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িবেয় : করণীয় ও বজরনীয় 
আলী হাসান ৈতয়ব 

মানব জীবেন িবেয়র গুর � িরসীম । িবেয় মানুষেক দািয়রবান বানায় । জীবেন আেন �ি� ও 
�শাি�। িবেয়র মাধযেম নারী- ুুষ সকম হয় যাবতীয়  া াচার ও চািরি�ক �লন েথেক দূের 
থাকেত। �বযাহত থােক িবেয়র মধয িদেয়  পিথবীেত মানব সসযতার ধারা । ৈবধ ও �নুেমািদত  �ায় 
মানুষ তার ৈজিবক চািহদা েমটায় েকবল এ িবেয়র মাধযেম । এককথায় িবেয়েত রেয়েছ �সুত কলযাণ 
ও �ননুেময় উ কািরতা । িবেয়র িবিবধ কলযােণর �িত  িিত কের আ�াহ তা‘আলা তা   রশাদ 

কেরন,   
َيَيٍت ِلَقْوٍم 

َ
ّ  ِف َذلَِك آل  نِ

َةإ َْ وإ َوَر َْ َمَود  ََ بَ�ْغَ م َْوي وََجَع
َ
غمول نِل ي ِلَُْسكم ْجَولجإ

َ
َ َْ ِس م ُم ِْ

َ
َْ ِمْن َ ةََ� لَ م ََ  ّْ

َ
َوِمْن آَيَيتِِه َ
 َّ و رم ك  َُ ََ ََ 

'আর তাঁর িনদশরনাবলীর মেধয রেয়েছ েয , িতিন েতামােদর জনয েতামােদর েথেক   ীেদর সপিি 

কেরেছন, যােত েতামরা তােদর কােছ �শাি�  াও । আর িতিন েতামােদর মেধয সালবাসা ও দয়া সপিি 
কেরেছন। িন�য় এর মেধয িনদশরনাবলী রেয়েছ েস কওেমর জনয, যারা িচ�া কের।' 0F

1  

িবেয়র সেি  পিথবীেত মানুেষর বংশ ধারার স�কর িনেদরশ কের রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলা িহ 

ওয়াসা�াম বেলন,  
 َْ َكثٌِر بِ م  مم

 ّ
ِ�
َودموَد ف فَ

ْ
موَد لل َول
ْ
ول لل ِقيَيَمةِ . تََزو جم

ْ
نِْبيَيَء يَْوَم لل

َ
 لأل

'েতামরা �িধক স�ানদানকারী �ামীস� নারীেদর িবেয় কেরা । েকননা িকয়ামেতর িদন আিম 
েতামােদর (সংখযা) িনেয় নবীেদর সামেন গবর করেবা।'1F

2  

সুতরাং বলাবাহলয েয, িবেয় করা একিট গুর ূণর  বাদত । �তএব, েকউ যখন িবেয় করেবন তার 
উিচত িবেয়র করণীয় ও বজরনীয় িবষয়গেলা স�েকর সু�ি ধারণা �জরন করা।  
ক. িবেয়র করণীয় িবষয়সমূহ :  

১- বাসর ঘের  ীর মাথার ��সােগ ডান হাত রাখা এবং দু'আ  ড়া : 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন ,  
فَيدَ  نَِذل
َ
َم  َ �م َحدم

َ
وإ  َ

َ
وْ  لْمَرَ
َ
ي َ يِدمإ وْ  ََ

َ
ذْ  َدلب ةإ  َ َم

ْ
يَأ
ْ
ََِوي فَة َ   بِغَيِصيَ �مَس

ْ
َ   َعز   لَ َ  َول َِ  وََج

َقم
ْ
َ   َول   للة وم

 
مَك  نِِ ل

َ
ْسأ
َ
ْ�ََهي َ ََ  َ�ْ ََ  َمي َو

ِبةَْت  وذم  َعةَيْهِ  جم عم
َ
َهي ِمنْ  بَِك  َوَ  ََ   ََ ِبةَْت  َمي َو . َعةَيْهِ  جم

'েতামােদর েকউ যখন েকােনা নারী , সপ তয বা বাহন েথেক উ কপ ত হয় (িবেয় বা খিরদ কের) তেব েস 

েযন তার মাথার ��সাগ ধের, িবসিম�াহ  েড় এবং বেল :  
  َ   للة وم
 
مَك  نِِ ل

َ
ْسأ
َ
ْ�ََهي َ ََ  َ�ْ ََ ِبةَْت  َمي َو وذم  َعةَيْهِ  جم عم

َ
َهي ِمنْ  بَِك  َوَ  ََ   ََ ِبةَْت  َمي َو  .َعةَيْهِ  جم

('েহ আ�াহ , আিম আ নার কােছ এর ও এর �সােবর কলযাণ �াথরনা করিছ এবং এর ও এর 

�সােবর �কলযাণ েথেক আআয় �াথরনা করিছ।)'2F

3 

২- �ামী- ী  উসেয় একসেি দু  রাকা‘ ত সালাত আদায় করা :  

                                                
1. রম : ২১।  
2. মুসনাদ আহমাদ : ১২৬৩৪।  
3. বা হাকী, সুনান কুবরা : ১৪২১১;  বন মাজা : ১৯১৮।  
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আবদু�াহ  বন মাসঊদ রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত , িতিন বেলন , রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ 

ওয়াসা�াম  রশাদ কেরন,  ী যখন �ামীর কােছ যােব , �ামী তখন দাঁিড়েয় যােব । আর  ীও দাঁিড়েয় 
যােব তার ে ছেন। �ত র তারা একসেি দু  রাকা‘ত সালাত আদায় করেব এবং বলেব :  

  َ ْهِ�ف ِف  ِل  بَيِركْ  للة وم
َ
َْ  َوَ�يِركْ  َ ف لَوم َ   ِف  قِْ�  للة وم َْ  لْرجم َْ  ِمغْوم ْ�وم ف َولْرجم َ   ِم�    َجَْعَت  َمي بَ�ْغَغَي لْجَعَ  للة وم

َ
ف نِل ٍ�ْ
ْق  ََ  بَ�ْغَغَي َوفَر 

قَْت  نَِذل   فَر 
َ
ْ�ٍ  نِل
ََ .

'েহ আ�াহ , আ িন আমার জনয আমার  িরবাের বরকত িদন আর আমার েসতেরও বরকত িদন 

 িরবােরর জনয। আয় আ�াহ, আ িন তােদর েথেক আমােক ির যক িদন আর আমার েথেক তােদরও 
িরযক িদন । েহ আ�াহ, আ িন আমােদর যতিদন একে� রােখন কলযােণ   এক� রাখুন  আর 
আমােদর মােঝ যখন িবে�দ ঘিটেয় েদেবন তখন কলযােণর  েথ  িবে�দ ঘটােবন।'3F

4 

৩-  ীর সেি সহবােসর দু‘আ  ড়া।  

 ী সহবাসকােল িনেচর দু'আ  ড়া সু�ত। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন ,  
ّ   لَوْ 
َ
َ  َْ َحَد�م

َ
َرلدَ  نَِذل َ

َ
َ  ّْ

َ
ِتَ  َ

ْ
ْهةَهم  يَأ

َ
َِ  َ�َقيَل  َ َِ  بِيْس َ   ل َّ  َجغ بْغَي للة وم يَْطي  َ َّ  وََجغ ِب  لل يَْطي  َ �ِن هم  ف َرَجْ�ََغَي َمي لل

ّْ  فَ رْ  نِ َقد   َم
َمي ٌ  بَ�ْغَوم
َ
َْ  َذلَِك  ِف  َول َ هم  ل ّ ُم ٌّ  يَ ل َشيَْطي بَدإ

َ
َ .

'েতামােদর েকউ যিদ  ী সিমকােল বেল :  
 َِ َ   لَ ِ  بِيْس َّ  َجغ بْغَي للة وم يَْطي  َ َّ  وََجغ ِب  لل يَْطي  َ  َرَجْ�ََغَي َمي لل

(আ�াহর নােম শু করিছ , েহ আ�াহ, আমােদরেক শয়তানের কাছ েথেক দূের রাখুন আর আমােদর 

যা দান কেরন তা েথেক দূের রাখুন শয়তানেক ।) তেব েস িমলেন েকােনা স�ান দান করা হেল 
শয়তান কখেনা তার কিত করেত  ারেব না।'4F

5 

৪- িনিষ� সময় ও জায়গা েথেক িবরত থাকা :  

আবূ হরা রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন,  
َت  َمنْ 
َ
ي َ وْ  ف َحيئِضإ

َ
وإ  َ

َ
بمِرَهي ِف  لْمَرَ وْ  ف دم

َ
قَهم  َكِهغإي َ د  ََ ولم  بَِمي فَ قم رَ  َ�َقدْ  ف ََ َُ نَْزَل  بَِمي َ�

َ
  لَ م  َ

َ
دٍ  َع َم  َ   �م ََ  َعةَيْهِ  لَ م  َص . وََسة 

'েয বযি� েকােনা  তুবতী মিহলার সেি িকংবা  ীর ে ছন েথ সিম কের �থবা গণেকর কােছ যায় 

এবং তার কথা য় িব�াস �া ন কের, েস েযন মুহা�দ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ােমর �িত যা 

�বতীণর হেয়েছ তা ��ীকার করেলা।' 5F

6 

৫- ঘুমােনার আেগ �যূ বা েগাসল করা :  

 ী সহবােসর  র সু�ত হেলা �যূ বা েগাসল কের তেব  ঘুমােনা । �বশয েগাসল করা  উউম । 
আ�ার িবন  য়াসার রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َم  الَ  ثََالثَةٌ  َمَالئَِ ةم  َ�ْقَر�موم
ْ
ةم  لل َُ َكفِرِ  ِجي

ْ
خم  لل َََضم  مم

ْ
َةموِق  َولل

ْ
مغمبم  بِيل

ْ
  َولل

 
ّْ  نِال
َ
َ  

َ
أ  َ َََو ََ .

'িতন বযি�র কােছ েেেরশতা আেস না : কােের বযি�র লাশ , জােরান বযবহারকারী এবং � িব� 

শরীরিবিশি বযি�, যতকণ না েস �যূ কের।' 6F

7  

                                                
4. তাবরানী, মু'জামুল কাবীর : ৮৯০০।  
5. বুখারী : ৭৩৯৬।  
6. মুসনাদ আহমদ : ১০১৭০;  বন মাজা : ৬৩৯।  
7. সুনান আবূ দাউদ : ৪১৮২।  
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৬-  তুবতীর  ীর সেি যা িকছুর �নুমিত রেয়েছ :  

হযা, �ামীর জনয  তুবতী  ীর সেি েযািন বযবহার ছাড়া �নয সব আচরেণর �নুমিত রেয়েছ ।  ী 
 িব� হবার  র েগাসল করেল তার সেি সবিকছু  ৈবধ । কারণ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

ول ءٍ  ُم   لْصغَعم   َشْ
 
  .لّ َكحَ  نِال

'... সব  করেত  ারেব েকবল সিম ছাড়া।' 7F

8  

৭- িবেয়র িনয়ত শ� করা :  

নারী- ুুেষর উসেয়র উিচত িবেয়র মাধযেম িনজেক হারােম িলল হওয়া েথেক বাঁচােনার িনয়ত করা । 
তাহেল উসেয় এর �ারা ছাদাকার ছাওয়াব লাস করেব। কারণ , রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

َْ  بمْضعِ  َوِ�  َحِد�م
َ
مول ف َصَدقَةإ  َ وَل  يَي : قَيل َِ  رَسم ِت  ف ل

ْ
يَأ
َ
نَي َ َحدم

َ
ّم  ف َشْوَوتَهم  َ و م  َوَ� م

َ
ْجرٌ  ِ�يهِ  ل

َ
َْ  : قَيَل  ؟ َ َم َْ

َ
رَ
َ
َعَوي لَوْ  َ ََ  ِف  َو

ََرلمِ 
ْ
َّ  لل َ�ي

َ
َعَوي نِذل فََكَذلََك  ؟ ِوْجرٌ  ِ�يَوي َعةَيْهِ  َ ََ َاللِ  ِف  َو

ْ
َّ  لل م  َك

َ
ْجرٌ  ِ�يَوي ل

َ
َ .

'েতামােদর সবার  ীর েযািনেতও রেয়েছ ছাদাকা। সাহাবীরা িজেজস করেলন  য়া রাসূলু�াহ , 

আমােদর েকউ িক তার ৈজিবক চািহদা েমটােব আর তার জনয েস িক েনকী লাস করেব ? িতিন 

বলেলন, 'েতামরা িক মেন কেরা যিদ েস ও  চািহদা হারাম উ ােয় েমটােতা তাহেল তার জনয 

েকােনা গনাহ হত না ? (�বশয  হেতা) �তএব েতমিন েস যখন তা হালাল উ ােয় েমটায় , তার জনয 

েনকী েলখা হয়।'8F

9  

৮-  ী সাি�েধযর েগা ন তথয �কাশ না করা :  

িববািহত বযি�র আেরকিট কতরবয হেলা  ী সংসেগরর েগা ন তথয কােরা কােছ �কাশ না করা । 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন ,  

  ّ    ِمنْ  نِ
ََ لَةإ  لَ ِ  ِعغْدَ  لّ يِس  ََ ِقيَيَمةِ  يَْومَ  َمْ�ِ

ْ
ََ  لل ُِْض  للر جم   َم

َ
تِهِ  نِل

َ
ُِْض  لْمَرَ ْهِ  َو�م

َ
َ   نِل م  ُم َهي يَْْشم  ِِ .

'িকয়ামেতর িদন আ�াহর কােছ ও  বযি� সবেচ িনকপ ি বেল গণয হেব েয তার  ীর ঘিনি হয় এবং 

 ী তার ঘিনি হয় �ত র েস এর েগা ন িবষয় �চার কের।'9F

10  

৯- �লীমা করা :  

িবেয়র আেরকিট সু�ত হেলা �লীমা করা তথা মানুষেক দা ‘ওয়াত কের খাওয়ােনা । রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম এ কােজ উ�ু� কেরেছন । এমনিক িতিন আবদুর রহমান িবন আউে 
রািদআ�াহ আনহ -এর উে�েশ বেলন,  

 َْ ِ ْول
َ
يوٍ  َولَوْ  َ ََ ِ � .

'�লীমা কর, েহাক না তা একিট ছাগল িদেয় হয়।'10F

11 

১০- িবেয়র দা‘ওয়াত �হণ করা :  

                                                
8. মুসিলম : ৭২০।  
9. মুসিলম : ১৬৭৪; মুসনাদ আহমদ : ২১৫১১।  
10. মুসিলম : ৩৬১৫।  
11. বুখারী : ২০৪৯; মুসিলম : ৩৫৫৬।  
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েকউ যিদ িবেয়র দা‘ওয়াত েদয় তাহেল েস দা‘ওয়াত কবুল করা সু�ত। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ 
ওয়াসা�াম বেলন, 

َْ  دمِعَ  نَِذل �م َحدم
َ
َ  

َ
َوِلَمةِ  نِل
ْ
تَِوي لل

ْ
يَأ
ْ
. فَة

'েতামােদর কাউেক যখন েবৗসােতর দাওয়াত েদয়া হয়, েস েযন তােত �ংশ েনয়।'11F

12  

� র এক হাদীেস িতিন বেলন,  
َْ  َوَمنْ  َ ِب  ل ِ

ْعَووَ  �م م  لَ َ  َعَص  َ�َقدْ  لل 
َ
ول . َورَسم

'আর েয দাওয়াত কবুল করল না েস েযন আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর �বাধযাচরণ করল।'12F

13  

১১- নব দ�িতর জনয দু‘আ করা :  

নব দ�িতর জনয িনেচর দু 'আ করা সু�ত । আবূ হরায়রা রািদআ�াহ আনহ  েথেক বিণরত , যখন 

েকােনা বযি� িববাহ করত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বলেতন ,  
َمي وََجَعَ  ف َعةَيَْك  َوَ�يَركَ  ف لََك  لَ م  بَيَركَ  ْ�ٍ  ِف  بَ�ْغَكم ََ .

'আ�াহ েতামার জনয বরকত িদন , েতামার ও র বরকত িদন এবং েতামােদর উসেয়ক কলযােণ 

িমিলত কুন।' 13F

14  

১২- িনেদরাষ সিীত ও দে বাজােনা :  

িবেয়র েঘাষণার �ােথর শধু দে বাজােনা এবং িনেদরাষ সিীত গাওয়ার �নুমিত রেয়েছ । তেব েস 
সিীেত রে র বণরনা িকংবা � বধ িকছুর আ ান না থাকেত হেব । রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

َم  َْ َاللِ  َ�ْ�َ  َمي فَ
ْ
ََرلمِ  لل

ْ
ف َولل وْتم  َ  .لّلف   َوَضْبم  لل

'হালাল ও হারাম িবেয়র মেধয  াথরকয েকবল েঘাষণা ও দে বাজােনা।'14F

15  

খ. িবেয়েত বজরনীয় িবষয়সমূহ :  

১- আংিট  রােনা :  

আজকাল মুসিলেমর িবেয়র মেধয �মুসিলমেদর মেতা আংিট বদেলর রীিত  ুেক  েড়েছ । শা খ 
আলবানী রহ. 'আদাবুয িযোে ' �ে� বেলন , 'এেত মূলত কােেরেদর ��ানুকরণ  �কাশ  ায় । 
েকননা তা ি��ানেদর সনাতন রীিত।  
২- � চয় করা এবং আিসজাতয জািহর করা :  

�েনকেক  েদখা যায় িবেয়েত বাগাড়�র ও � চয় েদখােত িগেয় িনেজর কাঁেধ  েণর িবশাল েবাঝা 

তুেল েনন। আর তা করা হয় িবিচ� উ ােয়। েযমন :  
ক. িবেয়র জনয দামী দাওয়াত কাডর ছা া।  
খ. েহােটল ও কিমউিনিট েস�ার সাড়া করা। 
গ. শধু িবেয়র জনয বাহারী ে াশাক খিরদ করা, যা  ের কখেনা গােয় েদয়া হয় না।  

                                                
12. বুখারী : ৫১৭৩; মুসিলম : ৩৫৮২।  
13. মুসিলম : ৩৫৯৮।  
14. আবূ দাউদ, সুনান : ২১৩০।  
15. িতরিমযী : ১১১১; মুসনাদ আহমদ : ১৮৩০৫।  
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ঘ. খাবাের � চয় করা , খাদয নি করা , েেেল েদয়া  তযািদ । ব�ত েমহমানেদর স�ােনর খািতের 
নয় এসব করা হয় মূলত িবউ ও আিসজাতয �কােশর জনয।  
ঙ. িবেয়র �নুিােন নতরকীেদর  ােয়র িনেচ �চুর �থর  ালা । �থচ �েনক মুসলমান না েখেয় মরেছ।  
চ. ে াশাক-আশােকর ে ছেন েমেয়েদর �চুর �থর বযয় করা । মানুষেক েদখােনার জনয িবেয় �নুিােন 
বারবার দামী কা ড় বদলােনা।  
ি�য় সা  ও েবােনরা, এসব কাজ েথেক একটু িবরত েহান। িনেজেক রকা কুন এবং আ�াহ িহসাব 
েনয়ার আেগ িনেজ িনেজর িহসাব িনন। েকননা, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ولم  الَ  ِقيَيَمةِ  يَْومَ  َ�بْدٍ  قََدَمي تَزم
ْ
َ   لل َل  َح

َ
مْسأ ْمِرهِ  َ�نْ  � ْ�غَيهم  ِ�يَمي �م

َ
ِمهِ  َوَ�نْ  َ

ْ
ََ  ِ�يَمي ِعة َْنَ  ِمنْ  َميِلِ  َوَ�نْ  َ�َع

َ
ََُسبَهم  َ

ْ
 َوِ�يَمي لك

َقهم  َُ ِْ
َ
بَْالهم  ِ�يَمي ِجْسِمهِ  َوَ�نْ  َ

َ
َ. 

'িকয়ামেতর িদন েকােনা বা�ার  া নড়েব না যাবৎ না তােক �� করা হেব তার হায়াত স�েকর : 

েকান কােজ তা বযয় কেরেছ , িজেজস করা হেব তার  লম স�েকর : তার কতটুকু আমল কেরেছ , 

�� করা হেব তার স�দ িবষেয় : েকাে�েক তা উ াজরন কেরেছ এবং েকাথায় তা খরচ কেরেছ 

এবং িজেজস করা হেব তারা েদহ স�েকর : েকাথায় তা কােজ লািগেয়েছ।' 15F

16  

৩- গান বা বাজনা বাজােনা :  

িনে�া� �মাণসমূেহর িসিউেত গান-বাজনা হারাম।  
ক.  িব� কুরআন েথেক :  

আ�াহ তা'আলা বেলন,  
ِوٌ� ( َْ َعَذلٌب مم َِك لَوم

َ
ول
م
ل َ وإ زم َذَهي هم ِِ ٍَ َوَ�َ 

ْ
َِ لَ ِ بَِاْ�ِ ِعة  َ�ْن َسِبي

 َ ِِ ِلمِض َِدي
ْ
ِو لَْوَو لل

ََ َْ َ ) َو�َِذل 6َوِمَن لّ يِس َمْن �
) ٍَ ِل
َ
ْهم بَِعَذلٍب َ

ل فَبَش  يِْه َوقْرإ َِ ذم
م
ّ  ِف َ
َ
َْ �َْسَمْعَوي َكأ َ ّْ ل

َ
ل َكأ ِكإ
ْ
ْسََك  مم

 
غَي َوْ ََ َعةَيِْه آَيَي�م َْ  )7�م

'আর মানুেষর মধয েথেক েকউ েকউ না েজেন আ�াহর  থ েথেক মানুষেক িববা� করার জনয 

েবহদা কথা খিরদ কের , আর তারা ঐগেলােক হািস-ঠা�া িহেসেব �হণ কের ; তােদর জনয রেয়েছ 

লা�নাকর আযাব । আর তার কােছ যখন আমার আয়াতসমূহ  াঠ করা হয় তখন েস দ�সের মুখ 
িেিরেয় েনয়, েযন েস শনেত  ায়িন , তার দু'কােন েযন বিধরতা ; সুতরাং তােক য�ণাদায়ক আযােবর 

সুসংবাদ দাও।' 16F

17  

আবদু�াহ  বন মাসঊদ রািদআ�াহ আনহ বেলন , 'আ�াহর কসম, েবহদা কথা �ারা এখােন উে�শয 

গান।' এ কথা িতিন িতনবার আওড়ান । আবদু�াহ  বন আ�াস রািদআ�াহ আনহ জােবর 
রািদআ�াহ আনহ ও  করামা রািদআ�াহ আনহ েথেকও এমনিট বিণরত হেয়েছ।  
খ. হাদীস েথেক :  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন ,  
َِن   و َكم

َ
ِت  ِمنْ  ل م 

م
قَْولمٌ  َ

َ
َ  َّ ةّو ِِ ِرَ  �َْسََ

ْ
َِر�رَ  لل

ْ
َْمرَ  َولل

ْ
َمَعيجَِف  َولل

ْ
لَن   َولل ِ�َْ

َ
قَْولمٌ  َول

َ
َ  

َ
ٍَ  َجغِْب  نِل وحم  َعةَ َْ  يَرم  �َِسيرَِحةٍ  َعةَيِْو

 َْ َْ  لَوم ِ�يِو
ْ
ْعِ�  ف يَأ ِق�َ  ََ َُ

ْ
مول ِلَيَجةٍ  - لل ول ْغَي لرِْجعْ  َ�يَقم

َ
ل نِل َم  َغدإ ََ  َوَ�َضعم  لَ م  َ�يمبَي َموم َعةَ

ْ
ِر�نَ  َوَ�ْمَسخم  لل ََ غَيِج�رَ  قَِرَدوإ  آ ََ   َو

َ
 نِل

ِقيَيَمةِ  يَْومِ 
ْ
. لل

                                                
16. িতরিমযী : ২৬০২।  
17. সূরা লুকমান : ৬-৭।  
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'আমার উ�েতর মেধয একদল েলাক এমন হেব যারা বযিসচার , েরশিম ব   িরধান , মদ  ান এবং 

বাদযয� বযবহার  তযািদ হালাল মেন করেব । আর িকছু েলাক এমন হেব যারা একিট  বরেতর কােছ 
�ব�ান করেব এবং স�যােবলায় তােদর েমষ ালক তােদর কােছ েমষগেলা িনেয় আসেব এবং 

তােদর কােছ িকছু চা েব । তখন তারা বলেব , আগামীকাল েেরত এেসা । রােতরেবলায় আ�াহ 
তা'আলা তােদরেক �ংস কের েদেবন এবং তােদর ও র  বরত �িসেয় েদেবন । বািক েলাকেদরেক 
িতিন বানর ও শূকের  িরণত কের েদেবন এবং েশষ িবচােরর িদন  যর� তারা এ  �ব�ায় 

থাকেব।' 17F

18  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম আরও বেলন ,  
  ّ مَ  لَ َ  نِ وْ  ف َعَ�   َحر 

َ
مَ  َ ر  َْمرم  حم

ْ
َم�ِْسم  ف لل

ْ
وَ�ةم  ف َولل كم

ْ
ّ  : قَيَل  َولل ُم ْسِكرٍ  َو  َحَرلمٌ  مم

'আ�াহ আমার ও র হারাম কেরেছন �থবা (িতিন বেলেছন) মদ , জুয়া ও তবলা হারাম করা 

হেয়েছ। িতিন আরও বেলন, আর �িতিট েনশাজাতীয় �বয  হারাম।'18F

19  

গ. সাহাবীেদর উি� েথেক :  

আবদু�াহ  বন আ�াস রািদআ�াহ আনহ বেলন ,  
َمَعيجِفم  َحَرلمٌ  لّلّف 

ْ
وَ�ةم  َحَرلمٌ  َولل كم

ْ
ِمْزَميرم  َحَرلمٌ  َولل

ْ
. َحَرلمٌ  َولل

'দে হারাম, বাদযয� হারাম, তবলা হারাম এবং বাঁিশ হারাম।'19F

20  

ঘ. সালােের উি� েথেক :  

�খযাত বুযুগর হাসান বসরী রহ. বেলন , মুসিলেমর জনয দে বাজােনা িকছুেত  েশাসনীয় নয় , 

আবদু�াহ  বন মাসঊদ রািদআ�াহ আনহ -এর িশষযগণ দে েসেি েেলেতন।' 20F

21  

উে�খয, গান ও বাদযয� হারাম হওয়ার বযা াের সকল  মাম একমত।  
৪- িবেয়েত হারাম কাজ হেলও তােত �ংশ েনয়া :  

িবেয়র �নুিােন যিদ িনিষ� িকছুর আেয়াজন থােক তেব তােত �ংশ েনয়ার �নুমিত েন । আলী 
রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন,  

ي َصغَْعتم  وَل  َوَدَعوْتم  َطَعيمإ َِ  رَسم َ   ل ََ  َعةَيْهِ  لَ م  َص ى ف فََجيءَ  وََسة 
َ
َيِْت  ِف  فََرَ

ْ
يِو�رَ  لن ََ تم  ف فَرََجعَ  تَ

ْ
ة وَل  يَي : َ�قم َِ  رَسم ََ  ل ِ  ل

ّ   : قَيَل  ؟ رََجْعَت  َيِْت  ِف  نِ
ْ
يِو�رم  ِ�يهِ  َش�ْئإي لن ََ ّ   تَ

َ
َمَالئَِ ةَ  َوَ

ْ
َم  الَ  لل َم يِو�رم  ِ�يهِ  بَ�َْإي تَْد ََ . تَ

'আিম একিট খাবার ৈতির করলাম এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�ামেক দাওয়াত িদলাম। 
েেল িতিন এেলন । তার র ঘের ছিব েদখেত ে েয় েেরত এেলন । আিম তখন িজেজস করলাম , 
 য়া রাসূলা�াহ, আ িন িেের এেলন েকন? িতিন বলেলন, 'ঘের িকছু রেয়েছ যােত ছিব আঁকা । আর 
েয ঘের ছিব থােক তােত েেেরশতা �েবশ কেরন না।'21F

22   

                                                
18. বুখারী : ৫৫৯০।  
19. আবূ দাউদ : ৩৬৯৬।  
20. বা হাকী : ২১৫২৯।  
21. আলবানী, তাহরীমু আলািতত-তারব : ১/১০৪। 
22. �াগ�।  
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এ হাদীেসর আেলােক আিলমগণ বেলন , েয দাওয়ােত িনিষ� িবষয় রেয়েছ , তা বজরন করা উিচত । 
 মাম আওযায়ী রহ. বেলন , 'েস ঘের িবেয়র দাওয়ােত যাওয়া যােব না , েযখােন তবলা এবং বাদযয� 

রেয়েছ।' 22F

23 

৫- দািড় মু�ন করা :  

আ�াহর রাসূেলর িনেদরশ �মানয কের িবেয় উ লেক দািড় মু�ােনা েতা এখন �েনেকর কােছ  

� িরহাযর হেয় দাঁিড়েয়েছ । দািড় না কািমেয় িবেয়েত যাওয়ােক �েনেক েদােষর মেন কেরন । �থচ 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন ,  

ول ُم يِل ََ  َ��ِ ْشِ
مم
ْ
ول لل ول للة َح  َوف رم ُم ْح

َ
َولرَِب  َوَ  َ  لل

'েতামরা মুশিরকেদর িবেরািধতা কেরা : দািড় বড় কেরা এবং েগাঁে েছাট কেরা।' 23F

24  

হাদীেস দািড় রাখেত সু�ি িনেদরশ �দান করা হেয়েছ , যা েথেক �মািণত হয় দািড় রাখা ওয়ািজব । 
েকােনা �জুহাত দাঁড় কিরেয় দািড় কাটার �বকাশ েন । দািড় মু�ােনা হারাম। মু�নকারী গনাহগার। 
কারণ, এেত কােের ও নারীেদর সেি সাদপশয �বল� ন করা  হয় । সরাসির লি�ত হয় আ�াহর 
রাসূেলর িনেদরশ।  
৬- িবেয়েত নারীেদর বজরনীয় কাজসমূহ :  

ক. � উ ড়ােনা :  

� উ ড়ােনা বা  াতলা করা এমন একিট কাজ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম যা হারাম 

কেরেছন এবং এ কাজ করা বযি�র ও র �িসশা  িদেয়েছন। িতিন বেলন,  
َولِشَميِت  لَ م  لََعنَ 

ْ
ْسََوِْشَميِت  لل مم

ْ
يِت  َولل ََ يِت  َولّ يِم ََ ََغَم  مم

ْ
ة َجيِت  َولل َُ ََ مم

ْ
ْسِن  َولل ِم

ْ
لِت  لِة َ َا�  مم

ْ
َ�  لل

ْ
ة  .لَ ِ  ََ

'আ�াহ �িসস�াত কেরেছন েসসব মিহলার ও র যারা েসৗ�েযরর জনয উিউ � ন কের ও করায় , 

� উৎ াটন কের ও করায় এবং দাঁত োঁকা কের।’24F

25  

খ. চুল কাটা : চুল কাটার িতনিট ধরন রেয়েছ :  

এক.  ুুেষর সাদপশয �হণ কের চুল কাটা । এিট হারাম এবং কবীরা গনাহ । েকননা রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম  ুুষেদর সাদপশয �বল�নকারী নারীেদর �িসস�াত কেরেছন । িতিন 
বেলন,  

َّ  الَ  ثََالٌث  ةمو َم َغ ةَ  يَْد
ْ
رم  َوالَ  ف لل غْظم َْ  لَ م  ََ ِْو

َ
ِقيَيَمةِ  يَْومَ  نِل

ْ
َعيّق  : لل

ْ
يْهِ  لل وم  ف بَِولِلَ

َ
َمْرَ
ْ
ةَةم  َولل َج  ََ مم

ْ
ب َوةم  - لل ََ َُ مم

ْ
 – بِيلر َجيلِ  لل

يّوثم   َولل 
'িতন বযি� জা�ােত �েবশ করেব না এবং িকয়ামেতর িদন আ�াহ তােদর িদেক তাকােবন না : 

ি তা-মাতার �বাধয স�ান ,  ুুেষর সাদপশয �বল�নকারী নারী এবং েকাটনা তথা বযিসচােরর 

দূত।' 25F

26  

                                                
23. মুসনাদ বাযযার : ৫২৩;  বন মাজা : ৩৩৫৯।  
24. বুখারী : ৫৮৯২; মুসিলম : ৬২৫।  
25. মুসিলম : ৫৬৯৫।  
26. মুসনাদ আহমদ : ৬১৮০।   
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দু . যিদ চুল েছাট করা হয় এমনসােব েয তােত  ুুেষর সাদপশয �হণ হয় না তেব  মাম আহমদ 

রহ.-এর মেত তা মাকরহ।  
িতন. যিদ চুল েছাট করা হয় �মুসিলম রমণীেদর �নুকরেণ তেব তা হারাম । েকননা রাসূলু�াহ 
সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ب هَ  َمنْ  ََ َ وَ  بَِقْومٍ  َ
َْ  َ�وم  ِمغْوم

'েয িবজািতর সাদপশয �বল�ন করেব েস তােদর  ��সুর�।'26F

27  

গ. ��ীল িকংবা �িসি� ও �হংকােরর ে াশাক  রা :  

�িত টা ট ,  াতলা ও েগা ন েসৗ�যরেক ��ূিটত কের এমন ে াশাক  রা । বক, বাহ ও কিট 

দপশযমান হয় এমন ��চিলত ও দপ িিকটু ে াশাক  ের �হংকার েদখােনা এবং  র  ুুেষর দপ িি 

আকষরেণর েচিা করা। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন ,  
 ِّ ي َُ َِ  ِمنْ  ِصغْ ْه

َ
َْ  لّ يرِ  َ َ َمي ل َرهم

َ
َْ  قَْومٌ  َ ْذنَيِب  ِسيَيٌط  َمَعوم

َ
ََقرِ  َكأ

ْ
َّ  لن �مو ِ

ُْ ِميَالٌت  َعِرَ�يٌت  َكِسيَيٌت  َو�َِسيءٌ  لّ يَس  بَِوي يَ  مم
ن   َميئَِالٌت  وم وسم ْسِغَمةِ  رمءم

َ
ِت  َكأ ِْ م

ْ
َميئِةَةِ  لن

ْ
نَ  الَ  لل

ْ
ة َم َغ ةَ  يَْد

ْ
َّ  َوالَ  لل ْد ّ   ِر�ََوي َ�ِ موَجدم  ِر�ََوي َو�ِ

َ
 .َوَ�َذل َكَذل َمِسَ�وِ  ِمنْ  ل

'দু  েআণীর জাহা�ামী েলাক যােদর আিম এখেনা েদিখিন । (তেব তারা �িচের  সমােজ েদখা েদেব) 
এক. স�াসী দল, তােদর সােথ গুর েলজ সদপশ চাবুক থাকেব । তারা এর �ারা েলাকজনেক আঘাত 
করেব। দু . এমন নারী যারা ( াতলা িেনিেেন কা ড়)  িরিহতা �থচ উলি , � রেক 

আকষরণকািরণী আবার িনেজরাও � েরর িদেক আকপ ি । তােদর ম�কগেলা হেব বুখিত উেটর 
েহলােনা কুেজর মেতা । এরা জা�ােত �েবশ করেব না , এমনিক জা�ােতর �াণও  ােব না । �থচ 
জা�ােতর �াণ এমন এমন দূরর েথেকও  াওয়া যায়।' 27F

28  

� র এক হাদীেস িতিন বেলন,  

ِقيَيَمِة 
ْ
ٍة يَْوَم لل

 
بََسهم لَ م ثَوَْب َمَذل

ْ
ل
َ
ِْيَي ف َ ْوَرٍو ِف لّل  .َمْن لَِبَو ثَوَْب شم

'েয বযি� �িসি�র ে াশাক  িরধান করেব িকয়ামেতর িদন আ�াহ তােক লা�নার ে াশাক 

 রােবন।' 28F

29 

ঘ. সুগি� বযবহার করা :  

িববাহ �নুিােন  দানীং েমেয়রা িবেশষত তুণীরা মহা উৎসােহ েস� বযবহার কের �ংশ�হণ কের । 
�থচ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ ওয়াসা�াম বেলন ,  

َمي َّ
َ
وٍ  َ

َ
  َ�َمر ْت  ف لْسََْعَطَرْت  لْمَرَ

َ
ول قَْومٍ  َع يَةٌ  فَِ�َ  ِر�ََوي ِلَِجدم ِِ  َجل

'েয নারী সুগি� বযবহার কের �ত র মানুেষর  াশ িদেয় �িততম কের যােত তার সুগি�  ায় , েস 

বযিসচািরণী।'29F

30  

ঙ. ছিব েতালা :  

                                                
27. আবূ দাউদ : ৪০৩৩।  
28. মুসিলম : ৫৭০৪; বা হাকী : ৩৩৮৬।  
29. আবূ দাউদ : ৪০২৩;  বন মাজাহ : ৩৬০৩।  
30. নাসায়ী : ৯৩৬১; আহমদ : ১৯৭২৬।  
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আমােদর িববাহ �নুিানগেলার আেরক গিহরত কাজ ছিব েতালা । রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলা িহ 
ওয়াসা�াম বেলন,  

 ّ رٍ  ُم و  ََ  لّ يرِ  ِف  مم

'�েতযক ছিব � নকারী  জাহা�ােম যােব।'30F

31 

�তএব েস  ছিব স�েকর আর কী বলার �েয়াজন আেছ যা  র  ুুেষর হােত ি�� হয় ,  র 

 ুুষরা েদেখ এবং তার �িত আকপ ি হয়।  
 িরেশেষ বলা যায় যারা িনেজর জীবেনর �িতিট  বরেক কুরআন-সু�াহর আদেল গেড় েতােলন এবং 

সবর �কার িনিষ� কাজ েথেক িবরত থােকন , আশা করা যায় তারা  হেবন সেল ও কািময়াব । 
তােদর মপতুয হেব  রম েসৗসাগযেক সেি িনেয় । আর তারা  হেলন েস দেলর ��সুর� আ�াহ যােদর 
কথা বেলেছন এসােব :  

ي ( َ ِقَ� نَِميمإ مم
ْ
غَي لِة
ْ
ٍ َولْجَعة ْ��م

َ
َو َ � يتِغَي قمر  ْجَولِجغَي َوذمر 

َ
َي ِمْن َ

َ
َّ َر� غَي َهْب ّ مو ول قم ََ يَن  ِ

 
َة بَِمي 74َول 

ْرفَ ام
ْ
َّ لل َْزْو َِك �م

َ
ول
م
َ (

ي ( ي ةإ وََسَالمإ ِ
َ
َّ ِ�يَوي َ ْو ول َو�مةَق  ي (75َصَكم َقيمإ ْسَََقّرل َومم غَْت مم يَن ِ�يَوي َحسم يِلِ ََ  (76( 

'আর যারা বেল , 'েহ আমােদর রব , আ িন আমােদরেক এমন  ী ও স�ানািদ দান কুন যারা 

আমােদর চকু শীতল করেব । আর আ িন আমােদরেক মুউাকীেদর েনতা বািনেয় িদন '। তারা , 
যােদরেক [জা�ােত] সুউ� কক �িতদান িহসােব েদয়া হেব েযেহতু তারা সবর কেরিছল েসজনয । 
আর তােদর েসখােন �সযথরনা করা হেব �িসবাদন ও সালাম �ারা । েসখােন তারা �ায়ী হেব । 
�ব�ান�ল ও আবাস�ল িহেসেব তা কত না উৎকপ ি! '31F
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আ�াহ তা 'আলা আমােদর সকলেক তাঁর �িতিট িনেদরশ েমেন চলার তাওেীক িদন । আমােদর 
জীবেনর �িতিট কথা ও কােজ তাঁর ি�য় হাবীেবর সু�েতর �নুবতরী হবার তাওেীক িদন। আমীন।  
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