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ভূখমকা 
সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর র্নয। সালাত ও সালাম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাষমর প্রখত, যাুঁর পষর আর দকাষনা নবী দনই। 

অতঃপর: 

এগুষলা হষলা নারী-পুরুষে দেখাষেখখ, খনর্জষন অবস্থান ও সহাবস্থাষনর 

খবখধখবধান সংক্রান্ত খবেষয় কখতপয় গুরুত্বপূণজ ফষতায়া, আর এ ফষতায়াগুষলা 

‘ইসলামী ফষতায়াসমগ্র’ ( اإلسالمية ىجمموع الفتاو ) -এর তৃতীয় খষে ‘খববাহ 

অধযায়’ (كتاب انلاكح)-এর মষধয একখে স্বতন্ত্র পখরষচ্ছষে পূষবজ প্রকাশ করা 

হষয়ষে। আর আখম এগুষলাষক স্বতন্ত্রভাষব প্রকাশ করার খসদ্ধান্ত খনষয়খে তার 

গুরুত্ব ও প্রষয়ার্নীয়তার োখব এবং এ প্রসষি দবখশ দবখশ প্রষের কারষণ, 

খবষশে কষর আরবী ও ইসলামী দেশ এবং েূর দেষশর আমাষের ভাইষের পক্ষ 

দথষক দবখশ দবখশ প্রে আসার কারষণই আমরা এ খসদ্ধান্ত খনষয়খে। আমাষের 

মাওলা আল্লাহ তা‘আলার খনকে আষবেন করখে, যাষত খতখন এর দ্বারা 

আমাষেরষক উপকৃত কষরন, খনশ্চয়  খতখন শুষনন, আষবেন খনষবেন কবুল 

কষরন, আর তাওফীক োষনর মাখলক দতা আল্লাহই। 

মুহাম্মাে ইবন আবখেল ‘আযীয আল-মুসনাে 

খরয়াে, ১১৪৯১, দপাস্টবক্স- ৪২২৪ 
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খশক্ষার দক্ষষত্র নারী-পুরুষে সহাবস্থাষনর খবধান 

আল-হামেুখলল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহর র্নয আর সালাত ও সালাম 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর প্রখত। অতঃপর.... 

আখম ২৪/০৭/১৪০৪ খহ. তাখরষখ প্রকাখশত রার্ননখতক সংবােপষত্রর ৫৬৪৪ 

সংখযায় সান‘আ খবশ্বখবেযালষয়র প্রধাষনর সাষথ সম্পখকজত একখে দলখার 

বযাপাষর অবগত হষয়খে, যাষত খতখন বণজনা কষরষেন, োত্রষের দথষক 

োত্রীষেরষক আলাো করার োখব উত্থাপন করাো শরী‘আত খবষরাধী, আর খতখন 

নারী-পুরুে একসাথ হষয় সহখশক্ষার ববধতার বযাপাষর েলীল দপশ কষর বষলন 

দয, মুসখলমগণ পুরুে ও নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর যুষগ 

একই মসখর্ষে সালাত আোয় করষতন এবং খতখন বষলন: (আর এ র্নযই 

খশক্ষার কার্খে একই র্ায়গায় হওয়া আবশযক)। আর একখে ইসলামী দেষশর 

একখে ইসলামী খবশ্বখবেযালষয়র প্রধাষনর পক্ষ দথষক এ ধরষনর বিবয 

প্রকাশষক আমার কাষে উদ্ভে মষন হষয়ষে, যার কাে দথষক নারী ও পুরুে 

খনখবজষশষে তার র্াখত এমন খেকখনষেজশনা আশা কষর, যাষত েুখনয়া ও 

আখখরাষত তাষের দসৌভাগয ও মুখির বযবস্থা থাকষব; সুতরাং «ا هّلِل وإِنا إ
يله إنَّ

«وال حول وال قوة إال باهللراجعون   “আমরা দতা আল্লাহরই, আর খনশ্চয় আমরা তাুঁর 

খেষকই প্রতযাবতজনকারী, আর আল্লাহর সাহাযয োড়া পাপ কার্ দথষক দবুঁষি 

থাকার এবং সৎকার্ করার দকষনা ক্ষমতা আমাষের দনই”। 

আর দকাষনা সষন্দহ দনই দয, এ কথার মষধয ইসলামী শরী‘আষতর ওপর বড় 

ধরষনর অপবাে আষরাপ করা হষয়ষে। কারণ, ইসলামী শরী‘আত আষেৌ নারী 

ও পুরুষে সহাবস্থাষনর খেষক আহ্বান কষর খন; বরং শরী‘আত এোষক খনষেধ 

কষর এবং এ বযাপাষর কষঠারতা আষরাপ কষর। দযমন, আল্লাহ তা‘আলা বষলন: 
َۡوََلَۡتََبَّجۡ َوقَرۡ ﴿ ُۡبُيوتيُكنَّ َجَۡنِۡفي ۡٱهيلييَّةيَۡج ۡلۡ ٱَنَۡتََبُّ

ُ  [٣٣]االحزاب:  ﴾ۡوَى  ۡل 
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“আর দতামরা খনর্ ঘষর অবস্থান করষব এবং প্রািীন র্াষহলী যুষগর প্রেশজনীর 

মষতা খনষর্ষেরষক প্রেশজন কষর দবড়াষব না”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: 

৩৩]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলন: 
َهۡاَيۡ ﴿ يُّ

َ
زۡ ٱأ

َ
ۡقُلِۡلي ُّ يَسا َۡو ۡنلَِّبي يَكَۡون َكَۡوَبَنات ۡمينَۡجَل ۡنينَيَۡعلَيۡ مينينَيۡيُدۡ ُمؤۡ ل ۡٱءۡيجي دۡ َذ ۡۡبييبيهينَّ ۡهينَّ

َ
يَكۡأ َۡن ۡل

نُۡيعۡ 
َ
َۡغُفورۡ ٱَوََكَنَۡۡن َۡذيۡ َنۡفَََلۡيُؤۡ َرفۡ أ ُ يمۡ َّللَّ                                                                                                                [٩٥]االحزاب:  ﴾٥٩اۡاۡرَّحي

“দহ নবী! আপখন আপনার স্ত্রীষেরষক, কনযাষেরষক ও মুখমনষের নারীগণষক 

বলুন, তারা দযন তাষের িােষরর খকেু অংশ খনষর্ষের উপর দেষন দেয়। এষত 

তাষেরষক দিনা সহর্তর হষব, ফষল তাষেরষক উতযি করা হষব না। আর 

আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম েয়ালু”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলন: 
يلۡ ﴿ َۡيغۡ ميَن ُۡمؤۡ َوقُلِۡل ب َۡۡنۡمينۡ ُضض ۡتي

َ
َۡوَيحۡ َص ۡأ َۡوََلُۡيبۡ َفظۡ ريهينَّ َظَهَرَۡنۡفُُروَجُهنَّ َۡمۡا ۡإيَلَّ يَنۡزيينََتُهنَّ دي

ََۡۡها ۡمينۡ  ۡيَول  ۡ بۡ ض  ََۡعَ ُُمريهينَّ يهينَّ َۡۡنِۡبي َۡوََلُۡيبۡ ُۡجُيوب ۡإيَلَّ يَنۡزيينََتُهنَّ وۡ دي
َ
ۡأ يهينَّ ُُعوََل وۡ َءابَا ِۡۡلي

َ
ۡأ يهينَّ ءيَۡءابَا ۡۡئ

وۡ 
َ
ۡأ يهينَّ بۡ ُۡبُعوََل

َ
وۡ َنا ۡأ

َ
ۡأ يهينَّ بۡ ۡئ

َ
وۡ َنا ۡأ

َ
ۡأ يهينَّ ُبُعوََل وۡ َو ۡإيخۡ ۡءۡي

َ
ۡأ يهينَّ ۡ ۡن وۡ َو ۡإيخۡ ۡبَني

َ
ۡأ يهينَّ ۡ ۡن َخَو ۡۡبَني

َ
وۡ أ

َ
ۡأ يهينَّ يَسا ۡۡت ۡن يهينَّ ئ

وۡ 
َ
ۡۡأ ي َۡۡماَۡملََكت 

َ
                                                                   [٣٣]انلور:  ﴾ُنُهنََّۡم ۡأ

“আর মুখমন নারীষেরষক বলুন, তারা দযন তাষের েৃখিষক সংযত কষর এবং 

তাষের লজ্জাস্থাষনর খহফাযত কষর, আর তারা দযন তাষের দসৌন্দযজ প্রেশজন না 

কষর, তষব যা সাধারণত প্রকাশ থাষক। আর তারা তাষের গলা ও বুক দযন 

মাথার কাপড় দ্বারা দেষক রাষখ। আর তারা দযন তাষের স্বামী, খপতা, শ্বশুর, পুত্র, 

স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইষয়র দেষল, দবাষনর দেষল, আপন নারীরা ও তাষের 

মাখলকানাধীন োসী োড়া কাষরা কাষে তাষের দসৌন্দযজ প্রকাশ না কষর”। [সূরা 

আন-নূর, আয়াত: ৩১] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলন: 



 

 

  7  

﴿ُۡ َل 
َ
َۡسأ َٰ ِۡإَوَذا َۡم ۡعۡ ُموُهنَّ ۡمينَۡوَرا ۡاۡفَس  ۡ لُوُهنَّ َجاب  ۡحي ط ۡۡليُكمۡ َذ ۡۡءي

َ
يُكمۡ أ وب

ۡليُقلُ يهينَّ َۡۡهُر وب
 ﴾َوقُلُ

 [٩٣]االحزاب: 

“দতামরা তার পত্নীষের কাে দথষক খকেু িাইষল পেজার আড়াল দথষক িাইষব। 

এ খবধান দতামাষের ও তাষের হৃেষয়র র্নয দবখশ পখবত্র”। [সূরা আল-

আহযাব, আয়াত: ৫৩] 

আর এসব আয়াষত সুস্পি খনষেজশনা রষয়ষে নারীষেরষক সাবজক্ষখণক তাষের 

ঘষরর মষধয অবস্থান করার খবধাষনর বযাপাষর। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা 

র্াষহলী যুষগর প্রেশজনীর মষতা তাষের খনষর্ষেরষক প্রেশজন কষর দবড়াষনার 

বযাপাষর সতকজ কষর খেষয়ষেন, আর র্াষহলী যুষগর প্রেশজনী মাষন পুরুেষের 

মাষে তাষের দসৌন্দযজ ও আকেজণীয় অি-প্রতযিসমূহ প্রকাশ কষর দবড়াষনা। 

অথি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম দথষক খবশুদ্ধভাষব বখণজত আষে, 

খতখন বষলষেন: 
ََضَّ لََعَ  »

َ
 «الرَِجاِل ِمَن النَِساءِ َما تََرْكُت َبْعِدى ِِف انلَّاِس فِتْنًَة أ

“আখম আমার পর র্নগষণর মাষে পুরুেষের র্নয দমষয়ষের দিষয় দবখশ 

ক্ষখতকর আর দকাষনা খফতনা দেষড় যাখচ্ছ না।”1  

হােীসখে ইমাম বুখারী ও মুসখলম রহ. উসামা ইবন যাষয়ে রাখেয়াল্লাহু ‘আনহু 

দথষক বণজনা কষরষেন। আর ইমাম মুসখলম রহ. তাুঁর ‘আস-সহীহ’ গ্রষে 

হােীসখে উসামা ইবন যাষয়ে ও সা‘ঈে ইবন যাষয়ে ইবন ‘আমর ইবন নুফাইল 

রাখেয়াল্লাহু ‘আনহুমা দথষক বণজনা কষরষেন। আর সহীহ মুসখলষম আবু সা‘ঈে 

খুেরী রাখেয়াল্লাহু ‘আনহু দথষক বখণজত, খতখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাম দথষক বণজনা কষরষেন, খতখন বষলন: 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হােীস নং- ৪৮০৮; সহীহ মুসখলম, হােীস নং- ৭১২২  
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ْنيَا إِنَّ » ْنيَا ُحلَْوٌة َخِِضةٌ  ادلُّ ، وإنَّ اهلَل ُمْستَْخِلُفُكْم ِفيَها َفيَنُْظَر َكيَف َتْعَملُوَن، فَاتَُّقوا ادلُّ
َل فِتْنَِة بَِِن إرسائيَل ََكنَْت يف النَِساءِ  وَّ

َ
 «َواتَُّقوا النَِساء؛ فإنَّ أ

“খনশ্চয় েুখনয়া খমি ও আকেজণীয়, আল্লাহ দতামাষেরষক েুখনয়ায় তাুঁর প্রখতখনখধ 

কষরষেন, যাষত খতখন দেষখ খনষত পাষরন দতামরা দকমন কার্ কর। কাষর্ই 

েুখনয়া দথষক বাুঁষিা এবং নারীষের (খফতনা) দথষকও বাুঁষিা। কারণ, বনী 

ইসরাঈলষের প্রথম খফতনা নারীষের মষধযই সৃখি হষয়খেল।”2  

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম সখতযই বষলষেন। কারণ, তাষের 

কারষণই বড় ধরষনর খফতনা হষয় থাষক খবষশে কষর এ যুষগ, যখন অখধকাংশ 

নারী পেজা খুষল দফষলষে এবং র্াষহলী যুষগর প্রেশজনীর মষতা খনষর্ষেরষক 

প্রেশজন কষর দবড়াষচ্ছ, আর এর কারষণ অশ্লীলতা ও খারাখপ বহুগুষণ দবষড় 

দগষে, আর বহু দেষশ অষনক যুবক ও যুবতী আল্লাহ তা‘আলা কতৃজক 

শরী‘আষতর খবখধবদ্ধ কষর দেওয়া খববাহ দথষক খবরত থাকষে। আর আল্লাহ 

তা‘আলা পখরষ্কারভাষব বণজনা কষর খেষয়ষেন দয, ‘পেজা বযবস্থাপনা নারী পুরুে 

খনখবজষশষে সকষলর হৃেষয়র র্নয দবখশ পখবত্র।’ সুতরাং এো খনষেজশনা প্রোন 

কষর দয, পেজার খবধান ধ্বংস হষয় যাওয়াো তাষের সকষলর হৃেয় কলুখেত 

হওয়ার এবং সষতযর পথ দথষক খবিুযত হওয়ার সভাবাবযতর একখে উপায়, আর 

সবজর্নখবখেত দয, দলখাপড়ার আসষন োষত্রর সাষথ োত্রীর বসাো খফতনার 

অনযতম বড় ধরষনর একখে কারণ এবং সাষথ সাষথ পেজাষক বর্জন করারও 

একখে জ্বলন্ত উোহরণ, দয পেজাষক আল্লাহ তা‘আলা মুখমন নারীগষণর র্নয 

শরী‘আষতর খবখধবদ্ধ কষর খেষয়ষেন এবং আল্লাহ তা‘আলা সূরা আন-নূষরর 

পূষবজ উখল্লখখত আয়াষত যাষের বণজনা খেষয়ষেন তারা খভন্ন অনযানয পরপুরুষের 

র্নয তাষের দসৌন্দযজ প্রকাশ করষত তাষেরষক খনষেধ কষরষেন, আর দয বযখি 
                                                           
2 সহীহ মুসখলম, হােীস নং- ৭১২৪ 
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বষল দয, পেজার খনষেজশখে ‘উমু্মহাতুল মুখমনীন’ তথা মুখমনর্ননীগষণর র্নয খাস 

বা খনখেজি, দস বযখি বাস্তবতা দথষক েূষর সষর দগল এবং এমন বহু েলীল-

প্রমাষণর খবপরীষত অবস্থান খনল, দযসব েলীল বযাপকভাষব সকল যুষগর সকল 

নারীষক (পেজার বাধযতামূলক খবধাষনর) অন্তভুজি কষর; এমনখক দস আল্লাহ 

তা‘আলার খনষনাি বাণীর পখরপেী কথা বলল, যাষত খতখন বষলষেন: 
ط ۡۡليُكمۡ َذ ۡ﴿

َ
يُكمۡ أ وب

يهينَّ َۡۡهُرۡليُقلُ وب
 [٩٣]االحزاب:  ﴾َوقُلُ

“এ খবধান দতামাষের ও তাষের হৃেষয়র র্নয দবখশ পখবত্র”। [সূরা আল-

আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]  

সুতরাং এ কথা বলা ববধ হষব না দয, “পেজা মুখমনর্ননীগণ ও পুরুে 

সাহাবীগষণর হৃেষয়র র্নয দবখশ পখবত্র, তাষের পরবতজীষের র্নয নয়।” বরং 

দকাষনা সষন্দহ দনই দয, ‘উমু্মহাতুল মুখমনীন’ তথা মুখমনর্ননীগণ ও পুরুে 

সাহাবী রাখেয়াল্লাহু ‘আনহুষমর দিষয় তাষের পরবতজী প্রর্ষের দলাকর্ষনর র্নয 

পেজা দমষন িলার প্রষয়ার্ন অষনক দবখশ। কারণ, ঈমাষনর শখি ও সতয 

উপলখির ক্ষমতার বযাপাষর তাষেরষক দসরা প্রর্ষের অন্তভুজি বষল দঘােণা 

করা হষয়ষে। দকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর ভাোয় 

উমু্মহাতুল মুখমনীনসহ সকল পুরুে ও মখহলা সাহাবী রাখেয়াল্লাহু তা‘আলা 

‘আনহুম হষলন নবীগষণর পর সবজষেষ্ঠ মানুে ও সষবজাত্তম প্রর্ে, যা সহীহ 

বুখারী ও মুসখলষম বখণজত হষয়ষে। সুতরাং পেজা যখন তাষের হৃেষয়র র্নয দবখশ 

পখবত্র, তখন তাষের পরবতজীগষণর র্নয এ পখবত্রতার প্রষয়ার্ন আরও অষনক 

দবখশ এবং তারা তাষের পূবজবতজীগষণর দিষয় পখবত্রতার অষনক দবখশ অভাব 

দবাধ কষর। তাোড়া কুরআন ও সুন্নাহ’র মষধয বখণজত বিবযগুষলার দ্বারা সাবযস্ত 

দকাষনা খবধানষক, খনখেজিকরষণর খবেয়খেষক প্রমাণ কষর এমন দকাষন সহীহ 

েলীল বযতীত, উম্মাষতর দকাষনা একর্ষনর র্নয খনখেজি করা ববধ নয়। সুতরাং 
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এ বিবযগুষলা বযাপকভাষব দযমন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর যুষগর 

উম্মষতর র্নয প্রষযার্য, খঠক দতমখনভাষব তাুঁর পরবতজীষত খকয়ামত পযজন্ত সকল 

উম্মষতর র্নযও সমানভাষব প্রষযার্য। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা 

তাুঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লামষক তাুঁর যুষগর ও তাুঁর পরবতজী 

খকয়ামত পযজন্ত সকল যুষগর ও কাষলর মানুে ও খর্ন্ন র্াখতর খনকে দপ্ররণ 

কষরষেন। দযমন, আল্লাহ তা‘আলা বষলন:         
َهاَۡيۡ ۡقُل ۡ﴿ يُّ

َ
ۡرَُسوُلۡٱأ إيَلۡ ٱنلَّاُسۡإيِني ۡي  [٣٩١]االعراف:  ﴾ََجييًعاُۡكمۡ َّللَّ

“বলুন, দহ মানুে! খনশ্চয় আখম দতামাষের সবার প্রখত আল্লাহর রাসূল”। [সূরা 

সাবা, আয়াত: ২৮]   

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলন: 
رۡ َۡوَما ۡ﴿

َ
َۡكٓاَن َۡسلۡ أ يۡ ۡفَّةۡ َكۡإيَلَّ ۡبَشي يلنَّاسي يرۡ ِل  [٨١]سبا:  ﴾ااَۡونَذي

“আর আমরা দতা আপনাষক সমগ্র মানুষের র্নযই সুসংবােোতা ও 

সতকজকারীরূষপ দপ্ররণ কষরখে”। [সূরা সাবা, আয়াত: ২৮]  

অনুরূপভাষব আল-কুরআনুল কারীমও শুধু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাষমর যুষগর মানুষের র্নয নাখযল হয় খন, বরং তা তাষের র্নয ও 

তাষের পরবতজী এমন প্রষতযক বযখির র্নযই নাখযল হষয়ষে, যার খনকে 

(খকয়ামত পযজন্ত) আল্লাহর খকতাব দপৌঁেষব, দযমনখে আল্লাহ তা‘আলা বষলষেন: 
يهيۡۡغۡ َذاۡبََل َۡه ۡ﴿ ُنَذُرواْۡب َۡولي يلنَّاسي َعۡ ۡۦِل نََّماُۡهَوۡإيَل ۡلَُموۡ َولي

َ
دۡ َو ۡۡه ۡاْۡأ ْولُواْۡۡحي

ُ
َرۡأ كَّ َذَّ ۡٱَولي

َ َۡب ۡلۡ ل   ﴾٥٢بي
 [٩٨]ابراهيم: 

“এো মানুষের র্নয এক বাতজা, আর যাষত এো দ্বারা তাষেরষক সতকজ করা হয় 

এবং তারা র্ানষত পাষর দয, খতখনই দকবল এক সতয ইলাহ, আর যাষত 

বুখদ্ধমানগণ উপষেশ গ্রহণ কষর”। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৫২]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলন: 
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َۡه ۡ﴿ ۡإيََلَّ َ وِحي
ُ
يهيُۡقرۡ لۡ ٱَذاَۡوأ َرُكمۡب نذي

ُ
 [٣٥]االنعام:  ﴾ۡبَلََغ َۡۡوَمنۡ ۡۦَءاُنۡلي

“আর এ কুরআন আমার খনকে অহী করা হষয়ষে দযন দতামাষেরষক এবং যার 

খনকে তা দপৌঁেষব তাষেরষক এর দ্বারা সতকজ করষত পাখর”। [সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত: ১৯]  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর যুষগ নারীগণ পুরুেষের সাষথ সহাবাস্থান 

করষতন না, মসখর্ষেও না, আর বার্াষরও না, দযমন সহাবস্থান করার প্রষে 

সংষশাধনকারীগণ খনষেধ কষরন এবং আল-কুরআন, সুন্নাহ ও র্াখতর আষলম 

সমার্ যার খফতনা দথষক সতকজ ও সাবধান কষরন; বরং নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর মসখর্ষে নারীরা পুরুেষের দপেষন পুরুেষের দশে 

কাতাষরর পষরর কাতাষর সালাত আোয় করষতন এবং খতখন নারীষের প্রথম 

সাখর বা কাতাষরর সাষথ পুরুেষের দশে কাতাষরর খফতনার আশঙ্কা দথষক 

সতকজ করার র্নয বলষতন: 
لَُهاَخْْيُ ُصُفوِف النَِساِء آ» وَّ

َ
َها أ لَُها وََخْْيُ  .ِخُرَها، َوََشُّ وَّ

َ
َها آِخُرَها ،ُصُفوِف الرَِجاِل أ  «َوََشُّ

“নারীষের সষবজাত্তম সাখর বা কাতার হষলা দশে কাতার এবং সবষিষয় মন্দ 

কাতার হষলা তাষের প্রথম কাতার, আর পুরুেষের সষবজাত্তম কাতার হষলা 

প্রথম কাতার এবং সবষিষয় মন্দ কাতার হষলা তাষের দশে কাতার।”3  

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর যুষগ পুরুেষেরষক (মসখর্ে দথষক) 

প্রস্থাষনর সময় খবলম্ব করার র্নয খনষেজশ দেওয়া হত, যাষত নারীগণ প্রস্থান 

করষত পাষর এবং মসখর্ে দথষক তারা এমনভাষব দবর হষত পাষর যাষত 

মসখর্ষের েরর্ায় তাষের সাষথ পুরুেগণ খমশষত না পাষর, অথি তাুঁরা পরুে 

ও নারী খনখবজষশষে সকষল ঈমান ও তাকওয়ার দয মাষন প্রখতখষ্ঠত খেষলন, দস 

খহষসষব তাষের পরবতজীগষণর অবস্থা দকমন হওয়া উখিত? আর পুরুেষের সাষথ 
                                                           
3 ইবন মার্াহ, হােীস নং- ১০০০। আলবানী হােীসখেষক সহীহ বষলষেন।  
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ঘোঘখে এবং রাস্তায় পথ িলার সময় পাস্পষরর মাষে সংস্পষশজর দ্বারা খফতনার 

আশঙ্কা দথষক সাবধান ও সতকজ করার র্নয নারীষেরষক রাস্তারু্ষড় িলষত 

খনষেধ করা হষতা এবং রাস্তার প্রান্তসীমায় িলার র্নয খনষেজশ দেওয়া হষতা, 

আর খফতনার আশঙ্কা দথষক সতকজ করার র্নয আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা 

মুখমন নারীষেরষক খনষেজশ খেষয়ষেন দয, তারা দযন তাষের িােষরর খকেু অংশ 

খনষর্ষের উপর দেষন দেয়; যাষত তার দ্বারা তারা তাষের দসৌন্দযজষক দেষক 

রাখষত পাষর এবং খতখন তাষেরষক ঐসব বযখি বযতীত অনযসব পরপুরুষের 

উষেশয তাষের দসৌন্দযজ প্রকাশ করষত খনষেধ কষরষেন, যাষের নাম আল্লাহ 

তা‘আলা তাুঁর মহান গ্রে আল-কুরআষন উষল্লখ কষরষেন, যাষত খফতনার 

কারণগুষলাষক খনমূজল করা যায়, আর উৎসাখহত করা যায় পখবত্রতা ও সততার 

উপায় অবলম্বন করার বযাপাষর এবং আরও উৎসাখহত করা যায় ফযাসাে ও 

নারী-পুরুষের সহাবস্থাষনর বাখহযক েৃশয দথষক েূষর থাকার বযাপাষর। সুতরাং 

কীভাষব সান‘আ খবশ্বখবেযালষয়র প্রধাষনর (আল্লাহ তাষক খহোয়াত করুন এবং 

এসব খকেুর পষরও তাষক তাুঁর সখঠক পষথর খেশা খেন) র্নয নারী-পুরুষের 

সহাবস্থাষনর খেষক আহ্বান করা ববধ হষব এবং কীভাষব ববধ হষব এ োখব করা 

দয, ইসলাম নারী-পুরুষের সহাবস্থাষনর খেষক আহ্বান কষর এবং 

খবশ্বখবেযালষয়র কযাম্পাস মসখর্ষের মষতা, আর দলখাপড়ার সময়গুষলা 

সালাষতর সমষয়র মত?! আর ঐ বযখির খনকে এো র্ানা কথা দয, (পুরুষের 

দপেষন নারীষের সালাত আোষয়র খবেয়খের সাষথ তাষের একই সাষথ খশক্ষার 

খবেয়খের তুলনা করার মষধয) পাথজকয অষনক বড় এবং বযবধান ও েূরত্ব অষনক 

দবখশ, দয বযখি আল্লাহর আষেশ ও খনষেষধর বযাপাষর সখঠকভাষব উপলখি 

কষর এবং আল্লাহ তা‘আলার খহকমত সম্পষকজ র্াষন। আর কীভাষব একর্ন 

মুখমষনর র্নয এ কথা বলা ববধ হষব দয, দলখাপড়ার আসষন োষত্রর বরাবর 
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োত্রীর বসাো পুরষের দপেষন তার দবানষের সাখরষত তাষের সাষথ বসার 

মতই; এ কথা এমন দকাষনা বযখি বলষত পাষর না, যার সামানয পখরমাণ ঈমান 

আষে এবং যা বষল তা বুোর মষতা যার নূযনতম বুখদ্ধ বা উপলখি আষে। আর 

আমরা যখে শরী‘আতসম্মত পেজার অখস্তত্ব বা বাস্তবতাষক স্বীকার কখর, তাহষল 

দকমন লাষগ, যখন দলখাপড়ার আসষন োষত্রর সাষথ একর্ন প্রেশজনকাখরনী 

োত্রী বষস পষড়? ‘লা-হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লা খবল্লাহ’ ( ال حول وال قوة إال
 :। আর আল্লাহ তা‘আলা বষলন(باهلل

ينََّهاََۡلَۡتعۡ ﴿ ۡٱََمۡفَإ
َ نَۡتعۡ ُرَۡوَل َۡص ۡب ۡل  ۡٱُقلُوُبۡلۡ ٱََمۡكي ِۡفي ِتي

ُدورۡيٱلَّ  [٦٤]احلج:  ﴾٤٦لصُّ

“বস্তুত দিাখ দতা অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হষচ্ছ বুষকর মষধয অবখস্থত হৃেয়” [সূরা 

আল-হর্, আয়াত: ৪৬] 

আর তার (সান‘আ খবশ্বখবেযালষয়র প্রধাষনর) কথা: (আর বাস্তবতা হষলা 

মুসখলমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর যুগ দথষক একই 

মসখর্ষে পুরুে ও নারী সালাত আোয় কষর আসষে, আর এ র্নযই খশক্ষার 

কার্খে একই র্ায়গায় হওয়া আবশযক) এর র্বাব হষলা: এ কথা বলাো 

সহীহ; খকন্তু নারীগণ মসখর্ষের দপেষনর অংষশ পেজাসহকাষর খফতনার যাবতীয় 

কারণ দথষক সতকজতা ও সাবধানতা অবলম্বন কষর অবস্থান করষতন এবং 

পুরুেগণ অবস্থান করষতন মসখর্ষের সামষনর অংষশ; অতঃপর তারা (নারীরা) 

উপষেশ ও খুতবা শুনষতন, সালাষত অংশগ্রহণ করষতন এবং তারা যা শুনষতন 

ও দেখষতন, তা দথষক তারা তাষের েীষনর খবখধখবধানসমূহ খশষখ খনষতন। আর 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম ঈষের খেষন পুরুেষেরষক ওয়ার্ নসীহত 

করার পর নারীষের খনকে দযষতন, অতঃপর তাুঁর খুতবা দশানা দথষক তাষের 

েূষর থাকার কারষণ খতখন তাষেরষক (পৃথকভাষব) ওয়ার্ নসীহত করষতন ও 

উপষেশ খেষতন। আর এসব খকেুর মষধয দকাষনা সমসযা দনই এবং দকাষনা 
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অসুখবধাও দনই; বরং শুধু সমসযা হষলা সান‘আ খবশ্বখবেযালষয়র প্রধাষনর 

(আল্লাহ তাষক খহোয়াত করুন, তার হৃেয়ষক পখরশুদ্ধ কষর খেন এবং তাষক 

তাুঁর েীষনর সখঠক বুে োন করুন) এ উখির মষধয, যাষত খতখন বষলষেন: 

“(আর এ র্নযই খশক্ষার কার্খে একই র্ায়গায় হওয়া আবশযক)।” তার র্নয 

কীভাষব ববধ হষব আমাষের বতজমান যুষগ একই মসখর্ষে পুরুেষের দপেষন 

নারীগষণর সালাত আোয় করার সাষথ খশক্ষার খবেয়খেষক তুলনা করা, অথি 

আর্ষকর খেষন খবেযমান প্রিখলত খশক্ষার মষধয এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাষমর যুষগ পুরুেষের দপেষন নারীগষণর সালাত আোয় করার ঘেনার 

মষধয অষনক পাথজকয ও বযবধান রষয়ষে, আর এ র্ষনযই সংস্কারপেীগণ 

খশক্ষাবযবস্থায় পুরুেষের দথষক নারীষেরষক আলাো করার খেষক আহ্বান 

কষরন, যাষত তারা (নারীরা) আলাো থাকষব এবং যুবকরাও আলাো থাকষব, 

এমনখক নারীগণ খশক্ষাপ্রখতষ্ঠান দথষক দকাষনা প্রকার পেজা ও অসুখবধা োড়া 

এষকবাষর আরাষম ও অনায়াষস খশক্ষা অর্জন করষত সক্ষম হষব। কারণ, 

সালাষতর সময়কাষলর খবপরীষত খশক্ষার সময়কাল হষলা অষনক লম্বা। দকননা 

একখে খবষশে স্থাষন অবস্থান কষর খশক্ষাপ্রখতষ্ঠান দথষক জ্ঞান অর্জন করা 

তাষের (নারীষের) সকষলর র্নয খনরাপে, যাবতীয় খফতনা দথষক অষনক েূষর 

খনখশ্চন্ত অবস্থান এবং তাষের দ্বারা খফতনার খশকার হওয়া দথষক যুবকষের 

র্ষনযও সবষিষয় খনরাপে; তাোড়া খশক্ষাবযবস্থায় যুবকষেরষক যুবতীষের দথষক 

আলাো কষর দেওয়াো তাষের র্নয খনরাপে হওয়ার সাষথ সাষথ দলখাপড়ার 

প্রখত তাষের মষনাষযাগ, খনখবড় মষনাখনষবশ করা এবং খশক্ষকগষণর খনকে 

দথষক ভাষলাভাষব েবণ করা ও তাষের দথষক জ্ঞান অর্জন করার সবষিষয় 

সহায়ক শখি খহষসষব কার্ করষব, আর সাষথ সাষথ তারা েূষর থাকষব 

যুবতীষের প্রখত েৃখি দেওয়া ও তাষের খনষয় বযস্ত থাকা দথষক এবং েূষর 
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থাকষব তাষের পরস্পষরর প্রখত খবোি নর্র বা কুেৃখি দেওয়া দথষক ও 

পাপািাষরর খেষক ধাখবত কষর এমন কথাবাতজা বলা দথষক। 

আর তার (আল্লাহ তাষক সংষশাধন কষর খেন) খিন্তাধারা ও োখব “োত্রষের 

দথষক োত্রীষেরষক আলাো করার খেষক আহ্বান করাো দগাুঁড়াখম ও শরী‘আত 

খবষরাধী” এো একো অষযৌখিক োখব; বরং এ ধরষনর আহ্বান করাো 

প্রকৃতপষক্ষ আল্লাহরই উপষেশ, তাুঁর বান্দাগষণর কলযাণ কামনা করা, তাুঁর 

েীষনর সংরক্ষণ করা এবং পূষবজ উখল্লখখত আল-কুরআষনর আয়াতসমখি ও 

হােীস শরীফদ্বষয়র প্রখত আমল করা। আর সান‘আ খবশ্বখবেযালষয়র প্রধাষনর 

প্রখত আমার উপষেশ হষলা খতখন দযন আল্লাহ তা‘আলাষক ভয় কষরন এবং 

খতখন দয বিবয খেষয়ষেন তার র্নয আল্লাহ তা‘আলার খনকে তাওবা কষরন, 

আর খফষর আষসন সখঠক ও সষতযর খেষক। কারণ, এ খেষক খফষর আসাোই 

হষলা প্রকৃতপষক্ষ মযজাোর খবেয় এবং জ্ঞান অনুসন্ধানকারী দয সতয ও নযাষয়র 

খিন্তা কষর তার একো িমকপ্রে েলীল। আর আল্লাহ তা‘আলার খনকে সখবনয় 

খনষবেন হষলা খতখন দযন আমাষের সকলষক সখঠক সরল পথ প্রেশজন কষরন 

এবং আমাষেরষক ও সকল মুসখলমষক তাুঁর বযাপাষর না দর্ষন কথা বলা দথষক 

রক্ষা কষরন, আরও রক্ষা কষরন খফতনার ভ্রিতা ও শয়তাষনর প্রষরািনা দথষক, 

অনুরূপভাষব আল্লাহ তা‘আলার খনকে আষবেন করখে, খতখন দযন মুসখলম 

সমাষর্র আষলমগণ ও প্রখতখে স্থাষনর দনতৃবৃন্দষক দেশ ও র্াখতর ইহকাল ও 

পরকাষলর মিল হয় এমন খিন্তা-দিতনা ও খসদ্ধান্ত দেওয়ার তাওফীক োন 

কষরন এবং সকলষক তাুঁর সরল সখঠক পষথ পখরিাখলত কষরন, খতখন হষলন 

োনশীল, মহানুভব। 
 حممد و لَع آهل و صحبه و اتلابعني هلم بإحسان إىل يوم ادلين نيينا صىل اهلل لَع
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(আল্লাহ সালাত দপশ করুন আমাষের নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাষমর উপর এবং তাুঁর পখরবার-পখরর্ন, সকল সাহাবী এবং খকয়ামষতর 

খেন পযজন্ত তাষের যথাযথ অনুসরণকারীগষণর উপর)। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 

খশক্ষা-গষবেণা, ফষতায়া ও ো‘ওয়া বযবস্থাপনার মহাপখরিালক। 
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সু্কল, মােরাসা ও খবশ্বখবেযালয়সমূষহ দেষল-দমষয়র মাষে দমলাষমশার ভয়াবহ 

েুুঁখক 

প্রে: এক যুবক বষল: দস ধনী পখরবাষরর সন্তান, দলখাপড়া কষর একো নারী-

পুরুে সহাবস্থান করা খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষন, যার সুবাষে একো দমষয়র সাষথ তার 

খারাপ সম্পকজ গষড় উষঠ এবং দস পাপিাষরর মষধয ডুষব যায়। সুতরাং দস তা 

পখরতযাগ করার র্নয এখন কী করষব? আর তার র্নয তাওবার সুষযাগ আষে 

খক? আর এ তাওবার র্নয শতজগুষলা কী কী?  

উত্তর: এ প্রষে েু’খে মাসআলা: 

প্রথমত: আমাষের র্নয উখিত হষলা ইসলামী রাষ্ট্রগুষলার শাসকবষগজর মষনাষযাগ 

আকেজণ করা এ র্নয দয, তারা তাষের নাগখরকগষণর র্নয খশক্ষার বযবস্থা 

কষরষেন নারী ও পুরুষের সহাবস্থাষন গড়া খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষন। কারণ, এ অবস্থাখে 

ইসলামী শরী‘আষতর খবষরাধী এবং তার ওপর খবেযমান থাকাো মুসখলমগষণর 

র্নয উখিত নয়। 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলষেন: 
لَُها» وَّ

َ
َها أ  «َخْْيُ ُصُفوِف النَِساِء آِخُرَها، َوََشُّ

“নারীষের সষবজাত্তম সাখর বা কাতার হষলা দশে কাতার এবং সবষিষয় মন্দ 

কাতার হষলা তাষের প্রথম কাতার।”4  

এো এ র্নয দয, তাষের প্রথম সাখর পুরুেষের একবাষর খনকেবতজী সাখর, আর 

দশে সাখর পুরুেষের দথষক েূরবতজী সাখর। সুতরাং যখন সালাষতর মষতা 

‘ইবাোষতর স্থাষন নারী ও পুরুেষের মাষে েূরত্ব বর্ায় রাখার ও তাষের মাষে 

সহাবস্থান না করার র্নয উৎসাখহত করা হয়, দযখাষন মুসখল্ল (সালাত 

আোয়কারী বযখি) অনুভব কষর দয, দস েুখনয়া সংখশ্লি সবখকেু দথষক েূষর 
                                                           
4 ইবনু মার্াহ, হােীস নং- ১০০০। আলবানী হােীসখেষক সহীহ বষলষেন।  
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দথষক তার রষবর সামষন উপখস্থত, তখন আপনার অবস্থাো কী হওয়া উখিত 

যখন নারী ও পুরুষে খশক্ষাপ্রখতষ্ঠানগুষলাষত সহাবস্থাষনর মষতা পখরষবশ সৃখি 

হষব? তখন খক তার দথষক েূরুত্ব বর্ায় রাখা ও সহাবস্থাষনর খবেয়খে বর্জন 

করাো আরও অখধক উত্তম হষব না? নারীষের সাষথ পুরুেষের দমলাষমশা ও 

উঠাবসার খবেয়খে একখে বড় ধরষনর খফতনা, যাষক আমাষের শত্রুগণ রংিং 

লাখগষয় আকেজণীয় কষর খেষয়ষে, দশে পযজন্ত আমাষের অষনষক দস খফতনার 

খশকার হষয়ষে।  

সহীহ বুখারীষত উমু্ম সালামা রাখেয়াল্লাহু ‘আনহা দথষক বখণজত, খতখন বষলন: 
َم إَِذا َسلََّم قَامَ النَِساُء ِحنَي َيْقِِض تَْسلِ »

ُ َعلَيِْه وََسلَّ ِ َصىلَّ اهّللَّ يَمُه َوَيْمُكُث ُهَو يِف ََكَن رَُسوُل اهّللَّ
ْن َيُقوَم قَالَ 

َ
ْعلَمُ  نََرى ْت :َمَقاِمِه يَِسًْيا َقبَْل أ

َ
ُ أ ْن  َواهّللَّ

َ
نَّ َذلَِك ََكَن ِلََكْ َينََْصَِف النَِساُء َقبَْل أ

َ
أ

َحٌد ِمْن الرَِجالِ 
َ
 «يُْدِرَكُهنَّ أ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম যখন (সালাষত) সালাম খফরাষতন, 

তখন তাুঁর সালাম খফরাষনার কার্খে দশে হওয়ার সাষথ সাষথ নারীগণ োুঁখড়ষয় 

দযত এবং খতখন োুঁড়াষনার আষগ তাুঁর অবস্থাষন খকেু সময় অবস্থান করষতন। 

খতখন (বণজনাকাখরনী) বষলন: আমরা মষন করতাম, (আর আল্লাহই ভাষলা 

র্াষনন) এর উষেশয হষলা, যাষত পুরুেষের মধয দথষক দকউ নারীষেরষক 

নাগাল পাওয়ার আষগই তারা িষল দযষত পাষর।”5 

ইসলামী রাষ্ট্রগুষলার োখয়ত্বশীল বযখিবষগজর র্নয আবশযকীয় কতজবয হষলা, তারা 

এ খবেয়খেষক তাষের দেখাশুনার োখয়ত্ব খহষসষব গ্রহণ করা এবং তাষের 

নাগখরকগণষক যাবতীয় খারাখপ ও খফতনার উপায়-উপকরণ বা উপলক্ষয দথষক 

রক্ষা করা। কারণ, তাষেরষক দয োখয়ত্ব বা ক্ষমতা প্রোন করা হষয়ষে, অখিষরই 

আল্লাহ তা‘আলা তাষেরষক তাষের কতজবয সম্পষকজ খর্জ্ঞাসা করষবন। আর 
                                                           
5 সহীহ বুখারী, হােীস নং- ৮৩২ 
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তাষের দর্ষন রাখা উখিত দয, তারা যখন আল্লাহ তা‘আলার আনুগতয করষব 

এবং কম হউক দবখশ হউক তাষের সকল কাষর্ তাুঁর শরী‘আত অনুযায়ী 

শাসনবযবস্থা পখরিালনা করষব, তখন আল্লাহ তা‘আলা অবশযই তাষের 

হৃেয়গুষলাষক ঐকযবদ্ধ কষর দেষবন এবং ভাষলাবাসা ও পারস্পখরক কলযাণ 

কামনায় তাষের মনগুষলা ভষর দেষবন, আর তাষের র্নয তাষের কার্সমূহ 

সহর্ কষর দেষবন এবং তাষের প্রখত তাষের নাগখরকগণ বনু্ধত্ব ও আনুগষতযর 

পরকাষ্ঠা প্রেশজন করষবন। 

নারী ও পুরুষের এ ধরষনর সহাবস্থাষনর মাষে দযসব খারাখপ ও খফতনা-

ফযাসাষের সৃখি হয়, দসসব বযাপাষর মুসখলম খমল্লাষতর শাসক ও সাধারণ 

নাগখরকগষণর খিন্তাভাবনা করা উখিত, আর এর উজ্জ্বল েৃিান্ত ও সবষিষয় বড় 

প্রমাণ হষলা এ প্রেকতজা খারাপ সম্পষকজর বযাপাষর যা উষল্লখ কষরষে, যার কু-

প্রভাব ও পাপসমূহ দথষক এখন দস পখরত্রাণ পাওয়ার দিিা করষে। 

বস্তুত নারী-পুরুষে সহাবস্থাষনর মষতা খফতনাখেষক সখঠক পখরকল্পনা ও 

সংস্কাষরর বযাপাষর েৃঢ় খসদ্ধান্ত গ্রহণ করার দ্বারা খনমূজল করা সভাবব, আর এো 

হষব কতগুষলা খবষশে খশক্ষাপ্রখতষ্ঠান তথা সু্কল, কষলর্, মােরাসা ও 

খবশ্বখবেযালয় বতখর করার মাধযষম, দযগুষলাষত শুধু নারীরাই পড়াশুনা করষব 

এবং তাষের সাষথ দসখাষন পুরুেষের অংশগ্রহণ থাকষব না। 

আর যখন নারীগণ পুরুেগষণর সষহাের হয়, তখন তাষের (নারীষের) র্নয 

অখধকার আষে তাষের (পুরুেষের) কাে দথষক উপকারী জ্ঞান অর্জন করার, 

দযমখনভাষব অখধকার আষে পুরুেষেরও; খকন্তু তাষের (নারীষের) র্নয আমাষের 

পুরুেষের আবশযকীয় করণীয় হষলা তাষেরষক খশক্ষা দেওয়ার কযাম্পাসখে 

পুরুেষের খশক্ষার কযাম্পাস দথষক আলাো করার বযবস্থা করা। সহীহ বুখারীষত 

আবূ সা‘ঈে খুেরী রাখেয়াল্লাহু ‘আনহু দথষক বখণজত, খতখন বষলন: 
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ة إىَِل رَُسوِل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم، َفَقالَْت: يَا رَُسوَل اهلِل َذَهَب الرَِجاُل »
َ
َجاَءِت اْمَرأ

ِتيَك ِفيِه، تُ ِِبَِديِثَك، فَاْجَعْل نَلَا ِمْن َنْفِسَك يَْوًما 
ْ
ا َعلََّمَك اهلُل َفَقاَل: اْجتَِمْعَن يِف نَأ َعلُِمنَا ِممَّ
تَاُهنَّ رَُسوُل اهلِل صىل اهلل عليه وسلم،  .يَْوِم َكَذا َوَكَذا، يِف َماَكِن َكَذا َوَكَذا

َ
فَاْجتََمْعَن، فَأ

ا َعلََّمُه اهللُ   «...  َفَعلََّمُهنَّ ِممَّ
“র্ননকা মখহলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর কাষে এষস বলল: 

দহ আল্লাহর রাসূল! আপনার হােীস দতা শুধু পুরুে দলাষকরাই শুনষত পায়। 

সুতরাং আপনার পক্ষ দথষক আমাষের র্নয একখে খেন খনখেজি কষর খেন, দয 

খেন আমরা আপনার খনকে আসব, আল্লাহ আপনাষক যা খকেু খশক্ষা খেষয়ষেন, 

তা দথষক আপখন আমাষের খশক্ষা দেষবন। তখন খতখন বলষলন, দতামরা অমুক 

অমুক খেন অমুক অমুক স্থাষন সমষবত হষব। তারপর (খনখেজি খেষন) তাুঁরা 

সমষবত হষলন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম তাষের কাষে 

এষলন এবং আল্লাহ তাুঁষক যা খশক্ষা খেষয়ষেন, তা দথষক তাষের খশক্ষা 

খেষলন....”।6  

আর এো হষলা খশক্ষার র্নয নারীষেরষক খবষশে দকাষনা স্থাষন আলাো কষর 

দনওয়ার বযাপাষর সুস্পি বিবয। দকননা খতখন (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাম) তাষেরষক বষলন খন দয, দতামরা পুরুেষের সাষথ উপখস্থত হষত 

পার না?! আল্লাহ তা‘আলার খনকে প্রথজনা করখে দয, খতখন দযন সকল 

মুসখলমষক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম ও তাুঁর সাহাবীগষণর সুন্নাষতর 

উপর িলার তাওফীক োন করুন, যাষত তারা এর দ্বারা েুখনয়া ও আখখরাষত 

ইযযত ও সম্মান লাভ করষত পাষর। 

খদ্বতীয় মাসআলা: প্রেকতজার প্রে, যা দস খনর্ সম্পষকজ অবতারণা কষরষে- তা 

হষলা, দস একো দমষয়র সাষথ তার খারাপ সম্পকজ স্থাপন করার মাধযষম 
                                                           
6 সহীহ বুখারী, হােীস নং- ৬৮৮০ 
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পাপািাষর খনমখজ্জত হষয় দগষে, এখন দস কী করষব? তার র্নয তাওবার 

সুষযাগ আষে খক? থাকষল তার শতজগুষলা কী কী?  

র্বাষব আখম তাষক সুসংবাে খেখচ্ছ দয, প্রষতযক তাওবাকারীর র্নযই তাওবার 

েরর্া দখালা আষে, আর আল্লাহ তাওবাকারীগণষক ভাষলাবাষসন এবং দয বযখি 

গুনাহ্ দথষক তাওবা কষর, খতখন তার সকল গুনাহ্ ক্ষমা কষর দেন। 

আল্লাহ তা‘আলা বষলন: 
ييَنََۡلۡيَدۡ ٱوَۡ﴿ يۡإيَل ۡٱُعوَنَۡمَعَّۡلَّ َمۡٱَسۡنلَّفۡ ٱُتلُوَنَۡوََلَۡيقۡ ًهاَۡءاَخَرَّۡللَّ َۡحرَّ ِتي

يۡٱلَّ ۡب
ۡإيَلَّ ُ َۡوََلۡل َۡٱَّللَّ ِِّقي

يَكۡيَلۡ َذ َۡۡعل َۡوَمنَۡيفۡ ۡنُوَنۡ يَزۡ  ثَامۡ ل
َ
ۡيَُض ٦٨ۡۡاَِّۡقۡأ َوَيخۡ قيَي ۡلۡ ٱَمَۡعَذاُبۡيَوۡ لۡ ٱََلَُۡۡعف  ٦٩ُۡمَهانًاۡۡۦفييهيُۡۡلۡ َمةۡي

ۡ َۡمنۡتَاَبَۡوَءاَمَنۡوََعميَلَۡعَمَل  ْوَلۡ ليحۡ ََٰۡ ۡإيَلَّ
ُ
ُلۡاۡفَأ ۡٱئيَكُۡيَبِدي َۡسِيي ُ يهيمۡ َّللَّ ۡ َحَسَن ۡۡات ۡٱَوََكَنۡۡت  ُ َّللَّ

يمۡ َغُفورۡ  رَّحي ينَّهُۡليحۡ َوَمنۡتَاَبۡوََعميَلََٰۡ ٧٠ۡۡۡاۡا فَإ َمَتابۡ ٱَيُتوُبۡإيََلۡۡۥۡا ۡي                                                                                                                                                                   [ ٦٣،  ٤٦]الفرقان:  ﴾٧١ۡاَّللَّ

“এবং তারা আল্লাহর সাষথ দকাষনা ইলাহ-দক ডাষক না। আর আল্লাহ যার হতযা 

খনষেধ কষরষেন, যথাথজ কারণ োড়া তাষক হতযা কষর না। আর তারা বযখভিার 

কষর না, দয এগুষলা কষর দস শাখস্ত দভাগ করষব। খকয়ামষতর খেন তার শাখস্ত 

বখধজতভাষব প্রোন করা হষব এবং দসখাষন দস স্থায়ী হষব হীন অবস্থায়, তষব দয 

তাওবা কষর, ঈমান আষন ও সৎকার্ কষর, আল্লাহ তাষের গুণাহসমূহ দনক 

দ্বারা পখরবতজন কষর দেষবন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম েয়ালু। আর দয 

তাওবা কষর ও সৎকার্ কষর, দস দতা সমূ্পণজরূষপ আল্লাহর অখভমুখী হয়”। 

[সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৭-৭১] 

তাওবার শতজ পাুঁিখে: 

প্রথম শতজ: তাওবা হষত হষব খাষলস তথা খনষভজর্ালভাষব আল্লাহ তা‘আলার 

উষেষশয, যাষত দকাষনা প্রকার প্রেশজনী ও দকাষনা সৃখিষক ভয় করার মত 

দকাষনা খবেয় থাকষব না; বরং তা হষব আল্লাহ তা‘আলার সন্তুখি অর্জষনর 

র্ষনয। কারণ, মানুে তার রষবর উষেশয একখনষ্ঠ না হষয় তাুঁর বনকেয হাখসষলর 
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র্নয দয আমলই করুক না দকন, তা অথজহীন ও বাখতল বষল গণয হষব। আল্লাহ 

তা‘আলা হােীষস কুেসীষত বষলন: 
َك ِفيِه َمِع » ََكِء َعِن الُِّشِْك ، َمْن َعِمَل َعَماًل أَْشَ َ َكهُ أنَا أْغََن الُّشُّ  « َغْْيِ  تََرْكتُُه َوَِشْ

“আখম খশকজকারীষের (মুশখরকষের) আষরাখপত খশকজ বা অংশ দথষক মুি। দয 

বযখি এমন দকাষনা কার্ করল যার মষধয আমার সাষথ অনয কাউষক শরীক 

করল, আখম তাষক এবং তার খশকজষক প্রতযাখযান কখর।”7   

খদ্বতীয় শতজ: দস দয গুনাষহর কার্ কষরষে, তার র্নয অনুতপ্ত ও লখজ্জত হওয়া 

এবং এ বযাপাষর খনষর্ষক অপরাধী মষন করা, এমনখক আল্লাহ তা‘আলার কাে 

দথষক ক্ষমা ও মার্জনা পাওয়ার প্রষয়ার্নীয়তা অনুভব করা।   

তৃতীয় শতজ: যখে গুনাষহর কাষর্র সাষথ খলপ্ত থাষক, তাহষল তা পখরতযাগ করা। 

কারণ, গুনাষহর কার্ অবযাহত রাখষল দকাষনা তাওবাই গ্রহণষযাগয হষব না। 

সুতরাং গুনাহগার বযখি যখে বষল: আখম গুনাহ দথষক তাওবা করলাম অথি দস 

তা অবযাহতভাষব দস অপরাধ কষরই যাষচ্ছ, তাহষল এো আল্লাহ তা‘আলার 

সাষথ ঠাট্টা-খবদ্রূপ বষল গণয হষব। দযমন, তুখম যখে কাউষক উষেশয কষর বল, 

আপনার সাষথ আখম দয দবয়ােখব কষরখে আখম তার র্নয লখজ্জত ও অনুতপ্ত, 

অথি তুখম তখনও তার সাষথ দবয়ােখব কষরই যাচ্ছ, তাহষল মষন হষব দযন 

তুখম তার সাষথ ঠাট্টা-খবদ্রূপ করে, আর মহান রব আল্লাহ তা‘আলা তার দিষয় 

অষনক দবখশ মহামখহয়ান ও দগৌরবময় দয, তুখম োখব করষব, তুখম তাুঁর অবাধয 

হওয়া দথষক তাওবা কষরে, অথি তুখম তা অবযাহতভাষব িাখলষয় যাচ্ছ। 

িতুথজ শতজ: ভখবেযষত এ ধরষনর অপরাধ পুনরায় আর করষব না বষল েৃঢ় 

খসদ্ধান্ত গ্রহণ করা। 

                                                           
7 সহীহ মুসখলম, হােীস নং- ৭৬৬৬ 
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পঞ্চম শতজ: তাওবাখে তার সময়মষতা হওয়া, দয সমষয় তাওবা করষল 

তাওবাকারীর তাওবা গ্রহণ করা হয় অথজাৎ তাওবাখে হষত হষব মানুষের মৃতুযর 

ঘন্টা দবষর্ যাওয়ার আষগ এবং সূযজ পখশ্চম খেক দথষক উেয় হওয়ার পূষবজ। 

দকননা, সূযজ পখশ্চম খেক দথষক উেয় হওয়ার পষর তাওবা করষল দস তাওবা 

দকাষনা উপকাষর লাগষব না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বষলষেন: 
ۡۡيَنُظُروَنۡإيَلَّ َۡۡهل ۡ﴿

 
نۡتَأ

َ
وۡ َمَلۡ ل ۡٱتيَيُهُمۡأ

َ
ۡۡئيَكُةۡأ

 
وۡ يَأ

َ
ََۡربَُّكۡأ ِۡۡتي

 
ََۡبعۡ يَأ يَك ُۡضَۡءاَي ِۡتي َۡرِب ۡيَوۡ ۡتي

 
َۡبعۡ َمۡيَأ ُضِۡتي

يَكََۡلۡيَنَفُعَۡنفۡ َءاَي ۡ َۡرِب ۡۡتَُكنۡ ُۡنَهاۡلَمۡ ًساۡإييَم ۡتي وۡ مينَۡقبۡ َۡءاَمَنت 
َ
ُۡۡلۡأ ۡ َۡكَسَبت  ۡ إييَم ِۡۡفي ۡۡاۡ نيَهاَۡخي  قُلي

ُروۡ ٱ ُروَنۡنَتظي           [ ٣٩١]االنعام:  ﴾١٥٨اْۡإينَّاُۡمنَتظي

“তারা খক শুধু এরই প্রতীক্ষা কষর দয, তাষের কাষে খফখরশতা আসষব খকংবা 

আপনার রব আসষবন খকংবা আপনার রষবর দকাষনা খনেশজন আসষব? দযখেন 

আপনার রষবর দকাষনা খনেশজন আসষব, দসখেন তার ঈমান দকান কাষর্ আসষব 

না, দয পূষবজ ঈমান আষন খন অথবা দয বযখি ঈমাষনর মাধযষম কলযাণ লাভ কষর 

খন। বলুন, ‘দতামরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষায় রইলাম’।” [সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত: ১৫৮] 

আর দস দকাষনা খনেশজন মাষনই সূযজ তার অস্ত যাওয়ার স্থান (পখশ্চম খেক) 

দথষক উেয় হওয়া, অনুরূপভাষব আষরকখে খনেশজন মৃতুয উপখস্থত হওয়ার 

সময়খেও তাওবা কবুল না হওয়ার সময়। দকননা, আল্লাহ তা‘আলা বষলষেন: 
َۡولَيۡ ﴿ ييَنَۡيعۡ َلَّوۡ ٱَستي يَّلَّ ۡٱَملُوَنَۡبُةۡل ِيي ۡ لسَّ َۡحِتَّ َحَدُهُمۡۡاتي

َ
ۡأ َحَضَ ُۡتبۡ َموۡ ل ۡٱإيَذۡا َنَٰۡٔـلۡ ٱُتُۡتۡقَاَلۡإيِني

ييَنَۡيُموتُوَنَۡوُهمۡ ٱَوََلۡ ار  َّۡۡلَّ ْوَلۡ ُۡكفَّ
ُ
عۡ أ

َ
مۡ ۡنَاۡلَُهمۡ َتدۡ ئيَكۡأ لي

َ
                                                                                          [٣١]النساء:  ﴾١٨اَۡعَذابًاۡأ

“তাওবা তাষের র্নয নয়, যারা আর্ীবন মন্দ কার্ কষর, অবষশষে তাষের 

কাষরা মৃতুয উপখস্থত হষল দস বষল, ‘আখম এখন তাওবা করখে’ এবং তাষের 

র্নযও নয়, যাষের মৃতুয হয় কাষফর অবস্থায়। এরাই তারা যাষের র্নয আমরা 

কিোয়ক শাখস্তর বযবস্থা কষরখে”। [সূরা আন-খনসা, আয়াত: ১৮] 
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সুতরাং এ পাুঁিখে শতজ যখে আপনার মষধয যথাযথভাষব বাস্তবাখয়ত থাষক, 

তাহষল আপনার তাওবা গ্রহণষযাগয হষব ইনশা-আল্লাহ। 

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 
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নারী-পুরুে সখম্মখলত খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষন দলখাপড়া করার খবধান 

প্রে: আখম খবষেষশ পড়ুয়া একর্ন োত্র এবং দসখানকার খবশ্বখবেযালয়খে নারী-

পুরুে সখম্মখলত, আমার প্রে হষলা: এ খবশ্বখবেযালষয় দলখাপড়া করাো আমার 

র্নয ববধ হষব খকনা?  

উত্তর: দয মুখসলম বযখি খনষর্র মুখি িায় আমরা তাষক উপষেশ খেখচ্ছ দয, দস 

দযন অখনিতা ও খফতনার যাবতীয় কারণ ও উপায়-উপকরণ দথষক েূষর থাষক, 

আর দকাষনা সষন্দহ দনই দয, খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষন যুবতীষের সাষথ দমলাষমশা করাো 

খফতনা-ফযাসাে সংঘখেত হওয়ার এবং খযনা-বযখভিার েখড়ষয় যাওয়ার অনযতম 

কারণ। আর দকাষনা বযখি যখে খনষর্ষক খহফাযত করার উষেযাগ গ্রহণ কষর, 

তার র্নয আবশযক হষলা কখঠনভাষব সাধনা করা; খকন্তু বযখি যখন এর দ্বারা 

পরীক্ষার সমু্মখীন হষব, তখন তার র্নয আবশযকীয় করণীয় হষচ্ছ সতকজ হওয়া, 

এর দথষক েূষর সষর থাকা, েৃখিষক অবনখমত রাখা, লজ্জাস্থানষক খহফাযত করা 

এবং নারীষের খনকেবতজী না হওয়ার র্নয সাধযানুসাষর দিিা করষব, আর 

আল্লাহই সবষিষয় ভাষলা র্াষনন।  

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 
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নারী ও পুরুষে সহখশক্ষার দক্ষষত্র ইসলাষমর েৃখিভখি 

প্রে: খকেু সংখযক ইসলামী রাষষ্ট্রর খবশ্বখবেযালয়গুষলাষত খশক্ষার বযাপাষর 

ইসলাষমর অবস্থান বা েৃখিভখি কী, দযখাষন দবখশ দবখশ অপরাধ, পাপািার ও 

কুফুরী পখরলখক্ষত হয়। কারণ, দসখাষন যুবতীরা প্রায় উলি এবং যুবকরা 

খবপথগামী পথভ্রি, আর নারী ও পুরুষে দখালাখুখল সহাবস্থান এবং লজ্জাকর ও 

অশালীন পখরষবশষক ইসলাম পেন্দ কষর না; বরং ইসলাম খবশ্বখবেযালয়গুষলাষত 

দলখাপড়ার সুষু্ঠ সুন্দর পখরষবষশর বযাপাষর উৎসাখহত কষর অথি এ 

খবশ্বখবেযালগুষলার দকাষনা দকাষনা অনুেষে এক আল্লাহ তা‘আলাষক সার্োহ 

করার র্নয একখে মসখর্ে পযজন্ত পাওয়া যায় না, আর ইউখনফমজ বা 

প্রাখতষ্ঠাখনক দপাশাক খহষসষব দয দপাশাক খনধজারণ করা হয় তা হষলা ইউষরাপীয় 

মুশখরকষের দপাশাক এবং এ খনধজাখরত দপাশাক পখরধান করা বযতীত র্ামা 

(কাখমর্) ও পাগড়ীর মত দপাশাক পখরধান কষর দকাষনা োত্র পরীক্ষায় 

অংশগ্রহণ করার সুষযাগ পায় না। দকননা এো তাষের খনকে দসষকষল ও 

মূখজতা। সুতরাং এমতাবস্থায় এসব খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষন দলখাপড়া করার খবধান কী 

হষব?    

উত্তর: প্রথমত: উপকারী ও র্নকলযাণমূলক জ্ঞান-খবজ্ঞাষনর শাখা প্রশাখায় জ্ঞান 

অর্জন ফরষয খকফায়া8। সুতরাং মুসখলম র্াখতর ওপর, খবষশে কষর তাষের 

শাসকষেখণর ওপর আবশযক হষলা, তার র্াখতর মধয দথষক নারী ও পুরুেষের 

সমন্বষয় খবজ্ঞাষনর খবখভন্ন প্রকার প্রষয়ার্নীয় ও র্রুখর খবেয়গুষলার জ্ঞান 

অর্জষনর র্নয একখে দগাষ্ঠীষক বতখর করষব এবং তাষের র্নয দস জ্ঞান 

                                                           
8 ইসলামী শরী‘আষতর পখরভাোয় ‘ফরষয খকফায়া’ এমন একখে আবশযকীয় কার্ বা ‘ইবােত, 

যা মুসখলম সমাষর্র একখে খবষশে দগাষ্ঠী পালন করষল বাখক মুসখলম র্নষগাষ্ঠীর পক্ষ দথষক 
আোয় হষয় যায়। -অনুবােক।  
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অর্জষনর পথষক সহর্ কষর দেষব, যাষত র্াখত তার সভযতা ও সংসৃ্কখতষক 

সংরক্ষণ করষত, অসুস্থষের খিখকৎসাষসবা খেষত এবং খবপজ্জনক সময় বা 

স্থানগুষলা এখড়ষয় িলষত সক্ষম হয়। সুতরাং যখে এ কার্খে সম্পন্ন হয়, তাহষল 

দগাো র্াখত োখয়ত্বমুি হষব এবং সাওয়াষবর আশা করষত পারষব নতুবা 

েুষযজাষগর সমু্মখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকষব এবং শাখস্তর বাণী অবশযাভাবাবী হষয় 

যাষব।  

খদ্বতীয়ত: খশক্ষাবযবস্থায় োত্রীষের সাষথ োত্রষের এবং খশখক্ষকাষের সাষথ 

খশক্ষকষের সহাবস্থান করা হারাম। দকননা তা খফতনা, দযৌন উস্কাখন ও 

অশ্লীলতায় খনমখজ্জত হওয়ার খেষক ধাখবত কষর, আর অপরাধ বহুগুষণ বৃখদ্ধ 

পাষব এবং বড় বড় অনযায় সংঘখেত হষব, যখন খশখক্ষকাগণ বা োত্রীগণ তাষের 

শরীষরর দগাপনীয় খবেয়গুষলার দকাষনা খকেু প্রকাশ কষর, অথবা তারা এমন 

পাতলা দপাশাক পখরধান কষর যার কারষণ খভতষরর সবখকেু দেখা যায়, অথবা 

সংকীণজ বা োইেখপে দপাশাক পখরধান কষর, যা তাষের অিগুষলার বেঘজয, প্রস্থ 

ও উচ্চতা সবখকেু বুখেষয় দেয়, অথবা তারা োত্র বা খশক্ষকবৃষন্দর সাষথ হাখস, 

রখসকতা, দকৌতক কষর, অথবা এ ধরষনর এমন দকাষনা আিরণ কষর, যা 

সম্মানহাখন, ধেজণ ও বনরাষর্যর খেষক ধাখবত কষর। 

সুতরাং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযষন্ত্রর োখয়ত্ব হষলা সম্মানহাখন, ধেজণ এবং র্াতীয় 

র্ীবষন বনরার্য ও খবশৃঙ্খলা দরাধ করার র্নয োত্রষের র্নয পৃথক 

খশক্ষাপ্রখতষ্ঠান, সু্কল, কষলর্, মােরাসা ও খবশ্বখবেযালষয়র বযবস্থা করা এবং 

অনুরূপভাষব োত্রীষের র্নয পৃথক প্রখতষ্ঠাষনর বযবস্থা করা, আর এর মাধযষম 

আত্মমযজাোসম্পন্ন ও েীনোর বযখিবষগজর পষক্ষ দকাষনা রকম সংকে বা 

র্খেলতা োড়াই খশক্ষাোন ও খশক্ষাগ্রহষণর কার্খে অতযন্ত সুিারুরূষপ সম্পন্ন 

করা সভাবব হষব। আর প্রশাসখনক োখয়ত্বশীলগণ যখন তাষের োখয়ত্ব পালন না 
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কষরন এবং খশক্ষাবযবস্থায় দমষয়ষের দথষক দেষলষেরষক আলাো করষত বযথজ 

হন, তখন ঐসব বযখিবষগজর িালিলষনর সাষথ দযাগোন করা বা সংহখত প্রকাশ 

করা ববধ হষব না, তষব বযখি যখন খনর্ উষেযাষগ উপষেশ প্রোন এবং এ 

বযাপাষর তার বনু্ধ-বান্ধব ও খশক্ষকগষণর সহষযাখগতার মাধযষম অশ্লীলতা ও 

খারাখপ কমাষত সক্ষম হষব বষল মষন করষব এবং খফতনা দথষক খনষর্ষক 

খনরাপে মষন করষব, তখন খভন্ন কথা (অথজাৎ তখন তাষের সাষথ দযাগোন করা 

ববধ হষব)। 

স্থায়ী ফষতায়া দবাডজ 
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আল্লাহর খেষক আহ্বাষনর উষেষশয নারী-পুরুে সখম্মখলত খবশ্বখবেযালষয় 

দলখাপড়ার খবধান 

প্রে: পুরুে বযখির র্নয এমন খবশ্বখবেযালষয় দলখাপড়া করা ববধ হষব খকনা, 

দযখাষন একই কষক্ষ নারী ও পুরুে সহাবস্থান কষর, আপনার জ্ঞাতাষথজ বলখে 

দয দসখাষন আল্লাহর খেষক আহ্বান করার বযাপাষর োষত্রর গুরুত্বপূণজ ভূখমকা 

রষয়ষে?     

উত্তর: আমার মষত দকাষনা মানুষের র্নয এমন খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষন দলখাপড়া করা 

ববধ নয়, দযখাষন নারী ও পুরুে সহাবস্থান কষর, িাই দস পুরুে হউক অথবা 

নারী হউক। কারণ, তাষত তার সচ্চখরত্রতা, সততা ও বনখতকতার বযাপাষর 

প্রিে রকষমর খবপে রষয়ষে। দকননা মানুে যতই পখবত্রতা, সততা ও 

বনখতকতাসম্পন্ন হউক না দকন, যখন দস তার দিয়াষরর পাষশর দিয়াষর দকাষনা 

নারীষক দেখষত পাষব, খবষশে কষর দস যখে রূপসী ও দসৌন্দযজ প্রেশজনকাখরনী 

হয়, তখন খফতনা ও মন্দ দথষক খনরাপে থাকা তার পষক্ষ কিকর হষয় যাষব। 

আর এমন প্রষতযক খবেয় বা বস্তুই হারাম ও অনবধ বষল গণয হষব, যা খফতনা 

ও খারাখপর খেষক খনষয় যায়। সুতরাং আমরা আল্লাহ তা‘আলার খনকে আমাষের 

মুসখলম ভাইষের র্নয প্রাথজনা কখর, খতখন দযন তাষেরষক এ ধরষনর খবেয়াখে 

দথষক মুি রাষখন, যা তাষের যুবকষের র্নয শুধু অকলযাণ, খফতনা ও 

খবপযজয়... খনষয় আষস এমনখক এ খবশ্বখবেযালয় োড়া যখে অনয কাখঙ্খত 

খবশ্বখবেযালয় পাওয়া না যায়, তাহষল দলখাপড়া দেষড় খেষয় অনয শহষর খগষয় 

দলখাপড়া করষত হষব, দযখাষন এ ধরষনর সহাবস্থান দনই। অতএব, আখম 

এোষক র্াষয়য মষন কখর না; হয়ষতা আখম োড়া দকউ দকউ খভন্ন মতও দপােণ 

করষত পাষরন।  

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন   
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নারী-পুরুে সখম্মখলত খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষন খশক্ষকতার খবধান 

প্রে: দয খশক্ষক দেষল ও দমষয় সখম্মখলত ক্লাষস পাঠোন কষরন অথবা পাঠোন 

কষরন শুধু দমষয়ষের ক্লাষস, যারা বয়ঃসখন্ধষত উপনীত, খতখন যখন তাষের 

খেষক তাকান, তখন গুনাহগার হষবন খক?  

উত্তর: পুরুে বযখির র্নয আবশযক হষলা নারীষের খেষক তাকাষনা দথষক খনর্ 

েৃখিষক সংযত রাখা। আল্লাহ তা‘আলা বষলষেন: 
يلۡ ﴿ ْۡمينۡ ُمؤۡ قُلِۡل وا ب ۡۡمينينَيَۡيُغضُّ

َ
ۡ َوَيحۡ ۡريهيمۡ َص ۡأ زۡ َذ َۡۡفُظواْۡفُُروَجُهم 

َ
يَكۡأ ۡ َۡكۡ ل ۡۡلَُهم  َۡخبيُي ۡٱإينَّ َ يَماَّۡۡللَّ ب

ۡ  [ ٣٣]انلور:  ﴾٣٠َنُعوَنۡيَص 

“মুখমনষের বলুন, তারা দযন তাষের েৃখিষক সংযত কষর এবং তাষের 

লজ্জাস্থাষনর খহফাযত কষর। এখেই তাষের র্নয অখধক পখবত্র। তারা যা কষর 

খনশ্চয় আল্লাহ দস খবেষয় সমযক অবখহত”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০] 

আর ইমাম মুসখলম ও আবু োউে রহ. প্রমুখ র্াখরর ইবন আবখেল্লাহ 

রাখেয়াল্লাহু ‘আনহু দথষক হােীস বণজনা কষরষেন, খতখন বষলন: 
ةِ »

َ
  .«كَ نَظرَ , َفَقاَل : اْْصِْف  سألت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  عن َنَظِر الَفْجأ

“আখম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লামষক (অপখরখিত নারীর খেষক) 

হঠাৎ কষর েৃখি পড়ার  খবেষয় প্রে করলাম। র্বাষব খতখন বলষলন: তুখম 

দতামার েৃখিষক খফখরষয় নাও।” এ হােীষসর শব্দগুষলা ইমাম আবু োউে রহ.-

এর। আর খশক্ষার দক্ষষত্র নারী ও পুরুষের মাষে সহাবস্থান ববধ নয়। দকননা 

এো তাষের মাষে অশ্লীল কার্ সংঘখেত হওয়ার অনযতম উপায় ও মাধযম। 
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প্রাথখমক স্তষর নারী খশক্ষক কতৃজক দেষল সন্তানষেরষক পাঠোষনর ভয়াবহ 

ক্ষখত 

শাইখ আবেুল আযীয ইবন বায 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর র্নয, খযখন একক, আর সালাত (েুরূে) ও সালাম নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর প্রখত, যার পষর আর দকাষনা নবী দনই। 

অতঃপর.... ৩০/০২/১৩৯৭ খহ. তাখরষখ প্রকাখশত ‘আল-মােীনা’ সংবােপষত্রর 

৩৮৯৮তম সংখযায় ‘র্ীবন র্ীবষনর র্নয’/‘হৃেয় হৃেষয়র র্নয’ ( لوجه وجها ) 
খশষরানাষম ‘নূরাহ খবনষত...’-এর দলখাখে সম্পষকজ অবগত হষয়খে এবং মূলকথা 

হষলা উখল্লখখত নূরাহ দর্োয় খশক্ষা-খবেয়ক অনুেষের খডন ফাষয়যা আে-

খেবাষগর উপখস্থখতষত অনুখষ্ঠত একখে ববঠষক দযাগ দেন এবং এক পযজাষয় 

উখল্লখখত নূরাহ প্রাথখমক স্তষর (যখেও তা পঞ্চম দেখণ পযজন্ত) আমাষের দেষল 

সন্তানষেরষক খশক্ষাোষনর কাষর্ নারী খশক্ষক না থাকার কারষণ ফাষয়যাষক 

অদু্ভত নারী বষল সষম্বাধন কষরষেন, আর উি নূরাহ তার বিষবয এর কতগুষলা 

কারণও উষল্লখ কষরষেন। আর ফাষয়যা, নূরা ও তার সহকমজীগণ কতৃজক 

আমাষের দোে দোে সন্তানষের খশক্ষাোষনর খবেষয় গুরুত্বাষরাপ এবং খশশুষের 

কলযাণমূলক ও স্বাথজসংখশ্লি খবেষয় উদু্বদ্ধ করার র্নয তাষের প্রখত আমার পক্ষ 

দথষক ধনযবােসহ এ প্রস্তাখবত খবেষয়র মষধয দযসব ক্ষখত ও খারাপ পখরণখত 

রষয়ষে দসসব খবেষয় সতকজ করা আমার আবশযকীয় কতজবয বষল মষন করখে, 

আর এো হষলা নারীগণ কতৃজক প্রাথখমক স্তষর খশশুষের খশক্ষােষনর োখয়ত্ব 

গ্রহণ করাো তাষের সাষথ বয়ঃসখন্ধষত উপখনত হওয়া দেষল বা পখরপক্ক 

বয়ষসর দেষলষের সাষথ দমলাষমশা ও উঠাবসার মষতা পখরষবষশর খেষক খনষয় 

যায়। কারণ, খকেু খকেু দেষল প্রাথখমক স্তষরর োত্র খহষসষব ভখতজ হয় 

বয়ঃসখন্ধষত উপনীত হওয়া বয়ষস এবং কখনও কখনও তাষের দকউ দকউ 
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বাষলগও (প্রাপ্তবয়স্ক) হষয় যায়। দকননা খশশুর বয়স যখন েশ বেষর উপনীত 

হয়, তখন তাষক বয়ঃসখন্ধকাষল উপনীত বষল গণয করা হয় এবং তার স্বভাব 

তখন নারীষের প্রখত আকৃি হষয় যায়। কারণ, এমন বয়ষসর দেষল খবষয় 

করষত সক্ষম এবং অনযানয পুরুেগণ যা কষর, দসও তা করষত পাষর, আর 

দসখাষন আষরকখে খবেয় হষলা, নারীগণ কতৃজক প্রাথখমক স্তষর দেষল খশশুষের 

খশক্ষােষনর খবেয়খে নারী-পুরুষে সহাবস্থান করার পখরষবষশর খেষক ধাখবত 

কষর, অতঃপর এ প্রথাখে খশক্ষার অপরাপর স্তরসমূষহ িলষত থাষক। কারণ, 

খনঃসষন্দষহ এো খশক্ষার সকল স্তষর নারী-পুরুষে সহাবস্থান করার েরর্া উেুি 

করার একো অনযতম প্রখক্রয়া। আর নারী-পুরুে খমষলখমষশ সহাবস্থানমূলক 

খশক্ষাবযবস্থা দথষক উদূ্ভত অসংখয খারাপ কাষর্র খবেয়খে সবজর্ন খবখেত এবং 

এর অশুভ পখরণখত সম্পষকজ এমন প্রষতযষক র্াষন, দয বা যারা খবখভন্ন দেষশ এ 

ধরষনর খশক্ষাবযবস্থা িালু কষরষে। সুতরাং ইসলামী খবষশেজ্ঞগষণর মধয দথষক 

এমন প্রষতযষকই আমাষের দেষল ও দমষয়ষের এ অবস্থা সম্পষকজ খনঃসষন্দষহ 

অবগত আষেন, যার নূযনতম জ্ঞান আষে শরী‘আষতর েলীল-প্রমাণ সম্পষকজ 

এবং এ যুষগর উম্মষতর বাস্তবতা সম্পষকজ। আর আখম খবশ্বাস কখর দয, এ 

প্রস্তাবখে এমন প্রস্তাষবর অন্তভুজি যা শয়তান অথবা তার প্রখতখনখধষের দকউ 

দকউ দপশ কষরষে উপখরউি ফাষয়যা ও নূরাহ’র ভাোয় এবং দকাষনা সষন্দহ 

দনই এো এমন এক প্রস্তাব, যা খুখশ কষরষে আমাষের ও ইসলাষমর 

শত্রুষেরষক এবং এো এমন এক প্রস্তাব, দয খেষক তারা দগাপষন ও প্রকাষশয 

আহ্বান কষর। 

আর এ র্নয আখম মষন কখর দয, আমাষের আবশযকীয় কতজবয হষলা এ 

েরর্াখেষক িূড়ান্তভাষব তালাবদ্ধ কষর রাখা এবং আমাষের দেষল সন্তানষেরষক 

সকল স্তষর পুরুে খশক্ষকষের পাঠোষনর আওতায় অবখশি রাখা, দযমখনভাষব 
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আবশযক হষলা দমষয় সন্তানষেরষক সকল স্তষর মখহলা খশক্ষকষের পাঠোষনর 

আওতায় বহাল রাখা। আর এর মাধযষম আমরা আমাষের েীন, দেষল ও 

দমষয়ষের বযাপাষর সতকজতা অবলম্বন করষত পারব এবং আমাষের শত্রুষের 

লাভর্নক পখরকল্পনার গখতষরাধ করষত সক্ষম হব, আর আমরা সম্মাখনত 

মখহলা খশক্ষকগষণর খনকে আশা কখর দয, তাুঁরা শতভাগ খনষ্ঠা, সততা ও 

বধষযজর সাষথ সকল স্তষর আমাষের দমষয়ষেরষক খশক্ষাোষনর র্নয তাষের সকল 

দিিা ও েম খবষনাষয়াগ করষবন। আর এো সবজর্নখবখেত দয, খশক্ষার সকল 

স্তষর দেষলষেরষক খশক্ষাোষনর দক্ষষত্র মখহলা খশক্ষকগষণর দিষয় পুরুে 

খশক্ষকগণ অখধক বধযজশীল, শখিশালী ও দবখশ যত্নবান, অনুরূপভাষব এোও 

সবজর্ন খবখেত দয, খশক্ষার প্রাথখমক স্তষর এবং তার উপষরর অনযানয স্তষর 

দেষলরা মখহলা খশক্ষষকর দিষয় পুরুে খশক্ষকষক অষনক দবখশ সমীহ ও সম্মান 

কষর এবং তার কাথা ভাষলাভাষব মষনাষযাগ খেষয় েবণ কষর এবং এসষবর 

সাষথ সাষথ খশক্ষার এ স্তষর তারা পুরুে খশক্ষকষের বনখতক িখরত্র, খবিক্ষণতা, 

মহত্ব, বধযজ, শখি ও উেযষমর প্রখশক্ষণ লাভ কষর, আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাম দথষক দতা সহীহভাষব হােীস বখণজত হষয়ষে, খতখন বষলষেন:  
ْبنَاُء َسبِْع ِسنِنيَ »

َ
اَلةِ وَُهْم أ ْوالََدُكْم بِالصَّ

َ
ْبنَاُء َعُّْشِ ِسننَِي , ُمُروا أ

َ
ُبوُهْم َعلَيَْها وَُهْم أ , َواَْضِ

 .«ِِف الَْمَضاِجعِ وا بَيْنَُهْم َوفَِرقُ 
“দতামরা দতামাষের সন্তানষেরষক সালাষত র্নয খনষেজশ োও, যখন তারা সাত 

বের বয়ষস উপনীত হয়, আর তাষেরষক সালাষতর র্নয প্রহার কর, যখন তারা 

েশ বের বয়ষস উপনীত হয় এবং তাষের দশায়ার স্থান পৃথক কষর োও।”9
 

                                                           
9 আহমাে, আবু োউে (হােীস নং- ৪৯৫) ও হাষকম রহ. প্রমুখ, আর সুয়ূতী রহ. হােীসখে 

সহীহ হওয়ার বযাপাষর ইখিত কষরষেন। 
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খশক্ষার সকল স্তষর দেষল ও দমষয়ষের সহাবস্থাষনর মষধয দয ভয়াবহ খবপষের 

কথা আমরা আষলািনা কষরখে, এ হােীসখে তার প্রমাণ বহন কষর। তাোড়া 

এর উপর কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাষতর বাস্তবতা দথষক বহু েলীল-প্রমাণ 

রষয়ষে, সংষক্ষপ করার খিন্তা দথষকই এখাষন দসগুষলার উষল্লখ করার প্রষয়ার্ন 

মষন কখর খন। আমাষের সরকার, মহামানয খশক্ষামন্ত্রী ও নারী খশক্ষাখবেয়ক 

সম্মাখনত মহাপখরিালক -সকলষক আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা োন কষরষেন 

এবং তাষেরষক খতখন এ বযাপাষর যথাযথ পেষক্ষপ দনওয়ার তাওফীক োন 

কষরষেন। আর আখম মহান আল্লাহর খনকে প্রাথজনা করখে দয, খতখন দযন 

আমাষেরষক এমন সব খসদ্ধান্ত দনওয়ার তাওফীক োন কষরন, যাষত রষয়ষে 

র্াখতর কলযাণ ও মুখি এবং সাষথ আষে আমাষের ও আমাষের যুবক ও 

যুবতীগষণর েুখনয়া ও আখখরাষতর কলযাণ ও দসৌভাগয, খতখন দতা সব শুষনন 

এবং আমাষের অখত আপনর্ন।               
و صحبه.حممد و لَع آهل و صىل اهلل لَع نيينا   

(আল্লাহ সালাত ও সালাম দপ্ররণ করুন আমাষের নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর ওপর এবং তাুঁর পখরবার-পখরর্ন, সকল সাহাবীর 

ওপর)। 

শাইখ আবেুল আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 

 
 

নারীষের খফতনা দথষক বাুঁিার খনরাপে উপায় 

প্রে: আখম ঊখনশ বের বয়ষসর অখববাখহত যুবক এবং নারীর দসৌন্দষযজ আখম 

প্রভাখবত হষয় যাই, এখন আখম কী করব, এমনখক আখম নারী দথষক েূরত্ব 

বর্ায় দরষখ িখল (তারপরও সমসযা), দকননা দস তার প্রখত আমার মষনাষযাগ 
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এমনভাষব আকেজণ কষর দফষলষে, যা আমাষক তার বযপাষর সবসময় খিন্তায় 

দফষল রাষখ? 

উত্তর: দতামার র্নয আবশযকীয় করণীয় হষলা তুখম দতামার িকু্ষষক নারীষের 

প্রখত েৃখি দেওয়া দথষক অবনখমত রাখষব এবং তাষের বযাপাষর দতামার খিন্তা 

করা বন্ধ করষব, আর আল্লাহ তা‘আলা খনষ্পাপ পখবত্র বান্দাগষণর র্নয যা 

প্রস্তুত কষরষেন তা স্মরণ করষব এবং হারাম দথষক েূষর থাকষব, আর দতামার 

র্নয আরও আবশযক করণীয় হষলা দ্রুত খবষয়র কার্ সম্পন্ন করষব। কারণ, তা 

েৃখিষক সবষিষয় দবখশ সংযত রাষখ এবং লজ্জাস্থানষক খহফাযত কষর, আর তা 

খিন্তা েূর কষর এবং খনষর্ষক ববধ ও হালাষলর ওপর সীমাবদ্ধ রাষখ। আর 

আল্লাহই সবষিষয় দবখশ র্াষনন। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 
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দেবর খুবই খবপজ্জনক 

প্রে: আখম ও আমার ভাইসব একই বাসায় বসবাস কখর, আর আমরা ‘আল-

হামেুখলল্লাহ’ আল্লাহ ও তাুঁর রাসূষলর খনষেজশসমূহ পালন কষর থাখক; খকন্তু 

আমরা কি অনুভব কখর আমাষের মাষে প্রিখলত একখে প্রথার কারষণ, যা 

আমরা উত্তরাখধকারসূষত্র আমাষের বাপ-োোষের খনকে দথষক দপষয়খে, আর তা 

হষলা পুরুেগণ সরাসখর নারীষের সাষথ বষস অথজাৎ ভাইগণ তাষের স্ত্রীষের 

সাষথ সবাই খমষলখমষশ বষস যায়, আর আল্লাহর েীষনর বযাপাষর 

আত্মসমানষবাধসম্পন্ন বযখিবষগজর দকউ দকউ আমাষেরষক উপষেশ খেষয়ষেন, 

খকন্তু আমরা তাষত সাড়া দেই খন। কারণ, েীষনর অনুসরষণর খেক দথষক আমরা 

নতুন, আর দকাষনা একখেন আখম আমার খপতার সাষথ আলাপ আষলািনা 

করলাম এবং তাুঁষক উষেশয কষর বললাম: আমাষের র্নয এ মন্দ কার্খের 

উপর বদ্ধমূল না থাকাই আবশযক; বরং আমাষের র্নয আবশযক হষলা তা বর্জন 

করা, তখন আমার বাবা বলষলন: আল্লাহর কসম! যখে দতামরা এ কার্ কর, 

তাহষল অখিষরই আখম দতামাষের দথষক খবখচ্ছন্ন হষয় যাষবা এবং আর কখনও 

দতামাষের সাষথ বসব না, আর অনুরূপভাষব আমার ভাইগষণর মষধয দকাষনা 

দকাষনা ভাই এ বযাপাষর আমার খপতার সাষথ একমত দপােণ কষরন। সুতরাং 

আপনাষের খনকে এ বযাপাষর েৃখিভখি ও উপষেশ কামনা করখে, আর আমার 

অবস্থাষনর বযাপাষর আখম খক সখঠক পষথ আখে?  

উত্তর: হযাুঁ, শরী‘আষতর বিবযসমূষহর পখরপেী এ মন্দ প্রথা দথষক খনষেধ 

করার প্রষে আপখন সখঠক পষথই আষেন। কারণ, স্ত্রীগষণর র্নয আবশযক হষলা 

তারা তাষের স্বামীর ভাই তথা দেবরষের দথষক পেজা করষব এবং তাষের র্নয 

তাষের দেবরগষণর সামষন তাষের দিহারা দখালা রাখা ববধ নয়, দযমখনভাষব 

ববধ নয় বার্াষর বা অনয দকাথাও পরপরুেগষণর সামষন তাষের দিহারা উেুি 
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রাখা; বরং দেবরগষণর সামষন তাষের দিহারা দখালা রাখা আরও দবখশ 

খবপজ্জনক। কারণ, স্বামীর ভাই তথা দেবর ঘষরর মষধযই থাষক, হয় 

বসবাসকারী খহষসষব, নতুবা আগত দমহমান খহষসষব অথবা অনুরূপ অনয 

দকষনাভাষব, আর যখন দস ঘষর প্রষবশ কষর অনুষমাখেত পোয় ও 

দযৌখিকভাষব, তখন তার পক্ষ দথষক খবপষের আশঙ্কাোও অষনক বড় ধরষনর। 

আর এ র্নযই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম নারীষের খনকে অনুপ্রষবশ 

করা দথষক (পুরুেষেরষক) সতকজ কষরষেন; খতখন বষলন: 
ُخوَل لََعَ النِ » يَْت احْلَْموَ  قَالُواَساِء . إيَّاُكْم َوادلُّ

َ
َرأ
َ
ِ , أ  .«؟ قَاَل : احْلَْمُو الَْموُْت  : يَا رَُسوَل اهّللَّ

“দতামরা পরনারীষের খনকে অনুপ্রষবশ করা দথষক খবরত থাক। সাহাবীগণ 

বলষলন: দহ আল্লাহর রাসূল! দেবষরর (অনুপ্রষবষশর) বযাপাষর আপনার মতামত 

কী? র্বাষব খতখন বলষলন: দেবর দতা মৃতুযর মষতা ভয়ঙ্কর।”10 

অথজাৎ তার দথষক এমনভাষব পাখলষয় দবড়াষনা উখিত, দযমখনভাষব মানুে মৃতুয 

দথষক পলায়ন কষর।  

আর এ কথাখে, অথজাৎ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর বাণী: « احْلَْمُو
«الَْموُْت   (ষেবর দতা মৃতুযর মষতা ভয়ঙ্কর) হষলা সবষিষয় বড় ধরষনর সতকজবাতজা, 

এ র্নয আখম বখল: আপনার কার্খে সখঠক অথজাৎ দয কাষর্ (অননখতকভাষব) 

র্নগণ অভযস্ত হষয় দগষে, দস কার্ দথষক আপনার খনষেধ করাো যথাযথ 

হষয়ষে। আর আপনার খপতার উখি: ‘যখে দতামরা এ কার্ কর’ অথজাৎ যখে 

দতামরা নারীষের মষধয তাষের স্বামীর ভাই তথা দেবরষের দথষক পেজা করার 

খবেয়খে প্রখতখষ্ঠত কর, তাহষল আখম দতামাষের সাষথ থাকব না।’ আখম তাুঁর 

খনকে উপষেশ দপ্ররণ করখে, আর তা হষলা- খতখন দতা সষতযর অনুসারী হষবন, 

                                                           
10 সহীহ বুখারী ও মুসখলম। 
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সষতযর খবপরীত দকাষনা রীখতনীখত ও প্রথাষক পাত্তা দেষবন না, তাুঁর র্নয 

আবশযক হষলা আল্লাহ তা‘আলাষক ভয় করা এবং খতখনই হষবন (পখরবাষরর) 

প্রথম বযখি, খযখন এ কাষর্র খনষেজশ খেষবন, অথজাৎ মাহরাম নন এমন 

পুরুেষের দথষক নারীষেরষক পেজা করার খনষেজশ খেষবন, এমনখক খতখন এ 

বযাপাষর যথাযথ োখয়ত্বশীষলর ভূখমকা পালন করষবন। কারণ, পুরুে বযখি 

হষলন তার ঘষরর বযাপাষর োখয়ত্বশীল এবং তাষক তার োখয়ষত্বর বযাপাষর 

খর্জ্ঞাসা করা হষব।  

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 
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খনয়ত ভাষলার যুখি দেখখষয় নারীষের সাষথ উঠাবসা করার খবধান 

প্রে: আমাষের মাষে একখে খারাপ প্রথা দেখষত পাওয়া যায়, আর তা হষলা 

নারীষের সাষথ পুরুেষের অবাধ দমলাষমশা। কারণ হষলা আমরা তাষের সাষথ 

অখধকাংশ কার্ কখর এবং তাষের খেষক তাকাই, আর তারাও তাষের কার্সমূহ 

কষর দিহারা দখালা রাখা অবস্থায়, আর আমরা বখল দয, আমাষের খনয়ত ভাষলা, 

আর আমাষের মষধয দকাষনা দকাষনা বযখি তার সষহাের ভাইষয়র স্ত্রী’র খেষক 

তাকায় এবং তাষক (ভাইষয়র বউষক) তার মাহরাম সষহাের দবাষনর মষতা মষন 

কষর, আর তার প্রখতষবশীগষণর স্ত্রীষেরষক (যাষের সাষথ খববাহ হারাম এমন 

পযজাষয়র) মাহরামষের মষতা বষল গণয কষর; সুতরাং আমাষের মাষে এমন 

পুরুে বযখি আষেন, খযখন তার সষহাের ভাইষয়র সাষথ, তার িািাষতা ভাইষয়র 

সাষথ এবং তার দেণীভুি দলাকর্ষনর সাষথ বসবাস কষরন, আর তারা পুরুে 

ও নারীগণ একসাষথ পানাহার কষরন। অতএব, এর খবধান কী হষব?  

উত্তর: এ কার্গুষলা প্রথম দেখণর র্াষহলী প্রথার অন্তভুজি, আর শরী‘আত 

সম্মতভাষব আবশযক হষলা নারী কতৃজক তার মাহরাম পুরুষের সামষন বযতীত 

অনয কারও সামষন তার মুখমেল বা দিহারা দখালা না রাখা, খঠক অনুরূপভাষব 

নারীর র্নয বাধযতামূলক হষলা দিহারা দখালা অবস্থায় দস অপখরখিত বা 

পরপুরুষের সাষথ উঠাবসা করষব না এবং তার ওপর আরও ওয়াখর্ব হষলা 

এমন দকাষনা স্থাষন দস পরপুরুষের সাষথ একান্ত খনর্জষন সাক্ষাৎ করষব না, 

দযখাষন তার দকাষনা মাহরাম পুরুষের উপখস্থখত দনই। দকননা এর কারষণ 

অগখণত খফতনা-ফযাসাষের সৃখি হষত পাষর। আর আল্লাহই হষলন তাওফীক 

োষনর একমাত্র মাখলক। 

শাইখ আবেুল আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 

পাখরবাখরক ড্রাইবার ও নারীগণ 
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প্রে: পাখরবাখরক ড্রাইবাষরর সাষথ দস পখরবাষরর নারী ও যুবতীষের সহাবস্থান 

করা এবং তাষের সাষথ তার খবখভন্ন বার্ার ও খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষনর উষেষশয দবর 

হওয়ার খবধান কী?  

উত্তর: হােীষস বখণজত আষে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলষেন: 
ٍة إاِلَّ »

َ
يَْطانُ اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ  .«ََكَن ثَاِِلَُهَما الشَّ

“দকাষনা বযখি কখনও দকাষনা মখহলার সাষথ একাষন্ত খনর্জষন সাক্ষাৎ করষব না, 

তষব দর্ষন রাখষব এমতাবস্থায় তাষের সাষথ তৃতীয় র্ন হষলা শয়তান।”11 

সুতরাং ‘একাষন্ত খনর্জষন সাক্ষাৎ’-এর খবেয়খে বযাপক অথজষবাধক, যা বাখড়ষত, 

গাখড়ষত, বার্াষর, বযবসাপ্রখতষ্ঠাষন ও অনুরূপ দয দকাষনা স্থাষনর দবলায় 

সমভাষব প্রষযার্য, আর তারা একান্ত খনর্জষন খনরাপে নয়। দকননা তাষের 

কথাোও লজ্জার বস্তুর মষধয গণয এবং যা কামভাবষক উখস্কষয় দেয়। তাোড়া 

দকাষনা দকাষনা নারী অথবা পুরুেষক পাওয়া যায়, যারা আল্লাহষক ভয় কষরন 

এবং পাপািাখরতা ও খখয়ানত করাষক অপেন্দ কষরন, তাষের মাষেও শয়তান 

অনুপ্রষবশ কষর, তাষের র্নয গুনাষহর কার্খেষক হালকা কষর দেখায় এবং 

তাষের র্নয কুেষকৌশষলর েরর্াগুষলা খুষল দেয়; সুতরাং এর দথষক েূষর 

থাকাোই সবষিষয় খনরাপে। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন    

  

                                                           
11 খতরখমযী, হােীস নং- ২১৬৫ 
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নারী পুরুষে সহাবস্থান হারাম 

প্রে: খিষেষন দকাষনা দকাষনা খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষন োত্র-োত্রীষের অখভভাবকষের খনষয় 

সমাষবশ অনুখষ্ঠত হয় এবং তাষত পুরুে ও মখহলারা উপখস্থত হয়; সুতরাং 

মুসখলম নারীর র্নয মাহরাম পুরুে বযতীত এ সমাষবষশ পুরুেষের পাশাপাখশ 

উপখস্থত হওয়া র্াষয়য হষব খকনা? আপনার র্ানার র্নয বলখে দয, এক ভাই 

এোষক র্াষয়য বষলষেন এবং খতখন সহীহ বুখারী ও মুসখলষম বখণজত আবূ 

হুরায়রা রাখেয়াল্লাহু ‘আনহু দথষক বখণজত হােীসষক এর পষক্ষ েলীল খহষসষব 

দপশ কষরষেন, তাষত আষে- র্ননক বযখি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাষমর খনকে আসষলন, তারপর খতখন অনুসন্ধান করষলন, দক তার 

দমহমানোখর করষব, তারপর আনসারষের মধয দথষক র্ননক বযখি তাষক 

দমহমান খহষসষব োওয়াত করষলন এবং খতখন উষল্লখ কষরন দয, আনসার 

সাহাবী ও তাুঁর স্ত্রী ঐ পুরুে বযখিখের বসষলন এবং তার কাষে এমনভাব 

প্রকাশ করষলন দয, তাুঁরা েু’র্ন খাষচ্ছন; আমরা এ মাসআলাখের প্রকৃত বযাখযা 

আশা করখে? 

উত্তর: প্রে দথষক এ খবেয়খে স্পি হয় দয, তাষত পুরুে ও নারীষের মাষে 

দমলাষমশা বা সহাবস্থাষনর খবেয় রষয়ষে, আর পুরুে ও নারীষের মাষে 

দমলাষমশা বা সহাবস্থাষনর খবেয়খে খফতনা ও অশ্লীলতার খেষক খনষয় যায়, আর 

এোষক আখম অনবধ মষন কখর; খকন্তু যখন র্রুখর প্রষয়ার্ন োখব কষর 

পুরেষের সাষথ নারীষের উপখস্থত হওয়ার খবেয়খে, তখন আবশযকীয় কতজবয 

হষলা নারীষেরষক এক পাষশ বসার বযবস্থা করা এবং অপর পাষশ পুরুেষের 

র্নয বসার বযবস্থা করা, আর নারীগণ কতৃজক শরী‘আত খনধজাখরত পেজা 

পখরপূণজভাষব দমষন িলা, দযখাষন নারী তার দিহারাসহ পুষরা শরীর দেষক 

রাখষব।  
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আর দয হােীষসর খেষক প্রেকতজা ইখিত কষরষেন, তাষত নারী-পুরুষে সহাবস্থান 

খেল না; বরং আনসার সাহাবী ও তার স্ত্রী তার ঘষরর এক পাষশ খেষলন, আর 

দমহমান খেষলন আখতখথয়তা তথা দমহমানোখরর র্ায়গায়। তাোড়া পেজার 

খবেয়খের বযাপাষর দযমন সবজর্ন খবখেত দয, শরী‘আষতর প্রথম খেষক পেজার 

খবেয়খে বাধযতামূলক খেল না। কারণ, পেজার খবেয়খেষক নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর খহর্রষতর প্রায় পাুঁি বা েয় বের পষর শরী‘আষত 

বাধযতামূলক করা হয়, আর দযসব হােীষস পেজা না করার খবেয়খে স্পিভাষব 

বখণজত হষয়ষে, দসসব হােীস পেজার আয়াতসমূহ নাখযল হওয়ার পূষবজর বণজনা 

বষল ধষর খনষত হষব। 

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 
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পুরুে ডািার কতৃজক অপখরখিত নারীষক ডািাখর পরীক্ষা করার খবধান 

প্রে: পাুঁি বেষরর দবখশ সময় ধষর আখম একর্ন খববাখহত পুরুে অথি আমার 

স্ত্রী সন্তান র্ে দেয় খন। এমতাবস্থায় আমরা ডািাষরর খনকে যাওয়ার খসদ্ধান্ত 

খনলাম, তারপর ডািার প্রথষম আমাষক পরীক্ষা-খনরীক্ষা করষলন এবং তার 

ফলাফল হষলা আখম সুস্থ ত্রুখেমুি, আর পরীক্ষার বাখক থাকল আমার স্ত্রী। 

সুতরাং এমতাবস্থায় আখম যখে তাষক পরীক্ষা করাষনার উষেষশয (পুরুে) 

ডািাষরর খনকে দপশ কখর, তাহষল আখম খক গুনাহগার হব? 

উত্তর: পুরুে বযখির র্নয নারীর দসসব ডািাখর পরীক্ষা করা ববধ নয়, যা 

লজ্জা বা লজ্জাস্থাষনর সাষথ সংখশ্লি, তষব র্রুখর মুহূষতজ ও সংকেময় অবস্থায় 

ববধ, আর এখাষন এ রকম র্রুখর দকাষনা বযাপার দনই। কারণ, এখাষন 

নারীষের খবেষয় অখভজ্ঞ মখহলা ডািার পাওয়া পযজন্ত পরীক্ষা-খনরীক্ষা করার 

কার্খে খবলখম্বত করা সভাবব, আর দেষশ ও খবষেষশ এ খবেষয় খবষশেজ্ঞ বহু 

মখহলা ডািার রষয়ষে। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 
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যানবাহষন নারী পুরুষে দমলাষমশার খবধান 

প্রে: আমাষের শহষর পখরবহণগুষলা গণপখরবহণ এবং নারী-পুরুে সখম্মখলত, 

আবার কখনও কখনও অখনচ্ছাকৃতভাষব অথবা দকাষনা প্রকার আকাঙ্খা োড়াই 

দকাষনা দকাষনা নারীর সাষথ সংস্পশজ হষয় যায়, যা মূলত খভষড়র কারষণই হষয় 

থাষক। সুতরাং এমতাবস্থায় আমরা গুনাহগার হব খকনা? আমরা কী করব, আর 

আমাষের দতা এসব পখরবহণ োড়া িলািল করার ক্ষমতা বা উপায়ও দনই?   

উত্তর: এ অবস্থায় পুরুে বযখির র্নয আবশযক হষলা নারীষের সংস্পশজ এবং 

এমন খভষড়র মধয দথষক েূষর থাকা, দযখাষন তার শরীর তাষের শরীষরর সাষথ 

খমষল যায়, যখেও তা পখরখহত দপাশাষকর আড়াল দথষক হউক না দকন। কারণ, 

এো খফতনার সুড়সুখড় দেয়, আর মানুে খনষ্পাপ নয়, কখনও কখনও দস মষন 

কষর দয, দস এ কার্ দথষক খনষর্ষক রক্ষা কষর িলষে এবং এর দ্বারা দস 

প্রভাখবত নয়, খকন্তু শয়তান দতা বনী আেষমর রি সঞ্চালষনর খশরায় খশরায় 

িলািল কষর, ফষল কখনও কখনও তার দথষক এমন উষত্তর্না সৃখি হষত 

পাষর, যা তার স্বাভাখবক কার্ষক খবপযজস্ত করষব। সুতরাং মানুে যখন খনষরাপায় 

হষয় এ কাষর্ বাধয হয় এবং এর দ্বারা প্রভাখবত হষব না বষল মষন কষর, তখন 

আশা কখর এষত তার গুনাহ হষব না। খকন্তু আমার ধারণা মষত তার র্নয এ 

ধরষনর খনষরাপায় অবস্থাও উত্তরণ করা অসভাবব নয়। দকননা তার পষক্ষ এমন 

একখে স্থান খুুঁষর্ দনওয়া সভাবব, দযখাষন তার নারীর সাষথ সংস্পশজ হষব না, 

এমনখক যখে দস োুঁখড়ষয়ও থাষক, আর এর দ্বারা দস এ কার্ দথষক বাুঁিষত 

পাষর, যা খফতনাষক অখপরহাযজ কষর তুষল। আর পুরুে বযখির র্নয আবশযক 

হষলা— দস সাধযানুসাষর আল্লাহ তা‘আলাষক ভয় করষব এবং এসব কার্ বা 

খবেয়ষক তুচ্ছ ও সহর্ মষন করষব না। 

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 
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নারী-পুরুে সখম্মখলত বার্াষর প্রষবষশর খবধান 

প্রে: মুসখলম বযখি র্াষন দয, বার্াষর এমন খকেুসংখযক নারী রষয়ষে, যারা নগ্ন 

অধজনগ্ন দপাশাক পখরখহত অবস্থায় থাষক এবং তাষত নারী-পুরুষে এমনভাষব 

দমলাষমশা বা সহাবস্থাষনর বযবস্থা রষয়ষে, যা আল্লাহ তা‘আলা পেন্দ কষরন না, 

এমতাবস্থায় মুসখলম বযখির র্নয বাখণখর্যক বার্াষর প্রষবশ করা ববধ হষব খক? 

উত্তর: এ ধরষনর বার্াষর প্রষবশ করা উখিৎ নয়, তষব খযখন সৎকাষর্র খনষেজশ 

দেন এবং অসৎকাষর্ খনষেধ কষরন, খতখন প্রষবশ করষত পাষরন অথবা প্রিে 

প্রষয়ার্ষনর কারষণ েৃখিষক অবনখমত রাখার সাষথ প্রষবশ করষত পারষব এবং 

সাষথ সাষথ খফতনার যাবতীয় কারণ ও উপলক্ষ দথষক সতকজ থাকষত হষব 

যাষত এর দথষক তার মান-সম্মান ও েীনষক খনরাপে রাখা যায় এবং যাবতীয় 

মষন্দর উপায়-উপকরণ দথষক েূষর থাকা যায়; খকন্তু মযজাোবান বযখিবগজ ও 

প্রষতযক ক্ষমতাবান বযখির র্নয আবশযক হষলা এ ধরষনর বার্াষর িলমান 

অশ্লীলতার প্রখতবাে করার র্নয তাষত প্রষবশ করা, যাষত আল্লাহ সুবহানাহু 

ওয়া তা‘আলার বাণীর প্রখত আমল হষয় যায়, যাষত আল্লাহ তা‘আলা বষলষেন: 
وۡ ُۡضُهمۡ ُتَۡبعۡ ميَن ُۡمؤۡ ل ۡٱميُنوَنۡوَُۡمؤۡ ل ۡٱوَۡ﴿

َ
َا ۡأ ۡ ُءَۡبعۡ لي ۡۡض 

 
يۡيَأ َۡوَينۡ َمعۡ ل ۡٱُمُروَنۡب َۡهوۡ ُروفي  ﴾ُمنَكريۡل ۡٱَنَۡعني

 [٦٣]اتلوبة: 

“আর মুখমন পুরুে ও মুখমন নারী এষক অপষরর বনু্ধ, তারা সৎকাষর্র খনষেজশ 

দেয় ও অসৎকাষর্ খনষেধ কষর”। [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৭১]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলষেন: 
﴿َۡ ة ُۡۡكنِۡمينُكمۡ َوَل  مَّ

ُ
يۡل َۡٱُعوَنۡإيََلۡيَدۡ ۡأ ۡي 

 
يَۡۡوَيأ َۡوَينۡ َمعۡ ل ۡٱُمُروَنۡب َۡهوۡ ُروفي ْوَلۡ ُۡمنَكري ۡل ۡٱَنَۡعني

ُ
ئيَكَۡوأ

                                                                                                                                                          [  ٣٣٦]ال عمران:  ﴾١٠٤ليُحوَنُۡمفۡ ل ۡٱُهُمۡ

“আর দতামাষের মষধয এমন একখে েল দযন থাষক যারা কলযাষণর খেষক 

আহ্বান করষব এবং সৎকাষর্র খনষেজশ দেষব ও অসৎকাষর্ খনষেধ করষব, আর 
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তারাই সফলকাম”। [সূরা আষল ইমরান, আয়াত: ১০৪] এ অষথজ আরও অষনক 

আয়াত রষয়ষে। তাোড়া নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলন: 
ْن »

َ
وَْشَك أ

َ
وُه ، أ ْوا الُْمنَْكَر ، فَلَْم ُيَغِْيُ

َ
ُ بِِعَقابِهِ إِنَّ انلَّاَس إَِذا رَأ ُهْم اهّللَّ  .«َيُعمَّ

“মানুে যখন অশ্লীল কার্ দেখষব, অথি প্রখতষরাধ করষব না, তখন অখত শীঘ্রই 

আল্লাহ তা‘আলা গণহাষর তাষেরষক তাুঁর শাখস্ত খেষবন।”12 হােীসখে ইমাম 

আহমাে রহ. এবং দকাষনা দকাষনা ‘সুনান’ সংকলক আবু বকর খসেীক 

রাখেয়াল্লাহু ‘আনহু দথষক সহীহ সনষে বণজনা কষরষেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম আরও বষলন: 
ى ِمنُْكْم ُمنْ »

َ
وََذلَِك  ،ْن لَْم يَْستَِطْع فَِبَقلِْبهِ فَإِ  ،لَْم يَْستَِطْع فَِبِلَسانِهِ  فَإِنْ  ،َكًرا فَلْيَُغِْيْهُ بِيَِدهِ َمْن َرأ

ْضَعُف اإِليَمانِ 
َ
 . «أ

“দতামাষের দকউ যখন দকান অনযায় কার্ হষত দেষখ, তখন দস দযন তা হাত 

দ্বারা (শখি প্রষয়াষগ) বন্ধ কষর দেয়, আর যখে দস এ ক্ষমতা না রাষখ, তষব 

দযন মুষখর (কথার) দ্বারা (র্নমত গঠন কষর) তা বন্ধ কষর দেয়, আর যখে দস 

এ ক্ষমতােুকুও না রাষখ, তষব দযন অন্তষরর দ্বারা (পখরকখল্পত উপাষয়) তা বন্ধ 

করার দিিা কষর বা এর প্রখত ঘৃণা দপােণ কষর। আর এো হল ঈমাষনর 

সবষিষয় েুবজলতম স্তর।”13 ইমাম মুসখলম রহ. হােীসখে তাুঁর ‘আস-সহীহ’ গ্রষে 

বণজনা কষরষেন, আর এ অষথজ আরও অষনক হােীস বখণজত আষে, আর আল্লাহই 

হষলন তাওফীক োষনর একমাত্র মাখলক। 

শাইখ আবেুল আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 

খশল্প-কারখানা ও অখফস-আোলষত নারী-পুরুষে সহাবস্থাষনর খবধান 

                                                           
12 আহমাে ও ইবন মার্াহ। 
13 সহীহ মুসখলম, হােীস নং- ১৮৬ 
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প্রে: খশল্প-কারখানায় অথবা অখনসলাখমক অখফসসমূষহ পুরুেষের মষতা কষর 

নারীষের কার্কারবার ও দলনষেষনর খবধান কী? আর ঐ র্ীবষনর খবধান কী 

হষব, দয ভয়াবহ দরাষগর কারষণ ধ্বংষসর মুষখামুখখ হষয়ষে, উখল্লখখত এ 

পখরখস্থখতষত দস দরাষগর খিখকৎসার খবেয়খে মুসখলম নারীষক দবপেজা করার 

খেষক খনষয় যায়, যখেও ইসলামী তথা মুসখলম দেশসমূষহর ডািারগণ সবই 

পুরুে?   

উত্তর: অমুসখলমষের দেষশ অমুসখলম পুরুেষের সাষথ অমুখসলম নারীষের 

দমলাষমশা বা সহাবস্থাষনর খবধাষনর বযাপাষর কথা হষলা, তা অনবধ, বরং 

তাষের র্নয এর দিষয় আরও বড় অপরাধ হষলা আল্লাহ তা‘আলাষক অস্বীকার 

করা। সুতরাং তাষের মাষে এ ধরষনর অশ্লীল কার্ সংঘখেত হওয়ার 

খবেয়খেষক অষযৌখিক ভাবার খকেু দনই। আর ইসলামী দেষশ মুসখলম 

পুরুেষের সাষথ মুখসলম নারীষের দমলাষমশা বা সহাবস্থাষনর খবেয়খে 

এষকবাষরই হারাম এবং দযখাষন এ ধরষনর সহাবস্থান পখরলখক্ষত হষব, 

দসখানকার প্রশাসন বা োখয়ত্বশীলগষণর র্নয আবশযকীয় করণীয় হষলা, তারা 

নারী ও পুরুেষেরষক আলাো আলাো খবভাষগ কার্ করাষবন। দকননা নারী ও 

পুরুষের মাষে দমলাষমশা ও সহাবস্থাষনর মষধয বনখতক ও িাখরখত্রক খবপযজষয়র 

অনযতম কারণ, যা নূযনতম বুখদ্ধ ও খবষবকবান বযখির খনকেও অস্পি নয়। 

আর খিখকৎসার র্নয পুরুে কতৃজক মুসখলম নারীষক র্রুখর প্রষয়ার্ষন (শরীষরর 

দকাষনা অি) নগ্ন করষত হয় এবং এমতাবস্থায় পুরুে বযতীত দকাষনা নারী 

খিখকৎসক পাওয়া না যায়, তখন এো ববধ হষব, খকন্তু সভাবব হষল তা হষত হষব 

তার স্বামীর উপখস্থখতষত এবং তার শরীর দথষক ততেুকু পখরমাণ র্ায়গাই 

বস্ত্রমুি করষব, যতেুকু নগ্ন করা খিখকৎসার প্রষয়ার্ষন র্রুখর হয়, আর এো 

ববধ হওয়ার দক্ষষত্র মূলনীখত হষলা এমন কতগুষলা েলীল, যা র্রুখর মুহূষতজ 
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উম্মষতর র্নয শরী‘আতষক খশখথল কষর খেষয়ষে এবং সংকে েূর কষরষে। 

দযমন, আল্লাহ তা‘আলা বষলন: 
َجۡ ٱَماۡيُرييُدۡ﴿ ۡلي ُ  [٤دة: ]املائ ﴾َحَرج ُۡۡكمِۡمينۡ َعَلَۡعَليۡ َّللَّ

“আর আল্লাহ দতামাষের ওপর দকাষনা সংকীণজতা করষত িান না”। [সূরা আল-

মাষয়ো, আয়াত: ৬]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলন: 
ُۡۡكمۡ َوَماَۡجَعَلَۡعلَيۡ ﴿ ۡمينۡ ٱِفي ۡ ِۡلييني  [٦١]احلج:  ﴾َحَرج 

“আর খতখন দ্বীষনর বযাপাষর দতামাষের উপর দকান সংকীণজতা রাষখন খন”। 

[সূরা আল-হর্, আয়াত: ৭৮] 

স্থায়ী ফষতায়া দবাডজ 
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নারী-পুরুে সহাবস্থাষন নারী’র কার্ করার খবধান 

প্রে: দকাষনা যুবতীর র্নয পুরুেষের সাষথ সহাবস্থাষন দথষক দকাষনা র্ায়গায় 

কার্ করা র্াষয়য হষব খক, দর্ষন রাখা ভাষলা দয, দস র্ায়গায় দস োড়া আরও 

অনযানয দমষয়রাও কার্ কষর?  

উত্তর: আমার মষত নারী ও পুরুে সখম্মখলতভাষব দকাষনা সরকারী কার্ করা, 

অথবা দকাষনা খবষশে দক্ষত্র বা এলাকায় কার্ করা, অথবা দকাষনা সরকারী বা 

দবসরকারী খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষন কার্ করা ববধ নয়। কারণ, নারী-পুরুে সহাবস্থাষন 

অষনক খফতনা-ফযাসাে সৃখি হয়, আর তাষত নারীর লজ্জা-শরষমর অবসান ঘষে 

এবং পুরুেষের বযাপষর েদ্ধাখমখেত ভয় বা আতষঙ্কর বযাপারখে খবলুপ্ত হষয় 

যায়। দকননা যখন পুরুে ও নারীষের সংখমেণ ঘষে, তখন অবস্থা এমন হষয় 

যায় দয, পুরুেষের খনকে নারীষের দথষক ভষয়র দকাষনা খবেয় থাষক না এবং 

নারীষের খনকে পুরুেষের বযাপাষর লজ্জা করার দকাষনা বযাপার থাষক না, আর 

এো (অথজাৎ নারী ও পুরুেষের মাষে অবাধ দমলাষমশা) ইসলামী শরী‘আত যা 

োখব কষর, তার সমূ্পণজ খবপরীত এবং পূবজবতজী সৎ বযখিগণ দয নীখতর ওপর 

প্রখতখষ্ঠত খেষলন, তারও পখরপেী; আপখন খক র্াষনন না দয, যখন মখহলারা 

ঈেগাষহর উষেষশয দবর হষতন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম 

তাষের র্নয একখে খবষশে স্থান খনধজারণ কষর খেষতন, যাষত তারা পুরুেষের 

সাষথ খমষশ না যায়; দযমন সহীহ হােীষসর মষধয এষসষে, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম পুরুেষের মাষে ভােণ দেওয়ার সময় (তাষের মাষে) 

অবস্থান করষতন এবং পষর নারীষের উষেষশয িষল দযষতন, তারপর তাষেরষক 

ওয়ার্ নসীহত করষতন, এখে প্রমাণ কষর দয, তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাষমর খুতবা (ভােণ) শুনষত দপষতন না অথবা শুনষত দপষলও রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম দথষক তারা যা শুনষতন, তা সমূ্পণজভাষব 
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হৃেয়িম করষত পারষতন না। তারপর আপখন খক র্াষনন না দয, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলষেন: 
لَُها» وَّ

َ
َها أ لَُها وََخْْيُ  .َخْْيُ ُصُفوِف النَِساِء آِخُرَها، َوََشُّ وَّ

َ
َها آِخُرَها ،ُصُفوِف الرَِجاِل أ  .«َوََشُّ

“নারীষের সষবজাত্তম সাখর বা কাতার হষলা দশে কাতার এবং সবষিষয় মন্দ 

কাতার হষলা তাষের প্রথম কাতার, আর পুরুেষের সষবজাত্তম কাতার হষলা প্রথম 

কাতার এবং সবষিষয় মন্দ কাতার হষলা তাষের দশে কাতার।”14  

আর নারীষের প্রথম সাখরখে শুধু পুরুেষের দথষক খনকেবতজী হওয়ার কারষণই 

তা খনকৃি সাখর হষয় দগল এবং নারীষের সবজষশে সাখরখে শুধু পুরুেষের দথষক 

েূরবতজী হওয়ার কারষণই তা উৎকৃি সাখর হষয় দগল, আর যখন এ রকম অবস্থা 

দযৌথভাষব ‘ইবােত করার দক্ষষত্র হয়, তখন ‘ইবােত খভন্ন অনয দক্ষষত্র আপনার 

অবস্থাো দকমন হওয়া েরকার! আবার সকষলরই র্ানা আষে দয, মানুে 

‘ইবােত করা অবস্থায় খলি বা দেণীগত স্বভাব-প্রকৃখতর সাষথ সংখশ্লি খবেয়াখে 

দথষক অষনক েূষর থাষক। সুতরাং যখন ইবাোত খভন্ন অনয দক্ষষত্র নারী-

পুরুষের সহাবস্থান হষব, তখন অবস্থাখে দকমন হষব?! কারণ, শয়তান দতা বনী 

আেষমর রি সঞ্চালষনর খশরায় খশরায় িলািল কষর সুতরাং দস দতা এ 

ধরষনর সহাবস্থাষনর মষধয খফতনা সৃখি ও বড় ধরষনর েুঘজেনা ঘোষনার 

বযাপাষর েূষর েূষর থাকষব না, আর আখম আমাষের ভাইষেরষক দয খেষক 

আহ্বান করব, তা হষলা তারা দযন নারীষের সাষথ সহাবস্থান করা দথষক েূষর 

থাষক এবং তারা দযন দর্ষন রাষখ দয, পুরুেষের র্নয তা খুবই ক্ষখতকর ও 

খবপজ্জনক, দযমনখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলষেন: 
ََضَّ لََعَ الرَِجاِل ِمَن النَِساءِ »

َ
 .«َما تََرْكُت َبْعِدى ِِف انلَّاِس فِتْنًَة أ

                                                           
14 ইবন মার্াহ, হােীস নং- ১০০০। আলবানী হােীসখেষক সহীহ বষলষেন।  
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“আখম আমার পর র্নগষণর মাষে পুরুেষের র্নয মখহলাষের দিষয় দবখশ 

ক্ষখতকর আর দকাষনা খফতনা দেষড় যাখচ্ছ না।”15 

সুতরাং আমরা আল-হামেুখলল্লাহ! আমরা মুসখলম, আমাষের একো খবষশে 

ববখশিয আষে- আমাষের র্নয আবশযক হষলা আমরা দস ববখশষিযর দ্বারা 

অনযষের দথষক স্বতন্ত্র ববখশিয খনষয় থাকব, আর আমাষের দর্ষন রাখা আবশযক 

দয, প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহর শরী‘আষতর অনুসারী, খযখন বান্দা ও রাষষ্ট্রর র্নয 

কলযাণকর খবেয় সম্পষকজ র্াষনন এবং আমাষের আরও দর্ষন রাখা উখিৎ দয, 

যারা আল্লাহ তা‘আলার রাস্তা ও শরী‘য়ত দথষক েূষর থাকষব, তারা পথভ্রি এবং 

তাষের কমজকাে খবশৃঙ্খলা ও খবপযজষয়র পখরণখত লাভ কষর, আর এ র্নয 

আমরা শুনষত পাই, দযসব র্াখতর নারীরা পুরুেষের সাষথ খমষশ একাকার হষয় 

দগষে, তারা এখন যথাসাধয দিিা করষে এ পখরখস্থখত দথষক মুখিলাভ করার 

র্নয, খকন্তু তারা এষতা েূর দথষক কীভাষব দস কাখঙ্খত মুখিলাভ করষব। 

আল্লাহ তা‘আলার খনকে আমাষের আষবেন, খতখন দযন আমাষের দেশ ও 

মুসখলম অধূযখেত দেশসমূহষক যাবতীয় মন্দ, খারাখপ ও খফতনা দথষক রক্ষা 

কষরন।  

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 

  

                                                           
15 সহীহ বুখারী, হােীস নং- ৪৮০৮; সহীহ মুসখলম, হােীস নং- ৭১২২  



 

 

  53 

 

ভাখবর দিহারার খেষক েৃখি দেওয়ার খবধান 

প্রে: এখাষন আধুখনক সভযতার োখবোরগষণর দকউ দকউ ভাখবর (ভাইষয়র 

বউ’র) দিহারার খেষক তাকাষনাষক ববধ বষল প্রিার কষরন এবং এর সপষক্ষ 

খকেু খবশুদ্ধ েলীলও (তাষের েৃখিষত) দপশ কষরন। এর র্বাষব আপনাষের 

মতামত কীভাষব বযি করষবন, সখবনষয় র্ানষত িাই? 

উত্তর: ভাইষয়র বউ তথা ভাখব অনযানয নারীর মষতা-ই অপখরখিত বা 

পরনারীষের অন্তভুজি। সুতরাং তার ভাইষয়র র্নয তার (ভাখবর) খেষক তাকাষনা 

ববধ নয়, দযমখনভাষব ববধ নয় িািী, মামী ও তাষের মত নারীষের খেষক 

তাকাষনা। আর তার র্নয ববধ নয় সকল অপখরখিত নারীষের মত তাষের 

দকাষনা একর্ষনর সাষথ একান্ত খনর্জষন সাক্ষাৎ করা, আর তাষেরও কাষরা র্নয 

ববধ নয় তার স্বামীর ভাই তথা দেবষরর সামষন বা তার (ষেবষরর) িািা বা 

মামার সামষন দবপেজা অবস্থায় িলাষফরা করা অথবা তাষক খনষয় সফর করা বা 

একান্ত খনর্জষন অবস্থান বা সাক্ষাৎ করা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা সাধারণভাষব 

বষলন: 
﴿ُۡ َل 

َ
َۡسأ َٰ ِۡإَوَذا َۡم ۡعۡ ُموُهنَّ ۡمينَۡوَرا ۡاۡفَس  ۡ لُوُهنَّ َجاب  ۡحي ط ۡۡليُكمۡ َذ ۡۡءي

َ
يُكمۡ أ وب

ۡليُقلُ يهينَّ َۡۡهُر وب
 ﴾َوقُلُ

 [٩٣]االحزاب: 

“দতামরা তার পত্নীষের কাে দথষক খকেু িাইষল পেজার আড়াল দথষক িাইষব। 

এ খবধান দতামাষের ও তাষের হৃেষয়র র্নয দবখশ পখবত্র”।[সূরা আল-আহযাব, 

আয়াত: ৫৩]  

আহলুল ইলষমর খবশুদ্ধ মষত এ আয়াতখে সাধারণভাষব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাষমর স্ত্রীগণ ও অনযানয নারীষের দবলায় সমানভাষব প্রষযার্য। তাোড়া 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলষেন: 
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يلۡ ﴿ ْۡمينۡ ُمؤۡ قُلِۡل وا ب ۡۡمينينَيَۡيُغضُّ
َ
ۡ َوَيحۡ ۡريهيمۡ َص ۡأ زۡ َذ َۡۡفُظواْۡفُُروَجُهم 

َ
يَكۡأ ۡ َۡكۡ ل ۡۡلَُهم  َۡخبيُي ۡٱإينَّ َ يَماَّۡۡللَّ ب

ۡ  [ ٣٣]انلور:  ﴾٣٠َنُعوَنۡيَص 

“মুখমনষেরষক বলুন, তারা দযন তাষের েৃখিষক সংযত কষর এবং তাষের 

লজ্জাস্থাষনর খহফাযত কষর। এখেই তাষের র্নয অখধক পখবত্র। তারা যা কষর 

খনশ্চয় আল্লাহ দস খবেষয় সমযক অবখহত”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বষলন: 
َهۡاَيۡ ﴿ يُّ

َ
زۡ ٱأ

َ
ۡقُلِۡلي ُّ يَسا َۡو ۡنلَِّبي يَكَۡون َكَۡوَبَنات ۡمينَۡجَل ۡنينَيَۡعلَيۡ مينينَيۡيُدۡ ُمؤۡ ل ۡٱءۡيجي دۡ َذ ۡۡبييبيهينَّ ۡهينَّ

َ
يَكۡأ َۡن ۡل

نُۡيعۡ 
َ
                                                                                                                                                         [٩٥]االحزاب:  ﴾َن َۡذيۡ َنۡفَََلۡيُؤۡ َرفۡ أ

“দহ নবী! আপখন আপনার স্ত্রীষেরষক, কনযাষেরষক ও মুখমনষের নারীগণষক 

বলুন, তারা দযন তাষের িােষরর খকেু অংশ খনষর্ষের উপর দেষন দেয়। এষত 

তাষেরষক দিনা সহর্তর হষব, ফষল তাষেরষক উতযি করা হষব না”। [সূরা 

আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯]  

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলন: 
 .«اَل تَُسافُِر الَمْرأُة إاِلَّ َمَع ِذ  حَمَْرمٍ »

“দকাষনা মাহরাম পুরুষের সাষথ োড়া দকাষনা নারী সফর করষব না।”16  

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম আরও বষলষেন: 
يَْطانُ » ٍة إاِلَّ ََكَن ثَاِِلَُهَما الشَّ

َ
 .«اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ

“দকাষনা বযখি কখনও দকাষনা মখহলার সাষথ একাষন্ত সাক্ষাৎ করষব না। তষব 

দর্ষন রাখষব এমতাবস্থায় তাষের সাষথ তৃতীয় র্ন হষলা শয়তান।”17 

তাোড়া তার দেবর বা অনুরূপ দকাষনা পুরুষের সামষন দবপেজা অবস্থায় িলার 

মষধয এবং ঐ পুরুে কতৃজক তার দিহারার খেষক তাকাষনার মষধয খফতনার 
                                                           
16 সহীহ বুখারী ও মুসখলম 
17 খতরখমযী, হােীস নং- ২১৬৫ 
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অষনক কারণ খনখহত রষয়ষে এবং আল্লাহ তা‘আলা কতৃজক খনখেদ্ধ কাষর্ র্খড়ষয় 

যাওয়ার সভাবাবনাও অষনক। আল্লাহই ভাষলা র্াষনন- এসব খবেয়ই হষলা পেজার 

খবেয়খে বাধযতামূলক হওয়ার, তাষের খেষক েৃখি দেওয়া ও তার সাষথ একান্ত 

খনর্জষন সাক্ষাৎ করাো খনখেদ্ধ দঘােণার অনযতম খহকমত। দকননা দিহারা হষলা 

দসৌন্দষযজর মূল দকন্দ্রখবনু্দ। আর আল্লাহই হষলন তাওফীক োষনর একমাত্র 

মাখলক। 

শাইখ আবেুল আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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নারীষের দিহারার খেষক তাকাষনার খবধান 

প্রে: পুরুে বযখির র্নয অপখরখিত নারীর খেষক আকখস্মক এক নর্ষরর দিষয় 

দবখশ বার তাকাষনা ববধ খকনা? আর যখে তা ববধ না হয়, তাহষল পুরুে 

োত্রষের র্নয খশক্ষাগ্রহষণর যুখি দেখখষয় এমন বিষবযর অনুষ্ঠাষন হাখযর হওয়া 

ববধ হষব খক, দযখাষন বিবয দপশ কষরন একর্ন দসৌন্দযজ প্রেশজনকাখরনী নারী 

অথবা শরীষরর সাষথ দলষগ থাকা আুঁেসাুঁে দপাশাক পখরখহতা নারী? 

উত্তর: পুরুে বযখির র্নয অপখরখিত নারীর খেষক আকখস্মক এক নর্ষরর দিষয় 

দবখশ বার তাকাষনা র্াষয়য হষব না; খকন্তু ডুষব যাওয়া দথষক, অথবা আগুষন 

দপাড়া দথষক অথবা ধ্বংসস্তুপ দথষক অথবা অনুরূপ দকাষনা খবপে দথষক উদ্ধার 

করার মষতা র্রুখর অবস্থায় অথবা ডািাখর পরীক্ষা করা অথবা দরাষগর 

খিখকৎসা করাষনার মত র্রুখর অবস্থায় যখন এ োখয়ত্ব পালন করার মত 

দকাষনা নারীষক পাওয়া সহর্ না হয়, তখন খবষশে প্রষয়ার্ষনর কারষণ পুরুে 

বযখির র্নয আক্রান্ত নারীর খেষক একাখধকবার তাকাষনা ববধ হষব।                 
حممد و لَع آهل و صحبه و سلم .و صىل اهلل لَع نيينا   

(আল্লাহ সালাত ও সালাম দপ্ররণ করুন আমাষের নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর ওপর এবং তাুঁর পখরবার-পখরর্ন ও সকল সাহাবীর 

ওপর)। 

স্থায়ী ফষতায়া দবাডজ 
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দযৌন কামনা বযতীত হারাম শরীষফ নারীষের খেষক তাকাষনা 

প্রে: হারাম শরীষফ দযৌন কামনা বযতীত দকাষনা পুরুে নারীষের খেষক তাকাষল 

তাষক শরী‘আষতর েৃখিষত দোেী সাবযস্ত করা হষব খকনা, দর্ষন রাখা েরকার 

দয, নারীরাই তাষের খেষক েৃখি আকেজণ কষর?  

উত্তর: বাস্তব কথা হষলা হারাম শরীষফ নারীষের সমসযাখে একখে বড় ধরষনর 

সমসযা। কারণ, নারীষের মষধয যারা ইবাোত ও আনুগষতযর এ স্থানখেষত হাখযর 

হন, তারা এমন দিহারা খনষয় হাখযর হন, যাষত দকউ খফতনার খশকার না হয়, 

আবার দকাষনা দকাষনা নারী আষস দসৌন্দযজ প্রেশজন কষর সুগখন্ধ লাখগষয় এবং 

কখনও কখনও তার িালিলন দথষক এমন ভাব প্রকাশ পায় দয, দস পুরুেষের 

সাষথ দপ্রমালাপ করষে, আর এ কার্খে মসখর্ষে হারাম োড়া অনয দয দকাষনা 

র্ায়গাষতও অনযায় ও অপরাধ। সুতরাং তা মসখর্ষে হারাষম কীভাষব ববধ হষত 

পাষর?! আর তাষের মধয দথষক যারা শুষনন ও পাঠ কষরন, তাষের প্রখত 

আমার নসীহত বা উপষেশ হষলা, তারা দযন তাষের খনষর্ষের বযাপাষর আল্লাহ 

তা‘আলাষক ভয় কষরন এবং দয দকষনা অপরাধ সংঘখেত হওয়া দথষক 

‘বাইতুল্লাহ’ তথা আল্লাহ তা‘আলার ঘরষক সম্মান কষরন। আর পুরুেগষণর 

োখয়ত্ব হষলা, যখন তারা দকাষনা নারীষক অশালীন দিহারায় দেখষত পাষব, তখন 

তাষের কতজবয হষলা তাষক উপষেশ দেওয়া, ধমক দেওয়া অথবা খযখন তাষক 

খনষেধ করষত ও ধমক খেষত পাষরন, তার সম্পষকজ তাষক র্াখনষয় দেওয়া, আর 

আল-হামেুখলল্লাহ, (ষসখানকার) মানুেগুষলার মষধয ভাষলা গুণ রষয়ষে। 

খকন্তু এো সষেও আমরা বলব: অবশযই পুরুে বযখির োখয়ত্ব হষলা সাধয 

অনুযায়ী তার েৃখিষক অবনখমত রাখা, দযমনখে আল্লাহ তা‘আলা বষলষেন: 
يلۡ ﴿ واْۡمينۡ ُمؤۡ قُلِۡل ب ۡۡمينينَيَۡيُغضُّ

َ
ۡ َوَيحۡ ۡريهيمۡ َص ۡأ  [ ٣٣]انلور:  ﴾َفُظواْۡفُُروَجُهم 
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“মুখমনষেরষক বলুন, তারা দযন তাষের েৃখিষক সংযত কষর এবং তাষের 

লজ্জাস্থাষনর খহফাযত কষর।”18  

সুতরাং তার আবশযকীয় োখয়ত্ব হষলা তার েৃখিষক সাধযানুসাষর অবনখমত রাখা, 

খবষশে কষর যখন দস খনষর্ষক দেখষব মর্া পাওয়ার র্নয মন আনিান কষর, 

তখন তার র্নয ওয়াখর্ব হষলা দবখশ দবখশ কষর খনষির খেষক তাকাষনা, আর এ 

খবেষয় র্নগষণর মষধয বহু রকম-দফর রষয়ষে। 

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 

  

                                                           
18 সূরা আন-নুর, আয়াত: ৩০ 
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ইচ্ছাকৃতভাষব হারাম শরীষফ নারীষের খেষক তাকাষনার খবধান 

প্রে: যখন পুরুে বযখি মসখর্ষে হারাষম (রু্মু‘আর) সালাত আোষয়র উষেষশয 

দবর হয় এবং নারীষের স্থাষনর খুব কাোকাখে সালাত আোয় কষর, আর কষয়ক 

বার তাষের দিহারার খেষক তাকাষনা হষয় যায়, এমতাবস্থায় এর খবধান কী 

হষব?  

উত্তর: হােীষস সালাষতর মষধয পুরুেগণ কতৃজক নারীষের খনকেবতজী স্থাষন 

অবস্থাষনর বযাপাষর খনষেধাজ্ঞা আষরাপ করা হষয়ষে। কারণ, পুরুেষের সষবজাত্তম 

সাখর বা কাতার হষলা প্রথম কাতার এবং সবষিষয় মন্দ কাতার হষলা তাষের 

দশে কাতার। দকননা দশে কাতারখে নারীষের খনকেবতজী হওয়ার কারষণই মন্দ 

কাতার, আর নারীষের সষবজাত্তম সাখর বা কাতার হষলা দশে কাতার এবং 

সবষিষয় মন্দ কাতার হষলা তাষের প্রথম কাতার। দকননা প্রথম কাতারখে 

পুরুেষের খনকেবতজী হওয়ার কারষণই মন্দ কাতার। সুতরাং পুরুষের র্নয 

মসখর্ষে ইচ্ছকৃতভাষব নারীষের খেষক তাকাষনা হারাম এবং নারীর আবশযকীয় 

কার্ হষলা দস মসখর্ষে পেজা পালন করষব এবং এমন র্ায়গায় প্রষবশ করষব, 

দযখাষন সাধারণত পুরুেগণ প্রষবশ কষর না। এখে হষলা, দস যখে মসখর্ষে 

সালাত আোয় করষত িায়, তষব সালাত আোষয়র র্নয তার খনর্স্ব ঘরই উত্তম 

স্থান। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 
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োত্র কতৃজক োত্রীষক সালাম দেওয়ার খবধান 

প্রে: আখম খবশ্বখবেযালষয়র োত্র, দকাষনা দকাষনা সময় আখম দমষয়ষেরষক সালাম 

দেই। আমার প্রে হষলা োত্র কতৃজক তার সহপাঠী বান্ধবীষেরষক সু্কল-কষলষর্ 

সালাম দেয় কী ববধ, নাখক অনবধ? 

উত্তর: প্রথমত দমষয়ষের সাষথ একই র্ায়গায় একই প্রখতষ্ঠাষন দলখাপড়া 

করাোই ববধ নয়। দকননা এো হষলা খফতনার অনযতম বড় একখে কারণ। 

সুতরাং দকাষনা োত্র ও োত্রীর র্নয এ ধরষনর দযৌথ অংশগ্রহণমূলক দকাষনা 

কমজকাে ববধ নয়, দযষহতু তার মষধয খফতনার আশঙ্কা রষয়ষে। আর সালাষমর 

খবেয়খে হষলা দয সালাষমর মষধয খফতনার দকাষনা কারণ প্রেখশজত হয় না োত্র 

কতৃজক োত্রীষক এমন শরী‘আত সম্মত সালাম প্রোন করাষত দকাষনা অসুখবধা 

দনই এবং োত্রী কতৃজক োত্রষক সালাম দেওয়াষতও দকাষনা সমসযা দনই, তষব 

দকাষনা অবস্থাষতই তারা মুসাফাহা (করমেজন) করষব না। কারণ, অপখরখিত 

নারী পুরুষে মুসাফাহা করা ববধ নয়; বরং সালাম হষব পেজা রক্ষা কষর েূর 

দথষক এবং সাষথ খফতনার উপলক্ষসমূহ দথষকও েূষর থাকষত হষব, আর 

দকাষনা অবস্থাষতই একান্ত খনর্জষন এ ধরষনর সালাম িলষব না। কারণ, 

শরী‘আতসম্মত সালাষমর মষধয দকাষনা খফতনা না থাকাষত তাষত দকাষনা দোে 

দনই। তষব োত্র কতৃজক োত্রীষক অথবা োত্রী কতৃজক োত্রষক সালাম দেওয়ার 

সময় যখন এমন দকাষনা মানখসকতা থাষক, যা খফতনার কারণ খহষসষব গণয 

(অথজাৎ কামভাষবর সাষথ ও আল্লাহ তা‘আলা কতৃজক খনখেদ্ধ দকাষনা উেীপনা 

খনষয় সালাম দেওয়া), তখন এ সালাম শরী‘আষতর খনয়মানুযায়ী খনখেদ্ধ। আর 

তাওফীক োষনর মাখলক হষলন আল্লাহ। 

শাইখ আবেুল আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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দেখলখভশষন দসৌন্দযজ প্রেশজনকাখরনী নারীষেরষক দেখার খবধান 

প্রে: আপনার খনকে প্রে হষলা দেখলখভশষন দসৌন্দযজ প্রেশজনকাখরনী নারীষেরষক 

দেখার খবধান কী? 

উত্তর: উলি অথবা অধজ উলি অথবা দব-পেজা নারীষেরষক দেখা ববধ নয়। 

অনুরূপভাষব এমন পুরুে দলাকষেরষকও দেখা ববধ নয়, যারা তাষের উরুষক 

উেুি কষর রাষখ। এ েৃশয দেখা দকাষনা অবস্থাষতই ববধ নয়, িাই দেখলখভশষন 

হউক অথবা খভখডও বা খসষনমাষত হউক অথবা অনয দকাথাও; বরং এ দক্ষষত্র 

আবশযক হষল িকু্ষষক অবনখমত রাখা এবং েৃখিষক খফখরষয় রাখা। কারণ, এো 

একো খফতনা এবং হৃেয় মনষক নি করার ও খহোয়াষতর পথ দথষক খবিুযখতর 

অনযতম কারণ। দকননা আল্লাহ তা‘আলা বষলন: 
يلۡ ﴿ ْۡمينۡ ُمؤۡ قُلِۡل وا ب ۡۡمينينَيَۡيُغضُّ

َ
ۡ َوَيحۡ ۡريهيمۡ َص ۡأ زۡ َذ َۡۡفُظواْۡفُُروَجُهم 

َ
يَكۡأ ۡ َۡكۡ ل ۡۡلَُهم  َۡخبيُي ۡٱإينَّ َ يَماَّۡۡللَّ ب

ۡ يلۡ ٣٠َۡنُعوَنۡيَص  َۡيغۡ ميَن ُۡمؤۡ َوقُلِۡل ب َۡۡنۡمينۡ ُضض ۡتي
َ
َۡوَيحۡ َص ۡأ َۡوََلُۡيبۡ َفظۡ ريهينَّ َۡنۡفُُروَجُهنَّ يَنۡزيينََتُهنَّ دي

َۡماَۡظَهَرۡمينۡ  ََۡۡها ۡإيَلَّ ۡيَول  ۡ بۡ ض  ََۡعَ ُُمريهينَّ يهينَّ َۡۡنِۡبي                                                                                                                                                         [ ٣٣،  ٣٣]انلور:  ﴾ُجُيوب

“মুখমনষেরষক বলুন, তারা দযন তাষের েৃখিষক সংযত কষর এবং তাষের 

লজ্জাস্থাষনর খহফাযত কষর। এখেই তাষের র্নয অখধক পখবত্র। তারা যা কষর 

খনশ্চয় আল্লাহ দস খবেষয় সমযক অবখহত। আর মুখমন নারীষেরষক বলুন, তারা 

দযন তাষের েৃখিষক সংযত কষর এবং তাষের লজ্জাস্থাষনর খহফাযত কষর, আর 

তারা দযন তাষের দসৌন্দযজ প্রেশজন না কষর, তষব যা সাধারণত প্রকাশ থাষক। 

আর তারা তাষের গলা ও বুক দযন মাথার কাপড় দ্বারা দেষক রাষখ”। [সূরা 

আন-নূর, আয়াত: ৩০–৩১]  

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলন: 
  .«سهم من سهام إبليس انلظرة»
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“েৃখি হষলা ইবখলষসর (খবোি) তীরসমূষহর অনযতম একখে তীর।”19 

সুতরাং েৃখির খবেয়খে ভয়াবহ খবপজ্জনক, ফষল তার দথষক সাবধান হওয়া 

উখিৎ এবং প্রখতখে মানুষের উখিৎ এর দথষক খনষর্ষক রক্ষা করা। আর 

দেখলখভশন ও অনযানয প্রিার মাধযষম শুধু তাই দেখা যাষব, যাষত উপকার 

আষে। দযমন, েীনী (ধমজীয়) বা খশক্ষা খবেয়ক সভা-সমাষবশ বা দসখমনার, 

অথবা খশল্পসংক্রান্ত বা এ র্তীয় অনয দকাষনা অনুষ্ঠান দেখা ববধ, যা দথষক 

েশজক উপকৃত হয়; খকন্তু হারাম খকেু দেখা ববধ নয়। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
  

                                                           
19 ত্ববারানী ও হাষকম।  
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দেখলখভশষন নারীষের খেষক তাকাষনার খবধান 

প্রে: দেখলখভশষনর েৃশয দেখার মাষে নারী কতৃজক অপখরখিত পুরুেষক এবং 

পুরুে কতৃজক অপখরখিত নারীষক দেখার খবধান কী?  

উত্তর: ববধ নয়। কারণ, অখধকাংশ দক্ষষত্র দেখলখভশষন নারীষের মধয দথষক যা 

প্রকাশ পায়, তা হষলা দসৌন্দযজ প্রেশজন ও তাষের খকেু সংষবেনশীল দগাপন 

অি, আর পুরুেষের মধয দথষকও অনুরূপ দসৌন্দযজ ও সার্ষগার্ প্রকাশ হয়, 

এো অখধকাংশ সময় খফতনাও ফযাসাষের উস্কাখনোতা। 

স্থায়ী ফষতায়া দবাডজ 
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পখত্রকা ও মযাগাখর্ষন নারীষের েখবর খেষক তাকাষনার খবধান 

প্রে: পখত্রকা, মযাগাখর্ন ও অনয দকাথাও নারীষের েখবর খেষক তাকাষনার 

খবধান কী?  

উত্তর: মুসখলম বযখির র্নয নারীষের দিহারার খেষক এবং তাষের অভযন্তরীণ 

দকাষনা খকেুর খেষক তাষকাষনার (শরী‘আত সম্মত) দকাষনা সুষযাগ দনই -এ 

ধরষনর সুষযাগ পত্র-পখত্রকা ও মযাগাখর্ষন দযমন দনই, খঠক দস সুষযাগ অনয 

দকাথাও দনই। কারণ, এষত খফতনার যাবতীয় কারণ খবেযমান রষয়ষে; বরং তার 

র্নয আবশযক হষলা তার েৃখিষক এর দথষক অবনখমত করা, যাষত এর দথষক 

বারণকারী শরী‘আষতর েলীলসমূষহর বযাপক খভখত্তক আমল হয় এবং সাষথ 

খফতনার আশঙ্কাখেও মষন থাষক, অনুরূপভাষব দস তাষের দথষক রাস্তা-ঘাষে ও 

অনযানয র্ায়গায়ও তার েৃখিষক অবনখমত রাখষব, আর আল্লাহর কাষেই 

তাওফীক িাই। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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এসব ধারাবাখহক (নােক) অনুষ্ঠান দেখা হারাম 

প্রে: গান-বােয শুনার খবধান কী? আর দযসব ধারাবাখহক নােক অনুষ্ঠাষন 

নারীরা দসৌন্দযজ প্রেশজন কষর, দসসব অনুষ্ঠান দেখার খবধান কী?  

উত্তর: এসব ধারাবাখহক নােক বা অনুষ্ঠান হারাম ও খনখেদ্ধ। কারণ, এর মষধয 

আল্লাহর পষথ বাধা ও অন্তর বযাখধগ্রস্ত হওয়ার খবেয় রষয়ষে এবং েুুঁখক রষয়ষে 

এমন সব অশ্লীল কাষর্ র্খড়ষয় যাওয়ার, যা আল্লাহ তা‘আলা হারাম দঘােণা 

কষরষেন। আল্লাহ তা‘আলা বষলন: 
َۡمنۡيَشۡ ٱَوميَنۡ﴿ ۡل َۡٱَوََۡتييۡلَهۡ نلَّاسي َۡعنَۡسيييلي

لَّ ُضي ۡلي ي ي يۡٱدي يَغي  ۡب ي َّللَّ
َذَهاُۡهُزًوا ۡۡمۡ ۡعيلۡ  َۡوَيتَّخي

ْوَلۡ 
ُ
هينيۡ َۡعَذابۡ ۡئيَكۡلَُهمۡ أ َءاَي َۡعلَيۡ َۡلۡ ِإَوَذاُۡتتۡ ٦ۡۡمُّ ۡ هۡي ۡ َتكۡ ُمسۡ ُۡتَناَۡوىَّ نۡلَّمۡ َبي

َ
ۡ َمعۡ يَسۡ ۡاَۡكأ ِۡفي نَّ

َ
َۡهاَۡكأ

ُذَنيۡ 
ُ
َوقۡ أ ۡ ۡاۡ رۡ هۡي ٍمۡفَيَِشي لي

َ
يَعَذاٍبۡأ  [ ٦،  ٤]لقمان:  ﴾٧هُۡب

“আর মানুষের মষধয দকউ দকউ আল্লাহর পথ দথষক খবিুযত করার র্নয অসার 

বাকয খকষন দনয় দকাষনা জ্ঞান োড়াই এবং আল্লাহ দেখাষনা পথ খনষয় ঠাট্টা-

খবদ্রূপ কষর। তাষের র্নয রষয়ষে অবমাননাকর শাখস্ত। আর যখন তার কাষে 

আমাষের আয়াতসমূহ খতলাওয়াত করা হয়, তখন দস অহংকাষর মুখ খফখরষয় 

দনয় দযন দস এো শুনষত পায় খন, দযন তার কান েুষো বখধর। অতএব, তাষক 

যন্ত্রণাোয়ক শাখস্তর সংবাে খেন”। [সূরা দলাকমান, আয়াত: ৬-৭]  

সুতরাং এ আয়াত েু’খেষত পখরষ্কার খনষেজশনা রষয়ষে দয, বােযযন্ত্র ও গান শুনাো 

আল্লাহর পথ দথষক খবিুযখত, আল্লাহর আয়াতসমূহষক ঠাট্টা-খবদ্রূষপর বস্তু খহষসষব 

গ্রহণ এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনার বযাপাষর অহঙ্কার প্রেশজষনর অনযতম 

কারণ খহষসষব গণয। 

আর দয বযখি এ কার্ করষব, আল্লাহ তা‘আলা তাষক অবমাননাকর শাখস্ত ও 

যন্ত্রণাোয়ক শাখস্তর হুমখক খেষয়ষেন। আর অখধকাংশ আষলম আয়াষত উখল্লখখত  
ديي ل َۡٱَوۡلَهۡ  (অসার বাকয)-এর বযাখযা কষরষেন ‘গান ও বােযযন্ত্র’ এর দ্বারা এবং 
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এমন প্রখতখে শব্দ বা সুর, যা আল্লাহর পষথ িলষত প্রখতবন্ধকতা সৃখি কষর। 

আর সহীহ বুখারীষত বখণজত আষে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম 

বষলষেন: 
قَْواٌم يَْستَِحلُّون احِلَر، واحلريَر، واخلمَر، واملعازَف »

َ
 .«يلكوَننَّ من أميت أ

“আমার উম্মষতর মষধয অবশযই এমন কতগুষলা েষলর সৃখি হষব, যারা 

বযখভিার, দরশখম কাপড়, মে ও বােযযন্ত্রষক হালাল মষন করষব।”20  

হােীষস উখল্লখখত শষব্দর অথজ احِلرَ   আর শষব্দর ,(বযখভিার)  الزنا   অথজ احلرير 

দরশখম কাপড়,  শব্দখে (ষরশখম কাপড় যা) সবজর্নখবখেত, আর তা  احلرير

পুরুেষের র্নয হারাম, আর  শব্দখে সবজর্ন পখরখিত, আর তা হষলা (মে) اخلمر 

প্রষতযক দনশা র্াতীয় বা মাতালকারী বস্তু, আর এো সকষলর র্নয হারাম, আর 

 ,শষব্দর অথজ দখল-তামাশা বা খবষনােনযন্ত্র। দযমন, বাুঁখশ, দসতারা, তবলা املعازف

তামু্বরা ইতযাখে।21 

সুতরাং মুসখলম নারী ও পুরুে সকষলর র্নয এসব অশ্লীলতা দথষক েূষর থাকা 

এবং তা দথষক সতকজতা অবলম্বন করা ওয়াখর্ব, আর অনুরূপভাষব দযসব 

ধারাবাখহক নােকীয় েৃষশয নারীষের দসৌন্দযজ প্রেশজষনর খবেয় অন্তভুজি রষয়ষে 

দসগুষলা দেখাও হারাম। কারণ, এর মষধয তার েশজষকর র্নয  মহাখবপে 

রষয়ষে। দযমন, তার অন্তর বযাখধগ্রস্ত হওয়া, বযখিত্ব নি হওয়া এবং কখনও 

কখনও এো তাষক এমন কাষর্ র্খড়ষয় দযষত আকেজণ কষর, যা আল্লাহ 

তা‘আলা হারাম দঘােণা কষরষেন, িাই দস েশজক পুরুে হউক অথবা নারী। 

আল্লাহ তা‘আলা সকলষক এমন কাষর্র তাওফীক খেন, যাষত তাুঁর সন্তুখি ও 

                                                           
20 সহীহ বুখারী, হােীস নং- ৫২৬৮ 
21 আন-খনহায়া ও আল-কামূস। 



 

 

  67 

 

অনুষমােন রষয়ষে এবং সকলষক তাুঁর দক্রাষধর যাবতীয় কারণ ও উপায়-

উপকরণ দথষক খনরাপষে রাখুন। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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পখত্রকা ও মযাগাখর্ষন নারীষের খেষক তাকাষনার খবধান 

প্রে: মুসখলম পুরুষের র্নয পখত্রকা বা মযাগাখর্ষন োপাষনা নারীষের েখবর 

খেষক তাকাষনা ববধ হষব খক? আর নারীর প্রখত েৃখি দেওয়া হারাম হওয়ার 

মাত্রাো খক একই রকম হষব- িাই তার খেষক সরাসখর েৃখি দেওয়া হউক অথবা 

মযাগাখর্ষন োপাষনা তার েখবর খেষক তাকাষনা হউক? আমাষেরষক বুখেষয় 

বলষবন। 

উত্তর: দকাষনা সষন্দহ দনই দয, দসৌন্দযজ প্রেশজনকাখরনী নারীষের খেষক তাকাষনা 

এমন একখে মারাত্মক খবেয়, যা খফতনার কারণ বা উপলক্ষ বতখর কষর এবং 

অশ্লীল কাষর্র খেষক আহ্বান কষর। এ র্নয আল্লাহ তা‘আলা নারীষেরষক পেজা 

অবলম্বন করার খনষেজশ খেষয়ষেন। খতখন বষলন: 
﴿َۡ ۡيَول  ۡ بۡ ض  ََۡعَ ُُمريهينَّ يهينَّ َۡۡنِۡبي  [٣٣]انلور:   ﴾ُجُيوب

“আর তারা তাষের গলা ও বুক দযন মাথার কাপড় দ্বারা দেষক রাষখ”। [সূরা 

আন-নূর, আয়াত: ৩১]  

আর দকাষনা সষন্দহ দনই দয, উলি বা অধজ-উলি নারীর েখবর খেষক তাকাষনার 

খবেয়খে তার সাষথ খফতনায় র্খড়ষয় যাওয়ার অনযতম একখে কারণ, আর এর 

ওপর খভখত্ত কষর খসষনমাষত, পখত্রকায়, মযাগাখর্ষন ও অনয দয দকাষনা খাষন 

প্রেখশজত এমন প্রখতখে েখবর খেষক তাকাষনাই হারাম বষল খবষবখিত হষব, যা 

খবপযজষয়র কারণ সৃখি করষব অথবা খফতনার খেষক আকেজণ করষব। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 

  



 

 

  69 

 

অশ্লীল মযাগাখর্ন পাঠ করার খবধান 

প্রে: দযসব মযাগাখর্ষন নারীষের প্রায় উলি েখব প্রকাশ করা হয়, দসসব 

মযাগাখর্ন পাঠ করা এবং ঐসব েখব দেখার খবধান কী হষব? 

উত্তর: আমরা প্রষতযক মুসখলমষক যাবতীয় খফতনা ও তার সকল উপায় 

উপকরণ দথষক েূষর থাকার র্নয উপষেশ খেখচ্ছ, যাষত দস তার েীনষক 

খহফাযত করষত পাষর, দয েীন তার কমজকাষের সংরক্ষক, আর দকাষনা সষন্দহ 

দনই দয, সুন্দরী নারীষের নগ্ন বা প্রায় উলি েখব দেখার খবেয়খে দযনা-

বযখভিাষরর খেষক ধাখবত করার এবং অশ্লীল কাষর্ প্রলুি করার সবষিষয় 

শখিশালী হাখতয়ার। কারণ, তা মষনর অখভপ্রায় বা আগ্রহষক র্াগ্রত কষর ঐসব 

নারীষের সাষথ অথবা তাষের মষতা অপরাপর নারীষের সাষথ খমখলত হওয়ার 

উষেযাগ গ্রহণ করষত এবং এ লক্ষয অর্জষনর পষথ সকল উপায় ও সবজশখি 

খনষয়াগ করষত। 

সুতরাং স্বীয় নাফষসর কলযাণকামী মুসখলম বযখির র্নয সবষিষয় উপযুি ও 

মানানসই খেক হষলা দস খনষর্ষক এমন সব বস্তু ও খবেয় দথষক রক্ষা করষব, 

যা তার িখরত্রষক কলুখেত কষর। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 
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নারীষের েখব সংগ্রহ করার খবধান 

প্রে: দকাষনা মানুে অপখরখিত নারীষের েখব সংগ্রহ কষর এবং তার খেষক 

তাকায়, আর এর দ্বারা মর্া উপষভাগ কষর এ যুখি দেখখষয় দয, এসব দতা 

েখব, আসল নয়। সুতরাং এ বযাপাষর শরী‘আষতর খবধান কী?  

উত্তর: এো খুব মারাত্মক ধরষনর ঘৃণয কার্, আর এো হষলা মানুে যখন নারীর 

খেষক তাকায়, িাই এো েশজনষযাগয প্রিার মাধযষমর দ্বারা হউক অথবা পত্র-

পখত্রকার মাধযষম হউক অথবা এগুষলা োড়া অনয দয দকাষনাভাষবই হউক, তখন 

অবশযই এর দথষক পুরুষের অন্তষর খফতনার সৃখি হয়, যা তাষক আকেজণ কষর 

সরাসখর নারীর খেষক তাকাষনার খসদ্ধান্ত বা পখরকল্পনা গ্রহষণর র্নয, আর এো 

হষলা একো দেখা খর্খনস। আর আমাষের খনকে খবর আষে দয, দকাষনা 

দকাষনা যুবক সুন্দরী নারীষের েখব সংগ্রহ কষর তাষের খেষক তাখকষয় আনন্দ 

পাওয়ার র্নয অথবা তাষের খেষক তাখকষয় মর্া উপষভাগ করার র্নয, আর 

এখে প্রমাণ কষর দয, এসব েখব েশজষনর মষধয বড় ধরষনর খফতনা খনখহত 

রষয়ষে। সুতরাং দকাষনা মানুষের র্নয এসব েখব দেখা ববধ নয়, িাই তা দকষনা 

মযাগাখর্ষন হউক অথবা দকাষনা পখত্রকার মষধয হউক অথবা অনয দকাষনা 

খাষন। কারণ, এর মষধয এমন খফতনা রষয়ষে, যা তার েীনষক ক্ষখতগ্রস্ত করষব 

এবং তার অন্তরষক নারীষের খেষক তাকাষত আসি ও অনুরি করষব, ফষল 

দস সব সময় সরাসখর নারীষের খেষক তাখকষয় থাকষব, আর আল্লাহই সবখকেু 

ভাষলা র্াষনন। 

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 
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খবখভন্ন প্রকার প্রিার মাধযষম নারীষের খেষক তাকাষনার খবধান 

প্রে: পুরুেষের পক্ষ দথষক দেখলখভশন অথবা খসষনমা বা খভখডওর পেজায় 

প্রেখশজত অখভষনত্রী বা খশল্পী নারীষের দিহারা ও শরীরষর খেষক তাকাষনা অথবা 

পখত্রকার পাতায় োপাষনা নারীষের েখবর খেষক তাকাষনার খবধান কী?    

উত্তর: তাষের খেষক তাকাষনা হারাম। কারণ, এগুষলা দথষক খফতনা সৃখি 

হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রষয়ষে, তাোড়া আল্লাহ তা‘আলা বষলন: 
يلۡ ﴿ ْۡمينۡ ُمؤۡ قُلِۡل وا ب ۡۡمينينَيَۡيُغضُّ

َ
ۡ َوَيحۡ ۡريهيمۡ َص ۡأ زۡ َذ َۡۡفُظواْۡفُُروَجُهم 

َ
يَكۡأ ۡ َۡكۡ ل ۡۡلَُهم  َۡخبيُي ۡٱإينَّ َ يَماَّۡۡللَّ ب

ۡ  [ ٣٣]انلور:  ﴾٣٠َنُعوَنۡيَص 

“মুখমনষেরষক বলুন, তারা দযন তাষের েৃখিষক সংযত কষর এবং তাষের 

লজ্জাস্থাষনর খহফাযত কষর। এখেই তাষের র্নয অখধক পখবত্র। তারা যা কষর 

খনশ্চয় আল্লাহ দস খবেষয় সমযক অবখহত”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০]  

নারীষের দথষক েৃখি সংযত রাখার খবেয়খে বযাপক, িাই সরাসখর নারী দহাক 

অথবা েখবষত নারী, িাই তারা পখত্রকার পাতায় থাকুক অথবা দেখলখভশষনর 

পেজায় অথবা অনয দকাথাও। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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দেখলষফাষন নারী পুরুষে কথা বলার খবধান 

প্রে: যখে অখববাখহত যুবক অখববাখহতা যুবতীর সাষথ দেখলষফাষন কথা বষল, 

তাহষল দস দক্ষষত্র এর খবধান কী হষব?  

উত্তর: অপখরখিত নারীর সাষথ এমন আলাপ করা ববধ নয়, যা দযৌনতাষক উষস্ক 

দেয়। দযমন, দপ্রমালাপ করা, আের দসাহাগ র্াতীয় কথা বলা এবং দকামল 

কষে কথা বলা ইতযাখে, িাই দস কথা বলাো দেখলষফাষন হউক অথবা অনয দয 

দকাষনাভাষবই হউক (তা ববধ হষব না)। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বষলষেন: 
يَۡضعۡ فَََلَۡتۡ ﴿ ٱَنۡب

َۡفَيط َۡقوۡ لۡ  ۡقَلۡ ٱَمَعۡلي ييِۡفي ۡۡۦبيهيَّۡلَّ  [٣٨]االحزاب:  ﴾َمَرض 

“সুতরাং পর-পুরুষের সাষথ দকামল কষে এমনভাষব কথা বষলা না। কারণ, 

এষত যার অন্তষর বযাখধ আষে, দস প্রলুি হয়”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: 

৩২]  

তষব দকাষনা প্রষয়ার্ষনর কারষণ সামখয়কভাষব কথা বলাষত দকাষনা অসুখবধা 

দনই, যখন দস খফতনা-ফযাসাষের আশঙ্কা দথষক মুি হষয় কথা বষল; খকন্তু দস 

কথা হষব প্রষয়ার্ন পখরমাণ, তার দবখশ নয়। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 
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নারী ও পুরুষের মাষে খিখঠ আোন-প্রোন করার খবধান 

প্রে: যখন পুরুে বযখি অপখরখিত নারীর সাষথ পরস্পষরর মাষে খিখঠপত্র 

আোন-প্রোষনর কার্ কষর এবং এক পযজাষয় তারা উভষয় দপ্রখমক দপ্রখমকা 

হষয় যায়, তখন এ কার্খে খক হারাম বষল খবষবখিত হষব? 

উত্তর: এ ধরষনর কার্ ববধ নয়। কারণ, তা উভষয়র মাষে দযৌনতাষক উষস্ক 

দেয় এবং স্বভাব-প্রকৃখতষক দঠষল দেয় তাষের মাষে দেখা-সাক্ষাৎ ও খমলষনর 

পথ খুুঁষর্ দবড়াষত, আর পারস্পখরক এ দপ্রমালাপ ও খিখঠ িালািাখল অষনক 

খফতনার র্ে দেয় এবং মষনর মষধয দযনা-বযখভিাষরর আসখি ও আকাঙ্খার 

বীর্ বপন কষর, যা অশ্লীলতার মষধয খনষক্ষপ কষর অথবা অনািাষরর দক্ষত্র 

বতখর কষর; সুতরাং দয বযখি তার নাফষসর কলযাণ ও প্রখতরক্ষা কামনা কষর, 

আমরা তাষক উপষেশ খেখচ্ছ তার েীন ও মান-সম্মানষক খহফাযত করার র্নয 

এ ধরষনর খিখঠ িালািাখল, কথষপাকথন ইতযাখে দথষক খনরাপে েূরষত্ব থাকার 

র্নয। আর আল্লাহ হষলন তাওফীক োনকারী। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 
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অপখরখিত বা পরনারীর সাষথ খনর্জষন অবস্থান করা হারাম 

প্রে: এখাষন দকাষনা দকাষনা মানুে অপখরখিত বা পরনারীর সাষথ কথা বলার 

বযাপারখেষক খুবই স্বাভাখবক মষন কষর, উোহরণস্বরূপ ধষর খনন- যখন দকাষনা 

পুরুে বযখি তার বনু্ধর বাখড়ষত আষস এবং তাষক না পায়, তখন তার স্ত্রী 

আগন্তুক এ পুরুষের (তার স্বামীর বনু্ধর) সাষথ কথা বষল, ববঠকখানা খুষল দেয় 

এবং তার র্নয িা ও কখফ সরবরাহ কষর। সুতরাং এো খক ববধ হষব? দর্ষন 

রাখা েরকার দয, ঘষরর মষধয এ স্ত্রী দলাকখে োড়া আর দকউ দনই।   

উত্তর: দকাষনা নারীর র্নয তার স্বামীর অনুপখস্থখতষত তার স্বামীর ঘষর দকাষনা 

পরপুরুেষক প্রষবষশর অনুমখত দেওয়া ববধ নয়, যখেও দস পুরুে দলাকখে তার 

স্বামীর বনু্ধ হয় এবং যখেও দস দকাষনা খবশ্বস্ত বা খনভজরষযাগয বযখি হয়। কারণ, 

এর মষধয অপখরখিত বা পরনারীর সাষথ একান্ত খনর্জষন অবস্থান করার বযাপার 

রষয়ষে, অথি হােীষসর মষধয বখণজত হষয়ষে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ 

ওয়াসাল্লাম বষলষেন: 
يَْطانُ » ٍة إاِلَّ ََكَن ثَاِِلَُهَما الشَّ

َ
 .«اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ

“দকাষনা বযখি কখনও দকাষনা মখহলার সাষথ একাষন্ত সাক্ষাৎ করষব না, তষব 

দর্ষন রাখষব এমতাবস্থায় তাষের সাষথ তৃতীয় র্ন হষলা শয়তান।”22 

অনুরূপভাষব পুরুে বযখির র্নয হারাম হষলা তার বনু্ধর স্ত্রীষক তার খনকে 

প্রষবশ করষত বলা এবং তার দখেমত করষত বলা, যখেও দস আমানতোরীতা 

ও েীনোরীর কারষণ খনষর্র বযাপাষর আস্থাবান হষয় থাষক এ আশঙ্কায় দয, 

শয়তান তাষক কুমন্ত্রণা খেষব এবং তাষের মাষে অনুপ্রষবশ করষব। 

আর স্বামীর উপর আবশযকীয় কতৃবয হষলা অপখরখিত দকাষনা পুরুে বযখি 

ঘষরর মষধয প্রষবশ করাষনা দথষক তার স্ত্রীষক সাবধান ও সতকজ করা, যখেও 
                                                           
22 খতরখমযী, হােীস নং- ২১৬৫ 
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দস পুরুে বযখিখে তার খনকোত্মীয়ষের দকউ হয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলষেন: 
ُخوَل لََعَ النَِساِء . » يَْت احْلَْمَو ؟ قَاَل : احْلَْمُو الَْموُْت  قَالُواإيَّاُكْم َوادلُّ

َ
َرأ
َ
ِ , أ  .«: يَا رَُسوَل اهّللَّ

“দতামরা পরনারীষের খনকে অনুপ্রষবশ করা দথষক খবরত থাক। সাহাবীগণ 

বলষলন: দহ আল্লাহর রাসূল! দেবষরর (অনুপ্রষবষশর) বযাপাষর আপনার মতামত 

কী? র্বাষব খতখন বলষলন: দেবর দতা মৃতুযর মষতা ভয়ঙ্কর।”23 

আর ‘দেবর’ হষচ্ছ স্বামীর ভাই অথবা তার খনকেতম আত্মীয়। সুতরাং দস 

(ষেবর) খভন্ন অষনযর অনুপ্রষবশ দতা আষরা উত্তমভাষবই অগ্রহণষযাগয। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 

  

                                                           
23 সহীহ বুখারী ও মুসখলম। 



 

 

  76 

 

খববাহপূবজ সম্পষকজর খবধান 

প্রে: এ ধরষনর সম্পষকজর খবধান কী? 

উত্তর: প্রেকতজার ‘খববাহপূবজ’ কথার দ্বারা যখে উষেশয হয় ‘সহবাষসর পূষবজ এবং 

খববাহিুখি সম্পােষনর পর’ তাহষল এ ধরষনর সম্পষকজ দকাষনা সমসযা দনই। 

কারণ, ‘আকে’ তথা খববাহ সম্পােষনর দ্বারা দস তার স্ত্রী হষয় দগষে, যখেও 

তথাকখথত বাসর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় খন, আর যখে এ ধরষনর সম্পকজ ‘আকে’ 

সম্পন্ন হওয়ার পূষবজ প্রস্তাব িলাকালীন সমষয়র মাষে হয় অথবা এরও পূষবজ 

হয়, তাহষল তা হারাম ও অনবধ। কারণ, দকাষনা পুরুে মানুষের র্নয ববধ নয় 

দয, দস অপখরখিত নারীর সাষথ কথা বলার মাধযষম অথবা তার প্রখত েৃখি 

দেওয়ার মাধযষম অথবা একান্ত খনর্জষন বষস মর্া উপষভাগ করষব। দকননা, 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম দথষক হােীস বখণজত আষে দয, খতখন বষলন: 
ةٍ »

َ
 .«الَمْرأُة إاِلَّ َمَع ِذ  حَمَْرمٍ ، َواَل تَُسافُِر إاِلَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرمٍ  اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ

“দকাষনা মাহরাম পুরুে সাথী োড়া দকাষনা বযখি কখনও দকাষনা মখহলার সাষথ 

একাষন্ত সাক্ষাৎ করষব না, আর দকাষনা মাহরাম পুরুষের সাষথ োড়া দকাষনা 

নারী সফর করষব না।”24  

দমােকথা: যখন এ ধরষনর দমলাষমশা ‘আকে’ সম্পন্ন হওয়ার পষর হয়, তাহষল 

তাষত দকাষনা দোে দনই, আর যখে ‘আকে’ সম্পন্ন হওয়ার পূষবজ হয়, যখেও তা 

প্রস্তাষবর পষর ও কবুষলর আষগ হয়, তবুও তা ববধ হষব না এবং তার র্নয 

এো হারাম হষব। দকননা খববাহিুখি সম্পন্ন না হওয়া পযজন্ত তার র্নয দস 

অপখরখিত নারী। 

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 

মাহরাম পুরুে সিী োড়া দকাষনা নারী সফর করষব না 
                                                           
24 সহীহ বুখারী ও মুসখলম। 
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প্রে: মাহরাম পুরুে সিী োড়া কাষর্র দমষয়র আগমষনর বযাপাষর শরী‘আষতর 

খবধান কী? তার খনর্ শহর দথষক মাহরাম পুরুে বযতীত আগমন করা অথবা 

দয ঘষর কার্ করষব দসখাষন তার সাষথ মাহরাম পুরুষের উপখস্থখত োড়া তার 

একাখক অবস্থান করাো খক হারাম?  

উত্তর: মাহরাম পুরুে সিী োড়া দকাষনা নারীর সফর করা ববধ নয়, িাই দস 

কাষর্র দমষয় হউক অথবা অনয দয দকাষনা নারী। দকননা নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলন: 
 .«اَل تَُسافُِر الَمْرأُة إاِلَّ َمَع ِذ  حَمَْرمٍ »

“দকাষনা মাহরাম পুরুষের সাষথ োড়া দকাষনা নারী সফর করষব না।”25 

তষব মখহলার র্নয ঘষর অবস্থান করার র্নয মাহরাম পুরুষের উপখস্থখত বা 

অবস্থাষনর প্রষয়ার্ন দনই; খকন্তু অপখরখিত বা পরপুরুষের র্নয দকাষনা নারীষক 

খনষয় একাষন্ত অবস্থান করার দকাষনা সুষযাগ (ইসলাষম) দনই। কারণ, নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলন: 
ٍة إاِلَّ َمَع ِذ  حَمَْرمٍ »

َ
 .«اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ

“দকাষনা মাহরাম পুরুে সাথী োড়া দকাষনা বযখি কখনও দকাষনা মখহলার সাষথ 

একাষন্ত সাক্ষাৎ করষব না।”26  

খতখন আরও বষলন: 
يَْطانُ » ٍة ، فَإِنَّ ثَاِِلَُهَما الشَّ

َ
  .«اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ

“দকাষনা বযখি কখনও দকাষনা মখহলার সাষথ একাষন্ত সাক্ষাৎ করষব না। কারণ, 

তাষের সাষথ তৃতীয় র্ন হষলা শয়তান।” ইমাম আহমাে ইবন হাম্বল রহ. 

হােীসখে সহীহ সনষে উমার রাখেয়াল্লাহু ‘আনহু দথষক বণজনা কষরষেন। 

                                                           
25 সহীহ বুখারী ও মুসখলম। 
26 সহীহ বুখারী ও মুসখলম। 
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শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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মাহরাম পুরুে বযতীত খভন্ন এলাকা বা খবষেশ দথষক কাষর্র দমষয় খনষয় 

আসার খবধান 

প্রে: খবষেশ দথষক মাহরাম পুরুে োড়া কাষর্র দমষয় খনষয় আসার খবধান কী, 

যখন দস দমষয়খে মুসখলম হয়? দযমন এ কার্খে অষনক মানুে কষর থাষক, 

খবষশে কষর োত্রগণ। আর তারা যুখি দেখান দয, তারা বাধয হষয় এো কষরন, 

আবার তাষের দকউ দকউ যুখি দপশ কষরন দয, মাহরাম পুরুে োড়া সফর 

করার দয গুনাহ এো তার (কাষর্র দমষয়র) ওপরই বতজাষব অথবা কাষর্র 

দমষয় খনষয় আসার োখয়ষত্ব খনষয়াখর্ত অখফস কতৃজপষক্ষর উপর বতজাষব? আশা 

কখর আপখন এ খবেয়খে পখরষ্কার কষর বণজনা করষবন। আল্লাহ আপনাষেরষক 

খহফাযত করুন এবং উত্তম পুরস্কার োন করুন।   

উত্তর: মাহরাম পুরুে োড়া কাষর্র দমষয় খনষয় আসার কার্খে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর অবাধযতার শাখমল। দকননা তাুঁর খনকে দথষক 

সহীহ বণজনা এষসষে, খতখন বষলন: 
 .«اَل تَُسافُِر الَمْرأُة إاِلَّ َمَع ِذ  حَمَْرمٍ »

“দকাষনা মাহরাম পুরুষের সাষথ োড়া দকাষনা নারী সফর করষব না।”27 

তাোড়া মাহরাম পুরুষের সাষথ োড়া তার আগমন করাো কখনও কখনও তার 

পক্ষ দথষক অথবা তার সাষথ খফতনার কারণ হষত পাষর, আর খফতনার সকল 

কারণ বা উপলক্ষ ইসলামী শরী‘আষত খনখেদ্ধ। দকননা যা হারাষমর খেষক ধাখবত 

কষর, তাও হারাম বষল গণয।  

আর দকাষনা দকাষনা মানুে কতৃজক এ বযাপাষর বশখথলয প্রেশজন করাো 

খবপজ্জনক, আর যারা বষলন: ‘খবেয়খে খুবই র্রুখর খবেয় (হওয়াষত তা না 

করার উপায় দনই)’, তাষের এ কথার দকষনা খনভজরষযাগয খভখত্ত ও েলীল দনই। 
                                                           
27 সহীহ বুখারী ও মুসখলম। 
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কারণ, আমরা যখে কাষর্র দমষয়র আবশযকতার খবেয়খে র্রুখর বষল দমষনও 

দনই, তাহষল এো র্রুখর নয় দয, তাষক মাহরাম পুরুে সিী োড়াই আসষত 

হষব। অনুরূপভাষব দকাষনা দকাষনা মানুষের এ কথারও দকাষনা খনভজরষযাগয 

খভখত্ত ও েলীল দনই, যারা বষল: ‘মাহরাম পুরুে োড়া সফর করার দয গুনাহ 

এো তার (কাষর্র দমষয়র) উপরই বতজাষব অথবা কাষর্র দমষয় খনষয় আসার 

োখয়ষত্ব খনষয়াখর্ত অখফস কতৃজপষক্ষর উপর বতজাষব।’ কারণ, দয বযখি হারাম 

কাষর্র কতজার র্নয েরর্া উেুি কষর দেষব, দস বযখি গুনাষহর সহষযাখগতা 

করার কারষণ দস দক্ষষত্র তার অংশীোর হষব। আর আল্লাহ তা‘আলা বষলন: 
وُكمۡ اُنۡقَوۡ َشَنۡۡريَمنَُّكمۡ َوََلَۡيۡ ﴿ نَۡصدُّ

َ
ٍۡۡمۡأ َۡمسۡ ل ۡٱَعني دي نَۡتعۡ ل َۡٱجي

َ
ۡأ ْۡ َرامي َۡۡتُدوا ۡيلۡ ٱَوَتَعاَونُواََْۡعَ ِ َبي

ۡ َلَّقۡ ٱوَۡ َۡۡوى  ۡيٱَوََلَۡتَعاَونُواََْۡعَ
ۡوَۡث ۡل  ۡ َو ُۡعدۡ لۡ ٱمي َ ۡٱتَُّقواْۡٱوَۡۡني َّۡۡللَّ يُدۡٱإينَّ َۡشدي َ ۡلۡ ٱَّللَّ  [  ٨دة: ]املائ ﴾٢عيَقابي

“দতামাষেরষক মসখর্েুল হারাষম প্রষবষশ বাধা দেওয়ার কারষণ দকাষনা 

সম্প্রোষয়র প্রখত খবষদ্বে দতামাষেরষক দযন কখনই সীমালঙ্ঘষন প্রষরাখিত না 

কষর। দনককার্ ও তাকওয়ায় দতামরা পরস্পর সাহাযয করষব এবং পাপ ও 

সীমালংঘষন এষক অষনযর সাহাযয করষব না। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন 

কর। খনশ্চয় আল্লাহ শাখস্তোষন কষঠার”। [সূরা আল-মাখয়ো, আয়াত: ২] 

আর আল্লাহ তা‘আলা ও তাুঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম খনষেজশ 

খেষয়ষেন সৎকাষর্ আষেশ ও অসৎকাষর্ খনষেধ করার র্নয, আর মাহরাম 

পুরুে োড়া কাষর্র দমষয় খনষয় আসার মাষনই হষলা অসৎকাষর্র স্বীকৃখত 

প্রোন করা, প্রখতবাে করা নয়। 

আল্লাহ তা‘আলার খনকে আষবেন করখে, খতখন দযন আমাষের সকলষক তাুঁর 

সখঠক পথ তথা খসরাতুল মুস্তাকীষমর পথ দেখান- তাষের পথ, যাষেরষক খতখন 

পুরসৃ্কত কষরষেন, তাুঁরা হষলন নবীগণ, িরম সতযবােী ও শহীেগণ এবং 

সৎকমজশীল বযখিগণ। 
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শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 
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মাহরাম পুরুে বযতীত খভন্ন শহষর নারীর অবস্থান করার খবধান 

প্রে: আমার প্রে, নারীর কার্ করা এবং মাহরাম পুরুে বযতীত খভন্ন শহষর 

তার অবস্থান করার খবধান প্রসষি, দর্ষন রাখা েরকার দয, আখম বতজমাষন 

এমন এক রাষর্য এমন এক স্থাষন কার্ কখর দযখাষন সবাই নারী এবং আখম 

কমজষক্ষষত্রর সাষথই সংখশ্লি অভযন্তরীণ খবভাষগ বসবাস কখর, আর দসখাষনর 

সবাইও নারী। ‘আল-হামেুখলল্লাহ’ আল্লাহর শুকখরয়া দয, এখাষন নারী-পুরুষে 

দমশাষমখশ বা আল্লাহ তা‘আলার অসন্তুখির দকাষনা কারণ খবেযমান দনই, িাই 

দসো কমজষক্ষষত্র হউক অথবা বসবাষসর দক্ষষত্রই হউক, আর আখম 

শরী‘আতসম্মত মাহরাম পুরুে খহষসষব আমার ভাইষক খনষয় আসার উষেযাগ 

খনষয়খে; খকন্তু আখম তাষত সক্ষম হই খন। সুতরাং বতজমাষন আমার এ অবস্থা 

এবং মাহরাম পুরুে বযতীত এখষন আমার অবস্থাষনর বযাপাষর শরী‘আষতর 

খবধান কী? দর্ষন রাখা েরকার দয, প্রথমত: আখম এখাষন হাখযর হওয়ার পূষবজ 

আল্লাহ তা‘আলার খনকে বহুবার ‘ইখস্তখারা’28 কষরখে এবং অনুভব কষরখে দয, 

আল্লাহ অষনক কার্ আমার র্নয সহর্ কষর দেষবন। খদ্বতীয়ত: কমজষক্ষষত্র 

আমার শহষর নারী-পুরুষে দমশাষমখশ ও মন্দ িখরষত্রর খেক দথষক অবস্থা এমন 

দয, দকাষনা সভয মুসখলম দসখাষন তার কমজকাে িাখলষয় দযষত উৎসাহষবাধ কষর 

না। অতএব, আখম যা বললাম তার আষলাষক আপনাষের অখভমত কী? 

উত্তর: আমরা আল্লাহর খনকে আমাষের ও আপনার র্নয তাওফীক ও উত্তম 

পখরষবশ প্রাথজনা করখে, আর আপখন এই দয অবস্থান করষেন তাষত দকাষনা 

অসুখবধা দনই। দকননা দকাষনা শহষর মাহরাম পুরুে বযতীত নারীর অবস্থান 

করাো শরী‘আষতর েৃখিষকাণ দথষক দকাষনা দোষের নয় এবং তাষত দকাষনা 

                                                           
28 ‘ইখস্তখারা’ হষলা দকাষনা খবেয়ষক দকষন্দ্র কষর খনধজাখরত খকেু দো‘য়ার মাধযষম আল্লাহ 

তা‘আলার খনকে দস খবেষয় ভাষলা ও কলযাণ কামনা করা। -অনুবােক। 
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সমসযাও দনই, খবষশে কষর এো যখন সমর্াতীয়ষের বযাপার তখন তাষত 

খবপে বা েুুঁখক দনই। তাোড়া পুরুেষের দথষক খনরাপে েূরষত্ব দথষক নারীষের 

মাষে কার্ করাো আল্লাহ তা‘আলা কতৃজক ববধ করা দপশার অন্তভুজি অথবা 

নারীষের মাষে অভযন্তরীণ খবভাষগ অবস্থান করাোও দকাষনা সমসযা নয়; খকন্তু 

আপনার র্নয খনখেদ্ধ হষলা একাখক অবস্থায় সফর করা। সুতরাং আপখন 

মাহরাম পুরুে োড়া সফর করষবন না এবং মাহরাম পুরুে োড়া কমজস্থষল 

আগমন করষবন না। আর যখন আপনার দেশ বা শহর দথষক মাহরাম পুরুে 

োড়া আগমন কষর দফষলষেন, তখন আপনার র্নয আবশযক হষলা আল্লাহ 

তা‘আলার খনকে তাওবা ও ক্ষমা প্রাথজনা করা এবং এ ধরষনর ভুষলর পুনরাবৃখত্ত 

না করা, আর যখন সফর করার ইচ্ছা করষবন, তখন আপনার র্নয অপখরহাযজ 

হষলা মাহরাম পুরুে সিী থাকা। সুতরাং মাহরাম পুরুে আসা পযজন্ত বধযজধারণ 

করষবন। দকননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলষেন: 
 .«اَل تَُسافُِر الَمْرأُة إاِلَّ َمَع ِذ  حَمَْرمٍ »

“দকাষনা মাহরাম পুরুষের সাষথ োড়া দকাষনা নারী সফর করষব না।”29 

আর যখে খনকোত্মীয়ষের মধয দথষক দকাষনা মাহরাম পুরুষের পষক্ষ এ োখয়ত্ব 

পালন করাো সহর্ হয় ভাষলা, নতুবা খবষয়র মাধযষম দস অভাব পূরণ করষত 

হষব, ফষল আপনার র্নয স্বামীই মাহরাম পুরুষের ভূখমকায় সফষরর সাথী হষত 

পারষব। সুতরাং খবেয়খে আল্লাহর হাষত দেষড় খেন, আর সফষরর সময় 

আপনার োখয়ত্ব হষলা আপনার সাধযানুসাষর কার্ করা, দেখষবন দশে পযজন্ত 

মাহরাম পুরুষের অভাব পূরণ হষয় দগষে। আর নারীষের মাষে আপনার 

এখনকার অবস্থান এবং ববধ কষমজ খনষয়াখর্ত থাকার মষধয দকাষনা সমসযা দনই, 

আল-হামেুখলল্লাহ। 

                                                           
29 সহীহ বুখারী ও মুসখলম। 
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আর দকাষনা সষন্দহ দনই দয, মাহরাম পুরুে সাষথ োড়া নারীর সফর খুবই 

খবপজ্জনক এবং তাষত েুুঁখক ও খফতনার সমূহ আশঙ্কা রষয়ষে, আর এ র্নযই 

আমরা আমাষের েীনী দবানষেরষক উপষেশ খেখচ্ছ এর দথষক সতকজ হওয়ার 

র্নয এবং তারা দযন মাহরাম পুরুে োড়া দকাষনা অবস্থাষতই সফর না কষরন। 

আমরা তাষেরষক আরও উপষেশ খেখচ্ছ পুরুেষের সাষথ দমশার অথবা পুরুষের 

সাষথ কার্ করার অথবা পুরুেষের সাষথ খনর্জষন অবস্থান করার প্রষে সষবজাচ্চ 

সতকজ হওয়ার র্নয -এ সবগুষলা বযাপাষর অবশযই সতকজতা অবলম্বন করষত 

হষব, িাই তা হাসপাতাষলই হউক অথবা অনয দয দকাষনা র্ায়গাষতই হউক। 

আর সকষলর র্নয আমার উপষেশ হষলা, তারা দযন দকাষনা নারীষক তার 

মাহরাম পুরুে োড়া আসষত না বষলন, নারী দযন মাহরাম পুরুে সিী োড়া 

সফর না কষর, পুরুষের সাষথ কার্ না কষর এবং তার মাহরাম নন এমন 

দকাষনা পুরুষের সাষথ একান্ত খনর্জষন অবস্থান না কষর। দকননা তা খফতনার 

মহাসড়ক, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম এো খনষেধ কষরষেন 

এবং তাষক হারাম দঘােণা কষরষেন, খতখন বষলন: 
يَْطانُ اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل » ٍة ، فَإِنَّ ثَاِِلَُهَما الشَّ

َ
 .«بِاْمَرأ

“দকাষনা বযখি কখনও দকাষনা মখহলার সাষথ একাষন্ত সাক্ষাৎ করষব না। কারণ, 

তাষের সাষথ তৃতীয় র্ন হষলা শয়তান।”30 

আর এ হােীষসর উষেশয হষলা, আবশযকীয়ভাষব নারী ও তার 

অখভভাবকষেরষক সম্মান রক্ষার র্নয উদু্বদ্ধ করা এবং খফতনার যাবতীয় কারণ 

ও উপলক্ষ দথষক খনরাপে েূরষত্ব অবস্থান করা, আর নারী কতৃজক কার্ করার 

বযাপাষর কথা হষলা, ববধ কাষর্ নারী নারীষের মাষে কার্ করাষত দকাষনা 

                                                           
30 ইমাম আহমাে ইবন হাম্বল রহ. হােীসখে সহীহ সনষে উমার রাখেয়াল্লাহু ‘আনহু দথষক বণজনা 

কষরষেন।  
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অসুখবধা দনই, তাষত তার েীষনর ক্ষখত হষব না এবং পুরুেষের সাষথ খফতানার 

দকাষনা কারণও বতখর হষব না। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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র্াতীয় বা অনুরূপ অনুষ্ঠাষন খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষনর োত্রীষেরষক বাষেযর তাষল 

তাষল নৃতয প্রেশজনীষত বযবহার করা এবং এ কাষর্ তাষেরষক বাধয করার 

খবধান সম্পষকজ ফষতায়া 

প্রে: উচ্চ মাধযখমক, মাধযখমক ও প্রাথখমক স্তষরর খশক্ষাপ্রখতষ্ঠাষনর োত্রীষেরষক 

বাষেযর তাষল তাষল কুিকাওয়ার্, সুরসিীত ও নৃষতযর কাষর্ বযবহার করা ববধ 

হষব খক, অথি এসব োত্রী এমন সংকীণজ োইেখপে পার্ামা পখরধান কষর, যা 

শরীষরর প্রখতখে অি ও দযৌন-সষম্মাহনী বস্তুগুষলা পখরমাপসহ প্রকাশ কষর দেয় 

এবং পখরধান কষর েুই খবগত পখরমাণ লম্বা দপাশাক?  

উত্তর: এো ববধ নয়। কারণ, তাষত তাষের দগাপন অিসমূহ উেুি হষয় যায় 

এবং সংখক্ষপ্ত (ষোে) ও সংকীণজ দপাশাক পখরধান করার কারষণ তাষের দেষহর 

দযৌন-সষম্মাহনী বস্তুগুষলা প্রকাশ দপষয় যায়, তাোড়া তাষত বাষেযর তাষল তাষল 

নৃতয ও সুর-সিীষতর মত আষমাে-প্রষমাষের বযাপাষর রষয়ষে এবং এ েু’খে 

খর্খনসই অতযন্ত খারাপ উষত্তর্ক, যা উপখস্থত েশজকষের দযৌনতাষক উষস্ক দেয় 

এবং তাষত অশ্লীলতা, অনযায় ও বনখতক অবক্ষষয়র উপায়-উপকরণসমূহ সখক্রয় 

হষয় উষঠ, আর এ র্নয শাখররীক কুিকাওয়াষর্র আষগর পষরর সকল কার্ই 

অনবধ, আর তার র্নয কতগুষলা প্রাথখমক প্রস্তুখত রষয়ষে, তা হষলা এসব 

োত্রীষেরষক আপখত্তকর দপাশাক পখরধান কষর কুিকাওয়াষর্র র্নয প্রস্তুখতমূলক 

বাষেযর তাষল তাষল নৃতয ও সুর-সিীষতর প্রখশক্ষণ দেওয়া, যাষত তারা এ 

ঘৃখণত খবেষয় েক্ষ ও পারেশজী হষয় উষঠ এবং উপখস্থত েশজকষের আনন্দ 

দেওয়ার দ্বারা খারাখপর দক্ষষত্র সফলতার গযারাখন্ট ও খনশ্চয়তা খবধান করষত 

পাষর, আর তার (কুিকাওয়াষর্র) পরপর আরও কতগুষলা খনকৃি কমজ আষে 

দযগুষলার দ্বারা অথবা দযগুষলার অখধকাংষশর দ্বারা তার আনুষ্ঠাখনকতা দশে হয়, 

আর দসগুষলা হষলা— যার উপর তারা প্রখশক্ষণ খনষয়ষে এবং দয দক্ষষত্র তারা 
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প্রেশজনী কষরষে, তার র্নয তাষেরষক দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করা, ফষল তারা 

তার দথষক পখঙ্কলতা উপার্জন করল, যার দ্বারা তারা েুখনয়ার আষমাে-প্রষমাে ও 

রি-তামাশা অর্জন করষব।   

প্রে: এ ধরষনর অনুষ্ঠাষন অংশগ্রহণ করার সুষযাগ োষনর র্নয খক োত্রীর 

অখভভাবক গুনাহগার হষবন? 

উত্তর: এমন প্রষতযক বযখিষকই তার োখয়ত্ব সম্পষকজ খর্জ্ঞাসা করা হষব, যাষক 

আল্লাহ তা‘আলা দকাষনা োখয়ত্ব খেষয়ষেন। সুতরাং োত্রীর অখভভাবক খপতা বা 

তার পক্ষ দথষক অখভভাবষকর োখয়ত্ব পালনকারীষক তার োখয়ত্ব সম্পষকজ 

খর্জ্ঞাসা করা হষব। অতএব, খতখন যখে ইসলাষমর আেব বা খশিািারগুষলা 

তাষক সুন্দরভাষব খশক্ষা দেন এবং তাষক খারাপ ও অনযায় কাষর্র খপখচ্ছল 

র্ায়গাসমূহ দথষক রক্ষা কষরন, তাহষল আল্লাহ তাষক পুরস্কার ও সাওয়াব োন 

করষবন এবং তার মযজাো ও মানসম্মান রক্ষা ও সংরক্ষণ করষবন, আর যখে 

খতখন তাষক খারাপ খশক্ষায় প্রখশখক্ষত কষরন অথবা যথাযথ খশক্ষা োষনর কাষর্ 

অবষহলা কষরন অথবা তাষক খফতনার র্ায়গাগুষলাষত ও দখল-তামাশার 

ময়োষন দঠষল দেন, তাহষল তার অপরাষধর কারষণ খতখন অপরাখধ ও গুনাহগার 

হষবন, যার অখভভাবষকর োখয়ত্ব তাষক আল্লাহ খেষয়ষেন এবং তার দশে 

পখরণখতও শুভ হষব না। কারণ, খতখন তার োখয়ষত্বর অপবযবহার করার কারষণ 

তার েুখনয়ার র্ীবষন বযথজতা ও হতাশার ফল দভাগ করষবন এবং পরকালীন 

র্ীবষন শাখস্ত দভাগ করষবন, যখে আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর রহমত দ্বারা তাষক ক্ষমা 

না কষরন।  

প্রে: সরকারী কতৃজপষক্ষর র্নয র্াতীয় বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠাষনর নাষম োত্রীষেরষক 

এ কাষর্ বাধয করা সখঠক ও যথাযথ হষব খকনা?  
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উত্তর: এমন প্রশাসন বযতীত র্াখতর দসৌভাগয, উন্নখত, সকল খবেষয় সুশৃঙ্খলা 

এবং তার অখস্তত্ব রক্ষা করা সভাবব হষব না, যারা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ দথষক 

পাওয়া তাওফীষকর মাধযষম আখকো-খবশ্বাষস, কথায়, কাষর্ ও তাষের মধযকার 

উদূ্ভত সমসযার সমাধাষন তাষেরষক শাসন ও পখরিালনা করষব আল্লাহ 

তা‘আলার খকতাব ও তাুঁর রাসূল মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর 

সুন্নাহ’র (কমজপখদ্ধখতর) আষলাষক এবং তাষেরষক দনতৃত্ব দেষব সুন্দর ও 

সুিারুরূষপ। 

আর দকাষনা শাসক দেখণ ও প্রশাসষনর পষক্ষ স্থাখয়ত্ব, গ্রহণষযাগযতা ও দগৌরব 

অর্জন করা সভাবব নয় এমন এক র্াখতর উপখস্থখত বযতীত, যার অবস্থা র্ীবষনর 

সকল খেক ও খবভাষগ েীন, সততা, সরলতা, খশক্ষা, সংসৃ্কখত, খশল্প, কৃখে, শখি 

ও সামথজসহ সকল দক্ষষত্র এমন না হয়, যার দ্বারা র্াখত প্রখতখষ্ঠত হয় এবং 

তার খভত মর্বুত ও শখিশালী হয়, এমনখক তা সষবজাচ্চ েৃিাষন্ত পখরণত হয়, 

যার প্রখত মুগ্ধ হষয় বুখদ্ধর্ীবীগণ তার খেষক তাষের েৃখি উত্থাপন কষর এবং 

তার অবস্থা সম্পষকজ খযখন অবগত হন, খতখন তাষক সম্মান ও সমীহ কষরন। 

সুতরাং শাসকষেণী তাষের র্াখত ও নাগখরকগষণর র্নয দয পখরমাণ ভাষলা 

দসবা, প্রাপয অখধকার ও সুশাসন উপহার খেষত পরষব, তারা শখি, সম্মান, 

দগৌরব ও উচ্চমযজাোর মষতা ফল দভাগ করষত পারষব, আর র্নগণও দয 

পখরমাষণ তাষের কলযাণকামী প্রশাসন কতৃজক তাষেরষক দয ভাষলা কাষর্র 

খেষক আহ্বান করা হয়, দস আহ্বাষন সাড়া দেষব এবং তা বাস্তবায়ষনর র্নয 

তাষেরষক সহষযাখগতা করষব, তারাও দস পখরমাষণ উন্নখত, কলযাণ, সমৃখদ্ধ, সুখ-

শাখন্ত ইতযাখে লাভ করষত পারষব। 

সুতরাং মুসখলম সমাষর্র শাসকবগজ ও প্রশাসকষেণীর র্নয আবশযক হষলা, 

তারা তাষের প্রর্াষেরষক ইসলমী শাসননীখতর খভখত্তষত পখরিাখলত করষবন 
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এবং এ দক্ষষত্র তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর যথাযথ 

অনুকরণ করষবন, আর সাষথ সাষথ তারা তাুঁর খহোয়াষতর পষথ িলষবন এবং 

তাুঁর দখালাফাষয় রাষশেীষনর পোঙ্ক অনুসরণ করষবন, যাষত তারা দসৌভাগযবান 

হন এবং তাষের নাগখরকগণও দসৌভাগযবান হয়, আর তাষের ইহকালীন ও 

পরকালীন পখরণখত যাষত প্রশংসনীয় হয়, আর যাষত ইসলমী শরী‘য়ত ও তার 

মর্বুত খনয়ম-নীখতর খবরুদ্ধািরণ করা দথষক সতকজতা অবলম্বন করষত পাষর। 

কারণ, তাষের প্রর্াগষণর শাসন করার দক্ষষত্র, তাষের আিার অনুষ্ঠান ও 

িাখরখত্রক খবিুযখতর দক্ষষত্র এবং তাষের সভযতা-সংসৃ্কখত ও খশক্ষাবযবস্থায় দখল-

তামাশা, আষমাে-প্রষমাে ও রি-তামাশার অনুপ্রষবশ ঘোষনার মাধযষম এবং 

দসখাষন নারী ও পুরুষে সহাবস্থাষনর পখরষবশ সৃখি করার মাধযষম এবং এ 

ধরষনর নানান রকষমর অনযায় ও খারাখপর প্রথা িালু করার বযাপাষর তারা 

তাষের প্রবৃখত্তর দখয়াল খুখশর অনুরসরণ করষল এবং নাখস্তকযবােী রাষ্ট্রসমূষহর 

অনুকরণ করষল তারা তাষের স্বহষস্ত খনষর্ষেরষক ধ্বংষসর মুষখ দঠষল দেষব। 

সুতরাং তারা যখে এ কার্ কষরন, তাহষল তাষের বন্ধন খেন্ন হষয় যাষব এবং 

ক্ষমতা েুবজল হষয় যাষব, আর যখে তারা আল্লাহষক তুচ্ছজ্ঞান কষর, তাহষল খতখন 

তাষেরষক লাখিত করষবন এবং তাষের র্নয শাখস্তর দঘােণা সষতয পখরণত 

হষব, আর এোই হষলা খবশৃঙ্খলা ও খবপযজয় সৃখিকারীষের যথাযথ পুরস্কার। 

আর পখরষশষে বলষত হয়, প্রজ্ঞাপূণজ বিবয ও গভীর অথজষবাধক বাণীর 

অখধকারী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর খনষেজশ ও উপষেশ দথষক এত 

দবখশ সুন্দর, পখরপূণজ, সুস্পি ও বযাপক অথজষবাধক কথা অনয দকষনা মানুষের 

কথার মষধয পাওয়া যায় না। দকননা খতখন বষলষেন: 
، وهو َمسٌوٌل اذل  لَع انلَّاِس راٍع  ، فاإلمامُ ُكْم َمسٌوٌل عن َرِعيَِّتهِ ، وُكُّ ُكْم راٍع أال ُكُّ »

هل بيِتهِ ، والرجُل عن َرِعيَِّتهِ 
َ
ْهِل َبيِْت راٍع لَع أ

َ
، وهو َمسٌوٌل عن َرِعيَِّتِه ، واملرأةُ َراِعيٌَة لَع أ
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، أال راٍع لَع مال سيِِدهِ، وهو َمْسٌوٌل عنه، وََعبُد الرَّجل ا، وودِلهِ، ويه مسٌولٌَة عنهمزوجه
ُكْم َمسٌوٌل عن َرِعيَّتِهِ ُكُُّكْم َراٍع 

 .«، وُكُّ
“দর্ষন দরষখা! দতামাষের প্রষতযষকই একর্ন োখয়ত্বশীল, আর দতামরা 

প্রষতযষকই খনর্ অধীনস্থষের সম্পষকজ খর্জ্ঞাখসত হষব। অতএব, ইমাম, খযখন 

র্নগষণর োখয়ত্বশীল, খতখন তার অধীনস্থষের সম্পষকজ খর্জ্ঞাখসত হষবন; পুরুে 

গৃহকতজা তার পখরবাষরর োখয়ত্বশীল, দস তার অধীনস্থষের সম্পষকজ খর্জ্ঞাখসত 

হষব। নারী তার স্বামীর পখরবার ও সন্তান-সন্তখতর ওপর োখয়ত্বশীল, দস 

তাষের সম্পষকজ খর্জ্ঞাখসত হষব। দকাষনা বযখির দগালাম স্বীয় মাখলষকর 

সম্পষের োখয়ত্বশীল, দস এ সম্পষকজ খর্জ্ঞাখসত হষব। সাবধান! দতামাষের 

প্রষতযষকই োখয়ত্বশীল, আর দতামরা প্রষতযষকই খনর্ খনর্ োখয়ত্বাধীন খবেয় 

সম্পষকজ খর্জ্ঞাখসত হষব।”31  

খতখন আরও বষলন:  
ِعيِه اهلُل َرِعيَّةً » ْد َراِِئََة اجلَنَّة إالَّ  ، فَلَْم ََيُْطَها بِنُْصِحهِ  َما ِمْن َعبٍْد يَسََتْ  .«لَْم ََيِ

“দকাষনা বান্দাষক যখে আল্লাহ তা‘আলা র্নগষণর দনতৃত্ব প্রোন কষরন, আর দস 

কলযাণকাখমতার সাষথ তাষের তোবধান না কষর, তাহষল দস র্ান্নাষতর ঘ্রাণও 

পাষব না।”32  

অপর এক বণজনায় এষসষে:  
ُ َعلَيِْه اجْلَنَّةَ َما ِمْن » َم اهّللَّ  .«َواٍل يَِِل َرِعيًَّة ِمْن الُْمْسِلِمنَي َفيَُموُت وَُهَو ََغشٌّ لَُهْم إاِلَّ َحرَّ

“যখে দকাষনা োখয়ত্বশীল বযখি মুসখলম র্নগষণর োখয়ত্ব লাভ করল এবং তার 

মৃতুয হল এ অবস্থায় দয, দস খেল খখয়ানতকারী, তাহষল আল্লাহ তা‘আলা তার 

র্নয র্ান্নাত হারাম কষর দেষবন।”33 

                                                           
31 সহীহ বুখারী হােীস নং- ৬৭১৯; সহীহ মুসখলম।  
32 সহীহ বুখারী ( হােীস নং- ৬৭৩১) ও মুসখলম।  
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সুতরাং প্রষতযক োখয়ত্বশীল বা প্রশাসক দযন দসসব বযখির বযাপাষর আল্লাহষক 

ভয় কষর, যাষের দনতৃত্ব আল্লাহ তাষক প্রোন কষরষেন, আর খতখন দযন তাষের 

কলযাণ কামনা কষরন এবং তাষের মষধয সতয ও নযায়খবিার কষরন। কারণ, 

খতখন তাষের বযাপাষর খর্জ্ঞাখসত হষবন।  

আল্লাহ হষলন তাওফীক োতা।                   
حممد و لَع آهل و صحبه و سلم .و صىل اهلل لَع نيينا   

(আল্লাহ সালাত ও সালাম দপ্ররণ করুন আমাষের নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর ওপর এবং তাুঁর পখরবার-পখরর্ন ও সকল সাহাবীর 

ওপর)। 

খশক্ষা গষবেণা ও ফষতাষয়ার স্থায়ী দবাডজ 

  

                                                                                                                             
33 সহীহ বুখারী, হােীস নং- ৬৭৩২ 
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আমার শযাখলকারা দখালাষমলা থাকাবস্থায় আখম তাষেরষক গাখড়ষত কষর 

গন্তবয স্থাষন দপৌঁোষয় দেই 

প্রে: আপনাষের জ্ঞাতাষথজ সখবনষয় বলষত িাই দয, আখম এমন এক কনযাষক 

খবষয় কষরখে, যার দোে আরও খতন দবান রষয়ষে, আর আখম আমার শশুষরর 

সাষথই বসবাস কখর তার খবখভন্ন কাষর্ তাষক সহষযাখগতা করার র্নয। খকন্তু 

সমসযা হষলা ঘষরর মষধয এবং আমার শযাখলকাষের খবখভন্ন োখয়ত্ব পালনকাষল 

তাষের সাষথ আমার অষনক দবখশ দমশাষমখশ হষয় যায়, তষব শযাখলকাষের মাথা 

োকা থাষক এবং দিহারা দখালা থাষক, আবার কখনও কখনও আমাষক তাষের 

কাউষক মােরাসা বা কষলষর্ বা অখফষস দপৌঁোষনার োখয়ত্ব পালন করষত হয়। 

সুতরাং এ বযাপাষর শরী‘আষতর খবধান কী?  

উত্তর: উখল্লখখত কারষণ আপনার শশুষরর সাষথ বসবাস করাষত দকাষনা 

অসুখবধা দনই -পাখরেখমষকর খবখনমষয় অথবা অনয দকাষনা কারষণ তার সাষথ 

বসবাস করাো ববধ বযাপার। তষব আপনার শযাখলকাষের র্নয আবশযক হষলা 

তারা আপনার দথষক পেজা করষব এবং তাষের দিহারা দেষক রাখষব। কারণ, 

দিহারা হষলা সবষিষয় দসৌন্দযজপূণজ বস্তু। আল্লাহ তা‘আলা সূরা আন-নূষর বষলন: 
وۡ َوََلُۡيبۡ ﴿

َ
ۡأ يهينَّ ُُعوََل ِۡلي

ۡإيَلَّ يَنۡزيينََتُهنَّ وۡ َءابَا ۡۡدي
َ
ۡأ يهينَّ َۡءابَا ۡۡئ يهينَّ  [٣٣]انلور:  ﴾...ءيُۡبُعوََل

“আর তারা দযন তাষের স্বামী, খপতা, শ্বশুর ....োড়া কাষরা কাষে তাষের দসৌন্দযজ 

প্রকাশ না কষর”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১] 

আর আপনার র্নয তাষের দকাষনা একর্নষক খনষয় খনর্জষন অবস্থান করা এবং 

একাখকনী অবস্থায় তাষক খনষয় সু্কল-কষলর্ বা অখফষস যাওয়া ববধ নয়। কারণ, 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম বষলন: 
ٍة إاِلَّ َوَمَعَها ُذو حَمَْرمٍ »

َ
 .«اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ
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“দকাষনা মাহরাম পুরুে সাথী োড়া দকাষনা বযখি কখনও দকাষনা মখহলার সাষথ 

একাষন্ত সাক্ষাৎ করষব না।”34  

খতখন আরও বষলন: 
يَْطانُ » ٍة ، فَإِنَّ ثَاِِلَُهَما الشَّ

َ
 .«اَل ََيْلَُونَّ رَُجٌل بِاْمَرأ

“দকাষনা বযখি কখনও দকাষনা মখহলার সাষথ একাষন্ত সাক্ষাৎ করষব না। কারণ, 

তাষের সাষথ তৃতীয় র্ন হষলা শয়তান।”35 

সুতরাং যখন আপখন তাষের কাউষক খনষয় সু্কল-মােরাসায় যাষবন, তখন 

আপনার র্নয আবশযক হষলা আপনাষের সাষথ তৃতীয় আষরক র্নষক সাষথ 

দনওয়া, যাষত তার দ্বারা একান্ত খনর্জনতার সমসযা েূর হষয় যায় এবং তার 

উপখস্থখতষত খনরাপে হওয়া যায় সতকজ করা শয়তাষনর কুমন্ত্রণা বা প্রষরািনা 

দথষক। আল্লাহ আমাষেরষক এবং আপনাষেরষক তার প্রষরািনা দথষক রক্ষা 

করুন। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 

  

                                                           
34 সহীহ মুসখলম, হােীস নং- ৩৩৩৬ 
35 বায়হাকী, হােীস নং- ১১০৮৫ 
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ভখগনীপখত বা েুলাভাই মাহরামষের দকউ নন 

প্রে: আমার দবাষনর র্নয খক তার িািার দেষল তথা িািাষতা ভাই দথষক পেজা 

করা আবশযক, খযখন আমাষের আত্মীয় হষবন অথজাৎ তার (িািার) কনযাষক 

অখিষরই আমার ভাইষয়র খনকে খবষয় দেষবন, তষব দর্ষন রাখা েরকার দয, 

এখন পযজন্ত খবষয়র কার্ সম্পন্ন হয় খন। আশা কখর আমাষেরষক খবেয়খে 

বুখেষয় বলষবন?  

উত্তর: আপনার দবাষনর র্নয অপখরহাযজ হষলা তার িািার দেষল তথা িািাষতা 

ভাই দথষক পেজা করা, খযখন তার মাহরামষের অন্তভুজি দকউ নন, যখেও খতখন 

আত্মীয় হন এবং যখেও তার (িািার) কনযাষক তার ভাইষয়র খনকে খবষয় 

দেওয়া হয়। কারণ, দবাষনর স্বামী তথা েুলাভাই হষলন পরপরুে আর 

অনুরূপভাষব ভাখবর খপতা এবং তাষের মত কষর অনযরাও তার র্নয পরপুরুে 

বষল গণয হষব। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 

  



 

 

  95 

 

পুরুেষের সাষথ পেজা পখরখহতা নারীর বসার খবধান 

প্রে: আমার এক বান্ধবী বষল দয, দস তার সমাষর্র মাহরাম নন এমন খকেু 

পুরুষের সাষথ বসষত বাধয হয়, অথি দস পখরপূণজভাষব পেজা দমষন িষল। 

তারপর তারা তাষক ও তার সন্তান-সন্তখতষক সালাম প্রোন কষর এমতাবস্থায় 

দয, তার স্বামী দসখাষন অনুপখস্থত থাষক এবং দস এ বযাপাষর র্াষন, খকন্তু দস 

(আমার বান্ধবী) এ অবস্থা বা প্রথাষক দমষন খনষত পাষর না, তষব পখরখস্থখত 

তাষক বাধয কষরষে, (এমতাবস্থায় তার করণীয় কী)?   

উত্তর: আমরা ঐ নারীষক উপষেশ খেখচ্ছ দয, খতখন দযন ঐসব পরপুরুষের সাষথ 

না বষসন, যখেও তারা তার সমাষর্র অন্তভুজি দকউ হষয় থাষক, এমনখক যখেও 

খতখন তার দিহারা অনযানয অি দেষক রাষখন। ক্ষমারষযাগয হষব যখন দেয়াষলর 

দপেন দথষক অথবা পেজার আড়াল দথষক অথবা নারীষের মাষে তাষের পক্ষ 

দথষক শুধু সালাম দেওয়া হষব, অতঃপর ঐ একসাষথ বসা ও সামাখর্কতার 

দক্ষষত্র স্বামীর সম্মখত (শরী‘আত কতৃজক) সমথজনষযাগয বষল খবষবখিত হষব না; 

তষব এ খবেয়খে একান্ত খনর্জষন একসাষথ বসা এবং দবপেজা অবস্থায় 

দখালাষমলাভাষব একসাষথ বসার দিষয় লঘু অপরাধ, আর এর দথষক েূষর 

থাকাোই উত্তম, আর নারীর র্নয সবষিষয় উত্তম হষলা এমন খনরাপে েূরষত্ব 

অবস্থান করা, যাষত দস পুরুেষেরষক না দেষখ এবং তারাও তাষক না দেষখ। 

আর একমাত্র আল্লাহই আমার সাহাযযস্থল। 

শাইখ আবেুল্লাহ ইবন আবখের রহমান আল-খর্বরীন 
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অপখরখিত নারীষের সাষথ মুসাফাহ (করমেজন) করা খনখেদ্ধকরষণর কারণ 

প্রে: দকন ইসলাম মাহরাম নন এমন পুরুষের সষি নারীষেরষক মুসাফাহ 

করষত খনষেধ কষরষে? আর দয বযখি কামভাব বযখতষরষক (তার স্ত্রীর সাষথ) 

মুসাফাহ কষর তার অযু ভি হষয় যাষব খকনা? 

উত্তর: ইসলাম এোষক খনখেদ্ধ কষরষে। কারণ, এো একো বড় ধরষনর খফতনা 

দয, একর্ন পুরুে তার মাহরাম নন এমন একর্ন নারীর শরীর স্পশজ করষব, 

আর খফতনার উপলক্ষ বা কারণ এমন প্রখতখে বস্তু বা খবেয়ষক ইসলাম খনষেধ 

কষরষে, আর এ র্নযই শরী‘আত এ ফযাসাে সৃখিকারী কার্খেষক প্রখতষরাধ 

করার র্নয েৃখিষক অবনখমত রাখার র্নয খনষেজশ খেষয়ষে। আর দয বযখি তার 

স্ত্রীষক স্পশজ করষব, তার দস স্পশজ দ্বারা তার অযু নি হষব না, এমনখক যখেও 

তার স্পশজ করার কার্খে কামভাবসহ হষয় থাষক; তষব যখন এ স্পষশজর কারষণ 

মযী (বীষযজর মষতা পাতলা পাখন) অথবা মনী (বীযজ) দবর হষয় যায়, তখন মনী 

(বীযজ) হষল দগাসল করা আবশযক হষয় যাষব এবং ‘মযী’ হষল দযৌনাি দধৌত 

করার সাষথ সাষথ অযু করা আবশযক হষব। 

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 
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ভাখবর সাষথ মুসাফাহ (করমেজন) করার খবধান 

প্রে: স্বামীর ভাইষের র্নয তাষের ভাইষয়র বউ তথা ভাখবর সাষথ স্বাভাখবক 

পখরষবষশ মুসাফাহ (করমেজন) করা ববধ হষব খক, আর এো সাধারণত হষয় 

থাষক খপতামাতা ও ভাই-দবাষনর উপখস্থখতষত ঈে বা অনুরূপ দকাষনা অনুষ্ঠানষক 

উপলক্ষ কষর?  

উত্তর: স্বামীর ভাই অথবা তার িািা অথবা মামা অথবা তার িািার দেষলষের 

র্নয তাষের ভাইষয়র বউ (ভাখব) অথবা তাষের মামী বা িািীসহ সকল 

অপখরখিত মখহলার সাষথ মুসাফাহ করা ববধ নয়। কারণ, ভাই তার ভাখবর র্নয 

মাহরাম নন, অনুরূপভাষব িািা তার ভাখতর্া বউষয়র র্নয মাহরাম নন, 

অনুরূপভাষব মামা তার ভাখগনা বউষয়র র্নয মাহরাম নন, অনুরূপভাষব িািার 

দেষলরা তাষের িািাষতা ভাইষয়র বউষয়র র্নয মাহরাম নয়। আর তাষের সাষথ 

করমেজন ববধ না হওয়ার কারণ হষলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর 

বাণী, খতখন বষলন: 
َصافُِح النَِساءَ »

ُ
 .«إِِِّن اَل أ

“আখম নারীষের সাষথ মুসাফাহা (করমেজন) কখর না।”36  

আর আষয়শা রাখেয়াল্লাহ ‘আনহা বষলন: 
ْت يَُد رسول اهّلله صىل اهلل عليه » ،َما َمسَّ ٍة َقطُّ

َ
 .«بِاللََْكَمِ  إالَّ  ُيبَايُِعُهنَّ َما ََكَن  وسلم يََد اْمَرأ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর হাত কখনও দকাষনা নারীর হাত 

স্পশজ কষর খন, খতখন শুধু কথা বলার মাধযষমই তাষেরষক ‘বায়‘আত’ 

করাষতন।”37  

                                                           
36 ইবনু মার্াহ, হােীস নং- ২৮৭৪, আহমাে, মুসনাে, হােীস নং- ২৭০০৮ 
37 সহীহ বুখারী ও মুসখলম।  
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তাোড়া অপখরখিত নারীষের সাষথ মুসাফাহ করাো কখনও কখনও তাষের প্রখত 

েৃখি দেওয়ার মষতা বা আরও প্রকেভাষব তাষের সাষথ খফতনা সৃখির কারণ 

খহষসষব ভূখমকা পালন কষর। তষব তারা যখে দবান, ফুফু, খপতার স্ত্রী (সৎ মা), 

পুত্রবধুর মষতা মাহরাম দকউ হন, তাহষল তাষের সাষথ মুসাফাহা করাো 

দোষের নয়। আর সখঠক ফষতায়া দেওয়ার তাওফীক োষনর মাখলক হষলন 

আল্লাহ তা‘আলা। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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মাহরাম নন এমন নারীষের সাষথ মুসাফাহ (করমেজন) করার খবধান 

প্রে: দকাষনা দকাষনা পুরুে দকাষনা দকাষনা খনকোত্মীয় নারীর সাষথ মুসাফাহ 

করষত বাধয হয়, অথি তারা ঐ পুরুে বযখির মাহরাম দকউ নন, বরং আত্মীয় 

ও প্রখতষবশী হওয়ার সুবাষে এরূপ কষর থাষক; সুতরাং এর খবধান কী হষব? এ 

এক্ষষত্র পেজা করার উষেষশয নারী যখে তার হাষতর উপর কাপষড়র েুকরা রাষখ 

তাহষল তা যষথি হষব খক? 

উত্তর: পুরুে কতৃজক অপখরখিত বা মাহরাম নন এমন নারীর সাষথ মুসাফাহা 

করা ববধ নয়, যখেও মুসাফাহা করার সময় দস নারীর হাষতর উপর কাপষড়র 

েুকরা রাখা হউক না দকন। 
حممد و لَع آهل و صحبه و سلم .و صىل اهلل لَع نيينا   

(আল্লাহ সালাত ও সালাম দপ্ররণ করুন আমাষের নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 

আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর ওপর এবং তাুঁর পখরবার-পখরর্ন ও সকল সাহাবীর 

ওপর)। 

স্থায়ী ফষতায়া দবাডজ 
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অপখরখিত বা পরনারীর সাষথ দকৌশষল আড়াল কষর মুসাফাহ করার খবধান 

প্রে: যথাযথ েলীল ও প্রমাণসহ র্ানষত িাই দয, আমার র্নয অপখরখিত বা 

পরনারীর সাষথ মুসাফাহা (করমেজন) করা ববধ হষব খকনা, যখন আখম তার 

হাষতর ওপর দকাষনা খকেু দরষখ আড়াল কখর? আর এ দক্ষষত্র কম বয়স্কা 

নারীর খবধাষনর মষতা-ই খক দবখশ বয়স্কা নারীর খবধান হষব?  

উত্তর: দকাষনা পুরুে মানুষের র্নয এমন অপখরখিত নারীর সাষথ মুসাফাহা করা 

ববধ হষব না, দয নারী তার মাহরাম দকউ নন, িাই দস মুসাফাহা বা করমেজন 

সরাসখর হউক অথবা দকৌশষল দকাষনা খকেু দ্বারা আড়াল করার মাধযষমই 

হউক। কারণ, এো খফতনা বা খবপযজষয়র অনযতম কারণ, আর আল্লাহ তা‘আলা 

বষলন: 
َشةۡ ََكَنَۡف ۡۡۥإينَّهُۡۡلِزيَن  ۡٱَرُبواَْۡوََلَۡتقۡ ﴿ َۡوَسا ۡۡحي  [٣٨]االرساء:  ﴾٣٢َۡءَۡسيييَل 

“দতামরা বযখভিাষরর ধাষর কাষেও দযষয়া না, খনঃসষন্দষহ এ হষচ্ছ একখে অশ্লীল 

কার্ এবং খনকৃি পথ”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩২]  

আর এ আয়াতখে খনষেজশ কষর দয, এমন প্রষতযকখে খর্খনস আমাষের র্নয 

পখরহার করা আবশযক, যা দযনা বযখভিার পযজন্ত দপৌঁখেষয় দেয়, িাই তা 

দযৌনাষির বযখভিার হউক (আর এো সবষিষয় বড় দযনা), অথবা অনয দকাষনা 

পযজাষয়র বযখভিার হউক। আর দকাষনা সষন্দহ দনই দয, পুরুে কতৃজক অপখরখিত 

নারীর হাত স্পশজ করার বযাপারখে দযৌনতাষক উষস্ক দেয়, আর এ প্রসষি অষনক 

হােীস বখণজত আষে, যাষত ঐ বযখির বযাপাষর কখঠনভাষব হুমখক রষয়ষে, দয 

বযখি এমন নারীর সাষথ মুসাফাহা কষর, দয নারী তার মাহরাম নন, আর এ 

বযাপাষর যুবতী ও বৃদ্ধার মাষে দকাষনা পাথজকয দনই। কারণ, দযমন বলা হষয় 

থাষক: (প্রষতযক পখতত বস্তুরই সংগ্রহকারী রষয়ষে)। তাোড়া বৃদ্ধা দথষক 

যুবতীর সীমাষরখা বা পখরিষয়র খবেয়খে আষপখক্ষক, তাষত উপলখির খবেয়খে 
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খবখভন্ন রকষমর হষয় থাষক। দকননা একর্ন মষন কষর দয, এ দতা বৃদ্ধা। 

আবার অনযর্ন মষন কষর দয, এ দতা যুবতী। 

শাইখ মুহাম্মাে ইবন সাষলহ আল-‘উসাইমীন 
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বৃদ্ধা নারীর সাষথ মুসাফাহা (করমেজন) করার খবধান 

প্রে: অপখরখিত নারীর সাষথ মুসাফাহা (করমেজন) করার খবধান কী, যখন দস 

বৃদ্ধা হয়? অনুরূপভাষব আষরকখে প্রে হষলা যখন দস তার (বৃদ্ধার) হাষতর 

উপষর কাপড় বা অনুরূপ দকাষনা পেজা রাষখ, তখন তার খবধান কী হষব?  

উত্তর: মাহরাম নন এমন অপখরখিত নারীষের সাষথ মুসাফাহা (করমেজন) করা 

সাধারণভাষব অনবধ, িাই তারা যুবতী হউক অথবা বৃদ্ধা হউক, িাই 

মুসাফাহাকারী বযখি যুবক হউক, অথবা হউক অখত বৃদ্ধ। দকননা এর মষধয 

উভয় গ্রুষপর প্রষতযষকর পক্ষ দথষকই খফতনার আশঙ্কা রষয়ষে। আর রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম দথষক সহীহভাষব বখণজত আষে, খতখন বষলন: 
َصافُِح النَِساءَ »

ُ
 .«إِِِّن اَل أ

“আখম নারীষের সাষথ মুসাফাহা (করমেজন) কখর না।”38  

আর আষয়শা রাখেয়াল্লাহ ‘আনহা বষলন: 
«، ٍة َقطُّ

َ
ْت يَُد رسول اهّلله صىل اهلل عليه وسلم يََد اْمَرأ  «بِاللََْكَمِ  إالَّ  ُيبَايُِعُهنَّ َما ََكَن  َما َمسَّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর হাত কখনও দকাষনা নারীর হাত 

স্পশজ কষরখন; খতখন শুধু কথা বলার মাধযষমই তাষেরষক ‘বায়‘আত’ 

করাষতন।”39
 

আর দকাষনা প্রখতবন্ধকতা বা আড়াল করার মাধযষম অথবা আড়াল না কষর 

মুসাফাহা করার মাধযষম দকাষনা পাথজকয দনই; বরং উভষয়র খবধান একই। 

কারণ, েলীলগুষলা সাধারণ ও খনঃশতজভাষব বখণজত, তাোড়া খফতনার খেষক খনষয় 

যায় এমন সব পথ বন্ধ করার খনখমষত্তই এ ধরষনর আড়াল করার মাধযষম 

                                                           
38 ইবনু মার্াহ, হােীস নং- ২৮৭৪; আহমাে, মুসনাে, হােীস নং- ২৭০০৮ 
39 সহীহ বুখারী ও মুসখলম। 
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মুসাফাহা করার দকাষনা অনুষমােন দনই। আর তাওফীক োষনর মাখলক দতা 

আল্লাহই। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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মাহরাম নন এমন আত্মীয়স্বর্ন ও অনযানযষের সাষথ মুসাফাহা করা এবং 

তাষেরষক িুম্বন করার খবধান 

প্রে: আখম আমার পখরবার-পখরর্ন ও আত্মীয়স্বর্ন দথষক খবখচ্ছন্ন হওয়ার পর 

কখনও েয় মাস পর, আবার কখনও পূণজ এক বের পর তাষের সাষথ সক্ষাৎ 

কখর। আর যখনই আখম বাখড়ষত দপৌঁোই, তখন মখহলারা (ষোে ও বড়) 

আমাষক অভযথজনা র্ানায় এবং তারা আমাষক এমনভাষব িুম্বন কষর দয, আখম 

তাষত লজ্জাষবাধ কখর, আর বাস্তব কথা বলষত খক এ প্রথাখে আমাষের মাষে 

বযাপকভাষব েখড়ষয় আষে এবং আমার বংষশর দলাকর্ন এোষক খকেুই মষন 

কষর না। কারণ, তাষের ধারণা মষত এো হারাম খকেু নয়; খকন্তু আখম ইসলামী 

খশক্ষা অর্জন কষরখে আল-হামেুখলল্লাহ; এ বযাপাষর আখম একো খকংকতজবযখবমুঢ় 

ও খদ্বধাগ্রস্ত অবস্থার মষধয আখে। আমার প্রে হষলা কীভাষব আখম নারীষের 

িুম্বন করার খবেয়খে সংষশাধন বা প্রখতকার করষত সক্ষম হব? তষব দর্ষন 

রাখা েরকার দয, আখম যখে তাষের সাষথ মুসাফাহা (করমেজন) কখর, তাহষল 

তারা আমার প্রখত ভীেণভাষব কু্ষি হন এবং বষলন: দস আমাষেরষক সম্মান বা 

েদ্ধা কষর না, আমাষেরষক অপেন্দ কষর এবং আমাষেরষক ভাষলাবাষস না 

(ভাষলাবাসা বলষত বযখিগত পযজাষয় গষড় উঠা সম্পকজ। যুবক ও যুবতীর মাষে 

গষড় উঠা সম্পষকজর ভাষলাবাসা নয়) ইতযাখে ইতযাখে, আর এমতাবস্থায় আখম 

যখন তাষেরষক িুম্বন করব, তখন খক আখম গুনাষহর কাষর্ র্খড়ষয় যাব না? 

দর্ষন রাখা েরকার দয, এ প্রখতকুল মন্দ অবস্থার বযাপাষর আমার দকাষনা 

খনয়ন্ত্রণও দনই?       

উত্তর: একর্ন মুসখলম বযখির র্নয তার স্ত্রী ও মাহরাম োড়া অনয কারও সাষথ 

মুসাফাহা করা বা কাউষক িুম্বন করা ববধ নয়; বরং এগুষলা হারাম কাষর্র 
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অন্তভুজি এবং খফতনার অনযতম কারণ ও অশ্লীলতার বখহঃপ্রকাশ, আর নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাম দথষক েলীল সাবযস্ত আষে। খতখন বষলন: 
َصافُِح النَِساءَ »

ُ
 .«إِِِّن اَل أ

“আখম নারীষের সাষথ মুসাফাহা (করমেজন) কখর না।”40  

আর আষয়শা রাখেয়াল্লাহ ‘আনহা বষলন: 
ْت يَُد رسول اهّلله صىل » ٍة َقطُّ َما َمسَّ

َ
  ُيبَايُِعُهنَّ إنََّما ََكَن  ،ِحنْيَ اْْلَيَْعة اهلل عليه وسلم يََد اْمَرأ

 .«بِاللََْكَمِ 
“বায়‘আত গ্রহষণর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর হাত 

কখনও দকাষনা নারীর হাত স্পশজ কষর খন। খতখন শুধু কথা বলার মাধযষমই 

তাষেরষক ‘বায়‘আত’ করাষতন।”41  

আর মাহরাম নন এমন নারীষের সাষথ মুসাফাহা করা ও তাষেরষক িুম্বন করা 

খুবই খনকৃি কার্, হউক তারা িািাষতা দবান অথবা মামাষতা দবান, অথবা 

প্রখতষবশীষের দকউ অথবা দয দকাষনা সম্প্রোষয়র দকউ- মুসখলমগষণর ইর্মা 

বা সবজসম্মত খসদ্ধাষন্তর খভখত্তষতই এসব হারাম এবং খনখেদ্ধ দঘাখেত অশ্লীল 

কাষর্ র্খড়ষয় যাওয়ার অনযতম মাধযম। সুতরাং মুসখলম বযখির আবশযকীয় 

কতজবয হষলা এ বযাপষর সতকজ হওয়া এবং এ অভযাষস অভযস্ত মখহলা 

আত্মীয়স্বর্ন ও অনযানয সকল নারীষক অনুষরাধ কষর বুোষনা দয, এো হারাম 

কার্, যখেও মানুে তাষত অভযস্ত হষয় দগষে, আর দকাষনা মুসখলম পুরুে ও 

নারীর র্নয এো করা ববধ নয়, যখেও তাষের আত্মীয়স্বর্ন অথবা তাষের 

এলাকার অখধবাসীগণ তাষত অভযস্ত হষয় দগষে; বরং তাষের র্নয ওয়াখর্ব 

                                                           
40 ইবনু মার্াহ, হােীস নং- ২৮৭৪; আহমাে, মুসনাে, হােীস নং- ২৭০০৮ 
41 সহীহ বুখারী ও মুসখলম।  
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হষলা এোষক প্রতযাখযান করা এবং সমার্ষক এর দথষক সাবধান ও সতকজ 

করা, আর মুসাফাহ ও িুম্বন না কষর দমৌখখকভাষব সালাম দেওয়াোই যষথি। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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মাহরাম নন এমন নারীষের সাষথ বসার খবধান 

প্রে: আখম বতজমাষন খরয়াে শহষর বাস কখর এবং দসখাষন আমার 

খনকোত্মীয়রাও অবস্থান কষরন, আমার এবং তাষের মষধয আত্মীয়তার খেক 

দথষক খুবই ঘখনষ্ঠ সম্পকজ, তাষের মাষে আষেন আমার খালাষতা দবান, িািীসব 

ও িািাষতা দবাষনরা, আর যখনই আখম তাষের সাষথ সাক্ষাৎ করষত যাই, তখন 

আখম তাষেরষক সালাম র্ানাই এবং িুম্বন কখর, আর তারাও আমার সাষথ 

দখালাষমলাভাষব বষস, অথি আখম এ প্রথায় অস্বখস্ত দবাধ কখর; আপনাষের 

জ্ঞাতাষথজ বলখে দয, এ প্রথা েখক্ষণাষঞ্চষলর অখধকাংশ দর্লায় বযাপকভাষব 

প্রিখলত। সুতরাং এ প্রথার বযাপাষর আপনাষের বিবয কী এবং আখম কী 

করব? অনুগ্রহ কষর আমাষক এ বযাপাষর অবখহত করষবন। আল্লাহ 

আপনাষেরষক উত্তম পুরষ্কার োন করুন।    

উত্তর: এ প্রথাখে অতযন্ত খারাপ একখে প্রথা বা রীখতনীখত, যা পখবত্র শরী‘য়ত 

খবষরাধী। আর আপনার র্নয তাষেরষক িুম্বন করা এবং তাষের সাষথ মুসাফাহা 

(করমেজন) করা ববধ নয়। কারণ, আপনার িািীগণ, িািাষতা দবান, মামাষতা 

দবান, খালাষতা দবান প্রমুখ আপনার র্নয ‘মাহরাম’ নন। সুতরাং তাষের র্নয 

আবশযক হষলা আপনার দথষক পেজা করা এবং আপনার উষেষশয তাষের 

দসৌন্দযজ প্রকাশ না করা। দকননা আল্লাহ তা‘আলা বষলন: 
﴿ُۡ َل 

َ
َۡسأ َٰ ِۡإَوَذا َۡم ۡعۡ ُموُهنَّ ۡمينَۡوَرا ۡاۡفَس  ۡلُوُهنَّ ۡ ءي َجاب  ط ۡۡليُكمۡ َذ ۡۡحي

َ
يُكمۡ أ وب

ۡليُقلُ يهينَّ َۡۡهُر وب
 ﴾َوقُلُ

 [٩٣]االحزاب: 

“দতামরা তার পত্নীষের কাে দথষক খকেু িাইষল পেজার আড়াল দথষক িাইষব। 

এ খবধান দতামাষের ও তাষের হৃেষয়র র্নয দবখশ পখবত্র”। [সূরা আল-

আহযাব, আয়াত: ৫৩]  
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আর এ আয়াতখে বযাপক অথজষবাধক, যার খবধান আষলমগষণর খবশুদ্ধ মষত নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর সম্মাখনত স্ত্রীগণ ও তাুঁরা খভন্ন অনয সকল 

(মাহরাম নন এমন) নারীষের র্নয সামানভাষব প্রষযার্য, আর দয বযখি বষল 

দয, এ আয়াষতর খবধান শুধু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর সম্মাখনত 

স্ত্রীগষণর র্নয খবষশেভাষব প্রষযার্য, তার কথা বাখতল অগ্রহণষযাগয, যার দকাষনা 

গ্রহণষযাগয খভখত্ত ও েখলল দনই। আর আল্লাহ তা‘আলা সূরা আন-নূষর বষলন: 
وۡ َوََلُۡيبۡ ﴿

َ
ۡأ يهينَّ ُُعوََل ِۡلي

ۡإيَلَّ يَنۡزيينََتُهنَّ َۡءابَا ۡۡدي
َ
ۡأ يهينَّ يهينََّۡءابَا ۡۡوۡ ئ  [٣٣]انلور:  ﴾.....ءيُۡبُعوََل

“আর তারা দযন তাষের স্বামী, খপতা, শ্বশুর....োড়া কাষরা কাষে তাষের দসৌন্দযজ 

প্রকাশ না কষর”। [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১] 

আর পেজার এ আয়াষতর খবধান দথষক যাষেরষক অবযাহখত দেওয়া হষয়ষে, 

আপখন দতা তাষের অন্তভুজি দকউ নন; বরং আপনার িািী, িািাষতা দবান, 

মামাষতা দবান, খালাষতা দবান প্রমুষখর মাষে আপখন হষলন সমূ্পণজ এক 

অপখরখিত পর পুরুে, অথজাৎ আপখন তাষের মাহরাম দকউ নন, এমতাবস্থায় 

আপনার আবশযকীয় কতজবয হষলা আমরা যা আষলািনা করলাম, তা তাষেরষক 

র্াখনষয় দেওয়া এবং তাষের খনকে এ ফষতায়া পাঠ কষর শুনাষনা, যাষত তারা 

আপনাষক ক্ষমা কষর বা অখভষযাগ দথষক মুখি দেয় এবং এ বযাপাষর 

শরী‘আষতর খবধান সম্পষকজ র্ানষত পাষর। আর দকাষনা প্রকার িুম্বন অথবা 

মুসাফাহা োড়া তাষেরষক সালাম দেওয়াোই আপনার র্নয যষথি, যার কারণখে 

আমরা আয়াত দথষক উষল্লখ কষরখে। 

তাোড়া দকাষনা এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর সাষথ 

মুসাফাহা করষত িাইষল খতখন বষলন: 
َصافُِح النَِساءَ »

ُ
 .«إِِِّن اَل أ
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“আখম নারীষের সাষথ মুসাফাহা (করমেজন) কখর না।”42  

আর আষয়শা রাখেয়াল্লাহ ‘আনহা বষলন: 
«، ٍة َقطُّ

َ
ْت يَُد رسول اهّلله صىل اهلل عليه وسلم يََد اْمَرأ  .«بِاللََْكَمِ  إالَّ  ُيبَايُِعُهنَّ َما ََكَن  َما َمسَّ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখহ ওয়াসাল্লাষমর হাত কখনও দকাষনা নারীর হাত 

স্পশজ কষর খন। খতখন শুধু কথা বলার মাধযষমই তাষেরষক ‘বায়‘আত’ 

করাষতন।”43  

আর সহীহ মুসখলষম আষয়শা রাখেয়াল্লাহ ‘আনহা দথষক ইফষকর কাখহনী প্রসষি 

বখণজত আষে, খতখন বষলন:  
 «مخَّرُت وجيه وَكن قد رآِّن قبل احلجاب  صوت صفوان بن املعطل، ملا سمعت »

“যখন আখম সাফওয়ান ইবন মু‘য়াত্তাষলর কে শুনষত দপলাম, তখন আখম 

আমার দিহারা দেষক দফললাম, আর দস আমাষক পেজার আয়াত নাখযল হওয়ার 

পূষবজ দেষখখেল”।  

সুতরাং এো প্রমাণ কষর দয, পেজার আয়াত নাখযল হওয়ার পর নারীগণ তাষের 

দিহারা দেষক রাখষতন। আল্লাহ মুসখলম সমাষর্র অবস্থার সংস্কার ও সংষশাধন 

কষর খেন এবং তাষেরষক েীষনর সখঠক বুে োন করুন। আর তাওফীক োষনর 

মাখলক দতা আল্লাহই। 

শাইখ আবেুল ‘আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 

  

                                                           
42 ইবনু মার্াহ, হােীস নং- ২৮৭৪; আহমাে, মুসনাে, হােীস নং- ২৭০০৮ 
43 সহীহ বুখারী ও মুসখলম।  
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পুরুে বযখি কতৃজক তার কনযাষক িুম্বন করা ববধ 

প্রে: পুরুে বযখি কতৃজক তার কনযাষক িুম্বন করা ববধ খকনা, যখন দস বড় হষয় 

যায় এবং তার বয়স প্রাপ্তবয়ষস্কর পযজাষয় উপনীত হয়, িাই দস খববাখহতা হউক 

অথবা অখববাখহতা, িাই দস িুম্বন হউক তার গাষল বা মুষখ বা অনুরূপ দকাষনা 

স্থাষন, আর যখন দমষয় তার খপতার ঐসব স্থাষন িুম্বন কষর, তখন তার খবধানই 

বা কী হষব?   

উত্তর: পুরুে বযখি কতৃজক খবনা কামুক েৃখিষত তার বয়স্ক কনযা বা কম বয়ষসর 

কনযাষক িুম্বন করাষত দকাষনা অসুখবধা দনই, তষব শতজ হষলা দমষয় বড় হষল 

িুম্বন হষত হষব তার গাষলর মষধয। দকননা আবূ বকর খসেীক রাখেয়াল্লাহু 

‘আনহু দথষক সাবযস্ত আষে দয, খতখন তাুঁর কনযা আষয়শা রাখেয়াল্লাহু ‘আনহাষক 

তাুঁর গাষল িুম্বন খেষয়ষেন। 

আর মুষখর উপর িুম্বন করার খবেয়খে কখনও কখনও র্াখতগত কামভাবষক 

উখস্কষয় দেওয়ার সভাবাবনা রাষখ, যার ফষল তা বর্জন করাোই দবখশ উত্তম এবং 

অখধক সাবধানতা। আর অনুরূপভাষব দমষয়র র্নযও তার খপতার নাষক বা 

মাথায় খবনা কামুক েৃখিষত িুম্বন করা ববধ। আর খফতনা খনমূজল করার উষেশয 

এবং অশ্লীলতার সকল পথ বন্ধ করার র্নয কামভাবসহ এ ধরষনর িুম্বন 

করাো সকষলর র্নযই হারাম বষল গণয হষব। 

শাইখ আবেুল আযীয ইবন আবখেল্লাহ ইবন বায 
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