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বা পদর্  أْلحِ َجابُ   ার ও  ُألسِ تْ ر বা সতেরর �কৃত িবধানঃ-পৃ�া নং ৪১ েথেক ৪৪ পৃ�া 
ও  ُبَ یْ عَ ة (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) প�িতঃ পৃ�া 
নং ৪৪৫ েথেক ৫০ প�ৃা  
নবী-রাসুল আলাইিহমসুসালামগেণর, তাঁর সাহাবীগেণর এবং  ِوَ َرثَةُ  اْألَ ْنبِ یَ اء-ওআরাছাতুল আি�য়া 
(নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত আিলগেণর  ُأْلحِ جَ اب  বা পদর্ ার িবধান:  

আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসলুু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল 
মিুমিননগেণর পদর্ ার �রপঃ                                                
ইসলােম নারীেদর জনয্ অনুেমািদত   ُألْ حِ جَ اب  বা পদর্ ার িধান েমেন চলা ফরজ । ইসলােম   ُأْلحِ جَ اب
বা পদর্ ার সিঠক িবধান েকানিট তা িনেয় এখন পিব� কুরআন ও হািদস শরীেফর আেলােক 
িব�ািরত আেলাচনা করা হেব ইনশাআ�াহ তাআ’লা । ইসলােম পদর্ ার িবধান বা পদর্ ার আেদশ 
পালন ও বা�বায়ন  আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
মহান �ীগণ তথা উ�ুল মিুমিননগেণর(রািদআ�াহ আনহ�া) মাধয্েমই �থম শর হয়। পদর্ ার 
িবষেয় পিব� কুরআেন েমাট ছয়িট আয়াত অবতীণর্ হয় ।পযর্ায়�েম তা িনে� উে�খ করা হল।      
(১ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ                                 

َ سَ  ذاإِ وَ   اباألحز سورة)35( ةیأْأل ــ نَّ ھِ بِ لُوْ َوقُ  ُكمْ بِ وْ لُ قُ لِ  رُ ھَ طْ أَ  مْ كُ لِ ذَ  ــ بٍ اجَ حِ  آءِ رَ وَ  نْ مِ  نَّ ھُ  وْ لُ ئَ سْ فَ  ًعااتَ مَ  نَّ ھُ وْ مُ تُ لْ أ
অথর্ঃ- 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 । সরুা আহযাব,আয়াত 
নং-৫৩ ।                                                                                                                                                          
(২ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সরুা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ                                                 

جَ بَ تَ  نَ جْ تَبَرَّ  َوالَ  نَّ كُ تِ وْ یُ بُ  ىفِ  قَْرنَ وَ  ُ ا ةِ ِلیَّ اھِ جَ الْ  رُّ ابزألحا ةرسو )33( ـ ــ لَىوْ ْأل                                                                                                                      
অথর্ঃেতামরা (নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মখুর্তার যুেগর অনরূপ 
িনেজেদরেক সি�ত কের �দশর্ন কেরা না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।                                            
(৩ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সরুা আহযােবর ৩২ নং  পণূর্ আয়াতঃ                                                                   

َ  نَّ تُ سْ لَ  ّيِ بِ النَّ  اءَ سَ نِ  ایَ   الً وْ ق ْلنَ َوقُ  َرضٌ مَ  ھِ بِ َقلْ  قِى ِذيْ لَّ ا عَ مَ طْ قَیَ  لِ وْ قَ الْ بِ  نَ َضعْ تَخْ  َال فَ  نَّ تُ یْ قَ اتَّ  نِ إِ  اءِ سَ نِّ لا نَ مِ  دٍ حَ َكأ
ـــ بازحاأل رةوس)23(ـــ اقً ُروْ عْ مَ                                               

অথর্ঃ  েহ নবীপত্নীগণ ! েতামরা অনয্ নারীেদর মত নও ; যিদ েতামরা আ�াহেক ভয় কর, পরপুরেষর 
সােথ েকানল ও আকষর্ণীয় ভি�েত কথা বেলা না, ফেল েসই বয্াি� কুবাসনা কের, যার অ�ের বয্ািধ রেয়েছ 
। েতামরা স�ত কথা বলেব, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৩২ ।                                                                                                                                                          
(৪ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৯ নং  পণূর্ আয়াতঃ                                                     

 الَ فَ  نَ فْ رَ عْ یُّ  نْ آَ  أَْدنَ  كَ لِ ذَ  ــ ِھنَّ بِ بِ الَ جَ  نْ مِ  نَّ ھِ َعلَیْ  ْینَ نِ دْ یُ  نَ یْ نِ ْؤمِ اْلم ءِ َسانِ وَ  كَ اتِ نَبَ وَ  ِجكَ اوَ زْ ِألَ  لْ قُ  يُّ بِ النَّ  اھَ یُّ أَ  یَا
بازحاأل ةروس )59(ــ امً یْ حِ ًرارَّ وْ فُ غَ  هللاُ  انَ كَ وَ  ـ ْینَ ذَ ؤْ یُ                                                                                                                       

(৫ নং �িমক) ছুরা নেূরর ৩০ নং আয়াত-  ُوغُ یَ  نِ یْ نِ مِ ْلُمؤْ لِ  لْ ق  ـــ مْ ھِ رِ اصَ بْ أَ  نْ مِ  اضُّ
 �অথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মিুমন পরুষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ ْورِ نُّ لا سورة)03(

অবনত রােখ ।                                                                
(৬ নং �িমক) ছুরা নেূরর ৩১ নং আয়াত  رةوس)13( نَّ ھِ رِ اصَ بْ أَ  ِمنْ  ُضضْ یَغُ  اتِ نَیْ نِ ْلُمْؤمِ لِ  لْ قُ  وَ ـ 

- ْورِ لنُّ ا                                                                                 
অথর্ঃ-এবং েহ নবী! আপিন মিুমন মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ ।  ছুরা 
নরূ, আয়াত নং- ৩১ ।                                                                                                              
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উপের (১ নং �িমক) �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর সরুা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর 
অংশ িবেশেষর পদর্ ার �থম িনেদর্শনামা  শধ ুআমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মিুমিননগেণর(রািদআ�াহ আনহ�া) েবলায়ই 
�েযাজয্ । েসই জেনয্ই যখনই পিব� কুরআেনর সরুা আহযােবর ৫৩ নং আয়াত 1 অবতীণর্ হল 
তখনই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িকছু কাপেড়র টুকরা িনেয় দরজার উপের লািগেয় 
িদেয় পদর্ ার আেদশ তাৎ�িণক বা�বায়ন কের েফেলন।  দরজা-জানালায় এইরপ কাপেরর টুকরা 
আটেক বা লািগেয় েদওয়ার নাম হে� “পদর্ া” । উপেরা� আয়াত নািযল হওয়ার পেূবর্ �েয়াজেনর 
তািকেদ আমােদর নবী মুহা�াদরু   রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগণ নবী-
পত্নীেদর সােথ সরাসির কথা-বাতর্ া বলেতন । িক� অ� আয়াত অবতীণর্ হওয়ার পর র�স�ক�য় 
আত্নীয় বয্তীত অনয্ কাহােরা জেনয্ নবী-পত্নীেদর সােথ  আর পেূবর্র মত সরাসির কথা-বাতর্ া 
বলার অনূমিত থাকলনা । ফেল পরবত�েত েকহই আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মিুমিননগেণর (রািদআ�াহ আনহ�া) সােথ পদর্ ার 
আড়াল বয্তীত সরাসির কথা-বাতর্ া বেলন িন । অ� আয়াত অবতীণর্ হওয়ার পর নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর সাহাবীগণেক (রািদআ�াহ আনহম) তাঁেদর �ীেদর েবলায় নবী-পত্নীেদর 
অনূরপ পদর্ া করার আেদশ েদন িন ।                                                                                                                           
উপের (২ নং �িমক)  �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৪ নং আয়ােতর অংশ 
িবেশেষর পদর্ ার ি�তীয়  িনেদর্শনামাও  শধ ুআমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মিুমিননগেণর (রািদআ�াহ আনহ�া) েবলায়ই 
�েযাজয্ । েসই জেনয্ই যখনই পিব� কুরআেনর সরুা আহযােবর ৫৪ নং আয়াত 2 অবতীণর্ হল 
তখন েথেক নবী-পত্নীগণ ঘেরই অব�ান করেছন। িবনা �েয়াজেন ঘর েথেক েবর হেতন না । 
অ� আয়াত অবতীণর্ হওয়ার পরও নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর সাহাবীগণেক 
(রািদআ�াহ আনহম) তাঁেদর �ীেদর েবলায় নবী-পত্নীেদর অনরূপ ঘের অব�ােনর িনেদর্শ বা 
আেদশ েদন িন । িক� সাহাবীগণ(রািদআ�াহ আনহম) নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 
েদখােদিখ িনেজরাও তাঁেদর �ীেদর েবলায় নবী-পত্নীেদর অনূরপ পদর্ া করা শর কের েদন ।                                                                                                    
উপের বিণর্ত (১ নং �িমক) ও(২ নং �িমক)  �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর িনেদর্ েশর পর 
নবী-পত্নীগণ তাঁেদর মখু-ম�ল,হাত-পা েকান েবগানা পুরষেদর সামেন খুেলন িন এবং েকান 
েবগানা পরুষ তাঁেদর মুখ-ম�ল,হাত-পা েখালা অব�ায় েদেখন িন । কারণ, উপের বিণর্ত (১ 
নং �িমক) ও (২ নং �িমক)  �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর িনেদর্শ 3 েমাতােবক তাঁরা 

                                                           
وَ إِ ذا سَ أَلْ تُمُ وْ ھُ نَّ  مَ تَ اعً ا فَ سْ ئَ لُ وْ  ھُ نَّ  مِ نْ  وَ رَ آءِ  حِ جَ ابٍ  ــ ذَ لِ كُ مْ  أَ طْ ھَ رُ  لِ قُ لُ وْ بِ ُكمْ  وَ قُ لُ وْ بِ ھِ نَّ  ــأْأل یة (53)سورة  “))<< 1
অথর্ঃ- যখন েতামরা তাঁেদর (নবী-পত্নীেদর)িনকট িকছু চাইেল পদর্  األحزاب ার আড়াল েথেক চাইেব , এটা 
েতামােদর অ�েরর জেনয্ ও তাঁেদর অ�েরর জেনয্ অিধকতর পিব�তার কারণ, সুরা আহযাব, আয়াত 
নং-৫৩ ”))<< 
ُ وْ لَ ى ــ(34) سورة األحزاب “)) << 2  অথর্ঃ “েতামরা) ” وَ قَ رْ نَ  فِ ى بُ یُ وْ تِ كُ نَّ  وَ الَ  تَ بَ رَّ جْ نَ  تَ بَ رُّ جَ  الْ جَ اھِ لِ یَّ ةِ  اْأل
(নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মখুর্তার যুেগর অনরূপ িনেজেদরেক সি�ত কের 
�দশর্ন কেরা না। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩”) << 

3 (১ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ                                          
َ سَ  ذاإِ وَ  ــ بازحألا سورة)35( ةیْأل أــ نَّ ھِ بِ لُوْ قُ وَ  مْ كُ بِ وْ لُ قُ لِ  رُ ھَ طْ أَ  مْ كُ لِ ذَ  ــ بٍ اجَ حِ  آءِ رَ وَ  نْ مِ  نَّ ھُ  وْ لُ ئَ سْ فَ  ًعااتَ مَ  نَّ ھُ وْ مُ تُ لْ أ   

                    অথর্ঃ- যখন েতামরা তাঁেদর (নবী-পত্নীেদর)িনকট িকছু চাইেল পদর্ ার 
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ঘর েথেক েবর না হওয়ায় েকান পরুষই তাঁেদরেক েদেখই িন । কেজই, নবী-পত্নীেদর মখু-
ম�ল,হাত-পা েখালা অব�ায় েদখার ��ই আেস না ।                                                                                                             
এটা এই জনয্ েয, আি�য়া আলাইহমসুসালামগন হে�ন উ��র জন । তাঁরা হে�ন তাঁেদর উ�েতর 
জনয্ অনসূরনীয়  মহান আদশর্ । েসই জেনয্ তাঁেদর �িত মহান আ�াহর আেদশও মহান এবং  
স-ূউ� মযর্াদাস�� । তাঁেদর �ীগণও সাধারণ মানেুষর তুলনায় উ� মযর্াদাস�� হওয়ায় তাঁেদর 
�িত মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ-িনেষধও সাধারণ মানুেষর তুলনায় বয্ািত�ম । পদর্ াস�ক�য় 
�থম ও ি�তীয় আেদশখানার উে�শয্ হল এই েয, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার  উ�ুল মিুমিনন স�ািণত �ীগেণর  মখু-ম�ল,হাত-পা েবগানা পরুষেদর 
িনকট েখালা িনেষধ এবং েবগানা পুরষেদর �িত দিৃ� পাত করাও িনেষধ ।েযমন হািদস শরীেফ 
আেছ-  

َ فَ  ةُ نَ وْ مُ یْ مَ  هُ دنعِ وَ  ملسو یھلع هللا يصل  ةَ مَ لْ سَ  مِّ أُ  نعَ   لَ افَقَ  بِ اجَ حِ لْ ابِ  نَارْ مِ أُ  َما دَ عْ بَ  كَ لِ ذَ وَ  ومِ ْكتُ مَ  مُّ أُ   لَ بقْ أ
 الَ  ىمَ عْ أَ  سَ لَیْ أَ  ، هللا ولسر ایَ  انَلْ فَقُ "  ِمْنھُ  ابَ تَجِ اِحْ  " لموس لیھع هللا يلص بِّيِ نَّ لا ّيِ بِ نَّ لا ندَ عِ  تُ نْ كُ   الَتْ قَ 
 دواد وبأ: " ھِ نِ ارَ ِص بْ تُ  امَ ْستُ لَ أَ  امَ تُ نْ أَ  نِ اْمیَاوَ عَ فَ أَ "  مسلو یھلع هللا صلي بِّيِ النَّ  لَ اقَ فَ  انَفُ رِ عْ یَ  الَ  وَ  انَِصرُ بْ یُ 
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অথর্ঃ-হযরত উে� সালমা (রািদআ�াহ আনহা )  েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন),  আিম রাসুলু�ািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট িছলাম এবং  মায়মুনাও িছল । এমিন সময় ইবন ুউে� 
মাকতুম এেস পড়ল । এটা পদর্ ার িনেদর্ েশর পর িছল , অতপর নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা বলেলন “ েতামরা তার েথেক পদর্ া কর”, আমরা বললাম, ইয়া রাসলু�ুািহ ! েস িক অ� 
নয় ? েস েতা আমােদরেক েদেখ না এবং িচেন না । নবী  সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
বলেলন, “ েতামরা িক অ� ? েতামরা িক তােক েদখ না ?                                                                                       
আব ুদাউদ শরীফ,হািদস শরীফ নং-৪১১২।                                                                             
েসই জেনয্ পদর্ াস�ক�য় �থম আেদশখানা সাধারণ মিুমন-মুসিলম মানেুষর েবলায় �েযাজয্ নয়, 
ি�তীয় আেদশখানা �েযাজয্  ।                                                                                  
তেব, হা ! েকান মিুমন- মসুিলম যিদ আি�য়া আলাইহমসুসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত 
েথেক  َءِ ایَ بِ نْ اْألَ  ةُ َرثَ و -ওআরাছাতুল আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম” হেত পােরন তা 
হেল হয়ত িতিন উপের বিণর্ত (১ নং �িমক) ও (২ নং �িমক) �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর 
পদর্ াস�ক�য় �থম ও ি�তীয় আেদশখানা>> েমাতােবক িতিন তার �ীেক পদর্ ার আেদশ িদেত পােরন। িক� 
বতর্ মান জগেত  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মসুিলমগেণর 
মেধয্ আি�য়া আলাইহমসুসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত েথেক  َیَاءِ بِ نْ اْألَ  ةُ ثَ َور -ওআরাছাতুল 
আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম” হেয়েছন এমন গণস�� আিলম পাওয়া খুবই দ�ুর । 
সাধারণ আিলম-উলামা অসংখয্ । মসুিলম সমােজ এেদর অভাব েনই । তেব,  ةثَ َال ثَّ ال نوْ رُ قُ الْ  رُ یْ خَ    " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ)  তথা  “সেবর্াৎকৃ� িতনশতা�ীর” অ�ভূর্ � সাহাবীগণ (রািদআ�াহ আনহম), তােবঈ ও 

                                                           
আড়াল েথেক চাইেব , এটা েতামােদর অ�েরর জেনয্ ও তাঁেদর অ�েরর জেনয্ অিধকতর পিব�তার কারণ 
। সুরা আহযাব,আয়াত নং-৫৩ ।                                                                                                                                                          
(২ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ                                                 

ُ ا ةِ یَّ لِ ھِ اجَ لْ ا جَ رُّ بَ تَ  نَ جْ رَّ تَبَ  الَ وَ  نَّ كُ تِ وْ یُ بُ  فِى نَ رْ قَ وَ  بازحألا ةروس )33( ـ ــ لَىوْ ْأل                                                                                                                      
অথর্ঃেতামরা (নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মখুর্তার যুেগর অনরূপ িনেজেদরেক 
সি�ত কের �দশর্ন কেরা না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ । 
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তােব’- তােবঈনগণ আি�য়া আলাইহমসুসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর চেলেছন িবধায় পদর্ াস�ক�য় 
�থম আেদশখানা তাঁরা তাঁেদর �ীগণেক িদেয়েছন । এইরপ িবধান আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পর একমা� তাঁেদর েবলাই �েযাজয্।    َءِ ایَ ْنبِ اْألَ  ةُ ثَ رَ و - ওআরাছাতুল 
আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ ) গণস�িলত “আিলম” স�েকর্  জানেত পৃ�া নং-৪১৪ েদখুন)। 

সাধারণ মুিমন- মুসিলমগেণর  ُأْلحِ َجاب   বা পদর্ ার �রপঃ                                       
মিহলােদর মখু, হাত ও পা েখালা েরেখ পেুরা শরীর েঢেক 3

4 (Footnote) চলা েফরা করা 

                                                           
44 (Footnote)  (মিহলােদর মখু, হাত ও পা েখালা েরেখ পুেরা শরীর েঢেক রাখার নাম  ُألسِ تْ ر বা সতর 
বেল, এটা মিহলােদর জনয্ ফরজ, এটােক  ْبُ اجَ حِ أل   বা পদর্ া বেল না, ঘেরর দরজা বা জানালােত কাপড় 
আটেক েদওয়ার নাম  ْبُ اجَ حِ أل   বা পদর্ া,  ْبُ اجَ حِ أل   বা পদর্ ার িবধান অবতরেনর পর নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামা ঘেরর দরজােত কাপড় আটেক বা কাপড় লািগেয় তাই কেরেছন,  এই بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার িভতের 
অব�ান করাই নবী-পত্নীেদর জনয্ ফরজ িছল এবং এই بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ 
েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলাই নবী-পত্নীেদর জনয্  َةُ عَ یْ رِ شَّ لأ  তথা আইন িছল ।                                                                                               
(১) বতর্ মান জগেত " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� 
মসুিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মিুমন-মসুিলমগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার বা�বায়নকৃত بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ােক  ْابُ جَ حِ أل   বা পদর্ া বেলনা, িনেজেদর বানােনা 
িনয়মেক بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ া বেল, بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ 
কথা-বাতর্ া বলা েথেক তারা তােদর �ীেদরেক বারন কের থােক, এটােক তারা  بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ া বেল এবং 
ে�িডট মেন কের ও গবর্ েবাধ কের, বা�েব এটা بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ া নয় এবং এটা ে�িডট বা গেবর্র িবষয়ও 
নয়, তারা নবী-পত্নীেদর بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-
বাতর্ া বলার িবষয়িট এবং তাঁেদর েথেক সাহাবীেকরামগণ(রািদআ�াহ আনহমগণ) আমােদর নবী মহুা�াদরু   
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক  হািদস শরীফ �বন করার িবষয়িটও   َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " 
(আরযালুল কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ 
মিুমন-মসুিলমগণ আমেল েনয়িন, এেত �মাণ হয় েয,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ"  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� 
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ� মসুিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মিুমন-মসুিলমগণ িনেজেদরেক 
আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার চাইেত, নবীর �ীগেণর চাইেত এবং 
সাহাবােকরামগণ (রািদআ�াহ আনহমগেণর) চাইেত েবশী পরেহজগার, �াণী-গণী ও উত্তম েলাক মেন কের 
থােক ( �ِ ابِ  ذُ وْ عُ نَ ) । তা না হেল েযইটা بُ َجاحِ لْ أ   বা পদর্ া নয় তারা েসইটােক বা পদর্  ابُ جَ حِ ألْ   া বেল েকন 
আর েযইটা বা পদর্   ابُ جَ حِ لْ أ  া তারা  েসইটােক ُب اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার বরেখলাপ বেল েকন ?, এইভােব তারা 
মসুিলম মানষুেক িবেশষকের সাধারণ অ�  মসুিলম মানষুেক েধাকা িদে�, অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা 

বা পদর্   ابُ جَ حِ ألْ  ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলাই নবী-পত্নীেদর 
জনয্  َعَةُ یْ رِ لشَّ أ  তথা আইন কের িদেয়েছন যােত কের মসুিলম মানষু তােদর েথেক ধম�য় িবষেয় �ানমলূক 
িশ�া ও উপকার লাভ করেত পাের । েযমন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �ীগেণর বয্াপাের  উপের 
(৩ নং) �িমেক বিণর্ত আয়ােত মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ                                                                                                                                           
َ حَ دٍ  مِ نَ  النِّ سَ اءِ  إِ نِ  اتَّ قَ یْ تُ نَّ  فَ َال  تَ خْ ضَ عْ نَ  بِ الْ قَ وْ ِل قَ یَ طْ مَ عَ  الَّ ذِ يْ  قِ ى قَ لْ بِ ھِ  َمَرضٌ  وَ قُ لْ نَ  قوْ الً  مَ عْ رُ وْ قً ا ـــ(32)سورة األحزاب  ِ  لَ سْ تُ نَّ  َكأ        یَ ا نِ سَ اءَ  النَّ بِ ّي
েহ নবীপত্নীগণ ! েতামরা অনয্ নারীেদর মত নও ; যিদ েতামরা আ�াহেক ভয় কর, পরপুরেষর সােথ 
েকামল ও আকষর্ণীয় ভি�েত কথা বেলা না, ফেল েসই বয্ি� কুবাসনা কের, যার অ�ের বয্ািধ রেয়েছ । 
েতামরা স�ত কথা বলেব, সুরা আহযাব,আয়াত নং-৩২ ।  এই আয়ােত কািরমােত আ�াহ তাআ’লা নবীর 
�ীগণেক-নবীপত্নীেদরেক ابُ جَ حِ لْ أ   বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া 
বলার িবষয়িট সংকীণর্তা ও সীমাব�তাম�ু কের িদেয়েছন । তেব, পদর্ া িহেসেব নয় বরং িনরাপত্তার �ােথর্ 

বা পদর্   بُ اجَ ْلحِ أ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখও েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলা েথেক তারা 
তােদর �ীেদরেক বারন করেত পােরন । এেত েকান েদাষ েনই । তেব,  َنِ وْ رُ قُ لْ ا لُ ذَ رْ أ""  (আরযালুল কুরিন)  
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তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম আিলম-উলামাগেণর মেধয্ বা সাধারণ মুিমন-
মুসিলমগেণর মেধয্ যারা এই কাজিট কের থােকন তারা “ বা পদর্   بُ اجَ حِ لْ أ া এবং িনরাপত্তার �ােথর্র” কথািটর 
মধয্কার পাথর্কয্িট  িক তা জনসমুে� ভালভােব বুিঝেয় িদেত হেব এবং এটা করা তােদর জনয্ উিচৎ ।                
 

 বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মিুরদ (বাইআ’ত) بَ یْ عَ ةُ  
করার)  
প�িতঃ   

(২) �ারি�ক কথাঃ " ِأَ رْ ذَ لُ  الْ قُ رُ وْ ن  " (আরযাললু কুরিন)  তথা সবর্িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � এমন  কতক 
িনকৃ� আিলম-উলামাও রেয়েছন যারা মিহলা মসুিলম মানষুগেণর   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কেরনা 
(�চিলত ভাষায় মিুরদ কেরন না), মিহলা মসুিলম মানষুগণেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ না করােক 
(�চিলত ভাষায় মিুরদ না করােক)  তারা بُ اجَ حِ لْ أ   বা পদর্ া মেন কের, বা�েব এটা  َاءسَ نِّ یَةُ الأ  (আয়াতুনিনসা) 
বা মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মমুতািহনার ১২ নং আয়ােতর পূণর্ িবেরাধী ও পিরপ�ী 
। সুরা মমুতািহনার ১২ নং আয়াতেক أَیَ ةُ  النِّ َساء (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়াত বেল, মসুা�াফু 
আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮১৮ । এই  َءلنَِّساا یَةُ أ  (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়ােতর শতর্ াবলীর উপর 
িভিত্ত কের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিহলা মসুিলমেদরেক    َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মিুরদ করেতন) । পরবত�েত  ََساءةُ النِّ یَ أ  (আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়ােতর 
মমর্াথর্নযুায়ী  পুরষ মসুিলমেদরেকও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা 
শপথ �হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মিুরদ করেতন) । হািদস শরীেফরসােথ সম�য় কের  َءاسَ ةُ النِّ یَ أ  
(আয়াতুনিনসা) বা মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মমুতািহনার ১২ নং আয়াতখানা িনে� 
েদওয়া হলঃ-----------------------------------------------------------  َنع 

ِھ یْ لَ إِ  َھاَجرَ  نْ  مَ نُ حِ تَ مْ َن یَ اكَ  ملوس ھعلی هللا ليص هللا ولسر نَّ أَ ھُ أَْخبَْرتُ  مَ لَّ سَ وَ   ھِ یْ لَ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  بِيَّ لنَّ ا ْوجِ زَ ةَ شئِ انَّ عَ ِر أیْ بَ  الزُّ ْبنِ  ةِ وَ ُعرْ 
 الَ وَ  نَ نِیْ زْ یَ  رَ وَ  نَ قْ رِ سْ یَ  الَ وَ  ائً یْ شَ  اَ�ِ بِ  نَ كْ رِ شْ یُ  الَّ  نْ أَ  ىلَ عَ  كَ نَعُ یِ ابَ یُ  َتُ انَمِ ؤْ ملْ ا كَ ءَ اجَ  اذَ إِ  يُّ بِ نّ ال اھَ یُّ أَ  ایَ ((( ىلَ تَعَا َ�ِ ْوِل قَ  اْآلیَِة بِ هِ ذِ ِمنَاِت بِھَ ُمؤْ لْ ا نَ مِ 
 ــ مٌ یْ حِ رَ  رٌ وْ فُ غَ  هللاَ  نَّ إِ ــ نَّ ھُ لَ رْ فِ غْ تَ سْ اوَ  نَّ ھُ عْ یِ ابَ فَ  فٍ وْ رُ عْ مَ  ىفِ  كَ نَیْ ِص عْ یَ  الَ وَ  نَّ ھِ ُجلِ رْ أَ وَ  نَّ ھِ یدِ یْ أَ  نَ یْ بَ  ھُ نَیْ رِ تَ فْ یَ  نٍ اتَ ھْ بُ بِ  نَ یْ تِ أْ یَ  الَ وَ  نَّ ھُ دَ الَ وْ أَ  نَ لْ تُ قْ یَ 

 دْ قَ : لموس علیھ هللا يلص هللا ولرسا ھَ لَ َل اقَ  ِمنَاتِ ُمؤْ الْ  ِمنَ الشَّْرِط  اذَ بِھَ  رَّ قَ أَ  نْ ةُ :فَمَ شَ ائِ عَ ْت لَ ا: قَ رِ یْ بَ زُّ ال ْبنُ  َوةُ رْ عُ اَل قَ  )))21( نةحتمملةاورس
          بَ ایَ ْعتُ كِ  كَ الًَما ، وَ الَ  َوَ�ِ  مَ امَ سَّ تْ  یَ دُ هُ  یَدَ  إِ مْ رَ أَ ةٍ  قَطٌّ  فِى اْلُمبَایَ عَةِ  مَ ا بَ ایَ عَُھنَّ  إِالَّ بِقَوْ لِ ھِ  : قَْد بَ ایَعْ تُكِ  عَ لَى ذَ لِ كَ  ـــ مسند أحمد (26967)
অথর্ঃ হযরত উরওয়া িবন যুবাইর (রািদআ�াহ আনহ) েথেক বিণর্ত, িন�য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামার �ী আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) তােক(হযরত উরওয়া িবন যুবাইর রািদআ�াহ আনহেক) 
জানাইয়ােছন েয, িন�য় রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা তাঁর িনকট েযই সম� মিহলা মিুমন 
িহজরত কের আসত তােদরেক আ�াহর বাণী এই আয়াত িদেয় পরী�া করেতন (((“েহ নবী ! ঈমানদার 
নারীরা আপনার কােছ এেস আনগূেতয্র  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ কের(�চিলত ভাষায়  মিুরদ হেত আেস 
এই উে�েশয্) েয, তারা আ�াহর সােথ কাউেক শরীক করেব না,চুির করেব না, বয্িভচার করেব না, তােদর 
স�ানেদরেক হতয্া করেব না,জারজ স�ানেক �ামীর ঔরস েথেক আপন স�ান বেল িমথয্া করেব না এবং 
ভাল কােজ আপনার অবাধয্তা করেব না, তখন তােদর আনগূেতয্র  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ 
করন(�চিলত ভাষায় মিুরদ করন)”।সুরা মমুতািহনা, আয়াত নং-১২ ))) হযরত উরওয়া িবন যুবাইর 
(রািদআ�াহ আনহ) বেলন: হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) বেলেছন: মিুমন মিহলােদর মেধয্ েয এই 
শতর্  �ীকার কের িনত তােক রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেতন : “আিম েতামােক কথার 
মাধয্েম  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম” , আ�াহর শপথ ! যত�ণ পযর্� িতিন তােদর   َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপেথর মেধয্ “ আিম েতামােক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) 
বা শপথ �হণ কের িনলাম” এই কথা বয্াতীত কখেনাই তাঁর হাত েকান মিহলার হাত �শর্ কেরিন । মসুনাদ ু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৯৬৭+ মসুা�াফু আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮২৫,৯৮২৬,৯৮২৭ ।  
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পিব� কুরআেনর সুরা মমুতািহনার ১২ নং আয়াত েমাতােবক েকান আিলম-উলামা যিদ মিহলা মসুিলম 
মানষুগণেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করােক  (�চিলত ভাষায় মিুরদ করােক  হারাম ও নাজািয়য 
মেন করেল িতিন মসুিলম থাকেবন িক?  একটু িচ�া কের েদখুন ।)  
                                                 পুরষ-মিহলা উভয়েকই  আমােদর নবী মহুা�াদরু   
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত 
ভাষায় মিুরদ) হেত হেয়েছ। িক� উভেয়র   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় 
মিুরদ) হওয়ার প�িত এক রকম নয় । পুরষ মসুিলমগণ আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হােত হাত েরেখ  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) 
হেত হেয়েছ আর মিহলা মসুিলমগণেক  আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা 
েমৗিখক �ীকৃিতর মাধয্েম   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) কের 
িনেতন । িক� েকান মিহলার হাত �শর্ করেতন না । েযমন এ বয্াপাের উপের বিণর্ত হািদস শরীেফরসােথ 
সম�য় কের পিব� কুরআেনর সুরা মমুতািহনার ১২ নং আয়াতখানােত েদখােনা হেয়েছ । তেব, েকান েকান 
সমেয়  নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা  বয্�তার কারেন িতিন িনেজ মসুিলম নারীেদরেক   َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) করেত অপরাগ হেল মসুিলম নারীেদরেক 
একিট কে� বা একিট বাড়ীেত জেড়া কের েয েকান মহান সাহাবীর মাধয্েম  মসুিলম নারীেদরেক   َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ) করার বয্াব�া করেতন ।     َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) প�িত স�েকর্  িব�ািরত িববরণ িনে� 
বিণর্ত হািদস শরীফসমেূহ রেয়েছ ।                                                             
আধুিনক সমেয়ও । ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ َیاء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভুিষত 
�কৃত আিলেমর মযর্াদবান  একজন কািমল উ�াদ,িশ�ক ও পীরও তাঁর বয্�তার কারেন িতিন তাঁর েকান 
িবেশষ িব�� মিুরেদর মাধয্েম মসুিলম নারীেদরেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত 
ভাষায় মিুরদ করার) বয্াব�া করেত পােরন । িক� ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত  মিহলা 
মসুিলমেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করা) েথেক িবরত থাকা 
হে�আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  َّةٌ ُسن  (সু�াত) বা 
িনয়েমর পিরপ�ী ।                                                                                                                                         

ةُ عَ یْ بَ   (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) িবষেয় আমােদর  নবী 
মহুা�াদরু   রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  ُنَّةٌ س  (সু�াত) বা িনয়ম হে� পুরষ মসুিলমেদরেক 
।  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) পাশাপািশ মিহলণা মসুিলমেদরেক 
।  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করা) ।  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ কারী বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ কfরী) েয েকান উ�াদ, িশ�ক ও পীর  মসুিলম নারীেদরেক   َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মিুরদ করেত)  অপছ� মেন করেল তার এই 
কাজিট  আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার  ُةٌ نَّ س  (সু�াত) বা 
িনয়েমর পিরপ�ী হওয়ায় িতিন নািকস বা অপূণর্,অস�ূণর্ উ�াদ, িশ�ক ও পীর  বেল গণয্ । িতিন কািমল  
উ�াদ, কািমল িশ�ক ও কািমল পীর নন । বাংলােদশ ও ভারেত পীর বলেত সামািজক �থা িহেসেব 
আধয্ািত্নক িশ�ক বঝুােনা হেয় থােক । িক� এ শ�িট হে� ফারিস শ� । এর সিঠক শাি�ক অথর্ হে� 
ব�ৃ । পরবত�েত পীর শ�িটর  শাি�ক অেথর্র সােথ  অিভভাবক,পিরচালক, মানয্বর, উ�াদ, িশ�ক ইতয্ািদ 
শ�মালার েযাগ হয় ।                                                                                                                                   
�থম হািদস শরীফঃ                                         

لَى عَ یِعََك انُبَ لِ  نَائْ جِ  هللاِ  لَ ُسوْ رَ  ایَ  انَ لْ قُ عَھُ فَ یِ بَاَن ِلنُ ْسِلِمیْ مُ الْ ِمَن ٍة وَ سْ نِ فِى  مَو َسلَّ  ھِ یْ لَ  عَ هللاُ  ىلَّ صَ  هللاِ ُسْوَل رَ  تُ یْ تَ أَ  قَالَتْ  ةَ قَ یْ ُرقَ  تِ نْ بِ  ةَ مَ یَ مَ  أُ نْ عَ 
 تْ الَ قَ ٍف وْ ْعرُ مَ ى فِ  كَ یَ ِص عْ  نَ الَ ،وَ  ِلنَاجُ أَرْ وَ  نَایْ دِ َن أَیْ بَیْ  ھِ ِریْ تَ فْ نَ  نٍ اْھتَ بُ أْتِي بِ نَ  الَ وَ  ا ،الََدنَ وْ أَ   لَ تُ قْ نَ  الَ وَ ، يْ نِ َنزْ  ،َوالَ قَ رِ سْ نَ  الَ وَ ،ئًاَشیْ  بِا�َِّ  كَ ْشرِ نُ  الَ  نْ أَ 
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ْبَن ھَ اذْ  الَ قَ  هللاِ  لَ وْ َرسُ ا یَ  ْعنَاایَ بَ  َانَ سِ ْنفُ  أ نْ مِ  انَ بِ  مُ حَ رْ أَ  ھُ لُ وْ َرسُ  وَ  أَ�ُ  انَ لْ  قُ تْ الَ  قَ نَّ  أََطْقتُ وَ  نَّ ْعنُ طَ تَ سْ َما افِیْ :"وسلم علیھ هللا يصل هللا لسوراَل قَ فَ 
 مدأح ندسم ــأَةً رَ إِمْ ا نَ مِ   ملوس ھیعل هللا يصل هللا لوسر فِْح اصَ یُ   لَمْ الَْت ، وَ قَ  ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ َرأَ مْ ي ِإلِ لِ وْ قَ كَ  ةِ أَ رَ ِة إِمْ ئَ مِ ْوِلي لِ َما قَ نَّ إِ  ،نَّ تُكُ یَعْ اْد بَ قَ فَ 

)64972(        অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)  েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম 
মসুিলম মিহলােদর সােথ রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ 
করেত  (�চিলত ভাষায় মিুরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র 
উপর  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় মিুরদ হেত) আসলাম েয, আমরা আ�াহর 
সােথ কাউেক অংশীদার করব না, চুির করব না, িযনা বা ভয্ািবচার করব না, আমরা আমােদর স�ানেদর 
হতয্া করব না, জারজ স�ানেক �ামীর ঔরস েথেক আপন স�ান বেল িমথয্া করব না এবং ভাল কােজ 
আপনার অবাধয্তা হবনা, িতিন(উমায়মাতা িবনিত রকাইকা রািদআ�াহ আনহা ) বলেলন :  রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন “ যতটুকু েতামরা পার ও সামথর্য্ রােখা” । িতিন(উমায়মাতা 
িবনিত রকাইকা রািদআ�াহ আনহা ) বলেলন, আমরা বললাম, “আ�াহ এবং তাঁর রাসুল আমােদর েবলায় 
আমােদর জীবেনর েচেয় েবশী দয়াশীল”, ইয়া রাসুলা�ািহ, আপিন আমােদরেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ 
�হণ কের িনন  (�চিলত ভাষায় মিুরদ কের িনন)। িতিন(রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) 
বলেলন, যাও, আিম েতামােদরেক আমােদরেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম  (�চিলত 
ভাষায় মিুরদ কের িনলাম), “িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার 
কথা েতমন” । িতিন(উমায়মাতা িবনিত রকাইকা রািদআ�াহ আনহা ) বলেলন, রাসুল�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর কােরা সােথই মসুাফাহা কেরন িন । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ 
নং-২৭৬৪৯ ।                                                                                     
ি�তীয় হািদস শরীফঃ   

 �َِّ بِا كَ رِ شْ  نُ الَ  أَنْ  َعلَى كَ عُ یِ ابَ نُ   هللاِ  لَ وْ سُ رَ  یَا انَ لْ فَقُ  ھُ عُ یِ ابَ نُ  ةٍ وَ سْ نِ  ىفِ  َسلَّم وَ  لَْیھِ عَ  ى هللاُ َصلَّ ِهللا  ْولَ سُ  رَ تُ یْ  أَتَ تْ لَ اقَ  اھَ نَّ أَ   ةَ ْیقَ قَ رُ  تِ بِنْ یََمةَ ْن أُمَ عَ 
 نَّ نُ عْ طَ تَ اسْ  امَ یْ فِ :"الَ قَ  فٍ ُروْ عْ ى مَ فِ  كَ ِصیْ عْ  نَ الَ نَا ،وَ لِ جُ رْ َوأَ  اْیِدْینَ أَ َن یْ ِھ بَ یْ رِ ْفتَ نَ  نٍ اتَ ھْ بِبُ ي تِ أْ  نَ الَ وَ  ، انَ ْوالَدَ أَ  تَُل قْ  نَ الَ ،وَ  يْ نِ زْ نَ  الَ وَ ،ْسِرقَ نَ  الَ ،وَ ئًایْ شَ 
َ بِ  اِمنَّ  ابِنَ  مُ ْرحَ أَ  لُھُ وْ سُ رَ  وَ  هللاُ ا ْلنَ قُ فَ   قَالَتْ نَّ تُ قْ طَ  أَ وَ    حُ َصافِ الَ أُ  ينِّ إِ  : موسل ھلیع هللا ليص هللا سولر الَ قَ  هللاِ  لَ وْ سُ یَا رَ  ایِعُكَ بَ نُ  َھلُمَّ  انَ سِ فُ نْ أ

)50276( مدحأ ندسمـ   ةٍ دَ احِ  وَ ةٍ أَ رَ مْ ِإلِ ي ْولِ قَ كَ  أَةِ رَ مْ إِ  ةِ ِمئَ لِ ي ْولِ قَ إِنََّما   نَِّساءَ لا                                                                             
অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় 
মিুরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র উপর  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা 
শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় মিুরদ হেত) আসলাম েয, আমরা আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার 
করব না, চুির করব না, িযনা বা ভয্ািবচার করব না, আমরা আমােদর স�ানেদর হতয্া করব না, জারজ 
স�ানেক �ামীর ঔরস েথেক আপন স�ান বেল িমথয্া করব না এবং ভাল কােজ আপনার অবাধয্তা হবনা, 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেলন “ যতটুকু েতামরা পার ও সামথর্য্ রােখা” । আমরা 
বললাম, “আ�াহ এবং তাঁর রাসুল আমােদর েবলায় আমােদর েচেয় আমােদর জীবেনর �িত েবশী দয়াশীল”, 
ইয়া রাসুলা�ািহ, আসুন! আপিন আমােদরেক (হােত হােত)  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনন 
(�চিলত ভাষায় মিুরদ কের িনন) । িতিন (রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য় 
আিম মিহলােদর সােথ মসুাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক 
আমার কথা েতমন” । মসুণাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৭৬৫০ ।                                                                                           
তৃতীয় হািদস শরীফঃ  

َ  ھُ بَایِعُ نُ  ءٍ اى نِسَ فِ  ملَّ سَ  وَ  ھِ یْ َعلَ  هللاُ ى لَّ صَ   هللاِ لَ وْ َرسُ ْیُت تَ أَ  تْ الَ قَ ا أَنَّھَ   ةَ قَ یْ قَ بِْنِت رُ  ةَ مَ یَ أُمَ  نْ عَ    بِا�َِّ كَ رِ شْ  نُ الَ  نْ ى أَ لَ عَ آِن رْ ْلقُ اى َما فِ  انَ لَیْ عَ ذَ خَ فَأ
 ءَ انِّسَ لا افِحُ صَ أُ  الَ ي إِنِّ قَاَل : نَاَصافِحُ تُ  الَ أ  هللاِ  لَ ُسوْ رَ ا یَ  نَالْ قُ نَا سِ فُ نْ أَ  ا ِمنْ نَبِ  مُ حَ رْ أَ  سُْولُھُ  رَ وَ  هللاُ قُْلنَا  ق نَّ ْقتُ طَ أَ  وَ  نَّ نُ تََطعْ سْ ا َمافِیْ ":لَ اقَ  ، ةَ یَ أْألَ  ائً یْ شَ 
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)51276( مدأح ندسمـ  ةِ أَ ْمرَ إِ  ةِ ئَ مِ لِ  يْولِ قَ كَ   اِحَدةٍ وَ  ةٍ َرأَ مْ ِإلِ ي ْولِ ا قَ مَ إِنَّ                                                                                         

অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ 
রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় 
মিুরদ হেত) আসলাম । িতিন(রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)  কুরআেনর এই আয়াত “ ى َعلَ 

ةُ عَ یْ بَ  আমরা আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার করব না ” এর  উপর - َائً یْ شَ  ا�َِّ  بِ ْشِركَ نُ  الَ  نْ أَ   (বাইআ’ত) বা 
শপথ �হণ কের  (�চিলত ভাষায় মিুরদ কের) বলেলন, “ যতটুকু েতামরা পার ও সামথর্য্ রােখা” । 
আমরা বললাম, “আ�াহ এবং তাঁর রাসুল আমােদর েবলায় আমােদর েচেয় আমােদর জীবেনর �িত েবশী 
দয়াশীল”, আমরা বললাম, ইয়া রাসুলা�ািহ, আপিন আমােদর সােথ মসুাফাহা করেবন না ?  িতিন (রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য় আিম মিহলােদর সােথ মসুাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন 
মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার কথা েতমন” । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২৭৬৫১।                                                                                                                             
চতুথর্ হািদস শরীফঃ 

 ىَعلَ  مَ اقَ فَ  ابِ َخطَّ الْ  نَ بْ  َمرَ عُ  نَّ ْیھِ لَ إِ  ثُمَّ أَْرَسلَ  ،ى بَْیتٍ فِ  رِ اْنصَ َساَء اْألَ نِ  عَ َجمَ  ةَ نَِدیْ مَ الْ  ملَّ سَ َو  ھِ یْ َعلَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  لَ وْ سُ رَ  مَ دِ ا قَ مَّ لَ :  الَتْ قَ  ِطیَّةِ  عَ أُمِّ َعْن 
 ىلّ صَ  َ�ِ  لَ وْ سُ بِرَ             اْرَحبً مَ :  ْلنَ قُ قَ  نَّ كُ یْ لَ إِ  مَ لَّ سَ وَ   ھِ یْ لَ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  َ�ِ  لِ ُسوْ رَ  لَ سُوْ رَ  ااَل أَنَقَ فَ َم سَّالَ  النَ دَدْ رَ فَ  نَّ ْیھِ َعلَ  مَ لَّ سَ اِب فَ بَ الْ 

 ،نَ یِیْ زْ  تَ َن، َوالَ ِرقْ تَسْ  الَ ا ، وَ ئً یْ شَ   َ�ِ بِا نَ ِركْ شْ تُ  الَّ  أَنْ  لَىَن عَ ایِعْ بَ تُ  :الَ فَقَ  مَ لَّ سَ وَ   ھِ لَیْ عَ   هللاُ  ىلّ صَ  َ�ِ  لِ وْ سُ رَ  ْولِ سُ بِرَ  وَ  مَ لَّ َوسَ   ھِ لَیْ عَ   هللاُ 
ْ نَّ ،َوالَ دَكُ ْوالَ أَ  نَ تُلْ قْ تَ  َوالَ  َ الْ  جِ ارِ خَ  دَهُ ِمنْ یَ  َمرُ دَّ عُ فَمَ  مْ عَ نَ نَ لْ  فَقُ ْوفٍ ْعرُ مَ  فِى ْینَ ْعِص تَ  الَ وَ  ،نَّ كُ لِ جُ َو أَرْ  ُكنَّ ِدیْ یْ أَ  ْینَ بَ  ھُ  تَْفتَِرْینَانٍ تَ ِببُھْ  نَ یْ تِ  تَأ ْدَن دَ مَ ِب وَ بَا

َ فَ ا نَیْ لَ عَ  عَةَ ُجمُ  الَ وَ  ائِِز،نَْلجَ ا بَاعِ تِّ ا نِ عَ ا نَنُِھیْ وَ  ضَ لُحیَّ اوَ  تَّقَ عُ الْ ى الِعْیدَْیِن فِ ْخِرَج نُ  نْ نَا أَ  َوأََمرَ دْ ْشھَ مَّ اھُ لَ ل: ا لَ اقَ مَّ ثُ ، ِخلٍ دَاْن ُھنَّ مِ ِدیَ ُھنَّ اَیْ   نِ عَ  ْلتُھُ َسأ
)05927( مدحأ ندسمــ  ةُ حَ یَانِّ ال ِھيَ  :َل قَا  )ْوفٍ َمْعرُ  ىفِ  ْعِصْینَكَ  یَ الَ وَ  (ِلِھ وْ ْن قَ عَ َو  نِ اْلبُْھتَ ا                                                                                                          

অথর্ঃ-উ�ু আ’িতয়া(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
সা�ামা যখন মিদনায় আগমন করেলন তখন িতিন আনসারেদর মিহলােদরেক একিট ঘের একি�ত করেলন, 
তারপর, িতিন ওমর িবন আল-খাত্তাব(রািদআ�াহ আনহ)েক তােদর(মিহলােদর) িনকট পাঠােলন, িতিন 
দরজােত দাঁিড়েয় তােদর(মিহলােদর)েক সালাম িদেল তারাও (মিহলারাও) সালােমর �িত উত্তর িদেলন । 
অতপর, িতিন(ওমর িবন আল-খাত্তাব রািদআ�াহ আনহ) বলেলন, আিম আপনােদর িনকট রাসুল�ুািহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার রাসুল বা দতূ, তারা(মিহলারা) বলল, “ রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়া সা�ামােক এবং রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার রাসুল বা দতূেক মারহাবা-�াগতম” । 
িতিন(ওমর িবন আল-খাত্তাব রািদআ�াহ আনহ) বলেলন, আপনারা এই িবষেয়র উপর  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) 
বা শপথ �হণ করেত  (�চিলত ভাষায় মিুরদ হেত) আসেলন েয, আপনারা  আ�াহর সােথ কাউেক 
অংশীদার করেবন না, চুির করেবন না, িযনা বা ভয্ািবচার করেবন না, আপনারা আপনােদর স�ানেদর হতয্া 
করেবন না, জারজ স�ানেক �ামীর ঔরস েথেক আপন স�ান বেল িমথয্া করেবন না এবং ভাল কােজ 
আপনারা অবাধয্তা হেবন না, তারা(মিহলারা) বলল,“হা !”  অতপর, ওমর (রািদআ�াহ আনহ) িতিন 
তাঁর হাত দরজার বািহর েথেক �সািরত করেলন আর তারাও(মিহলারাও)তােদর হাত িভতর েথেক �সািরত 
করেলন, তারপর, ওমর (রািদআ�াহ আনহ) বলেলন: েহ আ�াহ, সা�ী থাকুন! আর আমােদরেক দইু ঈেদ 
�থম �া� বয়� বািলকা, �াবী মিহলােদরেক েবর কের িদেত আেদশ কেরেছন, জানাযার অনসূরণ করেত 
িনেষধ কেরেছন এবং আমােদর উপর জমুা েনই বেলেছন। উ�ু আ’িতয়া(রািদআ�াহ আনহা) বেলন, আিম 
তাঁেক (ওমর(রািদআ�াহ আনহ)েক “  ُانِ تَ ھْ اْلب  এবং )ْوفٍ رُ عْ مَ  ىفِ  كَ ْعِصْینَیَ  الَ وَ  (  ” বাণীখানা স�েকর্  িজ�াসা 
করলাম। িতিন বলেলন: তা হে�  ةُ حَ النِّیَا  বা িবলাপ কের ��ন করা । মসুনাদ ুআহমাদ শরীফ, হািদস 
শরীফ নং-২৭৯৫০। উপেরা�  হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বঝুা েগল েয, �েতয্ক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) 
বা শপথ �হণ কারী  (�চিলত ভাষায় মিুরদকারী) উ�াদ,িশ�ক ও পীরেক পুরষ মসুিলমেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) 
বা শপথ �হণ করার  (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মসুিলমেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা 
শপথ �হণ করােত হেব (�চিলত ভাষায় মিুরদ করেত হেব) । ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত   َةُ عَ یْ ب  
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কারী  (�চিলত ভাষায় মিুরদকারী) েয েকান উ�াদ,িশ�ক ও পীর  মিহলা 
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হে� সাধারণ মিুমন মিহলােদর পদর্ া ।েযমন- হািদস শরীেফ আমােদর নবী মহুা�াদরু   
রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আসমা িবনেত আবুকর (রািদআ�াহ আনহমা) েক 
বেলনঃ-     ََعلَى تْ لَ خَ دَ  )اُھمنْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ ( رٍ كَ بَ  يبِ أَ  تِ نْ بِ  ءامَ سْ أَ  نَّ أَ  )اھَ نْ عَ  هللاُ  يَ ِض رَ ( ةَ شَ ائِ عَ  نْ ع 

َ فَ  ، قٌ اقَ رِ  بٌ ایَ ثِ  اھَ یْ لَ عَ  وَ  مسلو ھیلع هللا صلي هللا ولسر  سلمو ھیلع هللا يلص هللا ولسر اھَ نْ عَ  ضَ رَ عْ أ
 إِلَى ارَ شَ أَ  وَ " اذَ ھَ وَ  اذَ ھَ  الَّ إِ  اھَ نْ مِ  يرَ یُ  نْ أَ  حْ لُ یَصْ  مْ لَ  ضَ یْ حِ مَ الْ  تْ غَلَ بَ  اذَ إِ  ةَ أَ اْلَمرْ  إِنَّ  ءَماسْ أَ  ایَ  " : اھَ لَ  لَ اقَ وَ 

)4104(ـ وددا بوأ : ھِ َوَكفِّ  ھِ ھِ جْ وَ                                                                                
অথর্ঃ-হযরত আিয়শা (রািদআ�াহ আনহা )  েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), িন�য়ই হযরত 
আবু বকর রািদআ�াহ আনহর কনয্া আসমা পাতলা কাপড় পিরিহত অব�ায় রাসুলু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট �েবশ করেল িতিন তার েথেক মখু িফিরেয় িনেয় তােক বলেলন: 
েহ আসমা !  িন�য়ই েকান মিহলা ঋতু�াব(বােলগ) অব�ায় উপনীত হেল তার অ�-�তয্ে�র 
এটা (মখু ও হাত) ছাড়া েকান অ� েদখােনা স�ত নেহ এবং িতিন (রাসলু�ুািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তাঁর িনেজর মখু ও হােতর িদেক ইশারা কের েদখােলন।   আব ুদাউদ 
শরীফ,হািদস শরীফ নং-৪১০৪।                                                                                                                
এমতাব�ায় তােদর করনীয় হে� তারা তােদর দিৃ� অবনত রাখেব ।মহান আ�াহ তাআ’লা 
তােদর দিৃ� অবনত রাখার েবলায় বেলনঃ                                                                                                              

ـ ْورِ نُّ لا ةروس)13(  -  অথর্ঃ-এবং েহ নবী! আপিন মুিমন  ِھنَّ ارِ صَ أَبْ  نْ مِ  ضْ یَغُضُ  نَاتِ یْ نِ مِ ؤْ ْلمُ لِ  لْ قُ  وَ -
মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ ।  ছুরা নূর, আয়াত নং- ৩১ 
।েসই জেনয্ই উপেরা� আয়ােতর িনেদর্শ েমাতােবক  েবগানা  মিহলার েবলায়  েবগানা পরুেষর 
েচহারার �িত দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা জািয়য নয় । তাই, পুরষ-মিহলােদর মুখ, 
হাত ও পা সবর্দা েখালা থাকেব িবধায় েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা পর�র পর�েরর �িত 
দিৃ�পাত করা হারাম বা িনিষ� মেমর্  তােদর উভয়েকই পর�র পর�েরর �িত দিৃ�পােতর 
িবষেয় দিৃ� অবনত রাখেত মহান আ�াহ তাআ’লা একই সমান িনেদর্শ িদেয়েছন । েযমন 
পুরষেদর েবলায় মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ                                                                                                                        

 অথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মিুমন   ـ رِ وْ نُّ لا ةورس)03( ـــ ِھمْ رِ اصَ بْ أَ  نْ مِ  اوضُّ غُ یَ  نِ یْ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  لْ قُ  ـ
পরুষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দিৃ� অবনত রােখ । ছুরা নরূ, আয়াত নং- ৩০ 
।এই আয়াত অবতীণর্ কের মহান আ�াহ েবগানা পুরষ-মিহলা পর�র পর�েরর �িত(এেক 
অপেরর �িত) দিৃ� অবনত রাখার িবষেয় ভারসাময্মূলক আেদশ িদেয়েছন । উপের বিণর্ত ছুরা 

                                                           
মসুিলমেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করােত (�চিলত ভাষায় মিুরদ করেত) িবরত থাকেবন িতিন 
নািকচ বা অস�ূণর্ উ�াদ,িশ�ক ও পীর  বেল অিভিহত হেবন । িতিন �চিলত ভাষায় কািমল পীর নেহন 
বরং নািকচ পীর বেল গণয্ হেবন । ِوَ رَ ثَ ةُ  اْألَ نْ بِ یَاء-ওআরাছাতুল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা 
েখতাব ভুিষত �কৃত আিলমই হেবন একজন কািমল উ�াদ, কািমল িশ�ক ও কািমল পীর  । িতিনই একমা� 
পুরষ মসুিলমেক  َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার  (�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) পাশাপািশ মিহলা 
মসুিলমেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেবন (�চিলত ভাষায় মিুরদ করেবন) ।মহান আ�াহ 
তাআ’লাই ভাল জােনন । ةُ عَ یْ بَ  । পুরষ মসুিলমেক اَ�ِ بِ  الَّ ةَ إِ  قُوَّ الَ  َل وَ  َحوْ الَ    (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার  
(�চিলত ভাষায় মিুরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মসুিলমেক   َةُ عَ یْ ب  (বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা (�চিলত 
ভাষায় মিুরদ করা) হে� আমােদর নবী মহুা�াদরু   রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার 

ةٌ نَّ سُ   (স�ুাত) বা িনয়ম । 
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নেূরর ৩০ ও ৩১ নং আয়ােতই মহান আ�াহ তাআ’লা পরুষ-মিহলােদরেক পর�র পর�েরর 
�িত দিৃ�পাত বা তাকােনার সময় দিৃ� অবনত রাখেত সমপযর্ােয়র আেদশ িদেয়েছন । এেত এটা 
�মাণ হয় েয, েবগানা পুরষ েবগানা মিহলার েচহারার �িত আর েবগানা  মিহলা েবগানা 
পরুেষর েচহারার �িত দিৃ� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� । এেত এটা 
�মাণ হয়না েয, শধ ুেবগানা পুরষই েবগানা মিহলার েচহারার �িত দিৃ� (উপেরর িদেক) 
েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� আর েবগানা  মিহলারা েবগানা পরুেষর েচহারার �িত দিৃ� 
(উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা জািয়য । না না, বরং েবগানা পরুষ-েবগানা মিহলা উভেয়র 
জনয্ই একই হকুম । িক� বতর্ মান সমেয় ধম�য় িবষেয় পরুষ-মিহলা উভেয়ই মহান 
আ�াহ তাআ’লা ও তাঁর রাসুল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িবিভ� আেদশ-িনেষধ পালন 
করা সে�ও  পদর্ াস�ক�য় দিৃ�পােতর অেদশখানা অ� সংখয্ক পুরষ-মিহলা বয্তীত অিধকাংশ  
পরুষ-মিহলাই এই িনেদর্শিট মানেত ��ত নয় । তাই, পদর্ া িহেসেব নয় বরং িনরাপত্তার �ােথর্ 
বতর্ মান কােল  মিহলারা তােদর মখু, হাত ও পা েঢেক রাখেত পাের । এটাই উত্তম ।                                                             
�েয়াজেন মিহলােদর ঘর েথেক েবর হওয়ার পালনীয় িবধানঃ                                          
মহান আ�াহ তাআ’লা এই বয্াপাের পিব� কুরআেন বেলনঃ-----------------------
 نْ آَ  أَْدنَ  ذَِلكَ  ــ نَّ بِھِ بِ َجالَ  نْ مِ  نَّ ھِ یْ لَ عَ  نَ یْ نِ دْ یُ  نَ یْ ِمنِ ؤْ اْلم َساءِ نِ وَ  كَ اتِ نَبَ وَ  كَ َواجِ زْ ِألَ  قُلْ  لنَّبِيُّ ا اھَ یُّ أَ  یَا   -

بازحاأل ةسور )59(ــ اْیمً حِ رَّ ارً وْ فُ غَ  هللاُ  نَ اكَ وَ  ـ ْینَ ْؤذَ یُ  الَ فَ  نَ فْ رَ عْ یُّ                                                                                                                                  
অথর্ঃ েহ নবী ! আপিন আপনার পত্নীগণেক ও কনয্াগণেক এবং মিুমনেদর �ীগণেক বলনু, তারা 
েযন তােদর চাদেরর িকয়দংশ িনেজেদর উপর েটেন েনয়। এেত তােদরেক েচনা সহজ 5 
(Footnote) হেব । ফেল, তােদরেক উতয্� করা হেব না । আ�াহ �মাশীল, পরম দয়ালু । 
সরুা আহযাব, আয়াত নং-৫৯।                                                                                                                                 
অ� আয়ােত কািরমােত �েয়াজেনর তািকেদ মিহলােদর  িনজ ঘর েথেক েবর হওয়ার পালনীয় 
িবধান বণর্না করা হেয়েছ । আর তা হে� এই েয, মিহলােদর িনজ শরীের পিরিহত চাদর িপছন 
িদক েথেক েটেন এেন  িনজ মাথার  উপর িদেয়  কপােলর নীেচ চ�ুর উপর পযর্� এেন েছেড় 
েদওয়া । এমতাব�ায় মিহলােদরেক  িনজ ঘর েথেক  েবর হেত হেব । এইটাই মিহলােদর  জনয্ 
 তথা আইন  । এেহন অব�ায়ও মিহলারা তােদর দিৃ� নীেচর িদেক অবনত রাখেব । أَ لشَّ رِ یْ عَ ةُ 
বতর্ মান কােল উপের বিণর্ত চাদর িদেয় ঢাকার �চলন মুসিলম সমােজ েতমন েনই িবধায় 
েবারকা,উড়না ইতয্ািদ িবক� বয্ব�া িহেসেব �হণ করা েযেত পাের।পদর্ াস�ক�য় আেলাচনা 
েমাটেমািট সমা� হল । মহান আ�াই তাওিফক দাতা । �স��েম এেস যাওয়া   ُألْ حِ جَ اب  বা পদর্ া 

                                                           
 5 (Footnote)   “েচনা সহজ” কথািটর বয্াখয্াঃ এই সময়িট িছল ইয়াহিদ ও মনুািফকেদর সময়কাল । তখেনা 
বা পদর্  ألْ حِ َجابُ   াস�ক�য় আয়াত অবতীনর্ না হওয়ায় মুসিলম রমনীরা সচরাচর �াভািবকভােবই চলা-
েফরা করত । এেত কের ইয়াহিদ ও মুনািফকরা মুসিলম রমনীেদর খুবই উতয্� করত । যখন মুসিলম 
রমনীরা িনজ শরীের পিরিহত চাদর িপছন িদক েথেক েটেন এেন  িনজ মাথার  উপর িদেয়  কপােলর নীেচ 
চ�ুর উপর পযর্� এেন েছেড় িদেয় ঘর েথেক েবর হেল বঝুা েযত এরা ভ� ও শালীন মিহলা ।  ُألْ حِ جَ اب   বা 
পদর্ াস�ক�য় আয়াত অবতীনর্ হওয়ার পর মুসিলম রমনীরা তাই কেরেছন। এই অব�াটােকই “েচনা সহজ  
হেব” বাকয্ �ারা বয্� করা হেয়েছ । এর ফেল তােদরেক আর উতয্� করা হয়িন । অধুনা “উতয্�” 
শ�িটই “ইভিটিজং” শে� রপা�িরত হেয়েছ ।বতর্ মােনও যিদ মিহলারা পিব� কুরআেনর উ� িবধানিট অসূসরণ 
কের তেব “ইভিটিজং” থাকেব না । মহান আ�াহ তাআ’লাই ভাল জােনন । 
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স�েকর্  িকছুটা আলাপ সমা� হওয়ায় এখন পূনরায় "   َّةثَ َال الث نوْ رُ قُ لْ ا رُ یْ خَ    " (খাইরল 
কুরিনছ্ছালাছাহ) স�েকর্  িনে� ৫১ পৃ�া েথেক আেলাচনা শর করিছ ।  


