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 ইসোদম নারীর মযবাো ৪ 
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 তৃতীয় প্রকার: ঋতু হয় না তাোক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত ৭৩ 
 চতুথব প্রকার: স্বামী-মৃত িা মিধিা নারীর ইদ্দত ৭৪ 
 ইদ্দত পােনকারী নারীর িনয যা হারাম ৭৫ 
 ইদ্দত পােনকারী নারীদক মিদয়র প্রোি দেওয়ার হুকুম ৭৬ 
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ভূমমকা 
 
সমে প্রেংসা আল্লাহ তা‘আোর িনয, মযমন পমরকল্পনা কদরন ও সমিক 

পদথর মহোয়াত দেন এিং মাতৃেদভব মনমেপ্ত শুক্র মিনু্দ দথদক নারী-পুরুষ যুেে 
সৃমষ্ট কদরন। আমম সােয মেমে দয, একমাত্র আল্লাহ িযতীত দকাদনা হক্ব ইোহ 
দনই, তার দকাদনা েরীক দনই। সূচনা ও সমামপ্তদত তার িনযই সকে প্রেংসা। 
আমম আদরা সােয মেমে দয, মুহাম্মাে আল্লাহর িান্দা ও রাসূে। তাদক যেন 
আসমাদন মনদয় যাওয়া হয় মতমন স্বীয় রদির িে িে অদনক মনেেবন প্রতযে 
কদরন। সাোত ও সাোম দপ্রমরত দহাক মিদেষ গুণ ও বিমেদষ্টযর ধারক তার 
পমরিার ও সাহািীেদণর ওপর। 

অতঃপর... নারীদের প্রকৃত মযবাো প্রোনকারী েীন একমাত্র ইসোম। 
ইসোম তাদের অদনক মিষয়দক মিদেষ গুরুেসহ গ্রহণ কদরদে। নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম কেদনা কেদনা শুধু নারীদের উদদ্দেয কদরই উপদেে 
প্রোন করদতন। ‘আরাফার ময়োদন মতমন নারীদের ওপর পুরুষদের মহতাকাঙ্ক্ষী 
হদত িদেন, যা প্রমাণ কদর নারীরা মিদেষ যদের োমিোর। মিদেষভাদি 
িতবমাদন যেন মুসমেম নারীদের সম্মান হরণ ও মযবাোপূণব স্থান দথদক মিচুযত 
করার মনমমদে তাদের মিরুদে যুে দঘাষণা করা হদয়দে। অতএি, তাদের 
সদচতন করা ও তাদের সামদন মুমক্তর মনদেবেনা স্পষ্ট করার মিকল্প দনই। 

িেযমাণ গ্রন্থ মুসমেম নারীদের সামদন দস মনদেবেনা স্পষ্ট করদি আমাদের 
েৃঢ় মিশ্বাস। গ্রন্থোনা েুদ্র প্রয়াস ও েুিবে িযমক্তর পে দথদক সামানয প্রদচষ্টা 
মাত্র, আল্লাহ স্বীয় কুেরত দমাতাদিক তার িারা মুসমেম উম্মাহর কেযাণ সাধন 
করদিন একান্ত আো। এ ময়োদন এমিই প্রথম পেদেপ, আো করা যায় 
পরিতবীদত আদরা িযাপক ও িৃহৎ পেদেপ করা হদি, যা হদি আদরা সুন্দর ও 
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আদরা পমরপূণব। আমম এোদন যা দপে করমে তার পমরদেেসমূহ মনম্নরূপ: 
১. প্রথম পমরদেে: সাধারণ মিধান। 
২. মিতীয় পমরদেে: নারীর োরীমরক সাি-সজ্জা সংক্রান্ত মিধান। 
৩. তৃতীয় পমরদেে: হাদয়য, ইদেহাযাহ ও মনফাস সংক্রান্ত মিধান। 
৪. চতুথব পমরদেে: দপাোক ও পেবা সংক্রান্ত মিধান। 
৫. পঞ্চম পমরদেে: নারীর সাোত সংক্রান্ত মিধান। 
৬. ষষ্ঠ পমরদেে: নারীর িানাযাহ সংক্রান্ত মিধান। 
৭. সপ্তম পমরদেে: নারীর মসয়াম সংক্রান্ত মিধান। 
৮. অষ্টম পমরদেে: নারীর হি ও উমরাহ সংক্রান্ত মিধান। 
৯. নিম পমরদেে: োম্পতয িীিন ও মিদেে সংক্রান্ত মিধান। 
১০. েেম পমরদেে: নারীর সম্মান ও পমিত্রতা রো সংক্রান্ত মিধান। 
 

দেেক 
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প্রথম পমরদেে: সাধারণ মিধান 
১. ইসোম-পূিব নারীর মযবাো: 
ইসোম-পূিব যুে িারা উদদ্দেয িাদহেী যুে, যা মিদেষভাদি আরিিাসী এিং 

সাধারণভাদি পুদরা িেতিাসী যাপন করমেে, কারণ দসিা মেে রাসূেদের 
মিরমত ও পূদিবর মহোয়াত মিসৃ্মমতর যুে। হােীদসর ভাষা মদত “আল্লাহ তাদের 
মেদক েৃমষ্ট মেদেন এিং আরি ও অনারি সিার ওপর মতমন দোস্বা করদেন, 
তদি অিমেষ্ট কতক আহদে মকতাি িযতীত”।1 এ সময় নারীরা দিমের ভাে 
দেদত্র ও সাধারণভাদি েুি কমিন অিস্থার সমু্মেীন মেে। মিদেষত আরি 
সমাদি। আরিরা কনযা সন্তাদনর িন্মদক অপেন্দ করত। তাদের দকউ দমদয়দক 
িযান্ত োফন করত দযন মামির মনদচ তার মৃতুয ঘদি। আিার দকউ অসম্মান ও 
োঞ্ছনার িীিন-যাপদন দমদয়দক িাধয করত। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

َ  ِإَوَذا﴿ َحُدُهم بُّشِ
َ
نَثى  أ

ُ ُهُهۥ َظل   بِٱۡلأ ا وَجأ َوّدّٗ ىَرىى  ٥٨ َكِظيم   َوُهوَ  ُمسأ  َما ُسوٓءِ  ِمن ٱلأَقوأمِ  ِمنَ  َيَتَو
 َ ِسُكُهۥ بِهِۦٓ   بُّشِ ُيمأ

َ
ى  أ مأ  ُهون   ََعَ

َ
ُهۥ أ اِب   ِف  يَُدسُّ َ َل  ٱلُّتُّ

َ
  ،٨٥: انلحل] ﴾٥٩ ََيأُكُمونَ  َما َسآءَ  أ

٨٥ ] 
“আর যেন তাদের কাউদক কনযা সন্তাদনর সুসংিাে দেওয়া হত, তেন তার 
দচহারা কাদো হদয় যায়, আর দস থাদক েুঃে ভারাক্রান্ত। তাদক দয সংিাে 
দেওয়া হদয়দে দস েুঃদে দস কওম দথদক আত্মদোপন কদর। অপমান সদেও 
মক এদক দরদে দেদি, না মামিদত পুাঁদত দফেদি? দিদন রাে, তারা যা ফয়সাো 
কদর তা কতই না মন্দ”! [সূরা আন-নাহে, আয়াত: (৫৮-৫৯]  
অনযত্র মতমন িদেন: 

أَموأُءۥَدةُ  ِإَوَذا﴿ يِّ  ٨ ُسئِلَتأ  ٱل
َ
 [٥  ،٥: اتلكوير] ﴾٩ قُتِلَتأ  َذۢنب   بِأ

 “আর যেন িীিন্ত কিরস্থ কনযাদক মিজ্ঞাসা করা হদি, কী অপরাদধ তাদক 
হতযা করা হদয়দে”? [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ৮-৯] 

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ২৮৬৭/৫১১৩ 
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‘মাওউোতু’ দস দমদয়দক িো হয়, যাদক িীমিত োফন করা হয় দযন মামির 
নীদচ মারা যায়। দকাদনা কনযা যমেও িযান্ত োফন দথদক মনষৃ্কমত দপত, মকন্তু 
োঞ্ছনার িীিন দথদক মুমক্ত দপত না। নারীর ঘমনষ্ঠ আত্মীদয়র সম্পে যমেও 
প্রচুর হত, মকন্তু তার মৃতুযর পর নারী কেদনা মমরাদসর অমধকারী হত না, যমেও 
দস হত অভািী ও েুি সংকিাপন্ন! কারণ তাদের মনকি পুরুষদের িনয মমরাস 
োস মেে, নারীদের তাদত দকাদনা অংে মেে না, িরং নারীরা মৃত স্বামীর 
সম্পদের নযায় মমরাদস পমরণত হত। ফেশ্রুমতদত এক পুরুদষর অধীন অদনক 
নারী আিে হত, যার মনধবামরত দকাদনা সংেযা মেে না। একামধক সপেী িা 
সতীন থাকার কারদণ নারীরা দয সংকীণবতা, যুেম ও দকাণিাসা অিস্থার 
সমু্মেীন হত -দসিাও তাদের অদনদকর মনকি মিদিচয মেে না। 
২. ইসোদম নারীর মযবাো: 
ইসোম এদস নারীর ওপর দথদক এসি যুেম েূরীভূত কদরদে, তাদক মফমরদয় 
মেদয়দে পুরুষদের নযায় মনুষয অমধকার। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

َها﴿ يُّ
َ
أ َنىُكم إِن ا ٱنل اُس  َيَٰٓ نَثى  َذَكر   ّمِن َخلَقأ

ُ
 [  ٣١: احلجرات] ﴾َوأ

“দহ মানি িামত, মনশ্চয় আমরা দতামাদেরদক সৃমষ্ট কদরমে পুরুষ ও নারী 
দথদক”। [সূরা আে-হুিুরাত, আয়াত: ১৩]  
এোদন আল্লাহ িদেদেন দয, মানি সৃমষ্টর শুরু দথদক নারী পুরুদষর সঙ্গী, দযমন 
দস পুরুদষর সঙ্গী দনমক প্রামপ্ত ও োমের দেদত্র। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ا َعِمَل  َمنأ ﴿ وأ  َذَكر   ّمِن َصىلِحّٗ
َ
نَثى  أ

ُ
مِن   وَُهوَ  أ يِيَن ُهۥ ُمؤأ ةّٗ  فَلَُنحأ زَِين ُهمأ  َطّيَِبةّٗ   َحَيوى رَُهم َونَلَجأ جأ

َ
 أ

َسنِ  حأ
َ
َملُونَ  ََكنُوا   َما بِأ  [  ٥٩: انلحل] ﴾٩٧ َيعأ

“দয মুমমন অিস্থায় দনক আমে করদি, পুরুষ দহাক িা নারী, আমরা তাদক 
পমিত্র িীিন োন করি এিং তারা যা করত তার তুেনায় অিেযই আমরা 
তাদেরদক উেম প্রমতোন দেি”। [সূরা আন-নাহাে, আয়াত: ৯৭]  
অপর আয়াদত মতমন িদেন: 

َب ﴿ َُعّذِ ُ  ّّلِ أُمَنىفِقِيَ  ٱّلل  أُمَنىفَِقىِت  ٱل ِكِيَ  َوٱل أُمشأ ىِت  َوٱل َِك أُمشأ    [  ٩١: االحزاب] ﴾َوٱل
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“যাদত আল্লাহ মুনামফক পুরুষ ও মুনামফক নারী এিং মুেমরক পুরুষ ও 
মুেমরক নারীদের ‘আযাি দেন। আর মুমমন পুরুষ ও মুমমন নারীদের েমা কদর 
দেন। আল্লাহ অতযন্ত েমােীে, পরম েয়ােু”। [সূরা আে-আহযাি, আয়াত: 
৭৩] 
আল্লাহ তা‘আো মৃত িযমক্তর সম্পদের নযায় নারীদক পমরতযক্ত মমরাস েণয করা 
হারাম কদরন। দযমন মতমন িদেন: 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ن لَُكمأ  ََيِلُّ  َل  َءاَمُنوا   ٱَّل 

َ
ا   ٱلّنَِسآءَ  تَرِثُوا   أ  [  ٣٥: النساء] ﴾ َكرأهّٗ

“দহ মুমমনেণ, দতামাদের িনয হাোে নয় দয, দতামরা দিার কদর নারীদের 
ওয়ামরে হদি”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ১৯] 
এভাদি ইসোম নারীর িযমক্ত স্বাধীনতা পুনরুোর কদর তাদক ওয়ামরে দঘাষণা 
দেয়। কারণ, দস পমরতযক্ত সম্পে নয়। মৃত মনকি আত্মীদয়র পমরতযক্ত সম্পে 
দথদক মমরাদসর হক প্রোন কদর তাদক। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ا نَِصيب   ّلِلّرَِجالِ ﴿ انِ  تََركَ  ّمِم  ىِِلَ قأَرُبونَ  ٱلأَو
َ ا نَِصيب   َولِلّنَِسآءِ  َوٱۡلأ انِ  تََركَ  ّمِم  ىِِلَ قأَرُبونَ  ٱلأَو

َ  َوٱۡلأ
ا وأ  ِمنأهُ  قَل   ِمم 

َ
ا َكُثَ   أ ا نَِصيبّٗ ُروضّٗ فأ  [  ٩: النساء] ﴾٧ م 

“পুরুষদের িনয মাতা মপতা ও মনকি আত্মীয়রা যা দরদে মেদয়দে তা দথদক 
একমি অংে রদয়দে। আর নারীদের িনয রদয়দে মাতা মপতা ও মনকি 
আত্মীয়রা যা দরদে মেদয়দে তা দথদক একমি অংে, তা কম দহাক িা দিমে  
দহাক, মনধবামরত হাদর”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ৭] 
অপর আয়াদত মতমন িদেন: 

ُ  يُوِصيُكمُ ﴿ َلىِدُكمأ   ِفٓ  ٱّلل  وأ
َ
َكرِ  أ ن  َحّظِ  ِمثأُل  لذِل  ِ نثََييأ

ُ َق  نَِسآءّٗ  ُكن   فَإِن ٱۡلأ ِ  فَوأ  ثُلُثَا فَلَُهن   ٱثأنََتيأ
ُف   فَلََها َوىِحَدةّٗ  ََكنَتأ  ِإَون تََرَك   َما  [  ٣٣: النساء] ﴾ ٱنلِّصأ

“আল্লাহ দতামাদেরদক দতামাদের সন্তানদেরদক দেদত্র মনদেবে মেদেন, এক 
দেদের িনয েুই দমদয়র অংদের সমপমরমাণ। তদি যমে তারা েুইদয়র অমধক 
দমদয় হয়, তাহদে তাদের িনয হদি, যা দস দরদে েদে তার মতন ভাদের েুই 
ভাে, আর যমে একিন দমদয় হয় তেন তার িনয অদধবক ...”। [সূরা আন-



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
10 

মনসা, আয়াত: ১১]  
এভাদি আল্লাহ একিন নারীদক মা, দমদয়, দিান ও স্ত্রী মহদসদি মমরাস োন 
কদরন। 
আর মিিাদহর দেদত্র সদিবাচ্চ চারিন স্ত্রী রাোর অনুমমত প্রোন কদরন, েতব 
হদে নারীদের মাদে ইনসাফ প্রমতষ্ঠা ও তাদের সাদথ প্রচমেত দরওয়াি 
দমাতাদিক আচরণ করদত হদি। মতমন িদেন: 

وُهن  ﴿ ُروِفن  وَََعِِشُ أَمعأ  [  ٣٥: النساء] ﴾بِٱل
“আর তাদের সাদথ সদ্ভাদি আচরণ কর”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ১৯] 
অমধকন্তু নারীর িনয পুরুদষর ওপর দেন-দমাহর অিধামরত কদর তাদক তা 
পমরপূণব প্রোন করার মনদেবে দেন, তদি নারী যমে দস্বোয় ও পূণব সন্তুমষ্টদত 
মকেু হক তযাে কদর দসিা পুরুদষর িনয বিধ। মতমন িদেন: 

ىتِِهن   ٱلّنَِسآءَ  َوَءاتُوا  ﴿ َ  فَإِن ِِنألَةّٗ   َصُدَق ء   َعن لَُكمأ  ِطبأ ا ّمِنأهُ  ََشأ سّٗ رِٓي  اَهنِٓي  فَُُكُوهُ  َنفأ  ٤ ام 
 [ ٤: النساء] ﴾

“আর দতামরা নারীদেরদক সন্তুষ্টমচদে তাদের দমাহর মেদয় োও, অতঃপর যমে 
তারা দতামাদের িনয তা দথদক েুমে হদয় মকেু োে দেয়, তাহদে দতামরা তা 
সানদন্দ তৃমপ্তসহ োও”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ৪] 
ইসোম নারীদক তার স্বামীর ঘদর আদেে ও মনদষধকারী মিম্মাোর এিং স্বীয় 
সন্তাদনর ওপর কতৃবেকারী অমভভািক িামনদয়দে। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম িদেন: 

ُة َراِعيٌَة ِِف َبيِْت َزوِْجَها َوَمْسئُولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها»
َ
 «َوالَْمْرأ

“নারী তার স্বামীর ঘদর মিম্মাোর এিং তার মিম্মাোমর সম্পদকব তাদক মিজ্ঞাসা 
করা হদি”।1  

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৮৫৩; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৮২৯; মতরমমযী, হােীস নং 

১৭০৫, আিু োউে, হােীস নং ২৯২৮, আহমে: (২/১২১) 
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দরওয়াি দমাতাদিক নারীর েরচ ও দপাোক-পমরেে প্রোন করা স্বামীর ওপর 
ওয়ামিি কদরদেন। 
৩. ইসোদমর েত্রু ও তার দোসররা নারীর ইজ্জত-সম্মান হরণ কদর কী চায়? 
সদন্দহ দনই, ইসোদমর েত্রু িরং মানি িামতর েত্রু কামফর, মুনামফক ও 
যাদের অন্তদর িযামধ রদয়দে, ইসোম কতৃবক প্রেে নারীর ইজ্জত, সম্মান ও 
মনরাপো তাদেরদক দেমপদয় তুদেদে। কারণ এসি কামফর ও মুনামফকরা চায় 
নারীরা েুিবে ঈমান ও প্রিৃমের অনুসারীদের মেকার করা িস্তু ও বংসংদসর 
হামতয়ার দহাক। আর তাদের সমাদির নারীদের দথদক তারা মনদিরা প্রিৃমে পূণব 
কদর মনদয়দে সদন্দহ দনই। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ِينَ  َوُيرِيدُ ﴿ ىتِ  يَت بُِعونَ  ٱَّل  َهَو ن ٱلش 
َ
ا َميأًل  تَِميلُوا   أ  [  ٧٩: النساء] ﴾َعِظيمّٗ

“আর যারা প্রিৃমের অনুসরণ কদর তারা চায় দয, দতামরা প্রিেভাদি (সতয 
দথদক) মিচুযত হও”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ২৭] 
িস্তুত দযসি মুসমেমদের অন্তদর দরাে ও িযামধ রদয়দে, তারা চায় নারীরা 
তাদের প্রিৃমে পূরণ ও েয়তামন কমব-কাদে সোপণয দহাক। তাদের সামদন 
উনু্মক্ত পণয হদয় থাক, দযন তার দসৌন্দযব দেদে তারা মুগ্ধ হয় অথিা তার দথদক 
আদরা ঘৃমণত উদদ্দেয হামসে করদত সেম হয়। এ িনয তারা প্রেুব্ধ কদর দযন 
কাদির িনয নারী ঘর দথদক দির হয় ও তাদের পাো-পামে কাি কদর অথিা 
নাসব দসদি পুরুষদের দসিা দেয় অথিা মিমান িাো হয় অথিা সহমেোয় োত্রী 
মকংিা মেমেকা হয়। অথিা মসদনমায় অমভদনত্রী ও োময়কা হয় অথিা মিমভন্ন 
মমমডয়ার মিজ্ঞাপদন মদডে হয়। উনু্মক্ত দঘারাদফরা এিং কণ্ঠ ও দসৌন্দযব প্রেেবন 
কদর দফতনার িন্ম দেয়। মযাোমিনগুদো অমধক প্রচার ও িািার হামসে করার 
উদদ্দদেয উেঙ্গ-আদিেনময়ী নারীদের অস্ত্র মহদসদি িযিহার কদর। কতক অসাধু 
িযিসায়ী তাদের পণয প্রচাদরর িনয এসি েমিদক হামতয়ার মহদসদি মনদয়দে, 
তাদের উৎপামেত পণয ও দো-দরামসমূদহ এসি েমি তারা সাাঁমিদয় দেয়। এ 
িাতীয় পেদেপ ও কমবকাদের কারদণ অমধকাংে নারী তাদের ঘদরর প্রকৃত 
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োময়ে তযাে কদরদে, দয কারদণ তাদের স্বামীরা ঘর গুোদনা ও সন্তান োেন-
পােন করার িনয িাধয হদয় িামহর দথদক োদ্দামাহ ও দসমিকা ভাো  করদে, 
যা অদনক মফতনা ও অমনদষ্টর িন্ম মেদে মেন মেন। 
৪. কমতপয় েতব সাদপদে ঘদরর িাইদর নারীর কাি করা বিধ: 

১. নারী যমে কাদির মুোদপেী হয় অথিা সমাি তার দসিার প্রদয়ািন 
দিাধ কদর এিং তার দসিা োনকারী মিকল্প দকাদনা পুরুষ না পাওয়া যায়। 

২. নারীর মূে োময়ে িামের কাি দেদষ অনয কাি করা। 
৩. নারীদের পমরদিদে কাি করা, দযমন পুরুষ দথদক পৃথক পমরদিদে 

নারীদের মেো োন করা অথিা নারীদের দসিা ও মচমকৎসা প্রোন করা। এ 
মতনমি েদতব নারীর পদে ঘদরর িাইদর কাি করা বিধ। 

৪. অনুরূপ নারীর পদে েীমন ইেম মেো ও মেোদনা দোষ নয় িরং 
িরুমর, তদি নারীদের পমরদিদে হদত হদি। অনুরূপ মসমিে ও মসমিদের 
মদতা পমরদিদে ধমবীয় মিমেদস অংে গ্রহণ করা তার পদে দোষণীয় নয়। 
অিেযই পুরুষ দথদক পৃথক ও পেবানেীন থাকা িরুমর, দযভাদি ইসোদমর শুরু 
যুদে নারীরা কাি আঞ্জাম মেত, েীন মেো করত ও মসমিদে হামির হত। 
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মিতীয় পমরদেে 

নারীর োরীমরক দসৌন্দযব গ্রহণ করার মিধান 
১. নারীরা তাদের েরীর ও নারীদের সাদথ উপদযােী দসৌন্দযব গ্রহণ করদি: 
দযমন, নে কািা িরং মনয়মমত নে কািা সকে আহদে ইেদমর ঐকমদতয 
মিশুে সুন্নত এিং  হােীদস িমণবত মনুষয স্বভাদির োমি এমিই। অমধকন্তু নে 
কািা দসৌন্দযব ও পমরেন্নতা এিং নে না-কািা মিকৃমত ও মহংস্র প্রাণীর সাদথ 
সামঞ্জসযপূণব। অদনক সময় েম্বা নদের অভযন্তদর ময়ো িদম তাই দসোদন পামন 
দপৌঁোয় না। কতক মুসমেম নারী কাদফরদের অনুকরণ ও সুন্নত না-িানার 
কারদণ নে েম্বা রাোর অভযাস েদে তুদেদে যা অিেযই পমরতযািয। 
নারীর িেে ও নামভর মনদচর পেম েূর করা সুন্নত। কারণ, হােীদস তার 
মনদেবে রদয়দে, এদতই তাদের দসৌন্দযব। তদি উেম হদে প্রমত সপ্তাহ পমরেন্ন 
হওয়া, অনযথায় চমল্লে মেদনর দভতর অিেযই পমরেন্ন হওয়া। 
২. নারীর মাথার চুে, দচাদের ভ্রু, দেযাি ও রঙ িযিহার করার মিধান: 
ক. মুসমেম নারীর মাথার চুে িে করা ইসোদমর োমি, মিনা প্রদয়ািদন মাথা 
মুেন করা হারাম। 
দসৌমে আরদির মুফমত োইে মুহাম্মাে ইিন ইিরাহীম রহ. িদেন: “নারীর চুে 
কািা বিধ নয়। কারণ, আেী রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক ইমাম নাসাঈ স্বীয় সুনান 
গ্রদন্থ, উসমান রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক ইমাম িাযযার স্বীয় মুসনাে গ্রদন্থ এিং 
ইকমরমাহ রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক ইিন িামরর তািামর স্বীয় তাফসীর গ্রদন্থ 
িণবনা কদরন: “নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম নারীদক মাথা মুেন করদত 
মনদষধ কদরদেন”।1 নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম দথদক মনদষধাজ্ঞার অথব 
হারাম, যমে তার মিপরীত েেীে না থাদক। 
দমাল্লা আেী ক্বারী মমেকাদতর িযােযা গ্রন্থ ‘মমরকাত’-এ িদেন: “নারীর মাথা 

                                           
1মতরমমময: (৯১৪), নাসাঈ, হােীস নং৫০৪৯) 
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মুেদনর ওপর মনদষধাজ্ঞার কারণ: পুরুদষর পুরুষে ও দসৌন্দদযবর িনয োাঁমে 
দযরূপ নারীর নারীে ও দসৌন্দদযবর িনয চুে/মাথার দিণী দসরূপ”।1 
মাথার চুে কাাঁিা যমে দসৌন্দযব োো দকাদনা প্রদয়ািদন হয়, দযমন চুে িহন করা 
কমিন দিদক অথিা দিমে িে হওয়ার কারদণ পমরচযবা করা কষ্টকর হয়, তাহদে 
প্রদয়ািন দমাতাদিক কািা সমসযা নয়। দযমন নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর মৃতুযর পর তার কতক স্ত্রী চুে দোি করদতন। কারণ, তার মৃতুযর 
পর তারা দসৌন্দযব পমরহার করদতন, তাই চুে িে রাো তাদের প্রদয়ািন মেে 
না। 
নারীর চুে কািার উদদ্দেয যমে হয় কামফর ও ফামসক নারী িা পুরুষদের সাদথ 
সামঞ্জসয গ্রহণ করা, তাহদে মনঃসদন্দদহ তা হারাম। কারণ, কামফরদের 
সামঞ্জসয গ্রহণ না করাই ইসোদমর সাধারণ মনদেবে। অনুরূপ নারীদের িনয 
পুরুষদের সামঞ্জসয গ্রহণ করা হারাম, যমে দসৌন্দদযবর উদদ্দেয গ্রহণ করা হয় 
তিুও হারাম। 
আমাদের োইে মুহাম্মাে আমীন োনমকমত রহ. ‘আেওয়াউে িায়ান’ গ্রদন্থ 
িদেন: “অদনক দেদে নারীরা মাথার কাে দথদক চুে কাাঁিার দয অভযাস েদে 
মনদয়দে -তা পমশ্চমা ও ইউদরাপীয় রীমত। এ স্বভাি ইসোম ও ইসোম পূিব 
যুদে আরিদের নারীদের মেে না। উম্মদতর মাদে ধমবীয়, চামরমত্রক ও বিমেদষ্টয 
দসসি মিকৃমত ও পেস্খেন মহামামরর আকার ধারণ কদরদে এিা তারই অংে। 
অতঃপর মতমন মনদম্নাক্ত হােীস সম্পদকব িদেন:  

 «يأخذن من رؤوسهن حىن تكون اكلوفرة عليه وسلمصىل اهلل أن أزواج انليب »
“নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর স্ত্রীেণ কাদনর েমত পযবন্ত তাদের 

মাথার চুে কতবন করদতন”।2 এরূপ কদরদেন তারা নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 

                                           
1 মািমুউে ফদতায়া োইে ইিরাহীম ইিন মুহাম্মাে: (২/৪৯) 
2 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৩২০ 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
15 

ওয়াসাল্লাদমর মৃতুযর পর, তার িীমিতািস্থায় তারা দসৌন্দযব গ্রহণ করদতন, যার 
অনযতম অংে মেে চুে। মকন্তু তার মৃতুযর পর তাদের িনয মিদেষ মিধান হয়, 
দয মিধাদন পৃমথিীর দকাদনা নারী তাদের েরীক নয়। দসিা হদে মিিাদহর আো 
তাদের এদকিাদরই তযাে করা। এমনভাদি তযাে করা দয, দকাদনা অিস্থায় 
মিিাহ সম্ভি নয়। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর মৃতুযর পর তারা 
আমৃতুয ইদ্দত পােনকারী নারীর মত মেদেন। ইদ্দত পােনকারী নারীর মদতা 
তাদের পদে মিিাহ করা বিধ মেে না। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ن لَُكمأ  ََكنَ  َوَما﴿
َ
ذُوا   أ ِ  رَُسوَل  تُؤأ ن َوَلٓ  ٱّلل 

َ
َوىَجُهۥ تَنِكُحٓوا   أ زأ

َ
ِدهِۦٓ  ِمن   أ بًَدا   َبعأ

َ
ىلُِكمأ  إِن   أ  ََكنَ  َذ

ِ  ِعندَ   [  ٨١: االحزاب] ﴾َعِظيًما ٱّلل 
“আল্লাহর রাসূেদক কষ্ট দেওয়া এিং তার মৃতুযর পর তার স্ত্রীদেরদক মিদয় করা 
কেদনা দতামাদের িনয সঙ্গত নয়। মনশ্চয় এমি আল্লাহর কাদে গুরুতর পাপ”। 
[সূরা আে-আহযাি, আয়াত: ৫৩]  
অতএি, এদকিাদর পুরুষদের সঙ্ঘ দথদক মনরাে হওয়ার ফদে দসৌন্দযব গ্রহণ 
করার দেদত্র তাদের মকেুিা োে রদয়দে, দযভাদি মনরাে হওয়া অনযানয 
নারীদের িনয বিধ নয়।1 
তাই নারীর ওপর কতবিয হদে, মাথার চুে সংরেণ করা, চুদের যে দনওয়া ও 
েম্বা দিণী িামনদয় রাো, মাথার ওপর িা ঘাদে িমা কদর রাো মনদষধ। 
োইেুে োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়া রহ. িদেন: “কতক অসৎ নারী েুই 
কাাঁদধর মাদে চুদের একমি দোাঁপা িা দিণী িামনদয় েুমেদয় রাদে”।2 
দসৌমে আরদির মুফমত োইে মুহাম্মাে ইিন ইিরাহীম রহ. িদেন: “এ যুদে 
কতক মুসমেম নারী, মাথার চুেদক দযভাদি একপাদে মনদয় ঘাদের মনকি 

                                           
1 আেওয়াউে িায়ান: (৫/৫৯৮-৬০১) স্বামী যমে চুে কাাঁিার মনদেবে দেয় তিুও তার পদে চুে 

কাাঁিা বিধ নয়, কারণ স্রষ্টার অিাধযতায় সৃমষ্টর দকাদনা অনুকরণ দনই। 
2 মািমুউে ফদতায়া: (২২/১৪৫) 
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দোপা িামনদয় রাদে অথিা মাথার ওপর েূপ কদর রাদে, দযরূপ পমশ্চমা ও 
ইউদরাপীয় নারীরা কদর তা বিধ নয়। কারণ, এদত কামফরদের নারীদের সাদথ 
সামঞ্জসয হয়। আিু হুরায়রা রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত একমি েম্বা হােীদস 
এদসদে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেন: 

ُبوَن بَِها انلَّاَس، َونَِساٌء  ِصنَْفاِن ِمنْ » ْذنَاِب اْْلََقِر يَْْضِ
َ
رَُهَما قَْوٌم َمَعُهْم ِسيَاٌط َكأ

َ
ْهِل انلَّاِر، لَْم أ

َ
أ

ْسِنَمِة اْْلُْخِت الَْمائِلَِة، اَل يَْدُخلَْن اْْلَنََّة َواَل 
َ
 اَكِسيَاٌت ََعِرَياٌت ُمِميََلٌت َمائََِلٌت، رُُءوُسُهنَّ َكأ

ْدَن ِريَ  ِة َكَذا َوَكَذاََيِ ََ  «َها، َونِنَّ ِريََها َُيُوَجُد ِمْن َمِس
“েু’প্রকার িাহান্নামী দোক যাদের আমম এেদনা দেমে মন: এক প্রকার দোদকর 
সাদথ েরুর দেদির নযায় োমি থাকদি, তা মেদয় তারা মানুষদের দপিাদি। আর 
দপাোক পমরমহত মিিস্ত্র নারী, তারা মনদিরা ধামিত হয় ও অপরদক ধামিত 
কদর। তাদের মাথা উদির েুাঁদক পো কুদির নযায়। তারা িান্নাদত প্রদিে 
করদি না এিং তার েন্ধও পাদি না, যমেও তার েন্ধ এত এত েূরে দথদক 
পাওয়া যায়”।1 
“ধামিত হয় ও ধামিত কদর” কথার িযােযায় কতক আদেম িদেন: “তারা 
মনদিরা এমনভাদি মচরুমন কদর যা আদিেনময়ী ও অপরদক আকৃষ্টকারী এিং 
অপরদকও তারা দসভাদি মচরুমন কদর দেয়, যা নষ্ট নারীদের মচরুমন করার 
রীমত। পমশ্চমা নারী এিং তাদের অনুসারী মিপথোমী মুসমেম নারীদের মচরুমন 
করার এমিই রীমত।2 
দযরূপ মনদষধ মিনা প্রদয়ািদন মুসমেম নারীর মাথার চুে কতবন অথিা দোি 
করা, দসরূপ মনদষধ তার চুদের সাদথ অপদরর চুে যুক্ত করা ও অপদরর চুে 
িারা তার চুে িমধবত করা। কারণ, সহীহ িুোরী িুোরী ও মুসমেদম এদসদে: 

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ২১২৮; আহমে (২/৪৪০); ইমাম মামেক, হােীস নং ১৬৯৪ 
2 মািমুউে ফদতায়া: (২/৪২), আদরা দেেুন: ঈোহ ও আত-তািঈন: (পৃ. ৮৫) মে োইে হামুে 

তুওয়াইমিমর।  
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 «الواصلة واملستوصلة صىل اهلل عليه وسلم لعن رسول اهلل»
“রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম ওয়ামসোহ ও মুসতাওমসোহদক 
অমভসম্পাত কদরদেন”।1  
‘ওয়ামসোহ’ দস নারীদক িো হয়, দয মনদির চুদের সাদথ অপদরর চুে দযাে 
কদর, আর দয নারী চুে দযাে করার কাি কদর তাদক িো হয় মুসতাওমসোহ। 
এ কাি ও দপোয় মমথযার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তাই হারাম। চুে দযাে করার 
পযবাদয় পদে িারুকা তথা ‘পরচুো’ পমরধান করা। িুোরী, মুসমেম ও অনযানয 
মুহামদ্দসেণ িণবনা কদরন: মু‘আমিয়া রামেয়াল্লাহু ‘আনহু মমেনায় এদস েুৎিা 
প্রোন কদরন, তেন মতমন চুদের একমি দোাঁপা অথিা চুদের মকেু অংে দির 
কদরন এিং িদেন: দতামাদের নারীদের কী হদো, তারা তাদের মাথা এরূপ 
কদর? আমম রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লামদক িেদত শুদনমে:  

َِها، إاِل اَكَن ُزوًرا» َْ ِسَها َشْعًرا ِمْن َشْعِر َغ
ْ
ٍة ََتَْعُل ِِف َرأ

َ
 «َما ِمِن اْمَرأ

“দয দকাদনা নারী মনদির মাথায় অপদরর চুে রােদি দস মমথযার আশ্রয় 
গ্রহণকারী”।  
‘িারুকা’ িা ‘পরচুো’ একপ্রকার কৃমত্রম চুে, যা দেেদত মাথার চুদের নযায়। 
এগুদো পমরধান করাও মমথযার আশ্রয় গ্রহণ করার োমমে। 
ে. দচাঁদে অথিা দোঁদি অথিা দোম নােক দ্রিয িযিহার কদর ভ্রুর পেম সমূ্পণব 
িা আংমেক েূর করা মুসমেম নারীর িনয হারাম। কারণ, এিাদক আরমিদত 
‘নামস’ িদে, যা দথদক নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িারণ কদরদেন। 
ইমাম নাসাঈ িণবনা কদরন: 

 «انلامصة واملتنمصةصىل اهلل عليه وسلم لعن »
“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম নামমসাহ ও মুতানামম্মসাহদক ো‘নত 
                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৫৫৯৮; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ২১২৪; মতরমমযী, হােীস নং 

১৭৫৯, নাসাঈ, হােীস নং ৫০৯৫; আিু োউে, হােীস নং ৪১৬৮; ইিন মািাহ, হােীস নং 
১৯৮৭; আহমে (২/২১) 
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কদরদেন”।1  
‘নামমসাহ’ দস নারীদক িো হয়, দয মনদির ধারণায় দসৌন্দযব চচবা করদত মেদয় 
পূণব ভ্রু িা আংমেক ভ্রু দফদে দেয়। আর দয এ কাি কদর তাদক 
‘মুতানামম্মসাহ’ িো হয়। এ িাতীয় কাি আল্লাহর সৃমষ্টদত পমরিতবন আনার 
োমমে, যা দথদক ইসোম কদিারভাদি মনদষধ কদরদে, আর েয়তান িনী 
আেমদক মেদয় এ মনদষধাজ্ঞা ভঙ্গ করার প্রমতজ্ঞা কদর এদসদে। দযমন, আল্লাহ 
তা‘আো িদেন: 

ن   َوٓأَلُمَرن ُهمأ ﴿ ُ ِ   َخلأقَ  فَلَُيَغّّيِ  [  ٣٣٥: النساء] ﴾ٱّلل 
“আমরা অিেযই তাদেরদক মনদেবে করি, দযন তারা আল্লাহর সৃমষ্টদক পমরিতবন 
কদর”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ১১৯] 
অনুরূপ সহীহ িুোরী ও মুসমেদম ইিন মাসউে রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক 
িমণবত, মতমন িদেন: 

لعن اهلل الواشمات واملستوشمات وانلامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن، »
 «املغَات خلق اهلل

“আল্লাহ তা‘আো ো‘নত কদরদেন উমি গ্রহণকারী ও উমি অঙ্কনকারী। কৃমত্রম 
চুে সংদযােকারী ও কৃমত্রম চুে সংদযািন দপোয় মনদয়ামিত নারীদক এিং যারা 
দসৌন্দদযবর িনয োাঁত ফাাঁক কদর, আল্লাহর সৃমষ্ট পমরিতবন কদর”।2  
অতঃপর ইিন মা‘সউে রামেয়াল্লাহু ‘আনহু িদেন: রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম যাদেরদক ো‘নত কদরদেন আমম মক তাদেরদক ো‘নত করি না 
অথচ নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর আনুেতয করার মনদেবে আল্লাহর 
মকতাদি রদয়দে?! আল্লাহ তা‘আো িদেন: 
                                           
1 নাসাঈ, হােীস নং ৫১০১ 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৫৫৮৭; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ২১২৫; মতরমমযী, হােীস নং 

২৭৮২; নাসাঈ হােীস নং ৫০৯৯; আিু োউে, হােীস নং ৪১৬৯; ইিন মািাহ, হােীস নং 
১৯৮৯; আহমে (১/৪৩৪), োদরমী, হােীস নং ২৬৪৭ 
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 ﴿ ٓ ىُكمُ  َوَما ىُكمأ  َوَما فَُخُذوهُ  ٱلر ُسوُل  َءاتَى  [  ٩: احلرش] ﴾فَٱنَتُهوا   َعنأهُ  َنَهى
“আর রাসূে যা দতামাদেরদক মেদয়দে তা গ্রহণ কর এিং যা দথদক মতমন 
দতামাদেরদক মনদষধ কদরদেন, দতামরা (তা দথদক) মিরত থাক”। [সূরা আে-
হাের, আয়াত: ৭]  
ইিন কামসর রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রদন্থ এ আদোচনা কদরদেন।1 
িতবমান যুদে মিপেিনক এ কমিরাহ গুনাহদত অদনক নারীই মেপ্ত, কৃমত্রম চুে 
সংদযািন করা তাদের মনতযমেদনর সাি-সজ্জার অন্তভুবক্ত। অথচ এ িাতীয় 
কদমবর মনদেবে যমে স্বামী কদর, তিুও তার অনুসরণ করা বিধ নয়। কারণ, এিা 
পাপ। 
ে. দসৌন্দদযবর িনয মুসমেম নারীর োাঁত ফাাঁক করা হারাম। দযমন, সুন্দর করার 
উদদ্দদেয দরত মেদয় ঘষা, যাদত োাঁত সামানয ফাাঁক হয়। হযাাঁ, োাঁত যমে িক্র হয় 
ও তাদত মিকৃমত থাদক, তদি অপাদরেন িারা মিক করা বিধ। অথিা োাঁদত 
দপাকা হদে েূর করা েুরে আদে। কারণ, এিা মচমকৎসা ও মিকৃমত েূর করার 
োমমে, যা েন্ত মচমকৎসদকর কাি। 
ঘ. েরীদর উমি আাঁকা নারীর িনয হারাম। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম উমি গ্রহণকারী ও উমি অঙ্কনকারী উভয়দক ো‘নত কদরদেন। 
হােীদস অমভেপ্ত الوامشة ‘ওয়ামেমা’ ঐ নারীদক িো হয়, দয সুাঁই িারা হাত 

অথিা দচহারা মেদ্র কদর, অতঃপর তা সুরমা িা কামে মেদয় ভরাি িা মফমেং 
কদর দেয়, আর অমভেপ্ত املستومشة ঐ নারীদক িো হয়, যার সাদথ এসি করা 

হয়। এ িাতীয় কাি হারাম ও কমিরা গুনাহ। এসি গ্রহণকারী ও সম্পােনকারী 
উভয়দক নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম ো‘নত কদরদেন, আর কমিরা 
গুনাহ িযতীত দকাদনা গুনাহর িনয ো‘নত করা হয় না। 
ঙ. নারীদের চুে রমঙন করা এিং স্বণব ও দেিাি িযিহার করার মিধান: 

                                           
1 (২/৩৫৯), োরুে উনু্দেুস প্রকামেত। 
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১. দেযাি িা দমদহমের িযিহার: ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. িদেন: “মিিামহত নারীর 
েুই হাত ও েুই পা দমদহেী িারা দেযাি করা মুোহাি। কারণ, এ মদমব অদনক 
প্রমসে হােীস রদয়দে”।1 প্রমসে হােীস িারা মতমন আিু োউদে িমণবত হােীদসর 
মেদক ইমঙ্গত কদরদেন: 

أن امرأة سألت َعئشة ريض اهلل عنها عن خضاب احلناء، فقالت: ال بأس به، ولكين »
  «يكره ريه اهلل عليه وسلم صىل أكرهه، اكن حبييب رسول اهلل

“িননকা নারী আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহাদক দমদহেীর দেিাি সম্পদকব 
মিজ্ঞাসা কদরন, মতমন িদেন: এদত সমসযা দনই, তদি আমম তা পেন্দ কমর না। 
কারণ আমার হািীি সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম তা পেন্দ করদতন না”।2  
আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা ‘আনহা দথদক আদরা িমণবত, মতমন িদেন: 

فقبض  صىل اهلل عليه وسلم إىل رسول اهلل -بيدها كتاب  -أومأت امرأة من وراء سرت »
؟ قالت: بل يد امرأة:  يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة صىل اهلل عليه وسلم انليب

 «يعين: باحلناء -قال: لو كنت امرأة لغَت أظفارك 
“িননকা নারী হাদত মকতাি মনদয় পেবার আোে দথদক রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর মেদক ইোরা কদরন, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
তাাঁর মনদির হাত গুমিদয় মনদয় িদেন: আমম িামন না এিা পুরুদষর হাত না 
নারীর হাত? দস িেে: িরং নারীর হাত। মতমন িদেন: তুমম নারী হদে অিেযই 
দতামার নে পমরিতবন করদত- অথবাৎ দমদহেী মেদয়”।3 তদি এমন িস্তু মেদয় 
রঙ করদি না, যা িদম যায় ও পমিত্রতা অিবদন িাাঁধা হয়।4 
২. নারীর চুে রমঙ্গন করার মিধান: 

                                           
1 আে-মািমু: (১/৩২৪) 
2 আিু োউে, হােীস নং ৪১৬৪, নাসাঈ, হােীস নং ৫০৯০; আহমে: (৬/১১৭) 
3 নাসাঈ, হােীস নং ৫০৮৯; আিু োউে, হােীস নং ৪১৬৬; আহমে (৬/২৬২) 
4 উোহরণত, দসসি রঙ যার িারা রঙ করদে নদের উপর প্রদেপ পদে যায় এিং তার 

অভযন্তদর পামন দপৌঁদে না। দযমন েে পামেে।  
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নারী যমে িৃো হয়, তাহদে কাদো িযতীত দয দকাদনা রঙ্গ িারা তার চুে রমঙ্গন 
করা বিধ। কারণ, কাদো রঙ িযিহার করা দথদক নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর িযাপক মনদষধাজ্ঞা রদয়দে। 
ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. ‘মরয়ােুস সামেহীন’ গ্রদন্থ একমি অধযায় রচনা কদরদেন, 
যার মেদরানাম: “নারী ও পুরুদষর চুদে কাদো দেযাি িযিহার করা মনদষধ”।1 
মতমন আে-মািমু‘ গ্রদন্থ িদেন: “নারী ও পুরুষ উভদয়র িনয কাদো দেযাি 
িযিহার করা মনদষধ, এদত দকাদনা পাথবকয দনই। এমিই আমাদের মাযহাি”।2 
যুিতী নারীর কাদো চুে অনয রঙ িারা রমঙ্গন করা আমার েৃমষ্টদত বিধ নয়, 
তার দকাদনা প্রদয়ািনও দনই। কারণ, চুদের দেদত্র কাদোই দসৌন্দযব। চুদের 
কাদো রঙ মিকৃমত নয় দয, পমরিতবন করদত হদি। মিতীয়ত এদত কামফর 
নারীদের সাদথ সামঞ্জসয হয়। 
৩. স্বণব ও রূপার িযিহার: 
সমাদি প্রচমেত রীমত দমাতাদিক স্বণব ও রূপা িারা নারীর দসৌন্দযব গ্রহণ করা 
বিধ। এিা আদেমদের ঐকমদতয। তদি পর-পুরুদষর িনয তার অেঙ্কার প্রকাে 
করা বিধ নয়, তাদের দথদক আোদে রােদি, মিদেষভাদি যেন দস ঘর দথদক 
দির হয় ও পুরুষদের েৃমষ্টর নাোদে থাদক। কারণ, এদত মফতনার আেঙ্কা 
রদয়দে। এ িনয নারীর পাদয়র মনদচ কাপদের আোদে থাকা অেঙ্কাদরর 
আওয়ািও পুরুষদক শুনাদত মনদষধ করা হদয়দে।3 অতএি, প্রকােয অেঙ্কাদরর 
হুকুম সহদি অনুদময়? 

 
 

                                           
1 মসয়ােুস সামেহীন: (৬২৬) 
2 আে-মাযমু: (১/৩২৪) 
3 আল্লাহ তাআো িদেন: “আর তারা দযন মনদিদের দোপন দসৌন্দযব প্রকাে করার িনয 

সদিাদর পেচারণা না কদর”। সূরা নূর: (৩১) 
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তৃতীয় পমরদেে 
হাদয়য, ইদেহাযাহ ও মনফাস সংক্রান্ত মিধান 

১. হাদয়দযর সংজ্ঞা: 
হাদয়দযর আমভধামনক অথব প্রিামহত হওয়া। েরী‘আদতর পমরভাষায় মনমেবষ্ট সময় 
নারীর দরদহদমর েভীর দথদক দকাদনা অসুে ও আঘাত িযতীত দয রক্ত প্রিামহত 
হয় তা-ই হাদয়য। হাদয়য মনুষয স্বভাি ও প্রকৃমত, যার ওপর আল্লাহ আেদমর 
দমদয়দের সৃমষ্ট কদরদেন। তাদের েভবােদয় আল্লাহ এ রক্ত সৃমষ্ট কদরন দযন 
েদভব থাকা িাচ্চা তা োিার মহদসদি গ্রহণ কদর। প্রসদির পর এ রক্তই েুধ 
মহদসদি রূপান্তর হয়। নারী েভবিতী িা েুগ্ধ োনকারীনী না হদে েভবােদয় সৃষ্ট 
রক্ত িযিহৃত হওয়ার দকাদনা স্থান থাদক না, তাই তা মনমেবষ্ট সময় িরায়ু মেদয় 
মনেবত হয়, যার নাম ঋতু, রিঃস্রাি, মামসক ও মপমরয়ড ইতযামে। 
২. হাদয়দযর িয়স: 
নারীরা নূযনতম নয় িেদর ঋতুমতী হয়, পঞ্চাে িের পযবন্ত তা অিযাহত থাদক। 
আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

َٰٓـ ِي﴿ نَ  َوٱل  أَمِحيِض  ِمنَ  يَئِسأ تَبأُتمأ  إِنِ  نَِّسآئُِكمأ  ِمن ٱل ُتُهن   ٱرأ ىَثةُ  فَعِد  ُهر   ثََل شأ
َ
ـ ِي أ َٰٓ  لَمأ  َوٱل 

َن    [  ٤: الطَلق] ﴾ََيِضأ
“দতামাদের স্ত্রীদের মদধয যারা ঋতুমতী হওয়ার ফদে কাে অমতক্রম কদর 
দেদে, তাদের ইদ্দত সম্পদকব দতামরা যমে সংেদয় থাক এিং যারা এেনও 
ঋতুর িয়দস দপৌঁদে মন তাদের ইদ্দত কােও হদি মতন মাস”। [সূরা আত-
োোক, আয়াত:৪] 
এোদন ঋতুমতীর ইদ্দতকাে অমতক্রম করার অথব পঞ্চাে িেদর উপনীত 
হওয়া। আর ঋতুর িয়দস দপৌঁদে মন অথব দয দমদয়রা এেদনা দোি, নয় িেরও 
হয় মন যাদের। 
৩. হাদয়দযর মিধান: 
ক. হাদয়য অিস্থায় সামদনর রাো মেদয় স্ত্রীেমন করা হারাম:  
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আল্লাহ তা‘আো িদেন: 
أَمِحيِض   َعنِ  لُونََ  َويَسأ  ﴿ ى ُهوَ  قُلأ  ٱل ذّٗ

َ
ََتِلُوا   أ أَمِحيِض  ِف  ٱلّنَِسآءَ  فَٱعأ َرُبوُهن   َوَل  ٱل ى  َتقأ  َحّت 

َن   ُهرأ نَ  فَإَِذا َيطأ رأ تُوُهن   َتَطه 
أ
َمَرُكمُ  َحيأُث  ِمنأ  فَأ

َ
ُ   أ َ  إِن   ٱّلل  ىبِيَ  َُيِبُّ  ٱّلل  أُمَتَطّهِرِينَ  َوُيِحبُّ  ٱتل و   ٱل

 [  ٧٧٧: اْلقرة] ﴾ ٢٢٢
“আর তারা দতামাদক হাদয়য সম্পদকব প্রশ্ন কদর। িে, তা অপমরেন্নতা। সুতরাং 
দতামরা হাদয়য কাদে স্ত্রীদের দথদক েূদর থাক এিং তারা পমিত্র না হওয়া পযবন্ত 
তাদের মনকিিতবী হদয়া না। অতঃপর যেন তারা পমিত্র হদি তেন তাদের 
মনকি আস, দযভাদি আল্লাহ দতামাদেরদক মনদেবে মেদয়দেন। মনশ্চয় আল্লাহ 
তওিাকারীদের ভাদোিাদসন এিং ভাদোিাদসন অমধক পমিত্রতা 
অিবনকারীদের”। [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ২২২] 
নারীর রক্ত িন্ধ হওয়া ও তার দোসে করার আে পযবন্ত স্ত্রীেমদনর মনদষধাজ্ঞা 
িহাে থাদক। কারণ, আল্লাহ িদেদেন: 

َرُبوُهن   َوَل ﴿ ى  َتقأ َن   َحّت  ُهرأ نَ  فَإَِذا َيطأ رأ تُوُهن   َتَطه 
أ
َمَرُكمُ  َحيأُث  ِمنأ  فَأ

َ
ُ   أ  [  ٧٧٧: اْلقرة] ﴾ ٱّلل 

“তারা পমিত্র না হওয়া পযবন্ত তাদের মনকিিতবী হদয়া না। অতঃপর যেন তারা 
পমিত্র হদি তেন তাদের মনকি আস, দযভাদি আল্লাহ দতামাদেরদক মনদেবে 
মেদয়দেন”। [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ২২২]  
ঋতুমতীর স্বামী সামদনর রাো িযতীত দযভাদি ইো তার দথদক উপকৃত হদি। 
কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

 «اصنعوا لك يشء إال انلاكح»

“স্ত্রীেমন িযতীত সি মকেু কর”।1 
ে. ঋতুমতী ঋতুকােীন সময় সাোত ও মসয়াম তযাে করদি: 

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৩০২; মতরমমযী, হােীস নং ২৯৭৭; নাসাঈ, হােীস নং ৩৬৯; আিু 

োউে, হােীস নং ২১৬৫; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬৪৪; আহমে: (৩/১৩৩); োদরমী, হােীস 
নং ১০৫৩ 
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ঋতুমতীর পদে সাোত পো ও মসয়াম রাো হারাম, তাদের সাোত ও মসয়াম 
শুে নয়। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

 «أليس إذا حاضت املرأة لم تصل ولم تصم؟»

“এমন মক নয় দয, ঋতুকােীন সমদয় নারী সাোত পদে না ও মসয়াম রাদে 
না”?1  
ঋতুমতী নারী পাক হদে শুধু মসয়াম কাযা করদি, সাোত কাযা করদি না। 
কারণ, আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা িদেন:  

فكنا نؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر  صىل اهلل عليه وسلم كنا حنيض ىلع عهد رسول اهلل»
 «بقضاء الصَلة

“আমরা নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর যুদে ঋতুমতী হতাম, 
আমাদেরদক তেন মসয়াম কাযা করার মনদেবে প্রোন করা হত; মকন্তু সাোত 
কাযা করার মনদেবে প্রোন করা হত না”।2 
কী কারদণ মসয়াম কাযা করদি, সাোত কাযা করদি না -তা আল্লাহ ভাদো 
িাদনন, তদি আমাদের মদন হয় সাোত কাযা করা নারীর িনয কষ্টকর। 
কারণ, প্রমতমেন তা িারিার আদস, দয কষ্ট মসয়াদম দনই, তাই মসয়াম কাযা 
করার মনদেবে প্রোন করা হদয়দে, সাোত কাযা করার মনদেবে প্রোন করা হয় 
মন। 
ে. ঋতুমতী নারীর পদে পেবা িযতীত মুসহাফ/কুরআন স্পেব করা হারাম:  
আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ُرونَ ﴿ أُمَطه  ٱل إِل  ۥٓ ُه َيَمسُّ  [  ٩٥: الواقعة] ﴾٧٩ل 
“পমিত্রেণ িযতীত দকউ তা স্পেব করদি না”। [সূরা আে-ওয়ামক‘আহ, আয়াত: 
                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ২৯৮; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৮০ 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৩১৫; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৩৩৫; মতরমমযী, হােীস নং ১৩০); 

নাসাঈ, হােীস নং ২৩১৮; আিু োউে, হােীস নং ২৬২; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬৩১; 
আহমে: (৬/২৩২); োদরমী, হােীস নং ৯৮৬ 
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৭৯] 
মিতীয়ত: নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম আমর ইিন হাযমদক দয পত্র 
মেদেদেন, তাদত মেে: 

 «ال يمس املصحف إال طاهر»

“পমিত্র িযতীত দকউ মুসহাফ স্পেব করদি না”।1 হােীসমি মুতাওয়ামতর 
মতবিার, কারণ সিাই তা দমদন মনদয়দে। োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ  
রহ. িদেন: চার ইমাদমর মাযহাি হদে পমিত্রতা অিবন করা িযতীত দকউ 
মুসহাফ স্পেব করদি না। 
ঋতুমতী নারী কুরআনুে কারীম মতোওয়াত করদি মক-না আহদে ইেমদের 
মাদে মতমিদরাধ রদয়দে। প্রদয়ািন িযতীত মতোওয়াত না করাই সতকবতা। 

দযমন, ভুদে যাওয়ার আেঙ্কা একমি প্রদয়ািন। আল্লাহ তা‘আো ভাদো িাদনন। 
ঘ. ঋতুমতী নারীর িায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা হারাম: 
কারণ, আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা যেন ঋতুমতী হন, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম তাদক িদেন: 

 «افعيل ما يفعل احلاج، غَ أال تطويف باْليت حىت تطهري»

“হািীেণ যা কদর তুমম তাই কর, তদি পমিত্র হওয়ার পূিব পযবন্ত িায়তুল্লাহ 
তাওয়াফ কদরা না”।2 
ঙ. ঋতুমতী নারীর মসমিদে অিস্থান করা হারাম: 
ঋতুমতীর মসমিদে অিস্থান করা হারাম, কারণ নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম িদেদেন:  

  «إين ال أحل املسجد حلائض وال ْلنب»

                                           
1 ইমাম মামেক, হােীস নং ৪৬৮ 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ২৯৯; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১২১১; নাসাঈ, হােীস নং ২৭৬৩; 

আিু োউে, হােীস নং ১৭৭৮; ইিন মািাহ, হােীস নং ৩০০০; আহমে: (৬/২৭৩); মামেক, 
হােীস নং ৯৪১; োদরমী, হােীস নং ১৮৪৬ 
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“আমম ঋতুমতী নারী ও িুনুি তথা দোসে ফরয হওয়া িযমক্তর িনয মসমিে 
হাোে কমর না”।1  
অপর িণবনায় মতমন িদেন:  

  «إن املسجد ال يل حلائض وال جنب»

“ঋতুমতী ও িুনুমি িযমক্তর িনয মসমিে হাোে নয়”।2 
তদি অিস্থান করা িযতীত মসমিে মেদয় অমতক্রম করা ঋতুমতীর িনয বিধ। 
কারণ, আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িমণবত, মতমন িদেন: রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িেদেন, মসমিে দথদক আমাদক মিোনামি োও, 
আমম িেোম: আমম ঋতুমতী, মতমন িেদেন: দতামার হাদত দতামার ঋতু 
নয়”।3 
ঋতুমতী নারী ের‘ঈ মযমকরগুদো সম্পােন করদি। দযমন, ো-ইো-হা ইল্লাল্লাহ, 
আল্লাহু আকিার, সুিহানাল্লাহ ও অনযানয দো‘আ। অনুরূপ সকাে-সন্ধযা এিং 
ঘুমাদনা ও ঘুম দথদক উিার মাসনুন দো‘আগুদো পো দকাদনা সমসযা নয়। 

অনুরূপ তাফসীর, হােীস ও মফকদহর মকতাি পোদত দোষ দনই। 
হেুে ও দমদি িদণবর রদক্তর হুকুম: 
‘সুফরাহ’ িা হেুে িণব: সুফরাহ হদে নারীর দরদহম দথদক মনেবত পুাঁদির নযায় 
তরে পোথব, যার উপর হেুে িণব অমধক প্রমতভাত হয়। আর ‘কুেরাহ’ হদে 
নারীর দরদহম দথদক মনেবত দমদি িদণবর নযায় তরে পোথব। ঋতুকােীন সময় 
নারীর দরদহম দথদক সুফরাহ অথিা কুেরাহ দির হদে হাদয়য েণয হদি এিং 
তার িনয হাদয়দযর হুকুম প্রদযািয হদি। এ িাতীয় পোথব ঋতুকােীন সময় 

                                           
1 আিু োউে, হােীস নং ২৩২ 
2 ইিদন মািাহ, হােীস নং ৬৪৫ 
3 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ২৯৮; মতরমমযী, হােীস নং ১৩৪, নাসাঈ, হােীস নং ৩৮৪; আিু 

োউে, হােীস নং ৩৬১; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬৩২; আহমে: (৬/১০৬); োদরমী, হােীস 
নং ১০৬৫ 
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িযতীত অনয সময় দির হদে হাদয়য েণয হদি না, িরং তেন নারী মনদিদক 
পমিত্র জ্ঞান করদি। কারণ, উদম্ম ‘আমতয়যাহ রামেয়াল্লাহু ‘আনহা িদেন: 
“আমরা পমিত্র হওয়ার পর ‘সুফরাহ’ ও ‘কুেরাহ’দক মকেুই েণয করতাম না”। 
হােীসমি আিু োউে িণবনা কদরদেন। ইমাম িুোরীও িণবনা কদরদেন, তদি 
মতমন (পমিত্র হওয়ার পর) িাকযমি িণবনা কদরন মন। এ িাতীয় হােীসদক 
মারফু‘ হােীস িো হয়। কারণ, এদত নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর 
সমথবন িুো যায়। উদম্ম ‘আমতয়যার কথার অথব হাদয়য অিস্থায় িা হাদয়দযর 
মনমেবষ্ট সময় যমে সুফরাহ িা কুেরাহ মনেবত হয় হাদয়য মহদসদি েণয হদি এিং 
তার মিধানও হদি হাদয়দযর মিধান। 
প্রশ্ন: নারী কীভাদি িানদি তার হাদয়য দেষ? 
উের: রক্ত িন্ধ হদেই িুেদি হাদয়য দেষ। এর েু’মি আোমত:  
প্রথম আোমত: হাদয়দযর পর সাো পামন দির হওয়া, যা সাধারণত হাদয়দযর 
পরই দির হয়, অদনকিা চুদনর পামনর মত। কেদনা তার রঙ হয় না, আিার 
নারীদের স্বভাি অনুসাদর তার রঙ মিমভন্ন হয়। 
মিতীয় আোমত: শুষ্ক পেমত, অথবাৎ নারী তার দযামন পদথ কাপদের িুকদরা 
অথিা তুো োমেে করদি, অতঃপর দির করদে যমে শুষ্ক দির হয়, তার উপর 
রক্ত, কুেরাহ ও সুফরার আোমত না থাদক, িুেদি হাদয়য দেষ। 
৪. হাদয়য দেদষ ঋতুমতী নারীর করণীয়: 
ঋতুমতী নারীর ঋতু দেদষ দোসে করা িরুমর, অথবাৎ পমিত্র হওয়ার মনয়দত 
সমে েরীদর পামন প্রিামহত করা। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
িদেদেন: 

 «فإذا أقبلت حيضتك فديع الصَلة، ونذا أدبرت فاغتسيل وصيل»

“যেন দতামার রিঃস্রাি শুরু হয় তেন সাোত তযাে কর, আর যেন মিোয় 
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দনয় দোসে কর ও সাোত পে”।1 
ফরয দোসে করার মনয়ম: নাপাক েূর করা অথিা সাোত িা এ িাতীয় 
ইিােদতর মনয়ত কদর ‘মিসমমল্লাহ’ িদে সমে েরীদর পামন দপৌঁোদনা। 

মিদেষভাদি মাথার চুদের দোাঁোয় পামন দপৌঁোদনা, চুদে দোাঁপা িাাঁধা থাকদে 
দোো িরুমর নয়, তদি চুদের দোাঁোয় অিেযই পামন দপৌঁোদনা িরুমর, যমে 
িেই অথিা পমরেন্নকারী দকাদনা িস্তু দযমন, সািান ইতযামে িযিহার করা হয় 
েুি ভাদো। দোসদের পর সুেমন্ধ িাতীয় তুো অথিা দকাদনা সুেমন্ধ িস্তু 
দযানীদত িযিহার করা মুোহাি। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
আসমা রামেয়াল্লাহু ‘আনহাদক অনুরূপ মনদেবে প্রোন কদরদেন। [মুসমেম] 
সািধানতা: ঋতু িা মনফাস দথদক সূযবাদের পূদিব পমিত্র হদে করণীয়: 
নারী যমে সূযবাদের পূদিব ঋতু দথদক পমিত্র হয়, তার ওপর দযাহর ও আসর 
সাোত পো িরুমর, আর দয সুিদহ সামেদকর পূদিব পমিত্র হদি তার ওপর 
মােমরি ও এোর সাোত পো িরুমর। কারণ, অপারেতার সময় পরিতবী 
সাোদতর সময়দক পূিবিতবী সাোদতর সময় েণয করা হয়। অথবাৎ আসদরর 
সময়দক দযাহদরর সময় ও এোর সময়দক মােমরদির সময় েণয করা হয়। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ  রহ. িদেন: “এ িনযই িমহুর আদেম 
দযমন মামেক,োদফ‘ঈ োদফ‘ঈ ও আহমে রহ. িদেন, ঋতুমতী নারী যমে 
মেদনর দেদষ পমিত্র হয় তেন দযাহর ও আসর উভয় সাোত পেদি, আর যমে 
রাদতর দেদষ পমিত্র তাহদে হয় মােমরি ও এো উভয় সাোত পেদি। আবু্দর 
রহমান ইিন ‘আউফ, আিু হুরায়রা ও ইিন আব্বাস রামেয়াল্লাহু ‘আনহুম দথদক 
এরূপ িমণবত। কারণ, অপারেতার সময় আসর দযাহদরর ওয়াক্তদক এিং এো 
মােমরদির ওয়াক্তদক োমমে কদর। অতএি, যমে মেদনর দেদষ সূযবাদের পূদিব 
                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৩১৪; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৩৩৩; মতরমমযী, হােীস নং ১২৫, 

নাসাঈ, হােীস নং ৩৬৪; আিু োউে, হােীস নং ২৮২; ইিন মািাহ, ৬২৪, আহমে: 
(৬/২০৪), মামেক, হােীস নং ১৩৭; োদরমী, হােীস নং ৭৭৪ 
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পাক হয় তাহদে দযাহদরর সময় িামক আদে, সুতরাং আসদরর পূদিব তা পদে 
মনদি। আর যমে রাদতর দেদষ পাক হয়, তাহদে মােমরদির সময় িামক আদে, 
সুতরাং এোর পূদিব তা পদে মনদি। কারণ, এিা অপারেতার মুহূতব”।1 
আর যমে নারীর সাোদতর ওয়াক্ত শুরু হদয়দে মকন্তু এেদনা দস সাোত আোয় 
কদর মন এমতািস্থায় যমে তার ঋতু িা মনফাস আরম্ভ হয় তাহদে মিশুে মদত 
উক্ত সাোত তার কাযা করদত হদি না। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ রহ. িদেন: “আিু হামনফা ও মামেদকর 
মাযহাি হদে এ িাতীয় নারীর তাদের সাোত কাযা করদত হদি না, েেীদের 
মিদিচনায় এমিই মিিুত। কারণ, কাযা ওয়ামিি হয় নতুনভাদি ওয়ামিি 
হওয়ার কারণ পাওয়া দেদে, এোদন দস কারণ দনই। মিতীয়ত ঋতুমতী যমেও 
মকেু সময় মিেম্ব কদরদে তদি দসিা মেে তার বিধ সমদয়র মদধয তাই দস 
সীমােঙ্ঘনকারী নয়। অনুরূপ ঘুমন্ত ও মিসৃ্মত িযমক্ত সীমােঙ্ঘনকারী নয়, তদি 
তাদের সাোত কাযা মহদসদি নয় আোয় মহদসদি ধতবিয হদি, কারণ তারা যেন 
িাগ্রত হয় ও যেন তাদের স্মরণ হয় তেন তাদের সাোদতর ওয়াক্ত হয়”।2 
সমাপ্ত। 
মিতীয়ত: ইদেহাযাহ: 
১. ইদেহাযার হুকুম: 
ইদেহাযার সংজ্ঞা: মামসক আসার মনমেবষ্ট সময় োো ‘আদযে’ নামক দকাদনা রে 
দথদক দয রক্তেরণ হয় তাই ইদেহাযাহ। ইদেহাযার মিষয়মি িমিে, কারণ 
হাদয়দযর রদক্তর সাদথ তার রক্ত সােৃেযপূণব। 
যমে নারীর োোতার অথিা অমধকাংে সময় রক্ত প্রিামহত হয় তাহদে কতিুকু 
হাদয়য মহদসদি ধরা হদি আর কতিুকু ইদেহাযা মহদসদি ধরা হদি যার সাদথ 

                                           
1 মািমুউে ফদতায়া: (২২/৪৩৪) 
2 মািমুউে ফদতায়া: (২৩/৩৩৫) 
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মসয়াম ও সাোত আোয় করা োো যাদি না, তা িানা িরুমর। কারণ, 
মুোহাযাহ নারী স্বাভামিক নারীর মদতা পমিত্র। 
মুোহাযাহ নারীর মতনমি অিস্থা:  
প্রথম অিস্থা: ইদেহাযায় আক্রান্ত হওয়ার পূদিব তার মনমেবষ্ট অভযাস থাকদি, 
দযমন ইদেহাযার পূদিব মাদসর শুরুদত অথিা মােোদন পাাঁচ মেন অথিা আি 
মেন রীমতমত হাদয়য আসা। এ িাতীয় নারী ইদেহাযায় আক্রান্ত হদে তাদের 
ঋতুস্রাদির মেন-সংেযা ও সময় িানা সহি, দস তার পূদিবর অভযাস দমাতাদিক 
হাদয়দযর মেনগুদোদত মিরমত মনদি ও সাোত, মসয়াম তযাে করদি। এ সময়িা 
তার হাদয়য। হাদয়য দেদষ দোসে কদর সাোত আোয় করদি এিং অিমেষ্ট 
রক্তদক ইদেহাযার রক্ত েণনা করদি। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম উদম্ম হামিিাহ রামেয়াল্লাহু ‘আনহাদক িদেন: 

 «امكيث قدر ما اكنت حتبسك حيضتك، ثم اغتسيل وصيل»

“পূদিব দতামার হাদয়য যত মেন দতামাদক মিরত রােত দস পমরমাণ তুমম মিরমত 
নাও, অতঃপর দোসে কর ও সাোত পে”।1  
অমধকন্তু নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম ফামতমা মিনদত আিী হুিাইেদক 
িদেন: 

 «إنما ذلك عرق، وليس حبيض، فإذا أقبلت حيضتك فديع الصَلة»

“দসমি রক্তেরণ, হাদয়য নয়, যেন দতামার হাদয়য আদস সাোত তযাে কর”।2 

মিতীয় অিস্থা: ঋতুমতী নারীর মনমেবষ্ট অভযাস দনই তদি তার হাদয়দযর রক্ত 
িুো ও দচনা যায়। দযমন, ঋতুমতীর মকেু রক্ত হাদয়দযর রদক্তর নযায় কাদো 

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৩৩৪; নাসাঈ, হােীস নং ২০৭; আিু োউে, হােীস নং ২৭৯; 

আহমে: (৬/২২২) 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ২২৬; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৩৩৩; মতরমমযী, হােীস নং ১২৫; 

নাসাঈ, হােীস নং ৩৬৪; আিু োউে, হােীস নং ২৮২; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬২৪; 
আহমে: (৬/২০৪); মামেক, হােীস নং ১৩৭; োদরমী, হােীস নং ৭৭৪ 
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অথিা ঘন অথিা মিদেষ েন্ধযুক্ত, যা ঋতু িা হাদয়য মহদসদি সহদি মচমিত 
করা যায়, মকন্তু তার অিমেষ্ট রক্ত এরূপ নয়, উোহরণত োে দকাদনা েন্ধ 
দনই, ঘনও নয়। এ অিস্থায় দয ক’মেন তার হাদয়দযর মদতা রক্ত আদস দস 
ক’মেন দস মিরমত মনদি এিং সাোত ও মসয়াম তযাে করদি, অিমেষ্ট রক্তদক 
ইদেহাযাহ েণনা করদি। হাদয়দযর আোমত যুক্ত রক্ত িন্ধ হদে দোসে কদর 
সাোত ও মসয়াম আোয় করদি। এেন দস পমিত্র। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম ফামতমা মিনদত আিী হুিাইেদক িদেন: 

 «إذا اكن احليض فإنه أسود يعرف، فأمسيك عن الصَلة، فإذا اكن اآلخر فتوضيئ وصيل»

“যমে হাদয়য হয় অিেযই কাদো হদি যা মচনা যায়। অতএি, সাোত দথদক 
মিরত থাক। অতঃপর যেন অনয রক্ত শুরু হয় অযু কর ও সাোত আোয় 
কর”।1  
এ দথদক িানা যায় দয, মুোহাযা নারী রদক্তর মনমেবষ্ট অিস্থাদক আোমত 
মহদসদি েণয করদি এিং তার মভমেদত হাদয়য ও ইদেহাযাহ মচমিত করদি। 
তৃতীয় অিস্থা: মুোহাযাহ নারীর যমে মনমেবষ্ট অভযাস এিং হাদয়যদক ইদেহাযা 
দথদক পৃথক করার মিদেষ আোমত না থাদক, তাহদে দস প্রমত মাস হাদয়দযর 
সাধারণ সংেযা েয় অথিা সাত মেন মিরমত মনদি। কারণ, এমিই নারীদের 
ঋতুস্রাদির সাধারণ মনয়ম। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম হামনাহ মিনদত 
িাহােদক িদেন: 

إنما يه ركضة من الشيطان، فتحييض ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسيل، فإذا استنقأت »
وعرشين أو ثَلثة وعرشين، وصويم وصيل، فإن ذلك َيزئك، وكذلك فافعيل فصيل أربعة 

 «كما حتيض النساء

“এিা েয়তাদনর আঘাত, তুমম েয় অথিা সাত মেন হাদয়য েণনা কর, অতঃপর 

                                           
1 নাসাঈ, হােীস নং ২১৫; আিু োউে, হােীস নং ২৮০; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬২০; 

আহমে: (৬/৪৬৪), হামকম ও ইিন মহব্বান হােীসমিদক সহীহ িদেদেন। 
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দোসে কর, যেন তুমম পাক হদি চমব্বে অথিা দতইে মেন সাোত পে, 
মসয়াম রাে ও সাোত পে। কারণ, দতামার িনয এমিই যদথষ্ট। সাধারণ নারীরা 
দযরূপ ঋতুমতী হয় তুমম দসরূপ কর”।1 
পূদিবর আদোচনার সারাংে: দয মুোহাযা নারীর অভযাস আদে দস তার অভযাস 
দমাতাদিক হাদয়য েণনা করদি। আর যার অভযাস দনই, মকন্তু তার হাদয়দযর 
রদক্তর মনমেবষ্ট আোমত রদয়দে দস আোমত দমাতাদিক হাদয়য েণনা করদি। 
আর যার েু’মি দথদক দকাদনা আোমত দনই দস প্রমত মাদস েয় অথিা সাত 
মেন হাদয়য েণনা করদি। এ িযােযা দমাতাদিক মুোহাযা নারীর িনয িমণবত নিী 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর মতনমি হােীদসর মাদে সমন্বয় হয়। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ রহ. িদেন: মুোহাযাহ নারীর েয়মি আোমত 
িো হয়:  
১. অভযাস: এমিই েক্ত ও মিিুত আোমত। কারণ, তার সুস্থািস্থায় এ 
সময়িায় হাদয়য আসত, তাই এগুদো তার হাদয়দযর মনধবামরত মেনেণ িযতীত 
মকেু নয়।  
২. রদক্তর মনমেবষ্ট আোমত: কারণ হাদয়দযর রক্ত কাদো, ঘন ও েুেবন্ধযুক্ত দিমে 
হয়, সাধারণত োে হয় না।  
৩. স্বাভামিক নারীদের সাধারণ অভযাস: কারণ মুোহাযাহ নারীর িযমতক্রম 
অভযাসদক অপরাপর নারীর সাধারণ অভযাদসর সাদথ তুেনা করাই যুমক্তযুক্ত। 
মুোহাযাহ নারীর হাদয়য মচমিত করার এ মতনমি আোমত সুন্নত িারা 
প্রমামণত। অতঃপর মতমন অনযানয আোমত উদল্লে কদরন। দেদষ িদেন সমিক 
মত হদে হােীদসর আোমত গ্রহণ করা ও অনযানয আোমত তযাে করা”। 
২. মুোহাযাহ নারীর পমিত্র অিস্থায় করণীয়: 

                                           
1 মতরমমময, হােীস নং ১২৮; আিু োউে, হােীস নং ২৮৭; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬২৭; 

আহমে: (৬/৪৩৯) 
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ক. পূদিবর িণবনা দমাতাদিক মুোহাযাহ নারীর হাদয়য দেদষ দোসে করা 
ওয়ামিি। 
ে. প্রদতযক সাোদতর সময় দযামনপথ দথদক মনেবত ময়ো েূরীভূত করার িনয 
েজ্জাস্থান দধৌত করা। মনেবত রক্ত দযন িামহদর প্রিামহত না হয় িা েমেদয় না 
পদে দস িনয দযামন পদথর িমহমুবদে তুো িা অনুরূপ িস্তু িযিহার করদি এিং 
তা দিাঁদধ মেদি দযন েদস না পদে। অতঃপর প্রদতযক সাোদতর সময় ওযু 
করদি। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম মুোহাযা নারীর দেদত্র 
িদেন: 

 «تدع الصَلة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند لك صَلة»

“মুোহাযাহ নারী তার হাদয়দযর মেনগুদোয় সাোত তযাে করদি, অতঃপর 
দোসে করদি ও প্রদতযক সাোদতর িনয ওযু করদি”।1  
নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম আদরা িদেন: 

 «أنعت لك الكرسف حتشني به املاكن»

“তুমম মনদির িনয কুরসুফ (সুমত কাপে) িামনদয় নাও এিং তার িারা স্থানমি 
দেদক নাও”।2  
ডাক্তামর েদিষণায় বতমর নযাপমকন িযিহার করাও বিধ। 
তৃতীয়ত: মনফাস: 
১. মনফাদসর সংজ্ঞা ও সময়: 
িাচ্চা প্রসদির সময় ও তার পরিতবীদত দরদহম দথদক দয রক্ত দির হয় তাই 
মনফাস। এগুদো মূেত েভবকােীন সময় েভবােদয় েূপ হওয়া রক্ত, িাচ্চা প্রসি 
হদে অল্পঅল্প তা দির হয়। প্রসদির আোমত শুরু হওয়ার পর দয রক্ত দির 

                                           
1 মতরমমময, হােীস নং ১২৬; আিু োউে, হােীস নং ২৯৭; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬২৫; 

োদরমী, হােীস নং ৭৯৩ 
2 মতরমমময, হােীস নং ১২৮; আিু োউে, হােীস নং ২৮৭; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬২২; 

আহমে: (৬/৪৩৯) 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
35 

হয় তাও মনফাস, যমেও প্রসি মিেদম্ব হয়। ফমকহেণ িদেন, প্রসদির েুই মেন 
িা মতন মেন পূদিব হদে মনফাস অনযথায় মনফাস নয়। মনফাদসর রক্ত সাধারণত 
প্রসদির সাদথ আরম্ভ হয়। প্রসদির িনয পমরপূণব িাচ্চা ভূমমষ্ঠ হওয়া িরুমর, 
তার পরিতবী রক্ত মনফাস মহদসদি েণয হদি। মাদয়র দপদি সিবমনম্ন একামে মেন 
সম্পন্ন হদে িাচ্চার েরীদরর েিন আকৃমত পূণব হয়, যমে তার পূদিব দরদহম 
দথদক িমাি িাাঁধা মকেু দির হয় এিং সাদথ রক্তও আদস, তাহদে তা মনফাস 
মহদসদি েণয হদি না, সাোত ও মসয়াম যথারীমত আোয় করদি, কারণ তা 
েূমষত রক্ত ও রক্তেরণ মহদসদি মনেবত, তার মিধান মুোহাযা নারীর মিধান। 
মনফাদসর সিবামধক সময় চমল্লে মেন, যার সূচনা হয় প্রসি দথদক অথিা তার 
েুই িা মতনমেন পূিব দথদক, যা পূদিব িমণবত হদয়দে। উদম্ম সাোমা রামেয়াল্লাহু 
‘আনহার হােীদস এদসদে: 

  «أربعني يوما صىل اهلل عليه وسلم انلفساء َتلس ىلع عهد رسول اهللاكنت »

“নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর যুদে মনফাদসর নারীরা চমল্লে মেন মিরমত 
মনত”।1 
মনফাদসর সদিবাচ্চ দময়াে চমল্লে মেন। এ মিষদয় সকে আহদে ইেম একমত। 
ইমাম মতরমমযী প্রমুেেণ আদেমদের এরূপ ঐকমতয নকে কদরদেন। আর দয 
চমল্লে মেদনর পূদিব পমিত্র হদো, দযমন তার রক্ত িন্ধ হদো, দস দোসে করদি 
ও সাোত আোয় করদি। মনফাদসর সিবমনম্ন দকাদনা দময়াে দনই। কারণ তার 
মনমেবষ্ট দময়াে নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম দথদক িমণবত হয় মন। যমে 
চমল্লে মেন পূণব হওয়ার পরও রক্ত িন্ধ না হয়, তাহদে দসিা যমে হাদয়দযর 
সময় হয় হাদয়য েণয হদি, যমে হাদয়দযর সময় না হয় ইদেহাযাহ েণয হদি, 
তাই চমল্লে মেন পার হদে ইিােত তযাে করদি না। যমে রক্ত আসার সময়কাে 

                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং ১৩৯; আিু োউে, হােীস নং ৩১২; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬৪৮; 

আহমে: (৬/৩০০), োদরমী, হােীস নং ৯৫৫ 
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চমল্লে মেদনর দিমে  হয়, মকন্তু মিরমত মেদয় মেদয় রক্ত আদস, যার সাদথ 
হাদয়দযর অভযাদসর মমে দনই, এমিই ইেমতোদফর মিষয়। 
ে. মনফাস সংক্রান্ত মিধান: 
মনদম্নর অিস্থায় মনফাদসর মিধান হাদয়দযর মিধাদনর মত: 
১. মনফাদসর নারীদের সাদথ সঙ্গম করা হারাম। দযমন হাদয়দযর নারীদের সাদথ 
সঙ্গম করা হারাম, তদি সঙ্গম িযতীত অনযানয পেমতদত দভাে করা বিধ। 
২. হাদয়যা নারীর নযায় মনফাদসর নারীদের িনযও মসয়াম রাো, সাোত পো ও 
িায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা হারাম। 
৩. মনফাদসর নারীদের িনয কুরআন মতোওয়াত ও স্পেব করা হারাম, তদি 
ভুদে যাওয়ার আেঙ্কা হদে বিধ। দযমন, হাদয়যা নারী। 
৪. হাদয়যা নারীর মদতা মনফাদসর নারীর েুদি যাওয়া মসয়াম কাযা করা 
ওয়ামিি। 
৫ হাদয়যা নারীর মদতা মনফাদসর নারীর মনফাস দেদষ দোসে করা ওয়ামিি। 
েেীে: 
১. উদম্ম সাোমাহ রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িমণবত, মতমন িদেন: 

  «أربعني يوما صىل اهلل عليه وسلم اكنت انلفساء َتلس ىلع عهد رسول اهلل»

“নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর যুদে মনফাদসর নারীরা চমল্লে মেন মিরমত 
মনত”।1  
‘মুনতাকা’ গ্রদন্থ মািে ইিন তাইমময়যাহ  রহ. িদেন: “হােীদসর অথব হদে 
তাদেরদক চমল্লে মেন মিরমত দনওয়ার মনদেবে প্রোন করা হদতা। এমিই চূোন্ত 
অথব, তাদের সিার মনফাস চমল্লে মেন পযবন্ত মিেম্ব হত এ অথব কেদনা নয়; 
িরং এ অথব করদে িােিতার দেদত্র হােীসমি মমথযা প্রমামণত হদি, দযদহতু 

                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং ১৩৯; আিু োউে, হােীস নং ৩১২; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬৪৮; 

আহমে: (৬/৩০০); োদরমী, হােীস নং ৯৫৫ 
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দকাদনা যুদে হাদয়য িা মনফাদসর সময়সীমা সি নারীদের এক হওয়া সম্ভি 
নয়”।1 
২. উদম্ম সাোমাহ রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িমণবত, মতমন িদেন: 

بقضاء صَلة   تقعد ِف انلفاس أربعني ُيلة ال يأمرها انليب  اكنت املرأة من نساء انليب»
  «انلفاس

“নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর কতক স্ত্রী মনফাস হদে চমল্লে মেন 
মিরমত মনদতন, মতমন তাদক মনফাদসর সাোত কাযা করার মনদেবে মেদতন না”।2 
চমল্লে মেদনর পূদিব যমে মনফাদসর রক্ত িন্ধ হয়: 
জ্ঞাতিয-১: যমে মনফাদসর নারীর চমল্লে মেন পূদিব রক্ত িন্ধ হয় এিং দস দোসে 
দেদষ সাোত আোয় কদর ও মসয়াম রাদে, অতঃপর চমল্লে মেন দেষ না হদত 
পুনরায় রক্ত আসা শুরু হয়, তাহদে মিশুে মদত এ সময়দকও মনফাস েণয 
করদি ও মিরমত মনদি। মধযিতবী ইিােত শুে হদয়দে কাযা করার প্রদয়ািন 
দনই।3  
মনফাদসর রদক্তর উপেে সন্তান প্রসি, ইদেহাযার রক্ত দরাদের নযায় সামময়ক, 
আর হাদয়দযর রক্ত নারীর স্বভািিাত রক্ত: 
জ্ঞাতিয-২: োইে আবু্দর রহমান ইিন সামে িদেন: পূদিবর আদোচনা দথদক 
স্পষ্ট হদো দয, সন্তান প্রসদির কারদণ মনফাদসর রক্ত প্রিামহত হয়। আর 

                                           
1 আে-মুনতাকা: (১/১৮৪) 
2 আিু োউে, হােীস নং ৩১২ 
3 দেেুন: (১) োইে মুহাম্মাে ইিন ইিরাহীদমর ফদতায়া সমগ্র (এোদন মতমন আদরকমি কথা 

িদেদেন, যার দথদক িুদে আদস পুনরায় রক্ত আসার পর দয মসয়াম তযাে কদরদে দসগুদো 
কাযা করদি।) : (২/১০২)। (২) োইে আবু্দে আযীয ইিন িায রহ.-এর  ফদতায়া 
‘মািাল্লােুত োওয়াহ: (১/৪৪) প্রকামেত। (৩) ‘যাে’ গ্রদন্থর িযােযার: (১/৪০৫) ওপর ইিন 
কামসদমর মিকা। (৪) ইিন উসাইমমন কতৃবক রমচত ‘নারীদের স্বাভামিক ঋতু সংক্রান্ত 
পুমেকা’: (পৃ. ৫৫ ও ৫৬) ও (৫) ফদতায়া সামেয়াহ: (পৃ. ১৩৭) 
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ইদেহাযার রক্ত অসুে-মিসুে িমনত হয় যা সামময়ক। হাদয়দযর রক্ত নারীর 
নারীদের স্বভািিত প্রকৃত রক্ত। আল্লাহ ভাদো িাদনন।1 
িমে িযিহার করা: োরীমরক েমত না হদে হাদয়য িন্ধকারী িমে িযিহার করা 
দোষণীয় নয়। িমে িযিহাদরর ফদে রক্ত িন্ধ হদে মসয়াম রােদি, সাোত 
পেদি ও তাওয়াফ করদি। এ সময় তার সকে ইিােত েুরে, দযমন অনযানয 
পমিত্র নারীদের ইিােত েুরে। 
েভবপাত করার হুকুম: দহ মুমমন নারী, আল্লাহ দতামার দরদহদম যা সৃমষ্ট কদরন 
তার িযাপাদর তুমম আমানতোর। অতএি, তুমম আমানত দোপন কদরা না। 
আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ن لَُهن   ََيِلُّ  َوَل ﴿
َ
نَ  أ ُتمأ ُ  َخلَقَ  َما يَكأ رأَحاِمِهن   ِفٓ  ٱّلل 

َ
ِمن   ُكن   إِن أ ِ  يُؤأ َوأمِ  بِٱّلل   ﴾ٱٓأۡلِخرِن  َوٱّلأ

 [  ٧٧٥: اْلقرة]
“এিং তাদের িনয হাোে হদি না দয, আল্লাহ তাদের েদভব যা সৃমষ্ট কদরদেন, 
তা তারা দোপন করদি, যমে তারা আল্লাহ ও দেষ মেদনর প্রমত মিশ্বাস রাদে”। 
[সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ২২৮] 
েভবপাত ঘিাদনা িা দযভাদি দহাক তার দথদক মনষৃ্কমত দপদত িাহানা কদরা না। 
কারণ, আল্লাহ দতামার িনয রমযাদনর পানাহার বিধ কদরদেন যমে মসয়াম 
দতামার িনয েমতকর হয়। যমে েদভবর িাচ্চায় রূহ সঞ্চার করা হয় এিং 
েভবপাত ঘিাদনার ফদে মারা যায়, তাহদে এিা অনযায় হতযার োমমে, যা 
আল্লাহ হারাম কদরদেন। েদভবর িাচ্চা হতযাকারীদক েমতপূরণ মেদত হয়, যমেও 
তার পমরমাণ িযােযা সাদপে। কতক আহদে ইেম িদেন, কাফফারা দেওয়া 
ওয়ামিি। অথবাৎ মুমমন োসী মুক্ত করা, যমে মুমমন োসী পাওয়া না যায় 
োোতার েু’মাস মসয়াম রােদি। কতক আহদে ইেম েদভবর িাচ্চা হতযাদক এক 
প্রকার িযান্ত োফন েণয কদরদেন। োইে মুহাম্মাে ইিরাহীম রহ. িদেন: 

                                           
1 ইরোেু উমেে আিসার ও উমেে আে-িাি: (পৃ. ২৪) 
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“েদভব থাকা িাচ্চা দফদে দেওয়া হাোে নয়, যমে তার মৃতুয মনমশ্চত না হয়, 
মৃতুয মনমশ্চত হদে দফদে মেদি”।1 
‘িে আদেমদের সংস্থা’র সভায়2 েভবপাত ঘিাদনার িযাপাদর মনম্নরূপ মসোন্ত 
গ্রহণ করা হয়: 
১. ের‘ঈ েু একমি কারণ িযতীত েদভবর দকাদনা পযবাদয় িাচ্চা দফো বিধ নয়। 
২. েভব যমে প্রথম পযবাদয় থাদক, যার িয়স চমল্লে মেন, আর েভবপাত করার 
কারণ যমে হয় সন্তান োেন-পােন করার কষ্ট অথিা তাদের ভরণ-দপাষণ 
করার েুমশ্চন্তা অথিা ভমিষযৎ েোর মচন্তা অথিা দয সন্তান আদে তাদেরদক 
যদথষ্ট জ্ঞান করা, তাহদে বিধ নয়। 
৩. িমাি িাাঁধা রক্ত অথিা দোেদতর িুকরা থাকা অিস্থায় েভবপাত ঘিাদনা বিধ 
নয়, হযাাঁ যমে মনভবরদযােয ডাক্তামর মিম িদে দয, েভব থাকদে মাদয়র িীিদনর 
আেঙ্কা আদে তাহদে বিধ, তদি এিা অিেযই েভবধারী মাদক েঙ্কামুক্ত করার 
সকে প্রদচষ্টা প্রদয়াে দেদষ হদত হদি। 
৪. েভব যমে তৃতীয় ের পার কদর ও তার চার মাস পূণব হয়, তাহদে েভবপাত 
করা বিধ নয়, তদি একেে মিদেষজ্ঞ মনভবরদযােয ডাক্তার যমে িদে দয, দপদি 
িাচ্চা থাকদে মাদয়র মৃতুযর সমূহ আেঙ্কা রদয়দে তাহদে বিধ। আর অিেযই 
এিা হদত হদি িাচ্চার িীিন রো করার সকে প্রদচষ্টা িযয় দেদষ। এ সুদযাে 
প্রোন করা হদয়দে েু’মি েমত দথদক দোি েমত েূর করা ও েু’মি কেযাণ দথদক 
িে কেযাণ অিবন করার স্বাদথব। 
আদেমেণ সভায় এ মসোন্ত গ্রহণ দেদষ আল্লাহর তাকওয়া ও মিষয়মি 
েভীরভাদি পযবদিেণ করার উপদেে মেদয়দেন। আল্লাহ একমাত্র তাওমফক 
োতা। আমাদের নিী মুহাম্মাে, তার পমরিার ও সাথীদের ওপর আল্লাহ সাোত 

                                           
1 ফদতায়া সমদগ্র: (১১/১৫১) 
2 সভা নং: (১৪০), তামরে ২০/৬/১৪০৭ মহিরী 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
40 

ও সাোম দপ্ররণ করুন। 
‘নারীদের স্বাভামিক ঋতু সংক্রান্ত পুমেকায়’: (পৃ. ৬০) োইে মুহাম্মাে 
উসাইমীন রহ. িদেন: “যমে েদভবর িাচ্চায় রূহ আসার পর েভবপাত কদর 
সন্তান নষ্ট করা হয় তাহদে মনঃসদন্দদহ হারাম। কারণ এিা অনযায়ভাদি প্রাণ 
হতযার োমমে, মনদেবাষ প্রাণদক হতযা করা কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মদতর ঐকমদতয 
হারাম”। 
ইিনুে িাওযী রহ. “আহকামুন মনসা”: (পৃ. ১০৮ ও ১০৯) গ্রদন্থ িদেন: 
“মিিাদহর উদদ্দেয যেন সন্তান হামসে করা, আর এিাও সতয দয সকে িীযব 
দথদক সন্তান হয় না, অতএি স্ত্রীর দপদি সন্তান আসদে মিিাদহর উদদ্দেয হামসে 
হদো, তারপর েভবপাত ঘিাদনা মিিাদহর মহকমত পমরপন্থী। েভবপাত যমে েদভবর 
িাচ্চায় রূহ সঞ্চার করার পূদিব হয় িে পাপ, আর যমে রূহ সঞ্চার করার পর 
েভবপাত করা হয় দসিা হদি মুমমন নফসদক হতযা করার মদতা। আল্লাহ 
তা‘আো িদেন: 

أَموأُءۥَدةُ  ِإَوَذا﴿ يِّ  ٨ ُسئِلَتأ  ٱل
َ
 [  ٥  ،٥: اتلكوير] ﴾٩ قُتِلَتأ  َذۢنب   بِأ

“আর যেন িযান্ত োফনকৃত কনযাদক মিজ্ঞাসা করা হদি, দকান অপরাদধ হতযা 
করা হদয়দে”। [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ৮-৯] সমাপ্ত 
অতএি, দহ মুসমেম নারী আল্লাহদক ভয় কর, দয দকাদনা উদদ্দেযই দহাক এ 
িাতীয় অপরাদধ অগ্রসর হদয়া না। পথভ্রষ্টদের প্রচারণা ও পাপাচারীদের 
অনুসরণ কদর দধাাঁকায় পমতত হদয়া না, তাদের কদমবর সাদথ মিদিক ও েীদনর 
দকাদনা সম্পকব দনই। 
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চতুথব পমরদেে 
দপাোক ও পেবা সংক্রান্ত মিধান 

প্রথমত: মুসমেম নারীর ের‘ঈ দপাোক: 
১. মুসমেম নারীর দপাোক িযাপক প্রেে হওয়া িরুমর, দযন তার সমে েরীর 
পর-পুরুষ দথদক আোমেত থাদক, যারা তার মাহরাম নয়। মাহরাদমর সামদন 
দস পমরমানই েুেদি যতিুকু দোো রাোর রীমত রদয়দে, দযমন তার দচহারা, 
েুই হাদতর কমি ও েুই পা। 
২. দপাোক তার চারপাে আোেনকারী হওয়া চাই। এরূপ স্পষ্ট নয় যা তার 
চামোর রঙ প্রকাে কদর দেয়। 
৩. এত সংকীণব নয় যা তার অদঙ্গর পমরমাণ স্পষ্ট কদর দেয়। নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেন: 

صنفان من أهل انلار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب اْلقر يْضبون بها انلاس، ونساء »
اْلنة، وال اكسيات َعريات، مائَلت مميَلت، رؤوسهن كأسنمة اْلخت املائلة، ال يدخلن 

 «َيدن ريها، ونن ريها ُيوجد من مسَة كذا وكذا
“িাহান্নাদমর েু’প্রকার দোক রদয়দে যাদের আমম এেদনা দেমে মন: এক 
সম্প্রোয়, তাদের সাদথ গুরুর দেদির মত চািুক থাকদি, তা মেদয় তারা 
মানুষদের আঘাত করদি। আর িস্ত্র পমরহীত উেঙ্গ নারী, মনদিরা ধামিত হয় ও 
অপরদক ধামিত কদর। উদির েুাঁদক পো কুদির নযায় তাদের মাথা। তারা 
িান্নাদত প্রদিে করদি না এিং তার ঘ্রাণও পাদি না, যমেও তার ঘ্রাণ এদতা 
এদতা েূরে দথদক পাওয়া যায়”।1 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ িদেন: “িস্ত্র পমরমহত উেঙ্গ নারী”র িযােযায় 
িো হয়, দস এমন দপাোক পেদি যা তার েরীর োকদি না। দস িস্ত্র পমরমহত 
হদেও প্রকৃতপদে উেঙ্গ। দযমন, পাতো কাপে পমরধানকারী, যা তার েরীদরর 

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ২১২৮; আহমে (২/৪৪০); মামেক, হােীস নং ১৬৯৪ 
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চামো প্রকাে কদর দেয় অথিা েুি সংকীণব, যা তার েরীদরর ভাাঁি প্রকাে কদর 
দেয়, দযমন মনতম্ব ও হাদতর িাহুর ভাাঁি ইতযামে। নারীর দপাোক হদি প্রেে 
ও দমািা, যা তাদক দেদক দনয় এিং তার েরীদরর দকাদনা অংে ও আকৃমত 
প্রকাে কদর না”।1 সমাপ্ত 
৪. দপাোদকর দেদত্র পুরুদষর সামঞ্জসয গ্রহণ না করা। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম পুরুদষর সামঞ্জসয গ্রহণকারী নারীর ওপর ো‘নত কদরদেন। অনুরূপ 
ো‘নত কদরদেন পুরুদষর অঙ্গ-ভঙ্গী গ্রহণকারী নারীদের ওপর। পুরুদষর সাদথ 
নারীর সামঞ্জসয গ্রহণ করার অথব প্রদতযক সমাদি দযসি দপাোক পুরুষদের 
সাদথ দসগুদো নারীদের পমরধান করা। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ  রহ. িদেন: “পুরুষ ও নারীর দপাোদক 
িযিধান সৃমষ্টকারী িস্তু তা-ই যা তাদের প্রদতযদকর সাদথ যথাযথ ও সামঞ্জসয। 
পুরুদষর িনয দোভনীয় দপাোক পুরুষরা পমরধান করদি এিং নারীদের িনয 
দোভনীয় দপাোক নারীরা পমরধান করদি এমিই েরী‘আদতর মনদেবে। নারীদের 
প্রমত মনদেবে রদয়দে তারা দেদক থাকদি ও পেবা করদি, প্রকাদেয আো ও 
দসৌন্দযব প্রকাে করা তাদের পদে বিধ নয়। এ িনয আযান, তােমিয়া, সাফা ও 
মারওয়ায় উিার সময় তাদের প্রমত আওয়াি িুেন্দ করার মনদেবে দনই। 
ইহরাদম তারা দসরূপ কাপে েুেদি না দযরূপ পুরুষরা েুদে। কারণ পুরুষদের 
মনদেবে করা হদয়দে মাথা দোো রােদত, সাধারণ কাপে পমরধান না করদত, 
সাধারণ কাপে িেদত েরীদরর মাদপ বতমর দপাোকদক িুোয়, দযমন িামা, 
পায়িামা, দকািব ও দমািা... নারীদেরদক দকাদনা দপাোক দথদক মনদষধ করা হয় 
মন। কারণ দস আমেষ্ট দেদক থাকা ও পেবার, তার মেোফ করা তার পদে বিধ 
নয়। মকন্তু তাদক দনকাি ও হাত দমািা দথদক মনদষধ করা হদয়দে। কারণ, 
এগুদো েরীদরর মাপ মদতা বতমর করা, যা তার প্রদয়ািন দনই... অতঃপর মতমন 

                                           
1 মািমুউে ফদতায়া: (২২/১৪৬) 
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িদেন: নারী এগুদো োোই স্বীয় দচহারা পুরুষদের আোে করদি... অতঃপর 
মতমন িদেন: ‘মনহায়াহ’ গ্রদন্থ রদয়দে: পুরুষ ও নারীর দপাোদক পাথবকয থাকা 
িরুমর, যার িারা পুরুষরা নারীদের দথদক পৃথকভাদি মচমিত হয়। নারীদের 
দপাোদক যমে আোে করা ও পেবার মিষয়মি গুরুে পায় তাহদে পেবার আসে 
উদদ্দেয হামসে হদি। দপাোক যমে পুরুষদের সাধারণ দপাোক হয়, তাহদে 
দসিা দথদক নারীদের মনদষধ করা হদি... অতঃপর মতমন িদেন: যমে দপাোদক 
পেবা কম হয় ও পুরুদষর সাদথ সামঞ্জসয থাদক, তাহদে েু’মি মিদিচনায় তার 
দথদক নারীদের মনদষধ করা হদি”।1 সমাপ্ত। 
৫. নারী ঘর দথদক দির হওয়ার সময় েৃমষ্ট আকষবণকারী দসৌন্দযব গ্রহণ করদি 
না, তাহদে (মনমষে) দসৌন্দযব প্রকােকারী নারীদের অন্তভুবক্ত হদি। 
মিতীয়ত: পেবার অথব, েেীে ও উপকামরতা: 
পেবার অথব নারী স্বীয় েরীরদক পর-পুরুষ দথদক দেদক রাো, যারা তার মাহরাম 
নয়। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ِبأنَ  ِمنأَها   َظَهرَ  َما إِل   زِينََتُهن   ُيبأِدينَ  َوَل ﴿ َۡضأ ى  ِِبُُمرِهِن   َوّلأ  إِل   زِينَتَُهن   ُيبأِدينَ  َوَل  ُجُيوبِِهن    ََعَ
وأ  ِِلُُعوتَلِِهن  

َ
وأ  َءابَآئِِهن   أ

َ
وأ  ُبُعوتَلِهِن   َءابَآءِ  أ

َ
بأَنآئِِهن   أ

َ
وأ  أ

َ
َنآءِ  أ بأ

َ
وأ  ُبُعوتَلِِهن   أ

َ
ىنِِهن   أ َو  [  ١٣: انلور] ﴾إِخأ

“আর যা সাধারণত প্রকাে পায় তাোো তাদের দসৌন্দযব তারা প্রকাে করদি 
না। তারা দযন তাদের ওেনা মেদয় িেদেেদক আিৃত কদর রাদে। আর তারা 
তাদের স্বামী, মপতা, শ্বশুর, মনিদের দেদে, স্বামীর দেদে, ভাই িযতীত দসৌন্দযব 
প্রকাে করদি না”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১] 
অনযত্র মতমন িদেন: 

ُُموهُ  ِإَوَذا﴿ تلأ
َ
ا ن  َسأ ن  َوَرآءِ  ِمن لُوُهن  فَسأ  َمَتىعّٗ  [  ٨١: االحزاب] ﴾ِحَجاب 

“আর যেন দতামরা তাদের মনকি মকেু প্রাথবনা কর, তদি পেবার আোে দথদক 
তাদের কাদে চাও”। [সূরা আে-আহযাি, আয়াত: ৫৩] 

                                           
1 মািমুউে ফদতায়া: (২২/১৪৮-১৪৯/১৫৫) 
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এোদন পেবার উদদ্দেয নারীদক আোেকারী দেয়াে অথিা েরিা অথিা 
দপাোক। আয়াতমি যমেও নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর স্ত্রীদের উদদ্দেয 
কদর নামযে হদয়দে; মকন্তু তাদত সকে মুমমন নারীই প্রদিে করদি; দযদহতু 
এোদন আল্লাহ তার কারণ িদেদেন: 

ىلُِكمأ ﴿ َهرُ  َذ طأ
َ
 [  ٨١: االحزاب] ﴾َوقُلُوبِِهن    لُِقلُوبُِكمأ  أ

“এমিই দতামাদের ও তাদের অন্তদরর িনয অমধক পমিত্রতা”। [সূরা আে-
আহযাি, আয়াত: ৫৩] আর অন্তদরর পমিত্রতা সিার প্রদয়ািন, তাই এ হুকুম 
সিার িনয িযাপক। আল্লাহ তা‘আো আদরা িদেন: 

َها﴿ يُّ
َ
أ َوىِجَ   قُل ٱنل ِبُّ  َيَٰٓ زأ

َ
ِمنِيَ  َونَِسآءِ  َوَبَناتَِ   ّۡلِ أُمؤأ نِيَ  ٱل  ﴾َجَلىبِيبِِهن    ِمن َعلَيأهِن   يُدأ

 [  ٨٥: االحزاب]
“দহ নিী, আপমন আপনার স্ত্রী, কনযা ও মুমমন নারীদেরদক িদে মেন, ‘তারা 
দযন তাদের মিেিাদির মকেু অংে মনদিদের উপর েুমেদয় দেয়”। [সূরা আে-
আহযাি, আয়াত: ৫৯] 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ  রহ. িদেন: “মিেিাি অথব হদে অিগুণ্ঠন 
ও দিারকা। ইিন মাস‘উে এমিদকই চাের িদেদেন। আর সাধারণরা এিাদক 
িদে: ইযার। িে ইযার মাথা ও সারা েরীর দেদক দনয়। আিু উিায়োহ প্রমুে 
িদেন: ইযার মাথার উপর দথদক মনদচর মেদক েুমেদয় দেওয়া হয়, যার ফদে 
দচাে িযতীত মকেু দেো যায় না। দঘামিা ইযার িা চাের দথদকই হয়। সমাপ্ত1। 
মাহরাম িযতীত পরপুরুষ দথদক নারীদের দচহারা োকার হােীস। আদয়ো 
রামেয়াল্লাহু ‘আনহা িদেন:  

حمرمات، فإذا حاذوا بنا  صىل اهلل عليه وسلم اكن الركبان يمرون بنا وحنن مع رسول اهلل»
 «سدلت إحدانا جلبابها من رأسها ىلع وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه

“আমরা নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ মুহমরম মেোম, আদরাহীেণ 

                                           
1 মািমুউে ফদতায়া: (২২/১১০-১১১) 
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আমাদের পাে মেদয় অমতক্রম করত। যেন তারা আমাদের িরাির হত, আমরা 
প্রদতযদক মিেিাি মাথার উপর দথদক দচহারার উপর েুমেদয় মেতাম, যেন 
তারা আমাদের োমেদয় দযত আমরা তা েুদে দফেতাম”।1 
মাহরাম িযতীত অনযানয পুরুষদের দথদক নারীদের দচহারা োকার েেীে 
কুরআন ও সুন্নায় অদনক রদয়দে, এ িনয মুসমেম দিান মহদসদি আমম দতামাদক 
কদয়কমি মকতাি অধযয়দণর মনদেবে মেমে: োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ 
রমচত حجاب املرأة ولباسها يف الصالة োইে আবু্দে আযীয ইিন আবু্দল্লাহ ইিন 

িায রমচত حكم السفور واحلجاب হামুে ইিন আবু্দল্লাহ তুওয়াইিুমর রমচত الصارم
 এিং োইে মুহাম্মাে ইিন সাদেহ আে-উসাইমমন املشهور على املفتونني بالسفور

রমচত رسالة احلجاب মকতািগুদো পোর পরামেব মেমে। এ মকতািসমূদহ যা 

রদয়দে তাই যদথষ্ট। 
দহ মুসমেম দিান, দযসি আদেম িদেন দতামার দচহারা দোো বিধ, যমেও 
তাদের কথা েুিবে, তিুও তারা মনরাপোর েতবাদরাপ কদরদেন। আর দফতনার 
দকাদনা মনরাপো দনই, মিদেষ কদর এ যুদে, যেন নারী ও পুরুদষর মাদে েীন 
সুরোর দপ্ররণা কদম দেদে, কদম দেদে েজ্জা। পোন্তদর মফতনার মেদক 
আহ্বানকারীর সংেযা দিদে দেদে। আর নারীরা দচহারায়  মিমভন্নভাদি দসৌন্দযব 
গ্রহণ কদর, যা মূেত মফতনার মেদকই আহ্বান করদে।  
দহ মুসমেম দিান, তুমম তা দথদক মিরত থাক, মফতনা দথদক সুরোোনকারী 
মহিাি িযিহার কর। পূিবাপর দকাদনা আদেম িতবমান যুদে নারীরা দয মফতনায় 
পমতত হদয়দে তার বিধতা দেন মন। আর মুসমেম নারীরা দোক দেোদনা দয 
পেবা পমরধান কদর তারও দকউ অনুদমােন দেন মন। পেবার সমাদি থাকদে পেবা 
কদর পেবাহীন পমরদিদে দেদে পেবা তযাে কদর। আর কতক নারী পািমেক 
স্থাদন পেবা কদর; মকন্তু যেন মাদকবদি অথিা হাসপাতাদে যায় অথিা দকাদনা 

                                           
1 আিু োউে, হােীস নং ১৮৩৩; ইিন মািাহ, হােীস নং ২৯৩৫; আহমে (৬/৩০) 
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স্বণবকাদরর সাদথ কথা িদে অথিা দকাদনা েমিবর সাদথ কথা িদে, তেন দস 
দচহারা ও িাহু েুদে দফদে দযন স্বামী অথিা দকাদনা মাহরাদমর সাদথই কথা 
িেদে। এ িাতীয় কদমব মেপ্ত নারীরা আল্লাহদক ভয় কর। িামহর দথদক আেত 
আমরা কতক নারীদক দেমে দেন যেন দেদের মামিদত েযান্ড কদর তেন তারা 
মহিাি পদর, দযন মহিাি পরা একমি দেেীয় কােচার, ের‘ঈ দকাদনা মিষয় 
নয়। 
দহ মুসমেম নারী, িযামধদত আক্রান্ত অন্তর ও কুকুর দশ্রণীর মানুষ দথদক পেবা 
দতামাদক সুরো মেদি। তারা দতামার দথদক মনরাে হদি। অতএি, তুমম পেবাদক 
িরুমর কর ও তাদক আকদে ধর। তুমম অপ্রচাদরর মেকার হদয়া না, যারা পেবার 
মিরুদে যুে দঘাষণা কদরদে অথিা নারীদক তার মযবাোর আসন দথদক মিচুযত 
করদে, কারণ তারা দতামার অমনষ্ট চায়। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ِينَ  َوُيرِيدُ ﴿ ىتِ  يَت بُِعونَ  ٱَّل  َهَو ن ٱلش 
َ
ا َميأًل  تَِميلُوا   أ  [ ٧٩: النساء] ﴾َعِظيمّٗ

“আর যারা প্রিৃমের অনুসরণ কদর তারা চায় দয, দতামরা প্রিেভাদি (সতয 
দথদক) মিচুযত হও”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ২৭] 
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পঞ্চম পমরদেে 
নারীদের সাোত সংক্রান্ত মিদেষ হুকুম 

দহ মুসমেম নারী, সাোদতর সকে েতব, রুকন ও ওয়ামিিসহ উেম সমদয় 
সাোত আোয় কর। আল্লাহ তা‘আো মুমমনদের মাদয়দের উদদ্দদেয িদেন: 

نَ ﴿ قِمأ
َ
ةَ  َوأ لَوى ةَ  وََءاتِيَ  ٱلص  َكوى نَ  ٱلز  ِطعأ

َ
َ  َوأ  [  ١١: االحزاب] ﴾َورَُسوَلُ  ٱّلل 

“আর দতামরা সাোত কাদয়ম কর, যাকাত প্রোন কর এিং আল্লাহ ও তার 
রাসূদের আনুেতয কর”। [সূরা আে-আহযাি, আয়াত: ৩৩]       
এ মনদেবে সকে মুসমেম নারীর িনয সমানভাদি প্রদযািয। কারণ, সাোত 
ইসোদমর মিতীয় রুকন, ইসোদমর প্রধান েম্ব। সাোত তযাে করা কুফরী, যা 
মানুষদক ইসোম দথদক দির কদর দেয়। যার সাোত দনই দস নারী দহাক িা 
পুরুষ দহাক েীন ও ইসোদম তার দকাদনা অংে দনই। ের‘ঈ কারণ িযতীত 
সাোত মিেম্ব করা সাোত মিনষ্ট করার োমমে। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ِدهِمأ  ِمن   فََخلََف ﴿ َضاُعوا   َخلأف   َبعأ
َ
ةَ  أ لَوى ىِت   َوٱت َبُعوا   ٱلص  َهَو نَ  فََسوأَف  ٱلش   َمن إِل   ٥٩ َغيًّا يَلأَقوأ

ا وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َلَٰٓئَِ   َصىلِحّٗ و 
ُ
ُخلُونَ  فَأ َن ةَ  يَدأ لَُمونَ  َوَل  ٱۡلأ  [  ٠٦  ،٨٥: مريم] ﴾٦٠ اَشيأ  ُيظأ

“তাদের পদর আসে এমন এক অসৎ িংেধর যারা সাোত মিনষ্ট করে এিং 
কুপ্রিৃমের অনুসরণ করে। সুতরাং েীঘ্রই তারা িাহান্নাদমর োমে প্রতযে 
করদি, তদি তারা নয় যারা তওিা কদরদে, ঈমান এদনদে এিং সৎকমব 
কদরদে। তারাই িান্নাদত প্রদিে করদি এিং তাদের প্রমত দকান যুেুম করা 
হদি না”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯-৬০] 
হামফয ইিন কামসর রহ. মুফাসমসরদের এক িামা‘আত দথদক িণবনা কদরন: 
সাোত মিনষ্ট করার অথব, সাোদতর সময় নষ্ট করা, দযমন সময় দেদষ সাোত 
পো। আর আয়াদতর ‘োঈ’ েদব্দর অথব কদরদেন দোকসান ও েমতগ্রেতা। 
দকউ তার িযােযা কদরদেন: িাহান্নাদমর একমি স্থান। (সাোত মিনষ্টকারীরা 
অমতসের তাদত দপৌেদি)। 
নারীর সাোদতর কতক মিধান পুরুদষর সাোত দথদক মভন্ন, যা মনম্নরূপ: 
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১. নারীদের সাোদত আযান ও ইকামত দনই: 
আযাদনর িনয উচ্চস্বর িরুমর, নারীদের উচ্চস্বর করা িাদয়য নয় তাই তাদের 
আযান ও ইকামত বিধ দনই। তারা আযান ও ইকামত মেদেও মিশুে হদি না। 
‘মুেমনদত’: (২/৬৮) (ইিন কুোমাহ) িদেন: “আমরা িামন না এ মিষদয় কাদরা 
মিমত রদয়দে”। 
২. সাোদতর সময় নারীর দচহারা িযতীত পূণব েরীর সতর: 
সাোদত নারীর দচহারা িযতীত পূণব েরীর সতর, তদি হাত ও পাদয়র িযাপাদর 
মিমত রদয়দে যমে পর-পুরুষ তাদক না দেদে। োয়দর মাহরাম িা পর-পুরুদষর 
দেোর সম্ভািনা থাকদে দচহারা, হাত ও পা োকা ওয়ামিি। দযমন, সাোদতর 
িাইদরও এসি অঙ্গ পুরুদষর আোদে রাো ওয়ামিি। অতএি, সাোদতর সময় 
মাথা, েেবান ও সমে েরীর পাদয়র পাতা পযবন্ত োকা িরুমর। নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেন: 

  «إال خبمار -يعين: من بلغت احليض  -ال يقبل اهلل صَلة حائض »
“হাদয়যা (ঋতুমতী) নারীর সাোত উেনা িযতীত গ্রহণ করা হয় না”।1 অথবাৎ 
ঋতু আরম্ভ হদয়দে এমন প্রাপ্তিয়স্কা নারীর সাোত। উেনা িারা উদদ্দেয মথা ও 
েেবান আোেনকারী কাপে। উদম্ম সাোমাহ রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িমণবত, 
মতমন নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লামদক মিজ্ঞাসা কদরন, নারী মক িামা ও 
উেনায় সাোত পেদত পাদর মনদচর কাপে োো? মতমন িদেন: 

  «قدميهاإذا اكن ادلرع سابغا يغطي ظهور »
“যমে িামা পযবাপ্ত হয় যা তার পাদয়র পাতা দেদক দনয়”।2 উেনা ও িামা 
িারাই সাোত মিশুে। 
এ েু’মি হােীস প্রমাণ কদর দয, সাোদত নারীর মাথা ও েেবান দেদক রাো 
                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং ৩৭৭); আিু োউে, হােীস নং ৬৪১; ইিন মািাহ; হােীস নং ৬৫৫; 

আহমে (৬/২৫৯) 
2 আিু োউে, হােীস নং ৬৪০; মামেক, হােীস নং ৩২৬ 
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িরুমর, যা আদয়ো দথদক িমণবত হােীদসর োমি। তার পাদয়র িমহরাংে (পাতা) 
পযবন্ত েরীদরর অংেও দেদক রাো িরুমর, যা উদম্ম সাোমার হােীদসর োমি। 
যমে পর-পুরুষ না দেদে দচহারা উনু্মক্ত রাো বিধ, এ িযাপাদর সকে আহদে 
ইেম একমত। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ িদেন: “কারণ নারী একাকী সাোত পেদে 
উেনা িযিহার করার মনদেবে রদয়দে, সাোত িযতীত অনযানয সময় মনি ঘদর 
মাথা উনু্মক্ত রাো বিধ। অতএি, সাোদত দপাোক গ্রহণ করা আল্লাহর হক। 
দকাদনা িযমক্তর পদে উেঙ্গািস্থায় কা‘িা তাওয়াফ করা বিধ নয়, যমেও দস 
রাদতর অন্ধকাদর একাকী হয়। অনুরূপ একাকী হদেও উেঙ্গ সাোত পো েুরে 
নয়... অতঃপর মতমন িদেন: সাোদত সতর োকার মিষয়মি েৃমষ্টর সাদথ সমৃ্পক্ত 
নয়, না েৃমষ্ট দরাধ করার সাদথ, আর না েৃমষ্ট আকষবণ করার সাদথ”।1 সমাপ্ত। 
‘মুেমন’ মকতাদি: (২/৩২৮) ইিন কুোমাহ িদেদেন: “স্বাধীন নারীর পুদরা েরীর 
সাোদত দেদক রাো িরুমর, যমে তার দকাদনা অংে েুদে যায় সাোত শুে হদি 
না, তদি কম হদে সমসযা নয়। এ কথাই িদেদেন ইমাম মামেক, আওযা‘ঈ ও 
োদফ‘ঈ। 
৩. রুকু ও সািোয় নারী েরীর গুমিদয় রােদি: 
‘মুেমনদত’: (২/২৫৮) ইিন কুোমাহ িদেন: “রুকু ও সািোয় নারী তার েরীর 
গুমিদয় রােদি, এক অঙ্গ দথদক অপর অঙ্গ পৃথক রােদি না, আসন কদর িসদি 
অথিা তার েু’পা ডান পাে মেদয় দির কদর মেদি, ‘তাওয়াররুক’ তথা িাম 
পাদয়র উপর িদস ডান পা োো রাো অথিা িাম পা মিমেদয় তাদত িসার 
পমরিদতব, কারণ এদতই তার অমধক আোেন হয়”। 
নিিী রহ. ‘আে-মািমু’: (৩/৪৫৫) গ্রদন্থ িদেন: “োদফ‘ঈ  রহ. আে-
মুেতাসার গ্রদন্থ িদেদেন: সাোদতর কমবসমূদহ নারী ও পুরুদষর মাদে দকাদনা 

                                           
1 মািমুউে ফদতায়া: (২২/১১৩-১১৪) 
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পাথবকয দনই, তদি নারীর এক অঙ্গ অপর অদঙ্গর সাদথ মমমেদয় রাো মুোহাি। 
অথিা সািোয় তার দপি রাদনর সাদথ মমমেদয় রােদি দযভাদি অমধক পেবা হয়, 
এমিই আমম তার িনয পেন্দ কমর রুকুদত ও পূণব সাোদত”। সমাপ্ত। 
৪. নারীর ইমামমতদত নারীদের িামা‘আত করা: 
নারীদের িামা‘আত তাদের কাদরা ইমামমতদত বিধ মক বিধ নয় মিমত রদয়দে, 
কতক আদেম বিধ িদেন, কতক আদেম িদেন অনিধ। অমধকাংে আদেম 
িদেন এদত দকাদনা সমসযা দনই। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
উদম্ম ওরাকাদক তার ঘদরর দোকদের ইমামমত করার মনদেবে মেদয়দেন। দকউ 
িদেন, নারীর ইমামমত মুোহাি ও পেন্দনীয় নয়, দকউ িদেন মাকরূহ। দকউ 
িদেন নারীদের ইমামত নফে সাোদত বিধ, মকন্তু ফরয সাোদত বিধ নয়। 
তাদের িামাত মুোহাি এমিই হয়দতা মিশুে মত।1 
আর পর-পুরুষ না শুনদে নারী উচ্চস্বদর মকরাত পেদি। 
৫. নারীদের মসমিদে সাোত আোদয়র িনয ঘর দথদক দির হওয়া বিধ: 
মসমিদে পুরুষদের সাদথ সাোত আোদয়র িনয নারীদের ঘর দথদক দির 
হওয়া বিধ, তদি তাদের সাোত তাদের ঘদরই উেম। ইমাম মুসমেম তার 
সহীহ গ্রদন্থ িণবনা কদরন, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

  «ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل»
“দতামরা আল্লাহর িামন্দদেরদক আল্লাহর মসমিে দথদক মনদষধ কদরা না”।2  
অপর হােীদস মতমন িদেন: 

  «ال تمنعوا النساء أن خيرجن إىل املساجد، وبيوتهن خَ هلن»

                                           
1 এ মাস’আো সংক্রান্ত আদরা অমধক িানার িনয দেেুন: ‘মুেমন’: (২/২০২), আে-মািমু মেন 

নাওয়াওয়ী: (৪/৮৪ ও ৮৫) 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৮৫৮; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৪৪২; মতরমমযী, হােীস নং ৫৭০; 

নাসাঈ, হােীস নং ৭০৬; আিু োউে, হােীস নং ৫৬৮; ইিন মািাহ, হােীস নং ১৬; 
আহমে: (২/৩৬); োদরমী, হােীস নং ৪৪২ 
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“নারীরা মসমিদে যাদি দতামরা মনদষধ কদরা না, তদি তাদের িনয তাদের 
ঘরই উেম”।1  
উদল্লেয পেবার িনয নারীদের ঘদর অিস্থান ও তাদত সাোত আোয় করাই 
তাদের িনয উেম। 
সাোদতর িনয মসমিদে যাওয়ার সময় মনদম্নাক্ত আেিগুদো দমদন চেদি: 

নারী স্বীয় কাপে ও পমরপূণব পেবা িারা আোমেত থাকদি, আদয়ো রামেয়াল্লাহু 
‘আনহা িদেন: 

ثم ينرصفن متلفعات بمروطهن ما  صىل اهلل عليه وسلم اكن النساء يصلني مع رسول اهلل»
  «يعرفن من الغلس

“নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ নারীরা সাোত পেত, অতঃপর 
তারা তাদের চাের মেদয় আোমেত হদয় মফদর দযত, অন্ধকাদরর িনয 
তাদেরদক দচনা দযত না”।2 

সুেমন্ধ িযিহার করদি না: নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেন: 
  «ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل، وُيخرجن تفَلت»

“আল্লাহর িামন্দদের আল্লাহর মসমিদে মনদষধ কদরা না, আর অিেযই তারা 
সুেমন্ধ তযাে কদর দির হদি”।3  
আিু হুরায়রা রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, মতমন িদেন, নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

  «خبورا فَل تشهدن معنا العشاء اآلخرةأيما امرأة أصابت »

                                           
1 আিু োউে, হােীস নং ৫৬৭ 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৮২৯; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৬৪৫; মতরমমযী, হােীস নং ১৫৩; 

নাসাঈ, হােীস নং৫৪৫; আািু োউে , হােীস নং ৪২৩; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬৬৯; 
আহমে: (৬/২৫৯), মামেক: (৪), োদরমী, হােীস নং ১২১৬ 

3 আিু োউে, হােীস নং ৫৬৫; আহমে: (২/৪৩৮), োদরমী, হােীস নং ১২৭৯ 
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“দয নারী সুেমন্ধ স্পেব কদরদে, দস আমাদের সাদথ এোয় উপমস্থত হদি না”।1  
ইমাম মুসমেম রহ. িণবনা কদরন, ইিন মাস‘উদের স্ত্রী যায়নাি িদেন, 
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম আমাদেরদক িদেদেন: 

  «إحداكن املسجد فَل تمس طيباإذا شهدت »
“দতামাদের দকউ যেন মসমিদে উপমস্থত হয়, সুেমন্ধ স্পেব করদি না”।2 
ইমাম োওকানী রহ. ‘নাইেুে আওতার’: (৩/১৪০ ও ১৪১) গ্রদন্থ িদেন: এসি 
েেীে প্রমাণ কদর, নারীদের মসমিদে যাওয়া বিধ যমে তার সাদথ মফতনা ও 
মফতনাদক িাগ্রতকারী িস্তু না থাদক, দযমন সুেমন্ধ িাতীয় িস্তু ইতযামে। মতমন 
আদরা িদেন: হােীস প্রমাণ কদর দয, পুরুষরা নারীদেরদক তেন অনুমমত মেদি 
যেন তাদের দির হওয়ার মদধয মফতনার আেঙ্কা দনই। দযমন সুেমন্ধ অথিা 
অেঙ্কার অথিা দসৌন্দযবহীন অিস্থায়”। সমাপ্ত। 

নারীরা কাপে ও অেঙ্কার িারা সুসমজ্জত হদয় দির হদি না: আদয়ো 
রামেয়াল্লাহু ‘আনহা িদেন:  

نَّ  لَوْ »
َ
ى وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  اهللِ  رَُسوَل  أ

َ
ْينَا، َما النَِّساءِ  ِمنَ  رَأ

َ
 َكَما الَْمَساِجِد، ِمنَ  لََمنََعُهنَّ  َرأ

اِئيَل  َبنُو َمنََعْت   «نَِساَءَها إِْْسَ

“নারীরা যা আমিস্কার কদরদে িদে আমরা দেেমে তা যমে রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম দেেদত দপদতন তাহদে অিেযই তাদেরদক 
মসমিে দথদক মনদষধ করদতন। দযমন িনু ইসরাইেরা তাদের নারীদের 
মনদষধ কদরদে”।3 [িুোরী ও মুসমেম তদি এমি মুসনাদে আহমাদের েব্দ] 

ইমাম োওকানী রহ. ‘নাইেুে আওতার’ গ্রদন্থ আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহার 
কথা (নারীরা যা আমিস্কার কদরদে িদে আমরা দেেমে তা যমে রাসূেুল্লহ 

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৪৪৪; নাসাঈ, হােীস নং ৫১২৮; আিু োউে, হােীস নং ৪১৭৫; 

আহমে: (২/২০৪) 
2 সহীহ মসুেম, হােীস নং ৪৪৩; নাসাঈ, হােীস নং ৫১৩৩; আহমে: (৬/৩৬৩) 
3 িুোমর ও মুসমেম। 
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সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম দেেদত দপদতন) প্রসদঙ্গ িদেন: অথবাৎ সুন্দর 
দপাোক, সুেমন্ধ, দসৌন্দযব চচবা ও দিপেবা। িস্তুত নিী যুদে নারীরা দির হত 
উেনা, কাপে ও দমািা চাের দপাঁমচদয়”। 
ইমাম ইিনুে িাওযী রহ. িদেন: “নারীদের উমচত যথাসম্ভি ঘর দথদক দির না 
হওয়া, যমেও দস মনদির িযাপাদর মনরাপে হয়, মকন্তু মানুদষরা তার দথদক 
মনরাপে নয়। যমে দির হওয়ার একান্ত প্রদয়ািন হয়, তাহদে স্বামীর অনুমমত 
মনদয় অপমরেন্ন দপাোদক দির হদি। আর োমে িায়ো মেদয় হাাঁিদি, প্রধান 
সেক ও িািার মেদয় হাাঁিদি না, কণ্ঠস্বর দযন দকউ না শুদন সতকব থাকদি, 
রাোর পাে মেদয় হাাঁিদি মােোন মেদয় নয়”।1 সমাপ্ত।  
৬. কাতাদর নারীর অিস্থান ও অনযানয মাসআো:  

নারী একা হদে পুরুষদের মপেদন একাই কাতার করদি। কারণ, আনাস 
রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
তাদের মনদয় সাোত পেদেন, মতমন িদেন: আমম এিং এক ইয়াতীম তার 
মপেদন োাঁোোম, আর িৃো আমাদের মপেদন োাঁমেদয়দে”।2 

তার দথদক আদরা িমণবত, আমাদের িামেদত আমম ও ইয়াতীম নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর মপেদন সাোত পদেমে, আর আমার মা উদম্ম সুোইম 
আমাদের মপেদন মেে”।3 
যমে উপমস্থত নারীদের সংেযা দিমে হয়, তাহদে তারা পুরুষদের মপেদন এক িা 

                                           
1 আহকামুন মনসা (পৃ. ৩৯) 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৩৭৩; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৬৫৮; মতরমমযী, হােীস নং ২৩৪; 

নাসাঈ, হােীস নং ৮০১; আিু োউে, হােীস নং ৬১২; আহমে: (৩/১৩১; মামেক, হােীস নং 
৩৬২; োদরমী, হােীস নং ১২৮৭ 

3 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৬৯৪; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৬৬০; মতরমমযী, হােীস নং ২৩৪; 
নাসাঈ, হােীস নং ৮০১; আিু োউে, হােীস নং ৬১২; মামেক, হােীস নং ৩৬২; োদরমী, 
হােীস নং ১২৮৭ 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
54 

একামধক কাতার কদর োাঁোদি। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
িাচ্চাদের সমু্মদে পুরুষদের োাঁে করাদতন, িাচ্চারা পুরুষদের মপেদন োাঁোত, 
আর নারীরা োাঁোত িাচ্চাদের মপেদন। এ িাতীয় হােীস ইমাম আহমে িণবনা 
কদরদেন। আিু হুরায়রা রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

  «آخرها، وخَ صفوف النساء آخرها، ورشها أوهلاخَ صفوف الرجال أوهلا، ورشها »
“পুরুষদের সদিবােম কাতার প্রথম কাতার, মনম্নমাদনর কাতার দেদষরিা, আর 
নারীদের সদিবােম কাতার দেদষরিা, মনম্নমাদনর কাতার শুরুরিা”।1 
এ েু’মি হােীস প্রমাণ কদর নারীরা পুরুষদের মপেদন কাতারিে োাঁোদি, 
তাদের মপেদন মিমেন্নভাদি সাোত পেদি না, দহাক দসিা ফরয সাোত অথিা 
তারািীদহর সাোত। 

ইমাম সাোদত ভুে করদে নারীরা তাদক সতকব করদি ডান হাদতর কমি 
মেদয় িাম হাদতর পৃষ্ঠদেদে থাপ্পে দমদর িা আঘাত কদর। কারণ, নিী 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেন: 

  «فليسبح الرجال، وُيصفق النساءإذا نابكم ِف الصَلة يشء »
“যেন সাোদত দতামাদের দকাদনা সমসযা হয়, তেন পুরুষরা দযন তাসিীহ িদে 
এিং নারীরা দযন তাসফীক কদর (হাতদক হাদতর উপর মাদর)”। সাোদত 
দকাদনা সমসযা হদে নারীদের িনয তাসফীক করা বিধ। সমসযার এক 
উোহরণ: ইমাদমর ভুে করা, কারণ নারীর েব্দ পুরুদষর িনয মফতনার কারণ 
হয়, তাই তাদক হাদত তাসফীক করার মনদেবে দেওয়া হদয়দে, কথা িোর নয়। 

ইমাম সাোম মফরাদে নারীরা দ্রুত মসমিে তযাে করদি, পুরুষরা িদস 
থাকদি, দযন পুরুষরা তাদের সাোত না পায়। কারণ, উদম্ম সাোমাহ িণবনা 

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৪৪০;  মতরমমযী, হােীস নং ২২৪; নাসাঈ, হােীস নং৮২০’ আিু 

োউে, হােীস নং ৬৭৮; ইিন মািাহ, হােীস নং ১০০০; আহমে: (২/৪৮৫); োদরমী, 
হােীস নং ১২৬৮ 
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কদরন,  
نَّ »

َ
ِ  رَُسولِ  َعْهدِ  ِِف  النَِّساءَ  أ  ُقْمنَ  الَمْكتُوَبِة، ِمنَ  َسلَّْمنَ  إَِذا ُكنَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  اّللَّ

ِ  رَُسوُل  َوَثبََت  ، َشاءَ  َما الرَِّجالِ  ِمنَ  َصىلَّ  َوَمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ  اّللَّ ُ ِ  رَُسوُل  قَامَ  فَإَِذا اّللَّ  اّللَّ
 .«الرَِّجاُل  قَامَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصىلَّ 

“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর যুদে ফরদযর সাোম দেদষ নারীরা 
োাঁমেদয় দযত আর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম ও দযসি পুরুষ 
তার সাদথ সাোত পদেদে িদস থাকত, যতেণ আল্লাহ চাইদতন। যেন 
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম উিদতন তারাও উিত।”1 
ইমাম যুহরী রহ. িদেন: “আল্লাহ ভাদো িাদনন, তদি আমরা তার কারণ 
মহদসদি মদন কমর নারীরা যাদত িামে চদে দযদত সেম হয়”।2 

আর ইমাম োওকানী তাাঁর নাইেুে আওোর গ্রদন্থ (২/৩২৬) িদেন, এ হােীস 
দথদক িুো যায়, ইমাদমর িনয মুোহাি হদে মুক্তােীদের অিস্থা দেয়াে রাো, 
অনযায় িা হারাদম পমতত হওয়ার সম্ভািনা থাকদে তা দথদক সািধানতা 
অিেম্বন করা, সদন্দহমূেক মকেু ঘিার সম্ভািনা থাকদে তা দথদক েূদর থাকা, 
ঘর দতা েূদরর কথা রাো-ঘাদিও নারী-পুরুদষর মদধয দমোদমো হওয়ার 
মিষয়মি অপেন্দনীয় মহদসদি মিদিচনা করা। 
ইমাম নাওয়াওয়ী তাাঁর আে-মািমূ‘ গ্রদন্থ (৩/৪৫৫) িদেন, আর মমহোরা 
িামাদত সাোত আোদয়র দেদত্র কদয়কমি মিষদয় পুরুষদের দথদক মভন্ন: 
এক. পুরুষদের মত িামাদত সাোত আোয় করা তাদের িনয গুরুেপূণব নয়।  
েুই. তাদের মমহো ইমাম তাদের মাে িরাির োাঁোদি (সামদন নয়) 
মতন. মমহো যমে একিন হয় তদি দস পুরুদষর মপেদন োাঁোদি, পুরুদষর পাদে 
নয়, যা পুরুদষর মিধান দথদক মভন্নতর।  

                                           
1 িুোরী, হােীস নং ৮৬৬  
2 সহীহ িুোরী, দেেুন: আে-োরহুে কািীর আোে মুকমন‘: (১/৪২২) 
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চার. যেন মমহোরা পুরুষদের সাদথ সাোত আোয় করদি তেন তাদের দেষ 
কাতার প্রথম কাতার দথদক উেম।’... দেষ। 
এ সি মকেু দথদক িানা দেে দয, নারী-পুরুষদের দমোদমো হারাম।       
৭. ঈদের সাোদত নারীদের দির হওয়ার মিধান: 
উদম্ম ‘আমতয়যাহ রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িমণবত, মতমন িদেন: 

أن خنرجهن ِف الفطر واألضىح: العواتق، واحليض،  صىل اهلل عليه وسلم أمرنا رسول اهلل»
ويشهدن اخلَ، ودعوة  -ويف لفظ: املصىل  -وذوات اخلدور، فأما احليض فيعزتلن الصَلة 

  «املسلمني
“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম আমাদেরদক মনদেবে কদরদেন, দযন 
আমরা ঈেুে মফতর ও ঈেুে আযহায় ঋতুমতী, যুিতী ও অমিিামহতা নারীদের 
দির কমর, তদি ঋতুমতী নারীরা সাোত দথদক মিরত থাকদি, অপর িণবনায় 
আদে: মুসল্লীদের দথদক েূদর থাকদি এিং কেযাণ ও মুসমেমদের দো‘আয় অংে 
গ্রহণ করদি”।1 
োওকানী রহ. িদেন: “এ হােীস ও এ িাতীয় অনযানয হােীস স্পষ্টভাদি প্রমাণ 
কদর দয, েুই ঈদের মেন নারীদের ঈেোহ যাওয়া বিধ, এদত কুমারী, মিধিা, 
যুিতী, িৃো, ঋতুমতী ও অনযদের মাদে দকাদনা পাথবকয দনই, তদি যমে দস যমে 
ইদ্দত পােনকারী হয় অথিা তার দির হওয়ায় দফতনার আেঙ্কা থাদক অথিা 
দকাদনা সমসযা হদে দির হদি না”।2 সমাপ্ত। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়া ‘মািমু‘ ফাতাওয়ায়’: (৬/৪৫৮ ও ৪৫৯) িদেন: 
“মুমমন নারীদের িো হদয়দে দয, িামা‘আত ও িুমআয় উপমস্থত হওয়া 
অদপো ঘদর সাোত পোই তাদের িনয অমধক উেম তদি ঈে িযতীত। ঈদে 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৫৬৯; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৮৯০; মতরমমযী, হােীস নং ৫৩৯; 

নাসাঈ, হােীস নং ১৫৫৮; আিু োউে, হােীস নং ১১৩৯; ইিন মািাহ, হােীস নং ১৩০৭; 
আহমে (৫/৮৪); োদরমী, হােীস নং ১৬০৯ 

2 নাইেুে আওতার: (৩/৩০৬) 
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তাদের উপমস্থমতর আদেে রদয়দে, কদয়কমি কারদণ, আল্লাহ ভাদো িাদনন: 
এক. ঈে িেদর মাত্র েু’িার, তাই তাদের উপমস্থমত গ্রহণদযােয পোন্তদর 
িুমু‘আ ও িামা‘আত এরূপ নয়। 
েুই. ঈদের সাোদতর দকাদনা মিকল্প দনই, পোন্তদর িুমু‘আ ও িামা‘আদতর 
মিকল্প আদে, কারণ ঘদর দিাহর আোয় করাই নারীর িনয িুমু‘আ আোয় 
করা। 
মতন. ঈদের সাোদতর িনয দির হওয়া মূেত আল্লাহর মযমকদরর িনয ময়োদন 
দির হওয়া, যা কদয়ক মিদিচনায় হদির সাদথ মমে রাদে। এ িনয হািীদের 
সাদথ মমে দরদে হদির দমৌসুদমই িে ঈে হয়। সমাপ্ত। 
োদফ‘ঈেণ িদেন: সাধারণ নারীরা যাদি, মিদেষ মযবাোর অমধকারী নারীরা 
যাদি না। 
ইমাম নাওয়াওয়ী ‘আে-মািমু’: (৫/১৩) গ্রদন্থ িদেন: োদফ‘ঈ ও তার সাথীেণ 
িদেদেন: সাধারণ নারীদের ঈদের সাোদত হামযর হওয়া মুোহাি, সম্ভ্রান্ত ও 
মিদেষ মযবাোর অমধকারী নারীদের সাোদত দির হওয়া মাকরূহ... অতঃপর 
িদেন: তারা যেন দির হদি মনম্নমাদনর কাপে পমরধান কদর দির হদি, 
আদিেনময়ী কাপে পমরধান কদর দির হদি না, তাদের িনয পামন িারা 
পমরেন্ন হওয়া মুোহাি, তদি সুেমন্ধ িযিহার করা মাকরূহ। এ মিধান িৃো ও 
তাদের নযায় নারীদের িনয যারা মিিাদহর ইো রাদে না, তদি যুিতী, সুন্দরী 
এিং মিিাদহর ইো রাদে এরূপ নারীদের উপমস্থত হওয়া মাকরূহ। কারণ, 
এদত তাদের ওপর ও তাদের িারা অনযদের মফতনার আেঙ্কা থাদক। যমে িো 
হয়, এ মিধান উমল্লমেত উদম্ম আমতয়যার হােীদসর মিপরীত, আমরা িেি: 
আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক সহীহ িুোরী ও মুসমেদম এদসদে, মতমন 
িদেদেন: “নারীরা যা করদে তা যমে নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
দেেদতন অিেযই তাদেরদক মনদষধ করদতন, দযরূপ িনু ইসরাঈদের নারীদের 
মনদষধ করা হদয়দে।” মিতীয়ত প্রথম যুদের তুেনায় িতবমান যুদে মফতনার 
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উপকরণ অদনক দিমে। আল্লাহ তা‘আো ভাদো িাদনন। সমাপ্ত 
আমম িমে: আমাদের যুদে মফতনা আদরা মারাত্মক। 
ইমাম ইিনুে িাওযী ‘আহকামুন মনসা’: (পৃ. ৩৮) গ্রদন্থ িদেন: আমরা িণবনা 
কদরমে দয, নারীদের দির হওয়া বিধ; মকন্তু যমে তাদের মনদিদের মকংিা 
তাদের িারা অনযদের মফতনার আেঙ্কা হয় তাহদে দির না হওয়াই উেম। 
কারণ, প্রথম যুদের নারীরা দযভাদি োমেত-পামেত হদয়দে দসভাদি এ যুদের 
নারীরা হয় মন, পুরুষদের অিস্থাও তনথিচ”। সমাপ্ত। অথবাৎ তারা অদনক 
তাকওয়ার ওপর প্রমতমষ্ঠত মেে। 
দহ মুসমেম দিান, এসি উেৃমত দথদক িান দয, ঈদের সাোদতর িনয দতামার 
দির হওয়া েরী‘আদতর েৃমষ্টদত বিধ, তদি েতব হদে পেবা ও সম্ভ্রমদক সংরেণ 
কদর এিং আল্লাহর বনকিয োভ, মুসমেমদের দো‘আয় অংে গ্রহণ ও ইসোদমর 
মনেেবনদক িুেন্দ করার ইোয়, তার উদদ্দেয কেদনা দসৌন্দযব চচবা ও মফতনার 
মুদোমুমে হওয়া নয়। 
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ষষ্ঠ পমরদেে 

িানাযা সংক্রান্ত নারীদের মিদেষ মিধান 
আল্লাহ তা‘আো প্রদতযক নফদসর িনযই মৃতুযদক অিধামরত কদর মেদয়দেন। 
স্থাময়ে একমাত্র তার মনদির িনযই সংরমেত। মতমন িদেন: 

هُ  َوَيبأَقى ﴿ ََلىلِ  ُذو َرّبَِ   وَجأ َرامِ  ٱۡلأ كأ ِ
 [ ٧٩: الرمحن] ﴾٢٧ َوٱۡلأ

“আর দথদক যাদি শুধু মহামমহম ও মহানুভি দতামার রদির দচহারা”। [সূরা 
আর-রহমান, আয়াত: ২৭]  
িনু আেদমর িানাযার সাদথ মকেু মিধান রদয়দে, যা িােিায়ন করা িীমিতদের 
ওপর িরুমর। তন্মদধয এোদন আমরা শুধু নারীদের সাদথ োস িরুমর কতক 
মিধান উদল্লে করি। 
১. মৃত নারীদক দোসে দেওয়ার োময়ে দকাদনা নারীর গ্রহণ করা ওয়ামিি: 
মৃত নারীদক দোসে নারীই মেদি, পুরুদষর পদে তাদক দোসে দেওয়া বিধ নয় 
স্বামী িযতীত, স্বামীর পদে স্ত্রীদক দোসে দেওয়া বিধ। অনুরূপ পুরুষদক 
দোসে করাদনার োময়ে পুরুষ গ্রহণ করদি, নারীর পদে তাদক দোসে দেওয়া 
বিধ নয় স্ত্রী িযতীত, স্ত্রীর পদে মনি স্বামীদক দোসে দেওয়া বিধ। কারণ, 
আেী রামেয়াল্লাহু ‘আনহু মনি স্ত্রী ফামতমা মিনদত মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লামদক দোসে মেদয়দেন, অনুরূপ আসমা মিনদত উমাইস মনি স্বামী আিু 
িকর রামেয়াল্লাহু ‘আনহুদক দোসে মেদয়দেন। 
২. নারীদের পাাঁচমি সাো কাপদে কাফন দেওয়া মুোহাি: 
ইযার, যা মেদয় তার মনম্নাংে আিৃত করা হয়। উেনা হদি মাথার উপর। িামা 
হদি তার েরীদরর উপর। আর েু’মি দেফাফা মেদয় তার পূণব েরীরদক দেদক 
দেওয়া হদি। কারণ, োয়ো সাকামফয়যাহ িণবনা কদরন: 

واكن أول ما  عند وفاتها،  صىل اهلل عليه وسلم كنت فيمن غسل أم لكثوم بنت رسول اهلل»
احلىق، ثم ادلرع، ثم اخلمار، ثم امللحفة، ثم أدرجت بعد ذلك ِف اثلوب   أعطانا رسول اهلل

  «اآلخر
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“উদম্ম কুেসুম মিনদত রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম মারা দেদে 
যারা তাদক দোসে দেয়, আমম তাদের একিন মেোম। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম আমাদেরদক প্রথম যা মেদয় মেদেন, তা মেে ইযার, 
অতঃপর িামা, অতঃপর উেনা, অতঃপর দেফাফা, অতঃপর এগুদোদক 
আদরকমি কাপে মেদয় আোমেত কদর দেই”।1 
ইমাম োওকানী রহ. িদেন: হােীস প্রমাণ কদর দয, নারীর কাফদনর িনয 
মিধান হদে ইযার, িামা, উেনা, চাের ও দেফাফা”।2 সমাপ্ত। 
৩. মৃত নারীর চুদের িযাপাদর করণীয়: 
নারীর চুে মতনমি দিণী কদর মপেদন দফদে রােদি। কারণ, উদম্ম ‘আমতয়যাহ 
নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর দমদয়র দোসদের িণবনা মেদয় িদেন: 

  «فضفرنا شعرها ثَلثة قرون، وألقيناه خلفها»

“আমরা তার চুেদক সমান মতনমি দিণী িামনদয় মপেদন দরদে মেদয়মে”।3 
৪. নারীদের িানাযার পশ্চাদত চোর মিধান: 
উদম্ম ‘আমতয়যাহ রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িমণবত, মতমন িদেন: 

  «نهينا عن اتباع اْلنائز، ولم يعزم علينا»

“আমাদেরদক িানাযার অনুসরণ করদত মনদষধ করা হদয়দে তদি কদিারভাদি 
মনদষধ করা হয় মন”।4 
হােীদসর িামহযক ভাষা নারীদের িনয িানাযার মপেদন চো হারাম িুোয়। আর 
উদম্ম ‘আমতয়যাহ-এর কথা “আমাদেরদক কদিারভাদি মনদষধ করা হয় মন” 

                                           
1 আিু োউে, হােীস নং ৩১৫৭; আহমে: (৬/৩৮০) 
2 নাইেুে আওতার: (৪/৪২) 
3 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১২০৪; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৯৩৯; মতরমমযী, হােীস নং ৯৯০; 

আিু োউে, হােীস নং ৩১৪৫; ইিন মািাহ, হােীস নং ১৪৫৯; আহমে: (৬/৪০৭) 
4 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১২১৯; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৯৩৮; আিু োউে, হােীস নং 

৩১৬৭; ইিন মািাহ, হােীস নং ১৫৭৭; আহমে: (৬/৪০৮) 
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সম্পদকব োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ িদেন: “মদন হয় তার উদদ্দেয, 
মনদষধ করার মিষয়মিদত তাকীে দেওয়া হয় মন”। এ কথা িানাযার অনুসরণ 
করা হারাম হওয়ার পমরপন্থী নয়। হয়দতা মতমন ধারণা কদরদে এ মনদষধাজ্ঞা 
হারাম নয়। এিা তার িুে, েেীে তার িুে নয়, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর কথাই েেীে”।1 
৫. নারীদের কির মযয়ারত করা হারাম:  
আিু হুরায়রা রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত: 

            «لعن زوارات القبور صىل اهلل عليه وسلم أن رسول اهلل»

“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম কির মযয়ারতকারীদের ওপর ো‘নত 
কদরদেন”।2 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ রহ. িদেন: “যমে নারীদক মযয়ারত করার 
সুদযাে দেওয়া হয়, দস অমস্থরতা, মিোপ ও মাতম শুরু করদি, কারণ তার 
মদধয রদয়দে েুিবেতা, অমধক অমস্থরতা ও কম বধযব। মিতীয়ত তার এসি কমব 
মৃত িযমক্তর িনয কদষ্টর কারণ। তৃতীয়ত তার দচহারা ও আওয়াি িারা 
পুরুষদের মফতনা হওয়ার সমূহ সম্ভািনা রদয়দে। অপর এক হােীদস এদসদে: 

  «فإنكن تفنت اليح وتؤذين امليت»

“কারণ দতামরা িীমিতদের মফতনায় দফে এিং মৃতদের কষ্ট োও”। 
অতএি নারীদের কির মযয়ারত দফতনার কারণ, যা তাদের ও পুরুষদের মাদে 
মকেু হারাম মিষয়দক িন্ম দেয়। এদত মযয়ারত করার মহকমতও সুমনমশ্চত নয়, 
কারণ মযয়ারদতর এমন দকাদনা সীমা মনধবারণ করা সম্ভি নয় যা এসি অপরাধ 
িন্ম মেদি না। আিার এক মযয়ারতদক অপর মযয়ারত দথদক পৃথক করাও 
সম্ভি নয় দয, একমি িাদয়য িেি। েরী‘আদতর একমি নীমত হদে যমে দকাদনা 

                                           
1 মািমুউে ফদতায়া: (২৪/৩৫৫) 
2 মতরমমযী, হােীস নং ১০৫৬; ইিন মািাহ ১৫৭৬; আহমে (২/৩৫৬) 
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মিধাদনর মহকমত দোপন হয় অথিা সচরাচর না হয়, তাহদে তার সম্ভািয 
মহকমদতর সাদথ হুকুম সমৃ্পক্ত হয়। অতএি, হারাম কদমবর পথ িন্ধ করার 
স্বাদথব মযয়ারত মনমষে করাই দশ্রয়। দযমন, দোপন দসৌন্দদযবর মেদক েৃমষ্ট দেওয়া 
হারাম। কারণ, দসিা মফতনার কারণ। অনুরূপ অপমরমচত নারীর সাদথ একান্ত 
মমেন ও তার মেদক েৃমষ্ট ইতযামে হারাম। নারীর মযয়ারদত এমন মকেু দনই যা 
এসি ফযাসাে দমাকাদিোয় সেম। কারণ, মযয়ারদত মৃত িযমক্তর িনয দো‘আ 
িযতীত মকেু দনই যা ঘদর িদসই সম্ভি”।1 সমাপ্ত। 
৬. মাতম করা হারাম: 
মাতম হদে মৃত িযমক্তর ওপর অমস্থরতা প্রকাে কদর উচ্চস্বদর মিোপ করা, 
কাপে মোঁদে দফো, োে থাপোদনা, চুে উমিদয় দফো, দচহারা কাদো করা ও 
োমচাদনা, বংসংসদক আহ্বান করা ইতযামে, যা আল্লাহর মসোন্ত ও তাকেীদরর 
ওপর অসন্তুমষ্ট ও অনধযবতা প্রমাণ কদর। এসি আচরণ হারাম ও কমিরা গুনাহ। 
সহীহ িুোরী ও মুসমেদম এদসদে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
িদেদেন: 

  «ليس منا من لطم اخلدود، وشق اْليوب، ودَع بدعوى اْلاهلية»

“দয োদে আঘাত কদর, কাপে মোঁদে দফদে ও িাদহেী পমরভাষায় মচল্লাফাল্লা 
কদর দস আমাদের অন্তভুবক্ত নয়”।2 সহীহ িুোরী ও মুসমেদম আদরা রদয়দে: 

  «بريء من الصالقة واحلالقة والشاقة صىل اهلل عليه وسلم أنه»

“নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম সামেকাহ, হামেকাহ ও োক্কাহ দথদক 
মিমুক্ত”।  
সামেকাহ: দস নারী, দয মুসীিদতর সময় উচ্চস্বদর আওয়াি কদর। হামেকাহ: দস 
নারী, দয মুসীিদতর সময় চুে মোঁদে দফদে। োক্কাহ: দস নারী, দয মুসীিদতর 
                                           
1 মািমুউে ফদতায়া: (২৪/৩৫৫, ৩৫৬) 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১২৩২; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১০৩; মতরমমযী, হােীস নং ৯৯৯; 

নাসাঈ, হােীস নং ১৮৬০; ইিন মািাহ, হােীস নং ১৫৮৪; আহমে (১/৪৬৫) 
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সময় কাপে মেদে দফদে। সহীহ মুসমেদম িমণবত,  
  «لعن انلاحئة واملستمعة صىل اهلل عليه وسلمأنه »

“নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম মাতমকারী ও মাতম শ্রিণকারীদক ো‘নত 
কদরদেন”।1 অথবাৎ দয দস্বোয় মাতম শুদন ও তা পেন্দ কদর। 
দহ মুসমেম দিান, মুসীিদতর সময় এসি হারাম কাি দথদক মিরত থাকা একান্ত 
িরুমর, তুমম বধযব ধারণ কর ও সাওয়াদির আো রাে, দযন মুসীিত দতামার 
পাদপর কাফফারা ও দনমক িৃমের কারণ হয়। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ء   َونَلَبألَُون ُكم﴿ َوأِف  ّمِنَ  بََِشأ ُوعِ  ٱۡلأ ص   َوٱۡلأ ىلِ  ّمِنَ  َوَنقأ َو مأ
َ نُفِس  ٱۡلأ

َ ِ  َوٱثل َمَرىِت   َوٱۡلأ  َوبَّشِ
ىِِبِينَ  ِينَ  ١٥٥ ٱلص  ٓ  ٱَّل  َصىَبتأُهم إَِذا

َ
ِصيَبة   أ ِ  إِن ا قَالُٓوا   مُّ ٓ  ّلِل  َلَٰٓئَِ   ١٥٦ َرىِجُعونَ  إَِّلأهِ  ِإَون ا و 

ُ
 َعلَيأِهمأ  أ

ىت   ّبِِهمأ  ّمِن َصلََو َة    ر  َلَٰٓئَِ   َورَۡحأ و 
ُ
َتُدونَ  ُهمُ  َوأ أُمهأ  [  ٣٨٩  ،٣٨٨: اْلقرة] ﴾١٥٧ ٱل

“আর আমরা অিেযই দতামাদেরদক পরীো করি মকেু ভয়, েুধা এিং িান-
মাে ও ফে-ফোমের স্বল্পতার মাধযদম। আর তুমম বধযবেীেদের সুসংিাে োও। 
যারা, তাদেরদক যেন মিপে আক্রান্ত কদর তেন িদে, মনশ্চয় আমরা আল্লাহর 
িনয এিং মনশ্চয় আমরা তার মেদক প্রতযািতবনকারী। তাদের ওপরই রদয়দে 
তাদের রদির পে দথদক মােমফরাত ও রহমত এিং তারাই মহোয়াত প্রাপ্ত”। 

[সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭] 
হযাাঁ, দতামার িনয কাাঁো বিধ যমে মাতম, হারাম কমব এিং আল্লাহর ফয়সাো ও 
কুেরদতর ওপর অসন্তুমষ্ট প্রকাে না হয়। কারণ, ক্রন্দন মৃত িযমক্তর প্রমত 
রহমত ও অন্তদর নম্রতার আোমত। মিতীয়ত এিাদক প্রমতহত করাও সম্ভি 
নয়, তাই ক্রন্দন করা বিধ, িরং মুোহাি। আল্লাহই সাহাযযকারী। 

 
 

  

                                           
1 আিু োউে, হােীস নং ৩১২৮; আহমে: (৩/৬৫) 
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সপ্তম পমরদেে 

মসয়াম সংক্রান্ত নারীদের মিধান 
রমযান মাদসর মসয়াম প্রদতযক মুসমেম নারী ও পুরুদষর ওপর ফরয। মসয়াম 
ইসোদমর একমি রুকন ও মহান এক েম্ভ। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعَليأُكمُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا   ٱَّل  ِينَ  ََعَ  ُكتَِب  َكَما ٱلّصِ  لََعل ُكمأ  َقبألُِكمأ  ِمن ٱَّل 

 [  ٣٥١: اْلقرة] ﴾١٨٣ َتت ُقونَ 
“দহ মুমমনেণ, দতামাদের ওপর মসয়াম ফরয করা হদয়দে, দযভাদি ফরয করা 
হদয়মেে দতামাদের পূিবিতবীদের ওপর, যাদত দতামরা তাকওয়া অিেম্বন কর”। 
[সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ১৮৩] 
এোদন  অথব ফরয করা হদয়দে। মকদোরীর মাদে সাোিক হওয়ার দকাদনা  ُكتَِب 

একমি মনেেবন স্পষ্ট হদে ফরয মিধান পােন করার িয়দস উপনীত হয়, তেন 
দথদক দস ফরয মসয়াম রাো শুরু করদি। সািােক হওয়ার একমি মনেেবন ঋতু 
িা হাদয়য। ঋতু কেদনা নয় িেদর শুরু হয়; মকন্তু কতক মকদোরী মিধান না 
িানার কারদণ মসয়াম রাদে না, তার ধারণা দস দোি। পমরিারও তাদক মসয়াম 
রাোর মনদেবে কদর না, ইসোদমর একমি রুকদনর দেদত্র এমি িে ধরদণর 
োফেমত। এরূপ যার দেদত্র ঘদিদে তাদক অিেযই ঋতু তথা হাদয়দযর শুরু 
দথদক মসয়াম কাযা করদত হদি, যমেও অদনক েীঘব হয়, কারণ তার মিম্মায় 
মসয়াম িামক রদয়দে।1 
কার ওপর রমযান ওয়ামিি? 
রমযান মাস প্রদিে করদে সাোিক, সুস্থ ও মনিাসস্থদে অিস্থানকারী প্রদতযক 
মুসমেম নারী ও পুরুদষর ওপর মসয়াম রাো ওয়ামিি হয়। দকউ যমে রমযাদনর 
মাদে অসুস্থ হয় অথিা মুসামফর হয়, দস পানাহার করদি এিং তার সংেযা 
দমাতাদিক অনয সময় কাযা করদি। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

                                           
1 কাযা করার সাদথ প্রদতযক মেদনর মিমনমদয় মমসমকনদক আধা সা োিার মেদি। 
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رَ  ِمنُكمُ  َشِهدَ  َفَمن﴿ هأ ُه   ٱلش  وأ  َمرِيًضا ََكنَ  َوَمن فَلأَيُصمأ
َ
ى  أ ة   َسَفر   ََعَ ي ام   ّمِنأ  فَعِد 

َ
َخَر   أ

ُ
 ﴾أ

 [  ٣٥٨: اْلقرة]
“সুতরাং দতামাদের মাদে দয মাসমিদত উপমস্থত হদি দস দযন তাদত মসয়াম 
পােন কদর। আর দয অসুস্থ হদি অথিা সফদর থাকদি তদি অনযানয মেিদস 
সংেযা পূরণ করদি”। [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ১৮৫]  
অনুরূপ যার মনকি রমযান উপমস্থত হয় এমন অিস্থায় দয, দস িরাগ্রে, মসয়াম 
রােদত সেম নয় অথিা স্থায়ীভাদি অসুস্থ যা দকাদনা সময় দসদর উিার দকাদনা 
সম্ভািনা দনই, দহাক দস নারী মকংিা পুরুষ পানাহার করদি এিং প্রদতযক 
মেদনর পমরিদতব একিন মমসকীনদক আধা সা1 দেেীয় োিার মেদি। আল্লাহ 
তা‘আো িদেন: 

ِينَ  َوََعَ ﴿ يَة   يُِطيُقونَُهۥ ٱَّل  ِكي    َطَعامُ  فِدأ  [  ٣٥٤: اْلقرة] ﴾ِمسأ
“আর যাদের িনয তা কষ্টকর হদি, তাদের কতবিয মফমেয়া -একিন েমরদ্রদক 
োিার প্রোন করা”। [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ১৮৪]  
আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস িদেন, এ মিধান এমন িুদোর িনয যার সুস্থ হদয় 
উিার সম্ভািনা দনই। এ কথা ইমাম িুোরী িণবনা কদরদেন। অনুরূপ যার দরাে 
দথদক দসদর উিার সম্ভািনা দনই দসও িুদোর মত, তাদের ওপর কাযা দনই 
দযদহতু তাদের পদে কাযা সম্ভিও নয়। 
মিদেষ মকেু অপারেতার কারদণ রমযাদন নারীর পানাহার করা বিধ: 
নারীর মকেু অপারেতা রদয়দে, দয কারদণ রমযাদন পানাহার করা তার পদে 
বিধ, তদি দেদে দেওয়া মসয়ামগুদো পদর কাযা করদি অিেযই। 
নারীর অপারেতাগুদো মনম্নরূপ: 

                                           
1 এক সা‘ এর সমিক পমরমাণ হদে, েুই মুদ্দ। এক মুদ্দ হদে, স্বাভামিক মানুদষর েু’ হাদতর 

দক্রাে পমরমান। সাধারণত েম হদে তা ২ দকমি ৪০ গ্রাম হয়। দস মহদসদি আধা সা‘ হদে, 
এক দকমি মিে গ্রাম।  
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১. হাদয়য ও মনফাস: হাদয়য ও মনফাদসর সময় মসয়াম রাো হারাম, পদর তা 
কাযা করা ওয়ামিি। কারণ, আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িুোরী ও 
মুসমেম িণবনা কদরন: 

  «كنا نؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصَلة»
“আমাদেরদক মসয়াদমর কাযা করার মনদেবে দেওয়া হত, মকন্তু সাোদতর কাযা 
করার মনদেবে দেওয়া হত না”।1  
এর কারণ, একো িননক নারী আদয়োদক প্রশ্ন কদরন: ঋতুমতী নারীরা মসয়াম 
কাযা করদি, মকন্তু সাোত কাযা করদি না কারণ কী? উেদর মতমন িদেন: 
এসি মিষয় অহী মনভবর, এদত অহীর অনুসরণ করাই মূে কথা। 
ঋতু অিস্থায় মসয়াম তযাে করার মহকমত:  
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ রহ. ‘মািমুউে ফদতায়ায়’: (২৫/২৫১) 
িদেন: “ঋতুদত দয রক্ত মনেবত হয় দসিা এক প্রকার রক্তেরণ, যা তার 
স্বাভামিক সুস্থতার মিপরীত। ঋতুমতী নারী স্বাভামিক অিস্থায় মসয়াম রােদত 
সেম যেন তার রক্ত মনেবত হয় না। অতএি, ঋতুমতী নারী যমে স্বাভামিক 
অিস্থায় মসয়াম রাদে যেন তার েরীর দথদক েমক্তোেী উপাোন (রক্ত) দির 
হওয়া িন্ধ থাদক তার মসয়ামিা স্বাভামিক হয়। পোন্তদর যমে ঋতু অিস্থায় 
মসয়াম রাদে যেন তার দথদক েরীদরর মনযবাস রক্ত দির হয়, যা েরীরদক েয় 
ও েুিবে কদর, তেন তার মসয়ামও হদি অস্বাভামিক (েুিবে)। এ িনয নারীদের 
ঋতু দেদষ মসয়াম কাযা করার মনদেবে প্রোন করা হদয়দে। সমাপ্ত। 
২. েভব ও েুগ্ধপান: েভব ও েুগ্ধপান করাদনা অিস্থায় মসয়াম িারা যমে নারী 
অথিা সন্তান অথিা তারা উভদয় েমতগ্রে হয়, তাহদে েভব ও েুগ্ধপান করাদনা 
অিস্থায় পানাহার করদি। অতঃপর দয েমতর আেঙ্কায় পানাহার কদরদে দসিা 
                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৩১৫; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৩৩৫; মতরমমযী, হােীস নং ১৩০; 

নাসাঈ, হােীস নং ২৩১৮; আিু োউে, হােীস নং ২৬২; ইিন মািাহ, হােীস নং ৬৩১; 
আহমে (৬/২৩২); োদরমী, হােীস নং ৯৮৬ 
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যমে িাচ্চা সংমিষ্ট হয়, মাদয়র সাদথ সমৃ্পক্ত না হয়, তাহদে পানাহার করা 
মেদনর কাযা করদি এিং প্রদতযক মেদনর দমাকামিোয় একিন মমসমকনদক 
োিার মেদি। আর যমে েমত নারীর সাদথ সংমিষ্ট হয়, তাহদে শুধু তার কাযা 
করদে যদথষ্ট হদি। কারণ, েভবিতী ও েুগ্ধোনকারী উভয় আল্লাহর িাণীর 
অন্তভুবক্ত। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ِينَ  َوََعَ ﴿ يَة   يُِطيُقونَُهۥ ٱَّل  ِكي    َطَعامُ  فِدأ  [  ٣٥٤: اْلقرة] ﴾ِمسأ
“আর যাদের িনয তা কষ্টকর হদি, তাদের কতবিয মফমেয়া -একিন েমরদ্রদক 
োিার প্রোন করা”। [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ১৮৪] 
হাদফয ইিন কামসর রহ. স্বীয় তাফসীর: (১/৩৭৯) গ্রদন্থ িদেন: “আয়াদতর 
অদথব েভবিতী ও েুগ্ধোনকারী অন্তভুবক্ত হয়, যমে তারা তাদের মনদির নফদসর 
অথিা সন্তাদনর ওপর আেঙ্কা কদর”। সমাপ্ত। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ রহ. িদেন: যমে েভবিতী তার িাচ্চার ওপর 
আেঙ্কা কদর, তাহদে পানাহার করদি ও প্রদতযক মেদনর কাযা করদি এিং 
প্রদতযক মেদনর দমাকাদিোয় মমসকীনদক এক রতে1 রুমি মেদি”।2 সমাপ্ত। 
কদয়কমি জ্ঞাতিয: 
১. মুোহাযাহ নারী: দয নারীর হাদয়য িযতীত দকাদনা কারদণ রক্ত মনেবত হয়, 
যার আদোচনা আমরা পূদিব কদরমে, তার উপর মসয়াম রাো িরুমর। ইদেহাযার 
কারদণ পানাহার করা তার পদে বিধ নয়। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ রহ. ঋতুমতী নারীর পানাহার করার 
আদোচনা দেদষ িদেন: ইদেহাযা এর মিপরীত, কারণ ইদেহাযা েীঘব সময়দক 
মঘদর থাদক, তার এমন দকাদনা সময় দনই দযোদন তাদক মসয়াদমর মনদেবে 
দেওয়া হদি। আিার ইদেহাযাহ দথদক তার িাচারও উপায় দনই। ইদেহাযার 

                                           
1 এোদন রতে িদে সম্ভিত: অধব সা িুোদনা হদয়দে। যা পূদিব িমণবত হদয়দে। [সম্পােক] 
2 আে-মািমু: (২৫/৩১৮) 
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রক্ত হদে সামানয িমম, আঘাদতর কারদণ িা পায়োনার রাো মেদয় রক্ত দির 
হওয়া ও স্বপ্ন দোষ ইতযামের মত, যার দকাদনা মনমেবষ্ট সময় দনই, যার দথদক 
মনরাপে থাকা অসম্ভি। অতএি, এগুদো হাদয়দযর রদক্তর নযায় মসয়াদমর পদথ 
িাাঁধা নয়”।1 সমাপ্ত। 
২. ঋতুমতী, েভবিতী ও েুগ্ধোনকারী নারী যমে পানাহার কদর, তাহদে তাদের 
ওপর ফরয হদে, দয রমযাদন পানাহার কদরদে তার পর দথদক আোমী 
রমযাদনর আদে কাযা করা, তদি দ্রুত কাযা করা মুোহাি। যমে দয পমরমাণ 
তার ওপর কাযা ফরয, পরিতবী রমযান আসার দস ক’মি মেন িামক থাদক, 
তাহদে এ মেনগুদোদত তার কাযা করা ফরয, দযন মপেদনর রমযাদনর কাযা 
থাকািস্থায় তার ওপর নতুন রমযান আেমন না কদর। যমে দপেদনর রমযাদনর 
কাযা না কদর, এভাদিই পরিতবী রমযান এদস যায়, মিেম্ব করার দকাদনা 
কারণও দনই, তাহদে তার ওপর কাযা করা ও প্রদতযক মেদনর মিমনমদয় 
মমসকীনদক োিার দেওয়া ফরয, আর যমে তার পশ্চাদত সঙ্গত কারণ থাদক 
তাহদে শুধু কাযা করা ওয়ামিি। অনুরূপভাদি যার ওপর কাযা মেে দরাে 
অথিা সফদরর কারদণ, তার হুকুমও ঋতুমতী নারীর মদতা উপদরাক্ত িযােযাসহ। 
৩. স্বামীর উপমস্থত থাকািস্থায় নারীর নফে মসয়াম রাো িাদয়য নয়। কারণ, 
ইমাম িুোরী ও মুসমেম প্রমুেেণ আিু হুরায়রা রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িণবনা 
কদরন, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

 «ال يل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه»
“দকাদনা নারীর পদে িাদয়য নয় স্বামীর উপমস্থমতদত মসয়াম রাো তার অনুমমত 
িযতীত”।2 আহমে ও আিু োউদের কতক িণবনায় আদে, তদি রমযান িযতীত।  
অিেয যমে স্বামী নফে মসয়াম রাোর অনুমমত দেয় অথিা তার স্বামী উপমস্থত 

                                           
1 মািমুউে ফাদতায়া: (২৫/২৫১) 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৪৮৯৯; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১০২৬; আহমে (২/৩১৬) 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
69 

না থাদক অথিা তার স্বামীই দনই, তার পদে নফে মসয়াম রাো মুোহাি। 

মিদেষভাদি দয মেনগুদোদক মসয়াম রাো মুোহাি, দযমন দসামিার, 
িৃহস্পমতিার ও প্রদতযক মাদস মতনমি মসয়াম, োওয়াে মাদসর েয় মসয়াম, মিে 
হি মাদসর েে মেদনর মসয়াম, আরাফার মসয়াম এিং আশুরার মেন মসয়াম 
রাো আদে িা পদর একমেন মমমেদয়। হযাাঁ, রমযাদনর কাযা মযম্মাোমরদত 
থাকািস্থায় যতেণ না ফরয সাওম পােন দেষ করদে ততেণ নফে মসয়াম 
রাো যথাযথ নয়। আল্লাহ ভাদো িাদনন। 
৪. ঋতুমতী নারী যমে রমযান মাদস মেদনর মধযিতবী সময় পাক হয়, তাহদে দস 
অিমেষ্ট মেন মিরত থাকদি এিং পরিতবীদত কাযা করদি। সমদয়র প্রমত সম্মান 
িামনদয় অিমেষ্ট মেন তার মিরত থাকা আিেযক। 
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অষ্টম পমরদেে 
হি ও উমরায় নারীর মিদেষ মিধান 

প্রমত িের আল্লাহর সম্মামনত ঘর িায়তুল্লার হি করা পুদরা উম্মদতর ওপর 
ওয়ামিি মকফায়া, অথবাৎ সিার ওপর ওয়ামিি, তদি কতক সংেযক আোয় 
করদে িামকদের দথদক আোয় হদয় যায়। দযসি মুসমেদমর মাদে হদির সকে 
েতব মিেযমান, তাদের ওপর িীিদন একিার হি করা ফরয, তার অমতমরক্ত 
হি নফে। হি ইসোদমর এক গুরুেপূণব রুকন। নারীর িনয হি মিহাে 
সমতুেয। আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িমণবত, মতমন িদেন: 

 «؟ قال: نعم، عليهن جهاد ال قتال فيه: احلج والعمرة يا رسول اهلل، هل ىلع النساء جهاد»
“দহ আল্লাহর রাসূে, নারীদের ওপর মক মিহাে আদে? মতমন িেদেন: হযাাঁ, 
তাদের ওপর এমন মিহাে আদে দযোদন মারামামর দনই: (অথবাৎ) হি ও 
উমরাহ”।1 আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক ইমাম িুোরী আদরা িণবনা কদরন, 
মতমন িদেদেন: 

 « ؟ قال: لكن أفضل اْلهاد حج مربور يا رسول اهلل، نرى اْلهاد أفضل العمل، أفَل جناهد»
“দহ আল্লাহর রাসূে, আমরা মিহােদক সদিবােম আমে মদন কমর, আমরা মক 
মিহাে করি না? মতমন িদেন: দতামাদের িনয সদিবােম মিহাে মািরুর হি”।2 

                                           
1 ইিন মািাহ: (৩৯০১), আহমে: (৬/১৬৫) 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৪৪৮), নাসাঈ, হােীস নং২৬২৮) 
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হি সংক্রান্ত নারীর মিদেষ মিধান 

১. মুহমরম: 
হদি নারী-পুরুষ সিার িনয মকেু মিধান রদয়দে সাধারণ, দযোদন দকাদনা 
মভন্নতা দনই, সমানভাদি সিার িনযই তা প্রদযািয, দযমন ইসোম, মিদিক, 
স্বাধীনতা, সািােক ও অথবননমতক সামথবয।  
তদি নারীর িনয অমতমরক্ত েতব হদে মাহরাম থাকা, যার সাদথ দস হদির 
সফর করদি। মাহরাম দযমন স্বামী অথিা রদক্তর সম্পদকবর কারদণ নারীর 
ওপর মচর মেন হারাম এমন পুরুষ, দযমন িািা, সন্তান ও ভাই। অথিা রক্ত-
সম্পকব িযতীত মাহরাম, দযমন েুধ ভাই অথিা মাদয়র (পূিবিতবী িা পরিতবী) 
স্বামী অথিা স্বামীর (অপর স্ত্রীর) দেদে। 
মাহরাম েতব হওয়ার েেীে: ইিন আব্বাস রামেয়াল্লাহু ‘আনহুমা িণবনা কদরন, 
মতমন নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লামদক েুৎিায় িেদত দোদনন: 

فقام رجل فقال: ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم، وال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم، »
يا رسول اهلل إن امرأيت خرجت حاجة، ونين اكتتبت ِف غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج 

  «مع امرأتك
“মাহরাম িযতীত দকাদনা নারী পুরুদষর সাদথ একাদন্ত থাকদি না, অনুরূপ 
মাহরাম িযতীত নারী সফর করদি না। এক িযমক্ত োাঁমেদয় িেে, দহ আল্লাহর 
রাসূে, আমার স্ত্রী হদির উদদ্দদেয দির হদয়দে, আর আমমও অমুক অমুক যুদে 
নাম মেমেদয়মে। মতমন িেদেন: যাও, দতামার স্ত্রীর সাদথ হি কর”।1 ইিন 
ওমর রামেয়াল্লাহু ‘আনহুমা দথদক িমণবত, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

  «ال تسافر املرأة ثَلثا، إال معها ذو حمرم»

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৭৬৩; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৩৪১; ইিন মািাহ, হােীস নং 

২৯০০; আহমে (১/২২২) 
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“দকাদনা নারী মাহরাম িযতীত মতন মেন সফর করদি না”।1  
এ িাতীয় অথব প্রোনকারী অদনক হােীস রদয়দে, যা নারীদক হি ও অনযানয 
প্রদয়ািদন একাকী সফর দথদক মনদষধ কদর। কারণ, নারী েুিবে, সফদর দস 
এমন সমসযা ও কদষ্টর সমু্মেীন হয়, যা পুরুষ িযতীত দকউ সমাধান করদত 
পাদর না। মিতীয়ত নারী ফামসক পুরুষদের োেসার িস্তু, অতএি তার িনয 
অিেযই মাহরাম িরুমর, দয তাদক সুরো মেদি ও তাদের কষ্ট দথদক তাদক 
মনরাপে রােদি। 
নারীর হদির মাহরামদক অিেযই সািােক, মুসমেম ও মিদিকী হওয়া িরুমর। 
কারণ, মাহরাম মহদসদি কাদফর মিশ্বাসদযােয নয়, যমে তার মাহরাম দযাোে না 
হয়, কাউদক প্রমতমনমধ করদি, দয তার পদে হি করদি। 
২. স্ত্রীর হি যমে নফে হয় স্বামীর অনুমমত প্রদয়ািন: 
স্ত্রী নফে হি করদত চাইদে স্বামীর অনুমমত প্রদয়ািন। কারণ, স্ত্রী নফে হদি 
দির হদে তার ওপর স্বামীর দয হক রদয়দে তা মিনষ্ট হয়। ইিন কুোমাহ রহ. 
‘আে-মুেমন’: (৩/২৪০) গ্রদন্থ িদেন: “স্ত্রীদক নফে হি দথদক মনদষধ করার 
অমধকার স্বামীর রদয়দে। ইিনুে মুনমযর িদেন: দযসি আদেদমর ইেম আমার 
মনকি রদয়দে, তারা সিাই একমত দয স্ত্রীদক নফে হি দথদক িারণ করার 
ইেমতয়ার স্বামীর রদয়দে, তার কারণ স্বামীর হক তার ওপর ওয়ামিি, অতএি 
নফে ইিােদতর িনয ওয়ামিি নষ্ট করার সুদযাে স্ত্রীর দনই, দযমন মমনি ও 
দোোদমর পরস্পর হক”। সমাপ্ত। 
৩. নারীর পদে কাদরা প্রমতমনমধ হদয় হি ও উমরা করা েুরে: 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ  রহ. ‘মািমুউে ফদতায়ায়’: (২৬/১৩) িদেন: 
“আদেমদের ঐকযমদতয নারীর িনয বিধ অপর নারীর পে দথদক হি করা, 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১০৩৬; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৩৩৮; আিু োউে, হােীস নং 

১৭২৭; আহমে: (২/১৯) 
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দহাক দস তার দমদয় অথিা অনয দকউ। অনুরূপ চার ইমাম ও িমহুর 
আদেমদের মনকি পুরুদষর পে দথদকও নারীর হি করা বিধ, দযমন নিী 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম োসআমময়াহ নারীদক তার িািার পে দথদক 
হি করার মনদেবে মেদয়দেন, যেন দস িদেমেে: 

يا رسول اهلل إن فريضة اهلل ِف احلج ىلع عباده أدركت أيب وهو شيخ كبَ، فأمرها »
   .«أن حتج عن أبيها، مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها صىل اهلل عليه وسلم انليب

“দহ আল্লাহর রাসূে, িান্দার ওপর আল্লাহর ফরি মিধান হি আমার িািাদক 
িাধবকয অিস্থায় দপদয়দে, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম তাদক তার িািার 
পে দথদক হি করার মনদেবে দেন, যমেও নারীর তুেনায় পুরুদষর ইহরাম 
অমধক পমরপূণব”।1 সমাপ্ত। 
৪. হদির সফদর নারীর ঋতু িা মনফাস হদে সফর অিযাহত রােদি: 
ইহরাদমর সময় যমে নারীর ঋতু িা মনফাস হয়, অনযানয পমিত্র নারীর মদতা 
দসও ইহরাম িাাঁধদি। কারণ, ইহরাদমর িনয পমিত্রতা েতব নয়। ইিন কুোমাহ 
রহ. ‘আে-মুেমন’: (৩/২৯৩ ও ২৯৪) গ্রদন্থ িদেন: ইহরাদমর সময় নারীর 
দোসে করার মিধান রদয়দে, দযমন রদয়দে পুরুদষর। ইহরাম হদির অংে, 
তাই হাদয়য ও মনফাদসর নারীদের দেদত্র দোসে দিমে  গুরুেপূণব, দযদহতু 
তাদের িযাপাদর হােীস রদয়দে, িামির রামেয়াল্লাহু ‘আনহু িদেন: 

حىت أتينا ذا احلليفة فودلت أسماء بنت عميس حممد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسول »
   «؟ قال: اغتسيل، واستثفري بثوب، وأحريم كيف أصنع صىل اهلل عليه وسلم اهلل

“আমরা যেন যুে হুোইফা আমস তেন আসমা মিনদত উমাইস মুহাম্মাে ইিন 
আিু িকরদক প্রসি কদরন। মতমন নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর মনকি 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৪৪২; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৩৩৪; মতরমমযী, হােীস নং ৯২৮; 

আিু োউে, হােীস নং ১৮০৯; ইিন মািাহ, হােীস নং ২৯০৯; আহমে: (১/২১৩); োদরমী, 
হােীস নং ১৮৩৩ 
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িানদত দচদয় দপ্ররণ করে, কীভাদি করদি? মতমন িেদেন: দোসে কর, একমি 
কাপে দপাঁমচদয় নাও ও ইহরাম িাাঁধ”।1 
ইিন আব্বাস রামেয়াল্লাহু ‘আনহুমা দথদক িমণবত, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

َ الطواف باْليت»   «انلفساء واحلائض إذا أتيا ىلع الوقت يرمان ويقضيان املناسك لكها غ
“মনফাস ও ঋতুমতী নারী মমকাদত দপৌঁদে ইহরাম িাাঁধদি ও হদির সকে 
ইিােত আঞ্জাম মেদি শুধু তাওয়াফ িযতীত”।2  
নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম আদয়োদক হাদয়য অিস্থায় হদির 
তােমিয়ার িনয দোসে করার মনদেবে মেদয়দেন”। সমাপ্ত। 
ঋতুমতী ও মনফাদসর নারীর ইহরাদমর পূদিব দোসে করার মহকমত পমিত্রতা 
অিবন করা, েুেবন্ধ েূর করা দযন মানুষ িদো হদে তার দথদক কষ্ট না পায়। 
যমে ইহরাম অিস্থায় তাদের হাদয়য ও মনফাস শুরু হয়, তিুও দোসে করদি 
নাপাক হােকা করার িনয, তাদের ইহরাদমর দকাদনা সমসযা হদি না। তারা 
ইহরাম অিস্থায় থাকদি ও দোসে করদি। অতঃপর ‘আরাফার মেন চদে 
আসার পরও যমে পমিত্র না হয়, তাহদে যমে উমরা দেদষ হি করার ইোয় 
ইহরাম দিাঁদধ থাদক, এেন হদির ইহরাম িাাঁধদি এিং হিদক উমরার সাদথ 
মমমেদয় ঋতুমতী ও মনফাসী উভয় কামরন হদয় যাদি অথবাৎ মকরান হি 
আোয়কারী হদি। 
এ মাস’আোর েেীে: আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতুমতী হন, তার পূদিব 
মতমন উমরার ইহরাম দিাঁদধমেদেন, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম তার 
মনকি দেদে তাদক কাাঁেদত দেদেন, মতমন িদেন: তুমম কাাঁে দকন, হয়দতা 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৬৯৩; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১২১৮; নাসাঈ, হােীস নং ২৭৬১; 

আিু োউে, হােীস নং ১৯০৫; ইিন মািাহ, হােীস নং ৩০৭৪; আহমে: (৩/৩২১); োদরমী, 
হােীস নং ১৮৫০ 

2 আিু োউে, হােীস নং ১৭৪৪ 
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দতামার ঋতু শুরু হদয়দে? দস িেে: হযাাঁ, মতমন িেদেন: এিা এমন এক িস্তু, 
যা আল্লাহ আেদমর দমদয়দের ওপর অিধামরত কদর মেদয়দেন। হািীেণ যা 
কদর তুমমও তাই কর, তদি তাওয়াফ কদরা না”।1  
িামির রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত হােীদস এদসদে: 

؟ قالت: شأين  ىلع َعئشة فوجدها تبيك، فقال: ما شأنك صىل اهلل عليه وسلم انليبثم دخل »
أين قد حضت، وقد حل انلاس ولم أحلل ولم أطف باْليت، وانلاس يذهبون إىل احلج اآلن، 
فقال: إن هذا أمر قد كتبه اهلل ىلع بنات آدم، فاغتسيل، ثم أهيل ففعلت ووقفت املواقف 

فت بالكعبة وبالصفا واملروة، ثم قال: قد حللت من حجك لكها، حىت إذا طهرت طا
  «وعمرتك مجيعا

“অতঃপর নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম আদয়োর মনকি এদস তাদক 
কাাঁেদত দেদেন। মতমন িেদেন: দতামার কী হদয়দে? দস িেে: আমার অিস্থা, 
আমম ঋতুমতী হদয় দেমে, অথচ মানুদষরা হাোে হদয় দেদে আমম এেদনা 
হাোে হয় মন এিং তওয়াফও কমর মন, মানুদষরা এেন হদি যাদে। মতমন 
িেদেন: এিা এমন িস্তু, যা আল্লাহ আেদমর দমদয়দের ওপর অিধামরত কদর 
মেদয়দেন। অতএি, তুমম দোসে কর, অতঃপর তােমিয়াহ পাি কর। মতমন তাই 
করদেন এিং হদির প্রদতযক স্থাদন অিস্থান করদেন, যেন পমিত্র হদেন তেন 
কা‘িা ও সাফা-মারওয়া প্রেমেণ করদেন। অতঃপর নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম তাদক িেদেন: তুমম দতামার হি ও উমরা উভয়িা দথদক পমিত্র 
হদয় দেদো”।2 
আল্লামা ইিনুে কাইময়যম ‘তাহযীিুস সুনান’: (২/৩০৩) গ্রদন্থ িদেন: সহীহ ও 
স্পষ্ট অথব প্রোনকারী হােীস দথদক প্রমামণত দয, আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা 
                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ২৯৯; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১২১১; নাসাঈ, হােীস নং ২৭৬৩; 

আিু োউে, হােীস নং ১৭৮২; ইিন মািাহ, হােীস নং ২৯৬৩; আহমে: (৬/২৭৩) 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৬৯৩; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১২১৩; নাসাঈ, হােীস নং ২৭৬৩; 

আিু োউে, হােীস নং ১৭৮৫; ইিন মািাহ, হােীস নং ৩০৭৪ 
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প্রথম উমরার ইহরাম িাাঁদধন, অতঃপর যেন মতমন ঋতুমতী হন নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম তাদক হদির ইহরাম িাাঁধার মনদেবে দেন, এভাদি মতমন 
কামরন হন, (অথবাৎ দকরান হি আোয়কারী)। এ িনয নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম তাদক িদেদেন: “হি ও উমরার িনয দতামার (একিার) কািার 
তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া প্রেমেণ করাই যদথষ্ট”।1 সমাপ্ত। 
৫. ইহরাদমর সময় নারীর করণীয়: 
ইহরাদমর সময় পুরুষরা যা কদর নারীরাও তাই করদি, দযমন দোসে করা, চুে 
ও নে কাাঁিা এিং েুেবন্ধ েূর কদর পমরেন্ন হওয়া, দযন ইহরাদম প্রদিদের পর 
এসদির প্রদয়ািন না হয়। কারণ, ইহরাদম তা মনমষে। যমে ইহরাদমর সময় এ 
িাতীয় পমরেন্নতার প্রদয়ািন না হয়, তাহদে তা িরুমর নয়। কারণ, এগুদো 
ইহরাদমর বিমেষ্টয নয়। েরীদর সুেমন্ধ িযিহার করা বিধ, যমে তার সুভাস ও 
সুেমন্ধ প্রকি না হয়। আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িমণবত, 

فنضمد جباهنا باملسك عند اإلحرام، فإذا  صىل اهلل عليه وسلم كنا خنرج مع رسول اهلل»
َاها انليب   «فَل ينهانا  عرقت إحدانا سال ىلع وجهها، ف

“আমরা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ দির হওয়ার সময় 
আমাদের কপাদে মমসদকর প্রদেপ মেতাম, যেন আমাদের দকউ ঘমবাক্ত হত, 
মমসক তার দচহারায় েমেদয় পেত, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম তা 
দেেদতন, মকন্তু আমাদের মনদষধ করদতন না”।2 
োওকানী  রহ. ‘নাওেুে আওতার’: (৫/১২) গ্রদন্থ িদেন: নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর চুপ থাকা বিধতা প্রমাণ কদর। কারণ, মতমন না 
িাদয়দযর ওপর চুপ থাদকন না”। সমাপ্ত। 
৬. ইহরাদমর মনয়ত করার সময় দিারকা ও দনকাি েুদে দফেদি: 

                                           
1 আিু োউে, হােীস নং ১৮৯৭ 
2 আিু োউে, হােীস নং ১৮৩০; আহমে (৬/৭৯) 
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যমে নারী ইহরাদমর পূদিব দিারকা ও মনকাি পমরমহতা থাদক তাহদে ইহরাদমর 
সময় তা েুদে দফেদি। দিারকা ও মনকাি নারীর দচহারার এক িাতীয় পেবা, 
তাদত দচাে িরাির েু’মি মেদ্র থাদক, তা মেদয় দস দেদে। নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন:  

  «ال تنتقب املحرمة»
“মুহমরম নারী মনকাি পরদি না”।1  
দিারকা মনকাদির দচদয় অমধক আোেনকারী। অনুরূপ যমে ইহরাদমর পূদিব 
হাতদমািা পমরমহতা থাদক তাও েুদে দফেদি। দিারকা ও মনকাি োো নারী 
স্বীয় দচহারা দেদক রােদি। দযমন, পর-পুরুষ দেোর সময় দচহারার ওপর 
উেনা িা কাপে দেদে দেওয়া, অনুরূপভাদি হাতদমািা োোই পুরুদষর েৃমষ্ট 
দথদক হাত দেদক রাো, দযমন হাদতর ওপর উেনা িা চাের দফদে রাো। 
কারণ, দচহারা ও হাত সতর, যা ইহরাদমর দভতর ও িাইদর পর-পুরুষ দথদক 
দেদক রাো ওয়ামিি। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ  রহ. িদেন: “নারী পুদরািাই সতর, তাই 
ইহরাম অিস্থায় েরীর আোেনকারী কাপে পমরধান করা তার পদে বিধ, 
আদরা বিধ পােমক/িাহদনর োয়া গ্রহণ করা, তদি নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম নারীদক মনকাি ও দমািা পমরধান করদত মনদষধ কদরদেন। যমে 
নারী এমন িস্তু িারা দচহারা আিৃত কদর, যা তার দচহারাদক স্পেব কদর না 
তাহদে সিার মনকি বিধ, যমে স্পেব কদর তিুও মিশুে মদত সহীহ। তদি নারী 
স্বীয় দচহারা দথদক দনকাি িা আোেদনর কাপে পৃথক রাোর িনয দকাদনা 
িস্তুর সাহাযয গ্রহণ করদি না, দযমন কাি, হাত িা এ িাতীয় িস্তু িারা পৃথক 
রােদি না। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম পেবার দেদত্র হাত ও 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৭৪১; মতরমমযী, হােীস নং ৮৩৩; নাসাঈ, হােীস নং ২৬৮১; 

আহমে (২/১১৯) 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
78 

দচহারাদক িরাির েণয কদরদেন। নারীর হাত ও দচহারা পুরুদষর েরীদরর 
মদতা, মাথার মদতা নয় যা সিবো দোো রাো িরুমর। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর স্ত্রীেণ তাদের দচহারার ওপর মাথার কাপে দেদে মেদতন, দচহারা 
তা স্পেব করদে না মিমেন্ন আদে ভ্রুদেপ করদতন না। ‘নারীর ইহরাম তার 
দচহারায়’ এ কথা নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম দথদক প্রমামণত দনই। 
এমি দকাদনা পূিবসূমরর কথা”। সমাপ্ত। 
আল্লামা ইিনুে কাইময়যম  রহ. ‘তাহযীিুস সুনান’: (২/৩৫০) গ্রদন্থ িদেন: নিী 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম দথদক একমি হরফও িমণবত দনই, যা প্রমাণ কদর 
ইহরাদমর সময় নারীর দচহারা েুদে রাো ফরয, শুধু দচহারায় মনকাি িযিহার 
করার মনদষধাজ্ঞা িযতীত... অতঃপর মতমন িদেন: আসমা দথদক িমণবত, ইহরাম 
অিস্থায় মতমন স্বীয় দচহারা দেদক রােদতন। আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা িদেন: 

حمرمات، فإذا حاذوا بنا  صىل اهلل عليه وسلم اكن الركبان يمرون بنا وحنن مع رسول اهلل»
  «سدلت إحدانا جلبابها من رأسها ىلع وجهها؛ فإذا جاوزنا كشفناه

“আমরা যেন নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর সাদথ ইহরাম অিস্থায় 
মেোম আদরাহীরা আমাদের পাে মেদয় অমতক্রম করত, যেন তারা আমাদের 
িরিার হত আমাদের প্রদতযদক তার আাঁচে মাথার ওপর দথদক দচহারার ওপর 
েুমেদয় মেত, যেন তারা আমাদের অমতক্রম কদর দযত আমরা তা দচহারা 
দথদক সমরদয় দফেতাম”।1 সমাপ্ত। 
দহ মুহমরম মুসমেম নারী, তুমম দিদন রাে দয, এমন কাপে মেদয় দচহারা োকা 
মনদষধ, যা একমাত্র েরীর োকার িনয দসোই কদর বতমর করা, দযমন মনকাি 
ও হাতদমািা। এ োো দতামার দচহারা ও হাত উেনা, কাপে ও এ িাতীয় িস্তু 
িারা পর-পুরুষ দথদক দেদক রাো ওয়ামিি। কাপে দযন দচহারা স্পেব না কদর 
এ িনয মুদের ওপর (োাঁচা িাতীয়) দকাদনা িস্তু রাোর মভমে দনই, না োকমে, 

                                           
1 আিু োউে, হােীস নং ১৮৩৩; ইিন মািাহ, হােীস নং ২৯৩৫; আহমে (৬/৩০) 
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না পােমে, না দকাদনা িস্তু। 
৭. ইহরাম অিস্থায় নারীর দপাোক: 
নারীদের িনয ইহরাম অিস্থায় যািতীয় দমদয়েী দপাোক পরা বিধ, যাদত 
দসৌন্দযব চচবা ও পুরুদষর দপাোদকর সাদথ সামঞ্জসয দনই। এমন সংকীণব হদি না 
যা তার েরীদরর পমরমাণ িদে দেয় এিং এমন স্বেও হদি না যা তার দভতর 
অংে প্রকাে কদর দেয়। আিার এমন দোিও হদি না, যা তার পা ও হাদতর 
িনয যদথষ্ট নয়, িরং পযবাপ্ত, দমািা ও প্রেে হওয়া িরুমর। 
ইিনুে মুনমযর িদেন: আহদে ইেমেণ একমত দয, মুহমরম নারীর িনয িামা, 
চাের, পায়িামা, উেনা ও পাদয়র দমািা পমরধান করা বিধ।1 সমাপ্ত। 
নারীর িনয মনমেবষ্ট রদঙর কাপে পমরধান করা িরুমর নয়। দযমন সিুি রঙ, 
িরং নারীদের সাদথ সমৃ্পক্ত োে, সিুি ও কাদো দয রদঙর ইো কাপে 
পমরধান করা বিধ, যেন ইো রঙ পমরিতবন করদত িাধা দনই। 
৮. ইহরাদমর পর মনদিদক শুমনদয় নারীর তােমিয়া পো সুন্নত: 
ইিনু আবু্দে িারর িদেন: আহদে ইেমেণ একমত দয, নারীর দেদত্র সুন্নত 
হদে তােমিয়ার সময় আওয়াি উাঁচু না করা, দস শুধু মনদিদক শুমনদয় িেদি। 
মফতনার আেঙ্কার কারদণ তার আওয়াি উাঁচু করা মাকরূহ। এ িনয তার পদে 
আযান ও ইকামত সুন্নত নয়, অনুরূপ সাোদতর মদধয সতকব করার িনয দস 
শুধু তাসমফক তথা হাদত আওয়াি করদি, মুদে তাসিীহ িেদি না”।2 সমাপ্ত। 
৯. তাওয়াদফর সময় নারীর পমরপূণব পেবা করা ওয়ামিি: 
তওয়াদফর সময় নারী পমরপূণব পেবা করদি, আওয়াি মনচু ও দচাে অিনত 
রােদি, পুরুষদের সাদথ মভে করদি না, মিদেষভাদি হিদর আসওয়াে ও 
রুকদন ইয়ামানীর মনকি। নারীর িনয পুরুদষর মভে দিদে কা‘িার মনকি মেদয় 

                                           
1 আে-মুেমন: (৩/৩২৮) 
2 আে-মুেমন: (২/৩৩০ ও ৩৩১) 
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তাওয়াফ করা অদপো তাদের মভে এমেদয় মাতাদফর দেষ প্রান্ত মেদয় তাওয়াফ 
করা উেম। কারণ, এদত মফতনার আেঙ্কা রদয়দে। হযাাঁ, যমে সহি হয় কা‘িার 
মনকি মেদয় তাওয়াফ করা ও হািদর আসওয়াে চুমু দেওয়া েু’মি সুন্নত, তদি 
সুন্নদতর িনয হারাদম মেপ্ত হওয়া যাদি না, িরং মভদে সুন্নতও নয়। তেন সুন্নত 
হদে হািদর আসওয়াদের িরাির হদে হাত মেদয় ইোরা করা। 
ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. ‘আে-মািমু’: (৮/৩৭) গ্রদন্থ িদেন: আমাদের সাথীেণ 
িদেদেন: নারীদের িনয রাত মকংিা অনয দকাদনা সময় োমে মাতাফ িযতীত 
হািদর আসওয়াে চুমু োওয়া মকংিা স্পেব করা মুোহাি নয়। কারণ, এদত 
তাদের ও অনযদের মফতনার আেঙ্কা রদয়দে। সমাপ্ত। 
ইিন কুোমাহ রহ. ‘মুেমন’: (৩/৩৩১) গ্রদন্থ িদেন: নারীর িনয রাদত তাওয়াফ 
করা মুোহাি। কারণ, এিা তার পেবার সহায়ক এিং মভেও তাদত কম হয়। এ 
সময় কািার মনকি যাওয়া ও হািদর আসওয়াে চুমু োওয়া তার পদে সম্ভি। 
সমাপ্ত। 
১০. নারীর তাওয়াফ ও সা‘ঈ পুদরািাই হাাঁিা: 
ইিন কুোমাহ ‘আে-মুেমন’: (৩/৩৯৪) গ্রদন্থ িদেন: নারীর তাওয়াফ ও সা‘ঈ 
সিিাই হাাঁিা। ইিনুে মুনমযর িদেন: আহদে-ইেম সিাই একমত দয, নারীদের 
িনয কা‘িার তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা‘ঈদত রমে ও ইিদতিা দনই। 
কারণ, এর উদদ্দেয েমক্তমো ও িীরে প্রকাে করা, যা নারীদের দেদত্র 
প্রদযািয নয়। অমধকন্তু নারীদের দেদত্র পেবা রো করা মূে মিষয়, রমে ও 
ইিদতিায় পেবা মিগ্ন হওয়ার সমূহ সম্ভািনা রদয়দে। সমাপ্ত। 
১১. ঋতুমতী নারীর পমিত্র হওয়ার পূিব পযবন্ত করণীয় ও িিবনীয়: 
ঋতুমতী নারী হদির সকে কমব আঞ্জাম মেদি, দযমন ইহরাম, আরাফায় 
অিস্থান করা, মুযোমেফায় রাত যাপন করা, পাথর মনদেপ করা, তদি পমিত্র 
হওয়ার পূিব পযবন্ত কা‘িার তাওয়াফ করদি না। কারণ, আদয়ো রামেয়াল্লাহু 
‘আনহা ঋতুমতী হদে নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম তাদক িদেন: 
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  «حىت تطهري افعيل ما يفعل احلاج، غَ أن ال تطويف باْليت»
“হািীেণ যা কদর তুমম তাই কর, তদি পাক হওয়ার আে পযবন্ত কা‘িা 
তাওয়াফ কদরা না”।1  
মুসমেদমর িণবনা এদসদে: 

  «فاقيض ما يقيض احلاج، غَ أن ال تطويف باْليت حىت تغتسيل»
“হািীেণ যা কদর তুমমও তাই কর, তদি দোসে করার আে পযবন্ত তাওয়াফ 
কদরা না”।2 
োওকানী  রহ. ‘নাইেুে আওতার’: (৫/৪৯) গ্রদন্থ িদেন: হােীস স্পষ্ট িেদে 
দয, ঋতুমতী নারীর রক্ত িন্ধ হওয়া ও দোসে করার আে পযবন্ত তাওয়াফ 
করদি না, আর মনদষধাজ্ঞার োমি হদে িামতে হওয়া, অথবাৎ ঋতুমতী নারীর 
তাওয়াফ িামতে, শুেই হদি না। এমিই আদেমদের ঐকমতয। সমাপ্ত। 
ঋতুমতী নারী সাফা-মারওয়ায় সা‘ঈও করদি না। কারণ সা‘ঈ করদত হয় 
তাওয়াদফর তাওয়াদফর পর, তাওয়াফ িযতীত সা‘ঈ শুে নয়। নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ কদর পদর সা‘ঈ কদরদেন। 
ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. ‘আে-মািমু’: (৮/৮২) গ্রদন্থ িদেন: যমে হািী 
তাওয়াদফর পূদিব সা‘ঈ কদর আমাদের মনকি তার সা‘ঈ শুে হদি না -এমিই 
িদেদেন িমহুর আদেমেণ। আমরা পূদিব িদেমে দয, মাওয়ারেী এ মাস’আোয় 
ইিমা‘ নকে কদরদেন। এমিই মামেক, আিু হামনফা ও আহমে রহ. প্রমুে 
ইমামদের মাযহাি। ইিনুে মুনমযর রহ. আতা ও কতক আহদে হােীদসর কথা 
িদেন: সা‘ঈ মিশুে হদি। আমাদের সাথীেণ আতা ও োউে দথদক এ মত 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ২৯৯; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১২১১; নাসাঈ, হােীস নং ২৭৬৩; 

আিু োউে, হােীস নং ১৭৭৮; ইিন মািাহ, হােীস নং ৩০০০; আহমে (৬/২৭৩); মামেক, 
হােীস নং ৯৪১; োদরমী, হােীস নং ১৮৪৬ 

2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ২৯০; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১২১১; নাসাঈ, হােীস নং ২৯০; 
আিু োউে, হােীস নং ১৭৮২; ইিন মািাহ, হােীস নং ২৯৬৩; আহমে (৬/২৭৩) 
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িণবনা কদরদেন। 
আমাদের েেীে, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম তাওয়াদফর পর সা‘ঈ 
কদরন এিং মতমন িদেন: 

  «تلأخذوا عين مناسكم»
“দতামরা আমার দথদক দতামাদের হি গ্রহণ কর”।1  
পোন্তদর ইিন োমরক সাহািীর হােীস, দযোদন মতমন িদেদেন: 

حاجا، فاكن انلاس يأتونه، فمن قائل: يا رسول  صىل اهلل عليه وسلم خرجت مع رسول اهلل»
اهلل سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فاكن يقول: ال حرج إال ىلع رجل 

  «اقرتض من عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك اذلي هلك وحرج
“আমম নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর সাথী হদয় হদির িনয দির 
হদয়মে। তেন দোদকরা তার মনকি আসমেে: দকউ িেদে: দহ আল্লাহর রাসূে, 
আমম তাওয়াদফর পূদিব সা‘ঈ কদরমে অথিা আমম মকেু পদর কদরমে অথিা আমম 
মকেু আদে কদরমে, আর মতমন িেদত মেদেন: দকাদনা সমসযা দনই, তদি তার 
সম্পদকব এ কথা িদেন মন, দয অনযায়ভাদি দকাদনা মুসমেম িযমক্তর সম্পে ঋণ 
মনদয়দে, দস বংসংস ও সমসযায় পদেদে”।2 
হােীসমি আিু োউে সহীহ সনদে িণবনা কদরদেন। হােীদসর সকে রািী সহীহ 
গ্রদন্থর রািী, তদি উসামাহ ইিন োরীক সাহািী িযতীত। এ হােীদসর দয অথব 
োোিী প্রমুে িণবনা কদরদেন দসমিই যথাযথ, অথবাৎ তাওয়াদফর পূদিব সা‘ঈ 
কদরমে অথব, তাওয়াদফ কুেুদমর পর ও তাওয়াদফ ইফাোর পূদিব। সমাপ্ত। 
আমাদের োইে মুহাম্মাে আমীন োনমকমত রহ. তার তাফসীর ‘আেওয়াউে 
িায়ান’: (৫/২৫২) গ্রদন্থ িদেন: দিদন রাে দয, িমহুর আদেমদের মনকি 

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১২৯৭; নাসাঈ, হােীস নং ৩০৬২; আিু োউে, হােীস নং ১৯৭০; 

আহমে (৩/৩৩৭) 
2 আিু োউে, হােীস নং ২০১৫ 
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তাওয়াফ িযতীত সা‘ঈ শুে নয়, তাওয়াদফর পূদিব সা‘ঈ করদে িমহুর 
আদেমদের মনকি মিশুে হদি না, তাদের মদধয রদয়দেন চার ইমাম। মাওয়ারমে 
ও অনযানয আহদে-ইেম এ দেদত্র উম্মদতর ঐকমতয িণবনা কদরদেন। অতঃপর 
মতমন ইমাম নাওয়াওয়ীর কথা িণবনা কদরন, যা আমরা ইদতাপূদিব িণবনা কদরমে। 
োরীদকর হােীস সম্পদকব কথা হদে: “তাওয়াদফর পূদিব” অথব তাওয়াদফ 
তাওয়াদফ ইফাোর পূদিব সা‘ঈ কদরমে, যা হদির একমি রুকন। এ কথার অথব 
তাওয়াদফ কুেুদমর পর সা‘ঈ কদরমে যা রুকন নয়”। সমাপ্ত। 
ইিন কুোমাহ ‘আে-মুেমন’: (৫/২৪৫) গ্রদন্থ িদেন: সা‘ঈ তাওয়াদফর অনুোমী, 
তাওয়াফ িযতীত সা‘ঈ শুে নয়, তাওয়াদফর পূদিব সা‘ঈ করদে শুে হদি না। এ 
কথাই িদেদেন ইমাম মামেক, োদফ‘ঈ ও আসহাদি রায়েণ। আতা িদেদেন: 
যদথষ্ট হদি। আহমে দথদক িমণবত, ভুদে তাওয়াদফর আদে সা‘ঈ করদে যদথষ্ট 
হদি, ইোকৃতভাদি হদে যদথষ্ট হদি না। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লামদক যেন ভুে ও অজ্ঞতায় হি-কমব অগ্র-পশ্চাৎ করা সম্পদকব 
মিজ্ঞাসা করা হয়, মতমন িদেন: দকাদনা সমসযা দনই। প্রথম কথার েেীে হদে, 
নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম তাওয়াদফর পর সা‘ঈ কদরদেন এিং 
িদেদেন: 

  «تلأخذوا عين مناسككم»
“দতামরা আমার কাে দথদক দতামাদের হি গ্রহণ কর”।1 সমাপ্ত। 
পূদিবর আদোচনা দথদক িানা দেে দয, যারা িদেন তাওয়াদফর পূদিব সা‘ঈ 
মিশুে, হােীদস তাদের কথার সমথবন দনই। কারণ, হােীদসর অথব েু’মির একমি:  
(ক) তাওয়াদফ ইফাোর পূদিব সা‘ঈ কদরমে, তদি তাওয়াদফ তাওয়াদফ কুেুদমর 
পর, অতএি তার সা‘ঈ তাওয়াদফর পর সংঘমিত হদয়দে।  

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৯১২৯৭; নাসাঈ, হােীস নং ৩০৬২; আিু োউে, হােীস নং ১৯৭০; 

আহমে (৩/৩৩৭) 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
84 

(ে) হােীসমি হদির মিধান সম্পদকব অজ্ঞ িা ভুদে হি-কমব অগ্র-পশ্চাতকারী 
হািী সম্পদকব িমণবত, ইোকৃতভাদি অগ্র-পশ্চাতকারী সম্পদকব নয়। এ 
মাসআোমি একিু দিমেই মিোমরত িেোম। কারণ, িতবমান এমন কতক 
দোদকর আমিভবাি ঘদিদে, যারা সাধারণ অিস্থায় তাওয়াদফর পূদিব সা‘ঈ বিধ 
ফদতায়া প্রোন কদর। ‘আল্লাহ সহায়।’ 
জ্ঞাতিয: 
যমে নারী তাওয়াফ কদর এিং তাওয়াফ দেদষ দেদে দয, তার ঋতু শুরু হদয়দে, 
তাহদে দস এ অিস্থায় সা‘ঈ কদর যাদি। কারণ সা‘ঈর িনয পমিত্রতা েতব নয়। 
ইিন কুোমাহ ‘আে-মুেমন’: (৫/২৪৬) গ্রদন্থ িদেন: অমধকাংে আহদে ইেম 
িদেন সাফা ও মারওয়ার মাদে সা‘ঈ করার িনয পমিত্রতা েতব নয়, দযমন 
আতা, মামেক, োদফ‘ঈ, আিু সাউর ও আসহাদি রায়েণ... অতঃপর মতমন 
িদেন: আিু োউে িদেন: আমম আহমেদক িেদত শুদনমে: যমে নারী কা‘িা 
তাওয়াফ কদর অতঃপর ঋতুমতী হয়, তাহদে দস সাফা ও মারওয়ার মাদে 
সা‘ঈ করদি, অতঃপর িামে রওয়ানা করদি। আদয়ো ও উদম্ম সাোমাহ দথদক 
িমণবত, তারা উভদয় িদেদেন: নারী যমে কা‘িা তাওয়াফ ও েু’রাকা‘আত সাোত 
আোয় কদর, অতঃপর ঋতুমতী হয়, তাহদে দস দযন সাফা ও মারওয়ার সা‘ঈ 
কদর দনয়। আসরাম হােীসমি িণবনা কদরদেন। সমাপ্ত। 
১২. নারীদের িনয বিধ দয, তারা চাাঁে অেৃেয হদে েুিবেদের সাদথ মুযোমেফা 
তযাে করদি: 
নারীরা মভে এোদনার িনয মমনায় দপৌঁদে িামরাহ আকািায় কঙ্কর মনদেপ 
করদি। ইিন কুোমাহ ‘আে-মুেমন’: (৫/২৮৬) গ্রদন্থ িদেন: নারী ও েুিবেদের 
মমনায় আদে পামিদয় দেওয়া দোষণীয় নয়। আবু্দর রহমান ইিন ‘আউফ ও 
‘আদয়ো েুিবেদের আদে পামিদয় মেদতন। এ কথাই িদেদেন: ‘আতা, সাউর, 
োদফ‘ঈ, আিু সউর ও আসহাদি রায়েণ। এ মাস‘আোয় আমরা দকাদনা মিমত 
িামন না। মিতীয়ত এভাদি তাদের ওপর সহানুভূমত হয়, তাদের দথদক মভদের 
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কষ্ট েূর করা হয় ও তাদের নিীর আনুেতয হয়। সমাপ্ত। 
ইমাম োওকানী  রহ. ‘নাইেুে আওতার’: (৫/৭০) গ্রদন্থ িদেন: েেীদের োমি 
হদে, যাদের োে দনই তাদের কঙ্কর মনদেপ করার সময় সূযব উমেত হওয়ার 
পর, যাদের োে রদয়দে দযমন নারী ও অনযানয েুিবে, তাদের িনয সূযব উেদয়র 
পূদিব কঙ্কর মনদেপ করা বিধ”। সমাপ্ত। 
ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. ‘আে-মািমু’: (৮/১২৫) গ্রদন্থ িদেন: োদফ‘ঈ ও তার 
সাথীেণ িদেদেন: নারী ও অনযানয েুিবেদের অধব রাদতর পর ও সূযব উমেত 
হওয়ার পূদিব মমনায় পামিদয় দেওয়া সুন্নত, দযন তারা মভদের আদেই কঙ্কর 
মনদেপ করদত সেম হয়। অতঃপর মতমন এ কথার স্বপদে একামধক হােীস 
উদল্লে কদরন। 
১৩. নারী হি ও উমরায় আঙু্গদের অগ্রভাে পমরমাণ মাথার চুে দোি করদি: 
হি ও উমরায় নারীর মাথা মুেন িাদয়য নয়, দস আঙু্গদের অগ্রভাে পমরমাণ 
চুে দোি করদি। অগ্রভাে িারা উদদ্দেয আঙু্গদের এক তৃতীয়াংে। 
ইিন কুোমাহ ‘আে-মুেমন’: (৫/৩১০) গ্রদন্থ িদেন: নারীর মিধান হদে চুে 
দোি করা, মুেন করা নয়, এদত কাদরা মিমত দনই। ইিনুে মুনমযর িদেন: এ 
মাস‘আোয় আহদে-ইেমেণ ঐকমতয দপাষণ কদরদেন। কারণ নারীদের দেদত্র 
মাথা মুেন করা এক প্রকার মিকৃমত। ইিন আব্বাস দথদক িমণবত, রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

  «حلق، إنما ىلع النساء اتلقصَليس ىلع النساء »
“নারীদের কাি মাথা মুেন করা নয়, তাদের কাি হদে দোি করা”।1 আেী 
রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, মতমন িদেন: 

  «أن حتلق املرأة رأسها صىل اهلل عليه وسلم نىه رسول اهلل»
“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম নারীদক মাথা মুেন করদত মনদষধ 

                                           
1 আিু োউে, হােীস নং ১৯৮৪; োদরমী, হােীস নং ১৯০৫ 
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কদরদেন”।1  
ইমাম আহমে িেদতন: প্রদতযক পাশ্বব দথদক আঙু্গে পমরমাণ চুে দোি করদি। 
এ কথা িদেদেন ইিন ‘ওমর, োদফ‘ঈ, ইসহাক ও আিু সউর। আিু োউে 
িদেন: আমম আহমেদক শুদনমে, যেন তাদক এমন এক নারী সম্পদকব মিজ্ঞাসা 
করা হদয়মেে, দয সারা মাথা দথদক চুে দোি কদর। মতমন িদেন: হযাাঁ, চুেগুদো 
মাথার সামদন এদন িমা কদর সিপাশ্বব দথদক আঙু্গদের অগ্রভাে পমরমাণ কতবন 
করদি”। সমাপ্ত। 
ইমাম নাওয়াওয়ী ‘আে-মািমু’: (৮/১৫০ ও ১৫৪) গ্রদন্থ িদেন: সকে আদেম 
একমত দয, নারীদক মাথা মুেন করার মনদেবে প্রোন করা যাদি না; িরং তার 
কাি হদে মাথার চুে দোি করা... মাথা মুেন করা তাদের পদে মিে‘আত ও 
মিকৃমত। 
১৪. ঋতুমতী নারী িামরাহ আকািায় কঙ্কর মনদেপ দেদষ মাথার চুে দোি 
করদে ইহরাম দথদক হাোে হদি: 
িামরাহ আকািায় কঙ্কর মনদেপ ও চুে দোি করার পর ইহরাম অিস্থায় 
নারীর িনয যা হারাম মেে হাোে হয়, তদি দস স্বামীর িনয হাোে হয় না। 

তাই দস স্বামীদক সহিাদসর সুদযাে মেদি না যতেণ না তাওয়াদফ ইফাোহ 
আোয় কদর। যমে এ সময় স্বামী তার সাদথ মমমেত হয়, স্ত্রীর ওপর মফমেয়া 
ওয়ামিি হদি, অথবাৎ একমি িকমর যদিহ কদর মক্কার মমসকীনদের মাদে িণ্টন 
করদি। কারণ, তা প্রথম হাোদের পর ঘদিদে, (যা মিতীয় হাোদের পর মেে)। 
১৫. তাওয়াদফ ইফাোর পর ঋতুমতী হদে মিোয়ী তাওয়াফ রমহত হয়: 
নারী যমে তাওয়াদফ ইফাোর পর ঋতুমতী হয়, তাহদে যেন ইো দস িামে 
দফরার উদদ্দদেয সফর করদি, তার দথদক মিোয়ী তাওয়াফ রমহত। কারণ, 
আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা িদেন: 

                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং ৯১৪; নাসাঈ, হােীস নং ৫০৪৯ 
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اهلل صىل اهلل عليه  حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول»
؟ قلت: يا رسول اهلل إنها قد أفاضت وطافت باْليت، ثم حاضت  فقال: أحابستنا يه وسلم،

  «بعد اإلفاضة، قال: فلتنفر إذن
“সামফয়া মিনদত হুয়াই তাওয়াদফ ইফাোর পর ঋতুমতী হদো, মতমন িদেন: 
আমম রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লামদক মিষয়িা িানাোম, মতমন শুদন 
িেদেন: দস মক আমাদেরদক আিদক রােদি? আমম িেোম: দহ আল্লাহর 
রাসূে, দস তাওয়াদফ ইফাোহ কদরদে তারপর ঋতুমতী হদয়দে, মতমন িদেন: 
তাহদে যাত্রা করুক”।1 
ইিন আব্বাস রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, মতমন িদেন: 

           «أمر انلاس أن يكون آخر عهدهم باْليت إال أنه خفف عن املرأة احلائض»
“মানুষদেরদক মনদেবে প্রোন করা হদো দযন তাদের সিবদেষ কাি হয় মিোয়ী 
তওয়াফ, তদি এিা মতমন ঋতুমতী নারী দথদক মেমথে কদরন”।2  
তার দথদক আদরা িমণবত: 

رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف باْليت إذا اكنت  صىل اهلل عليه وسلم أن انليب»
 «قد طافت ِف اإلفاضة

“নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম ঋতুমতী নারীদক োে মেদয়দেন মিোয়ী 
তাওয়াফ োোই দস িামে মফরদি, যমে তাওয়াদফ ইফাোহ সম্পন্ন কদর”।3 
ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. ‘আে-মািমু’: (৮/২৮১) গ্রদন্থ িদেন: ইিনুে মুনমযর 
িদেন: সাধারণ আহদে ইেমেণ এ কথাই িদেদেন, দযমন মামেক, আওযা‘ঈ, 
সাউমর, আহমে, ইসহাক, আিু সাউর ও আিু হামনফা প্রমুে। সমাপ্ত। 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৬৭০; আিু োউে, হােীস নং ২০০৩; ইিন মািাহ, হােীস নং 

৩০৭২; আহমে: (৬/৮২); োদরমী, হােীস নং ১৯১৭ 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৬৬৮; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৩২৮; আহমে: (৬/৪৩১); 

োদরমী, হােীস নং ১৯৩৪ 
3 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৩২৮; আহমে: (১/৩৭০) 
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ইিন কুোমাহ ‘আে-মুেমন’: (৩/৪৬১) গ্রদন্থ িদেন: এিা সমকােীন সকে 
ফমকহর অমভমত। মতমন আদরা িদেন: মনফাদসর নারীদের মিধান ঋতুমতী 
নারীদের মদতা। কারণ, দকাদনা মিধান রমহত ও ওয়ামিি হওয়ার দেদত্র 
হাদয়দযর নারী মনফাদসর নারীর মদতা। সমাপ্ত। 
১৬. নারীর িনয মসমিদে নিিী মযয়ারত করা মুোহাি: 
সাোত আোয় ও দো‘আ করার উদদ্দদেয নারীর মসমিদে নিিী মযয়ারত করা 
মুোহাি, তদি নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর কির মযয়ারত করা তার 
পদে িাদয়য নয়। কারণ, কির মযয়ারত দথদক তাদক মনদষধ করা হদয়দে। 
োইে মুহাম্মাে ইিন ইিরাহীম স্বীয় ফদতায়া সমদগ্র: (৩/২৩৯) িদেন: 
নারীদেরদক নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর কির মযয়ারত দথদক িারণ 
করাই মিশুে মত। েু’মি কারদণ:  
প্রথমত: মনদষধাজ্ঞার েেীে িযাপক, েেীে িযাপক হদে মিনা েেীদে কাউদক 
তার দথদক োস করা িাদয়য নয়।  
মিতীয়ত: মনদষধ করার মহকমত এোদনও মিেযমান। সমাপ্ত। 
োইে আবু্দে আযীয ইিন িায রহ. িদেন: নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর কির মযয়ারত শুধু পুরুষদের িনয োস, নারীদের িনয দকাদনা 
কির মযয়ারত বিধ নয়। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম মযয়ারতকারীনী 
মমহোদেরদক ো‘নত কদরদেন: 

  «لعن زوارات القبور من النساء، واملتخذين عليها املساجد والرسج»
“মতমন কির মযয়ারতকারী নারীদের ো‘নত কদরদেন এিং যারা কিদরর ওপর 
মসমিে বতমর কদর ও িামত জ্বাোয়”।1 
সাোত ও দো‘আর িনয নারীদের মসমিদে নিিীদত যাওয়া বিধ, অনযানয 
ইিােদতর িনযও যাওয়া বিধ, যা সকে মসমিদে সিার িনয বিধ। সমাপ্ত। 

                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং  ১০৫৬; ইিন মািাহ হােীস নং ১৫৭৬; আহমে (২/৩৫৬) 
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নিম পমরদেে: মিদয় ও তাোক সংক্রান্ত 

আল্লাহ তা‘আো িদেন: 
ىتِهِۦٓ  َوِمنأ ﴿ نأ  َءاَي

َ
نُفِسُكمأ  ّمِنأ  لَُكم َخلَقَ  أ

َ
ا أ َوىجّٗ زأ

َ
ُكُنٓوا   أ ةّٗ  بَيأَنُكم وََجَعَل  إَِّلأَها ّلِتَسأ َود   م 

ًَة   ىلَِ   ِف  إِن   َورَۡحأ م   ٓأَلَيىت   َذ ُرونَ  ّلَِقوأ  [٧٣: الروم] ﴾٢١ َيَتَفك 
 “আর তার মনেেবনািেীর মদধয রদয়দে দয, মতমন দতামাদের িনয দতামাদের 
দথদকই স্ত্রীদের সৃমষ্ট কদরদেন, যাদত দতামরা তাদের কাদে প্রোমন্ত পাও। আর 
মতমন দতামাদের মদধয ভাদোিাসা ও েয়া সৃমষ্ট কদরদেন। মনশ্চয় এর মদধয 
মনেেবনািেী রদয়দে দস কওদমর িনয যারা মচন্তা কদর”। [সূরা আর-রূম, 
আয়াত: ২১] 
অপর আয়াদত মতমন িদেন: 

نِكُحوا  ﴿
َ
َيىَمى  َوأ

َ ىلِِحيَ  ِمنُكمأ  ٱۡلأ نِِهمُ  ُفَقَرآءَ  يَُكونُوا   إِن ِإَوَمآئُِكمأ   ِعَبادُِكمأ  ِمنأ  َوٱلص   ُيغأ
 ُ ۦ   ِمن ٱّلل  لِهِ ُ  فَضأ  [  ١٧: انلور] ﴾٣٢ َعلِيم   َوىِسع   َوٱّلل 

“আর দতামরা দতামাদের মধযকার অমিিামহত নারী-পুরুষ ও সৎকমবেীে োস 
োসীদের মিিাহ োও। তারা অভািী হদে আল্লাহ মনি অনুগ্রদহ তাদেরদক 
অভািমুক্ত কদর দেদিন। আল্লাহ প্রাচুযবময় ও মহাজ্ঞানী”। [সূরা আন-নূর, 
আয়াত: ৩২] 
ইিন কামসর রহ. িদেন: এ আয়াত মিিাহ করার মনদেবে প্রোন করদে। কতক 
আদেম িদেন: যাদের মিদয় করার সামথবয রদয়দে তাদের মিদয় করা ওয়ামিি। 
েেীে মহদসদি তারা মনদম্নাক্ত হােীদসর িামহযক অথবদক দপে কদরন: 

يا معرش الشباب، من استطاع منكم اْلاءة فليزتوج، فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج، »
  «ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه هل وجاء

“দহ যুিদকর েে, দতামাদের দথদক দয মিিাদহর সামথবয রাদে দস দযন মিদয় 
কদর। কারণ, তা দচােদক অিনত ও েজ্জাস্থানদক পমিত্র রাোর উপকরণ। যার 
সামথবয দনই দস দযন মসয়ামদক আিেযক কদর দনয়। কারণ, মসয়াম দযৌিনদক 
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কতবনকারী”।1  
অতঃপর মতমন িদেন: মিদয় ধনী হওয়ার একমি উপকরণ। েেীে আল্লাহর 
িাণী: 

نِِهمُ  ُفَقَرآءَ  يَُكونُوا   إِن﴿ ُ  ُيغأ لِهِ  ِمن ٱّلل   [  ١٧: انلور] ﴾فَضأ
“যমে তারা অভািী হয় আল্লাহ মনি অনুগ্রদহ তাদেরদক অভািমুক্ত কদর 
দেদিন”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২]  
আিু িকর মসদ্দীক রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক উদল্লে করা হয়, মতমন িদেদেন: 
আল্লাহ দতামাদেরদক মিদয় করার দয মনদেবে মেদয়দেন তা দতামরা িােিায়ন 
কর, মতমন দতামাদেরদক সেেতার দয ওয়াো কদরদেন তা পূণব করদিন। 
আল্লাহ িদেন: 

نِِهمُ  ُفَقَرآءَ  يَُكونُوا   إِن﴿ ُ  ُيغأ ۦ   ِمن ٱّلل  لِهِ  [  ١٧: انلور] ﴾فَضأ
“যমে তারা অভািী হয় আল্লাহ মনি অনুগ্রদহ তাদেরদক অভািমুক্ত কদর 
দেদিন। আল্লাহ প্রাচুযবময় ও মহাজ্ঞানী”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২] 
ইিন মাস‘উে রামেয়াল্লাহু ‘আনহু িদেন, দতামরা মিিাহ িারা প্রাচুযব অদন্বষণ 
কর। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

نِِهمُ  ُفَقَرآءَ  يَُكونُوا   إِن﴿ ُ  ُيغأ ۦ   ِمن ٱّلل  لِهِ ُ  فَضأ  [  ١٧: انلور] ﴾َعلِيم   َوىِسع   َوٱّلل 
“যমে তারা অভািী হয় আল্লাহ মনি অনুগ্রদহ তাদেরদক অভািমুক্ত কদর 
দেদিন। আল্লাহ প্রাচুযবময় ও মহাজ্ঞানী”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২]  
িাণীমি ইিন িামরর উদল্লে কদরদেন। অনুরূপ কথা িেভী উমার রামেয়াল্লাহু 
‘আনহু দথদকও িণবনা কদরদেন। ইিন কামসর: (৫/৯৪,৯৫) এর আদোচনা 
সমাপ্ত। 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৪৭৭৮; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৪০০; মতরমমযী, হােীস নং 

১০৮১; নাসাঈ, হােীস নং ২২৬৫; আিু োউে, হােীস নং ২০৪৬; ইিন মািাহ, হােীস নং 
১৮৪৫; আহমে (১/৩৭৮); োদরমী, হােীস নং ২১৬৫ 
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োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ  রহ. ‘মািমুউে ফদতায়ায়’: (৩২/৯০) 
িদেন: আল্লাহ তা‘আো মুমমনদের িনয মিিাহ করা, তাোক দেওয়া এিং 
তাোকপ্রাপ্তা নারীদকও মিিাহ করা হাোে কদরদেন অপর স্বামীর মিদয় দথদক 
তাোক প্রাপ্তা হওয়ার পর। মিস্টানরা তাদের মিদেষ িযমক্তিদেবর ওপর মিদয় 
হারাম কদরদে, আিার যার িনয মিদয় হাোে কদরদে তাদক তারা তাোক 
দেওয়ার অনুমমত দেয় মন। ইয়াহূেীরা তাোকদক বিধ িদে, তদি তাোকপ্রাপ্তা 
নারী অপর স্বামীদক মিদয় করদে প্রথম স্বামীর িনয স্থায়ীভাদি হারাম হদয় যায়। 
মুদ্দাকথা মিস্টানদের মনকি তাোক দনই; ইয়াহূেীদের মনকি অপর স্বামীর 
মনকি মিিাহ িন্ধদন আিে হদে মফদর আসার সুদযাে দনই। আর আল্লাহ 
মুমমনদের িনয তাোক ও মফমরদয় আনা উভয় হাোে কদরদেন। সমাপ্ত। 
ইিনুে কাইময়যম রহ. ‘আে-হােইউন নিিী’: (৩/১৪৯) গ্রদন্থ োম্পতয িীিদনর 
এক মিদেষ উদদ্দেয সহিাদসর উপকামরতা িণবনা করদত মেদয় িদেন: “মূেত 
মতনমি কারদণ স্ত্রীেমন বিধ, যা সহিাদসর মূে উদদ্দেয:  
এক. িংে সংরেণ করা ও মানি িামতর পরম্পরা অিযাহত রাো, যতেণ না 
এ িেদত তাদের সংেযা পূণব হয় যাদেরদক আল্লাহ সৃমষ্ট করদত চান। 
েুই. িীযব দির কদর দেওয়া, যা িমমদয় রাো পুদরা েরীদরর িনয েমতকর। 
মতন. দযৌন চামহো পূণব করা, আনন্দ উপদভাে ও মন‘আমত আস্বােন করা।” 
সমাপ্ত। 
মিদয়র অদনক উপকামরতা রদয়দে, সিদচদয় িে উপকার মযনা দথদক সুরো ও 
হারাম দথদক েৃমষ্টদক অিনত রাো। 
আদরকমি হদে: সন্তান োভ করা ও মানি প্রিন্ম সংরেণ করা। 
আদরকমি হদে: স্বামী-স্ত্রীর মাদে প্রোমন্ত ও মানমসক প্রেমে োভ করা। 
আদরকমি হদে: একমি ভাদো পমরিার েোর মনমমদে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর 
একদযাদে কাি করা, যা মুসমেম সমাদির এক মিিুত িুমনয়াে। 
আদরকমি হদে: স্বামীর মনি স্কদন্ধ স্ত্রীর োয়ভার ও মনরাপোর োময়ে গ্রহণ 
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করা; স্ত্রীর স্বামীর ঘদরর কাি আঞ্জাম দেওয়া এিং তার েরীর ও প্রকৃমতর 
সাদথ মানানসই কািগুদো সুচারুরূদপ সম্পন্ন করা। সমাি ও নারী িামতর 
েত্রুরা দযরূপ োমি কদর কাদির দেদত্র নারী পুরুদষর সঙ্গী দসমি নয়। তারা 
নারীদক ঘর দথদক দির কদর তার সমিক োময়ে দথদক মিমেন্ন কদরদে। নারীর 
স্কদন্ধ পুরুদষর কাি আর নারীর কাি তারা পুরুদষর স্কদন্ধ চামপদয়দে। যার 
পমরণমতদত পমরিার মিনষ্ট হদে ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পদকবর মাদে িানাদপােন দেো 
মেদে, দয কারদণ তারা কেদনা মিমেন্ন হদত িাধয হয় মকংিা কদষ্টর মাদে 
েুমিবসহ িীিন িদয় দিোয় আমৃতুয। 
আমাদের োইে মুহাম্মাে আমীন আে-োনমকতী রহ. স্বীয় তাফসীর 
‘আেওয়াউে িায়ান’: (৩/৪২২) এ িদেন: “দিদন রাে, আল্লাহ আমাদক ও 
দতামাদক তার সন্তুমষ্ট ও পেদন্দর মিষয় গ্রহণ করার তাওফীক োন করুন।, 
সকে মনয়ম-কানুন ও কমবদেদত্রর সকে ময়োদন নারী-পুরুষদক সমান করার 
ভ্রান্ত অশুভ ও কুফুরী মচন্তাধারা সুস্থদিাধ, মিদিক, আসমামন অমহ ও আল্লাহ 
তা‘আোর েরী‘আত পমরপন্থী, মনুষয সমাদি যার কুফে, মিেৃঙ্খো ও ফযাসাে 
কাদরা মনকি অস্পষ্ট দনই, তদি আল্লাহ যার েৃমষ্ট হরণ কদরদেন দস িযতীত। 
কারণ, আল্লাহ তা‘আো সমাি মিমনমবাদণর অংে গ্রহণ মহদসদি নারীদক তার 
বিমেষ্টয ও স্বাতদযযর কারদণ এমন মকেু কাদির উপযুক্ত কদরদেন, যা দস 
িযতীত কাদরা পদে সম্ভি নয়। দযমন েভবধারণ, িাচ্চা প্রসি, েুগ্ধপান, 
িাচ্চাদের োেন-পােন, ঘদরর দেেভাে ও সাংসামরক যািতীয় কাি-কমব 
আঞ্জাম দেওয়া। দযমন রান্না করা, রুমি বতমর করা ও ঘর োেুসহ ইতযামে। 
নারীরা ঘদরর দভতর পেবা, মনরাপো ও পমিত্রতার মযবাোপূণব পমরদিদে িাস 
কদর ও মনুষয মূেযদিাদধর অধীন দথদক সুেৃঙ্খে সমাি েিদন দয দেেমত 
আঞ্জাম দেয়, তা দকাদনা অংদে পুরুদষর অথব উপািবন অদপো কম নয়। 
কাদফর মূেব অথিব িনদোষ্ঠী ও তার অনুসারীরা োমি কদর নারীরা ঘদরর িাইদর 
কাি করদি দযমন পুরুষরা কদর। এমি তাদের অমধকার! যমেও মামসক ঋতু ও 
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িাচ্চা প্রসি পরিতবী সময় নারী কষ্টকর দকাদনা কাি করদত সেম নয়, িাহযত 
আমরা তাই দেমে। যেন স্বামী ও স্ত্রী ঘর দথদক দির হয়, ঘর সমূ্পণব অরমেত 
দথদক যায়, দযমন দোি িাচ্চাদের োেন-পােন, েুগ্ধপান ও স্বামী ঘদর মফদর 
আসার পর তার পানাহার প্রস্তুত করা ইতযামে। যমে স্ত্রীর কািগুদো আঞ্জাম 
দেওয়ার িনয কাউদক ভাো করা হয়, ভাোদি (দসিক-দসমিকা) তার ঘদর িে 
সমসযার সৃমষ্ট কদর, যা েূর করার িনয দস ঘর দথদক দির হদয়দে, পমরণমত 
মহদত মিপরীত হয়। অমধকন্তু নারীদের ঘর তযাে করা ও শ্রম মিমক্রর মাদে েীন 
নষ্ট ও সম্মানদক েুদে মারা িযতীত মকেুই দনই”। সমাপ্ত। 
দহ মুসমেম দিান, আল্লাহদক ভয় কর, প্রতারণামূেক এসি কথায় দধাাঁকা দেদয়া 
না, যারা তাদের কথায় প্রতামরত হদয়দে তাদের মিফেতা ও মিষণ্ণতার 
িােিতাই যদথষ্ট। অমভজ্ঞতা সিদচদয় িে েেীে।  
দহ মুসমেম দিান, যতেণ দতামার মাদে দযৌিন মিেযমান, তুমম পুরুষদের 
চামহোর পাত্র দ্রুত মিদয়র প্রমত অগ্রসর হও। পো-শুনা চামেদয় যাওয়া মকংিা 
চাকমরর পাওয়ার আোয় কেদনা মিদয় মিেম্ব কর না। কারণ, উপযুক্ত মিদয়দত 
দতামার কেযাণ ও প্রোমন্ত। এমিই দতামার দয দকাদনা মেো ও চাকমরর উেম 
মিমনময়, দতামার চাকমর ও পো-দোনা যতই দহাক কেদনা মিদয়র সমান নয়। 
তুমম দতামার ঘদরর কাি ও সন্তান োেন-পােন করার োময়ে আঞ্জাম োও। 
এমিই দতামার মূে কাি। যার িারা দতামার িীিন সাফেযমমেত হদি দসমিই 
গ্রহণ কর, তার মিকল্প অনুসন্ধান কদরা না। কারণ, তার মিকল্প দনই। েীনোর 
পুরুদষর মিদয়র প্রোিদক কেদনা হাত োো কর না। নিী  সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

 «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة ِف األرض وفساد»
“যেন দতামাদের কাদে এমন দকউ আদস, যার েীন ও চমরত্র দতামরা পেন্দ 
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কর, তাদক মিদয় কমরদয় োও, যমে না কর িমমদন মফতনা ও ফাসাে হদি”।1 
মিদয়র দেদত্র নারীর অনুমমত গ্রহণ করা 

মিদয়র উপযুক্ত নারী মতন প্রকার:  
ক. নািামেকা অমিিামহত মকদোরী।  
ে. সািামেকা অমিিামহত নারী। 
ে. মিিামহতা নারী।  
প্রদতযক প্রকার নারীর িনয রদয়দে পৃথক মিধান। 
১. নািামেকা দোি িাচ্চাদক িািা তার অনুমমত োোই মিদয় মেদি, এদত কাদরা 
মিমত দনই। কারণ, দস এেদনা অনুমমতর মামেক হয় মন। মিতীয়ত আিু িকর 
রামেয়াল্লাহু ‘আনহু মনদির দোি দমদয় আদয়োদক রােূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর মনকি মিদয় মেদয়দেন, যেন তার িয়স মেে মাত্র েয় িের, নয় 
িের পূণব হদে তাদক িাসর ঘদর দপ্ররণ কদরন।2 
ইমাম োওকানী রহ. ‘নাইেুে আওতার’: (৬/১২৮, ১২৯) গ্রদন্থ িদেন: “এ 
হােীস প্রমাণ কদর দয, িািার িনয মনদির দমদয়দক সািােক হওয়ার পূদিবই 
মিদয় দেওয়া িাদয়য। মতমন আদরা িদেন: এ হােীস প্রমাণ কদর দোি দমদয়দক 
িেদের সাদথ মিদয় দেওয়া বিধ। ইমাম িুোরী এ মাস‘আোর িনয একমি 
অধযায় রচনা কদর তাদত মতমন আদয়োর হােীস উদল্লে কদরদেন। ইিন হািার 
আসকাোনী রহ. ‘ফাতহুে িারী’দত এ মাস‘আোয় উম্মদতর ঐকমতয িণবনা 
কদরদেন।” সমাপ্ত। 
ইিন কুোমাহ ‘আে-মুেমন’: (৬/৪৮৭) গ্রদন্থ িদেন: ইিনুে মুনমযর িদেদেন: 
যাদের ইেম আমরা অিবন কদরমে, তারা সিাই একমত দয, িািার িনয মনদির 
দোি দমদয়দক মিদয় দেওয়া বিধ, যমে সমমযবাো সম্পন্ন পুরুদষর মনকি মিদয় 

                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং ১০৮৫ 
2 সহীহ িুোরী ও মুসমেম। 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
96 

দেওয়া হয়”। সমাপ্ত। 
আমম (গ্রন্থকার) িেমে: আিু িকর রামেয়াল্লাহু ‘আনহু মনদির দোি দমদয় 
আদয়োদক মাত্র েয় িের িয়দস নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর মনকি 
মিদয় দেন, এ ঘিনা তাদেরদক আোকুদে মনদেপ কদর, যারা িে দেদের 
মনকি দোি দমদয়র মিদয়দক অস্বীকার কদর, মিভ্রামন্ত েোয় এিং অপরাধ েণয 
কদর। এমি হয়দতা তাদের মূেবতা মকংিা তারা স্বাথবাদন্বষী ও মিিাতীয় ষেযদযর 
একিা অংে। 
২. সািামেকা অমিিামহত নারীদক তার অনুমমত িযতীত মিদয় দেওয়া যাদি না, 
তদি চুপ থাকাই তার অনুমমত। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
িদেদেন: 

  «؟ قال: أن تسكت فكيف إذنهاوال تنكح اْلكر حىت تستأذن، قالوا: يا رسول اهلل »
“িাদকরা (অথবাৎ সািামেকা অমিিামহতা) দমদয়দক তার অনুমমত িযতীত মিদয় 
দেওয়া যাদি না, তারা িেে: দহ আল্লাহর রাসূে, তার অনুমমতর পেমত কী? 
মতমন িদেন: তার চুপ থাকা”।1  
অতএি, মিদয়দত তার অনুমমত দনওয়া প্রদয়ািন, যমেও তাদক মিদয় দেয় তার 
িািা, আদেমদের েু’মি মত দথদক এমিই অমধক মিশুে। 
ইিনুে কাইময়যম  রহ. ‘আে-হােইউন নিিী’: (৫/৯৬) গ্রদন্থ িদেন: “িমহুর 
সাোদফর অমভমত এমিই। ইমাম আিু হামনফার মাযহাি ও ইমাম আহমদের 
একমি মত এরূপ। এ অমভমত দমাতাদিক আমরা আল্লাহর ইিােত আঞ্জাম 
দেই, তার মিপরীত মিশ্বাস কমর না। এমিই নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর আদেে ও মনদেবে দমাতাদিক ফয়সাো”। সমাপ্ত। 
৩. মিিামহতা নারী স্বামীেূণযা হদে তাদক তার অনুমমত িযতীত মিদয় দেওয়া 
                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৪৮৪৩; মতরমমযী, হােীস নং ১১০৭; নাসাঈ, হােীস নং ২২৬৫; আিু 

োউে, হােীস নং ২০৯২; ইিন মািাহ, হােীস নং ১৮৭১; আহমে (২/৪২৪); োদরমী, 
হােীস নং ১১৮৬ 
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যাদি না, তার অনুমমতর প্রকাে হদি কথার িারা, যা অমিিামহতা নারীর 
মিপরীত, কারণ অমিিামহতা নারীর অনুমমতর প্রমাণ হদে চুপ থাকা। 
ইিন কুোমাহ ‘আে-মুেমন’: (৬/৪৯৩) গ্রদন্থ িদেন: তদি মিিামহতা নারীর 
অনুমমতর প্রকাে হদি কথার মাধযদম, এদত আদেমদের মিমত আদে িদে 
আমাদের িানা দনই। মিতীয়ত মুে িারা মানুষ তার অন্তদরর অমভিযমক্ত প্রকাে 
কদর। অতএি, দযোদন অনুমমতর প্রদয়ািন দসোদন মুদের কথার সমতুেয মকেু 
দনই। সমাপ্ত। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ রহ. ‘মািমুউে ফদতায়া’য়: (৩২/৩৯ ও ৪০) 
িদেন: “নারীদক তার অনুমমত িযতীত কাদরা পদেই মিদয় দেওয়া বিধ নয়, 
যমে দস নারাি থাদক মিদয়র িনয তাদক িাধয করদি না, তদি দোি অমিিামহত 
দমদয় িযতীত। কারণ, তার িািা তাদক মিদয় মেদি, তার দকাদনা অনুমমত দনই। 
আর মিিামহতা সািামেকা নারীদক তার অনুমমত িযতীত িািা মকংিা কাদরা িনয 
মিদয় দেওয়া বিধ নয়, এমিই মুসমেমদের ঐকমদতয প্রমতমষ্ঠত মাস‘আো। 
অনুরূপ সািামেকা অমিিামহতা নারীদক তার অনুমমত িযতীত িািা ও োো োো 
কাদরা িনয মিদয় দেওয়া বিধ নয় মুসমেমদের ঐকমদতয, তদি িািা মকংিা 
োোর উমচৎ তাদের দথদক অনুমমত গ্রহণ করা। 
সািামেকা অমিিামহতা নারীর অনুমমত ওয়ামিি না মুোহাি মিমত রদয়দে: 
মিশুে মদত তার অনুমমত দনওয়া ওয়ামিি। দমদয়র অমভভািদকর উমচৎ 
আল্লাহদক ভয় করা। দমদয়দক দকমন দেদের সাদথ মিদয় মেদে, দেদে তার 
সমকে মক না মিদিচনা করা, কারণ িািা দমদয়দক মিদয় মেদি দমদয়র স্বাদথব, 
মনদির স্বাদথব নয়।” সমাপ্ত। 
নারীর মিদয়দত অমভভািক েতব ও তার মহকমত: 
নারীদক তার উপযুক্ত স্বামী গ্রহণ করার অথব তাদক মুক্ত স্বাধীন দেদে দেওয়া 
নয় দয, যাদক ইো দস স্বামী মহদসদি গ্রহণ করদি, যার মিদয়র োরাপ প্রভাি 
পদে তার আত্মীয় ও পমরিাদরর ওপর। নারী অমভভািদকর সাদথ সমৃ্পক্ত, 
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অমভভািক তার ইোদক দেেদি এিং তাদক সমিক পথ িাতোদি, তার 
মিিাদহর োময়ে মনদি, দস মনদি মনদির আকে সম্পন্ন করদি না, যমে দস 
মনদির আকে মনদি সম্পন্ন কদর িামতে িদে েণয হদি। কারণ, আদয়ো 
রামেয়াল্লাহু ‘আনহা দথদক িমণবত হােীদস এদসদে: 

 «أيما امرأة نكحت نفسها بغَ إذن وُيها فناكحها باطل، فناكحها باطل، فناكحها باطل»
“দয নারী তার অমভভািদকর অনুমমত িযতীত মিদয় করে, তার মিদয় িামতে, 
তার মিদয় িামতে, তার মিদয় িামতে”।1  
ইমাম মতরমমযী িদেন: হােীসমি হাসান। অনযানয সুনান গ্রদন্থ রদয়দে: 

  «ال نكاح إال بويل»
“অমভভািক িযতীত দকাদনা মিদয় দনই”।2  
এ েু’মি হােীস ও এ িাতীয় অনযানয হােীস প্রমাণ কদর দয, অমভভািক িযতীত 
নারীর মিদয় বিধ নয়। মিদয় দনই অথব মিদয় শুে নয়। ইমাম মতরমমযী িদেন: 
আহদে ইেমেণ এ হােীদসর ওপর আমে কদরন। দযমন উমার, আেী, ইিন 
আব্বাস ও আিু হুরায়রা প্রমুেেণ। ফহীহ তাদি‘ঈদের দথদকও অনুরূপ িমণবত। 

তারা িদেদেন: অমভভািক িযতীত দকাদনা মিদয় দনই। এমিই ইমাম োদফঈ, 
আহমে ও ইসহাকদের কথা”।3 
মিদয়র দঘাষণার িনয নারীদের েফ িািাদনার হুকুম: 
নারীদের িনয েফ িা এক পাশ্ববস্থ দোে িািাদনা মুোহাি, দযন মিদয় প্রচার হয় 
ও মানুষ দিদন যায়। নারীরা মনদিদের মাদে েফ িািাদি িােয-যয ও সুদরো 
সঙ্গীত িযতীত। মিদয় উপেদে নারীদের কমিতা ও েিে আিৃমত করা দোষণীয় 

                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং ১১০২; আিু োউে, হােীস নং ২০৮৩; ইিন মািাহ, হােীস নং ১৮৭৯; 

আহমে: (৬/৬৬); োদরমী, হােীস নং ২১৮৪ 
2 মতরমমযী, হােীস নং ১১০১; আিু োউে, হােীস নং ২০৮৫; ইিন মািাহ, হােীস নং ১৮৮১; 

আহমে (৪/৪১৮); োদরমী, হােীস নং ২১৮২ 
3 আে-মুেমন: (৬/৪৪৯) 
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নয়, যমে পুরুষরা না শুদন। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেন: 
  «فصل ما بني احلَلل واحلرام ادلف والصوت ِف انلاكح»

“হাোে ও হারাম মিদয়র পাথবকয হদে েফ িািাদনা ও আওয়াি করা”।1 
োওকানী ‘নাইেুে আওতার’: (৬/২০০) গ্রদন্থ িদেন: “হােীস প্রমাণ কদর দয, 
মিদয়র অনুষ্ঠাদন েফ িািাদনা ও কমিতা ইতযামে আিৃমত করা বিধ, দযমন 
 ,িাতীয় কমিতা, তদি প্রিৃেদক উসদক দেয় এমন োন মনমষে أتيناكم أتيناكم

দযোদন দসৌন্দদযবর িণবনা, অিীেতার প্রকাে ও মদের প্রমত আসমক্ত রদয়দে। যা 
মিিাহ এিং মিিাদহর িাইদর সিবোই হারাম, অনুরূপ অনযানয হারাম োন-িােযও 
হারাম।” সমাপ্ত। 
দহ মুসমেম নারী, মিদয় উপেদে অেঙ্কার ও দপাোক-পমরেে ক্রয় কদর 
অপচয় কদরা না। অমতমরক্ত দপাোক ও অেঙ্কার অপচদয়র অন্তভুবক্ত, যার দথদক 
আল্লাহ মনদষধ কদরদেন। কুরআনুে কারীদম এদসদে, মতমন অপচয়কারীদক 
ভাদোিাদসন না। দযমন, 

ِفُٓوا    َوَل  ﴿ ِفِيَ  َُيِبُّ  َل  إِن ُهۥ تُۡسأ أُمۡسأ  [  ١٣: االعراف] ﴾ ٣١ ٱل
“আর দতামরা অপচয় কর না, মনশ্চয় মতমন অপচয়কারীদক পেন্দ কদরন 

না”। [সূরা আে-আ‘রাফ, আয়াত: ৩১]  
সুতরাং তুমম মধযপন্থা অিেম্বন কর এিং দকনা-কািার প্রমতদযামেতা তযাে কর। 
নারীর স্বামীর আনুেতয করা ওয়ামিি, অিাধয হওয়া হারাম: 
দহ মুসমেম নারী, দরওয়াি দমাতাদিক স্বামীর আনুেতয করা দতামার ওপর 
ওয়ামিি। আিু হুরায়রা রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, মতমন িদেন, 
রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

إذا صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي »
   «أبواب اْلنة شاءت

                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং ১০৮৮; নাসাঈ, হােীস নং ৩৩৬৯; ইিন মািাহ, হােীস নং ১৮৯৬ 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
100 

“নারী যমে তার পাাঁচ ওয়াক্ত সাোত পদে, রমযান মাদসর মসয়াম রাদে, স্বীয় 
েজ্জাস্থান মহফাযত কদর এিং মনি স্বামীর আনুেতয কদর, তাহদে িান্নাদতর দয 
েরিা মেদয় ইো প্রদিে করদি”।1  
আিু হুরায়রা রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক আদরা িমণবত, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

  «شاهد إال بإذنه، وال تأذن ِف بيته إال بإذنهال يل المرأة أن تصوم وزوجها »
“দকাদনা নারীর পদে বিধ নয় স্বামীর উপমস্থমতদত অনুমমত িযতীত মসয়াম রাো 
এিং স্বামীর অনুমমত িযতীত কাউদক তার ঘদর প্রদিোমধকার দেওয়া।”2  
আিু হুরায়রা রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, মতমন িদেন: রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

امرأته إىل فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها املَلئكة حىت إذا دَع الرجل »
 «تصبح

“স্বামী যেন তার স্ত্রীদক মিোনায় আহ্বান কদর, মকন্তু দস ডাদক সাো না দেয়, 
ফদে দস তার ওপর দোস্বা মনদয় রাত যাপন কদর, তাহদে সকাে পযবন্ত 
মফমরেতারা নারীর ওপর ো‘নত কদর”।3 
িুোরী ও মুসমেদমর অপর িণবনায় এদসদে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

واذلي نفيس بيده ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشه، فتأىب عليه إال اكن اذلي ِف السماء »
  «ساخطا عليها حىت يرىض عنها

“যার হাদত আমার নফস দস সোর কসম, দয দকাদনা পুরুষ তার স্ত্রীদক 
মিোনায় আহ্বান কদর, মকন্তু দস প্রতযােযান কদর, তাহদে আসমাদন মিেযমান 
                                           
1 সহীহ ইিন মহব্বান। 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৪৮৯৯; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১০২৬; আহমে (২/৩১৬) 
3 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৩০৬৫; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৪৩৬; আিু োউে, হােীস নং 

২১৪১; আহমে: (২/৪৩৯); োদরমী, হােীস নং ২২২৮ 
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সো (অথবাৎ আল্লাহ) অিেযই তার ওপর রাোমন্বত থাদকন, যতেণ না স্বামী 
তার স্ত্রীর ওপর সন্তুষ্ট হয়”।1 
স্ত্রীর ওপর স্বামীর একমি হক হদে, তার ঘর দেোশুনা করা এিং তার অনুমমত 
িযতীত তার ঘর দথদক দির না হওয়া। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
িদেদেন: 

  «واملرأة راعية ِف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»
“নারী তার স্বামীর ঘদরর োময়েেীো এিং তাদক দস মিষদয় িিািমেমহ করা 
হদি”।2  
স্ত্রীর ওপর স্বামীর আদরা একমি হক হদে, ঘদরর কািগুদো আঞ্জাম দেওয়া 
এিং তাদক দসমিকা আনদত িাধয না করা, যা তার িনয কষ্টকর এিং যার 
ফদে দস মনদি িা তার সন্তান-সন্তমতরা দফতনার সমু্মেীন হদত হয়। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ রহ. ‘মািমুউে ফদতায়া’য়: (৩২/২৬০ ও 
২৬১) িদেন: “আল্লাহ তা‘আো িদেদেন: 

ىلَِحىُت ﴿ ىنَِتىت   فَٱلص  ُ   َحفَِظ  بَِما ّلِلأَغيأبِ  َحىفَِظىت   َق  [  ١٤: النساء] ﴾ٱّلل 
 “সুতরাং পুণযিতী নারীরা অনুেত, তারা দোকচেুর অন্তরাদে মহফাযতকামরনী 
ঐ মিষদয় যা আল্লাহ মহফাযত কদরদেন”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ৩৪] এ 
আয়াদতর োমি অনুযায়ী স্ত্রীর ওপর স্বামীর আনুেতয করা ওয়ামিি, দসমি তার 
সাদথ সফর দহাক, তার সাদথ আনন্দ করার সুদযাে দেওয়ার মিষয় দহাক িা 
অনয দয দকাদনা চামহো দহাক। এ কথা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর সুন্নাতও প্রমাণ কদর।” সমাপ্ত। 
ইিনুে কাইময়যম রহ. ‘হােইউন নিিী’: (৫/১৮৮ ও ১৮৯) গ্রদন্থ িদেন: “দযসি 

                                           
1 সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৭৩৬ 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৮৫৩; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৮২৯; মতরমমযী, হােীস নং 

১৭০৫; আিু োউে, হােীস নং ২৯২৮; আহমে (২/১২১) 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
102 

ইমামদের মনকি স্ত্রীর ওপর স্বামীর মেেমত করা ওয়ামিি, তারা িদেন, যাদের 
(অথবাৎ দয আরিদের) ভাষায় আল্লাহ তা‘আো সদম্বাধন কদরদেন তাদের মনকি 
মেেমত একমি মা‘রূফ (অথবাৎ প্রচমেত মনয়ম দমাতাদিক) হক। পোন্তদর স্ত্রীদক 
মিদনােন প্রোন করা, তার মেেমত স্বামীর আঞ্জাম দেওয়া, স্বামীর োেু দেওয়া, 
রুমি বতমর করা, আিার োমমর িানাদনা, দধায়া, মিোনা করা ও িামের মেেমত 
আঞ্জাম দেওয়া ইতযামে মুনকার (অথবাৎ প্রচমেত মনয়ম িমহভূবত) কাি। আল্লাহ 
তা‘আো িদেন: 

ِي ِمثأُل  َولَُهن  ﴿ ُروِفن  َعلَيأِهن   ٱَّل  أَمعأ  [ ٧٧٥: اْلقرة] ﴾بِٱل
“আর নারীদের িনয রদয়দে মিমধ দমাতাদিক অমধকার, দযমন আদে তাদের 
ওপর (পুরুষদের) অমধকার”। [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ২২৮]  
অপর আয়াদত মতমন িদেন: 

ىُمونَ  ٱلّرَِجاُل ﴿  [ ١٤: النساء] ﴾ٱلّنَِسآءِ  ََعَ  قَو 
“পুরুষরা নারীদের তোিধায়ক”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ৩৪]  
যমে নারী পুরুদষর দসিা না কদর, িরং পুরুষ নারীর দসিা কদর, তাহদে নারী 
তোিধায়ক হদি পুরুদষর উপর... অতঃপর িদেন: সদন্দহ দনই আল্লাহ স্বামীর 
ওপর স্ত্রীর েরচ, দপাোক ও িাসস্থাদনর োময়ে অপবণ কদরদেন, তাদক দভাে 
করা, তার মেেমত গ্রহণ করা ও মিমধ দমাতাদিক তার দসিার মিমনমদয়। 
অমধকন্তু মানুদষর সাধারণ দেনদেন ও চুমক্তগুদো সমাদি প্রচমেত মিমধ ও 
নীমতর ওপর মভমে কদরই হয়, (অতএি, মিদয় পরিতবী স্বামী-স্ত্রীর সম্পকবও দস 
নীমত দমাতাদিক হদি এমিই স্বাভামিক)। প্রচমেত নীমত হদে স্ত্রী কতৃবক স্বামীর 
মেেমত করা ও তার ঘদরর স্বাথব সংমিষ্ট কািগুদো আঞ্জাম দেওয়া। মতমন 
আদরা িদেন: এ দেদত্র সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ, ধনী ও েরীদির মাদে মিভািন করা 
েুরে নয়। এই দেে েুমনয়ার সিদচদয় উেম নারী ফামতমা রামেয়াল্লাহু ‘আনহা 
স্বামীর মেেমত করদতন, দস নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর মনকি এদস 
সাংসামরক কাদির অমভদযাে কদরন, মতমন তার অমভদযাে আমদে দনন মন।” 
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সমাপ্ত। 
প্রশ্ন: যমে নারী স্বামীর মদধয তার প্রমত আগ্রহ না দেদে; মকন্তু দস তার সাদথ 
থাকদত চায়, তাহদে কী করদি? 
উের: আল্লাহ তা‘আো িদেন:      

ة   ِإَونِ ﴿
َ
َرأ لَِها ِمن   َخافَتأ  ٱمأ وأ  نُُشوًزا َبعأ

َ
ا أ َراضّٗ ٓ  ُجَناحَ  فََل  إِعأ ن َعلَيأِهَما

َ
لَِحا أ ا   بَيأَنُهَما يُصأ  ُصلأحّٗ

لأحُ  ِۡضَتِ  َخّيأ    َوٱلصُّ حأ
ُ
نُفُس  َوأ

َ ح    ٱۡلأ َ  فَإِن   َوَتت ُقوا   ُُتأِسُنوا   ِإَون ٱلشُّ َملُونَ  بَِما ََكنَ  ٱّلل  ا َتعأ  َخبِّيّٗ
 [  ٣٧٥: النساء] ﴾١٢٨

“আর যমে দকাদনা নারী তার স্বামীর পে দথদক দকাদনা েুিবযিহার মকংিা 
উদপোর আেঙ্কা কদর, তাহদে তারা উভদয় দকাদনা মীমাংসা করদে তাদের 
দকাদনা অপরাধ দনই। আর মীমাংসা কেযাণকর এিং মানুদষর মদধয কৃপণতা 
মিেযমান রদয়দে। আর যমে দতামরা সৎকমব কর এিং তাকওয়া অিেম্বন কর 
তদি আল্লাহ দতামরা যা কর দস মিষদয় সমযক অিেত”। [সূরা আন-মনসা, 
আয়াত: ১২৮] 
হাদফয ইিন কামসর রহ. িদেন: যমে নারী আেঙ্কা কদর স্বামী তাদক পেন্দ 
করদে না, িা তাদক উদপো করদে, তাহদে স্ত্রী স্বামীর ওপর দথদক সকে হক 
িা মকেু হক হ্রাস করদত পাদর, দযমন তার িযয়ভার অথিা দপাোক, রাদতর 
অংে অথিা অনয দকাদনা হক। স্বামীর পদেও স্ত্রীর োে গ্রহণ করা বিধ, স্বামীর 
িনয স্ত্রীর তযাে করা দকাদনা সমসযা নয় এিং স্ত্রী দথদক স্বামীর গ্রহণ করাও 
সমসযা নয়। আল্লাহ তা‘আো িদেদেন: 

ٓ  ُجَناحَ  فََل  ﴿ ن َعلَيأِهَما
َ
لَِحا أ ا   بَيأَنُهَما يُصأ لأحُ  ُصلأحّٗ  [  ٣٧٥:  النساء] ﴾ ١٢٨ َخّيأ    َوٱلصُّ

“তাহদে তারা উভদয় দকাদনা মীমাংসা করদে তাদের দকাদনা অপরাধ দনই। 
আর মীমাংসা কেযাণকর”। [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ১২৮] 
অথবাৎ মিমেন্ন হওয়া দথদক উেম... অতঃপর মতমন সাওোহ মিনদত যাম‘আহ 
রামেয়াল্লাহু ‘আনহার ঘিনা উদল্লে কদরন। যেন মতমন িৃো হদয় যান এিং নিী 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লামও তাদক দেদে দেওয়ার ইো দপাষণ কদরন, 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
104 

তেন মতমন থাকার িনয মীমাংসা কদরন এিং তার মেনগুদো মতমন আদয়োর 
িনয দেদে দেন, মতমনও তার োে গ্রহণ কদরন এিং এভাদি তাদক দরদে 
দেন”।1 সমাপ্ত। 
প্রশ্ন: নারী যমে স্বামীদক অপেন্দ কদর ও তার সংসার করদত না চায় কী 
করদি? 
উের: আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ُتمأ  فَإِنأ ﴿ ل   ِخفأ
َ
ِ  ُحُدودَ  يُِقيَما أ َتَدتأ  فِيَما َعلَيأِهَما ُجَناحَ  فََل  ٱّلل  ۦ   ٱفأ  [  ٧٧٥: اْلقرة] ﴾بِهِ

“সুতরাং যমে দতামরা আেঙ্কা কর দয, তারা আল্লাহর সীমাদরো কাদয়ম রােদত 
পারদি না, তাহদে স্ত্রী যা মেদয় মনিদক মুক্ত কদর দনদি -তাদত দকাদনা সমসযা 
দনই”। [সূরা আে-িাকারা, আায়াত: ২২৯] 
হাদফয ইিন কামসর রহ. তার ‘তাফসীর’: (১/৪৮৩) গ্রদন্থ িদেন: “স্বামী ও স্ত্রী 
যমে েেোয় িোয়, স্ত্রী স্বামীর হক আোয় না কদর অথিা স্বামীদক অসন্তুষ্ট 
রাদে ও তার সাদথ থাকদত অসম্মমত িানায়, তাহদে স্ত্রীর সুদযাে আদে স্বামী 
তাদক যা (মাহর) মেদয়দে তা দফরত মেদয় মিমেন্ন হওয়া। স্বামীদক তা দফরত 
দেওয়া স্ত্রীর িনয দোষণীয় নয়, আিার স্ত্রী দথদক তা গ্রহণ করা স্বামীর িনয 
দোষণীয় নয়।” সমাপ্ত। এভাদি মিমেন্ন হওয়াদক দোো (তাোক) িো হয়। 
প্রশ্ন: দকাদনা কারণ োো তাোক তেিকারী নারীর োমে কী? 
উের: সাওিান রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

  «طَلقها من غَ ما بأس فحرام عليها راحئة اْلنةأيما امرأة سألت زوجها »
“দয দকাদনা নারী দকাদনা কারণ োোই স্বামীর মনকি তাোক তেি করে, তার 
ওপর িান্নাদতর সুেমন্ধ হারাম”।2  

                                           
1 তাফসীর ইিন কাসীর: (২/৪০৬) 
2 মতরমমযী, হােীস নং ১১৮৭; আিু োউে, হােীস নং ২২২৬; ইিন মািাহ, হােীস নং ২০৫৫; 
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কারণ, আল্লাহর মনকি সিদচদয় অপেন্দীয় হাোে হদে তাোক, প্রদয়ািন 
হদেই তার স্মরণাপন্ন হদি, অনযথায় তেি করা মাকরূহ। কারণ, তার পশ্চাদত 
সৃষ্ট েমত কাদরা মনকি অস্পষ্ট দনই। প্রদয়ািদনর তাোক, দযমন স্বামীর হক 
আোদয় স্ত্রীর অস্বীকৃমত িানাদনা, যার ফদে স্বামী স্ত্রী িারা েমতগ্রে হয়। আল্লাহ 
তা‘আো িদেন: 

َساُك  ﴿ ُروف   فَإِمأ وأ  بَِمعأ
َ
ِيُح   أ َسىن    تَۡسأ  [  ٧٧٥: اْلقرة] ﴾بِإِحأ

“অতঃপর মিমধ দমাতাদিক দরদে দেদি মকংিা সুন্দরভাদি দেদে দেদি”। [সূরা 
আে-িাকারা, আয়াত: ২২৯]  
অপর আয়াদত িদেন: 

ِينَ ﴿ لُونَ  ّلذِل  َبَعةِ تََربُُّص  نَِّسآئِِهمأ  ِمن يُؤأ رأ
َ
ُهر    أ شأ

َ
َ  فَإِن   فَآُءو فَإِن أ  َعَزُموا   ِإَونأ  ٢٢٦ ر ِحيم   َغُفور   ٱّلل 

َلىقَ  َ  َفإِن   ٱلط   [  ٧٧٩  ،٧٧٠: اْلقرة] ﴾٢٢٧ َعلِيم   َسِميع   ٱّلل 
“যারা তাদের স্ত্রীদের সাদথ মমমেত না হওয়ার েপথ করদি তারা চার মাস 
অদপো করদি। অতঃপর তারা যমে মফমরদয় দনয়, তদি মনশ্চয় আল্লাহ 
েমােীে, পরম েয়ােু। আর যমে তারা তাোদকর েৃঢ় ইো কদর দনয়, তদি 
মনশ্চয় আল্লাহ সিবদশ্রাতা, সিবজ্ঞ”। [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ২২৬-২২৭] 
োম্পতয সম্পকব মিমেন্ন হদে নারীর করণীয়: 
স্বামী ও স্ত্রীর মাদে মিদেে েু’প্রকার:  
ক. িীমিত অিস্থায় মিমেন্ন হওয়া।  
ে. মৃতুয িারা মিমেন্ন হওয়া।  
উভয় অিস্থাদতই নারীর ওপর ইদ্দত ওয়ামিি, অথবাৎ মনমেবষ্ট সময় পযবন্ত 
অদপো করা।  
ইদ্দদতর মহকমত: একমি পমরপূণব মিদয় ভাঙ্গার পর তার দেষ সীমা মনধবারণ 
করাই ইদ্দদতর মহকমত। মিতীয়ত েভব দথদক দরদহম মুক্ত করা, দযন মিিাহ 

                                                                                           
আহমে (৫/২৭৭); োদরমী, হােীস নং ২২৭০ 
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মিমেন্নকারী িযতীত অনয কারও সহিাদসর মিষয়মি তার সাদথ সমৃ্পক্ত না 
থাদক, যমে এিা না করা হয় তদি েদভবর সন্তাদন মমশ্রণ ঘিদি ও িংে মিনষ্ট 
হদি। ইদ্দত িারা স্ত্রী সাদিক মিদয়-িন্ধদনর প্রমত সম্মান প্রেেবনসহ, তাোকোতা 
স্বামীর হদকর প্রমত শ্রো জ্ঞাপন ও মিদেদের কারদণ দোক প্রকাে কদর। 
ইদ্দত চার প্রকার: 
প্রথম প্রকার: েভবিতীর ইদ্দত। েভবিতী নারী সন্তান প্রসি করদে ইদ্দত দেষ 
হদি, তাোদক িাদয়ন প্রাপ্তা দহাক িা তাোদক রাি‘ঈ প্রাপ্তা দহাক। িীমিত 
অিস্থায় মিমেন্ন দহাক িা মৃতুযর কারদণ মিমেন্ন দহাক। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

َلىُت ﴿ و 
ُ
َالِ  َوأ ۡحأ

َ َجلُُهن   ٱۡلأ
َ
ن أ

َ
نَ  أ  [  ٤: الطَلق] ﴾َۡحألَُهن    يََضعأ

“আর েভবধামরণীদের ইদ্দতকাে সন্তান প্রসি পযবন্ত”। [সূরা আত-োোক, 
আয়াত: ৪] 
মিতীয় প্রকার: ঋতু হয় তাোক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত। এ িাতীয় নারীর ইদ্দত 
মতন কুরু। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

أُمَطل َقىُت ﴿ نَ  َوٱل ب صأ نُفِسِهن   َيَُّتَ
َ
ىَثةَ  بِأ ن  ثََل  [  ٧٧٥: اْلقرة] ﴾قُُروٓء 

“আর তাোকপ্রাপ্তা নারীরা মতন কুরু পযবন্ত অদপোয় থাকদি”। [সূরা আে-
িাকারা, আয়াত: ২২৮] অথবাৎ মতন ঋতু িা হাদয়য পযবন্ত। 
তৃতীয় প্রকার: ঋতু তথা হাদয়য হয় না এমন তাোক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত। এরা 
েু’প্রকার: দোি যার ঋতু আরম্ভ হয় মন এিং িে যার ঋতু আোর সম্ভািনা 
দনই। আল্লাহ তা‘আো উভদয়র ইদ্দত সম্পদকব িদেন: 

َٰٓـ ِي﴿ نَ  َوٱل  أَمِحيِض  ِمنَ  يَئِسأ تَبأُتمأ  إِنِ  نَِّسآئُِكمأ  ِمن ٱل ُتُهن   ٱرأ ىَثةُ  فَعِد  ُهر   ثََل شأ
َ
ـ ِي أ َٰٓ  لَمأ  َوٱل 

َن    [  ٤: الطَلق] ﴾ََيِضأ
“দতামাদের স্ত্রীদের মদধয যারা ঋতুমতী হওয়ার কাে অমতক্রম কদর দেদে, 
তাদের ইদ্দত সম্পদকব দতামরা যমে সংেদয় থাক এিং এেনও ঋতুর িয়দস 
দপৌঁদে মন তাদের ইদ্দকােও হদি মতন মাস”। [সূরা আত-োোক, আয়াত: ৪] 
অথবাৎ এমিই তাদের ইদ্দত। 
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চতুথব প্রকার: স্বামী-মৃত িা মিধিা নারীর ইদ্দত। আল্লাহ তা‘আো তার ইদ্দত 
সম্পদকব িদেন: 

ِينَ ﴿ نَ  َوٱَّل  ا َوَيَذُرونَ  ِمنُكمأ  ُيَتَوف وأ َوىجّٗ زأ
َ
نَ  أ ب صأ نُفِسِهن   َيَُّتَ

َ
َبَعةَ  بِأ رأ

َ
ُهر   أ شأ

َ
ا   أ ّٗ : اْلقرة] ﴾وََعشأ

٧١٤  ] 
“আর দতামাদের মধয দথদক যারা মারা যাদি এিং স্ত্রীদেরদক দরদে যাদি, 
তাদের স্ত্রীেণ চার মাস েে মেন অদপোয় থাকদি”। [সূরা আে-িাকারা, 
আয়াত: ২৩৪] 
মিদয়র পর স্ত্রীেমন করুক িা না করুক, স্ত্রী দোি দহাক িা িে দহাক সকে 
প্রকার মিধিা নারী (যাদের স্বামী মারা দেদে), এ আয়াদতর অন্তভুবক্ত, তদি 
েভবিতী মিধিা নারী এর অন্তভুবক্ত নয়। কারণ, তার মিধান মনদম্নাক্ত আয়াদত 
পৃথকভাদি িণবনা করা হদয়দে। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

َلىُت ﴿ و 
ُ
َالِ  َوأ ۡحأ

َ َجلُُهن   ٱۡلأ
َ
ن أ

َ
نَ  أ  [  ٤: الطَلق] ﴾َۡحألَُهن    يََضعأ

“আর েভবধামরণীদের ইদ্দতকাে সন্তান প্রসি পযবন্ত”। [সূরা আত-োোক, 
আয়াত: ৪] 
ইিনুে কাইময়যম রমচত ‘আে-হােইউন নিিী’: (৫/৫৯৪ ও ৫৯৫) গ্রন্থ দথদক 
উেৃমত সমাপ্ত হদো। 

 
ইদ্দত পােনকারী নারীর িনয যা হারাম: 
১. ইদ্দত পােনকারী নারীদক মিদয়র প্রোি দেওয়ার হুকুম: 
ক. রি‘ঈ ইদ্দত পােনকারী। এ িাতীয় নারীদক স্পষ্ট িা ইমঙ্গদত মিদয়র প্রোি 
দেওয়া হারাম। কারণ, দস এেদনা সাদিক স্বামীর স্ত্রীর হুকুদম, তাই তাদক 
প্রোি দেওয়া কাদরা িনয বিধ নয়, এেদনা দস স্বামীর মনরাপোয় রদয়দে। 
ে. রি‘ঈ িযতীত অনয দকাদনা ইদ্দত পােনকারী। এ িাতীয় নারীদক স্পষ্টভাদি 
মিদয়র প্রোি দেওয়া হারাম, তদি ইোরা ইমঙ্গদত প্রোি দেওয়া হারাম নয়। 
আল্লাহ তা‘আো িদেন: 
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ُتم فِيَما َعلَيأُكمأ  ُجَناحَ  َوَل ﴿ َبةِ ِمنأ  بِهِۦ َعر ضأ  [  ٧١٨: اْلقرة] ﴾ٱلّنَِسآءِ  ِخطأ
“আর এদত দতামাদের দকাদনা পাপ দনই দয, দতামরা নারীদেরদক ইোরায় দয 
প্রোি করদি”। [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ২৩৫] 
স্পষ্ট প্রোি অথব তাদক মিদয় করার আগ্রহ প্রকাে করা, দযমন িো: আমম 
দতামাদক মিদয় করদত চাই। কারণ, এমন হদে হয়দতা মিদয়র আগ্রহ দথদক 
নারী ইদ্দত দেষ হওয়ার আদে িেদি আমার ইদ্দত দেষ, যমেও িােদি ইদ্দত 
দেষ হয় মন। ইোরা-ইমঙ্গদতর প্রোি এরূপ নয়, কারণ তার িারা মিদয় করার 
স্পষ্ট িাতবা প্রোন করা হয় না, তাই তাদত েমতর সম্ভািনা দনই। মিতীয়ত 
আয়াত দযদহতু তার অনুমমত প্রোন কদরদে তাই তা বিধ। 
ইোরা-ইমঙ্গদতর উোহরণ: দতামার মদতা নারীর আমম েুি প্রদয়ািন দিাধ কমর। 
রাি‘ঈ ইদ্দত িযতীত অনয দকাদনা ইদ্দত পােনকারী নারীর পদে ইমঙ্গত োতার 
প্রোদির উের ইমঙ্গদতর মাধযদম প্রোন করা বিধ, তদি স্পষ্টভাদি সাো দেওয়া 
বিধ নয়। রাি‘ঈ ইদ্দত পােনকারী নারীর পদে ইোরা িা স্পষ্ট দকাদনা ভাদিই 
মিদয়র প্রোদি সাো দেওয়া বিধ নয়। 
২. অপদরর ইদ্দত পােনকারী নারীদক মিদয় করা হারাম: 
আল্লাহ তা‘আো িদেন:  

زُِموا   َوَل ﴿ َدةَ  َتعأ ى  ٱنلََِّكحِ  ُعقأ َجلَُهۥ   ٱلأِكَتىُب  َيبألُغَ  َحّت 
َ
 [  ٧١٨: اْلقرة] ﴾أ

“আর আল্লাহর মনদেবে (ইদ্দত) তার সময় পূণব করার পূদিব মিিাহ িন্ধদনর 
সংকল্প কদরা না”।  [সূরা আে-িাকারা, আয়াত: ২৩৫] 
ইিন কামসর রহ. তার ‘তাফসীর’: (১/৫০৯) গ্রদন্থ িদেন: “অথবাৎ মিদয়র আকে 
কর না যতেণ না ইদ্দত দেষ হয়। আদেমেণ একমত দয, ইদ্দদতর সময় 
মিদয়র আকে েুরে নয়।” সমাপ্ত। 
েু’মি জ্ঞাতিয: 
এক. দয নারীদক মিদয়র পর সহিাদসর পূদিব তাোক দেওয়া হয় তার ওপর 
দকাদনা ইদ্দত দনই। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 
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َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ُتمُ  إَِذا َءاَمُنٓوا   ٱَّل  ِمَنىِت  نََكحأ أُمؤأ ُتُموُهن   ُثم   ٱل ن َقبألِ  ِمن َطل قأ

َ
وُهن   أ  لَُكمأ  َفَما َتَمسُّ

ة   ِمنأ  َعلَيأِهن   وَنَها   ِعد  َتدُّ  [ ٤٥: االحزاب] ﴾َتعأ
“দহ মুমমনেণ, যেন দতামরা মুমমন নারীদেরদক মিিাহ করদি অতঃপর 
তাদেরদক স্পেব করার পূদিবই তাোক মেদয় দেদি, তাহদে দতামাদের িনয 
তাদের দকাদনা ইদ্দত দনই যা দতামরা েণনা করদি”। [সূরা আে-আহযাি, 
আয়াত: ৪৯] 
ইিন কামসর রহ. তার তাফসীর: (৫/৪৭৯) গ্রদন্থ িদেন: এ মাস’আোর দেদত্র 
সকে আদেম একমত, অথবাৎ নারীদক যমে সহিাদসর পূদিব তাোক দেওয়া হয়, 
তাহদে তার ওপর দকাদনা ইদ্দত দনই, দস তাোদকর পর তৎেণাৎ যার সাদথ 
ইো মিিাহ িন্ধদন আিে হদত পারদি। 
েুই. মিদয়র পর সহিাদসর পূদিব তাোক প্রাপ্তা নারীর িনয যমে মাহর মনধবারণ 
করা হয়, তাহদে তাদক অদধবক মাহর মেদি, আর যার মাহর মনধবারণ করা হয় 
মন তাদক মুত‘আহ অথবাৎ স্বামীর সাধয দমাতাদিক দপাোক ইতযামে প্রোন 
করদি। 
সহিাদসর পর যাদক তাোক দেওয়া হয়, দস অিেযই মাহদরর হকোর। আল্লাহ 
তা‘আো িদেন: 

ُتمُ  إِن َعلَيأُكمأ  ُجَناحَ  ل  ﴿ وُهن   لَمأ  َما ٱلّنَِسآءَ  َطل قأ وأ  َتَمسُّ
َ
رُِضوا   أ  ََعَ  َوَمّتُِعوُهن   فَرِيَضةّٗ   لَُهن   َتفأ

أُموِسعِ  ُِّتِ  َوََعَ  قََدُرهُۥ ٱل أُمقأ ُروِف   َمَتىَع ا قََدُرهُۥ ٱل أَمعأ ا بِٱل ِسنِيَ  ََعَ  َحقًّ أُمحأ ُتُموُهن   ِإَون ٢٣٦ ٱل  َطل قأ
ن َقبألِ  ِمن

َ
وُهن   أ ُتمأ  َوقَدأ  َتَمسُّ ُف  فَرِيَضةّٗ  لَُهن   فََرضأ ُتمأ  َما فَنِصأ  [  ٧١٩  ،٧١٠: اْلقرة] ﴾ فََرضأ

“দতামাদের দকাদনা অপরাধ দনই যমে দতামরা স্ত্রীদেরদক তাোক োও এমন 
অিস্থায় দয, দতামরা তাদেরদক স্পেব কর মন মকংিা তাদের িনয দকাদনা মাহর 
মনধবারণ কর মন। আর উেমভাদি তাদেরদক দভাে-উপকরণ মেদয় োও, ধনীর 
ওপর তার সাধযানুসাদর এিং সংকিাপদন্নর ওপর তার সাধযানুসাদর। সু-
কমবেীেদের ওপর এমি আিেযক। আর যমে দতামরা তাদেরদক তাোক োও, 
তাদেরদক স্পেব করার পূদিব এিং তাদের িনয মকেু মাহর মনধবারণ কদর থাক, 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
110 

তাহদে যা মনধবারণ কদরদে, তার অদধবক (মেদয় োও)”। [সূরা আে-িাকারা, 
আয়াত: ২৩৬-২৩৭]  
অথবাৎ স্বামীদের স্পেব ও মাহর মনধবারণ করার পূদিব তাোক দেওয়া দকাদনা 
সমসযা নয়, এদত যমেও নারী মনেুণয হয়, মুত‘আহ তার মনেুণযতা োঘি 
করদি। প্রদতযক স্বামী স্বীয় স্বেেতা ও অস্বেেতার মভমেদত সাধয ও সমাদি 
প্রচেন দমাতাদিক মুত‘আহ মেদি। অতঃপর যার মাহর মনধবামরত, তাদক অদধবক 
দেওয়ার মনদেবে প্রোন করা হদয়দে। 
হাদফয ইিন কামসর রহ. স্বীয় ‘তাফসীর’: (১/৫১২) গ্রদন্থ িদেন: “এ িাতীয় 
নারীদক অদধবক মাহর প্রোন করা সিবসম্মত মত। এদত দকাদনা আদেম মিমত 
দপাষণ কদরন মন”। সমাপ্ত। 
৩. মিধিা নারীর ইদ্দদত পাাঁচমি িস্তু হারাম, যার আরমি নাম মহোে: 
এক. সকে প্রকার সুেমন্ধ: মিধিা নারী মনদির েরীদর মকংিা কাপদে সুেমন্ধ 
িযিহার করদি না, অনুরূপ সুেমন্ধ যুক্ত িস্তুও িযিহার করদি না। কারণ, নিী 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

 «وال تمس طيبا»
“দকাদনা সুেমন্ধ স্পেব করদি না”।1 
েুই. োরীমরক সািসজ্জা গ্রহণ করা: মিধিা নারীর সািসজ্জা গ্রহণ করা, দযমন 
মেযাি ও অনযানয রূপচচবার িস্তু সুরমা, েরীদরর তক রমঙ্গনকারী মিমভন্ন প্রকার 
রঙ িযিহার করা হারাম। ওষুধ মহদসদি সুরমা িযিহার করা বিধ, যমে প্রদয়ািন 
হয়, দসৌন্দদযবর অংে মহদসদি নয়, সুরমা শুধু রাদত িযিহার করদি, মেদন মুদে 
দফেদি। সুরমা িযতীত অনযানয িস্তু িারা দচাদের মচমকৎসা করাও বিধ, যাদত 
দসৌন্দযব দনই। 
                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৫০২৮; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৯৩৮; নাসাঈ, হােীস নং ৩৫৩৪; 

আিু োউে, হােীস নং ২৩০২; ইিন মািাহ, হােীস নং ২০৮৭; আহমে (৫/৮৫); োদরমী, 
হােীস নং ২২৮৬ 
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মতন. সািসজ্জার কাপে পমরধান করা: মিধিা নারীর িনয সািসজ্জার কাপে 
পমরধান করা হারাম। সাধারণ কাপে পেদি, এ সময় মনমেবষ্ট রদঙর কাপে 
পমরধান করার দকাদনা মভমে দনই, সমাদি যার প্রচেন রদয়দে। 
চার. অেঙ্কার: মিধিা নারীর িনয সকে প্রকার অেঙ্কার পমরধান করা হারাম, 
এমন মক আঙ্কমি পযবন্ত। 
পাাঁচ. স্ত্রী দয ঘদর থাকািস্থায় স্বামী মারা যায় দস ঘর িযতীত দকাথাও রাত-
যাপন করা: ের‘ঈ দকাদনা কারণ িযতীত মিধিা নারীর িনয ঘর পমরিতবন করা 
িাদয়য নয়। দস দকাদনা দরােী মকংিা দকাদনা িনু্ধ মকংিা দকাদনা মনকি 
আত্মীয়দক দেেদত যাদি না, একান্ত প্রদয়ািদন মেদন দির হওয়া বিধ। এ পাাঁচমি 
িস্তু িযতীত দকাদনা মিমনস দথদক তাদক িারণ করা যাদি না, আল্লাহ তার িনয 
যা হাোে কদরদেন। 
ইমাম ইিনুে কাইময়যম রহ. ‘আে-হােইউন নিিী’: (৫/৫০৭) গ্রদন্থ িদেন: 
“মিধিা নারীদক নে কাাঁিা, িেদের পেম উপদে দফো, দয চুে দফদে দেওয়া 
মুোহাি তা দফদে দেওয়া, িেই পাতা মেদয় দোসে করা ও চুে আাঁচোদনা 
দথদক িারণ করা যাদি না।” সমাপ্ত। 
োইেুে ইসোম ইিন তাইমময়যাহ ‘মািমুউে ফদতায়ায়’: (২৪/২৭ ও ২৮) 
িদেন: “মিধিা নারীর িনয সি মকেু োওয়া বিধ, যা আল্লাহ তার িনয হাোে 
কদরদেন। দযমন, ফে ও দোেত ইতযামে। অনুরূপ বিধ সকে পানীয় পান 
করা... অতঃপর মতমন িদেন: বিধ দকাদনা কাদি িযে থাকা তার িনয হারাম 
নয়। দযমন, নকো, দসোই ও কাপে িুনা ইতযামে, যা নারীদের স্বভাি সূেভ 
কাি। অনুরূপ ইদ্দদতর িাইদর দসসি কাি করা তার িনয বিধ ইদ্দদতর 
দভতরও তা বিধ। দযমন, প্রদয়ািদন পুরুষদের সাদথ কথা িো, তদি পেবার 
আোে দথদক অিেযই। আমম যা উদল্লে করোম তা নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাদমর সুন্নত, যা সাহািীেদণর নারীেণ সম্পােন করদতন তাদের 
স্বামীদের মৃতুযর পর।” সমাপ্ত। 
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সাধারণ মানুষ যা িদে, চাাঁে দথদক মিধিা নারী দচহারা দেদক রােদি, ঘদরর 
োদে উিদি না, পুরুদষর সাদথ কথা িেদি না, মাহরামদের দথদকও দচহারা 
দেদক রােদি, আদরা অদনক মকেু তার দকাদনা মভমে দনই। আল্লাহ তা‘আো 
ভাদো িাদনন। 
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েেম পমরদেে 
নারীর সম্মান ও পমিত্রতা রোকারী মিধান 

১. েজ্জাস্থান মহফাযত ও দচাে অিনত রাোর দেদত্র নারীও পুরুদষর নযায় 
আমেষ্ট। আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ِمنِيَ  قُل﴿ وا   ّلِلأُمؤأ بأَصىرِهِمأ  ِمنأ  َيُغضُّ
َ
َفُظوا   أ ىلَِ   فُُروَجُهمأ   َوَيحأ َكى  َذ زأ

َ
َ  إِن   لَُهمأ   أ  بَِما َخبُِّي   ٱّلل 

َنُعونَ  ِمَنىِت  َوقُل ٣٠ يَصأ نَ  ّلِلأُمؤأ بأَصىرِهِن   ِمنأ  َيغأُضضأ
َ
نَ  أ َفظأ  [  ١٣  ،١٦: انلور] ﴾فُُروَجُهن   َوَيحأ

“(দহ নিী আপমন) মুমমন পুরুষদেরদক িদে মেন, তারা দযন তাদের েৃমষ্টদক 
সংযত রাদে এিং তাদের েজ্জাস্থানদক মহফাযত কদর। এমিই তাদের িনয 
অমধক পমিত্র। মনশ্চয় তারা যা কদর দস সম্পদকব আল্লাহ সমযক অিমহত। আর 
মুমমন নারীদেরদক িদে মেন, দযন তারা তাদের েৃমষ্টদক সংযত রাদে এিং 
তাদের েজ্জাস্থাদনর মহফাযত কদর”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০-৩১] 
আমাদের োইে আমমন োনমকতী রহ. স্বীয় তাফসীর ‘আেওয়াউে িায়ান’: 
(৬/১৮৬ ও ১৮৭) গ্রদন্থ িদেন: “আল্লাহ তা‘আো মুমমন নারী ও পুরুষদের 
দচাে অিনত ও েজ্জাস্থান মহফাযত করার মনদেবে মেদয়দেন। েজ্জাস্থান মহফাযত 
করার একমি অংে দযনা, সমকামমতা, মানুদষর সামদন উেঙ্গ হওয়া ও তাদের 
সামদন গুপ্তাঙ্গ প্রকাে করা দথদক মিরত থাকা... অতঃপর মতমন িদেন: নারী ও 
পুরুষ যারাই এ আয়াদত িমণবত আল্লাহর মনদেেবসমূহ পােন করদি তাদের িনয 
মতমন মােমফরাত ও সাওয়াদির দঘাষণা মেদয়দেন, যমে তারা এর সাদথ সূরা 
আহযাদির মনদম্নাক্ত আয়াদত িমণবত মসফাতগুদো িােিায়ন কদর। আল্লাহ 
তা‘আো িদেন: 

لِِميَ  إِن  ﴿ أُمسأ لَِمىِت  ٱل أُمسأ ِمنِيَ  َوٱل أُمؤأ ِمَنىِت  َوٱل أُمؤأ ىِدقِيَ  َوٱلأَقىنَِتىِت  َوٱلأَقىنِتِيَ  َوٱل  َوٱلص 
ىِت  ىِدَق ىِِبِينَ  َوٱلص  ىبَِرىتِ  َوٱلص  قِيَ  َوٱلأَخىِشَعىِت  َوٱلأَخىِشعِيَ  َوٱلص  أُمَتَصّدِ ىتِ  َوٱل َق أُمَتَصّدِ  َوٱل
ئِِميَ  َٰٓ ئَِمىِت  َوٱلص  َٰٓ ىكِرِينَ  َوٱلأَحىفَِظىِت  فُُروَجُهمأ  َوٱلأَحىفِِظيَ  َوٱلص  َ  َوٱلذ  ا ٱّلل  ىكَِرىتِ  َكثِّيّٗ  َوٱلذ 

َعد  
َ
ُ  أ فَِرةّٗ  لَُهم ٱّلل  غأ ًرا م  جأ

َ
ا َوأ  [  ١٨: االحزاب] ﴾٣٥ َعِظيمّٗ

“মনশ্চয় মুসমেম পুরুষ ও নারী, মুমমন পুরুষ ও নারী, অনুেত পুরুষ ও নারী, 
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সতযিােী পুরুষ ও নারী, বধযবেীে পুরুষ ও নারী, মিনয়ািনত পুরুষ ও নারী, 
োনেীে পুরুষ ও নারী, মসয়ামপােনকারী পুরুষ ও নারী, মনিদের েজ্জাস্থাদনর 
মহফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহদক অমধক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, 
তাদের িনয আল্লাহ মােমফরাত ও মহান প্রমতোন প্রস্তুত দরদেদেন”। [সূরা 
আে-আহযাি, আয়াত: ৩৫]” ‘আেওয়াউে িায়ান’ দথদক উেৃমত সমাপ্ত হদো। 
নারী-নারী পরস্পর েরীর ঘষবণ কদর দযৌনকামনা হামসে করা িে গুনাহ। এদত 
মেপ্ত নারীরা কমিন োমের দযােয। 
ইিন কুোমাহ রহ. ‘আে-মুেমন’: (৮/১৯৮) গ্রদন্থ িদেন: যমে েু’িন নারী 
পরস্পর েরীর ঘষবণ কদর তারা উভয় অমভেপ্ত ও মযনাকারী। কারণ, নিী 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেন: 

  «إذا أتت املرأة املرأة فهما زانيتان»
“যমে নারী নারীেমন কদর তারা উভদয় মযনাকামরনী”। 
তাদেরদক মিচারক সমুমচত োমে মেদি। কারণ, এিা এমন মযনা যার িনয 
েরী‘আত মনধবামরত োমে দনই।1 সমাপ্ত। 
অতএি নারীদের মিদেষ কদর যুিতীদের এসি ঘৃণয অপকমব দথদক সািধান 
থাকা িরুমর। 
দচাে সংযত রাো সম্পদকব ইিনুে কাইময়যম  রহ. ‘আে-িাওয়ািুে কামফ’: 
(পৃ.১২৯ ও ১৩৫) গ্রদন্থ িদেন: দচাদের চাহমন হদে প্রিৃমের অগ্রেূত ও 
িাতবািহ, তাদক সংযত করাই েজ্জাস্থান সংরেণ করার মূেময। দয তার 
েৃমষ্টদক উনু্মক্ত দেদে মেে, দস তার নফসদক বংসংদসর ঘাদি োাঁে করাে। নিী 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেন: 

    «لك األوىليا يلع، ال تتبع انلظرة انلظرة فإنما »

                                           
1 ইিন তাইমময়যাহ মািমুউে ফদতায়ায়: (১৫/৩২১) িদেন: এ মহদসদি পরস্পর েরীর 

ঘষবণকারী নারীরা িযমভচারী। দযমন, হােীদস এদসদে “নারীদের মযনা হদে ঘষবণ করা।” 
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“দহ আেী, েৃমষ্টর পশ্চাদত েৃমষ্ট মেদয়া না, প্রথম েৃমষ্টমি দতামার”।1 প্রথম েৃমষ্ট 
িারা উদদ্দেয হিাৎ েৃমষ্ট যা অমনোয় পমতত হয়। মতমন িদেন: ‘মুসনাে’ গ্রদন্থ 
আেী দথদক আদরা িমণবত: 

  «انلظر سهم مسموم من سهام إبليس»
“েৃমষ্ট হদে ইিমেদসর তীরসমূহ দথদক একমি মিষাক্ত তীর” 

... অতঃপর মতমন িদেন: মানুষ দযসি মুসীিদত দগ্রফতার হয় তার মূে 
হদে েৃমষ্ট। েৃমষ্ট চামহো সৃমষ্ট কদর, চামহো মচন্তাদক িন্ম দেয়, অতঃপর মচন্তা 
প্রিৃমেদক িন্ম দেয়, অতঃপর প্রিৃমে ইোদক িন্ম দেয়। অতঃপর ইো ধীদর 
ধীদর চূোন্ত েৃঢ়তায় রূপ দনয়, এভাদিই কাযব িােিাময়ত হয় যমে দকাদনা িাধা 
প্রমতিন্ধক না হয়। এ িনয িো হয়: দচাে অিনত রাোর কষ্ট সহয করা তার 
পরিতবী েুঃেদক সহয করার দচদয় অদনক সহি।” সমাপ্ত। 
দহ মুসমেম দিান, তুমম পুরুষদের দথদক দতামার েৃমষ্ট অিনত রাে। মফতনা 
সৃমষ্টকারী েমির মেদক তামকদয়া না, যা প্রকাে করা হয় কতক পমত্রকায় অথিা 
দিমেমভেদনর পেবায় অথিা মভমডওদত, তাহদে তুমম োরাপ পমরণমত দথদক 
মহফাযদত থাকদি। কত েৃমষ্ট দয িযমক্তর িনয অনুদোচনার কারণ হদয়দে তার 
মহদসি দনই। সমতযই দোি সু্ফমেঙ্গ দথদক িৃহৎ আগুন োউ োউ কদর জ্বদে 
উদি। 
২. েজ্জাস্থান মহফাযত করার অংে: োন-িােয না দোনা: 
ইমাম ইিনুে কাইময়যম  রহ. ‘ইোসাতুে োহফান’: (১/২৪২, ২৪৮, ২৬৪ ও 
২৬৫) গ্রদন্থ িদেন: “েয়তাদনর একমি ষেযয, যার িারা দস েুিবে েীনোর, 
সামানয মিদিক ও অল্প ইেদমর ধারকদের ষেযদযর িাদে আিে কদর, মূেব ও 
িামতেপন্থীদের অন্তর মেকার কদর, তন্মদধয অনযতম হদে, মুদের েীষ, 
হাততামে ও হারাম িােয-যযসহ োন, যা অন্তরদক কুরআন দথদক মিমুে কদর 

                                           
1 আহমে: (১/১৫৯); োদরমী, হােীস নং ১৭০৯ 
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পাপাচার ও অপরাদধ িমেত কদর। এগুদো মূেত েয়তাদনর কুরআন ও 
রহমান দথদক কমিন অন্তরায়, মযনা ও সমকামমতার ময। এসি িারা পাপাচারী 
আদেক তার দপ্রমমকা দথদক চূোন্ত উদদ্দেয হামসে কদর... অতঃপর মতমন 
িদেন: নারী ও মকদোরদের কণ্ঠ দথদক এসি শ্রিণ করা আদরা হারাম ও 
েীনদক কমিনভাদি বংসংসকারী... অতঃপর িদেন: এদত সদন্দহ দনই দয, 
আত্মসম্মানী দোক স্বীয় পমরিারদক োন দথদক েূদর রাদে, দযমন তাদেরদক 
েূদর রাদে সদন্দহপূণব িস্তু দথদক। মতমন আদরা িদেন: দপ্রমমক ও আদেক মহদে 
প্রচমেত দয, তাদের িনয নারীদক হামসে করা কমিন হদে তারা নারীদক োন 
দোনাদত দচষ্টা কদর, তেন দস মিেমেত হয়। কারণ, নারীরা আওয়াি িারা 
দ্রুত প্রভামিত হয়। োদনর আওয়াি তাদের অনুভূমত েমক্তদক েু’ভাদি 
মক্রয়ােীে কদর: েব্দ ও অথব উভয় মেক দথদক। মতমন িদেন: এসদির সাদথ 
যমে েফ, যুিতী ও নাচ সঙ্গী হয়, তাহদে দতা িােুমদযর মদতা কাি কদর। 
যমে নারীরা োন িারা েভবিতী হত, তদি অিেযই এসি োন তার উপযুক্ত 
মেে। আল্লাহর কসম, োদনর কারদণ িহু সম্ভ্রান্ত নারী পমততা হদয়দে!!” সমাপ্ত। 
দহ মুসমেম নারী তুমম আল্লাহদক ভয় কর, চমরত্র মিনষ্টকারী দরাে অথবাৎ োন 
শ্রিণ দথদক েূদর থাক, যা মুসমেম সমাদি মিমভন্ন পেমত ও উপাদয় 
িযাপকভাদি প্রসামরত হদে, আর মূেব নারীরা তা সংগ্রহ কদর মনদিদের মাদে 
আোন-প্রোন করদে। 
৩. েজ্জাস্থান মহফাযত করার অংে: মাহরাম িযতীত নারীর সফর না করা 
েজ্জাস্থান মহফাযত করার অংে নারীদক মাহরাম িযতীত সফর করদত না 
দেওয়া, দয মাহরাম তাদক দোেুপ ও পাপাচারীদের দথদক সংরেণ করদি ও 
মনরাপো মেদি। 
মিশুে হােীদস নারীদক মাহরাম িযতীত সফর করদত মনদষধ করা হদয়দে। 

দযমন ইিন উমার রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, মতমন িদেন: রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 
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    «ال تسافر املرأة ثَلثة أيام إال مع ذي حمرم»
“নারী মতন মেদনর সফর মাহরাম িযতীত করদি না”।1  
আিু সাঈে েুেমর রামেয়াল্লাহ ‘আনহু দথদক িমণবত,  

نىه أن تسافر املرأة مسَة يومني أو ُيلتني إال ومعها   صىل اهلل عليه وسلم أن انليب»
     «زوجها، أو ذو حمرم

“নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম নারীর েু’মেন অথিা েু’রাদতর সফরদক 
মনদষধ কদরদেন, যমে তার সাদথ স্বামী অথিা মাহরাম না থাদক”।2  
অনুরূপ আিু হুরায়রা রামেয়াল্লাহু ‘আনহু দথদক িমণবত, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

  «ال يل المرأة تؤمن باهلل واُيوم اآلخر تسافر مسَة يوم وْللة إال مع ذي حمرم عليها»
“দকাদনা নারীর িনয বিধ নয়, দয আল্লাহ ও আমেরাদতর প্রমত ঈমান রাদে 
মাহরাম িযতীত এক মেন ও এক রাদতর েূরে সফর করা”।3 
এসি হােীদস মতন মেন, েু’মেন ও এক মেন এক রাত সফর না করার দয 
পমরমাণ এদসদে তা মূেত দস সময় সফর করার প্রচমেত দরওয়াদির মভেদত। 
তেন মানুষ পাদয় দহাঁদি ও িাহদন চদে এক মেন, েু’মেন ও মতন মেন সফর 
করত। হােীদস উদল্লমেত মতন মেন, েু’মেন ও এক মেন এক রাত িারা 
হােীদসর িামহযক অথব উদদ্দেয নয়, িরং উদদ্দেয হদে যার নাম সফর দসিাই 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১০৩৬; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৩৩৮; আিু োউে, হােীস নং 

১৭২৭; আহমে (২/১৪৩) 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৭৬৫; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৮২৭; মতরমমযী, হােীস নং ১১৬৯; 

আিু োউে, হােীস নং ১৭২৬; ইিন মািাহ, হােীস নং ২৮৯৮; আহমে, (৩/৩৪); োদরমী, 
হােীস নং ২৬৭৮ 

3 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১০৩৮; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১২৩৯; মতরমমযী, হােীস নং 
১১৭০; আিু োউে, হােীস নং ১৭২৩; ইিন মািাহ, হােমস নং ২৮৯৯; আহমে (২/৫০৬); 
মামেক, হেীস নং ১৮৩৩ 
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মাহরাম িযতীত নারীদের িনয মনদষধ। 
ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. ‘সমহহ মুসমেদমর িযােযায়’: (৯/১০৩) িদেন: “মুদ্দাকথা: 
যার নাম সফর তার দথদক নারীদক িারণ করা হদি স্বামী অথিা মাহরাম 
িযতীত, দহাক দসিা মতন মেন অথিা েু’মেন অথিা এক মেন এক রাত অথিা 
এক সকাে অথিা অনয মকেু। কারণ, ইিন আব্বাস দথদক িমণবত মনদষধাজ্ঞার 
হােীসমি িযাপক, তাদত মনমেবষ্ট দকাদনা সমদয়র উদল্লে দনই, যা মুসমেদমর অত্র 
অধযাদয়র সিবদেষ হামেস: 

  «ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم»
“মাহরাম িযতীত নারী সফর করদি না”।1 এ হােীস সকে প্রকার সফরদক 
অন্তভুবক্ত কদর, যার নাম সফর।” আল্লাহ ভাদো িাদনন। 
নারীদের গ্রুদপর সাদথ যারা নারীদক ওয়ামিি হদির অনুমমত প্রোন কদরদে 
তারা সুন্নত পমরপন্থী মসোন্ত মেদয়দে। ইমাম োোিী রহ. িদেন: “নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম নারীদক মাহরাম িযতীত সফর করদত মনদষধ কদরদেন, 
অতএি েতব িযতীত তাদক হদির সফদর দির হওয়ার অনুমমত প্রোন করা 
সুন্নত পমরপন্থী, দয সুন্নত নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িােিায়ন 
কদরদেন। মাহরাম িযতীত নারীর সফর পাপ তাই তার ওপর হি ওয়ামিি 
িো েুরে নয়। এ আদেে মানুষদক পাদপর মেদক ধামিত করদি”। সমাপ্ত। 
আমম (গ্রন্থকার) িেমে: যারা নারীদক গ্রদপর সাদথ দির হওয়ার অনুমমত মেদয়দে 
তারাও নারীদক মাহরাম িযতীত দয দকাদনা সফদরর িনয অনুমমত প্রোন কদরন 
মন, তারা অনুমমত মেদয়দেন শুধু ওয়ামিি হদির িনয। 
ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. ‘আে-মািমু’: (৮/২৪৯) গ্রদন্থ িদেন: “নফে ইিােত, 
িযিসা, মযয়ারত ও এ িাতীয় সফর মাহরাম িযতীত বিধ নয়।” সমাপ্ত। 
অতএি, এ যুদে যারা মাহরাম িযতীত নারীর প্রদতযক সফদরর দেদত্র মেমথেতা 

                                           
1 সহীহ িুোরী, হােীস নং ১৭৬৫; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ৮২৭; আহমে (৩/৭১) 
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কদরন তাদের কথার সাদথ গ্রহণদযােয দকাদনা আদেম দনই। 
তারা িদেন: এক মাহরাম দেদন উমিদয় দেন, অতঃপর অপর মাহরাম 
ইয়ারদপািব দথদক তাদক মনদয় যান যেন দেন দসোদন দপৌঁদে। তাদের ধারণায় 
িহু নারী পুরুষ একসাদথ থাকার কারদণ দেন মনরাপে। 
আমরা তাদেরদক িমে: এ িাতীয় সফর কেদনা মনরাপে নয়, দেন অনযানয 
যানিাহন দথদক দিমে  েুাঁমকপূণব। কারণ, এদত যাত্রীদের মসি পাোপামে, হয়দতা 
নারী দকাদনা পুরুদষর পাদে িসদি অথিা এমন দকাদনা সমসযা দেদন হদত 
পাদর, যদ্দরূন তা েমতপথ পমরিতবন কদর অনয দকাদনা এয়ারদপাদিব েযান্ড 
করদি, দযোদন তাদক গ্রহণকারী দকউ দনই, ফদে মফতনার সমু্মেীন হদি। 
নারীর দয দেে দচনা দনই এিং দযোদন তাদক গ্রহণকারী দকাদনা মাহরাম দনই, 
দসোদন তার অিস্থা কী হদত পাদর? 
৪. েজ্জাস্থান মহফাযত করার অংে: নারী এমন পুরুদষর সাদথ মনিবন সাোত 
করদি না, দয তার মাহরাম নয়। 
নারীদক মাহরাম িযতীত পর-পুরুদষর সাদথ মনিবন সাোত দথদক মিরত রাো 
েজ্জাস্থান মহফাযত করার একমি অংে। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম 
িদেদেন: 

منها، فإن ثاثلهما من اكن يؤمن باهلل واُيوم اآلخر فَل خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم »
  «الشيطان

“দয আল্লাহ ও পরকাে মেিদসর প্রমত ঈমান রাদে দস এমন নারীর সাদথ মনিবন 
সাোত করদি না যার সাদথ মাহরাম দনই। কারণ, তাদের তৃতীয়িন হদে 
েয়তান”।1  
আদমর ইিন রামি‘আহ দথদক িমণবত, মতমন িদেন: “রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

                                           
1 আহমে: (৩/৩৩৯) 
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          «أال ال خيلون رجل بامرأة ال حتل هل، فإن ثاثلهما الشيطان، إال حمرم»
“দিদন দরে, দকাদনা পুরুষ এমন নারীর সাদথ একান্ত সাোত করদি না, দয 
তার িনয হাোে নয়। কারণ, তাদের তৃতীয়িন হয় েয়তান, যমে না দস 
পুরুষমি হয় মাহরাম”।1  
ইমাম মািে ইিন তাইমময়যাহ ‘মুনতাকা’ গ্রদন্থ িদেন: ইমাম আহমে উপযুবক্ত 
হােীস েু’মি িণবনা কদরদেন, তদি এ হােীদসর ভািাথব িুোরী ও মুসমেদমর 
হােীদস রদয়দে, যা ইিন আব্বাস রামেয়াল্লাহু ‘আনহুমা দথদক িমণবত। 
ইমাম োওকানী ‘নাইেুে আওতার’: (৬/১২০) গ্রদন্থ িদেন: “পর-নারীর সাদথ 
মনিবন সাোত ঐকমদতয হারাম। অনুরূপ ঐকযমতয নকে কদরদেন হাদফয 
ইিন হািার ‘ফাতহুে িারী’ গ্রদন্থ। হারাম হওয়ার কারণ তাদের তৃতীয়িন 
েয়তান, যা হােীদসই স্পষ্ট। েয়তাদনর উপমস্থমত তাদেরদক হারাম মেপ্ত করদি, 
তদি মাহরামসহ সাোত বিধ। কারণ, তার উপমস্থমতদত পাপ সংঘমিত হওয়ার 
সম্ভািনা দনই।” সমাপ্ত। 
কতক নারী ও তাদের অমভভািক দিে মকেু মনিবন সাোত সম্পদকব মেমথেতা 
কদরন:  
ক. স্বামীর মনকিাত্মীয়দের সাদথ মনিবন সাোত করা ও তাদের সামদন দচহারা 
উনু্মক্ত রাো। িস্তুত তাদের সাদথ মনিবন সাোত অনযানয সাোত দথদক দিমে  
েমতকর। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেন:    

؟ قال:  إياكم وادلخول ىلع النساء، فقال رجل من األنصار: يا رسول اهلل أفرأيت احلمو»
  «احلمو: املوت

“েিরোর, দতামরা নারীদের মনকি প্রদিে করদি না, তেন এক আনসারী 
িযমক্ত িেে: দহ আল্লাহর রাসূে, محو িা দেির সম্পদকব কী িদেন? মতমন 

িেদেন: দেির হদে মৃতুয”। আরমিদত স্বামীর ভাইদক احلمو িো হয়। মতমন 

                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং ২১৬৫; আহমে: (১/১৮) 
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দেিদরর সাদথ মনিবন সাোতদক মৃতুযর মদতা অপেন্দ কদরদেন। 
হাদফয ইিন হািার রহ. ‘ফাতহুে িারী’: (৯/৩৩১) গ্রদন্থ িদেন: ইমাম 
নাওয়াওয়ী িদেদেন: “ভাষামিেেণ সিাই একমত দয, احلمو অথব স্বামীর 

মনকিাত্মীয়, দযমন স্বামীর িািা, স্বামীর চাচা, স্বামীর ভাই, স্বামীর ভাইদয়র দেদে 
ও স্বামীর চাচার দেদে প্রমুেেণ।” মতমন আদরা িদেন: “হােীদস স্বামীর 
মনকিাত্মীয় িারা উদদ্দেয স্বামীর িািা ও স্বামীর সন্তান িযতীত অনযানয পুরুষ, 
কারণ তারা স্ত্রীর িনয মাহরাম, তাদের সাদথ একান্ত সাোত বিধ। তাদেরদক 
মৃতুয িো যাদি না।” মতমন িদেন: “ভাইদয়র স্ত্রী তথা ভািীর সাদথ মনিবন 
সাোত করার মিষয়মি মানুষ সচরাচর মেমথেভাদি দেদে অথচ তার উোহরণ 
হদে মৃতুয। দস-ই সিবামধক মনদষধাজ্ঞার পাত্র।” সমাপ্ত। 
োওকানী ‘নাইেুে আওতার’: (৬/১২২) গ্রদন্থ িদেন: “احلمو: املوت এ কথার 

অথব হদে অনযদের অদপো তার দথদক অমনদষ্টর আেঙ্কা দিমে, দযমন অনযানয 
ভীমতকর িস্তু দথদক মৃতুয সিদচদয় দিমে ভীমতিনক।” সমাপ্ত। 
দহ মুসমেম দিান! আল্লাহদক ভয় কর, এ মিষদয় মেমথেতা কদরা না, যমেও 
মানুদষরা মেমথেতা কদর। কারণ, েরী‘আদতর মনদেবে উপদেে মহদসদি উেম 
মানুদষর অভযাস নয়। 
ে. কতক নারী ও তাদের অমভভািক মাহরাম োো ড্রাইভাদরর সাদথ একাকী 
চোদফরার দেদত্র মেমথেতা কদর অথচ এিাও হারাম মনিবনতা। 
দসৌমে আরদির মুফমত োইে মুহাম্মাে ইিরাহীম রহ. ‘মািমুউে ফদতায়া’য়: 
(১০/৫২) িদেন: িতবমান এদত দকাদনা সদন্দহ দনই দয, অপদরর োমেদত 
মাহরাম িযতীত পর-নারীর একাকী চো অদনক অমনদষ্টর সঙ্গী হয়। এদত িহু 
অমনষ্ট রদয়দে যার িযাপাদর মেমথেতা করা কেদনা সমীচীন নয়। দহাক দস 
েজ্জােীে নারী মকংিা দিমে িয়দসর পমিত্রা নারী, দয সাধারণত পুরুদষর সাদথ 
কথা িদে থাদক। দয িযমক্ত তার মাহরাম নারীর িনয এ িাতীয় আচরণ পেন্দ 
কদর তার েীনোরী েুিবে, দস পুরুষেহীন ও আত্মমযবাোদিাধেূনয। নিী 
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সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 
            «ثاثلهما الشيطانال خيلون رجل بامرأة إال اكن »

“দকাদনা পুরুষ নারীর সাদথ মনিবদন মমমেত হদি না, হদে অিেযই তাদের 
তৃতীয়িন হয় েয়তান”।1  
পর-পুরুদষর সাদথ োমেদত চো ঘর ও ঘদরর নযায় মনিবন সাোদতর দচদয় 
দিমে  েমতকর। এদত দয অমনষ্ট রদয়দে তা মনিবন সাোদতও দনই।” সমাপ্ত। 
মাহরামদক অিেযই িে হওয়া িরুমর, যার উপমস্থমতদত মনিবন সাোত হয় না, 
িাচ্চা সাদথ থাকাই যদথষ্ট নয়। কতক নারী মদন কদর দোি িাচ্চা থাকদেই 
মনিবনতা চদে যায় -ভুে ধারণা। 
ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. িদেন: যমে পর-পুরুষ পর-নারীর সাদথ তৃতীয় িযমক্ত 
িযতীত মনিবদন সাোত কদর তদি তা সিার মনকি হারাম। অনুরূপ যমে তার 
সাদথ দোি দকউ থাদক যার উপমস্থমতদত েজ্জা হয় না িয়স কম হওয়ার 
কারদণ, এরূপ িাচ্চা িারা হারাম মনিবনতা ভঙ্গ হয় না। 
ে. কতক নারী ও তার অমভভািক মচমকৎসার নাদম ডাক্তাদরর সাোত সম্পদকব 
মেমথেতা কদরন, এিাও িে অপরাধ। এদত রদয়দে িে অমনষ্ট যা দমদন দনওয়া 
ও যার ওপর চুপ থাকা িাদয়য দনই। 
োয়ে মুহাম্মাে ইিরাহীম রহ. ‘মািমু‘উে ফদতায়া’য়: (১০/১৩) িদেন: “যাই 
দহাক পর-নারীর সাদথ মনিবন সাোত েরী‘আদতর েৃমষ্টদত হারাম, মচমকৎসক 
ডাক্তাদরর িনযও হারাম। কারণ, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম িদেদেন: 

  «خيلون رجل بامرأة إال اكن ثاثلهما الشيطانال »
“দকাদনা পুরুষ নারীর সাদথ মনিবদন মমমেত হদি না, হদে অিেযই তাদের 
তৃতীয়িন হয় েয়তান”।2  

                                           
1 আহমে: (৩/৩৩৯) 
2 আহমে: (৩/৩৩৯) 



 

 

মুমমন নারীদের মিদেষ মিধান 
123 

অিেযই নারীর সাদথ কাদরা থাকা িরুমর, দহাক দস তার স্বামী মকংিা দকাদনা 
মাহরাম পুরুষ। যমে পুরুষ না পাওয়া যায় অিেযই তার মনকি আত্মীয় নারী 
থাকা িরুমর। যমে উমল্লমেত কাউদক পাওয়া না যায়, এ মেদক অসুেও কমিন 
হয় দয মিেম্ব করা সম্ভি নয়, তাহদে অিেযই দরােীর সাদথ দসমিকা িা তার 
নযায় কাউদক উপমস্থত থাকা িরুমর, দযন মনমষে মনিবনতা না হয়।” সমাপ্ত। 
অনুরূপ ডাক্তাদরর পদে দকাদনা পর-নারীর সাদথ সাোত করা িাদয়য দনই, 
দহাক পর-নারী দরােী িা তার ডাক্তামর দপোর সঙ্গী অথিা নাসব। অনুরূপ অন্ধ 
মেেদকর সাদথ োত্রীর মনিবন সাোত বিধ নয়। অনুরূপ পর-পুরুদষর সাদথ 
মিমাদন মিমানিাোর মনিবন সাোত বিধ নয়। পমশ্চমা সভযতা ও কাদফরদের 
অন্ধ অনুকরদণর নাদম মানুষ তার িযাপাদর মেমথেতা করদে। কারণ, েীনী 
মিধাদনর প্রমত তাদের ভ্রুদেপ দনই। ো-হাওো ওয়াো কুউওয়াতা ইল্লা-মিল্লাহ। 
অনুরূপ োদেমার সাদথ মনিবন সাোতও বিধ নয়, দয তার িামেদত কাি কদর। 
অনুরূপ েৃমহনীর পদে বিধ নয় োদেদমর সাদথ মনিবন সাোত করা। দসিক-
দসমিকা ও োদেম-োদ্দামার সমসযামি িতবমান যুদে মিরাি আকার ধারণ 
কদরদে। কারণ, নারীরা পোশুনা ও ঘদরর িাইদরর কাদি িযে। তাই মুমমন 
নারী ও পুরুষদের েুি সতকব হওয়া িরুমর। সািধানতামূেক উপকরণ গ্রহণ 
করা, কেদনা িে অভযাদসর সাদথ িমেত না হওয়া। 
 
পমরসমামপ্ত: নারীর পর-পুরুদষর সাদথ সাোত করা হারাম। 

োইে আবু্দে আযীয ইিন িায রহ. িদেন: পর-পুরুদষর সাদথ নারীদের 
মুসাফা করা দকাদনা অিস্থাদতই বিধ নয়। দহাক তারা যুিতী মকংিা িুদো, যুিক 
মকংিা িৃে। কারণ, এদত উভদয়র অমনদষ্টর আেঙ্কা রদয়দে। নিী সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম দথদক মিশুে সনদে প্রমামণত, মতমন িদেদেন: 

  «إين ال أصافح النساء»
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“আমম নারীদের সাদথ মুসাফাহা কমর না”।1  
আদয়ো রামেয়াল্লাহু ‘আনহা িদেন: 

  «يد امرأة قط، ما اكن يبايعهن إال بالالكم  صىل اهلل عليه وسلم ما مست يد رسول اهلل»

“রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর হাত কেদনা দকাদনা নারীর হাত 
স্পেব কদর মন, মতমন তাদেরদক শুধু কথার িারাই িায়‘আত করদতন”।2  
পেবার আোে মকংিা পেবা োো মুসাফাহার মাদে দকাদনা পাথবকয দনই। কারণ, 
েেীে কাউদক িাে দেয় মন। মফতনার সুেঙ্গ পথ িন্ধ করার স্বাদথব সিাইদক 
মনদষধ করাই দশ্রয়”। সমাপ্ত। 
োইে মুহাম্মাে আমীন োনমকতী রহ. স্বীয় তাফসীর ‘আে-ওয়াউে িায়ান’: 
(৬/৬০২) গ্রদন্থ িদেন: দিদন রাে দয, পুরুদষর পর-নারীর সাদথ মুসাফাহা করা 
বিধ নয়। নারীর দকাদনা অঙ্গ পুরুদষর দকাদনা অঙ্গদক স্পেব করা বিধ নয়। 
েেীে: 
এক. নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাম দথদক প্রমামণত, মতমন িদেদেন: 

 «إين ال أصافح النساء »
“আমম নারীদের সাদথ মুসাফাহা কমর না”।3  
আল্লাহ তা‘আো িদেন: 

ِ  رَُسولِ  ِف  لَُكمأ  ََكنَ  ل َقدأ ﴿ َوة   ٱّلل  سأ
ُ
 [  ٧٣: االحزاب] ﴾َحَسَنة أ

“অিেযই দতামাদের িনয রাসূেুল্লাহর মদধয রদয়দে উেম আেেব”। [সূরা আে- 
আহযাি, আয়াত: ২১] 

                                           
1 মতরমমযী, হােীস নং ১৫৯৭; নাসাঈ, হােীস নং ৪১৮১; ইিন মািাহ, হােীস নং ২৮৭৪; 

আহমে: (৬/৩৫৭) মামেক, হােীস নং ১৮৪২ 
2 সহীহ িুোরী, হােীস নং ৪৬০৯; সহীহ মুসমেম, হােীস নং ১৮৬৬; ইিন মািাহ, হােীস নং 

২৮৭৫; আহমে: (৬/২৭০) 
3 মতরমমযী, হােীস নং ১৫৯৭; নাসাঈ, হােীস নং ৪১৮১; ইিন মািাহ, হােীস নং ২৮৭৪; 

আহমে: (৬/৩৫৭) মামেক, হােীস নং ১৮৪২ 
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অতএি, নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লামদক অনুসরণ কদর নারীদের সাদথ 
মুসাফা না করাই আমাদের কতবিয। (পূদিব আমরা “ইহরাম ও োয়দর ইহরাম 
দকাদনা অিস্থায় পুরুদষর িনয িাফরামন রঙ িারা রমঙন করা কাপে পমরধান 
করা যাদি না” আদোচনার অধীন সূরা হদি উমল্লমেত হােীদসর িযােযা প্রোন 
কদরমে এিং সূরা আহযাদির পেবা সংক্রান্ত আয়াদতর িযােযায়ও মিোমরত 
আদোচনা কদরমে।1) িায়‘আদতর সময় নারীদের সাদথ মুসাফাহা না করা 
স্পষ্টভাদি প্রমাণ কদর দয, পুরুষ কেদনা নারীর সাদথ মুসাফাহা করদি না। 
পুরুদষর েরীদরর দকাদনা অংে নারীর েরীরদক স্পেব করদি না। মুসাফাহা 
অদপোকৃত হােকা স্পেব। িায়‘আদতর মুহূদতবও যেন রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আোইমহ ওয়াসাল্লাম নারীদের সাদথ মুসাফাহা কদরন মন, এমিই প্রমাণ কদর দয, 
তাদের সাদথ মুসাফাহা করা বিধ নয়। নিী সাল্লাল্লাহু আোইমহ ওয়াসাল্লাদমর 
অিাধয হওয়ার সুদযাে দনই, মতমন স্বীয় কথা, কাি ও সমথবন িারা উম্মতদক 
করণীয় িাতদে মেদয়দেন। 
েুই. আমরা পূদিব িদেমে দয, নারী পুদরািাই সতর, তাই পেবা করা তার িনয 
িরুমর। মফতনার আেঙ্কায় দচাে অিনত রাোর মনদেবে প্রোন করা হদয়দে। 
এদত সদন্দহ দনই দয, েরীদরর সাদথ েরীদরর স্পেব প্রিৃমেদক িামেদয় দতাদে, 
যা দচাদের েৃমষ্টর দচদয়ও অমধক েমতকর। এ মিষয়গুদো কম-দিমে  সিাই 
িাদন। 
মতন. তাকওয়ার অনুপমস্থমত, আমানতোরী না থাকা ও সদন্দহপূণব স্থান পমরহার 
না করার েরুন পর-নারীর েরীদরর স্পেবই এক প্রকার দভাে। আমাদের কাদন 
একামধকিার এদসদে দয, কতক পুরুষ স্বীয় স্ত্রীর দিাদনর মুদের উপর মুে 
দরদে চুমু োয়, যা তাদের মনকি সাোদমর চুমু মহদসদি েযাত। তারা িদে: 
সাোম কদরদে অথবাৎ চুমু দেদয়দে। সমতয কথা, যাদত দকাদনা সদন্দহ দনই, 

                                           
1 অথবাৎ োইে োনকীতী রহ. তার তাফসীদর তা আদোচনা কদরদেন। এ মকতাদি নয়। 
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সকে প্রকার মফতনা, সদন্দহ ও তার উপকরদণর পথ িন্ধ করা িরুমর, যার 
অনযতম হদে নারীর েরীদরর দকাদনা অংেদক পুরুদষর স্পেব করা। হারাদমর 
পথ িন্ধ করা ওয়ামিি...”। সমাপ্ত। 

 
সিবদেষ: 
দহ মুমমন পুরুষ ও মুমমন নারী, দতামাদেরদক আল্লাহর উপদেে স্মরণ কমরদয় 
মেমে, মতমন িদেন: 

ِمنِيَ  قُل﴿ وا   ّلِلأُمؤأ بأَصىرِهِمأ  ِمنأ  َيُغضُّ
َ
َفُظوا   أ ىلَِ   فُُروَجُهمأ   َوَيحأ َكى  َذ زأ

َ
َ  إِن   لَُهمأ   أ  بَِما َخبُِّي   ٱّلل 

َنُعونَ  ِمَنىِت  َوقُل ٣٠ يَصأ نَ  ّلِلأُمؤأ بأَصىرِهِن   ِمنأ  َيغأُضضأ
َ
نَ  أ َفظأ  زِينََتُهن   ُيبأِدينَ  َوَل  فُُروَجُهن   َوَيحأ

ِبأنَ  ِمنأَها   َظَهرَ  َما إِل   َۡضأ ى  ِِبُُمرِهِن   َوّلأ وأ  ِِلُُعوتَلِِهن   إِل   زِينََتُهن   ُيبأِدينَ  َوَل  ُيوبِِهن   جُ  ََعَ
َ
 َءابَآئِِهن   أ

وأ 
َ
وأ  ُبُعوتَلِِهن   َءابَآءِ  أ

َ
بأَنآئِِهن   أ

َ
وأ  أ

َ
َنآءِ  أ بأ

َ
وأ  ُبُعوتَلِِهن   أ

َ
ىنِهِن   أ َو وأ  إِخأ

َ
ىنِهِن   بَِنٓ  أ َو وأ  إِخأ

َ
ىتِِهن   بَِنٓ  أ َخَو

َ
وأ  أ

َ
 أ

وأ  نَِسآئِِهن  
َ
يأَمىُنُهن   َملََكتأ  َما أ

َ
وِ  أ

َ
ىبِعِيَ  أ ِ  ٱلت  ِل  َغّيأ و 

ُ
َبةِ أ رأ ِ

وِ  ٱلّرَِجالِ  ِمنَ  ٱۡلأ
َ
لِ  أ فأ ِينَ  ٱلّطِ  لَمأ  ٱَّل 

َهُروا   ى  َيظأ َرىتِ  ََعَ ِبأنَ  َوَل  ٱلّنَِسآءِ   َعوأ رأُجلِِهن   يَۡضأ
َ
لَمَ  بِأ ِ  إَِل  َوتُوُبٓوا   زِينَتِِهن    ِمن ُُيأفِيَ  َما ِّلُعأ  ٱّلل 

يُّهَ  ََجِيًعا
َ
ِمُنونَ  أ أُمؤأ لُِحونَ  لََعل ُكمأ  ٱل  [  ١٣  ،١٦: انلور] ﴾٣١ ُتفأ

“(দহ নিী আপমন) মুমমন পুরুষদেরদক িদে মেন, তারা দযন তাদের েৃমষ্টদক 
সংযত রাদে এিং তাদের েজ্জাস্থাদনর মহফাযত কদর। এমিই তাদের িনয 
অমধক পমিত্র। মনশ্চয় তারা যা কদর দস সম্পদকব আল্লাহ সমযক অিমহত। আর 
মুমমন নারীদেরদক িদে মেন, দযন তারা তাদের েৃমষ্টদক সংযত রাদে এিং 
তাদের েজ্জাস্থাদনর মহফাযত কদর। আর যা সাধারণত প্রকাে পায় তা োো 
তাদের দসৌন্দযব তারা প্রকাে করদি না। তারা দযন তাদের ওেনা মেদয় 
িেদেেদক আিৃত কদর রাদে। আর তারা দযন তাদের স্বামী, মপতা, শ্বশুর, 
মনিদের দেদে, স্বামীর দেদে, ভাই, ভাই এর দেদে, দিাদনর দেদে, আপন 
নারীেণ, তাদের ডান হাত যার মামেক হদয়দে, অধীনস্থ দযৌনকামনা মুক্ত পুরুষ 
অথিা নারীদের দোপান অঙ্গ সম্পদকব অজ্ঞ িােক োো কাদরা কাদে মনিদের 
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দসৌন্দযব প্রকাে না কদর। আর তারা দযন মনিদের দোপন দসৌন্দযব প্রকাে 
করার িনয সদিাদর পেচারণা না কদর। দহ মুমমনেণ, দতামরা সকদেই 
আল্লাহর মনকি তাওিা কর, যাদত দতামরা সফেকাম হদত পার”। [সূরা আন-
নূর, আয়াত: ৩০-৩১] 

 
সমাপ্ত 
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