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স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কঠিন েগড়া, এমন নারীর সাঝে যেনা
সংঘঠিত হওয়ার পর নারী েঠি তালাকপ্রাপ্তা হয়,
যেনাকারী ঠক তাঝক ঠিঝয় করঝত পারঝি?
 فهل هل أن يزتوجها إذا،زىن بامرأة مزتوجة بينها وبني زوجها خالف
طلقها زوجها؟
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স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কঠিন েগড়া, এমন নারীর সাঝে যেনা সংঘঠিত হওয়ার পর নারী
েঠি তালাকপ্রাপ্তা হয়, যেনাকারী ঠক তাঝক ঠিঝয় করঝত পারঝি?

প্রশ্ন: িননক স্ত্রীর স্বামী মাতাল, যস তাঝক শারীঠরকভাঝি কষ্ট যিয়, তার ধারণা স্বামী যেঝক
িূ রঝে অিস্থান করঝল তালাকপ্রাপ্তা হঝয় োঝি, অতএি যস যিশ যেঝড় উত্তর আঝমঠরকা চঝল
োয়। কারণ, যকউ তাঝক িঝলঝে স্বামী যেঝক এক িের পলায়ন কঝর োকঝল যস
তালাকপ্রাপ্তা হঝয় োঝি। অতঃপর এক মুসঠলম পুরুঝের সাঝে তার যিখা হয়, যস িঝল
এভাঝি তালাক হয় না। তারা উভয় এঝক অপঝরর সাঝে পঠরঠচত হয়, আঝে আঝে
ভালিাসায় িঠড়ঝয় পঝড়, যশে পেযন্ত তাঝির মাঝে যেনা সংঘঠিত হয়। পঝর নারী স্বামী
যেঝক তালাকনামা পায় ও ইদ্দত যশে কঝর। যেনার পর যেঝক তারা পরস্পর যিখা-সাক্ষাত
িন্ধ রাঝখ, ঠনঝিঝির কৃত অপরাঝধর িনয কঠিনভাঝি লঠিত হয় ও আল্লাহর ঠনকি খাঠলস
তাওিা কঝর। িতযমান তারা ঠিঝয়র প্রস্তুঠত ঠনঝে।
এ ঠিঝয় সঠিক ঠক না িানঝত চাই?
আঠম শুঝনঠে কতক মাঠলঠক আঝলঝমর িৃ ঠষ্টঝত যে িযঠি যকাঝনা নারীর সংসার নষ্ট কঝর,
তার পঝক্ষ ঐ নারীঝক ঠিঝয় করা বিধ নয়, তঝি অঠধকাংশ আঝলম তার অনু মঠত যিন এিং
এিাঝক তারা শুদ্ধ ঠিিাহ মাঝনন।
ঠকন্তু, প্রঝশ্নর িযঠি ঠনঠিত নয়, যস সংসার ঠিনষ্টকারীর ঠভতর ঠক না?
কারণ, তার সাঝে সাক্ষাত হওয়ার আগ যেঝক নারী তালাঝকর উপায় খুি
ুঁ ঝত ঠেল। উঝল্লখয,
পুরুে হানাফী মােহাঝির অনু সারী, আর নারী অনু সরণ কঝর শাঝফঈ মােহাি। েঠি
মােহাঝির ঠভন্নতা যেঝক তারা উপকৃত হয় তাই িললাম। োই যহাক অঠধকাংশ আঝলম
এরূপ ঠিঝয় বিধতার পঝক্ষ মত যিন, তঝি আঠম সঠিক মাসআলা িানঝত চাই।
উত্তর: আল-হামিুঠলল্লাহ।
প্রেমত: স্ত্রী েঠি তার স্বামীঝক যেঝড় অেিা স্বামী তার স্ত্রীঝক যেঝড় এক িের িা িুই িের
িা তার যচঝয় কম-যিঠশ সময় িূ রঝে অিস্থান কঝর তখনও ঠিিাহ আপন হালঝত িহাল
োঝক, েতক্ষণ না স্বামী তার স্ত্রীঝক তালাক যিয়। েঠি এরূপ না ঘঝি: স্বামী স্ত্রীঝক উঝদ্দঝশয
কঝর তালাক উচ্চারণ কঝরঝে অেিা তাঝক উঝদ্দশয কঝর তালাক ঠলঝখঝে, তাহঝল নারী
স্বামীর অধীন োকঝি, েঠিও িূ রঝে অিস্থান করার যময়াি িীঘয হয়।
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শাইখ ইিঝন িাে রহ.-যক ঠিঝেস করা হঝয়ঠেল, নারীঝক কখন তালাকপ্রাপ্তা গণয করা হঝি,
ঠতঠন িঝলন: “স্বামী েঠি স্ত্রীঝক ঠিঝিক ও সু স্থ যমিাঝি তালাক যিয় এিং তার ঠভতর
তালাক প্রিান করার প্রঠতিন্ধক যকাঝনা কারণ না োঝক। যেমন, পাগলাঠম, মাতলাঠম িা এ
িাতীয় যকাঝনা সমসযা। আর স্ত্রীও ঋতু যেঝক পঠিত্র োঝক, যে পঠিত্রতায় স্বামীর সাঝে তার
সহিাস হয়ঠন, িা স্ত্রী গভযিতী িা সন্তান িন্মিাঝন অক্ষম হয়, তঝি নারী তালাকপ্রাপ্তা গণয
হঝি”। [যিখুন: ফাতওয়াত তালাক: (১/৩৫)]
ঠিতীয়ত: যেনা একঠি িড় পাপ, এই পাঝপর মাত্রা আরও কঠিন হয় ও যিঝড় োয় েঠি নারী
ঠিিাঠহতা হয়। তাই অঠিিাঠহত িযঠির যেনার শাঠে একশত যিত্রাঘাত, আর ঠিিাঠহত
িযঠির যেনার শাঠে প্রোরাঘাত, েতক্ষণ না যস মারা োয়। আল্লাহ তা‘আলা িঝলন:

ٓ
َ َٰ َ َ َ ُ َّ َ َ
ُ َ ۡ َ ﴿ َو َ ا
]٢٣ :﴾ [االرساء٣٢حشةاا َو َسا َاءا َسبِّيلاا
ن ىاإِّنهۥاَك ا
ٱلز ا
ِّ ناف
ِّ لاتقربوااا

“যতামরা িযঠভচাঝরর কাঝে যেঝয়া না, ঠনিয় তা অশ্লীল কাি ও মন্দ পে”। [সূ রা আলইসরা, আয়াত: ৩২]
শাইখ আিিুর রহমান আস-সা‘িী রহ. িঝলন: “যেনার কাঝে োওয়ার ঠনঝেধাো যখাি যেনা
যেঝক ঠনঝেধ করার যচঝয় কঠিনতর। কারণ, যেনার কাঝে োওয়ার ঠনঝেধাো যেনার সকল
ভূঠমকা ও তাঝত উিু দ্ধকারী সকল কময-কাঝের ঠনঝেধাোঝক শাঠমল কঝর। িস্তুত যে রাখাল
সীমানা প্রাচীঝরর পাঝশ পশু চরায় তার পশু খুি সহঝি প্রাচীঝরর যভতর ঢুঝক পড়ঝি সঝন্দহ
যনই। ঠিেয়ঠি েঠি হয় প্রিৃ ঠত্তর তখন আর িলার অঝপক্ষা রাঝখ না। কারণ, প্রিৃ ঠত্তর প্রঠত
রঝয়ঝে অন্তঝরর অঝনক িান ও গভীর আকেযণ।

َ َ
আল্লাহ তাআলা যেনা ও যেনার অঠনষ্টঝক ফাঠহশাহ )احشة
ِ  (فিঝলঝেন: অেযাৎ শরীয়ত, ঠিঝিক
ও সু স্থ স্বভাঝির কাঝে যেনা খুি কিেয ও যনাংরা কময। কারণ, যেনা কঝয়কঠি হারামঝক
অন্তভুযি কঝর, আল্লাহর হক, নারীর হক, নারীর পঠরিার ও তার স্বামীর হক, এিং স্বামীর
ঠিোনা নষ্ট করা ও স্বামীর িংঝশ ঠমশ্রণ ঘিাঝনা ইতযাঠি অপরাধ।

َ (و َس
َ খুি খারাপ রাো,
আল্লাহ যেনার িনয আঝরকঠি ঠিঝশেণ প্রঝয়াগ কঝরঝেন: )اء َس ِبيال
অেযাৎ যে যেনার রাোয় পা িাড়াঝলা তার রাো খুিই খারাপ”। [তাইঠসরুল কাঠরঠমর রহমান
ঠফ তাফঠসঠরল কালাঠমল মান্নান: (১/৪৫৭)]
অতএি, যেনাকারী নারী-পুরুে উভঝয়র তাওিা করা, আল্লাহর ঠিঝক ঠফঝর আসা ও যেনার
ঠিঝক আকৃষ্ট কঝর সকল কমযকাে যেঝক িূ ঝর োকা িরুঠর। যে আল্লাহর ঠিঝক ঠফঝর আঝস
আল্লাহ তাঝক গ্রহণ কঝরন।
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তৃতীয়ত: নারীঝক তার স্বামীর প্রঠত অনাগ্রহ সৃ ঠষ্ট কঝর ঠনঝির ঠিঝক আকৃষ্ট করার যকৌশল
অিলম্বন করা যকাঝনা মুসঠলঝমর িনয বিধ নয়। এঝত ঘর নষ্ট হয় ও পঠরিার যভঝে োয়,
েঠিও স্বামী-স্ত্রীর যভতর েগড়া কঠিন যেঝক কঠিনতর হয়। এরূপ করা অঝনক আঝলঝমর
ঠনকি কঠিরা গুনাহ। রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়াসাল্লাম িঝলঝেন,
َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ
َ
َ
»وجها
ِ «ليس ِمنا من خبب امرأة لَع ز
“যে যকাঝনা নারীঝক তার স্বামীর িযাপাঝর যক্ষঠপঝয় যতাঝল যস আমাঝির অন্তভুযি নয়”। (আিু
িাউি, হািীস নং ২১৭৫, শাইখ আলিাঠন সহীহ আিু িাউঝি হািীসঠি সহীহ িঝলঝেন।)
আিু হুরায়রা রাঠিয়াল্লাহু আনহু সূ ঝত্র আিু িাউি আঝরকঠি হািীস িণযনা কঝরন:
ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َّ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ
»ئ أو مملوكه فليس ِمنا
ر
ام
ٍ ِ «من خبب زوجة

“যে যকাঝনা িযঠির স্ত্রী অেিা অধীনঝক প্রলুব্ধ কঝর ঠনল যস আমাঝির িলভুি নয়”। (আিু
িাউি, হািীস নং ৫১৭০, আলিাঠন সহীহ আিু িাউঝি হািীসঠি সহীহ িঝলঝেন।)
َ অেযাৎ যধাুঁকা ঠিল ও ঠিনষ্ট
َّ (من
শাইখ আঠেম আিাঠি রহ. িঝলন:  بتشديد ابلاء األوىل: )خبب
করল। ) (امرأة لَع زوجهاঅেযাৎ নারীর কাঝে স্বামীর িিনাম করা অেিা নারীর কাঝে অপর
পুরুঝের যসৌন্দেয িণযনা করা”। [আউনু ল মািুি: (৬/১৫৯)]
َ َ
ঠতঠন আরও িঝলন: )(م ْن خ َّبب زوجة امرئ
অেযাৎ নারীঝক ঠিঝয় করার িনয অেিা অপঝরর
ঠনকি ঠিঝয় যিওয়ার িনয অেিা অনয যকান কারঝণ নারীঝক যধাুঁকা ঠিল অেিা তাঝক ঠিনষ্ট
করল অেিা তার ঠনকি তালাকঝক সু ন্দর কঝর তুলল”। [আউনু ল মািুি: (১৪/৫২)]
শাইখ মুনাঠভ রহ. িঝলন: আমাঝির উোি শা‘রাঠভ িঝলঝেন: নারীঝক তার স্বামীর ওপর
ঠিনষ্ট করার একঠি পদ্ধঠত হঝে, স্বামীর ওপর অসন্তুঠষ্ট যেঝক নারী েখন মীমাংসা িা
সাঠলঠশর িনয কারও ঠনকি োয়, তখন তার যমহমানিাঠরঝত িরাি হে হঝয় োওয়া, তার
ভাঝলা খািার-িািাঝরর িযিস্থা করা, তাঝক যিঠশ সম্মান যিওয়া ও তার িনয অঝনক খরচ
করা, েঠিও এ আির-আপযায়ন স্বামীর খাঠতঝরই করা যহাক। এরূপ অিস্থায় নারীর মন
অপঝরর ঠিঝক ধাঠিত হওয়ার সম্ভািনা আঝে এিং যস ঠনঝির স্বামীঝক তুে ভািঝত পাঝর,
অতএি অপঝরর স্ত্রীঝক যকন্দ্র কঝর এসি কময-কাে হাঠিঝস ঠনঝেধাোর অন্তভুযি। িস্তুত
ঠিচক্ষণ িযঠি কঝিারতা হঝলও উপেু ি িযিস্থা যনয়, েঠিও কঝিারতা করা তার উঝদ্দশয নয়।
ঠতঠন িঝলন: স্বামীর কাে যেঝক যরঝগ আসা নারীর প্রঠত আঠম কঝিার হঝয়ঠে এিং আমার
পঠরিারঝক িঝলঠে তার সাঝে একিু কঝিার আচরণ কর, যস যেন তার স্বামীর ঠনকি ঠফঝর
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োয় এিং স্বামী নামক ঠন‘আমঝতর হক আিায় কঝর। ঠতঠন িঝলন: এরূপ আচরণ আঠম
কঝয়কিার কঝরঠে। [ফায়িুল কাঠির শারহু িাঠমউস সাঠগর: (৬/১৫৯)]
চতুেযত: যে যকাঝনাও নারীঝক তার স্বামীর ঠিপঝক্ষ যক্ষঠপঝয় স্বামীর সংসার ঠিনষ্ট কঝর
ঠিঝেি ঘিায় এিং তারপর যস ঐ নারীঝক ঠিঝয় কঝর, তার এই ঠিঝয় শুদ্ধ নয়, তাঝির
উভঝয়র মাঝে ঠিঝেি করা িরুঠর। শাইখুল ইসলাম ইিন তাইঠময়াহ এিাই গ্রহণ
কঝরঝেন। মাঠলঠক মােহািও এরূপ।
অতএি, উপঝরর আঝলাচনা যেঝক িলঠে: েঠি এই িযঠি নারীঝক তার স্বামীর ঠিরুঝদ্ধ
যক্ষঠপঝয় োঝক, োর যপ্রঠক্ষঝত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তালাক সংঘঠিত হয়, তাহঝল তাঝির ঠিঝয়
বিধ নয়, ঠিঝশে কঝর তার সাঝে েখন যেনাও কঝরঝে। আর িযঠভচারী পুরুে িযঠভচারী
নারীঝক ঠিঝয় করঝত পারঝি ঠকনা আহঝল-ইলমগণ এ িযাপাঝর মতঝভি কঝরঝেন। োই
যহাক এখাঝন িু’ঠি খারাপ ঠিেয় একসাে হঝয়ঝে: স্বামীর ঠিরুঝদ্ধ স্ত্রীঝক প্রঝরাচনা যিওয়া ও
তার সাঝে যেনা করা।
আর েঠি িযঠি অপঝরর স্ত্রীঝক প্রঝরাঠচত না কঝর, যেমন এই প্রশ্ন যেঝক স্পষ্ট, িরং তার
সাঝে সাক্ষাত অতঃপর পঠরচয় হঝয়ঝে স্বামী যেঝক ঠিঠেন্ন হওয়া ও তার ঘর তযাগ করার
পর। তাহঝল তাঝির ঠিঝয় ঠিক আঝে, েঠি প্রেম স্বামী যেঝক েোেেভাঝি ঠিঠেন্ন হয়, তঝি
উভয়ঝক তাঝির কৃত কঝমযর িনয আল্লাহর ঠনকি তাওিা করা িরুঠর। আল্লাহ ভাঝলা
িাঝনন।
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