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ভূবিকা
আল্লাহ রাব্বু আ‘ ািীন িানুষরক আশরাফু িাখ ূকাত
বহসারি সৃবষ্ট করররছন এিিং তারই দপ্রবক্ষরত তার উপর
শরীয়রতর গুরু র্াবয়ত্ব অপদণ করররছন। আর এ র্াবয়ত্ব
পা রনর জনয িানুরষর িরধয দু’দ া শবির সিন্বয়
ঘব রয়রছন। তার একব িনুষযত্ব, অপরব পশুত্ব। জীিন চ ার
পরে তাই িানুষ দযন তার পাশবিক শবিরক সুশঙ্খ
ৃ ভারি
বনয়ন্ত্রণ করর যোযে িযদার্া সহকারর দিেঁরচ োকরত পারর
দসজনয িহান রাব্বু আ‘ া িীন তারর্র উপর বিবভন্ন বিধান
বিরশষ করর পর্দা ফরয করর বর্রয়রছন, যার িাধযরি িানুষ
দযৌন অনাচার ও পাশবিকতা দেরক িুবি াভ করর প্রকৃত
আশরাফু িাখ ূকারতর িযদার্ায় অবধবষ্ঠত হরত পারর।
িতদিারন অবধকািংশ িানুরষর পর্দার িাসআ ার িযাপারর ই ি
না োকায় আশরাফু িাখ ূকাত বহসারি তার িযদার্া িজায়
োকরছ না। সিারজর এ অভাি র্ূর করার রক্ষয বকতািব
প্রকাশ করার জনয বখর্িত ও র্াওয়াত ফাউরেশন উরর্যাগ
গ্রহণ করররছ। আল্লাহ তা‘আ া এর উবস ায় িুসব ি
বিল্লাতরক উপকৃত করুন। আিীন!
মুফতী মনসূরুল হক
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باسمه تعالى
حنمده ونصلى على رسوله الكرمي اما بعد
পর্দার সূচনা
িুখারী শরীরফ হযরত আনাস রা. দেরক িবণদত এক
রয়নারয় উরল্লখ করা হরয়রছ দয, হযরত উির রা.
একিার রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লািএর কারছ আরয করর ন, ইয়া রাসূ াল্লাহ! আপনার
কারছ বিবভন্ন ধররনর দ াক আসা-যাওয়া করর, আপবন
বনজ পত্নীগণরক পর্দা করার আরর্শ বর্র খুিই ভা
হত। এ পবররপ্রবক্ষরত পর্দার আয়াতواذا سالتمو هن متاعا فسئلو هن من وراء حجاب االية
অিতীণদ হয়। (িুখারী শরীফ-২/৭০৬)
নিী কারীি সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির
গৃহাভযন্তরর বনিঃসিংরকারচ, অিারধ প্ররিশ ও অিস্থানরক
বনরষধ করর উপররাি আয়ারতর িাধযরি পর্দা প্রোর
সূচনা হরয়রছ।
বহজাি িা পর্দা বক? পর্দা হরে আিরণ। দয আিরণ
বর্রয় দর্হ আোবর্ত করা হয়। আর দর্হরক শর‘ঈ
ভারি আিৃত করার দ্বারাই অন্তররক পবিত্র রাখা সম্ভি।
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দর্হ িার্ বর্রয় িনরক দখার্াভীবতর দ্বারা আোবর্ত করর
িন পবিত্র রাখা সম্ভি নয়।তাই কুরআন পারক ইরশার্
হরয়রছ-‘পর্দা দতািারর্র ও তারর্র (িবহ ারর্র) অন্ত
করণ পবিত্র রাখার সরিদাত্তি িযিস্থা।’(সূরা আহযাি-৫৩)
পর্দার িযাপারর কুরআরনর বিধান
(১) আল্লাহ তা‘আ া ইরশার্ কররনواذا سالتمو هن متاعا فسئلو هم من وراء حجاب االية
এ আয়ারতর শারন নুযূর র িণদনায় বিরশষভারি
নিীপত্নীগরণর উরল্লখ োকর ও এ বিধান সিগ্র উম্মরতর
জরনয নাবয হরয়রছ। (িা‘আবরফু কুরআন-৭/১৩১)
উি আয়ারতর বিধারনর সারিিদ এই দয, দিগানা
িবহ ারর্র বনক দেরক পর পুরুষরর্র দকান িযিহাবরক
িস্তু, পাত্র ইতযাবর্ দনয়া জরুরী হর পুরুষগণ সািরন
এরস দনরি না; িরিং পর্দার আড়া দেরক চাইরি। আরও
ি া হরয়রছ দয, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী
উভরয়র অন্তররক শয়তারনর কু-িন্ত্রণা দেরক পবিত্র
রাখার উরেরশ দর্য়া হরয়রছ। (সূরা আহযাি-৫৩)
এখারন প্রবণধানরযাগয বিষয় এই দয, উি আয়ারত
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির পুণযাত্মা
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পত্মীগণরক পর্দার বিধান দর্য়া হরয়রছ, যারর্র অন্তররক
পাক-সাফ রাখার র্াবয়ত্ব আল্লাহ তা‘আ া স্বয়িং গ্রহণ
করররছন। দযিন ইরশার্ হরয়রছامنا ي ريد الله ليدهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم
تطهريا
অেদ:আল্লাহ তা‘আ া দতা দকি দতািারর্র দেরক
অপবিত্রতা র্ূর কররত এিিং দতািারর্ররক পূণদরূরপ পূতপবিত্র রাখরত চান। (সূরা আহযাি, ৩৩)
অপরবর্রক দয সি পুরুষরক সরবাধন করর এই বিধান
দর্য়া হরয়রছ, তারা হর ন রাসূর কারীি সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির সাহািারয় বকরাি, যারর্র
িযদার্া নিীগরণর (আ.) পরর সকর র ঊরবদ। সক
িুস িান, গাওস, কুতুি ও আির্ার র িতদিা একজন
সিদবনম্ন সাহািীর সিান হরত পারর না, এ কোর উপর
উম্মরতর ইজিা হরয় দগরছ; বকন্তু এতর্সরেও তােঁরর্র
আন্তবরক পবিত্রতা রক্ষা এিিং শয়তারনর কু-িন্ত্রণা দেরক
িােঁচার জরনয পুরুষ ও নারী সাহািা রা.গরণর িরধয
পর্দার িযিস্থা করা জরুরী দঘাষণা করা হরয়রছ।
আজ এিন দকান পুরুষ আরছ, দয তার িনরক সাহািারয়
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বকরারির িন অরপক্ষা এিিং এিন দকান িবহ া আরছ
দয, তার িনরক পুণযাত্মা নিী পত্মীগরণর িন অরপক্ষা
অবধক পবিত্র হওয়ার র্ািী কররত পারর? আর এ া
বকভারি হরত পারর দয, নারীরর্র সারে তারর্র
দি ারিশা দকান অবনরষ্টর কারণ হরি না? (িা‘আবরফু
কুরআন-৭/২০০)

(২) আররা ইরশার্ হরয়রছوقرن ىف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية االوىل
অেদ:(দহ িুবিন িবহ াগণ!) দতািরা বনজ গৃরহ অিস্থান
কররি এিিং পূরিদর জাবহ ী যুরগর নযায় বনরজরর্ররক
প্রর্শদন করর দির হরি না। (সূরা আহযাি-৩৩)
উি আয়ারত পর্দা সম্পবকদত আস হুকুি এই দয,
নারীগণ গৃরহই অিস্থান কররি। অেদাৎ, জরুরী প্ররয়াজরন
শর‘ঈ অনুিবত িযতীত তারা িাইরর দির হরি না। সারে
সারে একোও ি া হরয়রছ দয, দযভারি ইস ািপূিদ
অজ্ঞ ও অন্ধ যুরগ নারীরা প্রকাশযভারি দিপর্দায়
চ ারফরা করত, দতািরা কখরনা দস রকি চ ারফরা
কররা না।
িবণদত আয়ারত পর্দা সম্পৃি দু’ব বিষয় জানা দগ -
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প্রেিতিঃ প্রকৃতপরক্ষ আল্লাহ তা‘আ ার বনক নারীরর্র
িাড়ী দেরক দির না হওয়াই কািয। গৃহকিদ তো গৃরহর
আভযন্তরীণ কিদ সম্পন্ন করার উরেরশযই তারর্ররক সৃবষ্ট
করা হরয়রছ। এরতই তারা পুররাপুবর আত্মবনরয়াগ
কররি। দযিন স্বািীর দসিা যত্ন, সন্তানরর্ররক দ্বীনী ও
কুরআনী তা‘ ীি, স্বািীর সিংসার ও সম্পরর্র সিংরক্ষণ,
িবহ া িহর দ্বীরনর র্াওয়াত ও তা‘ ীি এিিং বনরজর
ইিার্ত িরেগীই তার জীিরনর িূ ক্ষয।
বদ্বতীয়ত:শর‘ঈ প্ররয়াজরনর তাকীরর্ যবর্ নারীরক িাড়ী
দেরক দির হরতই হয়, তাহর তার দির হওয়া জারয়য
আরছ ির , তরি শতদ হ দযন দসৌেযদ প্রর্শদন না করর
দির হয়।িরিং দচহারাসহ দগা া শরীর আিৃত করর
দফর , এিন দিারকা অেিা এিন িড় আকাররর চার্র
িযিহার করর দির হরি। (িা‘আবরফু কুরআন, ৭/১৩৩)
(৩) কুরআন শরীরফ আররা ইরশার্ হরয়রছينساء النىب لسنت كاحد من النساء اخل
অেদ: দহ নিী পত্নীগণ! (উরেশয উম্মরতর সক িবহ া)
(িা‘আবরফু কুরআন,৭/১৩১)

দতািরা অনয নারীরর্র িত নও।যবর্ দতািরা আল্লাহরক
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ভয় কর, তাহর পরপুরুরষর সারে এিন দকাি ও
আকষদণীয় ভবঙ্গরত কো ির া না, যার ফর দয িযবির
অন্তরর িযাবধ ররয়রছ দস কু-িাসনা কররি। আর দতািরা
সঙ্গত কোিাতদা ি রি। (সূরা আহযাি, ৩২)
উি আয়াতব ও নারীরর্র পর্দা সম্পবকদত, তারর্র কণ্ঠ
ও িাকযা াপ বনয়ন্ত্রণ সিংক্রান্ত আয়ারত فالختضعن بالقول
এর িযাখযা হরে যবর্, পরপুরুরষর সারে পর্দার অন্তরা
দেরক কো ি ার প্ররয়াজনীয়তা দর্খা দর্য়, তাহর
িাকযা ারপর সিয় নারী করণ্ঠর স্বভািসু ভ দকাি তা
ও নাজুকতা কৃবত্রিভারি পবরহার কররি। অেদাৎ, এিন
দকাি তা যা দশ্রাতার িরন অিাবিত কািনা সঞ্চার
করর, তার দকান সুরযাগ বর্রি না। দযিন এর পরর
ইরশার্ হরয়রছ-  فيطمع الذى ىف قلبه مرضঅেদাৎ, এরূপ
দকাি করণ্ঠ িাকযা াপ কররনা, যা িযাবধগ্রস্ত অন্তর
বিবশষ্ট দ ারকর িরন কু- া সা ও আকষদণ সৃবষ্ট করর।
দিাোকো, নারীরর্ররক পরপুরুষ দেরক বনরাপর্ র্ূররত্ব
অিস্থান করর পর্দার এিন উন্নত স্তর অজদন করা উবচত,
যারত দকান অপবরবচত র্ূিদ ঈিান বিবশষ্ট দ ারকর
অন্তরর দকান কািনা ও া সা সৃবষ্ট করা দতা দুররর
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কো, তার বনকর ও দঘেঁষরি না। িরিং তার বিরুদ্ধ অিস্থা
ও পবররিশ সৃবষ্ট কররত হরি। (িা‘আবরফু কুরআন-৭/১৩২)
স্বণদযুরগর দসানার িানুষ পুণযাত্মা নিীপত্নীগণরক যবর্
স্বণদযুরগর স্বণদিানি সাহািারয় বকরারির সারে পর্দার
আড়া সরেও কো ি ার দক্ষরত্র এিন কড়া বনরর্দশ
দর্য়া হরয় োরক দয, তারর্র কণ্ঠ ও িাকযা াপও
বনয়ন্ত্ররণ রাখরত হরি। তাহর আধুবনক যুরগর নারীপুরুষরর্র বক পর্দার প্ররয়াজন দনই? অেিা পর্দার
প্ররয়াজন োকর ও তারর্র কণ্ঠ ও িাকযা াপ বনয়ন্ত্রণ
রাখার প্ররয়াজন দনই? অিশযই প্ররয়াজন ররয়রছ, যা
ি ার অরপক্ষা রারখ না; িরিং িতদিান অিস্থা
পযদরিক্ষরণর পর দস প্ররয়াজন আররা তীব্রভারি অনুভূত
হয়।
(৪) অনযত্র ইরশার্ হরয়রছيايها النىب قل الزواجك وبنتك ونساء ونساء املؤمنني يدنني
عليهن من جالبيبهن اخل
অেদ:দহ নিী! আপবন আপনার পত্নীগণরক ও কনযাগণরক
এিিং িু‘বিনরর্র স্ত্রীগণরক ি ুন, তারা দযন তারর্র িড়
চার্ররর বিরশষ অিংশ বনরজরর্র উপর দ রন দনয়। এরত
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তারর্ররক (আযার্ িবহ া বহসারি) দচনা সহজ হরি।
ফর তারর্ররক দকউ কষ্ট বর্রি না। (সূরা আহযাি-৫৯)
উরল্লবখত আয়ারতও নারীরর্ররক পর্দার আরর্শ দর্য়া
হরয়রছ। আয়ারত ি া হরয়রছ-  فال يؤذينঅেদাৎ, সিস্ত
শরীর পর্দায় আিৃত রাখার ফর তারর্ররক উতযি করা
হরি না। এরত প্রতীয়িান হয় দয, পর্দাই নারী জাবতর
বনরাপত্তার রক্ষা কিচ।
(৫) অনযত্র ইরশার্ হরয়রছفانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن باملعروف حمصنت غري
مسفحت وال متخذات اخدان
অেদ: অতএি, দতািরা তারর্ররক তারর্র িাব রকর
অনুিবতক্ররি বিিাহ কর এিিং বনয়ি অনুযায়ী তারর্ররক
দিাহরানা প্রর্ান কর। এিতািস্থায় দয, তারা সতীসাবী হরি, িযবভচাবরণী এিিং দগাপন িন্ধুত্ব গ্রহণকাবরণী
হরি না। (সূরা বনসা-২৫)
(৬) আররা ইরশার্ হরয়রছواحملصنت من املؤمنني و احملصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم اذا
اتيتموهن اجورهن حمصنني غري مسفحني وال متخذى اخدان
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অেদ:দতািারর্র জনয হা া সতী-সাবী িুস িান নারী
এিিং তারর্র সতী-সাবী নারী, যারর্ররক বকতাি দর্য়া
হরয়রছ দতািারর্র পূরিদ, যখন দতািরা তারর্ররক
দিাহরানা প্রর্ান করর বিবি িাবনরয় নাও। বযনা িযবভচারর
ব প্ত না হও এিিং দগাপরন তারর্র সারে সম্পকদ না রাখ
অেদাৎ গুপ্ত দপ্ররি ব প্ত না হও। (সূরা িারয়র্া-৫)
উি আয়াতদ্বরয় আল্লাহ তা‘আ া পুরুষ ও িবহ ারর্র
উভয়রকই িযবভচাবরতা এিিং বিিাহপূিদ অবিধ প্রণরয়
ব প্ত হরত বনরষধ করররছন, যা পর্দা প্রো রক্ষার
কুরআনী বনরর্দশ।
বকন্তু দুিঃখজনক হর ও সতয দয, িতদিারন বিবভন্ন দক্ষরত্র
পুরুষ িবহ ারর্র অিাধ দি ারিশা সহবশক্ষার কুফর
আজ বিিাহপূিদ অবিধ দপ্রি-প্রীবত ও বযনা-িযবভচারর
সয় াি হরে এিিং কুরআরনর বনরষধাজ্ঞার সরাসবর
বিররাবধতা করর আল্লাহর গযি নাবযর র িযিস্থা করা
হরয়রছ।
পর্দার হুকুি হার্ীরসর আর ারক:
(১) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ইরশার্
ফরিান-
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ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على
انساء فقال رجل من االنصار يا رسول الله افرأيت احلمو قال
احلمو املوت
অেদ : খিরর্ার! দতািরা দিগানা স্ত্রীর ারকর ঘরর প্ররিশ
কররা না। তখন জবনক সাহািী বজজ্ঞাসা করর ন, ইয়া
রাসূ াল্লাহ! স্ত্রী দ াকরর্র জনয স্বািীর ভাই
দিরার্াররর্র (দযিন- দর্ির, ভাশুর, দিয়াই) সম্পরকদ
বক বনরর্দশ? নিী কারীি সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লাি ইরশার্ করর ন, তারা দতা স্ত্রীর জনয িৃতুযতু য।
অেদাৎ, িহাবিপর্ তু য। (বতরবিযী শরীফ-১/ ২২০)
উরল্লবখত হার্ীরস সিরচরয় গুরুত্বপূণদ বিষয় হ ,
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি স্ত্রীর
শ্বশুরা রয়র আত্মীয়রর্ররক িৃতুযর সারে তু না
করররছন। িৃতুযরক িানুষ দযিন ভয় পায়, দিপর্দার
গুনাহ দেরক িােঁচার জনয এ সিস্ত আত্মীয়রক দতিন ভয়
কররত ি া হরয়রছ। তাই িবহ ারর্র জনয দর্ির,
ভাশুর, দিয়াই প্রিুখ শ্বশুরা রয়র সক গায়রর িাহরাি
আত্মীরয়র সারে কর ারভারি পর্দা করা একান্ত
অপবরহাযদ।
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পর্দা দতা সক পরপুরুরষর সারেই করা অপবরহাযদ।
বকন্তু শ্বশুরা রয়র আত্মীয়রর্ররক িৃতুযর সারে তু না
করা হরয়রছ এই কাররণ দয, এ সক আত্মীয়রক আপন
িরন করর গৃরহর বভতর প্রশ্রয় দর্য়া হয় এিিং
বনিঃসিংরকারচ দখা ারি াভারি দর্খা-সাক্ষাত ও হাবসতািাশা করা হয়। যার পবরণাি হয় ভয়ািহ।
ি ািাহু য, একজন অপবরবচত পুরুরষর পরক্ষ দকান
দিগানা স্ত্রী দ ারকর উপর দ া ুপ র্ৃবষ্ট বনরক্ষপ করা
তত ুকু সহজ হয় না, যত ুকু সহজ হয় এ সক
আত্মীরয়র পরক্ষ।
তাই সক স্ত্রী দ ারকর জনয জরুরী সিদপ্রকার
পরপুরুরষর সারে পর্দা করার পাশাপাবশ এ ধররনর
গায়রর িাহরাি পুরুষ আত্মীয়রর্র দেরক বনরজরক
সম্পূণদরূরপ আড়া করর রাখা। আর এ সিস্ত পুরুরষরও
কতদিয বনক আত্মীরয়র বিবিরর্র দেরক কর ারভারি
পর্দা করা।
(২) অনযত্র ইরশার্ হরয়রছعن ام سلمة رضـ انها كانت عند رسول الله صلى الله عيله
وسلم وميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم رضـ فدخل عليه فقال
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رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول
الله اليس هو اعمى ال يبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم افعميا وان انتما الستما تبصرانه
অেদ: উম্মু িু‘বিনীন হযরত উরম্ম সা ািাহ রা. িণদনা
কররন, আবি এিিং িাইিুনা রা. রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনক উপবস্থত বছ াি।
ইবতিরধয অন্ধ সাহািী হযরত ইিরন উরম্ম িাকতুি রা.
দসখারন আসরত াগর ন। তখন রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি আিারর্ররক ি র ন, দতািরা
তার দেরক পর্দা কর, আড়ার চর যাও। আবি
ি াি, ইয়া রাসূ াল্লাহ! বতবন দতা অন্ধ, আিারর্ররক
দর্খরত পারেন না। রাসূ (সা.) ইরশার্ করর ন,
দতািরাও বক অন্ধ? দতািরা বক তারক দর্খরত পাে না?
(আিু র্াউর্ শরীফ-২/ ৫৬৮)

উি হার্ীস দ্বারা এ াই প্রিাবণত হয় দয, পর্দা নারীপুরুষ উভরয়র জনযই। দকান পুরুষ দযিন দকান পর
নারীর প্রবত তাকারত পাররি না, দকান নারীও দতিবন
দকান পরপুরুরষর বর্রক তাকারত পাররি না। এখারন সুর্ৃবষ্ট আর কু-র্ৃবষ্টরও দকান পােদকয দনই। কারণ, বিবশষ্ট
সাহািী হযরত আব্দুল্লাহ ইিরন উরম্ম িাকতুি রা. দযিন
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একজন পূত স্বভারির অবধকারী, পুণযিান িহান িুযুগদ
সাহািী; অপরবর্রক হযরত উরম্ম সা ািাহ রা. ও
িাইিূনা রা. উভরয়ই হর ন উম্মত-জননী এিিং বপ্রয়তি
নিী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির জীিন সবঙ্গনী।
সুতরািং এ দক্ষরত্র কুর্ৃবষ্টর কো বচন্তাই করা যায় না।
তারপরও পর্দা কররত আরর্শ করা হরয়রছ। কারজই
সহরজই অনুরিয় দয, পর্দা কত গুরুত্বপূণদ বিষয় এিিং তা
পা ন করা কত জরুরী।
(৩) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি আররা
ইরশার্ ফরিানعن ابن عمر رضـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
املرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان
অেদ:নারী হর া দগাপনীয় সত্তা। যখন দস ঘর দেরক দির
হয়, তখন শয়তান তার বর্রক র্ৃবষ্ট উেঁচু করর তাকারত
োরক। (বতরবিযী শরীফ, ১/২২২)
অেদাৎ, পরপুরুষরর্র নযরর তারক আকষদণীয় করর
উপস্থাপন করর।
উি হার্ীরসর স্পষ্ট ভাষয হর া: পর্দার দভতর োকা াই
নারীর জরনয দশাভনীয়। যবর্ দকান নারী ঘর দেরক দির
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হয় তখন শয়তান পুরুষরর্র িরন কু-িন্ত্রণা দর্য় এিিং
িবহ ার দ্বারা পুরুষরর্ররক বফতনায় দফ রত দচষ্টা
করর। দযিন এক হার্ীরস িবণদত হরয়রছ, ‘িবহ ারা
শয়তারনর জা ’। (রাযীন)
অেদাৎ, পুরুষরর্ররক গুনারহর িরধয ব প্ত করর আল্লাহ
তা‘আ ার আযারি বনপবতত করার জনয শয়তারনর িড়
িাধযি হ িবহ া। শয়তান যখন গুনারহ ব প্ত করার
সিদপ্রকার িাধযি হরত বনরাশ হরয় যায়, তখন
িবহ ারর্ররক িযিহার করর।
(৪) আররা ইরশার্ হরয়রছعن عائشة رضـ ان امساء بنت اىب بكر رضـ دخلت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها ثياب وقاق فاعرض عنها
وقال يا امساء ان امرأة اذا بلغت احمليض لن يصلح ان يرى منها
-اال هذا وهذا واشار اىل وجهه وكفيه
অেদ: হযরত আরয়শা রা. দেরক িবণদত, হযরত আসিা
রা. একিার পাত া কাপড় পবরবহতা অিস্থায় রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনক আগিন
করর বতবন তােঁর বর্ক দেরক দচহারা বফবররয় দনন এিিং
ির ন, দহ আসিা! দকান দিরয় যখন সািাব কা হয়
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তখন তার িুখিণ্ড ও হারতর কবি িযতীত অনয দকান
অঙ্গ দখা া রাখা জারয়য দনই। (আিু র্াউর্ শরীফ-২/ ৫৬৭)
উরল্লখ, অনয িণদনায় দিগানা পুরুষরর্র সািরন
দিরয়রর্র িুখিণ্ড ও হারতর কবি দখা া রাখরতও
বনরষধ করা হরয়রছ। (ফাতাওয়ারয় রাহীবিয়া-৪/ ১০৬,
বকফায়াতু িুফতী-৫/৩৮৮)

দযিন- হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছعن قيس بن مشاس وضـ قال جاءت امرأة اىل النىب صلى الله
عليه وسلم يقال لها ام خالد وهى متنقبة تسأل عن ابنها وهو
مقتول فقال لها بعص اصحاب النىب صلى الله عليه وسلم خئت
تسألني عن ابنك وانت متنقبة فقالت ان ارزا ابىن فان ارزا
حيائ
অেদ: হযরত কায়স ইিরন শািিাস রা. িণদনা কররন,
এক িবহ া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লারির র্রিারর এর া। তারক উরম্ম খাল্লার্ ির
ডাকা হত। তার িুখ বছ দনকারি ঢাকা। দস আল্লাহর
পরে তার শহীর্ পুত্র সম্পরকদ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনক জানরত এরসবছ ।
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তখন তারক এক সাহািী বজরজ্ঞস করর ন, তুবি দতািার
পুত্র সম্পরকদ জানরত এরসছ, আর িুরখ দনকাি। তখন
হযরত উরম্ম খাল্লার্ রা. তারক উত্তরর ি র ন, আবি
আিার দছর রক হাবররয় এক বিপরর্ পরড়বছ। এখন
জ্জা হাবররয় তো িুখিণ্ড সহ দগা া শরীর পর্দা না
করর বক আররক বিপরর্ পড়ি? (আিু র্াউর্-১/ ৩৩৭)
উপররাি হার্ীস দেরক এ াই প্রতীয়িান হয় দয,
দিরয়রর্র পর্দা তো দিা া ও বঢ া-ঢা া কাপড় দ্বারা
দচহারাসহ সিস্ত শরীর দঢরক রাখা জরুরী। পরপুরুষরক
শরীররর দকান অিংশ তারা দর্খারত পাররি না।
(৫) অনযত্র ইরশার্ হরয়রছعن بريدة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى
رضـ يا على ال تتبع النظرة فان لك االوىل وليست لك
-االخرة
অেদ: হযরত িুরাইর্া রা. দেরক িবণদত, রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ির ন, দহ আ ী! তুবি
হ াত দকান িবহ ার উপর র্ৃবষ্ট পড়ার পর বদ্বতীয়িার
ইো করর তাকারি না। কারণ, প্রেিিার অবনোকৃত
তাকারনা দতািার জনয িাফ হর ও বদ্বতীয়িার ইোকৃত
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তাকারনা িাফ নয়। (আিু র্াউর্ শরীফ-১/২৯২)
বচন্তা করুন, ৪েদ খ ীফা এিিং চার তরীকা তো
বচশবতয়া, কারর্বরয়া, নকশিবেয়া দসাহরাওয়াবর্দয়ার
সক পীররর পীর হযরত আ ীরা.। তােঁর জনয হার্ীরস
পারক এ বনরর্দশ, তাহর উম্মরতর অনযানয পুরুরষর
জনয পর্দার হুকুি দয কত কব ন হরি, তা দতা সহরজই
অনুরিয়।
যুবির আর ারক পর্দার প্ররয়াজনীয়তা
হাকীিু উম্মত িাও ানা শাহ আশরাফ আ ী োনভী
রহ-এর একিাত্র জীবিত খ ীফা িুবহউস সুন্নাহ,িতদিান
শতাব্দীর িুজাবের্ হযরত িাও ানা শাহ আিরারু হক
সারহি র্া. িা.ির ন, আপনারা িাজার হরত যখন
দগাশত িা দকান পণয খরীর্ করর আরনন, তখন দস ারক
অতযন্ত বহফাযরতর সারে দঢরক আরনন,যারত কাক
ইতযাবর্ উি দগাশত বনরত না পারর। দতিবনভারি
একশত াকার দনা বভতররর পরকর সীনার সারে
বিবশরয় রারখন, যারত দচার পরক দকর াকা বনরত না
পারর। খার্যদ্রিযরকও দঢরক রাখা হয়,যারত ইেঁদুর,
বিড়া ইতযাবর্ প্রাণী তা দখরয় না দফর ।

www.islamijindegi.com

এখন আপনারাই ি ুন! িবহ ারর্র িূ য বক আপনারর্র
বনক এক দসর দগাশত, একশত াকার দনা িা
সািানয খার্যদ্ররিযর িূর যর দচরয়ও কি দয িবহ ারর্র
বহফাযরতর জনয পর্দায় রাখরত আপনারা যত্নিান নন?
অপরবর্রক দগাশত বনরজ উরড় কারকর বনক , একশত
াকার দনা দচাররর বনক , খার্যদ্রিয ইেঁদুররর গরতদ একা
দযরত পারর না। তা সরেও এত বহফাযরতর িযিস্থা করা
হয়। বকন্তু িবহ ারর্র দতা বনরজরর্র উড়ার ক্ষিতা
ররয়রছ অেদাৎ, িবহ ারর্র কাররা দপ্ররির জার আিদ্ধ
হরয় প ায়রনর ক্ষিতা ররয়রছ। এরপরও বক তারর্র
দ্বীনী তা‘ ীি ও পর্দার িযিস্থা দ্বারা বহফাযরতর প্ররয়াজন
দনই? অরনরকই আিরা বনরজরর্ররক িুবদ্ধজীিী র্ািী
কবর।সবতযকারারেদ িুবদ্ধজীিী হরয় োকর বচন্তা করর
দর্খা উবচত দয, িবহ ারর্ররক পর্দায় রাখার প্ররয়াজন
আরছ বকনা? (িাজাব রস আিরার পৃ. ৩২)
তাছাড়া র্াম্পতয জীিরনর সুখ-শাবন্ত ও িবহ ারর্র
বহফাযরতর জনযই আল্লাহ তা‘আ া পর্দার বিধান চা ু
করররছন। পর্দাই নারীর সারা জীিরনর বনরাপত্তার
চাবিকাব ।কারণ, িানুরষর রূপ- ািণয, দসৌেযদ ও
দযৌিন ক্ষণস্থায়ী, দযৌিরনর রূপ- ািরণযর আকষদণ
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িাধদরকয আর োরক না।সুতরািং, স্ত্রী িাধদরকয উপনীত
হর তার প্রবত স্বািীর দযৌন আকষদণ ধীরর ধীরর হ্রাস
দপরত োরক।
এ পবরবস্থবতরত পর্দার বিধান না োকর স্বািী রাস্তার
দিগানা যুিতী িবহ ারর্র রূপ- ািরণয িুগ্ধ হরয় তার
বপছরনই দর্ৌড়ারি, তারর্ররক বনরয়ই িযস্ত োকরি,
জীিন সবঙ্গনীর দকান খিরই বনরি না। পবররশরষ িৃদ্ধা
িয়রস িবহ ারর্র পবরণাি এই র্ােঁড়ারি দয, সুরখর
জীিন আগুরন র্াউ র্াউ করর জ্ব রি। িাধদরকয তার
দর্খাশুনার দকউ োকরি না, অেচ িাধদরকয দর্খাশুনার
প্ররয়াজন আররা দিবশ।
সুতরািং কুরআন-হার্ীস ছাড়াও যুবি িা বিরিরকর
র্ািীও এ া দয, পর্দা নারী জাবতর ইজ্জতরক বহফাযত
করর; তারর্র জীিনরক করর সুখিয়।
তাছাড়া পর্দা কখরনা িবহ ারর্র জনয অপিানজনক নয়।
আপবন স্বণদ-রুপা, হীরক খণ্ড বকভারি দ াকচক্ষু দেরক
আড়া করর বহফাযত কররন? আ িারীর বসেুক, তার
িরধয কু রী, তার িরধয ঐগুর ারক রারখন। এরত বক
ঐসি িস্তুর অিিাননা হয়? না-বক দসগুর া
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অবতিূ যিান হওয়া প্রিাবণত হয়? পর্দার বিষয়ব ব ক
অনুরূপ। তারর্র অবধক িূ যিান (এিন বক নিী
ও ীগণও তারর্র দপর জন্ম বনরয়রছন) হওয়ায় তারর্র
বহফাযরতর রক্ষয পর্দার হুকুি দর্য়া হরয়রছ।
পর্দাহীনতার কুফ
পর্দা শরীয়রতর অিধাবরত ফরয িা অতযািশযকীয়
বিধান। এ া পা ন করর দযিন প্রভূত শাবন্ত, সম্মান
াভ হয় এিিং আল্লাহ তা‘আ ার ননক য াভ হয়,
দতিবনভারি এ া ঙ্ঘন করর হয় অসিংখয, অপূরণীয়
ক্ষবত। পর্দার বিধান ঙ্ঘন করর ধিদীয়, আবত্মক,
পাবরিাবরক ও সািাবজক বিবভন্ন অবনষ্ট ও বিংস-বিপযদয়
দর্খা দর্য়।
দিপর্দা ও দিহায়াপনার গুনাহ শুধু বনরজর িরধযই সীবিত
োরক না এিিং দিপর্দা িবহ াই শুধু এর দ্বারা প্রভাবিত
হয় না, িরিং এর দ্বারা দিহায়াপনা, অশ্লী তা, বযনািযবভচার, ধষদণ ইতযাবর্ বিস্তার াভ করর। পুররা
সম্প্রর্ায় এর পাবেদি করুণ পবরণবত এিিং আবখরারতর
আযাি দভাগ করর।
নারীরা দযরহতু অবভভািরকর অধীনস্থ জীিন-যাপন করর
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অেদাৎ, বিরয়র পূরিদ বপতা ও ভাই, আর বিরয়র পর স্বািী
ও পুরত্রর তোিধারন োরক, তাই নারীরক যখন দিপর্দায়
চ ার র্রুন আযাি দর্য়া হরি, তখন এই চারজন ও
সিংবশ্লষ্ট অনযানয পুরুষরক আল্লাহ পারকর র্রিারর
জিািবর্বহ কররত হরি।
দিাোকো, দিপর্দা চ র , আল্লাহ ও তােঁর রাসূ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির নাফরিানী িা
অিাধযতা করা হয়। দিপর্দার দ্বারা কিীরা গুনারহর ভাগী
এিিং ইি ীস শয়তারনর অনুসারী সািযস্ত হয়।
পর্দাহীনতা দ্বারা িানুষ অবভশপ্ত হয় এিিং আল্লাহর
রহিত দেরক বিতাবড়ত হয়।পর্দাহীনতা জাহান্নারির
পে। হার্ীরসর ভাষয অনুযায়ী পর্দাহীনতা সিারজ
অশ্লী তা, চাবরবত্রক অিক্ষয় ও পশুরত্বর খাস ত জন্ম
দর্য়। নারীরর্র দিপর্দা চ া ও দর্হ প্রর্শদন পুরুষরর্ররক
অবিধ ও অশ্লী কারজর প্রবত উরত্তবজত করর দতার ।
ফর
বযনা-িযবভচার, ধষদণ, অপহরণ, বনযদাতন
ইতযাকার অপরাধ িৃবদ্ধ পায়।
পর্দাহীনতার র্রুন িানুষ আল্লাহর শাবস্ত ও গযি প্রাবপ্তর
উপযুি হরয় উর । আর এর পবরণবত আণবিক দিািা ও
ভূবিকরম্পর দচরয়ও দিবশ বিপর্জনক। পর্দাহীনতা
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পাবরিাবরক প্রীবতর িন্ধন বছন্ন করর এিিং পবরিাররর
সর্সযরর্র িরধয পারস্পবরক অবিশ্বস্ততা সৃবষ্ট করর।
পর্দাহীনতা তা ারকর প্রসার ঘ ার অনযতি কারণ।
এভারি পর্দাহীনতা আররা িহু অবনষ্ট ও বিপযদয় দডরক
আরন, যার দেরক িােঁচা একিাত্র পর্দার িাধযরিই সম্ভি।
এ িযাপারর িুবহউসসুন্নাহ হযরত িাও ানা শাহ
আিরারু হক সারহি র্া. িা. ২০০৩ ইিং িািং ারর্শ
সফরকার একব ঘ না শুনান, জবনক িযবি তার
বিরশষ প্ররয়াজরন রারত ঘুি দেরক উ র আপন কনযার
ঘরর আওয়াজ শুনরত দপর ন। প্রেরি ডাকাবতর
আশিংকা করর ন, তাই িাইরর দেরক র্রজা িন্ধ করর
বর্র ন। অতিঃপর িেুক প্রস্তুত করর ন। এরপর র্রজা
দখা ার পর দর্খর ন, প্রবতরিশীর দছর তার কনযার
সারে অপকরিদ ব প্ত। দক্রারধ বতবন গুব করর উভয়রক
একসরঙ্গ হতযা করর ন। দর্খুন দিপর্দা কতগুর া
সিসযার কারণ হ ।
সুতরািং, আল্লাহ ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লারির বিধান পা নারেদ িবণদত িারাত্মক কুফ সিূহ
দেরক পবরত্রাণ পাওয়ার জনয প্ররতযক প্রাপ্ত িয়স্কা নারীর
পর্দা করা অপবরহাযদ ও ফরয র্াবয়ত্ব।
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িস্তুতিঃ পর্দাই িানুরষর িন, িবস্তষ্ক, পবরিার, সিাজ ও
পবররিশরক সুের, িাবজদত ও সুখিয় রাখরত পারর।
আর পরকা ীন প্রবতর্ান ও সুখকর পুরস্কার দতা
ররয়রছই।
পর্দা সিংক্রান্ত জরুরী িাসাবয়
িবহ ারর্র পর্দা করার সিয় ও পবরিাণ
দিরয়রা যখন কারীিু িু ুগ িা িার গা হওয়ার
কাছাকাবছ পযদারয় দপৌেঁরছ; অেদাৎ, তারা বনরজরা কািভাি
অনুধািন কররত পারর এিিং তারর্র বর্রক তাকার অনয
পুরুরষর িরন কািভাি সৃবষ্ট হয়, তখন দেরকই তারর্র
জনয পর্দা করা জরুরী হরয় পরড়। (আহসানু ফাতাওয়া, ৮/
৩৭)

হাকীিু উম্মত িুজাবেদু বিল্লাত হযরত িাও ানা
আশরাফ আ ী োনভী রহ.ির ন, গায়র িাহরাি
অনাত্মীয় হর তারর্র দেরক সাত িছর পূিদ হরতই পর্দা
করা উবচত এিিং গায়র িাহরাি আত্মীয় হর সাত িছর
দেরকই পর্দা করা উবচত। কারণ, অরনক দক্ষরত্র
সািাব কা িবহ া সািরন আসা-যাওয়া করারত এ
পবরিাণ বফতনার আশিংকা োরক না, দয পবরিাণ
আশিংকা োরক কারীিু িু ুগ দিরয়রর্র সািরন আসা-
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যাওয়া করারত। (ইস ারহ খাওয়াতীন-৩৭২)
দিরয়রর্র পর্দার পবরিাণ িা দক্ষত্র দুব :এক. িাহরাি
পুরুষ যো িাপ, ভাই প্রিুখ হরত পর্দা করা। দুই গায়র
িাহরাি পুরুষ যো চাচাত ভাই, খা াত ভাই ইতযাবর্
হরত পর্দা করা। দিরয়রর্র পরস্পর পর্দা িা সতর
যত ুকু তো নাবভ হরত হােঁ ু পযদন্ত, িাহরাি পুরুষরর্র
দক্ষরত্র তত ুকু পবরিাণসহ দপ ও বপ দঢরক রাখরত
হরি। অেদাৎ, িাহরাি পুরুষ িাপ, ভাই, দছর ইতযাবর্
হরত পুরা শরীর ঢাকা দযিন ফরয নয় দতিবনভারি পূণদ
শরীর দখা ারও অিকাশ দনই; িরিং দপ বপ সহ নাবভ
দেরক হােঁ ু পযদন্ত দঢরক রাখা জরুরী। অিবশষ্ট অিংশ
িাহরাি দেরক ঢাকা জরুরী নয়। (ফাতাওয়ারয়
িাহিূবর্য়া৬/৩৭৪, ৫/২১১২)

আর গায়র িাহরাি িা দিগানা পুরুষ তো যারর্র সারে
বিিাহ নিধ তারর্র সািরন সম্পূণদ শরীর দঢরক পর্দা করা
জরুরী। শরীররর দকান অিংশ তারর্র সািরন প্রর্শদন করা
জারয়য দনই। (বকফায়াতু িুফতী, ৫/ ৩৮৭, ৩৮৯)
উরল্লখয, প্রেি যিানায় প্ররয়াজরনর দক্ষরত্র িবহ ারর্র
িুখিণ্ড ও দু’হারতর কবি, পারয়র পাতা দখা া রাখা
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তো পর্দা না করারও অিকাশ বছ । বকন্তু বফতনার
যিানা বহসারি উ ািারয় িুতাআখবখরীরনর ফাতাওয়া
অনুযায়ী পর পুরুষরর্র সািরন িবহ ারর্র সম্পূণদ শরীর
ভা ভারি দঢরক রাখা জরুরী। (ফাতাওয়ারয় রাহীবিয়া৪/১০৬, বকফায়াতু িুফতী, ৫/ ৩৮৮)

দিরয়রর্র িুখিণ্ড সহ সম্পূণদ শরীর দঢরক পর্দা করার
িযাপারর ফকীহগরণর উবি বনরম্ন প্রর্ত্ত হ
আল্লািা শািসু আইম্মা সারাখসী রহ. ব রখন, নারীর
িুখিণ্ড দর্খর কু-দখয়া ও কািভাি সৃবষ্ট হরত
পারর। এজনয নারীর দকান অরঙ্গর বর্রকই র্ৃবষ্টপাত করা
জারয়য নয়। (আ িািসূত,১০/১৬০)
আল্লািা ইিরন আবিদ্বীন শািী রহ. ব রখন, িতদিান
বফতনার যুরগ দকান অিস্থারতই নারীর দকান অরঙ্গর
বর্রক র্ৃবষ্টপাত করা জারয়য নয়। তরি অপবরহাযদ দকান
পযদারয় র্ৃবষ্টপাত করা বভন্ন কো। দযিন বচবকৎসক,
বিচারক িা সাক্ষী, যারা দকান িযাপারর নারীরক দর্রখ
সাক্ষয িা ফয়সা া বর্রত িাধয হয়। (ফাতাওয়ারয় শািী, ৬/
৩৭০)

উি বকতারির নািায অধযারয় ি া হরয়রছ, নারীরর্র
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িুখিণ্ড

দিগানা পুরুরষর সািরন দখা া বনবষদ্ধ।

(ফাতাওয়ারয় শািী, ১/ ৪০৬)

হযরত িুফতী িুহাম্মর্ শফী রহ. ির ন: চার িাযহারির
সক ইিারির ঐকিরতয িবহ ারর্র জনয পর্দার
কাপড়, দিারকা, িড় চার্র ইতযাবর্ দ্বারা সিস্ত দর্হ ও
িুখিণ্ড আিৃত করর রাখা অপবরহাযদ। (িা‘আবরফু
কুরআন, ৭/ ২২০)

উপররাি আর াচনা দেরক প্রতীয়িান হয় দয,
িবহ ারর্র জনয গায়র িাহরাি পুরুষরর্র সািরন িা
রাস্তা-ঘার চ ার সিয় দচহারা দখা া রাখা নাজারয়য।
দতিবনভারি উভয় হারত দিাজা পবরধান করর দির
হওয়া এিিং উত্তি হ পারয়ও দিাজা পবরধান করা, পা
দখা া না রাখা। (বহর্ায়া, ৪/৪৫৮, তা ীফারত রশীবর্য়া,৪৮৫,
ইির্াদু ফাতাওয়া, ৪/১২৪)

অিশয িবহ ারর্র বনজদরন নািায পড়ার সিয় তার
িুখিণ্ড , হারতর কবি ও পারয়র পাতা সতর নয়।
সুতরািং নািারয তা ঢাকা জরুরী নয়। (বকফায়াতু িুফতী,
৫/৪৩১)

পর্দার স্তর বিনযাস
যুগরশ্রষ্ঠ আর ি, সিরয়র খযাতনািা সিংস্কারক, হাকীিু
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উম্মত হযরত িাও ানা শাহ আশরাফ আ ী োনভী রহ.
কুরআন ও সুন্নাহ-এর বভবত্তরত িুসব ি িবহ ারর্র জনয
পর্দারক বতনব স্তরর বিনযাস করররছন। চাই দস যুিতী
দহাক িা িৃদ্ধা।
সিদবনম্নস্থর: িুখিণ্ড , হারতর কবি এিিং পারয়র পাতা
িযতীত নারীর সিুর্য় দর্হ পর্দািৃত রাখা।
িাধযবিক স্তর: িুখিণ্ড , হাত এিিং পাসহ সিবকছুই
দিারকা দ্বারা আিৃত রাখা।
সরিদাচ্চ স্তর: নারী তার শরীর আিৃত রাখার সারে সারে
বনরজও পর্দার আড়ার এিনভারি োকা দয, না-িাহরাি
পুরুরষর র্ৃবষ্ট তার পবররধয় িরস্ত্রর উপরও পবতত না
হয়।
প্ররতযক স্তর কুরআন-হার্ীস দ্বারা প্রিাবণত ও
অনুরিাবর্ত। বনরম্ন তার বকবঞ্চত আর াকপাত করা হ ।
প্রেি স্তর সম্পরকদ কুরআরন পারক ইরশার্ হরেوال يبدين زينتهن اال ما ظهر منها
অেদ:িু‘বিন নারীরা দযন সাধারণত যা প্রকাশ োরক তা
িযতীত তারর্র আিরণ প্রর্শদন না করর। (সূরা-নূর, ৩১)
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উরল্লবখত আয়ারত  ماظهرمنهاিুফাসবসরগণ ব রখরছন,
এর িিদ হ , িুখিণ্ড ও কবি পযদন্ত উভয় হাত। অেদাৎ
িবহ ারা প্ররয়াজরনর দক্ষরত্র িুখিণ্ড ও উভয় হাত কবি
পযদন্ত খা া রাখরত পাররি। শরীররর অনয দকান অিংশ
দখা া রাখরত পাররি না। ফুকাহারয় বকরাি বকয়াস করর
নারীরর্র উভয় পারয়র পাতারকও এই দু’অরঙ্গর
অন্তভুদি করররছন। (তাফসীরর িাযহারী, ৬/৪৯৩)
হার্ীস শরীরফ ইরশার্ হরয়রছ- يا اسماء ان المرأة اذا بلغت الخ
অেদ: দহ আসিা! দকান দিরয় যখন সািাব কা হয়, তখন
বিরশষ প্ররয়াজন ছাড়া তার িুখিণ্ড ও হারতর কবি
িযতীত অনয দকান অঙ্গ প্রকাশ করা জারয়য দনই। (আিু
র্াউর্ শরীফ, ২/৫৬৭)

উরল্লবখত আয়াত ও হার্ীস শরীরফর দ্বারা প্রতীয়িান হয়
দয, িবহ ারর্র িুখিণ্ড , উভয় হাত কবি পযদন্ত এিিং
পারয়র পাতা িযতীত সম্পূণদ শরীর দঢরক রাখা ফরয িা
জরুরী, যা পর্দার সিদবনম্নস্থর।
বদ্বতীয় স্তর সম্পরকদ কুরআরন ইরশার্ হরয়রছيدنني عليهن من جالبيبهن
অেদ: িবহ ারা দযন বনরজরর্র উপর চার্র দ রন দর্য়।
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(সূরা আহযাি, ৫৯)

উরল্লবখত আয়ারত  ادناء يدننيদেরক উদ্ভূত। এর শাবব্দক
অেদ বনকর আনা।  جالبيبশব্দব  جلبابএর িহুিচন।
অেদ বিরশষ ধররনর বা চওড়া চার্র। এই চার্ররর
আকার আকৃবত সম্পরকদ হযরত আব্দুল্লাহ ইিরন িাসউর্
রা. ির ন, এই চার্র উড়নার উপর পবরধান করা হয়।
(তাফসীরর ইিরন কাসীর ৩/ ৫২৬)

ইিাি িুহাম্মর্ ইিরন বশরীন রহ. ির ন, আবি হযরত
উিায়র্া সা িানী রহ.-দক এই আয়ারতর উরেশয এিিং
িড় চার্ররর আকার আকৃবত সম্পরকদ বজজ্ঞাসা কর
বতবন িস্তরকর উপর বর্ক দেরক চার্র িুখিণ্ডর র উপর
বকরয় িুখিণ্ড দঢরক দফ র ন এিিং  ادناءও جلباب
এর তাফসীর িাস্তরি দর্বখরয় বর্র ন। উি আয়াত
পবরষ্কারভারি িুখিণ্ড আিৃত করার আরর্শ িযি
করররছ। তরি রাস্তা দর্খার জরনয এরক্ষরত্র এক দচাখ
দখা া রাখার অিকাশ আরছ। অিশয কার া জরজদর র
দনকাি হর দকান দচাখ দখা ার প্ররয়াজন দনই।
(িা‘আবরফু কুরআন-৭/ ২৩৩)

হার্ীস শরীরফ ইরশার্ হরয়রছ-
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فقالت يا رسول الله اعلى احدنا بأس اذا مل يكن لها جلباب اال
خترج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبا بها
অেদ: জবনকা িবহ া ি র ন, দহ আল্লাহর রাসূ !
আিারর্র িরধয কাররা যবর্ িড় চার্র না োরক তখন
ঈরর্র নািারযর জনয বকভারি ইর্গারহ যারি? (তখন
িবহ ারর্র ঈরর্র জািা‘আরত যাওয়ার অনুিবত বছ ,
িতদিারন বফতনার কাররণ ওয়াবিয়া জুি‘আ ও ঈরর্র
জািা‘আরত যাওয়া সম্পূণদ বনরষধ। বকফায়াতু িুফতী,
৫/৩৮৮) রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি
ইরশার্ ফরিার ন, উি িবহ ার সােী দযন স্বীয় চার্র
দ্বারা তারক আিৃত করর দনয়। (িুখারী শরীফ, ১/ ৪০, ১৩৪)
উপররাি আয়াত ও হার্ীরসর দ্বারা পর্দার বদ্বতীয় স্তর
প্রিাবণত হ । অেদাৎ প্ররয়াজরনর তাবকরর্ ঘর হরত দির
হওয়ার সিয় িড় চার্র িা দিারকা ইতযাবর্ দ্বারা সিস্ত
শরীর দঢরক দির হওয়া। এ িযাপারর আররা কবতপয়
শতদ সািরন উরল্লখ করা হরে।
পর্দার তৃতীয় স্তর সম্পরকদ কুরআরন ইরশার্ হরয়রছوقرن ىف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية االوىل
অেদ: দতািরা (িুসব ি িবহ াগণ) বনজ গৃরহ অিস্থান
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কররি, িিদর যুরগর িবহ ারর্র নযায় বনরজরর্ররক
প্রর্শদন করর দির হরি না। (সূরা আহযাি, ৩৩)
অনযত্র ইরশার্ হরয়রছواذا سألتموهن متاعا فسئلو هن من وراء حجاب
অেদ: যখন দতািরা িবহ ারর্র বনক দকান খার্য সািগ্রী
ইতযাবর্ চাইরি তখন পর্দার আড়া দেরক চাও। (সূরা
আহযাি, ৫৩)

হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছاملرأة عورة فاذا خرجت استشر فها الشيطان
অেদ: িবহ ারা দগাপন িস্তু, পর্দায় োকার দযাগয। তারা
যখন ঘর দেরক দির হয় তখন শয়তান তার বর্রক র্ৃবষ্ট
উেঁচু করর তাকারত োরক। অেদাৎ তার বপছরন দ রগ যায়
এিিং দিগানা পুরুষরর্র সািরন তারক আকষদণীয় করর
উপস্থাপন করর। (বতরবিযী শরীফ, ১/ ২২২)
উরল্লবখত আয়াতদ্বয় ও হার্ীরসর দ্বারা পর্দার তৃতীয় স্তর
প্রিাবণত হ । অেদাৎ, িবহ ারা ঘরর অিস্থান কররি,
কোর প্ররয়াজন হর পর্দার আড়া দেরক ককদশ ভাষায়
ি রি, যারত না িাহরাি পুরুরষর র্ৃবষ্ট িবহ ারর্র
কাপরড়ও পড়রত না পারর এিিং তারর্র বর্র র িরধয
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কু-দ াভ সৃবষ্ট না হরত পারর।
কুরআন-সুন্নাহর আর ারক পর্দার দক্ষরত্র িূ এিিং
শরীয়রতর িুখয উরেশয পর্দার তৃতীয় স্তরই। পর্দার
বদ্বতীয় স্তররকও (িুখিণ্ড ও হাত-পা দঢরক দির হওয়া)
ফুকাহারয় বকরাি জরুরী প্ররয়াজরনর সিয় জারয়য
ির রছন। বকন্তু বিবভন্ন হার্ীরস এ িযাপারর আররা
করয়কব বনরর্দশও িবণদত হরয়রছ। যো:সিস্ত শরীর
আিৃত করর দির হওয়ার সিয় উন্নতিারনর আকষদণীয়
দ িাস পবরধান কররি না; খুশিু িযিহার না করা,
আওয়াজ সম্পন্ন অ িংকারার্ী িযিহার না করা, রাস্তার
বকনারা দঘেঁরষ চ া, ইতযাবর্।
তরি বিরশষ প্ররয়াজন ও দ কার দক্ষরত্র বফতনার
আশিংকা না োকর অেদাৎ অবতশয় িৃদ্ধারর্র িযাপারর
পর্দার বনম্ন স্তরররও অিকাশ ররয়রছ। (িা‘আবরফু
কুরআন,৭/২১৩, ইির্াদু ফাতওয়া, ৪/১৮১, ইস ারহ খাওয়াতীন, ৩৪৩)

অিশয বফতনার আশিংকা দকাোয় আরছ আর দকাোয়
দনই, তা বনধদাররণর র্াবয়ত্ব আল্লাহ তা‘আ া আিারর্র
উপর দছরড় দর্নবন, িরিং বতবন বনরজই তা বনধদারণ করর
বর্রয়রছন। ইরশার্ হরয়রছ-
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والقواعد من النساء الىت ال يرجون نكاحا اخل
অেদ: িৃদ্ধা নারী যারা বিিারহর আশা রারখ না, যবর্
তারর্র দসৌেযদ প্রর্শদন না করর আ ার্া পর্দার িস্ত্র খুর
রারখ, তারত তারর্র দকান দর্াষ দনই। তরি এ দেরক
বিরত োকাই তারর্র জনয উত্তি। আল্লাহ তা‘আ া
সিদরশ্রাতা, সিদজ্ঞ। (সূরা নূর, ৬০)
অেদাৎ, দয সি নারীর ঋতুস্রাি িন্ধ হরয় দগরছ এিিং
তারা আর বিিারহর উপযুি নয়, িা বিিারহর আশা
রারখ না। তারাই এই আয়ারতর আর াচয নারী সিাজ।
দসরক্ষরত্র তারা যবর্ তারর্র পবররধয় িরস্ত্রর উপররর িড়
চার্র িা দিারকা খুর রারখ, তাহর তারর্র দকান ক্ষবত
দনই।
উি আয়ারতর িাধযরি প্রতীয়িান হয় দয, বফতনার
আশিংকা শুধু ঐসি িৃদ্ধা িবহ ারর্র িরধয দনই, যারা
রূপ- ািণয হারা হরয় বিিারহর উপযুি নয়। তারা
িযতীত যুিতী বকিংিা িাঝিয়সী নারীরর্র িরধয বফতনার
আশিংকা দনই, এ কো ি া হয়বন; িরিং তারর্র িরধয
বফতনার পূণদ আশিংকা ররয়রছ। আর এই বফতনার
কাররণই তারর্র জনয িাধযবিক ও সরিদাচ্চ স্তররর পর্দা
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জরুরী হওয়ার বিধান দর্ওয়া হরয়রছ।
শরীয়রতর র্ৃবষ্টরত যুিতী এিিং িাঝিয়সী িবহ ারর্র
িযাপারর বফতনার আশিংকা সুস্পষ্ট। সুতরািং, একো
ি ার দকান অিকাশ দনই দয, তারর্র িরধয বফতনার
আশিংকা দনই। কারণ আল্লাহ পাক ইরশার্ কররনوما كان ملؤمن و ال مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون
لهم اخلري من امرهمঅেদ: আল্লাহ ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লাি দকান কারজর আরর্শ করর িা দকান বিষরয়
বসদ্ধান্ত বনর দকান ঈিানর্ার পুরুষ ও ঈিানর্ার নারীর
দস বিষরয় বভন্নিত দপাষরণর অিকাশ দনই দয, আল্লাহ
ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির
আরর্শ অিানয কররি। (সূরা আহযাি, ৩৬)
দিাোকো, সিদবনম্ন স্তররর পর্দা ফরয িা জরুরী হওয়ার
জনয বফতনার আশিংকার দকান শতদ দনই িরিং
সিদািস্থায়ই যুিতী ও িাঝিয়সী িবহ ারর্র জনয তা
ফরয।
আর িাধযবিক ও সরিদাচ্চ স্তররর পর্দা ফরয হওয়ার
জনয বফতনার আশিংকা হওয়ার শতদ ররয়রছ। আর
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বফতনার আশিংকা শুধু অবতশয় িৃদ্ধা িবহ ারর্র িরধয
দনই। িরিং যুিতী ও িাঝিয়সী নারীরর্র িরধয বফতনার
আশিংকা ররয়রছ। সুতরািং, যুিতী এিিং িাঝিয়সী
নারীরর্র সম্পূণদ শরীর দঢরকই পর্দা করা ফরয। (ইস ারহ
খাওয়াতীন-৩৪১-৩৪৫)

পর্দার শতদাি ী
পর্দার উরেশয হ সম্পূণদ শরীররক পরপুরুষ দেরক
আড়ার িা দঢরক রাখা, যারত পরপুরুরষর িরন
নারীরর্র দসৌেযদ দর্রখ কু-কািনা-িাসনা সৃবষ্ট না হয়।
এ উরেরশ সফ তা ারভর জনয বনরম্ন পর্দার করয়কব
শতদ প্রর্ত্ত হ :
(১) িবহ ারর্র এ ধররনর কাপড় পড়া উবচত, যা
সম্পূণদ শরীররক আিৃত করর দনয়, যারত িাো দেরক পা
পযদন্ত দকান অিংশই র্ৃবষ্টরগাচর হয় না। হার্ীরস পারক
ইরশার্ হরয়রছ, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া
সাল্লাি হযরত আসিা রা.-দক পাত া কাপড় পবরবহত
অিস্থায় দর্রখ ির বছর ন, দহ আসিা! িবহ ারা িাব গ
হওয়ার পর শরীররর দকান অিংশ র্ৃবষ্টরগাচর না হওয়াই
সিীচীন। (আিু র্াউর্,২/৫৬৭)
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(২) পর্দার কাপড় িা দিারকা ইতযাবর্ বডজাইন ও
ফযাশন সম্পন্ন না হওয়া।
আল্লাহ তা‘আ া ইরশার্ কররন- وال يبدين زينتهن
অেদ:িবহ ারা দযন তারর্র দসৌেযদ প্রকাশ না করর। (সূরা
নূর-৩১)

অনযত্র ইরশার্ হরে- وقرن ىف بيوتكن اخل
অেদ:িবহ ারা দযন বনজ গৃরহ অিস্থান করর, িিদর যুরগর
নযায় বনরজরর্ররক প্রর্শদন করর চ ারফরা না করর। (সূরা
নূর-৩৩)

(৩) তারর্র পবরবহত কাপড় দিা া হওয়া চাই। পাত া
না হওয়া চাই দযন শরীররর গ ন আকৃবত র্ৃবষ্টরগাচর
হরয় উর । রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি
ইরশার্ কররন, আিার উম্মরতর দশষপরিদ বকছু িবহ ার
আবিভদাি হরি, যারা দপাশাক পররও উ ঙ্গ োকরি।
তারর্র িস্তক উর র বপর র কুেঁরজর িত হরি। তারা
জান্নারতর ঘ্রাণও পারি না। (িুসব ি শরীফ-২/ ২০৫)
(৪) কাপড় িা দিারকা বঢ া-ঢা া হওয়া উবচত।
শরীররর সারে আেঁ সােঁ হরয় দ রগ োকার র্রুন শরীর
কা ারিা প্রর্বশদত হয় এিন কাপড় পরা বনরষধ।
(আহসানু ফাতাওয়া-৮/ ২৮)
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(৫) দকান আতর, দসন্ট, ব পবিক দিরখ, অ িংকার ও
জােঁকজিকপূণদ দপাশাক িযিহার করর দির হওয়া বনরষধ।
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ইরশার্
কররন, িবহ ারা যখন সুগবন্ধ দ্রিয িযিহার করর দকান
সিারিরশর বনক বর্য়া যাতায়াত করর, তখন দস
িযবভচাবরণী িবহ া ির বিরিবচত হয়। (বতরবিযী ২/ ১০৭)
(৬) িবহ ারা পুরুষ সার্ৃশয দপাশাক পবরধান কররি না।
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইবহ ওয়াসাল্লাি এরশার্
কররন, ঐ সি পুরুষ আিার র্ ভুি নয়, যারা িবহ া
সার্ৃশয দপাশাক পরর এিিং ঐ সি িবহ া আিার
র্ ভুি নয়, যারা পুরুষ সার্ৃশয দপাশাক িযিহার করর।
(িুখারী শরীফ-২/ ৮৭৪)

(৭) িু‘বিন িবহ ারা কারফর িবহ ারর্র আকার আকৃবত
িা তারর্র গ ন প্রকৃবতর অনুগািী না হওয়া। রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ইরশার্ কররন, যারা
দয সম্প্রর্ারয়র সার্ৃশয অি বন করর তারা তারর্র
র্ ভুি। (আিু র্াউর্-২/ ৫৫৯)
(৮) বরয়া িা দ াক দর্খারনার জনয দকান দপাশাক
িযিহার কররি না। হার্ীরস পারক ইরশার্ হরয়রছ : দয
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িযবি প্রবসবদ্ধ ারভর আশায় দকান দপাশাক পবরধান
কর , আল্লাহ তা‘আ া বকয়ািরতর বর্ন তারক
দিইজ্জতীর দপাশাক পবরধান করারিন এিিং তার দ্বারা
আগুন প্রজ্বব ত কররিন। (আিু র্াউর্-২/ ৫৫৮, ইিরন
িাজাহ-২৫৭)

পুরুষগণ দকান্ ধররনর িবহ ার সারে দর্খা-সাক্ষাৎ
কররত পাররি
পুরুষগণ বনরম্ন িবণদত ১৪ দশ্রণীর িবহ ারর্র সারে দর্খা
সাক্ষাত কররত পাররি এিিং তারর্ররক বিিাহ করা
হারাি।
(১) আপন িা।
(২) আপন র্ার্ী, নানী ও তারর্র ঊবদতন িবহ াগণ।
(৩) সরহার্র দিান, নিিারত্রয় ও নিবপরত্রয় দিান।
(৪) আপন দিরয়, দছর র দিরয়, দিরয়র দিরয় এিিং
তারর্র গভদজাত দয দকান কনযা সন্তান ও আপন দছর
সন্তানরর্র স্ত্রী।
(৫) দয স্ত্রীর সরঙ্গ নর্বহক বি ন সিংঘব ত হরয়রছ তার
পূিদিতদী িা পরিতদী স্বািীর কনযা সন্তান এিিং স্ত্রীর িা
অেদাৎ, শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ও র্ার্ী শাশুড়ী।
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(৬) ফুফু অেদাৎ, বপতার সরহার্র, নিিারত্রয় ও
নিবপরত্রয় দিান।
(৭) খা া অেদাৎ, িারয়র সরহার্র, নিিারত্রয় ও
নিবপরত্রয় দিান।
(৮) ভাবতজী অেদাৎ, সরহার্র, নিিারত্রয় ও নিবপরত্রয়
ভাইরয়র দিরয় ও তারর্র অধিঃস্তন কনযা সন্তান।
(৯) ভাগ্নী অেদাৎ, সরহার্র, নিিারত্রয়, নিবপরত্রয় দিারনর
দিরয় ও তারর্র অধিঃস্তন কনযা সন্তান।
(১০) দুধ সম্পকদীয় দিরয়, দিরয়র দিরয়, দছর র দিরয়
ও তারর্র অধিঃস্তন দকান কনযা সন্তান এিিং দুধ
সম্পকদীয় দছর র স্ত্রী।
(১১) দুধ সম্পকদীয় িা, খা া, ফুফ,ু নানী, র্ার্ী ও
তারর্র ঊবদতন িবহ াগণ।
(১২) দুধ সম্পকদীয় দিান, দুধ দিারনর দিরয়, দুধ
ভাইরয়র দিরয় এিিং তারর্র গভদজাত দয দকান কনযা
সন্তান।
(১৩) দযৌন শবিহীন এিন িৃদ্ধা, যার প্রবত পুরুরষর
দকান প্রকার আকষদণ দনই।
(১৪) অপ্রাপ্ত িয়স্কা এিন িাব কা, যার প্রবত পুরুষরর্র
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এখরনা দযৌন আকষদণ সৃবষ্ট হয়বন।
উরল্লখয, ১৩ ও ১৪ নিং িবণদত দিরয়রর্র সারে বিিাহ
জারয়য আরছ।
উপররাি িবহ াগণ িযতীত পুরুরষর জনয অনয দকান
িবহ ার সারে দর্খা-সাক্ষাত দিার ও জারয়য নয়, িরিং
সম্পূণদ নাজারয়য ও হারাি। (সূরা বনসা ২৩,তাফসীরর
িাযহারী-২/২৫৪, িা‘আবরফু কুরআন, ২/৩৫৬-৩৬১)

িবহ াগণ দকান্ ধররনর পুরুরষর সারে দর্খা-সাক্ষাৎ
কররত পাররি
িবহ াগণ বনরম্ন িবণদত ১৪ দশ্রণীর পুরুষরর্র সারে
দর্খা-সাক্ষাত কররত পাররি এিিং তারর্র সারে বিিাহ
হারাি।
(১) বপতা, র্ার্া, নানা ও তারর্র ঊবদতন পুরুষগণ।
(২) সরহার্র ভাই, নিিারত্রয় ও নিবপরত্রয় ভাই।
(৩) শ্বশুর, আপন র্ার্া শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এিিং তারর্র
ঊবদতন পুরুষগণ।
(৪) আপন দছর , দছর র দছর , দিরয়র দছর এিিং
তারর্র ঔরসজাত পুত্র সন্তান।
(৫) স্বািীর অনয স্ত্রীর গভদজাত পুত্র।
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(৬) ভাবতজা অেদাৎ, সরহার্র, নিিারত্রয় ও নিবপরত্রয়
ভাইরয়র দছর ও তারর্র অধিঃস্তন দকান দছর ।
(৭) ভাবগনা অেদাৎ, সরহার্র, নিিারত্রয়, নিবপরত্রয়
দিারনর দছর ও তারর্র অধিঃস্তন দকান দছর ।
(৮) আপন চাচা অেদাৎ িারপর সরহার্র, নিিারত্রয় ও
নিবপরত্রয় ভাই।
(৯) আপন িািা অেদাৎ, িারপর সরহার্র, নিিারত্রয় ও
নিবপরত্রয় ভাই।
(১০) দুধ সম্পকদীয় দছর , উি দছর র দছর , দুধ
সম্পকদীয় দিরয়র দছর ও তারর্র ঔরসজাত দয দকান
পুত্র সন্তান এিিং দুধ সম্পকদীয় দিরয়রর্র স্বািী|
(১১) দুধ সম্পকদীয় িাপ, চাচা, িািা, র্ার্া, নানা ও
তারর্র ঊবদতন পুরুষ।
(১২) দুধ সম্পকদীয় ভাই, দুধ ভাইরয়র দছর , দুধ
দিারনর দছর এিিং তারর্র ঔরসজাত দয দকান পুত্র
সন্তান।
(১৩) দযৌন শবিহীন এিন িৃদ্ধ, যার িবহ ারর্র প্রবত
দকান আকষদণ দনই এিিং তার প্রবত িবহ ারর্রও দকান
আকষদণ দনই।
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(১৪) অপ্রাপ্ত িয়স্ক এিন িা ক, যার এখনও দযৌন
আকষদণ সৃবষ্ট হয়বন।
উরল্লখয, ১৩ ও ১৪ নিং িবণদত পুরুষরর্র সারে বিিাহ
জারয়য। িবহ ার জনয উপররাি পুরুষগণ িযতীত অনয
দকান পুরুরষর সারে দর্খা-সাক্ষাত করা জারয়য দনই,
িরিং তা সম্পূণদ নাজারয়য ও হারাি।
সুতরািং, িবহ ারর্র জনয চাচাত ভাই, খা াত ভাই,
ফুফাত ভাই, িািাত ভাই, দর্ির, ভাশুর, খা ু, ফুফা,
চাচাত শ্বশুর, উবক িাপ, ধিদিাপ, ধিদভাই, দু াভাই,
দিয়াই, ননরর্র জািাই ইতযাবর্র সারে দর্খা-সাক্ষাত
করা হারাি এিিং তারর্র সারে বিিাহ শার্ী জারয়য।
উরল্লখয,স্ত্রীর িতদিারন িা তার ইেরতর সিয় তার
দিানরক বিিাহ করা হারাি। (সূরা-নূর-৩১,তাফসীরর
িাযহারী-৬/৪৯৭-৫০২,িা‘আবরফু
কুরআন-৬/৪০১৪০৫,বহর্ায়া-২/৩০৭, ফাতহু কার্ীর-২/১১৭)

পর্দাহীন িবহ ারর্র সারে পর্দানশীন িবহ ারর্র পর্দা
করা
পর্দা শরীয়রতর র্ৃবষ্টরত গুরুত্বপূণদ ফরয। দয সক
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সম্ভ্রান্ত িবহ া ইস ারির িহান আর্শদ ও শরীয়রতর
পর্দার নযায় গুরুত্বপূণদ ফরয বনরর্দশ সিদািস্থায়
যোযেভারি িানয করর চ রত দচষ্টা করর, তারর্র পরক্ষ
দিপর্দা িবহ া, যারা শরীয়রতর অতযািশযকীয় হুকুি
পর্দার বনরর্দশ উরপক্ষা করর দিপর্দা অিস্থায়
াগািহীনভারি ঘুরর দিড়ায়, তারর্র সারে দর্খাসাক্ষাত করা এিিং দখা া-দি া আ াপ-আর াচনা
ইতযাবর্ শরীয়রত অনুবচত। কারণ, এ ধররনর িবহ ারক
শরীয়রত না িাহরাি পুরুষরর্র সারে তু না করা
হরয়রছ।
সুতরািং, পর্দানশীন সম্মাবনতা িবহ াগণরক এ ধররনর
দিপর্দা িবহ ারর্র দেরক সম্পূণদ র্ূরর োকা এিিং তারর্র
সারে প্রতযক্ষ সম্পকদ রাখা অনুবচত।
উরল্লখয, এ সিস্ত িবহ া-পুরুষরর্র আওতাভুি হওয়া
সরেও দিগানা পুরুষরর্র জনয ঐসি দিপর্দা িবহ ারর্র
সারে দর্খা সাক্ষাত করা হারাি। এ িযাপারর অরনক
দ াক দধােঁকার িরধয আরছ। (িা‘আবরফু কুরআন-৬/ ৪০৪,
আ িগীরী,৫/৩২৭,ইির্াদু ফাতাওয়া, ৪/১৯৬)

পুরুষরর্র জনয িবহ ারর্র কুরআন বত াওয়াত শ্রিণ
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করা িা িবহ ারর্র ছবি দর্খা জারয়য দনই
িবহ ারর্র আওয়াজ, কণ্ঠস্বররর দক্ষরত্রও পর্দা করা
উবচত। সুতরািং, িবহ ারর্র কণ্ঠস্বররক বিরশষ প্ররয়াজন
ছাড়া দিগানা পুরুষ দেরক দগাপন রাখা জরুরী। এিনবক
বিনা প্ররয়াজরন পর্দার আড়া দেরকও পরস্পর
কোিাতদা ি া অনুবচত। একান্ত প্ররয়াজরনই দকি িাত্র
পর্দার আড়া দেরক িবহ ারা ককদশস্বরর কো ি রত
পারর।
িার গা িবহ াগণ কুরআন শরীফ সহীহ করার জনয
শুনারত চাইর বনরজর স্বািী/িাহরািরক শুনারি িা
িার গা িবহ ারক শুনারি, দিগানা পুরুষরক শুনারি না।
পুরুষরর্র জনয িার গা িবহ ারর্র বত াওয়াত শ্রিণ
করা আরর্ৌ প্ররয়াজরনর আওতাভুি নয়। কারণ,
কুরআন শরীফ বত াওয়াত িা অনয দকান দ্বীনী
আর াচনা দশানার জনয িবহ ারর্র কন্ঠস্বর িযতীত
আররা যরেষ্ট িাধযি ররয়রছ।
সুতরািং, িবহ ারর্র কুরআন বত াওয়াত শ্রিণ করা
প্ররয়াজরনর আওতাভুি নয় বিধায় িবহ ারর্র
বত াওয়াত পুরুরষর জনয দশানা জারয়য হরি না।
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(িা‘আবরফু কুরআন,৬/৪০৬, ইির্াদু ফাতাওয়া-৪/১৯৭,২০০,
ফাতাওয়ারয় িাহিূবর্য়া-৯/৪২৩)

দিগানা িবহ ারর্ররক দর্খা দযিবনভারি নাজারয়য,
দতিবনভারি ব বভ, বসরনিা, পত্র-পবত্রকা িযাগাবজন িা
অনযভারি তারর্র ছবি দর্খাও নাজারয়য। এতরর্াভরয়র
িরধয দকান পােদকয দনই, িরিং ফর া িা ছবি দর্খার দ্বারা
নাজারয়য পারপর পাশাপাবশ তা হৃর্য়-যন্ত্রণারও কারণ
হরয় র্ােঁড়ায়।
উপরন্তু দর্খা ও কল্পনার দ্বারা দচারখর বযনার গুনাহ
হরত োরক। তাই দিগানা দিরয়রর্র ফর া িা ছবি দর্খা
দকান অিস্থারতই জারয়য দনই। িরিং এ া দ্বীন-দুবনয়া
উভয় দক্ষরত্রই ক্ষবতকারক ও বিংসাত্মক। (িাইহাকী,
বহর্ায়া-৪/ ৪৫৮,ফাতাওয়ারয় িাহিূবর্য়া-১/১২৬)

দুধভাই-দিান এিিং যুিতী শাশুড়ীর সারে পর্দা
নািায, দরাযা, হজ্জ, যাকাত ইতযাবর্ ইিার্রতর নযায়
পর্দাও গুরুত্বপূণদ বিধান। নািায, দরাযা ইতযাবর্ ইিার্ত
বনবর্দষ্ট সিরয়র িরধয আর্ায় করর ই আর্ায় হরয় যারি।
বকন্তু পর্দা প্রবতব িুহূরতদর জনয ফরয। অল্প সিরয়র
জরনযও ইোকৃতভারি পর্দার দখ াফ চ র কিীরা
গুনাহ হরি। কারজই প্ররতযক নর-নারীর জনয উবচত
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এিনভারি চ া-দফরা করা, দযন দকান অিস্থারতই তার
দ্বারা পর্দা বঙ্ঘত না হয়।
িাব গ দছর -দিরয়রর্র প্ররতযরকর িাহরাি তো যারর্র
সারে বিিাহ অবিধ িা হারাি অেদাৎ যারর্র সারে দর্খাসাক্ষাত জারয়য, তা বতন ধররনর সম্পরকদর কাররণ হরত
পারর : িিংরশর সম্পকদ, নিিাবহক সম্পকদ, দুধ সম্পকদ।
উি বতন ধররনর সম্পরকদর িাহরারির সারে দর্খাসাক্ষাত িূ ত জারয়য।
তরি বফতনার আশিংকায় উ ািারয় বকরাি তাক্বওয়া ও
পররহযগারীর রক্ষয বকছু সিংখযক িাহরারির সারে
দর্খা সাক্ষাত জারয়য িরন করা সরেও তারর্র সারে
িাহরাি সু ভ আচরণ তো পর্দা কররত ির রছন।
দযিন যুিক িা িাঝ িয়সী শ্বশুর, যুিতী িবহ ার জনয
বনজ দিরয়র স্বািী এিিং দুধ সম্পকদীয় ভাই ইতযাবর্।
সুতরািং, নিিাবহক এিিং দুধ সম্পকদীয় িাহরািরর্র সারে
দর্খা-সাক্ষাত জারয়য হর ও িতদিান যািানায় বফতনার
আশিংকায় তারর্র সারে িিংশীয় িাহরািরর্র নযায়
িযিহার িা চ ারফরা না করা উবচত; িরিং পর্দা করাই
বনরাপর্ এিিং বনজদরন তারর্র সারে একবত্রত হওয়া
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উবচত নয়। কারণ, আল্লাহ না করুন, যবর্ দকান িবহ ার
যুিক শ্বশুর িা দিরয়র স্বািীর সারে পূণদ সতকদতা
অি বন না করায় কািভাি বনরয় স্পশদ িা এ ধররনর
অনয দকান আচরণ হরয় যায় তাহর প্রেি সুররত তার
স্বািী তার জনয বচরতরর হারাি হরয় যারি এিিং ২য়
দক্ষরত্র তার দিরয়র স্বািী তার দিরয়র জনয বচরতরর
হারাি হরয় যারি,যা িহাবিপরর্র কারণ হরয় র্ােঁড়ারি।
(আহসানু ফাতাওয়া,৮/৩৬,ফাতাওয়ারয় িাহিূবর্য়া ১৭/২৭৩)

হার্ীরস পারক ইরশার্ হরয়রছ, একর্া রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির পত্নী উম্মু িু‘বিনীন
হযরত আবয়শা বসেীকা রা. ও তােঁর বপতা হযরত আিু
িকর রা. দু’জরন দকান এক বনজদন স্থারন িরস দকান
বিষরয় পরািশদ করবছর ন। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি দসখারন বগরয় দর্খরত দপর ন
তারর্র িাঝখারন শয়তান িরস আরছ। হ াৎ বতবন রাগ
হরয় ি র ন, খিরর্ার! কখরনা এরূপ বনজদন স্থারন
িসরিন না। কারণ, আপনারর্র দধােঁকা দর্িার জনয দুষ্ট
শয়তান আপনারর্র িাঝখারন িরসবছ । আবি তা
দর্রখবছ। এভারি দয দকান বনজদন স্থারন একজন পুরুষ ও
একজন নারী একত্র হর দসখারন শয়তান হয় তৃতীয়
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জন। (বতরবিযী শরীফ,১/২২১)
উি হার্ীস শরীফ দেরক এ াই প্রতীয়িান হয় দয, শুধু
নিিাবহক িা দুধ সম্পকদীয় িাহরাি নয়, িরিং স্বািী-স্ত্রী
ছাড়া দয দকান ধররনর িাহরারির সারেও বনজদরন
একবত্রত হওয়া িািনীয় নয়। সুতরািং, নিিাবহক িা দুধ
সম্পকদীয় িাহরাি বিরশষ করর দুধভাই-দিান এিিং
যুিতী শাশুড়ীর দক্ষরত্র দিরয়র জািাতার সারে সতকদতা
অি বন করা উবচত। (শািী, ৬/৩৬৯, ইির্াদু ফাতাওয়া,
৪/২০০,আযীযু ফাতাওয়া,৭৫৮, ইস ারহ খাওয়াতীন,৩৭৬)

িবহ ারর্র িারকদব িং িা অনুষ্ঠারন যাওয়া, চাকুরী করা

িবহ ারর্র স্বীয় দ্বীনর্ারী ব বকরয় রাখার জনয এিিং
দুবনয়া ও আবখরারত সুউচ্চ িযদার্ার আসরন আসীন
হওয়ার জনয তারর্র কতদিয হ সিদর্া িাড়ীর বভতরর
োকা, দকান অপারগতা িা বিরশষ প্ররয়াজন ছাড়া পর্দা
কররও িাড়ী দেরক দির না হওয়া।
িতদিারন িবহ াগণ আনে ফুবতদর সারে দযভারি
িারকদর দঘারারফরা কররছ তা সম্পূণদ নাজারয়য এিিং
জারহব য়ারতর দিহায়াপনা। তরি একান্ত প্ররয়াজরন
অেদাৎ এিন প্ররয়াজন দয, িাড়ীর িাইরর দির না হর
বিরশষ অসুবিধা হরত পারর িা অস্বাভাবিক ক্ষবত হরয়
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যাওয়ার সম্ভািনা আরছ অেিা শর‘ঈ দকান র্াবয়ত্ব
পা রনর জনয স্বািী িা িাহরাি পুরুরষর সারে পর্দার
সারে িাইরর যাওয়ার অনুিবত আরছ। িবহ ারর্র জনয
িারকদব িং করা, স্কু -কর রজর বশবক্ষকা হওয়া, অবফসআর্া রত পুরুষরর্র সারে চাকুরী করা পর্দা বঙ্ঘত
হওয়ার কাররণ বনবষদ্ধ। এ িযাপারর অরনক র্ ী পূরিদ
িবণদত হরয়রছ। এখারন সিংরক্ষরপ বকছু র্ ী -প্রিাণ ও
ক্ষবতর বর্ক তুর ধরা হ ।
কুরআন কারীরি িবহ ারর্র উরেরশ আল্লাহ তা‘আ া
ইরশার্ করররছন- ‘ وقرن ىف بيوتكنদতািরা গৃহাভযন্তরর
অিস্থান কররি, িূখদ যুরগর দিরয়রর্র িত বনরজরর্ররক
প্রর্শদন করর দির হরি না।’ (সূরা আহযাি-৩৩)
এিবনভারি হার্ীরস িবণদত হরয়রছ-রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির ইরন্তকার র পরর হযরত
আবয়শা রা. ির ন, যবর্ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ
ওয়া সাল্লাি িতদিান পবরবস্থবত প্রতযক্ষ কররতন, তাহর
বতবন অিশযই িবহ ারর্ররক িসবজরর্ গিরন বনরষধ
কররতন। (িুখারী,১/১২০, িুসব ি,১/১৮৩)
ঐ সিয় হযরত উির রা. িবহ ারর্র জািা‘আরত

www.islamijindegi.com

হাবজর হওয়ার জনয িসবজরর্ আসা কর ারভারি বনরষধ
করর দর্ন এিিং সক সাহািা রা. তা দিরন দনন।
বদ্বতীয়ত স্ত্রীর বনরজর পক্ষ দেরক বজবনস পছে করা া
স্বািীর প্রবত পূণদ ভা িাসা ও বিশ্বাস না োকার পবরচয়
িহন করর। কারণ, দ িাস-দপাশাক, অ িংকার ইতযাবর্
দ্বারা একিাত্র স্বািীরক খুশী করাই স্ত্রীর দখার্া প্রর্ত্ত
র্াবয়ত্ব। সুতরািং, যারক খুশী করা উরেশয, বতবন বনরজর
পছেিত বজবনস বকনরিন এ াই দতা যুবিযুি। নতুিা
স্ত্রীর পছে হ বকন্তু স্বািীর বনক দিঢঙ্গা িরন হ ,
দসরক্ষরত্র দতা স্ত্রী স্বািীরক খুশী কররত িযেদ হ এিিং
তার দচষ্টা তর্িীরও পণ্ড হ , যা চরি িূখদতা এিিং
দুিঃখজনক বিষয়।
তাছাড়া িবহ াগণ স্বািীর সারে দিারকা পবরধান করর
িারকদর দগর যবর্ও তার দসৌেযদ দকান দিগানা পুরুষ
দর্খরত পাররি না; বকন্তু দসরতা একব অযো কাজ
কররত বগরয় বনরজ বিবভন্ন পুরুষরক দর্খরি, যা
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির
অপছেনীয় হিার বিষয়ব ইবতপূরিদ একজন অন্ধ
সাহািীর আগিরনর ঘ নায় উরল্লখ করা হরয়রছ।
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সুতরািং, িবহ ারর্র জনয উবচত বনজ গৃরহ অিস্থান করা।
িারকদর , পারকদ এিিং বিবভন্ন উৎসি ও অনুষ্ঠারন না
যাওয়া; িরিং িারকদব িংসহ িাইররর সক কাজ-কিদ
স্বািীর উপর নযস্ত করর স্বািীর পছেরক বনরজর পছে
িাবনরয় দুবনয়া ও আবখরারতর সাফ য অজদন করা।
িতদিারন দ্বীনর্ার দ ারকরা ও ীিা ইতযাবর্ অনুষ্ঠারন
িবহ ারর্ররকও র্াওয়াত করর এিিং বনরজরর্র দ্বীনর্ারী
িহা রাখার জনয িবহ ারর্র জনয বভন্ন িযিস্থা রারখ।
বকন্তু িাস্তরি দর্খা দগরছ, এরত পর্দা দতিন রবক্ষত হয়
না। িরিং প্রচুর পবরিাণ দিপরর্দগী এিিং দপাশাক ও
অ িংকাররর প্রর্শদনী হরয় োরক। দিরয়রা পুরুষরর্র
িহর চর আরস। আিার অরনক স্থারন পুরুষ খারর্ি
দ্বারা িবহ ারর্র খানা পবররিশন করা হয়। তাহর
শর‘ঈ পর্দা দকাোয় োক এিিং দকাোয় তারর্র
দ্বীনর্ারী িজায় োক ? (আ িাহরুর রাবয়ক-১/ ৬২৮)
এজনয হযরত িাও ানা আশরাফ আ ী োনিী রহ.
কছদুছ ছািী (পৃ.৭১) বকতারি িবহ ারর্র এ ধররনর
অনুষ্ঠারন দযরত বনরষধ করররছন।
িবহ ারর্র িরধয আপনজনরর্র দ্বারা খানা দপৌেঁছান দযত
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িা দকান সুরযারগ তারর্ররক বনরজর িাড়ীরত িবহ ারর্র
িাধযরি দিহিানর্ারী করা দযত; বকন্তু তা না করর
দ্বীনর্ারীর নারি ির্দ্বীনী তরীকায় এগুব করা হরে,
িুসব ি বিল্লারতর জনয যা িড়ই পবরতারপর বিষয়।
আল্লাহর পানাহ। (ফাতাওয়ারয় রাহীবিয়া-১/৩০)
অিশয দযসি িবহ ার আয়-দরাযগাররর দকউ দনই,
তারর্র উবচত দিপর্দা হরয় আল্লাহরক নারায না করর
বনরজর ঘররর িরধয দেরক দস াই দিবশরনর কাজ
কররি, কােঁো দস াই কররি, হােঁস-িুরগী পা ন কররি।
অেিা নূরানী িবহ া িু‘আবল্লিা দেবনিং বনরয় কুরআরনর
বশবক্ষকা হরয় বনজ ঘররর িরধয দিতন বনরয় দিরয়রর্র
কুরআন বশক্ষা বর্রি।
িবহ ারর্র তা‘ ীি তরবিয়যত
আল্লাহ তা‘আ ার বিধারন দিরয়রর্র জাগবতক
বিষয়াি ীরত সার্াবসধা োকা এিিং দিবশ চতুর না হওয়া
িযদার্ার বিষয়। এর িযবতক্রি হর তা হরি তারর্র
িান-িযদার্া ক্ষুণ্নকারী। পবিত্র কুরআরন ইরশার্ হরয়রছ-ان الذين يرمون احملصنت الغفلت اخل
উি আয়ারত িু‘বিন িবহ ারর্র গুণাি ীর অনযতি গুণ

www.islamijindegi.com

বহসারি উরল্লখ করা হরয়রছ।  الغفلتঅেদাৎ জাগবতক
বিষয়াি ীরত গারফ িা সার্াবসধা।
তাছাড়া দয সি ত্রুব র কাররণ অবধকািংশ দিরয়র াকরক
জাহান্নািী ি া হরয়রছ, তার িরধয অনযতি একব ত্রুব
হর া চা াক-চতুর হরয় স্বািীরক বিভ্রাবন্তর িরধয দফ া
এিিং তার অিাধয হওয়া। (িুখারী শরীফ, ১/ ৯)
আর আধুবনক বশক্ষার দ্বারা দিরয়রা খুিই দুরুস্ত ও চতুর
হরয় এ ক্ষবতর িরধয পবতত হয়। সুতরািং, নিষবয়ক
বশক্ষা নািার গ অিস্থায় প্ররয়াজন িাবফক দর্য়াই
যরেষ্ট। এর দেরক দিবশ তারর্র জনয দশাভনীয় নয় িরিং
তা তারর্র িযদার্া ক্ষুণ্নকারী।
সুতরািং, উি আয়ারতর আর ারক নিষবয়ক বশক্ষা যত
দিবশ দর্য়া হরি ততই তারর্র িান-িযদার্া আল্লাহর
বনক এিিং আল্লাহওয়া ারর্র বনক কিরত োকরি।
(ইস ারহ ইনবক ারি উম্মত-১/ ৩১৪)

ইিংররজরা নারী-পুরুষ সকর র একই বসর িাস চা ু
করররছ। এ া তারর্র বনিুদবদ্ধতার স্পষ্ট প্রিাণ। এ
িযাপারর ইস ারির র্ৃবষ্টভবঙ্গ হ , দযরহতু উভরয়র
কিদরক্ষত্র সম্পূণদ বভন্ন; সুতরািং প্ররতযরকর বশক্ষা
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কাবরকু াি এিন হরি যা তার কিদরক্ষরত্রর সারে
সিংগবতপূণদ। আর এ াই যুবিযুি।
হযােঁ, কুরআন-হার্ীরসর বশক্ষা অজদন করা প্ররতযক নরনারীর উপর ফরয। হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছطلب العلم فريضة على كل مسلم
অেদ:ই রি দ্বীন অজদন করা প্ররতযক িুস িারনর উপর
ফরয। (ইিরন িাজাহ, ২০)
িবণদত হার্ীরস ই ি দ্বারা ই রি দ্বীন িুঝারনা হরয়রছনিষবয়ক বির্যা নয়। কারজই নিষবয়ক বির্যা তো
িযাবরষ্টার, ইবিবনয়ার ইতযাবর্ হওয়ার বপছরন অযো
সিয় িযয় না করর দ্বীনী ই ি এিিং সািংসাবরক বির্যা
বশক্ষা করা দিরয়রর্র জনয জরুরী, যা তার কারজ
আসরি।
হার্ীরস আররা ইরশার্ হরয়রছالدنيا كلها متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة
অেদ:পৃবেিী পুররা াই হ সম্পর্, আর পৃবেিীর সরিদাত্তি
সম্পর্ হ পুণযিতী িবহ া। (িুসব ি শরীফ, ১/ ৪৭৫)
এ হার্ীস দ্বারা িুঝা দগ দয, প্ররতযক বপতার র্াবয়ত্ব
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হর া, তার দিরয়র দ্বীনর্ারী সহ সক দক্ষরত্র
এিনভারি গরড় দতা া দয, পরিতদীকার তারক দযন
তার স্বািী দুবনয়ার সিদরশ্রষ্ঠ দনয়ািত ি রত িাধয হয়।
কারজই উি হার্ীরসর ভাষযনুযায়ী দিরয়রক ই রি দ্বীন
বশক্ষা বর্রয় পুণযিতী িানারনা জরুরী।
কুরআন কারীরি ইরশার্ হরয়রছ- وقرن ىف بيوتكن
অেদ:িবহ ারা বনজ গৃরহ অিস্থান কররি। উি িূ নীবতর
আর ারক প্রতীয়িান হয় দয, িবহ ারা ঘরর চার
দর্য়ার র বভতরর অিস্থান করর দ্বীনী ই ি অজদন করি।
এ াই পর্দার সহায়ক এিিং বনরাপর্।
(ক) কারজই িবহ ারা বনজ গৃরহ স্বীয় িাহরাি পুরুষ
তো িাপ, র্ার্া, চাচা, নানা, ভাই, িািা প্রিুরখর বনক
দেরক ই রি দ্বীন অজদন কররি।
(খ) িাহরািরর্র িরধয দযাগয আর ি িযবি পাওয়া না
দগর িবহ ারা িহল্লার দকান দ্বীনর্ার আর িা িবহ ার
কারছ বগরয় বনবর্দষ্ট সিরয় কুরআন ও ই রি দ্বীন বশখরি
এিিং পড়া িা পা সিাপ্ত কররই িাড়ীরত বফরর আসরি।
উি িাড়ীরত পা য কাযদক্রি িযতীত দিবশ সিয় অিস্থান
কররি না। এভারি নর্নবেন যাওয়া আসা করর ই রি
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দ্বীন অজদন কররি।
(গ) দ্বীনর্ার আর িা িবহ াও পাওয়া না দগর স্বীয়
িাহরারির সারে, পর্দার সারে দকান হক্কানী আর রির
বনক বগরয় ই ি বশখরি। অতিঃপর পড়া িা সিক দশষ
করর চর আসরি। অেদাৎ অনািাবসকভারি ই রি দ্বীন
ও জরুরী িাসাবয় বশক্ষা কররি।
হার্ীরসর বিবভন্ন বকতারি পাওয়া যায় দয, সাহািারয়
বকরারির রা. িবহ াগণ িাসআ া িাসাবয় জানার
উরেরশয রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির
র্রিারর উপবস্থত হন এিিং তারর্র জনয একব বর্ন
বনবর্দষ্ট করার আরির্ন জানান। তােঁরর্র আরির্রনর
দপ্রবক্ষরত তােঁরর্র তা‘ ীি তরবিয়রতর রক্ষয রাসূ ুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি সপ্তারহ একবর্ন এক
িাড়ীরত বনবর্দষ্ট সিয় বনধদারণও করর বর্রয়বছর ন।
(িুখারী শরীফ,১/২০,২১)

িবণদত পদ্ধবতগুর ার দয দকান একব র িাধযরি িবহ ারা
ই রি দ্বীন বশক্ষা কররি এরত আর িগরণর িতাবনকয
দনই। হাকীিু উম্মত হযরত োনভী রহ.ও োনাভিরন
বদ্বতীয় পদ্ধবত চা ু কররবছর ন। (ইস ারহ খাওয়াতীন, ৪৩৮)
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তরি প্রচব ত আিাবসক িবহ া িার্রাসা দযখারন বিবভন্ন
ধররনর দিরয়রা একরত্র র্ীঘদবর্ন িসিাস করর, দযখারন
পররহযগার দ্বীনর্ার িবহ া এিিং পূণদ দ্বীনর্ার নয় এিন
িবহ াও পরস্পর একরত্র অিস্থান করর। অেচ পুরুষ
বশক্ষকগণ পর্দার কাররণ তারর্র অিস্থা পযদরিক্ষণ
কররত পাররন না।
অপরবর্রক িবহ া বশবক্ষকাগণ দিরয়রর্র বনয়ন্ত্রণ করার
দতিন দযাগযতা রারখন না। এই সুরযারগ ভা -িে
ঘররর দিরয়রা অিারধ আ াপ আর াচনা করর, এিনবক
অশ্লী আর াচনা কররতও তারা বদ্বধারিাধ করর না।
এরত িরের সুহিরত ভা ঘররর দিরয়রাও দুিঃশ্চবরত্রা
হরয় যাওয়ার প্রি আশিংকা োরক।
কারজই এ ধররনর আিাবসক িবহ া িার্রাসায় িহুবিধ
ক্ষবতর বর্ক ররয়রছ বিধায় িুহাবক্কক উ ািারয় বকরাি
প্রচব ত আিাবসক িবহ া িার্রাসারক পছে কররন না।
(ফাতাওয়ারয় রাহীবিয়া, ৯/৪৫,আওরত কী ইস ািী বযরেগী, ৭০)

িবহ ারর্র তাি ীগ
বনজ ঘররর িরধয দ্বীন বশক্ষা করার সব ক িযিস্থা োকর
িবহ ারর্র তাি ীগ জািা‘আরত যাওয়া জরুরী
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নয়।ঘররর পুরুষরর্র দেরক িাসআ া-িাসাবয় বশখরত
োকরি এিিং বনজ পবরিার তো সন্তানাবর্ এিিং িহল্লার
দিরয়রর্ররক িা তার সারে র্শদনােদী িবহ ারর্ররক
দ্বীরনর র্াওয়াত ও তা‘ ীি বর্রত োকরি। ঘরর অিস্থান
কররই দ্বীরনর দখর্িত আনজাি বর্রি।
আর যবর্ দ্বীন-ধিদ বিিুখ দকান পবরিাররর দকান পুরুষ
সর্সয যো বপতা, ভাই, স্বািী প্রিুখ দ্বীরনর র্াওয়াত
দপরয় দ্বীরনর প্রবত আকৃষ্ট হয়; বকন্তু বনরজর ই ি না
োকার র্রুন অনযরর্ররক দ্বীনর্ার িানারত অক্ষি হয়,
তাহর দসরক্ষরত্র দযিন পুরুষ সর্সযরর্ররক পুরুষরর্র
তাি ীরগর সারে জুরড় বর্রত দচষ্টা কররি, দতিবন
িবহ ারর্ররকও বনজ বযম্মার্ারীরত হাক্বানী উ ািা কতৃদক
ইজাযত প্রাপ্ত বিশ্বস্ত আর িা িবহ ার তা‘ ীিতাি ীরগর সারে জড়ারত দচষ্টা কররি।
এ দক্ষরত্র প্ররয়াজরন সফর কররত হর স্বািী িা িাহরাি
পুরুষ অিশযই সারে োকরত হরি এিিং জািা‘আতব
তাি ীগী িারকারযর পূণদ বনয়ন্ত্ররণ োকরত হরি। দকান
প্রকাররর দিপরর্দগীর আশিংকা দযন না োরক। দকাোও
যবর্ িবহ ারা হাক্বানী উ ািারয় বকরাি িা িারকারযর
অনুিবত ছাড়া বনরজরা স্বতন্ত্রভারি তাি ীগী কিদকাণ্ড
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চা ারত োরক, তাহর অবভভািক ও িারকায কতৃদপক্ষ
দ্রুত হস্তরক্ষপ করর তা িন্ধ করর বর্রি, নরচৎ দ্বীরনর
নারি িড় ধররনর বফতনার র্রজা উন্মুি হরি এিিং
িবহ াগণ িারাত্মক দগািরাহীর িরধয ব প্ত হরয় দ্বীন
ঈিান বিংস করর দফ রি। (ফাতহু কার্ীর-১/৩১৮)
বিবভন্ন এ াকা দেরক এ ধররনর ঘ নার িযাপারর
ফাতাওয়া বিভাগ ফাতাওয়া ত ি করা হরয়রছ।
স্বািী, বপতা-িাতা িা অবভভািরকর আরর্রশ পর্দা ভঙ্গ
করা জারয়য নাই
িার গা িবহ ারর্র জনয পর্দা করা ফরয তো আল্লাহ ও
তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনরর্দশ।
দকান িাখ ুকরক খুশী কররত বগরয় আল্লাহ ও রাসূ
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির বনরর্দশরক উরপক্ষা
করা িা অিানয করা দকান অিস্থারতই জারয়য দনই।
হার্ীরস পারক ইরশার্ হরয়রছ, আল্লাহরক অসন্তুষ্ট করর
দকান িাোরক খুশী করা িা তার কো িানয করা
জারয়য নাই। িরিং দস দক্ষরত্র আল্লাহর বনরর্দশরকই
প্রাধানয বর্রত হরি। (িুসব ি শরীফ, ২/ ১২৪)
আর পর্দা প্রো িনগড়া নয় িরিং কুরআন-হার্ীরস এর
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ফরয হওয়ার অকা য র্ ী -প্রিাণ ররয়রছ। কারজই
পর্দা ভঙ্গ করা আল্লাহর বনরর্দশরক অিানয করারই
নািান্তর, যা দকান অিস্থারতই জারয়য নয়। সুতরািং,
স্বািী, িাতা-বপতা িা অবভভািরকর আরর্রশ পর্দা ভঙ্গ
করা জারয়য হরি না। (শািী, ৬/ ৩৮৪)
দিপর্দা দিরয়র প্রবত বপতার করণীয়
দছর -দিরয়রর্ররক সৎপরে পবরচাব ত করার জনয
িা যকার ই তারর্ররক দ্বীন বশক্ষা দর্য়া িা-িারপর
উপর ফরয করা হরয়রছ। দসই প্রেি ফরয তরক করার
কাররণই আজ ির্দ্বীনী পবররিরশ অিস্থান করর এিিং
দ্বীনী বশক্ষার ির্র নাবস্তকযিার্ী কু-বশক্ষা দপরয় তারা
বিপেগািী হরে। তারর্র িা যকার ই দ্বীন ও ইস ারির
বিবধ-বিধান বশক্ষা না বর্র অবভভািকগণ পরকার
জিািবর্বহর সম্মুখীন হরিন। দযিন ইরশার্ হরয়রছاال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
অেদ:সািধান! দতািরা সকর ই র্াবয়ত্বশী । আর
দতািরা সকর ই দতািারর্র র্াবয়ত্ব সম্পরকদ বজজ্ঞাবসত
হরি। (বতরবিযী শরীফ, ১/ ২৯৯)
অনয হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছ-
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عن اىب سعيد رضـ وابن عباس رضـ قاال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من ولدله ولد فليحسن امسه وادبه فاذا بلغ
فليزوجه فان بلغ ومل يزوجه فاصاب امثا فامنا امثه على ابيه
অেদ:রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লাি ইরশার্
ফরিান, দয িযবির দকান সন্তান জন্মগ্রহণ কররি তার
উবচত সন্তারনর জনয সুের নাি রাখা এিিং তারক আর্ি
তো দ্বীনী ই ি বশখারনা। অতিঃপর দস প্রাপ্তিয়স্ক হর
তারক বিিাহ দর্য়া। নতুিা এ সন্তান যবর্ দকান গুনারহ
ব প্ত হয় তরি এ গুনাহ তার বপতার উপর িতদারি।
(িায়হাকী শরীফ)

উি হার্ীস দ্বারা প্রতীয়িান হয় দয, দিরয় িয়িঃপ্রাপ্তা
হওয়ার সরঙ্গ সরঙ্গ দ্বীনর্ার, পররহযগার পাত্র দর্রখ
তারক অবি রব বিিাহ দর্ওয়ার িযিস্থা করা বপতার
বিরশষ র্াবয়ত্ব। সািাব কা হওয়ার পরও যবর্ অবভভািক
তার বিিারহর িরোিস্ত না করর এিিং এিতািস্থায় যবর্
দস পাপ কারজ ব প্ত হয়, তরি অবভভািকও দসই
গুনারহর অিংশীর্ার হরি। (ফাতাওয়ারয় র্ারু উ ূি, ৭/৪৩)
বনরজর দিরয়রক দ্বীনী বশক্ষা না দর্য়ার ফর িা যোযে
দখােঁজ-খির না রাখার র্রুন যবর্ দিরয় দিপর্দায়
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চ ারফরা কররত োরক, দসরক্ষরত্র বপতা িা
অবভভািরকর করণীয় হ দিরয়রক সৎপরে আনার জনয
প্ররচষ্টা অিযাহত রাখা। তারক িুবঝরয় শুবনরয় অনুিবত
প্রাপ্ত িবহ ারর্র দকান দ্বীনী পবররিরশ ও দ্বীনী তা‘ ীরির
িরধয আনা দনয়ার িযিস্থা করা।
ততসরঙ্গ দ্বীনর্ার পাত্র দর্রখ তারক যোশীঘ্র বিিাহ
দর্য়ার িযিস্থা করা। পাশাপাবশ তার জনয িহান আল্লাহর
র্রিারর দু‘আও দরানাযারী কররত োকা এিিং দ্বীন বশক্ষা
না দর্য়ার কাররণ বনরজর ভুর র প্রবত অনুতপ্ত হরয়
আল্লাহর র্রিারর তাওিা করা। (ইস ারহ খাওয়াতীন, ৪২৩)
দিপর্দা ও অিাধয স্ত্রীর প্রবত স্বািীর করণীয়
পর্দা আল্লাহ পাক ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ
ওয়া সাল্লারির বনরর্দবশত বিধান। তাই এ বিধান পা ন
করা প্ররতযক নর-নারীর উপর ফরয। আবখরারতর
ক যাণ অজদরনর সারে সারে স্বািী-স্ত্রীর িায়া-িহব্বরতর
স্থাবয়রত্বর রক্ষয এিিং র্াম্পতয জীিন সুখ ও শাবন্তিয়
করর গরড় দতা ার জনযই এ বিধান।
দকান িবহ া যবর্ বনিুদবদ্ধতার কাররণ বনরজর জনয যা
উপকারী দসই পর্দার বিররাবধতা করর, পর্দা না করর
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এিিং স্বািীর ি ারতও তার কো না িারন, তাহর দস
একাধারর আল্লাহ ও তােঁর রাসূ সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ
ওয়া সাল্লাি এিিং স্বািীর অিাধযচাবরণী সািযস্ত হরি।
এিতািস্থায় স্বািী সাধযিত স্ত্রীরক িুঝারি। এ িযাপারর
দ্বীনী িই-পুস্তক পড়রত বর্রি। স্ত্রীরক সতকদ করার জনয
প্ররয়াজন হর একই ঘরর বিছানা আ ার্া করর বর্রি।
এরতও যবর্ ফ না হয় তাহর হা কা শাসন করা
দযরত পারর। এরতও যবর্ স্ত্রী সু-পরে না আরস, তাহর
দু’পরক্ষর দু’জন দ্বীনর্ার িুরব্বীর দ্বারা ফয়সা া কররত
হরি। এরত ইনশাআল্লাহ ফায়র্া হরি।
দকান কাররণ এরতও ফায়র্া না হর বনরজর ও
সন্তারনর দ্বীন-দুবনয়ার অবনষ্ট দেরক িােঁচার স্বারেদ স্ত্রীর
িাবসক দেরক পবিত্র োকা অিস্থায় এিিং তার সারে
স্বািী সু ভ আচরণ দেরক বিরত োকা অিস্থায়,
রাগিুি হা রত, সম্পূণদ সুস্থ িবস্তরষ্ক শরীয়ত িুতাবিক
শুধু এক তা াক বর্রি। িাইন ইতযাবর্ ি রি না, যারত
করর স্ত্রী অনুতপ্ত হরয় দ্বীনর্ারী গ্রহণ করর , তারক
বদ্বতীয়িার গ্রহণ করার সক রাস্তা দখা া োরক।
উরল্লখয, আিারর্র দর্রশ তা াক দর্য়ার পর ফাতাওয়া
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ত ি করা হয়। এ া গ র্ পদ্ধবত। সহীহ বনয়ি হ ,
প্রেরি তা ারকর নিধতার িযাপারর হাক্বানী িুফতীরর্র
দেরক ফাতাওয়া বনরয় দস অনুযায়ী আি করা।
উরল্লখয, রাগ অিস্থায় তা াক দর্য়া হারাি, বকন্তু দকউ
এ অিস্থায় তা াক বর্র তা াক পবতত হরি।
দতিবনভারি এক সারে বতন তা াকই পরড় যারি।
অরনরক িরন করর শুধু দিৌবখক তা াক পরড় না িরিং
ব বখত হর পরড়, এ া শরীয়রতর িযাপারর অজ্ঞতার
প্রিাণ। কারণ, দিৌবখক তা াকও পবতত হয়।
অিাধয স্ত্রীরক বনরুপায় হরয় তা াক দর্য়ার পর স্বািীর
কতদিয হরি দ্বীনর্ার পর্দানশীন দকান িবহ ারক বিিাহ
করার িযিস্থা করা। কারণ, একজন দ্বীনর্ার দ ারকর
জনয দ্বীনর্ার পর্দানশীন স্ত্রী হওয়া উবচত। দিপর্দা স্ত্রীরক
বনরয় ঘর-সিংসার করায় িান-সম্মান বনরয় জীিন-যাপন
করা এিিং তার দেরক দনক সন্তারনর আশা করা
অসম্ভি। (িা‘আবরফু কুরআন, ২/৩৯৯)
তাছাড়া স্ত্রীর পর্দার িযিস্থা করা স্বািীর কতদিযও ির ।
স্বািী যবর্ এরকি দিপর্দা িবহ ারক বনরয় ঘর-সিংসার
কররত োরক তাহর স্বািী অিশযই র্ায়ী হরি। হার্ীরস
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পারক ইরশার্ হরয়রছ- সািধান! দতািরা সকর ই
র্াবয়ত্বশী । আর দতািরা সকর ই দতািারর্র র্াবয়ত্ব
সম্পরকদ বজজ্ঞাবসত হরি। এই হার্ীরসর দশষািংরশ
ররয়রছ, একজন পুরুষ তার পবরিাররর উপর
র্াবয়ত্বশী । সুতরািং তারক দস বিষরয় বজজ্ঞাসা করা
হরি। (বতরবিযী শরীফ, ১/ ২৯৯)
আল্লািা দিাল্লা আ ী ক্বারী রহ. ব রখন, পবরিাররর
সক রক দিপর্দা-দিহায়াপনা ও যািতীয় পাপাচার দেরক
িাধা দর্য়া স্বািীর র্াবয়ত্ব, অনযোয় স্বািীরক র্াইয়ূস
বহসারি গণয করা হরি। (বিরকাত, ৭/ ১৯৭)
আর র্াইয়ূস সম্পরকদ হার্ীরস ইরশার্ হরয়রছ দয,
র্াইয়ূস দিরহশরত প্ররিশ কররি না। (িুসনারর্ আহির্)
অিাধয স্বািীরক বনরজর প্রবত আকৃষ্ট এিিং দ্বীরনর পরে
আনার পদ্ধবত
স্বািী-স্ত্রীর পারস্পবরক সম্পকদ সুখকর এিিং ইহকা ীন
ও পরকা ীন স্থায়ী শাবন্তর আশায় প্ররতযক িুস িান
দিরয়র উবচত দ্বীনর্ার িুত্তাকী দছর রর্র বনক বিিাহ
িসরত দচষ্টা করা এিিং অবভভািকরর্রও বযম্মার্ারী দয,
দ্বীনর্ার দছর দর্রখ তার বনক বনরজরর্র অধীনস্থ

www.islamijindegi.com

দিরয়রর্ররক বিিাহ দর্য়ার িযিস্থা করা।
হার্ীরস পারক ইরশার্ হরয়রছاذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان ال تفعلوه
تكن فتنة ىف االرض رفساد عريض
অেদ:দকউ যবর্ দতািারর্র বনক বিিারহর প্রস্তাি দর্য়,
যার দ্বীনর্ারী ও চাবররত্র দতািরা সন্তুষ্ট, তাহর অবচররই
বিিারহর িযিস্থা কর, নতুিা সিারজ িারাত্মক বফতনাফাসার্ বিস্তাররর সম্ভািনা ররয়রছ। (বতরবিযী শরীফ ১/ ২০৭)
এরক্ষরত্র অবভভািকরর্র অিরহ ায় িা িাস্তি
পযদরিক্ষরণর অসম্পূণদতায় দকউ ির্দ্বীন স্বািীর সরঙ্গ
বিিাহিন্ধরন আিদ্ধ হরয় োকর , তখন তার উবচত
স্বািীরক দ্বীনর্ার িানারনার সক দচষ্টা চাব রয় যাওয়া।
তারক হাক্কানী আর রির সারে সম্পকদ গড়রত ও
তাি ীগ জািা‘আরতর সারে জুড়রত উৎসাবহত করা
এিিং স্বািী যবর্ সুর্-ঘুষ দখরত অভযস্ত োরক অেিা অনয
দকান অবিধ দরাজগারর অভযস্ত োরক, তাহর বিনরয়র
সারে তারক িুঝারি দয, আিার র্ািী র্ািী খানা-বপনা
ও দপাশাক, অ িংকাররর দকান র্ািী িা চাবহর্া নাই।
আবি শুধু এত ুকু চাই দয, আিার জনয দু’দি া দু’িুর া
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হা া ডা ভারতর িযিস্থা কররিন। সাধারণ কাপড়
পরারিন যারত আিরা আবখরারত ক্ষবতগ্রস্ত না হই।
দুবনয়া দতা একভারি চর ই যারি। সুতরািং, আপনার
দরাজগাররর িরধয দকানভারি হারারির সিংবিশ্রণ দযন না
হয় দসবর্রক আপবন খুিই সতকদ র্ৃবষ্ট রাখরিন।
দসই সারে স্ত্রী বনরজও পবরপূণদ দ্বীনর্ারীর সারে চ রত
দচষ্টা কররি। বনরজরর্র সুের, সুখিয় র্াম্পতয জীিরনর
জনয সিদর্া আল্লাহর র্রিারর দু‘আকররত োকরি।
শরীয়রতর আওতায় দেরক স্ত্রী বনরজরক সিসিয়
সাবজরয় গুবছরয় রাখরি। যারত স্বািী তার রূপ- ািরণয,
দসৌেরযদ এিিং িযিহারর আকৃষ্ট হরয় অনয সি বকছু ভুর
যায় এিিং দ্বীনর্ার হওয়ার দচষ্টা করর।
স্বািীর সািংসাবরক কারজ ত্রুব না ধরর আন্তবরকভারি
তার দখর্িত ও সহরযাবগতা কররি, তার আয়-উন্নবতর
িযাপারর সহরযাবগতা কররি, দকান বজবনরসর র্ািী
কররি না, দিহুর্া খরচ কররি না। স্বািী প্রর্ত্ত প্ররতযক
বজবনরসর প্রবত খুশী দেরক তার শুকবরয়া আর্ায় কররি
এিিং তার বপতা-িাতা ও আত্মীয়-স্বজরনর দখর্িত করর
দু’আ বনরত োকরি।
উপররাি কাজগুর া ইন্শাআল্লাহ ফ র্ায়ক হরি এিিং
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ধীরর ধীরর স্বািী দ্বীরনর বর্রক ও স্ত্রীর বর্রক আকৃষ্ট হরত
োকরি। এরপরও যবর্ ফ না হয়, স্বািীর ির্-দ্বীনী
িাড়রত োরক, তাহর বনরজর ও সন্তানরর্র আবখরারতর
বচন্তায় িুরব্বীর িাধযরি স্বািী দেরক দখা া তা াক গ্রহণ
করর তার দেরক পৃেক হরয় যাওয়ার অিকাশ ররয়রছ।
উরল্লখয, এ িযাপারর অরনক িূখদ িবহ া যাদু-দ ানা,
তািীজ-কিরজর িাধযরি স্বািীরক বনরজর িুর র িরধয
রাখরত দচষ্টা করর, এ া জঘনয অপরাধ। কারণ,
পুরুষরর্ররক আল্লাহ তা‘আ া তু নািূ ক জ্ঞান িুবদ্ধ
দিবশ বর্রয়রছন, তার অবভজ্ঞতাও দিশী। সুতরািং, দস
স্বাধীনভারি িুরব্বীরর্র পরািরশদ চ র তার বনরজর,
বিবি িাচ্চারর্র সকর র উন্নবত হরি। সিংসারর শাবন্ত
আসরি।
আর যবর্ অবিধ পন্থায় তার স্বাধীনতা হরণ করর তারক
দিকুি িা গর্দভ িাবনরয় রাখা হয়, তাহর এ ধররনর
অরকরজা স্বািী বনজ স্ত্রীর দগা ািী করর ও তার দ্বারা
স্ত্রীর বনরজরও দকান ক যাণ হরি না; িরিং ভবিষযরত
িারাত্মক বিপরর্ পড়রত হরি।
সারকো, স্বািীর স্বাধীনতা হরণ করাও নাজারয়য এিিং
যাদু দ ানা করাও হারাি কাজ। আর দকান দকান
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অিস্থায় কুফরী কাজ। সুতরািং, দকান অিস্থারতই
স্বািীরক িশ করার জনয এ সি হারাি কাজ করর
বনরজর আবখরাত িরিার্ কররি না। (ইির্াদু ফাতাওয়া, ৪/ ৮৭,
৬/ ১৯৮)

আল্লাহ তা‘আ া সক র্ম্পবতরক তােঁর হুকুি এিিং বপ্রয় নিী
সাল্লাল্লাহু ‘আ াইবহ ওয়া সাল্লারির তরীকা িত চর দুবনয়া ও
আবখরারত কাবিয়াি হওয়ার তাওফীক র্ান করুন। আিীন।
সিাপ্ত

www.islamijindegi.com

