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গকালনা মবহোর স্বামী মারা গেলে মবহোলক বনলনাক্ত কাজ করলত হয়:  
১- গয ঘলর স্বামী মারা গেলে, যবদ গস গসখালন থালক তলি গসখান গথলক গির না হওয়া। আর যবদ অনয গকাথাও 

থালক, তলি গসখান গথলকও ৪ মাস দশ বদন গির না হওয়া। কারণ, আল্লাহ তা‘আো িলেন,  
ِينََ﴿ ۡزَوَٰٗجا َوَيَذُرونََ ِمنُكمَۡ ُيَتَوفذۡونََ َوٱَّلذ

َ
بذۡصنََ أ نُفِسِهنَذ َيََتَ

َ
ۡرَبَعةََ بِأ

َ
ۡشُهر َ أ

َ
اَ  أ َجلَُهنَذ بَلَۡغنََ فَإَِذا وََعۡۡشٗ

َ
 فِيَما َعلَۡيُكمَۡ ُجَناحََ فََلَ أ

نُفِسِهنَذ ِفَي َفَعۡلنََ
َ
َُوََ بِٱلَۡمۡعُروِفَ  أ  [  ٤٣٢﴾ ]ابلقرة: ٢٣٤ َخبِيرَ َتۡعَملُونََ بَِما ٱّللذ

“আর গতামালদর মলিয যারা স্ত্রী গরলখ মারা যায়, তারা (স্ত্রীেণ) বনলজরা চার মাস দশ বদন অলপক্ষায় থাকলি। 

অতঃপর যখন তারা তালদর ‘ইদ্দতকাে পূণণ করলি, তখন যথাবিবি বনলজলদর জনয যা করলি তালত গতামালদর 

গকান পাপ গনই। আর গতামরা যা কর আল্লাহ গস সম্পলকণ সমযক খির রালখন।” [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: 

২৩৪] 

তলি যবদ ের্ণিতী হয়, তলি গস সন্তান প্রসলির পরই গির হলত পারলি। কারণ, আল্লাহ িলেন,  
ْوَلَُٰتَ﴿

ُ
ۡۡحَالَِ َوأ

َ
َجلُُهنَذ ٱۡۡل

َ
ن أ

َ
 [  ٢﴾ ]الطالق: َۡحۡلَُهنذ َ يََضۡعنََ أ

“আর যালদর েলর্ণ সন্তান রলয়লে তালদর ইদ্দতকাে হলে সন্তান প্রসি করা পযণন্ত”। [সূরা আত-ত্বাোক, আয়াত: 

৪] 

তলি একান্ত প্রলয়াজন িা আিশযকীয় কালজ গির হলত পারলি, গযমন, গরােী হলে ডাক্তার গদখালনা, খািার ক্রয় 

ইতযাবদ, যখন তার কাজ কলর গদওয়ার গকউ থাকলি না। অনুরূপর্ালি ঘর নষ্ট হলয় গেলেও গির হলত পারলি। 

তাোড়া একাকী গস ঘলর র্য় গপলেও গসখান গথলক গির হলত  পারলি।  

২- ইদ্দলতর সময় গশষ না হওয়া পযণন্ত সাজসিার গপাষাক পবরিান করলত পারলি না। হেুদ িা সিুজ িা 

অনযলকালনা রঙীন গপাষাক; িরং সাজসিাহীন গপাষাক পবরিান করলি। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইবহ ওয়াসাল্লাম এ 

বনলদণশই বদলয়লেন।  

৩- ইদ্দলতর সময় গশষ না হওয়া পযণন্ত স্বণণ, গরৌপয, আেমাস (ডায়মণ্ড), িা মবন-মুক্তার গকালনা অেঙ্কার পবরিান 

করলত পারলি না।  

৪- শরীলর িা কাপলড় গখাশিু িযািহার করলত পারলি না। তলি যবদ গকালনা কারলণ দুেণন্ধ অনুরু্ত হয়, তখন 

গসবি দূর করার জনয সামবয়কর্ালি োোলত পারলি।  

৫- ইদ্দলতর সময় গশষ না হওয়া পযণন্ত সুরমা োোলি না, গচহারায় গসৌন্দযণিিণক বকেু োোলি না। তলি সািারণ, 

পাবন ও সািান বদলয় গিৌত করলত পারলি। গমলহদী িযিহার করলত পারলি না। তালক সরাসবর গকউ বিলয়র 

প্রস্তাি বদলত পারলি না। গসও বিলয়র কথা িেলি না। 
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