1436

ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থান
ماكنة املرأة يف املجتمع اإلساليم
< بنغايل >

চ ৌধুরী আবুল কালাম আোদ
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]١ :يأ ُّي َها ٱنلَّاس ٱتقوا َر َّبكم ٱَّلِي خلقكم مِن نفس َوَٰح َِدة َوخل َق م ِۡن َها َز ۡو َج َها َو َبث م ِۡنه َماٗا كث ِريا َون َِساء﴾ [النساء
“চহ চলাকসকল! চ ামরা চ ামাজদর রজবর াকওয়া অবলম্বন কজরা, রযরন চ ামাজদর একরিমাত্র বযরি চেজক সৃ রি
কজরজেন। অ ঃপর র রন াজদর (এ আরদ েুরি) চেজক বহু সংখ্যক নর-নারী (দু রনয়ার াররদজক) েরিজয় রদজয়জেন।
[সূ রা আন-রনসা, আয়া : ১]
কুরআজনর সরল দ্ব্যেথহীন চ াষণা নারী-পুরুষ উভজয়র প্রর সমানভাজব প্রজযােয। কুরআজনর রিক্ষা অনু সাজর নারীপুরুষ উভজয় একই রনয়র র অংিীদার, আধযারিক সম্ভাবনা অরভন্ন এবং
যরদ

াই হয়,

াজদর সৃ রির উজেিযও এক ও অরভন্ন।

জব এিা রক কজর চমজন চনওয়া যায় চয, এমন একরি ধমথ এমন সব রবরধ রবধানজক অনু জমাদন

করজব যা নারী সমাজের প্রর

রবজদ্ব্ষভাবাপন্ন?

রনঃসজেজহ রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম-এর েীবজন নারীরা এক রবজিষ গুরুত্বপূ ণথ ভূ রমকা পালন
কজররেল এবং র রন রনজে নারীজদর প্রর

ূ িান্ত শ্রদ্ধা চপাষণ করজ ন।

রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও

াাঁর

রুণী স্ত্রী আজয়িা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার মধযকার চপ্রজমাপাখ্যান

কার অোনা? জব একরি রবষয় বহুল প্র ারর নয় চয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম াাঁর প্রেম স্ত্রী খ্ারদো
রারদয়াল্লাহু ‘আনহার সাজে ার মৃ ু যর সময় পযথন্ত একক দাম্প যেীবন অর বারহ কজরন, রযরন
বেজরর বজয়াজেযষ্ঠ রেজলন ও রনজেই

াাঁর চেজক ১৫

াাঁজক রববাজহর প্রস্তাব পারিজয়রেজলন।

আরও বাস্তব া হজে এিাই চয, মরদনার রাষ্ট্রপ্রধান রহজসজব পরব থীকাজল র রন চযসকল রববাহ বন্ধজন আবদ্ধ
হজয়রেজলন ার কারণ রেল সামারেক দারয়ত্বজবাধ এবং প্রকৃর রেল রােননর ক ও মানরবক। এিা কী কজর সম্ভব
চয, এমন একরি মানু ষ

ার বাণীজ

নারীরবজদ্ব্ষ প্র ার করজবন?

বুও পরিমা রবজে ইসলাম প্রসাজরর সবজ জয় বি প্রর বন্ধক হজে এ কুসংকারারমূ লক কুাসা, যা আে একরি
প্র ার-যারিক রবকাজর পররণ হজয়জে চয, মুসরলম সমাে নারক নারী বযরিত্ব রবকাজির পররপন্থী, ারা পাক জরর
বাক স্বাধীন াহীন বরে মাত্র।
এ রবষজয় আজলা না শুরু করজ

রিজয় আমাজদরজক প্রেজমই চেজন রনজ

হজব, রবেবযাপী সবথত্রই নারীরা

াজদর

কমথস্থজল রবরভন্ন প্রকার অজযৌরিক অসাজমযর রিকার হজে।
যখ্ন চখ্াদ আজমররকাজ ই একই কাজের েনয নারী কমথীরা াজদর পুরুষ সহকমথীজদর চব জনর মাত্র ৬৪ ি াংি
প্রাপ্ত হন, আর

খ্ন সু ইজডজনর অবস্থা রকেু িা ভাজলা হজলও

া ৮১ ি াংজির চবরি নয়।

আর সন্তান রহজসজব পুত্র কামনার অপসংকারৃর রিও রবেবযাপী একই মাত্রায় প্রর রষ্ঠ । যাজক কুরআজন পররকারার
ভাষায় ভাসথনা করা হজয়জে।
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া‘আলা বজলন,
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]٨٥ :﴾ [انلحل٥٨ نث ظل َو ۡجههۥ م ۡس َودا َوه َو كظِيم
ش أ َحدهم بِٱۡل
﴿

“যখ্ন াজদর কাউজক কনযা সন্তাজনর সু সংবাদ চদওয়া হয়, খ্ন ার চ হারা রািারম্ব অবস্থায় মরলন হজয় যায়।”
[সূ রা আন-নাহল, আয়া : ৫৮]
এখ্জনা ভার ীয়, চ রনক অেবা লযারিন রিস্টান সমাজে নারীসন্তান আরবীয় সমাজের ু লনায় চবরি কাময নয়। জব
এখ্াজন সবজ জয় চবরি লক্ষণীয় রবষয় হজে, এরি এমনই একরি অপসংকারৃর যার প্রর ষ্ঠা ও সংরক্ষজণ নারী সমােই
অগ্রণী ভূ রমকা পালন কজরজেন এবং করজেন।
সমাজে নারীর অবস্থান সম্পরকথ

খ্াাঁরি ইসলামী রবধানগুজলার স্বরূপ উদ ািন করা আে অ যাবিযক হজয়

দাাঁরিজয়জে। অবিয এ ধরজনর উপাদাজনর সংখ্যা খ্ুব একিা চবরিও নয়। আমরা এখ্াজন রববাহ ও পাররবাররক েীবন
সম্পরকথ

রবধানগুজলা রনজয় পৃেকভাজব আজলা না করব।

রববাহ:
‘চমৌন া সম্মর

নয়’ নীর রি ইসলামী আইজনও যোযেভাজব স্বীকৃ ।

বুও আজি রববাহ হয় রন -এমন

রুণী

চমৌন ার মাধযজমও ার সম্মর প্রদান করজ পাজর। রুণীর স্বভাবসু লভ লজ্জা ও সজকা জক রবজ নায় এজন এই
বযবস্থা রাখ্া হজয়জে। অবিয এর অেথ এই নয় চয, ার ম ামজ র রবরুজদ্ধ একেন মুসরলম নারীজক রববাহবন্ধজন
আবদ্ধ করা সম্ভব। একেন মুসরলম নারী চকবল একেন মুসরলম পুরুষজকই রববাহ করজ
রকন্তু একেন মুসরলম পুরুষ চকাজনা গ্রন্থধারী ো রিস্টান বা ইয়াহূ দী নারীজক রববাহ করজ

পাজর।
পাজর।

যরদও চকউ চকউ বজলন, এ রবধানরি এজসজে ইসলাজমর অপর একরি রবধাজনর প্রর রিয়ায়, চযখ্াজন বলা হজয়জে,
বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তাজনর লালন পালজনর পদ্ধর সম্পজকথ রপ ার রসদ্ধান্তই ূ িান্ত, যার ফজল একেন মুসরলম স্ত্রীর পজক্ষ
ার রবধমথী স্বামীর সন্তানজক মুসরলম রহজসজব িজি চ ালা সম্ভব হজব না রবধায় এ ধরজনর রববাহ ইসলাজম
আইনরসদ্ধ নয়। এরি একরি মজ া। তার উপরও বড় কথা হচ্ছে মুসরলম ও মুিররজকর মধযকার রববাহ ইসলাম
অনু জমাদন কজর রন।
একেন মুসরলম নারী মাত্র একেন স্বামীজক রববাহ করজ
একাধাজর ারেন পযথন্ত স্ত্রীজক রববাহ করজ

পাজর; রকন্তু একেন মুসরলম পুরুষ ি থ সাজপজক্ষ,

পাজর। এ রবধাজনর চপেজন চযৌরিক া বহুরবধ,

ার মাজে রপ ৃ ত্ব

রনধথারজণর সমসযারি অনয ম।
একারধক রববাজহর পূ বথি থ পরবত্র কুরআজন চ াষণা করা হজে:
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]٣ :﴾ [النساء٣ ن أّل تعولوا
مل
“আর যরদ চ ামাজদর এ আিকা োজক চয, চ ামরা এর মজদর বযাপাজর নযায়রব ার করজ পারজব না, াহজল চযসব
নারীজক চ ামাজদর ভাজলা লাজি

াজদর মধয চেজক দু ’েন, র নেন, রকংবা ারেনজক রবজয় কজর নাও। রকন্তু
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(এখ্াজনও) যরদ চ ামাজদর ওই ভয় হয় চয, চ ামরা (এজকর অরধজকর মাজে) ইনসাফ করজ

পাবজব না, াহজল

(জ ামাজদর েনয) একেনই।” [সূ রা আন-রনসা, আয়া : ৩]
ি থরি সম্পজকথ কুরআন যজেি স্বে এবং দৃ ঢ়। আল্লাহ

া‘আলা বজলন:

َ ٓ
َ ۡ ﴿ َولَن ت َ ۡس َتطيع ٓوا أَن َت ۡعدِلوا َب
]١٢١ :ي ٱلن َِساءِ َول ۡو َح َر ۡصت ۡم﴾ [النساء
ِ

“চ ামরা কখ্জনা (জ ামাজদর) একারধক স্ত্রীর মাজে ইনসাফ করজ পারজব না -যরদও চ ামরা া করজ

াইজব।”

[সূ রা আন-রনসা, আয়া : ১২৯]
আল্লাহ

া‘আলা বারংবার একারধক স্ত্রীসম্পন্ন স্বামীজদর স কথ কজর রদজয় বজলজেন: “অবিযই আল্লাহ

চ ামাজদর অন্তজর যা রকেু লু রকজয় আজে চস সম্পজকথ সমযক অবি

া‘আলা

আজেন।”

এমন অজনক আধু রনক, রিরক্ষ া, বুরদ্ধম ী, পািা য ধযান-ধারণায় চবজি ওিা নারী আজেন। চযমন মারকথন যু িরাজষ্ট্রর
মররয়ম োরমলা, রযরন ইহুরদবাদ চেজক ইসলাম ধমথ গ্রহণ কজররেজলন। যারা স্বীকার কজরজেন চয, ারা একারধক স্ত্রীর
সাজে স্বামীর র করজ স্বােেযজবাধ কজরন এবং এজদর অজনজকই স্বামীজক রদ্ব্ ীয় রববাজহর েনয অনু জরাধ পযথন্ত
কজরজেন।
কযান্সাজর আিান্ত মৃ ু য পেযাত্রী একেন নারী স্বভাব ই াইজবন চয,

ার জর একেন রদ্ব্ ীয় স্ত্রী আসু ক, যাজক

র রন রনজের হাজ সব চদরখ্জয় শুরনজয়, রনে সন্তানজদর সাজে একরি সু ের সম্পকথ িজি ু লজ । চস-ই সাজে রনে
স্বামীর সাজে ন ু ন কজর সম্পকথ করা। এিা ধারণা মাত্র নয়; বরং সাক্ষাা বাস্তব া।
ব থমান রবজে বহু স্ত্রী রববাহ বযর িম হজলও চকাজনা অবস্থাজ ই চনর ক া রবজরাধী নয়, োমথান আইজনর ভাষযও
এিাই।
ূ িান্ত রব াজর বহু স্ত্রী রববাহজক এক কোয় রনরষদ্ধ বা অননর ক চ াষণা করা শুধু অগ্রহণজযািযই নয়
অপররণামদিথীও বজি।
পাররবাররক েীবন: পাররবাররক েীবজনর খ্ুাঁরিনারি রবষজয় দাম্প য েুরির মাজে ম রবজরাধ চদখ্া রদজল

ার

সমাধাজনর উপযু ি পন্থা কী হওয়া উর া। এিা রবেবযাপী আইন বযবস্থাগুজলার সামজন একরি েরিল সমসযা রহজসজব
চদখ্া রদজয়জে। দু ’েজনর মধযকার ম রবজরাজধর প্রজে সংখ্যািররজষ্ঠর ম াম
মাত্র দু ’রি। এ সমসযার সম্ভাবয দু ’রি সমাধান হজ

চবর করা সম্ভব নয়। কারণ চভািই

পাজর:

সাধারণভাজব বা রবজিষ চক্ষজত্র ূ িান্ত রসদ্ধাজন্তর ক্ষম ারি দু ’েজনর একেজনর ওপর চেজি চদওয়া। এ চক্ষজত্র ার
ম াম চভাি রহজসজব রবজবর

হজব -এিাই ইসলামী পন্থা। অেবা সমসযারিজক দাম্প য েুরির বাইজর রনজয় রিজয়

বৃ হত্তর পাররবাররক পররসজর, চররেরি অরফস অেবা আদালজ র সামজন হারের করা। এিাই ব থমাজন পািা য
বযবস্থা রহজসজব স্বীকৃ । যার ফলাফল অজনকিা অরনরি ।
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ইসলাম পাররবাররক ম রবজরাধগুজলাজক িৃজহর অভযন্তজরই সমাধান করার পক্ষপা ী। পররবাজরর ক াথ রহসাজব ভরণচপাষজণর দারয়ত্বসহ ূ িান্ত রসদ্ধান্ত গ্রহজণর ক্ষম ারি ইসলাম স্বামীর ওপরই অপথণ কজর। পরবত্র কুরআজন আল্লাহ
া‘আলা বজলন:

َ
ََ َ
َ
َ َٓ
َّ َ َّ َ َ ِ ٓ َ
َٰ َ َ ٱّلل َب ۡع َضه ۡم
]٣٣ :َع َب ۡعض َوب ِ َما أنفقوا م ِۡن أ ۡم َوَٰل ِ ِه ۡم﴾ [النساء
ٱلر َجال ق َّوَٰمون َع ٱلن ِساء بِما فضل
ِ ﴿

“পুরুষরা হজে নারীজদর (কমথকাজের বযবস্থাপক ও) পরর ালক, কারণ আল্লাহ

া‘আলা এজদর একেনজক

আজরকেজনর ওপর রকেু রবজিষ (নবরিজির চক্ষজত্র) মযথাদা রদজয়জেন (পুরুষজদর এই পরর ালনার দারয়জত্বর),
আজরকরি কারণ হজে চয, ারা (দাম্প য সম্পজকথর েনয এবং

াজক অবযাহ

রাখ্ার েনয) রনজেরা রনজেজদর

সম্পদ বযয় কজর।” [সূ রা আন-রনসা, আয়া : ৩৪]
অবিযই এর দ্ব্ারা মা া রিশু সন্তাজনর লালন-পালন ও চস সংিান্ত যাব ীয় রসদ্ধান্ত গ্রহজণর ূ িান্ত ক্ষম া চেজক
রব ু য

হন না (এ সংিান্ত ম রবজরাজধর চক্ষজত্র মা ার চভািরিই রনয়ামক ভূ রমকা পালন কজর), রিক একই সাজে

চমাহরানার অেথসহ ার যাব ীয় বযরিি বযবস্থাপনা ও প্রজয়ােন চবাজধ হস্তান্তজরর পূ ণথ ক্ষম াও ার রজয় যায়।
এ চক্ষজত্র ১৪০০ বের আি চেজকই মুসরলম নারীরা বযরিি সম্পরত্ত পররপূ ণথ রবভােজনর সু রবধা ও ক্ষম া চভাি
কজর আসজেন। পক্ষান্তজর ইউজরাপীয় নারীরা, যরদ এ ক্ষম া আজদৌ প্রাপ্ত হজয় োজকন

জব

া রবংি ি জকর

মধযভাজির আজি নয়।
ইসলাম মা ৃ ত্বজকই নারীর পূ ণথ া ও সামারেক উচ্চ মযথাদার রভরত্ত রহজসজব রবজব না কজর। সন্তানই হজে
সামারেক আিপ্রর ষ্ঠা ও বযরিত্ব রবকাজির মূ ল চক্ষত্র। এিাই

ার

ার সামারেক মযথাদার রভরত্ত। মা ার চখ্দমজ ই

সন্তাজনর োন্না । রাসূ লুলাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম-এর এ রবখ্যা উরির মাজধযই মা ৃ জত্বর রম মযথাদার
স্বীকৃর

প্রদত্ত হয়। সমাজে নারীজক প্রদত্ত মযথাদার প্রমাণ রহজসজব এিা রক যজেি নয় চয, একেন সাধ্বী নারীর

রবরুজদ্ধ বযরভ াজরর কুাসা র না বা অরভজযাি উত্থাপন করািা িরী‘আহ্ অনু যায়ী করিন িরস্তজযািয অপরাধ (২৫:৪)।
অবিয মুসরলম আইন রবিারদজদর ম অনু সাজর ধষথণ বা বযরভ াজরর চক্ষজত্র িভথস্থ মানব ভ্রুজণর ভরবষযা সম্পজকথ
রসদ্ধান্ত গ্রহজণর ক্ষম া সংরিি নারীর বা অনয কাজরা োজক না, েরায়ু র স্বাধীন াপন্থী নারীবাদীরা যা ই বলু ক না
চকন। বযরিি , সামারেক অেবা রাষ্ট্রীয় স্বাজেথর রনররজখ্ কুরআন েন্মরনয়িণ বা পররবার পররকল্পনাজক চব-আইরন
চ াষণা না করজলও চস্বোয় িভথপা জক স্বীকৃর
প্রকৃ পজক্ষ ইসলাজমর মজধয

োকরে

চদয় না। (১৭: ৩৩)

েীবনবাদী এবং মুি রসদ্ধান্তবাদী েল্পনা-কল্পনার চকাজনা অবকাি চনই।

ইসলাম রববাহজক প্রর রি সক্ষম বযরির েনয যু িপা একরি ধমথীয় দারয়ত্ব এবং উপসনার একরি ধারা রবজিষ
রবজব না কজর। ব্রাম্ম াযথ ও ধমথাশ্রয়ী র রজকৌমাযথজক ইসলাম পূ বথ ন ঐিী রবধানগুজলার অপবযাখ্যাি রবকৃর বজল
আখ্যা রদজয় োজক।
ইসলাজম অবিয র রস্থায়ী রববাহবন্ধনজকই আদিথ রহজসজব ধরা হয়। অস্থায়ী রববাহবন্ধন (মু া) শুধু রিয়াবাদী
আইনিাস্ত্রই অনু জমাদন কজর মাত্র। দাম্প য েীবনজক ইসলাম একরি অর গুরুাপূ ণথ প্রর ষ্ঠান জ্ঞান কজর এবং া
সংরক্ষজণ প্রাণান্ত প্রজ িার পরামিথ প্রদান কজর। এ কারজণই ইসলাম রববাহবন্ধন-বরহভূ থ
রনরষদ্ধ কজরজে:

চযৌন রমলন (১৭:৩২)
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ٓ
َ َٰ َ َ َ َّ َٰٓ َ
َ َۡ ََ
]٣٢ :﴾ [االرساء٣٢ حشة َو َسا َء َسبِيل
ِ ٱلزن إِنهۥ َكن ف
ِ ﴿وّل تقربوا

“চ ামরা বযরভ াজরর ধাজর কাজে চযও না। রনিয় া অিীল কাে ও মে পে।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়া : ৩২]
এবং সমকারম াজক রমভাজব রনরষদ্ধ কজরজে। (৭:৮১) আল্লাহ

া‘আলা বজলন,
َ
َ ۡ َ َ ۡ َّ
ۡ ُّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ
َۡ َ َ َ
]٥١ :﴾ [االعراف٨١ ۡسفون
ِ ﴿إِنكم َلأتون ٱلرِجال شهوة مِن د
ِ ون ٱلن ِساءِ بل أنتم قوم م

“চ ামরা নারীজদর বাদ রদজয় পুরুষজদর সাজে চযৌন কামনা পূ ণথ করজো। চ ামরা চ া সীমালং নকারী সম্প্রদায়।”
[সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়া : ৮১]
অনযত্র বজলন,

َ َۡ َ َ ۡ ٓ
َ ۡ َ َ ۡ َّ َ
َ ۡ َ َ َ ون
]٨٨ :﴾ [انلمل٥٥ ون ٱلن َِساءِ بَل أنت ۡم ق ۡوم َت َهلون
﴿أئِنكم َلأت
ِ ٱلرجال شهوة مِن د
ِ

“চ ামরা নারীজদর বাদ রদজয় পুরুষজদর সাজে চযৌন কামনা পূ ণথ করে? চ ামরা চ া মুখ্থ সম্প্রদায়।” [সূ রা আননামল, আয়া : ৫৫]
বযরভ ার ও সমকারম াজক সরাসরর রনরষদ্ধ চ াষণা কজর, রববাহরবজেদজক রনরুাসারহ কজর এবং রহসযময় প্রা য
অধযাজয় বরণথ নারী ও পুরুষ উভজয়র েনয প্রর জষধক বযবস্থা রহজসজব যোযে ভূ ষণরবরধ (Dress Code) অনু সরজণর
রনজদথি প্রদান কজর।
কুরআজনর চয একরি আয়া

রনজয় এ

চয সব আজলা না-সমাজলা নার েি বজয় যায়

া রন ান্তই এ প্রর ষ্ঠান

(সংসার) রিরকজয় রাখ্ার মররয়া প্রজ িা োিা আর রকেু নয়। রম ম অপবযাখ্যা আর অপবযবহাজরর রিকার এ
আয়া রিজ বলা হজয়জে চয, প্রজয়ােনজবাজধ ূ িান্ত প্রজ িা রহজসজব স্বামী ার স্ত্রীজক প্রহার করজ পাজর, যা মূ ল
রনম্নরূপ:
আল্লাহ

া‘আলা বজলন,

َ ۡ َ
َ
َ َّ َ
َ َ َ َّ َّ
َ ََ
َ َ َ َّ َ
ۡ َ
ۡ َ َّ
َ َۡ
َّ
ٱّلل َكن َعل ِيا
ٱۡضبوه َّن فإِن أ َط ۡع َنك ۡم فل ت ۡبغوا َعل ۡي ِه َّن َسبِيل ا إِن
ِ ﴿وٱل َٰ ِت َتافون نشوزهن فعِظوهن وٱهجروهن ِف ٱلمضا
ِ جعِ و
َ
]٣٣ :كبِريا﴾ [النساء
“আর যখ্ন চকাজনা নারীর অবাধয ার (ও ঔদ্ধজ যর) বযাপার চ ামরা আিকা কজরা, খ্ন চ ামরা াজদর (ভাজলা
কোয়) উপজদি দাও, ( া যরদ কাযথকর না হয়
যরদ

াহজল)

াজদর সাজে একই রবোনায় োকা চেজি দাও, ( াজ ও

ারা ভাজলা না হয়, াহজল দাম্প য েীবজনর ূ িান্ত বযবস্থা রহজসজব)

াজদর প্রহার কজরা, জব যরদ

ারা

(এসব রকেু োিাই) অনু ি হজয যায়, াহজল াজদর (খ্ামাখ্া কি চদওয়ার) েনয অেুহা খ্ুাঁজে চবরিও না, (মজন
চরজখ্া) রনিয় আল্লাহ সবথজশ্রষ্ঠ ও সবার চ জয় মহান। [সূ রা আন-রনসা, আয়া : ৩৪]
ইসলামী সু ন্নাহর সবথসম্ম রসদ্ধন্ত চমা াজবক চিাজধর বিব ী হজয় হিকারী রববাহ রবজেজদর প্রর জষধক রহজসজবই
এই রবধানরি এজসজে। এ প্রসজে রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম-এর ঐ বাণীরি স্মরণ করা প্রজয়ােন,
চযখ্াজন র রন বজলজেন, আইনরসদ্ধ কােিজলার মজধয আল্লাহ

া‘আলার সবজ জয় অপেেনীয় কােরি হজে
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রববাহরবজেদ িাজনা। এ কারজণ প্রােরমক যু ি চেজক এ পযথন্ত ইসলামী আইনিাস্ত্ররবদজদর সবথসম্ম রসদ্ধান্ত হজে,
এখ্াজন প্রহার বলজ

মূ ল

িুদ্ধ প্রর রিয়ার প্রকািজকই চবাোজনা হজয়জে, যা কখ্জনা বাহযজ্ঞান স্মারক মৃদু

জপিা া অেবা রুমাল বা হা পাখ্ার দ্ব্ারা আ াজ র পযথাজয় চযজ পাজর মাত্র এবং চকাজনা অবস্থাজ ই া চদরহক
রনযথা জনর পযথাজয় যাজব না। পযথায়িরমকভাজব প্রজযােয এ ূ িান্ত বযবস্থার রবকল্প রহজসজব যা-ই রকেু র ন্তা করা
চহাক না চকন, া এই সমসযা সকু ল অবস্থা চেজক পররত্রাজণর উপায় চ া নয়ই; বরং সমসযার েরিল াজকই বারিজয়
চদয় মাত্র। উজল্লখ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনজে কখ্জনা
চদরহক িারস্ত আজরাপ কজরন রন।
সমাপ্ত

াাঁর স্ত্রীিজণর কাজরা উপর চকাজনা প্রকার
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