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[োাংলা– Bengali – ةنغايل ] 

 
 

 

 

 

ইসলাম জিউ এন্ড এ 
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েবপদ�া নারীর মসিজেদ �েবশেবপদ�া নারীর মসিজেদ �েবশেবপদ�া নারীর মসিজেদ �েবশেবপদ�া নারীর মসিজেদ �েবশ    

�+ �+ �+ �+ : : : : আিম এবং আমার দুই বা,বী আিম এবং আমার দুই বা,বী আিম এবং আমার দুই বা,বী আিম এবং আমার দুই বা,বী ইসলাম স-েক� .ানাজ�েনর ইসলাম স-েক� .ানাজ�েনর ইসলাম স-েক� .ানাজ�েনর ইসলাম স-েক� .ানাজ�েনর 

জন/ মসিজেদ েযেত চাইজন/ মসিজেদ েযেত চাইজন/ মসিজেদ েযেত চাইজন/ মসিজেদ েযেত চাই; ; ; ; িক3 তারা দুজন পদ�া কের না4 তােদর িক3 তারা দুজন পদ�া কের না4 তােদর িক3 তারা দুজন পদ�া কের না4 তােদর িক3 তারা দুজন পদ�া কের না4 তােদর 

জন/ িক জন/ িক জন/ িক জন/ িক িনেজেদিনেজেদিনেজেদিনেজেদর অভ/6 েপাশােকর সে7 েকবল ওড়না েপিচেয় র অভ/6 েপাশােকর সে7 েকবল ওড়না েপিচেয় র অভ/6 েপাশােকর সে7 েকবল ওড়না েপিচেয় র অভ/6 েপাশােকর সে7 েকবল ওড়না েপিচেয় 

মসিজেদ যাওয়া জােয়মসিজেদ যাওয়া জােয়মসিজেদ যাওয়া জােয়মসিজেদ যাওয়া জােয়যযযয    হেবহেবহেবহেব? ? ? ?     

উ;র উ;র উ;র উ;র :::: পদ�াহীনতা িফতনা েডেক আেন4 এিট েকবল েখাদ 

েমেয়িটর জন/ই অিন@কর নয়, তােক যারা েদখেব তােদর জন/ও 

অিনে@র কারণ4 তার পদ�াহীনতা ও েসৗDয��দশ�েনর ফেল 

েকােনা পাপাচারী কথা বা কােজর মাধ/েম অৈবধ িকছু কের 

বসেব4 তাছাড়া পদ�াহীন নারী যতই িনেজেক ভােলা দািব কেরন 

না েকন তােক েকI কের সমােজ Jনাহ ছড়ােনাই Kাভািবক4 

কারণ, িতিন িনেজ িনেজেক িনয়Lেণর দািব করেলও অন/েক 

িনয়Lেণর দািব করেত পােরন না4 েসেহতু পদ�াহীনতার িবMেN 

কেঠার Pঁিশয়াির উRািরত হেয়েছ4 রাসূলুTাহ সাTাTাP ‘আলাইিহ 

ওয়াসাTাম বেলেছন,  

» َ
ْ

ْذنَاِب ا�
َ
رَُهَما، قَْوٌم َمَعُهْم ِسيَاٌط َكأ

َ
ْهِل اEFاِر لَْم أ

َ
ُبوَن بَِها ِصنَْفاِن ِمْن أ ِLََْقِر ي

ُْخِت  ْسِنَمِة ا�ْ
َ
ٌت، رُُءوُسُهنE َكأ

َ
ٌت َمائِال

َ
اEFاَس، َونَِساٌء Vَِسيَاٌت Uَِرَياٌت ُمِميال

ُوَجُد ِمْن َمِسَ�ِة َكَذا  ْدَن ِر]ََها، َو\ِنE ِر]ََها �َ ِ]َ 
َ

َنEَة، َوال
ْ
َن ا_

ْ
 يَْدُخل

َ
َمائِلَِة، ال

ْ
ال

َذا
َ
  »َو`
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‘দুই েVণীর েলাক জাহাWামী হেব, যােদর আিম আমার যুেগ 

েদখেত পাব না4 এক েVণীর েলাক, তারা এমন এক সYদায়, 

তােদর সােথ থাকেব গMর েলেজর মত এক ধরেনর লািঠ যZারা 

তারা মানুষেক িপটােব4 অপর েVণী হল, কাপড় পিরিহতা নারী, 

অথচ ন\, তারা পুMষেদরেক আকৃ@কারী ও িনেজরা তােদর �িত 

আকৃ@4 তােদর মাথা হেব উেটর েচােটর মত বাঁকা4 তারা 

জাWােত �েবশ করেব না4 এমনিক জাWােতর সু-_াণও তারা 

পােব না4 অথচ জাWােতর সু_াণ অেনক অেনক দূর েথেক পাওয়া 

যােব4’ [মুসিলম : ২১২৮]   

িZতীয়তিZতীয়তিZতীয়তিZতীয়ত. . . . মুসিলমমাeই অেন/র েহদােয়ত, তার সত/ fহণ ও 

তােত অিবচলতায় আfহী4 সুতরাং এই েবানেদর মসিজেদ 

�েবেশ হয়েতা তােদর অেনক উপকাের লাগেত পাের4 েযমন 

তারা েসখােন সালাত আদায় করেবন, উ;ম উপেদশ ও ওয়াজ-

নিসহত gনেবন, যা েথেক তােদর অhর �ভািবত হেব4 েতমিন 

মসিজেদর ঈমানী পিরেবশ তােদর অhের ঈমান সৃি@ করেব এবং 

উদাসী মনেক জাfত করেব4 এ কারেণ আপনার কত�ব/ হেব 

�াথিমকভােব ওড়না পের এবং মাথা েঢেক এ েবানেদরেক 

মসিজেদ িনেয় েযেত আhিরকভােব সেচ@ থাকা4 পের তােদর 

ধারাবািহকভােব পুM ও �শ6 কাপড় পিরধােনর উপেদশ িদেয় 

েযেত থাকা4  
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তৃতীয়ততৃতীয়ততৃতীয়ততৃতীয়ত. . . . আTাহ তায়ালা মসিজদেক পিবe রাখেত িনেদ�শ 

িদেয়েছন এবং এর পিবe ও সkােনর পিরপlী সব িকছু েথেক 

দূের থাকেত বেলেছন4 েযমন আTাহ বেলন,  

ذِنَ  ُبُيوٍت  ِف  ﴿
َ
ُ  أ ن ٱ��

َ
ُۥ يَُسّبِحُ  ٱۡسُمُهۥ فِيَها َوُيۡذَكرَ  تُۡرَفعَ  أ  بِٱۡلُغُدّوِ  فِيَها لَ

 ]  bc: اFور[ ﴾ . َوٱ-َصالِ 

‘আTাহ েযসব গৃহেক ময�াদায় উWীত করার এবং েসJেলােত তাঁর 

নাম উRারণ করার আেদশ িদেয়েছন, েসখােন সকাল ও স,/ায় 

তাঁর পিবeতা ও মিহমা েঘাষণা কের4’ {সূরা আন-নূর : ৩৬} 

হােফজ ইবেন কাছীর (রহ.) বেলন,  

بتطه�ها من اkنس واللغو ، واألفعال : أمر اهللا تعاg برفعها ، أي: أي
 الo ال تليق فيهاواألقوال 

‘আTাহ তায়ালা এর ময�াদা বৃিNর িনেদ�শ িদেয়েছন অথ�াt এেক 

অপিবeতা ও অনথ�কতা এবং এর ময�াদািবেরাধী কথা ও কম� 

েথেক পিবe রাখার িনেদ�শ িদেয়েছন4’ (তাফসীের ইবন কাছীর : 

৬/৬২) 

েবপদ�া নারীেদর মসিজেদ �েবেশ ছাড় িদেল তা রা6াঘাট ও 

বাজােরর িফতনা আTাহ তায়ালার ঘর পয�h বেয় িনেয় েযেত 

পাের4 তথািপ েবপদ�া মুসিলম নারী যখন তার িফতনা কিমেয় 
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েফলেব, তার Jনাহ কােফেরর কুফির েথেক েতা েবিশ vিতকর 

নয়, অথচ �েয়াজনবশত কােফেরর মসিজেদ �েবেশর অনুমিত 

েদয়া হয়4  

শায়খ িবন বাজ রিহমাPTাহ বেলন,  

 p وأمر مباح ؛ كأن ال حرج tu ن لغرضV فر ا�سجد إذاxدخول ال
يسمع ا�وعظة ، أو ي�ب من ا�اء ، أو ~و ذلك ؛ ألن اF| ص} اهللا عليه 
وسلم أنزل بعض الوفود الxفرة p مسجده ص} اهللا عليه وسلم ؛ ليشاهدوا 

gاهللا  ا�صل� ، ويسمعوا قراءته ص} اهللا عليه وسلم وخطبه ، و�دعوهم إ
من قريب ، وألنه ص} اهللا عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال ا�ن� p ا�سجد 

 . واهللا و� ا�وفيق. �ا أ� به إ�ه أس�ا ، فهداه اهللا وأسلم 

‘অমুসিলেমর মসিজেদ �েবেশ েকােনা অসুিবধা েনই যিদ তা হয় 

েকােনা ধম�ীয় বা ৈবধ �েয়াজেন4 েযমন ধম�ীয় উপেদশ Vবণ, 

পািন পান বা এ জাতীয় েকােনা �েয়াজন4 েকননা নবী সাTাTাP 

‘আলাইিহ ওয়াসাTাম এক অমুসিলম কােফলােক মসিজেদ 

নববীেত এেনেছন যােত তারা মুসিTেদর েদখেত পাের এবং তাঁর 

সাTাTাP ‘আলাইিহ ওয়াসাTাম েকারআন েতলাওয়াত ও খুতবা 

gনেত পাের4 যােত িতিন তােদরেক আTাহর �িত ডাকেত 

পােরন কােছ েথেক4 েতমিন িতিন ছুমামা িবন আছাল হানাফীেক 

মসিজেদ েবঁেধ েরেখিছেলন যখন তােক বিD কের আনা হয়4 
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ফেল আTাহ তােক েহদােয়ত েদন এবং িতিন ইসলাম fহণ 

কেরন4’ (মাজমু‘ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত িবন বায : ৮/৩৫৬) 

অতএব আপনার বা,বী যিদ কল/ােণর �িত আfহী হন এবং 

তােদর মসিজেদ যাওয়ার উেxশ/ হয় ন\তা না ছিড়েয় উপকৃত 

হওয়া আর তারা তােদর মাথার চুল ঢাকা ও যথাসাধ/ েমাটা 

কাপড় পিরধান ইত/ািদর মাধ/েম িফতনাJেলা কমােনার েচ@া 

কেরন তাহেল আশা করা তােদরেক মসিজেদ এসব দরেস সংযুy 

করেল তােদর জন/ কল/ােণর দরজা খুেল যােব। আTাহর শরীয়ত 

পিরপালেন তােদর পথ উzুy হেব4 অতএব আপিন তােদর এেত 

উZুN কMন4 (আTাহই ভােলা জােনন4) 

 




