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বফরা-ভাতভ ও কফয বময়াযত 

   

প্রশ্ন: নাযীদদয িনয কফয বময়াযত কযা বক াযাভ, ভৃত ফযবি মবদও তাদদয আন ককউ য়? যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

আরাইব ওয়াাল্লাভ ফদরদেন, «واملسخهعث انلاحئث املرأة اهلل لعو»  এ াদীদ املسخهعث দব্দয অথথ কী? এয দ্বাযা বক ক 

নাযী উদেয, কম ইবনদয়-বফবনদয় ভানুদলয কথা নকর কদয অথফা ক নাযী উদেয কম গান-ফািনা শ্রফণ কদয অথফা 

ক নাযী উদেয, কম কেবরববন কদদে ও কযবডও কাদন। আা কবয এয ফযােযা কদদফন। আল্লা আনাদদয উত্তভ 

বফবনভয় দান করুন। 

উত্তয: আর-াভদুবরল্লা 

নাযীদদয িনয কফয বময়াযত কযা িাদয়ম কনই। নফী াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফদরদেন, 
ا الُْقتَُر   ُزوُروا»  ٍ إِنَّ

ُرُكمْ  ف  كِّ ة   حُذ   «اْْلِخر 

“কতাভযা কফয বময়াযত কয। কাযণ, তা কতাভাদদয আদেযাত স্মযণ কবযদয় কদয়”।  

এ াদীদয বালয দ্বাযা উদেয ুরুলগণ। বতবন াাফীগণদক বক্ষা বদদতন, কমন তাযা বময়াযদতয ভয় ফদর: 
مُ » َل  ل يُْلمْ  السَّ ل   ع  ٌْ  

ي ارِ  أ الُْهْسِلِهي   الُْهْؤِنِيي   ِنوْ  ادلِّ إِىَّا و  اء   إِنْ  و  ُ  ش  ِحُقَن   ةُِلمْ  اّللَّ ُل . َل 
 
ل ُلمْ  نل  ا اّللَّ   ن ْسأ اِفي ث   و   «الْع 

আদয়া যাবদয়াল্লাহু ‘আনা কথদক ফবণথত াদীদ যদয়দে: 
مُ » ُ  ي رْح  ِخِريو   ِنيَّا الُْهْسخ ْقِدِني   اّللَّ

ْ
الُْهْسخ أ  «و 

নাযীদদযদক কফয বময়াযত কথদক বতবন বনদলধ কদযদেন। াদীদ এদদে, যাূরূল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ 

কফয বময়াযতকাযী নাযীদদয অববম্পাত কদযদেন। অতএফ, তাদদয িনয কফয বময়াযত কযা িাদয়ম কনই। তদফ 

তাদদয িনয বফধ যদয়দে, বময়াযত কযা ফযতীত ঘদয ফদ ভৃত ফযবিদদয ভাগবপযাদতয কদা‘আ কযা, যভদতয 

কদা‘আ কযা, িান্নাদত প্রদফ ও িাান্নাভ কথদক ভুবিয িনয কদা‘আ কযা। অনুরূ ভবিদদ অথফা ঈদগাদ 

িানামায ারাত ড়দত তাদদয ককাদনা ফাধা কনই। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ও াাফীগদণয মুদগ 

কমরূবাদফ নাযীযা িানামায ারাত দড়দে। 

ফাবক যইর, ভাতভকাযী নাযী ও তা শ্রফণকাযী নাযী। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ভাতভ কথদক বনদলধ 

কদযদেন। বতবন ফদরন. 
ْرب ع  »

 
ِت  ِف  أ نَّ

ُ
ْمرِ  ِنوْ  أ

 
ِليَّثِ  أ ٌِ وَّ  َل   اْْل ا ٍُ ُكَن  ْْتُ ْخرُ / ي  اِب، الْف  ْحس 

 
ْعوُ  ةِاْْل اِب، ِف  و الطَّ نْس 

 
اءُ  اْْل ثُ  ةِانلُُّجَِم، و اَْلْستِْسق  يِِّج  َع    و انلِّي اح   .الْه 

ق ال   تْل   ت خُْب  ل مْ  إِذ ا انلَّاحِئ ثُ / و  ا ق   ٍ حِ َْ امُ  م  م   ُتق  َْ ثِ  ي  ا الِْقي ان   ٍ ل يْ ب ال   و ع  ان   ِنوْ  ِِسْ ر ب   ِنوْ  و ِدْرع   ق ِطر   «ج 
“আভায উম্মদতয ভদধয িাদবরয়াদতয চাযবে স্ববাফ যদয়দে, মা তাযা বযতযাগ কযদফ না: আববিাতয বনদয় কগৌযফ 

কযা, ফংদয ফযাাদয বতযষ্কায কযা, তাযকায ভাধযদভ ফৃবি অদেলণ কযা ও ভৃত ফযবিদদয ওয বফরা কযা। 

বফরাকাযী মবদ তাওফা না কদয, তদফ বকয়াভদতয বদন তাদক মেন উবিত কযা দফ, তেন তায উয থাকদফ 

আরকাতযায বতবয িাভা এফং কো-াাঁচড়ায ফভথ”। (ী ভুবরভ) 

অত্র াদীদ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফণথনা কদযদেন কম, ভৃত ফযবিদদয ওয বফরা কযা, 

িাদবরয়াদতয বনন্দনীয় স্ববাফ। অতএফ, তা বযতযাগ কযা ওয়াবিফ। উদম্ম আবতয়া যাবদয়াল্লাহু ‘আনা ফদরদেন, 
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যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব ওয়াাল্লাভ ফায়‘আদতয ভয় আভাদদয কথদক অবিকায বনদয়দেন, কমন আভযা বফরা 

না কবয। 

আফু দাউদ তায ুনাদন, আফু াঈদ যাবদয়াল্লাহু ‘আনহু কথদক ফণথনা কদযদেন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইব 

ওয়াাল্লাভ বফরাকাযী ও তা শ্রফণকাযী নাযীয ওয অববম্পাত কদযদেন। এ াদীদয নদদ দুফথরতা থাকদরও 

এয দক্ষ াদী তথা াওয়াদদ যদয়দে। কাযণ, বফরা কযা াযাভ ও বনবলদ্ধ। অতএফ, বফরা কযা বফধ নয়, 

নাযীযও নয়, অনুরূ ুরুদলযও নয়। 

 উচ্চস্বদয কাাঁদা। ায় অভুক... ায় অভুক... ায় অভুক... ইতযাবদ উচ্চস্বদয ফরা। উচ্চস্বদয মা ফরা য়, তাই :انلياحة

বনয়াা ফা বফরা। 

 বফরাকাযীয ক্রন্দন শ্রফণকাযী। বফরাকাযীয কাদে ফদ ভদনাদমাগ বফরা কানা, তাদক কপ্রযণা :املستمعة

কদওয়া ও প্রদযাবচত কযা। এোও বনদলধ, কাযণ তায কাদে ফা তাদক কপ্রযণা কদওয়াযই নাভান্তয। তাই তায 

বফরা কানাও বফধ নয়। বফরাকাযী মবদ চু না কদয, তদফ তাদক তযাগ কযা, তায াদথ না ফাই কশ্রয়। এো 

এক অদথথ তাদক ফাধা কদওয়া। অনুরূ তায বফরা শুনদত ফা এক প্রকায কপ্রযণা কদওয়া ও তাদক প্রদযাবচত 

কযা। 

অতএফ, বফরাকাযীয বফরা কানা আনায িনয িাদয়ম নয়; ফযং তাদক বনদলধ করুন ও তাদক ফাধা বদন। মবদ 

ক কভদন কনয় বাদরা কথা, অনযথায় তাদক তযাগ করুন, তায কথা শ্রফণ কযায িনয ফদফন না। 

 

আবু্দর আমীম ইফন আবু্দল্লা ইফন ফাম 

 (2/4411) ادلرب َع ىَر فخاوى
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