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মহিলাদের মসহিদে গমন নািাদেয 

েীন নাহযল িদেদে েীর্ঘ তেইশ বেদর, ধীদর ধীদর, হবহিন্ন অবস্থার তেহিদে। এ কারদেই োথহমক যদুগর এমন অদনক 
হুকুম রদেদে, যা পরবেঘী সমদে রহিে কদর নেুন হুকুম তেো িদেদে। কখদনা আবার তকাদনা হবষদের অবকাদশর গহি 
সীহমে কদর েুলনামলূক কহিন হুকুম তেো িদেদে। েথম হুকুমহি যহেও িােীদসর হকোবগুদলাদে হবেযমান রদেদে, হকনু্ত 
তসগুদলা উম্মদের িন্য আমলদযাগয নে; বরং আমলদযাগয িদলা সুন্নাে েথা তকাদনা হবষদের সবঘদশষ হুকুম, যা সাধারে 
অবস্থাে সকদলর িন্য বলা িদেদে। েষৃ্টান্তস্বরূপ শুরু যদুগ ইমাম সাদিব তকাদন উযদরর কারদে বদস নামায পড়াদল 
মসুহিদের মদধয যাদের তকাদনা উযর তনই- োদেরও ইমাদমর অনুসরদে বদস নামায পড়ার হবধান হেদলা। হকনু্ত 
পরবেঘীদে এ হুকুম রহিে িদে তগদে। এখন উযদরর কারদে ইমাম সাদিব বদস পড়দলও মসুহিদের যাদের তকাদনা উযর 
তনই, োদের িন্য বদস পড়া িাদেয তনই। তকননা, উম্মদের িন্য সবঘদশষ হুকুম িদলা ‘উযর না থাকদল োাঁহড়দে পড়া’। 
এখাদন বখুারী শরীদে ইমাম বখুারী রি. এর বক্তবযহি সহবদশষ লিেীে, হেহন বদলন,  

يا مرهم دي: قوله: ا ذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فهو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، والناس خلفه قياما، لم قال الحمي
 .بالقعود، وا نما يؤخذ بالآ خر فالآ خر، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

অথঘ: হুমাইেী (ইমাম বখুারী রি. এর হবহশষ্ট উস্তাে) বদলন, নবীিীর এ হনদেঘশ ‘যখন ইমাম বদস নামায পদড়, েখন 
তোমরাও (উযর না থাকদলও) বদস নামায পদড়া’ এ হবধানহি হেদলা নবীিীর অসুস্থোর যামানার োথহমক হনদেঘশ। 
পরবেঘীদে নবীিী স্বেং বদস ইমাম িদে নামায পদড়দেন এবং সািাবাদে তকরাম হপেদন োাঁহড়দে ইদক্তো কদরদেন! 
নবীিী োদেরদক বদস নামায পড়ার আদেশ তেনহন। আর নবীিীর সবঘদশষ আমলই গ্রিেদযাগয।   

একইিাদব মহিলাদের মসহিদে গমন করার হবষেহিও ইসলাদমর োথহমক যদুগ অনুদমাহেে হেদলা। পরবেঘীদে তসিাদক 
হনদষধ কদর তেো িদেদে। শুরু যদুগ মহিলাদের মসহিদে আসার তয অনুমহে তেো িদেহেদলা, োর হিহি হেদলা দু’হি 
হিহনদসর উপর। এক. ইসলাদমর সচূনালগ্ন িওোে েীনী ইলদমর বযাপক েচার েসাদরর স্বাদথঘ পরুুষ মহিলাসি সকদলর 
িন্য মসহিদে এদস সরাসহর নবীিীর কাে তথদক হুকুম-আিকাম িানার েদোিন। দুই. হেেনার আশঙ্কা না থাকা।  

হকনু্ত পরবেঘীদে একহেদক যখন েীনী ইলদমর বযাপক েচার-েসার িদে তগদলা অপরহেদক ‘খাইরুল কুরুন’ েথা সবঘদেষ্ঠ 
হেন যদুগই মহিলারা রাসদূলর হনদেঘশ অমান্য কদর খশুব ুবযবিার কদর, তসদি-গুদি মসহিদে আসদে শুরু করদলা, েখন 
হেেনা োাঁসাদের েবল আশঙ্কাে িযরে আদেশা রাহয., উমর রাহয., ইবদন মাসঊে রাহয.-সি অদনক সািাবাদে তকরাম 
কদিারিাদব মহিলাদের মসহিদে গমনদক হনদষধ করদলন োাঁরা হনদিদের এ হনদষধাজ্ঞার সমথঘদন এ কথাও তর্াষো 
করদলন তয, ‘নবীিী যহে িীহবে থাকদেন, েদব হেহনও অবশযই এ পহরহস্থহেদে মহিলাদেরদক মসহিদে গমন করদে 
কদিারিাদব হনদষধ করদেন’। অন্যান্য সািাবাদে তকরামও তমৌনিাদব োদের এ হনদষধাজ্ঞাদক সমথঘন করদলন। তকননা, 
এ হনদষধাজ্ঞা হেদলা, শরীআদের রুহচদবাধ এবং নবীিীর মানশা ও ইচ্ছার সহিক বাস্তবােন। সািাবাদে তকরাদমর 
অনুসরদে উলামাদে পরবেঘী তকরাম এখদনা মহিলাদের মসহিদে গমন করাদক নািাদেয বদল থাদকন।  

এখন আমরা কুরআন, িােীস, সািাবাদের আমল ও েুকািাদে তকরাদমর হসদ্ধান্ত উপস্থাপন করদবা যার দ্বারা একথা 
েমাহেে িদব তয, বেঘমান যদুগ মহিলাদের মসহিদে হগদে িামা‘আদে অংশ গ্রিে করা নািাদেয। 

কুরআদন কারীদমর আোে: َج اْلَجاِهِليَِّة الْآ ُوَلى ْجَن تَبَرُّ  َوقَْرَن ِفي بُيُوِتكُنَّ َولَآ تَبَرَّ
অথঘ: তোমরা (নারীরা) তোমাদের র্দর অবস্থান কদরা এবং িাহিহলেযাে যদুগর নারীদের মে তেি তসৌষ্ঠব ও তসৌন্দযঘ 
েেশঘন কদর তর্ারাদেরা কদরা না।   

نَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما  وا ِمْن ا َبَْصاِرِهْم َويَْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذِلَك ا َْزكَى َلُهْم ا ِ يَْغُضْضَن ِمْن ا َبَْصاِرِهنَّ َويَْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َولَآ يُْبِديَن يَْصنَُعوَن * َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت قُْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يَُغضُّ
لَّآ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِربَْن ِبُخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوِبِهن    ... َ  ِزينَتَُهنَّ ا ِ
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অথঘাৎ তোমরা মহুমন পরুুষদের বদলা, োরা তযন োদের েহৃষ্ট অবনে রাদখ এবং োদের লজ্জাস্থাদনর তিোযে কদর। 
এিাই োদের িন্য শুদ্ধের। োরা যা-হকেু কদর আিাি তস সম্পদকঘ পহরপেূঘ অবগে। এবং মহুমন নারীদেরদক বদলা, োরা 
তযন োদের েহৃষ্ট আনে রাদখ এবং োদের লজ্জাস্থাদনর তিোযে কদর। এবং হনদিদের িূষে অন্যদের কাদে েকাশ না 
কদর, েদব এমহনদেই যা েকাশ তপদে যাে (দসিার কথা হিন্ন) এবং োরা তযন োদের ওড়নার আাঁচল হনি বিদেদশ 
নাহমদে তেে ...।   

এই দু’হি আোদে আিাি ো‘আলা নারীদেরদক হনদেঘশ হেদেদেন তযন োরা র্দরাো পহরদবদশ পহবত্র িীবন যাপন কদর 
এবং তবগানা পরুুষদের তথদক হনদিদের পহরপেূঘিাদব সংযে রাদখ এবং িাহিলী যদুগর নারীদের মে হনদির তসৌন্দযঘ ও 
সাি-সজ্জা েেশঘন কদর না তবড়াে। বেঘমান হেেনা োাঁসাদের েড়ােহড়র যদুগ বযাপকিাদব মহিলারা হনদিদের তসৌন্দযঘ 
েকাশ কদর তবড়াে, যার দ্বারা হেেনা সহৃষ্টর েবল আশঙ্কা রদেদে। তস হিসাদব োদের মসহিদে যাওো কখদনা িাদেয 
িদে পাদর না।  

িােীদসর আদলাদক মহিলাদের মসহিদে গমন 
১. িযরে আব্দিুাি ইবদন আব্বাস রাহয. িদে বহেঘে রাসলূ সািািাহু আলাইহি ওো সািাম বদলন, ‘নারী আপােমস্তক 
আবরেীে। যখন তস বাইদর তবর িে শেোন োর হেদক তলালপু েহৃষ্টদে োহকদে থাদক। নারী যেিে র্দরর হিেদর থাদক 
আিাির রিমদে অহধক হনকদি থাদক।   

২. িযরে আব ূহুরােরা রাহয. তথদক বহেঘে তয, রাসলূিুাি সািািাহু আলাইহি ওো সািাম ইরশাে কদরদেন, তয মহিলা 
সুগহি বযবিার কদরদে তস তযন আমাদের সাদথ ইশার নামাদয শরীক না িে।   

৩. িযরে আব্দিুাি ইবদন মাসঊে রাহয. এর সদূত্র বহেঘে রাসলূিুাি সািািাহু আলাইহি ওো সািাম ইরশাে কদরন, 
মহিলার িন্য র্দরর আহিনাে নামায অদপিা োর র্দর নামায পড়া উিম। আর র্দর নামায অদপিা হনিৃে ও একান্ত 
তকািাে নামায পড়া উিম।   

৪. একো িযরে উদম্ম হুমাইে রাহয. রাসলূিুাি সািািাহু আলাইহি ওো সািাদমর েরবাদর এদস বলদলন, আহম আপনার 
সদি নামায নামায পড়দে িালবাহস। রাসূলিুাি সািািাহু আলাইহি ওো সািাম বলদলন, আহম িাহন েুহম আমার সদি 
নামায পড়দে িাদলাবাস। হকনু্ত তোমার র্দর নামায বাইদরর হুিরাে নামায অদপিা উিম। আর তোমার হুিরাে নামায 
তোমার বাড়ীদে নামায অদপিা উিম। আর তোমার বাড়ীদে নামায তোমার মিিার মসহিদে নামায অদপিা উিম। 
আর তোমার মিিার মসহিদে নামায আমার মসহিদে নামায অদপিা উিম। অেঃপর উক্ত মহিলা হনি র্দরর অিকার 
েদকাদষ্ঠ নামাদযর স্থান হনধঘারে কদর হনদলা এবং আমরে োদেই নামায আোে করদলা।   

েথম িােীস তথদক তবাঝা যাে তয, নারীদের বযাপাদর শরীআদের রুহচদবাধ িদলা তয, োরা র্দর অবস্থান করদব। হনোন্ত 
েদোিন োড়া র্র তথদক তবর িদব না। হদ্বেীে িােীদস স্বেং নবীিী সুগহি বযবিার করদল হেেনা সহৃষ্ট িদব এই আশঙ্কাে 
সুগহি বযবিারকাহরেী মহিলা সািাবীদেরদক মসহিদে আসদে হনদষধ কদরদেন। েেৃীে িােীদস তস আশঙ্কার বাস্তবাহেে 
িওোর হবষেহিই িযরে ইবদন উমর রাহয. উদিখ কদরদেন। তশদষাক্ত দু’হি িােীস তথদক স্পষ্ট েমাহেে িে তয, 
মহিলাদেরদক মসহিদে হগদে নামায পড়দে স্বেং রাসলূিুাি সািািাহু আলাইহি ওো সািাম হনরুৎসাহিে কদরদেন এবং 
োদের িন্য মসহিদে হগদে িামা‘আদের সাদথ নামায পড়ার তচদে র্দর নামায পড়াদক উিম বদলদেন।  

সারকথা, তয হবষেহি শরীআদের রুহচদবাদধর হবপরীে হবষে, নবীিী স্বেং তয হবষদে হনরুৎসাহিে কদরদেন তস হবষেহি 
কী কদর বেঘমাদন ববধোর অনুমহে তপদে পাদর।  
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মহিলাদের মসহিদে গমন েসদি সািাবাদে তকরাদমর অবস্থান 
১. িযরে আমর শাইবানী রি. বদলন, আহম (এ উম্মদের সবঘদেষ্ঠ হেকিহবে) সািাবী িযরে আব্দিুাি ইবদন মাসঊে 
রাহয. তক তেদখহে, হেহন িমু‘ুআর হেদন মহিলাদেরদক মসহিে তথদক তবর কদর হেদেন এবং বলদেন, তোমরা র্দর চদল 
যাও; তোমাদের িন্য এিাই উিম।  

২. িযরে আদেশা রাহয. বদলন, যহে রাসলূিুাি সািািাহু আলাইহি ওো সািাম তেখদেন তয, মহিলারা (সাি-সজ্জা 
গ্রিদে, সুগহি বযবিাদর ও সুন্দর তপাশাক পহরধাদন) কী পন্থা অবলম্বন কদরদে োিদল অবশযই োদেরদক মসহিদে তযদে 
হনদষধ কদর হেদেন, তযমন হনদষধ করা িদেহেদলা বনী ইসরাইদলর মহিলাদেরদক।   

আম্মািান আদেশা রাহয. একথা যখন বলদেন, েখন হেদলা ‘খাইরুল কুরুন’ েথা ইসলাদমর সবঘদেষ্ঠ হেন যদুগর 
সমেকাল। োদবেীগদের সাদথ সাদথ অদনক সািাবীও েখন িীহবে হেদলন। লিেীে িদলা, তয হবষেহি ‘খাইরুল কুরুন’ 
েথা সবঘদেষ্ঠ হেন যদুগও নবীিীর অনুদমােন োহির তযাগযো রাদখ না, তচৌদ্দশ বের পদর বনহেক অবিদের এ চরম 
দুদযঘাগমে মিূুদেঘ ো কীিাদব অনুদমাহেে িদে পাদর? 

েুকািাদে তকরাদমর হসদ্ধান্ত 
িানােী মাযিাব: িানােী মাযিাদব মহিলাদের িন্য যবুেী তিাক হকংবা বদৃ্ধা, ওোি নসীিে েবে হকংবা নামাদযর িন্য 
মসহিদে গমন ববধ নে।  
আিামা িাসকােী রি. আদু্দররুল মখুোদর (১/৫৬৬) হবস্তাহরে উদিখ কদরদেন। 

মাদলকী মাযিাব: মাদলকী মাযিাব মদে বদৃ্ধা মহিলা যাদের েহে সাধারেে পরুুষদের আকষঘে সহৃষ্ট িে না, োদের িন্য 
পাাঁচ ওোক্ত েরয নামায, ঈদের নামায ও ইহস্তসকার নামাদযর উদদ্দদশয তবর িওো িাদেয আদে, েদব অনুিম। 
এমহনিাদব যবুেী মহিলা-তয সুন্দরী নে- েরয নামাদযর িামা‘আদে বা আত্মীে-স্বিনদের িানাযার নামাদয শরীক িদে 
মসহিদে আসদে পাদর েদব। শেঘ িদলা, সুগহি বযবিার এবং সাি-সজ্জা করদব না, হেেনাে পহেে িওোর আশঙ্কা 
থাকদব না, সাধারে কাপড় পদর তবর িদব, পরুুষদের হিদড় পড়দবনা এবং রাস্তা হবপে-আপে মকু্ত থাকদে িদব। এ 
সকল শদেঘর তকান একহি না পাওো তগদল মসহিদে যাওো িারাম। আর যবুেী নারী সুন্দরী িদল তকাদনা অবস্থাদেই 
িাদেয নে।  

শাদেেী মাযিাব: শাদেেী মাযিাদবর ইমামগে বদলন, যহে তস যবুেী হকংবা োর েহে আকষঘে সহৃষ্ট িে এমন বদৃ্ধা িে 
োিদল োর িন্য এিা মাকরূদি োিরীমী এবং োর স্বামী বা অন্যান্য অহিিাবদকর িন্য োদক সুদযাগ তেোিাও মাকরূদি 
োিরীমী িদব। েদব যহে এমন বদৃ্ধা িে তয, োর েহে আকষঘে সহৃষ্ট িে না োিদল োর মাকরূি িদব না।  

আিামা নববী রি. শরহুল মিুাযযাব   গ্রদন্থ ‘শাদেেী মাযিাদব’র হববরে হবস্তাহরেিাদব উদিখ কদরদেন।  

িাম্বলী মাযিাব: িাম্বলী মাযিাব মদেও সবঘাবস্থাে মহিলার িন্য োদের র্দর নামায পড়া উিম এবং যহে তেেনার আশঙ্কা 
িে, েদব োদেরদক মসহিদে তযদে হনদষধ করার কথা বলা িদেদে।  

হুকুদমর শেঘাবলীর বযাপাদর হকেুিা হিন্নো থাকদলও মাযিাব চেুষ্টদের সারকথা িদলা, ‘মহিলাদের মসহিদে গমদনর 
ববধোর তিদত্র শেঘ িদলা ‘হেেনার আশঙ্কা না থাকা’। আর বেঘমান যামানাে তযদিেু তেেনা সহৃষ্টর আশঙ্কাই েবল এ 
কারদে িানােী েকীিগে সবঘদিদত্র সকল মহিলার িন্য মসহিদে হগদে নামায পড়াদক নািাদেয োোওো হেদেদেন।  

মহিলাদের মসহিদে গমন ববধো েসদি িােীদসর কদেকহি বেঘনা ও োর পযঘাদলাচনা 
১. ইবদন উমর রাহয. রাসলূ সািািাহু আলাইহি ওো সািাম তথদক বেঘনা কদরন তয, যখন তোমাদের মহিলারা মসহিদে 
যাওোর িন্য তোমাদের কাদে অনুমহে চাে তোমরা োদেরদক অনুমহে হেও।   
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২. উদম্ম আহেেযা রাহয. তথদক বহেঘে তয, হুযরূ সািািাহু আলাইহি ওো সািাম কুমারী, যবুেী, পেঘাশীল এবং িাদেযা 
মহিলাদেরদক দুই ঈদে ঈেগাদি হনদে তযদেন। েদব িাদেযা মহিলারা ঈেগাদি আলাো এক স্থাদন অবস্থান করদো। োরা 
মসুলমানদের ওোি-নসীিদে অংশ গ্রিে করদো। এক মহিলা হিজ্ঞাসা করদলা, তি আিাির রাসলূ! যহে কাদরা কাদে 
চােদরর বযবস্থা না থাদক? হেহন উিদর বলদলন, োর তকান তবান তযন োদক চাের হেদে সিদযাহগো কদর।   

পযঘাদলাচনা 
মহিলাদের মসহিদে গমদনর ববধো েসদি এ িােীে হকেু িােীস যহেও িােীদসর হকোবগুদলাদে রদেদে, েথাহপ ো 
উম্মদের িন্য দু কারদে আমলদযাগয নে-  

এক. ববধোর িােীসগুদলা ইসলাদমর োথহমক যামানার, পরবেঘীদে নবীিী স্বেং উদম্ম হুমাইে রাহয. তক মসহিদে 
আসদে হনরুৎসাহিে কদর তস ববধোদক একেকার হনদষধই কদর হেদেদেন।  

দুই. ববধোর হিহি তমৌহলকিাদব নামায পড়া হেদলা না, (এ কারদেই তো িাদেযা মহিলারাও ঈেগাদি তযদো। যহে নামায 
পড়াই মলূ উদদ্দশয থাকদো োিদল োদের তসখাদন যাওোর কী অথঘ?) বরং এ ববধোর হিহি হেদলা ‘মহিলারা তযন েীনী 
ইলম হশখদে পাদর’, যা হদ্বেীে িােীদস পহরষ্কার উদিখ করা িদেদে। পরবেঘীদে েীনী ইলদমর বযাপক েচার-েসাদরর 
েরুন তস অবস্থা আর বাকী থাদকহন। উপরনু্ত তেেনার আশঙ্কাও রমেদমই েবলের িদেদে। এ কারদেই আদেশা রাহয. ও 
অন্যান্য সািাবাদে তকরাম কদিারিাদব মহিলাদের িন্য মসহিদে যাওোদক হনদষধ কদরদেন। অেএব এ সকল িােীসদক 
হিহি বাহনদে হেেনা-োাঁসাদের এই যদুগ মহিলাদেরদক মসহিদে তযদে উৎসাহিে করার তকান সুদযাগ তনই। 

আর বেঘমাদন িারামাইন শরীোইন ও মক্কা-মহেনার পদথ মহিলাদের নামাদযর বযবস্থা মলূে স্বেন্ত্রিাদব মসহিদে এদস 
মহিলাদের নামায আোদের বযবস্থাপনা নে; বরং উদদ্দশয িদলা িজ্জ-উমরার আমল, তযমন েওোে, সাঈ, হযোরে 
ইেযাহে করদে এদস যহে নামাদযর সমে িদে যাে, েদব তযন মা তবানদের নামায কাযা না িে। অন্যথাে এ সকল স্থাদন 
স্থানীে আরব মহিলাদেরদক সাধারেে তেখা যাে না োরা হনদিদের র্দরই নামায পদড় তনে।  

সারকথা, মহিলাদের মসহিদে গমদনর হনদষধাজ্ঞার হবপরীদে এমন তকান হনিঘরদযাগয িােীস ও হেকিী বেঘনা তনই, যার 
দ্বারা েমাহেে িে তয, তকান যদুগ মহিলাদের মসহিদে গমন েরয, ওোহিব, সুন্নাে, মসু্তািাব হকংবা অহধক সওোদবর 
কাি হেদলা এবং রাসলূিুাি সািািাহু আলাইহি ওো সািাম, সািাবাদে তকরাম ও পরবেঘী তেকািহবে ইমামগে 
মহিলাদেরদক মসহিদে গমদন উৎসাহিে কদরদেন; বরং মহিলাদের মসহিদে গমদনর হবষদে নবীিী সুস্পষ্ট অসনু্তহষ্ট 
েকাশ কদরদেন। সািাবাদে তকরাম কদিারিাদব হনদষধ কদরদেন। একই ধারাবাহিকোে পরবেঘী চার মাযিাদবর 
েহৃষ্টিহিও এ হনদষধাজ্ঞার স্বীকৃহে হেদচ্ছ। এদিদত্র কদেকিন ‘িােীস অজ্ঞদের’ বক্তদবযর কারদে এ বনহেক অবিদের 
চরম মিূুদেঘ কী কদর ো সওোব ও আগ্রদির কাি িদে পাদর? তয সকল আদলম বা স্কলারগে বেঘমাদন মহিলাদেরদক 
মসহিদে গমদন উৎসাহিে কদরন, োাঁরা কী রাসলূ সািািাহু আলাইহি ওো সািাম, িযরে আদেশা রাহয. ও ইবদন 
মাসঊে রাহয. এবং মিুোহিে ইমামগদের তচদেও তবহশ তযাগয ও অনুসরেীে িদে তগদলন? 

কাদিই যহে সুন্নাদের উপর আমল করদে িে এবং আদখরাদে সওোব োহিই উদদ্দশয িে, েদব মা-তবানদের উহচে 
র্দরই নামায আোে করা। আর োদের পরুুষ অহিিাবকদেরও কেঘবয এ বযাপাদর োদেরদক সিদযাহগো করা। আিাি 
ো‘আলা আমাদেরদক োওেীক োন করুন। আমীন। 

http://www.darsemansoor.com/
http://www.islamijindegi.com/

