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ucারণ: আশহাd আn লা iলাহা ilাlাh oয়াhদাh লা শারীকালাh oয়া আশহাd আnা মুহাmদান আবdh
oয়া রাসূলhু আmা বা’d ফাuযু িবlািহ িমনাশ্ শাiতািনর রাজীম। িবসিমlািহর রহমািনর রাহীম। আলহামd
িলlািহ রিbল আলামীন আr রহমািনর রাহীম মািলিক iয়াoিমিdন iয়য্াকা না’বুd oয়া iয়য্াকা নাসতাঈন
iহিদনাসিসরা তাল মুsাকীম িসরাতাlাযীনা আনআমতা আলাiহীম গাiিরল মাগযুেব আলাiহীম oয়ালাy
েযায়াlীন। (আমীন)
গত খুতবায় আিম আlাh তা’লার ‘oয়ােস’ ৈবিশে য্র েpkাপেট পিবt কুরআেন েযসব িবষয় eবং আেদশিনেষধ বিণর্ত হেয়েছ তা uেlখ কেরিছলাম। eকi ধারাবািহকতায় আজo eমন কতক আয়াত তুেল ধরেবা
যােত িবিভn ধরেনর েসসব িবষয় বিণর্ত হেয়েছ, েযgেলা আমােদর ৈদনিnন জীবেনর সােথo সmকর্ রােখ
আর আমােদর ৈনিতক o আধয্ািtক aবsার সােথo সmকর্ রােখ।
আlাh তা’লা সিবেশষ jাত হবার কারেণ আমােদর pিতিট কমর্ সmেকর্ সিবেশষ aবিহত। িতিন eসব িবষয়
eবং আেদশ-িনেষধ িদেয় আমােদরেক েসi পেথর িদশা িদেয়েছন, যার uপর পিরচািলত হেল আlাh তা’লার
aফুরn আিশস হেত আমােদর s-s েযাগয্তানুযায়ী আমরা aংশীদার হেত পাির, তা aজর্ন করেত পাির, তা
হেত কলয্াণমিnত হেত পাির eবং আlাh তা’লার সntি aজর্নকারী হেত পাির।
আlাh তা’লা ei দৃি েকাণ েথেক আমােদরেক আমােদর দাmতয্ জীবন, সামািজক জীবন o আমােদর ধমর্ীয়
িবষয়ািদ সিঠকভােব পিরচািলত করার িদকিনেদর্শনা pদান কেরেছন। আমােদর আধয্ািtক o ৈনিতক aবsা
আlাh তা’লার সntি েমাতােবক rপািয়ত করার িদকিনেদর্শনা িদেয়েছন। বstত মানব জীবেনর যত িদক
রেয়েছ েখাদা তা’লা েসgেলােক সmূণর্ভােব পিরেব ন কের েরেখেছন eবং e সব িবষেয় আমােদরেক
িদকিনেদর্শনা pদান কেরন।
মানুষেক েযেহতু আlাh তা’লা তঁার gেণ gণািnত হoয়ার িনেদর্শ িদেয়েছন, তাi তােক ৈবিশে য্র েpkাপেট
িনেজর আধয্ািtক o চািরিtক পরাকা াসমূহ aজর্েনর লেkয্ িনজ েচ া-pেচ া o কমর্কাnেক বয্াপকতর
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করার আেদশ িদেয়েছন, যােত মানুষ আlাh তা’লার ৈনকটয্ aজর্ন করেত পাের। িকnt eকiসােথ আlাh
তা’লা আমােদরেক e কথাo বেলেছন েয, েযেহতু আিম েতামােদর েযাগয্তা সmেকর্ aবিহত তাi েতামােদর
uপর েয দািয়t aপর্ণ কেরিছ তা েতামােদর সাধয্াতীত নয়। eছাড়া pেতয্ক মানুেষর েযাগয্তা বা kমতা
সমান নয়। েযাগয্তা েযেহতু সমান নয় তাi আlাh তা’লা যখন িনেদর্শ েদন তখন ততটুকiু েদন যতটুকু
পালন করার শিk েস রােখ। িকnt েযাগয্তার পিরসীমা িনধর্ারণ করা েকান মানুেষর কাজ নয়। eকমাt আlাh
তা’লা-i pেতয্েকর সামথর্ o েযাগয্তা সmেকর্ jাত।
e জনয্ আlাh তা’লা েযসব আেদশ-িনেষধ নািযল কেরেছন তা সmেকর্ eটা বলা যােব না েয, eিট আমােদর
জনয্ সাধয্াতীত। pেতয্ক মানুেষর মােঝ আlাh তা’লা সুp েযাগয্তা েরেখ িদেয়েছন। eর বিহঃpকাশ ঘটােনা,
পিরsুটন eবং eেক ujjলতর করার দািয়t মানুেষর।
আlাh তা’লা মহানবী (সা.)-eর কথা uেlখপূবর্ক েযখােন আমােদরেক বেলেছন েয, িতিন (সা.) েতামােদর
জনয্ সেবর্াtম আদশর্ েসখােন েসi কােমল বা পিরপূণর্ মানেবর utম আদশর্ েমাতােবক পিরচািলত হবার
িনেদর্শo আমােদরেক িদেয়েছন। আlাh তা’লা eকজনi পিরপূণর্ মানব সৃি কেরেছন, তঁার েযাগয্তা o
সামেথর্র েয পিরিধ তার েকান সীমা-পিরসীমা েনi। আমরা তঁার (সা.) জীবেনর েয আি ক িনেয়i ভািব না
েকন তােক আমরা eকিট সুমহান মাগর্ িহেসেব েদখেত পাi। আমােদর জনয্ িনেদর্শ হেc, মহানবী (সা.)-eর
সtা েতামােদর জনয্ সেবর্াtম আদশর্, েস েমাতােবক চলা েতামােদর জনয্ আবশয্ক। েচ া কেরা, সাধয্ানুযায়ী
eর uপর pিতি ত হo।
আিম pারেmi বেলিছ, আlাh তা’লা আমােদরেক েয সব িবষেয় িদকিনেদর্শনা দান কেরেছন তার েভতর
পািরবািরক িবষয়ািদo রেয়েছ। e pসে আিম পিবt কুরআেনর কতক আয়াত uপsাপন করেবা িকnt
েসgেলা uপsাপেনর পূেবর্ িতিন (সা.) তঁার পিরবােরর সােথ িকrপ বয্বহার করেতন eবং েস েpkাপেট
আমােদর সmুেখ মহানবী (সা.)-eর েয utম জীবনাদশর্ রেয়েছ eবং িতিন (সা.) েয unত মান pিত া
কেরেছন তা তুেল ধরেবা।
িতিন (সা.) eকবার বেলিছেলন,
‘েতামােদর মধয্ েথেক সেবর্াtম েস েয তার stীর সােথ utম আচরণ কের eবং েতামােদর মধয্ হেত
আিম আমার পিরবােরর সােথ সবেচেয় utম বয্বহার কির।’
(সুনান িতরিমযী - িকতাবুল মানােকব)

eরপর িতিন (সা.) আমােদরেক uপেদশ িদেত িগেয় বেলন,
‘েতামরা পরsেরর মােঝ যিদ েকান pকার েদাষ-trিট েদখেত পাo aথবা আেরক জেনর aভয্াস বা
আচার-বয্বহার aপছnনীয় হেল eমন aেনক িবষয়o েথেক থাকেব যা েতামােদর ভাল লােগ।’
(সহীhমুসিলম - িকতাবুn িনকাh)

aতeব ei ভাল িদকgেলােক সামেন েরেখ তয্ােগর মন মানিসকতা গেড় েতালা uিচত আর সমেঝাতার
পিরেবশ সৃি করা pেয়াজন। ei আেদশ নারী-পুrষ uভেয়র জনয্। তঁার (সা.) সহধিমর্নীগণ e কথার সাkী
েয, িতিন সবর্দা তঁােদর সােথ utম বয্বহার কেরেছন।
© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

‘সফের যাoয়ার সময় লটারী কের stীেদর মধয্ হেত েয stীর নাম uঠেতা তঁােক সােথ িনেয় েযেতন।’
(সহীhবুখারী - িকতাবুল মাগাযী)

‘stীেদর aসুsতার সময় তােদর েসবা rষা করেতন।’
(সহীhবুখারী - িকতাবুল মাগাযী)

তঁােদর আেবগ aনুভূিতর pিত dাশীল িছেলন িকnt eরপরo িতিন (সা.) ei েদায়া করেতন,
‘েহ আlাh! তুিম েতা জান eবং েদখ েয, মানবীয় pেচ ার সীমার মেধয্ েথেক সমান o নয্ায়নীিত
সূলভ বnেনর যতটুকু সmকর্ আেছ- তা আিম কির। েহ আমার pভু! মেনর uপর আমার েকান িনয়ntণ
েনi, কােরা েকান িবেশষ gণ, েযাগয্তা বা ৈবিশে য্র কারেণ মন যিদ কােরা pিত েবিশ ঝুেঁ ক যায় তেব
তুিম আমােক kমা কেরা।’
(আবু দাuদ - িকতাবুn িনকাh)

হযরত খাদীজাh (রা.)-eর সােথ েয সmকর্ িছল েস সmেকর্ হযরত আয়শা (রা.)-েক utর িদেয়েছন,
‘খাদীজাh (রা.) তখন আমায় স িদেয়েছন যখন আিম িন:স িছলাম। িতিন তখন সাহাযয্কািরনী
িহেসেব আমার পােশ দঁািড়েয়েছন যখন আমার সােথ েকu িছলনা। আমার জনয্ িতিন তঁার সmদ
িনিdর্ধায় uৎসগর্ কেরেছন। তঁার গেভর্ আlাh তা’লা আমােক সnান-সnিতo দান কেরেছন। সারা
পৃিথবী যখন আমােক িমথয্া বাদী আখয্ািয়ত কেরেছ তখন িতিন আমায় সতয্ায়ন কেরেছন।’
(মুসনাদ আহমদ িবন হাmল)

মূলয্ায়েনর ei েচতনা তঁার uদার মেন সবসময় জাgত িছল। যিদo তঁার (সা.) জীিবত eবং যুবতী stীগণ
িছেলন আর িpয়তমা stীo (হযরত আেয়শার িদেক iি ত) সােথ িছেলন।
েসi stীর সবেচেয় িpয় হoয়ার কারণ হেলা, তঁার কেki খাদা তা’লার oহী সবেচেয় েবশী aবতীণর্
হেয়েছ।
(িতরিমযী- িকতাবুল মানােকব)

িতিন [আয়শা (রা.)] যখন বলেলন,
‘আপনার জীিবত stীগণ থাকা সেtto েকন আপিন েসi বৃdার কথা আoড়ােত থােকন? তখন aতয্n
েকামলভােব তঁােক বুিঝেয় বেলন, সংকীণর্ মেনর পিরচয় িদo না, uদার হবার েচ া কেরা। aমুক,
aমুক কারেণ আিম আমার pথম stীর sৃিতচারণ কির eবং তােক sরণ কির।’
(মুসনাদ আহমদ িবন হাmল)

aধুনা েয সব ধমর্যাজক eবং মহানবী (সা.)-eর uপর aপবাদ আেরাপকারীরা বােজ কথাবাতর্ায় সীমা
ছািড়েয় েগেছ, আমার মিনেবর ei সেবর্াtম আদর্শ িক তােদর েচােখ পেড় না েয, কীভােব িতিন তঁার
পিরবােরর aিধকার pদান কেরেছন? জীিবত stীগেণর সােথo সমান বয্বহার কেরেছন। মেনর uপর কােরা
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েজার খােট না িঠকi তা সেtto বািহয্ক আচার-বয্বহােরর ভারসাময্ বজায় েরেখেছন। আর েয stী pারেmi
সবর্s িবিলেয় িদেয়িছেলন তঁার তয্ােগর কথা sরণ কের জীিবত stীগণেকo জািনেয় িদেয়েছন েয, আিম তঁার
মূলয্ায়নকারী। যিদ আিম eর মূলয্ায়ন না কির তেব েসi েখাদার কৃতj বাnা বেল গণয্ হেত পারেবা না,
িযিন কখনo আমায় খািলহাত রােখন িন বরং তঁার aপিরসীম িনয়ামেতর ভাগী কেরেছন।
মহানবী (সা.) েয stীগেণর সােথ utম বয্বহার কেরেছন eর কারণ হেলা আlাh তা’লা বেলেছন, নয্ায় িবচার
বা iনসােফর দাবী রkা কর। িতিন েযখােন sীয় মানয্কারীেদর িনেদর্শ িদেয়েছন েয eটা আlাh তা’লার
িনেদর্শ, eর uপর আমল কর; েসখােন িনেজo eর utম দৃ াn sাপন কেরেছন।
পিবt কুরআেন আlাh তা’লা eকািধক িবেয়র aনুমিত িদেয়েছন েসখােন িবিভn শতর্o আেরাপ কেরেছন।
iসলাম o মহানবী (সা.)-eর uপর আপিt করা হয় েয, eকািধক িবেয়র aনুমিত িদেয় নারীজািতর uপর
aনয্ায় করা হেয়েছ aথবা েকবল পুrেষর আেবগ aনুভূিতেকi grt েদয়া হেয়েছ।
e সmেকর্ আlাh তা’লা বেলন:

ٰ ْ َ النساء
خفتم َ ﱠ
ْ َِ
مثنى
ٰ ٰ َ ْ فى
َ لـكم ﱢ
ْ ُ ِ َ اليتمى
ْ ُ ِ ْ ُ اال
ْ ُ َ طاب
َ َ فانكحوا َما
ْ ِ تقسطوا
ْ ُ ْ ِ وان
ِ ٓ َ من ﱢ
ٓ ٰ ْ َ ذلك
خفتم َ ﱠ
ْ َ َ َ او َما
َ ُٰ َ
ْ ِ َ ◌ۚ وربع
ادنى
َ ِ ٰ ؕ ايمانكم
ْ َ ً فواحدة
َ ِ َ َ تعدلوا
ْ ُ ِ ْ َ اال
ْ ُ ُ َ ْ َ ملكت
ْ ُ ْ ِ فان
َ ٰ ُ َ وثلث
َﱠ
ؕتعولوا
ْ ُ ْ ُ َ اال
aথর্, যিদ েতামরা আশ া কর েয, eতীমেদর বয্াপাের নয্ায়-িবচার করেত পারেব না তেব েতামরা
(aনয্) নারীেদর মধয্ েথেক পছnমত d’জন, িতনজন বা চারজনেক িবেয় কর; িকnt েতামরা যিদ
আশ া কর েয, েতামরা নয্ায়-িবচার করেত পারেব না, তেব eকজনi যেথ aথবা েতামােদর ডান
হাত যােদর মািলক হেয়েছ তােদর িবেয় কর। েতামােদর জনয্ aিবচার eড়ােনার eিট িনকটবতর্ী
বয্বsা।
(সূরা আn িনসা: 4)

pথমত: ei আয়ােত pধাণতঃ eতীম েমেয়েদর িনরাপtা pদান করা হেয়েছ। eতীমেদর িবেয় কর িকnt
aনয্ােয়র বশবতর্ী হেয় নয় বরং তােদর পুেরা pাপয্ pদান কের িবেয় কর। আর িবেয়র পর তােদর আেবগaনুভূিতর pিত dাশীল েথেকা আর কখেনা মেন কেরা না, কখেনা eিট েযন মাথায় না আেস েয, eেদর
েখঁাজ-খবর েনয়ার েযেহতু েকu েনi তাi তােদর সােথ যােc তাi বয্বহার করা যােব। আর িনেজর aভয্াস
বশতঃ যিদ আশ া কর eবং যিদ ei সেnহ থােক েয সুিবচার করেত পারেব না, তাহেল sাধীন নারীেদর
িবেয় কর। নয্ায়-িবচােরর দাবী পূরণ সােপেk di, িতন eবং চারজন পযর্n িবেয় করার aনুমিত আেছ। যিদ
iনসাফ করেত না পার তাহেল eেকর aিধক িবেয় কেরা না।
হযরত মসীh মouদ (আ.) e pসে বেলন:
‘েযসব eতীম েমেয়েদর েতামরা লালন-পালন কর তােদরেক িবেয় করেত েকান aসুিবধা েনi। িকnt
যিদ লাoয়ািরশ (পিরচয়হীন) হoয়ার কারেণ েতামােদর নফস তােদর uপর aতয্াচার করেব বেল
আশ া কর তাহেল eমন নারীেদর িবেয় কর যােদর িপতা-মাতা o jািত-েগাি আেছ। যারা
েতামােদর pিত dাশীল থাকেব আর েতামরাo তােদর বয্াপাের সাবধান থাকেব। নয্ায়-িবচােরর শতর্
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সােপেk eক, di, িতন o চারিট পযর্n (িবেয়) করেত পার। যিদ সুিবচার করেত না পার তাহেল
pেয়াজন থাকেলo eকিটেতi সnt থােকা।’
(iসলামী নীিত দশর্ন - rহানী খাযােয়ন, 10ম খn, পৃ: 337)

‘যিদo pেয়াজন থাকুক না েকন’ eিট খুবi grtপূণর্ বাকয্। eখন েদখুন! যুেগর হাকাম o নয্ায়িবচারক
িসdাn িদেয়েছন, pেয়াজেনর aজুহােত েতামরা িবেয় করেত চাo; িকnt sরণ েরেখা েয তা আসল grtপূণর্
িবষয় নয়, বরং সমােজর শািn-শৃ লা, িনরাপtা eবং iনসাফi হল মুখয্ িবষয়।
আজকাল েকান না েকান sান হেত ei aিভেযাগ আসেত থােক েয, সnান-সntিত থাকা সেtto sামী িবিভn
aজুহাত েদিখেয় িবেয় করেত চায়। pথম কথা যা বেলেছন তা হেলা, যিদ সুিবচার করেত না পার, তাহেল
িবেয় করেব না। আর iনসাফ বলেত সকল pকার aিধকার pদান করা বুঝায়। যিদ সংসার চালােনার মত
আয়i না থােক তাহেল আেরকিট িবেয়র েবাঝা কঁােধ েনয়া pথম stী eবং সnানেদর aিধকার হরেণর
নামাnর হেব।
হযরত মসীh মouদ (আ.) eক sােন বেলেছন েয,
‘বাধয্বাধয্কতা েহতু যিদ িdতীয় িববাহ করেতi হয় তাহেল eমতাবsায় পূেবর্র তুলনায় pথম stীর pিত
aিধক যtবান হo।’
(মলফুযাত, 3য় খn, পৃ: 430, নবসংsরণ)

িকnt বাsেব আজকাল আমরা সমােজ যা েদিখ তা হেলা, pথম stী eবং সnানেদর aিধকার pদােনর pিত
kম ঔদাসীনয্ পূণর্ ঔদাসীেনয্ rপ িনেc আর আlাh তা’লার িনেদর্েশর পিরপnী কাজ করেছ। aতeব eিট
খিতেয় েদখা pেয়াজন, আিথর্ক pেয়াজন িমটােনা eবং aনয্ানয্ aিধকার pদােনর েkেt aিবচার হেব না েতা?
হযরত মসীh মouদ (আ.) বেলন,
‘আমােদর দৃি েত িনেজেক পরীkায় না েফলাi মানুেষর জনয্ utম।’
(আl হাকাম, 2য় খn, নাmার: 2-6i মাচর্, 1898)

aথর্াৎ eখােন িdতীয় িবেয় কের পরীkায় পড়ার কথা বুঝােনা হেয়েছ।
aতeব stীর aিধকার pদান করা eত বড় eকিট দািয়t েয, তা pদান না কের মানুষ পরীkায় িনপিতত হয়
aথবা হেত পাের eবং েখাদা তা’লার aসntি র কারণ হেত পাের। আিম মহানবী (সা.)-eর eকিট েদায়ার
কথা uেlখ কেরিছলাম। িতিন (সা.) আlাh তা’লার কােছ ei েদায়া করেতন, বাহয্ত আিম pেতয্েকর
aিধকার pদােনর েচ া কির, িকnt েকান stীর েকান gেণর কারেণ কতক িবষয় যিদ pকাশ পায়, যা আমার
িনয়ntণ বিহভূর্ত তাহেল eমতাবsায় আমােক kমা কেরা। আর eিট eমন eক িবষয় যা সmূণর্ভােব মানব
pকৃিত সmত। আর েখাদা তা’লা িযিন মানুষেক সৃি কেরেছন eবং eকািধক িবেয়র aনুমিত িদেয়েছন, িযিন
বাnার hদয় eবং anেরর anঃsল সmেকর্ সিবেশষ aবিহত; িতিন e সmেকর্ পিবt কুরআেন s কের
িদেয়েছন েয, eমন পিরিsিত সৃি হেত পাের বা পিরিsিতর কারেণ েতামরা eকজেনর pিত েবিশ আকৃ হেত
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পােরা! eমতাবsায় আবশয্কীয় িবষয় হেলা- তার জাগিতক pাপয্ aিধকার পিরপূণর্ ভােব pদান কর। েযমনিট
সূরা িনসােত আlাh তা’লা বেলন,

َ َ ◌ۚ حرصتم
ْ َ تستطيعوا
ْ ََ
تميلوا ُ ﱠ
ميل
ْ ُ ْ ِ َ فال
ْ َ َ النساء
َ ْ َ تعدلوا
ْ ُ ِ ْ َ ان
ْ ۤ ُ ْ ِ َ ْ َ ولن
ْ ُ ْ َ َ ولو
ِ ٓ َ بين ﱢ
ِ ْ َ ْكل ال
ٰ
ّ فان
َ فتذروھا َ ْ ُ َ ﱠ
ْ ِ َ ؕ ِكالمعلقة
وتتقوا َ ِ ﱠ
رحيما
ً ْ ُ َ كان
َ ْ ُ َََ
َ َ َﷲ
ْ ُ تصلحوا َ َ ﱠ
ْ ُ ِ ْ ُ وان
ً ْ ِ غفورا ﱠ
েতামরা যতi আকা া কর না েকন, stীগেণর মেধয্ েতামরা কখেনা (পূণর্) সমতা রkা করেত পারেব
না। সুতরাং েতামরা (eকi stীর pিত) পূণr
র্ েপ ঝুেঁ ক েযo না যার ফেল েতামরা তােক (aনয্ stীেক)
েদাdলয্মান বস্tর নয্ায় েছেড় দাo। আর যিদ েতামরা পরsেরর মেধয্ িমমাংসা কর eবং tাkoয়া
aবলmন কর, তেব িন য় আlাh aতীব kমাশীল, পরম দয়াময়।
(সূরা আn িনসা: 130)

aতeব eমন িবষয়, যা মানুেষর িনয়ntেণর বািহের েসেkেt পিরপুণর্ নয্ায়-িবচার করা সmব নয়। িকnt যা
মানুেষর িনয়ntেণ রেয়েছ েসেkেt নয্ায়-িবচার eকাn আবশয্ক। আর বািহয্ক iনসাফ, েযমনিট আিম বেলিছ
পানাহার, েপাসাক, বাসsান eবং সময় iতয্ািদ eর anভূর্k। যিদ েকবল খরচপt দাo িকnt সময় না দাo
তাহেল eিটo যথাথর্ নয়। আর ধু যিদ বাসsােনর বয্বsা কের দাo, সংসােরর খরচািদ না িদেয় মিহলােক
মানুেষর কােছ হাত পাতেত বাধয্ করা হয়, তেব eিটo স ত নয়। সুতরাং সাংসািরক দৃি েকাণ েথেক দািয়t
পালন করা পুrেষর কতর্বয্।
eকিট হাদীেস eেসেছ, মহানবী (সা.) বেলেছন,
‘যার d’জন stী রেয়েছ, েস যিদ ধু eক জেনর pিত আকষর্ণ রােখ eবং িdতীয় জনেক uেপkা কের
তাহেল িকয়ামত িদবেস শরীেরর eকিট aংশ কিতর্ত aথবা িবিcn aবsায় পুনrিtত হেব।’
(সুনান েনসাঈ)

aতeব আlাh তা’লা বেলন, tাkoয়া হেc - uভেয়র বািহয্ক aিধকার সমানভােব pদান করা আর েকান
stীেক eভােব uেপkা না করা েয, stী হoয়া সেtto েস সকল pকার pাপয্ aিধকার হেত বি ত থাকেব। না
তােক তালাক িদc আর না-i যথাথর্ভােব তার pাপয্ aিধকার pদান করেছা। eকজন মু’িমেনর রীিত erপ
হoয়া uিচত নয়। সুতরাং মু’িমেনর দািয়t হল েসসব কাজ eিড়েয় চলা যা করেত আlাh তা’লা বারণ
কেরেছন আর আtসংেশাধন করা।
ধু eকজন stী’র pিতi aিধক মেনােযাগ েদয়া eবং aনয্ stীর pিত েখয়াল না রাখার বয্াপাের িবিভn
aিভেযাগ আেস। d’জন নয় বরং েকান েকান েkেt eক stীর েkেto aেনক সময় stী’র েকান কথার
aজুহােত, eমন সব দাmতয্ কলহ েদখা যায়; বলা হয় েয, আিম েতামােক তালাকo িদব না আর েতামােক
িনেয় ঘরসংসারo করেবা না। আবার কাযা েবােডর্ aথবা আদালেত মামলা েপশ হেল aকারেণ মামলা দীঘর্
িদন ঝুিলেয় রাখা হয়। eমন aজুহাত বা বাহানা খুঁেজ েবর করা হয় যােত মামলা দীঘর্ািয়ত হেত পাের। পূেবর্o
আিম কেয়কবার বেলিছ, aেনকেক তালাক েদয়া হয় না eজনয্ যােত েস (stী) িনেজi েখালা িনেয় েনয় আর
eভােব েস েদনেমাহর eিড়েয় েযেত পাের। aতeব egেলা eমন িবষয় যা মানুষেক tাকoয়া েথেক বি ত
কের। আlাh তা’লা বেলন, আtসংেশাধন কর, যিদ িনেজর জনয্ আlাh তা’লার দয়া o kমা pতয্াশা কর,
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তাহেল তুিমo দয়া pদশর্ন কেরা আর stী’েক তার pাপয্ aিধকার pদান কের তােক িনেয় সংসার কেরা। যিদ
আlাh তা’লার বয্াপক দয়া হেত aংশ েপেত হয় তাহেল িনেজর দয়ােকo বয্াপকতর কেরা।
আিম েয আয়াত পাঠ কেরিছ তার পরবতর্ী আয়ােত আlাh তা’লা বেলন,

ّ ٰ وكان
ّ ٰ يغن
َ وان ﱠ َ َ ﱠ
ْ ﷲ ُ ُكال ًّ ﱢ
ْ َِ
حكيما
ً ِ ٰ ُﷲ
َ َ َ ؕ سعته
ً ْ ِ َ وسعا
ٖ ِ َ َ من
ِ ْ ُ يتفرقا
aথর্: eবং যিদ তারা eেক aপর হেত পৃথক হয় তাহেল আlাh তােদর pেতয্কেক তার েযাগয্তানুযায়ী
pাচুযর্ িদেয় sিনভর্র কের িদেবন। বস্tত: আlাh pাচুযদর্ াতা, pjাময়।
(সূরা আn িনসা: 131)

e আয়ােত আlাh তা’লা বেলন, যিদ সংেশাধেনর েকান পথi েখালা না থােক তাহেল ‘কালমুয়াlাকাh’ aথর্াৎ
ঝুিলেয় েরেখা না। তােক তার pাপয্ pদান কের সুnরভােব িবদায় কেরা। যিদ েকান পুrষ তােক ঝুিলেয়
রােখ তাহেল eমন পিরিsিতেত stী-o কাজীর মধয্sতায় েখালা েনয়ার aিধকার রােখ।
যােহাক, আlাh তা’লা বেলন মু’িমন পুrষ eবং মু’িমন নারী যিদ েpম-pীিত eবং ভালবাসার সােথ জীবন
যাপেনর েচ া কের তাহেলi tাkoয়ার uপর pিতি ত বেল িবেবিচত হেব। আর যিদ সকল েচ া বয্থর্ হয়,
তাহেল পরsর eকাn ভdতার সােথ িববাহ-িবেcদ ঘটােত পাের। পুrেষর uিচত সুnরভােব নারীর pাপয্
aিধকার িদেয় তােক পৃথক কের েদয়া, েকননা eিটi পুrেষর কতর্বয্ eবং নারীর pাপয্ aিধকার। আর
েযেহতু tাkoয়ার দাবী aনুসাের কাজ করা সেto eকেt বসবােসর সmাবয্ সকল pেচ া বয্থর্ হেয়েছ ফেল
িববাহ-িবেcদ ঘটেছ। তাi আlাh তা’লা বেলন, িতিন sীয় aফুরn দয়া o কৃপা dারা নর o নারী uভেয়র
জনয্ সেবর্াtম বয্বsা করেবন eবং তােদরেক িনজ সিnধান েথেক pাচুযর্শীল করেবন eবং পরমুখােপিkতা
েথেক রkা করেবন। যিদo eকিট হাদীেসর আেলােক,
‘sামী-stীর িববাহ-িবেcদ ঘটা আlাh তা’লার দৃি েত চরম aপছnনীয় কাজ।’
(আবু দাuদ িকতাবুত tালাক)

িকnt েযেহতু tাkoয়ার uপর পিরচািলত হেয় e সmকর্ িটিকেয় রাখার সমs pেচ া বয্থর্ হেয়েছ e কারেণ
েখাদা তা’লা িযিন anযর্ামী, তঁার pিত যখন িবনত েথেক e িসdাn gহণ করেতi হেলা aথর্াৎ uপায়াnর না
থাকায় িববাহ-িবেcদ ঘটােত হেয়েছ eমন েkেt িতিন pাচুযর্শীল হoয়ার বা uভেয়র জনয্ পুনরায় pাচুেযর্র
িবধান করেবন। েযেহতু িতিন pjাবানo েস কারেণ আlাh তালার সাহাযয্ pাথর্না কের েয িসdাn gহণ করা
হয় তা pjাপূণর্ হেয় থােক, আর আlাh তা’লার িনেদর্শনার আেলােক হেয় থােক।
e আয়ােত eকিট েমৗিলক কথা eo বলা হেয়েছ েয, আেবগতািড়ত হেয় আtীয়তার িসdাn করা uিচত নয়।
িপতা-মাতা বা েছেল-েমেয় কােরা পk হেতi আেবেগর বশবতর্ী হেয় আtীয়তার সmকর্ গড়া uিচত নয়। বরং
েখাদা তা’লা িযিন সবিকছু aবিহত eবং সবিকছুেক পিরেব ন কের েরেখেছন তঁার সাহাযয্ িনেয়, েদায়ার
মাধয্েম িচnা-ভাবনা কের আtীয়তা করা বা নীয় আর eভােব আtীয়তা গেড় uঠেল আlাh তা’লা বেলন,
িতিন আপন কৃপায় eেত pাচুযর্ দান কেরন। আlাh তা’লা তােদরেক pাচুযর্শীল কের েদন, তােদর সmেদo
আlাh তা’লা বরকত েদন আর তােদর সmকর্ সুমধুর কেরন।
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eকটু আেগi আিম তালােকর uেlখ কেরিছলাম, aেনক পুrষ তালােকর িবষয়িটেক ঝুিলেয় রােখ eবং
pলিmত করার েচ া চািলেয় যায়। pথমত: িবেয়র পর, িকছুিদন পুrষ-নারী eকেt বসবাস কের, aেনক
সময় সnানািদo হেয় যায়, তারপর তালােকর pেয়াজন েদখা েদয়। eমন েkেt পুrষেক যা িদেত হেব eবং
তার দায়-দািয়েtর িবষয়িট সুs । সnানেদর ভরণ-েপাষণ eবং েদন েমাহর iতয্ািদ। িকnt আlাh তা’লা
বেলন, aেনক সময় eমন পিরিsিত সৃি হয় েয, eখনo rখসতী বা কনয্া-িবদায় হয়িন aথবা েদন েমাহর
িনধর্ািরত হয়িন (eসমেয় যিদ িববাহ িবেcদ হয়) েসেkেto নারীর pাপয্ aিধকার pদান কেরা।
সূরা আl বাকারােত আlাh তা’লা বেলন:

ْ ِ عليكم
تفرضوا َ ُ ﱠ
لم َ َ ﱡ ْ ُ ﱠ
◌ۖۚ ً فريضة
ْ ُ ِ ْ َ او
ْ َ تمسوھن
َ ْ ِ َ لھن
ْ َ النساء َما
ْ ُ ْ َ َ جناح
َ َ ُ َال
ُ ُ ْ ان َ ﱠ
َ ٓ َ طلقتم ﱢ
ۢ ً َ َ ◌ۚ قدره
َ َ قدره َو
َ َ ◌ۚ ومتعوھن
ﱠ َﱢُ ْ ُ ﱠ
◌ۚ بالمعروف
ٗ ُ َ َ ِالمقتر
ٗ ُ َ َ ِالموسع
ِ ْ ُ ْ َ ْ ِ متاعا
ِ ْ ُ ْ على
ِ ْ ُ ْ على
ًّ َ
َ َ حقا
حسنين
َ ْ ِ ِ ْ الم
ُ ْ على
aথর্: েতামােদর েকান পাপ হেব না যিদ েতামরা stীিদগেক ঐসমেয়o তালাক দাo যখন েতামরা
তােদরেক sশর্ কেরািন, aথবা তােদর জনয্ েদন েমাহর ধাযর্ করিন। িকnt েতামরা তােদরেক
uপহারsrপ িকছু িদo; িবtবােনর uপর তার kমতানুযায়ী eবং িবtহীেনর uপর তার সাধয্ানুযায়ী নয্ায়সংগতভােব uপকার করা িবেধয়। eিট সৎকমর্শীলেদর কতর্বয্।
(সূরা আl বাকারা: 237)

e আয়ােত েখাদা তা’লা বেলন, কারণ যাi েহাক না েকন পুrষ যিদ েকান মূেলয্ সmকর্ িটিকেয় রাখেত না
চায়, তখন েস সmকর্ িছn করার েবলায় নারীর pিত সহানুভূিতসূলভ আচরণ করা eবং িনজ সামথর্ানুযায়ী
তােক uপহার pদান করা পুrেষর কতর্বয্। আlাh তা’লা যিদ সামথর্ িদেয় থােকন তাহেল পুrেষর pিত
িনেদর্শ হেলা, েসi সামেথর্র বিহঃpকাশ আবশয্ক। েয েখাদা সামথর্ িদেয়েছন যিদ েতামরা তা pকাশ না কেরা
তাহেল িতিন তা pতয্াহার করার kমতাo রােখন। sাcnয্ থাকা সেtto যিদ pাপয্ aিধকার pদান না কেরা,
aনুgহ না কেরা তাহেল েসi sাcnয্েক দািরdতায় পিরবতর্ন করার শিko িতিন রােখন। কােজi আlাh
তা’লার কৃপা হেত যিদ aংশ েপেত চাo নারীর pিত aনুgহসূলভ বয্বহার করেত িগেয় sীয় sাcেnয্র
বিহঃpকাশ ঘটাo আর েযেহতু আlাh তা’লা কােরা uপর তার সাধয্াতীত েবাঝা aপর্ণ কেরন না তাi
বেলেছন, যিদ িবtহীন েবিশ েদবার সামথর্ না রােখ তেব িনজ সামথর্ানুসাের যতটুকু িবেধয় তাi েদেব।
aতeব আlাh তা’লা বেলন, যিদ েতামরা সৎকমর্শীল হo eবং েখাদা ভীিতর দাবী েমাতােবক কাজ কেরা
তাহেল েতামােদর জনয্ erপ aনুgহ করা aবশয্ কতর্বয্।
মহানবী (সা.)eর uপর কত সেচতনভােব pিতি ত িছেলন তা eকিট হাদীস হেত বুঝা যায়।
‘eকদা eকজন আনসারী িবেয় কেরন তারপর stীেক sশর্ করার পূেবর্i তালাক েদন aথচ তখনo তার
েদন েমাহর িনধর্ারণ করা হয়িন। িবষয়িট যখন মহানবী (সা.)-eর িখদমেত েপশ করা হয় তখন িতিন
(সা.) তােক িজেjস কেরন, তুিম aনুgহ করতঃ তােক িকছু িদেয়ছ িক? েসi সাহাবী িনেবদন কেরন,
েহ আlাhর রসূল! তােক েদয়ার মত আমার কােছ িকছুi েনi। eকথা েন িতিন (সা.) বেলন, যিদ
িকছুi না থােক তাহেল েতামার মাথায় েয টুিপ আেছ তাi িদেয় দাo।’
(rhল মা’য়ানী, 1ম খn, পৃ: 745-746)
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eেথেক বুঝা যায় েয, মহানবী (সা.) নারীর aিধকার কীভােব সুs কেরেছন eবং e সmেকর্ কত সেচতন
িছেলন। েমাটকথা হেলা েদন েমাহর িনধর্ািরত না হেলo িকছু না িকছু দাo। আর পূেবর্i যিদ েদন েমাহর
িনধর্ািরত হেয় থােক তাহেল eমন পিরিsিতেত িক করেত হেব? e সmেকর্ পেরর আয়ােত aতয্n পিরsার
িনেদর্শনা রেয়েছ aথর্াৎ েদন েমাহর িনধর্ািরত হেয় থাকেল তার aেধর্কাংশ পিরেশাধ কেরা।
eভােব পিবt কুরআন পুrষ o তার পিরবােরর uপর নারীর aিধকার pিত া কেরেছ আর পুrেষর দািয়tকতর্বয্ িক তা বেলেছ। তােদর আtীয়sজন বা সnানেদর dধ পান করােনা সmেকর্ aতয্n পিরsার িনেদর্শনা
pদান কেরেছ। aনুrপভােব নারীরo দায়-দািয়t রেয়েছ যা সুs ভােব বিণর্ত হেয়েছ। সnান-সntিত eবং
sামী সmেকর্ েয িনেদর্শ রেয়েছ তা পালন করা নারীর জনয্ কতর্বয্। পুrষ eবং নারীর সকল aিধকার eবং
পরsেরর pিত েয দায়-দািয়t রেয়েছ তার uেlখ করেত িগেয় েখাদা তা’লা বেলন, আমরা েতামােদর
শিk-সামথর্েক দৃি েত েরেখ eসব দায়-দািয়t aপর্ণ কেরিছ তাi তা পালন কেরা। eিট িবsািরত eকিট
িবষয় যা eখন আিম বণর্না করেবা না। eখন েকবল েয d’িট িবষয় আিম তুেল ধেরিছ তাi যেথ । e সmেকর্
pথমতঃ যা বলেত চািc তা হেলা, stীেদর aিধকার সmেকর্ মহানবী (সা.)-eর আদশর্ িকrপ? আর আlাh
তা’লার সntি লােভর জনয্ িতিন (সা.) eসব aিধকার pদােনর িক মহান মান pিত া কের েগেছন। িdতীয়তঃ
েসi আদেশর্র uপর পিরচািলত হবার মানেস সকল আহমদী মুসলমানেক eসব aিধকার pদােনর pিত
কেতাটা মেনােযাগ িনবd করা pেয়াজন। িবেশষভােব েসi কতর্বয্ পালেনর pিত যা আlাh তা’লা পুrেষর
uপর নয্s কেরেছন।
eখন আিম আেরকিট িবষেয়র pিতo মেনােযাগ আকষর্ণ করেত চাi যা আlাh তা’লার ফযেল জামােতর
েভতর সাবর্জনীন না হেলo আহমদী সমােজর েকান েকান sান হেত eর পদ িন েশানা যােc।
আlাh তা’লা পিবt কুরআেনর সূরা আl আn’আেম বেলন:

اليتيم ِ ﱠ
ّ ٰ َ احسن
ََ
ُ َ ْ َ ھى
َ ُ ْ َ حتى
الكيل
ْ ُ ْ َ َ ◌ۚ اشده
ْ ُ َ ْ َ وال
ٗ يبلغ َ ُ ﱠ
َ ْ َ ْ واوفوا
ْ ِ اال ِ ﱠ
َ َ تقربوا
ِ ْ ِ َ ْ مال
َ ِ بالتى
نفسا ِ ﱠ
َ ِ َ ◌ۚ وسعھا
ُ بالقسط ۚ◌ َال ُ َ ﱢ
كان
ً ْ َ نـكلف
َ َ ْ ِ ْ َو
َ َ ولو
ْ َ َ فاعدلوا
ْ ُ ِ ْ َ قلتم
ْ ُ ْ ُ واذا
َ َ ْ ُ اال
ِ ْ ِ ْ ِ الميزان
ّ ٰ وبعھد
ٰ ْ ُ َذا
تذكرون
َ ۙ ْ ُ لعلكم َ َ ﱠ
ْ ُ ْ َ ِﷲ
ْ ُ به َ َ ﱠ
ْ ُ ّ ٰ َ ذلكم
ْ ُ ِ ٰ ؕ اوفوا
ِ ْ َ ِ َ ◌ۚ قربى
ٖ ِ وصٮكم
aথর্: eবং েকবল েসi িনয়ম বয্তীত যা সেবর্াtম, েতামরা eতীেমর ধন-সmেদর িনকট েযo না
যতkণ পযর্n না তারা pাp বয়েস uপনীত হয়। eবং নয্ায় স তভােব মাপ o oজন পুেরাপুির দাo
আমরা কেরা uপর সাধয্াতীত দািয়t ভার aপর্ন কির না। eবং যখন েতামরা কথা বল তখন েতামরা
নয্ায়িবচার কর- যিদo িনকটাtীয়i েহাক না েকন। eবং আlাhর a ীকারেক পূণর্ কর eিট েসi িবষয়
যার তািকদপূণর্ আেদশ িতিন েতামােদরেক িদেcন েযন েতামরা uপেদশ gহণ কর।
(সূরা আl আn’আম: 153)

e আয়ােত pায় পঁাচিট িবষয় বিণর্ত হেয়েছ যা আlাh তা’লা আমােদরেক পালন করার িনেদর্শ িদেয়েছন।
eছাড়া pথম কথা যা বেলেছন তাহেলা, আlাh তা’লার aেমাঘ েঘাষণা- আমরা কােরা uপর তার সাধয্াতীত
েবাঝা aপর্ণ কির না, েযভােব আিম পূেবর্o বেলিছ; বাnােদর সামথর্ কতটুকু আর eর পিরসীমা িক তা আlাh
তা’লা sীয় সবর্বয্াপী jােনর আেলায় aবিহত আেছন। aতeব আlাh তা’লা েযসব আেদশ-িনেষধ িদেয়েছন
তা আমােদর সােধয্র েভতর, যা আমরা পালন করেত সkম।
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e আয়ােত েযসব িবষয় uেlখ করা হেয়েছ তার মেধয্ সবর্ pথম িনেদর্শ হেc, সেবর্াtম পnা ছাড়া eতীেমর
ধন-সmেদর িনকেট েযo না। যার কােছ eতীেমর সmদ আেস েস তার রkক (আমীন)। তাi তা eতীমেদর
কলয্াণােথর্ বয্বহার করা বা নীয়।
আlাh তা’লা ei আয়ােতর eক-di আয়াত পূেবর্ বেলন, েতামােদর pথম েচ া হoয়া uিচৎ যােত eতীেমর
সmদ সুরিkত থােক আর িনেজরা তােদর পড়া না eবং লালন-পালেনর বয্বsা কেরা িকnt যিদ কােরা
স িত না থােক আর বয্য়ভার বহন করেত না পাের তাহেল েস aিত সাবধােন তােদর সmদ হেত তােদর
িপছেন বয্য় করেত পাের। েকানkেমi তােদর বড় হoয়ার পূেবর্ তােদর সmদ uিড়েয় েদয়া যােবনা। aতeব
সিতয্কার ঈমানদার েস েয eতীমেদর বড় হoয়া পযর্n তােদর ধন-সmদ রkণা-েবkেণর দািয়t
যথাযথভােব পালন কের আর সিতয্কার দািয়t পালন তখনi সmব হেব- িনেজর মূলধন িবিনেয়ােগর সময়
েযমন দরদ রােখ আর িচnা-ভাবনা কের বয্বসায় িবিনেয়াগ কের, বয্বসার বা লােভর uেdেশয্ িবিনেয়াগ কের
aথবা লাভজনক বয্বসায় লিg কের eিতেমর সmেদর pিতo aনুrপ দরদ থাকা চাi। aবশয্ বয্বসা বলেত
েকবল লাভi বুঝায় না েকননা যিদ েকবল লােভর জনয্ িবিনেয়াগ করা হয় তাহেল তা সুেদরi নামাnর।
েমাটকথা েযভােব িনেজর সmেদর জনয্ দরদ রেয়েছ aনুrপভােব eতীেমর সmেদর জনয্ দরদ থাকা uিচৎ।
eতীেমর সmদ িবিনেয়ােগর িনেদর্শ রেয়েছ যােত বয্বসায় unিতর ফেল তারা লাভবান হেত পাের aথবা
তােদর সmদ বৃিd পায় আর যখন তারা বড় হেব তখন বয্বসা-বািণেজয্ েযন তারা sাcnয্ েবাধ কের।
eরফেল েস eতীম হoয়া সেtto সমােজর eকিট মযর্াদাবান o সmািনত aংেশ পিরণত হেব।
িকnt aেনক সময় aিভেযাগ আেস েয, আtীয়-sজন eতীেমর সmদ রkণােবkণ করেত িগেয় সততার
পিরচয় েদয়িন। েকান আtীেয়র কােছ তার eতীম ভািতজা বা ভােg থাকেল তােদর সmদেক aনয্ায়ভােব
আtসাৎ করা হয়। eমন েলাকেদর sরণ রাখা uিচৎ েয, eমন সmদ ভkণ করেল তােদর aথর্ সmদ
কখনo বৃিd পােব না আর ei পািথর্ব জগেত েকানrপ আিথর্ক sাথর্ িসিd হেলo তারা আlাh তা’লার েসi
সতকর্বাণীর আoতায় আসেব যােত আlাh তা’লা বেলন, যারা eতীেমর সmদ ভkণ কের,

نارا
ً َ بطونھم
َ ْ ُ ُ ْ َ انما
ْ ِ ِ ْ ُ ُ فى
ْ ِ ياكلون
َِﱠ
aথর্: তারা িনেজেদর uদের েকবল aিg ভkণ কের।
(সূরা আn িনসা: 11)

আর যারা eসব aতয্াচারীেক সাহাযয্ কের তারাo আlাh তা’লার িনেদর্শ পিরপnী কাজ কের। ei আয়ােতর
পেরi তা বিণর্ত হেয়েছ,

ٰ ْ ُ كان َذا
قربى
َ َ ولو
ْ َ َ فاعدلوا
ُِْ ْ َ
aথর্: েতামরা নয্ায়িবচার কর, যিদo িনকটাtীয়i েহাক না েকন।
(সূরা আl আn’আম: 153)

aতeব eতীেমর সmেদর রkণােবkেণর িবষয়িট বড়i sশর্কাতর। যিদ েকu aনয্ায়ভােব তা বয্বহার কের
তাহেল তার েযন েকানভােব সাহাযয্ না করা হয়। eতীমেদর সmেদর িহফাযত eবং তােদর pাp বয়েস
uপনীত হoয়ার পর ধন-সmদ তােদর কােছ হsাnর করার িনেদর্শ pদােনর পর আlাh তা’লা বেলন, মাপ
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o oজন নয্ায় স তভােব পুেরাপুির দাo। aথর্াৎ বয্বসা-বািণেজয্ pতারণার আ য় িনo না। েকননা জািতর
uপর েযসব ংসযj েনেম আেস েসেkেt বয্বসা-বািণেজয্র pতারণাo eকিট কারণ হেয় থােক।
সাহাবীেদর রীিত িছল, aেনক সময় পেণয্র trিট েkতার েচােখ না পড়েলo তঁারা িনেজেদর িজিনষ সmেকর্
sয়ং বেল িদেতন েয, eেত ei ei খুঁত আেছ েযন েকানrপ pতারণা না হয়।
আdল বা নয্ায়িবচােরর কথা আিম পূেবর্i uেlখ কেরিছ। েশেষর িদেক আlাh তা’লা বেলন, আlাh তা’লার
সােথ কৃত েতামােদর a ীকার পূণর্ কেরা। pথম কথাgেলা হেc, সমােজর unিত eবং eর aিধকার pিত া
করার জনয্। িকnt eর uপর তখনi pিতি ত হoয়া সmব যিদ e িব াস থােক েয, আlাh তা’লা েসi সtা
যঁার jােনর পিরিধ সবেচেয় বয্াপক। িতিন জােনন েয, েক কতটা pিতrিত রkা করেছ। আlাh তা’লার
সtােক দৃি েত েরেখ িনেজেদর a ীকার যিদ রkা কর তাহেলi আlাhর aিধকার eবং বাnার pাপয্ pদােন
সমথর্ হেব। eবং যখন eসব িবষয় তুিম বুঝেব তখনi বুঝা যােব েয, তুিম uপেদশ gহণ কেরছ eবং আlাh
তা’লার িনেদর্েশর uপর কেঠারভােব aনুশীলেনর জনয্ আpাণ েচ া করছ। েকানভােবi e ধারণা করা uিচত
নয় েয, ei কাজ আমার শিk o সামেথর্র ঊে র্ বরং আlাh তা’লার েযসব আেদশ রেয়েছ তা আমােদর
সাধয্ েমাতােবক তাi সবর্দা তা পালন করার েচ া কেরা।
যখন আমােদর িচnাধারা eমন হেব eবং eর uপর আমল করার েচ া থাকেব তখন আমরা আlাh তা’লার
েসi pিতrিত o ভসংবাদ aনুযায়ী েকবল আর েকবলমাt তঁার কৃপা হেত aংশ লাভকারী হেবা। েযখােন
আlাh তা’লা বেলন,

ۤ
ۤ َ َ ْ ُ اال
ُ ِ َ امنوا َو
نفسا ِ ﱠ
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وسعھا
ً ْ َ نـكلف
ْ ُ َ ٰ والذين
َ َِْ ﱠ
َ ِٕ ٰ ُ
اصحب ْ َ ﱠ
خلدون
ُ ٰ ْ َ
َ ْ ُ ِ ٰ فيھا
َ ْ ِ ھم
ْ ُ ◌ۚ ِالجـنة
aথর্: eবং যারা ঈমান আেন eবং পুণয্কমর্ কের- আমরা েকান আtার uপর তার সাধয্াতীত
দািয়tভার aপর্ণ কির না- eরাi জাnােতর aিধবাসী; তথায় তারা িচরকাল বাস করেব।
(সূরা আl আ’রাফ: 43)

আlাh কrন েযন সবর্দা েসi েখাদার সমীেপ িবনত eবং তঁার িনেদর্শাবলীর uপর আমলকারী হi। িযিন
আমােদর শিk eবং েযাগয্তানুসাের আমােদর আমল করার িনেদর্শ িদেয়েছন। িযিন আমােদর pিত আমােদর
সীিমত সামথর্ েমাতােবক আমেলর েবাঝা aপর্ণ কেরেছন িকnt পাশাপািশ sীয় aকূল eবং aসীম o সুpশs
িনয়ামেতর uেlখ কের sীয় kমার চাদের আবৃত করার সুসংবাদo pদান কেরেছন। কােজi ei বয্াপকতর
রহমত eবং দয়ার কারেণ ঈমান সমৃিd eবং সৎকমর্ সmাদেনর েচ া চািলেয় যাoয়া হেc আমােদর কতর্বয্।
আlাh তা’লা আমােদরেক eর েতৗিফক িদন।

(pাp সূt: েকndীয় বাংলা েডs, লnন)

© by www.ahmadiyyabangla.org 2008-2009. All rights reserved.

