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চুম্বন, মুাফাার মাধ্যমম মারামমের প্রতি াাম প্রোমনর হুকুম কী? 

   

প্রশ্ন: মারামমেরমক াাম দেওয়া, চুম্বন ও করমেদমনর মাধ্যমম তভবােন িানামনা তক িাময়য অমে? যতে িাময়য 

ময় থামক িমব মারাম কারা? েুগ্ধপামনর মাধ্যমম যারা মারাম য়, এ দেমে িামেরও তক একআ হুকুম? 

উত্তর: অ-ামেুতল্লা  

মারাম থদাৎ যামের ামথ তববা-লাতে ারাম, িামেরমক াাম দেওয়া পুরুমর িনয িাময়য। নারীও িার 

মারামমক াাম তেমি পারমব, মুাফাা ও চুম্বন করমি পারমব, এমি দকামনা ুতবধ্া দনআ। অর মরাম কারা, 

এর বর্দনা পতবে কুরঅমন ূরা অন-নূমরর ৩২নং অয়ামি বতর্দি ময়মে। এমের মমধ্য রময়মে -স্বামী, তপিা, শ্বশুর, 

তনমির দেম, স্বামীর দেম, ভাআ, ভাআময়র দেম, দবামনর দেম। মামা ও চাচাও মারামমর ন্তভুদক্ত।  

উতল্লতখি বযতক্তরা মা মারাম। থদাৎ নারীর দেে িার তপিা, োো, মাময়র তপিা (নানা), মাময়র তপিার তপিা, 

তনমির দেম, তনমির  দেমর দেম, তনমির দমময়র দেম, তনমির ভাআ, ভাআময়র দেম এরা বাআ মারাম। 

নুরূপভামব মামা এবং চাচাও মারাম। তনমির স্বামীর তপিা (শ্বশুর), স্বামীর োো, স্বামীর দেম, স্বামীর দেমর 

দেম, স্বামীর দমময়র দেম, এরা বাআ মারাম। 

পুরু িারা মারাম অত্মীয়ামক চুম্বন করমি পারমব। দযমন, ফুফী, খাা, মা, দবান এমেরমক চুম্বন করায় দকামনা 

ুতবধ্া দনআ, িমব মস্তমক চুম্বন করাআ উত্তম যতে প্রাপ্তবয়স্ক য়। নাক থবা গণ্ডমেমলও চুম্বন করা যায়। িমব 

তধ্কাংল উামা দ াোঁমে চুম্বন করা মাকরূ বমমেন। দ াোঁমে চুম্বন দকব স্বামী-স্ত্রীর মামেআ মি পামর, মারামমের 

মামে নয়। মারামমেরমক মাথায়, নামক তকংবা গণ্ডমেমল চুম্বন করা দযমি পামর। এোআ উত্তম এবং উতচি।  

মারাম বংলগি নুযায়ী দাক থবা েুগ্ধপান িতনি উভয় দেমে হুকুম একআ। 

যারা েুগ্ধপামনর কারমর্ মারাম য় িারা মন: েুগ্ধোিা মতার স্বামী (েুগ্ধতপিা) েুগ্ধচাচা, েুগ্ধমামা, স্বামীর 

েুগ্ধমেম, স্বামীর েুগ্ধতপিা, এরা বংলগি মারামমর মমিাআ। ােীম এমমে রাূুল্লা াল্লাল্লাহু অাআত 

ওয়াাল্লাম বমমেন, “বংলগি কারমর্ দয দয ারাম য়, েুগ্ধপান িতনি কারমর্ও দ দ ারাম ময় যায়”। 

িঃপর েুদ্ধপামনর কারমর্ ারাম ওয়া অর বংলগি কারমর্ ারাম তবধ্ামনর তেক দথমক তভন্ন। বববাতক 

ম্পকদ স্থাপমনর কারমর্ও স্বামী-স্ত্রীর উতল্লতখি ধ্রমনর অত্মীয়রা এমক মনযর িনয মারাম বম পতরগতর্ি য়। 

দযমন স্বামীর তপিা, স্বামীর োো, স্বামীর দেম। এবআ ারাম, চাআ িা বংলগি বা েুগ্ধগি থবা তববািতনি 

দযোআ দাক না দকন। 

ূে: লাআখ অবু্দ অযীয আবন অবু্দল্লা আবন বায 

নুর অাদ্দারব ফািওয়ামগ্র (ফাওিয়া নং ৩/১৫৬১) 
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