শরী‘আতের দৃষ্টিতে পুরুতের জন্য টাখন্ুর ন্ীতে কাপড় পষ্টরধান্ করা হারাম
পুরুেতদর জন্য টাখন্ু (পাতের ষ্টিরা)-র ন্ীতে জামা, পােজামা, পযান্ট, লুষ্টি ইেযাষ্টদ কাপড় পরা সর্বার্স্থাে (ন্ামায ষ্টকিংর্া ন্ামাতযর র্াইতর)
হারাম। এ সম্পতকব র্হু হাদীস শরীতে কষ্টিন্ শাষ্টির ধমষ্টক র্ষ্টণবে হতেছ। েন্মতধয, হযরে আর্ূ হুরাইরাহ রাষ্টয. থেতক র্ষ্টণবে রাসূতল আকরাম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কতরন্ “লুষ্টি র্া কাপতড়র থয অিংশটুকু টাখন্ুর ন্ীতে োকতর্ ো জাহান্নাতম যাতর্”। অেবাৎ,
পষ্টরধান্কারী এই অপরাতধ জাহান্নামী সার্যি হতর্। (র্ুখারী শরীে হা: ন্িং ৫৮৮৭)
হযরে আর্ু হুরাইরাহ রাষ্টয. থেতক র্ষ্টণবে, রাসূতল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ ওো সাল্লাম ইরশাদ কতরন্ “আল্লাহ ো‘আলা ঐ র্যষ্টির প্রষ্টে
(রহমতের) দৃষ্টিতে োকাতর্ন্ ন্া, থয লুষ্টি, কাপড় ইেযাষ্টদ অহিংকারর্শেঃ টাখন্ুর ন্ীতে পষ্টরধান্ কতর।” (র্ুখারী ২:৮৬১-৮৬৩, আর্ু দাউদ শরীে
২:৫৬৬, ইর্তন্ মাজাহ শরীে ২৫৫)

উতল্লখয পুরুতের জন্য টাখন্ুর ন্ীতে কাপড় পষ্টরধান্ করাটাই অহিংকার এর আলামে, োই োর অন্ততর যাই োকুক সুেরািং এ কো র্লা অন্েবক
থয আষ্টম টাখন্ুর ন্ীতে কাপড় পরতলও আমার অন্ততর থকান্ অহিংকার থন্ই। এটা থসই ষ্টিষ্টিহীন্ দার্ীর অন্ুরূপ, থয আষ্টম ন্ামায ন্া পড়তলও
আমার ঈমান্ ষ্টিক আতছ অেে হাদীতস এতসতছ, থয র্যষ্টি ন্ামায থছতড় ষ্টদল থস কুেুরী কাজ করল। (মুসষ্টলম শরীে হা: ন্িং ৮২, আর্ূ দাউদ শরীে
হা: ন্িং ৪৬৭৮)

টাখন্ুর ন্ীতে সাধারণে: অহিংকারী র্যষ্টিরা থপাশাক পষ্টরধান্ কতর োতক। এ ষ্টহসাতর্ ষ্টকছু সিংখযক হাদীতস অহিংকাতরর কো র্লা হতেতছ। ষ্টকন্তু
এর অেব এই ন্ে থয, অহিংকার র্যেীে টাখন্ুর ন্ীতে কাপড় পরা যাতর্। এ র্যাপাতর অতন্ক মান্ুে িুতলর মতধয আতছ। টাখন্ুর ন্ীতে কাপড়
পড়তল োর অন্ততর যাই োকুক এর দ্বারা অহিংকার প্রকাশ পাে োই সর্ব অর্স্থাে পুরুেতদর জন্য টাখন্ুর ন্ীতে একমাত্র থমাজা র্যেীে অন্য
থকান্ থপাশাক পরা হারাম।
হযরে আর্ু সাঈদ রাষ্টয. র্ণবন্া কতরন্ আষ্টম রাসূতল আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ ওো সাল্লামতক র্লতে শুতন্ষ্টছ: মুষ্টমতন্র কাপড় ষ্টন্সতে সাক
(অেবাৎ, হাাঁটু ও টাখন্ুর মধযর্েবী স্থান্) পযবন্ত, েতর্ ষ্টন্সতে সাতকর ন্ীতে টাখন্ুর উপর পযবন্ত ঝুষ্টলতে পরাে থকান্ অপরাধ থন্ই। (আর্ু দাউদ
শরীে হা: ন্িং ৪০৯৩, ইর্তন্ মাজাহ শরীে হা: ন্িং ৩৫৭৩)

োছাড়া সাহার্াতে ষ্টকরাম রাষ্টয. থেতকও ষ্টন্সতে সাতকর ন্ীতে টাখন্ুর উপর পযবন্ত কাপড় পষ্টরধান্ করা প্রমাষ্টণে আতছ। (র্ুখারী শরীে হা: ন্িং
৪৪২, মুসষ্টলম শরীে হা: ন্িং ৪৩১)

সুেরািং, ষ্টন্সতে সাক পযবন্ত কাপড় পষ্টরধান্ করা সতর্বাচ্চ সেকবো এর্িং টাখন্ুর উপর পযবন্ত পষ্টরধান্ করা জাতেতযর সর্বতশে সীমা, েতর্ এ
অর্স্থাে খুর্ই সেবক োকতে হতর্ যাতে সামান্য অসার্ধান্োর কারতণ কাপড় টাখন্ুর ন্ীতে ঝুতল ন্া যাে। প্রতেযক মুসলমাতন্র ঈমান্ী দাষ্টেত্ব
থয মহান্র্ী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইষ্টহ ওো সাল্লাতমর ষ্টর্ধাতন্র উপর কাতেম োকা এর্িং শরী‘আতের সীমা থরখা থকান্ অর্স্থাে লঙ্ঘন্ ন্া করা।
ষ্টর্.দ্র: টাখন্ুর ন্ীতে ঝুষ্টলতে পযান্ট-পােজামা ইেযাষ্টদ পরা ষ্টর্ধমবীতদর ষ্টশক্ষা ও োতদর কৃষ্টি-কালোতরর অন্তিবে। এই ধরতণর থপাশাক-পষ্টরতেদ
পষ্টরধান্ করতল, িােতর কাওতমর অন্ুসরণ হে। যার দ্বারা আমাতদর দীষ্টন্ থেেন্ার অিার্ প্রকাশ পাে। োই মুসলমান্তদর এ র্যাপাতর খুর্
সেকব োকা অেীর্ জরুরী। (ইমদাদুল োোওো ৪:১২২, ইমদাদুল আহকাম ২:১৭৯, োোওো মাহমুষ্টদো ২:১৪০, োোওো রহীষ্টমো ৭:২৮৪-২৮৮,
োক’ষ্টমলাতে োেহুল মুলষ্টহম ৪:১২৩)
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