
38 
 

বা পদর্  أْلِحَجابُ   া স�েকর্  আনুষি�ক �াতবয্ িবষয় ও   ُأْلِحَجاب  বা পদর্ ার  
ফরজ হওয়ার ে��াপট                      প�ৃা নং ৩৮
                                                                 
সূচনাঃ- বা পদর্  أْلِحَجابُ   া স�ক�য় িবধানিট িহজরী ৫ম সেনর িজল�াদ মােস আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পিব� �ী হযরত যয়নাব িবনিত জাহেশর (রািদআ�াহ আনহার) 
িববােহর ওিলমার েভাজ সমাি�র পর অবতীণর্ হয় । ��,পিব� ও িনমর্ল আত্নাস�� সাবাবীগেণর 
েবলায় �াথিমক অব�ায়  ُأْلِحَجاب  বা পদর্ ার িবধান অবতীেণর্র �েয়াজন হয়িন । পরবত�েত এই 
সময়গেলােত বনু কুরাইজা, বনু নািজর ও বনু কানুইকার িকছু িকছু েলাক মুসলমানরপ ধারণ 
কের কপট মুসিলম িহেসেব আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার দরবাের আসা-যাওয়া 
করেত থােক ।  ُأْلِحَجاب  বা পদর্ ার িবধান অবতীণর্ হওয়ার পূেবর্ আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �ীেদর সােথ(উ�াহাতুল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদর সােথ) সকেলরই সরাসির 
েদখা-সা�ােতর সুেযাগ িছল ।এ সমেয় কপট মুসিলম তথা মুনািফকরাও এই সূেযােগর স�য্বহার 
কের  মুসলমানেদর নয্ায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ীেদর সােথ েদখা-সা�াত করেত 
পারত। মুসলমানেদর আত্না ও হৃদয় েযমন ��,পিব� ও িনমর্ল িছল মুনািফকেদর আত্না ও হৃদয় 
মুসলমানেদর আত্না ও হৃদেয়র মত েতমন ��,পিব� ও িনমর্ল িছল না । নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামার �ীেদর সােথ(উ�াহাতুল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদর সােথ) মুনািফকেদর সরাসির 
েদখা-সা�াত করার িবষয়িট মুসলমানেদর িনকট �াভািবকভােবই পীড়াদায়ক িছল । এমতাব�ায় 
হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর িনকট নবী-পত্নীেদর সােথ মুনািফকেদর সরাসির েদখা-সা�াত 
করার িবষয়িট অপ�নীয় ও পীড়াদায়ক লাগিছল িবধায় িতিন চাে�ন েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা েযন িতিন তাঁর �ীেদর জনয্(উ�াহাতুল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদর জনয্)  
বা পদর্ أْلِحَجابُ  ার বয্ব�া েনন । হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর মেনর আকা�া ও চািহদা 
যুি�যু� থাকাসে�ও  িক� েকান উপল�য্ ছাড়াই হঠাৎকের  ُأْلِحَجاب  বা পদর্ ার িবধান জারী বা 
চাল ুকরা যাে�না িবধায় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ওহী বা �তয্ােদেশর অে�ায় িছেলন 
কারন, িতিন ওহী বা �তয্ােদশ  বয্াতীত েকান আেদশ েদন না । েযমন মহান আ�াহ নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা স�েকর্  বেলন- “  َوَما یَْنِطُق َعِن الَھَوي، إِْن ُھَو إِالَّ َوْحٌي یُوَحي ــ سورة

)4-3النَّجِمـ( أیةُ ـ  ”(অথর্ঃ- এবং িতিন �বৃিত্তর তাড়নায় [িনজ েথেক) েকান কথা বেলন, (যা 
বেলন) তা ওহী বা �তয্ােদশ,  সুরা নজম, আয়াত নং-৩-৪। হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর 
মেনর আকা�া ও চািহদা যুি�যু� থাকায় পরবত�েত উপল�য্ েদখা িদেল তাঁরই আকা�া ও চািহদা 
েমাতােবক  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হেল হযরত ওমর রািদআ�াহ আনহর মেনর 
কাি�ত উে�শয্ই বা�বািয়ত হয় । হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) তাঁর মেনর িবষয়িট িনে� 
বিণর্ত হািদস শরীফসমূেহ এইভােব বয্� কেরন ।                                                                                       
�থম হািদস শরীফঃ                                                                                                               

َھاَت الُمْؤمِ َعْن أَنٍَس قَاَل: قَاَل ُعَمُر  نِیَِن بِاْلِحَجاِب َرِضَي َ�ُ َعْنھُ قُْلُت : یَا َرُسْوَل َ�ِ یَْدُخُل َعلَْیَك اْلبَرُّ َو اْلفَاِجُر فَلَْو أََمْرَت أُمَّ
)4890فَأَْنَزَل َ�ُ آَیَةَ اْلِحَجاِب ــ البخاري (                                                                                                                                     

অথর্ঃ-হযরত আবু হরায়রা (রািদআ�াহ আনহ )  েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন: হযরত ওমর 
(রািদআ�াহ আনহ) বেলন, আিম বললাম: ইয়া রাসুলা�ািহ, আপনার িনকট েনকী ও পাপী 1 
                                                           
1 >> �থম হািদস শরীফখানােত বিণর্ত েনকী শ� �ারা হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) মিুমনেদরেক আর 
পাপী শ� �ারা মনুািফকেদরেক বুঝাইয়ােছন ।   
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সবাই আেস, যিদ আপিন উ�াহাতুল মুিমিনন তথা মুিমনেদর মােদরেক পদর্ ার আেদশ করেতন, 
এেতই আ�াহ  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ কেরন, বুখারী শরীফ, হািদস শরীফ নং-
৪৮৯০ ি�তীয় হািদস শরীফঃ   

ْزَن إِلَى اْلَمنَاِصعِ َو ُھَو   ھِ َعلَیْ   هللاُ  َعائَِشةَ َرِضَي َ�ُ َعْنَھا أَنَّ أَْزَواَج  النَّبِيَّ َصلّى َعنْ  َوَسلََّم ُكنَّ یَْخُرْجَن بِاللَّْیِل إِذَا تَبَرَّ
یَُكْن َوَسلََّم اْحُجْب نَِسائََك فَلَْم   َعلَْیھِ   هللاُ  َصِعْیٌد أَْفیَُح، َوَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي َ�ُ َعْنھُ یَقُْوُل ِلَرُسْوِل َ�ِ َصلّى

َوَسلََّم  َلْیلَةً ِمَن اللَّیَاِلي   َعلَْیھِ  هللاُ  َوَسلََّم َیْفعَُل فََخَرَجْت َسْوَدةُ ِبْنُت َزْمعَةَ َزْوُج النَِّبيَّ َصلّى  َعلَْیھِ   هللاُ  َرُسْوُل َ�ِ َصلّى
اِك یَا َسْوَدةُ ِحْرًصا َعلَى أَْن یُْنَزَل اْلِحَجاُب قَاَلْت َعائَِشةُ : فَأُْنِزَل اْلِحَجاُب ِعَشاًء َوَكانَْت اِْمَرأَةً َطِوْیلَةً فَنَاَداَھا ُعَمُر أَالَ قَْد َعَرْفنَ

أحمد مسند) 26506(ــ                                                                                                                     
অথর্ঃ হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা)  েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �ীগণ ��াব-পায়খানার জনয্ “মানািস’” 2 নােম উ��ােন গমন করেতন ।আর হযরত 
ওমর (রািদআ�াহ আনহ) রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক বলেতন, আপিন আপনার 
�ীেদরেক পদর্ া করন, রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এটা করেতন না, এক রাে� নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ী সাওদা িবনিত যামাআ’ ইশার সমেয় েবর হেলন, িতিন 
দীঘর্াকৃিতর মিহলা িছেলন,  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীেণর্র আশায় হযরত ওমর (রািদআ�াহ 
আনহ) “আপনােক আমরা িচেনিছ” বেল তাঁেক ইয়া সাওদা বেল ডাক িদেলন  । হযরত আিয়শা 
(রািদআ�াহ আনহা)  বেলন: ফেল  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হল । মুসনাদ ুআহমাদ 
শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৫০৬ ।                                                          
তৃতীয় হািদস শরীফঃ   

بَْیِر أَنَّ َعائَِشةَ قَاَلْت : َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب یَقُْوُل ِلَرُسْوِل َ�ِ َصلّى َوَسلََّم اْحُجْب ِنَسائََك   َعلَْیھِ   هللاُ  َعْن ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ
َوَسلََّم  یَْخُرْجَن لَْیًال إِلَى لَْیٍل قِبََل  اْلَمنَاِصعِ فََخَرَجْت   َعلَْیھِ   هللاُ  اَن أَْزَواُج َرُسْوِل َ�ِ َصلّىقَالَْت : فََلْم یَْفعَْل قَاَلْت : َوكَ 

ْوَدةُ ِحْرًصا َعلَى أَْن یُْنَزَل اْلِحَجاُب سَ  َسْوَدةُ بِْنُت َزْمعَةَ َوَكاَنْت اِْمَرأَةً َطِوْیلَةً َفَرآَھا ُعَمُر َو ُھَو ِفى اْلَمْسِجِد فَقَاََل َقْد َعَرْفتُِك یَا
أحمد مسند) 26972(قَالَْت ُ : فَأَْنَزَل  َ�ُ َعزَّ َو َجلَّ اْلِحَجاَب  ــ ــ                                                                                                                                                 

অথর্ঃ হযরত উরওয়া িবন যুবাইর(রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় আিয়শা (রািদআ�াহ 
আনহা )বেলেছন: হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক 
বলেতন, আপিন আপনার �ীেদরেক পদর্ া করন, িতিন (আিয়শা রািদআ�াহ আনহা )বেলন: িতিন 
(নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) এটা করেতন না,  রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �ীগণ ��াব-পায়খানার জনয্ “মানািসর’ ” িদেক গমন করেতন । সাওদা িবনিত যামাআ’ 
েবর হেলন, িতিন দীঘর্াকৃিতর মিহলা িছেলন,  আর হযরত ওমর (রািদআ�াহ আনহ) মসিজেদর 
িভতের েথেকই   َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীেণর্র আশায় তাঁেক েদেখ িতিন (হযরত ওমর 
রািদআ�াহ আনহ) বলেলন “ ইয়া সাওদা, আিম আপনােক িচেনিছ । হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ 
আনহা)  বেলন: ফেল আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া  ِآَیَةَ  اْلِحَجاب বা পদর্ ার আয়াত 3 অবতীণর্ করেলন 

                                                           
হে� ��াব-পায়খানার মত হাজত পূরেণর িব�ৃত-উ��ান । বতর্ (”’মানািস“) اْلَمنَاِصعِ  << 2 মােন ��াব-
পায়খানার মত শ�গেলা অপছ�নীয় িবধায় আধুিনক সমেয় এগেলােক “বাথ রম” িহেসেব অিভিহত করা 
হয় ।  
3 >> (১)  ِآَیَةَ  اْلِحَجاب বা পদর্ ার আয়াতঃ সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াতেক   ِآَیَةَ  اْلِحَجاب বা পদর্ ার আয়াত  
বেল। সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াত হে� এই--------------------------------------
------                                                                                                                                  

ِ إِألَّ أَْن یُّْؤذََن لَُكْم إِلَى َطعَاٍم َغْیَر نَاِظِرْیَن إِنَاهُ َولَِكْن إِذَا دُِعْیتُْم فَاْدُخلُوا فَإِ ُخلُوا بُیُوْ \ْیَا  أَیَُّھا الَِّذْیَن آَمنُوا الَ تَد ذَا َطِعْمتُْم فَاْنتَِشُرْوا َوالَ َت النَّبِّي
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।মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৯৭২।                                                                                                               
চতুথর্ হািদস শরীফঃ   

 َوَسلَّمَ   َعلَْیھِ   هللاُ  النَّبِيَّ َصلّىَعْن ِعْیَسیى ْبُن َطْھَماَن، َقاَل :  َسِمْعُت أَنًَسا قَاَل :  َكانَْت َزْینَُب بِْنُت َجَحٍش تَْفَخُر َعلَى نَِساِء 
َماِء ، َوأَْطعََم َعلَْیَھا یَْوَمئٍِذ ُخْبًزا َو لَْحًما،َو َكا َن اْلقَْوُم ُجلُْوًسا َكَما ُھْم فِى اْلبَْیِت ، فَقَاَم تَقُْوُل :إِنَّ َ�َ َعزَّ َو َجلَّ أَْنَكَحنِي ِمَن السَّ

اء َ�ُ أَْن یَْلَبَث، ثُمَّ َرَجَع َواْلقَْوُم ُجلُْوٌس َكَما ُھْم َفَشقَّ ذَِلَك َعَلْیِھ َوُعِرَف َوَسلََّم َفَخَرَج فَلَبَث  َماشَ   َعلَْیھِ   هللاُ  َرُسْوُل َ�ِ َصلّى
َل آیَةُ اْلِحَجاِب ــ مسند )13565أحمد ( فِى َوْجِھِھ ،فَنُّزِ                                                                                                                                          

অথর্ঃ-হযরত ইসা িবন তহমান বেলন: আিম শেনিছ আনাস (রািদআ�াহ আনহ) বেলন: যয়নাব 
িবনিত জাহশ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ীগেণর উপর এই বেল গবর্ করেতন েয, 
িন�য় আ�াহ আযয্া ওয়া জা�া আমােক আকােশ িববাহ পড়াইয়ােছন এবং েসই িদনই (এই 
িববােহর ওিলমা উপলে�য্) রিট ও েগা� খাওয়ােনা হল ।আর স�দায়(েলােকরা) বেস রইল 
েযমন তারা (িনজ)বাড়ীেত আেছ । ফেল রাসুলু�ািহ উেঠ (ঘর েথেক) েবর হেয় েগেলন এবং 
যত�ণ আ�াহ চাইেলন িতিন (ঘেরর বাইের) থাকেলন , তারপর, পূনরায়  এমন অব�ায় িফের 
আসেলন    স�দায় (েলােকরা)  বেস রইল েযমনিট তারা  িছল । এই অব�ািট তাঁর উপর 
ক�কর হল যা তাঁর মুখম�েল েদখা েগল । ফেল  َاْلِحَجابِ  آَیَة  বা পদর্ ার আয়াত অবতীণর্ হল । 
মুসনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-১৩৫৬৫।              

                                                           
 ــ ِحَجابٍ  َوَرآءِ  ِمنْ  ُھنَّ  فَْسئَلُوْ  َمتَاًعا َسأَْلتُُمْوُھنَّ  َوإِذا الَ یَْستَْحيِ ِمَن اْلَحّقِ ُمْستَاْنِِسْیَن ِلَحِدْیٍث إِنَّ ذَِلُكْم َكاَن یُْؤِذْي النَّبِيَّ فَیَْستَْحيِ ِمْنُكْم َوَ�ُ 

 )53(بَْعِدِه أَبًَدا إِنَّ ذَِلُكْم َكاَن ِعْنَد َ�ِ َعِظْیًما ــَوقُلُْوبِِھنَّ َوَما َكاَن لَُكْم أـَْن تُْؤذُوا َرُسْوَل َ�ِ َوالَ أَْن تَْنِكُحْوا أَْزَواَجھُ ِمْن  ِلقُلُْوبُِكمْ  أَْطَھرُ  ذَِلُكمْ 
ـ األحزاب سورة                                                                                                                         

অথর্ঃ-েহ মিুমনগণ! েতামােদরেক অনমুিত েদওয়া না হেল েতামরা খাওয়ার জনয্ খাবার র�েনর অেপ�া না 
কের নবীর গৃেহ �েবশ কেরা না । তেব, েতামরা আহত হেল �েবশ কেরা, অত:পর, খাওয়া েশষ হেল 
আপনা আপিন চেল েযেয়া, কথাবাতর্ ায় মশগল হেয় েযেয়া না । িন�য় এটা নবীর জনয্ ক�দায়ক । িতিন 
েতামােদর িনকট সংেকাচ েবাধ কেরন ; িক� আ�াহ সতয্কথা বলেত সংেকাচ েবাধ কেরন না। িক�  যখন 
েতামরা তাঁেদর (নবী-পত্নীেদর)িনকট িকছু চাইেল পদর্ ার আড়াল েথেক চাইেব , এটা েতামােদর অ�েরর জেনয্ 
ও তাঁেদর অ�েরর জেনয্ অিধকতর পিব�তার কারণ ।আ�াহর রসুলেক ক� েদওয়া এবং তার ইনিতকােলর 
পর তাঁর পত্নীগণেক িববাহ করা েতামােদর জনয্ ৈবধ নয় । আ�াহর িনকট এটা গরতর অপরাধ, সুরা 
আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।   
 
 


