
  
 

 

ইমাম সমাজ জজাররূ্বক বর্য়ের বর্য়রাধী 
স যাহাক, অমাহের মাহে এ ঘটনা এখনও ঘহছে। যার ফহ হনক মূযবান েীবন নষ্ট হে। ভয মাহে এ বায় অমরা নীরহব বহ থাকহে পারর না। 
 
আাহমর েরৃষ্টহে রবহয় মানব েীবহনর এক বড় ধ্যায়। রবহয় সযমন নেুন ম্পহকে র রৃষ্ট কহর, সেমরন উভহয়র মাহে রধ্কার ও কেেবযহবাধ্ োগ্রে কহর। রবহয় এমন একটি রবয় যা, েীবহন রিরেলীো ও ুখ লারি বহয় অহন। 

পরবত্র সকারঅহন বরণেে অহে, 

মহান আল্লাহর আশ্চর্ব সৃবি সমূয়হর ময়ধে একটি হয়ে জোমায়ের মধে হয়েই জোমায়ের সঙ্গী সৃবি করা হয়েয়ে র্ায়ে োয়ের প্রবে জোমারা আসক্ত হএ এর্ত বেবন য়েয়ের ময়ধে োয় ার্াসা এ কণারার জম দ বেয়েয়েননএবনেশবন 
বনশ্চেই োয়ের জনে এক গুণাত্বরূব র্ােব া র্ারা বিন্তা কয়র!(৩০:২১)  
 
সোরপূবেক রবহয় সযহেু উরিরখে েয়া ও ভাহাবাার ধ্ারনার পররপন্থী, কাহেআ ো আাহমর পররপন্থীও বহট। ো োড়া নবী(ঃ)হোরপূবেক রবহয় পেন্দ করহেন না। 
 
বরণেে অহে রববাহাত্তর এক মরা নবী(ঃ)এর রনকট উপরিে হয় োনায় সয, োর রপো োর আোর রবরুহে রবহয় রেহয়হেন, এহে নবী (ঃ) োহক আো নুযায়ী রদ্দাি সনয়ার নুমরে প্রোন কহরন।(অবু োউে) 
 

নয এক বণেনায় অহয়লা(রাঃ) বহন সয, এক যবুেী োর রনকট এহ বহন সয, “োর বো সমায়জ প্রবেবিে হএোর জনে োর িািায়ো োইয়ের সায়ে োয়ক বর্য়ে বেয়েয়েন র্া জস জময়ন বনয়ে ারয়েনা (থোৎ োহক বাধ্য করা হয়হে)।অহয়লা(রাঃ) বহন 

“ নবী(ঃ) না অা পযেি েুরম হপক্ষা কহরা ”। অিার েেূ(ঃ)অার পর রেরন সমহয়টির রবয় বরে করহ নবী(ঃ) োর রপোহক সডহক পাঠান এবং সমহয়টিহক স্বাধ্ীন মে প্রকাহলর হুযাগ সেন। সমহয়টি উত্তহর বহ “ জহ আল্লাহর েেূ, আবম আমার বোর বসদ্ধান্ত জময়ন 
বন াম, েয়র্ এ র্োয়র অনে মবহ ায়ের জেয়ে কী হএো য়বিৎ ো প্রবেবিে করায়ে জিয়েবে ”(থোৎ, রববাহর বযপাহর রপোর ব প্রহয়াহগর সকান রধ্কার সনআ)।(অ-নাা) 
 
হনক মাোরপো মহন কহরন সয, োহের আো নুযায়ী সযহকাহনা েহনর াহথ রবহয় সেয়ার রধ্কার আাম োহের রেহয়হে। আা হা আাহমর াহথ ংসৃ্করের াহথ ে্ধ।।  
 

সোরপূবেক রবহয় ম্মরের রভরত্তহে রবহয়র সেহয় রভন্ন কারন, সোরপূবেক রবহয়হে বর বা কহনর উভয় পররবারআ োহের রোি োরপহয় সেন, রকন্তু ম্মরের রভরত্তহে রবহয়হে বর বা কহন রনহেআ রবহয় করা বা না করার রোি রনহে পাহর। 
 

মুরম রহহব অমাহের আারমক অআন কানুন সমহন েহে য়, াংসৃ্করেক েেে া সকব েখনআ গ্রণহযাগয হব যখন ো আাহমর াহথ ামাঞ্জযপূনে হব । (হকবমাত্র আাহমর াহথ ামাঞ্জযপূণে াংসৃ্করেক েেে াআ গ্রণহযাগয হব)। ংসৃ্করে সোরপূবেক রবহয়র েুাে হে পাহরনা। অমাহের োরয়ত্ব হে 

মাহের ওআ ক কুংস্কার ও েরৃষ্টভরির পররবেেন াধ্ন করা। 
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