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নারী িশকা স�েকর ইসলামী দৃি�ভি�  
জানানরেনর েকােনা িবকি ইসলােম েনইে সু রাং ইসলাম জােনর 
আেলাকবি রকা িদেক িদেক ছিড়েয় িদে  শু কেরে ।েল ইসলাম 
জান-িবজােন ন সর হে  তােকে ইসলােমর রাতিমক যুেু 
জানাারার েয রবাহ শু হয়, নারীরাও েসখােন শািমল হেয়িছলে 
পরব রীে  আববাসীয় ও  মাইয়য়া যুেু নারী িশকার বয়াপক রসার 
ঘেটে০

1 
ইসলাম নারী-পুুেের মেেয় েকােনা পাতরকয় না কের 

 ভয়েক সমভােব জানানরেনর আেদশ িদেয়েছে কুরআেনর িনেদরশও 
 াইে কুরআন সকল পাঠকেকই আেদশ করেছ পড়ে ১

2, িা�া-
ুেবেণা করে ২

3, ননুোবন করে ৩

4, এমনিক িব� রকৃি র মােঝ 
লু�ািয়  িবিভ� িনদশরন েতেক িশকা  হণ করে ে নবীর সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম কােছ রতম েয ওহী নািযল  ার রতম শ� 
িছল ‘ইকরা’ নতরাা পাঠ করে এখােন  ী-পুুে সকলেকই পাঠ 
করে  বলা হেয়েছে সু রাং জানানরন শেুমাধ পুুেের ননয় 
সীমাব� করা হয়িন, পুুেের ম  নারীেকও জানানরেনর পনণর 
নিেকার েদয়া হেয়েছে নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম রে য়ক 
মুসিলম নর-নারীর ননয় নীবনবয়াপী জােনর সােনা করার িনেদরশ 

                                                           
1 ।াে মা আলী, ইসলােম নারী, ঢাকাঃ মদীনা পাবিলেকশ�, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫-৪১ে 
2 সনরা ‘আলাক : ১ে 
3 সনরা েসায়াদ : ২৯ে 
4 সনরা বাকারাহ : ১৬৪ে 
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িদেয়েছনে  াই আমােদর  িা  সবরদা জানানরেন ্ ী তাকাে 
এমনিক ি িন �ী দাসীেদরেকও িশকার সুেযাু েদয়ার িনেদরশ দান 
কেরেছনে নারী-পুুে িনিবরেশেে সকেলই নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম ব�ৃ ার আসের েযাু িদে নে বদর যুে� ব�ীেদর শ র 
েদয়া হেয়িছল েয,  ােদর মেেয় েয েক  দশনন মুসিলমেক িবদয়া 
িশকা িদেব  ােদর রে য়কেকই িবনা মুি�পেণ েছেড় েদয়া হেবে 

ইসলােম পািতরব িশকা লাভ করার ননয় নারীেক শেু 
ননুমি ই েদয়া হয়িন; বরং পুুেের িশকা-দীকা েযমন রেয়ানন 
মেন করা হেয়েছ, নারীেদর িশকা-দীকাও   প মেন করা হেয়েছে  
আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা এবং ননয়ানয়    িশিক া মিহলারা শেু 
নারীেদর নয়, পুুেেদরও িশকিয়ধী িছেলনে সাহাবী,  ােব‘য়ী এবং 
রিস� পি�   াঁেদর িনকট হাদীস,  া।সীর ও ি।কহ শা  নেয়য়ন 
করে নে ন এব, িশকা েকেধ ইসলাম নারী-পুুেের মেেয় েকােনা 
পাতরকয় কের িনে  ভেয়র নিেকার সমানে৪

5 

ইসলােম েমরীয় ও পািতরব িশকা লাভ করার ননয় নারীেক 
শেু ননুমি ই েদওয়া হয়িন; বরং পুুেের িশকা-দীকা েযমন 
রেয়ানন মেন করা হেয়েছ, নারীেদর িশকা-দীকাও   প রেয়ানন 
মেন করা হেয়েছে নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হে  
পুুেুণ েযমন  ীিন ও  নি ক িশকা লাভ কর , নারীুণও   প 

                                                           
5 নেয়ক মুহা�দ শামসুল হদা, নারীর নিেকার ও মযরাদা, রাগ�, পৃ. ৪৩-৪৬ে 
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কর ে নারীেদর ননয় সময় িনেরাির  করা হ  এবং েসই সমেয় 
 ারা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট হে  
িশকালােভর  েউেশয়  পি�  হ ে নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর  ীুণ, িবেশে কের আেয়শা িসউীকা রািদয়া�াহ 
‘আনহা শেু নারীেদর নয় পুুেেদরও িশকিয়ধী িছেলনে  ারঁ িনকট 
হে  বড় বড় সাহাবী ও  ােব‘য়ীুণ হাদীস  া।সীর ও ি।কহ িশকা 
করে নে স�া� েলাকেদর ে া কতাই েনই, দাস-দাসীেদর পযর� 
িশকা দান করার ননয় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আেদশ 
কেরেছনে 

ন এব, মনল িশকা-দীকার বয়াপাের ইসলােমর দৃি�ে  নারী-
পুুেের মেেয় েকােনা পাতরকয় েনইে নবশয় িশকার রকাের পাতরকয় 
আবশয়কে ইসলােমর দৃি�ে  নারীর রকৃ  িশকা এই েয,   ারা 
 ােক আদশর  ী, আদশর মা া এবং আদশর ুৃিহনীনেপ ুেড় ে ালা 
হেবে েযেহ ু  ার কমরেকধ ুৃহ, েসেহ ু  ােক এমন িশকা েদয়া 
রেয়ানন যা এ েকেধ  ােক নিেক র  পেযাুী কের  ুলে  
পােরে এ ছাড়া  ার ননয়   সকল িবদয়া-িশকারও রেয়ানন যা 
মানুেেক রকৃ  মানুে নেপ ুেড়  ুলে ,  ার ািরধ ুঠন করে  
এবং  ার দৃি�ভি� রশ� করে  পােরে এই েরেনর িশকা-দীকা 
রে য়ক নারীর ননয় নপিরহাযরে এরপর েকােনা নারী যিদ নসাোরণ 
রজা ও মানিসক েযাুয় ার নিেকািরণী হয় এবং এ সকল েম িলক 
িশকা-দীকার পরও জান-িবজােনর ননয়ানয় শাখায়    িশকা লাভ 
করে  াায়,  াহেল ইসলাম  ার পেত রি ব�ক হেব নাে  েব 
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শ র এই েয, েকােনা নব�ায়ই েস শরী‘আে  িনেরাির  সীমা 
নি �ম করেব নাে শরী‘আে র ুি�র মেেয় েতেক  ােক    
িশকালােভ ্ ী হে  হেবে৫

6 

ইসলাম েযভােব পুুেের  পর িশকা ও জান ননরন ।রয 
কের িদেয়েছ, িঠক ে মিন এটা ।রয কের িদেয়েছ নারীেদর  পরে 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আিলমেদর  াঁর  উরািেকারী 
বেল েঘােণা কেরেছনে এ েঘােণায় ি িন পুুে বা মিহলা কা েক 
িবেশেভােব িাি�  কেরন িনে ি িন আরও বেলেছন, “জানানরন 
করা রে য়ক মুসিলেমর  পরই ।রযে”৬

7 এখােনও নর ও নারীর 
মেেয় েকােনা পাতরকয় না কের পুুে ও মিহলা  ভয় সভদােয়র 
রে য়কেকই জানানরেনর িনেদরশ েদয়া হেয়েছে েুাটা মানব নাি েক 
েবংস হে   �ার করার লেকয় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-
এর   বাণী েস যুেু এমন নিনরিবহীন আেলাড়ন সৃি� কেরিছল, েয 
যুেু পৃিতবীর েকাতাও নারীর েকােনা রকম ইযয় -স�ান িছল নাে 
 তাকিত   �  নাি র েলােকরাও নারীেদরেক মানেবর �র হে  
বিহ�ার কের নীব-ন�র �ের েপৗিছেয় িদেয়িছলে মহান আ�াহ 
নেশে রহম  কের  াঁর িরয় নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর িশকার মােয়েম শেু পুুেেদরেকই নয়, বরং 
নারীেদরেকও সিঠক মানব া ও মযরাদার  ঁাু ান ঁড়ায় েপৗিছেয় 

                                                           
6 সাইেয়য়দ আবুল আলা মওদনদী, পদরা ও ইসলাম, রাগ�, পৃ. ১৭৪-৭৫ে 
7 মুহা�াদ ইবন ইয়ািযদ ইবন মানাহ, সুনান ইবন মানাহ, হাদীস নং ২২৪ে  



 

7 

িদেয়েছনে ববরর ার যুেু �ী  দাস-দাসীেদর মান-ইযয়  বলে  
িকছুই িছল নাে িক� ইসলােমর িশকার মােয়েম  ারাও এ     
আসেন আসীন হেয়েছন েয, নেনক স�ািন  বয়ি�রাও  াঁেদর 
িনকট হে  দীিন িশকা  হেণর মুখােপকী হেয়েছনে 

ইসলােমর িশকার আেলােক পুুেেদর মেয় হে  েযমিন 
আবন বকর,  মার,  সমান, আলী, ইবেন আ�াস, ইবেন মাস দ, 
ইবেন  মার রািদয়া�াহ ‘আনহম এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, 
ইমাম মুসিলম, ইমাম আবন হানী।া, ইমাম শাে।য়ী এর ম  
মহাপুুেুেণর আিবভরাব ঘেটিছল, িঠক ে মিন আেয়শা, হা।সা, 
িশ।া িবনে  আ�ু�াহ, কারীমা িবনে  িমকদাদ,  ে� কুলসুম 
রািদয়া�াহ ‘আনহ�ার ম  মিহয়সী নারীও আ�রকাশ কেরিছেলনে 
েমাটকতা, ইসলােমর িনেরাির  সীমা ও ুি�র মেেয় নব�ান কেরই 
েস যুেুর মিহলাুণ আ�সংেশােন এবং নাি র িখদমে র  েউেশয় 
দীিন-িশকা লাভ করে ন এবং িনন স�ানেদরেক এমন আদশরবান 
কের ুেড়  ুলে ন, যাে   াঁরা িনেনেদর যুেুর পিতকৃা নেপ 
কওেমর মেেয় শাি� রি �া করে  পারে নে৭

8 

িশকা-দীকা লাভ করার ননয় নারী নাি েক রাসনল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বহ হাদীেস  াকীদ িদেয়েছনে পুুেেদর ননয় 
িশকা-দীকােক েযনপ নুরী মেন করা হেয়েছ, মিহলােদর ননয়ও 
                                                           
8 মাওলানা আমীুল ইসলাম ।িরদাবাদী, নবী (সা.)-এর পািরবািরক নীবন ও 

নারী �ােীন া, রাগ�, পৃ. ৭৯-৮১‘ে 
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ে মিন আবশয়ক মেন করা হেয়েছে পুুেরা েযমন নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট  া‘লীম  হণ করে ন, ে মিন 
করে ন নারীরাওে শেু স�া� মিহলােদরেকই নয়, বরং 
দাসীেদরেকও িশকা-দীকা েদওয়ার ননয় িনেদরশ েদয়া হেয়েছে 
বুখারী শরীে। বিণর  একিট হাদীেস রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘‘যার িনকট েকােনা দাসী আেছ এবং েস  ােক 
িশকা দান কের, ভালভােব সুিশকার বয়ব�া কের, ভ� া ও 
শালীন া িশকা েদয়, এবং মযরাদা দান কের,  ার নেনয় রেয়েছ 
ি গণ রি দানে’’9 

পুুে সাহাবীুণ েযমন রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম েতেক দীেনর ু ভীর জান ননরন করে ন, ে মিন মিহলা 
সাহাবীুণও িনঃসংেকাো জান ননরন করে নে সু রাং সাহাবােয় 
িকরােমর মেেয় েযমন পুুে মু। ী িছেলন, ে মিন িছেলন মিহলা 
মু। ীে  মর, আলী, যােয়দ ইবন সািব , আ�ু�াহ ইবেন মাসঊদ, 
আ�ু�াহ ইবেন আ�াস, আবদু�াহ ইবেন  মার রািদয়া�াহ ‘আনহম 
রমুখ পুুে সাহাবীেদর নয়ায় আেয়শা িসউীকা,  ে� সালমা, হা।সা 
রািদয়া�াহ ‘আনহ�া রমুখ মিহলা সাহাবীুণও ।ে ায়ার গুদািয়� 
পালন করে নে মযরাদাস�� বহ পুুে সাহাবী  াঁেদর িনকট 
।ে ায়া িনেজস করে ন এবং  াঁেদর ।ে ায়া েমেন িনে নে 
ি রিমযী শরীে। আবন মনসা রািদয়া�াহ ‘আনহর সনেধ একিট হাদীেস 

                                                           
9 বুখারী, হাদীস নং ৯৭ে  
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বিণর  আেছ, ‘‘আমােদর মােঝ যখনই েকােনা হাদীেসর িবেয় িনেয় 
সমসয়া েদখা িদ , আমরা  খনই আেয়শা িসউীকা রািদয়া�াহ 
‘আনহার িনকট িনজাসা করেল  ার সমাোন েপেয় েয ামে’’10 

ইলেম দীন িশকা লাভ করার ননয় ইসলাম নারী নাি েক 
শেু সুেযাুই েদয়িন বরং  ।রয কের িদেয়েছে পুুেুণ েযভােব 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট ‘ইলেম দীন িশকা 
লাভ করে া, ে মিন মিহলােদর ননয়ও ‘ইলেম দীেনর িশকার � � 
বয়ব�া িছলে নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম �ী দাসীেদরেকও 
িশকা েদয়ার ননয় িনেদরশ দান কেরেছনে ইমাম বুখারী (র.)  াঁর 
সহীহ বুখারী  েে মিহলা িশকা স�েকর পৃতক একিট িশেরানামও 
িদেয়েছনে যার িবে�েেণর  ারা নারী িশকার ননয় � � বয়ব�ারই 
গু� েবাঝা যায়ে সাহাবা এবং  ােব‘য়ীেদর যুেুও িবকি পোয় 
মিহলােদর ইসলামী িশকার রালন িছলে েস যুেু মিহলােদর মেেয় 
বড় বড় িবদনেী, িবজানী এবং হাদীসেবউা িবদয়মান িছেলনে আেয়শা, 
আসমা,  ে� দারদা, ।াে মা িবনে  কােয়স রািদয়া�াহ ‘আনহ�া 
রমুখ মিহলা সাহাবীেদর ‘ইলেম েযাুয় া ও ইসলামী আইন িবদয়া 
স�েকর  াবাকাে  ইবেন সা‘দ এবং মুসনােদ আহমেদ িববরণ 
রেয়েছে আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর িনকট হে  নেনক সাহাবী 
ও  ােব‘য়ী দীেনর িবিভ� িবেেয় িশকালাভ করে নে 

                                                           
10 মাওলানা েনা‘মান আহমদ, ইসলােম নারীর মযরাদা ও নিেকার, ঢাকাঃ িশবলী 

রকাশনী, ১৯৬৯, পৃ. ৯৪ে 
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নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘‘ে ামােদর মেেয় 
েসই বয়ি� সেবরাউম েয িনেন কুরআন িশকা কের এবং নপরেক 
িশকা েদয়ে’’ এ হাদীেস কুরআেনর ‘ইলম িশকা করার ননয় বলা 
হেয়েছে আর এ িশকা পুুেেদর নয়ায় মিহলােদর ননয় সমভােব 
রেয়াননে রখয়া  জানরবর মাওলানা আশরা। আলী তানবী (র.) 
েবেহশ ী েনওর নামক  েে িলেখেছনঃ ‘‘এলাকার মুসিলম 
মিহলােদরেক একধ কের দীিন িশকা েদয়া একা� দরকারে’’ শেু 
নামায েরাযার আহকাম, কুরআন শরী। ি লাওয়া  ও সামানয় 
 াসবীহ- াহলীল নানেলই ইসলামী জানানরন হেলা না, বরং 
ইসলামী আকাইদ, ইবাদ , বয়বহািরক নীবন ও সামািনক নীবেনর 
িবিে-িবোেনর ‘ইলম ননরন করা এবং নপর মুসিলমেক শরীয়ে র 
ননুসরেণ সংেশােন করা পুুে ও মিহলা  ভেয়র ননয়ই নুরীে 
দীেনর িশকা ছাড়া িবিে-িবোেনর সং�ার স�ব নয়ে 

নিময়া বাুদাদী না�ী নৈনকা মিহলা মদীনাে  ইমাম 
মািলক (র.)-এর িনকট ‘ইলেম হাদীস এবং ইমাম শাে।য়ী (র.)-এর 
িনকট ‘ইলেম ি।কহ িশকা লাভ কেরনে এমিনভােব ইসলােমর 
রতম যুেু মিহলারা হাদীস,  া।সীর ও ি।কহ এর িবশদ জান 
ননরন কের দীেনর রাারণার কােন আ�িনেয়াু কেরনে আর এ 
িশকা বয়ব�া ও রাারণা পদরাহীনভােব হয়িনে বরং পদরার মােয়েমই 
হেয়েছে ‘‘মাদখাল’’ নামক িক ােব বিণর  আেছ েয, ন ীে  মুসিলম 
মনীেীেদর প�ীুণ ইসলামী শরীয়ে র িবেয়ািদ িলেখ মিহলােদর 
িনকট বয়াপকভােব রাার ও িশকাদান কােন আ�িনেয়াু কেরনে 
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যার ।েল  াঁেদরই ুেভর বড় বড় আেলম, ।কীহ ও ইমােমর ন� 
হয়ে যােদর দৃ�া� ব রমান িবে� দনলরভে 

পুুেেদর িশকা  হেণর েকেধ েয সকল  সুেযাু-সুিবো 
আেছ পদরানিন  কারেণ মিহলােদর েকেধ  া েনইে �াভািবকভােবই 
 ােদর িশকা  হেণর সুেযাু সীিম ে কােনই পুুেেদর ম  
মিহলােদরও িবকি িশকা প�ি  তাকা দরকারে মাওলানা আশরা। 
আলী তানবী (র.) বেলনঃ ‘‘এ সকল ি। না বা নসুিবোর ননয় 
িশকা দায়ী নয়, বরং িশকা প�ি  নতবা পাঠয়�ম িকংবা বিটপনণর 
বয়ব�াপনাই একমাধ দায়ীে’’ সু রাং ব রমােন রািল  ইসলাম 
িবেরােী  তা মানব া িবেরােী সহিশকার িবুে� কাযরকর পদেকপ 
 হণ কর ঃ মুসিলম মিহলা িশকার বয়ব�া বয়াপক করা এবং 
মিহলােদর ািরধ ুঠনসহকাের শরী‘আে র নীি  ননুসাের মুসিলম 
িবে�র সবরধ মুসিলম মিহলা িবদয়াপীঠ রি �ার রো�া াালােনা 
দরকারে১০

11 

সহ –িশকা 

েকােনা যুবক-যুব ী যুুলেক যিদ নবাে েমলােমশা ও 
সহাব�ােনর সুেযাু কের িদেয় বলা হয়, ে ামরা েক  কােরা রি  
আকৃ� হেয়া না-  াহেল এ  পেদশও কখনও ।লরসন হে  পাের 

                                                           
11 .মাওলানা আ া র রহমান কােসমী,  াকৃ� নারী নীবন ও পদরা ত, ঢাকাঃ 

আিনিনয়া কু ুবখানা, ৪তর সং�রণ, ১৪১৩ িহনরী, পৃ. ৩৪-৩৬ে 
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নাে সহিশকার কু।ল িক হে  পাের  া আর বয়াখয়া কের বলার 
নেপকা রােখ নাে সহিশকা বয়ব�া েুাটা মানবনাি েক েয 
নকলয়াণ, নবকয় এবং নশাি� দান কেরেছ  া মেমর মেমর  পলিল 
কেরও মানুে এ েতেক মুি�র েকােনা পত খঁুেন পাে� নাে কারণ, 
মানব রিা  আইেন এ সমসয়ার েকােনা সমাোন েনইে আেছ শেু 
সমসয়া বৃি�র নসংখয়  পায়ে সহিশকা বয়ব�া মানব নাি র েয 
ভয়াবহ ও নপনরণীয় কি  কেরেছ  �েেয়  নি ক ািরেধর নবনি , 
দা� য় নীবেন ারম নশাি�, নসামািনক ি�য়াকমর, েয  ুক রতা, 
 ালাক, নারী েেরণ, নারী হ য়া, মাদক�েবয়র নবাে বয়বহার, নেযাুয় 
স�ােনর রাদনভরাব, সামািনক িবশৃ�লা ই য়ািদ িবেশেভােব 
 ে�খেযাুয়ে 

সহিশকার কারেণ  নি ক ািরেধর েয নবনি  ও নবকয় 
হেয়েছ  া বণরনা ী ে িশকা রি �ােন েছেলেমেয়রা নবাে 
েমলােমশার সুেযাু পায়ে ।েল  ারা  �ৃ�ল হেয় ওেঠে  

সহিশকার কু।ল হেলা দা� য় নীবেন নশাি�ে এ িশকা 
বয়ব�ায় রে য়ক েছেল ও েমেয় বহ েছেলেমেয়র সােত নবােে কতা 
বলার এবং যেত�া েমলােমশার করা সুেযাু পায়ে এ নভয়ােসর 
কারেণ সহপাঠী ও সহপািঠনী ছাড়াও বাইেরর েছেলেমেয়েদর সােত 
 ােদর নবাে েমলােমশা ােলে এেদর মেেয় যার সােত  তাকিত  
েরম নেম ওেঠ,  ার সােত িবেয় না হেল, িববািহ  নীবেন �ামী 
 ীেক এবং  ী �ামীেক েমেন িনে  পাের নাে সারা নীবন ােল 
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পর�েরর মেেয় ভুল েবাঝােবািঝে েক  কা েক বরদাশশ করে  
পাের নাে আবার েরেমর িবেয় হেল পর�েরর মেেয় আকেরেণর 
োেয় িবকেরণই ঘেট েবিশে এভােবই সৃি� হয় ু রিমল আর পিরণােম 
ঘেট মমরাি�ক ঘটনা-  ালাকে  

সহিশকার বেদ লে  েমলােমশার কারেণ একই সমেয় 
একনন যুবক িকংবা যুব ী নেনেকর সােত স�কর ুড়ার সুেযাু 
পায়ে একই নারী বা পুুেেক িনেয় ােল রি েযািু াে েক  আবার 
একনেনর সােত স�কর �াপেনর পর  ােক বাদ িদেয় নপর 
একননেক েপে  াায়ে এর ।েল শু হয় েরোেরিে, এিসড 
িনেকপ, খুন-খারািব ই য়ািদে 

ন এব, েুাটা নাি েক আ�াহর ুযব, নপনরণীয় কি , 
�ংস এবং িবপযরয় েতেক সবর�ের পৃতক িশকা বয়ব�া রব রন করা 
না ীয় ক রবয়ে১১

12 

কুরআন ও হাদীেসর আেলােক নারীিশকা  

কুরআন ও হাদীেস শেু নারীিশকার কতা পৃতকভােব বণরনা 
করা হয়িনে িশকা স�েকর েয কতাই বলা হেয়েছ,  া নর ও নারী 
 ভেয়র ননয় সমভােব রেযানয়ে নর ও নারীর ননয় আলাদাভােব 

                                                           
12 .েমাসা�  কিব া সুল ানা, েনয় আিম নারী, ঢাকাঃ মদীনা পাবিলেকশ�, ৩য় 

সং�রণ, ১৯৯৫, পৃ. ৭৫-৮০ে 
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েকােনা আেলাানা করা হয় িনে িশকা রসে� েয িনেদরশগেলা েদয়া 
হেয়েছ,  াে  সাোরণ  পুুেবাাক ি�য়াপদ বয়বহার করা হেয়েছে 
েযমন কুরআন মনীেদ বলা হেয়েছ, “ ুিম পাঠ কর ে ামার রভন র 
নােমে” আর হাদীস শরীে। বলা হেয়েছ “ে ামরা িবদয়া নেেেণ 
করে” এখােন এই িনেদরশ েকবল পুুেের ননয় নয়, বরং নর ও 
নারী  ভেয়র ননয়ই সমভােব রেযানয়ে 

শেু িশকার েকেধই নয়, রায় সকল িবেেয়ই কুরআন ও 
হাদীেস সাোরণ িনেদরশগেলা এভােব পুুেবাাক ি�য়াপদ  ারা 
বণরনা করা হেয়েছে যিদও এ  ারা নর ও নারী  ভয়েকই সমভােব 
 েউশয় করা হেয়েছে  দাহরণ�নপ বলা যায় 

﴿  ْ �ِيُموا
َ
لَٰوةَ  َوأ َّ ْ  لص َكٰوةَ  َوَءاتُوا َّ ْ  لص ٰكِعِ�َ  عَ مَ  َولۡرَكُعوا َّ  ]  ٤٣: القأ [ ﴾ ٤ ل�

“ে ামরা নামায পড়, যাকা  দাও এবং ু কুকারীেদর সােত 
ুকু করে”১২F

13 এখােন বয়বব  দু’িট ি�য়াপদই পুুেবাাকে িক� 
এর  ারা নর ও নারী  ভয়েকই  েউশয় করা হেয়েছে েকননা নামায 
পড়া এবং যাকা  েদওয়া নর ও নারী  ভেয়র ননয় ।রযে 

িশকা স�েকর কুরআেনর িনেদরশনা 

িশকা, জান ও বুি�র মনল  াস হেলন আ�াহে নবী ও 
রাসনলুেণর মােয়েম আ�াহর পক হে  মানুেের কােছ িশকা ও জান 

                                                           
13 সনরা আল বাকারাহ :৪৩ে 
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েপৗেছে আ�াহ হে  রাা িশকা ও জােনর  ারা বুি�র  ে�ে ঘেটে 
এভােব িবকিশ  বুি�  ারা মানুে িা�া-ভাবনা ও ুেবেণা করে  
তােকে মানুেের সামেন  খন আ�াহর সৃি� রােনয় লু�ািয়  নেনক 
রহেসয়র  ার  উািট  হয়ে ননানা বহ িবেয় স�েকর মানুে জান 
লাভ কেরে েস নেনক িকছু আবি�ার কের এবং পৃিতবীেক সু�র ও 
সমৃ� কের ুেড় ে ােলে ন এব, আ�াহ হে  রাা জান বেলই 
মানুে পৃিতবীেক সুেশািভ , সুসি�  এবং েস �যরমি�  করে  
সকম হেয়েছে 

মহান আ�াহ সবররতম মানব নাি র আিদ িপ া আদম 
(আ.)-েক সৃি� রােনয়র যাব ীয় নীবন�, পশ-পকী, বৃক- ু, 
আসমান-যমীন, পাহাড়-পবর , নদ-নদী, সাুর-মহাসাুর, ব�-পদাতর 
রভৃি  স�েকর েম িলক জান দান কেরিছেলনে  াঁর মুেন আ�াহ 
সকল িবেেয়র েম িলক জােনর বীন েরাপণ কেরিছেলনে যুু যুু 
েের বংশ পর�রায় আদম স�ােনরা  ােদর আিদ িপ ার মুেন 
েরািপ  জান  উরািেকার সনেধ লাভ কের তােকে িবদয়া িশকা এবং 
জান সােনার মােয়েম  ােদর  উরািেকার সনেধ রাা এ জােনর 
িবকাশ ঘেটে আ�াহর িনকট হে  সরাসির রাা এ জােনর কারেণই 
আদম ও বনী আদম, ে।েরশ াম�লী এবং সম  সৃি�কুেলর  পর 
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ে��� লাভ কেরেছে১৩

14 এ মেমরই মহান আ�াহ কালােম পােক 
বেলেছন, 

ّلمَ ﴿ ََ  ل َءاَدمَ  َو
َ
ٓ سۡ ۡ� َّها ءَ َما رََضُهمۡ  ُُمّ  ُُ ۡ ل َ�َ  ََ ٰ ص ََ � َ�َقاَل  �َِكةَِم

َ
سۡ  وِ�  ُٔ ِ� أ

َ
ٓ بِأ  ءِ َما

 ٰ ْ  ٣ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن ءِ ُؤَ�ٓ ََ ٓ  مَ َِلۡ  َ�  َنَك َ�ٰ ُسبۡ  قَاصُوا ّلمۡ  َما إِّ�  َ�َا ََ ۖٓ ََت  إََِّك  َتَنا
َ
 أ

 ]٣٢  ،٣١: القأ [ ﴾ ٣ ِكيمُ �َۡ ل َعلِيمُ �ۡ ل

‘‘আর ি িন আদমেক নামসমনহ সব িশকা িদেলন  ারপর 
 া ে।েরশ ােদর সামেন  প�াপন করেলনে সু রাং বলেলন, 
‘ে ামরা আমােক এগেলার নাম নানাও, যিদ ে ামরা স য়বাদী হও’। 
 ারা বলল, ‘আপিন পিবধ মহানে আপিন আমােদরেক যা 
িশিখেয়েছন,  া ছাড়া আমােদর েকােনা জান েনইে িনিয় আপিন 
সবরজ, রজাময়ে’’ 14F

15  

 াছাড়া েলখাপড়া িবদয়া িশকা এবং জান ননরেনর আেদশ 
দান কের আ�াহ  েঘােণা কেরেছনঃ 

 قۡ ل ﴿
ۡ
ِ  َرأ ِيل َرّ�َِك  مِ سۡ ٱب لَقٍ  ِمنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ل َخلَقَ  ١ َخلَقَ  َّ  قۡ ل ٢ ََ

ۡ
 ل َوَرّ�َك  َرأ

َ
 َرمُ �ۡ ۡ�

ِيل ٣ ّلمَ  َّ ََ  ِ ّلمَ  ٤ َقلَمِ �ۡ ٱب ٓ  ٥ لَمۡ َ�عۡ  صَمۡ  َما نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ل ََ ّ ٰ َ�َۡط  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ل إِنّ  ََ ََ ٦ 
 ]  ٦  ،١: اليمق[ ﴾

                                                           
14 .নেয়ক মুহা�দ ।নলুর রহমান, আখলােক ইসলামী, রাগ�, পৃ. ৯৮ে 
15 .সনরা আল বাকারাহ : ৩১-৩২ে 
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‘‘পড় ে ামার রেবর নােম, িযিন সৃি� কেরেছনে ি িন সৃি� 
কেরেছন মানুেেক ‘আলাক েতেকে পড়, আর ে ামার রব মহামিহমে 
িযিন কলেমর সাহােযয় িশকা িদেয়েছনে ি িন মানুেেক  া িশকা 
িদেয়েছন, যা েস নান  নাে’’16 

িব�মানব ার ে�� িশকক হেলন নবী ও রাসনলুণে যুেু 
যুেু মানুেেরা  াঁেদর মােয়েমই রকৃ  িশকা লাভ কেরেছে নবী ও 
রাসনলুেণর মেেয় সবরেশে এবং সবরে�� হেলন মুহা�দ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামে মহান আ�াহ  াঁেক সারা িবে�র সকল 
মানুেের ননয় সবরে�� িশকক িহেসেব মেনানী  কেরেছনে  াঁর 
িশকাদােনর পাঠয়সনাীও আ�াহ পাকই িনেরারণ কের িদেয়েছনে আর 
 া হে� মানুেেক আ�াহর আয়া সমনহ পেড় েশানােনা,  ােদরেক 
পিবধ করা এবং িক াব ও জান-িবজান িশকা েদয়াে এ মেমর 
কুরআন মানীেদ আ�াহ   া‘আলা েঘােণা িদেয় বেলন,  

ِيل ُهوَ ﴿  ل ِ�  َ�َعَث  َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ� لَيۡ  لُوا ٰ  ِهمۡ ََ ّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ� ََ  َوُ�

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ لوَ  َب ِكَ�ٰ �ۡ ل َوُ�َعّلُِمُهمُ  ٰ  �َِ�  ُل َ�بۡ  ِمن َ�َُوا : المي [ ﴾ ٢ ّمبِ�ٖ  لٖ َضَ�
٢[ 

‘‘ি িনই  �ীেদর১৬F

17 মােঝ একনন রাসনল পািঠেয়েছন 
 ােদর মেয় েতেক, েয  ােদর কােছ ে লাওয়া  কের  াঁর 

                                                           
16 .সনরা আল ‘আলাক : ১-৫ে 
17  �ী  ারা  াকালীন আরেবর েলাকেদরেক বুঝােনা হেয়েছে 
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আয়া সমনহ,  ােদরেক পিবধ কের এবং  ােদরেক িশকা েদয় 
িক াব ও িহকমা ে যিদও ই ঃপনেবর  ারা �� েুামরাহীে  
িছলে’’18 

েলখাপড়া, িবদয়া-িশকা ও জানানুশীলেনর ননয় িক াব বা 
 ে নপিরহাযরে  াই মহান আ�াহ িব�নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম-েক এ কতািট িবেশেভােব �রণ কিরেয় িদেয় েঘােণা 
করেলনঃ 

﴿  ٓ �ۡ  ٌب كَِ�ٰ  ر� اص ََ َ
َ
لَُ�ٰ ل ِمنَ  �ّاَس ل رِجَ ِ�ُخۡ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ ُّ  إَِ�ٰ  َرّ�ِِهمۡ  نِ �ِإِذۡ  �ّورِ ل إَِ�  ِت �

ِٰط  ََ    ]١: انأاه ا[ ﴾ ١ لۡ�َِميدِ  لۡ�َعَِ�َِ  ِص

এই িক াব, যা আমরা ে ামার রি  নািযল কেরিছ, যাে  
 ুিম মানুেেক  ােদর রেবর ননুমি �েম ন�কার েতেক আেলার 
িদেক েবর কের আন, পরা�মশালী সবররশংিসে র পেতর 
িদেকে’’ 18F

19 

নর-নারী িনিবরেশেে রে য়েকর ননয় েলখাপড়া করা, িবদয়া 
িশকা করা এবং জান নেেেণ করা নপিরহাযরে েকননা এ ছাড়া 
মানুেের পনণর া লােভর ননয় আর েকােনা িবকি পত েনইে সু রাং 

                                                           
18 সনরা নুম‘আ : ২ে 
19 সনরা ইবরহীম : ১ে 
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এর গু� ও রেয়াননীয় া েয ক  েবিশ  া আর বয়াখয়া কের 
বলার নেপকা রােখ নাে মহান আ�াহ কালােম পােক বেলেছন, 

ٓ  َمن َمةَ كۡ ۡ�ِ ل ِ� يُؤۡ  ﴿ ۚ �ََشا وِ�َ  َ�َقدۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ل َت يُؤۡ  َوَمن ُء
ُ
ّكرُ  اَومَ  �ۗ َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  أ ّّ  يَ

ْ  إِّ�ٓ  ْوصُوا
ُ
 ل أ

َ
  ]٢٦٩: القأ [ ﴾ ٢ بِ َ�ٰ �ۡ ۡ�

‘‘ি িন যােক াান রজা দান কেরে আর যােক রজা েদয়া 
হয়,  ােক নেনক কলয়াণ েদয়া হয়ে আর িবেবক স��ুণই 
 পেদশ  হণ কেরে’’19F

20 

আ�াহ মানুেেক সৃি� কেরেছন  াঁর ইবাদে র নেনয়ে আর 
ইবাদে র সারব� হেলা আ�াহর ভয়ে যােদর বদেয় আ�াহর ভয় 
আেছ,  ারাই রকৃ পেক আ�াহর ইবাদ  কেরে আর যারা জানী, 
েকবল  ারাই আ�াহেক ভয় কের তােকে এ রসে� মহান আ�াহ 
বেলনঃ 

ََّما  ﴿ ِ َ ل َ� َ�ۡ  إ ِ  ِمنۡ  َّ َبادِه ٰ �ۡ ل َِ ََ ْۗ ُعلَ   ]٢٨: فيطأ[ ﴾  ُؤا

‘‘বা�ােদর মেেয় েকবল জানীরাই আ�াহেক ভয় কেরে’’ 20F

21 

মহান আ�াহ মানুেেক সৃি� কের  ােক মেনর ভাব রকাশ 
করার কম া দান কেরেছনে আর সম  মানবনাি র েহদায়াে র 

                                                           
20  বাকারাহ : ২৬৯ে 
21 সনরা ।াি র : ২৮ে 
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ননয় ি িন িব�নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর  পর 
কুরআন নািযল কেরেছনে িনঃসে�েহ এটা বা�ার রি   াঁর নপার 
কুণার িনদশরনে এ রসে� কুরআেন এেসেছঃ 

ّلمَ  ﴿ ّلَمهُ  ٣ نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ل َخلَقَ  ٢ َءانَ ُقرۡ �ۡ ل ََ  ]٤  ،٢: الأحن[ ﴾ ٤ َيانَ ۡ�َ ل ََ

‘‘(পরম কুণাময়) ি িন িশকা িদেয়েছন কুরআন, ি িন 
সৃি� কেরেছন মানুে, ি িন  ােক িশিখেয়েছন ভাোে’’ 21F

22 

যারা িবদয়া িশকা কের সিঠক জান ননরন কের েকবল 
 ারাই সৃি� রােনয়র রহসয়  পলিল করে  পােরে  ারা নেনক 
ননানা ব�েক নানে  পােরে আর যারা িবদয়া িশকা কের না,  ারা 
এ েতেক িার বি� ে কােনই িব ান ও মনখর কখনও সমান হে  
পাের নাে আ�াহ  া‘আলা বেলনঃ 

ِ ل َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل   ﴿ ِينَ لوَ  لَُمونَ َ�عۡ  ينَ َّ   ]٩: الزمأ[ ﴾ ٩  لَُموَنۗ َ�عۡ  َ�  َّ

‘‘বল, ‘যারা নােন আর যারা নােন না  ারা িক সমান?’’’ 22F

23 

যারা িশকা ননরন কের ু ভীর জােনর নিেকারী হয়,  ােদর 
স�ুেখ সৃি� রােনয়র রহসয়াবলীর  ার  ে�ািা  হয়ে একমাধ িবদব 

                                                           
22 সনরা আর-রহমান : ২-৪ে 
23 সনরা ুয যুমার : ৯ে 
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পি�  বয়ি�রাই এর স�ান েপেয় তােকনে মহান আ�াহ এ রসে� 
েঘােণা কেরেছনঃ 

ٰ صّسَ�ٰ ل قِ َخلۡ  ِ�  ِِنّ إ ﴿  لوَ  تِ َ�
َ
ٰ خۡ لوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �َّهارِ لوَ  لِ ّ�ۡ ل ِف تَِ�

ُ
 ل ّ�ِ

َ
 بِ َ�ٰ �ۡ ۡ�

  ]١٩٠: عمأان ال[ ﴾ ١

‘‘িনিয় আসমানসমনহ ও যমীেনর সৃি� এবং রা  ও িদেনর 
িবব রেনর মেেয় রেয়েছ িবেবকস��েদর ননয় বহ িনদশরনে’’ 23F

24 

ٰ  َوِمنۡ  ﴿ ٰ صّسَ�ٰ ل قُ َخلۡ  ۦتِهِ َءاَ�  لوَ  تِ َ�
َ
ٰ خۡ لوَ  ِض �ۡ� ۡ  ُف تَِ� ص

َ
�ۡ  ِسنَتُِ�مۡ �

َ
ٰ َو�  ِ�  إِنّ  َُِ�مۚۡ َ�

 ٰ  ]٢٢: الأوم[ ﴾ ٢ لِِم�َ َ�ٰ ّ�ِلۡ  ٖت َ�ٰ � صَِك َ�

‘‘ াঁর িনদশরনাবলীর মেেয় রেয়েছ আসমান ও যমীেনর সৃি� 
এবং ে ামােদর বেণরর িভ� াে িনিয় এর মেেয় িনদশরনাবলী রেয়েছ 
জানীেদর ননয়ে’’ 24F

25 

ْۚ  بَِما َخاوَِ�� ُ�ُيوُ�ُهمۡ  فَتِۡلَك  ﴿ : المل[ ﴾ ٥ َ�ۡعلَُمونَ  ّ�َِقۡو�ٖ  �يَةٗ  َ�ٰصَِك  ِ�  إِنّ  َظلَُمٓوا
٥٢  [ 

‘‘সু রাং  গেলা  ােদর বািড়ঘর, যা  ােদর যুলেমর 
কারেণ িবরান হেয় আেছে িনিয় এর মেেয় িনদশরন রেয়েছ েস 
কওেমর ননয় যারা জান রােখে’’ 25F

26 

                                                           
24 সনরা আেল ইমরান : ১৯০ে 
25 সনরা আর-নম : ২২ে 
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ِيل ُهوَ  ﴿ ٓ  َس صّشمۡ ل َجَعَل  َّ ْ ِ�َعۡ  َمَنازَِل  ۥَوقَّدَرهُ  �َُورٗ  َقَمرَ �ۡ لوَ  ءٗ ِضَيا َددَ  َلُموا ََ 
نِ�َ ل ُ ل َخلَقَ  َما َساَبۚ ۡ�ِ لوَ  صّسِ َّ  ٰ ِ  إِّ�  صَِك َ� � �َۡ ٱب ُل  ّقِ ِ َّ  ٥ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ �َِقوۡ  ِت َ�ٰ �ل ُ�َف

 ]٥: يو�س[ ﴾

‘‘ি িনই সনযরেক কেরেছন দীিাময় এবং াাঁদেক আেলাময় 
আর  ার ননয় িনেরারণ কেরেছন িবিভ� মনিযল, যাে  ে ামরা 
নানে  পার বছেরর ুণনা এবং (সমেয়র) িহসাবে আ�াহ এগেলা 
নবশয়ই যতাতরভােব সৃি� কেরেরনে জানী সভদােয়র ননয় ি িন 
আয়া সমনহ িব�াির  বণরনা কেরনে’’26F

27 

মহান আ�াহ  ে�িখ  আয়া সমনেহ িবদয়া িশকার গু�, 
রেয়াননীয় া এবং নপিরহাযর া সু��ভােব বণরনা কেরেছনে জান 
নেেেেণর ননয় নানাভােব   ু� ও  াসািহ  করার পর মানুেেক 
ি িন জান লােভর ননয়  াঁর কােছ রাতরনা করারও িনেদরশ দান 
কেরেছনে ি িন বেলনঃ 

  ]١١٤: طه[ ﴾ ١ امٗ َِلۡ  ِ� زِدۡ  ّرّبِ  َوقُل ﴿

‘‘আর আপিন বলুন, ‘েহ রভু! আপিন আমার জান বৃি� 
কের িদনে’’’ 27F

28 

                                                                                                            
26 সনরা আন-নামল : ৫২ে 
27 সনরা ই নুস : ৫ে 
28 সনরা �া হা : ১১৪ে 
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েকােনা িবেেয়   িশকা লাভ কের িবেশে জান ননরন 
করার পর নেনক িশকাতরী ুেবেণাকেমর আ�িনেয়াু কেরে এ 
ে�ণীর ু েবেক িশকাতরীেদর দৃি� আকেরণ কের মহান আ�াহ বেলনঃ 

ٰ  َوِمنۡ  ﴿ نۡ  ۦٓ تِهِ َءاَ�
َ
َُفِسُ�مۡ  ّمِنۡ  �َُ�م َخلَقَ  أ

َ
زۡ  أ

َ
ْ ُكُنوٓ ّ�ِتَسۡ  اجٗ َ�ٰ أ  وََجَعَل  َهاإَِ�ۡ  ا

ۚ َورَۡ�َ  ّمَوّدةٗ  َنُ�مبَيۡ  ٰ  ِ�  إِنّ  ًة   ]٢١: الأوم[ ﴾ ٢ ّكُرونَ َ�َتفَ  �ٖ ّ�َِقوۡ  ٖت َ�ٰ � صَِك َ�

‘‘আর  াঁর িনদশরনাবলীর মেেয় রেয়েছ েয, ি িন ে ামােদর 
ননয় ে ামােদর েতেকই  ীেদর সৃি� কেরেছন, যাে  ে ামরা  ােদর 
কােছ রশাি� পাওে আর ি িন ে ামােদর মেেয় ভালবাসা ও দয়া 
সৃি� কেরেছনে িনিয় এর মেেয় িনদশরনাবলী রেয়েছ েস কওেমর 
ননয় যারা িা�া কেরে’’ 28F

29 

 

নারী িশকা স�েকর কুরআেনর িনেদরশনাঃ 

ইসলাম পনণরা� নীবন বয়ব�াে েযসব গেণর ননয় ইসলাম 
পৃিতবীর মানুেের কােছ সবরে��  ীন িহেসেব পিরিা , সম া  ার 
মেেয় একিট িবিশ� �ান দখল কের আেছে ইসলাম নারী ও পুুেের 

                                                           
29 সনরা আর-নম : ২১ে 
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সমান নিেকােরর কতা ন য়� েনােরর সােত বয়� কেরেছে২৯

30 মহান 
আ�াহ  া‘আলা বেলন, 

ٰ ل ِمنَ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ﴿ َّ وۡ  َذَكرٍ  ِمن ِت لَِ�ٰ �
َ
ََ�ٰ  أ

ُ
ٰ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  أ ََ ْو

ُ
 ُخلُونَ يَدۡ  �َِك فَأ

ُۡ  َوَ�  ّنةَ �َۡ ل   ]١٢٤: النسيء[ ﴾ ١ �ََقِ�ٗ  لَُمونَ ُ�

‘‘পুুে নতবা নারীর মেেয় েক  সা কান করেল ও মুিমন 
হেল  ারা না�াে  দািখল হেব এবং  ােদর রি  ননু পিরমাণও 
নুলুম করা হেব নাে’’ 30F

31 পরকােল না�াে র িার শাি� লােভর  পায় 
িহেসেব দুিনয়াে  আমােদর ননয় নািযল হেয়েছ  ীনে সু রাং ইলেম 
 ীন নানা রে য়ক নর নারীর  পর একা� নুরীে৩১F

32 এ রসে� 
আ�াহ  া‘আলা েঘােণা কেরন, 

ِينَ ل َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل ﴿ ِينَ لوَ  لَُمونَ َ�عۡ  َّ ََّما لَُموَنۗ َ�عۡ  َ�  َّ ِ ّكرُ  إ َّ ْ  َ�تَ ْوصُوا
ُ
 ل أ

َ
 ٩ بِ َ�ٰ �ۡ ۡ�

  ] ٩: الزمأ[ ﴾

                                                           
30 .ড. েমাঃ আনহার আলী, িশকার ইি হাস, (ঢাকা, বাংলা একােডমী, িডেস�র 

১৯৮৬), পৃ. ২১১ে 
31 সনরা আন-িনসা : ১২৪ে 
32 িরি�পাল মাওলানা আকবর, েবুম ননরনাহান, বাংলােদেশ মিহলা মা�াসা 

আে�ালন, (ঢাকা, ইসলািমক ।া ে�শন বাংলােদশ, ে।�য়ারী ১৯৮৮), পৃ. ৬ে 
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‘‘বল! যারা নােন এবং যারা নােন না  ারা িক সমান? 
েবােশি�স�� েলােকরাই েকবল  পেদশ  হণ কেরে’’33  

জান াারা ও জান িবকােশর পৃ�েপােক া মুসিলমেদর ননয় 
নবশয় করণীয় বা ।রযে নারী পুুে েভেদ ইসলােমর িশকা (জান 
ননরন) বােয় ামনলক করা হেয়েছে রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলেছন, ‘‘ইলম  লব করা রে য়ক মুসিলেমর (নর 
নারী) ননয় ।রযে’’34  

িনঃসে�েহ আ�াহ  াআলা নারী পুুে সকল িব�াসীেক 
লকয় কের পড়ার িনেদরশ িদেয়েছনে  েব ি িন শেু জানানরেনর 
 াকীদই েদনিন, জানানরেনর মযরাদার িবেয়িটও আট-কুরআেন 
একািেকবার বয়বহার কেরেছন,  

ُ  يَۡرفَعِ ﴿ َّ ِينَ  ل َّ ْ  ل ِينَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ ْ  َول وتُوا
ُ
 ]  ١١: ارجيدل [ ﴾ ٖت� َدَرَ�ٰ  لۡ�عِۡلمَ  أ

‘‘ে ামােদর মেেয় যারা  মান এেনেছ আর যােদরেক জান 
দান করা হেয়েছ, আ�াহ  ােদর সু   মযরাদা দান করেবনে’’ 34F

35  

জােনর মযরাদা স�েকর হাদীেস আরও বিণর  আেছ, ‘‘েয 
বয়ি� ইলম  লব করার  েউেশয় েকােনা পত নবল�ন কেরেছ 

                                                           
33 সনরা আয-যুমার : ৯ে 
34 মুহা�দ ইবেন ইয়ািযদ, ইবনু মানাহ, িক াবুল ইলম, হাদীস নং ২২৪ে 
35 .সনরা মুনাদালাহ : ১১ে 
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আ�াহ  া‘আলা  ার  ারা  ােক েবেহশে র পত সমনেহর একিট 
পেত েপৗেছ েদনে’’36  

এ  ি�িট েভেব েদখার ম ে েকননা জানীেদর কেঠার 
পির�ম, সােনা,  য়াু ও  েেযরর ।েল  ীনী জান িবজান সংরিক  
হেয় ননাু  ভিবেয়  বংশেরেদর িনকট েপৗছায়ে৩৬

37 

নর নারী  ভেয়রই িবদয়া িশকার নিেকার নবশয়ই আেছে 
আি�ক  াকের সােন যা মানুেের সকল কমরকাে�র মনল লকয় এবং 
এর সােত স�ি  েরেখই নাুি ক  �ি  ও কলয়াণ ননরেনর ননয় 
েস িবদয়া ও জান আিদ নর নারীেক েদওয়া হেয়িছলে  ার ওপর 
িভিউ কের িা�া, ুেবেণা ও ননুশীলেনর  ারা  উম জান বুি�েক 
 উম কােন লাুােনার ��ািেকার  ভেয়রই আেছে িবদয়া ও জান 
নি  রেয়াননীয় ব�, এমনিক এটা ছাড়া মানুে �ীয়  ীনও 
সিঠকভােব পালন করে  পাের নাে  াই  উম  ীনী িবদয়া ও 
জােনর িবেয় যিদ সুদনর েকােনা েদেশও তােক,  েব েসখােন িুেয় 

                                                           
36 .ইমাম মিহ উীন আন-নববী, িক াবুল ইলম, পনেবরা�, পৃ. ৩৪ে 
37 .।িযলা  ােহর, েমেয়েদর ইসলামী িশকার রেয়াননীয় া, মািসক দাুস 

সালাম, ঢাকা, দাুস সালাম, িডেস�র নানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ১২ে 
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হেলও  া ননরন করার  াকীদ রেয়েছে৩৭

38 আর  ীেনর ইলম যারা 
হািসল কেরিন  ােদর আমলও সিঠক হয় নাে৩৮

39 

মিহলােদর রাতিমক িশকাুার ও রিশকণ �ান হেলা ুৃহে 
 াই িপ ামা া যাে  কনয়ােদরেক এবং �ামী যাে   ীেক হক ও 
বাি েলর মেেয় পাতরকয় িননপণ করে  েশখায় এবং বিট-িবাুয়ি  
েতেক রকা করার বয়ব�া  হণ কের, ইসলাম েসিদেক  ােদর দৃি� 
েদয়ার িনেদরশ িদেয়েছে কুরআন মানীেদ বলা হেয়েছঃ 

﴿  ٰ ّ�َهاََ
َ
ِينَ ل َ َّ  ْ ْ قُوٓ  َءاَمُنوا َُفَسُ�مۡ  ا

َ
هۡ  أ

َ
   ]٦: الحأ�ا[ ﴾ �ََارٗ  لِيُ�مۡ َوأ

‘‘েহ  মানদারুণ! ে ামরা িনেনেদরেক এবং ে ামােদর 
পিরবার-পিরননেক েদাযেখর আগন েতেক বাঁাাওে’’ 39F

40 এ আয়াে র 
নতর আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ এভােব কেরেছনঃ 

                                                           
38 .‘সুদনর েকান েদেশ িুেয় হেলও িবদয়া ননরেনর  াকীদ’ সং�া� িবেয়িটর 

দিলল িহেসেব বলা হয়, ‘‘সুদনর াীেন িুেয় হেলও জানােেেণ কর’’ েতেকে এ 

কতা হাদীস িহসােব আমােদর সমােন রািল ে রকৃ পেক, এিট আেদ  হাদীস 

িক-না, হাদীস িবশারদুণ যুু যুু েের এর াুলোরা িবে�েণ কেরেছনে আ�ামা 

নািসুিউন আলবানী  াঁর সুিবখয়া   ে এর িসলিসলা ুল আহাদীিসদ  া‘য়ী।াহ, 

রতম খে� ৪১৩ পৃ�ায় এ বয়াপাের িলেখেছন, ‘হাদীসিট স�নণর িমতয়াে নবী 

কারীম (সাঃ)-এ কতা বেলনিনে’ 
39 িরি�পয়াল মাওলানা আকবর, েবুম ননরনাহান, পনেবরা�, পৃ. ৭ে 
40 .আট-কুরআন, সনরা আশ- াহরীম : ৬ে 
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 ا وةهم �ا ال� وةدنوها س�مموا ةنفع

‘‘ে ামরা িনেনরা েশখ এবং পিরবারব রুেক েশখাও সম� 
কলয়াণময় রীি -নীি  এবং  ােদর আদব িশকা দাও এবং এসব 
কােন নভয়� কের ে ালে’’৪০F

41 

িশকা স�েকর হাদীেসর িনেদরশনা 

িশকা স�েকর পিবধ কুরআেনর িনেদরশনার পাশাপািশ 
হাদীেসরও সু�� িনেদরশনা রেয়েছে নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম িনেনই িনেনেক একনন িশকক িহেসেব েঘােণা 
িদেয়েছনে এছাড়াও মহান আ�াহ  াঁেক মানবনাি েক িক াব, 
িহকম ,  উম ািরধ ই য়ািদ িশকা েদয়ার ননয় রাসনল িহেসেব 
মেনানী  কেরেছনে  াঁর নবুয় ী নীবেন িশকার গু� স�েকর 
েযসব বাণী িবেৃ  হেয়েছ েসগেলা িনে�  ুেল েরা হেলাে 

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলেছন: 

 »اليما فأ�ى    ّك مسماٍ  طمب«

‘‘জান নেেেণ করা রে য়ক মুসলােনর  পর ।রয বা 
নপিরহাযরে’’ 41F

42 

                                                           
41 .আ�ামা শাওকানী, ।া হল কাদীর, ৫ম খ�, রাগ�, পৃ. ২৪৬ে 
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আবন হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসনল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

 »غ مس ف ه عممي سال ال ب نه طأ�قي إ  التطأ�قي يم من سمك«

‘‘েয বয়ি� জান নেেেেণর ননয় েকােনা পত নবল�ন কের, 
মহান আ�াহ  া ারা  ার ননয় না�াে র পত সহন কের েদনে’’ 42F

43 

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলন, আিম রাসনলু�াহ 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক বলে  শেনিছ েয, মহান আ�াহ 
ওহীেযােু আমােক নািনেয়েছন- 

‘‘েয বয়ি� িবদয়ািশকার ননয় েকােনা পত েের, আিম  ার 
ননয় েবেহশে র পত সুুম কের েদইে’’ 43F

44 

কাসীর ইবেন কােয়স বেলন, আবুউারদা রািদয়া�াহ ‘আনহ 
বেলেছন েয, আিম রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক বলে  
শেনিছঃ 

 » سمك طأ�قي يلمب ف ه عممي سمك ال نه طأ�قي من طأ  الغّ من «

                                                                                                            
42 .ইবেন মানাহ, সুনান, ১ম খ�, িকবা ুল ইলম, রাগ�, পৃ. ৮১েে 
43 .আবন বকর আহমদ ইবনুল হসাইন আট-বায়হাকী, শআবুল  মান, ২য় খ�, 

বাবু ।ী  ালািবল ইলম,  বু ঃ দাুল কু ুিবল ইলিময়া, ১৯৯০, পৃ. ২৬২ে 
44 .বায়হাকী, শআবুল  মান, ৫ম খ�, রাগ�, পৃ. ৫৩ে 
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‘‘েয বয়ি� জানানরেনর ননয় েকােনা পত  হণ কের, মহান 
আ�াহ  ােক না�াে র একিট পেত পিরাািল  কেরনে’’45 

মুয়ািবয়া রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসনল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

ُ  يُأِدِ  َمنْ « َّ َفّقْاهُ  َخْ�ًا نِهِ  ا يِن�ِ ِف  ُُ ِّ  »ا

 ‘‘মহান আ�াহ যার ম�ল াান, ি িন  ােক দীিন ুভীর ‘ইলম দান 
কেরনে’’45F

46 

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম বেলেছন, 

  »ال ىت يأجع سب ل ف من خأ  ف طمب اليما فاو«

‘‘েয বয়ি� জান নেমবেণ করার  েউেশয় ঘর েতেক েবর 
হয়, েস আ�াহর পেতই ালে  তােক, য কণ না ি।ের আেসে’’৪৬F

47 

আবুউারদা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলন, রাসনল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছনঃ 

                                                           
45 .রাগ�, পৃ. ২৬২ে 
46 .বুখারী, সহীহ, ১ম খ�, িক াবুল ইলম, রাগ�, পৃ. ১৬ে 
47 .ি রিমযী, নািম শ-ি রিমযী, রাগ�, পৃ. ১৬ে হাদীসিটেক েক  হাসান 

বেলেছন, আবার েক  দুবরল বেলেছনে [স�াদক] 
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 »أ الكواكبسيئ   الدر لم  القمأ كفىل الييند   الييلا فىل إن«

 ‘‘পনিণরমার রাে  নকধমালার  পর পনণর াে্র েযনপব 
মযরাদা, আিবেদর  পর আিলেমর মযরাদা িঠক   পে’’৪৭F

48 

িশকার  েউশয় হেলা দীন ইসলামেক সকীিব  রাখা, 
ইবাদে র িনয়ম-কানুন নানা এবং সমােনর সািবরক কলয়াণ সােন 
করাে বয়ি�ু  েকােনা �াতর  �ার করা, িনেনর বাহাদুরী রকাশ 
করা এবং নপরেক েহয় রি প� করার ননয় িবদয়া িশকা করা  বে 
নয়ে 

কা‘ব ইবেন মািলক রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, রাসনল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

اَ  َطمََب  نْ مَ «
ْ
وْ  الُيمََميءَ  نِهِ  ِلَُجيرَِي  الِيم

َ
وْ  الّسَفَايءَ  نِهِ  ِلَُميرَِي  ة

َ
 وُُجوهَ  نِهِ  يَْصَِف  ة

ْهِ  اّليِس 
َ
ْدَخمَهُ  إِل

َ
ُ  ة َّ  »اّليرَ  ا

‘‘েয বয়ি� এ  েউেশয় জান নেেেণ কের েয, আিলমেদর সােত 
রি  ি� া করেব, নতবা েবাকা ও মনখর েলাকেদর সােত িব কর 
করেব এবং েলাকেদর দৃি�  ার িদেক আকৃ� করেব, আ�াহ 
 া‘আলা  ােক নাহা�ােম রেবশ করােবনে’’ 48F

49 

                                                           
48 রাগ� ে 
49 ি রিমযী, নািম শ ি রিমযী, ২য় খ�, আবওয়াবুল ইলম, রাগ�, পৃ. ৯৪ ে 
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আবুউারদা রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, ‘‘িকয়ামে র িদন 
মযরাদার িদক িদেয় সবোেয় িনকৃ� বয়ি� বেল সাবয়� হেব েসই 
আিলম, যার ইলেমর  ারা েকােনা কলয়াণ সািে  হয় নাে’’50  

এছাড়াও জানীেদর সু   মযরাদা বণরনা করে  িুেয় রাসনল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

ُ  لَيَْستَْاِفأُ  الَييلِاَ  َوِِنّ «
َ
رِْض  ِف  َوَمنْ  الّسَمَواِت  ِف  َمنْ  ب

َ
 الَميِء، ِف  الِ تَينُ  َىّت  األ

 َوَرثَ ُ  الُيمََميءَ  إِنّ  الَكَواِكِب، َسيئِأِ  َ َ  الَقَمأِ  َكَفْىِل  الَيينِِد، َ َ  الَييلِاِ  َوفَْىُل 
نِْب َيءِ 

َ
 »األ

‘‘জানী বয়ি�র ননয় কমা রাতরনা কের আকাশ ও পৃিতবীর 
নিেবাসীরা, এমনিক পািনর িনোর মাছে নজ ইবাদ  গনােরর 
 ুলনায় জানী বয়ি� িঠক েসরকম মযরাদাবান, েযমন পনিণরমার রাে র 
াাঁদ  ারকারািনর  পর দীিামানে আর জানীুণ নবীেদর 
 উরািেকারীে’’ 50F

51 

ন এব, নারীেদর িশকা  হণ ন য়� নুরীে েকননা, নারী 
কখেনা মা, কখেনা েবান, কখেনা ছাধী আবার কখেনা পিরবােরর 
ক রী িহেসেব আিবভন র  হনে  াছাড়া মা ই  ার স�ােনর রতম 
িশককে সামি কভােব সুিশিক া মা �ভাব ই জানী, ািরধবান, 

                                                           
50 দােরমী, সুনান, রাগ�, পৃ. ৯৪ে 
51 সুনান আশ-ি রিমযী, হাদীস নং ২৬৮২ে  
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বয়ি�� স��া, িন�াবান, ন� ও ভ�ে িশিক  মােয়র এসব গণ 
আপনাআপিনই স�ােনর মেেয় স�াির  হয়ে 

নারীরা শেু িশিক  নয়, িশককও হে  পােরনে রাসনল 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  ী আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা 
িছেলন ননয় ম একনন িশককে এছাড়াও  ে� সালমা,  ে� 
হািববা, হা।সা, আসমা িবনে  আবু বকর, মায়মুনা,  ে� হানী 
রমুখ মিহলা সাহািবয়ার নাম রতম সািরে  এেস যায়ে 

ন এব আট-কুরআন ও সু�াহর এই নেমাঘ িনেদরেশর মেয় 
িদেয় এটাই র ীয়মান হয় েয, ইসলাম নারী িশকার  পর ন য়� 
গু�ােরাপ কেরেছে িশকার নিেকার রদােনর মােয়েমই ইসলাম 
নারীেক সু   �ােন নিেি�  কেরেছে কারণ, িব�াসী ও জানীেদর 
  াসন েদেবন বেল আ�াহ িনেনই রি তি  িদেয়েছনে৫১

52 

যুেু যুেু নারী িশকার �নপ িবে�েণ 

সমােনর এক নংশেক বাদ িদেয় ননয় নংশ েকােনা িদনই 
 �  হে  পাের না এ স য় মানুে ননুোবন করে  শু কেরেছে 
সমানেসবা, েদশা�েবাে রভৃি  েকেধ নারী নাি র সাতরক া-
আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িবরাট িবনয়ে৫২

53 
                                                           
52 ইসলামী দৃি�ে  নারী : একিট সমীকা, ঢাকা, ইসলািমক ।া ে�শন পিধকা, 

৩৬ বের, ৩য় সংখয়া, নানু-মাার, ১৯৯৭, পৃ. ৫৫ে 
53 .ড. েমাঃ আনহার আলী, পনেবরা�, পৃ. ২১১ে 
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বয়ি� সউার পনণর া রািার লেকয় েম িলক নিেকার িহেসেব নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িশকার নিেকার িদেয়েছনে৫৩

54 

  নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যুেু নারী 
িশকা 

িশকা  হণ সকল নরনারীর নবশয়ই ক রবয়ে ইসলােমর 
রতম যুেু মা�াসা ও    িবদয়ালেয় েমেয়রাও নেয়য়ন করে নে 
মসিনেদ  ী পুুে একই সে� নামায পড়ে নে  খনও 
নব�াস�� েলােকরা ু ৃহ িশকক িনযু� কের েমেয়েদর িশকাদােনর 
বয়ব�া করে নে নতা নজ ার যুেু নারীেদর েহয় রি প� করা 
হ ে  াই েলখাপড়া েশখােনা িছল কিনা ী ে৫৪

55 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নারী-পুুেের ননয় 
িশকা ।রয েঘােণা কেরনে ি িন পুুেেদর েযভােব  ািলম িদে ন 
মিহলােদরও ননুনপভােব িশকা িদে নে ি িন িবিভ� হাদীেস জান 
নেেেেণ  াসাহ রদান কেরেছনে ি িন মিহলােদর দািবর 
পিরেরিকে   ােদর ননয় একিট সময় িনিদর� কের িদেয়িছেলনে এ 
সময় ি িন েকবল  ােদরেক রিশকণ িদে নে  েদর সময় েদখা 

                                                           
54 .মুহা�দ কু ুব, ইসলাম ও নারী, পনেবরা�, পৃ. ২২ে 
55 রাগ�, পৃ. ২৬ে 
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েয  ি িন পুুেেদর সামেন ভােণ েশে কের নারীেদর সমােবেশ 
ােল েযে ন এবং েসখােন ব�বয় রাখে নে৫৫

56 

নারীেদর সুিশিক  কের ুেড় ে ালার ননয় ি িন 
নিভভাবকেদর িবিভ�ভােব  াসািহ  কেরেছনে শেু আযাদ মিহলাই 
নয় ঘেরর দাসী বাদীেদরও িশকার আেলা েতেক বি�  কেরনিনে 
রাসনলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

وْ  َ�غَيٍت  ثََالَث  َعَل  َمنْ وَ «
َ
َخَواِت  ِمنَ  ِمْْمَُانّ  ة

َ ْ
ّدَ�ُانّ  األ

َ
ُ  ُُْاغِ َُانّ  َىّت  َورَِحَُانّ  فَد َّ  ا

وَْجَب 
َ
ُ  ة َّ ُ  ا

َ
َغّ َ  ب

ْ
 »واثنت�«: قَيَل  واثنت�؟ ال رَُسوَل  يَي: رَُجٌل  َ�َقيَل .  »ال

“েয বয়ি� ি নিট কনয়া স�ান বা ি নিট েবানেক লালন-
পালন করেব এবং  ােদরেক ভ� া, িশ�াাার,  উম াালালন ও 
আাার বয়বহার িশকা িদেয় সাবল�ী হে  সাহাযয় করেব, আ�াহ 
 ার ননয় না�া  ওয়ািনব কের েদেবনে এক বয়ি� িনজাসা 
করেলা, েহ আ�াহর রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, েক  যিদ 
দুনেনর ননয় এনপ কের? ি িন বলেলন, দু’নেনর ননয় এনপ 
করেলও হেবে৫৬F

57” 

পুুেেদর িশকার পাশাপািশ নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম নারী িশকারও পৃ�েপােক িছেলনে ি িন সাােহর একিট 

                                                           
56 ড. েমাঃ আনহার আলী, পনেবরা�, পৃ. ২৬ে 
57 শারহস সু�াহ, হাদীস নং ৩৪৫৭ে  
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িবেশে িদেন নারীেদর িনকট ব�ৃ া করে ন এবং  ােদর রে�র 
 উর িদে নে স�া� মিহলােদর ে া কতাই েনইে এমনিক 
দাসীেদরেকও িশকা দান করার ননয় নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম আেদশ কেরেছনে’’58 

রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সমেয় েয সম� 
জান াারার মনিলস ননুি�  হে া মিহলারা নদনের পদরার ন�রােল 
 পি�  েতেক  ার  পকার লাভ করে নে ইসলাম স�েকর িনভুরল 
জান ননরনই িছল এসব মনিলেস  ােদর  পি�  হওয়ার  েউশয়ে 
নেনক মিহলা িছেলন, যারা রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-
এর মুেখ কুরআন পাঠ শেনই  া মুখ� কের ে।লে নে েকােনা 
সমেয় যিদ ি িন মেন করে ন েয, মিহলারা  ার কতা িঠকম  
শনে  পানিন,  া হেল ি িন পুনরাবৃিউ করে নে৫৮

59  

আট-কুরআেনর িবিভ� গু�পনণর নংশ িবেশেভােব ঘেরর 
মিহলােদর িশকা েদয়ার ননয় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
পুুে সমানেক িনেদরশ িদেয়েছনে ইসলামী সমােনর মিহলারা  ীন 
স�েকর নুরী জান লাভ কুক রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর িছল বাসনা এবং ো�াে েকবল নীি ু  জান িশকা 
েদয়াই লকয় িছল নাে েসই সে� িবিভ� কািরুরী িশকা েদয়াও এর 
                                                           
58 আবু আ�ু�াহ মুহা�দ ইবেন ইসমাইল, িক াবুল ইলম, পনেবরা�, পৃ. ২০ে 
59 মুহা�দ আ�ুর রহীম, নারী, (ঢাকা, িস�াবাদ রকাশনী, ২য় সং�ার ১৯৮৮), 

পৃ. ৫০-৫১ে 
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ন�ভুর� িছলে এ ননয় েকবল  পেদশ িদেয়ই ি িন কা� হনিন, 
আইনু  বয়ব�াও  হণ কেরিছেলনে িপ ামা া বা �ামী যিদ 
পািরবািরক পিরেবেশ নুরী দীিন িশকাদােনর বয়ব�া না কের,  া 
হেল ঘেরর বাইের িুেয়ও েসই জান লােভর সুেযাু মিহলােদর 
িদে  হেব, এই হে� ইসলামী আইেনর িবোনে দীিন জান লােভর 
ননয় নারীেক সুেযাু-সুিবো িদে  েুাটা সমানই দািয়�শীলে এ 
পেত েকাননপ রি ব�ক া হেল  া দনর করে  হেব সমানেকইে 
শেু িক াবী িবদয়াই নারীেদর ননয় যেত� নয়,  ােদর িা�া-শি�র 
 াকের সােন এবং নিনর  জােনর িভিউে  িা�া ও ুেবেণার 
মােেম নব-নব স য়  ত  উাটেনর ননয়  ােদর মানিসক শি�র 
িবকাশ সােেনর বয়ব�া করাও ইসলামী সমােনর ক রবয়ে৫৯

60 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নারীর ননয় িশকােক 
সীিম  কের েদনিনে আ�াহ  াআলা েঘােণা িদেয়েছনঃ 

ٰ لوَ  ﴿ َّ ۗ  َِندِ  ّمِنۡ  ُ�ّٞ  ۦبِهِ  َءاَمّنا َ�ُقوصُونَ  مِ عِلۡ �ۡ ل ِ�  ِسُخونَ � ّكرُ  َوَما َرّ�َِنا ّّ ْ  إِّ�ٓ  يَ ْوصُوا
ُ
 أ

 ل
َ
  ] ٧: عمأان ال[ ﴾ ٧ بِ َ�ٰ �ۡ ۡ�

                                                           
60 রাগ�, পৃ. ৫৩ে 
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‘‘যারা জানী ও িবদয়ান  ারা বেলন, আমরা এর (কুরআন) 
রি   মান এেনিছ এবং েকবল িবেবক স�� েলােকরাই (েকােনা 
িনিনস েতেক) িশকা  হণ করে  পারেবে’’61 

সু রাং আট-কুরআনেক বুঝবার ননয়ও ইসলােমর 
ননুসারীেদর িবদয়া ও জানানরন করে  হেবে এখােন নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম নারী পুুেের েকেধ পাতরকয় কেরন িনে এে  
র ীয়মান হয় েয, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নারী িশকার 
 পর নসাোরণ গু�ােরাপ কেরেছনে৬১

62 

মহান আ�াহ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 
 ীেদরেক জান াারার িনেদরশ দান কের বেলন, 

ٰ  ِمنۡ  ُ�ُيوتُِ�نّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ لوَ  ﴿ ِ ل ِت َءاَ� َ ل إِنّ  َمةِ� كۡ ۡ�ِ لوَ  َّ  �َِطيًفا َ�نَ  َّ
   ]٣٤: االىزاب[ ﴾ ٣ َخبًِ�ا

                                                           
61 সনরা আেল ইমরান : ৭ে 
62 ই .এ.িব. রািনয়া আ�ার বানু, সংিবোন ও েেমর বাংলােদেশ মুসিলম নারীর 

নিেকার ও মযরাদা : একিট পযরােলাানা, ঢাকা, বাংলােদশ এিশয়ািটক েসাসাইট 

পিধকা,  াদশ খ�, ২য়  সংখয়া, িডেস�র ১৯৯৪, পৃ. ৫৮ে 
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‘‘আর ে ামােদর ঘের আ�াহর েয আয়া সমনহ ও িহক ম 
পিঠ  হয়-  া ে ামরা �রণ েরেখাে িনিয়ই আ�াহ নি  সন�দশরী, 
সময়ক নবিহ ে’’63 

রাসনলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যুেু নারী 
সমােনর মেেয় ইসলােমর িবিে-িবোন স�েকর নবু  হওয়ার এমন 
নদময় আকা�া ও  াসাহ সৃি� হেয়িছল েয, েসননয়  ারা িদনরা  
সবসময় বয়ি বয়� তাকে াে জান আহরেণর পেত েকােনা বাো ও 
রি ব�ক া  ােদরেক িনরাশ ও ভে�াাসাহ করে  পারে া নাে 
আনসারী মিহলােদর স�েকর আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলনঃ 

 اِين ف يتفقان ان ال يء يمغيغان ي�ن لا األنصير �سيء النسيء نيا

‘‘আনসারী মিহলারা ক ই না ভাল! দীেনর িবিে-িবোন 
স�েকর জান লােভর েকেধ ল�া-শরম  ােদর পেত বাো হেয় 
দাঁড়াে  পাের িনে’’৬৩F

64 

ইসলােমর িশকা স�েকর েস যুেুর মিহলারা ক  ু ভীর ও 
সন� দৃি� িনেয় নেয়য়ন করে ন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর 
িনে�র  ি� হে ই  া েবাঝা যায়ঃ 

                                                           
63 আট-কুরআন, সনরা আহযাব : ৩৪ে 
64 মুসিলম, সহীহ মুসিলম, ১ম খ�, রাগ�, পৃ. ২৬১ে 
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 ‘‘নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর যুেু কুরআন 
মানীেদর েকােনা আয়া  নািযল হেল, আমরা  ার শ�গেলা হবহ 
মুখ� না করেলও  ার হালাল-হারাম এবং আেদশ-িনেেেগেলা 
�ৃি পেট েুঁেত িন ামে’’65 

ইবাদ  এবং জান াারার মনিলেস নারীরা িবেশে  াসাহ 
এবং  উীপনার সােত নংশ হণ করে াে খাওলা িবনে  কােয়স 
আট-নুহািনয়া রািদয়া�াহ ‘আনহা নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর সু   কে�র  ে�খ কের বেলেছনঃ 

 ف نيةو المي  يوم وسما عم ه ال ص� ال رسول خلب  اسمع كغت
 .ءالنسي موخأ

‘‘নুম‘আর িদেন আিম নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-
এর খু বা ন য়� সু��ভােব শনে  েপ ামে নতা আিম েমেয়েদর 
সবরেশে কা াের তাক ামে’’ 65F

66 

হািরসা ইবনু নু‘মােনর এক কনয়া বণরনা কেরেছনঃ 

 »وسما عم ه ال ص� ال رسول ف من إال " "ت ىفظ مي«

                                                           
65 ইবন আবিদ রাি�িহ, আট-ইকদুল ।রীদ, ১ম খ�, কায়েরাঃ মা বাআ ু 

লাননাি শ  া’লীক, ১৯৬৫, পৃ. ২৭৬ে 
66 ইবন সা‘দ, আশ- াবাকা , ৮ম খ�,  রাগ�, পৃ. ২১৭ে 
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‘‘আিম রাসনলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মুখ 
েতেক শেনই সনরা কা। মুখ� কেরিছলামে ি িন রে য়ক নুম‘আর 
খু বাে  এিট পড়ে নে’’৬৬

67 

েমেয়েদর  পেদশ ও িশকাদােনর েকেধ নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেনও িবেশে লকয় রাখে নে যিদ েকােনা 
সময় ি িন বুঝে  পারে ন েয, েমেয়রা  ার ব�বয় িঠকম  শনে  
পায় িন,  াহেল ি িন  ােদর কােছ িুেয় পুনরায়  া বেল িদে নে 
আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমা এক  েদর িদেনর 
কতা  ে�খ কের বেলেছন, 

 »نيلصدق  مأهنةو فوعظان النسيء �سمع لا نهة فظن«

‘‘ি িন মেন করেলন েয,  াঁর কতা েমেয়েদর কােছ 
েপৗছাে  পােরন িনে  াই পুনরায় ি িন  ােদরেক নসীহ  
করেলনে  ােদর সাদকা েদয়ার ননয় আেদশ িদেলনে’’৬৭F

68 

ইসলাম জানােেেেণর ননয় নারীেদর মেন ন য়� ুভীর 
আ হ সৃি� কেরিছলে  ােদর এই জান-িপপাসা িনবারেণর ননয় নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাোরণ বয়ব�া ছাড়াও মােঝ মেেয় 
                                                           
67 .মুসিলম, সহীহ মুসিলম, ২য় খ�, রাগ�, পৃ. ৫৯৫ে 
68 .বুখারী, সহীহল বুখারী, ১ম খ�, িক াবুল ইলম, রাগ�, পৃ. ২০; মুহা�দ 

নামালুউীন, মুসিলম নারীর েপাোক ও কমর, ঢাকাঃ এশা রাহনুমা, সাই� 

লয়াবেরটরী, ১৯৯৮, পৃ. ৭২-৭৬ে 
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 ােদর ননয় নি ির� সুেযাু কের িদে নে আবন সা দ খুদরী 
রািদয়া�াহ ‘আনহ েতেক বিণর  হেয়েছ, 

 ‘‘মিহলারা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বলেলা, 
আপনার কােছ পুুেরা এ  িভড় লািুেয় তােক েয, নেনক সময় 
আমােদর পেক আপনার কতা শনা স�বই হয় নাে ন এব 
আমােদর ননয় আপিন আলাদা একিট িদন োযর কের িদনে একতা 
শেন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম  ােদর ননয় একিট িদন 
িনিদর� কের িদেলনে েসই িদন ি িন  ােদর কােছ িুেয়  পেদশ 
িদে ন এবং সাকােনর িনেদরশ দান করে নে’’69 

মািলক ইবেন হয়াইিরস রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলন, আমরা 
কেয়কনন যুবক দীন স�েকর জান লােভর ননয় নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কােছ িবশ িদন পযর� নব�ান করলামে 
যখন ি িন বুঝে  পারেলন েয, আমরা বািড় ে।রার ননয় নি�র 
হেয় পেড়িছ,  খন ি িন বলেলনঃ 

‘‘ে ামরা ে ামােদর  ী-পুেধর কােছ ি।ের যাও এবং 
 ােদর কােছই নব�ান করে  ােদরেক দীন স�েকর িশকা দাও 
এবং  া েমেন ালার িনেদরশ দাওে’’70 

                                                           
69 .বুখারী, সহীহল বুখারী, রাগ�, পৃ. ২০ে 
70 .বুখারী, সহীহল বুখারী, ১ম খ�, িক াবুল আযান, রাগ�, পৃ. ৮৮ে 
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সাহাবীেদর যুেু নারী িশকা 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পরব রীকােল 
সাহাবীুণ বয়ি�ু ভােব নারীেদর িা�া ও কেমরর সংেশােেনর ননয় 
বয়াপক ো�া-সােনা কেরেছনে একইভােব  াঁরা সমান সং�ােরর েয 
ো�া-সােনা করে ন  াে ও পুুেেদর সােত নারীরাও ন�ভুর� 
তাক ে আেয়যা না�ী এক মিহলা সাহাবী আ�ু�াহ ইেেন মাস দ 
রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর ব�ৃ ার  ে�খ কের বেলেছন, 

‘‘আিম আ�ু�াহ ইবেন মাস দ রািদয়া�াহ ‘আনহ-েক নারী 
ও পুুেের  েউেশয় এই বেল নসীহ  করে  েদেখিছ েয, নারী 
পুুে িনিবরেশেে ে ামােদর মেেয় েতেক েযই ি। নার যুেুর 
মুেখামুখী হেব েস েযন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 
সাহাবােদর কমরপো দৃৃভােব ননুসরণ কেরে’’71 

।েল পনেবর েয নারীরা জান ও সং�ৃি র সােত এেকবােরই 
নপিরিা  িছল এখন  ারা  ার রকক হেয় দাঁড়ােলাে িা�া ও 
সািহে য়র নুে  যােদর েকােনা নি��ই ননুভন   হে া না, এখন 
 ারা জান ও িহদায়াে র রদীপনেপ আ�রকাশ করেলাে 

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর িবিভ� িবেেয় বয়াপক জান 
স�েকর  াঁর ছাধ  রওয়া ইবন যুবায়র রািদয়া�াহ ‘আনহ বেলেছন, 

                                                           
71 .দােরমী, সুনান, রাগ�, পৃ. ৮২ে 
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‘‘আিম কুরআন, ইসলােমর ।রযসমনহ, হালাল ও হারাম, 
কাবয় ও সািহ য়, আরবেদর ইি হাস ও নসবনামা িবেয়ক জােনর 
েকেধ আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর োেয় নিেক জানী েলাক 
আর েদিখ িনে ে৭১

72 

আরবী কাবয় ও কিব ায়  রওয়া ইবন যুবায়র রািদয়া�াহ 
‘আনহ-এর েবশ দখল িছলে এ েকেধ  াঁর রশংসা করা হেল ি িন 
বলে ন, কাবয় িবেেয় আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা -এর জােনর 
সােত আমার জােনর েকােনা  ুলনাই ােল নাে ি িন ে া কতায় 
কতায় কিব া েতেক রমাণ েপশ করে নে৭২

73 

মনসা ইবন  ালহা বেলনঃ 

‘‘আিম আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর োেয় নিেক বা�ী 
ও শ�ভােী আর কা েক েদিখ িনে’’74 

েলােকরা আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর কাবয় ও সািহ য় 
িবেেয় জােনর  ুলনায় িািকাসা িবেয়ক নিেক জান েদেখ িবি�  
হে াে ইবেন আবী মনলায়কা আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-েক 
                                                           
72 .হাি।ন যাহাবী,  াযিকরা ুল হ।।ান, ১ম খ�,  বু ঃ দাু ইহইয়ািয়শ 

 ুরািসল আরাবী,  া. িব., পৃ.২৭ে 
73 নালালুউীন  মরী, ইসলামী সমােন নারী, রাগ�, পৃ. ১০৩ে 
74 ইবেন হানার আট-আসকালানী, আট ইসাবা ।ী  ামীিযয সাহাবা, ৪তর খ�, 

রাগ�, পৃ. ৩৬০ে 
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বলেলন, আমরা আপনার কিব� ও বা�ী া েদেখ ামাকৃ  হই নাে 
কারণ আপিন আবন বকর িসউীক রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর কনয়াে আর 
আবন বকর িসউীক রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর বা�ী া সবরনন�ীকৃ ে 
িক� আপিন িািকাসা িবদয়া িকভােব িশেখেছন? আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা বলেলনঃ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নসু� হেয় 
পড়েল বাইের েতেক আু  রি িনিেদল  াঁর িািকাসা করে াে 
আিম েসগেলা মেন রাখ ামে৭৪

75 

।ারােয়েযর নংক শাে  ি িন এমন জােনর নিেকািরণী 
িছেলন েয, বড় বড় সাহাবীুণ পযর�  উরািেকার িবেয়ক মাসআলা-
মাসােয়ল  াঁর িনকট েতেক েনেন িনে নে৭৫

76 

‘আমরাহ িবনে  আ�ুর রহমানও আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা-এর একনন ছাধী িছেলনে ইবেন ইমাদ হা�লী িনে�া� 
ভাোয়  ার কতা  ে�খ কেরেছনঃ 

‘‘আমরাহ  িবনে  আি�র রহমান আনসারী িবজ ি।কহিবদ 
িছেলনে ি িন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর েকােল লািল -পািল  
হেয়িছেলনে ন এব,  াঁর িনকট েতেক ি িন সবরােপকা েবিশ 
সংখয়ক হাদীস বণরনা কেরেছনে ি িন িনভররেযাুয় এবং মনবু  

                                                           
75 হােকম, মুস াদরাক, ৪তর খ�, রাগ�, পৃ. ১১ে 
76  েদবে 



 

46 

�ৃি শি� ও োরণ কম ার নিেকািরণী িছেলনে  াঁর বিণর  
হাদীসসমনহ সবরদা ুৃহী  হে াে৭৬

77 

ইবন িহ�ান (র.)  াঁর স�েকর িলেখেছনঃ 

 ‘‘ি িন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা বিণর  হাদীস স�েকর 
সবরািেক জা  িছেলনে’’78 

 ােবয়ীেদর যুেু নারী িশকা 

 ােবয়ীেদর যুেু িবখয়া  মুহািউস ও ।কীহ কািসম ইবনু 
মুহা�দ (র.) ইমাম যুহরীেক বলেলনঃ আিম ে ামার মেেয় জান 
িপপাসা লকয় করিছে আিম িক ে ামােক জােন পিরপনণর একিট পাধ 
েদিখেয় েদব না? যুহরী বলেলন, হয়াঁ, নবশয়ইে ি িন বলেলন, 
‘আমরাহ িবনে  আ�ুর রহমােনর মনিলস কখেনা েছেড় েতেকা নাে 
কারণ, ি িন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর েকােল লািল -পািল ে 
ন এব, ি িন  াঁর জােনর পনণর  উরািেকািরণীে ইমাম যুহরী (র.) 
বলেলন,  াঁর পরামশর ননুসাের আিম ‘আমরাহ িবনে  আ�ুর 

                                                           
77 .ইবেন ইমাদ হা�লী, শানারা ুয যাহাব, ১ম খ�,  বু ঃ আট-মাক াবা ুশ 

ি নারী,  া. িব. পৃ. ১১৪ে 
78 ইবেন হানার আট-আসকালানী,  াহযীবুশ  াহযীব, ১২শ খ�,  বু ঃ দাু 

ইহইয়ািয়শ  ুরািসল আরাবী,  া. িব. পৃ. ১২৯ে 
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রহমােনর িখদমে  হািনর হেল নানে  পারলাম, রকৃ ই ি িন 
জােনর ন।ুর� ভা�ারে৭৮

79 

হাি।য ইবেন হানার আসকালানী (র.)  ে� সালমা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা স�েকর িলেখেছনঃ 

 ‘‘ ে� সালামা রািদয়া�াহ ‘আনহা পিরপ� বুি� ও সিঠক 
িস�াে�র নিেকািরণী িছেলনে’’80 

 ে� সালামা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর কনয়া যায়নাব 
রািদয়া�াহ ‘আনহা স�েকর ইবনু আি�ল বার (র.) বেলনঃ 

 ‘‘ি িন  াঁর যুেুর সবরােপকা বড় ।কীহেদর ননয় ম 
িছেলনে’’81 

আবন রাে।‘ সািয়ু (র.) বেলনঃ 

  . ت ةب سمم نغ ز�غبت ذكأ  نيرديغ  فق ا  امأة تذكأ ذاإ تغك

                                                           
79 হাি।ন যাহাবী,  াযিকরা ুল হফ ।ায, রাগ�, পৃ. ১০৬ে 
80 ইবেন হানার আট-আসকালানী, আট-ইসাবা ।ী  ামীিয সাহাবা, ৪তর খ�, 

রাগ�, পৃ. ৪৫৯ে 
81 ইবেন আি�ল বার, আট ইসি য়াব ।ী আসমাইল আসহাব,  াযিকরা  যায়নাব 

িবনে  আবন সালামা, ৪তর খ�, রাগ�, পৃ. ১৮৫৫ে 
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‘‘যখনই আিম ি।কহ শাে  নিভজ মদীনার েকােনা মিহলার 
কতা �রণ কির,  খনই যায়নাব িবনে  আবন সালামার কতা মেন 
পেড় যায়ে’’৮১

82 

 �ুল হাসান নােম  ে� সালামার একনন দাসী িছেলনে 
ি িন এ ই েযাুয় ার নিেকািরণী িছেলন েয, েমেয়েদর মেেয় 
িনয়িম   ীেনর রাার ও ওয়ান নসীহ  করে নে’’83 

 �নল মু’িমনীন সাি।য়য়া রািদয়া�াহ ‘আনহা স�েকর ইমাম 
নববী (র.) বেলন: 

 ننت عقم  من عقالء النسيء

‘‘ি িন িছেলন ন য়� জানব ী ও বুি� িবেবানার 
নিেকািরণী মিহলােদর একননে’’ 83F

84 

আবুউারদা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর  ী  �ুউারদা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর জান ও মযরাদা এ     পযরােয়র িছল েয, 
ইমাম বুখারী (র.)  াঁর আমলেক সহীহ বুখারী  েে রমাণ ও 
 দাহরণ িহেসেব েপশ কেরেছনে ি িন বেলেছন: 

                                                           
82 ইবেন সা‘দ, আশ- াবাকা , রাগ�, পৃ. ৩৫০ে 
83 ইবেন হানার আট-আসকালানী, আট-ইসাবা, রাগ�, ৩১৭ে 
84 ইমাম নববী,  াহযীবুল আসমা ওয়ায িস।া , ২য় খ�, িমশরঃ ইদারা ুশ 

 ারআি ল মুনীরয়য়াহ,  া. িব. পৃ. ৩৪৯ে 
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 ت فق ا و�ن الأجل  جمسلاي صال فتمس  اِرداء مة تنن

‘‘ �ুউারদা রািদয়া�াহ ‘আনহা একনন ।কীহ মিহলা 
িছেলনে ি িন নামােয পুুেের ম  কের বসে নে  াঁর এই আমল 
দলীল িহেসেব ুণয়ে’’ 84F

85 

 ‘‘ি িন িবেবক-বুি�, মযরাদা, িস�া�  হেণর কম ার 
নিেকািরণী মিহলােদর মেেয় ুণয় হে নে এছাড়া ি িন িছেলন 
ইবাদ গনার এবং মুউাকীে’’ 85F

86 

 ‘‘ াঁর জান, িবেবক, বুি�মউা ও মযরাদা স�েকর সবাই 
একম ে’’ 86F

87 

।াি মা িবনে  কােয়স রািদয়া�াহ ‘আনহা নসাোরণ 
জােনর নিেকািরণী িছেলনে একিট ি।কহী মাসআলার বয়াপাের ি িন 
দীঘরিদন পযর�  মর এবং আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর সােত 
িব কর াািলেয়িছেলনে িক�  াঁরা  াঁর মে র পিরব রন ঘটাে  
পােরন িনে এ কারেণই মুসিলম  �াহ নেনক বড় বড় ইমাম  াঁর 
িস�া�েকই ন ািেকার িদেয়েছনে  াঁর স�েকর আেলাানা করে  
িুেয় ইমাম নববী (র.) িলেখেছন, 

                                                           
85 বুখারী, সহীহল বুখারী, ১ম খ�, িক াবুল আযান, রাগ�, পৃ. ১১৪ে 
86 ইবন আি�ল বার, আল ইসি য়ার ।ী আসমাইল আসহাব, রাগ�, পৃ. ১৯৫৫ে 
87 ইমাম নববী,  াহযীবুল আসমা ওয়ায িস।া , রাগ�, পৃ. ৩৬০ে 
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 .و�ميل وافأ عقل ذات األول ارايجأات من ننت

‘‘ি িন রতম যুেু িহনর কািরণীেদর একননে ি িন 
ন য়� বুি�মউা ও পনণর ার নিেকািরণী িছেলনে’’ 87F

88 

আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর মা  ে� সুলাইম রািদয়া�াহ 
‘আনহা িছেলন ন য়�    মযরাদাস�� একনন মিহলা সাহাবীে 
হাি।য ইবেন হানার (র.)  ারঁ মযরাদা স�েকর বেলন, 

 ‘‘ াঁর মযরাদা এবং গণাবলী নেনক এবং 
সবরননিবিদ ে’’88F

89 

 ারঁ স�েকর ইমাম নববী (র.) বেলন: 

 . نت من فيضالت الصحين يتن

‘‘ি িন িছেলন জান ও মযরাদার নিেকািরণী মিহলা 
সাহাবীেদর একননে’’89F

90 

                                                           
88 রাগ�, পৃ. ৩৫৩ে 
89 ইবেন হানার আট-আসকালানী,  াহযীবুশ  াহযীব, ১২শ খ�, রাগ�, পৃ. 

৪৭২ে 
90 ইমাম নববী,  াহযীবুল আসমা ওয়ায িস।া , রাগ�, পৃ. ৩৬৩ে 
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 ে� আি য়য়াহ  রািদয়া�াহ ‘আনহা    মযরাদাস�� 
একনন মিহলা সাহাবী িছেলনে  াঁর স�েকর ইমাম নববী (র.) 
িলেখেছন: 

 .اع رسول ال ص� ال عم ه وسممفيضالت الصحين يت والايز�يت � من و

‘‘ি িন    মযরাদা ও জােনর নিেকািরণী মিহলা সাহাবীেদর 
একননে ি িন রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সােত 
িনহােদও শরীক হেয়েছনে’’ 90F

91 

হা।সা িবনে  িসরীন  ে� আি য়য়া রািদয়া�াহ ‘আনহা-
এর একনন ছাধী িছেলনে বার বছর বয়েসই ি িন কুরআন মানীদ 
িশকা কেরনে ি িন বসরার বািস�া িছেলনে বসরার িবখয়া  কাযী 
ও ।কীহ ইয়াস ইবনু মু‘আিবয়া  াঁর স�েকর বেলন, 

 . ىفص   ُل فّى ةىدا ةدر�ت  ةمي 

‘‘আিম এমন েকােনা েলাক েদিখ িন, যােক হা।সা িবনে  
িসরীেনর  পর মযরাদা িদে  পািরে’’ 91F

92 

 ািবয়ীেদর ইমাম সা দ ইবেন মুসাইেয়য়ব  ারঁ এক ছােধর 
সােত িনেনর েমেয়েক িবেয় িদেয়িছেলনে িবেয়র পরিদনই ি িন  ার 

                                                           
91 রাগ�, পৃ. ৩২৪ে 
92 ইবেন হানার আট-আসকালানী,  াহযীবুশ  াহযীব, রাগ�, পৃ. ৪০৯-৪১০ে 
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 �াদ ইমাম সা েদর মনিলেস যাওয়ার র�ি  িনি�েলনে  খন 
 াঁর  ী ইমাম সা েদর কনয়া বলেলন: 

 .دعممك عما سي ةاجمس 

‘‘আপিন বসুনে ইমাম সা দ আপনােক যা েশখােবন  া 
আিম আপনােক িশিখেয় িদবে’’ 92F

93 

ইমাম মািলক (র.)-এর িনকট  াঁর ছাধরা মুয়াউা 
নেয়য়নকােল েকাতাও েকােনা ভুল কের ে।লেল ইমাম সােহেবর 
কনয়া ঘেরর েভ র েতেক দরনায় করাঘা  করে নে িনেনর কনয়া 
স�েকর ইমাম মািলক (র.)-এর এ টা আ�া িছল েয, দরনায়  াঁর 
করাঘা  শনেলই ি িন ছাধেদর বলে ন: 

 .يكارجع فيلامط م

‘‘ ুিম আবার পড়ে ে ামার েকাতাও ভুল হেয়েছে’’ 93F

94 

একবার আ�ু�াহ ইবেন মাসঊদ রািদয়া�াহ ‘আনহ একিট 
মাসআলা বণরনা করেলনে  খন  ে� ইয়া‘কুব না�ী বানী আসাদ 
েুােধর এক মিহলা  াঁর কােছ এেস বলেলনঃ 

                                                           
93 ইবনুল হা�, আট-মাদখাল, ১ম খ�,  বু ঃ দাুল ি।কর,  া. িব., পৃ. 

২১৫ে 
94  েদবে 
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‘‘আিম পনণর কুরআন পেড়িছে িক� আপিন েয মাসআলা 
বণরনা করেলন  া েকাতাও পাইিনে’’95 

 

 মাইয়া ও আ�াসী যুেু নারী িশকা 

 মাইয়া যুেু নারী িশকার রি  যেতাপযু� দৃি� রদান করা 
হে াে মুসােয়ব এর  ী আেয়শা িবনে  সােলহ েনাি িবরদয়া ও 
আরেবর ইি হাস স�েকর এ খািন জান লাভ কেরন েয, একবার 
িহশাম ইবেন আ�ুল মািলক  ার জােনর ু ভীর ায় মুব হেয়  াঁেক 
এক লাখ িদরহাম পুর�ার িদেয়িছেলনে  াঁর ি  ীয়া  ী সািবনা 
িবনে  হসাইন কিব া ও সািহে য়র এক  ঁাু দেরর সমােলাাক 
িছেলন েয, ।ারাযদােকর ম  কিবও  াঁর রশংসা কেরিছেলনে 
আ�ুল আযীয ইবেন মারওয়ােনর কনয়া এবং ওয়ািলদ ইবেন আ�ুল 
মািলেকর জান রীি র কারেণ  াঁেদর বািড়ে  জানী গনী, কিব, 
সািহি য়ক এবং ।কীেহর আনােুাণা েলেুই তাকে াে আ�াসীয় 
যুেুর রতম িদেক নারীুণ সমােন পুুেের নয়ায় �ােীন া েভাু 
করে ন এবং রা�ীয় বয়াপাের নারীেদর রভন   রভাব িছলে আবুল 
আ�াস আয সা।।াহ এর  ী  ে� সালমা, মাহদী মিহয়সী 
খায়নুরান, মাহদীর কনয়া  লাইয়া, হাুন-নর-রশীেদর মিহয়সী 
নুবায়দা রমুখ নারী রানকােযর যেত� ক ৃর� খাটাে নে হাুেনর 

                                                           
95 মুসিলম, সহীহ মুসিলম, ৩য় খ�, রাগ�, পৃ. ১৬৭৮ে 
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মিহয়সী নুবায়দা    গণ স��া কিব িছেলনে মামুেনর মিহয়সী 
বুরান িছেলন েস যুেুর ননয় ম ে�� েলিখকাে আ�াসীয় আমেল 
েছেলেমেয়েদর লালন-পালন ও িশকা দােনর দািয়� নননীেদর  পর 
নয়� িছলে মিহলাুণ সামািনক আাার ননু�ােন নংশ  হণ 
করে নে৯৫

96 

জানাারায়  মুসিলম নারীেদর নবদান 

জান াারায় মিহলােদর মেেয় আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর 
নাম সবরািেক রিস�ে৯৬

97 ি িন কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন 
রভৃি  িবেেয় ন য়� পারদশরী িছেলনে েয আট নন সাহাবী সবরািেক 
সংখয়ক হাদীস বণরনা কেরেছন  ােদর মেেয় আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা  ৃ ীয়ে নেনক িবিশ� সাহাবী ও  ািবয়ী  ার কােছ িশকা 
 হণ কেরেছনে ‘আসমা র িরনাল’ নামক  েগেলাে  নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর লকািেক সাহাবীর মেেয় এক 
হানার সাহাবীর নীবন বৃউা� েলখা হেয়েছে  ােদর মেেয় ১৫০ নন 
মিহলাে এ েতেক ননুমান করা যায়  াকােল নারী িশকার  পর 
ক টা গু� েদয়া হেয়িছলে৯৭

98 

                                                           
96 রাগ�, পৃ. ২৭ে 
97  �নল মু’িমনীন, আেয়শা িসউীকা (রা.) ইসলামী জােন িছেলন নি  ীয়াে 

এমনিক রাাীন আরেবর নব�া এবং রাাীন আরবী কাবয় স�েকর  াঁর 

নসাোরণ বুয়াপিউ িছলে  রওয়া বেলন,  াঁর ম  নিেক কিব া মুখ�কারী 
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নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর  ী হা।সা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর মিহলার িনকট িলখন প�ি  িশকা 
করে নে৯৮

99 বালাযুরী বেলন, আ�ু�াহর কনয়া আশ-িশ।া ইসলােমর 
পনেবর িলখন প�ি  িশেখিছেলনে৯৯

100 ি িন আরও বেলন, ইসলােমর 
রাতিমককােল ম�ায় েয ১৭ নন েলখাপড়া নানে ন,  ােদর মেেয় 
৫ নন মিহলা িছেলনে১০০

101 ি িন শেু নারীেদর নয় পুুেেদরও 
িশকিয়ধী িছেলন, বড় বড় সাহাবী ও  ািবয়ী  াঁর িনকট হে  
হাদীস,  া।সীর ও নুরী মাসােয়ল িশখে নে হাদীেস এেসেছ, 
‘‘আবু মুসা বেলন, আমরা রাসনেলর সাহাবীুণ যখনই েকােনা 
সমসয়ায় পি   হেয় আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহােক িনজাসা কেরিছ 
 খনই  াঁর িনকট েতেক েসই িবেেয় ইলম লাভ কেরিছে’’102 

                                                                                                            
আিম আরেব আর কা েক েদিখিনে ি িন সবরািেক হাদীস বণরনাকারীেদর মেেয় 

ি  ীয়াে  াঁর বিণর  হাদীেসর সংখয়া ২২১০ে (মু। ী আিমমনল ইহসান, 

আসমা র িরনাল, (ঢাকা, আল বারাকা লাইে্রী, ১৯৮৩), পৃ. ২২-২৩ে 
98 মু। ী আিমমনল ইহসান, রাগ�, পৃ. ২৭ে 
99 আবু দা দ সুলাইমান ইবেন আশ‘আছ, িক াবু  ি িবব, পনেবরা�, পৃ. ১৮০ে 
100 বালাযুরী, । ুহল বুলদান, (কায়েরা, ১ম সং�ার,  া. িব.), পৃ. ৪৭২ে 
101 আ�ামা িশবলী, িসরা ু�বী, ( দন র েটটট), (আলী ুড়, ২য় খ�, ১৩৭৫ িহ.), 

পৃ. ৪০৯ে 
102 ইমাম মিহ উীন আন-নববী, পনেবরা�, পৃ. ৫৩৪ে  
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নপর একনন আেয়শা িযিন সা‘েদর কনয়া িছেলন, ি িন 
 ার িপ ার িনকট েলখাপড়া িশখে নে১০২

103 

মিহলােদর িশকা রিশকণ লােভর সিঠক,  পযু� ও  উম 
েকধ হে�  ােদর ঘর ও পািরবািরক পিরেবশে এ কারেণ  ােদর 
িশকা ও রিশকেনর বয়ব�া করার দািয়� রতম  িপ া-মা া ও 
�ামীর ওপর নপরণ করা হেয়েছে এ পযরােয় রাসনল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর একখানা িনেদরেশর ভাো এই- ‘‘ে ামরা 
ে ামােদর পিরবারবে রুর িনকট ােল যাও,  ােদর সে� বসবাস কর, 
 ােদর জান িশকা দাও এবং  দনুযায়ী আমল করার ননয় 
 ােদরেক আেদশ করে’’104 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর পনণয়শীলা  ীুণ 
সকেলই িশিক  িছেলনে মিহলা সাহাবীুণও িশিক  িছেলনে 
 ােদরই র�িল  িশকার আেলা সম� মুসিলম নাহােনর মিহলােদর 
মেেয় ছিড়েয় পেড়ে১০৪

105 মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 

                                                           
103 Tuta Khalil, The contribution of the Arabs to education, (New 

York, 1926), P. 79. 
104 মুহা�দ আ�ুর রহীম, নারী, পনেবরা�, পৃ. ৫১-৫২ে  
105 ।নলুর রহমান খান, ইসলােম িশকা বয়ব�া ও বাংলােদশ, (ঢাকা , ১ম 

সং�রণ, নানুয়ারী ১৯৯২), পৃ. ৮১ে 
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ি েরাোেনর১০৫

106 পর  ার ননুসারীুণ, ইসলােমর খিল।াুণ িবিভ� 
রাে�র স�াটুণ মানুেের মােঝ ইসলােমর মহা�া রাারেক সাতরক 
কের ে ােলনে সমােনর  �ি  �রাি�  করার মানেস নারীরা 
পুুেেদর সােত  ােদর ক রবয় পালেন কমরসনাী  হণ কেরনে১০৬

107 

পুুেরা েযভােব িশিক  ও জানী গণী হেয় কিব, 
সািহি য়ক, দাশরিনক হেয়িছেলন, েযভােব জানিবজােনর াারা কের 
িািকাসািবদয়া, েনয়াি িবরদয়া ই য়ািদে  িনেবিদ  রাণ হেয় ুেবেণা 
কের িবিভ� েরােুর িািকাসা,  ারকারানীর  ত ও  তয়সহ ননয়ানয় 
িবেয় আিব�ার কের  ােদর মনলয়বান নবদান েরেখ েুেছন, ে মনই 
পুুেের সে� নারীরাও িশিক  হেয় সািহি য়, সং�ৃি , েমরীয় িশকা, 
জান-িবজান ও রাননীি র েকেধ  ােদর নননয় নবদান েরেখ 
েুেছনে১০৭

108 

রাননীি র েকেধ আরব নাহােন ইসলােমর নেনক 
রি ভাব ী মিহলার িবেশে গু�পনণর নবদান রেয়েছ, যা ইি হােসর 

                                                           
106 নবী মুহা�াদ (সা.) এর ৬৩ বছর বয়েস ১১ িহনরীে  ১২ রিব ল আ য়াল, 

মু ািবক ৮ই নুন, ৬৩২ �ীঃ েসামবার ি রহের মসিনেদ নববীর হনরায়  �নল 

মু’িমননীন আেয়শা িসউীকা (রা.)-এর ননয় িনিদর� ুৃেহ মৃ ুয়বরণ কেরন এবং 

েসখােনই  াঁেক সমািহ  করা হয়ে ড.  সয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলােমর 

ইি হাস, (ঢাকা, ে�াব লাইে্রী (রা.) িল., ৬� সং�রণ, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৬ে 
107 ডা. েমাঃ আযহার আলী, িশকার ইি হাস, পনেবরা�, পৃ. ২১১ে 
108 ।নলুর রহমান খান, পনেবরা�, পৃ. ৮১ে 
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পা ায় িলিপব�ে  ােদর মেেয়  �নল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা ননয় মে রতম ও ি  ীয় খিল।া আবু বকর রািদয়া�াহ 
‘আনহ ও ।াুেক আযম  মর রািদয়া�াহ ‘আনহ রা� পিরাালনার 
কােন  �নল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর সে� পরামশর 
করে ন এবং  ার িস�া�েক ন য়ািেক গু� িদে নে িশ।া 
িবনে  আি��াহ রািদয়া�াহ ‘আনহা এর িস�া�েক  মর 
রািদয়া�াহ ‘আনহ ননুেমাদন করে নে ি িন মিহলা িবেয়ক েকােনা 
েকােনা সরকাির কােনর দািয়� িশ।া রািদয়া�াহ ‘আনহােক িদে নে 

কুরআেনর  া।সীর বণরনা ও নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর হাদীস বণরনায়, হাদীেসর বয়াখয়ায় সারা িবে� মুসিলম 
নননীুণ িবেশে ঃ  �নল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা 
সম� মিহলা সাহাবী রািদয়া�াহ ‘আনহা-েদর  ুলনায়  বিশে�য়র 
নিেকারী িছেলনে১০৮

109 

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা ২২১০ খানা হাদীস বণরনা 
কেরেছন১০৯

110ে আর ৩৭৮ খানা হাদীস  �নল মু’িমনীন  ে� সালমা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা ক ৃরক বিণর  হেয়েছে এ ছাড়া  ে� আি য়া, 
আসমা িবনে  আবু বকর,  ে� হানী এবং ।াি মা িবনে  কােয়স 
রািদয়া�াহ ‘আনহা রমুখ মিহলা বহ সংখয়ক হাদীস বণরনা কেরেছনে 
                                                           
109 ইবেন সা’দ, ২য় খ�, পনেবরা�, পৃ. ১২৬ে 
110 মু। ী আিমমনল আহসান,  ািরখু ইলিমল হাদীস, (ঢাকা, মু।ি  মিকল,  া. 

িব.), পৃ. ২১ে 
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ি।কহ িবদয়ায় আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা ক ৃরক এ  নিেক 
।া ওয়া রেয়েছ, যা একিধ  করেল বৃহা  ে হেয় েযে  পােরে১১০

111 

ননুনপ  ে� সালমা ক ৃরক বিণর  ।া ওয়াসমনহও 
একখানা পুি�কার আকার েপে  পােরে ।ারােয়য িবেেয় আেয়শা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা ও ননয়ানয় মিহলা সাহাবী হাদীস, ি।কহ, 
 া।সীর, ।ারােয়য, িকরাআ  ই য়ািদ িবেেয় পারদশরী িছেলনে  ারা 
নেনেক কুরআেনর হাি।যা িছেলনে১১১

112 

িহ� িবনে   বােয়দ,  ে� ইমাম িবনে  হািরসা, রািব া 
িবনে  হায়য়ান,  ে� সা‘দ ইবেন রবী রািদয়া�াহ ‘আনহা রমুখ 
মিহলা সাহাবী পিবধ কুরআেনর েবিশরভাু আয়াে র হাি।যা 
িছেলনে  ােদর মেেয় েক  েক  আট-কুরআনুল কারীম দারস 
িদে নে সহীহ মুসিলেমর েশোংেশ আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা 
ক ৃরক  া।সীেরর ক কাংশ িলিপব� করা হেয়েছে 

এ  য় ী   ে� সালমা রািদয়া�াহ ‘আনহা, হা।সা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা, সাি।য়া রািদয়া�াহ ‘আনহা,  ে� হািববা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা, নুওয়াইিরয়া রািদয়া�াহ ‘আনহা মায়মুনা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা, ।াি মা রািদয়া�াহ ‘আনহা,  ে� শরাইক 
রািদয়া�াহ ‘আনহা,  ে� আি য়া, আসমা িবনে  আবু বকর, লায়লা 

                                                           
111 ইবেন কাইয়ুম নাওিনয়া, ১ম খ�, পনেবরা�, পৃ. ১৩ে 
112 ইবেন হানার আস কালানী, ৯ম খ�, পনেবরা�, পৃ. ১৪৭ে 
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িবনে  কােয়স, খাওলা িবনে   বীব,  ে� দারদা, আি কা িবনে  
যােয়দ, সাহল িবনে  সুহাইল, ।াি মা িবনে  কােয়স, যায়নাব 
িবনে  আবু সিলমা,  ে� আয়মান,  ে� ই সু। রািদয়া�াহ 
‘আনহা রমুখ যতা�েম পনণয়শীলা মুসিলম নননীুণ, খা ুেন না�া  
এবং মিহলা সাহাবীুণও বহ সংখয়ক হাদীস বণরনা কেরেছন, যা 
একিধ  করেল কেয়কখান সুবৃহা  ে হে  পােরে মনিলেস বয়ান 
ও ব�ৃ ায় আসমা িবনে  সাকান রািদয়া�াহ ‘আনহা যশ�ী িছেলনে 
�ে�র বয়াখয়া িবে�েেণ আসমা িবনে   মােয়স রািদয়া�াহ ‘আনহা 
নননয় িছেলনে  ােদর মেেয় আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা, হা।সা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা,  ে� কুলসুম িবনে   ক বা রািদয়া�াহ ‘আনহা, 
করীমা িবনে  আট-িমকদাদ রািদয়া�াহ ‘আনহা ভাল েলখাপড়া 
নানে ন এবং  ারা ুভীর জােনর নিেকািরণী িছেলনে১১২

113 

মুসিলম মিহলাুণ সািহ য় াারায়ও ন ুামী হেয় সুনাম ও 
সুখয়াি  ননরন কেরনে নবশয় ইসলামী যুু েতেক আরেবর নারী 
পুুে  ভেয়র মেেয়ই সািহ য় সােনায়  াসাহ ও  উীপনা িবদয়মান 
িছলে েসখােন নাকনমেকর সােত কিব ার মনিলস বসে াে আবু 
বকর রািদয়া�াহ ‘আনহা িনেন কিবেদর আসের রোন নি িত 
হে ন নতবা সভাপি র আসন  হণ কের আসের কিব া পােঠর 
ননু�ান পিরাালনা করে নে  ার সুেযাুয় কনয়া  �নল মু’িমনীন 

                                                           
113 আবুল হাসান আট-বালাযুরী, । হল বুলদান, (কায়েরা,  বন , দাুল 

মাক াবাি ল িহলাল, ১ম সং�রণ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৭৭-৪৭৮ে 
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আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা কিব া রানা করে নে ি িন বহ 
কিব া ক�� কেরিছেলন এবং কিব া আবৃিউ করে নে ননয়েদর 
মেেয় খানসা, সওদা, সুি।য়া, আি কা,  মামা, মুরিদয়া, িহ� িবনে  
হািরস, যয়নাব িবনে  আওয়ান, আি কা িবনে  যােয়দ, িহ� 
িবনে  আনাস,  ে� আয়মান, কিরলা, আবদািরয়া, কসবা িবনে  
রাে।, মায়মননা, বালািবয়া, েনয়াম, ু কাইয়া রািদয়া�াহ ‘আনহা রমুখ 
মিহলা কিব ায় নি শয় খয়াি  লাভ কেরনে খানসা রািদয়া�াহ 
‘আনহা এর ম  রি ভাবান মিহলা কিব েস যুেু পৃিতবীর বুেক 
িবরলে  ার কিব া পু�কাকাের ছাপােনা হেয়েছে আেয়শা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা িবদনেী কিব,  ি হািসক ও একনন শি�শালী 
ব�া িছেলনে েকবলমাধ  াঁর বহমুখী রি ভা িবিভ�  ি হািসেকর 
 �ৃি  ও বণরনা েতেক িনেয়  াঁর নীবনী িলিপব� হেয়েছে১১৩

114 

মুসিলম নারী ও পুুেুণ  ভেয়ই সাোরণ িশকার পর 
নেনেকই কািরুরী িবদয়ার িবিভ� িশি কােন ও বািণেনয়, 
েসলাইেয়র কােন, �বয়িশেি, াামড়া রং এর কােন, পশ 
পালেন,এমনিক িহসাব িক ােব িশকা ও নিভজ া লাভ কেরনে   
সমেয় রায় সকল আরব মিহলা সাোরণভােব িনন িনন কােন 
মিহলারা নিভজ িছেলনে মুসিলম নননী সওদা রািদয়া�াহ ‘আনহা 
 ােয়ে।র াামড়া র�  করার প�ি  নানে নে১১৪

115 

                                                           
114 ।নলুর রহমান খান, পনেবরা�, পৃ. ৮৪-৮৫ে 
115 .আবু আ�ু�াহ আহমদ ইবেন মুহা�দ, পনেবরা�, পৃ. ১৬৬ে 
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নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম নসু� হেল আরেবর 
রায় সম�  ী� িবদয়ার িবেশেজরা  াঁর িািকাসার বয়াপার যা 
আেলাানা করে ন, আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা  াই মেন রাখে নে 
এই সমেয় ইবেন বালদা ল া-পা া  ারা ব রমান যুেুর কিবরান 
েহিকমেদর ম  েরােুর িািকাসা নানে নে রাসনল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পিবধ সং�েব েতেক মুসিলম নননী 
আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা িবিভ� েরােুর ওেুে স�ে� িশকা লাভ 
কের পরব রীকােল  া মুসিলম মিহলাুণেক িশকা েদনে মিহলাুণ 
যাঁরা ইলেম  ী� ও েরাুী শতোয় পারদিশর া লাভ কেরিছেলন, 
 ােদরেক যু� েকেধ মুনািহদ  সনয়েদর েসবা-শতোর কােনও 
িনেয়াু করা হে াে১১৫

116 সাহাবী  রওয়া রািদয়া�াহ ‘আনহা বেলেছন, 
‘‘আিম  �নল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা েতেক ননয় 
েকােনা মিহলােক ইলেম  ী� ও ন পাার িবদয়ার ন ীব পারদশরী 
হে  েদিখিনে১১৬

117 

মিহলা সাহাবীুণ  াঁেদর েযাুয় া, বুি�মউা,  পলিল ও 
দনরদৃি� বেলই নীবেনর রি িট েকেধ পুুেেদর পাশাপািশ মুসিলম 
নাি েক িদক িনেদরশনা েদয়ার দািয়� পালন কেরেছনে এ রসে� 
ইবনুল কাইিয়ম (র.) বেলেছনঃ 

                                                           
116 .।নলুর রহমান খান, পনেবরা�, পৃ. ৮৪-৮৫ে 
117 .মুহা�াদ ইবেন সা‘দ, পনেবরা�, পৃ. ৩৭৫ে 



 

63 

রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েয সকল 
সাহাবীর ।ে ায়া সংরিক  আেছ  াঁেদর সংখয়া একশ  িধেশর 
িকছু েবশী হেবে এেদর মেেয় নারী ও পুুে  ভেয়ই ন�ভুর� 
রেয়েছে 

 াঁেদর মেেয় আবার সা নেনর ।ে ায়ার সংখয়া এ  েবশী 
েয, আ�ামা ইবেন হাযেমর মে   ােদর ।ে ায়াগেলা পৃতকভােব 
একধ করেল রে য়েকরই একিট কের িবরাট  ে হেয় যােবে এই 
সা নেনর মেেয়  মর রািদয়া�াহ ‘আনহ, আলী রািদয়া�াহ ‘আনহ 
এবং আ�ু�াহ ইবেন মাসঊদ রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর ম  বয়ি�র 
সােত আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহাও ন�ভুর�ে 

।ে ায়া দানকারী সাহাবীেদর ি  ীয় সািরে  আবন বকর 
রািদয়া�াহ ‘আনহ ও  সমান রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর সােত  ে� 
সালামা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর ম  মিহলা সাহাবীও রেয়েছনে 

।ে ায়া দানকারী  ৃ ীয় আরও একদল সাহাবী আেছনে 
 াঁেদর ।ে ায়ার সংখয়া খুব কমে এসব সাহাবীেদর মেেয় হাসান 
রািদয়া�াহ ‘আনহ, হসাইন রািদয়া�াহ ‘আনহ, আবন যার রািদয়া�াহ 
‘আনহ, আবন  বায়দা রািদয়া�াহ ‘আনহ রমুেখর ম  বয়ি�� 
রেয়েছনে এই দেলর মেেয়  ে� আি য়া রািদয়া�াহ ‘আনহা, হা।সা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা,  ে� হাবীবা রািদয়া�াহ ‘আনহা, সাি।য়া 
রািদয়া�াহ ‘আনহা, লায়লা িবনে  কােয়স রািদয়া�াহ ‘আনহা, 
আসমা িবনে  আবন বকর রািদয়া�াহ ‘আনহা,  ে� শরী। 
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রািদয়া�াহ ‘আনহা, খাওলা িবনে   াওরী  রািদয়া�াহ ‘আনহা, 
 ে� দারদা রািদয়া�াহ ‘আনহা, মায়মননা রািদয়া�াহ ‘আনহা, 
।াি মা রািদয়া�াহ ‘আনহা, ।াে মা িবনে  কােয়স রািদয়া�াহ 
‘আনহা, যায়নাব িবনে   ে� সালামা রািদয়া�াহ ‘আনহা,  ে� 
আয়মান রািদয়া�াহ ‘আনহা,  ে� ই সু। রািদয়া�াহ ‘আনহা, 
ুািমিদয়া রািদয়া�াহ ‘আনহা রমুখ মিহলা সাহাবীুণও ন�ভুর� 
আেছনে১১৭

118 

নীবেনর িবিভ� সমসয়ার সমাোন পাওয়ার ননয় েছাট ও 
বড় নারী ও পুুে এবং কােছর ও দনেরর সব রকেমর েলাকই 
মিহলা সাহাবীেদর শরণাপ� হেয়েছনে মুসিলম  �াহ এসব 
মহীিয়সী নারীর জান ও রজা এবং বুি�মউা ও দনরদিশর া সকল 
সমসয়ার সমাোন িদেয়  ােদর সামেন স য়েক �� কের  ুেল 
েেরেছে িনেনেদর জান-িপপাসা িনবৃউ করার  েউেশয় আেয়শা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর কােছ ক  েলাক েয আসা-যাওয়া করে া 
আেয়শা িবনে   ালহার বণরনা েতেক  া সু�� হেয়  েঠেছে ি িন 
বেলন: 

 .يس يدلوناي من ك مصنن ال

                                                           
118 ইবনুল কাইেয়য়ম আল নাওিনয়া, ইলামনল মুয়াকিকয়ীন, ১ম খ�, কুদরঃ 

মা বা‘আ ।ায়নু�াহ আল কুদরী, ১৩২৫ িহঃ, পৃ. ৯-১১ে 
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‘‘রে য়ক শহর ও ননপদ েতেকই আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা-এর কােছ েলাক আসে াে’’119 

হাদীস  েসমনহ েতেক নানা যায় েয, আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা,  মর, আ�ু�াহ ইবেন  মর এবং আবন হরায়রা রািদয়া�াহ 
‘আনহ-এর ম  বয়াপক ও সুদনররসারী দৃি�ভি�র নিেকারী 
সাহাবীেদর ইনি হাদী রােয়রও সমােলাানা কের  াঁেদর িা�া ও 
েয়ান-োরণােক সিঠক পেত পিরাািল  কেরেছনে 

সাহাবীেদর মেেয় হাদীেসর নেনক বড় বড় হাি।য িছেলনে 
আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-ও  াঁেদর একননে আবন হরায়রা, 
আ�ু�াহ ইবেন  মর এবং আনাস রািদয়া�াহ ‘আনহ ছাড়া আর 
েকােনা সাহাবীর বিণর  হাদীেসর সংখয়া এ  নিেক নয়ে১১৯

120 

আবন মনসা আশ‘আরী রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর ম  পি�  ও 
ি।কহিবদ সাহাবীও আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর জান ও পাি� য় 
স�েকর  াঁর িনেনর এবং  াঁর ম ই আরও নেনেকর নিভজ া 
বণরনা কের বেলেছনঃ 

                                                           
119 বুখারী, আট-আদাবুল মু।রাদ,  বু ঃ দাুল বাশােয়র আল ইসলািময়য়াহ, 

৩য় সং�রণ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৮২ে 
120 ইবনু ইমাদ হা�লী, শানারা ুয যাহাব, ১ম খ�, রাগ�, পৃ. ৬৩ে 
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 فسدلي قط ىديث وسما عم ه ال ص� ال رسول صحيبة عم غي لكة مي
 .عممي مغه عغدهي وجدني إال ع�س 

‘‘আমরা রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর সাহাবীরা 
েকােনা হাদীস িনেয় সমসয়ায় পড়েল েস িবেেয় আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা-েক িনজাসা কর াম এবং  াঁর কাছ েতেক েস বয়াপাের 
েকােনা না েকােনা জান নবশয়ই লাভ কর ামে’’ 120F

121 

মদীনার িবখয়া  ।কীহ  রওয়া ইবেন যুবােয়র এবং রিস� 
মুহািউস কািসম ইবেন মুহা�দ রািদয়া�াহ ‘আনহা স�েকর ইমাম 
ইবনুল ইমাদ আলহা�লী িলেখেছন, ‘‘যাঁরা আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা েতেক হাদীস  হণ কেরেছন এবং  াঁর িনকট েতেক হাদীস 
স�িকর  জান লাভ কেরেছন এরা দু’ননও  ােদর শািমলে  ারা  
আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর ম  ও িস�া� কখেনা ন াহয় 
করে ন না, বরং  াঁর ম াম  ও িস�াে�র মেেয় েতেক মাসআলা 
 �াবন করে নে’’ 121F

122 

হাি।য ইবেন হানার আসকালানী (র.) বেলন, ‘‘আেয়শা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েতেক শেন 
নেনক িকছু �ৃি ে  সংরকণ কেরিছেলন এবং নবী সা�া�াহ 

                                                           
121 ি রিমযী, নািম   ি রিমযী, ২য় খ�, আবওয়াবুল মানািকব, রাগ�, পৃ. 

২২৭ে 
122 ইবেন ইমাদ হা�লী, শানারা ুয যাহাব, রাগ�, পৃ. ৬২ে 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর মৃ ুয়র পর রায় প�াশ বছর নীিব  
িছেলনে মানুে  াঁর কােছ েতেক নেনক িকছু নানে  ও শনে  
েপেরেছন এবং নেনক হকুম-আহকাম ও আদেবর কতা  াঁর েতেক 
বণরনা কেরেছনে এমনিক বলা হেয় তােক েয, শরীয়ে র এক 
া ুতরাংশ আহকাম  াঁর েতেকই বিণর  হেয়েছে’’123 

হাি।য ইবেন হানার (র.) ননয় এক �ােন আেয়শা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা েতেক হাদীস বণরনাকারী ন�ািশনন েলােকর নাম 
 ে�খ করার পর িলেখেছন েয, এসব বয়ি�ব রু ছাড়াও িবপুল 
সংখয়ক েলাক  াঁর েতেক হাদীস বণরনা কেরেছনে এেদর মেেয় 
আেছন আমর ইবনুল ‘আস রািদয়া�াহ ‘আনহ, আবন মনসা আশ‘আরী 
রািদয়া�াহ ‘আনহ এবং আ�ু�াহ ইবেন যুবােয়র রািদয়া�াহ ‘আনহ-
এর ম  রাননীি িবদ এবং আবন হরায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ, ইবেন 
আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহ ও ইবেন  মর রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর 
ম  মুহািউস ও ।কীহে এেদর সােত আরও রেয়েছন সা দ ইবেন 
মুসাইিয়য়েবর ম  খয়া নামা  ািব‘য়ী এবং আলকামা ইবেন কােয়েসর 
ম  নামনাদা ।কীহে  াঁেদর মেেয় েযমন �ােীন মানুে এবং 
�ী দাস িছেলন, ে মিন িছেলন নারী ও পুুেে১২৩

124 

আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর নসাোরণ জান স�েকর 
ইমাম যুহরী বেলন, ‘‘যিদ সকল মানুেের জান এবং নবী সা�া�াহ 
                                                           
123 ইবেন হানার আট-আসকালানী, ।া হল বারী, ৭ম খ�, রাগ�, পৃ. ৮২-৮৩ে 
124 ইবেন হানার আট-আসকালানী,  াহযীবুশ  াহযীব, রাগ�, পৃ. ৪৩৩ে 
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আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর ননয়ানয় প�ীুেণর জান একধ করা হয়, 
 াহেল এককভােব আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর জান হেব 
 ােদর সকেলর জােনর  ুলনায় নিেক র রশ� ও বয়াপকে’’125 

ইমাম যুহরী (র.) ননয়ধ বেলেছন, ‘‘আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা সবোেয় েবিশ জানী িছেলনে নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম-এর বড় বড় সাহাবীুণও িবিভ� িবেয় স�েকর  াঁেক 
িনজাসা করে নে’’126 

রখয়া  আেলম বদুউীন যারকাশী (র.) একখানা িক াব 
রানা কেরেছন, যাে  একিট িবেয়ই সি�েবিশ  হেয়েছ এবং  া 
হেলা, ‘‘ননয়ানয় সাহাবােয় িকরােমর েমাকােবলায় আেয়শা রািদয়া�াহ 
‘আনহা-এর িভ� ম সমনহে’’ িক ােবর নাম িদেয়েছন- “আট-
ইনাবাহ িল রািদ মা�দরাকাাহ আিয়শা ‘আলায সাহাবাহ”ে ি িন 
এ িক ােবর ভন িমকায় বেলেছন, এ িক াবিটে  আিম এমন সব 
কতা সংকিল  কেরিছ েয বয়াপাের আেয়শা িসউীকা রািদয়া�াহ 

                                                           
125 ইবন আি�ল বার, আট-ইসি য়াব, রাগ�, পৃ. ৭৬; িনয়াম ।ে হপুরী, আয-

সাহাবীয়া , ননুবাদঃ েুালাম েসাবহান িসিউকী, মিহলা সাহাবী, ঢাকাঃ আট-

।ালাহ পাবিলেকশ�, ১৯৯৫, পৃ. ৬৩ে 
126 ইবেন সা‘দ, আশ- াবাকা , ২য় খ�, রাগ�, পৃ. ২৬; মাওলানা সা দ 

আনসারী ও মাওলানা আ�ুস সালাম নদভী, হায়া ুস সাহাবীয়া , ননুবাদঃ 

মাওলানা আ�ুল ওয়াহাব, মিহলা সাহাবীেদর নীবনাদশর, ঢাকাঃ নািদয়া ুল 

কুরআন রকাশনী, াকবানার,  া. িব. পৃ. ৪৮ে 
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‘আনহা ননয়েদর  ুলনায় বয়ি �মী ম  বয়� কেরেছন বা িবেরােী 
ম  েপােণ কেরেছন নতবা েস স�েকর সু�� প�ি   ারঁ নানা 
িছল িকংবা িনিি  জান ি িন লাভ কেরিছেলনে নতবা েস িবেেয় 
ি িন সমকালীন আিলমুেণর ম াম  ন াহয় কেরেছন, িকংবা  াঁর 
মে র িদেক সমসামিয়ক আিলমুেণর একটা বড় নংশ ি।ের 
এেসেছনে নতবা ।ে ায়া রদান কের েস িবেয়িট ি িন মু� 
কেরেছন বা �ীয় োরণা ননুযায়ী শি�শালী মে র িভিউে  
ইনি হাদ কেরেছনে 

 মর ইবনু খাতাব, আলী ইবনু আবন  ািলব, আ�ু�াহ ইবেন 
আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহম এবং এঁেদর ম  ২৩ নন শীের�ানীয় 
সাহাবা রািদয়া�াহ ‘আনহম-এর সােত আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা 
িবিভ� িবেেয় েয িভ�ম  েপােণ কেরেছন, ইমাম যারকাশী এ 
িক ােব েসগেলা  ে�খ কেরেছনে এসব ম ামে র সংখয়া 
ঊনপ�াশ পযর� েপৗেছেছে 

‘আট-ইনাবাহ’ িক ােবর বয়াখয়াে  িবিশ� আিলম সা দ 
আট-আ।ুানী বেলেছন, ‘‘আিম কেয়ক বছর যাব  আেয়শা 
রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর নীবন সং�া� ুেবেণার কােন িনেয়ািন  
িছলামে আিম  ারঁ মেেয় এমন নেল িকক বুি�মউার পিরায় েপেয়িছ 
যা বণরনা করার ভাো আমার েনইে িবেশে কের  াঁর জান িছল 
সমু� ুলয়ে জােনর িদুে� ি িন িছেলন সমু�বেক  ে িল  
েঢ েয়র ম ে িবিভ� িবেয় স�িকর   াঁর মেেয় েয িবেেয়র 
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জােনরই স�ান করে  াান না েকন, াাই  া ি।কহ, হাদীস, 
 া।সীর, ইসলামী িবোন, সািহ য়, কিব া, ঘটনাপকী, বংশ  ািলকা, 
েু রবুাঁতা, িািকাসা বা ইি হাস, যাই েহাক না েকন, আপিন  াঁর 
মেেয় সব িবেেয়র সমােবশ েদখে  পােবনে এ বয়াপারটা আপনােক 
দ�রম  হ বাক কের েদেবে আপিন আরও নবাক হেবন, যখন 
েদখেবন এসব িবেেয়  াঁর পিরপ� া ও পিরপনণর া এমন সমেয় 
হেয়িছল যখন  াঁর বয়স আঠার বছর নি �ম কের িনে’’127 

 �নল মু‘িমনীন সাি।য়য়া রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর জান 
ভা�ার হে  মুসিলম  �াহ িক পিরমাণ লাভবান হেয়েছ  া মুহায়রা 
িবনে  হদায়েরর বণরনা েতেক ননুমান করা যায়ে ি িন বেলন, হ� 
আদায় করার পর আমরা কেয়কনন মিহলা মদীনায় িুেয় সাি।য়য়া 
রািদয়া�াহ ‘আনহা-এর িখদমে  হািযর হলামে েসখােন েপৗেছ 
আমরা েদখে  েপলাম েয, কন ।ার িকছুসংখয়ক মিহলা পনেবরই  াঁর 
িখদমে  বেস আেছে আমরা  াঁেক দা� য় নীবন স�েকর িবিভ� 
িবেয় এবং হােয়য ও নাবীেযর িবোন স�েকর িনজাসা করলামে 

                                                           
127 আ�ুল হালীম আবু শ�াহ,  াহরীুল মারআ ।ী আসিরর িরসালাহ, ১ম খ�, 

ননুবাদঃ মাওলানা আ�ুল মুনেয়ম, আবুল কালাম পাটওয়ারী ও মাওলানা 

মুনাওয়ার েহাসাইন, ঢাকাঃ ই�ারনয়াশনাল ইসলািমক ে।ডােরশন নব  ুেড�স 

নুরানাইেনশ� ও ই�ারনয়াশনাল নব ইসলািমক ত স, ১৯৯৫, পৃ. ২৬৩ে 
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এভােব ক  নায়ুায় ক  মানুে েয  াঁর িনকট হে  শ  শ  
মাসআলা েনেন িনেয়েছ  ার সীমা সংখয়া েনইে১২৭

128 

 �নল মুেমনীন  ে� সালামার িনকট েতেক হাদীস বণরনা 
কেরেছন এনপ বিধশনন রাবীর নাম বণরনা করার পর হাি।য ইবেন 
হানার আসকালানী (র.) বেলনঃ এ ছাড়া আরও নেনক েলাক  াঁর 
িনকট েতেক হাদীস বণরনা কেরেছনে এসব বণরনাকারীেদর মেেয় 
িবখয়া  সাহাবী ও  ািব‘   ভয় ে�ণীর েলাকই রেয়েছনে১২৮

129 

মারওয়ােনর একিট নুরী িবেয় নানা রেয়ানন হেয়িছলে 
ি িন বেলনঃ 

 اوسم عم ه ال ص� الب زوا ة وف غي ىداة �سدل ك ف

‘‘নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পিবধ প�ীুণ 
আমােদর মােঝ ব রমান তাকে  আমরা েকােনা িবেয় স�েকর ননয় 
কা েক িনজাসা করে  যাব েকমন কের?  াই ি িন েলাক মার।  

                                                           
128 ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, মুসনাদ, ৬� খ�, রাগ�, পৃ. ৩৩০ে 
129 ইবেন হানার আট-আসকালানী,  াহযীবুশ  াহযীব, রাগ�, পৃ. ৪৫৬ে 
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 ে� সালামােক িনজাসা কের পাঠােলনে ি িন  ার েস সমসয়ার 
সামাোন কের েদনে১২৯

130 

সাহাবীুেণর ‘ইলমী ম পাতরকয় দনরীকরেণ নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পিবধ  ীুণ িবরাট ও বয়াপক ভন িমকা 
পালন কেরেছনে ইমাম ইবেন কাইিয়য়ম (র.) বেলনঃ 

 ‘‘সাহাবীুেণর মেেয় েকােনা িবেেয় ম পাতরকয় হেল এবং 
 �ুল মু‘িমনীনেদর েক  েস িবেেয় নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম েতেক েকােনা হাদীস বণরনা করেল,  াঁরা সে� সে�  া 
 হণ করে ন এবং িনেনেদর সম� ম পাতরকয় পির য়াু কের  া 
আঁকেড় েরে নে’’131 

ুবাই‘ িবনে  মু‘আওয়ায রািদয়া�াহ ‘আনহা একনন    
মযরাদাস�� মিহলা সাহাবী িছেলনে িবিভ� িবেেয় মাসআলা নানার 
ননয় আ�ু�াহ ইবেন আ�াস রািদয়া�াহ ‘আনহমা এবং আ�ু�াহ 
ইবেন  মরও কখেনা কখেনা  াঁর িনকট হািযর হে নে এ েতেকই 

                                                           
130 আহমদ ইবেন হা�ল, মুসনাদ, ৬� খ�, রাগ�, পৃ. ৩২৩; ইবন নারীর আশ-

 াবারী,  ারীখুর ুসুল ওয়াল মনলুক, ২য় খ�, রাগ�, পৃ. ১১৭; ইবেন িহসাম 

,আয-সীরা ুন নাবািবয়য়াহ, ১ম খ�, রাগ�, পৃ. ৩৪৫ে 
131 ইবনু কাইেয়য়ম আল নাওিযয়য়া, যাদুল মা‘আদ, ৪তর খ�, িরয়াদঃ দাুয 

সালাম,  া. িব., পৃ. ২২১ে 
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 াঁর জােনর ম রবা স�েকর োরণা করা যায়ে১৩১

132 ুবাই‘ নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েতেক একুশিট হাদীস বণরনা 
কেরেছনে  াঁর েতেক হাদীস বণরনাকারীেদর মেেয় আেয়শা িবনে  
মািলক, সুলায়মান ইবেন ইয়াসার, আবন সালামা ইবেন আ�ুর 
রহমান, নাে।‘,  বাদ ইবনুল ওয়ালীদ, খািলদ ইবেন যাকওয়ান, 
আ�ু�াহ ইবেন আ�ুর রহমান, মুহা�দ ইবেন আকীল, আবন  বায়দা 
ইবেন মুহা�দ এবং আ�ার ইবেন ইয়ািসর রািদয়া�াহ ‘আনহম 
রমুখ রেয়েছনে১৩২

133 

।াি মা িবনে  কােয়স একনন িবিশ� মিহলা সাহাবী 
িছেলনে  াঁর িনকট েতেক ো িধশিট হাদীস বিণর  হেয়েছে  াঁর 
হাদীেসর রাবীেদর মেেয় কােসম ইবেন মুহা�দ, সা দ ইবনুল 
মুসাইিয়য়ব,  রওয়া ইবেন যুবােয়র এবং আবন সালামা ইবেন আ�ুর 
রহমান-এর ম  সাহাবীুণ রেয়েছনে এছাড়া সুলাইমান ইবন 
ইয়াসার এবং শা‘বীর ম     মযরাদার  ািব‘ ুণও  াঁর েতেক 
হাদীস বণরনাকারীেদর মেেয় শািমল আেছনে 

 ে� আি য়া রািদয়া�াহ ‘আনহা স�েকর আ�ামা ইবেন 
আ�ুল বার (র.) িলেখেছন, 

                                                           
132 ইবনু আ�ুল বার, আট-ইসি য়াব ।ী আসমাইল আসহাব,  াযিকরা ু ুবাই‘ 

িবনে  মু‘আওয়ায, ৪তর খ�,, রাগ�, পৃ. ১৮৩৭ে 
133 ইবনুল আসীর,  সুদুল ু াবা ।ী মা‘ির।াি য সাহাবা,  বু ঃ দাু ইহইয়াইশ 

 ুরািসল আরাবী,  া. িব., পৃ. ৪৫২ে 



 

74 

 ‘‘ি িন রাসনল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কনয়ার 
নানাযার েুাসেল শরীক িছেলনে এ িবেেয় ি িন ন য়� দৃৃ ার 
সােত বণরনা কেরেছনে মৃ  বয়ি�েক েুাসল েদওয়ার বয়াপাের  াঁর 
বিণর  হাদীসই মনলিভিউে সাহাবা এবং বসরার  ািব‘য়ী আিলমুণ 
 াঁর িনকট েতেকই মৃ েক েুাসল েদয়ার িনয়ম-কাননন িশেখিছেলনে 
এ ছাড়াও  াঁর েতেক আনাস ইবেন মািলক, মুহা�দ ইবেন িসরীন 
এবং হা।সা িবনে  িসরীন বহ হাদীস বণরনা কেরেছনে’’134 

সা‘আদ ইবেন আবন ওয়া�ােসর কনয়া আেয়শা এর ছাধেদর 
মেেয় ইমাম মািলক, আইয়নব সাখি য়ানী এবং িহকাম ইবেন 
  ায়বার ম  ।কীহ ও মুহািউসুণও রেয়েছনে১৩৪

135 

ইমাম শাে।‘য়ী (র.) হাসান রািদয়া�াহ ‘আনহ-এর না নী 
সাইিয়দা নাি।সা (র.)-এর কােছ িুেয় হাদীেসর জান ননরন 
কেরেছনে১৩৫

136 

 

                                                           
134 ইবনু আি�ল বার, রাগ�, ৪তর খ�, পৃ. ১৯৪৭ে 
135 ইবেন হানার আট-আসকালানী,  াহযীবু   াহযীব, রাগ�, পৃ. ৪৩৬ে 
136 ইবনু খাি�কান, ওয়া।ায়া ুল আ‘ইয়ান, ২য় খ�, িমশর: আট-মা বা‘আ ুল 

আিমিরয়য়াহ, ১২৮৩ িহ., পৃ. ১২৯ে 
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হাদীসাারায় মিহলা িশকািবদেদর নবদান 

ইসলােমর শু েতেক পরব রীে  কেয়ক শ া�ী পযর� 
নারীেদর  ারা হাদীস সংরকণ, হাদীস াারা, ুেবেণা, িশকাদান 
রভৃি  ালেছে মুসিলম ইি হােস সবরদাই িকছু িবখয়া  হাদীসেবউা 
নারীর সাকাা পাওয়া যায়ে নীবন-াির  স��ীয় নিভোেন এনপ 
নেনক মুসিলম নারীর স�ান পাওয়া যায়ে 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সমেয় এবং পের নেনক 
মিহলা সাহাবী িবেশে কের নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর 
 ীুণ হাদীস বণরনা, বয়াখয়া ও রাাের বয়াপক ভন িমকা রােখনে নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর  ীেদর মেেয় আেয়শা, হা।সা, 
 ে� হাবীবা, মায়মননা এবং  ে� সালামা রািদয়া�াহ ‘আনহা রি িট 
হাদীেসর ছাধ-ছাধীর িনকট � �  বিশ�য়োরী হাদীস বণরনাকারী 
িহেসেব পিরিা ে 

 ািব‘য়ীেদর যুেু ইবনু িসরীেনর কনয়া হা।সা,  ে� আবন 
দারদা এবং ‘আমরাহ  িবনে  আি�র রহমান গু�পনণর হাদীসেবউা 
িহেসেব পিরিা ে আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা হে  বিণর  হাদীেসর 
ননয় ম িবেশেজ হে�ন ‘আমরাহ  (র.)ে  াঁর এক ছাধ হে�ন 
আবন বকর ইবেন হাযম িযিন মদীনার রিস� িবাারক িছেলন, িযিন 
‘আমরাহ  এর বিণর  সকল হাদীস িলেখ ে।লার ননয়  াকালীন 
খলী।া  মর ইবন আি�ল আযীয (র.) ক ৃরক আিদ� হেয়িছেলনে 
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এেদর পের ‘আিবদা, ‘আবদা ইবন িবশর,  ে� ‘ মর, 
যয়নাব, নি।সা, খাদীনা, ‘আবদা িবনে  ‘আ�ুর রহমান এবং আেরা 
নেনক নারী হাদীেসর  পর িবেশে পাি� য় ননরন কেরিছেলন এবং 
 াঁরা হাদীস িশকা িদে নে এসব নারীরা িবিভ� পিরেবশ েতেকই 
এেসেছনে েযমন আিবদা একনন দাসী িছেলন এবং এ নব�ায় 
েতেকই ি িন মদীনার িশককেদর িনকট হাদীস াারা কেরনে এটা 
বলা হয় েয, ি িন দশ সহ�ািেক হাদীসেক  াঁর িশককেদর সােত 
স�িকর  কেরেছনে  

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর হাদীস াারায় নারীরা 
পুুেের সােত নংশ হণ কের হাদীস সং হ কেরিছেলনে এ 
বয়াপাের পযরােলাানা কের েদখা েুেছ েয, সকল গু�পনণর হাদীস 
সং াহক নেনক নারী েতেক হাদীস সং হ কেরেছনে রি িট রোন 
সং েহ নেনক নারীর নাম রেয়েছে 

া ুতর িহনরী শ া�ীে  আমরা ।াি মা িবনে  আি�র 
রহমান, ।াি মা (আবন দা েদর না নী), আমা  আট-ওয়ািহদ 
(িবখয়া  আইনিবদ আট-মুহািমিলর কনয়া),  ে� আট-।াাহ আমা  
আয-সালাম (িবাারক আবন বকর আহমেদর কনয়া), নুমু‘আ িবে� 
আহমদ ও আেরা নেনক িবদনেীর পিরায় পাই যাঁেদর �ােস সবরদাই 
 ে�খেযাুয় সংখয়ক ে�া া  পি�  তাক ে 

এ োরা ৫ম ও ৬� িহনরী সন পযর� াালু িছলে ।াি মা 
ইবন আট-হাসান শেু  ার  াকওয়ার ননয়ই পিরিা  িছেলন না 
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বরং হাদীস ও এর ইসনােদর গণাগণ িবাাের  াঁর জােনর রখর ার 
ননয়ও পিরিা  িছেলনে  ার োেয়ও েবিশ পিরিা  িছেলন কািরমা 
আট-মারওয়ািযয়য়াে ি িন   সমেয় সহীহ আট-বুখারীর সেবরাউম 
Authority িহেসেব পিরিা  িছেলনে আট-খি ব আট-বাুদাদী ও 
আট-হমাইদী  াঁর ননয় ম ছাধ িছেলনে 

শহাদা একনন িবখয়া  কয়ািল া।ার, ন য়� স�ািন  ও 
িনভররেযাুয় হাদীসিবদ িছেলনে নীবনী েলখকুণ  াঁর পিরায় েদন 
এভােব- ি িন কয়ািল া।ার ও িবখয়া  হাদীেসর বণরনাকারী এবং 
নারী নুে র ননয় ু বর িছেলনে  ার িপ া আবন নাসর �ীয় কনয়ােক 
ুভীরভােব রাি �ািনক িশকা িদেয়েছন এবং নেনক রিস� হাদীস 
িবশারদেদর নেীেন িশকা লােভর বয়ব�া কেরিছেলনে সহীহ আট-
বুখারী ও ননয়ানয় হাদীস সং হ হে   ার ব�ৃ ামালা শনে  নেনক 
জানিপপাসু নমােয়  হ ; এমনিক েক  েক   াঁর ছাধ না হওয়া 
সেতও  াঁর ছাধ হবার িমতয়া দাবী কর ে িসই  আট-ওনারা শেু 
ইসলামী আইেনর  পরই ে��� ননরন কেরন িন, ি িন ‘ াঁর 
সমেয়র মুসিনদা’ িহেসেব পিরিা  িছেলনে িহনােযর হাদীেসর ে�� 
পি�   ে� আট-খােয়র আমা  আট-খািলক এভােব িবিভ� �াস 
পিরাালনা করে নে 

ননয়িদেক  ে� আট-খােয়র ।াি মা এবং ।াি মা আট-
শাহরানুিরয়া সহীহ মুসিলম-এর  পর েলকাার িদে নে ।াি মা 
আট-নাওযািনয়া  াবরানী েতেক  াঁর ছাধেদর পড়াে নে যয়নাব 



 

78 

ইমাম আহেমদ ইবন হা�েলর ‘মুসনাদ' েতেক পড়াে নে েসখােন 
নেনক ছাধ আকৃ� হেয়  ার ব�ৃ া শন ে নুওয়াইিরয়া িবনে  
 মর এবং যয়নাব িবনে  আহমদ ইবেন  মর, আদ-দােরমী ও 
আবদ ইবেন হমাইদ এর হাদীস সংকলন হে  বণরনা করে নে  

িব�েয়র কতা হে�, পির্ানক ইেেন ব ু া দােমশেক 
তাকার সময় যয়নাব িবনে  আহমদ ও ননয়ানয় িশিককার িনকট 
হাদীেসর িবদয়া লাভ কেরনে দােমশেকর িবখয়া   ি হািসক ইবেন 
আসািকর বেলন, ি িন ১২০ নন পুুে ও ৮০ নন নারীর িনকট 
িশকা লাভ কেরনে সুয়ন ী ইমাম শাে।‘য়ীর ‘িরসালাহ’  েিট হানার 
িবনে  মুহা�েদর কােছ নেয়য়ন কেরনে 

এ ছাড়াও যয়নাব িবনে  আল শা’ির একািেক রিস� 
হািদসেবউা েতেক হাদীস নেয়য়ন কেরন এবং পের ছাধেদরেক 
এসব িশকা েদন যােদর েক  েক  পের খয়াি  লাভ কেরনে েযমন 
সুপিরিা  নীবন াির  স��ীয় নিভোন ‘ওয়া।া  আট-‘আ‘ইয়ান’ 
এর েলখক ইবেন খাি�কান  াঁর ছাধে আেরকনন হে�ন কািরমা 
যােক  াঁর সমেয় িসিরয়ার ে�� হাদীসেবউা িহেসেব েরা হয়ে ইবেন 
হানার  ার ‘আট-দুরার আট-কােমনা’  েে ৮ম শ া�ীর ১৭০ নন 
রখয়া  নারীর সংিকা নীবনী  ে�খ কেরনে যাঁেদর নিেকাংশই 
হাদীসিবদ িছেলন এবং যাঁেদর নেনেকর নেীেন ি িন িনেন 
পড়ােশানা কেরেছনে এসব মহীয়সী নারীর কেয়কনন আবার   
সমেয়র সবোেয় জানী হাদীস িবশারদ িহেসেব পিরিা  িছেলনে 
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 দাহরণ�নপ নুয়াইিরয়া িবনে  আহমদ-এর নাম  ে�খ করা 
েযে  পাের, িযিন পুুে ও নারী  ভয় রকেমর পি� েদর িনকট 
েতেক হাদীস নেয়য়ন কেরেছন এবং ি িন িনেনও   সমেয়র বড় 
বড় মাদরাসায় িশকক া কেরেছনে 

ইবেন হানার (র.) এ রসে� বেলন, ‘আমার িনেনর িকছু 
িশকক এবং সমসামিয়ক নেনেকই  াঁর ব�ৃ ামালা শনে নে’ 
আেয়শা িবনে  আবদ আট-হাদী দীঘরিদন ইবেন হানােরর িশকক 
িছেলনে  াঁেক  াঁর সমেয়র সেবরা  মােনর হাদীসিবদ িহেসেব ুণয় 
করা হ  এবং নেনক ছাধই দীঘর পত স।র কের  াঁর কােছ  ীেনর 
স য়জান লাভ করে  ছুেট আস ে 

নবম শ া�ীে  হাদীেস নারী িবেশেজেদর সকল  তয় 
পাওয়া যােব মুহা�দ ইবেন আ�ুর রহমান আট-সাখাবী রিা  
“আদ- া   ল-লােম‘ ”  েেে এছাড়াও আবদ আট-আযীয ইবেন 
 মর  ার ‘মু‘নাম আল-শয়নখ’  েিটে  ১৩০ নন নারী �লারহ 
১১০০-এর েবশী েলখেকর িশককেদর নাম  ে�খ কেরেছনে এসব 
মিহলােদর েক  েক  হাদীসিবদয়ায় েবশ পাি� য় ননরন কের   
সমেয় রখয়া  িছেলনে  �েেয়  ে� হানী, মািরয়াম  ে�খেযাুয়ে 
িযিন  ার  শশেবই কুরআেনর হাে।যা হেয় যান এবং ইসলােমর 
িতওলিন, আইন, ইি হাস ও বয়াকরেণ িবশদ জান লাভ কেরনে 
পরব রীে  ি িন হাদীস শাে  ু ভীর া লােভর র য়াশায় কায়েরা ও 
ম�া শহের িুেয়   সমেয়র ে�� হাদীসেবউােদর েতেক জান লাভ 
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কেরনে ি িন এ টাই  ীনদার িছেলন েয, ননয়নপেক ১৩ বার হ� 
স�াদন কেরনে ি িন কায়েরার িবখয়া  কেলেন বয়াপক েরা াম 
পিরাালনা কেরনে নেনক �লারেক ‘ইনাযশ’ ( াঁর পক েতেক 
হাদীস রাােরর ননুমি ) রদান কেরনে 

 াঁর সমসামিয়ক িসিরয়ার বাই খা ুন হাদীস শাে  নেনক 
িশকক-িশিককার িনকট হে  ‘ইনায ’ েপেয়িছেলনে ি িন িনেনও 
পরব রীে  এ িবেেয় িসিরয়া ও কায়েরাে  নেনক ব�বয় রােখনে 
আেয়শা ইবন ইবরাহীম ও ম�ার  ে� আট-খােয়র সা দা  ভেয়ই 
দােমশক, কায়েরাসহ ননয়ানয় শহের জানানরেনর ননয় ুমন কেরন 
এবং পরব রীে   াঁরা িবিভ� শহের সুনােমর সােত ননয়েদরেক 
িশকা েদনে 

ুেবেণায় েদখা যায় েয, িহনরী দশম শ া�ী হে  হাদীস 
শাে  ও ইসলােমর ননয়ানয় িবেেয় পাি� য়লােভ নারীেদর নংশ হণ 
ও ভন িমকা বয়াপকহাের কেম েুেছে দশম, একাদশ ও  াদশ 
শ া�ীে  মাধ ডনন খােনক রখয়া  হাদীস িবশারদ নারীর নাম 
পাওয়া যায়ে যাঁরা মনল  নবম শ া�ীর েশেের িদেক আিবভন র  হনে 
আসমা িবনে  কামাল আট-দীন হাদীেসর  পর েলকাার িদে নে 
  সমেয়র সুল ােনর িবিভ� িস�াে�র িবেেয়  হণেযাুয় ম াম  
িদে ন এবং ইসলােমর িবিভ� িবেেয় নারীেদরেক রিশকণ িদে নে 
রখয়া  িবাারক মুসেলহ আল-দীেনর  ী আেয়শা িবনে  মুহা�দ 
দািমে�র সািলিহয়া কেলেনর নেয়ািপকা িছেলনে এেলেোর ।াি মা 
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িবনে  ই সু।  াঁর সমেয়র ননয় ম পি�  িহেসেব পিরিা  
িছেলনে 

।াি মা আট-নুযাইিলয়া নুাে পাি�ে য়র নিেকািরণী 
িছেলনে েশে নীবেন ি িন ম�ায় নব�ান কেরন এবং েসখােন 
সমৃ� এক পাবিলক লাইে্রী ুেড় ে ােলনে পিবধ ম�া শহের 
ি িন হাদীেসর  পর েলকাার িদে ন এবং নেনেকই  াে  
নংশ হণ েশেে  াঁর িনকট হে  সািটরি।েকট  হণ করে নে 

ইি হাস ঘাটেল এটা পির�ার হয় েয, মুসিলম নারীরা 
জানানরেন  �ল ম নকধ হবার ো�া াািলেয়েছনে 

ইবেন আট-বুখারীর সািটরি।েকট ।িলওে  েদখা যায়, 
৫৮৭/১২৮৮ সেন দািমে�র  মর মসিনেদ ননুি�  ১১ ব�ৃ ার 
একিট িনয়িম  েকােসর নেনক নারী  পি�  তাকে াে ননয়িদেক 
দািম� (৮৩৭/১৩২২ সেন) পাঁা েলকাােরর একিট েকােসর 
প�াশািেক ছাধ-ছাধী  পি�  িছেলন বেল রমাণ পাওয়া যায়ে 
 ে�খয়, এ েকাসরিট পিরাািল  হ  রখয়া  মিহলা হাদীস িবশারদ 
 ে� আ�ু�াহ ক ৃরকে১৩৬

137 

                                                           
137 Dr. M. Zubayr Siddiqi, Hadis Literature: Its Origins 

Development of Special Features, Cambridge : Islamic Texts 

Society 1993 ‘হাদীস াারায় মিহলা �লারেদর নবদান’ মািসক আশ-শাহদাহ, 

১ম বের, ৩য় সংখয়া, ১৪২০ িহ., মাার ২০০০ইংেে 
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 পসংহারঃ 

ইসলাম সারা িবে� রি ি�   ীনে এই মহান  ীেনর 
ননুশাসন নারী নাি েক ন�কার েতেক আেলার �েশর এেনেছে 
আন সারা িবে� নারী িশকা আে�ালন েনেু  েঠেছে নারী াায় 
সমােন পুুেের পাশাপািশ সমান নিেকারে ইসলামও নারীর এই 
নিেকারেক ন�ীকার কের না বরং �াু  নানায়ে পুুে নাি র 
পােশ কান করার েযাুয় া ননরন করার ননয় নারী নাি  িশকা�েন 
রেয়াননীয় জানানরেনর িনিমেউ রেবশ কেরে িশকা�েন নারীর এই 
রেবেশ ইসলাম বাো েদয়িনে 

এখন সারা মুসিলম নাহােন নারী  ােদর নয়াযয় নিেকার 
রায় সাবলীল ার সে� েভাু করেছে  ারা সব রকেমর িবদয়া 
িনেক েন সমােনর রেয়াননীয় জাননরেন িনেয়ািন  আেছে 
রাতিমক িবদয়ালয় হে  শু কের িব�িবদয়ালয় পযর� নারী নাি র 
যা ায়া  এখন রায় নবােে নারী এখন িশিককা, িবজানী, ডা�ার, 
রেক শলী, নাসর, সমানেসবী,  বজািনকে নারী এখন  ােদর কান 
পুুেের সে� পা�া িদেয় সমাপন করার ননয় র� , িশকা�েন 
নারীর �াভািবক যা ায়া  িনিি  না হেল সমােনর সবর রকার 
 �ি ে  পুুেেকই হা  লাুাে  হে া, ।েল  ার এই রো�া 
পুেরাপুিরভােব েকােনা িদনই সাতরক া লাভ করে  পারে া নাে 
ইসলােম নারীর এই �ােীন া খবর করার নীি  েনইে নারী  ার 
রেয়াননীয় জানানরেনর ননয় িশকা�েন রেবশ করেব এবং  ার এই 
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রেবশেক ইসলাম �াু  নানায়ে  েব ল�াই নারীর ভন েণে নারী 
যিদ ল�া িবসনরন িদেয় সমােনর কাছ েতেক েনার কের  ার 
নিেকার েপে  াায়,  েব ইসলাম  ার এই কােনই বাে সােেবে 
শালীন া িববিনর  েকােনা কানই ইসলাম ননুেমাদন কের নাে 
ইসলাম  দার নীি  েপােণ কের, িক� এই  দার ার সুেযাু িনেয় 
 নরানয় সৃি�েক ইসলাম কেঠারভােব সমােলাানা কেরে িশকা 
নেেেেণর েদাহাই িদেয় েকােনা নারীেকই  ার শালীন া ও স ী� 
িবসনরন েদওয়ােক িকছুে ই ননুেমাদন কের নাে িশকার পিবধ 
নেেেণেক ইসলাম সবরদা  াসাহ িদেয় এেসেছ, ভিবেয়ে ও 
েদেবে১৩৭

138 

আমােদর মুসিলম েমেয়রা আেুিনক িশকায় িশিক া জানী-
গণী মা েবােনরা  তাকিত  রুি বাদী সভয় া ও সং�ৃি র রি  
দন িনরবার আকেরেণ েমাহািব� হেয় শা�  সু�র নীবনাদশর ইসলামী 
আইনেক কুসং�ার ও ইসলােমর িনেদরিশ  পদরােক নবেরাে বেল 
নবজা কের দনের সের তাকেছনে  াঁরা বুঝে ন না েয, ইসলাম 
স�েকর নজ তাকার কারেণই এবং এ নীবনাদশর স�েকর সিঠক 
জােনর নভােবই আনেক নারী সমােনর নিেকার ও মযরাদা 
সাোরণভােব ভুলুি�  হে�ে মানব রিা  ম বাদ ও িা�া-ো নার 
োরক-বাহক হেয় িক েপেয়েছন  ারা?139 

                                                           
138 ড. েমাঃ আযহার আলী, িশকার ইি হাস, পনেবরা�, পৃ. ২১২ে 
139 িরি�পাল মাওলানা আকবর েহােসন, েবুম ননরনাহান, পনেবরা�, পৃ. ১৩ে 
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বাংলােদেশর রায় শ করা ৯০ নন মানুে ইসলাম 
ননুসারীে ন ীে র িবেবানায় িবদয়ািনেক নগেলাে  মিহলা 
িশকাতরীর সংখয়া নেনক েবেড়েছ এবং সে� সে� শ করা হাের 
িশিক  ননসংখয়া েবেড় ােলেছে েমেয়েদর ননয় নেনক � � িশকা 
রি �ান ুেড়  েঠেছে েদেশর সািবরক  �য়েন এটা একটা 
আশাবয়কক িনদশরন, সে�হ নাইে এই িনদশরেনর পিবধ া রিক  
হেল ইসলাম এেক �াু  নানােবে  েব পিবধ া রকার 
নপারু ার পিরায় িদেল ইসলাম এেক েকােনা িদনই ননুেমাদন 
িদেব নাে আমােদর ব রমান িশকা বয়ব�া পযরােলাানা করেল আমরা 
মােঝ মােঝ এমন িকছু বয়াপার র য়ক কির যা ইসলাম েকানভােবই 
ননুেমাদন কের নাে েছেলেমেয়েদর শালীন া বিনর  েমলােমশা 
এমন একিট পযরােয় েঠেকেছ েয, শেু ইসলাম েকন, পিরব রনশীল 
দুিনয়ার েকােনা েমরই এেক ননুেমাদন িদেব নাে আমরা আশা কির, 
আমােদর িনরকর ননসমু� �  িনরকর ার নিভশাপ েতেক মুি� 
পােবে  েব ইসলামী ননুশাসন যাে   ার িবুে� েকােনা 
সমােলাানার বান িনেকপ করে  না পাের,  ার বয়ব�া আমােদরেক 
স কর ার সােত করে  হেবে ইসলােমর সাময় নীি  যাে  েকােনা 
নশালীন রি�য়ার মােঝ িবলীন হেয় না যায়,  ার বয়াপাের আমােদর 
সনাু দৃি� রাখে  হেবে বাংলােদেশর নারী িশকার বয়াপাের 
আমােদর এ স য় মেন রােণ িব�াস করে  হেবে১৩৯
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শরীয়ে র ননুেমািদ   পােয় ‘েন�ার  বেময়’ মু� হেয় 
মানব স�েদর এই বৃহা নংশ নারী নাি র  �য়েন সবরা�ক রয়াস 
ইসলাম েুাড়া েতেকই াািলেয় আসেছে িশকার েকেধ নারীর 
নংশ হণ ও  াপর ােক ইসলাম কলয়াণকর মেন কেরেছে  াই 
িশকার মােয়েম নারী সমােনর  �য়ন ইসলােমর একা� কাময়ে 

যুেুর নব�ার রি  েখয়াল েরেখ মুসিলম নারীেদর িশিক  
কের  ুলে  হেল এবং  ােদরেক বয়িভাার, েেরণ ও িনযরা েনর হা  
েতেক বাঁাাে  সারা েদেশ পযরাা সংখয়ক বািলকা িবদয়ালয়, মিহলা 
মা�াসা ও মিহলােদর ননয় স � সাোরণ কেলন, িব�িবদয়ালয় 
রি �া করা ন ীব রেয়ানন, েযগেলা মিহলােদর  ারা পিরাািল  
হেবে১৪০
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পিরেশেে সবাইেক, িবেশে কের িবদনেী নারী সমােনর রি  
আহবান নানাি� জােনর পেত এিুেয় আসে  হেব এবং �-� 
িবেেয় সেবরা  িড ী লাভ কের ও ইসলামী িবেেয় পাি� য় ননরন 
কের ইসলামেক Uplift করে ে সবাই েযন Brightest Star হবার 
ো�া কিরে 
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