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নাযী-ুরুল ংমভশ্রণেয মফধান 

   

সৌমদ আযণফয ইরভী গণফলো ও পণতায়া মফলয়ক স্থায়ী কমভমিণক মনম্নফমেিত মফলয়মি মজজ্ঞাা কযা ণয়ণে:  

এক ফযমি এখণনা নাযী-ুরুল ংমভশ্রে ভযায় বুগণে। আনাযা মমদ তায ভাতা-মতা ও বাই-সফযাদযণক এ 

ফযাাণয উণদ মদণতন, মাণত স স্ত্রী মনণয় তায ভাতা-মতায অনুভমত দূণয থাকণত াণয এফং উত্তভরূণ 

যী‘আণত মফধান চচিায় ক্ষভ য়? 

উত্তণয তাযা ফণরণেন: গায়ণয ভাযাভ অথিাৎ মাণদয ভাণে মফফা বফধ এভন নাযী-ুরুণলয ংমভশ্রে, নাযীণদয 

কতৃিক তাণদয সচাযা ও যীণযয মকেু অং উনু্মি কযে অনযায়, অবফধ।  

আল্লা তা‘আরা যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইম ওয়াাল্লাভণক হুকুভ মদণয়ণেন মতমন সমন তাাঁয স্ত্রীণদয, কনযাণদয ও 

ভুমভন নাযীণদযণক দিা কযায ফযাাণয মনণদি সদন। আল্লা তা‘আরা ফণরন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ۡزَوَِٰجَك  قُن ٱنلَِّبُّ  َيَٰٓ

َ
ۡؤِينِيَ  َونَِسآءِ  َوَبَناثَِك  ّّلِ ًُ ۡ ٌَّ  يُۡدنِيَ  ٱل ٌَّ   ِيٌ َعوَۡيِه َٰلَِك  َجَلَٰبِيبِِه ۡدَنَٰٓ  َذ

َ
ن أ

َ
ٌَ  أ ٌَ   فََل  ُيۡعَرۡف ُ  َوََكنَ  يُۡؤَذۡي  َغُفوٗرا ٱّللَّ

ا ًٗ  [٩٥: االحزاب] ﴾٥٩ رَِّحي

“স নফী, তুমভ সতাভায স্ত্রীণদযণক, কনযাণদযণক ও ভুমভনণদয নাযীণদযণক ফর, তাযা সমন তাণদয মজরফাণফয মকেু 

অং তাণদয মনণজণদয উয েুমরণয় সদয়, তাণদযণক সচনায ফযাাণয এিাই ফণচণয় কাোকামে ন্থা ণফ। পণর 

তাণদযণক কষ্ট সদওয়া ণফ না। আয আল্লা অতযন্ত ক্ষভাীর, যভ দয়ারু”। [ূযা আর-আমাফ, আয়াত: ৫৯]  

অনযত্র আযও ফণরন:  

ٌَّ  ِإَوَذا﴿ وُه ًُ ۡۡلُ
َ
ٌَّ  َٔ فَۡس  َيَتَٰٗعا َسأ َٰهُِكىۡ  ِحَجاب    َوَرآءِ  ِيٌ وُوُه ۡطَهرُ  َذ

َ
ٌَّ   هُِقوُوبُِكىۡ  أ  [٩٥: االحزاب] ﴾َوقُوُوبِِه

“আয সতাভযা মখন নফীত্নীণদয কাণে সকাণনা াভগ্রী চাইণফ তখন দিায আড়ার সথণক চাইণফ। এমি সতাভাণদয ও 

তাণদয অন্তণযয জনয অমধকতয মফত্র”। [ূযা আর-আমাফ, আয়াত: ৫৩]  

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইম ওয়াাল্লাভ সথণক মফশুদ্ধ াদীণ এণণে, মতমন ফণরণেন: “একজন ুরুল একজন 

নাযীণক মনণয় একাকী ণরই য়তান তাণদয তৃতীয়জন ণয় মায়”। 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইম ওয়াাল্লাভ আণযা ফণরণেন: “স্ত্রী অথফা ভাযাভ ফযতীত সকাণনা ুরুল সকাণনা নাযীয 

কাণে কখণনাই যাত্রীমান কযণফ না”।   

স মণণফ মযফাণযয কর দণযয উমচত, আল্লায মনণদি ফাস্তফায়ণন এণক অনযণক াাময কযা, মাণত ফাই 

মতযকায অণথি ভুমভন ণত ক্ষভ য়।  

আল্লা তা‘আরা ফণরন, 

ۡؤِيُنونَ ﴿ ًُ ۡ ۡؤِيَنَُٰت  َوٱل ًُ ۡ ۡوِِلَآءُ  َبۡعُظُهىۡ  َوٱل
َ
ُمُرونَ  َبۡعض    أ

ۡ
ۡعُروِف  يَأ ًَ ۡ ٌِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱل نَمرِ  َع ًُ

ۡ ونَ  ٱل ًُ ةَ  َوُيقِي وَوَٰ َلوَٰةَ  َوُيۡؤثُونَ  ٱلصَّ َ  َويُِطيُعونَ  ٱلزَّ  ٱّللَّ
ۥٓ   ْوَلَٰٓئَِك  َورَُسوََلُ
ُ
ُ   َسََيََۡحُُهىُ  أ َ  إِنَّ  ٱّللَّ  [١٧: اتلوبة] ﴾٧١ َحِميى   َعزِيز   ٱّللَّ
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“আয ভুমভন ুরুল ও ভুমভন নাযীযা এণক অণযয ফনু্ধ, তাযা বাণরা কাণজয আণদ সদয় ও অনযায় কাজ সথণক 

মনণলধ কণয, মাকাত প্রদান কণয এফং আল্লা  ও তায যাূণরয আনুগতয কণয। এণদযণক আল্লা ীঘ্রই দয়া 

কযণফন। মনশ্চয় আল্লা যাক্রভারী, প্রজ্ঞাভয়”। [ূযা আত-তাওফা, আয়াত: ৭১] 

আল্লা আণযা ফণরন,  

ٌ   ََكنَ  َوَيا﴿ ۡؤِي ًُ ِ ُ  َقَض  إَِذا ُمۡؤِيَنة   َوَل  ل ۥٓ  ٱّللَّ ۡمًرا َورَُسوَُلُ
َ
ن أ

َ
ٌۡ  ٱۡۡلََِيَةُ  لَُهىُ  يَُكونَ  أ ۡمرِهِۡى   ِي

َ
َ  َيۡعِص  َوَيٌ أ  َطَلَٰٗل  َطنَّ  َفَقدۡ  َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ

بِيٗنا  [٥٣: االحزاب] ﴾٣٦ يُّ

“আয আল্লা ও তাাঁয যাূর সকাণনা মনণদি মদণর সকাণনা ভুমভন ুরুল ও নাযীয জনয মনণজণদয ফযাাণয অনয মকেু 

এখমতয়ায কযায অমধকায থাণক না, আয সম আল্লা ও তাাঁয যাূরণক অভানয কযর স স্পষ্টই থভ্রষ্ট ণফ”। [ূযা 

আর-আমাফ, আয়াত: ৩৬]  

আল্লা ফাইণক তাওপীক দান করুন।  

গণফলো ও পাতওয়া মফলয়ক স্থায়ী কমভমি 

আবু্দল্লা ইফন গুদাইয়ান 

আবু্দয যামমাক আপীমপ 

আবু্দর আমীম ইফন ফাম 

[স্থায়ী কমভমিয পাতওয়া (১৭/৯১-৯৩) পাতওয়া নং (১৪৭৮২)-এয মিতীয় প্রশ্ন] 
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