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স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গান শ ানাকে শোকনা সমসযা আকে কে না? 

   

প্রশ্ন: স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গান শ ানাকে শোকনা সমসযা আকে কে না? 

প্রথমত: স্বামী স্ত্রী েতত ৃে পরস্পরকে উপক াগ েরা আল্লাহ ববধ েকরকেন। উপক াকগর শোকনা পদ্ধকত অববধ েরা 

হয় কন, তকব পায়ু পকথ সঙ্গম েরাকে অববধ েরা হকয়কে। এমকন াকব মাকসে ও প্রসুকতবস্থায় সঙ্গম েরাও না 

জাকয়য, তকব সবৃাবস্থায় স্প ৃ, চুম্বন, দ ৃন, বমথুন জাকয়য।  

 াইখ মুহাম্মাদ ইবন সাকেহ আে-উসাইমীন রহ.-শে প্রশ্ন েরা হকয়কেে: স্বামীর  রীকরর শয শোকনা অং  স্ত্রীর 

পকে শদখা, অনুরূপ াকব স্বামী েতত ৃে স্ত্রীর  রীকরর শযকোকনা অং  শদখা ও তাকত পুেকেত হওয়া জাকয়য কেনা?  

কতকন উত্তকর বেকেন: হযাাঁ স্বামী তার স্ত্রীর  রীকরর শযকোকনা অং  শদখকত পাকর, এমকন াকব স্ত্রী তার স্বামীর 

 রীকরর শযকোকনা অং  শদখকত পাকর।  

আল্লাহ তা‘আো বকেন, 

ِينََ﴿ ٥ََََحَٰفُِظونَََلُِفُروِجِهمَ َُهمَ ََوٱَّلذ َىَإِّلذ َوَِٰجِهمَ َََعَ ز 
َ
وَ َأ

َ
َََماَأ ي َمَُٰنُهمَ ََملََكت 

َ
ََُفَإِنذُهمَ َأ َتَغََََٰفَمن٦ََََِملُوِميََََغي  َٰلَِكَََوَرآءَََٱب  ْوَلىئَِكَََذ

ُ
َُهمََُفَأ

 [  ٧  ،٥: املؤمنون] ﴾٧َٱل َعاُدونََ

“আর যারা তাকদর কনজকদর েিাস্থাকনর কহফাযতোরী। তকব তাকদর স্ত্রী ও তাকদর ডান হাত যার মাকেে হকয়কে 

তারা োড়া, কনশ্চয় একত তারা কনকিত হকব না। অতঃপর যারা একদর োড়া অনযকে োমনা েকর তারাই 

সীমােঙ্ঘনোরী”। [সূরা আে-মুকমন, আয়াত ৫-৭]  

ফাতাওয়া ইসোকময়া: ২২৬/৩ 

অতএব, স্ত্রী েতত ৃে স্বামীকে গান শ ানাকনা বা স্বামী েতত ৃে স্ত্রীকে গান শ ানাকনা জাকয়য। তকব েকয়েকি  তৃ পােন 

েরকত হকব, 

১- বাদয যন্ত্র, শযমন হারকমাকনয়াম, তবো ইতযাকদ গাকন বযবহার েরা যাকব না। 

২- গান হকো েতগুকো েথার সমকি। তাই শয েথা  াকো, তার গানও  াকো। শয েথা খারাপ, তা গাকনও 
খারাপ। তাই গাকনর মকধয োকরা শদাষত্রুকি বর্ৃনা, োউকে গাকে শদওয়া, অনয শোকনা নারীর  রীর ও চকরত্র কনকয় 

েথা বো ইতযাকদ পকরহার েরকত হকব। তকব শপ্রম,  াকোবাসা, শযৌন উকত্তজনামুেে েথায় শদাষ শনই। 

৩- গানকি শযন স্বামী-স্ত্রী বযতীত অনয শেউ শুনকত না পায়। সন্তান, প্রকতকব ী বা অনযরা শযন না শ াকন। এমকন াকব 

অপকরকচত শোকেরা শযন না শ াকন। সন্তান বয়কস শোি হকেও তাকে গান শ ানান যাকব না। যকদও শস না বুকে 

তবুও এিা তার োেন পােকনর ইসোকম নীকতর সাকথ সঙ্গকতপূর্ৃ নয়। 

স্বামী-স্ত্রীর এমন অকনে কবষয় আকে শযগুকো সন্তানকদর শথকে শগাপন রাখকত হয়। শযমন, আকেঙ্গন, চুম্বন, সহবাস 

ইতযাকদ। 
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 াইখ নাকসরুদ্দীন আেবানী রহ.-শে এ প্রশ্নকি েরা হকে কতকন উত্তকর বকেকেন: যকদ গান কদকয় একে অপকরর েন্ঠ 

শুকন কবকনাদকনর উকদ্দ য হয়, তকব তা েকয়েকি  কতৃ জাকয়য।  তৃগুকো হকো, গাকনর েথাগুকো জাকয়য হকত 
হকব। েথাগুকো যকদ  রী‘আকত কনকষদ্ধ হয় তকব তা শোকনা অবস্থাকত োকরা োকে গাওয়া যাকব না। রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওয়াসাল্লাম বকেকেন, েকবতার  াকো েথাগুকো  াকো, আর খারাপ েথাগুকো খারাপ। 

যকদ শোকনা মানুষ গান বা েকবতায় খারাপ েথা বকে, তকব তাকে কহসাকবর সমু্মখীন হকত হকব। 

গান েরার দ্বারা উকদ্দ য যকদ হয়, একে অপকরর েন্ঠ শুকন পুেকেত হকব, আনি পাকব তকব স্বামী-স্ত্রী একে 

অপকরর সামকন গান েরকে শোকনা শদাষ শনই, তকব গাকনর উকদ্দ য যকদ পাপাচারী ক ল্পীকদর মকতা গাকনর 

অনু ীেন বা অনুেরর্ হয় তকব তা জাকয়য নয়। 

ফকতায়া নং ১০, েযাকসি নং ৪২, আে-হুদা ওয়ান নূর কসকরজ। সূত্র: প্রকশ্নাত্তকর ইসোম এন্ড ওকয়বসাইি 
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