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সূ ীপত্র
তালাক দেয়া কখন জাময়য হয়?
স্ত্রী পছন্দ হয়না এই কারমে তলাক দেয়ার হুকুম
মামে মমযয মমনামামলনয হয় এই কারমে তালাক দেয়ার হুকুম
মিমশষ দকান দোমষর কারমে তালাক দেয়ার মিযান
হযরত যাময়ে ইিমন হামরসার তালাক দেয়ার দপ্রক্ষাপট
স্বামীর পক্ষ দথমক জুলুম হমল স্ত্রীর তালাক গ্রহমের পদ্ধমত
োম্পতয কলমহর মমযয অযথা অমনযর হস্তমক্ষপ অিাঞ্ছনীয়
একান্ত অপারগতার সুরত দুমট হমত পামর
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بامسه تعايل
প্রশ্ন : তালাক দেয়া কখন জাময়য হয় ?
উত্তর: ইসলামমর েৃমিমত মিিামহর ুমি অনযানয ুমির
মত নয় িরং এমত একমেমক দযমন ুমি রময়মছ অপর
মেমক এমট একমট ইিােতও িমট। এ কারমেই হােীমস
পামক মিিাহ শােীর িযাপামর দযভামি উৎসামহত করা
হময়মছ অনযানয মুআমালা তথা দি া দকনা ইতযামের
িযাপামর দতমন উৎসামহত করা হয় নাই। কামজই
শরীআমত মিিামহর ুমি একমট অতযন্ত মূলযিান ুমি
যা সারা জীিমনর জনয সম্পােন করা হয়। এ ুমি দযন
ভঙ্গ করার মত দকার অিস্থা সৃমি না হয়। দস মেমক
ইসলাম মিমশষ ভামি লক্ষ দরমখমছ। দকননা এই সম্পকক
মছন্ন করার পমরোম শুযু স্বামী-স্ত্রী পযকন্ত সীমািদ্ধ থামক
না িরং এমত উভয় পমরিার ক্ষমতগ্রস্ত হয় এিং সন্তানামে
থাকমল তামের জীিনও িরিাে হময় যায়। এিং সংমিি
অমনমকই এর ফমল ক্ষমত গ্রস্ত হয় । এই জনয শরীআমত
মিিামহর ুমি ভঙ্গ করা তথা তালামকর মিষয়মটও
অনযানয মুআমালার দ ময় সম্পূেক স্বতন্ত্র । কুরআন ও
হােীমস তার জনয অমনক আহকাম ও পরামশক িয়ান
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করা হময়মছ যামত কমর পরত পমক্ষ মিিাহ মিমেে
সমসযার সম্মুখীন হমত না হয় । অতএি যমে কখমনা
স্বামী-স্ত্রীর মামে অমমল দেখা দেয়, িমন-িনা না হয়
এিং একজন অপরজমনর হক আোয় করা অসম্ভি হময়
োাঁড়ায় তখন শমরআত তালাক দেয়ার পূমিক সমসযা
সমাযামনর জনয দুমট িযিস্থা মনময়মছ । দকান অিস্থায়
উি িযিস্থা অিলম্বমনর পূমিক তালাক দেয়ার অনুমমত
দেয়া হয় নাই। আল্লাহ না করুন যমে উি দুমট িযিস্থা
দ্বারাও সমসযা সমাযান না হয় তখন কময়কমট মিষয়
দখয়াল দরমখ স্বামীমক তালাক দেয়ার পরামশক মেময়মছ ।
প্রথম িযিস্থামট কাযককরী হমল উদ্ভূত সমসযা স্বামী স্ত্রী
দুজমনর মমযযই মমট মাট হময় যায় তৃতীয় দকান দলামকর
প্রময়াজন হয় না। এমত স্বামীমক লক্ষ কমর কময়কমট যাপ
অমতক্রম করমত িলা হময়মছ।কুরআমন কারীমম স্বামীমক
লক্ষ কমর ইরশাে হমে “তুমম যমে স্ত্রীর অিাযযতা মকংিা
আনুগমতযর মকছু অভাি অনুভি কর, তমি
(ক) সিকপ্রথম সির কর এিং তামক িুমেময় শুমনময়
মানমসক ভামি তামক সংমশাযন কর। এমত যমে কাজ
হময় যায় তাহমল মিষয়মট এখামনই মমমট দগল।
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(খ) আর যমে এমত কাজ না হয় তাহমল তামক সতকক
করার জনয এিং মনমজর অসন্তুমি প্রকাশ করার উমদ্দমশয
একই ঘমর পৃথক মিছানায় শয়ন করমি।
(গ) আর যমে এটামতও কাজ না হয় তাহমল তৃতীয়
পযকাময় হালকা শাসন তথা শরীমরর দয সি স্থামন মারমল
দুঘকটনার সম্ভািনা নাই এিং দ হারা িাে মেময় অনযত্র
হালকা প্রহামরর অনুমমত আমছ। মকন্তু এই পযকাময়ও
স্ত্রীমক প্রহার করা রাসূমল কারীম  ﷺপছন্দ কমরনমন।
িরং মতমন িমলমছন আমার উম্মমতর মমযয শরীফ ত্বিকা
অথকাৎ ভদ্র দলামকরা এমনমট করমি না। (িুখারী শরীফ ৫২০৪)

দমাট কথা শমরআত এই িযিস্থামট এই জমনযই মেময়মছ
দয, যামত ঘমরর মিষয় ঘমরই মীমাংসা হময় যায়।
মকন্তু অমনক সময় মমনামামলনয িা মিিাে েীঘকাময়ত হময়
যায় যা স্ত্রীর দকান িে স্বভামির কারমে স্বামীর পক্ষ
দথমক অমহতুক কড়াকমড় ইতযামের কারমে হময় থামক।
দয দকান কারমেই দহাক এমতািস্থায় ঘমরর িযাপার আর
ঘমর সীমমত থামক না। তখন িাইমর মনময় যাওয়া
অপমরহাযক হময় পমড়। দকননা সাযারেত এসি দক্ষমত্র
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স্বামী স্ত্রী উভয় পমক্ষর দলামকরা এমক অপরমক মন্দ
িমল দিড়ায় এিং তামের মামে দফৎনা ফাসাে সৃমি হয়।
এই দফৎনা ফাসামের পথ িন্ধ করার জনয শমরআত
সামলশী িযিস্থা মনময়মছ দয, একজন সামলস স্বামীর
পমরিামরর পক্ষ দথমক আর একজন সামলস স্ত্রীর
পমরিামরর পক্ষ দথমক মমনানীত করা হমি। তাাঁরা উভময়
ইসলামহর মনয়মত স্বামী স্ত্রীর মামে িমন িনা করামনার
জনয প্রােপে দ িা করমি । উি সামলসগে যমে িযথক
হন তখন কময়কমট শমতকর সামথ الطالق ابغض
 المباحاتতথা সিম ময় মনকৃি হালাল কাজ তালাক
দেওয়া ) এই মভমত্তমত স্বামীর জনয এক তালাক দেওয়া
জাময়য হমি। শতকগুমল হমে (ক) স্ত্রী হাময়য দথমক পাক
অিস্থায় হমি। (খ) উি তুহুমর তার সামথ মমলন না
হমত হমি। (গ) ঠাণ্ডা মমস্তমে অথকাৎ রাগামিত অিস্থায়
নয় (ঘ) এক সামথ একামযক তালাক না দেয়া জরুরী ।
কারে এক সামথ একামযক তালাক িা মতন তালামকর
দকান প্রময়াজন শরীআমত রামখ নাই। এক সামথ মতন
তালাক জাময়যও কমর নাই। জরুরমতর দক্ষমত্র এক
তালাকই যমথি। দমাট কথা উপমরর িমেকত স্তর
অমতক্রম না কমর হঠাৎ কমর তালাক দেয়া জাময়য নয়
আর এর পূমিক মাসআলা জানার জনয ফাতওয়া মনমত
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হমি। সংমশাযমনর সকল রাস্তা অিলম্বন করমত হমি।
তারপর তালাক দেয়ার মুহূমতক উমল্লমখত কথাগুমল
দখয়াল রাখমত হমি। এমত কমর দশষ পযকন্ত আল্লাহ ামহ
দতা তালাক দেয়ার প্রময়াজন না ও থাকমত পামর।
(তাকমীলাময় ফাতহুল মুলমহম .১:১৩৩ # همارى عائلي مسائل
111  ص1 ج# ফাতাওয়াময় শামী.৩:৪৪১)

প্রশ্ন: স্ত্রীর দকান ত্রুমট নাই। তমি স্বামীর মনকট স্ত্রী ভাল
লামগ না এ কারমে তালাক দেয়া জাময়য হমি মক?
উত্তর: তালাক সিম ময় মনকৃি হালাল কাজ । একান্ত
প্রময়াজমনর দক্ষমত্র মারাত্মক সমসযা দথমক মুমি লামভর
জনয শমরআত তালামকর অনুমমত মেময়মছ। স্ত্রীর দকান
ত্রুমট নাই তমি স্ত্রীমক ভাল লামগনা এটা মিিাহ মিমেমের
গ্রহেমযাগয কারে নয় । িরং এ ভাল না লাগার অনয
দকান কারে থাকমল তা মনরসমনর দ িা কমর দযমত
হমি। কুরআমন কারীমম এরশাে করা হময়মছ,
وعاشروهن باملعروف فان كرهتموهن اخ
অথক- মিমিমের সামথ সদ্ভামি জীিন-যাপন কর অতঃপর
যমে তামেরমক অপছন্দ কর, তমি হয়ত দতামরা এমন
এক মজমনসমক অপছন্দ করছ যামত আল্লাহ তাআলা
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দতামার জনয অমনক কলযাে দরমখমছন। (সুরা মনসা.আয়াত
নং-১৯)

উি আয়ামত মিমিমের সামানয ত্রুমটর কারমে তালাক
হমত মিরত দথমক সির করমত িলা হময়মছ এিং আল্লাহ
এমত অমনক কলযােও মনমহত দরমখমছন ।
এমমন ভামি একমট হােীমস িমেকত হময়মছ
رواه ابن ماجه--خريكم خريكم من اهله وانااخريكم الهلي
(1711)

অথক- “দতামামের মমযয সমিকাত্তম ঐ িযমি দয তার স্ত্রীর
মনকট উত্তম এিং আমম আমার স্ত্রীমের মনকট উত্তম”।
অনয এক হামেমস িমেকত হময়মছ:
عن ابن عمر(رض)عن النيب صلي الله عليه وسلم قال –ابغض
(২১৭৮)ابوداؤد-احلالل ايل الله الطالق
অথক: তালাক সিম ময় মনকৃি হালাল কাজ। উি আয়াত
ও হােীস দ্বারা িুো যায় দয একান্ত প্রময়াজমনর দক্ষমত্র
মারাত্মক সমসযা ছাড়া তালামকর অনুমমত দনই। এরূপ
দক্ষমত্র স্বামীর উম ৎ তািলীমগ দ্বীন নামক মকতাি দথমক
“দরজা মিল কাযা”অথকাৎ আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুমি
থাকা” এিং “সির ও দশাকমরর” িয়ান ভাল ভামি
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পমড় দনয়া। তাহমল ইনশাআল্লাহ সি দপমরশানী হালকা
হময় যামি। ঐ মিমিমক দখাো প্রেত্ত মনয়ামত মমন কমর
মনমজর জনয সমিকাত্তম মনয়ামত মমন করমি, দযমহতু
আল্লাহ তামক এ মিমি োন কমরমছন আর আল্লাহ
তাআলা কাউমক মকছু মেমল িুেমত হমি তার জনয এর
দ ময় ভাল আর মকছু হমত পামর না।
প্রশ্ন: উভময়র মমযয সামানয মিষয় মনময় মামে মমযয
মিতকক হয় কখমনা কথা িন্ধ থামক। আিার মঠক হময়
যায়। এ কারমে মক তালাক দেয়া জাময়য হমি ?
জিাি: উভময়র মমযয সামানয মিষয় মনময় তকক মিতকক
হওয়া এিং মঠক হময় যাওয়া ইতযামে মনতান্তই স্বাভামিক
িযাপার। এ কারমে তালাক না দেওয়া াই। তমি যমে
তা মনতয মেমনর অভযামস পমরেত হময় যায় এিং তা
এমন পযকায় মল যায় দয, তামের মামে শামন্তপূেক
জীিন মিমিত হয় তাহমল উি অিস্থায় তালাক দেওয়ার
অিকাশ রময়মছ। দযমনটা হযরত যাময়ে রা. ও হযরত
যাইনাি রা. এর মামে হময়মছল। দশষ পযকাময় তাাঁমের
দুজমনর মমযয িমন-িনা না হওয়ার কারমে হযরত
যাময়ে রা. হযরত যায়নাি রা. দক তালাক মেময়মছমলন।
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অিশয এ দক্ষমত্রও যমে দকান স্বামী মিিাহ মিমেের পমথ
না মগময় ধযযকয যারে কমর তাহমল পরকামল মিরাট
মিমনমময়র উপযুি হমি।
প্রশ্ন: এক জমনর মমযয মকছু দোষ ত্রুমট আমছ- দযমন খুি
রাগী, কখমনা মমথযাও িমল িা এ জাতীয় ত্রুমট আমছ।
তখন মক এ কারমে মিিাহ মিমেে করা জাময়য আমছ ?
উত্তর: স্থান কাল পাত্র ছাড়া অমযক মাত্রায় রাগ করা
এটা অন্তমরর েশমট দরামগর মযয দথমক একমট দরাগ যা
আল্লাহ তাআলা প্রমতযক নর-নারীর মমযয স্বভািগত
ভামি পরীক্ষামূলক সৃমি কমর দরমখমছন এিং আল্লাহ
ওয়ালামের সুহিমত দযময় এগুমলার ম মকৎসা কমর
সম্পূেক মনমজর কমরামল রাখার িযিস্থাও মেময়মছন।
অতএি এ জাতীয় ত্রুমট পাওয়া দগমলই মিিাহ মিমেে
করা শমরআত সম্মত নয়। িরং এ জাতীয় ত্রুমটর উপর
প্রথমত খুি ধযযকযারে করমি এিং আল্লাহর কামছ দু‘আ
করমত থাকমি । এিং দকান আল্লাহ ওয়ালার মাযযমম
উি দরাগ গুমলার ইসলাহ করামনার িযাপামর দ িা
করমি। যমে ইসলাহ করামনা দ্বারা ইসলাহ হময় যায়
তাহমল আল্লাহর দশাকর। আর দখাো না খাস্তা যমে তার
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রাগ কমরামল না আমস এিং পরস্পমর ঘর-সংসার করা
এিং এমক অপমরর হক আোয় করা অসম্ভি হময়
োাঁড়ায় তাহমল পরমহযগার ও অমভজ্ঞ দকান মুফতীর
পরামশক মনময় স্বামী কতৃকক তালাক িা স্ত্রী কতৃকক খুলা‘র
মভমত্তমত মিিাহ মিমেে করামনার অনুমমত রময়মছ।
প্রশ্ন:- হযরত যাময়ে মিন হামরছা মক মক সমসযার কারমে
হযরত যাইনািমক তালাক মেময়মছমলন। দস সি সমসযা
সমাযামনর জনয মুরব্বীগন দকান প্রম িা ামলময় মছমলন
কী?
উত্তর:- হুজুর  ﷺএর মনমেকশ দমাতামিক হযরত যাময়ে
মিন হয়হয়র সামথ হযরত যাইনামির মিময় সম্পােন
হময় যায়। মকন্তু মিময়র পর তাাঁমের পরস্পমর স্বভাি
প্রকৃমতমত মমল হমেল না। মিমভন্ন তাফসীর ও হােীমস
তার কারে পাওয়া যায় দয,
১। হযরত যাইনাি মনমজমক িংশগত দেষ্ঠ হওয়ার
কারমে হযরত যাময়েমক (মযমন পূমিক ক্রীতোস মছমলন)
মকছুটা কম গুরুত্ব মেমতন এিং তার প্রমত অনীহা প্রকাশ
করমতন।

www.darsemansoor.com

২। হযরত যাইনাি কথা িাতকার সময় কককশ শব্দ
িযিহার করমতন।
৩। হযরত যাইনাি হযরত যাময়মের আনুগমতয ধশমথলয
প্রেশকন করমতন।
উি মতনমট সমসযার কারমে হযরত যাময়ে মিন হয়হয়র
সামথ হযরত যাইনামির িমন িনা না হওয়ায় হযরত নিী
কারীম  ﷺএর মনমেকশক্রমম হযরত যাময়ে তামক তালাক
দেন। একমেন হযরত যাময়ে মিন হামরছা হুজুর  ﷺএর
দখেমমত এসি অমভমযাগ দপশ করমত মগময় হযরত
যাইনািমক তালাক দেয়ার ইো প্রকাশ কমরন। হুজুর ﷺ
যমেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ দথমক অিগত হময় মছমলন
দয, ঘটনা একপযকায় মগময় গড়ামি দয, হযরত যাময়ে
হযরত যাইনািমক তালাক মেময় মেমিন। অতপর হযরত
যাইনাি হুজুর ﷺএর সমহত মিিাহ িন্ধমন আিদ্ধ হমিন।
মকন্তু হুজুর  ﷺদুই কারমে হযরত যাময়ে দক তালাক
দেওয়া দথমক িাহযত িারে কমরন ।
প্রথমত: এ দক্ষমত্র তালাক দেয়া যমেও শরীআমত জাময়য
। মকন্তু অপছন্দনীয় ও তা কাময নয়। িরং ধিয িস্তু
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সমূমহর মামে মনকৃিতম। একারমে হুজুর  ﷺিলমলন,
তুমম দতামার স্ত্রীর সমহত মিিামহর সম্পকক িজায় রাখ ।
এিং তালাক দেওয়া দথমক আল্লাহ দক ভয় কর।
মদ্বতীয়ত: হুজুর ﷺ-এর অন্তমর এরূপ যারো সৃমি হয়
দয, যমে হযরত যাময়ে তালাক দেয়ার পর মতমন
যাইনাি দক গ্রহে কমরন তাহমল আরমির দলামকরা
তামের কু-প্রথানুযায়ী এই অপিাে মেমি দয, মতমন মনজ
পুত্রিযূমক মিময় কমরমছন। এই আশংকার কারমে হযরত
যাময়ে দক তালাক দেয়া দথমক িারে কমরন। এ
পমরমপ্রমক্ষমত আল্লাহ তা‘আলা আরমির ভ্রান্ত আক্বীো ও
কুপ্রথা খণ্ডন করার জনয মনমে িমেকত আয়াত সমূহ
নামযল কমরন এিং নিী  ﷺদক যাইনাি রা. দক মিিাহ
করার মনমেকশ জারী কমরন। (তাফসীমর রুহুল মাআনী১১:৩৫# তাফসীমর মাজহারী.৭:৩৪৬)

প্রশ্ন:- দকান মমহলা স্বামী কতৃক
ক জুলমু মর মশকার হমল
এর সমাযামন কুরআন ও সুন্নাহমত কী িলা হময়মছ ?
উত্তর: আল্লাহ তাআলা নারী জাতীমক সৃমির করার রহসয
ও উপকামরতার িেকনা প্রসমঙ্গ িমলন
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ومن اياته ان خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنوااليها
অথক-“আর এক মনেশকন হল এই দয, মতমন দতামামের
মযয দথমক দতামামের সমঙ্গনীমের সৃমি কমরমছন যামত
দতামরা তামের কামছ দপৌাঁমছ শামন্তমত থামকা এিং মতমন
দতামামের মমযয পারস্পমরক মহব্বত ও েয়া সৃমি
কমরমছন”। পুরুমষর যত প্রময়াজন নারীর সামথ সম্পৃি
সিগুমলার সম্পকমক ম ন্তা করমল দেখা যামি দয,
সিগুমলার সারমমক হমে মানমসক শামন্ত ও সুখ।
কুরআমন পামকর একমট মাত্র শব্দ  لتسكنوااليهاএর
দ্বারাই সিগুমল িমল দেয়া হময়মছ।
একথা দথমক জানা দগল দয, ধিিামহক জীিমন যািতীয়
কাজ কারিামরর সারমমক হমে মমনর শামন্ত ও সুখ। দয
পমরিামর এটা মিেযমান আমছ দসই পমরিামর সৃমির
উমদ্দশয সফল। আর দযখামন মানমসক শামন্ত দনই।
দসখামন আর যাই থাকুক ধিিামহক জীিমনর সাফলয
দনই। এিং একথাও িলািাহুলয দয, নর-নারীর োম্পতয
জীিমন মমনর শামন্ত ও সুখ তখনই সম্ভিপর যখন উভয়
পক্ষ এমক অপমরর হুকুক তথা অমযকার সমূমহর
আোময়র িযাপামর সজাগ হয় এিং এমক অপমরর হক
আোয় করমত থামক। এক হােীমস হুজুর  ﷺিমলন দয,
www.darsemansoor.com

“দয স্ত্রী তার স্বামীর হক আোয় করল না দস প্রকৃত
পমক্ষ আল্লাহর হক আোয় করমত িযথক। (সহীহ ইিমন
মহব্বান - ৪১৭১)

অনয এক হােীমস রাসূলুল্লাহ  ﷺিমলন, আমম যমে
দুমনয়ামত আল্লাহ তা‘আলা িযতীত কাউমক মসজোহ
করার হুকুম করতাম তাহমল নারী জামতমক হুকুম
করতাম দয, তারা দযন স্বামীর মসজোহ কমর। (মতরমমযী
শরীফ-১১৫৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
রহ. “নারী জামতর সংমশাযন” নামক মকতামি মলমখমছন
“শমরআত নারী জামতমক আল্লাহর হুকুম পালমনর সামথ
সামথ গুরুত্বপূেক একটা োময়ত্ব মেময়মছ দয, স্বামীমক
শামন্ত দপৌাঁছামি”। (সূত্র-তাকমীলময় ফাতহুল মুলমহম .৪:২৮৬)
উি আয়াত ও হােীস দ্বারা িুো দগল দয, সিকো
নারীরা সজাগ থাকমি দযন তামের দ্বারা স্বামীরা কি না
পায়।
দতমমন ভামি স্বামীমের পক্ষ দথমক নারীরা জুলুম এর
মশকার না হয় দস প্রসমঙ্গ আল্লাহ তাআলা স্বামীমের লক্ষ
কমর িমলন “আমার কুেরতী ফায়সালার মভমত্তমত
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দতামামের কামছ আমার এক িামন্দ দক মেলাম দতামরা
তার সামথ সৎ িযিহার কর এিং উত্তম রূমপ তামের হক
আোয় করমত থামকা এিং তামের দকান খাছলাত িা
স্বভািমক অপছন্দ মমন কমর তামেরমক দছমড় মেও না।
িরং এমতািস্থায় সির কর, আমম মাওলা এমত অমনক
কলযাে মনমহত দরমখমছ। (তাফসীমর মাজহারী.২:৫০)
এমমন ভামি হুজুর  ﷺমিোয় হমজর ভাষমে পুরুষমের
লক্ষ কমর উপমেশ দেন “সািযান ! মিমিমের সামথ
উত্তম িযিহার কর, তামের দক দতামামের অযীনস্থ কমর
দেওয়া হময়মছ । সািযান! তামের হক দতামামের উপর
এটা দয, উত্তম রূমপ তামের দখার-দপাশ আোয় কর।
(মতরমমযী. ১১৬৩)

এমন মক হুজুর  ﷺদুমনয়া দথমক মিোয় দনয়ার সময় ও
 الصلوة وما ملكت اميانكمতথা নামামযর প্রমত দখয়াল রাখ
এিং দতামরা দতামামের অযীনস্থমের সামথ সদ্ভামি
জীিন-যাপন কর” িমল উম্মতমক সতকক কমর দগমছন।
(ইিমন মাজাহ -১৬২৫)

দমাট কথা কুরআন ও হােীমস নর-নারীর োম্পতয
জীিমনর প্রমতমট মেক সম্পকমক পথ মনমেকশ দেওয়া হময়মছ
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মিযায় প্রমতযক নর নারীর জনয মিিাহ তালাক, স্বামী
স্ত্রীর হক ইতযামের মাসআলা মাসাময়ল ভাল ভামি দজমন
দনয়া ফরমজ আইন। এ ফরজমক অিমহলা কমর দছমড়
মেমল একমেমক দযমন মারাত্নক গুনাহগার ও জুলুমমর
মশকার হমত হয় অপর মেমক মিপমের সম্মুখীন হওয়াও
অমনিাযক।
এতেসমত্বও যমে দকান মমহলা িাস্তমিক পমক্ষ স্বামী
দথমক জুলুম এর মশকার হয় এিং তা অমভভািকমের
েৃমিমতও জুলুম িমল গেয হয় দস দক্ষমত্র কুরআন ও
হােীমস এর সমাযান মহসামি মমহলামক মতনমট পথ
মনমেকশ কমরমছ।
উি আয়াতমট  وان مرأة خافت من بعلها اخপ্রথম পদ্ধমত
এমন একমট সমসযা সম্বমন্ধ নামযল হময়মছ যা
অমনোকৃত ভামি স্বামী-স্ত্রীর মামে ফাটল সৃমি কমর,
মনজ মনজ মহসামি উভময় মনরপরায হওয়া স্বমত্বও
পারস্পমরক মমনর মমল না হওয়ার কারমে উভময় মনজ
মনজ নযাযয অমযকার হমত িমিত হওয়ার আশংকা কমর।
দযমন, একজন সুেশকন সুঠামমেহী স্বামীর স্ত্রী
স্বাস্হহযহীনা, অমযক িয়ো , অথিা সুেী না হওয়ার
কারমে তার প্রমত স্বামীর মন আকৃি হয় না আর এর
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প্রমতকার করাও স্ত্রীর সামযযর িামহমর। এমতািস্থায়
স্ত্রীমকও দোষামরাপ করা যায় না। অনযমেমক স্বামীমকও
মনরপরায সািযস্ত করা যায়। এমতািস্থায় স্ত্রী যমে তার
সন্তামনর খামতমর অথিা মনমজর অনয দকান আেয় না
থাকার কারমে মিিাহ মিমেমে অসম্মত হয়, তমি তার
জনয সমঠক পন্থা এই দয, মনমজর প্রাপয দমাহর িা দখার
দপামষর নযাযয োিীর আংমশক িা পুমরাপুমর প্রতযাহার
কমর স্বামীমক মিিাহ িন্ধন মঠক রাখার জনয সম্মত
করমি। োয়োময়ত্ব ও িযয় ভার লাঘি হওয়ার কারমে
স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অমযকার দথমক মুমি দপময় এ
প্রস্তাি অনুমমােন করমি। এভামি সমমোতা হময় দযমত
পামর । কুরআমন কারীমমর অত্র আয়ামত এযরমনর
সমমোতার সম্ভািযতার প্রমত পথ মনমেকশ করমত মগময়
অথকাৎ প্রমতযক  واحضرت االنفس الشحিলা হময়মছ
অন্তমরই দলাভ মিেযমান রময়মছ কামজই স্ত্রী হয়ত মমন
করমি দয, আমামক মিোয় কমর মেমল সন্তানামের জীিন
িরিাে হমত পামর অথিা অনযত্র আমার জীিন আমরা
দুমিকষহ হমত পামর । তার দ ময় িরং মকছু তযাগ স্বীকার
কমর এখামন পমড় থাকাই লাভজনক । স্বামী হয়ত মমন
করমি দয, োয় োময়ত্ব হমত যখন অমনকটা দরহাই
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পাওয়া দগল, তখন তামক মিিাহ িন্ধমন রাখমত ক্ষমত
মক? অতএি এভামি উভময়র মামে সহমজ সমমোতা
হমত পামর । এিযাপার আল কুরআমন ইরশাে হমে
وان امرة خافت من بعلها نشوزا اواعراضا فال جناح عليها ان
يصلحا بينهما
যমে দকান নারী স্বামীর পক্ষ দথমক কলহ মিিাে িা
মিমুখ হওয়ার আশংকা দিায কমর তমি উভময়র কামরাই
দকান গুনাহ হমি না, যমে তারা মনমজমের মমযয শতক
সামপমক্ষ পারস্পমরক সমমোতায় উপনীত হয়। এখামন
গুনাহ না হওয়ার কথা িলার কারে এই দয, িযাপারমট
িামহযক েৃমিমত ঘুমষর আোন প্রোমনর মত মমন হয়।
কারে স্বামীমক দমাহরানা ইতযামে নযাযয োিী হমত
অিযাহমতর প্রমলাভন মেময় োম্পতয িন্ধন মঠক রাখা
হময়মছ । মকন্তু কুরআন পামকর এ ভামষযর দ্বারা স্পি
ভামি িুমেময় দেয়া হময়মছ দয, িস্তুত : এটা ঘুমষর
অন্তভুকি নয়। িরং উভয় পক্ষ মকছু মকছু স্বাথক তযাগ কমর
মযযপন্থা অিলম্বন ও সমমোতার িযাপার । অতএি এটা
সম্পূেক জাময়য এিং কুরআমনর ভাষযনুযায়ী الصلح خير
তথা মিিাহ মিমেে করার দ ময় সমমোতার মাযযমম
মিিাহ িন্ধন মঠক রাখাটাই উত্তম ।
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োম্পতয কলমহর মমযয অযথা অমনযর হস্তমক্ষপ
অিাঞ্ছনীয়
তাফসীমর মাযহারীমত িমেকত আমছ ان يصلحا بينهما
 صلحاঅথকাৎ স্বামী স্ত্রী মনমজমের মমযয দকান সমমোতা
কমর মনমি। এখামন  بينهماশব্দ দ্বারা ইমঙ্গত করা হময়মছ
দয,স্বামী স্ত্রীর েগড়া কলহ িা সমন্ধ সমমোতার মমযয
অমহতুক দকান তৃতীয় িযমি নাক গলামি না। িরং
তামের মনমজমেরমক সমমোতায় উপনীত হওয়ার
সুমযাগ মেমি। কারে তৃতীয় পমক্ষর উপমস্থমতর ফমল
স্বামী স্ত্রীর দোষ ত্রুমট অনয দলামকর নজমর পমড় যা
তামের উভময়র জনযই লজ্জাজনক ও স্বামথকর পমরপন্থী।
তদুপমর তৃতীয় পমক্ষর কারমে সমন্ধ সমমোতা দুষ্কর হময়
পড়াও মিম ত্র নয়। অত্র আয়ামতর দশষ অংমশ আল্লাহ
তা‘আলা স্বামীমের লক্ষ কমর এরশাে কমরন وان
 حتسنواوتتقوا فان الله كان مبا تعملون خبرياঅথকাৎ আর যমে
দতামরা অনুগ্রহ কর এিং তাকওয়া অিলম্বন কর তমি
অিশযই আল্লাহ তাআলা দতামামের কাযক কলাপ সম্পকমক
অিমহত রময়মছন। এখামন িুোমনা হময়মছ দয, অমনিাযক
কারে িশত: স্বামীর অন্তমর যমে স্ত্রীর প্রমত দকান
আকষকে না থামক এিং তার নযাযয অমযকার পূরে করা
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অসম্ভি মমন কমর তামক মিোয় করমত ায় । তমি
আইমনর েৃমিমত স্বামীমক দস অমযকার দেয়া হময়মছ ।
এমতািস্থায় স্ত্রীর পক্ষ দথমক মকছুটা স্বাথক তযাগ কমর
সমমোতা করা ও জাময়য আমছ। মকন্তু এতেসমত্বও
স্বামী যমে সংযম ও দখাো ভীমতর পমর য় দেয় এিং
স্ত্রীর সামথ সহানুভূমত পূেক িযিহার কমর ,মমনর মমল না
হওয়া স্বমত্বও স্ত্রীর মন যুমগময় মল এিং তার সামথ
সম্পককমেে না কমর িরং তার ামহো মত যািতীয়
নযাযয অমযকার ও প্রময়াজন পূরে কমর তমি তার এই
তযাগ ও উোরতা সম্পকমক আল্লাহ তাআলা ওয়ামকিহাল
রময়মছন। অতএি মতমন এমহন ধযযকয, উোরতা,
সহনশীলতার এমন প্রমতোন মেমিন যা দকউ কল্পনাও
করমত পামর না ।
অত্র আয়ামতর শামন নুযূল প্রসমঙ্গ িুখারী শরীমফ িমেকত
আমছ, হযরত সওো মিনমত জামা রা. মনমজর
অমনোকৃত সমসযার কারমে যখন আশংকা দিায
করমলন দয, হুজুর  ﷺতাাঁমক তালাক মেময় মেমিন তখন
মতমন হুজুর  ﷺএর কামছ েরখাস্ত করমলন দয, ইয়া
রাসূলুল্লাহ! আপনার মিিাহ দথমক আমামক পৃথক
করমিন না। আমম আমার অমযকার হযরত আময়শা রা.
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দক মেময় মেলাম। হুজুর  ﷺউি েরখাস্ত কিুল
করমলন। অতঃপর উপমর উমল্লমখত আয়াত নামযল হয়।
দমাট কথা শমরআত প্রমশ্ন িমেকত সুরমত স্বামী-স্ত্রী উভয়
দক স্বীয় অভাি অমভমযাগ জুলুম দুর করা ও নযাযয
অমযকার লাভ করার আইনত: অমযকার মেময়মছ। অপর
মেমক তযাগ, সংযম ও উত্তম মরত্র আয়ত্ব করার
উপমেশ মেময়মছ। এখামন মশক্ষা দেওয়া হময়মছ দয,
যথাসাযয মিিাহ মিমেে দথমক মিরত থাক কতকিয। িরং
এমতািস্থায় উভয় পমক্ষই মকছু মকছু তযাগ স্বীকার কমর
সমমোতায় আসা িাঞ্ছনীয়। এটা হল প্রথম উপমেশ।
মদ্বতীয় পদ্ধমত: পক্ষান্তমর সমমোতার সমস্ত পথ ও
প্রম িা হমত িযথক হময় দশষ পযকাময় তারা উভময় যমে
দস্বোয় মিিাহ মিমেে করমত প্রস্তুত হময় যায় দস সুরমত
শমরআত তামের দক অিকাশ মেময়মছ।
এই দক্ষমত্র সিক দশষ আয়াত
وان يتفرقايغن الله كال من سعته
অথক-যমে দশষ পযকায় মমমল মমমশ থাকার সকল প্রম িা
িযথক হওয়ার পর পৃথক হমত ায় তমি দপমরশান হওয়ার
দকান কারে দনই। আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রম িা দ্বারা
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প্রমতযক দক অমুখামপক্ষী কমর মেমিন। অথকাৎ আল্লাহ
তা‘আলা মনজ কুেরত দ্বারা নারীমক তার ামহো মত
পাত্র মেময় আেয়স্থমলর িযিস্থা কমর মেমিন এিং
পুরুষমকও ভাল পাত্রীর িযিস্থা কমর মেমিন। অতএি
এমহন অিস্থায় তামের পরস্পমরর
এই মিিাহ
মিমেেমক ইসুয িামনময় তামের পমরিারগে কলহ-মিিাে
িা হানা-হামনমত মলপ্ত হওয়া এটা সম্পূেক অিাঞ্ছনীয় ও
শমরআত পমরপন্থী কাজ।
তৃতীয় পদ্ধমত: তমি সমমোতা না হওয়ার পর স্বামী
যমে তালাক মেমত প্রস্তুত না হয় এিং স্বামী জুলুম করা
দথমক ও মিরত না থামক এিং স্ত্রী জুলুমম অমনি হময়
মিিাহ মিমেে করমত ইেুক হয়। এমতািস্থায় শমরআত
স্ত্রী দক অনুমমত মেময়মছ দয, উি জুলুম দথমক মুমি
লামভর জনয স্বামী যমে তামক তালামকর অমযকার মেময়
থামক তাহমল দসই িমল মনমজর নফমসর উপর এক
তালামক িাময়ন গ্রহে কমর মিিাহ মিমেে করমি, আর
যমে স্বামী তামক তালামকর অমযকার না মেময় থামক
তাহমল স্বামীমক দখালা করার প্রস্তাি করমি এিং দখালা
তালামকর মাযযমম মিিাহ মিমেে করমি।
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যমে তামতও স্বামী রাজী না হয় তমি একান্ত
অপারগতার সময় মামলকী মাযহাি অনুযায়ী আমল
করার অিকাশ রময়মছ। অথকাৎ স্ত্রী উি জামলম স্বামী
দথমক মিিাহ মিমেে করামনার অমযকার প্রাপ্ত হমি।
একান্ত অপারগতার সুরত দুমট হমত পামর
১। মমহলার ভরন-দপাষমের দকান িযিস্থা যমে না থামক
অথকাৎ উি মমহলার খর িহন কারী দকউ না থামক
এিং দস মনমজও পেকার সামথ কামাই দরাজগার করার
উপর সামথকিান নয়।
২। যমে ও তার ভরন-দপাষমের িযিস্থা হময় যায়। মকন্তু
স্বামী দথমক পৃথক থাকার কারমে দকান গুনামহর মমযয
মলপ্ত হওয়ার প্রিল যারো হয়। দসমক্ষমত্র মিিাহ
মিমেমের সুরতমট হল মমহলা স্বীয় মুকাদ্দমা মুসলমান
মি ারক অথিা তামের না থাকায় মুফতী দিামডকর কামছ
মুকাদ্দমা োময়র করমি। মুফতী দিাডক শরঈ সাক্ষীর
মভমত্তমত উি মিষয়মট যা াই করমি। যমে যা াই দ্বারা
প্রমামেত হয় দয, মমহলার োিী সতয; স্বামী সামথকিান
থাকা সমে ও স্ত্রীর নযাযয দখারমপাষ আোয় কমর না।
তখন কাজী িা মুফতী দিাডক স্বামীমক দডমক িলমি হয়ত
তুমম দতামার স্ত্রীর নযাযয অমযকার আোয় কমর তামক
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ভালভামি রাখ, নতুিা তালাক মেময় োও। যমে এগুমলা
না কমরা, তাহমল আমরা মিিাহ মিমেে কমর মেি।
অতঃপর দস জামলম স্বামী যমে দকান সুরমতর উপরও
আমল না কমর তাহমল কাজী িা মুফতী দিাডক দশষ
পযকায় তার স্থলামভমষি হময় তালাক মেময় মেমি। এই
দক্ষমত্র মামলকী মাযহামির সমস্ত উলামাময় দকরাম
একমত দয, উি অিস্থায় দকান সময় িা সুমযামগর
অমপক্ষা করা জরুরী নয়। অথকাৎ দয দকান সময় মিিাহ
মিমেে কমর মেমি এিং মমহলামট তালামকর ইদ্দত
(অথকাৎ মতন হাময়য ) পূেক কমর অনয স্বামীর মনকট মিিাহ
িসমত পারমি। এ ভামি আল্লাহ ামহমতা তার োম্পতয
জীিমনর অশামন্তর অিসান ঘটমি। উপমর উমল্লমখত
িেকনা অনুযায়ী মিিাহ মিমেে করামনার পদ্ধমত শমরআত
সম্মত। তমি অমনক সময় জনসাযারে মুসলমান
মি ারক িা মুফতী দিামডক মামলা োময়র না কমর
মনমজরাই োও ছুমর যমরময় িা লামঠর ভয় দেমখময় স্বামী
দথমক মটপসই িা েস্তখত মনময় দনয়। অথ দমৌমখক
ভামি তালাক শব্দ উচ্চারে না কমরময় শুযু মটপসই িা
েস্তখত দ্বারা তালাক হমি না এিং তামের এ পন্থাও
শরীয়ামতর েৃমিমত খুিই গমহকত কাজ। (সূত্র- হীলাতুন
নামজযাহ ১:৭৩)
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প্রমােপমি :
  1واذ تقول للذي انعم الله عليه  .......امسك عليك اي زينببنت جحش وذالك انها كانت ذاحدة تفخر علي زيد لشرفها ويسمع
منها ما يكره فجاء رضي الله عنه يوما ايت النيب فقال يارسول الله ان
وانا اريد ان اطلقها فقال له عليه الصالة
زينب قد اشتدعلي
والسالم امسك عليك واتق الله في امرها والتطلقها ضررا وتعلال
ميمكربها واشتداد لسانها عليك – وتعديه امسك بعلي لتضمنه معين
احلبس  -روح املعاين ج  11ص53-
 2امسك عليك زوجك يعين زينب بنت جحش واتق الله فيامرها فال تطلقها فان الطالق من ابغض املباحات – التفسري املظهري
ج7ص543
 3قال تبارك وتعايل – الرجال قوامون علي النساء مبافضل اللهبعضهم علي بعض ومباانفقوا من اموالهم فالصلحت قنتت حفظت
للغيب مباحفظ الله وليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
املضاجع واضربوهن فان اطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال ان الله كان
عليا كبريا وان خفتم شقاق بينهما فابعثواحكمامن اهله وحكمامن
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اهلها ان يريدا اصالحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبريا –
سورة النساء – 53
 4وعارشوهن باملعرف اي باالنصاف في الفعل واداء احلقوقواالحسان في القول عطف علي التعضلو او الحيل لكم .....
وال تفارقوهن والتضاروهن  .....فعسي ان تكرهوا شيئاوجيعل الله
فيه في ذالك خريا كثريا يعين ثوابا جزيال – التفسري املظهري
ج2ص35
 5عن ثوبان رض عن النيب قال – اميا امرئة سألت زوجها طالقهامن غريباس فحرام عليها رائحة اجلنة – رواه ابوداؤد ()2223
–  6عن عمروبن االحوص احلبشي مسعت رسول الله في جحة
الوداع يقول بعد ان حمد الله  ......مث قال اال! واستوصوا بالنساء
خريا فامنا هن عوان عندكم – ليس متلكون منهن شيئا غريذالك اال!
ان يأتني بفاحشة مبية فان فعلن فاهجروهن في املضاجح واضربوهن
ضرباغري مربح فان اطعنكم فال تبغلوا عليهن سبيال اخ رواه الرتمذي
()1135
والبأس به عند احلاجة للشقاق – قوله للشقاق اي لوجود الشقاق
وهو االختالف والتخاصم – وفي القهستاين عن شرح الطحاوي –
النسة اذاوقع بني الزوجني اختالف ان جيتمع اهلمها لبصلحوا بينهما
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وان مل يصلحا جاز الطالق واخللع ان جيتمع اهلهما ليصلحوا بينهما
وان مل يصطلحا جاز الطالق واخللع  -الدر املختار مع رد
احملتارج5ص441
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