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الرحيم الرمحن اهلل بسم  

 মস্ত প্রর্ং া আল্লাহর জনয; আমরা িাাঁর প্রর্ং া কমর, িাাঁর মনকট  াহার্য প্রার্যনা কমর, িাাঁর কাঙ্গে ক্ষমা প্রার্যনা 

কমর এেং িাাঁর মনকট িাওো কমর। আর আমাঙ্গদর নফঙ্গ র জনয ক্ষমিকর এমন  কে খারামপ এেং আমাঙ্গদর 

 কে প্রকার মন্দ আমে সর্ঙ্গক আল্লাহর মনকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ র্াঙ্গক পর্ প্রদর্যন কঙ্গরন, সকউ িাঙ্গক পর্ভ্রষ্ট 

করঙ্গি পাঙ্গর না, আর মিমন র্াঙ্গক পর্হারা কঙ্গরন, সকউ িাঙ্গক পর্ সদখাঙ্গি পারঙ্গে না। আর আমম  াক্ষয মদমি সর্, 

আল্লাহ োড়া সকাঙ্গনা ইোহ সনই, মিমন একক, িাাঁর সকাঙ্গনা র্রীক সনই এেং আমম আরও  াক্ষয মদমি সর্, মুহাম্মাদ 

 াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম িাাঁর োন্দা ও রা ূে। িাাঁঙ্গক আল্লাহ িা‘আো মকয়ামি পূেযেিযী  মঙ্গয়র মাঙ্গে 

পামিঙ্গয়ঙ্গেন  ু ংোদদািা ও  িকযকারীরূঙ্গপ এেং আল্লাহর অনুমমিক্রঙ্গম িাাঁর মদঙ্গক আহ্বানকারী ও উজ্জ্বে 

প্রদীপরূঙ্গপ। অিোঃপর মিমন মর াোি ির্া োিযা (Message) সপৌঁঙ্গে মদঙ্গয়ঙ্গেন, আমানি র্র্ার্র্ভাঙ্গে আদায় 

কঙ্গরঙ্গেন, উম্মঙ্গির কেযাণ কামনায় উপঙ্গদর্ মদঙ্গয়ঙ্গেন এেং মৃিুয আ ার পূেয পর্যন্ত আল্লাহর পঙ্গর্ র্র্ার্র্ভাঙ্গে 

মজহাদ কঙ্গরঙ্গেন।  ুিরাং িাাঁর ওপর এেং িাাঁর পমরোর-পমরজন ও  াহােীগঙ্গণর ওপর এেং মকয়ামঙ্গির মদন পর্যন্ত 

র্ারা িাাঁঙ্গদরঙ্গক র্র্ার্র্ভাঙ্গে অনু রণ করঙ্গে, িাঙ্গদর ওপর আল্লাহর রহমি ও র্ামন্ত েমষযি হউক। 

অিোঃপর.... 

আল্লাহ িা‘আোর ইিায় এ  াক্ষাৎ সর্ঙ্গক খুে  হঙ্গজই আমম এেং মর্মন ো র্ারা আমার কর্াগুঙ্গো শুঙ্গনঙ্গেন অর্ো 

পাি কঙ্গরঙ্গেন -িাঙ্গদর প্রিযামর্ি ফায়দা হাম ঙ্গের কারঙ্গণ আমম মেঙ্গর্ষভাঙ্গে আনমন্দি। আমম আল্লাহ িা‘আোর 

মনকট আঙ্গেদন করমে -মিমন র্াঙ্গি আমাঙ্গদর  কে আমেঙ্গক মনঙ্গভযজােভাঙ্গে িাাঁর উঙ্গেঙ্গর্য ও িাাঁর মমজয মামফক 

োমনঙ্গয় সদন; মকন্তু আমম ভাঙ্গো মঙ্গন করমে সর্, মেষয়েস্তুর মভিঙ্গর প্রঙ্গের্ করার পূঙ্গেয এমন মকেু কর্া উপস্থাপন 

করে, র্া এ অেস্থার জনয র্র্ার্র্ হঙ্গে ইনর্াআল্লাহ। আর িা হঙ্গো,  

সহ মপ্রয় ভাই ে! আপনারা জাঙ্গনন সর্, আমাঙ্গদর প্রমি আল্লাহ িা‘আোর প্রদত্ত মন‘আমিরামজর মঙ্গযয  েঙ্গচঙ্গয় েড় 

মন‘আমি হঙ্গো, মিমন আমাঙ্গদরঙ্গক এ দীন ির্া দীন ই োঙ্গমর পর্ সদমখঙ্গয়ঙ্গেন, র্া  েযঙ্গশ্রষ্ঠ ও  মিক দীন। কারণ, 

মিমন এ দীঙ্গনর মাযযঙ্গম প্রঙ্গিযক হঙ্গকর অমযকারীঙ্গক িার হক মদঙ্গয় মদঙ্গয়ঙ্গেন আর প্রঙ্গিযক মর্যাদাোন েযমিঙ্গক িার 

মর্যাদার আ ঙ্গন েম ঙ্গয় মদঙ্গয়ঙ্গেন।  ুিরাং মিমন ইোদঙ্গির অেস্থাঙ্গন ইোদািঙ্গক মনমদযষ্ট কঙ্গর মদঙ্গয়ঙ্গেন আল্লাহর 

জনয, মর্মন এক, র্াাঁর সকাঙ্গনা র্রীক সনই। আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেন: 
ِمُروٓ َٓوَما ٓ﴿

ُ
ِِٓلَعٓ أ ُٓمٓ ٱُبُدوآْآْإَِّلا َ ِينَٓٱلِِصنَيََٓلَُّٓللا  [٥]ابلينة:  ﴾لد

“আর িাঙ্গদরঙ্গক সকেে এ মনঙ্গদযর্ই প্রদান করা হঙ্গয়মেে সর্, িারা সর্ন আল্লাহর ইোদাি কঙ্গর িাাঁরই জনয দীনঙ্গক 

একমনষ্ঠ কঙ্গর”। [ ূরা আে-োইময়যনাহ, আয়াি: ৫] কারণ, মিমন একমাত্র স্রষ্টা।  ুিরাং ইোদাি একমাত্র িাাঁর জনয 

হওয়াটাই আের্যক, আর মিমন হঙ্গেন মপ্রয়, আপন মমহমায় মহীয়ান। ফঙ্গে  কে মনয়ি ও আমে আল্লাহ িা‘আোর 

জনযই হওয়া আের্যক। আর  ৃমষ্টর  াঙ্গর্ সেনঙ্গদন ও আচার-আচরণ প্র ঙ্গে মিমন প্রঙ্গিযক হকদারঙ্গক িার হক 

েুমেঙ্গয় সদয়ার মনঙ্গদযর্ প্রদান কঙ্গরন।  ুিরাং স্বীয় নাফঙ্গ র মকেু হক ো অমযকার রঙ্গয়ঙ্গে, ওয়ামজে হঙ্গো স  
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অমযকার িাঙ্গক মদঙ্গয় সদওয়া। আর পমরোর-পমরজঙ্গনর মকেু অমযকার রঙ্গয়ঙ্গে, ওয়ামজে হঙ্গো িা িাঙ্গদরঙ্গক মদঙ্গয় 

সদওয়া। আর  েী- ার্ীঙ্গদরও মকেু অমযকার রঙ্গয়ঙ্গে, ওয়ামজে হঙ্গো িাঙ্গদরঙ্গক িা সর্ঙ্গক েমিি না করা। আর 

আমাঙ্গদর মাঙ্গে ও আমরা মভন্ন অনযঙ্গদর মাঙ্গে  ংঘমটি চুমি মূঙ্গহর েযাপাঙ্গর মিমন আমাঙ্গদরঙ্গক িা পূরণ করার 

মনঙ্গদযর্ প্রদান কঙ্গরন এেং িা ভে ও মখয়ানি করার েযাপাঙ্গর মনঙ্গষয কঙ্গরন।  ুিরাং ‘আে-হামদুমেল্লাহ’ আমাঙ্গদর 

দীন এমন এক দীন, র্া  ংঙ্গক্ষঙ্গপ ও মেস্তামরিভাঙ্গে র্ােিীয় উত্তম চমরত্র অেেম্বঙ্গনর মনঙ্গদযর্ প্রদান কঙ্গর এেং 

 ংঙ্গক্ষঙ্গপ ও মেস্তামরিভাঙ্গে র্ােিীয় মন্দ ও খারাপ চমরত্র সর্ঙ্গক মনঙ্গষয কঙ্গর।  ুিরাং সর্ েযমি ই োম  ম্পঙ্গকয 

র্র্ার্র্ভাঙ্গে মচন্তা-গঙ্গেষণা করঙ্গে, স  েযমি িাঙ্গক  ঙ্গেযাত্তম দীন ও  ুদৃঢ় মজেুি জীেন মেযান মহঙ্গ ঙ্গে পাঙ্গে, 

আরও পাঙ্গে িাঙ্গক  কে রু্গ-র্মানা ও স্থাঙ্গনর জনয সর্াগয ও র্ঙ্গর্াপরু্ি দীন মহঙ্গ ঙ্গে। আর এ দীন িার অনু ারীর 

জনয দুমনয়া ও আমখরাঙ্গি সগৌরে,  ম্মান ও মর্যাদার মেষয় এেং স ৌভাঙ্গগযর জামমনদার। আর এর দ্বারাই বেষময়ক 

ও আযযামিক উন্নমি ও অগ্রগমি অজযন  ম্ভে হঙ্গে, আর সর্ েযমি এ েযাপাঙ্গর  ঙ্গন্দহ সপাষণ কঙ্গর, স  সর্ন 

ই োঙ্গমর প্রারমম্ভক কাঙ্গের ইমিহাঙ্গ র প্রমি দৃমষ্ট সদয়, র্খন মু মেমগণ োমহযক ও মভিরগি উভয়ভাঙ্গেই মু মেম 

মেঙ্গেন অর্চ দুমনয়ার জীেন িাঙ্গদরঙ্গক প্রিামরি করঙ্গি পাঙ্গর মন এেং আল্লাহর েযাপাঙ্গরও সকাঙ্গনা প্রিারণা ো 

অহমমকা িাঙ্গদরঙ্গক প্রিামরি করঙ্গি পাঙ্গর মন। অিএে, আমাঙ্গদর জনয আের্যকীয় করণীয় হঙ্গো আমরা আল্লাহর 

শুকমরয়া ো কৃিজ্ঞিা প্রকার্ করে এ জনয সর্, মিমন আমাঙ্গদর প্রমি অনুগ্রহ কঙ্গরঙ্গেন এ মহামূেযোন  রে  মিক 

দীঙ্গনর মাযযঙ্গম, আর আমরা এ মহান মন‘আমিঙ্গক সোঁঙ্গয রাখে নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম র্া মনঙ্গয় 

এঙ্গ ঙ্গেন, স  অনুর্ায়ী োমহযকভাঙ্গে ও অভযন্তরীণভাঙ্গে এেং প্রকাঙ্গর্য ও সগাপঙ্গন আমে করার মাযযঙ্গম।       

আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেঙ্গেন: 
َٓقَوٓ ِٓدل ٓتَبٓ آْيَسٓ ِإَونَٓتَتَولاوٓ ﴿ ُٓ ًمآَغي  ََّٓلٓيَُكونُوٓ ُٓك ُا مٓ ُث

َ
 [٨٣]حممد:  ﴾٣٨لَُكَُٓث ٓآْأ

“আর র্মদ সিামরা মেমুখ হও, িঙ্গে মিমন সিামাঙ্গদর োড়া অনয  ম্প্রদায়ঙ্গক সিামাঙ্গদর স্থোমভমষি করঙ্গেন, িারপর 

িারা সিামাঙ্গদর মি হঙ্গে না”। [ ূরা মুহাম্মাদ, আয়াি: ৩৮] 

 ুিরাং দীঙ্গনর মঙ্গিা মন‘আমঙ্গির র্খন শুকমরয়া আদায় করা হঙ্গে, িখন িা স্থায়ী হঙ্গে এেং েৃমি পাঙ্গে। আর র্মদ 

িার কৃিজ্ঞিা প্রকার্ করা না হয়, িাহঙ্গে িা (দীন) মেেীন ও মেেুপ্ত হঙ্গয় র্াঙ্গে এেং িার পমরেঙ্গিয কুফুরী, 

মেদ‘আি ও পর্ভ্রষ্টিার েক্ষণ সদখা সদঙ্গে; আর েুমিমান েযমি অনুমান ও অনুযােন করঙ্গি পাঙ্গর সর্মমনভাঙ্গে র্ামন্ত 

ও মনরাপত্তার মঙ্গিা মন‘আমঙ্গির শুকমরয়া র্খন আদায় করা হয় না, িখন িাঙ্গক ভয়-র্ঙ্কা দ্বারা পমরেিযন কঙ্গর 

সদওয়া হয় এেং মরমর্ঙ্গকর মঙ্গিা মন‘আমঙ্গির শুকমরয়া র্খন আদায় করা হয় না, িখন িাঙ্গক কু্ষযা ও দুমভযক্ষ দ্বারা 

পমরেিযন কঙ্গর সদওয়া হয়, মিক সিমমনভাঙ্গে র্খন দীঙ্গনর মঙ্গিা মন‘আমঙ্গির শুকমরয়া আদায় করা না হয়, িখন 

স ই মন‘আমিঙ্গক ‘কুফুরী’ দ্বারা পমরেিযন কঙ্গর সদওয়া হয়। আর ই োম ঐ েযমির মনকট  েঙ্গচঙ্গয় মপ্রয়, সর্ 

মনঙ্গজঙ্গক িার  াঙ্গর্  মৃ্পি কঙ্গর।  ুিরাং র্খন এমন মানুষ পাওয়া না র্াঙ্গে, র্ারা িাঙ্গদর প্রমি প্রদত্ত আল্লাহর 

মন‘আমঙ্গির কদর ো মর্যাদা েুেঙ্গি পারঙ্গে, িাঙ্গক দাাঁি মদঙ্গয় আাঁকঙ্গড় যরঙ্গে এেং িাঙ্গক মন‘আমি মঙ্গন করঙ্গে, 

িখন আল্লাহ িা‘আো িা িাঙ্গদর সর্ঙ্গক গুমটঙ্গয় মনঙ্গেন। অিোঃপর অমচঙ্গরই িা িাঙ্গদর মনকট সর্ঙ্গক অনযঙ্গদর মনকট 

চঙ্গে র্াঙ্গে। 

 ুিরাং সহ ভাই ে! আমম আপনাঙ্গদরঙ্গক উপঙ্গদর্ মদমি  কে কাঙ্গজ নযায়নীমি অেেম্বন করার এেং  কে মেষয় 

ো কাঙ্গজ িুেনামূেক পর্যাঙ্গোচনার, আর স  সক্ষঙ্গত্র অগ্রামযকার পাওয়া মেষঙ্গয় হুকুম ো ম িান্ত সদওয়ার উপঙ্গদর্ 
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মদমি। আর পর্যাঙ্গোচনায়  মান হঙ্গয় সগঙ্গে স  মেষঙ্গয় ম িান্ত সদওয়ার সক্ষঙ্গত্র  ামঞ্জ য মেযান করার উপঙ্গদর্ 

মদমি, আর এটা একমট েড় যরঙ্গনর মনয়ম-নীমি। েুমিমান েযমির জনয আের্যক হঙ্গো আল্লাহর মদঙ্গক িার চোর 

সক্ষঙ্গত্র এেং আল্লাহর োন্দাগঙ্গণর  াঙ্গর্ চােচেন ও আচরঙ্গণর সক্ষঙ্গত্র স  নীমির অনু রণ করা, র্াঙ্গি স  

নযায়নীমির ওপর প্রমিমষ্ঠি র্াকঙ্গি পাঙ্গর। আর আল্লাহ িা‘আো নযায়নীমিোন সোকঙ্গদরঙ্গক ভাঙ্গোোঙ্গ ন। আর 

সিামাঙ্গদর ওপর আের্যকীয় কিযেয হঙ্গো, সিামাঙ্গদর মনকট সর্ আমানি রাখা হঙ্গয়ঙ্গে, সিামরা িা র্র্ার্র্ভাঙ্গে 

 ম্পাদন কর। সর্মন, প্রঙ্গিযক মানুষ িার ওপর অমপযি দাময়ত্ব এমনভাঙ্গে পােন করঙ্গে, র্া িার মনকট দামে করা 

হঙ্গে, সকাঙ্গনা প্রকার কম-সেমর্ না কঙ্গর।  ুিরাং সর্ েযমি িার আমানঙ্গির দাময়ত্ব র্র্ার্র্ভাঙ্গে পােন করঙ্গে, স  

েযমি োভোন ও  ফেকাম হঙ্গে, আর সর্ েযমি স ঙ্গক্ষঙ্গত্র ভুে করঙ্গে, স  হঙ্গে হিভাগয ও ক্ষমিগ্রস্ত। 

আর সর্ েযমি আল্লাহর োন্দাগণঙ্গক  ংঙ্গর্াযন করঙ্গি চাইঙ্গে এেং িাঙ্গদরঙ্গক কেযাঙ্গণর মদঙ্গক আহ্বান করার ইিা 

করঙ্গে, িার ওপর আের্যক হঙ্গো মনয়িঙ্গক একমনষ্ঠ ও মনঙ্গভযজাে করা এেং আমেঙ্গক পমরশুি করা।  ুিরাং র্খন 

মনয়ি পমরষ্কার হঙ্গে এেং কেযাণ মূহ ও িা অজযঙ্গনর  ঙ্গেযাত্তম পিমি  ম্পঙ্গকয ইজমিহাদ (গঙ্গেষণা) ও মচন্তাভােনা 

করার মাযযঙ্গম আমে পমরশুি হঙ্গে, র্খন স  ইখো  (একমনষ্ঠিা) এেং  ংস্কার ও  ংঙ্গর্াযঙ্গনর সক্ষঙ্গত্র ইজমিহাদ -

এ দু’মট মেষয় দ্বারা বেমর্ষ্টযমমিি হঙ্গে, িখন  কে মজমন  পমরশুি হঙ্গে এেং  কে কাজ র্র্ার্র্ভাঙ্গে  ু ম্পন্ন 

হঙ্গে। আর র্খন ‘ইখো ’ অর্ো ‘ইজমিহাদ’ এ দু’মট মেষঙ্গয়র সকাঙ্গনা একমটর ঘাটমি হঙ্গে, িখন এর  মপমরমাঙ্গণ 

কেযাণ সর্ঙ্গক েমিি হঙ্গে। আর আল্লাহর োন্দাগণঙ্গক দাওয়াি সদওয়ার  ময় অনযিম একমট মহকমি ো 

িাৎপর্যপূণয মেষয় হঙ্গো, অঙ্গনযর কাজগুঙ্গোর প্রমি দৃমষ্ট সদঙ্গে  হানুভূমি ও কেযাণকামমিার দৃমষ্টঙ্গি। কারণ, আল্লাহ 

িা‘আো র্াঙ্গক রক্ষা কঙ্গরন স  েযিীি প্রঙ্গিযঙ্গকই অমনোর্যভাঙ্গে ভুে কঙ্গর; মকন্তু এটা মহকমঙ্গির অন্তভুযি নয় সর্, 

মানুষ শুযু ভুে-ত্রুমটর মদকটাই সদখঙ্গে এেং মনভুযে ও  মিক মদকমট পার্ কামটঙ্গয় র্াঙ্গে; েরং স  (ভুে ও  মিক) 

দু’মট মদকই সদখঙ্গে এেং উভঙ্গয়র মাঙ্গে িুেনামূেক পর্যাঙ্গোচনা করঙ্গে, িারপর স  ভুে  ংঙ্গর্াযন করার েযাপাঙ্গর 

সচষ্টা করঙ্গে। কারণ, মুমমনগণ একমট প্রা াঙ্গদর মঙ্গিা, র্ার এক অংর্ অপর অংর্ঙ্গক মজেুিভাঙ্গে সোঁঙ্গয রাঙ্গখ, নেী 

 াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম এ দু’মট মেষঙ্গয়র প্রমি মঙ্গনাঙ্গর্াগ আকষযণ কঙ্গর েঙ্গেন:  
 .«ُخلُقا  آَخرَ  رَِِضَ ِمنَْها ،ِمنَْها ُخلُقا   َسخط، إْن  ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنَة   اَل َيْفَركْ »

“সকাঙ্গনা মুমমন পুরুষ সর্ন সকাঙ্গনা মুমমন নারীর প্রমি মেঙ্গদ্বষ ও ঘৃণা সপাষণ না কঙ্গর। কারণ, র্মদ িার সকাঙ্গনা 

একমট স্বভাে িার কাঙ্গে অপেন্দ হয়, িঙ্গে িার অনয আঙ্গরকমট স্বভাে-চমরত্র িার কাঙ্গে পেন্দ হঙ্গি পাঙ্গর।”1 

কখনও কখনও আপনার দৃমষ্টঙ্গি মঙ্গন হঙ্গি পাঙ্গর সর্, আপনার  ার্ী ভুে কঙ্গরঙ্গে। আর র্খন আপমন িা ভাঙ্গোভাঙ্গে 

পর্যাঙ্গোচনা করঙ্গেন, িখন আপনার মনকট পমরষ্কার হঙ্গয় র্াঙ্গে সর্, স  ভুে কঙ্গর মন।  ুিরাং একমনষ্ঠিা হ ও 

ভাঙ্গো উঙ্গের্য মেমভন্ন মেষয় ও কাঙ্গজর েযাপাঙ্গর পর্যাঙ্গোচনা ও মেচার-মেঙ্গেষণ করাটা স  মেষয় ো কাঙ্গজর শুিিা 

ও  ফেিার অনযিম উপায়। 

অিএে, সহ আমার ভাই! মহকমি  ম্পঙ্গকয জানুন এেং মহকমঙ্গির (প্রজ্ঞার) নীমি অনু রণ করুন, আর প্রঙ্গিযক 

পাওনাদারঙ্গক িার পাওনা েুমেঙ্গয় মদন এেং প্রঙ্গিযক কাঙ্গজর উপরু্ি স্বীকৃমি প্রদান করুন। প্রঙ্গিযক মর্যাদাোন 

েযমিঙ্গক িার মর্যাদার স্বীকৃমি মদন আর এটাই হঙ্গো মহকমি ো প্রজ্ঞা। আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেঙ্গেন: 
ِٓٱَتَٓوَمنٓيُؤٓ ﴿ ٓرَٓمَةَٓفَقدٓ كٓ ل  َٓخي  وِِتَ

ُ
ُرٓإَِّلا ٓٓآ آَكثِيٓرأ كا ْولُوآَْٓوَمآيَذا

ُ
ٓٱأ

َ  [٩٦٢]ابلقرة:  ﴾٢٦٩ِبَٓب ٓلٓ ل 

                                                           
1  হীহ মু মেম, মু নাঙ্গদ আহমাদ। 
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“আর র্াঙ্গক মহকমি প্রদান করা হয় িাঙ্গক সিা প্রভূি কেযাণ দান করা হয়। আর মেঙ্গেকোনরাই শুযু উপঙ্গদর্ 

গ্রহণ কঙ্গর”। [ ূরা আে-োকারা, আয়াি: ২৬৯] 

সহ ভাই ে! 

আল্লাহ িা‘আোর মনকট উপকৃি হওয়ার আঙ্গেদন  ংেমেি এ ভূমমকার পঙ্গর আমরা আমাঙ্গদর মনযযামরি 

আঙ্গোচনার মদঙ্গক যামেি হমি এেং েেমে: 

আপনাঙ্গদর অঙ্গনঙ্গকর মনকট এটা স্পষ্ট সর্, ই োঙ্গমর পূঙ্গেয নারীঙ্গক পমরিযি  ম্পদ েঙ্গে গণয করা হি এেং 

িাঙ্গক জীেন্ত কের সদওয়া হি। সর্মন, আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেন: 
﴿ِٓ َحُدُهُٓب

َ
ٓأ َ ِ ٓٱِإَوَذآبُّشد

ُ ٓوَجٓ ٓنَىٓ ل  ُٓ َوددٓرُمسٓ ٓۥُههَُٓظلا ٓبِهِِٓمِٓمنُٓسوٓ َقوٓ لٓ ٱمَِنَٓٓرىٓ َيَتَو ٥٨ٓٓٓآوَُهَوَٓكِظي َ ِ ٓءَِٓمآبُّشد ُيمٓ ٓۦ  
َ
ٓ ٓۥِسُكهُٓأ مٓ ََٓعَ

َ
هُُٓٓهوٍنٓأ ِِفٓٓۥيَُدسُّ

اِبٓ ٱ َ ََّلَٓسا ٓٓلُّتُّ
َ
 [٥٢،  ٥٣]انلحل:  ﴾٥٩ُكُموَنَٓيٓ َءَٓمآأ

“আর র্খন িাঙ্গদর কাউঙ্গক কনযা  ন্তাঙ্গনর  ু ংোদ সদওয়া হয়, িখন িার মুখমিে মমেন হঙ্গয় র্ায় এেং স  

অ হনীয় মনস্তাঙ্গপ মিষ্ট হয়। িাঙ্গক সর্  ংোদ সদওয়া হয়, িার গ্লামনর কারঙ্গণ স  মনজ  ম্প্রদায় সর্ঙ্গক 

আিঙ্গগাপন কঙ্গর। স  মচন্তা কঙ্গর, হীনিা  ঙ্গেও স  ওঙ্গক সরঙ্গখ মদঙ্গে, না মামটঙ্গি পুাঁঙ্গি সফেঙ্গে!  ােযান! ওরা র্া 

ম িান্ত কঙ্গর িা কি মনকৃষ্ট”। [ ূরা আন-নাহে, আয়াি: ৫৮–৫৯]  

আল্লাহ িা‘আো আরও েঙ্গেন: 
ٓۥءَُٓموٓ ل ٓٱِإَوَذآ﴿ َٓذۢن٨َٓٓدةُُٓسئِلَت  يدِ

َ
ٓٓبٓ بِأ  [٢،  ٣]اتلكوير:  ﴾٩ٓقُتِلَت 

“আর র্খন জীেন্ত  মামযস্থ কনযাঙ্গক মজঙ্গজ্ঞ  করা হঙ্গে। কী অপরাঙ্গয িাঙ্গক হিযা করা হঙ্গয়মেে”। [ ূরা আি-

িাকেীর, আয়াি: ৮–৯] 

আর সজার-র্েরদমস্ত কঙ্গর িার (নারীর) উত্তরামযকার ো মামেকানা োভ করা হি, অিোঃপর ই োম এটাঙ্গক মনমষি 

কঙ্গরঙ্গে। আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেঙ্গেন: 
َهآَيٓ ﴿ يُّ

َ
ُٓ ٱأ ٓلَُك ِيَنَٓءاَمُنوآََّْلَٓيِلُّ نٓتَرِثُوآَّْٓلا

َ
 [٩٢]النساء:  ﴾ٓا ٓهٓرَءَٓكرٓ لندَِسا ٓٱأ

“সহ ঈমানদারগণ! র্েরদমস্ত কঙ্গর নারীঙ্গদর উত্তরামযকারী হওয়া সিামাঙ্গদর জনয বেয নয়”। [ ূরা আন-মন া, 

আয়াি: ১৯] 

আর নারী সকাঙ্গনা  ম্পঙ্গদর উত্তরামযকারী হি না, অিোঃপর আল্লাহ িা‘আো িাঙ্গক মীরাঙ্গ র অমযকার প্রদান 

কঙ্গরঙ্গেন। মিমন েঙ্গেঙ্গেন: 
آتََرَكٓٓلدِلردَِجاِلٓنَِصيب ٓ﴿ ِما اِنٓوََٓو ٓلٓ ٱمد ٓٱِلَ

َ آتََرَكٓٓءِٓنَِصيب َٓرُبوَنَٓولِلندَِسا ٓقٓ ل  ِما اِنٓوََٓو ٓلٓ ٱمد ٓٱِلَ
َ ِٓمنٓ قٓ ل  آقَلا وٓ َرُبوَنِٓمما

َ
فٓ نَِصيبٓرَٓكُثَ ُٓٓهٓأ ٓآما  ﴾٧آُروضر

                                                                                                                                        [ ٧]النساء: 
“মপিা-মািা এেং আিীয়-স্বজঙ্গনর পমরিযি  ম্পমত্তঙ্গি পুরুঙ্গষর অংর্ আঙ্গে এেং মপিা-মািা ও আিীয়-স্বজঙ্গনর 

পমরিযি  ম্পমত্তঙ্গি নারীরও অংর্ আঙ্গে, স টা অল্পই সহাক ো সেমর্ই সহাক, এক মনযযামরি অংর্”। [ ূরা আন-

মন া, আয়াি: ৭] 

আর নারী ও িার অেস্থা সদখাশুনা করার জনয মনঙ্গদযর্না প্রদান কঙ্গর আে-কুরআঙ্গনর েহু েিেয এঙ্গ ঙ্গে; আল্লাহ 

িা‘আো েঙ্গেঙ্গেন: 
ِٓمثٓ ﴿ ِيَٓعلَيٓ ٱُلَٓولَُهنا َِّٓلا ٓب  [٩٩٣]ابلقرة:  ﴾ُروِفٓ َمعٓ ل ٓٱِهنا
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“আর নারীঙ্গদর সিমমন নযায় েি অমযকার আঙ্গে, সর্মন আঙ্গে িাঙ্গদর ওপর পুরুষঙ্গদর”। [ ূরা আে-োকারা, 

আয়াি: ২২৮]  

আল্লাহ িা‘আো আরও েঙ্গেন: 
﴿ِٓ ٓب وُهنا  [٩٢]النساء:  ﴾ُروِفٓ َمعٓ ل ٓٱوَََعِِشُ

“আর সিামরা িাঙ্গদর  াঙ্গর্  ৎভাঙ্গে জীেন র্াপন করঙ্গে”। [ ূরা আন-মন া, আয়াি: ১৯] 

আর নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম েঙ্গেঙ্গেন:  
 .«اْستَوُْصوا بِالنَِّساِء َخْْي ا»

“সিামরা নারীঙ্গদর  াঙ্গর্ উত্তম েযেহাঙ্গরর ন ীহি গ্রহণ কর।”2  

মিমন আরও েঙ্গেন:  
اِِلَةُ » ُة الصَّ

َ
ْنيَا الَْمْرأ ْنيَا َمتَاٌع وََخْْيُ َمتَاِع ادلُّ  .«ادلُّ

“দুমনয়া হঙ্গি উপঙ্গভাঙ্গগর েস্তু। আর দুমনয়ার উপঙ্গভাঙ্গগর েস্তু মূঙ্গহর মঙ্গযয  েযঙ্গশ্রষ্ঠ হঙ্গো পূণযেিী স্ত্রী।”3 

আর রা ূেুল্লাহ  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লামঙ্গক প্রশ্ন করা হঙ্গো: আমাঙ্গদর সকাঙ্গনা েযমির ওপর িার স্ত্রীর কী 

অমযকার আঙ্গে? জোঙ্গে মিমন েেঙ্গেন:  
 .«اْكتََسيَت، وال ترِضِب الوجَه ، وال تُقبِّْح، وال َتْهُجْر إاِل يف ابليت ، وتكسوَها إِذاأن تُطِعَمها إِذا َطِعمَت »

“িুমম র্খন আহার করঙ্গে, িখন িাঙ্গকও আহার করাঙ্গে, আর িুমম র্খন েস্ত্র পমরযান করঙ্গে, িখন িাঙ্গকও 

পমরযান করাঙ্গে। আর িার সচহারা ির্া মুখমিঙ্গে প্রহার কঙ্গরা না, আর অেীে ভাষায় গামে মদঙ্গয়া না এেং ঘঙ্গরর 

মঙ্গযয োড়া িার সর্ঙ্গক মেমিন্ন হঙ্গয়া না।”4  

আর ই োম নারীর র্ঙ্গে এেং িার  ম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় র্া মনঙ্গয় এঙ্গ ঙ্গে, িার অনযিম হঙ্গো িাঙ্গক উত্তম 

চমরত্র অেেম্বঙ্গনর মনঙ্গদযর্ সদওয়া, আর উত্তম চমরত্র মাঙ্গন ঐ চমরত্র, র্া মদঙ্গয় মুহাম্মাদ  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়া াল্লামঙ্গক নেী ও রা ূে মহঙ্গ ঙ্গে সপ্ররণ করা হঙ্গয়ঙ্গে; েজারার চমরত্র, র্াঙ্গক নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম 

ঈমাঙ্গনর অে েঙ্গে আখযাময়ি কঙ্গরঙ্গেন এেং িাঙ্গক ঈমাঙ্গনর অনযিম একমট র্াখা েঙ্গে উঙ্গল্লখ কঙ্গরঙ্গেন। আর 

সকউই এটা অস্বীকার করঙ্গে না সর্, র্রী‘আি প্রেিযঙ্গকর পক্ষ সর্ঙ্গক এেং  ামামজকভাঙ্গে েজারার্ীেিার েযাপাঙ্গর 

মনঙ্গদযর্না প্রদান করা হঙ্গয়ঙ্গে নারীর র্ােীনিা রক্ষার জনয এেং স  েজারাঙ্গক িার চামরমত্রক ভূষণ মহঙ্গ ঙ্গে গ্রহণ 

করঙ্গে, র্া িাঙ্গক মফিনার জায়গা ও  ঙ্গন্দহপূণয স্থান মূহ সর্ঙ্গক দূঙ্গর  মরঙ্গয় রাখঙ্গে।  

আর সকাঙ্গনা  ঙ্গন্দহ সনই সর্, িার সচহারা ও আকষযণীয় স্থান মূহ সেঙ্গক রাখার দ্বারা িার পদযা পােঙ্গনর মেষয়মট 

িার জনয েড় যরঙ্গনর র্ােীনিা ও জীেঙ্গনর অেংকার, র্ার মঙ্গযয রঙ্গয়ঙ্গে িার েযমিঙ্গত্বর  ুরক্ষা এেং মফিনা-

ফা াদ সর্ঙ্গক মনরাপদ দূরঙ্গত্ব অেস্থান করার েযেস্থা। আর সর্ই পদযা নারীর জনয োযযিামূেক করা হঙ্গয়ঙ্গে, স  িা 

এমনভাঙ্গে গ্রহণ করঙ্গে, র্াঙ্গি স  িার স্বামী ও একান্ত আপন (মাহরাম) সোক োড়া অনযানয পুরুষঙ্গদর সর্ঙ্গক িার 

সগাটা র্রীরঙ্গক সেঙ্গক রাখার েযেস্থা করঙ্গে। সকননা, আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেঙ্গেন: 
َهآَيٓ ﴿ يُّ

َ
زٓ ٱأ

َ
ِ ٓقُلٓلد ِٓمنٓننَِيَٓعلَيٓ ِمننَِيٓيُدٓ ُمؤٓ ل ٓٱءِِٓجَكَٓوَبَناتَِكَٓونَِسا َٓو ٓنلاِِبُّ دٓ َذ ٓٓبِيبِِهنا َٓجَل ِٓهنا

َ
نُٓيعٓ َٓن ٓلَِكٓأ

َ
 [٥٢]االحزاب:  ﴾نََٓذيٓ َنٓفَََلٓيُؤٓ َرفٓ أ

                                                           
2  হীহ েুখারী, হাদী  নং- ৪৮৯০;  হীহ মু মেম, হাদী  নং- ৩৭২০ 
3  হীহ মু মেম, হাদী  নং- ৩৭১৬ 
4 আেু দাউদ, হাদী  নং- ২১৪৪ 
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“সহ নেী! আপমন আপনার স্ত্রীঙ্গদরঙ্গক, কনযাঙ্গদরঙ্গক ও মুমমনঙ্গদর নারীগণঙ্গক েেুন, িারা সর্ন িাঙ্গদর চাদঙ্গরর মকেু 

অংর্ মনঙ্গজঙ্গদর উপর সটঙ্গন সদয়। এঙ্গি িাঙ্গদরঙ্গক সচনা  হজির হঙ্গে, ফঙ্গে িাঙ্গদরঙ্গক উিযি করা হঙ্গে না”। 

[ ূরা আে-আহর্াে, আয়াি: ৫৯] 

‘মজেোে’ (اجللباب) হঙ্গো এমন সোরকা ো প্রর্স্ত চাদর, র্া সগাটা সদহঙ্গক আিামদি কঙ্গর।  ুিরাং আল্লাহ 

িা‘আো িাাঁর নেীঙ্গক মনঙ্গদযর্ মদঙ্গয়ঙ্গেন, র্াঙ্গি মিমন িার স্ত্রী, কনযা ও মুমমন নারীগণঙ্গক েঙ্গে সদন, িারা সর্ন 

িাঙ্গদর চাদঙ্গরর মকেু অংর্ মনঙ্গজঙ্গদর উপর সটঙ্গন সদয়, র্াঙ্গি িাঙ্গদর সচহারা ও েুঙ্গকর উপমরভাগ সেঙ্গক র্ায়। 

আল্লাহর মকিাে ও িাাঁর রা ূে  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাঙ্গমর  ুন্নাহ’র দেীে মূহ এেং  মিক দৃমষ্টভমে, মেচার-

মেঙ্গেচনা ও মানদি প্রমাণ কঙ্গর সর্, এমন ে অপমরমচি ো পরপুরুষ সর্ঙ্গক নারী কিৃযক িার সচহারা সেঙ্গক রাখাটা 

োযযিামূেক, র্ারা িার মাহরাম সকউ নন অর্ো িার স্বামীও নন। আর সকাঙ্গনা মেঙ্গেকোন েযমি  ঙ্গন্দহ সপাষণ 

কঙ্গর না সর্, র্খন নারীর ওপর িার মার্া সেঙ্গক রাখা ও িার পদরু্গে সেঙ্গক রাখা োযযিামূেক, র্খন িার 

 ঙ্গজাঙ্গর পদচারণা না করাটা ওয়ামজে, সর্ভাঙ্গে করঙ্গে িার সগাপন স ৌন্দর্য, পাঙ্গয়র অেংকার ইিযামদ প্রকার্ হঙ্গয় 

র্াওয়ার অমযক  ম্ভেনা র্াঙ্গক, িখন মুখমিে সেঙ্গক রাখাটা সিা আরও অঙ্গনক সজারাঙ্গোভাঙ্গেই ওয়ামজে ও 

োযযিামূেক, আর এটা এ জনয সর্, িার মার্ার চুে মূহ সর্ঙ্গক মকেু চুে অর্ো িার পদরু্গঙ্গের নখ মূহ সর্ঙ্গক 

সকাঙ্গনা একমট নখ প্রকার্ হঙ্গয় র্াওয়ার মাযযঙ্গম অমজযি মফিনার সচঙ্গয় সচহারা সখাোর কারঙ্গণ অমজযি মফিনার 

মেষয়মট আরও অঙ্গনক সেমর্ ভয়ােহ। আর র্খন েুমিমান মুমমন েযমি এ র্রী‘আি এেং িার মেমযমেযান ও িাৎপর্য 

 ম্পঙ্গকয মচন্তা-ভােনা করঙ্গে, িখন পমরষ্কার হঙ্গয় র্াঙ্গে -এটা অ ম্ভে সর্, নারীঙ্গক (প্রর্ঙ্গম) মার্া, গদযান, োহু, পা ও 

পাঙ্গয়র পািা সেঙ্গক রাখার েযাপাঙ্গর োযয করা হঙ্গে, অর্চ নারীর জনয বেয কঙ্গর সদওয়া হঙ্গে িার দুই হাঙ্গির িােু 

প্রকার্ করাঙ্গক এেং িার মুখমিে প্রকার্ করাঙ্গক, র্া স ৌন্দর্য ও রূপমাযুঙ্গর্য ভরপুর। কারণ, এটা মহকমি 

পমরপন্থী। আর আজঙ্গকর এ রু্ঙ্গগ মানুঙ্গষর মাঙ্গে (নারীর) সচহারা সেঙ্গক রাখার েযাপাঙ্গর সর্ অেঙ্গহো সদখা র্াঙ্গি, র্া 

এমন পমরমস্থমির মদঙ্গক মনঙ্গয় র্াঙ্গি সর্, নারী অপরাপর মেষয়গুঙ্গোঙ্গকও অেঙ্গহো করা শুরু কঙ্গরঙ্গে। সর্মন, নারী 

কিৃযক িার মার্া, গদযান, েক্ষ ও দুই োহু সখাো রাখা এেং সকাঙ্গনা ই োমী সদঙ্গর্ োজাঙ্গর োজাঙ্গর িার সেপঙ্গরায়া 

চোঙ্গফরা করা ইিযামদ ইিযামদ... মেষঙ্গয় সর্ েযমি মচন্তা-ভােনা করঙ্গেন, মিমন মনমিিভাঙ্গেই জানঙ্গি ও েুেঙ্গি 

পারঙ্গেন, মহকমি ো প্রজ্ঞার দামে হঙ্গো, নারীগণ কিৃযক অের্যই িাঙ্গদর সচহারাগুঙ্গো সেঙ্গক রাখঙ্গি হঙ্গে। 

অিএে, সহ নারী! সিামার অের্য পােনীয় কিযেয হঙ্গো, িুমম মহান আল্লাহঙ্গক ভয় করঙ্গে এেং সিামার ওপর ফরর্ 

করা পদযা র্র্ার্র্ভাঙ্গে পােন করঙ্গে, স্বামী ও মাহরাম পুরুষ েযিীি অনযানযঙ্গদর সর্ঙ্গক  মস্ত র্রীর সেঙ্গক রাখঙ্গে, 

সর্ েযেস্থাপনার  াঙ্গর্ সকাঙ্গনা মফিনার আর্ঙ্কা সনই। আর র্খন আমরা পরপুরুঙ্গষর উঙ্গেঙ্গর্য নারীর সেপদযা ও মুখ 

খুঙ্গে রাখার মেষয়মট মনঙ্গয় মচন্তা-ভােনা করে, িখন আমরা স  মেষয়মটঙ্গক েহু মফিনা-ফা াঙ্গদর উেীপক মহঙ্গ ঙ্গে 

সদখঙ্গি পাে। আর র্মদ িাঙ্গি সকাঙ্গনা কেযাণ ও উপকার আঙ্গে েঙ্গে মিক করা হয়, িাহঙ্গে িা মফিনা-ফা াঙ্গদর 

িুেনায় খুেই নগণয। স   ে মফিনা-ফা াদ ও সগােঙ্গর্াঙ্গগর কঙ্গয়কমট উঙ্গল্লখঙ্গর্াগয মেষয় মনম্নরূপ:    

১. মফিনা ো  ঙ্গম্মাহন: কারণ, নারী র্খন িার সচহারা খুঙ্গে সফেঙ্গে, িখন িার কারঙ্গণ পুরুষগণ মফিনার মর্কার 

হঙ্গে, মেঙ্গর্ষ কঙ্গর র্মদ স  রু্েিী ো রূপ ী হয় অর্ো স  র্মদ এমন মকেু কঙ্গর, র্া িার সচহারাঙ্গক  ুন্দর ও 

োেণযময়ী এেং উজ্জ্বে ও আকষযণীয়ভাঙ্গে দৃর্যমান কঙ্গর িুঙ্গে। আর এটা অমনষ্টিা, খারাপ পমরঙ্গের্ ও ফা াদ  ৃমষ্ট 

অনযিম েড় একমট কারণ।  



 

 

স ৌন্দর্য প্রদর্যন ও সেপদযা প্র ঙ্গে মুমমন নারীঙ্গদর জনয কমিপয় মনঙ্গদযর্না  7  

২. নারীর েজারা-র্রঙ্গমর অে ান, র্া ঈমাঙ্গনর অে এেং িার স্বভাে-প্রকৃমির অনযিম দামে: কারণ, নারী হঙ্গো 

েজারা-র্রঙ্গমর েযাপাঙ্গর দৃষ্টান্ত সপর্ করার জায়গা। সর্মন েো হয়: ‘আমম অন্তোঃপুঙ্গর অেস্থানরি কুমারী সর্ঙ্গক েজারা 

অনুভে কমর।’ আর নারীর েজারা চঙ্গে র্াওয়া মাঙ্গন িার ঈমাঙ্গনর েযাপাঙ্গর ঘাটমি হওয়া এেং এমন স্বভাে-প্রকৃমির 

গমি সর্ঙ্গক সের হঙ্গয় র্াওয়া, সর্ স্বভাে-প্রকৃমির ওপর িাঙ্গক  ৃমষ্ট করা হঙ্গয়ঙ্গে।     

৩. িার  াঙ্গর্ পুরুষঙ্গদর গভীর  ম্পকয গঙ্গড় ওিা এেং িাঙ্গদর কিৃযক িার মপেঙ্গন োগা: মেঙ্গর্ষ কঙ্গর স  র্খন 

 ুন্দরী হয় এেং িার পক্ষ সর্ঙ্গক র্খন সিাষাঙ্গমাদ, হা াহাম  ও রম কিা জািীয় আচরঙ্গণর েমহোঃপ্রকার্ ঘঙ্গট, 

সর্মনমট  াযারণি অমযকাংর্ সেপদযা নারীর সক্ষঙ্গত্র হঙ্গয় র্াঙ্গক, আর েো হঙ্গয় র্াঙ্গক, প্রর্ঙ্গম সদখা, িারপর  াোম 

মেমনময়, িারপর কর্া, িারপর প্রমিশ্রুমি, িারপর একান্ত  াক্ষাৎ। আর র্য়িান সিা আদম  ন্তাঙ্গনর মর্রা-

উপমর্রায় চেমান।  ুিরাং অঙ্গনক কর্া, হাম  ও আনন্দ আঙ্গে, র্া নারীর  াঙ্গর্ পুরুঙ্গষর মঙ্গনর  ম্পকয এেং 

পুরুঙ্গষর  াঙ্গর্ নারীর মঙ্গনর  ম্পকয গঙ্গড় ওিাঙ্গক আের্যক কঙ্গর িুঙ্গে, অিোঃপর এর ফঙ্গে এমন খারাপী ও নষ্টামীর 

 ূচনা হয়, র্া প্রমিঙ্গরায করা অ ম্ভে হঙ্গয় পঙ্গড়। আমরা আল্লাহ িা‘আোর মনকট এর সর্ঙ্গক মনরাপত্তা চাই।       

৪. পুরুষঙ্গদর  াঙ্গর্ নারীঙ্গদর অোয সমোঙ্গমর্া: কারণ, সচহারা খুঙ্গে রাখা এেং সেপদযা অেস্থায় চোঙ্গফরা করার 

েযাপাঙ্গর নারী র্খন মনঙ্গজঙ্গক পুরুষঙ্গদর  মান মঙ্গন কঙ্গর, িখন স  পুরুষঙ্গদর  াঙ্গর্ যাক্কাযামক্ক ও ঘষাঘমষ করা 

সর্ঙ্গক েজারা ও অপমান সোয কঙ্গর না, আর এর মঙ্গযয েড় যরঙ্গনর মফিনা ও প্রচুর পমরমাঙ্গণ পাঙ্গপর েযাপার 

রঙ্গয়ঙ্গে। 

০ আর আমরা অিযন্ত দুোঃঙ্গখর  াঙ্গর্ েক্ষয করমে সর্, এ মু মেম জামির অঙ্গনক দে ও সগাষ্ঠী িাঙ্গদর  ামঙ্গন আ া 

প্রমিমট রীমিনীমি, প্রর্া এেং মেঙ্গর্ষ ঐমিহয ও আনুষ্ঠামনকিাঙ্গক গ্রহণ কঙ্গর সনয় স  েযাপাঙ্গর র্রী‘আি ও রু্মির 

মনমরঙ্গখ সকাঙ্গনারূপ ইিস্তি ও মচন্তা-ভােনা না কঙ্গরই। অর্চ িাঙ্গদর দাময়ত্ব হঙ্গো, িারা স গুঙ্গোর েযাপাঙ্গর খমিঙ্গয় 

সদখঙ্গে সর্, িা আল্লাহর মেযাঙ্গনর পমরপন্থী মকনা? িারপর র্খন স গুঙ্গো আল্লাহর মেযাঙ্গনর পমরপন্থী হঙ্গে, িখন 

িারা স গুঙ্গোঙ্গক প্রিযাখযান করঙ্গে এেং স গুঙ্গো সর্ঙ্গক সোঁঙ্গচ র্াকঙ্গে, সর্মমনভাঙ্গে  ুস্থ র্রীর সরাগজীোণুঙ্গক 

প্রিযাখযান কঙ্গর। অিোঃপর িাঙ্গদর সর্ ে মু মেম ভাইগণ সকাঙ্গনা রকম মচন্তা-ভােনা ও মেচার-মেঙ্গেষণ োড়াই 

িাঙ্গদর  মাঙ্গজ এ ে র্রী‘আি মেঙ্গরাযী কাজ উপস্থাপন ও আমদামন কঙ্গরঙ্গে, িাঙ্গদর মযয সর্ঙ্গক সর্ ো র্ারা এ ে 

কাঙ্গজ জমড়ি হঙ্গে, িারা িাঙ্গদরঙ্গক উপঙ্গদর্ মদঙ্গে। আর এটাই হঙ্গো মুমমঙ্গনর প্রকৃি স্বরূপ সর্, মিমন হঙ্গেন 

র্মির্ােী েযমিত্ব ম্পন্ন, অনু রণীয়, অনু রণকারী নয়। আোর মিমন হঙ্গেন  ৎেযমি,  ংঙ্গর্াযনকারী, ম িান্ত 

োস্তোয়নকারী ও  ূক্ষ্মভাঙ্গে মচন্তাভােনাকারী। আর র্খন আমাঙ্গদর মনকট আ া এ ে রীমিনীমি, প্রর্া এেং মেঙ্গর্ষ 

ঐমিহয ও আনুষ্ঠামনকিা র্রী‘আি মেঙ্গরাযী না হঙ্গে, িখন আমাঙ্গদর জনয উমচি হঙ্গে, েিযমাঙ্গন, ভমেষযঙ্গি, 

মনকটিম ভমেষযঙ্গি ও  ুদূর ভমেষযঙ্গি িার ফোফে কী হঙ্গে, স  েযাপাঙ্গর মচন্তা-ভােনা করা। কারণ, কখনও 

কখনও েিযমান কাঙ্গে িার অনুভেঙ্গর্াগয (ঙ্গনমিোচক) প্রভাে র্াঙ্গক না, মকন্তু ভমেষযঙ্গি িার অঙ্গপক্ষমান প্রভাে 

র্াকঙ্গি পাঙ্গর। আর র্খন আমরা এ দৃমষ্টভমেমট চােু করে এেং এ োইঙ্গন পর্ চেে, িখন এর অর্য হঙ্গে, আল্লাহ 

িা‘আোর অনুঙ্গমাদনক্রঙ্গম আমরা েুমিমত্তার ওপর মভমত্ত কঙ্গর এেং  মিক ও র্র্ার্র্ মনঙ্গদযর্না ো দৃমষ্টভমের 

আঙ্গোঙ্গকই পর্ চেমে। 

আর আপমন অঙ্গনক রু্েিী নারীঙ্গক িার ঘর সর্ঙ্গক োজাঙ্গরর উঙ্গেঙ্গর্য সর্ৌন উঙ্গত্তজক আকষযণীয় সপার্াক পমরযান 

কঙ্গর সের হঙ্গি সদখঙ্গি পাঙ্গেন, হয় স  সপার্াকমট খাট অর্ো েম্বা, র্ার উপঙ্গর একমট খাট ো েম্বা আো (মেো 
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জামা) োড়া আর মকেুই র্াঙ্গক না, কখনও িা োিাঙ্গ  খুঙ্গে সফঙ্গে, আোর কখনও কখনও স  মনঙ্গজই ইিা কঙ্গর 

খুঙ্গে সফঙ্গে। আোর সদখঙ্গি পাঙ্গেন, স  সের হয় এমন ওড়না পমরযান কঙ্গর, র্ার দ্বারা স  িার সচহারাঙ্গক সেঙ্গক 

সনয়; মকন্তু স  ওড়নামট কখনও কখনও এমন পািো হয়, র্া িার সচহারার রং  ম্পঙ্গকয েঙ্গে সদয়, আোর কখনও 

কখনও স  ওড়নামটঙ্গক িার সচহারার ওপর এমনভাঙ্গে র্ি কঙ্গর সোঁঙ্গয সনয়, র্া িার নাক ও গাঙ্গের মঙ্গিা 

সচহারার উাঁচু স্থানগুঙ্গোর পমরমাপ ো বদঘযয-প্রস্থ প্রকার্ কঙ্গর সদয়। আোর কখনও সের হয় পমরঙ্গযয় স্বঙ্গণযর 

অেংকার পমরযান করা অেস্থায়, অিোঃপর স  িার োহুদ্বয় উনু্মি কঙ্গর সদয়, র্াঙ্গি অেংকার প্রকার্ হঙ্গয় র্ায়, আর 

মঙ্গন হয় সর্ন স  জনগণঙ্গক উঙ্গের্য কঙ্গর েঙ্গে: সিামরা আমার র্রীঙ্গর মেদযমান দৃর্য সদখঙ্গি র্াক! 

েড় যরঙ্গনর মফিনা ও কমিন পরীক্ষা: র্মির্ােী  ুগন্ধরু্ি  ুগমন্ধ েযেহার কঙ্গর অঙ্গনক নারী সের হয়, সর্ ে 

পুরুঙ্গষর অন্তঙ্গর েযাময আঙ্গে এমন প্রমিমট েযমিই এর দ্বারা  ঙ্গম্মাহন ও উন্মত্তিার মর্কার হঙ্গে অর্চ নেী  াল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়া াল্লাম েঙ্গেঙ্গেন: 
 .«استَعَطَرْت فمرَّت باملجلس فيه كذا وكذا يعين: زانيةوإِن املرأة إِذا »

“আর নারী র্খন  ুগমন্ধ েযেহার করঙ্গে, িারপর মাজমে  ো  মাঙ্গেঙ্গর্র পার্ মদঙ্গয় পর্ অমিক্রম করঙ্গে, িখন স  

এরকম এরকম, অর্যাৎ স  েযমভচামরনী।”5 

আর নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম আরও েঙ্গেন: 
 .«فَََل َتَمسَّ ِطيب ا سجِد  إِْحَداُكنَّ إََِل املْ إَِذا َخرََجْت »

“র্খন সিামাঙ্গদর নারীঙ্গদর মযয সর্ঙ্গক সকউ ম মজঙ্গদ র্াওয়ার উঙ্গেঙ্গর্য সের হঙ্গে, িখন স  সর্ন  ুগমন্ধ েযেহার না 

কঙ্গর”।6 

স  িার ঘর সর্ঙ্গক সের হয় এেং হাট-োজাঙ্গর িীব্র গমিঙ্গি হাাঁটাহাাঁমট কঙ্গর, সর্মমনভাঙ্গে অমযক র্মির্ােী ো 

অনুরূপ পুরুষগণ হাাঁটাহাাঁমট কঙ্গর, মঙ্গন হয় সর্ন িার (ঐ নারীর) উঙ্গের্য হঙ্গো, মানুষ িার র্মি ও উদযম  ম্পঙ্গকয 

জানঙ্গে। আর স  িার োন্ধেীর  ঙ্গে হাাঁঙ্গট এমনভাঙ্গে, স  িার  াঙ্গর্ উচ্চস্বঙ্গর হাম -িাট্টা কঙ্গর এেং দৃর্যমানভাঙ্গে 

স  িার  াঙ্গর্ সিোঙ্গিমে ও যাক্কাযামক্ক কঙ্গর, আর সকনাকাটা করার জনয সদাকানদাঙ্গরর মনকট এমনভাঙ্গে দাাঁড়ায় সর্, 

িার দুই হাি ও োহুদ্বয় উনু্মি র্াঙ্গক, আোর কখনও কখনও স  সদাকানদাঙ্গরর  াঙ্গর্ রম কিা কঙ্গর এেং 

সদাকানদারও িার  াঙ্গর্ রম কিা ও হাম -িাট্টা কঙ্গর। আর নারীঙ্গদর একমট অংর্ ইিযামদ যরঙ্গনর সর্ ে আচরণ 

কঙ্গর, স গুঙ্গো মফিনা, মহামেপদ ও অস্বাভামেক আচরঙ্গণর অনযিম কারণ, র্া ই োঙ্গমর মনঙ্গদযর্না ও দৃমষ্টভমে এেং 

মু মেম জামির মনয়ম-নীমির েমহভূযি। 

আল্লাহ িা‘আো িাাঁর নেীর স্ত্রীগণঙ্গক উঙ্গের্য কঙ্গর েঙ্গেঙ্গেন, অর্চ িারা মেঙ্গেন আদঙ্গর্যর মূিযপ্রিীক, মিমন েঙ্গেন: 
َٓوََّلَٓتََباجٓ َوقَرٓ ٓ﴿ َجَٓنِِٓفُٓبُيوتُِكنا ٓٱِهلِياةَِٓج ٓلٓ ٱَنَٓتََبُّ

ُ  [٨٨]االحزاب:  ﴾ٓوَى  ٓل 
“আর সিামরা মনজ ঘঙ্গর অেস্থান করঙ্গে এেং প্রাচীন জাঙ্গহেী রু্ঙ্গগর প্রদর্যনীর মঙ্গিা মনঙ্গজঙ্গদরঙ্গক প্রদর্যন কঙ্গর 

সেড়াঙ্গে না”। [ ূরা আে-আহর্াে, আয়াি: ৩৩] 

নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম েঙ্গেন: 
، َوُبيُوُتُهنَّ َخْْيٌ لَُهنَّ اَل َتْمنَُعوا إَِماَء » ِ ِ َمَساِجَد اَّللَّ  .«اَّللَّ

                                                           
5 ইমাম মিরমমর্ী রহ. হাদী মট েণযনা কঙ্গরঙ্গেন এেং মিমন েঙ্গেঙ্গেন: ‘হাদী মট হা ান  হীহ’।  
6 আেু র্ায়োহ, মু ান্নাফ, হাদী  নং- ২৬৩৩৮ এেং ইমাম েুখারী ও মু মেম রহ. প্রায় অনুরূপ র্ঙ্গে হাদী মট েণযনা কঙ্গরঙ্গেন। 
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“সিামরা আল্লাহর োন্দীঙ্গদরঙ্গক আল্লাহর মা মজদ মূঙ্গহ সর্ঙ্গি োযা প্রদান কঙ্গরা না, িঙ্গে িাঙ্গদর জনয িাঙ্গদর 

ঘর মূঙ্গহ অেস্থান করাটাই অমযক উত্তম।”7 (িাঙ্গদর ঘর মূহ) িাঙ্গদর জনয মকঙ্গ র সচঙ্গয় উত্তম? আল্লাহর 

মা মজদ মূহ সর্ঙ্গক,  ুিরাং োজাঙ্গরর উঙ্গেঙ্গর্য িাঙ্গদর সের হওয়ার মেষয়মট সকমন হঙ্গে? আর এ মেশুি হাদী মট 

অের্যই প্রমাণ কঙ্গর সর্, পুরুষ েযমির জনয নারীঙ্গক োজাঙ্গরর উঙ্গেঙ্গর্য সের হওয়া সর্ঙ্গক মনঙ্গষয করা বেয, এ 

েযাপাঙ্গর মনঙ্গষয করাঙ্গি িার সকাঙ্গনা গুনাহ হঙ্গে না এেং িাঙ্গি সকাঙ্গনা  ম যাও সনই, িঙ্গে ম মজদ োড়া (অর্যাৎ 

ম মজঙ্গদ সর্ঙ্গি োযা সদওয়া বেয হঙ্গে না)। আর িাঙ্গক স ৌন্দর্য প্রদর্যন কঙ্গর সেড়াঙ্গনা সর্ঙ্গক এেং সেপদযায় 

চোঙ্গফরা ও  ুগমন্ধ েযেহার করা সর্ঙ্গক মনঙ্গষয করার কাজমট িার জনয ওয়ামজে (োযযিামূেক) এেং িাঙ্গক এর 

জনয মকয়ামঙ্গির মদন মজজ্ঞা া করা হঙ্গে। সকননা, েৃিা নারীর জনয র্খন স ৌন্দর্য প্রদর্যন কঙ্গর সেড়াঙ্গনা মনমষি, 

িখন রু্েিী নারীর জনয িা মকভাঙ্গে বেয হঙ্গে, সর্ নারী মফিনার সকন্দ্রমেনু্দ ...? আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেন: 
فَلَيٓ ُجوَنٓنَِكاحٓريَرٓ ِِتََّٓلٓلا ٓٱءِٓلندَِسا ٓٱِعُدِٓمَنَٓقَو ٓلٓ ٱوَٓ﴿ نٓيََضعٓ َسَٓعَليٓ ٓا

َ
ُٓجَناٌحٓأ َِٓهنا َٓغي  َٰ َٓنٓثَِياَبُهنا ِ نٓيَسٓ ٓبِِزيَنة ٓ ٓتٓ ُٓمَتََبد

َ
اُهنا َٓٓنَٓخي  ِٓففٓ َتعٓ َوأ ٓل

ُٓ ٱوَٓ َٓسِميٌعَٓعلِي ُ  [٦٦]انلور:  ﴾٦٠َّٓللا
“আর েৃিা নারীরা, র্ারা মেঙ্গয়র আর্া রাঙ্গখ না, িাঙ্গদর জনয অপরায সনই, র্মদ িারা িাঙ্গদর স ৌন্দর্য প্রদর্যন না 

কঙ্গর িাঙ্গদর েমহেযা  খুঙ্গে রাঙ্গখ। িঙ্গে এ সর্ঙ্গক িাঙ্গদর মেরি র্াকাই িাঙ্গদর জনয উত্তম। আর আল্লাহ  েযঙ্গশ্রািা, 

 েযজ্ঞ”। [ ূরা আন-নুর, আয়াি: ৬০] 

আল্লাহ িা‘আো আরও েঙ্গেন: 
﴿ِٓ رٓ بٓ َوََّلٓيَض 

َ
ِِٓلُعٓ َنٓبِأ َٓمآُيٓ ُجلِِهنا َُ  [٨٩]انلور:  ﴾زِينَتِِهنٓافِنَيِٓمنٓلَ

“আর িারা সর্ন িাঙ্গদর সগাপন স ৌন্দর্য প্রকাঙ্গর্র উঙ্গেঙ্গর্য  ঙ্গজাঙ্গর পদচারণা না কঙ্গর”। [ ূরা আন-নুর, আয়াি: 

৩১] আর িা হঙ্গো নূপুর জািীয় অেঙ্কার, র্া স  িার পাঙ্গয়র মঙ্গযয পমরযান কঙ্গর এেং িার কাপড় মদঙ্গয় িা 

সগাপন কঙ্গর রাঙ্গখ, অিোঃপর র্খন স  র্মীঙ্গনর ওপর িার পা দ্বারা  ঙ্গজাঙ্গর আঘাি কঙ্গর, িখন িার আওয়াজ শুনা 

র্ায়।  ুিরাং নারী কিৃযক র্খন এমন কাজ করা মনমষি, সর্ কাজ করঙ্গে িার পাঙ্গয়র সগাপন স ৌন্দর্য  ম্পঙ্গকয জানা 

র্ায়, িখন স  নারীর মেষয়মট সকমন হওয়া দরকার, সর্ িার োহুঙ্গক উনু্মি কঙ্গর রাঙ্গখ, সর্খাঙ্গন িার হাঙ্গির 

স ৌন্দর্য প্রদমর্যি হয়?! 

মনিয় সর্ানার মফিনার সচঙ্গয় সদখার মফিনার মেষয়মট অঙ্গনক ভয়ঙ্কর। নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম 

েঙ্গেঙ্গেন: 
ُبوَن بَِها انلَّاَس، َونَِساءٌ » رَُهَما: قَوٌم َمَعُهْم ِسيَاٌط َكأْذنَاِب ابَلَقِر يرَْضِ

َ
ِرَياٌت ُممِ ِصنَْفاِن ِمْن أْهِل انلَّاِر لَْم أ ََ ِسيَاٌت  ََ يََلٌت َمائََِلٌت ،  

ْسِنَمِة ابُلْخِت املا
َ
ْدَن ِرحيََها ، َوالَ ئِلَِة اَل يَْدُخلَْن اجلَنَّةَ ُرُؤوُسُهنَّ َكأ  .«، وإنَّ ِرحيََها ََلُوَجُد ِمْن َمِسَْيِة َكَذا َوكَذاََيِ

“জাহান্নামীঙ্গদর এমন দু’মট দে রঙ্গয়ঙ্গে, র্াঙ্গদরঙ্গক আমম সদমখ মন; িাঙ্গদর এক দঙ্গের হাঙ্গি গরুর সেঙ্গজর মঙ্গিা 

চােুক র্াকঙ্গে, িারা িা মদঙ্গয় সোকঙ্গদরঙ্গক মারঙ্গে। আর এক দে হঙ্গে নারীঙ্গদর, িাঙ্গদরঙ্গক সপার্াক-পমরিদ 

পমরযান করা  ঙ্গেও উেে সদখাঙ্গে, গঙ্গেযর  াঙ্গর্ নৃঙ্গিযর ভমেঙ্গি োহু দুমেঙ্গয় পর্ চেঙ্গে, েুখিী উঙ্গটর উাঁচু কুাঁঙ্গজর 

মঙ্গিা কঙ্গর সখাপা োাঁযঙ্গে, এ ে নারী কখনও জান্নাঙ্গি প্রঙ্গের্ করঙ্গে না, জান্নাঙ্গির ঘ্রাণও পাঙ্গে না, অর্চ জান্নাঙ্গির 

 ুঘ্রাণ অঙ্গনক অঙ্গনক দূর সর্ঙ্গক পাওয়া র্াঙ্গে।”8  

                                                           
7  হীহ েুখারী ও আেু দাউদ।   
8  হীহ মু মেম, হাদী  নং- ৫৭০৪ 
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আর নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম িাঙ্গদর বেমর্ষ্টয েণযনা কঙ্গরঙ্গেন সর্, িারা হঙ্গি « ِسيَاٌت ََ»  (ঙ্গপার্াক 

পমরমহিা), অর্যাৎ িাঙ্গদর র্রীঙ্গর সপার্াক আঙ্গে; মকন্তু িারা ِرَياٌت »  ََ»  (উেে)। কারণ, এ সপার্াক র্রীর োঙ্গক না, 

হয় পািো হওয়ার কারঙ্গণ অর্ো  ংকীণয হওয়ার কারঙ্গণ অর্ো সোট-খাট হওয়ার কারঙ্গণ। « َمائََِلٌت»  িারা  ঙ্গিযর 

পর্ সর্ঙ্গক মেচূযি, « ُمِميََلٌت»  মনঙ্গজর কুকমযগুঙ্গো অনয মানুঙ্গষর মনকট প্রকার্কামরনী; « ْسِنَمِة ابُلْخِت
َ
«املائِلَةِ ُرُؤوُسُهنَّ َكأ  

অর্যাৎ িারা এমনভাঙ্গে িাঙ্গদর চুে ো অনয মকেু সপাঁমচঙ্গয় সখাপা োাঁঙ্গয, র্া সর্ষ পর্যন্ত সদখঙ্গি েুখিী উঙ্গটর কুাঁঙ্গজর 

মঙ্গিা েড় ও উাঁচু মঙ্গন হয়।  
সহ ভাই ে! 

মনিয় েড় যরঙ্গনর অনযায় ও মহামেপদ হঙ্গো পুরুষঙ্গদর  াঙ্গর্ নারীগঙ্গণর সমর্াঙ্গমমর্ এেং িাঙ্গদর  াঙ্গর্ যাক্কাযামক্ক 

ও ঘষাঘমষ করা। আর এ অেস্থা মেরাজমান অমযকাংর্ োজার ও র্মপং মঙ্গে, আর এটা র্রী‘আি পমরপন্থী এেং 

পূেযেিযী  ৎেযমিগঙ্গণর মহদায়াি ও মনঙ্গদযর্নার মেপরীি। কারণ, সকাঙ্গনা একমদন নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়া াল্লাম ম মজদ সর্ঙ্গক সের হঙ্গেন, এমিােস্থায় সদখা সগে নারীগণ পুরুষঙ্গদর  াঙ্গর্ মমঙ্গর্ সগঙ্গে, িখন নেী 

 াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম েেঙ্গেন: 
ِخْرنَ »

ْ
ِريَق، ،اْستَأ ْن ََتُْقْقَن الطَّ

َ
ِريِق عَ  فَإِنَُّه لَيَْس لَُكنَّ أ ُة تَلْتَِصُق «لَيُْكنَّ ِِبَافَاِت الطَّ

َ
َداِر َحَّتَّ إِنَّ ثَْوَبَها ََلَتََعلَُّق . فَََكنَِت الَْمْرأ بِاجْلِ

َداِر ِمْن لُُصوقَِها بِهِ   .«بِاجْلِ

“(সহ নারীগণ) সিামরা অঙ্গপক্ষা কর এেং পঙ্গর আ । কারণ, রাস্তার মযযখান মদঙ্গয় চোর অমযকার সিামাঙ্গদর সনই। 

সিামাঙ্গদর জনয আের্যক হঙ্গো রাস্তার পার্ মদঙ্গয় চোচে করা। িারপর নারী এমনভাঙ্গে সদয়াে সঘঙ্গষ চেঙ্গি 

োগে, সর্ষ পর্যন্ত সদয়াে  ংেগ্ন হওয়ার কারঙ্গণ িার কাপড় সদয়াঙ্গের  াঙ্গর্ েুঙ্গে র্াকি।”9 

আর নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম পুরুষঙ্গদর  াঙ্গর্ নারীগঙ্গণর মমঙ্গর্ র্াওয়ার প্রঙ্গশ্ন খুে  িকয কঙ্গরঙ্গেন, 

এমনমক ইোদাঙ্গির স্থানগুঙ্গোঙ্গি পর্যন্ত মিমন এ মেষঙ্গয়  ােযান কঙ্গরঙ্গেন। সকননা নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ 

ওয়া াল্লাম েেঙ্গেন: 
لَُها» وَّ

َ
َها أ   .«َخْْيُ ُصُفوِف النَِّساِء آِخُرَها، َوََشُّ

“নারীঙ্গদর  ঙ্গেযাত্তম  ামর ো কািার হঙ্গো সর্ষ কািার এেং  েঙ্গচঙ্গয় মন্দ কািার হঙ্গো িাঙ্গদর প্রর্ম কািার।”10 

আর নারীগঙ্গণর সর্ষ কািার উত্তম হওয়ার একমাত্র কারণ হঙ্গো পুরুষঙ্গদর সর্ঙ্গক িা দূঙ্গর হওয়ার কারঙ্গণ এেং 

িাঙ্গদর (নারীঙ্গদর) জনয িাঙ্গদর  াঙ্গর্ মমঙ্গর্ র্াওয়া ও িাঙ্গদরঙ্গক সদখার  ুঙ্গর্াগ না র্াকার কারঙ্গণ। আর এর মঙ্গযয 

নারীঙ্গক পুরুষগণ ও িাঙ্গদর  াঙ্গর্ িার মমঙ্গর্ র্াওয়া সর্ঙ্গক দূঙ্গর রাখার জনয র্রী‘আঙ্গির আন্তমরকিার ওপর 

 ুস্পষ্ট দেীে রঙ্গয়ঙ্গে এেং এর মঙ্গযয রঙ্গয়ঙ্গে র্ােিীয় কেযাণ।  ুিরাং আমাঙ্গদর নারীঙ্গদর জনয র্র্ার্র্ েযেস্থা 

হঙ্গো, িারা িাঙ্গদর ঘঙ্গরর মঙ্গযয অেস্থান করঙ্গে, সর্মনমট আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেঙ্গেন: 
َٓوََّلَٓتََباجٓ َوقَرٓ ﴿ َجَٓنِِٓفُٓبُيوتُِكنا ٓٱِهلِياةَِٓج ٓلٓ ٱَنَٓتََبُّ

ُ  [٨٨]االحزاب:  ﴾وَىٓ ل 
“আর সিামরা মনজ ঘঙ্গর অেস্থান করঙ্গে এেং প্রাচীন জাঙ্গহেী রু্ঙ্গগর প্রদর্যনীর মঙ্গিা মনঙ্গজঙ্গদরঙ্গক প্রদর্যন কঙ্গর 

সেড়াঙ্গে না”। [ ূরা আে-আহর্াে, আয়াি: ৩৩] আর িারা োজার ো সমোর উঙ্গেঙ্গর্য ঘর সর্ঙ্গক সের হঙ্গে না, আর 

প্রর্ম মদঙ্গক এটা িাঙ্গদর জনয কষ্টকর মঙ্গন হঙ্গে; মকন্তু স্বল্প  মঙ্গয়র েযেযাঙ্গন এঙ্গি িারা অভযস্ত হঙ্গয় র্াঙ্গে এেং 

                                                           
9 আেু দাউদ, হাদী  নং- ৫২৭৪। আেোনী হাদী মটঙ্গক ‘হা ান’ েঙ্গেঙ্গেন।  
10 ইেন মাজাহ, হাদী  নং- ১০০০। আেোনী হাদী মটঙ্গক  হীহ েঙ্গেঙ্গেন।  
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সর্ষ পর্যন্ত িাঙ্গদর জনয িা  হজ ো হােকা হঙ্গয় র্াঙ্গে। ফঙ্গে িারা হঙ্গয় র্াঙ্গে পদযানমর্ন, েজারেিী ও ঘঙ্গরর 

সর্াভা। আর পুরুষ দাময়ত্বর্ীে ও প্রর্া মনক েযমিেঙ্গগযর জনয আের্যক হঙ্গো এ মেষয়মট উপেমি করা এেং আল্লাহ 

িা‘আো িাঙ্গদর ওপর সর্ দাময়ত্ব ও আমানি োযযিামূেক কঙ্গর মদঙ্গয়ঙ্গেন, িা র্র্ার্র্ভাঙ্গে পােন করা, র্াঙ্গি 

আল্লাহ িাঙ্গদর  কে কমযকািঙ্গক  ংঙ্গর্াযন কঙ্গর সদন এেং িাঙ্গদরঙ্গক মফিনা সর্ঙ্গক রক্ষা কঙ্গরন। আল্লাহ িা‘আো 

েঙ্গেন: 
َهآَيٓ ﴿ يُّ

َ
ِيَنَٓءاَمُنوآْقُوٓ ٱأ ُٓ َّلا نُفَسُك

َ
هٓ ٓآْأ

َ
ُٓ َوأ ِٓٱنلااُسٓوَٓٱآَوقُوُدَهآنَارٓرٓلِيُك َٓهآَمَلٓ اََجاَرةَُٓعلَيٓ ل  َٓيعٓ ِٓشَداد ٓٓئَِكٌةِٓغََلظ  َٓما ٓٱُصوَنَّٓلا َ ُٓ َّٓللا َمَرُه

َ
ٓأ

 [ ٦]اتلحريم:  ﴾٦َمُروَنَٓعلُوَنَٓمآيُؤٓ َوَيفٓ 

“সহ ঈমানদারগণ! সিামরা মনজঙ্গদরঙ্গক এেং সিামাঙ্গদর পমরোর-পমরজনঙ্গক রক্ষা কর আগুন সর্ঙ্গক, র্ার ইন্ধন হঙ্গে 

মানুষ এেং পার্র, র্াঙ্গি মনঙ্গয়ামজি আঙ্গে মনমযম, কঙ্গিারস্বভাে মফমরর্িাগণ, র্ারা অমানয কঙ্গর না িা, র্া আল্লাহ 

িাঙ্গদরঙ্গক আঙ্গদর্ কঙ্গরন। আর িারা র্া করঙ্গি আঙ্গদর্প্রাপ্ত হয় িা-ই কঙ্গর”। [ ূরা আি-িাহরীম, আয়াি: ৬] 

সহ নারীঙ্গদর আইনানুগ অমভভােক ভাই ে! 

মকেু  ংখযক মানুঙ্গষর মনকট েযাপক প্রচেন ও  হজ হঙ্গয় সগঙ্গে সর্, িারা িাঙ্গদর কনযাঙ্গদরঙ্গক সোট-খাট সপার্াক 

পমরযান করায়, অর্ো এমন  ংকীণয ো আাঁট াাঁট সপার্াক পমরযাঙ্গনর েযেস্থা কঙ্গর সদয়, র্া র্রীঙ্গরর সজাড়া ো 

ভাাঁজগুঙ্গো পমরষ্কার কঙ্গর সদয়, অর্ো এমন হােকা-পািো সপার্াক পমরযান করায়, র্া র্রীঙ্গরর রং-এর কর্া েঙ্গে 

সদয়, আর মনোঃ ঙ্গন্দঙ্গহ সর্ েযমি িার কনযাঙ্গদরঙ্গক এ জািীয় সপার্াক পমরযান করায় অর্ো িাঙ্গদর এ জািীয় 

সপার্াক পমরযাঙ্গনর মেষয়মটঙ্গক স্বীকৃমি সদয়, স  সিা িাঙ্গদরঙ্গক জাহান্নাঙ্গমর অমযো ীঙ্গদর সপার্াকই পমরযান করায়, 

সর্মমনভাঙ্গে এ মেষয়মট  হীহভাঙ্গে নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম সর্ঙ্গক েমণযি হঙ্গয়ঙ্গে, সর্ হাদী মটর 

আঙ্গোচনা পূঙ্গেযও হঙ্গয়ঙ্গে, মিমন েঙ্গেঙ্গেন: 
ُبوَن بَِها انلَّاَس، َونَِساءٌ » رَُهَما: َقوٌم َمَعُهْم ِسيَاٌط َكأْذنَاِب ابَلَقِر يرَْضِ

َ
ِرَياٌت ُمِميََلٌت َمائََِلٌت، ِصنَْفاِن ِمْن أْهِل انلَّاِر لَْم أ ََ ِسيَاٌت  ََ  

ْسِنَمِة ابُلْخِت 
َ
ْدَن ِرحيََها، وإنَّ ِرحيََها ََلُوَجُد ِمْن َمِسَْيِة َكَذا َوكَذاُرُؤوُسُهنَّ َكأ  .«املائِلَِة اَل يَْدُخلَْن اجلَنََّة، َواَل ََيِ

“জাহান্নামীঙ্গদর এমন দু’মট দে রঙ্গয়ঙ্গে, র্াঙ্গদরঙ্গক আমম সদমখ মন; িাঙ্গদর এক দঙ্গের হাঙ্গি গরুর সেঙ্গজর মঙ্গিা 

চােুক র্াকঙ্গে, িারা িা মদঙ্গয় সোকঙ্গদরঙ্গক মারঙ্গে। আর এক দে হঙ্গে নারীঙ্গদর, িাঙ্গদরঙ্গক সপার্াক-পমরিদ 

পমরযান করা  ঙ্গেও উেে সদখাঙ্গে, গঙ্গেযর  াঙ্গর্ নৃঙ্গিযর ভমেঙ্গি োহু দুমেঙ্গয় পর্ চেঙ্গে, েুখিী উঙ্গটর উাঁচু কুাঁঙ্গজর 

মঙ্গিা কঙ্গর সখাপা োাঁযঙ্গে, এ ে নারী কখনও জান্নাঙ্গি প্রঙ্গের্ করঙ্গে না, জান্নাঙ্গির ঘ্রাণও পাঙ্গে না, অর্চ জান্নাঙ্গির 

 ুঘ্রাণ অঙ্গনক অঙ্গনক দূর সর্ঙ্গক পাওয়া র্াঙ্গে।”11  

অিএে, সহ মু মেম মপিা! আপনার কমেজার টুকরা সমঙ্গয়মট জাহান্নাঙ্গমর অমযো ীঙ্গদর অন্তভুযি হউক -এঙ্গি মক 

আপমন রামজ আঙ্গেন?  

আপমন মক পেন্দ করঙ্গেন সর্, আপমন িাঙ্গক এমন সপার্াক পমরযান করাঙ্গেন, র্ার কারঙ্গণ স  মনেযজার হঙ্গয় র্াঙ্গে, 

অর্চ েজারা হঙ্গো ঈমাঙ্গনর অে? 

আপমন মক আপনার সমঙ্গয়ঙ্গক এমনভাঙ্গে উপস্থাপন করঙ্গি পেন্দ করঙ্গেন, সর্মমনভাঙ্গে আপমন মেক্রঙ্গয়র পণযঙ্গক 

 ুন্দর চাকমচকযপূণয আকষযণীয় কঙ্গর উপস্থাপন কঙ্গরন, র্ার প্রমি প্রঙ্গিযক মনকৃষ্ট দুষ্ট েযমির দৃমষ্ট আকৃষ্ট র্াঙ্গক?   
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আপমন মক চাইঙ্গেন সর্, আপমন আপনার পূেযেিযীগঙ্গণর কুরআন ও  ুন্নাহর মর্ষ্টাচারপূণয স্বভাে-চমরত্র ও ঐমিহয 

সর্ঙ্গক সের হঙ্গয় এমন এক জামির স্বভাে-চমরত্র অনু রঙ্গণর মদঙ্গক যামেি হঙ্গেন, র্ারা ইহুদী, মিষ্টান, মূমিযপূজক ও 

স্বভাে-প্রকৃমি পূজারীগঙ্গণর মনকট সর্ঙ্গক িা গ্রহণ কঙ্গরঙ্গে?  

আপনারা জাঙ্গনন না সর্, এ ে  ম্প্রদায় এমন, র্ারা ডুঙ্গে সগঙ্গে এ নকে  ভযিার মঙ্গযয এেং িারা এ ে নগ্ন 

সপার্াক পমরযান কঙ্গরঙ্গে। 

 ােযান! আপনারা সজঙ্গন রাখঙ্গেন সর্, িারা এখন িার মনষু্ঠর মনঙ্গেষণ ও মারািক পমরণমির কারঙ্গণ আিযনাদ 

করঙ্গে এেং িার িার পমঙ্কেিা সর্ঙ্গক মুমি কামনা করঙ্গে। কারণ, িার িার উঙ্গের্য ও েক্ষয  ম্পঙ্গকয েুেঙ্গি 

সপঙ্গরঙ্গে এেং িার মেষফে োভ কঙ্গরঙ্গে, আর িারা সর্ পর্যাঙ্গয় সপৌঁঙ্গে সগঙ্গে িা এক খারপ গন্তেযস্থে এেং িারা 

র্া অজযন কঙ্গরঙ্গে িা এক মন্দ ফে।  

সহ ভাই ে! আমরা র্খন এ সপার্াঙ্গকর েযাপাঙ্গর আপমত্ত িুেে না ো িার প্রমিঙ্গরায করে না এেং িার সর্ঙ্গক 

আমাঙ্গদর সমঙ্গয়ঙ্গদরঙ্গক মেরি রাখে না, িখন মনমিিভাঙ্গে িা আমাঙ্গদর সদঙ্গর্ েমড়ঙ্গয় র্াঙ্গে এেং  ৎ ও নষ্ট 

উভয়ঙ্গক গ্রা  করঙ্গে, সর্মনমট হয় আগুঙ্গনর সক্ষঙ্গত্র। র্মদ আপমন িাঙ্গক শুরুঙ্গিই মনমভঙ্গয় সদন, িাহঙ্গে আপমন 

িাঙ্গক সর্ষ কঙ্গর মদঙ্গেন এেং িার সর্ঙ্গক মুমি সপঙ্গয় সগঙ্গেন, আর র্মদ আপমন িাঙ্গক সেঙ্গড় সদন, িাহঙ্গে িা 

েমড়ঙ্গয় র্াঙ্গে এেং িার চামর পাঙ্গর্ র্া আঙ্গে  ে জামেঙ্গয় সদঙ্গে ো মগঙ্গে সফেঙ্গে, অর্চ আপমন িা প্রমিঙ্গরায করঙ্গি 

পরঙ্গেন না এেং পরক্ষঙ্গণ আপমন িার সর্ঙ্গক পামেঙ্গয়ও োাঁচঙ্গি পারঙ্গেন না। কারণ, িিক্ষঙ্গণ িা আপনার র্মি ও 

 ামঙ্গর্যযর োইঙ্গর চঙ্গে সগঙ্গে। আর সকাঙ্গনা সকাঙ্গনা মানুষ কিগুঙ্গো ভুে ও অঙ্গর্ৌমিক ওজর সদখাঙ্গনা ও েুিা 

সখাাঁজার কাঙ্গজ সেঙ্গগ র্াঙ্গক, িারা েঙ্গে: িাঙ্গদর (নারীঙ্গদর) পরঙ্গন সিা েড় েম্বা পাজামা আঙ্গে ( ম যা কী?), মকন্তু 

এ রু্মিমট  মিক নয়। কারণ, এ পাজামাগুঙ্গো  ংকীণয আাঁট াাঁট, র্া ঊরু ও মনিঙ্গম্বর (পাোর) আয়িন ও পমরমাপ 

পুরাপুমরভাঙ্গে স্পষ্ট কঙ্গর সদয় এেং িার গ্রমন্থ ো সজাড়াগুঙ্গো একটা একটা কঙ্গর আোদাভাঙ্গে প্রকার্ কঙ্গর সদয়, 

আর র্মদ সমঙ্গয়মট হােকা-পািো ো সমাটা হয়, এ ে সপার্াক িাও স্পষ্ট কঙ্গর সদয়। আর এ ে মকেু এমন 

মেষঙ্গয়র অন্তভুযি, র্া নারীর  াঙ্গর্ পমঙ্কে ও দুষ্ট সোঙ্গকর  ম্পকযঙ্গক আের্যক কঙ্গর এেং িাঙ্গক নেী  াল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়া াল্লাঙ্গমর োণীর আওিাভুি কঙ্গর সনয়, সর্খাঙ্গন মিমন েঙ্গেঙ্গেন: 
ِرَياٌت ... » ََ ِسيَاٌت  ََ  .«... َونَِساٌء 

“...আর এক দে হঙ্গে নারীঙ্গদর, িাঙ্গদরঙ্গক সপার্াক-পমরিদ পমরযান করা  ঙ্গেও উেে সদখাঙ্গে...।”12  

আোর সকাঙ্গনা সকাঙ্গনা মানুষ েঙ্গে: এ সমঙ্গয়মট সিা সোট, স  পদযার মেযাঙ্গনর আওিায় সনই এেং এ জািীয় সপার্াক 

পমরযান করা িার জনয বেয, আর এ সমঙ্গয়মট র্খন সোট অেস্থায় িা পমরযান করঙ্গে, িখন িাঙ্গক েড় অেস্থায়ও 

িা পমরযাঙ্গন অভযস্ত কঙ্গর িুেঙ্গে। আর র্খন স  সোট র্াকা অেস্থায় িা পমরযান করঙ্গে, িখন িার েজারা-র্রম 

চঙ্গে র্াঙ্গে এেং িার জনয িার ঊরু ও পা উঙ্গদাম করাটাঙ্গক মামুেী েযাপার মঙ্গন হঙ্গে। কারণ, এ ে স্থান র্রীঙ্গরর 

অংর্মেঙ্গর্ষ, র্খন িা প্রর্ম সর্ঙ্গকই োকা র্াকঙ্গে, িখন নারী িার েয়  কাঙ্গে িা উনু্মি করার মেষয়মটঙ্গক  মীহ 

করঙ্গে এেং গুরুত্বপূণয মঙ্গন করঙ্গে, আর র্খন িা প্রর্ম সর্ঙ্গকই সখাো-সমো র্াকঙ্গে, িখন পরেিযী  মঙ্গয় িা 

সখাো রাখার েযাপাঙ্গর িার মঙ্গনর কাঙ্গে েড় মকেু মঙ্গন হঙ্গে না। আর এটা স্বভােগি ও মনমিিভঙ্গে জানা মেষয় সর্, 

মানুষ র্খন সকাঙ্গনা মকেুঙ্গি অভযস্ত হঙ্গয় র্ায়, িখন িা িার জনয  হজ হঙ্গয় র্ায় সর্মনমট আমরা এখন েক্ষয কমর 
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সর্, এ ে সপার্াক এমন  ে েড় েড় সমঙ্গয়রা পমরযান কঙ্গর, র্াঙ্গদর ওপর পদযা করা োযযিামূেক। সকননা সমঙ্গয় 

র্খন পমরণি েয়ঙ্গ  উপনীি হঙ্গে, িখন িার প্রমি দৃমষ্ট আকৃষ্ট হঙ্গে এেং পুরুষ েযমির মন িাঙ্গক সদখঙ্গি চাইঙ্গে। 

 ুিরাং স  এ েয়ঙ্গ  পদযা সমঙ্গন চেঙ্গে। িাঙ্গে‘ঈগঙ্গণর অনযিম ইমাম রু্হরী রহ. েঙ্গেন:  
ْن يُْشتَََه انلََّظُر إََِلْهِ » ٍء ِمنُْهنَّ ِممَّ نَْت َصِغَْية  ،  ال يَْصلُُح انلََّظُر إََِل ََشْ ََ  .«َوإِْن 

“অপ্রাপ্ত েয়স্কা হঙ্গেও এ ে সমঙ্গয়ঙ্গদর এমন সকাঙ্গনা অে-প্রিযঙ্গের মদঙ্গক িাকাঙ্গনা বেয হঙ্গে না, র্া সদখঙ্গে সোভ 

 ৃমষ্ট হঙ্গি পাঙ্গর।”13 

মকন্তু মকভাঙ্গে আমরা এ জািীয় সপার্াক মূহ প্রমিঙ্গরায করঙ্গি  ক্ষম হে? আমরা এঙ্গি  ক্ষম হে, প্রমিমট মানুষ 

কিৃযক মেঙ্গেক-েুমি ও ইন াঙ্গফর দৃমষ্টঙ্গি এ ে সপার্াঙ্গকর উপকামরিা (োস্তঙ্গে এগুঙ্গোর মঙ্গযয সকাঙ্গনা উপকামরিা 

সনই) ও ক্ষমি মূহ মনঙ্গয় মচন্তা-ভােনা করার দ্বারা।  ুিরাং র্খন স  িার ক্ষমি মূঙ্গহর েযাপাঙ্গর মনমিি হঙ্গে, িখন 

স  িার পমরোর-পমরজন ও আিীয়-স্বজনঙ্গক িা পমরযান করা সর্ঙ্গক মনঙ্গষয করঙ্গে, র্াঙ্গদরঙ্গক মনঙ্গষয করঙ্গি স  

 ক্ষম হঙ্গে, আর িার ভাইঙ্গদরঙ্গক িার সর্ঙ্গক  িকয করঙ্গে এেং সোট্ট সমঙ্গয়ঙ্গদর মঙ্গন িার কুৎম ি মদকগুঙ্গো িুঙ্গে 

যরঙ্গে। আর িাঙ্গদর মনকট িার সনাংরা ও খারাপ মদকগুঙ্গো েণযনা করঙ্গে, র্াঙ্গি িাঙ্গদর মঙ্গন এ ে সপার্াঙ্গকর 

েযাপাঙ্গর অপেন্দ ও ঘৃণার মেষয়মট পুঞ্জীভূি হয়, এমনমক সর্ষ পর্যন্ত সর্ এ জািীয় সপার্াক পমরযান করঙ্গে িারা 

িাঙ্গক সদাষী েঙ্গে মঙ্গন করঙ্গে। 

সহ ভাই ে! 

নারীঙ্গদর  ম যামট একমট ভয়ােহ  ম যায় রূপ মনঙ্গয়ঙ্গে, এ  ম যাঙ্গক অেজ্ঞা করা অর্ো িার েযাপাঙ্গর চুপ র্াকা 

উমচৎ হঙ্গে না। কারণ, এটাঙ্গক র্মদ এভাঙ্গেই চেঙ্গি সদওয়া হয়, িাহঙ্গে অমচঙ্গরই রাষ্ট্র ও রঙ্গষ্ট্রর নাগরমকগণ 

ভয়ানকভাঙ্গে িার অশুভ পমরণমির মর্কার হঙ্গে।  ুিরাং রাঙ্গষ্ট্রর প্রর্া নর্ন্ত্র ও িার নাগমরকগঙ্গণর র্র্ার্র্ কিৃযপক্ষ 

মক অনুযােন কঙ্গরন না সর্, িাঙ্গদর প্রঙ্গিযঙ্গকরই িার পমরোর ো অযীনস্থঙ্গদর েযাপাঙ্গর দাময়ত্ব রঙ্গয়ঙ্গে, মিমন মক িার 

স্ত্রী, কনযা, সোন ও িার মনকটািীয় নারীঙ্গদরঙ্গক উপঙ্গদর্ মদঙ্গি  ক্ষম নন, সর্মনমট কঙ্গরঙ্গেন  ূরা আন-নূর নামর্ে 

হওয়ার  ময় আনা ার (পুরুষ)  াহােীগণ? িারা র্া কঙ্গরঙ্গেন, িার আঙ্গোচনা খুে র্ীঘ্রই আ ঙ্গে। অিোঃপর মিমন 

মক িার (অযীনস্থ) নারীঙ্গদরঙ্গক একান্ত প্রঙ্গয়াজন োড়া ঘঙ্গরর োইঙ্গর সর্ঙ্গি মনঙ্গষয করঙ্গি পাঙ্গরন না এেং র্খন 

(প্রঙ্গয়াজঙ্গনর কারঙ্গণ) সের হঙ্গে, িখন মক মিমন িাঙ্গক স ৌন্দর্য প্রদর্যন না কঙ্গর অর্ো  ুগমন্ধ েযেহার না কঙ্গর সের 

হওয়ার েযাপাঙ্গর োযয করঙ্গি পাঙ্গরন না? অিোঃপর র্ার অযযয়নরি কনযা অর্ো সোন অর্ো মনকটািীয় সকউ 

আঙ্গে, মিমন মক িাঙ্গদরঙ্গক োত্রীঙ্গদর মাঙ্গে  ঙ্গচিনিা  ৃমষ্ট করা, িাঙ্গদরঙ্গক কেযাঙ্গণর মদঙ্গক আহ্বান করা এেং 

িাঙ্গদরঙ্গক মন্দকাজ সর্ঙ্গক, হাট-োজঙ্গর ঘুরাঙ্গফরা ও  ুন্দর  াঙ্গজ সের হওয়া হওয়া সর্ঙ্গক  িকয করার েযাপাঙ্গর 

িাঙ্গদরঙ্গক উৎ ামহি করঙ্গি পাঙ্গরন না? মনিয় এ  ে মকেুই  ম্ভে ও  হজ হঙ্গে িখন, র্খন মানুষ িার রেঙ্গক 

(প্রমিপােকঙ্গক) মেশ্বা  করঙ্গে, িার মনয়িঙ্গক মনঙ্গভযজাে ও একমনষ্ঠ করঙ্গে এেং ম িান্তঙ্গক দৃঢ়-মজেুি করঙ্গে। 

সহ ভাই ে! এগুঙ্গো হঙ্গো আল্লাহ  ুেহানাহু ওয়া িা‘আো কিৃযক িাাঁর মকিাঙ্গের মঙ্গযয েমণযি মনঙ্গদযর্না এেং িাাঁর 

রা ূে  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাঙ্গমর  ুন্নাহ’র মঙ্গযয েমণযি দৃমষ্টভমে। আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেঙ্গেন: 
ِٓمنٓ َوَمآََكَنٓلُِمؤٓ ﴿

َٓورَُسوَُلُٓٱِمَنٍةٓإَِذآقَََضَٓوََّلُٓمؤٓ  ُ مٓ ٓٓۥ َّللا
َ
ٓأ ُُ نٓيَُكوَنٓلَُه

َ
ِٓٱًرآأ مٓ َٓيَةُِٓمنٓ ل 

َ
ُ  ٓأ َٓورَُسوََلُٓٱِصَٓوَمنَٓيعٓ ٓرِهِ َ َٓضَل َٓٓفَقدٓ ٓۥَّللا َٓضلا َٓلر

بِينٓر  [٨٦]االحزاب:  ﴾٣٦آمُّ

                                                           
13 েুখারী, অনুমমি অযযায়, পমরঙ্গিদ (োে) নং-২ 
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“আর আল্লাহ ও িাাঁর রা ূে সকাঙ্গনা মেষঙ্গয়র ফয় াো মদঙ্গে সকাঙ্গনা মুমমন পুরুষ মকংো মুমমন নারীর জনয স  

মেষঙ্গয় িাঙ্গদর সকাঙ্গনা (মভন্ন ম িাঙ্গন্তর) ইখমিয়ার  ংগি নয়। আর সর্ আল্লাহ ও িাাঁর রা ূেঙ্গক অমানয করে, স  

স্পষ্টভাঙ্গে পর্ভ্রষ্ট হঙ্গো”। [ ূরা আে-আহর্াে, আয়াি: ৩৬] 

আল্লাহ িা‘আো আরও েঙ্গেন: 
ٓوَٓٱَوَمنٓيُِطِعٓ﴿ َ ْوَلٓ ٱَّللا

ُ
نٓ ٱئَِكَٓمَعٓلراُسوَلٓفَأ

َ
ِيَنٓأ َّٓلا َُ َٓعلَيٓ ٱَع ُ َِنَّٓللا ٓٱِهُٓمد ِ يقِنَيٓوَٓٱَنٓوَٓنلابِيد ِ دد ِ َهَدا ٓٱلصد ْوَلٓ ٓلِِحنَي ٓلصا ٓٱءِٓوَٓلشُّ

ُ
آئَِكَٓرفِيقٓروََحُسَنٓأ

 [٦٢]النساء:  ﴾٦٩

“আর সকউ আল্লাহ এেং রা ূঙ্গের আনুগিয করঙ্গে স  নেী, ম েীক ( িযমনষ্ঠ), র্হীদ ও  ৎকমযপরায়ণ, র্াঙ্গদর 

প্রমি আল্লাহ অনুগ্রহ কঙ্গরঙ্গেন -িাঙ্গদর  েী হঙ্গে এেং িারা কি উত্তম  েী”। [ ূরা আন-মন া, আয়াি: ৬৯] 

আল্লাহ িা‘আো আরও েঙ্গেন: 
وآِْمنٓ ُمؤٓ قُلٓلدِلٓ ﴿ ب ِٓٓمننَِيَٓيُغضُّ

َ
ُٓ َص ٓأ ٓ َوَيحٓ ٓرِهِ  ُ زٓ َذ َٓٓفُظوآْفُُروَجُه

َ
ٓ َٓكٓ لَِكٓأ  ُ ٓٓلَُه رٓٱإِنا َٓخبُِي َ َّٓٓللا َٓنِٓمنٓ ُضض ِٓتَٓيغٓ ِمَن ُٓمؤٓ َوقُلٓلدِلٓ ٣٠َٓنُعوَنٓبَِمآيَص 

ب ٓ
َ
َٓوَيحٓ َص ٓأ َٓوََّلُٓيبٓ َفظٓ رِهِنا َٓمآَظَهَرِٓمنٓ ِديَنَٓنٓفُُروَجُهنا ٓإَِّلا ََٓٓها ٓزِينََتُهنا َِٓوِل  ٓ بٓ ض  ََٓعَ وٓ َوََّلُٓيبٓ ُٓجُيوبِِهنا َٓٓنِِٓبُُمرِهِنا

َ
ٓأ ِِٓلُُعوََلِِهنا ٓإَِّلا ِٓديَنٓزِينََتُهنا

وٓ َءابَا ٓ
َ
ٓأ وٓ َءابَا ٓٓئِِهنا

َ
ٓأ بٓ ٓءُِٓبُعوََلِِهنا

َ
وٓ َنا ٓأ

َ
ٓأ بٓ ٓئِِهنا

َ
وٓ َنا ٓأ

َ
ٓأ وٓ َو ٓإِخٓ ٓءُِٓبُعوََلِِهنا

َ
ٓأ وٓ َو ٓإِخٓ ٓبَِنٓ ٓنِِهنا

َ
ٓأ َخَو ٓٓبَِنٓ ٓنِِهنا

َ
وٓ أ

َ
ٓأ وٓ نَِسا ٓٓتِِهنا

َ
ٓأ ٓٓئِِهنا َملََكت  ي َٓٓمٓا

َ
وَِٓم ٓأ

َ
ٓأ ُنُهنا

ِٓلتا ٓٱ ْوِىٓبِعِنَيَٓغي 
ُ
ِٓٱٓأ وِٓٱَبةِِٓمَنٓرٓ ل 

َ
فٓ ٱلردَِجاِلٓأ ِ ُٓ ٱِلٓلطد َ ِيَنٓل ٓ َيظٓ َّٓلا َِٓوََّلٓيَٓٓءِ ٓلندَِسا ٓٱِتَٓر َٓعوٓ َٓهُروآََْعَ رٓ بٓ ض 

َ
ِِٓلُعٓ َنٓبِأ ُيٓ ُجلِِهنا ََُٓمٓا ٓفِنَيِٓمنٓزِينَتِِهنا ٓلَ

يَُّهٓٱآْإََِلَٓوتُوُبوٓ 
َ
ََِٓجِيًعآأ ُٓ ُمؤٓ ل ٓٱَّللا  [٨٩،  ٨٦]انلور:  ﴾٣١لُِحوَنُٓتفٓ ِٓمُنوَنٓلََعلاُك

“মুমমনঙ্গদরঙ্গক েেুন, িারা সর্ন িাঙ্গদর দৃমষ্টঙ্গক  ংর্ি কঙ্গর এেং িাঙ্গদর েজারাস্থাঙ্গনর মহফার্ি কঙ্গর -এটাই িাঙ্গদর 

জনয অমযক পমেত্র। িারা র্া কঙ্গর মনিয় আল্লাহ স  মেষঙ্গয়  মযক অেমহি। আর মুমমন নারীঙ্গদরঙ্গক েেুন, িারা 

সর্ন িাঙ্গদর দৃমষ্টঙ্গক  ংর্ি কঙ্গর এেং িাঙ্গদর েজারাস্থাঙ্গনর মহফার্ি কঙ্গর, আর িারা সর্ন িাঙ্গদর স ৌন্দর্য প্রদর্যন 

না কঙ্গর, িঙ্গে র্া  াযারণি প্রকার্ র্াঙ্গক। আর িারা িাঙ্গদর গো ও েুক সর্ন মার্ার কাপড় দ্বারা সেঙ্গক রাঙ্গখ। 

আর িারা সর্ন িাঙ্গদর স্বামী, মপিা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইঙ্গয়র সেঙ্গে, সোঙ্গনর সেঙ্গে, আপন নারীরা, 

িাঙ্গদর মামেকানাযীন দা ী, পুরুষঙ্গদর মঙ্গযয সর্ৌন কামনা-রমহি পুরুষ এেং নারীঙ্গদর সগাপন অংগ  ম্বঙ্গন্ধ অজ্ঞ 

োেক োড়া কাঙ্গরা কাঙ্গে িাঙ্গদর স ৌন্দর্য প্রকার্ না কঙ্গর, িারা সর্ন িাঙ্গদর সগাপন স ৌন্দর্য প্রকাঙ্গর্র উঙ্গেঙ্গর্য 

 ঙ্গজাঙ্গর পদচারণা না কঙ্গর। সহ মুমমনগণ! সিামরা  োই আল্লাহর মদঙ্গক মফঙ্গর আ , র্াঙ্গি সিামরা  ফেকাম হঙ্গি 

পার”। [ ূরা আন-নুর, আয়াি: ৩০–৩১] 

এগুঙ্গো হঙ্গো ই োঙ্গমর মনঙ্গদযর্না ও দৃমষ্টভমে। ই োঙ্গমর অনু ারীগঙ্গণর মনয়ম-পিমি  ম্পঙ্গকয উমু্ম  াোমা 

রামদয়াল্লাহু ‘আনাহা েঙ্গেন:  
ا نََزلَْت َهِذهِ اْْليَةُ » ِٓمْنَٓجَلبِيبِِهنٓا﴿: لَمَّ نَّ لََعَ رؤوسهن الِْغْرَباَن مِ [٥٢]االحزاب:  ﴾يُْدننَِيَٓعلَيِْهنا

َ
نَْصاِر َكأ

َ
، السكينةِ  نَ ، َخَرَج نَِساُء اْْل

ْكِيَسٍة ُسوٍد يَلْبَْسنََها وعليهنَّ 
َ
 .«ِمْن أ

“র্খন ﴿ِٓمْنَٓجَلبِيبِِهنٓا  িারা সর্ন িাঙ্গদর চাদঙ্গরর মকেু অংর্ মনঙ্গজঙ্গদর উপর সটঙ্গন সদয়”। [ ূরা“  ﴾يُْدننَِيَٓعلَيِْهنا

আে-আহর্াে, আয়াি: ৫৯] এ আয়ািমট নামর্ে হঙ্গো, িখন আন ারঙ্গদর নারীগণ োইঙ্গর সের হওয়ার  ময় িাঙ্গদর 

মার্া এমনভাঙ্গে কাঙ্গো কাপড় মদঙ্গয় সেঙ্গক সফেি, মঙ্গন হয় সর্ন িাঙ্গদর মার্ার উপর কাক মস্থর হঙ্গয় েঙ্গ  

আঙ্গে।”14 

                                                           
14 িাফ ীরু আেমদর রার্র্াক: ২/১০১ 
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আর আঙ্গয়র্া রামদয়াল্লাহু ‘আনহা েঙ্গেন:  
ٓ﴿ ، لقد أنزلت سورة انلور: ما رأيت أفضل من نساء اْلنصار أشد تصديقا لكتاب اهلل وال إيمانا باتلزنيل» ََٓعَ َوِْلَْضِبَْنِِٓبُُمرِهِنا

فانقلب الرجال يتلون عليهن ما أنزل اهلل إَلهم ، يتلو الرجل لَع امرأته وابنته وأخته ، ولَع لك ذي قرابته ، فما  [٨٩]انلور: ﴾ ُجُيوبِِهنٓا
  .«منهن امرأة ، إال قامت إَل مرطها املرحل فاعتجرت به تصديقا ، وإيمانا بما أنزل اهلل يف كتابه

“আল্লাহর মকিাঙ্গের প্রমি প্রচি  মর্যন ও মেশ্বাঙ্গ র সক্ষঙ্গত্র আমম আন ার নারীঙ্গদর সচঙ্গয় উত্তম আর কাউঙ্গক 

সদমখমন।  ূরা আন-নূঙ্গরর আয়াি নামর্ে হে: ﴿ُٓجُيوبِِهنٓا ََٓعَ ﴾ َوِْلَْضِبَْنِِٓبُُمرِهِنا  “আর িারা িাঙ্গদর গো ও েুক সর্ন 

মার্ার কাপড় দ্বারা সেঙ্গক রাঙ্গখ”। অিোঃপর পুরুষগণ আল্লাহ িা‘আো িাঙ্গদর ওপর র্া নামর্ে কঙ্গরঙ্গেন, িা িাঙ্গদর 

(নারীঙ্গদর) মনকট মিোওয়াি করঙ্গি র্াঙ্গক, পুরুষ েযমি িার স্ত্রী, কনযা, সোন ও প্রঙ্গিযক মনকটািীয়ঙ্গক িা 

মিোওয়াি কঙ্গর শুনায়। অিোঃপর সর্ সকাঙ্গনা নারীই িার গন্তঙ্গেযর উঙ্গেঙ্গর্য সের হঙ্গে আল্লাহ িা‘আো িাাঁর 

মকিাঙ্গে র্া নামর্ে কঙ্গরঙ্গেন, িার প্রমি িার  মর্যন ও ঈমাঙ্গনর কারঙ্গণ স  ওড়না পমরযান করি।”15
 

অিএে, সহ ভাই  কে! আমরা মক এ ে ই োমী দৃমষ্টভমে গ্রহণ করে না এেং ই োঙ্গমর অনু ারীঙ্গদর জেীন-

পিমি সর্ঙ্গক মর্ক্ষাগ্রহণ করে না? আমরা মক মহান আল্লাহ িা‘আোঙ্গক ভয় করে না? 

আর আমরা মক স   ম্পঙ্গকয উপেমি করে না, ই োঙ্গমর অনু রণকারীঙ্গদর মনয়ম-নীমির মেরুিাচরণ কঙ্গর অঙ্গনক 

নারী সর্ ে কমযকাঙ্গি মনমমজারি হঙ্গয়ঙ্গে এেং আমরা মক িাঙ্গদরঙ্গক  ুস্থ মনয়ম-নীমির অনু রণ করঙ্গি ও  রে 

 মিক পঙ্গর্ চেঙ্গি োযয করে না, র্াঙ্গি আমাঙ্গদর  মাজমট নারী ও পুরুঙ্গষর মঙ্গযয ইোদাি ও বনমিক চমরঙ্গত্রর 

সক্ষঙ্গত্র একমট ই োমী  মাঙ্গজ পমরণি হঙ্গি পাঙ্গর? 

আর র্ারা আল্লাহ ও পরকাঙ্গে মেশ্বা  কঙ্গর না, িারা সর্ন আপনাঙ্গদরঙ্গক প্রিামরি করঙ্গি না পাঙ্গর। কারণ, এ 

যরঙ্গনর রূপ জারা এেং সোট ও  ংকীণয সপার্াকগুঙ্গো বিমর করা হয় িাঙ্গদর অনুকরণ করার জনয। 

সকননা, আপনাঙ্গদর র্ত্রুগণ জাঙ্গন সর্, িারা র্মদ আপনাঙ্গদরঙ্গক কুফরীর মদঙ্গক আহ্বান কঙ্গর, িাহঙ্গে আপনারা 

কুফরী করঙ্গেন না; আর িারা র্মদ আপনাঙ্গদরঙ্গক মর্ঙ্গকযর মদঙ্গক আহ্বান কঙ্গর, িাহঙ্গে আপনারা মর্কয করঙ্গেন না; 

মকন্তু িারা আপনাঙ্গদর েযাপাঙ্গর আর্াোমদ সর্, িারা অনযভাঙ্গে আপনাঙ্গদর বনমিক চমরত্র ও দীনঙ্গক ্ং  করঙ্গি 

 ক্ষম হঙ্গে। সর্মন, সোট ও িুি গুনাহগুঙ্গোঙ্গক িারা আপনাঙ্গদর সচাঙ্গখ িুি কঙ্গর উপস্থাপন করঙ্গে, িারপর 

আপনারাও স গুঙ্গোঙ্গক িুি মঙ্গন করঙ্গেন এেং স  ে অপরাঙ্গয জমড়ঙ্গয় র্াঙ্গেন, সর্ষ পর্যন্ত িা আপনাঙ্গদরঙ্গক 

জাহান্নাঙ্গম মনঙ্গয় র্াঙ্গে। নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম েঙ্গেন:  
  .«ولكنه سْيىض منكم بدون ذلك باملحقرات وىه املوبقات يوم القيامة  اْلصنام ىف أرض العرب واإن الشيطان قد يئس أن تعبد»

“সিামরা আরে ভূ-খঙ্গি মূমিযপূজা করঙ্গে -র্য়িান অন্তি এ েযাপাঙ্গর মনরার্ হঙ্গয় সগঙ্গে; মকন্তু স  এটা োড়া 

অমচঙ্গরই সিামাঙ্গদর মনকট সর্ঙ্গক িুি ো সোট সোট পাপকঙ্গমযর েযাপাঙ্গর আর্াোদী হঙ্গয় উিঙ্গে, আর এ িুি 

অপরাযগুঙ্গো মকয়ামঙ্গির মদঙ্গন ্ংঙ্গ র কারণ হঙ্গয় সদখা মদঙ্গে।”16 

অিএে, সহ ভাই ে! আপনাঙ্গদর র্ত্রুগণ আপনাঙ্গদর জনয র্া সপর্ করঙ্গে, িার দ্বারা আপনারা প্রিামরি হঙ্গেন না। 

 ুিরাং হয় আপনাঙ্গদর দীঙ্গনর মঙ্গযয এমন দৃঢ়িা ও কঙ্গিারিা র্াকঙ্গি হঙ্গে, র্ার ওপর মভমত্ত কঙ্গর র্ত্রুঙ্গদর  কে 

ষড়র্ন্ত্র চূণয-মেচূণয হঙ্গয় র্াঙ্গে, আর আপনাঙ্গদর মঙ্গযয ই োমী েযমিঙ্গত্বর র্মি রঙ্গয়ঙ্গে,  ুিরাং আপনারা িাঙ্গদর 

                                                           
15 িাফ ীরু ইেন কা ীর। 
16 মু নাঙ্গদ আমে ইয়া‘ো, হাদী  নং- ৫১২২ 
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অনু রণ করঙ্গেন না এেং িাঙ্গদর দ্বারা প্রিামরি হঙ্গেন না; েরং আপনারা আপনাঙ্গদর পূেযেিযী  ৎ েযমিগণ সর্ 

নীমির ওপর প্রমিমষ্ঠি মেঙ্গেন িা আাঁকঙ্গড় যরুন, ফঙ্গে আপনারা দুমনয়া ও আমখরাঙ্গির কেযাণ োভ করঙ্গি 

পারঙ্গেন। আর র্মদ মেষয়মট িার মেপরীি হয় (আমরা আল্লাহর মনকট র্ামন্ত ও মনরাপত্তা কামনা করমে) অর্যাৎ 

দীঙ্গনর মঙ্গযয নমনীয়িা আঙ্গ , েযমিঙ্গত্বর মঙ্গযয দুেযেিা আঙ্গ  এেং উত্থাঙ্গনর  ামঙ্গন পিন আঙ্গ , িাহঙ্গে আপনারা 

অোভজনক েযে াঙ্গিই মফঙ্গর আ ঙ্গেন। আল্লাহ িা‘আো েঙ্গেন: 
ٓٓقُل ٓ﴿ وٓ ٱِِسِيَنَٓخ ٓلٓ ٱإِنا ِيَنَٓخِِسُ ُٓ َّلا نُفَسُه

َ
هٓ ٓآْأ

َ
ُٓ َوأ ََّلَٓذ َٓٓمةِٓ قَِي ٓلٓ ٱَمٓيَوٓ ٓلِيِه

َ
َٓل ُٓٱلَِكُٓهَوٓأ  [٩٥]الزمر:  ﴾١٥ُمبنُِيٓل ٓٱاُنِٓس 

“েেুন, ‘ক্ষমিগ্রস্ত িারাই র্ারা মকয়ামঙ্গির মদন মনঙ্গজঙ্গদর ও মনঙ্গজঙ্গদর পমরজনেঙ্গগযর ক্ষমি াযন কঙ্গর। সজঙ্গন রাখ, 

এটাই  ুস্পষ্ট ক্ষমি”। [ ূরা আর্-রু্মার, আয়াি: ১৫] 

নেী  াল্লাল্লাহু ‘আোইমহ ওয়া াল্লাম েঙ্গেন:  
 .«منهم فهو بقوم تشبه من»

“সর্ েযমি সকাঙ্গনা জামি ো সগাষ্ঠী’র অনু রণ কঙ্গর, িঙ্গে স  িাঙ্গদরই অন্তভুযি হঙ্গয় র্ায়।”17 কারণ, আমরা র্খন 

প্রমিমট নিুন মেষঙ্গয়র প্রমি আকৃষ্ট হে এেং আমরা মভন্ন অনযঙ্গদর প্রর্া ও রীমিনীমি সর্ঙ্গক আমাঙ্গদর মনকট 

উপস্থামপি প্রমিমট মেষয়ঙ্গক র্খন আমরা অনু রণ কঙ্গর চেে, িখন আমাঙ্গদর জনয আের্যক হঙ্গয় র্াঙ্গে িাঙ্গদর 

অনুকরঙ্গণ  মৃ্পি হঙ্গয় র্াওয়া, এমনমক সর্ষ পর্যন্ত আমরা প্রায়র্ িাঙ্গদর ভ্রষ্টিা, চমরত্র, আকীদা-মেশ্বা  ও মচন্তা-

সচিনার অনু রণ কঙ্গর ে ে।  ুিরাং েযমি মাত্রই উমচৎ হঙ্গো িার পমরোর-পমরজন সর্ নীমির ওপর প্রমিমষ্ঠি 

আঙ্গে িা  ুরক্ষার েযেস্থা করা, িঙ্গে িা র্খন র্রী‘আি পমরপন্থী হঙ্গে িখন মভন্ন কর্া। আর মু মেম েযমির ওপর 

ওয়ামজে (োযযিামূেক) হঙ্গো িার দীনঙ্গক মনঙ্গয় গেযঙ্গোয ও সগৌরে করা এেং আল্লাহ ও িাাঁর রা ূে  াল্লাল্লাহু 

‘আোইমহ ওয়া াল্লাম এ  রে- মিক দীঙ্গনর সর্  ীমাঙ্গরখা এাঁঙ্গক মদঙ্গয়ঙ্গেন িার মাঙ্গে মনঙ্গজঙ্গক আেি কঙ্গর রাখা, 

আল্লাহ িা‘আো িাাঁর োন্দার জনয র্া অনুঙ্গমাদন কঙ্গরঙ্গেন, স  িার মঙ্গযয েৃমি করঙ্গে না এেং িার সর্ঙ্গক কমমিও 

করঙ্গে না; িার জনয আরও আের্যক হঙ্গো, স  িার কাঙ্গজর মভি রচনা করঙ্গে আনুগিয ও অনু রঙ্গণর ওপর, 

মেদ‘আঙ্গির ওপর নয়, ইখো  ো মনঙ্গভযজাে একমনষ্ঠিার ওপর, মর্ঙ্গকযর ওপর নয় এেং দয়াময় আল্লাহ র্া পেন্দ 

কঙ্গরন িার ওপর, র্য়িান র্া পেন্দ কঙ্গর িার ওপর নয়। আর মু মেম েযমির জনয আরও উমচৎ হঙ্গো চমরত্রহীন 

ো মনঙ্গেযায না হওয়া; েরং িার উমচি হঙ্গো, স  িার েযমিত্বঙ্গক আল্লাহ িা‘আোর র্রী‘আঙ্গির দামের আঙ্গোক 

গঙ্গড় িুেঙ্গে, ফঙ্গে িা দুমনয়ার জীেঙ্গন ও পরকাঙ্গে িার জনয  ম্মান ও মর্যাদা েঙ্গয় আনঙ্গে।  

আর এ জনযই সিা আমরা আল্লাহ িা‘আোর মনকট িাাঁর  ুন্দর  ুন্দর নাম ও গুণােেীর মাযযঙ্গম প্রার্যনা করমে, 

মিমন সর্ন আমাঙ্গদরঙ্গক  িযঙ্গক  িয েঙ্গে সদমখঙ্গয় সদন এেং আমাঙ্গদরঙ্গক িার অনু রণ করার িাওফীক দান 

কঙ্গরন, আর োমিেঙ্গক োমিে েঙ্গে সদমখঙ্গয় সদন এেং আমাঙ্গদরঙ্গক িার সর্ঙ্গক দূঙ্গর র্াকার িাওফীক দান কঙ্গরন। 

আর মিমন সর্ন আমাঙ্গদরঙ্গক  মিক পর্ প্রাপ্তঙ্গদর পর্প্রদর্যক এেং  ৎকমযর্ীেঙ্গদর পমরচােক োমনঙ্গয় সদন, আর 

মিমন সর্ন আমাঙ্গদর অন্তর মূহঙ্গক ইেম (মর্ক্ষা) ও ঈমান দ্বারা আঙ্গোমকি কঙ্গর সদন এেং আমরা র্া মর্ঙ্গখমে মিমন 

সর্ন িাঙ্গক আমাঙ্গদর জনয খারাপ পমরণমির কারণ োমনঙ্গয় না সদন। আর মিমন সর্ন আন্তমরকভাঙ্গে িাাঁর উঙ্গের্য 

িাাঁর  ন্তুমষ্ট অনুর্ায়ী আমে করার িাওফীক দান কঙ্গরন, আর িাাঁর মনকট আরও মনঙ্গেদন করমে, মিমন সর্ন এ 

উম্মাি সর্ঙ্গক এমন একমট প্রজন্ম বিমর কঙ্গর সদন, র্ারা আল্লাহর মেমযমেযান  ম্পঙ্গকয জ্ঞানী হঙ্গেন, আল্লাহর 

                                                           
17 ইমাম আহমাদ, আে-মু নাদ: ২/৫০; আেু দাউদ, হাদী  নং- ৪০৩১ 
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মনযযামরি  ীমানার রক্ষণাঙ্গেক্ষকারী হঙ্গেন, আল্লাহর মনঙ্গদযর্ োস্তোয়নকারী হঙ্গেন এেং আল্লাহর োন্দাগঙ্গণর 

পর্প্রদর্যক হঙ্গেন, আর মিমন সিা হঙ্গেন উদার হঙ্গস্ত দানর্ীে, মহানুভে। 
 حممد و لَع آهل و صحبه أمجعني.و اِلمد هلل رب العاملني، و صىل و سلّم لَع نبينا 

“আর  মস্ত প্রর্ং া আল্লাহর জনয মনঙ্গেমদি, মর্মন জগি মূঙ্গহর রে।  াোিা ও  াোম েষযণ করুন আমাঙ্গদর নেী 

মুহাম্মাদ  াল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়া াল্লাঙ্গমর ওপর এেং িাাঁর পমরোর-পমরজন,  কে  াহােীগঙ্গণর ওপর”। 

 মাপ্ত 
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