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একই মুহূর্তে একাধিক স্বামী গ্রহণ নারীর জনয হারাম ককন?

1

একই ভুূর্তে একাধধক স্বাভী গ্রণ নাযীয জনয াযাভ ককন?
প্রশ্ন: একজন নাযীয জনয ধতনজন অথফা চাযজন ুরুল ধফর্য় কযা ককন বফধ নয়, অথচ ুরুর্লয জনয ধতনজন
অথফা চাযজন ধফর্য় কযা বফধ?
উত্তয: আর-াভদু ধরল্লা
প্রথভত কথা র্রা, ধফলয়ধি আল্লায প্রধত ইভার্নয ার্থ ম্পৃ ক্ত। ককননা কর ধভেই এ ফযাার্য একভত কম
নাযীয ার্থ একভাত্র তায স্বাভীই ককফর কমৌন ধভরর্ন ধরপ্ত র্ত াযর্ফ। এফ ধর্ভেয ধকছু র্রা আভানী। কমভন,
ইরাভ, আর ইয়াূ দী ধভে, আর ধিস্ট ধভে। তাই আল্লায প্রধত ইভার্নয দাধফ র্রা তায হুকুভ ও ধফধধ-ধফধান
ধনিঃতে আনু গতয প্রকা। ভানু র্লয জনয ককানিা উকাযী এফং ককানিা অকাযী ক ফযাার্য আল্লা তা‘আরা
ু ধযজ্ঞাত। আল্লায হুকুর্ভয শ্চাৎগত ধকভত কী তা আভার্দয ফুর্ঝ আর্তও ার্য, নাও আর্ত ার্য।
ুরুর্ল জনয ফহুধফফার্য বফধতা এফং নাযীয জনয তা ধনধলদ্ধ ওয়ায ফযাার্য ফরা মায় কম, এ কের্ত্র ধকছু ধফলয়
আর্ছ মা ফায কার্ছই ধযষ্কায। আল্লা তা‘আরা নাযীর্ক কর্যর্ছন াত্র, ুরুল এয ধফযীত। মধদ ককার্না নাযী
গবেফতী য় এভতাফস্থায় কম কর্য়কজন ুরুল তায ার্থ ধভধরত র্য়র্ছ, তার্র গবেজাত ন্তার্নয ধতা অজ্ঞাত
কথর্ক মার্ফ। আয এবার্ফ ভানু র্লয ফংধাযা যস্পর্য ধভর্ মার্ফ। ংায কবর্ে মার্ফ, ধশুযা ছন্নছাড়া র্য়
ড়র্ফ। আয নাযী কছর্র-ন্তার্নয বার্য নু জ্ব্য র্য় ড়র্ফ। ক না াযর্ফ তার্দয ধো-দীো ধদর্ত, না াড়র্ফ
তার্দয খযচ চারার্ত। এভনকী নাযীযা য়ত ধনর্জর্দয ফন্ধ্যা ফানার্ত ফাধয র্ফ। এভতাফস্থায় ভানফ প্রজর্েয
ধাযাফাধকতা যধত র্য় মার্ফ।
আয ফতেভার্ন স্বাস্থযধফজ্ঞার্নয বালযানু মায়ী এিা প্রধতধিত তয কম এইডর্য ভর্তা ভাযাত্মক ধযর্নয ফযাধধ ছধড়র্য়
ড়ায কছর্ন অধধক গুরুত্বূ ণে কাযণ র্রা একই নাযীয ার্থ একাধধক ুরুর্লয কমৌন ধভরন। নাযীয জযায়ু র্ত
নানা ুরুর্লয ফীর্মেয ংধভশ্রণ এধযর্নয ভযণ ফযাধধ ৃ ধিয কাযণ র্য় থার্ক।
এজনয আল্লা তা‘আরা তারাকপ্রাপ্তা অথফা ধফধফা নাযীয জনয ইদ্দত ধনধোযণ কর্যর্ছন, মার্ত ূ র্ফেয স্বাভীয কর
প্রবাফ কথর্ক নাযী তায জযায়ু ও এয যগর্যার্ক ধযষ্কায কর্য ধনর্ত ার্য। নাযীয ভাধক স্রার্ফযও এ কের্ত্র
বূ ধভকা যর্য়র্ছ। এতিুকু ইধের্তই ধফলয়ধি কফাধগভয ওয়ায কথা। আয মধদ প্রশ্নকাযীয উর্দ্দয র্য় থার্ক
ধফশ্বধফদযারর্য়য ককার্না গর্ফলণাত্র বতধয কযা, অধবন্দবে বতধয কযা তার্র ফহুধফফা ও তায ধকভত ংক্রান্ত
ফইুস্তক ড়ায যাভে ধদধি। আল্লাই তাওপীক দাতা।
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