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র্ু’টি কথা
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع رسوهل وىلع آهل
..وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ادلين

সম্মাটনত পাঠক/পাটঠকা!
নারীরর্র জনয পর্দা পালন থয একটি গরুত্বপূ ণদ ইবার্ত
এবাং আল্লাহ কতৃদক ফরযকৃত, পুটিকাটিরত সাংরক্ষরপ
সু ন্দরভারব তুরল ধরা হরয়রে। টবরিষ করর যারা পর্দা
সম্পরকদ পুররাপুটর বা আাংটিক টবরূপ মরনাভাব রারখ্
তারর্র জনয এটি একটি র্াুঁতভাঙ্গা জবাব। সমারজ পর্দা
সম্পটকদত টবটভন্ন মরনাভারবর থলাক টবর্যমান, যার মরধয
এক থেটণ হরলা, তারর্র অজ্ঞতা বা ভুল বুঝার কাররণ
তারা ধারণা করর থয, নারীরর্র পর্দা হরলা যখ্ন তারা
বাড়ী থথরক িহর-নগররর টর্রক থবর হরব তখ্ন তারা
অপটরটচত বযটিরর্র থথরক পর্দা কররব। পক্ষান্তরর
পটরটচত ও আত্মীয় স্বজন বলরত যা বুঝায় তারর্র কাররা
থথরক পর্দা করার প্ররয়াজন থনই এবাং তারা এ ধারণাও
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থপাষণ করর থারক থয, নারীরর্র চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর,
খ্ালু শ্বশুর, ভাশুর (স্বামীর বড় ভাই) প্রমুরখ্র সারথ টক
থকারনা খ্ারাপ ধারণার অবকাি ররয়রে বা তারর্র থক্ষরত্র
টক থকারনা টফতনার আিঙ্কা ররয়রে থয তারর্র থথরক
পর্দা কররত হরব? এ োড়া সমারজ র্ৃ টি থগাচর হয় থয,
নারীরর্র মরধয যারা বরয়ারজষ্ঠা ও বরয়াবৃ দ্ধা তারাই পর্দা
অবলম্বন কররন ও তারাই এর প্রটত শুধু গরুত্ব টর্রয়
থারকন।
সম্মাটনত পাঠক!
তরব টক এগরলাই প্রকৃত ইসলামী পর্দা এবাং এিাই টক
ইসলামী িরী‘আরত পর্দার র্াবী?
এর উত্তর অরনরকর টনকি ষ্পি, সূ রা আন-নূ ররর ৩১নাং
আয়ারত থয সব পুরুষ থথরক পর্দা অপটরহাযদ নয়, তার
বণদনা আল্লাহ টর্রয়রেন যা পুটিকার ... পৃষ্ঠায় উরল্লখ্
ররয়রে। এসব বযতীত অনযানয সকল আত্মীয় ও
অপটরটচত পুরুষরর্র সারথ পর্দা অপটরহাযদ। যারর্র সারথ
টচরতরর টববাহ হারাম নয় বরাং ক্ষণস্থায়ী হারাম। থযমন,
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ভটগ্নপটত, খ্ালু , ফুপা ও যারর্র সারথ টববাহ ববধ। থযমন,
চাচাত ভাই মামাত ভাই, খ্ালাত ভাই, ফুপাত ভাই,
থবারনর থর্বর ও ভাবীর ভাই প্রভৃটত আত্মীয় স্বজন
থথরকও বাড়ীর অভযন্তরর ও বাইরর পর্দা অপটরহাযদ।
থমািকথা, িরী‘আত যারর্র সারথ টচরতরর টববাহ হারাম
করররে তারা বযতীত সবার সারথ প্রাপ্ত বয়স্কা মটহলার
সকল স্থারন সব সময় পর্দা কররত হরব। টবরিষ করর
সাবাটলকা হওয়ার পর থথরক, টববারহর উপযু িতা থাকা
অবটধ পর্দার যথাযথ গরুত্ব টর্রত হরব। পর্দার টবধান
প্ররয়ারগর থক্ষরত্র আমারর্ররক এ ধররণর টচন্তা কররল
চলরব না থয, অমুরকর সারথ থতা আর খ্ারাপ ধারণা বা
টফতনার আিঙ্কা করা যায় না অতএব তার সারথ পর্দা
জরুটর নয়। কারণ, এই পর্দার টবধান অবতীণদ হরয়টেল
সরাসটর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লারমর স্ত্রী,
মুসটলমরর্র

জননী

ও

জান্নারতর

সু সাংবার্প্রাপ্ত

বযটিবগদসহ সাহাবীরর্র প্রটত। তরব টক (নাউযু টবল্লাহ)
তারর্র মরধয খ্ারাটপ ও টফতনার আিঙ্কা টেল? মূ লকথা
পর্দা করা হরলা আল্লাহ ও তাুঁর রাসূ ল টনধদাটরত ফরয,
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তাই তা পালন করা ইবার্ত, অস্বীকার করা কুফুরী ও
থবপর্দা হওয়া হারাম। আর পর্দা পালরন নারী পুরুষ
উভরয় একান্তভারব আন্তটরক হরলই এ ইবার্ত বািবায়ন
সম্ভব।
আল্লাহ তা‘আলা আমারর্ররক পর্দার গরুত্ব বুঝার এবাং
তা পালন করার তাওফীক টর্ন। তাুঁর টনকি আররা
প্রাথদনা থয, টতটন থযন পুটিকাটির সাংকলক, অনু বার্ক,
প্রকািক ও সাংটিি সবার জনয এটিরক পরকারল সার্কা
জাটরয়া টহরসরব থনটকর পাল্লায় গ্রহণ কররন। আমীন।
وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان

إىل يوم ادلين

মুহাম্মার্ আব্দু র রব আফ্ফান
তাটরখ্, মুহাররাম, ১৪২৪ টহ.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
: أما بعد،احلمد هلل وحده والصالة والسالم ىلع من ال نيب بعده
সমি প্রিাংসা এক আল্লাহর জনয এবাং র্ু রূর্ ও সালাম
ঐ নবীর প্রটত বটষদত থহাক যার পর আর থকারনা নবী
থনই।
মুসটলম ভটগ্নগণ!
সাম্প্রটতক কটতপয় থলাক আপনারর্র পর্দার টবরুরদ্ধ
অটবরাম চক্রান্ত চাটলরয় যারে এবাং অপপ্রচার কররে থয,
পর্দা হরলা পশ্চার্গাটমতা-পশ্চার্মুখ্ীতার কারণ ও
উন্নয়রনর পরথ বড় প্রটতবন্ধক। আমরা বতদমারন মহাকাি
টবজ্ঞান, িটিিালী থযাগারযাগ মাধযম, আটধপতয টবিার ও
বহু ভ্রান্ত মতবার্ োড়াও টবজ্ঞান ও প্রযু টির উন্নটতর যু রগ
বসবাস করটে।
বতদমান যু রগ পাশ্চাতয সভযতায় আকৃি হতবুটদ্ধর থলারকরা
টবটভন্ন থেটণরত টবভি:
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তারর্র মরধয একরেটণ এমন, যারা পর্দা ফরয হওয়ারক
পুররাপুটর অস্বীকার করর, আর ধারণা থপাষণ করর থয,
পর্দা হরলা ইসলারমর প্রাথটমক যু গসমূ রহর একটি রীটত।
তারর্র মরধয একর্ল মুখ্মণ্ডল আবৃ ত করার টবরুরদ্ধ এবাং
তারা থবপর্দা ও নারী-পুরুরষর অবাধ থমলারমিার
সমথদক। থকননা তারা মরন করর থয আল্লাহর কুরআন ও
রাসূ রলর (সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম) সু ন্নারত নারীর
মুখ্মণ্ডল আবৃ ত করার থকারনা প্রমাণ থনই। তা
উত্তরাটধকার সূ রত্র প্রাপ্ত অভযাসসমূ রহর অন্তভুদি যা থগাুঁড়া
উগ্ররর্র দ্বারা প্রবটতদত।
তারর্র মরধয থকউ এর প্রটত আঘাত থহরন বরল: টনশ্চয়
পর্দা প্রথা একটি বটন্দিালা। সু তরাাং নারীরর্র উটচৎ এ
থথরক মুি হরয় বতদমান জয়যাত্রার যু রগ ক্ষমতার
প্রটতফলন ঘিারনা এবাং উন্নটতর সাটররত পুরুরষর সরঙ্গ
আধু টনক সভযতার পরথ অাংিগ্রহণ করা।
তারর্র এক থেটণ টনরনাি প্রবারর্র বািবরূপ:
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“থস আমার ওপর তার টনরজর বযাটধর অপবার্ চাটপরয়
টর্রয় টনরজ তা থথরক পাটলরয় থগল।”
তারা ধারণা করর থয, টনশ্চয় যারা পর্দার প্রটত
আহ্বানকারী এবাং থস্ন্দযদ প্রর্িদন ও থবপর্দার টবররাধী
তারা নারীরর্ররক শুধু বর্টহক র্ৃ টিরত থর্রখ্ থারক,
পক্ষান্তরর তারা যটর্ নারীরর্ররক তারর্র ইখ্টতয়ারর যা
তারা খ্ুিী তা পটরধারনর জনয থেরড় টর্ত তরব অবিযই
সমাজ এ সাংকীণদ মরনাভাব থথরক মুটি থপত!
উটল্লটখ্ত সকল প্রকার থলাকই অজ্ঞতা ও ভ্রাটন্তর পরথ
আহ্বারনর থক্ষরত্র সমপযদারয়র, তারা তা স্বীকার করুক
বা না করুক।
এ বযাপারটি থতা টঠক থতমটন থযমন আরবী কটব বরলন,
فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة
وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم
“যটর্ তুটম না জান তা একটি টবপর্; আর যটর্ জান তরব
তা আররা বড় আপর্”।
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ঐ সমি থলারকর বািবরূপ, টর্বযর্ৃ টিসম্পন্ন বযটির
টনকি থগাপন নয়।
আর তারর্র বিবয ভ্রান্তই ভ্রান্ত, তার শুরু-রিষ, থিষশুরু, আরর্যাপান্ত সবই ভ্রান্ত, আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ َ
ُ َ ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
]٠٣ :ٱّللۡ َي ۡعل ُۡمۡأع َمَٰلك ۡۡم﴾ [حممد
ۡ نۡٱلقو ِۡلۡو
ِۡ فَۡل
ۡ ِ ۡ﴿ َوَلَ ۡع ِرف َّن ُه ۡۡم
“তরব তুটম অবিযই কথার ভটঙ্গরত তারর্ররক টচনরত
পাররব। আল্লাহ থতামারর্র কমদ সম্পরকদ অবগত।” [সূ রা
মুহাম্মার্, আয়াত: ৩০]
আর তারর্র এই আহ্বান হরলা মুসটলম নারীরর্র এবাং
মুসটলম উম্মাহ ও জাটত সমারজর প্রটত একটি উম্মু ি
আগ্রাসন।
এ সরেও তারা আমারর্র নারীরর্র টবরবরকর ওপর
প্রভাব টবিারর সফলতা অজদন করর চরলরে। সু তরাাং
তারা তারর্র মধু ময় বিবয ও চমকপ্রর্ কথায় তারর্ররক
থধাকায় পটতত করর ধ্বাংস ও টবনারির পরথ টনরয় থগরে।
অথচ তারা ধারণা করর থয, ঐ সমি থলারকরাই নারী
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সমসযা সমাধান ও নারী অটধকার প্রটতষ্ঠায় আরন্দালন
করর যারে। এটি তারর্র একান্ত অজ্ঞতা োড়া টকেু ই
নয়। থকননা ইসলামই নারীরর্ররক পুররাপুটর সাংরক্ষণ
করর এবাং তারর্র বালয, কনযা, সহধমদীনী ও র্ার্ী-নানী
টহরসরব সাটবদক জীবরন তারর্র অবস্থান বুলন্দ করররে।
আর তারর্র বযাপার থতা টঠক থসরূপ থযমন কটব বরলন,
للك ساقطة يف اليح القطة
ولك اكسدة يوما هلا سوق
“মহল্লায় প্ররতযক বটজদত বস্তুরই থকান থিাকাই ররয়রে,
প্ররতযক চাটহর্াহীন বস্তুও একটর্ন মারকদি থপরয় বরস।”
(তাই এ ধররণর থলাকজরনর থিাগান ভ্রান্ত হরলও বটজদত
ও চাটহর্াহীন বস্তুর মরতা এক সময় মারকদি থপরয় যায়)
ঐ সমি থলারকর জবাব আিা কটর যরথি হরয়রে।
তারর্র সাংিয় খ্টণ্ডত হরয়রে, তারর্র বিবয টমথযা
প্রটতপন্ন হরয়রে, তারর্র কথার থগাপনীয়তা ফাুঁস হরয়রে,
তারর্র গরবষণা জাল প্রমাটণত হরয়রে। অতএব, আিা
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করা যায় থয, তারা সৎপরথ টফরর আসরব এবাং ভ্রান্ততা
বজদন কররব।!!!!
পর্দা একটি ইবার্ত
পর্দা থেষ্ঠ ইবার্ত ও গরুত্বপূ ণদ ফরযসমূ রহর অন্তভুদি।
থকননা আল্লাহ তা‘আলা তাুঁর টকতারব থস্ন্দযদ প্রর্িদনরক
টনরষধ করর পর্দার আরর্ি থর্ন, থতমটন নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইটহ ওয়াসাল্লাম তাুঁর হার্ীরস থবপর্দার টনরষধাজ্ঞা
জাটর করর পর্দার আরর্ি জাটর কররন।
পর্দা ফররযর বযাপারর পূ রবদর ও বতদমারনর আটলমগণ
একমত। তারর্র মরধয থকউ এর টবপরক্ষ যান টন।
সু তরাাং পর্দা ইবার্তরক থকারনা এক যু রগর সারথ
টনধদাটরত কররত হরল অবিযই তার জনয র্লীল-প্রমাণ
প্ররয়াজন টকন্তু এর র্াটবর্াররর্র টনকি এর থকানই র্লীল
থনই। অতএব আমরা বলব, বার বার বলব: পর্দা থকারনা
অটভনব টবষয় নয়। বরাং তা পূ রবদ টেল এখ্নও থাকরব।
কুরআন ও হার্ীরস যটর্ পর্দার থকারনা টনরর্দি ও এর
আর্িদ ও থস্ন্দযদ-ববটিরির বযাপারর থকারনা িরী‘আরতর
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র্লীল নাও থাকত তবুও পর্দা মযদার্া ও থেষ্ঠরত্বর মূ তদ
প্রতীক টহরসরব নারী তা পালন ও সাংরক্ষরনর জনয
প্রিাংসার র্াবীর্ার হরতা। থযরহতু পর্দার টবধান কুরআন,
হার্ীস ও ইজমার দ্বারা সু সাবযি তাই এর গরুত্বও
অপটরসীম।!!!!
কুরাআন ও হার্ীস থথরক পর্দার র্লীল
টনরন বটণদত র্ীললসমূ হ পর্দা ফররযর উজ্জল প্রমাণ এবাং
যারা মরন করর থয, পর্দা একটি উত্তরাটধকার সূ রত্র প্রাপ্ত
অভযাস বা ইসলারমর প্রাথটমক যু রগর জনযই মানানসই
টেল, তারর্র জনয র্াুঁত ভাঙ্গা জবাব।
প্রথমত: করআন থথরক র্লীল:
প্রথম র্লীল: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:
َ َّ ُ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
ۡ ۡ ُ
ۡل
ۡ نۡ َو
ۡ نۡفروجه
ۡ ِنۡويحفظ
ۡ ِن ۡأبص ِره
ۡ ن ۡم
ۡ ﴿ َوقل ۡل ِل ُمؤم َِنَٰتِۡ ۡيغضض
َ َ َّ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ ۡ ُ
ۡن
َّۡ َع ۡ ُج ُيوب ِ ِه
َٰۡ ۡ ِن
ۡ ن ۡ ِِبمرِه
ۡ ۡضب
ۡ ِ ن ۡإ
ۡ ِين ۡزِينته
ۡ يبد
ِ ل ۡما ۡظه ۡر ۡمِنهاۡ ۡوۡل
َۡ َّ َ ُ ُ ٓ َ ۡ َ َّ ٓ َ ۡ َ َّ َ ُ َّ َّ ُ َ َ َ ۡ ُ َ َ
ۡن ۡأ ۡو
ۡ وَل ِ ِه
ۡ ن ۡأ ۡو ۡ َءاباءِۡ ۡبع
ۡ ن ۡأ ۡو ۡ َءابائ ِ ِه
ۡ ل ِۡلِ ُعوَل ِ ِه
ۡ ِ ن ۡإ
ۡ ِين ۡزِينته
ۡ ل ۡيبد
ۡو
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
ۡ ٓ َ ۡ َّ َٰ َ ۡ ۡ َّ
ۡن
ۡٓ ِ َن ۡأ ۡۡو ۡب
َّۡ ن ۡإِخ َوَٰن ِ ِه
ۡ ِ ن ۡأ ۡو ۡب
ۡ ن ۡأ ۡو ۡإِخون ِ ِه
ۡ ن ۡأ ۡۡو ۡأ ۡب َنا ِءۡ ۡ ُب ُعوَل ِ ِه
َّۡ أ ۡب َنائ ِ ِه
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ُ ۡ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َّ ٓ َ ۡ َ َّ َ َ َ
ۡل
ۡ ِ ي ۡأ ْو
ِۡ ِي ۡغ
ۡ ن ۡأ ۡوِ ۡٱلتَٰبِع
ۡ ت ۡأيمَٰنه
ۡ ن ۡأ ۡو ۡما ۡملك
ۡ ن ۡأ ۡو ۡن ِسائ ِ ِه
ۡ أخ ۡو َٰت ِ ِه
َ
َ
َّ
ْ
َ
ٓ َ
َ َُ َۡ ۡ َ
ۡ
َ ِۡن
َ َۡ ۡ
ِۡسا ِۡء
ۡ َعۡ َع ۡو َرَٰتِۡۡٱلن
َٰۡ ۡوا
ۡ ِينۡل ۡمۡيظهر
ۡ لۡٱَّل
ِۡ ٱلطف
ِ ِۡٱلرجا ِۡلۡأ ۡو
ِ
ِ ۡ ٱۡلربةِۡم
ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ
َّ َ ْ ٓ ُ ُ َ َّ َ
َ
ِۡٱّلل
ۡ ۡل
ۡ ِ نۡوتوبوۡاۡۡإ
ۡ ِي ۡمِنۡزِينت ِ ِه
ۡ ن ۡ ِۡلعل ۡم ۡما ُۡيف
ۡ ن ۡبِأرجل ِ ِه
ۡ ۡضب
ۡو
ِ ل ۡي
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُّ َ ً َ
]٠٣ :ۡ﴾ [انلور٣١ۡون
ۡ ونۡلعلك ۡمۡتفل ِح
ۡ َجِيعاۡأي ۡهۡٱلمؤمِن
“(রহ নবী!) ঈমানর্ার নারীরর্ররক বল: তারা থযন তারর্র
র্ৃ টিরক সাংযত করর ও তারর্র লজ্জাস্থারনর টহফাযত
করর, তারা থযন যা সাধারণত; প্রকাি থারক তা বযতীত
তারর্র থিাভা প্রর্িদন না করর, তারর্র গলরর্ি ও
বক্ষরর্ি থযন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃ ত করর, তারা থযন
তারর্র স্বামী, টপতা (র্ার্া-নানাসহ), িশুর (র্ার্া িশুরনানা িশুরসহ), পুত্র (ও নাটত), স্বামীর পুত্র (নাটতসহ),
ভাই (সরহার্র ও সৎভাই), ভাটতজা, ভারগ্ন, আপন
(মুসটলম) নারীগণ, তারর্র মাটলকানাধীন র্াস- র্াসী,
এমন অটধনস্থ পুরুষ যারর্র মরধয থপ্রুষত্ব টবলু প্ত এবাং
নারীরর্র থগাপন অঙ্গ সম্বরন্ধ অজ্ঞ বালক বযতীত কাররা
টনকি তারর্র থিাভা প্রকাি না করর। তারা থযন সরজারর
পর্রক্ষপ না থনয় যারত তারর্র থগাপন থিাভা প্রকাি
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পায়। থহ মুটমনগণ! থতামরা সবাই আল্লাহর টর্রক
প্রতযাবতদন কর যারত থতামরা সফলকাম হরত পাররা।
[সূ রা আন-নূ র, আয়াত: ৩১]
আরয়িা রাটর্য়াল্লাহু আনহা বরলন, আল্লাহ প্রথম পযদারয়র
টহজরতকারী মটহলারর্র প্রটত অনু গ্রহ করুন: যখ্ন
আল্লাহ তা‘আলা অবতীণদ কররন:

َ َ َّ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ
]٠٣ :ن﴾ [انلور
َّۡ َعۡ ُج ُيوب ِ ِه
َٰۡ ِۡن
ۡ نۡ ِِبم ِره
ۡ ۡضب
ِ ﴿وۡل

“(তারর্র গলরর্ি ও বক্ষরর্ি থযন মাথার কাপড় দ্বারা
আবৃ ত করর) সারথ সারথ তারা স্বীয় চার্রসমূ হ টচরর
িুকরা করর তা দ্বারা আবৃ ত কররন।” (সহীহ বুখ্ারী)
টদ্বতীয় র্লীল: আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ َٰ َّ ٓ َ
َ
ََ ٗ َ
َۡ
َ
ۡن
َّۡ س ۡ َعل ۡي ِه
ۡ َ احا ۡفل ۡي
ون ۡن ِك
ۡ ل ۡيَ ۡر ُج
ۡ ۡت
ۡ ِ ِن ۡٱلن ِساءِۡ ۡٱل
َۡ ِد ۡم
ُۡ ﴿ َوٱلق َوَٰع
َ َ ۡ َۡ َۡ ََ َ
َ يۡ ُم َت َب
َ ۡ نۡ َغ
َ نۡث َِي
َّ اب ُه
َ ُج َناحۡۡأَنۡيَ َض ۡع
ۡير
ۡ ۡ نۡخ
ۡ جَٰتۡۡب ِ ِزينةۡۡوأنۡيستعف ِۡف
ۡ
ۡ
ۡ
ِ
َّ َّ ُ َّ
]٠٣ :﴾ [انلور٦٠ِۡيم
ۡٱّللۡ َس ِميعۡۡ َعل ر
ُۡ نۡ َو
ۡ له
“আর এমন বৃ দ্ধ নারীগণ যারা টববারহর আিা রারখ্ না,
তারর্র জনয থর্াষ থনই যটর্ তারা তারর্র থিাভা প্রর্িদন
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না করর তারর্র (বাটহযক অটতটরি চার্র উড়না) বস্ত্র
খ্ুরল রারখ্, তরব সাংযমী হরয় টবরত থাকরল তা তারর্র
জনয উত্তম। আল্লাহ সবদরোতা সবদজ্ঞ।” [সূ রা আন-নূ র,
আয়াত: ৬০]
তৃতীয় র্লীল: আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ُ ُّ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ۡ ۡ ٓ
َ
َ َٰ َ ۡ َ
ِۡي
َۡ ِي ۡيُ ۡدن
َۡ ِك ۡ َون َِساءِۡ ۡٱل ُمؤ ِمن
ۡ ك ۡ َو َبنَات
ۡ ج
و
ز
ّل
ۡ
ل
ب ۡق
ۡ ِ ﴿يأيها ۡٱنل
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ َ َٰ َ َّ
َّ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ
ّۡلل
ُۡ ن ۡٱ
ۡ ن ۡوَك
ۡ ل ۡيؤذي
ۡ ن ۡف
ۡ ن ۡأن ۡيعرف
َٰۡٓ ِك ۡأد
ۡ ن ۡذل
ۡ ن ۡمِن ۡ َجلَٰبِيب ِ ِه
َّۡ َعل ۡي ِه
ٗ وراۡ َّرح
ٗ َغ ُف
]٩٥ :﴾ [االحزاب٥٩ِۡيما
“থহ নবী তুটম থতামার স্ত্রীগণরক, কনযাগণরক ও মুটমনরর্র
নারীগণরক বল, তারা থযন তারর্র উড়না বা চার্ররর
টকেু অাংি টনরজরর্র (রচহারা ও বুরকর) উপর থিরন থর্য়,
এরত তারর্র থচনা সহজতর হরব, (বুঝা যারব থয তারা
স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত) ফরল তারর্ররক উতযি করা হরব না।
আল্লাহ ক্ষমািীল, পরম র্য়ালু ।” [সূ রা আল-আহযাব,
আয়াত: ৫৯]
চতুথদ র্লীল: আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
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َ َّ ُ ُ ُ
َ ُۡ
َ َ
َ ج ۡ ۡٱل
ُّ َ ن ۡ َت
َّ َ ل ۡ َت
﴾ول
َٰۡ جَٰ ِهل َِّيةِ ۡٱّل
َۡ ب
َۡ ب ۡج
ۡ ن ۡ َو
ۡ ف ۡبيوت ِك
ِۡ ۡ ن
ۡ ﴿ َوق ۡر
]٠٠ :[االحزاب

“আর থতামরা স্বগৃরহ অবস্থান কররব, প্রাচীন জারহলী
যু রগর মরতা থতামরা থস্ন্দযদ প্রর্িদন করর থবড়ারব না।”
[সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩]
পঞ্চম র্লীল: আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
َ ُ َ
ُُ ُ
ُ ُ
ُ ُ ۡ َ
َ نۡمِنۡ َو َرآءِۡۡح
﴾ن
َّۡ ِِجابۡۡذَٰل ِك ۡۡمۡأ ۡط َه ُۡرۡل ِقلوبِك ۡۡمۡ َوقلوبِه
َّۡ سلوه
ۡ ﴿ف
]٩٠ :[االحزاب
“আর যখ্ন থতামরা তারর্র টনকি টকেু চাইরব পর্দার
অন্তরাল থথরক চাইরব, এ টবধান থতামারর্র ও তারর্র
হৃর্রয়র জনয অটধকতর পটবত্র।” [সূ রা আল-আহযাব,
আয়াত: ৫৩]
টদ্বতীয়তঃ হার্ীস থথরক পর্দার র্লীল:
প্রথম র্লীল: সহীহ বুখ্ারী ও মুসটলরম ররয়রে উমার
ইবনু ল খ্াত্তাব রাটর্য়াল্লাহু আনহু বরলন, থহ আল্লাহর
রাসূ ল! আপনার স্ত্রীরর্ররক পর্দা কররত বলু ন, আরয়িা
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রাটর্য়াল্লাহু আনহা বরলন, এরপর আল্লাহ পর্দার আয়াত
অবতীণদ কররন। সহীহ বুখ্ারী ও মুসটলরম এ বণদনাও
ররয়রে থয, উমার রাটর্য়াল্লাহু আনহু বরলন, থহ আল্লাহর
রাসূ ল, যটর্ আপটন মুটমনরর্র জননীরর্ররক পর্দার
আরর্ি টর্রতন; এরপর আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীণদ
কররন।
টদ্বতীয় র্লীল: ইবন মাসউর্ রাটর্য়াল্লাহু আনহু থথরক
বটণদত, টতটন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম থথরক
বণদনা করর বরলন, “নারীরা হরলা থগাপনীয় বস্তু।”
(টতরটমযী এবাং এটিরক আলাবনী সহীহ বরলরেন)
তৃতীয় র্লীল: ইবন উমার রাটর্য়াল্লাহু আনহু থথরক
বটণদত, টতটন বরলন, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ
ওয়াসাল্লাম বরলরেন: থয বযটি অহাংকারবিতঃ স্বীয়
কাপড় িাখ্নু র টনরচ রাখ্রলা টকয়ামরতর টর্ন আল্লাহ তার
টর্রক র্ৃ টিপাত কররবন না। অতঃপর উরম্ম সালামা
রাটর্য়াল্লাহু আনহা বরলন, তরব মটহলারা তারর্র
টননাাংরির ঝালররর বযাপারর কী কররব? টতটন বরলন,
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এক টবঘত (রগাোর টনরচ) ঝুটলরয় টর্রব, উরম্ম সালামা
বরলন, তরব এরত তারর্র পা থবটররয় থাকরব, টতটন
বরলন, তরব তা (রগাোর টনরচ) এক হাত ঝুটলরয় টর্রব
এর থবটি কররব না।” (আবু র্াউর্ ও টতরটমযী এবাং
টতটন বরলন, হার্ীসটি হাসান-সহীহ)।
কুরআন ও হার্ীরস থচহারা আবৃ ত করা র্লীলসমূ হ
প্রথমত: আল্লাহ তা‘আলা বরলন,

َ َ َّ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ
]٠٣ :ن﴾ [انلور
َّۡ َعۡ ُج ُيوب ِ ِه
َٰۡ ِۡن
ۡ نۡ ِِبمرِه
ۡ ۡضب
ِ ﴿وۡل

“তারর্র গলরর্ি ও বক্ষরর্ি থযন মাথার কাপড় (ওড়না
বা চার্র) দ্বারা আবৃ ত করর।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াত:
৩১]
আল্লামা ইবন উসাইমীন রহ. বরলন, (আয়ারত বটণদত)
টখ্মার হরলা: যার দ্বারা মটহলা থঘামিা টর্রয় স্বীয় মাথা
আবৃ ত করর থারক।
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সু তরাাং মটহলা থযরহতু

চার্র

বা ওড়না দ্বারা তার

বক্ষরর্ি আবৃ ত করার জনয আটর্ি, অতএব থস তার
থচহারা আবৃ ত করার জনযও আটর্ি।
টদ্বতীয়ত: আল্লাহর বাণী:
ُ ُّ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ۡ ۡ ٓ
َ
َ َٰ َ ۡ َ
ِۡي
َۡ ِي ۡيُ ۡدن
َۡ ِك ۡ َون َِساءِۡ ۡٱل ُمؤ ِمن
ۡ ك ۡ َو َب َنات
ۡ ج
و
ز
ّل
ۡ
ل
ب ۡق
ۡ ِ ﴿ ۡيأيها ۡٱنل
ِ
ِ
َ
َ
]٩٥ :ن﴾ [االحزاب
َّۡ نۡمِنۡ َجلَٰبِيب ِ ِه
َّۡ َعل ۡي ِه
“থহ নবী! তুটম থতামার স্ত্রী, কনযাগণরক ও মুটমনরর্র
নারীগণরক বল: তারা থযন তারর্র ওড়না বা চার্ররর
টকেু অাংি টনরজরর্র (রচহারা ও বুরকর) উপর থিরন
থর্য়।” [সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯]
ইবন আব্বাস রাটর্য়াল্লাহু আনহুমা বরলন, আল্লাহ মুটমন
মটহলারর্ররক আরর্ি কররন থয, যখ্ন তারা স্বীয় গৃহ
থথরক থকারনা প্ররয়াজরন থবর হরব তারা থযন চার্র বা
ওড়না মাথার উপর টর্রয় (ঝুটলরয়) তারর্র থচহারা আবৃ ত
করর।
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িাইখ্ ইবন উসাইমীন রহ. বরলন, সাহাবীর তাফসীর
র্লীল টহরসরব গণয, বরাং কটতপয় আটলম বরলন, তা নবী
পযদন্ত উন্নীত (মারফু‘)।
তৃতীয়ত: ইবন উমার রাটর্য়াল্লাহু আনহুমা থথরক বটণদত,
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লাম বরলন, “ইহরামরত
মটহলা টনকাব (মুখ্াোর্ন) ও হাত থমাজা পররব না।”
(সহীহ বুখ্ারী)
কাজী আবূ বকর ইবন আল আরাবী বরলন, ইবন উমার
এর হার্ীরস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লারমর বাণী:
ইহরামরত মটহলা থনকাব পররব না, আর তা এিাই
বুঝায় থয, হজ্জ বযতীত অনয সময় থচহারা আবৃ ত করা
ফরয। সু তরাাং থস ইহরাম অবস্থায় থচহারার সারথ লাটগরয়
না থররখ্ তার উপর চার্র বা ওড়নার এক অাংি ঝুটলরয়
টর্রব এবাং থস পুরুষ থথরক টবমুখ্ থাকরব পুরুষরাও তার
থথরক টবমুখ্ থাকরব।
িাইখ্ুল ইসলাম ইবন তাইটময়যাহ রহ বরলন, সু তরাাং
এটি প্রমাণ করর থয থনকাব ও হাত থমাজা ইহরামমুি
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মটহলারর্র টনকি সু পটরটচত টবষয় এবাং তার র্াবীই হরলা
মটহলারর্র থচহারা ও হাত আবৃ ত করা।
চতুথদত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লারমর বাণী:
“নারী হরলা থগাপনীয় বস্তু” এটি থচহারা আবৃ ত করার
টবটধবদ্ধতার একটি র্লীল।
িাইখ্ হামূ র্ আত-তুয়াইটজরী বরলন, এই হার্ীসটি নারীর
সমি অঙ্গ-প্রতঙ্গ পর পুরুরষর জনয থগাপনীয় বস্তু হওয়ার
টনভদররযাগয র্লীল। চাই তা তার থচহারা থহাক বা অনয
থকারনা অঙ্গ থহাক।
অজ্ঞতা না একগুঁরয়টম?
ওরহ যারা ধারণা করর থয, বতদমান যু রগ পর্দা করা
মুসটলম নারীরর্র জনয উপরযাগী নয়, তারা েবণ করুন!
ওরহ যারা র্াবী কররন থয, থচহারা আবৃ ত করা হরলা
উসমানী যু রগর অভযারসর অন্তভুদি।
ওরহ যারা নারীরর্ররক তারর্র গৃহ থথরক থবর করর
সবদরক্ষরত্র পুরুষরর্র সারথ অবাধ টমেণ ঘিারত চান।
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উটল্লটখ্ত আয়াতসমূ হ আপনার সামরন। অতএব, থসগরলা
পড়ুন। উটল্লটখ্ত হার্ীসসমূ হ আপনার সামরন। থসগরলা
গরবষণা করুন। আর থয সমি পূ বদাপর ইসলামী
মটনষীরর্র মতামত অটতবাটহত হরলা তা পর্দা ও থচহারা
আবৃ ত করারই প্রমাণ বহন করর, থসগরলাও বুঝুন।
সু তরাাং আপনারা যটর্ ইরতাপূ রবদ এ সমি আয়াত ও
হার্ীস সম্পরকদ অবটহত না হরয় থারকন, তরব এখ্ন
এসব আপনারর্র সন্মু রখ্। আপনারা ভ্রাটন্তরত অবযাহত না
থথরক মহাসরতযর টর্রক টফরর আসু ন, আমরা থস
অরপক্ষায় ররয়টে। থকননা সরতযর পরথ প্রতযাবতদন হরলা
থেষ্ঠত্ব ও মযদার্া এবাং ভ্রাটন্ত ও বাটতরল অবযাহত থাকা
হরলা টনকৃি ও জঘণযতম অসম্মান।
পক্ষান্তরর আপনারা যটর্ মহান আল্লাহর বাণী:
ۡ ُ
ُ َٓ َ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ
ُٗ
]٣١ :ٱست ۡيق َن ۡت َهۡاۡأنف ُس ُه ۡۡمۡظل ٗماۡ َو ُعلواۡ﴾ [انلمل
واۡبِهاۡو
ۡ ﴿وجحد
“তারা অনযায় ও উদ্ধতভারব টনর্িদনগরলা প্রতযাখ্যান
কররলা যটর্ও তারর্র অন্তর এগরলারক সতয বরল গ্রহণ
কররটেল।” [সূ রা আন-নামল, আয়াত: ১৪]-এর মরধয থয
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থেটণর গণ বটণদত হরয়রে, তার অন্তভুদি হন তরব
অবিযই আপনারা কখ্নও সতয গ্রহণ কররত পাররবন
না। অবিযই সটঠক মরত থপৌঁেরত পাররবন না যটর্ও
আপনারর্র টনকি উপস্থাপন কটর হাজাররা আয়াত ও
হার্ীস। থকননা ইসলারম থয সাটবদক জীবরনর আর্িদ
ররয়রে এবাং কুরআন থয সবদকারলর ও সবদস্থারনর জনয
আর্িদ তা আপনারা প্রকৃতভারব টবশ্বাস কররন না।
আল্লাহ তা‘আলা বরলন,
ۡ
َ
َّ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َّ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ
ۡۡٱّللِ ۡ ُحك ٗما ۡل ِق ۡوم
ۡ ۡ ِن
ۡ ن ۡم
ۡ ن ۡأحس
ۡ ون ۡوم
ۡ ج ِهل ِيةِ ۡيبغ
ۡ ﴿أفحك ۡم ۡٱل
َ
]٩٣ :ۡ﴾ [املائدة٥٠ۡون
ۡ يُوق ُِن
“তরব টক তারা জারহটলয়াত-ববদরতার টবচার-মীমাাংসা
কামনা করর? আর র্ৃ ঢ় টবশ্বাসীরর্র কারে টবচার-মীমাাংসা
কারযদ আল্লাহর থচরয় থক উত্তম হরব?” [সূ রা আলমারয়র্াহ, আয়াত: ৫০]
পর্দা ও সভযতা
সভযতার র্াবীর্ারগণ পর্দারক অবনটতর কারণ ও
মটহলারর্র উদ্ভাবন ও উন্নটতর প্রটতবন্ধক মরন করর এবাং
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তারর্র মরত, পর্দা এমন মারাত্মক প্রটতবন্ধক যা
মটহলারর্র জনয সভযতা ও সাংস্কৃটতরত বড় বাধা এবাং তা
উন্নয়নিীল থর্িগরলা সভযতার থয অগ্রগটতরত থপৌঁরেরে
থস অগ্রগটতরও বড় বাধা।
ঐ সমি বযটিরক আমরা বলব: আধু টনক সভযতা ও
সাংস্কৃটতর উন্নয়ন ও প্রযু টির সারথ পর্দার টক সম্পকদ
ররয়রে?
তরব টক উন্নয়ন, সভযতা ও সাংস্কৃটতর জনয নারীরর্ররক
স্বীয় থপাষাক বজদন করর পুরুষরর্র সামরন উলঙ্গ হওয়া
িতদ? তরব টক উন্নয়ন ও সভযতা- সাংস্কৃটতর জনয
নারীরর্ররক পুরুষরর্র সারথ তার পািটবক সরম্ভাগ ও
পশুরত্বর প্রবৃ টত্ত টনবৃ ত্ত করার জনয অাংিগ্রহণ িতদ?
আধু টনকতা ও সভযতা ও সাংস্কৃটতর জনয টক এিা িতদ
থয, নারীর শুধু বাটহযকভারব থর্হ থাকরব, থাকরব না তার
আটত্মক সম্ভ্রম, আর না থাকরব তার আত্মমযদার্া?
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পর্দা টক আমারর্র গাড়ী, উরড়াজাহাজ, িযাাংক এবাং সব
ধররণর ববর্ু যটতক যন্ত্রপাটত আটবষ্কাররর অপারগতার
কারণ?
ইরতাপূ রবদই অটধকাাংি আরব ইসলামী থর্িগরলার
মটহলারা পর্দা বজদন করর নগ্নতা গ্রহণ করররে, পর্দারক
পৃষ্ঠপ্রর্িদন করতঃ পর্র্টলত করর পুরুষরর্র সারথ
করমদর জনয থবটররয় পরড়রে এবাং তারর্র সারথ অটধকাাংি
কমদরক্ষরত্র তারা জটড়রয় থগরে। টকন্তু থসসব থর্রির
নারীরর্র পর্দা থথরক নগ্নতা গ্রহরণর ফরল টক তারা উন্নটত
করর থফরলরে?
তারা টক নারী- পুরুরষর সাংটমেরনর কাররণ সভযতা,
সাংস্কৃটত ও উন্নটতর উচ্চিটি ও উন্নটতর উচ্চটিখ্রর
আররাহণ করররে? উন্নয়ণিীল থর্িসমূ হ থয িটি ও
উন্নটতরত থপৌঁরেরে তারা টক থস অবস্থারন থপৌঁেরত
থপরররে? যারর্র টনরাপত্তা পটরষরর্ থভরিার অটধকার
ররয়রে, থসই বৃ হৎ পরািটিধর থর্িসমূ রহর অন্তভুদি টক

 26 

তারা হরত থপরররে? তারা টক অথদবনটতক, টিক্ষামূ লক,
সামাটজক ও চাটরটত্রক সমসযাবলী থথরক মুটি থপরয়রে?
সবগরলার উত্তর ষ্পি, বযাখ্যার প্ররয়াজন থনই। সু তরাাং
থহ সভযতা ও সাংস্কৃটতর আহ্বানকারীগণ! আপনারা
থবপর্দা, নগ্নতা ও সহাবস্থারনর টর্রক আহ্বান কররন
থকন?
টিক্ষার জনয, নগ্নতা প্রর্িদরনর জনয নয়
টপ্রয় পাঠক! আল্লাহর িত প্রিাংসা, সাউর্ী আররব
মটহলারা আজ টিক্ষা-টর্ক্ষার সরবদাচ্চ স্থান র্খ্ল করররে,
অজদন করর চরলরে সরবদাচ্চ টডটগ্র। নারীরা তারর্র
উপরযাগী বহু থক্ষরত্র করমদ টনরয়াটজত। থযমন, থসখ্ারন
তারা ডািার, টিটক্ষকা, পটরচাটলকা, টবশ্বটবর্যালরয়র
অধযাটপকা, তোবধায়ক ও গরবষক। আর প্ররতযরক তারা
জাটতর উন্নটত ও জাটতর নব প্রজন্ম গঠরনর লরক্ষ র্াটয়ত্ব
পালন করর যারে।
তারর্র পর্দা, লজ্জা ও সাংযমিীলতা থতা থসগরলা থথরক
তারর্ররক টবরত রারখ্ না?
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থস্র্ী আররবর মুসটলম মটহলারা প্রমাণ করররে থয,
অনযানয থর্রির মটহলারর্র মত টনরজরর্র প্রর্িদন,
উপস্থাপন, থবপর্দা, পরপুরুষরর্র সারথ সাংটমেণ ও
টনরজরর্ররক টবটলরয় না টর্রয় টনরজরর্র সমাজ ও জাটতর
থসবা করা যায়।
এই বািবতার প্রটতফলরনর মাধযরম মটহলারা এ থর্রি
সমাটধকার, অবাধ থমলারমিা ও অবাধ থস্ন্দযদ প্রর্িদরনর
র্াবীর্াররর্র র্াবীর ভ্রান্ততা প্রমাণ করর, থযমন উি
র্াবীর্াররর্র র্াবী হরলা: “আমারর্র থর্রির নারী সমাজ
একটি আবদ্ধ িটি, এরর্র পর্দা উরম্মাচন এবাং তারর্ররক
পুরুষরর্র কমদস্থরল অবাধ টবচররণর সু রযাগ না থর্ওয়া
পযদন্ত এরর্র দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়।”
এরর্র সম্পরকদ মহান আল্লাহর মহাসতয বাণী:
َ َّ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ٗ َ َ ۡ َ ُ َ
:لۡكذ ِٗبا﴾ [الكهف
ۡ ِ ونۡإ
ۡ ِنۡأفوَٰهِ ِه ۡمۡإِنۡيقول
ۡ جۡم
ۡ تَۡك ِم ۡةَۡتر
ۡ ﴿كب
]٩

“তারর্র মুখ্টনসৃ ত কথা টনকৃি কথা, তারা থতা শুধু
টমথযাই বরল।” [সূ রা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫]!!!!!
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তারা আসরল কী চায়?
তারা প্রকৃতপরক্ষ এর মাধযরম সভযতা-সাংস্কৃটত, উন্নটত ও
অগ্রগটত চায় না। তারা চায় মটহলারা থযন তারর্র
সাহচরযদ বা টনকরি থহাক, চায় তারা থযন তারর্র কুপ্রবৃ টত্ত টনবৃ টত্তর জনয উন্মু ি থভারগর বস্তুরত পটরণত
থহাক। চায় বপিাটচক থয্নাচাররর লরক্ষয উন্মু ি সামগ্রী
টহরসরব থপরত, যখ্ন ইো তখ্ন তারর্র সারথ থখ্লতামািায় টলপ্ত থাকরত। তারর্র দ্বারা অপকরমদর বযবসা
চালারত, চায় তারা এমন মটহলা যার থাকরব না থকারনা
লজ্জা, থাকরব না থকারনা টনস্কলু ষতারবাধ, যারা হরব
পশ্চারতযর

টচন্তা-রচতনা

ও

লক্ষয-উরেরিযর

বািব

রূপকার। তারা হরব নৃ তয-নারচ সাটবদক পারর্িদী, অটভনয়
ও নারচ গারন পারর্িদী এবাং চায় থয তারা হরব টচন্তাথচতনা, আর্িদ-টবশ্বাস, চটরত্র ও মযদার্ারবারধ স্বাধীন। যা
ইো তা করর থবড়ারব।
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পর্দা টবররাধী প্রটতবার্
হযাুঁ, পর্দার টবরুরদ্ধ অটভরযাগকারী ও টবররাধীরর্র
অটভরযাগ সম্পরকদ বলরত থাকুন, এরত থকারনা থর্াষ থনই
.. .. .. .. .. তারা অবিয টমথযাররাপ করর, আর তারা
টনরজরাও অবগত থয তারা অবিযই টমথযাবার্ী ..। তারা
বরল: এই মযদার্ার (পর্দার) টর্রক আহ্বানকারীগণ
নারীরর্ররক শুধু বর্টহক র্ৃ টিরকারণ প্রতযক্ষ করর থারক;
পক্ষান্তরর নারীরর্ররক যটর্ স্বাধীনতা থর্ওয়া যায় অথদাৎ
তারা যা খ্ুটি তা পটরধান কররব, তরব থর্খ্া যারব তারর্র
প্রটত আর উি র্ৃ টিরবাধ থাকরব না এবাং অটচররই নারীপুরুরষর মরধয পযদায়ক্ররম পারস্পটরক মযদার্ারবারধর
টভটত্ত গরড় উঠরব।
বািরব টবনাতরকদই বলা যায় থয, এটি একটি টমথযা র্াবী
ও ভ্রান্ত কথা। থকননা এর টমথযা ও ভ্রান্ততার টপেরন
প্রমাণ হরলা, বতদমারন থয সমারজর মটহলারা যা খ্ুিী তা
পটরধান করর এবাং যার সারথ ইো তার সারথ চলারফরা
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করার ফরল যা টকেু ঘরি চরলরে......এর ফরল এ সমি
সমারজর থয্নকামনা-বাসনা টক হ্রাস থপরয়রে?
নারী-পুরুরষর পারস্পটরক বযবহার এ সমারজ ক্রমান্বরয়
টক মযদার্ার টভটত্তরত হরয় চরলরে?
এ থক্ষরত্র টনরনর পটরসাংখ্যারনর প্রটত লক্ষয করা
অপটরহাযদ।
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কটতপয় অমুসটলম থর্রি নারী টনযদাতরনর একটি
পটরসাংখ্যান
১। এক পটরসাংখ্যারন প্রকাি, যু িরারে (১৯০০০০০০)
এক থকাটি নব্বই লক্ষ মটহলা ধষদরণর টিকার। (সূ ত্র:
“আজ আরমটরকা বািবতারক স্বীকার করররে” নামক
গ্রন্থ)
২। ইতালীর মানটসক টচটকৎসা থফডাররিন এক জটরপ
প্রকাি করর তারত স্বীকার করররে থয, ৭০% ইতাটলয়ান
পুরুষ স্বীয় স্ত্রীরর্র অটধকার খ্বদ করর চরলরে। (অথদাৎ
তারা অনযত্র গমন করর থারক) (মুসটলরমর ধযান-ধারণা)
৩। আরমটরকায় প্রটত বের ১ টমটলয়ন (র্িলক্ষ) অববধ
সন্তান ভুটমি হয় এবাং ১ টমটলয়ন অকারল গভদপাত
করারনা হয়। (মানর্রণ্ড নারীর কমদকাণ্ড)
৪। করণদল টবশ্বটবর্যালরয়র এক জনমত জটররপ প্রকাি,
৭০% নগর থসটবকা থয্ন টনযদাতরনর টিকার হয় এবাং
তারর্র মরধয ৫৬% ভয়াবহ বর্টহক টনযদাতরনর টিকার।
(পতরনর পর নারীর টক অবস্থা।)
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৫। শুধু মাত্র জামদাটনরত বেরর ৩৫০০০ (পুঁয়টত্রি হাজার)
নারী ধষদরনর টিকার হয়। আর এ সাংখ্যা হরলা শুধু
পুটলরির টনকি যা থরটজটিকৃত। পক্ষান্তরর ধষদরনর থয
সব ঘিনা থরটজটে হয় না তার সাংখ্যা থফ্জর্ারী
পুটলরির মরত উি সাংখ্যার পাুঁচগণ হরব। (হাওয়ার প্রটত
একটি পত্র)
উি জটরপ ও উি পটরসাংখ্যান টক ঐ থলাকরর্র থিাগান
ও র্াবীর ভ্রান্ততা প্রমাণ করর না? ( অথদাৎ যারা বরল
থারক থয নারীরক যটর্ অবাধ থমলা-রমিার সু রযাগ থর্ওয়া
হরতা তরব নারীর প্রটত েদ্ধারবাধ বাড়ত ও নারীর প্রটত
টনপীড়ন করম থযরতা)
না টক উি জটরপ ও পটরসাংখ্যান নারী-পুরুরষর
পরস্পররর প্রটত তারা যা কামনা করর থস ধররণর
মযদার্ারবারধর একটি অাংি?!!!!
সু তরাাং থহ অন্তরর্ৃ টিসম্পন্ন বযটিগণ টিক্ষা গ্রহণ করুন!
থহ মুসটলম নারী!
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পর্দা নারীর ইজ্জত-সম্মান ও লজ্জা সম্ভ্রম সাংরক্ষরণর সব
থচরয় বড় উপায়। পর্দা নারীরক অিীল, কর্যদ ও কুর্ৃ টি
থথরক বাুঁটচরয় রারখ্। যারা থবপর্দা ও নগ্ন স্বাধীনতার
টতিতার আস্বার্ গ্রহণ করররে এবাং যারা অিীলতা ও
অবাধ থমলারমিার আগরন র্গ্ধ হরয়রে তারা এর স্বীকৃটত
থর্য়।
ইসলারমর িত্রুরাও কতইনা সতয সাক্ষয থর্য়:
“হীলসীয়ান িাসমারী” নামক আরমটরকার একজন
মটহলা সাাংবাটর্ক আরব থর্িসমূ রহর থকারনা এক
রাজধানীরত করয়ক সপ্তাহ অটতবাটহত করর স্বীয় থর্রি
টফরর টগরয় বরলন, “টনশ্চয় আরব সমাজ বযবস্থা একটি
পুণদাঙ্গ ও টনরাপর্ সমাজ বযবস্থা। এ উপযু ি সমারজর
রীটত-নীটত একান্তভারব গ্রহণ করা উটচৎ, থকননা এই
যু টিসাংগত প্রথা যু বক-যু বতীরর্ররক সু ষ্ঠুভারব পটরচাটলত
করর।
এ সমাজ ইউররাপীয় ও আরমটরকার সমাজ বযবস্থা থথরক
টভন্নতর। থতামারর্র টনকি উত্তরাটধকার সূ রত্র প্রাপ্ত থয
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চটরত্র ররয়রে তা নারীর সীমাবদ্ধতারক বাধযতামূ লক
করর, টপতা-মাতার সম্মান করা ও এ ধররনর বহু
টবষয়রক

আবিযক

করর

এবাং

পাশ্চারতযর

থসই

থস্বোচাটরতারক বজদন করর, যা বতদমারন ইউররাপ ও
আরমটরকার সমাজ ও পটরবাররক টবনাি করর থফরলরে।
সু তরাাং অবাধ থমলারমিা থথরক টবরত থাকুন, নারী
স্বাধীনতারক সীমাবদ্ধ করুন, টফরর আসু ন পর্দার যু রগ;
থকননা আরমটরকান ও ইউররাটপয়ান থস্বোচাটরতা,
অিীলতা ও অবাধযতার থচরয় তা কলযাণকর।” (“নারী ও
িত্রু চক্রান্ত” নামক প্রবন্ধ থথরক গৃহীত।)
অতএব, থহ মুসটলম নারীবৃ ন্দ!
লক্ষয করুন! ইটন একজন আরমটরকান মটহলা টতটন তার
সমারজর পটরবারসমূ রহ চাটরটত্রক অবক্ষয় লক্ষয করর
পর্দার প্রটত আহ্বান করররেন।
একজন আরমটরকান মটহলা আমারর্ররক আমারর্র
ইসলামী সু ন্দর চটরত্র ও উত্তম আর্িদ গ্রহণ করার
অসীয়ত করররেন।
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একজন আরমটরকান নারী আমারর্ররক অবাধ থমলারমিা
ও থস্বোচাটরতার ভয়াবহ পটরণাম থথরক সতকদ কররেন,
যা আরমটরকা ও ইউররারপর সামাটজক অবস্থারক থভরঙ্গ
চুরড় খ্ানখ্ান করররে।
পটররিরষ থহ মুসটলম নারী! শুভ সাংবার্ গ্রহণ করুন।
আপটন আপনার পর্দায় তৃপ্ত হরয় চক্ষুিীতল করুন এবাং
থজরন রাখ্ুন ভটবষযৎ িাটন্ত থতা এ জীবন টবধারনর জনযই,
আর থিষ পটরণাম থতা মুত্তাকীরর্র জনযই, যটর্ও তা
অপেন্দকারীরা অপেন্দ করর।
.وصىل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم
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অনু বার্রকর পটরটিি
ির‘ঈ পর্দা
প্রশ্নঃ ির‘ঈ পর্দা কী?
উত্তরঃ পর্দা হরলা, মটহলারর্র যা প্রকাি করা হারাম তা
আবৃ ত করা অথদাৎ যা তারর্র জনয ঢাকা অপটরহাযদ ও
উত্তম তা আবৃ ত করা। সেগুলথ ার মরধয প্রধান হরলা
থচহারা-মুখ্মণ্ডল আবৃ ত করা; থকননা থচহারাই হরলা
টফতনার ও আকাঙ্খার মূ ল স্থান। সু তরাাং থয সমি পুরুষ
মটহলারর্র জনয মাহরাম (টচরস্থায়ীভারব হারামকৃত) নয়
তারর্র থথরক থচহারা আবৃ ত করা অপটরহাযদ। পক্ষান্তরর
অরনরক ধারণা করর থয, প্রকৃতপরক্ষ মটহলারর্র ির‘ঈ
পর্দা হরলা: মাথা, ঘাড়, টসনা, পা, থগাো ও হাত আবৃ ত
করা টকন্তু থচহারা ও হারতর পাঞ্জা থখ্ালা রাখ্া ববধ। এটি
অটত আশ্চযদ কথা, থকননা সবদজনটবটর্ত থয, আকাঙ্খাকামনা ও টফতনার অঙ্গই হরলা থচহারা ।
অতএব, কীভারব তা বলা সম্ভব থয িরী‘আত মটহলারর্র
পা থবর কররত টনরষধ করর আর তারর্ররক থচহারা
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প্রর্িদরনর ববধতা থর্য়? এই পাক-পটবত্র পটরপূ ণদ মহান
িরী‘আরত স্বটবররাধী নীটত প্রকাি পাওয়া অসম্ভব।
প্ররতযক বযটি অবগত ররয়রে থয, পা থখ্ালা রাখ্ার থচরয়
থচহারা থখ্ালার মরধয ররয়রে টফতনা অরনক গণ থবটি।
প্ররতযক বযটি এিাও অবগত ররয়রে থয, মটহলারর্র
থক্ষরত্র পুরুষরর্র আকাঙ্খা ও আগ্ররহর অাংগই হরলা
থচহারা।

আর

এজনযই

যটর্

টববারহর

প্রিাবর্ানকারীরক বলা হয় থয, তুটম থয মটহলারক প্রিাব
টর্রয়ে থস কুৎটসত থচহারার টকন্তু তার পা খ্ুব সু ন্দর,
তরব থস তার প্রিারব আর অগ্রসর হরব না। তরব যটর্
তারক বলা হয় থস অতযন্ত সু ন্দর থচহারার টকন্তু তার র্ু ’
হাত বা র্ু ই পাঞ্জা বা র্ু ই পা বা র্ু ই থগাো সু ন্দর নয়,
তবুও থস তার টর্রক অগ্রসর হরব।
সু তরাাং এ থথরক বুঝা থগল থয, যা টকেু পর্দার অন্তভুদি
করা অপটরহাযদ তার মরধয থচহারাই হরলা অগ্রাটধকার
প্রাপ্ত। এ োড়াও এ থক্ষরত্র কুরআন ও রাসূ রলর সু ন্নাহ,
সাহাবীরর্র বাণী, ইমামগণ ও আটলমরর্র বাণী থথরক বহু
র্লীল ররয়রে যা প্রমাণ করর থয মটহলারর্র যারা
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‘মাহরাম’ (যারর্র সারথ টববাহ টচরতরর হারাম নয়) নয়
তারর্র থথরক পর্দা করা অপটরহাযদ..।
“িাইখ্ ইবন উসাইমীন”
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যারা ির‘ঈ পর্দা অবলম্বন করর এবাং থচহারা আবৃ ত করর
তারর্র প্রটত ঠাট্টা-টবদ্রূরপর টবধান
প্রশ্নঃ থয বযটি ির‘ঈ পর্দা অবলম্বনকারী এবাং থচহারা ও
হারতর পাঞ্জা আবৃ তকারী মটহলারক ঠাট্টা-টবদ্রূপ করর তার
টবধান কী?
উত্তরঃ থয বযটি থকারনা মুসটলম নারী বা পুরুষরক ইসলামী
িরী‘আত আুঁকরড় ধরার কাররণ ঠাট্টা-টবদ্রূপ করর থস
কাটফর। চাই তা ির‘ঈ পর্দা অবলম্বন করার থক্ষরত্র থহাক
বা অনয থকারনা থক্ষরত্র। থকননা আব্দু ল্লাহ ইবন উমার
রাটর্য়াল্লাহু আনহুমা বণদনা কররন, তাবুক যু রদ্ধ এক
মজটলরি এক বযটি বরল: আমারর্র এ সমি ক্বারীরর্র
মরতা থপিুক, অটধক টমথযাবার্ী ও যু রদ্ধ অটধক টভরু থর্টখ্
টন, অতঃপর এক বযটি বরল: তুটম টমথযা বরলে বরাং তুটম
একজন মুনাটফক, আটম অবিযই রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইটহওয়া সাল্লামরক জাটনরয় টর্ব, অতঃপর থস
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইটহ ওয়াসাল্লামরক জাটনরয় থর্য়,
তারপর কুরআন অবতীণদ হয়। এরপর আব্দু ল্লাহ ইবন উমার
বরলন, আটম তারক পাথরর ভর করর রাসূ লুল্লাহর উরির
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থবরের সারথ ঝুলা অবস্থায় বলরত থর্টখ্: থহ আল্লাহর
রাসূ ল, আমরা শুধু থখ্ল-তামিায় ও ঠাট্টা-টবদ্রূরপ প্রবৃ ত্ত
হরয়টেলাম আর সাল্লাল্লাহু আলাইটহওয়া সাল্লাম (আল্লাহর
বাণী) পড়টেরলন:
َ ُ ُ
َ ْ ُ ََۡ َ
َ
َّ َ ۡ ُ
ِ ٱّللِ ۡ َو َء َايَٰتِهِۦ ۡ َو َر ُس
ۡوا ۡق ۡۡد
ۡ ل ۡتعتذِر
ۡ ۡ ٦٥ۡ ون
ۡ نت ۡۡم ۡت ۡس َت ۡهزِ ُء
وِلِۦ ۡك
ۡ ِ ل ۡأب
ۡ ﴿ق
َ ٓ َ ۡ َُ ۡ ُ
َ ٓ َ َ ُ ۡ َّ
ُ َٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ
ۡ
ِۡب ۡطائِفَۢة
ۡ ف ۡعن ۡطائِفةۡ ۡمِنك ۡم ۡنعذ
ۡ كفرتم ۡبع ۡد ۡإِيمن ِك ۡم ۡإِن ۡنع
ۡ ُ ْ ُ َ ۡ ُ َّ َ
]٠٠ ،٠٩ :﴾ [اتلوبة٦٦ِۡي
َۡ واُۡمرِم
ۡ بِأنه ۡمَۡكن
“তুটম বরল র্াও তরব টক থতামরা আল্লাহ, তাুঁর আয়াতসমূ হ
এবাং রাসূ রলর প্রটত ঠাট্টা-টবদ্রূপ কররটেরল? থতামরা আর
ওজর থপি কররা না থতামরা থতা ঈমান আনার পর কুফুরী
করররো, যটর্ও আটম থতামারর্র মধয হরত কতকরক ক্ষমা
করর থর্ই কতকরক িাটি টর্বই, কারণ তারা অপরাধী।”
[সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬] সু তরাাং তারর্র দ্বারা
মুটমনরর্র সারথ ঠাট্টা-টবদ্রূপরক আল্লাহ ও তাুঁর আয়াতসমূ হ
ও রাসূ রলর সারথ ঠাট্টা-টবদ্রূপ ধরা হরয়রে। আর আল্লাহই
হরেন তাওফীক র্াতা। (ফাতাওয়া স্থায়ী কটমটি, সাউর্ী
আরব)।

 41 

এ গ্ররন্থ থলখ্ক কুরআন ও সু ন্নাহ থথরক টবটভন্ন
র্লীল থপি করর পর্দার টবধান বাধযতামূ লক
হওয়া সাবযি করররেন। গ্ররন্থর থিরষ পর্দা ও
ির‘ঈ থপাষাক টনরয় যারা ঠাট্টা-টবদ্রূপ করর
তারর্র টবধান বণদনা করা হরয়রে।
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