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ভদিনায় গভনকাযীদিয ভাযপদে যাূদরয জনয ারাভ াঠাদনায দফধান 

   

 

প্রশ্ন: াজীদিয মাযা ভদিনায় গভন কদযন োদিয ভাযপদে যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাদভয জনয ারাভ 

প্রপ্রযদণয দফধান কী?  

উত্তয: আর-াভিুদরল্লা 

এ কাজদি যী‘আেম্মে নয়। এ ধযদণয আভদরয প্রচরন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাদভয মুদগ দির 

না এফং ভুদরভ আদরভযা এ ধযদনয প্রকাদনা আভর কদযদিন োয প্রকাদনা প্রভাণ ায়া মায় দন। কাযণ, প্রমদকাদনা 

ভুদরদভয জনয যাূর াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাদভয য ারাভ প্রিয়া, িুদনয়ায প্রমদকাদনা স্থান দেই ম্ভফ। 

আয আল্লা ো‘আরা িাদয়ত্ব দনদয়দিন প্রম, দেদন এ ারাে  ারাভদক োয দপদযোদিয ভাধযদভ প্রৌঁদি প্রিদফন, 

মাদিয দেদন এ িাদয়দত্বই দনদয়াদজে কদযদিন। ভদন যাখদে দফ, প্রমদকাদনা ফযদি প্রম প্রকাদনা স্থান প্রেদক যাূর 

াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাদভয য ারাভ প্রিদফ, োয ারাভ অফযই প্রৌঁিাদনা দফ, এদে প্রকাদনারূ দে-

ংদয়য অফকা প্রনই। ুেযাং ভদিনা ভুনায়াযা দময়াযেকাযীদক ারাভ প্রৌঁিাদনায িাদয়ত্ব প্রিয়ায প্রকাদনা 

প্রদয়াজন প্রনই। োয ম্পদকে দনদিে কদয প্রকউ ফরদে াযদফ না প্রম, প্র দক প্রৌঁিদে াযদফ নাদক দে ভাযা 

মাদফ অেফা প্র দক বুদর মাদফ নাদক দনদজদক দনদয় ফযস্ত দয় মাদফ? 

আবু্দল্লা ইফন ভাউি যাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রেদক ফদণেে, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ ফদরন, ৃদেফীদে 

আল্লায কেক ভ্রভণকাযী দপদযো যদয়দি, োযা আভায উম্মদেয ারাভ আভায দনকি প্রৌঁদি প্রিয়। [নাাঈ, 

ািী নং ১২৮২;   াইখ আরফা নী ী োযগীদফ (১৬৬৪) ািীদিদক ী আখযাদয়ে কদযদিন।]  

আফু হুযায়যা যাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রেদক ফদণেে, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ ফদরন, প্রোভযা প্রোভাদিয 

ঘযভূদক কফয ফানাদফ না, আয আভায কফযদক উৎদফয স্থাদন দযণে কযদফ না। আয আভায য িুরূি 

াঠ কয। কাযণ, প্রোভাদিয ারাে আভায দনকি প্রৌঁিাদনা য়, প্রোভযা প্রমখাদনই োদকা না প্রকন। [আফু িাউি, 

ািী নং ২০৪২; আল্লাভা আরফানী ািদিদক ী আর-জাদভ‘প্রে (৭২২৬) ী ফদর ভন্তফয কদযদিন।]  

আর-রাজনা আি-িাদয়ভায আদরভগণ ফদরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ দকংফা অনয প্রকাদনা ভৃে 

ফযদিদক ারাভ প্রৌঁিাদনায জনয অনয কাউদক িাদয়ত্ব প্রিয়া যী‘আে অনুদভাদিে নয়; ফযং দফি‘আে। যাূর 

াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ ফদরন, কর দফি‘আেই প্রগাভযাী, আয ফ প্রগাভযাীয প্রল দযণদে জাান্নাভ। 

ুেযাং আভাদিয কেেফয দরা, এ ধযদনয কাজ দে দফযে োকা এফং মাযা এ ধযদনয কাজ কদয োদিয েকে 

কযা এফং জাদনদয় প্রিয়া প্রম, এদি যী‘আেম্মে নয়। মাদে োযা এ ধযদনয কাজ প্রেদক দফযে োদক। 

আভাদিয য আল্লায যভে  ভা করুণা প্রম, দেদন আভাদিয নফী ভুাম্মাি াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাদভয 

য প্রিয়া আভাদিয ারাভদক োাঁয দনকি প্রৌঁদিদয় প্রিন। ৃদেফীয দিভ প্রান্ত দকংফা ূফে প্রান্ত প্রমখান প্রেদকই 

আভযা ারাভ প্রিই না প্রকন। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ প্রেদক প্রভাদণে, দেদন ফদরন, ৃদেফীদে 

ভ্রভণকাযী আল্লায কেক দপদযো যদয়দি, োযা আভায উম্মদেয ারাভ আভায দনকি প্রৌঁদি প্রিয়। (ফণেনায়, 

ইভাভ আভাি, নাাঈ  অনযানযযা)  
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যাূর াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ আদযা ফদরন, প্রোভাদিয ফেদত্তাভ দিন দরা জুভু‘আয দিন, োই প্রোভযা ঐ 

দিদন আভায য প্রফদ প্রফদ কদয িুরূি াঠ কযদফ। কাযণ, প্রোভাদিয িুরূি আভায দনকি প্রৌঁিাদনা য়, 

প্রোভযা প্রমখাদনই োদকা না প্রকন।  

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ আদযা ফদরন, প্রোভযা আভায কফযদক উৎদফয জায়গা ফানাদফ না এফং 

দনদজদিয ঘযদক কফয ফানাদফ না। আয প্রোভযা আভায য িুরূি ড়দফ। কাযণ, প্রোভাদিয িুরূি আভায দনকি 

প্রৌঁিাদনা য়, প্রোভযা প্রমখাদনই োক না প্রকন?  

এ ম্পদকে আদযা ফহু ািী ফদণেে দয়দি। 

(ায়খ আবু্দর আমীম ইফন ফাম, াইখ আবু্দর আমীম আদর াইখ, াইখ িাদর আর-পামান এফং ফকয আফু 

মাদয়ি। পােয়া আর-রাজনা আি-িাদয়ভা ৩০, ২৯/১৬) 

ভুাম্মি ইফন উি ইরাদভ ইউদনবাদেদিয দক্ষাদফবাদগয িয, াইখ আবু্দয যভান ইফন নাদয আর-ফাযযাক 

ফদরন, ভদিনায় পযকাযী ফযদিয ভাধযদভ যাূর াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাদভয দনকি ারাভ াঠাদনায প্রকাদনা 

প্রভাণ প্রনই। াাফাদয় প্রকযাভ, ারাদপ াদরীন, োদফঈন এফং আদর ইরভদিয কাদযাযই এ অবযা দির না। 

োযা প্রকউ অদযয ভাধযদভ নফীয য ারাভ াঠাদেন না এফং োদিয কাদযা দেই এ ধযদনয প্রকাদনা ফণেনা 

ায়া মায় না। কাযণ, যাূর যাূর াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাদভয প্রদে উম্মদেয প্রিয়া ারাভ  িুরূি 

প্রকাদনা ভাধযভ িাড়া এভদনদেই প্রৌঁিাদনা দয় োদক। প্রমভন, ী ািীদ ফদণেে, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইদ 

য়াাল্লাভ ফদরন, প্রোভযা প্রোভাদিয ঘযদক কফয  ফাদন না, আয আভায কফযদক উৎফ উিমাদনয জায়গায় 

দযণে কদযা না। আভায য িুরূি ড়, প্রোভাদিয িুরূি আভায দনকি প্রৌঁিাদনা য় প্রোভযা প্রমখাদনই োক না 

প্রকন। (আফু িাউি, ািী নং ২০৪২)  

এয য দবদত্ত কদয ফরা মায়, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাদভয প্রদে অদনযয ভাধযদভ ারাভ াঠাদনায 

ইফািােদি মূ্পণে দফি‘আে ফযং ভৃে ফযদিয প্রদে ারাভ াঠাদনায প্রকাদনা দফধান যী‘আেম্মে নয়। ভৃে ফযদিয 

য প্রই াঠাদফ প্রম োয কফয দময়াযে কযদফ। প্রমভন, যাূর াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ ফাকী‘ কফযস্থান 

দময়াযে কযদেন, োদিয ারাভ দিদেন এফং োদিয জনয প্রিা‘আ কযদেন। দেদন োয াাফীগণদক দদখদয় 

দিদেন, প্রোভযা কফয দময়াযে কাদর এবাদফ ফরদফ,  
الم  » مْ  السَّ َل  َعلَيْك  ٌْ َ

يَار   أ وْ  ادلِّ ي نيَ  ن  ْؤن  نيَ  الْه  ْسل ه  َنَ  اّللَّ   َشاءَ  إ نْ  َوإ ىَّا ، َوالْه  ق  ل   ، لاَلح 
َ
ْسأ

َ
َ  أ مْ  ََلَا اّللَّ يَةَ  َولَك   «الَْعاف 

যাূর াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ আদয়া যাদিয়াল্লাহু ‘আনাদক ফদরন, েুদভ ফর, 
الم  » ل   ََعَ  السَّ

ٌْ َ
يَار   أ وْ  ادلِّ ي نيَ  ن  ْؤن  نيَ  الْه  ْسل ه  نيَ  اّللَّ   َوَيرَْحم   ، َوالْه  ن  ْستَْقد  يَّا الْه  يوَ  ن  ر  خ 

ْ
ْستَأ مْ  اّللَّ   َشاءَ  إ نْ  َوإ ىَّا ، َوالْه  َنَ  ب ك  ق   «لاَلح 

েদফ অনুদস্থে জীদফে ফযদিয জনয ারাভ াঠাদনাদে প্রকাদনা অুদফধা প্রনই। োয জনয অদযয ভাধযদভ ারাভ 

াঠাদনা জাদয়ম আদি।  

প্রভািকো: আল্লা ো‘আরা এ উম্মদেয য খুদ ন, মখন োযা োদিয নফীয য িুরূি  ারাভ াঠ কদয। 

আয োযা মে প্রফদ এ আভর কদয, আল্লা ো‘আরা েেদফদ খুদ ন। ািীদ ফদণেে আদি, আল্লা ো‘আরা 

োয কফদয দকিু দপদযো দনদয়াগ কদযদিন োযা োাঁয উম্মদেয ক্ষ প্রেদক োদিয ারাে  ারাভ োয দনকি 

প্রৌিায়। 

আল্লই বাদরা জাদনন।  
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াইখ ভুাম্মাি ইফন উাইদভন য. ফদরন, ো দত্ব আভযা ফদর, আয মদি েুদভ োয য িুদনয়ায ফেদল 

প্রান্ত প্রেদক ারাভ াঠা েদফ প্রোভাদিয ারাভ োয দনকি প্রৌঁিদফ। কাযণ, আল্লা ো‘আরা ৃদেফীদে 

দফচযণকাযী দকিু দপদযোদিয দনদয়াদজে কদযদিন, মখন প্রোভাদিয প্রকউ যাূদরয য ারাভ াঠায়, োযা প্র 

ারাভ যাূদরয দনকি প্রৌঁদি প্রিয়। 

ূেযাং আভযা মদি এখন ফদর,  আভাদিয এ ারাভদক োাঁয দনকি প্রৌঁিাদনা দফ।  اهلل رسَل َع وسلِّم صلِّ  امهلل

ারাদে আভযা ফদর োদক,  েখদনা আভাদিয ারাভ োাঁয দনকি প্রৌঁিাদনা  وبراكتً اهلل ورمحة اَليب أيٍا عليك السالم

য়। 

আদভ ভদিনাদে অদনক ভানুলদক ফরদে শুদনদি, আভায দো আভাদক অীয়ে কদযদিন, মাদে আদভ যাূদরয 

য ারাভ প্রপ্রযণ কদয। দেদন আভাদক ফদরন, আভায ক্ষ প্রেদক যাূদরয য ারাভ াঠ কযদফ। এদি মূ্পেণ 

বুর। যাূর াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ জীদফে নন, োদর জীদফে ফযদিয ারাদভয নযায় োাঁয দনকি প্রপ্রযণ 

কযা প্রমে! আয মদি প্রোভায দো যাূদরয য ারাভ দিদয় োদকন, োয ারাভ প্রৌঁিাদনায জনয প্রোভায প্রচদয় 

প্রফদ ক্ষভো ম্পন্ন এফং প্রোভায প্রচদয় অদধক দফশ্বাী যদয়দি মাযা প্রোভায দোয ারাভদক যাূদরয প্রদে 

প্রৌঁিাদফ। আয োযা দরা আল্লায দনদয়াদজে প্রপদযোফৃে। 

ুেযাং এয প্রকাদনা প্রদয়াজন প্রনই প্রম, েুদভ কাদযা ভাধযদভ ারাভ াঠাদফ। আভযা ফদর, েুদভ প্রোভায জায়গা দে 

অেফা িুদনয়ায প্রমদকাদনা জায়গা প্রেদক ফরদফ,  اَليب أيٍا عليك السالم এদি অদেদ্রুে  ুেযবাদফ োয দনকি 

প্রৌিাদনা দফ, োদে প্রকাদনা প্রকায দে-ংদয়য অফকা প্রনই।  

আল্লাই বাদরা জাদনন। 
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