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অশেললযা প্রবােী বাঙালল আবুল কাশেম। বহু বছর ধশর সকারান, হালদে, ইেলাশমর ইলিহাে িথা ইেলাম লনশয 
োনুপুঙ্খ গশবষণালব্ধ অেংেয িথয-উপাত্তেমৃদ্ধ লনবন্ধ ইংশরলিশি রচনা কশর আন্তিজালিকভাশব পলরলচলি সপশযশছন। েুশের 
কথা এই সে, লিলন কশযক বছর হশলা বাংলা িাইলপং আযত্ত কশর লনশয বাংলায চাললশয োশেন িাাঁর লনরলে ইেলাম-
গশবষণা। িাাঁর রচনাগুশলা ধমজকারীশি প্রকাশের অনুমলি লদশয লিলন আমাশদর কৃিজ্ঞিাভািন হশযশছন। 

 

(েিকজিা: নরনারীর সেৌনাচার লনশয এই প্রবন্ধ। স্বাভালবকভাশবই কামেম্পলকজি নানালবধ িামজ বযবহার করশি হশযশছ 
প্রবশন্ধ। লকছু লকছু সেশে বযবহৃি ভাষার মশধযও িাই অোলীনিার গন্ধ পাওযা সেশি পাশর। কাম েম্পশকজ োশদর শুলচবাই 
আশছ, এই প্রবন্ধ পাশঠ আহি হশি পাশরন িারা। এই সেনীর পাঠকশদর িাই প্রবন্ধলি পাঠ করা সথশক লবরি থাকশি 
অনুশরাধ করা োশে। পূবজ েিকজিা েশেও েলদ সকউ এলি পাঠ কশর আহি সবাধ কশরন, সেিশনয সকানভাশবই সলেকশক 
দাযী করা চলশব না।) 
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ভূলেকা 
ইেলামী েমাশি কাম বা সেৌনিা লবষযলি এশকবাশরই অপ্রকােয। োধারণ মুেললম েমাশি সেক্স েব্দলি কদালচৎ উচ্চালরি 
বা আশলালচি হশয থাশক। হশলও হয সগাপশন, ভশয ভশয। (দদব দুলবজপাশক সকান েমেযা সদো লদশল লকংবা কাশফরশদর 
সদশে নারীেশভাশগর িশনয গমন করা ছাড়া অনয েমশয সেৌনলবষযক আলাপ আশলাচনা ইেলামী েমাশি লনলষদ্ধই বলা 
োয)। ইেলাম ভান কশর, সেন পুরুষ বা নারীর সদশহ সেৌনাঙ্গ বলশি সকাশনালকছুর অলস্তে সনই। একিন মুেললম রমণীশক 
িার মাথা হশি পা পেজন্ত সেশক রােশি হয আিীবন, িার “আওরাশক” সে এভাশবই আবরণ লদশয রো কশর। ইেলামী 
পলরভাষায আওরা বলশি নারীর সেই অঙ্গশক সবাঝায, ো সদেশল পুরুষ কাশমাশত্তলিি হশয পশড় এবং ো নারীর িশনয 
লজ্জাস্বরূপ। অথজাৎ সেকু্সযাল অগজান বা সেৌনাঙ্গ হশে নারীশদশহর একলি লজ্জািনক অংে! ‘িার েমস্ত সদহলিই একলি 
লজ্জািনক বস্তু’ - এই অনুভূলি লনিযই নারীশদর িশনয েম্মাশনর লবষয নয। 

পুরুশষর িশনযও লেশেমলি চরম অবমাননাকর। কারণ এশি এই প্রমাণ হয সে, পুরুষিালি রাস্তায লবচরণরি সবওযালরে 
ষাাঁশড়র সচশয সবেী লকছু নয, োমশন সমশয সদেশলই িার উপর ঝাাঁলপশয পশড় অপলরেীম সেৌনেুধা লমলিশয সনযার িশনয 
েবজেণ মুলেশয আশছ সে। এশকবাশরই অথজহীন বাশি একলি ধারণা। এই কাশফরশদর সদশে েুশগর পর েুগ বাে করলছ 
আলম, নানা বশণজর নানা বশযশের লাে লাে সমশয অশহারাে প্রকাশেয ঘুশর সবড়াশে এোশন। িাশদর কারও সবেভুষা 
োলীন, কারও সবেভুষা প্রচললি ভাষায োশক বশল চরম ‘সেলক্স’; লকন্তু কেনও সদলেলন সে, সকাশনা পুরুষ কামিালড়ি হশয 
এমনলক চরম সেলক্স সমশযলির উপর ঝাাঁলপশয পড়শলা এবং পােলবক েুধা লমলিশয লনল।  

সেৌনিা েম্পশকজ ইেলাশমর ধারণা মুলিঃ সবদুঈন আরব কালচাশরর উপর প্রলিলষ্ঠি। আধুলনক েভয েমাশির মানদশে এই 
কালচার এশকবাশরই সেশকশল, ববজর আর অেভয বলশলও কম বলা হয। সকন ইেলামী েমাশি সেক্স েব্দলি চরম সনাংরা 
েব্দ বশল লবশবলচি হয, সকনই বা এ েম্পলকজি আশলাচনা সেোশন এশকবাশরই লনলষদ্ধ -এই লবষযলি আমাশক দারুণভাশব 
সকৌিূহলী কশর সিাশল। ইেলাশমর সমৌললক ধমজীয রচনাগুললশি সেৌনিা েম্পশকজ লললেি সকাশনা লবলধলবধান আশছ লক না, 
িা েুাঁশি সবর করশি প্রবৃত্ত হই আলম। আিেজ হশয লেয করলাম, িফলের, হালদে, েলরযা, লফক্হ্ এইেব লবলভন্ন ইেলামী 
লবষশযর উপর িন িন রচনা আশছ, অথচ সেশক্সর উপর সেিুকু িথয আশছ িা অিীব োমানয। েুিরাং এ েম্পশকজ কলম 
চালনা করশি আমাশক ভাো ভাো েূশের ওপর লনভজর করশি হশলা। আরও একলি বড় ধরশনর োরপ্রাইি অশপো 

করলছল আমার িশনয। আলম লবস্মশযর োশথ আলবষ্কার করলাম - কামচচজার লনশষধাজ্ঞালি পুরুষশদর ওপর সমাশিও কােজকরী 
নয ইেলাশম! আপািঃ লনশষধ বশল ো প্রিীযমান হয, িা সনহাশযিই সলাকশদোশনা মাে! 

ইেলামী আইনেমূশহ অগলণি লছদ্র রশযশছ। এি লছদ্র আশছ সে, ইশে করশল সে সকাশনা মুেলমান পুরুষ, িা সে লববালহি 

বা অলববালহি ো-ই সহাক না সকন, আইশনর কানাগললর েুশোগ লনশয অপলরলমি সেৌনেশভাগ করশি পাশর। িাশক ো 
করশি হশব, িা হশলা সেলালি ভালভাশব রি করা। না সিশন সেলশি সগশল েমূহ লবপশদর েভাবনা। সেৌনলমলশনর িশনয 
ইেলাশম এি গুি উপায, না-বলা এিেব আইনকানুন আশছ সে সমাল্লারা কেনও সে েম্পশকজ মুে েুলশব না। 
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পাঠক, েীিকাশল গরম সলশপর উষ্ণিা কশিাই না আরামদাযক - িাই না? সেক্সপীযাশরর েশনি, রবীন্দ্রনাশথর সপ্রশমর 
গান, অিন্তার গুহালচে লকংবা প্রাচীন গ্রীশের ভাস্কেজ - েবজেুশগর েংসৃ্কলিশপ্রমী মানবেন্তাশনর মশন েশন্তাশষর িন্ম সদয। 
লকন্তু আপলন লক সভশব সদশেশছন সে, লকছু লবরল উপাদান আশছ োর মাশঝ মানুষ িার োরীলরক ও মানলেক িৃলি এক 
োশথ েুশি পায? সেৌনিা। হযাাঁ, সেৌনিা হশে সেই লবরল উপাদানগুললর মশধয েবশচশয েলিোলী উপাদান ো মানবিালির 

(লবশেষ কশর পুরুষ প্রিালির) িাললকা েলি (ড্রাইলভং সফােজ) লহশেশব পলরগলণি হশয আেশছ েুগ েুগ ধশর। এই 
েলিোলী উপাদানলিশক সকান েমাি কীভাশব হযান্ডল কশর, িার ওপশরই সেই েমাশির প্রাগ্রেরিা লকংবা পলরপক্কিার 
পলরচয লনভজর কশর। 

 

এই লনলরশে ইেলাম কীভাশব সেৌনিাশক হযান্ডল কশরশছ, িার পেজাশলাচনা করা োক এবার। ইেলাম মানব-প্রিালির 
সেৌনাচারশক স্ত্রীিালির মেজাদার োশথ গুললশয সফশলশছ। অথচ মানুশষর স্বাভালবক সেৌন লিযাকলাপ আর নারীর মেজাদা 
েমূ্পণজ আলাদা দু’লি লবষয। পৃলথবীশি প্রচললি আর েব ধমজ - োমালিক লেশেমগুললর োশথ িুলনা করশল সদো োয সে, 
ইেলাম সেক্স এবং সেকু্সযাল লপউলরলির উপর অলিমাোয গুরুে আশরাপ কশর, অথচ এর মাশঝ এি সবেী স্বলবশরালধিা 
রশযশছ, ো সদশে মশন হয নরনারীর স্বাভালবক সেৌনাচার েম্পশকজ ইেলাম বড় সবেী স্পেজকাির, বড় সবেী উৎকলিি। 
সেৌনিা েম্পশকজ ইেলাশমর কপিিা, লিমুেী ও পেপািদুষ্ট নীলি এবং উদ্ভি ও অশেৌলিক লবলধলনশষশধর স্বরূপ উশন্মাচন 
করাই বেমান প্রবশন্ধর মুল উশেেয। সেই োশথ এিাও সচাশে আঙুল লদশয সদোশনা সে, সেৌথ েম্মলির লভলত্তশি নরনারীর 
সেৌনিৃলি সমিাশনার প্রাকৃলিক অলধকাশরর ওপর লকছু অনযায ও অশেৌলিক বাধালনশষধ আশরাপ কশর মানুশষর ওপর 
অপলরেীম লনেজািন চালাশনার লবধান সদযা হশযশছ ইেলাশম। নরনারীর সেৌন েম্পকজ মানবিীবশনর পরম গুরুেপূণজ লবষয। 
ধরাপৃশষ্ঠ িীবকুশলর লবকাে সেৌনপ্রলিযারই অবধালরি ফেল। এলি ছাড়া ডারউইশনর লববিজন বহু আশগই বন্ধ হশয 
সেশিা। পাঠক, আেুন এবার আমরা ইেলালম সেৌনিার ওপর আশলাচনা শুরু কলর। 
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রঙ্গরস ও কােমকললর জন্য কুোরী সর্বমেষ্ঠ 
ইেলাম মশন কশর- কুমারীে স্ত্রীিালির সেষ্ঠ ভূষণ। লবশযর আশগ কুমারীে সোযাশনার েমিুলয আর সকাশনা পাপ নাই এই 
লবশ্বব্রহ্মাশে! ইেলালম েমাশি েশথষ্ট োবাললকা সমশযরাও প্রাক-বববালহক সেশক্সর কথা লচন্তা করশি পাশর না (পুরুষশদর 
সেশে অবেয স্বিন্ত্র লনযম। পরবিজীশি আমরা সদোব - লবশযর আশগই একিন মুেলমান পুরুষ িীিদােী অথবা 
েুদ্ধবলিনীশদর োশথ েশথে সেৌনলবহার করশি পাশর। িশব মুি নারীশদর োশথ লববাহ-বলহভূজি সেক্স েমু্পণজ রূশপ 
লনলষদ্ধ)। 

 

পাঠক মশন রােশবন, লববাহ-বলহভুজি সেৌনিীড়া ইেলাশম একলি গলহজি অপরাধ বশল গণয, অপরাধীশক এর িশনয গুরুির 
োলস্ত সভাগ করশি হয। অপরাধী অলববালহি/অলববালহিা হশল োলস্ত এক েি সদাররা বা সবোঘাি। অপরাধী লববালহি 
(লববালহিা) হশল িার োলস্ত পাথর লনশেশপ মৃিুযদে। এই লবধান পলবে “হদুদ” আইন নাশম পলরলচি; এর অথজ - অপরাধ 
কশর সফলশল এই ববজর আইশনর হাি এড়াশনার সকান উপায সনই। একবার রায হশয সগশল এশক রদ করার েমিা 

কারও সনই, সে সকান ভাশব িা কােজকর করশিই হশব। ইেলালম েমা আর েলহষু্ণিার কী অপূবজ নমুনা ! আমার বিবয েলদ 
কারও লনকি অলিলরি লবশিষমুলক প্রিীযমান হয, িশব িাশক একলি লবষয স্মরণ করশি বলল। ইেলাশমর লবধান অনুোযী 
অননুশমালদি সেৌনলমলন নরহিযার সচশযও বড় অপরাধ। কারণ - হিযাকারী ‘লকযাে’ (বদলা) বা ‘লদযা’র (রিপণ) লবলনমশয 
অপরাধ সথশক েমা সপশি পাশর। লকন্তু সেৌন অপরাশধর সেশে এরূপ সকাশনা েমার েুশোগ সনই! ভালবাো েুন করার 
সচশযও িঘনয অপরাধ ইেলাশম (লবশেষ কশর সমশযশদর সেশে)! কশিা বড় ঘৃণয ও অদূরদেজী আইন, ভাবা োয! আমাশদর 
সেৌন অঙ্গগুললর ‘প্রকৃি মাললক’ সক? আমরা? না পাঠক, এগুললর প্রকৃি মাললক আমরা নই, এর প্রকৃি মাললক ইেলাম। 
লবশ্বাে করুন আর না-ই করুন, পৃলথবীশি লবচরণকারী প্রলিলি মুেলমান নরনারীর সেৌনপ্রিযশঙ্গর মাললক ইেলাম। 

 

এর েবলকছুর, এমন লক এর চারপাশে সে িুোলিিুে সেৌনশকে গিায, িারও একশমবালিিীযম মাললক ইেলাম! লনশচর 
হালদেলি পড়ুন। পলবে েলহহ হালদে। সমশযশদর সেৌনাশঙ্গ উদ্গি সলামরালেশক কীভাশব োমলাশি হশব িার লনশদজেনামা।  

 

দীঘজ ভ্রমণ সেশষ স্বামী রাশে ঘশর লফরশল স্ত্রী িার সেৌনশকে উত্তমরূশপ সেভ কশর রােশব। 

েলহ সবাোলরঃ ভললউম-৭, বুক নং-৬২, হালদে নং-১৭৩: িালবর লবন আবু্দল্লাহ হশি বলণজিঃ 

নবী বশলশছন - “েলদ িুলম রালেশি (শিামার েহশর) প্রশবে কর (দীঘজ ভ্রমন সেশষ), োশথ োশথ গৃশহ প্রশবে কশরা 
না সে পেজযন্ত না প্রবােী বযলির স্ত্রী িার সেৌনশকে সেভ কশর এবং আলুলালযি কুন্তলা িারশকেগুললশক ভালভাশব 
লবনযস্ত কশর।” আল্লাহর রেুল আরও বশলন- “সহ িাশবর, েন্তান লাশভর সচষ্টা কশরা, েন্তান লাশভর সচষ্টা কশরা"। 
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লফিরার (েৎকাি) পাাঁচলি অনুেীলনঃ ১. েৎনা করা, ২. সেৌনশকে সেভ করা, ৩. নে কািা, ৪. সগাাঁফশক সছাি কশর সছশি 
রাো, ৫. বগশলর সলাম পলরস্কার করা। 

েলহ সবাোলরঃ ভললউম-৭, বুক নং-৭২, হালদে নং-৭৭৭: আবু হুরাইরা হশি বলনজি: 

আল্লাহর রােুল বশলশছন- “লফিরার পাাঁচলি লনদেজনঃ- েৎনা করা, সেৌনশকে সেভ করা, নে কািা এবং সগাাঁফ সছাি 
কশর সছশি রাো”। 

 

এেন সকউ হযশিা ভাবশি পাশরন, নরনারীর ঊরুিশযর মাঝোশন কী আশছ, িার প্রলি আল্লাহর এি ইন্টাশরে সকন? িার 
সিা িরুলর বহুি কাি থাকার কথা! েলদ মশন কশর থাশকন সে আল্লাহ আপনাশক সেৌনাঙ্গ লদশযশছ আপনার ইশেমশিা 
সেগুলল বযবহার করার িশনয, িা’হশল সে লচন্তা বাদ লদন। আপনার একান্ত লনিস্ব একান্ত সগাপন অঙ্গলি কীভাশব বযবহার 
করশবন, িা লনধজারশণর ভার আপনার উপর সনই। িন্ম সথশক মৃিুয পেজন্ত, বেেব সথশক বৃদ্ধ বযে পেজন্ত, গৃশহর লনভৃি 
কির সথশক েুলবোল মরুপ্রান্তরপেজন্ত - েবজে িা লনধজারণ করশব িথাকলথি আল্লাহর আইন নামক একশেি েলরযা আইন। 

 

লবশবকহীন, লনষু্ঠর, ঘৃণয, লনষ্প্রাণ কিগুশলা লবধান! এ প্রেশঙ্গ েঙ্গিভাশবই প্রশ্ন এশে োয - েলরযা েলদ আল্লাহর আইনই হয, 

িশব সকন িা মানুষ ছাড়া অনয িীবিন্তুর সেৌনাঙ্গশক লনযন্ত্রণ কশর না? সকন গরু,ছাগল, সঘাড়া, শুশযার, বাঘ, লেংহ, পােী, 
োপ, কেপ - এক কথায েমস্ত প্রাণীকুল - েশভাগ লকংবা প্রিনশনর িশনয ইশেমশিা রলিলিযা করশি পাশর? সদো 
োশে, এশেশে পশুশদর েিিুকু স্বাধীনিা আশছ, আল্লাহর সেষ্ঠ েৃলষ্ট মানুশষর িিিুকু সনই! ভাবুন একবার! আমার প্রাইশভি 
পািজলি আমার একান্ত লনিস্ব, অথচ আমার এই সমৌললক অলধকারলিও ইেলাম কুলেগি কশর লনশযশছ। ইেলাশমর এই চরম 
ববজরিার অন্তলনজলহি উশেেয একিাই - সকৌমােজ রোর অিুহাশি প্রাণীর েহিাি এবং প্রাকৃলিক কাম প্রবণিা ও িজ্জলনি 
িৃলি সথশক লবশেষভাশব সমশয প্রিালিশক সিার কশর বলিি রাো। সেভাশবই সহাক, একিন মুেলমান নারীশক িার 
কুমারীে বিায রােশিই হশব। লববাহবলহভূজি সকাশনা অদনেলালমক উপাশয একিন মুেলমান নারী সেৌনিৃলি সমিাশব িা 
কেনও হশি পাশর না। এিশনয েলদ িাশক হিযা করশি হয - িাও লভ আো। 

 

অেিশোনী কুমারীর প্রলি ইেলাশমর এই অবশেেন সকন? কাশফরশদর সদশে আোর পর এ লনশয লবস্তর সভশবলছ আলম। 

 

পাপীিাপীশদর এই সদশে বারবলনিা, সবেযারা েেিে ঘুশর সবড়াশে। পরস্পর েম্মলিশি সেৌনলমলন এ সদশে সকাশনা 
অপরাধ না, েলদও সিার কশর কাউশক ধষজণ একলি লেলরযাে অপরাধ লহশেশব লবশবলচি হয। এিশনয এমনলক োবজ্জীবনও 
হশয সেশি পাশর। পোন্তশর ইেলালম পযারাডাইিগুললশি লবপরীিললঙ্গলবলেষ্ট দু’িন নরনারীর (লকংবা েম ললঙ্গলবলেষ্ট) মশধয 
সেৌনেম্পকজ পুশরাপুলর হারাম - িা সে পরস্পশরর েম্মলিিশমই সহাক লকংবা একিশনর অেম্মলিিশমই সহাক। েবশচশয 

ইম্পিজযান্ট ো, িা এই সে একিন মুেললম নারীর লববাহ-বলহভুজি সেৌনেম্পকজ এশকবাশরই লনলষদ্ধ। মুেললম সদেগুলল হশি 
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সে েমস্ত মুেলমান পািাশিয বাে করশি আশে, িারা এশদশের নরনারীর স্বেি ও অবাধ সমলাশমো সদশে িাই লবভ্রালন্তশি 
পশড় োয। িারা এশদশের িীবনশবাধ িথা মূলযশবাধ েলঠকভাশব বুঝশি পাশর না। িারা সদশে, সমশযরা লবশযর আশগই 
অবাশধ সছশল বনু্ধশদর োশথ সেৌনলমলন ঘিাশে। িারা ভাশব, এশদশে েব সমশযই গলণকা, েস্তা পণয। একলি সছশল ও 

একলি সমশযর মশধয সে সেক্সবলহভুজি েহি স্বাভালবক েম্পকজ গশড় উঠশি পাশর, িারা িা ভাবশি পাশর না। ফশল চারপাশে 
লবচরণরি কাশফর সমশযশদর োশথ স্বাভালবক ও প্রশফেনাল েম্পকজ গশড় িুলশি েশকাচ সবাধ কশর িারা। লবশয করার 
উপেুি লহশেশব সে-সমশযলি একিন োাঁলি মুেলমাশনর মন-মানশে ভাশে, সে এক অেিশোনী কুমালর। এইেব কাশফর 
সমশযশদর োশথ এক রালের সেল চলশি পাশর, িাই বশল লবশয? বনব চ বনব চ। ইেলাশমর লবধান অনুোশর - একিন 
অলববালহি সমশয িার প্রিনন েন্ত্রলিশক অবেযই িালাচালব লদশয রােশব। চালবর মাললক একমাে স্বামী, আর সকউ নয। 

আল্লাহ ও ধশমজর নাশম সমশযশদরশক সেৌনেুে বলিি রাোর সকন এই প্রাণান্তকর প্রশচষ্টা, িা লনশয অশনক সভশবলছ আলম। 

 

অবশেশষ মুেললম েমাশি েবশচশয োাঁলি এবং অশথনলিক বশল পলরলচি েলহ বুোলর ও েলহ মুেললম েরীশফর লকছু অমূলয 
হালদে হস্তগি হয আমার। এগুলল পশড় বুঝশি পারলাম, সকন আল্লাহপাক লবশযর আগ পেজন্ত মুেলমান সমশযলির 
সোনীপ্রশদে অেি রােশি এি আগ্রহী। পাঠক, আেুন, হালদে কযলির উপর একিু সচাে বুললশয লনই: 

েলহ বুোলর: ভললউম-৭, বুক নং-৬২, হালদে নং-১৬ িাশবর লবন আবু্দল্লাহ হশি বলণজি: 

আমরা একবার নবীর োশথ একলি ‘গািওযা’ (লবধমজীশদর লবরুশদ্ধ অলভোনশক গািওযা বলা হয) হশি লফরলছলাম। 
আলম আমার উিলিশক েুব দ্রুি চালনা করশি চাইলাম। এলি লছল অিযন্ত অলে একলি উি।েুিরাং আমার সপছন 
হশি একিন আশরাহী এশে িার হস্তলিি বেজা িারা সোাঁচা মারশিই আমার উিলি এি দ্রুি ছুিশি শুরু করশলা সে 
মশন হশব এর সচশয দ্রুিগামী উি আর সনই। সদে! আশরাহীলি লছশলন স্বযং নবী। লিলন বলশলন- ‘এি িাড়া 
কীশের সিামার’? আলম বললাম-আলম নুিন লবশয কশরলছ। লিলন বলশলন- ‘সিামার বউ কুমালর না সমট্রন (লবধবা 
অথবা িালাকপ্রািা)’? আলম বললাম- সে একিন সমট্রন। লিলন বলশলন- ‘কলচ সমশয লবশয করশল না সকন? িাহশল 
িুলম িার োশথ সেলশি পারশি এবং সে সিামার োশথ সেলশি পারি।’ েেন আমরা (মদীনায) প্রশবে করশি 
োলে, নবী বলশলন- ‘অশপো কশরা সেন িুলম রালেশবলা (মদীনায) প্রশবে করশি পার। িলহশল মলহলা িার 
অলবনযস্ত চুল আাঁচলড়শয সনযার অবকাে পাশব এবং সে নারীর স্বামী অশনকলদন অনুপলিি লছল সে িার সেৌনশকে 
সেভ করার অবকাে পাশব।’ 

...  

েলহ বুোলর: ভললউম-৩, বুক নং-৩৮, হালদে নং-৫০৪: িাশবর লবন আবু্দল্লাহ হশি বলণজি: 

আলম নবীর োশথ এক অলভোন সথশক লফরলছলাম। আমার েওযালর উিলি লছল মন্থর গলিেম্পন্ন এবং েবার 
সপছশন। [... েেন আমরা মদীনার েমীপবিজী হলাম, আলম (দ্রুি) আমার (বাড়ীর) পথ ধরলাম।নবী বলশলন- ‘িুলম 
সকাথায োে’? আলম বললাম- ‘আলম একিন লবধবাশক লবশয কশরলছ।’ লিলন বলশলন- ‘িুলম কুমালর লবশয করশল না 
সকন? িাহশল সিামরা এশক অপশরর োশথ রঙ্গরে করশি পারশি।’ 
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... 

েলহ মুেললম: বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৫৪৯: িালবর লবন আবু্দল্লাহ (রাঃ) হশি বলণজি: 

আল্লাহর রেুল (দঃ) আমাশক বলশলন- ‘িুলম লক লবশয কশরশছা’? আলম বললাম- হযা। লিলন বলশলন- ‘সে লক 
কুমালর না পুবজ-লববালহিা (লবধবা বা িালাকপ্রািা)’? আলম বললাম- পুবজ-লববালহিা। িেন লিলন বলশলন- ‘কুমালরর 
োশথ মিা করার স্বাদ সথশক বলিি রইশল সকন’? শু’বা বশলন- এই ঘিনার কথা আলম আমর লবন লদনাশরর কাশছ 
উশল্লে করশল আমর বশললছশলন- আলমও িাশবশরর মুশে বণজনালি শুশনলছ। (আল্লাহর রেুল) িাশক বশলশছন- িুলম 
একিন বাললকা লবশয করশল না সকন? িা’হশল িুলমও িার োশথ সেলশি পারশি, সেও সিামার োশথ সেলশি 
পারি। 

 

পূশবজাি হালদে লিনলি ভালভাশব পাঠ করুন, পাঠক। কী মশন হয আপনার? সকউ একিন দযা পরবে হশয লবধবা লবশয 
করশলা, সমাহম্মশদর (দঃ) সপ্রেলিপেন অনুোযী িার অবিািা কী দাড়াশলা িা’হশল? িার লবধানশক অনুেরণ কশর সকউ 
েলদ অলি অল্পবশযেী সমশযশক লবশয করার িশনয সেশপ উশঠ, িাশক েুব একিা সদাষ সদযা োয লক? সেৌন-লনেজািনকারী 
লহশেশব গণয করাও মুেলকল, কারণ সে আল্লাহর রেুশলর (দঃ) লনশদজে পালন কশরশছ মাে। স্বযং রেুশলর (দঃ) সহশরশম 
এরূপ একিন কুমারী লছল। লিলন লনিযই বুঝশি সপশরলছশলন সে, কম বশযেী কুমারীর োশথ েহবাশে মিাই আলাদা। 
বাললকা লেশুশদর োশথ েহবাশে আল্লাহপাশকরও লনিযই েম্মলি রশযশছ। সকারাশন আশছ- আল্লাহ িার লবশ্বােী বািাশদর 
মশনারঞ্জশনর িশনয অেিশোনী কুমারীশদর অেয ভাোর প্রস্তুি কশর সরশেশছন। প্রমাণ স্বরূপ সকারানপাশকর সগািাকশযক 
আযাি এোশন উদৃ্ধলি সদযা সগল। সমশযশদর কুমারীশের প্রলি আল্লাহপাশকর কিিুকু সমাহ, এ সথশক সমািামুলি িার একলি 
লচে পাওযা োশব। 

েুরা দুোন (৪৪), ৫১-৫৪: “লনিযই সোদাভীরুরা লনরাপদ িাশন থাকশব, উদযানরালি ও লনঝজলরণীেমুশহ। িারা 
বযবহার করশব পািলা ও লকংোবেলচি সরেমী বস্ত্র, পরস্পর মুশোমুেী হশয বেশব। এরূপই হশব এবং িাশদর 
িশনয রশযশছ আযিশলাচনা স্ত্রীগণ”। 

… 

েুরা আর-রহমান (৫৫), ৫৪-৫৮: “িারা সেথায সরেশমর আবরণলবলেষ্ট লবছানায সহলান লদশয বেশব। উভয 
িান্নাশির ফল ঝুলশব িাশদর োমশন। অিএব সিামাশদর পালনকিজার সকান অবদানশক অস্বীকার করশব? িথায 
থাকশব আযিশলাচনা রমণীগণ, সকাশনা মানব ও লিন পূশবজ িাশদরশক বযবহার কশর নাই।….প্রবাল ও পদ্মরাগ 
েদৃে রমনীগণ”। 

… 

৭০-৭৪: “সেোশন থাকশব েচ্চলরো েুিরী রমণীগণ। অিএব সিামাশদর পালনকিজার সকান অবদানশক অস্বীকার 
করশব? িাবুশি উপশবেকারী হুরগণ।….সকান মানব ও লিন পুশবজ িাশদরশক স্পেজ কশরলন”। 
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… 

েুরা ওযালক্কযা (৫৬), ৩৫-৩৮: “আলম িান্নাশির রমণীলদগশক লবশেষরূশপ েৃলষ্ট কশরলছ। অিঃপর িাশদরশক কশরলছ 
লচরকুমারী। কালমনী, েমবযস্কা। ডানলদশকর সলাকশদর িশনয”।  

… 

েুরা আন্-নাবা (৭৮), ৩১-৩৪: “পরশহিগারশদর িশনয রশযশছ োফলয, উদযান, আঙু্গরবীলথ। েমবযস্কা, 
ইলন্দ্রযিৃলিকারী িরুণী এবং পুণজ পানপাে”। 

(সকারানুল কলরমঃ মাওলানা মলহউলেন োাঁন কিৃজক অনুলদি) 

 

ওপশরর আযািগুলল পড়শল সবাঝা োয, সকন অল্পবযস্কা কুমারী লবশয করা উত্তম। কারণ আল্লাহপাক অল্পবশযেী কুমারী 
সমশয পছি কশরন, িাই লিলন িার লপ্রয বািাশদর মশনারঞ্জশনর িশনয সবশহেশি িার অশেল েরাবরাহ লনলিি কশরশছন। 

 

এিশনযই সবাধ হয পারশেযর দােজলনক কলব উমর বেযাম সগশযলছশলন: 

“স্বগজপুশরর হশমজ নালক 

সদদার হুলর বেি কশর, 

সেথায সদে অশেল েুরার 

উলমজমুের ঝণজা ঝশর।” 

 

আল্লাহর পাক কালাশমও লঠক অনুরূপ লববরণই রশযশছ। 
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এক রালত্রর খেল 
কথায আশছ - লাে কথা েরচ কশর একলি লবশয হয। লবশযশি শুধু সে লাশো কথা আর েুদীঘজ েময লাশগ, িা-ই নয, 

সদনশমাহশরর সবাঝািাও কম ভারী নয। এিেব ঝাশমলা এড়াশি অশনকশক িাই ‘কুইক সেশক্সর’ েরণ লনশি সদো োয। 
পৃলথবীর প্রাচীনিম এই সপোলিশি রমণীর অভাব সকাশনাকাশল লছল না। এক রালের অলিলথশদর আনি লদশি িারা এক 
পাশয োড়া। আধুলনক েমাি বযবিায এই সেশক্সর নাম “এক রালের সেল"- ওযান নাইি েযান্ড। লবশ্বাে করুন আর না-ই 
করুন, এই েহি উপাযলির েমিূলয লবধান পলবে ইেলাশমও আশছ!  

 

এক রালের সেলার ইেলালম পালরভালষক নাম ‘মু’িা’ - মু’িা মযাশরি। এই লবশযর লনযমানুোযী - একিন পুরুষ সকাশনা 
সমশযর োশথ েংলেি েমশযর িশনয লবশযর চুলি কশর অনাযাশে িার োশথ েহবাে করশি পাশর। েলদও েুন্নী েমাশি এই 
ধরশনর লবশয লনলষদ্ধ করা হশযশছ, লেযাশদর মাশঝ এেনও িা চালু আশছ। মু’িা লবশযর মাধযশম েশন্ধশবলায একলি সমশযশক 
লবশয কশর েকালশবলায লকক আউি করা েুবই েভব। িালাক-ফালাশকর সকাশনা ঝাশমলা নাই। মু’িা লবশয এক োশথ 

ঘুমাশনার একলি চুলি মাে - এর সবলে লকছু নয। উশল্লে করা প্রশযািন সে, এক োশথ চার িশনর সবেী বউ রাো েলদও 
েরীযশি লনলষদ্ধ, িশব মু’িা বা সিশম্পারারী লবশযর সেশে এই লবলধ প্রশোিয নয। সকাশনা লবশেষ েমশয একিন মুেলমান 
কিিন অিাযী বউ রােশি পারশব, িার লনলদজষ্ট সকান েংেযা নাই। মু’িা লবশযর সকান িাইম লললমি নাই। েুিরাং সদো 
োশে সে বিজমান েমশযর িনলপ্রয ‘এক রালের সেল’ প্রথালি পুশরাপুলর ইেলামেম্মি। মু’িা লবশযর মাধযশম একিন 
মুেলমান ইশে করশল সে সকাশনা েংেযক নারীর োশথ লদনরাি েঙ্গমেুে উপশভাগ করশি পাশর। কলথি আশছ সে, নবীর 
(দঃ) সদৌলহে হেরি হাোশনর (রাঃ) ববধ স্ত্রীশদর অলিলরি লিন ে’িন সেৌনেলঙ্গনী লছল (ইেলামী পলরভাষায অিাযী স্ত্রী)। 
এলদক লবশবচনা করশল হেরি হাোনশক সে েুশগর 'ইেলামী সেবয' আেযা সদযা সেশি পাশর। আমার বণজনায আপনার 
েশিহ হশে? িাহশল নীশচর েলহ হালদেলি লেয করুন, সদেুন এক রালের সেশলর িশনয েলঙ্গনী বা উপপত্নী সোগাড় করার 
ইেলালম লনযম কী? 

েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩২৫৩:  

রালব লবন ছাবরা হশি বলণজি হশযশছ সে মক্কা লবিশযর েময িার লপিা রােুলুল্লাহর (দঃ) োশথ এক েুশদ্ধ েরীক 
হয। ‘আমরা সেোশন পশনর লদন অবিান কলর। আল্লাহর রেুল (দঃ) আমালদগশক অিাযী লবশযর অনুমলি সদন। 

েুিরাং আলম আমার সগাশেরই এক সলাশকর োশথ (শমশয েুিশি) সবলরশয পলড়। আমার েঙ্গীর সচশয আলম সদেশি 
েুির লছলাম, পোন্তশর সে সদেশি লছল প্রায কদাকার। আমাশদর উভশযরই পরশন লছল একলি কশর উত্তরীয। 
আমার উত্তরীযলি লছল এশকবাশরই িীণজ, আমার েঙ্গীরলি লছল আনশকারা নুিন।... েহশরর একপ্রাশন্ত একলি সমশয 

দৃলষ্টশগাচর হশলা আমাশদর। অল্পবশযেী চমৎকার একলি সমশয, লঠক সেন মরাল গ্রীবা চিপশি এক মাদী উি। 
আমরা বললাম, আমাশদর মশধয একিন সিামার োশথ অিাযী লবশযর চুলিশি আবদ্ধ হশি চাই। িা লক েভব? সে 
বলল, সদনশমাহর বাবদ সিামরা আমাশক কী লদশি পার? আমরা উভশযই িার োমশন আমাশদর স্বস্ব উত্তরীয সমশল 
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ধরলাম। সে আমাশদর উভশযর উপর দৃলষ্ট বুললশয লনল। আমার েঙ্গীও সমশযলির উপর দৃলষ্ট বুললশয লনল এবং 
বলশলা, ওর উত্তরীয লছশড় সগশছ, পোন্তশর আমার উত্তরীযলি এশকবাশর নুিন। সমশযলি অবেয বলশলা, এই 
উত্তরীযলি (পুরািনলি) গ্রহণ করায েলি নাই। কথালি সে দু’লিনবার বলশলা। েুিরাং আলম িার োশথ অিাযী 
লবশয েম্পন্ন কশর সফললাম এবং সে পেজন্ত আল্লাহর রেুল প্রথালি লনলষদ্ধ সঘাষণা না কশরন, সে পেজন্ত এই েম্পকজ 
আলম লছন্ন কলরলন। 

 

মু’িা’র োলব্দক অথজ উপশভাগ (লডকেনারী অব ইেলাম- লি.লপ.হাফে, পৃঃ-৪২৪) প্রাশযালগক অথজ - লকছু অশথজর লবলনমশয 
লনলদজষ্ট লকছু েমশযর িশনয অিাযী লববাহ। এই ধরশণর লবশয ইরাশন লেযাশদর মাশঝ এেনও প্রচললি আশছ (মযালকম’ে 
পারলেযা, ভললউম-২, পৃঃ-৫৯১), িশব েুন্নীরা এই ধরশণর লবশযশক অদবধ বশল থাশক। আওিাে নামক িাশন নবী এই 
ধরশনর লবশয করশি অনুমলি লদশযলছশলন, ো নালক মুেললম েম্প্রদাশযর বনলিক মেজাদার উপর লনঃেশিশহ এক গুরুির 
আঘাি লহশেশব লবশবলচি হশয আেশছ। েুন্নীশদর দাবী - পরবিজীশি োযবার নামক িাশন প্রথালি বালিল কশর সদন নবী। 
(শমেকাি, বুক নং ১২, চযাপ্টার ৪)। 
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খ ৌন্ লর্কৃলি / অন্ধ-খোহগ্রস্তিা 
ধরুন, রাস্তায আপলন একলি সমশয সদেশলন। অপরূপ েুিরী, পূণজ সেৌবনবিী। সমশযলিশক সদশে আপলন দারুণভাশব 
কাশমাশত্তলিি হশয পড়শলন। কী করশবন আপলন? এই অবিায ইেলামী েমাধান- চিপি ঘশর লফশর লগশয স্ত্রীর োশথ েঙ্গম 
করুন। বিজমান েুশগ রাস্তাঘাি-অলফে আদালি েবজে পশনজাগ্রালফ িথা কাশমাশত্তিক লিলনশের ছড়াছলড়। মযাগালিশনর 
সোভন মলাশি নগ্ন নারীমুলিজ সদশে কিবার সে আপনাশক ঘশর সদৌড়াশি হয, সক িাশন ? এ প্রেশঙ্গ সে হালদেলি আশছ িার 
লববরণ: 

েলহ মুেললম, বুক নং-৮, হালদে নং-৩২৪০: িালবর হশি বলণজি: 

আল্লাহর রােুল (দঃ) একবার একিন স্ত্রীশলাক সদেশি সপশলন। েুিরাং লিলন িাড়ািালড় িার স্ত্রী িযনশবর লনকি 
সগশলন এবং িার োশথ েঙ্গশম লমললি হশলন। িযনব িেন একলি চামড়া িযান করলছশলন। েঙ্গম সেশষ রােুল 
োহাবীশদর লনকি লফশর লগশয বলশলন- োোৎ েযিান সমশযর রূপ ধশর আমার কাশছ আেল। েুিরাং সিামরা 
সকউ েলদ এরূপ সমশযর মুশোমুেী হও, িৎেনাৎ লনশির স্ত্রীর লনকি চশল োশব। এভাশবই সকবল অন্তশরর কু-
বােনার লনবৃলত্ত েভব। 

  



13 

www.dhormockery.net       or      www.dhormockery.com 

ফরজ খ াসল 
েলদ সকাশনা বযলি সেৌন লবষযক লচন্তার প্রশকাশপ অিযালধক কাশমাশত্তলিি হশয পশড়, িাশক ফরি সগােল কশর পাক-পলবে 
হশি হশব (শেৌনেঙ্গশমর পর বাধযিামুলকভাশব েবজাঙ্গ সধৌি করার ইেলামী নাম ফরি সগােল)। একবার ভাবুন, এই লনযম 
অনুেরণ করশি হশল লদশন কিবার আপনাশক ঘশর সদৌড়াশি হশব এবং স্ত্রীর সেৌনাঙ্গর োশথ আপনার েৎনা করা 
প্রিঙ্গলিশক লমলাশি হশব? সেৌনলমলশনর পর কীভাশব লনিশক পাকপলবে করশি হয, সে েম্পশকজ একলি হালদে:  

েলহ মুেললম, বুক নং-৩, হালদে নং-০৬৮৪: আবু মুো হশি বলণজিঃ 

এক দল মুহালির এবং এক দল আনোশরর মশধয একবার মিলবশরাধ সদো সদয। (মিলবশরাশধর কারণ লছল এই 
সে) িদনক আনোর বশললছল- সগােল ফরি হশব সকবলমাে িেনই েলদ (শেৌন েঙ্গশমর ফশল) বীেজ সবলরশয 
আশে। লকন্তু মুহলিরগণ বশলন সে সমশযশলাশকর োশথ েঙ্গশম লমললি হশলই সগােল ফরি হশয োয (বীেজপাি 
ঘিুক আর নাই ঘিুক, িাশি লকছু এশে োয না)। আবু মুো বলশলন- লঠক আশছ, আলম সিামাশদরশক এ লবষশয 
েলঠক লনযম বাৎশল সদব। লিলন (আবু মুো) বশলনঃ আলম সেোন সথশক উশঠ আশযোর লনকি সগলাম এবং িার 
োশথ োোশির অনুমলি প্রাথজণা করলাম। অনুমলি লমলল এবং আলম িাশক প্রশ্ন করলামঃ উমু্মল সমাশমনীন,আলম 
আপনাশক এমন একলি লবষশয প্রশ্ন করশি চাই ো বলশি আমারই লজ্জা লাগশছ। লিলন বলশলন, সে কথা িুলম 
সিামার িন্মদােী মাশক লিশজ্ঞে করশি লজ্জা সপশি না, আমাশকও িুলম িা লিশজ্ঞে করশি পার। আলম সিামার 
মাশযর মশিাই। এ কথার পর আলম িাশক বললাম- একিন পুরুশষর উপর সগােল ফরি হয কেন?উত্তশর লিলন 
বলশলন- িুলম লঠক িাযগাযই এশেছ। রেুলুল্লাহ (দঃ) বশলশছন- সকান বযলি েলদ (স্ত্রীশলাশকর) চারলি প্রিযশঙ্গর 
উপর েওযার হয এবং েৎনা করা অঙ্গগুলল পরস্পর স্পেজ কশর, িেনই সগােল করা ফরি হশয দাড়ায।  
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পরুুষলির চরে িৃলি হমলা লকন্তু সলঙ্গন্ীর হমলা ন্া 

(লকিংর্া লর্পরীি ঘিমলা – খেম়েলির অ বাজে হমলা, 
পরুুষলির হমলা ন্া) 

 

অেমাি সেৌনিৃলির সেশে ইেলামী েমাধান কী, লনশচর হালদে দু’লি হশি িার উত্তর পাওযা সেশি পাশর। পাঠক, হালদে 
দু’লি পাঠ করুন এবং আপনার সবডরুশমও সকানলদন এরূপ েমেযার মুশোমুেী হশয থাকশল িার োশথ লমললশয লনন।  

েলহ মুেললম, বুক নং-৩, হালদে নং-০৬৭৭: উশবই ইবশন ক্কাব হশি বলণজিঃ 

আলম একিন সলাক েম্পশকজ রােুলুল্লাহর (দঃ) কাশছ লিশজ্ঞে কলর। সলাকলি স্ত্রীর চরম িৃলির আশগই উশঠ 
পড়শিা। এ কথা শুশন লিলন (নবী) বলশলন- িার উলচৎ স্ত্রীর (সেৌনাঙ্গ হশি লনঃেৃি) েরণ ধুশয সফলা,অিঃপর 
অিু কশর সনযা ও নামাি পড়া।  

... 

েলহ মুেললম, বুক নং-৩, হালদে নং-০৬৮০: 

িালযদ লবন োললদ বশলশছন সে লিলন উেমান ইবশন আফফানশক (রাঃ) লিশজ্ঞে কশরলছশলনঃ একিন সলাক স্ত্রীর 
োশথ েঙ্গশম লমললি হশলা, লকন্তু স্ত্রী চরম িৃলি পেজযন্ত সপৌছুশি পারল না। এ েম্পশকজ আপনার অলভমি কী? 

উেমান বলশলন- নামাশির িশনয সে সেভাশব অিু কশর এশেশেও িার িাই করা উলচৎ, এবং লনশির সেৌনাঙ্গলিও 
ধুশয সফলা উলচৎ। উেমান আরও বশলন- আলম এ কথা রেুলুল্লাহর (দঃ) মুে সথশক শুশনলছ।  
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ন্ারীমেহ খভাম র জমন্য, লন্লিমে চাললম়ে  ান্ 
ইেলাশম সেৌনিা েব্দলির অথজ হশলা নারীশদহ সভাগ। সেৌনিা সে নর এবং নারী- এই উভয প্রিালির িশনযই চরম 
আনিদাযক একলি অলভজ্ঞিা হশি পাশর- সে ধারণা ইেলামী কামোশস্ত্র অনুপলিি। ইেলামী প্রথামশি পুরুষলিই এই 
সেলার একশমবালিিীযম সেশলাযাড়। সেলালি কীভাশব চলশব, িা লির করশব পুরুষলি, নারীর সকাশনা ভুলমকা সেোশন সনই। 

ইেলামী রলিলিযায নারীর েলিয অংেগ্রহশনর লনযম সনই। সে পুরুশষর রলিশেলার একিন লনলিয েহোেী মাে; 

পুরুষলিশক সেৌনিৃলি সদযার মামুলল েন্ত্র লবশেষ।  

 

ইেলামী আইনেমুশহর লভলত্ত বশল পলরলচি সকারাণ এবং হালদেোস্ত্র লনলবড়ভাশব অধযযন করার পর আমার অন্তিপশে িা-
ই মশন হশযশছ। ইেলামী অনুোেন অনুোযী - বদলহক/দিলবক আনিলাশভর এই প্রলিযা আর দেিা বালণলিযক অথবা 
বযবোলযক সলশনশদন-প্রলিযার মশিাই। একিন প্রািবযস্কা নারীরও লনশির পছিানুোযী বর লনবজাচশনর অলধকার সনই 
ইেলাশম, বর লনবজাচশন িাশক অলভভাবশকর পছশির ওপর লনভজর করশিই হশব। লববাহ লকংবা সেৌনেম্পলকজি সে সকাশনা 
কমজকাশে নারীর অলস্তে শুধুমাে একলি সেৌনিৃলি-প্রদাযী বস্তু লহশেশব লবশবলচি হয। নারী একলি সেবা প্রদানকারী সমলেন 
(োলভজে প্রভাইলডং অবশিক্ট); সেবার লবলনলমশয সে লকছু অথজমূলয পাশব। ইেলামী পলরভাষায এই লবলনময মুশলযর নাম 
সদনশমাহর, েংশেশপ সমাহরানা। লবশযর পূশবজ একিন মুেলমান পুরুষশক অবেযই একলি লনলদজষ্ট পলরমান অথজ প্রদাশন 
স্বীকৃলি জ্ঞাপন করশি হশব। এই অথজ সে িাৎেলনকভাশবও পলরশোধ করশি পাশর, লকংবা পরবিজীশি পলরশোধ করশব- 
এই প্রলিশ্রুলি লদশয বাকীশিও সেবা িয করশি পাশর।  

 

সমাহরানা প্রদাশনর চুলি ছাড়া সকাশনা লবশযই ইেলামী আইনানুোযী ববধ নয। সদনশমাহর আেশল সেৌনেশভাশগর িশনয 
একলি নারীশদশহর অলধকার লাভ করার লবলনময মূলয ছাড়া আর লকছু নয। সমাহরানার এই েংজ্ঞা আপনার কাশছ অমালিজি 
বশল মশন হশি পাশর; িশব েলরযা েম্পলকজি সে সকাশনা আইন বই ঘাাঁিশলই আমার বিশবযর েথাথজিার প্রমাণ সপশয োশবন 
আপলন। মশন রােশবন, েলরযা আইন মুেললম েমাশি অবেয প্রলিপালয; স্বযং আল্লাহপাক লনি হাশি মুেলমানশদর িশনয 
এই আইন বিলর কশর লদশযশছন। অে প্রবশন্ধর পলরলেশষ্ট উশল্ললেি ৮নং সরফাশরন্সলি ইেলামী েমাশি অিযন্ত প্রামাণয 
েলরযা গ্রন্থ লহশেশব লবশবলচি। আপনার িাৎেলণক লবশবচনার িশনয আলম সেোন সথশক একলিমাে সরফাশরন্স উশল্লে করলছ 
এেন (সরফাশরন্স-৮, পৃষ্ঠা-৫২৬)। 

স্ত্রীশদশহর একেে মাললকানা পুরুশষর, স্ত্রীশদহশক সে সেভাশব ইশে সভাগ করশি পাশর, প্রশযািন পড়শল প্রহারও 
করশি পাশর: 
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স্বামীর অলধকার: স্ত্রীর েরীর (মাথা হশি পাশযর পািা পেজযন্ত) ইশেমশিা সভাগ করার পুণজ অলধকার রশযশছ স্বামীর, 

িশব কথা থাশক সে এরূপ সভাগপ্রলিযায স্ত্রী সেন োরীলরকভাশব েলিগ্রস্ত না হয। স্ত্রীর পাযুপথ লদশয েঙ্গম করা 
েমু্পণজভাশব হারাম। ভ্রমনকাশল স্বামী ইশে করশল স্ত্রীশক োশথ বহন করশি পাশর।  

 

এবার আমরা ইেলামী আইশনর (ইেলালমক িুলরেপ্রুশডন্স) উপর আশরকলি প্রামাণয গ্রশন্থর লকছু অংে আশলাচনা করব। 

 

হানালফ আইশনর সিক্সি বই লহশেশব বৃলিে আমশল এলির বহুল বযবহার লছল ভারিবশষজ (সরফাশরন্স-১১); ইেলামী আইশনর 
বযেযায েলরযালবদগণ প্রাযেই এই বইশযর োহােয লনশয থাশকন। বইলির ৪৪ নং পৃষ্ঠায সলো আশছ:  

নারীশদশহর ‘সবািা’ (Booza) প্রদাশনর পর পুণজ সমাহরানা প্রদান করা আবলেযক। সবািা েশব্দর লযালিন প্রলিেব্দ 
Genetalia Arvum Mulierist. 

 

স্ত্রী কিৃজক পুণজ সদনশমাহর প্রাপযিার েিজ: সেৌনলমলশনর মাধযশম লববাহ পুণজাঙ্গকরণ অথবা স্বামীর মৃিুয। সকউ দে লদরহাম 
লকংবা িশদাধজ সকাশনা অশকর সদনশমাহশরর লবলনমশয লবশয করল। অিঃপর সে সেৌনলমলশনর মাধযশম লবশযশক পুণজাঙ্গ করল 
লকংবা মৃিুযবরণ করল। এই উভয সেশেই স্ত্রী পুণজ সমাহরানা পাওযার অলধকারী। কারণ প্রথম সেশে সদনশমাহশরর লবলনময 

লহশেশব স্ত্রী িার ‘সবািা’ বা স্ত্রী-অঙ্গ প্রদান করার েিজ প্রলিপালন কশরশছ, েুিরাং িার সদনশমাহর পাওযার অলধকার 
প্রলিলষ্ঠি হশযশছ। লিিীয সেশে স্বামীর মৃিুযশি লববাহ পুণজাঙ্গ হশয সগশছ বশল লবশবচয, েুিরাং লববাহ েংিান্ত েমুদয েিজালদ 
পালনশোগয। হযাাঁ পাঠক, ‘সবািা’র লযালিন প্রলিেব্দ Genetalia Arvum Mulierist। বাংলায স্ত্রীশোলন। উপশরর বাকয ক’লি 

হশি স্পষ্ট সবাঝা োয সে, ইেলামী লবশয মাশন সদনশমাহশরর লবলনমশয স্ত্রীশোলন লবলি করা। এশি েশিশহর লবিুমাে 
অবকাে আশছ লক? 

 

সেক্স বলশি এ রকমলিই সবাঝায ইেলাশম। সদনশমাহর প্রদান কশর স্ত্রী-অঙ্গ িয করা এবং িা সভাগ করা। সেৌনলমলশন 
স্ত্রী সেৌনেুে সপশলা লক না, ইেলামী লবশবচনায িা এশকবাশরই অবান্তর। নগদ অশথজ সমাহরানা প্রদান কশর (লকংবা 
পরবিজীশি পলরশোধ করার প্রলিশ্রুলি লদশয) লবশযর চুলির মাধযশম স্ত্রীশক ঘশর আনার পর পুরুষলির চরমিৃলিই মূল লবশবচয 
লবষয। েলদ সকউ মশন কশর থাশকন সে, আলম সবেী সবেী বললছ লকংবা প্রেঙ্গহীন বিবয রােলছ, িাশদর িশনয আইনলি 
আশরকিু লবেদভাশব লববৃি করা দরকার আশছ বশল মশন কলর। পাঠক, ‘পশিেন অব অবশিক্ট অব কন্ট্রাক্ট’- এই ললগাল 
িামজলির নাম শুশনশছন কেনও? লনিযই সোশননলন। এর বাংলা প্রলিেব্দ হশে ‘চুলিকৃি বস্তুর উপর অলধকার’ অথজাৎ লবশযর 

কন্ট্রাক্টও একলি চুলি এবং চুলিকৃি বস্তুলি আপনার স্ত্রী। 
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সদনশমাহর লদশয চুলিকৃি এই বস্তুলির উপর আপনার অলধকার প্রলিলষ্ঠি হশব কীভাশব, িা িাশনন? ইেলালম আইনানুোযী 
রলিলিযা বা উপশভাশগর মাধযশম এই অলধকার প্রলিলষ্ঠি হয। নারী িার সোলনলি স্বামীর কাশছ সডললভালর লদশল িশবই িার 
সমাহরানা পাওযার অলধকার লনলিি হয, নশচৎ নয! নীশচর আইনলি লেয করুন: 

‘োওলাি েলহ্’ বা েেযা-েংিান্ত উদাহরণ: একিন সলাক স্ত্রীর োশথ েেযায সগল। রলিলিযা করার পশথ িাশদর 
োমশন সকান আইনগি লকংবা প্রাকৃলিক বাধা সনই। এরপর স্বামী েলদ স্ত্রীশক িালাক সদয, সেশেশে পূণজ সমাহরানা 
পাওযার অলধকার রশযশছ স্ত্রীর। ইমাম োশফযীর মশি- এশেশে স্ত্রী ধােজকৃি সদনশমাহশরর অশধজশকর সবেী দাবী 
করশি পাশর না। কারণ রলিলিযা বযলিশরশক চুলিকৃি বস্তুর উপর স্বামীর অলধকার পূণজভাশব প্রলিলষ্ঠি হশযশছ, 

এমি বলা োশব না। স্ত্রীর সদহ উপশভাগ না করা পেজন্ত সদনশমাহর পাওযার অলধকার েুলনলিিভাশব প্রলিলষ্ঠি হয 
না। এ প্রেশঙ্গ আমাশদর ডািারশদর েুলি, সেশহিু স্ত্রী িার সদহ লনশবদন কশর এবং োধযমশিা েমুদয বাধা 
অপোলরি কশর িার িরশফর চুলি পলরপূণজরুশপ পালন কশরশছ; েুিরাং িার লবলনময মুলয পাওযার অলধকার 
লনলিিভাশব প্রলিলষ্ঠি হশয সগশছ; লঠক সেইভাশব সেভাশব িয-লবিশযর সেশে হশয থাশক। একিন লবশিিা 
একলি পণয লবলি কশর সিিার কাশছ সডললভালর লদল, এবং সিিাকিৃকজ পণযলি ভালভাশব োচাই কশর সনযার পশথ 
সকাশনা প্রলিবন্ধকিার েৃলষ্ট করল না, এবং সিিা অবশহলাবেিঃ পণযলি েলঠকভাশব োচাই করল না, এশেশে 
আইশনর দৃলষ্টশি সিিা পণযলি েথােথভাশব োচাই কশর লনশযশছ বশল গণয করা হশব, এবং সিিার উপর পশণযর 
মুলয পলরশোধ বাধযিামুলক। (শরফ-১১, পৃ-৪৫-৪৬)। 

 

পুরুশষর সেৌনিৃলি লবষযক এই আইলন পদ্ধলিগুশলার দৃলষ্টশি স্ত্রী-প্রিালিলির (সহাক সে বউ, সেৌনদােী লকংবা েুদ্ধ-বলিনী) 
ভূলমকা এশকবাশরই বনবজযলিক। সে একিন চাকরাণীর সচশয সবেী লকছু নয, োর একমাে কাি স্বামীশক সেৌনিৃলি সদযা। 
আপলন হযশিা বলশবন, এরকম হশিই পাশর না। ইেলাম লচরলদনই নারীিালিশক িার সোগয েম্মান লদশয আেশছ। 

 

সেই সোগয েম্মান কী এবং ইেলালম আইশন আপনার সেৌন-েহচরীলির ললগাল ষ্টযািাে কী - িার স্বরূপ আশরকিু ভালভাশব 
সিশন লনন।  

‘স্ত্রী সেলবকা, স্বামী সেবাগ্রহণকারী পাে’ (প্রাগুি পৃ-৪৭)।  

 

বববালহক েম্পলকজি লবষযালদশি স্বামী কিৃজক সেবা প্রদাশনর েিজ। ... স্বামী েলদ একিন স্বাধীন পুরুষ হয (েলদ িীিদাে না 
হয), িশব িার লনকি হশি সেবা (োলভজে) গ্রহণ করা স্ত্রীর িশনয অদবধ, কারণ িা পরস্পশরর লনধজালরি অবিাশনর 
বরশেলাফ, এই িশনয সে লবশযর অনযিম পূবজেিজ হশলা স্ত্রী সেলবকা (Servant) এবং স্বামী সেবাগ্রহণকারী পাে (Person 

served); লকন্তু েলদ এরূপ হয সে সদনশমাহর বাবদ প্রাপয অথজ পলরশোশধর লবলনমশয স্বামী স্ত্রীশক সেবা কশর, এর অথজ এই 
দাাঁড়ায সে, স্বামী সেবক এবং স্ত্রী সেবা গ্রহণকারী পাে: ো লবশযর সমৌললক েশিজর বরশেলাফ েুিরাং অদবধ; িশব েলদ স্বামী 
িদ্পলরবশিজ অপর সকাশনা স্বাধীন পুরুষ িারা উি সেবা প্রদান কশর, িশব িা ববধ বশল লবশবচয কারণ িা চুলির েশিজর 
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পলরপন্থী নয; এবং িীিদাে িারা প্রদত্ত সেবাও ববধ, কারণ িীিদাে কিৃজক িার স্ত্রীশক প্রদত্ত সেবা প্রকৃিপশে মলনশবর 
সেবা করার নামান্তর এবং মলনশবর েম্মলিিশমই সে এই সেবা প্রদান করশছ; এবং সমষ পালন িারা সেবা প্রদান গ্রহণীয, 

কারণ সমষ পালন এমন একলি োলভজে ো লচরিাযী প্রকৃলির, েুিরাং স্ত্রীর িশনয এই োলভজে প্রদান করা লবশযর েিজ লঙ্ঘন 
কশর না; কারণ সদনশমাহর পলরশোশধর িশনয স্বামী কিৃজক স্ত্রীশক সেবা করা লনলষদ্ধ, সেশহিু িা স্বামীর মেজাদার পলরপন্থী; 
লকন্তু সমষ পালন সকাশনা অেম্মানিনক সপো নয লবধায িা স্বামীর মেজাদার পলরপন্থী নয। এবার পলরস্কার হশযশছ সিা 
পাঠক? ইেলালম লবশযর মমজবাণী হৃদযঙ্গম হশযশছ আপনার? প্রকৃিপশে ইেলাশমর দৃলষ্টশি সেক্স হশে প্রভু-ভৃশিযর েম্পকজ 
মাে, এ এমন এক েম্পকজ, োর মাধযশম একিন পুরুষ সদনশমাহশরর লবলনমশয নারীশদহ িয কশর।  

 

এর পশরও েলদ সকউ আপলত্ত সিাশলন সে, উপশরাি েলরযা আইন লবশ্বােশোগয নয, িাশদরশক আলম লনম্নবলণজি হালদেগুলল 
পশড় সদেশি অনুশরাধ করলছ। এোশন স্পষ্টভাশব বলা হশযশছ সে, স্ত্রীর োশথ সেৌনেঙ্গম করশি হশল পুরুষশক অবেযই 

সমাহরানা প্রদান করশি হশব। অমুেললম সদেগুললশি প্রচললি পলিিাবৃলত্ত ও লনলবজচার সেৌনাচার েম্পশকজ ইেলামপন্থীরা 
েুবই উচ্চকি। এই হালদেগুলল েম্পশকজ িারা কী বলশবন? এগুলল পড়শল স্পষ্ট সবাঝা োয সে, সদনশমাহর আর লকছুই নয, 

একলি সমশযর োশথ সেৌনেঙ্গশমর লবলনমযমূলয মাে। 

েুনান আবু দাউদ: বুক নং-১১, হালদে নং-২০৭৮, উমু্মল সমাশমনীন আশযো হশি বলণজি: 

আল্লাহর রােুল (দঃ) বশলশছন: সকাশনা সমশয েলদ অলভভাবশকর েম্মলি ছাড়া লবশয কশর, িশব সে লবশয বালিল। 
লিন বার (এই কথালি উচ্চারণ কশরন লিলন)। েলদ িাশদর মশধয েহবাে হশয লগশয থাশক, িা’হশল স্বামী সেশহিু 
সমশযলির োশথ েহবাশে ললি হশযশছ েুিরাং সমশযলি সদনশমাহর পাশব। এশেশে েলদ সকান েমেযা সদো সদয, 

েুলিান (কিৃপজে বা েমিাপ্রাি বযলি) হশবন িার অলভভাবক োর সকান অলভভাবক সনই। 

... 

েুনান আবু দাউদ: বুক নং-১১, হালদে নং-২০৪৪, আবু্দল্লাহ লবন আব্বাে হশি বলণজি: 

একিন সলাক রােুলুল্লাহর (দঃ) কাশছ আেল এবং বলল, এক বযলি আমার স্ত্রীর কাশছ আশে এবং িাশক স্পেজ 
কশর, লকন্তু আমার স্ত্রী িাশক বাধা সদয না। লিলন (নবী) বলশলন- িাশক িালাক দাও। সে িেন বলল- আমার 
অন্তরাত্মা িাশক প্রবলভাশব কামনা কশর বশল ভয কলর। লিলন বলশলন, িা’হশল িাশক সভাগ কর। 

 

সেৌনিা েম্পশকজ ইেলাশমর ধারণা কী, উপশরাি প্রামাণয েূেগুশলা অধযযন করশল িার পুণজাঙ্গ লচে সমশল। সেৌনিা নর 
এবং নারী এই উভয প্রিালির বদলহক িৃলির চরমিম উপায - এই ধারণা ইেলাশম েমু্পণজ অনুপলিি। এোশন সেৌনিাশক 

শুধুমাে পুরুষ িালির দৃলষ্টভঙ্গী হশি লবচার করা হয, সেৌনিা সেন শুধুমাে একলি সেবা বা পণয। এই সেবা আহরণ করশি 

লকংবা পণযলি (স্ত্রীর সেৌনাঙ্গ) হশি ফাযদা লুিশি পুরুষ সমশযলিশক সদনশমাহর প্রদান কশর। এ সেন একলি বযবোলযক 
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চুলি, সে চুলির েিজ সমািাশবক এককালীন লকছু অথজ মূলয (শমাহরানা) ও পরবিজীশি প্রশদয ভরণশপাষশণর (নাফাক্ক) 
লবলনমশয সমশযলি িার সোলন এবং অনযানয প্রিনন েন্ত্র পুরুষলির কাশছ বন্ধক রাশে। 

 

পলবে সকারাশনর লবধান সমািাশবক একিন সমশযশক সে সকান মূশলয িার পলবেিা বিায রােশি হয এবং িরুরী 
প্রশযািন বযিীি েব েময লনশিশক গৃহাভযন্তশর গুলিশয রােশি হয। সমশযশদরশক গৃহাভযন্তশর অবরুদ্ধ কশর রাোর সপছশন 
কী কারণ, িা কেনও সভশব সদশেশছন লক? েলদ সকাশনা ইেলামপন্থীশক এ বযাপাশর প্রশ্ন কশরন, সে আপনাশক অশনক সচাো 
সচাো েুলি সদোশব। বলশব, এশি েমাশি ধষজণিািীয অপরাধ কশম, সেৌনলনেজািশনর েভাবনা কশম, বযলভচাশরর আেকা 
থাশক না... ইিযালদ ইিযালদ। 

 

আত্মপে েমথজনবাদীশদর মনগড়া েুলির প্রলি কান না লদশয েলরযা আইন হশি এর আেল কারণলি েুশি বার করার সচষ্টা 
করুন। সদেশবন, সমশযশদরশক গৃহাভযন্তশর বিী কশর রাোর সপছশনর কারণ একিাই - চালহবামাে পুরুষলিশক (স্বামী, মলনব 

লকংবা বিীকিজা) সেক্স-োলভজে প্রদান করা। েলদ আপনার লবশ্বাে না হয, নীশচর ইেলালম আইনলি পশড় সদেুন: 

 

সমশযশদর গৃহভযন্তশর থাকার একমাে কারণ- সেক্স (শরফাশরন্স-১১, পৃ-৫৪) পোন্তশর, ‘লম্ সমাযালিল’ (িলরৎ 
সমাহরানা) েমু্পণজ ভাশব আদায না করা পেজযন্ত স্বামীর সকান অলধকার নাই স্ত্রীশক ভ্রমন হশি লবরি রাো লকংবা 
লবশদে গমন হশি লবরি রাো লকংবা বান্ধবীর েশঙ্গ সদো করা সথশক লবরি রাো; কারণ স্ত্রীর সদহশভাগ লনলিি 
করার িশনযই স্ত্রীশক গৃহাভযন্তশর অবরুদ্ধ কশর রাোর অলধকার স্বামীশক সদযা হশযশছ, এবং লবলনময মুলয পুশরাপুলর 
পলরশোধ না করা পেজন্ত সভাগ করার এই অলধকার প্রলিলষ্ঠি হয না। 

 

পাঠকশদর িশনয আরও লকছু চমক: 

 

হালদে েরীশফ বলণজি নবীলির লেো (লমেকাি, আরবী েকলন; বাব-উন-লনকাহ): (শরফাশরন্স-৬, পৃ-৬৭১) 

“স্বামী স্ত্রীশক ডাকশল সে িৎেনাৎ হালির হশব েলদ সে চুল্লীর মশধযও থাশক”। 

েবজেুশগর েবজশেষ্ঠ ইেলালমক স্কলার ইমাম গাজ্জালল (রঃ) লবেযাি ‘ইযা্ইযা উলুশমলেন’ গ্রশন্থ ললশেশছন (শরফাশরন্স-৭, পৃ-
২৩৫): 

“স্ত্রীর উলচি স্বামীশক িার লনি েত্ত্বার সচশযও উপশর িান সদযা, এমনলক িার েকল আত্মীযস্বিশনর উপশর িান 
সদযা। সে স্বামীর িশনয লনিশক েদা-েবজদা পলরস্কার পলরেন্ন (শরলড) কশর রােশব সেন স্বামী েেন ইো িাশক 

সভাগ করশি পাশর...।” 
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এই হশলা ইেলাশমর দৃলষ্টশি সেশক্সর নমুনা। পুরুশষর সেৌনিৃলিই (অরগািম) এর প্রাথলমক লেয। এশেশে সমশযলি একলি 
সেৌন-সমলেশনর অলিলরি লকছু নয। সমলেনলি েবেময রালনং কলন্ডেশন থাকশব, সেন িার মাললক ইশে হশলই সমলেশনর 

উপর েওযার হশি পাশর। সে িগশি পুরুশষর সেৌনিৃলিলাভই একমাে লবশবচয, সেোশন সমশযশদর স্পেজকািরিা বা 
িাশদর পছি-অপছশির মূলযাযন এশকবাশরই অবান্তর। বযলিগি ভাশব আলম মশন কলর, এই দৃলষ্টভলঙ্গ শুধু সমশযশদর িশনয 
নয, পুরুষশদর িশনযও চরম অবমাননাকর। এশি পুরুষিালি সেক্স-মযালনযাক (সেৌশনান্মাদ) লহশেশব লচোলযি হয, সেন সে 
েেন-িেন েঙ্গম করার িশনয মুলেশয আশছ। পুরুশষর এই কামলচে এশকবাশরই বাশি। 

 

এই প্রথার সেষ পলরণাম কী? অবেযই স্ত্রী প্রিালিলির অবধালরি গভজেিার এবং ইেলালম পুরুষলির লবশবচনাহীন 
সেৌনাচাশরর প্রাযলিত্ত করা। 

 

স্বামী ভরণশপাষণ লদশে, এমিবিায স্বামী েলদ সেক্স করশি চায এবং স্ত্রীর িাশি েম্মলি না থাশক, িা’হশল অবিািা কী 
দাাঁড়াশব? আপনার হযশিা লবশ্বাে না-ও হশি পাশর, িশব ইেলামী আইন এমন সেশে স্ত্রীর ওপর বলপ্রশযাশগর অলধকার 
লদশযশছ পুরুষশক। এশক লক আপলন ‘ইেলালম োইশল ধষজণ’ বলশবন না, পাঠক? এ েম্পলকজি একলি সহদাইযা (শরফাশরন্স 
-১১, পৃ-১৪১)  

স্ত্রীশক বলপ্রশযাশগ সভাগ করা োয েলদ না সে একগুশয হয:  

েলদ স্ত্রী অবাধয ও একগুশয হয এবং স্বামীর েম্মলি বযলিশরশক লবশদে ভ্রমশন োয, এশেশে স্ত্রী স্বামীর লনকি হশি 
ভরণশপাষণ পাওযার অলধকার হারায সে পেজন্ত না সে লফশর আশে এবং স্বামীর লনকি লনিশক েমপজণ কশর, কারণ 

এ সেশে বববালহক েম্পকজ েংিান্ত বাধা স্ত্রীর িরফ হশি উদূ্ভি হশযশছ; িশব েেন সে গৃশহ প্রিযাবিজন কশর, 

িেন পুনরায পূশবজর নযায ভরণশপাষণ পাওযার অলধকারী হশব সে। েেন সকাশনা স্ত্রী স্বামীগৃশহ অবিান কশরও 

স্বামীর দাম্পিয আললঙ্গন অস্বীকার কশর, সে সেশহিু ভরণশপাষণ সভাগ করশছ এবং স্বামীর অলধকাশর আশছ, েুিরাং 
স্ত্রীর অেম্মলি েশত্ত্বও স্বামী ইশে করশল িাশক বলপ্রশযাশগর মাধযশম উপশভাগ করশি পাশর। 

 

এ লবষশয আর আশলাচনা নয, একলি সছাট্ট মন্তবয সরশেই এ চযাপ্টার সেষ করব এেন। ইেলাশমর দৃলষ্টশি লববাহশোগযা 
একলি সমশয পুরুশষর (শহাক সে স্বামী, অথবা মলনব অথবা বিীকিজা) আনি উপশভাশগর উপকরণ ছাড়া অলিলরি লকছু 
নয। সেৌনিীবন েম্পশকজ সমশযশদর স্পেজকািরিা, িাশদর চাওযা, িাশদর আকাংো, িাশদর পছি-অপছি, িাশদর সপ্রম, 

িাশদর ভালবাো, িাশদর অনুভূলি – এ লবষযগুলল ইেলাম এশকবাশরই অস্বীকার কশর। ইেলাশম সেশক্সর িগিলি 
একেেভাশব পুরুশষর করাযত্ত। পুরুষ েৃলষ্ট হশযশছ সেৌনেুে উপশভাগ করার িশনয, সমশযরা সেই আনি সোগান সদযার 
েন্ত্র মাে। পািাশিযর সেকুলার েমািগুললশি সমশযশদর অবাধ সেৌন স্বাধীনিার েমাশলাচনায মুের ইেলামী পলেিবগজ। 
িাশদর মশি এশকবাশরই পচা-গন্ধা েমাি এলি। ডাবল ষ্টযান্ডাডজ আর কাশক বশল! ওপশর বলণজি ঐেব আইনেম্মি সেৌন 
কদাচার েম্পশকজ এই ইেলামী পলেিগণ কী বশলন, িা শুনশি বশড়া ইশে হয। 
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 ভবর্িীর সামে খ ৌন্লেলন্ 
লবশযর পর েলদ সদো োয সে নববধূলি গভজবিী, িা’হশল উপায কী? অিীব লবব্রিকর একলি অবিা। আধুলনক েমাশি 
এধরশণর পলরলিলি প্রায হয না বলশলই চশল। কারণ সছশলশমশযরা বহুলদন সমলাশমো, পরস্পর পরস্পশরর েঙ্গ উপশভাগ 
করার পরই সকবল লববাহ বন্ধশন আবদ্ধ হয। িশব ধারণা করা োয সে নবীলির আমশল আনকালচাডজ সবদুঈনশদর মশধয এ 
ধরশণর পলরলিলির উদ্ভব হশল হশিও পাশর। একিন পূবজ-গলভজনী সমশযর োশথ সেৌনিীড়া করার কথা লচন্তাও করা োয না, 
এরূপ অবিায অলধকাংে সলাকই হযশিা লবশযলি বালিল কশর পারস্পলরক গ্রহণশোগয েমাধাশন সপৌছশি সচষ্টা করশব। 

 

িশব ইেলামী দেজন সমািাশবক এর েমাধান লভন্নির। সেশহিু সলাকলি ইশিামশধয সমাহরানার িাকা পলরশোধ কশর সফশলশছ 
(লকংবা পরবিজীশি করশব বশল প্রলিশ্রুলি লদশযশছ), েুিরাং সমশযলির সেৌনাঙ্গ িার িশনয হালাল হশয সগশছ, লকংবা বলা োয, 

গভজবিীর সদহলি সভাগ করা িার উপর ফরি হশয দালড়শযশছ। সভাগপশবজর পর সমশযলির কপাশল কী ঘিশব? প্রাক-বববালহক 
সেৌনকশমজর োলস্ত বাবদ িার িশনয িমা আশছ একেলি ইেলালমক সদাররা।  

 

ভাবুন সিা একবার, একিু আশগ োর োশথ আপলন িীবশনর সেষ্ঠিম েুশের মুহূিজগুলল কািাশলন, িার কুেুম-সকামল 
পৃষ্ঠশদে চাবুশকর আঘাশি রিাি হশে! নিুন আগন্তুকলির িশনযই বা সকান ভলবষযৎ অশপো করশছ? লনশদজাষ একলি লেশু, 

সে হশয োশব আপনার িীিদাে!  

 

হযাাঁ, এই হশে ইেলালম লবচার। েহি এবং েরল। এই প্রথার েমথজশন দু’লি হালদে  

েুনাশন আবু দাউদ: বুক নং-১১, হালদে নং-১২৬: বােরা হশি বলণজি: 

বােরা নামক িদনক আনোর বশলন: আলম সবারোধারী একিন কুমালরশক লবশয কলর। িার োশথ লমললি হওযার 
পর আলম সদেশি পাই সে সমশযলি গভজবিী। (লবষযলি নবীশক িানাশনার পর) নবী (দঃ) বলশলন- সেশহিু িুলম 
িার সোলনশদে সিামার িশনয হালাল কশর লনশযছ, েুিরাং সে (লনধজালরি) সমাহরানা পাওযার অলধকারী। লেশুলি হশব 
সিামার িীিদাে। (বাচ্চা) প্রেব করার পর িাশক সদাররা মার। (আল হাোশনর ভােজন)। 

... 
েুনাশন আবু দাউদ: বুক নং-১১, হালদে নং-২১৫৩: রুযাইলফ ইবশন িালবি আল আনোলর হশি বলণজিঃ 

হুনাশযশনর লদন আল্লাহর রােুশলর (দঃ) মুে সথশক আলম লক শুশনলছ িা সিামাশদর বলব লক? (লিলন বশলশছন) সে 

আল্লাহ ও সেষ লদবশের উপর লবশ্বাে কশর িার উপর ববধ নয িল লেিন করা সেোশন সেোশন অনয সলাক 
(পুশবজই) িল লেিন কশরশছ (অথজাৎ গলভজলনর োশথ েঙ্গম); সে আল্লাহ ও সেষ লদবশের উপর লবশ্বাে রাশে িার 
উপর ববধ নয বন্টশনর পুশবজই েুদ্ধলব্ধ মাল লবিয করা। 
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ঋিুেিী খেম়েমের সামে রলিলি়োর লর্ধান্ 
লবলব আশযোর ঋিুকালীন অবিায মহম্মদ (দঃ) িার েশঙ্গ কী আচরণ কশরশছন, লনশচর হালদেগুলল হশি সে লববরণ 
পাওযা োয। 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং - ১, হালদে নং - ০২৭: উমু্মল সমাশমলনন আশযো হশি বলণজি: 

উমারাহ ইবশন সঘারাব বশলন সে লিলন িার েুলড়র লনকি শুশনশছন সে, লিলন (েুলড়) আশযোশক লিশজ্ঞে 
কশরলছশলন- েলদ আমাশদর মশধয সকউ ঋিুস্রাব অবিায থাশক এবং স্বামী-স্ত্রীর একিার সবলে লবছানা না থাশক, সে 
অবিায িারা কী করশব? উত্তশর লিলন (আশযো) বশললছশলন, এই অবিায আল্লাহর রােুল (দঃ) কী কশরশছন আলম 
সিামাশক িা বললছ। আমার ঋিুকালীন এক রাশে লিলন আমার ঘশর আেশলন। লিলন নামাশির িাযগায সগশলন, 

অথজাৎ সেই ঘশর নামাশির িশনয েংরলেি সে িাযগা লছল সেই িাযগায। লিলন েেন লফশর আশেন িেন আলম 
গভীর ঘুশম আেন্ন; ঠাোয লিলন বযথা সবাধ করলছশলন। এবং লিলন বলশলন, আমার কাশছ আে। আলম বললাম, 

আমার ঋিুস্রাব শুরু হশযশছ। লিলন বলশলন, সিামার ঊরুিয উনু্মি কর। েুিরাং আলম আমার উরুিয আবরণমুি 
করশল লিলন িেন িার লচবুক ও বে িার মাশঝ রােশলন। আলম িার উপর ঝুাঁশক বশে রইলাম সে পেজন্ত না লিলন 

উষ্ণ হশলন এবং ঘুলমশয পড়শলন। 

 

ওপশরর কালহনীলির অশনক ধরশনর বযােযা েভব। লনরশপেভাশব বলশি সগশল বলশি হয সে, ঘিনালি বরং মহম্মশদর (দঃ) 
মহেই প্রলিলষ্ঠি কশর। কারণ অন্তিপশে লিলন স্ত্রীশলাশকর ঋিুস্রাবশক সকাশনা সরাগ বশল লবধান সদনলন, উপরন্তু 
ঋিুকাশলও আশযোর োশথ প্রীলি ও ভালবাোেুি আচরণ কশরশছন। প্রাণবন্ত একিন িরুণী আশযো, িার ঋিুকালীন 
অবিায সমাহম্মশদর (দঃ) এই আচরণ লনঃেশিশহ প্রেংোর দাবীদার। এিশল েলহ বুোলর সথশক আরও একলি হালদে 
উদৃ্ধি করা হশলা ো সথশক প্রমালণি হয সে, মহম্মদ (দঃ) িাাঁর লপ্রয স্ত্রী আশযোর োশথ ঋিুকাশলও অিযন্ত প্রীলিময 
আচরণ করশিন। 

েলহ বুোলর, ভললউম-৩, হালদে নং-২৪৭: 

সমাহম্মদ আশযোশক িার ঋিুকাশলও আললঙ্গন করশিন। 

আশযো হশি বলণজি: আমার ঋিুকাশলও নবী আমাশক আললঙ্গন করশিন। লিলন েেন ইলিকাশফ বেশিন, িেনও 
লিলন মেলিদ হশি মাথা বালড়শয লদশিন। আলম ঋিুমিী অবিাযই িার মাথা ধুইশয লদিাম।  

 

এেন প্রশ্ন, ঋিুমিী অবিায স্ত্রী কিিুকু পেজন্ত হালাল? লনশচর হালদেলি হশি এর ইেলালম েমাধান সিশন লনন। 
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েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১, হালদে নং-০২১২: আবু্দল্লাহ ইবশন ো’দ আল আনোলর হশি বলণজিঃ 

আবু্দল্লাহ আল্লাহর রােুলশক (দঃ) প্রশ্ন করশলন- েেন আমার স্ত্রী হাশযি অবিায, িার োশথ কিিুকু পেজযন্ত ববধ? 

লিলন উত্তর লদশলন- িার সকামর বন্ধনীর উপশরর অংে সিামার িশনয হালাল। 

 

উি বণজনাকারীর পূণজাঙ্গ বণজনা হশি িানা োয সে, ঋিুকালীন অবিায স্ত্রীর োশথ একেশঙ্গ োওযা-দাওযা করাও ববধ। 

 

েলদ সকউ বদবিশম ঋিুমিী স্ত্রীর োশথ েঙ্গম কশরই সফশল, সে সেশেও ঐেী েমাধান প্রস্তুি।  

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১১, হালদে নং-২১৬৪: আবু্দল্লহ ইবশন আব্বাে হশি বলণজি: 

রি োওযার েময েলদ সকউ (ঋিুমিী স্ত্রীর োশথ) েঙ্গম কশর সফশল, িশব িাশক েদকা বাবদ এক লদনার দান 
করশি হশব। েলদ রি বন্ধ হওযার পর পরই সে এ কাি কশর, িশব িাশক লদশি হশব অশধজক লদনার। 

 

েুনান আবু দাউশদর ১নং ভললউশমর ০২৬৪নং হালদশেও ঋিুকালীন েঙ্গশমর কাফফারা লহশেশব এই একই লবধান সদযা 
আশছ। 

 

েলদ ঋিুস্রাব অিযন্ত সবলে হয, সেশেশেও চমৎকার লবধান আশছ ইেলাশম। োইশযশদনা আলী এবং মহম্মদ (দঃ) উি 
েমেযার সে প্রলিলবধাশনর কথা বশলশছন, আবু দাউদ ও মুেললম েরীশফর হালদশে িার িথযলভলত্তক বণজনা রশযশছ। অিযন্ত 

েহি এই ইেলালম লবধান অনুেরণ না কশর আিকালকার সমশযরা সকন সে গাইনশকাললিশষ্টর সচম্বাশর ছুশি মশর, সভশব 
সদো দরকার। 

েুনান আবু দাউদ, বুক-১, হালদে-০৩০২: আলী ইবশন আলব িাশলব হশি বলণজি: 

েলদ সকান স্ত্রীশলাশকর দীঘজয েমযবযাপী রি োয, িার উলচি প্রলিলদন লনশিশক পলরষ্কার করা এবং অিঃপর চলবজ 
অথবা সিল লমলেি উশলর কাপশড়র িুকরা বযবহার করা (অথজাৎ উি কাপড় লদশয সেৌনাঙ্গলি সবাঁশধ রাো)। 

 

েলহ মুেললম, বুক-৩, হালদে-০৬৪৭ এবং েলহ মুেললম, বুক-৩, হালদে-০৬৫৮: 

উমু্মল সমাশমলনন আশযোর বরাি লদশয এই হালদেিয। ঋিুকাশল কীভাশব লনশিশক পলরষ্কার রােশি হয, কীভাশব রশির 
দাগ মুছশি হয, কীভাশব সমাশমর প্রশলপ সদযা বস্ত্রেন্ড বাাঁধশি হয, কিলদন নামািকালাম বন্ধ রােশি হয - এেশবর 

লবস্তালরি বণজনা আশছ এই হালদে দু’লিশি। 
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েঙ্গশমর পুশবজ সেৌনেঙ্গীর োশথ কামশকলল করা বা েৃঙ্গাশর রি হওযা মানব প্রিালির একলি স্বাভালবক প্রবৃলত্ত (এমনলক 
চিুষ্পদ িন্তুরাও েঙ্গশমর পুশবজ লকছুেণ েৃঙ্গার কশর)। এলি েুবই আনশির লবষয সে, মহম্মদও (দঃ) িার অনুোরীশদর 
েঙ্গশমর পুশবজ লকছুেণ েৃঙ্গার করার িশনয অনুপ্রালণি কশরশছন। সকাশনা প্রকার েৃঙ্গার ছাড়া পশুর মশিা েরােলর 
স্ত্রীশলাশকর উপর ঝাাঁলপশয পড়ার িশনয লিলন অনুোরীশদর লিরস্কার কশরশছন। মহম্মদ (দঃ) এ বযাপাশর সে েব েুপালরে 
কশর সগশছন, িার লকছু নমুনা পাওযা োয ইমাম গাজ্জাললর রচনায (সরফ-৭, পৃ-২৩৩)। 

‘পরস্পশরর কাশছ োওযার আশগ িাশদর লকছুেন েৃঙ্গার কশর সনযা উলচৎ; দু’চারলি প্রীলিপ্রদ বাকয লবলনময, একিু 
চুশমা সদযা। নবী বশলশছন- “পশুরা সেভাশব এশক অশনযর উপশর লালফশয পশড়, স্ত্রীশদর উপর সিামরা সকউ সেভাশব 

ঝালপশয পশড়া না। বরং (িার আশগ) িাশদর মশধয একিন বািজাবাহক আেশি দাও”; িারা লিশজ্ঞে করল- “সহ 
আল্লাহর রােুল, এই বািজাবাহকলি সক”; লিলন বলশলন- “চুম্বন এবং প্রীলিময বাকয লবলনময।” অিঃপর েলদ িার 
আশগ সেষ হশয োয, িার উলচৎ অশপো করা সে পেজন্ত না িার স্ত্রীর সেষ হয’। 

 

এলি অিযন্ত আনশির লবষয সে, মহম্মদ (দঃ) েঙ্গশমর পূশবজ েৃঙ্গাশরর লবধান লদশযশছন এবং পরস্পশরর িৃলিদাযক 
সেৌনকশমজর পশে েুপালরে কশরশছন। 

 

উপবাশের (শরািা) েময চুশমা সদযা এবং পরস্পশরর লিহ্বা সলহন করা: 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১৩, হালদে নং-২৩৮০: 

লবলব আশযোর লনকি হশি আমরা িানশি পালর সে উপবােরি অবিাযও নবী িাশক চুশমা লদশিন এবং লিহ্বা 
সলহন করশিন। 
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লহলা লর্র্াহ: খসক্স েযালন়্োকমের জমন্য আশীর্বাে 
েলদ সকাশনা স্বামী সমৌলেকভাশব লিনবার িালাক েব্দলি উচ্চারণ কশর, িশব ইেলাম ধশমজর লবধান অনুোযী স্ত্রীর ওপর 
অশফরিশোগয িালাক (িালাশক বাইন) পলিি হয। স্ত্রী িেন ঐ স্বামীর িশনয েমূ্পণজরুশপ লনলষদ্ধ বা হারাম হশয োয। সে 
উি স্ত্রীশক পুনলবজবাহ করশি পারশব না েিেন না স্ত্রী অপর সকান বযলিশক লবশয কশর, িার েশঙ্গ সেৌনেঙ্গম কশর, 

অিঃপর উি োমলযক স্বামী িাশক িালাক সদয। লিিীয িালাশকর পর স্ত্রী িার ইেিকাল (লিনলি স্রাব, প্রায লিন মাে) 
সেষ করশল িশবই সকবল প্রথম স্বামী িাশক লবশয করশি পাশর।  

 

এই লজ্জািনক প্রথার পশে ইেলামপন্থীরা এই বশল োফাই গায সে, এিা নালক স্বামীশদর িশনয েিকজবািজা, এর ফশল 
িালাশক বাইন উচ্চারণ করার পুশবজ স্বামীশক একে’ বার ভাবশি হশব। 

 

ইেলালম পলরভাষায এই ধরশনর লববাহশক লহলা লববাহ বলা হয; পলবে সকারাশণর ২:২৩০ আযাশি (েুরা বাকারা) এই 
প্রকাশরর লবশযর অনুমলি সদযা হশযশছ।  

০০২-২৩০: অনন্তর েলদ সে িালাক প্রদান কশর িশব এর পশর অনয স্বামীর োশথ লববালহিা না হওযা পেজযন্ত সে 
িার িনয ববধ হশব না, িৎপর সে িাশক িালাক প্রদান করশল েলদ উভশয মশন কশর সে, িারা আল্লাহর েীমােমুহ 
লির রােশি পারশব, িেন েলদ িারা পরস্পর প্রিযাবলিজি হয িশব উভশযর পশে সকাশনাই সদাষ সনই এবং 
এগুললই আল্লাহর েীমােমূহ, লিলন অলভজ্ঞ েম্প্রদাশযর িশনয এগুলল বযি কশর থাশকন। 

 

এই উদ্ভি লনযম েমাশির লকছু চিুর সলাশকর োমশন প্রায লবশন পযোয অবাধ সেক্স উপশভাগ করার িার অবালরি কশর 
লদশযশছ। সকাশনা কারশণ একলি সমশয িালাকপ্রািা হশলা। বযে, মধুর ভাে সেন উপশচ পড়শলা। িাশক োমলযকভাশব লবশয 
করার িশনয িথাকলথি েম্ভ্রান্ত এবং ভাল সলাশকর অভাব সনই েমাশি। লবশযর নাশম সমশযলিশক দু’চার রাি উপশভাগ 
করার পর িালাক লদশল িশবই সকবল সে িার পুবজস্বামীর েশঙ্গ ঘর করার লাইশেন্স পাশব, সেই উশেশেযই এই লবশযর 

প্রহেন। 

 

েুিরাং সেক্স মযালনযাকশদর সপাযা বাশরা, প্রশফেনাল স্বামীর অলভনয কশর মুফশি একলি নারীশদহ সভাগ করা সগল। এই 
হশলা লি সেক্স করার ইেলালম পথ। লি বললাম এই কারশণ সে, এেব লবশযর বলল সমশযলি প্রাযেই অেহাযা হশয থাশক 
এবং লবশযলি হয েুবই স্বল্প েমশযর িশনয। েুিরাং এরূপ লবশযর সদনশমাহশরর পলরমাণ দু’ চার ে’ িাকার সবেী হওযার 
কথা নয। কশযকলিমাে পলবে বাকয উচ্চারণ আর োমানয লকছু অথজ, বযে, িরিািা একলি নারীশদহ। 
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এোশন আশরকলি বযাপার ভালভাশব পলরষ্কার হওযা দরকার। সকউ আবার সভশব বেশি পাশরন সে, লহলা শুধু নামকা ওযাশস্ত 
একলি লবশয। লবশযলি নামকা ওযাশস্ত লঠকই, িশব োমলযক স্বামীলি েশিােণ না নববধুর োশথ সেৌনেঙ্গম করশছ, িিেন 

পেজন্ত সমশযলি িার পূবজস্বামীর িশনয হালাল হশব না। এশকই বশল মধু োওযা, সেৌনেঙ্গশমর মধু। লহলার মাধযশম মিা 
সলািাশক ববধিা দানকারী সগািাকশযক হালদে এোশন উদৃ্ধি করা হশলা। 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১২, হালদে নং-২৩০২: উমু্মল সমাশমলনন আশযো হশি বলণজিঃ 

আল্লাহর রােুলশক (দঃ) একিন সলাক েম্পশকজ লিশজ্ঞে করা হয, সে িার স্ত্রীশক লিন িালাক লদশযশছ, অিঃপর 
সমশযলি অপর একিনশক লবশয করশলা, লকন্তু সে সমশযলির োশথ সেৌনেঙ্গম না কশরই িাশক িালাক লদল। এেন 
পূবজস্বামী কিৃক সমশযলিশক লবশয করা ববধ হশব লক না। লিলন (আশযো) বশলন- নবী (দঃ) উত্তশর বশললছশলন- সে 
পেজন্ত সমশযলি অপর স্বামীর মধুআস্বাদন না কশর এবং অপর স্বামী সমশযলির মধু আস্বাদন না কশর, সে পেজন্ত সে 
পূবজস্বামীর িশনয ববধ নয।  

… 

েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৩৫৪: আবু্দল্লাহ ইবশন আব্বাে হশি বলণজি: 

আশযো (রাঃ) বণজনা কশরশছন- একবার লরফাযা’র স্ত্রী আল্লাহর রােুশলর (দঃ) কাশছ এশে বলল- আমার লরফাযা’র 
োশথ লবশয হশযলছল, লকন্তু সে আমাশক অশফরিশোগয িালাক (িালাশক বাইন) প্রদান কশর। অিঃপর আলম আবু্দর 
রহমান লবন আল-িুশবইরশক লবশয কলর, লকন্তু িার কাশছ ো আশছ িা সপাোশকর উপর চকচশক নকো ছাড়া আর 
লকছু নয (অথজাৎ সেৌনকশমজ অেমথজ)। এ কথা শুনার পর আল্লাহর রােুল (দঃ) একিু সহশে বলশলন- িুলম লক 
আবার লরফাযা’র কাশছ লফশর সেশি চাও। িশব সে পেজন্ত িুলম িার লমষ্টে এবং সে (আবু্দর রহমান) সিামার লমষ্টে 
আস্বাদন না কশরশছ, সে পেজন্ত িুলম (করশি) িা পার না। সেই েময আবু বকর িার (নবীর) কাশছ লছশলন এবং 
দরিায লছশলন োললদ (লবন োআদ) সভিশর সোকার অনুমলি প্রালির অশপোয। লিলন (োললদ) বলশলন- আবু 
বকর, সমশযশলাকলি নবীর োমশন উচ্চস্বশর কীেব বললছল িা লক িুলম শুশনছ? 

… 

েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৩৫৭: 

আশযো (রাঃ) বণজনা কশরশছন সে রােুলুল্লাহশক (দঃ) একিন স্ত্রীশলাশকর লবষয লিশজ্ঞে করা হয এক বযলির 
োশথ িার লবশয হশযলছল। অিঃপর সলাকলি িাশক িালাক সদয এবং সে (স্ত্রীশলাকলি) অপর এক বযলিশক লবশয 
কশর, সে িার োশথ সেৌনেঙ্গম না কশরই পুনরায িাশক িালাক সদয। এই অবিায প্রথম স্বামীর োশথ (লববাহ 
বন্ধশন) আবদ্ধ হওযা লক িার িশনয ববধ। লিলন (নবী) বলশলন- না, সে পেজন্ত সে (লিিীয স্বামী) সমশযলির লমষ্টে 
আস্বাদন না কশর। 

… 
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মাললক সমাযাত্তা, বুক নং-২৮, নাম্বার-২৮.৭.১১৭: 

.....নবীর িীলবিাবিায লরফআ’ ইবশন লেমওযাল িার স্ত্রী িালমমা লবনশি ওযাহাবশক লিন িালাক সদয। সে িেন 
আবু্দর রহমান ইবশন আি-িুবাশযরশক লবশয কশর। এবং সে (আবু্দর রহমান) লবশয পূণজাঙ্গ না কশরই িাশক 
পলরিযাগ কশর। 

লরফাআ িাশক (িালমমাশক) আবার লবশয করশি চাইশল লবষযলি নবীর (দঃ) কাশছ উত্থালপি হয। লিলন (নবী) 
িাশক লবশয করশি লনশষধ কশরন এবং বশলন- “সে পেজন্ত সে (িালমমা) সেৌনেঙ্গশমর লমষ্টে আস্বাদন না কশর, সে 
পেজন্ত সে সিামার িশনয হালাল নয”। 
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প্রস্রার্/ম ৌন্সঙ্গে করার পর ফরজ খ াসল 
লক র্াধযিােূলক? 

 

পূবজবিজী অধযাশয আমরা সিশনলছ- সেৌনেঙ্গম লকংবা প্রস্রাব করার পর সগােল করা ফরি বা বাধযিামুলক। িশব পরবিজী 
হালদে দু’লি পড়শল পাঠক চরমভাশব লবভ্রালন্তশি পড়শবন, কারণ এমনলক নবী কলরম লনশিও েঙ্গশমর পর সগােল না কশরই 

লনলবজবাশদ লনদ্রা সেশিন। 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১, হালদে নং-০০৪২:  উমু্মল সমাশমনীন আশযো হশি বলণজিঃ 

নবী (দঃ) প্রোব করলছশলন এবং উমর িার লপশছ িলপাে হাশি দালড়শযলছশলন। লিলন বলশলন- এিা কী উমর? 

উত্তশর লিলন (উমর) বলশলন- আপনার িশনয পালন, এলদশয আপলন অিু কশর লনশবন। লিলন বলশলন- প্রলিবার 
সপোব করার পর অিু করশি হশব এমন আশদে আলম পাইলন। েলদ আলম িা কলর, িশব িা েুন্নি বশল 

পলরগলনি হশব। 

… 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১, হালদে নং-০২২৮: 

উমু্মল সমাশমনীন আশযো হশি বলণজিঃ রােুলুল্লাহ (দঃ) সেৌনেঙ্গশমর পর পালন স্পেজ না কশর নাপাক অবিাযই 
লনদ্রা সেশিন। 
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ক়েিাস ইন্টারাপ্টাস: খ ালন্র র্াইমর র্ী বস্খলন্ 
Coitus interruptus নাশম ইংশরিী ভাষায একলি িামজ চালু আশছ। এর বাংলা অথজ - স্ত্রীশোলনর বাইশর বীেজপাি ঘিাশনা।  

 

একিন মুেলমান কযিাে ইন্টারাপিাশের নাম শুনশলই আাঁিশক উঠশবন। সিৌবা সিৌবা, এশকবাশরই অদনেলালমক 
েযিাশনর কাি এলি। হািার হশলও পুরুশষর বীি পরম পলবে লিলনে, এর আেযিল একমাে স্ত্রীশোলন। সেই ববধ িান 
ছাড়া অনয সকাথাও বীি বপশনর মশিা সনাংরা কাি একিন মুেলমান করশি পাশর? এেন েলদ বলা হয সে, নবীলি 
লনশিই কাপশড়র মশধয বীেজপাি ঘিাশিন, িার লপ্রয বাললকা-বধু আশযো সেই কাপড় সধৌি কশর লদশিন এবং রেুল সেই 
কাপড় পশর লনযলমি নামাি আদায করশিন, কথালি আপনার কাশছ লবশ্বােশোগয বশল মশন হশব লক? কথালি আপনার 
কাশছ অলবশ্বােয মশন হশি পাশর, িশব প্রকৃি ঘিনা িা-ই! মা আশযোর মুে সথশক লবষযলি োচাই কশর লনন িা’হশল। 

েলহ বুোলরঃ ভললউম-১, বুক নং-৪, হালদে নং-২৩১: েুলাইমান লবন ইযাছার হশি বলণজিঃ 

আলম আশযোশক বীেজ িলড়ি কাপড় েম্পশকজ প্রশ্ন করশল লিলন উত্তর কশরন- “আলম রােুলুল্লাহর (দঃ) কাপড় হশি 
বীেজ সধৌি কশর লদিাম এবং পালনর দাগ ভালভাশব না শুকাশিই লিলন িা পশর নামাি পড়শিন”। 

… 

েুনান আবু দাউদঃ বুক নং-১১, হালদে নং-২১৬১: উমু্মল সমাশমলনন আশযো হশি বলণজিঃ 

আমার ঋিুকাশল রােুলুল্লাহ (দঃ) এবং আলম একই কাপশড়র লনশচ শুশয থাকিাম। েলদ আমার (েরীর) সথশক 
সকাশনালকছু িার কাপশড় লাগি, লিলন সেই িাযগা ধুশয সফলশিন, এর বাইশর ধুশিন না। েলদ লনশির স্খলন হশি 
কাপশড় দাগ লাগি, লিলন সে িাযগা ধুশয সফলশিন, এর বাইশর ধুশিন না; এবং িা পলরধান কশরই নামাি 
পড়শিন। 

 

এোশন লকছু প্রশ্ন এশে োয। বধূলি ঋিুমিী, িার োশথ স্বাভালবক উপাশয সেক্স করার পথ রুদ্ধ। নবী লক িা’হশল কযিাে 
ইন্টারাপেন পালন করশিন? লকংবা বাললকা বধুলির কাশছ এশে এিিাই কামিালড়ি হশয পড়শিন সে, কাপশড়র ওপশরই 
িার বীেজস্খলন হশয সেশিা? পলবে বীি েথািাশন না পশড় কাপশড়র উপর পড়শিা? ভাবার লবষয। 

 

নবীর সেই েব লনোনধারী বরকিাি, ইংশরিীশি োশক বশল ফুি সোলিার, িাশদর অবিাই বা কীরূপ লছল? ইেলাশমর 
এইেব প্রাথলমক সেনানীশদরশক সেৌনলেকালর বশল অলভলহি করশলও অিুযলি হয না। সকাশনা কাশফর রমণীশক বিী 
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করশি পারশল আর রো সনই, িৎেনাৎ িার উপর ঝাাঁলপশয পশড় সেৌনেুধা লমলিশয লনশি একদে লবলম্ব হশিা না এশদর। 
এমনলক বলিনীলি গভজবিী হশলও িার উপর েওযার হশি েশকাচ লছল না িাশদর। 

 

লবষযলি েেন েুবই গুরুির পেজাশয চশল োয, িেন স্বযং আল্লাহপাকশক মধযিিা করশি এলগশয আেশি হয। লবধান 
করশি হয: লপলরযড (ঋিুস্রাব) সেষ না হওযা পেজন্ত বলিনীশদর োশথ েঙ্গম করা োশব না। গভজবিীশদর োশথ েঙ্গমও 
লনলষদ্ধ করা হয। িশব এই লনশষধাজ্ঞা েুব একিা কাশি সলশগলছল বশল মশন হয না, লনশষধাজ্ঞাশক পাে কালিশয লিহালদরা 
িেন বলিনীশদর সোলনশদশের বাইশর বীেজস্খলশনর পদ্ধলি অনুেরণ করশি শুরু কশর। 

 

ইেলাশমর এই প্রাথলমক সেনানীরা হিভাগী বলিনীশদর ওপর কীরূপ অশ্লীল এবং অমানলবক সেৌনলনেজািন পলরচালনা 
করশিা, েলহ্ হালদেগুললশি িার লবস্তালরি লববরণ পাওযা োয। আলম এোশন কশযকলিমাে হালদে উশল্লে করলছ, আো 
কলর পাঠক-পালঠকারা এশথশকই ‘সহালল পশণজাগ্রালফ লা-ইেলালমক ষ্টাইল’ উপশভাগ করশি পারশবন। 

 

েলহ বুোলর, ভললউম ৭, বুক নং-৬২, হালদে নং-১৩৭: আবুোইদ আল েুদলর সথশক বলণজিঃ 

মাশল গনীমৎ (War Booty) লহশেশব আমাশদর হাশি বলিনী আেশল আমরা িাশদর োশথ েঙ্গশমর েময 
সোলনশদশের বাইশর বীেজপাি ঘিািাম। অিঃপর এ েম্পশকজ আল্লাহর রােুশলর কাশছ িানশি চাইশল লিলন বশলন- 
“সিামরা লক েলিযই এরূপ কর”? এই প্রশ্নলি লিলন লিনবার কশরন। িারপর লিলন বশলন - “সে েব আত্মা িন্ম 
সনযার িশনয লনধজালরি, সেগুলল আেশবই, পুনরুত্থাশনর লদন পেজযন্ত”। 

… 

েলহ বুোলর, ভললউম ৭, বুক নং-৬২, হালদে নং-১৩৫: িালবর হশি বলণজি:  

রােুলুল্লাহর িীবৎকাশল আমরা কযিাে ইন্টারাপেন পালন করিাম। 

… 

েলহ বুোলরঃ ভললউম ৯, বুক নং-৯৩, হালদে নং-৫০৬: আবুোইদ আল েুদলর সথশক বলণজি: 

বানুমুস্তাললক সগাশের োশথ েুদ্ধকাশল লকছু বলিনী িাশদর (মুেলমানশদর) দেশল আশে। িারা বলিনীশদর োশথ 
এমনভাশব সেৌনেম্পকজ করশি চাইল সেন সমশযগুলল গভজবিী না হশয পশড়। েুিরাং বাইশর বীেজপাশির লবষশয 
নবীর লনকি িানশি চাইল িারা। নবী বশলন- “এিা না করাই বরং সিামাশদর িশনয উত্তম। কারণ আল্লাহ োশক 
েৃলষ্ট করশবন িা সলো হশয আশছ, পুনরুত্থাশনর লদন পেজন্ত”; ক্কািা বশলন- “আলম আবু োইদশক বলশি শুশনলছ সে 
নবী বশলশছন -‘আল্লাহর আশদশে আত্মার েৃলষ্ট, আল্লাহর আশদে ছাড়া সকান আত্মার েৃলষ্ট হয না”। 

… 
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েলহ বুোলর, ভললউম ৭, বুক নং-৬২, হালদে নং-১৩৬: িালবর হশি বলণজি: 

সকারান নাশিল হওযার েময আমরা বাইশর বীেজপাি পদ্ধলি প্রলিপালন করিাম। 

 

উপশরাি হালদেগুলল পাঠ করশল কী মশন হয, পাঠক? এর পশরও লক সবাঝার লকছু বালক থাশক? একলদশক পলবে গ্রন্থ 
নাশিল হশে, আশরকলদশক ইেলামী সিহালদরা আশে-পাশের কাশফর সগাশের লবরুশদ্ধ অলভোন পলরচালনা কশর িাশদর 
ধনেম্পদ ও েুবিী নারীশদর লুি কশর আনশছ। মাশল গনীমৎ। মাশল গনীমশির ওপর ইশেমশিা েওযার হওযা সকান 
সদাশষর কাি না, িশব সমশযগুললর িলশপি ভারী হশয সগশল দাযদালযে এশে োয। সে দালযেশক পাে কািাশি িেন 
আল্লাহর বেলনশকরা িাশদর পলবে বীেজ লেকাশরর সোলনশদশের সভিশর লনশেপ না কশর বাইশর লনশেপ করা শুরু কশর 
এবং এই প্রথার পশে আল্লাহর রােুশলর েমথজন সনযার সচষ্টা কশর। কী দারুণ মিা, একবার ভাবুন সিা। একলদশক মুশে 
ঐশ্বলরক আযািেমুশহর বুলি সিলাওযাি, আশরকলদশক সোলনপ্রশদশের বাইশর বীেজপাশির মশহাৎেব। কী চমৎকার 
কলম্বশনেন! বাৎোযশনর কামেুেও হার মানশব এর কাশছ। 

 

মুিােদৃে এইরুপ আরও সগািাকশযক হালদে: 

েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৩৭১: আবু লেরমা আবুোইদ আল োদলরশক (রাঃ) বশলন: 

সহ আবু োইদ, িুলম লক রােুলুল্লাহশক (দঃ) ‘আিল’ প্রথা েম্পশকজ বলশি শুশনছ? লিলন বলশলন- হযা, শুশনলছ। 
আমরা রােুলুল্লাহর (দঃ) েশঙ্গ লব’ল মুস্তাললশকর লবরুশদ্ধ অলভোশন লগশযলছলাম। (সেই অলভোশন) লকছু অপুবজ আরব 
রমণী আমাশদর হস্তগি হয। বহুলদন োবৎ স্ত্রীেঙ্গ হশি বলিি লছলাম লবধায আমরা গভীরভাশব িাশদর কামনা 
করলছলাম, সেইেশঙ্গ িাশদর লবলনমশয মুলিপণ পাওযার সলাভও লছল আমাশদর। েুিরাং আমরা িাশদর োশথ 
আিল পদ্ধলির মাধযশম সেৌনেঙ্গম করার লেদ্ধান্ত সনই (শমশযলি োশি গভজবিী না হয সেিশনয বীেজপাশির লঠক 
আগ মুহুশিজ স্ত্রীশোলন হশি পুরুষাঙ্গ সবর কশর এশন বাইশর বীেজপাি ঘিাশনাশক আিল বশল)। লকন্তু আমাশদর মশন 

হশলা-আমরা একলি কাি করশি োলে; আল্লাহর রােুল (দঃ) েেন আমাশদর মাশঝ আশছন, িেন িার কাশছ 
লিশজ্ঞে কশর সনই না সকন? েুিরাং আমরা আল্লাহর রােুলশক (দঃ) লিশজ্ঞে করলাম। লিলন বলশলন- সিামরা 
এরূপ কর আর না কর, লকছুই এশে োয না। সে আত্মা িন্মাশনার িা িন্মাশবই, পুনরুত্থাশনর লদন পেজন্ত। 

… 

েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৩৭৩: আবুোইদ আল োদলর (রাঃ) হশি বলণজি: 

লকছু েুদ্ধবলিনী আমাশদর করাযত্ত হশল আমরা িাশদর োশথ (শেৌনেঙ্গমকশল্প) আিল পদ্ধলি অবলম্বন করশি 
চাইলাম। আমরা এ প্রেশঙ্গ রােুলুল্লাহর (দঃ) কাশছ িানশি চাইশল লিলন আমাশদর বলশলন- লনিযই সিামরা িা 
করশি পার, লনিযই সিামরা িা করশি পার, লনিযই সিামরা িা করশি পার। লকন্তু সে আত্মা িন্মাশনার কথা িা 
িন্মাশবই, হােশরর লদন পেজন্ত। 
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এোশন একলি বযাপার লেণীয, প্রলিলি সিহালদই বীেজপাশির লঠক পূবজেশন স্ব স্ব ললঙ্গলি সবর কশর আনার িশনয বযস্ত হশয 
পশড়লছল। 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১১, হালদে নং-২১৬৬: আবু োইদ আল-োদলর হশি বলণজিঃ 

িদনক সলাক বলল- সহ আল্লাহর রােুল (দঃ), আমার একলি িীিদােী আশছ। (শেৌনেঙ্গমকাশল) আলম িার কাছ 
হশি আমার পুরুষাঙ্গলি সবর কশর আলন, কারণ আলম চাই না সে সে গভজবিী হশয পড়ুক। অনযানয সলাশকরা ো 
কশর, আলমও লঠক িাই কলর। ইহুলদরা বশল সে পুরুষাঙ্গ সবর কশর আনা কনযা েন্তানশক িীবন্ত কবর সদযার 
মশিা। লিলন (নবী) বলশলন-ইহুলদরা লমথযা বশলশছ। েলদ আল্লাহ িা েৃলষ্ট করশি চান, িুলম সঠকাশি পার না। 

 

ওপশরর হালদেগুলল প্রমাণ কশর সে, উপপত্নী এবং িীিদােীরা োশি অনাকালঙ্খি গভজেিার না কশর বশে, সে িশনয 
প্রাথলমক েুশগর মুেলমানগণ স্ত্রীশোলনর বাইশর বীেজপাি ঘিাি। 

 

িশব এই প্রথা শুধু উপপত্নী এবং সেৌনদােীশদর সেশেই প্রশোিয, স্ত্রীর সেশে নয। 

 

লনশচর হালদেগুশলা প্রমাণ কশর সে, লনশির স্ত্রী হশল বীিলি অলিঅবেয িার সোলনর অভযন্তশর বপন করশি হশব। স্ত্রীর 
অনুমলি বযিীি বীি বাইশর সফলা চলশব না। হািার হশলও স্ত্রীর সোলন হশে েেযশেে! 

েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৩৬৫: 

িালবশরর বণজনািশম এই হালদে, েলদও একালধক বণজনাকারী পরম্পরািশম িালবশরর নাশম এই হালদে বণজনা 
কশরশছন। িশব িুহলরর অথালরলিশি সেলি এশেশছ, িার মশধয অলিলরি (এই কথাগুলল) আশছ- “েলদ সে ইশে 
কশর, স্ত্রীর োমশনর লদক অথবা সপছশনর লদক হশি (েঙ্গম) করশি পাশর। িশব লছদ্রলি হশব অবেযই এক (অথজাৎ 

পাযুপশথ নয, সোলনপশথ)। 

… 

েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৩৬৪: 

িালবর (লবন আবু্দল্লাহ) (রাঃ) বশলশছন সে ইহুলদরা বলি, েলদ সকউ স্ত্রীর োশথ সপছশনর লদক হশি েঙ্গম কশর 
এবং সে (স্ত্রী) গভজবিী হয, লেশুলি হশব সিরা। েুিরাং (পলবে সকারাশনর) আযাি নাশিল হশলা - “সিামাশদর স্ত্রীরা 
হশে সিামাশদর েেযশেে, েুিরাং সেভাশব ইো সেভাশব িা চাষ কর”। 

… 
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ইমাম মাললশকর মুযাত্তা, বুক নং-৩৪, নাম্বার-৪২১০: আবু্দল্লাহ ইবশন মােুদ হশি বলণজি: 

আল্লাহর রােুল (দঃ) দেলি লিলনে অপছি করশিন: হলুদ রং করা, োদা চুল কলপ করা, সপাষাশকর প্রান্তভাগ 
মালি ছুশয োওযা, স্বশণজর বিরী আংলি পড়া, োি-েজ্জা কশর গাশযর সমহরাম পুরুশষর োমশন োওযা (বাপ, সছশল, 

ভাই ইিযালদ সচৌেপ্রকার েম্পকজ আশছ োশদর োশথ বববালহক েম্পকজ হারাম, এরূপ েম্পশকজর ইেলালম নাম 
সমহরাম; এর বাইশর োবিীয েম্পকজ গাশযর মাহরাম, োশদর োশথ বববালহক েম্পকজ ববধ), িালবি/কবি বযবহার 
করা, বীেজপাশির লঠক আগ মুহূশিজ সোলনর সভির হশি ললঙ্গ সবর কশর আনা - িা সে লনশির স্ত্রী সহাক বা অনয 
সমশযশলাক সহাক (অথজাৎ উপপত্নী বা সেৌনদােী) এবং এমন সমশযশলাশকর োশথ সেৌনেঙ্গম করা, সে লেশুশক বুশকর 
দুধ োওযাশে। িশব লিলন এগুললশক হারাম বশল সঘাষণা কশরনলন। 

… 

েলহ মুেললম, বুক নং-৮, হালদে নং-৩৩৭৭: 

আবু োইদ আল-েুদলর (রাঃ) বণজনা কশরশছন সে রােুলুু্ল্লাহর (দঃ) োমশন একবার আিল প্রথার কথা উশল্লে করা 
হয, লিলন বলশলন, সিামরা এলি সকন কর? িারা বলল, িদনক সলাক োর স্ত্রী েন্তানশক বুশকর দুধ োওযায, েলদ 
সে িার োশথ (আিল না কশর) েঙ্গম কশর, িশব স্ত্রী গভজবিী হশয পড়শি পাশর, ো সে পছি কশর না। 

আশরকিন সলাক োর একিন িীিদােী আশছ োর োশথ সে েহবাে কশর, লকন্তু সে চায না সে, িীিদােীলি 
গভজবিী সহাক এবং উম্-আওলাদ (েন্তাশনর িননী) সহাক। উত্তশর নবী বশলন, এলি না করশল সিামাশদর সকান 
েলি সনই, কারণ িা (েন্তাশনর িন্ম) পূবজলনধজালরি। ইবশন আউন বশলন, এই হালদেলি আলম হাোশনর োমশন 
উশল্লে করশল লিলন বশলন, আল্লাহর কেম, (মশন হয) সেন এর মশধয (আিল প্রথার লবরুশদ্ধ) লিরস্কার লুলকশয 
আশছ। 
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গ্রুপ খসক্স / উন্মািাল খ ৌন্িা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বু্ল  লফশে আমরা সদেশি পাই, এক দঙ্গল নারী পুরুষ লবলভন্ন ভলঙ্গমায সেৌনেঙ্গম করশছ। একই েমশয লকংবা োমানয 
েমশযর বযবধাশন একিন পুরুষ একালধক নারীর োশথ রলিলিযা করশছ লকংবা একিন নারী একালধক পুরুশষর োশথ 
লমললি হশে। এইেব অশ্লীল ছলবর অনযিম প্রধান আকষজণই হশে এই গ্রুপ সেক্স. লকংবা দু’িশনরই সেক্স - িশব একিু 

পর পর সেৌনেঙ্গী বা েলঙ্গনী বদললশয সনযা। পশনজা ছলবর এ এক োধারণ ববলেষ্টয, এভাশবই ছলবগুলল দেজক িাশন, কারণ 
অলধকাংে দেজশকর মশনর সগাপশন এ ধরশণর উন্মািাল সেশক্সর সিাযাশর গা ভাোশনার ইো েুি থাশক, লকন্তু বাস্তশব িা 
েচরাচর হশয ওশঠ না। 

 

েুিরাং এইেব ছলবর মাধযশম দেজকরা মশনর অিৃি কামনার লকছুিা হশলও প্রেমন ঘিায। ছলব সদেশি সদেশি িাশদর 
হযশিা মশন হয: আ্, আলমও েলদ এরূপ একলি দৃশেয অলভনয করার েুশোগ সপিাম! 

 
 

আো, এই ধরশনর ইো লক আমাশদর নবীর (দঃ) মশনও সিশগলছল সকাশনালদন? সিৌবা, নাউিুলবল্লাহ। এধরশনর লচন্তাও 
পাপ, গাশডজন ভযারাইলির লিহালদরা শুশনশল লনঘজাি লকলরচ হাশি কল্লা কািশি সবরুশব। এেন লনশচর হালদেলি পড়ুন এবং 
হলল োইশলর উন্মািাল সেক্স েম্পশকজ কল্পনা করুন। কল্পনা করুন, আপনার প্রায ডিন োশনক বউ এবং উপপত্নী আশছ। 

আরও কল্পনা করুন, আপনার েবশচশয লপ্রয বউলি আপনাশক লনি হাশি োলিশয অনয নারীর োশথ সেক্স করশি পাঠাশে। 
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েলদ এশক উন্মািাল সেক্স (Group Sex) না বলা োয, িা’হশল সে লিলনেলি কী? অনুগ্রহপুবজক স্মরণ রােশবন, এই উন্মািাল 

েমশয নবীর (দঃ) সহশরশম কমপশে সগািা ন’সযক লবলব লছশলন। 

েলহ বুোলর, ভললউম-১, বুক নং-৫, হালদে নং-২৭০:মুহম্মদ লবন আল-মুনিালছর হশি বলণজিঃ 

িার লপিার েুে উশল্লে কশর (লিলন বণজনা কশরন) সে লিলন আশযোশক ইবশন উমশরর বণজনা েম্পশকজ লিশজ্ঞে 
কশরলছশলন (ইবশন উমশরর বণজনা এরূপ- েিেন পেজন্ত িার েরীর হশি আিশরর গন্ধ সবরুশে, িিেন পেজন্ত 
লিলন মাহলরম হশি ইেুক নন); আশযো বশলন- “আলম আল্লাহর রােুলশক েুগলন্ধ লালগশয লদিাম এবং লিলন 

পেজাযিশম েকল স্ত্রীর কাশছ সেশিন এবং েকশলর োশথ (শেৌনেঙ্গম করশিন), এবং েকালশবলায (শগােশলর পর) 
লিলন লছশলন মাহলরম”। 

... 

েলহ মুেললমঃ বুক নং-৮, হালদে নং-৩৪৪৫: 

আবু বকর লবন আবু্দর রহমান বণজনা কশরশছন সে, রােুলুল্লাহ (দঃ) উশম্ম োলমাশক লবশয করশলন এবং িার ঘশর 
সগশলন।অিঃপর েেন লিলন সেোন সথশক সবর হশয আোর উশদযাগ লনলেশলন, িেন লিলন (উশম্ম োলমা) িার 
কাপড় আকলড়শয ধরশলন। রােুলুল্লাহ (দঃ) এশি বলশলন- েলদ িুলম ইশে কশরা, আলম সিামার োশথ আরও সবেী 
েময থাকশি পালর, সেশেশে আমাশক েময গণনা করশি হশব (অথজাৎ সে েমযিুকু আলম সিামার োশথ কািাব, 

অনয স্ত্রীশদর োশথও আমাশক লঠক সেই পলরমাণ েময কািাশি হশব) - কুমালর বউশযর িশনয এক েিাহ, পুবজ-
লববালহিার িশনয লিন লদন। 

 

এই উন্মািাল সেশক্সর পশে স্বগজীয অনুমলি লছল; ইমাম গাজ্জাললর সলো হশি িার প্রমাণ সমশল। একালধক েঙ্গী বা েলঙ্গনীর 
োশথ সেৌেলমলশনর লনযমকানুন েম্পশকজ লিলন ললশেশছন (শরফাশরন্স-৭, পৃ-৩৬৮): গালরব হালদশে বলণজি আশছ সে আল্লাহর 
রােুল বশলশছন, “আলম লিব্রাইশলর কাশছ অলভশোগ কশরলছলাম সে স্ত্রীশদর োশথ েঙ্গশমর িশনয আলম আরও অলধক পলরমান 
(শেৌন) েলি লাভ করার ইশে কলর, এবং লিলন (লিবরাইল) আমাশক হালরো োওযার িশনয উপশদে সদন”। 

 

একলি অোধারণ হালদে সকাি কশর বিজমান প্রেশঙ্গর ইলি িানব আলম। অনুমান করুন, একলিমাে রালেশি কী পলরমাণ 
বীি প্রবালহি হওযার প্রশযািন হশিা ! 

েলহ বুোলর, ভললউম-৭, বুক নং-৬২, হালদে নং-৬: আনাছ হশি বলণজি: 

নবী পেজাযিশম েকল স্ত্রীর ঘশর সেশিন এবং একই রালেশি িাশদর েকশলর োশথ (েহবাে) করশিন। এবং িার 
স্ত্রীর েংেযা লছল নয িন। স্ত্রীশলাশকর বীশেজর রং হলুদ! সেৌবনকাশল অলধকাংে সমশযপুরুষই সেৌনেম্পলকজি স্বপ্ন 
সদশে। 
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ন্ারীমের র্ী বপাি? 
সছশলশদর বীেজপাি হয (স্বাভালবক েঙ্গমকাশল সেরূপ বীেজপাি হয লঠক িদ্রূপ), বাংলা ভাষায এর নাম স্বপ্নশদাষ 

(Nocturnal emission)। সমশযরাও সেৌন লবষযক স্বপ্ন সদেশি পাশর এবং চরম পুলক (অগজািম) হশি পাশর, িশব 

পুরুশষর মশিা িাশদর সকান স্খলন হয না, কারণ সোলনশদশে লেশমন বা বীেজ উৎপন্ন হয না। নবীর লপ্রয স্ত্রী আশযোও 

লবষযলি িানশিন, কারণ লিলন লছশলন একিন নারী। িশব মহম্মদ (দঃ) এই ববজ্ঞালনক েিয েম্পশকজ েমু্পণজ অজ্ঞ লছশলন 
এবং মশন কশরলছশলন সে, পুরুষশদর মশিা সমশযশদরও সবাধ হয বীেজপাি ঘশি। লিলন েভবি সকান স্ত্রীশলাশকর কাপশড় 
হলুদ দাগ সদশে থাকশবন ো োধারনি ঋিুস্রাশবর পশর ঘশি। িা সদশেই লিলন মশন কশরলছশলন সে এলিই স্ত্রীশলাশকর 
স্পামজ বা বীশেজর দাগ। েেন আশযো িার ভুল শুধশর লদশি চাইশলন, লিলন িাশক ধমক সমশর চুপ কলরশয লদশয লনশির 

ভ্রান্ত ধারণা িার উপর চালপশয লদশলন। েলদ সকান স্ত্রীশলাক নীশচর হালদেগুলল পশড়ন, লিলন সেন আবার সেন সভশব না 
বশেন সে িার স্ত্রী অঙ্গলিশি সকান সরাগ বাো সবশধশছ। 

েলহ মুেললম, বুক নং-৩, হালদে নং-০৬০৮: 

আনাছ লবন মাললক বণজনা কশরশছন সে - উম েুলাইম (েুলাইশমর মা) বশললছশলন সে লিলন একবার রােুলুল্লাহর 
(দঃ) কাশছ একিন সমশয েম্পশকজ লিশজ্ঞে কশরলছশলন সে পুরুষশদর মশিাই স্বপ্ন সদেি (শেৌনস্বপ্ন)। আল্লাহর 
রােুল (দঃ) বলশলন-েলদ সকান সমশয এরূপ সদশে, িাশক অবেযই সগােল করশি হশব। উম োলমা বশলন- আলম 
এ লবষশয (কথা বলশি) েুবই লজ্জা পালেলাম এবং বললাম- ইহা লক ঘশি? িেন রােুলুল্লাহ (দঃ) বলশলন- হযা 
(ইহা ঘশি)। নইশল একলি লেশু কীভাশব িার মা’র মশিা হয? পুরুশষর স্খলন (বীেজ) ঘন ও োদা, স্ত্রীশলাশকর স্খলন 
পািলা এবং হলুদ। েুিরাং দু’িশনর মশধয োর লিন সবেী প্রবল হশব, বাচ্চা িার মশিা হশব। 

... 

েলহ মুেললম, বুক নং-৩, হালদে নং-০৬১০: উশম্ম ছালামা বণজনা কশরশছন: 

উম্ েুলাইম রােুলুল্লাহর (দঃ) কাশছ সগশলন এবং লিশজ্ঞে করশলন- সহ রােুলুল্লাহ (দঃ)। আল্লাহ েিয হশি ললজ্জি 
নন। একিন সমশয েলদ সেৌনলবষযক স্বপ্ন সদশে, িার লক সগােল করার প্রশযািন আশছ? এ কথা শুশন রােুলুল্লাহ 
(দঃ) বলশলন-হা, েলদ িার পালন সবর হয। উশম্ম ছালামা বলশলন- রােুলুল্লাহ, সমশযরা লক সেৌনলবষযক স্বপ্ন সদশে? 

লিলন বলশলন-সিামার হাি ধূললধুেলরি সহাক। িার লেশু িশব কীভাশব িার মশিা হয? 
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খপছন্ হমি / পা়েকুাে 
আলম একথা সগাপন করব না সে, হালদে পাঠ করা লছল আমার েময কািাশনার েবশচশয লপ্রয উপায। হালদে পড়শি আলম 

ভালবােিাম, সেোশন েি হালদে আশছ। আলম েি সবেী হালদে পড়শি থাকলাম, িি সবেী কশর ইেলাম ও িার নবী 
মহম্মদশক (দঃ) বুঝশি পারলাম। আলম মশন কলর, হালদেগুললশি একিন ভাল ও োলি মুেলমাশনর লচে েংরলেি আশছ। 

 

শুরুশি সভশবলছলাম, হালদশে সবাধ হয শুধুমাে ধমজীয লনযমকানুন, আধযালত্মক লনযমকানুন লকংবা ধমজেুদ্ধ (লিহাদ) েংিান্ত 
লবষযালদই আশছ। লকন্তু ইেলাশমর মূল লললপগুললশি সেৌনকামনা উশদ্রককারী এিেব বণজনা সপশয আলম সেন সবাবা হশয 
সগলাম। এরূপ মন্তব্য করা সবাধ হয অেমীচীন হশব না সে, সকাশনা সকাশনা হালদেশক সেৌনাচাশরর োরগ্রন্থ (মযানুযাল অব 

সেক্স) বশল অলভলহি করা োয। সেক্স করশি সগশল কী কী করশি হশব এবং কী কী করা োশব না, িার পুঙ্খানুপুঙ্খ 
লববরণ রশযশছ সেোশন। সকাশনা সকাশনা হালদে এমনলক লবশশ্বর প্রাচীনিম পশনজাগ্রন্থ কামেুেশকও লজ্জা লদশি পাশর। 
এগুললশক “েলহ পশণজাগ্রালফ - লা সবদুঈন োইল” লকংবা “লা ইেলালমক োইল” বশল অলভলহি করশল অনযায হশব না। 
এোশন আলম মাে সগািাকশযক নমুনা সপে করলছ। পাঠক-পালঠকাশদরশক অনুশরাধ করব: দযা কশর লেহা লেত্তা গ্রন্থ ছযলি 

ভালভাশব পাঠ করুন। আলম আপনাশদর লনিযিা লদলে, ঠকশবন না। এি নুিন নুিন লিলনে আলবষ্কার করশি পারশবন 
সে, আপনাশদরশক সমাশিই আফশোে করশি হশব না। 

 

সে েুশগর আরব সবদুঈনরা কী ধরশণর সেৌনাচরণ অনুেরণ করশিা, হালদেগুললশি িার লবশ্বস্ত বণজনা রশযশছ। আমরা 
সদেশি পাই সে লবলভন্ন সগােগুলল েহবাশের েময সে-পদ্ধলি বা োইল অনুেরণ করশিা, িার মশধয লবস্তর ফারাক লছল। 

 

একিন ইহুলদ িার স্ত্রীর োশথ সে-োইশল সেৌনেঙ্গম করশিা, িা িার সবদুঈন প্রলিশবেীর সচশয লভন্নির লছল। েহশর এবং 
মরুভুলমশি প্রচললি পদ্ধলিগুললও লছল লভন্ন লভন্ন। আমরা আরও সদেশি পাই সে, সেৌনিার বযাপাশর মরুচারী সবদুঈনরা 
সবে এলগশয লছল। সেৌনলমলশনর আেন, সেৌনিার ধরন ইিযালদ সকললগুললশি নিুন মাো সোগ কশরলছল িারা। আনোর 
এবং সমাহাশিরশদর মশধযও এই োইশলর লবস্তর পাথজকয লছল। ইহুলদরা োধারণি োস্ত্রীয আেন অনুেরণ করশিা। 
পোন্তশর মক্কা হশি আগি সমাহাশিররা স্ত্রীশদর োশথ লবলভন্ন আেশন সেৌনলমলশন অভযস্ত লছল। এইেব আেশনর মশধয 
িাশদর েবশচশয লপ্রয লছল সপছন লদক হশি েঙ্গম করা। 

 

আনোর লকংবা ইহুলদ রমণীরা এই ষ্টাইশল অভযস্ত লছল না। সমাহাশিরগণ এই োইল আনোর রমণীশদর ওপর প্রশযাগ 

করশি শুরু করশল রমণীরা অেন্তুলষ্ট ও লবরলি প্রকাে কশর। কারণ সকাশনা সকাশনা সমাহাশির ষে এই েুশোশগ সমশযশদর 
পাযুপশথ ললঙ্গ প্রলবষ্ট করাশিও লিধাশবাধ করি না। এইেব সমাহশিররা লছল সেৌন দুলভজশের লেকার, নবীর োশথ মদীনায 
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লহিরশির কারশণ অলধকাংে সমাহাশিরই িাশদর বউ মক্কায সফশল এশেলছল। েুিরাং সমশয সদেশলই েুধািজ সনকশড়র 
মশিা হশয সেশিা িারা। সকান সমশযর োশথ ঘুমাশনার েুশোগ সপশল এমন আচরণ করশিা সে, অশনক সেশেই সমশযলির 
কাশছ িা বলাৎকার এবং গলহজি বশল মশন হশিা। সমাহশিরশদর এই অনাকালঙ্খি আচরশণর কথা আনোলর সমশযরা 
রােুশলর কাশন সিাশল। 

 

অলবলশম্ব আল্লাহর িরফ সথশক ওলহ সনশম আেল এবং পাযুপশথ েঙ্গম লনলষদ্ধ বশল সঘালষি হশলা। কুকুশরর োইললি 

(সপছশনর লদক হশি েঙ্গম) অবেয বহাল রইল, েলদও আনোলর সমশযরা এই পদ্ধলিলির উপর েুব একিা েন্তুষ্ট লছল না। 

 

এ প্রেশঙ্গ সগািাকশযক হালদে বণজনা করা হশলা লনশচ। লনিযিা লদলে, হালদেগুলল আপনাশদর লবস্তর মিার সোরাক 
সিাগাশব। 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১১, হালদে নং-২১৫৯:আবু্দল্লাহ ইবশন আব্বাে হশি বলণজি: 

ইবশন উমর ভুল বুশঝলছল (“সিামাশদর স্ত্রীরা হশে সিামাশদর েেযশেে, েুিরাং সেভাশব ইো সেভাশব িা চাষ 
কর”- সকারাশণর এই আযািলির ভুল অথজ বুশঝলছশলন ইবশন উমর), আল্লাহ িাশক েমা করুন। আেল ঘিনা এই 
সে আনোরশদর এই সগােলি লছল সপৌত্তললক। িারা ইহুলদশদর পাশে বেবাে করি োরা লছল সকিাবধারী 
েম্প্রদায। জ্ঞাশনর সেশে িারা (আনোররা) ইহুলদশদরশক সেষ্ঠির বশল গনয করশিা এবং িাশদর রীলিনীলি 
অনুেরণ করি। সকিাবধারী েম্প্রদাযরা (অথজাৎ ইহুদীরা) স্ত্রী-েঙ্গমকাশল শুধুমাে একলি আেন বযবহার করি (লচৎ 
কশর োলযি অবিায); এই আেনলিশি সমশযরা (অথজাৎ িাশদর সোলন) েবশচশয লুক্কালযি অবিায থাশক। 
আনোরশদর এই সগােলি ইহুলদশদর কাছ সথশক এই আেন লেশে সনয। লকন্তু সকাশরেরা সমশযশদরশক েমূ্পণজভাশব 
উলঙ্গ কশর লনি, এবং সপছন সথশক ও োমশন সথশক - উভয লদক সথশকই আনি সপশি সচষ্টা করি। সমাহশিরগণ 
েেন মদীনায এশলা, িাশদর মশধয িদনক বযলি একিন আনোর রমণীশক লবশয কশর। সে েেন িার োশথ 
এইভাশব েঙ্গম করশি শুরু করল (অথজাৎ মক্কা ষ্টাইশল), সমশযলি িা পছি করল না এবং িাশক বলল, একলিমাে 
আেশনই আমরা অভযস্ত। সেইভাশব কর, নশচৎ আমার কাছ সথশক দূর হশয োও। ঘিনালি বযাপকভাশব প্রকাে হশয 
পড়ল এবং রােুশলর (দঃ) কাশন সপৌঁছল। েুিরাং মহান আল্লাহ সকারাশনর আযািলি অবিীণজ করশলন, “সিামাশদর 
স্ত্রীরা হশে সিামাশদর েেযশেে, েুিরাং সেভাশব ইো সেভাশব িা চাষ কর” অথজাৎ- োমশনর লদক হশি, সপছশনর 
লদক হশি লকংবা লচৎ কশর োলযি অবিায। িশব এই আযাি (শুধুমাে) েন্তান প্রেশবর লছদ্রশক অথজাৎ স্ত্রীশোলনশক 
লনলদজষ্ট কশর লদশযশছ। 

... 
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েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৩৬৪: 

িালবর (লবন আবু্দল্লাহ) (রাঃ) বণজনা কশরন সে, ইহুলদরা বলি, েলদ সকউ সপছশনর লদক হশি স্ত্রীশোলনশি োয এবং 
স্ত্রী গভজবিী হয, িশব েন্তান হশব সিরা সচােলবলেষ্ট। েুিরাং এই আযাি নাশিল হশলা- “সিামাশদর স্ত্রীরা হশে 
সিামাশদর েেযশেে, েুিরাং সেভাশব ইো সেভাশব িা চাষ কর”। 

... 

েলহ বুোলর, ভললউম-৬, বুক নং-৬০, হালদে নং-৫১: িালবর হশি বলণজি: 

ইহুলদরা বলি: “েলদ সকউ সপছশনর লদক হশি স্ত্রীর োশথ েঙ্গম কশর, িশব সে সিরা সচােলবলেষ্ট েন্তাশনর িন্ম 
সদশব”।েুিরাং এই আযািলি নাশিল হশলা- “সিামাশদর স্ত্রীরা হশে সিামাশদর েেযশেে, েুিরাং সেভাশব ইো 
সেভাশব িা চাষ কর”। 

... 

েুনান আবু দাউদ: বুক নং-১২, হালদে নং-২২১২: উরুযা হশি বলণজি: 

োওলা লছল আউে ইবশন আে-োলমশির স্ত্রী; সে এমন একিন পুরুষ, োর সেৌনেমিা লছল অোধারণ। েেন িার 
েঙ্গমবােনা েুব প্রবল হশলা, সে স্ত্রীশক িার মাশযর লনিম্ব বশল কল্পনা কশর লনশলা। েুিরাং লিহাশরর প্রাযলিত্ত 
স্বরূপ মহান আল্লাহ সকারাশনর আযাি নাশিল করশলন (লিহার েশব্দর অথজ হশে স্ত্রীর সকান অঙ্গশক মা, োলা 
ইিযালদ মাহলরম সমশযশলাশকর অশঙ্গর োশথ িুলনা করা বা কল্পনা করা)। 

... 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১২, নাম্বার-২২১৪: ইকলরমা হশি বলণজি:  

িদনক সলাক িার স্ত্রীর লনিম্বশক িার মাশযর লনিম্ব লহশেশব িুলনা কশরলছল। অিঃপর সকাশনারূপ প্রাযলিত্ত 
করার পুশবজই সে িার োশথ েঙ্গম করল। সে রােুশলর (দঃ) লনকি সগল এবং িাশক লবষযলি িানাল। লিলন 
(িাশক) লিশজ্ঞে করশলন, এ কাি করশি সিামাশক সপ্ররণা সিাগাল সক? সে বলল, আলম চাাঁশদর আশলাশি িার 
শুভ্র িঙ্ঘা সদেশি পাই। লিলন বলশলন, সে পেজন্ত িুলম সিামার কাশির প্রাযলিত্ত না কশরছ, সে পেজন্ত িার (স্ত্রীর) 
কাছ সথশক দুশর থাক। 

... 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১১, নাম্বার-২১৫৭: আবু হুরাইরা হশি বলণজি: 

রােুলুল্লাহ (দঃ) বশলশছন, সে স্ত্রীর োশথ পাযুপশথ েঙ্গম কশর, সে অলভেি। 

... 
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েুনান আবু দাউদ, বুক নং-২৯, নাম্বার-৩৮৯৫: আবু হুরাইরা হশি বলণজি: 

েলদ সকউ ঐেী সকিাবধারীশক অবলম্বন কশর এবং সে ো বশল িা-ই লবশ্বাে কশর (অথজাৎ ইহুলদ), অথবা ঋিুকাশল 
স্ত্রীর োশথ েঙ্গম কশর, অথবা স্ত্রীর পাযুপশথ েঙ্গম কশর, িশব মহম্মশদর (দঃ) লনকি ো অবিীণজ হশযশছ, সেগুললর 
োশথ িার সকান েম্পকজ সনই। 
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লশশুলর্র্াহ: অপলরণির়্েস্কার সামে 
খ ৌন্লেলন্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিজমান লবশশ্ব অশনক সদশেই লেশুলববাহ আইন কশর লনলষদ্ধ করা হশযশছ। লেশুলববাহ আিকাল মানবিার প্রলি অলভোপ 
লহশেশবই গণয হশয থাশক। ভারিবশষজ প্রাচীন লহিু েমাশি এ ধরশণর লবশযর বহুল প্রচলন লছল। প্রাচীন পুাঁলথপে পশড় 
আমরা িানশি পালর, এমনলক পাাঁচ-ছয বছশরর সমশযশকও লপিামািা িেন অম্লানলচশত্ত লবশয লদশয সফলি। এই লেশুরা বড় 

হশয এমন স্বামীর ঘর করশিও বাধয হশিা, সে-ঘরেংোরশক িারা রীলিমি ঘৃণা করি। এই প্রথাশক লনকৃষ্টিম 
লেশুলনেজািন ছাড়া আর সকান নাশম অলভলহি করা োয? লকছু েংেযক মানবিাবাদী কমজীর দুবজার আশিালশন লহিু ধশমজর 

আমূল েংস্কার োলধি হয, লেশুলববাহ বিজমাশন লহিু েমাশি অিীি লবষযমাে। লকন্তু ইেলাম ধশমজর সেশে অবিািা কী?  

 

ইেলামপন্থীরা সিার গলায দাবী কশর থাশকন সে, িাশদর ধমজলি লবশশ্বর মশধয েবজাধুলনক এবং েবশচশয প্রগলিেীল ধমজ। 
েুিরাং মানুষ েঙ্গিভাশবই আো করশব সে, এমন একলি প্রগ্রলিেীল ধশমজ লেশুলববাশহর মশিা সনাংরা প্রথা লনিযই 
আইনলেদ্ধ নয। এই প্রিযাো অবেয প্রচে এক ধা্াবালি, আেল েিয হশলা - লবশযর সেশে ইেলাশম সকাশনা েবজলনম্ন বযে 
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লনধজালরি সনই। মাশযর বুশকর দুগ্ধ পানরি েশদযািাি একলি লেশুশকও ইেলামী আইন অনুোযী লবশয সদযা োয এবং সে 
লবশয েিভাগ ইেলামেম্মি! 

 

ইেলালম লেশুলববাশহর লনষু্ঠরিম লদকলি হশলা - েলদ বাপ-মাশযর েম্মলিিশম এই লবশযর চুলি হশয থাশক, িশব িা 
সকাশনাভাশবই রদ করা োয না। অথজাৎ বড় হওযার পর দম্পলিশক অবেযই লবশযলি পূণজাঙ্গ করশি হশব। লেশুলববাহ েংিান্ত 
েলরযা আইন লনম্নরূপ: 

 

সহদাইযা (শরফাশরন্স-১১, পৃ-৩৬): 

বেেশব চুলিকৃি সকান প্রকাশরর লববাহ বযঃপ্রালির পর অবেয প্রলিপালয: 

েলদ লেশুশদর লপিা লকংবা লপিামহ লবশযর চুলি কশর থাশকন, সেশেশে বযঃপ্রাি হওযার পর এই চুলি বালিল 
করার সকাশনা অলধকার িাশদর (দম্পলির) সনই; সেশহিু এই লবষশয লপিৃ-লপিামহশদর লেদ্ধান্ত সকাশনা অেদুশেেয 
হশি উদু্ভি হশি পাশর না, কারণ েন্তানেন্তলিশদর প্রলি িাশদর সেহ েংেযািীি; ফলিঃ এই লববাহ উভয পশের 

িশনয অবেয প্রলিপালয, লঠক সেইভাশব সেন িারা বযঃপ্রালির পর লনশিরা সস্বোয এই েম্পশকজ প্রশবে কশরশছ। 
বেেশব চুলিকৃি সকাশনা প্রকাশরর লববাহ বযঃপ্রালির পর বালিল করা/বহাল রাোর স্বাধীনিা দম্পলত্তর ইোধীন:  

েলদ লপিৃলপিামহ বযলিশরশক অনয সকান অলভভাবক চুলি কশর থাশক, সেশেশে বযঃপ্রালির পর উভশযর অলধকার 

রশযশছ চুলি বহাল রাোর অথবা বালিল করার। 

 

ইেলাশমর নবী মহম্মদ (দঃ) লনশিই ছয (অথবা োি) বছশরর একলি লেশুশক লবশয কশরলছশলন। মহম্মদের (দঃ) এই 

লেশু কশনলিশক লনশয ইদানীং লবস্তর সলোশললে হশে, এেম্পশকজ লবেদ আশলাচনা করা এই প্রবশন্ধর উপিীবয নয। পাঠক-
পালঠকাগণশক আলম অনয সকাথাও হশি সেেব সলো পশড় সদেশি অনুশরাধ করলছ। আলম এোশন দু’একলি হালদে উদৃ্ধি 

করব, সেোন সথশক সদো োশব সে মহম্মদ (দঃ) েেন িার বাললকা বধুলিশক ঘশর িুশল সনন এবং লবশয কনিুশমি কশরন, 

বধূলি িেনও পুিুলশেলা ছাশড়লন (কনিুশমি েশব্দর অথজ সেৌনলমলশনর মাধযশম লবশযশক পুণজাঙ্গ করণ বা আইনলেদ্ধ করণ)। 

েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৩১১: 

আশযো (রাঃ) বণজনা কশরশছন সে রােুলুল্লাহ (দঃ) েেন িাশক লবশয কশরন, িেন িার বযে লছল োি বছর, এবং 
বউ হশয লিলন েেন িার (রােুশলর) ঘশর োন িেন িার বযে লছল নয বছর, এবং িার পুিুলগুলল িার োশথ 
লছল; এবং েেন লিলন (রােুল) ইশন্তকাল কশরন িেন িার বযে লছল আঠার বছর। 

... 

েলহ বুোলর, ভললউম-৫, বুক নং-৫৮, হালদে নং-২৩৬: লহোশমর লপিা হশি বলণজি: 
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নবী মদীনা চশল োওযার লিন বছর পুশবজ োলদিা ইশন্তকাল কশরন। সেোশন বছর দুই কািাশনার পর লিলন 
আশযোশক লবশয কশরন, আশযো িেন ছয বছশরর বাললকা মাে, এবং আশযোর বযে েেন নয বছর িেন লিলন 
লবশযশক পুণজাঙ্গ কশরন। 

 

নবী িার বাললকা-বধূলির োশথ কীভাশব িীড়াশকৌিুক এবং সেৌনিীড়া করশিন, িার কশযকলি নমুনা। 

েলহ বুোলর, ভললউম-১, বুক নং-৬, হালদে নং-২৯৮: আশযো হশি বলণজি: 

িুনুব অবিায আলম ও নবী একই পাে হশি পালন লনশয সগােল করিাম (শেৌনেঙ্গশমর পরবিজী নাপাক অবিার 
আরবী প্রলিেব্দ হশে িুনুব); ঋিু কাশল লিলন আমাশক ইিার (শকামর হশি নীচ পেজন্ত পলরশধয বশস্ত্রর নাম 
ইিার) পলরধান করার িশনয বলশিন এবং আমার োশথ রঙ্গরে করশিন। ইলিক্কাফ করার েময লিলন িার মস্তক 
আমার লদশক বালড়শয লদশিন এবং আলম িা ধুইশয লদিাম, এমনলক েেন আমার লপলরযড (ঋিুস্রাব) চলি 
িেনও। 

... 

েলহ মুেললম, বুক নং-৩, হালদে নং-০৬২৯: আশযো হশি বলণজি: 

আলম এবং রােুল (দঃ) একই পাশে সগােল করিাম এবং একিশনর পর আশরকিন হাি লদশয পালন লনিাম, 

সেৌনেঙ্গশমর পর। 

 

পিাশোধজ সকাশনা সপ্রৌঢ় েলদ নয-দে বছশরর বাললকাশক লবশয কশর, িশব িার োশথ কীভাশব রলিলিযা করশি হশব, িার 

অনুপম আদেজ লবধৃি আশছ উপশরর হালদেগুললশি। ছয বছশরর লেশুশক লবশয করা এবং নয বছর বযশের েময িার 
োশথ সেৌনেঙ্গশম প্রবৃত্ত হওযার ঘিনা হিম করশি েলদ কারও অেুলবধা হয, িশব িার িশনয আরও একলি চমক আশছ। 

 

ইবশন ইেহাক রলচি লেরাশি রােুলুল্লাহ গ্রন্থলি রােুশলর িীবন চলরি লহশেশব মুেললম িগশি বহুল পলঠি এবং অিযন্ত 
প্রামাণয গ্রন্থ লহশেশব লবশবলচি। মুেলমান সলেকগণ প্রাযেই এই বই হশি লবলভন্ন লবষশয সরফাশরন্স উদৃ্ধি কশর থাশকন। 
এই গ্রশন্থ রােুল েম্পশকজ একলি মিাদার িথয আশছ। ইবশন ইেহাক ললশেশছন, রােুল নালক েশবমাে হামাগুলড় লদশে, 

এমন এক লেশুশক লবশয করার ইশে সপাষণ কশরলছশলন। আেুন পাঠক, ইবশন ইেহাশকর বণজনা সথশক আমরা ঘিনালি 

সিশন লনই। 

েুহাইলল, রর.৭৯: ইউনুশছর সরওযাশযি ও.ও কিৃকজ সরকডজকৃি: 

 নবী িাশক (উম্ আল-ফিলশক) সদশেন েেন সে িার োমশন হামাগুলড় লদলেল। লিলন বশলন- ‘েলদ সে বড় হয 
এবং আলম িেনও সবাঁশচ থালক, আলম িাশক লবশয করব’; লকন্তু সে বড় হওযার আশগই নবী ইশন্তকাল কশরন এবং 
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েুলফযান লবন আল-আেওযাদ লবন আবু্দল আোদ আল-মােিুলমর োশথ িার লবশয হয এবং েুলফযাশনর ঔরশে 
িার লরিক ও লুবাবা নাম্নী দু’লি েন্তান িশন্ম। (শরফাশরন্স-১০, পৃ-৩১১) 

 

আমরা আরও সদেশি পাই, হেরি ওমর (রাঃ) উশম্ম কুলেুম নাশমর চার বছশরর এক লেশুশক লবশয কশরন। এই উশম্ম 
কুলেুম হশে আবু বকশরর (রাঃ) সমশয এবং আশযোর ববমাশেয সবান। 

 

ইেলাশমর েশবজাচ্চ বযলি মহানবী এবং িার লপ্রয োহালবগণ পরবিজীশদর িশনয এমন মহৎ আদেজই সরশে সগশছন। রােুল 
এবং িার োহালবগণ কিৃজক প্রলিলষ্ঠি আদশেজর ইেলালম নাম েুন্না। এই েুন্না বা আদেজ অপলরবিজনীয, প্রলিলি ধমজপ্রাণ 
মুেলমানশক সকযামি পেজন্ত এই আদেজ অনুেরণ করশিই হশব, একলবিু নড়চড় করা চলশব না। পদের শত বছর ধশর 

এই অপলরবিজনীয আদেজ অনুেরণ করশি সেশয ধমজপ্রাণ মুেলমানশদরশক এেনও সপোশবর পর ললঙ্গাগ্র ধারণ কশর চলল্লে 
কদম হাাঁিশি এবং সিাশর সিাশর সকাথ লদশি সদো োয, লেলা কুলূশের অিযাচাশর অশনক মেলিশদর কশমাড িাম হশয 

নারকীয দূগজশন্ধর েৃলষ্ট কশরশছ সদো োয। অশনক েম্পন্ন মুছুলল্লর বালড়শি ডাইলনং সিলবশলর পলরবশিজ মালিশি বশে 
োওযাদাওযা করশি সদো োয, কারণ নবীর েুন্নি। নবী ডাইলনং সিলবশল সেশিন না, মালিশি বশে সেশিন। িা সবে, 

একলনষ্ঠ অনুোরী লহশেশব নবীর প্রলিলি কাশির অনুেরণ িারা করশিই পাশরন। লকন্তু আমার েিকা লাশগ: লেশু লববাশহর 
েুন্নিলি িারা এলড়শয োন সকন! ডাইলনং সিলবশলর পলরবশিজ মালিশি বশে োওযাদাওযা কশর লকংবা লেলা কুলুে হাশি নৃিয 
কশর নবীর েুন্নি পালন কশরন, লকন্তু প্রকৃলির ডাশক বাইশর না ছুশি সোভন িযশলশির লদশক ছুশি োন! লভলার বাইশর 
সোলা সড্রশনর উপর োিা পাযোনা বালনশয সনন না সকন? সদড় হািার বছর পুশবজ নবীলি (এবং িার লবলবরাও) সোলা 
মরুভুলমশিই প্রকৃলির ডাশক োড়া লদশি সেশিন। আো কলর সকান ধমজপ্রাণ মুেলমান আমার মশনর ধি দূর করশি এলগশয 
আেশবন। 
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লর া: পালক ো / েধু ো 
আপলন লক কেনও এমন অবিার কথা লচন্তা কশরশছন সে, একিন বযস্ক পুরুষ একই োশথ একিন দুগ্ধশপাষয লেশু (২ 
বছর লকংবা িার সচশযও কম) এবং একিন মলহলাশক লবশয করল োর বুশক দুধ আশছ? এমন েলদ হয সে, স্বামীর ঘশর 
নবপলরণীিা লেশুলিশক দুধ োওযাশনার মশিা সকউ সনই (ধরা োক লেশুলি এলিম); ঘশর অবেয একলি দুধ-দানেম বউ 
আশছ, লকন্তু সে লক লেশুলিশক দুধ োওযাশি পারশব? বিজমান েমশয হশল অবেয সকান েমেযা লছল না, বািাশর হশরকরকম 
লিনিাি দুধ পাওযা োয। িশব সবািশলর দুধ োওযাশনা সকান ইেলালম েমাধান নয। সদো োক, ইেলাম েমেযালিশক 
কীভাশব হযান্ডল কশরশছ। 

সহদাইযা (শরফাশরন্স-১১, পৃ-৭১): 

উদাহরণ: একিন সলাক োর দুইলি বউ আশছ এবং এক বউ আশরক বউশক বুশকর দুধ োওযাশে। েলদ সকউ 
একইোশথ একিন লেশুশক এবং একিন বযঃপ্রািাশক লবশয কশর এবং বযঃপ্রািা স্ত্রী লেশুস্ত্রীলিশক বুশকর দুধ 
োওযায, িশব উভয স্ত্রীই সলাকলির িশনয অদবধ হশয োশব, কারণ সলাকলির োশথ েলদ িাশদর বববালহক েম্পকজ 
েলদ চালু থাশক, এর অথজ হশব দুধ মা এবং দুধ-সমশয উভশযর োশথ েুগপৎভাশব েহবাে করা ো অদবধ, লঠক 
সেভাশব সেভাশব একিন বাযললিকাল মা ও িার বাযললিকাল কনযার োশথ েুগপৎভাশব েহবাে করা অদবধ। 
এশেশে একলি লবষয লবশবচনায রােশি হশব; েলদ সলাকলি বযঃপ্রািা স্ত্রীর োশথ সকানপ্রকার সেৌনেম্পকজ িাপন না 
কশর থাশক িশব সে (বযঃপ্রািা স্ত্রী) সদনশমাহর পাওযার অলধকারী হশব না, কারণ লববাহ লবশেশদর কারণলি িার 
কাছ সথশক উদু্ভি হশযশছ, লববাহ পুণজাঙ্গকরশণর আশগ:----লকন্তু লেশুলি অশধজক সদনশমাহর পাওযার অলধকার রাশে, 

কারণ লববাহ লবশেশদর সে কারণলি উদু্ভি হশযশছ িার িশনয লেশুলি দাযবদ্ধ নয। এিেণ পেজন্ত আমরা ো 
আশলাচনা করলাম- িা একিন বযস্ক সলাক কিৃজক একিন দুগ্ধশপাষয লেশুশক লবশয করা েংিান্ত। লকন্তু দৃেযপি 
েলদ উশটা হয, অথজাৎ একিন দুগ্ধশপাষয লেশুর েলদ একিন বযঃপ্রািা নারীর (নয বছর বা িদুধজ) োশথ লবশয 
হয? পাঠকশক এ প্রেশঙ্গ আলম িনলপ্রয সলাক-কালহনী রলহম বাদোহ ও রূপবান কনযার ঘিনালি স্মরণ করশি 
অনুশরাধ কলর। োলরযা আইন অবেয এশেশে অশনক উদার, এরূপ লবশযর সেশে োলরযা সিমন সকান লবলধলনশষধ 
আশরাপ কশরলন। 

 

এরূপ লবশযর সেশে োলরযা একলিমাে েিজই আশরাপ কশরশছ, এই আিব েিজলির ইেলালমক নাম ‘লরো’ বা ‘লরদা’। 

 

লডকেনালর অব ইেলাম হশি লরোর েংজ্ঞা (শরফাশরন্স-৬, পৃ-৫৪৬): 

লরো: একলি আইনেংিান্ত েব্দ। এর অথজ- লনলদজষ্ট েমশযর িশনয সকান নারীর বুক হশি স্তনয পান করা। 
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লরোর আইলন েংজ্ঞা:- সহদাইযা (শরফাশরন্স-১১) অনুোশর লরোর আইলন েংজ্ঞা লনম্নরূপ। 

লরো: ধােী/দুধ মা (প্রাগুি, পৃ-৬৭)----আইশনর দৃলষ্টশকাণ সথশক লরো বলশি বুঝায একলি লেশু কিৃজক লনলদজষ্ট েময 
বযালপযা একিন নারীর বুক হশি স্তনযপান করা, স্তনযপান করার সমযাদশক ‘লপলরযড অব ফষ্টাশরি’ বা ধােীশের সমযাদ 
বলা হশয থাশক। 

 

ধােী-মাশযর কাশছ লেশুর স্তনযপান করাশনার ইেলামী লনযম এই। এই লনযশমই একলি নবিািকশক অপর সকান দুশধল 

নারীর কাশছ প্রলিপালন করশি সদযা হয। েম্পন্ন আরবশদর মশধয এই প্রথা আশগ চালু লছল এবং সকান সকান সেশে আি 
পেজন্ত চালু আশছ। মহম্মশদর (দঃ) চাচা আবু লাহাশবর িীিদােী িাশযবা নাম্নী এক মলহলা েুব েংলেি েমশযর িশনয লেশু 
মহম্মদশক স্তনযপান করায, অিঃপর দুধ মা হাললমার কাশছ িাশক হস্তান্তর করা হয। 

 

ধােী-মািৃশের সেশে পালনীয লবলধলনশষধ েংিান্ত একলি হালদে: 

িন্মেুশে সে েব লবষয হারাম, দুধ-মাশযর সেশে িা হারাম। ---৩০.৩.১৫ 

মুযাত্তাঃ বুক নং-৩০, হালদে নং-৩০.৩.১৫: 

ইযালহযার কাছ সথশক আলম, মাললশকর কাছ সথশক ইযালহযা, আবু্দল্লাহ ইবশন লদনাশরর কাছ সথশক মাললক, েুলাইমান 
ইবশন ইযাছাশরর কাছ সথশক আবু্দল্লাহ ইবশন লদনার, উরউযা ইবশন িুবাইশরর কাছ সথশক েুলাইমান এবং উমু্মল 
সমাশমনীন আশযোর কাছ সথশক উরুযা বশলশছন সে রােুলুল্লাহ (দঃ) বশলশছন- “িন্মেুশে সে েব লবষয হারাম, দুধ-
মাশযর সেশেও িা হারাম”। 

 

এই লনযমানুোযী লেশুলি িার ধােী মাশযর িশনয হারাম। অথজাৎ, লেশুলি বড় হশলও লবনা বাধায িার ধােী-মাশযর কাশছ 
সেশি পারশব, সেন ধােী-মা এবং িন্মদােী মা েমিূলয। এই লনযম আপািদৃলষ্টশি মহৎ বশল মশন হশে, এর মশধয আবার 
সকাশনা েমেযা লুলকশয আশছ লক? আশরকিু লনলবড়ভাশব পেজশবেণ কশর সদো োক। 

 

ইেলাম ধমজানুোযী - একলি সমশযর সে সকাশনা বশযশে লবশয হশি পাশর, এমনলক েদযিাি লেশুশকও বাপ-মা লবশয লদশয 
লদশি পাশর। নয বছর বা এর সচশয সবেী বশযশের সে সকউ ধােী-মা হশি পাশর। এেন একলি সকে োলড োক। ছয 
মাে বশযেী একলি সছশল লেশু, িার দুধ-মা নয বছর বশযেী এক লকশোরী। সমশযলি লেশুলিশক বুশকর দুধ োওযাল। লেশুলি 
আঠাশরায পা লদল। ইেলামী আইন অনুোযী আঠার বছর বশযশে একলি পুরুষ লেশু বালকে অিজন কশর। িেন দুধ-মা’র 
বযে োিাে বা এর োমানয উপশর, বলশি সগশল সে িেন সেৌবশনর মধযগগশন। সপ্রম, লবশয, েন্তানধারণ ইিযালদর 
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প্রকৃষ্টিম েময িার। ইেলাশমর আইন অনুোযী - এই দুধ-মাশযর োশথ েদয সেৌবশন পা সদযা েুবকলির লবশয েমু্পণজরূশপ 
হারাম, এমনলক এই মাশযর গভজিাি সে সকান সমশযর োশথ (দুধ-সবান) িার লবশযও েমূ্পণজরূশপ হারাম। 

 

'লরলাশযন্স অব দয ট্রাশভলার' নামক প্রামাণয োলরযা গ্রন্থ সথশক এ েম্পলকজি কশযকলি আইন সপে করা হশলা: 

 

(সরফাশরন্স-৮, পৃ-৫৭৫-৫৭৬। এন ১২.০- দুগ্ধ পাশনর কারশণ অলববাহশোগয আত্মীযিা প্রলিষ্ঠা (লরো)। এন ১২.১ - সকাশনা 

সমশয েলদ সকাশনা পুরুষ লেশুশক বুশকর দুধ োওযায, সে বাচ্চালির মা হশয োয, (িশব েব সেশে নয) শুধুমাে লবশেষ লকছু 
সেশে, েথা- স্ত্রীশলাকলির োশথ িার লববাহ-েম্পকজ িাপন হারাম হশয োয, সে স্ত্রীশলাকলির পাশন িাকাশি পারশব বা িার 
োশথ লনলরলবললশি োোি করশি পারশব, এবং িাশক স্পেজ করশল িার অিু ভঙ্গ হশব না; েলদ: 

 

(ক) - উি দুধ নয বছর বা িদুধজ বশযেী বাললকার স্তনয হশি লনঃেৃি হশয থাশক, িা সে লনঃস্বরণ সেৌনলিযার ফশলই 
সহাক লকংবা অনয সকাশনা কারশণই সহাক; 

 

(ে) - এবং দুগ্ধপানরি লেশুলির বযে দুই বছর বা এর সচশয কম হয; 

 

(গ) - এরূপ দুধ োওযাশনার েংেযা পৃথক পৃথকভাশব কমপশে পাাঁচবার হয (স্তনযদান বা সব্রষ্ট-লফলডংশযর েংেযা পাাঁচ 
বাশরর কম হশল উি লবলধলনশষধ কােজকরী নয, পৃথক পৃথকভাশব স্তনযদান করার অথজ-- েবজোধারশণর কাশছ ো পৃথক 
লহশেশব স্বীকৃি) এন ১২.২-এরূপ অবিায: 

 

(১) - এরূপ স্তনযদালযনী নাশেজর পশে উি লেশু লকংবা িার অধঃস্তন েম্পকজেুি পালরবালরক লকংবা দুগ্ধপানেঞ্জাি েম্পকজ) 
কারও োশথ লববাহবন্ধন িাপন করা ‘এক্সকু্ললেভলল’ লনলষদ্ধ (এোশন এক্সকু্ললেভলল বলশি বুঝায শুধুমাে লেশুলি লকংবা িার 
অধঃস্তন সকউ, ঊর্ধ্জিন সকউ নয, অথজাৎ লেশুলির লপিা, ভ্রািা ইিযালদ সকউ নয) 

 

(২) - সে (স্ত্রীশলাকলি) লেশুলির মা হশয োয, এবং লেশুলির িশনয লববাহ করা হারাম হশয োয িাশক এবং িার োশথ 
েম্পকজেুি (পালরবালরক লকংবা দুগ্ধপানেঞ্জাি েম্পকজ) ঊর্ধ্জিনশদরশক, এবং িার োশথ েম্পকজেুি অধঃস্তনশদরশক (কারণ 
অধঃস্তনরা সেন িার লনশির ভাইশবান হশয সগশছ)। 

 

লরো েম্পশকজ সবে লকছু মিাদার হালদে রশযশছ, োর লকছু নমুনা লনশচ সপে করা হশলা। 
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লবলব আশযোর সবান উশম্ম কুলেুম সেললম ইবশন আবু্দল্লাহ ইবশন উমরশক মাে লিনবার বুশকর দুধ োওযায; োর দরুণ 
আশযোর োশথ সদো করা ইবশন আবু্দল্লাহর িশনয হারাম লছল। েলদ কুলেুম দেবার োওযাি, সেশেশে আশযোর োশথ 
োোৎ করা িার িশনয হালাল হশয সেশিা। 

মুযাত্তা, বুক নং-৩০, হালদে নং-৩০.১.৭: 

...সেললম ইবশন আবু্দল্লাহ ইবশন উমর িাশক (ইযালহযাশক) বশলন সে উশম্ম কুলেুম লবনশি আবু বকর আে-লেলেক 
েেন িাশক স্তনযপান করালেশলন িেন উমু্মল মুশমনীন আশযো িার সবানশক বশললছশলন-“িাশক দেবার দুধ 
োওযাও, সেন সে আমার োশথ সদো করার অলধকারী হয”। সেললম বশলন- “উশম্ম কুলেুম আমাশক লিন বার দুধ 

োওযাশনার পরই অেুি হশয পশড়ন। েুিরাং----আলম আর আশযোর োোৎ পাইলন, কারণ উশম্ম কুলেুম দে বার 
সেষ করশি পাশরনলন”। 

অনাত্মীযা স্ত্রীশলাশকর োশথ োোৎশোগয হওযার উপেুিিা: িার কাছ সথশক দে লকলস্ত দুগ্ধপান। 

মুযাত্তাঃ বুক নং-৩০, হালদে নং-৩০.১.৮: 

...উমু্মল সমাশমনীন হাফো আলেম লবন আবু্দল্লাহ লবন ো’দশক িার (হাফোর) সবান ফালিমা লবনশি উমর ইবনুল 
োত্তাশবর লনকি পালঠশযলছশলন সেন লিলন িাশক দেবার বুশকর দুধ োওযান; িা’হশল সে (আলেম) িার কাশছ 
সেশি পারশব এবং সদো করশি পারশব। লিলন (ফালিমা) িা কশরলছশলন, েুিরাং সে (আলেম) িার (হাফোর) 
োশথ সদো করশি সেশিা। 

(লেয করুন, দেবার দুধ োওযাশনার রীলি পলরবলিজি হশয পরবিজীশি পাাঁচ বাশর সনশম আশে) 

মুযাত্তাঃ বুক নং-৩০, হালদে নং-৩০.৩.১৭: 

...আশযো বশলন- “সকারাশন ো নাশিল হশযলছল িা এই- ‘দেবার বুশকর দুধ োওযাশল সে হারাম হশয 
োয’,অিঃপর িা ‘পাাঁচবার’ িারা প্রলিিালপি হয। রােুলুল্লাহ (দঃ) েেন মারা োন, িেন সকারাশন এেন সেভাশব 
আশছ সেভাশবই ইহা সিলাওযাি হশয আেলছল”। 

একথা বলা লনষ্প্রশযািন সে, ইেলালম েমাশি লরো পদ্ধলি লেশুশদর িশনয দুগ্ধ-েরবরাহ েমেযার এক অনুপম উপায। িশব 
এই পদ্ধলি অনুেরণ করশল লবশযর বািাশরর অবিািা কী দাাঁড়াশব? েলদ মাশযরা লকছু েমশযর িশনযও িার লেশুলিশক ধােী 
মাশযর হাশি িুশল সদয, লবশযর মাশকজি সথশম োওযার আেকা আশছ। লরোর কারশণ েবশচশয প্রলিশ্রুলিেীল বরলিও িার 
িশনয একলি কশন সোগাড় করশি লহমলেম োশবন, এশি সকাশনা েশিহ আশছ লক? 

 

ওপশরর মন্তবয অবেয ইেলালম ফষ্টাশরি পদ্ধলির চরম লদকশক লেয কশরই। আধুলনক লবশ্ব এেন আশদৌ লরো পদ্ধলির 
উপর লনভজরেীল নয। সেেব মাশযরা লেশুশক স্বাভালবক মািৃদুগ্ধ লদশি অপারগ, বািাশর িাশদর িশনয রশযশছ হশরক 
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রকশমর ফমুজলা লমল্ক। িশব লরোর লবকল্প লহশেশব লেশুশক সবািলিাি দুধ পান করাশনার বযপাশর সকাশনা োলরযা আইন 
আশছ লক না, অশনক েুাঁশিও আলম িা সবর করশি পালরলন। সভশব সদেুন, েিম েিাব্দীশি মানুষ ফমুজলা লমশল্কর নামও 
িানি না, বিল-লফলডংশযর ধারণাও লছল না কারও। েুিরাং মরুচালর সবদুঈনরা মাশযর দুশধর লবকল্প লহশেশব লরো পদ্ধলি 
অনুেরণ করশিা। এভাশবই িারা দুগ্ধ েরবরাশহর অপ্রিুলিার সমাকাশবলা কশরশছ। 

 

এবার একলি প্রশ্ন। এিেন আমরা ফোশরি পদ্ধলিশি ধােী মাশযর দুধ োওযার লবষশয লবস্তালরি আশলাচনা করলাম। 
এেন প্রশ্ন: দুগ্ধবিী সকাশনা সমশয োবালক পুরুষশক দুধ োওযাশি পাশর লক? সিৌবা সিৌবা। এ কী উদ্ভি প্রশ্ন! ইেলাম 

এমন লিলনে কেনও অনুশমাদন করশি পাশর না। ইেলালমেরা লনিযই বলশবন, েযিাশনর প্রশরাচনাশিই সকবল এরূপ 
ধারণা কারও মশন উদয হশি পাশর। বযঃপ্রাি পুরুষকিৃজক নারীদুগ্ধ পাশনর ববধিা েংিান্ত সকাশনা উশল্লে আমরা োলরযা 
আইশন সদেশি পাই না লঠক, িশব সবে লকছু হালদে রশযশছ সেগুলল পড়শল েলিয েলিযই সহাাঁচি সেশি হয। আেুন, সেরকম 
কশযকলি হালদে সনশড়শচশড় সদশে সনযা োক এেন। 

 

একিন স্ত্রীশলাক িরুণ বযস্ক সকাশনা পুরুষশক িার বুশকর দুধ সেশি লদশল িরুণলি িার িশনয হারাম হশয োয। 

েলহ মুেললম, বুক নং-০০৮, হালদে নং-৩৪২৬: 

ইবশন আবু মুলাশযকা বণজনা কশরশছন সে আল কাশেম লবন মহম্মদ লবন আবু বকর িার কাশছ বশলশছন সে 
আশযো (রাঃ) বণজনা কশরশছন সে োহলা লবনশি েুহাইল লবন আমর আল্লাহর রােুশলর (দঃ) কাশছ আেল এবং 
বলল- রােুলুল্লাহ। সেললম (আবু সহািাইফার মুি িীিদাে) আমাশদর গৃশহ আমাশদর োশথ থাশক, এবং একিন 
পুরুষ ো অিজন কশর িা সে অিজন কশর সফশলশছ (অথজাৎ োবালকে), এবং সেই জ্ঞান অিজন কশরশছ সে জ্ঞান 
একিন পুরুষ অিজন কশর (অথজাৎ সেৌনলবষযকজ্ঞান)। িদুত্তশর লিলন বলশলন- িাশক সিামার বুশকর দুধ োওযাও, 

এশি সে সিামার িশনয সমহলরম হশয োশব। সে (ইবশন মুলাশযকা) বশলন- আলম ভয বেিঃ এই হালদেলি বছর 

োশনশকর িশনয কারও কাশছ বলললন। অিঃপর একলদন কাশেশমর োশথ আমার সদো হশল আলম িাশক বললাম- 
আপলন আমাশক সে হালদেলি বশললছশলন আলম িা কারও কাশছ বলললন। লিলন বলশলন- সকান্ হালদে? আলম 
হালদেলির কথা উশল্লে করশল লিলন বলশলন- আমার কথা বশল িুলম হালদেলি বণজনা করশি পার সে আশযোর 
(রাঃ) কাছ সথশক আলম উহা শুশনলছলাম। 

… 

েলহ মুেললমঃ বুক নং-০০৪, হালদে নং-৩৪২৮:  

িযনাব লবশন্ত আবু োলামা হশি বলণজিঃ আলম রােুলুল্লাহর (দঃ) স্ত্রী উশম্ম োলামাশক আশযোর কাশছ বলশি 
শুশনলছঃ আল্লাহর কেম, আলম এমন িরুন পুরুশষর োমশন সেশি চাই না সে ফষ্টাশরি লপলরযড পার কশরশছ 
(বুশকর দুধ োওযার সমযাদ পার কশরশছ)। িেন আশযো বলশলনঃ ‘সকন? োহলা লবন্ত েুহাইল রােুলুল্লাহর (দঃ) 
কাশছ এশে বশললছল- ইযা রােুলুল্লাহ। আল্লাহর কেম, সেললম (আমাশদর ঘশর) েুশক লবধায আবু হুোইফার মুশে 



50 

www.dhormockery.net       or      www.dhormockery.com 

আলম চরম লবরলি সদশেলছ। প্রলিউত্তশর আল্লাহর রােুল (দঃ) বলশলন- িাশক সিামার বুশকর দুধ োওযাও। সে 

বলল- িার মুশে সে দালড়। লকন্তু লিলন (আবারও) বলশলন-িাশক বুশকর দুধ োওযাও, িা’হশলই আবু হুোইফার 
মুশে ো আশছ দুর হশয োশব (অথজাৎ লবরলি চশল োশব)। (পরবিজীশি) সে (োহলা) বশললছল- (আলম সেরূপ 
কশরলছলাম) এবং আল্লাহর কেম কশর বললছ, এর পশর আর আলম আবু হুোইফার মুশে (লবরলির) লচহ্ন সদেশি 
পাইলন। 

 

(হুবহু একই ঘিনা লনশয আরও দু’লি হালদে- েুনান আবু দাউদঃ ভললউম-২, হালদে নং-২০৫৬, পৃ-৫৪৯ এবং মুযাত্তাঃ 
সেকেন-৩০, হালদে নং-১২, পৃ-২৪৫-২৪৬; কশলবর বড় হওযায হালদেগুলল উশল্লে করা সগল না)। 

 

এ এক আিব লনযম! বে নারীশদশহর েবজশেষ্ঠ কামশকন্দ্র, পুরুষ সিা দুশরর কথা েুবিী নারীর উত্তাল বুক সদশে অশচিন 
গাছপালাও নালক লভলমজ োয। রবীন্দ্রনাশথর লচোঙ্গদা কাশবয পশড়লছ, রূপেী লচোঙ্গদা লবিন বশন ফুলগাশছর নীশচ শুশয 
আশছ। পাহাশড়র মশিা উচু লকন্তু নবনীর মশিা সকামল বস্তু দুলির সমাহনীেলি এিই সবেী সে সথাকায সথাকায ফুশি থাকা 
ফুলগুললও িা সদশে মুলছজি হশয পড়ল এবং লচোঙ্গদার বুশক পশড় আত্মহিযা করল। 

 

“স্তনিিমুশল ফুলগুলল লবছাইল আপনার মরণ েযন”; অথচ ইেলাশমর েমাধান কশিাই না েরল। বুক েুশল অনাত্মীয 
পুরুষশক এক চুমুক ‘ডুডু’ োইশয দাও, বযে, সে সমহলরম হশয সগল। এশি কশর লহিাব পড়ার ঝাশমলাও অংেি কশম োশব 
বশল মশন হয। সকারান-হালদে সেশহিু আল্লাহপাশকর অপলরবিজনীয লবধান ো সকযামশির আগ পেজন্ত পালন কশর সেশি 
হশব, েুিরাং েলহ হালদে বলণজি এই েুির লনযমলি আমাশদর ইেলামপন্থী ভাইশযরা িাশদর স্ত্রীকনযাশক পালন করশি উিুদ্ধ 
করশবন আো কলর। 

 

িীিদােী লকংবা েুদ্ধবলিনী একিন মুেলমান পুরুশষর িশনয পুশরাপুলর ববধ, এশদর োশথ সেৌনেঙ্গম করায ইেলামী 
আইশন সকাশনা বাধা সনই। িশব একিন মুেললম সমশযর সেশে লনযমিা কী? সছশলশদর পদাক অনুেরণ কশর একিন 
মুেলমান সমশয লক পাশর িার িীিদাশের োশথ সেক্স করশি? না, সমশযশদরশক এরূপ সেৌন-উৎেশব গা ভাোশনার অনুমলি 
সদযা হযলন। 

 

েুিরাং সে েেন সদেশব, িার স্বামী িীিদােী লকংবা সকাশনা মাশল গনীমি সমশযর োশথ অবাশধ সেক্স করশছ, িার মশন 
ঈষজা িাগািা েুবই স্বাভালবক। স্বামীশক এই অশ্লীলিা সথশক লবরি রােশি সে কী করশি পাশর? সে লক স্বামীশক থামাশি 
লরোর লনযম প্রশযাগ করশি পাশর? সে েলদ িরুণী িীিদােীলিশক িার বুশকর দুধ োওযায, িাহশলই সিা িীিদােীলি িার 
স্বামীর িশনয হারাম হশয োশব। হযা পাঠক, লঠক এমনই একিা ঘিনা ঘশিলছল একবার। একিন ঈষজাপরাযণ স্ত্রী িার 
িরুণী িীিদােীশক বুশকর দুধ োইশয লদশযলছল এই আোয সে, িার কামািজ স্বামীলি আর িার কাশছ সেশি পারশব না। 
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লকন্তু হায, সমশযলির ফলি কাশি লাশগলন, উশটা ইেলামী োলস্তর আঘাশি েিলবেি হশি হশযলছল িাশক। েলীফা উমর 

সমশযলিশক প্রহার করার আশদে লদশয মুেলমান পুরুশষর িশনয িীিদােী সভাশগর অপ্রলিহি অলধকার েংরেণ 
কশরলছশলন। ঘিনালি আপনার কাশছ িশনয হৃদযলবদারক বশল মশন হশে, িাই না? ঘিনালির লবস্তালরি লববরণ মুযাত্তা 
সথশক সিশন লনন। চার মািহাব েুন্নী মুেলমানশদর চারলি স্তভ, এর অনযিম প্রধান রূপকার হেরি ইমাম মাললক (রঃ) 
মুযাত্তা গ্রশন্থর প্রশনিা। মুযাত্তা মাশললক মািহাশবর প্রধান আইন বই। 

মুযাত্তা, বুক নং-৩০, হালদে নং-৩০.২.১৩: 

আবু্দল্লাহ ইবশন লদনার বশলন- “সলাকশদরশক সেোশন লবচার করা হয সেোশন একলদন আলম আবু্দল্লাহ ইবশন 
উমশরর োশথ বো লছলাম। িেন একিন সলাক িার কাশছ আেল এবং বযস্ক সলাকশদরশক বুশকর দুধ 
োওযাশনার বযাপাশর লিশজ্ঞে করল। উত্তশর আবু্দল্লাহ ইবশন উমর বলল-‘একবার এক সলাক উমর ইবশন োত্তাশবর 
কাশছ এশে বলল-‘আমার একলি িীিদােী আশছ, িার োশথ আলম লনযলমি সেৌনেঙ্গম কলর। আমার স্ত্রী িার কাশছ 
লগশয িাশক বুশকর দুধ োইশযশছ। এরপর েেন আলম সমশযলির কাশছ সগলাম, আমার স্ত্রী আমাশক সবর হশয সেশি 
বলল, কারন সে নালক িাশক বুশকর দুধ োইশযশছ’। 

উমর সলাকলিশক স্ত্রীশক প্রহার করার আশদে লদশলন এবং (আশগর মশিাই) সে িার দােীশমশযলির কাশছ সেশি 
পারশব বলশলন। কারণ বুশকর দুধ োওযাশনার মাধযশম সে আত্মীযিা প্রলিলষ্ঠি হয িা সকবল সছািশদর সবলায।” 

 

লরোর ধারণা স্বামীস্ত্রীর মশধয প্রশযাগ করশল কী হশব? স্বামীর পাকিলীশি েলদ স্ত্রীর দুধ েুশক োয, িেন? ওযাস্তাগলফরুল্লাহ, 

নাউিুলবল্লাহ! সকাশনা েুি মলস্তশষ্কর মুেলমান এরূপ কথা লচন্তাও করশি পাশর না। পাঠক, আেুন না একবার সচষ্টা কশর 
সদলে, ইেলাশমর পলবে সকিাবগুললশি এেম্পশকজ সকাশনা লবধান েুাঁশি পাওযা োয লক না। েলদ আপলন আপনার স্ত্রীর বুশকর 
দুধ োন, সেিশনয স্ত্রীর োশথ আপনার েম্পকজ হারাম হশয োশব না। দুই বছর বা িার সচশয কম বশযশে বুশকর দুধ সেশল, 

িশবই সকবল িাশদর মশধয (দুগ্ধদােী এবং লেশুলি) আত্মীযিা েম্পকজ প্রলিলষ্ঠি হয।  

মুযাত্তা, বুক নং-৩০, হালদে নং-৩০.২.১৪: 

আবু মুো আল আোলরশক িদনক সলাক লিশজ্ঞে করল- “আলম আমার স্ত্রীর স্তনয হশি লকছু দুধ সেশয সফশললছ, 
িা আমার পাকিললশি চশল সগশছ”। আবু মুো বলশলন- “আলম সিামাশক শুধু এিুকুই বলশি পালর সে সে সিামার 
িশনয হারাম হশয সগশছ”। (িেন) আবু্দল্লাহ ইবশন মােুদ বলশলন- “িুলম কী বলছ িা সভশব সদে”। আবু মুো 
বলশলন- “িা’হশল সিামার মি কী”? আবু্দল্লাহ ইবশন মােুদ বলশলন- “দুধ োওযার কারশণ আত্মীযিা প্রলিলষ্ঠি 
হয সকবল প্রথম দু’বছশর”। (অথজাৎ দুই বছর বা এর কম বশযেী লেশু েেন মা ছাড়া অনয নারীর দুধ পান কশর, 
িেনই সকবল লেশুলি এবং দুগ্ধদানকারী স্ত্রীশলাকলির মশধয আত্মীযিা প্রলিলষ্ঠি হয। আবু মুো বলশলন- “এই 
জ্ঞানী সলাকলি েিেন আমাশদর মাশঝ থাকশবন, সিামরা আমাশক সকান লকছুর বযপাশর লিশজ্ঞে কশরা না”। 
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আবু্দল্লাহ ইবশন মােুদ সক লছশলন? সে দেিন োহালব রােুশলর েবশচশয ঘলনষ্ট লছশলন এবং মৃিুযর পুশবজই োশদরশক 
সবশহেশির েুেংবাদ সদযা হশযলছল (আোরা সমাবাশশ্বরা- েুেংবাদপ্রাি দে িন), আবু্দল্লাহ ইবশন মােুদ িাশদর অনযিম। 

 

ইবশন মােুদ উচ্চালরি প্রলিলি বাকযশক েিয বশল ধশর সনযা হয, মহম্মশদর (দঃ) লঠক পশরই লছল িার িান। এরকম 
উচ্চমেজাদােীল োহালবর মুশে এ কী কথা, স্ত্রীর দুধ োওযার পরও দাম্পিযেম্পকজ লিশক থাশক! আিেজ! 

এই রকমই আশরকলি হালদে সদেুন লনশচ। 

 

দুশধল নারীর োশথ েঙ্গম করা হালাল। 

েলহ মুেললম, বুক নং-৮, হালদে নং -৩৩৯১: 

িুদাইমা লবনশি ওযাহাব আল আোলদযা (রাঃ) বণজনা কশরশছন সে লিলন আল্লাহর রােুলশক (দঃ) বলশি শুশনশছনঃ 
আলম দুশধল স্ত্রীর োশথ েহবাে লনলষদ্ধ করশি সচশযলছলাম, লকন্তু সদেশি সপলাম সে সরামান এবং পারলেকরা িা 
কশর থাশক এবং লেশুলির িাশি সকান েলি হয না। (ইমাম মাললক বশলশছনঃ এই হালদশের োলাফ বলণজি সে 
ভােজনলি আশছ িাশি সে নামলি আশছ িা হশে িুদামাি আল-আোলদযা। িশব ইযালহযা বলণজি ভােজশন সে নামলি 
আশছ সেলিই েলঠক, অথজাৎ নামলি হশব িুদাইমা আল-আোলদযা)। 

বযঃপ্রাি স্বামী কিৃজক দুশধল স্ত্রীর স্তনয সচাষণ করা লকংবা দুধ পান করা সকন অলেদ্ধ নয, লনশম্ন উদৃ্ধি ইমাম মাললশকর 
পংলিগুলল হশি িার িবাব সমশল। 

 

েেন সকাশনা বযঃপ্রাি বযলি স্বীয স্ত্রীর দুধ পান কশর, সেিা স্বাভালবক োদয মাে, ধােীদুগ্ধ (ফষ্টার লমল্ক) নয! 

এ এক আিব আইন! দু’বছশরর কমবশযেী সকউ (লেশু স্বামীও হশি পাশর) এক সফািামাে সেশলও িা হশলা ফষ্টার লমল্ক, 

দুবছর পার হশলই সেই একই দুধ হশয োয স্বাভালবক োদয। কী লবলচে এই লনযম, সেলুকাে! 

মুযাত্তা, বুক নং-৩০, হালদে নং-৩০.১.১১: 

মাললশকর েুে উশল্লে কশর ইযালহযা বশলন সে ইযালহযা ইবশন োইদ বশলশছন সে, লিলন োইদ আল মুোবশক 
বলশি শুশনশছন- “লেশুলি েেন সদালনায থাশক, িেনই সকবল দুধপান েংিান্ত লনযমকানুন প্রশোিয। অনয েমশয 
এ সথশক (বুশকর দুগ্ধপান সথশক) সকাশনা রশির েম্পকজ িন্মায না।” 

মাললশকর েূে উশল্লে কশর ইযালহযা আমাশক বশলন (ইবশন লেহাশবর েুশে) সে, লিলন বশললছশলন- “বুশকর দুধ 
পান, িা সে েি অল্প লকংবা েি সবেীই সহাক না সকন, (েম্পকজশক) হারাম কশর সফশল। দুগ্ধপাশনর মধয লদশয সে 
আত্মীযিা প্রলিলষ্ঠি হয, িা পুরুষশক মাহলরম কশর।”  
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ইযালহযা বশলন সে, লিলন মাললকশক বলশি শুশনশছন, “দুই বছর বা এর কম বশযেী লেশুশদর সেশে বুশকর 
দুগ্ধপান, িা সে েি অল্প বা সবলে সহাক না সকন, হারাম (েম্পশকজর) েৃলষ্ট কশর। দুই বছর বযশের পশর েলদ িা 
করা হয, িা সে কম-সবেী োই সহাক না সকন, সেিশনয সকাশনা লকছু হারাম হশয োয না। এ সনহাশযিই োশদযর 
মশিা।” 

 

এবং েবজশেশষ মুিােদৃে নীশম্নাি হালদেলি। 

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-৩৪, হালদে নং-৪২১০: 

আবু্দল্লাহ ইবশন মােুদ হশি বলণজিঃ আল্লাহর রােুল (দঃ) দেলি লিলনে অপছি করশিন: হলুদ রং করা, োদা চুল 
কলপ করা, সপাষাশকর প্রান্তভাগ মালি ছুশয োওযা, স্বশণজর বিরী আংলি পড়া, োি-েজ্জা কশর গাশযর সমহরাম 

পুরুশষর োমশন োওযা (বাপ, সছশল, ভাই ইিযালদ সচৌেপ্রকার েম্পকজ আশছ োশদর োশথ বববালহক েম্পকজ হারাম, 

এরূপ েম্পশকজর ইেলালম নাম সমহরাম; এর বাইশর োবিীয েম্পকজ গাশযর মাহরাম, োশদর োশথ বববালহক েম্পকজ 
ববধ), পাো সেলা, োদু বা ইন্দ্রিাল করা, িালবি/কবি বযবহার করা, বীেজপাশির লঠক আগ মুহুশিজ সোলনর সভির 
হশি ললঙ্গ সবর কশর আনা - িা সে লনশির স্ত্রী সহাক বা অনয সমশযশলাক সহাক (অথজাৎ উপপত্নী বা সেৌনদােী) 
এবং এমন সমশযশলাশকর োশথ সেৌনেঙ্গম করা সে লেশুশক বুশকর দুধ োওযাশে। িশব লিলন এগুললশক হারাম 
বশল সঘাষণা কশরনলন। 
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 দু্ধর্লিন্ীমের সামে খ ৌন্লেলন্ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েুশদ্ধ অলধকৃি নারী / সেৌনদােীর োশথ সেৌনেঙ্গম: 

ইেলাম েুশদ্ধ অলধকৃি নারীশদর োশথ অবাধ সেৌনেঙ্গশমর অনুমলি সদয। এই লনযম ইেলাশমর সোনালল েুশগ প্রচললি লছল 
(এবং অন্তি িালত্ত্বকভাশব সে আইন এেনও বহাল আশছ) 

 

স্বযং রােুশল কলরম এই লনযম পালন কশরশছন। সকারাশনর সে েমস্ত আযাশি এই ধরশণর সেৌনলমলশনর অনুমলি সদযা 
হশযশছ, িার সগািাকশযক লনশচ উদৃ্ধি করা হশলা। 

০০৪.০২৪ (েুরা লনো): 

এবং সিামাশদর িশনয অদবধ করা হশযশছ নারীশদর মশধয েধবাগণশক (অশনযর লববালহি স্ত্রীগণশকও); লকন্তু 
সিামাশদর দলেন হস্ত োশদর অলধকারী- আল্লাহ সিামাশদর িশনয িাশদরশক ববধ কশরশছন, এিিযিীি সিামাশদর 
িশনয ববধ করা হশযশছ সে, সিামরা স্বীয ধনেম্পশদর িারা লববাহবদ্ধ করার িশনয িাশদরশক অনুেন্ধান কর 
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বযলভচাশরর িশনয নয, অনন্তর িাশদর িশনয সে ফলশভাগ কশরছ িজ্জনয িাশদরশক িাশদর লনধজালরি পাওনা প্রদান 
কর এবং সকান অপরাধ হশব না েলদ লনধজারশণর পর সিামরা পরস্পর েম্মি হও, লনিযই আল্লাহ মহাজ্ঞানী 
লবজ্ঞানময। 

… 

০২৩.০০১-০০৫ (েুরা মুশমনুন): 

০১- অবেযই েফলকাম হশযশছ মুলমনগণ। 

০২- োরা লবনযনম্র লনশিশদর নামাশি। 

০৩- োরা অোর লিযাকলাপ হশি লবরি থাশক। 

০৪- োরা োকাি দাশন েলিয। 

০৫- োরা লনশিশদর সেৌন অঙ্গশক েংেি রাশে। 

০৬- লনশির স্ত্রীগণ ও অলধকারভুি দােীগণ বযিীি, এশি িারা লনিনীয হশব না। 

… 

০৭০.০২৫-০৩৫ (েুরা মা’আলরি): 

০২৫- প্রাথজী ও বলিশির, 

০২৬- এবং (োরা) কমজফল লদবেশক েিয বশল িাশন, 

০২৭- আর োরা িাশদর প্রলিপালশকর োলস্ত েম্পশকজ ভীি েন্ত্রস্ত 

০২৮- লনিযই িাশদর প্রলিপালশকর োলস্ত হশি লনঃেক থাকা োয না- 

০২৯- এবং োরা লনশিশদর সেৌন অঙ্গশক েংেি রাশে, 

০৩০- িাশদর পত্নীগণ এবং অলধকারভুি দােীগণ বযিীি, এশি িারা লনিনীয হশব না- 

০৩১- িশব সকউ এশদরশক ছাড়া অনযশক কামনা করশল িারা হশব েীমা লঙ্ঘনকারী, 

০৩২- এবং োরা িাশদর আমানি ও প্রলিশ্রুলি রো কশর, 

০৩৩- আর োরা িাশদর োেদাশন অিল, 

০৩৪- এবং লনশিশদর নামাশি েত্নবান- 

০৩৫- িারা েম্মালনি হশব িান্নাশি; 
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উপশরাি আযাি অনুোশর একিন মুেলমান পুরুষ, সে লববালহি সহাক আর অলববালহিই সহাক, িীিদােী লকংবা েুশদ্ধ 
বিীকৃি নারীশদর োশথ অবাধ সেৌনেঙ্গম করশি পাশর। আযাশি বলণজি ‘সিামাশদর দলেনহস্ত োশদর অলধকারী’ (আরবী -
‘মালাকুল ইযালমন’, ইংশরিী-‘your right hand possess’) --এই কথার অথজ হশে অলধকারভুি দােী বা েুদ্ধবলিনী। 

 

এলি একলি আরবী বাগধারা। এোশন আরও একলি লবষয উশল্লেশোগয। পলবে সকারাশনর অলধকাংে বাংলা িরিমায সদো 
োয- িরিমাকারীরা এভাশব িরিমা কশরশছন--‘সিামাশদর পত্নী এবং অলধকারভুি দােীগণ বযিীি’। 

 

িারা পত্নী বশল একবচশন অনুবাদ কশরশছন, পত্নীগণ বশলনলন। মুল আরবী আযাশি আশছ ‘আিওযাি’ েব্দলি- ো িাওি 
েশব্দর বহুবচন। 

 

িাওি হশে পত্নী, আিওযাি পত্নীগণ। বাংলা িরিমাকারীরা সকন পলবে গ্রশন্থর িরিমায এরূপ কশরশছন, িা িারাই 
ভাল বলশি পারশবন। িশব ইংশরিী অনুবাদকারীরা িা কশরনলন, স্পষ্টভাশব ওযাইভে (wives) বশল অনুবাদ কশরশছন। 
পাঠকরা োশি বািাশর প্রচললি বাংলা অনুবাদ গ্রন্থগুলল পশড় সকাশনাপ্রকার ধশি না পশড়ন, িাই এি কথা বলা।  

 

সে োশহাক, বিজমান িমানায েুদ্ধবিী কারা? এই প্রশশ্নর িবাব েুাঁিশি সবলেদূর োওযার প্রশযািন সনই। সেশহিু 
কাশফরশদর োশথ লচরিাযী েুদ্ধ চাললশয সেশি হশব বশল ইেলাম প্রলিশ্রুলিবদ্ধ, েুিরাং কাশফরশদর সদশের েমস্ত রমণীই 
অন্তিঃ িালত্ত্বকভাশব এই কযািাগলরশি পশড়। এর অথজ এই দাাঁড়ায সে, কাশফরশদর সদশে বেবােরি একিন মুেলমান (িা 
সে লববালহি বা অলববালহি োই সহাক না সকন) সে সকাশনােংেযক কাশফর রমণীর োশথ ঘুমাশি পাশর (অথজাৎ সেৌনেঙ্গম 
করশি পাশর)।  

 

এই কাশির িশনয লিনা বা বযলভচাশরর দাশয ললজ্জি বা দলেি হওযার লবিুমােও েকার কারণ সনই িার। অশনক 
ইেলামপন্থী হযশিা গবজ কশর বশলই বেশবন সে, এইেব কাশফর নারীরা মুেলমান পুরুশষর স্বাদ গ্রহণ করশি পারশছ - 
এিা িাশদর সচাে পুরুশষর ভাগয।  

 

একবার থাইলযাশন্ডর এক সমোি পালজাশর কশযকিন পাক্কা মুেলমাশনর োশথ সদো হয আমার। থাই সেৌনকমজীশদর োশথ 
িারা কী করশছ - আমার এই প্রশশ্নর িবাশব িারা অম্লানবদশন বলল সে, থাই রমণীশদর োশথ সেৌনেঙ্গম করা সদাশষর 
লকছু না। কারণ থাইলযান্ড কাশফরশদর সদে আর কাশফর রমণীশদর োশথ সেৌনলমলন পুশরাপুলর ইেলামেম্মি। বিজমাশন 
পৃলথবী িুশড় মুেলমানরা কাশফরশদর হাশি লনেজালিি হশে, লবশশ্বর েমস্ত অমুেললমশদর োশথ েুদ্ধাবিায আশছ মুেলমানরা। 
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েুদ্ধাবিায েমস্ত কাশফর রমণীই গনীমশির মাল লহশেশব লবশবলচি হওযার সোগয, িা সে সেোশনই থাকুক না সকন। িারা 
আমাশক আরও বশল সে, সকাশনা মুেলমান েলদ অমুেললম সদশে ভ্রমণ করশি োয, সেোশন অমুেললম রমণী সভাগ করায 
সকান সদাষ সনই, এ কাি পুশরাপুলর েরীযিেম্মি।  

 

িাশদর কথাশক িেন সমাশিও আমশল সনইলন আলম। সভশবলছলাম, এইেব সমাল্লারা ইেলাশমর লকছুই িাশন না, লনশিশদর 
সভাগবােনা চলরিাথজ করশি ো-িা বালনশয বলশছ। এর কশযক বছর পর আলম ইেলাম েম্পশকজ অধযযন করশি মনি 
কলর। গভীরভাশব অধযযশনর পর লবস্মশয সেন সবাবা হশয সগলাম আলম। বুঝশি পারলাম, থাইলযাশন্ড োশদরশক আলম 
কাঠশমাল্লা সভশব মশন মশন গালল লদশযলছলাম, িারা লঠক কথালিই বশললছল সেলদন। িীবন্ত ইেলাম লহশেশব মুেলমানরা ো 
মানয কশর থাশক, সেই োলরযার বাইশর লকছুই কশরলন িারা! লবশ্বাে হশেনা সিা? িা’হশল োলরযা বলণজি লনশচর আইনলি 
পশড় সদেুন। 

লবশদশের মালিশি লিনা বা বযলভচার করশল সকাশনা োলস্ত নাই (শরফাশরন্স-১১, পৃ-১৮৫) 

লবশদশের মালিশি সবেযাবৃলত্ত েংঘিন (Committing whoredom) োলস্তশোগয নয: 

েলদ সকান মুেলমান লবশদশের মালিশি লকংবা লবশদ্রাহী অধুযলষি অিশল সবেযাবৃলত্ত েংঘিশনর কারশণ সদাষী োবযস্ত 
হয, এবং অিঃপর মুেললম রাশে প্রিযাবিজন কশর, িার উপর োলস্ত প্রশযাগশোগয হশব না এই কারশণ সে, একিন 

বযলি, সে সেোশনই থাকুক না সকন, মুেললম ধমজলবশ্বাে গ্রহণ করার কারশণ, সেোনকার (অথজাৎ মুেললম রাশের) 
েমস্ত বাধযবাধকিা পালন কশর চলশি লনশিশক দাযবদ্ধ কশরশছ। এর পশে আমাশদর পলেিিনশদর (Doctors) 

লিলবধ েুলি রশযশছ: 

প্রথমি: নবী বশলশছন সে- “লবশদশের মালিশি োলস্ত প্রদান করা োয না”; 

এবং লিিীযি: োলস্ত প্রদাশনর লবধানগুললর অলভপ্রায হশে (অপরাধ) সরাধ করা লকংবা েিকজ করা; 

এশেশে লবশদশের মালিশি একিন মুেলমান মযালিশেশির সকাশনা কিৃজে সনই, েুিরাং লবশদশের মালিশি সবেযবৃলত্ত 
েংঘিশনর দাশয েলদ সকান বযলির উপর োলস্তর লবধান প্রশযাগ করা হয, িা’হশল উি লবধান অথজহীন, কারণ 

লবধাশনর উশেেযই হশে সেন োলস্ত কােজকরী হশি পাশর; এবং সেশহিু লবশদশের মালিশি মযালিশেশির কিৃজে সনই, 

োলস্ত কােজকর করা অেভব; ো সথশক প্রিীযমান হয সে, লবশদশের মালিশি সবেযাবৃলত্ত েংঘিশনর দাশয সেোশন 

োলস্ত প্রশযাগশোগয নয; এবং উি বযলি েলদ পরবিজীশি লবশদশের মালি হশি মুেলমান রাশে আগমন কশর, িার 
উপর োলস্ত প্রশযাগ করা োশব না; কারণ সবেযাবৃলত্ত েংঘিশনর েময সেশহিু োলস্ত প্রদান করা হযলন, পরবিজীশি িা 
প্রদান করা োশব না। 
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 দু্ধর্লিন্ী 
লডকেনারী অব ইেলাম’ (সরফাশরন্স-৬, পৃষ্ঠা-৫৯) গ্রন্থ অনুোশর - উপপত্নী বা concubine েশব্দর আরবী প্রলিেব্দ েুলরইযা, 
বহুবচশন োরালর। ইেলাম ধমজ উপপত্নী প্রথা পালন করার পশে সোলা লাইশেন্স লদশয সরশেশছ। একলিমাে েিজ আশছ, 

উপপত্নীলির ষ্টযািাে হশি হশব দােী। স্বাধীন নারীশক উপপত্নী করা চলশব না। 

 

দােী লিন ধরশনর: ১. েুদ্ধবলিনী, ২. বািার হশি নগদ মুশলয িয করা দােী, এবং ৩. দােীর েন্তানেন্তলি (দােীর 
েন্তানেন্তলিও পুরুষানুিলমকভাশব দাে বা দােী)। 

 

েুদ্ধবলিনী েলদ লববালহিাও হয, সকারাশনর লনযমানুোযী (৪:২৪) িাশদর ভাগয েমূ্পণজরূশপ লবিযী মুেলমানশদর হাশি 
েমলপজি।  

সিামাশদর িশনয অদবধ করা হশযশছ নারীশদর মশধয েধবাগণশক (অশনযর লববালহি স্ত্রীগণশকও); লকন্তু সিামাশদর 
দলেণ হস্ত োশদর অলধকারী- আল্লাহ সিামাশদর িশনয িাশদরশক ববধ কশরশছন। 

 

এই উপপত্নীপ্রথা স্বযং মহম্মদ (দঃ) কিৃক স্বীকৃি এবং লনশির িীবশন লিলন িা পালনও কশর সগশছন। বানু কুরাইিা 
নামক ইহুলদ সগাশের োশথ েুদ্ধাশন্ত (৫ লহিলর োশল) লিলন রাযহানা নাম্নী এক েুিরী ইহুলদনীশক উপপত্নী লহশেশব গ্রহণ 
কশরন। লমেশরর োেনকিজা কিৃজক উপহার লহশেশব প্রদত্ত এক খ্রীষ্টান িীিদােীও িার উপপত্নী লছল, োর নাম লছল 
মালরযা লকবলি। িালালাশনর (সকারাশনর একিন েীষজিানীয বযােযাকারক) উদৃ্ধলি লদশয লডক্সনালর অব ইেলাম ললশেশছ 
(শরফাশরন্স-৬, পৃ-৫৯৫-৬০০): 

(১) দােী েলদ লববালহিাও হয, িাশকও অলধকাশর সনযার েমিা আশছ মলনশবর। েুরা ৪:২৮; “সিামাশদর দলেণ হস্ত 
োশদর অলধকারী- আল্লাহ সিামাশদর িশনয িাশদরশক ববধ কশরশছন।” 

এই আযাশির বযােযায িালালান বশলন, “অথজাৎ, োশদরশক িারা েুশদ্ধর মযদাশন আিক কশরশছ, িাশদর োশথ 
েহবাে করা িাশদর িশনয ববধ, েলদ িাশদর স্বামীগণ দারুল হরশব িীলবিও থাশক” (দারুল হরব অথজ- অমুেললম 
রাে বা সদে)। 

(পাঠক-পালঠকাবগজ, লডক্সনালর অব ইেলাম গ্রন্থলিশি ৪:২৮ নং আযাি লহশেশব সে আযািলির উদৃ্ধলি সদযা হশযশছ, আেশল 
সেলি সকারাশনর ৪:২৪ নং আযাি (েুরা লনো)। 
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মাওলানা ইউেুফ আলী, লপকথল এবং সে সকাশনা বাংলা িরিমায এশক ৪:২৪ আযাি লহশেশবই পাওযা োশব। এই 
অধযাশযর প্রথশমই উি আযািলির বণজনা রশযশছ।) 

 

ইেলামপন্থীরা বযান কশর থাশকন সে, আলদ ইেলাশমর স্বগজীয ও আধযালত্মক রূশপ মুগ্ধ হশযই লিহাদীরা মহম্মশদর (দঃ) 
েশঙ্গ গািওযায ঝাাঁলপশয পশড়লছল (গািওযা েশব্দর অথজ - নারী ও ধনেম্পলত্ত লুিপাি করার িশনয লবধমজীশদর লবরুশদ্ধ 
অলভোন)। 

 

লকন্তু মহম্মশদর (দঃ) িীবনী পাঠ করশল েমূ্পণজ লভন্ন লচে সভশে উশঠ আমাশদর োমশন। এইেব লুিনকারী দেুযশদর মূল 
আকষজণ লছল - কাশফর রমনীশদর োশথ অপলরলমি সেক্স করা এবং িাশদর ধনেম্পলত্ত লুিপাি করা। আমরা সদেশি পাই, 

েেনই মুেলমানরা সকাশনা অমুেললম সগােশক আিমন কশরশছ, িারা িাশদর নারীশদরশক এক িাযগায িশড়া কশর বিী 
কশরশছ। বৃদ্ধা এবং লেশুশদরশক অলধকাংে সেশেই হিযা করা হশিা, কারণ এই প্রিালিগুলল লিহালদশদর সকাশনা কাশি 
আেশব না, ভার বাড়াশব মাে। িরুণী এবং সেৌবনবিী কাশফর রমণীশদর বাছাই করা হশিা এবং লিহাদীশদর মশধয বন্টন 
করা হশিা। েুশদ্ধর মযদাশনই িাশদর ওপর েওযার হশয অপলরেীম সেৌনেুধা লমলিশয লনি লিহাদীরা। অিঃপর হয 
িাশদরশক দােী লহশেশব অনয কারও কাশছ লবলি করা হশিা, নযশিা মুলিপশণর লবলনমশয আত্মীযশদর কাশছ লফলরশয সদযা 
হশিা (েলদ মুলিপণ লদশয স্ত্রীকনযাশক লফলরশয সনযার মশিা সকান আত্মীয অবলেষ্ট থাকশিা)। 

 

লনশচ িাবুক েুশদ্ধর একলি বণজনা সপে করা হশলা। ইবশন ইেহাক রলচি মহম্মশদর িীবন চলরি গ্রন্থ হশি লববরণলি সনযা 
হশযশছ। (শরফাশরন্স-১০, পৃ-৬০২-৬০৩)। 

িাশযফ ও সহানাশযন েুশদ্ধর পর মহম্মদ কশযক মাে মদীনায অবিান করশলন। অিঃপর লিলন বাইশিন্টাইনশদর 
উপর আিমণ পলরচালনা করার প্রস্তুলি লনশি আশদে লদশলন। িেন লছল সঘার গ্রীষ্মকাল। আরব উপিীশপ সে 
বৎের প্রচে েরা চললছল, েুশেজর িাপ লছল অেহনীয। এই েমশয অলভোশন সবর হশি অশনশকরই সঘারির 
অলনো লছল। অলভোন সথশক সরহাই সপশি সকউ সকউ নবীর কাশছ প্রাথজনা িানাল। িদেশত্ত্বও অলভোশনর 
আশযািন চলল সিার কদশম। িা'দ লবন কাশযে নামক িদনক মুেলমানশক নবী লিশজ্ঞে করশলন, সে লিহাশদ 
সেশি প্রস্তুি লক না। উত্তশর িা'দ এই বশল অস্বীকৃলি িানাল সে, সে েুব স্ত্রীশলাক পছি কশর। বাইশিন্টাইন 

রমণীরা অপূবজ েুিরী, িাশদর সদেশল সে লনিশক আযশে রােশি পারশব না। েুিরাং িাশক সেন সরহাই সদযা হয। 
মহম্মদ (দঃ) িাশক সছশড় লদশলন, অিঃপর িা’দশক উশেেয কশরই পলবে সকারাশনর অে আযাি নাশিল হশলা- 
“িাশদর মশধয সকউ সকউ বশল সে, আমাশক (েুশদ্ধ না সেশি) অনুমলি লদন...”(৯:৪৯, েুরা িাওবা)। 

 

গািওযায সেেব নারীশদর বিী হশিা, িাশদর মধয সথশক মহম্মদ (দঃ) স্বযং সবে কশযকিনশক লনশির স্ত্রী লকংবা উপপত্নী 
লহশেশব লনবজালচি কশরলছশলন। েবশচশয েুিরী এবং েবশচশয সেৌনাশবদনমযী সমশযলিশকই লিলন লনশির িশনয রােশিন। 
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লনশির িামাইশদরশকও লিলন েুদ্ধবলিনীশদর ভাগ লদশি কেুর কশরনলন, হেরি আলী এবং হেরি ওেমানশকও লিলন 
উদারভাশব মাশল গলনমি বন্টন কশরশছন। নীশচর হালদেলিশি সদো োশব, কীভাশব মা ফাশিমার স্বামী নবী িামািা সেশর 
সোদা হেরি আলী বলিনীর োশথ সেৌনেম্পকজ িাপন করশছন, সে বলিনীশক লিলন শ্বশুশরর কাছ সথশক উপহার লহশেশব 
সপশযশছন। একলদক লবশবচনা করশল মহম্মদশক (দঃ) বরং সবে উদারই মশন হয এ সেশে। এই আধুলনক েুশগও কযিা 
শ্বশুর আশছ, সে লনশির সমশযর িামাইশক অনয সমশযর োশথ সেৌনেঙ্গম করশি সদশেও েহয করশব লকংবা িার িশনয একলি 
সেৌনেলঙ্গনী িুলিশয সদশব? 

েলহ বুোলর, ভললউম-৫, বুক নং-৫৯, হালদে নং-৬৩৭: বুরাইদা কিৃজক বলণজি: 

নবী আলীশক ‘েুমুে’ আনশি োললশদর লনকি পাঠাশলন (েুদ্ধলব্ধ মাশলর নাম েুমুে); আলীর উপর আমার েুব লহংো 
হলেল, সে (েুমুশের ভাগ লহশেশব প্রাি একিন েুদ্ধবলিনীর োশথ সেৌনেঙ্গশমর পর) সগােল সেশর লনশযশছ। আলম 
োললদশক বললাম- “িুলম এেব সদে না?" নবীর কাশছ সপৌঁছশল লবষযলি আলম িাশক িানালাম। লিলন বলশলন, 

“বুরাইদা, আলীর উপর লক সিামার লহংো হশে”? আলম বললাম-“হযাাঁ, হশে।” লিলন বলশলন, “িুলম অশহিুক ঈষজা 
করছ, কারণ েুমুশের সেিুকু ভাগ সে সপশযশছ, িার সচশয আরও সবেী পাওযার সোগয সে।” 

 

েুদ্ধ িশযর পর েত্রুশদর েুির ও সেৌনাশবদনমযী সমশযগুলল িাশদর হাশি আেশব, এই লবশবচনাই লছল ইেলাশমর প্রাথলমক 
েুশগর লিহালদশদর অনযিম প্রধান চাললকা েলি। অন্তিঃ ইবশন ইেহাশকর লেরাশি রােুলুল্লাহ গ্রন্থ পাঠ করশল এই লচেই 

পাঠশকর মশন েুস্পষ্ট হশব। বৃদ্ধা, কুৎলেৎ এবং েুব সেৌনাশবদনমযী নয - এমন নারী লিহালদশদর কাময লছল না। এশদরশক 
সবাঝা লহশেশবই গণয করি িারা। মহম্মশদর (দঃ) েবশচশয প্রামাণয এই িীবনচলরি পাঠ কশর আমরা িানশি পালর, 

হুনাশযশনর েুশদ্ধ এক বৃদ্ধাশক সছশড় সদওযা হশলা, কারণ িার মুেমন্ডল লছল েীিল, বেশদে েমিল, েন্তান িন্মদাশনর 
েমিা লছল না িার এবং বুশক দুশধর ধারা শুলকশয সগশছ। েুিরাং ছযলি উশির লবলনমশয িাশক সছশড় সদযা হশলা 
(শরফাশরন্স-১০, পৃ-৫৯৩)।  

 

এ সকাশনা লবলেন্ন ঘিনা নয, এিাই লছল রীলি। কদাকার হাাঁশের ছানালিশক সছশড় দাও, বুলড় লদলদমাই বা সকান কাশি 
আেশব। িার লবলনমশয বরং কশযকলি উি-দুম্বা সপশলও লাভ। 

 

নারীমাংশের প্রলি লিহালদশদর সলাশভর আরও প্রমাণ সমশল িাশযফ অবশরাশধর লববরণ সথশক। িাশযশফ লছল িালফক 
সগাশের বাে। েুিরী এবং সেৌনাশবদনমযী লহশেশব িালফক-সমশযশদর নামডাক লছল প্রচুর। এই েুশদ্ধ অংেগ্রহণকারীশদর 
মশধয অলধকাংেই সোগ লদশযলছল লুিিরাি ও েুিরী িাশযফনলিনীশদর োশথ সেৌনেঙ্গম করার সলাশভ। িদনক লিহালদর 
লববরণ হশি সদো োয সে, সে অকপশি স্বীকার করশছ, সে েুদ্ধ করার িশনয এই অলভোশন েলরক হযলন, বরং একলি 
েুিরী িালফক রমণী কব্জা করা এবং িাশক গভজবিী করার উশেশেযই সে অলভোশন এশেশছ, কারণ সে িাশন সে, িালফক 
নারীরা বুলদ্ধমান েন্তাশনর িন্ম সদয। 
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বানু কুরাইিা নামক ইহুলদ সগােলির েমস্ত পুরুষ েদেযশদর হিযা করার পর িাশদর ধনেম্পলত্ত ও নারীগন মুেলমানশদর 
দেশল আশে। রাযহানা নাম্নী এক েুিরী ইহুলদনীশক নবী লনশির িশনয লনবজালচি কশরন। লিলন রাযহানাশক লবশয করশি 

চাইশল রাযহানা সে প্রস্তাব অস্বীকার কশর; লববালহি স্ত্রীর হওযার পলরবশিজ িার লনি ধশমজ (ইহুলদ ধশমজ) অিল সথশক নবীর 
একিন উপপত্নী লহশেশব থাকশিই পছি কশর সে। এমিাবিায উপপত্নী লহশেশবই রােুশলর হাশরশম ঠাই হয রাযহানার। 
ইবশন ইেহাশকর বণজনা হশি আমরা িানশি পালর, মুেলমানগণ েেন বানু হাওযালিন সগােশক পরালিি কশর, প্রায ৬ 
হািার নারী ও লেশু বিী হয মুেলমানশদর হাশি। নারীমাংশের এিবড় চালান ইলিপুশবজ লিহালদশদর হাশি আর আশেলন। 
নারীশদরশক লিহালদশদর মশধয েথারীলি বন্টন কশর সদযা হয। রাযিা নাম্নী েুিরী বলিনীলি হেরি আলীর ভাশগ পশড়, 

িযনাব নাম্নী আশরক হিভাগী পশড় হেরি ওেমাশনর ভাশগ। নারী-মাংশের এক ভাগ হেরি ওমশরর ভাশগযও িুশিলছল, 

িশব ভাগলি লিলন লনশি না লনশয সভাগ করার িশনয িা লপ্রয পুে আবু্দল্লাহর হাশি িুশল সদন (প্রাগুি, পৃ-৫৯২-৫৯৩)। 

 

বনলিকিা এবং নযাযলবচাশরর কথা ভাবশছন আপলন? হযাাঁ, অেহায লনরপরাধ বলিনীশদর োশথ দযাল নবীর নযাযলবচাশরর 
এই হশলা নমুনা। শুধু রাযহানা নয, িাওযালহরা এবং োলফযা নাম্নী আরও দুই রলেিা লছল নবীর। িওযালহরা িার হাশি 
আশে বানু আল-মুস্তাললক অলভোন সথশক, োলফযা আশে োযবাশরর বানু নালির সগাশের লবরুশদ্ধ পলরচাললি অলভোন 
সথশক। 

 

এোশন উশল্লে করা প্রশযািন সে, মহম্মশদর উপপত্নীশদর অলধকাংেই লছল হয ইহুলদ নযশিা লখ্রষ্টান। রাযহান, িওযালহরা ও 
োলফযা লছল ইহুলদ, মালরযা লকবলি লছল েৃষ্টান। মুে বাাঁচাশি ইেলামপন্থীরা এেনই েমস্বশর সকারাে সগশয উঠশবন সে, 

মহম্মদ বশড়াই দযালু লছশলন, ঐেব অেহায িরুনীশদর দুঃে সদশে িাাঁর সকামল প্রাণ সকাঁশদ উঠল। িাই লিলন িাশদর গ্রহণ 
কশর দােী লহশেশব লবলি হওযার হাি সথশক িাশদর রো কশরশছন। িাাঁরা আমাশদরশক আরও লবশ্বাে করশি বলশবন সে, 

ঐেব বলিনীরা মহম্মদশক লবশয কশর েুবই েুেী হশযলছল কারণ মহম্মদশক সদোমাে িার সপ্রশম মাশিাযারা হশয পশড়লছল 
িারা।  

 

কী অলবশ্বােয অপূবজ েুলি, লললেিভাশব মানুশষর ইলিহাে শুরু হওযার পর সথশক এমন অকািয েুলি সকউ আলবষ্কার করশি 
সপশরশছ বশল অন্তি আমার িানা সনই। মাে ঘন্টাকশযক আশগ োর হাশি িার সেহময লপিা প্রাণ লদশযশছ, বড় আদশরর 
ভাইলি অকাশল ঝশর সগশছ, সপ্রমময স্বামীর লপ্রয মুেলি অশশ্বর েুরাঘাশি দললিমলথি হশযশছ, সেই হিযাকারীর সপ্রশম সে 
রািারালি পাগল হশয সগল! মহম্মদ ো কশরশছন, সে েুশগ িা-ই লছল রীলি। বিজমান েুশগ এশে কিগুলল সোাঁড়া েুলি লদশয 
সেই বনয রীলিশক নযােযিা সদযািা অমানলবক। মানবিার প্রলি চরম অবমাননাকর। 
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এর আশগও বলা হশযশছ, কাশফরশদর লবরুশদ্ধ মুেললম বালহনীর পলরচাললি অলভোশনর সপছশন চাললকােলি লহশেশব কাি 
কশরশছ কাশফর রমণীশদর রোশলা েরীশরর প্রলি লিহালদশদর অপলরলমি সলাভ। এিই প্রচে লছল সেই সলাভ সে, কালিি 
নারীলি করাযত্ত হওযার পর লবিুমাে লবলম্ব েইশিা না লিহালদশদর। বলিনীশদর ঋিুস্রাবও লনবৃত্ত করশি পারশিা না 
িাশদর, িার মাশঝই বলিনীশদর ওপর চশড় বেশিা িারা। এমিাবিায স্বযং আল্লাহপাকশক বাণী লনশয এলগশয আেশি 
হশলা, লডলি িারী করশি হশলা সে, লপলরযড সেষ হওযার পশরই সকবল বলিনীশদর ধষজণ করা োশব। ঐেব ইেলামী 
বেলনকশদর সেৌনিাড়না এিিাই ববজর ও ঘৃণয লছল সে, িারা এমনলক সকাশনাপ্রকার সগাপনীযিা অবলম্বশনরও ধার ধারি 
না। এমনও হশযশছ সে, স্বামীশদর োমশনই বলিনীশদর উপর ঝাাঁলপশয পশড়শছ লিহালদরা। স্ত্রীশক এক নরপশু োবশল োশে, 

বিী স্বামী সচাে সমশল িাই সদেশছ। ধমজপ্রচাশরর নাশম মানবিার এি বড় অপমান লবশ্ব েংোশর আর কেনও ঘশিশছ লক? 

 

লনশচর হালদে দু'লি পড়ুন এবং েুদ্ধবিীশদর মেজাদার প্রশশ্ন সিশনভা কনশভনেশন রলচি আইশনর োশথ আল্লাহ প্রদত্ত 
ইেলামী আইশনর িুলনা করুন। 

 

প্রথম হালদেলিশি বলা হশযশছ সে, লকছু লকছু বলিনী লছল োরা লছল লববালহিা এবং িাশদর স্বামী িেনও সবাঁশচ, েলদও 
স্বামীরা লছল অমুেললম কাশফর। এই ধরশনর বলিনীশদর োশথ সেৌনেঙ্গম করশি সকাশনা সকাশনা লিহালদ েশকাচ সবাধ 
করি। সকউ সকউ আবার পরালিি েত্রুলির োমশনই িার স্ত্রীশক সভাগ করশি সবে পছি করি। এ এক ধরশনর 

সেৌনলবকৃলি, োর লকছু নমুনা আমরা সদশেলছ একাত্তশর, বাংলাশদশের মুলিেুশদ্ধর েময। পাঞ্জালব এবং পাঠান বেনযরা 
একাত্তশর বাঙালল রমণীশদর ওপর ো কশরশছ, িার পূণজ েমথজন সমশল এই হালদেগুশলায। ইযালহযার িল্লাদ বালহনী একাত্তশর 
ো লকছুই কশর থাকুক, ইেলামী োশস্ত্রর বাইশর লকছু কশরলন। ইেলাশমর প্রাথলমক গািওযাগুললশি নবীর বালহনী লঠক 
এমনলিই করি। 

 

লিিীয হালদেলিশি বলা হশযশছ সে, অশনক লিহালদই সপৌত্তললক স্বামীলির োমশন িার স্ত্রীর উপর বলাৎকার করশি লিধালিি 
লছল। লকন্তু মহম্মদ এোশন লবপশদর গন্ধ সপশযলছশলন, লিলন উপললব্ধ করশি সপশরলছশলন সে, লিহালদরা ো করশি চায, িা 
করশি না লদশল লবপশদর েভাবনা আশছ। লিলন বুঝশি সপশরলছশলন সে, আল্লাহ েলদ এই আনশিাৎেশবর অনুমলি না সদন, 

লিহালদরা সবাঁশক বেশি পাশর, িাশদর েমথজন েূশনয লমললশয সেশি েুব সবেী সদলর হশব না। েুিরাং নবী মহামলহম আল্লাহর 

মধযিিা োচ্ঞা করশলন, িলরৎগলিশি আরে-সমাযাল্লা সথশক মঞু্জলর সনশম এশলা। মহান আল্লাহ কাশফর রমণীশদর 
(লববালহিা হশলও) সভাগ করার অনুমলি প্রদান কশর ধনয করশলন লিহালদশদর। লকছু লকছু লিহালদ স্বামী বিজমান থাকশিও 
বলিনীশদর সভাগ কশর এবং সকউ সকউ িা করশি লিধাগ্রি হয।  

েুনান আবু দাউদ, বুক নং-১১, হালদে নং-২১৫০: 

আবু োইদ আল েুদলর বশলন, “হুনাশযন েুশদ্ধর েময আল্লাহর রােুল (দঃ) আওিাশে এক অলভোন পাঠান। 
িাশদর োশথ েত্রুশদর সমাকাশবলা হশলা এবং েুদ্ধ হশলা। িারা িাশদর পরালিি করল এবং বিী করল। 
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রােুলুল্লাহর (দঃ) কশযকিন অনুচর বলিনীশদর স্বামীশদর োমশন িাশদর োশথ সেৌনেঙ্গম করশি অপছি 
করশলন। িারা (স্বামীরা) লছল অলবশ্বােী কাশফর। েুিরাং মহান আল্লাহ সকারাশনর আযাি নাশিল করশলন- “েমস্ত 
লববালহি স্ত্রীগণ (শিামাশদর িশনয অদবধ); লকন্তু সিামাশদর দলেণ হস্ত োশদর অলধকারী (েুদ্ধবলিনী)- আল্লাহ 
সিামাশদর িশনয িাশদরশক ববধ কশরশছন।" অথজাৎ- লপলরযড সেষ হশল িারা িাশদর িশনয ববধ (৪:২৪)। 

 

েুদ্ধবলিনীর োশথ েহবাে ববধ, িশব েিজ থাশক সে িার মালেক স্রাব সেষ সগশছ লকংবা গভজবিী হশল িার গভজ োলাে হশয 
সগশছ। িার েলদ স্বামী সথশক থাশক, বিী হওযার পর সে লববাহ বালিল বশল গনয হশব। (শকারান-৪:২৪, েলহ মুেললম-
৮:৩৪৩২)। 

েলহ মুেললম, বুক নং-৮, হালদে নং-৩৪৩২: 

আবু োইদ আল েুদলর (রাঃ) বশলশছন সে হুনাশযশনর েুদ্ধকাশল আল্লাহর রােুল (দঃ) আওিাে সগাশের লবরুশদ্ধ 
একদল বেনয পাঠান। িারা িাশদর মুশোমুলে হশলা এবং িাশদর োশথ েুশদ্ধ অবিীণজ হশলা। েুশদ্ধ পরালিি করার 
পর লকছু বিী িাশদর হাশি আেল। রােুলুল্লার লকছু োহালব লছশলন োরা বলিনীশদর োশথ েহবাে করশি লবরি 
থাকশি চাইশলন, কারণ িাশদর স্বামীরা লছল িীলবি, লকন্তু বহু ঈশ্বরবাদী। িেন মহান আল্লাহ এ েম্পলকজি 
আযািলি নাশিল করশলন- “এবং লববালহি নারীগণ সিামাশদর িশনয অদবধ, িশব োরা সিামাশদর দলেন হশস্তর 
অলধকাশর আশছ িাশদর ছাড়া”।  

 

এোশন একলি প্রশ্ন এশে োয। লিহালদশদর উন্মত্ত ধষজণপ্রলিযার ফশল েলদ বলিনীলির গভজেিার হয, িাহশল কী হশব? 

অশনক লিহালদই চাইি না সে, িাশদর সেক্স-সমলেনলি িাড়ািালড় গভজেিার কশর বেুক, েুিরাং িারা বীেজপাশির লঠক 

পুবজমুহুশিজ ললঙ্গলি সবর কশর লনশয আেি। এই প্রথা েম্পশকজ মহম্মশদর (দঃ) মশনাভাব লছল সঘালাশি। কেনও িাশক এই 
প্রথার লবরুশদ্ধ কথা বলশি সদো োয, কেনও বা িাশক লনরশপে ভুলমকা পালন করশি সদো োয। এ েম্পশকজ 
সগািাকশযক েুির হালদে উশল্লে করা হশলা। (কযিাে ইন্টারাপেন বা সোলনর বাইশর বীেজপাি েম্পশকজ লবস্তালরি লববরণ 
পাওযা োশব কশযক অধযায আশগই)। 

 

বানু আল-মুস্তাললক সগাশের বলিনীশদর সেশে কযিাে ইন্টারাপেন পালন করশি মহম্মদ অনুমলি সদনলন, িশব বলিনীশদর 
ধষজণ করার সেশে িার সকান লনশষধ লছল না। 

েলহ বুোলর, ভললউম-৫, বুক নং-৫৯, হালদে নং-৪৫৯:  

ইবশন মুহাইলরি হশি বলণজিঃ আলম মেলিশদ প্রশবে করলাম এবং আবু োইদ আল-েুদলরশক সদেশি সপলাম। 
আলম িার পাশে উপশবেন কশর িার কাশছ আিল (কযিাে ইন্টারাপেন) েম্পশকজ িানশি চাইলাম। আবু োইদ 
বলল- “আমরা রােুলুল্লাহর োশথ বানু মুস্তাললকশদর লবরুশদ্ধ এক অলভোশন োই। লকছু আরব বলিনী আমাশদর 
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হস্তগি হয। আমরা প্রবলভাশব নারীেঙ্গ কামনা করলছলাম; নারীেঙ্গলববলিজি িীবন আমাশদর িশনয কলঠন হশয 
পশড়লছল এবং আমরা আিল করশি চাইলাম। আমরা বললাম- আল্লাহর রােুল আমাশদর মাশঝ হালির থাকশি 
িার কাশছ লিশজ্ঞে না কশর কী কশর এ কাি কলর? আমরা এ েম্পশকজ িার কাশছ িানশি চাইশল লিলন বশলন- 
এিা না করাই বরং সিামাশদর িশনয ভাল। কারণ সকান আত্মা িন্ম সনওযার হশল িা িন্মাশবই, পুনরুত্থাশনর লদন 
পেজন্ত।” 

 

েুদ্ধবলিনীশদর োশথ সেৌনেঙ্গম করার োলাও অনুমলি আশছ ইেলাশম - এই েিযিা সমশন লনশি অশনক ইেলামপন্থীর বড় 
কষ্ট হয। এই ববজর প্রথার মশধয লুক্কালযি অমানলবকিাশক োকা লদশি িারা নানারূপ েুলি দাাঁড় কশরন। িাাঁরা আমিা 
আমিা কশর বশলন, “সদে, সকাশনালকছুর ভালমি োচাই করশি হশল সিামাশক অবেযই পালরপালেজকিা বা িানকাল 
লবশবচনায রােশি হশব। ইেলাশমর প্রাথলমক েুশগ েুদ্ধবলিনীশদর সভাগ করার সে প্রথা চালু লছল, িার অশনক ভুল বযােযা 
হশে এেন। সেই েমশয েুদ্ধবলিনীশদর োশথ সেৌনেঙ্গম করা সদাশষর লকছু লছল না। মুেলমান বেলনকশদরশক িাশদর গৃহ 
হশি বহু দূশর েুদ্ধ এলাকায পাঠাশনা হশিা। বহুলদন োবি স্ত্রীেঙ্গ হশি লবরি থাকশি হশিা িাশদর। েুিরাং িাশদর 
সেৌনেুধা সমিাশি আল্লাহ এর অনুমলি লদশযলছশলন। িাছাড়া বলিনীশদরও সেৌনেুধা লছল, পুরুশষর সছাাঁযা ছাড়া িারা বাকী 
িীবনিা কািাশবই বা কী কশর? েুিরাং এ লছল সনহাশযিই েমাশন েমান সেলা। ইেলালম আইন আপাি কশঠার মশন 
হশলও এর সপছশন অবেযই সকাশনা েুির ও সিারাশলা েুলি থাকশিই হশব।”  

 

েলদ িাাঁশদর প্রশ্ন করা হয, ‘ভাল কথা। এিা লছল সে েুশগর রীলি, িশব আইনলি লক এেনও চালু আশছ? হযা লকংবা না স্পষ্ট 
কশর বলুন।’ এই েহি প্রশশ্নর সকান েরােলর িবাব অবেয লমলশব না। 

 

প্রশ্নলিশক েুশকৌেশল পাে কািাশবন িাাঁরা, হযশিা বলশবন, “আমাশদরশক অবেযই কশন্টক্সি লবচার কশর সকাশনা প্রথার 
ভালমি োচাই করশি হশব। সকাশনা  মুেলমান েলি েলদ অনয সকান সদে িয কশর সনয, ইেলালমক আইন অনুোশর িারা 
পরালিিশদর প্রলি েবেমযই নযাযলবচার কশর থাশক। ইেলাম অবেযই লবলিি নারী ও লেশুলদগশক রো করশি েশবজাচ্চ 
বযবিা সনশব......ইিযালদ, ইিযালদ।” কেনও সোিাোপিা িবাব সদশবন না িাাঁরা। 

 

মুেলমানরা আশমলরকাশক সগ্রি েযিান বশল অলভলহি কশর থাশক। আো, েলদ এমন হয সে মুেলমান লিহালদরা 
আশমলরকা দেল কশর লনল। এই অবিায আশমলরকার কাশফর রমণীশদর ভাশগয সকান পলরণলি অশপো কশর আশছ? সদো 
োক, এই অবিায েলিযকাশরর ইেলাশমর কাশছ সথশক কী েমাধান সমশল। িদনক েুপলেি ইেলালম সমাল্লা বলিনী মালকজন 
নলিনীশদর েম্পশকজ লনশম্নাি লবধান লদশযশছন। 
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প্রশ্ন: দলেণ হশস্তর অলধকার বলশি কী সবাঝায, িা পাওযার উশেেযই বা কী? সকাশনা সকাশনা ভাই মশন কশরন সে, এই 
আশমলরকাশিও দলেণ হশস্তর অলধকাশর সকাশনালকছু এশল িাশি সদাশষর লকছু সনই। 

 

উত্তর: দলেণ হশস্তর অলধকার বা ‘মালাকুল ইযালমন’ বলশি সবাঝায িীিদাে বা দােী (শেভে লকংবা সমইডে), ো েুদ্ধবিী 
লহশেশব লকংবা বািার হশি িযেূশে মুেলমানশদর দেশল আশে। িীিদােী মুেলমানশদর দেশল এশল িাশদর োশথ 
সেৌনেম্পকজ িাপন করা ববধ এবং েলঠক। বিজমান েুশগও েলদ সকাশনা কাশফরশদর সদে মুেলমানশদর অলধকাশর আশে, 

এই লনযম পালন করা ববধ এবং েলঠক। 

 

ওপশরর উত্তরলি একিু ভালভাশব অনুধাবন করুন পাঠক। উি সমাল্লা সে লেদ্ধান্তলি লদশলন, িার লনগললিাথজ কী দাড়ায! 
সকাশনা প্রকার রােোক না কশর োাঁলি ইেলাম েম্পশকজ অকপি মিামি সদযার িশনয এই সমাল্লাশক অবেযই ধনযবাদ লদশি 
হয। 

 

িথাকলথি ইেলামপন্থীশদর মশিা সঝাশপর আড়াশল মুে সেশক আেল প্রশ্নলিশক পাে কািানলন এই সমাল্লা, লিলন সকারান-
হালদে বলণজি লনযমলিশক েহি, অলবকৃি, োাঁলি এবং িযথজহীনভাশব আমাশদর োমশন িুশল ধশরশছন। পািািযলেলেি আধুলনক 
ইেলামপন্থীশদর প্রলি আমার লবনীি আরি, ইেলামী সমাল্লালির উপশরাি অকপি মিামশির িবাশব িারা সকান বকলফযি 
সপে করশবন এেন? 

 

আেুন, উপশরাি ইেলামী লনযমলিশক আশরকিু লবস্তালরিভাশব লবশশ্লষণ কশর সদলে। ধশর লনন, অশলৌলকক সকাশনা 
েমিাবশল ইেলামী সেনাবালহনী েুিরাে, লব্রশিন এবং অনযেমস্ত কাশফর মুলুকগুলল দেল কশর লনল। পরালিি কাশফর 
পুরুষশদর প্রলি মুেলমানরা কী আচরণ করশব? েুদ্ধবিী লহশেশব সেেব েুিরী িরুণী িাশদর অলধকাশর আেশব, িাশদর 
োশথই বা ইেলাশমর বেলনশকরা সকান আচরণ করশব? আপলন লক মশন কশরন সে, িারা বিী/বলিনীশদর োশথ সিশনভা 
কনশভনেন অনুোযী আচরণ করশব? েলদ সেরকম সভশব থাশকন, িশব আপলন একলি বদ্ধ উন্মাদ। উপশরাি সমাল্লা ো 
বশলশছন, ইেলামী বেলনশকরা লঠক সিমনলিই করশব। েমস্ত পুরুষ বিীশদরশক িারা দাে লহশেশব সবশচ সদশব, সমশযগুললশক 
সেৌনদােী লহশেশব লনশিশদর মশধয ভাগবাশিাযারা কশর সনশব। বৃদ্ধা বলিনীশদরশক েুব েভবি হিযা করা হশব, কারণ 
অনথজক সবাঝা বাড়াশনা সকাশনা কাশলই কাশির কথা বশল লবশবচনা করা হয না। আশরকলি কাি করশি পাশর ইেলাশমর 
বেলনশকরা। সগ্রি েযিানলিশক আশরকিু োশযস্তা করশি লিহালদরা বিী পুরুষশদর োমশনই িাশদর স্ত্রীশদর উপর েওযার 
হশি পাশর। স্বামীর োমশন স্ত্রীশক ধষজণ করার মিাই আলাদা। 

 

আপলন হযশিা ভাবশছন, এ আমার আকােকুেুম কল্পনা। একলবংে েিাব্দীশি এরকম কী কশর হয? হয পাঠক, এেনও িা 
হয। আপনার-আমার িশনয না হশলও ইেলামপন্থীশদর িশনয হয। মানলেকভাশব িারা এেনও সদড়হািার বছর আশগকার 
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সেই সোনালল েুশগই পশড় আশছ। সেই েুগশক লফলরশয আনশি সদশে সদশে অিস্র লিহালদর িন্ম লদশে িারা। মাে চলল্লে 
বছর আশগর কথা স্মরণ করুন, একাত্তশরর বাংলাশদশের কথা। পালকস্তাশনর ইেলামী সেনাবালহনী বাংলাশদশে লঠক ইেলামী 
লনযমলিই চালু কশরলছল সেলদন। িারা প্রায লিলরে লে বাঙালল পুরুষশক হিযা কশরলছল, কারণ িাশদর ভাষায িারা লছল 
কাশফর অথবা লনম্ন-মুেলমান। আড়াই লে বাঙালল নারীশক িারা উপপত্নী লহশেশব বিী কশরলছল। মাশল গলনমি িাইশিল 
লদশয িাশদরশক ধষজণ কশরলছল, ঘশরর সভির হশি ধলষজিার আকুল িিন েেন আকাে বািাে পলরোলবি কশর লদলেল, 

পাশের সঝাশপ পাললশয থাকা িার অেহায পুরুষলির কশণজ সেই িিনর্ধ্লন সে সপৌছাযলন, িা আপলন কী কশর ভাবশলন? 

োম্প্রলিককাশল িাশলবান অধুযলষি আফগালনস্তাশনও লঠক একই ধরশণর ঘিনা ঘশিশছ বশল বহু লরশপািজ এশেশছ। োরাই 
িাশলবানশদর লবশরালধিা কশরশছ, িাশদর সমশযশদর উপর সনশম এশেশছ ধষজণ ও লনেজািন। েলদ প্রশ্ন করা হয সে, এই 
লিহাদীরা লক ইেলাশমর লনযশমর বাইশর সকানলকছু কশরশছ? ইেলাশমর লবধান সমািাশবক ধষজণকারী এইেব লিহালদশদর লক 
সকান োলস্তর আওিায আনা োয? এই প্রশশ্নর একলিমাে িবাব - ‘না।’ েুিরাং এরূপ লেদ্ধান্ত িানা লক অনযায হশব সে 
সদেকাল লনলবজশেশষ েুদ্ধবলিনীশদর ওপর সেৌনলনেজািশনর এই সে কালচার লিহালদরা প্রলিপালন কশর আেশছ, এর সপছশন 
সে সপ্ররণাদাযী েলি, িার নাম হশে ইেলাম? এই লকছুলদন আশগও ইরাশন কী ঘিল? বযলভচার ও ধমজশদ্রাহীিার অপরাশধ 
এক সমশযশক মৃিুযদে সদযা হশলা। মৃিুযদে কােজকর করার আশগ িার সেশল এক ইেলামী গাডজশক েুলকশয সদযা হশলা 
সমশযলিশক পুনঃশপৌলনকভাশব ধষজণ করার িশনয! আ্। একিন কাশফর বলিনীর োশথ কী মহান ইেলামী আচরণ! সবলি 

সিা সদািশেই োশব, োওযার আশগ একিু ইেলামী সেশক্সর স্বাদ েরীশর বহন কশর লনশয োক। পাঠক, ভুশল োশবন না, 
ইরাশন এেন ইেলাশমর রেকরা েমিায। সেোশন ো লকছু ঘশি, মহান ইেলামী আইন বাস্তবাযন করশিই ঘশি। েুিরাং 
কীভাশব বলশবন সে, সদড়হািার বছশরর পুশরাশনা েুদ্ধবিীেংিান্ত আইনগুশলা এেন আর কােজকরী নয? 
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িীিোসীর সামে খ ৌন্িীড়া 
আশলাচনার িশনয এ এক হি িলপক। এিেণ আমরা সে লবষশয আশলাচনা করলাম, িা হশে েুদ্ধবলিনীশদর োশথ 
ইেলামেম্মি সেৌন-আচরণ। িশব হালালভাশব সেক্স করশি মুেললম পুরুষশদর োমশন এই একলিমাে পথই সোলা, িা 
লকন্তু নয। েুদ্ধ করা আর ো-ই সহাক, মুশের কথা নয, বপিৃক প্রাণিা বািী ধরশি হয। পযো থাকশল হালালভাশব সেক্স 
করার িশনয আরও একলি েহি উপায আশছ মুেলমান পুরুষশদর। নগদ পযো লদশয বািার হশি পছিেই একলি দােী 
লকশন সনযা। সেৌনদােী, ইংশরিী নাম সেক্স সেভ। সেৌনদােী িয-লবিয পলরপূণজভাশব ইেলামেম্মি, পযো থাকশল আপলন 
েি েুলে দােী লকনশি পাশরন। একেশঙ্গ কিিন সেৌনদােী লকনশি পারশবন, িা লনশয সমাশিও ভাবশি হশব না আপনাশক। 

 

েলরযি আপনার িশনয সকাশনা লললমি সবাঁশধ সদযলন। েিেণ সদশহ েলি আশছ আর পশকশি পযো আশছ, চাললশয োন। 
এর িশনয পরকাশল আপনাশক লিনা বা বযলভচাশরর দাশয িবাবলদলহও করশি হশব না। সকউ সকউ হযশিা েুলি সদোশবন 
সে, নারীমাংশের এই বযবোলি সেশহিু আর চালু সনই, েুিরাং এ লনশয আশলাচনা করা অনথজক। এই েুলির োশথ আলমও 
একমি। িশব কথা হশে, কাশফরশদর লবরুশদ্ধ ইদানীংকাশল লিহালদরা লবশ্ব িুশড় লিহাশদর ডাক লদশযশছ। আিলালন্টশকর 

পলিম িীর সথশক প্রোন্ত মহাোগশরর পূবজ িীর পেজন্ত েবজে লিহালদ সবামায কাশফর মরশছ। িাশদর এই লিহাদ েলদ েফল 
হয, েলদ লিহালদরা পৃলথবীশক দেল কশর সনয, িশব সকারান-হালদে েমলথজি সেই রোশলা প্রথালি সে মানবেমাশি 
পুনঃপ্রবলিজি হশব না, িার লনিযিা সক সদশব? সকারান-হালদশে সে লনযম আশছ িা লচরকালীন, এশকবাশর গ্রযানাইি পাথশর 
সোদাই করা। স্বযং আল্লাহপাক িার লপ্রয বািাশদর িশনয এই লনযম সবাঁশধ লদশযশছন। সেই ঐেী লনযশমর এক চুল বযিযয 
ঘিাশনা লক সকাশনা মানশবর পশে েভব? েভব নয। আর িাই েলদ ইেলামী লিহালদশদর হাশি পৃলথবীর পিন ঘশি, িশব 
অমুেললম  নারীমাংে সকনাশবচার পুশরাশনা প্রথালি আবার েশগৌরশব লফশর আেশব, িা প্রায লনলিি কশরই বলা োয। েলদ 
ইেলামপন্থীরা িাশদর োলেি রাশে োলরযা আইন প্রবলিজি কশর চুলরর দাশয হাি-পা কািশি পাশর, বযলভচাশরর দাশয পাথর 
লনশেপ কশর হিযা করশি পাশর, মুরিাদ সঘাষণা কশর মানুশষর গলা কািশি পাশর, িশব োলরযার লবধান সমািাশবক 
দােপ্রথার পুনঃপ্রবিজন সথশক সক িাশদর লনবৃত্ত করশব? পাঠক, লবষযলি লনশয ভাবুন একবার। 

 

আমরা এর আশগ বশললছ, নবী মহম্মশদর মালরযা লকবলি নামক একিন সেৌনদােী লছল। আশলকিালন্দ্রযার লখ্রষ্টান োেক 
মুকালকে এই দােীলিশক উপশেৌকন লহশেশব িাাঁশক লদশযলছশলন। মহম্মশদর কাছ সথশক ইেলাম গ্রহণ করার বািজা লনশয 
একলি প্রলিলনলধ দল োয মুকালকশের দরবাশর। মুকালকে ইেলাম গ্রহণ করশি অস্বীকার কশরন। িশব এই অস্বীকৃলির 
পলরণাম কী হশি পাশর, িা সভশব লিলন েুব েলকি লছশলন। েুিরাং মহম্মদশক (দঃ) িুষ্ট করশি লিলন দু’িন েুিরী দােী 
পাঠান মদীনায। দু’িশনর মশধয অশপোকৃি েুিরী দােীলিশক (মালরযা) মহম্মদ লনশির বযবহাশরর িশনয রাশেন, অপর দােী 
লেলরনশক লিলন কলব বনু্ধ হাোন ছালবিশক উপহার সদন। মালরযার গশভজ মহম্মশদর এক পুে িশন্ম োর নাম লছল ইবরালহম। 
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লেশু বশযশেই মারা োয ইব্রাহীম। লেলরশনর গশভজ হাোন ছালবশির সে পুেেন্তান হয িার নাম লছল আবু্দর রহমান। 
(শরফাশরন্স-১০, পৃ-৪৯৮-৪৯৯)। 

 

এই েমস্ত ঐলিহালেক সরকডজ সথশক প্রমালণি হয সে, সেৌনদােী সভাগ করা পুশরাপুলরভাশব হালাল এবং ইেলামেম্মি। 

 

লনশচ মুশিােদৃে আরও লকছু হালদে বণজনা করা হশলা। হালদেগুলল পড়ুন এবং সভশব সদেুন, সেৌনিার সেশে সমশযশদর 
ওপর ইেলাম কশিাই না দযা, সবশহেিী সদাযা, েহানুভূলি এবং নযাযলবচার প্রদেজন কশরশছ! 

 

আপলন একই োশথ দুইিন সেৌনদােীর োশথ সগােল না কশর েঙ্গম করশি পাশরন; িশব স্বাধীন নারীর সেশে িা পাশরন 

না।  

মুযাত্তা, বুক নং-২, হালদে নং-২.২৩.৯০: 

..নালফ’র বরাশি মাললক কিৃজক বলণজিঃ আবু্দল্লাহ ইবশন উমশরর সেৌনদােীগণ িার পা ধুইশয লদি এবং িার িশনয 
িালপািার চািাই এশন লদি, েেন িাশদর মালেক হলেল। 

মাললকশক লিশজ্ঞে করা হয সে, েলদ সকান বযলির স্ত্রী এবং কশযকিন সেৌনদােী থাশক, িশব সে সগােল না কশরই 
েবার োশথ েহবাে করশি পাশর লক না। লিলন বশলন, “সগােল না কশরও দু’িন সেৌনদােীর োশথ েহবাে করায 
সদাশষর লকছু সনই। িশব স্বাধীন নারীশদর সেশে একিশনর বরাশের লদন অশনযর কাশছ োওযার অনুমলি নাই। 
প্রথশম একিন সেৌনদােীর োশথ সপ্রম কশর অিঃপর লিিীয িশনর কাশছ োওযায সদাশষর লকছু নাই, েলদ সে 

িুনুব অবিাযও থাশক।” 

মাললকশক লিশজ্ঞে করা হশযলছল সে, একিন সলাক িুনুব অবিায আশছ। িার সগােশলর িশনয পাশে পালন সেশল 
সদযা হশলা। পালন গরম না ঠান্ডা িা পরে করশি সলাকলি পালনশি আঙু্গল সছাযাল। মাললক বশলন, “েলদ িার 
আঙু্গশল সকান নাপালক না সলশগ থাশক, িাহশল আলম মশন কলর না সে এিশনয পালন অপলবে হশয সগশছ।” 

 

লনশচর হালদেলি পড়শল আপনার লবশবক এশকবাশরই স্তব্ধ হশয োশব পাঠক। এমন সে সলৌহহৃদয হেরি ওমর, লিলন পেজন্ত 
এই ঘিনা েহয করশি পাশরনলন। হালদশে বণজনা করা হশযশছ সে, ওমর কিৃজক লনলষদ্ধ হওযার পুবজ পেজন্ত দােী এবং িার 

গভজিাি কনযার োশথ একই েশঙ্গ সেৌনেঙ্গম করা হালাল লছল! কশিা বড় অমানলবক প্রথা, ভাবা োয? 

 

িীিদােী (অথবা েুদ্ধবলিনী) এবং িার গভজিাি কনযার োশথ একিশনর পর আশরকিশনর োশথ েহবাে করা উলচি 
নয, উমর এই প্রথা লনলষদ্ধ কশর সগশছন।  
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মুযাত্তা, বুক নং-২৮, হালদে নং-২৮.১৪.৩৩: 

....আবদুল্লাহ ইবশন উিাবা ইবশন মােুদ িার লপিার বরাি লদশয বশলন সে ওমরশক একিন বযলির কথা লিশজ্ঞে 

করা হশযলছল োর দলেণ হশস্তর অলধকাশর লছল একিন দােী ও িার গভজিাি কনযা, এই অবিায সলাকলি িাশদর 
একিশনর োশথ সেৌনেঙ্গম করার পর অপর িশনর োশথ করশি পাশর লকনা? উমর বশললছশলন- “উভশযর োশথ 
একই োশথ (েহবাে) করা আলম অপছি কলর।” অিঃপর লিলন উহা লনলষদ্ধ কশরন। 

 

েলদ এমন হয সে সেৌনদােীগণ (লকংবা েুদ্ধবলিনীগণ) এশক অপশরর েশহাদর সবান, িাশদর োশথ একই োশথ েহবাে 
করা লক ববধ? নীশচর হালদেলি পড়ুন। আপলন িাশদর োশথ একই েশঙ্গ েহবাে করশিও পাশরন, আবার না-ও করশি 
পাশরন। সেভাশব আপনার েুলবধা হশব, সেভাশবই গ্রহন করুন হালদেলিশক।  

মুযাত্তা, বুক নং-২৮, হালদে নং-২৮.১৪.৩৪: 

...ক্কালবো ইবশন িুওযাইব এর েুশে বলণজি- এক বযলি ওেমান ইবশন আফফানশক লিশজ্ঞে করল সে কারও 
অলধকাশর দুই েশহাদর সবান সেৌনদােী থাকশল িাশদর উভশযর োশথ েহবাে করা ববধ লকনা? ওেমান বশলশলন- 
“এক আযাি অনুোশর এলি হালাল, আশরক আযাি অনুোশর এলি হারাম। আমার সেশে হশল আলম এরূপ 
করিাম না।” সলাকলি িার কাশছ সথশক চশল সগল এবং রােুলুল্লাহর (দঃ) আশরক োহালবর কাশছ সেশয প্রশ্নলি 
রােল। লিলন বলশলন- “েলদ আমার কাশছ েমিা থাকি এবং কাউশক এমন করশি সদেিাম, আলম িাশক 
দৃষ্টান্তমুলক োলস্ত লদিাম।” 

ইবশন লেহাব সোগ কশরন, “আমার মশন হয সলাকলি আলী ইবশন আলব িাশলব।” 

 

(ইেলামী ভাইশযরা গলাবালি কশর েশিাই বলুন না সকন সে, দােী এবং স্ত্রী লভন্ন লকছু নয, কারণ লবশয না কশর দােীর 
োশথ েহবাে করা িাশযি নয, িাশদর িশনয উপশরর হালদে দুলি এক মারাত্মক আঘাি। প্রকৃি েিয হশলা এই সে 
ইেলামী দৃলষ্টশি িীিদােী এবং লববালহিা স্বাধীন নারী েমূ্পণজ দুই প্রিালির সমশয মানুষ। কারণ স্ত্রী ও গভজিাি কনযার 
োশথ েহবাে করার কথা সকান উন্মাদও লচন্তা করশব না। লকংবা দুই েশহাদর সবাশনর উপর উপগি হওযার লবধান 
লববালহিা স্ত্রীর সেশে প্রশোিয নয। অথচ উপশরর হালদে দুলি েুস্পষ্টভাশব প্রমাণ কশর সে, উমর কিৃজক লনলষদ্ধ করার পুশবজ 
দােী মা ও িার সমশযর উপর েওযার হওযার প্রথা লদব্বী প্রচললি লছল। দুই েশহাদর সবাশনর োশথ েহবাে করার প্রথা 
লথওশরলিকালল এেনও চালু আশছ ধশর সনযা োয। েুিরাং িীিদােী ও স্ত্রী এক লিলনে - ইেলামপন্থীশদর এই দাবীর 
সপছশন কিিুকু েিয লুলকশয আশছ পাঠক-পালঠকারাই িা লবচার করুন।) 

 

িীিদােীশদর োশথ েহবােকাশল সেৌনলবকৃিলি বা সেকু্সযাল পারভােজন প্রদেজন করা পুশরাপুলর হালাল। সহদাইযা সথশক 
আমরা িানশি পালর সে, সকান বযলি িার সেৌনদােীর োশথ সেভাশব ইো সেভাশব েঙ্গম করশি পাশর, েলদও লনশির স্ত্রীর 
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োশথ েঙ্গম করার সেশে েুস্পষ্ট লবলধলনশষধ রশযশছ। সেৌনেলঙ্গনীলি েলদ িীিদােী হয, িশব িার োশথ মলনব সেভাশব েুেী 
সেভাশব সেৌনেঙ্গম করশি পাশর। (সরফাশরন্স-১১, পৃ-৬০০)।  

 

সেৌনেলঙ্গনী িীিদােী হশল মলনব সেভাশব েুেী সেভাশব িার লালোর পলরিৃলি ঘিাশি পাশর: সেৌনদােীর োশথ েঙ্গমকাশল 
িার েম্মলির সিাযাক্কা না কশরই মলনব আিল প্রথা (কযিাে ইন্টারাপেন) অবলম্বন করশি পাশর, লকন্তু স্ত্রীর োশথ 

েঙ্গমকাশল িার েম্মলি বযলিশরশক স্বামী িা পাশর না। এর কারণ এই সে, নবী স্বাধীন নারীর োশথ েঙ্গমকাশল িার 
অনুমলি বযলিশরশক আিল প্রথা অবলম্বন করশি লনশষধ কশরশছন, লকন্তু দােীর সেশে মলনশবর িশনয িা ববধ কশরশছন।  

 

এিিযিীি, লালো পলরিৃলির িশনয এবং েন্তানেন্তলি েৃলষ্টর িনয সেৌনেম্পকজ িাপন স্বাধীন নারীর অলধকার (শে কারশণ 
স্বামী সোিা বা নপুংেক হশল স্ত্রীর স্বাধীনিা রশযশছ িাশক প্রিযােযান করার); লকন্তু দােীর এরূপ সকাশনা অলধকার সনই। - 
েুিরাং স্ত্রীর অলধকারশক আহি করার স্বাধীনিা স্বামীর নাই, পোন্তশর দােীর ওপর মলনশবর অলধকার োবজশভৌম। এমনলক 
েলদ এমন হয সে, সকাশনা বযলি অপশরর িীিদােীশক লবশয করল, সে দােীলির মলনশবর অনুমলি বযলিশরশক িার োশথ 
আিল প্রথা পালন করশি পারশব না (অথজাৎ লবশযর পরও দােীলি িার মলনশবর েম্পলত্তই সথশক োয)। 

 

লবশেষ লবশেষ েিজোশপশে লপিা িার িীিদােীলিশক সছশলর কাশছ হস্তান্তর করশি পাশর। 

মুযাত্তা, বুক নং-২৮, হালদে নং-২৮.১৫.৩৮: 

....আবু্দল মাললক ইবশন মারওযাশনর বরাি লদশয ইবরালহম ইবশন আলব আবলা বণজনা কশরশছন সে, লিলন (আবু্দল 
মাললক) িদনক বনু্ধশক িার এক িীিদােী (ধার) লদশযলছশলন, এবং পরবিজীশি একলদন দােীলি েম্পশকজ লিশজ্ঞে 
করশলন। লিলন বলশলন- “আলম িাশক আমাশর সছশলশক লদশি সচশযলছলাম, সে দােীলির োশথ এই এই করশি 
পারশব, এই এই করশি পারশব না।” আবু্দল মাললক বলশলন, “মারওযান সিামার চাইশিও সবেী েুিেুশি লছল। সে 
িার সছশলশক লনশির দােী লদল, িারপর বলল- ‘িার কাশছ সেও না, কারণ আলম উশন্মালচি অবিায িার পা 
সদশেলছ।” মলনব িার মলহলা সেভ লকংবা পুরুষ সেশভর িীিদােীর োশথ সেক্স করশি পাশর। (মুযাত্তা, 
২৯.১৭.৫১)। 

এ এক েুকলঠন সচইন, লঠকমশিা অনুধাবন করশি পাঠশকর কষ্ট হশি পাশর। ধরুন, আপনার একিন িীিদাে বা একিন 
িীিদােী আশছ। সেই িীিদাে বা িীিদােীর আবার একিন িীিদােী আশছ। এই হালদে অনুোশর আপলন আপনার 
িীিদাশের িীিদােী অথবা িীিদােীর িীিদােীর োশথ সেৌনলীলা করশি পারশবন। এবার বুঝুন সঠলা। 

মুযাত্তা, বুক নং-২৯, হালদে নং-২৯.১৭.৫১: 

...আবু্দল্লাহ ইবশন উমর বশলশছন- “েলদ সকান বযলি িার দােশক লবশয করার অনুমলি সদয, িাহশল স্ত্রীশক িালাক 
সদযার েমিা উি দাশের হাশি, এবং িার এই িালাক সদযার েমিার উপর কারও সকান হাি সনই। মলনব 
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ইশে করশল িার পুরুষ দাশের সেভ-গালজ লকংবা সমশয-দােীর সেভ গালজশক (লনশির অলধকাশর) লনশয লনশি পাশর, 

এরুপ করশি চাইশল সকউ িাশক লবরি রােশি পাশর না।” 

দােীরা আপনার চাষাবাদ করার সেে, আপনার ইশে হশল আপলন সেশের সভিশর িল োলশি পাশরন, ইশে হশল 
িাশক িৃষ্ণািজও রাশেশি পাশরন। অথজাৎ দােীর োশথ কযিাে ইন্টারাপেন বা সোলনর বাইশর বীেজপাি করা 
আপনার ইোধীন। (মুযাত্তাঃ ২৯.৩২.৯৯) 

... 

মুযাত্তা, বুক নং-২৯, হালদে নং-২৯.৩২.৯৯: 

...আল হাজ্জাি ইবশন আমর ইবশন ঘালিইযা’র বরাশি দামরা ইবশন োইদ আল-মালিলন কিৃজক বলণজিঃ লিলন 
(হাজ্জাি) িালযদ ইবশন ছালবশির লনকি বশেলছশলন, এমন েময ইবশন ফাহদ িার কাশছ আেল। সে ইশযশমন 
সথশক এশেলছল। বলল-“আবু োইদ, আমার কশযকলি িীিদােী আশছ। আমার সে কযিন স্ত্রী আশছ িারা সকউ 
আমাশক িাশদর মশিা (দােীশদর মশিা) িৃলি লদশি পাশর না; (িশব) েবাই সে আমাশক এমন িৃলি সদয সে িাশদর 
িারা েন্তান উৎপাদন করশি হশব - িাও নয। (এমিবিায) আলম লক আিল অবলম্বন করশি পালর?" িালযদ 
ইবশন ছালবি বলশলন, “সিামার কী মি, হাজ্জাি!” 

“আলম বললাম- ‘আল্লাহ আপনাশক েমা করুন! আপনার কাছ সথশক িানার িশনযই আমরা আপনার কাশছ আলে।’ 

লিলন (আবারও) বলশলন- ‘সিামার মি কী’! ‘আলম বললাম, ‘সে সিামার িলম। েলদ িুলম ইশে কশরা পালন দাও, 

েলদ ইশে কশরা িৃষ্ণািজ রাে। িালযশদর কাশছ আলম এমনলিই লেশেলছ।’ িালযদ বলশলন, ‘সে লঠক কথালিই 
বশলশছ।” 

 

সেৌনলিযার উশেশেয পরস্পশরর মশধয িীিদােী ভাগাভালগ করা চশল। 

 

এই লনযশম লপিা িার পূশের, এমনলক সপৌশের অলধকারভুি িীিদােীর োশথও সেক্স করশি পাশর। পূে স্বীয লপিার 
অথবা মািার, এমনলক স্ত্রীর অলধকারভুি দােীশকও ধার লনশি পাশর এবং িার োশথ সেক্স করশি পাশর। লঠক সেমন 

আপনার লনশির সকান দুশধল গাভী নাই, আপনার ভাইশযর সবে কশযকলি আশছ। এমিবিায আপলন দু’চার লদশনর িশনয 
ভাইশযর কাছ সথশক একলি গাভী ধার লনশিই পাশরন এবং দুধ সেশি পাশরন। এশি সদাশষর লকছু নাই, কারণ োলরযার 
আইন সমািাশবক একিন িীিদােীর ষ্টযািাে দুশধল গাভীর সচশয সবেী লকছু নয।  

 

এই চমৎকার লনযমলির েপশে সে েুলি আশছ, সহদাইযা সথশক িা সপে করা হশলা। মশন রােশবন, সহদাইযা মুেললম 
েমাশির অনযিম প্রধান আইন গ্রন্থ, ইেলাম ধমজ েংিান্ত িলিল আইনী লবশশ্লষশণ আইনলবদগণ প্রাযেই এই বইশযর 
োহােয লনশয থাশকন এবং সেই সমািাশবক েমাধান লদশয থাশকন। 
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পুে লকংবা সপৌশের িীিদােীর োশথ সেক্স করা োলস্তশোগয নয (শরফাশরন্স-১১, পৃ-১৮৩)। 

 

লপিা কিৃজক পুশের িীিদােী অথবা সপৌশের িীিদােীর েশঙ্গ সেৌনেম্পকজ িাপন করা োলস্তশোগয নয, েলদও এই ধরশনর 
িীিদােী সে িার িশনয ববধ নয, সে েম্পশকজ িার িানা থাকা প্রশযািন; কারণ এ সেশে সে ত্রুলি েংঘলিি হশযশছ, িা 
ফলাফল-েঞ্জাি (by effect), সেশহিু িা এমন েুলির ওপর প্রলিলষ্ঠি, ো নবীর বাণী িারা েমলথজি-“িুলম এবং সিামার 
েবলকছু সিামার লপিার”(Thou and thine are thy Father's) ---- এবং লপিার সেশে সে লনযম লপিামশহর সেশেও সেই 
একই লনযম, সেন সেও একিন লপিা। এই ধরশনর সেৌনলিযার ফশল সে েন্তাশনর িন্ম হয, িার লপিৃে আশরালপি হয 
ওপশরাি লপিার ওপর, সে িীিদােীলির মুশলযর িশনয পূশের লনকি দাযী থাশক।  

 

অথবা সকাশনা বযলি েলদ িার লপিার িীিদােী, অথবা িার মািার িীিদােী অথবা িার স্ত্রীর িীিদােীর োশথ 
সেৌনেম্পকজ িাপন কশর, এবং এই আরলি সপে কশর সে, উি িীিদােী িার িশনয অদবধ নয, িার ওপর োলস্ত 
প্রশযাগশোগয হশব না; এবং অলভশোগকারীর ওপরও োলস্ত প্রশযাগশোগয হশব না, (লকন্তু েলদ সে এরূপ েম্পশকজর অদবধিা 
েম্পশকজ জ্ঞাি থাশক, িার ওপর োলস্ত প্রশযাগশোগয হশব, - এবং ঐ একই লনযম প্রশোিয, েেন সকাশনা িীিদাে িার 
মলনশবর েশঙ্গ দােীবৃলত্তশি আবদ্ধ সমশযর োশথ সেৌনেম্পকজ িাপন কশর): কারণ এশদর মধয হশি লাভ অিজন করার স্বাথজ 
লবরালিি; েুিরাং সে বযলি এরূপ কাি কশরশছ হযশিা সে ধারণা কশরশছ সে এ ধরশণর উপশভাগ িার িশনয ববধ, সে 
কারশণ িার সেশে ভ্রান্ত ধারণার ত্রুলি আশরাপশোগয; েলদও িা েুস্পষ্ট সবেযাবৃলত্ত েংঘিশনর েমিুলয। (িালহর 
সরওযাশযশিও) ঐ একই আইন, েলদ ওপশর বলণজি সে সকাশনা ঘিনায িীিদােীলি এই আরলি সপে কশর সে, সে উি 
কাি ববধ সিশন কশরশছ, এবং পুরুষলির িরফ হশি এই মশমজ সকান আরলি সপে করা হযলন, এবং সেশহিু একিন পুরুষ 
ও একিন নারীর মশধয েংঘলিি সেৌনলিযা একলিমাে কাি লহশেশব লবশবলচি, এর অথজ এই দাাঁড়ায: সে সকাশনা পে হশি 
সপেকৃি ববধিােংিান্ত আরলি ভ্রান্ত ধারণারূপ ত্রুলির েৃলষ্ট কশর ো উভশযর সেশে প্রশোিয, েুিরাং উভশযর প্রলি োলস্ত 
প্রশযাগ বালিলশোগয। 

 

আো, স্ত্রীশলাশকর সেৌনাঙ্গেমুশহর ওপর দৃলষ্টপাি েম্পশকজ ইেলামী োশস্ত্রর লবধান কী? েবাই িাশনন, সগাপশন সগাপশন এই 
রোশলা কািলি করশি পুরুশষর সলাশভর অন্ত সনই। এই কারশণই সেবয মাকজা পশনজা মযাগালিশনর রমরমা বযবো বািাশর। 
ঝকঝশক মলাশির ওপর নগ্ন নারীমুলিজ লনশয লবলচে েব মযাগালিন প্রলিলনযি ডাকশছ আপনাশক, লুলকশয লুলকশয এক ঝলক 
সদশে সচাশের েুে লমলিশয লনশেন আপলন। িশব সকাশনা ইেলামী ভাই কেনও িা স্বীকার করশব না। সেৌনাশঙ্গর কথা বাদ 
লদন। িাশদর মশি স্ত্রীিালির নালভর নীশচ দৃলষ্টপাি করা েরােলর হারাম। এশি কলবরা গুনাহ হয। এমনলক সমশযশদর 
সোলা হাশির লদশক িাকাশনাও পাপ, কারণ সক িাশন কেন সেই ‘মৃণালেদৃেয ভুিেুগল’ হশি মদনের সবর হশয ইেলালম 
ভাইশযর নরম বুক লবদ্ধ কশর বশে। ইেলামী ভাইশদর বনলিকিা এিিাই উাঁচু আর ভঙু্গর সে, েুরলেি দুশগজ আবদ্ধ কশর না 
রােশল সে সকাশনা েমশয িা সভশঙ চুরমার হশয সেশি পাশর। স্ত্রী অশঙ্গর প্রলি দৃলষ্টপাি না করার এই ইেলামী লবধান লক 
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েকশলর সবলায েমভাশব প্রশোিয? আপলন লবশ্বাে করুন আর না-ই করুন, এই লবধান েকশলর সবলায েমভাশব প্রশোিয 
নয। 

 

নারীলি েলদ দুভজাগযিশম দােী হয, িশব িার েবজাঙ্গ দেজন করা হাশেড পারশেন্ট িাশযি। আলম আবার বললছ-িার েবজাঙ্গ; 

অথজাৎ িার বে, িার সোলন, িার ভগাকুর, িার পাযুপথ েবলকছুশকই আপলন আপনার দৃলষ্ট লদশয ইশেমি সলহন করশি 
পাশরন। এশি সকাশনা পাপ হশব না আপনার। মাোল্লাহ, কী অপুবজ সনযামি আল্লাহপাক আপনার িশনয েৃলষ্ট কশর 
সরশেশছন। 

 

আমার কথা েলদ আপনার লবশ্বাে না হয, লনশচর হালদেলি পড়ুন। 

সেভ-উশযামযাশনর (িীিদােী) িনশনলন্দ্রশযর প্রলি িাকাশনা িাশযি। 

(দয সহদাইযা কশমন্টালর অন দয ইেলালমক ল’ে, (পুণমুজদ্রন-১৯৯৪); অনুবাদ- চালজে হযালমটন, পৃ-৫৯৯)। 

 

স্ত্রী অথবা িীিদােীর েরীশরর সে সকাশনা অংশের লদশক িাকাশনা িাশযি: 

সকাশনা সলাক িার িীিদােীর েরীশরর সে সকাশনা অংশের লদশক িাকাশি পারশব, এমনলক িনশনলন্দ্রশযর প্রলিও, েলদ সে 
ইশে কশর, িশব েিজ থাশক সে, সে লনলষদ্ধ েম্পশকজর আওিায পশড় না; এবং সে িার স্ত্রীর েবজাশঙ্গর প্রলিও িাকাশি 

পারশব, কারণ নবী বশলশছন- “সিামার স্ত্রী এবং িীিদােী ছাড়া আর েকশলর প্রলি দৃলষ্টশক েংেি রাে।” িশব স্বামী-স্ত্রীর 
মশধয অনুলষ্ঠি েঙ্গমালদশি এশক অপশরর সেৌনাশঙ্গর প্রলি দৃলষ্টপাি না করাই উত্তম, কারণ নবী বশলশছন, “সিামরা েেন 
স্বশগােীয স্ত্রীশলাশকর োশথ েঙ্গম করশব, িেন েি দূর পার লনশিশদরশক সেশক রােশব; এবং িিিা উলঙ্গ হশযা না, কারণ 
গদজভ প্রিালি এরূপ কশর থাশক।” 

 

ওপশরাি লনশদজশে স্ত্রীর োশথ সেৌনেঙ্গমকাশল েংেি আচরণ অনুেরণ করশি েুপালরে করা হশযশছ। িশব দােী-প্রিালির 
োশথ েশথে আচরণ করা সথশক লবরি রােশি সক িাশক লনশষধ করশব? বস্তিঃ ইেলাশমর দৃলষ্টশি দােী বািার সথশক 
লকশন আনা একলি সেক্স সমলেন ছাড়া আর লকছু না, িার প্রভু বা মাষ্টার সমলেনলিশক সেভাশব েুলে সেভাশব চালাশি পাশর, 

ো সে স্ত্রীর সেশে পাশর না। সকন ইবশন ফাহদ স্ত্রীশদর সচশয দােীশদর কাশছ সবেী িৃলি পায, িার লনগুঢ় রহেযলি সবাধ হয 
এোশনই লনলহি (দ্রষ্টবযঃ উপশর বলণজি মুযাত্তাঃ বুক নং-২৯, হালদে নং-২৯.৩২.৯৯)। 

 

ইেলামপূবজ এবং ইেলাম-পরবিজী আমশল অমানলবক সেৌনদােে প্রথা প্রচললি লছল। এই প্রথাশক ইেলাম েমথজন কশর 
এবং ইেলাশমর মহামনীষীরা িাশদর িীবশন িা লনষ্ঠার োশথ পালন কশর সগশছন। লকন্তু মুেলকল হশলা এই সে, আধুলনক 
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ইেলামপন্থীরা এই েিযিা স্বীকার করশি চান না। িারা সোাঁড়া েুলি সদলেশয প্রমাণ করশি চান সে, ইেলাম দােীশদর োশথ 
েহবাশের অনুমলি লদশযশছ লঠকই, িশব েহবাশের আশগ দােীলিশক লবশয কশর লনশি হশব। িাশদর এই েুলি সে 
সনহাশযিই সোাঁড়া েুলি এবং আেল েিযশক আড়াল করার অপপ্রযাে, আো কলর ইেলামী োস্ত্র সঘশি আলম এিেশণ িা 
প্রমাণ করশি সপশরলছ।  

 

িীিদােী এবং স্ত্রী সে েমু্পণজ লভন্ন লভন্ন দুলি প্রিালি, আো কলর পাঠক-পালঠকরা িা ভালভাশবই অনুধাবন করশি 
সপশরশছন। আলম এেন সেষ িথযলি সপে কশর প্রেঙ্গলির এোশনই ইলি িানশি চাই। আসল সতয এই যে, একিন 

মুেলমান বািার সথশক িীিদােী িয কশর িার োশথ সেৌনলমলন ঘিাশি পাশর, িশব িাশক লবশয করশি পাশর না! লনশির 
িীিদােীশক লবশয করা েমূ্পণজভাশব লনলষদ্ধ! লবশ্বাে হশে না সিা? িাহশল সহদাইযা বলণজি নীশচর আইনলি পশড় লনন। 

 

লনশির িীিদােীর োশথ লববাহ লনলষদ্ধ, িশব সেৌনেঙ্গম করা িাশযি – (প্রাগুি-পৃ-৩১৭)। 

 

আইশনর দৃলষ্টশি লববাশহর অশোগযিা: 

লববাশহর সেশে নযলি লনশষধাজ্ঞা রশযশছ, েথা:- 

... 

(৮) এমন স্ত্রীশলাক সে েম্পলত্ত লহশেশব লবশবলচি (prohibited by reason property), িার োশথ লববাহ লনলষদ্ধ। েথা - 
লনশির িীিদােীর োশথ লববাহবন্ধশন আবদ্ধ হওযা অদবধ (অপশরর মাললকানাধীন দােীশক লববাহ করা ববধ)। 
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খরফামরন্সসেূহ: 
 

 

 

 

 

 

 

১. দয হলল সকারান; অনুবাদ- আঃ ইউেুফ আলী, লপক্হথল, োলকর। 

২. েলহ বুোলর; অনুবাদ- ডঃ সমাহম্মদ মহলেন োন। 

৩. েলহ মুেললম; অনুবাদ- আবু্দর রহমান লেলেকী। 

৪. েুনান আবু দাউদ; অনুবাদ- প্রশফের আহম্মদ হাোন। 

৫. ইমাম মাললক রলচি মুযাত্তা; অনুবাদ- আ’ো আবু্দর রহমান এবং ইযাকুব িনেন। 

৬. লডকেনালর অব ইেলাম-১৯৯৪, গ্রন্থকার- লি.লপ.হাফে। 

৭. ইমাম গাজ্জাললর ইযা্ আল উলুশমলেন (আশব্দল োলাম হারুন কিৃজক েংশেলপি-১৯৯৭); ডঃ আহম্মদ এ. লিদান 
কিৃজক েংশোলধি এবং অনুলদি। 

৮. লরলাইযান্স অব দয ট্রযাশভলার (েংলেি েংস্করণ)-১৯৯৯, গ্রন্থকার- আহম্মদ ইবশন নালগব আল লমেলর, েংকলক- নুহ হা 
লমম সকলার। 

৯. োলরযা দয ইেলালমক ল’-১৯৯৮, গ্রন্থকার-আবু্দর রহমান ই. ডই। 

১০. ইবশন ইেহাশকর লেরাি রােুলুল্লাহ, অনুবাদ- এ. গুইলম, ১৫িম েংস্করণ। 

১১. দয সহদাইযা কশমন্টালর অন দয ইেলালমক ল’ে-(পুণমুজদ্রন-১৯৯৪); অনুবাদ- চালজে হযালমটন। 

 


