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কেোরআন ও সুন্নোহর আল োলে পর্দো 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

পরম েরুণোময় েৃপোবনধোন আল্লোহর নোলম শুরু েরবি। 
 

اهلل فال مضل  هاحلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ به من رشورأنفسنا وسيئات أعمانلا من يهد
وحده ال رشيك هل و أن حممدا عبده و رسوهل صىل اهلل  شهد أن ال هلإ إال اهللهل ومن يضلل فال هادى هل ون

 ،عليه وىلع آهل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثريا

   আল্লোহ রোব্বু  আ োমীন নিীকু  বিরমনী মুহোম্মর্ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ 
ওয়োসোল্লোম) কে বহর্োয়োত (পথ বনলর্দি) ও সতয ধমদ, (আনুগলতযর এেমোত্র সতয 
বিধোন) সহ কেরণ েলরলিন। যোলত বতবন রোব্ব ু আ োমীলনর আলর্িোনুসোলর 
মোনি মন্ড ীলে কুফলরর অন্ধেোর কথলে ঈমোলনর আল োর বর্লে কির েলর 
বনলয় আলসন। আল্লোহ তোআ ো তোলে ইিোর্লতর মমদোথদ িোস্তিোবয়ত েরোর জন্য 
পোবিলয়লিন। এিং তো আল্লোহর বিবধ-বিধোনলে েিৃবির অনুসরণ ও িয়তোবন 
কেয়ো েুবি চবরতোথদ েরোর উপর অগ্রোবধেোর বর্লয় এেোন্ত বিনয়, নম্রতো ও 
আন্তবরেতোর সোলথ আল্লোহর আলর্িোি ী পো ন েরো এিং বনলেধোি ী কথলে 
সম্পণূদ বিরত থোেোর মোধযলম হলয় থোলে ।  
     মহোন রোব্বু  আ োমীন ইস োবম মলত ননবতে চবরলত্রর পবরপূণদতো সোধলনর 
উলেলে রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম)-কে কেরণ েলরলিন। বতবন 
কযন উিম সর্োচোলরর বর্লে মোনিলগোষ্ঠীলে আহ্বোন েলরন এিং অিো ীন-
অলিোভন রীবত-নীবত, েোযদে োপ ও ননবতেতো বিধ্বংসী উপোয় উপেরণোবর্ 
কথলে ভীবত ের্িদন েলরন। বতবন মোনিজোবতর সিদোঙ্গীন ে যোলণর জলন্য 
সোিদজনীন, সিদ যলুগ েলযোজয, সিদবর্ে বর্লয় সুসম্পূণদ ও পণূদোঙ্গ ধমদ (জীিন 
বিধোন) বনলয় এই ভূমন্ডল  আবিভূদত হলয়লিন। সুতরোং, এেন দ্বীন ইস োলমর 
পবরপূণদতো িো শুদ্ধতোর জলন্য কেোলনো সৃবি িো মোনি েলচিোর কেোলনোই েলয়োজন 
কনই। কেননো, এবি মহোবিজ্ঞ, সিদদ্রিো মহোন স্রিোর পক্ষ হলত অিতীণদ পূণদোঙ্গ 
জীিন বিধোন। বযবন িোন্দোর উপলযোগী েলতযে িযোপোলর সিদজ্ঞোতো ও তোলর্র 
েবত বচর কেহিী , মহোেরুণোময়।  
     মহুোম্মর্ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) কয মহোন চবরত্রোি ীর অবধেোরী 
হলয় কেবরত হলয়লিন। তন্মলধয  জ্জোিী তো অন্যতম। এবি ঈমোলনর এেবি 
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গুরুত্বপূণদ িোেো। এ েথো সিদজন স্বীেৃত কয, নোরীর পলক্ষ স্বীয় মোন মযদর্ো রক্ষো 
েলে বনলজলে কফতনো, অশ্লী তো ও অমযদোর্োের যোিতীয় আচরণ কথলে র্লূর 
রোেো, তোর  জ্জোিী তোরই িবহ:েেোি। যো ইস োবম িবরয়ত ও সোমোবজেতোর 
র্বৃিলেোলণ েবতবি নোরীর জলন্য অপবরহোযদ । মেুমন্ড সহ িরীলরর আেদেনীয় 
অঙ্গসমূহ আিৃত েরত: পর্দো পো ন েরো নোরীর িযবিত্ব ও মযদোর্োর মূ  উপোর্োন 
বন:সলন্দলহ । েোরণ এবি বন দজ্জতো পবরহোর ও সতীত্ব সংরক্ষলণর সলিদোিম 
উপোয়। আমোলর্র এই কর্ি (সোউবর্ আরি) ওহী, বরসো োত,  জ্জোলিোধ ও 
িো ীনতোর (অনুিী লনর) কর্ি, এেোলন বেিুেো  পযদন্ত ক োলেরো এসি বিেলয় 
সবিে পদ্ধবতর উপর অবিচ  বি । রমণীকু  িড় চোর্র, কিোরেো ইতযোবর্ দ্বোরো 
আিৃত হলয় যথোথদভোলি পর্দো অি ম্বন েলর ঘর কথলে কির হত। পর পুরুলের 
সোলথ অিোধ কম োলমিো কথলে র্লূর থোেত । এেলনো সোউবর্ আরলির অলনে 
িহলর কসই অিস্থো িহো  রলয়লি, আ হোমদুব ল্লোহ।  
বেন্তু বেিু সংেযে ক োলের পর্দো সম্পবেদত বভবিহীন ও অলিোভনীয় েথো িোতদো 
এিং পর্দ েথোর বিলরোবধতোেোরী ও কচহোরো অনোিৃত রোেোর পক্ষপোতী ক োেলর্র 
পর্দো বিেয়ে নোনো েশ্ন কযমন, পর্দো ফরজ নো মসু্তোহোি? নোবে এবি সোমোবজে িো 
কগোষ্ঠীয় কেোলনো েথো? ইতযেোর বিেয়গুল ো সোমলন আসল  এ সম্বলন্ধ এেবি 
েোমোণয ক েো উপস্থোপনোর কচিো েলরবি। এর মোধযলম বিভ্রোবন্তের সি উবি ও 
সলন্দহ বনরসন েলর সুস্পি েমোণোবর্র দ্বোরো বিেয়বির েেৃত হুকুম অিগত 
েরোর সোধযমত কচিো েলরবি। মহোন আল্লোহর রহমলত আিোবিত হলয় কয, এর 
দ্বোরো েেৃত সতয েেোি পোলি। আল্লোহ তোআ োর বনেি েোথদনো েরবি বতবন কযন 
আমোলর্রলে েেৃত সলতযর অনুসোরী, বহর্োয়োতেোপ্ত ও তোাঁর বেয় িোন্দোলর্র 
অন্তভুদি েলরন। আল্লোহই আমোলর্র তোওফীে র্োতো।  
        কহ মুসব ম সম্প্রর্োয়! কজলন রোেুন, নোরীর জলন্য পর পুরুলের সোমোলন পর্দো 
েরো এিং মেুমন্ড  আিৃত রোেো। আপনোর রলির পবিত্র কেোরআন, নিীর সহীহ 
হোর্ীসসমহূ এিং িবরয়তজ্ঞলর্র অনন্য কচিো সোধনো ব্ধ সবিে ও বনভুদ  বেয়োস 
তো েমোণ েলর। 
  

েথমত: পবিত্র কেোরআলনর আল োলে পর্দোর অপবরহোযদতো 
েথম েমোণ: 
আল্লোহ তোআ ো িল ন:    
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بَْصارِِهنَّ َوََيَْفْظنَ َوقُْل لِلُْمْؤمِ 
َ
ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمنَْها  نَاِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

 َ ْو آ
َ
ْو آَبَائِِهنَّ أ

َ
بَْن ِِبُُمرِِهنَّ ىلَعَ ُجيُوبِِهنَّ َواَل ُيبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ بِلُُعوََلِِهنَّ أ ُُُعوََلِ َويْلَْْضِ  ِِ ْو بَا

َ
ِهنَّ أ

ْو نِسَ 
َ
َخَواتِِهنَّ أ

َ
ْو بَِِن أ

َ
ْو بَِِن ِإْخَوانِِهنَّ أ

َ
ْو إِْخَوانِِهنَّ أ

َ
ُُُعوََلِِهنَّ أ  ِِ ُْنَا

َ
ْو أ

َ
ُْنَائِِهنَّ أ

َ
ْو َما أ

َ
ائِِهنَّ أ

ْفلِ  ِو الطِّ
َ
ْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل أ وِِل اْْلِ

ُ
ِو اَلَّابِِعنَي َغرْيِ أ

َ
ْيَماُنُهنَّ أ

َ
يَن لَْم َيْظَهُروا ىلَعَ  َملََكْت أ ِ اَّلَّ

ِ َجِ  رُْجِلِهنَّ يِلُْعلََم َما ُُيِْفنَي ِمْن ِزينَِتِهنَّ َوتُوُبوا إََِل اَّللَّ
َ
ْبَن بِأ ِِ َواَل يَْْضِ َها َعْوَراِت النَِّسا يُّ

َ
يًعا أ

 ﴾13الُْمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ﴿

আর মবুমন নোরীলর্রলে ি , তোরো তোলর্র র্বৃিলে সংযত রোেলি এিং তোলর্র 
 জ্জোস্থোলনর বহফোযত েরলি। আর যো সোধোরণত েেোি পোয় তো িোড়ো তোলর্র 
কসৌন্দযদ তোরো েেোি েরলি নো। তোরো কযন তোলর্র ওড়নো বর্লয় িক্ষলর্িলে 
আিৃত েলর রোলে। আর তোরো কযন তোলর্র স্বোমী, বপতো, শ্বশুর, বনজলর্র কিল , 

স্বোমীর কিল , ভোই, ভোই-এর কিল , কিোলনর কিল , আপন নোরীগণ, তোলর্র ডোন 
হোত যোর মোব ে হলয়লি, অধীনস্থ কযৌনেোমনোমিু পরুুে অথিো নোরীলর্র কগোপন 
অঙ্গ সম্পলেদ অজ্ঞ িো ে িোড়ো েোলরো েোলি বনজলর্র কসৌন্দযদ েেোি নো েলর। 
আর তোরো কযন বনজলর্র কগোপন কসৌন্দযদ েেোি েরোর জন্য সলজোলর পর্চোরণো 
নো েলর। কহ মবুমনগণ, কতোমরো সেল ই আল্লোহর বনেি তোওিো ের, যোলত 
কতোমরো সফ েোম হলত পোর। (সূরো আন-নূর:৩১) 
 উদ্ধৃত এই আয়োত কথলে নোরীর জন্য পর্দোর অপবরহোযদতো -বনম্ন েণো ীলত- 
েবতভোত হয়।   
 (১) আল্লোহ তোআ ো নোরীলর্রলে অবিধ ও হোরোম পন্থোয় েিৃবি চবরতোথদ েরো 
এিং ঐ সমস্ত ভূবমেো কথলে র্লূর কথলে সতীত্ব সংরক্ষলণর বনলর্িদ বর্য়লিন, যো 
পবরণবতলত িযবভচোর সংঘবিত হওয়োর সেোয়ে হয়।  
সিদ কেণীর ক োেই জোলন কয, নোরীর জন্য কচহোরো ঢোেো তোর সতীত্ব সংরক্ষলণর 
অন্যতম মোধযম। েোরণ নোরীর কচহোরো অনোিৃত রোেো হল , পরপুরুলেরো তোর 
বর্লে েোমেু র্বৃিলত তোেোয় এিং তোর অঙ্গেী কর্লে কচোলের দ্বোরো কযৌনোনন্দ 
উপলভোগ েরোর সুলযোগ পোয়।  পবরণোলম কসই নোরীর সোলথ িোেযো োপ, পত্রো োপ 
ও সোক্ষোত ইতযোবর্ অবিধ পন্থো অি ম্বলনর েোরণ হলয় র্োড়োয়। 
হোর্ীস িরীলফ িবণদত হলয়লি: রোসূ লু্লোহ সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম িল ন, 

 هما انلظرالعينان تزنيان و زنا 
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(মোনুলের) চক্ষু দুবিও কযনো েলর, আর চক্ষুদ্বলয়র কযনো হ  র্বৃিপোত েরো।  
নিীজী পবরলিলে িল ন: কযনোর সে  স্তর পযদোয়ক্রলম অবতক্রম েরত: সিদলিলে 
গুপ্তোঙ্গ কযনোর অবতক্রোন্ত স্তরসমূহলে সতযোয়ন েলর। অথদোৎ, কযৌন বম লনর 
মোলধযলম কযনোর পবরসমোবপ্ত ঘলি। অথিো বমথযো েবতপন্ন েলর, অথদোৎ- গুপ্তোলঙ্গর 
কযনো সংঘবিত হয় নো। সুতরোং, যেন মেুমন্ড  আিৃত রোেো কযৌনোঙ্গ কহফোযলতর 
মোধযম সোিযস্ত হ , তেন েতীয়মোন হয় কয, মেুমন্ড  আিৃত রোেো িবরয়লতর 
বনলর্দবিত। কেননো উলেলের যো হুকুম মোধযলমরও কসই হুকুম। 
  
বদ্বতীয় েমোণ 
আল্লোহ তোআ ো িল ন:                      

بَْن ِِبُُمرِِهنَّ ىلَعَ ُجُيوبِِهنَّ   َويْلَْْضِ

“তোরো কযন িক্ষলর্লি বনজলর্র ওড়নো কফল  রোলে” ।  
‘েুমুরুন’ িব্দবি ‘বেমোর’ িলব্দর িহুিচন। ‘বেমোর’ ঐ েোপড়লে ি ো হয় যো 
নোরীরো মোথোয় িযিহোর েলর এিং তোদ্বোরো গ ো ও িক্ষ পোবন ভরো কুলপর ন্যোয় 
আিৃত হলয় যোয়। সুতরোং, গ ো আিৃত েরোর বনলর্দলির দ্বোরো কচহোরো আিৃত 
েরোর বনদলর্ি েমোবণত হয়। কেননো, যেন গ ো ও িক্ষ পর্দোর আওতোধীন, 
তোহল  মেুমন্ড  পর্দোর অন্তভুদি হওয়ো অবধে যুবিলযোগয। েোরণ, নোরীর 
মেুমন্ড  তোর যোিতীয় রূপ ও সৃবিগত কসৌন্দলযদর মূ  উৎস ও আেেদণ। এ 
েোরলণই এেজন নোরীর সমগ্র কর্হ অলপক্ষোয় তোর মেুমন্ড  কর্েল  ননবতে 
বিপযদয় ঘিোর আিংেো কিবি থোলে। তোিোড়ো ক োে সমোলজ নোরীর কসৌন্দযদ তোর 
কচহোরোর কসৌন্দলযদর উপলরই বনভদর েলর, অন্যোন্য অঙ্গ েতযলঙ্গর েবত মোনুে 
কতমন কেয়ো  েলর নো। আল োচনোর সময় যবর্ কেউ িল , অমুে মবহ ো 
রূপিতী-সুন্দরী, তেন কেোতো বিনো বদ্বধোয় কস মবহ োর কচহোরোর কসৌন্দযদই িুলে 
কনয়। এলত েমোবণত হয় কয, পোরস্পবরে আ োপ আল োচনোয় নোরীর কচহোরোর 
কসৌন্দযদই উলেে হলয় থোলে। এরপর এেিু বচন্তো েরল  উপ বব্ধ েরো যোলি কয, 
েজ্ঞো বভবিে ইস োবম িবরয়ত গ ো ও িক্ষলর্িলে পর্দোর অন্তভুদি েলর 
মেুমন্ডল র  ন্যোয় বফৎনো ও বিপযদলয়র উৎসলে কেমন েলর পর্দো িবহভূদত েলর 
কেো ো রোেোর অনুমবত বর্লত পোলর? (নো তো েেনও হলত পোলর নো িরং মেুমন্ড  
কেো ো করলে পলুরোপরুী পর্দো পো ন হলতই পোলর নো।)  
৩- আল্লোহ তোআ ো কসৌন্দযদ েেোি েরোর বনলেধোজ্ঞো আলরোপ েলর িল ন:  
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 َواَل ُيبِْديَن ِزينََتُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمنَْها

  “এিং তোরো কযন েেোি নো েলর তোলর্র কসৌন্দযদ ততিুকু বভন্ন যতিুকু 
স্বভোিত:ই েেোি হলয় পলড়”।  
অথদোৎ নোরীর কেোন সোজ-সজ্জো ও কসৌন্দযদ পুরুলের সোমলন েেোি েরো নিধ নয়। 
অিে কয সি সোজ-সজ্জো ও কসৌন্দযদ আপনো আপবনই েেোি হলয় পলড় তোর 
েথো বভন্ন, কযমন কিোরেো,  ম্বো চোর্র ইতযোবর্। এগুল ো েেোি েরোলত গুণোহ 
কনই। এ জন্য মহোন আল্লোহ িল লিন: ততিুকু বভন্ন যতিুকু স্বভোিতই েেোি 
হলয় পলড়। বতবন িল নবন যতিুকু তোরো েেোি েলর। আিোর এ আয়োলতই 
আল্লোহ তোআ ো কসৌন্দযদ ের্িদন েরোর বনবেদ্ধতো কঘোেণো েলরলিন:  
এিং তোরো কযন তোলর্র স্বোমী (আয়োলত উলল্লবেত কমোি িোরজন িযবতক্রমভুি 
ক োেলর্র) িযতীত েোলরো েোলি তোলর্র কসৌন্দযদ েেোি নো েলর”।  
      উি আয়োলত দুই জোয়গোয় যীনোত’ িব্দ িযিহোর েলর িযবতক্রম িযবিলর্র 
বিধোন িণনদো দ্বোরো িুেো যোলে কয, যীনোত (সোজ-কপোেোে) দুই েেোর, বদ্বতীয়বি 
েথমবি কথলে সম্পণূদ বভন্ন। যথো- েথম: যীনোত যো েেোি েরো িযবতলরলে 
এমবনই েেোি হলয় পলড়। কযমন- উপলরর েোপড়, কিোরেো ইতযোবর্ ওগুল ো 
কঢলে রোেো অসম্ভি (তোই তো কর্েো ইস োবম িবরয়লত অনুলমোবর্ত) বদ্বতীয়: যো 
অেেোিমোন (লগোপনীয়) অথদোৎ, কয সোলজর মোধযলম নোরী বনলজলে সুসবজ্জত 
েলর, যো অবনেোেৃতভোলি-স্বভোিতই েেোি পোয় নো। এ বদ্বতীয় েেোর যীনোত 
র্িদন েরো সেল র জন্য জোলয়য এিং বদ্বতীয়িোর কি োয় িযবতক্রম েরোর মলধয 
কেোন ফোলয়র্ো থোলে নো।  
 ৪-আল্লোহ তোআ ো নোরীর আভযন্তরীণ কসৌন্দযদ এমনসি পরুুেলর্র েোলি ের্িদন 
েরোর অনুমবত ের্োন েলরন, যোরো বনলিদোধ যোলর্র েিবৃিগত কেোলনো আগ্রহ ও 
উৎসুেযই কনই। আর তোরো হ  র্োস, েোম েিণতোহীন িৃদ্ধ এিং এমন অেোপ্ত 
িয়স্ক িো ে, এেনও সোিো েলত্ব কপৌাঁলিবন এিং নোরীলর্র কগোপনীয় বিেয়োবর্ 
সম্পলেদ সম্পূণদ অজ্ঞ।  
উপলরোি িণনদো কথলে দুবি মোসআ ো জোনো যোয় ।  
(ে)রমণীর আভযন্তরীণ সোজ-সজ্জো উলল্লবেত দুই েেোলরর (র্োস ও অেোপ্ত িয়স্ক 
িো ে) পরুুে িযতীত েোলরো সোমলন েেোি েরো জোলয়য নয়।  
(ে) পরুুে পরনোরীর সোলথ অবিধ সম্পেদ স্থোপন েলর বফৎনোয় ব প্ত হওয়োর 
আিংেোয় পর্দো সম্পবেদত বনলর্দি ের্োন েরো হলয়লি। এলত সলন্দলহর কেোলনো 
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অিেোি কনই কয, নোরীর মুেমন্ড  যোিতীয় কসৌন্দলযদর েতীে এিং বফৎনো ও 
ফোসোলর্র উৎস। তোই মেুমন্ড  ঢোেো ওয়োবজি, যোলত কেোলনো পুরুে তোর েবত 
তোবেলয় আসি হলয় কফতনোয় ব প্ত নো হয়।  
 ৫- আল্লোহ তোআ ো িল ন:  

رُْجِلِهنَّ يِلُْعلََم َما ُُيِْفنَي ِمْن ِزينَِتِهنَّ 
َ
بَْن بِأ  َواَل يَْْضِ

 নোরীরো কযন সলজোলর পর্চোরণ নো েলর যোর ফল  অ ংেোরোবর্র আওয়োজ 
কভলস উলি এিং তোলর্র বিলিে সোজ-সজ্জো (পরুুলের েোলি) েেোি হলয় পলড়।  
অত্র আয়োলত নোরীলে সলজোলর পর্চোরণ েরলত  বনলেধ েরো হলয়লি। যোলত 
তোলর্র পোলয়র অ ংেোর, কিড়ী, েুমুর ইতযবর্ সম্বলন্ধ কিগোনো পরুুে অিবহত 
হলত নো পোলর। সুতরোং, কফৎনো সংঘবিত হওয়োর আিংেোয় মবহ োলে যেন এ 
ভোলি চ োলফরো নো েরলত ি ো হলয়লি, তেন কচহোরোর ন্যোয় বিপর্ সংকু স্থোন 
কেো ো রোেো বেভোলি জোলয়য হলত পোলর?  
        ক্ষনীয় কয, এ দুবির মলধয কেোনবি অবধে কফৎনো সৃবিেোরী ও ধ্বংসোত্মে। 
রমণীর পোলয়র অ ংেোলরর িব্দ? যদ্বোরো রমণী যুিতী নো িৃদ্ধ, সুেী নো কুেী 
বেিইু অনুভি েরো যোয় নো, নোবে তোর কসৌন্দলযরদ েতীে উম্মুি কচহোরো? 
বিলিে-িুবদ্ধ ও অনুভূবত সম্পন্ন িযবি িলগদর অজোনো নয় কয, এ দুবির কেোনবি 
কফৎনো সৃবির েোরণ হলত পোলর এিং কেোনবি কেো ো নো করলে সম্পণূদ আিৃত 
রোেোর অগ্রোবধেোর রোলে। বন:সলন্দলহ ি ো যোয়, এবি হলি কচহোরো। েোরণ, উি 
আয়োলত পোলয়র সোজ-সজ্জো েেোি েরলত বনলেধ েরো হলয়লি। নোরীর কচহোরো 
ের্িদন েরোলনোলতো আরও েলিোর এিং সলন্দহোতীতভোলি হোরোম হলি।  
বদ্বতীয় েমোণ 

আল্লোহ তোআ ো িল ন,  
َُُهنَّ َغرْيَ  ْن يََضْعَن ِثيَا

َ
ِِت اَل يَرُْجوَن نَِكاًحا فَلَيَْس َعلَيِْهنَّ ُجنَاٌح أ ِِ الالَّ َِّجات  َوالَْقَواِعُد ِمَن النَِّسا ََ  ُمتَ

ْن يَْستَْعِفْفَن َخرْيٌ لَُهنَّ َوا
َ
ُ َسِميٌع َعِليمٌ بِِزينَة  َوأ  َّللَّ

 “িৃদ্ধো নোরী যোরো বিিোলহর আিো রোলে নো, যবর্ তোরো কসৌন্দযদ েেোি নো েলর 
তোলর্র িস্ত্র েুল  রোলে, তোলর্র জন্য কর্োে কনই।.... তলি এ কথলে বিরত থোেোই 
তোলর্র জলন্য উিম। আল্লোহ সিদলেোতো, সিদজ্ঞোতো”। (সূরো নূর-৬০) 
 

আল োচয আয়োলত পর্দোর অপবরহোযদতো এভোলি েমোবণত হলে কয, আল্লোহ িল ন 
িৃদ্ধনোরী িোধদলেযর েোরলণ) যোর েবত কেউ আেেদণ কিোধ েলর নো, তোরো কসৌন্দযদ 
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েেোি নো েলর তোলর্র িস্ত্র েুল  রোেলত পোলর। এেোলন িস্ত্র েুল  রোেো মোলন 
উ ঙ্গ িো বনরোিরণ হওয়ো নয়, িরং কযসি িস্ত্র দ্বোরো হোত, মেুমন্ড  ইতযোবর্ 
আিৃত রোেো হয়- যথো- চোর্র, কিোরেো ইতযোবর্। এ আয়োলত িস্ত্র েুল  রোেোর 
অনুমবত শুধুমোত্র িৃদ্ধো নোরীলর্র জলন্যই বনবর্দি। যুিতী নোরীর মেু-মন্ড  বিপর্ 
সংকু স্থোন হওয়োয় তো কঢলে রোেো জরুবর। যবর্ িস্ত্র েুল  রোেোর হুকুম (বনলর্দি) 
িৃদ্ধো, যুিতী, তরুণী সেল র জলন্য অবভন্ন হত, তো হল  িৃদ্ধোলে যুিতী কথলে 
পথৃে েলর উলল্লে েরোর কেোলনো েলয়োজন বি  নো।  
আয়োলত ি ো হলয়লি:  

َِّجات  بِِزينَة   ََ  َغرْيَ ُمتَ

  অথদোৎ যবর্ তোরো তোলর্র কসৌন্দযদ েেোি নো েলর, িস্ত্র েুল  রোলে, তলি তোলর্র 
কেোলনো কর্োে কনই। বেন্তু যুিতী ও তরুণী বনজ বনজ  োিণযময় মেুমন্ড  ের্িদন 
েলর পরুুলের সোমলন কনলচ কিড়োলনোর উলেে কেি মোত্র পরপুরুেলে তোলর্র 
েবত আেৃি েরোই হলয় থোলে। এ িোড়ো অন্য কেোন উলেলে তো ের্োবচত হলয় 
থোলে যোর উপর কেোন হুকুম হয় নো। এলত েমোবণত হ  কয, বিিোলহর কযোগয 
যুিতী তরুণীর জলন্য মেুমন্ড  সহেোলর পবরপণূদ পর্দো েরো অপবরহোযদ।  
তৃতীয় েমোণ 

আল্লোহ রোবু্ব  আ োমীন িল ন:  
ِِ الُْمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعلَيِْهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ ذَ  ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِسا

َ
َها انلَِِّبُّ قُْل ِِل يُّ

َ
ْن ُيْعَرْفَن فاََل يَا أ

َ
ْدََن أ

َ
لَِك أ

 ُ   َغُفوًرا رَِحيًمايُؤَْذْيَن َوََكَن اَّللَّ

কহ নিী, তুবম কতোমোর স্ত্রীলর্রলে, েন্যোলর্রলে ও মবুমনলর্র নোরীলর্রলে ি , 

‘তোরো কযন তোলর্র বজ িোলির বেিু অংি বনলজলর্র উপর েুব লয় কর্য়, 

তোলর্রলে কচনোর িযোপোলর এিোই সিলচলয় েোিোেোবি পন্থো হলি। ফল  
তোলর্রলে েি কর্য়ো হলি নো। আর আল্লোহ অতযন্ত ক্ষমোিী , পরম র্য়ো ু। (সরূো 
আহযোি-৫৯) 
    এ আয়োলতর িযোেযোয় আব্দুল্লোহ বিন আব্বোস রো. িল ন, আল্লোহ তোআ ো 
মবুমনলর্র মবহ োলর্র েবত বনলর্দি বর্লয়লিন কয, তোরো কেোলনো েলয়োজলন ঘর 
কথলে কির হল  কযন বজ িোি তথো চোর্র দ্বোরো মোথোর উপর বর্ে কথলে 
বনলজলর্র মেুমন্ড  কঢলে কির হয়, তলি এেবি কচোে কেো ো রোেলি। সোহোবির 
তোফসীর বন:সলন্দলহ িরবয় র্ ী  । এমনবে কেোলনো কেোলনো আল ম সোহোবির 
তোফসীরলে হোর্ীলস মোরুলফর (উচ্চ ও ক্রবিমিু হোর্ীস) সমতু য মলন েলরন। 
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সোহোবির তোফসীলর রোস্তো কর্েোর জলন্যই এেবি কচোে কেো ো রোেোর অনুমবত 
কর্য়ো হলয়লি। বনষ্প্েলয়োজলন চক্ষু উম্মুি রোেো নিধ হলি নো।  
আরবি পবরভোেোয় বজ িোি ি লত িড় চোর্রলে িুেোলনো হয়, যো ওড়নোর উপর 
কিোরেোর পবরিলতদ পবরধোন েরো হয়।  
নিী পত্নী উলম্ম সো োমো (রো:) িল ন, আল োচয আয়োত নোবয  হওয়োর পর কথলে 
আনসোবর মবহ োগণ (মর্ীনো িরীলফর স্থোয়ী অবধিোবসনী) েোল ো চোর্র পলর অবত 
ধীরবস্থরতোর সোলথ ঘর হলত কির হলতন। মলন হত কযন তোলর্র মোথোর উপর েোে 
িলস আলি। সোহোবি আ ী (রো:) এর বিষ্য আিু উিোইর্োহ আস-সো মোনী, 
েোতোর্োহ েমুে িল ন, মুবমন ক োেলর্র স্ত্রীগণ মোথোর উপর কথলে চোর্র এভোলি 
পবরধোন েরত, চ োর পলথ রোস্তো কর্েোর জলন্য চক্ষু িযতীত িরীলরর অন্য কেোলনো 
অঙ্গ-েতযঙ্গ েেোি কপত নো।    
চতথুদ েমোণ 

আল্লোহ তোআ ো িল ন, 
ُْنَ 

َ
ِِ إِْخَوانِِهنَّ َواَل أ ُْنَا

َ
ُْنَائِِهنَّ َواَل إِْخَوانِِهنَّ َواَل أ

َ
َخَواتِِهنَّ َواَل نَِسائِِهنَّ َواَل اَل ُجنَاَح َعلَيِْهنَّ ِِف آَبَائِِهنَّ َواَل أ

َ
ِِ أ ا

ْيَما
َ
ِ  َشِهيًداَما َملََكْت أ َ ََكَن ىلَعَ ُُكِّ ََشْ َ إِنَّ اَّللَّ  ُنُهنَّ َواتَِّقنَي اَّللَّ

 

 নিীর স্ত্রীলর্র জন্য তোলর্র বপতোলর্র, তোলর্র পতু্রলর্র, তোলর্র ভোইলর্র, 

তোলর্র ভোইলয়র কিল লর্র, তোলর্র কিোলনর কিল লর্র, তোলর্র নোরীলর্র ও 
তোলর্র অবধেোরভুি র্োস-র্োসীলর্র কি োয় (বহজোি নো েরোয়) কেোন অপরোধ 
কনই। আর কতোমরো আল্লোহলে ভয় ের। বনশ্চয় আল্লোহ সে  বেিুর েতযক্ষর্িদী।  
(সুরো আহযোি-৫৫)  
       ইিলন েোসীর (রহ.) এ আয়োলতর িযোেযোয় িল ন: আল্লোহ তোআ ো 
মবহ োলর্রলে গোইলর মোহরোম (ইস োবম িবরয়লত যোলর্র সোলথ বিিোহ 
অনুলমোবর্ত)-এর সোলথ পর্দো েরোর বনলর্দি র্োলনর পর এবিও িণদনো েলর 
বর্লয়লিন কয, আত্মীয় মোহরোমলর্র সোলথ পর্দো েরো ওয়োবজি নয়। কযমন, সূরো 
নূলরর ৩১ নং আয়োলত িবণদত আলি:  

 َواَل ُيبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ بِلُُعوََلِِهنَّ 

 “তোরো কযন তোলর্র স্বোমী িোড়ো অলন্যর সোমলন তোলর্র সোজ-সজ্জো েেোি নো 
েলর”।  
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 পরপুরুলের সোমলন পর্দোর অপবরহোযদতোর উপর পবিত্র কেোরআন কথলে এই 
চোরবি র্ ী  কপি েরো হ  শুধু েথম আয়োলতই এ বিেলয়র উপর পোাঁচবি 
েণো ীলত নোবতর্ীঘদ আল োচনো েরো হলয়লি। (যো আমোলর্র জলন্য যলথি।) 

বদ্বতীয়ত: 
সুন্নোহর আল োলে পর্দোর অপবরহোযদতো 

েথম র্ ী , 
 রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) িল ন, 

إيلها خلطبة و إن َكنت ال  إذا خطب أحدكم امرأة فال جناح عليه أن ينظر منها إذا َكن إنما ينظر 
 تعلم ) رواه أمحد(

“কতোমোলর্র কেউ কেোলনো নোরীর েবত বিলয়র েস্তোি ের্োলনর পর তোলে কর্েল  
কেোন গুণোহ হলি নো”। (মুসোনলর্ আহমোর্) 
মোজমোউজ্জোওয়োলয়র্ গ্রলন্থ উি হোর্ীসলে ত্রুবিমিু ও বিশুদ্ধ িল  মন্তিয েরো 
হলয়লি।  
       উলল্লবেত হোর্ীলস রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োল্লোম) িল ন, বিলয়র 
েস্তোি র্োতো যবর্ বিলয়র উলেলে পোত্রীলে কর্লে, তোহল  গুণোহ হলি নো। এলত 
েতীয়মোন হল ো কয, যোরো বিলয়র উলর্যোগ নো বনলয়, এমবনই কর্লে তোরো 
গুনোহগোর হলি। অনুরূপ যোরো বিলয়র েস্তোি বর্লয় বিলয়র উলেলে নয় িরং 
মবহ োর রূপ  োিণয র্িদলনর স্বোর্ উপলভোগ েরোর উলেলে কর্লে থোলে, তোরোও 
পোপোচোরীলর্র র্ ভুি হলি।  
     েশ্ন হলত পোলর, হোর্ীলস মবহ োর কেোন অঙ্গবি র্িদনীয় তো বনবর্দি েরো হয়বন। 
িক্ষলর্ি, হোত, পো ইতযোবর্ কয কেোলনো এেবি অলঙ্গর র্িদনওলতো উলেে হলত 
পোলর।  
    উির: কসৌন্দযদ ও রূপ উপ বব্ধেোরী েস্তোি র্োতোর পলক্ষ পোত্রীর কচহোরোর 
কসৌন্দযদ কর্েোই উলেে হলয় থোলে। েোরণ, কচহোরোই হ , নোরী কসৌন্দলযদর 
েতীে। অন্যোন্য অঙ্গ-েতযলঙ্গর কসৌন্দযদ অলিেনেোরী েস্তোির্োতো নোরীর 
কচহোরোই কর্লে থোলে, এলত কেোন সলন্দহ কনই। (নোরীর র্িদনীয় অঙ্গবি কচহোরোই 
হলয় থোলে)  
২য় র্ ী , 
          রোসূ ল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ ইবহ ওয়ো সোল্লোম) মবহ োলর্রলে ঈর্গোলহ 
ঈলর্র নোমোয আর্োয় েরোর আলর্ি ের্োন েরল  জবনেো নোরী িল  উিল ন। 
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কহ আল্লোহর রোসূ ! আমোলর্র েলরো েোলরো পবরধোন েরোর মত চোর্র-েোপড় কনই 
(আমরো বেভোলি জনসমোলিলি ঈলর্র নোমোয আর্োয় েরলত যোি।) েতুযলিলর 
রোসূ  (সোল্লোল্লোহু আ ইবহ ওয়ো সোল্লোম) ি ল ন যোর চোর্র নোই তোলে কযন অন্য 
কিোন পরোর জলন্য চোর্র বর্লয় কর্য়। (িুেোরী-মসুব ম) 
     উি হোর্ীস দ্বোরো সুস্পি েমোবণত হ  কয, সোহোিোলয় কেরোলমর স্ত্রীরো কেোন 
অিস্থোলতই চোর্র পবরধোন নো েলর গৃহ কথলে কির হলতন নো, এমনবে চোর্র 
িযতীত ঘর হলত কির হওয়োলে অসম্ভি মলন েরলতন। এ েোরলণ রোসূ  
(সোল্লোল্লোহু আ ইবহ ওয়ো সোল্লোম) তোলর্রলে ঈর্গোলহ যোওয়োর বনলর্দি র্োলনর 
পরও তোরো চোর্র িোড়ো ঈর্গোলহ যোওয়োলে সমীচীন মলন েলরনবন। তোইলতো 
রোসূ  (সোল্লোল্লোহু আ ইবহ ওয়ো সোল্লোম) তোলর্র সমস্যো সমোধোন েরলত বগলয় 
এরিোর্ েলরন, কস কযন তোর অন্য কিোন হলত ধোর বনলয় হল ও চোর্র পবরধোন 
েলর ঘর কথলে কির হয়।  ক্ষনীয় কয, রোসূ  বিনো চোর্লর কির হওয়োর অনুমবত 
ের্োন েলরনবন। অথচ ঈর্ গোলহ বগলয় নোমোয আর্োয় েরো নোরী পরুুে উভলয়র 
জন্য ইস োবম িবরয়ত সম্মত বিধোন। যেন রোসূ  (সোল্লোল্লোহু আ ইবহ ওয়ো 
সোল্লোম) িবরয়ত সম্মত েোলজর জলন্যও চোর্র িযতীত (পরুোপুরী পর্দো েরো 
িযতীত) ঈর্গোলহ যোওয়োর অনুমবত ের্োন েলরনবন, তোহল  অবনস োবমে, 
অলহতুে, িবরয়ত অসম্মত েোলজ চোর্র িযতীত কিপর্দোয় যোওয়োর অনুমবত 
বেভোলি কর্ওয়ো কযলত পোলর? বন:সলন্দলহ তো অবিধ হলি। িরং নোরীর পলক্ষ 
িোজোলর মোলেদলি চ োলফরো েরো এিং পরপুরুলের সোলথ কেো ো-কম ো ভোলি ঘলুর 
কিড়োলনো অলহতুে েোজ যো েেৃত পলক্ষ তোলর্র জলন্য অে যোণের।  
         িস্তুত: আয়োলত ও হোর্ীলস চোর্র পবরধোন েরোর বনলর্দি এ েথোই েমোণ 
েলর কয, নোরীর জলন্য মেুমন্ড সহ পবরপণূদ পর্দো েরো অপবরহোযদ। মহোন আল্লোহ 
সিদোবধে জ্ঞোত।  
তৃতীয় র্ ী  

সবহহ  িুেোবর ও মসুব লম উম্মত জননী আলয়িো (রো:) হলত িবণদত আলি: 
يل الفجر معه نساِ من املؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إَل بيوتهن ما يعرفهن َكن رسول اهلل يص

 أحد من انلاس.
       রোসূল র (সোল্লোল্লোহু আইবহ ওয়োসোল্লোম) ফজলরর সো োলত বেিু সংেযে 
মবহ ো চোর্র পবরবহত অিস্থোয় পবরপণূদ পর্দো েরত: তোাঁর বপিলন সো োত আর্োয় 
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েরোর উলেলে মসবজলর্ আসলতন। সো োত কিলে আপন আপন গৃলহ কফরোর 
পলথ তোলর্রলে কচনো কযত নো। 
      আলয়িো (রো:) আলরো িল ন : আজ মবহ োলর্র আচরণ কযভোলি আমোলর্র 
র্বৃিলগোচর হলে, যবর্ রোসূল র জীিেিোয় তো েেোি কপত, তোহল  রোসূ  
মবহ ো সম্প্রর্োয়লে মসবজলর্ আসলত বনলেধ েরলতন। কযমন- ইহুর্ীরো (িনী 
ইসরোঈ ) তোলর্র স্ত্রীল োেলর্র েবত বনলেধোজ্ঞো আলরোপ েলরবি । েেযোত 
সোহোবি আব্দলু্লোহ বিন মোসউর্ (রো:)ও এ ধরলনর িণদনো েলরলিন। 
     উলল্লবেত হোর্ীলস দুই পদ্ধবতলত পর্দোর অপবরহোযদতো েমোবণত হলয়লি:- 
    (ে) ইস োলমর সলিোিদম যুলগর সোহোিোলয় কেরোম যোরো আল্লোহ তোআ োর 
বনেি বিিোচোরী, সর্োচোরী এিং ঈমোবন পরোেোষ্ঠোসহ সৎেলমদর আর্িদ েতীে 
বিল ন। তোলর্র স্ত্রীগণ, পবরপণূদ পর্দো েলর ক োেচক্ষুর অন্তরোল  থোেলত অভযস্ত 
বিল ন। তোরোই আমোলর্র অনুসরণীয় আর্িদ। অনুরূপভোলি তোরোও অনুসরণীয় 
যোরো বনষ্ঠোর সোলথ তোলর্র অনুসরণ েলর আল্লোহর সন্তুবি  োভ েলরলিন।  
       আল্লোহ তোআ ো কঘোেণো েলরন:  

ُ َعنْهُ  يَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحَسان  رَِِضَ اَّللَّ ِ نَْصاِر َواَّلَّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجِريَن َواِْل وَّ

َ
ابُِقوَن اِْل َعدَّ َوالسَّ

َ
ْم َورَُضوا َعنُْه َوأ

يَن فِ  ْنَهاُر َخاِِلِ
َ
بًَدا َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم ﴿لَُهْم َجنَّات  ََتِْري ََتْتََها اِْل

َ
 ﴾311يَها أ

 আর মহুোবজর ও আনসোরলর্র মলধয যোরো েথম ও অগ্রগোমী এিং যোরো 
তোলর্রলে অনুসরণ েলরলি সুন্দরভোলি, আল্লোহ্ তোলর্র েবত সন্তুি হলয়লিন আর 
তোরোও আল্লোহর েবত সন্তুি হলয়লি। আর বতবন তোলর্র জন্য েস্তুত েলরলিন 
জোন্নোতসমূহ, যোর ত লর্লি নর্ী েিোবহত, তোরো কসেোলন বচরস্থোয়ী হলি। এিোই 
মহোসোফ য। (সূরো তোওিো-১০০) 
      যেন ইস োলমর স্বণদ যুলগর সোহোিো পত্নীগণ চ োলফরোয় কিি-ভূেোয় ভদ্রতো-
নম্রতোয় ইস োবম েৃবি েো চোলর এভোলি অভযস্ত বিল ন, যোরো তোলর্র পর্োংে 
অনুসরণ েলর আল্লোহর সন্তুবি কপলয়লিন, তেন তোলর্র ন্যোয় মহোন িযবিত্ব 
সম্পন্ন মবহ োলর্র পথ েতযোেযোন েলর আমরো বেভোলি অসভযতো ও 
অপসংস্কৃবতর িেতো স্বীেোর েরলিো? যোলর্র সম্পলেদ আল্লোহ তোআ ো সতেদ 
উচ্চোরণ েলর িল ন:  

َ هَلُ الْهُ  َُْعِد َما تَبنَيَّ ِ َما تََوَّلَّ َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَمْن يَُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن  َدى َوَيتَِّبْع َغرْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي نَُوهلِّ
ْت َمِصرًيا َِ  وََسا
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আর কয রোসূল র বিরুদ্ধোচরণ েলর তোর জন্য বহর্োয়োত েেোি পোওয়োর পর এিং 
মবুমনলর্র পলথর বিপরীত পথ অনুসরণ েলর, আবম তোলে কফরোি কযবর্লে কস 
বফলর এিং তোলে েলিি েরোি জোহোন্নোলম। আর আিোস বহলসলি তো েুিই মন্দ। 
(সূরো বনসো-১১৫)  
    (ে) উম্মত জননী আলয়িো রো: ও আব্দুল্লোহ ইিলন মোসউর্ রো. যোরো ধমদীয় 
জ্ঞোলন পোরর্িদী ও সূক্ষ্ম তত্ত্ববির্ বিল ন তোরো আল্লোহর িোন্দোলর্র এেোন্ত 
বহতোেোঙ্খী হওয়োর িযোপোলর কেোলনো সংিয় থোেলত পোলর নো। এ দুই মহোন 
িযবিত্ব এ অবভমত কপি েলরন কয, আমরো এ যুলগ মবহ োলর্র কয আচরণ 
পযদলিক্ষণ েরবি এ র্েৃ যবর্ আল্লোহর রোসূ  কর্েলতন তোহল  মবহ ো 
সম্প্রর্োয়লে মসবজলর্ গমনোগমন কথলে পূণদভোলি বনলেধ েরলতন, অথচ তো বি  
সিদলেষ্ঠ যুলগর অন্তভুদি। কস সময় মবহ োলর্র এ ধরলনর আচরলণর ফল  
মসবজলর্ আগমন নো েরোর বনলর্দি ের্োলনর উপক্রম হ । এিোর বচন্তো েলর 
কর্েুন আমোলর্র যুগ কয যুলগ সিদলক্ষলত্র চবরত্রহীনতো, বন দজ্জতো, উ ঙ্গপনো, 
কিহোয়োপনো এিং ঈমোনী র্িূদ তোর িযোপে পবরবস্থবতলত মবহ োলর্র জলন্য পর্দোর 
বে ধরলনর বনলর্দি হলত পোলর?  
        িস্তুত: উম্মত জননী আলয়িো (রো:) ও আব্দুল্লোহ বিন মোসউর্ (রো:) এর 
উপ বব্ধ যো িবরয়লতর র্ ী  বহসোলি স্বীেৃত । কয সি বিেয় কথলে িবরয়ত 
বনবেদ্ধ বিেয় উদ্ভতু হয় তোও বনবেদ্ধ (এলত েমোবণত হ  কয, নোরীর মেুমন্ড  
উম্মুি রোেো হোরোম, যোরো এর বিরুদ্ধোচোরণ েরলি তোরো হোরোলম পবতত হওয়োর 
অপরোলধ অপরোধী সোিযস্ত হলি।  
 

চতথুদ র্ ী  

রোসূ ুল্লোহ ( সোল্লোল্লোহু আইবহ ওয়োসোল্লোস) িল ন:  
 ظر اهلل إيله يوم القيامةمن جر ثوبه خيالِ لم ين

    “কয িযবি অহংেোর িলি (পোলয়র কগোড়ো ীর নীলচ) েোপড় েুব লয় চ লি 
আল্লোহ বেয়োমত বর্িলস তোর েবত রহমলতর র্বৃিপোত েরলিন নো”।  
নিী পত্নী উলম্ম সো োমো বজজ্ঞোসো েরল ন, নোরীগণ চোর্লরর বনম্নোংি েতিুকু 
পবরমোণ েুব লয় রোেলি? রোসূ  ি ল ন, অধদহোত পবরমোণ। উলম্ম সো োমো 
আিোরও েশ্ন েরল ন এ অিস্থোয় মবহ োর পো র্বৃিলগোচর হলি। তদুিলর রোসূ  
ি ল ন- তোহল  এেহোত পবরমোণ েুব লয় রোেলি এর অবধে নয়।                                                 
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এ হোর্ীলস েমোবণত হ  কয, মবহ োর পো আিৃত রোেো ওয়োবজি, যো সোহোবি 
পত্নীগলণর অজোনো বি  নো। আর এলত কেোলনো সলন্দহ কনই কয, মবহ োর পো 
র্িদলন যতিুকু বফৎনোর আিংেো রলয়লি তোর চোইলত হোত ও মেুমন্ড  র্িদলন 
বফৎনোর আিংেো কিবি । অতএি পো র্িদন যো বফৎনোর নগণযতম মোধযম তোলত 
সতেদিোণীর ফল  হোত ও মেুমন্ড  র্িদন যো সলন্দহোতীতভোলি অবধেতর 
বফৎনোস্থ  তোর বিধোন স্পি হলয় কগ । আপনোরো ভোল োভোলি  অিগত আলিন 
কয, েজ্ঞোবভবিে সুসম্পূণদ বনেুত িবরয়লত মবহ োর পো যো বফৎনোর নগণযতম পন্থো 
তোলত পর্দোর বনলর্দি বর্লয় হোত ও মেুমন্ড  যো বফৎনোর ম ূ উৎস তো উম্মুি 
রোেোর অনুমবত ের্োন েরলি, তো েবিণেোল ও হলত পোলর নো। কেননো, এবি 
মহোবিজ্ঞ আল্লহ রোব্বু  আ োমীলনর বনেুত আইন-েোনুন ও বিবধ- বিধোলনর 
পবরপন্থী।  
 

পঞ্চম র্ ী  
 نده ما يؤدي فلتحتجب منهَكن ْلحداكن ماكتب وَكن ع إذا

রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আইবহ ওয়োসোল্লোস) িল ন: 
 “যেন কতোমোলর্র (নোরীলর্র) েোলরো েোলি মবুির জলন্য চুবিিদ্ধ েৃতর্োস থোলে 
এিং তোর বনেি চুবি অনুযোয়ী মবুিপণ থোলে। তোহল  কস নোরী েৃতর্োলসর 
সোমলন পর্দো েরলি”।  
(আহমোর্, আিু র্োউর্, বতরবমবজ, ইিলন মোজোহ। ইমোম বতরবমবজ এলে সহীহ 
িল লিন।)  
   
উি হোর্ীলস পর্দোর অপবরহযদতো এভোলি েমোবণত হয় কয, েৃতর্োস যতবর্ন তোর 
র্োসলত্ব িো মোব েোনোয় থোেলি। ততবর্ন তোর সোমলন মেুমন্ড  কেো ো রোেো নিধ 
হলি। যেন র্োসত্ব কথলে মুবি পোলি, তেন পর্দো েরো ওয়োবজি। েোরণ, এেন 
কস গোইলর মোহরোম িল  গণয হলি। এলত েমোবণত হ , মবহ োর জলন্য 
পরপুরুলের সোমলন পর্দো েরো অবপরহোযদ।  
 

েষ্ঠ র্ ী  

   উম্মত জননী আলয়িো বসবেেো (রো:) িল ন, 
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سدلت إحدانا جلبابها ىلع وجهها من  اَكن الركبان يمرون بنا و حنن حمرمات مع الرسول فإذا حاذون     
 كشفناه. رأسها فإذا جاوزنا

  আমরো রোসূল র সোলথ এহরোম অিস্থোয় বি োম, উষ্ট্রোলরোহী পুরুেরো আমোলর্র 
পোশ্বদবর্লয় অবতক্রম েোল  আমোলর্র মেুোমুবে হল  আমরো মোথোর উপর কথলে 
চোর্র কিলন কচহোরোর উপর েুব লয় বর্তোম। তোরো আমোলর্রলে অবতক্রস েলর 
চল  কগল  আমরো মেুমন্ড  েুল  বর্তোম। (আহমোর্, আিু র্োউর্, ইিলন 
মোজোহ) 
 হোর্ীলসর অংি, আমরো মোথো কথলে চোর্র কিলন মেুমন্ডল র উপর েুব লয় 
রোেতোম। এ িোেযবি কচহোরো আিৃত রোেোর সুস্পি র্ ী । কেননো, আলয়িো রো. 
িল ন, যেবন আলরোহীর্  সোমলন এলস কযত, আমরো পর্দো েলর বনতোম। অথচ, 
অবধেোংি উ োমোলয় কেরোলমর র্ৃবিলত হজ্জ ও ওমরোর এহরোম অিস্থোয় 
মবহ োলর্র জলন্য কচহোরো েুল  রোেো ওয়োবজি। আর কেোন এেবি ওয়োবজি 
বিধোন তোর চোইলত েি  িবিিো ী বিধোন আর্োলয়র েোবতলরই িজদন েরো কযলত 
পোলর। এ জলন্যই যবর্ পর পরুুলের সোমলন পর্দো েরো ওয়োবজি নো হত। তোহল  
তোর েবতকূল  এহরোম অিস্থোয় কচহোরো কেো োর বিধোন  ঙ্ঘন েরো নিধ হত নো।  
     সবহহ িুেোবর, মুসব ম ও অন্যোন্য হোর্ীস গ্রলন্থ উলল্লবেত আলি, এহরোম 
অিস্থোয় মবহ োর জলন্য বনেোি ও হোত কমোজো পবরধোন েরো বনবেদ্ধ। িোয়েু  
ইস োম ইিলন তোইবময়ো (রহ.) িল ন, এ হোর্ীস দ্বোরো েমোবণত হ  কয, রোসূল র 
যুলগ এহরোমরহ মবহ ো িোড়ো অন্যোন্য মবহ োলর্র হোত কমোজো এিং বনেোি 
পবরধোন েরোর িযোপে েচ ন বি । এলত েমোবণত হয়, হোত এিং কচহোরো 
আিৃত রোেো অপবরহোযদ । 
হোবর্স িরীফ কথলে এই িয়বি র্ ী  কপি েরো হ । যোর মোধযলম মবহ োলর্র 
জলন্য গোইলর মোহরোলমর সোমলন পর্দো েরো এিং কচহোরো আিৃত রোেো ফরজ 
সোিযস্ত হ । এর সোলথ পবিত্র কেোরআন হলত িবণদত চোরবি েমোণসহ কমোি র্িবি 
েমোণ কপি েরো হ ।  

তৃতীয়ত: 
বেয়োলসর আল োলে পর্দোর অপবরহোযদতো। 

     ইস োবম িবরয়ত স্বীেৃত ও বফেোহ িোস্ত্রবির্গলণর সবিে বচন্তো-গলিেণো ও 
কচিো সোধনো হলে, ে যোণের বিেয়োবর্ ও তর্ীয় উপোয় উপেরণোবর্ যথোযথ 
িহো  রোেোর েবত উৎসোহ ের্োন েরো, অনুরূপভোলি অবনিের বিেয়োবর্ ও তোর 
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মোধযমসমলূহর বনন্দো েরো এিং তো কথলে বিরত থোেোর জলন্য উদ্বুদ্ধ েরো। ি ো 
িোহু য কযসি বিেলয় শুধু েোল ি ে যোণই বনবহত রলয়লি বেংিো অে যোলণর 
তু নোয় ে যণ েি , কসসি বিেয় ইস োবম িবরয়লত বনলর্দবিত, কসিো ওয়োবজি 
হলি িো মুস্তোহোি হলি। পক্ষোন্তলর কযসি বিেলয় কেি  অবনিই অবনি িো 
অে যোণ ে যোলনর চোইলত অবধে কসসি বিেয় যথোক্রলম েথমবি হোরোম এিং 
বদ্বতীয়বি মোেরূলহ তোনযীবহ হলয় থোলে। আল োচয ম ূনীবতর বভবিলত 
গভীরভোলি বচন্তো েরল  উপ বব্ধ েরো যোয় কয, নোরীর জলন্য পরপুরুলের সোমলন 
মেুমন্ড  কেো ো রোেোলত (বনবতেতো বিধ্বংসী) অলনে ফোসোর্ ও অনোচোর 
বনবহত রলয়লি। তলেদর েোবতলর যবর্ ধলরও কনওয়ো যোয় কয, মুেমন্ড  কেো ো 
রোেোলত বেিু ে যোণ বনবহত রলয়লি তলি তো অে যোণ ও ফোসোলর্র তু নোয় 
নগণয। েোলজই নোরীর জলন্য পর পরুুলের সম্মুলে কচহোরো কেো ো রোেো হোরোম 
এিং আিৃত রোেো ওয়োবজি িল  েমোবণত হ ।                 
পর্দোহীনতোর েবতপয় অবনিতো: 
      (১) বফৎনো ও অনোচোলর পবতত হওয়ো।  
 নোরী মেুমন্ড  কেো ো করলে কিপর্দো হল  আপনো আপবন বফৎনো ও অনোচোলর 
ব প্ত হলত িোধয হয়। েোরণ, মেুমন্ড  কেো ো করলে চ লত হল  নোরীলে তোর মেু 
মন্ডল  এমন বেিু িস্তু িযিহোলর অভযস্ত হলত হয়, যোলত মেুমন্ড   োিণযময়, 
সুরৃ্ে ও র্ৃবি আেেণদেোরী হয়। আর এবি হলে অবনি, অনোচোর ও ফোসোর্ 
সৃবির অন্যতম েোরণ।  
     (২)  জ্জোিী তো বি ীন হলয় যোওয়ো।  
পর্দোহীনতোর ন্যোয় অসৎ আচরলণর েোরলণ নোরীর অন্তর কথলে ক্রলম ক্রলম  জ্জো-
িরম বি ুপ্ত হলয় যোয়, যো ঈমোলনর অন্তভুদি এিং নোরী েেৃবতর অন্যতম ভূেণ। 
তোইলতো কেোন এে সময় নোরীলে  জ্জোিী তোর েতীে ি ো হত। কযমন ি ো 
হত,  অমেু কতো গৃহলেোলন অিস্থোনরত কুমোরী রমণীর চোইলতও অবধে  োজুে। 
নোরীর জলন্য  জ্জোহীনতো কেি মোত্র দ্বীন ও ঈমোন বিধ্বংসীই নয় িরং আল্লোহ 
তোআ ো কয েেৃবতর উপর তোলে সৃবি েলরলিন, কসই েেৃবতর বিলরোবধতো িো 
স্বভোি কদ্রোহীতোও িলি।  
   (৩) পরুুেলর্র অেীবতের বিেলয় জবড়লয় যোওয়ো।  
কিপর্দো নোরীর েোরলণ পরুুেলর্র জন্য বফৎনো ও অশ্লী তোয় ব প্ত হওয়ো 
স্বোভোবিে িযোপোর। বিলিেত: যবর্ কসই নোরী সুন্দরী ও তোলর্র সোলথ বক্রড়ো 
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কেৌতুলে অভযস্থ হয়। এরূপ অলিোভন আচরণ কিপর্দো নোরীর সোলথই কিবি 
সংঘবিত হলয়লি। কযমন েিোর্ রলয়লি: 
আাঁবে বম ন এরপর সো োম অনন্তর েো োম, অতএি অঙ্গীেোর, সোক্ষোৎ, সঙ্গম 
কিে পবরণোম।  
 িস্তুত: মোনুলের বচরিত্রু  িয়তোন, মোনি কর্লহ রলির ন্যোয় বিরো-উপবিরোয় 
চ োচ  েলর। নোরীপরুুলের পোরস্পবরে হোবস-িোট্টো ও েথো-িোতদোর মোধযলম 
পরুুে নোরীর েবত বেংিো নোরী পরুুলের েবত আসি হওয়োর েোরলণ েতইনো 
অমঙ্গ  সোবধত হলয়লি, যো কথলে মিু হওয়ো অসম্ভি হলয় র্োাঁবড়লয়লি। আল্লোহ 
আমোলর্র সে লে তো কথলে কহফোজত েরুন।  
    (৪) নোরী-পরুুলের অিোধ কম ো-কমিো।  
নোরী যেন অনুধোিন েলর কয, কসও পুরুলের মত কচহোরো কেো ো করলে 
স্বোধীনভোলি চ লত পোলর। তেন কস পরুুলের সোলথ কঘেোলঘবে েলর চ োলফরো 
েরলত  জ্জোলিোধ েলর নো। আর এ ধরলনর  জ্জোবিহীন কঘেোলঘবে ও 
কম োলমিোই হলে বফৎনো, ফোসোর্, অনোচোর, িযোবভচোলরর সিলচ িড় েোরণ।  
         এের্ো মোনি জোবতর অনন্য ননবতে মুয়োবল্লম রোসূ লু্লোহ (সোল্লোল্লোহু আইবহ 
ওয়োসোল্লোস) মসবজর্ কথলে কির হলয় রোস্তোয় মবহ োলর্রলে পুরুেলর্র সোলথ 
বমল  বমলি চ লত কর্লে, মবহ ো সম্প্রর্োয়লে  ক্ষয েলর িিিয কপি েলরন: 

 لكن أن َتتضن الطريق عليكن حبافات الطريق ستأخرن فإنه ليسا
কতোমরো কপিলন সলর যোও, রোস্তোর মধযোংলি চ োর অবধেোর কতোমোলর্র কনই। 
কতোমরো রোস্তোর বেনোরোয় চ োচ  েরলি।  
রোসলূ্লোহ (সোল্লোল্লোহু আইবহ ওয়োসোল্লোস)-এর এই কঘোেণোর পর মবহ োগণ রোস্তোর 
পোশ্বদ বর্লয় এমনভোলি চ ো কফরো েরলতন অলনে সময় তোলর্র পবরবহত চোর্র 
পোশ্বিতদী কর্য়োল র সোলথ ক লগ কযত।  
উি হোর্ীসলে আল্লোমো উিলন েোসীর রহ. (লহ রোসূ ! মবুমন নোরীগণলে িল  
বর্ন তোরো কযন তোলর্র র্বৃি নত রোলে, (সরূো নূর-৩১) আয়োলতর তোফসীর েসলঙ্গ 
উলল্লে েলরলিন।  
িোয়েু  ইস োম আল্লোমো ইিলন তোইবময়োহ রহ. সিদলিে মবুদ্রত ফতওয়ো গ্রলন্থ 
(২য় েলন্ডর ১১০ পষৃ্ঠোয় কফেোহ ও মোজমুউ  ফতওয়োয় ২২তম েলন্ড) 
মবহ োলর্র জলন্য পর পুরুলের সোমলন পর্দোর অপবরহোযদতো সম্পলেদ সুস্পস্ট 



 

 19 

িিিয কপি েলর িল ন: েেৃত পলক্ষ আল্লোহ তোআ ো নোরীর কসৌন্দযদলে 
দুইভোলগ বিভি েলরলিন: 
   (েো) েেোে সোজ-সজ্জো  
  (ে) অেেোে সোজ-সজ্জো।  
       মবহ োলর্র জলন্য তোলর্র স্বোমী ও মোহরোম পুরুে -যোলর্র পোরস্পপবরে 
সোক্ষোলত কযৌন েোমনো জোগ্রত হয় নো এিং বিিোহ িন্ধন ইস োবম িবরয়ত অবিধ 
কঘোেণো েলরলি- তোরো িযতীত পরপরুুলের সোমলন েেোিমোন সোজ-কপোেোে 
েেোি েরো জোলয়য আলি।  
পর্দোর আয়োত অিতীণদ হওয়োর পলূিদ তৎেো ীন মবহ োরো চোর্র পবরধোন েরো 
িযতীত কির হত এিং মবহ োলর্র হোত ও মেুমন্ড  পরুুলের র্ৃবিলগোচর হত। কস 
যুলগ মবহ োলর্র জলন্য হোত ও মেুমন্ড  কেো ো রোেো জোলয়য হওয়োর েোরলণ 
পরুুেলর্র জলন্য মবহ োর হোত ও মেুমন্ডল র েবত র্বৃিপোত েরো নিধ বি । 
পরিতদীলত যেন আল্লোহ রোব্ব ু আ োমীন পর্দোর আয়োত অিতীণদ েলর বনলর্দি 
ের্োন েরল ন:  

ِِ الُْمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعلَيِْهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ يََ قل  ْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِسا
َ
َها انلَِِّبُّ قُْل ِِل يُّ

َ
 ا أ

 কহ নিী, তুবম কতোমোর স্ত্রীলর্রলে, েন্যোলর্রলে ও মবুমনলর্র নোরীলর্রলে ি , 

‘তোরো কযন তোলর্র বজ িোলির বেিু অংি বনলজলর্র উপর েুব লয় কর্য়, (সরূো 
আহযোি-৫৯) 
    তেনই মবহ ো সম্প্রর্োয় পুরুপরুী পর্দো অি ম্বন েরলত  োগ । অত:পর 
িোয়েূ  ইস োম আল্লোমো ইিলন তোইবময়োহ (রহ:) বজ িোি িলব্দর িযোেযো বর্লত 
বগলয় িল ন: বজ িোি ি লত চোর্রলে িুেোয়। সোহোবি আব্দুল্লোহ বিন মোসউর্ 
(রো:) বজ িোলির আেোর আেৃবত সম্পলেদ িল ন। বজ িোি মোলন চোর্র এিং 
সোধোরণ ক োে বজ িোি ি লত ইজোর িুলে থোলে অথদোৎ বিলিে ধরলনর িড় 
চোর্র যো দ্বোরো মস্তেসহ কগোিো িরীর আিৃত েরো যোয়। অত:পর বতবন িল ন নোরী 
জোতীলে বজ িোি তথো িড় চোর্র পবরধোন েরোর বনলর্দি এ জলন্যই কর্য়ো হ  
কয, যোলত কেউ তোলর্রলে বচনলত নো পোলর। তোহল  এ উলেে তেনই সফ  
হলি, যেন নোরী মেুমন্ড  আিৃত রোেলি। সুতরোং, কচহোরো এিং হোত কসই সোজ-
কপোেোলের অন্তভুদি যো গোইলর মোহরোম পুরুলের সোমলন েেোি নো েরোর জলন্য 
মবহ ো সম্প্রর্োয়লে েলিোর বনলর্দি কর্য়ো হলয়লি। এলত েতীয়মোন হ  কয, 
মবহ োর পবরবহত েোপড় িো চোর্লরর উপবরভোগ িোড়ো হোত, মুেমন্ড  এিং 
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িরীলরর কেোলনো অঙ্গ- েতযঙ্গ পরপরুুলের র্বৃিলগোচর হওয়ো েবিনেোল ও নিধ 
হলি নো।  
উলল্লবেত িণদনো হলত েমোবণত হ  কয, আব্দলু্লোহ ইিলন মোসউর্ (রো:) সিদলিে 
বনলর্দলির িণদনো বর্লয়লিন (তো হলে নোরীর সোজ-কপোেোলের িোবিে বর্ে িোড়ো 
নোরী কর্লহর অন্য কেোলনো অঙ্গ-েতযঙ্গ র্িদন ের্িদন অবিধ) আর আব্দুল্লোহ ইিলন 
আব্বোস (রো:) ইস োলমর েোথবমে অিস্থোর িণদনো বর্লয়লিন। (তো হলে হোত, পো, 
মেুমন্ড  কেো ো রোেো নিধ) উলল্লবেত মতদ্বলয়র বিশুদ্ধ মলত নসে  তথো রবহত 
হওয়োর পলূিদেোর বিধোলনর পবরপন্থী। িতদমোলন নোরীর জলন্য পরপরুুে সমীলপ 
মেুমন্ড , হোত, পো, েেোি েরো নিধ নয়। িরং েোপলড়র উপবরভোগ িোড়ো 
কেোলনো বেিুই েেোি েরোর অনুমবত কনই। অত:পর িোইেু  ইস োম ইিলন 
তোইবময়োহ (র:) িবণতদ গ্রলন্থর ২য় েলন্ডর ১১৭ ও১১৮ পষৃ্ঠোয় পর্দো সম্পবেদত 
মোসআ োবিলে আলরো সুস্পি েলর িল ন কয, মবহ োর জলন্য হোত, পো ও 
মেুমন্ড  শুধুমোত্র মোহরোম পরুুে ও নোরীলর্র সোমলন কেো ো রোেো ইস োবম 
িবরয়ত সম্মত। 
ম ূত: ইস োবম িবরয়লত পর্দো সম্পবেদত মোসআ োয় দুবি উলেে েবণধোনলযোগয, 
      (ে) পরুুে ও নোরীর মলধয পোথদেয বনধদোবরত হওয়ো।  
      (ে) নোরী জোবত পর্দোর অন্তরোল  থোেো। 
 এিোই হ  পর্দো সম্পলেদ িোইেু  ইস োম ইলিন তোইবময়োহ (রহ:) এর িিিয।  
হোম্ব ী মোজহোি অি ম্বনেোরী পরিতদী কফেোহ িোস্ত্রবির্গলণর র্বৃিলত পর্দোর 
অপবরহোযদতো:  
 আ -মনু্তোহো নোমে গ্রলন্থ উলল্লে আলি কয,পুরুেত্বহীন (যোর অন্ডলেোে কফল  
কর্য়ো হলয়লি) ও ব ঙ্গবিহীন পুরুলের জন্য পর নোরীর েবত র্ৃবিপোত েরো হোরোম।  
    আ -ইক্বনো নোমে গ্রলন্থ উলল্লে আলি কয, পরুুেত্বহীন, নপুংসে পরুুলের 
জলন্য নোরী র্িদন হোরোম। এই বেতোলির অন্যত্র উলল্লে আলি, স্বোধীন পর নোরীর 
েবত ইেোেৃত র্বৃিপোত েরো এমনবে তোর চুল র েবত নজর েরোও হোরোম।  
আর্-র্ ী  গ্রলন্থর মূ  পোলি উলল্লে আলি, 
র্বৃিপোত আি েেোর। েথম েেোর হ : সোিো ে যুিলের পলক্ষ (যবর্ও কস ব ঙ্গ 
েবতদত হয়) স্বোধীন েোপ্তিয়স্কো নোরীর েবত (বিনো েলয়োজলন) তোেোলনো হোরোম। 
এমনবে রমনীর মোথোর েবৃত্রম চুল র েবতও তোেোলনো জোলয়য নয়।  
িোলফয়ী মতোি ম্বী কফেোহ িোস্ত্রবির্গলণর পর্দো সম্পবেদত অবভমত।  
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      নোরীর েবত েোমেু র্ৃবিলত তোেোলনো হোরোম অনুরূপভোলি কয র্বৃিলত 
কফতনোর আিঙ্কো আলি কসবিও হোরোম।  
আর রৃ্বি যবর্ েোলমোভোি সহেোলর নো হয় এিং এলত কফৎনো সৃবির আিংেোও নো 
থোলে এ কক্ষলত্র তোরো দুইবি অবভমত কপি েলরন। িোরহু  ইক্বনো গ্রন্থেোর 
অবভমতদ্বয় উলল্লে েলর িল ন, ত্রুবিমুি ও বিশুদ্ধ মতবি হ : এ ধরলনর 
র্বৃিপোত হোরোম। তোলর্র েবসদ্ধ গ্রন্থ আ  বমনহোলজ উলল্লে আলি কয, রমণীর 
পলক্ষ মেুমন্ড  কেো ো করলে কির হওয়ো মসুব মলর্র ঐেযমলত বনবেদ্ধ। তোলত 
আরও ি ো হলয়লি, মসুব ম িোসেিৃলন্দর ইস োবম ও ঈমোবন র্োবয়ত্ব হলে, 
মবহ ো সম্প্রর্োলয়র েবত মেুমন্ড  কেো ো করলে কির হওয়োর উপর েলিোর 
বনলেধোজ্ঞো আলরোপ েরো। েোরণ, কফৎনো সৃবি ও কযৌন উলিজনোর মলূ  র্িদনই 
র্োয়ী। কযমন, আল্লোহ তোআ ো কঘোেণো েলরন: 

بَْصارِِهنَّ 
َ
 َوقُْل لِلُْمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

আর তুবম মুবমনলর্রলে িল  র্োও তোরো কযন তোলর্র র্ৃবি অিনত রোলে। (সূরো 
নূর-৩০)  
     েজ্ঞোবভবিে ইস োবম িবরয়লতর বিবধ-বিধোলনর  ক্ষয হলে বফৎনো-ফোসোর্, 
অনোচোর, িযবভচোরসহ যোিতীয় অিোধযতোর বিদ্রপথ বচরতলর িন্ধ েলর কর্য়ো।  
    মনুতোেো  আেিোর গ্রলন্থর িযোেযোগ্রন্থ নোই  ু আওতোলর উলল্লে আলি, নোরীর 
জলন্য মেুমন্ড  কেো ো করলে কিপর্দো হলয় কির হওয়ো বিলিেত: দুি-দুরোচোর-
পোপীল োেলর্র সম্মুলে ইস োমপন্থীলর্র ঐেযমলতর বভবিলত হোরোম।  
মেুমন্ড  কেো ো রোেোর মতোি ম্বীলর্র েবতপয় যুবি: 
      আমোর জোনোমলত যোরো নোরীর হোত ও মেুমন্ড লে ইস োবম পর্দো িবহভতূদ 
মলন েলর, এিং তো অনোিৃত রোেো এিং তোর েবত পরপরুুলের র্বৃিপোত েরো 
জোলয়য িল  মত কপোেণ েলরন, পবিত্র কেোরআন ও সুন্নোহ বভবিে তোলর্র 
কেোলনো র্ ী  কনই। িোাঁ কেোরআন ও সুন্নোহ কথলে বনলম্নোি েরমোণোবর্ কপি 
েরলত পোলরন।  
 

(১) আল্লোহ রোব্বু  আ োমীন িল ন,  
 َواَل ُيبِْديَن ِزينََتُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمنَْها

আর তোরো কযন যো সোধোরণত েেোি পোয় তো িোড়ো তোলর্র কসৌন্দযদ তোরো েেোি 
েরলি নো।  (সূরো নূর: ৩১)  
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 েোরণ, সোহোবি আব্দুল্লোহ বিন আব্বোস (রো:) মো জোহোরো বমনহো (যো সোধোরণত: 
েেোি হলয় পলড়) আয়োলতর িযোেযো বর্লত বগলয় িল ন, এেোলন নোরীর হোত, 
আংবি এিং মেুমন্ড  িুেোলনো হলয়লি। (লেননো কেোলনো নোরী েলয়োজন িিত: 
িোইলর কযলত িোধয হল  চ ো কফরো ও ক ন-কর্লনর সময় মেুমন্ড  ও হোত আিৃত 
রোেো েুিই েিের হয়)। এ তোফসীর ইমোম আমোি সোঈর্ বিন যুিোইলরর 
মধযস্থতোয় আব্দুল্লোহ বিন আব্বোস রো. হলত িণদনো েলরলিন। আর সোহোবির 
তোফসীর িবরয়লতর বিধোন সোিযস্ত হওয়োর কক্ষলত্র র্ ী  বহসোলি গৃহীত।  
    (২) ইমোম আিু-র্োউর্ তোর েবসদ্ধ গ্রন্থ সুনোলন আিু-র্োউর্-এ উম্মত জননী 
আলয়িো (রো.) এর িণদনো উদ্ধৃত েলরলিন, এের্ো আিু-িের (রো.) তনয়ো আসমো 
রো: পোত ো েোপড় পবরধোন েলর রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) 
সমীলপ উপবস্থত হল  নিীজী কচহোরো মিুোরে অপর বর্লে বফবরলয় হোত ও 
মেুমন্ডল র েবত ইংবগত েলর আসমোলে ি ল ন, কহ আসমো! কমলয় মোনুলের 
েোপ্তিয়স্ক হিোর পর তোর মেুমন্ড  ও হোত িোড়ো িরীলরর অন্য কেোলনো অংিই 
র্বৃি কগোচর হওয়ো উবচত নয়।  
     (৩) িেুোবর িরীলফ উদ্ধৃত হলয়লি আব্দুল্লোহ ইিলন আব্বোস (রো:) িণদনো েলরন, 
বির্োয় হলজর সময় তোর ভ্রোতো ফজ  বিন আব্বোস রো: রোসূল র সোলথ সওয়োরীর 
বপিলন উপবিি বিল ন, ইবতমলধয েুসআম কগোলত্রর জবনেো মবহ ো রোসলূ র 
সমীলপ উপবস্থত হল  ফজ  মবহ োর েবত তোেোবেল ন এিং মবহ োও ফজল র 
েবত র্বৃি ের্োন েরবি , তেন রোসূ লু্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) 
ফজ  ইিলন আব্বোলসর কচহোরো অন্য বর্লে বফবরলয় কর্ন। এলত েতীয়মোন হলে 
কয, মবহ োবির মূেমন্ড  কেো ো বি ।  
     (৪) সহীহ িুেোবর ও অন্যোন্য হোর্ীস গ্রলন্থ জোলির (রো:) রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু 
আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) েতৃদে ক োেলর্র বনলয় ঈলর্র নোমোলজর িণদনো বর্লত বগলয় 
িল ন, রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) নোমোজ কিে েলর 
ক োেলর্রলে আলেরোত সংক্রোন্ত উপলর্ি ের্োন েলর ি ল ন,  
     মবহ োলর্র েোলি বগলয় হৃর্য়গ্রোহী বেিু উপলর্ি কপি েলরন আর িল ন: কহ 
নোরী সম্প্রর্োয় !  কতোমরো আল্লোহর পলথ তোরই সন্তুবি অজদলনর  লক্ষয র্োন-র্বক্ষণো 
ের, কেননো কতোমরো অবধে হোলর জোহোন্নোলমর জ্বো োনী হলি। তেন তোলর্র 
েোল ো িলণদর কচহোরো বিবিি জবনেো মবহ ো র্োাঁবড়লয় ি ল ন,...........( আ  
হোবর্স)  
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      এলত িুেো কগ , মবহ োবির কচহোরো কেো ো বি , আিৃত বি  নো। নতুিো 
জোলির রো. বেভোলি জোনলত পোরল ন কয, মবহ োবির কচহোরো েোল ো িলণদর বি । 
আমোর জোনো মলত এই আয়োত ও হোবর্স েয়বিই মবহ োলর্র জলন্য পরপুরুলের 
সোমলন কচহোরো কেো ো রোেোর নিধতোর র্ ী  বহলসলি কপি েরো কযলত পোলর।  
       উলল্লবেত র্ ী গুল োর জওয়োি  
     নোরীর হোত ও মেুমন্ড  কেো ো রোেোর নিধতো েমোণেোরী এই র্ ী  চতুিয় 
পলূিদ িবণদত হোত ও মেুমন্ড  পর্দোর অন্তভুদি েলর তো আিৃত রোেো 
অপবরহোযদতোর েমোণপঞ্জীর পবরপন্থী নয়, আর তো দুই েোরলণ, 
      (ে) নোরীর কচহোরো আিৃত রোেোর েমোণোবর্লত এেবি স্বতন্ত্র ও নতুন বনলর্দি 
বনবহত আলি পক্ষোন্তলর কচহোরো অনোিৃত রোেোর র্ ী  কপি েরোর কমৌব ে 
বনলর্দি রলয়লি, তো হলে পর্দোর বিধোন অিতীণদ হওয়োর পলূিদেোর িযোপে 
েচ ন।  
       উস ূ িোস্ত্রবির্গলণর েবসদ্ধ মূ নীবত হলে, সোধোরণ অিস্থোর বিপরীত নতুন 
র্ ী লে েোধোন্য কর্য়ো। কেননো, র্ ী  নো কপল  তো িহো  রোেো যোলি। আর 
যেন সোধোরণ অিস্থোর অবতবরি কেোলনো নতুন বনলর্দলির র্ ী  উপবস্থত হলি, 
তেনই সোধোরণ অিস্থোলে িহো  নো করলে নতুন বনলর্দলির মোধযলম হুকুম 
পবরিতদন েরো হলি। 
      কযলহতু েলতযে িস্তু তোর স্বস্থোলন িহো  থোেোলে আস  ি ো হয়, কসলহতু 
যেনই আসল র পবরিতদনেোরী কেোলনো েমোন পোওয়ো যোলি, তেনই েতীয়মোন 
হলি কয, িস্তুর আসল র উপর অন্য আলরেবি হুকুম আলরোবপত হলয়লি এিং তোর 
পলূিদেোর হুকুলমর পরুিতনদ ঘলিলি। এ জন্যই আমরো িব , নতুন হুকুলমর র্ ী  
উপস্থোপলনর অবতবরি জ্ঞোন কযোগ হয়।  
অথদোৎ েোথবমে এিং সোধোরণ অিস্থোর পবরিতদন ঘলিলি এিং নোরীর কচহোরো 
আিৃত রোেো ফরজ সোিযস্ত হলয়লি। েোলজই কনবতিোচে হুকুমবির উপর 
ইবতিোচে হুকুমবির েোধোন্য অবজদত হলি।  
     এবি উলল্লবেত র্ ী োবর্র সংবক্ষপ্ত জওয়োি। তলেদর েোবতলর যবর্ ধলরও 
কনওয়ো যোয় কয, উভয় পলক্ষর েমোণপঞ্জী মোসআ ো সোিযস্ত েরোর বর্ে বর্লয় 
পরস্পর সমপযদোয় সম্পন্ন তোহল ও ইবতিোচেলে কনবতিোচলের উপর পোধোন্য 
কর্ওয়ো হয়। এই মূ নীবতর র্ৃবিলত নোরীর মুেমন্ড  আিৃত রোেো অপবরহোযদতোর 
েমোণপঞ্জী অগ্রোবধেোর  োভ েরলি।  
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   (ে) আমরো যেন নোরীর কচহোরো কেো ো রোেোর নিধতোর র্ ী োবর্ বনলয় গভীর 
গলিেণো েবর তেন এই িোস্তিতো ফলুি উলি কয, এই নিধতোর র্ ী োবর্র 
সমতু য নয়। বিস্তোবরত বিিরণ েবতবি র্ ীল র পথৃে পথৃে জওয়োলির মোধযলম 
জোনো যোলি ইনিোআল্লোহ।  
  (১) সোহোবি আব্দুল্লোহ ইিলন আব্বোলসর (রো:) িবণদত তোফসীলরর বতনবি 
জওয়োি।  
 (১) আব্দুল্লোহ বিন আব্বোস (রো:) পর্দোর আয়োত অিতীণদ হওয়োর পলূিদর অিস্থো 
িণনদো েলরলিন। কযমন িোয়েু  ইস োম আল্লোমো ইিলন তোইবময়োর উবি িণদনোর 
স্থল  উলল্লে হলয়লি।  
 (২) হলত পোলর তোর উলেে হ , ঐ কসৌন্দযদ িণদনো েরো যো েেোি েরো বনবেদ্ধ। 
কযমন- আল্লোমো ইিলন েোসীর (র:) উি আয়োলতর তোফসীর সম্পবেদত আব্দলু্লোহ 
ইিলন আব্বোলসর (রো:) কযই তোফসীর উলল্লে েলরলিন তোলতও আমোলর্র পক্ষ 
হলত উপলরোি জওয়োিদ্বলয়র সমথদন পোওয়ো যোয়, যো কেোরআন বভবিে তৃতীয় 
েমোলণর পূলিদ িবণদত হলয়লি।  
 (৩) যবর্ আমোলর্র উলল্লবেত দুই জিোি মোনলত তোলর্র আপবি থোলে। তোহল  
তৃতীয় জওয়োি হলে কয, আব্দলু্লোহ ইিলন আব্বোলসর তোফসীর কেি মোত্র তেনই 
র্ ী  হলত পোলর যেন তোর তোফসীলরর েবতকূল  অন্য সোহোবির কেোন িিিয 
বির্যমোন নো থোলে। নতুিো পোরস্পবরে েবতদ্বন্দ্বী র্ ী োবর্র কযবি অন্য র্ ীল র 
সমথদলন েি  এিং েোধোন্যলযোগয সোিযস্থ হলি, কস র্ ী  দ্বোরো েমোবণত উবির 
উপরই আম  েরো হলি। আমোলর্র বিতবেদত মোসআ োয় আব্দলু্লোহ ইিলন 
আব্বোলসর তোফসীলরর েবতকূল  আব্দুল্লোহ ইিলন আব্বোলসর তোফসীর ও 
বির্যমোন। বতবন িল ন: (ততিুকু বভন্ন যতিুকু এমবনই েেোি পোয়) িোলেয 
উপলরর েোপড় কযমন- কিোরেো, চোর্র ইতযোবর্লে পর্দোর বিধোলনর িযবতক্রলমর 
অন্তভুিদ েরো হলয়লি যো সিদোিস্থোয় েেোবিত হলয় যোয়, যো আিৃত েরো সম্ভিপর 
নয়। 
     এ কক্ষলত্র আমোলর্র েরণীয় েতদিয হলে। রোসূল র বিবিি সোহোবিদ্বলয়র 
তোফসীলরর মলধয কেোন তোফসীরবি েি  এিং েোধোন্য পোওয়োর কযোগয তো 
র্ ী  বভবিে যোচোই েরো এিং েি  এ েধোন্য পোওয়োর কযোগয তোফসীর 
অনুসোলর আম  েরো।  
(২) উম্মত জননী আলয়িো (রো:) এর িবণদত হোর্ীসবি দুই েোরলণ দুিদ ।  
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  (ে) েোল র্ বিন দুরোই কয হোর্ীস িণনদোেোরীর মধযস্থতোয় আলয়িো (রো:)-এর 
হোবর্সবি িণদনো েলরলিন , েোল র্ কসই িণদনোেরীর নোম উলল্লে েলরনবন, 
েোলজই হোর্ীসবি মনুেোলত েমোবণত হ । তোিোড়ো ইমোম আিু র্োউর্ (র:) 
হোর্ীসবিলে দুিদ  িল  বচবিত েলর িল ন কয, েোল র্ ইিলন দুরোই আলয়িো 
(রো:) হলত সরোসবর হোর্ীসবি শুলনলিন িল  এরূপ কেোলনো েমোণ কনই। হোর্ীসবি 
দুিদ  হওয়োর এ েোরণবি আিু হোলতম রোজী (রহ.)ও িণদনো েলরলিন।  
  (ে) এই হোর্ীলসর সনর্ তথো হোর্ীস িণদনো েোরীলর্র ধোরোিোবহে তোব েোয় 
সোঈর্ বিন িিীর আ -িসরী (পরিতদীলত বসবরয়োর রোজধোনী র্োলমিলের 
অবধিোসী।) নোলমর এে িযবি পোওয়ো যোয়। ইিলন মোহর্ী তোলে অনুপযুি মলন 
েলর পবরতযোগ েলরলিন। ইমোম আহমোর্ ইিলন মোঈন ইিলন মোর্ীনী এিং 
ইমোম নোসোয়ী েমুে অনুসরণলযোগয মহুোলেসীলন কেরোম তোলে দুিদ  িণদনোেোরী 
সোিযস্ত েলরলিন। েোলজই হোর্ীসবি র্িূদ  এিং তো আমোলর্র িবণদত পর্দোর 
অপবরহোযদতো সম্পবেদত বিশুদ্ধ হোর্ীলসর কমোেোলি ো েরলত পোরলি নো। তোিোড়ো 
আসমো বিনলত আিু-িের (রো:)-এর িয়স বহজরলতর সময় সোতোি িৎসর বি , 
এই িয়স্কো নোরী রোসূল র সমীলপ এমন পোত ো িস্ত্র পবরধোন েলর যোলিন, যোলত 
তোর হোত ও কচহোরো িযতীত অন্যোন্য অঙ্গ-েতযলঙ্গর আেৃবতও েেোি পোলি এিো 
সুস্থ ্বিলিে সম্পন্ন িযবিিলগদর বনেি গ্রহণলযোগয নয়। 
তলেদর েোবতলর যবর্ ধলরও কনওয়ো হয় কয, হোর্ীসবি বিশুদ্ধ, তোহল  ি ো যোলি 
আসমো সম্পবেদত ঘিনোবি পর্দোর বিধোন অিতীণদ হওয়োর পলূিদই ঘলিলি। আর 
পর্দোর বিধোন অিতীণদ হলয় পলূিদর অিস্থোর পবরিতদন ঘবিলয়লি। েোলজই পরিতদী 
বিধোন তথো পর্দোর অপবরহোযদতোর বিধোন অগ্রগণয ও পো নীয় হলি।   
 (৩) আব্দুল্লোহ বিন আব্বোস (রো:) েতৃদে িবণদত হোবর্লসর জওয়োি, এই হোর্ীলস 
পরনোরীর মেুমন্ডল র েবত র্ৃবিপোত েরো জোলয়য হওয়োর কেোলনো েমোণ কনই। 
কেননো রোসূ লু্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) ফজ  ইিলন আব্বোলসর এই 
েমদ অথদোৎ তোর বনেি আগমন েোরী নোরীর েবত র্ৃবিপোত েরোর উপর সম্মবত 
েেোি েলরনবন িরং রোসূ  (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) ফজল র কচহোরো 
অন্য বর্লে বফবরলয় বর্লয়লিন। এ েোরলণই ইমোম নিিী (র:) সহীহ মসুব লমর 
িযোেযোয় উলল্লে েলরন কয, এ হোর্ীস কথলে েমোবণত মোসআ ো সমলূহর মলধয 
এিোও এেবি গুরুত্বপূণদ মোসআ ো কয, পর নোরীর েবত র্ৃবিপোত েরো হোরোম।  
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     হোলফজ ইিলন হোজোর আসক্বো োনী (র:) সহীহ িুেোরীর কেষ্ঠতম িযোেযোগ্রন্থ 
ফোতহু িোরীলত এই হোর্ীলসর িযোেযো বর্লত বগলয় উলল্লে েলরন, এই হোর্ীস 
দ্বোরো এিোও জোনো হ  কয, পরনোরীর র্িদন ইস োবম িবরয়লত বনবেদ্ধ এিং 
এমতোিস্থোয় র্বৃি নত রোেো ওয়োবজি।  
েোজী আয়োজ (রহ:) িল ন, েতে ক োলের ধোরণো, যেন পরনোরী র্িদলন কফৎনো 
ও অনচোলর ব প্ত হওয়োর আিংেো থোলে তেনই (পরুুলের জলন্য) র্ৃবি নত রোেো 
ওয়োবজি। (এ েোরলণই রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) আব্বোস 
তনয় ফজল র েবত বনলেধোজ্ঞো আলরোপ েলরনবন। আর কফৎনোয় পবতত হওয়োর 
আিংেো নো থোেল  পরনোরী র্িদন জোলয়য। বেন্তু আমোর মলত কেোলনো কেোলনো 
িণদনোমলত রোসূ  কয ফজল র কচহোরো ঘুবরলয় বর্লয়লিন, তোর  এই েোজবি 
কমৌবেে বনলেধোজ্ঞোর চোইলত অবধে গুরুত্বপণূদ। (েোলজই পরনোরী র্দিলন 
কফৎনোয় ব প্ত হওয়োর আিংেো থোকুে িো নো থোকুে উভয় অিস্থোলত হোরোম এিং 
র্বৃি নত রোেো ওয়োবজি)   
                                    
      এেন েশ্ন হ , রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) অনোিৃত 
কচহোরোয় আগমন েোরী মবহ োবিলে পর্দোি ম্বন েরোর বনলর্দি কর্নবন কেন?  
    এর উির হলে,  
  মবহ োবি এহরোম অিস্থোয় বিল ন, আর এহরোমরত নোরীর েবত 
ইস োলমর বিধোন হ  পরপুরুলের র্ৃবির আওতোয় নো থোেল  কচহোরো কেো ো 
রোেো ওয়োবজি।  
 এমন সম্ভোিনোও আলি কয, রোসূ লু্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) 
পরিতদীলত তোলে কচহোরো কঢলে রোেোর বনলর্দি বর্লয়লিন। কেননো, হোর্ীস 
িণদনোেোরীর পর্দোর বনলর্দি উলল্লে নো েরোর দ্বোরো এিো েমোবণত হয় নো কয, 
রোসূ ুল্লোহ(সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) তোলে মেুমন্ড  কঢলে রোেোর 
বনলর্দি কর্নবন। েোরণ, কেোলনো বিধোন উলল্লে নো হওয়োলত এমনবি জরুবর নয় কয 
বিধোনবিই অবস্তত্বিূন্য। 
 সহীহ মসুব ম ও আিু র্োউলর্ সোহোবি জোরীর ইিলন আব্দুল্লোহ িোজো ী (রো:) 
কথলে রোসূ লু্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোলমর উবি িবণদত আলি কয, অবনেেৃতভোলি 
(আেম্মোৎ) পর নোরীর উপর র্ৃবি পবতত হল  কসবর্ে কথলে র্বৃি বফবরলয় নোও। 
(িণদনোেোরী সলন্দহ কপোেণ েলর িল ন) অথিো ইিলন আব্দুল্লোহ িোজ ী (রো:) 
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িল ন: রোসূ  (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) আমোলে পর নোরী র্িদন কথলে 
র্বৃি বফবরলয় কনওয়োর বনলর্দি ের্োন েলরন।  
   (৪) জোলির (রো:) েতৃদে িবণদত হোর্ীলসর জওয়োি হ ,  
 উলল্লবেত হোর্ীলস সুস্পি িণদনো কনই কয, রোসূল র ঈলর্র নোমোজ কিলে 
মবহ োলর্রলে উপলর্ি র্োন েরো সম্পবেতদ ঘিনোবি েত সোল  সংঘবিত 
হলয়বি ।  
 হয়ত েোল োিলণদর মুেমন্ড  বিবিি মবহ োবি কসসি িৃদ্ধ নোরীলর্র 
অন্তভুিদ বিল ন (িোধযলেদর েোরলণ) যোলর্র সোলথ বিিোহ িন্ধলনর আিো েরো যোয় 
নো। এমন নোরীলর্র কচহোরো কেো ো রোেো জোলয়য। এসি িৃদ্ধ মবহ োলর্র উপর 
কথলে পর্দোর বিধোন উবিলয় কনয়োর দ্বোরো অন্যোন্য মবহ োলর্র উপর কথলেও পর্দোর 
অপবরহোযদতো বিলয়োগ হয় নো। (িৃদ্ধ নোরী িোড়ো অন্য সি নোরীলর্র উপর পর্দোর 
অপবরহোযদতো িহো  থোেলি।)  
 হয়ত এই ঘিনোবি পর্দোর আয়োত অিতরলণর পলূিদেোর ঘিনো। 
কেননো,পর্দোর বিধোনোি ী িবণদত সূরো আ -আহযোি ৫ম অথিো ৬ষ্ঠ বহজরী সলন 
অিতীণদ হলয়লি। আর ঈলর্র নোমোজ েিবতদত  ২য় বহজরী সলন । এেন কযলহতু 
ঘিনোবি েত সলন ঘলিলি হোর্ীলস উলল্লে কনই। তোই ঘিনোবি পর্দোর আয়োত 
নোবয  হিোর পূলিদেোর হল  তোর দ্বোরো েমোবণত হয় নো কয, মবহ োর জলন্য পর 
পরুুলের সম্মুলে কচহোরো কেো ো রোেো নিধ। েোলজই মবহ োর জলন্য কচহোরো আিৃত 
করলে পবরপণূদ পর্দো পো ন েরো অপবরহোযদ।  
িতদিয, পর্দো সম্পবেদত এই মোসআ ো বিস্তোবরত আল োচনো েরোর েোরণ হ ,  
   * অবত গুরুত্বপণূদ এই সোমোবজে মোসআ োবি সম্পলেদ ইস োবম িবরয়লতর 
বিধোন বে?  সোধোরণ মোনুলের এবি জোনো েুিই জরুবর।  
   * হো েো জ্ঞোলনর অবধেোরী বেিু ক োে পর্দো বিেলয় ে ম ধলর িহু েিন্ধ ও 
গ্রন্থ রচনো েলরলি। এিং এসি ক েবনর মোধযলম তোরো পর্দোহীনতো ও নগ্নতোলে 
েেয় বর্লয় চল লি। (যোর েোরলণ পর্দোহীনতো কিলড় কগলি, ফ শ্রুবতলত কযনো-
িযবভচোর, নোরী ধেদণ ইতযোবর্ বনতয-ননমবিে িযোপোর হলয় র্োবড়লয়লি। বিলশ্বর 
বিবভন্ন অঞ্চ  আজ কযৌন অপরোলধর কেলে পবরণত হলয়লি। ধেদলণর বিেোর 
হলে বেলিোরী, তরুণী ও যুিতী যলথেভোলি। িযবভচোলরর এ নগ্ন থোিোয় আক্রোন্ত 
হলয় আেয় বনলে হোজোর হোজোর তরুণী েবতবর্ন হোসপোতোল । তোলর্র আতদ 
বচৎেোলর আেোি পোতো  ভোরী হলে । পবত্রেোর পোতো েু ল  এমন বিভৎস 
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কচহোরো বনতয িযোপোর। পর্দোহীনতোই কয এসলির মূ  েোরণ তো আর িযোেযো েলর 
িুেোলনোর েলয়োজন কনই।)  
       পর্দোহীনতোর পক্ষোি ম্বী িযবিিগদ পর্দো সম্পবেদত বিেলয় গভীর বচন্তো 
গলিেনো ও যথোযথ তোহক্বীে েলরbবন। অথচ বচন্তোবির্ গলিেে ও 
তর্ন্তেোরীলর্র গুরুত্বপণূদ র্োবয়ত্ব হলে,  
ইনসোফ ও সমতো বভবিে আচরণ েরো এিং েলয়োজনীয় জ্ঞোতিয বিেয়োবর্ 
অিগত হলয় বিেলয়র গভীলর কপৌাঁিো িযতীত  এ ধরলনর উবি ও যুবি কপি েরো 
কথলে সম্পূণদভোলি বিরত থোেো।  
   অভীজ্ঞ ও পোরর্িদী িযবিিলগদর েরণীয় হলে, েমোণোবর্ ন্যোয়পরোয়ণ 
বিচোরপবতর মত ইনসোফ ও সমতো বভবিে যোচোই েরো। এিং গ্রহণলযোগয 
েমোণোবর্ িযবতলরলে কেোলনো এে পক্ষলে েোধোন্য নো কর্ওয়ো। িরং েবতবি 
র্বৃিলেোণ কথলে গভীর বচন্তো-গলিেণো েলর েেৃত তথয অিগত হওয়োর বনরন্তর 
কচিো েরো। এমনবি কেোলনোভোলিই সমীচীন হলি নো কয, বনলজর মলনোপুত 
মতিোর্লে (যবর্ও বনভু দ েমোণোবর্র র্বৃিলত গ্রহণলযোগয নো হয়) সোিযস্ত েরোর 
জলন্য বভবিহীন যুবি বর্লয় কসই মতিোলর্র পলক্ষ উপস্থোবপত র্ ী োবর্লে েি  
েরোর কচিো েরো আর বিপলক্ষর র্ ী োবর্লে অেোরলণ র্িূদ  এিং অগ্রহণলযোগয 
েরোর কচিো েরো। এ জলন্যই েোজ্ঞ ও োমোলয় কেরোম িল ন, ইস োবম আক্বীর্োর 
েবত ঈমোন আনোর পূলিদ তোর েমোণপঞ্জী সম্বলন্ধ গভীর গলিেণো ও অনুসন্ধোন 
চোব লয় চু লচরো যোচোই েলর বনলত হলি কয, কস গুল ো গ্রহণলযোগয বে নো। যোলত 
র্ ী বি বিশ্বোলসর অনুগত নো হলয় বিশ্বোসবি র্ ীল র অনুগত হয়। অথদোৎ 
গ্রহণলযোগয র্ ী োবর্র বভবিলত বিশ্বোস স্থোপন েরলি, বিশ্বোস স্থোপন েলর তো 
বিবেলয় রোেোর জন্য র্ ী  অনুসন্ধোন েরলি নো। কেননো, যোরো েমোণোবর্র 
কতোয়োক্কো নো েলর বিশ্বোস স্থোপন েলর কনয়, তোরো স্বীয় বিশ্বোস পবরপন্থী র্ ী োর্ীর 
অথদ বিেৃত েলর তোর অপিযোেযো বর্লত বদ্বধোলিোধ েলর নো।  
     বিশ্বোস স্থোপন েরোর পর তো বিবেলয় রোেোর জলন্য র্ ী োবর্র অনুসন্ধোন 
েরোর অবনিসমূহ,  
আমরো সে ই েতযক্ষ েলর থোবে কয, বেভোলি তোরো দুিদ  হোর্ীসলে সহীহ 
হোর্ীস িল  আেযোবয়ত েলর থোলে। অথিো র্ ী োবর্র মূ  পোলির এমন অথদ 
েরোর কচিো েলর যো র্ ী োবর্ কথলে কমোলিও িুলে আলস নো। বেন্তু তোরো তোলর্র 
(ভ্রোন্ত) মতিোর্লে েমোণ েরোর জলন্য এ সি েলর থোলে। (সম্মবনত গ্রন্থেোর 
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িল ন) সম্প্রবত আবম পর্দো ওয়োবজি নো হওয়োর উপর ব বেত এেবি েিন্ধ 
পলড়বি। তোলত েিন্ধেোর সুনোলন আিু র্োউলর্ িবণদত আলয়িো (রো:) েতৃদে 
িণদনোেৃত হোর্ীলস উলল্লবেত সোহোবি আিু িের (রো:) তনয়ো আসমো (রো:) পোত ো 
িস্ত্র পবরধোণ েলর রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইহী ওয়োসোল্লোম) সমীলপ আগমন 
েরো এিং রোসূ  তোলে  ক্ষয েলর এ বনলর্দি ের্োন েরো কয, কহ আসমো নোরী 
েপ্তিয়স্ক হিোর পর মেুমন্ড  ও হোত িযতীত তোর িরীলরর কেোলনো অংিই 
অনোিৃত হওয়ো উবিত নয়।  
    এ হোর্ীসবি উলল্লে েরোর পর কস েিন্ধেোর ব লেলিন, উলল্লবেত হোর্ীসবি 
সিদসম্মত। অথদোৎ ইমোম িুেোরী ও মুসব ম েমেূ হোর্ীস িোস্ত্রবির্গণ এ গোর্ীসবি 
বিশুদ্ধ িল  এেমত হলয়লিন। অথচ িোস্তলি হোর্ীসবি সিদসম্মত হোর্ীস নয়, তো 
বেভোলি স্বয়ঙ হোর্ীসবি িণদনোেোরী ইমোম আিু-র্োউর্ (র:) হোর্ীসবিলে মরুসো  
হওয়োর েোরলণ দুিদ  হোর্ীস িল  আেযোবয়ত েলরলিন, এিং এ হোর্ীসবির িণদনো 
সনর্ িণদনোেোরঅলর্র ধোরোিোবহে তোব েোয় এমন এেজন গোর্ীস িনদনো েোরীর 
নোম উলল্লে রলয়লি, যোলে ইমোম আহমর্ এিং অন্যোন্য মুহোবেসীলন কেরোমগণ 
র্িূদ  িণদনোেোরী সোিযস্ত েলরলিন। (বিস্তোবরত বিিরণ কস হোর্ীস সংক্রোন্ত 
জওয়োলি উলল্লবেত হলয়লি।) বেন্তু অজ্ঞতো, মেুদতো ও অন্ধভোলি স্বীয় মতোমত 
পক্ষপোবতত্ব েরোর দ্বোরো মোনুে ধ্বংসেোপ্ত ও বিপর্গ্রস্ত হয়। (লসই পক্ষপোবতত্ব ও 
মেূদতোর পতন ঘিুে এিোই েোমনো েবর)  
িোয়েু  ইস োম ইিনু  েোইবয়ম েতই নো সুন্দর িল লিন:  

 يلىق الردى بمذلة وهوان    و تعر من ثوبني من يلبسهما
 ثوب اَلعصب بئست اثلوبان    ثوب من اجلهل املركب فوقه

 والكتفان فطازينت بها اِلع   أفخر حلةو َتل باْلنصاف 
দু ধরলনর েোপড় পবরধোন েরো হলত বনলজলে মিু েলর নোও কসই দুই েোপড় 
পবরধোন েলর কয কস  োবঞ্চত, অপমোবনত ও ধ্বংস েোপ্ত হলি। 
কসই িস্ত্রদ্বলয়র এেবি হল ো চরম মেুদতো ও অজ্ঞতো, ২য়বি হল ো অন্ধভোলি স্বীয় 
পলক্ষ েলিোর হওয়ো, েতই নো বনেৃি এ িস্ত্রদ্বয়।  
ইনসোফ ও ন্যোয় পরোয়ণতোর মত কগৌরিোবিত সোজ-সজ্জোর মোধযলম বনলজলে 
সবজ্জত েলর নোও। যদ্বোরো  েোধ ও তৎপোশ্বদস্থও সবজ্জত হলয় যোয়। (সোরেথো 
বনলরি মেূদতো ও অজ্ঞতো এিং অন্ধভোলি পক্ষপোবতলত্বর ন্যোয় দুবি কুস্বভোি 
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পবরহোর েলর ইনসোফ ও ন্যোয় পরোয়ণতো অি ম্বন েলর বনলজলে ধন্যিোর্ 
পোওয়োর কযোগয েলর নোও)  
    কেোলনো গ্রন্থেোর ও েিন্ধেোরলেই েমোণোবর্র চু লচরো তোহক্বীে ও অনুসন্ধোন 
েরলত বগলয় অ সতোর জোল  আিদ্ধ হওয়ো উবচত নয়। িরং বনগুঢ় তত্ব সম্পলেদ 
জ্ঞোত হওয়ো িোড়ো তোড়োহুড়োর মোধযলম কেোলনো উবি ও যুবি কপি েরো কথলে 
বিরত থোেো উবচত। নতুিো তোরো ঐ সমস্ত ক োেলর্র র্ ভুি হলি যোলর্র সম্পলেদ 
পবিত্র কুরআলন েলিোর সতেদ উচ্চোরণ েরো হলয়লি:  

َ اَل َيْهِدي الَْقْومَ  ِ َكِذبًا يِلُِضلَّ انلَّاَس بَِغرْيِ ِعلْم  إِنَّ اَّللَّ ِن اْفََتَى ىلَعَ اَّللَّ ْظلَُم ِممَّ
َ
الِِمنيَ  َفَمْن أ  الظَّ

 সুতরোং তোর কচলয় অবধে যোব ম কে, কয নো কজলন মোনুেলে বিভ্রোন্ত েরোর জন্য 
আল্লোহর উপর বমথযো অপিোর্ কর্য়? বনশ্চয় আল্লোহ যোব ম েওমলে বহর্োয়োত 
েলরন নো। 

( সূরো আন্ আম-১৪৪)  
আর এমনও উবচত হলি নো কয, েমোণোবর্র অনুসন্ধোন ও চু লচরো তোহক্বীে 
েরলত বগলয় অ সতোর জোল  আিদ্ব হলি এিং  গ্রহণলযোগয ও েমোবণত 
র্ ী োবর্লে হিেোরীতো সূ ভ বমথযো েবতপন্ন েরলি। তোরো ঐ সম্প্রর্োলয়র 
অন্তভুদি যোলর্র সম্পলেদ আল্লোহ তোআ ো কঘোেণো েলরন,  

لَيَْس ِِف َجَهنََّم َمثًْوى لِلاَْكفِِرينَ  
َ
ُه أ َِ ْدِق ِإْذ َجا َب بِالصِّ ِ َوَكذَّ ْن َكَذَب ىلَعَ اَّللَّ ْظلَُم ِممَّ

َ
 َفَمْن أ

সুতরোং তোর কচলয় অবধে যোব ম আর কে, কয আল্লোহর উপর বমথযো আলরোপ েলর 
এিং তোর েোলি সতয আসোর পর তো অস্বীেোর েলর? জোহোন্নোলমই বে 
েোবফরলর্র আিোসস্থ  নয়? (সূরো জুমোর: ৩২) 
আল্লোহ রোব্ব ু আ োমীলনর র্রিোলর বিনীত েোথদনো, বতবন কযন আমোলর্রলে হে 
কে হে িুলে কমলন চ োর এিং িোবত লে িুলে শুলন তো হলত সম্পূণদভোলি র্লূর 
থোেোর তোওফীে র্োন েলরন এিং তোরই মলনোনীত সর  সবিে পলথ পবরচোব ত 
েলরন, বতবনই হলেন ক্ষমোিী  ও অনুগ্রহ পরোয়ণ।  
      মহোমোন্য িোয়ে মহুোম্মর্ বিন সোল হ আ -উসোইমীলনর সলঙ্গ পর্দো সংক্রোন্ত 
েবতপয় েলশ্নোির:  
       েশ্ন:-যবর্ ি ো হয় কেোলনো কেোলনো আল লমদ্বীন বেিু ঘিনো উলল্লে েলর 
িল ন কয, মবহ োরো রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম)-এর সোমলন 
মেুমন্ড  উম্মুি রোেত অথচ রোসূ  তোলত অসম্মবত েেোি েরলতন নো। এ 
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জোতীয় ঘিনো দ্বোরো তোরো েমোণ েলরন কয নোরীর মেুমন্ড  আিৃত েরো ওয়োবজি 
নয়।  
এেবি হ :-  
    ● সোহোবি জোলির বিন আব্দুল্লোহ (রো:) েতৃদে িবণদত হোর্ীলস উলল্লবেত ঘিনোয় 
বতবন িল ন, আবম রোসূ  (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) এর সোলথ ঈলর্র 
নোমোলজ উপবস্থত বি োম। রোসূ  সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম আজোন ও 
ইক্বোমত িযতীত েুৎিো পোলির পলূিদ নোমোজ সমোপন েরল ন। অত:পর কি ো  
(রো:)-এর উপর ভরবর্লয় র্ন্ডোয়মোন হল ন (এিং আগত নোরীলর্রলে হৃর্য়গ্রোহী 
বেিু উপলর্ি বর্লয় ি ল ন, কতোমরো অবধে হোলর জোহোন্নোলমর জ্বো োনী হলি। 
ইত:মলধয েোল ো িলণদর কচহোরো বিবিি জবনেো মবহ ো র্োবড়লয় বজলজ্ঞস 
েরল ন) ... (যোলত িুেো যোয় মবহ োবির কচহোরো কেো ো বি )  
মোননীয় িোয়ে, এর উির বে?  
      উির: এর উির এভোলি কর্ওয়ো যোলি কয, পর্দো সম্পবেতদ বিেয়বির দুই 
অিস্থো। পিূদিতদী অিস্থো হলে পর পরুুলের সোমলন নোরীর জলন্য কচহোরো কেো ো 
রোেো নিধ বি ।  
    আর পরিতদী অিস্থো হলে, পর পরুুলের সম্মূলে মবহ োলর্র মুেন্ড  উম্মুি 
রোেো বর্বেদ্ধ েলর কর্য়ো হলয়লি। কেননো, পর্দোর অপবরহোযদতো সংক্রোন্ত বিধোন 
অিতীণদ হলয়লি বহজরী ৫ম সলন। েোলজই নোরীর মেুমন্ড  কেো ো রোেোর নিধতো 
সম্পবেদত হোর্ীসসমহূলে রবহত হওয়োর পূলিদর অিস্থোর উপর েলয়োগ েরো হলি।  
       আর কয সমস্ত হোর্ীলসর িোবিে পোলি নোরীর কচহোরো কেো ো রোেোর নিধতো 
িুেো যোয় এিং হোর্ীসগুল ো মেুমন্ড  কেো ো রোেোর বসদ্ধোন্ত সংিব ত বিধোন 
রবহত হওয়োর পলরর হোর্ীস িল  বিলিবচত হলি, কস সমস্ত হোর্ীস কেোলনো বিলিে 
অিস্থো িো বিলিে ঘিনোর উপর েলয়োগ েরো হলি। হয়ত কস সি অিস্থোয় এমন 
িোধো-বিপবি বি  যো পর্দোর বেংিো নোরীর জলন্য পর্দো িোধযতোমূ ে েরোর 
েবতিন্ধে। সুতরোং, এ ধরলনর সলন্দহযুি গুবি েলয়েবি হোর্ীলসর েোরলণ 
সুস্পি আয়োত ও হোর্ীসসমূহ (িোস্তিোয়লন) পবরতযি হলি নো। 
       কেননো, সলন্দহযুি বিেলয়র অনুেরণ েলর সুস্পি বিেয়লে পবরতযোগ েরো 
ইস োবম জ্ঞোলন জ্ঞোনিোন িযবি-িলগদর েমদনীবত নয়। িস্তুত: আল্লোহ রোবু্ব  
আ োমীন স্বীয় েজ্ঞো দ্বোরো বনজ বেতোলি ও তোাঁর রোসূল র হোর্ীলস বেিু নস সুস্পি 
আর বেিু নস রূপে সোিযস্ত েলরলিন। যোলত েলর কয িযবি সুস্পি েমোণ কমলন 
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(ে যোণময়) জীিন কপলত চোয় কস কযন জীিন েোপ্ত হয়। বন:সলন্দলহ জ্ঞোনী ও 
েজ্ঞোিোন িযবিিগদ উপ বব্ধ েরলিন কয, তলেদর েোবতলর যবর্ ধলরও কনওয়ো হয় 
কয, নোরীর মেুমন্ড  কেো ো রোেো নিধ। তোহল ও আমোলর্র এই ফযোসোর্পূণদ ও 
উর্োসীনতোর যুলগ নোরীর কচহোরো কঢলে রোেো ওয়োবজি সোিযস্ত হলি। কেননো, 
আজ পযন্তদ কেোলনো এেজন আল মও নোরীর মেুমন্ড  কেো ো রোেো ওয়োবজি 
িল  উবি েলরনবন। িোাঁ এতিুকু সতয কয, ও োমোলয় কেরোম কচহোরো কঢলে রোেো 
ওয়োবজি বে ওয়োবজি নয় এ িযোপোলর মতলভর্ েলরলিন। আর তোলত এতিুকুই 
সোিযস্ত হলত পোলর কয কচহোরো কেো ো রোেো জোলয়য়। অনথদ ও অবনলির বিদ্রপথ 
িন্ধ েরোর ন্যোয় পবিত্র কেোরআন ও সুন্নোহ বভবিে ইস োবম নীবতমো োর র্বৃিলত 
জোলয়য বিেয়োবর্লত যেন বফৎনো, ফোসোর্ ও অবনলির আিংেো থোলে, তেন 
কসসি জোলয়য বিেয়োবর্ কথলে বিরত থোেো অপবরহদোয হলয় পলড়। (েোলজই 
িতদমোলন নোরীর কচহোরো কেো ো রোেোর বসদ্ধোন্তলে েতযোেযোন েলর আিৃত রোেো 
ওয়োবজি হওয়োর মতিোর্ গ্রহণ েরোই যুবি সম্মত ও িরবয় নীবতমো োর 
অনুকূ ।)  
      নোরীর মেুমন্ড  কেো ো রোেোর বসদ্ধোলন্ত নোরী পরুুলের বমেণ ও অিোধ কম ো 
কমিো েরোর পথ উলম্মোবচত হলত িোধয। এর েমোণ কভোগিোর্ী ক োেলর্র পর্দো 
সংক্রোন্ত বিেলয় হিেোবরতো ও বজলর্র আেয় গ্রহণ। অথচ কচহোরো কেো ো রোেো 
সম্পবেদত বিেলয়র চোইলত অলনে গুরুত্বপূণদ ও জনে যোণ মূ ে অলনে বিেয় 
রলয়লি, কসসি বিেলয় তোলর্রলে যুবি কপি েরলত েুি এেিো কর্েো যোয় নো। 
অথচ এসি বিেলয় যুবি কপি েরো কিবি জরুবর। অত:পর আমরো ি ি কচহোরো 
কেো ো রোেোর বসদ্ধোন্ত গ্রহণ েলর কয সি িহলর মবহ োরো কিপর্দো চ োলফরো েলর, 
কসসি িহলর তোলর্র অিস্থো পযদলিক্ষণ েলর কর্েুন। তোরো বে শুধুমোত্র বনলজলর্র 
কচহোরোই কেো ো রোলে? নোবে কচহোরোর সোলথ সোলথ গ ো, গ্রীিোলর্ি, হোত, িোহু, 
পো, কগোিো ইতযোবর্ও কেো ো রোলে। এিং সতর উন্মুি েলর আল্লোহর আলর্লির 
অসম্মোন েলর।  
        েজ্ঞোিোন িযবিিলগরদ েতদিয হলে, কয কেোলনো বিেলয়র েবতবক্রয়ো ও 
েলয়োজনীয়তোর েবত  ক্ষ করলে বসদ্ধোন্ত গ্রহণ েলর। এিং ে যোণ ও অে যোণ 
সি বর্ে গলিেণো েলরই বিবধ বনলেধ আলরোপ েলর। িস্তুত: েিংসো কেি  
আল্লোহরই জন্য। বন:সলন্দলহ, ইস োবম িবরয়ত সুেিস্ত, সংেীণদ নয়। তোলত 
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এমন মূ নীবতই সবন্নলিবিত রলয়লি যো িোস্তিোয়লন অবনলির মূল োৎপোিন 
সুবনবশ্চত ।  
     েশ্ন: মহোন িোয়ে! আপবন জিোলি উলল্লে েলরলিন, পর্দো সংক্রোন্ত বিধোন 
অিতীণদ হলয়লি ৫ম বহজরীলত। এিো বে সিদসম্মত মত? এবর্লে আল্লোমো ইিনু  
েোইবয়ম (রহ:) উলল্লে েলরলিন, পর্দোর আয়োত তৃতীয় বেংিো পঞ্চম বহজরীলত 
অিতীণদ হলয়লি।  
     উির: েবসদ্ধ মত হলে, পর্দোর বিধোন অিতীণদ হলয়লি বহজরী ৫ম সলন। আর 
যবর্ আল্লোমো ইিনু  েোইবয়লমর (রহ.) মত বিশুদ্ধ সোিযস্ত হয়, তোহল  িেলত 
হলি কয, পর্দোর দুবি অিস্থো রলয়লি, পিূদিতদী ও পরিতদী। কয সি হোর্ীলসর 
িোবিে অথদ মেুমন্ড  কেো ো রোেোর বসদ্ধোন্ত িুেোয় কসসি হোর্ীস পর্দো ওয়োবজি 
হওয়োর পলূিদর িল  িুেলত হলি।  
      েশ্ন: মোননীয় িোয়ে! যবর্ কেউ িল , আমরো জোলির েতৃদে িবণদত হোর্ীলস 
উলল্লবেত ঘিনোবি পর্দো ফরজ হওয়োর পলরর ঘিনো িল  েমোণ েরলত পোরি। 
তোহল  উির বে হলি?  
     উির: তুবম জোলির রো. িবণদত হোর্ীলস উলল্লবেত ঘিনোর েবত ইংবগত েরি, 
রোসূ  সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম ঈলর্র বর্ন নোরী সম্প্রর্োয়লে উপলর্ি 
র্োন েলর িল বিল ন, কতোমোলর্র কিবিরভোগ অংিই হলে জোহোন্নোলমর জ্বো োনী 
িো ইন্ধন। এরই মলধয েৃষ্ণেোয় এে নোরী র্োবড়লয় বজলজ্ঞস েরল ো: কেন? কহ 
আল্লোহর রোসূ ।...  
আমোর বিশ্বোস, তুবম ঘিনোবিলে পর্দো ওয়োবজি হওয়োর পলরর ঘিনো িল  েমোণ 
েরলত সক্ষম হলি নো। আর যবর্ সোিযস্ত হয়ও, তোলতও সমস্যো কনই েোরণ  
(ে) ঐ নোরী েোল ো কচহোরো বিবিি ও িলয়োিৃদ্ধ বিল ন। আর িৃদ্ধো নোরীর কচহোরো 
কেো ো রোেো নোজোলয়য নয়। আল্লোহ রোব্ব ু আ োমীন কঘোেণো েলরন:  

 ِبِزيَنٍة ُمَتَبرَِّجاٍت َغْيَر ِثَياَبُهنَّ َيَضْعَن َأْن ُجَناٌح َعَلْيِهنَّ َفَلْيَس ِنَكاًحا َيْرُجوَن َلا اللَّاِتي النَِّساِء ِمَن َواْلَقَواِعُد

আর িৃদ্ধো নোরীরো, যোরো বিলয়র েতযোিো েলর নো, তোলর্র জন্য কেোন কর্োে কনই, 

যবর্ তোরো তোলর্র কসৌন্দযদ ের্িদন নো েলর তোলর্র বেি ু কপোিোে েুল  রোলে। 
(সূরো নূ -৬০)  
(ে) অথিো, হয়ত নোরীর ওড়নো কচহোরো কথলে পলড় বগলয়বি  আর তেনই হোর্ীস 
িণদনোেোরীর র্বৃি তোর েবত পবতত হয়। বেংিো বতবন বচরসতয রোসূল র মলুে 
জোহোন্নোলমর জ্বো োনীলত পবরণত হওয়োর েথো শুলন জ্ঞোনহোরো হলয় বগলয়বিল ন। 
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এমনবি হওয়ো আল্লোহভীরু সোহোবিলর্র পলক্ষ বিবচত্র কেোলনো ঘিনো নয়। অনন্তর 
সবিত বফলর কপলয়ই  ওড়নোলে স্বস্থোলন বফবরলয় এলন মেুমন্ড  আিৃত েলর 
কফল বিল ন।  
   (গ) হয়ত এবি এেবি বিলিে ঘিনো, যোর েোরলণ তোলত কচহোরো কেো ো থোেোর 
বিবভন্ন েোরণ থোেলত পোলর। বেন্তু পর্দোর বিধোন নোবয  হওয়োর পরও কচহোরো 
কেো ো রোেোর এমন ঘিনো সুস্পি হোর্ীলস িবণদত হলয়লি, কযমন জবনেো নোরী 
বির্োয় হলজ্জর বর্ন মজুর্োব ফো হলত বমনো যোওয়োর পলথ রোসূ  (সোল্লোল্লোহু 
আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) কে বজজ্ঞোসো েরল ন। তেন আব্বোস (রো:) তনয় ফজ  
রোসূল র সওয়োরীর কপিলন উপবিি বিল ন, ফজ  তোর বর্লে তোেোবেল ন 
অনুরূপ কসই নোরীও, আর রোসূ  হোত বর্লয় ফজল র কচহোরো অন্য বর্লে বফবরলয় 
বর্বেল ন... (আ -হোর্ীস)  
  আবম ি ি, বন:সলন্দলহ এই ঘিনোবি বিলিে ঘিনোি ীর অন্তভুদি। যোর বিলিে 
অিস্থো রলয়লি। কযমন ি ো যোয় কয, এহরোম অিস্থোয় নোরীর জলন্য পর পরুুলের 
সোমলন কচহোরো কেো ো রোেো ইস োবম িবরয়ত মলত জোলয়য। আর বতবন কসবিই 
মোন্য েলরলিন।  

হয়ত বতবন পর্দো ও তোর অপবরহোযদতো সম্পলেদ অিবহত বিল ন নো, আর 
কযলহতু বতবন মোসআ ো বজজ্ঞোসো েরবিল ন তোই নিীজী (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ 
ওয়োসোল্লোম) কচহোরো কেো ো রোেোর মত অপিন্দনীয় েোলজ নোরোবজ েেোি েরলত 
তোড়োহুড়ো েলরনবন। িরং বতবন ফজল র কচহোরোলে অন্য বর্লে বফবরলয় বর্ল ন। 
আর হোর্ীলস এমনবি উলল্লে কনই কয রোসূ  তোর েলশ্নর জওয়োি কর্ওয়োর পর 
পর্দো ওয়োবজি হওয়োর িযোপোলর বিক্ষো কর্নবন। েোরণ, কেোন িস্তুর িণদনো নো 
থোেোলত এমনবি অপবরহোযদ হলয় পলড় নো কয িস্তুবির অবস্তত্বই কনই।  (রোসূল র 
বচরোয়ত বনয়লম ধোরণো েরো যোয় কয বতবন পরিতদীলত তোলে পর্দো ওয়োবজি 
হওয়োর বিক্ষো বর্লয়লিন।)  
      এবর্লে রোসূ ুল্লোহর ফজল র কচহোরোলে বফবরলয় কর্ওয়োয় এেথো েমোবণত 
হয় কয, বফৎনোর উপেরণ কথলে কিলচ থোেো িোঞ্ছনীয়। সলন্দহ কনই, িতদমোন 
যলুগ নোরীর কচহোরো কেো ো রোেো কফতনো-ফযোসোর্, মোনহোবন, অপমোন ও 
 জ্জোহীনতোর এেবি িৃহৎ েোরণ।  
সম্মোবনত পোিেিৃন্দ, -আল্লোহ আপনোলে িরেতময় জীিন র্োন েরুন- নোরীর 
মুেমন্ড  উম্মুি রোেো এিং বির্যো য়, েমদিো ো ইতযোবর্লত পরুুলের সোলথ 
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তোলর্র অিোধ কম োলমিোর েবত আহ্বোনেোরী কভোগিোর্ী সম্প্রর্োয় সম্পলেদ 
জোনলিন কয, নোরীর জন্য মযদোর্ো হোবনের সংষৃ্কবত ও ইস োবম রোলষ্ট্র বিজোতীয় 
সংষৃ্কবতর অনুেলিলির েোরলণ কযই বিপযদয় ও ফযোসোর্ কর্েো বর্লি কস সম্বলন্ধ 
এলেিোলরই অজ্ঞ। এই র্রজো িযিহোর েলর তোরো বিজোতীয় সি চো  চ লনর 
অনুিী ন েলর যো অনোিৃত রোেো িবরয়লতর সুস্পি র্ব ল র বভবিলত ফরজ তোও 
েুল  কির হলি। কযমন িুে, গ্রীিোলর্ি, িোহু ইতযোবর্। অনুরূপভোলি কচহোরো 
অনোিৃত রোেোর সুলযোগ কপল  এমনসি েসোধনী িযিহোর েলর কির হলি যোর 
মোধযলম পর পরুুে আেৃি হলয় অঘিন ঘিোলত পোলর। এবি বেন্তু েেনো েসূত 
কেোলনো র্িদন নয় িরং িোস্তি অবভজ্ঞতো। তোই ইস োবম িবরয়লতর তোেোজো 
সম্বলন্ধ যোলর্র ধোরণো আলি তোরো বনশ্চয় এেমত হলিন কয কচহোরো অনোিৃত রোেো 
যবর্ জোলয়যও হলতো তো সলত্ত্বও িতদমোন অিস্থোর েোরলণ তো অনোিৃত রোেো 
ওয়োবজি হওয়োর বিেয়বিই অবধে যুবিযুি হলি।   
      এ েোরলণই ইস োলমর বদ্বতীয় ে ীফো ওমর বিন েোিোি (রো:) যেন 
কর্েল ন, অবধে হোলর মোনুে মর্যপোলনর েবত আেৃি হলে তোই বতবন তোর িোবস্ত 
৪০ কিত্রোঘোত হলত িৃবদ্ধ েলর ৮০ কিত্রোঘোত পযদন্ত উন্নীত েরল ন। অনুরূপভোলি 
বতবন যেন কর্েল ন, মোনুে বনজ স্ত্রীলে পরপর এে সোলথ বতন তো োে কর্য়োর 
বনয়ম শুরু ের , অথদোৎ মোনুে এেসোলথ বতন তো োলের িহু  েচ ন ের । 
তেন বতবন বতন তো োে কর্ওয়োর পর তো েতযোহোর েলর আিোলরো স্ত্রীলে গ্রহণ 
েরোর িযোপোলর বনলেধোজ্ঞো আলরোপ েরল ন। ি ল ন বতন তো োে কর্য়োর পর 
কেউ এই স্ত্রীলে আর গ্রহণ েরলত পোরলি নো। কসই বতন তো োে যবর্ এেসোলথও 
হয়। 
কহ পোিেিৃন্দ! বচন্তো েলর কর্েুন, রোসূল র যুলগ এিং ইস োলমর েথম ে ীফো 
আিু িেলরর (রো:) দুই িৎসর িোসনোমল  স্ত্রীলে বতন তো োে বর্ল  এে 
তো োেই পবতত হত, যোলত েতযোিতদন েরো কযত। বেন্তু ওমর বিন েোিোি (রো:) 
এলক্ষলত্র অবধেোর থোেো সলত্ত্বও েতযোিতদলনর রোস্তো বেভোলি রবহত েলর বর্ল ন।  
বতবন এবি েলরলিন মোনিতোলে ধ্বংলসর েি  কথলে রক্ষো েরোর জন্য। 
তোলর্রলে বিনি হওয়ো কথলে বিরত রোেোর জন্য।  

     সুতরোং মুসব ম তরুণলর্র অিে েতদিয কয, তোরো কযন িবরয়ত সম্মত জ্ঞোন-
বিজ্ঞোলনর র্ৃবিলত েবতবি বিেয় পযদলিক্ষণ ও বচন্তোভোিনো েলর। কেননো, েথমত: 
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সূচনোলত অবনি এলেিোলরই নগণয ও তুে বহলসলি েেোি পোয়, এমনবে ক োলে 
িল  কয, এিো কেোন বিেয়ই নয় বেন্তু যেন ক্রমোিলয় েসোরতো  োভ েলর ও 
চোবরবর্ে িবড়লয় পলড় তেন তো েবতহত েরো অসম্ভি হলয় যোয়। আর তেন 
কসবি হোরম ও অবিধ হিোর িযোপোলর আর েোলরো সলন্দহ থোলে নো। বেন্তু 
তোলতলতো আর তেন কেোলনো েোজ হয় নো।  
িোইে মহুোম্মোর্ আমীন আি-শ্বোনক্বীবত (রহ:) তোর আযওয়োউ  িয়োন নোমে 
তোফসীর গ্রলন্থ সূরো আহযোলির িযোেযো েরলত বগলয় নোরীর জলন্য পর পরুুলের 
সোমলন নোরী কর্লহর সিদোঙ্গ আিৃত েরোর র্ ী োবর্ উপস্থোপন েরোর পর উলল্লে 
েরলন কয, যোরো (মবহ োরো পর পরুুে সমীলপ বনলজলর্র রূপ-কযৌিন ের্িদন েলর 
চ োলফরো ও কম ো কমিো েরোর েবত আহিোনেোরী কভোগিোর্ী সম্প্রর্োয়) িতদমোলন 
মসুব ম নোরীলর্রলে পবিত্রতো ও মোন-মযদোর্োর বনরোপিো সবন্নলিবিত আসমোনী 
বিিোচোলর রোসূল র পূণযিতী পত্নীলর্র অনুেরণ েরোর বনবেদ্ধতোর ইেো কপোেণ 
েলর তোরো িযবধগ্রস্ত অন্তর বিবিি উম্মলত মুহোম্মর্ীলে আেন্ন েলরলি।  
(আযওয়োউ  িয়োন গ্রন্থবি অধযোয়ন েরোর জন্য আবম সে  পোিেলে বিনীত 
অনুলরোধ েরবি)  
    েশ্ন: কহ িোয়ে! যবর্ কেউ িল , আব্দুল্লোহ বিন আব্বোস (রো:) েতৃদে িবণদত 
হোর্ীলস েতীয়মোন হয় কয, কয, মবহ োর েবত র্ৃবিপোত েরো পরুুলের জন্য িড় 
বফৎনো বিেয়বি রোসূ ুল্লোহ সমযে উপ বব্ধ েলরলিন। তো সলত্ত্বও বতবন কসই 
নোরীলে মেুমন্ড  আিৃত েরোর বনলর্দি কর্নবন।  
       উির: রোসূ ুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম পরুুেবির কচহোরো বফবরলয় 
বর্লয়লিন। যোর মোধযলম েমোণ হয়, নোরীর েবত র্ৃবি বনলক্ষপ েরোর িযোপোলর 
রোসূ  সম্মবত েেোি েলরনবন। িরং বতবন অসম্মতই বিল ন। আর হলজ্জর 
ইহরোম অিস্থোয় থোেোর েোরলণ মবহ োর জন্য কচহোরো কেো ো রোেো িবরয়ত সম্মত 
বি । আর এ েোরলণ ইমোম নিিী (রহ:) এ হোর্ীস দ্বোরো র্ ী  উপস্থোপন েলরন 
কয, পর নোরী র্িদন হোরোম। কেননো, রোসূ  (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) 
ফজল র কচহোরো বফবরলয় বর্লয় বিল ন। পরুুলের পলক্ষ মবহ োর কচহোরোর বর্লে 
তোেোলনো হোরোম। এবি তোর েেৃি েমোণ। বিেয়বি এলেিোবরই সুস্পি। 
      েশ্ন- বিবিি হোবর্স বিিোরর্ ইিলন হজর আসক্বো োনী (রহ:) অনুসন্ধোন েলর 
কির েলরলিন কয এবি এহরোম কথলে হো ো  হওয়োর পলরর ঘিনো অথদোৎ 
মবহ োবি তেন ইহরোম অিস্থোয় বিল ন নো। তোহল  এিোর বে উির হলি? 
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     উির: এবি বিে নয়, েোরণ বতবন মযুর্োব ফো কথলে বমনো যোওয়োর পলথই 
রোসূল র (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) সলঙ্গ েথো িল বিল ন। এেন আমরো 
বেভোলি ি ি কয বতবন ইহরোম কথলে হো ো  হলয়বিল ন, রমীর পর (েংের 
বনলক্ষপ েরো) মোথো মনু্ডন েরো বেংিো  চু  কিোি েরো িযতীত েথম হো ো  হওয়ো 
যোয় নো। তোহল  বতবন বেভোলি হো ো  হলয়বিল ন?  
       েশ্ন- এেন েশ্ন হলত পোলর, ইহরোম অিস্থোয় নোরীর জলন্য কচহোরো আিৃত 
েরো জোলয়য, তোহল  বতবন কচহোরো কেো ো করলেবিল ন বেভোলি?   
     উির:- িোাঁ এিো বিে, িরং নোরীর েোি বর্লয় পরুুে পথ অবতক্রম েরল  
তেন কচহোরো আিৃত েরো ওয়োবজি। এিোর আমোর েশ্ন হলে, আপবন বে বনবশ্চত 
কয কসই নোরীর পোলি কেোলনো পরুুে বি ? এমনওলতো হলত পোলর বতবন কপিন 
অথিো সোমলনর বর্লে কথলে রোসূল র সোলথ েথো িল লিন, পোলি এমন কেোলনো 
পরুুে বি নো যোলর্র সম্মুলে কচহোরো আিৃত েরো ওয়োবজি। আর ফজ  বিন 
আব্বোলসর ঘিনো দ্বোরো কচহোরো অনোিৃত রোেোর নিধতোর িযোপোলর র্ব   হলত 
পোলর নো, েোরণ রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) তোলে র্বৃি কর্য়োর 
সুলযোগই কর্নবন। িরং কচহোরো বফবরলয় বর্লয়লিন।  
আবম আপনোলে ি ি, এ বিেলয় আলরো বিির্ভোলি জোনোর জন্য িোয়ে ইিলন 
তোইবময়োহ রহ.-এর ফতওয়ো ও ‘বহজোিু  মোরআবত ওয়ো ব িোসুহো বফসসো োহ’ 
নোমে িইবি পড়ুন। তোিোড়ো িোয়ে আমীন আি িোনক্বীবতর আজওয়োউ  িয়োন 
কর্েোর জন্যলতো আলগই িল বি।  
      েশ্ন- িতদমোন যুগবি কফতনো-ফোসোলর্র যুগ, যবর্ কেউ েশ্ন েলর কয এবি 
কফতনোর যুগ েথো বিে আলি, বেন্তু আমোলর্র আল োচয বিেয় হলে পর্দো বিেলয় 
আল্লোহ ও রোসূল র বিধোন বে? ওয়োবজি নোবে ওয়োবজি নয়? 
      উির:- আল্লোহ ও তোর রোসূল র বিধোন হলে, যবর্ কেোন িস্তু কফতনো ও 
অবনবির েোরণ হয় তোহল  তো হোরোম ও অবিধ হলি। কযমন মিুবরেলর্র 
মোিুর্লর্রলে গোব  কর্ওয়োর বিেয়বি সম্পলেদ এেিু বচন্তো েলর কর্েো যোে। 
তোলর্র গোব  কর্ওয়ো হোরোম নো হো ো  নোবে ওয়োবজি? আমরোলতো ওয়োবজি 
িল ই জোবন। তলি িোাঁ, যবর্ তো কফতনো ও অবনবির েোরণ হলয় র্োাঁড়োয় তোহল  
তো ওয়োবজিলতো র্লূরর েথো িরং হোরোম সোিযস্ত হলি। কযমন আল্লোহ রোব্বু  
আ োমীন িল ন, 

َ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعلْم   ِ َفيَُسبُّوا اَّللَّ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِ  َواَل تَُسبُّوا اَّلَّ
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 “আর কতোমরো তোলর্রলে গো মন্দ েলরো নো, আল্লোহ িোড়ো যোলর্রলে তোরো 
ডোলে, ফল  তোরো গো মন্দ েরলি আল্লোহলে, িত্রুতো কপোেণ েলর 
অজ্ঞতোিিত”। (সূরো আনআম: ১০৮)  
     েোিো গৃলহর বনমদোণ ইিরোহীবম বনমদোলণর অনুরূপ পনুরোয় বনমদোন েরোর 
িযোপোরবি কর্েুন। এিো বে িবরয়ত সম্মত নয়? রোসূ ুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আ োইবহ 
ওয়োসোল্লোম তো েরলতও কচলয়বিল ন বেন্তু কফতনোর আিংেোয় বিরত থোেল ন। 
আলয়িো রো.- কে িল ন, যবর্ কতোমোর সম্প্রর্োয় নও মসুব ম নো হলতো তোহল  
আবম েোিো গৃহলে কভলঙ্গ ইিরোহীবম েোিোলমোর অনুরূপ েলর বনমদোন েরতোম। 
েোবঙ্খত বিেলয় যবর্ কফতনোর আিংেো থোলে তলি তো বনবেদ্ধ হলয় যোয়। এিোর 
আবম ি ি, নোরীর কচহোরো অনোিৃত রোেোর মোলে কফতনোর আিংেো বির্যমোন, 
এেন অনোিৃত রোেো যবর্ িবরয়তবসদ্ধ হয়ও তোহল ও কসই আিংেোর 
বির্যমোনতোয় বসদ্ধ বিেয়বি আর বসদ্ধ থোেলত পোলর নো।  
আর ইস োলমর বদ্বতীয় েব ফো ওমর বিন েোিোি (রো:) স্ত্রীলে বতন তো োে 
কর্ওয়োর পর বফবরলয় আনলত বনলেধোজ্ঞো আলরোপ েলরলিন। েোলরো অজোনো নয় 
কয, স্ত্রীলে তো োে কর্ওয়োর পর েতযোহোর েরো েোবঙ্খত বিেয়। বিলিে েলর স্ত্রীর 
যবর্ সন্তনোবর্ থোলে। তো সলত্ত্বও বতবন বতন তো োলের িহু  েচ ন িন্ধ েরোর 
জলন্য েতযোহোলরর বনলেধোজ্ঞো জোরী েলরন।  
      েশ্ন: যবর্ েশ্ন েরো হয়, স্বীেোর ের োম কফতনো বির্যমোন থোেল  পর্দো 
ওয়োবজি। বেন্তু যবর্ কফতনোর আিংেো নো থোলে (তেনেোর বিধোন বে হলি ?)  
      উির: আমরো ি ি এবি এেবি েোেবনে বিেয়। যবর্ িোস্তলি এমনবি সম্ভি 
হয় তোহল  কসবি হলি এে অবভনি িযোপোর। যো কেোলনো বনবর্দি অিস্থোয় ও 
বনধদোবরত পবরসলর হলত পোলর।  বেন্তু িযোপে পবরবস্থবতর েথো বিলিচনোয় আনল  
বনবশ্চতভোলি আমরো জোনি কয, নোরীরো কচহোরো কেো ো করলে হোি িোজোলর পর 
পরুুলের সম্মুলে কির হল , তোলত কফতনো সৃবি হওয়ো সুবনবশ্চত। আর যোরো 
কচহোরো কেো োর রোেোর িযোপোলর কজর্ ধলরন তোলর্র জোনো উবচত কয এবি এমন 
এেবি বিেয় যোর অপবরহোযদতো সম্পলেদ কেোলনো আল ম অবভমত েেোি 
েলরনবন। িোস্তলি আমরো কর্েলত পোই কসিি ক োেলর্র অলনলেই িবরয়লতর 
অলনে ওয়োবজি ও অপবরহযদ বিেলয় উর্োসীন। তোহল  কচহোরো আিৃত রোেোর 
বিেয়বিলত এত কজর্ েরোর েোরণ বে ? তলেদর েোবতলর যবর্ ধলর কনই কয, 
আিৃত রোেোর অপবরহোযদতোর কেোলনো েমোণ কনই। তোহল  বজলজ্ঞস েবর, আেো 
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কচহোরো আিৃত রোেো ও কেো ো রোেো, এই দুবির কেোনবি পবিত্রতো ও পবরেন্নতো 
হওয়োর নেিিতদী? স্বভোিত: আিৃত রোেোই হলি পবিত্রতোর বনেিতর। যবর্ 
কচহোরো আিৃত েরোই কেয় হলয় থোলে, তোহল  কেন আমরো নোরী মুবির র্োিীর্োর 
হলয় ইস োবম সংবিধোলনর ম ূ পোি সমূলহ বিেৃবত সোধন েরি? আমোলর্র মত 
হ , কভোগিোর্ীলর্র েথোয় কধোেো নো কেলয় এ বিেলয় অি  থোকুন। কেননো, 
আপবন তোলর্র েথো ও েোলজ বচন্তো-ভোিনো েরল  কর্েলিন, তোরো তোলত মহোন 
আল্লোহর সন্তুবি েোমনো েলর নো এিং নোরী ও মোনিজোতীর ে যোণও চোয় নো। 
(আল্লোহই ভো  জোলনন)  
আপবন বে চোন কয আপনোর কমলয় িো কিোন কসলজ গুলজ কসৌন্দযদ ের্িদন েলর, 
বেংিো কচহোরো অনোিৃত করলে হোলি িোজোলর পর পুরুলের সম্মুলে কির হলি আর 
চবরত্রহীন যুিেরো তোলর্র বপিলন ঘুলর ঘুলর আনন্দ উপলভোগ েরলি? যবর্ আমরো 
তোলর্র কচহোরো কেো ো রোেোর বসদ্ধোন্ত কপোেণ েবর, তোহল  তোরো বনলজলে আলরো 
সোবজলয় কির হলি। বেন্তু আল্লোহ যোলর্র ইহেো ীন ও পরেো ীন ে যোণ চোন 
তোলর্র েথো বভন্ন।  
      েশ্ন: মোননীয় িোয়ে এ অবভমত বে পবিত্র কেোরআন ও সুন্নোহ বভবিে?  
      উির: আবম ি ি আপবন বে িল ন? নোরীর মেুমন্ড  কেো ো রোেোর 
নিধতোর উপর হোর্ীস ও আয়োতগুব  বে তোই েমোণ েলর? বিলিে েলর যেন 
আমরো এর কুফ  ও কফতনো িোস্তলি েতযক্ষ েরবি। িতদমোলন কয সি ইস োবম 
রোষ্ট্র মূ  পোলির সম্ভোিয অথদ অনুসরণ েলর চ লি কসসি ইস োবম রোলষ্ট্রর 
নোরীলর্র অিস্থো বে পূলিদর মত রলয়লি? িতদমোলন কয নোরীবি পর্দো অি ম্বন েলর 
কস নোনো বিড়ম্বনোর সম্মুেীন হয় িরং তোলে বনজ কর্লি তোর নোগবরে 
অবধেোরসমহূ কথলে িবঞ্চত রোেো হয়।  
      েশ্ন:- এমন র্িৃোন্ত বে পোওয়ো যোলি কয সোহোবি ও বনভদরলযোগয তোলিয়ীনলর্র 
যুলগ তোরো র্ ী োবর্র আল োলে দ্বীন ইস োলমর নীবতমো ো কপি েলরলিন।  
উির : িোাঁ, এ বিেলয় পবিত্র কেোরআন, সুন্নোহ ও কেো োফোলয় রোলির্ীলনর 
সুন্নোলত িহু র্িৃোন্ত রলয়লি। পবিত্র কেোরআন হলত র্িৃোন্ত :  

َ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعلْم    ِ فَيَُسبُّوا اَّللَّ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ ِ  َواَل تَُسبُّوا اَّلَّ

 “আর কতোমরো তোলর্রলে গো মন্দ েলরো নো, আল্লোহ িোড়ো যোলর্রলে তোরো 
ডোলে, ফল  তোরো গো মন্দ েরলি আল্লোহলে, িত্রুতো কপোেণ েলর 
অজ্ঞতোিিত”। (সূরো আনআম: ১০৮)  
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হোর্ীস িরীফ হলত রৃ্িোন্ত:  
 هد بكفر بلنيت الكعبة ىلع قواعد إبراهيم لو ال أن قومك حديثو ع

আলয়িো (রো:)-কে সলম্বোধন েলর রোসূ  ( সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) 
িল ন, যবর্ কতোমোর সম্প্রর্োয় নও মসুব ম নো হত, তোহল  আবম েোিো গৃহলে 
ইিরোহীবম বভবির উপর পণু:বনমদোণ েরতোম”  
 

মিুবরেলর্র িোবত  উপোস্যলর্র গোব  কর্য়ো ওয়বজি। আর েোিো গৃহলে 
ইিরোহীবম বভবির উপর পণু:বনমদোণ েরো ওয়োবজি বনলর্নপলক্ষ মসু্তোহোি। 
রোসূ ুল্লো সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম বনবেদ্ধ বিেলয় পবতত হওয়োর 
আিংেোয় এই িোবঞ্চত েোজবি পবরতযোগ েলরলিন। আর পরপুরুলেলর সোমলন 
নোরীর মেুমন্ড  কেো ো রোেো ওয়োবজি বেংিো মসু্তোহোি এমন েথো আজ পযদন্ত 
কেউ িল বন। এমনবে যোরো মবহ োর কচহোরো কেো ো রোেোর পক্ষপোবত তোরোও 
এমনবি িল নবন। তোরো শুধু এতিুকু িল লিন কয তো জোলয়য। সুতরোং কযেোলন 
কফতনোয় ভলয় ওয়োবজিলে িজদন েরো হ । কসেোলন কফতনোর আিংেো বির্যমোন 
থোেো অিস্থোয় জোলয়য েোজলে বেভোলি েোধোন্য কর্ওয়ো যবুিযুি হলত পোলর? 
কেো োফোলয় রোলির্ীলনর আম  হলত র্িৃোন্ত। 
ইস োলমর বদ্বতীয় েব ফো ওমর বিন েোিোি রো. স্ত্রীলে বতন ত্বো োে কর্ওয়ো হোরোম 
হওয়ো সলত্ত্বও েোি য কর্লে বতন ত্বো োে েোপ্তো স্ত্রীলে বফবরলয় আনোর উপর 
বনলেধোজ্ঞো আলরোপ েলরন। কেননো, মোনুে তোর আত্মমযদোর্োর বিেলয় অবত 
তৎপরতো কপোেণ েলর, আর নোরী েেনও েেনও সন্তোন বিবিি হলয় থোলে। তো 
সলত্ত্বও মোনুেলে অবিধ ত্বো োে কথলে েবতহত েলরন। আমরো বে ওমর বিন 
েোিোি রো. এর চোইলত অবধে েজ্ঞোবভবিে নীবতবির্ সংস্কোরে ? েেনও নো। 
   েশ্ন : হক্বপন্থী উ োমোলয় কেরোম পর্দো বিেলয় অবভমত েেোি েলরন কয, 
কফতনোর েোরলণ িতদমোলন পর্দো ম্বন েরো ওয়োবজি। সোধোরণ অিস্থোয় সুন্নত এিং 
উম্মতজননী রোসূ  পত্নীগলণর পিন্দনীয় েমদ। তোরো আলরো িল ন, উিম হ  
কচোহোরো আিৃত েরো। বেন্তু আমোলর্র আল োচয বিেয় হলে কচহোরো কঢলে রোেো 
ওয়োবজি নোবে উিম েলমদর অন্তভুদি? 
    উির : আল্লোহ তোলর্র উিম েবতফ  র্োন েরুন, আবম ি ি (লচহোরো আিৃত 
েরো) অবত উিম। তোহল  তোরো কেন এই কফতনো ফোসোলর্র যুলগ মোনুলের জলন্য 
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কফতনোর পথ উলম্মোচন েলরন? তোরো উিলর ি লত পোলর কয, এবি পবিত্র 
কেোরআন ও সুন্নোহ বভবিে আল োচনো।  
   এবি ভো  বেন্তু তোরো বনষ্পোপ নন। তোিোড়ো এ বিেলয় অন্যোন্য হক্বোনী 
আল মগণ তোলর্র বিপরীত মত কপোেণ েলরলিন। িোয়ে মহুোম্মর্ আমীন আশ্ 
শ্বোনক্বীবতর তোফসীলর িবণদত তোর অবভমত িোয়েু  ইস োম ইিলন তোইবময়োহর 
অবভমত এিং িোয়ে আব্দু  আজীজ বিন িোলযর অবভমত এলক্ষলত্র কর্েো কযলত 
পোলর। তোরো যবর্ আমোলর্র সোলথ ও োমোলর্র িিিয বর্লয় মুেোি ো েলর তলি 
আমরোও ও োমোলর্র িিিয বর্লয় তোলর্র মেুোবি ো েরলিো। আর যবর্ তোরো 
নুসূস িো উদ্ধৃবতর মোধযলম মেুোিো ো েলর তোহল  আমরোও নুসূস িো উদ্ধুবতর 
মোধযলম মুেোিো ো েরি।  
এলত আমরো এেমত কয, কচহোরো কেো ো রোেো নোরীর জলন্য ইস োবম িবরয়ত 
সম্মতও নয় িোবঞ্চতও নয়। তোহল  আমরো যেন েতযক্ষ েবর কয এর েোরলণ 
অিস্থো অবধেতর অবনলির বর্লে চল  যোলে তেন কেমন েলর এমন মত কপোেণ 
েরি কয, নোরীর জলন্য কচহোরো কেো ো রোেো জোলয়য। অথচ এবি বভেণ কফতনো। 
িতদমোলন পবিত্র কেোরআন ও সুন্নোহ বভবিে ফয়সো োও এবিই। 
      েশ্ন : যবর্ তোরো িল , কহ মোননীয় িোয়ে! আপনোরো িল ন, নোরীর কচহোরো 
কেো ো রোেো জোলয়য তলি কঢলে রোেো হ  উিম। এলত আপনরো মতোমত বে ? 
     উির : আমরো জোলয়য িব  নো। পবিত্র কেোরআন ও সুন্নোহর সুস্পি িণদনোয় 
িুেো যোয় এিো হোরোম। তোরো নুসূস কথলে জোলয়য িুেলত পোলর বেন্তু আমরো 
িুলেবি হোরোম।   
     তোর্লর েথো দ্বোরো আমোলর্রলে িোধয েরো এিং আমোর্লর েথো দ্বোরো 
তোলর্রলে িোধয েরো সম্ভি নয়। আমরো ি ি, আমরো ও আপনোরো এেবর্ে 
বর্লয় অবভন্ন মত কপোেণ েবর, তো হলে এবি ওয়োবজিও নয়, মুস্তোহোিও নয়। আর 
যবর্ এই দুলয়র এেবি হলয় থোলে, তলি আমরো মুসব মলর্র সংঘবিত ঘিনো ও 
কফতনোবধেয েতযক্ষ েলরবি।  
আর যোরো কচহোরো কেো ো রোেোর নিধতোর মত কপোেণ েলরন। এমনবে তোলর্র 
কর্লির মলধযই বিেয়বি সংযত েরলত পোলরবন িরং অবনলির েসোরতো  োভ 
েলরলি অবধে পবরমোলন। যবর্ আমোলর্র বনেি বনভদরলযোগয উ োমোলয় কেরোম 
ফতওয়ো কর্ন কয, নোরীর জলন্য কচহোরো কেো ো রোেো জোলয়য। তোহল  ঐ সময়বি 
অবত বনেিিতদী কয, মবহ োরো তোলর্র ঘোড় ও মোথো কেো ো করলেই চ োলফরো 
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েরলত আরম্ভ েরলি। আর যবর্ পবিত্র কেোরআন ও সুন্নোহর মূ  পোি ও তোর 
িণদনোি ীলত সোমঞ্জস্য রক্ষো েরলত চোন, তোহল  ইস োবম িবরয়ত সম্মত 
নীবতমো োর েবত  ক্ষয েরুন, এিং ঘিনো ও নীবতমো োর মোলে সোমঞ্জস্য বিধোন 
েরুন। অিস্থোর পবরলেবক্ষলত বনলর্দি ের্োন েরুন এবি হলি বিক্ষো ও েবিক্ষণ, 
তোহল  আপবন হলিন আল লম রোব্বোনী। েোরণ এ বিেলয় আল লম নজরী 
(নুসূলসর িোবিে অথদ কপোণেেোরী) ও আল লম রোব্বোনী দুবি র্  রলয়লি। 
    আল লম নজরী : আল লম নজরী হলেন, নুসূলসর েেৃত অথদ ও উলেে 
উদ্ঘোিলন মূ নীবতর পরওয়ো নো েলর কেি  িোবিে অলথদর উপর আম েোরী। 
িো যোরো হোর্ীলসর মূ  পোি গ্রোি নো অগ্রোি, েবসদ্ধ নো অেবসদ্ধ এবর্লে  ক্ষয নো 
েলর কেি  সনর্ তথো হোর্ীস িণদনোেোরীলর্র ধোরোিোবহে তোব েোর উপর বস্থর 
থোলে। 
    আল লম রোব্বোনী : যোরো মোনুলের ে যোণ উপ বব্ধ েলর, যবর্ নিধ বিেয়োি ী 
অবিধ বিেয়োবর্র বর্লে বনলয় যোয় তলি কসসি নিধ বিেলয়র উপর আম  েরলত 
মোনুেলে বনলেধ েলরন। আর যবর্ নিধ বিেয়োবর্ ওয়োবজি তথো অপবরহোযদ 
বিেয়োবর্র েবত বনলয় যোয় তোহল  তোরো কসসি নিধ বিেয়োবর্র উপর আম  
েরলত িোধয েলর। ও োমোলয় কেরোম সেল ই এেমত কয, এেবি েবসদ্ধ 
ম ূনীবত হলে মোধযম বিেয়োবর্র বেিু উলেেমূ ে বিধোন রলয়লি”। আপনোরো 
এ ধরলনর বিেয়োবর্র মোধযলম েতোবরত হওয়ো কথলে কিাঁলচ থোেলিন, এবিই 
আমোর ঐেোবন্তে চোওয়ো। আপনোরো আমোলর্র অন্তভুদি ও আমোলর্র সলঙ্গই 
থোেলিন। কেউ েেনও এলত েতোবরত হওয়ো চ লি নো।  
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িতদমোন বিলশ্ব সুপবরবচত ইস োবম িযবিত্ব, সোউর্ী আরলির েধোন মুফবত, মহোমোন্য 
িোয়ে আব্দ ু আযীয বিন আব্দুল্লোহ বিন িোয রহ. রবচত পর্দো সম্পবেদত বনলর্দিনো হলত 
সংেব ত ইস োবম পর্দোর অপবরহোযদতো সম্পলেদ এে মূ যিোন আল োচনো।  
 

বিসবমল্লোবহর রোহমোবনর রোবহম 

সমস্ত েিংসো এেমোত্র আল্লোহর জন্য, র্রূর্ ও সো োম সিদলিে নিী মুহোম্মর্ সোল্লোল্লোহু 
আ োইবহ ওয়োসোল্লোম, তোর পবরিোর পবরজন ও সোহোিোগলণর উপর। 
আল্লোহ রোব্ব ু আ োমীন নোরী সম্প্রর্োয়লে কফতনো ফোসোর্ কথলে সংযত রোেোর জলন্য  
এিং কফতনো ফোসোলর্র উপেরণোবর্ কথলে সতেদ েরোর উলেলে পবিত্র কেোরআলন 
নোরীলর্রলে পর্দো অি ম্বন ও গৃহোভযন্তলর অিস্থোন েরোর বনলর্দি ের্োন েলরলিন। 
আর ইস োমপূিদ জোলহব  যুলগর নোরীলর্র মত কর্হলসৌষ্ঠি ও কসৌন্দযদ ের্িদন েলর 
ঘুরোলফরো েরলত িোরণ েলরলিন। আলরো িোরণ েলরলিন পর পুরুলের সোলথ কেোম  
ও আেেণদীয় ভবঙ্গলত েথো ি লত। মহোন আল্লোহ অতযন্ত েলিোর ভোেোয় এসি বিেলয় 
সতেদ েলর ভীবত ের্িদন েলরলিন। কযমন আল্লোহ তোআ ো িল ন, 

ي  ِ َقيُُْتَّ فاََل ََتَْضْعَن بِالَْقْوِل َفيَْطَمَع اَّلَّ ِِ إِِن اتَّ َحد  ِمَن النَِّسا
َ
َِ انلَِِّبِّ لَْسُُتَّ َكأ ِِف قَلِْبِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْواًل َمْعُروفًا يَا نَِسا

﴿13 ُّ ََ َّْجَن َت ََ ُُيُوتُِكنَّ َواَل َت َما ﴾ َوَقْرَن ِِف  َ َورَُسوهَلُ إِنَّ ِطْعَن اَّللَّ
َ
ََكَة َوأ اَلَة َوآَِتنَي الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
وََّل َوأ

ُ
َج اجْلَاِهِليَِّة اِْل

َرُكْم َتْطِهرًيا ﴿ ْهَل ابْلَيِْت َوُيَطهِّ
َ
ُ يِلُْذِهَب َعنُْكُم الرِّْجَس أ  ﴾11يُِريُد اَّللَّ

কহ নিী-পবত্নগণ, কতোমরো অন্য কেোলনো নোরীর মত নও। যবর্ কতোমরো তোেওয়ো 
অি ম্বন ের, তলি (পরপুরুলের সোলথ) কেোম  েলে েথো িল ো নো, তোহল  যোর 
অন্তলর িযোবধ রলয়লি কস ে ুব্ধ হয়। আর কতোমরো ন্যোয়সংগত েথো ি লি। আর 
কতোমরো বনজ গৃলহ অিস্থোন েরলি এিং েোে- জোলহ ী যুলগর মত কসৌন্দযদ ের্িদন 
েলরো নো। আর কতোমরো সো োত েোলয়ম ের, যোেোত ের্োন ের এিং আল্লোহ ও তোাঁর 
রোসূল র আনুগতয ের। কহ নিী পবরিোর, আল্লোহ কতো কেি  চোন কতোমোলর্র কথলে 
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অপবিত্রতোলে র্ূরীভূত েরলত এিং কতোমোলর্রলে সম্পূণদরূলপ পবিত্র েরলত। [সূরো 
আহযোি:৩২-৩৩]  
 ক্ষনীয় : যেন আল্লোহ রোব্ব ু আ োমীন রোসলূ র পূণযিতী, পুতঃপবিত্র ও পবরপণূদ 
ঈমোন বিবিি পত্নীগণলে এসি অিোবঞ্চত িস্তু কথলে সতেদ েলরন, তোহল  অন্যোন্য 
নোরীলর্রলে এসি বিেলয় সতেদ েরো এিং তোলর্র দ্বোরো কফতনো ফোসোলর্র েোরণ 
উপেরণ সংঘবিত হওয়োর আিংেোেরো অবধেভোলি েলযোজয।  
মহোন আল্লোহ কফতনো ফোসোলর্র বিভ্রোবন্ত কথলে আবম আপবন ও সমগ্র উম্মতলে রক্ষো 
েরুন। আমীন।  
উলল্লবেত আয়োলত িবণদত বিধোন নিীপত্নী ও অন্যোন্য সোধোরণ নোরীলর্র কি োয় 
সমোনভোলি েলযোজয িুেো যোয়। কযমন আল্লোহ তোআ ো িল লিন,  

اَلَة َوآَِتنيَ  ِقْمَن الصَّ
َ
وََّل َوأ

ُ
َج اجْلَاِهِليَِّة اِْل ُّ ََ َّْجَن َت ََ ُُيُوتُِكنَّ َواَل َت َ َورَُسوهَلُ َوقَْرَن ِِف  ِطْعَن اَّللَّ

َ
ََكَة َوأ   الزَّ

“আর কতোমরো বনজ গৃলহ অিস্থোন েরলি এিং েোে-জোলহ ী যুলগর মত কসৌন্দযদ 
ের্িদন েলরো নো। আর কতোমরো সো োত েোলয়ম ের, যোেোত ের্োন ের এিং আল্লোহ ও 
তোর রোসূল র আনুগতয ের”। (সরূো আহযোি আয়োত: ৩৩) 
 এই আয়োলত আল্লোহ রোব্ব ু আ োমীন নোরীকুল র কেষ্ঠোংি, নিীপত্নীলর্র েবত 
পুতঃপবিত্রো হওয়ো সলত্ত্বও পর পুরুলের সোলথ কেোম  ও আেেণদীয় ভবঙ্গলত িোেয োপ 
েরোর বনলেধোজ্ঞো আলরোপ েলরলিন। যোলত িযবধগ্রস্ত অন্তর বিবিি ক োলেরো তোলর্র 
সোলথ বযনো-িযবভচোলরর কু- ো সো নো েরলত পোলর। আল্লোহ তোআ ো তোলর্রলে 
গৃহোভযন্তলর অিস্থোন েরো, সো োত েোলয়ম েরো, যোেোত ের্োন েরর এিং আল্লোহ ও 
তোর রোসূল র আনুগতয েরোর বনলর্দি র্োন েলরলিন।  
েোরণ, এ বতনবি বহর্োয়োত নিীপত্নীগলণর জলন্য বনবর্দি নয় িরং সমগ্র নোরী জোবতর 
জলন্য িযোপে। (এিোড়ো পর্দো সংবশ্লি পূিদিতদী বহর্োয়োতদ্বয়। কসগুল োও কেি  নিী 
পত্নীগলণর জলন্য বনবর্দি নয়। িরং মুসব ম নোরীকুল র েবতও এেই বিধোন 
সমোনভোলি েলযোজয। সোমোন্য বচন্তো েরল ই বিেয়বি েবতভোত হয় এেোন্ত স্পিভোলি।) 
মহোন আল্লোহ িল ন, 

ِِ ِحَجاب   لُوُهنَّ ِمْن َوَرا
َ
َْلُُموُهنَّ َمتَاًًع فَاْسأ

َ
ْطَهُر ِلُقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ َوإَِذا َسأ

َ
 َذِلُكْم أ

“কতোমরো তোলর্র (নিী পত্নীগলণর) েোলি বেিু চোইল  পর্দোর অন্তরো  কথলে চোইলি, 
এিো কতোমোলর্র ও তোলর্র অন্তলরর জলন্য অবধেতর পবিত্রতোর েোরণ”। (সরূো 
আহযোি: ৫৩)  
 এ আয়োলত নোরীলর্র জলন্য পরপুরুলের সমীলপ পর্দোর অপবরহোযদতো সংক্রোন্ত সুস্পি 
িণদনো রলয়লি এিং পর্দোর এ বিধোন পুরুে ও নোরী উভলয়র অন্তরলে মোনবসে কুমন্ত্রণো 
কথলে পবিত্র রোেোর উলেলে কর্য়ো হলয়লি, এিং আল্লোহ রোব্ব ু আ মীন ইংবগত 
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বর্লেন কয, নগ্নতো ও পর্দোহীনতো হলে কনোংরোমী ও অপবিত্রতো। আর পর্দোর অন্তরোল  
থোেো হলে েিোবন্ত ও পবিত্রতো।  
 কহ মুসব ম জোতী ! আল্লোহ েতৃদে বিিোচোলর বিিোচোরী হও, আল্লোহর বিধোলনর 
অনুেরণ ের এিং কতোমোলর্র নোরীলর্রলে পর্দোর অন্তরোল  থোেলত িোধয ের। এবিই 
হলে পবিত্রতো, েিোবন্ত ও পবরত্রোলণর উপোয়।  
আল্লোহ তোআ ো িল ন:  

َُُهنَّ َغرْيَ َوالَْقَواِعُد ِمَن النِّسَ  ْن يََضْعَن ِثَيا
َ
ِِت اَل يَرُْجوَن نَِكاًحا فَلَيَْس َعلَيِْهنَّ ُجنَاٌح أ ِِ الالَّ ا

ُ َسِميٌع َعِليمٌ  ْن يَْستَْعِفْفَن َخرْيٌ لَُهنَّ َواَّللَّ
َ
َِّجات  بِِزينَة  َوأ ََ  ُمتَ

িৃদ্ধো নোরী যোরো বিলয়র আিো রোলেনো যবর্ তোরো কসৌন্দযদ ের্িদন নো েলর তোলর্র িস্ত্র 
েুল  রোলে, তোলর্র জলন্য কর্োে নোই। তলি এ কথলে বিরত থোেোই তোলর্র জলন্য 
উিম, আল্লোহ সিদলেোতো, সিদজ্ঞোতো। ( সুরো নূর- ৬০) 
       আল্লোহ রোব্ব ু আ োমীন কঘোেণো বর্লেন কয, িৃদ্ধো নোরী কয বিলয়র আিো রোলে নো, 
যোর েবত কেউ আেেদণ কিোধ েলরনো এিং কস বিিোলহর কযোগযও নয়, যবর্ কস কসৌন্দযদ 
ের্িদন নো েলর তোহল  তোর জলন্য পরপুরুলের মুেমন্ড  ও হোত অনোিৃত রোেোর 
অনুমবত রলয়লি িো কসগুল ো েু লত পোরলি। তোলত কেোলনো কর্োে কনই।  
     এলত েতীয়মোন হ  কয, সোজ-সজ্জো েলর কসৌন্দযদ ের্দিলনর উলেলে িৃদ্ধো নোরীর 
জলন্যও মুেমন্ড , হোত ইতযোবর্ পর পুরুলের সোমলন কেো ো রোেো নিধ নয়। 
(ে) কেননো েলতযে পবতত িস্তুর জলন্য আলরোহনেোরী রলয়লি,  
(ে) নোরীর রূপ-কযৌিন ের্িদন েলর ঘুরো কফরোর ন্যোয় অনোেোবঙ্খত েোজবি, সোজ-
সজ্জো েলর কসৌন্দযদ ের্িনেোবরনীলে কফতনোর েবত ধোবিত েলর। যবর্ও রূপ কযৌিন 
ের্িদন েোবরনী িৃদ্ধো নোরী হয়। এেিু বচন্তো েরুন। তোহল  তরুণী নোরী যবর্ সোজ-
সজ্জো েরত: রূপ কযৌিন ের্িদন েলর কপৌরুের্ীপ্ত যুিে সমীলপ ঘুলর কিড়োয় তেন 
অিস্থোিো কেমন হলি? ি োিোহু য এলত যুিতীর হলি মহোপোপ। আর তোলে কেে েলর 
সবৃি হলি িৃহৎ কফতনো ফোসোর্।  
      আল্লোহ সুিহোনোহু ও তোআ ো িৃদ্ধো নোরীর কি োয় িতদোলরোপ েলরলিন কয, কয নোরী 
বিলয়র আিো রোলে নো, তো এ জলন্য কয স্বোমীর অন্তলর উপলভোগ ও আেেদলণর উলদ্রে 
েরোর জলন্য তোর বিলয়র আিো থোেোর ন্যোয় মলনোভোিবি তোলে সুসবজ্জত েরণ ও 
সোজ-সজ্জো েলর রূপ কযৌিন ের্িদন েরলত উৎসোবহত েলর। তোই বিলয়র আিোবিতো 
িৃদ্ধো মবহ ো ও নোরীকু লে কফতনো কথলে সংরবক্ষত রোেোর উলেলে তোলর্র সোজ-
সজ্জোর স্থোন (মুেমন্ড , হোত ইতযোবর্) হলত িস্ত্র েুল  রোেোর বনলেধোজ্ঞো আলরোবপত 
হলয়লি।  
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পবরলিলে আল্লোহ রোব্বু  আ োমীন িৃদ্ধো নোরীলে (আয়োলত িবণদত দুবি িতদোধীলন িস্ত্র 
েুল  রোেোর অনুমবত কর্য়ো সলত্ত্বও) তো কথলে বিরত থোেলত উৎসোবহত েলর সুস্পি 
িণদনো েলরলিন কয, কস যবর্ পর পুরুে সমীলপ আসলত পুলরোপুবর বিরত থোলে তলি তো 
তোর জলন্য উিম।  
      এলত েতীয়মোন হয়, নোরীকু  পর্দোর অন্তরোল  থোেো এিং িলস্ত্রর দ্বোরো সিদোঙ্গ 
আিৃত েরত: ক োেচক্ষরু আড়োল  থোেো অনুমবত থোেো সলত্ত্বও িস্ত্র েুল  রোেোর চোইলত 
অবধে উিম। নোরী যবর্ও িৃদ্ধোই কহোে নো কেন। আর তরুণী যুিতীলর্র জলন্য পর্দোর 
অন্তরোল  থোেো ও কসৌন্দযদ েেোি েরো কথলে বিরত থোেো অবধেভোলি অপবরহোযদ 
হলি। এিং তো তোলর্রলে কফতনোর উপেরণ কথলে র্ূলর থোেোর উপোয় হলি।  
আর এলত সুস্পিভোলি েমোবণত হ  কয, নোরীকুল র জলন্য কর্হ কসৌষ্ঠি ও রূপ কযৌিন 
ের্িদন েলর ঘুরোলফরো েরো হোরোম ও অবিধ।  
েেোি থোলে কয, িতদমোন যলুগর নোরীরো সোজ-সজ্জোর স্থোন (তথো মুেমন্ড , হোত, 
গ্রীিো, িক্ষলর্ি, পো ইতযোবর্) েেোি েরলত ও কর্হ কসৌষ্ঠি ের্িদলন কয, সীমোবতবরি 
বিবথ তো অি ম্বন েরলি, এলত অনোচোর িযবভচোর কফতনো ফোসোলর্র েবত ধোবিত 
েলর এমন উপেরলণর বিদ্রপথ িন্ধ েরো অপবরহোযদ হলয় পলড়লি। আল্লোহ আমোলে 
আপনোলে এিং সমগ্র উম্মতলে তোেওয়ো ও পরেো ীন বচন্তোর ন্যোয় অমূ য সম্পর্ 
র্োন েলর কফতনো ফোসোলর্র উপোয় উপেরণ কথলে যথোযথ ভোলি সংযত থোেোর 
তোওফীে র্োন েলরন।) 

আমীন। 
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    পর্দোর রলয়লি কমৌব ে িয়বি স্তম্ভ যোর বভবিলত পর্দোর অপবরহোযদতো সোিযস্ত 
হয়, তো বনম্নরূপ: 
(১) আ -ঈমোন: ইহেো ীন ে যোণ ও পরেো ীন মুবি সবন্নলিবিত বিবধ-বিধোলন 
আন্তবরে বিশ্বোস স্থোপন েরো, যোর সোলথ সোলথ মোনি অন্তলর বিদুযৎ িবির 
উৎপবি হয়। কয িবি মোনলির সিদোঙ্গলে আল্লোহ ের্ি ও রোসূ  ের্বিদত 
আনুগলতযর বিধোনোনুসোলর পবরচোব ত েরলত উদ্বুদ্ধ েলর। কসোজো েথোয় আল্লোহ 
ও রোসলূ র মলনোনীত আইন েোনুন কমলন কনয়ো।  
(২) আ -ইফ্ফোত: সতীত্ব সংরক্ষণ, ননবতে পবিত্রতো িজোয় রোেো।  
(৩)আ -বফতরোত: সৃবিগত স্বভোি ও েেৃবত। 
(৪) আ -হোয়ো:  জ্জোিী তো।  
(৫) আত-তোহোরোত: আত্মোর পবিত্রতো। 
(৬) আ - গোইরোত: িো ীনতো ও আত্মমযদোর্োলিোধ।  

 আ -ঈমোন: পর্দোর স্তর ও অিস্থোন হলে, আল্লোহ ের্ি ও রোসূ  ের্বিদত 
আইন েোনুলনর আনুগতয। আল্লোহ রোব্ব ু আ োমীন িোন্দোলর্র েবত তোর 
আনুগতযলে আিবেে ও িোঞ্চনীয় েলর রোসূল র (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ 
ওয়োসোল্লোম) আনুগলতযর অপবরহোযদতো কঘোেণো েলর িল ন: 

ْن يَُكوَن لَُهمُ 
َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسوهُلُ أ ْمرِِهْم  َوَما ََكَن لُِمْؤِمن  َواَل ُمْؤِمنَة  إَِذا قَََض اَّللَّ

َ
ُة ِمْن أ  اخْلِرَيَ

“আর আল্লোহ ও তোর রোসূ  কেোন বনলর্দি বর্ল  কেোন মবুমন পুরুে ও নোরীর 
জলন্য বনজলর্র িযোপোলর অন্য বেিু এেবতয়োর েরোর অবধেোর থোলে নো; আর কয 
আল্লোহ ও তোর রোসূ লে অমোন্য ের  কস স্পিই পথভ্রি হলি”। (সূরো 
আহযোি:৩৬)  
মহোন আল্লোহ আরও িল ন, 
ْنُفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ 

َ
ُدوا ِِف أ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم ُثمَّ اَل ََيِ ا فَاَل َوَربَِّك اَل يُْؤِمنُوَن َحَّتَّ َُيَكِّ

 قََضيَْت َويَُسلُِّموا تَْسِليًما

“কতোমোর সৃবিেতদোর সপথ, তোরো বেিুলতই মবমন হলত পোলর নো যতক্ষণ নো তোরো 
তোলর্র পোরস্পবরে বিিোর্ ে লহ কতোমোলে বিচোরে রূলপ কমলন কনয়। অত:পর 
কতোমোর মীমোংসোর িযোপোলর তোরো বনলজলর্র মলন বেিু মোত্র কুন্িোলিোধ েরলি নো 
এিং তো হৃিবচলি েিু  েলর কনলি”। (সূরো বনসো:৬৫) 

 এ েসলঙ্গ রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) িল ন,  
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 بعا ملا جئت بهت هواه ال يومن أحدكم حَّت يكون

কতোমোলর্র মলধয কেউই মবুমন হলত পোরলি নো, যতক্ষণ নো তোর মন আমোর 
উপস্থোবপত আর্লিদর িেতো ও অধীনতো স্বীেোর েলর কনলি। (আ  হোর্ীস)  
আল্লোহ তোআ ো পর্দোর অপবরহোযদতোর েথো ি লত বগলয় িল ন:- 

بَْصارِِهْم َوََيَْفُظوا
َ
وا ِمْن أ َ َخِبرٌي بَِما يَْصنَُعوَن  قُْل لِلُْمْؤِمِننَي َيُغضُّ ْزََك لَُهْم إِنَّ اَّللَّ

َ
فُُروَجُهْم َذلَِك أ

بَْصارِِهنَّ َوََيَْفْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل ُيبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما 11﴿
َ
﴾ َوقُْل لِلُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أ
بَْن ِِبُُمِرِهنَّ ىلَعَ ُجيُوبِ  ِِ َظَهَر ِمنَْها َويْلَْْضِ ْو آَبَا

َ
ْو آَبَائِِهنَّ أ

َ
ِهنَّ َواَل ُيبِْديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ بِلُُعوََلِِهنَّ أ
خَ 

َ
ْو بَِِن أ

َ
ْو بَِِن إِْخَوانِِهنَّ أ

َ
ْو إِْخَوانِِهنَّ أ

َ
ُُُعوََلِِهنَّ أ  ِِ َنا ُْ

َ
ْو أ

َ
ُْنَائِِهنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْو نَِسائِِهنَّ ُُُعوََلِِهنَّ أ

َ
َواتِِهنَّ أ

ْو َما مَ 
َ
يَن لَْم َيْظَهُروا ىلَعَ أ ِ ْفِل اَّلَّ ِو الطِّ

َ
ْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل أ وِِل اْْلِ

ُ
ِو اَلَّابِِعنَي َغرْيِ أ

َ
ْيَماُنُهنَّ أ

َ
 لََكْت أ

ِ َجِ  رُْجِلِهنَّ يِلُْعلََم َما ُُيِْفنَي ِمْن ِزينَِتِهنَّ َوتُوُبوا إََِل اَّللَّ
َ
ْبَن بِأ ِِ َواَل يَْْضِ َها َعْوَراِت النَِّسا يُّ

َ
يًعا أ

 ﴾13الُْمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ﴿
মবুমন পরুুেলর্রলে ি , তোরো তোলর্র র্ৃবিলে সংযত রোেলি এিং তোলর্র 
 জ্জোস্থোলনর বহফোযত েরলি। এিোই তোলর্র জন্য অবধে পবিত্র। বনশ্চয় তোরো যো 
েলর কস সম্পলেদ আল্লোহ সমযে অিবহত।[৩০] আর মুবমন নোরীলর্রলে ি , 
তোরো তোলর্র র্বৃিলে সংযত রোেলি এিং তোলর্র  জ্জোস্থোলনর বহফোযত েরলি। 
আর যো সোধোরণত েেোি পোয় তো িোড়ো তোলর্র কসৌন্দযদ তোরো েেোি েরলি নো। 
তোরো কযন তোলর্র ওড়নো বর্লয় িক্ষলর্িলে আিৃত েলর রোলে। আর তোরো কযন 
তোলর্র স্বোমী, বপতো, শ্বশুর, বনজলর্র কিল , স্বোমীর কিল , ভোই, ভোই এর 
কিল , কিোলনর কিল , আপন নোরীগণ, তোলর্র ডোন হোত যোর মোব ে হলয়লি, 
অধীনস্থ কযৌনেোমনোমুি পরুুে অথিো নোরীলর্র কগোপন অঙ্গ সম্পলেদ অজ্ঞ 
িো ে িোড়ো েোলরো েোলি বনজলর্র কসৌন্দযদ েেোি নো েলর। আর তোরো কযন 
বনজলর্র কগোপন কসৌন্দযদ েেোি েরোর জন্য সলজোলর পর্চোরণো নো েলর। কহ 
মবুমনগণ, কতোমরো সেল ই আল্লোহর বনেি তোওিো ের, যোলত কতোমরো 
সফ েোম হলত পোর। (সূরো নূর:৩০-৩১) 
আল্লোহ রোবু্ব  আ োমীন কঘোেণো েলরন,  

ََكَة وَ  اَلَة َوآَِتنَي الزَّ قِْمَن الصَّ
َ
وََّل َوأ

ُ
َج اجْلَاِهِليَِّة اِْل ُّ ََ َّْجَن َت ََ ُُيُوتُِكنَّ َواَل َت ِطعْ َوقَْرَن ِِف 

َ
َ أ َن اَّللَّ

 َورَُسوهَلُ 
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“আর কতোমরো বনজ গৃলহ অিস্থোন েরলি এিং েোে-জোলহ ী যুলগর মত কসৌন্দযদ 
ের্িদন েলরো নো। আর কতোমরো সো োত েোলয়ম ের, যোেোত ের্োন ের এিং 
আল্লোহ ও তোর রোসূল র আনুগতয ের”। (সূরো আহযোি আয়োত: ৩৩) 
আল্লোহ তোআ ো আলরো িল ন:  

َْلُُموُهنَّ 
َ
ْطَهُر ِلُقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ  َوإَِذا َسأ

َ
ِِ ِحَجاب  َذِلُكْم أ لُوُهنَّ ِمْن َوَرا

َ
  َمتَاًًع فَاْسأ

কতোমরো তোলর্র (নিী পত্নীগলণর) েোলি বেিু চোইল  পর্দোর অন্তরো  কথলে 
চোইলি, এিো কতোমোলর্র ও তোলর্র অন্তলরর জলন্য অবধেতর পবিত্রতোর েোরণ। 
(সূরো আহযোি-৫৩)  
মহোন আল্লোহ িল ন, 

 َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَأْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَلاِبيِبِهنَّ 

“কহ নিী, তুবম কতোমোর স্ত্রীলর্রলে, েন্যোলর্রলে ও মুবমনলর্র নোরীলর্রলে ি , 
তোরো কযন তোলর্র বজ িোলির বেিু অংি বনলজলর্র উপর েুব লয় কর্য়”। (সূরো 
আহযোি:৫৯) 
রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) িল ন, 
নোরীর সিদোঙ্গই সতর-অঙ্গ। (লগোপনীয় িস্তু েোলজই নোরীলর্হ সম্পূণদিোই কঢলে 
রোেো অপবরহোযদ।)  
উলল্লবেত আয়োত ও হোর্ীস দ্বোরো েতীয়মোন হ  কয, নোরীর জলন্য কেোন অিস্থোলত 
আিোস গৃহ কথলে কির হলয় ক োে চক্ষুর সোমলন স্বীয় রূপ-কসৌন্দযদ ও কযৌিন 
ের্িদন েরো নিধ নয় িরং তো সলন্দহোতীত হোরোম।  
িতদিয, যেন আল্লোহ রোব্ব ু আ োমীন রোসূল র পূণযিতী, পুত:পবিত্র মহোন 
চবরলত্রর অবধেোরী, পবরপণূদ ঈমোন বিবিি পত্নীগণলে এসি অিোবঞ্চত িস্তু কথলে 
সতেদ েরল ন, তোহল  অন্যোন্য নোরীলর্র কি োয় বেরূপ বিধোন েলজোযয হলত 
পোলর?  
আ -ইফফোত: ননবতে পবিত্রতো, সতীত্ব সংরক্ষণ।  
মহোন রোব্বু  আ োমীন রমণীর জলন্য পর্দোর িোঞ্চনীয় ও ননবতে পবিত্রতো িজোয় 
রোেোর কঘোেণো বর্লয় িল ন: 

ِِ الُْمْؤِمنِ  ْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِسا
َ
َها انلَِِّبُّ قُْل ِِل يُّ

َ
ْدََن يَا أ

َ
نَي يُْدِننَي َعلَيِْهنَّ ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ َذلَِك أ

ُ َغُفوًرا رَِحيًما  ْن ُيْعَرْفَن فَاَل يُؤَْذْيَن َوََكَن اَّللَّ
َ
 أ
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কহ নিী, তুবম কতোমোর স্ত্রীলর্রলে, েন্যোলর্রলে ও মবুমনলর্র নোরীলর্রলে ি , 

‘তোরো কযন তোলর্র বজ িোলির বেিু অংি বনলজলর্র উপর েুব লয় কর্য়, 

তোলর্রলে কচনোর িযোপোলর এিোই সিলচলয় েোিোেোবি পন্থো হলি। ফল  
তোলর্রলে েি কর্য়ো হলি নো। আর আল্লোহ অতযন- ক্ষমোিী , পরম র্য়ো ।ু (সরূো 
আহযোি-৫৯)   
 
       আল োচয আয়োলতর আনুেোবঙ্গে বেিু বিেয়:  
(ে) নোরীকু লে পণূদ পর্দোর আওতোধীন থোেোর বিধোন ের্োলন েতীয়মোন হ  কয, 
তোর জন্য অবিধ ও কফলরবঙ্গ আচরণ িজদন েরো তোর ননবতে র্োবয়ত্ব। যোলত 
পোপোচোরী ও  ম্পিলর্র েপ্পলর পবতত হলয় উতযলির সম্মুেীন হলত নো হয়।  
     িোাঁ, িৃদ্ধো নোরী যোলর্র বিলয়র আিো কনই, কফতনো ফোসোর্ ও অশ্লী তোয় 
পবতত হওয়োরও আিংেো কনই। তোলর্র জলন্য অনুমবত ের্োন েরো হলয়লি 
কযসি অঙ্গ মোহরোলমর সোমলন কেো ো রোেো যোয়, গোইলর মোহরোলমর সোমলনও 
কসগুল ো েু লত পোরলি, বেন্তু িতদ হলে সোজ-সজ্জো ের্িদলনর উলেলে নো 
হওয়ো।   
পবরলিলে আরও ি ো হলয়লি কয, যবর্ কস পরপুরুে সমীলপ আসলত পরুোপুরী 
বিরত থোলে তলি তো তোর জলন্য উিম, ি ুন কতো? যুিতী, কেোম মতী রমণীর 
বে হুকুম হলত পোলর? কযমন আল্লোহ তোআ ো িল ন,  
َُُهنَّ َغرْيَ  ْن يََضْعَن ِثيَا

َ
ِِت اَل يَرُْجوَن نَِكاًحا فَلَيَْس َعلَيِْهنَّ ُجنَاٌح أ ِِ الالَّ  َوالَْقَواِعُد ِمَن النَِّسا

 ُ ْن يَْستَْعِفْفَن َخرْيٌ لَُهنَّ َواَّللَّ
َ
َِّجات  بِِزينَة  َوأ ََ  ﴾01 َسِميٌع َعِليٌم ﴿ُمتَ

িৃদ্ধো নোরী যোরো বিিোলহর আিো রোলেনো, যবর্ তোরো তোলর্র কসৌন্দযদ েেোি নো 
েলর তোলর্র িস্ত্র েুল  রোলে, তোলর্র জন্য কর্োে কনই। তলি এ কথলে বিরত 
থোেোই তোলর্র জলন্য উিম। আল্লোহ সিদলেোতো, সিদজ্ঞোতো।    (সূরো নূর: ৬০) 
আ  বফতরোত: সৃবিগত সহজোত েেৃবত।  
 আল্লোহ তোআ ো িল ন:  

ِ َذلَِك  ِ الَِِّت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها اَل َتبِْديَل خِلَلِْق اَّللَّ يِن َحِنيًفا فِْطَرَة اَّللَّ قِْم وَْجَهَك لدِلِّ
َ
يُن  فَأ اِلِّ

ْكََثَ انلَّاِس اَل َيْعلَُموَن 
َ
 الَْقيُِّم َولَِكنَّ أ
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“অতএি তুবম এেবনি হলয় র্ীলনর জন্য বনজলে েবতবষ্ঠত রোে। আল্লোহর েেৃবত 
কয েেৃবতর উপর বতবন মোনুে সৃবি েলরলিন। আল্লোহর সৃবির কেোন পবরিতদন 
কনই। এিোই েবতবষ্ঠত র্ীন; বেন্তু অবধেোংি মোনুে জোলন নো”। (সূরো রুম:৩০) 
রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম) িল ন,   

 الفطرة فأبواه يهودانه أوينرصانه أو يمجسانهُك مولود يوِل ىلع 

“েলতযে নিজোত বিশু বফতরোত তথো ইস োম িো স্রিোলে কচনোর ও তোলে কমলন 
চ োর কযোগযতোর উপরই ভূবমি হয়, বেন্তু তোর বপতো মোতো (িো ইস োম বিলরোধী 
পবরলিি) তোলে ইহুর্ী, েৃিোন ও অবগ্নপজূলে পবরণত েলর”। (আ -হোর্ীস)  
         আল োচয আয়োত ও হোর্ীস দ্বোরো িুেো যোয় কয, নোরীলর্র জলন্য পর্দোি ম্বন 
েরো স্বভোি-ধমদ, সহজোত েেৃবত। বেন্তু অতযন্ত পবরতোলপর বিেয়, আমোলর্র মো 
কিোলনরো আজ তোলর্র স্বভোিধমদ ও সৃবিগত েেৃবত পবরতযোগ েলর পোশ্চোলতযর 
কফলরবঙ্গ আচরণলে বনলজলর্র জলন্য মলনোনীত েলর বনলয়লিন। অথচ মহোন স্রিো 
আল্লোহ রোবু্ব  আ োমীন তোলর্রলে এজলন্য জন্য সবৃি েলরনবন।  
সুতরোং, মোনি মন্ড ী বিলিে েলর নোরীকুল র কজলন্য এমন পথ কিলি কনয়ো 
িোঞ্চনীয়, কয পথ তোলে স্বভোিধমদ িরণ েবরলয় আল্লোহ ভীবত ও পরেো ীন 
বচন্তোর মহোসম্পর্  োলভ উৎসোবহত েলর, ইহেো ীন ে যোণ ও পরেো ীন মুবি 
বনবশ্চত েরোর বর্িো বর্লি। 
 আ -হোয়ো:  জ্জোলিোধ।  
এ মলমদ রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম)িল ন:  

 إن للك دين خلقا و خلق اْلسالم احلياِ 

েলতযে দ্বীলনরই এেবি ননবতে স্বভোি ও আে োে রলয়লি। আর ইস োলমর 
কসই আে োে িো ননবতে চবরত্রবি হলে  জ্জোিী তো” (আ -হোর্ীস)  
বতবন আলরো িল ন,  

 احلياِ من اْليمان و اْليمان ِف اجلنة
 জ্জোিী তো হলে ঈমোলনর অঙ্গ আর ঈমোন (এর বিেোনো হলে) জোন্নোত।  
রোসূ ুল্লোহ (সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম)আলরো িল ন,  

 احلياِ و اْليمان قرنا جيعا 

“ জ্জোলিোধ ও ঈমোন হলে এে সোলথ বমব ত ভ্রুস্বরূপ। (এেবির অিতদমোলন 
অপরবির বিলয়োগ অবনিোযদ।)  
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        উম্মতজননী আয়িো বসবেেো রো. িল ন: কয েোমরোয় রোসূল র সোলথ 
সহগোমী হলয় আমোর আব্বোজোন (আিুিের) েিরস্থ হলয়লিন, কস েোমরোয় আবম 
েলিি েলর আমোর পবরবহত িস্ত্র েুল  রোেলত কেোলনো রেম সংলেোচ মলন 
েরতোম নো, েোরণ, কসেোলন এেজন আমোর েোণবেয় স্বোমী (রোসূ ) অপরজন 
েদ্ধোভোজন আব্বোজোনই বিল ন। বেন্তু যেন তোলর্র সোলথ (ইস োলমর বদ্বতীয় 
ে ীফো)ওমরলে রো.লে র্োফন েরো হ , তেন কথলে েলয়োজন িিত: কসই 
েোমরোয় েলিি েরল  িস্ত্র দ্বোরো আমোর সিদোঙ্গ কঢলে েলিি েরতোম।  
আল োচয হোর্ীস দ্বোরো পর্দোর অপবরহোযদতো েমোবণত হ , আরও িুেো কগ  কয, 
উম্মত জননী আলয়িোর েিংসনীয় আচরণ বি  কয, পরপুরুে মতৃ ওমলরর 
সমোবধলতও বতবন পর্দো েরলতন। এলত েবনধোণলযোগয কয, ননবতেতো বিধ্বংসী 
িয়তোলনর কচ ো  ম্পিলর্র সোমলন পর্দোর েতিুকু েলয়োজন হলত পোলর?  
আত-ত্বোহোরোত: পবিত্রতো  
এ মলমদ আল্লোহ িল ন,  

ْطَهُر ِلُقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ ََ
َ
ِِ ِحَجاب  َذِلُكْم أ لُوُهنَّ ِمْن َوَرا

َ
َْلُُموُهنَّ َمتَاًًع فَاْسأ

َ
 وإَِذا َسأ

কতোমরো তোলর্র (নিী পত্নীগলণর) েোলি বেিু চোইল  পর্দোর অন্তরো  কথলে 
চোইলি, এিো কতোমোলর্র ও তোলর্র অন্তলরর জলন্য অবধেতর পবিত্রতোর েোরণ। 
(সূরো আহযোি-৫৩)  
এ আয়োলত মোনি অন্তলরর পবিত্রতোর েোরণ উপেরণ পর্দোলেই সোিযস্ত েরো 
হলয়লি। কেননো, কচোলের দ্বোরো কেোলনো িস্তুর েবত র্ৃবিপোত েরো িোড়ো কস িস্তু 
সম্পলেদ অন্তলর কেোলনো রেম জেনো-েেনো ও বচন্তো-ভোিনো সৃবি হয় নো। তলি 
যেনই র্িদন েলর তেন কথলে নোনো কফতনো ও অনোচোলরর মোধযলম ক্রমোিলয় 
উপোয়োবর্ হোবি  েলর কিে পযন্তদ িযবভচোর সংঘবিত হয়। এলত েতীয়মোন হ  
কয, নোরীকুল র জলন্য পোপোচোরীর েপ্পর কথলে কিাঁলচ থোেোর এেমোত্র উপোয় 
হলে পর্দোি ম্বন েরো । েোরণ, ধেদলনর মলূ  র্িদনই র্োয়ী ।  
আল্লোহ আরও গুরুত্ব সহেোলর িল ন:  

ي ِِف قَلِْبِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْواًل َمْعُروفًا ِ  إِِن اتََّقيُُْتَّ فَاَل ََتَْضْعَن بِالَْقْوِل َفَيْطَمَع اَّلَّ

যবর্ কতোমরো তোেওয়ো অি ম্বন ের, তলি (পরপুরুলের সোলথ) কেোম  েলন্ি 
েথো িল ো নো, তোহল  যোর অন্তলর িযবধ রলয়লি কস ে বু্ধ হয়। আর কতোমরো 
ন্যোয়সংগত েথো ি লি। (সূরো আহযোি-৩২) 
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আ -গোয়রোত : িো ীনতো-আত্মমদযোর্ো।  
নোরীর জলন্য িো ীনতো কযলহতু তোর মোনমযদর্োর অন্তভুদি, তোই তোর 
িো ীনতোহোবনের কযলেোলনো আচরণই তোর মোনহোবনর নোমোন্তর। সুস্থ বিলিে 
সম্পন্ন িযবিিগদ তোর স্ত্রী ও েন্যোর েবত অপর কেোন িযবির েোমুে র্বৃিলত 
েেনও রোজী হলত পোলর নো । তোহল  কস অলন্যর স্ত্রী েন্যো ও কিোলনর েবত 
বেভোলি েোমুে র্বৃিলত তোেোলি? ইস োমপূিদ জোলহব  যুলগর ক োলেরো তোলর্র স্ত্রী 
েন্যো ও কিোনলর্র ইজ্জত, সম্মোন, মোন-মযদোর্ো রক্ষো েরলত বগলয় পোরস্পবরে 
যুলদ্ধ ব প্ত হত।  
েেযোত সোহোবি ইস োলমর চতুথদ ে ীফো আ ী (রো:) িল ন, আমোর বনেি সংিোর্ 
এলসলি কয, কতমোলর্র নোরীরো নোবে অনোরিী পুরুেলর্র সোলথ ভীড় েলর ক্রয়-
বিক্রয় েলর থোলে, এলত বে কতোমরো আত্মমযদর্ো কিোলধর অিক্ষয় মলন ের নো? 
বেন্তু র্:ূলের বিেয় পোশ্চোতয সভযতোর নোলম অসভযতোর কমোলহ পলড় যোরো বিেৃত 
ধযোন ধোরণো রোলে তোরো শুধু তেনই নোরীর মোনহোবন হলয়লি িল  মলন েলর, যেন 
কস নোরী পরুুে দ্বোরো ধবেদত হয়। বেন্তু আল্লোহর বিধোলন এিো হলে নোরীর 
মোনহোবনর চূড়োন্ত পযদোয়। এর পলূিদ নোরীর িো ীনতো হোরোলনোর আরও বিবভন্ন 
পযদোয় রলয়লি। সোধোরণত: কস সি পযদোয় অবতক্রম েরোর পরই নোরী পুরুে দ্বোরো 
ধবেদত হলয় চূড়োন্ত পযদোলয়র অপমোবনত হলয় থোলে। নোরীলে পর পরুুে কযৌন 
সঙ্গলমর মোধযলম উপলভোগ েরল  কযমন অপমোন হয় তদ্রুপ েোমুে র্বৃিলত 
উপলভোগ েরল ও অপমোন হয়।  
নোরী পরুুলের সমোন অবধেোলরর কশ্লোগোনিো পোশ্চোতযিোর্ীলর্র এেিো মোরোত্মে 
েতোরণোমূ ে কশ্লোগোন। যেন কথলে সমোন অবধেোলরর নোলম নোরীরো স্বোথদিোর্ী, 
কভোগিোর্ী, কুচক্রী পুরুলের চক্রোন্ত জোল  আিদ্ধ হলয় কিপর্দো অিস্থোয় চ ো-কফরো 
েরলত শুরু ের  তেন কথলেই তোরো তোলর্র কভোলগর সোমগ্রীলত পবরণত হ । 
তেন কথলেই শুরু হ  সোরো বিলশ্ব নোরী েলন্ির েরুণ আতদনোর্ নোরী ধেদণ, নোরী 
বনযদোতন, নোরী পোচোর ও নোরীলে পরুুলের কভোলগর সোমগ্রীলত পবরণত েরোর 
অবভিোপ কথলে মবুি চোই। 
সমোন অবধেোলরর নোলম সিদেথম পোশ্চোলতযর আলমবরেো, ফ্রোন্স ইতযোবর্ কর্লি 
আনুষ্ঠোবনেভোলি নোরী পরুুলের সহ অিস্থোলনর িযিস্থো কনয়ো হয় সহ বিক্ষোর 
মোধযলম। তোরপর পোশ্চোলতযর অনুেরলণ বিলশ্বর অন্যোন্য কর্লি সহবিক্ষো িযিস্থো 
চো ু হয়। এভোলি বিক্ষে বিক্ষোথদী ও বিবক্ষত সমোলজ নোরীলে পরুুে েতৃদে 
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কযেোলন-কসেোলন যেন-তেন কযভোলি ইেো উপলভোগ েরোর পবরলিি নতরী েরো 
হলয়লি। এর অবনিোযদ পবরণবতলত আজ বিক্ষোঙ্গন সহ বিবক্ষত অবিবক্ষত 
বনবিদলিলে কগোিো বিশ্ব কযৌন অপরোলধর কেলে পবরণত হলয়লি। কয সে  
বেলিোরী, তরুণী ও যুিতী রমনী ধবেদত হলয় হোসপোতো  বেংিো আর্ো লতর 
িরনোপন্ন হলে তোলর্র বসংহভোগই বে পর্দো  ংঘনেোরী নয়? তোলর্র আতদনোলর্র 
ভোেোয় বে আজ কর্লির পত্র-পবত্রেোর পোতোগুল ো ে ুবেত নয়? এেনও বে 
তোলর্র শুভিবুদ্ধ উর্য় হিোর সময় আলসবন?  
িতদিয, সুহৃর্ পোিে পোবিেো ও সহবিক্ষোর বর্লে আহিোয়ে িযবিিগদ, আমরো 
যবর্ আল্লোহর িোন্দো হলয় থোবে এিং তোরই কেবরত রোসূ  মহুোম্মদুর রোসূ ুল্লোহ 
(সোল্লোল্লোহু আ োইবহ ওয়োসোল্লোম)-এর উম্মত িল  র্োবি েলর থোবে। তোহল  
আমোলর্রলে আল্লোহ ের্ি ও রোসূ  ের্বিদথ বিধোনলে অিিই বিনো বদ্বধোয়, 
মস্তে অিনত েলর হৃিবচলি কমলন চ লত হলি। কেননো, পরুুে কহোে বেংিো নোরী 
কেোন মুবমলনলর পলক্ষই আল্লোহ ও রোসূল র আইন অমোন্য েলর মোনি রবচত অন্য 
কেোন মতিোর্ গ্রহণ েরোর অবধেোর ও ক্ষমতো রোলে নো। েোরণ, ভৃতয মনীলির 
মলনোনীত নীবতর বিেে পলথ চ ল  কসই ভৃতযলে ি ো হয় কধোেোিোজ ও 
অঙ্গীেোর ভঙ্গেোরী। এ েথোয় দ্বীমত কপোেণ েরোর কেোলনো সুলযোগ কনই। িরং 
সেল ই এে মত। যবর্ তোই হয়, তোহল  আমোলর্র উবচত সহবিক্ষো িযিস্থো িন্ধ 
েরোর আেোণ েলচিো চোব লয় যোওয়ো, ও হৃত সম্ভ্রম উদ্ধোলর সলচি হওয়ো। যবর্ 
তো পোরো নো যোয় তোহল  বিক্ষোঙ্গন তথো স্কু  েল জ ও বিশ্ববির্যো লয় িোত্র-
িোত্রীলর্র মোলে পর্দোর বিধোন অপবরহোযদ েলর কর্য়ো। এিং িোত্র িোত্রীর িসোর 
কিবি  আ োর্ো েলর কর্য়ো। পরুুে বিক্ষলের সম্মুলে নোরী িোত্রীর অনুরূপ নোরী 
বিবক্ষেোর সম্মুলে পুরুে িোলত্রর িসোলে অবনবতে জ্ঞোন েরো। সিলচ ভো  হয়, 
িরং এবি অবভভোিেলর্র ননবতে র্োবয়ত্বও িলি, েোপ্ত িয়স্ক বেংিো িলয়োেোবপ্তর 
বনেিিতদী কহয় কগল  বনজ কমলয়লর্রলে িোব েো স্কুল  বিক্ষোর্োন েরোলনো।  
িতদিয, 
    এেোলন এেবি বিেয় উলল্লে েরোর েলয়োজন মলন েরবি আর তো হলে, বিক্ষোর িযোপোলর 
অগ্রোবধেোর বর্লত হলি পবিত্র কেোরআন ও হোর্ীলসর বিক্ষোলে। অত:পর িস্তুগত বিক্ষো। 
সুতরোং এেজন মুসব ম নোরীর িস্তুগত বিক্ষোর পূণদতোর জলন্য হোইস্কু , েল জ ও 
বিশ্ববির্যো য় হলত বডগ্রী  োভ েলর উচ্চ বিবক্ষত হওয়ো অনথদে। কেননো, মোনি বিশুলে 
গলভদ ধোরলণর র্োবয়ত্বিো কযলহতু এেলচবিয়োভোলি নোরীলেই পো ন েরলত হয়, তোই 
করোজগোলরর জলন্য পবরেম েরোর র্োবয়ত্বিো এেলচবিয়ো পুরুেলে পো ন েরোর বিধোন 
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বর্লয়লিন স্বয়ং আল্লোহ। েোলজই নোরীলে িস্তুগত বিক্ষোয় উচ্চ বিবক্ষতো বহলসলি গলড় কতো ো 
অত জরুবর নয়। সোধোরণত: ভো  চোকুরী পোওয়োর জলন্যই কতো উচ্চ বিক্ষো  োভ েরো হয়।  
      িোাঁ, মুসব ম সম্প্রর্োলয়র ননবতে র্োবয়ত্ব হলে নোরীলর্রলে ইস োবম বিক্ষোয় বিবক্ষত 
েলর গলড় কতো ো। আর তোই গ্রোলম-গলঞ্জ, পোড়ো-মহল্লোয় িযোপেভোলি িোব েো মোদ্রোসো 
েবতবষ্ঠত েরো। তলি পবরতোলপর বিেয় হলে, এ িযোপোলর আমোলর্র তৎপরতো কতমন কনই 
ি ল ই চল । আর িস্তুগত বিক্ষোর কক্ষলত্র তোলর্র জলন্য েোইমোরী স্কুল র বিক্ষোই যলথি 
মলন েরো উবচত।  
    সহবিক্ষোর েোরলণ আজ নোরী পুরুে অিোধ কম োলমিোর সুলযোগ পোলে। আর কসই 
সুলযোলগর অসৎ িযিহোর েলর তোরো কেমো োপ, কেমপত্র চো োচোব  ও কিব লফোন ইতযোবর্র 
মোধযলম বিক্ষো েবতষ্ঠোনগুল োলে কযৌন অপরোলধর কেলে পবরণত েলর কিলড়লি। আর সমোন 
অবধেোলরর নোলম েমদিো ো, অবফস আর্ো ত ইতযোবর্লত নোরী পুরুলের অিোধ কম ো-কমিোর 
সুলযোগ থোেোয় কসেোলনও এমন অবনবতে েোযদোবর্ সঙ্ঘবিত হলে অহরহ। ফল  রোলষ্ট্রর 
উন্নবতর পবরিলতদ অিনবতর অত  তল  তব লয় যোলে েবতবনয়ত।   
    নিীপত্নী ও উম্মত জননীগণ নোরীকুল র মোলে কেষ্ঠ ও পুত:পবিত্র চবরলত্র অবধেোরী হওয়ো 
সলত্ত্বও আল্লোহ রোবু্ব  আ োমীন তোলর্র েবত পরপুরুলের সোলথ কেোম  ও আেদেণীয় 
ভবঙ্গলত েথো ি োর িযোপোলর বনলেধোজ্ঞো আলরোপ েলরলিন। তোলর্রলে গৃহোভযন্তলর অিস্থোন 
েরোর বনলর্দি ের্োন েলর িল ন: 

وََّل 
ُ
َج اجْلَاِهِليَِّة اِْل ُّ ََ َّْجَن َت ََ ُُيُوتُِكنَّ َواَل َت  َوقَْرَن ِِف 

 “আর কতোমরো বনজ গৃলহ অিস্থোন েরলি এিং েোে-জোলহ ী যুলগর মত কসৌন্দযদ ের্িদন 
েলরো নো”। 
েোলজই নোরীরো বিক্ষো গ্রহণ েরলি পর্দোর অন্তরোল  কথলে। অথিো িো ীনতো িজোয় করলে 
িলয়োেোবপ্তর পূলিদই েোইমোরী স্কুল র বিক্ষো সমোপন েলর দ্বীলন ইস োলমর উপর বিশ্বোসগত ও 
েমদগতভোলি অবিচ  থোেোই অপবরহোযদ। এিোই তোলর্র জলন্য ইহেো ীন িোবন্ত এিং 
পরেো ীন যন্ত্রণোর্োয়ে িোবস্ত হলত মুবি পোওয়োর এেমোত্র উপোয়।  
আল্লোহ আবম আপবন এিং সমগ্র উম্মতলে তোেওয়ো ও পরেো ীন জীিলনর পোলথয় অজদলন 
রত কথলে কফতনো ফোসোলর্র যোিতীয় উপোয় উপেরণ কথলে যথোযথভোলি সংযত থোেোর 
তোওফীে র্োন েরুন।    আমীন 
 

সমাপ্ত 

 
  
 

 


