
يَيَ َ ي
َ ك َم يلتَ َلَك يَم َد
َت
َ ِ ِينك يَم َ َوأت َم يمتَ َ َعل ييك يَم َن يِع َم
﴿ٱۡلو َم َأ
َ
َ ي
َ َ
]٣ :ٱۡل يسل َٰ ََمَد ِٗيناَ﴾ [املائدة
ِ ََورضِ يتََلكم
“আজ আধম কিামাকদর জনয কিামাকদর দীনকক পূ র্য
করলাম এবাং কিামাকদর ওপর আমার ধন‘আমি সম্পূ র্য
করলাম এবাং কিামাকদর জনয দীন ধহকসকব পছন্দ করলাম
ইসলামকক।” [সূ রা আল-মাকয়দাহ্, আয়াি: ৩]
আল্লাহ িা‘আলা আরও বকলন,
َ ي
﴿إنََ د
]٩١ :ٱۡل يسلَٰمَ﴾ [ال عمران
َ َِند
ََ ِينَع
ََ ٱل
ِ
ِ َِٱّلل
“ধনশ্চয় আল্লাহর ধনকট মকনানীি দীন হকলা ইসলাম।
[সূ রা আকল ইমরান, আয়াি: ১৯]
আল্লাহ িা‘আলা আরও বকলন,
َ َ َ َيَ َ يَ ي
َ ََ ي
َِن
ََ ف َٱٓأۡلخ ََِرَة َِم
َ ِ َ ل َم يِنهَ َ َوه ََو
َ ٱۡل يسل َٰ َِم َد ِٗينا َفلن َيق َب
َ ﴿ومن َيبتغَِ َغ
ِ َي
َ ي
]٥٨ :﴾ [ال عمران٨٥َين
ََ ِس
ِ ِ َٰٱلخ
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“আর কয ইসলাম ছাড়া অনয ককাকনা দীন চায়, িকব িার
কাছ কথকক িা কখকনা গ্রহর্ করা হকব না এবাং কস
আধখরাকি ক্ষধিগ্রস্তকদর অন্তভুযি হকব।” [সূ রা আকল
ইমরান, আয়াি: ৮৫]
মহান আল্লাহ আরও বকলন,
َ
َ ب َإ َ يۡلكمَ َ يٱۡل
َ َ ََ َ َ﴿ َو َلَٰكِن
ََف َقلوبِك يَم َ َوكرَه
َ ِ َ ن َ َو َزي َنهۥ
ََ َٰيم
ِ َ ٱّلل َحب
ِ
ي
َ
ي ي
َ
َ َ َ َ َ َ ي ي
َ٧َون
َ كَهمََٱلرَٰشِد
َ ِ ان َأ ْو َٰٓلئ
َ إ ِ يۡلكمََٱلكف ََر َ َوٱلفسُو ََوٱلعِصُي
ٗ َ ي
ٗ
]٥ ،٧ :﴾ [احلجرات٨ََٱّللَِ َون يِع َم َةَ َوٱّللََ َعل ِيمََ َحكِيم
َ َِن
ََ لَ دم
َ فض
“আর কিামরা কজকন রাখ কয, কিামাকদর মকিয আল্লাহর
রাসূ ল রকয়কছন। কস যধদ অধিকাাংশ ধবষকয় কিামাকদর
কথা কমকন ধনি, িাহকল কিামরা অবশযই ককি পধিি
হকি। ধকন্তু আল্লাহ কিামাকদর কাকছ ঈমানকক ধপ্রয় ককর
ধদকয়কছন এবাং িা কিামাকদর অন্তকর সু কশাধভি
ককরকছন। আর কিামাকদর কাকছ কুফুরী পাপাচার ও
অবািযিাকক অপছন্দনীয় ককর ধদকয়কছন। িারাইকিা সিয
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পথপ্রাপ্ত ধছল| আল্লাহর

পক্ষ

কথকক

করুর্া

ও

ধন‘আমিস্বরূপ। আর আল্লাহ সবযজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।” [সূ রা
আল-হুজরাি, আয়াি: ৭-৮]
আল্লাহর পক্ষ কথকক কপ্রধরি দীন এমন, যা দ্বারা আল্লাহ
সাংকশািন ককরকছন মানব জাধির ননধিক চধরত্র ও ধবশ্বাস
এবাং দু ধনয়া ও আধখরাকির জীবনকক ককরকছন সু ন্দর।
যারা এ দীকনর প্রধি ধবশ্বাস স্থাপন ও আনু গ্িয করকব
এবাং দীকনর ধনকদযশকক যথাযথ পালন করকব, আল্লাহ
িাকদরকক যাবিীয় ভ্রাধন্ত ও কগ্ামরাহী কথকক মুি
রাখকবন, িারা কখনই ধবভ্রান্ত ও পথভ্রি হকব না এবাং
ককাকনা প্রকার কগ্ামরাহী িাকদর স্পশয করকি পারকব না।
এ দীনকক বাদ ধদকয় যারা অনয পকথ ধগ্কয়কছ, িারা পকদ
পকদ ধবপকদর সম্মূ খীন হকয়কছ। িারা গ্ভীর অন্ধকাকর
ধনমধজ্জি হকয়কছ। আল্লাহ িা‘আলা যাকদর এ দীকনর
প্রধি ধহদায়াি ধদকয়কছ, িারাই দু ধনয়াকি আকলার সন্ধান
কপকয়কছ।
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মকন রাখকি হকব, এ দীন হকলা, অিযন্ত মজবুি ও
শধিশালী দীন, যার ককাকনা ধবকল্প কনই, এ দীকনর লক্ষয
ও উকেশয অিীব সু দৃঢ় ও বস্তুধনষ্ঠ। এ দীকনর ধদকক
পথধনকদযশ বা আহ্বান করা কযমন মহৎ, অনু রূপভাকব
যারা এ দীকনর ডাকক সাড়া কদকব, িাকদর পধরর্ধি ও
ফলাফল সবই হকব মিু র ও সু খকর।
আরও মকন রাখকি হকব, এ দীকনর প্রধিধট সাংবাদ সধিক
ও ধনভুযল। ধবিানসমূ হ ইনসাফ-পূ র্য ও বস্তুধনষ্ঠ। এমন
ককাকনা আকদশ কদওয়া হয় ধন যার সম্পককয ককাকনা
সধিযকার জ্ঞানী বযধি বলকি পাকর, দীকনর এ আকদশধট
যথাথয বা প্রকযাজয নয়। আবার এমন ককাকনা ধনকষিও
করা হয় ধন, যার সম্পককয ককাকনা বুধদ্ধমান বলকি পাকর
এ কাজধট হকি ধনকষি করা অকযৌধিক বা এ ধনকষিধট
না করকল ভাকলা হি। দু ধনয়াকি আজ পযযন্ত এমন ককাকনা
সধিযকার জ্ঞাকনর আধবভযাব হয় ধন; যা দ্বারা এ দীকনর
ককাকনা ধবিানকক চযাকলঞ্জ করা কযকি পাকর এবাং এমন
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ককাকনা ধবিান আজ পযযন্ত ককউ কদখাকি পাকর ধন যার
দ্বারা দীকনর ককাকনা ধবিানকক অকযৌধিক প্রমার্ করা
কযকি পাকর। এ দীন এমন একধট দীন, যা মানু কষর
স্বভাকবর সাকথ আঙ্গাধঙ্গভাকব জধড়ি। এ দীন মানু ষকক
সধিক পথ কদখায় ও হককর সন্ধান কদয়, সকিযর পিাকা
িকল আেয় কদয়। সিিা হকলা এ দীকনর ধনদশযন, আর
ইনসাফ হকলা এ দীকনর ধভধত্ত, হক্ব হকলা এ দীকনর খুধুঁ ট,
রহমি হকলা এ দীকনর আত্মা ও কশষ প্রান্তর এবাং কলযার্
হকলা এ দীকনর ধচর সাথী। সাংকশািন ও সিকয করা এ
দীকনর কসৌন্দযয ও কময, আর উত্তম চধরত্র হকলা এ দীকনর
সম্বল ও উপাজযন।
কয বযধি এ দীনকক কছকড় কদয় এবাং এ দীকনর অনু করর্
হকি ধবরি থাকক, িার ধবশ্বাস ও অধবচলিার ধবলু ধপ্ত
কট, চাধরধত্রক নবধশিয আর অবধশি থাকক না, উন্নি ও
উৎকৃি চধরকত্রর অবনধি

কট। ভ্রান্ত িারর্াগুকলা িার

মকিয প্রগ্াঢ় হয়। দু ধশ্চন্তা ও নানাধবি ভ্রাধন্ত িার মকিয
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জাল বুকন। িার নীধি-ননধিকিার পিন

কট এবাং

চাধরধত্রক অবনধি দৃ শযমান হয়।
বলা বাহুলয কয, দু ধনয়াকি একজন বান্দার জনয সবকচকয়
বড় পাওনা হকলা এ মহান দীকনর প্রধি ধহদায়াি লাভ
করা। আল্লাহ িা‘আলা যাকক এ দীকনর প্রধি আনু গ্িয
প্রদশযন ও এ দীকনর ধদক ধনকদযশনা অনু যায়ী চলার
িাওফীক ধদকয়কছন, িার কচকয় কসৌভাগ্যবান ও সফল
বযধি দু ধনয়াকি আর ককউ হকি পাকর না। কসই দু ধনয়া ও
আধখরাকি একজন কসৌভাগ্যবান বযধি।
আর এ দীকনর পূ র্যিা ও কসৌন্দযয হকলা, মুসধলম মধহলা
ও নারীকদর প্রধি যথাযথ সম্মান প্রদশযন। যারা এ দীকনর
অনু সারী িাকদর দাধয়ত্ব হকলা, নারীকদর ইজ্জি সম্ভ্রকমর
ধহফাযি করকি আপ্রার্ কচিা করা এবাং িাকদর
অধিকাকরর প্রধি ধবকশষভাকব লক্ষ রাখা, আর িাকদর
প্রধি ককাকনা প্রকার নবষময না করা। ককাকনা মুসধলম
বযধি কযন ককাকনা নারীর সাকথ এমন ককাকনা কাজ না
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ককর, যাকি িাকদর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এবাং িাকদর প্রধি
ককাকনা প্রকার অবমাননা হয়। এ িরকর্র কয ককাকনা
কাজকক ইসলাম ধনধষদ্ধ ক াষর্া ককরকছ। িাকদর
দু বযলিার সু কযাগ্কক কাকজ লাধগ্কয় ককউ যাকি িাকদর
ওপর ককাকনা প্রকার যু লুম-অিযাচার করকি না পাকর,
িার প্রধি ইসলাম ধবকশষ সিকযিা অবলম্বন ককরকছ। কয
সব কাকজ বা ককময এ িরকনর অবকাশ থাকক, ইসলাম
কস িরকনর কাজ-কময কথকক মুসধলমকদর দূ কর থাকা
ধনকদযশ ধদকয়কছ।
আর আল্লাহ িা‘আলা মুসধলম জাধির জনয এবাং ধবকশষ
ককর যারা নারীকদর সাকথ বসবাস ও র সাংসার ককর
িাকদর জনয ধবকশষ ধকছু আইন, কানু ন ও নীধিমালা এবাং
এমন ধকছু ধদক ধনকদযশনা ধদকয়কছন, কযগুকলা বাস্তবায়ন
করকি পারকল, নারীকদর প্রধি ককাকনা প্রকার অসদাচরর্
করার সু কযাগ্ থাকক না। িখন িারা অবশযই লাভ করকব
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আনন্দদায়ক জীবন, যথাথয অধিকার এবাং দু ধনয়া ও
আধখরাকির কলযার্।
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ধবকশষ মূ লনীধি
এ কক্ষকত্র একজন মুসধলকমর জনয কিক গুরুত্বপূ র্য
মূ লনীধি অবশযই জানা থাককি হকব, যাকি ককর কস, িার
জ্ঞান-বুধদ্ধ অনু যায়ী সধিক ধসদ্ধাকন্ত উপনীি হকি পাকর
ও িদানু যায়ী ধনকজকক দু ধনয়ার জীবকন পধরচালনা করকি
পাকর। আর একজন মুসধলমকক এ কথা অবশযই ধবশ্বাস
করকি হকব কয, এসব মূ লনীধিগুকলার আকলাকক
জীবনকক পধরচালনা করার দ্বারা কস সধিযকার অকথয
সম্মাকনর অধিকারী হকব এবাং দু ধনয়া ও আধখরাকির
যাবিীয়

কলযার্

অজযন

করকব। ধনকে

এ

সব

মূ লনীধিগুকলাকক সাংধক্ষপ্ত আকাকর আকলাচনা করা হল।
এক.
একজন মুসধলম বান্দাকক এ কথার ওপর অধবচল ও
অটুট ধবশ্বাস রাকখকি হকব কয, দু ধনয়াকি মহান আল্লাহ
রাব্বু ল আলামীকনর কদওয়া ধবিানই সবকচকয় সু ন্দর,
সধিক, মজবুি, ধনখুুঁি ও পধরপূ র্য ধবিান। যার মকিয
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ককাকনা প্রকার প্রশ্ন কিালার ককাকনা অবকাশ কনই। আর
আল্লাহর ধবিান ছাড়া আর যি ধবিানই দু ধনয়াকি
আধবষ্কার হকয়কছ, সবই ভ্রান্ত ও ভূ কল ভরা। কারর্, আল্লাহ
িা‘আলা হকলন, সমগ্র মখলু ককর স্রিা। আর স্রিার ধবিান
সৃ ধির জনয ধনখুুঁি হকব এটাই স্বাভাধবক। স্রিা অবশযই
জাকন ককাকনা ধবিান িার সৃ ধির জনয উপকযাগ্ী হকব আর
ককন ধবিান িাকদর জনয অকলযার্ হকব। আল্লাহ িা‘আলা
বকলন ,

ٓ ْٓ ََ َ َ َي
َي
ي ي
َ َ
ِك َ د
ََٱلِينَ َٱلق ديِم
َ ّل َإِياهَ َذَٰل
َ ِ ّللِ َأم َر َأّلَ َتعبدوَا َإ
َ ِ َ َن َٱۡلكمَ َإِّل
َِ ِ ﴿إ
َ
َ
َ
َ ي
َ َ
]٠٤ :ون﴾ [يوسف
َ ّلَ َي يعلم
َ َاس
َ ِ ثَٱنل
ََ َولَٰكِنََأك
“ধবিান একমাত্র আল্লাহরই। ধিধন ধনকদযশ ধদকয়কছন কয,
কিামরা িাকক ছাড়া আর কাকরা ইবাদি ককরা না। এধটই
সধিক দীন, ধকন্তু অধিকাাংশ কলাক িা জাকন না।” [সূ রা
ইউসূ ফ, আয়াি: ৪০]

 14 

َ َي َ ََ ي
َي د
ََ ي
َ ك ََم َ يٱل
ََٱّللِ َحك ٗما َل ِق يوم
َ َ ِن
ََ ن َأ يح َسنَ َم
َ ون َوم
َ جَٰ ِهل ِيةِ َيبغ
﴿أفح
َ
]٨٤ :﴾ [املائدة٥٠َون
َ يوق ِن
“িারা ধক িকব জাকহধলয়যাকির ধবিান চায়? আর ধনধশ্চি
ধবশ্বাসী কওকমর জনয ধবিান প্রদাকন আল্লাহর কচকয় কক
অধিক উত্তম?” [সূ রা আল-মাকয়দাহ, আয়াি: ৫০]
ََ
َ َ َ ي
]٥ :﴾ [اتلني٨َي
ََ ك ِم
َ َ ﴿أل يي
ِ َٰسَٱّللََبِأ يحك َِمَٱلح
“আল্লাহ িা‘আলা ধক ধবচারককদর কেষ্ঠ ধবচারক নন?
[সূ রা আি-িীন, আয়াি: ৭]
َ
َ
َ َ َ
]٨١ :يَٱّللََلك يَمَ َءايَٰتِهِۦََ َوٱّللََ َعل ِيمََ َحكِيمَ﴾ [انلور
َ ِ ِكَيبَ د
َ ﴿كذَٰل
“এভাকবই আল্লাহ িা‘আলা কিামাকদর জনয িার
আয়ািসমূ হ বর্যনা ককরন। আল্লাহ িা‘আলা মহা জ্ঞানী
প্রজ্ঞাময়।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াি: ৫৯]
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দু ই.
একথা অবশযই জানা থাককি হকব, একজন মুসধলকমর
যাবিীয় কলযার্, ইজ্জি, সম্মান ও কসৌভাগ্য সবই, িার
রকবর আনু গ্কিযর সাকথ সম্পৃ ি। একজন মুসধলম যি
কবধশ িার প্রভুর আনু গ্িয করকব, দু ধনয়া ও আকখরাকি
িার ইজ্জি, সম্মান ও কাধময়াধব িি কবধশ বৃ ধদ্ধ পাকব।
আল্লাহর কদওয়া ধবিাকনর প্রধি িার আনু গ্িয যিই
বাড়কব, িার সওয়াব বা ধবধনময়ও িদনু যায়ী বাড়কব।
আল্লাহ িা‘আলা কুরআকন করীকম বকলন,
َد
د
َ َ َيَ ْ َ َٓ َ َ يَ ي
َياك ِك يَم
َ ِ ن َع ينهَ َنكف يَِر َ َعنك يَم َ َس
َ وا َكبائ ِ َر َما َتنهو
َ ﴿إِن ََتتن ِب
ٗ
َ ي ي
َ
َ ُّ ي
ٗ لَكر
]٣٩ :﴾ [النساء٣١َيما
ِ َ وندخِلكمَمدخ
“কিামরা যধদ কসসব কবীরা গুনাহ পধরহার কর, যা কথকক
কিামাকদর বারর্ করা করা হকয়কছ, িাহকল আমরা
কিামাকদর গুনাহসমূ হ ক্ষমা ককর কদব এবাং কিামাকদরকক
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প্রকবশ করাব সম্মানজনক প্রকবশস্থকল।” [সূ রা আনধনসা, আয়াি: ৩১]
د
َ َ َ َ َ َي
َ ي
ن َ َء َامنتَ َب َر دبك يَم َفَ ي
َت
َ َ ال َيَٰل يي
َ ل َٱۡلن َة َق
َِ ِيل َٱدخ
َ  َق٢٥َ ون
َِ ٱس َمع
َٓ ِ ِ ﴿إ
ِ ِ
َ
َ ي ي
َ
ََ
َ َ
د
﴾٢٧َ ِي
ََ ِن َٱلمك َرم
َ ن َم
َ ِ ب َ َو َج َعل
َ ِ ل َ َر
َ ِ َ  َب ِ َما َغف ََر٢٦َ ون
َ م َ َي يعلم
َ ِ ق يو
]٥٧ ،٥٨ :[يس

“ধনশ্চয় আধম কিামাকদর রকবর প্রধি ঈমান একনধছ।
অিএব, কিামরা আমার কথা কশান। িাকক বলা হকলা,
জান্নাকি প্রকবশ কর। কস বলল, হায়! আমার কাওম যধদ
জানকির পারি, আমার রব আমাকক ধককসর ধবধনমকয়
ক্ষমা ককর ধদকয়কছন এবাং আমাকক সম্মাধনিকদর অন্তভুযি
ককরকছন। [সূ রা ইয়াসীন, আয়াি: ২৫-২৭]

ََ َي
َ
َ َ
،١ :﴾ [الشمس١٠َابَ َمنَدسى َٰ َها
َ َ َ َوق يَدَخ٩َحَ َمنَ َزكى َٰ َها
ََ ﴿ق يَدَأفل
]٩٤

 17 

“ধনিঃসকন্দকহ কস সফল কাম হকয়কছ, কয িাকক পধরশুদ্ধ
ককরকছ এবাং কস বযথয হকয়কছ, কয িাকক কলু ধষি
ককরকছ।”[সূ রা আশ-শামস, আয়াি: ৯-১০]

َ
َ َ َ ي َ ي َ َ ي َ َٓ ي َ َ َد
َٰٓ ﴿
َيَلك يَمَكث ِٗياَ دمِماَكنت يَم
َ ِ بَق َدَجاءك َمَرسونلاَيب
َِ َٰلَٱلكِت
َ يأه
ْ ََي
َ
ٓ
َ
َ ي َ َ ي
ََٱّللِ َنور
َ َ ِن
ََ ِي رَق يَد َ َجا َءكم َ دم
َ وا َ َعن َكث
َ ب َويعف
َِ َِٰن َٱلكِت
َ ون َم
َ ُتف
َ
َ
َ ي
َ
َل َٱلسل َٰ َِم
َ ن َٱت َب ََع َرِض َوَٰنهۥ َسب
َِ  َ َي يهدِي َب ِ َهِ َٱّللَ َ َم١٥َ ََوك ِتَٰبَ َ ُّمبِي
َ
َ
ي
ي
ُّ َ د
ََل َصِ َرَٰط
ََٰ ِ ورِ َبِإِذنِهِۦ َ َو َي يهدِي ِه يَم َإ
َ ُّل َٱنل
َ ِ ِن َٱلظل َمَٰتَِ َإ
َ َويخ ِرجهم َم
]٩١ ،٩٨ :﴾ [املائدة١٦ََُّم يس َتقِيم
“কহ ধকিাবীগ্র্, কিামাকদর ধনকট আমার রাসূ ল একসকছ,
ধকিাব কথকক যা কিামরা কগ্াপন করকি, িার অকনক
ধকছু কিামাকদর ধনকট কস প্রকাশ করকছ এবাং ধকছু
অকনক ধকছু কছকড় ধদকয়কছ। অবশযই কিামাকদর ধনকট
আল্লাহর পক্ষ হকি আকলা ও স্পি ধকিাব একসকছ। এর
মািযকম আল্লাহ িাকদরকক শাধন্তর পথ কদখান, যারা িার
সন্তধির অনু সরর্ ককর এবাং িার অনু মধিকি ধিধন
িাকদরকক অন্ধকার কথকক আকলার ধদকক কবর ককরন।
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আর িাকদরকক সরল পকথর ধদকক ধহদায়াি কদন।” [আল
মাকয়দাহ্, আয়াি: ১৫-১৬]
ধিন.
মুসধলম জাধিকক এ কথা অবশযই মকন প্রাকর্ ধবশ্বাস
করকি হকব কয, এ জগ্কি িাকদর ধবপকক্ষ অসাংখযঅগ্ধর্ি শত্রু রকয়কছ, যারা সব সময় িাকদর ক্ষধি করকি
সকচি থাকক, আপ্রার্ কচিা ককর কীভাকব এ জাধির ক্ষধি
করা যায় এবাং দু ধনয়ার ইধিহাস কথকক িাকদর নাম
ধনশানা মুকছ কফলা যায়। িাকদর কাজই হকলা, মুসধলম
জাধির ইজ্জি সম্মান লাকভর যাবিীয় সব পথ ও
উপকরর্ বন্ধ ককর কদওয়া এবাং িাকদর অগ্রগ্ধির সব
পকথ প্রধিবন্ধকিা সৃ ধি করা। মুসধলম জাধির ইজ্জি
সম্মানকক িূ ধলসাৎ করকি এবাং িাকদর অপমান- অপদস্থ
করার লকক্ষ িারা িাকদর যাবিীয় প্রকচিাকক বযয় ককর।
এমন ককাকনা ষড়যন্ত্র কনই, যা িারা মুসধলম উম্মাহর
ধবরুকদ্ধ প্রকয়াগ্ ককর না। িারা মুসধলম উম্মাহর ধবরুকদ্ধ
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যি প্রকার উপায় উপকরর্ আকছ সব ধকছু প্রকয়াগ্ ককর।
মুসধলম উম্মাহর ধবরুকদ্ধ িারা নানা প্রকার অপপ্রচার
চালায়। ককাথাও আজ িারা যাকি ধনজ পাকয় দাুঁড়াকি না
পাকর, কস জনয কযখাকনই িাকদর ককাকনা উত্থান কদকখ,
কসখাকনই িারা আক্রমর্ চাধলকয় িাকদর ধনকস্তজ ককর
কদয়।
আর একদর অগ্রভাকগ্ রকয়কছ অধভশপ্ত ও ধবিাধড়ি
শয়িান, কয শয়িান হকলা আল্লাহর শত্রু, ইসলাম ও
মুধমন বান্দাকদর শত্রু আল্লাহ িা‘আলা যখন মুধমনকদর এ
দীকনর মািযকম সকবযাচ্চ সম্মান কদন, িখন শয়িানই
সবযাধিক ধবক্ষুব্ধ হয় এবাং িার শরীকর আগুন িকর যায়।
ফকল কস আল্লাহর মুধমন বান্দাকদর ধবরুকদ্ধ যু দ্ধ ক াষর্া
ককর এবাং িাকদর প্রধিধট চলার পকথ প্রধিবন্ধকিা সৃ ধি
করার ক াষর্া কদয়। চিুধদযক কথকক কস িাকদর ঈমানআমল ধ্বাংস করার জনয আক্রমর্ চালায়। অধভশপ্ত
শয়িাকনর লক্ষই হকলা, মুধমনকদর ক্ষধি করা, িাকদর
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সম্মানহাধন ও অপমান করা এবাং আল্লাহ িা‘আলা
মুধমনকদর কয সম্মান ধদকয়কছন, িা নি করা। শয়িাকনর
কাজই হকলা, মানু ষকক দু ধনয়ার জীবকন কিাুঁকায় কফলার
জনয কচিা চালাকনা। িকব আল্লাহ যাকদর ধহফাযি ককরন,
শয়িান িাকদর ককাকনা ক্ষধি করকি পাকর না।
আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
ْ َ َ َ َ َ ْٓ ٓ ي َ َ َ
ي ي َ ي َ َ َٰٓ َ
كةِ َ ي
الَ
ِيس َق َ
ّل َإِبل َ
وا َٓأِلد َم َفسجدوَا َإ ِ َ
ٱسجد َ
﴿ َ
ِإَوذ َقلنا َل ِلملئ ِ
َ
َ
َ ي َ ََ
َ َ َ َيَ َ َ َ
َ ي َ َي
ت َط ٗ
َعَ
تَ َ
ك َهَٰذاَٱَّلِيَكرم َ
ال َأرءيت َ
ِينا ََ ٦١ق َ
ن َخلق َ َ
َءأ يسجدََل ِم َ
ََ
َ ٗ
َ ي َ يَ َ
ي
َ َ
َ
الَ
ِيل ََ ٦٢ق َ
ل َيَ يو َِم َٱلق َِيَٰ َمةِ ََل يح َتن ِكنَ َذ درِي َته َٓۥ َإِّلَ َقل َ
ن َإ ِ ََٰ
ن َأخرك َِ
لئ ِ َ
ٓ
ٓ
ي َ ي َ
َ َ
ك َم يِنه يَم َفَإنَ َ َج َهن ََم َ َج َزاؤك يَم َ َج َزا َٗء َم يوف ٗ
ورا ََ٦٣
ب َف َمن َكب ِ َع َ
ٱذه َ
ِ
َ
َ
َ ي ي
َ َ
َ
نَ ي
ِكَ
ِب َ َعل يي ِهم َ ِِب ييل َ
ِك َ َوأ يجل ي َ
ت َم يِنهم َب ِ َص يوك َ
ٱس َت َط يع َ َ
ٱس َتف ِز يَز َ َم َِ
و
َ
َ
َ َ َ ََ ي ي ي
ي َ
فَٱَل يم َو َٰ َِلَ َوٱَل يولَٰ َِدَ َوع يِده يَمَ َو َماَيَعِدهمََٱلش يي َطَٰنََ
ِكَوشارِكه َمَ ِ َ
جل َ
ور ِ
إّلََغر ً
وراَ[ ﴾٦٤االرساء]١٠ ،١٩ :
ِ
“আর স্মরর্ কর, যখন আধম ধফধরশিাকদর বললাম,
আদমকক কসজদা কর, িখন ইবলীস ছাড়া সককল
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সাজদাহ করল। কস বলল, আধম ধক এমন বযধিকক
সাজদাহ করব, যাকক আপধন কাদামাধট কথকক সৃ ধি
ককরকছন?
কস বলল, কদখুন, এ বযধি যাকক আপধন আমার ওপর
সম্মান ধদকয়কছন, যধদ আপধন আমাকক ধকয়ামি পযযন্ত
সময় কদন, িকব অধি সামানয সাংখযক ছাড়া িার
বাংশিরকদরকক অবশযই পথভ্রি ককর ছাড়কবা।
ধিধন বলকলন, যাও, অিিঃপর িাকদর মকিয যারা কিামার
অনু সরর্ করকব, জাহান্নামই হকব কিামাকদর প্রধিদান,
পূ র্য প্রধিদান ধহকসকব।
কিামার কন্ঠ ধদকয় িাকদর মকিয যাকক পাকরা প্রকরাধচি
কর, িাকদর ওপর ঝাধপকয় পড়, কিামার আশ্বাকরাহী ও
পদাধিক বাধহনী ধনকয় এবাং িাকদর িন-সম্পদ ও
সন্তান-সন্তধিকি অাংশীদার হও এবাং িাকদরকক ওয়াদা
দাও। আর শয়িান প্রিারর্া ছাড়া িাকদরকক ককাকনা
ওয়াদাই কদয় না।”
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ْ َ َي
َ َ َٰ َ ي
َ
َوا َح يِز َبهۥ
َ ن َلك يَم َ َعد دَو َفٱُتِذوهَ َ َعد ًّواَ َإِنما َيدع
َ ﴿إِنَ َٱلشيط
ْ
َ ِنَأَ يص
]١ :﴾ [فاطر٦َِي
َِ بَٱلسع
َِ َٰح
َواَم ي
َ ِۡلَكون
“ধনশ্চয় শয়িান কিামাকদর শত্রু। অিএব, িাকক শত্রু
ধহকসকব গ্র্য কর। কস িার দলকক ককবল এ জনযই ডাকক
যাকি িারা জ্বলন্ত আগুকনর অধিবাসী হয়।” [সূ রা ফাধির,
আয়াি: ৬]
চার.
যাবিীয় ভাকলা কাকজর িাওফীক, ককমযর ধবশুদ্ধিা,
আল্লাহর দীকনর ওপর অধবচলিা ও সম্মান অজযন
সবধকছু ই একমাত্র আল্লাহ রাব্বু ল আলামীকনর হাকি,
যাকক আল্লাহ িা‘আলা সম্মান কদয় িাকক অপমান করার
ককউ কনই। আর যাকক আল্লাহ িা‘আলা অপমান ককর
িাকক ইজ্জি কদওয়ারও ককউ কনই। আল্লাহ যা চান িাই
ককরন, িাকক বািয করার ককউ কনই। আল্লাহ িা‘আলা
বকলন,
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َ َ
ي
ٓ َ
َ ي
﴾۩ٱّلل َ َيف َعلَ َ َما َيَشاء
َ َ َن َٱّللَ َف َما ََلۥ َمِن َ ُّمك ِر َمر َإِن
َِ ﴿ َو َمن َي ِه
]٩٥ :[احلج

“আল্লাহ িা‘আলা যাকক অপমাধনি ককরন িার
সম্মানদািা ককউ কনই। ধনশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা িাই
ককরন। [সূ রা আল-হাজ, আয়াি: ১৮]
সু িরাাং একজন মুধমন বান্দার জনয কিযবয হকলা, িারা
কযন আল্লাহর সাকথ িাকদর সম্পকযকক আরও সু দৃঢ় ককর
এবাং িারই ধনকট ইজ্জি-সম্মান প্রাথযনা ককর। িার
বাইকর ধগ্কয় ইজ্জি সম্মান িালাশ করকল, িাকক অবশযই
পকদ পকদ অপমাধনি হকি হকব প্রধিধট কক্ষকত্র। সু িরাাং
একজন মুসধলম বান্দাকক পকদ পকদ আল্লাহর ধদকক
মুখাকপক্ষী থাককি হকব। ককাকনাক্রকমই আল্লাহর ধবিাকনর
অবািয হকল চলকব না।
আর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাকমর আদশয
হকলা, ধিধন কদা‘আকি বলকিন,

 24 

ُ
وأصلح يل دنياي اليت،«امهلل أصلح يل ديين اذلي هو عصمة أمري
 واجعل احلياة، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي،فيها معايش
ِّ
ِّ
ً
ً
ٍّ لك
» رش
 واملوت راحة يل من،زيادة يل يف لك خري
“কহ আল্লাহ িুধম আমার জনয আমার দীনকক সাংকশািন
কর, কয দীন হকলা আমার যাবিীয় ককমযর সাংরক্ষক। আর
আমার জনয দু ধনয়াকক উপযু ি ককর দাও, যাকি রকয়কছ
আমাকদর জীবন-যাপন। আর আমার জনয আমার
আধখরািকক সু ন্দর ককর দাও যা হকলা আমার কশষ
পধরর্ধি। আর আমার হায়ািকক িুধম বাধড়কয় দাও প্রধিধট
ভাকলা ককমযর জনয। আর আমার মৃিুযকক আমার জনয
আরামদায়ক ককর দাও প্রধিধট খারাপ ককময ধনপধিি
হওয়ার পূ কবয।”
এ কদা‘আ দ্বারা প্রমাধর্ি হয়, আমরা ককউ আমাকদর
রকবর িাওফীককর বাইকর ককাকনা প্রকার ইজ্জি সম্মান
লাভ করকি পাধর না এবাং ককাকনা ভাকলা কাজ করকলও
িা আল্লাহর িাওধফককর মািযকমই হকয় থাকক। আমাকদর
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যাবিীয় ককমযর ধবিায়ক ককবলই আমাকদর রব। ধিধনই
আমাকদর ভাকলা কাজ করার িাওফীক কদন এবাং খারাপ
কাজ কথকক ধবরি রাকখন।
পাুঁচ.
একজন মুসধলকমর দু ধনয়াকি সব কচকয় বড় চাধহদা কযন
হয়, আল্লাহ িা‘আলার ধনকট সম্মানী হওয়া। যধদ ককাকনা
বান্দা আল্লাহ িা‘আলার ধনকট সম্মানী হয়, দু ধনয়ার
ককাকনা অসম্মান িার ককাকনা ক্ষধি করকি পাকর না। আর
যখন আল্লাহর দরবাকর িার ককাকনা সম্মান থাককব না,
দু ধনয়ার ককাকনা ইজ্জি-সম্মান িার ককাকনা কাকজ আসকব
না। যার ফকল কস যখন আল্লাহ িা‘আলার ধনকট সম্মানী
হকব, িখন ধনকজকক কসৌভাগ্যবান মকন করকব। আর যখন
আল্লাহর ধনকট অসম্মান হকব িখন কস ধনকজকক দু ভযাগ্া
ধহকসকব ধবকবচনা করকব। আল্লাহ িা‘আলা মুধমন
বান্দাকদর জনয অকনক সম্মান প্রস্তুি ককর করকখকছন।
যখন

ককাকনা

মুধমন

আল্লাহ

িা‘আলা

কয

সব
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ধন‘আমিরাধজ প্রস্তুি করকখকছন, িা লাভ করকব িখন কস
ধনকজকক িনয ও ভাগ্যবান মকন করকব। মুধমনকদর সম্পককয
আল্লাহ িা‘আলা কুরআকন করীকম ক াষর্া ধদকয় বকলন,
ي
َ
َ َ
]٣٨ :﴾ [املعارج٣٥َون
َ فَ َجنَٰتََ ُّمك َرم
َ ِ َك
َ ِ ﴿أ ْو َٰٓلئ
“িারাই জান্নািসমূ কহ সম্মাধনি হকব। [সূ রা আলমা‘আধরজ, আয়াি: ৩৫]
প্রকৃিপকক্ষ িারাই সম্মানী যাকদর আল্লাহ সম্মান কদন,
আর আল্লাহ যাকদর অসম্মান ককরন, িারা কখকনাই
সম্মাকনর অধিকারী হকি পাকর না। আর আল্লাহর পক্ষ
হকি সম্মান লাভ িখন হকব, যখন কস প্রকাকশয ও
কগ্াপকন আল্লাহকক ভয় করকি থাককব। আল্লাহর ভকয়র
সাকথই ইজ্জি-সম্মাকনর সম্পকয। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,

َ َ
َ َ
َ َي
َ
ٗ نثَ َو َج َع يل َنَٰك يَمَشع
َٰٓ ﴿
َوبا
ََٰ يأ ُّي َهاَٱنلاسََإِناَخلق َنَٰكمَ دمِنَذكرََ َوأ
ََي
َََٓ َ ََ َ ْ َ ي
ََٱّللَ َعل ِيم
ََ َ َٱّللَِأتقىَٰك يَمَإِن
َ َ ِند
ََ ارف ٓوَا َإِنَ َأك َر َمك يَم َع
ل َ ِِلع
َ ِ وقبائ
َ
]٩٣ :﴾ [احلجرات١٣ََخبِي
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“কহ মানু ষ আধম কিামাকদরকক এক নারী ও এক পুরুষ
হকি সৃ ধি ককরধছ আর কিামাকদরকক ধবধভন্ন জাধি ও
কগ্াকত্র ধবভি ককরধছ। যাকি কিামরা পরস্পর পধরধচি
হকি পার। কিামাকদর মকিয আল্লাহর কাকছ কসই অধিক
মযযাদাসম্পন্ন কয কিামাকদর মকিয অধিক কিামাকদর মকিয
িাকওয়া সম্পন্ন। ধনশ্চয় আল্লাহ কিা সবযজ্ঞ সমযক
অবগ্ি। [সূ রা আল-হুজরাি, আয়াি: ১৩]
সহীহ বুখারীকি আবু হুরাইরা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকক
বধর্যি, ধিধন বকলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লামকক ধজকজ্ঞস করা হকলা,
ُ
» أكرمهم أتقاهم:أكرم انلاس؟ قال
«من
“দু ধনয়াকি মানু কষর মকিয সবযাধিক সম্মাধনি বযধি কক?
উত্তকর ধিধন বলকলন, মানু কষর মকিয সবকচকয় সম্মানী
বযধি হকলা, কস কয সবযাধিক আল্লাহকক ভয় ককর।”
1

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৩৩৭৪।

1
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হাদীস দ্বারা স্পি হয় কয, আল্লাহর ভকয়র সাকথই ইজ্জি
সম্মাকনর সম্পকয। ইজ্জি সম্মান লাভ করকি হকল িাকক
অবশযই িাকওয়া অজযন করকি হকব, আল্লাহকক ভয়
করকি হকব। আর কয বযধি এর বাইকর ধগ্কয় সম্মান
িালাশ ককর, কস মরীধচকাককই পাধন ধহকসকব কদখকি
পাকব। আসকল িা ককাকনা পাধন নয়, িা কখকনা িৃষ্ণা
কমটাকি পাকর না। যার ফকল কস ননরাশয ও হিাশার ক ার
অন্ধকাকর হাবু-ডবু কখকি থাককব।
ছয়.
একজন নারীকক অবশযই ধবশ্বাস করকি হকব, ইসলাকমর
ধবিানগুকলা সম্পূ র্য ধনখুুঁি, িাকি ককাকনা প্রকার খুুঁি
কনই। ধবকশষ ককর মধহলাকদর সাকথ সম্পৃ ি ইসলাকমর
ধবিানগুকলা আরও কবধশ ধনখুুঁি ও সধিক। িার মকিয
ককাকনা প্রকার ধছদ্র ও ফাুঁক কনই, যাকি ককউ আপধত্ত
িুলকি পাকর এবাং অবজ্ঞা করার ধবন্দু-পধরমার্ও সু কযাগ্
কনই, যাকি ককউ এধড়কয় কযকি পাকর। ইসলাম নারীকদর
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জনয কয ধবিান ধদকয়কছ, িা নারীকদর স্বভাব ও
মানধসকিার সাকথ এককবাকরই অধভন্ন। ইসলাকমর ধবিাকন
িাকদর প্রধি ককাকনা প্রকার যু লুম, ধনযযািন ও অধবচার
করা হয় কনই এবাং িাকদর প্রধি ককাকনা নবষমযও করা
হয় ধন।
আর িা কীভাকব সম্ভব হকি পাকর? কযকহিু এ সব
ধবিানগুকলা হকলা আল্লাহর পক্ষ কথকক অবিীর্য ধবিান।
আর আল্লাহ হকলন সমগ্র জগ্কির স্রিা ও প্রধিপালক।
ধিধনই এ জগ্িকক পধরচালনা ককরন এবাং পধরচালনায়
ধিধন মহা জ্ঞানী ও সবযজ্ঞ। আল্লাহ িার স্বীয় মাখলু কবান্দাকদর ধবষকয়ও অধভজ্ঞ। ককাকনা কাকজ িার বান্দাকদর
দু ধনয়া ও আধখরাকির কলযার্ ও কাধময়াবী কস ধবষকয়
ধিধনই সবযজ্ঞ। সু িরাাং ধিধন এমন ককাকনা ধবিান মানব
জাধির জনয কদকবন না, যাকি িাকদর ককাকনা অকলযার্
থাককি পাকর।
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একধট কথা মকন রাখকি হকব, সবকচকয় বড় অপরাি ও
অনযায় হকলা, নারীকদর সাকথ সম্পৃ ি বা অনয কয ধবষকয়র
সাকথ সম্পৃ ি আল্লাহর কদওয়া শরী‘আকির ককাকনা ধবিান
সম্পককয এ মন্তবয করা কয, আল্লাহর এ ধবিাকন িার
বান্দাকদর প্রধি যু লুম করা হকয়কছ অথবা এ ধবিাকন
দু বযলিা রকয়কছ অথবা এ ধবিানধট বিযমাকন প্রকযাজয নয়,
ইিযাধদ। এ িরকনর কথা কযই বলকব, মকন রাখকি হকব,
অবশযই

কস

আল্লাহ

িা‘আলার

সম্মান

সম্পককয

এককবাকরই মূ খয। আল্লাহর কুদরাি ও ক্ষমিা সম্পককয
িার ককাকনা কাণ্ড-জ্ঞান বলকি ধকছু ই কনই। কস আল্লাহকক
যথাযথ সম্মান কদয় ধন। িার সম্পককয আল্লাহ িা‘আলা
বকলন,
َ
َ َ َ ي
ٗ ّللَِ َو َق
]٩٣ :﴾ [نوح١٣َارا
َ ِ َون
َ ّلَك يرج
َ َ﴿ماَلك َم
“কিামাকদর কী হকলা, কিামরা আল্লাহর কেষ্ঠকত্বর পকরায়া
করছ না?” [সূ রা নূ হ, আয়াি: ১৩]
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আল্লাহকক সম্মান করার অথয হকলা, িার ধবিানকক
আুঁককড় িরা এবাং িার কদওয়া আকদশ ও ধনকষকির
পধরপূ র্য আনু গ্িয করা। আর এ কথা ধবশ্বাস করা কয,
আল্লাহর আকদশ ধনকষকির আনু গ্িয করার মকিযই
দু ধনয়াও আধখরাকির শাধন্ত ও কাধময়াবী। আর কয এ
ধবশ্বাকসর পধরপন্থী ককাকনা ধবশ্বাস িার অন্তকর লালন
ককর, িার কচকয় হিভাগ্া দু ধনয়াকি আর ককউ হকিই
পাকর না। দু ধনয়া ও আধখরাকি কসই অপমান অপদকস্থর
জনয একমাত্র বযধি।
উপকর ছয়ধট নীধিমালা আকলাচনা করা হল। আর এগুকলা
হকলা, এমন ধকছু গুরুত্বপূ র্য নীধিমালা ও আইনকানূ ন, যা
মুসধলম ধহকসকব আমাকদর প্রকিযককক কমকন ধনকি হকব।
আর এখাকন আমাকদর মূ ল আকলাচনার ধবষয়ধট সম্পককয
জানার পূ কবয অবশযই এসব নীধিমালা সম্পককয অবগ্ি
থাককি হকব। অনযথায় আকলাচনাধট বুকঝ আসকব না। আর
এগুকলা শুিু নীধিমালাই নয় বরাং এগুকলাই হকলা
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আমাকদর

আকলাচনার

মূ লধভধত্ত

বা

উপাদান। এ

নীধিমালাকক সামকন করকখই আমাকদর আকলাচনাকক
সাজাকনা হকয়কছ। এগুকলা ছাড়া আমাকদর আকলাচনা
এককবাকরই ধনষ্ফল।
নারী কক?
নারীকদর সম্পককয আকলাচনার পূ কবয নারীর সাংজ্ঞা বা নারী
বলকি আমর ধক জাধন িা আমাকদর জানা থাকা
আবশযক।  املرأةশব্দধট  املرءশকব্দর স্ত্রী ধলঙ্গ, অথয নারী।
শব্দধট একবচন, এর ককাকনা বহুবচন হয় না। িকব অপর
শব্দ কথকক এ শকব্দর বহু বচন হকলা نساء। “নারী হকলা
িারা যাকদর আল্লাহ িা‘আলা দু ধনয়াকি পুরুকষর অিযাধঙ্গনী
ধহকসকব সৃ ধি ককরকছন। মূ লি: আল্লাহ িা‘আলা নারীকদর
পুরুষ হকিই সৃ ি ককরকছন, যাকি িাকদর পরষ্পধরক
সম্পকয সু দৃঢ় ও গ্ভীর হয় এবাং িাকদর মকিয কপ্রম,
ভাকলাবাসা ও দয়া-অনু গ্রহ কযন হয়, অিীব সু ন্দর ও
মিু ময়। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
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َ َ
ْ
ي
ََ َ
َٰٓ ﴿
ََوا َ َربكمَ َٱَّلِي َخلقكم َ دمِن َنفسَ َ َوَٰح َِدة
َ يأ ُّي َها َٱنلاسَ َٱتق
ْ َ ٗٓ َ َ ٗ َ
َ َ
َٱّلل َٱَّلِي
ََ َ وا
َ ق َم يِن َها َ َز يو َج َها َ َو َبثَ َم يِنه َما َٗٗا َكث ِيا َون ِسا َء َوٱتق
ََ َوخل
َي
َ َ َ
َ ٓ َ
ٗ نَ َعلَ ييك يَمَ َرق
:﴾ [النساء١َِيبا
َ ٱّللََك
َ ََامَإِن
ََ ونَبِهِۦَ َوٱَل ير َح
َ ت َسا َءل
]٩

“কহ মানু ষ কিামরা কিামাকদর রবকক ভয় কর, ধযধন
কিামাকদরকক সৃ ধি ককরকছন এক নফস কথকক। আর িা
কথকক সৃ ধি ককরকছন িার স্ত্রীকক এবাং িাকদর কথকক
ছধড়কয় ধদকয়কছন বহু পুরুষ ও নারী। আর কিামরা
আল্লাহকক ভয় কর, যার মািযকম কিামরা একক অপকরর
কাকছ চাও। আর ভয় কর রি সম্পধকযি আত্মীকয়র
বযাপাকর। ধনশ্চয় আল্লাহ কিামাকদর ওপর পযযকবক্ষক।
[সূ রা আন-ধনসা, আয়াি: ১]
َ
َ د ي
َ ْ
َ ََ َ َ ي َ َ ٓ َي
َد
َِنَأنفسِك يَمَأ يز َوَٰ ٗجاَل ِت يسكن ٓوَاَإ ِ يۡل َها
َ قَلكمَم
َ نَخل
َ ِنَءايَٰتِه َِۦَأ
َ ﴿وم
د
ًََ ٗ َ َي
َ
َ
َ
َ
َ َ َٰ َ
َون
َ ِك َٓأَليَٰتَ َل ِق يومَ َ َي َتفكر
َ ف َذل
َ ِ َ َۡح َة َإِن
ل َبَ يي َنكم َمود َة َور
َ َو َج َع
]٥٩ :﴾ [الروم٢١
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“আর িার ধনদশযনাবলীর মকিয রকয়ছ কয, ধিধন কিামাকদর
জনয কিামাকদর কথককই স্ত্রীকদর সৃ ধি ককরকছন, যাকি
কিামরা িাকদর প্রশাধন্ত পাও। আর ধিধন কিামাকদর মকিয
ভাকলাবাসা ও দয়া সৃ ধি ককরকছন। ধনশ্চয় এর মকিয
রকয়কছ কস কাওকমর জনয, যারা ধচন্তা ককর।” [সূ রা আররূম, আয়াি: ২১]

َ د ي
َ ََ َ َ ٗ َي َي
َ ََ َ
َِن
َل َلكم َ دم ي
َ ِن َأنفسِك َم َأزوَٰجا َوجع
َ ل َلكم َم
َ ﴿ َوٱّللَ َجع
َ
دَ ََ ي
َ
َ
ي
ٗ َ َ َ
َِٰ أ يز َو
َن
َ لَيؤمِنو
َِ تَأفبِٱل َبَٰ ِط
َِنَٱلطيِبَٰ ِر
ََ ِيَ َو َحف َد َةَ َو َر َزقكمَ دم
َ جكمَبن
َ
ي
]٧٥ :﴾ [انلحل٧٢َون
َ ٱّللَِه يَمَيَكفر
َ َََِوبِن يِع َمت
“আর আল্লাহ িা‘আলা কিামাকদর জনয কিামাকদর কথকক
কজাড়া সৃ ধি ককরকছন এবাং কিামাকদর কজাড়া কথকক
কিামাকদর জনয পুত্র ও নাধিকদর সৃ ধি ককরকছন। আর
ধিধন কিামাকদরকক পধবত্র ধরধযক দান ককরকছন িারা ধক
বাধিকল ধবশ্বাস ককর এবাং আল্লাহর ধনআমিকক অস্বীকার
ককর?”
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আয়াি দ্বারা এ কথা স্পি কয, আল্লাহ িা‘আলা আদম
আলাইধহসসালাম এর স্ত্রী হাওয়া আলাইহাসসালামকক
িার কথককই সৃ ধি ককরকছন। িারপর আল্লাহ িা‘আলা
িাকদর উভয় কথকক অসাংখয নারী ও পুরুষ সৃ ধি ককরকছন।
আর এসব সৃ ধি ধিধন ককরকছন, ধবকশষ একধট পদ্ধধিকি
যাকক আমরা ধববাহ বকল আখযাধয়ি কধর।
এখাকন আরও একধট কথা অবশযই মকন রাখকি হকব,
আল্লাহ িা‘আলা পুরুষকদর সৃ ধি ককরকছন ধনিযাধরি ও
স্বিন্ত্র ধকছু গুর্াবলী ও নবধশিয ধদকয়, অনু রূপভাকব
নারীকদরও ধকছু ধনিযাধরি গুর্াবলী ও নবধশিয ধদকয় সৃ ধি
ককরকছন। অবশযই িাকদর উভয়কক ধনিযাধরি ও স্বিন্ত্র
কযসব নবধশিয ও গুর্াবধল কদওয়া হকয়কছ, িা ধনকয়ই
িাকদর জীবন যাপন করকি হকব। িারপরও যধদ উভয়
িাকদর কমৌধলক নবধশিয হকি কবর হকয় যায়, িাহকল
বুঝকি হকব, কস িার মূ ল স্বভাব ও নবধশিয হকি দূ কর
সকর কগ্ল এবাং সধিক পথ হকি ধছটকক পড়ল। বুখারী
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মুসধলকম আবু হুরাইরা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস দ্বারা
প্রমাধর্ি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َّ
َّ
 فإن، وإن أعوج يش ٍء يف الضلع أعاله،«إن املرأة خلقت من ضلع
َ
َ
َ
استمتعت بها وفيها
استمتعت بها
 وإن،ذهبت تقيمه كرسته
»عوج
“ধনশ্চয় নারীকদর সৃ ধি করা হকয়কছ পাুঁজকরর হাড় কথকক।
আর পাুঁজকরর হাকড়র সবকচকয় বাুঁকা হাড় হকলা, উপধর
ভাগ্। যধদ িাকক ধিক করকি যাও, িাহকল িুধম কভকঙ্গ
কফলকব, আর যধদ িুধম িাকক ধদকয় সাংসার করকি চাও,
িাহকল বাুঁকা অবস্থাকিই কিামাকক িার সাকথ র সাংসার
করকি হকব।”
ইমাম নববী রহ. বকলন, এ হাদীসধট প্রমার্ ককর কয, ঐ
সব ফুকাহাকদর কথা সিয, যারা বকল আল্লাহ িা‘আলা
আদম আলাইধহসসালাম এর পাুঁজকরর হাড় কথকক হাওয়া
আলাইধহস সালামকক সৃ ধি ককরকছন। আল্লাহ িা‘আলা
বকলন,
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َ َ
ي
ََ َ
]٩ :قَم يِن َهاَ َز يو َج َها﴾ [النساء
ََ ﴿خلقكمَ دمِنَنفسََ َوَٰح َِدةََ َوخل
“কিামাকদরকক সৃ ধি ককরকছন এক নফস কথকক। আর িা
কথকক সৃ ধি ককরকছন িার স্ত্রীকক। [সূ রা আন-ধনসা,
আয়াি: ১]
একি প্রমাধর্ি হয় কয, আল্লাহ িা‘আলা নারীকদর সৃ ধি
করার মূ ল উপাদাকনই িাকদর এমন ধকছু নবধশিয ও
ধবকশষ গুর্ ধদকয়কছন, যা পুরুকষর মকিয কদনধন এবাং
পরুষকদরও সৃ ধি লকে এমন ধকছু নবধশিয ধদকয়কছন যা
নারীকদর ধিধন কদন ধন, যার ধভধত্তকিই একজন নারী
জীবকনর ধবধভন্ন সময়, কপ্রক্ষাপট ও স্থানকাল পাত্রকভকদ
ধবধভন্ন িরকনর পধরবিযন হয়। কখকনা কস মা হয়, ককামল
ও দু বযল হয়, আবার কখকনা কস স্ত্রী হয়। নারীরা মকনর
ধদক ধদকয় পুরুষকদর অধিক দয়ালু হকয় থাকক। আর
িাকদর অবস্থার অধিক পধরবিযন হকয় থাকক, যা
পুরুষকদর কবলায় প্রকযাজয নয়। কযমন, িার মাধসক হয়,
গ্ভয িারর্ ককর, সন্তান প্রসব ককর, িারা বাচ্চাকদর দু ি
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পান করায়, বাচ্চাকদর লালন-পালন ককর, ইিযাধদ। এ সব
গুর্গুকলা হকলা নারীকদর সাকথ খাস ও িাকদর একান্ত
নবধশিয, যা পুরুষকদর মকিয ধচন্তা করা যায় না।
অনু রূপভাকব পুরুকষরও ধকছু নবধশিয আকছ কযগুকলা
িাকদর সাকথই খাস ও িাকদর সিন্ত্র নবধশিয, নারীকদর
জনয কস গুকলা ককাকনা ক্রকমই প্রকযাজয নয়।
সু িরাাং এক কেধর্র জনয কয সব গুর্াবলী বা নবধশিয
রকয়কছ, িার প্রধি অপর কের্ীর কর্যপাি করার ককাকনা
প্রকয়াজন কনই। প্রিযকক িার ধনজ ধনজ দায়-দাধয়ত্ব
যথাযথ আঞ্জাম ধদকি কচিা করকব। নারীরা যধদ বকল
আমরা

কযমন

সন্তান

িারর্

কধর,

অনু রূপভাকব

পুরুষকদরও সন্তান িারর্ করকি হকব! িাহকল িা ধক
ককাকনা ধদন সম্ভব? অনু রূপ ভাকব নারীরা যধদ বকল
পুরুষরা যা যা ককর আমরাও িাই করকবা, িাও ককাকনা
ধদন সম্ভব নয়। আল্লাহ িা‘আলার সৃ ধির সূ চনা লে
কথককই নারী ও পরুষকদর সিন্ত্র নবধশি ধদকয় সৃ ধি
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ককরকছন এবাং প্রকিযককক আলাদা আলাদা কযাগ্যিা
ধদকয়কছন। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
َ َ ْ
َ َ ي َ َ َٰ َ ي د د
َ ََ
َ
ََالََن ِصيب
َِ ِلرج
ََعَبع ر
َ َلَٱّللََبِهِۦَ َب يعضك َم
َ ّلَت َت َمن يوَاَ َماَفض
َ ﴿و
ِ ضَل
ْ
ْ
َ ٓ د
َ ي
ي َ َ يَ ي
َٱّلل َمِن
ََ َ وا
َ سل
َ ب َ َو
َ وا َ َول ِلن َِساءَِ َن ِصيبَ َ دمِما َٱكتس
َ دمِما َٱكت َسب
د
َ َ َ
َ ي
ٗ َشءََ َعل
لَ َ ي
]٣٥ :﴾ [النساء٣٢َِيما
َِ نَبِك
َ ٱّللََك
َ ََفضلِه َِۦَٓإِن
“আর কিামরা আকাাংখা ককরা না কস সকবর যার মািযকম
আল্লাহ কিামাকদর একজনকক অনয জকনর ওপর প্রািানয
ধদকয়কছন। পুরষকদর জনয রকয়কছ অাংশ, িারা যা উপাজযন
ককর িা কথকক এবাং নারীকদর জনয রকয়কছ অাংশ, যা িারা
উপাজযন ককর িা কথকক। আর কিামরা আল্লাহর কাকছ
িার অনু গ্রহ চাও। ধনশ্চয় আল্লাহ সবয ধবষকয় সমযক
জ্ঞানী।” [সূ রা আন-ধনসা, আয়াি: ৩২]
ََ
ٓ
ٓ َ ََ د
َ َ
َ
َ
د
ََعَ َب يَعضََ َوب ِ َمَا
ََٰ َلَٱّللََ َب يعضه يَم
َ َعَٱلن َِساءََِب ِ َماَفض
َ َون
َ ٱلر َجالََقوَٰم
ِ ﴿
َ َ َ ْ ي
]٣٠ :ِنَأ يم َوَٰل ِ ِه يَم﴾ [النساء
َ واَم
َ أنفق
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“পরুষরা নারীকদর িত্ত্বাবিায়ক, এ কারকর্ কয, আল্লাহ
িাকদর এককর ওপর অনযকক কেষ্ঠত্ব ধদকয়কছন এবাং
কযকহিু িারা ধনজকদর সম্পদ কথকক বযয় ককর। [সূ রা
আন-ধনসা, আয়াি: ৩৪]
পুরুষ নারীকদর ওপর ক্ষমিাির হওয়ার ধবষয়ধট হকলা,
আল্লাহর অপার অনু গ্রহ, ধিধন কিককক কিককর ওপর
ধবকশষ মযযাদা ধদকয়কছন। কারর্, আল্লাহ িা‘আলা
পুরুষকদর এমন কিক নবধশিয ধদকয়কছন, কয গুলা
মধহলাকদর কদওয়া হয় ধন। কযমন, পুরুষরা জ্ঞাকন
পধরপূ র্য, নারীকদর িুলনায় অধিক নিযযশীল, িারা অধিক
শধিশালী, িারা কক্ষকি খামাকর কাজ করকি পাকর, কয
ককাকনা ভাধর কাজ িারা করকি পাকর ইিযাধদ। এ ছাড়াও
আল্লাহ িাকদর এিরকনর ধকছু গুন ধদকয়কছ কয গুকলা
নারীকদর মকিয কনই। এ কারকর্ই আল্লাহ নারীকদর
পুরুষকদর ওপর ধকছু অধিকার ধদকয়কছ, কয গুকলা িার
শধি সামথযয ও স্বভাকবর সাকথ একাকার ও অধভন্ন।
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আবার পুরুষকদর জনয নারীকদর ওপর ধকছু অধিকার
ধদকয়কছন, কয গুকলার সাকথ িার শধি সামথযয ও স্বভাকবর
সম্পূ র্য ধমল রকয়কছ। নারীকদর কদওয়া দায়-দাধয়ত্ব গুকলা
পরুষকদর দ্বারা আদায় করা ককাকনা ধদন সম্ভব নয়।
এ ভাকবই আল্লাহ িা‘আলা নারী ও পুরুকষর সৃ ধি
ককরকছন এবাং িাকদর উভকয়র মাকঝ ভারসাময রক্ষা
ককরকছন, যাকি দু ধনয়ার ধনয়ম ও িারাবাধহকিা ধিক
থাকক এবাং ককাথাও কযন ককাকনা প্রকার অসামঞ্জসযিা এ
শূ নযিা কদখা না কদয়। ধকন্তু যধদ আল্লাহর সৃ ধির বাইকর
ধগ্কয় এক কেধর্র দায়-দাধয়ত্ব ধনকয় অপর কেধর্ টান-কহছড়া ককর, িাহকল পৃধথবীর ভারসাময ধবনি হকব, মানবিা
চরম অবনধির ধদকক যাকব এবাং মানবিার অধস্তত্ব ধনকয়
শঙ্কা নিধর হকব।
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মানব জাধির প্রকৃি সম্মান কী?
মানবজাধির জনয প্রকৃি সম্মান কী? িা আমাকদর
অবশযই জানা থাকা দরকার। আমরা অকনককই মকন কধর
টাকা-পয়সা, িন-কদৌলি, ইিযাধদকিই মানু কষর প্রকৃি
সম্মান, আবার ককউ মকন কধর ক্ষমিা ও রাজত্ব
ইিযাধদকি প্রকৃি সম্মান। ধকন্তু কুরআন ও হাদীকসর
প্রমার্াধদকি ধচন্তা-গ্কবষর্া করকল, আমরা কদখকি পাই
কয, মানব জাধির জনয আল্লাহর পক্ষ হকি প্রদত্ত সম্মান
দু ই িরকনর হকি পাকর:
এক. সািারর্ সম্মান, যার বর্যনা আল্লাহ িা‘আলা ধনকজই
কুরআকন ধদকয়কছন। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
يَد ي
َََ ي َ يَ َ ٓ َ َ َ َ ََي
ي
َِن
ََ ب َ َوٱۡلَ يح َِر َ َو َر َزق َنَٰهم َ دم
َِ ف َٱل
َ ِ َ ۡحل َنَٰه يَم
ن َءاد َم َو
َ ِ ﴿ولق َد َكرمنا َب
ٗ د ي َ َي َ َي
َ َٰ َ َ َ َ ي َ ي
﴾٧٠َ يل
َ ض
َ َع َكث ِيَ َمِم
َ َ ٱلط دي ِ َبَٰتَِ َوفضلنَٰه َم
ِ ن َخلقنا َتف
]٧٤ :[االرساء

 43 

“আর আমরা কিা আদম সন্তানকদর সম্মাধনি ককরধছ
এবাং আমরা িাকদরকক স্থকল ও সমুকদ্র বাহন ধদকয়ধছ
এবাং িাকদরকক ধদকয়ধছ উত্তম ধরধযক। আর আধম যা সৃ ধি
ককরধছ িাকদর কথকক অকনককর ওপর আমরা িাকদরকক
অকনক মযযাদা ধদকয়ধছ। [সূ রা আল-ইসরা, আয়াি: ৭০]
এ আয়াকির বযাখযায় আল্লামা ইবন কাসীর রহ. বকলন,
আয়াকি আল্লাহ সাংবাদ কদন কয, ধিধন আদম সন্তানকদর
সু ন্দর ও ধনখুুঁি আকৃধিকি সৃ ধি করার মািযকম িাকদর
কেষ্ঠত্ব, ধবকশষ সম্মান ও মহা মযযাদা ধদকয়কছন। আল্লাহ
িা‘আলা মানবকক এমন আকৃধিকি নিধর ককরকছন, যার
ককাকনা িুলনা অনয ককাকনা মাখলু ককর সাকথ চকল না।
আল্লাহ িা‘আলা অনয ককাকনা মাখলু ককক জ্ঞান কদন ধন।
দু ধনয়া পধরচালনার দাধয়ত্ব কদন ধন একমাত্র মানবই
জগ্কির পধরচালনার দাধয়ত্ব পালন ককর।
অথযাৎ িারা িাকদর দু -পাকয়র উপর দাুঁধড়কয় চলাচল ককর,
দু হাি ধদকয় খায়, কথা বলকি পাকর ইিযাধদ। অথচ মানু ষ
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ছাড়া অনযানয জীব জন্তু চার পাকয়র ওপর হাকট, িারা
হাকি িুকল কখকি পাকর না বরাং মুখ ধদকয় খায়। আর
আল্লাহ িা‘আলা মানবজাধির জনয কচাখ, কান ও হািপা ধদকয়কছন, কযগুকলার মািযকম িারা কদখকি ও কশানকি
পায় এবাং অন্তর ধদকয় বুঝকি ও অনু ভব করকি পাকর।
িারা িাকদর অঙ্গ প্রিযঙ্গ দ্বারা উপকৃি হয়, কযমন, এ
সব দ্বারা িারা ধবধভন্ন িরকনর কাজ কময, ভাকলা মকন্দর
ধবচার এবাং দু ধনয়া ও আধখরাকি ককাকনাধট উপকার
ককাকনাধট ক্ষধি িা ধবকবচনা করকি পাকর।
দু ই. ধবকশষ সম্মান। এধট হকলা আল্লাহ িা‘আলা মানব
জাধিকক এ দীকনর প্রধি ধহদায়াি কদওয়া এবাং মহান
রাব্বু ল আলামীকনর আনু গ্কিযর িাওফীক লাভ করা। আর
এধটই হকলা, প্রকৃি সম্মান, পধরপূ র্য ইজ্জি ও দু ধনয়াও
আধখরাকির ধচরস্থায়ী কলযার্। কারর্, ইসলাম হকলা
আল্লাহ িা‘আলার মকনানীি দীন, এ দীনই হকলা, ইজ্জিসম্মান ও মান-মযযাদার একমাত্র মাপকাধি। আর এ কথা
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ধদবাকলাককর মি স্পি কয, যাবিীয় ইজ্জি ককবল
আল্লাহর জনয, িার রাসূ কলর জনয এবাং মুধমন বান্দাকদর
জনয। আল্লাহর বড়কত্বর প্রধি ধবশ্বাস, িার মমকত্বর প্রধি
অনু গ্ি হওয়া এবাং িার আকদশ-ধনকষি মানার মকিযই
আল্লাহ িা‘আলার সম্মান কয ধনধহি কস কথার ক াষর্া
ধদকয় পধবত্র কুরআকন বকলন,
َي
َ َ ََ
َۡرض
َ ِ ف َٱَل
َ ِ َ ف َٱلس َمَٰ َوَٰتَِ َ َو َمن
َ ِ َ ٱّلل َُۤدُجۡسَي َۤۥُهَل َ َمن
ََ َ َ﴿أل يَم َك ََر َأن
َ ي
َ ُّ ٓ َ َ َ
َ ي
ُّ َ َ َ َ ي
َِن
ََ ب َ َوكث ِيَ َ دم
َ ٱۡل َبالَ َ َوٱلشجرَ َوٱلوا
ِ وٱلشمسَ َوٱلقمرَ َوٱنلجومَ َو
َ َ
َ
ي
َ َ ي
َنَٱّللََف َماََلۥَمِنَ ُّمك ِر َمر
َِ اسَ َوكث ِيََ َحقََ َعل يي َهَِٱل َعذابََ َو َمنَي ِه
َ ِ ٱنل
ٓ ََ َ َ َ َي
]٩٥ :﴾ [احلج١٨َ۩ٱّللَيفعلََماَيشاء
َ ََإِن
“িুধম ধক কদখ না কয, আল্লাহর উকেকশয সাজদাহ ককর
যা ধকছু রকয়কছ আসমানসমূ কহ এবাং যা ধকছু রকয়কছ
যমীকন, সু যয, চাদ, িারকারাজী, পবযিমালা, বৃ লিা, জীবজন্তু
ও মানু কষর মকিয অকনকক। আবার অকনককর ওপর শাধস্ত
অবিাধরি হকয় আকছ। আল্লাহ যাকক অপমাধনি ককরন,
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িার সম্মানদািা ককউ কনই। ধনশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা িাই
ককরন।” [সূ রা আল-হাজ, আয়াি: ১৮]
মকন রাখকি হকব, যাকক আল্লাহ িা‘আলার প্রধি ঈমান
আনা ও ধবশ্বাকসর িাওফীক কদওয়া হয় ধন, যার ফকল
রহমাকনর ইবাদিকক কস করনীয় মকন ককরধন, কস প্রকৃি
পকক্ষ অপদস্থ ও অসম্মাধনি, িার সম্মান লাকভর ককাকনা
উপায় কনই। আল্লাহর পক্ষ হকি িার প্রধি ককাকনা প্রকার
সম্মান প্রদশযন করা হকব না।
দু ধনয়াকি মানু ষ িার ঈমান-আমল, কথা-কাজ ও ধবশ্বাস
অনু যায়ীই ইজ্জি-সম্মান ও মযযাদার অধিকারী হকয়
থাকক। যার মকিয যি কবধশ ঈমান আমল থাককব, কসই
িি কবধশ ইজ্জি সম্মাকনর অধিকারী হকব। দীনকক বাদ
ধদকয় কয বযধি ইজ্জি-সম্মান িালাশ ককর, কস অবশযই
পকদ পকদ লাধিি হকব। ইসলাকমর বাধহকর ধগ্কয় ককউ
সম্মাকনর অধিকারী হকি পাকর না। সু িরাাং ইসলাকমর
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বাধহকর ধগ্কয় কয সম্মান চায়, িাকক ককাকনা সম্মান কদওয়া
হকব না, বরাং িাকক অপমান করা হকব।
এখাকন একধট কথা অবশযই মকন রাখকি হকব, প্রথম
প্রকার সম্মান লাভ করা আল্লাহর িা‘আলার পক্ষ কথককই
হকয় থাকক। আল্লাহ িা‘আলা মানব সৃ ধির সাকথ িাকদর
যাবিীয় নবধশিয গুকলা ধদকয়ই নিধর ককরন। িাকি
মানু কষর ককাকনা দখল কনই। আর একজন যখন প্রথম
প্রকার সম্মান লাকভ িনয হয়, িা িাকক বািয ককর যাকি
কস ধদ্বিীয় প্রকার সম্মানও লাভ ককর। “যাকক আল্লাহ
িা‘আলা যাকক িন-সম্পদ, টাকা পয়সা, শধি, সামথযয ও
সু স্থিা ধদকয়কছ, িার ওপর কিযবয হকলা, কস কযন িার
প্রকচিাকক আল্লাহ িা‘আলার ইবাদকি ধনকয়াধজি ককর
এবাং আল্লাহর সন্তুধি লাকভ যথাসািয কচিা ককর। অনযথায়
আল্লাহ িা‘আলা িাকক ধকয়ামকির ধদন িাকক কদয়
ধন‘আমিগুধলর ধবষকয় ধজজ্ঞাসা করকব। ইমাম মুসধলম
স্বীয় ধকিাব সহীহ মুসধলকম আবু হুরায়রা রাধদয়াল্লাহু
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‘আনহু কথকক বর্যনা ককরন কয, সাহাবীগ্র্ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম ধজজ্ঞাসা করল কয, আমরা
?আমাকদর প্রভুকক ধকয়ামকির ধদকন কদখকি পাব ধক
িখন ধিধন বলকলন,
«هل تضاارون يف ريية الشاامس يف ال هرية لسساات يف سحابة؟
قاالوا :ال قال :فهل تضااارون يف ريية القمر يللة ابلدر لسس يف
ا بيده ال تضارون يف ريية

ساحابة؟ قالوا :ال ،قال :فواذلي نيس
َّ
ِّ
ربكم إال كماا تضااارون يف ريياة أحدهما ،قال :فيلع العبد
ُْ
َ
ُ ِّ
ُ ْ
كرمك وأُسا ِّ
اود وأُ ِّ
زوجك وأساارر لك اخليل
فيقول :أي فل ألم أ
واإلبال وأذر ترأس ْ
وتربع؟ فيقول :ب ،،قاال :فيقول :أف ننات
ِّ
َّ
ّ
ماليق؟ فيقول :ال ،فيقول :فإِّن أنساا كما نسستين ،مم يلع
أنك
ُ ِّ
اثلاِّن فيقول :أي فل ألم أكرمك وأُسا ِّ
اود وأُ ِّ
زوجك وأساارر لك
َ
وتربع؟ فيقول :ب ،أي ّ
اخليال واإلبال وأذر ترأس ْ
رب ،فيقول:

ِّ
َّ
ّ
ماليق؟ فيقول :ال ،فيقول :فإِّن أنسا كما نسستين،
أف ننت أنك
مم يلع اثلاالاف فيقول م م ال ذلاك فيقول :ياا ِّ
رب آمنت بك
ّ ُ
ّ ُ
خبري ما
وبكتابك وبرسلك ،وصليت وصمت وتصدقت ،ويثين ٍ

ً
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ً
 اآلن نبعف شاااهدا: مم يقال م: قال، هنا إذا: فيقول، اسااتعا
ّ
َّ ويتيسكر يف نيسسه من ذا اذلي يشهد
يلع؟! فيرتم ىلع فيه
،عليك
 أنعيق فتنعق فرا ه وحلماه:ويقاال ليسرا ه وحلماه وع ااماه
 وذلك اذلي، وذلك املنافق، وذلك يلع ر من نيسسه،وع امه بعمله
ُ يسرط
»اهلل عليه
“পধরষ্কার আকাকশ যখন ককাকনা কমক র আবরর্ না
থাকক, িখন ধক কিামাকদর সূ যয কদখকি ককাকনা কি হয়?
িারা বলল, না। ধিধন আরও বলকলন পূ ধর্যমার রাকি চাুঁদ
কদখকি ধক কিামাকদর কি হয়? িারা বলল, না। িখন
ধিধন বলকলন, পূ ধর্যমার রাকি চাুঁদ কদখকি কিামাকদর
কযমন ককাকনা প্রকার কি হয় না, অনু রুপভাকব ধকয়ামকি
ধদন আল্লাহকক কদখকিও কিামাকদর ককাকনা প্রকার কি
হকব না। িারপর বান্দা আল্লাহর সাকথ সাক্ষাি করকল,
আল্লাহ িাকক কডকক বলকব, বলকিা কদধখ, আধম ধক
কিামাকক সম্মান কদইধন, কিামাকক ক্ষমিা কদই ধন,
কিামাকক ধববাহ বন্ধকন আবদ্ধ কধর ধন, কিামাকদর জনয
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উট ও ক াড়াকক অনু গ্ি কধর ধন এবাং আধম ধক
কিামাকদর স্বািীনিা কদই ধন? িখন বান্দা বলকব,
অবশযই, িুধম আমাকদর যাবিীয় ধবষয়গুকলার বযাপাকর
ক্ষমিা ধদকয়ছ! িাহকল কিামরা ধক এ কথা ধবশ্বাস করকি
কয, একধদন কিামাকক আমার সাকথ সাক্ষাি করকি হকব?
িখন কস বলকব, না! িখন আল্লাহ িা‘আলা বলকব,
আজককর ধদন আধম কিামাকক ভূ কল যাব, কযমনধট িুধম
আমাকক দু ধনয়াকি ভুকল ধগ্কয়ধছকল! িারপর আল্লাহ অপর
এক বান্দার প্রধি লক্ষ ককর বলকব, বলকিা কদধখ আধম
ধক কিামাকক সম্মান কদই ধন, কিামাকক ক্ষমিা কদই ধন,
কিামাকক ধববাহ বন্ধকন আবদ্ধ কধর ধন, কিামাকদর জনয
উট ও ক াড়াকক অনু গ্ি কধর ধন এবাং আধম ধক
কিামাকদর স্বািীনিা কদই ধন? িখন বান্দা বলকব,
অবশযই, িুধম আমাকদর জনয যাবিীয় ধবষয়গুকলা
বযাপাকর ক্ষমিা ধদকয়ছ! কিামরা ধক এ কথা ধবশ্বাস
করকি কয, একধদন কিামাকক আমার সাকথ সাক্ষাি
করকি হকব? িখন কস বলকব না! িখন আল্লাহ িা‘আলা
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বলকব, আজককর ধদন আধম কিামাকক ভূ কল যাব, কযমনধট
িুধম আমাকক ভুকল ধগ্কয়ধছকল। িারপর আল্লাহ িা‘আলা
িৃিীয় কলাকধটর সাক্ষািকার ধনকব এবাং িাককও অনু রূপ
প্রশ্ন করা হকব, িখন কস উত্তকর বলকব, কহ আমার রব!
আধম কিামার প্রধি ধবশ্বাস করধছ, কিামার অবিীর্য
ধকিাব ও কপ্রধরি রাসূ কলর প্রধি ঈমান একনধছ, সালাি
আদায় করধছ, করাজা করকখধছ ও দান খয়রাি ককরধছ।
িারপর যথাসম্ভব কস উত্তম প্রসাংশা করকব। িখন কস
বলকব, কিামাকক িনযবাদ জানাকনা হকলা, এরপর িাকক
বলা হকব, কিামার ধবপকক্ষ ধক সাক্ষয উপধস্থি করব? এ
কথা কশাকন কলাকধট ধচন্তায় পকড় যাকব, কক িার ধবপকক্ষ
সাক্ষয কদকব? িখন আল্লাহ িা‘আলা িার মুকখ িালা ধদকয়
কদকব। (মুকখ কস আর ককাকনা কথা বলকি পারকব না)
আর িার উরু, কগ্াশি ও হাড়গুকলাকক বলা হকব, কিামরা
কথা বল, িখন িারা ষিার ধবপকক্ষ কথা বলকব, িার
উরু, কগ্াশি ও হাড়গুকলা িার কময সম্পককয সাক্ষয কদকব।
আর এ সব আল্লাহ িা‘আলা এ জনয করকবন, যাকি কস
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ধনকজকক অপরাধি সাবযস্ত করকি পাকর। আর এ কলাকধট
হকলা, মুনাকফক। আল্লাহ িা‘আলা এ কলাকধটর ওপরই
ক্ষুব্ধ। ধকয়ামকির ধদন িার ওপর অধিক ক্ষুব্ধ হকবন।”2
হাদীস দ্বারা স্পি প্রমাধর্ি হয় কয, আল্লাহ িা‘আলা
ধকয়ামকির ধদন িার বান্দাকদর একজনকক কয, সু স্থিা,
িন-সম্পদ,

র-বাড়ী, টাকা- পয়সা ইিযাধদ ধন‘আমি

ধদকয়কছন, কস সম্পককয িাকক অবশযই ধজজ্ঞাসা করকব।
কারর্, আল্লাহ িা‘আলা-কিা িাকক এ সব ধন‘আমি এ
জনয ধদকয়কছন, যাকি কস এগুকলাকক আল্লাহর বকন্দগ্ীকি
কাকজ লাগ্ায় এবাং আল্লাহর রাকহ িা বযয় ককর। ধকন্তু
যধদ কস িা না ককর, অনযায় কাজ ককর, আল্লাহর
নাফরমানী ককর এবাং অনয ককাকনা ধবপকথ কাকজ লাগ্ায়,
িাহকল ধকয়ামকির ধদন িাকক অবশযই িার ধন‘আমকির
ধহসাব ধদকি হকব।

2

সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ২৯৬৮।
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ইসলাকম নারীর সম্মান
একমাত্র ইসলামই মুসধলম নারীকদরকক ইসলাকমর ধনভুযল
ধদক-ধনকদযশনা ও বাস্তবিমযী নীধি মালার মািযকম িাকদর
যাবিীয় অসম্মান ও অবমাননা কথকক রক্ষা ককরকছ।
ইসলাম িাকদর ধনরাপত্তা ধবিান ককরকছ, িাকদর সম্ভ্রম
রক্ষার দাধয়ত্ব ধনকয়কছ, িাকদর যাবিীয় কলযাকর্র
ধনশ্চয়িা ধদকয়কছ। দু ধনয়াও আধখরাকির সফলিা লাকভর
জনয সব িরকনর পথ িাকদর জনয উন্মু ি ককরকছ।
ইসলামই িাকদর জনয সু ন্দর ও আনন্দদায়ক জীবন
ধনধশ্চি ককরকছ। সব িরকনর ধফিনা, ফযাসাদ, অনযায় ও
অনাচার কথকক ইসলাম নারীকদর ধহফাযি ককরকছ।
ইসলাম িাকদর প্রধি ককাকনা প্রকার নবষময, যু লুম ও
ধনযযািন করার সব পথকক রুদ্ধ ককরকছ। আর এগুকলা
সবই হকলা, িার বান্দাকদর প্রধি আল্লাহ িা‘আলা অপার
অনু গ্রহ, ধবকশষ ককর নারী জাধির প্রধি। কারর্, ধিধন
িাকদর জনয এমন এক শরী‘আি নাধযল ককরকছন, যা
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িাকদর কলযার্কক ধনধশ্চি ককর, ধফিনা- ফযাসাদ কথকক
িাকদর ধহফাযি ককর, িাকদর হিকাধরিা দূ র ও িাকদর
যাবিীয়

কলযার্

ধনধশ্চি

ককর। আল্লাহ

িা‘আলা

ইসলামকক আমাকদর জনয এক ধবশাল ধন‘আমি ধহকসকব
ধদকয়কছন। ধবকশষ ককর, ইসলামই আমাকদর- এক কথায়
আমাকদর নারীকদর জনয ধনরাপত্তা-স্থল ও আেয় ককন্দ্র।
যারা ইসলাকমর সু শীিল ছায়া িকল আেয় কনকব, িারাই
ধনরাপকদ জীবন যাপন করকি পারকব। বরাং ইসলাম
সমাজকক সব িরকনর অনযায়-অনাচার হকি রক্ষা ককর।
সমাকজ যাকি ককাকনা প্রকার ধবপদ-আপদ, ঝগ্ড়া-ধববাদ,
ধবশৃ ঙ্খলা সৃ ধি না হয়, িার জনয ইসলামই একমাত্র
গ্যারাধি। ইসলাম এ সব কথকক সমাজকক রক্ষা ককর এবাং
একধট উন্নি সমাজ জাধির জনয ধনধশ্চি ককর।
আর যখন সমাজ কথকক নারীকদর সাকথ সম্পৃ ি
ধবিানগুকলা ধবলু প্ত হকয় যায়, িখন সমাকজ অনযায়,
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অনাচার, ঝগ্ড়া, ধববাদ ও ধবশৃ ঙ্খলা বৃ ধদ্ধ পায়। নারীকদর
ককাকনা ধনরাপত্তা কস সমাকজ অবধশি থাকক না।
আর মানবজাধির ইধিহাস হকলা এর জ্বলন্ত ও উৎকৃি
প্রমার্, কারর্, কয বযধি পৃধথবীর ইধিহাকসর ধদকক নজর
কদকব, কস অবশযই কদখকি পাকব, পৃধথবীকি বড় বড়
ধবপযযকয়র অনযিম কারর্ হকলা, সামাধজক ধবশৃ ঙ্খলা,
ননধিক পিন, কবহায়াপনা ও কবলাল্লাপনার ধবস্তার,
অবাকি অনযায়-অিযাচার সাং ধটি হওয়া ইিযাধদ। আর
সমাকজ এ গুকলা ধবস্তাকরর ধপছকন মূ ল কারর্ হকলা,
নারীকদর অবাি চলা কফরা, নারীরা পুরুকষর সাকথ অবাি
কমলাকমশা করা, সাজ-সজ্জা অবলম্বন, কবপদযা হকয়

র

কথকক কবর হওয়া, অপধরধচি কলাককদর সাকথ িাকদর
ওিবস, কলাক সমাকজ িারা অিযন্ত সু ন্দর কাপড় পধরিান
ককর ককাকনা প্রকার লজ্জা-শরম ছাড়াই কবর হওয়া।
আল্লামা ইবনু ল কাইকয়যম রহ. বকলন, এ কথা ধনিঃসকন্দকহ
বলা কযকি পাকর কয, সব িরকনর অধনি ও ধবপদ-
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আপকদর মূ ল কারর্ হকলা, নারীকদর পুরুষকদর সাকথ
অবাি চলা কফরা করকি সু কযাগ্ পাওয়া। আর এটাই হকলা
বড় কারর্, দু ধনয়াকি বযাপক হাকর আযাব নাধযল হওয়ার
জনয। অনু রূপভাকব নারীকদর কারকর্ই সবযসািারর্ কহাক
ধকাংবা ধবকশষ কলাক, সবার ওপর ধবপযযয় কনকম আকস,
সবাইকক আল্লাহর আযাকব আক্রান্ত হকি হয়।
মকন রাখকি হকব, নারীকদর অবাি কমলাকমশার কারকর্ই
সমাকজ অনযায়, অনাচার, অশ্লীলিা, কযনা বযধভচার বৃ ধদ্ধ
পায়, সমাকজর সু নাম সু খযাধি ধবনি হয়। আর এ সব
হকলা, সমাকজর জনয বড় িরকনর মহামাধর ও আযাকবর
কারর্। মুসা আলাইধহস সালাকমর নসনযকদর মকিয যখন
নারীরা প্রকবশ করল, িখন িাকদর মকিয বযধভচার ছধড়কয়
পড়ল এবাং িারা অপককময ধলপ্ত হকয় পড়ল। যার ফকল
আল্লাহ িা‘আলা িাকদর ওপর এমন আযাব পািাকলন,
একধদকনই িাকদর সত্তর হাজার কলাক একসাকথ মারা
কগ্ল। এ টনা িাফসীকরর ধকিাবসমূ কহ ধবখযাি।
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ইসলাকমর আগ্মন হকয়কছ মানব জাধিকক আপদ-ধবপদ
হকি রক্ষা করা এবাং মানবিাকক ধচধকৎসা ও সাংকশািন
করার জনয, যাকি সমাকজ কয সব ধফিনা-ফযাসাদ কদখা
কদয় এবাং ধবপযযয় কনকম আকস িা কথকক মানবিাকক মুি
করা যায়। ইসলাম হকলা মূ লিিঃ এমন একধট পধবত্র
ধশক্ষা, যা মানু ষকক ধ্বাংস ও অশ্লীল কাযযকলাপ হকি রক্ষা
ককর। এ জনয বলাবাহুলয কয, ইসলাম হকলা আল্লাহর পক্ষ
হকি মানব জাধির জনয ধবকশষ রহমি, যা দ্বারা
বান্দাকদর আত্ম মযযাদার সাংরক্ষর্ হয় এবাং িাকদরকক
দু ধনয়াকি অপমান অপদস্থ হওয়া ও আধখরাকির আযাব
হকি রক্ষা ককর।
হাদীস-কুরআন পযযাকলাচনা করকল আমরা কদখকি পাই,
নারীকদর ধফিনার কারকর্ই কদশ ও সমাকজ ধফিনা
ফাসাদ, অধনিিা ও এমন এমন ধবপযযয় কদখা কদয়, যার
পধরর্ধি ও শাধস্ত কয কি ভয়াবহ, িা আয়ত্ত করা কাকরার
পকক্ষই সম্ভব নয়।
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সহীহ বুখারী ও মুসধলকম উসামা ইবন যাকয়দ রাধদয়াল্লাহু
আনহু কথকক বধর্যি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
ً
ُ
َّ فتنة
»أرض ىلع الرجال من النساء
تركت بعدي
«ما
“আমার পর পুরুষকদর জনয নারীকদর ধফিনার কচকয়
মারাত্মক ও ক্ষধিকর আর ককাকনা ধফিনা আধম করকখ
যাই ধন।”3
এ কারকর্ই আল্লাহ িা‘আলা নারী ও পুরুষকদর জনয
আলাদা আলাদা নীধিমালা আকরাপ ককরকছন, কযগুকলা
কমকন চলকল এবাং সমাকজ বাস্তবায়ন করকল যাবিীয়
কলযার্ ও দু ধনয়া আধখরাকির সম্মান লাভ করা যাকব।
সমাজ বা কদকশ ককাকনা প্রকার ধফিনা, ফাসাদ আর
অবধশি থাককব না। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,

3

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫০৯৬; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং
২৭৪।
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َ ي َ َٰ َ َ َ
د ي ي َ َ ُّ ْ ي َ ي َ َٰ ي َ َ ي َ ْ
كَ
ِكَأ يَز ََٰ
واَفروجه َمَذل َ
ِنَأبص ِره َِمَويحفظ َ
واَم َ
ِيَيغض َ
﴿قلَل ِلمؤ ِمن َ
َ
َ
ي ي
دي ي
َ َ
ِنَ
ن َم يَ
ون ََ َ ٣٠وقل َل ِلمؤم َِنَٰتَِ َ َيغضض ََ
ي رَب ِ َما َيَ يص َنع َ
ٱّلل َخب ِ َ
له يَم َإِنَ َ َ
َي
َ َ
نَفر َ
وجهنََ[ ﴾َ٣١انلور]٣٩ ،٣٤ :
أبيصَٰرِهِنََ َو َي يحفظ ََ
“মুধমন পুরুষকদর বল, িারা িাকদর দৃ ধিকক সাংযি
রাখকব এবাং িাকদর লজ্জা-স্থাকনর ধহফাজি করকব। এটাই
িাকদর জনয অধিক পধবত্র। ধনশ্চয় িারা যা ককর কস
সম্পককয আল্লাহ সমযক অবধহি। আর মুধমন নারীকদরকক
বল, িারা িাকদর দৃ ধিকক সাংযি রাখকব এবাং িাকদর
লজ্জাস্থাকনর ধহফাযি করকব।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াি:
]৩০-৩১

د َ
ََ َ د َ د ٓ
َ ٓ
َ ي ََ َي َ
نَ
ُتض يع ََ
لَ َ
ن َٱتقيتَ َف َ
ِن َٱلن َِساءَِ َإ ِ َِ
ب َل يستَ َكأحدَ َم َ
﴿يَٰن َِسا ََء َٱنل ِ َِ
َ ي َ َ ٗ
َي
ٗ
يَ َ
َ َ
نَ
ّلَم يعروفاََ َ٣٢وق ير َ
نَق يو َ
فَقلبِهِۦَ َم َرضََوقل َ
بِٱلق يو َِلَف َي يط َم ََعَٱَّلِيَ ِ َ
ي َ
ََ َ
ج َ يٱل َ
ن َ َت َ ُّ
ول[ ﴾َ ٣٣االحزاب:
ٱَل ََٰ
جَٰ ِهل ِيةِ َ َ
ب ََ
ّل َت َب يج ََ
ف َبيوك ِكنَ َو َ
َِ
]٣٣ ،٣٥
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“কহ নবী-পত্নীগ্র্, কিামরা অনয ককাকনা নারীর মকিা নও।
যধদ কিামরা িাকওয়া অবলম্বন কর, িকব (পরপুরুকষর
সাকথ) ককামল ককে কথা বকলা না। িাহকল যার অন্তকর
বযাধি রকয়কছ, কস প্রলু ব্ধ হয়। আর কিামরা নযায় সাংগ্ি
কথা বলকব। আর কিামরা কিামাকদর ধনজ গ্ৃকহ অবস্থান
করকব এবাং প্রাক-জাকহলী যু কগ্র মি কসৌন্দযয প্রদশযন
ককরা না।” [সূ রা আল-আহযাব, আয়াি: ৩২-৩৩]
এ ধবষকয় কুরআন ও সু ন্নাকহর বর্যনা অকনক। ইসলাম
নারীকদর ধবষকয় কয সব ধবধি-ধনকষি আকরাপ ককরকছ, িা
মানু কষর অকলযার্ বা িাকদর স্বািীনিা হরর্ করার জনয
ককর ধন, বরাং িা করা হকয়কছ সমাজকক ধ্বাংকসর হাি
কথকক রক্ষা, সামাধজক আত্ম-মযযাদাকবাি ও সমাকজর
ধস্থধিশীলিা বজায় রাখার লকক্ষ।
ইসলাম নারীকদর জনয কয সব ধবধি-ধনকষি আকরাপ
ককরকছ, িা িাকদর স্বািীনিা কককড় কনয়ার জনয ককরধন,
বরাং িারা যাকি ককাকনা প্রকার অনযায় ও অশ্লীল কাকজ
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জধড়কয় না পকড়, ধনরাপত্তা-হীনিায় না পকড়, কস জনযই
িাকদর ওপর এ সব ধবধি-ধনকষি আকরাপ করা হকয়কছ।
আল্লাহ িাকদর ওপর ধবধি ধনকষি আকরাপ করার মািযকম,
নারীকদর অশ্লীল কাকজর ধদকক ধনকয় যায়, এমন সব
িরকনর উপায় উপকরর্ বন্ধ ককর ধদকয়কছন। আর এধটই
হকলা নারীকদর জনয সধিযকার সম্মান ও মযযাদা।
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নারীকদর অধিকার ধবষকয় কুরআকনর ধদক ধনকদযশনা
পধবত্র কুরআন, যাকক আল্লাহ িা‘আলা িার বান্দাকদর
জনয ধবকশষ রহমি ও অনু পম আদশয ধহকসকব দু ধনয়াকি
নাধযল ককরকছন, যধদ ককাকনা বযধি িার আয়ািসমূ কহ
গ্ভীরভাকব ধচন্তা ককর, কস অবশযই কদখকি পাকব, আল্লাহ
িা‘আলা নারীকদর ধবষকয় কিই না সু ন্দর বযবস্থা
করকখকছন এবাং নারীকদর অধিকারকক ধিধন কিই না
গুরুত্ব ধদকয়কছন এবাং সমুন্নি করকখকছন। আল্লাহ িা‘আলা
নারীকদর অধিকারকক সাংরক্ষর্ করার ধবষয়ধটকক সবযাধিক
গুরুত্ব ধদকয়কছন। আর যারা নারীকদর অধিকার নি ককর
এবাং িাকদর ওপর যু লুম, অিযাচার ও িাকদর সাকথ
ধবমািা-সু লভ আচরর্ ককর, িাকদর ধবষকয় ধিধন কধিন
হুধশয়াধর উচ্চারর্ ককরকছন। নারীকদর অধিকার ধবষকয়
আল্লাহ িা‘আলা পধবত্র কুরআকন অকনক আয়াি নাধযল
ককরকছন। এমনধক নারীকদর নাকম একধট সূ রাও নাধযল
ধিধন নাধযল ককরন, যার নাম সূ রা আন-ধনসা। যার মকিয
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এমন সব আয়াি রকয়কছ, কযগুকলাকি আল্লাহ িা‘আলা
নারীকদর সাকথ সম্পৃ ি ধবধভন্ন আহকাম আকলাচনা
ককরন। িাকদর সামাধজক মযযাদা, পুরুষকদর প্রধি িাকদর
করর্ীয়, নারী অধিকার, ধববাহ,

র-সাংসার, িালাক

ইিযাধদ এ সূ রাকি স্থান পায়। কুরআন নারীকদর সাকথ
আচরকর্র ধবষকয় কয সব ধদক ধনকদযশনা ধদকয়কছ িা ধনকে
আকলাচনা করা হল।
এক. নারীকদর সাকথ উত্তম বযবহার করা
আল্লাহ িা‘আলা নারীকদর সাকথ উত্তম বযবহার করকি
আকদশ কদন এবাং িাকদর সাকথ ককাকনা প্রকার দু বযযবহার
করকি ধনকষি ককরন। িাকদর সাকথ কযন ককাকনা প্রকার
অধনয়ম না হয় এবাং আল্লাহর কদওয়া ধবিান ও যাবিীয়
আইনকানু ন কমকন চলা হয়, িার জনয ধিধন ধবকশষ
ধনকদযশ কদন। আর যারা িাকদর ওপর যু লুম-অিযাচার
ককর, আল্লাহ িা‘আলার কবকি কদওয়া সীমাকরখা অধিক্রম
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ককর এবাং সীমাধিধরি বাড়াবাধড় ককর, িাকদর ধিধন
ধবকশষ সিকয ককরন। কযমন, আল্লাহ িা‘আলা বকলন
َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ
ر َ ي َ َٰ َ َ َ ي ً َ ي َ َ
يهۥَ َ َفإِنَ
ِح َزوجا َغ
ت َكنك َ
ن َبعدَ َح َ
ِل ََلۥ َ ِم َ
ل ََت َ
﴿فإِن َطلقها َف َ
َ
َ
َ ََ
َ
َ
َت َ
اج َعَا َٓإنَ َظنَا َٓأنَيق َ
احَ َعل ييه َمَا َٓأنَ َي َ َ
ٱّللَِ
ودَ َ
ِيماَحد َ
لَج َن ََ
َطلق َهاَف َ
ِ
ِ
د ٓ
َ
ي
َ
َ َ
ي َ
ون ََِ ٢٣٠إَوذا َ َطلقتمَ َٱلن َِسا ََءَ
ٱّللِ َيبَ ديِن َها َل ِق يومَ َ َي يعلم َ
ك َحدودَ َ َ
َوك ِل َ
َ
َ َي
ن َأ َ َجلَهنَ َفَأَ يمسِكوهنَ َب َم يعروفَ َأ َ يَو َ َ د
ّلَ
وف َ َو َ
سحوهنَ َب ِ َم يعر رَ
ف َبلغ ََ
ِ
ِ
َ
َ ٗ د َ ي َ ْ َ َ َ ي َ ي َ َٰ َ َ َ َ َ َ ي
ّلَ
ِكَفق يَدَظل ََمَنف َسهۥََ ََو َ
لَذل َ
واَومنَيفع َ
ِضاراَ ِِلعتد َ
ت يمسِكوهنََ ِ
ْ
َ َي ي َ َ ٓ َ ََ
ي
َ
ْ َ
نز َلَ
ٱّللَِعليك َم َومَا َأ
تَ َ
وا َن يِع َم َ َ
ٱّللَِهز ٗواَ َ َوٱذكر َ
تتخِذ ٓوَا َ َءايَٰتَِ َ َ
َ ْ َ يَ ْ
َ
ي ي
د َ ي َ
ٱّللَ َوٱعلم ٓوَاَ
واَ َ
بَ َوٱۡل ِك َمةَِيَعِظكمَبِهِۦََوٱتق َ
ِنَٱلكِتَٰ َِ
َعل ييكمَم َ
َ
د َ َٓ َََي َ َ َ
َ
د
ي
لَ َ ي
ن َأ َجلهنََ
َشءَ َ َعل ِيمَ ََِ ٢٣١إَوذا َ َطلقتمَ َٱلن ِسا َء َفبلغ َ
ٱّلل َبِك َِ
أنَ َ ََ
َ َ ي َ َ
ي
َ َ َ ْ
ََ َ
وفَ
ن َأ يز َوَٰ َجهنَ َإِذا َك َرَٰض يوَا َبَ يي َنهم َبِٱل َم يعر ِ َ
ل َت يعضلوهنَ َأن َينكِح َ
ف َ
ي
َ
َ َ
ي
َ َٰ َ َ
ٱّللَِ َوٱۡلَ يو َِمَٱٓأۡلخ َِِرَذَٰل ِك يَمَ
نَمِنك يَمَيؤمِنََب ِ َ
ِكَيوعظََبِهِۦَ َمنََك َ
ذل َ
َ
َ
َ ي َ َٰ َ
َيَ َ ي َ َ َ َ
ونَ[ ﴾٢٣٢ابلقرة،٥٣٤ :
ّلَت يعلم َ
كَلك يَمَ َوأ يط َهرََ َوٱّللََيعلمََوأنت َمَ َ
أز َ
]٥٣٥
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“অিএব, যধদ কস িাকক িালাক কদয় িাহকল কস
পুরুকষর জনয হালাল হকব না যিক্ষর্ পযযন্ত ধভন্ন
একজন স্বামী কস গ্রহর্ না ককর। অিিঃপর কস (স্বামী)
যধদ িাকক িালাক কদয়, িাহকল িাকদর উভকয়র অপরাি
হকব না কয, িারা একক অপকরর ধনকট ধফকর আসকব,
যধদ দৃ ঢ় িারর্া রাকখ কয, িারা আল্লাহর সীমাকরখা
কাকয়ম রাখকি পারকব। আর এটা আল্লাহর সীমাকরখা,
ধিধন িা এমন সম্প্রদাকয়র জনয স্পি ককর কদন, যারা
বুকঝ।
আর যখন কিামরা স্ত্রীকদরকক িালাক কদকব অিিঃপর
িারা িাকদর ইেকি কপৌঁকছ যাকব িখন হয়কিা
ধবধি কমািাকবক িাকদরকক করকখ কদকব অথবা ধবধি
কমািাকবক িাকদরকক কছকড় কদকব। িকব িাকদরকক কি
ধদকয় সীমালঙ্ঘকনর উকেকশয িাকদরকক আটকক করকখা
না। আর কয িা করকব কস কিা ধনকজর প্রধি যু লুম
করকব।

আর

কিামরা

আল্লাহর

আয়ািসমূ হকক
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উপহাসরূকপ গ্রহর্ ককরা না। আর কিামরা স্মরর্ কর
কিামাকদর ওপর আল্লাহর ধনআমি এবাং কিামাকদর ওপর
ধকিাব ও ধহকমি যা নাধযল ককরকছন, যার মািযকম
ধিধন কিামাকদরকক উপকদশ কদন। আর আল্লাহকক ভয়
কর এবাং কজকন রাখ কয, ধনশ্চয় আল্লাহ সব ধবষয়
সম্পককয সু পধরজ্ঞাি।
আর যখন কিামরা স্ত্রীকদরকক িালাক কদকব অিিঃপর
িারা িাকদর ইেকি কপৌঁছকব িখন কিামরা িাকদরকক
বািা ধদকয়া না কয, িারা িাকদর স্বামীকদরকক ধবকয় করকব
যধদ িারা পরস্পকর িাকদর মকিয ধবধি কমািাকবক সম্মি
হয়। এটা উপকদশ িাকক কদওয়া হকচ্ছ, কয কিামাকদর
মকিয আল্লাহ ও কশষ ধদবকসর প্রধি ধবশ্বাস রাকখ। এধট
কিামাকদর জনয অধিক শুদ্ধ ও অধিক পধবত্র। আর
আল্লাহ জাকনন এবাং কিামরা জান না।” [সূ রা আলবাকারাহ, আয়াি: ২২৯-২৩২]
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দু ই. নারীকদর জনয খরচা করার ধবিান:আল্লাহ িা‘আলা নারীকদর ওপর বযয় করার ধবষকয় ধনখুুঁি
একধট নীধিমালা নিধর ককর ধদকয়কছন। আল্লাহর ধনকদযশ
হকলা, যখন নারীকদর সাকথ

র সাংসার করকব, িখন

িাকদর যাবিীয় খরচা কিামরাই বহন করকব। আর যধদ
িাকদর সাকথ

র সাংসার করা ককাকনাভাকবই সম্ভব না

হয়, িখন কিামরা দয়া ও অনু গ্রকহর সাকথ িাকদর কছকড়
কদকব। ককাকনা প্রকার বাড়াবাধড় করকব না। আর
কিামাকদর এ কথা অবশযই মকন রাখকি হকব, কিামরা
সবযদা িাকদর প্রধি সহকযাধগ্িার হাি বাধড়কয় কদকব।
আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
ْ
َ َ َ
ٓ د
َ َي
ي
َ َ
َوا
َ احَ َعل ييك يَمَإِنَ َطلقتمََٱلن َِسا ََءَ َماَل يَمَت َم ُّسوهنََأ يَوَتف ِرض
َ ﴿ّلََجن
ََ ي
ٗ َ َ َ
َ َ ََ ي ي
َ
َ
ََتَق َدرهۥَ َمتَٰ َعرا
َِ ِ َعَٱلمق
َ َعَٱلموسِعََِق َدرهۥَو
َ ََلهنََف ِريض َةَ َو َم دت ِعوهن
َ َي
ي
ي
وف َ َح ًّقا َ َ َ َ ي ي
َ ل َأ ن
َِ  َِإَون َ َطلقتموهنَ َمِن َقب٢٣٦َ ِي
ََ سن
َ ِ بِٱل َم يعر
ِ َع َٱلمح
َ ٓ َ َ ي ي
َ ٗ َ َ َ َ َ ي
َ
َ
َون
َ ّلََأنَ َي يعف
َ ِ ت َم ُّسوهنََ َوق يَدَف َرضت يَمَلهنََف ِريض َةَفن يِصفََماَف َرضت َمَإ
َ
َ َٰ َ ي
ْ
َ
َ َ ْ َي
ي
َّل
َ ى َ ََو
َ ح َ َوأن َت يعف ٓوَا َأق َربَ َل ِلتقو
َأ يَو َ َي يعف َوَا َٱَّلِي َب ِ َي ِده ِۦ َعق َدةَ َٱنلد َِك ِر
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َ َ َ ْ يَ ي
َ
َ
:﴾ [ابلقرة٢٣٧َ َون َبَ ِصي
َ ٱّلل َب ِ َما َت يع َمل
ََ َ َل َبَ يي َنك يَم َإِن
َ نسوَا َٱلفض
ك
]٥٣٧ ،٥٣١

“কিামাকদর ককাকনা অপরাি কনই যধদ কিামরা স্ত্রীকদরকক
িালাক দাও এমন অবস্থায় কয, কিামরা িাকদরকক স্পশয
কর ধন ধকাংবা িাকদর জনয ককাকনা কমাহর ধনিযারর্
করধন। আর উত্তমভাকব িাকদরকক কভাগ্-উপকরর্ ধদকয়
দাও, িনীর ওপর িার সািযানু সাকর এবাং সাংকটাপকন্নর
ওপর িার সািযানু সাকর। সু কমযশীলকদর ওপর এধট
আবশযক।
আর যধদ কিামরা িাকদরকক িালাক দাও, িাকদরকক
স্পশয করার পূ কবয এবাং িাকদর জনয ধকছু কমাহর ধনিযারর্
ককর থাক, িাহকল যা ধনিযারর্ ককরছ, িার অকিযক (ধদকয়
দাও)। িকব স্ত্রীরা যধদ মাফ ককর কদয়, ধকাংবা যার হাকি
ধববাকহর বন্ধন কস যধদ মাফ ককর কদয়। আর কিামাকদর
মাফ ককর কদওয়া িাকওয়ার অধিক ধনকটির। আর
কিামরা পরস্পকরর মকিয অনু গ্রহ ভুকল কযকয়া না। কিামরা
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যা কর, ধনশ্চয় আল্লাহ কস সম্পককয সমযক দ্রিা।” [সূ রা
আল-বাকারাহ, আয়াি: ২৩৬-২৩৭]
ধিন. স্ত্রীকদর কমাহরানা পধরকশাি করা ফরয
আল্লাহ িা‘আলা স্বামীকদর ওপর িাকদর স্ত্রীকদর জনয
ধনিযাধরি কমাহরানা আদায় করাকক ফরয ককর ধদকয়কছন।
িাকদর ধনিযাধরি কমাহরানাকি ককাকনা প্রকার হস্তকক্ষপ
করাকক আল্লাহ িা‘আলা অনবি বা হারাম ককর ধদকয়কছন।
িকব যধদ স্ত্রী িার ধনকজর পক্ষ হকি ধকছু কধমকয় কদয়
বা ক্ষমা ককর কদয় কসটা হকলা, ধভন্ন কথা। িখন িা হকি
গ্রহর্ করা স্বামীর জনয অবশযই হালাল হকব। আল্লাহ
িা‘আলা বকলন
ٓ ََ ْ د
َ َٗي
َ
ي
ِب َلَك يَم َ َعن َ َ ي
َََشءَ َ دم يِنه
ََ وا َٱلن َِسا ََء َ َصدقَٰت ِ ِهنَ َ ِِنل َة َفإِن َط
َ ﴿وءاك
َ َي
ٓ
ٓ َ
]٠ :﴾ [النساء٤َيا
َ ِياَم ِر
َ نف ٗساَفُكوهََهن
“আর কিামরা নারীকদরকক সন্তুিধচকত্ত িাকদর কমাহর
ধদকয় দাও, অিিঃপর যধদ িারা কিামাকদর জনয িা কথকক
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খুধশ হকয় ধকছু ছাড় কদয়, িাহকল কিামরা িা সানকন্দ
িৃধপ্তসহকাকর খাও।” [সূ রা আন-ধনসা, আয়াি: ৪]
চার. নারীকদর জনয মাধলকানা প্রধিষ্ঠা
আল্লাহ িা‘আলা নারীকদর জনয উত্তরাধিকারী সম্পধত্তকি
অাংশ ধনিযারর্ ককরন। ফকল িাকদর মািা-ধপিা, সন্তানাধদ
বা ধনকট আত্মীয় ককউ মারা কগ্কল িারাও পুরুষকদর
মকিা সম্পধত্তর মাধলক হকব। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,

َ ٓ د َ َ َ ي َ َٰ َ َ ي َ ي َ َ د
َ
د د
َونَ َول ِلن َِساءََِن ِصيبََ دمِما
َ انَوٱَلقرب
َِ كَٱلو ِل
َ ِلر َجا َِلَن ِصيبََمِماَكر
ِ ﴿ل
ََ َ ي
َ ي َي
ٗ َ ي َي َ َ َ ٗ ي
﴾٧َيباَمفروضا
ثَن ِص
َ ون َمِما َقلَ َمِنهَ َأ َو َك
َ ان َ َوٱَلق َرب
َِ ك َٱل َو َٰ ِ َل
َ كر
]٧ :[النساء
“পুরুষকদর জনয মািা ধপিা ও ধনকটাত্মীয়রা যা করকখ
ধগ্কয়কছ িা কথকক একধট অাংশ রকয়কছ। আর নারীকদর
জনয রকয়কছ মািা ধপিা ও ধনকটাত্মীয়রা যা করকখ ধগ্কয়কছ
িা কথকক একধট অাংশ (িা কথকক কম কহাক বা
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কবধশ কহাক) ধনিযাধরি হাকর।” [সূ রা আন-ধনসা, আয়াি:
]৭
পাুঁচ. নারীকদর প্রধি উদারিা প্রদশযন করা
আল্লাহ িা‘আলা নারীকদর ককাকনা প্রকার কি ধদকি এবাং
িাকদর কদওয়া কমাহরানাকক কফরি ধনকি সম্পূ র্য ধনকষি
ককরকছন। িাকদর সদয় থাকা জনয ধিধন ধনকদযশ
ধদকয়কছন। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,

َ َ
َ َ َ ْ َ َ ُّ َ ي َ َ ْ د ٓ َ ٗ َ
﴿ َٰٓ
ّلَ
وا َٱلن َِسا ََء َك يرهاَ َ َو َ
ِل َلك َم َأن َك ِرث َ
ّل ََي َ
وا َ َ
ِين َءامن َ
يأ ُّي َها َٱَّل َ
َي َ ْ
ٓ َ َ ي َ َ َٰ َ
َ
ٓ َ
حشةََ
ّل َأن َيأت َ
ض َ َمَا َ َءاكييتموهنَ َإ ِ َ
وا َب ِ َب يع ِ َ
ت يعضلوهنَ َِلِ ذهب َ
ِي َب ِ َف ِ
ي
ََ َ َ َ ي ْ
َ َ ي
سَأنَكك َرهوَاَ
وفَفإِنَك ِرهتموهنََفع ََٰٓ
ُّم َب دي ِ َن َةرَ َو ََع ِِشوهنََبِٱل َم يعر ِ رَ
َ
َ يٗ َ
َ
ي َ َ ُّ
َ ي
دتمَ َ ي
ال َ َز يوجََ
ٱست يِب َد َ
ِإَون َأر
يا َكث ِٗيا ََ َ ١٩
ل َٱّللَ َفِي َهِ َخ
يا َ َو َي يج َع َ
ش َ
َ ٗ ََ َي
ْ
َ َ
َ ي
َ
ياََ
وا َم يِنهَ َش َ
ل َكأخذ َ
ن َ َز يوجَ َ َو َءاك ييت يَم َإ ِ يح َدىَٰهنَ َق ِنطارا َف َ
مَك َ
َ َ ي َ َي
َ
َ َي َ
َأكَأيخذونَهۥ َب يه َتَٰ ٗنا َِإَوثي ٗما َ ُّمب ٗ
ضَ
ف َكأخذونهۥ َ َوق يَد َأف ََٰ
ينا ََ ٢٠وكي َ
ِ
َ
د َ َٰ ً َ ٗ
َ َ ي َ
نَمِنكمَمِيثقاَغلِيظاَ[ ﴾٢١النساء:
لَ َب يعضََ َوأخذ َ
َب يعضك يَمَإ ِ ََٰ
]٥٩ ،٩١
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“কহ মুধমনগ্র্, কিামাকদর জনয হালাল নয় কয, কিামরা
কজার

ককর

নারীকদর

ওয়াধরস

হকব।

আর

কিামরা িাকদরকক আবদ্ধ ককর করকখা না, িাকদরকক যা
ধদকয়ছ িা কথকক কিামরা ধকছু ধনকয় কনয়ার জনয, িকব
যধদ িারা প্রকাশয অশ্লীলিায় ধলপ্ত হয়। আর কিামরা
িাকদর সাকথ সদ্ভাকব বসবাস কর। আর যধদ কিামরা
িাকদরকক অপছন্দ কর, িকব এমনও হকি পাকর কয,
কিামরা ককাকনা ধকছু কক অপছন্দ করছ আর আল্লাহ িাকি
অকনক কলযার্ রাখকবন।
আর যধদ কিামরা এক স্ত্রীর স্থকল অনয স্ত্রীকক বদলাকি
চাও আর িাকদর কাউকক কিামরা প্রদান ককরছ
প্রচুর সম্পদ, িকব কিামরা িা কথকক ককাকনা ধকছু ধনও
না। কিামরা ধক িা কনকব অপবাদ এবাং প্রকাশয
গুনাকহর মািযকম?
আর কিামরা িা কীভাকব কনকব অথচ কিামরা একক
অপকরর সাকথ একাকন্ত ধমধলি হকয়ছ; আর িারা
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কিামাকদর কথকক ধনকয়ধছল দৃ ঢ় অঙ্গীকার?” [সূ রা আনধনসা, আয়াি: ১৯-২১]
ছয়. নারী ও পুরুকষর স্বকীয়িা বজায় রাখা ধবষয়
আল্লাহ িা‘আলা নারী ও পুরুষ উভকয়র জনয কিক
আলাদা আলাদা নবধশিয ধদকয়কছন। ধকছু কক্ষকত্র আল্লাহ
পুরুষকদর ওপর নারীকদর কেষ্ঠত্ব ধদকয়কছন আবার ধকছু
কক্ষকত্র পুরুষকদর নারীকদর ওপর কেষ্ঠত্ব ধদকয়কছন। ধকন্তু
ককউ কযন কাকরা নবধশিয বা অধিকার ধনকয় ধবিককযর
সূ চনা না ককর।
আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
َ َ ْ
َ َ ي َ َ َٰ َ ي د د
َ ََ
َ
ََالََن ِصيب
َِ ِلرج
ََعَبع ر
َ َلَٱّللََبِهِۦَ َب يعضك َم
َ ّلَت َت َمن يوَاَ َماَفض
َ ﴿و
ِ ضَل
ْ
ْ
َ ٓ د
َ ي
ي َ َ يَ ي
َٱّلل َمِن
ََ َ وا
َ سل
َ ب َ َو
َ وا َ َول ِلن َِساءَِ َن ِصيبَ َ دمِما َٱكتس
َ دمِما َٱكت َسب
د
َ َ َ
َ ي
ٗ َشءََ َعل
لَ َ ي
]٣٥ :﴾ [النساء٣٢َِيما
َِ نَبِك
َ ٱّللََك
َ ََفضلِه َِۦَٓإِن
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‘আর কিামরা আকাঙ্ক্ষা ককরা না কস-সকবর, যার মািযকম
আল্লাহ কিামাকদর এক জনকক অনয জকনর ওপর প্রািানয
ধদকয়কছন। পুরুষকদর জনয রকয়কছ অাংশ, িারা যা
উপাজযন

ককর

িা

কথকক

এবাং

নারীকদর

জনয

রকয়কছ অাংশ, যা িারা উপাজযন ককর িা কথকক। আর
কিামরা আল্লাহর কাকছ িাুঁর অনু গ্রহ চাও। ধনশ্চয় আল্লাহ
সবযধবষকয় সমযক জ্ঞাি।” [সূ রা আন-ধনসা, আয়াি: ৩২]
সাি. ইবাদকির কক্ষকত্র নারী ও পুরুষ সমান ধবধনময়
আল্লাহ িা‘আলা নারীকদরকক ইবাদি বকন্দগ্ী ও আল্লাহর
ননকটয লাকভ পুরুকষর সঙ্গী বাধনকয়কছন। িাকদরও কসই
কাকজর আকদশ কদওয়া হকয়কছ, কয কাকজর আকদশ
পুরুষকদর কদওয়া হকয়কছ। প্রকিযককক িাকদর ইখলাস,
কচিা ও কময অনু যায়ী ধকয়ামি ধদবকস সাওয়াব ও
ধবধনময় কদওয়া হকব। িাকদর কাউকক ককাকনা প্রকার
নবষময করা হকব না। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
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َ ي
ي
َي
َ ي ي َ ي ي
َِي
ََ ِي َ َوٱلمؤم َِنَٰتَِ َ َوٱلقَٰنِت
َ ي َ َوٱلم يسل َِمَٰتَِ َوٱلمؤ ِمن
َ ﴿إِنَ َٱلم يسل ِ ِم
َ
َ
َ ََ َو يٱل َقَٰن َِتَٰتَِ َ َوٱلصَٰ ِدق
ََِين َ َوٱلصَٰب ِ َرَٰت
ََ ب
ِ ِ َٰ ِي َوٱلصَٰدِقَٰتَِ َوٱلص
ي
َ ي
َ َ َ ي
َٰٓ ِي َ َوٱليم َت َص دد َِقَٰتَِ َ َو
َي
ََ ٱلصئ ِ ِم
ََ ِي َ َوٱلخَٰشِ عَٰتَِ َ َوٱلم َت َص د ِدق
َ َوٱلخَٰشِ ع
َ َ َ ي َ ي
َ ٱلصئ َمَٰتَِ َ َو يٱل
َ
َٱّلل
ََ َ ين
ََ حَٰفِظَٰتَِ َ َوٱلذَٰك ِِر
ي َفروجه َم َوٱل
ََ حَٰفِ ِظ
ِ َٰٓ و
َ
ٗ كِ َرَٰتَِ َأ َ َعدَ َٱّللَ َلَهم َم يغف َِرَٗة َ َوأَ يج ًرا َ َعظ
﴾٣٥َ ِيما
َ َٰ كث ِٗيا َ َوٱلذ
]٣٨ :[االحزاب
“ধনশ্চয় মুসধলম পুরুষ ও নারী, মুধমন পুরুষ ও নারী,
অনু গ্ি পুরুষ ও নারী, সিযবাদী পুরুষ ও নারী,
নিযযশীল পুরুষ ও নারী, ধবনয়াবনি পুরুষ ও নারী,
দানশীল পুরুষ ও নারী, ধসয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী,
ধনকজকদর লজ্জাস্থাকনর ধহফাযিকারী পুরুষ ও নারী,
আল্লাহকক অধিক স্মরর্কারী পুরুষ ও নারী, িাকদর জনয
আল্লাহ মাগ্ধফরাি ও মহান প্রধিদান প্রস্তুি করকখকছন।”
[সূ রা আল-আহযাব, আয়াি: ৩৫]
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আট. স্বামীর মিযকার ধববাি মীমাাংসা
আল্লাহ িা‘আলা স্বামী-স্ত্রী উভকয়র মাকঝ ককাকনা ঝগ্ড়াধববাি কদখা ধদকল, িা মীমাাংসার জনয কিক নীধিমালা
ধনিযারর্ ককর ধদকয়ছন। স্ত্রী যধদ স্বামীর অবািয হয়, িখন
িার সাকথ ধক িরকনর আচরর্ করকি হকব, আর স্বামী
যধদ বাড়াবাধড় ককর িার বযাপাকর স্ত্রীর করর্ীয় ধক হকব,
িা আল্লাহ সধবস্তাকর বকল ধদকয়কছন। আল্লাহ িা‘আলা
বকলন,

ٓ َ َ َ َ ََ ٗ َ ً َي ي
َ َ َ ي
َاحَعل يي ِه َمَا
َ لَجن
َ نَ َب يعل َِهاَنشوزاَأ َوَإِعراضاَف
َتَ ِم ر
َ ٱم َرأةََخاف ي
َِإَون
َِ ﴿
َ
َ
ي ٗ َ ُّ ي َ ي َ ي َ ي
ُّ
ََِضتَِ َٱَلنفسَ َٱلشح
َ أن َي يصل َِحا َبَ يي َنه َما َصلحاَ َوٱلصلحَ َخ
ِ ي َوأح
َ
َ ْ ََ ْ ي
َ َ َ َ َ َ َي
ٗ ون َ َخب
َ َ َولن١٢٨َ يا
َ ٱّلل ََك
َ َ َوا َفإِن
َ وا َوتتق
َ ِإَون ََتسِن
ِ َ ن َبِما َتعمل
ي
ْ
ْ
َ
َ
ٓ
َ
َ
د
َ َْ
َ
ي
َل
َِ واَكََٱل َم يي
َ َلَك ِميل
َ يَٱلن َِساءََِ َول يَوَ َح َر يصت يَمَف
ََ واَ َب
َ ت يس َت ِطيع ٓوَاَأنَت يعدِل
َ ْ ََ ْ
َ َ َ َ َ ي
َ َ َ
ٗ ن َ َغف
َورا
َ ٱّلل ََك
َ َ َوا َفإِن
َ وا َوتتق
َ ف َتذروها َكٱلم َعلق َةِر َِإَون َك يصل ِح
ٗ رح
]٩٥١ ،٩٥٥ :﴾ [النساء١٢٩َِيما
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“যধদ ককাকনা নারী িার স্বামীর পক্ষ কথকক ককাকনা
দু বযযবহার ধকাংবা উকপক্ষার আশঙ্কা ককর, িাহকল িারা
উভকয় ককাকনা মীমাাংসা করকল িাকদর ককাকনা অপরাি
কনই। আর মীমাাংসা কলযার্কর এবাং মানু কষর মকিয
কৃপর্িা ধবদযমান রকয়কছ। আর যধদ কিামরা সৎকময কর
এবাং িাকওয়া অবলম্বন কর িকব আল্লাহ কিামরা যা কর
কস ধবষকয় সমযক অবগ্ি।
আর কিামরা যিই কামনা কর না ককন কিামাকদর স্ত্রীকদর
মকিয সমান আচরর্ করকি কখকনা পারকব না। সু িরাাং
কিামরা (একজকনর প্রধি) সম্পূ র্যরূকপ ঝুুঁকক পকড়া না,
যার

ফকল

কিামরা

(অপরকক)

ঝুলকন্তর

মকিা

ককর রাখকব। আর যধদ কিামরা মীমাাংসা ককর নাও এবাং
িাকওয়া অবলম্বন কর িকব ধনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল,
পরম দয়ালু ।” [সূ রা আন-ধনসা, আয়াি: ১২৮-১২৯]
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নয়. কনযা সন্তানকদর প্রধি নবষময ধনরসন ধবষকয়
মুশধরকরা কনযা সন্তানকদর অপছন্দ ও ৃ র্া করার কারকর্
আল্লাহ িা‘আলা িাকদর ভৎযসনা ককরন এবাং িাকদর
ধিরস্কার ককরন।

َ َ د
َ
َ َٰ َ ي
ٗد
َ٥٨َ َنث َظلَ َ َو يجههۥ َم يس َودا َ َوه ََو َكظِيم
َ ش َأ َحدهم َبِٱَل
ََ ِ ﴿ِإَوذا َب
َ
َ
ََ
َ َ َ َ َٰ َ َٰ َ ي
د
ََع َهونَ َأ يَم
ََٰ َ ش َبِه َِۦٓ َأي يمسِكهۥ
ََ ِ ِن َٱلق يو َِم َمِن َس ٓوءَِ َ َما َب
َ ى َم
َ يتور
َ
ٓ َ
َ
َي
َ ُّ َف
]٨١ ،٨٥ :﴾ [انلحل٥٩َون
َ ّلَ َسا ََءَ َماََيكم
َ ابَأ
َِ ٱلَت
َ ِ َيَد ُّسهۥ
“আর যখন িাকদর কাউকক কনযা সন্তাকনর সু সাংবাদ
কদওয়া হয়, িখন িার কচহারা কাকলা হকয় যায়। আর কস
থাকক দু িঃখ ভারাক্রান্ত। িাকক কয সাংবাদ কদওয়া হকয়কছ,
কস দু িঃকখ কস কওকমর কথকক আত্মকগ্াপন ককর। অপমান
সকত্ত্বও ধক একক করকখ কদকব, না মাধটকি পূ কি কফলকব?
কজকন করখ, িারা যা ফয়সালা ককর, িা কিই না মন্দ!”
[সূ রা আন-নাহল, আয়াি: ৫৮-৫৯]
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দশ. নারীকদর প্রধি ধমথযা অপবাদ কদওয়ার শাধস্ত ধবষয়
যারা সিী-ধসদ্ধ রমর্ীকদর অপবাদ কদয় িাকদর বযাপাকর
আল্লাহ িা‘আলা ককিার হুধশয়াধর উচ্চারর্ ককরন এবাং
িাকদর ফাধসক বকল আখযাধয়ি ককরন। আল্লাহ িা‘আলা
বকলন,

َ َي
َ َ َي َ ي
وا َْبأَ ير َب َعةَِش َه َدا ٓ ََءَفَ ي
َلوه يَم
َ ِ ٱج
َ
ك
أ
ونَٱلم يح َص َنَٰتََِثمََل يَمَي
َ ِينَيرم
َ ﴿وٱَّل
ِ
َ
َي
َ َ ْ َ َ َ َٰ َ َ ي َ ٗ َ َ َ ي
َ
َ َ
ٗ
َون
َ ك َهمَ َٱلفَٰسِق
َ ِ وا َله يَم َش َهَٰ َد َةً َأبَداَ َ َوأ ْو َٰٓلئ
َ ّل َتقبل
َ ِي َجل َة َو
َ ثمن
]٠ :﴾ [انلور٤

“আর যারা সচ্চধরত্র নারীর প্রধি অপবাদ আকরাপ ককর,
িারপর

িারা

চারজন

সাক্ষী

ধনকয়

আকস

না,

িকব িাকদরকক আধশধট কবত্রা াি কর এবাং কিামরা
কখনই িাকদর সাক্ষয গ্রহর্ ককরা না। আর এরাই
হকলা ফাধসক।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াি: ৪]
আল্লাহ িা‘আলা আরও বকলন,
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َ َي َ ي
ْ
َ َي
ُّ ي
ي ي
َٱلن َيا
َ َف
َ ِ َوا
َ ونَٱلم يح َص َنَٰتََِٱلغَٰفِلَٰتََِٱلمؤم َِنَٰتََِلعِن
َ ِينَيرم
َ ﴿إِنََٱَّل
َ
َ
]٥٣ :َ﴾ [انلور٢٣َََوٱٓأۡلخ َِرَة َِ َوله يَمَ َعذابََ َعظِيم
“যারা সচ্চধরত্রা সরলমনা মুধমন নারীকদর প্রধি অপবাদ
আকরাপ ককর, িারা দু ধনয়া ও আধখরাকি অধভশপ্ত।
আর িাকদর জনয রকয়কছ মহা আযাব।” [সূ রা আন-নূ র,
আয়াি: ২৩]
এগ্ার. স্বামী-স্ত্রীর মকিয মুহাব্বাি আল্লাহর একধট ধনদশযন
আল্লাহ িা‘আলা ধববাহ সম্পককয বকলন, ধববাহ হকলা,
আল্লাহ িা‘আলার মহান ধনদশযন, যার মািযকম স্বামী ও
স্ত্রী উভকয়র মাকঝ কপ্রম, ভাকলাবাসা ও পারস্পধরক
অনু গ্রহ নিধর হয়।
আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
َ
َ د ي
َ ْ
َ ََ َ َ ي َ َ ٓ َي
َد
َِنَأنفسِك يَمَأ يز َوَٰ ٗجاَل ِت يسكن ٓوَاَإ ِ يۡل َها
َ قَلكمَم
َ نَخل
َ ِنَءايَٰتِه َِۦَأ
َ ﴿وم
ًََ ٗ َ َي
َ
َ
َد
َ
َ َ َٰ َ
َون
َ ِك َٓأَليَٰتَ َل ِق يومَ َ َي َتفكر
َ ف َذل
َ ِ َ َۡح َة َإِن
ل َبَ يي َنكم َمود َة َور
َ َو َج َع
]٥٩ :﴾ [الروم٢١
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“আর িাুঁর ধনদশযনাবলীর মকিয রকয়কছ কয, ধিধন
কিামাকদর জনয কিামাকদর কথককই স্ত্রীকদর সৃ ধি ককরকছন,
যাকি কিামরা িাকদর কাকছ প্রশাধন্ত পাও। আর ধিধন
কিামাকদর মকিয ভাকলাবাসা ও দয়া সৃ ধি ককরকছন। ধনশ্চয়
এর মকিয ধনদশযনাবধল রকয়কছ কস কাওকমর জনয, যারা
ধচন্তা ককর।” [সূ রা আর-রূম, আয়াি: ২১]
বার. িালাককর ধবিান
যখন স্বামী-স্ত্রী উভকয়র মকিয ঝগ্ড়া-ধববাদ চূ ড়ান্ত রূপ
কনয় এবাং িালাক অধনবাযয হকয় যায়, িখন িাকদর
করর্ীয় কী? কিজন সাক্ষী লাগ্কব, কিধদন ইেি পালন
করকি হকব এবাং িাকদর খরচা কি ধদকি হকব ইিযাধদ
ধবশদভাকব আল্লাহ আকলাচনা ককরন। আল্লাহ িা‘আলা
বকলন,
َ َ
ْ ََ ي
د ٓ َ د
َ ُّ
ي
َٰٓ ﴿
َوا
َ ب َإِذا َ َطلقتمَ َٱلن َِسا ََء َف َطل ِقوهنَ َلِعِدك ِ ِهنَ َوأحص
َ ِ يأ ُّي َها َٱنل
ْ َ َ ي
ٓ َ ََ َي ي
ي َ ي
َّل
َ ِنََإ
َ ّلََيرج
َ نَبيوك ِ ِهنََو
َّلَُترِجوهنََ ِم ر
َ َٱّللَ َربك َم
ََ َوا
َ ٱلعِد َةَوٱتق
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َ َٰ َ َ َ َ ي
َ
َ ي
َِّلل
َ ودَٱ
َ ٱّللَِ َو َمنَ َي َت َعدَ َحد
َ َ َك َحدود
َ حشةَ َ ُّم َب دي ِ َن َةرَ َوك ِل
َ أن َيأت
ِ ِي َبِف
َ
َ
َ َ
َ َ َ ََ ي َ ََ َي
َ َ
َ ي
ََفإِذا١َِكَأ يم ٗرا
َ ٱّللََيدِثََ َب يع ََدَذَٰل
َ ََّلَك يدرِيَل َعل
َ ََفق َدَظل َمَنفسهۥ
ََ ي
َ
ََ َ َ َ ََي
ْ
َ
َنَأ َجلهنََفأ يمسِكوهنََب ِ َم يعروفََأ يَوَفارِقوهنََب ِ َم يعروفََوأش ِهدوَا
َ بلغ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َن
َ ّللَِذَٰل ِك يَمَيوعظََبِهِۦَ َمنََك
َ ِ ََواَٱلش َهَٰ َد َة
َ يَ َع يدلََ دمِنك يَمَ َوأقِيم
َذ َو ي
ي
َي
ي
َ َي
﴾٢َ ٱّلل ََي َعل ََلۥ ََم َر ٗجا
َ َق
َِ ٱّللِ َ َوٱۡلَ يو َِم َٱٓأۡلخ َِِرر َ َو َمن َ َيت
َ ِ يؤمِنَ َب
]٥ ،٩ :[العالق

“কহ নবী, (বল), কিামরা যখন স্ত্রীকদরকক িালাক কদকব,
িখন িাকদর ইেি অনু সাকর িাকদর িালাক দাও
এবাং ‘ইেি ধহসাব ককর রাখকব এবাং কিামাকদর রব
আল্লাহকক ভয় করকব। কিামরা িাকদরকক কিামাকদর
বাড়ীÑ র কথকক কবর ককর ধদকয়া না এবাং িারাও কবর
হকব না। যধদ না িারা ককাকনা স্পি অশ্লীলিায় ধলপ্ত হয়।
আর এগুকলা আল্লাহর সীমাকরখা। আর কয আল্লাহর
(ধনিযাধরি) সীমাকরখাসমূ হ অধিক্রম ককর কস অবশযই
িার ধনকজর ওপর যু লম ককর। িুধম জান না, হয়কিা এর
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পর আল্লাহ, (ধফকর আসার) ককাকনা পথ নিরী ককর
ধদকবন।
অিিঃপর যখন িারা িাকদর ইেকির কশষ সীমায়
কপৌঁছকব, িখন কিামরা িাকদর নযায়ানু গ্ পন্থায় করকখ
কদকব অথবা নযায়ানু গ্ পন্থায় িাকদর পধরিযাগ্ করকব
এবাং কিামাকদর মিয কথকক নযায়পরায়র্ দু ইজনকক সাক্ষী
বানাকব। আর আল্লাহর জনয সধিক সাক্ষয কদকব।
কিামাকদর মকিয কয আল্লাহ ও আধখরাি ধদবকসর প্রধি
ঈমান আকন এধট দ্বারা িাকক উপকদশ কদওয়া হকচ্ছ। কয
আল্লাহকক ভয় ককর, ধিধন িার জনয উত্তরকর্র পথ নিরী
ককর কদন।” [সূ রা আি-ত্বালাক, আয়াি: ১-২]
আল্লাহ িা‘আলা আরও বকলন,

َ
َ
ْ َ
َ
ُّ ّلَك َض
َٓاروهنََِلِ ض ديِقوَا
َ ِنَ َح ييثََ َسكنتمَ دمِنَو يجدِك يَمَ َو
َ﴿أ يسكِنوهنََم ي
ََ َي
ََ َ َ ي َ َي
َ ْ
َ
َ
ََنَۡحلهَن
َ تَيضع
ََٰ واَ َعل يي ِهنََح
َ َعل يي ِهنََِإَونَكنََأ ْولَٰتََِۡحلََفأنفِق
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ْ ََي
َ َ َ ي َ َ ي
َ
َ فاكوهنَ َأج
ََوا َبَ يي َنكم َب ِ َم يعروف
َ ورهنَ َوأك ِمر
َ َ ن َلك يَم
َ ن َأۡرضع
َ ِ فإ
َ ي
است يَمَفَ َس ي
ِإَونَ َت َع َ ي
]١ :﴾ [العالق٦َى
ََٰ ضعَََل َٓۥَأخ َر
ِ َت
“কিামাকদর সামথযয অনু যায়ী কযখাকন কিামরা বসবাস কর
কসখাকন িাকদরককও বাস করকি দাও, িাকদরকক
সঙ্ককট কফলার জনয কি ধদকয়া না। আর িারা গ্ভযবিী
হকল িাকদর সন্তান প্রসব করা পযযন্ত িাকদর জনয কিামরা
বযয় কর, আর িারা কিামাকদর জনয সন্তানকক দু ি পান
করাকল িাকদর পাওনা িাকদরকক ধদকয় দাও এবাং
(সন্তাকনর কলযাকর্র জনয) সাংগ্িভাকব কিামাকদর মাকঝ
পরস্পর পরামশয কর। আর যধদ কিামরা পরস্পর ককিার
হও িকব ধপিার পকক্ষ অনয ককাকনা নারী দু িপান
করাকব।” [সূ রা আি-ত্বালাক, আয়াি: ৬]
কির. একাধিক ধববাহ সম্পককয ধদক-ধনকদযশনা
যারা একাধিক ধববাহ করকি চায় িাকদর জনয চারজন
পযযন্ত ধববাহ করার অনু মধি কদওয়া হকয়কছ। িকব যারা
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একাধিক ধববাহ করকব, িাকদর জনয শিয হকলা, িারা
িাকদর মকিয নযায় ধবচার ও ইনসাফ কাকয়ম করকব।
অনযথায় িাকক আল্লাহর দরবাকর জবাবধদধহ করকি হকব।
আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
َ َ َ َ ْ
َ
َ ي
َ َ َٰ َ د َ د َ ٓ ِ َ ي
َن
َ ِ ث َ َور َب َٰ ََع َفإ
َ َٰ ن َ َوثل
َ ِن َٱلن ِساءَ َمث
َ اب َلكم َم
َ وا َما َط
َ ﴿فٱنكِح
َ ْ ي ي َ َي
]٣ :واَف َوَٰح َِد َةً﴾ [النساء
َ خِفت َمَأّلََتعدِل
“এখাকন পধবত্র কুরআন হকি নারীকদর সাকথ সম্পৃ ি
ধকছু ধদক-ধনকদযশনা এবাং িাকদর প্রধি দয়া ও অনু গ্রহ
ধবষকয় ককবল কিগুকলা দৃ িান্ত কপশ করা হল। এগুকলা
ছাড়াও আরও অকনক আয়াি রকয়কছ সবগুকলার
আকলাচনা এখাকন সম্ভব নয়।
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ইসলাকমর সু শীিল ছায়ায় নারী
একজন নারী ইসলামী ধশক্ষা ও অনু পম আদকশযর ছায়া
িকল ও ইসকলাকমর ধদক ধনকদযশনার আকলাকক একধট
সম্মানজনক অবস্থায় জীবন যাপন করকি পাকর। ইসলামী
ধবিাকন একজন নারী, কস কযধদন কথকক দু ধনয়াকি আগ্মন
ককরকছ, কসধদন কথককই ইসলামী ধবিাকন িার জীবকনর
ধবধভন্ন পযযাকয় িার সম্মান ও মযযাদাকক অক্ষুণ্ণ রাখা
হকয়কছ। িাকক কনযা ধহকসকব, মা ধহকসকব, স্ত্রী ধহকসকব,
কবান ধহকসকব, খালা, ফুফু ইিযাধদ ধহকসব, িার জীবকনর
ধবধভন্ন কপ্রক্ষাপকট ধবধভন্ন িরকনর সম্মান ও অধিকার
আলাদা আলাদা ককর কদওয়া হকয়কছ। একজন নারীর
জীবকন ধবধভন্ন িরকনর পধরবিযন সাধিি হয়। ইসলাকম
নারীর অবস্থা কবকি একজন নারীকক ধবধভন্ন িরকনর
সম্মান ও অধিকার কদওয়া হকয়কছ। ধনকে িার সাংধক্ষপ্ত
একধট আকলাচনা িুকল িরা হল।
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এক. কনযা-সন্তান ধহকসকব নারীর মযযাদা
কনযা ধহকসকব নারীর মযযাদা অধিক। ইসলাম কনযা
সন্তানকদর প্রধি দয়া করা, িাকদর ননধিক ধশক্ষা কদয়া,
আদর যত্নসহকাকর লালন-পালন করা এবাং সু ধশক্ষায়
ধশধক্ষি ককর কনককার নারী ধহকসকব গ্কড় কিালার প্রধি
ধবকশষ গুরুত্বাকরাপ ককর। পক্ষান্তকর জাকহধলয়যাকির যু কগ্
কয সব কাধফর মুশধরকরা কনযা সন্তাকনর জন্মকক অপছন্দ
করি, িাকদর ধবরুকদ্ধ ইসলাম ককিার হুধশয়াধর উচ্চারর্
ককর। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,

َ َ د
َ
َ َٰ َ ي
ٗد
َ٥٨َ َنث َظلَ َ َو يجههۥ َم يس َودا َ َوه ََو َكظِيم
َ ش َأ َحدهم َبِٱَل
ََ ِ ﴿ِإَوذا َب
َ
َ
ََ
َ َ َ َ َٰ َ َٰ َ ي
د
ََع َهونَ َأ يَم
ََٰ َ ش َبِه َِۦٓ َأي يمسِكهۥ
ََ ِ ِن َٱلق يو َِم َمِن َس ٓوءَِ َ َما َب
َ ى َم
َ يتور
َ
ٓ َ
َ
َي
َ ُّ َف
]٨١ ،٨٥ :﴾ [انلحل٥٩َون
َ ّلَ َسا ََءَ َماََيكم
َ ابَأ
َِ ٱلَت
َ ِ َيَد ُّسهۥ
“আর যখন িাকদর কাউকক কনযা সন্তাকনর সু সাংবাদ
কদওয়া হয়, িখন িার কচহারা কাকলা হকয় যায়। আর কস
থাকক দু িঃখ ভারাক্রান্ত।
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িাকক কয সাংবাদ কদওয়া হকয়কছ, কস দু িঃকখ কস কওকমর
কথকক আত্মকগ্াপন ককর। অপমান সকত্ত্বও ধক একক করকখ
কদকব, না মাধটকি পূ কি কফলকব? কজকন করখ, িারা যা
ফয়সালা ককর, িা কিই না মন্দ!” [সূ রা আন-নাহল,
আয়াি: ৫৮-৫৯]
সহীহ বুখারী ও মুসধলকম মুধগ্রা ইবন শু‘বা রাধদয়াল্লাহু
আনহু কথকক বধর্যি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
ً
َّ
ّ إن اهلل
 ووأد، ومنعا وهات،حرم عليكم عقوق األمهات
«
»ابلنات
“ধনশ্চয় আল্লাহ িা‘আলা কিামাকদর ওপর মািা-ধপিার
নাফরমানী করাকক হারাম ককরকছন, ধভক্ষা করা ও কনযা
সন্তানকদর পুকি হিযা করাকক হারাম ককরকছন।”
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হাকফয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বকলন, জাকহধল
যু কগ্র কলাককরা কনযা সন্তানকদর দু ’ধট পদ্ধধিকি হিযা
করি:
এক. িারা িাকদর স্ত্রীকদর যখন সন্তান প্রসকবর সময়
হি, িখন িারা িাকদর ধনকদযশ ধদকয় বলি, িারা কযন
একধট গুহার ধনকট চকল যায়। িারপর যখন ককাকনা পুত্র
সন্তান জন্ম লাভ করি, িখন িাকক জীধবি রাখি। আর
যখন ককাকনা কনযা সন্তান জন্ম গ্রহর্ করি, িখন িাকক
গ্কিয ধনকক্ষপ ককর হিযা ককর কফলি।
দু ই. যখন িাকদর কনযা সন্তানকদর বয়স ছয় বছর হি,
িখন িারা িাকদর সন্তাকনর মাকক বলি, িাকক িুধম
সাধজকয় দাও! আধম িাকক ধনকয় আমার আত্মীকয়র
বাড়ীকি কবড়াকি যাব। মা িাকক সাধজকয় ধদকল, িার ধপিা
িাকক ধনকয় গ্ভীর বন-জঙ্গকল চকল কযি এবাং কুকপর
ধনকট একস িাকক বলি, িুধম একটু ধনকচর ধদকক
িাধককয় কদখ, কস যখন ধনকচর ধদকক িাধককয় কদখি,
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িখন িাকক ধপছন কথকক িাক্কা ধদকয় কুকপর মকিয কফকল
ধদি। িারপর মাধট চাপা ধদকয় অথবা পাথর কমকর হিযা
ককর কফলি। এ ভাকবই িাকদর মকিয কনযা সন্তানকদর
হিযা করার িারাবাধহকিা যু গ্ যু গ্ িকর চলধছল।
ইসলাকমর আগ্মকনর পর ইসলাম নারীকদরকক আল্লাহর
পক্ষ হকি বড় একধট ধন‘আমি ধহকসকব আখযাধয়ি ককরন
এবাং কনযা সন্তানকদর হিযা করার প্রবর্িা বন্ধ ককর কদন
এবাং ক াষর্া কদন কয , কনযা সন্তান হিযা করা জ নয
অপরাি। কারর্, কনযা সন্তান জন্ম ককাকনা মানু কষর
ককমযর ফল নয়, বরাং িাও আল্লাহর দান। আল্লাহ যাকক
চান কনযা সন্তান কদন আবার যাকক চান পুত্র সন্তান কদন।
এ ধবষকয় আল্লাহ িা‘আলা বকলন,

َي
ي
ٓ َ
َي
َٗ ٓ َ
د
َۡرضََيلقََ َماَيَشاءََ َي َهبََل َِمنَيَشاءََإِنَٰ َثا
َّللَِملكََٱلس َمَٰ َوَٰتََِ َوٱَل ِ ر
َِ﴿
َ
ُّ ٓ َ
ٗ َ ٗ ي
ََأ يَوَي َز د ِوجه يَمَذك َراناَِإَونَٰثاََ َو َي يج َعلََ َمن٤٩َور
ََ َو َي َهبََل َِمنَيَشاءََٱَّلك
َ
ً ي َ َشآءََ َعق
]٨٤ ،٠١ :﴾ [الشورا٥٠ََِيماََإِنهۥَ َعل ِيمََقدِير
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“আসমানসমূ হ ও যমীকনর রাজত্ব আল্লাহরই। ধিধন যা
চান সৃ ধি ককরন। ধিধন যাকক ইচ্ছা কনযা সন্তান দান
ককরন এবাং যাকক ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান ককরন। অথবা
িাকদরকক পুত্র ও কনযা উভয়ই দান ককরন এবাং যাকক
ইচ্ছা বন্ধযা ককরন। ধিধন কিা সবযজ্ঞ, সবযশধিমান। [সূ রা
আশ-শূ রা, আয়াি: ৪৯-৫০]
মুসনাকদ আহমকদ বধর্যি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
 ولم يؤمر ودله عليها، ولم يهنها،«من اكنت م أنىث فلم يئدها
ّ
»أدخله اهلل تعاىل اجلنة
“ককাকনা বযধির যধদ একজন কনযা সন্তান থাকক এবাং
কস িাকক হিযা ককর ধন, ককাকনা প্রকার অবকহলা ককরধন
এবাং পুত্র সন্তানকক কনযা সন্তাকনর ওপর ককাকনা প্রকার
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প্রািানয কদয়ধন। আল্লাহ িাকক অবশযই জান্নাকি প্রকবশ
করাকবন।”4
ইবন মাজাহ উকবা ইবন আকমর কথকক বর্যনা ককরন,
ধিধন বকলন, আধম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লামকক বলকি শুকনধছ, ধিধন বকলন,
َّ
َّ
َّ
كن
،وكساهن من ِج َدته
،عليهن
بنات وصرب
ٍ «من اكن م مالث
ً
»م حجابا من انلار
“কয বযধির ধিনধট কনযা সন্তান থাককব এবাং কস িাকদর
লালন- পালকন নিযযয িারর্ ককর ও িাকদর ভাকলা কাপড়
পরায়, িখন িারা িার জনয জাহান্নাকমর আগুকনর
প্রধিবন্ধক হকব।”5
ইমাম মুসধলম িার সহীহ-কি বর্যনা ককরন, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
4

মুসনাকদ আহমদ: ২২৩/১।

5

ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৬৬৮।
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 جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني،«من اعل جاريتني حىت تبلغا
َّ
»وضم أصابعه
“কয বযধি দু ই জন কনযা সন্তান লালন-পালন ককর,
ধকয়ামকির আধম এবাং কস দু ’ধট আঙ্গুকলর মকিা এক
সাকথ ধমকলই উপধস্থি হব। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল দু ’ধট ধমধলকয় কদখান।”6
ইমাম আহমদ রহ. বর্যনা ককরন, রাসু ল রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
 حىت، أو مالث أخوات، أو أختني،«من اعل ابنتني أو مالث بنات
َّ
» أنا وهو كهاتني وأشاربأصبعه السبابة،عنهن
 أو يموت،يبلغن
“কয বযধি দু ’ধট অথবা ধিনধট কনযা অথবা দু ধট কবান বা
ধিনধট কবানকক িাকদর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পযযন্ত লালনপালন ককর, অথবা িাকদর মারা যাওয়া পযযন্ত লালনপালন ককর, জান্নাকি আধম ও কস দু ’ধট আঙ্গুকলর মকিা
6

সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ২৬৩১।
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ধমকল ধমকশ থাককবা। রাসূ ল িার শাহাদাি আঙ্গুল দ্বারা
বৃ দ্ধা আঙ্গুকলর ধদকক ইশারা ককর কদধখকয় কদন।”7
ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রকন্থ জাকবর রাধদয়াল্লাহু
আনহু কথকক বর্যনা ককরন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
َّ
َّ
َّ
 فقد،ويرمحهن
،ويكيسيهن
،يؤويهن
بنات
«من اكن م مالث
ٍ
ّ وجبت م اجلنّة
 ومنتني يا رسول: فقال رجل من بعض القوم،ابلتة
» ومنتني:اهلل؟ قال
“কয কলাককর ধিনজন বাচ্চা থাককব এবাং কস িাকদর
যথাযি বরর্-কপাষর্, লালন-পালন ও আদর-যত্ন
সহকাকর

কড় িুলকব, আল্লাহ িা‘আলা িার জনয

জান্নািকক ওয়াধজব ককর কদকব। একথা কশাকন এ কলাক
দাুঁধড়কয় বলল, যধদ দু ইজন কনযা সন্তান থাকক, িা হকল

7

মুসনাকদ আহমদ: ১৪৭/৩।
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ধক ধবিান কহ আল্লাহর রাসূ ল? িখন রাসূ ল রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বলল, দু ’জন হকলও একই
ধবিান। (কসও এ ফযীলকির অধিকারী হকব)”8
সহীহ বুখারী ও মুসধলকম আকয়শা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহা
কথকক বধর্যি, ধিধন বকলন,
َّ «جاء أعرايب إىل
ِّ انل
، أتقبِّلون صبيانكم؟ فما نقبِّلهم:يب فقال
َّ فقال
ُّ انل
 (أو أملك لك أن نز اهلل من:  اهلل عليه وسلم،يب ص
.»)قبلك الرمحة
“একজন গ্রাময কলাক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম এর দরবাকর একস বলকলন কিামরা ধক
কিামাকদর বাচ্চাকদর চুমু দাও? আমরা আমাকদর
বাচ্চাকদর কখকনাই চুমু কদই না। এ কথা কশাকন রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বলকলন, কিামার অন্তর

8

সহীহ বু খারী, আদাবু ল মুফধরদ, হাদীস নাং ১৭৮।
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কথকক যধদ আল্লাহ িা‘আলা দয়া কককড় ধনকয় যায়, আধম
িা কখকনাই বািা ধদকয় রাখকি পারব না।”9
দু ই. মা ধহকসকব একজন নারীর মযযাদা
একজন নারী যখন মা হয়, িখন িাকক ধবকশষ সম্মান
ও অধিক মযযাদা কদয়ার জনয ইসলাম ধনকদযশ কদয়।
িাকদর সাকথ ভাকলা বযবহার করা, িাকদর কখদমকি সবযদা
সকচি হওয়া এবাং িাকদর কলযাকর্র জনয আল্লাহর ধনকট
কদায়া করান আকদশ কদয়। আর িাকদর ককাকনা প্রকার
কি না কদয়া। িাকদর সাকথ সু ন্দর ও সকবযাত্তম বযবহার
করা। একজন ভাকলা সাথী সঙ্গীর সাকথ কয িরকনর ভাকলা
বযবহার করা হয় িাকদর সাকথও কস িরকনর বযবহার
করকি হকব। আল্লাহ িা‘আলা বকলন,

9

সহীহ বু খারী, আদাবু ল মুফধরদ, হাদীস নাং ৫৯৯৬; সহীহ মুসধলম,
হাদীস নাং ২৩১৭।
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َ َ َ ً َٰ َ َ َ ي َ ي َ َٰ َ َ َ ي ي
ٗ
َ
ٗ
ََۡحل يتهََأ ُّمهۥَك يرهاَ َو َوض َع يتهََكَ يرها
ََنَبِو َٰ ِلي َهَِإِحسنا
َ ٱۡلنس
ِ َ﴿ووصينا
َ
َ
ََ
َ َ َ َٰٓ َ ً َ َ َٰ َ َ ي
َ
َي
َي
ََ ِت َإِذا َبَل َغ َأشدهۥ َ َو َبل َغ َأ ير َب َع
َ ون َشهراَ َح
َ َوۡحلهۥ َ َوف ِصَٰلهۥ َثلث
ََ ََ َ َيَ ي
َ َٗ َ َ َ د َي ي ٓ َ ي َ ي
َ
ََع
ََٰ َع َ َو
َ َت
َ ت َأ ن ع م
َٓ ِ ك َٱل
َ ن َأشك ََر َن يِع َم َت
َ ن َأ
َ ِ ب َأوزِع
َِ ال َر
َ سن َة َق
َ
َ
َ
د
َ
َ َ َ َٰ َ َ ي ي
َ َ
ََن َتَ يبت
َ ِ ِ ت َإ
َٓ ِ ف َذ درِي
َِ َل
َ ِ َ ل َصَٰل ِٗحا َك يرضىَٰهَ َ َوأ يصل يَِح
َ ن َ أعم
َ و ِليَ َوأ
َي َ د َ ي
]٩٨ :َ﴾ [االحقاف١٥َي
ََ ِنَٱلم يسل ِ ِم
َ ِإَونَم
َ ِ َك
َ إِۡل
“আর আমরা মানু ষকক িার মািা-ধপিার প্রধি সদয়
বযবহাকরর ধনকদযশ ধদকয়ধছ। িা মা িাকক অধিককি গ্কভয
িারর্ ককরকছ এবাং অধি ককি িাকক প্রসব ককরকছ। িার
গ্ভযিারর্ ও দু িপান ছাড়াকনার সময় লাকগ্ ধত্রশ মাস।
অবকশকষ যখন কস িার শধির পূ র্যিায় কপৌকছ এবাং
চধল্লশ বছকর উপনীি হয়, িখন কস বকল, কহ আমার রব,
আমাকক সামথয দাও, িুধম আমার ওপর ও আমার মািাধপিার ওপর কয ধন‘আমি দান ককরছ, কিামার কস
ধনআমকির কযন আধম কশাকর আদায় করকি পাধর এবাং
আধম কযন সিকময করকি পাধর, যা িুধম পছন্দ কর।
আর আমার জনয িুধম আমার বাংশিরকদর মকিয
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সাংকশািন ককর দাও। ধনশ্চয় আধম কিামার কাকছ িাওবা
করলাম এবাং ধনশ্চয় আধম মুসধলমকদর অন্তভূ িয। [সূ রা
আল-আহকাফ, আয়াি: ১৫]

ي
ٓ ْ ٓ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ي
َ
َٰ َ ن َإ ِ يح
ََس ًناَ َإِما َ َي يبلغن
َِ ّل َإِياهَ َ َوبِٱل َو َٰ ِ َليي
َ ِ ك َأّلَ َتعبدوَا َإ
َ ض َرب
ََٰ ﴿وق
َ
َ
َ ََ َٓ د
َ ََ َ َ َ َ ي ََ َ َٓ ي
َّل َت ين َه يره َما
َ ف َو
َ ل َتقل َلهمَا َأ
َ ِب َأحدهمَا َأ َو َ ِلِكهما َف
َ ك َٱلك
َ عِند
َٗ َي
َ ي ي َ َ َ َ َ ُّ د
َ ِنَٱلر ي
ٗ ّلَ َكر
َ
َۡحةَِ َوقل
ََ احَٱَّل َِلَم
َ ِضَلهماَجن
َ َوٱخف٢٣َيما
ِ َ وقلَلهماَقو
َ
د يَي
ٗ انَ َصغ
]٥٠ ،٥٣ :﴾ [االرساء٢٤َِيا
َ ِ ٱرۡحه َماَك َماَ َرب َي
َب
َِ ر
“আর কিামার রব আকদশ ধদকয়কছন কয, কিামরা িাকক
ছাড়া অনয কাকরা ইবাদি করকব না এবাং ধপিা-মািার
সাকথ সদাচরর্ করকব। িাকদর একজন অথবা উভকয়ই
যধদ কিামার ধনকট বািযককয উপনীি হয়, িকব িাকদরকক
উফ, বল না এবাং িাকদরকক িমক ধদও না। আর িাকদর
সাকথ সম্মানজনক কথা বল। আর িাকদর উভকয়র জনয
দয়াপরবশ হকয় ডানা নি ককর দাও এবাং বল, কহ আমার
রব, িাকদর প্রধি দয়া করুন কযভাকব নশশকব িারা
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আমাকক লালন-পালন ককরকছন।” [সূ রা আল-ইসরা,
আয়াি: ২৩-২৪]
সহীহ বুখারী ও মুসধলকম আবু হুরায়রা রাধদয়াল্লাহু আনহু
কথকক বধর্যি, ধিধন বকলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লামকক ধজজ্ঞাসা করা হকলা,
َّ : مم من؟ قال: قال، أُ ّمك:أبر؟ قال
ُّ «يا رسول اهلل من
 مم: قال،أمك
» من؟ قال أبا
“কহ আল্লাহর রাসূ ল! সবকচকয় কবধশ ভাকলা বযবহাকরর
উপযু ি কলাকধট কক? ধিধন বলকলন, কিামার মা, কলাকধট
বলল, িারপর কক? বলল, কিামার মা, কলাকধট আবাকরা
বলল, িারপর কক? বলল, কিামার ধপিা।”10
ইমাম আবু দাউদ ও ইবন মাজায় আব্দু ল্লাহ ইবন আমর
রাধদয়াল্লাহু আনহু কথকক বর্যনা ককরন, ধিধন বকলন, এক
10

সহীহ বু খারী আদাবু ল মুফধরদ, হাদীস নাং ৫৯৭১; সহীহ মুসধলম,
হাদীস নাং ৮৫।
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বযধি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাকমর ধনকট
ধহজরি করার জনয অধঙ্গকার করকি আকস। আর কস
িার মািা-ধপিাকক ক্রন্দনরি অবস্থায় করকখ আসকছ।
িখন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম িাকক
বলল,
»«ارجع إيلهما وأضحكهما كما أبكيتَهما
“িুধম িাকদর উভকয়র ধনকট ধফকর যাও এবাং িাকদর
কযভাকব িুধম কাুঁধদকয়ধছকল, কসভাকব িাকদর খুধশ কধরকয়
দাও।”11
একি প্রমাধর্ি হয় কয, মািা ধপিার অসু ন্তুধির প্রধি লক্ষ
করকখ রাসূ ল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম
কলাকধটকক ধহজরিও করকি কদয় ধন।
সহীহ বুখারী মুসধলকম আব্দু ল্লাহ ইবন মাসউদ কথকক
বধর্যি ধিধন বকলন, আধম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
11

আবু দাউদ, হাদীস নাং ২৫২৮; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ২৭৮২।
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ওয়াসাল্লামকক ধজজ্ঞাসা আল্লাহ িা‘আলার ধনকট সবযাধিক
পছন্দনীয় আমল ককাকনাধট? উত্তকর ধিধন বলকলন,
ّ  مم: قلت،بر الوادلين
ّ  مم: قلت،«الصالة ىلع وقتها
ُّ :أي؟ قال
أي؟
» اجلهاد يف سبيل اهلل:قال
“সময়মি সালাি আদায় করা, আধম বললাম িারপর
ককাকনাধট? ধিধন বলকলন, মািা-ধপিার সাকথ ভাকলা
বযবহার করা, আধম বললাম িারপর ককাকনাধট? ধিধন
বলকলন, আল্লাহর রাস্তায় ধজহাদ করা।”12
মািা-ধপিাকক কি কদওয়ার ধবষকয় ইসলাম সকবাচ্চয
সিকযিা অবলম্বন ককরকছ, যাকি িাকদর ককাকনা প্রকার
কি কদওয়া না হয়। িাকদর ককাকনা প্রকার কি না কদয়ার
জনয ইসলাম কধিনভাকব ধনকদযশ ধদকয়কছন। িাকদর
ককাকনা প্রকার কি কদয়াকক মািা-ধপিার নাফরমানী বকল
আখযাধয়ি করা হকয়কছ এবাং যারা িাকদর মািা-ধপিাকক
12

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৯৭০; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ৮৫।
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কি কদয়, িাকদর ধকয়ামকির ধদন ধজজ্ঞাসা করা হকব,
বরাং িাকদর কি কদওয়াকক কবীরা গুনাহ বকলও
আখযাধয়ি করা হকয়কছ।
সহীহ বুখারী মুসধলকম আবু বকরা রাধদয়াল্লাহু আনহু
কথকক বধর্যি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম
ধিনবার বলকলন,

ُ
ً
: قال، يا رسول اهلل، ب: قالوا.«أال أنبِّئكم بأكرب الكبائر؟ مالما
ً ّ
 أال:متكئا فقال
 وجلس واكن. ، وعقوق الوادلين،اإلرشا باهلل
ُ
ِّ
»  يلته سكت:يكررها حىت قلنا
وقول الزور ما زال

“আধম ধক কিামাকদর জাধনকয় কদকবা সবকচকয় বড় কধবরা
গুনাহ কী? (এ কথাধট রাসূ ল ধিনবার বকলকছন) িারা
বলকলন, হা কহ আল্লাহর রাসূ ল! িখন ধিধন বলকলন,
সবকচকয় বড় কধবরা গুনাহ, আল্লাহর সাকথ শরীক করা,
মািা-ধপিার নাফরমানী করা, (রাসূ ল কহলান কদওয়া
অবস্থায় ধছকলন, িারপর ধিধন উকি বকস বলকলন,
সাবিান! ধমথযা কথা বলা) রাসূ ল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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আলাইধহ ওয়াসাল্লাম কথাধট বার বার বলধছল, যার ফকল
আমরা চাইকিধছলাম যধদ রাসূ ল চুপ থাকি!”13
ইমাম মুসধলম িার সহীহ গ্রকন্থ আলী রাধদয়াল্লাহু আনহু
কথকক বর্যনা ককরন, ধিধন বকলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
ُ «لعن
» اهلل من لعن وادليه
“আল্লাহ িা‘আলার আযাব িার ওপর কয িার মািা
ধপিাকক অধভশাপ কদয় বা কি কদয়।”14
ধিন: একজন স্ত্রী ধহকসকব নারীর অধিকার
ইসলাম একজন নারী যখন কাকরা স্ত্রী হয়, িখন িাকক
স্ত্রী ধহকসকব যথাযথ মযযাদা কদওয়া ও িার যাবিীয়
অধিকারকক অক্ষুণ্ণ রাখার জনয স্বামীকদর ধনকদযশ কদয়
এবাং স্বামীর ওপর িার ধকছু অধিকার বািযিামূ লক ককর
13

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৯৭৬; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ৮৭।

14

সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ১৯৭৮।
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কদওয়া হয়।একজন স্ত্রীর সাকথ উত্তম আচরর্ করা,
কলবাস কপাশাক, বরর্ কপাষর্ ইিযাধদর বযবস্থা করা
স্বামীর দাধয়ত্ব। িাকদর সাকথ ধবনম্র ও ককামল বযবহার
করা, িাকদর ধবষকয় সহনশীল হওয়া এবাং অকহিুক িার
সাকথ দু বযযবহার না করা। িাকদর বযবহাকরর ওপর নিযযয
িারর্ করা। ইসলাম ক াষর্া ককর কয, কিামাকদর মকিয
কসই সকবযাত্তম বযধি, কয িার পধরবার িথা স্ত্রীর ধনকট
উত্তম। একজন স্বামীর ওপর কিযবয হকলা, কস িার স্ত্রীকক
দীন কশখাকব, িার সম্ভ্রকমর ধহফাযি করকি যথা সািয
কচিা করকব। িারা যাকি ককাকনা প্রকার

করর বাইকর

কযকি না হয়, িা জনয যাবিীয় বযবস্থা করকব। িার সাকথ
ককাকনা প্রকার দু বযযবহার করকব না। স্ত্রীকদর অধিকার
সম্বধলি কুরআকনর ধবকশষ আয়াি:
ي
َ َ ي
َ َ َ َٰٓ َ َ ي َ ْ َ ي
َ يا
َ واَش
َ سَأنَككره
َ وفَفإِنَك ِرهتموهنََفع
َ﴿ َو ََع ِِشوهنََبِٱل َم يعر ِ ر
َ َٗ ي
َ
]٩١ :ياَكث ِٗيا﴾ [النساء
لَٱّللََفِي َهَِخ
َ َو َي يج َع
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“আর কিামরা িাকদর সাকথ সদভাকব বসবাস কর। আর
যধদ কিামরা িাকদরকক অপছন্দ কর, িকব এমনও হকি
পাকর কয, কিামরা ককাকনা ধকছু কক অপছন্দ করছ আর
আল্লাহ িাকি কিামাকদর জনয অকনক কলযার্ রাখকবন।”
[সূ রা আন-ধনসা, আয়াি: ১৯]
যাকি আল্লাহ িা‘আলা নারীকদর অধিকাকরর ধবধভন্ন ধদক
িুকল িকরকছন। িাকদর অধিকার ধবষকয় হাদীকসর সাংখযাও
অকনক, যাকি িাকদর ধবষকয় সিকযিা, িাকদর অধিকার
সম্পককয গুরুত্ব ও িাকদর সাকথ ভাকলা বযবহাকরর ধনকদযশ
কদওয়া হকয়কছ। কযমন, সহীহ বুখারী ও মুসধলকম আবু
হুরায়রা রাধদয়াল্লাহু আনহু কথকক বধর্যি, ধিধন বকলন,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َّ
َّ ً
ُ
 وإن،ضلع أعوج
 فإن املرأة خلقت من،«استوصوا بالنساء خريا
ٍ
 وإن تركته، فإن ذهبت تقيمه كرسته،أعوج يش ٍء يف الضلع أعاله
» فاستوصوا بالنساء،لم يزل أعوج
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“আর কিামরা নারীকদর সাকথ ভাকলা বযবহার কর। কারর্,
নারীকদর পাুঁজকরর বাম হাড় কথকক সৃ ধি করা হকয়কছ,
আর পাুঁজকরর হাকড়র সবকচকয় বাুঁকা হাড় হকলা, উপধর
ভাগ্। যধদ িাকক ধিক করকি যাও িাহকল িুধম কভকঙ্গ
কফলকল আর যধদ িুধম িাকক ধদকয় সাংসার করকি চাও
িাহকল বাুঁকা অবস্থাকিই কিামাকক িার সাকথ র সাংসার
করকি হকব।”15
ইমাম নববী রহ. বকলন, এ হাদীকস নারীকদর সাকথ ধবনম্র
বযবহার, িাকদর প্রধি দয়া, িাকদর চাধরধত্রক ত্রুধট ও
অকসৌজনয মূ লক আচরকর্র ওপর নিযয িারর্, িাকদর
জ্ঞান ও বুধদ্ধ কম হওয়ার কারকর্ িারা কযসব খারাব
আচরর্ ককর িা বরদাশি করা, কারর্ ছাড়াই িাকদর
িালাক না কদওয়া ইিযাধদ ধবষকয় ধবকশষ ধনকদযশ কদওয়া
হকয়কছ।

15

সহীহ বু খারী আদাবু ল মুফধরদ, হাদীস নাং ৩৩৩১; সহীহ মুসধলম,
হাদীস নাং ১৪৬৮।
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আহমদ, আবু দাউদ, ধিরধমযী আবু হুরায়রা রাধদয়াল্লাহু
আনহু কথকক বর্যনা ককরন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
ً
ً
ُ
ُ
ُ
خياركم
وخياركم
،«أكمل املؤمنني إيمانا أحسنُهم خلقا
»لنسائهم
“মুধমনকদর মকিয পুকরাপুধর ঈমানদার হকলা কিামাকদর
মকিয যারা আখলাককর ধদক ধদকয় উত্তম। আর কিামাকদর
মকিয কসই উত্তম কয কিামাকদর স্ত্রীকদর ধনকট উত্তম।”16
ইমাম মুসধলম িার সহীহ-কি জাকবর রাধদয়াল্লাহু আনহু
কথকক বধর্যি ধিধন বকলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম ধবদায় হকজর ভাষকর্ বকলকছন:
َّ
ّ
َّ
 واستحللتم،تموهن بأمانة اهلل
 فإنكم أخ،«فاتقوا اهلل يف النساء
ً
َّ
َّ
عليهن أن ال يوطنئ فرشكم أحدا
 ولكم،فروجهن بكلمة اهلل

16

সহীহ মুসধলম: ৫৭/১০।
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ّ فارضبوهن رضبا ً غري
َّ
َّ
وهلن
،مربح
تكرهونه فإن فعلن ذلك
َّ
ّ
»وكسوتهن باملعروف
رزقهن
“নারীকদর ধবষকয় কিামরা আল্লাহকক ভয় কর! কারর্,
কিামরা িাকদর আল্লাহর আমানি ধহকসকব গ্রহর্ ককরছ,
আর আল্লাহর বার্ীর দ্বারাই কিামরা িাকদর হালাল
ককরছ। িাকদর ওপর কিামাকদর ধবষকয় দাধয়ত্ব হকলা,
িারা কখয়াল রাখকব যাকি কিামাকদর ধবছানায় এমন
ককাকনা কলাক না অবস্থান ককর যাকক কিামরা অপছন্দ
কর। যধদ িারা এ িরকনর ককাকনা কাজ ককর কিামরা
িাকদর প্রহার কর। িকব িা হকব সহনীয় পযযাকয়
অমানধবক নয়। িাকদর জনয কিামাকদর দাধয়ত্ব কিামরা
িাকদর ধরধযক কদকব বরর্ কপাষর্ কদকব উত্তম উপাকয়।”17

17

সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ১২১৮।
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ইমাম মুসধলম িার সহীহ-কি আবু হুরায়রা রাধদয়াল্লাহু
আনহু কথকক বর্যনা ককরন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
ً
ً
ْ
ٌ
» إن كره منها خلقا ريض منها آخر،مؤمن مؤمنة
«ال ييسر
“একজন মুধমন কযন অপর মুধমনকক ককাকনা প্রকার ৃ র্া
না ককর। কারর্, যধদ কিামাকদর কাকরা ধনকট িার একধট
চধরত্র খারাব লাকগ্, িার আরও অকনকগুকলা ধদক আকছ
কযগুকলার প্রধি সন্তুি হওয়া যায়।”18
ইমাম আহমদ আবু দাউদ ও ধিরধমযী আকয়শা
রাধদয়াল্লাহু আনহা কথকক হাদীস বর্যনা ককরন, ধিধন
বকলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َّ
»«إنما النساء شقائق الرجال

18

সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ১৪৬৯।
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“নারীরা পুরুষকদরই অনু রূপ।”19
“স্বভাব-চধরকত্র নারীরা পুরুষকদর সমিুলয। িারা িাকদরই
দৃ িান্ত। কারর্, হাওয়া আলাইধহসসালাম কক আদম
আলাইধহসসালাম হকিই সৃ ধি ককরকছন। এ হাদীকস
নারীকদর সাকথ উত্তম বযবহার, িাকদর প্রধি নম্রিা, দয়া
ও সু ন্দর কমায়ামালা করার জনয আহ্বান করা হকয়কছ ও
ধনকদযশ কদওয়া হকয়কছ।
চার. ফুফু, খালা, কবান ধহকসকব নারীর মযযাদা
ইসলাম কবান, খালা ও ফুফুকদর সাকথ উত্তম বযবহার,
িাকদর প্রধি দয়া ও অনু গ্রহ করা এবাং িাকদর অধিকার
ধবষকয় অবগ্ি হওয়ার জনয ধবকশষ ধনকদযশ কদয়। িাকদর
সাকথ ভাকলা বযবহার ও িাকদর সহকযাধগ্িা করার কারকর্

19

আহমদ: ২৭৭/৬; আবু দাউদ, হাদীস নাং ২৩৬; ধিরধমযী, হাদীস
নাং ১১৩।
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িাকদর অকনক সওয়াব ও ধবধনময় কদয়ার কথাও ইসলাম
ক াষর্া ককর।
ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাকদ এবাং ইবন মাজাহ
ধমকদাম ইবন মাধদ কারাব কথকক হাদীস বর্যনা ককরন,
ধিধন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বলকি
শুকনকছন, ধিধন বকলন,
َّ
ّ مم يوصيكم
ّ اهلل يوصيكم
َ إن
َّ ،بأمهاتكم
َّ ،بأمهاتكم
مم
«
.» مم يوصيكم باألقرب فاألقرب،يوصيكم بآبائكم
“আল্লাহ িা‘আলা কিামাকদর মািাকদর ধবষকয় কিামাকদর
সিকয ককরন, িারপর আবাকরা ধিধন কিামাকদর মািাকদর
ধবষকয় উপকদশ কদন, িারপর ধিধন কিামাকদর ধপিাকদর
ধবষকয় উপকদশ কদন। িারপর যারা কিামাকদর অধি
কাকছর আত্মীয় িাকদর ধবষকয়, িারপর যারা কিামাকদর
কাকছর আত্মীয় িাকদর ধবষকয়।”
20

20

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬০; ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৩৬।
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ইমাম ধিরধমযী ও আবু দাউদ আবু সাঈদ খুদরী
রাধদয়াল্লাহু আনহু কথকক হাদীস বর্যনা ককরন, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َّ َّ
إيلهن إال
 أو مالث أخوات فيحسن،بنات
«ال يكون
ٍ
ٍ ألحد مالث
ّ
»دخل اجلنة
“যধদ ককাকনা কলাককর ধিনধট কনযা সন্তান অথবা ধিনজন
কবান থাকক, িারপর কস িাকদর প্রধি দয়া অনু গ্রহ ককর
লালন-পালন ককর, আল্লাহ িা‘আলা িাকক অবশযই
জান্নাকি প্রকবশ করাকবন।”21
সহীহ বুখারী মুসধলকম আকয়শা রাধদয়াল্লাহু আনহা কথকক
বধর্যি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
ٌ
 ومن قععها قععه، من وصلها وصله اهلل،«الرحم شجنة من اهلل
»اهلل

21

ধিরধমযী, হাদীস নাং ১৯১২; আবু দাউদ, হাদীস নাং ৫১৪।
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“আত্মীয়িা হকলা, আল্লাহর পক্ষ হকি একধট বন্ধন, কয
বযধি িার সম্পকযকক অটুট রাকখ আল্লাহ িা‘আলা িার
সাকথ সম্পকয অটুট রাখকব, আর কয িার সম্পককয ধবধচ্ছন্ন
ককর আল্লাহ িা‘আলা িার সাকথ সম্পকযকক ধচহ্ন
ককর।”22
সহীহ বুখারী মুসধলকম আনাস রাধদয়াল্লাহু আনহু কথকক
বধর্যি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َّ «من
» فليصل رمحه، وأن ينسأ م يف أمره،أحب أن يبسط م يف رزقه
“কয বযধি চায় কয, আল্লাহ িা‘আলা িার জনয িার
ধরধযককর মকিয বরকি দান করুক এবাং িার িন সম্পধত্ত
আরও বাধড়কয় ধদক, কস কযন আত্মীয়িা সম্পকয বজায়

22

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৯৮৯; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং
২৫৫৫।
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রাকখ এবাং ধনকট আত্মীয়কদর সাকথ ককাকনা ভাকব সম্পকয
নি না ককর।”23
এমনধক যধদ ককাকনা নারী অপধরধচিও হকয় থাকক- িার
সাকথ ককাকনা আত্মীয় বন্ধন না থাকক, কসও যখন ককাকনা
ধবপকদ পকড় অথবা িার ককাকনা প্রকয়াজন কদখা কদয়,
িাককও সহকযাধগ্িা করার প্রধি ইসলাম ধনকদযশ ধদকয়কছ।
আল্লাহ িা‘আলা কুরআকন করীকম এবাং রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম িার হাদীকস এ িরকনর
অসহায় নারী ও পুরুষকদর সহকযাধগ্িা করা এবাং িাকদর
প্রধি দয়া ও অনু গ্রহ করার জনয ধবকশষভাকব উৎসাহ
প্রদান ককরন এবাং নারীকদর সহকযাধগ্িা করার ওপর
আল্লাহ িা‘আলা অকনক সাওয়াব ও ধবধনময় ক াষর্া
ককরন।

23

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫৯৮২; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং
২৫৫৭।
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সহীহ বুখারী মুসধলকম বধর্যি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
 أو،«السايع ىلع األرملة واملسكني اكملجاهد يف سبيل اهلل
» أو اكلصائم اذلي ال ييسعر،اكلقائم اذلي ال ييسرت
“অসহায় দধরদ্র কলাক ও ধবিবা স্ত্রীকলাককর সহকযাধগ্িা
করা, আল্লাহর রাকহ ধজহাদ করার নামান্তর। অথবা
ধবরামহীন রাি কজকগ্ ইবাদিকারীর মকিা অথবা কস
সাওম পালনকারীকদর মকিা কয কখকনা সাওম ভঙ্গ ককর
না।”24
এখাকন ইসলাম নারীকদর কয মান-মযযাদা ও অধিকার
ধদকয়কছ, কস সম্পককয একধট সাংধক্ষপ্ত আকলাচনা কুরআন
ও হাদীকসর আকলাকক িুকল িরা হকলা। আর মকন রাখকি
হকব, ইসলাম নারীকদর কয অধিকার ধদকয়কছ, িাকদর প্রধি

24

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৬০০৭; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং
২৯৮২।
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সহকযাধগ্িা, সহমধমযিা ও সহানু ভূধির কয উদাহরর্ সৃ ধি
ককরকছ, িার নূ নযিম অধিকারও অনয ককাকনা িময বা
মিবাকদ পাওয়া যায় না। যধদ আল্লাহর এ মহান দীন
ছাড়া অনয ককাকনা িকময এর সামানযও নারীকদর অধিকার
কদওয়া হি, িাহকলও আমরা আমাকদর মনকক বুঝ ধদকি
পারিাম।
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মুসধলম নারীকদর ধবষকয় আত্ম-মযযাদাকবাি
ইসলাম মুসধলম নারীকদর কয সম্মান ধদকয়কছ, িার জ্বলন্ত
প্রমার্ হকলা, মুসধলমকদর অন্তকর িাকদর কমকয়কদর ধবষকয়
অিযধিক আত্মসম্মানকবািকক সু দৃঢ় ককর ধদকয়কছন। বলা
বাহুলয কয, এধট অবশযই একধট পছন্দনীয় ও মহান চধরত্র,
যা আল্লাহ িা‘আলা ধনকজই একজন মুসধলকমর অন্তকর
কগ্ুঁকথ ধদকয়কছন, যার ফকল একজন মুসধলম িাকদর
কমকয়কদরকক র কথকক কবর হকি ও একা একা সফর
করকি ৃ র্ার কচাকখ কদকখ এবাং িাকদর পদযা-হীনিাকক
ককাকনা ক্রকমই কমকন কনয় না। িারা িাকদর নারীকদর
পুরুষকদর সামকন কযকি ও িাকদর সাকথ অবাি কমলাকমশা করকি ধনকষি ককর। নারীকদর ইজ্জি সম্মান রক্ষায়
িারা িাকদর জীবনকক উৎসগ্য করকিও ককাকনা প্রকার
কুোকবাি ককর না।
অপর ধদকক যারা িাকদর মা-কবানকদর ইজ্জি সম্মান
রক্ষার জনয শত্রুর কমাকাকবলা ককর, িাকদর জনয রি বা
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জীবন কদয়, ইসলাম িাকদরকক মুজাধহদ বকল আখযা
ধদকয়কছ এবাং যারা এ িরকনর কাকজ ধনকজর জীবনকক
ধবধলকয় কদকব িাকক শহীকদর মযযাদা কদওয়া হকব বকল
ইসলাম জাধনকয় ধদকয়কছ। কারর্ সাঈদ ইবন যাকয়দ হকি
বধর্যি ধিধন বকলন, আধম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লামকক বলকি শুকনধছ, ধিধন বকলন,
ُ
ُ
 ومن، ومن قتل دون دمه فهو شهيد،«من قتل دون مام فهو شهيد
ُ
ُ
» ومن قتل دون أهله فهو شهيد،قتل دون دينه فهو شهيد
“কয বযধি িার সম্পদকক রক্ষা করকি ধগ্কয় মারা যায়
কস অবশযই শহীদ, আর কয বযধি িার দীকনর জনয মারা
যায়, কসও শহীদ। আর কয বযধি িার পধরবাকরর ধহফাযি
করকি ধগ্কয় মারা যায় কসও শহীদ।”25
শুিু িাই নয় বরাং ইসলাম আত্মসম্মানকবািকক ঈমাকনর
একধট গুরুত্বপূ র্য চধরত্র বকল আখযাধয়ি ককরকছ। মুধগ্রা
25

আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৭৭২; ধিরধমযী, হাদীস নাং ১৪২০।
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ইবন শুবা রাধদয়াল্লাহু আনহু কথকক বধর্যি, ধিধন বকলন,
সাঈদ ইবন ওবাদা বকলন, যধদ আধম আমার স্ত্রীর সাকথ
ককাকনা অপধরধচি পুরুষ কদধখ, িাহকল আধম ককাকনা
প্রকার কালকক্ষপর্ না ককর িাকক সাকথ সাকথ হিযা ককর
কফলব। িার কথাধট রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম এর দরবাকর কপৌছকল রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বলকলন,
ُ ،«تعجبون من غرية سعد؟ ألنا أغري منه
 ومن أجل،واهلل أغري مين
ّ غرية اهلل
»حرم اليسواحش ما ظهر منها وما بعن متيسق عليه
“কিামরা সা‘আদ রা. এর আত্মসম্মান কদকখ আশ্চযয হচ্ছ,
মকন রাখকব আধম িার কচকয়ও কবধশ আত্মসম্মাকনর
অধিকারী। আল্লাহ িা‘আলা আমার কচকয় আরও কবধশ
আত্মসম্মাকনর অধিকারী। এ কারকর্ই আল্লাহ িা‘আলা
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প্রকাশয ও কগ্াপনীয় যাবিীয় সকল অশ্লীল কাজকক
হারাম ককরকছন।”26
আবু হুরায়রা রাধদয়াল্লাহু আনহু কথকক বধর্যি রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম এরশাদ ককরন,
َّ
َّ
َّ
 وإن من غرية اهلل أن يأيت املؤمن، يغار. وإن املؤمن،«إن اهلل يغار
ّ ما
»حرم اهلل عليه متيسق عليه
“আল্লাহ িা‘আলা আত্মসম্মানকবাকির কারকর্ ক্ষুব্ধ হকয়
থাককন এবাং একজন ঈমানদারও প্রধিবাদী হকয় থাকক।
আল্লাহর ধবক্ষুব্ধিা বা ৃ র্ার কারর্ হকলা, একজন মুধমন
বান্দা আল্লাহ িা‘আলা যা হারাম ককরকছন িাকি ধলপ্ত
হকয় পড়া।”27

26

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ২৮৪৬; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ১৪৯৯।

27

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫২২৩; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং
২৭৬১।
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যাকদর মকিয আত্মসম্মান ও আত্ম-মযযাদাকবাি বলকি ধকছু
কনই, িাকদরকক হাদীকসর ভাষায় দাইয়ূ স বলা হকয় থাকক।
“কয িার পধরবারকক পরপুরুকষর সাকথ অনযায় করকি
কদকখ িা স্বীকৃধি কদয়, ককাকনা প্রকার প্রধিবাদ ককর না।
এ িরকনর কলাককদর ধবষকয় হাদীকস কধিন হুধশয়াধর
উচ্চারর্ করা হকয়কছ। কযমন, আব্দু ল্লাহ ইবন উমার
রাধদয়াল্লাহু আনহুমা কথকক বধর্যি, রাসূ ল রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
ٌ
َّ
ُّ
ّ مالمة ال ين راهلل
، العاق لوادليه:عز وجل إيلهم يوم القيامة
«
ّ
». وادليوث رواه أمحد وغريه،املرتجلة
واملرأة
“আল্লাহ িা‘আলা ধকয়ামকির ধদন ধিন বযধির ধদক
ককাকনা প্রকার ভ্রূকক্ষপ করকবন না, এক- কয মািা-ধপিার
নাফরমানী ককর, দু ই- পদযাহীন মধহলা, ধিন- কয পুরুষ
িার স্ত্রীর অনযায়কক প্রেয় কদয়।”28

28

মুসনাকদ আহমদ, হাদীস নাং ১২৭।
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ইধিহাকস অকনক

টনা পাওয়া যায়, যাকি একজন

মুসধলম িার মা-কবানকদর ইজ্জি রক্ষায় ধক িরকনর
আত্মসম্মাকনর পধরচয় ধদকয়কছ িার প্রমার্ ধমকল। িাকদর
ধবষকয় প্রধিবাদ করকি ধগ্কয় ধক িরকনর ভূ ধমকায়
অবিীর্য হি, িার অকনক দৃ িান্ত ইধিহাকস অধবস্মরর্ীয়
হকয় থাককব।
এ ধবষকয় একধট আশ্চযযজনক

টনা আল্লামা ইবনু ল

জাওযী রহ. িার আল-মুন্তাযাম ধকিাকব মুহাম্মাদ ইবন
মুসা আল-কাযী কথকক উকল্লখ ককরন। ধিধন বকলন,
দু ইশি ধছয়াধশ ধহজরীকি আধম রাঈ নগ্কর মুসা ইবন
ইসহাককর মজধলকস উপধস্থি হই। িখন িার মজধলকশ
একজন মধহলা িার অধভভাবককদর ধনকয় উপধস্থি হকলা
এবাং অধভভাবকরা মধহলাধটর স্বামীর ধনকট কমাহরানা
ধহকসকব পাুঁচশি ধদনার পাকব বকল দাধব ককর। ধকন্তু
মধহলার স্বামী িা অস্বীকার করল। ধবচারক মধহলার
অধভভাবককদর বলল, কিামরা কিামাকদর দাধবর পকক্ষ
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সাক্ষীকদর উপধস্থি কর। িখন িারা বলল, হযাুঁ আমরা
সাক্ষী ধনকয় আসধছ। সাক্ষীকদর মিয হকি একজন সাক্ষী
দাধব করল, কস মধহলাধটকক কদখকব, যাকি সাক্ষয কদয়ার
সময় মধহলার ধদকক ইশারা ককর কথা বলকি পাকর। ফকল
একজন সাক্ষী দাধড়কয় মধহলাকক সকম্বািন ককর বলল,
িুধম দাড়াও এবাং সবার সামকন একস যাও। এ কথা কশাকন
মধহলাধটর স্বামী দাধড়কয় বলল, কিামরা ধক বলছ? কস
বলল, িারা কিামার স্ত্রীকক কদখকব, যাকি িারা যার পকক্ষ
সাক্ষী ধদকচ্ছ, িাকক ভাকলাভাকব ধচনকি পাকর। িখন স্বামী
বলল, কহ কাজী সাকহব আধম সাক্ষী ধদধচ্ছ কয, আমার স্ত্রী
আমার ধনকট কয কমাহর দাধব করকছ, সধিয সধিয কস
আমার ধনকট িা পাকব। আধম িার দাধব অনু যায়ী
অল্পধদকনর মকিয িার কদনা ধদকয় কদব। িকব কস িার
কচহারা খুলকব না এবাং কলাক সম্মু কখ কস উপধস্থি হকব
না। িারপর মধহলাধট িার স্বামীর ধবষকয় সিয কথাধট
বলল এবাং জাধনকয় ধদকয় বলল কয, আধম কাজীকক সাক্ষয
করকখ বলধছ, আধম আমার পাওনা কমাহরানা আমার

 124 

স্বামীকক দান ককর ধদলাম এবাং দু ধনয়াও আকখরাকি আধম
িাকক দায়মুি বকল ক াষর্া করলাম। এ দৃ শয কদকখ
কাজী-ধবচারক বলল, এ

টনাকক ইধিহাকস উন্নি

চধরকত্রর অনযিম দৃ িান্ত ধহকসকব ধলধপবদ্ধ করা হকব।
মূ লিিঃ

টনাধট উন্নি চধরকত্রর অনযিম একধট দৃ িান্ত,

উন্নি ধশিাচার ও মূ লযবান উপকদশমূ লক। আমরা বলব
িারা ককাথায় আজ যারা িাকদর মা-কবানকদর ইজ্জি
রক্ষায় এধগ্কয় আসকছ না এবাং িাকদর পধরবাকরর
কলাককরা যখন অনযায় অশ্লীল কাকজ ধলপ্ত হয়, িখন িারা
িার ককাকনা প্রধিবাদ ককর না।
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ইসলাম নারীকদর মুধিদািা
যারা ইসলাকমর ধবধি-ধবিান ও ইসলাধম আদশয সম্পককয
গ্ভীরভাকব ধচন্তা করকব, কস অবশযই কদখকি পাকব কয
মূ লিিঃ ইসলামই নারীকদর যু লুম-ধনযযািন কথকক রক্ষা
করকছ ও িাকদর ধফিনা-ফযাসাদ হকি মুধি ধদকয়কছ।
একজন নারী ইসলাকমর অনু শাসকনর আওিায় ও
ইসলাকমর সু শীিল ছায়ািকল অিযন্ত পধবত্র, উন্নি ও
সকন্তাষজনক জীবন যাপন ককর। ইসলামী অনু শাসন
কমকন যারা জীবন যাপন করকব িাকদর জীবন হকব সু ন্দর,
কেশ-মুি ও পধরচ্ছন্ন। থাককব না ককাকনা অশাধন্ত,
ধবশৃ ঙ্খলা ও দূ ষর্। ককাকনা ষড়যন্ত্র িাকদর স্পশয করকি
পারকব না। ইসলাকমর পূ কবয জাধহধলয়যাকির যু কগ্র
নারীকদর অবস্থা ককমন ধছল, ইসলাকমর যু কগ্র নারীকদর
অবস্থা সম্পককয পযযাকলাচনা করকল দু কয়র মকিয পাথযকয
স্পি হকব।
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ইমাম বুখারী িার সহীহ-কি উরওয়া ইবন যু বাইর
রাধদয়াল্লাহু আনহু কথকক বর্যনা ককরন কয, রাসূ লুল্লাহ
ুসাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাকমর স্ত্রী আকয়শা রাধদয়াল্লাহ
‘আনহা বকলন,
َّ
َّ
أن اعئشة ريض اهلل عنها زوج َّ
انل ِّ
يب أخربته :أن انلاكح يف
«
اجلاهلية اكن ىلع أربعة أحناء :فناكح منها نكاح انلاس ايلوم،
َّ ُ
جل إىل َّ
الرجل ويلته أو ابنته فيصدقها مم ينكحها،
خيعب الر
ونكاح آخر اكن الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طم ها:
أرسيل إىل فالن فاستبضيع منه ،ويعزتهلا زوجها وال ُّ
يمسها أبدا
حىت يتبني محلها من ذلك الرجل اذلي تستبضع منه ،فإذا تبني
ُ
َّ
َّ
أحب ،وإنما ييسعل ذلك رغبة يف جنابة
محلها أصابها زوجها إذا
َ
نكاح االستبضا  ،ونكاح آخر جيتمع
الودل ،فاكن ه ا انلاكح
ُّ
َّ
الرهط دون العرشة ،فيدخلون ىلع املرأة لكهم يصيبها ،فإذا محلت
ووضعت َّ
ومر يلل بعد أن تضع محلها أرسلت إيلهم ،فلم يستعع

رجل منهم أن يمتنع ،حىت جيتمعوا عندها تقول هلم :قد عرفتم
اذلي اكن من أمركم ،وقد ودلت ،فهو ابنك يا فالنِّ ،
تسِّم من

ً
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َّ
أحبت باسمه ،فيلحق به ودلها ،وال يستعيع أن يمتنع عنه الرجل،
وانلاكح الرابع جيتمع انلاس الك ريون ،فيدخلون ىلع املرأة ال
َّ
َّ
تمنع من جاءها َّ
أبوابهن الرايات
كن ينصنب ىلع
وهن ابلغايا،
تكون علَماًَ ،
َّ
َّ
َّ
إحداهن
عليهن ،فإذا محلت
أرادهن دخل
فمن
ووضعت محلها مجعوا هلا ،ودعوا هلم القافة ،مم أحلَقوا َ
ودلها باذلي

ُ
وديع ابنه ال يمتنع من ذلكَّ ،
فلما بُعف حممد
يرون ،فاتلاطته به،
ِّ َّ
ِّ
باحلق هدم نكاح اجلاهلية لكه إال نكاح انلاس ايلوم»
“জাকহধলয়যাকির যু কগ্ ধববাহ ধছল চার প্রকার:
এক- বিযমাকন মানু ষ কযভাকব ধববাহ ককর- ককাকনা বযধি
কাকরা অধভভাবক অথবা ককাকনা কমকয়র ধনকট ধববাকহর
প্রস্তাব ককর। িারপর কস িাকক কমাহরানা ধদকয় ধববাহ
ককর।
দু ই- স্বামী িার স্ত্রীকক বলি, িুধম কিামার অপধবত্রিা
হকি পধবত্র হকল অমুককর ধনকট ধগ্কয় িার কাছ কথকক
িুধম উপকভাগ্ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর। িারপর িার
স্বামী িাকক সম্পূ র্য আলাদা ককর রাখি এবাং যিধদন
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পযযন্ত ঐ কলাক যার সাকথ কস কযৌনাচাকর ধলপ্ত হকয়ধছল,
িার কথকক গ্ভযিারর্ না করা পযযন্ত কস িাকক স্পশয করি
না। আর যখন কস গ্ভযিারর্ করি, িখন চাইকল কস িার
সাকথ সাংসার করি। অথবা ইচ্ছা করকল কস নাও করকি
পারি। আর িাকদর এ িরকনর অননধিক কাজ করার
উকেশয হকলা, যাকি িাকদর গ্কভয কয সন্তান আসকব িা
কযন কমাটা িাজা ও সু িাম কদকহর অধিকারী হয়। এ
ধববাহকক জাধহধল যু কগ্ ধনকাকহ ইকস্তবযা বকল আখযাধয়ি
করা হি।
ধিন- দশজকনর কচকয় কম সাংখযক কলাক একত্র হি,
িারা সককলই পালাক্রকম একজন মধহলার সাকি সঙ্গম
করি। কস িাকদর কথকক গ্ভযিারর্ করার পর যখন সন্তান
প্রসব করি এবাং ককয়কধদন অধিবাধহি হি, িখন কস
প্রধিধট কলাককর ধনকট িার কাকছ উপধস্থি হওয়ার জনয
খবর পািাি।
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ধনয়ম হকলা, কস যাকদর ধনকট সাংবাদ পািাকিা। ধনয়ম
হকলা কস যাকদর ধনকট সাংবাদ পািাকিা িাকদর ককউ িা
অস্বীকার করকি পারকিা না। ফকল িারা সককল িার
সামকন একত্র হি। িখন কস িাকদর বলি কিামরা
অবশযই কিামাকদর ধবষকয় অবগ্ি আছ। আধম এখন
সন্তান প্রসব করধছ এর দাধয়ত্ব কিামাকদর কয ককাকনা
একজনকক ধনকি হকব। িারপর কস যাকক পছন্দ করি
িার নাম িকর িাকক বলি এধট কিামার সন্তান। এভাকবই
কস িার সন্তানকক িাকদর একজকনর সাকথ সম্পৃ ি ককর
ধদি। িখন কলাকধট িাকক ককাকনা ভাকবই ধনকষি করকি
পারি না।
চার- অসাংখয মানু ষ ককাকনা এক মধহলার সাকথ কযৌন
ককময ধমধলি হি। িার অভযাস ধছল কযই, িার ধনকট
আসকিা কস কাউকক ধনকষি বা বািা ধদি না। এ িরকনর
মধহলারা হকলা, বযধভচারী মধহলা। িারা িাকদর দরজায়
ধনদশযন স্থাপন করি, যাকি মানু ষ বুঝকি পারি কয,
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এখাকন ককাকনা কযৌনাচারই মধহলা আকছ কয ককউ ইচ্ছা
ককর কস িার ধনকট প্রকবশ করকি পাকর। িারপর যখন
িারা গ্ভযবিী হি এবাং সন্তান প্রসব করি, িারা সবাই
িার ধনকট একত্র হি এবাং একজন গ্র্ককক ডাকা হি।
কস যাকক ভাকলা মকন করি, িার সাকথ সন্তানধটকক
সম্পৃ ি ককর ধদি এবাং িাকক িার কছকল বকল আখযাধয়ি
করা হকিা। ধনয়ম হকলা গ্র্ক যাকক পছন্দ করকব কস
িাকক অস্বীকার করকি পারকিা না।
এভাকবই চলকি ধছল আরবকদর সামাধজক অবস্থা ও
িাকদর নারীকদর করুর্ পধরর্ধি। িারপর যখন রাসূ ল
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লামকক সকিযর বার্ী
ধদকয় দু ধনয়াকি কপ্ররর্ করা হকলা, রাসূ ল জাকহধলয়যাকির
যু কগ্র সব ধববাহ প্রথাকক বাদ ধদকলন এবাং একমাত্র
বিযমাকন প্রচধলি ধববাহকক ধিধন স্বীকৃধি ধদকলন।”29

29

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫১২৭।
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এ ছাড়াও জাকহধল যু কগ্ নারীকদর চিুষ্পদ জন্তু ও পকর্যর
মি বাজাকর ধবধক্র করা হি, িাকদর বযধভচার ও
অনাচাকরর ওপর বািয করা হি, িাকদর সম্পকদর মাধলক
হি ধকন্তু িারা মাধলক হি না, িারা ধনকজরা অকনযর
মাধলকানায় থাকি ধকন্তু িারা ধনকজরা মাধলক হি না।
িাকদর স্বামীরা িাকদর িন সম্পধত্তকি বযয় করকি পারি
ধকন্তু িারা িাকদর স্বামীকদর সম্পধত্তকি ককাকনা প্রকার
বযয় করকি পারকিা না। এমন ধক ধবধভন্ন কদকশ পুরুষরা
এ ধনকয় মিধবকরাি করকিা কয, নারীরা ধক রকি মাাংকস
গ্ড়া পুরুকষর মিই মানু ষ না অনয ককাকনা বস্তু? িাকদর
এ িাকদর এ মিধবকরাকির কপ্রক্ষাপট পারকসযর একজন
সমাজ ধবজ্ঞানী এ ধসদ্ধান্ত কদন কয, নারীরা ককাকনা মানু ষ
নয় িারা এক প্রকার জীব যাকদর ককাকনা আত্মা বা
স্থাধয়ত্ব বলকি ধকছু কনই। িকব িাকদরও কগ্ালামী করা
ও কখদমি করা কিযবয। িারা িাকদর কবাবা উট ও
কুকুকরর মকিা কবাবা বাধনকয় রাখকিা যাকি িারা ককাকনা
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কথা বলকি না পাকর এবাং হাসা-হাধস করকি না পাকর।
কারর্, িারা হকলা শয়িাকনর মন্ত্র।
িাকদর ধনয়কমর সবকচকয় মারাত্মক ধদক হকলা, বাব িার
কমকয়কক ধবধক্র করি, এর কচকয় আরও আশ্চযয হকলা,
ধপিার জনয িার কমকয়কক হিযা করা এমনধক জীবন্ত
কপ্রাধথি করারও অধিকার আকছ। িাকদর মকিয কিক
আরবকদর ধবিান ধছল নারীকদর যধদ হিযা করা হয়,
িাহকল পুরুকষর ওপর ককাকনা ধকসাস বা ধদয়াি ধদকি
হকব। িাকদর সমাকজ নারীকদর প্রধি এি কবধশ যু লুম
ধনযযািন করা হি, িাকি নারীকদর জীবকনর ককাকনা মূ লয
ধছল না িাকদর জীবনটা ধছল ধবষাি এবাং ধিিিাপূ র্য।
এখন পযযন্ত ইসলাকমর আদকশযর বাধহকর ধগ্কয় যারা জীবন
যাপন করকছ, বিযমাকন িারা অসহনীয় এক যন্ত্রর্ার মকিয
জীবন যাপন করকছ। িারা অিযন্ত ককির মকিয আকছ।
যার ফকল অমুসধলম নারীরা িাকদর জীবকনর প্রধি অধিষ্ঠ
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হকয় এ কামনা করকছ কয, যধদ আমরা মুসধলম সমাকজ
বসবাস করকি পারিাম।
একজন ধবখযাি কলখক মাস আিুরদ, বকল, আমাকদর
কমকয়কদর জনয

করর বাধহকর ধগ্কয় ধবধভন্ন কল

কারখানায় কাজ করা হকি িারা িাকদর ধনজ গ্ৃকহ
অবস্থান ককর

করর কাজকময সমািান করা অকনক

উত্তম। কারর্, নারীরা যখন

করর বাধহকর যায় িখন

িাকদর জীবকনর কসৌন্দযয ধচরিকর ধ্বাংস হকয় যায়। ধিধন
আরও বকলন, আফকসাস যধদ আমাকদর কদশ মুসধলম
কদকশর মি হি, িাহকল কিনা ভাকলা হি! মুসধলম
কদকশ নারীরা পধবত্র ও ইজ্জি-সম্মাকনর অধিকারী।
িাকদর ইজ্জি সম্মাকনর ওপর ককাকনা আ াি আকস না।
িাকদর সাকথ করর সন্তানকদর সাকথ কয িরকনর আচরর্
করা িাই করা হকয় থাকক। আমাকদর ইাংধলশ কদকশর জনয
এর কচকয় খারাব আর ধক হকি পাকর আমরা আমাকদর
নারীকদর নাপাককর দৃ িান্ত বাধনকয় করকখধছলাম। আমাকদর
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এ িরকনর করুর্ পধরর্ধি ককন? আমরা ককন আমাকদর
কমকয়কদর জনয এমন িরকনর কাজ ধনিযারর্ কধর না যা
িাকদর স্বভাকবর সাকথ ধমকল। কযমন িারা

করর

কাজগুকলা আঞ্জাম কদকব, বাচ্চাকদর লালন পালন করকব,
পুরুষকদর কখদমি করকব ইিযাধদ এবাং পুরুষরা কযসব
কাজ ককর িা হকি িারা সম্পূ র্য ধবরি থাককব। একি
িাকদর ইজ্জি সম্মান ধিক থাককব এবাং িাকদর মযযাদা
অক্ষুণ্ণ থাককব।
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ইসলাম নারীকদর ধনরাপত্তার গ্যারাধি
ইসলাম নারীকদর জনয এমন সব ধনয়ম-নীধি ও ধবধিধনকষি ধদকয়কছন, যা পালন করকল একজন নারী িার
পধবত্রিা রক্ষা করকি সক্ষম হয়, সিীত্ব ধিক থাকক এবাং
ইজ্জি সম্মান রক্ষা পায়। আল্লাহ িা‘আলা নারীকদর পদযা
করার ধনকদযশ কদন, িাকদর কর অবস্থান করার ধনকদযশ
কদন, িাকদর নে-পদযাহীন, সু গ্ধন্ধ লাধগ্কয় ও কসকজ-গুকজ
র কথকক কবর হকি ও ককাথা সফর করকি ধনকষি ককর।
এছাড়াও নারী পুরুকষর এক সাকথ কমলা কমশা, িাকদর
সাকথ পদযাহীন কথাবািযা কথকক ধনকষি ককরন।
আর এসব আকদশ ধনকষি ও ধবধি-ধবিান এজনয রাখা
হকয়কছ যাকি নারীরা িাকদর ধফিনা ফযাসাদ, অশ্লীল
কাযযকলাপ, হকি রক্ষা করকি পাকর। িাকদর সিীকত্বর
ওপর যাকি ককাকনা প্রকার আ াি না আকস। আল্লাহ
িা‘আলা নারীকদর সম্ভ্রম রক্ষায় কয সব ধবধি ধবিান
আকরাপ ককরকছ িা ধনেরূপ:
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এক. পদযা
এর অথয হকলা, নারীরা িাকদর পুকরা শরীর ও হাি-পা
কচহারা কডকক রাখকব, যাকি অপধরধচি ককাকনা কলাক
িাকদর শরীকরর ককাকনা অঙ্গ কদখকি না পায়। িাকদর
কসৌন্দযয অবকলাকন করকি না পাকর। আল্লাহ িা‘আলা
বকলন,

َ َ
ٓ ي ي
َ
َ َٰ َ د َ ي
َٰٓ ﴿
َِي
ََ ِي َي يدن
ََ ِك َ َون َِساءَِ َٱلمؤ ِمن
َ ك َ َو َبنَاك
َ ج
َُّ ِ يأ ُّي َها َٱنل
ِ ب َقل َ َِلزو
َ
َ
َ َ َٰ َ ي
َ
َ
َ َ َ ي َ ي َ َ َ ي َي
ََن َٱّلل
َ ن َ َوَك
َ ل َيؤذي
َ ن َف
َ نَٰٓ َأن َيعرف
َ ِك َأد
َ َعل يي ِهنَ َمِن َ َجلَٰبِيب ِ ِهنَ َذل
ٗ وراَرح
ٗ َغف
]٨١ :﴾ [االحزاب٥٩َِيما
“কহ নবী, িুধম কিামার স্ত্রীকদরকক কনযাকদরকক ও
মুধমনকদরকক মুধমনকদর নারীকদরকক বল, িারা কযন
িাকদর ধজলবাকবর ধকছু অাংশ ধনকজকদর উপর ঝুধলকয়
কদয়, িাকদরকক কচনার বযাপাকর এটাই সবকচকয়
কাছাকাধছ পন্থা হকব। ফকল িাকদরকক কি কদওয়া হকব
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না। আল্লাহ িা‘আলা অিযন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।”
[সূ রা আল-আহযাব, আয়াি: ৫৯]
َ
َ َي
َ
َ َ ي
َ سلوهنََمِنَ َو َرآءََِح
ََابَذَٰل ِك يَمَأ يط َهر
َِج ر
َ ﴿ِإَوذاَ َسأِلموهنََ َمتَٰ ٗعاَف
َ ََٓ
ْ ََ َ َ َ ي َ ي
َ
َّل َأن
َ ٱّللِ َو
َ َ ول
َ وا َ َرس
َ ن َلك َم َأن َكؤذ
َ ل ِقلوبِك يَم َ َوقلوب ِ ِهنَ َوما ََك
َ
َْ
َ
َ َ
َ
ً ٱّللَِ َع
﴾ظِيما
َ َِند
ََ نَع
َ نَ َب يع ِده َِۦَٓأبَ ًداََإِنََذَٰل ِك يَمََك
َكنكِح ٓوَاَأ يز َوَٰ َجهۥَ ِم ر
]٨٣ :[االحزاب
“আর যখন নবীপত্নীকদর কাকছ কিামরা ককাকনা সামগ্রী
চাইকব, িখন পদযার আড়াল কথকক চাইকব; এধট কিামাকদর
ও িাকদর অন্তকরর জনয অধিকির পধবত্র। আর আল্লাহর
রাসূ লকক কি কদওয়া এবাং িার (মৃিুযর) পর িার
স্ত্রীকদরকক ধবকয় করা কখকনা কিামাকদর জনয সঙ্গি নয়।
ধনশ্চয় এধট আল্লাহর কাকছ গুরুির অপরাি।” [সূ রা
আল-আহযাব, আয়াি: ৫৩]
দু ই. ককাকনা প্রকার প্রকয়াজন ছাড়া করর বাধহকর যাওয়া
ধনধষদ্ধ:
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আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
َ ي
َ ََ
َ َ
َ ج َ يٱل
ُّ َ ن َ َت
﴾ول
ََٰ جَٰ ِهل ِيةِ َٱَل
ََ ب
ََ ّل َت َب يج
َ ن َ ِفَ َبيوك ِكنَ َو
َ ﴿ َوق ير

]٣٣ :[االحزاب

“আর কিামরা কিামাকদর ধনজ গ্ৃকহ অবস্থান করকব এবাং
প্রাক-জাকহলী যু কগ্র মকিা কসৌন্দযয প্রদশযন ককরা না।”
[সূ রা আল-আহযাব, আয়াি: ৩৩]
ইমাম ধিরধমযী িার সু নাকন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাম কথকক বর্যনা ককরন, ধিধন বকলন,
» فإذا خرجت استرشفها الشيعان،«املرأة عورة
“নারীরা হকলা, লজ্জাবিী িারা যখন র কথকক কবর হয়
শয়িান িাকদর ধদকক মাথা উচু ককর কদকখ।” [ধিরধমযী,
হাদীস নাং ১১৭৩]
ধিন. ককাকনা প্রকয়াজকন কাকরা সাকথ কথা বলকি হকল
কযন ককযশ ভাষায় কথা বকল, িাকদর সাকথ নরম ও
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ককামল ভাষায় কথা বলকব না:
আল্লাহ িা‘আলা বকলন,
ٗ َ ََ ي
َي
َ
َََ َي َ ي َ ي
َّل
َ ن َ َق يو
َ ف َقلبِهِۦ َ َم َرضَ َوقل
َ ِ َ ن َبِٱلق يو َِل َف َي يط َم ََع َٱَّلِي
َ ل َُتضع
َ ﴿ف
ٗ
]٣٥ :م يعروفا﴾ [االحزاب
“িকব (পরপুরুকষর সাকথ) ককামল ককে কথা বল না।
িাহকল যার অন্তকর বযাধি রকয়কছ কস প্রলু ব্ধ হয়। আর
কিামরা নযায় সাংগ্ি কথা বলকব।” [সূ রা আল-আহযাব,
আয়াি: ৩২]
চার. ককাকনা পুরুকষর সাকথ একান্ত হকি পারকব না
সহীহ বুখারী ও মুসধলকম আব্দু ল্লাহ ইবন আব্বাস
রাধদয়াল্লাহু আনহুমা কথকক বধর্যি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َّ
َّ
»«الخيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرم
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“ককাকনা পুরুষ কযন ককাকনা মধহলার সাকথ মুহধরম ছাড়া
একাকার না হয়।”30
পাুঁচ. পুরুষকদর সাকথ কমলা-কমশা করা হকি ধবরি
থাককব:
হাদীস দ্বারা প্রমাধর্ি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ
ওয়াসাল্লাম বকলন,
ُّ ،«خري صيسوف النساء آخرها
»ورشها أوهلا
“মধহলাকদর জনয উত্তম কািার হকলা, কশষ কািার আর
ক্ষধিকর কািার হকলা, প্রথম কািার।”31
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম যখন সালাি
আদায় করকি মসধজকদ যায় িখন আকদশ কদন যাকি
িারা পুরুষকদর সাকথ ধমকশ। সু িরাাং মসধজকদর বাইকর
িাকদর সাকথ কমশার ককাকনা অবকাশই থাকক না। নারীর
30

সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫২৩৩; সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ১৩৪১।

31

সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ৪৪০।
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পুরুকষর সাকথ কমলা-কমশা করকল অকনক ক্ষধি ও
ধবপকদর সম্ভাবনা থাকক। পূ কবয এ ধবষকয় ধকছু আকলাচনা
করা হকয়কছ।
ছয়. মুহধরম ছাড়া ককাথাও সফর করকি যাকব না
সহীহ মুসধলকম আবু হুরায়রা রাধদয়াল্লাহু আনহু কথকক
বধর্যি, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َّ
ُّ
»«ال حيل المرأة أن تسافر إال ومعها ذو حمرم منها
“একজন নারীর জনয িার মুহধরম ছাড়া র কথকক কবর
হওয়া হালাল নয়”।32
সাি. র কথকক কবর হওয়ার সময় সাজ সজ্জা ও সু গ্ধন্ধ
লাধগ্কয় কবর হকব না
ইমাম মুসধলম িার সহীহ-কি রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইধহ ওয়াসাল্লাম কথকক বর্যনা ককরন, ধিধন বকলন,
32

সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ১৩৩৮
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ً
َ
َّ َاملسجد فال ت
َّ
»مس طيبا
إحداكن
«إذا شهدت
কিামাকদর নারীকদর কথকক ককউ যধদ মসধজকদ আকস কস
কযন ককাকনা িরকনর সু গ্ধন্ধ বযবহার না ককর।”33
ইমাম আহমদ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম
কথকক বর্যনা ককরন, ধিধন বকলন,
َّ ،«أيما امرأة استععرت مم خرجت
فمرت ىلع قوم يلجدوا رحيها
ُّ
» ولك عني زانية،فيه زانية
“যধদ ককাকনা নারী সু গ্ধন্ধ বযবহার ককর র কথকক কবর
হয়, অিিঃপর কস মানু ষ যাকি িার কথকক সু গ্ধন্ধ অনভব
ককর কস জনয কস মানু কষর পাশ ধদকয় অধিক্রম ককর, িা
হকল কসও একজন বযধভচাধরনী এবাং িার প্রধিধট দৃ ধি
বযধভচারী।”34
আট. িার ধদকক ককাকনা পুরুষকলাক িাকাকল িার প্রধি
33

সহীহ মুসধলম, হাদীস নাং ৪৪৩।

34

আহমাদ, হাদীস নাং ৪১৮।
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ককাকনা ভ্রূকক্ষপ করকব না
আল্লাহ িা‘আলা বকলন,

َ َ ََ َ ي ي
َ
ي
َ
]٣٩ :ِيَمِنَزِينت ِ ِهنَ﴾ [انلور
ََ نَبِأ يرجل ِ ِهنََ ِۡل يعل ََمَ َماََيف
َ ِضب
َ ﴿و
ِ ّلَي

“আর িারা কয ধনকজকদর কগ্াপন কসৌন্দযয প্রকাশ করার
জনয সকজাকর পাদচারর্া না ককর।” [সূ রা আন-নূ র,
আয়াি: ৩১]
নয়. পুরুষকদর ধদকক িাকাকনার কথকক দৃ ধি অবনি
রাখকব:
নারীরা পুরুষকদর ধদকক িাকাকব না। আল্লাহ িা‘আলা
বকলন,

َ
َي
َ َ َ د ي ي َ َٰ َ ي ي َ ي
َ نَفر
َّل
َ وجهنََ َو
ََ ِن َأبيص َٰ ِرهِنََ َو َي يحفظ
َ ن َم
َ ﴿وقل َل ِلمؤمِنتَِ َيغضض
َ َ ي
َ
]٣٩ :ِينَزِين َتهنََإِّلََ َماَظ َه ََرَم يِن َهاَ﴾ [انلور
َ يبد
“আর মুধমন নারীকদরকক বল, িারা িাকদর দৃ ধিকক
সাংযি রাখকব এবাং িাকদর লজ্জা-স্থাকনর ধহফাযি
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করকব। আর যা সািারর্ি প্রকাশ পায় িা ছাড়া িাকদর
কসৌন্দযয িারা প্রকাশ করকব না।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াি:
৩১]
দশ. আল্লাহর ইবাদি ও িার ধনকদযশাবলীর ধহফাযি
করকব

َ َ
َ
َ
َ
ََٱّللَ َو َرسوَل َٓۥَإِن َماَي ِريدََٱّلل
ََ َن
ََ ِيَٱلزك َٰوَةََ َوأط يِع
ََ نَٱلصل َٰوَةََ َو َءات
ََ ﴿ َوأق يِم
َد ي َ َي
َ َ َ ِۡل يذه
ٗ ل َ يٱۡلَ ييتَِ َ َوي َط ده َرك يَم َ َت يطه
﴾يا
َ س َأه
َ ٱلرج
ِ
ِ
ِ َ َِب َعنكم
]٣٣ :[االحزاب

“আর কিামরা সালাি কাকয়ম কর, যাকাি প্রদান কর
এবাং আল্লাহ ও িার রাসূ কলর আনু গ্িয কর। কহ নবী
পধরবার, আল্লাহ কিা ককবল চান কিামাকদর কথকক
অপধবত্রিাকক দূ রীভূ ি করকি এবাং কিামাকদরকক
সম্পূ র্যরূকপ পধবত্র করকি।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াি:
৩৩]
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আল্লাহ িা‘আলা নারীকদর জনয কযসব ধবধি-ধবিান
ধদকয়কছ, িা সবই নারীকদর ধনরাপত্তা ও িাকদর মান
সম্মাকনর ধহফাযি করার জনযই ধদকয়কছন। সু িরাাং এ
কথা বলা বাহুলয কয, আল্লাহ িা‘আলার ধন‘আমি অনু গ্রহ
নারীকদর ওপর অসাংখয ও অকনক কবধশ। ফকল ইসলাকমর
মকিযই িাকদর জনয ধনধহি রকয়কছ িাকদর কলযার্।
একমাত্র ইসলামই ধনধশ্চি করকছ িাকদর ধনরাপত্তা এবাং
গ্যারাধি ধদকয়কছ িাকদর মান মযযাদা রক্ষার। ইসলাম
নারীকদর কথকক যাবিীয় ধফিনা ফযাসাদ দূ র ককরকছ,
যাকি িারা দু ধনয়াকি পাক-পধবত্র জীবন যাপন করকি
পাকর এবাং িারা যাকি ককাকনা প্রকার ধ্বাংস ধবপদ ও
ধনরাপত্তা হীনিার সম্মু খীন না হকি হয়। ইসলাম িাকদর
রক্ষা ককর সব িরকনর ভ্রাধন্ত, ধবকৃধি ও ভ্রিিা হকি।
হযাুঁ, ইসলাম একজন মুসধলম নারীকক সবযাধিক সম্মাকন
ভূ ধষি ককরকছ, িাকক সকবযাত্তম ধনরাপত্তা ধদকয়কছ এবাং
ইসলাম িার জনয পাক-পধবত্র জীবকনর দাধয়ত্ব ধনকয়কছ।
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িার ধনদশযন হকলা, পধবত্রিা, আলামি হকলা, পধরশুদ্ধিা
আর ঝাণ্ডা হকলা, উত্তম চধরত্র ও উন্নি সাংস্কৃধি। একজন
নারী যিক্ষর্ পযযন্ত দীন ইসলামকক আুঁককড় িকর রাখকব,
আল্লাহর কদওয়া ধবিান কমকন চলকব, নবীর অনু করর্
করকব, ইসলাম ও শরী‘আকির ধবিাকনর ওপর অটল
ধবশ্বাস রাখকব, িিক্ষর্ পযযন্ত কস আত্ম-মযযদাশীল, উন্নি
চধরকত্রর অধিকারী ও উত্তম জাধি ধহকসকবই পধরগ্ধর্ি
হকব। একি কস দু ধনয়াকি সফলিা ও প্রশাধন্ত লাভ করকব
আর ধকয়ামকির ধদন মহান সাওয়াব ও ধবধনমকয়র
অধিকারী হকব। ইমাম আহমদ আব্দু র রহমান ইবন
আউফ রাধদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকক বর্যনা ককরন, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
َّ
َ
، وحصنت فرجها، وصامت شهرها،«إذا صلت املرأة َخ َسها
َّ
ِّ  دخلت من،وأطاعت بعلَها
»أي أبواب اجلنة شاءت
“নারীরা যখন পাুঁচ ওয়াি সালাি আদায় করকব,
রমযাকনর সাওম রাখকব, লজ্জাস্থাকনর সাংরক্ষর্ করকব,
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এবাং স্বামীর অনু করর্ করকব, জান্নাকির কয ককাকনা দরজা
ধদকয় চায়, কস প্রকবশ করকি পারকব।”35
হাদীকস নারীকদর জনয জান্নাকির পথকক কিই না সহজ
করা হকয়কছ। একজন নারী যখন উকল্লধখি ধদক-ধনকদযশনা
অনু যায়ী জীবন যাপন করকব, িখন িার জনয জান্নাকির
সব দরজাগুকলা খুকল কদওয়া হকব।

َ
َ َ َ َ
َ
َونَٱلش َه ََو َٰتََِأن
َ ِينَيَتبِع
ََ وبَ َعل ييك يَمَ َوي ِريدََٱَّل
َ ﴿ َوٱّللََي ِريدََأنَيت
ً ْ
َ
ٗ لَ َع
]٥٧ :﴾ [النساء٢٧َظِيما
َ واَ َم يي
َ ك ِميل
“আর আল্লাহ চান কিামাকদর িাওবা কবুল করকি। আর
যারা প্রবৃ ধত্তর অনু সরর্ ককর িারা চায় কয, কিামরা
প্রবলভাকব (সিয পথ কথকক) ধবচুযি হও।” [সূ রা আনধনসা, আয়াি: ২৭]
অিযন্ত দু িঃকখর ধবষয় হকলা, বিযমান যু কগ্ মুসধলম নারীরা
গ্ভীর ষড়যকন্ত্রর ধশকার। ইসলাকমর শত্রুরা আজ
35

সহীহ ইবন ধহব্বান, হাদীস নাং ৪১৬৩।
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িাকদরকক ষড়যকন্ত্রর জাল ধহকসকব বযবহার করকছ।
প্রগ্ধিবাদ, নারী-স্বািীনিা, সমান অধিকার ইিযাধদ ভুয়া
কশ্লাগ্ান িুকল নারীকদরকক িাকদর লক্ষবস্তুকি পধরর্ি
করকছ। িাকদর ইজ্জি, সম্মান, আত্মমযযাদা ও পধবত্রিা
ধ্বাংকসর ধনধমকত্ত, িারা ইসলাম ও মুসধলমকদর ধবরুকদ্ধ
নানাধবি অপপ্রচার চালাকচ্ছ। িারা আজ পদযার ধবপকক্ষ
অবস্থান ধনকয়কছ, নারীকদর র কথকক কবর ককর রাস্তায়
নাধমকয় নারী ও পুরুকষর অবাি কমলাকমশাকক উৎসাহ
ধদকয় যাকচ্ছ। ধবধভন্ন প্রচার মািযম, কপপার পধত্রকা,
বাদযযন্ত্র, ইিযাধদকি নারীকদর ধবধভন্ন িরকর্র উলঙ্গ ও
কনাাংরা ছধব প্রদশযন করার মািযকম আজ িাকদর কলধঙ্কি
করকছ। এসব কদকখ মুসধলম নারীরাও আজ কর থাককি
অনীহা প্রকাশ করকছ। িারা ধবজাধি, ইয়াহুধদ ও
খৃিানকদর অনু করর্ করকি আরম্ভ করকছ। পদযাকক িারা
আজ িাকদর উন্নধির পকথ বািা এবাং আল্লাহর কদওয়া
ধবিানকক িারা িাকদর জনয কজলখানার ধশকল মকন
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করকছ। এর পধরর্ধি কয কি খারাব হকচ্ছ, িা কয ককাকনা
সু ধবকবচক বলকিই হাকড় হাকড় কটর পাকচ্ছ।
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ধবকশষ সিকযিা
বিযমাকন যারা আল্লাহর কদওয়া ধবধি-ধবিান (যাকি
নারীকদর জনয রকয়কছ শুিু ই কলযার্, ইজ্জি-সম্মান রক্ষার
পুকরাপুধর গ্যারাধি ও সু খী সমৃদ্ধ জীবকনর সম্পূ র্য
ধনশ্চয়িা) িার ককাকনা িওয়াক্কা না ককর, ষড়যন্ত্রকারীরা
নারীকদর ককামলিা, সরলিা ও জ্ঞান-বুধদ্ধর দু বযলিাকক
পুুঁধজ ককর, িাকদর র কথকক কবর ককর আনকছ, িাকদর
রাস্তায় নাধমকয় কদওয়া হকচ্ছ এবাং িাকদর ক্ষমিার বাইকর
ধকছু দাধয়ত্ব িাকদর ওপর চাধপকয় কদওয়া হকচ্ছ। িাকদর
এমন ধবপযযকয়র ধদকক কটকন আনা হকচ্ছ, যার ভয়াবহিা,
করুর্ পধরর্ধি ও ক্ষধি সম্পককয িারা আকদৌ অবগ্ি
নয়।
বিযমাকন আধলম-উলামা, সধিযকার দা‘ঈ ও সিযবাদীরা
নারীকদর এ সব ধবপযযয় ও মহামাধর হকি রক্ষা করার
জনয িাকদর ককামর কচকপ িরকছ এবাং িাকদর বাুঁচাকনার
জনয আপ্রার্ কচিা চাধলকয় যাকচ্ছ। নারীরা যাকি িাকদর
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স্বকীয়িা ও ঐধিহয বজায় রাখকি পাকর এবাং মারাত্মক
অবনধি হকি ধনরাপদ থাকক, কস জনয িারা ধনরলসভাকব কাজ ককর যাকচ্ছ। এ ধবষকয় কসৌধদ আরকবর সকবযাচ্চ
ওলামা পধরষকদর গ্কবষর্া ও ফিওয়া ধবভাগ্ কথকক
২৫/১/১৪২০

ধহজরীকি

নারীকদর

উকেশয

একধট

গুরুত্বপূ র্য ক াষর্া প্রকাশ করা হকয়কছ। নারীকদর প্রবন্ধধটর
ধবষয়বস্তুধট জানা থাকাটা খুবই জরুধর। িাই িাকদর
ফিওয়াধটকক এখাকন উকল্লখ করা উপযু ি মকন করধছ:
“সকল প্রশাংসা আল্লাহ িা‘আলার জনয এবাং সালাি ও
সালাম আল্লাহর কপ্রধরি রাসূ কলর ওপর ও িার
পধরবারবগ্য, সাহাবীকদর ওপর যারা ধছল িার ধনকদযধশি
পকথর পধথক ও এ দীকনর িারক বাহক।
“এ কথা আমাকদর কাকরাই অজানা নয় কয, নারীরা
ইসলাকমর ছায়ািকল কী-রকম জীবন যাপন করকছ এবাং
িারা কয কিটা ধনরাপকদ আকছ। ধবকশষ ককর আমাকদর
এ-কদকশ (কসৌধদ আরকব) নারীকদর যকথি সম্মান কদওয়া
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হকয় থাকক, আমাকদর এখাকন িাকদর জনয উপযু ি
কাকজর বযবস্থা আকছ এবাং শরী‘আি অনু কমাধদি সব
িরকনর অধিকার িারা কভাগ্ করকি থাকক। পক্ষান্তকর
নারীরা জাকহধল যু কগ্ কয কিটা অমানধবক ও অসহনীয়
ধনযযািকনর স্বীকার হি, িা ভাষায় বর্যনা করা যায় না।
বিযমান অমুসধলম রাকেও নারীরা অিযন্ত ধনমযম,
অমানধবক ও অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন ককর।
“এধট আল্লাহ িা‘আলার বড় একধট ধন‘আমি যার ওপর
আমাকদর শুকধরয়া আদায় করা উধচি। আমাকদর কিযবয
হকলা, আল্লাহর কদওয়া ধন‘আমকির যথাথয মূ লযায়ন করা।
ধকন্তু দু িঃকখর ধবষয় হকলা, বিযমাকন এক কেধর্র কলাক
আকছ, যাকদর ধচন্তা কচিনা পধশ্চমাকদর ধচন্তা কচিনারই
িারক-বাহক এবাং িাকদর সভযিা-সাংস্কৃধির অন্ধঅনু সারী। িারা আমাকদর কদকশর নারীরা কযভাকব
পদযাশীল, লজ্জাবিী, ও ধনরাপকদ থাকক িার ওপর িারা
সন্তুি নয়। িারা চায় কয, আমাকদর কদকশর নারীরাও কযন
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পধশ্চমা, িমযহীন ও ধবিমযী কদকশর নারীকদর মকিা রাস্তায়
কবর কহাক, কবপদযা হকয়

ু কর কবড়াক এবাং পুরুষকদর

সাকথ অবাকি চলাকফরা করুক। ফকল িারা ধবধভন্ন
কপপার-পধত্রকায় নারীকদর ধনকয় অশালীন কলখাকলধখ ককর
এবাং নারীকদর নাকম িারা ধবধভন্ন িরকনর দাধব দাওয়া
উত্থাপন ককর। ধনকে এর ককয়কধট ধবষয় আকলাচনা করা
হকলা,
“এক. পদযার ধবকরাধিিা করা: আল্লাহ নারীকদর পদযা
করার কয ধনকদযশ ধদকয়কছ িারা িার ধবরুকদ্ধ অবস্থান
ধনকয়কছ। পদযা যা নারীকদর সম্ভ্রম ও ইজ্জকির গ্যারাধি
িার ধবরুকদ্ধ িারা অবযাহি অপপ্রচার চালায় এবাং পদযা
করা যাকি মুসধলম সমাকজ না থাকক িার ধবরুকদ্ধ িারা
নানাধবি কশ্লাগ্ান আধবষ্কার করকছ। পদযা করা কয, ফরয
িা কুরআন ও হাদীস দ্বারাই প্রমাধর্ি। আল্লাহ িা‘আলা
বকলন,
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“কহ নবী, িুধম কিামার স্ত্রীকদরকক কনযাকদরকক ও
ুমুধমনকদরকক বল, িারা কযন িাকদর ধজলবাকবর ধকছ
অাংশ ধনজকদর উপর ঝুধলকয় কদয়, িাকদরকক কচনার
বযাপাকর এটাই সবকচকয় কাছাকাধছ পন্থা হকব।ফকল
িাকদরকক কি কদওয়া হকব না। আর আল্লাহ অিযন্ত
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“আর যখন নবী পত্নীকদর কাকছ কিামরা ককাকনা সামগ্রী
চাইকব িখন পদযার আড়াল কথকক চাইকব; এধট কিামাকদর
ও িাকদর অন্তকরর জনয অধিকির পধবত্র। আল্লাহর
রাসূ লকক কি কদওয়া এবাং িার (মৃিুযর) পর িার
স্ত্রীকদরকক ধবকয় করা কখকনা কিামাকদর জনয সঙ্গি নয়।
ধনশ্চয় এধট আল্লাহর কাকছ গুরুির পাপ।” [সূ রা আলআহযাব, আয়াি: ৫৩]
আকয়শা রাধদয়াল্লাহু ‘আনহার কথা, বনী মুস্তালাককর যু কদ্ধ
যখন ধিধন নসনযকদর কথকক ধপছু হটকলন এবাং সাফওয়ান
ইবন মুয়াত্তাল িার পাশ ধদকয় অধিক্রম করকছ, িা
জানকি কপকর, সাকথ সাকথ কচহারা কডকক কফকলন।
িারপর ধিধন বকলন, কস আমাকক পদযা ফরয ওয়ার পূ কবয
কদকখধছল। িার এ কথা দ্বারা বুঝা যায় কয, পদযা করা
ফরয এবাং কচহারাও পদযার অন্তভুযি।
“িার অপর একধট বাকয দ্বারাও পদযা কয ফরয িা
প্রমাধর্ি হয়, ধিধন বকলন আমরা নারীরা নবী করীম
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম এর সাকথ
ধছলাম, আর যখন আমাকদর সাকথ পুরুষরা অধিক্রম
করি িখন আমরা আমাকদর ওড়না ধদকয় কচহারা কডকক
রাখিাম আর যখন আমরা িাকদর অধিক্রম ককর
কফলিাম িখন আবার কচহারা খুকল কফলিাম। এ িরকনর
আরও অকনক হাদীস কুরআন রকয়কছ, যা দ্বারা মুসধলম
নারীকদর জনয পদযা করা কয ফরয িা প্রমাধর্ি হয়।
“িা সকত্ত্বও ষড়যন্ত্রকারীরা আল্লাহর ধকিাব ও নবীর
সু ন্নাকির ধবকরাধিিা ককর আল্লাহর ধবিান পদযার ধবরুকদ্ধ
অপপ্রচার চালায়। যার ফকল নারীরা যখন র কথকক কবর
হয়, িখন যাকদর অন্তকর বযাধি রকয়কছ বা যারা দু শ্চধরত্র
িারা িাকদর ধদকক িাধককয় উপকভাগ্ করকি থাকক।
“দু ই. নারীকদর জনয গ্াড়ী চালাকনার অনু মধি দাধব:
নারীকদর জনয গ্াড়ী চালাকনার ক্ষমিা কদয়ার দাধব ককর।
অথচ নারীরা যখন গ্াড়ী চালাকনার জনয রাস্তায় কবর হকব,
িখন িাকদর জনয অকনক ক্ষধি ও ধবপকদর আশঙ্কা
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রকয়কছ, যা একজন জ্ঞানী বলকিই অনু ভব করকি পাকর।
কযমধন ভাকব দু যটনা

টকি পাকর অনু রূপভাকব যখন

একজন নারী একাকার হকব িখন কস অবশযই ধবপকদ
পড়কি পাকর।
“ধিন. নারীকদর ছধব কিালা: এ ধবরুদ্ধবাদীরা নারীকদর
ছধব ধবধভন্ন িরকনর কাডয ইিযাধদকি লাধগ্কয় রাখার দাধব
কিাকল। অথচ যখন িার ছধবধট কাকডয লাগ্াকনা হয় িখন
িার এ কাডযধট অকনক কলাকজনকর হাকি যাকব। িখন
যাকদর অন্তকর বযাধি আকছ বা দু শ্চধরত্র িারা সু কযাগ্ কপকয়
যাকব। আর একি কয, নারীরা কবপদযা হকব এবাং সাংককট
পড়কব িাকি সকন্দহ করার ককাকনা অবকাশ কনই।
“চার. নারী-পুরুকষর অবাি কমলা-কমশার দাধব: িারা নারী
ও পুরুকষর অবাি কমলা-কমশার দাধব ককর এবাং কয সব
কাজ পুরুষকদর জনয প্রকযাজয িা নারীকদরও করকি
কদয়ার জনয সু কযাগ্ কদয়ার দাধব ককর। অথচ, িাকদর জনয
কয সব কাজ প্রকযাজয এবাং িাকদর স্বভাকবর সাকথ কয
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কাকজর সম্পকয রকয়কছ, কস কাকজর মকিয সীমাবদ্ধ
থাকাকক িারা িাকদর অধিকার কথকক বধিি করা বকল
দাধব ককর।
“একি ককাকনা সকন্দহ কনই কয, িাকদর এ দাধব সম্পূ র্য
বাস্তবিার পধরপন্থী ও অবান্তর। কারর্, িাকদর জনয কয
কাজ উপযু ি নয়, িাকদর কস কাকজর দাধয়ত্ব কদয়াই
হকলা, প্রকৃি পকক্ষ িাকদর কবকার বাধনকয় কদওয়া।
ইসলামী শরী‘আি নারী পুরুষকদর অবাি কমলা-কমশা,
অপধরধচি পুরুষকদর সাকথ একজন নারীর একান্ত হওয়া
এবাং নারীকদর একাকী সফর করা ইিযাধদকক কয, হারাম
ককরকছ িার ধবরুকদ্ধ অবস্থান কনয়া। কারর্, এর ফকল কয
সব ক্ষধি বা ধবপযযকয়র সম্মু খীন হকি িা কখনই
প্রশাংসনীয় হকি পাকর না। অথচ আল্লাহ িা‘আলা
ইবাদকির স্থাকনও নারীকদর পুরুকষর সাকথ একসাকথ
ইবাদি করকি ধনকষি করকছ। ফকল ইসলাকমর ধবিান
হকলা, সালাকি নারীকদর কািার পুরুষকদর কািাকরর
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ধপছকন হকব এবাং নারীকদরকক িাকদর

কর সালাি

আদাকয়র জনয উৎসাহ কদওয়া হকয়কছ। কারর্, রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
»«ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل وبيوتهن خري هلن
“কিামরা আল্লাহর বাধন্দকদর মসধজকদ গ্মন করকি বািা
ধদও না। আর িাকদর রসমূ হ িাকদর জনয অধি উত্তম।”
“এখাকন একধট কথা অবশযই মকন রাখকি হকব কয, যধদ
নারীরা মসধজকদর গ্মন ককর সালাি আদায় করকি চায়,
িাকি িাকদর ধনকষি করা যাকব না। ধকন্তু িাকদর জনয
কর সালাি আদায় করাই উত্তম। কারর্, বিযমান
ধফিনা-ফাসাকদর যু কগ্ নারীকদর র কথকক কবর হকি না
কদওয়ার মকিযই ধনরাপত্তা।
“আর ইসলাম এসব আকদশ এ জনয ধদকয়কছ যাকি
নারীকদর সম্মান-হাধন না

কট এবাং িাকদর যাবিীয়

ধফিনার কারর্ হকি দূ কর রাখা যায়। সু িরাাং মুসধলমকদর

 160

ওপর কিযবয হকলা, িারা কযন িাকদর নারীকদর সম্মান
রক্ষায় মকনাকযাগ্ী হয় এবাং ষড়যন্ত্রকারীকদর অবান্তর
দাবীগুকলার প্রধি ককাকনা প্রকার ভ্রূকক্ষপ না ককর। আর
িাকদর অবশযই উপকদকশ গ্রহর্ করকি হকব, কস সব
কদকশর নারীকদর করুর্ পধরর্ধি হকি, যারা এ সব
অবান্তর, ধমথযা ও ভ্রান্ত দাধবগুকলাকক গ্রহর্ ককর ধবপকদ
পড়কছ এবাং ষড়যন্ত্রকারীকদর ষড়যকন্ত্রর কবড়া ঝাকল পা
ধদকয়, চরম অশাধন্তকি কালাধিপাি করকছ। পধশ্চমা
কদকশর নারীকদর অবস্থা কদকখ আমাকদর কদকশর নারীরা
উপকদশ গ্রহর্ করকি পাকর। িাকদর কয ধক করুর্
পধরর্ধি িার বাস্তব ধচত্র কদখকল আমরা অধি সহকজ
অনু মান করকি পাধর কয আমাকদর কদকশর নারীরা িাকদর
িুলনায় কি কয শাধন্তকি আকছ। কসৌভাগ্যবান কসই কয
অকনযর কথকক উপকদশ গ্রহর্ ককর। আমাকদর কদকশর
ক্ষমিাশীলকদর উধচি হকলা, িারা কযন এ সব
আহমককদর দাধব দাওয়া গ্রহর্ করা হকি ধবরি থাকক।
সমাজকক িাকদর মন্দ প্রভাব ও ভয়ানক পধরর্ধি হকি
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রক্ষা করার জনয ষড়যন্ত্রকারীকদর ধচন্তািারা যাকি সমাকজ
প্রচার না পায় কস বযবস্থা করকি হকব। রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম বকলন,
ّ «ما تركت بعدي فتنة
»أرض ىلع الرجال من النساء
“আধম পুরুষকদর জনয নারীকদর ধফিনার কচকয় অধিক
ক্ষধিকর আর ককাকনা ধফিনা করকখ আধস ধন।”
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইধহ ওয়াসাল্লাম আকলা বকলন,
ً
»«واستوصوا بالنساء خريا
“কিামরা নারীকদর কলযার্কর উপকদশ দাও।”
“নারীকদর কলযার্ দ্বারা উকেশয হকলা, িাকদর সম্মান,
সম্ভ্রম ও ইজ্জকির সাংরক্ষর্ করা এবাং িাকদর ধফিনার
কারর্ সমূ হ হকি দূ কর রাখা। আল্লাহ আমাকদর সবাইকক
কস সব কাজ করার িাওফীক ধদন যাকি রকয়কছ িাকদর
জনয দু ধনয়াও আধখরাকির কলযার্”।
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ক াষর্াধটকি শাইখ আব্দু ল আযীয ইবন বায রহ. শাইখ
আব্দু ল আযীয আল-শাইখ, শাইখ আব্দু ল্লাহ আলগুদাইয়ান, শাইখ বকর আবু যাকয়দ ও শাইখ সাকলহ
আল-ফাওযান সবাই স্বাক্ষর ককরন। আল্লাহ িা‘আলা
িাকদর সবাইকক উত্তম প্রধিদান ধদন।
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এধট একধট গুরুত্বপূ র্য পুধস্তকা, যাকি একজন
মুসধলম নারীকক ইসলাম ধক ধক সম্মান ধদকয়কছ
এবাং একজন মুসধলম নারীর অধিকার প্রধিষ্ঠায়
ইসলাকমর ভূ ধমকা সম্পককয আকলাচনা করা
হকয়কছ। অবকশকষ নারীকদর অধিকাকরর ধবষকয়
কযসব সকন্দহ উত্থাপন করা হয় থাকক, কসগুকলার
জবাব কদওয়া হকয়কছ।
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