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িবেয়র ��াব : করণীয় ও বজরনীয় 
আলী হাসান ৈতয়ব 

েলখার িশেরানাম েদেখই অেনেক চমেক উঠেত পােরন । না আসেল চমকাবার িকছু েনই । সবার 
জীবেনই আেস িবেয়র ঘটনা । আর িবেয়র আেগ আেস কেন েদখার পবর । ইসলাম শুু নামাা-েরাাার 
নয়; ইসলাম একিট পূণরাা জীবন ববব্া । তাই এখােন সালাত-িসয়ােমর সো সো িবেয়-শাদীর 

আমলও অেনক গুরপূণর । আজকাল মসিজেদ আমরা মুসিলম পিরচয় বজায় রািখ; িক� িবেয়-
শাদীেত েকন োন ইসলাম পিরপ�ী কাজই েবিশ কির । িবেয়-শাদীর আেগ োেহতু কেন েদখার পবর 
তাই আেগ িবেয়র ��াব বা কেন েদখা সং�া� ইসলামী িনেদরশনাগেলা আেগ তুেল ুরার �য়াস 

পাি� এ িনবে�। আ�াহ আমােদর সহায় েহান।  
শরীয়েত িববাহ বলেত কী বুঝায় :  

নারী-পুুু এেক অপর েেেক উপকক ত হওয়া এবং আদশর পিরবার ও িনরাপদ সমাজ গ ড়ার উে�েশব 

পর�র চুি�ব� হওয়া । এ সংজা েেেক আমরা অনুুাবন করেত পাির , িববােহর উে�শব েকবল 

েভাগ নয়; বরং এর সো আদশর পিরবার ও আেলািকত সমাজ গড়ার অিভ�ায়ও জিড়ত।  
িববােহর তাৎপার :  

িববাহ একিট ৈবু ও �শংসনীয় কাজ । �েতবক সামেরববান ববি�র  েকেষই এর  াার গুর 

অপিরসীম। িবেয় করা নবী-রাসূলেদর (আলাইহমুস সালাম) সু�াত। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন, 
َّةً  َوُولًجي وُِرر�

ُ
غُي لُِمَ  ز

َ
غُي رِِالً  ِمَن ُببَِةُ  وُُجُعة

َ
رَُالة
ُ
 ُولُُقَد ز

‘আর অবশবই েতামার পূেবর আিম রাসূলেদর ে�রণ কেরিছ এবং তােদরেক িদেয়িছ ছী ও স�ান-

স�িত।’0F

1  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজ িববাহ কেরেছন এবং  এর �িত উ�ু� করেত িগেয় 

বেলেছন,  

 �ِ َُ ِم ِِ َُةَُْ
َن ِاليّ ُْ ُب  َِ ُمَن ُر َُ َُُزّوِج للي�ُسيُ� 

ُ
 .ز

‘আিম নারীেক িববাহ কির । (তাই িববাহ আমার সু�ত)  অতএব ো আমার সু�ত েেেক মুখ িফিরেয় 
েনেব, েস আমার দলভু� নয়।’1F

2  

এ জনবই আিলমগণ বেলেছন , সা�েহ িববাহ করা নফল ইবাদেতর েচেয় উ�ম । কারণ, এর মুব 
িদেয় অেনক মহৎ গেণর িবকাশ ঘেট এবং অবণরনীয় কলবাণ �কাশ পায়।  
কারও কারও েকেষ িববাহ করা ওয়ািজব হেয় পেড় । োমন : ািদ েকউ িববাহ না করেল হারাম 
কােজ িল� হওয়ার আশ�া কের । তখন িনেজেক পিবষ রাখেত এবং হারাম কাজ েেেক বাঁচেত তার 
জনব িবেয় করা ওয়ািজব হেয় দাঁড়ায়। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
ُفَرِج ، ُوُمَن لَُ  �َُستُِطَع 

َ
َحُصِن لِة

ُ
بُُصِ ُوز

َ
ّ  لِة َُ

ُ
َِهِّ  ز
ّوَج َُ ُ َُ يُ

َ
ُيُ�ُل َُة

َ
ُْ لن بُيِب ُمِن لَالتُُطي ِّ ُ لل َُ رُي ُمَع

ِ وُِجي�
ُ
َِهِّ  ل
يَِ  لِيلّصَمِ  َُ

ُعةُ َُ. 

                                                
1. রা‘দ : ৩৮। 
2. বুখারী : ৫০৫৬; মুসিলম : ৩৪৬৯।   
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‘েহ াুব স�দায়, েতামােদর মেুব াারা িববােহর সামেরব রােখ েস োন িবেয় কের। েকননা তা চকুেক 
অবনত কের এবং ল�া্ানেক েহফা াত কের । আর ো এর সামেরব রােখ না , তার কতরবব েরা াা 

রাখা। েকননা তা োৗন উে�জনার �শমন ঘটায়।’2F

3  

িবেয়র ��াব এবং তার িনয়ম : 

েকউ াখন েকােনা নারীেক িববাহ করেত আ�হী হয় তার জনব সমীচীন হেলা ওই েমেয়র 

অিভভাবেকর মাুবেম তােক েপেত েচচা করা । আর এর জনব রেয়েছ িকছু মু�াহাব ও ওয়ািজব কাজ , 

াা উভয়পেকর আমেল েনওয়া উিচত :  

১. শরীয়েত িবেয়র ��াব কী বুঝায় :  

এমন ববি�র পক েেেক িবেয় করেত চাওয়া াার কাছ েেেক এমন ��াব �হণ হেত পাের । এিট 
িববাহ পবর সূচনাকারীেদর �ােিমক চুি�। এিট িববােহর ওয়াদা এবং িববােহর �েম পদেকপ।  
২. ইি�খারা করা :  

মুসিলম নর-নারীর জীবেন িববাহ একিট গুরপূণর কাজ । তাই াখন তারা িববােহর িস�া� েনেবন 
তােদর জনব কতরবব হেলা ইি�খারা তো আ�াহর কােছ  কলবাণ কামনা  করা । জািবর রািদআ�াহ 
আনহ েেেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َن ُجيلِرٍ 
�ُمي، -ُْ ُِ ِمَمِر 

ِ َ
َِالِتُريُرُل ِ  لُ

َ
ُِ ُعةُيَِ  ُو ُالةّ ُ - ِلُعة�ِمغُي لس ّ  ل َُ  -  ِِ

َُ ُ ُن ليّ غَ ِ -  ُي ُْ  ُِ  رُِضُ ل
 َ �ِ َِ : للة ِمّ  � ّ  ُلِقَم ُِ ِة،  َُ ُفِرََ

َ
ِ لل
َْ َُ ِ ِمَن 

َْ ُعتُ
َ
َع ُرْ َُ َ ُْ

َ
َمِر َُة
ُ َ
َ  لِيُ
ُِ ُحِد

ُ
ِقَرآِن : (�ُِرل ُمّ  ز

َ
َمُرِل ِمُن لل ُ لس 

يَِ ، ََُهُّ  ُ�َقِدِر ُو آل ز َِدِر، ُو ُ�َعةُِ  ُو  ِِ ُع
َ
ِةُ  لل ََ  لِِقَدُرَُِ ، ُو زَالللُِ  ِمَن َُ

َُ ِمُ ، ُو زَالتَُقِدِر
َ
 لِِعة
َُ ِ َْ زَالتُِر

َ ُو ُع ِبُِة  ِِ َ ُو ُمُعي ِِ
َ ِ َ ِدرَ

�
  ّ َْ َمُر ُخ

َ
ُْ ُ�َعةُِ  زّن مُألل لُ غَ َِ ِايِمَِب، للة ِمّ  �َن 

َ
ِ  لل
ّ
ُْ ُع  آل زَعةُِ ، ُو زهَ

َ ُو  ِِ
َ ِ َ ِدرَ

�
َمُر ُ ل  

َ
ُْ ُ�َعةُِ  زّن مُألل لُ غَ َِ ، ُو �َن  َُ : ِ َ ُعِجِل زَمِرَي ُوآِجِة - َُي َِدرَِ، ِ َ زَمِريَ - زَو  ُي

 ُ َْ ُ
َ
غَِ ، ُو ل َِدَر ِ ُ لل ُْ  َ ِِ

ََ ِ
َِ َ ُو ل �ِ ُْ   ََِ ِ

َِ َُ : ِ َ ُعِجِل زَمِرَي ُو آِجِة - َُي َ ُو ُع ِبُِة زَمِريَ - زَو  ُي ِِ ُمُعي
َ ُحيُجتُ .) �ِ َ لِ . ( ُو �ُِس ِِ

�ِ ّ  ُر ُِ  ُحيَِا ُ ُن، 

‘াখন েতামােদর েকউ গুরপূণর িস�া� �হণ করেত চায় েস োন দু ’রাকাত নফল নামাজ পেড় 

অতপর বেল :  

 َِدِر 
ُ
َِهُّ  ُ�َقِدِر ، ُوُس ز

يِ  َُ ِِ ُع
َ
ِةُ  لل ََ لُِ  ِمَن َُ

ُ
َالل
ُ
 لِِقَدُرَُِ  ُوز

َُ َالتَُقِدِر
ُ
ِمُ  ُوز

َ
 لِِعة
َُ ِْ َالتُِر

ُ
ِ� ز للةِّمّ  �ِ

 ِِ ِِ ُوُمُعي  ِ  ِ  ِدر
ّ َْ َمُر ُخ

ُ
ّن ُمُألل لُ

ُ
ُْ ُ�َعةُِ  ز غَ َِ ِايِمِب للةِّمّ  �َِن 

َ
ُْ ُعّ ِ  لل هَ

ُ
َعةُِ  ُوز

ُ
ُوُ�َعةُِ  ، ُوُس ز

ّن ُمُألل 
ُ
ُْ ُ�َعةُِ  ز غَ َِ يِ  ُوَِِن  َِ   ِ 

ََ ّ  لُيِر ُِ   ِ ،ِ َ �ُ ُ َمِري ُوآِجِةِ  - َُي َِدرَِ، ِ  ُو�
ُ
َُ ُعِجِل ز َو  ُي

ُ
َمِري ، ز

ُ
وُُع ِبُِة ز

 ِِ
ََ ِ
َِ ِ� ُول ُْ   ََِ ِ

َِ َمِري ُوآِجِةِ  - َُي
ُ
َُ ِ  ُعِجِل ز َو  ُي

ُ
َمِري ، ز

ُ
ِِ وُُع ِبُِة ز ِِ ُوُمُعي  ِ  ِ  ِدر

َمُر ُ ل
ُ
لُ

 ِِ ِِ َر
ُ
ّ  ز ُِ ُ ُحيَِا ُ ُن  َْ ُ

َ
غَِ  ُول َِدَر ِ  لل ُْ. 

‘েহ আ�াহ, আিম আপনার ইলেমর মাুবেম আপনার িনকট কলবাণ কামনা করিছ । আপনার কুদরেতর 
মাুবেম আপনার িনকট শি� কামনা করিছ  এবং আপনার মহা অনু�হ কামনা করিছ ।  েকননা আপিন 
শি�ুর, আিম শি�হীন , আপিন জানবান , আিম জানহীন  এবং আপিন অদকশব িবুয় স�েকর পূণর 
                                                
3. বুখারী : ৫০৬৬; মুসিলম : ৩৪৬৪।    
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জানী।  েহ আ�াহ, এই কাজিট (এখােন উি�চ কাজ বা িবুয়িট উে�খ করেবন) আপনার জান 
েমাতােবক ািদ আমার দীন , আমার জীিবকা এবং আমার পিরণিতর েকেষ অেবা ইহেলাক ও 

পরেলােক কলবাণকর হয় , তেব তােত আমােক সামেরব িদন । পকা�ের এই কাজিট আপনার জান 
েমাতােবক ািদ আমার দীন , জীিবকা ও পিরণিতর িদক িদেয় অেবা ইহকাল ও পরকােল কিতকর 

হয়, তেব আপিন তা আমার েেেক দূের সিরেয় রাখুন এবং আমােকও তা েেেক দূের সিরেয় রাখুন 

এবং কলবাণ োখােনই োকুক, আমার জনব তা িনুরািরত কের িদন । অত:পর তােতই আমােক পিরতুচ 
রাখুন।3 F

4 

৩. পরামশর করা :  

িববাহ করেত চাইেল আেরকিট করণীয় হেলা িবেয় ও সংি�চ িবুেয় অিভজ , পাষী ও তার পিরবার 

স�েকর ভােলা জানাশনা রেয়েছ এমন ববি�র সো পরামশর করা । রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তাঁর সাহাবীেদর সো অিুক পিরমােণ পরামশর করেতন । আবূ হরায়রা রা. েেেক বিণরত , 

িতিন বেলন,  

ّّ لُِّ ُعةُيَِ  وُُالةّ ُ  َُ  ُِ َِ ل ُبيلِِ  ِمَن رُِالم
ََ مُرًل ُُ ِِ ُ ُ ُم

َ
َ
ُ
ُحًدل ز
ُ
ِْ ز رَ
ُ
 .ُمي ُرز

‘আিম রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েচেয় অনব কাউেক আপন সােীেদর সো  েবিশ 

পরামশর করেত েদিখ িন।’4F

5  

হাসান বসরী রহ. বেলন,  

 ة ةة َرجل رجل ورجل هص  رجل ورجل س رجل َلمي للرجل للرجل َألو للرزي وللِمرل وزمي

للرجل ليي مم هص  رجل َييي ل رزي وس �ِيور وزمي للرجل ليي لَْ لرجل َييي لَْ ل 
 رزي وس �ِيور

‘মানুেুর মেুব িতন ুরেনর ববি�র রেয়েছ : িকছু ববি� পূণর ববি�রস�� , িকছু ববি� অেুর ক 

ববি�রস�� এবং িকছু ববি�  এেকবাের ববি�রহীন। পূণর ববি�রস�� ববি� েসই , িািন িস�া� 

িনেত পােরন এবং পরামশরও কেরন । অেুরক ববি�রস�� েসই , িািন িস�া� িনেত পােরন তেব 

পরামশর কেরন না । আর ববি�রহীন ববি� িতিনই , িািন িস�া� িনেত পােরন না আবার কােরা সো 
পরামশরও কেরন না।’5F

6  

এিদেক পরামশরদাতার কতরবব িবি�তা রকা করা । িতিন োমন তার জানা েকােনা েদাু লুকােবন না , 
েতমিন অসদুে�েশ আদেত েনই এমন েকােনা েদােুর কো বািনেয়ও বলেবন না । আর অবশবই এ 
পরামেশরর কো কাউেক বলেবন না।   
৪. পাষী েদখা :  

জােবর ইবন আবদু�াহ রা. েেেক বিণরত , িতিন বেলন , রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলেছন,    

                                                
4. বুখারী : ১১৬৬; আবূ দাউদ : ১৫৪০।  
5. িতরিমাী : ১৭১৪; বাইহাকী : ১৯২৮০।  
6. িশহাবু�ীন আবশীহী, আল-মুসতাতিরফ ফী কুি� মুসতাািরফ : ১/১৬৬।  
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يَُفُعَل 
َ
َُمي َُة
ُ
ََُدِعمِ، �ِل بِِ  ُو ِِ َن رُُر  ِمغَُمي ُمي ِلَع

ُ
 ز
ُ َُ ُقُدُر  َُ ُل 

ُ
ُمَرز
َ
ِ  لل ُِ ُحِد

ُ
 ُجيلِّر : َُةُُقَد  .�ُِرل ُخُطُب ز

َُ  ُي

وَّجتُِمي ُ َُ َُ بُِ   ُِ َع
ُ
ُّ ُمي ز ِْ ِمغَُمي ُعَع رَ

ُ
َِ ليَّرِل ُحّ  ُرز م َِ

ِ
ُِ ز  
ِ
ُبّل
ُ
 
ُ
ِْ ز ًل ِمَن لُِ  ُالِةُمُة َُِكغَ

ُ
ِْ لَمُرز  .ُخُطبَ

‘েতামােদর েকউ াখন নারীেক িববােহর ��াব েদ য়, অতপর তার পেক  ািদ ওই নারী র এতটুকু 

েসৗ�ার েদখা সসব হয়, াা তােক মু� কের এবং েমেয়িটেক (িববাহ করেত) উ�ু� কের, েস োন তা 

েদেখ েনয়।’6F

7  

অপর এক হাদীেস রেয়েছ, আবূ হরায়রা রা. েেেক বিণরত, িতিন বেলন,  

 َِ ِ رُِالم
ُ
َُ ل ُقي َُ هَُصيِر 

ُ
ًل ِمُن لُ

ُ
هِّ  َُُزّوُج لَمُرز

ُ
َخُهُِ، َ
ُ
َُيِ، رُِجّل َُل

ُ
� -َّ لُ عةي  والة - َُل ِِ

ِْ ِعغَُد ليّ غَ َِ

َُمي » » -لُِّ -َّ لُ عةي  والة 
ُ
َرُت �ِل ُِ َُ

ُ
َُ  .ز َُ سُ .  ُي ِ  »  ُي ِْ

َْ ُِ زُ َِّن 
َُمي َُ
ُ
َر �ِل ِِ ََ َُيَرُمَب َُي

هَُصيِر ُشَْئًي »
ُ
 .لُ

‘আিম নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ িছলাম । এমতাব্ায় তাঁর কােছ এক ববি� এেস 
জানাল ো েস একজন আনসারী েমেয়েক িবেয় কেরেছ । তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তােক িজেজস করেলন , ‘তুিম িক তােক েদেখেছা ?’ েস বলেলা, না। িতিন বলেলন, াাও, 
তুিম িগেয় তােক েদেখ নাও। কারণ আনসারীেদর েচােখ (সমসবা) িকছু একটা রেয়েছ’।’7F

8    

ইমাম নববী রহ. বেলন , ‘এ হাদীস েেেক জানা াায় , াােক িববাহ করেত ই�ুক তােক েদেখ েনয়া 

মু�াহাব।’8F

9  

৫. ছিব বা ফেটা িবিনময় :  

নারী-পুুু কােরা জনব েকােনাভােব েকােনা ছিব বা ফেটা িবিনময় ৈবু নয় । কারণ, �েমত. এ ছিব 

অনবরাও েদখার সসাবনা রেয়েছ , াােদর জনব তা েদখার অনুমিত েনই । ি�তীয়ত. ছিব কখেনা পূণর 

সতব তুেল ুের না । �ায়শই এমন েদখা াায় , কাউেক ছিবেত েদেখ বা�েব েদখেল মেন হয় িতিন 

এেকবাের িভ� েকউ। তকতীয়ত. কখেনা এমন হেত পাের ো ��াব িফিরেয় েনয়া হয় বা �তবাখবাত 

হয় অেচ ছিব েসখােন রেয়ই াায়। ছিবিটেক তারা াাে� তাই করেত পাের।  
৬. িববােহর আেগ ��াবদানকারীর সো বাইের েবর হওয়া বা িনজরেন অব্ান করা :  

িবেয়র আেগ ��াব েদয়া নারীর সো িনজরন অব্ান বা তার সো ঘুরেত াাওয়া ৈবু নয় । েকননা, 
এখেনা েস েবগানা নারীই রেয়েছ । পিরতােপর িবুয় , আজ অেনক মুসলমানই তার েমেয়েক 
লাগামহীন েছেড় িদেয়েছন। ফেল তারা ��াবদানকারী পুুেুর সো ঘেরর বাইের াায়! উপর� তার 
সো সফরও কের! ভাবখানা এমন ো েমেয়িট োন তার ছী হেয় েগেছ।  
৭. বর-কেনর পার�িরক োাগাোাগ করা :  

��াব েদয়া নারীর সো েফান বা েমাবাইেল এবং িচিঠ ও েমইেলর মাুবেম শুু িববােহর চুি� ও 

শতরািদ েবাঝাপড়ার জনব োাগাোােগর অনুমিত রেয়েছ । তেব এ োাগাোাগ হেত হেব ভাব ও 

                                                
7. বাইহাকী, সুনান কুবরা : ১৩৮৬৯।  
8. মুসিলম : ৩৫৫০।  
9. নববী, শারহ মুসিলম : ৯/১৭৯।   
 



 6 

আেবগিববিজরত ভাুায় , াা একজন েবগানা নারী-পুুেুর জনব ৈবু ভাবা হয় না । আর বলাবাহলব , 
িববােহর ��াব ে�রণকারী কেনর েকউ নন , াাবৎ না তারা িববােহর ব�েন আব� হয় । উে�খব, এ 
োাগাোাগ উভেয়র িপতার স�িতেত হওয়া ে�য়।  
৮. একজেনর ��ােবর ওপর অনবজেনর ��াব না েদয়া :  

ো নারীর েকাোও িবেয়র কোবাতরা চলেছ তােক িবেয়র ��াব েদয়া ৈবু নয় । আবূ হরায়রা রা. 
েেেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,   

 َُ َو ُلَتِ
ُ
َُ ، ز ِخيِ  ُحّ  ُلغَِك

ُ
 ِخَطبُِة ز

ُ َُ َِطِب للرِّجِل  ُُ  .ُس 

‘েকউ তার ভাইেয়র ��ােবর ওপর োন ��াব না েদয়, াাবৎ না েস তােক িববাহ কের অেবা ��াব 

�তবাহার কের েনয়।’9F

10  

হবা, ি�তীয় ��াবদাতা ািদ �েম ��াবদাতার কো না জােনন তেব তা ৈবু । এ েকেষ ওই নারী 
ািদ �েমজনেক কো না িদেয় োেকন তেব দু’জেনর মেুব ো কাউেক �হণ করেত পারেবন।  
৯. ই�েত োকা নারীেক ��াব েদয়া :  

বায়ান তালাক বা �ামীর মকতুবেত ই�ত পালনকারী নারীেক সু�চ ��াব েদয়া হারাম । ইিােত ��াব 
েদয়া ৈবু। েকননা, আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َ  لِِ  ِمَن ِخَطبُِة للي�ُسي�ِ 
تِ َِ َِيُمي ُعّر يَِمَ  

 ِجغُيُ  ُعةُ
ُ
 ُوس

‘আর এেত েতামােদর েকান পাপ েনই ো, েতামরা নারীেদরেক ইশারায় ো ��াব করেব।’10F

11  

তেব ‘রজঈ’ তালাক�া�া নারীেক সু�চভােব েতা দূেরর কো আকার-ইিােত ��াব েদয়াও হারাম । 
েতমিন এ নারীর পেক তালাকদাতা ববি� ছাড়া অনব কারও ��ােব সাড়া েদয়াও হারাম । েকননা 
এখেনা েস তার ছী িহেসেবই রেয়েছ।  
(সু�চ ��াব : োমন এ কো বলা , আিম েতামােক িবেয় করেত চাই । অ�চ ��াব : োমন এ 

কো বলা, আিম েতামার মেতা েমেয়ই খুজঁিছ ইতবািদ বাকব।)  
১০. এবাংেগজেমম করা :  

ইদানীং পা�াতব সভবতার অনুকরেণ িবেয়েত এবাংেগজ েমম করার েরওয়াজ ববাপকতা েপেয়েছ । এই 
আংিট পরােনােত ািদ এমন ুের েনওয়া হয় ো এর মাুবেম িববােহর কো পাকােপা� হেয় েগল 

তেব তা শরীয়েতর দক িচেত হারাম । েকননা, মুসিলম সমাজ বা শরীয়েত এর েকােনা িভি� েনই । 
আরও িন�নীয় ববাপার হেলা , এ আংিট ��াবদানকারী পুুু িনজ হােত কেনেক পিরেয় েদয় । 
কারণ, এ পুুু এখেনা তার জনব েবগানা । এখেনা েস েমেয়িটর �ামী হয়িন । েকননা, েকবল িববাহ 
চুি� স�ািদত হবার পেরই তারা �ামী-ছী বেল গণব হেবন।11F

12  

১১. উপাু� পােষর ��াব �তবাখান করা : 

উপাু� পাষ েপেল তার ��াব নাকচ করা উিচত নয় । আবূ হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েেেক বিণরত, 
িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

                                                
10. বুখারী : ৫১৪৪; নাসায়ী : ৩২৪১।    
11. সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৫।  
12. ফাতাওয়া জােময়া িলল-মারআিতল মুসিলমা।  
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 ّّ رَِض ُوَُُسيّد ُعِرَ
ُ
ُِ لُ  ُ�َفُعةِمل َُِمَن َِتَغُّة 

ّ
ُزو�ِجمِ، �ِس

َمُن ِدرغُِ  وُِخةُِقِ  َُ ُِ َِمَ  ُمَن ََُر
ُ
 .�ُِرل ُخُطُب �ِل

‘ািদ এমন েকউ েতামােদর িবেয়র ��াব েদয় াার ুািমরকতা ও চিরেষ েতামরা স�চ তেব েতামরা 

তার সো িবেয় িদেয় েদেব। ািদ তা না কেরা তেব পকিেবীেত ববাপক অরাজতা সকিচ হেব ।’12F

13   

ি�য় পাঠক-পািঠকা, আজ আমােদর েভেব েদখা দরকার, ইসলােমর আদশর েকাোয় আর আমরা 

েকাোয়। ইসলাম কী বেল আর আমরা কী কির । আমরা িক অ�ীকার করেত পাির ো, এসব আদশর 
আজ আমােদর আমেলর বাইের চেল েগেছ । আমােদর াািপত জীবেন ইসলােমর িবমল রঙ িফেক 
হেয় এেসেছ। সিতব কো বলেত েগেল, আমরা বরং বজরনীয় কাজগেলা কির আর করণীয়গেলা ভুেল 
োিক। আ�াহ মাফ কুন । এ কারেণই আমােদর িবেয়-শাদীেত বরকত েনই । িববািহত জীবেন সুখ 
েনই। দা�তব জীবেনর সুখ আজ েসানার হিরেণ পিরণত হেয়েছ । �কক ত সুেখর পরশ েপেত হেল, 
সুখ পািখর আগন  ানা ছঁুেত হেল আজ আমােদর তাই ইসলােমর কােছই িফের আসেত হেব । 
ইসলােমর আদশরেকই আকেড় ুরেত হেব । শুু কেন েদখা আর িবেয়-শাদীেতই নয়; জীবেনর �িতিট 
কেমর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আদশর িহেসেব �হণ করেত হেব । মুেখ নয়; কােজ 
পিরণত করেত হেব তাঁর উ�ত দাবী ।  আ�াহ তা’আলা আমােদর সবাইেক তাঁর াাবতীয় আেদশ 
এবং তাঁর রাসূেলর সকল আদশর েমেন চলার তাওফীক িদন। আমীন।  
 

 

                                                
13. িতরিমাী: ১০৮৪।  


