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িহ�া, তালাক ও ফেতায়া : েয কথাগেলা  া বলেলই  য়  

 

�াককথ  :  

বাংলােদেশ অদূর ভিবষযেত ফেতায়া ি েয় ফেতায়াবাাী বব হবার 

েকাে া লক্ েদিদ  ান ।  আদালত তযপয ্�াবার তর  া া 

ঘট া তর�রায় েশষ তযপয ফেতায়া বহালই রইলন তদযিত 

ইসলাম িবষেয় অজতা িকংবা িবেবষবশত েবশ িকিু ইসলামী 

তিরভাষার মেতা ফেতায়া শ�েকও কলি�ত করার ধারা বাায় 

েরেদেি কিততয় িমিডয়ান ক’িদ  তরতরই েদদা যায় �াময 

শািলসেক ফেতায়াবাাী িহেসেব চািলেয় ইসলােমর এই 

তিরভাষািটর িবরেে িবেষাাার করা হয়ন  

৩১/০১/২০১৩ ইং েরাা বৃহ�িতবার বাংলােদেশর একিট 

াাতীয় ৈদি েকর  ারী তাতায় রিহমা আ�ার  ােম এক েলিদকা 

‘ফেতায়ার কােলা অধযায় িহ�া িবেয়’ শীষপক একিট িফচার িলেদ ন 

েলদািট শধু আমােক  য়, আমার মেতা লাদ লাদ ইসলামে�মী 

তাঠকেক তী� বযিথত এবং �চচ কু্ কেরন বলাবাালয একিট 

দািয়�শীল াাতীয় ৈদি েকর কােি এম  হঠকারী ও 

অিবেবচ া�সূত েলদা এেকবােরই অ িভে�তন  

েলিদকা রিহমা আ�ার ধমপ স�েকপ শধু অজই   , একা  

ধমপিবেবষীও বেটন ফেতায়া কী, ফেতায়া েক  এবং কারা ফেতায়া 
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িদেত তারেব - এ স�েকপ ইসলােমর বা�ব দৃি�ভি�  া োে  

ফেতায়া শ� ি েয় িবেষাাার অ িভে�তন ফেতায়া বেবর দাবীও 

চরম হঠকারী ৈব কীন সমাো েযসব েলাক অ িধকার চচপা কের 

ফেতায়া েদ  তার া য তােদর ি �া হেত তাের  ান ফেতায়া 

বেবর দাবী েতালা েতা আরও হাসযকরন হাতুে� ডা�ােরর 

অতরােধ সব ডা�ােরর িচিকৎসােসবা বেবর দাবী চূ�ায মূঢ়তা 

এবং কাচজা হী তা বেটন  

িবকৃত িহ�া িবেয় ি েয় শরীয়েতর সমােলাচ া 

রিহমা আ�ার শরেতই িলেদেি , ‘সভয তৃিথবীেত অসংদয 

স�েটর মেধয ফেতায়া একিট অ াকািিত সমসযা বা ঘট ান 

ফেতায়া হে� একিট লাইেস�িবহী  রা�িবেরাধী অ�, যা ধেমপর 

 ােম বযবহার করা হে�ন এ লাইেস�িবহী  ধমপা� বতপমাে  

ি ঃসে�েহ সভয মা বসমাোর া য িবতব ক েতা বেটই, তার 

সে� েমাট া সংদযার অেধপক া ে্াগী  ারীসমাোর া য এক 

ভয়া ক রতেরদান আর এ ফেতায়ার একিট কােলা অধযােয়র  াম 

হেলা িহ�া িবেয়ন’ 

ইসলাম স�েকপ যারা  ূয তম জা  রােদ  তারাও াাে  ,  ারীর 

অিধকার ও স�া  �িতগায় ইসলামই একমা� বা�বস�ত 

্যারািি িদেয়েিন ইসলামই �থম  ারীর অিধকার �িতগা কের 
শািযর সমাা কােয়ম কেরেিন ইসলাম শধু  ারীর অিধকার 
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�িতগা কেরই েশষ কের ি ,  ারীর স�া  ও মযপাদা সমুুত 

রাদেত যার তর  াই গর� িদেয়েিন যদ  আরেব  ারীেদর 

অিধকার দূেরর কথা, ক যাসযা েদর াীিবত কবর েদয়া হেতা, 

তদ  ইসলাম ধমপই  ারীেদর তূ্প মযপাদা েদয়ার তাশাতািশ তােদর 

অিধকার সংরক্ কেরেিন  

বাংলােদেশর আদালেত ফেতায়া  

ফেতায়ার েকতাবী সংজায়  া ি্েয় সহো বলা যায় ফেতায়া 

িবেশষজ আেলেমর মতামত বা সমাধা , েকাে া িবচািরক রায় 

 য়ন অথপাৎ ইসলােমর েকাে া ইবাদত বা িবিধ-িবধা  স�েকপ 

কুরআ  ও সুুাহর আেলােক িবেশষজ আেলেমর মতামত, 

তরামশপ বা সমাধা েক ফেতায়া বেলন এটা আ�াহর রাসূল 

সা�া�াা ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক শর হেয়েি এবং িকয়ামত 

অবিধ চলেবন  

 ও্াঁর এক �তযয অঅেল অ াকািিত এক �াময শািলেসর 

োের ২০০১ সােল িবচারতিত ে্ালাম র�া ী ও হািববুর 

রহমাে র েবঅ ফেতায়া ি িষে েঘাষ্া কেরন এর �িতবােদ সারা 

েদশ োে্ ওেঠন ।লামােয় িকরােমর আে�ালে  কেয়কা  বযি� 

�া্ও হারা ন বাংলােদেশর শীষপ দুই শায়দুল হাদীস আ�ামা 

আিাাুল হক এবং মুফতী আিম ী ে�ফতার হ ন �িতবােদ সারা 

েদেশর তাওিহদী া তা েকােভ েফেট তে�ন তৎকালী  আওয়ামী 
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লী্ সরকােরর ততে র েতিে  এ রায় এবং তৎতরবতপী 

ঘট াবিল িবরাট ভূিমকা রােদন  

িক� ি বপাচে  িবায়ী হেয় িবএ িত াামাতোাট এই রােয়র 

কাযপ্ম  ি্ত রােদন ২০০৯ সােল আওয়ামী োাট তু রায় 

কমতায় এেল আবার এ মামলার কাযপ্ম সচল করা হয়ন ২০১১ 

সােল হাইেকােটপ ফেতায়ািবেরাধী রায় বহাল রােদন আবারও সারা 

েদেশ েকােভ । াল হেল আদালত তাঁচা  শীষপ আেলমেক 

এযািমকাস িক।ির ি যু� কের ন তী� আে�াল  এবং শীষপ 

আেলমেদর রাাৈ িতক ও বুিেবৃি ক তৎতরতার �ভােব 

অবেশেষ ওই বিেরর ১২ েম সুি�মেকাটপ এর ি নি  কেরন  

এেত বলা হয়, ‘ইসলামী িবিধিবধা  স�েকপ ইসলামী িবেশষজ 

আেলমরা ফেতায়া িদেত তারেব ন তেব এটা েকাে া িবচািরক 

রােয়র মেতা হেব  া বা বা�বায়  করা যােব  ান’ এ িবষেয় 

আেলমরাও একমতন শরীয়েতর িবিধ-িবধা  বা�বায়ে র দািয়� 

সরকার বা আদালেতর, েকাে া বযি� বা সং্ঠে র  য়ন �থম 

কথা, ফেতায়া হেলা ইসলামী িবিধ-িবধাে র সু�রতম সমাধাে র 

একিট মাধযমন অথচ েলিদকা এিটেক অসভয, অ াকািিত, 

লাইেস�িবহী  ধমপা� িহেসেব িচিিত কেরেি ন  
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িহ�া িবেয়  

‘িহ�া’ শ�িট সিঠক  য়ন আরবীেত শ�িট হেলা ‘হীলাহ’; অথপাৎ 

েকৗশল, ফি�, িল, চাতুরী ইতযািদন তিরভাষায় িহ�া বলা হয় : 

‘েকাে া �ামীর িত  তালাক �া�া �ীেক এ শেতপ িবেয় করা েয, 

িবেয়র তর সহবাস েশেষ �ীেক তালাক েদেব; েয  েস তূেবপর 

�ামীর া য হালাল হয়। আর পবূর্�াম  �েক তু রায় িবেয় 
করেত তাের’। অে ক অজ, মূদপ ও ইসলামিবেবষী েলাক এই 

িহ�া িবেয়েক ইসলােমর একিট িবধা  বেল চািলেয় িদেত চায়। 
অথচ ইসলােমর সে� এর দূরতম স�কপও ে ইন শরীয়েত িহ�া 

িবেয় বেল িকিু ে ইন িবশে মতা ুসাের এ িবেয় বািতল ও 

অশে, এর ফেল  ারী িত  তালাকদাতা �ামীর া য হালাল হয় 

 ান িহ�াকারী এবং িহ�া�াথপী ।ভয়েক হাদীেস অিভশ�াত করা 

হেয়েিন আবদু�াহ রািদয়া�াা ‘আ া বেল ,  
» ُ

َ
ََ ل ََ َوالُُمَللل للَا الُُمَللَ َّ َس َو َُ َيلَيُ َ َ هللال ا َس

 »لََعَن ا ل

‘হালালকারী ও যার া য হালাল করেত আ�হী, তােদর ।ভয়েক 

 বী সা�া�াা ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অিভশাত িদেয়েি ন’ [আবদুর 

রাযযাক, মুসাুাফ : ৩৬১৯০] 

রাসূলু�াহ সা�া�াা ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িবতীয় দলীফা ।মর 

ইব ুল দা াব রািদয়া�াা ‘আ া বলেত ,  
 َََجُتُُهَمي«

ل
ُ السال

َ
َل ل

 ُ�َلل
َ
َل َوال

َ نسُمَللَ ِس و
ُ
 أ
َ
 »ال
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‘আমার কােি েয েকাে া হালালকারী ও যার া য হালাল করেত 

আ�হীেকই আ া েহাক  া েক , আিম তােদর �িত ‘রাম’ তথা 

��র ি েকেতর শাি� �েয়া্ করবন’ [আবদুর রাযযাক, মুসাুাফ 

: ৩৬১৯১; বাইহাকী, আস-সু া  আল-কুবরা : ১৪১৯১]  

শায়দ ইব  তাইিময়া রিহমাা�াহ বেল , এর ।দাহর্ হে�, 

েকাে া বযি� যদ  তার �ীেক িত  তালাক �দা  কের, তদ  �ী 

তার ওতর হারাম হেয় যায়, যাবৎ  া �ী েস িা�া অ য �ামীেক 

িবেয় কেরন আ�াহ েযম  কুরআে  ।ে�দ কেরেি , েযরত 

এেসেি তাঁর  বীর সুুােহ এবং যার ওতর সকল ।�েতর 

ঐকযমতন যদ  েকাে া বযি� এ  ারীেক তালাক েদয়ার ি য়েত 

িবেয় কের, যােত েস তার তূেবপর �ামীর া য হালাল হয়, তদ  

এ িবেয় হারাম ও বািতল বেল তির্ি্ত হয়। এভােব িবেয় 
করার তর তােক রাদুক বা আলাদা করক িকংবা আকেদর সময় 

শতপ করক বা তার আে্ শতপ করক অথবা শাি�ক েকাে া শতপ 

িা�া ।ভেয়র মেধয শধু ��াব আকাের থাকুক আর তুরষ ও 

 ারীর অব া এবং েমাহর থাকুক শেতপর  যায় বা এসব িকিুই  া 

থাকুক; এম িক  ারী ও তার অিভভাবেকর স�ূ্প অাােয যিদ 

তুরষ ই�া কের েয তােক িবেয় করেব আর তালাক েদেব, েয  

িত  তালাকদাতার া য েস হালাল হয়, তেব িত  তালাকদাতা 

াা ুক বা  া াা ুক- সবপাব ায় এ তালাক বািতল হেবন  
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যিদও িহ�াকারী এ ধার্া কের েয, এটা একটা ভােলা কাা এবং 

তােক তার �ামীর কােি িফিরেয় িদেল তােদর ওতর িবরাট 

অ ু�হ হেব; কার্ তালােকর কারে্ তােদর ি োেদর, তােদর 

সযাে র ও তােদর দা�তয াীব  কিত�� ও দুিবপষহ হেয়েি 

ইতযািদন ইসলােমর দৃি�েত এ িবেয়র েকাে া মূলয ে ই, এটা 

িবেয় িহেসেব ্্য হয়  া, এ িবেয়র ফেল িত  তালাকদাতার 

তােক িবেয় করা ৈবধ হেব  া, যতক্  া েকাে া বযি� তােক 

চুি�, �তার্া ও লুেকাচুির িা�া আ�হসহ িবেয় কের, সহবােস 

িল� হেয় এেক অতেরর সে� েমলােমশা কের। অততর যদ  
তােদর মােঝ িবে�দ সৃি� হয় মৃতুযর কারে্ অথবা (েকাে া 

�কার তূবপচুি� িকংবা বুঝাত�া বযতীত) তালাক বা দুলা‘ করার 

কারে্, তদ ই শধু �থম �ামীর া য এ  ারীেক িবেয় করা 

ৈবধন আর যিদ এ িহ�াকারী তােক তালাক  া িদেয়  ায়ীভােব 

রাদেত চায়, তাহেল  তু ভােব আকেদর মাধযেম িবেয় করা 

াররী। কার্ তূেবপর আকদ িিল (ি য়যেতর অশেতার কারে্) 
বািতল ও ফােসদ। তা িদেয় এ �ীর সে� অব া  করা ৈবধ  য়ন 
এটাই আল-কুরআ  ও হাদীেসর ভাষযন এটাই সাহাবােয় িকরাম, 

সকল তােবঈ ও তৎতরবতপী আেলম্ে্র অিভমতন 

তাই িহ�া িবেয়র সে� শরীয়তেক াি�েয় ি িবপচার সমােলাচ া 

অিবেবচ া�সূত। এিদেক শরীয়েত তালাক বযব া রাদা হেয়েি 
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িবক�হী  অব ায় ।ত ীত হেল সংসার মুলতিবর একিট সুগু তথ 

িহেসেবন তালােকর তূবপাতর িবধা  ও শরীয়েত কর্ীয় স�েকপ 

সু�� ধার্া  া থাকায় সমাো েযভােব তালাক েদয়া হয় তার 

অিধকাংশই আ�াহর িবধাে র সে� চরম েবয়াদবী ও ধৃ�তা 

�দশপে র তযপােয় তে�ন তািা�া শরীয়ত সব সময় তালাকেক 

ি রৎসািহত কেরন  

ইসলােমর দৃি�েত তালাক  

শরীয়েত তালাক শ�েক দুব গর� িদেয় িবেবচ া করা হয়ন 

তালাক শ� ি েয় েক। ঠা�া-মশকরা করেত তাের  ান েিাট-

দােটা তিরি িতেত েক। শ�িট । ার্ করেত তাের  ান এ 

কারে্ তালাক শ� একমা� তা্ল িা�া েয েক। । ার্ করেল 

তা কাযপকর হেয় যােবন িত  তালাক একসে� েদবার অ ুমিত 

ে ইন তাই েক। তার �ীর �িত ইি�ত কের িকংবা তার �ীর  াম 

ধের অথবা তােক সে�াধ  কের সাধার্ভােব এক বা দুই তালাক 

। ার্ করেল তা তালাক ‘রাঈ’ বা �তযাহারেযা্য িহেসেব ্্য 

হেবন �ামী চাইেলই �ীেক েয েকাে া মুহূেতপ িফের ি েত 

তারেব ন  

অবশয েক। শরীয়েতর ি য়ম লল  কের িত  তালাক একসে� 

। ার্ করেল তা কাযপকর হেয় যােব কী  া এ বযাতাের দু’িট 

মত �িসেন  
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এক. চার ইমাম তথা ইমাম আবু হাি ফা, মােলক, শােফ‘ঈ ও 

আহমাদ ইব  হা�লসহ শাের ইমাম্্ বেল , এেত কের িত  

তালাকই তিতত হেব, তেব এর া য তালাকদাতা গ াহ্ার হেব। 
কার্ েস িবদ‘আতচচপা কেরেিন   

দুই. অে ক সাহাবী, তােব‘ঈ, তােব তােব‘ঈ  ও সু�দশপী অে ক 

আেলম েযম  শাইদুল ইসলাম ইব  তাইিময়যা, ইব ুল 

কাইেয়যমসহ অিধকাংশ আহেল হাদীস বেল  েয, এর বারা এক 

তালাক হেবন  

এদাে  ।ে�দেযা্য েয, �ববিটেত আমরা দলীল-�মা্ািদ িদেয় 

ভারী করেত চাি�  া, িবষয়িট ফকীহ ও জা ীেদর সবসময় 

আেলাচ ার েক�িব�ু িিল এবং থাকেবন  

িক� একিট কথা অ �ীকাযপ েয, এ বযাতাের রা� চাইেল দু’িট 

মেতর একিটেক রাি�য়ভােব �হ্ করেত তােরন অথবা যারা িত  

তালাক এক সােথ িদেব, তােদর এ ধরে র ঘট ার তু রাবৃি  

েরােধ সেবপা  শাি� িা�া েয েকাে া শাি�ই িদেত তাের।  
িক� তা  া কের শরী‘য়ােতর দৃি�ভ�ীর েতায়া�া  া কের 

আমােদর েদেশ িত  তালাকেক এক তালাক িহেসেব চালাে া 

এবং েমৗিদক তালাক অ�হ্ীয় বেল েয আই  করা হেয়েি তা 

 ারী-তুরেষর ি তু্  �া এবং সেবপা  কলযা্কামী আ�াহর সে� 

মাত�রী ও অ িধকার চচপার তযপােয় তে�ন    
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েক। যিদ রাে্র মাথায় িকংবা আেবে্র বেশ কা।েক গিল কের 

বা কােরা ্লায় িুির চালায় তেব িক েস আহত বা ি হত হেব 

 া? ভুল কের যিদ েক। কা।েক সোাের চেতটাঘাত কের তেব 

িক েস ্ােল যাত া অ ুভব করেব  া?  ািক সযির বলেল মে র 

�ালার সে� ্াল �লাও তৎক্াৎ বব হেয় যােব? তাহেল িক 

কের মুেদর তালাকেক অকাযপকর ধের তালােকর মত একিট 

গর�তূ্প শরঈ িবধা েক অস�া  করা হেবন য�ত� এ 

িবধা েক �েয়া্েযা্য করা হেব? 

তালাক েযভােবই । ািরত েহাক শরীয়ত েসটােত িসিরয়াসিল 

ে য়  ারীেক শােয়�া করেত  য়; তার স�া  রকােথপন এটা তার 

া য শাি�  য়, বরং তার া য রহমতন �ী িহেসেব  ারীর েয 

স�া , তালাক তা কিমেয় েদয়ন েয �ামী কথায় কথায় বা রাে্র 

মাথায় �ীেক তালাক িদেত তাের, েস মূলত �ীেক অস�া ই 

কেরন এটা অে কটা এরকম েয, আতি  একটা েদল ার তুতুল 

িদেয় ইে� মেতা েদলেল , এরতর যদ  ম  চায় েভেঙ 

েফলেল ন 

�ী ি �য় েদল া   ন �ী হেল  াীব স�ী ীন াীব  বলেত 

াীবে র হািস-কাুা, সুদ-দুঃদ, মা -স�া  �ী সবিকিুরই 

অংশীদার। িবন� অজহু�ে , রাে্র মাথায় তােক তালাক েদয়ার 

অথপ তােক অস�া  করান তালাক হেলা আ�াহ তা‘আলার হালাল 
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করা সবেচ অি�য় িবষয়ন ইব  ।মরা রািদয়া�াা ‘আ া েথেক 

বি্পত, রাসূলু�াহ সা�া�াা ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল ,  
َالُق «  الطل

َ
س َعَعيَ ِل  ا

َ
ِس الَس ََال

ُ
َُُاُل ال

َ
 »أ

‘আ�াহ আ‘আলার কােি সবেচ অি�য় হালাল িবষয় হেলা 

তালাকন’ [আবূ দা।দ : ২১৭৮; ইব  মাাা : ২০১৮, শায়দ 

আলাবা ী হাদীসিটেক ‘যঈফ’ বেলেি ন]  

অথপাৎ তালােকর অ ুমিত েদয়া হেয়েি একমা� অ ে যাতায় হেল। 
েয েকে� �ামী �ীর েকাে াভােবই একসে� থাকা স�ব হয়  া, 

তদ  তালাক েদয়া যায়ন এই ি কৃ� হালালেক যদ  য�ত� 

বযবহার করা হয়, তদ  তা কমতার অতবযবহার হয়ন �ী িহেসেব 

 ারীর স�া  তদ  ধুেলায় িমিশেয় েদয়া হয়ন 

 ারীর মযপাদা রকায় তালাক  

ইসলাম মে  কের  ারীর একটা স�া া ক াীব  আেিন েয 

াীবে  বারবার তােক তালাক শ েত হেব  া, বরং স�াে র সে� 

েস াীব  যাত  করেত তারেবন এ া যই ইসলাম একটা ি িদপ� 

সংদযক তালােকর অ ুমিত �ামীেক িদেয়েিন এর অথপ, �ীেক 

সতকপ করার া য �ামী সেবপা  িত বার এই শ� বযবহার করার 

অ ুমিত তােবন �থম দু’বার বযবহােরর তর ভুল শধের িফিরেয় 

ে য়ার অবকাশ আেিন িক� তৃতীয়বার আর েসই অবকাশ ে ইন 

একসে� িত  তালাক েদয়ােক রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম এবং তাঁর তু্যাাা সাহাবী্্ �চচ রকম অতি� 

করেত ন এ া য একসে� িত  তালাকেক িবদ‘আতী তালাক 

বলা হয় িফকেহর তিরভাষায়ন 

মূলত তালাক েদয়ার সুুাহ সমিথপত ি য়ম হেলা, একবার েকবল 

এক তালাক েদয়ান এরতর িত  ঋতু তযপয অেতকা করান যিদ 

বি ব া হেয় যায়, তাহেল এর মেধয ঋতু তরবতপী তিব�তাকালী  

সমেয় �ামী তার �ীেক িফিরেয় ি েত তারেবন আর যিদ বি ব া 

 া হয়, তাহেল িত  ঋতু অিতবািহত হেল িববাহ েভেঙ যােবন 

তেব েদদু  ইসলােমর মাহাায.. এদ  আবার �ামী-�ী িববাহ 

করেত চাইেল মাঝদাে  অ য েকাে া িবেয় লা্েব  ান �ামী 

সরাসির �ীেক িবেয় কের ি েত তারেবন এভােব আবার �েয়াা  

হেল িবতীয় তালাক িদেত তারেব �ামীন এরতর আবার িত  ঋতু 

তযপয অেতকা করেবন চাইেল িফিরেয় ি েব,  া েফরােল িবেয় 

েভেঙ যােবন িবেয় ভা�ার তর চাইেল অ য েকাে া িবেয় িা�াই 

আবার িফিরেয় ি েত তারেবন েদদু , দুই দুই বার তালাক েদয়ার 

তর অ য কােরা সে� িবেয় িা�া িফিরেয় ে য়ার বযব া ইসলাম 

েরেদেিন 

তালাক মাে  কী? াীবে র এক ব� বব  েথেক মু� কের 

েদয়ান বব  েভেঙ ে্েল বা েভেঙ িদেল তা কয় বার োা�া 

লা্েত তাের? একবার? দুইবার? এরতরও যিদ এই বব  েভেঙ 
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েদয়া হয়, তাহেল তা আর োা�া লা্ার অবকাশ রােদ  ান 

োা�া লা্েলও েস ববে র আর মূলয থােক  ান তদ  তা ি িক 

বািলকার হােতর তুতুল হেয় যায়ন চাইেল েস তােক ি েয় েদেল, 

চাইেল তা েভেঙ েফেলন 

এা য তৃতীয়বার তালাক েদয়ার তর িবেয় তুেরাতুির েভেঙ যায়ন 

তদ  আর িত  ঋতু তযপয িফিরেয় ে য়ার সুেযা্ থােক  ান 

তদ  বরং ইসলাম  ারীর তেক থােকন �ামীর অতযাচার েথেক 

সিরেয় ি েত ইসলাম  ারীেক তি�মেতা িবতীয় �ামী �হ্ 

করার সুেযা্ েদয় এবং �থম �ামী আবার িফিরেয় ি েত 

চাইেলও তােক সহো এ সুেযা্ েদয়া হয়  ান বরং িবতীয়বার 

েস  ারীর অ য� িবেয় হেল এবং েস �ামী ে��ায় তালাক িদেল 

ই�ত তার হবার তেরই েকবল �থম �ামী তােক �হ্ করেত 

তােরন এই �াভািবক িবেয়ই যদ  হয় েকবলই �থম �ামীর 

কােি িফের আসার া য তদ  েসটােকই ‘িহ�া িবেয়’  ােম 

 ামকর্ করা হয়ন এিট একিট অততেিতন এিট েকাে া ইসলামী 

তেিত  য়ন সুতরাং এর া য ইসলাম দায়ী হেত তাের  ান দায়ী 

হেব  সংি�� বযি�্্ইন  

েদদু , এ িবধা  যিদ  া থাকত, তাহেল �িতিদ ই �ামী তার 

�ীেক িত  তালাক িদতন কথায় কথায়, রাে্র মাথায় সবসময়ই 

‘তালাক তালাক’ বলতন এরতর �িতিদ ই আবার মায়া কের 
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তােক �ী িহেসেব িফিরেয় ি তন এভােব মায়ার এ বব  আর 

বব  থাকত  ান তা হেয় েযত েদলার তুতুলন েকাে া  ারী ি �য় 

এতিকিু েবাঝার তর ইসলােমর এই সু�র িবধা েক অস�া  

করেব   ান বরং ি োর স�া  যিদ  ারী বুেঝ  তাহেল 

ইসলােমর এ িবধা  েতেয় ি োেক স�াি তই মে  করেব ন  

তালাকদাতা তার �ীেক িফিরেয় তােব  িকভােব 

�ামী যদ  তার �ীেক তালাক েদয়, আর এ তালাক যিদ �থম 

অথবা িবতীয় হয় এবং �ীর ই�ত (েযম  তার বা া �সব করা, 

যিদ তালাক অব ায় ্ভপবতী থােক, অথবা তার িত  ঋতু 

অিতবািহত হওয়া) এদে া েশষ  া হয়, তাহেল তার �ীেক কথার 

মাধযেমই রা‘আত তথা িফিরেয় ে য়া স�ব, েযম  বলা : আিম 

েতামােক রা‘আত কের ি লাম তথা িফিরেয় ি লাম অথবা আিম 

েতামােক েরেদ িদলাম, তাহেল রা‘আত হেয় যােব, অথবা 

েকাে া কাোর বারা রা‘আত ।ে�শয করা, েযম  রা‘আেতর 

।ে�েশয সহবাস করা, তাহেলও রা‘আত শেন 

এ েকে� সুুত হে� রা‘আেতর া য সাকী রাদা, েযম  দু’া  

বযি�েক তার রা‘আত স�েকপ াা াে া আ�াহ তা‘আলার বা্ী 

অ ুসাের, আ�াহ তা‘আলা বেল ,  
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نّ  بَلَۡغنَ  فَإَِذا ﴿ ُن لَ ََ َ
نّ  َ ُن ه ُن ِِ ۡۡ وٍف  فَََ وۡ  بَِمۡعرن

َ
نّ  َ ُن ُِِنه وٖف  فَر ْ  بَِمۡعرن وا ُِدن ۡش

َ
 َوَ

مۡ  َعۡدلٖ  َذَويۡ  ْ  ّمِن�ن ها �ِيمن
َ
َ�َٰدةَ  َوَ َّ ِۚ  لش ّ مۡ  ِِ  ينۡؤِمنن  َ�نَ  َمن بِهِۦ ينهَ�ظن  َ�ٰلِ�ن

 ِ ِّ َّقِ  َوَمن ل�ِخرِ�  َولۡ�َۡهمِ  بِ� ََ  َ ِّ نۥ َ�َۡعل ل ر َّ َٗ  ]  ٢: الطالق[ ﴾ ٢ َ�َۡر
‘অততর যদ  তারা তােদর ই�েতর েশষ সীমায় েতৗিেব, তদ  

েতামরা তােদর  যায়া ু্ তপায় েরেদ েদেব অথবা  যায়া ু্ তপায় 

তােদর তিরতযা্ করেব এবং েতামােদর মধয েথেক  যায়তরায়  

দুইা েক সাকী বা ােবন আর আ�াহর া য সিঠক সাকয েদেবন 

েতামােদর মেধয েয আ�াহ ও আিদরাত িদবেসর �িত ঈমা  

আে  এিট বারা তােক ।তেদশ েদয়া হে�ন েয আ�াহেক ভয় 

কের, িতি  তার া য । রে্র তথ ৈতরী কের েদ ন’ {সূরা 

আত-তালাক, আয়াত : ২} 

আর যিদ �ী এক তালােকর তর অথবা দুই তালােকর তর ই�ত 

েশষ কের েফেল, তাহেল  তু  কের আকদ করা াররীন এ 

েকে� েস অ য তুরেষর  যায় েমেয়র অিভভাবক বা �য়ং েমেয়েক 

��াব েদেব, যদ  েমেয় ও তার অিভভাবক স�ত হয় এবং 

েমাহের সেযাষ �কাশ কের, তদ  দু’া  সাকীর ।তি িতেত 

আকদ স�ু করেত হেবন  

আর যিদ িত  তালাক েদয়, তাহেল এ �ী তার ওতর হারাম হেয় 

যােবন যতক্  া শরীয়ত স�তভােব �ী অ য �ামীেক িবেয় কের 
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এবং তার সে� সহবােস িল� হয়, অতঃতর তালাক বা মৃতুযর 

কারে্ তার েথেক আলাদা হয়ন আ�াহ তাআলা ইরশাদ কের ,  

ر فَإِن ﴿ َُ ّلَق ِّل  فََ�  ََ نۥ ََ ٰ  َ�ۡعدن  ِمنۢ  ََ َّ ُِحَ  ََ ر تَن ًَ  ]  ٢٣٠: القرة[ ﴾ َ�ۡ�َهن  َزۡو
‘অতএব যিদ েস তােক তালাক েদয় তাহেল   েস তুরেষর া য 

হালাল হেব  া যতক্  তযপয িভু একা  �ামী েস �হ্  া 

কেরন’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩০} 

তেব েকাে া বযি�র সে� এম  চুি� ৈবধ  য় েয, তােক িবেয় 

কের তালাক িদেয় েদেবন এটা ্িহপত কমপ। এট� কবীরা গ াহন 
এ িবেয়র কারে্ �ী তূেবপর �ামীর া য হালাল হেব  ান বরং 

িহ�াকারী ও যার া য িহ�া করা হয় ।ভয়েক আ�াহর রাসূল 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসা�াম লা ত কেরেি ন েযম িট আমরা 

ইেতাতূেবপ ।ে�দ কেরিিন [শায়দ আবদুল আযীয ইব  বায রহ., 

ফেতায়ােয় তালাক : ১/১৯৫-২১০]  

আল-কুরআ ুল কারীেম তালাক  

তালাক  ােম একিট �ত� সূরাই রেয়েি আল-কুরআে ন তালাক 

স�েকপ সবেচ িব�ািরত িবধা  বি্পত হেয়েি সূরা আল-বাকারার 

দুিট আয়ােত, যার আংিশক আেলাচ া ইেতামেধয ।েৃত হেয়েিন 

মুসিলম মাে�ই েয েকাে া িবষেয় াা েত চাই আ�াহর ফয়সালা, 

আ�াহ কুরআে  কী বেলেি , রাসূলু�াহ সা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার কী বযাদযা িদেয়েি  এবং সাহাবােয় েকরাম ও 
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তৎতরবতপী ম ীষীেদর ব�বয ও মতামত কী ? তাই এদাে  

তালাক সং্ায দুইিট আয়ােতর অ ুবাদ ও সংিক� তাফসীর 

।ে�দ করা যাকন এেত কের তাঠকবৃ� আল-কুরআে র মূল 

ব�বয আা  ও যথাযথ অ ুধাব  করেত তারেব  ই শাআ�াহন  

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কের ,  

َ�ٰقن  ﴿ َّ ّرتَرِن�  لل َۡ  ۢ ركن َِ ۡۡ وٍف  فَإِ وۡ  بَِمۡعرن
َ
َ  ۢ ٖن�  �َۡ�ِ�حن ٰ�َ َۡ ِ ِّل  َوَ�  �ِإ مۡ  ََ ن َل�ن

َ
َ 

 ْ وا ذن خن
ۡ
ٓ  تََ نّ  ِّۡمر ُن ه َنمن ۡۡ اتَ ن ِِّ�ٓ  ر ًٔ َشۡ�  ََ

َ
َ  ٓ ّ�  َ�َرفَر

َ
ودَ  يَمرينقِ  َ دن ِۖ  َن ِّ َنمۡ  فَإِنۡ  ل ّ�  ِخۡف

َ
َ 

ودَ  ينقِيَمر دن ِ  َن ِّ َنرحَ  فََ�  ل َُِمر َن َََدۡت  �ِيَمر َعَلۡي ۦۗ  لۡ� ودن  تِۡلَك  بِهِ دن ِ  َن ِّ  فََ�  ل
 ۚ ر َُ و ََدن َََعدّ  َوَمن َ�ۡع ودَ  ََ دن ِ  َن ِّ ٰ�َِك  ل ََ ْو

ن
من  فََ هنَ  ُن ٰلِمن َّ ر فَإِن ٢ لل َُ ّلَق  فََ�  ََ

ِّل  نۥ ََ ٰ  َ�ۡعدن  ِمنۢ  ََ َّ ُِحَ  ََ ر تَن ًَ ۥۗ  َزۡو ر َفإِن َ�ۡ�َهن َُ ّلَق َنرحَ  فََ�  ََ ٓ  َن َُِمر ن َعَلۡي
َ
َ 

 ٓ َعر ََ ا َ�َ ٓ  ِِن ََ ّنر ن ََ
َ
ودَ  ينقِيَمر َ دن ِۗ  َن ِّ ودن  َوتِۡلَك  ل دن ِ  َن ِّ ر ل َُ هنَ  لَِقۡه�ٖ  ينبَّيِنن ۡعلَمن ََ 

 ]  ٢٣٠  ،٢٢٩: القرة[ ﴾ ٢

অথপ : ‘তালাক দু’বারন অতঃতর িবিধ েমাতােবক   েরেদ েদেব 

িকংবা সু�রভােব েিে� েদেবন  আর েতামােদর া য হালাল  য় 

েয, েতামরা  তােদরেক যা িদেয়ি, তা েথেক িকিু ি েয়   ে েবন 

তেব ।ভেয় যিদ আশ�া কের েয,  আ�াহর সীমােরদায় তারা 

অব া  করেত  তারেব  ান সুতরাং েতামরা যিদ আশ�া কর   েয, 

তারা আ�াহর সীমােরদা কােয়ম রাদেত তারেব   া তাহেল �ী যা 

িদেয় ি ােক মু� কের ে েব  তােত েকা  সমসযা ে ইন এটা 

আ�াহর সীমােরদান  সুতরাং েতামরা তা লল  কেরা  ান আর েয 
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 আ�াহর সীমােরদাসমূহ লল  কের, ব�ত তারাই  যািলমন  

অতএব যিদ েস তােক তালাক েদয় তাহেল   েস তুরেষর া য 

হালাল হেব  া যতক্  তযপয িভু একা  �ামী েস �হ্  া 

কেরন  অতঃতর েস (�ামী) যিদ তােক তালাক েদয়,  তাহেল 

তােদর ।ভেয়র অতরাধ হেব  া েয,  তারা এেক অতেরর ি কট 

িফের আসেব, যিদ   দৃঢ় ধার্া রােদ েয, তারা আ�াহর সীমােরদা 

 কােয়ম রাদেত তারেবন আর এটা আ�াহর  সীমােরদা, িতি  তা 

এম  স�দােয়র া য   �� কের েদ , যারা াাে ন   {সূরা আল-

বাকারা, আয়াত : ২২৯-২৩০} 

আয়াতবেয়র সংিক� তাফসীর :  

েয তালাক েথেক িফের ে বার সুেযা্ রেয়েি তা হেলা দুই 

তালাক, একিটর তর একিটন �েতযক তালাক �দাে র তর 

আ�াহর িবধা  হেলা : হয়েতা �ীেক স��িচে  সদুতােয় েফরত 

ে েব এবং েফরত ে বার তর সু�রভােব বসবাস করেব অথবা 

তােক সু�র বযবহার কের তার তথ েিে� েদেবন আর তা হেলা 

তার হকসমূহগেলা িদেয় তােক িবদায় েদওয়া এবং তরবতপীেত 

তােক ম�ভােব �র্  া করান আর েহ �ামীবৃ�, েতামরা তােদর 

েমাহর ইতযািদ যা িদেয়ি তা েফরত ে ওয়া েতামােদর া য ৈবধ 

 য়ন তেব �ামী-�ী যিদ ৈববািহক অিধকারাবিল কােয়ম করার 

বযাতাের আশ�া কের তেব তােদর িবষয় ।�াত  করা হেব 
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অিভভাবকবৃে�র কােিন অিভভাবক্্ যিদ �ামী-�ীর বযাতাের 

শ�া েবাধ কের  েয তারা আ�াহর িবধা  কােয়ম করেব  া, 

তেব �ামী-�ীর া য তােত েকাে া অতরাধ হেব  া �ী তার 

তালােকর িবি মেয় �ামীেক যা �দা  করেবন এই িবধা গেলা 

হেলা হালাল ও হারােমর মেধয আ�াহর সীমােরদান অতএব 

েতামরা তা অিত্ম কর  ান আর যারা আ�াহর সীমােরদা 

অিত্ম করেব তারাই ি োেদরেক আ�াহর শাি�র স�ুদী  

করার মাধযেম ি োেদর ওতর যুলুম করেবন  

তারতর যিদ �ামী আত  �ীেক িত  তালাক িদেয় েদ , তেব েস 

আর তার া য হালাল হবার  য়ন তেব যিদ অ য েকাে া তুরষেক 

যথাযথভােব িবেয় কের এবং তার সে� সহবাস কেরন আর এ 

িবেয় হয় আ�েহর িভি েত; �থম �ামীর া য হালাল বা াে ার 

িহলা িহেসেব হয়ন অততর তেরর �ামী যিদ তােক তালাক �দা  

কের িকংবা িতি  মারা যা  এবং তার ই�ত তূ্প হয়, তেব 

তদ ই েকবল �থম �ামীর কােি িফের আসার সুেযা্ রেয়েিন 

আর তা  তু  িবেয় এবং  তু  মহর ি ধপারে্র মাধযেম �ামী-

�ীর া য আ�াহর ি ধপািরত িবিধ-িবধা  তাল  করেত তারেব 

বেল যিদ তারা আা�তযয়ী হয়ন আর এসব হেলা আ�াহর 

ি ধপািরত িবিধ-িবধা  যা িতি  এম  কওেমর া য ব্প া কেরেি  

যারা তাঁর িবধা াবিল ও সীমােরদা স�েকপ াাে ন কার্, এরাই 
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মূলত এ েথেক ।তকৃত হয়ন [আত-তাফসীরল মুইয়াসসার, 

।তযুপ� আয়াত  �বয] 

মুফাসিসর ইব   আবী হােতেমর বযাদযা  

তৃতীয় িহারী শতা�ীর �দযাত মুফাসিসর ইব  আবী হােতম রহ. 

বেল , {তালাক দু’বার, অতঃতর িবিধ েমাতােবক   েরেদ েদেব 

িকংবা সু�রভােব েিে� েদেবন} এর বযাদযায় ইব   আ�াস 

রািদয়া�াা ‘আ া বেল , বযি� যদ  তার �ীেক দুই তালাক 

েদয়, তৃতীয় তালােকর বযাতাের তার ।িচত আ�াহেক ভয় করা, 

হয়েতা তােক সু�রভােব েরেদ েদেব, তার সে� সু�র বযবহার 

করেব, অথবা তােক সু�রভােব তিরতযা্ করেব, তার অিধকার 

েথেক তােক বিঅত িকংবা তার ওতর যুলম করেব  া। সাহাবী 
‘আবূ রাযী ’ রািদয়া�াা ‘আ া বেল , এক বযি� রাসূলু�াহ 

সা�া�াা আলাইিহ ওয়াসালােমর কােি এেস বেল, েহ আ�াহর 

রাসূল, আ�াহ েতা বেলেি  : {তালাক দু’বার, অতঃতর িবিধ 

েমাতােবক   েরেদ েদেব িকংবা সু�রভােব েিে� েদেবন} িক� 

তৃতীয় তালাক েকাথায় ? িতি  বেল , {সু�রভােব েিে� েদয়া} 

মুফাসিসর সু�ী রহ. বেল , {অথবা সু�রভােব েিে� েদয়া} 

অথপাৎ তার অিধকার তােক বুিঝেয় েদয়া, তােক ক� বা ্ািল  া 

েদয়ান 
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ইকিরমা রহ. ও হাসা  রহ. বেল , {ইসলাম তূেবপ ও ইসলােমর 

�াথিমক যুে্} �ামীরা তােদর �ীেদর েদয়া েমাহরা া ও অ যা য 

স�দ েভা্ করত, এেত তারা ি োেদর েকাে া অতরাধ েবাধ 

করত  া, অতঃতর আ�াহ তা‘আলা  ািযল কের , { আর 

েতামােদর া য হালাল  য় েয, েতামরা  তােদরেক যা িদেয়ি, তা 

েথেক িকিু ি েয়   ে েবন} এরতর �ীেদর স�দ তােদর অ ুমিত 

ও স�ি� বযতীত �ামীেদর ভক্ করা ৈবধ  য়ন {সুতরাং েতামরা 

যিদ আশ�া কর   েয, তারা আ�াহর সীমােরদা কােয়ম রাদেত 

তারেব   া তাহেল �ী যা িদেয় ি োেক মু� কের ে েব  তােত 
েকা  সমসযা ে ই।} এর অথপ ইব   আ�াস রািদয়া�াা ‘আ ামা 
বেল , অথপাৎ �ীর আ�াহর িবধা  লল  করা, �ামীর �িত 

কতপেবয অবেহলা করা ও তার সে� দুবপযবহার করা, েযম  তােক 

বলা, ‘আ�াহর শতথ আিম েতামার সে� সদাচার্ করব  া, 

িবিা ায় েতামােক সুেযা্ েদব  া, েতামার আ ু্তয করব  া 

ইতযািদন যিদ েস এম  কের, তাহেল �ামীর া য ৈবধ তার েথেক 

িফিদয়া �হ্ কের তােক তিরতযা্ করান তেব তােক েমাহরা া 

বাবদ যা েদয়া হেয়িিল, তার েচেয় অিধক �হ্ করেব  ান আর 

তার রা�া তির�ার কের েদয়া, যিদ দুবপযবহার তার {�ীর) তক 

েথেক হয়ন {এটা আ�াহর সীমােরদা,  সুতরাং েতামরা তা লল  

কেরা  া, আর েয  আ�াহর সীমােরদাসমূহ লল  কের, ব�ত 



 

24 

তারাই  যািলমন } ইমাম যাহহাক রািহমাা�াহ এর বযাদযায়  বেল , 

এ হে� আ�াহর আ ু্েতযর সীমােরদা, েতামরা এর সীমালল  

কর  া, িতি  বেল , যিদ েক। এ ি য়ম তিরহার কের তালাক 

েদয়, েস ি োর ওতর যুলম করলন [তাফসীর ইব   আবী হােতম 

েলদক : ইব   আবী হােতম রাযী (মৃ. ৩২৭ িহ.), �কাশক : 

মাকতাবাতু  াাার মু�ফা আল-বায, েদশ : িরয়াদ, ম�া আল-

মুকাররামাহ, �কাশকাল : ১৪১৭ িহ. েমাতােবক ১৯৯৭ই. �থম 

�কাশ} 

ফেতায়া কী? 

ফেতায়া হল একিট আরবী শ�ন ফেতায়া বা ফাতওয়া (আরবী : 

 হেলা মতামত, িবধা  ও ( فتيوى : বাবচ  ফাতাওয়া আরবী ; فتوى

সমাধা , যা েকাে া ঘট া বা অব ার ে�িকেত ইসলামী 

শরীয়েতর দলীেলর আেলােক মুফিত বা ইসলামী আই -িবেশষজ 

�দা  কের থােক ন[১] যদ  েকাে া বযি� সরাসির কুরআ  ও 

হািদেসর আেলােক ।�ূত সমসযার সমাধা  েবর করেত অতার্ 

হ  তদ  িতি  মুফতীর কােি এই িবষেয়র সমাধা  চা ন এিটেক 

ইসলােমর তিরভাষায় ইসিতফতা (আরিবেত :تسُفتَيء ُّ  বেলন (اس

মুফিত তদ  ইসলামী শির‘আেতর আেলােক সমসযার সমাধা  

াাি েয় েদ ন এ সমাধা  �দা  করােক ইসলােমর তিরভাষায় 

ইফতা (আরবীেত: يءالسُ�تَ   ) বেল এবং �দ  সমাধা  বা িবধা িটেক 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE#cite_note-1
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ফেতায়া বেলন যা কুরআ  সুুাহ তথা ইসলামী শরীয়েতর একিট 

মযপাদাতূ্প তিরভাষান দী -ধমপ স�েকপ িাজাসার তর একা  দী  

ইসলাম স�েকপ �াজ মুফতী কুরআ -হাদীস ও ইসলামী আই  

 শা� অ ুযায়ী েয সমাধা  েদ  তাই ‘ফেতায়া’। ইসলামী িবধা  
ব্প াকারীেক বেল ‘মুফতী’ আর েয  সকল �িতগা  এই দািয়� 
তাল  কের  তােক বেল ‘দারল ইফতা’০

1।  
ফেতায়ার গর� ও �েয়াা ীয়তা 

।েৃত ফেতায়ার সংজা েথেক সহোই অ ুেময় মুসিলম 

স�দােয়র া য ফেতায়ার ভূিমকা কী এবং তা কতটুকু গর�তূ্প 

ও আবশযকীয় িবষয়ন  আমরা েযেহতু িব�াস কির আমরা দুি য়া 
আমােদর  ায়ী ি বাস  য়। আেদরােত আমােদর িফের েযেত 
 হেবন মহা  আ�াহর সামে  দা�ঁােত হেবন দুি য়ার আমাল তথা 

কাা-কেমপর িহেসব িদেত হেবন তাই  দুি য়ােত আ�াহ তা‘আলার 

িবধা  অ ুযায়ীই আমল করেত হেবন আমরা এও াাি  েয, 

েকাে া িবষেয় আমল করার  া য েস বযাতাের সমযক অব্িত 
থাকা দরকার। সুতরাং একা  মুসিলম যিদ ইসলামী রীিত 
মা েত চায়,  তেব তারও েস বযাতাের  া োে  আমল করা স�ব 

 য়, তাই বাধয হেয় িতি  তা াা েত চাইেব  এ বযাতাের  একা  
                                                           
1 ফেতায়া, কাযা, হদ ও তা‘যীর : তিরিচিত ও িকিু েমৗিলক িবধা ন মাওলা া 

আ�ুল মােলক রিচত। 

http://www.alkawsar.com/article/246
http://www.alkawsar.com/article/246
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�াজ বযি�র কােি, এটাই েতা �াভািবকন তারতর এ িবষেয় 

�াজ বযি� েযই সমাধা  াা ােব   ইসলামী তিরভাষায় তাই হল 
‘ফেতায়া’। 
আমরা িক বলেত তাির েক। এভােব ইসলামী সমাধা  াা েত 

চাইেল তােক সমাধা  াা াে া যােব  া?! যিদ  তাই হয় তেব 

সাধার্ মুসিলম ভাই-েবাে রা শরী‘য়াত অ ুযায়ী াীব  তিরচাল া 

করেব  কীভােব? সব মা ুেষরা িক ি ো ি ো  ধমপীয় জাে  �াজ 

হেয় ি োর সমাধা  ি োই িদেত তারেব ? সাধার্ মুসিলেমর 

া য ফেতায়া িা�া মুসিলম িহেসেব  িটেক থাকাই েতা স�ব  য়ন 

ফেতায়া েদয়া আমােদর সাংিবধাি ক অিধকার 

আমরা মুসিলম। াুসলি◌ম িহেসেব ইসলামী িবধা  যথা স�ব 
তাল  করব এটা আমােদর সাংিবধাি ক  অিধকার, যা সংিবধাে র 

িবিভু ধারায় �ীকৃতন এদাে  আমরা একিট ধারা ।ে�দ করিি-  

৪১ (১) আই , া শৃ�লা ও ৈ িতকতা সােতেক (ক) �েতযক 

 া্িরেকর েয েকা  ধমপাবল� , তাল  বা  �চােরর অিধকার 

রিহয়ােিন (দ) �েতযক ধমপীয় স�দায় ও ।ত-স�দােয়র ি া� 

ধমপীয় �িতগা   াত , রক্ ও বযব াত ার অিধকার  রিহয়ােি’। 
[্্�াাত�ী বাংলােদেশর সংিবধা ]   

আত ােদর কােি আমার �� হল- েকাে া ধমপ �চার কী স�ব 

তার িবধা  ব প্ া করা িা�া? িবধা  স�েকপ  া  োে  তা িক 
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তাল  করা যায়?  সুতরাং সংিবধা  অ ুযায়ী সাধার্ মুসলমা  
একা  �াজ মুফতীর কােি ধমপীয় িবষেয় সমাধা  াা ার 

 অিধকার রােদ ন আর �াজ মুফতী তার ধমপীয় সমাধা  াা াে ার 
অিধকার রােদ । অ যথায় ধমপ �চারই স�ব  য়ন েযিদ  েথেক 
ইসলাম েসিদ  েথেকই ফেতায়া। আ�াহ রা�ুল আলামী  

রাসূলু�াহ সা�া�াা ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক েযসব দািয়� 

িদেয়েি  তার মেধয একিট হেলা ফেতায়া তথা ইসলামী  সমাধা  

াা াে ান আ�াহ তৃিথবীেত সকল  বীেক ে�র্ কেরেি  

মা ুষেক আ�াহর িবধা  স�েকপ অব্ত কের তােদরেক 

তাওহীেদর তেথ আ েতন এ া য সাধার্ মা ুষেকও বলা হেয়েি 

 া াা া িবষেয় �� কের োে  ি েতন আর েসটাই েতা 

ফেতায়ান আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কের ,  

﴿  ٓ َِۡسۡلَنر َوَمر
َ
رٗ�  ِِّ�  َ�ۡبلََك  َ ََ ُِۡمۖ  ُّهِ�ٓ  ِِ ْ  َٔ فَۡ�  َِِ�ۡ َل  لنٓها ُۡ َ

َنمۡ  ِِن لّ�ِۡكرِ  َ ن  َ�  كن
هنَ   ]  ٧: االنبييء[ ﴾ ٧ َ�ۡعلَمن

‘আর েতামার তূেবপ আিম তুরষই তািঠেয়িিলাম, যােদর �িত আিম 

ওহী তাঠাতামন সুতরাং েতামরা জা ীেদরেক িাজাসা কর যিদ 

েতামরা  া াা ন’ {সূরা আল-আি�য়া, আয়াত : ৭}  

মা ুষেক দী  েশদাে া, তােদর মােঝ দীে র জা  িবতর্ করা 

এবং তােদর ধমপীয় িততাসা ি বার্ করা িিল  বী ‘আলাইিহমুস 

সালাম্ে্র অ যতম তিব� দািয়�ন আল-কুরআ ুল কারীেম 
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রাসূলু�াহ সা�া�াা ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দািয়� ও কমপসূিচ 

স�েকপ আ�াহ তির�ার বেলেি , 

﴿ ٓ َِۡسۡلَنر َكَمر
َ
مۡ  َ هٗ�  �ِي�ن مۡ  َِسن ْ  ّمِن�ن َۡلنها مۡ  ََ مۡ  ََاَ�ََِٰنر َعلَۡي�ن  َو�نَزّ�ِي�ن

من  َُِ�َٰب  َو�نَعّلِمن�ن َمةَ  لۡل ُۡ م َولۡ�ِ ْ  شَمۡ  ّمر َو�نَعّلِمن�ن هُنها هنَ  تَ�ن  ﴾ ١ َ�ۡعلَمن
 ]  ١٥١: القرة[

‘েযভােব আিম েতামােদর মেধয একা  রাসূল ে�র্ কেরিি 

েতামােদর মধয েথেক, েয েতামােদর কােি আমার আয়াতসমূহ 

িতলাওয়াত কের, েতামােদরেক তিব� কের এবং িকতাব ও 

িহকমত িশকা েদয়ন আর েতামােদরেক িশকা েদয় এম  িকিু যা 

েতামরা াা েত  ান’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৫১} 

ফেতায়ার িব�ৃিত ও �াসি�কতা 

মুসিলম াীবে  ফেতায়ার তিরিধ ও িব�ৃিত দুবই বযাতকন একা  

মুসিলেমর তািরবািরক, রাি�ক ও অথপৈ িতক- এককথায় 

 সবপেকে� ফেতায়ার �েয়াা ন সালাত, সাওম, হা, যাকাত, 

বযবসা-বাি্াযসহ িবেয়-তালাক, মীরাি-। রািধকার- সবপ�ই 

 ফেতায়া মুসিলেমর া য সিঠক সমাধা  াা ার তথন সুতরাং 

ইসলামী াীবে  ফেতায়া এক অতিরহাযপ অ ুস�ন এিা�া একা  

মুসিলম দাঁিট মুসিলম িহেসেব িটেক থাকেত তাের  ান তাের  া 

আ�াহর যাবতীয় আেদশ ও ি েষধ তুেরাতুির বা�বায়  করেতন 
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কারা েদেব  ফেতায়া   

ফেতায়া েদবার অিধকার েকবল ইসলামী আই  শা� ি েয় যারা 

ত�ােশা া কের েকাে া �ীকৃত �িতগা  েথেক  কৃিতে�র সে� 

স দ সং�হ কেরেি ন িতি  যদ  কুরআ , হাদীস, ইামা ও 

িকয়ােসর িভি েত ইসলামী  আই  শাে�র রীিত েমে  ফেতায়া 
েদেব  তদ  তারঁ ফেতায়া হেত তাের �হ্েযা্য। 
ফেতায়া ও িবচার বযব া   

ইসলামী শরীয়েত িবচার বযব া ও ফেতায়া দু’িট এক িাি স  য়ন 

আমােদর অজতাবশত: দু’িটেক একসে�  গিলেয় েফলার কারে্ই 

আমােদর সমাো এই ভুল বুঝাবুিঝর মুল কার্ন সমাধা  

াা াে া মুফতীর কাা,  িক� তা �েয়া্ করার েকাে া অিধকার 

তার ে ইন আর ইসলামী সরকার কতৃপক ি যু� িবচারক তা 

�েয়া্  করেব ন সুতরাং আমােদর েদেশ সংঘিটত েদারপা মারা ও 

তাথর ি েকত কের কা।েক হতযা করা কী  ফেতায়ার েদাষ? আর 

সিতযকারােথপ কী সব ঘট া সিতযকার মুফতীর ফেতায়ার কারে্ 

হে�?  া �াময  েমা�লেদর সািলিস িসোেযর কারে্? একবার 

শায মাথায় ভািবন 

�াময সািলিস িসোয ও ফেতায়া শে�র অত�েয়া্ 

।তেরা� আেলাচ া ম েযা্ সহকাের ত�েল আমরা ি �য় বুেঝ 

যাব আমােদর েদেশ কী তিরমা্ িব�ািয  ি�াে া হে� ফেতায়ার 
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মত তিব� শ� ি েয়ন কী েকৗশেল ইসলােমর এই তিব� শ�েক 

কলুিষত করা হে�  �াময েমা�লেদর সািলিস দরবারী িসোযেক 

ফেতায়া বেলন  
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