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মীলাদুন্নবীেত অংশগৰ্হণকারী বিক্তর িনকট েমেয় িবেয় েদয়ার িবধান
পৰ্শ্ন :
আমার একিট কিঠন পৰ্শ্ন, আমার শািলকা ইদানীং িবেয় করেব, িকন্তু সম্ভাব বেরর পৰ্কৃিত সম্পেকর্
েস শিঙ্কত? আিম স্পষ্ট কেরই বলিছ, েস আমােক িজজ্ঞাসা কেরেছ : মীলাদেক কিঠনভােব
সমথর্নকারী অথবা মীলাদু ন্নবীর মাহিফল আেয়াজনকারী বিক্তর সােথ িবেয় িক ৈবধ ? আিম জািন েয,
ইসলােম এ কাজিট িবদ‘আত? িকন্তু আমার সেন্দহ, মীলাদু ন্নবী উদযাপনকারী বিক্তর সােথ একজন
মুসিলম নারীর িবেয় িকভােব হেত পাের ! কারণ েযসব শহের এ মীলাদ পালন করা হয়, তারা
এটােক ইবাদােতর নায়ই পালন কের? এখােন েলাকেদর আহব্ান করা হয়, কতক হািদস পেড়
েশানােনা হয়, গান-বাজনা হয় এবং পৰ্াথর্না করা হয়? েলােকরা মূ লত েদেখ ও গান গায় ! আমার পৰ্শ্ন
হেচ্ছ এসব কেমর্ িনেয়ািজত বিক্তর সােথ মুসিলম নারীর িবেয় িক ৈবধ ? এর েচেয়ও কিঠন পৰ্শ্নআিম যা পৰ্কাশ করেতও সেঙ্কাচ েবাধ করিছ— এ িবদ‘আিত িক মুসিলম িহেসেব গণ হেব ?

উত্তর :
আল-হামদু িলল্লাহ
ঈেদ মীলাদু ন্নবী বা এ জাতীয় িবদআিত কাজ যারা কের, তােদর আমল ও কমর্কােণ্ডর িভন্নতার নায়
তােদর হুকুমও িভন্ন, যিদও মীলাদু ন্নবী িবদআত? এ ধরেণর মীলাদ আেয়াজকেদর পােপর ধরণ ও
ইসলাম িবেরাধী কমর্কােণ্ডর কারেণ এরা িবিভন্ন ভােগ িবভক্ত? কখেনা এেদর িবষয়গুেলা িশরক পযর্ন্ত
েপঁৗেছ এবং তােদরেক দব্ীন েথেক েবর কের েদয়, যিদ এসব উত্সেব িনিদর্ষ্ট েকান কুফির করা হয়,
েযমন আল্লাহ বতীত কােরা িনকট পৰ্াথর্না করা, অথবা আল্লাহর রুবুিবয়ােতর িসফাত দব্ারা রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িবেশিষত করা, অথবা এরূপ েকান িশরেক িলপ্ত হওয়া? আর যিদ
িবষয়গুেলা এ পযর্ােয় না েপঁৗেছ, তাহেল এরা ফােসক, কােফর নয়? আবার এেদর ফােসিকর স্তর
িবদআত ও ইসলািম িবেরাধী কমর্কাণ্ড িহেসেব পৃথক ও আলাদা?
আর এসব অনু ষ্ঠােন অংশগৰ্হণকারী বিক্তর অবস্থার িভন্নতা িহেসেব তার হুকুমও িভন্ন হেব? যিদ
কুফিরেত িলপ্ত হয়, তাহেল েকান অবস্থােতই তার সােথ িবেয় ৈবধ হেব না? আল্লাহ তা‘আলা বেলন :
ْ ُ ْ ٌْ َ ٌ ْ ُ ٌ ْ َََ ُ ُْ I َ َ ْ ُْ ُ ُْ َ
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"আর মুশিরক পুরুষেদর সােথ িবেয় িদেয়া না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আেন? আর একজন মুিমন
দাস একজন মুশিরক পুরুেষর েচেয় উত্তম, যিদও েস েতামােদরেক মুগ্ধ কের?" [সূ রা বাকারা : ২২১]
এমতাবস্থায় তার সােথ িবেয়র আকদও সম্পন্ন হেব না? এ বাপাের আেলমগণ একমত?
আর যিদ িবদআিতর িবদআত কুফির পযর্ন্ত না েপঁৗেছ, তবুও আেলমগণ িবদআিতেদর সােথ িববােহর
সম্পকর্ কােয়ম করা েথেক কেঠারভােব সতকর্ কেরেছন?

ইমাম মােলক -রািহমাহুল্লাহ- বেলেছন : "িবদআিতেদর িনকট েমেয় িবেয় েদয়া যােব না, আর না
তােদর েমেয় িবেয় করা যােব, তােদর উপর সালামও েদয়া যােব?" "আল-মুদাওয়ানাহ" : (১/৮৪)
অনু রূপ কথা ইমাম আহমদ ইবন হামব্লও বেলেছন?
চার ইমামগণ -রািহমাহুমুল্লাহ- বেলেছন, িববােহর েক্ষেতৰ্ দব্ীিন িবষেয় কুফু তথা সমতা থাকা জরুরী?
েকান ফােসক পুরুষ একজন সিঠক দব্ীনদার নারীর কুফু ও সমান হেত পাের না? আল্লাহ তা‘আলা
বেলন :
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"েয বিক্ত মুিমন েস িক ফািসক বিক্তর মত ? তারা সমান নয়?" [সূ রা আস-সাজদাহ : ১৮]
এেত সেন্দহ েনই েয, দব্ীেনর মেধ িবদআত কিঠন িফসক? দব্ীেনর বাপাের কুফু ও বরাবিরর অথর্ :
আকদ পিরপূ ণর্ হওয়ার পর যিদ নারীর িনকট অথবা তার অিভভাবেকর িনকট পৰ্কাশ পায় েয, েছেল
ফািসক, তাহেল তারা িবেয় ভেঙ্গর দািব জানােত পারেব? হাঁ, তারা যিদ দািব তাগ কের সন্তুিষ্ট
পৰ্কাশ কের, তাহেল িবেয় শুদ্ধ?
তাই এ জািতয় িবেয় েথেক সতকর্ থাকাই েশৰ্য়, িবেশষ কের কতৃর্তব্ েযেহতু পুরুেষর হােত অেনক
সময় েস স্তৰ্ীেক েকাণঠাসা কের িবদ‘আেত িলপ্ত হেত বাধ করেত পাের, অথবা কতক িবষেয় সু ন্নেতর
েখলাফ করার জন চাপ পৰ্েয়াগ করেত পাের? আর সন্তানেদর িবষয়িট আরও ভয়ানক, খুব সম্ভব েস
তােদরেক িবদ‘আেতর দীক্ষার উপর অনু শীলন করােব, ফেল আহেল সু ন্নেতর িবেরাধী হেয় তারা
েবেড় উঠেব? আর এেতই িবপিত্ত সিঠক অনু সারীেদর জন, যারা আহেল সু ন্নত ওয়াল জামােতর
অনু সরণ কের?
েমাদ্দাকথা : েকান মুসিলম পুরুেষর েমেয়েক িবদ‘আিতেদর িনকট িবেয় েদয়া মাকরুেহ তাহিরমী?
কারণ এর ফেল অেনক ফাসােদর জন্ম হয় এবং অেনক সব্ােথর্ বাঘাত ঘেট? আর েয বিক্ত আল্লাহর
জন েকান িজিনস তাগ কের, আল্লাহ তােক তার েচেয় উত্তম িজিনস দান কেরন? আল্লাহ ভাল
জােনন?
সমাপ্ত

