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ভঙ্গরফারয স্বাভী-স্ত্রীয মভরন ক্ষমিকয, এ ধাযণা ভূরক 

 

প্রশ্ন: শুরনমি যম, ভঙ্গরফারয ফা না কযা অফযক, যকননা যমদন একমি মিমন অগভন করয, যম প্ররিযক 

ফাকাযীরক মবম্পাি করয। ভরন কযা য়, এয পরর বমফলযরি িাযা ক্ষমিয মু্মখীন রফ। 

উত্তয: অর-াভদুমরল্লা 

অল্লা অভারক ও অনারক িয ফুঝায িাওপীক দান করুন। মা ফরররন িা একান্তআ কুংস্কায এফং নফ 

অমফষৃ্কি মফলয়। কুযঅন ও াদীর এয যকারনা দরীর যনআ; ফযং এফ ররা থভ্রষ্ট ও মফথগাভীরদয প্রচাযণা। 

যমভন, িাযা ফরররি: চাাঁদ মখন ফৃমিকযাম থফা যমিয মনরচ থফা চাাঁদ মখন ুরযাুময অররাকযমি মযারয় 

যৌঁরি, চাাঁরদয এ িািীয় ক্ষরণ ফা কযা িাযা ভাকরূ ফরররি। (যদখুন: যারয়দ াফযী, ভুিাভুর মফদায়ী: ৬৫৬) 

অল্লা িা‘অরা মকিু স্থান ও ভয় ফযিীি ফ ভয় ও কর স্থারন স্ত্রী ফা ারার করযরিন। যমভন, 

এক. যভমারনয মদরন ফা কযা। অল্লা িা‘অরা ফররন, 

ِحل َّ﴿
ُ
َيامََََِّّل نَةَََّّمَُكه ََّّأ فَُثََّّٱلّصِ ََُّّهي ََّّنَِسآنُِكه  ََّّإَِلىََّّٱلر  ًُته ََّّم ُكه ََِِّّلَاس 

َ
َََّّوأ َََُّّعنِهَََّّل ُهي  ََِِّّلَاس  ً ُكه ََّّٱّلل 

َ
ًُفَسُكه ََََّّت َتاًُونَََُّّكٌُته ََّّأ

َ
ََّفَتاَبََّّأ

وُهي ََّّفَٱم َٰٔـيََََّّعٌُكه  ََّّوََعَفاََّعنَي ُكه َّ َََّّْبىِِشُ َتُغوا َََُّّكَتَبَََّّواََّوٱب   [٧٨١: ابلقرة] ﴾مَُكه  ََّّٱّلل 

“ময়ারভয যারি যিাভারদয িনয যিাভারদয স্ত্রীরদয মনকি গভন ারার কযা রয়রি। িাযা যিাভারদয িনয মযচ্ছদ 

এফং যিাভযা িারদয িনয মযচ্ছদ। অল্লা যিরনরিন যম, যিাভযা মনিরদয ারথ মখয়ানি কযমিরর। িঃয 

মিমন যিাভারদয িাওফা কফূর করযরিন এফং যিাভারদযরক ক্ষভা করযরিন। িএফ, এখন যিাভযা িারদয ারথ 

মভমরি ও এফং অল্লা যিাভারদয িনয মা মররখ মদরয়রিন, িা নুন্ধান কয”। [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াি: ১৮৭] 

দুআ. ারয়ম ও মনপারয ভয় ফা কযা। অল্লা িা‘অরা ফররন, 

﴿َّ ٗذىَُّهوَََّّقُل ََّّٱل َىِحيِض َََّّعيََِّّنُوًََ َََََّّّٔويَس 
َ
ََّّْأ ََتِلُوا َرُبوُهي َََّّوَلََّّٱل َىِحيِضََِّّفََّّٱمنَِّسآءَََّّفَٱع  ىَََّّتق  َن َََّّحّت  ُهر  نَََّّفَإَِذاََّيط  ر  تُوُهي َََّّتَطه 

 
َمَرُكهَََُّّحي ُثََّّوِي ََّّفَأ

َ
َّأ

َّ ُ  [٢٢٢: ابلقرة] ﴾ٱّلل 

“অয িাযা যিাভারক ঋিুস্রাফ ম্পরকয প্রশ্ন করয। ফর, িা কষ্ট। ুিযাং যিাভযা ঋিুস্রাফকারর স্ত্রীরদয যথরক দূরয 

থাক এফং িাযা মফত্র না ওয়া মযন্ত িারদয মনকিফিযী রয়া না। িঃয মখন িাযা মফত্র রফ িখন িারদয 

মনকি অ, যমবারফ অল্লা যিাভারদযরক মনরদয মদরয়রিন”। [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াি: ২২২] 

মিন. ভমিরদ ফা কযা। অল্লা িা‘অরা ফররন,  

وُهي َََّّوَلَّ﴿ ًُته ََّّتَُبىِِشُ
َ
ىِكُفونََََّّوأ ََُِّّحُدودََُّّتِن َ ََّّٱل َىَسىِجِد ََِّّفَََّّع َرُبوَها ََّّفََلََّّٱّلل   [٧٨١: ابلقرة] ﴾َتق 

“অয যিাভযা ভমিরদ আমিকাপযি ফস্থায় স্ত্রীরদয ারথ মভমরি রয়া না -এিা অল্লায ীভারযখা। ুিযাং 

যিাভযা িায মনকিফিযী রয়া না। [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াি: ১৮৭] 
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ভুমযভ থাকা ফস্থায়ও স্ত্রী ফা াযাভ। অয উরযয ভূরক কথায রক্ষ যকারনা দরীর যখাাঁরি াওয়া মারফ 

না; ফযং এফ রচ্ছ ফামির, গমযি ও িন্দনীয় মিমন, মা ফযাক প্রচাযণায পরর কারযা কারযা মনকি ভূর 

মফশ্বার মযণি রয়রি, িাযা এ যথরক মফযি রচ্ছ না। এভন রনক ভানুল যরয়রি, মাযা ভঙ্গরফায স্ত্রী ফা 

করয ুস্থয ন্তারনয মিা রয়রি এফং এ কাযরণ িারদয ফা িারদয ন্তানরদয যকারনা ক্ষমি য় মন। অল্লা 

অভারক ও অনারক িন্দনীয় মফলয় যথরক যক্ষা করুন। অল্লা-আ বাররা িারনন। 

ভাপ্ত 
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