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সংহিপ্ত ির্ণনা............. 
ইসলাকম হিিাি হিহিিদ্ধ করার হিকমত, বিিাহিক 
জীিকনর প্রহত উৎসাি দান এিং নারীকদর মকিে 
কাকদরকক স্থায়ী অথিা সামহয়কভাকি হিিাি করা 
িারাম -এসি হিষকয় সুন্দর আকলাচনা উকে একসকে 
িতণমান প্রিকে। 
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যে সকল মহিলাকক হিিাি করা িারাম  
আল্লাি রাবু্বল আলামীন িংশ পরম্পরায় মানি প্রজন্মকক 
দুহনয়ায় হিহককয় যরকে দুহনয়াকক আিাদ রাোর জনে 
হিিাি িেনকক বিি ককরকেন। এিাকক আল্লাি তা‘আলার 
একিা গুরুত্বপূর্ণ নীহত ও হসকেম। এ োড়া হিিাকির 
মািেকম দাম্পতে জীিন গেন করা নিীকদরও সুন্নাত। 
আল্লাি তা‘আলা িকলন, 

ر َسل َناَۡولََقدۡ ﴿
َ
ِّنۡرُُسٗلۡۡأ َۡۡوََجَعل َناَۡقب لَِّكۡۡم  َوَٰٗجاُۡهمۡ ل ز 

َ
ِّيَّٗة ۡۡأ : الرعد] ﴾َوُذر 

٣٨  ] 

“হনশ্চয় আমরা আপনার পূকিণ অকনক রাসূলকক যপ্ররর্ 
ককরহে। আমরা তাকদরকক স্ত্রী ও সন্তান-সন্তহত দান 
ককরহে।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ৩৮] 
হিশ্বনিী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকদর আদশণ। 
আমাকদর জীিকন আমরা যকাকনা কাজ কীভাকি করি? -
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যসহি যদহেকয় 
হদকয় যগকেন।  
আনাস ইিন মাকলক রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু যথকক িহর্ণত, 
হতহন িকলন, 
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ُ َعلَيِْه وََسلََّم » ْزَواِج انلَِِّبِّ َصَّلَّ اَّللَّ
َ
َجاَء ثَََلثَُة رَْهٍط إََِل ُبيُوِت أ

لُوَن َعْن ِعبَاَدِة ا
َ
ُهْم يَْسأ نَّ

َ
ْخِِبُوا َكأ

ُ
ا أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَلَمَّ نلَِِّبِّ َصَّلَّ اَّللَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَْد ُغِفَر ََلُ  ْيَن ََنُْن ِمْن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اَّللَّ
َ
َتَقالُّوَها َفَقالُوا َوأ

نَا 
َ
ا أ مَّ

َ
َحُدُهْم أ

َ
َر قَاَل أ خَّ

َ
مَ ِمْن َذنِْبِه َوَما تَأ بًَدا َما َتَقدَّ

َ
َصِّلِّ اللَّيَْل أ

ُ
فَإِِّنِّ أ

ُل النَِّساَء فَََل  ْعََتِ
َ
نَا أ

َ
فِْطُر َوقَاَل آَخُر أ

ُ
ْهَر َوََل أ ُصوُم ادلَّ

َ
نَا أ

َ
َوقَاَل آَخُر أ

ْنتُْم 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم إََِلِْهْم َفَقاَل أ ِ َصَّلَّ اَّللَّ بًَدا فََجاَء رَُسوُل اَّللَّ

َ
ُج أ تََزوَّ

َ
أ

يَن قُلْ  ِ ْتَقاُكْم ََلُ اَّلَّ
َ
ِ َوأ ْخَشاُكْم َّلِلَّ

َ
ِ إِِّنِّ ََل َما َواَّللَّ

َ
تُْم َكَذا َوَكَذا أ

ُج النَِّساَء َفَمْن رَِغَب َعْن  تََزوَّ
َ
ْرقُُد َوأ

َ
َصِّلِّ َوأ

ُ
فِْطُر َوأ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
لَِكِّنِّ أ

 «. ُسنَِِّت فَلَيَْس ِمِّنِّ 

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর স্ত্রীকদর 
িাহড়কত হতনজন যলাক আসল। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর ইিাদত সম্বকে হজজ্ঞাসা করল, 
তাাঁর ইিাদত যকমন হেল? তারা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর ইিাদত সম্পককণ তাকদরকক 
জানাকল তারা যসিাকক েুিই কম মকন করকলন। তারা 
িলকলন: যকাথায় নিী (মেণাদার হদক যথকক) আর যকাথায় 
আমরা? কারর্, আল্লাি তা‘আলা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর পুিণ ও পরিতণী সি গুনাি িমা 
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করার য াষর্া হদকয়কেন। তাকদর একজন িলল: আহম 
এেন যথকক সিণদা সারা রাত সালাত আদায় করি। 

হিতীয়জন িলল: আহম এেন যথকক আজীিন (সাওকম 
দাির) সাওম রােকত থাকি। সাওম ভাঙ্গকিা না। 
তৃতীয়জন িলল: আহম আজীিন নারী সঙ্গ যথকক দূকর 
থাকি, হিিাি করি না কেকনা। অতঃপর রাসূলুল্লাি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদর কাকে একস 
িলকলন: যতামরা এমন সি কথা িলহেকল! যজকন রাে! 
আল্লাির কসম! আহম যতামাকদর যথকক আল্লািকক অকনক 
যিহশ ভয় কহর। এতদসকেও আহম সাওম পালন কহর 
আিার সাওম যেকড় হদই, সালাত আদায় কহর,  ুমাই এিং 
হিিাি কহর। যে িেহি আমার এ সুন্নাত যথকক মুে 
হিহরকয় যনকি যস আমার উম্মত নয়।”1 
রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম িকলকেন: 

بَاِب َمِن اسْ » َغضُّ يَا َمْعََشَ الشَّ
َ
ْج فَإِنَُّه أ تََطاَع ِمنُْكُم اْْلَاَءَة فَلْيَََتَوَّ

ْوِم فَإِنَُّه ََلُ وَِجاء ْحَصُن لِلَْفْرِج َوَمْن لَْم يَْستَِطْع َفَعلَيِْه بِالصَّ
َ
 «لِلْبَََصِ َوأ

                                                           
1 সিীি িুোরী, িাদীস নং ৫০৬৩।   
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“যি েুিককরা! যতামাকদর মিেকার যে সামথণিান যস যেন 
হিিাি ককর। যকননা, তা তার দৃহি হনম্নগামী রােকত ও 
লজ্জাস্থানকক হিিােত করায় সিায়ক িয়। আর যে 
হিিাকির সামথণ রাকে না, যস যেন (তার পহরিকতণ) সাওম 
পালন ককর। যকননা তা তার জনে ঢালস্বরূপ (অকনক 
অপরাি যথকক রিা ককর)।”2 
এিার আসুন! আমরা যদকে হনই কাকদরকক হিিাি করা 
বিি এিং কাকদরকক হিিাি করা বিি নয়। 
আল্লাি তা‘আলা এ সম্বকে কুরআন মজীকদ িকলন:  

﴿ۡ َِّمت  َهَُٰتُكمۡ َۡعلَي ُكمۡ ُۡحر  مَّ
ُ
َٰتُُكمۡ َۡوَبَناتُُكمۡ ۡأ َخَو

َ
َُٰتُكمۡ َۡوأ ۡوََعمَّ

خَِّۡۡوَبَناُتَۡۡوَخََٰلَُٰتُكمۡ 
َ تَِّۡۡوَبَناُتۡۡٱۡل  خ 

ُ َهَُٰتُكمُۡۡٱۡل  مَّ
ُ
ۡيَۡوأ َٰتِّ ۡٱلَّ

َنُكمۡ  ۡرَضع 
َ
َٰتُُكمۡأ َخَو

َ
ِّنََۡۡوأ َضََٰعةِّۡۡم  َهَُٰتۡۡٱلرَّ مَّ

ُ
ُِّكمۡ َۡوأ ئ

ي َِّسا َۡوَرَبَٰٓئِّبُُكمُۡۡن
ۡ َٰتِّ ۡۡٱلَّ ِّنُۡحُجورُِّكمۡفِّ ُِّكمُۡۡم  ئ

ي َِّسا ۡۡن  َٰتِّ ِّهِّنََّۡۡدَخل ُتمۡٱلَّ ۡتَُكونُوا ۡۡلَّمۡ ۡفَإِّنۡب

                                                           
2 সিীি িুোরী, িাদীস নং ৫০৬৫; সিীি মুসহলম, িাদীস নং ১৪০০; 
আিূ দাঊদ, িাদীস নং ২০৪৬; ইিন মাজাি, িাদীস নং ১৮৪৫; 
দাকরমী, িাদীস নং ২২১১; নাসাঈ, িাদীস নং ২২৪০; মুসনাকদ 
আিমদ, িাদীস নং ৪০২৩।   
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ِّهِّنََّۡۡدَخل ُتم ُِّكمُۡۡوََحَلَٰٓئُِّلَۡۡعَلي ُكمۡ ُۡجَناحَۡۡفََلۡۡب ئ
ي َنا ب 

َ
ِّينَۡۡأ ۡمِّنۡ ۡٱَّلَّ

َٰبُِّكمۡ  َل ص 
َ
نۡأ

َ
َۡبَََۡۡت َمُعوا َۡۡوأ ِّۡۡي  تَي  خ 

ُ ۡۡٱۡل  َۡۡإِّنََّۡۡسلََفۡ ۡقَدۡ َۡماۡإِّّلَّ ََۡكنَۡۡٱّللَّ
يٗماَۡغُفوٗرا َصَنَُٰت٢٣ۡۡۡرَّحِّ يءِّۡۡمِّنَۡۡ۞َوٱل ُمح  َِّسا ۡۡٱلن  َۡۡماۡإِّّلَّ َۡملََكت 

 ۡ ي َمَُٰنُكم 
َ
ِّۡۡكَِّتََٰبۡۡأ ۡ ۡٱّللَّ حِّلََّۡۡعَلي ُكم 

ُ
اۡلَُكمَۡوأ يءَۡۡمَّ َٰلُِّكمۡ َۡوَرا  ﴾َذ

 [  ٢٤  ،٢٣: النساء]

“যতামাকদর জনে িারাম করা িকয়কে যতামাকদর 
মাতা,কনো, যিান, িুিু, োলা, ভাইকয়র যমকয়, যিাকনর 
যমকয়, দুিমাতা, দুি যিান, শাশুড়ী, বদহিক সম্পকণ স্থাহপত 
িকয়কে এমন স্ত্রীর অনে  করর যে কনো যতামার লালন 
পালকন আকে; েহদ তাকদর সাকথ বদহিক সম্পকণ স্থাহপত 
না িয় তািকল, তাকক হিিাি করাকত যদাষ যনই। এ োড়া 
যতামাকদর ঔরসজাত পুকের স্ত্রী, ও এককে দুই সিদরা 
যিানকক হিিািািীকন রাো। তকি, আয়াত নাহেকলর পুকিণ 
ো িকয় যগকে তা আলাদা। হনশ্চয় আল্লাি তা‘আলা 
িমাশীল, পরম দয়ালু। আর (শরী‘আতসম্মত পন্থায় 
প্রাপ্ত) ক্রীতদাসী িেহতত হিিাহিতা (কে অকনের হিিািািীকন 
আকে) মহিলাকদরককও যতামাকদর জনে িারাম করা 
িকয়কে। একদর িাইকর যে যকাকনা (মুসহলম িা আিকল 
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হকতাি) মহিলাকক যতামাকদর জনে হিিাি করা বিি করা 
িকয়কে। এিা আল্লাি তা‘আলার পি যথকক হনহদণি। [সুরা 
আন-হনসা, আয়াত: ২৩-২৪] 
যে সমস্ত মহিলাকদরকক হিিাি করা িারাম তাকদরকক দু’হি 
ভাকগ ভাগ করা িকয়কে। 
• স্থায়ীভাকি হনহষদ্ধ মহিলা: তারা হতন যেহর্র: 
ক. িংশগত কারকর্ হনহষদ্ধ: তারা িকেন- 
১. মাতা 
২. দাদী 
৩. নানী 
৪. হনকজর যমকয়, যেকলর যমকয়, যমকয়র যমকয় েত হনকচই 
োক না যকন। 
৫. আপন যিান, বিমাকেয় যিান ও বিহপকেয় যিান। 
৬. হনকজর িুিু, হপতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা ও নানীর 
িুিু। 
৭. হনকজর োলা, হপতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা ও নানীর 
োলা। 
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৮. আপন ভাই, বিমাকেয় ভাই ও বিহপকেয় ভাই ও 
তাকদর অিঃতন যেকলকদর কনো। 
৯. আপন যিান, বিমাকেয় যিান ও বিহপকেয় যিান ও 
তাকদর অিঃতন যমকয়কদর কনো। 
ে. দুগ্ধ সম্বেীয় কারকর্ হনহষদ্ধ: 
িংশগত কারকর্ োকদরকক হিিাি করা হনহষদ্ধ দুগ্ধ 
সম্বকের কারকর্ও তারা হনহষদ্ধ।  
গ. বিিাহিক সম্বকের কারকর্ হনহষদ্ধ: 
১. হপতা, দাদা ও নানা (েতই উপকর োক না যকন) 
োকদরকক হিিাি ককরকেন। 
২. যকাকনা পুরুকষর সাকথ হিিাি িেকন আিদ্ধ িওয়ার 
পর বদহিক সম্পকণ স্থাহপত যিাক িা না যিাক উি 
পুরুকষর পুে-যপাে িা প্রকপৌকের সাকথ মহিলার হিিাি 
হনহষদ্ধ। 
৩. যকাকনা পুরুকষর সাকথ হিিাি িেকন আিদ্ধ িওয়ার 
পর বদহিক সম্পকণ স্থাহপত যিাক িা না যিাক উি 
পুরুকষর হপতা-দাদা িা নানার সাকথ মহিলার হিিাি 
হনহষদ্ধ। 
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৪. শাশুড়ী। মহিলার সাকথ হিিাি িকলই তার মাতা ও 
দাদী িা নানী িারাম িকয় োকি। বদহিক সম্পকণ স্থাহপত 
যিাক িা না যিাক। 
৫. স্ত্রীর সাকথ বদহিক সম্পকণ স্থাহপত িকলই তার কনো, 
তার পুকের কনো ইতেহদ িারাম িকয় োকি। 
• সামহয়কভাকি হনহষদ্ধ মহিলা: 
সামহয়ক কারকর্ কেকনা কেকনা মহিলাকক হিিাি করা 
হনহষদ্ধ িকয় থাকক। উি কারর্ দূর িকয় যগকল তাকক 
হিিাি করা বিি িকি। 
১. যকাকনা মহিলাকক হিিাি করকলই তার আপন যিান, 
িুিু, োলাকক হিিাি করা িারাম গর্ে িকি। তকি, তাকক 
েেন তালাক হদকয় হদকি হকংিা স্বামী মারা োকি এিং যস 
ইদ্দত যশষ করকি তেন তাকক যস হিিাি করকত পারকি। 
২. যে মহিলা অকনের হিিািািীকন হেল। তাকক স্বামী 
তালাক হদকয়কে হকংিা মারা যগকে এিং যস ইদ্দত পালন 
করকে; এমতািস্থায় তাকক হিিাি করা হনহষদ্ধ। ইদ্দত 
যশষ িকয় যগকলই হিিাি করকত পারকি। 
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অকনকক হজজ্ঞাসা ককর থাককন যে, োলাকতা, মামাকতা, 
িুিাকতা িা চাচাকতা যিানকক হিিাি করা োকি হকনা? 
তার উত্তর িকে -আসকল আল্লাি তা‘আলা উি আয়াকত 
োকদর সাকথ হিিাি করা হনহষদ্ধ সককলর কথাই িকল 
হদকয়কেন। োলাকতা, মামাকতা, িুিাকতা িা চাচাকতা যিান 
তাকদর মিেকার যকউ নন। অতএি, তাকদরকক হিিাি 
করা বিি। 
এমনহক, চাচা মারা যগকল িা তালাক হদকয় হদকল চাচীকক 
হিিাি করার বিিতাও ইসলাম হদকয়কে, তকি তাকদরকক 
হিিাি করকিন হক করকিন না যসিা আপনার ইো। 

সমাপ্ত 


