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জজয ভাজ ভযা আদায় প্রঙ্গ 
 

প্রশ্ন: কাজযা জে জজয ভাভূজ জ আদায় না কজয শুধু ভযা আদায় কযা বফধ দ্দক না? মমভন, আদ্দভ জজয 

প্রায় অধধভা ূজফধ ভক্কা ভুকাযযভায় প্রজফ কজয ভযা আদায় কযরাভ। এয য জ না কজযই দ্দনজ মদজ দ্দপজয 

আরাভ। আভায জনয এ কাজদ্দি কতিুকু বফধ জরা? 

উত্তয: আর-াভদুদ্দরল্লা 

আজরভজদয ভাজঝ মকাজনা প্রকায ভতাথধকয ছাড়াই ফরা মায় মম, জজয ভাভূজ ভযা আদায় কযা জাজয়ম 

আজছ। চাই এ ফছয ম জজয দ্দনয়ত করুক ফা না করুক। ফধাফস্থায় তায ভযা ারন বফধ।  

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্দ য়াল্লাভ তাাঁয জীফজন মভাি চায ফায ভযা ারন কজযজছন। প্রদ্দতফাযই দ্দতদ্দন তা 

দ্দজরকদ ভাজই ম্পাদন কজযজছন। আয দ্দজরকদ জজয ভাভূজযই একদ্দি ভা। মকননা জজয ভা মভাি 

দ্দতনদ্দি, ায়ার, দ্দজরকদ আয দ্দজরজ। ঐ ভয় দ্দতদ্দন শুধু ভযা কজযজছন জ কজযন দ্দন। হ্যাঁ, দ্দতদ্দন তায মল 

ভযায ভয় জ কজযজছন। আয এদ্দিই দ্দছর তাাঁয জ্জাতুর দ্দফদা ফা দ্দফদায়ী জ।  

প্রভাণ: আনা যাদ্দদয়াল্লাহু ‘আনহু মথজক ফদ্দণধত, দ্দতদ্দন ফজরন, 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليً وسلم اعتهر أربع ُعهر لكهو يف ذي القعدة إال اليت نع ذختً :عهرة نو احلديبية أو زنو احلديبية يف »
 «القعدة ، وعهرة نع ذختًذي القعدة ، وعهرة نو العام املقبل يف ذي القعدة ، وعهرة نو ِحْعراىة ذيث قسم غيائم ذيني يف ذي 

“যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্দ য়াাল্লাভ মভাি চাযদ্দি ভযা কজযজছন, জজয াজথ ম্পাদ্দদত ভযাদ্দি ছাড়া 

ফকদ্দি ভযাই দ্দছর দ্দজরকদ ভাজ। একদ্দি ভযা দ্দছর হুদাইদ্দফয়া মথজক প্রতযাফতধজনয ভয় অথফা হুদাইদ্দফয়ায 

ফছয দ্দজরকজদ, আজযকদ্দি যফতধী ফছয দ্দজরকজদ, আজযকদ্দি দ্দজদ্দয়যযানা মথজক মম ফছয দ্দতদ্দন হুনাইজনয গদ্দণভত 

ফন্টন কজযন মদ্দি দ্দজরকজদ এফং ফধজল ভযা দ্দছর তায জজয াজথ”। (ী ফুখাযী াদী নং ৪১৪৮; ী 

ভুদ্দরভ, াদী নং ১২৫৩) 

ইভাভ নায়াফী য. াদীজয ফযাখযায় ফজরন, আনা  ইফন উভাজযয ফণধনায় তাজদয উবজয়য ঐকভতয দ্দযরদ্দেত 

য় মম, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্দ য়াাল্লাভ চাযদ্দি ভযা ারন কজযন, একদ্দি দ্দছর ৬ষ্ট দ্দজযীয দ্দজরকদ 

ভাজ হুদাইদ্দফয়ায ফছয। হুদাইদ্দফয়াজত তাজদয ফাধা মদয়া জর, তাযা ারার জয় মায় এফং এজক ভযা দ্দজজফ 

গণনা কজয। দ্দিতীয়দ্দি দ্দছর, প্তভ দ্দজযীয দ্দজরকদ ভাজ তাজক ভযাতুর কামা ফরা য়। তৃতীয়দ্দি দ্দছর, ভক্কা 

দ্দফজজয়য ফছয অষ্টভ দ্দজযীয দ্দজরকজদ, আয চতুথধদ্দি দ্দছর দ্দফদায় জজয াজথ। এ ভযায ইযাভ দ্দছর দ্দজরকজদ 

আয ফাস্তফায়ন দ্দছর দ্দজরজজ। 

রাভাজয় মকযাভ ফজরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্দ য়াাল্লাভ ভযাগুজরা দ্দজরকজদ ারন কজযন। কাযণ, এ 

ভাজয ভজধয ভযা ারন কযায পমীরত মফদ্দ। এ ছাড়া তাাঁয উজিয দ্দছর, জাজদ্দরয়যাজতয যীদ্দত-নীদ্দতয মভাকাজফরা 

কযা। কাযণ, ভুদ্দযকযা দ্দফশ্বা কযজতা, দ্দজরকদ ভাজ ভযা ারন কযা ভাযাত্মক অনযায়  গুরুতয অযাধ। 
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তাজদয এ আকীদাজক ফাদ্দতর কযায জনয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ্দ য়াাল্লাভ এ ভাজই একাদ্দধক ভযা ারন 

কজযন, মাজত এ ভাজ ভযা ারজনয বফধতা ম্পজকধ আয মকাজনা ংয় না থাজক এফং জাজদ্দরয়যাজতয বুর 

ধাযণা দ্দচযতজয খতভ জয় মায়। 

ভাপ্ত 
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