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 ثناء اهلل نذير أمحد:ترمجة

 أبو بكر حممد زكريا/ د:مراجعة

আর কাউকক বিকে করা যাকি না, ককাকনা নারীর এ জাতীে শতত পূ রণ করা বক জরুবর?
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আয কাউকক বফকে কযা মাকফ না, ককাকনা নাযীয এ জাতীে তত ূ যণ কযা বক জরুবয?

প্রশ্ন: আভায প্রশ্নগুকরা কে:
১. যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব োাল্লাকভয মু কে বফকেয ভে নাযীযা বক স্বাভীকদয তত বদত কম, অনয কাউকক
বফকে কযা মাকফ না? এটা বক ারার ফস্তুকক াযাভ াফযস্ত কযায ভকধয াবভর কফ?
২. স্বাভী মবদ তায স্ত্রীকক তত কদে কম, তায াকথ কাউকক বফফা কযকফ না, তকফ তায এ োদা ূ ণত কযা বক
জরুবয? না তায জনয বিতীে বফফা কযায অবধকায যকেকে? উকল্লখ্য কম, ক তায এ োদা বফফাকয কফ ককেক
ফেয য ককযকে অথতাৎ বফফাকয আককদয ভে এ জাতীে োদা ককয বন।
৩. বিতীে প্রকশ্নয উত্তয মবদ যাাঁ ে, তকফ এ োদা ূ ণত কযা বক োবজফ? এভনবক মবদ তাকক এ কেকে ফর
প্রকোে কযা ে তফু?
৪. প্রথভ স্ত্রীয োদা মবদ ুকযা না ককয এফং বিতীে বফফা ককয কপকর, তকফ এ জনয স্বাভী বক গুনাোয কফ?
উত্তয: আর-াভদু বরল্লা
প্রথভত: নাযী মবদ স্বাভীকক তত কদে, তায াকথ কাউকক বফফা কযা মাকফ না, তকফ এ তত শুদ্ধ এফং তা ূ ণত কযা
জরুবয। স্বাভী মবদ তায ফততভাকন বিতীে বফফা ককয, তকফ স্ত্রীয জনয বফফা বঙ্গ কযায অবধকায থাককফ। যাূ রুল্লা
াল্লাল্লাহু আরাইব োাল্লাভ ফকরকেন,

َ الُّشوط أَن ثُوفُوا بً َنا اسجَحلَلجُم بً ال ُف ُر
َ َ
»وج
ِ ُ «أحق
ِِ
ِِ

“কতাভাকদয কফ ততগুকরা ূ ণত কযা অগ্রাবধকাযপ্রাপ্ত, মায ভাধযকভ কতাভযা কমৌনাঙ্গভূ  ারার ককযে”। (ী
ফুখ্াযী, াদী নং ২৭২১; ী ভুবরভ, াদী নং ১৪১৮)
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব োাল্লাভ অনযে ফকরকেন,

ََ َ ُ ُ
ً  أَو أَ َح َل َح َر، إ َال َُش ًطا َح َر َم َح َال ًال،ُشوطهم
ُ ُ َع
»انا
«الهس ِلهون
ِ ِِ

“ভুবরভেণ তাকদয কততয কাকে ফাাঁধা, তকফ কমফ তত ারারকক াযাভ ককয অথফা াযাভকক ারার ককয, তা
ফযতীত। (বতযবভমী, াদী নং ১৩৫২; আফু দাউদ, াদী নং ৩৫৯৪। ী বতযবভমীকত আরফানী য. াদীবটকক
ী ফকরকেন।
উকল্লখ্য, এ ততবট ারারকক াযাভ ককয না; ফযং ুরুকলয কতৃতত্বকক ীভাফদ্ধ ককয  নাযীয জনয বফফা বকঙ্গয
অবধকায প্রবতষ্ঠা ককয।
াাফীেকণয মু কে এ ধযকনয তত ংঘবটত কেকে।
াইখ্ুর ইরাভ ইফন তাইবভেযা য. ফকরন, এক ফযবি এ কতত বফফা ককযকে কম, এ স্ত্রীয াকথ অনয কাউকক
বফফা কযকফ না। উভায যাবদোল্লাহু ‘আনহুয বনকট এ ফযাাযবট দাকেয কযা করা, বতবন ফরকরন, نلاطع احللوق غيد
 الُّشوطঅথতাৎ কততয ভে অবধকায বাে কে মাে। (পকতাো আর কুফযা: ৩/১২৪)
ইফন কুদাভা য. ফকরকেন, এয াযাং কে, বফফাকয ততগুকরা বতন বাকে বাে ে:
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এক. বকেু তত যকেকে মায উকাবযতা শুধু নাযীয য ফততাে। কমভন, ক তত কযর: তাকক তায ফাবি কথকক
কফয কযা মাকফ না অথফা তায য কথকক কফয কযা মাকফ না অথফা তাকক বনকে পয কযা মাকফ না অথফা তায
াকথ কাউকক বফফা কযা মাকফ না অথফা তায াকথ ককাকনা বিতদাী গ্রণ কযা মাকফ না। নাযীয স্বাকথত এফ
তত ূ ণত কযা জরুবয। স্বাভী মবদ এফ তত ূ যণ না ককয, তকফ তায জনয বফফা বঙ্গ কযায অবধকায যকেকে।
উভায ইফনু র খ্াত্তাফ, া‘দ ইফন আবফ োক্কা, ভুোবফো  আভয ইফনু র আ যাবদোল্লাহু ‘আনহুভ প্রভুখ্
াাফীেণ কথকক এ ভত ফণতনা কযা কেকে। (আর-ভুেবন:৯/৪৮৩)
াইখ্ুর ইরাভ ইফন তাইবভেযা য.-কক জননক ফযবি ম্পককত প্রশ্ন কযা কেবের। ঐ ফযবি তায স্ত্রীকক োদা
বদকেকে, তায াকথ কাউকক বফফা কযকফ না, তায ফাবি কথকক তাকক কফয কযকফ না এফং ক তায ভায কাকেই
থাককফ। এ কতত ক তায াকথ বফফা ফন্ধকন আফদ্ধ ে। এফ তত ুকযা কযা বক জরুবয? এয বফযীত কর স্ত্রী
বক বফফা বঙ্গ কযায অবধকায াবর কযকফ?
বতবন উত্তয কদন, যাাঁ, ইভাভ আভদ, অকনক াাফী  তাকদয অনু াযীকদয ভকত এ তত  এ ধযকনয অনযানয
তত কযা দু যস্ত আকে। কমভন, উভায ইফনু র খ্াত্তাফ, আভয ইফনু র আ, কাজী শুযাই, আমােী  ইাক।
ইভাভ ভাকরককয ভামাফ কে, নাযী মবদ তত ককয, মবদ তায াকথ বফফা কযা ে অথফা তায াকথ বিতদাী
গ্রণ কযা ে, তকফ তায ফযাাযবট তায যই নযস্ত কফ, তায ফযাাকয বদ্ধাকেয বায তায যই ফততাকফ।
অথতাৎ এ জাতীে তত বফধ। এয ফযতযে ঘটকর নাযী বফফা বঙ্গ কযায অবধকায াবর কযকফ। এ ভতবট ইভাভ
আভকদয ভকতয নযাে। কাযণ, যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব োাল্লাভ ফকরকেন,
»«إن أحق الُّشوط أن ثوفوا بً نا اسجحللجم بً الفروج
“কতাভাকদয কফ ততগুকরা ুকযা কযা অগ্রাবধকাপ্রাপ্ত, মায ভাধযকভ কতাভযা কমৌনাঙ্গভূ  ারার ককযে”। (ী
ফুখ্াযী, াদী নং ২৭২১; ী ভুবরভ, াদী নং ১৪১৮)
উভায যাবদোল্লাহু ‘আনহু ফকরকেন, ) (نلاطع احللوق غيد الُّشوطযাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব োাল্লাভ বফফাকয
কততয ফযাাকয ফকরকেন, অনয কম ককাকনা কততয কেকে এ ততগুকরা অগ্রাবধকায যাকখ্। (পকতাো আর
কুফযা:৩/৯০)
বিতীেত: বফফাকয ভুূকতত মবদ এফ তত কযা ে, তকফ এ ততগুকরা ূ যণ কযা জরুবয। আয মবদ বফফাকয য
এফ ংঘবটত ে, তকফ তা শুধু োদায ভমতাদা াকফ, স্ত্রীকক বফফা বকঙ্গয অবধকায কদো কফ না। বকন্তু স্বাভীয
জনয এফ োদা ুকযা কযা োবজফ। কাযণ, আল্লা তাআরা োদা ূ যণ কযায বনকদত প্রদান ককযকেন। বতবন
ফকরন,

ۡ
ۡ ُ َ
َ َ
ُ ۡ نْ َم
]٤٣ :سْواْ﴾ [االرساء
ْ ﴿ َوأ ۡوفواْْبِٱل َع ۡه ِْدْإِنْْٱل َع ۡه َْدَْك

“আয কতাভযা অঙ্গীকায ূ যণ ককযা। ককননা অঙ্গীকায ম্পককত বজজ্ঞাবত কফ”। [ূ যা আর-ইযা, আোত: ৩৪]
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব োাল্লাভ ফকরকেন,
، واحفظوا فروجكم، وأدوا إذا ائجهيجم، وأوفوا إذا وغدثم، اصدكوا إذا حدثجم:«اضهيوا يل سجا نو أىفسكم أضهو لكم اجلية
» وكفوا أيديكم،وغضوا أبصاركم
“কতাভযা বনকজযা বনকজকদয জনয েেবট বজবনকয বজম্মাদায কে মা, আবভ কতাভাকদয জনয জান্নাকতয বজম্মাদায
ফ: মখ্ন কথা ফরকফ তয ফরকফ, োদা কযকর ুকযা কযকফ, আভানত যাখ্া কর মথামথ আদাে কযকফ, কতাভযা
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বনজকদয কমৌনাঙ্গকক বপামত কযকফ, কতাভযা দৃ বি অফনত যাখ্কফ এফং বনজকদয াত বফযত যাখ্কফ”। [আভদ,
াদী নং ২২২৫১; ী আর-জাকভ‘ গ্রকে: (১০১৮) আরফানী াদীবটকক াান ফকরকেন।]
োদা বঙ্গ কযা ভুনাবপককদয আরাভত, এ বককফ তা ুকযা কযা জরুবয।
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