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মহিলাদের হিছ ুবর্জনীয় অভ্যাস 

১. র্রুরী আিাহয়ে, ইবােত, সিীি িুরআন হতলাওয়াত, হিতা-মাতা, স্বামীর িি ও সন্তাদনর িি সম্পদিজ ইলম িাহসল িদর না অথচ 

র্রুরত িহরমাণ ইলম অর্জন িরা ফরয। অদনি হিতা-মাতাও এ বযািাদর উোসীন। হিছু দুহনয়াবী ইলম হিক্ষা দেওয়াদি যদথষ্ট মদন িদর। 

(সনুাদন ইবদন মার্াি ,িােীস নং ২২৪) 

২. সমদয়র িাবহি িদর না। নামায-ইবােত, খানা, দ াসল ইতযাহে সিল িাদর্ তারা দেহর িদর; এদত সংহিষ্ট দলাদিরা দিদরিান িদয় যায় 

এবং অদনি র্রুরী িার্ নষ্ট িদয় যায়। (সিীি বুখারী, িােীস নং ৬৪১২) 

৩. দুই হতন র্ন এিহিত িদল অদনযর দোষ চচজায় হলপ্ত িয়। অথচ অদনযর দোষ চচজা িরা িবীরা গুনাি। আল্লাি তা‘আলা ইরিাে িদরন, “(দি 

মুহমন ণ!) দতামরা িাদরা দোষ অনুসন্ধান, িদরা না। আর এদি অদনযর  ীবত (অদ াচদর দুনজাম) িদরা না; দতামাদের দিউ িী স্বীয় মৃত 

ভ্াইদয়র দ ািত দখদত িছি িরদব? এটা দতা দতামরা অবিযই ঘৃণা িদর থাদিা! আর আল্লাি দি ভ্য় িদরা, হনিঃসদিদি আল্লাি বড় তাওবা 

িবূলিারী, েয়াল”ু। (সরূাদয় হুরু্রাতিঃ ১২) 

৪. আদিাদষ সালাম দেয়ার অভ্যাস খুবই িম। হনর্ বাবা-মা, ভ্াই-দবান, স্বামী-সন্তানদিও তারা সালাম িরদত অভ্যস্ত নয়, এমনহি দিউ 

তাদেরদি সালাম হেদল উত্তর দেয় না বা শুহনদয় দেয় না। অথচ নবীর্ী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম িরস্পদর সালাম আোন প্রোন িরদত 

বদলদছন। (সিীি বুখারী, িা. নং ২৮)  

৫. দচা লখুহর তথা এদির িথা অদনযর িাদছ লা াদনা অদনি দমদয়দের এিটা বে অভ্যাস। এ ধরদণর অনযায় িার্ দথদি দবেঁদচ থািা খুবই 

র্রুরী । িােীদস এদসদছ দয, এ গুনাি িবদর আযাব বৃহির অনযতম িারণ। (সিীি বুখারী িােীস, নং ১৩৭৮) 

৬. সাধারণত দমদয়দের মদধয হনদর্দি প্রেিজদনর মানহসিতা অহধি লক্ষয িরা যায়। যহে তারা সার্-সজ্জা িদর তািদল তা এিান্তই িরিুরুষ 

বা অনয দিান নারীদি দেখাদনার র্নয িদর যা এদিবাদরই অনুহচত। দমদয়দের উহচত িদলা যথাসম্ভব ঘদর বদস স্বামীদি খুহি িরার র্নয দবহি 

দবহি সার্-সজ্জা িরা , স্বামীর মনদি খুিী িরা, এবং তার েৃহষ্ট হিফাযদতর বযািাদর সিায়তা িরা , এর র্নয মহিলারা আল্লাির েরবাদর 

অদনি সাওয়াব িাদব। (র্াদম হতরহমযী, িােীস নং ১১৬১) 

৭. বতজমান দমদয়রা সার্-সজ্জার নাদম অদনি নার্াহয়য ও িারাম িার্ িদর থাদি। দযমন, হবধমজী ও অসভ্য দমদয়দের মত স্টাইল িদর চুল 

িাটা , ভ্রূ’প্লাি িরা, হবউহট িালজাদর হ দয় দ ািন স্থাদনর দলাম িহরষ্কার িরাদনা ইতযাহে। (সনুাদন আবু োউে িা. নং ৪০৩১) 

৮. দমদয়দের র্নয সমস্ত িরীর আবৃতিারী দমাটা িািদড়র এমন হিদলিালা দিািাি িরা র্রুরী যাদত িদর িরীদরর রং, ভ্ার্ ও অঙ্গ-

প্রতযদঙ্গর আিার আিৃহত দবাঝা না যায় । হিন্তু দুিঃখর্নি িদলও সতয দয আর্দির দমদয়রা অদনদি দবারিা দতা দচদনই না আর হিদলিালা 

দিািাি িরদতও ভু্দল দ দছ, যার িারদণ সমাদর্ নারী হনযজাতদনর মত র্ঘনয অিরাধ অপ্রহতদরাধয  হতদত দবদড় চলদছ। (সরূা নূর: ৩১)  

৯. অদনি দমদয়রা বাইদর িেজা িদর দবর িদলও িাহরবাহরি র্ীবদন িেজার ধার ধাদর না। দেবর, ভ্াশুরদের সাদথ িেজার িথা হচন্তাও িদর না। 

অথচ এদের সাদথ িেজা িরার িথা িােীদস খুবই গুরুদের সাদথ এদসদছ। দেবরদি মৃতুয সমতুলয বলা িদয়দছ। (র্াদম হতরহমযী িা. নং ১১৭১) 

১০. অদনদি দবারিা িহরধান িদর হিন্তু দচিারা দখালা রাদখ অথচ দচিারা সিল দসৌিদযজর সমহষ্ট; দচিারা আবৃত িরা র্রুরী। দচিারা, মাথা, 

চুল বা উভ্য় দচাখ দখালা থািদল দবারিা অথজিীন িদয় িদড়, এমন িেজা িরীআদত গ্রিণদযা য নয় । এদত তারা ফরয তরি িরার গুনাদি হলপ্ত 

িদে। আর অদনদি এমন নিিী দবারিা িদর দয তাদত িুরুষদের আিষজণ আদরা দবদড় যায় এবং দবারিার মূল উদেিয ভূ্লুহিত িয়। দবারিা 

মূল উদেিয িদলা, যাদত তার হেদি িাদরা আিষজণ সৃহষ্ট না িয়। (সরূাদয় নূর: ৩১)  

১১. দিাথাও দিান প্রদয়ার্দন দযদত িদল, অযথা দঘারাঘুহর িদর যািা হবলম্ব িদর । দিদষ  ন্তবযস্থাদন অসমদয় এবং দুদযজা  দিািাদয় দিৌেঁছদত 

িয়। অথচ অযথা হবলম্ব না িদর এিটু আদ  দবর িদলই িদথর অদনি দুদযজা  দথদি রক্ষা িাওয়া যায়। (র্াদম হতরহমযী িােীস নং ২৩২৩) 

১২. দিান স্থাদন সফদর যাওয়ার সময় প্রদয়ার্দনর অহতহরক্ত সামানিি হনদয় হবরাট দবাঝার সৃহষ্ট িদর, যা বিন িরদত সঙ্গী িুরুষদের অদনি 

িষ্ট স্বীিার িরদত িয়। দবাঝা বিদনর োয়-োহয়ে িুরুষদের মাথায় চাহিদয় হনদর্রা হেহবয আরাদম সফর িদর থাদি। এমনটা িরা 

এদিবাদরই অনুহচত। (সনুাদন নাসাঈ িােীস নং ৪৯৯৬) 

১৩. িাদত টািা থািুি বা না থািুি, দিান হিছু িছি িদল তা অপ্রদয়ার্নীয় িদলও হিনদত িদব। এর র্নয ণণ িরদতও দিান হবিধধা িদর না। 

যহে ণণ নাও িরদত িয় তবু হনর্ টািা অপ্রদয়ার্দন খরচ িরা দবািাহম ও গুনাদির িার্। যথা সম্ভব ণণ িরা দথদি দবেঁদচ থািা উহচত । 

এদত যহে িষ্ট িয় দিাি। িযােঁ, হনদর্র িছদির দিান হর্হনস যহে স্বামীর হনিটও িছিনীয় িয় তািদল ভ্হবষযদত যখন ঐ হর্হনদষর প্রদয়ার্ন 

িড়দব তখন হিনদব। (সরূা আনআম আয়াত: ১৪১, সিীি বুখারী, িােীস নং ২৪০৮) 
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১৪. দিউ দিান উিিার িরদল তার শুিহরয়া আোয় িদর না। হবদিষত: ঘদরর বউ-হঝরা প্রিংসার দযা য দিান িার্ িরদলও িাশুহড় হিংবা 

ননেরা তার শুিহরয়া আোয় িদর না। এটা বড়ই সংিীণজমনা িওয়ার িহরচায়ি । িােীদস এদসদছ, দয বযাহক্ত মানুদষর শুিহরয়া আোয় িদর 

না দস আল্লাির শুিহরয়াও আোয় িদর না অথজাৎ আল্লাি তা‘আলা তার শুিহরয়া িবুল িদরন না। তাই দিউ দিান প্রিংসাদযা য িার্ িরদল 

তার শুিহরয়া আোয় িরা উহচত। আর এর র্নয র্াযািাল্লাি খাইরান বলদব। এদত যার প্রিংসা িরা িয় তার মদধয িাদর্র উৎসাি উেীিনা 

বহুগুদণ দবদড় যায় এবং আল্লাি তা‘আলাও খুহি িন। (সিীি বুখারী ,িােীস নং ২৯,র্াদম হতরহমযী ,িােীস নং ১৯৫৫) 

১৫. িাশুহড়রা অদনি সময় িুিবধূদের িাদর্র দমদয়র মত মদন িদর, িখদনাই হনদর্র দমদয়র মত মদন িরদত িাদর না। যার িারদণ 

অহধিাংি দযৌথ িহরবাদর িুিবধূরা িাশুহড় িতৃজি হনযজাহততা িয় এবং সংসাদর িলদির আগুন দলদ ই থাদি। সুতরাং িুিবধদূি হনদর্র দমদয়র 

সমান মযজাো হেদত না িারদল যত দ্রুত সম্ভব তাদেরদি িৃথি িদর স্বাধীনভ্াদব চলার সুদযা  িদর দেয়া র্রুরী। (সিীি বুখারী ,িােীস নং 

২৪৪৭, ফাতাওয়াদয় িামী ৫/৩৬০)  

১৬. িুিবধূরাও িাশুহড়দেরদি হনর্ মাদয়র মত ভ্াবদত িাদর না। িাশুহড়দি তার প্রািয অহধিার ও সম্মান দথদি বহিত িদর। স্বামীদি হনদর্র 

এিি সম্পে মদন িরদত চায় । যার িারদণ সংসাদর অদনি িলদির সৃহষ্ট িয়। (সিীি বুখারী, িােীস নং ১৯৬৮)  

১৭. স্ত্রীরা স্বামীর ইিসান তথা েয়া ও অনুগ্রি স্বীিার িরদত চায় না। দিউ র্ীবনভ্র স্ত্রীর সব চাহিো িূরণ িদর এদসদছ িঠাৎ এিহেন তার 

দিান চাহিো িূরণ িরা িদলা না তখন দস বদল দফদল দতামার সংসাদর এদস র্ীবদন সুদখর মুখ দেখলাম না। এমনটা িরা বড়ই অনযায় ও না 

দিািরী এদত স্বামীর মন দভ্দঙ্গ যায়।  এটা মহিলাদের দোযদখ যাওয়ার অনযতম িারণ। আদরিহট বড় িারণ িদলা, িথায় িথায় লানত ও 

বে দু‘আ িরা। (সিীি বুখারী, িােীস নং ২৯) 

১৮. স্বামী স্ত্রীর র্নয িছি িদর দিান হর্হনস আনদলা, হিন্তু  ঘটনাক্রদম স্ত্রীর তা িছি িদলা না, তখন স্ত্রী স্বামীর মুদখর উির বদল দেয় 

আমার এটা িছি িয়হন; আহম এটা িরবও না ছুইবও না। এটা অমানহবি। স্বামী হিছু আনদল িছি না িদলও খুহি মদন গ্রিণ িরা উহচত 

িারণ স্বামীদি খুহি িরাই স্ত্রীর র্নয ইবােত। (সিীি বুখারী িােীস নং ২৯) 

১৯. অদনি সময় টািা,  িনা ইতযাহে মূলযবান হর্হনস বাহলদির হনদচ বা দখালা যায় ায় দরদখ দেয়, িদর িাহরদয় দ দল িহরবাদরর হনরিরাধ 

দলািদের দোষাদরাি িরদত থাদি। যা মারাত্মি গুনাি। এগুদলা সব সময় দিফার্দতর সাদথ হনরািে স্থাদন রাখদব। (সরূাদয় হুরু্রাত ১২, সিীি 

বুখারী িােীস  নং ২৪০৮)  

২০. মহিলাদের মদধয িমজতৎিরতা ও েূরেহিজতার দবি অভ্াব রদয়দছ ; বযস্ততার সমদয় দিান িার্ তারা ঝটিট িরদত িাদর না;  হতমন্থরতা 

দযন তাদের এিটা অংি। এদত অদনি সময় সুদযা  নষ্ট িওয়ার িারদণ আসল িার্ িণ্ড িদয় যায়। অথচ এিটু দখয়াল িরদলই সমসযার 

সমাধান িদত িাদর। সুতরাং অহত দ্রুত বা অহত ধীদর িার্ িরদব না বরং মধযম িন্থা অবলম্বন িরদব। (র্াদম হতরহমযী,িােীস নং ২০১২)  

২১. দুই বযহক্ত দিান হবষদয় আলাি িরদত থািদল অদনি মহিলা অযাহচতভ্াদব দসই িথায় অংিগ্রিণ িদর এবং িরামিজ হেদত থাদি। এটা 

বড়ই অভ্দরাহচত আচরণ। যতক্ষণ িযজন্ত দিউ দিান িরামিজ না চায় ততক্ষণ িযজন্ত এদিবাদর দবাবা ও বহধর িদয় থািা চাই। দতমহন ভ্াদব 

দিাথাও দু’র্ন িথা বাতজা বলদত থািদল আড়াল দথদি তা শ্রবণ িরার দচষ্টা িরদব না। িারণ এটা নার্াহয়য। (সরূাদয় হুর্রাত:১২,সিীি বুখারী 

,িােীস নং ৭০৪২,৬৩৩৭) 

২২. দিান দিান মহিলা দমদয়মিল দথদি এদস অনয মহিলাদের অলংিার, িারীহরি  ঠন, রূি, দিািাি ইতযাহের বণজনা হনর্ স্বামীর িাদছ 

িদর থাদি। এর বিধারা স্বামীর মন অনয মহিলার হেদি আিৃষ্ট িদল দয হনদর্র িত বড় ক্ষহত িদব দস হেদি হবলিুল দখয়াল িদর না। অতএব 

অনয দমদয়দলাদির রূদির প্রিংসা স্বামীর িাদছ িক্ষদনা িরদব না; এটা হনদর্র িাদয় হনদর্ িুড়াল মারার নযায় অিরাধ। (মসুনাদে আিমে 

,িােীস নং ৩৬০৮) 

২৩. িাদরা সাদথ িথা বলার প্রদয়ার্ন িদল দস যত র্রুরী িথা বা িাদর্ই হলপ্ত থািুি না দিন দস হেদি দখয়াল না িদর দস হনদর্র িথা 

বলদবই, ঐ বযহক্তর িার্ বা িথা দিষ িওয়ার অদিক্ষা িদর না। হিংবা অনুমহত দনওয়ার ও প্রদয়ার্ন মদন িদর না। এটা হনতান্তই দবািাহম। 

(সিীি বুখারী ,িােীস নং ৬৩৩৭)  

২৪. দিউ হিছু বলদল িূণজ মদনাদযা  সিিাদর িথাগুদলা দিাদন না; এর মাদঝ অনয িার্ িরদত থাদি বা ফােঁদি ফােঁদি িাদরা িথার উত্তর 

হেদত থাদি। ফদল বক্তা মদন িষ্ট িায় এবং দস দয র্রুরী িথাগুদলা বলদত এদসদছ তার অদনিটাই শুনাদত বযথজ িয়। এমনহি িদর কিহফয়ত 

চাইদল বদল দয, এ িথা দতা আিহন আমাদি বদলনহন। অথচ বলা িদয়দছ দস মদনাদযা  হেদয় দিাদনহন। (সনুাদন নাসাঈ, িােীস নং ৪৯৯৬)  

২৫. হনদর্র ভু্ল-ত্রুহট স্বীিার িরদত চায় না। বরং যথাসম্ভব িথার ফুলঝুহর হেদয় দোষ চািা হেদত চায়; চাই তার িথার মদধয যুহক্ত থাি বা 

না থাি। এটা খুবই  হিজত িার্; ভু্ল িদল তা সাদথ সাদথ স্বীিার িদর হনদব এবং ভ্হবষযদত এ ধরদনর ভু্দলর বযািাদর সতিজ থািার আশ্বাস 
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হেদব। িাদরা িি নষ্ট িদর িষ্ট হেদয় থািদল তার দথদি মাফ দচদয় হনদত হবিধধা িরদব না, িারণ অিংিার মানুষদি ধ্বংস িদর দেয়। (সিীি 

বুখারী, িােীস নং ২৪৫৮) 

২৬. দিান িথা বা সংবাে বলদত দ দল অসম্পূণজ বদল থাদি, যেরুন ভু্ল বুঝাবুহঝর সৃহষ্ট িয় এবং আসল িার্ বযািত িয়। সুতরাং িথা 

বলার সময় বুহঝদয় সম্পণূজ িথা বা ঘটনা খুদল বলদব দযন দিান সদিদির অবিাি না থাদি। (সুনাদন নাসাঈ িােীস নং৪৯৯৬)  

২৭. এি স্থান দথদি অনয স্থাদন যাওয়ার বা আসার সময় অদনি মহিলা অবিযই এিটু িােঁেদব। িান্না না আসদলও িান্নার ভ্ান িরদব, 

অনযথায় দলাদিরা বলদত িাদর দয দমদয়টার মদন এিটুও মায়া দনই, িত িাষাণ। এই দখাটা দথদি বােঁচার র্নয িৃহিম িান্না িদলও তাদের 

িােঁো চাই। অথচ এটা ভু্ল প্রথা। (সরূা সেিঃ ৮৬) 

২৮. অলসতাবিতিঃ ফরয দ াসল িরদত দেহর িরা দমদয়দের এিটা হচরাচহরত অভ্যাস। আর্দি হবিাদল িাদরা মাহসি বন্ধ িদলা, তা সদেও 

দস অবিযই িরহেন দুিুদর দ াসল িরদব। আর এহেদি হতন চার ওয়াক্ত নামায দস্বোয় িাযা িদর দফলদব। অবিয অহধিাংি দমদয়রা এিথা 

র্াদন না দয, মাহসি যখনই বন্ধ িয়, তখনই দ াসল িদর নামায িড়া শুরু িরদত িয়। চাই মাহসি সন্ধযার আদ  বন্ধ দিাি বা ফর্দরর আদ  

বন্ধ দিাি। দিান ওয়াদক্তর দিদষর হেদি মাহসি বন্ধ িদলও ঐ ওয়াদক্তর নামায তার হর্ম্মায় ফরয িদয় যায়। ওয়াদক্তর মদধয সময় না দিদল 

িাযা িড়া র্রুরী। (র্াদম হতরহমযী, িােীস নং ২৬২৩, ফাতাওয়াদয় িামী, খ.১ ি.ৃ ৩৩৪ রিীহেয়যাি )  

২৯. বতজমান আধুহনি হিক্ষায় হিহক্ষতা দমদয়রা উযূ দ াসল সম্পিজীয় মাসআলা মাসাদয়ল ও র্াদন না। দ াসল িখন ফরয িয়, ফরয দ াসল 

হিভ্াদব িরদত িয়, এধরদনর অতীব র্রুরী হিন্তু সির্ মাসআলা সম্পজদিও তারা অজ্ঞ। মুসলমাদনর সন্তান িদয়ও যারা এতটুিু র্াদন না 

তাদের র্নয বড় হবস্ময় !! তদব এর র্নয শুধু তারা নয় তাদের বাবা মা ও োয়ী িদব। (সনুাদন ইবদন মার্াি, িােীস নং ২২৪)  

৩০. অদনি দবািা মহিলা স্বামী িমজস্থান দথদি দফরার সাদথ সাদথ তাদি িাহন্ত দিৌেঁছাদনার িহরবদতজ, তার িাদন সংসাদরর িলি হববাদের িথা 

দিৌেঁছায়। যেরুন অল্পদতই স্বামীর দমর্ার্ হব দড় সামানয হবষদয় অদনি বড় দুঘজটনা ঘদট। তাই দতমন হিছু িদয় থািদল স্বামীর িরীর ও মন 

স্বাভ্াহবি ও িান্ত িওয়ার ির বলা এবং সহঠি সংবাে বলা যাদত স্বামী হবষয়টা তেন্ত িরদল হমথুযি সাবযস্ত িদত না িয়। (সিীি বুখারী,িােীস নং 

৩০৪)  

৩১. অদনি ননে ভ্াই দবৌদের সিয িরদত িাদর না, এমহনভ্াদব অদনি ভ্াই দবৌ ননেদের সিয িরদত িাদর না। এই মদনাভ্াব সংসারদি 

অিাহন্ত ছাড়া আর হিছুই হেদত িাদর না। সবার সাদথ সুসম্পিজ-সদ্ভাব বর্ায় রাখা এবং হমল মুিাব্বদতর সাদথ থািা িরীআদত িাময। (সিীি 

বুখারী ,িােীস নং ৫৯৮৬, মসুনাদে আিমে, িােীস নং ২২৯০৬)  

৩২. অদনি দমদয়দলাি িহরষ্কার িহরেন্নতার বযািাদর উোসীন থাদি। অথচ িহরষ্কার িহরেন্নতা ঈমাদনর অঙ্গ। সুতরাং হনদর্র িরীর, 

দিািাি, ঘর-দুয়ার িহরষ্কার ও িহরিাহট রাখদব। (সিীি মুসহলম, িােীস নং ২২৩) 

৩৩. দিান সন্তানদি িয়ত দবিী মুিাব্বত িদর তার র্নয অদনি হিছু িদর, এমনহি তার দোষ স্বীিার িরদত চায় না। এটা হঠি নয়। 

দযা যতার িারদণ িাদরা প্রহত মুিাব্বত দবিী থািদত িাদর হিন্তু দেয়া দনয়ার বযািাদর সব সন্তানদি এিই নর্দর দেখা ইনসাদফর োবী। এর 

বযহতক্রম িরদল অনযদের উির র্ুলুম িরা িয়। (সিীি বুখারী, িােীস নং ২৫৮৭) 

৩৪. অদনি মহিলা দরা  দিাি চািা হেদয় রাদখ, িাউদি বদল না। অদনি হর্জ্ঞাসার িদর বলদলও ডাক্তার এর িাদছ দযদত চায় না। ঔষধ 

এদন হেদল তাও হঠিমত খায় না। এদত অদনি দিদরিাহন িয়। দরা  মারাত্মি আিার ধারণ িদর হচহিৎসার অদযা য িদয় যায়। এটা বড়ই 

দবািাহম। িরীর স্বাস্থয আল্লাির তা’আলার অদনি বড় হনয়ামত। এটাদি সুস্থ রাখা র্রুরী যাদত িদর এ িরীর হেদয় বিধীন দুহনয়ার ভ্াদলা িার্ 

আনর্াম দেয়া যায়। (সনুাদন আবু োউে িােীস নং ৩৮৫৫) 

৩৫. অদনি হিহক্ষতা মহিলা স্বামীর ঘদর আল্লাি প্রেত্ত োহয়ে িালন িরার দচদয় বাইদর হ দয় চািুরী িরাদি দবহি িছি িদর। অথচ 

সংসাদরর বযয়ভ্ার বিন িরা স্বামীর োহয়ে। তার োহয়ে িদলা সন্তান ও সংসার সামলাদনা। (সূরা হনসা:৩৪)  


