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বা পদর্ ার ও  أﻟ ِﺳﺗْ ُرবা সতেরর �কৃ ত িবধানঃ-পৃ�া নং ৪১ েথেক ৪৪ পৃ�া
ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
ও ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) প�িতঃ পৃ�া
নং ৪৪৫ েথেক ৫০ পৃ�া
নবী-রাসুল আলাইিহমুসসালামগেণর, তাঁর সাহাবীগেণর এবং ِو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া
َ
(নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত আিলগেণর ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب

বা পদর্ ার িবধান:

আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল
মুিমিননগেণর পদর্ ার �রপঃ
ইসলােম নারীেদর জনয্ অনুেমািদত ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
বা পদর্ ার িধান েমেন চলা ফরজ । ইসলােম ُْأﻟﺣِ َﺟﺎب
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 মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার
মহান �ীগণ তথা উ�ুল মুিমিননগেণর(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
ْ َ ب ــ ذَ ِﻟ ُﻛ ْم أ
(ﺳورة اﻷﺣزاب53) ط َﮭ ُر ِﻟﻘُﻠُ ْو ِﺑ ُﻛ ْم َوﻗُﻠُ ْو ِﺑ ِﮭ ﱠن ــ ْﺄﻷﯾﺔ
ٍ ﺳﺄ َ ْﻟﺗ ُ ُﻣ ْو ُھ ﱠن َﻣﺗ َﺎﻋًﺎ ﻓَ ْﺳﺋ َﻠُ ْو ُھ ﱠن ﻣِ ْن َو َرآءِ ﺣِ َﺟﺎ
َ َو ِإذا
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 । সুরা আহযাব,আয়াত
নং-৫৩ ।
(২ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৩৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ
( ﺳورة اﻷﺣزاب33) َوﻗَ ْرنَ ِﻓﻰ ﺑُﯾُ ْو ِﺗ ُﻛ ﱠن َوﻻَ ﺗ َ َﺑ ﱠرﺟْ نَ ﺗ َ َﺑ ﱡر َج ْاﻟ َﺟﺎ ِھ ِﻠﯾﱠ ِﺔ ا ْﻷ ُ ْوﻟَﻰ ــ ـ
অথর্ঃেতামরা (নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মুখর্তার যুেগর অনূরপ
িনেজেদরেক সি�ত কের �দশর্ন কেরা না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।
(৩ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৩২ নং পূণর্ আয়াতঃ
ْ َﺿ ْﻌنَ ﺑِ ْﺎﻟﻘَ ْو ِل ﻗَﯾ
ًض َوﻗُ ْﻠنَ ﻗ ْوﻻ
ٌ ِي ﻗِﻰ َﻗ ْﻠﺑِ ِﮫ َﻣ َر
َ ﻲ ِ ﻟَ ْﺳﺗ ُ ﱠن َﻛﺄ َ َﺣ ٍد ﻣِ نَ اﻟ ِّﻧ َﺳﺎءِ إِ ِن اﺗ ﱠﻘَ ْﯾﺗ ُ ﱠن َﻓ َﻼ ﺗ َْﺧ
َ ِﯾَﺎ ﻧ
ْ ط َﻣ َﻊ اﻟﱠذ
ّ ﺳﺎ َء اﻟﻧﱠ ِﺑ
(ﺳورة اﻷﺣزاب ـــ32)َﻣ ْﻌ ُر ْوﻗًﺎ ـــ
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 পূণর্ আয়াতঃ
َﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ﱠن ﻣِ ْن َﺟﻼَﺑِﺑِ ِﮭ ﱠن ــ ذَ ِﻟكَ أ َ ْدنَ آ َ ْن ﯾﱡ ْﻌ َر ْﻓنَ ﻓَﻼ
َ َﺳﺎءِ ْاﻟﻣؤْ ﻣِ ِﻧ ْﯾنَ ﯾُ ْدﻧِﯾْن
َ ِﻲ ﻗُ ْل ِﻷ َ ْز َوا ِﺟكَ َوﺑَﻧَﺎﺗِكَ َوﻧ
ﯾَﺎ أ َﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
ُ
َ
َ
ْؤ
( ﺳورة اﻷﺣزاب59)ارﺣِ ْﯾ ًﻣﺎ ــ
َ ُﯾُ ذﯾْنَ ـ َوﻛﺎنَ ﷲ
ﻏﻔ ْو ًر ﱠ
(৫ নং �িমক) ছু রা নূেরর ৩০ নং আয়াতﺻﺎ ِر ِھ ْم ـــ
َ ﻗُ ْل ِﻟ ْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ِﻧ ْﯾ ِن ﯾَﻐُﺿﱡوا ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
(ﺳورة اﻟﻧﱡ ْو ِر30)অথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মুিমন পুরষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি�
অবনত রােখ ।
(৬ নং �িমক) ছু রা নূেরর ৩১ নং আয়াত (ﺳورة31) ﺻﺎ ِر ِھ ﱠن
ِ ـ َو ﻗُ ْل ِﻟ ْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ِﻧ ْﯾﻧَﺎ
ْ ت ﯾَﻐُﺿ
َ ُض ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
- اﻟﻧﱡ ْو ِر
অথর্ঃ-এবং েহ নবী! আপিন মুিমন মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি� অবনত রােখ ।
নূর, আয়াত নং- ৩১ ।
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উপের (১ নং �িমক) �িমেক বিণর্ত পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর
অংশ িবেশেষর পদর্ ার �থম িনেদর্ শনামা শধু আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মুিমিননগেণর(রািদআ�াহ আনহ�া) েবলায়ই
�েযাজয্ । েসই জেনয্ই যখনই পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়াত 1 অবতীণর্ হল
তখনই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা িকছু কাপেড়র টু করা িনেয় দরজার উপের লািগেয়
িদেয় পদর্ ার আেদশ তাৎ�িণক বা�বায়ন কের েফেলন। দরজা-জানালায় এইরপ কাপেরর টু করা
আটেক বা লািগেয় েদওয়ার নাম হে� “পদর্ া” । উপেরা� আয়াত নািযল হওয়ার পূেবর্ �েয়াজেনর
তািকেদ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবীগণ নবীপত্নীেদর সােথ সরাসির কথা-বাতর্ া বলেতন । িক� অ� আয়াত অবতীণর্ হওয়ার পর র�স�ক�য়
আত্নীয় বয্তীত অনয্ কাহােরা জেনয্ নবী-পত্নীেদর সােথ আর পূেবর্র মত সরাসির কথা-বাতর্ া
বলার অনূমিত থাকলনা । ফেল পরবত�েত েকহই আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মুিমিননগেণর (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
িনেদর্ শনামাও
শধু আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুলু�ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার মহান �ীগণ তথা উ�ুল মুিমিননগেণর (রািদআ�াহ আনহ�া) েবলায়ই
�েযাজয্ । েসই জেনয্ই যখনই পিব� কুরআেনর সুরা 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 অনূরপ ঘের অব�ােনর িনেদর্ শ 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 মুখ-ম�ল,হাত-পা েকান েবগানা পুরষেদর সামেন খুেলন িন এবং েকান
েবগানা পুরষ 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 িনেদর্ শ 3 েমাতােবক তাঁরা
ْ َب ــ ذَ ِﻟ ُﻜ ْﻢ أ
ْ ط َﮭ ُﺮ ِﻟﻘُﻠُ ْﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ َوﻗُﻠُ ْﻮﺑِ ِﮭ ﱠﻦ
>>((“ (ﺳﻮرة53) ــﺄﻷﯾﺔ
ٍ ﺳﺄ َ ْﻟﺘ ُ ُﻤ ْﻮ ُھ ﱠﻦ َﻣﺘَﺎ ًﻋﺎ ﻓَ ْﺴﺌَﻠُ ْﻮ ُھ ﱠﻦ ﻣِ ْﻦ َو َرآءِ ﺣِ َﺠﺎ
َ َوإِذا
 اﻷﺣﺰابঅথর্ঃ- 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,
সুরা আহযাব, আয়াত
নং-৫৩ ”))<<
2
>> ((“ ( ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب34)( ” َوﻗَﺮْ نَ ِﻓﻰ ﺑُﯿُ ْﻮ ِﺗ ُﻜ ﱠﻦ َوﻻَ ﺗَ َﺒ ﱠﺮﺟْ ﻦَ ﺗَ َﺒ ﱡﺮ َج ْاﻟ َﺠﺎ ِھ ِﻠﯿﱠ ِﺔ ْاﻷ ُ ْوﻟَﻰ ــঅথর্ঃ “েতামরা
(নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মুখর্তার যুেগর অনূরপ িনেজেদরেক সি�ত কের
�দশর্ন কেরা না। সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩”) <<
1

(১ নং �িমক) পিব� কুরআেনর সুরা আহযােবর ৫৩ নং আয়ােতর একিট অংশঃ
ْ َ ب ــ ذَ ِﻟ ُﻜ ْﻢ أ
(ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ــ53) ط َﮭ ُﺮ ِﻟﻘُﻠُ ْﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ َوﻗُﻠُ ْﻮﺑِ ِﮭ ﱠﻦ ــﺄ ْﻷﯾﺔ
ٍ ﺳﺄ َ ْﻟﺘ ُ ُﻤ ْﻮ ُھ ﱠﻦ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ﻓَ ْﺴﺌَﻠُ ْﻮ ُھ ﱠﻦ ﻣِ ْﻦ َو َرآءِ ﺣِ َﺠﺎ
َ َوإِذا
অথর্ঃ- যখন েতামরা তাঁেদর (নবী-পত্নীেদর)িনকট িকছু চাইেল পদর্ ার
3
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ঘর েথেক েবর না হওয়ায় েকান পুরষই তাঁেদরেক েদেখই িন । কেজই, নবী-পত্নীেদর মুখম�ল,হাত-পা েখালা অব�ায় েদখার ��ই আেস না ।
এটা এই জনয্ েয, আি�য়া আলাইহমুসসালামগন হে�ন উ��র জন । তাঁরা হে�ন তাঁেদর উ�েতর
জনয্ অনূসরনীয় মহান আদশর্ । েসই জেনয্ তাঁেদর �িত মহান আ�াহর আেদশও মহান এবং
সূ-উ� মযর্াদাস�� । তাঁেদর �ীগণও সাধারণ মানুেষর তু লনায় উ� মযর্াদাস�� হওয়ায় তাঁেদর
�িত মহান আ�াহ তাআ’লার আেদশ-িনেষধও সাধারণ মানুেষর তু লনায় বয্ািত�ম । পদর্ াস�ক�য়
�থম ও ি�তীয় আেদশখানার উে�শয্ হল এই েয, আমােদর নবী মুহা�াদুর রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার উ�ুল মুিমিনন স�ািণত �ীগেণর মুখ-ম�ল,হাত-পা েবগানা পুরষেদর
িনকট েখালা িনেষধ এবং েবগানা পুরষেদর �িত দৃি� পাত করাও িনেষধ ।েযমন হািদস শরীেফ
আেছب ﻓَﻘَﺎ َل
ِ وم َوذَ ِﻟكَ َﺑ ْﻌ َد َﻣﺎ أ ُﻣِ ْرﻧَﺎ ِﺑﺎ ْﻟﺣِ َﺟﺎ
ِ ُ ﻋن أ ُ ِ ّم َﺳ ْﻠ َﻣﺔَ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َو ِﻋﻧدهُ َﻣ ْﯾ ُﻣ ْو َﻧﺔُ ﻓَﺄ َ ْﻗﺑ َل أ ُ ﱡم َﻣ ْﻛﺗ
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" ُﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم " اِﺣْ ﺗ َِﺟ َﺑﺎ ﻣِ ْﻧﮫ
ت
َ
َ
ّ ﻲ ِ اﻟﻧﱠ ِﺑ
ّ ُﻛ ْﻧتُ ِﻋﻧ َد اﻟﻧﱠ ِﺑ
 أﺑو داود:" ﺻ َرا ِﻧ ِﮫ
ِ ﻲ ِ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم " أ َﻓَﻌَ ْﻣﯾَ َﺎوا ِن أ َ ْﻧﺗ ُ َﻣﺎ أ َ َﻟ ْﺳﺗ ُ َﻣﺎ ﺗ ُ ْﺑ
ِ ﯾُ ْﺑ
ّ ِﺻ ُرﻧَﺎ َو ﻻَ ﯾَ ْﻌ ِرﻓُﻧَﺎ ﻓَﻘَﺎ َل اﻟ ﱠﻧﺑ
4112)ـ
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 ইবনু উে�
মাকতু ম 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 রাসুল�
ু াি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 ?
আবু দাউদ শরীফ,হািদস শরীফ নং-৪১১২।
েসই জেনয্ পদর্ াস�ক�য় �থম আেদশখানা সাধারণ মুিমন-মুসিলম মানুেষর েবলায় �েযাজয্ নয়,
ি�তীয় আেদশখানা �েযাজয্ ।
তেব, হা ! েকান মুিমন- মুসিলম যিদ আি�য়া আলাইহমুসসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত
েথেক ِ َو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল 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 "( " أَرْ ذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُر ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ � মুসিলমগেণর
মেধয্ আি�য়া আলাইহমুসসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর অিধি�ত েথেক ِ َو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺑﯾَﺎء-ওআরাছাতু ল
আি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ )গণস�িলত “আিলম” হেয়েছন এমন গণস�� আিলম পাওয়া খুবই দু�র ।
সাধারণ আিলম-উলামা অসংখয্ । মুসিলম সমােজ এেদর অভাব েনই । তেব, ( " َﺧ ْﯾ ُر ْاﻟﻘُ ُر ْون اﻟﺛﱠ َﻼﺛَﺔখাইরল
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
( ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب33) َوﻗَﺮْ نَ ﻓِﻰ ﺑُﯿُ ْﻮﺗِ ُﻜ ﱠﻦ َوﻻَ ﺗَﺒَ ﱠﺮﺟْ ﻦَ ﺗَﺒَ ﱡﺮ َج ا ْﻟ َﺠﺎ ِھ ِﻠﯿﱠ ِﺔ ا ْﻷ ُ ْوﻟَﻰ ــ ـ
অথর্ঃেতামরা (নবী-পত্নীগণ) ঘেরই অব�ান কর আর েতামরা �াথিমক মুখর্তার যুেগর অনূরপ িনেজেদরেক
সি�ত কের �দশর্ন কেরা না ।সুরা আহযাব, আয়াত নং-৩৩ ।
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তােব’- তােবঈনগণ আি�য়া আলাইহমুসসালামগেণর সূ-উ� মহান আদেশর্র উপর চেলেছন িবধায় পদর্ াস�ক�য়
�থম আেদশখানা তাঁরা তাঁেদর �ীগণেক িদেয়েছন । এইরপ িবধান আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার পর একমা� তাঁেদর েবলাই �েযাজয্।
ওআরাছাতু ল
ِ َو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧﺑِﯾَﺎءআি�য়া (নবীগেণর ওআিরছ ) গণস�িলত “আিলম” স�েকর্ জানেত পৃ�া নং-৪১৪ েদখুন)।

সাধারণ মুিমন- মুসিলমগেণর ُْأﻟ ِﺣ َﺟﺎب

বা পদর্ ার �রপঃ

মিহলােদর মুখ, হাত ও পা েখালা েরেখ পুেরা শরীর েঢেক
44
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(Footnote) চলা েফরা করা

(Footnote) (মিহলােদর মুখ, হাত ও পা েখালা েরেখ পুেরা শরীর েঢেক রাখার নাম  أﻟ ِﺴﺘْ ُﺮবা সতর

বেল, এটা মিহলােদর জনয্ ফরজ, এটােক ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া বেল না, ঘেরর দরজা বা জানালােত কাপড়
আটেক েদওয়ার নাম ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া, ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ ার িবধান অবতরেনর পর নবী সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামা ঘেরর দরজােত কাপড় আটেক বা কাপড় লািগেয় তাই কেরেছন, এই ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ ার িভতের
অব�ান করাই নবী-পত্নীেদর জনয্ ফরজ িছল এবং এই ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ
 أ َﻟ ﱠতথা আইন িছল ।
েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলাই নবী-পত্নীেদর জনয্ ُ ﺸ ِﺮ ْﯾﻌَﺔ
(১) বতর্ মান জগেত "( " أَرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ �
মুসিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মুিমন-মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার বা�বায়নকৃ ত ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ ােক ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া বেলনা, িনেজেদর বানােনা
িনয়মেক ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ া বেল, ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ
কথা-বাতর্ া বলা েথেক তারা তােদর �ীেদরেক বারন কের থােক, এটােক তারা
ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ া বেল এবং
ْ
ে�িডট মেন কের ও গবর্ েবাধ কের, বা�েব এটা ُ أﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ া নয় এবং এটা ে�িডট বা গেবর্র িবষয়ও
নয়, তারা নবী-পত্নীেদর ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথাবাতর্ া বলার িবষয়িট এবং তাঁেদর েথেক সাহাবীেকরামগণ(রািদআ�াহ আনহমগণ) আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার অেনক হািদস শরীফ �বন করার িবষয়িটও "" أَرْ ذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُﺮ ْو ِن
(আরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ � মুসিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ
মুিমন-মুসিলমগণ আমেল েনয়িন, এেত �মাণ হয় েয, "( " أ َرْ ذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ �
শতা�ীর ” অ�ভূর্ � কতক িনকৃ � মুসিলম আিলম-উলামাগণ বা সাধারণ মুিমন-মুসিলমগণ িনেজেদরেক
আমােদর নবী মুহা�াদুর
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 (ِ� )ﻧَﻌُ ْﻮذُ ﺑِﺎ। তা না হেল েযইটা ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ া নয় তারা েসইটােক ُ ْأﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ া বেল েকন
আর েযইটা ُأ ْﻟﺤِ َﺠﺎب
বা পদর্ া তারা েসইটােক ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ ার বরেখলাপ বেল েকন ?, এইভােব তারা
মুসিলম মানুষেক িবেশষকের সাধারণ অ� মুসিলম মানুষেক েধাকা িদে�, অথচ মহান আ�াহ তাআ’লা
বা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলাই নবী-পত্নীেদর
ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
 أَﻟ ﱠতথা আইন কের িদেয়েছন যােত কের মুসিলম মানুষ তােদর েথেক ধম�য় িবষেয় �ানমূলক
জনয্ ُﺸ ِﺮ ْﯾ َﻌﺔ
ি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
ْ َﻀ ْﻌﻦَ ﺑِ ْﺎﻟﻘَ ْﻮ ِل ﻗَﯿ
(ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب32)ض َوﻗُ ْﻠﻦَ ْﻗﻮﻻً َﻣ ْﻌ ُﺮ ْوﻗًﺎ ـــ
ٌ ي ﻗِﻰ ﻗَ ْﻠﺒِ ِﮫ َﻣ َﺮ
َ ﺴﺎءِ إِ ِن اﺗﱠﻘَ ْﯿﺘ ُ ﱠﻦ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺨ
َ ّﻲ ِ ﻟَ ْﺴﺘ ُ ﱠﻦ َﻛﺄ َ َﺣ ٍﺪ ﻣِ ﻦَ اﻟ ِﻨ
َ ِﯾَﺎ ﻧ
ْ ﻄ َﻤ َﻊ اﻟﱠ ِﺬ
ّ ِﺴﺎ َء اﻟﻨﱠﺒ
ে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 ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখ েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া
বলার িবষয়িট সংকীণর্তা ও সীমাব�তামু� কের িদেয়েছন । তেব, পদর্ া িহেসেব নয় বরং িনরাপত্তার �ােথর্
ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ ার আড়ােল শািলনতা বজায় েরেখও েবগানা পুরষেদর সােথ কথা-বাতর্ া বলা েথেক তারা
তােদর �ীেদরেক বারন করেত পােরন । এেত েকান েদাষ েনই । তেব, ""( أَ ْرذَ ُل ا ْﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন)
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তথা সবর্ িনকৃ� শতা�ীর ” অ�ভূর্ � িনকৃ� মুসিলম আিলম-উলামাগেণর মেধয্ বা সাধারণ মুিমনমুসিলমগেণর মেধয্ যারা এই কাজিট কের থােকন তারা “ ب
ُ  أ ْﻟﺤِ َﺠﺎবা পদর্ া এবং িনরাপত্তার �ােথর্ র” কথািটর
মধয্কার পাথর্ কয্িট িক তা জনসমুে� ভালভােব বুিঝেয় িদেত হেব এবং এটা করা তােদর জনয্ উিচৎ ।

ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ
করার)
প�িতঃ
(২) �ারি�ক কথাঃ "( " أَرْ ذَ ُل ْاﻟﻘُ ُﺮ ْو ِنআরযালুল কুরিন) তথা সবর্িনকৃ � শতা�ীর ” অ�ভূর্ � এমন কতক
িনকৃ � আিলম-উলামাও রেয়েছন যারা মিহলা মুসিলম মানুষগেণর ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ কেরনা
(�চিলত ভাষায় মুিরদ কেরন না), মিহলা মুসিলম মানুষগণেক ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ না করােক
(�চিলত ভাষায় মুিরদ না করােক) তারা ُ أ ْﻟﺤِ َﺠﺎبবা পদর্ া মেন কের, বা�েব এটা ﺴﺎء
َ ّ( أَﯾَﺔُ اﻟ ِﻨআয়াতু নিনসা)
বা মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়ােতর পূণর্ িবেরাধী ও পিরপ�ী
। সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াতেক ﺴﺎء
َ ّ( أَﯾَﺔُ اﻟ ِﻨআয়াতু নিনসা) বা মিহলােদর আয়াত বেল, মুসা�াফু
আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮১৮ । এই ﺴﺎء
َ ِّ( أَﯾَﺔُ اﻟﻨআয়াতু নিনসা) বা মিহলােদর আয়ােতর শতর্ াবলীর উপর
ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ
িভিত্ত কের আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা মিহলা মুসিলমেদরেক
َ
ُ
�হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মুিরদ করেতন) । পরবত�েত ﺴﺎء
َ ِّ( أﯾَﺔ اﻟﻨআয়াতু নিনসা) বা মিহলােদর আয়ােতর
মমর্াথর্নয
ু ায়ী পুরষ মুসিলমেদরেকও আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা
শপথ �হণ করেতন(�চিলত ভাষায় মুিরদ করেতন) । হািদস শরীেফরসােথ সম�য় কের ﺴﺎء
َ ِّأَﯾَﺔُ اﻟﻨ
(আয়াতু নিনসা) বা মিহলােদর আয়াতস�িলত পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াতখানা িনে�
েদওয়া হলঃ----------------------------------------------------------- َﻋﻦ
ﻋُﺮْ َوةِ ﺑ ِْﻦ ﱡ
ﺳﻠﱠ َﻢ أَ ْﺧﺒَﺮْ ﺗ ُﮫُ أَ ﱠن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ َﻛﺎنَ ﯾَ ْﻤﺘَﺤِ ﻦُ َﻣﻦْ ھَﺎﺟ ََﺮ إِﻟَ ْﯿ ِﮫ
َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
ُﺻﻠّﻰ ﷲ
َ َو
َ ﻲ
ج اﻟﻨﱠﺒِ ﱠ
ِ اﻟﺰﺑَ ْﯿ ِﺮ أ ﱠن َﻋﺎﺋِﺸﺔَ زَ ْو
َﺷ ْﯿﺌًﺎ َوﻻَ ﯾَ ْﺴ ِﺮ ْﻗﻦَ َو َر ﯾَ ْﺰﻧِ ْﯿﻦَ َوﻻ
َ ِ�ﺎ
ِ ﻣِ ﻦَ ا ْﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨَﺎ
َ ِﻲ إِذَا َﺟﺎ َءكَ ا ْﻟﻤﺆْ ﻣِ ﻨَﺎتُ َﯾُﺒَﺎﯾِﻌُﻨَﻚَ َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻻﱠ ﯾُ ْﺸ ِﺮ ْﻛﻦَ ﺑ
َ ت ﺑِ َﮭ ِﺬ ِه ْاﻵﯾَ ِﺔ ﺑِﻘَ ْﻮ ِل
�ِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ )))ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻨّﺒِ ﱡ
ﺼ ْﯿﻨَﻚَ ﻓِﻰ َﻣ ْﻌ ُﺮ ْوفٍ ﻓَ َﺒﺎ ِﯾ ْﻌ ُﮭ ﱠﻦ َوا ْﺳﺘَ ْﻐ ِﻔﺮْ ﻟَ ُﮭ ﱠﻦ ــﺈِ ﱠن ﷲَ َﻏﻔُ ْﻮ ٌر َرﺣِ ْﯿ ٌﻢ ــ
ِ َﯾ ْﻘﺘ ُ ْﻠﻦَ أَ ْوﻻَدَ ُھ ﱠﻦ َوﻻَ َﯾﺄ ْﺗِ ْﯿﻦَ ِﺑﺒُ ْﮭﺘَﺎ ٍن َﯾ ْﻔﺘَ ِﺮ ْﯾﻨَﮫُ َﺑ ْﯿﻦَ أَ ْﯾ ِﺪﯾ ِﮭ ﱠﻦ َوأَرْ ُﺟ ِﻠ ِﮭ ﱠﻦ َوﻻَ َﯾ ْﻌ
ﻓَ َﻤ ْﻦ أَﻗَ ﱠﺮ ﺑِ َﮭﺬَا اﻟ ﱠ: ُﺸﺔ
 ﻗَ ْﺪ:ت ﻗَﺎ َل ﻟَ َﮭﺎ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
ِ ﺸﺮْ طِ ِﻣﻦَ ا ْﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨَﺎ
َ ِ ﻗَﺎﻟَﺖْ َﻋﺎﺋ:ﻋﺮْ َوة ُ ﺑْﻦُ اﻟ ﱡﺰﺑَ ْﯿ ِﺮ
ُ ((( ﻗَﺎ َل12) ﺳﻮرةاﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ
(26967) ﻋﻠَﻰ ذَ ِﻟﻚَ ـــ ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ
َ ِ ﻗَ ْﺪ ﺑَﺎﯾَ ْﻌﺘُﻚ: ﺴﺖْ ﯾَ ُﺪهُ ﯾَ َﺪ إِ ْﻣ َﺮأَ ٍة ﻗَ ﱞﻂ ﻓِﻰ ا ْﻟ ُﻤﺒَﺎﯾَﻌَ ِﺔ َﻣﺎ ﺑَﺎﯾَﻌَ ُﮭﻦﱠ إِﻻﱠ ﺑِﻘَ ْﻮ ِﻟ ِﮫ
�ِ َﻣﺎ َﻣ ﱠ
َ  َوﻻَ َو، ﺑَﺎﯾَ ْﻌﺘ ُﻚِ َﻛﻼَ ًﻣﺎ
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 মুিমন
িহজরত কের আসত তােদরেক আ�াহর বাণী এই আয়াত িদেয় পরী�া করেতন (((“েহ নবী ! ঈমানদার
নারীরা আপনার কােছ এেস আনূগেতয্র ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ কের(�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত আেস
এই উে�েশয্) েয, তারা আ�াহর সােথ কাউেক শরীক করেব না,চু ির 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 আনূগেতয্র ُ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ
করন(�চিলত ভাষায় মুিরদ করন)”।সুরা মুমতািহনা, আয়াত নং-১২ ))) হযরত উরওয়া িবন যুবাইর
(রািদআ�াহ আনহ) বেলন: হযরত আিয়শা(রািদআ�াহ আনহা) বেলেছন: মুিমন মিহলােদর মেধয্ েয এই
শতর্ �ীকার কের িনত তােক রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা বলেতন : “আিম েতামােক কথার
মাধয্েম ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম” , আ�াহর শপথ ! যত�ণ পযর্� িতিন তােদর َُﺑ ْﯿ َﻌﺔ
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপেথর মেধয্ “ আিম েতামােক ُ( َﺑ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত)
বা শপথ �হণ কের িনলাম” এই কথা বয্াতীত কখেনাই তাঁর হাত েকান মিহলার হাত �শর্ কেরিন । মুসনাদু
আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৬৯৬৭+ মুসা�াফু আি�ররা�াক, হািদস নং-৯৮২৫,৯৮২৬,৯৮২৭ ।
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পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াত েমাতােবক েকান আিলম-উলামা যিদ মিহলা মুসিলম
মানুষগণেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করােক (�চিলত ভাষায় মুিরদ করােক হারাম ও নাজািয়য
মেন
করেল
িতিন
মুসিলম
থাকেবন
িক?
একটু
িচ�া
কের
েদখুন
।)
পুরষ-মিহলা উভয়েকই আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট ُ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত
ভাষায় মুিরদ) হেত হেয়েছ। িক� উভেয়র ُ( ﺑَ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায়
মুিরদ) হওয়ার প�িত এক রকম নয় । পুরষ মুসিলমগণ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়া সা�ামার হােত হাত েরেখ ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ)
হেত হেয়েছ আর মিহলা মুসিলমগণেক আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
েমৗিখক �ীকৃ িতর মাধয্েম ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেতন বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) কের
িনেতন । িক� েকান মিহলার হাত �শর্ করেতন না । েযমন এ বয্াপাের উপের বিণর্ত হািদস শরীেফরসােথ
সম�য় কের পিব� কুরআেনর সুরা মুমতািহনার ১২ নং আয়াতখানােত েদখােনা হেয়েছ । তেব, েকান েকান
ُﺑَ ْﯿﻌَﺔ
সমেয়
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা
বয্�তার কারেন িতিন িনেজ মুসিলম নারীেদরেক
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) করেত অপরাগ হেল মুসিলম নারীেদরেক
একিট কে� বা একিট বাড়ীেত জেড়া কের েয েকান মহান সাহাবীর মাধয্েম মুসিলম নারীেদরেক ُ ﺑَ ْﯿﻌَﺔ
ُ ﺑَ ْﯿﻌَﺔ
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ) করার বয্াব�া করেতন ।
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) প�িত স�েকর্ িব�ািরত িববরণ িনে�
বিণর্ত হািদস শরীফসমূেহ রেয়েছ ।
আধুিনক সমেয়ও । ِو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺒﯿَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা েখতাব ভু িষত
َ
�কৃ ত আিলেমর মযর্াদবান একজন কািমল উ�াদ,িশ�ক ও পীরও তাঁর বয্�তার কারেন িতিন তাঁর েকান
িবেশষ িব�� মুিরেদর মাধয্েম মুসিলম নারীেদরেক ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত
ভাষায় মুিরদ করার) বয্াব�া করেত পােরন । িক� ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত
মিহলা
মুসিলমেক ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করা) েথেক িবরত থাকা
হে�আমােদর
নবী
মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ٌﺳﻨﱠﺔ
ُ (সু�াত) বা
িনয়েমর পিরপ�ী ।
ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) িবষেয় আমােদর
নবী
মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ٌﺳﻨﱠﺔ
ُ (সু�াত) বা িনয়ম হে� পুরষ মুসিলমেদরেক
। ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলণা মুসিলমেদরেক
। ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করা) । ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ
�হণ কারী বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ কfরী) েয েকান উ�াদ, িশ�ক ও পীর মুসিলম নারীেদরেক ُ ﺑَ ْﯿﻌَﺔ
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত বা (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেত) অপছ� মেন করেল তার এই
কাজিট আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার ٌﺳﻨﱠﺔ
ُ (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 বুঝােনা হেয় থােক । িক� এ শ�িট হে� ফারিস শ� । এর সিঠক শাি�ক অথর্ হে�
বৃ� । পরবত�েত পীর শ�িটর শাি�ক অেথর্র সােথ অিভভাবক,পিরচালক, মানয্বর, উ�াদ, িশ�ক ইতয্ািদ
শ�মালার েযাগ হয় ।
�থম হািদস শরীফঃ
ﻋﻠَﻰ
َ َﷲ ِﺟﺋْﻧَﺎ ِﻟﻧُﺑَﺎﯾِﻌَك
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
ِ ﻋ ْن أ ُ َﻣﯾَ َﻣﺔَ ﺑِ ْﻧ
ِ ﺳ ْو َل
ِ ﺳ ْو َل
ْ ﺳ َو ٍة ﻣِ نَ ا ْﻟ ُﻣ
ْ ِﺳﻠﱠم ﻓِﻰ ﻧ
َ ﷲ
ُ ﺳﻠِﻣِ ْﯾنَ ِﻟﻧُﺑَﺎﯾِﻌَﮫُ َﻓﻘُ ْﻠﻧَﺎ ﯾَﺎ َر
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ت ُرﻗَ ْﯾﻘَ َﺔ ﻗَﺎﻟَتْ أَﺗَ ْﯾتُ َر
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْوﻻَ َﻧ ْﻌ ِﺻﯾَكَ ﻓِﻰ َﻣﻌ ُْر ْوفٍ ﻗﺎﻟَت،
َ �ﺎ
ِ أَ ْن ﻻَ ﻧُﺷ ِْركَ ﺑِ ﱠ
ْ َ َوﻻَ ﻧ،ﺷ ْﯾﺋًﺎ
َ  َوﻻَ ﻧَﺄﺗِﻲ ﺑِﺑُ ْﮭﺗَﺎ ٍن ﻧَﻔﺗَ ِر ْﯾ ِﮫ ﺑَ ْﯾنَ أ ْﯾ ِد ْﯾﻧَﺎ َوأ ْر ُﺟ ِﻠﻧَﺎ،  َوﻻَ ﻧَﻘﺗ ُ َل أ ْوﻻَ َدﻧَﺎ، وﻻَ َﻧ ْزﻧِ ْﻲ،
َ َﺳ ِرق
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ْ ﷲ ﻗَﺎ َل
َاذ َھ ْﺑن
ِ ﺳ ْو َل
ِ ُﺳ ْوﻟُﮫُ أَ ْر َﺣ ُم ﺑِﻧَﺎ ﻣِ ْن أ ْﻧﻔ
ْ "ﻓِ ْﯾ َﻣﺎ ا:ﻓَﻘَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ُ ﺳﻧَﺎ َﺑَﺎﯾَ ْﻌﻧَﺎ ﯾَﺎ َر
ُ ﺳﺗَ َط ْﻌﻧُنﱠ َو أَ َط ْﻘﺗ ُنﱠ ﻗَﺎﻟَتْ ﻗُ ْﻠﻧَﺎ أَ�ُ َو َر
َ
َ
َ
ً
ﺻﺎﻓِﺢْ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣِ ﻧَﺎ إِ ْﻣ َرأةــ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ُ َو ﻟَ ْم ﯾ، ْ إِﻧﱠ َﻣﺎ ﻗَ ْوﻟِﻲ ِﻟﻣِ ﺋَ ِﺔ إِ ْﻣ َرأَ ِة َﻛﻘَ ْو ِﻟﻲ ِ ِﻹ ْﻣ َرأ ٍة َواﺣِ َد ٍة ﻗﺎﻟَت، ﻓَﻘَ ْد ﺑَﺎﯾَ ْﻌﺗ ُ ُﻛنﱠ
(27649)
অথর্ ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা) েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম
মুসিলম মিহলােদর সােথ রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ
করেত (�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র
উপর ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত) আসলাম েয, আমরা আ�াহর
সােথ কাউেক অংশীদার করব না, চু ির 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 “ যতটু কু ে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 ُ( َﺑ ْﯾ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ
�হণ কের িনন (�চিলত ভাষায় মুিরদ কের িনন)। িতিন(রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা)
বলেলন, যাও, আিম েতামােদরেক আমােদরেক ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনলাম (�চিলত
ভাষায় মুিরদ কের িনলাম), “িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার
ু ািহ সা�া�াহ
কথা েতমন” । িতিন(উমায়মাতা িবনিত রকাইকা রািদআ�াহ আনহা ) বলেলন, রাসুল�
আলাইিহ ওয়া সা�ামা আমােদর কােরা সােথই মুসাফাহা কেরন িন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ
নং-২৭৬৪৯ ।
ি�তীয় হািদস শরীফঃ
ْ ُﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻻَ ﻧ
َ َﷲ ﻧُ َﺑﺎ ِﯾﻌُك
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
�
ِ ﻋ ْن أ ُ َﻣ َﯾ َﻣ َﺔ ِﺑ ْﻧ
ِ ﺷ ِركَ ِﺑﺎ ﱠ
ِ ﺳ ْو َل
ِ ﺳ ْو َل
ْ ِﺳﻠﱠم ﻓِﻰ ﻧ
َ ﷲ
ُ ﺳ َو ٍة ﻧُ َﺑﺎ ِﯾﻌُﮫُ ﻓَﻘُ ْﻠﻧَﺎ ﯾَﺎ َر
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ت ُر َﻗ ْﯾ َﻘ َﺔ أَﻧﱠ َﮭﺎ ﻗَﺎﻟَتْ أَﺗَ ْﯾتُ َر
ﺳﺗ َ َط ْﻌﻧُنﱠ
َ
ْ "ﻓِ ْﯾ َﻣﺎ ا:وﻻَ ﻧَ ْﻌ ِﺻ ْﯾكَ ﻓِﻰ َﻣ ْﻌ ُر ْوفٍ ﻗَﺎ َل،
َ  َوﻻَ ﻧَﺄ ْﺗِﻲ ﺑِﺑُ ْﮭﺗَﺎ ٍن ﻧَ ْﻔﺗَ ِر ْﯾ ِﮫ َﺑ ْﯾنَ أَ ْﯾ ِد ْﯾﻧَﺎ َوأَ ْر ُﺟ ِﻠﻧَﺎ، وﻻَ ﻧَ ْﻘﺗ ُ َل أَ ْوﻻَ َدﻧَﺎ،
َ  َوﻻَ ﻧَ ْزﻧِ ْﻲ، َوﻻَ ﻧَﺳ ِْرق،
َ ﺷ ْﯾﺋًﺎ
ﺢ
ُ ِ ِإﻧِّﻲ ﻻَ أ ُﺻَﺎﻓ: ﷲ ﻗَﺎ َل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ِ ﺳ ْو َل
ِ ُﺳ ْوﻟُﮫُ أَ ْر َﺣ ُم ِﺑﻧَﺎ ﻣِ ﻧﱠﺎ ِﺑﺄ َ ْﻧﻔ
ُ ﺳﻧَﺎ َھﻠُ ﱠم ﻧُﺑَﺎﯾِﻌُكَ ﯾَﺎ َر
ُ َو أَ َط ْﻘﺗ ُنﱠ ﻗَﺎﻟَتْ ﻓَﻘُ ْﻠﻧَﺎ ﷲُ َو َر
(27650) ﺳﺎ َء ِإﻧﱠ َﻣﺎ ﻗَ ْو ِﻟﻲ ِﻟﻣِ ﺋَ ِﺔ ِإ ْﻣ َرأَ ِة َﻛﻘَ ْو ِﻟﻲ ِ ِﻹ ْﻣ َرأَ ٍة َواﺣِ َد ٍة ـ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
َ ِّاﻟﻧ
অথর্ ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায়
মুিরদ হেত) আসলাম । আমরা বললাম ইয়া রাসুলা�ািহ, আমরা এই িবষেয়র উপর ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা
শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত) আসলাম েয, আমরা আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার
করব না, চু ির 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 “ যতটু কু ে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) ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ কের িনন
(�চিলত ভাষায় মুিরদ কের িনন) । িতিন (রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য়
আিম মিহলােদর সােথ মুসাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক
আমার কথা েতমন” । মুসণাদু আহমাদ শরীফ, হািদস শরীফ নং-২৭৬৫০ ।
তৃ তীয় হািদস শরীফঃ
ْ ُﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻻَ ﻧ
َ آن
َ َﺳﺎءٍ ﻧُﺑَﺎﯾِﻌُﮫُ ﻓَﺄ َ َﺧذ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﷲ
َ
�ﺎ
ِ ﻋ ْن أ ُ َﻣﯾَ َﻣﺔَ ﺑِ ْﻧ
ِ ﺷ ِركَ ﺑِ ﱠ
ِ ﺳ ْو َل
َ ﷲ
َ ِﺳﻠﱠم ﻓِﻰ ﻧ
َ ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو
ُ ت ُرﻗَ ْﯾﻘَﺔَ أَﻧﱠ َﮭﺎ ﻗَﺎﻟَتْ أَﺗَﯾْتُ َر
ِ ﻋﻠَ ْﯾﻧَﺎ َﻣﺎ ﻓِﻰ ا ْﻟﻘُ ْر
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
ّ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
ﺳﺎ َء
َ
ُ ﺳ ْوﻟﮫُ أرْ َﺣ ُم ﺑِﻧَﺎ ﻣِ ن أﻧﻔ ِﺳﻧَﺎ ﻗﻠﻧَﺎ ﯾَﺎ َر
ُ "ﻓِ ْﯾ َﻣﺎ ا ْﺳﺗَط ْﻌﻧن َو أطﻘﺗن ق ﻗﻠﻧَﺎ ﷲُ َو َر: ﻗَﺎ َل، َﺷ ْﯾﺋًﺎ ْأﻷ َﯾَﺔ
َ ﺻﺎﻓِ ُﺢ اﻟ ِﻧ
َ إِ ِﻧﻲ ﻻ أ: ﺻﺎﻓِ ُﺣﻧَﺎ ﻗﺎ َل
َ ﺳ ْو َل ﷲِ أﻻ ﺗ
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(27651) إِﻧﱠ َﻣﺎ ﻗَ ْو ِﻟﻲ ِ ِﻹ ْﻣ َرأَةٍ َواﺣِ َدةٍ َﻛﻘَ ْو ِﻟﻲ ِﻟﻣِ ﺋَ ِﺔ إِ ْﻣ َرأَةِ ـ ﻣﺳﻧد أﺣﻣد
অথর্ঃ-উমায়মাতা িবনিত রকাইকা(রািদআ�াহ আনহা)েথেক বিণর্ত (িতিন বেলন), আিম মিহলােদর সােথ
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার িনকট ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায়
মুিরদ হেত) আসলাম । িতিন(রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) কুরআেনর এই আয়াত “ َﻋﻠَﻰ
َ
ًَ ﺷ ْﯾﺋﺎ
ْ
ْ
َ
ُ
ِ أن ﻻ ﻧﺷ ِركَ ﺑِ ﱠ- আমরা আ�াহর সােথ কাউেক অংশীদার করব না ” এর উপর ُ( ﺑَ ْﯾﻌَﺔবাইআ’ত) বা
َ �ﺎ
শপথ �হণ কের (�চিলত ভাষায় মুিরদ কের) বলেলন, “ যতটু কু েতামরা পার ও সামথর্য্ রােখা” ।
আমরা বললাম, “আ�াহ এবং তাঁর রাসুল আমােদর েবলায় আমােদর েচেয় আমােদর জীবেনর �িত েবশী
ু ািহ
দয়াশীল”, আমরা বললাম, ইয়া রাসুলা�ািহ, আপিন আমােদর সােথ মুসাফাহা করেবন না ? িতিন (রাসুল�
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা) বলেলন, িন�য় আিম মিহলােদর সােথ মুসাফাহা কির না, “িন�য়ই একজন
মিহলােক আমার কথা েযমন একশত জন মিহলােক আমার কথা েতমন” । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস
শরীফ নং-২৭৬৫১।
চতু থর্ হািদস শরীফঃ
ﻋ َﻤ َﺮ ْﺑﻦَ ْاﻟﺨ ﱠ
ٍ ﺼﺎ ِر ِﻓﻰ َﺑ ْﯿ
ب ﻓَﻘَﺎ َم َﻋ َﻠﻰ
ُ ﺳ َﻞ ِإﻟَ ْﯿ ِﮭ ﱠﻦ
ُ  ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻗَ ِﺪ َم َر: َْﻋ ْﻦ أ ُ ِ ّم َﻋﻄِ ﯿﱠ ِﺔ ﻗَﺎﻟَﺖ
ِ َﻄﺎ
َ ْ ﺛ ُ ﱠﻢ أَر،ﺖ
َ ﺳﻠﱠﻢ ْاﻟ َﻤ ِﺪ ْﯾﻨَﺔَ َﺟ َﻤ َﻊ ِﻧ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ﺴﺎ َء ْاﻷ َ ْﻧ
َ ِﺳ ْﻮ َل ﷲ
 َﻣﺮْ َﺣﺒًﺎ: َﺳﻠﱠ َﻢ إِﻟَ ْﯿ ُﻜ ﱠﻦ ﻗَﻘُ ْﻠﻦ
َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
ﺻﻠّﻰ
ﺴﻠﱠ َﻢ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮭ ﱠﻦ ﻓَ َﺮدَ ْدنَ اﻟ ﱠ
َ ﺳ ْﻮ ِل
َ ﺳ ْﻮ َل
ُﺻﻠّﻰ ﷲ
ُ ﺴﻼَ َم ﻓَﻘَﺎ َل أَﻧَﺎ َرﺳُ ْﻮ َل َر
ُ ﺑِ َﺮ
ِ ْاﻟﺒَﺎ
َ َو
َ َب ﻓ
َ ِ�
َ ِ�
، َ َوﻻَ ﺗَ ْﺰﯾِ ْﯿﻦ، َ َو ﻻَ ﺗَ ْﺴ ِﺮ ْﻗﻦ، ﺷ ْﯿﺌًﺎ
َ ِ�َ  ﺗ ُﺒَﺎﯾِ ْﻌﻦَ َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﱠﻻ ﺗ ُ ْﺸ ِﺮ ْﻛﻦَ ﺑِﺎ:ﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﻘَﺎ َل
َ ﺳ ْﻮ ِل
ُﺻﻠّﻰ ﷲ
ُ ﺳ ْﻮ ِل َر
ُ ﺳﻠﱠ َﻢ َو ﺑِ َﺮ
ُﷲ
َ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو
َ ِ�
َب َو َﻣﺪَدْن
ُ ﺼﯿْﻦَ ﻓِﻰ َﻣ ْﻌ ُﺮ ْوفٍ ﻓَﻘُ ْﻠﻦَ ﻧَ َﻌ ْﻢ ﻓَ َﻤﺪﱠ
ِ َ ج ْاﻟﺒَﺎ
ِ  َوﻻَ ﺗَ ْﻌ،ﺎن ﺗَ ْﻔﺘ َِﺮ ْﯾﻨَﮫُ ﺑَﯿْﻦَ أَ ْﯾ ِﺪ ْﯾ ُﻜ ﱠﻦ َو أَرْ ُﺟ ِﻠ ُﻜ ﱠﻦ
ِ ﻋ َﻤ ُﺮ ﯾَﺪَهُ ﻣِ ْﻦ َﺧ
ٍ َوﻻَ ﺗَﺄ ْ ِﺗ ْﯿﻦَ ِﺑﺒُ ْﮭﺘ،
َ َوﻻَ ﺗَ ْﻘﺘ ُ ْﻠﻦَ أَ ْوﻻَدَ ُﻛ ﱠﻦ
ِ ﺎر
ﺴﺄ َ ْﻟﺘُﮫُ َﻋ ِﻦ
َ َ َوﻻَ ُﺟ ُﻤﻌَﺔَ َﻋﻠَ ْﯿﻨَﺎ ﻓ،ﺾ َوﻧُ ِﮭ ْﯿﻨَﺎ َﻋ ِﻦ ا ِﺗّﺒَﺎعِ ا ْﻟ َﺠﻨَﺎﺋ ِِﺰ
َ  اﻟﻠَ ُﮭ ﱠﻢ ا ْﺷ َﮭ ْﺪ َوأ َ َﻣ َﺮﻧَﺎ أَ ْن ﻧُ ْﺨ ِﺮ َج ﻓِﻰ اﻟ ِﻌ ْﯿﺪَﯾ ِْﻦ ْاﻟﻌُﺘﱠﻖَ َواﻟ ُﺤﯿﱠ:  ﺛ ُ ﱠﻢ ﻗَﺎ َل،ھ ﱠُﻦ اَ ْﯾ ِﺪﯾَ ُﮭ ﱠﻦ ﻣِ ْﻦ دَاﺧِ ٍﻞ
َ
(27950) ِﻲ اﻟﻨِّ َﯿﺎ َﺣﺔُ ــ ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ
ھ
:
ل
ﺎ
ﻗ
(
و
ﺮ
ﻌ
ﻣ
ٍف
َ
ْ ُ ْ َ ﺼ ْﯿﻨَﻚَ ﻓِﻰ
ِ ا ْﻟﺒُ ْﮭﺘَﺎ ِن َو َﻋ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻟ ِﮫ ) َوﻻَ َﯾ ْﻌ
َ
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 দূত, তারা(মিহলারা) বলল, “ রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়া সা�ামােক এবং রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার রাসুল বা দূতেক মারহাবা-�াগতম” ।
িতিন(ওমর িবন আল-খাত্তাব রািদআ�াহ আনহ) বলেলন, আপনারা এই িবষেয়র উপর ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত)
বা শপথ �হণ করেত (�চিলত ভাষায় মুিরদ হেত) আসেলন েয, আপনারা আ�াহর সােথ কাউেক
অংশীদার করেবন না, চু ির 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 দুই ঈেদ
�থম �া� বয়� বািলকা, �াবী মিহলােদরেক েবর কের িদেত আেদশ কেরেছন, জানাযার অনূসরণ করেত
িনেষধ কেরেছন এবং আমােদর উপর জুমা েনই বেলেছন। উ�ু আ’িতয়া(রািদআ�াহ আনহা) বেলন, আিম
তাঁেক (ওমর(রািদআ�াহ আনহ)েক “ ﺎن
ِ  ” ) َوﻻَ ﯾَ ْﻌবাণীখানা স�েকর্ িজ�াসা
ِ َ ْاﻟﺒُ ْﮭﺘএবং( ٍﺼ ْﯿﻨَﻚَ ِﻓﻰ َﻣ ْﻌ ُﺮ ْوف
করলাম। িতিন বলেলন: তা হে� ُ اﻟﻨِّ َﯿﺎ َﺣﺔবা িবলাপ কের ��ন করা । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হািদস
শরীফ নং-২৭৯৫০। উপেরা� হািদস শরীেফর ভাষয্ েথেক এই কথা বুঝা েগল েয, �েতয্ক ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত)
বা শপথ �হণ কারী (�চিলত ভাষায় মুিরদকারী) উ�াদ,িশ�ক ও পীরেক পুরষ মুসিলমেক ُ ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত)
বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা
শপথ �হণ করােত হেব (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেত হেব) । ইসলািম শরীয়েতর ৈবধ ওজর বয্াতীত ُﺑَ ْﯿﻌَﺔ
(বাইআ’ত) বা শপথ �হণ কারী (�চিলত ভাষায় মুিরদকারী) েয েকান উ�াদ,িশ�ক ও পীর মিহলা
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হে� সাধারণ মুিমন মিহলােদর পদর্ া ।েযমন- হািদস শরীেফ আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা আসমা িবনেত আবুকর (রািদআ�াহ আনহমা) েক
ْ َﻋ ْﻧ ُﮭﻣﺎ( َد َﺧﻠ
বেলনঃﻋﻠَﻰ
َ ِﻋﺎﺋ
ِ ﻋ ْﻧ َﮭﺎ( أ َ ﱠن أ َ ْﺳ َﻣﺎء ِﺑ ْﻧ
َ ت
َ ُﻲ ﷲ
ِ ت أ َ ِﺑﻲ َﺑ َﻛ ٍر ) َر
َ ُﻲ ﷲ
ِ ﺷﺔَ ) َر
َ ﻋ ْن
َ
َ ﺿ
َ ﺿ
َ
ﻋ ْﻧ َﮭﺎ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
َ ض
َ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َو
َ  ﻓَﺄ ْﻋ َر، ﻋﻠَ ْﯾ َﮭﺎ ﺛِﯾَﺎبٌ ِرﻗَﺎ ٌق
ْ َ " ﯾَﺎ أ َ ْﺳ َﻣﺎء ِإ ﱠن ْاﻟ َﻣ ْرأ َةَ ِإذَا ﺑَﻠَﻐ: َوﻗَﺎ َل ﻟَ َﮭﺎ
ﺎر ِإﻟَﻰ
َ َ ﺻﻠُﺢْ أ َ ْن ﯾُ َري ﻣِ ْﻧ َﮭﺎ ِإﻻﱠ َھذَا َو َھذَا " َو أ
ْ َض َﻟ ْم ﯾ
َ ت ْاﻟ َﻣﺣِ ْﯾ
َ ﺷ
ّ
(4104) أﺑو داود ـ: َوﺟْ ِﮭ ِﮫ َو َﻛ ِﻔ ِﮫ
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 মুখ িফিরেয় িনেয় তােক বলেলন:
েহ আসমা ! িন�য়ই েকান মিহলা ঋতু �াব(বােলগ) অব�ায় উপনীত হেল তার অ�-�তয্ে�র
ু ািহ সা�া�াহ
এটা (মুখ ও হাত) ছাড়া েকান অ� েদখােনা স�ত নেহ এবং িতিন (রাসুল�
আলাইিহ ওয়া সা�ামা) তাঁর িনেজর মুখ ও হােতর িদেক ইশারা কের েদখােলন।
আবু দাউদ
শরীফ,হািদস শরীফ নং-৪১০৪।
এমতাব�ায় তােদর করনীয় হে� তারা তােদর দৃি� অবনত রাখেব ।মহান আ�াহ তাআ’লা
তােদর দৃি� অবনত রাখার েবলায় বেলনঃ
(ﺳورة اﻟﻧﱡ ْو ِر ـ31) - ﺎرھ ﱠِن
ِ  َو ﻗُ ْل ِﻟ ْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِ ْﯾﻧَﺎ- অথর্ঃ-এবং েহ নবী! আপিন মুিমন
ْ ﺿ
ُ ُت ﯾَﻐ
َ ض ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
ِ ﺻ
মিহলােদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি� অবনত রােখ । ছু রা নূর, আয়াত নং- ৩১
।েসই জেনয্ই উপেরা� আয়ােতর িনেদর্ শ েমাতােবক েবগানা মিহলার েবলায় েবগানা পুরেষর
েচহারার �িত দৃি� (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
দৃি�পাত করা হারাম বা িনিষ� মেমর্ তােদর উভয়েকই পর�র পর�েরর �িত দৃি�পােতর
িবষেয় দৃি� অবনত রাখেত মহান আ�াহ তাআ’লা একই সমান িনেদর্ শ িদেয়েছন । েযমন
পুরষেদর েবলায় মহান আ�াহ তাআ’লা বেলনঃ

(ﺳورة اﻟﻧﱡ ْو ِر ـ30) ﺻﺎ ِر ِھ ْم ـــ
 ـ ﻗُ ْل ِﻟ ْﻠ ُﻣؤْ ﻣِ ﻧِ ْﯾ ِن ﯾَﻐُ ﱡঅথর্ঃ- েহ নবী! আপিন মুিমন
َ ﺿوا ﻣِ ْن أ َ ْﺑ
পুরষেদরেক বেল িদন তারা েযন তােদর দৃি� অবনত রােখ । ছু রা নূর, আয়াত নং- ৩০
।এই আয়াত অবতীণর্ কের মহান আ�াহ েবগানা পুরষ-মিহলা পর�র পর�েরর �িত(এেক
অপেরর �িত) দৃি� অবনত রাখার িবষেয় ভারসাময্মূলক আেদশ িদেয়েছন। উপের বিণর্ত ছু রা
মুসিলমেক ُ( َﺑ ْﯿ َﻌﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করােত (�চিলত ভাষায় মুিরদ 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 । ِو َرﺛَﺔُ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺒﯿَﺎء-ওআরাছাতু
ল আি�য়া তথা নবীগেণর ওআিরছ গণস�িলত বা
َ
েখতাব ভু িষত �কৃ ত আিলমই হেবন একজন কািমল উ�াদ, কািমল িশ�ক ও কািমল পীর । িতিনই একমা�
পুরষ মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার (�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলা
মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করেবন (�চিলত ভাষায় মুিরদ করেবন) ।মহান আ�াহ
তাআ’লাই ভাল জােনন । ِ�ﺎ
َ ِ ﻻَ َﺣ ْﻮ َل َو ﻻَ ﻗُ ﱠﻮةَ إِ ﱠﻻ ﺑ। পুরষ মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করার
(�চিলত ভাষায় মুিরদ করার) পাশাপািশ মিহলা মুসিলমেক ُ( ﺑَ ْﯿﻌَﺔবাইআ’ত) বা শপথ �হণ করা (�চিলত
ভাষায় মুিরদ করা) হে� আমােদর নবী মুহা�াদুর
রাসুল�
ু ািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার

ٌﺳﻨﱠﺔ
ُ (সু�াত) বা িনয়ম ।
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নূেরর ৩০ ও ৩১ নং আয়ােতই মহান আ�াহ তাআ’লা পুরষ-মিহলােদরেক পর�র পর�েরর
�িত দৃি�পাত বা তাকােনার সময় দৃি� অবনত রাখেত সমপযর্ােয়র আেদশ িদেয়েছন । এেত এটা
�মাণ হয় েয, েবগানা পুরষ েবগানা মিহলার েচহারার �িত আর েবগানা মিহলা েবগানা
পুরেষর েচহারার �িত দৃি� (উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� । এেত এটা
�মাণ হয়না েয, শধু েবগানা পুরষই েবগানা মিহলার েচহারার �িত দৃি� (উপেরর িদেক)
েরেখ তাকােনা হারাম বা িনিষ� আর েবগানা মিহলারা েবগানা পুরেষর েচহারার �িত দৃি�
(উপেরর িদেক) েরেখ তাকােনা জািয়য । না না, বরং েবগানা পুরষ-েবগানা মিহলা উভেয়র
জনয্ই একই হকুম । িক� বতর্ মান সমেয়
ধম�য়
িবষেয় পুরষ-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 দৃি�পােতর অেদশখানা অ� সংখয্ক পুরষ-মিহলা বয্তীত অিধকাংশ
পুরষ-মিহলাই এই িনেদর্ শিট মানেত ��ত নয় । তাই, পদর্ া িহেসেব নয় বরং িনরাপত্তার �ােথর্
বতর্ মান কােল মিহলারা তােদর মুখ, 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----------------------ﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ﱠن ﻣِ ْن َﺟﻼَﺑِﺑِ ِﮭ ﱠن ــ ذَﻟِكَ أ َ ْدنَ آ َ ْن
َ َﺳﺎءِ ْاﻟﻣؤْ ﻣِ ﻧِ ْﯾنَ ﯾُ ْد ِﻧ ْﯾن
ِ ﻲ ﻗُ ْل ِﻷ َ ْز َو
َ اﺟكَ َوﺑَﻧَﺎﺗِكَ َو ِﻧ
ﯾَﺎ أ َﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
( ﺳورة اﻷﺣزاب59)ﻏﻔُ ْو ًرا ﱠرﺣِ ْﯾ ًﻣﺎ ــ
َ ُﯾﱡ ْﻌ َر ْﻓنَ ﻓَﻼَ ﯾُؤْ ذَﯾْنَ ـ َو َﻛﺎنَ ﷲ
অথর্ঃ েহ নবী ! আপিন আপনার পত্নীগণেক ও কনয্াগণেক এবং মুিমনেদর �ীগণেক বলুন, 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 ।
সুরা 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
ُﺷ ِر ْﯾﻌَﺔ
 أ َﻟ ﱠতথা আইন । এেহন অব�ায়ও মিহলারা তােদর দৃি� নীেচর িদেক অবনত রাখেব ।
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 ُ ْأﻟﺣِ َﺟﺎبবা পদর্ া
(Footnote) “েচনা সহজ” কথািটর বয্াখয্াঃ এই সময়িট িছল ইয়াহিদ ও মুনািফকেদর সময়কাল । তখেনা
বা পদর্ াস�ক�য় আয়াত অবতীনর্ না হওয়ায় মুসিলম রমনীরা সচরাচর �াভািবকভােবই চলাُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
ে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 বুঝা েযত এরা ভ� ও শালীন মিহলা । ُْأﻟﺤِ َﺠﺎب
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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( " َﺧ ْﯾ ُر ا ْﻟﻘُ ُر ْونখাইরল
কুরিনছ্ছালাছাহ) স�েকর্ িনে� ৫১ পৃ�া েথেক আেলাচনা শর করিছ ।
স�েকর্ িকছু টা আলাপ সমা� হওয়ায় এখন পূনরায় " اﻟﺛ ﱠ َﻼﺛَﺔ

