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ভূমমকা
সকবলা িৰণৰ প্ৰেংসা ছকৱল আল্লাহ তা‘আলাৰ বাবব, মিবয় পমৰকল্পনা
কবৰ আৰু সমিক পথৰ মহদায়ত মদবয় আৰু মাতৃগভভত মনমিপ্ত শুক্ৰ মবন্দুৰ পৰা
নাৰী-পুৰুষৰ ছজাৰা সৃ মি কবৰ। মই সািয মদওঁ ছি, একমাত্র আল্লাহৰ বামহবৰ
আন ছকাবনা সতয ইলাহ নাই, ছতওঁৰ ছকাবনা অংেীদাৰ নাই। সূ চনা আৰু
সমামপ্তত ছতওঁবৰই সকবলা প্ৰেংসা। মই আৰু সািয মদওঁ ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহৰ
বান্দা আৰু ৰাছু ল। ছতওঁক ছিমতয়া ছমৰাজলল লল ছিাৱা লহমছল ছতমতয়া ছতওঁ
মনজ প্ৰমতপালকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বহুবতা মনদেভন প্ৰতযি কমৰবছ। চালাত আৰু
ছালাম বমষভত হওঁক ছতওঁৰ ওপৰত আৰু মববেষ গুণ আৰু লবমেিযৰ িাৰক
ছতওঁৰ পমৰয়ালবগভ আৰু ছাহাবীসকলৰ ওপৰত।
তাৰমপছত... নাৰীসকলৰ প্ৰকৃত মিভদা প্ৰদানকাৰী দ্বীন একমাত্র ইছলাম।
ইছলাবম ছতওঁবলাকৰ বহুবতা মবষয় মববেষ গুৰুত্বসহ গ্ৰহণ কমৰবছ। নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ছকমতয়াবা ছকমতয়াবা ছকৱল নাৰীসকলক উবেেয
কমৰ উপবদে প্ৰদান কমৰমছল। ‘আৰাফাৰ ময়দানত ছতবেবত নাৰীসকলৰ
ওপৰত পুৰুষসকলক মহতাকাঙ্ক্ষী হ’বলল উপবদে মদবছ, মিবয় প্ৰমাণ কবৰ
নাৰীসকল মববেষ িত্নৰ দাবীদাৰ। মববেষলক বতভমান সময়ত ছিমতয়া মুছমলম
নাৰীসকলৰ সন্মান হৰণ আৰু মিভদাপূ ণভ স্থানৰ পৰা মবচুযত কৰাৰ মনমমবে
ছতওঁবলাকৰ মবৰুবে িু ে ছ াষণা কৰা লহবছ। এবতবক, ছতওঁবলাকক সবচতন
কৰা আৰু ছতওঁবলাকৰ সন্মু েত মুমিৰ মনবদভেনা স্পি কৰাৰ মবকল্প নাই।
উি গ্ৰন্থেন মুছমলম নাৰীসকলৰ সন্মু েত ছসই মনবদভেনা স্পি কমৰব বুমল
ছমাৰ দৃ ঢ় মবশ্বাস। গ্ৰন্থেন িুদ্ৰ প্ৰয়াস আৰু দু বভল বযমিৰ তৰফৰ পৰা সামানয
প্ৰবচিা মাত্র, আল্লাবহ মনজ কুদৰত ছমাতামবক ইয়াৰ দ্বাৰা মুছমলম উম্মাহৰ
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কলযাণ সািন কমৰব বুমল একান্ত আো। এই ময়দানত এইব াবৱই প্ৰথম
পদবিপ, আো কৰা িায় মপছলল আৰু বযাপক আৰু বৃ হৎ পদবিপ কৰা হ’ব

ইন শ্বা আল্লাহ, মিব া হ’ব আৰু সু ন্দৰ আৰু পমৰপূ ণ।ভ মই ইয়াত মি দামঙ
িমৰবছা তাৰ পমৰবেদসমূ হ এবনিৰণৰ:
১. প্ৰথম পমৰবেদ: সািাৰণ মবিান।
২. মদ্বতীয় পমৰবেদ: নাৰীৰ োৰীমৰক সাজ-সজ্জা সংক্ৰান্ত মবিান।
৩. তৃতীয় পমৰবেদ: হাবয়জ, ইবেহাজাহ আৰু মনফাছ সংক্ৰান্ত মবিান।
৪. চতুথভ পমৰবেদ: ছপাছাক আৰু পদভা সংক্ৰান্ত মবিান।
৫. পঞ্চম পমৰবেদ: নাৰীৰ ছালাত সংক্ৰান্ত মবিান।
৬. ষষ্ঠ পমৰবেদ: নাৰীৰ জানািাহ সংক্ৰান্ত মবিান।
৭. সপ্তম পমৰবেদ: নাৰীৰ মছয়াম সংক্ৰান্ত মবিান।
৮. অিম পমৰবেদ: নাৰীৰ হজ্জ আৰু ওমৰাহ সংক্ৰান্ত মবিান।
৯. নৱম পমৰবেদ: দাম্পতয জীৱন আৰু মববেদ সংক্ৰান্ত মবিান।
১০. দেম পমৰবেদ: নাৰীৰ সন্মান আৰু পমৱত্রতা ৰিা সংক্ৰান্ত মবিান।
ছলেক
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প্ৰথম পমৰবেদ: সািাৰণ মবিান
১. ইছলামৰ আগত নাৰীৰ মিভদা:
ইছলাম-পূ বভ িু গৰ দ্বাৰা উবেেয জাবহলী (অজ্ঞতা) িু গ, মিব া মববেষলক
আৰববাসী আৰু সািাৰণভাবৱ ছগাব ই মবশ্ববাসী িাপন কমৰমছল, কাৰণ ছসইব া
আমছল ৰাছু লসকলৰ মবৰমত আৰু পূ বভৰ মহদায়ত মবস্মৃমতৰ িু গ। হাদীছৰ ভাষা
মবত “আল্লাবহ মসহঁতৰ ফাবল দৃ মি পাত কমৰবল আৰু আৰব আৰু অনাৰব
সকবলাবৰ প্ৰমত ছতওঁ ছিাভ কমৰবল, ছকৱল অৱমেি মকছু মান আহবল মকতাবৰ
বামহবৰ”।1 এই সময়ত নাৰীৰসকল ছবমছভাগ ছিত্রত আৰু সািাৰণভাবৱ বৰ
কমিন অৱস্থাৰ সন্মু েীন আমছল। মববেষলক আৰব সমাজত। আৰবীয়ান সকবল
কনযা সন্তানৰ জন্মক অপছন্দ কমৰমছল। মসহঁতৰ মকছু মাবন কনযা সন্তানক
জীমৱত দাফন কমৰমছল িাবত মাম ৰ তলত তাৰ মৃতুয হয়। আবকৌ ছকাবনাবাই
অসন্মান আৰু লাঞ্ছনাৰ জীৱন-িাপন কমৰবলল কনযা সন্তানক বািয কমৰমছল।
আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
ُأ
َ ُِ َ
َأ
ٞ نَث َظ َّل َو أج ُه ُهۥ ُم أس َو ِّٗدا َو ُه َو َك
َ ﴿ِإَوذا ب ر
ٰ  َي َت َو ٰ َر٥٨ ظريم
ٰ َ ّش أ َح ُد ُهم برٱۡل
ى م َرن ٱلق أو رم مرن ُس ٓوءر َما
ٓ َ َ َ ُّ
ُ ُِ َ ٓ َُ أ
َ ُ َأ
ُ ُّ ُ َ لَع ُه َ أ
ٰ َ َ رك ُهۥ
،٨٥ :﴾ [انلحل٥٩ اب أَل َسا َء َما َيك ُمون
ب رّش برهۚٓرۦ أيمس
ِۗ ون أم يدسهۥ رِف ٱلُّت ر
ٍ

]٨٥

“আৰু ছিমতয়া মসহঁতৰ কাবৰাবাক কনযা সন্তানৰ সু সংবাদ মদয়া হয়, ছতমতয়া
তাৰ মুে কলা পমৰ িায়, আৰু মস দু ে ভাৰাক্ৰান্ত লহ থাবক। তাক মি দু সংবাদ
মদয়া লহবছ ছসই দু েত মস সমাজৰ পৰা আত্মবগাপন কবৰ। মস ভাবৱ এবন
লাঞ্ছনা সহয কমৰ পামলব ছন মাম বত পুমত থব? জামন ছথাৱা, মসহঁবত মিব া
ফয়চালা কবৰ ছসইব া মকমান মনকৃি”! [ আন-নাহল, আয়াত: (৫৮-৫৯]
আন িাইত ছতওঁ লকবছ:

َ َُ أَأ
 بأَ ِي َذۢنب قُت رلَ أ٨ ت
ۥدةُ ُسئلَ أ
]٥ ،٥ :﴾ [اتلكوير٩ ت
﴿ِإَوذا ٱلموء
ر ر
ر
ٖ

1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ২৮৬৭/৫১১৩
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“আৰু ছিমতয়া জীৱন্ত কবৰ মদয়া কনযা সন্তানক ছসািা হ’ব, মক অপৰািত
তাইক হতযা কৰা লহমছল”? [ আত-তাকৱীৰ, আয়াত: ৮-৯]
‘আল-মাওউদাহ’ ছসই ছছাৱালীক ছকাৱা হয়, িাক জীমৱত দাফন কৰা হয় িাবত
মাম ৰ তলত মৃতুযবৰণ কবৰ। িমদও ছকাবনা ছছাৱালী জীমৱত দাফনৰ পৰা মুমি
পাইমছল, মকন্তু লাঞ্ছনাৰ জীৱনৰ পৰা ছকমতয়াও মুমি ছপাৱা নামছল। নাৰীৰ
মনষ্ঠ আত্মীয়ৰ সম্পদ িমদও প্ৰচুৰ আমছল, মকন্তু তথামপও তাৰ মৃতুযৰ মপছত
নাৰীবয় ছকমতয়াও মমৰাছ (উেৰামিকাৰী)ৰ অমিকাৰী ছহাৱা নামছল, অথচ তাই
অভাৱী, দু ে-কি আৰু বৰ সংক াপন্ন! কাৰণ মসহঁতৰ ওচৰত মমৰাছ ছকৱল
পুৰুষৰ বাবব মনমদভি আমছল, নাৰীৰ তাত ছকাবনা িৰণৰ অংে নামছল, বৰং
নাৰী সকবল মৃত স্বামীৰ সম্পদৰ দবৰ মনবজই মমৰাছত পমৰণত লহমছল। অথভাৎ
এজন পুৰুষৰ অিীনত বহু নাৰী আবে লহমছল, িাৰ মনিভামৰত ছকাবনা সংেযা
নামছল। একামিক সপত্নী বা সতীনী থকাৰ কাৰবণ নাৰী সকবল মি সংকীণভতা,
অনযায়-অতযাচাৰৰ সম্মু েীন হ’বলগীয়া লহমছল -ছসইব াও মসহঁতৰ বহুতবৰ
ওচৰত মবববচনািীন নামছল।
২. ইছলামত নাৰীৰ মিভদা:
ইছলাম আমহ নাৰীৰ ওপৰৰ পৰা এই সকবলা অনযায় অতযাচাৰ দূ ৰ কমৰবল,
আৰু উভতাই মদবল পুৰুষৰ দবৰ মানৱ অমিকাৰ। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
ُ َ
ُ ٰ َ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ أ
ٰ َ كم ِمرن َذك ٖر َوأ
]٣١ :نَث﴾ [احلجرات
﴿يأيها ٱنلاس إرنا خلقن

“ছহ মানৱ জামত, মনশ্চয় আমম ছতামাবলাকক সৃ মি কমৰবছা এজন পুৰুষ আৰু
এজনী নাৰীৰ পৰা”। [ আল-হুজুৰাত, আয়াত: ১৩]
ইয়াত আল্লাহ তাআলাই লকবছ ছি, মানৱ সৃ মিৰ আমদৰ পৰাই নাৰী পুৰুষৰ
সঙ্গী, ছিবনলক নাৰী পুৰুষৰ সঙ্গীনী ছছাৱাব আৰু োমেৰ ছিত্রত। আল্লাহ
তা‘আলাই লকবছ:
َ ّٗ
ََ
َ أ َ َ َ ٰ ّٗ ِ َ َ َ أ ُ َ ٰ ُ أ
ّٗ
ُ َ
رن فل ُن أحيريَ َّن ُهۥ َح َي ٰوة َط ِي ر َبة ۖٗ َونلَ أج رز َي َّن ُه أم أ أج َرهمٞ نَث َوه َو ُمؤم
﴿من ع رمل صل رحا مرن ذك ٍر أو أ
َ
ْ ُ َ
َ ُ
]٥٩ :﴾ [انلحل٩٧ برأ أح َس رن َما َكنوا َي أع َملون
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“মিবয় ঈমানৰ অৱস্থাত ছনক আমল কমৰব, পুৰুবষই হওক বা নাৰী, আমম তাক
পমৱত্র জীৱন দান কমৰম আৰু মসহঁবত মি আমল কমৰমছল তাৰ তুলনাত আমম
মনশ্চয় মসহঁতক উেম প্ৰমতদান মদম”। [ আন-নাহাল, আয়াত: ৯৭]
আন এ া আয়াতত ছতওঁ লকবছ:
ِ ُ َ ِ َ َّ ُ أ ُ َ ٰ َ َ أ ُ َ ٰ َ ٰ َ أ ُ أ
َ َ َ أُ أ
]٩١ :ت﴾ [االحزاب
ّشك ٰ ر
﴿ رّلعذرب ٱَّلل ٱلمنفرقرني وٱلمنفرق ر
ّشك رني وٱلم ر
ت وٱلم ر

“িাবত আল্লাবহ মুনামফক পুৰুষ আৰু মুনামফকা নাৰী আৰু মুশ্বমৰক পুৰুষ আৰু
মুশ্বমৰকা নাৰী সকলক োমে মদবয়।”। [ আল-আহিাব, আয়াত: ৭৩]
আল্লাহ তা‘আলাই মৃত বযমিৰ সম্পদৰ দবৰ নাৰীক পমৰতযি মমৰাছ গণয কৰা
হাৰাম কমৰবছ। ছিবন ছতওঁ লকবছ:
َ َ
ّٗ َ ٓ ِ ْ ُ َ َ ُ َ ُّ َ َ ْ
َ يأ ُّي َها َّٱَّل
َٰٓ ﴿
]٣٥ :رين َء َام ُنوا َل َيرل لك أم أن ت ررثوا ٱلن َرسا َء ك أرهاۖٗ ﴾ [النساء

“ছহ মুমমনসকল, বলপূ বভকভাবৱ স্ত্ৰীসকলৰ উেৰামিকাৰী ছহাৱা ছতামাবলাকৰ
বাবব হালাল নহয়”। [ আন-মনছা, আয়াত: ১৯]
এইদবৰ ইছলাবম নাৰীৰ বযমি স্বািীনতা পুনৰুোৰ কবৰ আৰু তাইক ওৱামৰছ
(উেৰামিকাৰ) ছ াষণা মদবয়। কাৰণ, তাই পমৰতযি সম্পদ নহয়। আৰু
ইছলাবম তাইক মৃত আত্মীয়ই এমৰ লথ ছিাৱা সম্পদৰ পৰা মমৰাছৰ অমিকাৰ
প্ৰদান কমৰবছ। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َ أ َأ
َ ٓ َ ِ َ َ ُ َ  ِ َّ َ َ َ أ َ ٰ َ َ أ َ أٞ
َ َ ِ ِ
َ َ  ِ َّ َ َ َ أٞ
ان َوٱۡلق َر ُبون
ان وٱۡلقربون ول رلن رساءر ن رصيب مرما ترك ٱلو ٰ رِل ر
رلرجا رل ن رصيب مرما ترك ٱلو رِل ر
﴿ل ر
َ
َ
ّٗ َّ َ َّ أ ُ أ ُ َ َ ّٗ أ
]٩ :﴾ [النساء٧ يبا َّمف ُروضا
مرما قل مرنه أو كثۚٓ ن رص
“মপতৃ-মাতৃ আৰু মনক আত্মীয়ই মি এমৰ লথ লগবছ তাত পুৰুষৰ এ া অংে
আবছ। আৰু নাৰীসকলৰ বাববও মপতৃ-মাতৃ আৰু মনক আত্মীয়সকবল মি এমৰ
লথ লগবছ তাত এ া অংে আবছ, ছসইব া কবমই হওক বা ছবমছ, এ া মনিভামৰত
অংে আবছ”। [ আন-মনছা, আয়াত: ৭]
আন এ া আয়াতত আল্লাহ তাআলাই লকবছ:
َ ُ ُ َّ ُ ٓ َ أ َ ٰ ُ أ َّ َ أ ُ َ ِ أ ُ َ َ أ
َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ ٓ ّٗ َ أ َ أ َ َ أ
ُ
ني فل ُه َّن ثلثا
نيِۚ فإرن كن ن رساء فوق ٱثنت ر
﴿يوصر يكم ٱَّلل رِف أولدركمۖٗ ل رذلك رر مرثل ح رظ ٱۡلنثي ر
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ُ َ َ أ َ َ ّٗ َ َ َ ِ أ
َ ََ َ
]٣٣ :ف ﴾ [النساء
ٓۚ ما ترك ۖٗ ِإَون َكنت وٰحردة فلها ٱنل رص
“আল্লাবহ ছতামাবলাকক ছতামাবলাকৰ সন্তানসকলৰ ছিত্রত মনবদভে মদবছ ছি,
এজন পুত্রৰ অংে দু জনী কনযাসন্তানৰ অংেৰ সমপমৰমাণ। মকন্তু িমদ মসহঁত
দু জনীৰ অমিক হয়, ছতবনহ’ছল মসহঁতৰ বাবব হ’ব, মতমন ভাগৰ দু ভাগ (দু ইতৃতীয়াংে), আৰু িমদ ছকৱল এজনী হয় ছতবন্ত তাইৰ বাবব অিভাংে ...”।
[আন-মনছা, আয়াত: ১১]
এইদবৰ আল্লাবহ এজনী নাৰীক মাক, জীয়ৰী, বাই-ভনী আৰু স্ত্ৰী মহচাবপ মমৰাছ
দান কমৰবছ।
আৰু মববাহৰ ছিত্রত সববভাচ্চ চামৰজনী স্ত্ৰী ৰোৰ অনু মমত প্ৰদান কমৰবছ, চতভ
লহবছ নাৰীসকলৰ মাজত ইনচাফ প্ৰমতষ্ঠা আৰু মসহঁতৰ লগত উেম আচৰণ
কমৰব লামগব। আল্লাহ তাআলাই লকবছ:

ُ ُ َ َ
أ أ
]٣٥ :وف﴾ [النساء
﴿وَع ر
ِۚ ِشوه َّن برٱل َمع ُر ر

“আৰু মসহঁতৰ লগত সজভাবৱ আচৰণ কৰা”। [ আন-মনছা, আয়াত: ১৯]
আৰু নাৰীৰ বাবব পুৰুষৰ ওপৰত ছদন-ছমাহৰ িািভ কমৰ তাইক ছসইব া
পমৰপূ ণভ প্ৰদান কৰাৰ মনবদভে মদবছ, মকন্তু নাৰীবয় িমদ মনজ ইোবৰ আৰু পূ ণভ
সন্তুমিত মকবা তযাগ কবৰ (িমা কবৰ) ছসইব া পুৰুষৰ বাবব লবি। আল্লাহ
তাআলাই লকবছ:
ٓ ِ ْ ُ
َ ّٗ َ أ
َ
ٓ
ٓ َ ُُ َ َأ
ُ َ َأ
ك أم َعن َ أ
٤ َشءٖ ِم أرن ُه نف ّٗسا فُكوهُ هن ريا َّم رريا
﴿ َو َءاتوا ٱلن َرسا َء َص ُدقٰت ر ره َّن رِنلة ۚٓ فإرن طرۡب ل

]٤ :﴾ [النساء

“আৰু ছতামাবলাবক নাৰীসকলক সন্তুিসহকাবৰ মসহঁতৰ ছমাহৰ আদায় মদয়া,
তাৰমপছত িমদ মসহঁবত ছতামাবলাকৰ বাবব ছমাহৰৰ পৰা মকছু অংে এমৰ মদবয়,
ছতবন্ত ছতামাবলাবক ছসইব া আনন্দসহকাবৰ ছভাগ কৰা”। [ আন-মনছা, আয়াত:
৪]
ইছলাবম নাৰীক তাইৰ স্বামীৰ ৰত আবদে আৰু মনবষিকাৰী দাময়ত্বেীল আৰু
মনজ সন্তানৰ ওপৰত কতৃভত্বকাৰী অমভভাৱক বনাইবছ। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
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َ ٌَ
َْ ٌَ َ َُْ َْ
»ت َز ْو ِج َها َو َم ْسئُولة ع ْن َر ِعيَّ ِت َها
ِ « َوالمرأة را ِعية ِِف بي

“নাৰী তাইৰ স্বামীৰ ৰত দাময়ত্বেীল আৰু তাইক তাইৰ দাময়ত্ব সম্পবকভ ছসািা
হ’ব”।1
উেম পন্থাবৰ নাৰীৰ েৰচ আৰু ছপাচাক-পমৰেদ প্ৰদান কৰা স্বামীৰ ওপৰত
ওৱামজব কমৰবছ।
৩. ইছলামৰ েত্ৰু আৰু ইয়াৰ ষড়িন্ত্ৰকাৰীসকবল নাৰীৰ ইজ্জত-সন্মান হৰণ
কমৰ মক মবচাবৰ?
মনশ্চয় ইছলামৰ েত্ৰু বৰং মানৱ জামতৰ েত্ৰু কামফৰ, মুনামফক আৰু মিহঁতৰ
অন্তৰত বযামি আবছ, ইছলামৰ তৰফৰ পৰা মদয়া নাৰীৰ ইজ্জত, সন্মান আৰু
মনৰাপোই মসহঁতক ছক্ৰািাক্ৰান্ত কমৰবছ। কাৰণ এই কামফৰ আৰু মুনামফক
সকবল মবচাবৰ দু বভল ঈমান আৰু প্ৰবৃ মেৰ অনু সাৰীসকলৰ বাবব নাৰী মচকাৰ
কৰা বস্তু আৰু ধ্বংসৰ হামতয়াৰ হওঁক। আৰু মসহঁবত মনজ সমাজৰ নাৰী
সকলৰ পৰা মসহঁবত মনবজই প্ৰবৃ মে পূ ৰণ কমৰবছ ইয়াত ছকাবনা সবন্দহ নাই।
আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:

َّ َ َّ َ َّ ُ ُ َ
ّٗ ت أَن تَ رميلُوا ْ َم أي اًل َع
]٧٩ :ظريما﴾ [النساء
﴿ويرريد ٱَّل
رين يَتب ر ُعون ٱلش َه َو ٰ ر

“আৰু মিসকবল প্ৰবৃ মেৰ অনু সৰণ কবৰ মসহঁবত মবচাবৰ ছিন ছতামাবলাবক
প্ৰবলভাবৱ (সতযৰ পৰা) মবচুযত ছহাৱা”। [ আন-মনছা, আয়াত: ২৭]
আৰু মিসকল মুছমলমৰ অন্তৰত ছৰাগ আৰু বযামি আবছ, মসহঁবত মবচাবৰ
নাৰীসকল মসহঁতৰ প্ৰবৃ মে পূ ৰণ আৰু চয়তামন কমভ-কাণ্ডত সূ লভমূ লয হওঁক।
মসহঁতৰ সন্মু েত উন্মু ি পণয লহ থাকক, িাবত তাইৰ ছসৌন্দিভ ছদমে মসহঁবত মুগ্ধ
হয় অথবা তাইৰ পৰা আৰু ৃ মণত উবেেয অজভন কমৰবলল সিম হয়। এই

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৮৫৩; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৮২৯; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৭০৫,
আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৯২৮, মুছনাদ আহমদ: (২/১২১)
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ৰৰ পৰা ওলায় আৰু

মসহঁতৰ ওচৰা-ওচমৰলক কাম কবৰ অথবা নাচভ সামজ পুৰুষৰ ছসৱা কবৰ নাইবা
এয়াৰহবিজ হয় অথবা সহমেিাত (ল’ৰা ছছাৱালী এবকলবগ মেিা ছলাৱা
মবদযালয়) ছাত্রী লহ নাইবা মেমিকা লহ থাবক। অথবা মচবনমাত অমভবনত্রী আৰু
গাময়কা হয় নাইবা মবমভন্ন মমমডয়াৰ মবজ্ঞাপনৰ মবডল হয়। উন্মু ি ু মৰ ফুৰা
আৰু কণ্ঠ আৰু ছসৌন্দিভ প্ৰদেভন কমৰ মফতনা সৃ মি কবৰ। মযাগামজনসমূ বহ
অমিক প্ৰচাৰৰ বাবব বা মাবকভ অজভন কমৰবলল উলঙ্গ-আববদনময়ী নাৰীক অস্ত্ৰ
মহচাবপ বযৱহাৰ কবৰ। আবকৌ মকছু মান অসািু বযৱসায়ী মসহঁতৰ পণয প্ৰচাৰৰ
বাবব এইববাৰ ছমবক হামতয়াৰ মহচাবপ বযৱহাৰ কবৰ, মসহঁতৰ উৎপামদত পণয
আৰু ছশ্বা-ৰুমসমূ হত এইববাৰ ছমব ওলমাই ৰাবে। এই িৰণৰ কু-পদবিপৰ
কাৰবণ অমিকাংে নাৰীবয় মসহঁতৰ ৰৰ প্ৰকৃত দাময়ত্ব তযাগ কমৰবছ, ফলত
মসহঁতৰ স্বামীসকবল ৰৰ কামৰ বাবব আৰু সন্তান লালন-পালন কৰাৰ বাবব
বািয লহ বামহৰৰ পৰা োোমাহ বা ছসমৱকা ভাড়া কমৰ আমনবলগীয়া লহবছ,
মিবয় মদবন মদবন বহুবতা মফতনা আৰু অমনিৰ জন্ম মদবছ।
৪. মকছু মান চতভ সাবপবি ৰৰ বামহৰত নাৰীৰ কাম কৰা লবি:
১. নাৰী িমদ কামৰ মুোবপিী হয় অথবা সমাবজ তাইৰ ছসৱাৰ প্ৰবয়াজন
ছবাি কবৰ আৰু তাইৰ ছসৱা দানকাৰী মবকল্প ছকাবনা পুৰুষ ছপাৱা নািায়।
২. নাৰীৰ মূ ল দাময়ত্ব ৰৰ কাম, তাৰ মপছত আন কাম।
৩. নাৰী পমৰবৱেত কাম কৰা, ছিবন পুৰুষৰ পৰা পৃথক পমৰবৱেত
নাৰীসকলক মেিা দান কৰা অথবা নাৰীসকলৰ ছসৱা আৰু মচমকৎসা প্ৰদান
কৰা। (এই মতমন া চতভ পূ ৰণ হ’ছল নাৰীৰ বাবব

ৰৰ বামহৰত কাম কৰা

লবি।)
৪. এইদবৰ নাৰীৰ বাবব দ্বীমন ইল্ম মেকা আৰু মেবকাৱা ছদাষ নহয় বৰং
বৰ দৰকাৰী, মকন্তু এইব া নাৰী পমৰবৱেত হ’ব লামগব। এইদবৰ মছমজদত বা
মছমজদৰ দবৰ পমৰবৱেত ছকাবনা িমভীয় মজমলছত অংে গ্ৰহণ কৰা তাইৰ বাবব

মুমমনা নাৰীসকলৰ বাবব মববেষ মবমি-মবিান

9

ছদাষণীয় নহয়। মনশ্চয় পুৰুষৰ পৰা পৃথক আৰু পদভােীল ছহাৱা বাঞ্চনীয়,
ছিবনলক ইছলামৰ প্ৰথমাৱস্থাত নাৰীসকবল কাম কমৰমছল, দ্বীন মেিা কমৰমছল
আৰু মছমজদত উপমস্থত লহমছল।
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মদ্বতীয় পমৰবেদ
নাৰীৰ োৰীমৰক ছসৌন্দিভ গ্ৰহণ কৰাৰ মবিান
১. নাৰীসকবল মসহঁতৰ েৰীৰৰ স্বভাৱগত পমৱত্রতা আৰু মি মসহঁতৰ বাবব
মববেষ উপবিাগী ছসই ছসৌন্দিভ গ্ৰহণ কমৰব:
ছিবন, নে ক া বৰং মনয়মমত নে ক া সকবলা আহবল ইল্মৰ ইজমা অনু সাবৰ
ছু ন্নত আৰু

হাদীছত বমণভত মানু হৰ স্বভাৱৰ দাবী এইব াবৱই। নে ক া

ছসৌন্দিভ আৰু পমৰেন্নতা আৰু নে নক া মবকৃমত আৰু মহংস্ৰ প্ৰাণীৰ লগত
সামঞ্জসযপূ ণভ। নে দী ল হ’ছল মভতৰত ময়লা জমম থাবক ছসবয় তাত পানী ঢুমক
নাপায়। আবকৌ মকছু মান মুছমলম নাৰীবয় ছু ন্নত নজনাৰ বাবব কামফৰ সকলৰ
অনু কৰণ কমৰ নে দী ল ৰোৰ অভযাস গমঢ় তুমলবছ মিব া অৱেযই পমৰতযাগ
কমৰবলগীয়া।
নাৰীৰ দু বয়া কাষৰ আৰু নামভৰ তলৰ ছনাম দূ ৰ কৰা ছু ন্নত। কাৰণ, হাদীছত
ইয়াৰ মনবদভে আবছ, এইব াবৱই মসহঁতৰ ছসৌন্দিভ। মকন্তু উেম লহবছ প্ৰমত

সপ্তাহত পমৰেন্ন ছহাৱা, নহ’ছল চমল্লে মদনৰ মভতৰত অৱেযই পমৰেন্ন হ’ব
লামগব।
২. নাৰীৰ মূ ৰৰ চুমল, চকুৰ ভ্ৰু লগবত মেজাব আৰু ৰং বযৱহাৰ কৰাৰ মবিান:
ক. মুছমলম নাৰীৰ মূ ৰৰ চুমল ডাঙৰ কৰা ইছলামৰ দাবী, মবনা কাৰণত মূ ৰৰ
চুমল েুবৰাৱা হাৰাম।
ছছৌমদ আৰবৰ মুফমত শ্বাইে মুহাম্মাদ ইববন ইব্ৰাহীম ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ:
“নাৰীৰ চুমল ক া লবি নহয়। কাৰণ, আলী ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ইমাম
নাছাঈ মনজ ছু নান গ্ৰন্থত, উছমান ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ইমাম বাজ্জাবৰ মনজ
মুছনাদ গ্ৰন্থত আৰু ইকমৰমাহ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা ইববন জাৰীৰ
তাবাৰীবয় ছতবেতৰ তাফছীৰ গ্ৰন্থত বণভনা কমৰবছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
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1
অছাল্লাবম নাৰীক মূ ৰ েুৰাবলল মনবষি কমৰবছ”।

নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ পৰা মনবষিাজ্ঞাৰ অথভ হাৰাম, িমদ তাৰ
ছকাবনা মবপৰীত দলীল নাথাবক।
ছমাল্লা আলী ক্বাৰীবয় মমশ্বকাতৰ বযােযা গ্ৰন্থ ‘মমৰকাতত’- লকবছ: “নাৰীৰ মূ ৰ
েূবৰাৱাৰ ওপৰত মনবষিাজ্ঞাৰ কাৰণ লহবছ: পুৰুষৰ পুৰুষত্ব আৰু ছসৌন্দিভৰ
বাবব দামঢ় ছিবনকুৱা মিক ছতবনকুৱা নাৰীৰ নাৰীত্ব আৰু ছসৌন্দিভৰ বাবব চুমল”।2
মূ ৰৰ চুমল ক া িমদ ছসৌন্দিভ বামহবৰ আন ছকাবনা প্ৰবয়াজনত হয়, ছিবন চুমল
বহন কৰা কমিন অথবা ছবমছ ডাঙৰ ছহাৱাৰ কাৰবণ পমৰচিভা কৰা কিকৰ হয়,
ছতবনহ’ছল প্ৰবয়াজন ছমাতামবক কাম বল ছকাবনা অসু মবিা নাই। ছিছন নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ মৃতুযৰ মপছত ছতবেতৰ মকছু মান স্ত্ৰীবয় চুমল চুম
কমৰমছল। কাৰণ, ছতওঁৰ মৃতুযৰ মপছত ছতওঁবলাবক ছসৌন্দিভ পমৰহাৰ কমৰমছল,
ছসবয় চুমল ডাঙৰ ৰো ছতওঁবলাকৰ প্ৰবয়াজন নামছল।
নাৰীৰ চুমল ক াৰ উবেেয িমদ কামফৰ আৰু ফামছক নাৰীৰ বা পুৰুষসকলৰ
লগত সামঞ্জসয গ্ৰহণ কৰা হয়, ছতবন্ত মনসবন্দবহ ছসইব া হাৰাম। কাৰণ,
কামফৰসকলৰ সামঞ্জসয গ্ৰহণ নকৰাই ইছলামৰ সািাৰণ মনবদভে। এইদবৰ
নাৰীসকলৰ বাবব পুৰুষৰ সামঞ্জসয গ্ৰহণ কৰা হাৰাম, িমদ ছসৌন্দিভৰ উবেেয
গ্ৰহণ কৰা হয় ছতবন্তও হাৰাম।
শ্বাইে মুহাম্মাদ আমীন শ্বানমকমত ৰামহমাহুল্লাহ ‘আজওৱাউল বায়ান’ গ্ৰন্থত
লকবছ: “বহুবতা ছদেত নাৰীসকবল মূ ৰৰ সন্মু েৰ পৰা চুমল ক াৰ মি অভযাস
গমঢ় উমিবছ ছসইব া পাশ্চতয আৰু ইউবৰাপীয় নীমত। এই স্বভাৱ ইছলাম আৰু
ইছলাম পূ বভ িু গত আৰবৰ নাৰীসকলৰ নামছল। উম্মতৰ মাজত িমভীয়, চামৰমত্রক
আৰু লবমেিযত ছসইসমূ হ মবকৃমত আৰু পদস্খলন মহামাৰীৰ আকাৰ িাৰণ

1

মতৰমমজী: (৯১৪), নাছায়ী, হাদীছ নং৫০৪৯)

2

মাজমুউল ফাতাৱা শ্বাইে ইব্ৰাহীম ইববন মুহাম্মাদ: (২/৪৯)
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কমৰবছ এইব া তাবৰই অংে। তাৰমপছত ছতওঁ মনবনাি হাদীছ সম্পবকভ লকবছ:
»«أن أزواج انليب صىل اهلل عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حىن تكون اكلوفرة

“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ স্ত্ৰীসকবল কাণৰ লমত পিভন্ত ছতওঁবলাকৰ
মূ ৰৰ চুমল কাম মছল”।1 এবনকুৱা কমৰমছল ছতবেত সকবল নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লামৰ মৃতুযৰ মপছত, ছতবেতৰ জীমৱতাৱস্থাত ছতওঁবলাবক ছসৌন্দিভ
গ্ৰহণ কমৰমছল, িাৰ অনযতম অংে আমছল চুমল। মকন্তু ছতবেতৰ মৃতুযৰ মপছত
ছতওঁবলাকৰ বাবব এইব া মববেষ মবিান, মি মবিানত পৃমথৱীৰ ছকাবনা নাৰী
ছতওঁবলাকৰ অংেীদাৰ হ’ব ছনাৱাবৰ। ছসইব া লহবছ ছতওঁবলাকৰ মববাহৰ আো
সম্পূ ণভৰূবপ তযাগ কৰা। এবনলক তযাগ কৰা ছি, ছকাবনা অৱস্থাবতই মববাহ সম্ভৱ
নহয়। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ মৃতুযৰ মপছত ছতওঁবলাক আমৃতুয ইেত
পালনকাৰী নাৰীৰ দবৰ জীৱন-িাপন কমৰমছল। (ইেত পালনকাৰী নাৰীৰ দবৰ
ছতওঁবলাকৰ পবি মববাহ কৰা লবি নামছল। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َ
َ ْ ُ َ َ ٓ َ َ َّ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ أ َ ُ أ
َ َ ُ َ َّ
رح ٓوا أ أز َو ٰ َج ُهۥ رم ۢن َب أع رده رۦٓ أبَ اداۚٓ إرن ذٰل رك أم َكن
﴿وما َكن لكم أن تؤذوا رسول ٱَّللر وَل أن تنك
َّ َ
ٱَّللر َعظ ا
]٨١ :ريما﴾ [االحزاب
عرند
“আল্লাহৰ ৰাছু লক কি মদয়া আৰু ছতওঁৰ মৃতুযৰ মপছত ছতওঁৰ স্ত্ৰীসকলক
মববাহ কৰা ছকমতয়াও ছতামাবলাকৰ বাবব উমচত নহয়। মনশ্চয় এইব া আল্লাহৰ
ওচৰত ডাঙৰ পাপ”। [ আল-আহিাব, আয়াত: ৫৩]
এবতবক, এবকবাবৰ পুৰুষসকলৰ পৰা মনৰাে ছহাৱাৰ ফলত ছসৌন্দিভ গ্ৰহণ
কৰাৰ ছিত্রত ছতওঁবলাকৰ বাবব অলপমান অবযাহমত মদয়া লহবছ, ইয়াৰ বামহবৰ
আন ছকাবনা কাৰণত এবনকুৱা কৰা মিক নহয়।2 সমাপ্ত

1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৩২০

2

আজৱাউল বায়ান: (৫/৫৯৮-৬০১) িমদও স্বামীবয় চুমল চুম কৰাৰ মনবদভে মদবয় তথামপও
তাইৰ বাবব চুমল চুম কৰা লবি নহয়, কাৰণ স্ৰিাৰ অবািযতা কমৰ সৃ মিৰ ছকাবনা অনু কৰণ
কৰা লবি নহয়।
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ছসবয় নাৰীৰ কতভবয লহবছ, মূ ৰৰ চুমল সংৰিণ কৰা, চুমলৰ িত্ন ছলাৱা আৰু
দী ল ছবণু গামথ ৰো, মূ ৰৰ ওপৰত বা মূ ৰৰ মপছফাবল ছোপা বামি ৰো
মনবষি।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়া ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “মকছু মান অসৎ নাৰীবয়
দু ই কািৰ মাজত চুমলৰ এ া ছোঁপা বনাই ওবলামাই ৰাবে”।1
ছছৌমদ আৰবৰ মুফমত শ্বাইে মুহাম্মাদ ইববন ইব্ৰাহীম ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “এই
িু গৰ মকছু মান মুছমলম নাৰী, মূ ৰৰ চুমলক ছিবনলক এ া মদেতলল কািৰ ওচৰত
ছোপা বনাই ৰাবে অথবা মূ ৰৰ ওপৰত জমা কমৰ ৰাবে, ছিবনলক পমশ্চমা আৰু
ইউবৰাপীয় নাৰীসকবল কবৰ ছসয়া লবি নহয়। কাৰণ, এইব া অমুছমলম
নাৰীসকলৰ লগত সামঞ্জসয। আবু হুৰাইৰা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত এ া
ডাঙৰ হাদীছত আমহবছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:
َْ
َ ُ ْ َ ََْ
َ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ َ َ ٌ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ
َ انل
ٌ  َون ِ َس،اس
َّ ون ب َها
اء
ان ِمن أه ِل انل
ِ « ِصنف
ِ  لم أرهما قوم معهم ِسياط كأذن،ار
ِ ْضب
ِ اب اْلق ِر ي
ِ
َ َ َّ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ
ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ ُ ٌ َ َ ٌ َ ُ ٌ َ َ ٌ َ َ
 ال يَدخل َن اْلَنة َوال،ت ال َمائِل ِة
 رءوسهن كأس ِنم ِة،اك ِسيات َع ِريات م ِميالت مائِالت
ِ اْلخ
َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ
»ري ِة كذا َوكذا
 و ِإن ِرحيها َلوجد ِمن م ِس،َيدن ِرحيها
ِ
“দু ই প্ৰকাৰ জাহান্নামীক মই এমতয়াও ছদো নাই: এক প্ৰকাৰ মানু হ লহবছ
মিসকলৰ লগত গৰুৰ ছলজৰ দবৰ লামি থামকব, ছসইব াবৰ মসহঁবত মানু হক
আ াত কমৰব। আৰু এক প্ৰকাৰ ছপাছাক পমৰমহত মববস্ত্ৰ নাৰী, মিহঁবত মনবজও
আকৃি হয় আৰু আনবকা আকষভণ কবৰ। মসহঁতৰ মূ ৰ উ ৰ হামল থকা কুজৰ
দবৰ। মসহঁবত জান্নাতত প্ৰবৱে নকমৰব আৰু জান্নাতৰ সু গমিও নাপাব, িমদও
ইয়াৰ সু গমি ইমান ইমান দূ ৰত্বৰ পৰা ছপাৱা িায়”।2
“মনবজও আকৃি হয় আৰু আনবকা আকষভণ কবৰ” এই কথাৰ বযােযাত মকছু মান
আমলবম লকবছ: “মসহঁবত এবনলক চুমল সু সমজ্জত কবৰ মিব া আববদনময়ী আৰু

1

মাজমুউল ফাতাৱা: (২২/১৪৫)

2

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ২১২৮; আহমদ (২/৪৪০); ইমাম মামলক, হাদীছ নং ১৬৯৪
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আনবকা আকৃিকাৰী আৰু এইদবৰ আনবকা মসহঁবত সামজ-কামচ মদবয়, মিব া
চমৰত্রহীন নাৰীসকলৰ ৰীমত। পমশ্চমা নাৰী আৰু মসহঁতৰ অনু সাৰী মবপথগামী
মুছমলম নাৰীসকলৰ এইব াবৱই ৰীমত।1
ছিবনলক মবনা প্ৰবয়াজনত মুছমলম নাৰীৰ মূ ৰৰ চুমল েুবৰাৱা অথবা চুম কৰা
মনবষি, ছতবনলক তাইৰ চুমলৰ লগত আনৰ চুমল িু ি কৰা আৰু আনৰ চুমলৰ
দ্বাৰা তাইৰ চুমল বৃ মে কৰাও মনবষি। কাৰণ, ছহীহ বুোৰী আৰু মুছমলমত
আমহবছ:

»«لعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الواصلة واملستوصلة

“ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ৱামছলাহ আৰু মুছতাওমছলাহ (নাৰী)ক
অমভোপ কমৰবছ”।2
‘ৱামছলাহ’ ছসই নাৰীক ছকাৱা হয়, মিবয় মনজৰ চুমলৰ লগত আনৰ চুমল ছিাগ
কবৰ, আৰু মি নাৰীবয় চুমল ছিাগ কৰাৰ কাম কবৰ তাইক ছকাৱা হয়
মুছতাওমছলাহ। ইয়াত মমছাৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা হয় বাববই হাৰাম। চুমল ছিাগ
কৰাৰ পিভায়ত পবৰ আল-বাৰুকা বা ‘পৰচুমল’ পমৰিান কৰা। বুোৰী, মুছমলম
আৰু আন আন মুহামেছ সকবল বণভনা কমৰবছ ছি, মু‘আমৱয়া ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহু
ছিমতয়া মমদনাত আমহ েুৎবা প্ৰদান কমৰবল, ছতমতয়া ছতবেবত চুমলৰ এ া ছোপা
অথবা চুমলৰ মকছু অংে বামহৰ কমৰবল আৰু ক’ছল: ছতামাবলাকৰ নাৰীসকলৰ
মক হ’ল, মসহঁবত মসহঁতৰ মূ ৰত এবনকুৱা (চুমল ছিাগ) কবৰ? মই ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামক কওঁবত শুমনবছা:
ْ
ً  إال َاك َن ُز،ام َرأَة ََتْ َع ُل ِف َرأْس َها َش ْع ًرا ِم ْن َش ْعر َغ ْري َها
»ورا
« َما ِم ِن
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
1

মাজমুউল ফাতাৱা: (২/৪৭), আৰু চাওক: ঈজাহ অত-তাবঈন: (পৃ . ৮৫) মলশ্ব-শ্বাইে হামুদ
তুৱাইমজমৰ।

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৫৫৯৩; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ২১২৪; মতৰমমজী, হাদীছ নং
১৭৫৯, নাছাঈ, হাদীছ নং ৫০৯৫; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৪১৬৮; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং
১৯৮৭; আহমদ (২/২১)
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“মি নাৰীবয় মনজৰ মূ ৰত আনৰ চুমল ৰামেব তাই মমছাৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণকাৰী”।
‘আল-বাৰুকা’ বা ‘পৰচুমল’ একপ্ৰকাৰ কৃমত্রম চুমল, মিব া ছদোত মূ ৰৰ চুমলৰ
দবৰই। এইববাৰ পমৰিান কৰাও মমছাৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাৰ অন্তভূ ভি।
ে. েুবৰাৱা অথবা চুম কৰা অথবা ছলাম নােক দ্ৰবয বযৱহাৰ কমৰ ভ্ৰুৰ চুমল
সম্পূ ণভ বা আংমেক দূ ৰ কৰা মুছমলম নাৰীৰ বাবব হাৰাম। কাৰণ, ইয়াক
আৰবীত ‘নাম`ছ’ ছবাবল, মিব াৰ পৰা নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম বাৰণ
কমৰবছ। ইমাম নাছাঈবয় বণভনা কমৰবছ:
»«لعن صىل اهلل عليه وسلم انلامصة واملتنمصة
“ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম না-মমছাহ আৰু মুতানামম্মছাহক
অমভোপ কমৰবছ”।1
‘না-মমছাহ’ ছসই নাৰীক ছকাৱা হয়, মিবয় মনজৰ িাৰণা অনু িায়ী ছসৌন্দিভ চচভা
কমৰবলল লগ পূ ণভ ভ্ৰু বা আংমেক ভ্ৰু ছপলাই মদবয়। আৰু মিবয় এই কামত
মনবয়ামজত তাইক ছকাৱা হয় ‘মুতানামম্মছাহ’। এই জাতীয় কাম আল্লাহৰ সৃ মিত
পমৰবতভন কৰাৰ অন্তভূ ভি, মিব াৰ পৰা ইছলাবম কবিাৰভাবৱ মনবষি কমৰবছ,
আৰু চয়তাবন আদম সন্তানৰ দ্বাৰা এই মনবষিাজ্ঞা ভঙ্গ কৰাৰ বাবব প্ৰমতজ্ঞা
কমৰ আমহবছ। ছিবন, পমৱত্র ছকাৰআনত আবছ:

َّ َ ُ َ َّ ُ أ َ َ ُ َ ِ ُ َّ َ أ
]٣٣٥ :ّين خل َق ٱَّللۚٓر﴾ [النساء
﴿وٓأَلمرنهم فليغ ر

“মই মনশ্চয় মসহঁতক মনবদভে কমৰম, ফলত মসহঁবত আল্লাহৰ সৃ মিক পমৰবতভন
কমৰব”। [ আন-মনছা, আয়াত: ১১৯]
এইদবৰ ছহীহ বুোৰী আৰু মুছমলমত ইববন মাছউদ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা
বমণভত, ছতবেবত লকবছ:

،« لعن اهلل الواشمات واملستوشمات وانلامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن
»املغريات خلق اهلل

1

নাছাঈ, হাদীছ নং ৫১০১
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“আল্লাহ তা‘আলাই অমভোপ কমৰবছ উমি গ্ৰহণকাৰী আৰু উমি অঙ্কনকাৰী।
কৃমত্রম চুমল সংবিাগকাৰীনী আৰু কৃমত্রম চুমল সংবিাজন ছপচাত মনবয়ামজত
নাৰীক আৰু মিহঁবত ছসৌন্দিভৰ বাবব দাঁতৰ মাজত বযৱিান কবৰ, আল্লাহৰ সৃ মি
পমৰবতভন কবৰ”।1
তাৰ মপছত ইববন মা‘ছউদ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুবৱ লকবছ: ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম মিহঁতক অমভোপ কমৰবছ মই মসহঁতক অমভোপ
নকমৰমবন? অথচ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ আনু গতয কৰাৰ মনবদভে
আল্লাহৰ মকতাবত আবছ?! আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
ْ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ أ َ أ
]٩ :ٱنت ُهوا﴾ [احلرش
﴿وما ءاتىكم ٱلرسول فخذوه وما نهىكم عنه ف
“আৰু ৰাছু বল ছতামাবলাকক মি মদবছ ছসইব া গ্ৰহণ কৰা আৰু মিব াৰ পৰা
ছতওঁ ছতামাবলাকক মনবষি কমৰবছ, তাৰ পৰা ছতামাবলাবক মবৰত থকা”।
[ আল-হাশ্বৰ, আয়াত: ৭]
2

ইববন কাছীৰ ৰামহমাহুল্লাবহ ছতবেতৰ তাফছীৰ গ্ৰন্থত এই আবলাচনা কমৰবছ।

বতভমান িু গত মবপদজনক এই কমবৰাহ গুনাহত বহু নাৰীবয়ই মলপ্ত, কৃমত্রম চুমল
সংবিাজন কৰা মসহঁতৰ লদমনক সাজ-সজ্জাৰ অন্তভূ ভি। অথচ এই জাতীয় কমভৰ
মনবদভে িমদ স্বামীবয়ও কবৰ, তথামপও তাৰ অনু সৰণ কৰা লবি নহয়। কাৰণ,
এইব া মহাপাপ।
গ. ছসৌন্দিভৰ বাবব মুছমলম নাৰীৰ দাঁতৰ মাজত বযৱিান সৃ মি কৰা হাৰাম।
ছিবন, িু নীয়া ছদমেবলল আিু মনক িন্ত্ৰৰ দ্বাৰা ঁমহ ঁমহ দাঁতৰ মাজত অকনমান
ফাঁক সৃ মি কৰা। হয়, দাঁত িমদ অসু মবিা মদবয় আৰু তাত মবকৃমত থাবক, ছতবন্ত
অপাবৰচনৰ দ্বাৰা মিক কৰা লবি। অথবা দাঁতত ছপাবক িমৰবল ছসয়া দূ ৰ কৰাত
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৫৫৮৭; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ২১২৫; মতৰমমজী, হাদীছ নং
২৭৮২; নাছাঈ হাদীছ নং ৫০৯৯; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৪১৬৯; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং
১৯৮৯; আহমদ (১/৪৩৪), দাবৰমী, হাদীছ নং ২৬৪৭

2

(২/৩৫৯), দাৰুল উন্দুলুছ প্ৰকােনী।
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ছকাবনা অসু মবিা নাই। কাৰণ, এইব া মচমকৎসা আৰু মবকৃমত দূ ৰ কৰাৰ বাবব,
মিব া দন্ত মচমকৎসকৰ কাম।
. েৰীৰত উমি অঙ্কন কৰা নাৰীৰ বাবব হাৰাম। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম উমি গ্ৰহণকাৰী আৰু উমি অঙ্কনকাৰী উভয়বক অমভোপ
কমৰবছ। হাদীছত অমভেপ্ত ‘ الوامشةআল-ৱামশ্বমা’ ছসই নাৰীক ছকাৱা হয়, মিবয়
মপন আমদৰ দ্বাৰা হাত অথবা ছচহাৰা মছদ্ৰ কবৰ, তাৰ মপছত ইয়াক ছু ৰমা বা
কামলবৰ সম্পূ ণভৰূবপ ভৰাই মদবয়, আৰু অমভেপ্ত ‘ املستومشةআল-মুছতাওমশ্বমা’
ছসই নাৰীক ছকাৱা হয়, িাক এই কাম কমৰ মদয়া হয়। এই জাতীয় কাম হাৰাম
আৰু কমবৰা গুনাহ। এইববাৰ গ্ৰহণকাৰী আৰু সম্পাদনকাৰী উভয়বক নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম অমভোপ কমৰবছ, আৰু কমবৰা গুনাহৰ বামহবৰ
আন ছকাবনা গুনাহৰ বাবব অমভোপ কৰা নহয়।
ঙ. নাৰীসকলৰ চুমল ৰমঙন কৰা আৰু ছসাণ লগবত মেজাব বযৱহাৰ কৰাৰ
মবিান:
১. মেিাব বা ছজতুকা বযৱহাৰ: ইমাম নাৱাৱী ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “মববামহত
নাৰীৰ দু ই হাত আৰু দু ই ভমৰ ছজতুকাৰ দ্বাৰা মেিাব কৰা মুোহাব। কাৰণ,
এই মবষবয় ছকইবা াও প্ৰমসে হাদীছ আবছ”।1 প্ৰমসে হাদীছৰ দ্বাৰা ছতবেবত
আবু দাউদত বমণভত হাদীছৰ প্ৰমত ইমঙ্গত কমৰবছ:

 ولكين، ال بأس به: فقالت،«أن امرأة سألت َعئشة ريض اهلل عنها عن خضاب احلناء

» اكن حبييب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يكره رحيه،أكرهه

“এজনী মমহলাই আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাক ছজতুকাৰ মেিাব সম্পবকভ সু মিবল,
ছতবেবত ক’ছল: ছকাবনা অসু মবিা নাই, মকন্তু মই এইব া পছন্দ নকবৰা। কাৰণ
ছমাৰ হাবীব চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ইয়াৰ গি পছন্দ নকবৰ”।2
1

আল-মাজমু: (১/৩২৪)

2

নাছাঈ, হাদীছ নং ৫০৯০; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৪১৬৪, আহমদ: (৬/১১৭)
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ইমাম নাছাঈবয় আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা আৰু বণভনা কমৰবছ, ছতবেবত
লকবছ:

 إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقبض-  بيدها كتاب- «أومأت امرأة من وراء سرت
: بل يد امرأة: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة ؟ قالت:انليب صىل اهلل عليه وسلم يده وقال
» باحلناء: يعين-  لو كنت امرأة لغريت أظفارك:قال

“এজনী মমহলাই হাতত মকতাব লল পদভাৰ আঁৰৰ পৰা ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লামৰ ফাবল ইমঙ্গত কমৰবল, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম
ছতওঁৰ মনজৰ হাত গুচাই লল ক’ছল: মই নাজাবনা এইব া পুৰুষৰ হাত ছন
নাৰীৰ হাত? তাই ক’ছল: বৰং নাৰীৰ হাত। ছতবেবত ক’ছল: তুমম নাৰী হ’ছল
অৱেযই ছতামাৰ নে পমৰবতভন কমৰলাবহঁবতন- অথভাৎ ছজতুকাৰ দ্বাৰা”।1
মকন্তু এবন বস্তুৰ দ্বাৰা ৰং কৰা মিক নহয়, মিব া ছগা োয় আৰু পমৱত্রতা
অজভনত বাঁিাৰ সৃ মি কবৰ।2
২. নাৰীৰ চুমল ৰমঙ্গন কৰাৰ মবিান:
নাৰী িমদ বৃ ো হয়, ছতবনহ’ছল ক’লা ৰঙৰ বামহবৰ মিবকাবনা ৰঙৰ দ্বাৰা তাইৰ
চুমল ৰমঙ্গন কৰা লবি। কাৰণ, ক’লা ৰং বযৱহাৰ কৰাৰ পৰা নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লামৰ বযাপক মনবষিাজ্ঞা আবছ।
ইমাম নাৱাৱী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘মৰয়াজুচ চমলহীন’ গ্ৰন্থত এ া অিযায় ৰচনা কমৰবছ,
িাৰ মেবৰানাম লহবছ: “নাৰী আৰু পুৰুষৰ চুমলত ক’লা মেিাব বযৱহাৰ কৰা
মনবষি”।3
ছতবেবত আল-মাজমু‘ গ্ৰন্থত লকবছ: “নাৰী আৰু পুৰুষ উভয়ৰ বাববই ক’লা
মেিাব বযৱহাৰ কৰা মনবষি, ইয়াত ছকাবনা পাথভকয নাই। এইব াবৱই আমাৰ
1

নাছাঈ, হাদীছ নং ৫০৮৯; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৪১৬৬; আহমদ (৬/২৬২)

2

উদাহণস্বৰূবপ, ছসই সমূ হ ৰং িাৰ দ্বাৰা ৰং কমৰবল নেৰ ওপৰত প্ৰবলপ পমৰ িায় আৰু তাৰ
মভতৰত পানী ঢুমক নাপায়। ছিবন নে পমলছ।

3

মৰয়াজুচ চমলহীন: (৬২৬)
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1

মাজহাব”।

িু ৱতী নাৰীৰ ক’লা চুমল আন ছকাবনা ৰবঙবৰ ৰমঙ্গন কৰা ছমাৰ দৃ মিত লবি নহয়,

ইয়াৰ ছকাবনা প্ৰবয়াজবনা নাই। কাৰণ, চুমলৰ ছিত্রত ক’লা ৰবঙই ছসৌন্দিভ।
চুমলৰ ক’লা ৰং মবকৃমত নহয় ছি, পমৰবতভন কমৰব লামগব। আনহাবত এইব া
কামফৰা নাৰীসকলৰ লগত সামঞ্জসয হয়।
৩. ছসাণ আৰু ৰূপ বযৱহাৰ:
সমাজত প্ৰচমলত ৰীমত ছমাতামবক ছসাণ আৰু ৰূপৰ দ্বাৰা নাৰীৰ ছসৌন্দিভ গ্ৰহণ
কৰা লবি। এইব া আমলমসকলৰ ঐকযমত। মকন্তু গাইৰ মাহৰাম বা পৰ-পুৰুষৰ
বাবব তাইৰ অলঙ্কাৰ প্ৰকাে কৰা লবি নহয়, মসহঁতৰ পৰা পদভাত থামকব,
মববেষলক ছিমতয়া তাই ৰৰ পৰা ওলায় আৰু পুৰুষৰ দৃ মিৰ সন্মু েীন হয়।
কাৰণ, ইয়াত মফতনাৰ আেঙ্কা আবছ। এই বাববই নাৰীৰ ভমৰৰ তলত
কাবপাৰৰ আঁৰত থকা অলঙ্কাৰৰ েব্দও পৰ-পুৰুষক শুনাবলল মনবষি কৰা
2
লহবছ। এবতবক, প্ৰকােয অলঙ্কাৰৰ হুকুম সহবজই অনু বময়?

1

আল-মাজমু: (১/৩২৪)

2

আল্লাহ তাআলাই লকবছ: “আৰু মসহঁবত ছিন মনজৰ ছগাপন ছসৌন্দিভ প্ৰকাে কৰাৰ বাবব
সবজাবৰ ছোজ নাকাবঢ়”। ছু ৰা নূ ৰ: (৩১)
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তৃতীয় পমৰবেদ
হাবয়জ, ইবেহাজাহ আৰু মনফাছ সংক্ৰান্ত মবিান
১. হাবয়জৰ সংজ্ঞা:
হাবয়জৰ আমভিামনক অথভ প্ৰবামহত ছহাৱা। চৰীয়মত পমৰভাষাত মনমদভি সময়ত
নাৰীৰ ছৰবহমৰ গভীৰৰ পৰা ছকাবনা অসু ে আৰু আ াতমবহীন মি ছতজ
প্ৰবামহত হয় ছসইব াবক হাবয়জ ছবাবল। হাবয়জ এবনকুৱা স্বভাৱ আৰু প্ৰকৃমত,
িাৰ ওপৰত আল্লাবহ আদমৰ জীয়মৰসকলক সৃ মি কমৰবছ। ছতওঁবলাকৰ
গভভােয়ত আল্লাহ তাআলাই এই ছতজ সৃ মি কবৰ িাবত গভভত থকা মেশুবৱ
ইয়াক োদয মহচাবপ গ্ৰহণ কবৰ। প্ৰসৱৰ মপছত এই ছতজ দু ি মহচাবপ ৰূপান্তৰ
হয়। নাৰী গভভৱতী বা দু গ্ধ দানকাৰীনী নহ’ছল গভভােয়ত সৃ মি ছহাৱা ছতজ
বযৱহৃত ছহাৱাৰ ছকাবনা স্থান নাথাবক, ছসবয় ই মনমদভি সময়ত জৰায়ু ৰ দ্বাৰা
মনগভত হয়, িাৰ নাম ঋতুস্ৰাব, মাবহকীয়া আৰু মপমৰয়ড ইতযামদ।
২. হাবয়জৰ বয়স:
নাৰীসকল নূ যনতম ন (৯) বছৰত ঋতুমতী হয়, পঞ্চাে বছৰ পিভন্ত ই অবযাহত
থাবক। আল্লাহ
َ
َّ
َ
َٰٓ أ أش ُه ٖر َو
ٱلـري ل أم

তা‘আলা লকবছ:
أ
َّ
َُ ََ
ُ َ
َأ
ُ ٓ ِ
أ
َٰٓ ﴿ َو
ٱرت أب ُت أم فع َّردت ُه َّن ثلٰثة
يض مرن ن َرسائرك أم إ ر رن
ح ر
ٱلـري يَئرس َن م َرن ٱل َم ر
َ أ
]٤ :َيرض َنۚٓ﴾ [الطالق

“ছতামাবলাকৰ স্ত্ৰীসকলৰ মাজত মিসকবল ঋতুমতী ছহাৱাৰ কাল অমতক্ৰম
কমৰবছ,(অথভাৎ ঋতুৱতভী ছহাৱাৰ আৰু সম্ভাৱনা নাই) ছতওঁবলাকৰ ইেত সম্পবকভ
ছতামাবলাকৰ িমদ সবন্দহ হয় আৰু মিসকল এমতয়াও ঋতুৰ বয়সত উপনীত
ছহাৱা নাই মসহঁতবৰা ইেত কাল হ’ব মতমন মাহ”। [ আত-ত্বালাক, আয়াত:৪]
ইয়াত ঋতুমতীৰ ইেতকাল অমতক্ৰম কৰাৰ অথভ মিবয় পঞ্চাে বছৰত উপনীত
লহবছ। আৰু ঋতুৰ বয়সত উপনীত ছহাৱা নাই অথভাৎ মিজনী ছছাৱালী
এমতয়াও সৰু, ন (৯) বছৰ বয়সৰ তলত।
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৩. হাবয়জৰ মবিান:
ক. হাবয়জ অৱস্থাত সন্মু েৰ লজ্জাস্থান (স্বামীৰ বাবব) বযৱহাৰ কৰা হাৰাম:
আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
أ
َأ ُ َ َ َ أ
ٓ ِ ْ ُ َ ُ أ ُ َ َ ّٗ َ أ
ُ َُ ََ َأ
ٰ َّ وه َّن َح
َ
يض وَل تقرب
ح ر
ِزلوا ٱلن َرسا َء رِف ٱل َم ر
ح ر
﴿ َويسلون ع رن ٱل َم ر
يض قل هو أذى فٱع ر
ُ َ أ ُ أ َ َ َ َ َ َّ أ َ َ أ ُ ُ َّ أ َ أ
َ ٱتل َّوٰب
ُّ ح
ُ ني َو
َ َّ ٱَّلل إ َّن
ُ َّ ث أ َ َم َر ُك ُم
َّ ٱَّلل َُي ُّرب
َ ب ٱل أ ُم َت َط ِهر
ين
ي
يطهرنۖٗ فإرذا تطهرن فأتوهن مرن حي
ر
ٓۚ
ر
ر
ر ر
]٧٧٧ : ﴾ [اْلقرة٢٢٢

“আৰু মসহঁবত ছতামাক হাবয়জ সম্পবকভ প্ৰশ্ন কবৰ। ছকাৱা, ই অপমৰেন্নতা,
অপমৱত্রতা। এবতবক ছতামাবলাবক হাবয়জ অৱস্থাত স্ত্ৰীসকলৰ পৰা দূ লৰত থকা
আৰু মসহঁত পমৱত্র ছনাবহাৱা ললবক মসহঁতৰ মনক ৱতভী নহ’বা। তাৰ মপছত
মসহঁত ছিমতয়া পমৱত্র হ’ব ছতমতয়া মসহঁতৰ ওচৰত আহা, ছিবনলক আল্লাবহ
ছতামাবলাকক মনবদভে মদবছ। মনশ্চয় আল্লাছহ তওবাকাৰীসকলক ভালপায় আৰু
ভালপায় অমিক পমৱত্রতা অজভনকাৰীসকলক”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ২২২]
নাৰীৰ ছতজ বি ছহাৱা আৰু তাইৰ গুছল কৰাৰ আগ মুহূতভ পিভন্ত স্ত্ৰীগমনৰ
মনবষিাজ্ঞা বাহাল থাবক। কাৰণ, আল্লাহ তাআলাই লকবছ:
ُ َ َ َ أ َ ُ ُ َّ َ َّ ٰ َ أ ُ أ َ َ َ َ َ َّ أ َ َ أ ُ ُ َّ أ َ أ
ُ َّ ث أَ َم َر ُك ُم
]٧٧٧ :ٱَّللۚٓ ﴾ [اْلقرة
﴿وَل تقربوهن حَ يطهرنۖٗ فإرذا تطهرن فأتوهن مرن حي
“মসহঁত পমৱত্র ছনাবহাৱা পিভন্ত মসহঁতৰ মনক ৱতভী নহ’বা। তাৰ মপছত মসহঁত
ছিমতয়া পমৱত্র হ’ব ছতমতয়া মসহঁতৰ ওচৰত আহা, ছিবনলক আল্লাবহ
ছতামাবলাকক মনবদভে মদবছ।”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ২২২]
ঋতুমতীৰ স্বামী সন্মু েৰ লজ্জাস্থানৰ বামহবৰ ছিবনলক ইো তাইৰ পৰা উপকৃত
হ’ব পামৰব। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:
»«اصنعوا لك يشء إال انلاكح
“স্ত্ৰীগমন (সহবাস)ৰ বামহবৰ মি ইো কৰা”।1
1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৩০২; মতৰমমজী, হাদীছ নং ২৯৭৭; নাছাঈ, হাদীছ নং ৩৬৯; আবু
দাউদ, হাদীছ নং ২১৬৫; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬৪৪; আহমদ: (৩/১৩৩); দাবৰমী,
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(স্ত্ৰীৰ মপছৰ লজ্জাস্থান বযৱহাৰ কৰা হাৰাম। এই মবষবয় হাদীছত মনবষিাজ্ঞা
আমহবছ। অনু বাদক)
ে. ঋতুমতী ঋতুকালীন সময়ত ছালাত আৰু মছয়াম তযাগ কমৰব:
ঋতুমতীৰ বাবব ছালাত আদায় কৰা আৰু মছয়াম ৰো হাৰাম, মসহঁতৰ ছালাত
আৰু মছয়াম শুে নহয়। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

»«أليس إذا حاضت املرأة لم تصل ولم تصم؟

“এইব া নহয় ছন, ঋতুকালীন সময়ত নাৰীবয় ছালাত আদায় নকবৰ আৰু
মছয়াম নাৰাবে”?1
ঋতুমতী নাৰী পমৱত্র ছহাৱাৰ মপছত ছকৱল মছয়াম কাজা কমৰব, ছালাত কাজা
নকমৰব। কাৰণ, আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাই লকবছ:

 وال نؤمر،«كنا حنيض ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم
»بقضاء الصالة

“আমম নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ িু গত ঋতুমতী লহবছা, আমাক
ছতমতয়া মছয়াম কাজা কৰাৰ মনবদভে প্ৰদান কৰা লহমছল; মকন্তু ছালাত কাজা
কৰাৰ মনবদভে প্ৰদান কৰা নামছল”।2
মক কাৰণত মছয়াম কাজা কমৰব, ছালাত কাজা নকমৰব -ছসয়া আল্লাবহই ভাল
জাবন, মকন্তু আমম ভাববা ছালাত কাজা কৰা নাৰীৰ বাবব কিকৰ। কাৰণ, ই
লদমনক পাঁচবাৰ আবহ, এই কি মছয়ামত নাই, ছসবয় মছয়াম কাজা কৰাৰ মনবদভে
প্ৰদান কৰা লহবছ, ছালাত কাজা কৰাৰ মনবদভে প্ৰদান কৰা নাই।

হাদীছ নং ১০৫৩
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ২৯৮; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৮০

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৩১৫; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৩৩৫; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৩০);
নাছাঈ, হাদীছ নং ২৩১৮; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৬২; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬৩১;
আহমদ: (৬/২৩২); দাবৰমী, হাদীছ নং ৯৮৬
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গ. ঋতুমতী নাৰীৰ বাবব আৱৰণমবহীন মুছহাফ বা ছকাৰআন স্পেভ কৰা হাৰাম:
আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:

َّ
َّ أ
َ
]٩٥ :﴾ [الواقعة٧٩﴿َل َي َم ُّس ُه ٓۥإرَلٱل ُم َط َّه ُرون

“পমৱত্রসকলৰ বামহবৰ ছকাবনও ইয়াক স্পেভ নকমৰব”। [ আল-ৱামক্ব‘আহ,
আয়াত: ৭৯]
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম আমৰ ইববন হািমক মি পত্র মলমেমছল, তাত
আমছল:

»«ال يمس املصحف إال طاهر

“পমৱত্রৰ বামহবৰ ছকাবনাবৱ মুছহাফ স্পেভ নকমৰব”।1 হাদীছব া মুতাৱামতৰ
সদৃ ে, কাৰণ সকবলাবৱ এইব া মামন ললবছ। শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ
ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছেঃ চামৰ ইমামৰ মাজহাব লহবছ পমৱত্রতা অজভন কৰামবহীন
ছকাবনও মুছহাফ স্পেভ নকমৰব।
ঋতুমতী নাৰী ছকাৰআনু ল কাৰীম মতলাৱাত কমৰব ছন নাই, আহবল ইল্মসকলৰ
মাজত মতমববৰাি আবছ। প্ৰবয়াজনমবহীন মতলাৱাত নকৰাই সতকভতা। ছিবন,
পাহমৰ ছিাৱাৰ আেঙ্কা থামকবল, এইব াও এ া প্ৰবয়াজন (এবন অৱস্থাত
মতলাৱাত কমৰব পাবৰ)। আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জাবন।
. ঋতুমতী নাৰীৰ বায়তুল্লাহ তাৱাফ কৰা হাৰাম:
কাৰণ, আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহা ছিমতয়া ঋতুমতী লহমছল, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম ছতবেতক লকমছল:

» غري أال تطويف باْليت حىت تطهري،«افعيل ما يفعل احلاج

“হাজীসকবল মি কবৰ তুমমও ছসইব াবক কৰা, মকন্তু পমৱত্র ছনাবহাৱা ললবক
বায়তুল্লাহ তাৱাফ নকমৰবা”।2

1

ইমাম মামলক, হাদীছ নং ৪৬৮

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ২৯৯; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১২১১; নাছাঈ, হাদীছ নং ২৭৬৩;
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ঙ. ঋতুমতী নাৰীৰ মছমজদত অৱস্থান কৰা হাৰাম:
ঋতুমতী মমহলাৰ মছমজদত অৱস্থান কৰা হাৰাম, কাৰণ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

»«إين ال أحل املسجد حلائض وال ْلنب

“মই ঋতুমতী নাৰী আৰু জুনুবী তথা গুছল ফৰজ ছহাৱা বযমিৰ বাবব মছমজদ
হালাল নকবৰা”।1
আন এ া বণভনাত ছতবেবত লকবছ:

»«إن املسجد ال حيل حلائض وال جنب

“ঋতুমতী আৰু জুনুবী বযমিৰ বাবব মছমজদ হালাল নহয়”।2
মকন্তু অৱস্থান কৰামবহীন মছমজদৰ মভতবৰমদ অমতক্ৰম কৰা ঋতুমতীৰ বাবব
লবি। কাৰণ, আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা বমণভত, ছতবেবত লকবছ:

 إن: فقال، إين حائض: فقلت، ناوَلين اخلمرة من املسجد  قال رسول اهلل:
حيضتك ليست بيدك

ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ক’ছল, মছমজদৰ পৰা ছমাক মবছনােন
আমন মদয়া, মই ক’ছলা: মই হাবয়জ অৱস্থাত আবছা, ছতবেবত ক’ছল: ছতামাৰ
হাবয়জ মকন্তু ছতামাৰ হাতত নাই”।3
ঋতুমতী নাৰী শ্বৰয়ী মজমকৰ-আজকাৰসমূ হ সম্পাদন কমৰব। ছিবন, লা-ইলা-হা
ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবাৰ, ছু বহানাল্লাহ আৰু অনযানয দু আসমূ হ। এইদবৰ পুৱাআবু দাউদ, হাদীছ নং ১৭৭৮; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৩০০০; আহমদ: (৬/২৭৩);
মামলক, হাদীছ নং ৯৪১; দাবৰমী, হাদীছ নং ১৮৪৬
1

আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৩২

2

ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬৪৫

3

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ২৯৮; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৩৪, নাছাঈ, হাদীছ নং ৩৮৪; আবু
দাউদ, হাদীছ নং ২৬১; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬৩২; আহমদ: (৬/১০৬); দাবৰমী, হাদীছ
নং ১০৬৫
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গিূ লী আৰু ছ াপনীত ছিাৱা আৰু ছ াপনীৰ পৰা উিাৰ মপছত পঢ়বলগীয়া
মছনু ন দু আসমূ হ পাি কৰাত ছকাবনা সমসযা নাই। এইদবৰ তাফছীৰ, হাদীছ
আৰু মফকহৰ মকতাবপা পমঢ়ব পাবৰ।
হালিীয়া আৰু মাম য়া বৰণৰ ছতজৰ হুকুম:
‘ছু ফৰাহ’ বা হালিীয়া ৰং: ছু ফৰাহ লহবছ নাৰীৰ ছৰবহমৰ পৰা মনগভত পুঁজৰ দবৰ
তৰল পদাথভ, িাৰ ওপৰত হালিীয়া ৰং অমিক উজ্জমলত থাবক। আৰু ‘কুদৰাহ’
লহবছ নাৰীৰ ছৰবহমৰ পৰা মনগভত মাম য়া বৰণৰ দবৰ তৰল পদাথভ। ঋতুকালীন
সময়ত নাৰীৰ ছৰবহমৰ পৰা ছু ফৰাহ অথবা কুদৰাহ বৰণৰ ছতজ প্ৰবামহত হ’ছল
হাবয়জ গণয হ’ব আৰু ইয়াৰ বাবব হাবয়জৰ মবমি-মবিান প্ৰবিাজয হ’ব। এই
জাতীয় পদাথভ ঋতুকালীন সময়ৰ বামহবৰ আন ছকাবনা সময়ত বামহৰ হ’ছল
হাবয়জ গণয নহ’ব, বৰং ছতমতয়া নাৰীবয় মনজবক পমৱত্র বুমল ভামবব। কাৰণ,
উবম্ম ‘আমতয়যাহ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাই লকবছ:

كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا

“আমম পমৱত্র ছহাৱাৰ মপছত ‘ছু ফৰাহ’ আৰু ‘কুদৰাহ’ছতজক এবকাবৱ গণয কৰা
নামছবলা”। হাদীছব া আবু দাউবদ বণভনা কমৰবছ। ইমাম বুোৰীবয়ও বণভনা
কমৰবছ, মকন্তু ছতবেবত (পমৱত্র ছহাৱাৰ মপছত) এই বাকযব া বণভনা কৰা নাই।
এই জাতীয় হাদীছ ‘মাৰফু’ হাদীছৰ অন্তভূ ভি। কাৰণ, ইয়াত নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লামৰ সমথভন বুজা িায়। উবম্ম ‘আমতয়যাৰ কথাৰ অথভ, হাবয়জ
অৱস্থাত বা হাবয়জৰ মনমদভি সময়ত িমদ ছু ফৰাহ বা কুদৰাহ মনগভত হয় ছতবন্ত
হাবয়জ মহচাবপ গণয হ’ব আৰু ইয়াৰ মবিানও হ’ব হাবয়জৰ মবিান।
প্ৰশ্ন: নাৰী ছকবনলক গম পাব তাইৰ হাবয়জ ছেষ লহবছ?
উেৰ: ছতজ বি হ’ছলই বুমজব হাবয়জ ছেষ। ইয়াৰ দু া আলামত হ’ব পাবৰ:
প্ৰথম আলামত: হাবয়জৰ মপছত বগা পানী বামহৰ ছহাৱা, মিব া সািাৰণবত
হাবয়জৰ মপছবত ওলায়, প্ৰায় চুনৰ পানীৰ দবৰ। ছকমতয়াবা ইয়াৰ ৰং নহয়,
আবকৌ নাৰীসকলৰ স্বভাৱ অনু সাবৰ ইয়াৰ ৰং মবমভন্ন হয়।
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মদ্বতীয় আলামত: শুকান পেমত, অথভাৎ নাৰী তাইৰ ছিৌমন পথত কাবপাৰৰ
ু কুৰা অথবা তুলা আমদ ৰামে থব, তাৰ মপছত বামহৰ কমৰবল িমদ শুকান হয়,
তাৰ ওপৰত ছতজ, কুদৰাহ আৰু ছু ফৰাৰ আলামত নাথাবক, বুমজব ছি, হাবয়জ
ছেষ।
৪. হাবয়জৰ ছেষত ঋতুমতী নাৰীৰ কৰণীয়:
মবেঃদ্ৰেঃ- িমদ ঋতুমতী অথবা প্ৰসৱকাৰী মমহলা ছবমল মাৰ ছিাৱাৰ আগবত
পমৱত্র হয় ছতবন্ত.....
ঋতুমতী নাৰীৰ ঋতু ছেষ ছহাৱাৰ মপছত গুছল কৰা জৰুৰী, অথভাৎ পমৱত্র
ছহাৱাৰ মনয়বতবৰ ছগাব ই েৰীৰত পানী প্ৰবামহত কৰা। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

» وإذا أدبرت فاغتسيل وصيل،«فإذا أقبلت حيضتك فديع الصالة

“ছিমতয়া ছতামাৰ ঋতুস্ৰাব আৰম্ভ হয় ছতমতয়া ছালাত তযাগ কৰা, আৰু ছিমতয়া
1

ছেষ হয় ছতমতয়া গুছল কৰা আৰু ছালাত আদায় কৰা”।

ফৰজ গুছল কৰাৰ পেমত: নাপাকী দূ ৰ কৰা অথবা ছালাত বা এই জাতীয়
ইবাদতৰ মনয়ত কমৰ ‘মবছমমল্লাহ’ বুমল ছগাব ই েৰীৰত পানী ঢামল মদয়া।
মববেষভাবৱ মূ ৰৰ চুমলৰ গুমৰ ললবক ছিন পানী ঢুমক পায় , চুমল বিা অৱস্থাত
থামকবল েুলা আৱেযক নহয়, মকন্তু চুমলৰ গুমৰত অৱেযই পানী ঢুমক ছপাৱা
জৰুৰী, আৰু িমদ বগৰী পাত অথবা পমৰেন্নকাৰী ছকাবনা বস্তু ছিবন, চাববান
ইতযামদ বযৱহাৰ কৰা হয় ছতবন্ত অমত উেম। গুছল কৰাৰ মপছত সু গমি জাতীয়
তুলা অথবা ছকাবনা সু গমিমূ লক বস্তু ছিৌনী দ্বাৰত লথ মদয়া মুোহাব। কাৰণ, নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম আছমা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাক অনু ৰূপ মনবদভে

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৩১৪; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৩৩৩; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১২৫,
নাছাঈ, হাদীছ নং ৩৬৪; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৮২; ইববন মাজাহ, ৬২৪, আহমদ:
(৬/২০৪), মামলক, হাদীছ নং ১৩৭; দাবৰমী, হাদীছ নং ৭৭৪
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প্ৰদান কমৰমছল। [মুছমলম]
নাৰী িমদ সূ িভােৰৰ আগবত হাবয়জৰ পৰা পমৱত্র হয়, তাইৰ বাবব ছজাহৰ আৰু
আছৰ ছালাত আদায় কৰা জৰুৰী, আৰু মিবয় ছু ববহ ছামদকৰ আগবত পমৱত্র
হ’ব তাইৰ বাবব মাগমৰব আৰু ইশ্বাৰ ছালাত আদায় কৰা জৰুৰী। কাৰণ,
অপাৰগতাৰ সময় পৰবতভী ছালাতৰ সময়ক পূ বভৱতভী ছালাতৰ সময় গণয কৰা
হয়।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “এই বাববই জুমহুৰ
উলামা ছিবন মামলক,শ্বাবফয়ী আৰু আহমদ ৰামহমাহুমুল্লাবহ লকবছ, ঋতুমতী নাৰী
িমদ মদনৰ ছেষ ভাগত পমৱত্র হয় ছতবন্ত ছজাহৰ আৰু আছৰ উভয় ছালাত
আদায় কমৰব, আৰু িমদ ৰামতৰ ছেষ ভাগত পমৱত্র হয় ছতবনহ’ছল মাগমৰব
আৰু ইশ্বা উভয় ছালাত আদায় কমৰব। আব্দু ৰ ৰহমান ইববন ‘আউফ, আবু
হুৰাইৰা আৰু ইববন আব্বাছ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুমৰ পৰা এবনকুৱাই বমণভত
আবছ। কাৰণ, অপাৰগতা অৱস্থাই আছবৰ ছজাহৰৰ ওৱািক আৰু ইশ্বাই
মাগমৰবৰ ওৱািক অন্তভূ ভি কবৰ। এবতবক, িমদ মদনৰ ছেষত সূ িভােৰ আগবত
পাক হয় ছতবনহ’ছল ছজাহৰৰ সময় বামক আবছ, গমতবক আছৰৰ আগত ছজাহৰ
আদায় কমৰব লব। আৰু িমদ ৰামতৰ ছেষ ভাগত পাক হয়, ছতবনহ’ছল
মাগমৰবৰ সময় বামক আবছ, গমতবক ইশ্বাৰ আগত মাগমৰব আদায় কমৰব।
কাৰণ, এইব া অপাৰগতাৰ মুহূত”ভ ।1 সমাপ্ত.
আৰু িমদ ছালাতৰ ওৱাি আৰম্ভ লহবছ মকন্তু এমতয়াও তাই ছালাত আদায় কৰা
নাই ছতবন অৱস্থাত িমদ তাইৰ ঋতু বা মনফাছ আৰম্ভ হয় ছতবনহ’ছল মবশুে
মত অনু িায়ী উি ছালাত তাইৰ কািা আদায় কৰাৰ প্ৰবয়াজন নাই।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “আবু হামনফা আৰু
মামলক ৰামহমাহুমাল্লাহৰ মাজহাব লহবছ এই জাতীয় নাৰীৰ এবনকুৱা ছালাত

1

মাজমুউল ফাতাৱা: (২২/৪৩৪)
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কািা আদায় কৰাৰ প্ৰবয়াজন নাই, দলীলৰ মবববচনাত এই মতব াবৱ মজবুত।
কাৰণ, কািা ওৱামজব হয় নতুনভাবৱ ওৱামজব ছহাৱাৰ কাৰণ ছপাৱা গ’ছল,
ইয়াত ছতবন ছকাবনা কাৰণ নাই। লগবত ঋতুমতী িমদও মকছু সময় মবলম্ব
কমৰবছ মকন্তু ছসইব া আমছল তাইৰ লবি সময়ৰ মাজত, ছসবয় তাই
সীমালঙ্ঘনকাৰী নহ’ব। এইদবৰ ছ াপনীত আৰু মবস্মৃত বযমিও সীমালঙ্ঘনকাৰী
নহয়, মকন্তু মসহঁতৰ ছালাত কািা মহচাবপ নহয় আদায় মহচাবপ িৰা হ’ব, কাৰণ
মসহঁবত ছিমতয়া সাৰ পায় আৰু ছিমতয়া স্মৰণ হয় ছতমতয়া মসহঁতৰ ছালাতৰ
ওৱাি হয়”।1 সমাপ্ত।
মদ্বতীয়: ইবেহাজাহ:
১. ইবেহাজাৰ মবিান:
ইবেহাজাৰ সংজ্ঞা: মাবহকীয়া ছহাৱাৰ মনমদভি সময়ৰ বামহবৰ ‘আমজল’ নামৰ
ছকাবনা মেৰাৰ পৰা মি ছতজিৰণ হয় তাবক ইবেহাজাহ ছবাবল। ইবেহাজাৰ
মবষয়ব া জম ল, কাৰণ হাবয়জৰ ছতজৰ লগত ইয়াৰ ছতজ সাদৃ েযপূ ণভ।
িমদ নাৰীৰ িাৰাবামহক অথবা অমিকাংে সময় ছতজ প্ৰবামহত হয় ছতবনহ’ছল
মকমানমেমনক হাবয়জ মহচাবপ িৰা হ’ব আৰু মকমানমেমনক ইবেহাজা মহচাবপ
িৰা হ’ব িাৰ কাৰবণ মছয়াম আৰু ছালাত তযাগ কমৰব ছনাৱামৰব, এইব া জনা
প্ৰবয়াজন। কাৰণ, মুোহাজাহ নাৰী স্বাভামৱক নাৰীৰ দবৰই পমৱত্র।
মুোহাজাহ নাৰীৰ মতমন া অৱস্থা:
প্ৰথম অৱস্থা: ইবেহাজাত আক্ৰান্ত ছহাৱাৰ আগত তাইৰ মনমদভি অভযাস থামকব
লামগব, ছিবন ইবেহাজা ছহাৱাৰ আগৰ মাহৰ আৰম্ভমণত অথবা মাজত পাঁচ মদন
অথবা আ

মদন ৰীমতমবত হাবয়জ ছহাৱা। এই জাতীয় নাৰী ইবেহাজাত

আক্ৰান্ত হ’ছল ছতওঁবলাকৰ ঋতুস্ৰাবৰ মদন-সংেযা আৰু সময় জনা সহজ, মস
মনজৰ পূ বভৰ অভযাস ছমাতামবক হাবয়জৰ মদনসমূ হত মবৰমত লব আৰু ছালাত,

1

মাজমুউল ফাতাৱা: (২৩/৩৩৫)
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মছয়াম তযাগ কমৰব। এই সময়মেমন তাইৰ হাবয়জ। হাবয়জ ছেষ ছহাৱাৰ লবগ
লবগ গুছল কমৰ ছালাত আদায় কমৰব আৰু অৱমেি ছতজক ইবেহাজাৰ ছতজ
মহচাবপ গণয কমৰব। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম উবম্ম হামববাহ
ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাক লকমছল:

» ثم اغتسيل وصيل،«امكيث قدر ما اكنت حتبسك حيضتك

“ইয়াৰ আগত ছতামাৰ হাবয়জ মিমান মদন ছতামাক মবৰত ৰামেমছল ছসই
পমৰমাণ তুমম মবৰমত ছলাৱা, তাৰ মপছত গুছল কৰা আৰু ছালাত আদায়
কৰা”।1
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ফামতমা মবনবত আবী হুবাইশ্বক লকমছল:

» فإذا أقبلت حيضتك فديع الصالة، وليس حبيض،«إنما ذلك عرق

“এই ছতজিৰণ এ া মেৰাৰ পৰা, এইব া হাবয়জ নহয়, ছিমতয়া ছতামাৰ
হাবয়জ হয় ছালাত তযাগ কৰা”।2
মদ্বতীয় অৱস্থা: ঋতুমতী নাৰীৰ মনমদভি অভযাস নাই মকন্তু তাইৰ হাবয়জৰ ছতজ
পাথভকয কৰা িায় আৰু মচমন ছপাৱা িায়। ছিবন, ঋতুমতীৰ মকছু পমৰমাণ ছতজ
হাবয়জৰ ছতজৰ দবৰ কলা অথবা ন অথবা মববেষ গিিু ি, মিব া ঋতু বা
হাবয়জ মহচাবপ সহবজ মচমিত কৰা িায়, মকন্তু তাইৰ অৱমেি ছতজ এবনকুৱা
নহয়, উদাহৰণ স্বৰূবপ ৰঙা, ছকাবনা গি নাই,

নও নহয়। এবন অৱস্থাত

মিবকইমদন তাইৰ হাবয়জৰ দবৰ ছতজ প্ৰবামহত হয় ছসই ছকইমদন তাই মবৰমত
লব আৰু ছালাত আৰু মছয়াম তযাগ কমৰব, তাৰ মপছত অৱমেি ছতজক
ইবেহাজাহ বুমল গণয কমৰব। হাবয়জৰ আলামত িু ি ছতজ বি হ’ছল গুছল
1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৩৩৪; নাছাঈ, হাদীছ নং ২০৭; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৭৯;
আহমদ: (৬/২২২)

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ২২৬; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৩৩৩; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১২৫;
নাছাঈ, হাদীছ নং ৩৬৪; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৮২; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬২৪;
আহমদ: (৬/২০৪); মামলক, হাদীছ নং ১৩৭; দাবৰমী, হাদীছ নং ৭৭৪
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কমৰ ছালাত আৰু মছয়াম আদায় কমৰব। এমতয়া তাই পমৱত্র। কাৰণ, নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ফামতমা মবনবত আবী হুবাইশ্বক লকমছল:

» فإذا اكن اآلخر فتوضيئ وصيل، فأمسيك عن الصالة،« إذا اكن احليض فإنه أسود يعرف

“িমদ হাবয়জ হয় ছতবন্ত অৱেযই কলা বৰণৰ হ’ব মিব া মচমন ছপাৱা িায়।
এবতবক, ছালাতৰ পৰা মবৰত থকা। তাৰ মপছত ছিমতয়া ছববলগ ছতজ আবহ
ছতমতয়া অজু কৰা আৰু ছালাত আদায় কৰা”।1
ইয়াৰ পৰা জনা িায় ছি, মুোহাজা নাৰী ছতজৰ মনমদভি অৱস্থাক আলামত
মহচাবপ গণয কমৰব আৰু ইয়াৰ মভমেত হাবয়জ আৰু ইবেহাজাহ মচমিত কমৰব।
তৃতীয় অৱস্থা: মুোহাজাহ নাৰীৰ িমদ মনমদভি অভযাস আৰু হাবয়জক ইবেহাজাৰ
পৰা পৃথক কৰাৰ মববেষ আলামত নাথাবক, ছতবনহ’ছল তাই প্ৰমত মাহত
হাবয়জৰ সািাৰণ সংেযা ছয় অথবা সাত মদন মবৰমত লব। কাৰণ, এইব াবৱ
নাৰীসকলৰ ঋতুস্ৰাবৰ সািাৰণ মনয়ম। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম
হামনাহ মবনবত জাহাশ্বক লকমছল:

 فإذا استنقأت، ثم اغتسيل، فتحييض ستة أيام أو سبعة أيام،« إنما يه ركضة من الشيطان
 وكذلك فافعيل، فإن ذلك َيزئك، وصويم وصيل،فصيل أربعة وعرشين أو ثالثة وعرشين

»كما حتيض النساء

“এইব া চয়তানৰ আ াত, তুমম ছয় অথবা সাত মদন হাবয়জ গণনা কৰা, তাৰ
মপছত গুছল কৰা, ছিমতয়া তুমম পাক হ’বা ছতমতয়া চমব্বে অথবা ছতইে মদন
ছালাত আদায় কৰা, মছয়াম ৰো আৰু ছালাত আদায় কৰা। কাৰণ, ছতামাৰ
বাবব এইব াবৱ িবথি। সািাৰণ নাৰীসকবল ছিবনলক ঋতুমতী হয় তুমমও
ছতবনলক কৰা”।2
1

নাছাঈ, হাদীছ নং ২১৫; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৮০; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬২০;
আহমদ: (৬/৪৬৪), হামকম আৰু ইববন মহব্বাবন হাদীছব াক ছহীহ বু মল লকবছ।

2

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১২৮; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৮৭; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬২৭;
আহমদ: (৬/৪৩৯)
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পূ বৰ
ভ আবলাচনাৰ সাৰাংে: মি মুোহাজা নাৰীৰ অভযাস আবছ, তাই মনজৰ
অভযাস ছমাতামবক হাবয়জ গণনা কমৰব। আৰু িাৰ অভযাস নাই, মকন্তু তাইৰ
হাবয়জৰ ছতজৰ মনমদভি আলামত আবছ তাই আলামত ছমাতামবক হাবয়জ গণনা
কমৰব। আৰু িাৰ এই দু াৰ পৰা এ াও নাই তাই প্ৰমত মাহত ছয় অথবা সাত
মদন হাবয়জ গণনা কমৰব। এই বযােযা ছমাতামবক মুোহাজা নাৰীৰ বাবব বমণভত
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ মতমন া হাদীছৰ মাজত সমন্বয় হয়।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: মুোহাজাহ নাৰীৰ ছয় া
আলামত ছকাৱা লহবছ:
১. অভযাস: এইব াবৱই েমিোলী আৰু মজবুত আলামত। কাৰণ, তাইৰ
সু স্থাৱস্থাত এই সময়বতই হাবয়জ আবহ, ছসবয় এইববাৰ তাইৰ হাবয়জৰ
মনিভামৰত মদনিণৰ বামহবৰ আন এবকা নহয়।
২. ছতজৰ মনমদভি আলামত: কাৰণ হাবয়জৰ ছতজ কলা, ন আৰু দু গভিিু ি
ছবমছ হয়, সািাৰণবত ৰঙা নহয়।
৩. স্বাভামৱক নাৰীসকলৰ সািাৰণ অভযাস: কাৰণ মুোহাজাহ নাৰীৰ বযমতক্ৰম
অভযাসক আন আন নাৰীৰ সািাৰণ অভযাসৰ লগত তুলনা কৰাব াবৱ িু মিিু ি।
মুোহাজাহ নাৰীৰ হাবয়জ মচমিত কৰাৰ এই মতমন া আলামত ছু ন্নতৰ দ্বাৰা
প্ৰমামণত। তাৰ মপছত ছতবেবত অনযানয আলামতসমূ হ উবল্লে কমৰবছ।
অৱবেষত লকবছ সমিক মত লহবছ হাদীছৰ আলামত গ্ৰহণ কৰা আৰু অনযানয
আলামত তযাগ কৰা”। সমাপ্ত.
২. মুোহাজাহ নাৰীৰ পমৱত্র অৱস্থাত কৰণীয়:
ক. পূ বভৰ বণভনা ছমাতামবক মুোহাজাহ নাৰীৰ হাবয়জ ছেষত গুছল কৰা
ওৱামজব।
ে. প্ৰবতযক ছালাতৰ সময়ত ছিৌমনপথৰ পৰা মি মনগভত হয় ছসয়া দূ ৰ কৰাৰ
বাবব লজ্জাস্থান ছিাৱা। মনগভত ছতজ িাবত বামহৰলল প্ৰবামহত নহয় বা মনগমৰ
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নপবৰ তাৰ বাবব ছিৌমন পথৰ বমহমুভেত তুলা বা এবন ছকাবনা বস্তু বযৱহাৰ কৰা
আৰু ছসইব া বামি ৰামেব িাবত েমহ নপবৰ। তাৰ মপছত প্ৰবতযক ছালাতৰ
সময়ত অজু কমৰব। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম মুোহাজা নাৰীৰ
ছিত্রত লকবছ:

» ثم تغتسل وتتوضأ عند لك صالة،«تدع الصالة أيام أقرائها

“মুোহাজাহ নাৰী তাইৰ হাবয়জৰ মদনসমূ হত ছালাত তযাগ কমৰব, তাৰ মপছত
1
গুছল কমৰব আৰু প্ৰবতযক ছালাতৰ বাবব অজু কমৰব”।

নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম আৰু লকবছ:

»«أنعت لك الكرسف حتشني به املاكن

“তুমম মনজৰ বাবব কুৰছু ফ (সু তাৰ কাবপাৰ) লতয়াৰ কমৰ ছলাৱা আৰু তাৰ দ্বাৰা
স্থানব া ঢামক ৰাো”।2
ডািৰী গবৱষণাবৰ লতয়াৰী নযাপমকন বযৱহাৰ কৰাও লবি।
তৃতীয়: মনফাছ:
১. মনফাছৰ সংজ্ঞা আৰু সময়:
নৱজাত মেশু প্ৰসৱ ছহাৱাৰ সময়ত আৰু তাৰ মপছত ছৰবহম (মাতৃগভভ)ৰ পৰা
মি ছতজ ওলায় ছসইব াবক মনফাছ ছবাবল। এইববাৰ দৰাচলবত গভভকালীন
সময়ত গভভেয়ত জমা ছহাৱা ছতজ, মেশু প্ৰসৱ হ’ছল অলপ অলপলক বামহৰ লহ
থাবক। প্ৰসৱৰ সংবকত আৰম্ভ ছহাৱাৰ মপছত মি ছতজ বামহৰ হয় ছসয়াও
মনফাছ, িমদও প্ৰসৱ ছদমৰলক হয়। ফমকহসকবল লকবছ, প্ৰসৱ ছহাৱাৰ দু মদন বা
মতমন মদন আগত হ’ছল ছসয়া মনফাছ অনযথা মনফাছ বুমল গণয নহয়। মনফাছৰ
1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১২৬; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৯৭; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬২৫;
দাবৰমী, হাদীছ নং ৭৯৩

2

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১২৮; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৮৭; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬২২;
আহমদ: (৬/৪৩৯)
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ছতজ সািাৰণবত প্ৰসৱৰ লগত আৰম্ভ হয়। প্ৰসৱৰ বাবব পমৰপূ ণভ মেশু ভূ মমষ্ঠ
ছহাৱা জৰুৰী, তাৰ পৰৱতভী ছতজ মনফাছ মহচাবপ গণয হ’ব। মাকৰ ছপ ত
সবভমনন একােী (৮১) মদন সম্পন্ন হ’ছল মেশুৰ েৰীৰৰ গিন আকৃমত পূ ণভ হয়,
িমদ ইয়াৰ আগত ছৰবহমৰ পৰা মকবা ওলায় আৰু লগবত ছতজও ওলায়,
ছতবনহ’ছল ই মনফাছ মহচাবপ গণয নহ’ব, ছালাত আৰু মছয়াম িথাৰীমত আদায়
কমৰব, কাৰণ ই দূ মষত ছতজ আৰু ছতজিৰণ মহচাবপ মনগভত, ইয়াৰ মবিান
মুোহাজা নাৰীৰ মবিান।
মনফাছৰ সবভামিক সময় চমল্লে মদন, িাৰ সূ চনা হয় প্ৰসৱৰ পৰা অথবা তাৰ
দু মদন বা মতমন মদন আগৰ পৰা, মিব া আগবত আবলাচনা কৰা লহবছ। উবম্ম
ছালামা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা বমণভত হাদীছত আমহবছ:

»«اكنت انلفساء َتلس ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أربعني يوما

“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ িু গত মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীসকবল চমল্লে
1

মদন মবৰমত ললমছল”।

মনফাছৰ সববভাচ্চ সময় চমল্লে মদন। এই মবষবয় সকবলা আহবল ইল্ম একমত।
ইমাম মতৰমমজী প্ৰমুেসকবল আমলমসকলৰ এই ঐকযমত বণভনা কমৰবছ। আৰু
মিবয় চমল্লে মদনৰ আগবতই পমৱত্র হয়, ছিবন তাইৰ ছতজ বি হয়, তাই গুছল
কমৰব আৰু ছালাত আদায় কমৰব। মনফাছৰ সবভমনন ছকাবনা মনিভামৰত সময়
নাই। কাৰণ ইয়াৰ মনমদভি সময় নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ পৰা বমণভত
ছহাৱা নাই। িমদ চমল্লে মদন পূ ণভ ছহাৱাৰ মপছবতা ছতজ বি নহয়, ছতবনহ’ছল
ছসইব া িমদ হাবয়জৰ সময় হয় হাবয়জ গণয হ’ব, িমদ হাবয়জৰ সময় নহয়
ইবেহাজাহ বুমল গণয হ’ব, ছসবয় চমল্লে মদন পাৰ হ’ছল ইবাদত তযাগ নকমৰব।
িমদ ছতজ বামহৰ ছহাৱাৰ সময়কাল চমল্লে মদনৰ ছবমছ হয়, মকন্তু মবৰমত লল

1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৩৯; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৩১২; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬৪৮;
আহমদ: (৬/৩০০), দাবৰমী, হাদীছ নং ৯৫৫
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ছতজ ওলায়, িাৰ লগত হাবয়জৰ অভযাসৰ মমল নাই, ছতবন্ত এইব া
ইেমতলাফৰ মবষয়।
ে. মনফাছ সংক্ৰান্ত মবিান:
তলত বণভনা কৰা অৱস্থাত মনফাছৰ মবিান হাবয়জৰ মবিানৰ দবৰ:
১. মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীৰ লগত সহবাস কৰা হাৰাম। ছিবন হাবয়জ অৱস্থাত
থকা নাৰীৰ লগত সহবাস কৰা হাৰাম, মকন্তু সহবাসৰ বামহবৰ অনযানয পেমতত
ছভাগ কৰা লবি।
২. হাবয়জ আক্ৰান্ত নাৰীৰ দবৰ মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীসকলৰ বাববও মছয়াম ৰো,
ছালাত আদায় কৰা আৰু বায়তুল্লাহৰ তাৱাফ কৰা হাৰাম।
৩. মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীসকলৰ বাবব ছকাৰআন মতলাৱাত আৰু স্পেভ কৰা
হাৰাম, মকন্তু পাহমৰ ছিাৱাৰ আেংকা থামকবল লবি। ছিবন, হাবয়জা নাৰীৰ বাবব
লবি।
৪. হাবয়জা নাৰীৰ দবৰ মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীৰ বাববও এমৰ ছিাৱা মছয়াম কাজা
কৰা ওৱামজব।
৫ হাবয়জা নাৰীৰ দবৰ মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীৰ মনফাছ ছেষত গুছল কৰা
ওৱামজব। প্ৰমাণ:
ক. উবম্ম ছালামাহ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা বমণভত, ছতওঁ লকবছ:

»«اكنت انلفساء َتلس ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أربعني يوما

“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ িু গত মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীসকবল চমল্লে
মদন মবৰমত ললমছল”।1
‘আল-মুনতাকা’ গ্ৰন্থত মাজদ ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “হাদীছৰ
অথভ লহবছ ছতওঁবলাকক চমল্লে মদন মবৰমত ছলাৱাৰ মনবদভে প্ৰদান কৰা লহমছল।

1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৩৯; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৩১২; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬৪৮;
আহমদ: (৬/৩০০); দাবৰমী, হাদীছ নং ৯৫৫

মুমমনা নাৰীসকলৰ বাবব মববেষ মবমি-মবিান

35

এইব াবৱই চূ ড়ান্ত অথভ, ছতওঁবলাক সকবলাবৰ মনফাছ চমল্লে মদন পিভন্ত থামকমছল
এই অথভ ছকমতয়াও নহয়; বৰং এই অথভ কমৰবল বােৱতাৰ ছিত্রত হাদীছব া
মমছা প্ৰমামণত হ’ব, মিবহতু ছকাবনা িু গবতই হাবয়জ বা মনফাছৰ সময়সীমা
সকবলা নাৰীসকলৰ এবকই ছহাৱাব া সম্ভৱ নহয়”।1
ে. উবম্ম ছালামাহ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা বমণভত, ছতওঁ লকবছ:

«اكنت املرأة من نساء انليب تقعد ِف انلفاس أربعني َللة ال يأمرها انليب بقضاء صالة
»انلفاس

“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ মকছু মান স্ত্ৰীৰ মনফাছ হ’ছল চমল্লে মদন
মবৰমত ললমছল, ছতবেবত ছতওঁক মনফাছৰ ছালাত কাজা কৰাৰ মনবদভে মদয়া
নামছল”।2
চমল্লে মদনৰ আগবতই িমদ মনফাছৰ ছতজ বি হয়:
জ্ঞাতবয-১: িমদ মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীৰ চমল্লে মদনৰ আগবতই ছতজ বি হয়
আৰু তাই গুছল কমৰ ছালাত আদায় কবৰ আৰু মছয়াম ৰাবে, তাৰ মপছত
চমল্লে মদন ছেষ নহওঁবতই আবকৌ ছতজ আবহ, ছতবনহ’ছল মবশুে মত অনু িায়ী
এই সময়বকা মনফাছ বুমল গণয কমৰব আৰু মবৰমত লব। মিযৱতভী সময়ত কৰা
ইবাদত শুে হ’ব, ইয়াৰ কাজা কৰাৰ প্ৰবয়াজন নাই।3
মনফাছৰ ছতজৰ কাৰণ সন্তান প্ৰসৱ, আৰু ইবেহাজাৰ ছতজ ছবমাৰৰ দবৰ
সামময়ক, আৰু হাবয়জৰ ছতজ নাৰীৰ স্বভাৱজাত ছতজ:

1

আল-মুনতাকা: (১/১৮৪)

2

আবু দাউদ, হাদীছ নং ৩১২

3

চাওক: (১) শ্বাইে মুহাম্মাদ ইববন ইব্ৰাহীমৰ ফাতাৱা সমগ্ৰ : (২/১০২)। (২) শ্বাইে আব্দু ল
আজীজ ইববন বাজ ৰামহমাহুল্লাহৰ আল-ফাতাৱা ‘মাজাল্লালু ত দাৱাহ: (১/৪৪) প্ৰকামেত।
(৩) ‘িাদ’ গ্ৰন্থৰ বযােযাৰ: (১/৪০৫) পৃ ষ্ঠাত ইববন কামছমৰ ছ াকা। (৪) ইববন উছাইমীন
কতৃভক ৰমচত ‘নাৰীসকলৰ স্বাভামৱক ঋতু সংক্ৰান্ত পুমেকা’: (পৃ . ৫৫ আৰু ৫৬) আৰু (৫)
আল-ফাতাৱা আচ-ছামদয়যাহ: (পৃ . ১৩৭)
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জ্ঞাতবয-২: শ্বাইে আব্দু ৰ ৰহমান ইববন ছা’মদবয় লকবছ: পূ বভৰ আবলাচনাৰ পৰা
স্পি হ’ল ছি, সন্তান প্ৰসৱৰ কাৰবণ মনফাছৰ ছতজ প্ৰবামহত হয়। ইবেহাজাৰ
ছতজ ছবমাৰ-আজাৰ হবল প্ৰবামহত হয় মিব া সামময়ক; আৰু হাবয়জৰ ছতজ
নাৰীৰ নাৰীত্বৰ স্বভাৱজাত প্ৰকৃত ছতজ। আল্লাবহই সবভজ্ঞানী।1
ছ ববল

বযৱহাৰ কৰা: োৰীমৰক িমত নহ’ছল হাবয়জ বিকাৰী ছ ববল

বযৱহাৰ কৰা ছদাষণীয় নহয়। ছ ববল বযৱহাৰৰ ফলত ছতজ বি হ’ছল মছয়াম
ৰামেব, ছালাত আদায় কমৰব আৰু তাৱাফ কমৰব পামৰব। এই সময়ত তাইৰ
সকবলা ইবাদত সমিক হ’ব, ছিবনলক অনযানয পমৱত্র নাৰীসকলৰ ইবাদত
সমিক।
গভভপাত কৰাৰ মবিান: ছহ মুছমলমা নাৰী, আল্লাবহ ছতামাৰ গভভত মি সৃ মি কবৰ
ছসই মবষবয় তুমম আমানতদাৰ। এবতবক, তুমম আমানত ছগাপন নকমৰবা।
আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ُ َّ َ َ أ ُ أ
َّ أ
ُ أ
ٓ ﴿وَل َيرل لهن أن يكتمن ما خلق ٱَّلل ر
﴾ِۚخ رر
ِف أ أر َحا رم ره َّن إرن ك َّن يُؤم َّرن برٱَّللر َوٱّلَ أو رم ٱٓأۡل ر

]٧٧٥ :[اْلقرة

“আৰু আল্লাবহ ছতওঁবলাকৰ গভভত মি সৃ মি কমৰবছ, ছসয়া ছগাপন কৰা
ছতওঁবলাকৰ বাবব লবি নহয়, িমদ ছতওঁবলাবক আল্লাহ আৰু ছেষ মদৱসৰ প্ৰমত
মবশ্বাস ৰাবে”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ২২৮]
গভভপাত ব াৱা বা ছিবনলক হওক তাৰ পৰা মনষ্কৃমত পাবলল বাহানা কমৰব
নালাবগ। কাৰণ, আল্লাবহ ছতামাৰ বাবব ৰমজান মাহত পানাহাৰ লবি কমৰবছ
িমদ মছয়াম পালন কৰা ছতামাৰ বাবব িমতকৰ হয়। িমদ গভভত থকা মেশুৰ ৰূহ
সঞ্চাৰ কৰা হয় আৰু গভভপাত

ব াৱাৰ ফলত মৃতুযবৰণ কবৰ, ছতবনহ’ছল

এইব া অনযায় হতযাৰ অন্তভূ ভি, মিব া আল্লাবহ হাৰাম কমৰবছ। গভভত থকা
মেশুৰ হতযাকাৰীক িমতপূ ৰণ মদব লামগব, িমদও ইয়াৰ পমৰমাণ বযােযা সাবপবি
1

ইৰশ্বাদু উমলল আবছাৰ আৰু উমলল আল-বাব: (পৃ . ২৪)
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মনিভামৰত। মকছু মান আহবল ইবল্ম লকবছ, কাফফাৰা মদয়াব া ওৱামজব। অথভাৎ
মুমমন দাসী মুি কৰা, িমদ মুমমন দাসী ছপাৱা নািায় ছতবন্ত এবকবলিামৰবয়
দু ’মাহ মছয়াম পালন কৰা। আন মকছু মান আহবল ইবল্ম গভভৰ মেশু হতযাক এক
প্ৰকাৰ জীমৱত দাফন বুমল গণয কমৰবছ। শ্বাইে মুহাম্মাদ ইব্ৰাহীম ৰামহমাহুল্লাবহ
লকবছ: “গভভত থকা মেশু গভভপাত কৰা হালাল নহয়, িমদ তাৰ মৃতুয মনমশ্চত
নহয়, মৃতুয মনমশ্চত হ’ছল গভভপাত কৰাত ছকাবনা অসু মবিা নাই”।1
2
‘হাইআতু মকবামৰল উলামা (মবজ্ঞ আমলমসকলৰ সংস্থা)ৰ সভাত গভভপাত

ব াৱাৰ ছিত্রত মননৰূপ মসোন্ত গ্ৰহণ কৰা হয়:
১. শ্বৰ‘ঈ কাৰণৰ বামহবৰ গভভৰ মিবকাবনা পিভায়ৰ মেশু ছপলাই মদয়া লবি নহয়।
২. গভভ িমদ প্ৰথম পিভায়ত থাবক, িাৰ বয়স চমল্লে মদন, আৰু গভভপাত কৰাৰ
কাৰণ িমদ হয় সন্তান লালন-পালন কৰাৰ কি অথবা মসহঁতৰ ভৰণ-ছপাষণ
কৰাৰ দু মশ্চন্তা অথবা ভমৱষযৎ গঢ়াৰ মচন্তা অথবা মসহঁতৰ মি সন্তান আবছ
ছসইমেমনবক িবথি বুমল ভবা, ছতবনহ’ছল লবি নহয়।
৩. ৰিমপণ্ড অথবা মাংসমপণ্ডত থকা অৱস্থাত গভভপাত ব াৱা লবি নহয়, মকন্তু
িমদ মনভভৰবিাগয মচমকৎসকসকবল কয় ছি, গভভ থামকবল মাকৰ জীৱনৰ আেংকা
আবছ ছতবনহ’ছল লবি, মকন্তু এইব া অৱেযই গভভিাৰী মাকক েংকামুি কৰাৰ
সকবলা প্ৰবচিা প্ৰবয়াগ কৰাৰ ছেষত হ’ব লামগব।
৪. গভভ িমদ তৃতীয় েৰ পাৰ কবৰ আৰু তাৰ চামৰ মাহ পূ ণভ হয়, ছতবনহ’ছল
গভভপাত কৰা লবি নহয়, মকন্তু মববেষজ্ঞ মনভভৰবিাগয মচমকৎসকসকলৰ এ া
দবল িমদ কয় ছি, ছপ ত মেশু থামকবল মাকৰ মৃতুযৰ আেংকা আবছ ছতবনহ’ছল
লবি। মনশ্চয় এইব া হ’ব লামগব মেশুৰ জীৱন ৰিা কৰাৰ সকবলা প্ৰবচিা বযয়
কৰাৰ ছেষত। এই সু বিাগ প্ৰদান কৰা লহবছ দু া িমতৰ পৰা ডাঙৰ িমত দূ ৰ

1

ফাতাৱা সমগ্ৰ: (১১/১৫১)

2

সভা নং: (১৪০), তামৰে ২০/৬/১৪০৭ মহজৰী
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কৰা আৰু দু া কলযাণৰ পৰা ডাঙৰ কলযাণ অজভন কৰাৰ স্বাথভত।
মবজ্ঞ আমলমসকবল সভাত এই মসোন্ত গ্ৰহণৰ ছেষত আল্লাহৰ তাক্বৱা আৰু
মবষয়ব া গভীৰভাবৱ পিভববিণ কৰাৰ উপবদে মদবছ। আল্লাবহই একমাত্র
তাওমফক দানকাৰী। আমাৰ মপ্ৰয় নবী মুহাম্মাদ, ছতওঁৰ পমৰয়ালবগভ আৰু
ছাহাবীসকলৰ ওপৰত আল্লাবহ োমন্ত বষভণ কৰক।
‘নাৰীসকলৰ স্বাভামৱক ঋতু সংক্ৰান্ত পুমেকাত’: (পৃ. ৬০) শ্বাইে মুহাম্মাদ
উছাইমীন ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “িমদ গভভত থকা মেশুৰ ৰূহ অহাৰ মপছত
গভভপাত কমৰ সন্তান নি কৰা হয় ছতবনহ’ছল মনসবন্দবহ হাৰাম। কাৰণ এইব া
অনযায়ভাবৱ প্ৰাণ হতযাৰ অন্তভূ ভি, মনবদভাষ প্ৰাণক হতযা কৰা ছকাৰআন, ছু ন্নাহ
আৰু উম্মতৰ ইজমা অনু িায়ী হাৰাম”।
ইবনু ল জাওিী ৰামহমাহুল্লাবহ “আহকামুন মনছা”: (পৃ. ১০৮ আৰু ১০৯) গ্ৰন্থত
লকবছ: “মববাহৰ উবেেয ছিমতয়া সন্তান অজভন কৰা, আৰু এইব াও সতয ছি
সকবলা বীিভৰ পৰা সন্তান নহয়, এবতবক স্ত্ৰীৰ গভভত সন্তান জমন্মবল মববাহৰ
উবেেয অজভন হ’ল, ইয়াৰ মপছত গভভপাত ব াৱা মববাহৰ মহকমতৰ পমৰপন্থী।
গভভপাত িমদ গভভৰ মেশুৰ ৰূহ সঞ্চাৰ কৰাৰ আগবত হয় ছতবন্ত ডাঙৰ পাপ,
আৰু িমদ ৰূহ সঞ্চাৰ কৰাৰ মপছত গভভপাত কৰা হয় ছসইব া হ’ব মুমমন
প্ৰাণক হতযা কৰাৰ দবৰ। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َ َُ أَأ
 بأَ ِي َذۢنب قُت رلَ أ٨ ت
ۥدةُ ُسئلَ أ
]٥ ،٥ :﴾ [اتلكوير٩ ت
﴿ِإَوذا ٱلموء
ر ر
ر
ٖ
“আৰু ছিমতয়া জীমৱত দাফনকৃত কনযাক ছসািা হ’ব, মক অপৰািত হতযা কৰা
লহমছল”। [ আত-তাকৱীৰ, আয়াত: ৮-৯] সমাপ্ত
এবতবক, ছহ মুছমলমা নাৰী আল্লাহক ভয় কৰা, মিবকাবনা উবেেয হওক এই
জাতীয় অপৰািত অগ্ৰসৰ নহ’বা। পথভ্ৰিসকলৰ প্ৰচাৰণা আৰু পামপষ্ঠসকলৰ
অনু সৰণ কমৰ প্ৰতাৰণাত পমতত নহ’বা, মসহঁতৰ কমভৰ লগত মবববক আৰু
দ্বীনৰ ছকাবনা সম্পকভ নাই।
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চতুথভ পমৰবেদ
ছপাচাক আৰু পদভা সংক্ৰান্ত মবিান
প্ৰথম: মুছমলম নাৰীৰ শ্বৰঈ (চমৰয়তী অনু বমাদন) ছপাচাক:
১. মুছমলম নাৰীৰ ছপাচাক অমত প্ৰেে ছহাৱা বাঞ্ছনীয়, িাবত তাইৰ ছগাব ই
েৰীৰ পৰ-পুৰুষৰ পৰা আোমদত (ঢামক) থাবক, মিহঁত তাইৰ মাহৰাম নহয়।
মাহৰামৰ সন্মু েত ছসই পমৰমাবণই েুমলব পামৰব মিমান মেমন েুমল ৰোৰ ৰীমত
আবছ, ছিবন তাইৰ ছচহাৰা বা মুেমণ্ডল, দু ই হাতৰ মকলাকুম আৰু দু ই ভমৰ।
২. ছপাচাক তাইৰ চামৰওফাবল আোদনকাৰী হ’ব লামগব। এবনকুৱা স্পি
(পাতল) নহয় মিব া েৰীৰ ছাল প্ৰকাে কবৰ।
৩. আৰু এবনকুৱা সংকীণভও নহয় মিব া তাইৰ অঙ্গৰ পমৰমাণ স্পি কবৰ। নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

 ونساء، قوم معهم سياط كأذناب اْلقر يْضبون بها انلاس:«صنفان من أهل انلار لم أرهما
 وال، ال يدخلن اْلنة، رؤوسهن كأسنمة اْلخت املائلة، مائالت مميالت،اكسيات َعريات

» وإن رحيها َلوجد من مسرية كذا وكذا،َيدن رحيها

“জাহান্নামৰ দু ই প্ৰকাৰ মানু হ আবছ মিসকলক মই এমতয়াও ছদো নাই: এ া
সম্প্ৰদায়, মিহঁতৰ লগত গৰুৰ ছলজৰ দবৰ চাবুক থামকব, ছসইব াবৰ মসহঁবত
মানু হক আ াত কমৰব। আৰু বস্ত্ৰ পমৰহীত উলঙ্গ নাৰী, মনবজই িামবত হয়

আৰু আনবকা িামবত কবৰ। উ ৰ হামল পৰা কুঁজৰ দবৰ মসহঁতৰ মূ ৰ। মসহঁবত
জান্নাতত প্ৰবৱে নকমৰব আৰু তাৰ সু গমিও নাপাব, িমদও তাৰ সু গমি ইমান
আৰু ইমান দূ ৰৰ পৰা ছপাৱা িায়”।1
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “বস্ত্ৰ পমৰমহতা উলঙ্গ
নাৰী”ৰ বযােযাত ছকাৱা হয়, তাই এবনকুৱা ছপাচাক পমৰিান কমৰব মিব া তাইৰ
েৰীৰ প্ৰকাে কমৰব। তাই বস্ত্ৰ পমৰমহত ছহাৱা সবেও প্ৰকৃতপবি উলঙ্গ। ছিবন,
1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ২১২৮; আহমদ (২/৪৪০); মামলক, হাদীছ নং ১৬৯৪
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পাতল কাবপাৰ পমৰিানকাৰী, মিব া তাইৰ েৰীৰৰ ছাল প্ৰকাে কবৰ অথবা
অমত সংকীণভ কাবপাৰ, মিব াবৱ তাইৰ েৰীৰৰ অঙ্গ প্ৰকাে কবৰ, ছিবন মনতম্ব
বা কঁকালৰ তলবদে আৰু হাতৰ বাহুৰ ভাঁজ ইতযামদ। নাৰীৰ ছপাচাক হ’ব
প্ৰেে আৰু ছমা া, মিব া তাইক সম্পূ ণভৰূবপ ঢামক লয় আৰু তাইৰ েৰীৰৰ
ছকাবনা অংে আৰু আকৃমত প্ৰকাে নকবৰ”।1 সমাপ্ত
৪. ছপাচাকৰ ছিত্রত পুৰুষৰ সামঞ্জসয গ্ৰহণ নকৰা। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম পুৰুষৰ সামঞ্জসয গ্ৰহণকাৰী নাৰীৰ ওপৰত অমভোপ কমৰবছ।
এইদবৰ আৰু অমভোপ কমৰবছ ছসই নাৰীৰ প্ৰমত মিবয় পুৰুষৰ স্বভাৱ-প্ৰকৃমত
গ্ৰহণ কবৰ। পুৰুষৰ লগত নাৰীৰ সামঞ্জসয গ্ৰহণ কৰাৰ অথভ প্ৰবতযক সমাজত
মিববাৰ ছপাচাক পুৰুষসকলৰ বাবব মববেষ, ছসইববাৰ নাৰীসকলৰ পমৰিান কৰা
মনবষি।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “পুৰুষ আৰু নাৰীৰ
ছপাচাকৰ পাথভকয লহবছ, পুৰুষৰ ছপাচাক ছসইব া মিব া পুৰুষৰ বাবব প্ৰবিাজয
আৰু নাৰীৰ ছপাচাক ছসইব া মিব া নাৰীৰ বাবব প্ৰবিাজয। এবতবক পুৰুষৰ
বাবব ছোভনীয় ছপাচাক পুৰুষসকবল পমৰিান কমৰব আৰু নাৰীসকলৰ বাবব

ছোভনীয় ছপাচাক নাৰীসকবল পমৰিান কমৰব এইব াবৱ চমৰয়তৰ মনবদভে।
নাৰীসকলৰ প্ৰমত মনবদভে মদয়া লহবছ মসহঁবত আবৃ ত থামকব আৰু পদভা কমৰব,
প্ৰকােয ৰূপচচভা আৰু ছসৌন্দিভ প্ৰকাে কৰা মসহঁতৰ বাবব লবি নহয়। এই
বাববই আজান, তালমবয়া, চাফা আৰু মাৰৱা পবভত আবৰাহণ কৰাৰ সময়ত
মসহঁতৰ বাবব উচ্চস্ববৰ আজকাৰ পাি কৰাৰ মনবদভে নাই। ইহৰামত মসহঁবত
ইমানমেমন কাবপাৰ নু েুমলব মিমানমেমন পুৰুবষ েুবল। কাৰণ পুৰুষসকলক
মনবদভে কৰা লহবছ মূ ৰ ছোলা ৰামেবলল, সািাৰণ কাবপাৰ পমৰিান নকমৰবলল,
সািাৰণ কাবপাৰ ববলাবত েৰীৰৰ মাপত লতয়াৰী ছপাচাকক বুজায়, ছিবন

1

মাজমুউল ফাতাৱা: (২২/১৪৬)
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পাঞ্জাবী, পায়জামা, ছকা ভ আৰু ছমাজা...লগবত আৰু লকবছেঃ নাৰীসকলক ছকাবনা
ছপাচাকৰ পৰা মনবষি কৰা ছহাৱা নাই। কাৰণ তাইক আবদে কৰা লহবছ আবৃ ত
থামকবলল আৰু পদভা কমৰবলল, ইয়াৰ মেলাফ কৰা তাইৰ পবি লবি নহয়। মকন্তু
তাইক (ইহৰাম অৱস্থাত) ছনকাব আৰু হাত ছমাজা মপিাৰ পৰা মনবষি কৰা
লহবছ। কাৰণ, এইববাৰ েৰীৰৰ মাপ অনু িায়ী লতয়াৰী, মিব া তাইৰ প্ৰবয়াজন
নাই... তাৰ মপছত ছতবেবত লকবছ: নাৰী এইববাৰ মনমপমি মনজ ছচবহৰা পুৰুষৰ
পৰা পদভা কমৰব...অৱবেষত লকবছ: পুৰুষ আৰু নাৰীৰ ছপাচাকত পাথভকয থকা
বাঞ্ছনীয়, িাৰ দ্বাৰা পুৰুষসকল নাৰীসকলৰ পৰা পৃথকভাবৱ মচমিত হয়।
নাৰীসকলৰ ছপাচাকত িমদ পদভাৰ মবষয়ব া গুৰুত্ব পায় ছতবনহ’ছল পদভাৰ আচল
উবেেয অজভন হ’ব। নাৰীৰ ছপাচাক িমদ পুৰুষসকলৰ সািাৰণ ছপাচাক হয়,
ছতবনহ’ছল ছসইব াৰ পৰা নাৰীসকলক মনবষি কৰা হ’ব... তাৰ মপছত ছতবেবত
লকবছ: িমদ ছপাচাকত পদভা কম হয় আৰু পুৰুষৰ লগত সামঞ্জসয থাবক,
1

ছতবনহ’ছল দু া মবববচনাত ইয়াৰ পৰা নাৰীসকলক মনবষি কৰা হ’ব”। সমাপ্ত।
৫. নাৰী ৰৰ পৰা ওবলাৱাৰ সময়ত দৃ মি আকষভণকাৰী ছসৌন্দিভ গ্ৰহণ নকমৰব,
অনযথা (মনমষে) ছসৌন্দিভ প্ৰকােকাৰী নাৰীসকলৰ অন্তভূ ভি হ’ব।
মদ্বতীয়: পদভাৰ অথভ, ইয়াৰ দলীল-প্ৰমাণ আৰু উপকামৰতা:
পদভাৰ অথভ লহবছ নাৰীবয় মনজ েৰীৰক পৰ-পুৰুষৰ পৰা ঢামক ৰো, এবনকুৱা
বযমিৰ পৰা মিসকল তাইৰ মাহৰাম নহয়। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َّ
َ َ َ َ ُ أ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ أ َ َ أ َ أ أ َ ُ ُ َّ َ َ ٰ ُ ُ َّ َ َ ُ أ
رين زرينتَ ُه َّن إرَل
ۡضبن رِبمررهرن لَع جيوب ر رهنۖٗ وَل يبد
﴿وَل يبدرين زرينتهن إرَل ما ظهر مرنهاۖٗ وّل ر
َ
َ
َ
َ َ
َ ٓ
َ
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
ٓ
أ
َ
َ
ُ
أ
]١٣ :ِلر ُ ُعوتل ر ره َّن أ أو َءابَائ ر ره َّن أ أو َءابَاءر ُب ُعوتلرهر َّن أ أو أ أب َنائ ر ره َّن أ أو أبناءر ُبعوتل ر ره َّن أ أو إ رخوٰن ر ره َّن﴾ [انلور
“আৰু মিমেমন সািাৰণত প্ৰকাে পায় তাৰ বামহবৰ মসহঁতৰ ছসৌন্দিভ মসহঁবত
প্ৰকাে নকমৰব। মসহঁবত ছিন মসহঁতৰ ওড়নাৰ দ্বাৰা বিবদেক আবৃ ত কমৰ
ৰাবে। আৰু মসহঁবত মনজৰ স্বামী, মপতা, েশুৰ, মনজৰ সন্তান, বা স্বামীৰ সন্তান
1

মাজমুউল ফাতাৱা: (২২/১৪৮-১৪৯/১৫৫)

মুমমনা নাৰীসকলৰ বাবব মববেষ মবমি-মবিান

43

আৰু মনজ ভাতৃৰ বামহবৰ ছসৌন্দিভ প্ৰকাে নকমৰব”। [ আন-নূ ৰ, আয়াত: ৩১]
ছতওঁ আন িাইত লকবছ:

ٓ
ُ ُ َ َ َ أ ُ َ َ ّٗ َ أ
َ
]٨١ :اب﴾ [االحزاب
ِۚ ٖ ﴿ِإَوذا سأتلُ ُموه َّن متٰعا فسلوه َّن مرن َو َراءر حرج

“আৰু ছিমতয়া ছতামাবলাবক মসহঁতৰ ওচৰত মকবা মবচামৰবা, ছতমতয়া মহজাবৰ
আঁৰত থামক মসহঁতৰ ওচৰত মবচামৰবা”। [ আল-আহিাব, আয়াত: ৫৩]
আয়াতত বযৱহাৰ ছহাৱা মহজাবৰ দ্বাৰা ছদৱাল অথবা দু ৱাৰ অথবা ছপাচাক
বুবজাৱা লহবছ। আয়াতব া িমদও নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ স্ত্ৰীসকলক
উবেেয কমৰ নামিল লহবছ; মকন্তু ইয়াত সকবলা মুমমন নাৰীবয়ই অন্তভূ ভি; মিবহতু
ইয়াত আল্লাবহ ইয়াৰ কাৰণব াও বণভনা কমৰবছ:
َ ُ َ
ُُ ُ
ُ ُ
]٨١ :﴿ذٰل رك أم أ أط َه ُر ل رقلوبرك أم َوقلوب ر ره َّنۚٓ﴾ [االحزاب
“এইব াবৱ ছতামাবলাকৰ আৰু মসহঁতৰ অন্তৰৰ বাবব অমিক পমৱত্রতা”। [ আলআহিাব, আয়াত: ৫৩]
আৰু অন্তৰৰ পমৱত্রতা সকবলাবৰ প্ৰবয়াজন, ছসবয় এই হুকুম সকবলাবৰ বাবব
সমান। আল্লাহ তা‘আলাই আৰু লকবছ:
َ َ َ َ ُّ َ َّ ُّ ُ ِ َ أ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ أ ُ أ َ ُ أ
َ
َٰٓ ﴿
﴾ٓۚرني َعل أي ره َّن مرن َجلٰبريب ر ره َّن
ج وبنات ر ون رساءر ٱلمؤ رمن رني يدن
يأيها ٱنل رِب قل رۡلزو ٰ ر
]٨٥ :[االحزاب
“ছহ নবী, তুমম ছতামাৰ স্ত্ৰী, কনযা আৰু মুমমনা নাৰীসকলক লক মদয়া, ‘মসহঁবত
ছিন মসহঁতৰ মজলবাবৰ মকছু অংে মনজৰ ওপৰত ওবলামাই ৰাবে”। [ আলআহিাব, আয়াত: ৫৯]
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “মজলবাব অথভ লহবছ
অৱগুণ্ঠন বা ছবাৰকা। ইববন মাছ‘উবদ এইব াবক চাদৰ বুমল লকবছ। আৰু
সািাৰণবত ইয়াক ছকাৱা হয়: ইিাৰ। ডাঙৰ ইিাৰ মিব া মূ ৰ আৰু ছগাব ই
েৰীৰ ঢামক ৰাবে। আবু উবায়দাহ প্ৰমুবে লকবছ: ইিাৰ মূ ৰৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ
ফাবল ওবলামাই ৰো হয়, িাৰ ফলত চুকুৰ বামহবৰ আন এবকা ছদো নািায়।
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মনক্বাব ইয়াবৰই এ া প্ৰকাৰ। সমাপ্ত ।
মাহৰামৰ বামহবৰ পৰ-পুৰুষৰ পৰা নাৰীসকবল ছচহাৰা ঢামক ৰোৰ হাদীছ।
আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাই লকবছ:

 فإذا حاذوا بنا،«اكن الركبان يمرون بنا وحنن مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حمرمات

» فإذا جاوزنا كشفناه،سدلت إحدانا جلبابها من رأسها ىلع وجهها

“আমম নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ লগত ইহৰাম অৱস্থাত আমছবলা,
আবৰাহীসকল আমাৰ ওচবৰমদ অমতক্ৰম কমৰমছল। ছিমতয়া ছতওঁবলাবক আমাৰ
ওচৰ লহমছল, আমম প্ৰবতযবকই মজলবাব মূ ৰৰ ওপৰৰ পৰা মুেমণ্ডলত ওবলামাই
মদমছবলা, আবকৌ ছিমতয়া ছতওঁবলাক আমাক পাৰ কমৰমছল ছতমতয়া আমম
মুেমণ্ডল প্ৰকাে কমৰবছা”।2
মাহৰামৰ বামহবৰ অনযানয পুৰুষসকলৰ পৰা নাৰীসকবল ছচহাৰা ঢামক ৰোৰ
দলীল ছকাৰআন আৰু ছু ন্নাহত বহুবতা আবছ, ছসবয় মুছমলম ভমন মহচাবপ মই
ছতামাক ছকইবা াও মকতাব অিযয়নৰ উপবদে মদওঁ: শ্বাইেুল ইছলাম ইববন
তাইমময়যাহ ৰমচত  حجاب املرأة ولباسها يف الصالةশ্বাইে আব্দু ল আজীজ ইববন
আব্দু ল্লাহ ইববন বাজ ৰমচত  حكم السفور واحلجابহামুদ ইববন আব্দু ল্লাহ
তুওৱাইমজমৰ ৰমচত الصارم املشهور على املفتونني بالسفورআৰু শ্বাইে মুহাম্মাদ
ইববন ছবলহ আল-উছাইমমন ৰমচত  رسالة احلجابমকতাবসমূ হ পমঢ়বলল পৰামেভ
মদবলা। এই মকতাবসমূ হত মি আবছ ছসইমেমনবয় িবথি।
ছহ মুছমলম ভমন, মিসকল আমলবম লকবছ, মুেমণ্ডল েুমল ৰো লবি, িমদও
মসহঁতৰ কথা দু বভল, তথামপও ছতওঁবলাবক মনৰাপোৰ চতভ আবৰাপ কমৰবছ।
আৰু মফতনাৰ ছকাবনা মনৰাপো নাই, মববেষলক এই িু গত, ি’ত নাৰী আৰু
পুৰুষৰ মাজত দ্বীন সু ৰিাৰ ছপ্ৰৰণা কমম লগবছ, কমম লগবছ লাজ-হায়া।
1

মাজমুউল ফাতাৱা: (২২/১১০-১১১)

2

আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৮৩৩; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২৯৩৫; আহমদ (৬/৩০)
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আনহাবত মফতনাৰ ফাবল আহ্বানকাৰীৰ সংেযা বৃ মে পাইবছ, লগবত নাৰীবয়ও
ছচহাৰাত মবমভন্নভাবৱ ছসৌন্দিভ গ্ৰহণ কবৰ, মিব া প্ৰকৃতবত মফতনাৰ ফাবলই
আহ্বান কবৰ।
ছহ মুছমলম ভমন, তুমম ইয়াৰ পৰা মবৰত থকা, মফতনাৰ পৰা সু ৰিাদানকাৰী
মহজাব বযৱহাৰ কৰা। আগৰ িু গৰ আৰু এই িু গৰ ছকাবনা আমলবম বতভমান
িু গত নাৰীসকবল ছি মফতনাত পমতত লহবছ ইয়াৰ লবিতা মদয়া নাই। আৰু
মুছমলম নাৰীসকবল মানু হক ছদেুৱাবলল মি পদভা পমৰিান কবৰ ছসইব াও ছকাবনা
আমলবম অনু বমাদন মদয়া নাই। আন মকছু মান নাৰী, মিসকবল পদভাৰ ছিত্রত
মনফাক্ব কবৰ ছিমতয়া পদভাৰ সমাজত থাবক ছতমতয়া পদভা কবৰ আবকৌ পদভাহীন
পমৰবৱেত গ’ছল পদভা তযাগ কবৰ। আবকৌ মকছু মান নাৰী ৰাজহুৱা স্থানত পদভা
কবৰ; মকন্তু ছিমতয়া ছকাবনা মাবকভ অথবা হমস্পতালত িায় অথবা ছকাবনা
অলংকাৰ লতয়াৰকাৰীৰ লগত কথা কয় অথবা ছকাবনা দমজভৰ লগত কথা কয়,
ছতমতয়া তাই ছচহাৰা আৰু বাহু েুবল ছিন স্বামী অথবা ছকাবনা মাহৰামৰ লগত
কথা পামত আবছ। এই জাতীয় কমভত মলপ্ত নাৰীসকবল আল্লাহক ভয় কৰা
উমচত। আবকৌ বামহৰৰ পৰা অহা মকছু মান নাৰীক আমম ছদমেবলল পাওঁ ছেন
ছিমতয়া ছদেৰ মাম ত লযান্ড কবৰ ছতমতয়া মসহঁবত মহজাব পমৰিান কবৰ, এবন
লাবগ ছিন মহজাব পমৰিান কৰা এ া ছদেীয় কালচাৰ, শ্বৰয়ী ছকাবনা মবষয়
নহয়।
ছহ মুছমলম নাৰী, বযামিত আক্ৰান্ত অন্তৰ আৰু কুকুৰ ছশ্ৰণীৰ মানু হৰ মবষাি
দৃ মিৰ পৰা পদভাই ছতামাক সু ৰিা মদব। মসহঁত ছতামাৰ পৰা মনৰাে হ’ব।
এবতবক, তুমম পদভাক জৰুৰী কমৰ ছলাৱা আৰু ইয়াক মজবুতলক িাৰণ কৰা।
তুমম অপ্ৰচাৰৰ মচকাৰ নহ’বা, মিসকবল পদভাৰ মবৰুবে িু ে ছ াষণা কমৰবছ
অথবা নাৰীক তাইৰ মিভদাৰ আসনৰ পৰা মবচুযত কমৰবছ, কাৰণ মসহঁবত
ছতামাৰ অমনি মবচাবৰ। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َّ َ َّ َ َّ ُ ُ َ
ّٗ ت أَن تَ رميلُوا ْ َم أي اًل َع
]٧٩ :ظريما﴾ [النساء
﴿وي رريد ٱَّل
رين يَتب ر ُعون ٱلش َه َو ٰ ر
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“আৰু মিহঁবত প্ৰবৃ মেৰ অনু সৰণ কবৰ মসহঁবত মবচাবৰ ছি, ছতামাবলাবক
প্ৰৱলভাবৱ (সতযৰ পৰা) মবচুযত ছহাৱা”। [ আন-মনছা, আয়াত: ২৭]
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পঞ্চম পমৰবেদ
নাৰীসকলৰ ছালাত সংক্ৰান্ত মববেষ মবিান
ছহ মুছমলম নাৰী, ছালাতৰ সকবলা চতভ, ৰুকন আৰু ওৱামজবসহ উেম সময়ত
ছালাত আদায় কৰা। আল্লাহ তা‘আলাই মুমমনসকলৰ মাতৃসকলক (নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ স্ত্ৰীসকলক) উবেেয কমৰ লকবছ:
َّ ﴿ َوأَق أرم َن
َ ٱلصلَ ٰوةَ َو َءات
َ َّ ٱلز َك ٰوةَ َوأَط أرع َن
ُ َ ٱَّلل َو َر ُس
َّ رني
]١١ :ول﴾ [االحزاب
“আৰু ছতামাবলাবক ছালাত কাবয়ম কৰা, িাকাত প্ৰদান কৰা আৰু আল্লাহ আৰু
ছতওঁৰ ৰাছু লৰ আনু গতয কৰা”। [ আল-আহিাব, আয়াত: ৩৩]
এই মনবদভে সকবলা মুছমলম নাৰীৰ বাবব সমানভাবৱ প্ৰবিাজয। কাৰণ, ছালাত
ইছলামৰ মদ্বতীয় ৰুকন, ইছলামৰ প্ৰিান েম্ভ। ছালাত তযাগ কৰা কুফৰী, মিব া
মানু হক ইছলামৰ পৰা বমহষ্কাৰ কমৰ মদবয়। িাৰ ছালাত নাই মস নাৰীবয়ই হওক
বা পুৰুবষ হওক দ্বীন আৰু ইছলামত তাৰ ছকাবনা অংে নাই। শ্বৰ‘ঈ
কাৰণমবহীন ছালাত মবলম্ব কৰা ছালাত মবনি কৰাৰ অন্তভূ ভি। আল্লাহ

তা‘আলাই লকবছ:
َّ
َ َ َ ۢ َ أ أ َ أ ٌ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َّ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ أ
ََ َ َ
 إرَل َمن٥٩ ت ف َس أوف يَلق أون غ ًّيا
﴿فخلف رمن بع ردهرم خلف أضاعوا ٱلصلوة وٱتبعوا ٱلشهو ٰ ر
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ّٗ َ ُ ْ َ َٰٓ َ َ أ ُ ُ َ أ َ َ َ أ َ َ َ أ
]٠٦ ،٨٥ :﴾ [مريم٦٠ ٱۡل َّنة َوَل ُيظل ُمون شيا
تاب وءامن وع رمل صل رحا فأولئ ر يدخلون
“মসহঁতৰ মপছত আমহবল এবন এক অসৎ বংেিৰ মিসকবল ছালাত মবনি
কমৰবল আৰু কুপ্ৰবৃ মেৰ অনু সৰণ কমৰবল। এবতবক অমতেীবে মসহঁবত
জাহান্নামৰ োমে প্ৰতযি কমৰব, মকন্তু ছসইসকল ছলাকৰ বামহবৰ মিসকবল
তওবা কমৰবছ, ঈমান এমনবছ আৰু সৎকমভ কমৰবছ, ছতওঁবলাবকই জান্নাতত
প্ৰবৱে কমৰব আৰু ছতওঁবলাকৰ প্ৰমত ছকাবনা িু লুম কৰা নহ’ব”। [ মাৰয়াম,
আয়াত: ৫৯-৬০]
হামফজ ইববন কাছীৰ ৰামহমাহুল্লাবহ মুফামেৰসকলৰ এ া জামা‘আতৰ পৰা
বণভনা কমৰবছ: ছালাত মবনি কৰাৰ অথভ, ছালাতৰ সময় নি কৰা, ছিবন সময়ৰ
ছেষত ছালাত আদায় কৰা। আয়াতত থকা ‘গাঈ’ েব্দৰ অথভ কমৰবছ ছলাকচান

মুমমনা নাৰীসকলৰ বাবব মববেষ মবমি-মবিান

48

আৰু িমতগ্ৰেতা। আবকৌ ছকাবনাবাই ইয়াৰ বযােযা কমৰবছ: জাহান্নামৰ এ া
িাই।
নাৰীৰ ছালাতৰ মকছু মান মবিান পুৰুষৰ ছালাতৰ পৰা মভন্ন, মিব া তলত দামঙ
িৰা হ’ল:
১. নাৰীসকলৰ ছালাতত আজান আৰু ইকামত নাই:
আজানৰ বাবব উচ্চস্বৰ জৰুৰী, নাৰীসকলৰ বাবব উচ্চস্বৰ কৰা লবি নহয় ছসবয়
ছতওঁবলাকৰ আজান আৰু ইকামত লবি নাই। ছতওঁবলাবক আজান আৰু
ইকামত মদবলও মবশুে নহ’ব। ‘মুগমন (নামক মকতাপ)ত’: (২/৬৮) (ইববন
কুদামাই লকবছ: “আমম নাজাবনা এই মবষবয় কাবৰা মদ্বমত আবছ বুমল”।
২. ছালাতৰ সময়ত নাৰীৰ মুেমণ্ডলৰ বামহবৰ ছগাব ই েৰীৰ ঢামক ৰো:
ছালাতত নাৰীৰ ছচহাৰাৰ বামহবৰ ছগাব ই েৰীৰ ছতৰ, মকন্তু হাত আৰু ভমৰৰ
মবষবয় মদ্বমত আবছ িমদ পৰ-পুৰুবষ তাইক ছনবদবে। গায়ৰ মাহৰাম বা পৰপুৰুষৰ ছদোৰ সম্ভাৱনা থামকবল ছচহাৰা, হাত আৰু ভমৰ ঢামক ৰো ওৱামজব।
ছিবনলক ছালাতৰ বামহৰবতা এইববাৰ অঙ্গ পুৰুষৰ পৰা পদভা কৰা ওৱামজব।
এবতবক, ছালাতৰ সময়ত মূ ৰ, গলিন আৰু ছগাব ই েৰীৰ সম্পূ ণভ ভমৰসহ
ঢামক ৰো জৰুৰী। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

» إال خبمار-  من بلغت احليض: يعين- «ال يقبل اهلل صالة حائض

“হাবয়জা (ঋতুমতী) নাৰীৰ ছালাত উড়নামবহীন গ্ৰহণ কৰা নহয়”।1 অথভাৎ ঋতু
আৰম্ভ ছহাৱা এবন প্ৰাপ্তবয়স্কা নাৰীৰ ছালাত। উড়নাৰ দ্বাৰা উবেেয মূ ৰ আৰু
গলিন আোদনকাৰী কাবপাৰ। উবম্ম ছালামাহ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা
বমণভত, ছতবেবত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামক সু মিবল, নাৰীবয় ছচালা আৰু
উড়না পমৰিান কমৰ ছালাত আদায় কমৰব পাবৰ ছনমক িমদ তলত ছকাবনা

1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ৩৭৭); আবু দাউদ, হাদীছ নং ৬৪১; ইববন মাজাহ; হাদীছ নং ৬৫৫;
আহমদ (৬/২৫৯)
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কাবপাৰ পমৰিান নকবৰ? ছতবেবত ক’ছল:

»«إذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور قدميها

“িমদ ছচালা পিভাপ্ত হয় মিব া তাইৰ ভমৰ ঢামক লয়”।1 ছতবন্ত উড়না আৰু
ছচালাবৰ ছালাত আদায় কৰা মবশুে।
এই দু া হাদীবছ প্ৰমাণ কবৰ ছি, ছালাতত নাৰীৰ মূ ৰ আৰু গলিন ঢামক ৰো
জৰুৰী, ছিবনলক আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু আনহাৰ বমণভত হাদীছৰ দ্বাৰা ইয়াৰ প্ৰমাণ
ছপাৱা িায়। তাইৰ ভমৰৰ বমহৰাংে পিভন্ত েৰীৰৰ অংেও ঢামক ৰো জৰুৰী,
মিব া উবম্ম ছালামাৰ হাদীছত বমণভত লহবছ। িমদ পৰ-পুৰুবষ ছনবদবে ছতবন্ত
ছচহাৰা উন্মু ি ৰো লবি, এই মবষবয় সকবলা আহবল ইল্ম একমত।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “কাৰণ নাৰীবয়
অকলেৰীয়া ছালাত আদায় কমৰবল উড়না বযৱহাৰ কৰাৰ মনবদভে মদয়া লহবছ,
ছালাতৰ বামহবৰ অনযানয সময়ত মনজ ৰবত মূ ৰ উন্মু ি ৰো লবি। এবতবক,
ছালাতত ছপাচাক গ্ৰহণ কৰা আল্লাহৰ হক। ছকাবনা বযমিৰ পবি উলঙ্গাৱস্থাত
কা‘বা তাওৱাফ কৰা লবি নহয়, িমদও ছসইব া ৰামতৰ অিকাৰত
অকলেৰীয়াভাবৱ হয়। এইদবৰ অকলেৰীয়া হবলও উলঙ্গ অৱস্থাত ছালাত
আদায় কৰা মিক নহয়... তাৰ মপছত ছতওঁ লকবছ: ছালাতত ছতৰ ঢামক ৰোৰ
মবষয়ব া দৃ মিৰ লগত সম্পৃ ি নহয়, দৃ মি ছৰাি কৰাৰ লগবতা নহয়, আৰু দৃ মি
আকষভণ কৰাৰ লগবতা নহয়”।2 সমাপ্ত।
‘মুগমন’ মকতাবত: (২/৩২৮) ইববন কুদামাই লকবছ: “স্বািীন নাৰীৰ ছগাব ই
েৰীৰ ছালাতত ঢামক ৰো জৰুৰী, িমদ ইয়াৰ ছকাবনা অংে েুমল িায় ছতবন্ত
ছালাত শুে নহ’ব, মকন্তু কম হ’ছল সমসযা নহয়। এই কথাই লকবছ ইমাম
মামলক, আওিা‘ঈ আৰু শ্বাবফ‘ঈ।

1

আবু দাউদ, হাদীছ নং ৬৪০; মামলক, হাদীছ নং ৩২৬

2

মাজমুউল ফাতাৱা: (২২/১১৩-১১৪)
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1
৩. ৰুকু আৰু ছাজদাত নাৰীবয় েৰীৰ গুচাই ৰামেব:

‘মুগমনত’: (২/২৫৮) ইবনু কুদামাই লকবছ: “ৰুকু আৰু ছাজদাত নাৰীবয় তাইৰ
েৰীৰ গুচাই ৰামেব, এ া অংগৰ পৰা আনব া অংগ পৃথক নাৰামেব, আসন
কমৰ বমহব অথবা তাৱাৰুভক বা ইফমতৰাশ্ব (বাও ভমৰ পামৰ ছসাঁ ভমৰ মথয়লক
ৰো)ৰ পমৰববতভ তাইৰ দু ই ভমৰ ছসাঁ ফাবলবৰ বামহৰ কমৰব, কাৰণ এইব া
তাইৰ বাবব অমিক আোদনকাৰী”।
নৱৱী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-মাজমু’: (৩/৪৫৫) গ্ৰন্থত লকবছ: “শ্বাবফঈ
ৰামহমাহুল্লাহ আল-মুেতাছাৰ গ্ৰন্থত লকবছ: ছালাতৰ কমভসমূ হত নাৰী আৰু
পুৰুষৰ মাজত ছকাবনা পাথভকয নাই, মকন্তু নাৰীৰ এ া অংগ আন এ া অংগৰ
লগত মমলাই ৰো মুোহাব। অথবা ছাজদাত তাইৰ ছপ উৰুৰ লগত মমলাই
ৰামেব ছিবনলক অমিক পদভা হয়, এইব াবৱই মই তাইৰ বাবব পছন্দ কবৰা ৰুকু
অৱস্থাত আৰু পূ ণভ ছালাতত”। সমাপ্ত।
(মবশুে কথাব া লহবছ ‘নাৰী আৰু পুৰুষৰ ছালাতত ছকাবনা পাথভকয নাই’।
চাওক ইববন উছামীন ৰামহমাহুল্লাহৰ ‘আশ্ব-শ্বাৰহুল মুমমত’ ৩/৩০৩-৩০৪.
আলবানী ৰামহমাহুল্লাহৰ ‘মছফাতু ছালামতন নাবী’ পৃেঃ ১৮৯) (অনু বাদক)
৪. নাৰীৰ ইমামমতত নাৰীসকলৰ জামা‘আত কৰা:
নাৰীসকলৰ জামা‘আত মসহঁতৰ কাবৰা ইমামমতত লবি ছন অলবি এই মবষবয়
মদ্বমত আবছ, মকছু মান আমলবম লবি বুমল লকবছ, আবকৌ মকছু মান আমলবম অলবি
বুমল লকবছ। অমিকাংে আমলমৰ মবত এবন কৰাত ছকাবনা সমসযা নাই। কাৰণ,
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম উবম্ম অৰাকাক তাইৰ ৰৰ ছলাকসকলক

ইমামমত কৰাৰ মনবদভে মদমছল2। ছকাবনাবাই লকবছ, নাৰীৰ ইমামমত মুোহাব বা
1

মবশুে কথাব া লহবছ ‘নাৰী আৰু পুৰুষৰ ছালাতত ছকাবনা পাথভকয নাই’। চাওক ইববন

উছামীন ৰামহমাহুল্লাহৰ ‘আশ্ব-শ্বাৰহুল মুমমত’ ৩/৩০৩-৩০৪. আলবানী ৰামহমাহুল্লাহৰ ‘মছফাতু
ছালামতন নাবী’ পৃ েঃ ১৮৯) (অনু বাদক)
2

বণভনা আবু দাউদৰ, ইববন েুজাইমায় ছহীহ বু মল লকবছ।
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পছন্দনীয় নহয়, আবকৌ ছকাবনাবাই লকবছ মাকৰূহ। ছকাবনাবাই লকবছ
নাৰীসকলৰ ইমামমত নফল ছালাতত লবি, মকন্তু ফৰজ ছালাতত লবি নহয়।
মসহঁতৰ জামাত কৰা মুোহাব এইব াবৱই হয়বতা মবশুে মত।1
আৰু পৰ-পুৰুবষ নু শুমনবল নাৰীবয় উচ্চস্ববৰ মকৰাআত কমৰব পাবৰ।
৫. নাৰীসকলৰ বাবব মছমজদত ছালাত আদায়ৰ কাৰবণ ৰৰ পৰা ওবলাৱা
লবি:
মছমজদত পুৰুষসকলৰ জামাআতত ছালাত আদায়ৰ বাবব নাৰীসকলৰ ৰৰ
পৰা বামহৰ ছহাৱা লবি, মকন্তু মসহঁতৰ ছালাত ৰত আদায় কৰাব াবহ উেম।
ইমাম মুছমলবম ছতওঁৰ ছহীহ গ্ৰন্থত বণভনা কমৰবছ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

»«ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل

“ছতামাবলাবক আল্লাহৰ বামন্দসকলক আল্লাহৰ মছমজদৰ পৰা মনবষি নকমৰবা”।2
আন এ া হাদীছত ছতবেবত লকবছ:

» وبيوتهن خري هلن،«ال تمنعوا النساء أن خيرجن إىل املساجد

“নাৰীসকলক মছমজদত িাবলল ছতামাবলাবক মনবষি নকমৰবা, মকন্তু মসহঁতৰ
বাবব মসহঁতৰ বৰই উেম”।3
উবল্লেয ছি, পদভাৰ বাবব নাৰীসকলৰ

ৰবত অৱস্থান আৰু তাবতই ছালাত

আদায় কৰা মসহঁতৰ বাবব উেম।
ছালাতৰ বাবব মছমজদত ছিাৱাৰ সময়ত মনবনাি আদবসমূ হ মামনব লামগব:
1

এই সম্পবকভ আৰু সমববেষ জামনবলল চাওক: ‘মুগমন’: (২/২০২), আল-মাজমু মলন নাৱাৱী:
(৪/৮৪ ও ৮৫)

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৮৫৮; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৪৪২; মতৰমমজী, হাদীচ নং ৫৭০;
নাছাঈ, হাদীছ নং ৭০৬; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৫৬৮; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৬;
আহমদ: (২/৩৬); দাবৰমী, হাদীছ নং ৪৪২

3

আবু দাউদ, হাদীছ নং ৫৬৭
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 নাৰীবয় কাবপাৰ আৰু পমৰপূ ণভ পদভাৰ দ্বাৰা আোমদত থামকব লামগব, আইশ্বা
ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাই লকবছ:

«اكن النساء يصلني مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثم ينرصفن متلفعات بمروطهن ما
»يعرفن من الغلس
“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ লগত নাৰীসকবলও ছালাত আদায় কমৰমছল,
তাৰ মপছত মসহঁবত মসহঁতৰ চাদবৰবৰ আোমদত লহ উভমতমছল, অিকাৰৰ বাবব
মসহঁতক মচমন ছপাৱা নলগমছল”।

1

 সু গমি বযৱহাৰ নকমৰব: নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

» وَلخرجن تفالت،«ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل

“আল্লাহৰ বামন্দসকলক আল্লাহৰ মছমজদত িাবলল মনবষি নকমৰবা, আৰু
অৱেযই মসহঁবত সু গমি তযাগ কমৰ বামহৰ ছহাৱা উমচত”।2
আবু হুৰাইৰা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত, ছতওঁ লকবছ, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাম লকবছ:

»«أيما امرأة أصابت خبورا فال تشهدن معنا العشاء اآلخرة

“মি নাৰীবয় সু গমি স্পেভ কমৰবছ, তাই ছিন আমাৰ লগত ইশ্বা (ছালাত)ত
উপমস্থত নহয়”।3
ইমাম মুছমলম ৰামহমাহুল্লাবহ বণভনা কমৰবছ, ইববন মাছ‘উদৰ স্ত্ৰী জয়নাবব লকবছ,
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম আমাক লকবছ:

»«إذا شهدت إحداكن املسجد فال تمس طيبا

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৮২৯; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৬৪৫; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৫৩;
নাছাঈ, হাদীছ নং ৫৪৫; আাবু দাউদ , হাদীছ নং ৪২৩; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬৬৯;
আহমদ: (৬/২৫৯), মামলক: (৪), দাবৰমী, হাদীছ নং ১২১৬

2

আবু দাউদ, হাদীছ নং ৫৬৫; আহমদ: (২/৪৩৮), দাবৰমী, হাদীছ নং ১২৭৯

3

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৪৪৪; নাছাঈ, হাদীছ নং ৫১২৮; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৪১৭৫;
আহমদ: (২/২০৪)
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“ছতামাবলাকৰ ছকাবনাবাই ছিমতয়া মছমজদত উপমস্থত হয়, মস ছিন সু গমি স্পেভ
নকবৰ”।1
ইমাম শ্বাওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘নাইলু ল আওতাৰ’: (৩/১৪০ আৰু ১৪১) গ্ৰন্থত
লকবছ: এইববাৰ দলীবল প্ৰমাণ কবৰ, নাৰীসকলৰ মছমজদত ছিাৱা লবি িমদ
ইয়াৰ লগত মফতনা আৰু মফতনাক জাগ্ৰতকাৰী বস্তু নাথাবক, ছিবন সু গমি
জাতীয় বস্তু ইতযামদ। ছতওঁ আৰু লকবছ: হাদীবছ প্ৰমাণ কবৰ ছি, পুৰুবষ
নাৰীসকলক ছতমতয়া অনু মমত মদব ছিমতয়া মসহঁতৰ বামহৰ ছহাৱাত মফতনাৰ
আেংকা নাথাবক। ছিবন সু গমি অথবা অলঙ্কাৰ অথবা মিবকাবনা ছসৌন্দিভ
অৱস্থাত অনু মমত মনমদব”। সমাপ্ত।
 নাৰীসকবল ছসৌন্দিভমূলক কাবপাৰ আৰু অলঙ্কাৰৰ দ্বাৰা সু সমজ্জত লহ নু লাব:
আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাই লকবছ:
َ ُ َ َّ َ ْ َ
َ َكما، ل َ َمنَ َع ُه َّن م َن ال ْ َم َساجد،اهلل َعلَيْه َو َسلَّ َم َرأَى م َن النِّ َسا ِء َما َرأَ ْينَا
ُ ول اهلل َص َّىل
«لو أن رس
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ْ َُ ْ َََ
»منعت بنو إِْسا ِئيل نِساءها
“এমতয়া নাৰীসকবল মি অৱস্থা অৱলম্বন কমৰবছ মিব া আমম ছদমে আবছা এয়া
িমদ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ছদমেবলবহঁবতন ছতবনহ’ছল মনশ্চয়
মসহঁতক মছমজদত আমহবলল মনবষি কমৰবলবহঁবতন। ছিবনলক বনু ইছৰাঈবল
মসহঁতৰ নাৰীসকলক মনবষি কমৰমছল”।2
ইমাম শ্বাওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘নাইলু ল আওতাৰ’ গ্ৰন্থত আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু
‘আনহাৰ কথা (এমতয়া নাৰীসকবল মি অৱস্থা অৱলম্বন কমৰবছ মিব া আমম
ছদমে আবছা এয়া িমদ ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ছদমেবলবহঁবতন)
প্ৰসঙ্গত লকবছ: ইয়াৰ অথভ লহবছ, সু ন্দৰ ছপাচাক, সু গমি, ছসৌন্দিভ চচভা আৰু

ছবপদভা। প্ৰকৃতবত নবীৰ িু গত নাৰীসকবল উড়না, কাবপাৰ আৰু ছমা া চাদৰ

1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৪৪৩; নাছাঈ, হাদীছ নং ৫১৩৩; আহমদ: (৬/৩৬৩)

2

বু োৰী আৰু মুছমলম। েব্দ মুছনাবদ আহমদৰ।
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পমৰিান কমৰ ওলাইমছল”।
ইমাম ইবনু ল জাওিী ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “নাৰীসকলৰ উমচত িথাসম্ভৱ ৰৰ
পৰা বামহৰ ছনাবহাৱা, িমদও তাই মনজৰ মবষবয় মনৰাপদ হয়, মকন্তু মানু বহ তাৰ
পৰা মনৰাপদ নহয়। িমদ বামহৰ ছহাৱাৰ একান্ত প্ৰবয়াজন হয়, ছতবনহ’ছল স্বামীৰ
অনু মমত লল অপমৰেন্ন ছপাচাক পমৰিান কমৰ বামহৰ ছহাৱা উমচত। আৰু মানু হ
নথকা িাইবৰ ছোজ কামঢ়ব, প্ৰিান পথ আৰু বজাৰৰ মাবজবৰ নািাব, কণ্ঠস্বৰ
িাবত ছকাবনাবৱ নু শুবন সতকভ থামকব, বা ৰ কাবষবৰ ছোজ কামঢ়ব, বা ৰ
মাবজবৰ নহয়”।1 সমাপ্ত।
৬. োৰীত নাৰীৰ অৱস্থান আৰু অনযানয মাছআলা:
 নাৰী এজনী হ’ছল পুৰুষসকলৰ মপছফাবল অকবলই োৰীত মথয় হ’ব। কাৰণ,
আনাছ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম ছতওঁবলাকক লগত লল ছালাত আদায় কমৰবল, ছতওঁ লকবছ ছি, মই
আৰু এজন ইয়াতীম ছতবেতৰ মপছত মথয় হ’ছলা, আৰু বৃ ো মমহলাজনী
আমাৰ মপছফাবল মথয় মদবল”।2
ছতওঁৰ পৰা আৰু বমণভত আবছ, আমাৰ ৰত মই আৰু ইয়াতীম নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লামৰ মপছত ছালাত পমঢ়বছা, আৰু ছমাৰ মা উবম্ম ছু লাইম আমাৰ
মপছফাবল আমছল”।3
িমদ উপমস্থত নাৰীসকলৰ সংেযা ছবমছ হয়, ছতবনহ’ছল মসহঁবত পুৰুষসকলৰ

1

আহকামুন মনছা (পৃ . ৩৯)

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৩৭৩; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৬৫৮; মতৰমমজী, হাদীছ নং ২৩৪;
নাছাঈ, হাদীছ নং ৮০১; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৬১২; আহমদ: (৩/১৩১; মামলক, হাদীছ নং
৩৬২; দাবৰমী, হাদীছ নং ১২৮৭

3

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৬৯৪; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৬৬০; মতৰমমজী, হাদীছ নং ২৩৪;
নাছাঈ, হাদীছ নং ৮০১; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৬১২; মামলক, হাদীছ নং ৩৬২; দাবৰমী,
হাদীছ নং ১২৮৭
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মপছত এ া বা একামিক োৰীত মথয় মদব। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম মেশুসকলৰ সন্মু েত পুৰুষসকলক মথয় কৰাইমছল, মেশুসকল
পুৰুষকলৰ মপছফাবল মথয় মদমছল, আৰু নাৰীসকবল মথয় মদমছল মেশুসকলৰ
মপছফাবল। এই মবষবয় হাদীছ ইমাম আহমবদ বমণভনা কমৰবছ। আবু হুৰাইৰাহ
ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:
» ورشها أوهلا، وخري صفوف النساء آخرها، ورشها آخرها،« خري صفوف الرجال أوهلا

“পুৰুষসকলৰ বাবব সববভােম োৰী প্ৰথম োৰী, মফতনামূ লক োৰী ছেষৰ োৰী,
আৰু নাৰীসকলৰ বাবব সববভােম োৰী ছেষৰ োৰী, মফতনামূ লক োৰী প্ৰথম
োৰী”।1
এই হাদীছ দু াই প্ৰমাণ কবৰ ছি, নাৰীসকল পুৰুষসলৰ মপছফাবল
োৰীবেভাবৱ মথয় হ’ব, মসহঁতৰ মপছত মবমেন্নভাবৱ ছালাত নপমঢ়ব, ফৰজ
ছালাবতই হওক অথবা তাৰাৱীহৰ ছালাত।
 ইমাবম ছালাতত ভুল কমৰবল নাৰীসকবল ছতওঁক সতকভ কমৰব ছসাঁ হাবতবৰ
বাওঁ হাতত আ াত কমৰ (েব্দ কমৰ)। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

» وَلصفق النساء،«إذا نابكم ِف الصالة يشء فليسبح الرجال

“ছিমতয়া ছালাতত ছতামাবলাকৰ ছকাবনা সমসযা হয়, ছতমতয়া পুৰুষসকবল ছিন
তাছবীহ কয় আৰু নাৰীসকবল ছিন তাছফীক কবৰ (ছসাঁ হাতক বাওঁ হাতৰ
ওপৰত আ াত কৰাবক তাছফীক ছবাবল)”। ছালাতত ছকাবনা সমসযা হ’ছল
নাৰীসকলৰ বাবব তাছফীক কৰা লবি। সমসযাৰ এ া উদাহৰণ ছিবন: ইমাবম
ভুল কৰা, কাৰণ নাৰীৰ েব্দ পুৰুষৰ বাবব মফতনাৰ কাৰণ হ’ব পাবৰ, ছসবয়
নাৰীসকলক হাতত তাছফীক কৰাৰ মনবদভে মদয়া লহবছ, কথা ছকাৱাৰ নহয়।
1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৪৪০; মতৰমমজী, হাদীছ নং ২২৪; নাছাঈ, হাদীছ নং ৮২০’ আবু
দাউদ, হাদীছ নং ৬৭৮; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১০০০; আহমদ: (২/৪৮৫); দাবৰমী,
হাদীছ নং ১২৬৮
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 ইমাবম ছালাম মফৰাবল নাৰীসকবল দ্ৰুত মছমজদ তযাগ কমৰব, পুৰুষসকল
বমহ থামকব, িাবত পুৰুষসকবল মসহঁতক লগ নাপায়। কাৰণ, উবম্ম ছালামাই
বণভনা কমৰবছ,
ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
َّ
َّ
َُ ْ َ
َ ُكت
َ ُق ْمن،وب ِة
َ َ ِّ َّ َ
اَّلل َصىل اهلل علي ِه وسلم كن إِذا سلمن ِمن الم
ِ ول
ِ «أن النساء ِِف عه ِد رس
َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ِّ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ
اَّلل
ِ  فإِذا قام رسول،ال ما شاء اَّلل
ِ وثبت رسول
ِ اَّلل صىل اهلل علي ِه وسلم ومن صىل ِمن الرج
ُ َ ِّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ
.»صىل اهلل علي ِه وسلم قام الرجال
“ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ িু গত ফৰজৰ ছালামৰ ছেষত
নাৰীসকবল মথয় মদমছল আৰু ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাম আৰু
মিসকল পুৰুবষ ছতবেতৰ লগত ছালাত আদায় কমৰবছ ছতওঁবলাবক বমহ
থামকমছল, মা শ্বা আল্লাহ। ছিমতয়া ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাম
উমিমছল ছতমতয়া মসহঁবতও উমিমছল।”1
ইমাম িু হৰী ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “আল্লাবহই ভাল জাবন, মকন্তু আমম ভাববাঁ
2

ইয়াৰ কাৰণ নাৰীসকবল িাবত ৰত গুমচ িাবলল সিম হয়”।

আৰু ইমাম শ্বাওকানীবয় ছতবেতৰ নাইলু ল আওত্বাৰ গ্ৰন্থত (২/৩২৬) লকবছ,
এই হাদীছৰ দ্বাৰা বুজা িায় ছি, ইমামৰ বাবব মুোহাব লহবছ মুিাদীসকলৰ
অৱস্থাৰ মেয়াল কৰা, অনযায় বা হাৰামত পমতত ছহাৱাৰ সম্ভাৱনা থামকবল তাৰ
পৰা সাৱিানতা অবলম্বন কৰা, সবন্দহমূ লক মকবা

াৰ সম্ভাৱনা থামকবল তাৰ

পৰা দূ ৰত থকা, ৰ ছতা দূ ৰৰ কথা বা -পথবতা নাৰী-পুৰুষৰ একমত্রত ছহাৱাৰ
মবষয়ব া অপছন্দনীয় মহচাবপ মবববচনা কৰা।
ইমাম নাৱাৱীবয় ছতবেতৰ আল-মাজমূ ‘ গ্ৰন্থত (৩/৪৫৫) লকবছ, আৰু
মমহলাসকবল জামাতত ছালাত আদায়ৰ ছিত্রত ছকই ামান মবষয়ত
পুৰুষসকলতলক মভন্ন:

1

বু োৰী, হাদীছ নং ৮৬৬

2

ছহীহ বু োৰী, চাওক: আশ্ব-শ্বাৰহুল কাবীৰ আলাল মুকমন‘: (১/৪২২)
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এক. পুৰুষসকলৰ দবৰ জামাতত ছালাত আদায় কৰা মসহঁতৰ বাবব গুৰুত্বপূ ণভ
নহয়।
দু ই. মমহলাসকলৰ ইমাম মসহঁতৰ মাজত বৰাবৰ মথয় হ’ব (সন্মু েত নহয়)
মতমন. মমহলা িমদ এজনী হয় ছতবন্ত তাই পুৰুষৰ মপছত মথয় হ’ব, পুৰুষৰ
কাষত নহয়, মিব া পুৰুষৰ মবিানতলক মভন্ন।
চামৰ. ছিমতয়া মমহলাসকবল পুৰুষসকলৰ লগত ছালাত আদায় কমৰব ছতমতয়া
মসহঁতৰ ছেষ োৰী প্ৰথম োৰীতলক উেম।’... সমাপ্ত।
এইববাৰৰ পৰা জনা গ’ল ছি, নাৰী-পুৰুষৰ ইেমতলাত বা একমত্রত ছহাৱা
হাৰাম।
৭. ঈদৰ ছালাতত নাৰীসকলৰ বামহৰ ছহাৱাৰ মবিান:
উবম্ম ‘আমতয়যাহ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা বমণভত, ছতবেবত লকবছ:

، واحليض، العواتق:«أمرنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن خنرجهن ِف الفطر واألضىح
 ودعوة، ويشهدن اخلري-  املصىل: ويف لفظ-  فأما احليض فيعزتلن الصالة،وذوات اخلدور

»املسلمني

“ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম আমাক মনবদভে কমৰবছ ছি, আমম িাবত
ঈদু ল মফতৰ আৰু ঈদু ল আিহাত ঋতুমতী, িু ৱতী আৰু অমববামহতা
নাৰীসকলক ওলাই আবনা, মকন্তু ঋতুমতী নাৰীসকবল ছালাতৰ পৰা মবৰত
থামকব, আন এ া বণভনাত আবছ: মুছল্লীসকলৰ পৰা দূ ৰত থামকব লগবত কলযাণ
আৰু মুছমলমসকলৰ দু আত অংে গ্ৰহণ কমৰব”।1
শ্বাওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “এই হাদীছ আৰু এই িৰণৰ অনযানয হাদীবছ
স্পিভাবৱ প্ৰমাণ কবৰ ছি, দু ই ঈদৰ মদনা নাৰীসকলৰ ঈদগাহত ছিাৱাব া

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৫৬৯; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৮৯০; মতৰমমজী, হাদীছ নং ৫৩৯;
নাছাঈ, হাদীছ নং ১৫৫৮; আবু দাউদ, হাদীছ নং ১১৩৯; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৩০৭;
আহমদ (৫/৮৪); দাবৰমী, হাদীছ নং ১৬০৯
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চমৰয়তৰ মবিান, ইয়াত কুমাৰী, মবিৱা, িু ৱতী, বৃ ো, ঋতুমতীৰ মাজত ছকাবনা
পাথভকয নাই, মকন্তু িমদ ইেত পালন কৰা অৱস্থাত থাবক অথবা তাইৰ বামহৰ
হ’ছল মফতনাৰ আেংকা থাবক অথবা আন ছকাবনা সমসযা হ’ছল ছসয়া সু কীয়া
কথা”।1 সমাপ্ত।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়াই ‘মাজমু‘ ফাতাৱা’: (৬/৪৫৮ আৰু ৪৫৯)ত
লকবছ: “মুমমন নাৰীসকলক ছকাৱা লহবছ ছি, জামা‘আত আৰু জুমুআত উপমস্থত
ছহাৱাতলক ৰত ছালাত আদায় কৰাব া মসহঁতৰ বাবব অমিক উেম মকন্তু ঈদৰ
ছালাতৰ বামহবৰ। মকয়বনা ঈদত উপমস্থমতত হ’বলল মসহঁতক আবদে কৰা লহবছ,
আল্লাবহই ভাল জাবন: এয়া ছকইবা াও কাৰণত হ’ব পাবৰ,
এক. ঈদ বছৰত মাত্র দু বাৰ, ছসবয় মসহঁতৰ উপমস্থমত গ্ৰহণবিাগয, আনহাবত
জুমু‘আ আৰু জামা‘আত ছতবন নহয়।
দু ই. ঈদৰ ছালাতৰ ছকাবনা মবকল্প নাই, আনহাবত জুমু‘আ আৰু জামা‘আতৰ
মবকল্প আবছ, কাৰণ ৰত ছজাহৰ আদায় কৰাব াবৱ নাৰীৰ বাবব জুমু‘আ আদায়
কৰা সদৃ ে।
মতমন. ঈদৰ ছালাতৰ বাবব বামহৰ ছহাৱা দৰাচলবত আল্লাহৰ মিমকৰৰ বাবব
ময়দানত বামহৰ ছহাৱা, মিব া ছকইবা াও মদেত হজ্জৰ লগত মমল আবছ। এই
বাববই হাজীসকলৰ লগত মমল ৰামে হজ্জৰ সময়ত ডাঙৰ ঈদ হয়। সমাপ্ত
শ্বাবফ‘ঈসকলৰ মবত: সািাৰণ নাৰীসকবল ঈদত িাব, মববেষ মিভদাৰ অমিকাৰী
নাৰীসকবল িাব ছনাৱাবৰ।
ইমাম নাৱাৱীবয় ‘আল-মাজমু’: (৫/১৩) গ্ৰন্থত লকবছ: শ্বাবফ‘ঈ আৰু ছতওঁৰ
আচহাবব লকবছ: সািাৰণ নাৰীসকলৰ ঈদৰ ছালাতত উপমস্থত ছহাৱা মুোহাব,
সম্ভ্ৰান্ত আৰু মববেষ মিভদাৰ অমিকাৰী নাৰীসকলৰ ছালাতত বামহৰ ছহাৱা
মাকৰূহ... তাৰ মপছত লকবছ: মকন্তু মসহঁত িমদ িায় ছতবন্ত মননমানৰ কাবপাৰ

1

নাইলু ল আওতাৰ: (৩/৩০৬)
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পমৰিান কমৰ বামহৰ হ’ব, আববদনময়ী কাবপাৰ পমৰিান কমৰ ছনালাব, মসহঁতৰ
বাবব পানীৰ দ্বাৰা পমৰেন্ন ছহাৱা মুোহাব, মকন্তু সু গমি বযৱহাৰ কৰা মাকৰূহ।
এই মবিান বৃ ো আৰু মসহঁতৰ দবৰ নাৰীসকলৰ বাবব মিসকবল মববাহৰ ইো
নাই, মকন্তু িু ৱতী, সু ন্দৰী আৰু মববাহৰ ইো থকা নাৰীসকলৰ উপমস্থত ছহাৱা
মাকৰূহ। কাৰণ, এই ছিত্রত মসহঁতৰ বাবব আৰু মসহঁতৰ দ্বাৰা আন আন
ছলাকৰ মফতনাৰ আেংকা থাবক। িমদ ছকাৱা হয়, এই মবিান উবল্লমেত উবম্ম
আমতয়যাৰ হাদীছৰ মবপৰীত, ছতবন্ত আমম কম: আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা
ছহীহ বুোৰী আৰু মুছমলমত আমহবছ, ছতবেবত লকবছ: “নাৰীসকবল মি অৱস্থা
অবলম্বন কমৰবছ ছসয়া িমদ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ছদমেবলবহঁবতন
ছতবন্ত মনশ্চয় মসহঁতক মনবষি কমৰবলবহঁবতন, ছিবনলক বানী ইছৰাঈলৰ
নাৰীসকলক মনবষি কৰা লহবছ।” মদ্বতীয়বতেঃ প্ৰথম িু গৰ তুলনাত বতভমান িু গত
মফতনাৰ উপকৰণ বহুত ছবমছ। (আল্লাহ তা‘আলাই সবভজ্ঞানী)। সমাপ্ত
মই কওঁ: আমাৰ িু গৰ মফতনা আৰু ছবমছ মাৰাত্মক।
ইমাম ইবনু ল জাওিীবয় ‘আহকামুন মনছা’: (পৃ. ৩৮) গ্ৰন্থত লকবছ: আমম বণভনা
কমৰবছা ছি, নাৰীসকলৰ বামহৰ ছহাৱা লবি; মকন্তু িমদ মসহঁতৰ মনজবৰ অথবা
মসহঁতৰ দ্বাৰা আনৰ মফতনাৰ আেংকা হয় ছতবনহ’ছল বামহৰ ছনাবহাৱাই উেম।
কাৰণ, প্ৰথম িু গৰ নাৰীসকবল ছিবনলক লামলত-পামলত লহবছ ছতবনলক এই
িু গৰ নাৰীসকবল ছহাৱা নাই, পুৰুষসকলবৰা ছসই এবকই অৱস্থা”। সমাপ্ত।
অথভাৎ ছতওঁবলাক বৰ মজবুত তাক্বৱাৰ ওপৰত প্ৰমতমষ্ঠত আমছল।
ছহ মুছমলমা নাৰী, এইববাৰ উেৃ মতৰ পৰা বুজা গ’ল ছি, ঈদৰ ছালাতৰ বাবব
ছতামাৰ বামহৰ ছহাৱা চমৰয়তৰ দৃ মিত লবি, মকন্তু চতভ লহবছ পদভা আৰু সম্ভ্ৰমক
সংৰিণ কমৰ আৰু আল্লাহৰ লনক য লাভ, মুছমলমসকলৰ দু আত অংে গ্ৰহণ
আৰু ইছলামৰ মনদেভনক উচ্চ কৰাৰ ইোত বামহৰ ছহাৱা লবি, ইয়াৰ উবেেয
ছকমতয়াও ছসৌন্দিভ চচভা আৰু মফতনাৰ মুোমুমে ছহাৱা নহয়।
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ষষ্ঠ পমৰবেদ
জানািা সংক্ৰান্ত নাৰীসকলৰ মববেষ মবিান
আল্লাহ তা‘আলাই প্ৰবতযক জীৱৰ বাববই মৃতুযক অৱিামৰত কমৰ মদবছ। স্থাময়ত্ব
ছকৱলমাত্র আল্লাহৰ বাববই সংৰমিত। ছতওঁ লকবছ:
َ َ أ َ َ أ ُ َ ِ َ ُ أَ َٰ َ أ أ
ٰ ﴿ويب
]٢٧ :﴾ [الرمحن٢٧ ٱۡلك َر رام
ق وجه رب ر ذو ٱۡلل رل و ر
“আৰু বামক থামকব ছকৱল মহামমহম আৰু মহানু ভৱ ছতামাৰ প্ৰমতপালকৰ
ছচহাৰা”। [ আৰ-ৰহমান, আয়াত: ২৭]
আদম সন্তানৰ জানািাৰ লগত মকছু মান মবিান আবছ, মিববাৰ বােবায়ন কৰা
জীমৱতসকলৰ ওপৰত জৰুৰী। তাবৰ পৰা ইয়াত আমম ছকৱল নাৰীসকলৰ
লগত মববেষ জৰুৰী মকছু মান মবিান উবল্লে কমৰম ইন শ্বা আল্লাহ।
১. মৃত নাৰীক গুছল মদয়াৰ দাময়ত্ব মিবকাবনা নাৰীবৰ গ্ৰহণ কৰা ওৱামজব:
মৃত নাৰীক গুছল নাৰীবয়ই মদব, পুৰুষৰ বাবব তাইক গুছল মদয়া লবি নহয়
স্বামীৰ বামহবৰ, স্বামীৰ বাবব স্ত্ৰীক গুছল মদয়া লবি। এইদবৰ পুৰুষক গুছল
কবৰাৱাৰ দাময়ত্ব পুৰুবষ গ্ৰহণ কমৰব, নাৰীৰ বাবব তাক গুছল মদয়া লবি নহয়
স্ত্ৰীৰ বামহবৰ, স্ত্ৰীৰ বাবব মনজ স্বামীক গুছল মদয়া লবি। কাৰণ, আলী ৰামদয়াল্লাহু
‘আনহুবয় মনজ স্ত্ৰী ফামতমা মবনবত মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামক গুছল
মদবছ, এইদবৰ আছমা মবনবত উমাইবছ মনজ স্বামী আবু বকৰ ৰামদয়াল্লাহু
‘আনহুক গুছল মদবছ।
২. নাৰীসকলক পাঁচেন বগা কাবপাৰত কাফন মদয়া মুোহাব:
ইিাৰ, মিব াবৰ মননাংে আবৃ ত কৰা হয়। উড়না হ’ব মূ ৰৰ ওপৰত। কামমচ হ’ব
তাইৰ েৰীৰত। আৰু দু া মলফাফাবৰ তাইৰ ছগাব ই েৰীৰক ঢামক মদয়া হ’ব।
কাৰণ, লায়লা ছাকামফয়যাই বণভনা কমৰবছ:

 واكن أول ما،«كنت فيمن غسل أم لكثوم بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عند وفاتها

 ثم أدرجت بعد ذلك ِف اثلوب، ثم امللحفة، ثم اخلمار، ثم ادلرع،أعطانا رسول اهلل احلىق
»اآلخر
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“উবম্ম কুলছু ম মবনবত ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাম মৃতুযবৰণ কৰাৰ
মপছত মিসকবল ছতবেতক গুছল মদবছ, ছতওঁবলাকৰ মাজত মবয়া আমছবলা।
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম আমাক প্ৰথবম মিব া মদমছল, ছসয়া
আমছল ইিাৰ, তাৰ মপছত কামমচ, তাৰ মপছত উড়না, তাৰ মপছত মলফাফা,
তাৰ মপছত এইববাৰক আন এ া কাবপাবৰৰ আোমদত কমৰ মদবছা”।1
(এই হাদীছব া দু বভল। কাৰণ, ইববন হাজাবৰ লকবছেঃ ইয়াত নু হ মবন হাকীম
আচ-ছাকাফী নামৰ বণভনাকাৰীজন মজহুল। আৰু মকছু মান কাৰণ আবছ মিববাৰ
ইমাম িাইলায়ীবয় বণভনা কমৰবছ, চাওক- নাছবুৰ ৰা-য়াহেঃ ২/২৫৮) ছসবয় ইমাম
নামছৰুমেন আলবানীবয় লকবছেঃ পুৰুষ মমহলাৰ কাফনত ছকাবনা পাথভকয নাই।
চাওক, আহকামুল জানাইি অমবদউহা মললবানী মছলা নং ৪৩) (অনু বাদক)
ইমাম শ্বওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: হাদীবছ প্ৰমাণ কবৰ ছি, নাৰীৰ কাফনৰ
বাবব মবিান লহবছ ইিাৰ, কামমচ, উড়না, চাদৰ আৰু মলফাফা”।2 সমাপ্ত।
৩. মৃত নাৰীৰ চুমলৰ মবষবয় কৰণীয়:
নাৰীৰ চুমল মতমন া ছবণু গাঁমথ মপছফাবল ওবলামাই ৰামেব। কাৰণ, উবম্ম
‘আমতয়যাহ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ মজবয়কৰ গুছলৰ বণভনা মদ লকবছ:
» وألقيناه خلفها،«فضفرنا شعرها ثالثة قرون

“আমম ছতবেতৰ চুমলৰ মতমন া ছবণু গাঁমথ মপছফাবল ওবলামাই মদমছবলা”।3
৪. নাৰীসকলৰ বাবব জানািাৰ অনু সৰণ কৰাৰ মবিান:
উবম্ম ‘আমতয়যাহ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা বমণভত, ছতওঁ লকবছ:

» ولم يعزم علينا،«نهينا عن اتباع اْلنائز

“আমাক জানািাৰ অনু সৰণ কমৰবলল মনবষি কৰা লহবছ মকন্তু কবিাৰভাবৱ
1

আবু দাউদ, হাদীছ নং ৩১৫৭; আহমদ: (৬/৩৮০)

2

নাইলু ল আওতাৰ: (৪/৪২)

3

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১২০৪; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৯৩৯; মতৰমমজী, হাদীছ নং ৯৯০;
আবু দাউদ, হাদীছ নং ৩১৪৫; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৪৫৯; আহমদ: (৬/৪০৭)
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1

মনবষি কৰা নাই”।

হাদীছৰ বামহযক ভাষাই নাৰীসকলৰ বাবব জানািাৰ অনু সৰণ কৰা হাৰাম
বুজায়। আৰু উবম্ম ‘আমতয়যাৰ উমি ছি, “আমাক কবিাৰভাবৱ মনবষি কৰা
নাই” এই সম্পবকভ শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ:
“ছতওঁৰ কথাত বুজা িায় ছতওঁৰ উবেেয লহবছ, মনবষি কৰাৰ মবষয়ব া তামগদ
কৰা নাই”। এই কথা জানািাৰ অনু সৰণ কৰা হাৰাম ছহাৱাৰ পমৰপন্থী নহয়।
হ’ব পাবৰ ছতওঁ িাৰণা কমৰবছ এই মনবষিাজ্ঞা হাৰাম নহয়। এইব া ছতওঁৰ
িাৰণা, আৰু কাবৰা িাৰণা দলীল নহয়, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ
কথাবহ দলীল”।2
৫. নাৰীসকলৰ বাবব কবৰ মজয়াৰত কৰা হাৰাম:
আবু হুৰাইৰা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত:

»«أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعن زوارات القبور

“ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম কবৰ মজয়াৰতকাৰীণী নাৰীসকলৰ
ওপৰত লা‘নত (অমভোপ) কমৰবছ”।3
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “িমদ নাৰীক মজয়াৰত
কৰাৰ সু বিাগ মদয়া হয়, তাই অমস্থৰতা, মবলাপ আৰু মাতম আৰম্ভ কমৰব,
কাৰণ নাৰীসকলৰ মাজত দু বভলতা আবছ, অমিক অমস্থৰতা আৰু লিিভহীনতা।
মদ্বতীয়বত এইববাৰ কাম মৃত বযমিৰ বাবব কিৰ কাৰণ হ’ব। তৃতীয়বত নাৰীৰ
ছচহাৰা আৰু আওয়াজৰ দ্বাৰা পুৰুষসকল মফতনাত পমতত ছহাৱাৰ সম্ভাৱনা
আবছ। আন এ া হাদীছত আমহবছ:

1

»«فإنكن تفنت اليح وتؤذين امليت

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১২১৯; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৯৩৮; আবু দাউদ, হাদীছ নং
৩১৬৭; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৫৭৭; আহমদ: (৬/৪০৮)

2

মাজমুউল ফাতাৱা: (২৪/৩৫৫)

3

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১০৫৬; ইববন মাজাহ ১৫৭৬; আহমদ (২/৩৫৬)
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“কাৰণ ছতামাবলাবক জীমৱতসকলক মফতনাত আবে কৰা আৰু মৃতসকলক
কি মদয়া”।
এবতবক নাৰীসকলৰ বাবব কবৰ মজয়াৰত মফতনাৰ কাৰণ, মিব া মসহঁতৰ আৰু
পুৰুষসকলৰ মাজত মকছু মান হাৰাম মবষয়ক জন্ম মদবয়। ইয়াত মজয়াৰত কৰাৰ
মহকমবতা সু মনমশ্চত নহয়, কাৰণ মজয়াৰতৰ এবন ছকাবনা সীমা মনিভাৰণ কৰা
সম্ভৱ নহয় মিব া এইববাৰ অপৰাি জন্ম মনমদব। আবকৌ এ া মজয়াৰতক আন
এ া মজয়াৰতৰ পৰা পৃথক কৰাও সম্ভৱ নহয় ছি, এ াক জাবয়ি বুমল ছকাৱা
িাব। চমৰয়তৰ এ া নীমত লহবছ িমদ ছকাবনা মবিানৰ মহকমত ছগাপন হয় অথবা
সচৰাচৰ নহয়, ছতবনহ’ছল তাৰ সম্ভাৱয মহকমতৰ লগত মবিান সম্পৃ ি হয়।
এবতবক, হাৰাম কামৰ পথ বি কৰাৰ স্বাথভত মজয়াৰত মনমষে কৰাব াবৱ ছশ্ৰয়।
ছিবনলক, ছগাপন ছসৌন্দিভৰ ফাবল দৃ মি মদয়া হাৰাম। মকয়বনা, এইব া মফতনাৰ
কাৰণ। এইদবৰ অপমৰমচত নাৰীৰ লগত একান্ত মমলন আৰু তাইৰ ফাবল দৃ মি
ইতযামদও হাৰাম। নাৰীৰ মজয়াৰতত এবন এবকা উপকৰণ নাই মিব াবৱ
এইববাৰ ফাছাদ ছমাকামবলা কৰাত সিম। কাৰণ, মজয়াৰতত মৃত বযমিৰ বাবব
দু আৰ বামহবৰ এবকা নাই, এবতবক এইব া ৰত বমহবয়ই সম্ভৱ”।1 সমাপ্ত।
৬. মাতম বা মবলাপ কৰা হাৰাম:
মাতম লহবছ মৃত বযমিৰ ওপৰত অমস্থৰতা প্ৰকাে কমৰ উচ্চস্ববৰ মবলাপ কৰা,
কাবপাৰ মছমঙ ছপবলাৱা, গালত আ াত কৰা, মূ ৰ েুবৰাৱা, মুেমণ্ডল কলা কৰা
আৰু োমুচা, ধ্বংসক আহ্বান কৰা ইতযামদ, মিব াবৱ আল্লাহৰ মসোন্ত আৰু
তাকদীৰৰ ওপৰত অসন্তুমি আৰু অলিিভতা প্ৰমাণ কবৰ। এইববাৰ আচৰণ
হাৰাম আৰু কমবৰা গুনাহ। ছহীহ বুোৰী আৰু মুছমলমত আবছ, ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

» ودَع بدعوى اْلاهلية، وشق اْليوب،«ليس منا من لطم اخلدود

1

মাজমুউল ফাতাৱা: (২৪/৩৫৫, ৩৫৬)
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“মিবয় গালত আ াত কবৰ, কাবপাৰ মছবঙ আৰু অজ্ঞতা পমৰভাষাত মচঞঁবৰ মস
আমাৰ অন্তভূ ভি নহয়”।1
ছহীহ বুোৰী আৰু মুছমলমত আৰু আবছ:

»«أنه صىل اهلل عليه وسلم بريء من الصالقة واحلالقة والشاقة

“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাম ছা-মলক্বাহ, হা-মলক্বাহ আৰু শ্বা-ক্কাহৰ পৰা
মবমুি”।2
ছা-মলক্বাহ: ছসই নাৰী, মিবয় মুমছবতৰ সময়ত উচ্চস্ববৰ মচঞঁবৰ। হা-মলক্বাহ:
ছসই নাৰী, মিবয় মুমছবতৰ সময়ত চুমল মছমঙ ছপলায়। শ্বা-ক্কাহ: ছসই নাৰী, মিবয়
মুমছবতৰ সময়ত কাবপাৰ মছমঙ ছপলায়। ছহীহ মুছমলমত বমণভত আবছ,

»«أنه صىل اهلل عليه وسلم لعن انلاحئة واملستمعة

“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম মাতমকাৰী আৰু মাতম শ্ৰৱণকাৰীক
অমভোপ কমৰবছ”।3 অথভাৎ মিবয় মনজ ইোত মাতম শুবন আৰু ইয়াক পছন্দ
কবৰ।
ছহ মুছমলম নাৰী, মুমছবতৰ সময়ত এইববাৰ হাৰাম কামৰ পৰা মবৰত থকা
একান্ত জৰুৰী, তুমম লিিভ িাৰণ কৰা আৰু ছছাৱাবৰ আো কৰা, িাবত মুছীবত
ছতামাৰ পাপ কামৰ কাফফাৰা আৰু ছনমক বৃ মেৰ কাৰণ হয়। আল্লাহ তা‘আলাই
লকবছ:
َ َ َ أ ُ َ َّ ُ َ أ ِ َ أ َ أ َ أ ُ ر َ َ أ
ُ َ ِ أ َأ َ َ أ
ِ َ َ ٰ َ َ َّ َ
﴿ونلبلونكم برَشءٖ مرن ٱۡلو رف وٱۡل
ِۗ وع ونق ٖص م َرن ٱۡلمو ٰ رل وٱۡلنف رس وٱثلمر ر
ت وب رّشر
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ٓ
ٞ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
َ
َّ
َ أ
َ ُّ ُ َّ َ َ ٓ َ َ َ أ
َ ٰٱلص
ٓ
 أ ْو َٰٓلئ ر َعل أي ره أم١٥٦ ج ُعون
 ٱَّلرين إرذا أصٰبتهم م رصيبة قالوا إرنا رَّللر ِإَونا إرّلهر رٰ ر١٥٥ ِبين
رر
 ُ َ َ ُ أٞ َ  ِ َّ ِ أ َ َ أٞ َ َ َ
َ
]١٥٧ ،١٥٥ :﴾ [اِلقرة١٥٧ محة ۖٗ َوأ ْو َٰٓلئ ر ه ُم ٱل ُم أه َت ُدون
صلوٰت مرن رب ر رهم ور
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১২৩২; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১০৩; মতৰমমজী, হাদীছ নং ৯৯৯;
নাছাঈ, হাদীছ নং ১৮৬০; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৫৮৪; আহমদ (১/৪৬৫)

2

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১০৪; নাছাঈ, হাদীছ নং ১৮৬৭; আবু দাউদ, হাদীছ নং ৩১৩০;

ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৫৮৬; আহমদ (৪/৩৯৭)
3

আবু দাউদ, হাদীছ নং ৩১২৮; আহমদ: (৩/৬৫)
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“আৰু আমম মনশ্চয় ছতামাবলাকক পৰীিা কমৰম ভয়, ছভাক আৰু জান-মাল
আৰু ফল-মূ লৰ িমতৰ দ্বাৰা। আৰু তুমম লিিভেীলসকলক সু সংবাদ মদয়া।
মিসকলক মবপদ-আপদ আক্ৰান্ত কমৰবল কয়, মনশ্চয় আমম আল্লাহৰ বাবব আৰু
মনশ্চয় আমম ছতওঁৰ ফাবলই প্ৰতযাৱতভনকাৰী। ছতওঁবলাকৰ বাববই আবছ
ছতওঁবলাকৰ প্ৰমতপালকৰ পৰা মাগমফৰাত আৰু ৰহমত আৰু ছতওঁবলাবকই
মহদায়াত প্ৰাপ্ত”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭]
হয়, ছতামাৰ বাবব ক্ৰন্দন কৰা লবি িমদ মবলাপ, আৰু হাৰাম কমভ লগবত
আল্লাহৰ ফয়চালা আৰু কুদৰতৰ ওপৰত অসন্তুমি প্ৰকাে নহয়। কাৰণ, ক্ৰন্দন
কৰা মৃত বযমিৰ প্ৰমত ৰহমত আৰু অন্তৰত নম্ৰতাৰ আলামত। মদ্বতীয়বত
ইয়াক প্ৰমতহত কৰাও সম্ভৱ নহয়, গমতবক ক্ৰন্দন কৰা লবি, বৰং মুোহাব।
আল্লাবহই সহায়কাৰী।
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সপ্তম পমৰবেদ
মছয়াম সংক্ৰান্ত নাৰীসকলৰ মবিান
ৰমজান মাহৰ মছয়াম প্ৰবতযক মুছমলম নাৰী আৰু পুৰুষৰ ওপৰত ফৰজ।
মছয়াম ইছলামৰ এ া ৰুকন আৰু মহান এ া েম্ভ। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َ َ َ ُ َ َ ُ َ ِ ُ ُ َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ أ
َ
ُ َّ َ ُ
َ لَع َّٱَّل
َٰٓ ﴿
رين مرن ق أبل رك أم ل َعلك أم
ٱلصيام كما كت رب
يأيها ٱَّلرين ءامنوا كت رب عليكم ر
َ ُ َ
]١٨٣ :﴾ [اِلقرة١٨٣ ت َّتقون
“ছহ ঈমান্দাৰসকল! ছতামাবলাকৰ ওপৰত মছয়াম ফৰজ কৰা লহবছ, ছিবনলক
ফৰজ কৰা লহমছল ছতামাবলাকৰ পূ বভৱতভীসকলৰ ওপৰত, িাবত ছতামাবলাবক
তাক্বৱা অবলম্বন কৰা”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ১৮৩]
ইয়াত  ُكتِبেব্দৰ অথভেঃ ফৰজ কৰা লহবছ। মকবোৰীৰ মাজত প্ৰাপ্তবয়স্ক ছহাৱাৰ
ছকাবনা এ া মনদেভন স্পি হ’ছলই ফৰজ মবিান পালন কৰাৰ বয়সত উপনীত
হয়, ছতমতয়াৰ পৰা তাই ফৰজ মছয়াম ৰো আৰম্ভ কমৰব। প্ৰাপবয়স্ক ছহাৱাৰ
এ া মনদেভন লহবছ ঋতু বা হাবয়জ। ঋতু ছকমতয়াবা ন বছৰত আৰম্ভ হয়; মকন্তু
মকছু মান মকবোৰীবয় মবিান নজনাৰ বাবব মছয়াম নাৰাবে, িাৰণা কবৰ তাই
সৰু। পমৰয়াবলও তাইক মছয়াম ৰোৰ মনবদভে নকবৰ, ইছলামৰ এ া ৰুকুনৰ
ছিত্রত এইব া ডাঙৰ গাফলমত। এবনকুৱা িাৰ ছিত্রত লহবছ তাইক মনশ্চয় ঋতু
তথা হাবয়জৰ আৰম্ভমণৰ পৰা মছয়াম কাজা কমৰব লামগব, িমদও দী ভ সময় হয়,
কাৰণ তাইৰ মজম্মাত মছয়াম বামক আবছ।1
কাৰ ওপৰত ৰমজান ওৱামজব?
ৰমজান মাহ প্ৰবৱে কমৰবল প্ৰাপ্তবয়স্ক, সু স্থ আৰু মনবাসস্থলত অৱস্থানকাৰী
প্ৰবতযক মুছমলম নাৰী আৰু পুৰুষৰ ওপৰত মছয়াম ৰো ওৱামজব হয়।
ছকাবনাবৱ িমদ ৰমজানৰ মাজত অসু স্থ হয় অথবা মুছামফৰ হয়, ছতওঁ পানাহাৰ
কমৰব আৰু সংেযা ছমাতামবক ছববলগ সময়ত কাজা কমৰব। আল্লাহ তা‘আলাই
1

কাজা কৰাৰ লগবত প্ৰবতযক মদনৰ মবমনময়ত মমছমকনক আিা ছা োদয মদব।
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লকবছ:
َ
َ
َ
ٞ َ َ ٰ َ َ ُ ُ َّ أ َ َ أ َ ُ أ ُ َ َ َ َ َ ا َ أ
َ ُ
﴾لَع َسف ٖر فع َّردة ِم أرن أيَّا ٍم أخ َر
﴿ف َمن شهر َد مرنكم ٱلشهر فليصمهۖٗ ومن َكن م رريضا أو
]١٨٥ :[البقرة
“এবতবক ছতামাবলাকৰ মাজত মিবয় মাহব াত উপনীত হ’ব তাৰ বাবব মছয়াম
পালন কৰা উমচত; আৰু মিবয় অসু স্থ হ’ব অথবা ভ্ৰমনত থামকব মস অনযানয
মদৱসত সংেযা পূ ৰণ কমৰব”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ১৮৫]
এইদবৰ মিবয় ৰমজানত উপনীত হয় এবন অৱস্থাত মিবয় অমত বৃ ে, মছয়াম
ৰামেবলল সিম নহয় অথবা স্থায়ীভাবৱ অসু স্থ মিব া ছকমতয়াও মিক ছহাৱাৰ
সম্ভাৱনা নাই, নাৰীবয় হওক অথবা পুৰুষ পানাহাৰ কমৰব আৰু প্ৰবতযক মদনৰ
পমৰববতভ এজন মমছকীনক আিা ছা1 ছদেীয় োদয মদব। আল্লাহ তা‘আলাই
লকবছ:

 َ َ ُ أٞ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ أ
]١٨٤ :رني﴾ [اِلقرة
ٖ ﴿ولَع ٱَّلرين ي رطيقونهۥ ف ردية طعام مرسك

“আৰু মিসকলৰ বাবব ই কিকৰ হ’ব, ছতওঁবলাকৰ কতভবয মফমদয়া -এজন
দমৰদ্ৰক োদয প্ৰদান কৰা”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ১৮৪]
আব্দু ল্লাহ ইববন আব্বাবছ লকবছ, এই মবিান এবন বৃ েবলাকৰ বাবব িাৰ সু স্থ
ছহাৱাৰ ছকাবনা সম্ভাৱনা নাই। এই কথা ইমাম বুোৰীবয় বণভনা কমৰবছ।
এইদবৰ মি বযমিৰ ছবমাৰৰ পৰা সু স্থ ছহাৱাৰ সম্ভাৱনা নাই মসও বৃ েৰ দবৰই,
ছতওঁবলাকৰ বাবব কাজা নাই মিবহতু ছতওঁবলাকৰ পবি কাজা সম্ভৱ নহয়।
মববেষ মকছু মান অপাৰগতাৰ কাৰবণ ৰমজানত নাৰীৰ পানাহাৰ কৰা লবি:
নাৰীৰ মকছু মান অপাৰগতা আবছ, মিববাৰ কাৰণত ৰমজানত পানাহাৰ কৰা
তাইৰ বাবব লবি, মকন্তু এমৰ মদয়া মছয়ামসমূ হ মপছত কাজা কমৰব লামগব।

1

এক ছা‘ ৰ সমিক পমৰমাণ লহবছ, চামৰ মুে। এক মুে লহবছ ৭৫০ মমমলমল াৰ আয়তনৰ এ া
পাত্র।
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নাৰীৰ অপাৰগতাসমূ হ মননৰূপ:
১. হাবয়জ আৰু মনফাছ: হাবয়জ আৰু মনফাছৰ সময়ত মছয়াম ৰো হাৰাম,
মপছত ছসইব া কাজা কৰা ওৱামজব। কাৰণ, আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা
বুোৰী আৰু মুছমলবম বণভনা কমৰবছ:

» وال نؤمر بقضاء الصالة،«كنا نؤمر بقضاء الصوم

“আমাক মছয়ামৰ কাজা কৰাৰ মনবদভে মদয়া লহমছল, মকন্তু ছালাত কাজা আদায়
1

কৰাৰ মনবদভে মদয়া নামছল”।

ইয়াৰ কাৰণ, এবাৰ নাৰী এজনীবয় আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু আনহাক প্ৰশ্ন কমৰবল:
ঋতুমতী নাৰীসকবল মছয়াম কাজা কমৰব, মকন্তু ছালাত কাজা নকমৰব, ইয়াৰ
কাৰণ মক? উেৰত ছতবেবত ক’ছল: এইববাৰ মবষয় অহী মনভভৰ, ছসবয় এইববাৰ
মবষয়ত অহীৰ অনু সৰণ কৰাব াবৱই মূ ল কথা।
ঋতু অৱস্থাত মছয়াম তযাগ কৰাৰ মহকমত:
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ, ‘মাজমুউল ফাতাৱা’:
(২৫/২৫১)ত লকবছ: “ঋতু অৱস্থাত মি ছতজ মনগভত হয় ছসইব া এক প্ৰকাৰ
ৰিিৰণ, মিব া তাইৰ স্বাভামৱক সু স্থতাৰ মবপৰীত। ঋতুমতী নাৰী স্বাভামৱক
অৱস্থাত মছয়াম ৰামেবলল সিম ছিমতয়া তাইৰ ছতজ মনগভত নহয়। এবতবক,
ঋতুমতী নাৰী িমদ স্বাভামৱক অৱস্থাত মছয়াম ৰাবে ছিমতয়া তাইৰ েৰীৰ পৰা
েমিোলী উপাদান (ছতজ) বামহৰ ছহাৱা বি থাবক ছতমতয়া তাইৰ মছয়ামব া
স্বাভামৱক হয়। আনহাবত িমদ ঋতু অৱস্থাত মছয়াম ৰাবে ছিমতয়া তাইৰ েৰীৰ
পৰা মনিভাস ছতজ ওলায়, মিব া েৰীৰক িয় আৰু দু বভল কবৰ, ছতমতয়া তাইৰ
মচয়ামও হ’ব অস্বাভামৱক (দু বভল)। এই বাববই নাৰীসকলক ঋতু ছেষ ছহাৱাৰ
মপছত মছয়াম কাজা কৰাৰ মনবদভে প্ৰদান কৰা লহবছ। সমাপ্ত।
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৩১৫; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৩৩৫; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৩০;
নাছাঈ, হাদীছ নং ২৩১৮; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৬২; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৬৩১;
আহমদ (৬/২৩২); দাবৰমী, হাদীছ নং ৯৮৬
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২. গভভ আৰু দু গ্ধপান: গভভ আৰু দু গ্ধপান কবৰাৱা অৱস্থাত মছয়াম ৰামেবল িমদ
নাৰী অথবা সন্তান অথবা মসহঁত উভবয় িমতগ্ৰে হয়, ছতবনহ’ছল গভভ আৰু
দু গ্ধপান কবৰাৱা অৱস্থাত পানাহাৰ কমৰব। এবতবক মি িমতৰ আেংকাত
পানাহাৰ কমৰবছ ছসইব া িমদ মেশুৰ লগত সংমিি হয়, মাকৰ লগত সম্পৃ ি
নহয়, ছতবনহ’ছল পানাহাৰ কৰা মদনৰ কাজা কমৰব আৰু প্ৰবতযক মদনৰ
মবমনময়ত এজন মমছমকনক োদয মদব। আৰু িমদ িমত নাৰীৰ লগত সংমিি
হয়, ছতবনহ’ছল ছকৱল তাইৰ কাজা কমৰবলই িবথি হ’ব। কাৰণ, গভভৱতী আৰু
দু গ্ধদানকাৰী উভয় আল্লাহৰ বাণীৰ অন্তভূ ভি। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
 َ َ ُ أٞ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ أ
]١٨٤ :رني﴾ [اِلقرة
ٖ ﴿ولَع ٱَّلرين ي رطيقونهۥ ف ردية طعام مرسك
“আৰু মিসকলৰ বাবব ই কিকৰ হ’ব, মসহঁতৰ কতভবয মফমদয়া -এজন দমৰদ্ৰক
োদয প্ৰদান কৰা”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ১৮৪]
হামফজ ইববন কামছৰ ৰামহমাহুল্লাবহ মনজ তাফছীৰ: (১/৩৭৯) গ্ৰন্থত লকবছ:
“আয়াতৰ অথভত গভভৱতী আৰু দু গ্ধদানকাৰী উভবয় অন্তভূ ি
ভ আবছ, িমদ মসহঁবত
মনজৰ প্ৰাণ অথবা সন্তানৰ ওপৰত আেংকা কবৰ”। সমাপ্ত।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: িমদ গভভৱতী তাইৰ
মেশুৰ ওপৰত আেংকা কবৰ, ছতবনহ’ছল পানাহাৰ কমৰব আৰু প্ৰবতযক মদনৰ
কাজা কমৰব লগবত প্ৰবতযক মদনৰ পমৰববতভ মমছকীনক এক মৰত`ল1 ৰুম
মদব”।2 সমাপ্ত।
মববেষ জ্ঞাতবয:
১. মুোহাজাহ নাৰী: মি নাৰীৰ ছকাবনা কাৰণত ছতজ মনগভত হয় মিব া হাবয়জ
নহয়, মিব াৰ আবলাচনা আমম আগবত কমৰবছা, তাইৰ ওপৰত মছয়াম ৰো

1

ইয়াত মৰত`ল বু মল লক সম্ভৱত: অিভ ছা বু বজাৱা লহবছ। মিব া আগবত বমণভত লহবছ।
[অনু বাদক]

2

আল-মাজমু: (২৫/৩১৮)
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জৰুৰী। ইবেহাজাৰ কাৰবণ পানাহাৰ কৰা তাইৰ বাবব লবি নহয়।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ঋতুমতী নাৰীৰ পানাহাৰ
কৰাৰ আবলাচনাৰ ছেষত লকবছ: ইবেহাজা ইয়াৰ মবপৰীত, কাৰণ ইবেহাজা
দী ভ সময় থাবক, ইয়াৰ এবন ছকাবনা সময় নাই ি’ত তাইক মছয়ামৰ মনবদভে
মদয়া হ’ব। আবকৌ ইবেহাজাৰ পৰা ৰিা ছপাৱাবৰা উপায় নাই। ইবেহাজাৰ
ছতজ লহবছ সামানয বমম দবৰ, আ াতৰ কাৰবণ বা মলদ্বাবৰবৰ ছতজিৰণ আৰু
ছবয়া সবপান ইতযামদৰ দবৰ, িাৰ ছকাবনা মনমদভি সময় নাই, ইয়াৰ পৰা মনৰাপদ
থকাও অসম্ভৱ। এবতবক, এইববাৰ হাবয়জৰ ছতজৰ দবৰ মছয়াম পালনত বাঁিা
নহয়”।1 সমাপ্ত।
২. ঋতুমতী, গভভৱতী আৰু দু গ্ধদানকাৰী নাৰী িমদ পানাহাৰ কবৰ, ছতবনহ’ছল
মসহঁতৰ ওপৰত ফৰজ লহবছ, মি ৰমজানত পানাহাৰ কমৰবছ তাৰ মপছৰ পৰা
অহা ৰমজানৰ আগবত কাজা কৰা, ছসানকাবল কাজা কৰা মুোহাব। মি পমৰমাণ
তাইৰ ওপৰত কাজা ফৰজ, পৰৱতভী ৰমজান অহাৰ ছসই ছকই া মদন িমদ বামক
থাবক, ছতবনহ’ছল এই মদনসমূ হত তাইৰ কাজা কৰা ফৰজ, িাবত মপছৰ
ৰমজানৰ কাজা থকা অৱস্থাত তাইৰ ওপৰত নতুন ৰমজান আগমন নকবৰ।
িমদ মপছৰ ৰমজানৰ কাজা নকবৰ, এবন অৱস্থাত পৰৱতভী ৰমজান আমহ িায়,
মবলম্ব কৰাৰ ছকাবনা কাৰবণা নাই, ছতবনহ’ছল তাইৰ ওপৰত কাজা কৰাৰ
লগবত প্ৰবতযক মদনৰ মবমনময়ত মমছকীনক োদয মদয়া ফৰজ, আৰু িমদ ইয়াৰ
আঁৰত ছকাবনা চমৰয়ত সঙ্গত কাৰণ থাবক ছতবনহ’ছল ছকৱল কাজা কৰা
ওৱামজব। এইদবৰ িাৰ ওপৰত কাজা আমছল ছবমাৰ অথবা ভ্ৰমণৰ কাৰবণ,
তাৰ বাববও এই এবকই হুকুম, ঋতুমতী নাৰীৰ দবৰই উপবৰাি বযােযা
ছমাতামবক।
৩. স্বামীৰ উপমস্থত থকা অৱস্থাত নাৰীৰ বাবব নফল মছয়াম ৰো জাবয়ি নহয়।

1

মাজমুউল ফাতাৱা: (২৫/২৫১)
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কাৰণ, ইমাম বুোৰী আৰু মুছমলবম আবু হুৰাইৰা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা
বণভনা কমৰবছ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

»«ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

“স্বামীৰ উপমস্থমতত ছতওঁৰ অনু মমতমবহীন ছকাবনা নাৰীৰ পবি মছয়াম ৰো
জাবয়ি নহয়”।1 আহমদ আৰু আবু দাউদৰ মকছু মান বণভনাত আবছ, ‘মকন্তু
ৰমজানৰ বামহবৰ’।
মনশ্চয় িমদ স্বামী নফল মছয়াম ৰোৰ অনু মমত মদবয় অথবা তাইৰ স্বামী উপমস্থত
নাথাবক অথবা তাইৰ স্বামীবয়ই নাই, তাইৰ বাবব নফল মছয়াম ৰো মুোহাব।
মববেষভাবৱ মি মদনসমূ হত মছয়াম ৰো মুোহাব, ছিবন ছসামবাৰ, বৃ হস্পমতবাৰ
আৰু প্ৰবতযক চন্দ্ৰ মাহৰ (১৩,১৪,১৫ তামৰেৰ) মতমন া মছয়াম, শ্বাওৱাল মাহৰ
ছয় া মছয়াম, মজল মহজ্জা মাহৰ প্ৰথম দহ মদনৰ মছয়াম, আৰাফাৰ মদনৰ মছয়াম
আৰু আশুৰাৰ মদনৰ মছয়াম ৰো আগত বা মপছত এমদন মমলাই (৯,১০ বা ১০১১) ।

মকন্তু ৰমজানৰ কাজা আদায় নকৰাললবক নফল মছয়াম পালন কৰা িথািথ
নহয়। আল্লাবহই সবভজ্ঞানী।
৪. ঋতুমতী নাৰী িমদ ৰমজান মাহত মদনৰ মিযৱতভী সময়ত পাক হয়,
ছতবনহ’ছল ছসই অৱমেি মদনব া মবৰত থামকব মকন্তু পৰৱতভীত এই মদনব াৰও
কাজা কমৰব। সময়ৰ প্ৰমত সন্মান ৰামে অৱমেি মদনব া তাইৰ মবৰত থকা
আৱেযক।

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৪৮৯৯; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১০২৬; আহমদ (২/৩১৬)
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অিম পমৰবেদ
হজ্জ আৰু ওমৰাত নাৰীৰ মববেষ মবিান
প্ৰমত বছৰ আল্লাহৰ সন্মামনত ৰ বায়তুল্লাৰ হজ্জ কৰা ছগাব ই উম্মতৰ ওপৰত
ওৱামজবব মকফায়া, অথভাৎ সকবলাবৰ ওপৰত ওৱামজব, মকন্তু মকছু সংেযক
ছলাবক আদায় কমৰবল বামকসকলৰ পৰা আদায় লহ িায়। মিববাৰ মুছমলমৰ
মাজত হজ্জৰ সকবলা চতভ ছপাৱা িায়, মসহঁতৰ ওপৰত জীৱনত এবাৰ হজ্জ
কৰা ফৰজ, আৰু অমতমৰি হজ্জ নফল। হজ্জ ইছলামৰ এ া গুৰুত্বপূ ণভ ৰুকন।
নাৰীৰ বাবব হজ্জ মজহাদ সমতুলয। আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা বমণভত,
ছতবেবত লকবছ:

» احلج والعمرة: عليهن جهاد ال قتال فيه، نعم: هل ىلع النساء جهاد ؟ قال،«يا رسول اهلل

“ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ল, নাৰীসকলৰ ওপৰত মজহাদ আবছবন? ছতবেবত ক’ছল: হয়,
মসহঁতৰ ওপৰত এবন মজহাদ আবছ ি’ত কামজয়া নাই: (অথভাৎ) হজ্জ আৰু
1

ওমৰাহ”।

আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা ইমাম বুোৰীবয় আৰু বণভনা কমৰবছ, ছতবেবত
লকবছ:

»  لكن أفضل اْلهاد حج مربور: أفال جناهد ؟ قال، نرى اْلهاد أفضل العمل،«يا رسول اهلل

“ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ল, আমম মজহাদক সববভােম আমল বুমল ভাববাঁ, আমম মজহাদ
নকমৰমবন? ছতবেবত ক’ছল: ছতামাবলাকৰ বাবব সববভােম মজহাদ লহবছ মাবৰুৰ
হজ্জ”।2

1

ইববন মাজাহ: (৩৯০১), আহমদ: (৬/১৬৫)

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৪৪৮), নাছাঈ, হাদীছ নং২৬২৮)
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হজ্জ সংক্ৰান্ত নাৰীৰ মববেষ মবিান
১. মুহমৰম:
হজ্জত নাৰী-পুৰুষ সকবলাবৰ বাবব মকছু মান সািাৰণ মবিান আবছ, ছিবন,
ইছলাম, মবববক, স্বািীনতা, প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু অথভলনমতক সামথভ।

মকন্তু নাৰীৰ বাবব অমতমৰি চতভ লহবছ মাহৰাম থকা, িাৰ লগত মস হজ্জৰ ছফৰ
কমৰব। মাহৰাম ছিবন, স্বামী অথবা ছতজৰ সম্পকভৰ কাৰবণ নাৰীৰ ওপৰত মচৰ
মদনৰ বাবব হাৰাম এবন পুৰুষ, ছিবনেঃ মপতা, সন্তান আৰু ভাই-ককাই। অথবা
ছতজ-সম্পকভৰ বামহৰৰ মাহৰাম, ছিবন মাকৰ দু গ্ধ পান কৰা ভাই অথবা মাকৰ
(পূ বভৱতভী বা পৰবতভী) স্বামী অথবা স্বামীৰ (আন স্ত্ৰীৰ) ল’ৰা।
মাহৰাম চতভ ছহাৱাৰ দলীল: ইববন আব্বাছ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুমাই বণভনা কমৰবছ,
ছতওঁ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামক েুৎবাত কওঁবত শুমনবছ:

: فقام رجل فقال، وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم،«ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم
 فانطلق فحج: قال، وإين اكتتبت ِف غزوة كذا وكذا،يا رسول اهلل إن امرأيت خرجت حاجة

»مع امرأتك

“মাহৰামৰ বামহবৰ ছকাবনা নাৰীবয় আন পুৰুষৰ লগত অকলেৰীয়ালক অৱস্থান
নকমৰব, আৰু মাহৰামৰ বামহবৰ নাৰীবয় ভ্ৰমণ নকমৰব। বযমি এজবন মথয় লহ
ক’ছল, ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ল, ছমাৰ স্ত্ৰী হজ্জৰ উবেবেয বামহৰ লহবছ, আৰু মবয়া
অমুক অমুক িু েত নাম মলবোৱাইবছা। ছতবেবত ক’ছল: ছিাৱা, ছতামাৰ স্ত্ৰীৰ
লগত হজ্জ কৰালগ”।

1

ইববন ওমৰ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুমাৰ পৰা বমণভত, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

1

» إال معها ذو حمرم،«ال تسافر املرأة ثالثا

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৭৬৩; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৩৪১; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং
২৯০০; আহমদ (১/২২২)
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এই িৰণৰ অথভ প্ৰদানকাৰী বহু হাদীছ আবছ, মিববাবৰ নাৰীক হজ্জ আৰু
অনযানয প্ৰবয়াজনত অকলেীয়ালক ভ্ৰমণ কৰাত মনবষি কবৰ। কাৰণ, নাৰী
দু বভল, ভ্ৰমণত তাই এবন সমসযা আৰু কিৰ সন্মু েীন হয়, মিব া পুৰুষৰ বামহবৰ
আন ছকাবনও সমািান কমৰবলল সিম নহয়। মদ্বতীয়বত নাৰী ফামছক
পুৰুষসকলৰ ছলাভ-লালসাৰ বস্তু, এবতবক তাইৰ বাবব অৱেয মাহৰাম থকা
জৰুৰী, মিবয় তাইক সু ৰিা মদব আৰু মসহঁতৰ কিৰ পৰা তাইক মনৰাপদ
ৰামেব।
নাৰীৰ হজ্জৰ সময়ত মিবয় মাহৰাম থামকব ছতওঁৰ অৱেযই প্ৰাপ্তবয়স্ক, মুছমলম
আৰু মবববকবান ছহাৱা জৰুৰী। কাৰণ, মাহৰাম মহচাবপ কামফৰ মবশ্বাসবিাগয
নহয়, িমদ তাইৰ মাহৰাম নাথাবক, ছতবন্ত কাবৰাবাক প্ৰমতমনমি কমৰব লামগব,
মিবয় তাইৰ লহ হজ্জ কমৰব।
২. স্ত্ৰীৰ হজ্জ িমদ নফল হয় ছতবন্ত স্বামীৰ অনু মমত প্ৰবয়াজন:
স্ত্ৰী নফল হজ্জ কমৰব মবচামৰবল স্বামীৰ অনু মমত প্ৰবয়াজন। কাৰণ, স্ত্ৰী নফল
হজ্জত বামহৰ হ’ছল তাইৰ ওপৰত থকা স্বামীৰ মি হক আবছ ছসইব া মবনি
হয়। ইববন কুদামাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-মুগমন’: (৩/২৪০) গ্ৰন্থত লকবছ: “স্ত্ৰীক
নফল হজ্জৰ পৰা মনবষি কৰাৰ অমিকাৰ স্বামীৰ আবছ। ইবনু ল মুনমিবৰ লকবছ:
মিসকল আমলমৰ ইল্ম ছমাৰ ওচৰত আবছ, ছতওঁবলাক সকবলাবৱ একমত ছি
স্ত্ৰীক নফল হজ্জৰ পৰা বাৰণ কৰাৰ ইেমতয়াৰ (অমিকাৰ) স্বামীৰ আবছ, ইয়াৰ
কাৰণ স্বামীৰ হক তাইৰ ওপৰত ওৱামজব, এবতবক নফল ইবাদতৰ বাবব
ওৱামজব নি কৰাৰ সু বিাগ স্ত্ৰীৰ নাই, ছিবন মমনব আৰু দাসৰ পৰস্পৰ হক বা
অমিকাৰ”। সমাপ্ত।

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১০৩৬; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৩৩৮; আবু দাউদ, হাদীছ নং
১৭২৭; আহমদ: (২/১৯)
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৩. নাৰীবয় আনৰ প্ৰমতমনমি লহ হজ্জ আৰু ওমৰাহ কমৰব পাবৰ:
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘মাজমুউল ফাতাৱা’:
(২৬/১৩)ত লকবছ: “আমলমসকল এই কথাত একমত ছি, নাৰীৰ বাবব লবি
আন নাৰীৰ ফালৰ পৰা হজ্জ কৰা, তাইৰ ছছাৱালীবয় হওক অথবা আন
ছকাবনাবাই হওক। এইদবৰ চামৰ ইমাম আৰু জমহুৰ আমলমসকলৰ মবত
পুৰুষৰ ফালৰ পৰাও নাৰীৰ হজ্জ কৰা লবি, ছিবন নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম োছআমময়াহ নাৰীক তাইৰ মপতৃৰ ফালৰ পৰা হজ্জ কৰাৰ মনবদভে
মদমছল, ছিমতয়া তাই সু মিমছল:

 فأمرها،«يا رسول اهلل إن فريضة اهلل ِف احلج ىلع عباده أدركت أيب وهو شيخ كبري

.» مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها،انليب صىل اهلل عليه وسلم أن حتج عن أبيها

“ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ল, বান্দাৰ ওপৰত আল্লাহৰ ফৰজ মবিান হজ্জ ছমাৰ মপতৃৰ
ওপৰত বািভকয অৱস্থাত আমহ পাইবছ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম
ছতমতয়া তাইক তাইৰ মপতৃৰ ফালৰ পৰা হজ্জ কৰাৰ মনবদভে মদমছল, িমদও
নাৰীৰ তুলনাত পুৰুষৰ ইহৰাম অমিক পমৰপূ ণভ”।1 সমাপ্ত।
৪. হজ্জ ভ্ৰমণত নাৰীৰ ঋতু বা মনফাছ হ’ছল ভ্ৰমণ অবযাহত ৰামেব:
ইহৰামৰ সময়ত িমদ নাৰীৰ ঋতু বা মনফাছ হয়, অনযানয পমৱত্র নাৰীৰ দবৰ
মসও ইহৰাম বামিব। কাৰণ, ইহৰামৰ বাবব পমৱত্রতা চতভ নহয়। ইববন
কুদামাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-মুগমন’: (৩/২৯৩ ও ২৯৪) গ্ৰন্থত লকবছ: ইহৰামৰ
সময়ত নাৰীৰ গুছল কৰাৰ মবিান আবছ, ছিবনলক পুৰুষৰ আবছ। ইহৰাম
হজ্জৰ অংে, ছসবয় হাবয়জ আৰু মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীসকলৰ ছিত্রত গুছল
ছবমছ গুৰুত্বপূ ণভ, মিবহতু মসহঁতৰ মবষবয় হাদীছ আবছ, জামবৰ ৰামদয়াল্লাহু
‘আনহুবয় লকবছ:
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৪৪২; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৩৩৪; মতৰমমজী, হাদীছ নং ৯২৮;
আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৮০৯; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২৯০৯; আহমদ: (১/২১৩); দাবৰমী,
হাদীছ নং ১৮৩৩
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 فأرسلت إىل رسول،«حىت أتينا ذا احلليفة فودلت أسماء بنت عميس حممد بن أيب بكر

» وأحريم، واستثفري بثوب، اغتسيل:اهلل صىل اهلل عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال

“আমম ছিমতয়া িু ল হুলাইফা আমহ পাবলা ছতমতয়া আছমা মবনবত উমাইছ
মুহাম্মাদ ইববন আবু বকৰক প্ৰসৱ কমৰবল। ছতবেবত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লামৰ ওচৰত এই মবষবয় সমববেষ জামনবলল েবৰ ছপ্ৰৰণ কমৰবল ছি,
এমতয়া মক কমৰব? ছতবেবত উেৰত ক’ছল: গুছল কৰা, কাবপাৰ এ া ছমমৰয়াই
1

ছলাৱা আৰু ইহৰাম বািা”।

ইববন আব্বাছ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুমাৰ পৰা বমণভত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

»«انلفساء واحلائض إذا أتيا ىلع الوقت حيرمان ويقضيان املناسك لكها غري الطواف باْليت

“মনফাছ আৰু ঋতুমতী নাৰী মমকাতত উপমস্থত লহ ইহৰাম বামিব আৰু হজ্জৰ
সকবলা ইবাদত আঞ্জাম মদব ছকৱল তাওৱাফৰ বামহবৰ”।2
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু আনহাক হাবয়জ অৱস্থাত
হজ্জৰ তালমবয়াৰ বাবব গুছল কৰাৰ মনবদভে মদমছল”। সমাপ্ত।
ঋতুমতী আৰু মনফাছৰ নাৰীৰ ইহৰামৰ আগত গুছল কৰাৰ মহকমত লহবছ
পমৱত্রতা অজভন কৰা, দু গভি দূ ৰ কৰা, িাবত মানু হ একমত্রত হ’ছল তাইৰ পৰা
কি নাপায়। িমদ ইহৰাম অৱস্থাত মসহঁতৰ হাবয়জ আৰু মনফাছ আৰম্ভ হয়,
তথামপও গুছল কমৰব নাপাকী লা ৱ কৰাৰ বাবব, মসহঁতৰ ইহৰামৰ ছকাবনা
সমসযা নহ’ব। ইহৰাম অৱস্থাত থামকব আৰু গুছল কমৰব। তাৰ মপছত
‘আৰাফাৰ মদন অহাৰ মপছবতা িমদ পমৱত্র নহয়, ছতবনহ’ছল িমদ ওমৰাৰ ছেষত
হজ্জ কৰাৰ মনয়বতবৰ ইহৰাম বামি থাবক, ছতবন্ত এমতয়া হজ্জৰ ইহৰাম বামিব
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৬৯৩; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১২১৮; নাছাঈ, হাদীছ নং ২৭৬১;
আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৯০৫; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৩০৭৪; আহমদ: (৩/৩২১); দাবৰমী,
হাদীছ নং ১৮৫০

2

আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৭৪৪
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আৰু হজ্জক ওমৰাৰ লগত মমলাই ঋতুমতী আৰু মনফাছ আক্ৰান্ত উভবয় ক্বামৰন
লহ িাব অথভাৎ মক্বৰান হজ্জ আদায়কাৰী হ’ব।
ইয়াৰ প্ৰমাণ: আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতুমতী লহমছল, ইয়াৰ আগবত
ছতবেবত ওমৰাৰ মনয়বতবৰ ইহৰাম বামিমছল, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম
ছতবেতৰ ওচৰত আমহ ছদমেবল ছি, ছতবেত কামন্দ আবছ, ছতবেতক সু মিবল:
তুমম মকয় কামন্দ আছা, ছতামাৰ ঋতু আৰম্ভ লহবছ ছনমক? উেৰত ক’ছল: হয়,
ছতবেত চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ক’ছল: এইব া এবনকুৱা এ া বস্তু, মিব া
আল্লাবহ আদমৰ জীবয়কসকলৰ ওপৰত অৱিামৰত কমৰ মদবছ। হাজীসকবল
ছিবনলক কমৰব তুমমও ছতবনবক কৰা, ছকৱল তাৱাফ নকমৰবা”।1
জামবৰ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত হাদীছত আমহবছ:

 شأين: ما شأنك ؟ قالت: فقال،«ثم دخل انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع َعئشة فوجدها تبيك
، وانلاس يذهبون إىل احلج اآلن، وقد حل انلاس ولم أحلل ولم أطف باْليت،أين قد حضت
 ثم أهيل ففعلت ووقفت املواقف، فاغتسيل، إن هذا أمر قد كتبه اهلل ىلع بنات آدم:فقال
 قد حللت من حجك: ثم قال، حىت إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا واملروة،لكها

»وعمرتك مجيعا

“তাৰ মপছত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম আইশ্বাৰ ওচৰত আমহ ছদমেবল
ছতওঁ কামন্দ আবছ। ছতবেবত ক’ছল: মক লহবছ ছতামাৰ? ক’ছল: ছমাৰ অৱস্থা,
মই ঋতুমতী লহবছা, অথচ সকবলা মানু বহ হালাল লহবছ, মই এমতয়ালল হালাল
হ’ব পৰা নাই আৰু তাৱাবফা কৰা নাই, আৰু এমতয়া সকবলাবৱ হজ্জলল লগ
আবছ। ছতবেবত ক’ছল: এইব া এবনকুৱা বস্তু, মিব া আল্লাবহ আদমৰ
জীবয়কসকলৰ ওপৰত অৱিামৰত কমৰ মদবছ। এবতবক, তুমম গুছল কৰা, তাৰ
মপছত তালমবয়াহ পাি কৰা। ছতওঁ ছসইব াবক কমৰবল আৰু হজ্জৰ প্ৰবতযক

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ২৯৯; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১২১১; নাছাঈ, হাদীছ নং ২৭৬৩;
আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৭৮২; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২৯৬৩; আহমদ: (৬/২৭৩)
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স্থানত অৱস্থান কমৰবল, ছিমতয়া পমৱত্র হ’ল ছতমতয়া কা‘বা আৰু চাফা-মাৰৱা
প্ৰদমিণ কমৰবল। তাৰ মপছত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ছতওঁক ক’ছল:
তুমম ছতামাৰ হজ্জ আৰু ওমৰাহ উভয়ৰ পৰা পমৱত্র লহছা”।1
আল্লামা ইবনু ল কাইময়যবম ‘তাহিীবুছ ছু নান’: (২/৩০৩) গ্ৰন্থত লকবছ: ছহীহ
আৰু স্পি অথভ প্ৰদানকাৰী হাদীছৰ পৰা প্ৰমামণত ছি, আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু
‘আনহা প্ৰথবম ওমৰাৰ ইহৰাম বামিমছল, তাৰ মপছত ছিমতয়া ছতওঁ ঋতুমতী
লহমছল নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ছতওঁক হজ্জৰ ইহৰাম বামিবলল
মনবদভে মদমছল, এবনলক ছতওঁ ক্বামৰন লহ লগমছল, (অথভাৎ মক্বৰান হজ্জ
আদায়কাৰী)। এই বাববই নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ছতওঁক লকমছল:
“হজ্জ আৰু ওমৰাৰ বাবব ছতামাৰ কা’বা তাৱাফ আৰু চাফা-মাৰৱা প্ৰদমিণ
কৰাই িবথি” ।2 ( হজ্জ আৰু ওমৰাৰ বাবব ছববলগ ছববলগ তাৱাফ কমৰব
নালামগব, এবাৰ কমৰবলই িবথি)। সমাপ্ত।
৫. ইহৰামৰ সময়ত নাৰীৰ কৰণীয়:
ইহৰামৰ সময়ত পুৰুষসকবল মি কমৰব নাৰীসকবলও ছসইব াবক কমৰব, ছিবন
গুছল কৰা, চুমল (মবমভন্ন স্থানৰ চুমল মিব া চাফা কৰাৰ মনবদভে মদয়া লহবছ)
আৰু নে চুম কৰা লগবত দু গভি দূ ৰ কৰা পমৰেন্ন ছহাৱা, িাবত ইহৰামত
প্ৰবৱে কৰাৰ মপছত এইববাৰৰ প্ৰবয়াজন নহয়। কাৰণ, ইহৰামত এইববাৰ
মনমষে। িমদ ইহৰামৰ সময়ত এই িৰণৰ পমৰেন্নতাৰ প্ৰবয়াজন নহয়,
ছতবনহ’ছল ছসইব া জৰুৰী নহয়। কাৰণ, এইববাৰ ইহৰামৰ লবমেিয নহয়।
েৰীৰত সু গমি বযৱহাৰ কৰা লবি, িমদ ইয়াৰ সু ভাস আৰু সু গমি প্ৰক নহয়।
আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা বমণভত,

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৬৯৩; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১২১৩; নাছাঈ, হাদীছ নং ২৭৬৩;
আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৭৮৫; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৩০৭৪

2

আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৮৯৭

মুমমনা নাৰীসকলৰ বাবব মববেষ মবমি-মবিান

80

 فإذا،«كنا خنرج مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فنضمد جباهنا باملسك عند اإلحرام

» فرياها انليب فال ينهانا،عرقت إحدانا سال ىلع وجهها

“আমম ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ লগত বামহৰ ছহাৱাৰ সময়ত
আমাৰ কপালত মমছকৰ প্ৰবলপ মদমছবলা, ছিমতয়া আমাৰ মাজৰ ছকাবনাবাই
ামম লগমছল, মমছক তাইৰ মুেমণ্ডলত মনগমৰ পমৰমছল, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম ছসইব া ছদমেমছল, মকন্তু আমাক মনবষি কৰা নামছল”।1
শ্বাওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘নাওলু ল আওতাৰ’: (৫/১২) গ্ৰন্থত লকবছ: নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লামৰ ছমৌনতাই লবিতা প্ৰমাণ কবৰ। কাৰণ, ছতওঁ নাজাবয়ি কাম
ছদমে ছমৌনতা অবলম্বন কৰা নামছল”। সমাপ্ত।
৬. ইহৰামৰ মনয়ত কৰাৰ সময়ত ছবাৰকা আৰু মনকাব েুমলব:
িমদ নাৰী ইহৰামৰ আগত ছবাৰকা আৰু মনকাব পমৰমহতা থাবক ছতবনহ’ছল
ইহৰামৰ সময়ত ছসইব া েুমল ছপলাব। ছবাৰকা আৰু মনকাব নাৰীৰ ছচহাৰাৰ
এক প্ৰকাৰ পদভা, ি’ত চকুৰ সন্মু েত দু া মছদ্ৰ থাবক, মিব াবৰ নাৰীবয় ছদবে।
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

»«ال تنتقب املحرمة

“মুহমৰম নাৰীবয় মনকাব মনমপমিব”।2
ছবাৰকা মনকাবতলক অমিক আোদনকাৰী। এইদবৰ িমদ ইহৰামৰ আগত হাত
ছমাজা পমৰমহতা থাবক ছতবন্ত ছসইব াও েুমল ছপলাব। মনকাব এমৰ নাৰীবয় মনজ
ছচহাৰা উড়না বা কাবপাবৰবৰ ঢামক ৰামেব িমদ পৰ-পুৰুবষ ছদবে। এইদবৰ
হাতবমাজাৰ বামহবৰ পুৰুষৰ দৃ মিৰ পৰা হাত ঢামক ৰামেব, ছিবন হাতৰ ওপৰত
উড়না বা চাদৰ আমদ ৰামেব। কাৰণ, ছচহাৰা আৰু হাত ছতৰৰ অন্তভূ ভি, মিব া

1

আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৮৩০; আহমদ (৬/৭৯)

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৭৪১; মতৰমমজী, হাদীছ নং ৮৩৩; নাছাঈ, হাদীছ নং ২৬৮১;
আহমদ (২/১১৯)
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ইহৰামৰ মভতৰত আৰু বামহৰত পৰ-পুৰুষৰ পৰা ঢামক ৰো ওৱামজব।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: “নাৰীৰ ছগাব ই েৰীৰ
ছতৰ, ছসবয় ইহৰাম অৱস্থাত েৰীৰ আোদনকাৰী কাবপাৰ পমৰিান কৰা তাইৰ
বাবব লবি, আৰু লবি পালমক বা বাহনৰ ছাঁ গ্ৰহণ কৰা, মকন্তু নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম নাৰীক মনকাব আৰু ছমাজা পমৰিান কমৰবলল মনবষি
কমৰবছ। িমদ নাৰী এবন বস্তুৰ দ্বাৰা ছচহাৰা আবৃ ত কবৰ, মিব া তাইৰ ছচহাৰাক
স্পেভ নকবৰ ছতবনহ’ছল এইব া সকবলাবৰ ওচৰত লবি, িমদ স্পেভ কবৰ
তথামপও মবশুে মবত ছহীহ। মকন্তু নাৰীবয় মনজ ছচহাৰাৰ পৰা মনকাব বা
আোদনৰ কাবপাৰ পৃথক ৰোৰ বাবব ছকাবনা বস্তুৰ সহায় গ্ৰহণ নকমৰব, ছিবন
কাি, হাত বা এই িৰণৰ বস্তুৰ দ্বাৰা পৃথক নাৰামেব। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম পদভাৰ ছিত্রত হাত আৰু ছচহাৰাক এবকই গণয কমৰবছ।
নাৰীৰ হাত আৰু ছচহাৰা পুৰুষৰ েৰীৰৰ দবৰ, মূ ৰৰ দবৰ নহয় মিব া সদায়
ছোলা ৰো জৰুৰী। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ স্ত্ৰীসকল ছতওঁবলাকৰ
ছচহাৰাৰ ওপৰত মূ ৰৰ কাবপাৰ ছপলাই ছচবহৰা ঢামকমছল, ছচহাৰাই ইয়াক স্পেভ
কমৰবছ ছন মবমেন্ন আবছ ভ্ৰুবিপ নকমৰমছল। ‘নাৰীৰ ইহৰাম তাইৰ ছচহাৰাত’
এই কথা নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ পৰা প্ৰমামণত নাই। এইব া
ছকাবনাবা ছালাফৰ কথা”। সমাপ্ত।
আল্লামা ইবনু ল কাইময়যম ৰামহমাহুল্লাবহ ‘তাহিীবুছ ছু নান’: (২/৩৫০) গ্ৰন্থত
লকবছ: নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ পৰা এ া আেবৰা বমণভত নাই,
মিব াবৱ প্ৰমাণ কবৰ ছি, ইহৰামৰ সময়ত নাৰীৰ ছচহাৰা েুমল ৰো ফৰজ,
ছকৱল ছচহাৰাত মনকাব বযৱহাৰ কৰাৰ মনবষিাজ্ঞাৰ বামহবৰ... তাৰ মপছত ছতওঁ
লকবছ: আছমাৰ পৰা বমণভত, ইহৰাম অৱস্থাত ছতওঁ মনজ ছচহাৰা ঢামক ৰামেমছল।
আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাই লকবছ:

 فإذا حاذوا بنا،«اكن الركبان يمرون بنا وحنن مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حمرمات

» سدلت إحدانا جلبابها من رأسها ىلع وجهها؛ فإذا جاوزنا كشفناه
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“আমম ছিমতয়া নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ লগত ইহৰাম অৱস্থাত
আমছবলা, আবৰাহীসকবল আমাৰ ওচবৰমদ অমতক্ৰম কমৰমছল, ছিমতয়া মসহঁবত
আমাবলাকৰ ওচৰ আমহ পাইমছল আমম প্ৰবতযবকই মনজ চাদৰ মূ ৰৰ ওপৰৰ পৰা
ছচহাৰাৰ ওপৰত ওবলামাই মদমছবলা, আৰু ছিমতয়া মসহঁত পাৰ লহমছল আমম
ইয়াক ছচহাৰাৰ পৰা গুচাই মদমছবলা”।1 সমাপ্ত।
ছহ মুহমৰম অৱস্থাত থকা মুছমলম নাৰী! তুমম জামন ছথাৱা ছি, এবন কাবপাবৰৰ
ছচহাৰা ঢামক ৰো মনবষি, মিব া ছকৱল েৰীৰ ঢামক ৰোৰ বাবব মচলাই কমৰ
লতয়াৰ কৰা হয়, ছিবন. মনকাব আৰু হাত-ছমাজা। ইয়াৰ বামহবৰ ছতামাৰ
ছচহাৰা আৰু হাত উড়না, কাবপাৰ আৰু এই িৰণৰ বস্তুৰ দ্বাৰা পৰ-পুৰুষৰ
পৰা ঢামক ৰো ওৱামজব। কাবপাৰ িাবত ছচহাৰা স্পেভ নকবৰ তাৰ বাবব মুেৰ
ওপৰত (োঁমচ জাতীয়) ছকাবনা বস্তু ৰোৰ মভমে নাই, েমড়,পাগড়ী, এবন িৰণৰ
মিবকাবনা বস্তু ৰোৰ ছকাবনা মভমে নাই।
৭. ইহৰাম অৱস্থাত নাৰীৰ ছপাচাক:
নাৰীসকলৰ বাবব ইহৰাম অৱস্থাত িাৱতীয় মমহলাৰ ছপাচাক পমৰিান কৰা লবি,
িাবত ছসৌন্দিভ চচভা আৰু পুৰুষৰ ছপাচাকৰ লগত সামঞ্জসয নাথাবক। এবন
সংকীণভ হ’ব নালাবগ মিব া তাইৰ েৰীৰৰ পমৰমাণ প্ৰক কবৰ আৰু ইমান
পাতল হ’ব নালাবগ মিব া তাইৰ মভতৰৰ অংে প্ৰকাে কবৰ। আবকৌ ইমান চুম
হ’ব নালাবগ, মিব া তাইৰ ভমৰ আৰু হাতৰ বাবব িবথি নহয়, বৰং পিভাপ্ত,
ছমা া আৰু প্ৰেে ছহাৱাব া বাঞ্ছনীয়।
ইবনু ল মুনমিবৰ লকবছ: আহবল ইল্মসকবল একমত ছি, মুহমৰম নাৰীৰ বাবব
ছচালা, চাদৰ, পায়জামা, উড়না আৰু ভমৰৰ ছমাজা পমৰিান কৰা লবি।2 সমাপ্ত।
নাৰীৰ বাবব মনমদভি ৰঙৰ কাবপাৰ পমৰিান কৰা জৰুৰী নহয়। ছিবন ছসইজীয়া

1

আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৮৩৩; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২৯৩৫; আহমদ (৬/৩০)

2

আল-মুগমন: (৩/৩২৮)
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ৰঙ, বৰং নাৰীসকলৰ লগত সম্পৃ ি ৰঙা, ছসইজীয়া আৰু কলা মি ৰঙৰ ইো
ছসই ৰঙৰ কাবপাৰ পমৰিান কৰা লবি, ছিমতয়া ইো ৰঙ পমৰবতভন কমৰবলল
বািা নাই।
৮. ইহৰামৰ মপছত মনবজ শুনা ছপাৱালক নাৰীৰ তালমবয়া পাি কৰা ছু ন্নত:
ইবনু আব্দু ল বাবৰভ লকবছ: আহবল ইল্মসকল একমত ছি, নাৰীৰ ছিত্রত ছু ন্নত
লহবছ তালমবয়াৰ সময়ত আৱাজ উচ্চ নকৰা, ছকৱল মনবজ শুনালক পাি কমৰব।
মফতনাৰ আেংকাৰ কাৰবণ তাইৰ আৱাজ উচ্চ কৰা মাকৰূহ। এই বাববই
মসহঁতৰ বাবব আজান আৰু ইকামত ছু ন্নত নহয়, এইদবৰ ছালাতৰ মাজত
সতকভ কৰাৰ বাবব মসহঁবত ছকৱল তাছমফক বা হাবতবৰ আৱাজ কমৰব, মুবেবৰ
তাছবীহ নক’ব (বিবনবক পুৰুষসকবল কয়)”।1 সমাপ্ত।
৯. তাৱাফৰ সময়ত নাৰীৰ পমৰপূ ণভ পদভা কৰা ওৱামজব:
তাৱাফৰ সময়ত নাৰীবয় পমৰপূ ণভ পদভা কমৰব, আৱাজ কম কমৰব আৰু চকু
অৱনত ৰামেব, পুৰুষসকলৰ লগত মভৰ নকমৰব, মববেষলক হাজবৰ আছৱাদ
আৰু ৰুকবন য়ামানীৰ ওচৰত। নাৰীৰ বাবব পুৰুষৰ মভৰ ছিমল কা‘বাৰ ওচৰত
তাৱাফ কৰাতলক মসহঁতৰ মভৰ এমৰ মাতাফৰ ছেষ প্ৰান্তত তাৱাফ কৰা উেম।
কাৰণ, মভৰ ছিমল ছিাৱা হাৰাম ইয়াত মফতনা ছহাৱাৰ আেংকা থাবক। হয়, িমদ
সহজ হয় কা‘বাৰ ওচবৰমদ তাৱাফ কৰা আৰু হাজবৰ আছৱাদ চুমা মদয়া ছতবন্ত
এই দু া ছু ন্নত পালন কমৰব লাবগ, মকন্তু ছু ন্নতৰ বাবব হাৰামত মলপ্ত ছহাৱাব া
অনু মচত। এবন অৱস্থাত হাজবৰ আছৱাদৰ বৰাবৰ হ’ছল ছকৱল হাবতবৰ ইংমগত
কৰা ছু ন্নত।
ইমাম নাৱাৱী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-মাজমু’: (৮/৩৭) গ্ৰন্থত লকবছ: ছমাৰ
সঙ্গীসকবল লকবছ: নাৰীসকলৰ বাবব ৰামত অথবা আন ছকাবনা সময়ত োমল
মাতাফৰ বামহবৰ হাজবৰ আছৱাদ চুমা ছোৱা অথবা স্পেভ কৰা মুোহাব নহয়।

1

আল-মুগমন: (২/৩৩০, ৩৩১)
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কাৰণ, ইয়াত মসহঁতৰ আৰু আনৰ মফতনাৰ আেংকা আবছ। সমাপ্ত।
ইববন কুদামাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘মুগমন’: (৩/৩৩১) গ্ৰন্থত লকবছ: নাৰীৰ বাবব ৰামত
তাৱাফ কৰা মুোহাব। কাৰণ, এইব া তাইৰ পদভাৰ সহায়ক আৰু এবন সময়ত
মভৰও কম হয়। এবন সময়ত কা’বাৰ ওচৰত ছিাৱা আৰু হাজবৰ আছৱাদ চুমা
ছোৱা তাইৰ পবি সম্ভৱ। সমাপ্ত।
১০. নাৰীৰ তাৱাফ আৰু ছা‘ঈ ছগাব ই মেমন ছোজ কামঢ়ব লামগব:
ইবনু কুদামাহ ‘আল-মুগমন’: (৩/৩৯৪) গ্ৰন্থত লকবছ: নাৰীৰ তাৱাফ আৰু ছা‘ঈ
ছগাব ইমেমন ছোজ কামঢ় কমৰব। ইবনু ল মুনমিবৰ লকবছ: আহবল-ইল্ম সকবলাবৱ
একমত ছি, নাৰীসকলৰ বাবব কা‘বাৰ তাৱাফ আৰু চাফা-মাৰৱা ছা‘ঈত ৰমল
আৰু ইজমতবা নাই। কাৰণ, ইয়াৰ উবেেয েমি আৰু বীৰত্ব প্ৰকাে কৰা,
মিব া নাৰীসকলৰ ছিত্রত প্ৰবিাজয নহয়। ছবমছভাগ নাৰীৰ ছিত্রত পদভা ৰিা
কৰা মূ ল মবষয়, ৰমল আৰু ইজমতবা কৰাত পদভা মবগ্ন ছহাৱাৰ সমূ হ সম্ভাৱনা
আবছ। সমাপ্ত।
১১. ঋতুমতী নাৰীৰ পমৱত্র ছহাৱাৰ আগ পিভন্ত কৰণীয় আৰু বজভনীয়:
ঋতুমতী নাৰী হজ্জৰ সকবলা কাম পালন কমৰব, ছিবন ইহৰাম, আৰাফাতত
অৱস্থান কৰা, মুজদামলফাত ৰামত অমতবামহত কৰা, মেল গুম মনবিপ কৰা,
মকন্তু পমৱত্র ছহাৱাৰ আগ পিভন্ত কা‘বাৰ তাৱাফ নকমৰব। কাৰণ, আইশ্বা
ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতুমতী ছহাৱাত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম
ছতবেতক লকমছল:

» غري أن ال تطويف باْليت حىت تطهري،«افعيل ما يفعل احلاج

“হাজীসকবল মি কবৰ তুমমও তাবকই কৰা, মকন্তু পমৱত্র ছহাৱাৰ আগ পিভন্ত
কা‘বা তাৱাফ নকমৰবা”।1

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ২৯৯; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১২১১; নাছাঈ, হাদীছ নং ২৭৬৩;
আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৭৭৮; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ৩০০০; আহমদ (৬/২৭৩); মামলক,
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মুছমলমৰ বণভনাত আমহবছ:

» غري أن ال تطويف باْليت حىت تغتسيل،«فاقيض ما يقيض احلاج

“হাজীসকবল মি কবৰ তুমমও তাবকই কৰা, মকন্তু গুছল কৰাৰ আগ পিভন্ত
তাৱাফ নকমৰবা”।1
শ্বাওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘নাইলু ল আওতাৰ’: (৫/৪৯) গ্ৰন্থত লকবছ: হাদীছ স্পি
ছি, ঋতুমতী নাৰীবয় ছতজ বি ছহাৱা আৰু গুছল কৰাৰ আগ পিভন্ত তাৱাফ
নকমৰব, আৰু মনবষিাজ্ঞাৰ দাবী লহবছ বামতল ছহাৱা, অথভাৎ ঋতুমতী নাৰীৰ
তাৱাফ বামতল হ’ব, শুে নহ’ব। এইব াবৱ জমহুৰ উলামৰ মত। সমাপ্ত।
ঋতুমতী নাৰী চাফা-মাৰৱাৰ ছা‘ঈও নকমৰব। কাৰণ ছা‘ঈ কমৰব লাবগ তাৱাফৰ
মপছত, তাৱাফমবহীন ছা‘ঈ শুে নহয়। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম
তাৱাফৰ মপছত ছা‘ঈ কমৰবছ।
ইমাম নাৱাৱী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-মাজমু’: (৮/৮২) গ্ৰন্থত লকবছ: িমদ ছকাবনা
বযমি তাৱাফৰ আগবত ছা‘ঈ কবৰ আমাৰ মবত তাৰ ছা‘ঈ শুে নহ’ব এইব াবৱই লকবছ জমহুৰ আমলমসকল। আমম আগবত লকবছা ছি, মাওৱাৰদীবয়
এই মাছ’আলাত ইজমা‘ বণভনা কমৰবছ। এইব াবৱ মামলক, আবু হামনফা আৰু
আহমদ ৰামহমাহুমাল্লাহ প্ৰমুে ইমামসকলৰ মাজহাব। ইবনু ল মুনমিবৰ আতা
আৰু মকছু মান আহবল হাদীছৰ উমি বণভনা কমৰবছ: ছা‘ঈ মবশুে হ’ব। আমাৰ
সঙ্গীসকবল আতা আৰু দাউদৰ পৰা এই মত বণভনা কমৰবছ।
আমাৰ প্ৰমাণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম তাৱাফৰ মপছত ছা‘ঈ কমৰবছ
আৰু ছতবেবত লকবছ:

»«تلأخذوا عين مناسكم

হাদীছ নং ৯৪১; দাবৰমী, হাদীছ নং ১৮৪৬
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ২৯০; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১২১১; নাছাঈ, হাদীছ নং ২৯০; আবু
দাউদ, হাদীছ নং ১৭৮২; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২৯৬৩; আহমদ (৬/২৭৩)
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“ছতামাবলাবক ছমাৰ পৰা ছতামাবলাকৰ হজ্জৰ মনয়ম-কানু ন জামন ছলাৱা”।
আনহাবত ইববন শ্বাৰীক ছাহাবীৰ হাদীছ, ি’ত ছতওঁ লকবছ:

 يا رسول: فمن قائل، فاكن انلاس يأتونه،«خرجت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حاجا
 ال حرج إال ىلع رجل: فاكن يقول، أو قدمت شيئا،اهلل سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا
» فذلك اذلي هلك وحرج،اقرتض من عرض رجل مسلم وهو ظالم

“মই নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ লগত হজ্জৰ বাবব ওলাইমছবলা।
ছতমতয়া মানু বহ ছতবেতৰ ওচৰত আমহমছল আৰু লকমছল: ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ল,
মই তাৱাফৰ আগবত ছা‘ঈ কমৰবছা অথবা মই মকবা মপছত কমৰবছা অথবা মই
মকবা আগত কমৰবছা, আৰু ছতবেবত উেৰ মদমছল: এবকা সমসযা নাই, মকন্তু
ছসই বযমিৰ মবষবয় এই কথা ছকাৱা নাই, মিবয় অনযায়ভাবৱ ছকাবনা মুছমলম
বযমিৰ সম্পদ ঋণ ললবছ, মস ধ্বংস আৰু সমসযাত পমৰবছ”।2
হাদীছব াক আবু দাউবদ ছহীহ ছনবদবৰ বণভনা কমৰবছ। হাদীছৰ সকবলা ৰাৱী
(বণভনাকাৰী) ছহীহ গ্ৰন্থৰ ৰাৱী, মকন্তু উছামাহ ইববন শ্বাৰীক ছাহাবীৰ বামহবৰ।
এই হাদীছৰ মি অথভ োোবী প্ৰমুবে বণভনা কমৰবছ ছসইব াবৱ িথািথ, অথভাৎ
তাৱাফৰ আগবত ছা‘ঈ কমৰবছা (অথভাৎ), তাৱাবফ কুদু মৰ মপছত আৰু তাৱাবফ
ইফাজাৰ আগত। সমাপ্ত।
আমাবলাকৰ শ্বাইে মুহাম্মাদ আমীন শ্বানমকমত ৰামহমাহুল্লাহ ছতবেতৰ তাফছীৰ
‘আজৱাউল বায়ান’: (৫/২৫২) গ্ৰন্থত লকবছ: জামন ছথাৱা ছি, জমহুৰ
আমলমসকলৰ মবত তাৱাফমবহীন ছা‘ঈ শুে নহয়, তাৱাফৰ আগবত ছা‘ঈ
কমৰবল জমহুৰ আমলমসকলৰ মবত মবশুে নহ’ব, জমহুৰ আমলমসকলৰ
অনযতম লহবছ চামৰ ইমাম। মাৱাৰমদ আৰু অনযানয আহবল-ইল্ম এই ছিত্রত

1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১২৯৭; নাছাঈ, হাদীছ নং ৩০৬২; আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৯৭০;
আহমদ (৩/৩৩৭)

2

আবু দাউদ, হাদীছ নং ২০১৫
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উম্মতৰ ইজমা বণভনা কমৰবছ। তাৰ মপছত ছতওঁ ইমাম নাৱাৱীৰ উমি বণভনা
কমৰবছ, মিব া আমম অলপ আগবত বণভনা কমৰবছা। শ্বাৰীকৰ হাদীছ সম্পবকভ
আবলাচনা কমৰ: তাৰ মপছত ছতওঁ লকবছ, “তাৱাফৰ আগত” অথভাৎ তাৱাবফ
ইফাজাৰ আগত ছা‘ঈ কমৰবছা, মিব া হজ্জৰ এ া ৰুকন। আৰু এই কথা ইয়াৰ
মবপৰীত নহয় ছি, তাৱাবফ কুদু মৰ মপছত ছা‘ঈ কমৰবছা মিব া ৰুকন নহয়”।
সমাপ্ত।
ইবনু কুদামাহ ‘আল-মুগমন’: (৫/২৪৫) গ্ৰন্থত লকবছ: ছা‘ঈ তাৱাফৰ অনু গামী,
তাৱাফমবহীন ছা‘ঈ শুে নহয়, তাৱাফৰ আগত ছা‘ঈ কমৰবল শুে নহ’ব। এই
কথাই লকবছ ইমাম মামলক, শ্বাবফ‘ঈ আৰু ইমাম আবু হামনফা। আতা
ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: িবথি হ’ব (সমিক হ’ব)। আহমদ ৰামহমাহুল্লাহৰ পৰা
বমণভত, ভুলবত তাৱাফৰ আগত ছা‘ঈ কমৰবল িবথি হ’ব, ইোকৃতভাবৱ কমৰবল
শুে নহ’ব। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামক ভুল আৰু অজ্ঞতাত
হজ্জ-কমভ অগা-মপছালক কৰা সম্পবকভ প্ৰশ্ন কৰাত, ছতবেবত লকমছল: এবকা
সমসযা নাই। প্ৰথম কথাৰ দলীল লহবছ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাম
তাৱাফৰ মপছত ছা‘ঈ কমৰবছ আৰু লকবছ:

»«تلأخذوا عين مناسككم

“ছতামাবলাবক ছমাৰ পৰা ছতামাবলাকৰ হজ্জৰ মনয়ম-কানু ন জামন ছলাৱা”।1
সমাপ্ত।
উি আবলাচনাৰ পৰা জনা গ’ল ছি, মিসকবল কয় ছি, তাৱাফৰ আগবত ছা‘ঈ
মবশুে, হাদীছত মসহঁতৰ কথাৰ সমথভন নাই। কাৰণ, হাদীছৰ অথভ মিবকাবনা
দু াৰ এ া:
(ক) তাৱাবফ ইফাজাৰ আগবত ছা‘ঈ কমৰবছা, অথভাৎ তাৱাবফ কুদু মৰ মপছত,

1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১২৯৭; নাছাঈ, হাদীছ নং ৩০৬২; আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৯৭০;
আহমদ (৩/৩৩৭)
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এবতবক তাৰ ছা‘ঈ তাৱাফৰ মপছত সং ম ত লহবছ।
(ে) হাদীছব া হজ্জৰ মবিান সম্পবকভ অজ্ঞ বা ভুলবত হজ্জ কমভ অগা-মপছালক
সম্পাদনকাৰী হাজী সম্পবকভ বমণভত, ইোকৃতভাবৱ অগা-মপছাকাৰী সম্পবকভ
নহয়। এই মবষয়ব া অলপ মবোমৰত আবলাচনা কমৰবলা। কাৰণ, বতভমান এবন
মকছু মান ছলাকৰ আমৱভভাব

ম বছ, মিসকবল সািাৰণ অৱস্থাবতা তাৱাফৰ

আগবত ছা‘ঈ কৰা লবি বুমল ফবতাৱা প্ৰদান কবৰ। ‘আল্লাবহই সহায়ক।’
জ্ঞাতবয:
িমদ নাৰীবয় তাৱাফ কবৰ আৰু তাৱাফৰ ছেষত ছদবে ছি, তাইৰ ঋতু আৰম্ভ
লহবছ, ছতবনহ’ছল তাই এই অৱস্থাত ছা‘ঈ কমৰব। কাৰণ ছা‘ঈৰ বাবব পমৱত্রতা
চতভ নহয়। ইবনু কুদামাহ ‘আল-মুগমন’: (৫/২৪৬) গ্ৰন্থত লকবছ: অমিকাংে
আহবল ইবল্ম লকবছ, চাফা আৰু মাৰৱাৰ মাজত ছা‘ঈ কৰাৰ বাবব পমৱত্রতা চতভ
নহয়, ছিবন আতা, মামলক, শ্বাবফ‘ঈ, আবু ছউৰ আৰু আছহাবব ৰায়... তাৰ
মপছত ছতবেবত লকবছ:

ইমাম আবু দাউবদ লকবছ: মই আহমদক কওঁবত

শুমনবছা: িমদ নাৰী কা‘বা তাৱাফ কবৰ তাৰ মপছত ঋতুমতী হয়, ছতবনহ’ছল
তাই চাফা আৰু মাৰৱাৰ মাজত ছা‘ঈ কমৰব, তাৰ মপছত

ৰলল উভমতব।

আইশ্বা আৰু উবম্ম ছালামাৰ পৰা বমণভত, ছতওঁবলাবক উভবয় লকবছ: নাৰী িমদ
কা‘বা তাৱাফ আৰু দু ই ৰাকা‘আত ছালাত আদায় কবৰ, তাৰ মপছত ঋতুমতী
হয়, ছতবনহ’ছল তাই ছিন চাফা আৰু মাৰৱাৰ ছা‘ঈ কবৰ। আচৰাবম হাদীছব া
বণভনা কমৰবছ। সমাপ্ত।
১২. নাৰীসকলৰ বাবব ছজান অদৃ েয ছহাৱাৰ মপছত দু বল
ভ সকলৰ লগত
মুজদামলফা তযাগ কৰা লবি:
নাৰীসকবল মভৰ ছহাৱাৰ আেংকাত মমনাত উপমস্থত ছহাৱাৰ সময়বত জামৰাহ
আকাবাত মেলগুম মনবিপ কমৰব। ইবনু কুদামাহ ‘আল-মুগমন’: (৫/২৮৬)
গ্ৰন্থত লকবছ: নাৰী আৰু দু বভলসকলক আগবত মমনাত পমিয়াই মদয়া ছদাষণীয়
নহয়। আব্দু ৰ ৰহমান ইববন ‘আউফ আৰু ‘আইশ্বা দু বভলসকলক আগবত
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পমিয়াই মদমছল। এই কথাই লকবছ: ‘আতা, ছউৰ, শ্বাবফ‘ঈ, আবু ছউৰ আৰু
আছহাবব ৰায়। এই মাছ‘আলাত আমম ছকাবনা মদ্বমত ছপাৱা নাই। মদ্বতীয়বত
এবন কৰাত মসহঁতৰ ওপৰত সহানু ভূমত হয়, মসহঁবত মভৰৰ কিৰ পৰা আঁতৰত
থামকব আৰু নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ কমভৰ আনু গতয হ’ব। সমাপ্ত।
ইমাম শ্বাওকানী

ৰামহমাহুল্লাবহ ‘নাইলু ল আওতাৰ’: (৫/৭০) গ্ৰন্থত লকবছ:

দলীলৰ দাবী লহবছ, মিসকলৰ বাবব অৱকাে নাই মসহঁতৰ মেলগুম মনবিপ
কৰাৰ সময় সূ িভ উদয় ছহাৱাৰ মপছত, আৰু মিসকলৰ বাবব অৱকাে আবছ
ছিবন নাৰী আৰু অনযানয দু বভল, মসহঁতৰ বাবব সূ িভ উদয় ছহাৱাৰ আগবত
মেলগুম মনবিপ কৰা লবি”। সমাপ্ত।
ইমাম নাৱাৱী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-মাজমু’: (৮/১২৫) গ্ৰন্থত লকবছ: শ্বাবফ‘ঈ
আৰু ছতওঁ সঙ্গীসকবল লকবছ: নাৰী আৰু অনযানয দু বভলসকলৰ বাবব অিভ ৰামতৰ
মপছত আৰু সূ িভ উদয় ছহাৱাৰ আগবত মমনাত পিাই মদয়া ছু ন্নত, িাবত মসহঁবত
মভৰ ছহাৱাৰ আগবতই মেলগুম মনবিপ কমৰবলল সিম হয়। তাৰ মপছত ছতওঁ
এই কথাৰ স্বপবি একামিক হাদীছ উবল্লে কমৰবছ।
১৩. নাৰীবয় হজ্জ আৰু ওমৰাত এক আঙু মল পমৰমাণ মূ ৰৰ চুমল চুম কমৰব:
হজ্জ আৰু ওমৰাত নাৰীৰ বাবব মূ ৰ েুবৰাৱা জাবয়ি নহয়, তাই আঙু মলৰ
অগ্ৰভাগ পমৰমাণ চুমল চুম কমৰব। অগ্ৰভাগৰ দ্বাৰা উবেেয কৰা লহবছ আঙু মলৰ
এক তৃতীয়াংে।
ইবনু কুদামাহ ‘আল-মুগমন’: (৫/৩১০) গ্ৰন্থত লকবছ: নাৰীৰ মবিান লহবছ চুমল
চুম কৰা, েুবৰাৱা নহয়, ইয়াত কাবৰা মদ্বমত নাই। ইবনু ল মুনমিবৰ লকবছ: এই
মাছ‘আলাত আহবল-ইল্মসকল ঐকযমত ছপাষণ কমৰবছ। কাৰণ নাৰীসকলৰ
ছিত্রত মূ ৰ েুবৰাৱা এক প্ৰকাৰ মবকৃমত। ইববন আব্বাছৰ পৰা বমণভত,
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

»  إنما ىلع النساء اتلقصري،«ليس ىلع النساء حلق
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1
“নাৰীসকলৰ বাবব মূ ৰ েুবৰাৱা নহয়, মসহঁতৰ বাবব চুমল চুম কৰা”।

আলী ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত, ছতবেবত লকবছ:

»«نىه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن حتلق املرأة رأسها

“ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম নাৰীক মূ ৰ েুৰাবলল মনবষি কমৰবছ”।2
ইমাম আহমবদ লকমছল: প্ৰবতযক ফালৰ পৰা আঙু মল পমৰমাণ চুমল চুম কমৰব।
এই কথাই লকবছ ইববন ‘ওমৰ, শ্বাবফ‘ঈ, ইছহাক আৰু আবু ছউৰ। আবু
দাউবদ লকবছ: মই আহমদক কওঁবত শুমনবছা, ছিমতয়া ছতওঁক এবন এজনী নাৰী
সম্পবকভ প্ৰশ্ন কৰা লহমছল, মিবয় ছগাব ই মূ ৰৰ পৰা চুমল চুম কবৰ। ছতওঁ
লকমছল: হয়, চুমলববাৰ মূ ৰৰ সন্মু েত আমন একমত্রত কমৰ চামৰওফালৰ পৰা
আঙু মলৰ অগ্ৰভাগ পমৰমাণ কাম ব”। সমাপ্ত।
ইমাম নাৱাৱী ‘আল-মাজমু’: (৮/১৫০, ১৫৪) গ্ৰন্থত লকবছ: সকবলা আমলম এই
কথাত একমত ছি, নাৰীক মূ ৰ েুৰাবলল মনবদভে প্ৰদান কৰা নািাব; বৰং তাইৰ
কাম লহবছ মূ ৰৰ চুমল চুম কৰা... মূ ৰ েুবৰাৱা মসহঁতৰ বাবব মবদ‘আত আৰু
মবকৃমত।
১৪. ঋতুমতী নাৰী জামৰাহ আকাবাত মেলগুম মনবিপ কৰাৰ মপছত মুৰৰ চুমল
চুম কমৰবল ইহৰামৰ পৰা হালাল হ’ব:
জামৰাহ আকাবাত মেলগুম

মনবিপ আৰু চুমল চুম

কৰাৰ মপছত ইহৰাম

অৱস্থাত নাৰীৰ বাবব মি কৰা হাৰাম আমছল ছসইববাৰ হালাল লহ িাব, মকন্তু
তাই স্বামীৰ বাবব হালাল নহ’ব। গমতবক তাইৰ বাবব উমচত স্বামীক সহবাসৰ
সু বিাগ মনমদয়াব া, তাৱাবফ ইফাজাহ আদায় নকৰাললবক। িমদ এই সময়ত
স্বামী তাইৰ লগত সহবাস কবৰ, স্ত্ৰীৰ ওপৰত মফমদয়া ওৱামজব হ’ব, অথভাৎ
এ া ছাগলী িববহ কমৰ মক্কাৰ মমছকীনসকলৰ মাজত বণ্টন কমৰব। কাৰণ, ই

1

আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৯৮৪; দাবৰমী, হাদীছ নং ১৯০৫

2

মতৰমমজী, হাদীছ নং ৯১৪; নাছাঈ, হাদীছ নং ৫০৪৯
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প্ৰথম হালালৰ মপছত সং ম ত লহবছ, (মিব া মদ্বতীয় হালালৰ মপছত আমছল)।
১৫. তাৱাবফ ইফাজাৰ মপছত ঋতুমতী হ’ছল মবদায়ী তাৱাফ ৰমহত হয়:
নাৰী িমদ তাৱাবফ ইফাজাৰ মপছত ঋতুমতী হয়, ছতবনহ’ছল ছিমতয়া ইো
ছতমতয়াই

ৰলল উভমতব পাবৰ, কাৰণ তাইৰ বাবব মবদায়ী তাৱাফ ৰমহত।

আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাই লকবছ:

 فذكرت ذلك لرسول اهلل صىل اهلل عليه: قالت،«حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت
 ثم حاضت، يا رسول اهلل إنها قد أفاضت وطافت باْليت: أحابستنا يه ؟ قلت: فقال،وسلم

» فلتنفر إذن: قال،بعد اإلفاضة

“ছামফয়যাহ মবনবত হুয়াই তাৱাবফ ইফাজাৰ মপছত ঋতুমতী হ’ল, ছতওঁ ক’ছল:
মই ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামক মবষয়ব া জনাবলা, ছতবেত শুমন
ক’ছল: তাই আমাক ৰমে থব ছনমক? মই ক’ছলা: ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ল, তাই
তাৱাবফ ইফাজাহ কমৰবছ তাৰ মপছত ঋতুমতী লহবছ, ছতবেবত ক’ছল:
1

ছতবনহ’ছল িাবলল ছকাৱা”।

ইববন আব্বাছ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত, ছতওঁ লকবছ:

»«أمر انلاس أن يكون آخر عهدهم باْليت إال أنه خفف عن املرأة احلائض

“মানু হক মনবদভে প্ৰদান কৰা হ’ল িাবত মসহঁতৰ সবভবেষ কাম হয় মবদায়ী
তাৱাফ, মকন্তু এই মবিান ঋতুমতী নাৰীৰ বাবব মেমথল কৰা লহবছ”।2
ছতওঁবৰ পৰা আৰু বমণভত লহবছ:

«أن انليب صىل اهلل عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف باْليت إذا اكنت

«قد طافت ِف اإلفاضة

“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ঋতুমতী নাৰীক অৱকাে মদবছ ছি, মবদায়ী
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৬৭০; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২০০৩; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং
৩০৭২; আহমদ: (৬/৮২); দাবৰমী, হাদীছ নং ১৯১৭

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৬৬৮; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৩২৮; আহমদ: (৬/৪৩১);
দাবৰমী, হাদীছ নং ১৯৩৪

মুমমনা নাৰীসকলৰ বাবব মববেষ মবমি-মবিান

92
1

তাৱাফ নকমৰ তাই ৰলল উভমতব, িমদ তাৱাবফ ইফাজাহ সম্পন্ন কমৰবছ”।

ইমাম নাৱাৱী ৰামহমাহুল্লাহ ‘আল-মাজমু’: (৮/২৮১) গ্ৰন্থত লকবছ: ইবনু ল
মুনমিবৰ লকবছ: সািাৰণ আহবল ইল্মসকবল এই কথাই লকবছ, ছিবন মামলক,
আওিা‘ঈ, ছউৰী, আহমদ, ইছহাক, আবু ছউৰ আৰু আবু হামনফা প্ৰমুে।
সমাপ্ত।
ইবনু কুদামাহ ‘আল-মুগমন’: (৩/৪৬১) গ্ৰন্থত লকবছ: এইব া সমকালীন সকবলা
ফমকহসকলৰ অমভমত। ছতওঁ আৰু লকবছ: মনফাছ আক্ৰান্ত নাৰীসকলৰ মবিান
ঋতুমতী নাৰীসকলৰ দবৰই। কাৰণ, ছকাবনা মবিান ৰমহত আৰু ওৱামজব
ছহাৱাৰ ছিত্রত হাবয়িৰ নাৰী মনফাছৰ নাৰীৰ দবৰই। সমাপ্ত।
১৬. নাৰীৰ বাবব মছমজবদ নবৱী মজয়াৰত কৰা মুোহাব:
ছালাত আদায় আৰু দু আ কৰাৰ উবেবেয নাৰীৰ মছমজবদ নবৱী মজয়াৰত কৰা
মুোহাব, মকন্তু নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ কবৰ মজয়াৰত কৰা তাইৰ
পবি জাবয়ি নহয়। কাৰণ, কবৰ মজয়াৰতৰ পৰা নাৰীক মনবষি কৰা লহবছ।
শ্বাইে মুহাম্মাদ ইববন ইব্ৰাহীবম ছতবেতৰ ফবতাৱা সমগ্ৰত: (৩/২৩৯) লকবছ:
নাৰীসকলক নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ কবৰ মজয়াৰতৰ পৰা বাৰণ
কৰাব াবৱ মবশুে মত। দু া কাৰণত:
প্ৰথম: মনবষিাজ্ঞাৰ দলীল বযাপক, দলীল বযাপক হ’ছল মবনা দলীলত ছকাবনা
এ াক োছ (মনমদভি) কৰা কাবৰা বাববই জাবয়ি নহয়।

মদ্বতীয়: মনবষি কৰাৰ মহকমত ইয়াবতা আবছ2। সমাপ্ত।
শ্বাইে আব্দু ল আজীজ ইববন বাজ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ:3 নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লামৰ কবৰ মজয়াৰত ছকৱল পুৰুষসকলৰ বাবব োছ বা মববেষ,
1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৩২৮; আহমদ: (১/৩৭০)

2

অথভাৎ মনবষি কৰাৰ ছসইববাৰ কাৰণ মিববাৰৰ বাবব নাৰীক কবৰ মজয়াৰত কমৰবলল বাৰণ

কৰা লহবছ।
3

আত-তাহক্বীক্ব অল ইজাহ মল-কাছীমৰম মমম মাছাঈমলল হাজ্জ অল-ওমৰাহ........ পৃ েঃ ১৯
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নাৰীসকলৰ বাবব ছকাবনা কবৰ মজয়াৰত কৰা লবি নহয়। নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম মজয়াৰতকাৰীনী মমহলাসকলৰ ওপৰত অমভোপ কমৰবছ:

»  واملتخذين عليها املساجد والرسج،«لعن زوارات القبور من النساء

“ছতবেবত কবৰ মজয়াৰতকাৰী নাৰীসকলৰ প্ৰমত অমভোপ কমৰবছ আৰু
মিসকবল কবৰৰ ওপৰত মছমজদ মনমভাণ কবৰ আৰু প্ৰদ্বীপ জ্বলায়”।1
ছালাত আৰু দু আৰ বাবব নাৰীসকলৰ মছমজবদ নবৱীত ছিাৱা লবি, অনযানয
ইবাদতৰ বাববও ছিাৱা লবি, মিব া সকবলা মছমজদবত সকবলাবৰ বাবব লবি।
সমাপ্ত।

1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১০৫৬; ইববন মাজাহ হাদীছ নং ১৫৭৬; আহমদ (২/৩৫৬)
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নৱম পমৰবেদ:
মববাহ আৰু তালাক সংক্ৰান্ত মবিান
আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
أ ا
ُ َ
ُ َ ُ أ َ أ َ ٰ ّٗ ِ َ أ ُ ُ ٓ ْ َ أ َ َ َ َ َ َ أ
ُ َ َ َ َأ
َ
ٓۚ كم َّم َو َّد ّٗة َو َرمحَة
﴿ َوم أرن َءايٰترهرۦٓ أن خل َق لكم ِم أرن أنفسركم أزوجا ل رتسكنوا إرّلها وجعل بين
َ ِ ٰ َ َ َٰ
َّ
َ َّ َ
]٢١ :﴾ [الروم٢١ ت ل رق أو ٖم َي َتفك ُرون
ٖ إرن رِف ذل ر ٓأَلي
“আৰু ছতওঁৰ মনদেভনাৱলীৰ মাজত আবছ ছি, ছতওঁ ছতামাবলাকৰ বাবব
ছতামাবলাকৰ পৰাই স্ত্ৰীসকলক সৃ মি কমৰবছ, িাবত ছতামাবলাবক মসহঁতৰ ওচৰত
প্ৰোমন্ত ছপাৱা। আৰু ছতওঁ ছতামাবলাকৰ মাজত ছপ্ৰম-ভালবপাৱা আৰু দয়া সৃ মি
কমৰবছ। মনশ্চয় ইয়াৰ মাজত মচন্তােীল বযমিসকলৰ বাবব মনদেভনাৱলী আবছ”।
[ আৰ-ৰূম, আয়াত: ২১]
আন িাইত ছতওঁ লকবছ:
َُ ْ أ
َ
ُ ُ ْ َُ ٓ أ
َّ
ُ َٓ َ أ َ ُ أ
ُ
ٰ َ ٰ رحوا ٱۡل َي
ِإَومائرك أ ۚٓم إرن يَكونوا فق َرا َء ُيغن ر ره ُم
حني مرن عربادركم
﴿ َوأنك
م مرنك أم َوٱلصٰل ر ر
ُ َّ ٱَّلل مرن فَ أضلرهرۦ َو
ُ َّ
ٞ ٱَّلل َوٰس ٌرع َعل
]٣٢ :﴾ [انلور٣٢ ريم
“আৰু ছতামাবলাবক ছতামাবলাকৰ মাজৰ অমববামহত নাৰী-পুৰুষ আৰু
সৎকমভেীল দাস দাসীসকলক মববাহ পামত মদয়া। মসহঁত অভাৱী হ’ছল আল্লাবহ
মনজ অনু গ্ৰহত মসহঁতক অভাৱমুি কমৰ মদব। আল্লাহ প্ৰাচুিভময় আৰু
মহাজ্ঞানী”। [ আন-নূ ৰ, আয়াত: ৩২]
ইববন কাছীৰ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: এই আয়াতত মববাহ কৰাৰ মনবদভে প্ৰদান
কমৰবছ। মকছু মান আমলবম লকবছ: মিসকলৰ মববাহ কৰাৰ সামথভ আবছ
ছতওঁবলাকৰ বাবব মববাহ কৰা ওৱামজব। দলীল মহচাবপ ছতওঁবলাবক মনবনাি
হাদীছৰ বামহযক অথভ দামঙ িমৰবছ:

، فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج، من استطاع منكم اْلاءة فليزتوج،«يا معرش الشباب

» فإنه هل وجاء،ومن لم يستطع فعليه بالصوم

“ছহ িু ৱ সম্প্ৰদায়! ছতামাবলাকৰ মাজত িাৰ মববাহ কৰাৰ সামথভ আবছ মস ছিন
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মববাহ কবৰ। কাৰণ, ই চকু সংিত আৰু লজ্জাস্থানক পমৱত্র ৰোৰ উপকৰণ।
আৰু িাৰ সামথভ নাই মস ছিন মছয়ামক আৱেযক কমৰ লয়। কাৰণ, মছয়াম
ছিৌৱনক সু ৰিা মদবয়”।1
তাৰ মপছত ছতওঁ লকবছ: মববাহ িনী ছহাৱাৰ এ া উপকৰণ। দলীল আল্লাহৰ
বাণী:

َ أ
ُ َ
ُ َّ كونُوا ْ ُف َق َرا ٓ َء ُي أغنره ُم
]٣٢ :ٱَّلل مرن فضلرهر﴾ [انلور
﴿إرن ي
ر

“িমদ মসহঁত অভাৱী হয় আল্লাবহ মনজ অনু গ্ৰহত মসহঁতক অভাৱমুি কমৰ মদব”।
[ আন-নূ ৰ, আয়াত: ৩২]
আবু বকৰ মছেীক ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা উবল্লে কৰা হয়, ছতওঁ লকবছ:
আল্লাবহ ছতামাবলাকক মববাহ কৰাৰ মি মনবদভে মদবছ ছসইব া ছতামাবলাবক
বােবায়ন কৰা, ছতওঁ ছতামাবলাকৰ লগত সেলতাৰ মি প্ৰমতশ্ৰুমত কমৰবছ
ছসইব া পূ ৰণ কমৰব। আল্লাহ তাআলাই লকবছ:
َ أ
ُ َ
ُ َّ كونُوا ْ ُف َق َرا ٓ َء ُي أغنره ُم
]٣٢ :ٱَّلل مرن فضلرهرۦ﴾ [انلور
﴿إرن ي
ر
“িমদ মসহঁত অভাৱী হয় আল্লাবহ মনজ অনু গ্ৰহত মসহঁতক অভাৱমুি কমৰ মদব”।
[ আন-নূ ৰ, আয়াত: ৩২]
ইববন মাছ‘উদ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুবৱ লকবছ, ছতামাবলাবক মববাহৰ দ্বাৰা প্ৰাচুিভ
অবন্বষণ কৰা। মকয়বনা আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
ُ َ
ُ َّ ٱَّلل مرن فَ أضلرهرۦ َو
ُ َّ كونُوا ْ ُف َق َرا ٓ َء ُي أغنره ُم
ٞ ٱَّلل َوٰس ٌرع َعل
]٣٢ :ريم﴾ [انلور
﴿إرن ي
ر
“িমদ মসহঁত অভাৱী হয় আল্লাবহ মনজ অনু গ্ৰহত মসহঁতক অভাৱমুি কমৰ মদব”।
[ আন-নূ ৰ, আয়াত: ৩২]
এই উমিব া ইববন জাৰীবৰ উবল্লে কমৰবছ। এবকই কথা বাগভীবয় ওমৰ

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৪৭৭৮; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৪০০; মতৰমমজী, হাদীছ নং
১০৮১; নাছাঈ, হাদীছ নং ২২৪০; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২০৪৬; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং
১৮৪৫; আহমদ (১/৩৭৮); দাবৰমী, হাদীছ নং ২১৬৫
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ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰাও বণভনা কমৰবছ। ইববন কাছীৰ: (৫/৯৪,৯৫)ৰ
আবলাচনা সমাপ্ত।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘মাজমুউল ফাতাৱা’:
(৩২/৯০)ত লকবছ: আল্লাহ তা‘আলাই মুমমনসকলৰ বাবব মববাহ কৰা, তালাক
মদয়া আৰু তালাকপ্ৰাপ্তা নাৰীবকা মববাহ কৰা হালাল কমৰবছ আন স্বামীৰ পৰা
তালাক প্ৰাপ্তা ছহাৱাৰ মপছত। খ্ৰীিানসকবল মসহঁতৰ মববেষ বযমিবগভৰ ওপৰত
মববাহ হাৰাম কমৰবছ, আবকৌ িাৰ বাবব মববাহ হালাল কমৰবছ তাক মসহঁবত
তালাক মদয়াৰ অনু মমত মদয়া নাই। ইয়াহূ দীসকবল তালাকক লবি বুমলভাবৱ,
মকন্তু তালাকপ্ৰাপ্তা নাৰী িমদ ছববলগ স্বামীক মববাহ কৰায় ছতবন্ত প্ৰথম স্বামীৰ
বাবব স্থায়ীভাবৱ হাৰাম লহ িায়। মূ ল কথা লহবছ খ্ৰীিানসকলৰ ওচৰত তালাক
নাই; ইয়াহূ দীসকলৰ ওচৰত ছববলগ স্বামীৰ ওচৰত মববাহ বিনত আবে হ’ছল
উভমত অহাৰ সু বিাগ নাই। আৰু আল্লাবহ মুমমনসকলৰ বাবব তালাক আৰু
উভতাই ছলাৱা উভয় প্ৰকাৰ হালাল কমৰবছ। সমাপ্ত।
ইবনু ল কাইময়যম ৰামহমাহুল্লাহ ‘আল-হাদইউন নবৱী’: (৩/১৪৯) গ্ৰন্থত দাম্পতয
জীৱনৰ এ া মববেষ উবেেয সহবাসৰ উপকামৰতা বণভনা কমৰ লকবছ:
“দৰাচলবত মতমন া কাৰণত স্ত্ৰীগমন লবি, মিব া সহবাসৰ মূ ল উবেেয:
এক. বংে সংৰিণ কৰা আৰু এই জগতত মসহঁতৰ সংেযা পূ ণভ ছনাবহাৱা ললবক
মিসকলক আল্লাবহ সৃ মি কমৰব মবচাবৰ মানৱ জামতৰ এই পৰম্পৰা অবযাহত
ৰো,।
দু ই. বীিভ বামহৰ কমৰ মদয়া, মিব া জমা কমৰ ৰো ছগাব ই েৰীৰৰ বাবব
িমতকৰ।
মতমন. ছিৌন চামহদা পূ ৰণ কৰা, আনন্দ উপবভাগ আৰু মন‘আমত আস্বাদন
কৰা।” সমাপ্ত।
মববাহৰ বহুবতা উপকামৰতা আবছ, আ াইতলক ডাঙৰ উপকাৰ লহবছ মিনা বা
বযমভচাৰৰ পৰা সু ৰিা আৰু হাৰামৰ পৰা দৃ মিক সংিত ৰো।
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তাবৰ এ া লহবছ: সন্তান লাভ কৰা আৰু মানৱ প্ৰজন্ম সংৰিণ কৰা।
আৰু এ া লহবছ: স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত প্ৰোমন্ত আৰু মানমসক প্ৰেমে লাভ কৰা।
আনব া লহবছ: এ া ভাল পমৰয়াল গমঢ় ছতালাৰ বাবব স্বামী-স্ত্ৰীৰ পৰস্পৰ
এবকলবগ কাম কৰা, মিব া মুছমলম সমাজৰ এ া মজবুত বুমনয়াদ বা
আিাৰমেলা।
তাবৰ মাজত আৰু এ া লহবছ: স্বামীৰ মনজ কািত স্ত্ৰীৰ দায়ভাৰ আৰু
মনৰাপোৰ দাময়ত্ব গ্ৰহণ কৰা; স্ত্ৰীবয় স্বামীৰ ৰৰ কাম পমৰচালনা কৰা আৰু
তাইৰ েৰীৰ আৰু প্ৰকৃমতৰ লগত মমল ৰামে মিব া কাম তাইৰ কৰা উমচত
ছসইব া সু চাৰুৰূবপ সম্পন্ন কৰা। সমাজ আৰু নাৰী জামতৰ েত্ৰুসকবল মিববাৰ
দাবী কবৰ ছিবন কামৰ ছিত্রত নাৰী পুৰুষৰ সঙ্গী ছহাৱা ছসইব া নহয়। মসহঁবত
নাৰীক ৰৰ পৰা উমলয়াই আমন তাইৰ সমিক দাময়ত্বৰ পৰা মবমেন্ন কমৰবছ।
নাৰীৰ কািত পুৰুষৰ কাম আৰু নাৰীৰ কাম মসহঁবত পুৰুষৰ কািত জামপ
মদবছ। ইয়াৰ পমৰণমতত পমৰয়াল মবনি লহবছ আৰু স্বামী-স্ত্ৰীৰ সম্পকভ মক্ৰয়াহীন
লহবছ, ফলত মসহঁত ছকমতয়াবা মবমেন্ন হ’বলল বািয হয় অথবা কিৰ মাজত
জীৱনৰ দু গভম বা অমতক্ৰম কবৰ।
আমাবলাকৰ শ্বাইে মুহাম্মাদ আমীন আশ্ব-শ্বানমকতী ৰামহমাহুল্লাবহ ছতবেতৰ
তাফছীৰ ‘আজৱাউল বায়ান’: (৩/৪২২) ত লকবছ: “জামন ছথাৱা, আল্লাবহ ছমাক
আৰু ছতামাক ছতওঁৰ সন্তুমি আৰু পছন্দৰ মবষয় গ্ৰহণ কৰাৰ তাওফীক দান
কৰক।, সকবলা মনয়ম-কানু ন আৰু কমভবিত্রৰ সকবলা ময়দানত নাৰী-পুৰুষক
সমান কৰাৰ ভ্ৰান্ত অশুভ আৰু কুফুৰী মচন্তািাৰা সু স্থববাি, মবববক, আচমানী
অমহ আৰু আল্লাহ তা‘আলাৰ চমৰয়ত পমৰপন্থী, মানু হৰ সমাজত ইয়াৰ কুফল,
মবেৃ ঙ্খলা আৰু ফাছাদ কাবৰা ওচৰত অস্পি নহয় (বৰং স্পি), মকন্তু আল্লাবহ
িাৰ দৃ মি হৰণ কমৰবছ তাৰ বামহবৰ। কাৰণ, আল্লাহ তা‘আলাই সমাজ মনমভাণৰ
অংে গ্ৰহণ মহচাবপ নাৰীক তাইৰ লবমেিয আৰু স্বাতন্ত্ৰযৰ কাৰবণ এবন মকছু মান
কামৰ উপিু ি কমৰবছ, মিব া তাইৰ বামহবৰ আন কাবৰা পবি সম্ভৱ নহয়।
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ছিবন গভভিাৰণ, মেশু প্ৰসৱ, দু গ্ধপান, মেশু লালন-পালন, ৰ পমৰচালনা আৰু
সাংসামৰক িাৱতীয় কাম পমৰচালনা কৰা। ছিবন ৰিা-বঢ়া, ৰুম ববনাৱা আৰু
ৰ-বাৰী পমৰষ্কাৰ কৰা ইতযামদ। নাৰীসকবল ৰৰ মভতৰত পদভা, মনৰাপো আৰু
পমৱত্রতাৰ মিভদাপূ ণভ পমৰবৱেত বাস কমৰ আৰু মানু হৰ মূ লযববািৰ অিীনৰ পৰা
সু েৃঙ্খল সমাজ গিনত মি মেদমত আঞ্জাম মদবয়, ছসয়া ছকাবনা অংেবত পুৰুষৰ
অথভ উপাজভনতলক কম নহয়। কামফৰসকল মূ েভ মনববভাি জনবগাষ্ঠী আৰু মসহঁতৰ
অনু সাৰীসকবল দাবী কবৰ নাৰীসকবল

ৰৰ বামহৰত কাম কমৰব ছিবনলক

পুৰুষসকবল কবৰ। এইব া মসহঁতৰ অমিকাৰ! িমদও মাবহকীয়া ঋতু আৰু
নৱজাত মেশু প্ৰসৱৰ পৰৱতভী সময়ত নাৰীবয় কিকৰ ছকাবনা কাম কমৰবলল

সিম নহয়, এইব াবৱ আমম ছদো পাওঁ। ছিমতয়া স্বামী আৰু স্ত্ৰী ৰৰ পৰা
বামহৰ হয়,

ৰ সম্পূ ণভ অৰমিত থামক িায়, ছিবন সৰু মেশুসকলৰ লালন-

পালন, দু গ্ধপান আৰু স্বামী ৰত উভমত অহাৰ মপছত তাৰ বাবব পানাহাৰ
প্ৰস্তুত কৰা ইতযামদ। িমদ স্ত্ৰীৰ কামসমূ হ পমৰচালনা কৰাৰ বাবব কাবৰাবাক
ভাড়া কৰা হয়, ছসৱক-ছসমৱকাই তাৰ ৰত ডাঙৰ সমসযাৰ সৃ মি কবৰ, মিব া
দূ ৰ কৰাৰ বাবব তাই ৰৰ পৰা বামহৰ লহবছ, পমৰণমত মহচাবপ মবপৰীত হয়।
ছবমছভাগ নাৰীসকলৰ বাবব ৰ তযাগ কৰা আৰু শ্ৰম মবমক্ৰৰ মাজত দ্বীন মবনি
আৰু সন্মান ছহৰুৱাৰ বামহবৰ এবকা নহয়”। সমাপ্ত।
ছহ মুছমলম নাৰী, আল্লাহক ভয় কৰা, প্ৰতাৰণামূ লক এইববাৰ কথাৰ ছলাভত
নপমৰবা, মিসকবল মসহঁতৰ কথাত প্ৰতামৰত লহবছ মসহঁতৰ মবফলতা আৰু
মবষণ্ণতাৰ বােৱতাই িবথি। অমভজ্ঞতা আ াইতলক ডাঙৰ দলীল।
ছহ মুছমলম নাৰী, ছতামাৰ মাজত ছিৌৱন থকাললবক, তুমম পুৰুষসকলৰ চামহদাৰ
পাত্র, ছসবয় দ্ৰুত মববাহৰ প্ৰমত অগ্ৰসৰ ছহাৱা। পঢ়া-শুনা অবযাহত থকা অথবা
চাকমৰ ছপাৱাৰ আোত ছকমতয়াও মববাহ মবলম্ব নকমৰবা। কাৰণ, উপিু ি
মববাহবত আবছ ছতামাৰ কলযাণ আৰু প্ৰোমন্ত। এইব াবৱই ছতামাৰ মিবকাবনা
মেিা আৰু চাকমৰৰ উেম মবমনময়, ছতামাৰ চাকমৰ আৰু পঢ়া-শুনা মিমাবনই
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হওক ছকমতয়াও মববাহৰ সমান নহয়।
তুমম ছতামাৰ ৰৰ কাম আৰু সন্তান লালন-পালন কৰাৰ দাময়ত্ব আঞ্জাম মদয়া।
এইব াবৱ ছতামাৰ মূ ল কাম। িাৰ দ্বাৰা ছতামাৰ জীৱন সফলতা অজভন হ’ব
ছসইব াবৱ গ্ৰহণ কৰা, ইয়াৰ মবকল্প অনু সিান নকমৰবা। কাৰণ, ইয়াৰ ছকাবনা
মবকল্প নাই। দ্বীনদাৰ পুৰুষৰ মববাহ প্ৰোৱক ছকমতয়াও এমৰ মনমদবা। নবী
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম অমভভাৱকক লকবছ:

» إال تفعلوا تكن فتنة ِف األرض وفساد،«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه

“ছিমতয়া ছতামাবলাকৰ ওচৰত এবন ছকাবনা বযমি (ৰ প্ৰোৱ) আবহ, িাৰ দ্বীন
আৰু চমৰত্র ছতামাৰ পছন্দ, ছতবন্ত তাৰ লগত মববাহ পামত মদয়া, িমদ এবন
নকৰা ছতবন্ত পৃমথৱীত মবপিভয় আৰু মফতনা-ফাছাদ সং ম ত হ’ব”।1
মববাহৰ ছিত্রত নাৰীৰ অনু মমত গ্ৰহণ কৰা
মববাহৰ উপিু ি নাৰী মতমন প্ৰকাৰ:
ক. নাবামলকা অমববামহতা মকবোৰী।
ে. প্ৰাপ্তবয়স্ক অমববামহতা নাৰী।
গ. মববামহতা নাৰী বা মবিৱা।
প্ৰবতযক প্ৰকাৰ নাৰীৰ বাবব আবছ পৃথক মবিান।
১. নাবামলকা সৰু ছছাৱালীক মপতৃবয় তাইৰ অনু মমতমবহীন মববাহ মদব পামৰব,
ইয়াত কাবৰা মদ্বমত নাই। কাৰণ, তাই এমতয়াও অনু মমতৰ মামলক ছহাৱা নাই।
মদ্বতীয়বত আবু বকৰ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুবৱ মনজৰ সৰু জীবয়ক আইশ্বাক
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ লগত মববাহ মদমছল, ছিমতয়া তাইৰ
বয়স আমছল মাত্র ছয় বছৰ, ন বছৰ পূ ণভ ছহাৱাৰ মপছত তাইক মপতৃ ৰৰ পৰা
মবদায় মদয়া হয়।2

1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১০৮৫

2

ছহীহ বু োৰী আৰু মুছমলম।
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ইমাম শ্বাওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘নাইলু ল আওতাৰ’: (৬/১২৮, ১২৯) গ্ৰন্থত
লকবছ: “এই হাদীবছ প্ৰমাণ কবৰ ছি, মপতৃৰ বাবব মনজৰ ছছাৱালীক প্ৰাপ্তবয়স্ক
ছহাৱাৰ আগবত মববাহ মদয়া জাবয়ি। ছতওঁ আৰু লকবছ: এই হাদীবছ আৰু
প্ৰমাণ কবৰ ছি, সৰু ছছাৱালীক ডাঙৰৰ লগত মববাহ মদয়াও লবি। ইমাম বুোৰী
এই মাছ‘আলাৰ বাবব এ া অিযায় ৰচনা কমৰ তাত ছতবেবত আইশ্বাৰ এই
হাদীছ উবল্লে কমৰবছ। ইববন হাজাৰ আছকালানী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘ফাতহুল
বাৰী’ত এই মাছ‘আলা সম্পবকভ উম্মতৰ ইজমা বণভনা কমৰবছ।” সমাপ্ত।
ইবনু কুদামাহ ‘আল-মুগমন’: (৬/৪৮৭) গ্ৰন্থত লকবছ: ইবনু ল মুনমিবৰ লকবছ:
মিসকলৰ ইল্ম আমম অজভন কমৰবছা, ছতওঁবলাক আ াবয় একমত ছি, মপতৃৰ
বাবব মনজৰ সৰু ছছাৱালীক মববাহ মদয়া লবি, িমদ সমমিভদা সম্পন্ন পুৰুষৰ
ওচৰত মববাহ মদয়া হয়”। সমাপ্ত।
মই (বলেক) কওঁ: আবু বকৰ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহু মনজৰ সৰু ছছাৱালী আইশ্বাক
মাত্র ছয় বছৰ বয়সত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ লগত মববাহ মদমছল,
এই

না মসহঁতৰ মবপবি ডাঙৰ দলীল, মিসকবল ডাঙৰ ল’ৰাৰ লগত সৰু

ছছাৱালীৰ মববাহ অস্বীকাৰ কবৰ, আৰু মবভ্ৰামন্ত প্ৰচাৰ কবৰ লগবত অপৰাি বুমল
গণয কবৰ। এইব া হয়বতা মসহঁতৰ মূ েভতা অথবা মসহঁতৰ স্বাথভাবন্বষী আৰু
মবজাতীয় ষড়িন্ত্ৰৰ এ া অংে।
২. প্ৰাপ্তবয়স্ক অমববামহতা নাৰীক তাইৰ অনু মমতমবহীন মববাহ মদয়া নািাব, মকন্তু
ছমৌনতা অবলম্বন কৰাব াবৱ তাইৰ অনু মমত। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

» أن تسكت: يا رسول اهلل فكيف إذنها ؟ قال: قالوا،«وال تنكح اْلكر حىت تستأذن

“বাবকৰা (অথভাৎ প্ৰাপ্তবয়স্ক অমববামহতা) ছছাৱালীক তাইৰ অনু মমত ছনাবলাৱালক
মববাহ মদয়া নািাব, ছতওঁবলাবক ক’ছল: ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ল, তাইৰ অনু মমতৰ
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এবতবক, মববাহত তাইৰ অনু মমত ছলাৱা প্ৰবয়াজন, িমদও তাইক মববাহ মদয়াৰ
অমিকাৰ তাইৰ মপতৃৰ, আমলমসকলৰ দু া মতৰ মাজত এইব াবৱ অমিক
মবশুে মত।
ইবনু ল কাইময়যম ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-হাদইউন নবৱী’: (৫/৯৬) গ্ৰন্থত লকবছ:
“জমহুৰ ছালাফৰ অমভমত এইব াবৱই। ইমাম আবু হামনফাৰ মাজহাব আৰু
ইমাম আহমদৰ এ া মত এবনিৰণৰ। এই অমভমত ছমাতামবক আমম আল্লাহৰ
ইবাদত আঞ্জাম মদওঁ, ইয়াৰ মবপৰীত মবশ্বাস নকবৰা। এইব াবৱ নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লামৰ আবদে আৰু মনবদভে ছমাতামবক ফয়চালা”। সমাপ্ত।
৩. মববামহতা নাৰী স্বামীেূ ণযা (মবিৱা) হ’ছল তাইক তাইৰ অনু মমত ছনাবলাৱালক
মববাহ মদয়া নািাব, তাইৰ অনু মমতৰ প্ৰকাে হ’ব কথাৰ দ্বাৰা, মিব া অমববামহতা
নাৰীৰ মবপৰীত, কাৰণ অমববামহতা নাৰীৰ অনু মমতৰ প্ৰমাণ লহবছ ছমৌন থকা।
ইবনু কুদামাহ ‘আল-মুগমন’: (৬/৪৯৩) গ্ৰন্থত লকবছ: এবতবক মববামহতা নাৰীৰ
অনু মমতৰ প্ৰকাে হ’ব কথাৰ মািযমত, ইয়াত আমলমসকলৰ মদ্বমত আবছ বুমল
আমাৰ জনা নাই। মদ্বতীয়বত মুেৰ দ্বাৰা মানু বহ তাৰ অন্তৰৰ ভাৱ প্ৰকাে কবৰ।
এবতবক, ি’ত অনু মমতৰ প্ৰবয়াজন তাত মুেৰ কথাৰ সমতুলয আন এবকা নাই।
সমাপ্ত।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘মাজমুউল ফাতাৱা: (৩২/৩৯,
৪০)ত লকবছ: “নাৰীক তাইৰ অনু মমত ছনাবলাৱালক কাবৰা পবি মববাহ মদয়া
লবি নহয়, িমদ তাই অসন্তুি থাবক ছতবন্ত মববাহৰ বাবব তাইক বািয কমৰব
ছনাৱামৰব, মকন্তু সৰু অমববামহতা ছছাৱালীৰ বামহবৰ। কাৰণ, তাইৰ মপতৃ তাইক

1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৪৮৪৩; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১১০৭; নাছাঈ, হাদীছ নং ৩২৬৫; আবু
দাউদ, হাদীছ নং ২০৯২; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৮৭১; আহমদ (২/৪২৪); দাবৰমী,
হাদীছ নং ২১৮৬
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মববাহ মদব, তাইৰ ছকাবনা অনু মমত লব নালামগব। আৰু মববামহতা প্ৰাপ্তবয়স্ক
নাৰীক তাইৰ অনু মমতমবহীন মপতৃ অথবা কাবৰা বাববই মববাহ মদয়া লবি নহয়,
এইব াবৱই মুছমলমসকলৰ ইজমা প্ৰমতমষ্ঠত মাছ‘আলা। এইদবৰ মুছমলমসকলৰ
ইজমা মবত প্ৰাপ্তবয়স্ক অমববামহতা নাৰীক তাইৰ অনু মমত ছনাবলাৱালক মপতৃ বা
আজু-ককাৰ বামহবৰ আন কাবৰা বাবব মববাহ মদয়া লবি নহয়, মকন্তু মপতৃবয়
অথবা আজু-ককাৰ উমচৎ তাইৰ পৰা অনু মমত গ্ৰহণ কৰা।
প্ৰাপ্তবয়স্ক অমববামহতা নাৰীৰ অনু মমত ওৱামজব ছন মুোহাব এই মবষবয়
মতালনকয আবছ:
মবশুে মত অনু িায়ী তাইৰ অনু মমত ছলাৱা ওৱামজব। ছছাৱালীৰ অমভভাৱকৰ
উমচৎ আল্লাহক ভয় কৰা। ছছাৱালীক ছকবন ল’ৰাৰ লগত মববাহত আবে কমৰ
আবছ, ল’ৰাজন ছছাৱালীজনীৰ সমকি ছন নাই ছসইব া মবববচনা কৰা, কাৰণ
মপতৃবয় ছছাৱালীক মববাহ মদব ছছাৱালীৰ স্বাথভত, মনজৰ স্বাথভত নহয়।” সমাপ্ত।
নাৰীৰ মববাহত অমভভাৱকৰ চতভ আৰু ইয়াৰ মহকমত:
নাৰীক তাইৰ উপিু ি স্বামী গ্ৰহণ কৰাৰ মিব া স্বািীনতা মদয়া লহবছ ইয়াৰ অথভ
তাইক মুি স্বািীন এমৰ মদয়া নহয় ছি, িাবক ইো তাবকই স্বামী মহচাবপ গ্ৰহণ
কমৰব, কাৰণ এবন মববাহৰ ছবয়া প্ৰভাৱ পমৰব তাইৰ আত্মীয় আৰু পমৰয়ালৰ
ওপৰত। নাৰী অমভভাৱকৰ লগত সম্পৃ ি, অমভভাৱবক তাইৰ ইোৰ মেয়াল
কমৰব আৰু তাইক সমিক পথ প্ৰদেভন কমৰব, তাইৰ মববাহৰ দাময়ত্ব গ্ৰহণ
কমৰব, নাৰী মনবজই মনজৰ মববাহ আকদ সম্পন্ন নকমৰব, িমদ তাই মনবজই
মনজৰ মববাহ সম্পন্ন কবৰ ছতবন্ত এই মববাহ বামতল বুমল গণয হ’ব। কাৰণ,
আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ পৰা বমণভত হাদীছত আমহবছ:

» فناكحها باطل، فناكحها باطل،«أيما امرأة نكحت نفسها بغري إذن وَلها فناكحها باطل

“মি নাৰী তাইৰ অমভভাৱকৰ অনু মমত ছনাবলাৱালক মববাহপােত আবে হ’ল,
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তাইৰ মববাহ বামতল, তাইৰ মববাহ বামতল, তাইৰ মববাহ বামতল”।

ইমাম মতৰমমজীবয় হাদীছব াক হাছান বুমল লকবছ। অনযানয ছু নান গ্ৰন্থত আবছ:
»«ال نكاح إال بويل

“অমভভাৱকমবহীন ছকাবনা মববাহ নাই”।2
এই হাদীছ দু া আৰু এই িৰণৰ অনযানয হাদীছসমূ বহ প্ৰমাণ কবৰ ছি,
অমভভাৱকমবহীন নাৰীৰ মববাহ লবি নহয়। “মববাহ নাই” অথভাৎ মববাহ শুে
নহয়। ইমাম মতৰমমজীবয় লকবছ: আহবল ইল্মসকল এই হাদীছৰ ওপৰবত আমল
কমৰবছ। ছিবন ওমৰ, আলী, ইববন আব্বাছ আৰু আবু হুৰাইৰাহ প্ৰমুে
ছাহাবীসকল। ফকীহ তাবব‘ঈনসকলৰ পৰাও অনু ৰূপ বমণভত আবছ। ছতওঁবলাবক
লকবছ: অমভভাৱকমবহীন ছকাবনা মববাহ নাই। এই কথা লকবছ, ইমাম শ্বাবফঈ,
আহমদ আৰু ইছহাক”।3
মববাহৰ ছ াষণাৰ বাবব নাৰীসকবল দু ফ ববজাৱাৰ হুকুম:
নাৰীসকলৰ বাবব দু ফ বা এক পাশ্বভস্থ ছঢাল ববজাৱা মুোহাব, িাবত মববাহ
প্ৰচাৰ হয়। নাৰীসকবল মনজৰ মাজবত দু ফ বজাব, বাদয-িন্ত্ৰ আৰু সু ৰীয়া
সঙ্গীতমবহীন। মববাহ উপলবি নাৰীসকবল কমবতা আৰু গজল আবৃ মত কৰা
ছদাষণীয় নহয়, িমদ পুৰুষসকবল নু শুবন। ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

»«فصل ما بني احلالل واحلرام ادلف والصوت ِف انلاكح

“হালাল আৰু হাৰাম মববাহৰ পাথভকয লহবছ দু ফ ববজাৱা আৰু েব্দ কৰা”।4
1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১১০২; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২০৮৩; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৮৭৯;
আহমদ: (৬/৬৬); দাবৰমী, হাদীছ নং ২১৮৪

2

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১১০১; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২০৮৫; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৮৮১;
আহমদ (৪/৪১৮); দাবৰমী, হাদীছ নং ২১৮২

3

আল-মুগমন: (৬/৪৪৯)

4

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১০৮৮; নাছাঈ, হাদীছ নং ৩৩৬৯; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ১৮৯৬
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শ্বাওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘নাইলু ল আওতাৰ’: (৬/২০০) গ্ৰন্থত লকবছ: “হাদীবছ
প্ৰমাণ কবৰ ছি, মববাহৰ অনু ষ্ঠানত দু ফ ববজাৱা আৰু কমবতা ইতযামদ আবৃ মত
কৰা লবি, ছিবন  أتيناكم أتيناكمজাতীয় (আৰবী এ া) কমবতা, মকন্তু

প্ৰবৃ েক উৎসাহ মদয়া এবন গান মনমষে, ি’ত ছসৌন্দিভৰ বণভনা, অিীলতাৰ প্ৰকাে
আৰু মাদক দ্ৰবযৰ প্ৰমত আসমি আবছ, মিববাৰ মববাহ আৰু মববাহৰ বামহবৰ
সদায় হাৰাম, এইদবৰ অনযানয হাৰাম গান-বাদযও হাৰাম।” সমাপ্ত।
ছহ মুছমলম নাৰী, মববাহ উপলবি অলঙ্কাৰ আৰু ছপাচাক-পমৰেদ ক্ৰয় কমৰ
অপচয় নকমৰবা। অমতমৰি ছপাচাক আৰু অলঙ্কাৰ অপচয়ৰ অন্তভূ ভি, ইয়াৰ
পৰা আল্লাবহ মনবষি কমৰবছ। ছকাৰআনু ল কাৰীমত আমহবছ, অপচয়কাৰীক
ছতওঁ ভাল নাপায়। ছিবন,

َ ﴿ َو ََل ت ُ أۡسفُ ۚٓ ٓوا ْ إنَّ ُهۥ ََل َُي ُّرب ٱل أ ُم أۡسف
]٣١ : ﴾ [اَلعراف٣١ رني
ر ر
ر

“আৰু ছতামাবলাবক অপচয় নকমৰবা, মনশ্চয় ছতওঁ অপচয়কাৰীক পছন্দ
নকবৰ”। [ আল-আ‘ৰাফ, আয়াত: ৩১]
এবতবক তুমম মিযপন্থা অবলম্বন কৰা আৰু ছপাচাকৰ ছিত্রত প্ৰমতবিামগতা তযাগ
কৰা।
নাৰীৰ বাবব স্বামীৰ আনু গতয কৰা ওৱামজব, অবািয ছহাৱা হাৰাম:
ছহ মুছমলম নাৰী, উেম পন্থা ছমাতামবক স্বামীৰ আনু গতয কৰা ছতামাৰ ওপৰত
ওৱামজব। আবু হুৰাইৰা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত, ছতওঁ লকবছ, ৰাছু লুল্লাহ
চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

 وأطاعت بعلها دخلت من أي، وحصنت فرجها، وصامت شهرها،«إذا صلت املرأة مخسها

»أبواب اْلنة شاءت

“নাৰী িমদ তাইৰ পাঁচ ওৱাি ছালাত আদায় কবৰ, ৰমজান মাহৰ মছয়াম ৰাবে,
মনজ লজ্জাস্থান মহফাজত কবৰ আৰু স্বামীৰ আনু গতয কবৰ, ছতবনহ’ছল জান্নাতৰ
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1

মি দু ৱাবৰবৰ ইো ছসই দু ৱাবৰবৰ প্ৰবৱে কমৰব”।

আবু হুৰাইৰাহ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা আৰু বমণভত আবছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

» وال تأذن ِف بيته إال بإذنه،«ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

“স্বামীৰ উপমস্থমতত ছতওঁৰ অনু মমতমবহীন মছয়াম ৰো ছকাবনা নাৰীৰ পবি লবি
নহয় আৰু স্বামীৰ অনু মমতমবহীন ছতওঁৰ ৰত আন ছকাবনাবাক প্ৰবৱোমিকাৰ
মদয়াও লবি নহয়।”

2

আবু হুৰাইৰা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা আৰু বমণভত আবছ, ছতওঁ লকবছ:
ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

 فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت، فلم تأته،«إذا دَع الرجل امرأته إىل فراشه
»تصبح

“স্বামীবয় ছিমতয়া ছতওঁৰ স্ত্ৰীক মবছনাত আহ্বান কবৰ, মকন্তু স্ত্ৰীবয় ছতওঁৰ
আহ্বান পালন নকবৰ, ফলত ছতওঁ স্ত্ৰীৰ ওপৰত ছক্ৰাি অৱস্থাত ৰামত
অমতবামহত কবৰ, এবন অৱস্থাত প্ৰভাত ছনাবহাৱা ললবক মফমৰোসকবল নাৰীৰ
ওপৰত অমভোপ কবৰ”।3
বুোৰী আৰু মুছমলমৰ আন এ া বণভনাত আমহবছ, ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

 فتأىب عليه إال اكن اذلي ِف السماء،«واذلي نفيس بيده ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشه

»ساخطا عليها حىت يرىض عنها

“িাৰ হাতত ছমাৰ প্ৰাণ ছসই সত্ত্বাৰ েপত, িমদ ছকাবনা পুৰুবষ তাৰ স্ত্ৰীক
মবছনাত আহ্বান কবৰ, মকন্তু তাই প্ৰতযােযান কবৰ, ছতবনহ’ছল আকােত থকা
1

ছহীহ ইববন মহব্বান।

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৪৮৯৯; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১০২৬; আহমদ (২/৩১৬)

3

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৩০৬৫; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৪৩৬; আবু দাউদ, হাদীছ নং
২১৪১; আহমদ: (২/৪৩৯); দাবৰমী, হাদীছ নং ২২২৮
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সত্ত্বা (অথভাৎ আল্লাহ) মনশ্চয় তাইৰ ওপৰত েং কবৰ, ছিমতয়াললবক স্বামী তাৰ
স্ত্ৰীৰ ওপৰত সন্তুি নহয়”।1
স্ত্ৰীৰ ওপৰত স্বামীৰ এ া হক লহবছ, তাৰ

ৰ পমৰচালনা কৰা আৰু তাৰ

অনু মমত ছনাবলাৱালক তাৰ ৰৰ পৰা বামহৰ ছনাবহাৱা। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

»«واملرأة راعية ِف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

“নাৰী তাইৰ স্বামীৰ ৰৰ দাময়ত্বেীলা আৰু তাইক ছসই মবষবয় জবাবমদমহ কৰা
হ’ব”।2
স্ত্ৰীৰ ওপৰত স্বামীৰ আৰু এ া হক লহবছ, ৰৰ কামসমূ হ আঞ্জাম মদয়া আৰু
ছতওঁক ছসমৱকা আমনবলল বািয নকৰা, মিব া তাৰ বাবব কিকৰ আৰু িাৰ
ফলত মস মনবজ বা তাৰ সন্তান-সন্তমতসকবল মফতনাৰ সন্মু েীন হয়।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘মাজমুউল ফাতাৱা: (৩২/২৬০
ও ২৬১)ত লকবছ: “আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َّ َ
َ ت
ٞ ٰحٰف َرظ
ُ َّ ت ِل أرل َغ أيب ب َما َحف َرظ
ُ ٰٱلصٰل َرح
ٌ ٰت َقٰن َرت
]٣٤ :ٱَّللۚٓ﴾ [النساء
﴿ف
ر ر

“এবতবক পুণযৱতী নাৰীসকল অনু গত, মসহঁত পুৰুষৰ অনু পমস্থমতবতা মসহঁতৰ

অমিকাৰ ৰিা কবৰ মিব া আল্লাবহ মহফাজত কমৰবছ”। [ আন-মনছা, আয়াত:
৩৪]
এই আয়াতৰ দাবী অনু িায়ী স্ত্ৰীৰ ওপৰত স্বামীৰ আনু গতয কৰা ওৱামজব, ছসয়া
তাৰ লগত ভ্ৰমবণ হওক বা তাৰ লগত আনন্দ উপবভাগ কৰাৰ সু বিাগ মদয়াৰ
মবষয় হওক বা আন মিবকাবনা চামহদা হওক। এই কথাবক ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লামৰ ছু ন্নবতও প্ৰমাণ কবৰ।” সমাপ্ত।

1

ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৭৩৬

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৮৫৩; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৮২৯; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৭০৫;
আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৯২৮; আহমদ (২/১২১)
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ইবনু ল কাইময়যম ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-হাদইউন নবৱী’: (৫/১৮৮, ১৮৯) গ্ৰন্থত
লকবছ: “মিসকল ইমামৰ মবত স্ত্ৰীৰ ওপৰত স্বামীৰ মেদমত কৰা ওৱামজব,
ছতওঁবলাবক লকবছ, মিসকলৰ (অথভাৎ আৰবীয়ানসকলৰ) ভাষাত আল্লাহ
তা‘আলাই সবম্বািন কমৰবছ মসহঁতৰ ওচৰত মেদমত এ া মা‘ৰূফ (অথভাৎ
প্ৰচমলত মনয়ম ছমাতামবক) হক বা অমিকাৰ। আনহাবত স্ত্ৰীক মববনাদন প্ৰদান
কৰা, স্বামীবয় তাইৰ মেদমত আঞ্জাম মদয়া, ঝাড়ু মদয়া, ৰুম লতয়াৰ কৰা, চাফচাফাই কৰা বা কাবপাৰ ছিাৱা, মবছনা কৰা আৰু ৰৰ মেদমত আঞ্জাম মদয়া
ইতযামদ মুনকাৰ কাম (অথভাৎ প্ৰচমলত মনয়মৰ বমহভূ ত
ভ )। আল্লাহ তা‘আলাই
লকবছ:

َّ ُ َ ُ أ
أ أ
َ َأ
]٢٢٨ :وف﴾ [اِلقرة
ِۚ ﴿ َوله َّن مرثل ٱَّلري علي ره َّن برٱل َمع ُر ر

“আৰু নাৰীসকলৰ বাবব আবছ মবমি ছমাতামবক অমিকাৰ, ছিবন আবছ মসহঁতৰ
ওপৰত (পুৰুষসকলৰ) অমিকাৰ”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ২২৮]
আন আয়াতত ছতওঁ লকবছ:

ٓ ِ ََ َ
َ ُ ِ
]٣٤ :ٱلر َجال ق َّو ٰ ُمون لَع ٱلن َرساءر﴾ [النساء
﴿ ر

“পুৰুষসকল নাৰীসকলৰ তত্ত্বাৱিায়ক”। [ আন-মনছা, আয়াত: ৩৪]

িমদ নাৰীবয় পুৰুষৰ ছসৱা নকবৰ, বৰং পুৰুবষ নাৰীৰ ছসৱা কবৰ, ছতবনহ’ছল
নাৰী তত্ত্বাৱিায়ক হ’ব পুৰুষৰ ওপৰত... তাৰ মপছত লকবছ: এই কথাত সবন্দহ
নাই ছি, আল্লাবহ স্বামীৰ ওপৰত স্ত্ৰীৰ েৰচ, ছপাচাক-পমৰিান আৰু বাসস্থানৰ
দাময়ত্ব অপভণ কমৰবছ, তাইক ছভাগ কৰা, তাইৰ মেদমত গ্ৰহণ কৰা আৰু মবমি
ছমাতামবক তাইৰ ছসৱাৰ মবমনময়ত।
ছবমছভাগ মানু হৰ সািাৰণ ছলনবদন আৰু চুমিসমূ হ সমাজত প্ৰচমলত মবমি আৰু
নীমতৰ ওপৰত মভমে কমৰবয় হয়, (এবতবক, মববাহৰ মপছত স্বামী-স্ত্ৰীৰ সম্পকভও
ছসই নীমত ছমাতামববকই হ’ব এইব াবৱ স্বাভামৱক)। প্ৰচমলত নীমত লহবছ স্ত্ৰী
কতৃক
ভ স্বামীৰ মেদমত কৰা আৰু তাৰ ৰৰ স্বাথভ সংমিি কামসমূ হ আঞ্জাম
মদয়া। ছতওঁ আৰু লকবছ: এই ছিত্রত সম্ভ্ৰান্ত আৰু সািাৰণ, িনী আৰু দু মেয়াৰ
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মাজত মবভাজন কৰা মিক নহয়। ছচাৱা, পৃমথৱীৰ আ াইতলক উেম নাৰী
ফামতমা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহা স্বামীৰ মেদমত কমৰমছল, ছতওঁ নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লামৰ ওচৰত আমহ সাংসামৰক কামৰ অমভবিাগ কমৰবল, মকন্তু
ছতবেত চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম ছতওঁৰ অমভবিাগ মঞ্জু ৰ নকমৰবল।”সমাপ্ত।
প্ৰশ্ন: িমদ নাৰীবয় স্বামীৰ মাজত তাইৰ প্ৰমত আগ্ৰহ মবচামৰ নাপায়; মকন্তু তাই
তাৰ লগবত থামকব মবচাবৰ, ছতবনহ’ছল মক কমৰব?
উেৰ: আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َٓ ََ َ
أ
َ َ ّٗ َ أ َ ُ ُ ا َ أ
﴿ِإَون أ
ٱم َرأَةٌ َخافَ أ
ت رم ۢن بعل رها نش
ٓۚ وزا أ أو إرع َراضا فًل ُج َناح عل أي ره َما أن يُ أصل َرحا بَ أي َن ُه َما ُصل ّٗحا
ر
َ
ُ
أ
ُ
ْ
ْ
أ
ُ
َ
َ
ُّ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
أ
َ
ُ ۡضت ٱۡلنف ُس ٱلش َّح ِإَون ُت
أ
أ
ُّ
ّٗ ٱَّلل َكن ب َما ت أع َملون خب
َ سرنوا َوت َّتقوا فإن
ّيا
 َوأح ر َ رَٞوٱلصل ُح خّي
ٓۚ
ر
ر
ر
]١٢٨ :﴾ [النساء١٢٨

“আৰু িমদ ছকাবনা নাৰীবয় তাইৰ স্বামীৰ ফালৰ পৰা ছকাবনা দু বভযৱহাৰ অথবা
তুে-তামেলয কৰাৰ আেংকা কবৰ, ছতবনহ’ছল মসহঁত উভবয় ছকাবনা মীমাংসা
কমৰবল ছকাবনা ছদাষণীয় নহয়। মীমাংসাই কলযাণকৰ আৰু মানু হৰ মাজত
কৃপণতাৰ প্ৰৱণতা আবছ। িমদ ছতামাবলাবক সৎকমভ কৰা আৰু তাকওৱা
অবলম্বন কৰা ছতবন্ত (জামন ছথাৱা) ছতামাবলাবক মি কৰা ছসই মবষবয় আল্লাহ
সমযক অৱগত”। [ আন-মনছা, আয়াত: ১২৮]
হামফজ ইববন কাছীৰ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: িমদ নাৰীবয় আেংকা কবৰ ছি,
স্বামীবয় তাইক পছন্দ নকবৰ, বা তাইক তুে-তামেলয কবৰ, ছতবনহ’ছল স্ত্ৰী
স্বামীৰ পৰা সকবলা হক বা মকছু মান হক হ্ৰাস কমৰব পাবৰ, ছিবন তাইৰ
বযয়ভাৰ অথবা ছপাচাক বা ৰামতৰ অংে অথবা আন মিবকাবনা হক। স্বামীৰ
বাববও স্ত্ৰীৰ আববদন গ্ৰহণ কৰা উমচত, স্বামীৰ বাবব স্ত্ৰীৰ এইববাৰ মবষয় তযাগ
কৰা ছকাবনা সমসযা নহয় আৰু স্ত্ৰীৰ পৰা স্বামীৰ এইববাৰ গ্ৰহণ কৰাও সমসযা
নহয়। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َ َ َ ُ َ َ َ َ أ َ ٓ َ ُ أ َ َ أ َ ُ َ ُ أ ّٗ َ ُّ أ
]١٢٨ :  ﴾ [النساء١٢٨ ٞٱلصل ُح خ أّي
﴿ فًل جناح علي رهما أن يصل رحا بينهما صلحا ۚٓ و
“ছতবনহ’ছল মসহঁত উভবয় ছকাবনা মীমাংসা কমৰবল ছকাবনা ছদাষণীয় নহয়, আৰু

মুমমনা নাৰীসকলৰ বাবব মববেষ মবমি-মবিান

109

মীমাংসাই কলযাণকৰ”। [ আন-মনছা, আয়াত: ১২৮]
অথভাৎ মবমেন্ন ছহাৱাৰ পৰা উেম... তাৰ মপছত ছতওঁ ছাওদাহ মবনবত িাম‘আহ
ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাৰ

না উবল্লে কমৰবছ। ছিমতয়া ছতওঁ বৃ ো লহমছল আৰু

নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবমও ছতওঁক এমৰ মদয়াৰ ইো ছপাষণ কমৰমছল,
ছতমতয়া ছতওঁ থকাৰ বাবব মীমাংসা কমৰমছল আৰু ছতওঁৰ মনিভামৰত মদনসমূ হ
আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু আনহাক প্ৰদান কমৰমছল, ছতবেত চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম ছতওঁৰ মীমাংসা গ্ৰহণ কমৰমছল আৰু এবনলক ছতওঁক স্ত্ৰীৰ মিভদাত
ৰামে মদমছল”।1 সমাপ্ত।
প্ৰশ্ন: নাৰীবয় িমদ স্বামীক অপছন্দ কবৰ আৰু তাৰ সংসাৰ কমৰব মনমবচাবৰ
ছতবন্ত মক কমৰব?
উেৰ: আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ أ أ ُ أ
َ أ أ
]٢٢٩ :ريما ٱف َت َدت برهرۦ﴾ [اِلقرة
اح َعل أي ره َما ف
﴿فإرن خرفتم أَل يقريما حدود ٱَّللر فًل جن
“এবতবক িমদ ছতামাবলাবক আেংকা কৰা ছি, মসহঁবত আল্লাহৰ সীমাবৰো
কাবয়ম ৰামেব ছনাৱামৰব, ছতবনহ’ছল স্ত্ৰীবয় মি আদায় মদব লগা আবছ ছসইব া
প্ৰদান কমৰ মনজবক মুি কমৰ লব -তাত ছকাবনা সমসযা নাই”। [ আল-বাকাৰা,
আায়াত: ২২৯]
হামফজ ইববন কাছীৰ ৰামহমাহুল্লাবহ ছতবেতৰ ‘তাফছীৰ’: (১/৪৮৩) গ্ৰন্থত
লকবছ: “স্বামী আৰু স্ত্ৰী িমদ কাজীয়াত মলপ্ত থাবক, স্ত্ৰীবয় স্বামীৰ হক আদায়
নকবৰ অথবা স্বামীক অসন্তুি ৰাবে আৰু তাৰ লগত থামকব মনমবচাবৰ,
ছতবনহ’ছল স্ত্ৰীৰ বাবব সু বিাগ আবছ ছি, স্বামীবয় তাইক মি (ছমাহৰ) মদবছ
ছসইব া উভতাই মদ মবমেন্ন হ’ব পাবৰ। স্বামীক ছসইব া উভতাই মদয়া স্ত্ৰীৰ
বাবব ছদাষণীয় নহয়, আবকৌ স্ত্ৰীৰ পৰা ছসইব া গ্ৰহণ কৰা স্বামীৰ বাববও
ছদাষণীয় নহয়।” সমাপ্ত।
1

তাফছীৰ ইববন কাছীৰ: (২/৪০৬)
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এবনলক মবমেন্ন ছহাৱাক ছোলা (তালাক) ছবালা হয়।
প্ৰশ্ন: মবনা ছকাবনা কাৰণত তালাক তলবকাৰী নাৰীৰ োমে মক?
উেৰ: ছাওবান ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

»«أيما امرأة سألت زوجها طالقها من غري ما بأس فحرام عليها راحئة اْلنة

“ছকাবনা নাৰীবয় মবনা ছকাবনা কাৰণত স্বামীৰ ওচৰত তালাক তলব কমৰবল,
তাইৰ ওপৰত জান্নাতৰ সু গমিও হাৰাম”।

1

কাৰণ, আল্লাহৰ ওচৰত (হালাল বস্তুৰ মাজত) আ াইতলক অপছন্দীয় হালাল
লহবছ তালাক, প্ৰবয়াজন হ’ছলবহ ইয়াৰ েৰণাপন্ন হ’ব লাবগ, অনযথা তালাক
তলব কৰা মাকৰূহ। কাৰণ, ইয়াৰ আঁৰত সৃ মি ছহাৱা িমত কাবৰা ওচৰবতই
অস্পি নহয়। প্ৰবয়াজনৰ তালাক, ছিবন স্বামীৰ হক আদায় কৰাত স্ত্ৰীবয়
অস্বীকাৰ কৰা, িাৰ ফলত স্বামী স্ত্ৰীৰ দ্বাৰা িমতগ্ৰে হয়। আল্লাহ তা‘আলাই
লকবছ:

ُ َ َ أ
ُ اكۢ ب َم أع ُروف أ َ أو ت َ أۡس
ٰ َ يحۢ برإ ر أح
]٢٢٩ :ن﴾ [اِلقرة
ٍ
ِۗ ٖ س
﴿فإرمس ر
ر

“তাৰ মপছত মবমি ছমাতামবক ৰামে মদব নহ’ছল সু ন্দৰভাবৱ এমৰ মদব”। [ আলবাকাৰা, আয়াত: ২২৯]

আন আয়াতত লকবছ:
ْ ََُ أ
َ ُ ِ َّ َ ُ أ
َ َّ ون مرن ن ِ َرسآئه أم تَ َر ُّب ُص أ َ أر َب َعةر أَ أش ُهر فَإن فَا ٓ ُءو فَإ َّن
ٞ  َّرحٞٱَّلل َغ ُفور
 ِإَون عزموا٢٢٦ ريم
﴿ل رذلرين يؤل
ر
ٖ ر
رر
َّ
َ َّ ٱلط َل ٰ َق َفإ َّن
ٌ ٱَّلل َس رم
ٞ يع َعل
]٢٢٧ ،٢٢٦ :﴾ [اِلقرة٢٢٧ ريم
ر
“মিসকবল মনজ স্ত্ৰীৰ লগত মমমলত ছনাবহাৱাৰ েপত কমৰব মসহঁবত চামৰ মাহ
অবপিা কমৰব। তাৰ মপছত মসহঁবত িমদ উভতাই লয়, ছতবন্ত মনশ্চয় আল্লাহ
িমােীল, পৰম দয়ালু ; আৰু িমদ মসহঁবত তালাকৰ দৃ ঢ় ইো কবৰ, ছতবন্ত

1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১১৮৭; আবু দাউদ, হাদীছ নং ২২২৬; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২০৫৫;
আহমদ (৫/২৭৭); দাবৰমী, হাদীছ নং ২২৭০
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মনশ্চয় আল্লাহ সবভবশ্ৰাতা, সবভজ্ঞ”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ২২৬-২২৭]
দাম্পতয সম্পকভ মবমেন্ন হ’ছল নাৰীৰ কৰণীয়:
স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত মববেদ দু ই প্ৰকাৰ:
ক. জীমৱত অৱস্থাত মবমেন্ন ছহাৱা।
ে. মৃতুযৰ দ্বাৰা মবমেন্ন ছহাৱা।
উভয় অৱস্থাবতই নাৰীৰ ওপৰত ইেত ওৱামজব, অথভাৎ মনমদভি সময় ললবক
অবপিা কৰা।
ইেতৰ মহকমত: এ া পমৰপূ ণভ মববাহ ভামঙ ছিাৱাৰ মপছত ইয়াৰ ছেষ সীমা
মনিভাৰণ কৰাব াবৱ ইেতৰ মহকমত। মদ্বতীয়বত গভভৰ পৰা ছৰবহম মুি কৰা,
িাবত মববাহ মবমেন্নকাৰীৰ বামহবৰ আন কাবৰা সহবাসৰ মবষয়ব া তাইৰ লগত
সম্পৃ ি নাথাবক, িমদ এইব া কৰা নহয় ছতবন্ত গভভৰ সন্তানত মমশ্ৰণ ম ব
আৰু বংে মবনি হ’ব। ইেতৰ দ্বাৰা স্ত্ৰীবয় প্ৰািন মববাহ-বিনৰ প্ৰমত সন্মান
প্ৰদেভনসহ, তালাকদাতা স্বামীৰ হকৰ প্ৰমত শ্ৰো জ্ঞাপন আৰু মববেদৰ কাৰবণ
ছোক প্ৰকাে কবৰ।
ইেত চামৰ প্ৰকাৰ:
প্ৰথম প্ৰকাৰ: গভভৱতীৰ ইেত। গভভৱতী নাৰীবয় সন্তান প্ৰসৱ কমৰবল ইেত
ছেষ হ’ব, নাৰী তালাবক বাময়ন প্ৰাপ্তা হওক অথবা তালাবক ৰাজ‘ঈ প্ৰাপ্তা হওক,
জীমৱত অৱস্থাত মবমেন্ন হওক নাইবা মৃতুযৰ কাৰবণ মবমেন্ন হওক। আল্লাহ
তা‘আলাই লকবছ:

ََأ
َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َٰ ُ أ َ أ
]٤ :محا رل أ َجل ُه َّن أن يَض أع َن محل ُه َّنۚٓ﴾ [الطًلق
﴿وأولت ٱۡل

“আৰু গভভিামৰণী নাৰীৰ ইেতকাল লহবছ সন্তান প্ৰসৱ ছনাবহাৱাললবক”। [আতত্বালাক, আয়াত: ৪]
মদ্বতীয় প্ৰকাৰ: মি নাৰীৰ ঋতু ছহাৱা বয়স পাৰ ছহাৱা নাই এবন তালাক প্ৰাপ্তা
নাৰীৰ ইেত। এই জাতীয় নাৰীৰ ইেত মতমন কুৰু। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
ُ ََ ََ
ُ َ
ت َي َ َ أ
ُ ٰ﴿ َوٱل أ ُم َط َّل َق
]٢٢٨ :س ره َّن ثلٰثة ق ُر ٓوءٖ ِۚ﴾ [اِلقرة
ُّت َّبص َن برأنف ر
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“আৰু তালাকপ্ৰাপ্তা নাৰীসকবল মতমন কুৰু পিভন্ত অবপিা কমৰব”। [ আলবাকাৰা, আয়াত: ২২৮] অথভাৎ মতমন ঋতু বা হাবয়জ পিভন্ত।
তৃতীয় প্ৰকাৰ: ঋতু বা হাবয়জ ছনাবহাৱা এবন তালাক প্ৰাপ্তা নাৰীৰ ইেত।
এই জাতীয় নাৰী দু ই প্ৰকাৰ: সৰু িাৰ ঋতু আৰম্ভ ছহাৱা নাই আৰু ডাঙৰ িাৰ
ঋতু ছহাৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। আল্লাহ তা‘আলাই উভয়ৰ ইেত সম্পবকভ লকবছ:
أ
َّ
أ َ أ ُ أ َ َّ ُ ُ َّ َ َ ٰ َ ُ َ أ ُ َ َّ َٰٓ َ َ أ
ُ ٓ ِ
أ
َٰٓ ﴿ َو
﴾ٓۚٱلـري ل أم َيرض َن
يض مرن ن َرسائرك أم إ ر رن ٱرتبتم فعردتهن ثلثة أشه ٖر و
ح ر
ٱلـري يَئرس َن م َرن ٱل َم ر
]٤ :[الطًلق
“ছতামাবলাকৰ স্ত্ৰীসকলৰ মাজত মিসকবল ঋতুমতী ছহাৱাৰ কাল অমতক্ৰম
কমৰবছ, মসহঁতৰ ইেত সম্পবকভ ছতামাবলাবক িমদ সংেয়ত থকা আৰু এমতয়াও
ঋতুৰ বয়সত উপনীত ছহাৱা নাই এবন নাৰীৰ ইেকাল হ’ব মতমন মাহ”।
[আত-ত্বালাক, আয়াত: ৪] অথভাৎ এইব াবৱ মসহঁতৰ ইেত।
চতুথভ প্ৰকাৰ: স্বামীৰ মৃতুয লহবছ এবন নাৰীৰ ইেত। আল্লাহ তা‘আলাই এই
মবষবয় লকবছ:
ُ َ َ ُ أ َ َ َ ُ َ َ أ َ ٰ ّٗ َ َ َ َّ أ
َ َّ
ّٗ نفسر ه َّن أ َ أر َب َع َة أَ أش ُهر َو َع أ
َ ﴿ َو َّٱَّل
:ّشاۖٗ﴾ [اِلقرة
رين ُي َت َوف أون مرنكم ويذرون أزوجا يُّتبصن برأ
ر
ٖ
]٢٣٤

“আৰু ছতামাবলাকৰ মাজত মিসকবল স্ত্ৰীসকলক ৰামে মৃতুযবৰণ কবৰ, মসহঁতৰ
স্ত্ৰীসকল চামৰ মাহ দহ মদন অবপিা কমৰব”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ২৩৪]
মববাহৰ মপছত স্ত্ৰীগমন কৰক বা নকৰক, স্ত্ৰী সৰুবৱ হওক বা ডাঙৰ সকবলা
প্ৰকাৰ মবিৱা নাৰী (মিহঁতৰ স্বামী মৃতুযবৰণ কমৰবছ), এই আয়াতৰ অন্তভূ ি
ভ ,
মকন্তু গভভৱতী মবিৱা নাৰী ইয়াৰ অন্তভূ ি
ভ নহয়। কাৰণ, ইয়াৰ মবিান মনবনাি
আয়াতত পৃথকভাবৱ বণভনা কৰা লহবছ। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
ََأ
َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َٰ ُ أ َ أ
]٤ :محا رل أ َجل ُه َّن أن يَض أع َن محل ُه َّنۚٓ﴾ [الطًلق
﴿وأولت ٱۡل
“আৰু গভভিামৰণী নাৰীসকলৰ ইেতকাল সন্তান প্ৰসৱ পিভন্ত”। [ আত-ত্বালাক,
আয়াত: ৪]
ইবনু ল কাইময়যম ৰমচত ‘আল-হাদইউন নবৱী’: (৫/৫৯৪, ৫৯৫) গ্ৰন্থৰ পৰা
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উেৃ মত সমাপ্ত হ’ল।
ইেত পালনকাৰী নাৰীৰ বাবব মি কৰা হাৰাম:
১. ইেত পালনকাৰী নাৰীক মববাহৰ প্ৰোৱ মদয়াৰ হুকুম:
ক. ৰজ‘ঈ ইেত পালনকাৰী। এই জাতীয় নাৰীক স্পি বা ইমঙ্গবতবৰ মববাহৰ
প্ৰোৱ মদয়া হাৰাম। কাৰণ, তাই এমতয়াও প্ৰািন স্বামীৰ স্ত্ৰী, ছসবয় তাইক
প্ৰোৱ মদয়া কাবৰা বাবব লবি নহয়, এমতয়াও তাই স্বামীৰ মনৰাপোত আবছ।
ে. ৰজ‘ঈৰ বামহবৰ আন মিবকাবনা ইেত পালনকাৰী। এই জাতীয় নাৰীক
স্পিভাবৱ মববাহৰ প্ৰোৱ মদয়া হাৰাম, মকন্তু ইশ্বাৰা ইমঙ্গবতবৰ প্ৰোৱ মদয়া
হাৰাম নহয়। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
ٓ ِ
أ
ُ ََ ُ َ َ َ َأ
َ ك أم ف
]٢٣٥ :ريما َع َّرض ُتم برهرۦ م أرن خ أرط َبةر ٱلن َرساءر﴾ [اِلقرة
﴿وَل جناح علي
“আৰু (ইেত পালন কৰা কালবছাৱাত মবিৱা) নাৰীসকলক ইংমগবতবৰ প্ৰোৱ
মদয়াব া ছতামাবলাকৰ বাবব ছদাষণীয় নহয়।”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ২৩৫]
স্পি প্ৰোৱ ছবাবলাবত তাইক মববাহ কৰাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাে কৰা, ছিবন এইদবৰ
ছকাৱা: মই ছতামাক মবয়া কৰাব মবচাবৰা। কাৰণ, এবনকুৱা হ’ছল হয়বতা
মববাহৰ আগ্ৰহবৰ নাৰীবয় ইেত ছেষ ছনাবহাৱাৰ আগবত ক’ব ছমাৰ ইেত ছেষ,
িমদও বােৱত ইেত ছেষ ছহাৱা নাই। ইশ্বাৰা-ইমঙ্গবতবৰ প্ৰোৱ এবনকুৱা নহয়,
কাৰণ তাৰ দ্বাৰা মববাহ কৰাৰ স্পি বাতভা প্ৰদান কৰা নহয়, ছসবয় তাত িমতৰ
সম্ভাৱনা নাই। মদ্বতীয়বত আয়াতত মিবহতু ইয়াৰ অনু মমত প্ৰদান কমৰবছ ছসবয়
এইব া লবি।
ইশ্বাৰা-ইমঙ্গতৰ উদাহৰণ ছিবন: ছতামাৰ দবৰ নাৰীৰ মই বৰ প্ৰবয়াজন ছবাি
কবৰা। ৰাজ‘ঈ ইেতৰ বামহবৰ আন মিবকাবনা ইেত পালনকাৰী নাৰীৰ বাবব
ইমঙ্গত দাতাৰ প্ৰোৱৰ উেৰ ইমঙ্গতৰ মািযবম প্ৰদান কৰা লবি, মকন্তু স্পিভাবৱ
উেৰ মদয়া লবি নহয়। ৰাজ‘ঈ ইেত পালনকাৰী নাৰীৰ বাবব ইশ্বাৰা বা স্পি
ছকাবনা ভাবৱই মববাহৰ প্ৰোৱৰ উেৰ মদয়া লবি নহয়।
২. প্ৰািন স্বামীৰ ইেত পালনকাৰী নাৰীক মববাহ কৰা হাৰাম:
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আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:

َ
ْ
َ َ ُ َ َ َّ َ أ ُ َ أ
َٰ يبلغ ٱلكرت
ٰ ﴿ َوَل َت أع رز ُموا ُع أق َدةَ ٱنلِ َرَك رح ح
]٢٣٥ :ب أ َجل ُه ۚٓۥ﴾ [اِلقرة

“আৰু আল্লাহৰ মনবদভে (ইেত)ৰ সময় পূ ণভ কৰাৰ আগবত মববাহ বিনৰ
সংকল্প নকমৰবা”। [ আল-বাকাৰা, আয়াত: ২৩৫]
ইববন কাছীৰ ৰামহমাহুল্লাবহ ছতবেতৰ ‘তাফছীৰ’: (১/৫০৯) গ্ৰন্থত লকবছ:
“অথভাৎ মববাহৰ আকদ নকমৰবা ছিমতয়াললবক ইেত ছেষ নহয়। আমলমসকল
একমত ছি, ইেতৰ সময়বছাৱাত মববাহৰ আকদ মিক নহয়।” সমাপ্ত।
দু া জ্ঞাতবয:
এক. মি নাৰীক মববাহৰ মপছত সহবাসৰ আগবত তালাক মদয়া হয় তাইৰ
ওপৰত ছকাবনা ইেত নাই। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َ َ َ
ُ َ َ ُ
ُ َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ أ ُ ُ أ ُ أ َ ٰ ُ َّ أ
ت ث َّم َطلق ُت ُموه َّن مرن ق أب رل أن ت َم ُّسوه َّن ف َما لك أم
﴿يأيها ٱَّلرين ءامنوا إرذا نكحتم ٱلمؤمرن ر
َ
َ
َ
]٤٩ :َعل أي ره َّن م أرن ع َّردة ٖ ت أع َت ُّدون َهاۖٗ﴾ [اَلحزاب
“ছহ মুমমনসকল! ছিমতয়া ছতামাবলাবক মুমমনা নাৰীসকলক মববাহ কমৰবা তাৰ
মপছত িমদ মসহঁতক স্পেভ কৰাৰ আগবতই তালাক মদয়া, ছতবনহ’ছল
ছতামাবলাকৰ বাবব মসহঁতৰ ওপৰত ছকাবনা ইেত নাই মিব া ছতামাবলাবক গণনা
কমৰবা”। [আল-আহিাব, আয়াত: ৪৯]
ইববন কাছীৰ ৰামহমাহুল্লাবহ ছতবেতৰ তাফছীৰ: (৫/৪৭৯) গ্ৰন্থত লকবছ: এই
মাছ’আলাৰ ছিত্রত সকবলা আমলম একমত, অথভাৎ নাৰীক িমদ সহবাসৰ
আগবত তালাক মদয়া হয়, ছতবনহ’ছল তাইৰ ওপৰত ছকাবনা ইেত নাই, ছসই
তালাকৰ মপছত তৎিণাৎ িাৰ লগবত ইো মববাহ বিনত আবে হ’ব পামৰব।
দু ই. মববাহৰ মপছত সহবাসৰ আগবত তালাক প্ৰাপ্তা নাৰীৰ বাবব িমদ ছমাহৰ
মনিভাৰণ কৰা হয়, ছতবনহ’ছল তাইক আিা ছমাহৰ আদায় মদব লামগব, আৰু িাৰ
ছমাহৰ মনিভাৰণ কৰা ছহাৱা নাই তাইক মুত‘আহ অথভাৎ স্বামীৰ সািয ছমাতামবক
ছপাচাক ইতযামদ প্ৰদান কমৰব।
সহবাসৰ মপছত িাক তালাক মদয়া হয়, তাই মনশ্চয় ছমাহৰৰ হকদাৰ। আল্লাহ
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তা‘আলাই লকবছ:
ََ ُ
ٓ ِ
ّٗ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ أ
َّ أ
َ َ
ُ َ َ َ َ ُ َّ
اح عل أيك أم إرن َطلق ُت ُم ٱلن َرسا َء َما ل أم ت َم ُّسوه َّن أ أو تف ررضوا ل ُه َّن ف رريضة ۚٓ َو َم ِت ُرعوه َّن لَع
﴿َل جن
َ
َ
أ
أ
أ
َّ
َ
َ
َ
َ
أ
أ
ًّ
ُ
َ
أ
َ سن
ُ
َ ُُ َ
ُأ
 ِإَون َطلق ُت ُموه َّن٢٣٦ رني
ُّت ق َد ُرهُۥ َمتٰ َعۢا برٱل َم أع ُر ر
وف َحقا لَع ٱل ُمح ر
ٱلموسرعر قدرهۥ ولَع ٱلمق ر ر
ُ َ ّٗ َ َ َ ُ َ َ أ
َ َ َ
َ أ
]٢٣٧ ،٢٣٦ :مرن ق أب رل أن ت َم ُّسوه َّن َوق أد ف َرض ُت أم ل ُه َّن ف رريضة فن أرصف َما ف َرض ُت أم ﴾ [اِلقرة
“ছতামাবলাকৰ ছকাবনা অপৰাি নাই িমদ ছতামাবলাবক স্ত্ৰীসকলক তালাক মদয়া
এবন অৱস্থাত ছি, ছতামাবলাবক মসহঁতক স্পেভ কৰা নাই অথবা মসহঁতৰ বাবব
ছকাবনা ছমাহৰ মনিভাৰণ কৰা নাই, ছতবন্ত উেমভাবৱ মসহঁতক ছভাগ-উপকৰণ মদ
মদয়া, িনীৰ ওপৰত তাৰ সািযানু সাবৰ আৰু দু মেয়াৰ ওপৰত তাৰ সিমানু িায়ী।
সু -কমভেীলসকলৰ ওপৰত এইব া আৱেযক। আৰু িমদ ছতামাবলাবক মসহঁতক
তালাক মদয়া মসহঁতক স্পেভ কৰাৰ আগবত আৰু মসহঁতৰ বাবব ছমাহৰ মনিভাৰণ
কমৰ থাকা, ছতবনহ’ছল মি মনিভাৰণ কমৰছা, তাৰ আিা (আদায় মদয়া)”। [আলবাকাৰা, আয়াত: ২৩৬-২৩৭]
অথভাৎ স্বামীৰ স্পেভ আৰু ছমাহৰ মনিভাৰণ কৰাৰ আগবত তালাক মদয়া ছকাবনা
সমসযা নহয়, ইয়াত িমদও নাৰীৰ মনিুণয হয়, মুত‘আহ তাইৰ মনিুণযতা
লা ৱ কমৰব। প্ৰবতযক স্বামী মনজ স্বেলতা আৰু অস্বেলতাৰ মভমেত সািয
আৰু সমাজত প্ৰচলন ছমাতামবক মুত‘আহ মদব। তাৰ মপছত িাৰ ছমাহৰ
মনিভামৰত, তাইক আিা ছমাহৰ মদয়াৰ মনবদভে প্ৰদান কৰা লহবছ।
হামফজ ইববন কাছীৰ ৰামহমাহুল্লাবহ ছতবেতৰ ‘তাফছীৰ’: (১/৫১২) গ্ৰন্থত লকবছ:
“এই জাতীয় নাৰীক আিা ছমাহৰ প্ৰদান কৰা সবভসন্মত মত। ইয়াত ছকাবনা
আমলবম মদ্বমত ছপাষণ কৰা নাই”। সমাপ্ত।
৩. মবিৱা নাৰীৰ ইেতত পাঁচ া বস্তু হাৰাম, িাৰ আৰবী নাম মহদাদ:
এক. সকবলা প্ৰকাৰ সু গমি: মবিৱা নাৰীবয় মনজৰ েৰীৰত অথবা কাবপাৰত
সু গমি বযৱহাৰ নকমৰব, এইদবৰ সু গমি িু ি বস্তুও বযৱহাৰ নকমৰব। কাৰণ,
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

»«وال تمس طيبا
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1

“ছকাবনা সু গমি স্পেভ নকমৰব”।

দু ই. োৰীমৰক সাজ-সজ্জা গ্ৰহণ কৰা: মবিৱা নাৰীৰ বাবব সাজ-সজ্জা গ্ৰহণ
কৰা, ছিবন মেিাব আৰু অনযানয ৰূপচচভাৰ বস্তু ছু ৰমা, েৰীৰ ৰমঙ্গনকাৰী
(বজতুকা) মবমভন্ন প্ৰকাৰ ৰং বযৱহাৰ কৰা হাৰাম। ঔষু ি মহচাবপ ছু ৰমা বযৱহাৰ
কৰা লবি, িমদ প্ৰবয়াজন হয়, ছসৌন্দিভৰ অংে মহচাবপ নহয়, ছু ৰমা ছকৱল ৰামত
বযৱহাৰ কমৰব, মদনত মুমছ ছপলাব। ছু ৰমাৰ বামহবৰ অনযানয বস্তুৰ দ্বাৰা চকুৰ
মচমকৎসা কৰাও লবি, িাৰ মভতৰত ছসৌন্দিভ নাই।
মতমন. সাজ-সজ্জাৰ কাবপাৰ পমৰিান কৰা: মবিৱা নাৰীৰ বাবব সাজ-সজ্জাৰ
কাবপাৰ পমৰিান কৰা হাৰাম। সািাৰণ কাবপাৰ পমৰিান কমৰব, এই সময়ত
মনমদভি ৰঙৰ কাবপাৰ পমৰিান কৰাৰ ছকাবনা মভমে নাই, সমাজত মিব াৰ প্ৰচলন
ছদো িায়।
চামৰ. অলঙ্কাৰ: মবিৱা নাৰীৰ বাবব সকবলা প্ৰকাৰ অলঙ্কাৰ পমৰিান কৰা হাৰাম,
আনমক আঙু মিও পমৰিান কৰা মনবষি।
পাঁচ. স্ত্ৰী মি ৰত থকাৱস্থাত স্বামী মৃতুযবৰণ কমৰবছ ছসই ৰৰ বামহবৰ আন
ছকাবনা িাইত ৰামত অমতবামহত কৰা:
শ্বাৰ‘ঈ ছকাবনা কাৰণৰ বামহবৰ মবিৱা নাৰীৰ বাবব ৰ পমৰবতভন কৰা জাবয়ি
নহয়। তাই ছকাবনা ছবমাৰী অথবা ছকাবনা বািৱী অথবা ছকাবনা মনক
আত্মীয়ক ছদমেবলল নািাব, মববেষ প্ৰবয়াজনত মদনত বামহৰ ছহাৱা লবি। এই
পাঁচ া বস্তুৰ বামহবৰ আন ছকাবনা বস্তুৰ পৰা তাইক বাৰণ কৰা নািাব, মিব া
আল্লাবহ তাইৰ বাবব হালাল কমৰবছ।
ইমাম ইবনু ল কাইময়যম ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-হাদইউন নবৱী’: (৫/৫০৭) গ্ৰন্থত
লকবছ: “মবিৱা নাৰীক নে ক া, দু বয়া কাষৰ চুমল েুবৰাৱা, মি চুমল ছপলাই মদয়া
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৫০২৮; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৯৩৮; নাছাঈ, হাদীছ নং ৩৫৩৪;
আবু দাউদ, হাদীছ নং ২৩০২; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২০৮৭; আহমদ (৫/৮৫); দাবৰমী,
হাদীছ নং ২২৮৬
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মুোহাব ছসইববাৰ ছপলাই মদয়া, বগৰী পাবতবৰ গুছল কৰা আৰু মূ ৰৰ চুমল
মচৰুমন কৰাৰ পৰা বাৰণ কৰা নািাব।” সমাপ্ত।
শ্বাইেুল ইছলাম ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘মাজমুউল ফাতাৱাত’:
(২৪/২৭, ২৮) লকবছ: “মবিৱা নাৰীৰ বাবব সকবলা বস্তু ছোৱা লবি, মিববাৰ
আল্লাবহ তাইৰ বাবব হালাল কমৰবছ। ছিবন, ফলমূ ল আৰু মাংস ইতযামদ।
এইদবৰ লবি সকবলা জুলীয় পদাথভ পান কৰা... তাৰ মপছত ছতবেবত লকবছ:
লবি ছকাবনা কামত বযে থকা তাইৰ বাবব হাৰাম নহয়। ছিবন, Embroidery,
মচলাই আৰু কাবপাৰ লতয়াৰ কৰা ইতযামদ, মিববাৰ নাৰীসকলৰ স্বভাৱ সূ লভ
কাম। এইদবৰ ইেতৰ বামহবৰ মিববাৰ কাম কৰা তাইৰ বাবব লবি ইেতৰ
মভতৰবতা ছসয়া লবি। ছিবন, প্ৰবয়াজনত পুৰুষসকলৰ লগত কথা ছকাৱা, মকন্তু
পদভাত থামক ক’ব লামগব। মই মি উবল্লে কমৰবলা ছসয়া নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লামৰ ছু ন্নত, এই আবদে-মনবষিসমূ হ ছাহাবীসকলৰ স্ত্ৰীসকবল সম্পাদন
কমৰমছল ছতওঁবলাকৰ স্বামীৰ মৃতুযৰ মপছত।” সমাপ্ত।
সািাৰণ মানু বহ কয়, ছজানৰ পৰা মবিৱা নাৰীবয় ছচহাৰা ঢামক ৰামেব, ৰৰ
ছাদৰ ওপৰত উমিব ছনাৱামৰব, পুৰুষৰ লগত কথা ক’ব ছনাৱামৰব,
মাহৰামসকলৰ পৰাও ছচহাৰা ঢামক ৰামেব, আৰু বহু িৰণৰ কথা, এবন কথাৰ
ছকাবনা মভমে নাই। আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জাবন।
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দেম পমৰবেদ
নাৰীৰ সন্মান আৰু পমৱত্রতা ৰিাকাৰী মবিান
১. লজ্জাস্থানৰ মহফাজত আৰু চকু অৱনত ৰোৰ ছিত্রত নাৰীও পুৰুষৰ দবৰই
আমদি। আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:
َ ُ ِ أ ُ أ َ َ ُ ُّ ْ أ َ أ َ أ َ َ أ َ ُ ْ ُ َ ُ أ َ َ َ أ
ُ ٱَّلل َخب
َ َّ ك ل َ ُه أم إ َّن
ّي ۢ ب ر َما
﴿قل ل رلمؤ رمن رني يغضوا مرن أبصٰ ررهرم ويحفظوا ف ُروجه ۚٓم ذٰل ر أز ٰ ۚٓ ر
ر
َ َ أ
ُ َ ُ ِ أ ُ أ َٰ َ أ
َ ض أض َن م أرن َأبأ َصٰره َّرن َو َي أح َف أظ َن فُ ُر
]٣١ ،٣٠ :وج ُه َّن﴾ [انلور
ت يغ
 وقل ل رلمؤمرن ر٣٠ يَصن ُعون
ر
“(বহ নবী) মুমমন পুৰুষসকলক লক মদয়া, মসহঁবত ছিন মসহঁতৰ দৃ মিক সংিত
ৰাবে আৰু মসহঁতৰ লজ্জাস্থানক মহফাজত কবৰ। এইব াবৱ মসহঁতৰ বাবব অমিক
পমৱত্রতা। মনশ্চয় মসহঁবত মি কবৰ ছসই সম্পবকভ আল্লাহ সমযক অৱমহত। আৰু
মুমমনা নাৰীসকলক জনাই মদয়া, মসহঁবতও ছিন মসহঁতৰ দৃ মিক সংিত ৰাবে
আৰু মসহঁতৰ লজ্জাস্থানৰ মহফাজত কবৰ”। [ আন-নূ ৰ, আয়াত: ৩০-৩১]
আমাবলাকৰ শ্বাইে আমমন শ্বানমকতী ৰামহমাহুল্লাবহ ছতবেতৰ তাফছীৰ
‘আজৱাউল বায়ান’: (৬/১৮৬, ১৮৭) গ্ৰন্থত লকবছ: “আল্লাহ তা‘আলাই মুমমনা
নাৰী আৰু মুমমন পুৰুষসকলৰ চকু অৱনত আৰু লজ্জাস্থান মহফাজত কৰাৰ
মনবদভে মদবছ। লজ্জাস্থান মহফাজত কৰাৰ এ া অংে মিনা, সমকামমতা, মানু হৰ
সন্মু েত উলঙ্গ ছহাৱা আৰু মসহঁতৰ সন্মু েত গুপ্তাঙ্গ প্ৰকাে কৰাৰ পৰা মবৰত
থকা... তাৰ মপছত ছতবেবত লকবছ: নাৰী আৰু পুৰুষসকলৰ মাজত মিহঁবতই
এই আয়াতত বমণভত আল্লাহৰ মনবদেভসমূ হ পালন কমৰব মসহঁতৰ বাবব ছতওঁ
মাগমফৰাত আৰু ছছাৱাবৰ ছ াষণা মদবছ, িমদ মসহঁবত ইয়াৰ লগত ছু ৰা
আহিাবৰ মনবনাি আয়াতত বমণভত মছফাতসমূ হ বােবায়ন কবৰ। আল্লাহ
তা‘আলাই লকবছ:
َّ َ
َ َ َ أ َٰ َ أ
َ ني َوٱل أ ُم أسل َرمٰت َوٱل أ ُم أؤ رمن َ أ أ
َ ٱلصٰ ردق
َ ﴿إ َّن ٱل أ ُم أسلرم
رني
ت و
ت وٱلقنرت
رني َوٱلقٰن رتٰ ر
رني َوٱل ُمؤمرنٰ ر
ر
ر
ر
أ
أ
أ
أ
َٰ ِ َ َ ُ َ َ ِ َ َ ُ َ ٰ َ ٰ َ َ َ
َٰ َ ٰ َ ٰ َّ َ َ ٰ َّ َ ٰ َ ٰ َّ َ
ت
ت وٱلمتص ردقرني وٱلمتصدرق ر
ت وٱلخشر عرني وٱلخشر ع ر
ِبين وٱلصبرر ر
وٱلصدرق ر
ت وٱلص ر ر
َّٰ َ ّٗ َ َ َّ َ ٰ َّ َ ٰ َ ٰ َ َ َّ َٰٓ َ َ َّ َٰٓ َ ٰ َ أ َ ٰ َ ُ ُ َ ُ أ َ أ
َ
ت وٱلذك رررين ٱَّلل كث رّيا وٱلذكررٰتر
ت وٱلحفرظرني فروجهم وٱلحفرظ ر
وٱلصئ ر رمني وٱلصئرم ر
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ّٗ ٱَّلل ل َ ُهم َّم أغف َرر ّٗة َوأ َ أج ارا َع
ُ َّ أ َ َع َّد
]٣٥ :﴾ [اَلحزاب٣٥ ظريما
“মনশ্চয় মুছমলম পুৰুষ আৰু নাৰী, মুমমন পুৰুষ আৰু নাৰী, অনু গত পুৰুষ
আৰু নাৰী, সতযবাদী পুৰুষ আৰু নাৰী, লিিভেীল পুৰুষ আৰু নাৰী, মবনয়াৱনত
পৰুষ আৰু নাৰী, দানেীল পুৰুষ আৰু নাৰী, মছয়ামপালনকৰী পুৰুষ আৰু
নাৰী, মনজৰ লজ্জাস্থান মহফাজতকাৰী পুৰুষ আৰু নাৰী, আল্লাহক অমিক
স্মৰণকাৰী পুৰুষ আৰু নাৰী, মসহঁতৰ বাবব আল্লাবহ মাগমফৰাত আৰু মহান
প্ৰমতদান প্ৰস্তুত কমৰ ৰামেবছ”। [ আল-আহিাব, আয়াত: ৩৫]”
‘আজৱাউল বায়ান’ৰ পৰা উেৃ মত সমাপ্ত হ’ল।
নাৰীবয়-নাৰীৰ পৰস্পৰ েৰীৰ ষভণ কমৰ ছিৌনকামনা অজভন কৰা ডাঙৰ গুনাহ।
এবন কামত মলপ্ত নাৰীসকল কমিন োমেৰ ছিাগয।
ইবনু কুদামাহ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-মুগমন’: (৮/১৯৮) গ্ৰন্থত লকবছ: িমদ দু জনী
নাৰীবয় পৰস্পৰ েৰীৰ

ষভণ কবৰ ছতবন্ত মসহঁত উভবয় অমভেপ্ত আৰু

মজনাকাৰী। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

»«إذا أتت املرأة املرأة فهما زانيتان

“িমদ নাৰীবয় নাৰীগমন কবৰ মসহঁত উভবয় মজনাকাৰীণী”।
মসহঁতক মবচাৰবক উমচত োমে মদব। কাৰণ, এইব া এবন মজনা িাৰ বাবব
চমৰয়ত মনিভামৰত োমে নাই।1 সমাপ্ত।
এবতবক নাৰীসকলৰ মববেষলক িু ৱতীসকলৰ এইববাৰ

ৃণয অপকমভৰ পৰা

সাৱিান থকা জৰুৰী।
চকু সংিত ৰো সম্পবকভ ইবনু ল কাইময়যম ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-জাৱাবুল কাফী’:
(পৃ.১২৯, ১৩৫) গ্ৰন্থত লকবছ: দৃ মিপাত লহবছ প্ৰবৃ মেৰ অগ্ৰদূ ত আৰু বাতভাবাহক,

1

ইববন তাইমময়যাহ ৰামহমাহুল্লাবহ মাজমুউল ফাতাৱাত: (১৫/৩২১) লকবছ: এই মহচাবপ পৰস্পৰ
েৰীৰ ষভণকাৰী নাৰীসকল বযমভচাৰীণী। ছিবন, হাদীছত আমহবছ “নাৰীসকলৰ মজনা লহবছ
ষভণ কৰা।”
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ইয়াক সংিত কৰাই লজ্জাস্থান সংৰিণ কৰাৰ মূ লমন্ত্ৰ। মিবয় তাৰ দৃ মিক
উন্মু ি এমৰ মদবল, মস তাৰ নফছক ধ্বংসৰ ফাবল ছিমল মদবল। নবী চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

» ال تتبع انلظرة انلظرة فإنما لك األوىل،«يا يلع

“ছহ আলী, দৃ মিৰ মপছত দৃ মিপাত নকমৰবা, প্ৰথম দৃ মি ছতামাৰ (বাবব মাফ)”।1
প্ৰথম দৃ মিৰ দ্বাৰা উবেেয হিাৎ দৃ মিপাত ছহাৱা মিব া অমনোত পমতত হয়।
ছতওঁ লকবছ: ‘মুছনাদ’ গ্ৰন্থত আলী ৰামদয়াল্লাহু আনহুৰ পৰা বমণভত:

» «انلظر سهم مسموم من سهام إبليس

“দৃ মি লহবছ ইবমলছৰ তীৰসমূ হৰ মাজৰ পৰা এ া মবষাি তীৰ”
... তাৰ মপছত ছতওঁ লকবছ: মানু হ মিববাৰ মুছীবতত ছগ্ৰফতাৰ হয় তাৰ মূ ল
উৎস লহবছ দৃ মি। দৃ মিবয় চামহদা সৃ মি কবৰ, চামহদায় মচন্তা জন্ম মদবয়, আৰু
মচন্তায় প্ৰবৃ মেক জন্ম মদবয়, আৰু প্ৰবৃ মেবয় ইোক জন্ম মদবয়। তাৰ মপছত
ইোয় লাবহ লাবহ চূ ড়ান্ত দৃ ঢ়তাৰ ৰূপ লয়, এবনলক কািভ বােবাময়ত হয় িমদ
ছকাবনা বািা প্ৰমতবিক নাথাবক। এই বাববই ছকাৱা হয়: চকু অৱনত ৰোৰ
কি সহয কৰা তাৰ মপছৰ সং ম ত ছহাৱা দু ে সহয কৰাতলক বহু গুবণ সহজ।”
সমাপ্ত।
ছহ মুছমলম নাৰী, তুমম পুৰুষসকলৰ পৰা ছতামাৰ দৃ মি অৱনত ৰো। মফতনা
সৃ মিকাৰী ছমবৰ ফাবল দৃ মিপাত নকমৰবা, মিববাৰ সচৰাচৰ প্ৰকাে কৰা হয়
মকছু মান পমত্রকাত অথবা ছ মলমভচনত অথবা মভমডঅত, এবন কমৰবল তুমম ছবয়া
পমৰণমতৰ পৰা মহফাজতত থামকবা। মকমান ছি দৃ মি বযমিৰ বাবব অনু বোচনাৰ
কাৰণ লহবছ তাৰ ছকাবনা মহচাপ নাই। সঁচাই সৰু মফমৰঙমতৰ পৰা বৃ হৎ জুই
সৃ মি হয়।
২. লজ্জাস্থান মহফাজত কৰাৰ অংে: গান-বাদয িন্ত্ৰ নু শুনা:

1

আহমদ: (১/১৫৯); দাবৰমী, হাদীছ নং ১৭০৯
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ইমাম ইবনু ল কাইময়যম ৰামহমাহুল্লাবহ ‘ইগাছাতুল লাহফান’: (১/২৪২, ২৪৮,
২৬৪ আৰু ২৬৫) গ্ৰন্থত লকবছ: “চয়তানৰ এ া ষড়িন্ত্ৰ, িাৰ দ্বাৰা মস দু বল
ভ
দ্বীনদাৰ, সামানয মবববক আৰু হীন ইল্মৰ িাৰকসকলক ষড়িন্ত্ৰৰ জালত আবে
কবৰ, মূ েভ আৰু বামতলপন্থীসকলৰ অন্তৰ মচকাৰ কবৰ, তাবৰ মাজত অনযতম
লহবছ, উৰুমল, হাততামল আৰু হাৰাম বাদয-িন্ত্ৰসহ গান, মিব াবৱ অন্তৰক
ছকাৰআনৰ পৰা মবমুে কবৰ লগবত পাপ আৰু অপৰািত জমড়ত কবৰ।
এইববাৰ মূ লবত চয়তানৰ ছকাৰআন আৰু ৰহমানৰ পৰা কমিন প্ৰমতবিক,
মজনা আৰু সমকামমতাৰ মন্ত্ৰ। এইববাৰৰ দ্বাৰা পাপকামত মলপ্ত ছপ্ৰমমক তাৰ
ছপ্ৰমমকাৰ পৰা চূ ড়ান্ত উবেেয অজভন কবৰ... তাৰ মপছত ছতওঁ লকবছ: নাৰী
আৰু মকবোৰীসকলৰ কণ্ঠৰ পৰা এইববাৰ শ্ৰৱণ কৰা আৰু হাৰাম আৰু দ্বীনিমভক কমিনভাবৱ ধ্বংসকাৰী... তাৰ মপছত ছতওঁ লকবছ: ইয়াত ছকাবনা সবন্দহ
নাই ছি, আত্মসন্মানী ছলাবক মনজ পমৰয়ালক গানৰ পৰা দূ লৰত ৰাবে, ছিবনলক
মসহঁতক দূ ৰত ৰাবে সবন্দহপূ ণভ বস্তুৰ পৰা। ছতওঁ আৰু লকবছ: ছপ্ৰমমক আৰু
আমশ্বক মহলত প্ৰচমলত ছি, মসহঁতৰ বাবব নাৰীক অজভন কৰা কমিন হ’ছল
মসহঁবত নাৰীক গান শুনাবলল ছচিা কবৰ, ছতমতয়া নাৰী ছকামল হয়। কাৰণ,
নাৰীসকবল আৱাজৰ দ্বাৰা দ্ৰুত প্ৰভামৱত হয়। গানৰ েব্দ মসহঁতৰ অনু ভূমত
েমিক দু া িৰবণ মক্ৰয়ােীল কবৰ: েব্দ আৰু অথভ উভয় মদেৰ পৰা। ছতওঁ
লকবছ: এইববাৰৰ লগত িমদ দু ফ, িু ৱতী আৰু নাচ সঙ্গী হয়, ছতবনহ’ছল ই
জাদু -মন্ত্ৰৰ দবৰ কাম কবৰ। িমদ নাৰীসকবল গানৰ দ্বাৰা গভভৱতী হ’ছলবহঁবতন,
ছতবন্ত মনশ্চয় এইববাৰ গান তাইৰ বাবব উপিু ি আমছল। আল্লাহৰ েপত, গানৰ
কাৰবণই বহুবতা সম্ভ্ৰান্ত নাৰী পমততা লহবছ!!” সমাপ্ত।
ছহ মুছমলম নাৰী! তুমম আল্লাহক ভয় কৰা, চমৰত্র মবনিকাৰী ছবমাৰ অথভাৎ গান
শ্ৰৱণৰ পৰা দূ লৰত থকা, মিব া মুছমলম সমাজত মবমভন্ন পেমত আৰু মবমভন্ন
উপায়ত বযাপকভাবৱ প্ৰসামৰত লহবছ, আৰু মূ েভ নাৰীসকবল তাক সংগ্ৰহ কমৰ
মনজৰ মাজবত আদান-প্ৰদান কমৰবছ।
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৩. লজ্জাস্থান মহফাজত কৰাৰ অংে: মাহৰামমবহীন নাৰীৰ ভ্ৰমণ নকৰা
লজ্জাস্থান মহফাজত কৰাৰ আৰু এ া অংে লহবছ নাৰীক মাহৰামমবহীন ভ্ৰমণ
কমৰবলল মনমদয়া, মি মাহৰাবম তাইক ছলাভী আৰু পামপষ্ঠসকলৰ পৰা সংৰিণ
কমৰব আৰু মনৰাপো মদব।
মবশুে হাদীছত নাৰীক মাহৰামমবহীন ভ্ৰমণ কমৰবলল মনবষি কৰা লহবছ। ছিবন
ইববন ওমৰ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত, ছতওঁ লকবছ: ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু
আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

»«ال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي حمرم

“নাৰীবয় মাহৰামমবহীন মতমন মদনৰ ভ্ৰমণ নকমৰব”।1
আবু ছাঈদ েুদৰী ৰামদয়াল্লাহ ‘আনহুৰ পৰা বমণভত,

«أن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه أن تسافر املرأة مسرية يومني أو َللتني إال ومعها

» أو ذو حمرم،زوجها

“নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম নাৰীৰ দু মদন অথবা দু ই ৰামতৰ ভ্ৰমণ মনবষি
কমৰবছ, িমদ তাইৰ লগত স্বামী অথবা মাহৰাম নাথাবক”।2
এইদবৰ আবু হুৰাইৰা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুৰ পৰা বমণভত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

»«ال حيل المرأة تؤمن باهلل واَلوم اآلخر تسافر مسرية يوم وْللة إال مع ذي حمرم عليها

“মিবয় আল্লাহ আৰু আমেৰাতৰ প্ৰমত ঈমান ৰাবে এবন ছকাবনা নাৰীৰ বাবব
মাহৰামমবহীন এমদন আৰু এক ৰামতৰ দূ ৰত্ব ভ্ৰমণ কৰা লবি নহয়”।3
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১০৩৬; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৩৩৮; আবু দাউদ, হাদীছ নং
১৭২৭; আহমদ (২/১৪৩)

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৭৬৫; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৮২৭; মতৰমমজী, হাদীছ নং ১১৬৯;
আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৭২৬; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২৮৯৮; আহমদ, (৩/৩৪); দাবৰমী,
হাদীছ নং ২৬৭৮

3

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১০৩৮; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৩৩৯; মতৰমমজী, হাদীছ নং

মুমমনা নাৰীসকলৰ বাবব মববেষ মবমি-মবিান

123

এইববাৰ হাদীছত মতমন মদন, দু মদন আৰু এমদন এক ৰামত ভ্ৰমণ নকৰাৰ মি
পমৰমাণ বণভনা লহবছ ছসয়া দৰাচলবত ছসই সময়ৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ প্ৰচমলত
পৰম্পৰাৰ মভমেত। ছতমতয়া মানু বহ ছোজ কামঢ় আৰু বাহনত আবৰাহণ কমৰ
এমদন, দু মদন আৰু মতমন মদন ভ্ৰমণ কমৰমছল। হাদীছত উবল্লমেত মতমন মদন,
দু মদন আৰু এমদন এক ৰামতৰ দ্বাৰা হাদীছৰ বামহযক অথভ উবেেয নহয়, বৰং
উবেেয লহবছ মিব া দু ৰত্বক ভ্ৰমণ বুমল ছকাৱা হয় ছসইব াবৱ মাহৰামমবহীন
নাৰীসকলৰ বাবব মনবষি।
ইমাম নাৱাৱী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘ছমহহ মুছমলমৰ বযােযাত’: (৯/১০৩) লকবছ: “মূ ল
কথা লহবছ: িাক ভ্ৰমণ বুমল ছকাৱা হয় ছসই ভ্ৰমণত িমদ নাৰীৰ লগত স্বামী বা
মাহৰাম নাথাবক ছতবন্ত তাইক বািা প্ৰদান কৰা হ’ব, ছসইব া মতমন মদন হওক
অথবা দু মদন অথবা এমদন এক ৰামতবয় নহওক মকয় অথবা ইয়াতলকবয়া কম
সময় ইতযামদ। কাৰণ, ইববন আব্বাছৰ পৰা বমণভত মনবষিাজ্ঞাৰ হাদীছব া
সবভসািাৰণ, তাত মনমদভি ছকাবনা সময়ৰ উবল্লে নাই, মিব া মুছমলমৰ এই
অিযায়ৰ সবভবেষ হাদীছ:

»«ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم
1

“মাহৰামমবহীন নাৰীবয় ভ্ৰমণ নকমৰব”।

এই হাদীবছ সকবলা প্ৰকাৰ ভ্ৰমণক অন্তভূ ভি কবৰ, প্ৰবতযক ছসই দু ৰত্ব মিব াক
ভ্ৰমণ বুমল ছকাৱা।” আল্লাবহই ভাল জাবন।
নাৰীসকলৰ গ্ৰুপৰ লগত মিসকবল নাৰীক ওৱামজব হজ্জৰ অনু মমত প্ৰদান
কমৰবছ ছতওঁবলাবক ছু ন্নত পমৰপন্থী মসোন্ত মদবছ। ইমাম োোবী ৰামহমাহুল্লাবহ
লকবছ: “নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম নাৰীক মাহৰামমবহীন ভ্ৰমণ কমৰবলল

১১৭০; আবু দাউদ, হাদীছ নং ১৭২৩; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২৮৯৯; আহমদ (২/৫০৬);
মামলক, হদীছ নং ১৮৩৩
1

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ১৭৬৫; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ৮২৭; আহমদ (৩/৭১)
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মনবষি কমৰবছ, এবতবক চতভমবহীন তাইক হজ্জৰ ছফৰত বামহৰ ছহাৱাৰ অনু মমত
প্ৰদান কৰা ছু ন্নত পমৰপন্থী, মি ছু ন্নত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম
বােবায়ন কমৰবছ। মাহৰামমবহীন নাৰীৰ ছফৰ বা ভ্ৰমণ কৰা পাপ গমতবক
তাইৰ ওপৰত হজ্জ ওৱামজব ছকাৱা মিক নহয়। এই আবদবে মানু হক পাপ
কামৰ ফাবল লল িাব”। সমাপ্ত।
মই (বলেক) কওঁ: মিসকবল নাৰীক গ্ৰুপৰ লগত বামহৰ ছহাৱাৰ অনু মমত মদবছ
ছতওঁবলাবকও মকন্তু নাৰীক মাহৰামমবহীন মিবকাবনা ভ্ৰমণৰ বাবব অনু মমত প্ৰদান
কৰা নাই, ছতওঁবলাবক ছকৱল ওৱামজব হজ্জৰ বাবব অনু মমত মদবছ।
ইমাম নাৱাৱী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘আল-মাজমু’: (৮/২৪৯) গ্ৰন্থত লকবছ: “নফল
ইবাদত বা বযৱসায় অথবা মজয়াৰতৰ বাবব আৰু এই িৰণৰ ভ্ৰমণ
মাহৰামমবহীন লবি নহয়।” সমাপ্ত।
এবতবক, এই িু গত মিহঁবত মাহৰামমবহীন নাৰীৰ প্ৰবতযক ভ্ৰমণৰ ছিত্রত
মেমথলতা অবলম্বন কবৰ মসহঁতৰ কথাৰ সমথভনত গ্ৰহণবিাগয ছকাবনা আমলম
নাই।
মসহঁবত কয়: এজন মাহৰাবম ছেনত উিাই মদবয়, আবকৌ আন মাহৰাবম
এয়াৰবপা ভৰ পৰা তাইক লল িায় ছিমতয়া ছেন ছসই িাইত লগ পায়। মসহঁতৰ
িাৰণাত বহু নাৰী পুৰুষ এবকলবগ থকাৰ বাবব ছেন মনৰাপদ।
আমম মসহঁতক কওঁ: এই িৰণৰ ভ্ৰমণ ছকমতয়াও মনৰাপদ নহয়, ছেন অনযানয
িানবাহনতলকবয়া ছবমছ িমতকৰ। কাৰণ, ইয়াত িাত্রীসকলৰ বহাৰ িাই
এবকলবগ থাবক, সম্ভৱত নাৰীৰ বহাৰ িাই ছকাবনা পুৰুষৰ লগত হ’ব পাবৰ
অথবা এবন ছকাবনা সমসযা ছেনত হ’ব পাবৰ, িাৰ বাবব ই গমতপথ পমৰবতভন
কমৰ আন ছকাবনা এয়াৰবপা ভত লযান্ড কমৰব, ি’ত তাইক সু ৰিাদাতা ছকাবনা
নাই, ফলত মফতনাৰ সন্মু েীন হ’ব। নাৰীৰ মি ছদে পমৰমচত নহয় আৰু ি’ত
তাইক গ্ৰহণকাৰী ছকাবনা মাহৰাম নাই, তাত তাইৰ অৱস্থা মক হ’ব পাবৰ?
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৪. লজ্জাস্থান মহফাজত কৰাৰ অংে: নাৰীবয় এবন ছকাবনা পুৰুষৰ লগত মনজভবন
সািাত নকমৰব, মি তাইৰ মাহৰাম নহয়।
নাৰীক মাহৰামমবহীন পৰ-পুৰুষৰ লগত মনজভবন সািাত কৰাৰ পৰা মবৰত ৰো
লজ্জাস্থান মহফাজত কৰাৰ এ া অংে। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:
 فإن ثاثلهما،«من اكن يؤمن باهلل واَلوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم منها

» الشيطان

“মিবয় আল্লাহ আৰু পৰকাল মদৱসৰ প্ৰমত ঈমান ৰাবে মস এবন নাৰীৰ লগত
মনজভবন সািাত নকমৰব িাৰ লগত মাহৰাম নাই। কাৰণ, মসহঁতৰ তৃতীয়জন
লহবছ চয়তান”।1
আমমৰ ইববন ৰামব‘আৰ পৰা বমণভত, ছতওঁ লকবছ: “ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ
অছাল্লাবম লকবছ:

» إال حمرم، فإن ثاثلهما الشيطان،«أال ال خيلون رجل بامرأة ال حتل هل

“জামন ছথাৱা, ছকাবনা পুৰুবষ এবন নাৰীৰ লগত অকলেৰীয়ালক সািাত
নকমৰব, মি তাৰ বাবব হালাল নহয়। কাৰণ, মসহঁতৰ মাজত তৃতীয়জন থাবক
চয়তান, িমদ পুৰুষজন মাহৰাম হয় ছসয়া সু কীয়া কথা”।2
ইমাম মাজ`দ ইববন তাইমময়যাহ ‘মুনতাকা’ গ্ৰন্থত লকবছ: ইমাম আহমবদ উি
হাদীছ দু া বণভনা কমৰবছ, মকন্তু এই হাদীছৰ ভাবাথভ বুোৰী আৰু মুছমলমৰ
হাদীছত আবছ, মিব া ইববন আব্বাছ ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহুমাৰ পৰা বমণভত।
ইমাম শ্বাওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘নাইলু ল আওতাৰ’: (৬/১২০) গ্ৰন্থত লকবছ:
“পৰ-নাৰীৰ লগত মনজভবন সািাত কৰা হাৰাম সকবলাবৱ একমত। এইদবৰ

1

আহমদ: (৩/৩৩৯)

2

মতৰমমজী, হাদীছ নং ২১৬৫; আহমদ: (১/১৮)
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ইজমা বণভনা কমৰবছ হামফজ ইববন হাজাৰ ‘ফাতহুল বাৰী’ গ্ৰন্থত। হাৰাম ছহাৱাৰ
কাৰণ মসহঁতৰ মাজত তৃতীয়জন চয়তান উপমস্থত থাবক, মবষয়ব া হাদীছত
স্পি। চয়তানৰ উপমস্থমতবয় মসহঁতক হাৰাম কামত মলপ্ত কমৰব, মকন্তু মাহৰাম
থামকবল সািাত লবি। কাৰণ, তাৰ উপমস্থমতত পাপ সং ম ত ছহাৱাৰ সম্ভাৱনা
নাই।” সমাপ্ত।
মকছু মান নাৰী আৰু মসহঁতৰ অমভভাৱবক মকছু মান মনজভন সািাত সম্পবকভ
মেমথলতা কৰা ছদো িায়:
ক. স্বামীৰ মনক াত্মীয়সকলৰ লগত মনজভন সািাত কৰা আৰু মসহঁতৰ সন্মু েত
ছচহাৰা উন্মু ি ৰো। প্ৰকৃতবত মসহঁতৰ লগত মনজভন সািাত কৰা অনযানয
সািাততলক ছবমছ িমতকৰ। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:

: يا رسول اهلل أفرأيت احلمو ؟ قال: فقال رجل من األنصار،«إياكم وادلخول ىلع النساء
» املوت:احلمو

“সাৱিান, ছতামাবলাবক নাৰীসকলৰ ওচৰত প্ৰবৱে নকমৰবা, ছতমতয়া এজন

আনছাৰী বযমিবয় ক’ছল: ছহ আল্লাহৰ ৰাছু ল,  محوছদওৰ বা স্বামীৰ ভাবয়ক
সম্পবকভ মক কয়? ছতবেবত ক’ছল: ছদওৰ বা স্বামীৰ ভাবয়ক লহবছ মৃতুযস্বৰূপ”।
আৰবী ভাষাত স্বামীৰ ভাইকক  احلموবুমল ছকাৱা হয়। ছতবেবত স্বামীৰ
ভাবয়কৰ লগত মনজভন সািাতক মৃতুযৰ দবৰ অপছন্দ কমৰবছ।
হামফজ ইববন হাজাৰ ৰামহমাহুল্লাবহ ‘ফাতহুল বাৰী’: (৯/৩৩১) গ্ৰন্থত লকবছ:

ইমাম নাৱাৱীবয় লকবছ: “ভাষামবদসকলৰ আ াবয় একমত ছি,  احلموঅথভ
স্বামীৰ মনক াত্মীয়, ছিবন স্বামীৰ মপতৃ, স্বামীৰ েুৰা, স্বামীৰ ভাই, স্বামীৰ
ভাইবয়কৰ ল’ৰা আৰু স্বামীৰ েুৰাৰ ল’ৰা প্ৰমুেসকল।” ছতওঁ আৰু লকবছ:
“হাদীছত স্বামীৰ মনক াত্মীয়ৰ দ্বাৰা উবেেয স্বামীৰ মপতৃ আৰু স্বামীৰ সন্তানৰ
বামহবৰ অনযানয পুৰুষক বুবজাৱা লহবছ, কাৰণ মসহঁত স্ত্ৰীৰ বাবব মাহৰাম,
মসহঁতৰ লগত অকলেৰীয়া সািাত লবি। মসহঁতক মৃতুযবৰ তুলনা কৰা নািাব।”
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ছতওঁ লকবছ: “ভাইবয়কৰ স্ত্ৰী বা নববৌৰ লগত মনজভবন সািাত কৰাৰ মবষয়ব া
মানু বহ সচৰাচৰ মেমথলভাবৱ ছদবে অথচ ইয়াৰ উদাহৰণ লহবছ মৃতুয। এইব াবৱ
সবভামিক মনবষিাজ্ঞাৰ পাত্র।” সমাপ্ত।

শ্বাওকানী ৰামহমাহুল্লাবহ ‘নাইলু ল আওতাৰ’: (৬/১২২) গ্ৰন্থত লকবছ: “ :احلمو

 املوتএই কথাৰ অথভ লহবছ, আনতলক ইয়াৰ পৰা অমনিৰ আেংকা ছবমছ,
ছিবন অনযানয ভীমতকৰ বস্তুৰ পৰা মৃতুয আ াইতলক ছবমছ ভীমতজনক।” সমাপ্ত।
ছহ মুছমলম নাৰী! আল্লাহক ভয় কৰা, এই মবষবয় মেমথলতা নকমৰবা, িমদও
মানু বহ মেমথলতা কবৰ। কাৰণ, মানু হৰ অভযাসতলক চমৰয়তৰ মনবদভে উপবদে
মহচাবপ উেম।
ে. মকছু মান নাৰী আৰু মসহঁতৰ অমভভাৱক মাহৰামমবহীন ড্ৰাইভাৰৰ লগত
অকবল চলাফুৰাৰ ছিত্রত মেমথলতা অবলম্বন কবৰ অথচ এইব াও হাৰাম
মনজভনতা।
ছছৌমদ আৰবৰ মুফমত শ্বাইে মুহাম্মাদ ইব্ৰাহীম ৰামহমাহুল্লাবহ ‘মাজমুউল
ফাতাৱা’ত: (১০/৫২) লকবছ: বতভমান সময়ত ইয়াত ছকাবনা সবন্দহ নাই ছি,
আনৰ গামড়ত মাহৰামমবহীন পৰ-নাৰীৰ অকবল চলাফুৰা কৰা বহু অমনিৰ
সন্মু েীন ছহাৱা স্বাভামৱক। ইয়াত বহু অমনি আবছ এই ছিত্রত মেমথলতা কৰা
ছকমতয়াও সমীচীন নহয়। িমদও তাই লজ্জােীল নাৰী অথবা বয়সস্থ পমৱত্রা
নাৰী নহওক মকয়, মিবয় সািাৰণবত পুৰুষৰ লগত কথা কয়। মি বযমি তাৰ
মাহৰাম নাৰীৰ বাবব এই িৰণৰ আচৰণ পছন্দ কবৰ তাৰ দ্বীনদাৰী দু বভল, মস
পুৰুষত্বহীন আৰু আত্মমিভদাববািেূ নয। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম লকবছ:
»«ال خيلون رجل بامرأة إال اكن ثاثلهما الشيطان

“ছকাবনা পুৰুষ নাৰীৰ লগত মনজভবন সািাত নকমৰব, অনযথা অৱেযই মসহঁতৰ
তৃতীয়জন (উপমস্থত) হ’ব চয়তান”।1
1

আহমদ: (৩/৩৩৯)
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পৰ-পুৰুষৰ লগত গামড়ত আবৰাহণ কৰা,

ৰ আৰু

ৰৰ দবৰ মনজভবন

সািাততলক ছবমছ িমতকৰ। ইয়াত মি অমনি আবছ ছসয়া মনজভবন সািাত
কৰাবতা নাই।” সমাপ্ত।
মাহৰাম মনশ্চয় ডাঙৰ ছহাৱা জৰুৰী, িাৰ উপমস্থমতত মনজভন সািাত নহয়, মেশু
লগত থামকবলই িবথি নহয়। মকছু মান নাৰীবয় ভাবৱ মেশু থামকবলই মনজভনতা
গুমচ িায় –এইব া ভুল িাৰণা।
ইমাম নাৱাৱী ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: িমদ পৰ-পুৰুষ পৰ-নাৰীৰ লগত তৃতীয়
বযমিৰ বামহবৰ মনজভবন সািাত কবৰ ছতবন্ত এইব া সকবলাবৰ মবত হাৰাম।
এইদবৰ িমদ তাইৰ লগত সৰু ছকাবনা মেশু থাবক িাৰ উপমস্থমতত লাজ নহয়
বয়স কম ছহাৱাৰ কাৰবণ, এবনকুৱা মেশুৰ দ্বাৰা হাৰাম মনজভনতা ভঙ্গ নহয়।
গ. মকছু মান নাৰী আৰু মসহঁতৰ অমভভাৱক মচমকৎসাৰ নামত ডািৰৰ সািাত
সম্পবকভ মেমথলতা কবৰ, এইব াও ডাঙৰ অপৰাি। ইয়াবতা আবছ ডাঙৰ অমনি
মিব া মামন ছলাৱা আৰু িাৰ ওপৰত ছমৌনতা আবলম্বন কৰা মিক নহয়।
শ্বায়ে মুহাম্মাদ ইব্ৰাহীম ৰামহমাহুল্লাবহ ‘মাজমু‘উল ফাতাৱাত: (১০/১৩) লকবছ:
“মিবক নহওক, পৰ-নাৰীৰ লগত মনজভবন সািাত কৰা চমৰয়তৰ দৃ মিত হাৰাম,
মচমকৎসক ডািৰৰ বাববও হাৰাম। কাৰণ, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম
লকবছ:

» «ال خيلون رجل بامرأة إال اكن ثاثلهما الشيطان

“ছকাবনা পুৰুষ নাৰীৰ লগত মনজভবন সািাত নকমৰব, অনযথা অৱেযই মসহঁতৰ
তৃতীয়জন (উপমস্থত) হ’ব চয়তান”।1
মনশ্চয় নাৰীৰ লগত কাবৰা থকাব া জৰুৰী, তাইৰ স্বামী অথবা আন ছকাবনা
মাহৰাম পুৰুষ। িমদ পুৰুষ নাথাবক তথামপও তাইৰ ওচৰত আত্মীয় নাৰী থকা
জৰুৰী। িমদ উবল্লমেত ছকাবনাবৱ নাথাবক, আৰু ইমপবন ছবমাবৰা কমিন িাৰ

1

আহমদ: (৩/৩৩৯)
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বাবব ছদমৰ কৰা সম্ভৱ নহয়, ছতবনহ’ছল অৱেয ছৰাগীৰ লগত ছসমৱকা বা তাইৰ
দবৰ ছকাবনাবা উপমস্থত থকা জৰুৰী, িাবত মনমষে মনজভনতা নহয়।” সমাপ্ত।
এইদবৰ ডািৰৰ বাববও ছকাবনা পৰ-নাৰীৰ লগত সািাত কৰা জাবয়ি নহয়,

পৰ-নাৰী ছৰাগীবয় হওক বা তাৰ ডািমৰ ছপচাৰ সঙ্গী অথবা নাচভ। এইদবৰ অি
মেিকৰ লগত ছাত্রীৰ মনজভন সািাত লবি নহয়। এইদবৰ পৰ-পুৰুষৰ লগত
মবমানত এয়াৰহবিছৰ মনজভন সািাত লবি নহয়। পমশ্চমা সভযতা আৰু
কামফৰসকলৰ অি অনু কৰণৰ নামত মানু বহ এই ছিত্রত মেমথলতা কমৰবছ।
কাৰণ, দ্বীনী মবিানৰ প্ৰমত মসহঁতৰ ছকাবনা ভ্ৰুবিপ নাই। লা-হাওলা অলা
কুউৱাতা ইল্লা-মবল্লাহ।
এইদবৰ ৰত োোমাৰ (বসমৱকাৰ) লগত মনজভন সািাত কৰাও লবি নহয়,
মিবয় তাৰ

ৰত কাম কবৰ। এইদবৰ গৃমহনীৰ বাবব লবি নহয় োমদমৰ

(বসৱকৰ) লগত মনজভন সািাত কৰা। ছসৱক-ছসমৱকা আৰু োবদম-োোমাৰ
সমসযাব া বতভমান িু গত বৰ ডাঙৰ আকাৰ িাৰণ কমৰবছ। কাৰণ, নাৰীসকল
পঢ়া শুনা আৰু

ৰৰ বামহৰৰ কামত বযে। ছসবয় মুমমনা নাৰী আৰু

পুৰুষসকলৰ ছবমছ সতকভ থকা জৰুৰী। সাৱিানতামূ লক উপকৰণ গ্ৰহণ কৰা,
আৰু ছকমতয়াও ছবয়া অভযাসৰ লগত জমড়ত ছনাবহাৱা।
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পমৰসমামপ্ত:
নাৰীৰ পৰ-পুৰুষৰ লগত মুছাফাহা কৰা হাৰাম।
শ্বাইে আব্দু ল আজীজ ইববন বাজ ৰামহমাহুল্লাবহ লকবছ: পৰ-পুৰুষৰ লগত
নাৰীসকলৰ বাবব মুছাফাহা কৰা ছকাবনা অৱস্থাবতই লবি নহয়। মসহঁত িু ৱতী
হওক অথবা বৃ ো, আৰু মুছাফাহাকাৰী িু ৱক হওক অথবা বৃ ে। কাৰণ, ইয়াত
উভয়বৰ অমনিৰ আেংকা আবছ। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ পৰা মবশুে
ছনদত প্ৰমামণত আবছ, ছতওঁ লকবছ:

»«إين ال أصافح النساء
1

“মই নাৰীসকলৰ লগত মুছাফাহা নকবৰা”।
আইশ্বা ৰামদয়াল্লাহু ‘আনহাই লকবছ:

» ما اكن يبايعهن إال بالالكم،«ما مست يد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يد امرأة قط

“ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ হাত ছকমতয়াও ছকাবনা নাৰীৰ হাত
স্পেভ কৰা নাই, ছতওঁ মসহঁতৰ লগত ছকৱল কথাৰ দ্বাৰাবহ বায়‘আত
কমৰমছল”।2
পদভাৰ আঁৰৰ পৰা অথবা পদভামবহীন মুছাফাহাৰ মাজত ছকাবনা পাথভকয নাই।
কাৰণ, দলীল সবভসািাৰণ। মফতনাৰ দু ৱাৰ বি কৰাৰ স্বাথভত সকবলাবক মনবষি
কৰাব াবৱ ছশ্ৰয়”। সমাপ্ত।
শ্বাইে মুহাম্মাদ আমীন শ্বানমকতী ৰামহমাহুল্লাবহ ছতবেতৰ তাফছীৰ ‘আজৱাউল
বায়ান’: (৬/৬০২) গ্ৰন্থত লকবছ: জামন ছথাৱা ছি, পুৰুষৰ বাবব পৰ-নাৰীৰ
1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৫৯৭; নাছাঈ, হাদীছ নং ৪১৮১; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২৮৭৪;
আহমদ: (৬/৩৫৭) মামলক, হাদীছ নং ১৮৪২

2

ছহীহ বু োৰী, হাদীছ নং ৪৬০৯; ছহীহ মুছমলম, হাদীছ নং ১৮৬৬; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং
২৮৭৫; আহমদ: (৬/২৭০)

মুমমনা নাৰীসকলৰ বাবব মববেষ মবমি-মবিান

131

লগত মুছাফাহা কৰা লবি নহয়। নাৰীৰ ছকাবনা অংগ পুৰুষৰ ছকাবনা অংগক
স্পেভ কৰা লবি নহয়। দলীল:
এক. নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ পৰা প্ৰমামণত, ছতওঁ লকবছ:

»«إين ال أصافح النساء

“মই নাৰীসকলৰ লগত মুছাফাহা নকবৰা”।1
আল্লাহ তা‘আলাই লকবছ:

ُ َّ
ُ َ َ َ َ َّ
]٢١ :﴿لق أد َكن لك أم رِف َر ُسو رل ٱَّللر أ أس َوةٌ َح َس َنة﴾ [اَلحزاب

“মনশ্চয় ছতামাবলাকৰ বাবব ৰাছু লুল্লাহৰ মাজত আবছ উেম আদেভ”। [ আলআহিাব, আয়াত: ২১]
এবতবক, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামক অনু সৰণ কমৰ নাৰীসকলৰ লগত
মুছাফাহা নকৰাই আমাৰ কতভবয।...... তাৰ মপছত লকবছ, বায়‘আতৰ সময়ত
নাৰীসকলৰ লগত মুছাফাহা নকৰা স্পিভাবৱ প্ৰমাণ কবৰ ছি, পুৰুবষ ছকমতয়াও
নাৰীৰ লগত মুছাফাহা নকমৰব। পুৰুষৰ েৰীৰৰ ছকাবনা অংে নাৰীৰ েৰীৰক
স্পেভ নকমৰব। কাৰণ এবকবাবৰ মননতৰ স্পেভ লহবছ মুছাফাহা। বায়‘আতৰ
মুহূতভবতা ছিমতয়া ৰাছু লুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লাবম নাৰীসকলৰ লগত
মুছাফাহা কৰা নাই, এইব াবৱ প্ৰমাণ কবৰ ছি, মসহঁতৰ লগত মুছাফাহা কৰা
লবি নহয়। নবী চাল্লাল্লাহু আলাইমহ অছাল্লামৰ অবািয ছহাৱাৰ সু বিাগ নাই, ছতওঁ
মনজ কথা, কমভ আৰু সমথভনৰ দ্বাৰা উম্মতক কৰণীয়সমূ হ স্পি কমৰ লগবছ।
দু ই. আমম আগবত আবলাচনা কমৰবছা ছি, নাৰীৰ ছগাব ই েৰীৰ পদভাৰ ছিাগয,
ছসবয় পদভা কৰা তাইৰ বাবব জৰুৰী। মফতনাৰ আেংকাত চকু অৱনত ৰোৰ
মনবদভে প্ৰদান কৰা লহবছ। ইয়াত ছকাবনা সবন্দহ নাই ছি, েৰীৰৰ লগত েৰীৰৰ
স্পেভ প্ৰবৃ মেক জগাই ছতাবল, মিব া চকুৰ দৃ মিতলকও অমিক িমতকৰ। এই

1

মতৰমমজী, হাদীছ নং ১৫৯৭; নাছাঈ, হাদীছ নং ৪১৮১; ইববন মাজাহ, হাদীছ নং ২৮৭৪;
আহমদ: (৬/৩৫৭) মামলক, হাদীছ নং ১৮৪২
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মবষয়সমূ হ কম-ছবমছ সকবলাবৱ জাবন।
মতমন. বতভমান সময়ত তাক্বৱা নথকাৰ বাবব আমানতদাৰী নথকাৰ বাবব আৰু
সবন্দহপূ ণভ স্থান পমৰহাৰ নকৰাৰ বাবব পৰ-নাৰীৰ েৰীৰৰ স্পেভ এক প্ৰকাৰ
ছভাগ। আমম একামিকবাৰ শুমনবছা ছি, মকছু মান পুৰুবষ মনজ েুলোলীৰ মুেৰ
ওপৰত মুে ৰামে চুমা োয়, মিব া মসহঁতৰ ওচৰত ছালামৰ চুমা মহচাবপ
জনািাত, মিব া হাৰাম। মসহঁবত কয়: ছালাম কমৰবছ অথভাৎ চুমা োইবছ। সতয
কথা, ি’ত ছকাবনা সবন্দহ নাই ছি, সকবলা প্ৰকাৰ মফতনা, সবন্দহ আৰু তাৰ
উপকৰণৰ পথ বি কৰা জৰুৰী, িাৰ অনযতম লহবছ নাৰীৰ েৰীৰ ছকাবনা
অংেক পুৰুষৰ স্পেভ কৰা। হাৰামৰ পথ বি কৰা ওৱামজব...”। সমাপ্ত।
ছেষকথা:
ছহ মুমমন পুৰুষ আৰু মুমমনা নাৰী! ছতামাবলাকক আল্লাহৰ উপবদে স্মৰণ
কৰাই মদবছা, ছতওঁ লকবছ:
َ ُ ِ أ ُ أ َ َ ُ ُّ ْ أ َ أ َ أ َ َ أ َ ُ ْ ُ َ ُ أ َ َ َ أ
ُ ٱَّلل َخب
َ َّ ك ل َ ُه أم إ َّن
ّي ۢ ب ر َما
﴿قل ل رلمؤ رمن رني يغضوا مرن أبصٰ ررهرم ويحفظوا ف ُروجه ۚٓم ذٰل ر أز ٰ ۚٓ ر
ر
َ َ َ ُ ِ أ ُ أ َ ٰ َ أ ُ أ َ أ َ أ َ ٰ َّ َ َ أ َ أ َ ُ ُ َ ُ َّ َ َ ُ أ
َ َ أ
رين زرين َت ُه َّن
ت يغضضن مرن أبص ررهرن ويحفظن فروجهن وَل يبد
 وقل ل رلمؤمرن ر٣٠ يَصن ُعون
َ
َّ
َ
ٓ
َ َ َّ َ َ َ َ أ َ َ أ َ أ أ َ ُ ُ َّ َ َ ٰ ُ ُ َّ َ َ ُ أ
رين زرين َت ُه َّن إرَل رِلُ ُعوتل ر ره َّن أ أو َءابَائ ر ره َّن
ۡضبن رِبم ررهرن لَع جيوب ر رهنۖٗ وَل يبد
إرَل ما ظهر مرنهاۖٗ وّل ر
َأ َ َّ َ أ َ َ َ َ َّ أ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ٓ ن إرخوٰنرهرن أو ب ر
ٓ أ أو َءابَآءر ُب ُعو َتل ر ره َّن أ أو أ أب َنآئ ر ره َّن أ أو أ أب َنآءر ُب ُعوتل ر ره َّن أ أو إ ر أخ َوٰنرهر َّن أ أو بَ ر
ن أخوٰت ر رهن أو
َ َ َّ َ ٓ َّ َ أ َ َ َ َ أ َ أ َ ٰ ُ ُ َّ َ َّ َ َ أ ُ ْ أ أ َ َ ِ َ َ ِ أ
رين ل أم
ٱلطف رل ٱَّل
ال أور ر
ٱلرج ر
ّي أو رل ر
ن رسائ ر رهن أو ما ملكت أيمنهن أور ٱلتٰبرعرني غ ر
ٱۡلربةر مرن ر
ِ َ ٓ َ َ َ أ أ َ َ أ ُ َّ ُ أ َ َ َ ُ أ
َّ َ ْ ُ ُ َ َّ َ
َ ٰ َ َ ْ َي أظ َه ُروا
َ ُيف
رني مرن زرينت ر رهنۚٓ وت
ۡضبن برأرجل ر رهن رّلعلم ما
وب ٓوا إرل ٱَّللر
لَع ع أو َر ٰ ر
ت ٱلن رساءر وَل ي ر
َ َ َّ ُ ُ أ
َ
َ ا َ أ أ
]٣١ ،٣٠ :﴾ [انلور٣١ ريعا أيُّ َه ٱل ُمؤم ُرنون ل َعلك أم تفل ُرحون
َج
“(বহ নবী) মুমমন পুৰুষসকলক ছকাৱা, মসহঁবত ছিন মসহঁতৰ দৃ মিক সংিত ৰাবে
আৰু মসহঁতৰ লজ্জাস্থানৰ মহফাজত কবৰ। এইব াবৱ মসহঁতৰ বাবব অমিক
পমৱত্র। মনশ্চয় মসহঁবত মি কবৰ ছসই সম্পবকভ আল্লাহ সমযক অৱমহত। আৰু
মুমমনা নাৰীসকলক ছকাৱা, মসহঁবতও ছিন মসহঁতৰ দৃ মিক সংিত ৰাবে আৰু
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মসহঁতৰ লজ্জাস্থানৰ মহফাজত কবৰ। আৰু মি সািাৰণবত প্ৰকাে পায় তাৰ
বামহবৰ মসহঁবত ছিন মসহঁতৰ ছসৌন্দিভ প্ৰকাে নকবৰ। মসহঁবত ছিন মসহঁতৰ
ওড়নাবৰ মনজ বিস্থলক আবৃ ত কমৰ ৰাবে। মসহঁবত ছিন মনজ স্বামী, মপতৃ,
স্বামীৰ মপতৃ , মনজৰ পুত্র, স্বামীৰ পুত্র, ভাতৃ, ভমতজা, ভামগন, লগৰীয়া মতবৰাতা,
মনজৰ দাসী, ছিৌনকামনা ছবাি নকৰা অিীনস্থ পুৰুষ অথবা নাৰীসকলৰ ছগাপন
অংগ সম্পবকভ অজ্ঞ বালকৰ বামহবৰ আন কাবৰা আগত মনজৰ ছসৌন্দিভ প্ৰকাে
নকবৰ। আৰু মসহঁবত ছিন মনজৰ ছগাপন ছসৌন্দিভ প্ৰকাে কৰাৰ বাবব সবজাবৰ
ছোজ নাকাবঢ়। ছহ মুমমনসকল! ছতামাবলাক সকবলাবৱ আল্লাহৰ ওচৰত তাওবা
কৰা, িাবত ছতামাবলাবক সফলতা লাভ কমৰব পাৰা”। [ আন-নূ ৰ, আয়াত: ৩০৩১]

. وآهل وصحبه وسلم، وصىل اهلل ىلع نبينا حممد،واحلمد هلل رب العاملني
সমাপ্ত
আমজ তামৰে ২২. ০১. ২০১৬ শুক্ৰবাৰ ছপাৱা ১.৩৫ am মমমন
ইছলামী মবশ্বমবদযালয় মদীনা ছছৌমদ আৰব
মবমডং নং ১৭, ৪/৫৩৫ নং ছকািা

