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 যমনা-ফযযবচাযকাযী ুরুল অথফা নাযী যক তাওফায য যফফা কযতত াতয? 

   

প্রশ্ন: আযভ একজন ভুযরভ নাযী। আযভ যতন ফছয ূতফে ইরাভ গ্রণ কযয। আযভ এখতনা যখযছ। আভায একযি 

প্রশ্ন আতছ: আযভ জজতনযছ জম ভুযরভ ওায য মযদ অবফধবাতফ জমৌনগভন কযা  তাতর ইরাযভ দ্ধযততত 

যফফা কযা মাতফ না। কথািা যিক যকনা জানতত চাই। মযদ যিক  তাতর মা অতীতত কতযযছ এফং মায ওয 

আযভ রযিত তা শুদ্ধ কযায উা কী? 

উত্তয: আর-াভদুযরল্লা  

যমনা-ফযযবচাযকাযীয জনয তাওফা কযা অতযাফযক। জকননা ফযযবচায ভাাভূতয একযি। ইরাযভ যী‘আত 

এফ যফল াযাভ কতযতছ। আয জম এফ কযতফ তায জনয যততছ বংকয াযিয ওাদা। আল্লা তা‘আরা 

ফতরন, 
﴿ٌََ ِي َََِيعَََيَۡدُعونََََلَََوٱَّلذ ًَٰهاَٱّللذ َََُحرذمَََٱهذِتََٱنلذۡفَسَََيۡقُجوُونََََوَلَََءاَخرَََإَِل ََٱّللذ َٰلَِكَََيۡفَعۡنَََوَيٌَيَۡزٍُوَنَ ََوَلََبِٱۡۡلَقََِّإِلذ ثَاٗياَيَۡوقََََذ

َ
َيَُضََٰعۡف٦٨َََأ

ةََِيَۡومَََٱۡهَعَذاُبَََلَُ ًَ  [٧٦  ،٧٦: الفرقان] ﴾٦٩َُمَهاًٍاَػِيُِۦََوَيۡخُلََۡٱهۡقَِيَٰ
“আয মাযা আল্লায াতথ অনয ইরাতক ডাতক না এফং মাযা আল্লা জম নাপতক তযা কযা যনতলধ কতযতছন 

মথাথে কাযণ ছাড়া তাতক তযা কতয না। আয মাযা ফযযবচায কতয না। আয জম তা কযতফ জ আমাফপ্রাপ্ত তফ। 

যকাভততয যদন তায আমাফ ফযধেত কযা তফ এফং জখাতন জ অভাযনত অফস্থা স্থাী তফ”। [ূযা আর-

পুযকান, আাত: ৬৮-৬৯]  

ইরাযভ যী‘আ ফযযবচাতযয ইকারীন াযিও যনধোযণ কতযতছ। আল্লা তা‘আরা ফতরন, 
انَِيةَُ﴿ اِنََٱلزذ َََْوٱلزذ وا اََوَِٰحدَ َُكذََِِۡۡلُ ًَ َُۡه ة  ََِياْئَةَََّيِ ُخۡذُكىََوَلَََجۡلَ

ۡ
اَثَأ ًَ فَة ََبِِه

ۡ
ٌََِِفَََرأ ََِدِي َُونَََُلَُجىََۡإِنَٱّللذ ََِثُۡؤِي ََوۡهيَۡشَهدََۡٱٓأۡلِخرَِ ََوٱۡۡلَۡومََِبِٱّللذ

ا ًَ ٌََََطآنَِفة َََعَذاَبُه ۡؤِيَِيَََّيِ ًُ ۡ  [  ٢: انلور] ﴾٢َٱل

“ফযযবচাযযণী ও ফযযবচাযী তাতদয প্রততযকতক একযি কতয জফত্রাঘাত কয। আয মযদ জতাভযা আল্লা ও জল 

যদফতয প্রযত ঈভান এতন থাক ততফ আল্লায দীতনয ফযাাতয তাতদয প্রযত দা জমন জতাভাতদযতক জত না ফত। 

আয ভুযভনতদয একযি দর জমন তাতদয াযি প্রতযক্ষ কতয। [ূযা আন-নূয, আাত: ২]  

াদীত এততছ: যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইয ওাাল্লাভ ফতরতছন, “জতাভযা আভায কাছ জথতক নাও, জতাভযা 

আভায কাছ জথতক নাও। আল্লা তাতদয ফযাাতয তথয যদা যদততছন। অযফফাযত ুরুল-নাযী ফযযবচায কযতর 

একত জফত্রাঘাত ও এক ফছতযয জনয জদান্তযযতকযণ। আয যফফাযত নাযী-ুরুল ফযযবচায কযতর একত 

জফত্রাঘাত ও াথয  যনতক্ষ”। (ী ভুযরভ, আর-হুদূদ/৩১৯৯) 

আল্লা তা‘আরা ভুযভনতদয ওয ফযযবচাযকাযী নাযী ুরুলতক যফফা কযা াযাভ কতয যদততছন। আল্লা তা‘আরা 

ফতরন, 
اِنََ﴿ ََيََِمحَََُلََٱلزذ وَََۡزانَِيةًََإِلذ

َ
انَِيةََُُمۡۡشَِكةََٗأ َََٓلَََوٱلزذ ََيََِمُحَها وَََۡزانَ َإِلذ

َ
َٰلَِكََوَُحّرِمَََُمۡۡشِك  ََأ َََذ ۡؤِيَِيَََََعَ ًُ ۡ  [٣: انلور] ﴾٣َٱل

“ফযযবচাযী জকফর ফযযবচাযযণী অথফা ভুযযক নাযীতক ছাড়া যফত কযতফ না এফং ফযযবচাযযণীতক জকফর ফযযবচাযী 

অথফা ভুযযক ছাড়া যফত কযতফ না। আয ভুযভনতদয ওয এিা াযাভ কযা ততছ”। [ূযা আন-নূয, আাত: ৩] 
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মযদ ফযযবচাযকাযী যতযকায অতথে দৃঢ়যচতত্ত তাওফা কতয, তাতর আল্লা তা‘আরা তায তাওফা কফুর কতযন এফং 

তাতক ক্ষভা কতয জদন। ফযযবচাযকাযীয যকারীন াযিয ওাদায কথা উতল্লতখয য আল্লা তা‘আরা ফতরন, 
﴿َ ٌَََثَاَبَََيٌَإِلذ ًَِنَََوَءاَي ٗلََوََع ًَ ْوَلَٰٓهَِكَََصَٰوِٗحاََع

ُ
ُلََفَأ ََُُيَبّدِ ََٱّللذ َ َاثِِهىَََََۡٔشّيِ َََُوََكنََََحَصَنَٰت  اََغُفوٗراَٱّللذ ًٗ ًَِنََثَاَبَََوَيٌَ٪٦َرذِحي ََصَٰوِٗحاَوََع

ۥ ُُ ََِإَِلَََيُجوُبََفَإٍِذ  [٦٧  ،٧٦: الفرقان] ﴾٦٫ََيَجاٗباَٱّللذ

“ততফ জম তাওফা কতয ঈভান আতন এফং ৎকভে কতয। যযণাতভ আল্লা তাতদয াগুতরাতক ুণয দ্বাযা যযফতেন 

কতয জদতফন। আল্লা অতীফ ক্ষভাীর, যভ দারু। আয জম তাওফা কতয এফং ৎকাজ কতয ততফ যনশ্চ জ 

যযূণেবাতফ আল্লায যদতক প্রতযাফতেন কতয”। [ূযা আর-পুযকান, আাত: ৬৯-৭০]  

মযদ যতযকায তাওফা অযজেত  ততফ এ া জথতক তয আায য তাতদয াতথ যফফা কযা বফধ যততছ। 

াইখ ভুাম্মাদ ইফন ইফযাীভ য.-জক ফযযবচাযযণী নাযীয াতথ যফফা ম্পতকে প্রশ্ন কযা তযছর। উত্ততয যতযন 

ফতরযছতরন: তাওফা না কযা মেন্ত ফযযবচাযযণীয াতথ যফফা বফধ ন। মযদ জকাতনা ুরুল তাতক যফত কযতত চা 

তাতর যফফাতয ূতফে একযি ঋতুস্রাফ অযতক্রভ তত জদতফ। জতি ফাচ্ছা আতছ ফতর প্রভাযণত তর প্রতফয আগ 

মেন্ত যফফা বফধ তফ না।  

(জদখুন: আর পাতওা ওার জাতভা যরর ভাযআযতর ভুযরভা: ২/৫৮৪) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

যিনা-ব্যযিচারকারী পুরুষ অথব্া নারী যক তাওব্ার পর যব্ব্াহ করতত পাতর?  3  

 


