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কষ্টাধয কাজে েড়িত ফযড়িয াজভয ড়ফধান 

 

প্রশ্ন: এক ফযড়ি যভমাজন াভ যাখায য জনয যভমাজনয য এ েুাজত াভ ভবজে ভপরর, ভম ভ ভেুযীয 

ড়ফড়নভজয় ফকড়য চযায়। এ ফযাাজয ভ একেনজক প্রশ্ন কজযড়ির ভম িাত্র ফজর দাড়ফ কজয। ভ াভ বাোয 

পজতায়া ড়দজয়ড়ির এফং ফজরড়ির: প্রড়তড়ি াজভয েনয এক-চতুথথ দীনায দকা কযজফ। ভ প্রভাণ ড়জজফ 

কুযঅজনয এ অয়াত উস্থান কজযড়ির:  

ى﴿ ِيوَىىَوََعَ ۥىٱَّلذ ًُ نىىَطَعامُىىفِۡديَة ىىيُِطيُقَىَ  [٤٨١: ابلقرة] ﴾ِمۡسِكي 

‚াভ মাজদযজক কষ্ট ভদয় তাজদয কতথফয জরা এয ড়যফজতথ ড়পদয়া ভদয়া‛। [ূযা অর-ফাকাযা, অয়াত ১৮৪] 

অড়ভ উজযাি প্রশ্ন উত্তজযয ভয় উড়স্থত ড়িরাভ। এ ফযাাজয যী‘অতম্মত ভাধান কী? 

উত্তয: অর-াভদুড়রল্লা 

প্রথভত: ভম ফযড়ি ফকড়য চযায় তায নুভড়ত ভনআ ভম, ভ াভ ভবজে ভপরজফ, যাাঁ তখন বােজত াযজফ, মখন ভ 

মূ্পণথ াযগ ফস্থায় ভৌঁজি মাজফ এতিুকু ড়যভাণ ভ অায কযজফ, মায দ্বাযা ভ ঐ ফস্থা ভথজক ভুড়ি ায়। 

ভি বজয অায কযজফ না। তঃয ূণথড়দন াজভয ভজতা থাকজফ। জয ফস্থায ড়যফতথন জর াভড়ি কামা 

কযজফ। 

ড়দ্বতীয়ত: িাত্র নাভধাযী উত্তয দাতা ভম ফজরজি, ভম প্রড়তড়ি াজভয েনয এক-চতুথথাং দীনায ড়দজর মজথষ্ট জফ, তা 

ড়িক নয়; ফযং তায েনয কামা কযা য়াড়েফ।  

প্রভাণ: অল্লা তা‘অরায ফাণী- 

ا﴿ ٍَ يُّ
َ
أ ِيوَىىَيَٰٓ ْىىٱَّلذ َا َيامُىىَعلَۡيُكمُىىُكجَِبىىَءاَنُي ىىُكجَِبىىَكَهاىٱلّصِ ِيوَىىََعَ يذاٗناى١٨٣ىَتجذُقَنَىىلََعلذُكمۡىىَقۡبلُِكمۡىىِنوىٱَّلذ

َ
ۡعُدوَدَٰت  ىىأ ىِنيُكمىََكنَىىَفَهوىنذ

رِيًضا وۡىىنذ
َ
َٰىىأ ة ىىَسَفر ىىََعَ يذام ىىّنِوۡىىفَعِدذ

َ
َخَر ىىأ

ُ
ىىأ ِيوَىىَوََعَ ۥىٱَّلذ ًُ نىىَطَعامُىىفِۡديَة ىىيُِطيُقَىَ عَىىَفَهوىِمۡسِكي  َذ اىَتَط ََىىَخۡۡيٗ ٍُ ىىَخۡۡي ىىَف ۥ  ُ نىَّلذ

َ
ْىىَوأ َا ىَخۡۡي ىىثَُصَُم

رُىى١٨٤ىَتۡعلَُهَنَىىُكيُجمۡىىإِنىلذُكمۡى ٍۡ ِيٓىىَرَمَضانَىىَش ىزَِلىىٱَّلذ
ُ
ٗدىىٱۡلُقۡرَءانُىىفِيًِىىأ َدىَٰىىّنِوَىىَوَبّيَِنَٰت ىىّلِليذاِسىىٌُ ٍُ ۡ ٍِدَىىَفَهوىَوٱۡلُفۡرقَاِن ىىٱل رَىىِنيُكمُىىَش ٍۡ ىٱلشذ

ًُ ى  [٤٨١  ،٤٨١: ابلقرة] ﴾١٨٥ىفَۡلَيُصۡه

‚ভ ভুড়ভনগণ, ভতাভাজদয য ড়য়াভ পযম কযা জয়জি, ভমবাজফ পযম কযা জয়ড়ির ভতাভাজদয ূফথফতথীজদয 

য। মাজত ভতাভযা তাকয়া ফরম্বন কয। ড়নড়দথষ্ট কজয়কড়দন। তজফ ভতাভাজদয ভজধয ভম ুস্থ জফ ড়কংফা 

পজয থাকজফ, তাজর নযানয ড়দজন ংখযা ূযণ কজয ভনজফ। অয মাজদয েনয তা কষ্টকয জফ, তাজদয কতথফয 

ড়পদয়া- একেন দড়যদ্রজক খাফায প্রদান কযা। তএফ, ভম ভেচ্ছায় ড়তড়যি ৎকাে কযজফ, তা তায েনয 

করযাণকয জফ। অয ড়য়াভ ারন ভতাভাজদয েনয করযাণকয, মড়দ ভতাভযা োন। যভমান ভা, মাজত মাজত 

কুযঅন নাড়মর কযা জয়জি ভানুজলয েনয ড়দায়াত েরূ এফং ড়দায়াজতয ুস্পষ্ট ড়নদথনাফড়র  তয ড়ভথযায 
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াথযকথযকাযীরূজ। ুতযাং ভতাভাজদয ভজধয ভম ভাড়িজত উড়স্থত জফ, ভ ভমন তাজত ড়য়াভ ারন কজয‛। [ূযা 

অর-ফাকাযা, অয়াত: ১৮৩-১৮৫] 

আফন োযীয য. অয়াজতয এ ংজয  َييَ  وَََع ِ ٍُ  اَّلذ ِمْسِكين  َطَعامُ  فِْديَة   يُِطيُقوًَ  ‚অয মাজদয েনয তা কষ্টকয জফ, 

তাজদয কতথফয ড়পদয়া- একেন দড়যদ্রজক খাফায প্রদান কযা‛। 

ভফ কজয়কড়ি ফযাখযা উজল্লখ কযায য ফজরন: এ ভস্ত ফযাখযায ভজধয ঐ ফযাখযািাআ উত্তভ ভম ফযাখযায় ফরা জয়জি 

অয়াজতয জযয ং  ْْهرَ  ِوٌُْكهُ  َشِهدَ  َفَىي ٍُ  الشذ فَنْيَُصْى  ‚ুতযাং ভতাভাজদয ভজধয ভম ভাড়িজত উড়স্থত জফ, ভ ভমন 

তাজত ড়য়াভ ারন কজয‛ দ্বাযা  অজগয ংজয হুকুভ  َييَ  وَََع ِ ٍُ  اَّلذ ِمْسِكين  َطَعامُ  فِْديَة   يُِطيُقوًَ  ‚অয মাজদয েনয তা 

কষ্টকয জফ, তাজদয কতথফয ড়পদয়া- একেন দড়যদ্রজক খাফায প্রদান কযা‛ যড়ত জয় ভগজি ভকননা,  َييَ  وَََع ِ  اَّلذ
 ٍُ  এয ড়বতয ভম ‘া’ ফা ফথনাভ অজি তায দ্বাযা ড়য়াভ ফুঝাজনা জয়জি। এয থথ এআ দািাজচ্ছ ভম মায يُِطيُقوًَ

াভ যাখায াভথথ ভনআ ভআ ড়ভকীনজক খাদয দাজনয ভাধযজভ ড়পড়দয়া ড়দজফ। ভস্ত ভুড়রভগণ এ কথায য 

ঐকভতয ভালণ কজযন ভম, ুস্থয ড়নে গৃজ ফফাকাযী ুরুজলয য যভমাজনয াভ ারন কযজতআ জফ। 

াভ ভবজে তায েনয ড়পড়দয়া প্রদান কযা বফধ নয়। এ ভথজক ভফাঝা মায় ভম অয়াতড়িয হুকুভ যড়ত। এ িািা 

এ ফযাখযায ভথথজন ভা‘অম আফন োফার, আফন উভায, ারাভা আফন অকয়া যাড়দয়াল্লাহু ‘অনহুভ-এয অভর 

প্রভাণ ড়জজফ ভ কযা ভমজত াজয। তাযা ফাআ অজগয অয়াত নুমায়ী াভ যাখজতন অফায কখন ভবজে 

ভপজর তায ড়যফজতথ ড়পড়দয়া ড়দজতন; ড়কন্তু মখন এ ং:  ْْهرَ  ِوٌُْكهُ  َشِهدَ  َفَىي ٍُ  الشذ فَنْيَُصْى  ‚ুতযাং ভতাভাজদয ভজধয 

ভম ভাড়িজত উড়স্থত জফ, ভ ভমন তাজত ড়য়াভ ারন কজয‛ ফতীণথ য়ায য ফযআ াভ যাখজত 

রাগজরন এফং অজগয ভজতা ড়পড়দয়া ভদয়ািা কযা ফন্ধ কজয ড়দজরন। 

উচ্চতয গজফলণা এফং পাতয়া ড়ফলয়ক স্থায়ী কড়ভড়িয পাতয়া 

অবু্দল্লা আফন কুউদ: দয 

অবু্দল্লা আফন গুদাআয়ান: দয 

অবু্দয যামমাক অপীপী: উ-প্রধান 

অবু্দর অমীম আফন অবু্দল্লা আফন ফাম  

ভাপ্ত 
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