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ফাসয ভয় ভনী (ফীময) ননর্যত না সরও গর্ার ওয়ানিফ 

   

প্রশ্ন: ফাসয য মনদ ভনী ননর্যত না য়, তসফ নি গর্ার িযা ওয়ানিফ? নানি ভনী ননর্যত ফযতীত গর্ার 

ওয়ানিফ য় না? 

উত্তয: অর-াভদুনরল্লা 

এ ফযাাসয ির অসরভ এিভত গম, ফাসয পসর গর্ার ওয়ানিফ য়। (অর-ভাওুঅতুর নপিনয়া: 

৩১/১৯৮) 

স্বাভী তায স্ত্রীয াসথ ফা িযসর, ভনী ননর্যত না সরও গর্ার ওয়ানিফ য়। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআন 

ওয়াাল্লাভ গথসি এ নদ্ধান্ত অফু হুযায়যা যানদয়াল্লাহু ‘অনহুয াদীস স্পষ্টবাসফ ফনণযত সয়সে। নতনন ফসরন, যাূর 

াল্লাল্লাহু অরাআন ওয়াাল্লাভ ফসরসেন, 

ْرَبِع، ُشَعِتَها َبْيَ  َجلََس  إَِذا»
َ
 «الَغْصُل  وََجَب  َفَقدْ  َجَهَدَها ُثم   األ

“মনদ ুরুল তায চায াখায (াত-া) উয ফস মায়, তঃয তাসত গ প্রসচষ্টা চারায়, তসফআ তায উয 

গর্ার ওয়ানিফ সরা”। (ী ফুখাযী, াদী নং ২৯১) 

ভুনরসভয ফণযনা নতনযক্ত যসয়সে,  ْيُن ِزلْ  لَمْ  َوإِن  “মনদও ভনী ননর্যত না য়”। (ী ভুনরভ, াদী নং ৫২৫) 

আভাভ নফফী য. ভুনরসভয ফযাখযা গ্রসে ফসরন: “াদীসয থয: ভনী ননর্যত ওয়া ফা না ওয়ায ওয গর্ার 

ওয়ানিফ ওয়া ননবযযীর নয়; ফযং মখনআ ুরুসলয নরঙ্গ নাযীয গমৌনাসঙ্গ প্রসফ িসয, তখনআ নাযী-ুরুল উবসয়য 

ওয গর্ার ওয়ানিফ য়। ফতযভান মুসর্ এসত গিাসনা ভতনফসযাধ গনআ, তসফ এি ভয় িতি াাফী ও তাসদয 

নুাযীসদয ভসধয আখনতরাপ নের, তঃয অভাসদয উনল্লনখত নদ্ধাসন্তয ওয তাসদয ভাসেও ভততিয ৃনষ্ট য়”। 

াআখ আফন উাআভীন য. ফসরসেন, ‘গর্ার ওয়ানিফ ওমায ফযাাসয এ দরীর স্পষ্ট, মনদও ভনী ননর্যত না য়। 

এ নফলয়নি সনসিয িাসে স্পষ্ট, তুনভ সনি স্বাভী-স্ত্রীসি গদখসফ, তাসদয গথসি ফা িভয ম্পাদন ওয়ায 

যও তাযা গর্ার িসয না। নফসল িসয, মনদ তাযা গোি য় এফং এয নক্ষা না গসয় থাসি। তাসদয এ ভ্রানন্ত এ 

ধাযণা গথসি ৃষ্ট গম, ভনী ননর্যত ফযতীত গর্ার ওয়ানিফ য় না, থচ এিা বুর”। (অ-াযহুর ভুভনত: ১/২২৩) 

পসতায়া রািনাসয় দাসয়ভাসত যসয়সে: “ভুনরসভয ওয গমফ িাযসণ গর্ার ওয়ানিফ য়: ঘুভন্ত ফস্থায় ভনী গফয 

ওয়া। স্বাভীয ুানয স্ত্রীয গমৌনাসঙ্গ প্রসফ িযা, মনদও তাসত ভনন ননর্যত না য়। ফা ফযতীত িাগ্রত ফস্থায় 

উসত্তিনা ভনন ননর্যত ওয়া এফং নাযীয াসয় ও ননপা, মখন তাসদয যক্ত ফন্ধ সয় মাসফ, তখন তাসদয ওয 

গর্ার সফ”। (পাতওয়া রািনাসয় দাসয়ভা: ৫/৩১৪) 
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