বিসবিহী তাআলা

পুরুষদের জািা‘আদত িবহলাদের অংশ গ্রহণ!
রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি এর িণণনায় িবহলাদের নািাদের উত্তি স্থানঃ
ক. হেরত আব্দুল্লাহ ইিদন িাসউে  رضي هللا عنهمএর সূদে িবণণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি ইরশাে কদরদেন, িবহলার
জনয বনর্ণাবরত হুজরায় নািাে অদপক্ষা তার ঘদর নািাে পড়া উত্তি, আর ঘদর নািাে অদপক্ষা বনভৃত ও একান্ত ককাঠায় নািাে পড়া উত্তি।
(সুনাদন আিু োউে, হােীস নং ৫৭০)

খ. একো হেরত উদে হুিাইে  رضي هللا عنهمরাসূল  صلى اللهعليه وسلمএর েরিাদর এদস িলদলন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবি আপনার সদে
নািাে পড়দত ভালিাবস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি িলদলন, আবি জাবন তুবি আিার সদে নািাে পড়দত ভালিাদসা বকন্তু,
কতািার ঘদর নািাে কতািার িাইদরর হুজরায় নািাে অদপক্ষা উত্তি। আর কতািার হুজরায় নািাে কতািার িাড়ীদত নািাে অদপক্ষা উত্তি। আর
কতািার িাড়ীদত নািাে কতািার িহল্লার িসবজদে নািাে অদপক্ষা উত্তি । আর কতািার িহল্লার িসবজদে নািাে আিার িসবজদে নািাে
অদপক্ষা উত্তি। অত:পর উক্ত িবহলা বনজ ঘদরর অন্ধকার প্রদকাদে নািাদের স্থান বনর্ণারণ কবরদয় বনদলা এিং আিরণ তাদতই নািাে আোয়
করল। িুসনাদে আহিাে, সহীহ ইিদন খুোইিা ও সহীহ ইিদন বহব্বান, সূে “তারগীি-তারহীি”হােীস নং ৫১৩
গ. হেরত উদে সালািা  رضي هللا عنهمএর সূদে িবণণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাি ইরশাে কদরন, গৃহাভযন্তরই হল
িবহলাদের জনয উত্তি িসবজে। িুসনাদে আহিাে, হােীস নং ২৬৫৯৮
উপেুক্ত
ণ সহীহ হােীসসিূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রিাবণত হয়:
ক. িবহলাদের নািাদের জনয তাদের বনজ গৃহদকাণ িসবজে অদপক্ষা উত্তি।
খ. রাসূল  صلى اللهعليه وسلمবনদজই িবহলাদেরদক িসবজদে গিন কেদক বনরুৎসাহী কদরদেন।
গ. রাসূল  صلى اللهعليه وسلمকে পন্থাদক উত্তি িদলদেন তার বিপরীতটা উত্তি ও সওয়াদির কাজ হদতই পাদর না।
বি. দ্র. হােীদসর কদয়কবট িণণনা ো িবহলাদের িসবজদে আসা প্রসদে পাওয়া োয় তা প্রােবিক েুদগর কো, তখন পুরুষরাও সকল িাসআলা
জানত না, তখন কদয়কবট কবঠন শতণ সহকাদর রাদতর আর্াদর বনবেণষ্ট েরজা বেদয় একেি বপেদনর কাতাদর োাঁড়াদনার অনুিবত কেয়া
হদয়বেদলা। বকন্তু পরিতণীদত নিী  صلى اللهعليه وسلمউক্ত অনুিবত প্রতযাহার কদর তাদেরদক ঘদর নািাে পড়ার বনদেণশ বেদয়বেদলন, কেিনবট
উপদর উদল্লখ করা হদয়দে, সুতরাং ঐ সকল হােীস দ্বারা িতণিাদন িবহলাদের িসবজদে গিন জাবয়ে িলা োদি না।
িবহলাদের িসবজদে গিন প্রসদে বিবশষ্ট সাহািীদের উবক্ত।
ক. সিণাবর্ক হােীস িণণনাকাবরণী ও উেদতর কেে িবহলা আদলি আোজান হেরত আবয়শা  رضي هللا عنهمিদলন, েবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাি কেখদতন কে, িবহলারা ( সাজ-সজ্জা গ্রহদণ, সুগবন্ধ িযিহাদর ও সুন্দর কপাশাক পবরর্াদন (িুসবলি শরীদের টীকা দ্রষ্টিয))
কী পন্থা উদ্ভািন কদরদে তাহদল অিশযই তাদেরদক িসবজদে কেদত বনদষর্ কদর বেদতন, কেিন বনদষর্ করা হদয়বেল িনী ইসরাঈদলর
িবহলাদেরদক। (সহীহ িুখারী হােীস নং ৮৬৯, সহীহ িুসবলি শরীে হােীস নং ৪৪৫)
খ. হেরত আির শাইিানী  رحمة هللا عليهিদলন, আবি (এ উেদতর সিণদেে বেকাহবিে) সাহািী হেরত আব্দুল্লাহ ইিদন িাসঊে رضي هللا
 عنهمকক কেদখবে কে, বতবন জুিআর বেদন িবহলাদেরদক িসবজে হদত কির কদর বেদতন এিং িলদতন, কতািরা বনজ ঘদর চদল োও,
কতািাদের জনয উহাই উত্তি। হােীসবট ইিাি তািারানী বনভণরদোগয সূদে িণণনা কদরদেন। “তারগীি-তারহীি” হােীস নং ৫২৩
উদল্লখয কে, এ হদলা নিীেুদগর পর-পরই িসবজদে গিনকাবরণী িবহলাদের অিস্থার পবরিতণদন হেরত আবয়শা  رضي هللا عنهمএর উবক্ত ও
হেরত আব্দুল্লাহ ইিদন িাসউে  رضي هللا عنهمএর আিল। েবেও তখনকার িবহলারা বেদলন সাহািী অেিা তাদিঈ, অনয ককউ নন।
পক্ষান্তদর আজ কচৌদ্দশতাবব্দ পদর েখন িবহলাদের কতল, সািান, কশম্পুসহ সকল প্রকার প্রসার্নই সুগবন্ধেুক্ত। অবর্কাংশ িবহলারা পেণা কদর
না। োরা কিারকা পদর তাদের অবর্কাংশই কসৌন্দদেণর ককন্দ্রস্থল কচহারাদক উন্মুক্ত রাদখ এিং তাদের কিারকা ও কপাশাক হয় নজরকাড়া
েযাশদনর। এ অিস্থা রাসূল  صلى اللهعليه وسلمকেখদল িবহলাদেরদক িসবজদে গিদনর অনুিবত বেদতন এটা বিদিকিান ককউ বক কল্পনা
করদত পাদর?
িবহলাদের িসবজদে গিদনর িযাপাদর হানােী, িাদলকী ও শাদেয়ী িােহাদির বসদ্ধান্ত
ক. হানােী িােহাি: সকল িবহলাদের জনয জািাআত, জুিআ, ঈে ও পুরুষদের িাহবেদল অংশগ্রহণ সিণািস্থায় িাকরূদহ তাহরীিী। আল
বেকহুল ইসলািী ওয়া আবেল্লাতুহু: খণ্ড-২, পৃঃ ১১৭২
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খ. িাদলকী িােহাি: অবতিৃদ্ধা িবহলা োড়া সকল িবহলার জদনয জুিআয় অংশ গ্রহণ হারাি।
গ. শাদেঈ িােহাি: অবতিৃদ্ধা িবহলা োড়া সকল িবহলার জনয জুিআসহ কে ককান জািা‘আদত অংশ গ্রহণ সিণািস্থায় িাকরূদহ তাহরীিী। আল
বেকহু আলাল িাোবহবিল আরিা‘আ: খণ্ড-১, পৃঃ ৩১১-১২

বপ্রয় পাঠক! উপেুক্ত
ণ আদলাচনায় আিরা ো কপলাি এর বিপরীদত এিন ককান বনভণরদোগয হােীস ও বেকহী িণণনা কনই োর দ্বারা প্রিাবণত
হয় কে, ককাদনা েুদগ িবহলাদের িসবজদে গিন েরে, ওয়াবজি, সুন্নাত, িুস্তাহাি বকংিা অবর্ক সওয়াদির কাজ বেল এিং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাি, সাহািীগণ ও পরিতণী বেকাহবিে ইিািগণ িবহলাদেরদক িসবজদে গিদন উৎসাবহত কদরদেন। তাহদল িতণিাদন ননবতক
অিক্ষদয়র চরি িুহূদতণ কী কদর তা সাওয়াি ও আগ্রদহর কাজ হদত পাদর? কে সকল আদলি িা স্কলারগণ িতণিাদন িবহলাদেরদক িসবজদে
গিদন উৎসাবহত কদরন, তাাঁরা বক রাসূল صلى اللهعليه وسلم, হেরত আবয়শা ও ইিদন িাসঊে  رضي هللا عنهمএিং িুজতাবহে ইিািগদণর
কচদয়ও কিশী কোগয ও অনুসরণীয় হদয় কগদলন? কে সকল স্কলার অসংখয কিগানা িবহলাদের কচহারার বেদক তাবকদয় তাবকদয় ইসলািী
কলকচার প্রোন কদরন। বকংিা লক্ষয লক্ষয কিগানা িবহলাদের কেখার জনয বিনা প্রদয়াজদন বনদজদক উপস্থাপন কদরন। অেচ সহীহ হােীদসর
আদলাদক এ সিই বনবষদ্ধ। (কেখুন: সুনাদন বতরবিেী হােীস নং ২৭৮২, সুনাদন আিূ োউে হােীস নং ৪১১২) িাস্তি দ্বীন ও ইসলাদির কক্ষদে এরাও বক
গ্রহণদোগয হদয় কগদলন ?
িাসআলা ক. একই নািাদে জািা‘আদত নািাে পড়ার কক্ষদে কে সকল পুরুদষর সেুদখ বকংিা পাদশ ককান িবহলা োকদি কস সকল পুরুদষর
নািাে োবসে হদয় োদি। োতাওয়াদয় শািী: ১ি খণ্ড, পৃ.৫৭৩, আলিগীরী: ১ি খণ্ড, পৃঃ ৯৭
একারদণই হারাি শরীদে পুরুষদের সেুদখ ও পাদশ োাঁড়াদনা কেদক িবহলাদেরদক বনিৃত্ত করদত কতৃণপক্ষ সিণশবক্ত বনদয়াগ কদর োদকন।
িাসআলা খ. িসবজদের কে তলায় িবহলারা জািা‘আদত অংশগ্রহণ কদর তার উপর তলায় িরাির স্থাদনর বপেদন কে সকল পুরুষ োাঁড়াদি
তাদের সকদলর নািাে োবসে হদয় োদি। োতাওয়াদয় শািীসহ দুরদর িুখতার: ১ি খণ্ড, পৃ. ৫৮৪ , োতাওয়াদয় আলিগীরী: ১ি খণ্ড, পৃ. ৯৭
উদল্লখয কে, টাবিণনাল, জংশন, এয়ারদপাটণ ও িুসাবেরদের োো বিরবতর স্থানসিূদহ, অনুরূপ হাসপাতাল ও বিবভন্ন ককন্দ্রীয় স্থাদন িবহলাদের
নািাে আোদয়র িযিস্থা রাখা জরুরী। এটা সম্পূণণ বভন্ন কপ্রক্ষাপট। হারািাইন শরীোইন ও িক্কা-িেীনার পদে িবহলাদের নািাদের িযিস্থা
িূলত এ কপ্রবক্ষদতই। কেন তাওয়াে-সাঈর জনয আগিনকাবরণী, বেয়ারত ইতযাবের জনয িাইদর গিনকাবরণীরা ও ভ্রিণরত িবহলারা সিয় হদল
নািাে পদড় বনদত পাদর। এসকল স্থাদন স্থানীয় আরি িবহলাদেরদক সার্ারণত কেখা োয় না, তারা বনদজদের ঘদরই পদড় কনয়। আিাদের কেদশর
সার্ারণ কলাদকরা হারািাইন শরীোইদন আগন্তুক শরীয়দতর হুকুি সম্পদকণ অজ্ঞ িবহলাদের জািা‘আদত হাবজর হওয়া কেদখ এদস বনদজদের
আিাবসক এলাকার িসবজদে িবহলাদের িযিস্থা রাখার োবি কতাদল। অেচ সকল িাদলগ পুরুষদের জনয কে পাাঁচ ওয়াক্ত নািাে জািা‘আদত
শরীক হদয় পড়া ওয়াবজি, এর জনযও কে বকেু করণীয় আদে তা বচন্তাও কদর না। বিষয়বট এক প্রকার কগািরাহী ো গভীরভাদি ভািা উবচত।
আল্লাহ তাআলা আিাদেরদক সকল প্রকার কগািরাহী কেদক বহোজত করুন। আিীন।
সংকলদন :
িুেতী িনসূরুল হক
শাইখুল হােীস ও প্রর্ান িুেতী: জাবিআ রাহিাবনয়া আরাবিয়া
আিীর: িজবলদস োওয়াতুল হক, িুহােেপুর োনা, ঢাকা।
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