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সকল প্রেংসা িহান আল্াহ িা‘আলার জন্, মরমন আিাশের জন্ েীনশক 

কশরশছন পমরপূরদে, আর আিাশের জন্ সম্পন্ন কশরশছন িার অসংখ্ ও 

অগমরি মন‘আিিসিূহ এিং এ উম্ি িথা িুসমলি জামিশক িামনশেশছন 

সিগ্র উম্শির িশি্ করেষ্ঠিি উম্ি। আিাশের কথশকই একজনশক রাসূল 

মহশসশি আিাশের কল্াশরর জন্ কপ্ররর কশরশছন, মরমন আিাশের মনকট 

আল্াহ িা‘আলার আোিসিূহ মিলাওোি কশরন, আিাশের মকিাি ও 

মহকিি মেক্া কেন এিং আিাশের আত্মাশক পমরশুদ্ধ ও সংশোিন কশরন। আর 

সালাি ও সালাি িমষদেি কহাক কস িহািানশির ওপর, রাশক সিগ্র জগিিাসীর 

জন্ রহিিস্বরূপ দুমনোশি কপ্ররর করা হশেশছ এিং মনিদোচন করা হশেশছ 

কনক আিলকারীশের জন্ আেেদেস্বরূপ। আরও সালাি ও সালাি িমষদেি কহাক 

িার সিগ্র পমরিারিগদে ও সাথী সঙ্ীশের ওপর, রারা নিীগশরর পর দুমনোশি 

সশিদোচ্চ সম্াশনর অমিকারী। আিীন।

একজন িুসমলি িান্ার ওপর আল্াহ িা‘আলার মন‘আিি ও অনুগ্রহ এি কিমে 

কর, দুমনোর ককাশনা মহসাি-মনকাে িা আেত্ করশি পারশি না এিং মহসাি 

কশর কেষও করা রাশি না। মিশেষ কশর, আল্াহ িা‘আলা একজন িুসমলিশক 

এ িহান েীশনর প্রমি কর মহোোি মেশেশছ, এর কচশে িড় মন‘আিি দুমনোশি 

আর মকছুই হশি পাশর না। কারর, আল্াহ িা‘আলা মনশজই এ েীশনর প্রমি 

সন্তুমটি জ্াপন কশরশছন এিং মিমন িার িান্াশের জন্ এ েীনশক পমরপূরদে 

কশরশছন এিং পছন্ কশরশছন। মিমন ক�াষরা মেশেশছন কর, িার িান্াশের 

কথশক এ েীন ছাড়া অন্ ককাশনা আর মকছুই মিমন কিুল করশিন না। কারর, 

এ েীশনর ককাশনা মিকল্প কনই, আল্াহ িা‘আলা িানিজামির কল্াশরর জন্ 

এ েীনশকই িাছাই কশরশছন। আল্াহ িা‘আলা িশলন-

)چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]املائ دة: ٣[
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“আজ আমি কিািাশের জন্ কিািাশের েীনশক পূরদে করলাি এিং কিািাশের 

ওপর আিার মন‘আিি সম্পূরদে করলাি এিং কিািাশের জন্ েীন মহশসশি 

পছন্ করলাি ইসলািশক।” [সূরা আল-িাশেোহ্, আোি: ৩]

আল্াহ িা‘আলা আরও িশলন,

)ڃ  ڃ  چ   چ  چ( ]ال عمران: ١٩[

“মনশ্চে আল্াহর মনকট িশনানীি েীন হশলা ইসলাি। [সূরা আশল ইিরান, আোি: ১৯]

আল্াহ িা‘আলা আরও িশলন, 

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( ]ال عمران: ٨٥[

“আর কর ইসলাি ছাড়া অন্ ককাশনা েীন চাে, িশি িার কাছ কথশক িা কখশনা 

গ্রহর করা হশি না এিং কস আমখরাশি ক্মিগ্রস্তশের অন্তভুদেতি হশি।” [সূরা আশল 

ইিরান, আোি: ৮৫]

িহান আল্াহ আরও িশলন,

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

کک   ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ( ]احلجرات: ٧-٨[
“মকন্তু আল্াহ কিািাশের কাশছ ঈিানশক মপ্রে কশর মেশেশছন এিং িা 

কিািাশের অন্তশর সুশোমভি কশরশছন। আর কিািাশের কাশছ কুফুরী পাপাচার 

ও অিাি্িাশক অপছন্নীে মিষে কশর মেশেশছন। িারাই কিা সি্ পথপ্রাপ্ত 

মছল। আল্াহর পক্ কথশক করুরা ও মন‘আিিস্বরূপ। আর আল্াহ সিদেজ্ 

প্রজ্ািে।” [সূরা আল-হুজরাি, আোি: ৭-৮]

আল্াহর পক্ কথশক কপ্রমরি েীন এিন, রা দ্ারা আল্াহ সংশোিন কশরশছন 

িানি জামির ননমিক চমরত্র ও মিশ্াস এিং দুমনো ও আমখরাশির জীিনশক 

কশরশছন সুন্র। রারা এ েীশনর প্রমি মিশ্াস স্াপন ও আনুগি্ করশি এিং 

েীশনর মনশেদেেশক রথারথ পালন করশি, আল্াহ িাশেরশক রািিীে ভ্ামন্ত ও 

কগািরাহী কথশক িুতি রাখশিন, িারা কখনই মিভ্ান্ত ও পথভ্টি হশি না এিং 
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ককাশনা প্রকার কগািরাহী িাশের স্পেদে করশি পারশি না। এ েীনশক িাে মেশে 

রারা অন্ পশথ মগশেশছ, িারা পশে পশে মিপশের সম্ূখীন হশেশছ। িারা 

গভীর অন্ধকাশর মনিমজিি হশেশছ। আল্াহ িা‘আলা রাশের এ েীশনর প্রমি 

মহোোি মেশেশছ, িারাই দুমনোশি আশলার সন্ধান কপশেশছ। 

িশন রাখশি হশি, এ েীন হশলা, অি্ন্ত িজিুি ও েমতিোলী েীন, রার ককাশনা 

মিকল্প কনই, এ েীশনর লক্্ ও উশদেে্ অিীি সুেৃঢ় ও িস্তুমনষ্ঠ। এ েীশনর 

মেশক পথমনশেদেে িা আহ্ান করা করিন িহৎ, অনুরূপভাশি রারা এ েীশনর 

ডাশক সাড়া কেশি, িাশের পমররমি ও ফলাফল সিই হশি িিুর ও সুখকর। 

আরও িশন রাখশি হশি, এ েীশনর প্রমিমট সংিাে সমিক ও মনভুদেল। মিিানসিূহ 

ইনসাফ-পূরদে ও িস্তুমনষ্ঠ। এিন ককাশনা আশেে কেওো হে মন রার সম্পশকদে 

ককাশনা সমি্কার জ্ানী ি্মতি িলশি পাশর, েীশনর এ আশেেমট রথাথদে িা 

প্রশরাজ্ নে। আিার এিন ককাশনা মনশষিও করা হে মন, রার সম্পশকদে ককাশনা 

িুমদ্ধিান িলশি পাশর এ কাজমট হশি মনশষি করা অশরৌমতিক িা এ মনশষিমট 

না করশল ভাশলা হি। দুমনোশি আজ পরদেন্ত এিন ককাশনা সমি্কার জ্াশনর 

আমিভদোি হে মন; রা দ্ারা এ েীশনর ককাশনা মিিানশক চ্াশলঞ্জ করা করশি 

পাশর এিং এিন ককাশনা মিিান আজ পরদেন্ত ককউ কেখাশি পাশর মন রার দ্ারা 

েীশনর ককাশনা মিিানশক অশরৌমতিক প্রিার করা করশি পাশর। এ েীন এিন 

একমট েীন, রা িানুশষর স্বভাশির সাশথ আঙ্ামঙ্ভাশি জমড়ি। এ েীন িানুষশক 

সমিক পথ কেখাে ও হশকর সন্ধান কেে, সশি্র পিাকা িশল আরেে কেে। 

সিিা হশলা এ েীশনর মনেেদেন, আর ইনসাফ হশলা এ েীশনর মভমত্, হক্ব হশলা 

এ েীশনর খুঁমট, রহিি হশলা এ েীশনর আত্মা ও কেষ প্রান্তর এিং কল্ার হশলা 

এ েীশনর মচর সাথী। সংশোিন ও সিকদে করা এ েীশনর কসৌন্রদে ও কিদে, আর 

উত্ি চমরত্র হশলা এ েীশনর সম্বল ও উপাজদেন।

কর ি্মতি এ েীনশক কছশড় কেে এিং এ েীশনর অনুকরর হশি মিরি থাশক, 

িার মিশ্াস ও অমিচলিার মিলুমপ্ত �শট, চামরমত্রক নিমেটি্ আর অিমেটি থাশক 

না, উন্নি ও উৎকৃটি চমরশত্রর অিনমি �শট। ভ্ান্ত িাররাগুশলা িার িশি্ প্রগাঢ় 

হে। দুমশ্চন্তা ও নানামিি ভ্ামন্ত িার িশি্ জাল িুশন। িার নীমি-ননমিকিার 

পিন �শট এিং চামরমত্রক অিনমি েৃে্িান হে।
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িলা িাহুল্ কর, দুমনোশি একজন িান্ার জন্ সিশচশে িড় পাওনা হশলা 

এ িহান েীশনর প্রমি মহোোি লাভ করা। আল্াহ িা‘আলা রাশক এ েীশনর 

প্রমি আনুগি্ প্রেেদেন ও এ েীশনর মেক মনশেদেেনা অনুরােী চলার িাওফীক 

মেশেশছন, িার কচশে কসৌভাগ্িান ও সফল ি্মতি দুমনোশি আর ককউ হশি 

পাশর না। শসই দুমনো ও আমখরাশি একজন কসৌভাগ্িান ি্মতি।

আর এ েীশনর পূরদেিা ও কসৌন্রদে হশলা, িুসমলি িমহলা ও নারীশের প্রমি 

রথারথ সম্ান প্রেেদেন। রারা এ েীশনর অনুসারী িাশের োমেত্ব হশলা, নারীশের 

ইজিি সম্ভ্রশির মহফারি করশি আপ্রার কচটিা করা এিং িাশের অমিকাশরর 

প্রমি মিশেষভাশি লক্ রাখা, আর িাশের প্রমি ককাশনা প্রকার নিষি্ না করা। 

ককাশনা িুসমলি ি্মতি করন ককাশনা নারীর সাশথ এিন ককাশনা কাজ না কশর, 

রাশি িাশের অমিকার ক্ুণ্ণ হে এিং িাশের প্রমি ককাশনা প্রকার অিিাননা 

হে। এ িরশরর কর ককাশনা কাজশক ইসলাি মনমষদ্ধ ক�াষরা কশরশছ। িাশের 

দুিদেলিার সুশরাগশক কাশজ লামগশে ককউ রাশি িাশের ওপর ককাশনা প্রকার 

রুলুি-অি্াচার করশি না পাশর, িার প্রমি ইসলাি মিশেষ সিকদেিা অিলম্বন 

কশরশছ। শর সি কাশজ িা কশিদে এ িরশনর অিকাে থাশক, ইসলাি কস িরশনর 

কাজ-কিদে কথশক িুসমলিশের েূশর থাকা মনশেদেে মেশেশছ। 

আর আল্াহ িা‘আলা িুসমলি জামির জন্ এিং মিশেষ কশর রারা নারীশের 

সাশথ িসিাস ও �র সংসার কশর িাশের জন্ মিশেষ মকছু আইন, কানুন 

ও নীমিিালা এিং এিন মকছু মেক মনশেদেেনা মেশেশছন, শরগুশলা িাস্তিােন 

করশি পারশল, নারীশের প্রমি ককাশনা প্রকার অসোচরর করার সুশরাগ থাশক 

না। িখন িারা অিে্ই লাভ করশি আনন্োেক জীিন, রথাথদে অমিকার এিং 

দুমনো ও আমখরাশির কল্ার। 
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এ কক্শত্র একজন িুসমলশির জন্ কিক গুরুত্বপূরদে িূলনীমি অিে্ই জানা 

থাকশি হশি, রাশি কশর কস, িার জ্ান-িুমদ্ধ অনুরােী সমিক মসদ্ধাশন্ত উপনীি 

হশি পাশর ও িোনুরােী মনশজশক দুমনোর জীিশন পমরচালনা করশি পাশর। 

আর একজন িুসমলিশক এ কথা অিে্ই মিশ্াস করশি হশি কর, এসি 

িূলনীমিগুশলার আশলাশক জীিনশক পমরচালনা করার দ্ারা কস সমি্কার অশথদে 

সম্াশনর অমিকারী হশি এিং দুমনো ও আমখরাশির রািিীে কল্ার অজদেন 

করশি। মনশনে এ সি িূলনীমিগুশলাশক সংমক্প্ত আকাশর আশলাচনা করা হল। 

 এক.
একজন িুসমলি িান্াশক এ কথার ওপর অমিচল ও অটুট মিশ্াস রাশখশি 

হশি কর, দুমনোশি িহান আল্াহ রাব্ুল আলািীশনর কেওো মিিানই সিশচশে 

সুন্র, সমিক, িজিুি, মনখুঁি ও পমরপূরদে মিিান। রার িশি্ ককাশনা প্রকার প্রশ্ন 

কিালার ককাশনা অিকাে কনই। আর আল্াহর মিিান ছাড়া আর রি মিিানই 

দুমনোশি আমিষ্ার হশেশছ, সিই ভ্ান্ত ও ভূশল ভরা। কারর, আল্াহ িা‘আলা 

হশলন, সিগ্র িখলুশকর স্রটিা। আর স্রটিার মিিান সৃমটির জন্ মনখুঁি হশি এটাই 

স্বাভামিক। স্রটিা অিে্ই জাশন ককাশনা মিিান িার সৃমটির জন্ উপশরাগী হশি 

আর ককন মিিান িাশের জন্ অকল্ার হশি। আল্াহ িা‘আলা িশলন ,

)ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  

ڱ( ]يوسف: ٤٠[

“মিিান একিাত্র আল্াহরই। মিমন মনশেদেে মেশেশছন কর, শিািরা িাশক ছাড়া 

আর কাশরা ইিােি কশরা না। এমটই সমিক েীন, মকন্তু অমিকাংে কলাক িা 

জাশন না।” [সূরা ইউসূফ, আোি: ৪০]

)ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب( ]املائ دة: ٥٠[
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“িারা মক িশি জাশহমলে্াশির মিিান চাে? আর মনমশ্চি মিশ্াসী কওশির জন্ 

মিিান প্রোশন আল্াহর কচশে কক অমিক উত্ি?” [সূরা আল-িাশেোহ, আোি: ৫০]

)ڃ  ڃ  ڃ    ڃ( ]التني: ٨[

“আল্াহ িা‘আলা মক মিচারকশের করেষ্ঠ মিচারক নন? [সূরা আি-িীন, আোি: ৭]

)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ( ]النور: ٥٩[

“এভাশিই আল্াহ িা‘আলা কিািাশের জন্ িার আোিসিূহ িরদেনা কশরন। 

আল্াহ িা‘আলা িহা জ্ানী প্রজ্ািে।” [সূরা আন-নূর, আোি: ৫৯]

 দুই. 
একথা অিে্ই জানা থাকশি হশি, একজন িুসমলশির রািিীে কল্ার, 

ইজিি, সম্ান ও কসৌভাগ্ সিই, িার রশির আনুগশি্র সাশথ সম্পৃতি। 

একজন িুসমলি রি কিমে িার প্রভুর আনুগি্ করশি, দুমনো ও আশখরাশি 

িার ইজিি, সম্ান ও কামিোমি িি কিমে িৃমদ্ধ পাশি। আল্াহর কেওো 

মিিাশনর প্রমি িার আনুগি্ রিই িাড়শি, িার সওোি িা মিমনিেও 

িেনুরােী িাড়শি। আল্াহ িা‘আলা কুরআশন করীশি িশলন, 

)گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( 

]النساء: ٣١[

“শিািরা রমে কসসি কিীরা গুনাহ পমরহার কর, রা কথশক কিািাশের িারর 

করা করা হশেশছ, িাহশল আিরা কিািাশের গুনাহসিূহ ক্িা কশর কেি এিং 

কিািাশেরশক প্রশিে করাি সম্ানজনক প্রশিেস্শল।” [সূরা আন-মনসা, আোি: ৩১]

)ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ( ]يس: ٢٥-٢٧[
“মনশ্চে আমি কিািাশের রশির প্রমি ঈিান এশনমছ। অিএি, শিািরা আিার 

কথা কোন। িাশক িলা হশলা, জান্নাশি প্রশিে কর। শস িলল, হাে! আিার কাওি 

রমে জানশির পারি, আিার রি আিাশক মকশসর মিমনিশে ক্িা কশর মেশেশছন 

এিং আিাশক সম্ামনিশের অন্তভুদেতি কশরশছন। [সূরা ইোসীন, আোি: ২৫-২৭]

)ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الشمس: ٩-١٠[
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“মনঃসশন্শহ কস সফল কাি হশেশছ, শর িাশক পমরশুদ্ধ কশরশছ এিং কস ি্থদে 

হশেশছ, শর িাশক কলুমষি কশরশছ।”[সূরা আে-োিস, আোি: ৯-১০] 

)ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ( ]املائ دة: ١٥-١٦[

“শহ মকিািীগর, শিািাশের মনকট আিার রাসূল এশসশছ, মকিাি কথশক রা 

কিািরা কগাপন করশি, িার অশনক মকছু কিািাশের মনকট কস প্রকাে করশছ 

এিং অশনক মকছু কছশড় মেশেশছ। অিে্ই কিািাশের মনকট আল্াহর পক্ 

হশি আশলা ও স্পটি মকিাি এশসশছ। এর িাি্শি আল্াহ িাশেরশক োমন্তর 

পথ কেখান, রারা িার সন্তমটির অনুসরর কশর এিং িার অনুিমিশি মিমন 

িাশেরশক অন্ধকার কথশক আশলার মেশক কির কশরন। আর িাশেরশক সরল 

পশথর মেশক মহোোি কেন।” [আল িাশেোহ্, আোি: ১৫-১৬]

 মিন. 

িুসমলি জামিশক এ কথা অিে্ই িশন প্রাশর মিশ্াস করশি হশি কর, এ জগশি 

িাশের মিপশক্ অসংখ্- অগমরি েত্রু রশেশছ, রারা সি সিে িাশের ক্মি 

করশি সশচটি থাশক, আপ্রার কচটিা কশর কীভাশি এ জামির ক্মি করা রাে এিং 

দুমনোর ইমিহাস কথশক িাশের নাি মনোনা িুশছ কফলা রাে। িাশের কাজই 

হশলা, িুসমলি জামির ইজিি সম্ান লাশভর রািিীে সি পথ ও উপকরর িন্ধ 

কশর কেওো এিং িাশের অগ্রগমির সি পশথ প্রমিিন্ধকিা সৃমটি করা। িুসমলি 

জামির ইজিি সম্ানশক িূমলসাৎ করশি এিং িাশের অপিান- অপেস্ করার 

লশক্ িারা িাশের রািিীে প্রশচটিাশক ি্ে কশর। এিন ককাশনা ষড়রন্ত্র কনই, 

রা িারা িুসমলি উম্াহর মিরুশদ্ধ প্রশোগ কশর না। িারা িুসমলি উম্াহর 

মিরুশদ্ধ রি প্রকার উপাে উপকরর আশছ সি মকছু প্রশোগ কশর। িুসমলি 

উম্াহর মিরুশদ্ধ িারা নানা প্রকার অপপ্রচার চালাে। শকাথাও আজ িারা রাশি 

মনজ পাশে োঁড়াশি না পাশর, শস জন্ করখাশনই িাশের ককাশনা উত্ান কেশখ, 

কসখাশনই িারা আক্রির চামলশে িাশের মনশস্তজ কশর কেে। 
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আর এশের অগ্রভাশগ রশেশছ অমভেপ্ত ও মিিামড়ি েেিান, শর েেিান 

হশলা আল্াহর েত্রু, ইসলাি ও িুমিন িান্াশের েত্রু আল্াহ িা‘আলা রখন 

িুমিনশের এ েীশনর িাি্শি সশিদোচ্চ সম্ান কেন, িখন েেিানই সিদোমিক 

মিক্ুব্ধ হে এিং িার েরীশর আগুন িশর রাে। ফশল কস আল্াহর িুমিন িান্াশের 

মিরুশদ্ধ রুদ্ধ ক�াষরা কশর এিং িাশের প্রমিমট চলার পশথ প্রমিিন্ধকিা সৃমটি 

করার ক�াষরা কেে। চিুমেদেক কথশক কস িাশের ঈিান-আিল ধ্ংস করার 

জন্ আক্রির চালাে। অমভেপ্ত েেিাশনর লক্ই হশলা, িুমিনশের ক্মি করা, 

িাশের সম্ানহামন ও অপিান করা এিং আল্াহ িা‘আলা িুমিনশের কর সম্ান 

মেশেশছন, িা নটি করা। েেিাশনর কাজই হশলা, িানুষশক দুমনোর জীিশন 

কিাঁকাে কফলার জন্ কচটিা চালাশনা। িশি আল্াহ রাশের মহফারি কশরন, 

েেিান িাশের ককাশনা ক্মি করশি পাশর না। 

আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ       ڑ  ک  ک     ک  کگ  

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     
ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  

ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ( ]االسراء: ٦١-٦٤[

“আর স্মরর কর, রখন আমি মফমরেিাশের িললাি, আেিশক মসজো কর, 

িখন ইিলীস ছাড়া সকশল মসজদা করল। শস িলল, আমি মক এিন ি্মতিশক 

মসজদা করি, রাশক আপমন কাোিামট কথশক সৃমটি কশরশছন? 

কস িলল, শেখুন, এ ি্মতি রাশক আপমন আিার ওপর সম্ান মেশেশছন, রমে 

আপমন আিাশক মকোিি পরদেন্ত সিে কেন, িশি অমি সািান্ সংখ্ক ছাড়া 

িার িংেিরশেরশক অিে্ই পথভ্টি কশর ছাড়শিা। 

মিমন িলশলন, রাও, অিঃপর িাশের িশি্ রারা কিািার অনুসরর করশি, 

জাহান্নািই হশি কিািাশের প্রমিোন, পূরদে প্রমিোন মহশসশি। 

কিািার কন্ঠ মেশে িাশের িশি্ রাশক পাশরা প্রশরামচি কর, িাশের ওপর 

ঝামপশে পড়, শিািার আশ্াশরাহী ও পোমিক িামহনী মনশে এিং িাশের িন-
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সম্পে ও সন্তান-সন্তমিশি অংেীোর হও এিং িাশেরশক ওোো োও। আর 

েেিান প্রিাররা ছাড়া িাশেরশক ককাশনা ওোোই কেে না।” 

)ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ( ]فاطر: ٦[

“মনশ্চে েেিান কিািাশের েত্রু। অিএি, িাশক েত্রু মহশসশি গর্ কর। 

কস িার েলশক ককিল এ জন্ই ডাশক রাশি িারা জ্বলন্ত আগুশনর অমিিাসী 

হে।” [সূরা ফামির, আোি: ৬]

 চার.

রািিীে ভাশলা কাশজর িাওফীক, কশিদের মিশুদ্ধিা, আল্াহর েীশনর ওপর 

অমিচলিা ও সম্ান অজদেন সিমকছুই একিাত্র আল্াহ রাব্ুল আলািীশনর হাশি, 

রাশক আল্াহ িা‘আলা সম্ান কেে িাশক অপিান করার ককউ কনই। আর রাশক 

আল্াহ িা‘আলা অপিান কশর িাশক ইজিি কেওোরও ককউ কনই। আল্াহ রা 

চান িাই কশরন, িাশক িাি্ করার ককউ কনই। আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]احلج: ١٨[

“আল্াহ িা‘আলা রাশক অপিামনি কশরন িার সম্ানোিা ককউ কনই। মনশ্চে 

আল্াহ রা ইচ্া িাই কশরন। [সূরা আল-হাজ, আোি: ১৮]

সুিরাং একজন িুমিন িান্ার জন্ কিদেি্ হশলা, িারা করন আল্াহর সাশথ 

িাশের সম্পকদেশক আরও সুেৃঢ় কশর এিং িারই মনকট ইজিি-সম্ান প্রাথদেনা 

কশর। িার িাইশর মগশে ইজিি সম্ান িালাে করশল, িাশক অিে্ই পশে 

পশে অপিামনি হশি হশি প্রমিমট কক্শত্র। সুিরাং একজন িুসমলি িান্াশক 

পশে পশে আল্াহর মেশক িুখাশপক্ী থাকশি হশি। শকাশনাক্রশিই আল্াহর 

মিিাশনর অিাি্ হশল চলশি না। 

আর রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াশির আেেদে হশলা, মিমন কো‘আশি 

িলশিন,

»اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمُة أمري،وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، 
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل احلياة زيادًة لي في كلِّ خير، واملوت 

» راحًة لي من كلِّ شرٍّ
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“শহ আল্াহ িুমি আিার জন্ আিার েীনশক সংশোিন কর, শর েীন হশলা আিার 

রািিীে কশিদের সংরক্ক। আর আিার জন্ দুমনোশক উপরুতি কশর োও, রাশি 

রশেশছ আিাশের জীিন-রাপন। আর আিার জন্ আিার আমখরািশক সুন্র 

কশর োও রা হশলা আিার কেষ পমররমি। আর আিার হাোিশক িুমি িামড়শে 

োও প্রমিমট ভাশলা কশিদের জন্। আর আিার িৃিু্শক আিার জন্ আরািোেক 

কশর োও প্রমিমট খারাপ কশিদে মনপমিি হওোর পূশিদে।”

এ কো‘আ দ্ারা প্রিামরি হে, আিরা ককউ আিাশের রশির িাওফীশকর িাইশর 

ককাশনা প্রকার ইজিি সম্ান লাভ করশি পামর না এিং ককাশনা ভাশলা কাজ 

করশলও িা আল্াহর িাওমফশকর িাি্শিই হশে থাশক। আিাশের রািিীে 

কশিদের মিিােক ককিলই আিাশের রি। মিমনই আিাশের ভাশলা কাজ করার 

িাওফীক কেন এিং খারাপ কাজ কথশক মিরি রাশখন। 

 পাঁচ. 
একজন িুসমলশির দুমনোশি সি কচশে িড় চামহো করন হে, আল্াহ িা‘আলার 

মনকট সম্ানী হওো। রমে ককাশনা িান্া আল্াহ িা‘আলার মনকট সম্ানী 

হে, দুমনোর ককাশনা অসম্ান িার ককাশনা ক্মি করশি পাশর না। আর রখন 

আল্াহর েরিাশর িার ককাশনা সম্ান থাকশি না, দুমনোর ককাশনা ইজিি-

সম্ান িার ককাশনা কাশজ আসশি না। রার ফশল কস রখন আল্াহ িা‘আলার 

মনকট সম্ানী হশি, িখন মনশজশক কসৌভাগ্িান িশন করশি। আর রখন 

আল্াহর মনকট অসম্ান হশি িখন কস মনশজশক দুভদোগা মহশসশি মিশিচনা 

করশি। আল্াহ িা‘আলা িুমিন িান্াশের জন্ অশনক সম্ান প্রস্তুি কশর 

করশখশছন। রখন ককাশনা িুমিন আল্াহ িা‘আলা কর সি মন‘আিিরামজ প্রস্তুি 

করশখশছন, িা লাভ করশি িখন কস মনশজশক িন্ ও ভাগ্িান িশন করশি। 

িুমিনশের সম্পশকদে আল্াহ িা‘আলা কুরআশন করীশি ক�াষরা মেশে িশলন, 

)ېئ  ىئ  ىئ  ىئ( ]املعارج: ٣٥[

“িারাই জান্নািসিূশহ সম্ামনি হশি। [সূরা আল-িা‘আমরজ, আোি: ৩৫]

প্রকৃিপশক্ িারাই সম্ানী রাশের আল্াহ সম্ান কেন, আর আল্াহ রাশের 

অসম্ান কশরন, িারা কখশনাই সম্াশনর অমিকারী হশি পাশর না। আর 
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আল্াহর পক্ হশি সম্ান লাভ িখন হশি, রখন কস প্রকাশে্ ও কগাপশন 

আল্াহশক ভে করশি থাকশি। আল্াহর ভশের সাশথই ইজিি-সম্াশনর 

সম্পকদে। আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  

ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ( ]احلجرات: ١٣[
“শহ িানুষ আমি কিািাশেরশক এক নারী ও এক পুরুষ হশি সৃমটি কশরমছ আর 

কিািাশেরশক মিমভন্ন জামি ও কগাশত্র মিভতি কশরমছ। রাশি কিািরা পরস্পর 

পমরমচি হশি পার। শিািাশের িশি্ আল্াহর কাশছ কসই অমিক িরদোোসম্পন্ন 

কর কিািাশের িশি্ অমিক িাকওো সম্পন্ন। মনশ্চে আল্াহ কিা সিদেজ্ সি্ক 

অিগি। [সূরা আল-হুজরাি, আোি: ১৩]

সহীহ িুখারীশি আিু হুরাইরা রামেোল্াহু ‘আনহু কথশক িমরদেি, মিমন িশলন, 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্ািশক মজশজ্স করা হশলা, 

»من أكرُم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم« 

“দুমনোশি িানুশষর িশি্ সিদোমিক সম্ামনি ি্মতি কক? উত্শর মিমন িলশলন, 

িানুশষর িশি্ সিশচশে সম্ানী ি্মতি হশলা, শস কর সিদোমিক আল্াহশক ভে 

কশর।”1 

হােীস দ্ারা স্পটি হে কর, আল্াহর ভশের সাশথই ইজিি সম্াশনর সম্পকদে। 

ইজিি সম্ান লাভ করশি হশল িাশক অিে্ই িাকওো অজদেন করশি হশি, 

আল্াহশক ভে করশি হশি। আর কর ি্মতি এর িাইশর মগশে সম্ান িালাে 

কশর, শস িরীমচকাশকই পামন মহশসশি কেখশি পাশি। আসশল িা ককাশনা পামন 

নে, িা কখশনা িৃষ্া কিটাশি পাশর না। রার ফশল কস ননরাে্ ও হিাোর 

ক�ার অন্ধকাশর হািু-ডিু কখশি থাকশি। 

 ছয়.

একজন নারীশক অিে্ই মিশ্াস করশি হশি, ইসলাশির মিিানগুশলা সম্পূরদে 

মনখুঁি, িাশি ককাশনা প্রকার খুঁি কনই। মিশেষ কশর িমহলাশের সাশথ সম্পৃতি 

1  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৩৩৭৪।
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ইসলাশির মিিানগুশলা আরও কিমে মনখুঁি ও সমিক। িার িশি্ ককাশনা প্রকার 

মছদ্র ও ফাঁক কনই, রাশি ককউ আপমত্ িুলশি পাশর এিং অিজ্া করার মিন্ু-

পমরিারও সুশরাগ কনই, রাশি ককউ এমড়শে করশি পাশর। ইসলাি নারীশের 

জন্ কর মিিান মেশেশছ, িা নারীশের স্বভাি ও িানমসকিার সাশথ এশকিাশরই 

অমভন্ন। ইসলাশির মিিাশন িাশের প্রমি ককাশনা প্রকার রুলুি, মনরদোিন ও 

অমিচার করা হে কনই এিং িাশের প্রমি ককাশনা নিষি্ও করা হে মন। 

আর িা কীভাশি সম্ভি হশি পাশর? শরশহিু এ সি মিিানগুশলা হশলা আল্াহর 

পক্ কথশক অিিীরদে মিিান। আর আল্াহ হশলন সিগ্র জগশির স্রটিা ও 

প্রমিপালক। মিমনই এ জগিশক পমরচালনা কশরন এিং পমরচালনাে মিমন 

িহা জ্ানী ও সিদেজ্। আল্াহ িার স্বীে িাখলুক-িান্াশের মিষশেও অমভজ্। 

ককাশনা কাশজ িার িান্াশের দুমনো ও আমখরাশির কল্ার ও কামিোিী কস 

মিষশে মিমনই সিদেজ্। সুিরাং মিমন এিন ককাশনা মিিান িানি জামির জন্ 

কেশিন না, রাশি িাশের ককাশনা অকল্ার থাকশি পাশর। 

একমট কথা িশন রাখশি হশি, সিশচশে িড় অপরাি ও অন্াে হশলা, নারীশের 

সাশথ সম্পৃতি িা অন্ কর মিষশের সাশথ সম্পৃতি আল্াহর কেওো েরী‘আশির 

ককাশনা মিিান সম্পশকদে এ িন্তি্ করা কর, আল্াহর এ মিিাশন িার িান্াশের 

প্রমি রুলুি করা হশেশছ অথিা এ মিিাশন দুিদেলিা রশেশছ অথিা এ মিিানমট 

িিদেিাশন প্রশরাজ্ নে, ইি্ামে। এ িরশনর কথা করই িলশি, িশন রাখশি 

হশি, অিে্ই কস আল্াহ িা‘আলার সম্ান সম্পশকদে এশকিাশরই িূখদে। আল্াহর 

কুেরাি ও ক্িিা সম্পশকদে িার ককাশনা কাণ্ড-জ্ান িলশি মকছুই কনই। শস 

আল্াহশক রথারথ সম্ান কেে মন। িার সম্পশকদে আল্াহ িা‘আলা িশলন,

)ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ( ]نوح: ١٣[

“শিািাশের কী হশলা, শিািরা আল্াহর করেষ্ঠশত্বর পশরাো করছ না?” [সূরা নূহ, 

আোি: ১৩] 

আল্াহশক সম্ান করার অথদে হশলা, িার মিিানশক আঁকশড় িরা এিং িার 

কেওো আশেে ও মনশষশির পমরপূরদে আনুগি্ করা। আর এ কথা মিশ্াস করা 

কর, আল্াহর আশেে মনশষশির আনুগি্ করার িশি্ই দুমনোও আমখরাশির 

োমন্ত ও কামিোিী। আর কর এ মিশ্াশসর পমরপন্ী ককাশনা মিশ্াস িার অন্তশর 
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লালন কশর, িার কচশে হিভাগা দুমনোশি আর ককউ হশিই পাশর না। দুমনো 

ও আমখরাশি কসই অপিান অপেশস্র জন্ একিাত্র ি্মতি। 

উপশর ছেমট নীমিিালা আশলাচনা করা হল। আর এগুশলা হশলা, এিন মকছু 

গুরুত্বপূরদে নীমিিালা ও আইনকানূন, রা িুসমলি মহশসশি আিাশের প্রশি্কশক 

কিশন মনশি হশি। আর এখাশন আিাশের িূল আশলাচনার মিষেমট সম্পশকদে 

জানার পূশিদে অিে্ই এসি নীমিিালা সম্পশকদে অিগি থাকশি হশি। অন্থাে 

আশলাচনামট িুশঝ আসশি না। আর এগুশলা শুিু নীমিিালাই নে িরং এগুশলাই 

হশলা আিাশের আশলাচনার িূলমভমত্ িা উপাোন। এ নীমিিালাশক সািশন 

করশখই আিাশের আশলাচনাশক সাজাশনা হশেশছ। এগুশলা ছাড়া আিাশের 

আশলাচনা এশকিাশরই মনষ্ফল।

 নারী কক?

নারীশের সম্পশকদে আশলাচনার পূশিদে নারীর সংজ্া িা নারী িলশি আিরা মক 

জামন িা আিাশের জানা থাকা আিে্ক। املرأة েব্দমট املرء েশব্দর স্তী মলঙ্, 

অথদে নারী। েব্দমট একিচন, এর ককাশনা িহুিচন হে না। িশি অপর েব্দ কথশক 

এ েশব্দর িহু িচন হশলা نساء। “নারী হশলা িারা রাশের আল্াহ িা‘আলা 

দুমনোশি পুরুশষর অিদোমঙ্নী মহশসশি সৃমটি কশরশছন। িূলি: আল্াহ িা‘আলা 

নারীশের পুরুষ হশিই সৃটি কশরশছন, রাশি িাশের পরষ্পমরক সম্পকদে সুেৃঢ় 

ও গভীর হে এিং িাশের িশি্ কপ্রি, ভাশলািাসা ও েো-অনুগ্রহ করন হে, 

অিীি সুন্র ও িিুিে। আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( ]النساء: ١[

“শহ িানুষ কিািরা কিািাশের রিশক ভে কর, মরমন কিািাশেরশক সৃমটি 

কশরশছন এক নফস কথশক। আর িা কথশক সৃমটি কশরশছন িার স্তীশক এিং 

িাশের কথশক ছমড়শে মেশেশছন িহু পুরুষ ও নারী। আর কিািরা আল্াহশক 

ভে কর, রার িাি্শি কিািরা এশক অপশরর কাশছ চাও। আর ভে কর রতি 

সম্পমকদেি আত্মীশের ি্াপাশর। মনশ্চে আল্াহ কিািাশের ওপর পরদেশিক্ক। 

[সূরা আন-মনসা, আোি: ১]
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)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ( ]الروم: ٢١[

“আর িার মনেেদেনািলীর িশি্ রশেছ কর, মিমন কিািাশের জন্ কিািাশের 

কথশকই স্তীশের সৃমটি কশরশছন, রাশি কিািরা িাশের িাি্শি প্রোমন্ত পাও। 

আর মিমন কিািাশের িশি্ ভাশলািাসা ও েো সৃমটি কশরশছন। মনশ্চে এর 

িশি্ রশেশছ কস কাওশির জন্, রারা মচন্তা কশর।” [সূরা আর-রূি, আোি: ২১]

)حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   

ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج( ]النحل: ٧٢[
“আর আল্াহ িা‘আলা কিািাশের জন্ কিািাশের কথশক কজাড়া সৃমটি কশরশছন 

এিং কিািাশের কজাড়া কথশক কিািাশের জন্ পুত্র ও নামিশের সৃমটি কশরশছন। 

আর মিমন কিািাশেরশক পমিত্র মরমরক োন কশরশছন িারা মক িামিশল মিশ্াস 

কশর এিং আল্াহর মনআিিশক অস্বীকার কশর?”

আোি দ্ারা এ কথা স্পটি কর, আল্াহ িা‘আলা আেি আলাইমহসসালাি এর 

স্তী হাওো আলাইহাসসালািশক িার কথশকই সৃমটি কশরশছন। িারপর আল্াহ 

িা‘আলা িাশের উভে কথশক অসংখ্ নারী ও পুরুষ সৃমটি কশরশছন। আর 

এসি সৃমটি মিমন কশরশছন, মিশেষ একমট পদ্ধমিশি রাশক আিরা মিিাহ িশল 

আখ্ামেি কমর। 

এখাশন আরও একমট কথা অিে্ই িশন রাখশি হশি, আল্াহ িা‘আলা পুরুষশের 

সৃমটি কশরশছন মনিদোমরি ও স্বিন্ত্র মকছু গুরািলী ও নিমেটি্ মেশে, অনুরূপভাশি 

নারীশেরও মকছু মনিদোমরি গুরািলী ও নিমেটি্ মেশে সৃমটি কশরশছন। অিে্ই 

িাশের উভেশক মনিদোমরি ও স্বিন্ত্র করসি নিমেটি্ ও গুরািমল কেওো হশেশছ, 

িা মনশেই িাশের জীিন রাপন করশি হশি। িারপরও রমে উভে িাশের 

কিৌমলক নিমেটি্ হশি কির হশে রাে, িাহশল িুঝশি হশি, শস িার িূল স্বভাি 

ও নিমেটি্ হশি েূশর সশর কগল এিং সমিক পথ হশি মছটশক পড়ল। িুখারী 

িুসমলশি আিু হুরাইরা রামেোল্াহু ‘আনহুর হােীস দ্ারা প্রিামরি রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

تقيمه  ذهبَت  فإن  أعاله،  الضلع  في  شيٍء  أعوج  وإنَّ  ضلع،  من  خلقت  املرأة  »إنَّ 
كسرته، وإن استمتعَت بها استمتعَت بها وفيها عوج«.
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“মনশ্চে নারীশের সৃমটি করা হশেশছ পাঁজশরর হাড় কথশক। আর পাঁজশরর হাশড়র 

সিশচশে িাঁকা হাড় হশলা, উপমর ভাগ। রমে িাশক মিক করশি রাও, িাহশল 

িুমি কভশঙ্ কফলশি, আর রমে িুমি িাশক মেশে সংসার করশি চাও, িাহশল 

িাঁকা অিস্াশিই কিািাশক িার সাশথ �র সংসার করশি হশি।”

ইিাি নিিী রহ. িশলন, এ হােীসমট প্রিার কশর কর, ঐ সি ফুকাহাশের কথা 

সি্, রারা িশল আল্াহ িা‘আলা আেি আলাইমহসসালাি এর পাঁজশরর হাড় 

কথশক হাওো আলাইমহস সালািশক সৃমটি কশরশছন। আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ( ]النساء: ١[

“শিািাশেরশক সৃমটি কশরশছন এক নফস কথশক। আর িা কথশক সৃমটি কশরশছন 

িার স্তীশক। [সূরা আন-মনসা, আোি: ১]

এশি প্রিামরি হে কর, আল্াহ িা‘আলা নারীশের সৃমটি করার িূল উপাোশনই 

িাশের এিন মকছু নিমেটি্ ও মিশেষ গুর মেশেশছন, রা পুরুশষর িশি্ কেনমন 

এিং পরুষশেরও সৃমটি লশনে এিন মকছু নিমেটি্ মেশেশছন রা নারীশের মিমন 

কেন মন, রার মভমত্শিই একজন নারী জীিশনর মিমভন্ন সিে, শপ্রক্াপট ও 

স্ানকাল পাত্রশভশে মিমভন্ন িরশনর পমরিিদেন হে। কখশনা কস িা হে, শকািল 

ও দুিদেল হে, আিার কখশনা কস স্তী হে। নারীরা িশনর মেক মেশে পুরুষশের 

অমিক েোলু হশে থাশক। আর িাশের অিস্ার অমিক পমরিিদেন হশে থাশক, 

রা পুরুষশের কিলাে প্রশরাজ্ নে। শরিন, িার িামসক হে, গভদে িারর কশর, 

সন্তান প্রসি কশর, িারা িাচ্চাশের দুি পান করাে, িাচ্চাশের লালন-পালন 

কশর, ইি্ামে। এ সি গুরগুশলা হশলা নারীশের সাশথ খাস ও িাশের একান্ত 

নিমেটি্, রা পুরুষশের িশি্ মচন্তা করা রাে না। অনুরূপভাশি পুরুশষরও মকছু 

নিমেটি্ আশছ করগুশলা িাশের সাশথই খাস ও িাশের সিন্ত্র নিমেটি্, নারীশের 

জন্ কস গুশলা ককাশনা ক্রশিই প্রশরাজ্ নে। 

সুিরাং এক করেমরর জন্ কর সি গুরািলী িা নিমেটি্ রশেশছ, িার প্রমি অপর 

করেরীর করদেপাি করার ককাশনা প্রশোজন কনই। প্রি্শক িার মনজ মনজ োে-

োমেত্ব রথারথ আঞ্জাি মেশি কচটিা করশি। নারীরা রমে িশল আিরা করিন 

সন্তান িারর কমর, অনুরূপভাশি পুরুষশেরও সন্তান িারর করশি হশি! িাহশল 
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িা মক ককাশনা মেন সম্ভি? অনুরূপ ভাশি নারীরা রমে িশল পুরুষরা রা রা কশর 

আিরাও িাই করশিা, িাও ককাশনা মেন সম্ভি নে। আল্াহ িা‘আলার সৃমটির 

সূচনা লনে কথশকই নারী ও পরুষশের সিন্ত্র নিমেটি মেশে সৃমটি কশরশছন এিং 

প্রশি্কশক আলাো আলাো করাগ্িা মেশেশছন। আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  

ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( ]النساء: ٣٢[
“আর কিািরা আকাংখা কশরা না কস সশির রার িাি্শি আল্াহ কিািাশের 

একজনশক অন্ জশনর ওপর প্রািান্ মেশেশছন। পুরষশের জন্ রশেশছ অংে, 

িারা রা উপাজদেন কশর িা কথশক এিং নারীশের জন্ রশেশছ অংে, রা িারা 

উপাজদেন কশর িা কথশক। আর কিািরা আল্াহর কাশছ িার অনুগ্রহ চাও। মনশ্চে 

আল্াহ সিদে মিষশে সি্ক জ্ানী।” [সূরা আন-মনসা, আোি: ৩২]

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( 

]النساء: ٣٤[

“পরুষরা নারীশের িত্তািিােক, এ কারশর কর, আল্াহ িাশের এশকর ওপর 

অন্শক করেষ্ঠত্ব মেশেশছন এিং করশহিু িারা মনজশের সম্পে কথশক ি্ে কশর। 

[সূরা আন-মনসা, আোি: ৩৪]

পুরুষ নারীশের ওপর ক্িিাির হওোর মিষেমট হশলা, আল্াহর অপার অনুগ্রহ, 

মিমন কিকশক কিশকর ওপর মিশেষ িরদোো মেশেশছন। কারর, আল্াহ িা‘আলা 

পুরুষশের এিন কিক নিমেটি্ মেশেশছন, শর গুলা িমহলাশের কেওো হে মন। 

করিন, পুরুষরা জ্াশন পমরপূরদে, নারীশের িুলনাে অমিক নিরদেেীল, িারা অমিক 

েমতিোলী, িারা কক্শি খািাশর কাজ করশি পাশর, শর ককাশনা ভামর কাজ িারা 

করশি পাশর ইি্ামে। এ ছাড়াও আল্াহ িাশের এিরশনর মকছু গুন মেশেশছ 

কর গুশলা নারীশের িশি্ কনই। এ কারশরই আল্াহ নারীশের পুরুষশের ওপর 

মকছু অমিকার মেশেশছ, শর গুশলা িার েমতি সািথদে্ ও স্বভাশির সাশথ একাকার 

ও অমভন্ন। আিার পুরুষশের জন্ নারীশের ওপর মকছু অমিকার মেশেশছন, শর 

গুশলার সাশথ িার েমতি সািথদে্ ও স্বভাশির সম্পূরদে মিল রশেশছ। নারীশের 

কেওো োে-োমেত্ব গুশলা পরুষশের দ্ারা আোে করা ককাশনা মেন সম্ভি নে। 
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এ ভাশিই আল্াহ িা‘আলা নারী ও পুরুশষর সৃমটি কশরশছন এিং িাশের 

উভশের িাশঝ ভারসাি্ রক্া কশরশছন, রাশি দুমনোর মনেি ও িারািামহকিা 

মিক থাশক এিং ককাথাও করন ককাশনা প্রকার অসািঞ্জস্িা এ েূন্িা কেখা 

না কেে। মকন্তু রমে আল্াহর সৃমটির িাইশর মগশে এক করেমরর োে-োমেত্ব মনশে 

অপর করেমর টান-শহ-ছড়া কশর, িাহশল পৃমথিীর ভারসাি্ মিনটি হশি, িানিিা 

চরি অিনমির মেশক রাশি এিং িানিিার অমস্তত্ব মনশে েঙ্া নিমর হশি। 
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িানিজামির জন্ প্রকৃি সম্ান কী? িা আিাশের অিে্ই জানা থাকা 

েরকার। আিরা অশনশকই িশন কমর টাকা-পেসা, িন-শেৌলি, ইি্ামেশিই 

িানুশষর প্রকৃি সম্ান, আিার ককউ িশন কমর ক্িিা ও রাজত্ব ইি্ামেশি 

প্রকৃি সম্ান। মকন্তু কুরআন ও হােীশসর প্রিারামেশি মচন্তা-গশিষরা করশল, 

আিরা কেখশি পাই কর, িানি জামির জন্ আল্াহর পক্ হশি প্রেত্ সম্ান 

দুই িরশনর হশি পাশর:

 এক.
সািারর সম্ান, রার িরদেনা আল্াহ িা‘আলা মনশজই কুরআশন মেশেশছন। 

আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

ڱ  ں  ں( ]االسراء: ٧٠[
“আর আমি কিা আেি সন্তানশের সম্ামনি কশরমছ এিং আমি িাশেরশক 

স্শল ও সিুশদ্র িাহন মেশেমছ এিং িাশেরশক মেশেমছ উত্ি মরমরক। আর আমি 

রা সৃমটি কশরমছ িাশের কথশক অশনশকর ওপর আমি িাশেরশক অশনক িরদোো 

মেশেমছ। [সূরা আল-ইসরা, আোি: ৭০]

এ আোশির ি্াখ্াে আল্ািা ইিন কাসীর রহ. িশলন, আোশি আল্াহ 

সংিাে কেন কর, মিমন আেি সন্তানশের সুন্র ও মনখুঁি আকৃমিশি সৃমটি 

করার িাি্শি িাশের করেষ্ঠত্ব, মিশেষ সম্ান ও িহা িরদোো মেশেশছন। আল্াহ 

িা‘আলা িানিশক এিন আকৃমিশি নিমর কশরশছন, রার ককাশনা িুলনা অন্ 

ককাশনা িাখলুশকর সাশথ চশল না। আল্াহ িা‘আলা অন্ ককাশনা িাখলুকশক 

জ্ান কেন মন। দুমনো পমরচালনার োমেত্ব কেন মন একিাত্র িানিই জগশির 

পমরচালনার োমেত্ব পালন কশর। 
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অথদোৎ িারা িাশের দু-পাশের উপর োঁমড়শে চলাচল কশর, দু হাি মেশে খাে, 

কথা িলশি পাশর ইি্ামে। অথচ িানুষ ছাড়া অন্ান্ জীি জন্তু চার পাশের 

ওপর হাশট, িারা হাশি িুশল কখশি পাশর না িরং িুখ মেশে খাে। আর আল্াহ 

িা‘আলা িানিজামির জন্ কচাখ, কান ও হাি-পা মেশেশছন, শরগুশলার 

িাি্শি িারা কেখশি ও কোনশি পাে এিং অন্তর মেশে িুঝশি ও অনুভি 

করশি পাশর। িারা িাশের অঙ্ প্রি্ঙ্ দ্ারা উপকৃি হে, শরিন, এ সি দ্ারা 

িারা মিমভন্ন িরশনর কাজ কিদে, ভাশলা িশন্র মিচার এিং দুমনো ও আমখরাশি 

ককাশনামট উপকার ককাশনামট ক্মি িা মিশিচনা করশি পাশর।

 দুই.

মিশেষ সম্ান। এমট হশলা আল্াহ িা‘আলা িানি জামিশক এ েীশনর প্রমি 

মহোোি কেওো এিং িহান রাব্ুল আলািীশনর আনুগশি্র িাওফীক লাভ 

করা। আর এমটই হশলা, প্রকৃি সম্ান, পমরপূরদে ইজিি ও দুমনোও আমখরাশির 

মচরস্ােী কল্ার। কারর, ইসলাি হশলা আল্াহ িা‘আলার িশনানীি েীন, 

এ েীনই হশলা, ইজিি-সম্ান ও িান-িরদোোর একিাত্র িাপকামি। আর এ 

কথা মেিাশলাশকর িি স্পটি কর, রািিীে ইজিি ককিল আল্াহর জন্, িার 

রাসূশলর জন্ এিং িুমিন িান্াশের জন্। আল্াহর িড়শত্বর প্রমি মিশ্াস, 

িার িিশত্বর প্রমি অনুগি হওো এিং িার আশেে-মনশষি িানার িশি্ই 

আল্াহ িা‘আলার সম্ান কর মনমহি কস কথার ক�াষরা মেশে পমিত্র কুরআশন 

িশলন, 

)ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   
ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]احلج: ١٨[

“িুমি মক কেখ না কর, আল্াহর উশদেশে্ মসজদা কশর রা মকছু রশেশছ 

আসিানসিূশহ এিং রা মকছু রশেশছ রিীশন, সুরদে, চাে, িারকারাজী, পিদেিিালা, 

িৃক্লিা, জীিজন্তু ও িানুশষর িশি্ অশনশক। আিার অশনশকর ওপর োমস্ত 

অিিামরি হশে আশছ। আল্াহ রাশক অপিামনি কশরন, িার সম্ানোিা ককউ 

কনই। মনশ্চে আল্াহ রা ইচ্া িাই কশরন।” [সূরা আল-হাজ, আোি: ১৮]



নারীর অধিকার প্রধিষ্ায় ইসলাম

29

িশন রাখশি হশি, রাশক আল্াহ িা‘আলার প্রমি ঈিান আনা ও মিশ্াশসর 

িাওফীক কেওো হে মন, রার ফশল রহিাশনর ইিােিশক কস করনীে িশন 

কশরমন, শস প্রকৃি পশক্ অপেস্ ও অসম্ামনি, িার সম্ান লাশভর ককাশনা 

উপাে কনই। আল্াহর পক্ হশি িার প্রমি ককাশনা প্রকার সম্ান প্রেেদেন করা 

হশি না। 

দুমনোশি িানুষ িার ঈিান-আিল, কথা-কাজ ও মিশ্াস অনুরােীই ইজিি-

সম্ান ও িরদোোর অমিকারী হশে থাশক। রার িশি্ রি কিমে ঈিান আিল 

থাকশি, শসই িি কিমে ইজিি সম্াশনর অমিকারী হশি। েীনশক িাে মেশে 

কর ি্মতি ইজিি-সম্ান িালাে কশর, শস অিে্ই পশে পশে লামছিি হশি। 

ইসলাশির িামহশর মগশে ককউ সম্াশনর অমিকারী হশি পাশর না। সুিরাং 

ইসলাশির িামহশর মগশে কর সম্ান চাে, িাশক ককাশনা সম্ান কেওো হশি না, 

িরং িাশক অপিান করা হশি। 

এখাশন একমট কথা অিে্ই িশন রাখশি হশি, প্রথি প্রকার সম্ান লাভ করা 

আল্াহর িা‘আলার পক্ কথশকই হশে থাশক। আল্াহ িা‘আলা িানি সৃমটির 

সাশথ িাশের রািিীে নিমেটি্ গুশলা মেশেই নিমর কশরন। িাশি িানুশষর 

ককাশনা েখল কনই। আর একজন রখন প্রথি প্রকার সম্ান লাশভ িন্ হে, িা 

িাশক িাি্ কশর রাশি কস মদ্িীে প্রকার সম্ানও লাভ কশর। “রাশক আল্াহ 

িা‘আলা রাশক িন-সম্পে, টাকা পেসা, েমতি, সািথদে্ ও সুস্িা মেশেশছ, 

িার ওপর কিদেি্ হশলা, শস করন িার প্রশচটিাশক আল্াহ িা‘আলার ইিােশি 

মনশোমজি কশর এিং আল্াহর সন্তুমটি লাশভ রথাসাি্ কচটিা কশর। অন্থাে 

আল্াহ িা‘আলা িাশক মকোিশির মেন িাশক কেে মন‘আিিগুমলর মিষশে 

মজজ্াসা করশি। ইিাি িুসমলি স্বীে মকিাি সহীহ িুসমলশি আিু হুরােরা 

রামেোল্াহু ‘আনহু কথশক িরদেনা কশরন কর, সাহািীগর রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওোসাল্াি মজজ্াসা করল কর, আিরা আিাশের প্রভুশক মকোিশির 

মেশন কেখশি পাি মক? িখন মিমন িলশলন, 

»هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: ال قال: فهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: ال، قال: فوالذي نفسي بيده ال تضارون 
ُفْل ألم  كم إالَّ كما تضارون في رؤية أحدهما، قال: فيلقى العبد فيقول: أي  ربِّ في رؤية 
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بلى،  فيقول:  وتْربع؟  ترأس  وأذرك  واإلبل  اخليَل  لك  ر  وُأسخِّ جك  وُأزوِّ دك  وُأسوِّ ُأكرْمك 
ثم  نسيتني،  كما  أنساك  ي  فإنِّ فيقول:  ال،  فيقول:  مالقّي؟  ك  أنَّ أفظننت  فيقول:  قال: 
ر لك اخليَل واإلبل وأذرك  جك وُأسخِّ دك وُأزوِّ يلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك وُأسوِّ
ي  ك مالقّي؟ فيقول: ال، فيقول: فإنِّ ترأس وتْربع؟ فيقول: بلى أي رّب، فيقول: أفظننت أنَّ
أنساك كما نسيتني، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا ربِّ آمنت بك وبكتابك 
إذًا، قال: ثم  وبرسلك، وصّليُت وصمت وتصّدقُت، ويثني بخيٍر ما استطاع، فيقول: هنا 
؟! فيختم  يقال له: اآلن نبعث شاهدًا عليك، ويتفّكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليَّ
على فيه ويقال لفخذه وحلمه وعظامه: أنطقي فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله، 

وذلك ليعذر من نفسه، وذلك املنافق، وذلك الذي يسخط اللُه عليه«

“পমরষ্ার আকাশে রখন ককাশনা কিশ�র আিরর না থাশক, িখন মক কিািাশের 

সূরদে কেখশি ককাশনা কটি হে? িারা িলল, না। মিমন আরও িলশলন পূমরদেিার 

রাশি চাঁে কেখশি মক কিািাশের কটি হে? িারা িলল, না। িখন মিমন 

িলশলন, পূমরদেিার রাশি চাঁে কেখশি কিািাশের করিন ককাশনা প্রকার কটি 

হে না, অনুরুপভাশি মকোিশি মেন আল্াহশক কেখশিও কিািাশের ককাশনা 

প্রকার কটি হশি না। িারপর িান্া আল্াহর সাশথ সাক্াি করশল, আল্াহ 

িাশক কডশক িলশি, িলশিা কেমখ, আমি মক কিািাশক সম্ান কেইমন, শিািাশক 

ক্িিা কেই মন, শিািাশক মিিাহ িন্ধশন আিদ্ধ কমর মন, শিািাশের জন্ উট ও 

ক�াড়াশক অনুগি কমর মন এিং আমি মক কিািাশের স্বািীনিা কেই মন? িখন 

িান্া িলশি, অিে্ই, িুমি আিাশের রািিীে মিষেগুশলার ি্াপাশর ক্িিা 

মেশেছ! িাহশল কিািরা মক এ কথা মিশ্াস করশি কর, একমেন কিািাশক 

আিার সাশথ সাক্াি করশি হশি? িখন কস িলশি, না! িখন আল্াহ 

িা‘আলা িলশি, আজশকর মেন আমি কিািাশক ভূশল রাি, শরিনমট িুমি 

আিাশক দুমনোশি ভুশল মগশেমছশল! িারপর আল্াহ অপর এক িান্ার প্রমি 

লক্ কশর িলশি, িলশিা কেমখ আমি মক কিািাশক সম্ান কেই মন, শিািাশক 

ক্িিা কেই মন, শিািাশক মিিাহ িন্ধশন আিদ্ধ কমর মন, শিািাশের জন্ উট ও 

ক�াড়াশক অনুগি কমর মন এিং আমি মক কিািাশের স্বািীনিা কেই মন? িখন 

িান্া িলশি, অিে্ই, িুমি আিাশের জন্ রািিীে মিষেগুশলা ি্াপাশর 

ক্িিা মেশেছ! শিািরা মক এ কথা মিশ্াস করশি কর, একমেন কিািাশক 

আিার সাশথ সাক্াি করশি হশি? িখন কস িলশি না! িখন আল্াহ িা‘আলা 
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িলশি, আজশকর মেন আমি কিািাশক ভূশল রাি, শরিনমট িুমি আিাশক ভুশল 

মগশেমছশল। িারপর আল্াহ িা‘আলা িৃিীে কলাকমটর সাক্ািকার মনশি এিং 

িাশকও অনুরূপ প্রশ্ন করা হশি, িখন কস উত্শর িলশি, শহ আিার রি! আমি 

কিািার প্রমি মিশ্াস করমছ, শিািার অিিীরদে মকিাি ও কপ্রমরি রাসূশলর প্রমি 

ঈিান এশনমছ, সালাি আোে করমছ, শরাজা করশখমছ ও োন খেরাি কশরমছ। 

িারপর রথাসম্ভি কস উত্ি প্রসংো করশি। িখন কস িলশি, শিািাশক 

িন্িাে জানাশনা হশলা, এরপর িাশক িলা হশি, শিািার মিপশক্ মক সাক্্ 

উপমস্ি করি? এ কথা কোশন কলাকমট মচন্তাে পশড় রাশি, শক িার মিপশক্ 

সাক্্ কেশি? িখন আল্াহ িা‘আলা িার িুশখ িালা মেশে কেশি। (িুশখ কস 

আর ককাশনা কথা িলশি পারশি না) আর িার উরু, শগােি ও হাড়গুশলাশক 

িলা হশি, শিািরা কথা িল, িখন িারা িার মিপশক্ কথা িলশি, িার উরু, 

কগােি ও হাড়গুশলা িার কিদে সম্পশকদে সাক্্ কেশি। আর এ সি আল্াহ 

িা‘আলা এ জন্ করশিন, রাশি কস মনশজশক অপরামি সাি্স্ত করশি পাশর। 

আর এ কলাকমট হশলা, িুনাশফক। আল্াহ িা‘আলা এ কলাকমটর ওপরই ক্ুব্ধ। 

মকোিশির মেন িার ওপর অমিক ক্ুব্ধ হশিন।”1

হােীস দ্ারা স্পটি প্রিামরি হে কর, আল্াহ িা‘আলা মকোিশির মেন িার 

িান্াশের একজনশক কর, সুস্িা, িন-সম্পে, �র-িাড়ী, টাকা- পেসা ইি্ামে 

মন‘আিি মেশেশছন, শস সম্পশকদে িাশক অিে্ই মজজ্াসা করশি। কারর, 

আল্াহ িা‘আলা-শিা িাশক এ সি মন‘আিি এ জন্ মেশেশছন, রাশি কস 

এগুশলাশক আল্াহর িশন্গীশি কাশজ লাগাে এিং আল্াহর রাশহ িা ি্ে 

কশর। মকন্তু রমে কস িা না কশর, অন্াে কাজ কশর, আল্াহর নাফরিানী 

কশর এিং অন্ ককাশনা মিপশথ কাশজ লাগাে, িাহশল মকোিশির মেন িাশক 

অিে্ই িার মন‘আিশির মহসাি মেশি হশি। 

  

1  সহীহ িুসমলি, হােীস নং ২৯৬৮।
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একিাত্র ইসলািই িুসমলি নারীশেরশক ইসলাশির মনভুদেল মেক-মনশেদেেনা 

ও িাস্তিিিদেী নীমি িালার িাি্শি িাশের রািিীে অসম্ান ও অিিাননা 

কথশক রক্া কশরশছ। ইসলাি িাশের মনরাপত্া মিিান কশরশছ, িাশের 

সম্ভ্রি রক্ার োমেত্ব মনশেশছ, িাশের রািিীে কল্াশরর মনশ্চেিা মেশেশছ। 

দুমনোও আমখরাশির সফলিা লাশভর জন্ সি িরশনর পথ িাশের জন্ 

উন্ুতি কশরশছ। ইসলািই িাশের জন্ সুন্র ও আনন্োেক জীিন মনমশ্চি 

কশরশছ। সি িরশনর মফিনা, ফ্াসাে, অন্াে ও অনাচার কথশক ইসলাি 

নারীশের মহফারি কশরশছ। ইসলাি িাশের প্রমি ককাশনা প্রকার নিষি্, রুলুি 

ও মনরদোিন করার সি পথশক রুদ্ধ কশরশছ। আর এগুশলা সিই হশলা, িার 

িান্াশের প্রমি আল্াহ িা‘আলা অপার অনুগ্রহ, মিশেষ কশর নারী জামির 

প্রমি। কারর, মিমন িাশের জন্ এিন এক েরী‘আি নামরল কশরশছন, রা 

িাশের কল্ারশক মনমশ্চি কশর, মফিনা- ফ্াসাে কথশক িাশের মহফারি 

কশর, িাশের হিকামরিা েূর ও িাশের রািিীে কল্ার মনমশ্চি কশর। আল্াহ 

িা‘আলা ইসলািশক আিাশের জন্ এক মিোল মন‘আিি মহশসশি মেশেশছন। 

মিশেষ কশর, ইসলািই আিাশের- এক কথাে আিাশের নারীশের জন্ 

মনরাপত্া-স্ল ও আরেে ককন্দ্র। রারা ইসলাশির সুেীিল ছাো িশল আরেে 

কনশি, িারাই মনরাপশে জীিন রাপন করশি পারশি। িরং ইসলাি সিাজশক 

সি িরশনর অন্াে-অনাচার হশি রক্া কশর। সিাশজ রাশি ককাশনা প্রকার 

মিপে-আপে, ঝগড়া-মিিাে, মিেৃঙ্খলা সৃমটি না হে, িার জন্ ইসলািই 

একিাত্র গ্ারামটি। ইসলাি এ সি কথশক সিাজশক রক্া কশর এিং একমট 

উন্নি সিাজ জামির জন্ মনমশ্চি কশর। 

আর রখন সিাজ কথশক নারীশের সাশথ সম্পৃতি মিিানগুশলা মিলুপ্ত হশে 

রাে, িখন সিাশজ অন্াে, অনাচার, ঝগড়া, মিিাে ও মিেৃঙ্খলা িৃমদ্ধ পাে। 

নারীশের ককাশনা মনরাপত্া কস সিাশজ অিমেটি থাশক না। 
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আর িানিজামির ইমিহাস হশলা এর জ্বলন্ত ও উৎকৃটি প্রিার, কারর, শর ি্মতি 

পৃমথিীর ইমিহাশসর মেশক নজর কেশি, শস অিে্ই কেখশি পাশি, পৃমথিীশি 

িড় িড় মিপরদেশের অন্িি কারর হশলা, সািামজক মিেৃঙ্খলা, ননমিক পিন, 

কিহাোপনা ও কিলাল্াপনার মিস্তার, অিাশি অন্াে-অি্াচার সং�মটি হওো 

ইি্ামে। আর সিাশজ এ গুশলা মিস্তাশরর মপছশন িূল কারর হশলা, নারীশের 

অিাি চলা কফরা, নারীরা পুরুশষর সাশথ অিাি কিলাশিো করা, সাজ-সজিা 

অিলম্বন, শিপেদো হশে �র কথশক কির হওো, অপমরমচি কলাকশের সাশথ 

িাশের ওিিস, শলাক সিাশজ িারা অি্ন্ত সুন্র কাপড় পমরিান কশর ককাশনা 

প্রকার লজিা-েরি ছাড়াই কির হওো। 

আল্ািা ইিনুল কাইশে্ি রহ. িশলন, এ কথা মনঃসশন্শহ িলা করশি পাশর কর, 

সি িরশনর অমনটি ও মিপে-আপশের িূল কারর হশলা, নারীশের পুরুষশের 

সাশথ অিাি চলা কফরা করশি সুশরাগ পাওো। আর এটাই হশলা িড় কারর, 

দুমনোশি ি্াপক হাশর আরাি নামরল হওোর জন্। অনুরূপভাশি নারীশের 

কারশরই সিদেসািারর কহাক মকংিা মিশেষ কলাক, সিার ওপর মিপরদেে কনশি 

আশস, সিাইশক আল্াহর আরাশি আক্রান্ত হশি হে। 

িশন রাখশি হশি, নারীশের অিাি কিলাশিোর কারশরই সিাশজ অন্াে, 

অনাচার, অশ্ীলিা, শরনা ি্মভচার িৃমদ্ধ পাে, সিাশজর সুনাি সুখ্ামি মিনটি 

হে। আর এ সি হশলা, সিাশজর জন্ িড় িরশনর িহািামর ও আরাশির 

কারর। িুসা আলাইমহস সালাশির নসন্শের িশি্ রখন নারীরা প্রশিে করল, 

িখন িাশের িশি্ ি্মভচার ছমড়শে পড়ল এিং িারা অপকশিদে মলপ্ত হশে 

পড়ল। রার ফশল আল্াহ িা‘আলা িাশের ওপর এিন আরাি পািাশলন, 

একমেশনই িাশের সত্র হাজার কলাক একসাশথ িারা কগল। এ �টনা 

িাফসীশরর মকিািসিূশহ মিখ্াি। 

ইসলাশির আগিন হশেশছ িানি জামিশক আপে-মিপে হশি রক্া করা এিং 

িানিিাশক মচমকৎসা ও সংশোিন করার জন্, রাশি সিাশজ কর সি মফিনা-

ফ্াসাে কেখা কেে এিং মিপরদেে কনশি আশস িা কথশক িানিিাশক িুতি করা 

রাে। ইসলাি হশলা িূলিঃ এিন একমট পমিত্র মেক্া, রা িানুষশক ধ্ংস ও 

অশ্ীল কারদেকলাপ হশি রক্া কশর। এ জন্ িলািাহুল্ কর, ইসলাি হশলা 
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আল্াহর পক্ হশি িানি জামির জন্ মিশেষ রহিি, রা দ্ারা িান্াশের আত্ম 

িরদোোর সংরক্র হে এিং িাশেরশক দুমনোশি অপিান অপেস্ হওো ও 

আমখরাশির আরাি হশি রক্া কশর। 

হােীস-কুরআন পরদোশলাচনা করশল আিরা কেখশি পাই, নারীশের মফিনার 

কারশরই কেে ও সিাশজ মফিনা ফাসাে, অমনটিিা ও এিন এিন মিপরদেে 

কেখা কেে, রার পমররমি ও োমস্ত কর কি ভোিহ, িা আেত্ করা কাশরার 

পশক্ই সম্ভি নে। 

সহীহ িুখারী ও িুসমলশি উসািা ইিন রাশেে রামেোল্াহু আনহু কথশক িমরদেি, 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»ما تركُت بعدي فتنًة أضرَّ على الرجال من النساء«

“আিার পর পুরুষশের জন্ নারীশের মফিনার কচশে িারাত্মক ও ক্মিকর 

আর ককাশনা মফিনা আমি করশখ রাই মন।”1

এ কারশরই আল্াহ িা‘আলা নারী ও পুরুষশের জন্ আলাো আলাো 

নীমিিালা আশরাপ কশরশছন, শরগুশলা কিশন চলশল এিং সিাশজ িাস্তিােন 

করশল রািিীে কল্ার ও দুমনো আমখরাশির সম্ান লাভ করা রাশি। সিাজ 

িা কেশে ককাশনা প্রকার মফিনা, ফাসাে আর অিমেটি থাকশি না। আল্াহ 

িা‘আলা িশলন,

)ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  

کک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    
ڱ  ڱ  ڱ( ]النور: ٣٠-٣١[

“িুমিন পুরুষশের িল, িারা িাশের েৃমটিশক সংরি রাখশি এিং িাশের লজিা-

স্াশনর মহফাজি করশি। এটাই িাশের জন্ অমিক পমিত্র। মনশ্চে িারা রা 

কশর কস সম্পশকদে আল্াহ সি্ক অিমহি। আর িুমিন নারীশেরশক িল, িারা 

িাশের েৃমটিশক সংরি রাখশি এিং িাশের লজিাস্াশনর মহফারি করশি।” [সূরা 

আন-নূর, আোি: ৩০-৩১]

1  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৫০৯৬; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ২৭৪।
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)ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ( ]االحزاب: ٣٢-٣٣[
“কহ নিী-পত্ীগর, শিািরা অন্ ককাশনা নারীর িশিা নও। রমে কিািরা 

িাকওো অিলম্বন কর, িশি (পরপুরুশষর সাশথ) শকািল কশঠে কথা িশলা না। 

িাহশল রার অন্তশর ি্ামি রশেশছ, শস প্রলুব্ধ হে। আর কিািরা ন্াে সংগি 

কথা িলশি। আর কিািরা কিািাশের মনজ গৃশহ অিস্ান করশি এিং প্রাক-

জাশহলী রুশগর িি কসৌন্রদে প্রেেদেন কশরা না।” [সূরা আল-আহরাি, আোি: ৩২-৩৩]

এ মিষশে কুরআন ও সুন্নাশহর িরদেনা অশনক। ইসলাি নারীশের মিষশে কর সি 

মিমি-মনশষি আশরাপ কশরশছ, িা িানুশষর অকল্ার িা িাশের স্বািীনিা হরর 

করার জন্ কশর মন, িরং িা করা হশেশছ সিাজশক ধ্ংশসর হাি কথশক রক্া, 

সািামজক আত্ম-িরদোোশিাি ও সিাশজর মস্মিেীলিা িজাে রাখার লশক্। 

ইসলাি নারীশের জন্ কর সি মিমি-মনশষি আশরাপ কশরশছ, িা িাশের 

স্বািীনিা ককশড় কনোর জন্ কশরমন, িরং িারা রাশি ককাশনা প্রকার অন্াে 

ও অশ্ীল কাশজ জমড়শে না পশড়, মনরাপত্া-হীনিাে না পশড়, শস জন্ই 

িাশের ওপর এ সি মিমি-মনশষি আশরাপ করা হশেশছ। আল্াহ িাশের ওপর 

মিমি মনশষি আশরাপ করার িাি্শি, নারীশের অশ্ীল কাশজর মেশক মনশে 

রাে, এিন সি িরশনর উপাে উপকরর িন্ধ কশর মেশেশছন। আর এমটই হশলা 

নারীশের জন্ সমি্কার সম্ান ও িরদোো। 
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পমিত্র কুরআন, রাশক আল্াহ িা‘আলা িার িান্াশের জন্ মিশেষ রহিি 

ও অনুপি আেেদে মহশসশি দুমনোশি নামরল কশরশছন, রমে ককাশনা ি্মতি 

িার আোিসিূশহ গভীরভাশি মচন্তা কশর, শস অিে্ই কেখশি পাশি, আল্াহ 

িা‘আলা নারীশের মিষশে কিই না সুন্র ি্িস্া করশখশছন এিং নারীশের 

অমিকারশক মিমন কিই না গুরুত্ব মেশেশছন এিং সিুন্নি করশখশছন। আল্াহ 

িা‘আলা নারীশের অমিকারশক সংরক্র করার মিষেমটশক সিদোমিক গুরুত্ব 

মেশেশছন। আর রারা নারীশের অমিকার নটি কশর এিং িাশের ওপর রুলুি, 

অি্াচার ও িাশের সাশথ মিিািা-সুলভ আচরর কশর, িাশের মিষশে মিমন 

কমিন হুমেোমর উচ্চারর কশরশছন। নারীশের অমিকার মিষশে আল্াহ িা‘আলা 

পমিত্র কুরআশন অশনক আোি নামরল কশরশছন। এিনমক নারীশের নাশি 

একমট সূরাও নামরল মিমন নামরল কশরন, রার নাি সূরা   আন-মনসা। রার িশি্ 

এিন সি আোি রশেশছ, শরগুশলাশি আল্াহ িা‘আলা নারীশের সাশথ সম্পৃতি 

মিমভন্ন আহকাি আশলাচনা কশরন। িাশের সািামজক িরদোো, পুরুষশের প্রমি 

িাশের কররীে, নারী অমিকার, মিিাহ, �র-সংসার, িালাক ইি্ামে এ সূরাশি 

স্ান পাে। কুরআন নারীশের সাশথ আচরশরর মিষশে কর সি মেক মনশেদেেনা 

মেশেশছ িা মনশনে আশলাচনা করা হল। 

 এক. নারীমদর সামে উত্তম ব্যবহার করা
আল্াহ িা‘আলা নারীশের সাশথ উত্ি ি্িহার করশি আশেে কেন এিং 

িাশের সাশথ ককাশনা প্রকার দুিদে্িহার করশি মনশষি কশরন। িাশের সাশথ 

করন ককাশনা প্রকার অমনেি না হে এিং আল্াহর কেওো মিিান ও রািিীে 

আইনকানুন কিশন চলা হে, িার জন্ মিমন মিশেষ মনশেদেে কেন। আর রারা 

িাশের ওপর রুলুি-অি্াচার কশর, আল্াহ িা‘আলার কিঁশি কেওো সীিাশরখা 
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অমিক্রি কশর এিং সীিামিমরতি িাড়ািামড় কশর, িাশের মিমন মিশেষ সিকদে 

কশরন। শরিন, আল্াহ িা‘আলা িশলন

)ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت   مت     

ىت  يت   جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ              ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ( ]البقرة: ٢٣٠-٢٣٢[

“অিএি, রমে কস িাশক িালাক কেে িাহশল কস পুরুশষর জন্ হালাল হশি 

না রিক্র পরদেন্ত মভন্ন একজন   স্বািী কস গ্রহর না কশর। অিঃপর কস (স্বািী) 

রমে িাশক িালাক কেে, িাহশল িাশের উভশের অপরাি হশি  না কর, িারা 

এশক অপশরর মনকট মফশর আসশি, রমে েৃঢ় িাররা রাশখ কর, িারা আল্াহর 

সীিাশরখা কাশেি  রাখশি পারশি। আর এটা আল্াহর সীিাশরখা, মিমন িা 

এিন সম্প্রোশের জন্ স্পটি কশর কেন, রারা িুশঝ।  

আর রখন কিািরা স্তীশেরশক িালাক কেশি অিঃপর িারা িাশের ইদেশি 

 রাশি িখন হেশিা মিমি   কিািাশিক িাশেরশক করশখ কেশি অথিা মিমি 

কিািাশিক িাশেরশক কছশড় কেশি। িশি িাশেরশক কটি মেশে  সীিালঙ্ঘশনর 

উশদেশে্ িাশেরশক আটশক করশখা না। আর কর িা করশি কস কিা মনশজর 

প্রমি রুলুি করশি।  আর কিািরা আল্াহর আোিসিূহশক উপহাসরূশপ গ্রহর 

কশরা না। আর কিািরা স্মরর কর কিািাশের ওপর  আল্াহর মনআিি এিং 

কিািাশের ওপর মকিাি ও মহকিি রা নামরল কশরশছন, রার িাি্শি মিমন 

  কিািাশেরশক উপশেে কেন। আর আল্াহশক ভে কর এিং কজশন রাখ কর, 

মনশ্চে আল্াহ সি মিষে সম্পশকদে  সুপমরজ্াি। 

আর রখন কিািরা স্তীশেরশক িালাক কেশি অিঃপর িারা িাশের ইদেশি 

 িখন কিািরা িাশেরশক িািা  মেশো না কর, িারা িাশের স্বািীশেরশক 

মিশে করশি রমে িারা পরস্পশর িাশের িশি্ মিমি কিািাশিক সম্ি হে। 

 এটা উপশেে িাশক কেওো হশচ্, শর কিািাশের িশি্ আল্াহ ও কেষ মেিশসর 
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প্রমি মিশ্াস রাশখ। এমট কিািাশের  জন্ অমিক শুদ্ধ ও অমিক পমিত্র। আর 

আল্াহ জাশনন এিং কিািরা জান না।” [সূরা আল-িাকারাহ, আোি: ২২৯-২৩২]

 দুই. নারীমদর জন্য খরচা করার মবিান:-
আল্াহ িা‘আলা নারীশের ওপর ি্ে করার মিষশে মনখুঁি একমট নীমিিালা 

নিমর কশর মেশেশছন। আল্াহর মনশেদেে হশলা, রখন নারীশের সাশথ �র সংসার 

করশি, িখন িাশের রািিীে খরচা কিািরাই িহন করশি। আর রমে িাশের 

সাশথ �র সংসার করা ককাশনাভাশিই সম্ভি না হে, িখন কিািরা েো ও 

অনুগ্রশহর সাশথ িাশের কছশড় কেশি। শকাশনা প্রকার িাড়ািামড় করশি না। আর 

কিািাশের এ কথা অিে্ই িশন রাখশি হশি, শিািরা সিদেো িাশের প্রমি 

সহশরামগিার হাি িামড়শে কেশি। আল্াহ িা‘আলা িশলন,

)ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ( ]البقرة: ٢٣٦-٢٣٧[

“শিািাশের ককাশনা অপরাি কনই রমে কিািরা স্তীশেরশক িালাক োও এিন 

অিস্াে কর, শিািরা িাশেরশক   স্পেদে কর মন মকংিা িাশের জন্ ককাশনা 

কিাহর মনিদোরর করমন। আর উত্িভাশি িাশেরশক কভাগ-উপকরর  মেশে োও, 

িনীর ওপর িার সাি্ানুসাশর এিং সংকটাপশন্নর ওপর িার সাি্ানুসাশর। 

সুকিদেেীলশের ওপর  এমট আিে্ক।  

আর রমে কিািরা িাশেরশক িালাক োও, িাশেরশক স্পেদে করার পূশিদে এিং 

িাশের জন্ মকছু কিাহর  মনিদোরর কশর থাক, িাহশল রা মনিদোরর কশরছ, িার 

অশিদেক (মেশে োও)। িশি স্তীরা রমে িাফ কশর কেে,  মকংিা রার হাশি মিিাশহর 

িন্ধন কস রমে িাফ কশর কেে। আর কিািাশের িাফ কশর কেওো িাকওোর 

অমিক  মনকটির। আর কিািরা পরস্পশরর িশি্ অনুগ্রহ ভুশল করশো না। 

কিািরা রা কর, মনশ্চে আল্াহ কস  সম্পশকদে সি্ক দ্রটিা।” [সূরা আল-িাকারাহ, 

আোি: ২৩৬-২৩৭]

 মিন. স্তীমদর কমাহরানা পমরমোি করা ফরয
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আল্াহ িা‘আলা স্বািীশের ওপর িাশের স্তীশের জন্ মনিদোমরি কিাহরানা 

আোে করাশক ফরর কশর মেশেশছন। িাশের মনিদোমরি কিাহরানাশি ককাশনা 

প্রকার হস্তশক্প করাশক আল্াহ িা‘আলা অনিি িা হারাি কশর মেশেশছন। 

িশি রমে স্তী িার মনশজর পক্ হশি মকছু কমিশে কেে িা ক্িা কশর কেে কসটা 

হশলা, মভন্ন কথা। িখন িা হশি গ্রহর করা স্বািীর জন্ অিে্ই হালাল হশি। 

আল্াহ িা‘আলা িশলন 

)ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ( ]النساء: ٤[

“আর কিািরা নারীশেরশক সন্তুটিমচশত্ িাশের কিাহর মেশে োও, অিঃপর রমে 

িারা কিািাশের জন্ িা কথশক খুমে  হশে মকছু ছাড় কেে, িাহশল কিািরা িা 

সানশন্ িৃমপ্তসহকাশর খাও।” [সূরা আন-মনসা, আোি: ৪] 

 চার. নারীমদর জন্য মামলকানা প্রমিষ্া
আল্াহ িা‘আলা নারীশের জন্ উত্রামিকারী সম্পমত্শি অংে মনিদোরর কশরন। 

ফশল িাশের িািা-মপিা, সন্তানামে িা মনকট আত্মীে ককউ িারা কগশল িারাও 

পুরুষশের িশিা সম্পমত্র িামলক হশি। আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ( ]النساء: ٧[

“পুরুষশের জন্ িািা মপিা ও মনকটাত্মীেরা রা করশখ মগশেশছ িা কথশক 

একমট অংে রশেশছ। আর নারীশের জন্  রশেশছ িািা মপিা ও মনকটাত্মীেরা 

রা করশখ মগশেশছ িা কথশক একমট অংে (িা কথশক কি কহাক িা কিমে   কহাক) 

মনিদোমরি হাশর।” [সূরা আন-মনসা, আোি: ৭] 

 পাঁচ. নারীমদর প্রমি উদারিা প্রদেদেন করা
আল্াহ িা‘আলা নারীশের ককাশনা প্রকার কটি মেশি এিং িাশের কেওো 

কিাহরানাশক কফরি মনশি সম্পূরদে মনশষি কশরশছন। িাশের সেে থাকা জন্ 

মিমন মনশেদেে মেশেশছন। আল্াহ িা‘আলা িশলন,

)ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ    ۇ    ۇ  ۆ   ۆ    

ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅۅ  ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  
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ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ( 

]النساء: ١٩-٢١[

“শহ িুমিনগর, শিািাশের জন্ হালাল নে কর, শিািরা কজার কশর নারীশের 

ওোমরস হশি। আর কিািরা  িাশেরশক আিদ্ধ কশর করশখা না, িাশেরশক রা 

মেশেছ িা কথশক কিািরা মকছু মনশে কনোর জন্, িশি রমে িারা  প্রকাে্ 

অশ্ীলিাে মলপ্ত হে। আর কিািরা িাশের সাশথ সদ্াশি িসিাস কর। আর 

রমে কিািরা িাশেরশক  অপছন্ কর, িশি এিনও হশি পাশর কর, শিািরা 

ককাশনা মকছুশক অপছন্ করছ আর আল্াহ িাশি অশনক  কল্ার রাখশিন।  

আর রমে কিািরা এক স্তীর স্শল অন্ স্তীশক িেলাশি চাও আর িাশের 

কাউশক কিািরা প্রোন কশরছ প্রচুর  সম্পে, িশি কিািরা িা কথশক ককাশনা 

মকছু মনও না। শিািরা মক িা কনশি অপিাে এিং প্রকাে্ গুনাশহর  িাি্শি?  

আর কিািরা িা কীভাশি কনশি অথচ কিািরা এশক অপশরর সাশথ একাশন্ত 

মিমলি হশেছ; আর িারা কিািাশের   কথশক মনশেমছল েৃঢ় অঙ্ীকার?”    [সূরা 

আন-মনসা, আোি: ১৯-২১] 

 ছয়. নারী ও পুরুমষর স্বকীয়িা বজায় রাখার মবষয়

আল্াহ িা‘আলা নারী ও পুরুষ উভশের জন্ কিক আলাো আলাো নিমেটি্ 

মেশেশছন। মকছু কক্শত্র আল্াহ পুরুষশের ওপর নারীশের করেষ্ঠত্ব মেশেশছন 

আিার মকছু কক্শত্র পুরুষশের নারীশের ওপর করেষ্ঠত্ব মেশেশছন। মকন্তু ককউ 

করন কাশরা নিমেটি্ িা অমিকার মনশে মিিশকদের সূচনা না কশর। 

আল্াহ িা‘আলা িশলন,

)ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  

ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ( ]النساء: ٣٢[
‘আর কিািরা আকাঙ্কা কশরা না কস-সশির, রার িাি্শি আল্াহ কিািাশের 

এক জনশক অন্ জশনর ওপর  প্রািান্ মেশেশছন। পুরুষশের জন্ রশেশছ 
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অংে, িারা রা উপাজদেন কশর িা কথশক এিং নারীশের জন্ রশেশছ  অংে, রা 

িারা উপাজদেন কশর িা কথশক। আর কিািরা আল্াহর কাশছ িাঁর অনুগ্রহ চাও। 

মনশ্চে আল্াহ সিদেমিষশে সি্ক জ্াি।”   [সূরা আন-মনসা, আোি: ৩২] 

 সাি. ইবাদমির কষেমত্র নারী ও পুরুষ সমান মবমনময়

আল্াহ িা‘আলা নারীশেরশক ইিােি িশন্গী ও আল্াহর ননকট্ লাশভ 

পুরুশষর সঙ্ী িামনশেশছন। িাশেরও কসই কাশজর আশেে কেওো হশেশছ, শর 

কাশজর আশেে পুরুষশের কেওো হশেশছ। প্রশি্কশক িাশের ইখলাস, শচটিা 

ও কিদে অনুরােী মকোিি মেিশস সাওোি ও মিমনিে কেওো হশি। িাশের 

কাউশক ককাশনা প্রকার নিষি্ করা হশি না। আল্াহ িা‘আলা িশলন,

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ( ]االحزاب: ٣٥[
“মনশ্চে িুসমলি পুরুষ ও নারী, িুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগি পুরুষ ও 

নারী, সি্িােী পুরুষ ও নারী, নিরদেেীল  পুরুষ ও নারী, মিনোিনি পুরুষ 

ও নারী, োনেীল পুরুষ ও নারী, মসোিপালনকারী পুরুষ ও নারী, মনশজশের 

 লজিাস্াশনর মহফারিকারী পুরুষ ও নারী, আল্াহশক অমিক স্মররকারী পুরুষ 

ও নারী, িাশের জন্ আল্াহ  িাগমফরাি ও িহান প্রমিোন প্রস্তুি করশখশছন।” 

[সূরা আল-আহরাি, আোি: ৩৫] 

 আট. স্বামীর মি্যকার মববাি মীমাংসা

আল্াহ িা‘আলা স্বািী-স্তী উভশের িাশঝ ককাশনা ঝগড়া-মিিাি কেখা মেশল, 

িা িীিাংসার জন্ কিক নীমিিালা মনিদোরর কশর মেশেছন। স্তী রমে স্বািীর 

অিাি্ হে, িখন িার সাশথ মক িরশনর আচরর করশি হশি, আর স্বািী রমে 

িাড়ািামড় কশর িার ি্াপাশর স্তীর কররীে মক হশি, িা আল্াহ সমিস্তাশর িশল 

মেশেশছন। আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  
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ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  

ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ( ]النساء: ١٢٨-١٢٩[
“রমে ককাশনা নারী িার স্বািীর পক্ কথশক ককাশনা দুিদে্িহার মকংিা উশপক্ার 

আেঙ্া কশর, িাহশল িারা উভশে   ককাশনা িীিাংসা করশল িাশের ককাশনা 

অপরাি কনই। আর িীিাংসা কল্ারকর এিং িানুশষর িশি্ কৃপরিা  মিে্িান 

রশেশছ। আর রমে কিািরা সৎকিদে কর এিং িাকওো অিলম্বন কর িশি 

আল্াহ কিািরা রা কর কস  মিষশে সি্ক অিগি। 

আর কিািরা রিই কািনা কর না ককন কিািাশের স্তীশের িশি্ সিান আচরর 

করশি কখশনা পারশি না।  সুিরাং কিািরা (একজশনর প্রমি) সম্পূরদেরূশপ ঝুঁশক 

পশড়া না, রার ফশল কিািরা (অপরশক) ঝুলশন্তর িশিা কশর  রাখশি। আর রমে 

কিািরা িীিাংসা কশর নাও এিং িাকওো অিলম্বন কর িশি মনশ্চে আল্াহ 

ক্িােীল, পরি   েোলু।” [সূরা আন-মনসা, আোি: ১২৮-১২৯] 

 নয়. কন্যা সন্তানমদর প্রমি ববষম্য মনরসন মবষময়
িুেমরকরা কন্া সন্তানশের অপছন্ ও �ৃরা করার কারশর আল্াহ িা‘আলা 

িাশের ভৎদেসনা কশরন এিং িাশের মিরস্ার কশরন। 

)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک( ]النحل: ٥٨-٥٩[

“আর রখন িাশের কাউশক কন্া সন্তাশনর সুসংিাে কেওো হে, িখন িার 

কচহারা কাশলা হশে রাে। আর কস থাশক দুঃখ ভারাক্রান্ত। িাশক কর সংিাে 

কেওো হশেশছ, শস দুঃশখ কস কওশির কথশক আত্মশগাপন কশর। অপিান 

সশত্তও মক এশক করশখ কেশি, না িামটশি পূশি কফলশি? শজশন করখ, িারা রা 

ফেসালা কশর, িা কিই না িন্!” [সূরা  আন-নাহল, আোি: ৫৮-৫৯]

 দে. নারীমদর প্রমি মমে্যা অপবাদ কদওয়ার োমতি মবষয়
রারা সিী-মসদ্ধ রিরীশের অপিাে কেে িাশের ি্াপাশর আল্াহ িা‘আলা 

কশিার হুমেোমর উচ্চারর কশরন এিং িাশের ফামসক িশল আখ্ামেি কশরন। 
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আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

ڱ  ں   ں( ]النور: ٤[
“আর রারা সচ্চমরত্র নারীর প্রমি অপিাে আশরাপ কশর, িারপর িারা চারজন 

সাক্ী মনশে আশস না, িশি  িাশেরশক আমেমট কিত্রা�াি কর এিং কিািরা 

কখনই িাশের সাক্্ গ্রহর কশরা না। আর এরাই হশলা  ফামসক।” [সূরা আন-নূর, 

আোি: ৪] 

আল্াহ িা‘আলা আরও িশলন,

)ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ( 

]النور: ٢٣[

“রারা সচ্চমরত্রা সরলিনা িুমিন নারীশের প্রমি অপিাে আশরাপ কশর, িারা 

দুমনো ও আমখরাশি অমভেপ্ত। আর  িাশের জন্ রশেশছ িহা আরাি।” [সূরা 

আন-নূর, আোি: ২৩] 

 এগার. স্বামী-স্তীর মমি্য মুহাব্াি আল্াহর একমট মনদেদেন 
আল্াহ িা‘আলা মিিাহ সম্পশকদে িশলন, মিিাহ হশলা, আল্াহ িা‘আলার 

িহান মনেেদেন, রার িাি্শি স্বািী ও স্তী উভশের িাশঝ কপ্রি, ভাশলািাসা ও 

পারস্পমরক অনুগ্রহ নিমর হে। 

আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ( ]الروم: ٢١[

“আর িাঁর মনেেদেনািলীর িশি্ রশেশছ কর, মিমন কিািাশের জন্ কিািাশের 

কথশকই স্তীশের সৃমটি কশরশছন, রাশি   কিািরা িাশের কাশছ প্রোমন্ত পাও। আর 

মিমন কিািাশের িশি্ ভাশলািাসা ও েো সৃমটি কশরশছন। মনশ্চে এর িশি্ 

 মনেেদেনািমল রশেশছ কস কাওশির জন্, রারা মচন্তা কশর।” [সূরা আর-রূি, আোি: ২১] 

 বার. িালামকর মবিান
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রখন স্বািী-স্তী উভশের িশি্ ঝগড়া-মিিাে চূড়ান্ত রূপ কনে এিং িালাক 

অমনিারদে হশে রাে, িখন িাশের কররীে কী? কিজন সাক্ী লাগশি, কিমেন 

ইদেি পালন করশি হশি এিং িাশের খরচা কি মেশি হশি ইি্ামে মিেেভাশি 

আল্াহ আশলাচনা কশরন। আল্াহ িা‘আলা িশলন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  
ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک  ک  
ک  گ  گ  گ            گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں( ]الطالق: ١-٢[

“শহ নিী, (িল), শিািরা রখন স্তীশেরশক িালাক কেশি, িখন িাশের ইদেি 

অনুসাশর িাশের িালাক োও এিং  ‘ইদেি মহসাি কশর রাখশি এিং কিািাশের 

রি আল্াহশক ভে করশি। শিািরা িাশেরশক কিািাশের বামিঘর   কথশক কির 

কশর মেশো না এিং িারাও কির হশি না। রমে না িারা ককাশনা স্পটি অশ্ীলিাে 

মলপ্ত হে। আর  এগুশলা আল্াহর সীিাশরখা। আর কর আল্াহর (মনিদোমরি) 

সীিাশরখাসিূহ অমিক্রি কশর কস অিে্ই িার মনশজর  ওপর রুলি কশর। 

িুমি জান না, হেশিা এর পর আল্াহ, (মফশর আসার) শকাশনা পথ নিরী কশর 

মেশিন।  

অিঃপর রখন িারা িাশের ইদেশির কেষ সীিাে কপৌঁছশি, িখন কিািরা 

িাশের ন্াোনুগ প ন্াে করশখ কেশি  অথিা ন্াোনুগ প ন্াে িাশের পমরি্াগ 

করশি এিং কিািাশের িি্ কথশক ন্ােপরাের দুইজনশক সাক্ী িানাশি।  আর 

আল্াহর জন্ সমিক সাক্্ কেশি। শিািাশের িশি্ কর আল্াহ ও আমখরাি 

মেিশসর প্রমি ঈিান আশন এমট  দ্ারা িাশক উপশেে কেওো হশচ্। শর 

আল্াহশক ভে কশর, মিমন িার জন্ উত্রশরর পথ নিরী কশর কেন।”    [সূরা 

আি-ত্বালাক, আোি: ১-২] 

আল্াহ িা‘আলা আরও িশলন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  
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ڄ  ڄ  ڄ( ]الطالق: ٦[

“শিািাশের সািথদে্ অনুরােী করখাশন কিািরা িসিাস কর কসখাশন িাশেরশকও 

িাস করশি োও, িাশেরশক সঙ্শট   কফলার জন্ কটি মেশো না। আর িারা 

গভদেিিী হশল িাশের সন্তান প্রসি করা পরদেন্ত িাশের জন্ কিািরা ি্ে 

 কর, আর িারা কিািাশের জন্ সন্তানশক দুি পান করাশল িাশের পাওনা 

িাশেরশক মেশে োও এিং (সন্তাশনর  কল্াশরর জন্) সংগিভাশি কিািাশের 

িাশঝ পরস্পর পরািেদে কর। আর রমে কিািরা পরস্পর কশিার হও িশি 

 মপিার পশক্ অন্ ককাশনা নারী দুিপান করাশি।” [সূরা আি-ত্বালাক, আোি: ৬]  

 মির. একামিক মববাহ সম্পমকদে মদক-মনমদদেেনা
রারা একামিক মিিাহ করশি চাে িাশের জন্ চারজন পরদেন্ত মিিাহ করার 

অনুিমি কেওো হশেশছ। িশি রারা একামিক মিিাহ করশি, িাশের জন্ েিদে 

হশলা, িারা িাশের িশি্ ন্াে মিচার ও ইনসাফ কাশেি করশি। অন্থাে 

িাশক আল্াহর েরিাশর জিািমেমহ করশি হশি। আল্াহ িা‘আলা িশলন,

)ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ( ]النساء: ٣[

“িশি কহ িুসমলি পুরুষগর! শিািরা কিািাশের পছন্ অনুসাশর অন্ 

িমহলাশের িি্ কথশক দুই, মিন িা চার জনশক মিশে করশি পাশরা। িশি 

রমে আেঙ্া হে কর, একামিক স্তীর সাশথ কিািরা ‘ইনসাফ’পূরদে আচরর করশি 

পারশি না, িাহশল একজন িমহলাশক মিিাহ করাই রশথটি হশি”। [সূরা আন-

মনসা, আোি: 3] 

এখাশন পমিত্র কুরআন হশি নারীশের সাশথ সম্পৃতি মকছু মেক-মনশেদেেনা এিং 

িাশের প্রমি েো ও অনুগ্রশহর মিষশে ককিল কিগুশলা েৃটিান্ত কপে করা হল। 

এগুশলা ছাড়াও আরও অশনক আোি রশেশছ, সিগুশলার আশলাচনা এখাশন 

সম্ভি নে। 
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একজন নারী ইসলািী মেক্া ও অনুপি আেশেদের ছাো িশল ও ইসশলাশির 

মেক মনশেদেেনার আশলাশক একমট সম্ানজনক অিস্াে জীিন রাপন করশি 

পাশর। ইসলািী মিিাশন একজন নারী, শস করমেন কথশক দুমনোশি আগিন 

কশরশছ, শসমেন কথশকই ইসলািী মিিাশন িার জীিশনর মিমভন্ন পরদোশে িার 

সম্ান ও িরদোোশক অক্ুণ্ণ রাখা হশেশছ। িাশক কন্া মহশসশি, িা মহশসশি, 

স্তী মহশসশি, শিান মহশসশি, খালা, ফুফু ইি্ামে মহশসি, িার জীিশনর মিমভন্ন 

কপ্রক্াপশট মিমভন্ন িরশনর সম্ান ও অমিকার আলাো আলাো কশর কেওো 

হশেশছ। একজন নারীর জীিশন মিমভন্ন িরশনর পমরিিদেন সামিি হে। ইসলাশি 

নারীর অিস্া কিঁশি একজন নারীশক মিমভন্ন িরশনর সম্ান ও অমিকার কেওো 

হশেশছ। মনশনে িার সংমক্প্ত একমট আশলাচনা িুশল িরা হল। 

 এক. কন্যা-সন্তান মহমসমব নারীর মযদোদা
কন্া মহশসশি নারীর িরদোো অমিক। ইসলাি কন্া সন্তানশের প্রমি েো করা, 

িাশের ননমিক মেক্া কেো, আের রত্সহকাশর লালন-পালন করা এিং 

সুমেক্াে মেমক্ি কশর কনককার নারী মহশসশি গশড় কিালার প্রমি মিশেষ 

গুরুত্বাশরাপ কশর। পক্ান্তশর জাশহমলে্াশির রুশগ কর সি কামফর িুেমরকরা 

কন্া সন্তাশনর জন্শক অপছন্ করি, িাশের মিরুশদ্ধ ইসলাি কশিার 

হুমেোমর উচ্চারর কশর। আল্াহ িা‘আলা িশলন,

)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک( ]النحل: ٥٨-٥٩[

“আর রখন িাশের কাউশক কন্া সন্তাশনর সুসংিাে কেওো হে, িখন িার 

কচহারা কাশলা হশে রাে। আর কস থাশক দুঃখ ভারাক্রান্ত। 

িাশক কর সংিাে কেওো হশেশছ, শস দুঃশখ কস কওশির কথশক আত্মশগাপন 
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কশর। অপিান সশত্তও মক এশক করশখ কেশি, না িামটশি পূশি কফলশি? শজশন 

করখ, িারা রা ফেসালা কশর, িা কিই না িন্!” [সূরা আন-নাহল, আোি: ৫৮-৫৯]

সহীহ িুখারী ও িুসমলশি িুমগরা ইিন শু‘িা রামেোল্াহু আনহু কথশক িমরদেি, 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»إنَّ الله حّرم عليكم عقوق األمهات، ومنعًا وهات، ووأد البنات«

“মনশ্চে আল্াহ িা‘আলা কিািাশের ওপর িািা-মপিার নাফরিানী করাশক 

হারাি কশরশছন, মভক্া করা ও কন্া সন্তানশের পুশি হি্া করাশক হারাি 

কশরশছন।”

হাশফর ইিন হাজার আসকালানী রহ. িশলন, জাশহমল রুশগর কলাশকরা কন্া 

সন্তানশের দু’মট পদ্ধমিশি হি্া করি:

এক. িারা িাশের স্তীশের রখন সন্তান প্রসশির সিে হি, িখন িারা িাশের 

মনশেদেে মেশে িলি, িারা করন একমট গুহার মনকট চশল রাে। িারপর রখন 

ককাশনা পুত্র সন্তান জন্ লাভ করি, িখন িাশক জীমিি রাখি। আর রখন ককাশনা 

কন্া সন্তান জন্ গ্রহর করি, িখন িাশক গশিদে মনশক্প কশর হি্া কশর কফলি। 

দুই. রখন িাশের কন্া সন্তানশের িেস ছে িছর হি, িখন িারা িাশের 

সন্তাশনর িাশক িলি, িাশক িুমি সামজশে োও! আমি িাশক মনশে আিার 

আত্মীশের িাড়ীশি কিড়াশি রাি। িা িাশক সামজশে মেশল, িার মপিা িাশক মনশে 

গভীর িন-জঙ্শল চশল করি এিং কুশপর মনকট এশস িাশক িলি, িুমি একটু 

মনশচর মেশক িামকশে কেখ, শস রখন মনশচর মেশক িামকশে কেখি, িখন িাশক 

মপছন কথশক িাক্া মেশে কুশপর িশি্ কফশল মেি। িারপর িামট চাপা মেশে অথিা 

পাথর কিশর হি্া কশর কফলি। এ ভাশিই িাশের িশি্ কন্া সন্তানশের হি্া 

করার িারািামহকিা রুগ রুগ িশর চলমছল। ইসলাশির আগিশনর পর ইসলাি 

নারীশেরশক আল্াহর পক্ হশি িড় একমট মন‘আিি মহশসশি আখ্ামেি কশরন 

এিং কন্া সন্তানশের হি্া করার প্রিরিা িন্ধ কশর কেন এিং ক�াষরা কেন কর , 

কন্া সন্তান হি্া করা জ�ন্ অপরাি। কারর, কন্া সন্তান জন্ ককাশনা িানুশষর 

কশিদের ফল নে, িরং িাও আল্াহর োন। আল্াহ রাশক চান কন্া সন্তান কেন 

আিার রাশক চান পুত্র সন্তান কেন। এ মিষশে আল্াহ িা‘আলা িশলন, 
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)ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  

ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ( ]الشورى: ٤٩-٥٠[

“আসিানসিূহ ও রিীশনর রাজত্ব আল্াহরই। মিমন রা চান সৃমটি কশরন। মিমন 

রাশক ইচ্া কন্া সন্তান োন কশরন এিং রাশক ইচ্া পুত্র সন্তান োন কশরন। 

অথিা িাশেরশক পুত্র ও কন্া উভেই োন কশরন এিং রাশক ইচ্া িন্ধ্া 

কশরন। মিমন কিা সিদেজ্, সিদেেমতিিান। [সূরা আে-েূরা, আোি: ৪৯-৫০]

িুসনাশে আহিশে িমরদেি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله تعالى اجلّنة«

“শকাশনা ি্মতির রমে একজন কন্া সন্তান থাশক এিং কস িাশক হি্া কশর 

মন, শকাশনা প্রকার অিশহলা কশরমন এিং পুত্র সন্তানশক কন্া সন্তাশনর 

ওপর ককাশনা প্রকার প্রািান্ কেেমন। আল্াহ িাশক অিে্ই জান্নাশি প্রশিে 

করাশিন।”1 

ইিন িাজাহ উকিা ইিন আশির কথশক িরদেনা কশরন, মিমন িশলন, আমি 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্ািশক িলশি শুশনমছ, মিমন িশলন,

، وكساهنَّ من ِجَدته، كنَّ له حجابًا من النار« »من كان له ثالث بناٍت وصبر عليهنَّ

“শর ি্মতির মিনমট কন্া সন্তান থাকশি এিং কস িাশের লালন- পালশন নিরদে্ 

িারর কশর ও িাশের ভাশলা কাপড় পরাে, িখন িারা িার জন্ জাহান্নাশির 

আগুশনর প্রমিিন্ধক হশি।”2

ইিাি িুসমলি িার সহীহ-শি িরদেনা কশরন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওোসাল্াি িশলন, 

»من عال جاريتني حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتني وضمَّ أصابعه«

“শর ি্মতি দুই জন কন্া সন্তান লালন-পালন কশর, মকোিশির আমি এিং 

কস দু’মট আঙ্ুশলর িশিা এক সাশথ মিশলই উপমস্ি হি। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওোসাল্াি আঙ্ুল দু’মট মিমলশে কেখান।”3 

1  িুসনাশে আহিে: ২২৩/১।

2  ইিন িাজাহ, হােীস নং ৩৬৬৮।

3  সহীহ িুসমলি, হােীস নং ২৬৩১।
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ইিাি আহিে রহ. িরদেনা কশরন, রাসুল রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওোসাল্াি িশলন, 

أو ميوت  يبلغن،  أو ثالث أخوات، حتى  أو أختني،  بنات،  أو ثالث  ابنتني  »من عال 
، أنا وهو كهاتني وأشاربأصبعه السبابة« عنهنَّ

“শর ি্মতি দু’মট অথিা মিনমট কন্া অথিা দুমট কিান িা মিনমট কিানশক 

িাশের প্রাপ্তিেস্ হওো পরদেন্ত লালন-পালন কশর, অথিা িাশের িারা রাওো 

পরদেন্ত লালন-পালন কশর, জান্নাশি আমি ও কস দু’মট আঙ্ুশলর িশিা মিশল 

মিশে থাকশিা। রাসূল িার োহাোি আঙ্ুল দ্ারা িৃদ্ধা আঙ্ুশলর মেশক ইোরা 

কশর কেমখশে কেন।”1

ইিাি িুখারী আোিুল িুফরাে গ্রশন্ জাশির রামেোল্াহু আনহু কথশক িরদেনা 

কশরন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

، فقد وجبت له اجلّنة البّتة،  ، ويرحمهنَّ ، ويكفيهنَّ »من كان له ثالث بناٍت يؤويهنَّ
فقال رجل من بعض القوم: وثنتني يا رسول الله؟ قال: وثنتني«

“শর কলাশকর মিনজন িাচ্চা থাকশি এিং কস িাশের রথারি ভররশপাষর, 

লালন-পালন ও আের-রত্ সহকাশর �াশড় িুলশি, আল্াহ িা‘আলা িার জন্ 

জান্নািশক ওোমজি কশর কেশি। একথা কোশন এ কলাক োঁমড়শে িলল, রমে 

দুইজন কন্া সন্তান থাশক, িা হশল মক মিিান কহ আল্াহর রাসূল? িখন রাসূল 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িলল, দু’জন হশলও একই মিিান। 

(শসও এ ফরীলশির অমিকারী হশি)”2

সহীহ িুখারী ও িুসমলশি আশেো রামেোল্াহু ‘আনহা কথশক িমরদেি, মিমন িশলন,

بيُّ صلى  لهم، فقال النَّ لون صبيانكم؟ فما نقبِّ بيِّ فقال: أتقبِّ »جاء أعرابي إلى النَّ
الله عليه وسلم : )أو أملك لك أن نزع الله من قبلك الرحمة(«. 

“একজন গ্রাি্ কলাক রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি এর েরিাশর 

এশস িলশলন কিািরা মক কিািাশের িাচ্চাশের চুিু োও? আিরা আিাশের 

িাচ্চাশের কখশনাই চুিু কেই না। এ কথা কোশন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

1  িুসনাশে আহিে: ১৪৭/৩।

2  সহীহ িুখারী, আোিুল িুফমরে, হােীস নং ১৭৮।
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ওোসাল্াি িলশলন, শিািার অন্তর কথশক রমে আল্াহ িা‘আলা েো ককশড় 

মনশে রাে, আমি িা কখশনাই িািা মেশে রাখশি পারি না।”1

 দুই. মা মহমসমব একজন নারীর মযদোদা 

একজন নারী রখন িা হে, িখন িাশক মিশেষ সম্ান ও অমিক িরদোো কেোর 

জন্ ইসলাি মনশেদেে কেে। িাশের সাশথ ভাশলা ি্িহার করা, িাশের কখেিশি 

সিদেো সশচটি হওো এিং িাশের কল্াশরর জন্ আল্াহর মনকট কোো করান 

আশেে কেে। আর িাশের ককাশনা প্রকার কটি না কেো। িাশের সাশথ সুন্র 

ও সশিদোত্ি ি্িহার করা। একজন ভাশলা সাথী সঙ্ীর সাশথ কর িরশনর ভাশলা 

ি্িহার করা হে িাশের সাশথও কস িরশনর ি্িহার করশি হশি। আল্াহ 

িা‘আলা িশলন, 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ( ]االحقاف: ١٥[

“আর আমি িানুষশক িার িািা-মপিার প্রমি সেে ি্িহাশরর মনশেদেে মেশেমছ। 

িা িাশক অমিকশটি গশভদে িারর কশরশছ এিং অমি কশটি িাশক প্রসি কশরশছ। 

িার গভদেিারর ও দুিপান ছাড়াশনার সিে লাশগ মত্রে িাস। অিশেশষ রখন কস 

িার েমতির পূরদেিাে কপৌশছ এিং চমল্ে িছশর উপনীি হে, িখন কস িশল, শহ 

আিার রি, আিাশক সািথদে্ োও, িুমি আিার ওপর ও আিার িািা-মপিার 

ওপর কর মন‘আিি োন কশরছ, শিািার কস মনআিশির করন আমি কোকর 

আোে করশি পামর এিং আমি করন সৎ কিদে করশি পামর, রা িুমি পছন্ কর। 

আর আিার জন্ িুমি আিার িংেিরশের িশি্ সংশোিন কশর োও। মনশ্চে 

আমি কিািার কাশছ িাওিা করলাি এিং মনশ্চে আমি িুসমলিশের অন্তভূতিদে। 

[সূরা আল-আহকাফ, আোি: ১৫]

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ( ]االسراء: ٢٣-٢٤[

1  সহীহ িুখারী, আোিুল িুফমরে, হােীস নং ৫৯৯৬; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ২৩১৭।
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“আর কিািার রি আশেে মেশেশছন কর, শিািরা িাশক ছাড়া অন্ কাশরা 

ইিােি করশি না এিং মপিা-িািার সাশথ সোচরর করশি। িাশের একজন 

অথিা উভশেই রমে কিািার মনকট িািদেশক্ উপনীি হে, িশি িাশেরশক উফ, 

িল না এিং িাশেরশক িিক মেও না। আর িাশের সাশথ সম্ানজনক কথা 

িল। আর িাশের উভশের জন্ েোপরিে হশে ডানা নি কশর োও এিং 

িল, শহ আিার রি, িাশের প্রমি েো করুন করভাশি নেেশি িারা আিাশক 

লালন-পালন কশরশছন।” [সূরা আল-ইসরা, আোি: ২৩-২৪]

সহীহ িুখারী ও িুসমলশি আিু হুরােরা রামেোল্াহু আনহু কথশক িমরদেি, মিমন 

িশলন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্ািশক মজজ্াসা করা হশলা, 

ك، قال: ثم من؟ قال أباك«  ؟ قال: ُأّمك، قال: ثم من؟ قال: أمَّ »يا رسول الله من أبرُّ

“শহ আল্াহর রাসূল! সিশচশে কিমে ভাশলা ি্িহাশরর উপরুতি কলাকমট কক? 

মিমন িলশলন, শিািার িা, শলাকমট িলল, িারপর কক? িলল, শিািার িা, 

কলাকমট আিাশরা িলল, িারপর কক? িলল, শিািার মপিা।”1

ইিাি আিু োউে ও ইিন িাজাে আব্দুল্াহ ইিন আির রামেোল্াহু আনহু 

কথশক িরদেনা কশরন, মিমন িশলন, এক ি্মতি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওোসাল্াশির মনকট মহজরি করার জন্ অমঙ্কার করশি আশস। আর কস িার 

িািা-মপিাশক ক্রন্নরি অিস্াে করশখ আসশছ। িখন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওোসাল্াি িাশক িলল, 

»ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيَتهما«

“িুমি িাশের উভশের মনকট মফশর রাও এিং িাশের করভাশি িুমি 

কাঁমেশেমছশল, শসভাশি িাশের খুমে কমরশে োও।”2

এশি প্রিামরি হে কর, িািা মপিার অসুন্তুমটির প্রমি লক্ করশখ রাসূল রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি কলাকমটশক মহজরিও করশি কেে মন। 

সহীহ িুখারী িুসমলশি আব্দুল্াহ ইিন িাসউে কথশক িমরদেি মিমন িশলন, আমি 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্ািশক মজজ্াসা আল্াহ িা‘আলার 

মনকট সিদোমিক পছন্নীে আিল ককাশনামট? উত্শর মিমন িলশলন,

1  সহীহ িুখারী আোিুল িুফমরে, হােীস নং ৫৯৭১; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ৮৫।

2  আিু োউে, হােীস নং ২৫২৮; ইিন িাজাহ, হােীস নং ২৭৮২।
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»الصالة على وقتها، قلت: ثم أّي؟ قال: برُّ الوالدين، قلت: ثم أّي؟ قال: اجلهاد في 
سبيل الله«

“সিেিি সালাি আোে করা, আমি িললাি িারপর ককাশনামট? মিমন 

িলশলন, িািা-মপিার সাশথ ভাশলা ি্িহার করা, আমি িললাি িারপর 

ককাশনামট? মিমন িলশলন, আল্াহর রাস্তাে মজহাে করা।”1

িািা-মপিাশক কটি কেওোর মিষশে ইসলাি সশিাচ্চদে সিকদেিা অিলম্বন কশরশছ, 

রাশি িাশের ককাশনা প্রকার কটি কেওো না হে। িাশের ককাশনা প্রকার কটি 

না কেোর জন্ ইসলাি কমিনভাশি মনশেদেে মেশেশছন। িাশের ককাশনা প্রকার 

কটি কেোশক িািা-মপিার নাফরিানী িশল আখ্ামেি করা হশেশছ এিং রারা 

িাশের িািা-মপিাশক কটি কেে, িাশের মকোিশির মেন মজজ্াসা করা হশি, 

িরং িাশের কটি কেওোশক কিীরা গুনাহ িশলও আখ্ামেি করা হশেশছ। 

সহীহ িুখারী িুসমলশি আিু িকরা রামেোল্াহু আনহু কথশক িমরদেি রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি মিনিার িলশলন,

بالله،  اإلشراك  قال:  الله،  رسول  يا  بلى  قالوا:  ثالثًا.  الكبائر؟  بأكبر  ئكم  ُأنبِّ »أال 
رها حتى  يكرِّ زال  ما  الزور  وقوُل  أال  فقال:  مّتكئًا  وكان  الوالدين. وجلس  وعقوق 

قلنا: ليته سكت«

“আমি মক কিািাশের জামনশে কেশিা সিশচশে িড় কমিরা গুনাহ কী? (এ কথামট 

রাসূল মিনিার িশলশছন) িারা িলশলন, হা কহ আল্াহর রাসূল! িখন মিমন 

িলশলন, সিশচশে িড় কমিরা গুনাহ, আল্াহর সাশথ েরীক করা, িািা-মপিার 

নাফরিানী করা, (রাসূল কহলান কেওো অিস্াে মছশলন, িারপর মিমন উশি 

িশস িলশলন, সািিান! মিথ্া কথা িলা) রাসূল রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওোসাল্াি কথামট িার িার িলমছশলন, রার ফশল আিরা চাইশিমছলাি রমে 

রাসূল চুপ থাকশিন!”2

ইিাি িুসমলি িার সহীহ গ্রশন্ আলী রামেোল্াহু আনহু কথশক িরদেনা কশরন, 

মিমন িশলন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»لعن اللُه من لعن والديه «
1  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৫৯৭০; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ৮৫।

2  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৫৯৭৬; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ৮৭।
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“আল্াহ িা‘আলার আরাি িার ওপর কর িার িািা মপিাশক অমভোপ কেে 

িা কটি কেে।”1

 মিন: একজন স্তী মহমসমব নারীর অমিকার

ইসলাি একজন নারী রখন কাশরা স্তী হে, িখন িাশক স্তী মহশসশি রথারথ 

িরদোো কেওো ও িার রািিীে অমিকারশক অক্ুণ্ণ রাখার জন্ স্বািীশের 

মনশেদেে কেে এিং স্বািীর ওপর িার মকছু অমিকার িাি্িািূলক কশর কেওো 

হে।একজন স্তীর সাশথ উত্ি আচরর করা, শলিাস কপাোক, িরর কপাষর 

ইি্ামের ি্িস্া করা স্বািীর োমেত্ব। িাশের সাশথ মিনম্র ও ককািল ি্িহার 

করা, িাশের মিষশে সহনেীল হওো এিং অশহিুক িার সাশথ দুিদে্িহার না 

করা। িাশের ি্িহাশরর ওপর নিরদে্ িারর করা। ইসলাি ক�াষরা কশর কর, 

কিািাশের িশি্ কসই সশিদোত্ি ি্মতি, শর িার পমরিার িথা স্তীর মনকট উত্ি। 

একজন স্বািীর ওপর কিদেি্ হশলা, শস িার স্তীশক েীন কেখাশি, িার সম্ভ্রশির 

মহফারি করশি রথা সাি্ কচটিা করশি। িারা রাশি ককাশনা প্রকার �শরর 

িাইশর করশি না হে, িা জন্ রািিীে ি্িস্া করশি। িার সাশথ ককাশনা প্রকার 

দুিদে্িহার করশি না। স্তীশের অমিকার সম্বমলি কুরআশনর মিশেষ আোি: 

)ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ( ]النساء: ١٩[

“আর কিািরা িাশের সাশথ সেভাশি িসিাস কর। আর রমে কিািরা 

িাশেরশক অপছন্ কর, িশি এিনও হশি পাশর কর, শিািরা ককাশনা মকছুশক 

অপছন্ করছ আর আল্াহ িাশি কিািাশের জন্ অশনক কল্ার রাখশিন।” 

[সূরা আন-মনসা, আোি: ১৯]

রাশি আল্াহ িা‘আলা নারীশের অমিকাশরর মিমভন্ন মেক িুশল িশরশছন। িাশের 

অমিকার মিষশে হােীশসর সংখ্াও অশনক, রাশি িাশের মিষশে সিকদেিা, 

িাশের অমিকার সম্পশকদে গুরুত্ব ও িাশের সাশথ ভাশলা ি্িহাশরর মনশেদেে কেওো 

হশেশছ। শরিন, সহীহ িুখারী ও িুসমলশি আিু হুরােরা রামেোল্াহু আনহু কথশক 

িমরদেি, মিমন িশলন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

1  সহীহ িুসমলি, হােীস নং ১৯৭৮।
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»استوصوا بالنساء خيرًا، فإنَّ املرأة ُخلقت من ضلٍع أعوج، وإنَّ أعوج شيٍء في الضلع 
أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء«

“আর কিািরা নারীশের সাশথ ভাশলা ি্িহার কর। কারর, নারীশের পাঁজশরর 

িাি হাড় কথশক সৃমটি করা হশেশছ, আর পাঁজশরর হাশড়র সিশচশে িাঁকা হাড় 

হশলা, উপমর ভাগ। রমে িাশক মিক করশি রাও িাহশল িুমি কভশঙ্ কফলশল 

আর রমে িুমি িাশক মেশে সংসার করশি চাও িাহশল িাঁকা অিস্াশিই 

কিািাশক িার সাশথ �র সংসার করশি হশি।”1

ইিাি নিিী রহ. িশলন, এ হােীশস নারীশের সাশথ মিনম্র ি্িহার, িাশের 

প্রমি েো, িাশের চামরমত্রক ত্রুমট ও অশসৌজন্ িূলক আচরশরর ওপর নিরদে 

িারর, িাশের জ্ান ও িুমদ্ধ কি হওোর কারশর িারা করসি খারাি আচরর 

কশর িা িরোেি করা, কারর ছাড়াই িাশের িালাক না কেওো ইি্ামে 

মিষশে মিশেষ মনশেদেে কেওো হশেশছ। 

আহিে, আিু োউে, মিরমিরী আিু হুরােরা রামেোল্াহু আনহু কথশক িরদেনা 

কশরন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»أكمُل املؤمنني إميانًا أحسُنهم خلقًا، وخياُركم خياُركم لنسائهم« 

“িুমিনশের িশি্ পুশরাপুমর ঈিানোর হশলা কিািাশের িশি্ রারা আখলাশকর 

মেক মেশে উত্ি। আর কিািাশের িশি্ কসই উত্ি কর কিািাশের স্তীশের 

মনকট উত্ি।”2

ইিাি িুসমলি িার সহীহ-শি জাশির রামেোল্াহু আনহু কথশক িমরদেি মিমন 

িশলন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি মিোে হশজর ভাষশর 

িশলশছন: 

كم أخذمتوهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة  »فاّتقوا الله في النساء، فإنَّ
الله، ولكم عليهنَّ أن ال يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهنَّ 

ضربًا غير مبّرح، ولهنَّ رزقهّن وكسوتهنَّ باملعروف«

“নারীশের মিষশে কিািরা আল্াহশক ভে কর! কারর, শিািরা িাশের আল্াহর 

আিানি মহশসশি গ্রহর কশরছ, আর আল্াহর িারীর দ্ারাই কিািরা িাশের 

1  সহীহ িুখারী আোিুল িুফমরে, হােীস নং ৩৩৩১; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ১৪৬৮।

2  সহীহ িুসমলি: ৫৭/১০।
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হালাল কশরছ। িাশের ওপর কিািাশের মিষশে োমেত্ব হশলা, িারা কখোল 

রাখশি রাশি কিািাশের মিছানাে এিন ককাশনা কলাক না অিস্ান কশর রাশক 

কিািরা অপছন্ কর। রমে িারা এ িরশনর ককাশনা কাজ কশর কিািরা িাশের 

প্রহার কর। িশি িা হশি সহনীে পরদোশে অিানমিক নে। িাশের জন্ কিািাশের 

োমেত্ব কিািরা িাশের মরমরক কেশি িরর কপাষর কেশি উত্ি উপাশে।”1

ইিাি িুসমলি িার সহীহ-শি আিু হুরােরা রামেোল্াহু আনহু কথশক িরদেনা 

কশরন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন,

»ال يْفرك مؤمٌن مؤمنًة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر«

“একজন িুমিন করন অপর িুমিনশক ককাশনা প্রকার �ৃরা না কশর। কারর, 

রমে কিািাশের কাশরা মনকট িার একমট চমরত্র খারাি লাশগ, িার আরও 

অশনকগুশলা মেক আশছ করগুশলার প্রমি সন্তুটি হওো রাে।”2

ইিাি আহিে আিু োউে ও মিরমিরী আশেো রামেোল্াহু আনহা কথশক হােীস 

িরদেনা কশরন, মিমন িশলন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

ما النساء شقائق الرجال«  »إنَّ

“নারীরা পুরুষশেরই অনুরূপ।”3

“স্বভাি-চমরশত্র নারীরা পুরুষশের সিিুল্। িারা িাশেরই েৃটিান্ত। কারর, 

হাওো আলাইমহসসালাি কক আেি আলাইমহসসালাি হশিই সৃমটি কশরশছন। 

এ হােীশস নারীশের সাশথ উত্ি ি্িহার, িাশের প্রমি নম্রিা, েো ও সুন্র 

কিাোিালা করার জন্ আহ্ান করা হশেশছ ও মনশেদেে কেওো হশেশছ।

 চার. ফুফু, খালা, মবান মহমসমব নারীর মযদোদা
ইসলাি কিান, খালা ও ফুফুশের সাশথ উত্ি ি্িহার, িাশের প্রমি েো ও 

অনুগ্রহ করা এিং িাশের অমিকার মিষশে অিগি হওোর জন্ মিশেষ মনশেদেে 

কেে। িাশের সাশথ ভাশলা ি্িহার ও িাশের সহশরামগিা করার কারশর 

িাশের অশনক সওোি ও মিমনিে কেোর কথাও ইসলাি ক�াষরা কশর। 

1  সহীহ িুসমলি, হােীস নং ১২১৮।

2  সহীহ িুসমলি, হােীস নং ১৪৬৯।

3  আহিে: ২৭৭/৬; আিু োউে, হােীস নং ২৩৬; মিরমিরী, হােীস নং ১১৩।
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ইিাি িুখারী আোিুল িুফরাশে এিং ইিন িাজাহ মিকোি ইিন িামে কারাি 

কথশক হােীস িরদেনা কশরন, মিমন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি 

িলশি শুশনশছন, মিমন িশলন, 

ثم  بآبائكم،  يوصيكم  ثمَّ  بأّمهاتكم،  يوصيكم  ثمَّ  بأّمهاتكم،  يوصيكم  اللَه  »إنَّ 
يوصيكم باألقرب فاألقرب«. 

“আল্াহ িা‘আলা কিািাশের িািাশের মিষশে কিািাশের সিকদে কশরন, 

িারপর আিাশরা মিমন কিািাশের িািাশের মিষশে উপশেে কেন, িারপর 

মিমন কিািাশের মপিাশের মিষশে উপশেে কেন। িারপর রারা কিািাশের 

অমি কাশছর আত্মীে িাশের মিষশে, িারপর রারা কিািাশের কাশছর আত্মীে 

িাশের মিষশে।”1

ইিাি মিরমিরী ও আিু োউে আিু সাঈে খুেরী রামেোল্াহু আনহু কথশক 

হােীস িরদেনা কশরন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন,

»ال يكون ألحٍد ثالث بناٍت، أو ثالث أخوات فيحسن إليهنَّ إالَّ دخل اجلّنة« 

“রমে ককাশনা কলাশকর মিনমট কন্া সন্তান অথিা মিনজন কিান থাশক, িারপর 

কস িাশের প্রমি েো অনুগ্রহ কশর লালন-পালন কশর, আল্াহ িা‘আলা িাশক 

অিে্ই জান্নাশি প্রশিে করাশিন।”2

সহীহ িুখারী িুসমলশি আশেো রামেোল্াহু আনহা কথশক িমরদেি, রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»الرحم شجنٌة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله«

“আত্মীেিা হশলা, আল্াহর পক্ হশি একমট িন্ধন, শর ি্মতি িার সম্পকদেশক 

অটুট রাশখ আল্াহ িা‘আলা িার সাশথ সম্পকদে অটুট রাখশি, আর কর িার 

সম্পশকদে মিমচ্ন্ন কশর আল্াহ িা‘আলা িার সাশথ সম্পকদেশক মচহ্ন কশর।”3

সহীহ িুখারী িুসমলশি আনাস রামেোল্াহু আনহু কথশক িমরদেি, রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»من أحبَّ أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه« 
1  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৬০; ইিন িাজাহ, হােীস নং ৩৬।

2  মিরমিরী, হােীস নং ১৯১২; আিু োউে, হােীস নং ৫১৪।

3  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৫৯৮৯; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ২৫৫৫।



নারীর অধিকার প্রধিষ্ায় ইসলাম

58

“কর ি্মতি চাে কর, আল্াহ িা‘আলা িার জন্ িার মরমরশকর িশি্ িরকি োন 

করুক এিং িার িন সম্পমত্ আরও িামড়শে মেক, শস করন আত্মীেিা সম্পকদে 

িজাে রাশখ এিং মনকট আত্মীেশের সাশথ ককাশনা ভাশি সম্পকদে নটি না কশর।”1

এিনমক রমে ককাশনা নারী অপমরমচিও হশে থাশক- িার সাশথ ককাশনা আত্মীে 

িন্ধন না থাশক, শসও রখন ককাশনা মিপশে পশড় অথিা িার ককাশনা প্রশোজন 

কেখা কেে, িাশকও সহশরামগিা করার প্রমি ইসলাি মনশেদেে মেশেশছ। আল্াহ 

িা‘আলা কুরআশন করীশি এিং রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি 

িার হােীশস এ িরশনর অসহাে নারী ও পুরুষশের সহশরামগিা করা এিং 

িাশের প্রমি েো ও অনুগ্রহ করার জন্ মিশেষভাশি উৎসাহ প্রোন কশরন 

এিং নারীশের সহশরামগিা করার ওপর আল্াহ িা‘আলা অশনক সাওোি ও 

মিমনিে ক�াষরা কশরন।

সহীহ িুখারী িুসমলশি িমরদেি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

 »الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي ال يفتر، 
أو كالصائم الذي ال يفطر«

“অসহাে েমরদ্র কলাক ও মিিিা স্তীশলাশকর সহশরামগিা করা, আল্াহর রাশহ 

মজহাে করার নািান্তর। অথিা মিরািহীন রাি কজশগ ইিােিকারীর িশিা 

অথিা কস সাওি পালনকারীশের িশিা কর কখশনা সাওি ভঙ্ কশর না।”2

এখাশন ইসলাি নারীশের কর িান-িরদোো ও অমিকার মেশেশছ, শস সম্পশকদে 

একমট সংমক্প্ত আশলাচনা কুরআন ও হােীশসর আশলাশক িুশল িরা হশলা। 

আর িশন রাখশি হশি, ইসলাি নারীশের কর অমিকার মেশেশছ, িাশের প্রমি 

সহশরামগিা, সহিমিদেিা ও সহানুভূমির কর উোহরর সৃমটি কশরশছ, িার নূন্িি 

অমিকারও অন্ ককাশনা িিদে িা িিিাশে পাওো রাে না। রমে আল্াহর এ 

িহান েীন ছাড়া অন্ ককাশনা িশিদে এর সািান্ও নারীশের অমিকার কেওো 

হি, িাহশলও আিরা আিাশের িনশক িুঝ মেশি পারিাি। 

  

1  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৫৯৮২; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ২৫৫৭।

2  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৬০০৭; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ২৯৮২।
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ইসলাি িুসমলি নারীশের কর সম্ান মেশেশছ, িার জ্বলন্ত প্রিার হশলা, 

িুসমলিশের অন্তশর িাশের কিশেশের মিষশে অি্মিক আত্মসম্ানশিািশক সুেৃঢ় 

কশর মেশেশছন। িলা িাহুল্ কর, এমট অিে্ই একমট পছন্নীে ও িহান চমরত্র, 

রা আল্াহ িা‘আলা মনশজই একজন িুসমলশির অন্তশর কগঁশথ মেশেশছন, রার 

ফশল একজন িুসমলি িাশের কিশেশেরশক �র কথশক কির হশি ও একা একা 

সফর করশি �ৃরার কচাশখ কেশখ এিং িাশের পেদো-হীনিাশক ককাশনা ক্রশিই 

কিশন কনে না। িারা িাশের নারীশের পুরুষশের সািশন করশি ও িাশের সাশথ 

অিাি কিলা-শিো করশি মনশষি কশর। নারীশের ইজিি সম্ান রক্াে িারা 

িাশের জীিনশক উৎসগদে করশিও ককাশনা প্রকার কুঠোশিাি কশর না। 

অপর মেশক রারা িাশের িা-শিানশের ইজিি সম্ান রক্ার জন্ েত্রুর 

কিাকাশিলা কশর, িাশের জন্ রতি িা জীিন কেে, ইসলাি িাশেরশক 

িুজামহে িশল আখ্া মেশেশছ এিং রারা এ িরশনর কাশজ মনশজর জীিনশক 

মিমলশে কেশি িাশক েহীশের িরদোো কেওো হশি িশল ইসলাি জামনশে 

মেশেশছ। কারর সাঈে ইিন রাশেে হশি িমরদেি মিমন িশলন, আমি রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্ািশক িলশি শুশনমছ, মিমন িশলন, 

 »من ُقتل دون ماله فهو شهيد، ومن ُقتل دون دمه فهو شهيد، ومن ُقتل دون دينه 
فهو شهيد، ومن ُقتل دون أهله فهو شهيد«

“শর ি্মতি িার সম্পেশক রক্া করশি মগশে িারা রাে কস অিে্ই েহীে, 

আর কর ি্মতি িার েীশনর জন্ িারা রাে, শসও েহীে। আর কর ি্মতি িার 

পমরিাশরর মহফারি করশি মগশে িারা রাে কসও েহীে।”1 

শুিু িাই নে িরং ইসলাি আত্মসম্ানশিািশক ঈিাশনর একমট গুরুত্বপূরদে চমরত্র 

1  আিু োউে, হােীস নং ৪৭৭২; মিরমিরী, হােীস নং ১৪২০।
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িশল আখ্ামেি কশরশছ। িুমগরা ইিন শুিা রামেোল্াহু আনহু কথশক িমরদেি, 

মিমন িশলন, সাঈে ইিন ওিাো িশলন, রমে আমি আিার স্তীর সাশথ ককাশনা 

অপমরমচি পুরুষ কেমখ, িাহশল আমি ককাশনা প্রকার কালশক্পর না কশর িাশক 

সাশথ সাশথ হি্া কশর কফলি। িার কথামট রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওোসাল্াি এর েরিাশর কপৌছশল রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি 

িলশলন, 

»تعجبون من غيرة سعد؟ ألنا أغير منه، واللُه أغير مني، ومن أجل غيرة الله حّرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن متفق عليه«

“শিািরা সা‘আে রা. এর আত্মসম্ান কেশখ আশ্চরদে হচ্, িশন রাখশি আমি 

িার কচশেও কিমে আত্মসম্াশনর অমিকারী। আল্াহ িা‘আলা আিার কচশে 

আরও কিমে আত্মসম্াশনর অমিকারী। এ কারশরই আল্াহ িা‘আলা প্রকাে্ ও 

কগাপনীে রািিীে সকল অশ্ীল কাজশক হারাি কশরশছন।”1

 আিু হুরােরা রামেোল্াহু আনহু কথশক িমরদেি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওোসাল্াি এরোে কশরন, 

»إنَّ الله يغار، وإنَّ املؤمن. يغار، وإنَّ من غيرة الله أن يأتي املؤمن ما حّرم الله عليه 
متفق عليه« 

“আল্াহ িা‘আলা আত্মসম্ানশিাশির কারশর ক্ুব্ধ হশে থাশকন এিং একজন 

ঈিানোরও প্রমিিােী হশে থাশক। আল্াহর মিক্ুব্ধিা িা �ৃরার কারর হশলা, 

একজন িুমিন িান্া আল্াহ িা‘আলা রা হারাি কশরশছন িাশি মলপ্ত হশে 

পড়া।”2 

রাশের িশি্ আত্মসম্ান ও আত্ম-িরদোোশিাি িলশি মকছু কনই, িাশেরশক 

হােীশসর ভাষাে োইেূস িলা হশে থাশক। “শর িার পমরিারশক পরপুরুশষর 

সাশথ অন্াে করশি কেশখ িা স্বীকৃমি কেে, শকাশনা প্রকার প্রমিিাে কশর না। 

এ িরশনর কলাকশের মিষশে হােীশস কমিন হুমেোমর উচ্চারর করা হশেশছ। 

করিন, আব্দুল্াহ ইিন উিার রামেোল্াহু আনহুিা কথশক িমরদেি, রাসূল 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

1  সহীহ িুখারী, হােীস নং ২৮৪৬; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ১৪৯৯।

2  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৫২২৩; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ২৭৬১।
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 »ثالثٌة ال ينظرالله عّز وجلَّ إليهم يوم القيامة: العاقُّ لوالديه، واملرأة املترّجلة، 
والديوث رواه أحمد وغيره.«

“আল্াহ িা‘আলা মকোিশির মেন মিন ি্মতির মেক ককাশনা প্রকার ভ্রূশক্প 

করশিন না, এক- শর িািা-মপিার নাফরিানী কশর, দুই- পেদোহীন িমহলা, 

মিন- শর পুরুষ িার স্তীর অন্ােশক প্ররেে কেে।”1

ইমিহাশস অশনক �টনা পাওো রাে, রাশি একজন িুসমলি িার িা-শিানশের 

ইজিি রক্াে মক িরশনর আত্মসম্াশনর পমরচে মেশেশছ িার প্রিার মিশল। 

িাশের মিষশে প্রমিিাে করশি মগশে মক িরশনর ভূমিকাে অিিীরদে হি, িার 

অশনক েৃটিান্ত ইমিহাশস অমিস্মররীে হশে থাকশি। 

এ মিষশে একমট আশ্চরদেজনক �টনা আল্ািা ইিনুল জাওরী রহ. িার আল-

িুন্তারাি মকিাশি িুহাম্াে ইিন িুসা আল-কারী কথশক উশল্খ কশরন। মিমন 

িশলন, দুইেি মছোমে মহজরীশি আমি রাঈ নগশর িুসা ইিন ইসহাশকর িজমলশস 

উপমস্ি হই। িখন িার িজমলশে একজন িমহলা িার অমভভািকশের মনশে 

উপমস্ি হশলা এিং অমভভািকরা িমহলামটর স্বািীর মনকট কিাহরানা মহশসশি 

পাঁচেি মেনার পাশি িশল োমি কশর। মকন্তু িমহলার স্বািী িা অস্বীকার করল। 

মিচারক িমহলার অমভভািকশের িলল, শিািরা কিািাশের োমির পশক্ 

সাক্ীশের উপমস্ি কর। িখন িারা িলল, হ্াঁ আিরা সাক্ী মনশে আসমছ। 

সাক্ীশের িি্ হশি একজন সাক্ী োমি করল, শস িমহলামটশক কেখশি, রাশি 

সাক্্ কেোর সিে িমহলার মেশক ইোরা কশর কথা িলশি পাশর। ফশল 

একজন সাক্ী োমড়শে িমহলাশক সশম্বািন কশর িলল, িুমি োড়াও এিং সিার 

সািশন এশস রাও। এ কথা কোশন িমহলামটর স্বািী োমড়শে িলল, শিািরা মক 

িলছ? শস িলল, িারা কিািার স্তীশক কেখশি, রাশি িারা রার পশক্ সাক্ী 

মেশচ্, িাশক ভাশলাভাশি মচনশি পাশর। িখন স্বািী িলল, শহ কাজী সাশহি 

আমি সাক্ী মেমচ্ কর, আিার স্তী আিার মনকট কর কিাহর োমি করশছ, সমি্ 

সমি্ কস আিার মনকট িা পাশি। আমি িার োমি অনুরােী অল্পমেশনর িশি্ 

িার কেনা মেশে কেি। িশি কস িার কচহারা খুলশি না এিং কলাক সম্ুশখ কস 

উপমস্ি হশি না। িারপর িমহলামট িার স্বািীর মিষশে সি্ কথামট িলল 

1  িুসনাশে আহিে, হােীস নং ১২৭।
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এিং জামনশে মেশে িলল কর, আমি কাজীশক সাক্্ করশখ িলমছ, আমি আিার 

পাওনা কিাহরানা আিার স্বািীশক োন কশর মেলাি এিং দুমনোও আশখরাশি 

আমি িাশক োেিুতি িশল ক�াষরা করলাি। এ েৃে্ কেশখ কাজী-মিচারক 

িলল, এ �টনাশক ইমিহাশস উন্নি চমরশত্রর অন্িি েৃটিান্ত মহশসশি মলমপিদ্ধ 

করা হশি।

িূলিঃ �টনামট উন্নি চমরশত্রর অন্িি একমট েৃটিান্ত, উন্নি মেটিাচার ও 

িূল্িান উপশেেিূলক। আিরা িলি িারা ককাথাে আজ রারা িাশের িা-

কিানশের ইজিি রক্াে এমগশে আসশছ না এিং িাশের পমরিাশরর কলাশকরা 

রখন অন্াে অশ্ীল কাশজ মলপ্ত হে, িখন িারা িার ককাশনা প্রমিিাে কশর না। 
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রারা ইসলাশির মিমি-মিিান ও ইসলামি আেেদে সম্পশকদে গভীরভাশি মচন্তা 

করশি, শস অিে্ই কেখশি পাশি কর িূলিঃ ইসলািই নারীশের রুলুি-মনরদোিন 

কথশক রক্া করশছ ও িাশের মফিনা-ফ্াসাে হশি িুমতি মেশেশছ। একজন নারী 

ইসলাশির অনুোসশনর আওিাে ও ইসলাশির সুেীিল ছাোিশল অি্ন্ত 

পমিত্র, উন্নি ও সশন্তাষজনক জীিন রাপন কশর। ইসলািী অনুোসন কিশন 

রারা জীিন রাপন করশি িাশের জীিন হশি সুন্র, শলেে-িুতি ও পমরচ্ন্ন। 

থাকশি না ককাশনা অোমন্ত, মিেৃঙ্খলা ও েূষর। শকাশনা ষড়রন্ত্র িাশের স্পেদে 

করশি পারশি না। ইসলাশির পূশিদে জামহমলে্াশির রুশগর নারীশের অিস্া 

ককিন মছল, ইসলাশির রুশগর নারীশের অিস্া সম্পশকদে পরদোশলাচনা করশল 

দুশের িশি্ পাথদেক্ স্পটি হশি।

ইিাি িুখারী িার সহীহ-শি উরওো ইিন রুিাইর রামেোল্াহু আনহু কথশক 

িরদেনা কশরন কর, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াশির স্তী আশেো 

রামেোল্াহু ‘আনহা িশলন, 

كان على  النكاح في اجلاهلية  أنَّ  أخبرته:  بيِّ  النَّ زوج  الله عنها  »أنَّ عائشة رضي 
أو  جل وليته  الرَّ إلى  جُل  الرَّ اليوم، يخطب  الناس  أنحاء: فنكاح منها نكاح  أربعة 
إذا طهرت من  الرجل يقول المرأته  ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان 
ها أبدًا حتى  طمثها: أرسلي إلى فالن فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها وال ميسُّ
يتبني حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبني حمُلها أصابها زوجها 
ما يفعل ذلك رغبة في جنابة الولد، فكان هذا النكاح نكاَح االستبضاع،  ، وإنَّ إذا أحبَّ
هم يصيبها، فإذا  املرأة كلُّ العشرة، فيدخلون على  هط دون  الرَّ ونكاح آخر يجتمع 
حملت ووضعت ومرَّ ليل بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم 
أن ميتنع، حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد 
ت باسمه، فيلحق به ولدها، وال يستطيع  ي من أحبَّ ولدت، فهو ابنك يا فالن، تسمِّ
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أن ميتنع عنه الرجل، والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثيرون، فيدخلون على املرأة 
ال متنع من جاءها وهنَّ البغايا، كنَّ ينصنب على أبوابهنَّ الرايات تكون عَلمًا، فَمن 
، فإذا حملت إحداهنَّ ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم  أرادهنَّ دخل عليهنَّ
القافة، ثم أحَلقوا ولَدها بالذي يرون، فالتاطته به، وُدعي ابنه ال ميتنع من ذلك، 

ه إالَّ نكاح الناس اليوم« ا ُبعث محمد باحلقِّ هدم نكاح اجلاهلية كلِّ فلمَّ

“জাশহমলে্াশির রুশগ মিিাহ মছল চার প্রকার: 

এক- িিদেিাশন িানুষ করভাশি মিিাহ কশর- শকাশনা ি্মতি কাশরা অমভভািক 

অথিা ককাশনা কিশের মনকট মিিাশহর প্রস্তাি কশর। িারপর কস িাশক কিাহরানা 

মেশে মিিাহ কশর। 

দুই- স্বািী িার স্তীশক িলি, িুমি কিািার অপমিত্রিা হশি পমিত্র হশল 

অিুশকর মনকট মগশে িার কাছ কথশক িুমি উপশভাগ করার আকাঙ্কা প্রকাে 

কর। িারপর িার স্বািী িাশক সম্পূরদে আলাো কশর রাখি এিং রিমেন পরদেন্ত 

ঐ কলাক রার সাশথ কস করৌনাচাশর মলপ্ত হশেমছল, িার কথশক গভদেিারর না করা 

পরদেন্ত কস িাশক স্পেদে করি না। আর রখন কস গভদেিারর করি, িখন চাইশল 

কস িার সাশথ সংসার করি। অথিা ইচ্া করশল কস নাও করশি পারি। আর 

িাশের এ িরশনর অননমিক কাজ করার উশদেে্ হশলা, রাশি িাশের গশভদে 

কর সন্তান আসশি িা করন কিাটা িাজা ও সুিাি কেশহর অমিকারী হে। এ 

মিিাহশক জামহমল রুশগ মনকাশহ ইশস্তিরা িশল আখ্ামেি করা হি। 

মিন- েেজশনর কচশে কি সংখ্ক কলাক একত্র হি, িারা সকশলই পালাক্রশি 

একজন িমহলার সাশি সঙ্ি করি। শস িাশের কথশক গভদেিারর করার পর 

রখন সন্তান প্রসি করি এিং কশেকমেন অমিিামহি হি, িখন কস প্রমিমট 

কলাশকর মনকট িার কাশছ উপমস্ি হওোর জন্ খির পািাি। 

মনেি হশলা, শস রাশের মনকট সংিাে পািাশিা। মনেি হশলা কস রাশের মনকট 

সংিাে পািাশিা িাশের ককউ িা অস্বীকার করশি পারশিা না। ফশল িারা 

সকশল িার সািশন একত্র হি। িখন কস িাশের িলি কিািরা অিে্ই 

কিািাশের মিষশে অিগি আছ। আমি এখন সন্তান প্রসি করমছ এর োমেত্ব 

কিািাশের কর ককাশনা একজনশক মনশি হশি। িারপর কস রাশক পছন্ করি 

িার নাি িশর িাশক িলি এমট কিািার সন্তান। এভাশিই কস িার সন্তানশক 
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িাশের একজশনর সাশথ সম্পৃতি কশর মেি। িখন কলাকমট িাশক ককাশনা 

ভাশিই মনশষি করশি পারি না। 

চার- অসংখ্ িানুষ ককাশনা এক িমহলার সাশথ করৌন কশিদে মিমলি হি। িার 

অভ্াস মছল করই, িার মনকট আসশিা কস কাউশক মনশষি িা িািা মেি না। এ 

িরশনর িমহলারা হশলা, ি্মভচারী িমহলা। িারা িাশের েরজাে মনেেদেন স্াপন 

করি, রাশি িানুষ িুঝশি পারি কর, এখাশন ককাশনা করৌনাচারই িমহলা আশছ 

কর ককউ ইচ্া কশর কস িার মনকট প্রশিে করশি পাশর। িারপর রখন িারা 

গভদেিিী হি এিং সন্তান প্রসি করি, িারা সিাই িার মনকট একত্র হি এিং 

একজন গরকশক ডাকা হি। শস রাশক ভাশলা িশন করি, িার সাশথ সন্তানমটশক 

সম্পৃতি কশর মেি এিং িাশক িার কছশল িশল আখ্ামেি করা হশিা। মনেি 

হশলা গরক রাশক পছন্ করশি কস িাশক অস্বীকার করশি পারশিা না। 

এভাশিই চলশি মছল আরিশের সািামজক অিস্া ও িাশের নারীশের করুর 

পমররমি। িারপর রখন রাসূল রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্ািশক 

সশি্র িারী মেশে দুমনোশি কপ্ররর করা হশলা, রাসূল জাশহমলে্াশির রুশগর 

সি মিিাহ প্রথাশক িাে মেশলন এিং একিাত্র িিদেিাশন প্রচমলি মিিাহশক মিমন 

স্বীকৃমি মেশলন।”1 

এ ছাড়াও জাশহমল রুশগ নারীশের চিুষ্পে জন্তু ও পশর্র িি িাজাশর মিমক্র 

করা হি, িাশের ি্মভচার ও অনাচাশরর ওপর িাি্ করা হি, িাশের সম্পশের 

িামলক হি মকন্তু িারা িামলক হি না, িারা মনশজরা অশন্র িামলকানাে থাকি 

মকন্তু িারা মনশজরা িামলক হি না। িাশের স্বািীরা িাশের িন সম্পমত্শি ি্ে 

করশি পারি মকন্তু িারা িাশের স্বািীশের সম্পমত্শি ককাশনা প্রকার ি্ে 

করশি পারশিা না। এিন মক মিমভন্ন কেশে পুরুষরা এ মনশে িিমিশরাি করশিা 

কর, নারীরা মক রশতি িাংশস গড়া পুরুশষর িিই িানুষ না অন্ ককাশনা িস্তু? 

িাশের এ িাশের এ িিমিশরাশির কপ্রক্াপট পারশস্র একজন সিাজ মিজ্ানী 

এ মসদ্ধান্ত কেন কর, নারীরা ককাশনা িানুষ নে িারা এক প্রকার জীি রাশের 

ককাশনা আত্মা িা স্ামেত্ব িলশি মকছু কনই। িশি িাশেরও কগালািী করা ও 

কখেিি করা কিদেি্। িারা িাশের কিািা উট ও কুকুশরর িশিা কিািা িামনশে 

1  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৫১২৭।
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রাখশিা রাশি িারা ককাশনা কথা িলশি না পাশর এিং হাসা-হামস করশি না 

পাশর। কারর, িারা হশলা েেিাশনর িন্ত্র। 

িাশের মনেশির সিশচশে িারাত্মক মেক হশলা, িাি িার কিশেশক মিমক্র করি, 

এর কচশে আরও আশ্চরদে হশলা, মপিার জন্ িার কিশেশক হি্া করা এিনমক 

জীিন্ত কপ্রামথি করারও অমিকার আশছ। িাশের িশি্ কিক আরিশের মিিান 

মছল নারীশের রমে হি্া করা হে, িাহশল পুরুশষর ওপর ককাশনা মকসাস িা 

মেোি মেশি হশি। িাশের সিাশজ নারীশের প্রমি এি কিমে রুলুি মনরদোিন 

করা হি, িাশি নারীশের জীিশনর ককাশনা িূল্ মছল না িাশের জীিনটা মছল 

মিষাতি এিং মিতিিাপূরদে। এখন পরদেন্ত ইসলাশির আেশেদের িামহশর মগশে রারা 

জীিন রাপন করশছ, িিদেিাশন িারা অসহনীে এক রন্ত্ররার িশি্ জীিন রাপন 

করশছ। িারা অি্ন্ত কশটির িশি্ আশছ। রার ফশল অিুসমলি নারীরা িাশের 

জীিশনর প্রমি অমিষ্ঠ হশে এ কািনা করশছ কর, রমে আিরা িুসমলি সিাশজ 

িসিাস করশি পারিাি। 

একজন মিখ্াি কলখক িাস আিুরে, িশল, আিাশের কিশেশের জন্ �শরর 

িামহশর মগশে মিমভন্ন কল কারখানাে কাজ করা হশি িারা িাশের মনজ গৃশহ 

অিস্ান কশর �শরর কাজকিদে সিািান করা অশনক উত্ি। কারর, নারীরা রখন 

�শরর িামহশর রাে িখন িাশের জীিশনর কসৌন্রদে মচরিশর ধ্ংস হশে রাে। 

মিমন আরও িশলন, আফশসাস রমে আিাশের কেে িুসমলি কেশের িি হি, 

িাহশল কিনা ভাশলা হি! িুসমলি কেশে নারীরা পমিত্র ও ইজিি-সম্াশনর 

অমিকারী। িাশের ইজিি সম্াশনর ওপর ককাশনা আ�াি আশস না। িাশের 

সাশথ �শরর সন্তানশের সাশথ কর িরশনর আচরর করা িাই করা হশে থাশক। 

আিাশের ইংমলে কেশের জন্ এর কচশে খারাি আর মক হশি পাশর আিরা 

আিাশের নারীশের নাপাশকর েৃটিান্ত িামনশে করশখমছলাি। আিাশের এ িরশনর 

করুর পমররমি ককন? আিরা ককন আিাশের কিশেশের জন্ এিন িরশনর কাজ 

মনিদোরর কমর না রা িাশের স্বভাশির সাশথ মিশল। শরিন িারা �শরর কাজগুশলা 

আঞ্জাি কেশি, িাচ্চাশের লালন পালন করশি, পুরুষশের কখেিি করশি ইি্ামে 

এিং পুরুষরা করসি কাজ কশর িা হশি িারা সম্পূরদে মিরি থাকশি। এশি িাশের 

ইজিি সম্ান মিক থাকশি এিং িাশের িরদোো অক্ুণ্ণ থাকশি।
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ইসলাি নারীশের জন্ এিন সি মনেি-নীমি ও মিমি-মনশষি মেশেশছন, রা 

পালন করশল একজন নারী িার পমিত্রিা রক্া করশি সক্ি হে, সিীত্ব মিক 

থাশক এিং ইজিি সম্ান রক্া পাে। আল্াহ িা‘আলা নারীশের পেদো করার 

মনশেদেে কেন, িাশের �শর অিস্ান করার মনশেদেে কেন, িাশের ননে-পেদোহীন, 

সুগমন্ধ লামগশে ও কসশজ-গুশজ �র কথশক কির হশি ও ককাথা সফর করশি 

মনশষি কশর। এছাড়াও নারী পুরুশষর এক সাশথ কিলা কিো, িাশের সাশথ 

পেদোহীন কথািািদো কথশক মনশষি কশরন।

আর এসি আশেে মনশষি ও মিমি-মিিান এজন্ রাখা হশেশছ রাশি নারীরা 

িাশের মফিনা ফ্াসাে, অশ্ীল কারদেকলাপ, হশি রক্া করশি পাশর। িাশের 

সিীশত্বর ওপর রাশি ককাশনা প্রকার আ�াি না আশস। আল্াহ িা‘আলা 

নারীশের সম্ভ্রি রক্াে কর সি মিমি মিিান আশরাপ কশরশছ িা মননেরূপ: 

 এক. পদদো 
এর অথদে হশলা, নারীরা িাশের পুশরা েরীর ও হাি-পা কচহারা কডশক রাখশি, 

রাশি অপমরমচি ককাশনা কলাক িাশের েরীশরর ককাশনা অঙ্ কেখশি না পাে। 

িাশের কসৌন্রদে অিশলাকন করশি না পাশর। আল্াহ িা‘আলা িশলন,

)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ( ]االحزاب: ٥٩[
“শহ নিী, িুমি কিািার স্তীশেরশক কন্াশেরশক ও িুমিনশের নারীশেরশক 

িল, িারা করন িাশের মজলিাশির মকছু অংে মনশজশের উপর ঝুমলশে 

কেে, িাশেরশক কচনার ি্াপাশর এটাই সিশচশে কাছাকামছ পন্া হশি। ফশল 

িাশেরশক কটি কেওো হশি না। আল্াহ িা‘আলা অি্ন্ত ক্িােীল, পরি 

েোলু।” [সূরা আল-আহরাি, আোি: ৫৯]
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)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ             

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  
جئ( ]االحزاب: ٥٣[

“আর রখন নিীপত্ীশের কাশছ কিািরা ককাশনা সািগ্রী চাইশি, িখন পেদোর 

আড়াল কথশক চাইশি; এমট কিািাশের ও িাশের অন্তশরর জন্ অমিকির 

পমিত্র। আর আল্াহর রাসূলশক কটি কেওো এিং িার (িৃিু্র) পর িার 

স্তীশেরশক মিশে করা কখশনা কিািাশের জন্ সঙ্ি নে। মনশ্চে এমট আল্াহর 

কাশছ গুরুির অপরাি।” [সূরা আল-আহরাি, আোি: ৫৩]

 দুই. মকামনা প্রকার প্রময়াজন ছািা ঘমরর বামহমর যাওয়া 
মনমষদ্ধ:

আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ( ]االحزاب: ٣٢-٣٣[

“আর কিািরা কিািাশের মনজ গৃশহ অিস্ান করশি এিং প্রাক-জাশহলী রুশগর 

িশিা কসৌন্রদে প্রেেদেন কশরা না।” [সূরা আল-আহরাি, আোি: ৩৩]

ইিাি মিরমিরী িার সুনাশন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি কথশক 

িরদেনা কশরন, মিমন িশলন, 

»املرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان« 

“নারীরা হশলা, লজিািিী িারা রখন �র কথশক কির হে েেিান িাশের মেশক 

িাথা উচু কশর কেশখ।” [মিরমিরী, হােীস নং ১১৭৩] 

 মিন. মকামনা প্রময়াজমন কামরা সামে কো বলমি হমল কযন 
ককদেে ভাষায় কো বমল, িামদর সামে নরম ও ককামল 
ভাষায় কো বলমব না:

আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]االحزاب: ٣٢[

“িশি (পরপুরুশষর সাশথ) শকািল কশঠে কথা িল না। িাহশল রার অন্তশর 
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ি্ামি রশেশছ কস প্রলুব্ধ হে। আর কিািরা ন্াে সংগি কথা িলশি।” [সূরা 

আল-আহরাি, আোি: ৩২]

 চার. মকামনা পুরুমষর সামে একান্ত হমি পারমব না

সহীহ িুখারী ও িুসমলশি আব্দুল্াহ ইিন আব্াস রামেোল্াহু আনহুিা কথশক 

িমরদেি, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»اليخلونَّ رجل بامرأة إالَّ مع ذي محرم«

“শকাশনা পুরুষ করন ককাশনা িমহলার সাশথ িাহরাি ছাড়া একাকার না হে।”1

 পাঁচ. পুরুষমদর সামে কমলা-মমো করা হমি মবরি োকমব:

হােীস দ্ারা প্রিামরি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

ها أولها«  »خير صفوف النساء آخرها، وشرُّ

“িমহলাশের জন্ উত্ি কািার হশলা, শেষ কািার আর ক্মিকর কািার 

হশলা, প্রথি কািার।”2

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি রখন সালাি আোে করশি 

িসমজশে রাে িখন আশেে কেন রাশি িারা পুরুষশের সাশথ মিশে। সুিরাং 

িসমজশের িাইশর িাশের সাশথ কিোর ককাশনা অিকােই থাশক না। নারীর 

পুরুশষর সাশথ কিলা-শিো করশল অশনক ক্মি ও মিপশের সম্ভািনা থাশক। 

পূশিদে এ মিষশে মকছু আশলাচনা করা হশেশছ। 

ছে. িাহরাি ছাড়া ককাথাও সফর করশি রাশি না

সহীহ িুসমলশি আিু হুরােরা রামেোল্াহু আনহু কথশক িমরদেি, রাসূলুল্াহ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»ال يحلُّ المرأة أن تسافر إالَّ ومعها ذو محرم منها«

“একজন নারীর জন্ িার িাহরাি ছাড়া সফর করা হালাল নে”।3

1  সহীহ িুখারী, হােীস নং ৫২৩৩; সহীহ িুসমলি, হােীস নং ১৩৪১।

2  সহীহ িুসমলি, হােীস নং ৪৪০।

3  সহীহ িুসমলি, হােীস নং ১৩৩৮
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 সাি. ঘর কেমক কবর হওয়ার সময় সাজ সজ্া ও সুগমধি 
লামগময় কবর হমব না

ইিাি িুসমলি িার সহীহ-শি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি কথশক 

িরদেনা কশরন, মিমন িশলন, 

»إذا شهدت إحداكنَّ املسجَد فال َتمسَّ طيبًا«

কিািাশের নারীশের কথশক ককউ রমে িসমজশে আশস কস করন ককাশনা িরশনর 

সুগমন্ধ ি্িহার না কশর।”1

ইিাি আহিে রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি কথশক িরদেনা কশরন, 

মিমন িশলন, 

ت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكلُّ  »أميا امرأة استعطرت ثم خرجت، فمرَّ
عني زانية«

“রমে ককাশনা নারী সুগমন্ধ ি্িহার কশর �র কথশক কির হে, অিঃপর কস িানুষ 

রাশি িার কথশক সুগমন্ধ অনভি কশর কস জন্ কস িানুশষর পাে মেশে অমিক্রি 

কশর, িা হশল কসও একজন ি্মভচামরনী এিং িার প্রমিমট েৃমটি ি্মভচারী।”2 

 আট. িার মদমক ককামনা পুরুষমলাক িাকামল িার প্রমি 
ককামনা ভ্রূমষেপ করমব না

আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ( ]النور: ٣١[

“আর িারা কর মনশজশের কগাপন কসৌন্রদে প্রকাে করার জন্ সশজাশর 

পােচাররা না কশর।” [সূরা আন-নূর, আোি: ৩১]

 নয়. পুরুষমদর মদমক িাকামনার কেমক দৃমটি অবনি রাখমব:
নারীরা পুরুষশের মেশক িাকাশি না। আল্াহ িা‘আলা িশলন, 

)ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ( 

]النور: ٣١[

1  সহীহ িুসমলি, হােীস নং ৪৪৩।

2  আহিাে, হােীস নং ৪১৮।
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“আর িুমিন নারীশেরশক িল, িারা িাশের েৃমটিশক সংরি রাখশি এিং িাশের 

লজিা-স্াশনর মহফারি করশি। আর রা সািাররি প্রকাে পাে িা ছাড়া িাশের 

কসৌন্রদে িারা প্রকাে করশি না।” [সূরা আন-নূর, আোি: ৩১]

 দে. আল্াহর ইবাদি ও িার মনমদদেোবলীর মহফাযি করমব 

)ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  

ڑ     ڑ  ک  ک   ک( ]االحزاب: ٣٢-٣٣[
“আর কিািরা সালাি কাশেি কর, রাকাি প্রোন কর এিং আল্াহ ও িার 

রাসূশলর আনুগি্ কর। শহ নিী পমরিার, আল্াহ কিা ককিল চান কিািাশের 

কথশক অপমিত্রিাশক েূরীভূি করশি এিং কিািাশেরশক সম্পূরদেরূশপ পমিত্র 

করশি।” [সূরা আন-নূর, আোি: ৩৩]

আল্াহ িা‘আলা নারীশের জন্ করসি মিমি-মিিান মেশেশছ, িা সিই নারীশের 

মনরাপত্া ও িাশের িান সম্াশনর মহফারি করার জন্ই মেশেশছন। সুিরাং 

এ কথা িলা িাহুল্ কর, আল্াহ িা‘আলার মন‘আিি অনুগ্রহ নারীশের ওপর 

অসংখ্ ও অশনক কিমে। ফশল ইসলাশির িশি্ই িাশের জন্ মনমহি রশেশছ 

িাশের কল্ার। একিাত্র ইসলািই মনমশ্চি করশছ িাশের মনরাপত্া এিং 

গ্ারামটি মেশেশছ িাশের িান িরদোো রক্ার। ইসলাি নারীশের কথশক রািিীে 

মফিনা ফ্াসাে েূর কশরশছ, রাশি িারা দুমনোশি পাক-পমিত্র জীিন রাপন 

করশি পাশর এিং িারা রাশি ককাশনা প্রকার ধ্ংস মিপে ও মনরাপত্া হীনিার 

সম্ুখীন না হশি হে। ইসলাি িাশের রক্া কশর সি িরশনর ভ্ামন্ত, মিকৃমি 

ও ভ্টিিা হশি। 

হ্াঁ, ইসলাি একজন িুসমলি নারীশক সিদোমিক সম্াশন ভূমষি কশরশছ, িাশক 

সশিদোত্ি মনরাপত্া মেশেশছ এিং ইসলাি িার জন্ পাক-পমিত্র জীিশনর 

োমেত্ব মনশেশছ। িার মনেেদেন হশলা, পমিত্রিা, আলািি হশলা, পমরশুদ্ধিা 

আর ঝাণ্ডা হশলা, উত্ি চমরত্র ও উন্নি সংস্ৃমি। একজন নারী রিক্র পরদেন্ত 

েীন ইসলািশক আঁকশড় িশর রাখশি, আল্াহর কেওো মিিান কিশন চলশি, 

নিীর অনুকরর করশি, ইসলাি ও েরী‘আশির মিিাশনর ওপর অটল মিশ্াস 

রাখশি, িিক্র পরদেন্ত কস আত্ম-িরদেোেীল, উন্নি চমরশত্রর অমিকারী ও উত্ি 
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জামি মহশসশিই পমরগমরি হশি। এশি কস দুমনোশি সফলিা ও প্রোমন্ত লাভ 

করশি আর মকোিশির মেন িহান সাওোি ও মিমনিশের অমিকারী হশি। 

ইিাি আহিে আব্দুর রহিান ইিন আউফ রামেোল্াহু ‘আনহু কথশক িরদেনা 

কশরন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

ت املرأة َخمَسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعَلها، دخلت  »إذا صلَّ
ة شاءت« من أيِّ أبواب اجلنَّ

“নারীরা রখন পাঁচ ওোতি সালাি আোে করশি, রিরাশনর সাওি রাখশি, 

লজিাস্াশনর সংরক্র করশি, এিং স্বািীর অনুকরর করশি, জান্নাশির কর 

ককাশনা েরজা মেশে চাে, শস প্রশিে করশি পারশি।”1 

হােীশস নারীশের জন্ জান্নাশির পথশক কিই না সহজ করা হশেশছ। একজন 

নারী রখন উশল্মখি মেক-মনশেদেেনা অনুরােী জীিন রাপন করশি, িখন িার 

জন্ জান্নাশির সি েরজাগুশলা খুশল কেওো হশি। 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ( 

]النساء: ٢٧[

“আর আল্াহ চান কিািাশের িাওিা কিুল করশি। আর রারা প্রিৃমত্র অনুসরর 

কশর িারা চাে কর, শিািরা প্রিলভাশি (সি্ পথ কথশক) মিচু্ি হও।” [সূরা 

আন-মনসা, আোি: ২৭]

অি্ন্ত দুঃশখর মিষে হশলা, িিদেিান রুশগ িুসমলি নারীরা গভীর ষড়রশন্ত্রর 

মেকার। ইসলাশির েত্রুরা আজ িাশেরশক ষড়রশন্ত্রর জাল মহশসশি ি্িহার 

করশছ। প্রগমিিাে, নারী-স্বািীনিা, সিান অমিকার ইি্ামে ভুো কশ্াগান 

িুশল নারীশেরশক িাশের লক্িস্তুশি পমররি করশছ। িাশের ইজিি, সম্ান, 

আত্মিরদোো ও পমিত্রিা ধ্ংশসর মনমিশত্, িারা ইসলাি ও িুসমলিশের 

মিরুশদ্ধ নানামিি অপপ্রচার চালাশচ্। িারা আজ পেদোর মিপশক্ অিস্ান 

মনশেশছ, নারীশের �র কথশক কির কশর রাস্তাে নামিশে নারী ও পুরুশষর অিাি 

কিলাশিোশক উৎসাহ মেশে রাশচ্। মিমভন্ন প্রচার িাি্ি, শপপার পমত্রকা, 

িাে্রন্ত্র, ইি্ামেশি নারীশের মিমভন্ন িরশরর উলঙ্ ও কনাংরা ছমি প্রেেদেন 

1  সহীহ ইিন মহব্ান, হােীস নং ৪১৬৩।
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করার িাি্শি আজ িাশের কলমঙ্ি করশছ। এসি কেশখ িুসমলি নারীরাও 

আজ �শর থাকশি অনীহা প্রকাে করশছ। িারা মিজামি, ইোহুমে ও খৃটিানশের 

অনুকরর করশি আরম্ভ করশছ। পেদোশক িারা আজ িাশের উন্নমির পশথ িািা 

এিং আল্াহর কেওো মিিানশক িারা িাশের জন্ কজলখানার মেকল িশন 

করশছ। এর পমররমি কর কি খারাি হশচ্, িা কর ককাশনা সুমিশিচক িলশিই 

হাশড় হাশড় কটর পাশচ্।
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মবমেষ সিকদেিা

িিদেিাশন রারা আল্াহর কেওো মিমি-মিিান (রাশি নারীশের জন্ রশেশছ শুিুই 

কল্ার, ইজিি-সম্ান রক্ার পুশরাপুমর গ্ারামটি ও সুখী সিৃদ্ধ জীিশনর সম্পূরদে 

মনশ্চেিা) িার ককাশনা িওোক্া না কশর, ষড়রন্ত্রকারীরা নারীশের ককািলিা, 

সরলিা ও জ্ান-িুমদ্ধর দুিদেলিাশক পুঁমজ কশর, িাশের �র কথশক কির কশর আনশছ, 

িাশের রাস্তাে নামিশে কেওো হশচ্ এিং িাশের ক্িিার িাইশর মকছু োমেত্ব 

িাশের ওপর চামপশে কেওো হশচ্। িাশের এিন মিপরদেশের মেশক কটশন আনা 

হশচ্, রার ভোিহিা, করুর পমররমি ও ক্মি সম্পশকদে িারা আশেৌ অিগি নে। 

িিদেিাশন আমলি-উলািা, সমি্কার ো‘ঈ ও সি্িােীরা নারীশের এ সি 

মিপরদেে ও িহািামর হশি রক্া করার জন্ িাশের ককাির কচশপ িরশছ এিং 

িাশের িাঁচাশনার জন্ আপ্রার কচটিা চামলশে রাশচ্। নারীরা রাশি িাশের 

স্বকীেিা ও ঐমিহ্ িজাে রাখশি পাশর এিং িারাত্মক অিনমি হশি 

মনরাপে থাশক, শস জন্ িারা মনরলস-ভাশি কাজ কশর রাশচ্। এ মিষশে 

কসৌমে আরশির সশিদোচ্চ ওলািা পমরষশের গশিষরা ও ফিওো মিভাগ কথশক 

২৫/১/১৪২০ মহজরীশি নারীশের উশদেে্ একমট গুরুত্বপূরদে ক�াষরা প্রকাে 

করা হশেশছ। নারীশের প্রিন্ধমটর মিষেিস্তুমট জানা থাকাটা খুিই জরুমর। িাই 

িাশের ফিওোমটশক এখাশন উশল্খ করা উপরুতি িশন করমছ:

“সকল প্রেংসা আল্াহ িা‘আলার জন্ এিং সালাি ও সালাি আল্াহর 

কপ্রমরি রাসূশলর ওপর ও িার পমরিারিগদে, সাহািীশের ওপর রারা মছল িার 

মনশেদেমেি পশথর পমথক ও এ েীশনর িারক িাহক। 

“এ কথা আিাশের কাশরাই অজানা নে কর, নারীরা ইসলাশির ছাোিশল কী-

রকি জীিন রাপন করশছ এিং িারা কর কিটা মনরাপশে আশছ। মিশেষ কশর 

আিাশের এ-শেশে (কসৌমে আরশি) নারীশের রশথটি সম্ান কেওো হশে থাশক, 

আিাশের এখাশন িাশের জন্ উপরুতি কাশজর ি্িস্া আশছ এিং েরী‘আি 

অনুশিামেি সি িরশনর অমিকার িারা কভাগ করশি থাশক। পক্ান্তশর নারীরা 
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জাশহমল রুশগ কর কিটা অিানমিক ও অসহনীে মনরদোিশনর স্বীকার হি, িা 

ভাষাে িরদেনা করা রাে না। িিদেিান অিুসমলি রাশ্রেও নারীরা অি্ন্ত মনিদেি, 

অিানমিক ও অসহাে অিস্াে জীিন রাপন কশর। 

“এমট আল্াহ িা‘আলার িড় একমট মন‘আিি রার ওপর আিাশের শুকমরো 

আোে করা উমচি। আিাশের কিদেি্ হশলা, আল্াহর কেওো মন‘আিশির রথাথদে 

িূল্ােন করা। মকন্তু দুঃশখর মিষে হশলা, িিদেিাশন এক করেমরর কলাক আশছ, 

রাশের মচন্তা কচিনা পমশ্চিাশের মচন্তা কচিনারই িারক-িাহক এিং িাশের 

সভ্িা-সংস্ৃমির অন্ধ-অনুসারী। িারা আিাশের কেশের নারীরা করভাশি 

পেদোেীল, লজিািিী, ও মনরাপশে থাশক িার ওপর িারা সন্তুটি নে। িারা 

চাে কর, আিাশের কেশের নারীরাও করন পমশ্চিা, িিদেহীন ও মিিিদেী কেশের 

নারীশের িশিা রাস্তাে কির কহাক, শিপেদো হশে �ুশর কিড়াক এিং পুরুষশের 

সাশথ অিাশি চলাশফরা করুক। ফশল িারা মিমভন্ন কপপার-পমত্রকাে নারীশের 

মনশে অোলীন কলখাশলমখ কশর এিং নারীশের নাশি িারা মিমভন্ন িরশনর োমি 

োওো উত্াপন কশর। মনশনে এর কশেকমট মিষে আশলাচনা করা হশলা,

“এক. পেদোর মিশরামিিা করা: আল্াহ নারীশের পেদো করার কর মনশেদেে মেশেশছ 

িারা িার মিরুশদ্ধ অিস্ান মনশেশছ। পেদো রা নারীশের সম্ভ্রি ও ইজিশির 

গ্ারামটি িার মিরুশদ্ধ িারা অি্াহি অপপ্রচার চালাে এিং পেদো করা রাশি 

িুসমলি সিাশজ না থাশক িার মিরুশদ্ধ িারা নানামিি কশ্াগান আমিষ্ার 

করশছ। পেদো করা কর, ফরর িা কুরআন ও হােীস দ্ারাই প্রিামরি। আল্াহ 

িা‘আলা িশলন, 

)ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ( ]االحزاب: ٥٩[

“শহ নিী, িুমি কিািার স্তীশেরশক কন্াশেরশক ও িুমিনশেরশক িল, িারা করন 

িাশের মজলিাশির মকছু অংে মনজশের উপর ঝুমলশে কেে, িাশেরশক কচনার 

ি্াপাশর এটাই সিশচশে কাছাকামছ পন্া হশি।ফশল িাশেরশক কটি কেওো হশি 

না। আর আল্াহ অি্ন্ত ক্িােীল পরি েোলু।” [সূরা আল-আহরাি, আোি: ৫৯]

)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ             
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  

جئ( ]االحزاب: ٥٣[
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“আর রখন নিী পত্ীশের কাশছ কিািরা ককাশনা সািগ্রী চাইশি িখন পেদোর 

আড়াল কথশক চাইশি; এমট কিািাশের ও িাশের অন্তশরর জন্ অমিকির 

পমিত্র। আল্াহর রাসূলশক কটি কেওো এিং িার (িৃিু্র) পর িার স্তীশেরশক 

মিশে করা কখশনা কিািাশের জন্ সঙ্ি নে। মনশ্চে এমট আল্াহর কাশছ 

গুরুির পাপ।” [সূরা আল-আহরাি, আোি: ৫৩] 

আশেো রামেোল্াহু ‘আনহার কথা, িনী িুস্তালাশকর রুশদ্ধ রখন মিমন নসন্শের 

কথশক মপছু হটশলন এিং সাফওোন ইিন িুোত্াল িার পাে মেশে অমিক্রি 

করশছ, িা জানশি কপশর, সাশথ সাশথ কচহারা কডশক কফশলন। িারপর মিমন 

িশলন, শস আিাশক পেদো ফরর ওোর পূশিদে কেশখমছল। িার এ কথা দ্ারা িুঝা 

রাে কর, পেদো করা ফরর এিং কচহারাও পেদোর অন্তভুদেতি। 

“িার অপর একমট িাক্ দ্ারাও পেদো কর ফরর িা প্রিামরি হে, মিমন িশলন 

আিরা নারীরা নিী করীি রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি এর সাশথ 

মছলাি, আর রখন আিাশের সাশথ পুরুষরা অমিক্রি করি িখন আিরা 

আিাশের ওড়না মেশে কচহারা কডশক রাখিাি আর রখন আিরা িাশের 

অমিক্রি কশর কফলিাি িখন আিার কচহারা খুশল কফলিাি। এ িরশনর 

আরও অশনক হােীস কুরআন রশেশছ, রা দ্ারা িুসমলি নারীশের জন্ পেদো 

করা কর ফরর িা প্রিামরি হে। 

“িা সশত্তও ষড়রন্ত্রকারীরা আল্াহর মকিাি ও নিীর সুন্নাশির মিশরামিিা কশর 

আল্াহর মিিান পেদোর মিরুশদ্ধ অপপ্রচার চালাে। রার ফশল নারীরা রখন �র 

কথশক কির হে, িখন রাশের অন্তশর ি্ামি রশেশছ িা রারা দুশ্চমরত্র িারা 

িাশের মেশক িামকশে উপশভাগ করশি থাশক।

“দুই. নারীশের জন্ গাড়ী চালাশনার অনুিমি োমি: নারীশের জন্ গাড়ী চালাশনার 

ক্িিা কেোর োমি কশর। অথচ নারীরা রখন গাড়ী চালাশনার জন্ রাস্তাে কির 

হশি, িখন িাশের জন্ অশনক ক্মি ও মিপশের আেঙ্া রশেশছ, রা একজন জ্ানী 

িলশিই অনুভি করশি পাশর। শরিমন ভাশি দু�দেটনা �টশি পাশর অনুরূপভাশি 

রখন একজন নারী একাকার হশি িখন কস অিে্ই মিপশে পড়শি পাশর। 

“মিন. নারীশের ছমি কিালা: এ মিরুদ্ধিােীরা নারীশের ছমি মিমভন্ন িরশনর কাডদে 

ইি্ামেশি লামগশে রাখার োমি কিাশল। অথচ রখন িার ছমিমট কাশডদে লাগাশনা 

হে িখন িার এ কাডদেমট অশনক কলাকজনশর হাশি রাশি। িখন রাশের অন্তশর 
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ি্ামি আশছ িা দুশ্চমরত্র িারা সুশরাগ কপশে রাশি। আর এশি কর, নারীরা 

কিপেদো হশি এিং সংকশট পড়শি িাশি সশন্হ করার ককাশনা অিকাে কনই। 

“চার. নারী-পুরুশষর অিাি কিলা-শিোর োমি: িারা নারী ও পুরুশষর অিাি 

কিলা-শিোর োমি কশর এিং কর সি কাজ পুরুষশের জন্ প্রশরাজ্ িা নারীশেরও 

করশি কেোর জন্ সুশরাগ কেোর োমি কশর। অথচ, িাশের জন্ কর সি কাজ 

প্রশরাজ্ এিং িাশের স্বভাশির সাশথ কর কাশজর সম্পকদে রশেশছ, শস কাশজর িশি্ 

সীিািদ্ধ থাকাশক িারা িাশের অমিকার কথশক িমচিি করা িশল োমি কশর।

“এশি ককাশনা সশন্হ কনই কর, িাশের এ োমি সম্পূরদে িাস্তিিার পমরপন্ী ও 

অিান্তর। কারর, িাশের জন্ কর কাজ উপরুতি নে, িাশের কস কাশজর োমেত্ব 

কেোই হশলা, প্রকৃি পশক্ িাশের কিকার িামনশে কেওো। ইসলািী েরী‘আি 

নারী পুরুষশের অিাি কিলা-শিো, অপমরমচি পুরুষশের সাশথ একজন নারীর 

একান্ত হওো এিং নারীশের একাকী সফর করা ইি্ামেশক কর, হারাি কশরশছ 

িার মিরুশদ্ধ অিস্ান কনো। কারর, এর ফশল কর সি ক্মি িা মিপরদেশের সম্ুখীন 

হশি িা কখনই প্রেংসনীে হশি পাশর না। অথচ আল্াহ িা‘আলা ইিােশির 

স্াশনও নারীশের পুরুশষর সাশথ একসাশথ ইিােি করশি মনশষি করশছ। ফশল 

ইসলাশির মিিান হশলা, সালাশি নারীশের কািার পুরুষশের কািাশরর মপছশন 

হশি এিং নারীশেরশক িাশের �শর সালাি আোশের জন্ উৎসাহ কেওো 

হশেশছ। কারর, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»ال متنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن«

“শিািরা আল্াহর িামন্শের িসমজশে গিন করশি িািা মেও না। আর িাশের 

�রসিূহ িাশের জন্ অমি উত্ি।” 

“এখাশন একমট কথা অিে্ই িশন রাখশি হশি কর, রমে নারীরা িসমজশের 

গিন কশর সালাি আোে করশি চাে, িাশি িাশের মনশষি করা রাশি না। 

মকন্তু িাশের জন্ �শর সালাি আোে করাই উত্ি। কারর, িিদেিান মফিনা-

ফাসাশের রুশগ নারীশের �র কথশক কির হশি না কেওোর িশি্ই মনরাপত্া। 

“আর ইসলাি এসি আশেে এ জন্ মেশেশছ রাশি নারীশের সম্ান-হামন 

না �শট এিং িাশের রািিীে মফিনার কারর হশি েূশর রাখা রাে। সুিরাং 

িুসমলিশের ওপর কিদেি্ হশলা, িারা করন িাশের নারীশের সম্ান রক্াে 
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িশনাশরাগী হে এিং ষড়রন্ত্রকারীশের অিান্তর োিীগুশলার প্রমি ককাশনা প্রকার 

ভ্রূশক্প না কশর। আর িাশের অিে্ই উপশেশে গ্রহর করশি হশি, শস সি 

কেশের নারীশের করুর পমররমি হশি, রারা এ সি অিান্তর, মিথ্া ও ভ্ান্ত 

োমিগুশলাশক গ্রহর কশর মিপশে পড়শছ এিং ষড়রন্ত্রকারীশের ষড়রশন্ত্রর কিড়া 

ঝাশল পা মেশে, চরি অোমন্তশি কালামিপাি করশছ। পমশ্চিা কেশের নারীশের 

অিস্া কেশখ আিাশের কেশের নারীরা উপশেে গ্রহর করশি পাশর। িাশের কর 

মক করুর পমররমি িার িাস্তি মচত্র কেখশল আিরা অমি সহশজ অনুিান করশি 

পামর কর আিাশের কেশের নারীরা িাশের িুলনাে কি কর োমন্তশি আশছ। 

কসৌভাগ্িান কসই কর অশন্র কথশক উপশেে গ্রহর কশর। আিাশের কেশের 

ক্িিােীলশের উমচি হশলা, িারা করন এ সি আহিকশের োমি োওো গ্রহর 

করা হশি মিরি থাশক। সিাজশক িাশের িন্ প্রভাি ও ভোনক পমররমি হশি 

রক্া করার জন্ ষড়রন্ত্রকারীশের মচন্তািারা রাশি সিাশজ প্রচার না পাে কস 

ি্িস্া করশি হশি। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি িশলন, 

»ما تركت بعدي فتنة أضّر على الرجال من النساء«

“আমি পুরুষশের জন্ নারীশের মফিনার কচশে অমিক ক্মিকর আর ককাশনা 

মফিনা করশখ আমস মন।”

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওোসাল্াি আশলা িশলন,  

»واستوصوا بالنساء خيرًا«

“শিািরা নারীশের কল্ারকর উপশেে োও।” 

“নারীশের কল্ার দ্ারা উশদেে্ হশলা, িাশের সম্ান, সম্ভ্রি ও ইজিশির 

সংরক্র করা এিং িাশের মফিনার কারর সিূহ হশি েূশর রাখা। আল্াহ 

আিাশের সিাইশক কস সি কাজ করার িাওফীক মেন রাশি রশেশছ িাশের 

জন্ দুমনোও আমখরাশির কল্ার”।

 শ�াষরামটশি োইখ আব্দুল আরীর ইিন িার রহ. োইখ আব্দুল আরীর আল-

োইখ, োইখ আব্দুল্াহ আল-গুোইোন, োইখ িকর আিু রাশেে ও োইখ 

সাশলহ আল-ফাওরান সিাই স্বাক্র কশরন। আল্াহ িা‘আলা িাশের সিাইশক 

উত্ি প্রমিোন মেন।
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