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সাংশক্ষপ্ত ব্ণবনা............ 
ইসলাম মশহলায়দর শিক্ষা-দীক্ষা ও 
প্রশিক্ষয়নর ব্যাপায়র গুরুত্ব শদয়য়য়ছ। 
যময়য়রা শিশক্ষত হয়ল তার দুশনয়াব্ী 
উপকারও রয়য়য়ছ। এর দ্বারা পশরব্ার, 
সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হয়। কারণ, শিশক্ষত 
মা অথবই শিশক্ষত সন্তান। তাই এ প্রব্য়ে 
মশহলায়দর শিশক্ষত কয়র যতালার গুরুত্ব ও 
যস ব্যাপায়র শকছু শদক-শনয়দবিনা প্রদান 
করা হয়য়য়ছ। 
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নারীর ইসলামী শিক্ষার ব্যব্স্থাকরণ 

আমায়দর যদয়ির নারী সমাজ ইসলামী 
শিক্ষা যথয়ক অয়নকটা ব্শিত। একশট 
আদিব সমাজ িঠয়নর জনয প্রয়য়াজন 
একদল আদিব যুব্ক ততশর করা, একদল 
আদিব যুব্ক ততশর করয়ত হয়ল দরকার 
একদল আদিব শিশু ততশর করা। আর 
একদল আদিব শিশু ততশর করয়ত হয়ল 
আয়ি ততশর করয়ত হয়ব্ একদল ইসলামী 
শিক্ষা সম্পন্ন আদিবব্তী মা। একজন 
শিশক্ষতা ও আদিবব্তী “মা” ই পায়রন 
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একশট শিশক্ষত ও আদিব সমাজ উপহার 
শদয়ত। 

শকন্তু আমায়দর যদয়ির মায়য়রা ইসলামী 
শিক্ষা গ্রহয়ণ কতটুকু সুয়যাি-সুশব্ধা পায়? 
নব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম 
ব্য়লয়ছন: 

بَ  الِفْطَرِة، ََعَ  يُوَلُ  َمْولُود   ُكل »
َ
وْ  ُيَهوَِّدانِِه، َواهُ فَأ

َ
 أ

انِِه، َ وْ  ُينَِّصِّ
َ
َسانِهِ  أ  «ُيَمجِّ

“প্রয়তযক শিশু ইসলায়মর (মুসশলম হয়য়) 
ওপর জন্ম গ্রহণ কয়র, অতঃপর তার ব্াব্া-
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মা তায়ক ইয়াহূদী, নাসারা ব্া মুশতবপূজক 
ব্ানায়”।1 এ হাদীস যথয়ক স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয় যয, শিশুয়দর প্রশতপালয়নর যক্ষয়ত্র মা-
ব্াব্ার কতটুকু ভূশমকা রয়য়য়ছ। 
পাশরব্াশরকভায়ব্ শিশুয়ক ইসলায়মর আদিব 
যছাটয়ব্লায় শিক্ষা শদয়ল যস ব্ি হয়য় এ 
আদিবই প্রশতপালন করয়ব্। 

তাছািা ইসলায়মর শব্শধশব্ধান যথাযথভায়ব্ 
বু্ঝা, তার শনয়জর ও অপয়রর অশধকার 
সম্পয়কব সয়িতন হওয়া, শব্শ্বব্াসীর প্রশত 

                                                           
1 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ১৩৮৫। 
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ইশতব্ািক শিন্তা-যিতনা, সৃজনিীল শকছু 
আশব্ষ্কার করা, পশরয়ব্ি সুরক্ষায় 
সয়িতনতা, সুস্বাস্থয ব্জায় রাখা সয়ব্বাপশর 
শনয়জর সাংসার উন্নশতকয়ে সব্বয়ক্ষয়ত্র নারীর 
ইসলামী শিক্ষার শব্কে যনই। 

নারীর কতটুকু ইসলামী জ্ঞান থাকা 
প্রয়য়াজন? 

নারীর কমবপশরশধ অনুযায়ী তার ইসলামী 
জ্ঞায়নর পশরমাণ শনধবারণ করা হয়ব্।  

আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার রাশদয়াল্লাহু আনহুমা 
যথয়ক ব্শণবত, শতশন ব্য়লন, আশম রাসূল 
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সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাময়ক ব্লয়ত 
যিায়নশছ, 

، ُُكلُكمْ »  اإِلَمامُ  َرِعيَّتِِه، َعنْ  َمْسئُول   َوُُكلُكمْ  َراع 
ْهِلهِ  ِف  َراع   َوالرَُّجُل  َرِعيَِّتِه، َعنْ  َوَمْسئُول   َراع  

َ
 أ

ةُ  َرِعيَِّتِه، َعنْ  ول  َمْسئُ  وَُهوَ 
َ
 َبيِْت  ِف  َراِعيَة   َوالَمْرأ

 َمالِ  ِف  َراع   َواخلَاِدمُ  َرِعيَِّتَها، َعنْ  َوَمْسئُولَة   َزوِْجَها
نْ  وََحِسبُْت  -: قَاَل  «َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسئُول   َسيِِّدهِ 

َ
 قَدْ  أ

بِيهِ  َمالِ  ِف  َراع   َوالرَُّجُل » - قَاَل 
َ
 نْ عَ  َوَمْسئُول   أ

 «َرِعيَّتِهِ  َعنْ  َوَمْسئُول   َراع   َوُُكلُكمْ  َرِعيَّتِِه،

“যতামরা প্রয়তযয়ক দাশয়ত্বিীল 
(রক্ষণায়ব্ক্ষণকারী), আর যতামায়দর দাশয়ত্ব 
অনুযায়ী জব্াব্শদশহ করয়ত হয়ব্। ইমাম 
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(রায়ষ্ট্রর যনতা, কমবকতবা ও মসশজয়দর 
ইমাম) একজন দাশয়ত্বিীল ব্যশক্ত; তায়ক 
তার অধীনস্থয়দর সম্পয়কব শজজ্ঞাসা করা 
হয়ব্। পুরুষ তার পশরব্ারব্য়িবর অশভভাব্ক, 
তায়ক তার অধীনস্থয়দর সম্পয়কব শজজ্ঞাসা 
করা হয়ব্। নারী তার স্বামী-িৃয়হর কত্রবী, 
তায়ক তার অধীনস্থয়দর সম্পয়কব শজজ্ঞাসা 
করা হয়ব্। খায়দম তার মশনয়ব্র ধন-
সম্পয়দর রক্ষক, তায়ক তার মশনয়ব্র ধন-
সম্পদ সম্পয়কব শজজ্ঞাসা করা হয়ব্।  

ইব্ন উমার রাশদয়াল্লাহু আনহুমা আয়রা 
ব্য়লন, আমার ময়ন হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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আলাইশহ ওয়াসাল্লাম আয়রা ব্য়লয়ছন: “পুত্র 
তার শপতার ধন-সম্পয়দর রক্ষক এব্াং 
এগুয়লা সম্পয়কব তায়ক শজজ্ঞাসা করা হয়ব্। 
যতামরা সব্াই রক্ষণায়ব্ক্ষণকারী এব্াং 
সব্াইয়ক তায়দর অশপবত দাশয়ত্ব সম্পয়কব 
প্রশ্ন করা হয়ব্”।2 

এ হাদীস যথয়ক স্পষ্ট বু্ঝা যায়, যয নারী 
যত ব্ি দাশয়ত্বিীল তার ইসলামী জ্ঞায়নর 
পশরশধও তত যব্শি প্রয়য়াজন। 
স্বাভাশব্কভায়ব্ যযসব্ নারীরা শনজ িৃয়হর 

                                                           
2 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৪৯৩। 
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দাশয়ত্বিীলা তায়ক িৃহ পশরিালনা, সন্তান 
সন্তশত, স্বামী-স্ত্রীর দাশয়ত্ব ও কতবব্য, অয়নযর 
প্রশত দাশয়ত্ব ও অশধকার, প্রতযাশহক জীব্য়ন 
িলার জনয যযসব্ অশপবত ইব্াদত (য়যমন, 
পশব্ত্রতা, সালাত, সাওম প্রভৃশত) আয়ছ 
ইতযাশদ সম্পয়কব স্পষ্ট জ্ঞান থাকা িরয। 

আর যকায়না নারী যশদ িাকুরী ব্া ব্যব্সা 
কয়র তয়ব্ তায়ক উপয়রাক্ত জ্ঞায়নর 
পািাপাশি এ সাংক্রান্ত ইসলামী জ্ঞান অজবন 
করা িরয। আব্ার যকউ যশদ সমায়জর 
দাশয়ত্বিীল হন, তয়ব্ তায়ক জনিয়ণর 
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অশধকার ও ইসলায়ম আন্তজবাশতক 
সম্পয়কবর জ্ঞান থাকাও িরয। 

নারীর ইসলামী শিক্ষা প্রসায়র শনয়ির 
কয়য়কশট ধায়প এশিয়য় যযয়ত পাশর: 

এক. নারীয়দরয়ক জুম‘আর সালায়তর প্রশত 
উদু্বদ্ধকরণ: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লায়মর 
যুয়ি মশহলারা মসশজয়দ শিয়য় পাাঁি ওয়াক্ত 
সালাত আদায় করয়তন। যখালািায়য় 
রায়িদীয়নর যুয়িও তারা মসশজয়দ শিয়য় 
সালাত পিয়তন, শব্য়িষ কয়র জুম‘আর 
সালাত। শকন্তু পরব্তবী যুয়ি যিতনা িাসাদ 
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যব্য়ি যাওয়ায় যুয়ির িাশহদানুসায়র 
উলামায়য় যকরাম মশহলায়দরয়ক মসশজয়দ 
যযয়ত শনয়ষধ কয়রয়ছন; যকউ যকউ এটায়ক 
হারাম ব্য়লয়ছন, যকউ এটায়ক জায়য়য 
ব্য়লয়ছন, আব্ার যকউ মসশজয়দ না 
যাওয়াটায়ক উত্তম ব্য়লয়ছন। তাই আশম 
শনয়ি উলামা শকরায়মর মতামত প্রথয়ম 
উয়ল্লখ করব্ এব্াং তারা কী কী কারয়ণ 
শনয়ষধ কয়রয়ছন? ব্তবমায়ন মশহলায়দরয়ক 
মসশজদমুখী করা কতটুকু প্রয়য়াজন এব্াং 
এর হুকুম কী? কী কী িতবসায়পয়ক্ষ 
মশহলারা মসশজয়দ শিয়য় সালাত আদায় 
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করয়ত পারয়ব্ন? শব্য়িষ কয়র জুমু‘আর 
সালাত।  

যারা হারাম ব্য়লয়ছন তায়দর দলীল: 

সহীহ বু্খারী ও আবূ্ দাউয়দ আয়য়িা 
রাশদয়াল্লাহু ‘আনহা যথয়ক ব্শণবত, শতশন 
ব্য়লন: 

ْدرَكَ  لَوْ »
َ
ِ  رَُسوُل  أ  َما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اّللَّ

ْحَدَث 
َ
 بَِن  نَِساءُ  ُمِنَعْت  َكَما نََعُهنَّ لَمَ  النَِّساءُ  أ

اِئيَل   «إِْْسَ

“যশদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম 
(ব্তবমান) নারীয়দর অব্স্থা যদখয়তন, তয়ব্ 
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শতশন তায়দরয়ক মসশজয়দ শিয়য় সালাত 
পিয়ত শনয়ষধ করয়তন, যযমশনভায়ব্ ব্নী 
ইসরাঈলয়দর নারীয়দরয়ক মসশজয়দ যযয়ত 
ব্ারণ করা হয়য়শছল”।3 

আবূ্ দাঊয়দ আবু্দল্লাহ ইব্ন মাসউদ 
রাশদয়াল্লাহু ‘আনহু যথয়ক ব্শণবত, নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম ব্য়লয়ছন:  

                                                           
3 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৮৬৯; আবূ্ দাঊদ, 
হাদীস নাং ৫৬৯। 
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ةِ  َصََلةُ »
َ
فَْضُل  بَيِْتَها ِف  الَْمْرأ

َ
 ِف  َصََلتَِها ِمنْ  أ

فَْضُل  ََمَْدِعَها ِف  وََصََلُتَها ُحْجَرتَِها،
َ
 َصََلتَِها ِمنْ  أ

 «بَيِْتَها ِف 

“মশহলায়দর ঘয়র সালাত আদায় করা 
তব্ঠকখানায় সালাত আদায় করার যিয়য় 
উত্তম এব্াং মশহলায়দর সাধারণ থাকার ঘয়র 
সালাত আদায় করার যিয়য় যিাপন প্রয়কায়ষ্ঠ 
সালাত আদায় করা অশধক উত্তম”।4 

যারা জায়য়য ব্য়লয়ছন তায়দর দলীল: 

                                                           
4 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নাং ৫৭০। 
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ইব্ন উমার রাশদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথয়ক 
ব্শণবত, শতশন ব্য়লন, 

ة   ََكنَِت »
َ
بِْح  َصََلةَ  تَْشَهدُ  رَ ِلُعمَ  اْمَرأ  ِف  َوالِعَشاءِ  الصل

 َوقَدْ  ََتْرُِجيَ  لِمَ : لََها فَِقيَل  الَمْسِجِد، ِف  اجلََماَعةِ 
نَّ  َتْعلَِميَ 

َ
 َوَما: قَالَْت  َوَيَغاُر؟ َذلَِك  يَْكَرهُ  ُعَمرَ  أ

نْ  َيْمنَُعهُ 
َ
ِ  رَُسولِ  قَْوُل  َيْمنَُعهُ : قَاَل  َينَْهاِِن؟ أ  َصّلَّ  اّللَّ

ِ  إَِماءَ  َتْمنَُعوا لَ »: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  ِ  َمَساِجدَ  اّللَّ  «اّللَّ

“উমার রাশদয়াল্লাহু ‘আনহুর স্ত্রী (আশতকাহ 
শব্নয়ত যাশয়দ) িজর ও ইিার সালায়তর 
জামা‘আয়ত মসশজয়দ যযয়তন। তায়ক ব্লা 
হল, আপশন যকন (সালায়তর জনয 
মসশজয়দ) যব্র হন? অথি আপশন জায়নন 
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যয, উমার রাশদয়াল্লাহু আনহু এটা অপছন্দ 
কয়রন এব্াং মযবাদাহাশনকর ময়ন কয়রন। 
শতশন জব্াব্ শদয়লন, তাহয়ল এমন শক ব্াধা 
রয়য়য়ছ যয, উমার রাশদয়াল্লাহু ‘আনহু 
আমায়ক স্বয়াং শনয়ষধ করয়ছন না? শতশন 
ব্লয়লন, তায়ক ব্াধা যদয় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লায়মর ব্াণী: 
“আল্লাহর দাসীয়দর আল্লাহর মসশজয়দ 
যযয়ত শনয়ষধ কয়রা না”।5 

                                                           
5 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৯০০; সহীহ মুসশলম, 
হাদীস নাং ৪৪২। 
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আবূ্ দাঊয়দ আবূ্ হুরায়রা রাশদয়াল্লাহু 
‘আনহু যথয়ক ব্শণবত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইশহ ওয়াসাল্লাম ব্য়লয়ছন: 

ِ  إَِماءَ  َتْمنَُعوا َل » ، َمَساِجدَ  اّللَّ ِ  ِِلَْخرُْجنَ  َولَِكنْ  اّللَّ
 «تَِفََلت   وَُهنَّ 

 “যতামরা আল্লাহর দাসীয়দর আল্লাহর 
মসশজয়দ যযয়ত শনয়ষধ কয়রা না, তারা যযন 
সুিশে ছািা যব্র হয়”।6 

কী কী কারয়ণ না জায়য়য ব্য়লয়ছন ও তার 
প্রশতকার: 
                                                           
6 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নাং ৫৬৫। 
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প্রথমত: নারীয়দর মসশজয়দ যাওয়া যিতনা 
িাসায়দর কারণ হয়ত পায়র। তয়ব্ পূণব 
পদবাসহ আলাদা স্থায়ন সালাত পিয়ল এটার 
সম্ভাব্না থায়ক না। 

শদ্বতীয়ত: নারীরা সাজ-সজ্জায় অভযস্ত। যা 
পুরুষয়দরয়ক আকৃষ্ট করয়ত পায়র। এ 
সমসযার সমাধানকয়ে স্বয়াং উপয়রাক্ত 
হাদীয়সই এয়সয়ছ যয, “তারা যশদ মসশজয়দ 
যায় তয়ব্ যযন সুিশে ব্যব্হার না কয়র”। 
এখায়ন সুিশে দ্বারা সব্ ধরয়নর সাজ-
সজ্জায়ক মসশজয়দ যাওয়ার সময় শনয়ষধ 
করা হয়য়য়ছ। 
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যমাদ্দাকথা, এখায়ন আশম মশহলায়দরয়ক 
মসশজয়দ জামা‘আয়ত সালাত আদায় 
করায়ক উত্তম ব্া অনুত্তম ব্লশছ না। যকননা 
এটা জায়য়য শব্ষয়, হারাম ব্লাটা শঠক হয়ব্ 
না। তয়ব্ আমার মূল উয়দ্দিয হয়ে, তায়দর 
যশদ জুমু‘আর সালাত ও অনযানয শব্য়িষ 
প্রয়য়াজয়ন মসশজয়দ আসা-যাওয়ার ব্যব্স্থা 
থাকত, তয়ব্ ইসলামী শিক্ষা যথয়ক তারা 
এতটা দূয়র থাকত না। তায়দর ইসলামী 
শিক্ষার প্রয়য়াজনীয়তার শব্ষয়টা লক্ষয যরয়খ 
তায়দরয়ক মসশজদমুখী করা দরকার। 
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কী কী িতবসায়পয়ক্ষ মশহলারা মসশজয়দ 
শিয়য় সালাত আদায় করয়ত পারয়ব্ন? 

১. মসশজয়দ মশহলায়দর জনয সমূ্পণব আলাদা 
সালায়তর জায়িা থাকয়ত হয়ব্ ও আলাদা 
দরজা থাকয়ত হয়ব্। আবু্দল্লাহ ইব্ন উমার 
রাশদয়াল্লাহু ‘আনহুমা যথয়ক ব্শণবত, শতশন 
ব্য়লন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ 
ওয়াসাল্লাম ব্য়লয়ছন:  

 يَْدُخْل  فَلَمْ : نَافِع   قَاَل  «لِلنَِّساءِ  اْْلَاَب  َهَذا تََرْكنَا لَوْ »
 َماَت  َحّتَّ  ُعَمرَ  اْبنُ  ِمنْهُ 

“যশদ এই দরজাশট যকব্লমাত্র মশহলায়দর 
প্রয়ব্য়ির জনয শনশদবষ্ট করা হত (তয়ব্ 
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উত্তমই হত)। নায়ি‘ রহ. ব্য়লন, অতঃপর 
ইব্ন উমার রাশদয়াল্লাহু ‘আনহুমা উক্ত 
দরজা শদয়য় তাাঁর মৃতুযর পূব্ব পযবন্ত 
যকায়নাশদন প্রয়ব্ি কয়রন শন।”7  

অনয ব্ণবনায় ইব্ন উমার রাশদয়াল্লাহু 
‘আনহুমার পশরব্য়তব উমার রাশদয়াল্লাহু 
‘আনহুর কথা ব্লা হয়য়য়ছ। 

২. মশহলারা পূণব পদবাসহ মসশজয়দ আসয়ত 
হয়ব্ ও উচ্চস্বয়র কথা ব্লা যায়ব্ না। 

                                                           
7 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নাং ৪৬২, ৫৭১। 
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সুিশে যথয়ক শব্রত থাকয়ত হয়ব্। রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম ব্য়লয়ছন: 

ِ  إَِماءَ  َتْمنَُعوا َل » ، َمَساِجدَ  اّللَّ ِ  ِِلَْخرُْجنَ  َولَِكنْ  اّللَّ
 «تَِفََلت   وَُهنَّ 

“যতামরা আল্লাহর দাসীয়দর আল্লাহর 
মসশজয়দ যযয়ত শনয়ষধ কয়রা না, তারা যযন 
সুিশে ছািা যব্র হয়”।8 

৩. মশহলারা অশভভাব্ক ব্া স্বামীর 
অনুমশতক্রয়ম আসয়ব্, তারা যকায়না 

                                                           
8 আবূ্ দাঊদ, হাদীস নাং ৫৬৫। 
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যযৌশক্তক কারয়ণ শনয়ষধ করয়ল আসা যায়ব্ 
না ও একা একা না আসাই উত্তম। 

৪. রায়তর যব্লায় মসশজয়দ না আসাই 
যেয়, তয়ব্ যিতনার ভয় না থাকয়ল যকায়না 
অসুশব্ধা যনই।  

দুই. মসশজয়দ ব্া ব্াশিয়ত নারীয়দর জয়নয 
আলাদা হালকার ব্যব্স্থা করা: 

যযসব্ মসশজয়দ ব্া ব্াশিয়ত নারীয়দর ব্সার 
আলাদা জায়িা রয়য়য়ছ যসসব্ মসশজয়দ ব্া 
ব্াশিয়ত তায়দর জনয মায়ঝ ময়ধয আলাদা 
আয়লািনার ব্যব্স্থা করা উশিৎ। এসব্ 
শব্য়িষ সভায় নারীয়দর একান্ত প্রয়য়াজনীয় 
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মাসআলা-মাসায়য়ল আয়লািনা করা 
প্রয়য়াজন। ইমাম সায়হয়ব্র স্ত্রী ব্া 
শনকটাত্মীয় মশহলা যশদ ইসলামী শিক্ষায় 
শিশক্ষত হন তয়ব্ তায়দর দ্বারা এসব্ 
আয়লািনা সভার আয়য়াজন করা উত্তম। 
আর যশদ এ ব্যব্স্থা না থায়ক তয়ব্ ইমাম 
সায়হব্ মসশজদ কশমশটর সায়থ আয়লািনা 
কয়র শকছু ব্য়স্ক মুরুব্বী মুসশল্লয়দর 
সহয়যািীতায় এ ধরয়নর সভার আয়য়াজন 
করয়ত পায়রন। তয়ব্ যখয়াল রাখয়ত হয়ব্ 
এটা যযন যকায়না যিতনা িাসায়দর রূপ 
ধারণ না কয়র। 
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শতন. মসশজয়দ মক্তব্ ব্যব্স্থা আব্ার িালু করা:  

প্রািীনকাল যথয়ক আমায়দর যদয়ি সকায়ল 
মসশজয়দ মসশজয়দ ইসলামী শিক্ষা 
ব্াস্তব্ায়য়ন মক্তব্ ব্যব্স্থা িালু শছল। শকন্তু 
অতযন্ত পশরতায়পর শব্ষয় যয, ব্তবমান যুয়ি 
তা আর যিায়খ পয়ি না। শিশুয়দরয়ক যছাট 
যব্লায় কায়লমা, সালাত, সাওম, উত্তম 
িশরত্র ইতযাশদ ইসলামী শিক্ষা মক্তব্ যথয়কই 
শিক্ষা যদওয়া হয়। তাই যতা ইসলামী 
িাউয়েিন ব্াাংলায়দি সারা যদয়ি মসশজদ 
শভশত্তক মক্তব্ ব্যব্স্থা িালু করয়ছ। 
আমায়দর সাধযানুযায়ী এ শব্য়িষ িলপ্রসূ 
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ব্যব্স্থাশটয়ক শিশরয়য় আনয়ত হয়ব্। 

িার. আধুশনক ও মানসম্মত মশহলা 
মাদরাসা প্রশতষ্ঠা করা:  

আমায়দর যদয়ি ব্তবমায়ন শকছু শকছু মশহলা 
মাদ্রাসা প্রশতশষ্ঠত হয়য়য়ছ, শকন্তু এ গুয়লা 
মায়নর শব্িায়র এখনও শপশছয়য় আয়ছ। 
ইসলামী শিক্ষার পািাপাশি আধুশনক শিক্ষা 
ছািা ব্তবমায়ন মানসম্মত প্রশতষ্ঠান কেনা 
করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ আমরা 
শব্শ্বশব্খযাত আল-আযহার শব্শ্বশব্দযালয়য়র 
মশহলা িাখার কথা ব্লয়ত পাশর। যসখায়ন 
যময়য়য়দর জনয সমূ্পণব আলাদা পশরয়ব্য়ি 
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ইসলামী ও আধুশনক শিক্ষার সমন্বয়য় 
(ডাক্তাশর, ইশিশনয়ারী ও অনযানয শিক্ষাসহ) 
নাসবাশর যথয়ক ‘শপএইিশড’ পযবন্ত শিক্ষা 
ব্যব্স্থা রয়য়য়ছ। যসখান যথয়ক শমিয়রর ও 
মুসশলম শব্য়শ্বর নারীরা শিক্ষা গ্রহণ কয়র 
সমায়জর সব্বস্তয়র যসব্া দান করয়ছ।  

পাাঁি. প্রিশলত সাধারণ শিক্ষাব্যব্স্থায় 
ইসলামী শিক্ষায়ক যজারদার করা: 

আমায়দর যদয়ি প্রিশলত সাধারণ শিক্ষা 
ব্যব্স্থায় ইয়তাপূয়ব্ব ইসলামী শিক্ষায়ক 
গুরুয়ত্বর সায়থ পিায়না হত। শকন্তু অতযন্ত 
পশরতায়পর শব্ষয় ব্তবমায়ন এ শব্ষয়শটয়ক 
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অয়নকটা অব্য়হলার ছয়ল পিায়না হয়, যা 
ভশব্ষযৎ প্রজয়ন্মর জনয খুব্ই হুমশকস্বরূপ 
হয়য় দািায়ব্। সু্কল-কয়লজ ও 
শব্শ্বশব্দযালয়গুয়লায়ত সাধারণ শিক্ষার 
পািাপাশি ইসলামী শিক্ষায়ক গুরুয়ত্বর সায়থ 
পিায়না হয়ল আজ নারীরা ইসলামী জ্ঞান 
যথয়ক এতটা দূয়র থাকত না। ব্তবমান 
সাংস্কারকৃত শিক্ষা ব্যব্স্থায় ইসলামী 
শিক্ষায়ক যযভায়ব্ উয়পক্ষা করা হয়য়য়ছ 
ভশব্ষযয়ত মানুষ আল্লাহ-রাসুলয়ক শিনয়ব্ 
শকনা তা ব্লা দুস্কর। ময়ন রাখয়ত হয়ব্ 
ধমবীয় শিক্ষা ছািা আদিব মানুষ িঠন করা 
সম্ভব্ নয়। 
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ছয়. হক্কাশন ওলামায়য় যকরায়মর ওয়াজ 
মাহশিল যিানা ও যাওয়া: 

কুরআয়ন এয়সয়ছ:  

ِّرۡ ﴿ ِّكۡ ٱۡفَإِّنۡ َۡوَذك  ؤۡ ل ۡٱۡتَنَفعۡ َۡرىۡ ل   ﴾٥٥ۡمِّنِّيَۡم 
 [ ٥٥: اذلاريات]

“আপশন তায়দরয়ক উপয়দি স্মরণ কয়র 
শদন (য়ব্াঝায়ত থায়কন), যকননা উপয়দি 
স্মরণ কয়র যদওয়া মুশমনয়দর উপকায়র 
আসয়ব্”। [সূরা আয-যাশরয়াত, আয়াত: 
৫৫] 
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তাই উলামা শকরাময়দর ওয়াজ মাহশিল 
যিানা খুব্ই দরকার। এয়ত মানুয়ষর মন 
নরম হয় ও ভায়লা কায়জর প্রশত আগ্রহী 
হয়। ব্তবমায়ন ঘয়র ব্য়স যরশডও, 
যটশলশভিন, শভ শস শড, ও ইন্টারয়নট যথয়ক 
এসব্ আয়লািনা যিানা একদম সহজ। 
িান-ব্াজনা ও শসয়নমা যদয়খ শনয়জর 
আমলনামা ভারী না কয়র এ সব্ ইসলামী 
আয়লািনা শুয়ন শনয়জয়ক পরকায়লর জনয 
ততশর করাই বু্শদ্ধমায়নর কাজ। 

সাত. ব্াাংলায় যব্শি যব্শি ইসলামী ব্ই 
পিা: 
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শিখয়ত হয়ল পিয়ত হয়ব্। ব্ই-ই হয়লা 
মানুয়ষর পরম ব্েু। তাই ব্াাংলায় ইসলামী 
ব্ই পয়ি শনয়জয়দর জ্ঞান িশরমা বৃ্শদ্ধ করা 
প্রয়তযকশট নারী পুরুয়ষর কতবব্য। তয়ব্ ব্ই 
শনধবারয়নর যক্ষয়ত্র একজন ভায়লা হক্কাশন 
আয়লয়মর পরামিব যনওয়া ভায়লা। যকননা 
অে শিশক্ষত মানুয়ষর জনয সব্ ধরয়নর ব্ই 
পিা সমীিীন নয়। শব্শুদ্ধ আশিদা ও সহীহ 
হাদীস শনভবর ব্ই পুস্তক পিা উশিৎ। যয 
সব্ শকতাব্ যিতনা িাসাদ ছিায় তা 
শব্য়িষজ্ঞ আয়লম ছািা অনযরা না পিাই 
যেয়। তাছািা যযসব্ শকতাব্ অশধকাাংি 
জাল ও দুব্বল হাদীস শনভবর তা যথয়ক 
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সাধারণ মানুয়ষর শব্রত থাকাই উত্তম। 
যকননা যস হয়ত যকানটা সশঠক আর 
যকানটা ভুল তা শনণবয় করয়ত পারয়ব্ না। 

আট. সয়ব্বাপশর দীনদার আয়লম পাত্র-
পাত্রীর সায়থ যছয়ল যময়য়র শব্ব্াহ যদওয়া:  

জায়ম‘ শতরশমযীয়ত আবূ্ হায়তম আল-মুযানী 
রাশদয়াল্লাহু ‘আনহু যথয়ক ব্শণবত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওয়াসাল্লাম ব্য়লয়ছন: 

نِْكُحوُه، وَُخلَُقهُ  ِدينَهُ  تَرَْضْونَ  َمنْ  َجاَءُكمْ  إَِذا»
َ
 فَأ

رِْض  ِف  فِتْنَة   تَُكنْ  َتْفَعلُوا إِلَّ 
َ
، األ  يَا: قَالُوا َوفََساد 

 َمنْ  َجاَءُكمْ  إَِذا: قَاَل  ِفيِه؟ ََكنَ  َوإِنْ  اهلِل، رَُسوَل 
نِْكُحوهُ، وَُخلَُقهُ  ِدينَهُ  رَْضْونَ تَ 

َ
ات   ثَََلَث  فَأ  .«َمرَّ
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“যখন যতামায়দর শনকট এমন পাত্র আসয়ব্ 
যার দীনদাশরতা ও িশরয়ত্রর ব্যাপায়র 
যতামরা সন্তষ্ট হয়ব্, তয়ব্ তাাঁর সায়থ 
যতামায়দর কনযায়ক শব্ব্াহ দাও। আর যশদ 
যতামরা তা না কর, তয়ব্ যমীয়ন যিতনা 
িাসাদ ছশিয়য় পিয়ব্”।9 

একজন আয়লয়মর শনকট যময়য়র শব্ব্াহ 
হয়ল যসও তার ইসলামী জ্ঞান যথয়ক একটু 
একটু কয়র শিখয়ত পারয়ব্। আয়লয়মর 
সাহিয়যব যথয়ক তার পশরব্ারশট ইসলামী 

                                                           
9 শতরশমযী, হাদীস নাং ১০৮৫। 
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আয়লায় জ্বয়ল উঠয়ব্ আর আিত শিশুশট 
একশট ইসলামী পশরয়ব্য়ি যব্য়ি উয়ঠ 
আদিবব্ান হয়ব্। 

পশরয়িয়ষ ব্লব্ যয, ইসলামই হয়ে 
মানব্তার একমাত্র িাশন্তর ময়ডল। পূণব 
ইসলামী শব্শধ-শব্ধান িিবাই হয়ে মু’শময়নর 
একমাত্র লক্ষয। পাশথবব্ জীব্য়নর সামানয 
যভািশব্লায়সর জনয অনন্ত জীব্য়নর পায়থয় 
সাংগ্রহ করা যথয়ক ভুয়ল থাকা জ্ঞানীর কাজ 
নয়। শনয়জ সশতযকায়রর মুসশলম হই ও 
পশরব্ারয়ক এ পয়থ আনার আপ্রাণ যিষ্টা 
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কশর। আল্লাহ তা‘আলা আমায়দরয়ক কবু্ল 
করুন। আমীন। 


