
 

 

মহিলাগণের ইহিকাফ: মমৌহলক হিয়ম, হিণদে শিা ও মাসাণয়ল 

মহিলাগণও ইহিকাফ করে আল্লাি িাআলাে নৈকট্য অর্জৈ কেরি পারেৈ। যহি হিহৈ হিিাহিি 

িৈ, িাে স্বামীে অনুমহি প্রর ার্ৈ িরি। 

স্বামীে উহিি িরি হিরেষ ককারৈা অসুহিধা ৈা থাকরল এমৈ একটি মিৎ কৈক আমরল স্ত্রীরক অনুমহি 

কিও া। অনুমহি কিও াে পে স্বামী যহি ককারৈা কােরণ স্ত্রীরক ইহিকাফ ভাঙরি িরলৈ, ইহিকাফ 

ভাঙরি স্ত্রী িখৈ িাধ্য ৈৈ, কযরিতু স্বামী িারক অনুমহি হির হিরলৈ। 

মহিলাগরণে র্ন্যও েমযারৈে কেষ িেরক ইরিকাফ সুন্নি, অথ জাৎ, ২০কে েমযাৈ সূয জ ক ািাে সম  
কথরক হৈর  ঈরিে িাাঁি কিখাে আগ পয জন্ত। যহি ককারৈা মহিলা এই ১০ হিরৈে মরধ্য কম সংখ্যক হিৈ 

ইরিকাফ করেৈ, িািরল কসট্া ৈফল ইহিকাফ িরি। 

িারক িাহিরি একটি র্া গা সুহৈহি জষ্ট করে হৈরি িরি কযখারৈ হিহৈ ৈামায পরি থারকৈ। যহি এমৈ 

ককারৈা হৈহি জষ্ট স্থাৈ িাসা  ৈা থারক িািরল হিহৈ ইহিকারফে র্ন্য সুহিধামিৈ একটি র্া গা হৈধ জােণ 

করে কৈরিৈ। 

যহি হিহৈ িাে িাহিে এক স্থারৈ ৈামায আিা  করে থারকৈ আে এখৈ হিহৈ িাহিটিে অন্য ককারৈা 

অংরে ইহিকাফ কেরি িাৈ, িািরল ইহিকারফ িসাে আরগ হিহৈ হৈয়্যি করে কৈরি কয, এখৈ কথরক 

(অথ জাৎ, ইহিকাফেি অিস্থা ) হিহৈ এখারৈই ৈামায পিরিৈ। িািরল কসই স্থারৈ হিহৈ ইহিকাফ 
কেরি পােরিৈ। 

ইহিকারফে কামোটি/স্থাৈটি এমৈ িরি কযখাৈ কথরক হিহৈ েেঈ অনুমহি (অথ জাৎ,েেী ি কযরেরে 

অনুমহি হির রি) ব্যিীি কিে িরিৈ ৈা। কসখারৈই ইিািি কেরিৈ, খারিৈ ও ঘুমারিৈ। 

শুধুমাে প্রাকৃহিক প্রর ার্ৈ পূেরণে র্ন্য কিে িরিৈ।  কমাট্ কথা, প্রর ার্ৈ িািা ইহিকাফ কোে স্থাৈ 
িযাগ কো যারি ৈা। 

মহিলাগণ ইহিকাফ িলাকালীৈ অিস্থা  িাে ইহিকারফে র্ন্য হৈধ জাহেি র্া গা  অিস্থাৈ কেরিৈ। 

ককাৈ হিরেষ প্রর ার্ৈ িািা িাে হৈধ জাহেি স্থাৈ িযাগ কো যারিৈা। িরি একান্ত িাসাে ককাৈ কারর্ে 

প্রর ার্ৈ িরল ইহিকারফে স্থারৈ িরসই িা কেরি পােরিৈ। োন্না-িান্নাে কারর্ সািারেে প্রর ার্ৈ 

িরল ইহিকারফে স্থারৈ িরস োন্নাে কারর্ সিা িা কেরি পােরিৈ। অরৈরকে কিাট্ িাচ্চা আরি। 

হৈর্ র্া গা  অিস্থাৈ করে িাচ্চাে কিখাশুৈাও কেরি পােরিৈ। কসার্া কথা, ইহিকারফে স্থাৈ হিৈা 

প্রর ার্রৈ িযাগ কো যারি ৈা। কােণ এরি ইহিকাফ কভরঙ যারি। 

কখ াল োখরিৈ, একান্ত প্রর ার্ৈ িািা এসি কারর্ মেগুল ৈা িও াই উত্তম। হৈরর্রক আমল ও 

ইিািারি মেগুল োখাে কিষ্টা কেরি িরি। 



 

 

প্রর ার্ৈ িািা কমািাইল িা কফারৈ কথা িলা ইহিকারফে সম্পূণ জ পহেপন্থী কার্। এ হিষ টি আমো 

হিরেষ লে োহখ। 

মহিলাগণ সাধােণি িারিে িার রযে সম টি র্ারৈৈ। িার রযে সম কাল লে করে ইহিকারফ িসা 

উত্তম। পূণ জাঙ্গ সুন্নি ইরিকারফ, মহিলারিে হিরেষ সম  (অথ জাৎ, িার য) উপহস্থি ির  কগরল ইহিকাফ 
কভরঙ যারি। িারক পরে িা কোযাসি কাযা করে হৈরি িরি। যিহিরৈেই ইরিকাফ িাহক থাকুক ৈা 

ককৈ, মাে একহিরৈেই কাযা আিা  কেরলই িলরি। ফেয কোযাে কাযাে সরঙ্গও ইহিকারফে কাযাটি 

হিহৈ আিা  কেরি পারেৈ অথিা ককারৈা ৈফল কোযাে সরঙ্গও আিা  কেরি পােরিৈ। িার য যহি 

েমযাৈ কেষ িও াে আরগই কেষ ি , েমযারৈে কোযাে মরধ্যই ইহিকারফে কাযা আিা  কেরি 

পােরিৈ। 

যহি িাে খািাে আৈা কৈও াে র্ন্য অন্য ককউ ৈা থারক, কসরেরে অিশ্য হিহৈ িাে সুহৈহি জষ্ট র্া গা 

িযাগ করে খািাে হৈর  আসরি পােরিৈ। িাে খািাে আৈা কৈও াে র্ন্য অন্য ককউ থাকরল িাে 

ইহিকারফে স্থাৈটি হিহৈ িযাগ কেরি পােরিৈ ৈা। 

একান্ত প্রর ার্ৈ ির  পিরল র্াগহিক (দুহৈ ািী) কথা িলরি পােরিৈ, হকন্তু সাধ্য অনুযা ী কিষ্টা 
থাকরি সকল র্াগহিক হিষ  ও কার্ কথরক পৃথক ির  ইহিকাফ কো। 

হযহকে, কিলাও াি, ৈামারয হৈহিষ্ট থাকা; এিািা দ্বীহৈ িইও পিরি পােরিৈ। 

আল্লাি িাআলা আমারিে সিাইরক ইখলারসে সারথ ও সঠিকভারি কৈক কার্ কোে িাওফীক িাৈ 
করুৈ। আমীৈ। 

কযসি গ্রন্থ কথরক মূলি এ হিষ গুরলা সংগৃহিি: 

حل كا أن أور مسائل كي خواتين  

حل كا أن أور مسائل كي آب  

الهندية الفتاوى  

الطحاوي شرح في كذا فيه إثم ال بما يتحدث أن بأس وال  

زيور بهشتي  

عثماني تقي مفتي اعتكاف، أحكام  

الفتاوى أحسن  

محمودية فتاوى  


