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ইসলামে সােয়িক য়িিাহ করার য়িধান
প্রশ্ন:
ইসলামের সােয়িক য়িিামহর ককামনা য়িধান আমে য়ক? আোর একজন িন্ধু অধযাপক আিুল জুরয়জর একয়ি য়কতাি
পমে, কস খুি প্রভায়িত হি। তামত িলা হি, য়িিায়হত হওিা স্বমেও উভমির সম্ময়তমত সােয়িক য়িিাহ করামত
ককামনা ক্ষয়ত কনই। এমক ইসলামে য়নকামহ েুিাক্কাত িমল। যখন কতাোর য়নকি কাউমক ভামলা লাগমি তখন তুয়ে
অল্প সেমির জনয তামক য়িিাহ কমর য়নমি। য়নকামহ েুত‘আ সম্পমকে কুরআন ও হাদীমসর আমলামক য়িস্তায়রত
জানমত চাই। ককামনা োযহামি এ ধরমনর য়িিাহ করার অনু েয়ত আমে য়ক?
উত্তর:
আলহােদু ল য়লল্লাহ
ককামনা েয়হলামক য়নয়দেষ্ট সেমির জনয য়নধোয়রত িাকার য়িয়নেমি য়িিাহ করামক ‘য়নকামহ েুত‘আ’ অথিা ‘সােয়িক
য়িিাহ’ িলা হি ।
য়িিামহর উমেশয হল, সম্পকে িজাি রাখা ও স্থািী করা। সােয়িক য়িিাহ িা য়নকামহ েুত‘আ য়িিামহর উমেমশযর
পয়রপন্থী। এ ধরমনর সােয়িক য়িিাহ িা য়নকামহ েুত‘আ ইসলামের প্রথে যু মগ বিধ য়েল। অতঃপর তা রয়হত হমি
যাি। এখন এ ধরমনর য়িিাহ য়কিােত পযেমের জনয য়নয়িদ্ধ হমি কগমে। এ ধরমনর ককামনা য়িিামহর য়িধান
ইসলামে িতেোমন অিয়শষ্ট কনই।
আলী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু কথমক িয়ণেত, য়তয়ন িমলন,
.»«أن رسول اهلل صىل اهلل وسلم نىه عن نكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাে খাইিামরর িৎসর য়নকামহ েুত‘আ ও গৃহপায়লত গাধার কগাশত খাওিা কথমক
য়নমিধ কমরমেন”। অপর িণেনাি আমে,
.»«نىه عن متعة النساء يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية
“রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাে খাইিামরর য়দন নারীমদর সামথ েুত‘আ ও গৃহপায়লত গাধার কগাশত খাওিামক
য়নমিধ কমরমেন”। (সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩৯৭৯, সহীহ েুসয়লে হাদীস নং ১৪০৭)
রিী ইিন সািুরা আল-জুহানী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু কথমক িয়ণেত, য়তয়ন িমলন, তার য়পতা তামক হাদীস িণেনা
কমরমেন। য়তয়ন একয়দন রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাে-এর সামথ য়েমলন। তখন য়তয়ন িমলন,
َ َ َ
َ
َ َ َ
َ َ َّ َ َ ِ َ
َ َ
ُ َ ُ َ ُ ُ َ ِ ُ َّ َ ُّ َ َ
ِ َكم ِف ِاِلس ِتمت
 ف َمن َكن ِعن َد ُه ِمن ُه َّن َشء،ام ِة
اهلل قد َح َّر َم ذلِك إِل يَومِ ال ِقي
 و ِإن،ِاع ِمن النساء
 إِّن قد كنت أ ِذنت ل،«يا أيها انلاس
ِ َ َ
ُ ُ َ َ َُ
َ ُ
َ
.» َوِل تأخذوا ِم َّما آتيتُ ُموه َّن شيئًا،فليُخل َس ِبيله
“কহ োনিসকল! আয়ে কতাোমদর েুত‘আর অনু েয়ত য়দমিয়েলাে। আল্লাহ য়কিােত য়দিস পযেে

তা য়নয়িদ্ধ

কমরমেন। কতাোমদর কামরা য়নকি যয়দ তামদর য়কেু কথমক থামক তমি কতােরা তামদর েুয়ি য়দমি দাও। কতােরা
তামদর যা য়দমিমে তা আর কেরত য়নমি না”। (সহীহ েুসয়লে, হাদীস নং ১৪০৬)
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য়িিাহমক আল্লাহ তা‘আলা তার য়নদশেন িায়নমিমেন। এমত রমিমে োনু মির য়চোর কখারাক। আল্লাহ তা‘আলা স্বােীস্ত্রীর োমে েহব্বত ও অনু গ্রহ সৃ য়ষ্ট কমরমেন আর স্ত্রীমক স্বােীর জনয প্রশায়েস্থল িায়নমিমেন। প্রজনমনর প্রয়ত
উৎসাহ য়দমিমেন এিং নারীমদর উত্তরায়ধকারী কমরমেন। এগুমলা সিই উয়ল্লয়খত য়নয়িদ্ধ য়িিামহর েমধয অনু পয়স্থত।
যারা এ ধরমনর য়িিাহ বিধ িমল, তামদর েমত েুত‘আকৃত নারী তামদর স্ত্রীও নি আিার য়িতদাসীও নি। অথচ
আল্লাহ তা‘আলা িমলন,

ذ
ُ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َٰ ُ ُ َ ذ
َ ُ َ
َ َ َّلَ َ َ ى
ُ ُ ُ ََ ﴿ َو ذٱَّل
]٦ ،٥ : ﴾ [املؤمنون٦َِي
ََ يَ َملوم
َ ج ِهمََأوََماَملكتََأيمنهمََفإِنهمََغ
َ ِ َإ٥َون
َ حَٰفِظ
ََج ِهم
ِ َٰ َعَأزو
ِ ِينَهمََل ِفرو

“আর যারা তামদর য়নজমদর লোস্থামনর য়হোযতকারী। তমি তামদর স্ত্রী ও তামদর ডান হাত যার োয়লক হমিমে
তারা োো। য়নশ্চি এমত তারা য়নয়িত হমি না। [সূ রা আল-েুয়েনূ ন, আিাত নং ৫, ৬]
(য়িরুদ্ধিাদীমদর েত খণ্ডন)
য়শিারা তামদর েমতর পমক্ষ য়কেু দলীল কদন, যা দলীল হওিার কযাগয নি। কযেনআল্লাহ তা‘আলার িাণী,

َ
َ َ ُ ذ َ ُ ُ ذ ُ ُ َُ ذ
]٤٢ : ﴾ [النساء٢٤ََنَفرِيضة
َ نَأجوره
َ فاووه
َ َن
َ ﴿ف َماَٱس َتم َتع ُتمَبِهِۦَمِنه

“সু তরাং তামদর েমধয কতােরা যামদরমক কভাগ কমরে তামদরমক তামদর য়নধোয়রত োহর য়দমি দাও”।
তারা িমল এ আিামতর েমধয েুত‘আ হালাল হওিার দলীল রমিমে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলার িাণী  أجورهنপ্রোণ
কমর  استمتعتمদ্বারা উমেশয েুত‘আ।
এর জাওিাি: পূ মিের আিামত আল্লাহ তা‘আলা পুরুমির জনয কযসি নারীমদর য়িিাহ করা য়নয়িদ্ধ হমিমে তামদর
আমলাচনা কমরমেন। তারপর এ আিামত যামদর য়িিাহ করা যামি তামদর আমলাচনা কমরমেন এিং য়িিায়হতামক
তার োহর আদাি করার য়নমদেশ কদন। আর য়িিামহর পর স্বােী-স্ত্রীর উপমভাগ ও পয়রতৃয়িমক এখামন  استمتاعশব্দ
দ্বারা িযি কমরমেন। এ ধরমনর দৃ ষ্টাে আিু হুরািরা রায়দিাল্লাহু ‘আনহু কথমক িয়ণেত হাদীমসও এমসমে। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাে িমলন,

َ ِ
َ
َ
َ
.»استمتعت بها وفيها عوج
استمتعت بها
 وإن، «املرأة َكلضلع إن أقمتَها كرستها

“নারীরা পাাঁজমরর িাাঁকা হামের েমতা। যয়দ তামক তুয়ে কসাজা করমত যাও তমি তামক তুয়ে কভমে কেলমি। আর
যয়দ তামক তুয়ে উপমভাগ কর, তমি তুয়ে িাাঁকা অিস্থাি তামক উপমভাগ করমি”। (সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৮৮৯;
সহীহ েুসয়লে, হাদীস নং ১৪৬৮)
আর এখামন োহমরর িযাখযায়ি য়িয়নেি দ্বারা করা হমিমে। এখামন য়িয়নেি দ্বারা উমেশয োল নি যা েুত‘আর
চুয়িমত নারীমক কদওিা হি। কুরআমনর অনয জািগাি োহরমক ‘আজর’ িমল নাে রাখা হমিমে। আল্লাহ তা‘আলা
িমলন,

ُ َ ُ ُ َ َ َ َٰ َ ى َ ُّ َ ذ ُّ ذ َ َ َ َ َ َ َ َٰ َ َ ذ
]٥٥ :ن﴾ [اِلحزاب
َوره ذ
تَ أ ج
َ تَءاتي
َ ِ كَٱل
َ كَأزوج
َ بَإِناََأحللناَل
َ ِ ﴿يأيهاَٱنل
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“কহ নিী, য়নশ্চি আেরা আপনার জনয বিধ কমর য়দমিয়ে আপনার স্ত্রীমদরমক যামদরমক আপয়ন ‘আজর’ তথা োহর
প্রদান কমরমেন।” [সূ রা আল-আহযাি, আিাত: ৫০]
সু তরাং এ কথা স্পষ্ট হল, কুরআমনর আিামত এেন ককামনা দলীল কনই যামত প্রোণ হি কয, েুত‘আ য়িিাহ হালাল।
তারপরও যয়দ আেরা তমকের খায়তমর এ কথা কেমন য়নই কয, আিাত দ্বারা েুত‘আ য়িিাহ িুোমনা হমিমে, তাহমলও
আেরা িলমিা আিাতয়ির য়িধান রয়হত। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রোয়ণত কয, য়নকামহ েুত‘আ য়কিােমতর য়দন পযেে
য়নয়িদ্ধ।
ককামনা ককামনা সাহািী য়িমশি কমর ইিন ইিন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুো কথমক য়নকামহ েুত‘আ বিধ হওিার কয
িণেনা পাওিা যাি এর উত্তর হমলা,
প্রথেত: এয়ি প্রোণ কমর কয, য়শিারা তামদর প্রিৃ য়ত্তর অনু সারী। কারণ, তারা রাসূ মলর সাহািীমদর কায়ের িমল,
তারপর তারা এ য়িিমি এিং অনয কয ককামনা য়িিমি তামদর আেল দ্বারা তামদর েমতর পমক্ষ দলীল কপশ কমর।
য়দ্বতীিত: কয-সি সাহািী কথমক েুত‘আ বিধ হওিার িণেনা এমসমে, তারা ঐসি সাহািী যামদর য়নকি উি য়িিাহ
হারাে হওিার দলীল কপৌঁমে য়ন। আব্দু ল্লাহ ইিন আব্বাস রায়দিাল্লাহু ‘আনহুোমক সাহািীরা য়িমশি কমর আলী ও
যু িামির রায়দিাল্লাহু ‘আনহুো য়নকামহ েুত‘আমক বিধ িলার সেুয়চত জাওিাি য়দমিমেন।
আলী রায়দিাল্লাহু ‘আনহু কথমক িয়ণেত, য়তয়ন ইিন আব্বাসমক েুত‘আর য়িিমি নেনীি িমল জানমত কপমর িমলন,
.»«مهال يا ابن عباس فإن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نىه عنها يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية
“কহ ইিন আব্বাস েুত‘আর য়িিমি সািধান। কারণ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাে খাইিামরর যু মদ্ধ
েুত‘আমক য়নমিধ কমরমেন এিং পায়লত গাধার কগাশত কখমত য়নমিধ কমরমেন”। (সহীহ েুসয়লে, হাদীস নং ১৪০)
য়িস্তায়রত জানার জনয কদখুন- (ইসলাে য়কউএ) প্রশ্ন উত্তর: ১৩৭৩, ২৩৭৭, ৬৫৯৫
আল্লাহই ভামলা জামনন।

