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ভযযমভয দ তারযমেয াাার নয় তারযমেও াওভ ারন কযা ভুস্তাাফ 

 
প্রশ্ন: অরভ এফায অশুযায াওভ যােমত অগ্রী। অরভ শুমনরি যম অশুযায ূমফেয রদন (তাু‘অ) ৯ 

ভযযমভও াওভ ারন কযা ুন্নত। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওয়াাল্লাভ রক এ রফলময় রদক-রনমদেনা 

রদময়মিন? 

ঈত্তয: অর-াভদুররল্লা 

অবু্দল্লা আফন অব্বা যারদয়াল্লাহু অনহুভা যথমক ফরণেত, রতরন ফমরন, “যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর 

ওয়াাল্লাভ মেন অশুযায াওভ যােমরন এফং (াাফীগণমক) এ রদমনয াওভ ারন কযমত ফরমরন, তাযা 
প্রশ্ন কযর, য অল্লায যাূর! রদনরিমক যতা আয়াূদী-নাাযাযা ম্মান কময থামক। প্রতুুত্তময যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআর ওয়াাল্লাভ ফরমরন, অল্লা চাম যতা অগাভী ফিয এমর অভযা নয় তারযমেও াওভ ারন 
কযফ। রকন্তু অগাভী ফিয অায ূমফেআ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওয়াাল্লাভ ভাযা মান”। (ী ভুররভ, 

াদী নং ১৯১৬)  

আভাভ ামপ‘ই  ও তায ভামামফয অমরভগণ,  <বাাংলা Bengali -بنغايل  -   > আভাভ অভদ, আাক ও 

নুানুমদয ফক্তফু মরা, নয় ও দ এ ঈবয় রদন রভররময় াওভ যাো ভুস্তাাফ। যকননা নফী াল্লাল্লাহু 

অরাআর ওয়াাল্লাভ দ তারযমে াওভ ারন কমযমিন এফং নয় তারযমে াওভ ারমনয আচ্ছা প্রকা 
কমযমিন।  
তঃয ফরা মায় যম, অশুযায াওমভয রফরবন্ন মোয় যময়মি। ফেরনম্ন মোয় মরা শুধু অশুযা রদফম াওভ 

যাো। অয এয ঈমযয ধা মরা অশুযা রদফময ামথ নয় তারযমেও াওভ যাো। এযও ঈমযয মোয় 

মরা অযও যফর াওভ যাো। যকননা ভযযভ ভাম মত যফর াওভ ারন কযা মায় তমতাআ ঈত্তভ। 
দ-আ ভযযমভয াওমভয ামথ নয়-আ ভযযমভ াওভ ারমনয রকভত কী? মরদ এ প্রশ্ন কযা য়, তমফ এয 

ঈত্তময ফরফ: আভাভ নফফী য. ফমরমিন, অভামদয ভামামফয ঈরাভা ও নুানু অমরভগণ, নয় তারযমেয 

াওমভয যফ কময়করি রকভত ফণেনা কমযমিন: 
এক. এয দ্বাযা ঈমেু মরা আয়াূদীমদয রফরুদ্ধাচযণ কযা। যকননা তাযা যকফর দ তারযমেযআ াওভ যােত। 
আফন অব্বা যারদয়াল্লাহু অনহুভা যথমক এরূআ ফরণেত ময়মি।  
দুআ. দ তারযমেয াওমভয মে নু অমযক রদমনয াওভ ংমুক্ত কযা। ঈদাযণত যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআর ওয়াাল্লাভ শুধু শুক্রফাময রবন্নবামফ াওভ যাো যথমক ফাযণ কমযমিন।  
রতন. দ তারযমেয াওভ মামত রনরিতবামফ ম্পন্ন য় তাযআ তকেতা রমমফ নয় তারযমেও াওভ যাো। 
যকননা চাাঁমদয রাফ-রনকাম বুর মত াময, তঃয নয় তারযমেআ দ তারযে মত াময। 
ঈরল্লরেত ভতাভতগুমরায ভমধু রধক রক্তারী মরা, অমর রকতামফয রফযীত কভে ম্পাদমনয রফলয়রি। 
াআেুর আরাভ আফন তাআরভয়ুা য. ফমরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওয়াাল্লাভ অমর রকতামফয াদৃু 
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ফরম্বন রনরলদ্ধ কমযমিন। যআ ূমে অশুযায যেমেও ফমরমিন: (মরদ অগাভী ফিয যফাঁমচ থারক তমফ ফুআ 

নয় তারযমে াওভ ারন কযফ।)। (অর-পাতওয়া ওয়ার কুফযা, েণ্ড-৬)  

আফমন াজায য. (মরদ অগাভী ফিয যফাঁমচ থারক তমফ ফুআ নয় তারযমে াওভ ারন কযফ) এ াদীময 

ফুােুায় ফমরন, “যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআর ওয়াাল্লাভ নয় তারযে াওভ যাোয আচ্ছা ফুক্ত কযায থে মত 

াময যম, রতরন তকেতায জনু দ তারযমেয ামথ নয় তারযমেযও াওভ যােমফন থফা রতরন আয়াূদী-
নাাযামদয রফরুদ্ধাচযমণয জনু এরূ কযমফন। আভাভ ভুররভ কতৃেক ফরণেত াদীগুমরা এ রদমকআ আরেত 

রদমচ্ছ”। (পাতহুর ফারয: ৪/২৪৫) 
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