িহল্লা িবেয়
[বাংলা - bengali - ]ﻛﻨﻐﺎﺔ

সানাউল্লাহ নিজর আহমদ

সম্পাদনা :
ড. েমাহাম্মদ মানজুের ইলাহী

2011- 1432

﴿ ﻧﻜﺎ ﺤﻛﺤﻠﻴﻞ ﴾
» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﻨﻐﺎﺔ «

ﺛﻨﺎ ﷲ ﻧﺬﻳﺮﻤﺣﺪ

ﻣﺮﺟﻌﺔ' :ﻛﺘﻮ +ﺤﻣﻤﺪ ﻣﻨﻈﻮ* +ﻟﻲﻬ

2011 - 1432

1

িহল্লা িবেয়
ভূ িমকা :
িহল্লা : উপায়, গিত, ব-বস্থা, আশৰ্য় ও অবলমব্ন িবিভন্ন অেথর্ আিভধািনকভােব ব-বহার হয়7 পিরভাষায়
িহল্লা বলা হয় : ‘েকান সব্ামীর িতন তালাক পৰ্াপ্তা স্তৰ্ীেক এ শেতর্ িবেয় করা েয, িবেয়র পর সহবাস
েশেষ স্তৰ্ীেক তালাক েদেব, েযন েস পূ েবর্র সব্ামীর জন- হালাল হয়, েস তােক পুনরায় িবেয় করেত
পাের’7 এ িবেয় বািতল ও অশুদ্ধ, এর ফেল নারী িতন তালাকদাতা সব্ামীর জন- হালাল হয় না7 ইমাম
ইEন তাইিময়াহ রািহমাহুল্লাহ বেলন : এর উদাহরণ হেচ্ছ, েকান ব-িক্ত যখন তার স্তৰ্ীেক িতন তালাক
পৰ্দান কের, তখন স্তৰ্ী তার উপর হারাম হেয় যায়, যতক্ষণ না স্তৰ্ী েস ব-তীত অন- সব্ামীেক িবেয়
কের7 েযমন আল্লাহ কুরআেন উেল্লখ কেরেছন, েযরূপ এেসেছ তার নবীর সু ন্নেত এবং যার উপর
সকল উম্মেতর ঐক-মত7 যখন েকান ব-িক্ত এ নারীেক তালাক েদয়ার িনয়েত িবেয় কের, েযন েস
তার পূ েবর্র সব্ামীর জন- হালাল হয়, তখন এ িবেয় হারাম ও বািতল বেল গন-7 এভােব িবেয় করার
পর তােক রাখুক বা আলাদা করুক, অথবা আকেদর সময় শতর্ করুক বা তার আেগ শতর্ করুক,
অথবা শািPক েকান শতর্ ছাড়া উভেয়র মেধ- শুধু পৰ্স্তাব আকাের িছল, আর পুরুষ ও নারীর অবস্থা
এবং েমাহর িছল শেতর্র ন-ায়, অথবা এসব িকছু ই িছল না বরং পুরুষ ইচ্ছা করেছ তােক িবেয়
করেব, অতঃপর তােক তালাক েদেব েযন িতন তালাকদাতার জন- েস হালাল হয়, নারী ও তার
অিভভাবেকর সম্পূ ণর্ অজােন্ত, িতন তালাকদাতা জানু ক বা না জানু ক, সবর্াবস্থায় এ তালাক বািতল
হেব7 যিদও িহল্লাকারী এ ধারণা কের েয, এটা একটা ভাল কাজ এবং তােক তার সব্ামীর িনকট
িফিরেয় িদেল তােদর উপর িবরাট অনু গৰ্হ হেব, কারণ তালােকর কারেণ তােদর িনেজেদর, তােদর
সন্তােনর ও তােদর দাম্পত- জীবন ক্ষিতগৰ্স্ত ও দু িবর্সহ হেয়েছ ইত-ািদ7 ইসলােমর দৃ িষ্টেত এ িবেয়র
েকান মূ ল- েনই, এটা িবেয় িহেসেব গণ- হয় না, এ িবেয়র ফেল িতন তালাকদাতার তােক িবেয় করা
ৈবধ হেব না, যতক্ষণ না েকান ব-িক্ত তােক চুিক্ত, পৰ্তারণা ও লু েকাচুির ব-তীত আগৰ্হসহ িবেয় কের,
সহবােস িলপ্ত হেয় এেক অপেরর সােথ েমলােমশা কের, অতঃপর যখন তােদর মােঝ িবেচ্ছদ সৃ িষ্ট
হয় মৃতু-র কারেণ, অথবা তালাক বা েখালা’ করার কারেণ, তখনই শুধু পৰ্থম সব্ামীর জন- এ নারীেক
িবেয় করা ৈবধ7 আর যিদ এ িহল্লাকারী তােক তালাক না িদেয় স্থায়ীভােব রাখেত চায়, তাহেল
নতুনভােব আকেদর মাধ-েম িবেয় করা জরুরী, কারণ পূ েবর্র আকদ িছল বািতল ও ফােসদ, তা দব্ারা
এ স্তৰ্ীর সােথ অবস্থান করা ৈবধ নয়7 এটাই কুরআন ও হািদেসর ভাষ-7 এটাই সাহাবােয় েকরাম,
সকল তােবিয় ও তােদর পরবতর্ী আেলমেদর অিভমত7
এেত সেন্দহ েনই, িহল্লা একিট গিহর্ত, িনিন্দত ও িবকৃত রুিচর কাজ, িকন্তু মূ খর্ সমাজ ও বক ধািমর্ক
েলােকরা িশিক্ষত ব-িক্ততব্ ও আেলমেদর শরণাপন্ন হওয়া ব-তীত এটােক ইসলােমর িবধান েজেন
তালাক পৰ্াপ্তা নারীেদর েক্ষেতৰ্ িহল্লার ন-ায় ন-াক্কারজনক ঘটনা ঘিটেয় চলেছ, যার ফেল িবতিকর্ত বরং
কলু িষত হেচ্ছ ইসলােমর সু ন্দর িবধান ও মহান আদশর্7 আর শতৰ্ুরা এটােক তােদর েমাক্ষম হািতয়ার
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িহেসেব গৰ্হণ কের, কুরআন ও ইসলােমর কুত্সা রটনার েক্ষেতৰ্ তােদর েকান পৰ্েচষ্টার তৰ্ুিট রাখেছ
না, এটােক তারা ফেতায়া িহেসেব পৰ্চার কের, ফেতায়া িনিষেদ্ধর দািবও তুলেছ7 তাই এ িবষেয়
ইসলােমর মূ ল উত্স কুরআন ও হািদস এবং ইসলািম িবিশষ্ট ব-িক্তেদর ফেতায়ার িনিরেখ িবস্তািরত
আেলাচনা করার পৰ্য়াস পািচ্ছ7 আশা করিছ এর েথেক সব েশৰ্ণীর েলােকরাই িবেশষভােব অবিহত ও
উপকৃত হেবন7 পৰ্থেম পাঠকবেগর্র সামেন িহল্লা িবষেয় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর
কতক হািদস, অতঃপর িবিশষ্ট আেলমেদর ছয়িট ফেতায়া, অতঃপর তালাক সংকৰ্ান্ত দু ’িট আয়ােতর
অথর্ ও ব-াখ-া েপশ করব, ইনশাআল্লাহ7
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িহল্লা েথেক িনেষধ কেরেছন7 এটা কতক হািদস দব্ারা
পৰ্মািণত েয, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িনেজই লানত কেরেছন িহল্লাকারী ও যার জনিহল্লা করা হয় উভেয়র উপর7 আবার কতক হািদস দব্ারা পৰ্মািণত েয, আল্লাহ তাআলা তােদর
উভেয়র উপর লানত কেরেছন, আবার কতক হািদেস িতিন িহল্লাকারীেক ভাড়া করা পাঠার সােথ
তুলনা কেরেছন7 এ িবষেয় আমরা আPু ল্লাহ ইEন মাসউদ রািদআল্লাহু আনহু, আবু হুরায়রা
রািদআল্লাহু আনহু, আিল রািদআল্লাহু আনহু, উকবা ইEন আেমর রািদআল্লাহু আনহু, উবােয়দ ইEন
উমােয়র রািদআল্লাহু আনহু ও আPু ল্লাহ ইEন আবব্াস রািদআল্লাহু পৰ্মুখ েথেক বিণর্ত সব্তন্তৰ্ ছয়িট
হািদস, অতঃপর তােবিয় ও তােদর পরবতর্ী মনীষীেদর বাণী উেল্লখ করিছ :
এক. ইবেন মাসউদ রািদআল্লাহু আনহু েথেক বিণর্ত হািদস :
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ইEন মাসউদ রািদআল্লাহু আনহু েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম িহল্লাকারী এবং যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক লানত কেরেছন7” ইমাম িতরিমিজ
রািহমাহুল্লাহ বেলন : এ হািদসিট হাসান সিহহ7 িতিন আেরা বেলন : এ হািদসিট একািধক সূ েতৰ্
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক বণর্না করা হেয়েছ, এ হািদস েমাতােবকই আহেল
ইলমেদর আমল, েযমন ওমর ইEন খাত্তাব রািদআল্লাহু আনহু, উসমান ইEন আফফান রািদআল্লাহু
আনহু ও আPু ল্লাহ ইEন আমর রািদআল্লাহু আনহু পৰ্মূ খ ও অন-ান- সাহাবােয় েকরাম7 সাহাবােদর
পরবতর্ী যু েগর ফুকাহােয় েকরাম তথা তােবিয়গণও এ অিভমত ব-ক্ত কেরেছন7 ইমাম সু িফয়ান সাওির
রািহমাহুল্লাহ, ইবনু ল মুবারক রািহমাহুল্লাহ, শােফিয় রািহমাহুল্লাহ, আহমদ ইEন হামব্ল রািহমাহুল্লাহ ও
ইসহাক রািহমাহুল্লাহ পৰ্মূ খেদরও অনু রূপ অিভমত7 ইমাম িতরিমিজ রািহমাহুল্লাহ বেলন : আিম
জারুদ ইEন ‘মুআজ’-েক ইমাম ‘ওয়ািক’ েথেক বণর্না করেত েশােনিছ, িতিনও অনু রূপ বেলেছন, িতিন
বেলেছন : এ হািদেসর ফেল যু িক্তবাদীেদর কথা বাইের িনেক্ষপ করা উিচত7 ‘জারুদ’ বেলন :
‘ওয়ািক’ বেলেছন : আর সু িফয়ান রািহমাহুল্লাহ বেলন : যিদ েকান ব-িক্ত েকান নারীেক িহল্লা করার
িনয়েত িবেয় কের, অতঃপর তােক স্থায়ীভােব িনেজর কােছই রাখার িসদ্ধান্ত েনয়, তাহেল তার জনতােক রাখা ৈবধ হেব না, যতক্ষণ না তােক নতুন কের িবেয় কের”7
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সূ তৰ্ : জােম িতরিমিজ : (পৃ.৪২৫), হািদস নং : (১০৩৪), পৰ্কাশক : দারু ইহ্ইয়াউত তুরািসল
আরািব, বইরুত7 এ হািদসিট সংিক্ষপ্ত ও িবস্তািরতভােব আেরা বণর্না কেরন ইমাম আহমদ : (৪২৮৩),
(৪২৮৪), (৪৪০৩), নাসািয় িফ সু নািনল কুবরা : (৩/৩২৫) ইEন আিব শায়বাহ : (৭/২৯২), দারািম :
(২২৫), বায়হািক : (৭/৩৩৯) পৰ্মুখগণ7
হােফজ ইEন হাজার আসকালািন রািহমাহুল্লাহ উেল্লখ কেরন, ইEন মাসউদ েথেক বিণর্ত এ হািদসিট
ইবনু ল কাত্তান ও ইEন দািকিকল ঈদ বুখািরর শতর্ েমাতােবক সিহহ ও িবশুদ্ধ বেলেছন7 “তালিখস” :
(৩/৩৭২),
আPু ল্লাহ ইEন মাসউদ েথেক বিণর্ত এ হািদেসর আেরা একিট সনদ উেল্লখ কেরেছন ইমাম আহমদ :
(৪৩০), শািশ : (২/২৮৬,৮৬২) আবু ইয়ালা : (৮/৫৬৮,৫০৫৪) বগিভ িফ শারিহস সু ন্নাহ :
(৫/৭৮,২২) এবং ইসহাক ইEন রাহওেয়হ তার মুসনাদ গৰ্েন্থ7 েদখুন : নসবুর রায়াহ িলয-যায়লািয় :
(৩/২৩৯), এ সনেদর একজন বণর্নাকারী আাবুল ওয়ােসল ‘মজহুল’ (অপিরিচত), তার কারেণ এ
সনদিট দু বর্ল7 েদখুন : আল-ইকমাল : (পৃ:৫৬১), হােফজ ইEন হাজার ‘তািজিলল মানফাআ’
(পৃ:৫২৭) গৰ্েন্থ এ িসদ্ধান্ত সমথর্ন কেরেছন7
আPু ল্লাহ ইEন মাসউদ েথেক বিণর্ত এ হািদেসর আেরা একিট সনদ উেল্লখ কেরেছন আPু র রাজ্জাক
তার ‘মুসান্নাফ’ : (৬/২৬৭) গৰ্েন্থ7 এ সনেদর একজন বণর্নাকারী ‘হােরস’ এর কারেণ এ হািদসিট
দু বর্ল7 েদখুন : “আল-মাজমা” : (৪/১১) িলল হায়সািম7
দু ই. ইমাম আহমদ ইEন হামব্ল রািহমাহুল্লাহ বণর্না কেরন :
َ َ; َ ُْ َ ; ُْ
ُ
َ َ ْ ُ َ ْ َ
َ ََ
" Fُ ﺤﻠﻞ
ﻟﻤD ﷲ ; ﻟﻤ ِﺤﻞ
ِ 1ﺳﻮ+َR  " ﻟﻌﻦ:1 ﻗﺎ3P ﻫ َﺮﻳ َﺮOِ  ﻗﻦ
আবু হুরায়রা রািদআল্লাহু আনহু েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক লানত কেরেছন”7 আহমদ : (২/৩২৩), ইবনু ল জারুদ
িফল “মুনতাকা” : (৬৮৪), বায়হািক িফ সু নািনল কুবরা : (৭/৩৩৯), ইEন আিব হােতম িফল ইলাল :
(১/৪১৩) এবং িতরিমিজ িফ ইলািলল কািবর : (২৭৩), ইমাম যায়লািয় তার “নসবুর রায়াহ”
(৩/২৪০) গৰ্েন্থ এ সনেদ িবদ-মান বণর্নাকারীেদর আেলাচনা কের বেলন হািদসিট সিহহ7 “ইলালু ল
কািবর” : (১/১৬০) গৰ্েন্থ ইমাম িতরিমিজর বণর্না মেত এ হািদসিট ইমাম বুখাির হাসান বেলেছন7
তার সূ েতৰ্ হােফজ ইEন হাজার তার “তালিখস” (৩/৩৭৩) গৰ্েন্থ ইমাম বুখািরর এ মন্তব- উেল্লখ
কেরন7
িতন. ইমাম আবু দাউদ রািহমাহুল্লাহ বণর্না কেরন :
َ َ ; َ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ; َ َ ْ َ َ ُ ; َ ; ; ; َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
S ﻗﻦ ﻋ
." Fُ ﺤﻠﻞ
ﻟﻤD  " ﻟﻌﻦ ﷲ ; ﻟﻤﺤﻠﻞ:1ﺳﻠﻢ ﻗﺎD  ﺠ ِﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪV 3 ﷲ ; ﻗﻨﻪUِ + ﻲﻠ
ِ
আিল রািদআল্লাহু আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : “িহল্লাকারী
এবং যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক আল্লাহ তাআলা লানত কেরেছন”7 আবু দাউদ : (পৃ.৫৭২),
হািদস নং : (১৭৮১), আহমদ : (৬৩৫), িতরিমিজ : (১১১৯), ইEন মাজাহ : (১৯৩৫) ও ইবনু ল
জাওিয িফল ইলািলল মুতানািহয়া : (২/৬৪৭), এ হািদেসর সনদ দু বর্ল7
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এ হািদেসর ব-াখ-ায় ‘আউনু ল মাবুদ’ এর েলখক বেলন : িহল্লাকারী (অথর্াত্ অপেরর িতন তালাক
পৰ্াপ্তা নারীেক এ িনয়েত িববাহকারী েয, সহবােসর পর তােক তালাক িদেব, েযন িতন তালাকদাতা
তথা পূ েবর্র সব্ামী তােক পুনরায় িবেয়র মাধ-েম হালাল কের েনয়) সম্পেকর্ েকউ বেলেছন, েযেহতু েস
হালাল করার ইচ্ছা কেরেছ, তাই তােক িহল্লাকারী বলা হয়7 হােফজ ইEন হাজার রািহমাহুল্লাহ তার
‘তালিখস’ নামক গৰ্েন্থ বেলন : হািদস িবশরাদগণ এর িভিত্তেত দিলল েদন েয, যিদ পৰ্থম সব্ামী
িদব্তীয় সব্ামীেক শতর্ কের িবেয়র পরই েস তার েথেক আলাদা হেয় যােব, অথবা শতর্ কের েস তােক
তালাক েদেব, অথবা এরকম অন- েকান শতর্ কের, তাহেল িবেয় শুদ্ধ হেব না7 এ হািদস েথেক এ
অথর্ই হািদস িবশারদগণ গৰ্হণ কেরেছন7 ইমাম হােকম রহ. ও ইমাম তাবরািন রহ. তার ‘আওসাত’
গৰ্েন্থ ওমর ইEন নােফ েথেক বণর্না কেরন, েস তার িপতা নােফ সূ েতৰ্ বেলন :
َ ٌ ُ َ َ َ
ْ
ْ َ ; َ ُ َ ْ َ ََُ َ َ َ ُْ َ ُ َ َ َ َ ُ
َ  ﻣ ْﻦ َﻟ ْﺮﻴ ُﻣ َﺆ3Fُ َ eٌ َ  َﺟ َﻬﺎD; ﺰﺘ
َ َ  َﻓ3ﻣ َﺮَﺗَ ُﻪ ﺛَﻼﺛًﺎ
;
3 ِﻣﻨ ُﻪPٍ ﻣ َﺮ
ﻖ
ﻠ
ﻃ
ﻞ
ﺟ
+
ﻦ
ﻗ
F
ﺄ
ﺴ
ﻓ
3ﺎ
ﻤ
ﻬ
ﻨ
ﻗ
ﷲ
U
ِ
+
ﺮ
ﻤ
ﻗ
ﺑﻦ
ﻰﻟ
*ِ ﺟﻞ+ ﺟﺎ
ِ
ِ
ٍ
َ َ;
َ َ ً َ َ َ ُّ ُ َ ; ُ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ
َ َ ; َ ُّ َ ْ َ
ْﷲ ; َﻋﻠَﻴﻪ
ُ  ﷲ ; َﺻ ;ﻰﻠ1 ُﺳﻮ+َ ﺒﻟ َﻗ ْﻬﺪ
 ﻛﻨﺎ ﻏﻌﺪ ﻫﺬ ِﺳﻔﺎﺣﺎ3ﻟﺒﺔ+  *ﻻ ﻧﻜﺎ3 " ﻻ:1 ﻗﺎm1ِ Dﺤﺗﻞ ﻟِﻸ
ِ  ﻫﻞ3ُِ ِﺤﻠﻬﺎ ﻷ ِﺧﻴ ِﻪ
ِ ِ
ِ
ِ
َُ َ
َْ ْ ;
ْ َ َ َ ٌ َ ٌ َ َ َ َ ; َ َ ِ ِ Dَ
yﻟ ْﻢ ﺨﻳ ِّﺮ َﺟ ُﺎDَ 3ﻦﻴ
ِ  ﻟﺸﻴﺨtِ ﻫﺬ ﺣ ِﺪﻳﺚ ﺻ ِﺤﻴﺢ ﺒﻟ ﺮﺷ." ﺳﻠﻢD Fs
জৈনক ব-িক্ত আPু ল্লাহ ইEন ওমর রািদআল্লাহু আনহুর িনকট আগমন কের এক ব-িক্ত সম্পেকর্
িজজ্ঞাসা কের, েয তার স্তৰ্ীেক িতন তালাক িদেয়েছ, অতঃপর তার এক ভাই েকান পরামশর্ ছাড়াই
তালাক পৰ্াপ্তা নারীেক িবেয় কের তার ভাইেয়র জন- হালাল করার িনয়েত, এভােব িক পৰ্থম সব্ামীর
জন- স্তৰ্ী হালাল হেব ? িতিন বলেলন : না, পছন্দ ও আগৰ্েহর িবেয় ব-তীত হালাল হেব না, আমরা
এটােক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যু েগ েযনা িবেবচনা করতাম7 আল-মুসতাদরাক
িলল হােকম : হািদস নং : (২৭৩১) ইমাম খাত্তািব রািহমাহুল্লাহ ‘মাআেলম’ গৰ্েন্থ বেলন : {যিদ এ
িবেয় সম্পািদত হয় উভেয়র শতর্ েমাতােবক, তাহেল এ িবেয়ই বািতল, কারণ িনিদর্ষ্ট েময়াদ েশেষ এ
চুিক্ত েশষ হেয় যােব ‘মুতআ’ িবেয়র ন-ায়, আর যিদ শতর্ না হয়, বরং িনয়ত ও িবশব্াস থােক
অনু রূপ, তাহেল এটা মাকরুহ, যিদ িদব্তীয় সব্ামী তার সােথ সহবাস কের অতঃপর তালাক েদয় এবং
ইদ্দত েশষ হয়, তাহেল েস পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল হল7 তেব উভেয়র িহল্লার ইচ্ছা েগাপন রাখা
অথবা িহল্লার িনয়ত করা অথবা েকান একজেনর িহল্লার ইচ্ছা করা অেনক আেলমই হারাম বেলেছন,
যিদও উভেয় এর েকান শতর্ না কের7 ইবরািহম নখিয় রািহমাহুল্লাহ বেলেছন : ‘পছন্দ ও আগৰ্েহর
িবেয় ব-তীত পৰ্থম সব্ামীর জন- িতন তালাক পৰ্াপ্তা নারী হালাল হেব না, যিদ িতন ব-িক্তর েকউ পৰ্থম
সব্ামী অথবা িদব্তীয় সব্ামী অথবা নারী িহল্লার িনয়ত কের, তাহেল িবেয় বািতল, পৰ্থম সব্ামীর জন- নারী
হালাল হেব না’7 সু িফয়ান সাউির রািহমাহুল্লাহ বেলেছন : ‘যিদ েকান ব-িক্ত িহল্লার িনয়েত িবেয় কের,
অতঃপর তােক রাখার ইচ্ছা কের, তাহেল এটা আমার িনকট পছন্দনীয় নয়, যতক্ষণ না তােক
নতুনভােব িবেয় কের’7 ইমাম আহমদ ইEন হামব্লও অনু রূপ বেলেছন7 মােলক ইEন আনাস
রািহমাহুল্লাহ বেলন : েয েকান অবস্থায় েহাক উভেয়র মােঝ পৃথক কের েদয়া হেব7} খাত্তািবর কথা
এখােনই েশষ7 উভেয় অিভশপ্ত এ জন- েয, িহল্লােত রুিচ েবাধ ও সম্মােনর িবলু িপ্ত ঘেট, আত্মমযর্াদা
িবনষ্ট হয় এবং িনকৃষ্ট পৰ্কৃিত ও ইতর সব্ভাব স্পষ্ট হয়, যার জন- িহল্লা করা হয়, তার ব-াপাের েতা
এসব স্পষ্ট, আর িহল্লাকারী এ জন- েয, েস অপেরর উেদ্দশ- িনেজেক সহবােসর জন- ভাড়া েদয়,
কারণ যার জন- িহল্লা করা হেচ্ছ, তার সহবােসর উপযু ক্ত করার জন-ই েস নারীর সােথ সহবাস
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কের7 এ জন-ই তােক ভাড়া করা পাঠার সােথ তুলনা করা হেয়েছ7 কািদ আয়াদ সূ েতৰ্ িমরাকােতর
েলখক এ উিক্ত বণর্না কেরেছন7 ‘আউনু ল মাবুদ’ হািদস নং : (১৭৩৬), সংিক্ষপ্ত অনু বাদ7
চার. ইমাম হােকম তার মুসতাদরাক গৰ্েন্থ সাহািব উকবা িবন আেমর রািদআল্লাহু েথেক বণর্না কেরন:
ُ َُ َ َ َ َ َُْ ُ َ َ
َ ْ ُ َ
ُ ُ ْ ُ َ َ; َ َ َ َْ َ ُ ; َ
َ َﺎﺤﻛﻴْﺲ ﻟ ْ ُﻤ ْﺴﺘ
; ﻛ ْﻢ ﺑ
3" m+ﺎ
ﻌ
 " ﻻ ﺧ ِﺮﺒ:ﺳﻠﻢD Fs
ِ + ﻗ ْﻦ ﻗﻘﺒَﺔ ﺑ ْ ِﻦ َﺨ ِﻣ ٍﺮ
ِ ِ D ﷲ ; ﺻﻰﻠ ﷲ ; ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ 1ﺳﻮ+ 1 ﻗﺎ:1 ﻗﺎ3 ﷲ ; ﻗﻨﻪU
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ َ َ ; ُ ُّ ُ ْ َ ُ
َ َ
َ َُ َ ََ ُ َ
َ; َ ُْ َ ; ُْ ُ َ ََ َ ; َ َ َ َْ َ ُ ; َ
ﺤﻠﻞ
ﻟﻤD 3 " ﻟﻌﻦ ﷲ ; ﻟﻤ ِﺤﻠﻞ:ﺳﻠﻢD Fs
ِ ِ D ﷲ ; ﺻﻰﻠ ﷲ ; ﻋﻠﻴ ِﻪ
ِ 1ﺳﻮ+ 1 ﻋﻢ ﻗﺎ3"  " ﻫﻮ ﻟﻤ ِﺤﻠﻞ:1 ﻗﺎ3; ﷲ
ِ 1ﺳﻮ+  ﺑﻰﻠ ﻳﺎ:ﻗﺎﻟﻮ
َُ َ
ُ َ ٌ َ َ َ َُ
.ﻓﻘﻪ ﻫﻲﺒDD 3yﻟ ْﻢ ﺨﻳ ِّﺮ َﺟ ُﺎDَ 35ِ ﻹ ْﺳﻨَﺎ
ِ  " ﻫﺬ ﺣ ِﺪﻳﺚ ﺻ ِﺤﻴﺢF
উকবা ইEন আেমর রািদআল্লাহু েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন : রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন : “আিম িক েতামােদরেক ভাড়া করা পাঠা সম্পেকর্ বলব ?” তারা বলল : অবশ-ই েহ
আল্লাহর রাসূ ল, িতিন বলেলন : “িহল্লাকারী”, অতঃপর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলন : “আল্লাহ িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক অিভসম্পাত কেরেছন”7 হােকম
বেলন, এ হািদেসর সনদ সিহহ, িকন্তু বুখাির ও মুসিলম তা উেল্লখ কেরনিন7 ইমাম যাহািব
রািহমাহুল্লাহ তার সমথর্ন কেরেছন7 আল-মুসতাদরাক িলল হােকম : (পৃ.১০২৮), হািদস নং :
(২৭৩১), ইEন মাজাহ : (১৯৩৬), দারাকুতিন : (৩৫৭৬), বায়হািক : (৭/৩৩৯), হািদস নং :
(১৪১৮৭), ইবনু ল জাওিজ িফল ইলািলল মুতানািহয়াহ : (২/৬৪৬)
পাঁচ. উমার ইEন উবােয়দ িনজ িপতা -িযিন িছেলন একজন সাহািব- েথেক বণর্না কেরন :
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺎ1ﻤﻟﺘﺸﺒﻬﻦﻴ ﻣﻦ ﻟﺮﺟﺎD F ﻤﻟﺤﻠﻞD ﺳﻠﻢ ﻤﻟﺤﻠﻞD  ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ1ﺳﻮ+  ﻟﻌﻦ: 1ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻴﻗﺎ
.1ﻤﻟﺘﺸﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻨﺴﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎD
“িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় এবং েয সকল পুরুষরা নারীেদর সাদৃ শ- গৰ্হণ কের ও েয
সকল নারীরা পুরুেষর সাদৃ শ- গৰ্হণ কের তােদর সবাইেক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
লানত কেরেছন”7 ইEন কােন িফ “মুজািমস সাহাবাহ”

: (২/২২৯), এ সনদিট দু বর্ল, েদখুন :

“তালিখস” : (৩/৩৭৩) িল ইEন হাজার আসকালািন রহ.7
ছয়. ইEন মাজাহ রািহমাহুল্লাহ বণর্না কেরন :
َ َ ; َ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ َ ; َ َ ْ َ َ ُ ; َ
ُ َُ َ ََ َ َ
;َ ْ ْ َ
" Fُ ﺤﻠﻞ
ﻟﻤD ﺳﻠﻢ ﻟﻤﺤﻠﻞD ﷲ ; ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ
ٍ ﻗﻦ ﺑ ِﻦ ﻗﺒ
ِ 1ﺳﻮ+  " ﻟﻌﻦ:1 ﻗﺎ3ﺎ
ইEন আবব্াস রািদআল্লাহু আনহু েথেক বিণর্ত, “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িহল্লাকারী ও
যার জন- িহল্লা করা হয়, উভয়েক লানত কেরেছন”7 ইEন মাজাহ : (১৯৩৪), হােফজ ইEন হাজার
তার “তালিখস” : (৩/৩৭২) গৰ্ন্থ ও বুআইিসির তার “জাওয়ােয়দ” : (২/১১২) গৰ্েন্থ এ সনদিট দু বর্ল
বেলেছন7
এ ছাড়াও এ হািদসিট আেরা িবিভন্ন সূ েতৰ্ অেনেক বণর্না কেরেছন, েযমন ইEন মাজাহ : (১৯৩৫)
ইEন আউন রা. সূ েতৰ্, বায়হািক তার সু নানু ল কুবরা : (১৪১৮৩) গৰ্েন্থ কাতাদা রা. সূ েতৰ্, ইমাম
আহমদ : (৮৪৪), (১২৮) জােবর রা. সূ েতৰ্ ইত-ািদ7
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িহল্লা হারাম সম্পেকর্ সাহাবােদর ঐক-মত :
ইEন তাইিময়া রািহমাহুল্লাহ ( ﺤﻛﺤﻠﻴﻞ1 )*ﻗﺎﻣﺔ 'ﻞ ﺒﻟ *ﺑﻄﺎগৰ্েন্থ এ িবষেয় সাহাবােদর ঐক-মত উেল্লখ
কেরেছন7 িতিন বেলন : কুবাইসা ইEন জােবর ওমর রািদআল্লাহু আনহু েথেক বণর্না কেরন, িতিন
বেলেছন :
;
S
.ﻤﺟﺘﻬﻤﺎ+  *ﻻF ﺤﻣﻠﻞD ﻰﺗ ﺑﻤﺤﻞD ﷲ ﻻD
“িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয়, তােদরেক আমার সামেন েপশ করা হেল আিম উভয়েক
পৰ্স্তরাঘাত করব”7 তার এ বাণী বণর্না কেরেছন আবু বকর ইEন আিব শায়বাহ, আবু ইসহাক
জাওজাজািন, হারবুল কারমািন ও আবু বকর আল-আসরম পৰ্মুখগণ7 তার এ বাণী পৰ্িসদ্ধ ও িবশুদ্ধ
সূ েতৰ্ পৰ্মািণত7 ‘জােয়দ’ ইEন আয়াদ ইEন জাদ েথেক বিণর্ত, িতিন নােফ রহ.-েক বলেত েশােনেছন,
এক ব-িক্ত ইEন ওমরেক িহল্লাকারী সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা কের, তােক ইEন ওমর বেলন :
. ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻟﻚ ﻟﺮﺟﻢ ﻓﻴﻪ+  ﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻮU+ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻦ ﺨﻟﻄﺎ
“আিম জািন েয, এ ধরেনর েকান ঘটনা ইEন খাত্তাব েদখেল িতিন তােত পৰ্স্তরাঘাত করেতন”7 ইEন
ওহাব জােয়দ সূ েতৰ্ এ বাণী বণর্না কেরন, জােয়দেক অেনেক দু বর্ল বেলেছন, তাই এ সনদিট দু বর্ল7
তেব েস ছাড়াও িবিভন্ন সূ েতৰ্ এ বাণী বিণর্ত হেয়েছ7 সু লাইমান ইEন ইয়াসার েথেক বিণর্ত,
ﻏﺒﺔ ﻏﺮﻴ+  ﻻ ﺗﺮﺟﻊ *ﻪ *ﻻ ﺑﻨﺎﻜ1ﻗﺎD ﺟﻬﺎ ﻓﻔﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎD ﺤﻠﻬﺎ ﻟﺰP ﻣﺮDﺟﻞ ﺗﺰ+  ﷲ ﻋﻨﻪU+ Vﻓﻊ *ﻰﻟ ﻋﺜﻤﺎ+
.ﻟﺴﺔ5
“এক ব-িক্তেক উসমান রািদআল্লাহু আনহুর দরবাের েপশ করা হয়, েয এক নারীেক িবেয় কেরিছল,
তার পূ েবর্র সব্ামীর জন- হালাল করার জন-, িতিন তােদর মােঝ পৃথক কের েদন এবং বেলন, লু কাচুির
ও পৰ্তারণাহীন আগৰ্েহর িবেয় ব-তীত েস তার পূ েবর্র সব্ামীর কােছ িফের েযেত পারেব না”7 এ
হািদসিট বণর্না কেরন জাওজাজািন7 আবু মারজুক আত-তািজিব েথেক বিণর্ত,
ﺟﻬﺎ ﺛﻢ ﺑﻲﻨDﻣﺎﻲﻟ ﻓﺄﺗﺰD n ﺣﺘﺴﺐ ﻧﻔV 5+ ﻓﺄPﻟﻲﻘ ﺷﺪD  ﻃﻠﻖ ﻣﺮﺗﻪ ﻲﻓ ﻏﻀﺒﻪ+ ﺟﺎV* 1 ﻓﻘﺎVﺟﻼ  ﻋﺜﻤﺎ+ V
.ﻏﺒﺔ+  ﻻ ﺗﻨﻜﺤﻬﺎ *ﻻ ﻧﻜﺎV ﻋﺜﻤﺎF 1 ﻓﻘﺎ1Dﺟﻬﺎ ﻷD¤ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﺮﺘﺟﻊ *ﻰﻟ
“এক ব-িক্ত উসমােনর িনকট এেস বেল, আমার পৰ্িতেবশী তার স্তৰ্ীেক েগাসব্ায় তালাক িদেয়েছ,
এখন েস খুব িবপেদর সম্মু খীন, আমার ইচ্ছা আমার জান ও সম্পদ দব্ারা আিম তােক উপকার কির,
আিম নারীেক িবেয় কির অতঃপর সহবােস িমিলত হই অতঃপর তােক তালাক েদই, েযন েস তার
পৰ্থম সব্ামীর িনকট িফের েযেত পাের, উসমান তােক বলেলন, আগৰ্হ বত-ীত তুিম তােক িবেয় করেব
না”7 এ হািদস বণর্না কেরেছন আবু ইসহাক িসরািজ তার মুহাজ্জাব গৰ্েন্থ7 ইEন ওহাব আPু র রহমান
মুরািদ েথেক বণর্না কেরন, িতিন আবু মারওয়ান তািজিবেক বলেত েশােনেছন :
V ﻋﺜﻤﺎF 1 ﻓﻘﺎV ﻋﻦ ﻟﻚ ﻋﺜﻤﺎ1 ﺤﻳﻠﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻐﺮﻴ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﻓﺴﺄV 5+ ﻓﺄ+ ﺟﺎF V¦D ﺟﻼ ﻃﻠﻖ ﻣﺮﺗﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﻧﺪﻣﺎ+ V*
.ﻏﺒﺔ ﻏﺮﻴ ﻣﺪﻟﺴﺔ+ *ﻻ ﻧﻜﺎ
“এক ব-িক্ত তার স্তৰ্ীেক িতন তালাক িদেয় লিজ্জত হয়, তার এক পৰ্িতেবশী িছল, েয তােদর অজােন্ত
উভেয়র মােঝ িহল্লা করার ইচ্ছা কের, এ সম্পেকর্ িতিন উসমানেক িজজ্ঞাসা কেরন, উসমান তােক
বেলন, পৰ্তারণাহীন আগৰ্েহর িবেয় ব-তীত হালাল হেব না”7 আিল েথেক বিণর্ত :
.F ﻤﻟﺤﻠﻞD ﻟﻌﻦ ﷲ ﻤﻟﺤﻠﻞ
7

“িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক আল্লাহ তাআলা লানত কেরেছন”7 ইEন আবব্াস
েথেক বিণর্ত :
.F ﻤﻟﺤﻠﻞD ﻟﻌﻦ ﷲ ﻤﻟﺤﻠﻞ
“িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক আল্লাহ লানত কেরেছন”7 ইEন ওমর েথেক বিণর্ত :
.ﻤﻟﺤﻠﻠﺔD F ﻤﻟﺤﻠﻞD ﻟﻌﻦ ﷲ ﻤﻟﺤﻠﻞ
“িহল্লাকারী পুরুষ, হালালকৃত নারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় সকেলর উপর আল্লাহ লানত
কেরেছন”7 আPু ল মািলক ইEন মুিগরা ইEন নাওেফল েথেক বিণর্ত,
.¨ﻜﻢ ﻋﻤﺮ ﺠﻠﻜﻜﻢ+5  ﻟﻚ ﻟﺴﻔﺎ ﻟﻮ:1ﺟﻬﺎ ﻗﺎD ﻟﺰP ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺤﺗﻠﻴﻞ ﻤﻟﺮV
“ইEন ওমরেক িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল, স্তৰ্ীেক তার সব্ামীর জন- হালাল করার িবধান িক, িতিন বেলন
: এটা েযনা, যিদ ওমর েতামােদর েদখত, তাহেল অবশ-ই িতিন েতামােদর শািস্ত িদেতন”7 এ বাণী
বণর্না কেরন আবু ইEন আিব শায়বাহ7 জুহির আPু ল্লাহ ইEন শািরক েথেক বণর্না কেরন, িতিন বেলন
আিম ইEন ওমরেক েশােনিছ, তােক িহল্লাকারী সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল, িতিন বেলন :
.F  ﺤﻳﻠﻬﺎV 5+  ﻣﻜﺜﺎ ﻋﺮﺸﻳﻦ ﺳﻨﺔ * ﻋﻠﻢ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻬﻤﺎVªD ﻧﻴﻦﻴ¤ Vﻻ ﻳﺰﻻ
“তারা উভেয় েযনা অবস্থায় থাকেব, যিদও এভােব তারা িবশ বছর পার কের, যিদ আল্লাহ জােনন
েয, এেদর উভেয়র িনয়ত হেচ্ছ স্তৰ্ীেক পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল করা”7 ইমরান ইEন হােরস সু লািম
েথেক বিণর্ত, এক ব-িক্ত ইEন আবব্ােসর িনকট এেস বেল, তার চাচা িনজ স্তৰ্ীেক তালাক িদেয়
অনু তপ্ত, িতিন বেলন :
mﺟﺖ ﻣﻦ ﻏﺮﻴ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺗﺮﺟﻊ *ﻪD ﻧﺎ ﺗﺰV* ﻳﺖ+ :1 ﺨﻣﺮﺟﺎ ﻗﺎF  ﻓﻠﻢ ﺠﻳﻌﻞVﻃﺎ ﻟﺸﻴﻄﺎD ﻋﻤﻚ ﻋ¬ ﷲ ﻓﺄﻧﺪﻣﻪ
. ﷲ ﺨﻳﺪﻋﻪ ﷲ5 ﻣﻦ ﺨﻳﺎ:1ﻗﺎ
“েতামার চাচা আল্লাহর নাফরমািন কেরেছ, তাই আল্লাহ তােক লিজ্জত কেরেছন, েস শয়তােনর
আনু গত- কেরেছ, তার জন- আল্লাহ েকান পথ রােখনিন, েস বলল : আিম যিদ তার অজােন্ত তােক
িবেয় কির, েস িক তার িনকট িফের েযেত পারেব ? িতিন বলেলন : আল্লাহেক েয েধাঁকা েদয় আল্লাহ
তােক েধাঁকা েদেবন”7 এসব হািদস ও বাণী সাহাবােদর েথেক পৰ্িসদ্ধ7 িহল্লার েয ইচ্ছা কের েসই
িহল্লাকারী, তার এ ইচ্ছা পৰ্কাশ করুক বা েগাপন রাখুক7 ওমর রািদআল্লাহু এসব েক্ষেতৰ্ শািস্ত পৰ্দান
করেতন7 িহল্লাকারী ও তার স্তৰ্ীর মােঝ পৃথক কের েদয়া হেব, যিদও িবেয়র পর সবর্দার জন- ঘরসংসার করার আগৰ্হ সৃ িষ্ট হয়, যিদ শুরুেত িহল্লার ইচ্ছা থােক7 আর িতন তালাক দাতা ব-িক্ত যিদও
কষ্ট পায়, লিজ্জত হয় এবং তালােকর কারেণ বড় মুিসবেতর সম্মু খীন হয়, তার জন- িহল্লা করা ৈবধ
নয়, যিদও েস তালােকর পিরণিত সম্পেকর্ না জােন7 এসব বণর্নায় িহল্লার পৰ্িত েয কেঠারতা ও
িনেষধাজ্ঞা পৰ্কাশ পায়, তার েথেকই পৰ্মাণ হয় েয িহল্লা হারাম, িহল্লাকারী ব-িক্ত ওমর রা. ও তার
পরবতর্ী খিলফােদর জমানায় শািস্ত েভাগ করত7 ইEন তাইিময়া রহ. বেলন : আমরা িকতােবর শুরুেত
হাসান বসির েথেক বণর্না কেরিছ,
ﺻﺪﻗﻬﺎ ﺻﺪﻗﺎ ﺛﻢD ﺟﻬﺎD ﻧﻄﻠﻖ ﻓﺄﺗﺰV 5+ﻧﺪﻣﺖ ﻓﺄD ±ﺟﻼ ﻣﻦ ﻗﻮﻲﻣ ﻃﻠﻖ ﻣﺮﺗﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﻨﺪ+ V* ﺟﻞ+ F 1ﻧﻪ ﻗﺎ
. ﷲ5D ﺤﻟﺪ+ ﻧﺎ+ ﻣﺴﻤﺎVﻻ ﺗﻜﻮD k ﺤﻟﺴﻦ *ﺗﻖ ﷲ ﻳﺎ ﻓF 1ﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮﺗﻪ ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻘﺎ5
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“এক ব-িক্ত তােক বেল, আমার বংেশর এক েলাক তার স্তৰ্ীেক তালাক িদেয়েছ, এখন েস ও তার স্তৰ্ী
লিজ্জত, আিম ইচ্ছা করিছ আিম তােক িবেয় কির, েমাহর পৰ্দান কির অতঃপর তার সােথ িমিলত
হই, েযরূপ সব্ামী তার স্তৰ্ীর সােথ িমিলত হয়, অতঃপর আিম তােক তালাক েদই7 হাসান তােক বেলন
: েহ যু বক আল্লাহেক ভয় কর, তুিম আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন কের জাহান্নােমর েপেরেক পিরণত হেয়া
না7 হাসান েথেক আেরা বিণর্ত আেছ েয, িতিন বেলন : মুসলমানগণ িহল্লাকারীেক ভাড়া করা পাঠা
বলেতন7 এর দব্ারাই পৰ্মািণত হয় েয, িহল্লার িনেষধাজ্ঞার িবষয়িট সাহাবােদর যু েগ মুসলমানেদর
িনকট পৰ্িসদ্ধ িছল7 েদখুন : ইEন তাইিময়াহ রা. রিচত, “ইকামাতুত দািলল আলা ইবতািলত
তাহিলল” গৰ্ন্থ7
ওমর রািদআল্লাহু আনহুর বাণী ইবনু ল মুনিজর িনেম্নর শেP বণর্না কেরন :
ﻤﺟﺘﻬﻤﺎ+ ﻻ ﺤﻣﻠﻠﺔ *ﻻD ﻰﺗ ﺑﻤﺤﻠﻞD  ﻻ: 1ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺨﻟﻄﺎ ﻧﻪ ﻗﺎ
“আমার িনকট িহল্লাকারী পুরুষ অথবা নারী েপশ করা হেল, আিম তােদরেক পৰ্স্তরাঘাত করব”7
ইগাসাতুল লাহফান িল ইবনু ল কাইয়ূ -ম : (১/৪১১), িতিন িবশুদ্ধ সনেদ তার এ বাণী বণর্না কেরন7
 ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻻ *ﻻF 1ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎD ﺟﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻰﻳDﺟﺘﻬﺎ ﺣﻠﻬﺎ ﻟﺰD ﺗﺰP ﻲﻓ ﻣﺮ1 ﻣﺎ ﺗﻘﻮ1 ﻓﻘﺎFﺟﻼ ﺳﺄ+ V ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮD
. ﷲ1ﺳﻮ+ ﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺪ ﻫﺬ ﺳﻔﺎﺣﺎ ﺒﻟ ﻋﻬﺪªD ﻗﺘﻬﺎ+ ﻛﺮﻫﺘﻬﺎ ﻓﺎVªD  ﻋﺠﺒﺘﻚ ﻣﺴﻜﺘﻬﺎV* ﻏﺒﺔ+ ﻧﻜﺎ
ইEন ওমর রািদআল্লাহ আনহু েথেক বিণর্ত, এক ব-িক্ত তােক িজজ্ঞাসা কের, এমন নারী সম্পেকর্
আপিন িক বেলন, যােক আিম িবেয় কেরিছ তার পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল করার িনয়েত, েস আমােক
িনেদর্শ েদয়িন এবং আমার িনয়ত সম্পেকর্ েস জােনও না7 ইEন ওমর রা. বেলন, “আগৰ্হ ব-তীত
েকান িবেয় েনই, েতামার ভাল লাগেল তুিম েরেখ িদেব, আর অপছন্দ হেল তােক ত-াগ করেব,
আমরা এটােক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যু েগ ব-ািভচারই গণ- করতাম”7 ইমাম
আবু ইসহাক তাগলািব ও ইমাম আবু মুহাম্মদ মাকিদিস এ বাণী উেল্লখ কেরেছন7 েদখুন : ইEন
তাইিময়াহ রা. রিচত, “ইকামাতুত দািলল আলা ইবতািলত তাহিলল” গৰ্ন্থ7
ﻻD  ﺤﻛﺤﻠﻴﻞ ﻓﻨﺎﻜ ﻵﺧﺮ ﺑﺎﻃﻞP ﻤﻟﺮD  ﻵﺧﺮD ﻟﺰD 1D ﻷD ﻧﻴﺔ ﺣﺪ ﺨﻛﻼﺛﺔ ﻟﺰV *ﺑﺮﻫﻴﻢ ﺠﺨﻲﻌ * ﺎﻛ1ﻗﺎD
.1Dﺤﺗﻞ ﻟﻸ
ইবরািহম নখিয় রহ. বেলন, যিদ িতনজেনর কােরা হালাল করার ইচ্ছা থােক, পৰ্থম সব্ামী, িদব্তীয়
সব্ামী অথবা স্তৰ্ীর, তাহেল িদব্তীয় সব্ামীর িবেয় বািতল, পৰ্থম সব্ামীর জন- েস হালাল হেব না7 েদখুন :
ইEন তাইিময়াহ রা. রিচত, “ইকামাতুত দািলল আলা ইবতািলত তাহিলল” গৰ্ন্থ7
.  ﺤﻟﺴﻦ ﻛﺮﺼ * ﻫﻢ ﺣﺪ ﺨﻛﻼﺛﺔ ﺑﺎﺤﻛﺤﻠﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺪ1ﻗﺎD
হাসান বসরী রহ. বেলন : িতন জেনর কােরা যিদ হালাল করার ইচ্ছা থােক তাহেল িবেয় বািতল7
েদখুন : ইEন তাইিময়াহ রা. রিচত, “ইকামাতুত দািলল আলা ইবতািলত তাহিলল” গৰ্ন্থ7
 ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ1ﻤﻣﻦ ﻗﺎD  ﻻ ﺤﺗﻞ1 ﻓﻘﺎ1Dﺟﻬﺎ ﻷD ﺤﻠﻬﺎ ﻟﺰP ﻣﺮDﺟﻞ ﺗﺰ+  ﺤﻛﺎﺑﻌﻦﻴ ﻲﻓ± ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻤﻟﺴﻴﺐ *ﻣﺎ1ﻗﺎD
D ﻤﺣﺪ ﻋﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﺰﺘ± *ﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺄﻟﺖ ﻹﻣﺎ1ﻗﺎD  ﻤﺣﺪ±ﻹﻣﺎD + ﺨﻛﻮVﺳﻔﻴﺎD ﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪD ﻧﺲ
.V ﻓﻬﻮ ﻣﻠﻌﻮ1 ﺑﺬﻟﻚ ﻹﺣﻼ5+ ªD  ﻫﻮ ﺤﻣﻠﻞ1 ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺎPﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻤﻟﺮD 1Dﺟﻬﺎ ﻷD ﺤﻳﻠﻠﻬﺎ ﻟﺰV ½ ﻧﻔﺴﻪD Pﻤﻟﺮ
তােবিয়েদর ইমাম সািয়দ ইEন মুসাইেয়-ব রহ. জৈনক ব-িক্ত সম্পেকর্ বেলন, েয পৰ্থম সব্ামীর জনস্তৰ্ীেক হালাল করার িনয়েত িবেয় কেরিছল, িতিন বেলন েস হালাল হেব না7 অনু রূপ মন্তব- েপশ
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কেরেছন মােলক ইEন আনাস রহ., লাইস ইEন সা’দ, সু িফয়ান ইEন সাওির রহ. ও ইমাম আহমদ7
ইসমাঈল ইEন সায়ীদ বেলন : আিম ইমাম আহমদেক জৈনক ব-িক্ত সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা কির, েয পৰ্থম
সব্ামীর জন- হালাল করার িনয়েত িবেয় কের, িকন্তু নারী এ িনয়ত সম্পেকর্ জােন না, িতিন বেলন এ
ব-িক্ত িহল্লাকারী, যিদ েস এ িবেয়র মাধ-েম হালাল করার ইচ্ছা কের, তাহেল েস অিভশপ্ত7 েদখুন :
ইEন তাইিময়াহ রা. রিচত, “ইকামাতুত দািলল আলা ইবতািলত তাহিলল” গৰ্ন্থ7
উপেরর আেলাচনা েথেক আমােদর িনকট স্পষ্ট হল েয, িহল্লা িবেয় ইসলােমর ৈবধ েকান পন্থা বা
সব্ীকৃত উপায় নয়, বরং তা ইসলােম িনিষদ্ধ, িনিন্দত, অিভশপ্ত ও কিবরা গুনা7 িনেচ আমরা িহল্লার
ব-াপাের িবিশষ্ট মুফিত, মুসিলম স্কলার ও মহান মনীষীেদর ছয়িট ফেতায়া উেল্লখ করিছ :
ফেতায়া : (১)
‘লাজনােয় দােয়মা’ তথা সউিদ আরেবর স্থায়ী ফেতায়া কিমিটর ফেতায়া নং (১০৭২৬)
জৈনক ব-িক্ত তার স্তৰ্ীেক তালাক িদেয়েছ, এখন েস তােক িফের েপেত চায়, তালােকর ৈবধ পদ্ধিত
িক?
পৰ্শ্ন : শরীয়ােতর িবধান েমাতািবক িহল্লার পদ্ধিত কী ? জােয়দ তার সােবক স্তৰ্ী সািফয়ােক তালাক
িদেয়েছ, অতঃপর েস পুনরায় তােক হালাল কের িনেত চায়, ফেল দৰ্ুত বীযর্পােতর েরাগী আমর
তােক িবেয় কের, েস সহবােস সক্ষম িকন্তু তার েরােগর কারেণ এ কােজ েস দু বর্ল, আমর সািফয়ােক
িবেয় কের তার সােথ কেয়ক িদন ঘর-সংসার কের তােক তালাক িদেয়েছ, এখন সািফয়া তার পূ েবর্র
সব্ামী জােয়দেক িবেয় করেত চায়, এটা িক ৈবধ ? আশা কির িবষয়িট স্পষ্ট করেবন, এবং শরয়ীভােব
তালাক েদয়ার পদ্ধিত িক, জােয়দ তার স্তৰ্ীেক তালাক িদেত চাইেল তার িক করা উিচত ?
উত্তর :
পৰ্থমত : পুরুষ যিদ েকান নারীেক িহল্লার শেতর্ িবেয় কের অথবা তার িনয়ত কের অথবা উভয়
িহল্লাহর উপর একমত হয়, তাহেল িবেয় বা আকদ বািতল, আর িবেয় অশুদ্ধ ও অৈবধ7 ইমাম
আহমদ ও ইমাম িতরিমিজ রহ. আবু হুরায়রা রািদআল্লাহু েথেক বণর্না কেরন :
.F ﻤﻟﺤﻠﻞD ﺳﻠﻢ ﻟﻌﻦ ﻤﻟﺤﻠﻞD  ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪV
িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভেয়র উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম লানত
কেরেছন7 আবু হুরায়রা রা. েথেক ইমাম আহমদ : (৩২৩২), ইEন আিব শায়বাহ : (৪/২৯৬),
বাযযার : (কাশফুল আসতার) (২/১৬৭), হািদস নং : (১৪৪২), ইবনু ল জারুদ : (গাউসু ল মাকদু দ) :
(৩/২৫), হািদস নং : (৬৮৪), বায়হািক : (৭/২০৮), আেরা েদখুন : ইলালু ল হািদস িল ইEন আিব
হােতম : (১/৪১৩), হািদস নং : (১২২৭)7 ইমাম িতরিমিজ রহ. বেলন, আিম মুহাম্মদ ইEন
ইসামাঈলেক এ হািদস সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা কেরিছ, িতিন বেলন এ হািদসিট হাসান7 ইমাম আহমদ ও
ইমাম িতরিমিজ এ সম্পেকর্ ইEন মাসউদ েথেকও হািদস বণর্না কেরেছন, িতিন বেলন :
F ﻤﻟﺤﻠﻞD ﺳﻠﻢ ﻤﻟﺤﻠﻞD  ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ1ﺳﻮ+ ﻟﻌﻦ
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“িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভেয়র উপর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম লানত
কেরেছন”7 সু নােন িতরিমিয : অধ-ায় আন-িনকাহ, হািদস নং : (১১১৯), সু নােন আবু দাউদ : অধ-ায়
আন-িনকাহ, হািদস নং : (২০৭৬), সু নােন ইEন মাজাহ : অধ-ায় আন-িনকাহ, হািদস নং : (১৯৩৫),
মুসনােদ ইমাম আহমদ ইEন হামব্ল : (১/৮৭)7 ইমাম িতরিমিজ হািদসিট হাসান ও সিহহ বেলেছন7
িদব্তীয়ত : নারীর তালাক ও ইদ্দত েশষ হওয়ার পর েকান পুরুষ যিদ তােক আগৰ্হসহ িবেয় কের,
িহল্লার শতর্ বা িনয়ত ব-তীত, অতঃপর িদব্তীয় সব্ামী তার সােথ সহবােস িমিলত হয়, এবং পরবতর্ীেত
িদব্তীয় সব্ামী তােক তালাক েদয়, তাহেল পৰ্থম সব্ামী তােক পুনরায় িবেয় করেত পারেব7 আেয়শা রা.
বেলন :
 ﺛﻢ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ3 ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎyﺟﺎ ﻏﺮﻴD¤ ﺟﺖDﺟﻞ ﻃﻠﻖ ﻣﺮﺗﻪ )ﻳﻌﻲﻨ ﺛﻼﺛﺎ( ﻓﺰﺘ+ ﺳﻠﻢ ﻋﻦD  ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ1ﺳﻮ+ ﺳﺌﻞ
DﻳﺬD  ﻋﺴﻴﻠﺔ ﻵﺧﺮD ﺗﺬk ﺣ1D "ﻻ ﺤﺗﻞ ﻟﻸ:ﺳﻠﻢD  ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ1 ﻗﺎ: ﻗﺎﻟﺖm1Dﺟﻬﺎ ﻷD ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺤﺗﻞ ﻟﺰV
. 5D5 Oﻟﻠﻔﻆ ﻷD 3ﺻﺤﺎ ﻟﺴﻦﻨD V ﻟﺸﻴﺨﺎyD+ ﻋﺴﻴﻠﺘﻬﺎ
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক এক ব-িক্ত সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল, েয তার স্তৰ্ীেক
িতন তালাক িদেয়েছ, ফেল েস অন- পুরুষেক িবেয় কের তার সােথ িনজর্নবাস কের, অতঃপর
সহবাস ব-তীতই সব্ামী তােক তালাক েদয়, েস িক পূ েবর্র সব্ামীর জন- হালাল হেব ? নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন : “পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল হেব না, যতক্ষণ না েস অপেরর সহবােসর
সব্াদ গৰ্হণ কের এবং েস তার সহবােসর সব্াদ গৰ্হণ কের”7
সিহহ বুখাির, অধ-ায় আশ-শাহাদাত : (২৪৯৬), সিহহ মুসিলম, অধ-ায় আন-িনকাহ : (১৪৩৩), সু নােন
িতরিমিজ, অধ-ায় আন-িনকাহ : (১১১৮), সু নােন নাসািয়, অধ-ায় আত-তালাক : (৩৪০৭), সু নােন আবু
দাউদ, অধ-ায় আত-তালাক : (২৩০৯), সু নােন ইEন মাজাহ, অধ-ায় আন-িনকাহ : (১৯৩২), মুসনােদ
আহমদ ইEন হামব্ল : (৬/২২৬), মুয়াত্তা ইমাম মােলক, অধ-ায় আন-িনকাহ :(১১২৭), সু নােন দারািম,
অধ-ায় আত-তালাক : (২২৬৭)7
সূ তৰ্ : লাজনােয় দােয়মা িলল বুহুিসল ইলিময়াহ ওয়াল ইফতা
কিমিটর েচয়ারম-ান : আPু ল আিজজ ইবন বাজ
ভাইস েচয়ারম-ান : আPু র রাজ্জাক আিফিফ
সদস- : আPু ল্লাহ ইবন গুদাইয়ান

ফেতায়া : (২)
শায়খ মুহাম্মদ ইEন সােলহ আল-উসাইিমন এর ফেতায়া :
পৰ্শ্ন : আপনােদর দৃ িষ্টেত শরীয়ােত িহল্লা িবেয়র িবধান কী ?
উত্তর : পৰ্থেম জানা পৰ্েয়াজন েয, িহল্লা িবেয় িক7 েকান ব-িক্তর এমন নারীেক িবেয় করার ইচ্ছা
করা, যােক তার সব্ামী িতন তালাক িদেয়েছ, অথর্াত্ তার সব্ামী তােক তালাক িদেয় অতঃপর িফিরেয়
িনেয়েছ, আবার তালাক িদেয় অতঃপর িফিরেয় িনেয়েছ, পুনরায় তৃতীয়বার তােক তালাক িদেয়েছ7
সব্ামীর িতন তালাক পৰ্াপ্তা এ নারী পুনরায় তার সব্ামীর জন- ৈবধ হেব না, যতক্ষণ না তােক িদব্তীয়
সব্ামী আগৰ্হসহ িবেয় কের তার সােথ সহবােস িলপ্ত হয়, অতঃপর েস ঐ সব্ামী েথেক পৃথক হয় তার
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মৃতু-র কারেণ, অথবা তালােকর কারেণ, অথবা িবেয় েভেঙ েদয়ার কারেণ, তাহেল েস পৰ্থম সব্ামীর
জন- ৈবধ হেব7 আল্লাহ তাআলা বেলন :
َ; ْ َ
ٌ َ ْ َ َ;َ ُ ;
َ ْ ٌ ْ َ  ﺗDْ َ ÅD ﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮÃﺎ
-( َﻃﻠﻘ َﻬﺎV ﻓ ِﺈ: -( ﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ1( *ﻰﻟ ﻗﻮÈÈÉ ﻣﻦ ﻵﻳﺔ:P)ﻛﻘﺮ-( Vﺎ
ٍ
ٍ ﺮﺴﻳﺢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ
ِ )ﻟﻄﻼ ﻣﺮﺗِ  ﻓ ِﺈﻣﺴVﺎ
ِ
َ
َ
;
;
َ
ً
َ
ُّ
َ ََ َ ْ
ْ
َ َ َﻃﻠ َﻘ َﻬﺎ ﻓَﻼ ُﺟﻨVْ  ﻓَﺈyُ ﺮﻴ
َ ْ ﺟﺎ ﻟDْ ¤َ  َﻳﻨْﻜ َﺢk;  ِﻣ ْﻦ َﻧ ْﻌ ُﺪ َﺣF
ُ ﺤﺗﻞ
ﺎ َﻋﻠﻴ ِﻬ َﻤﺎ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV*ِ َ)- (  ﺨﻛﺎﺨﻛﺔÈÊË ﻣﻦ ﻵﻳﺔ:P)ﻛﻘﺮ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ ; َ ْ َ َ َََ ْ َ
(ÈÊË ﻣﻦ ﻵﻳﺔ:P)ﻛﻘﺮ-( ; ﷲ
ِ 5D ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV  ﻇﻨﺎV*ِ  ﻓﺮﺘﺟﻌﺎV
েকান ব-িক্ত যিদ এ ধরেনর নারীেক িবেয় কের, অথর্াত্ যােক তার সব্ামী িতন তালাক িদেয়েছ, এ
িনয়েত েয, যখন নারীিট পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল হেব, অথর্াত্ যখন েস তার সােথ সহবাস করেব,
েস তােক তালাক িদেয় েদেব, অতঃপর নারীিট ইদ্দত পালন কের তার পূ েবর্র সব্ামীর কােছ িফের
যােব7 এ িবেয় সংঘিটত হয় না, এ িবেয় অৈবধ ও অিভশপ্ত7 রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম এ িবেয়েত িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েকই অিভসম্পাত কেরেছন7 িতিন
িহল্লাকারীেক ভাড়া করা পাঠা আখ-া িদেয়েছন7 কারণ েস ভাড়া করা পাঠার ন-ায়, েযমন বকিরর
মািলক িনিদর্ষ্ট সমেয়র জন- পাঠা ভাড়া কের অতঃপর তার মািলকেক েফরত্ েদয়7 এ ব-িক্ত পাঠার
ন-ায়, তার কােছ তালাক পৰ্াপ্তা নারীেক িবেয় করা, অতঃপর তােক পৃথক কের েদয়ার পৰ্স্তাব করা
হেয়েছ7 এ িহল্লা িবেয় দু ’ভােব হয় :
এক. কাউেক বলা হল, আমােদর েমেয়েক েতামার কােছ িবেয় িদিচ্ছ এ শেতর্ েয, তার সােথ সহবাস
হেল তােক তুিম তালাক িদেয় েদেব7
দু ই. েকান শতর্ ছাড়া শুধু অন্তের িনয়ত েগাপন কের িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ হল7 এ িনয়ত সব্ামীর মেধআবার কখেনা স্তৰ্ী ও তার অিভভাবেকর মেধ-ও থাকেত পাের7 যিদ সব্ামীর মেধ- এ িনয়ত থােক,
মূ লত পৃথক করার অিধকার েসই সংরক্ষণ কের, তাহেল এ আকেদর মাধ-েম তার জন- স্তৰ্ী হালাল
হেব না, কারণ এ িবেয়র মেধ- িবেয়র মূ ল উেদ্দশ-ই তার িছল না, অথর্াত্ মহবব্ত, ভালবাসা এবং
িনেজেক পিবতৰ্ রাখা ও সন্তান লােভর আশা ইত-ািদসহ আজীবন স্তৰ্ীর সােথ ঘর-সংসার করার িবেয়র
েয মূ ল উেদ্দশ-, তাই তার মেধ- িবদ-মান িছল না, অতএব এ িবেয় িবশুদ্ধ হেব না7 আর নারী বা তার
অিভভাবেকর িহল্লার িনয়েতর ব-াপাের আেলমেদর মত িবেরাধ রেয়েছ, এখন পযর্ন্ত আমার কােছ
িবশুদ্ধ মন্তব- েকানিট স্পষ্ট নয়7 মুদ্দাকথা : িহল্লা িবেয় হারাম, এ িবেয়র ফেল নারী তার পৰ্থম সব্ামীর
জন- হালাল হেব না, কারণ এ িবেয়ই শুদ্ধ নয়”7 শায়খ উসাইমীন -রািহমাহুল্লাহ – ‘ফেতায়া নু রুন
আলাদ্দারব’, পৃষ্ঠা : (৫৭)
ফেতায়া : (৩)
িহল্লা িবেয় হারাম ও বািতল
পৰ্শ্ন : আমার এক বন্ধু তার স্তৰ্ীেক িতন তালাক িদেয়েছ, আিম িক তােক িবেয় কের অতঃপর তালাক
িদেত পাির, েযন েস তার পৰ্থম সব্ামীর িনকট িফের যায় ?
উত্তর :
আল-হামদু িলল্লাহ
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যখন েকান ব-িক্ত তার স্তৰ্ীেক িতন তালাক েদয়, তখন েস তার জন- হালাল হয় না, যতক্ষণ না িদব্তীয়
সব্ামী তােক িবেয় কের7 আল্লাহ তাআলা বেলন :

َ َ ََ; َ ْ َ
َ ْ ﺟﺎ ً َﻟDْ ¤َ  َﻳﻨْﻜ َﺢk;  ِﻣ ْﻦ َﻧ ْﻌ ُﺪ َﺣFُ َ ﺤﺗ ُّﻞ
. ÈÊËPﻛﻘﺮ
/
(yُ ﺮﻴ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV)ﻓ ِﺈ
ِ

“অতএব যিদ েস তােক (তৃতীয়) তালাক েদয় তাহেল েস পুরুেষর জন- হালাল হেব না যতক্ষণ পযর্ন্ত
িভন্ন একজন সব্ামী েস গৰ্হণ না কের”7 সূ রা বাকারা : (২৩০)
এ িবেয় ৈবধ ও িবশুদ্ধ হওয়া শতর্, অথর্াত্ েয িবেয় দব্ারা স্তৰ্ী তার পূ েবর্র সব্ামীর জন- হালাল হয়, েস
িবেয় িবশুদ্ধ হওয়া জরুরী7 অতএব িনিদর্ষ্ট সময় পযর্ন্ত িবেয় করা (েযমন মুতআ) অথবা পৰ্থম সব্ামীর
জন- হালাল করার িনয়েত িবেয় করা অতঃপর তালাক েদয়া উভয় সকল আেলেমর মেত হারাম ও
বািতল7 এ িবেয়র মাধ-েম নারী পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল হেব না7 ‘আল-মুগিন’ : (১০/৪৯-৫৫)
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েথেক িবশুদ্ধ সনেদ পৰ্মািণত িহল্লা িবেয় হারাম7 ইমাম আবু
দাউদ রহ. বণর্না কেরন :

َ َ ; َ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ َ
. 5DD5  ﻲﻓ ﺳﻦﻨ ﺑﻮkﺻﺤﺤﻪ ﻷﻛﺎD . (Fُ ﺤﻠﻞ
ﻟﻤD  )ﻟﻌﻦ ﷲ ; ﻟﻤﺤﻠﻞ: 1ﺳﻠﻢ ﻗﺎD  ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪV

নবী সাল্লালৰ্াহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : “িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভেয়র উপর
আল্লাহ তাআলা লানত কেরেছন”7 আবু দাউদ : হািদস নং : (২০৭৬), আল-বািন রহ. সু নােন আবু
দাউেদ হািদসিট সিহহ বেলেছন7 ইEন মাজা উকবা ইEন আেমর রা. েথেক বণর্না কেরন :
َ َُ َ ََ ُ َ
ُ ِّ َ ُ ْ َ ُ َ َ
ُ ُ ْ ُ ََ
َ َﺎﺤﻛﻴْﺲ ﻟ ْ ُﻤ ْﺴﺘ
; ﻛ ْﻢ ﺑ
3 ﺤﻠﻞ
 ﻫﻮ ﻟﻤ: 1 ﻗﺎ. ; ﷲ
ﻌ
 )ﻻ ﺧ ِﺮﺒ: 1ﺳﻠﻢ ﻗﺎD  ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪV
ِ 1ﺳﻮ+  ﻳﺎ3  ﺑﻰﻠ:  ﻗﺎﻟﻮm +ﺎ
ِ
ِ
ِ
َ َ ; َ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ َ
.  ﻲﻓ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻦﻨ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔkﺣﺴﻨﻪ ﻷﻛﺎD (Fُ ﺤﻠﻞ
ﻟﻤD 3 ﻟﻌﻦ ﷲ ; ﻟﻤﺤﻠﻞ
নবী সাল্লালৰ্াহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : “আিম িক েতামােদরেক ভাড়া করা পাঠা সম্পেকর্ বলব
? তারা বলল : অবশ-ই, েহ আল্লাহর রাসূ ল, িতিন বলেলন : েস হেচ্ছ িহল্লাকারী, িহল্লাকারী ও যার
জন- িহল্লা করা হয় উভেয়র উপর আল্লাহ লানত কেরেছন”7 সিহহ সু নােন ইEন মাজােত আল-বািন
হািদসিট হাসান বেলেছন7 ইEন মাজাহ : হািদস নং : (১৯৩৬)
মুহািদ্দস আPু র রাজ্জাক রহ. বণর্না কেরন, ওমর ইবনু ল খাত্তাব রািদআল্লাহ আনহু মানু ষেদর সেম্মাধন
কের বেলেছন :

;
S
. (ﻤﺟﺘﻬﻤﺎ+  *ﻻF ﺤﻣﻠﻞD ﻰﺗ ﺑﻤﺤﻞD ﷲ ﻻD)

“আল্লাহর শপথ, আমার িনকট যিদ িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হেয়েছ েপশ করা হয়, আিম
তােদর উভয়েক অবশ-ই পৰ্স্তরাঘাত করব”7 আPু র রাজ্জাক : হািদস নং : (৫/২৬৫)
আকেদর সময় িনয়ত পৰ্কাশ করা ও শতর্ েদয়া েয, যখনই েস পৰ্থম সব্ামীর জন- তােক হালাল
করেব, তখনই েস তােক তালাক িদেব, অথবা েকান শতর্ ব-তীত শুধু মেন িহল্লার িনয়ত করা উভয়
সমান, েকান পাথর্ক- েনই, িবেয় শুদ্ধ হেব না, এর দব্ারা নারী পৰ্থম সব্ামীর জন- হালালও হেব না7
ইমাম হােকম নােফ েথেক বণর্না কেরন, এক ব-িক্ত ইEন ওমর রািদআল্লাহু আনহুমােক বেল :
 ﻛﺮﻫﺘﻬﺎVªD 3  ﻋﺠﺒﺘﻚ ﻣﺴﻜﻬﺎV* 3 ﻏﺒﺔ+  *ﻻ ﻧﻜﺎ3  ﻻ: 1 ﻗﺎ. ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢD  ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻰﻳ3 ﺟﻬﺎDﺟﺘﻬﺎ ﺣﻠﻬﺎ ﻟﺰD ﺗﺰPﻣﺮ
ً
 ﻣﻜﺜﺎVªD 3 ﻧﻴﻦﻴ¤ V ﻻ ﻳﺰﻻ: 1ﻗﺎD . ﺳﻠﻢ ﺳﻔﺎﺣﺎD  ﷲ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ1ﺳﻮ+  ﺒﻟ ﻋﻬﺪy ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺪVªD : 1 ﻗﺎ. ﻗﻬﺎ+ﻓﺎ
. ﻋﺮﺸﻳﻦ ﺳﻨﺔ
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আিম এক নারীেক তার সব্ামীর জন- হালাল করার িনয়েত িবেয় কেরিছ, আমােক েস িনেদর্শ েদয়িন
এবং আমার িনয়ত সম্পেকর্ েস জােনও না7 িতিন বলেলন : না, আগৰ্েহর িবেয় ব-তীত হালাল হেব
না, যিদ েতামার পছন্দ হয় তােক েরেখ েদেব, আর যিদ েতামার অপছন্দ হয় তােক পৃথক কের
েদেব7 িতিন বলেলন : আমরা এটােক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর যু েগ েযনা িবেবচনা
করতাম7 িতিন বেলন : তারা েযনা করেতই থাকেব, যিদও তারা এ অবস্থায় িবশ বছর অিতকৰ্ান্ত
কের7
ইমাম আহমদ ইEন হামব্লেক জৈনক ব-িক্ত সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল :
3  ﻫﻮ ﺤﻣﻠﻞ: 1 ﻓﻘﺎ.  ﺑﺬﻟﻚPﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻤﻟﺮD 3 1Dﺟﻬﺎ ﻷD ﺤﻳﻠﻬﺎ ﻟﺰV ½ ﻧﻔﺴﻪD 3 P ﻤﻟﺮD ﻤﺣﺪ ﻋﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﺰﺘ±ﺳﺌﻞ ﻹﻣﺎD
. V ﻓﻬﻮ ﻣﻠﻌﻮ1 ﺑﺬﻟﻚ ﻹﺣﻼ5+ *
ইমাম আহমদ ইEন হামব্ল রািহমাহুল্লাহেক এক ব-িক্ত সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল, েয েকান
নারীেক িবেয় কের, িকন্তু তার অন্তেরর িনয়ত হেচ্ছ স্তৰ্ীেক তার পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল করা, অথচ
নারী তার এ িনয়ত সম্পেকর্ জােন না7 িতিন বলেলন : েস িহল্লাকারী, যিদ েস এর দব্ারা হালাল করার
ইচ্ছা কের, তাহেল েস অিভশপ্ত7
অতএব েতামার জন- ৈবধ নয়, পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল করার িনয়েত এ নারীেক িবেয় করা7 এমন
করা কিবরা গুনা, এর দব্ারা িবেয় শুদ্ধ হেব না, বরং েযনা হেব7 আল্লাহর িনকট এর েথেক আমরা
পানাহ চাই7
শায়খ মুহাম্মদ সােলহ আল-মুনািজ্জদ
সূ তৰ্ :
ﺟﻮD 1 ﺳﺆ±ﻣﻮﻗﻊ ﻹﺳﻼ
www.islmaqa.com

ফেতায়া : (৪)
িহল্লা িবেয়র িনেষধাজ্ঞার হািদস ও িরফাআর স্তৰ্ীর হািদেসর ৈবপিরতব্ দূ রীকরণ এবং সামঞ্জস- িবধান7
পৰ্শ্ন : ইমাম আবু দাউদ তার সু নান গৰ্েন্থ বণর্না কেরন :
َ
."F ﻤﻟﺤﻠﻞD  " ﻟﻌﻦ ﷲ ﻤﻟﺤﻠﻞ1ﺳﻠﻢ ﻗﺎD  ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪV
নবী সাল্লাল্লাহু আলইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : “িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক আল্লাহ
তাআলা লানত কেরেছন”7
পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল করার িনয়েত নারীেক েয ব-িক্ত িবেয় কের, েস িহল্লাকারী7 আর যার জনিহল্লা করা হয়, েস হেচ্ছ পৰ্থম সব্ামী7 উকবা ইEন আেমর রািদআল্লাহু আনহু সূ েতৰ্ ইEন মাজাহ বণর্না
কেরন :
 ﻟﻌﻦ ﷲ. ﻫﻮ ﻤﻟﺤﻠﻞ:1ﻗﺎ.  ﷲ1ﺳﻮ+  ﺑﻰﻠ ﻳﺎ: ﻗﺎﻟﻮm+ " ﻻ ﺧﺮﺒ¨ﻢ ﺑﺎﺤﻛﻴﺲ ﻤﻟﺴﺘﻌﺎ:1ﺳﻠﻢ ﻗﺎD  ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪV
."F ﻤﻟﺤﻠﻞD ﻤﻟﺤﻠﻞ
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : আিম িক েতামােদর ভাড়া করা পাঠা সম্পেকর্ সংবাদ
েদব না ? তারা বলল : অবশ-ই, েহ আল্লাহর রাসূ ল, িতিন বলেলন : েস হেচ্ছ িহল্লাকারী7 িহল্লাকারী
ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক আল্লাহ অিভসম্পাত কেরেছন7
এ দু ই হািদস েথেক আমরা বুিঝ শিরআেতর দৃ িষ্টেত িহল্লা হারাম, িকন্তু এর িবপরীেত সু নান আবু
দাউেদ আেয়শা রািদআল্লাহু আনহা েথেক বিণর্ত রেয়েছ :
ً
ً
¤ ﻓﻬﻞ ﺠﻳﻮ3 ﻳﻮﻗﻌﻬﺎV ﺟﻼ ﺧﺮ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ+ ﺟﺖDﺟﺘﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﻓﺰﺘD¤ ﺟﻞ ﻃﻠﻖ+ ﺳﻠﻢ ُﺳﺌﻞ ﻋﻦD  ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪV
D ﻳﺬk ﺣF  ﻻ ﺤﺗﻞ:ﺳﻠﻢD  ﻓﺄﺟﺎ ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ: ﷲ ﻋﻨﻬﺎU+  ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺨﺋﺸﺔ..1Dﺟﻬﺎ ﻷD ﻟﺰ5 ﺗﻌﻮV
..k ﺨﻛﺎD ﻋﺴﻴﻠﺘﻪ  ﻟﺰDﺗﺬD ﻋﺴﻴﻠﺘﻬﺎ
নবী সাল্লাল্লাহু আলইিহ ওয়াসাল্লামেক এক ব-িক্ত সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেয়িছল, েয তার স্তৰ্ীেক িতন
তালাক িদেয়েছ, অতঃপর অপর ব-িক্ত তােক িবেয় কের সহবাস ব-তীতই তালাক েদয়, তার জন- িক
পৰ্থম সব্ামীর িনকট িফের যাওয়া ৈবধ ? আেয়শা রািদআল্লাহু আনহা বেলন : রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলইিহ ওয়াসাল্লাম জবাব েদন : েস হালাল হেব না, েয পযর্ন্ত না েস (িদব্তীয় সব্ামী) তার সহবােসর
সব্াদ গৰ্হণ কের এবং েস (স্তৰ্ী) তার (িদব্তীয় সব্ামীর) সহবােসর সব্াদ গৰ্হণ কের7
এ হািদস েথেক আমরা বুিঝ িহল্লা ৈবধ, তেব িদব্তীয় সব্ামীর তার সােথ সহবাস করা জরুরী7 এর
দব্ারা উভয় দিলেলর ৈবপরীতব্ িক স্পষ্ট হয় না ? পৰ্থম দু ই হািদস দব্ারা বুিঝ িহল্লাকারী ও যার জনিহল্লা করা হয় উভয় অিভশপ্ত, আর িদব্তীয় হািদেস েদিখ েয, এেত েকান সমস-া েনই7 এ িবষেয়
আপনােদর বক্তব- িক ?
উত্তর :
আল-হামদু িলল্লাহ
এসব হািদেসর মেধ- েকান ৈবপরীতব্ েনই, কারণ ব-িক্ত যখন িতন তালাক পৰ্াপ্তা নারীেক পৰ্থম সব্ামীর
জন- হালাল করার িনয়েত িবেয় কের, তখন এ িবেয় হারাম, এ িববাহকারীেক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম অিভসম্পাত কেরেছন7
আর েরফাআর স্তৰ্ীর হািদস, েসখােন উেল্লখ েনই েয, আPু র রহমান ইEন জুবােয়র তােক হালাল
করার িনয়েত িবেয় কেরেছন, অিধকন্তু হািদেসর বণর্না পৰ্মাণ কের েয, িতিন তােক আগৰ্হ ভের এবং
স্থায়ীভােব রাখার উেদ্দেশ-ই িবেয় কেরেছন, আর তার তলব করােতই িতিন তােক তালাক িদেয়
েদনিন, বরং েস তার পৰ্থম সব্ামীর িনকট িফের যাওয়ার ইচ্ছা ব-ক্ত কেরেছ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তােক বেল িদেয়েছন েয, িদব্তীয় সব্ামীর তার সােথ সহবাস না করা পযর্ন্ত, তার
জন- এটা ৈবধ হেব না, েস উেল্লখ কেরিছল িদব্তীয় সব্ামী তার সােথ সহবাস কেরিন7
েরফাআর স্তৰ্ীর হািদেসর িকছু শP :
ইমাম বুখাির ও মুসিলম বণর্না কেরন :
َ ْ ْ َ َ
َ ُ ; َ ; ; ِّ َ ُ ْ َ َ
َْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
ﷲ ; َﻋﻠﻴْ ِﻪ
ﻓﺎﻋﺔ ﻟﻘﺮ ِﻲﻇ ﺠ ِﻲﺒ ﺻﻰﻠ+ِ Pُ ﺎ ﻣ َﺮ
 )ﺟ: ﷲ ; ﻗﻨ َﻬﺎ
Uِ + ( ﻗﻦ ﺨﺋِﺸﺔÔÕÊÊ) ﻣﺴﻠﻢD (ÈÓÊÉ) + ﻛﺨﺎyD+
َ ََ
َ
ْ
َ
ْ
َْ ْ َ َ
َُ
َ
َ
ْ
َ َﻓ+ ﺖ ﻋﻨْ َﺪ
ْ
; َﺎﻋ َﺔ َﻓ َﻄﻠ; َﻘﻲﻨ ﻓَﺄَﺑ
ُ
ُ ُْ ْ َ ََ َ; ََ
َ
َ ﺖ َﻃ َﻼﻲﻗ ﻓ
; ﻟﺮﻤﺣﻦ ﻧ َﻦ
; ﺟﺖ ﻗﺒﺪD; ﺰﺘ
 ﺗﺮ ِﺟ ِﻲﻌV ﻳﺪﻳﻦ
ﺑ
ﻟﺰ
ِ  ) ﺗ ِﺮ: 1 ﻓﻘﺎ. ﺮﻴ
ِ
ِ ِ  ﻛﻨ: ﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖD
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َُ ; َ َ ََ َ َ
َ ُ
. (  ُﻋ َﺴﻴْﻠﺘَ ِﻚD َﻳﺬDَ 3 _ ُﻋ َﺴﻴْﻠﺘَ ُﻪD
ِ  ﺗﺬk ﺣ3  ﻻm ﻓﺎﻋﺔ+ِ ِ*ﻰﻟ
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আেয়শা রািদআল্লাহু আনহা েথেক ইমাম বুখাির ও ইমাম মুসিলম বণর্না কেরন : “বনু কুরাইজা
বংেশর িরফাআর স্তৰ্ী নবী সাল্লাল্লাহু আলইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট এেস বেল : আিম িরফাআর িনকট
িছলাম, েস আমােক িতন তালাক েদয়, অতঃপর আিম আPু র রহমান ইEন জুবােয়রেক িবেয় কির7
অতঃপর িতিন বেলন : তুিম িক িরফাআর কােছ িফের েযেত চাও ? না, েযেত পারেব না, যতক্ষণ না
তুিম তার সহবােসর সব্াদ গৰ্হণ কর এবং েস েতামার সহবােসর সব্াদ গৰ্হণ কের”7 বুখাির : (২৬৩৯),
মুসিলম : (১৪৩৩)
ইমাম মুসিলম বণর্না কেরন :
َ َ
َ ُ ْ ْ َ ََْ َ; ُ ٌ
ْ ٌ ُ َ َ; َ ْ َ َ
َ
َ َ ﻣ َﺮَﺗَ ُﻪ ﺛَ َﻼﺛًﺎ َﻓ
 ﻳَﺪﺧﻞV  ُﺟﻞ ﻋ ;ﻢ َﻃﻠﻘ َﻬﺎ ﻗﺒﻞ+َ  َﺟ َﻬﺎD; ﺰﺘ
ﺟﻞ+  ﻃﻠﻖ:  ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖU+ ( ﻗ ْﻦ َﺨﺋِﺸﺔÔÕÊÊ)  ﻣﺴﻠﻢD+D
ْ َ ُ
َ
َ ََ َ َ َ ;
ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ; َََ ْ َ ُ;َْ َ ُ ْ َ َ َََ َ
ْ َ ُ ; َ ; 1ﻮ
ﺳ+  ﻓﺴﺌِﻞ3 ﺟﻬﺎD ﻓﺰﺘV 1Dﺟﻬﺎ ﻷD¤ 5+ ﻓﺄ3 ﺑِﻬﺎ
 ﻵ ِﺧ ُﺮ ِﻣ ْﻦD ﻳَﺬk;  ) ﻻ َﺣ: 1 َﺳﻠ َﻢ ﻗ ْﻦ ﻟِﻚ ﻓﻘﺎDَ ﷲ ; َﻋﻠﻴ ِﻪ
ﷲ ﺻﻰﻠ
ِ
ُ َْ َ َ
َ
. ( 1D; ُﻋ َﺴﻴْﻠ ِﺘ َﻬﺎ َﻣﺎ  ﻷ
আেয়শা রািদআল্লাহু আনহা েথেক ইমাম মুসিলম বণর্না কেরন : “এক ব-িক্ত তার স্তৰ্ীেক িতন তালাক
েদয়, ফেল অপর ব-িক্ত তােক িবেয় কের সহবােসর পূ েবর্ই তালাক েদয়, অতঃপর পৰ্থম সব্ামী তােক
িফিরেয় িনেত চায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলইিহ ওয়াসাল্লামেক এ সম্পেকর্ িজজ্ঞাসা করা হেল িতিন বেলন :
না, যতক্ষণ না িদব্তীয় ব-িক্ত তার সব্াদ গৰ্হণ কের, েযমন পৰ্থম ব-িক্ত গৰ্হণ কেরেছ”7 মুসিলম :
(১৪৩৩)
এসব হািদেস উেল্লখ েনই েয, আPু র রহমান তােক িহল্লার িনয়েত িবেয় কেরেছন, বরং মিহলা িনেজই
তার পৰ্থম সব্ামীর িনকট িফের যাওয়ার ইচ্ছা ব-িক্ত কেরেছ7 মিহলার এ িনয়েতর কারেণ িবেয় িহল্লা
হেব না, েযেহতু তার হােত তালােকর অিধকার েনই7
শায়খুল ইসলাম ইEন তাইিময়া রিহমাহুল্লাহ বেলন :
“নারী যখন পৰ্থম সব্ামীর িনকট িফের যাওয়ার আগৰ্হ পৰ্কাশ কেরেছ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম তার জন- তা ৈবধ েরেখেছন, যখন িদব্তীয় সব্ামী তার সােথ সহবাস কের7 িতিন স্পষ্ট
বেলনিন মিহলার মেধ- এ িনয়ত পের সৃ িষ্ট হেয়েছ, না আেগ েথেকই িছল, এ দব্ারা বুঝা যায় উভয়
অবস্থায় নারী পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল7 কারণ নারীর অন্তের যিদ সব্ামীর মহবব্ত থােক, আর
এমতাবস্থায় েকান কারেণ েস তালােকর িশকার হয়, তাহেল অিধকাংশ সময় েস সব্ামীেক ভুলেত পাের
না, সব্ামীর অেনক স্মৃিতই তােক আেন্দািলত কের7 আর নারীরা সাধারণত তালাকেক খুব ঘৃ ণা কের
এবং অন-েদর সােথ সংসার করার চাইেত পূ েবর্র সব্ামীর িনকট িফের েযেতই পছন্দ কের”7 “আলফেতায়া আল-কুবরা” : (৬/৩০১)
ইEন আPু ল বারর রািহমাহুল্লাহ বেলন : “িরফাআর স্তৰ্ীেক সেম্মাধন কের রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : (ﻓﺎﻋﺔ+  ﺗﺮﺟﻲﻌ *ﻰﻟV “ )ﺗﺮﻳﺪﻳﻦতুিম িক িরফাআর িনকট িফের েযেত
চাও ?” এর দব্ারা বুঝা যায়, স্তৰ্ীর মেধ- পৰ্থম সব্ামীর িনকট িফের যাওয়ার ইচ্ছার কারেণ িববাহকারীর
সমস-া হেব না, এটা িহল্লার অথর্ও বহন কের না, েয িহল্লাকারী অিভশপ্ত”7 “আত-তামিহদ” :
(১৩/২২৭)
ইবনু ল কাইয়ূ ম রািহমাহুল্লাহ বেলেছন : “স্তৰ্ীর িনয়ত বা তার অিভভাবেকর িনয়ত িবেয়র মেধ- পৰ্ভাব
েফলেব না, বরং িদব্তীয় সব্ামীর িনয়তই এখােন কাযর্কর7 িদব্তীয় সব্ামী যিদ িহল্লার িনয়ত কের, তাহেল
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েস লানেতর উপযু ক্ত হেব, অতঃপর পৰ্থম সব্ামী লানেতর উপযু ক্ত হেব, যিদ এ বািতল িবেয়র মাধ-েম
তালাক পৰ্াপ্তা নারীেক িফিরেয় েনয়7 অতএব িদব্তীয় সব্ামী ও পৰ্থম সব্ামী যিদ নারী অথবা তার
অিভভাবেকর অন্তের িবদ-মান িহল্লার িনয়ত সম্পেকর্ না জােন, তাহেল িবেয়েত েকান সমস-া হেব না7
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িরফাআর স্তৰ্ী েথেক েজেনেছন, েস তার িনকট িফের েযেত
চায়, এ িনয়েতর কারেণ েযেত পারেব না িতিন বেলনিন, বরং সহবাস না হওয়ােক িতিন না যাওয়ার
কারণ িহেসেব উেল্লখ কেরেছন7 িতিন বেলেছন : “যতক্ষণ না তুিম তার সহবাস করার সব্াদ গৰ্হণ
কর এবং েস েতামার সহবাস করার সব্াদ গৰ্হণ কের”7 “ইলামুল মুআিক্কিয়ন” : (৪/৪৫-৪৬) আল্লাহ
ভাল জােনন7
শায়খ মুহাম্মদ সােলহ আল-মুনািজ্জদ
সূ তৰ্ :
ﺟﻮD 1 ﺳﺆ±ﻣﻮﻗﻊ ﻹﺳﻼ
www.islmaqa.com
ফেতায়া : (৫)
পৰ্থম সব্ামীর জন- ৈবধ হওয়ার িনয়েত িতন তালাক পৰ্াপ্তা নারীর িবেয় করার িবধান
পৰ্শ্ন : কেয়ক বছর আেগ আিম েবাকািম ও িনবুর্িদ্ধতার কাজ কের বেসিছ, িকছু িমথ-া ও অসতঅযু হােত আমরা শরিয় আদালত ও তার ফয়সালা েথেক দূ ের থািক7 তালােকর পর একিদন আিম ও
আমার স্তৰ্ী অনু ভব কির, আমরা আমােদর িনেজেদর ও সন্তানেদর ব-াপাের মস্ত বড় ভুল কের েফলিছ7
আমরা এমন েকান স্থান অবিশষ্ট রািখিন, েযখােন আমরা যায়িন, উেদ্দশ- িছল হয়েতা শরিয় েকান
পন্থায় আমরা উভেয় পুনরায় সব্ামী-স্তৰ্ী িহেসেব ঘর-সংসার সু েযাগ লাভ করব, িকন্তু আেলমেদর সবাই
বেলেছন, েতামরা সব্ামী-স্তৰ্ী িহেসেব িফের েযেত পারেব না, যতক্ষণ না েস অন- সব্ামীেক িবেয় কের
তার সােথ সহবাস কের, অতঃপর েস তােক তালাক েদয় অথবা আল্লাহ তােক মৃতু- েদন7 আিম এবং
েস পৰ্িতিদন েটিলেফােনর মাধ-েম সন্তানেদর ব-াপাের আেলাচনা কির7 েস যিদ আমার জন- হালাল
হওয়ার িনয়েত েকান ব-িক্তেক সমেঝাতা ব-তীত িবেয় কের, তেব আিম তার িনয়ত সম্পেকর্ জািন,
এটা িক ৈবধ হেব ? েস যখন সহবােসর পর তার িনকট তালাক তলব কের অথবা তার সােথ
সমেঝাতায় এেস িবেয় ভঙ্গ কের, েস িক আমার জন- ৈবধ হেব ? আমরা এখন িক করেত পাির, েযন
স্তৰ্ী তার সব্ামী ও িপৰ্য় ব-িক্তর িনকট িফের যায় এবং সন্তােনরা িফের যায় তােদর িপতার িনকট ?
উত্তর :
আল-হামদু িলল্লাহ
যখন সব্ামী তার স্তৰ্ীেক িতন তালাক েদয়, েস তার জন- হালাল হেব না, যতক্ষণ না অপর সব্ামীেক
িবেয় কের7 পছন্দ ও আগৰ্েহর িবেয় হেত হেব, িহল্লার িবেয় নয়, অতঃপর সব্ামী েথেক পৃথক হয়7
কারণ আল্লাহ তাআলা বেলন :

َ َ ََ; َ ْ َ
َ ْ ﺟﺎ ً َﻟDْ ¤َ  َﻳﻨْﻜ َﺢk;  ِﻣ ْﻦ َﻧ ْﻌ ُﺪ َﺣFُ َ ﺤﺗ ُّﻞ
. ÈÊËPﻛﻘﺮ
/
(yُ ﺮﻴ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV)ﻓ ِﺈ
ِ
17

“অতএব যিদ েস তােক তালাক েদয় তাহেল েস পুরুেষর জন- হালাল হেব না যতক্ষণ পযর্ন্ত িভন্ন
একজন সব্ামী েস গৰ্হণ না কের”7 সূ রা বাকারা : (২৩০)
ইমাম আবু দাউদ বণর্না কেরন :

َ َ ; َ ُ ْ َ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ َ
. 5D5  ﻲﻓ ﺳﻦﻨ ﺑﻮkﺻﺤﺤﻪ ﻷﻛﺎD . ( Fُ ﺤﻠﻞ
ﻟﻤD  ) ﻟﻌﻦ ﷲ ; ﻟﻤﺤﻠﻞ: 1ﺳﻠﻢ ﻗﺎD  ﺠﻲﺒ ﺻﻰﻠ ﷲ ﻋﻠﻴﻪV

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : “িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক আল্লাহ
তাআলা লানত কেরেছন”7 আবু দাউদ : হািদস নং : (২০৭৬)
এ িহল্লা যিদ হয় তালাকদাতা, স্তৰ্ী ও িহল্লাকারীর সমনব্েয়, তাহেল িবষয়িট স্পষ্ট, এটা হারাম, কিবরা
গুনার একিট7 অনু রূপ িহল্লাকারী যিদ অনু গৰ্হ ও দয়াপরবশ হেয় এর িনয়ত কের, তাহেলও জমহুর
ফুকাহােয় েকরােমর িনকট এ িহল্লা হারাম7
তেব তারা এ িবষেয় একমত হেত পােরনিন েয, যিদ নারী িহল্লার ইচ্ছা েগাপন েরেখ িদব্তীয় ব-িক্তেক
িবেয় কের, অতঃপর তােক তালাক িদেত বেল অথবা িববাহ ভেঙ্গর আহব্ান জানায়, েযন পৰ্থম সব্ামীর
িনকট েস িফের েযেত পাের7 একদল আহেল ইলম বেলেছন –যা হামব্িলেদর িবশুদ্ধ অিভমত এবং
হাসান ও ইবরািহম নখিয়রও অিভমত- এ িহল্লা হারাম, বােতিনভােব েস তার পৰ্থম সব্ামীর জনহালাল হেব না, অথর্াত্ তার মােঝ ও তার রেবর মােঝ এ িবেয় শুদ্ধ নয়, যিদও বািহ-ক দৃ িষ্টেত
িবচারেকর িনকট এ িবেয় শুদ্ধ7
অপর একদল আেলম বেলেছন তার িনয়ত েকান পৰ্ভাব েফলেব না, িদব্তীয় সব্ামী যিদ তােক তালাক
েদয়, পৰ্থম সব্ামীর জন- েস হালাল হেব7 মােলিক ও হামব্িলরা এ অিভমত গৰ্হণ কেরেছন7
িকন্তু পৰ্থম অিভমতই িবশুদ্ধ, কারণ তার এ কমর্ মূ লত শিরয়েতর হারাম িজিনসেক হালাল করার
জন- বাহানা মাতৰ্, কারণ শিরয়ত তােক পৰ্থম সব্ামীর িনকট েযেত িনেষধ কেরেছ, যতক্ষণ না িদব্তীয়
িবেয় পছন্দ ও স্থায়ীভােব ঘর-সংসার করার িনয়েত সংগিঠত হয়, সামিয়ক িবেয় যেথষ্ট নয় যার দব্ারা
েস পৰ্থম সব্ামীর িনকট িফের েযেত চায়, িদব্তীয়ত তার এ কমর্ িদব্তীয় সব্ামীেক েধাঁকা েদয়া ও তার
সােথ পৰ্তারণা করার শািমল এবং তােক ক্ষিতগৰ্স্ত করার পৰ্বল আশঙ্কা, কারণ হয়েতা েস তার েথেক
ছু টেত পারেব না, যতক্ষণ না তার জীবনেক িবিষেয় েদেব ও তার সােথ দু বর্-বহার করেব, অবেশেষ
েস তােক তালাক েদেব অথবা তার সােথ সমেঝাতা করেব7
শাইখুল ইসলাম ইEন তাইিময়াহ রািহমাহুল্লাহ বেলেছন : “হাসান, নখিয় ও অন-ান- ইমামগণ বেলন :
যিদ িতনজেনর েকউ িহল্লার িনয়ত কের, তাহেল তা িহল্লা িবেয়7 ইবনু ল মুসাইেয়-ব েথেকও অনু রূপ
বণর্না করা হয়7 ইবরািহম নখিয়র শP :
ﻻ ﺤﺗﻞD 3 ( ﻧﻪ ﺤﻣﻠﻞ ﻓﻨﺎﻜ ﻫﺬ ﻷﺧﺮﻴ ﺑﺎﻃﻞP ﻤﻟﺮD 3 k ﺨﻛﺎD ﻟﺰD 3 1D ﻷD )ﻟﺰ: * ﺎﻛﻧﺖ ﻧﻴﺔ ﺣﺪ ﺨﻛﻼﺛﺔ
. 1Dﻟﻸ
যিদ িতনজেনর েকউ (পৰ্থম সব্ামী অথবা িদব্তীয় সব্ামী অথবা নারী) িহল্লার িনয়ত কের, তাহেল িদব্তীয়
িবেয় শুদ্ধ হেব না, আর েস পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল হেব না7
এর কারণ : নারী যখন পুরুষেক িবেয় কের, অথচ েস পুরুেষর ব-াপাের আগৰ্হী নয়, তাহেল েস
আেগর ব-াখ-া অনু যায়ী িববাহকারী নয়, বরং েস আল্লাহর আয়ােতর সােথ উপহাসকারী ও আল্লাহর
িবধােনর সােথ তামাশাকারী, েস মূ লত পুরুষেক েধাঁকাদানকারী ও তার সােথ পৰ্তারণাকারী7 একা েস
যিদও িবেচ্ছেদর মািলক নয়, িকন্তু েস িবেচ্ছেদর কারণ ঘটােনার ইচ্ছা রােখ, যার দব্ারা তার কাযর্
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িসদ্ধ হয়, েযমন তার েথেক েখালা করার িনয়ত রােখ, তার ব-াপাের েস উদাসীনতা েদখােব, তােক
অপছন্দ করেব ও তার সােথ িবেদব্ষ েপাষণ করেব, যা সব্ামীেক পৰ্েরািচত করেব তার সােথ েখালা
অথবা তােক তালাক েদয়ার পৰ্িত, অিধকাংশ েক্ষেতৰ্ যা ঘেটও যায়, অতঃপর এর সােথ সব্ামীর অবাধহওয়ার ইচ্ছা করা, তার অপছেন্দর কাজ করা ও তার পছেন্দর কাজ পিরহার করা ইত-ািদ হারাম,
সাধারণত এসব িবষয় সব্ামী-স্তৰ্ীর মােঝ িবেচ্ছদ ঘিটেয় েদয়, অতএব তার এসব কমর্ শরিয় দৃ িষ্টেত
পৰ্কৃত িবেচ্ছেদর িনয়ত করার শািমল- যা হারাম7 আর যিদ েস হারাম কাজ করা বা ওয়ািজব ত-াগ
করার িনয়ত নাও কের, েস েতা সব্ামীেক চায় না, যার েথেক ধারণা হয় েস তার সােথ আল্লাহর িবধান
কােয়ম করেব না, উভেয়র িবেয়র উেদ্দশ-ও সফল হেব না, ফেল িবেচ্ছদ অিনবাযর্7 তাই নারীর
িনয়তও িদব্তীয় িবেয়েত পৰ্ভাব েফলেব7
আেরা এ জন- েয, িববাহ এমন এক বন্ধন, যা সব্ামী-স্তৰ্ীর মােঝ ভালবাসা ও মহবব্ত সৃ িষ্ট কের, েযমন
আল্লাহ তাআলা তার িকতােব উেল্লখ কেরেছন, যার উেদ্দশ- একতৰ্ সংসার করা ও দাম্পত- জীবন
যাপন করা, আর নারী যিদ িববােহর আকদ েথেকই সব্ামীর সােথ থাকা অপছন্দ কের এবং তার সােথ
িবেচ্ছদ চায়, তাহেল িববাহ িবশুদ্ধরূেপ সংগিঠত হল না, যার দব্ারা িবেয়র উেদ্দশ- হািসল হেত পাের7
আেরা এ জন- েয, আল্লাহ তাআলা বেলেছন :

َ ُ ُ َ ُ ْ َ ; َ ْ َ َ َََ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ ََ
(; ﷲ
ِ 5D ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV  ﻇﻨﺎV*ِ  ﻓﺮﺘﺟﻌﺎV )ﻓﻼ ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ

“তাহেল তােদর উভেয়র অপরাধ হেব না েয, তারা এেক অপেরর িনকট িফের আসেব, যিদ দৃ ঢ়
ধারণা রােখ েয, তারা আল্লাহর সীমােরখা কােয়ম রাখেত পারেব”7 সূ রা বাকারা : (২৩০)
একমাতৰ্ েস িবেয়ই ৈবধ, েযখােন আল্লাহর িবধান বাস্তবায়ন করার পৰ্বল ধারণা হয়, িকন্তু এ ধরেনর
নারী আল্লাহর িবধান কােয়ম করার ইচ্ছা রােখ না, কারণ সব্ামীর পৰ্িত স্তৰ্ীর নারািজই এ ধারণা েশষ
কের েদয়, অিধকন্তু নারী িববাহ দব্ারা সব্ামীর সু িবধা েভাগ কের, েযমন পুরুষ নারীর সু িবধা েভাগ
কের, আর নারী েযেহতু হালাল হওয়া ও পৰ্থম সব্ামীর িনকট িফের যাওয়ার িনয়েত িবেয় করেছ,
িদব্তীয় সব্ামীর সােথ সংসার করার িনয়েত নয়, তাহেল েস মূ লত িববাহ বা সব্ামী িহেসেব তােক ইচ্ছা
কেরিন7 অতএব িহল্লা রিহত করণ ও তার পথ বন্ধ করার িবধান েমাতােবক এ িবেয় শুদ্ধ হেব না”7
“ফােতায়া আল-কুবরা” : (৬/২৯৮)
এসব কারেণই শায়খুল ইসলাম উেল্লখ কেরেছন, হামব্িলেদর বৃ হত্ একিট জামােতর অিভমত হেচ্ছ,
নারী যিদ িহল্লার ইচ্ছা কের, তাহেল েস পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল হেব না7
“মাতােলেব উিলননু হা” (৫/১২৭) গৰ্েন্থ আেছ : “যার হােত িবেচ্ছেদর ক্ষমতা েনই, তার িনয়েতর
েকান মূ ল- েনই... অতএব স্তৰ্ী বা তার অিভভাবেকর িনয়েতর েকান পৰ্ভাব পড়েব না, কারণ তােদর
হােত িবেচ্ছেদর ক্ষমতা েনই7 “ইলামুল মুআিক্কিয়ন” গৰ্েন্থ আেছ : এর পৰ্মাণ হেচ্ছ রাসূ লুল্লাহ
َ َﻓ+  ﺗَ ْﺮﺟﻲﻌ * َﻰﻟVْ َ ﻳﻦ
َ  )َﺗُﺮﻳﺪ. “তুিম িক িরফাআর িনকট িফের
সাল্লাল্লাহু আলাইিহস সালােমর বাণী : (ﺎﻋﺔ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
েযেত চাও ?” ইমাম আহমদ বেলন : েস িহল্লার িনয়ত কেরিছল, িকন্তু নারীর িনয়েতর েকান মূ লেনই, কারণ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : ( F ﻤﻟﺤﻠﻞD  ) ﻟﻌﻦ ﷲ ﻤﻟﺤﻠﻞ.
“িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক আল্লাহ তাআলা লানত কেরেছন”7 এখােন নারীর
িকছু ই নয়7 িকন্তু আমােদর এক দল সাথী বেলেছন, এর দব্ারা স্তৰ্ী হালাল হেব না, আর এটাই িবশুদ্ধ
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অিভমত”7 আেরা েদখুন : “আল-মুগিন” : (৭/১৩৯), “কাশশাফুল িকনা” : (৫/৯৬), “হািশয়াতুদ
দু সুিক” : (২/২৫৮), “ইলামুল মুআিক্কিয়ন” : (৪/৩৬)
শায়খ ইEন উসাইিমন রািহমাহুল্লাহ বেলেছন : “নারী যিদ িহল্লার িনয়ত কের, অতঃপর পৰ্থম সব্ামীর
জন- হালাল হওয়ার উেদ্দেশ- িদব্তীয় িবেয়েত রািজ হয় ? েলখেকর স্পষ্ট বক্তব- বেল নারীর িনয়েতর
েকান মূ ল- েনই, এর কারণ তার হােত িকছু ই েনই, িদব্তীয় সব্ামী তােক তালাক েদেব না, েযেহতু েস
পছেন্দর কারেণই িবেয় কেরেছ, অতএব তার ঘাের এর েকান পৰ্ভাব পড়েব না, অনু রূপ নারীর
অিভভাবেকর িনয়েতর িবষয়7 এ জন-ই কতক মুফিতর বাক- নীিতর মযর্াদা গৰ্হণ কেরেছ, : েযমন
যার হােত িবেচ্ছেদর ক্ষমতা েনই, তার িনয়েতর েকান মূ ল- েনই7 এ িহেসেব নারী ও তার
অিভভাবেকর িনয়েতর কারেণ িবেয়েত েকান পৰ্ভাব পড়েব না, কারণ তােদর হােত িবেচ্ছেদর ক্ষমতা
েনই7
কতক আেলম বেলেছন : নারী ও তার অিভভাবেকর িনয়ত সব্ামীর িনয়ত অনু রূপ7 তারা েমেন
িনেয়েছন েয, তােদর হােত িবেচ্ছেদর ক্ষমতা েনই, িকন্তু তারা বেলেছন : তােদর সু েযাগ রেয়েছ, তারা
িববাহ ভেঙ্গর েচষ্টা করেব, েযমন সব্ামীর উপর িবরুিক্তর সৃ িষ্ট করেব, েযন েস তােক তালাক েদয়,
অথবা তােক অেথর্র পৰ্েলাভন েদখােব, িববাহ মূ লত সব্ামী-স্তৰ্ীর মােঝ একিট বন্ধন ও চুিক্ত, যিদ সব্ামীর
িনয়ত পৰ্ভাব সৃ িষ্টকারী হয়, তাহেল অবশ-ই নারীর িনয়ত পৰ্ভাব সৃ িষ্ট করেব7
আমােদর কােছ সতব্া িতনিট : সব্ামী, স্তৰ্ী ও অিভভাবক7 িবশুদ্ধ মেত এ িতন জেনর েকউ িহল্লার িনয়ত
করেল িববাহ বািতল বেল গণ- হেব, েযেহতু রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসালল্লাম বেলেছন :
( ﺑﺎﺠﻴﺎ1“ )*ﻧﻤﺎ ﻷﻋﻤﺎিনশ্চয় কেমর্র িভিত্ত হেচ্ছ িনয়েতর উপর”7 যখন আকদ হেয়েছ, তখন
অিভভাবক েযমন স্থায়ী িবেয়র িনয়ত কেরিন, অনু রূপ নারীও7
যিদ েকউ বেল : িরফাআর স্তৰ্ী আPু র রহমান ইEন জুবােয়র রা.-েক িবেয় কের রাসূ লুল্লাহু সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট অিভেযাগ েপশ কের, তার সােথ যা আেছ, তা কাপেড়র আঁচেলর ন-ায়7
َ َﻓ+  ﺗَ ْﺮﺟﻲﻌ * َﻰﻟVْ َ ﻳﻦ
َ  )َﺗُﺮﻳﺪ3, “তুিম িক িরফাআর িনকট িফের েযেত চাও ? েস
িতিন তােক বেলন : (ﺎﻋﺔ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
বেল : হ-াঁ, এ েথেকও িক বুঝা যায় না, নারীর িনয়েতর েকান পৰ্ভাব েনই ? আমরা বলব : িরফাআর
স্তৰ্ীর এ ইচ্ছা কখন েথেক, িবেয়র আগ েথেক, না িদব্তীয় সব্ামীর মেধ- এ েদাষ েদখার পর েথেক ?
স্পষ্টত বুেঝ আেস, েদাষ েদখার পর েথেকই, কারণ আPু ল্লাহেক িবেয় করা ও তার সােথ সহবাস
করার েক্ষেতৰ্ তার েকান আপিত্ত িছল না, িকন্তু েস যখন অিভেযাগ িনেয় এেসেছ, এ েথেক স্পষ্টত
বুেঝ আেস েয, যিদ তার মেধ- েস এ েদাষ না েদখত, তাহেল েস অিভেযাগ িনেয় আসত না7 আল্লাহ
ভাল জােনন7 এ হািদেস আেরা সম্ভাবনা িবদ-মান”7 “আশ-শরহুল মুমিত” : (১২/১৭৭) আল্লাহ ভাল
জােনন7
শায়খ মুহাম্মদ সােলহ আল-মুনািজ্জদ
সূ তৰ্ :
ﺟﻮD 1 ﺳﺆ±ﻣﻮﻗﻊ ﻹﺳﻼ
www.islmaqa.com
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ফেতায়া : (৬)
তালাকদাতা তার স্তৰ্ীেক িকভােব িফিরেয় আনেব
পৰ্শ্ন :
সাধারণত িববােহর সময় েয েকান ব-িক্ত তার িপতা-মাতার সম্মিত পৰ্েয়াজন েবাধ কের, িকন্তু সব্ামীস্তৰ্ী যিদ পৃথক হেয় যায়, এখন আবার তারা দু ’জেন িমিলত হেত ইচ্ছা কের, তাহেলও িক তােদর
পিরবােরর সম্মিত এবং পূ েবর্র সকল আনু ষ্ঠািনকতা পুেরা করা জরুরী ?
উত্তর :
আল-হামদু িলল্লাহ
সব্ামী যখন তার স্তৰ্ীেক তালাক েদয়, আর এ তালাক যিদ পৰ্থম অথবা িদব্তীয় হয় এবং স্তৰ্ীর ইদ্দত
এখেনা েশষ না হয়, (েযমন তার বাচ্চা পৰ্সব করা, যিদ তালাক অবস্থায় গভর্বতী থােক, অথবা তার
িতন ঋতু অিতবািহত হওয়া) তাহেল তার স্তৰ্ীেক কথার দব্ারাই রুজআত তথা িফিরেয় েনয়া সম্ভব,
েযমন বলা : আিম েতামােক রুজআত কের িনলাম তথা িফিরেয় িনলাম অথবা আিম েতামােক েরেখ
িদলাম, তাহেল রুজআত হেয় যােব, অথবা েকান কােজর দব্ারা রুজআত উেদ্দশ- করা, েযমন
রুজআেতর উেদ্দেশ- সহবাস করা, তাহেলও রুজআত শুদ্ধ7
এ েক্ষেতৰ্ সু ন্নত হেচ্ছ রুজআেতর জন- সাক্ষী রাখা, েযমন দু ’জন ব-িক্তেক তার রুজআত সম্পেকর্
জানােনা আল্লাহ তাআলার বাণী অনু সাের, আল্লাহ তাআলা বেলন :
َ ُ َْ
ْ َ ُ ُ َ َْ
ْ َ ُ ُ ََْ َُ َ َ ََْ َ َ
ُ ْ ْ
3 È ﻣﻦ ﻵﻳﺔ: ِﻣﻨﻜ ْﻢ ( ﻟﻄﻼ1ٍ  ْ َﻋﺪDَ  Dﺷ ِﻬﺪDَ ÅD
ٍ ﻗﻮﻫ ;ﻦ ﺑِﻤﻌ ُﺮ+ﺎ
ٍ )ﻓ ِﺈ ﺑﻠﻐ َﻦ ﺟﻠﻬ ;ﻦ ﻓﺄﻣ ِﺴﻜﻮﻫ ;ﻦ ﺑِﻤﻌ ُﺮ
ِ  ﻓD ÅD
“অতঃপর যখন তারা তােদর ইদ্দেতর েশষ সীমায় েপঁৗছেব, তখন েতামরা তােদর ন-ায়ানু গ পন্থায়
েরেখ েদেব অথবা ন-ায়ানু গ পন্থায় তােদর পিরত-াগ করেব এবং েতামােদর মধ- েথেক ন-ায়পরায়ন
দু ইজনেক সাক্ষী বানােব”7 তালাক : (২)
আর যিদ স্তৰ্ী এক তালােকর পর অথবা দু ই তালােকর পর ইদ্দত েশষ কের েফেল, তাহেল নতুন
কের আকদ করা জরুরী, এ েক্ষেতৰ্ েস অন-ান- পুরুেষর ন-ায়, েমেয়র অিভভাবক বা সব্য়ং েমেয়েক
পৰ্স্তাব েদেব, যখন েমেয় ও তার অিভভাবক সম্মত হয় এবং েমাহেরর পৰ্িত সন্তুিষ্ট েপাষণ কের,
তখন দু ই জন সাক্ষীর উপিস্থিতেত আকদ সম্পন্ন করেত হেব7
আর যিদ িতন তালাক েদয়, তাহেল এ স্তৰ্ী তার উপর হারাম, যতক্ষণ না শিরয়ত সম্মতভােব স্তৰ্ী অনসব্ামীেক িবেয় কের এবং তার সােথ সহবােস িলপ্ত হয়, অতঃপর তালাক বা মৃতু-র কারেণ তার েথেক
আলাদা হয়7 আল্লাহ তাআলা বেলন :

َ ََ ََ; َ ْ َ
َ ْ  ًﺟﺎ َﻟDْ ¤َ  َﻳﻨْﻜ َﺢk;  ِﻣ ْﻦ َﻧ ْﻌ ُﺪ َﺣFُ َ ﺤﺗ ُّﻞ
3 ÈÊËPﻛﻘﺮ
/
( yُ ﺮﻴ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV) ﻓ ِﺈ
ِ

“অতএব যিদ েস তােক তালাক েদয় তাহেল েস পুরুেষর জন- হালাল হেব না যতক্ষণ পযর্ন্ত িভন্ন
একজন সব্ামী েস গৰ্হণ না কের”7 সূ রা বাকারা : (২৩০)
তেব েকান ব-িক্তর সােথ এমনভােব চুিক্তেত আবদ্ধ হওয়া ৈবধ নয় েয, তােক িবেয় কের তালাক িদেয়
েদেব, এটা গিহর্ত ও কিবরা গুনা, এ িবেয়র কারেণ স্তৰ্ী পূ েবর্র সব্ামীর জন- হালাল হেব না, বরং
িহল্লাকারী ও যার জন- িহল্লা করা হয় উভয়েক আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম লানত
কেরেছন7
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েদখুন : িকতাব ফেতায়াত তালাক : (১/১৯৫-২১০), শায়ক আPু ল আিজজ িবন বাজ রহ. রিচত7

মুসলমান মাতৰ্ই েয েকান িবষেয় জানেত চাই আল্লাহর ফয়সালা, আল্লাহ কুরআেন িক বেলেছন,
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার ব-াখ-া িকরূপ িদেয়েছন এবং সাহাবােয় েকরাম ও তােদর
পরবতর্ী মনীষীেদর বক্তব- ও মতামত িক ? তাই এখােন তালাক সংকৰ্ান্ত দু ইিট আয়াত অনু বাদ ও
তাফিসরসহ উেল্লখ করিছ, েযন পাঠকবৃ ন্দ কুরআেনর মূ ল বক্তব- আত্মস্থ করেত ও যথাযথ বুঝেত
সক্ষম েহান7
;َ َ ََ ْ َ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ
ُ ;
ْ َ ُ َْ
ٌ َ ْ َ َﻼ َﻣ ;ﺮﺗ
َ ْ ٌ ْ َ  ﺗDْ َ ÅD ﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮÃﺎ
 ﺨﻳﺎﻓﺎ ﻛﻻV ﺗﻴﺘُ ُﻤﻮﻫ ;ﻦ ﺷﻴﺌًﺎ *ِﻻs  ِﻣ ;ﻤﺎD ﺗﺄﺧﺬV ﺤﻳﻞ ﻟﻜ ْﻢ
ﻟﻄ
ِ ﻻD Vﺎ
ٍ
ٍ ﺮﺴﻳﺢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ
ِ
ِ  ﻓ ِﺈﻣﺴVﺎ
ِ
;َ ْ ُْ ْ َ
ْ ََْ َ َ َْ َ َ َ ُ َ
َ ََُْ َ ; ُ ُ ُ َ ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ َﻣﻦDَ ﻫﺎD
َ
َ
ُ
ُ
ﷲ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ
ِ 5Dﷲ ; ﻓﻼ ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ِﻓﻴﻤﺎ ﻓﺘﺪ ﺑِ ِﻪ ﺗِﻠﻚ ﺣﺪ
ِ 5D ِﺧﻔﺘﻢ ﻛﻻ ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪVﷲ ; ﻓ ِﺈ
ِ 5Dﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪ
َ َ ; ْ َ َ ْ َ ً ْ َ َ ْ َ ; َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ ; َ ْ َ
َ ُ ;
ُ َ َ َُ
َ ُ ُ ; َََ
 َﻃﻠﻘ َﻬﺎ ﻓﻼV ﻓ ِﺈyُ ﺮﻴ
ﺟﺎ ﻟD¤ ﻜﺢ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV( ﻓ ِﺈÈÈÉ) Vﺤِﻚ ﻫ ُﻢ ﻟﻈﺎﻟِﻤﻮDﷲ ; ﻓﺄ
ِ  ﻳﻨk ِﻣﻦ ﻧﻌﺪ ﺣF ﺤﺗﻞ
ِ 5Dﻓﺘﻌﺪ ﺣﺪ
َ ََْ َ
ُ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ ; َ ْ َ َ َََ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ
.P ﻛﻘﺮP+( ﺳﻮÈÊË) Vٍ ﻓﻌﻠ ُﻤﻮ±ﷲ ; ﻳُﺒَﻴِّﻨُ َﻬﺎ ِﻟﻘ ْﻮ
ِ 5Dﺗِﻠﻚ ﺣﺪDَ ; ﷲ
ِ 5D ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV  ﻇﻨﺎV*ِ  ﻓﺮﺘﺟﻌﺎV ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ
(২২৯) তালাক দু ’বার7 অতঃপর িবিধ েমাতােবক েরেখ েদেব িকংবা সু ন্দরভােব েছেড় েদেব7 আর
েতামােদর জন- হালাল নয় েয, েতামরা তােদরেক যা িদেয়ছ, তা েথেক িকছু িনেয় েনেব7 তেব উভেয়
যিদ আশঙ্কা কের েয, আল্লাহর সীমােরখায় তারা অবস্থান করেত পারেব না7 সু তরাং েতামরা যিদ
আশঙ্কা কর েয, তারা আল্লাহর সীমােরখা কােয়ম রাখেত পারেব না তাহেল স্তৰ্ী যা িদেয় িনজেক মুক্ত
কের েনেব তােত েকান সমস-া েনই7 এটা আল্লাহর সীমােরখা7 সু তরাং েতামরা তা লঙ্ঘন কেরা না7
আর েয আল্লাহর সীমােরখাসমূ হ লঙ্ঘন কের, বস্তুত তারাই যািলম7 (২৩০) অতএব যিদ েস তােক
তালাক েদয় তাহেল েস পুরুেষর জন- হালাল হেব না যতক্ষণ পযর্ন্ত িভন্ন একজন সব্ামী েস গৰ্হণ না
কের7 অতঃপর েস (সব্ামী) যিদ তােক তালাক েদয়, তাহেল তােদর উভেয়র অপরাধ হেব না েয,
তারা এেক অপেরর িনকট িফের আসেব, যিদ দৃ ঢ় ধারণা রােখ েয, তারা আল্লাহর সীমােরখা কােয়ম
রাখেত পারেব7 আর এটা আল্লাহর সীমােরখা, িতিন তা এমন সম্পৰ্দােয়র জন- স্পষ্ট কের েদন, যারা
জােন7 সূ রা বাকারা : (২২৯-২৩০)
এ আয়াত দু ’িটর তাফিসর :
তাফিসর ইEন কািসর :
তাফিসের ইEন কািসের এর ব-াখ-ায় বলা হয় : ইসলােমর পূ বর্ যু েগ পৰ্থা িছল, সব্ামী যত ইচ্ছা স্তৰ্ীেক
তালাক িদত আর ইদ্দেতর মেধ- িফিরেয় িনত, ফেল স্তৰ্ীগণ সংকটপূ ণর্ অবস্থায় পিতত হেয়িছল7 সব্ামী
তােদরেক তালাক িদত এবং ইদ্দত অিতকৰ্ান্ত হওয়ার িনকটবতর্ী হেতই িফিরেয় িনত, পুনরায় তালাক
িদত7 কােজই স্তৰ্ীেদর জীবন দু িবর্ষহ হেয় উেঠিছল, ফেল ইসলাম তালােকর সীমা িনধর্ারণ কের েদয়
েয, এভােব মাতৰ্ দু ’িট তালাক িদেত পারেব, তৃতীয় তালােকর পর িফিরেয় েনয়ার আর েকান অিধকার
থাকেব না সব্ামীর7 ‘সু নােন আবু দাউেদ’ এ অধ-ােয় রেয়েছ েয, িতন তালােকর পর স্তৰ্ীেক িফিরেয়
েনয়ার িবধান রিহত হেয় েগেছ7
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‘মুসনােদ ইEন আিব হািতম’ গৰ্েন্থ রেয়েছ : এক ব-িক্ত িনজ স্তৰ্ীেক বেল : আিম েতামােক রাখবও না
আবার েছেড়ও েদব না7 স্তৰ্ী বেল : িকভােব ? েস বেল : েতামােক তালাক েদব এবং ইদ্দত েশষ
হওয়ার সময় হেলই িফিরেয় েনব, আবার তালাক েদব এবং ইদ্দত েশষ হওয়ার পূ েবর্ই িফিরেয় েনব,
এরূপ করেতই থাকব7 েলাকিটর স্তৰ্ী রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর দারবাের িগেয় এ
দু ঃেখর কথা বণর্না কের, তখন এ আয়াত নািযল হয়7 অন- একিট বণর্নায় রেয়েছ েয, এই আয়াতিট
অবতীণর্ হওয়ার পর ঐ েলােকরা তালােকর পৰ্িত লক্ষ- রাখেত আরম্ভ কের এবং শুধের যায়7 তৃতীয়
তালােকর পর স্তৰ্ীেক িফিরেয় েনয়ার সব্ামীর েকান অিধকার থাকল না এবং তােদরেক বলা হল দু ই
তালাক পযর্ন্ত েতামােদর অিধকার রেয়েছ, এর মেধ- সংেশাধেনর উেদ্দেশ- েতামরা েতামােদর
স্তৰ্ীেদরেক িফিরেয িনেত পারেব, যিদ তারা ইদ্দেতর মেধ- থােক7 েতামােদর এও অিধকার রেয়েছ েয,
েতামরা তােদর ইদ্দত অিতকৰ্ান্ত হেত েদেব, তােদরেক িফিরেয় েনেব না, েযন তারা নতুনভােব িবেয়র
েযাগ- হয়7 আর যিদ তৃতীয় তালাক েদবার ইেচ্ছ কর তেব সত্ভােব তালাক েদেব, তােদরেক েকান
হক নষ্ট করেব না, তােদর উপর অত-াচার করেব না এবং তােদর েকান ক্ষিত করেব না7
এক ব-িক্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িজেজ্ঞস কের, েহ আল্লাহর রাসূ ল, এ আয়ােত
ٌ  ﺗ َ ْﺮﺴDْ َ
َ ﻳﺢ ﺑﺈ ْﺣ
দু ই তালােকর কথা েতা িবদ-মান, িকন্তু তৃতীয় তালাক েকাথায় ? তখন িতিন বেলন : Vﺎ
ﺴ
ٍ
ِِ ِ
অথর্াত্ ‘সত্ভােব পিরত-াগ করা’7 এটাই িতন তালাক7 আর যিদ সব্ামী-স্তৰ্ীর মেধ- মতাৈনক- েবেড় যায়
এবং স্তৰ্ী সব্ামীর পৰ্িত সন্তুষ্ট না থােক ও তার হক আদায় না কের, এরূপ অবস্থায় যিদ েস তার
সব্ামীেক িকছু (িফিদয়া) পৰ্দান করত তালাক গৰ্হণ কের, তেব তার েদয়া এবং সব্ামীর িফিদয়া েনয়ায়
েকান পাপ েনই7 এটাও মেন রাখার িবষয় েয, যিদ স্তৰ্ী িবনা কারেণ তার সব্ীমার িনকট ‘েখালা’
তালাক পৰ্াথর্না কের তেব েস অত-ন্ত পাপী হেব7 ‘জােমউত িতরিমিজ’ ও অন-ান- হািদস গৰ্েন্থ রেয়েছ,
েয স্তৰ্ী িবনা কারেণ তার সব্ামীর িনকট তালাক পৰ্াথর্না কের তার উপর েবেহশেতর সু গিন্ধও হারাম7
আর একিট বণর্নায় রেয়েছ, অথচ েবেহশেতর সু গিন্ধ চিল্লশ বছেরর দূ রতব্ হেতও এেস থােক7 পূ বর্াপর
আেলমেদর একিট বড় জামাত বেলেছন : ‘েখালা শুধু ঐ অবস্থায় ৈবধ যখন অবাধ-তা ও নাফরমািন
স্তৰ্ীর পক্ষ েথেক হয়, েস সময় সব্ামী মুিক্তপণ িনেয় ঐ স্তৰ্ীেক পৃথক কের িদেত পাের, েযমন
কুরআেনর এ আয়ােত রেয়েছ, এ ছাড়া অন- েকান অবস্থায় ‘েখালা’ ৈবধ নয়7 এমনিক ইমাম মােলক
রহ. বেলেছন : ‘যিদ স্তৰ্ীেক কষ্ট িদেয় এবং তার িকছু হক নষ্ট কের স্তৰ্ীেক বাধ- করত সব্ামী তার
েথেক িকছু গৰ্হণ কের, তেব তা িফিরেয় েদয়া ওয়ািজব’7 ইমাম শািফিয় রহ. বেলন : মত িবেরােধর
সময় যখন িকছু গৰ্হণ কের তালাক েদয়া ৈবধ, তখন ঐক-মেতর সময় িকছু গৰ্হণ কের তালাক
েদয়ােত েদােষর েকান কারণ েনই7
ইমাম আবু হািনফা রহ. ও তার সাথীেদর উিক্ত এই েয, যিদ অন-ায় ও তৰ্ুিট স্তৰ্ীর পক্ষ হেত হয় তেব
সব্ামী তােক যা িদেয়েছ তা (িফিদয়া িহেসেব) িফিরেয় েনয়া তার জেন- ৈবধ, িকন্তু তার েচেয় েবশী
েনয়া জােয়জ নয়7 আর বাড়াবািড় যিদ পুরুেষর পক্ষ েথেক হয়, তেব তার জন- েকান িকছু গৰ্হণ
করা ৈবধ নয়7 ইমাম আহমদ রহ., উবাইদ, ইসহাক ও রাহওেয়হ রহ. বেলন েয, সব্ামীর জেন- তার
পৰ্দত্ত বস্তু হেত অিতিরক্ত েনয়া েকান কৰ্েমই ৈবধ নয়7 “তাফিসর ইEন কািসর” : সূ রা বাকারা
আয়াত : (২৯-৩০), সংিক্ষপ্ত অনু বাদ7
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তাফিসর ইEন আিব হােতম :
;َ َ ََ ْ َ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ
ْ َ ُ َْ
ٌ َ ْ َ َ;َ ُ ;
َ ْ ٌ ْ َ  ﺗDْ َ ÅD ﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮÃﺎ
 ﺨﻳﺎﻓﺎ ﻛﻻV ﺗﻴﺘُ ُﻤﻮﻫ ;ﻦ ﺷﻴﺌًﺎ *ِﻻs  ِﻣ ;ﻤﺎD ﺗﺄﺧﺬV ﺤﻳﻞ ﻟﻜ ْﻢ
ِ ﻻD Vﺎ
ٍ
ٍ ﺮﺴﻳﺢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ
ِ ﻟﻄﻼ ﻣﺮﺗ
ِ  ﻓ ِﺈﻣﺴVﺎ
ِ
ْ ََْ َ َ َْ َ َ َ ُ َ
َ ََُْ َ
ُ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ ُ ;َ ْ ُْ ْ َ
َ ُ ُ َ ُ
ْ َﻣﻦDَ ﻫﺎD
ﷲ ; ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ
ِ 5Dﷲ ; ﻓﻼ ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ِﻓﻴﻤﺎ ﻓﺘﺪ ﺑِ ِﻪ ﺗِﻠﻚ ﺣﺪ
ِ 5D ِﺧﻔﺘﻢ ﻛﻻ ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪVﷲ ; ﻓ ِﺈ
ِ 5Dﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪ
َ َ ; ْ َ َ ْ َ ً ْ َ َ ْ َ ; َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ ; َ ْ َ
َ ُ ;
ُ َ َ َُ
َ ُ ُ ; َََ
 َﻃﻠﻘ َﻬﺎ ﻓﻼV ﻓ ِﺈyُ ﺮﻴ
ﺟﺎ ﻟD¤ ﻜﺢ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV( ﻓ ِﺈÈÈÉ) Vﺤِﻚ ﻫ ُﻢ ﻟﻈﺎﻟِﻤﻮDﷲ ; ﻓﺄ
ِ 5Dﻓﺘﻌﺪ ﺣﺪ
ِ  ﻳﻨk ِﻣﻦ ﻧﻌﺪ ﺣF ﺤﺗﻞ
َ ََْ َ ُ
ُ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ ; َ ْ َ َ َََ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ
.P ﻛﻘﺮP+( ﺳﻮÈÊË) Vٍ ﻓﻌﻠ ُﻤﻮ±ﷲ ; ﻳُﺒَﻴِّﻨ َﻬﺎ ِﻟﻘ ْﻮ
ِ 5Dﺗِﻠﻚ ﺣﺪDَ ; ﷲ
ِ 5D ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV  ﻇﻨﺎV*ِ  ﻓﺮﺘﺟﻌﺎV ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ
ٌ َ ْ َ َ;َ ُ ;
َ ْ ٌ ْ َ  ﺗDْ َ ÅD ﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮÃﺎ
Vﺎ
ٍ
ٍ ﺮﺴﻳﺢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ
ِ { ﻟﻄﻼ ﻣﺮﺗতালাক দু ’বার, অতঃপর িবিধ েমাতােবক েরেখ েদেব
ِ  ﻓ ِﺈﻣﺴVﺎ
ِ
িকংবা সু ন্দরভােব েছেড় েদেব7} এর ব-াখ-ায় ইEন আবব্াস রািদআল্লাহু বেলন : ব-িক্ত যখন তার
স্তৰ্ীেক দু ই তালাক েদয়, তৃতীয় তালােকর ব-াপাের তার উিচত আল্লাহেক ভয় করা, হয়েতা তােক
সু ন্দরভােব েরেখ েদেব, তার সােথ সু ন্দর ব-বহার করেব, অথবা তােক সু ন্দরভােব পিরত-াগ করেব,
তার অিধকার েথেক তােক বিঞ্চত িকংবা তার উপর যু লম করেব না7 সাহািব ‘আবু রািজন’
রািদআল্লাহ বেলন : এক ব-িক্ত রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসালােমর িনকট এেস বেল, েহ
ُ ;
ٌ َ ْ َ َﻼ َﻣ ;ﺮﺗ
َ ْ ٌ ْ َ  ﺗDْ َ ÅD ﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮÃﺎ
আল্লাহর রাসূ ল, আল্লাহ েতা বেলেছন : Vﺎ
{ ﻟﻄতালাক দু ’বার,
ٍ
ٍ ﺮﺴﻳﺢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ
ِ
ِ  ﻓ ِﺈﻣﺴVﺎ
ِ
অতঃপর িবিধ েমাতােবক েরেখ েদেব িকংবা সু ন্দরভােব েছেড় েদেব7} িকন্তু তৃতীয় তালাক েকাথায় ?
ٌ ْ َ  ﺗDْ َ
َ ْ ُ ْ ;{ "ﻟﺘসু ন্দরভােব েছেড় েদয়া7} মুফািসসর সু িদ্দ বেলন : Vﻳﺢ ﺑﺈ ْﺣ َﺴﺎ
িতিন বেলন : Vﺎ
ٍ ﺮﺴﻳﺢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ
ٍ
ِ ِ ﺮﺴ
ِ
ِ
{অথবা সু ন্দরভােব েছেড় েদয়া7} অথর্াত্ তার অিধকার তােক বুিঝেয় েদয়া, তােক কষ্ট ও গািল না
েদয়া7
ইকিরমা রহ. ও হাসান রহ. বেলন : {ইসলাম পূ েবর্ ও ইসলােমর পৰ্াথিমক যু েগ} সব্ামীরা তােদর
স্তৰ্ীেদর েদয়া েমাহরানা ও অন-ান- সম্পদ েভাগ করত, এেত তারা িনেজেদর েকান অপরাধ েবাধ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ
ْ َ ُ َْ
করত না, অতঃপর আল্লাহ তাআলা নািযল কেরন, ﺗﻴﺘُ ُﻤﻮﻫ ;ﻦ ﺷﻴﺌًﺎs  ِﻣ ;ﻤﺎD ﺗﺄﺧﺬV ﺤﻳﻞ ﻟﻜ ْﻢ
ِ ﻻD {আর
েতামােদর জন- হালাল নয় েয, েতামরা তােদরেক যা িদেয়ছ, তা েথেক িকছু িনেয় েনেব7} এরপর
স্তৰ্ীেদর সম্পদ তােদর অনু মিত ও সন্তুিষ্ট ব-তীত সব্ামীেদর ভক্ষণ করা ৈবধ নয়7
َ َ َُ َ
ْ ْ َ
َ ُ ُ َ ُ ;َ ْ ُْ ْ َ
ﻴﻤﺎ ﻓﺘَ َﺪ ﺑِ ِﻪ
ﺎ َﻋﻠﻴْ ِﻬ َﻤﺎ ِﻓ
ﷲ ; ﻓﻼ ﺟﻨ
ِ 5D ِﺧﻔﺘﻢ ﻛﻻ ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV{ ﻓ ِﺈসু তরাং েতামরা যিদ আশঙ্কা কর েয, তারা
আল্লাহর সীমােরখা কােয়ম রাখেত পারেব না তাহেল স্তৰ্ী যা িদেয় িনেজেক মুক্ত কের েনেব তােত
েকান সমস-া েনই7} এর অথর্ ইEন আবব্াস রািদআল্লাহু আনহু বেলন, অথর্াত্ স্তৰ্ীর আল্লাহর িবধান
লঙ্ঘন করা, সব্ামীর পৰ্িত কতর্েব- অবেহলা করা ও তার সােথ দু বর্-বহার করা, েযমন তােক বলা :
আল্লাহর শপথ আিম েতামার সােথ সদাচারণ করব না, িবছানায় েতামােক সু েযাগ েদব না, েতামার
আনু গত- করব না ইত-ািদ, যিদ েস এরূপ কের, তাহেল সব্ামীর জন- ৈবধ তার েথেক িফিদয়া গৰ্হণ
কের, তােক পিরত-াগ করা, তেব তােক েমাহরানা বাবদ যা েদয়া হেয়িছল, তার েচেয় অিধক গৰ্হণ
করেব না, আর তার রাস্তা পিরষ্কার কের েদয়া, যিদ দু বর্-বহার তার {স্তৰ্ীর) পক্ষ েথেক হয়7
َ
;
ُ َ َ َُ
َ ُ ُ ; َََ ْ َ َ ََُْ َ
ُ ُ ُ َ ْ
Vﺤِﻚ ﻫ ُﻢ ﻟﻈﺎﻟ ِ ُﻤﻮDﷲ ; ﻓﺄ
ِ 5Dﻣﻦ ﻓﺘﻌﺪ ﺣﺪDَ ﻫﺎDﷲ ; ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ
ِ 5D{ ﺗِﻠﻚ ﺣﺪএটা আল্লাহর সীমােরখা, সু তরাং
েতামরা তা লঙ্ঘন কেরা না, আর েয আল্লাহর সীমােরখাসমূ হ লঙ্ঘন কের, বস্তুত তারাই যািলম7}
ইমাম যাহহাক রািহমাহুল্লাহ এর ব-াখ-ায় বেলন, এ হেচ্ছ আল্লাহর আনু গেত-র সীমা েরখা, েতামরা এর
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সীমালঙ্ঘন কর না, িতিন বেলন, যিদ েকউ এ িনয়ম পিরহার কের তালাক েদয়, েস িনেজর উপর
যু লম করল7
“তাফিসর ইEন আিব হােতম” েলখক : ইEন আিব হােতম রািজ, (মৃ.৩২৭িহ.), পৰ্কাশক : মাকতাবাতু
নাজার মুস্তফা আল-বাজ, েদশ : িরয়াদ, মক্কা আল-মুকাররামাহ, পৰ্কাশকাল : ১৪১৭িহ. েমাবািতক
১৯৯৭ই. পৰ্থম পৰ্কাশ7 সংিক্ষপ্ত অনু বাদ7
তাফিসর ইEন আবু জামািনন আল-উন্দুলুিস :
;َ َ ََ ْ َ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ
ْ َ ُ َْ
ٌ َ ْ َ َ;َ ُ ;
َ ْ ٌ ْ َ  ﺗDْ َ ÅD ﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮÃﺎ
 ﺨﻳﺎﻓﺎ ﻛﻻV ﺗﻴﺘُ ُﻤﻮﻫ ;ﻦ ﺷﻴﺌًﺎ *ِﻻs  ِﻣ ;ﻤﺎD ﺗﺄﺧﺬV ﺤﻳﻞ ﻟﻜ ْﻢ
ِ ﻻD Vﺎ
ٍ
ٍ ﺮﺴﻳﺢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ
ِ ﻟﻄﻼ ﻣﺮﺗ
ِ  ﻓ ِﺈﻣﺴVﺎ
ِ
ْ ََْ َ َ َْ َ َ َ ُ َ
َ ََُْ َ
ُ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ ُ ;َ ْ ُْ ْ َ
َ ُ ُ َ ُ
ْ َﻣﻦDَ ﻫﺎD
ﷲ ; ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ
ِ 5Dﷲ ; ﻓﻼ ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ِﻓﻴﻤﺎ ﻓﺘﺪ ﺑِ ِﻪ ﺗِﻠﻚ ﺣﺪ
ِ 5D ِﺧﻔﺘﻢ ﻛﻻ ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪVﷲ ; ﻓ ِﺈ
ِ 5Dﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪ
َ َ ; ْ َ َ ْ َ ً ْ َ َ ْ َ ; َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ ; َ ْ َ
َ ُ ;
ُ َ َ َُ
َ ُ ُ ; َََ
ﺟﺎ ﻟD¤ ﻜﺢ
 َﻃﻠﻘ َﻬﺎ ﻓﻼV ﻓ ِﺈyُ ﺮﻴ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV( ﻓ ِﺈÈÈÉ) Vﺤِﻚ ﻫ ُﻢ ﻟﻈﺎﻟِﻤﻮDﷲ ; ﻓﺄ
ِ  ﻳﻨk ِﻣﻦ ﻧﻌﺪ ﺣF ﺤﺗﻞ
ِ 5Dﻓﺘﻌﺪ ﺣﺪ
َ ََْ َ
ُ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ ; َ ْ َ َ َََ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ
.P ﻛﻘﺮP+( ﺳﻮÈÊË) Vٍ ﻓﻌﻠ ُﻤﻮ±ﷲ ; ﻳُﺒَﻴِّﻨُ َﻬﺎ ِﻟﻘ ْﻮ
ِ 5Dﺗِﻠﻚ ﺣﺪDَ ; ﷲ
ِ 5D ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV  ﻇﻨﺎV*ِ  ﻓﺮﺘﺟﻌﺎV ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ
َ;َ ُ ;
Vﺎ
ِ { ﻟﻄﻼ ﻣﺮﺗতালাক দু ’বার7} অথর্াত্ েয তালােকর পর সব্ামী স্তৰ্ীেক িফিরেয় িনেত পাের, তার সংখ-া
ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َ
َ ُ ُ َ ُ ;َ َ ََ ْ َ
ًْ َ ; ُ ُ َُْ ;
দু ইিট7 ; ﷲ
ِ ﻻD {আর েতামােদর জনِ 5D ﺨﻳﺎﻓﺎ ﻛﻻ ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV ﺗﻴﺘﻤﻮﻫﻦ ﺷﻴﺌﺎ ِ*ﻻs  ِﻣﻤﺎD ﺗﺄﺧﺬV ﺤﻳﻞ ﻟﻜﻢ
হালাল নয় েয, েতামরা তােদরেক যা িদেয়ছ, তা েথেক িকছু িনেয় েনেব7 তেব উভেয় যিদ আশঙ্কা
কের েয, আল্লাহর সীমােরখায় তারা অবস্থান করেত পারেব না7} আল্লাহ তাআলা সব্ামী-স্তৰ্ী উভয়েক
িনেদর্শ িদেয়েছন, নারীর ব-াপাের যিদ এরূপ ধারণা করা হয় েয, সব্ামীর পৰ্িত তার অনীহা রেয়েছ,
হয়েতা েস সব্ামীর অিধকােরর ব-াপাের আল্লাহর নাফরমািন করেব, অথর্াত্ আল্লাহর িনেদর্শ েমাতােবক
েস সব্ামীর অিধকার আদায় করেব না, অথবা সব্ামীর পক্ষ েথেক আশঙ্কা করা হয় েয, েস যিদ স্তৰ্ীেক
তালাক না েদয়, হয়েতা স্তৰ্ীর উপর েস সীমালঙ্ঘন করেব, অথর্াত্ আল্লাহর িনেদর্শ েমাতােবক েস
স্তৰ্ীেক রাখেব না7
ْ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ َ
َ ُ ُ َ ُ ;َ ْ ُْ ْ َ
ﻴﻤﺎ ﻓﺘَ َﺪ ﺑِ ِﻪ
ﷲ ; ﻓﻼ ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ِﻓ
ِ 5D ِﺧﻔﺘﻢ ﻛﻻ ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV{ ﻓ ِﺈসু তরাং েতামরা যিদ আশঙ্কা কর েয, তারা
আল্লাহর সীমােরখা কােয়ম রাখেত পারেব না তাহেল স্তৰ্ী যা িদেয় িনেজেক মুক্ত কের েনেব তােত
َ ْ
েকান সমস-া েনই7} কাতাদা রিহমাহুল্লাহ বেলন : এখােন কতর্াব-িক্তেদর সেম্মাধন করা হেয়েছ7 ﺗِﻠﻚ
ُ ُ ُ
َ ََُْ َ
; ﷲ
ِ 5D{ ﺣﺪএটা আল্লাহর সীমােরখা7} তালােকর ব-াপাের এটাই আল্লাহর নীিত ও িনেদর্শ7 ﻫﺎDﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ
{সু তরাং েতামরা তা লঙ্ঘন কেরা না7}
َ
;
ُ َ َ َُ
َ ُ ُ ; َََ ْ َ
Vﺤِﻚ ﻫ ُﻢ ﻟﻈﺎﻟ ِ ُﻤﻮDﷲ ; ﻓﺄ
ِ 5Dﻣﻦ ﻓﺘﻌﺪ ﺣﺪDَ {আর েয আল্লাহর সীমােরখাসমূ হ লঙ্ঘন কের, বস্তুত তারাই
যািলম7} তারা িনেজেদর উপর িনেজরাই অত-াচারী7
َ ﺮﺘ
َ َ َﻃﻠ; َﻘ َﻬﺎ ﻓَﻼ ُﺟﻨVْ { ﻓَﺈঅতঃপর েস (িদব্তীয় সব্ামী) যিদ তােক তালাক েদয়, তাহেল
َ َ  َﻓVْ َ ﺎ َﻋﻠَﻴْﻬ َﻤﺎ
ﺟ َﻌﺎ
ِ
ِ
তােদর উভেয়র অপরাধ হেব না েয, তারা এেক অপেরর িনকট িফের আসেব} েকউ এর ব-াখ-ায়
বেলেছন : যিদ িদব্তীয় সব্ামী স্তৰ্ীেক তালাক েদয় অথবা মারা যায়, তাহেল স্তৰ্ী ও পৰ্থম সব্ামীর পুনরায়
িববাহ বন্ধেন আবদ্ধ হওয়ােত েকান পাপ েনই, যিদ তারা উভেয় পছন্দ কের7
“তাফিসরুল কুরআিনর আিজজ” েলখক : ইEন আিব জামিনন আল উন্দুলুিস, (মৃ.৩৯৯িহ.), পৰ্কাশক
: আল-ফারুকুল হািদিসয়াহ, েদশ : িমসর, পৰ্কাশকাল : ১৪২৩িহ. েমাতািবক ২০০২ই. পৰ্থম পৰ্কাশ}
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মাআিলমুত তানিজল তাফিসরুল বগিভ :
;َ َ ََ ْ َ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ
ْ َ ُ َْ
ٌ َ ْ َ َ;َ ُ ;
َ ْ ٌ ْ َ  ﺗDْ َ ÅD ﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮÃﺎ
 ﺨﻳﺎﻓﺎ ﻛﻻV ﺗﻴﺘُ ُﻤﻮﻫ ;ﻦ ﺷﻴﺌًﺎ *ِﻻs  ِﻣ ;ﻤﺎD ﺗﺄﺧﺬV ﺤﻳﻞ ﻟﻜ ْﻢ
ِ ﻻD Vﺎ
ٍ
ٍ ﺮﺴﻳﺢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ
ِ ﻟﻄﻼ ﻣﺮﺗ
ِ  ﻓ ِﺈﻣﺴVﺎ
ِ
ْ ََْ َ َ َْ َ َ َ ُ َ
َ ََُْ َ
ُ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ ُ ;َ ْ ُْ ْ َ
َ ُ ُ َ ُ
ْ َﻣﻦDَ ﻫﺎD
ﷲ ; ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ
ِ 5Dﷲ ; ﻓﻼ ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ِﻓﻴﻤﺎ ﻓﺘﺪ ﺑِ ِﻪ ﺗِﻠﻚ ﺣﺪ
ِ 5D ِﺧﻔﺘﻢ ﻛﻻ ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪVﷲ ; ﻓ ِﺈ
ِ 5Dﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪ
َ َ ; ْ َ َ ْ َ ً ْ َ َ ْ َ ; َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ ; َ ْ َ
َ ُ ;
ُ َ َ َُ
َ ُ ُ ; َََ
 َﻃﻠﻘ َﻬﺎ ﻓﻼV ﻓ ِﺈyُ ﺮﻴ
ﺟﺎ ﻟD¤ ﻜﺢ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV( ﻓ ِﺈÈÈÉ) Vﺤِﻚ ﻫ ُﻢ ﻟﻈﺎﻟِﻤﻮDﷲ ; ﻓﺄ
ِ 5Dﻓﺘﻌﺪ ﺣﺪ
ِ  ﻳﻨk ِﻣﻦ ﻧﻌﺪ ﺣF ﺤﺗﻞ
َ ََْ َ ُ
ُ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ ; َ ْ َ َ َََ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ
.P ﻛﻘﺮP+( ﺳﻮÈÊË) Vٍ ﻓﻌﻠ ُﻤﻮ±ﷲ ; ﻳُﺒَﻴِّﻨ َﻬﺎ ِﻟﻘ ْﻮ
ِ 5Dﺗِﻠﻚ ﺣﺪDَ ; ﷲ
ِ 5D ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV  ﻇﻨﺎV*ِ  ﻓﺮﺘﺟﻌﺎV ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ
ْ َ ٌ َ ْ َ
ÅD
ٍ  ﺑِﻤﻌ ُﺮÃ{ ﻓ ِﺈﻣﺴﺎঅতঃপর িবিধ েমাতােবক েরেখ েদেব} অথর্াত্ িদব্তীয়বার িফিরেয় েনয়ার পর যিদ
ٌ  ﺗ َ ْﺮﺴDْ َ
َ ﻳﺢ ﺑﺈ ْﺣ
সব্ামী স্তৰ্ীেক রাখেত চায়, তাহেল সু ন্দরভােব ও সদাচারেণর সােথ রাখেব, অথবা Vﺎ
ﺴ
ٍ
ِِ ِ
{িকংবা সু ন্দরভােব েছেড় েদেব7} অথর্াত্ তালােকর পর তােক পিরত-াগ করেব, েযন তার ইদ্দত েশষ
হেয় যায়7 েকউ বেলেছন : এর দব্ারা উেদ্দেশ- িতন তালাক7
َ َ َُ
َ
ْ ْ َ
ﻴﻤﺎ ﻓﺘَ َﺪ ﺑِ ِﻪ
ﺎ َﻋﻠﻴْ ِﻬ َﻤﺎ ِﻓ
{ ﻓﻼ ﺟﻨতাহেল স্তৰ্ী যা িদেয় িনেজেক মুক্ত কের েনেব তােত তােদর েকান
সমস-া েনই7} ফাররা বেলেছন : এখােন উেদ্দশ- শুধু পুরুষ স্তৰ্ী নয়, তেব উভেয়র সম্পেকর্র কারেণ
َ
َ
তােদরেক এক সােথ উেল্লখ করা হেয়েছ, েযমন আল্লাহর বাণী { ﻧ ِﺴﻴَﺎ ُﺣﻮﻳ ُﻬ َﻤﺎতারা উভেয় তােদর মাছ
ভুেল িগেয়িছল}-েত একসােথ উেল্লখ করা হেয়েছ মুসা ও তার সাথীেক, অথচ ভুেলিছল শুধু মুসা
আলাইিহস সালােমর সাথী, মুসা আলাইিহস সালাম নন7
সাঈদ ইবনু ল মুসািয়-ব রহ. বেলেছন : সব্ামী যা িদেয়েছ {েমাহরানা িহেসেব}, তার েচেয় অিধক েনেব
না {েখালা অবস্থায়}, বরং তার েদয়া অংশ েথেক িকছু েছেড় েদেব, আর সব্াভািবক হালােতও েখালা
ৈবধ, তেব এটা মাকরুহ, কারণ এর মাধ-েম েকান কারণ ছাড়াই একিট সম্পকর্ িবনষ্ট করা হয়7 ইEন
;
ওমর রািদআল্লাহু আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন : "  ِﻣ ْﻦV*ِ
َ
َ ;
ََْ
َْ
; ﷲ
ﻟﻄﻼ
ِ  ِ*ﻰﻟ1ﻼ
ِ  "ﻧﻐ ِﺾ ﺤﻟআল্লাহর িনকট সবর্ িনকৃষ্ট হালাল হেচ্ছ তালাক7
সাওবান রািদআল্লাহ আনহু েথেক বিণর্ত, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন :
ْ َ َْ
َ ; َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُّ َ
;ْ ُ َ ََْ َ ٌ َ َ َ
ﻟ
ﻲﻓ
ﻼ
ﺟﻬﺎ ﻟﻄD¤  ﺳﺄﻟﺖPٍ "ﻛﻓﻤﺎ ﻣﺮ
"ﺤﺋَﺔ ﺠﻟَﻨ ِﺔ
ِ +  ﻋﻠﻴﻬﺎ± ﻓﺤﺮ3ٍ ﺮﻴ ﻣﺎ ﺑَﺄ
ِ
ِ
“েয েকান নারী তার সব্ামীর িনকট িবনা কারেণ তালাক পৰ্াথর্না করল, তার উপর জান্নােতর সু গিন্ধ
হারাম”7

ُ ُ ُ َ ْ
আল্লাহ তাআলার বাণী : ; ﷲ
ِ 5D{ ﺗِﻠﻚ ﺣﺪএটা আল্লাহর সীমােরখা7} এ হেচ্ছ আল্লাহর িনেদর্শ ও িনেষধ
َ ُ َْ َ
এবং আল্লাহর িবধােনর সীমানা, যার লঙ্ঘ েথেক শিরয়ত েতামােদর িনেষধ কেরেছ, ﻫﺎDﻓﻼ ﻳﻌﺘَﺪ
{সু তরাং েতামরা তা লঙ্ঘন কেরা না7}
َ َ; ْ َ
َ; ْ َ
 َﻃﻠﻘ َﻬﺎV{ ﻓ ِﺈঅতএব যিদ েস তােক তালাক েদয়7} অথর্াত্ পৰ্থম সব্ামীর তৃতীয় তালাক7  َﻃﻠﻘ َﻬﺎ ﻓﻼVﻓ ِﺈ
َ ﺮﺘ
َ َ{ ُﺟﻨঅতঃপর েস (িদব্তীয় সব্ামী) যিদ তােক তালাক েদয়, তাহেল তােদর উভেয়র
َ َ  َﻓVْ َ ﺎ َﻋﻠَﻴْﻬ َﻤﺎ
ﺟ َﻌﺎ
ِ
অপরাধ হেব না েয, তারা এেক অপেরর িনকট িফের আসেব7} অথর্াত্ িদব্তীয় সব্ামী যিদ সহবাস
করার পর তােক তালাক েদয়, তাহেল স্তৰ্ী ও পৰ্থম সব্ামীর েকান পাপ হেব না, নতুন িবেয়র মাধ-েম
পুনরায় একিতৰ্ত হওয়া, যিদ তারা দৃ ঢ় িবশব্াসী হয় েয, তারা উভেয় সত্ভাব ও সদাচারেণর সােথ
সংসার করেত পারেব7 মুজািহদ বেলন : যিদ তারা মেন কের েয, তােদর এ িবেয় পৰ্তারণামূ লক নয়,
অথর্াত্ িহল্লার পিদ্ধেত নয়7 এ অিভমত ব-িক্ত কেরেছন সু িফয়ান সাওির, আওজািয়, মােলক, আহমদ
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ও ইসহাক পৰ্মুখগণ, তারা বেলন : িতন তালাক পৰ্াপ্তা নারী যিদ িদব্তীয় সব্ামীেক এ উেদ্দেশ- িবেয়
কের েয, েস তােক পৰ্থম সব্ামীর জন- হালাল কের েদেব, তাহেল এ িবেয় বািতল7
“মাআিলমুত তানিজল তাফিসরুল বগিভ”, েলখক : আলহুসাইন ইEন মাসউদ আল-বগিভ, (মৃ.৫১৬),
পৰ্কাশক : দারুল মােরফা, েদশ : বউরুত, পৰ্কাশকাল : ১৪০৭িহ. েমাতািবক ১৯৮৭ই. িদব্তীয়
পৰ্কাশ7
আল-ওয়ািসত িফ তাফিসিরল কুরআিনল মািজদ :
;َ َ ََ ْ َ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ
ُ ;
ْ َ ُ َْ
ٌ َ ْ َ َﻼ َﻣ ;ﺮﺗ
ٌ  ﺗ َ ْﺮﺴDْ َ ÅD ﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮÃﺎ
َ ﻳﺢ ﺑﺈ ْﺣ
 ﺨﻳﺎﻓﺎ ﻛﻻV ﺗﻴﺘُ ُﻤﻮﻫ ;ﻦ ﺷﻴﺌًﺎ *ِﻻs  ِﻣ ;ﻤﺎD ﺗﺄﺧﺬV ﺤﻳﻞ ﻟﻜ ْﻢ
ﺴ
ﻟﻄ
ِ ﻻD Vﺎ
ٍ
ٍ
ِ
ِِ ِ
ِ  ﻓ ِﺈﻣﺴVﺎ
َ
;
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ َ
َ ُ
ْ
َ ُ
ﻣ ْﻦDَ ﻫﺎDﷲ ; ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪ
ِ 5Dﷲ ; ﻓﻼ ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ِﻓﻴﻤﺎ ﻓﺘﺪ ﺑِ ِﻪ ﺗِﻠﻚ ﺣﺪ
ِ 5D ِﺧﻔﺘﻢ ﻛﻻ ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪVﷲ ; ﻓ ِﺈ
ِ 5Dﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪ
ُ
َ َ ; ْ َ َ ْ َ ً ْ َ َ ْ َ ; َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ ; َ ْ َ
َ ُ ;
ُ َ َ َ
َ ُ ُ ; َََ
 َﻃﻠﻘ َﻬﺎ ﻓﻼV ﻓ ِﺈyُ ﺮﻴ
ﺟﺎ ﻟD¤ ﻜﺢ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV( ﻓ ِﺈÈÈÉ) Vﺤِﻚ ﻫ ُﻢ ﻟﻈﺎﻟِﻤﻮDﷲ ; ﻓﺄ
ِ 5Dﻓﺘﻌﺪ ﺣﺪ
ِ  ﻳﻨk ِﻣﻦ ﻧﻌﺪ ﺣF ﺤﺗﻞ
َ ََْ َ
ُ ُ ُ َ ْ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ ; َ ْ َ َ َََ ْ َ َ َْ َ َ َ ُ
.P ﻛﻘﺮP+( ﺳﻮÈÊË) Vٍ ﻓﻌﻠ ُﻤﻮ±ﷲ ; ﻳُﺒَﻴِّﻨُ َﻬﺎ ِﻟﻘ ْﻮ
ِ 5Dﺗِﻠﻚ ﺣﺪDَ ; ﷲ
ِ 5D ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV  ﻇﻨﺎV*ِ  ﻓﺮﺘﺟﻌﺎV ﺟﻨﺎ ﻋﻠﻴ ِﻬﻤﺎ
َ;َ ُ ;
Vﺎ
ِ { ﻟﻄﻼ ﻣﺮﺗতালাক দু ’বার7} এর মাধ-েম তালােকর সংখ-া িনধর্ারণ কের েদয়া হেয়েছ এবং তা
িতেনর মেধ-ই সীমাবদ্ধ রাখা হেয়েছ7 এ আয়ােত দু ই তালােকর উেল্লখ করা হেয়েছ, আর তৃতীয়
َ ُّ َ َ َ َ ; َ ْ َ
ُ ْ
তালাক উেল্লখ করা হেয়েছ আল্লাহর পরবতর্ী বাণীেত অথর্াত্  ِﻣ ْﻦ َﻧﻌﺪFُ ﺤﺗﻞ
ِ  ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼV{ ﻓ ِﺈঅতএব যিদ
َ;َ ُ ;
েস তােক তালাক েদয় তাহেল েস পুরুেষর জন- হালাল হেব না7} Vﺎ
ِ { ﻟﻄﻼ ﻣﺮﺗতালাক দু ’বার7} এ
আয়াত সংিক্ষপ্ত, কারণ এর পূ ণর্ অথর্ হেচ্ছ, েয তালােকর পর সব্ামী স্তৰ্ীেক িফিরেয় িনেত পারেব তার
ْ َ ٌ َ ْ َ
সংখ-া দু ইিট, আরÅD
ٍ  ﺑِﻤﻌ ُﺮÃ{ ﻓ ِﺈﻣﺴﺎঅতঃপর িবিধ েমাতােবক েরেখ েদেব7} এর অথর্ হেচ্ছ, যিদ েস
দু ই তালােকর পর স্তৰ্ীেক িফিরেয় েনয়, তাহেল স্তৰ্ীেক সত্ভােব রাখা তার উপর ওয়ািজব, অথর্াত্
َ ْ ٌ ْ َ  ﺗDْ َ {িকংবা সু ন্দরভােব
শিরয়ত িনধর্ািরত তার হক তােক পুেরাপুির আদায় করা, অথবা Vﺎ
ٍ ﺮﺴﻳﺢ ﺑِ ِﺈﺣﺴ
ِ
েছেড় েদেব7} এর অথর্ আতা, সু িদ্দ ও যাহহাক বেলন, ইদ্দত অবস্থায় নারীেক ত-াগ করা, েযন ইদ্দত
েশষ কের েস সব্ামী েথেক বােয়না ও আলাদা হেয় যায়7
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُّ َ َ
ْ َ ُ َْ
আল্লাহ তাআলার বাণী ﺗﻴﺘُ ُﻤﻮﻫ ;ﻦ ﺷﻴﺌًﺎs  ِﻣ ;ﻤﺎD ﺗﺄﺧﺬV ﺤﻳﻞ ﻟﻜ ْﻢ
ِ ﻻD {আর েতামােদর জন- হালাল নয় েয,
েতামরা তােদরেক যা িদেয়ছ, তা েথেক িকছু িনেয় েনেব7} অথর্াত্ সব্ামীর জন- ৈবধ নয় স্তৰ্ীেক েদয়া
েমাহর েথেক েকান িকছু গৰ্হণ করা েখালা ব-তীত, অথর্াত্ েখালার সময় েনয়া ৈবধ7
َ ُ ُ َ ُ ;َ َ ََ ْ َ
; ﷲ
ِ 5D ﺨﻳﺎﻓﺎ ﻛﻻ ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪV { ِ*ﻻতেব উভেয় যিদ আশঙ্কা কের েয, আল্লাহর সীমােরখায় তারা অবস্থান
করেত পারেব না7} এ আয়ােতর অথর্ যিদ নারী আশঙ্কা কের েয, সব্ামীর পৰ্িত অনীহা তােক সব্ামীর
ব-াপাের আল্লাহর অবাধ- কের েফলেব, আর সব্ামী আশঙ্কা কের েয, স্তৰ্ী যিদ তার আনু গত- না কের,
তাহেল েস স্তৰ্ীর উপর সীমালঙ্ঘন করেত পাের, তাহেল তার জন- ৈবধ আেছ িফিদয়া গৰ্হণ করা, যিদ
স্তৰ্ী তােক এ জন- অনু েরাধ কের7
َ; ْ َ
 َﻃﻠﻘ َﻬﺎV{ ﻓ ِﺈঅতএব যিদ েস তােক তালাক েদয়7} অথর্াত্ দু ই তালাক দানকারী সব্ামী যিদ পুনরায়
َ ُّ َ َ
তােক (তৃতীয়) তালাক েদয়, Fُ ﺤﺗﻞ
ِ { ﻓﻼতাহেল েস তার জন- হালাল হেব না}  ﻣﻦ ﺑﻌﺪিতন তালােকর
َ ْ  ًﺟﺎ َﻟDْ ¤َ  َﻳﻨْﻜ َﺢk;  َﺣযতক্ষণ না তােক েস ব-তীত অন- একজন সব্ামী িবেয় না কের7
পর েথেক, yُ ﺮﻴ
ِ
এখােন উেল্লিখত িবেয়র মেধ- আকদ ও সহবাস উভয় িবদ-মান, অথর্াত্ িদব্তীয় সব্ামী যতক্ষণ না তার
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সােথ সহবাস কের, পৰ্থম সব্ামীর জন- েস হালাল হেব না7 আেয়শা রািদআল্লাহু আনহা েথেক বিণর্ত,
িরফাআর স্তৰ্ী রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট এেস বেল : আিম িরফাআর িনকট
িছলাম, েস আমােক িতন তালাক িদেয়েছ, তারপর আিম আPু র রহমান ইEন জুবােয়রেক িবেয় কির,
িকন্তু তার যা রেয়েছ, তা শুধু কাপেড়র আঁচেলর ন-ায়, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তার
কথা েশােন হাসেলন, এবং বলেলন : তুিম িক িরফাআর িনকট িফের েযেত যাও ? না, েযেত পারেব
না, যতক্ষণ না তুিম তার সহবােসর সব্াদ গৰ্হণ কর এবং েস েতামার সহবােসর সব্াদ গৰ্হণ কের7
তখন আবু বকর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সােথই িছল, আর খােলদ ইEন সািয়দ
ইEন আস দরজায় দাঁিড়েয় অনু মিতর অেপক্ষা করেছন, িতিন আবু বকরেক েডেক বেলন : আপিন িক
শুনেছন না, এ মিহলা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সামেন িকসব কথার উেল্লখ
করেছ?
َ ََْ َ
ُ ُ ُ َ ْ
Vٍ ﻓﻌﻠ ُﻤﻮ±ﷲ ; ﻳُﺒَﻴِّﻨُ َﻬﺎ ِﻟﻘ ْﻮ
ِ 5Dﺗِﻠﻚ ﺣﺪDَ {আর এটা আল্লাহর সীমােরখা, িতিন তা এমন সম্পৰ্দােয়র জন- স্পষ্ট
কের েদন, যারা জােন7} কুরআন আেলমেদর কথা উেল্লখ কেরেছ, কারণ তারাই আয়ােতর বণর্না দব্ারা
উপকৃত হয়7
“আল ওয়ািসত িফ তাফিসিরল কুরআিনল মািজদ”, েলখক : আল-ওয়ািহিদ, (মৃ.৪৬৮), পৰ্কাশক :
দারুল িকতাবুল ইলিময়াহ, েদশ : বউরুত, পৰ্থম পৰ্কাশ}
সমাপ্ত
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