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নাযীদেয দে ভাযাভ ছাড়া শুধু মভদেদেয াদে জ কযায বফধান 

   

প্রশ্ন: অবভ মৌবে অযফ ফফা কবয। মখাদনআ অভায কভমস্থর। গত ফছয অবভ অভায েুআ ফান্ধফীয াদে জ 

ারন কযদত মাআ, অভাদেয াদে মকাদনা ভাযাভ বছর না। এ বফলদে যী‘অদতয বফধান ম্পদকম জানদত চাআ।   

উত্তয: অর-াভেুবরল্লা 

াআখ ভুাম্মাে আফন অর-উাআভীন য. ফদরন, মতাভাদেয এ কাজবি দরা, ভুরতঃ ভাযাভ ছাড়া জ কযা। অয 

এবি মূ্পর্ম াযাভ ও আরাবভ যী‘অদতয বযন্থী। অবু্দল্লা আফন অব্বা যাবেোল্লাহু ‘অনহুভা মেদক ফবর্মত, 

বতবন ফদরন, অবভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওোাল্লাভদক ফরদত শুদনবছ, বতবন বভম্বাদযয উয খুতফা 

বেবিদরন, মকাদনা ভবরা মমন ভাযাভ ছাড়া পয না কদয। এ কো মাদন একজন মরাক োাঁবড়দে ফরর, ম 

অল্লায যাূর, অভায স্ত্রী দজ মাওোয জনয ঘয মেদক মফয দেদছ, েচ অবভ ভুক মুদে অভায নাভ 

বরবখদেবছ, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওোাল্লাভ ফরদরন, তুবভ মাও এফং মতাভায স্ত্রীয াদে জ কয। (ী 

ফুখাযী, ােী নং ৩০০৬; ী ভুবরভ, ােী নং ১৩৪১) 

ভাযাভ ছাড়া মভদেদেয জনয মকাদনা পয কযা জাদেম নাআ। অয ভাযাভ ফরা ে, মাদেয াদে বফফা ফন্ধদন 

অফে ওো (নদফয কাযদর্ বকংফা নয মকাদনা নুদভাবেত উাদে মমভন, বফফা-াবে আতযাবে কাযদর্) বচযতদয 

াযাভ। ভাযাভদক ফযআ জ্ঞানী ও প্রাপ্ত ফেস্ক দত দফ। ুতযাং মম প্রাপ্ত ফেস্ক ম ভাযাভ দত াযদফ না, 

নুরুবাদফ াগরও ভাযাভ দত াযদফ না।  

মভদেদেয াদে ভাযাভ োকা জরুবয ওোয বকভত দরা, নাযীদেয বপামত ও তাদেয বনযাত্তা। মাদত কদয 

মাযা অল্লাদক বে কদয না এফং অল্লায ফান্দাদেয প্রবত েো কদয না, তাদেয াদে মকাদনা ধযদর্য নষ্টাবভ 

কযদত না াদয। তায াদে নয ভবরা োকা ও না োকায ভদধয মকাদনা ােমকয মনআ ফা ম বনযাে বক বনযাে 

নে তাও মেখায বফলে নে। ুতযাং মকাদনা ভবরা তায বযফাযস্থ নয ভবরায াদে ঘয মেদক মফয দর দফমাচ্চ 

বনযাত্তােআ োদক, তা দেও তায জনয ভাযাভ ছাড়া পয কযা জাদেম নে।  

কাযর্, উদযাক্ত ােীদ অভযা মেখরাভ, যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব ওোাল্লাভ মখন মরাকবিদক তায স্ত্রীয াদে 

জ কযায বনদেম মেন, তাদক বজজ্ঞাা কদযন বন তায াদে মকাদনা ভবরা অদছ বক না বকংফা ম বনযাে বক 

বনযাে না ম প্র কযা ে বন। মমদতু বজজ্ঞাা কদযন বন এদত প্রভাবর্ত ে মম, বনযাত্তা োকা না োকায 

বফলদে মকাদনাআ ােমকয মনআ। এবিআ বফশুে ভত।    

ফতমভাদন বকছু মরাক ববেরতা প্রেমন কদয োদকন, তাযা ফদরন মমফ ভবরা ভাযাভ ছাড়া বফভাদন পয কযদফন, 

তাদেয জনয এ ুদমাগ মেওো মমদত াদয। এ ভত ুস্পষ্ট দনকগুদরা েরীদরয মূ্পর্ম বযন্থী। বফভাদনয 

পদযও নযানয পদযয ভত নানাবফে ভযা মেখা বেদত াদয। কাযর্, তাদক বফভাদন তুদর মেওোয য, ম 

একা তায াদে মকাদনা ভাযাভ মনআ। অয বফভান বনবেমষ্ট ভদে কখদনা ছাদড় অফায কখদনা ছাদড় না; ফযং 

মেযীদত ফা একবেন বফরদম্ব ছাদড়, তখন তাদক অফায বপদয মমদত ে। অফায কখদনা এভন ে, মমখাদন ফতযর্ 

কযায কো বছর, মখাদন না মনদভ নয মকাদনা বফভান ফন্দদয ফতযর্ কদয েফা এভনও দত াদয, মম বফভান 

ফন্দদয ফতযর্ কযায কো মখাদন ফতযর্ বিকআ কদয, তদফ দনক মেযীদত কদয। অফায এও দত াদয, 
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বনবেমষ্ট ভদে বফভান ফতযর্ কদযদছ বকন্তু মম তাদক বযবব কযদফ, ম মকাদনা কাযদর্ (মমভন রতা, ঘুভ, 

যাস্তাে ববড় ও দে গাড়ী নষ্ট আতযাবে কাযদর্) ভে ভদতা বফভান ফন্দদয উবস্থত দত াদয বন। তখনদতা ম 

একা, মম মকাদনা ভযাে ড়দত াদয। তাযযও মবে ধদয মনওো মাে, ম বনবেমষ্ট ভদে মৌদছদছ এফং তাদক 

বযববও কদযদছ; বকন্তু বফভাদনয ভদধয ম মায াদ ফদফ ম ুরুল ম তাদক মধাকাে মপরদত াদয এফং তাদেয 

উবদেয ভাদঝ ম্পকম গদড় উিদত াদয, মমভনবি ফতমভাদন দে োদক।  

মভািকো: নাযীয জনয উবচত দরা, ম অল্লাদক বে কযদফ এফং তায ন্তদয একভাত্র অল্লাযআ বে োকদফ। 

অয তাযা কখদনাআ চাআ দজয পয মাক েফা নয মকান পয ভাযাভ ছাড়া মকাোও মমন পয না কদয, 

প্রাপ্ত ফেস্ক ও জ্ঞানী ভাযাভ ছাড়া তায জনয পয কযা ধফধ নে। 

অল্লাআ বাদরা জাদনন। 
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