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                                                               بسم هللا الرحمن الرحيم

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামম 

 

পপাষ্যবমগের জীবনযাত্রার সমস্ত সামগ্রীর খরজ বহন করা ওয়াজজব বা 

অপজরহাযে 

পপাষ্যবমগের প্রময়াজনীয় সামগ্রী বা পখারমপাশ পজাগামনার সুবযবস্থা করা 

অপজরহাযে। এই জবষ্ময় প্রকৃত ইসলামমর স্পষ্ট জবধান হমলা এই পয,  

 :اَلَقننن َملََّسنننَو ه ي نننَلَع ى اهلُللََّصننن يبِّالننننَّ ِ َعننن ُهن نننَع اهلُل َ ض نننَر َةَري نننَرُه بننن  َأَعننن   

  ."ُل و ُعَت ب َم   ْأَداب َو ,ِر غ ًنىَظه    اَن َعا َكة  َمَقُر الصََّدي َخ"

 (.6241 رقم احلديث, صحيح البخاري)

অর্েঃ  আব ু হুরায়রা [রাজদয়াল্লাহু আনহু] হমত বজণেত, জতজন নাবী কারীম 

[সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম] পর্মক বণেনা কমরমেনঃ নাবী কারীম [সাল্লাল্লাহু 

আলাইজহ ওয়াসাল্লাম] বমলমেনঃ “অভাব মুক্ত অবস্থায় দান করা হমলা সমবোত্তম 

দান, তমব সবে প্রর্মম তজুম পতামার জনমজর পপাষ্যবমগের ভরণমপাষ্ণ ও 

পখারমপামশর সজিক ভামব দাজয়ত্ব পালন করমব”।  

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং 1426]। 

এই হাদীসজি প্রমাণ কমর পয, স্বয়ং দানকারী এবং তার পপাষ্যবগে অভাবমুক্ত 

অবস্থায় র্াকমল, পস অনয বযজক্তমক সদকা বা দান প্রদান করমত পামর। তমব 

অনয বযজক্তমক সদকা দান প্রদান করার আমগ মুসজলম বযজক্তর জনমজর এবং 

তার পপাষ্যবমগের ভরণমপাষ্ণ ও পখারমপাশ পজাগামনার সুবযবস্থা করা ওয়াজজব 

ও অপজরহাযে। তাই  জনমজর পপাষ্যবগেমক জভক্ষার পমর্ পেমে জদময় অনয 

মানুষ্মক সদকা বা দান প্রদান করা পকামনা সময় জাময়জ নয়। সুতরাং এই 

জবষ্ময় অমনক হাদীস উজল্লজখত হময়মে, তার মমধয পর্মক এখামন একজি হাদীস 

উমল্লখ করা হমলাঃ  
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ى لََّصننَرُسننوُل اللَّننه    َقنناَل: َقنناَل اَمننُهن َع اهلُل َ ض ننَر َعنن   َعب نند  اللَّننه  ب ننِ  َعم ننر و   

 ". َكَفى ب اْلَمر ء  ِإث ًما َأن  ُيَضيَِّع َم   َيُقوُت" :َملََّسَو ه ي َلَع اهلُل

َقننناَل الع منننة صمننند ناصنننر الننندي   , 6164رقنننم احلنننديث , سنننن  أبننن   او )

  (.حس : األلبان  ع   هذا احلديث بأنه

অর্েঃ আব্দুল্লাহ জবন আমর [রাজদয়াল্লাহু আনহুমা] হমত বজণেত জতজন বমলনঃ 

আল্লাহর রাসলূ [সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম] বমলমেনঃ “একজন পলামকর 

পাপী হওয়ার জনয এিাই যমর্ষ্ট পয, পস জনমজর পপাষ্যবমগের ভরণমপাষ্মণর 

প্রময়াজনীয় সামগ্রী তামদরমক প্রদান করার দাজয়ত্ব পালন করা হমত জবরত 

র্াকমব”।  

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং 1692, আল্লামা নামসরুজিন আল্ আলবাণী 

এই হাদীসজিমক হাসান বমলমেন]। 

এই জবষ্ময় আমরা একজি হাদীস পপশ করা উজিত মমন করজে । আর পসই 

হাদীসজি  হমলা এই পয,  

 ى اهلُللََّرُسوُل اللَّه  َص َقاَل: َقاَل 000 اَمُهن َع اهلُل َ ض َر َع   َعب د  اللَّه  ب ِ  َعم ر و

 ". َكَفى ب اْلَمر ء  ِإث ًما َأن  َيح ب َس َعمَّ   َيم ل ُك ُقوَتُه" :َملََّسَو ه ي َلَع

 (., (661) - 20رقم احلديث , صحيح مسلم)

অর্েঃ আব্দুল্লাহ জবন আমর [রাজদয়াল্লাহু আনহুমা]  হমত বজণেত জতজন বমলনঃ 

আল্লাহর রাসলূ [সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম] বমলমেনঃ “একজন পলামকর 

পাপী হওয়ার জনয এিাই যমর্ষ্ট পয, পস জনমজর পপাষ্যবমগের ভরণমপাষ্মণর 

প্রময়াজনীয় সামগ্রী তামদরমক না জদময় তা আিমক রাখমব”।  

 [সহীহ মুসজলম, হাদীস নং 40 -(996)]।  
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এই হাদীসগুজলর দ্বারা প্রমাজণত হয় পয, একজন মুসজলম বযজক্তর জনমজর এবং 

তার পপাষ্যবমগের জীবনযাত্রার সমস্ত খরজ বহন করা তার উপর ওয়াজজব বা 

অপজরহাযে। এই অপজরহাযে দাজয়ত্বপালমন অবমহলা জকংবা গাজিলজত করমল পস 

একজন পাজপষ্ঠ মানুষ্ বমল পজরগজণত হমব।  তাই জনমজর কতেবযপালমনর 

জবষ্ময় সমিতন র্াকা দরকার। এবং পকামনা সময় দাজয়ত্বপালমনর কামজ 

অবমহলা করা ববধ নয়। 

জনমজর পপাষ্যবমগের তর্া জনমজর স্ত্রী এবং সন্তানমদর ভরণমপাষ্ণ ও 

পখারমপামশর সজিক ভামব দাজয়ত্ব পালন করমতই হমব। এর জনয তার উপর 

ববধ পদ্ধজতমত এবং হালাল পন্থায় রুজজমরাজগার করা অপজরহাযে। যামত শাজন্তর 

সজহত পস জনমজর এবং জনমজর স্ত্রী ও সন্তানমদর জনয ভরণমপাষ্ণ ও পখারমপাশ 

পজাগামনার সুবযবস্থা করমত সক্ষম হয়। 

জনমজর পপাষ্যবগে বলা হয়ঃ জনমজর স্ত্রী ও সন্তানসন্তজত ইতযাজদমক। 

ডঃ মুহাম্মাদ মতুেজা জবন আময়শ মুহাম্মাদ 

28/ 2/ 1436 জহজরী (20/ 12/ 2014 খ্রীষ্টাব্দ )  


