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প্রশ্ন: আমাে পিতা পতন ছেরল ও চাে ছমরয় ছেরে মাো ছেরেন। আমাে পিতা শুরুরত েপেি পেরলন, পকন্তু আমো 

িেন িড় হই, আল্লাহ আমারদে প্রচুে িন-সম্পদ দান করেন। এমন জায়ো ছেরক পতপন আমারদে পেপিক দান 

করেরেন, িাে কল্পনা আমারদে অন্তরে পেল না। আল-হামদুপলল্লাহ। আমারদে একপি িুেরনা িাপড় পেল, আপম তা 

ছেরে িুনোয় পনমিাণ কপে। আমাে পিতা তেন অসুস্থ, শিযাশায়ী। পনমিারণে িািতীয় েেচ িহন কপে আপম ও 

আমাে োইরয়ো। আল-হামদুপলল্লাহ। আমারদে পিতা আমারদে জনয শুিু এ িাপড়িা ছেরেই মাো িান, িা আপম 

পনমিাণ করেপে। এেন এ িাপড়িা পতন তলাপিপশষ্ট, আরে পেল শুিু ইরিে। এিা পক পিক হরি ছি, আপম ছিানরদে শুিু 

জপমরনে অংশীদাপেত্ব ছদি, িাে মূলয ৫০ হাজাে জুনাইহ। কােণ, আপমই এ ঘে পতন তলা িিিন্ত পনমিাণ করেপে। 

আমাে পিতা তেন অসুস্থ পেরলন। পতপন আমারদে সারে অংশ গ্রহণ করেন পন। না ছিানরদে িুরো ঘরেে 

অংপশদাপেত্ব ছদওয়া ওয়াপজি, িা পতন তলা পিপশষ্ট এিং িাে মূলয ১৯০ হাজাে জুনাইহ? আশা কপে, আমারদেরক 

উত্তে পদরয় িাপিত কেরিন। কােণ, আপম এমন ছকারনা কাজ কেরত চাই না, িাে কােরণ আমাে পিতা কিরে 

পচপন্তত োকরিন। 

উত্তে: আল-হামদুপলল্লাহ 

আিপন িা পনমিাণ করেরেন, তাে দুইপি সম্ভািনা েরয়রে: 

এক. আিপন িা পনমিাণ করেরেন, তা ছহিা-দান এিং পিতা ও োই-ছিানরদে ওিে অনুগ্রহ পহরসরি করেরেন। 

এমতািস্থায় তা আিনাে পিতাে সম্পরদে সারে িুক্ত হরি এিং তাে মৃতুযে িে সকল ওয়াপেসরদে মরিয িণ্টন 

কো হরি। আিনাে অপতপেক্ত ছকারনা দাপি োকরি না। 

দুই. আিপন পনমিাণ কোে সময় দান কোে পনয়ত করেন পন; িেং িা েেচ করেরেন, তা আিনাে পিতা ও োই-

ছিানরদে ছেরক ছেেৎ ছনওয়াে পনয়রত েেচ করেরেন। অেিাৎ পনমিাণ িযয়। তরি আিপন এেন তারদে ছেরক পনমিাণ 

েেচ গ্রহণ কেরত িারেন, অতঃিে সকল ওয়াপেসরদে মরিয িাপড় িণ্টন করে ছদরিন। 

কািী শুোইহ িরলরেন: ছি িযপক্ত অনুমপত পনরয় অিরেে জায়োয় িাপড় পনমিাণ কেল, তাে জনয িাপড়ে মূলয গ্রহণ 

কোে অপিকাে েরয়রে। (ইিন আপি শয়িা েীল মুসান্নাে: ৪/৪৯৪; িায়হাকী েীস সুনাপনল কুিো: ৬/৯১) 

ইলমী েরিষণা ও েরতায়া পিষয়ক স্থায়ী কপমপিে আরলমরদে পজজ্ঞাসা কো হরয়পেল: আমাে পিতা েরয়রে, িাে 

িয়স প্রায় িঁচাত্তে িেে। এেরনা পতপন জীপিত। মাপিে ততপে তাে একপি িুেরনা িাপড় েরয়রে। িাে িপজশন েুি 

সুন্দে। আপম তা ছেরে আমাে েেরচ নতুন করে পনমিাণ কপে.... 

তাে উত্তরে িলা হরয়রে: আিনাে পিতাে িাপড়রত আিপন ছি েেচ কোে কো িরলরেন, তা িপদ আিপন পনমিারণে 

সময় সদকাে পনয়রত করে োরকন, তরি আল্লাহ আিনারক প্রপতদান ছদরিন। পকন্তু এেন আিপন আিনাে পিতা 

ছেরক তাে পনমিাণ েেচ পনরত িােরিন না। আে িপদ ছেেৎ ছনওয়াে পনয়রত েেচ করে োরকন, তরি এেন 

আিনাে তা ছেেৎ ছনওয়াে অপিকাে েরয়রে। (োতাওয়া লাজনারয় দারয়মা: ১৬/২০৫) 
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ছমাদ্দাকো: পিষয়পি পনমিারণে সময় আিনাে পনয়রতে ওিে পনেিে করে। আে আিপনই আিনাে পনয়ত সম্পরকি 

োরলা জারনন। তরি ছজরন োেুন, ছকারনা মানুরষে জনয ছহিা করে তা ছেেৎ ছনওয়া তিি নয়। দলীল: ইিন উমাে 

ও ইিন আব্বাস োপদয়াল্লাহু ‘আনহুমা ছেরক িপণিত, োসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইপহ ওয়াসাল্লাম িরলরেন: 
ن   لِرَُجل   ََيِل   َل »

َ
و   َعِطيَّة   ُيع ِطيَ  أ

َ
هُ  ُيع ِطي ِفيَما ال َوادِلَ  إِلَّ  ِفيَها َفََي ِجعَ  ِهبَة   َيَهَب  أ ِي َوَمثَُل  َودَلَ  َكَمثَِل  ِفيَها يَر ِجعُ  ُثمَّ  ال َعِطيَّةَ  ُيع ِطي اَّلَّ

ُكُل  ال ََك ِب 
 
 .«َقي ئِهِ  يِف  ََعدَ  ُثمَّ  قَاءَ  َشِبعَ  فَإَِذا يَأ

“ছকারনা পকেু দান করে অেিা ছহিা করে কারো জনযই তা ছেেৎ ছনওয়া তিি নয়। তরি পিতা তাে সন্তানরক 

ছদওয়া ছহিা ছেেৎ পনরত িারে। আে ছি দান করে ছেেৎ ছনয়, তাে উদাহেণ কুকুরেে নযায়। কুকুে েক্ষণ করে, 

অতঃিে িেন ছিি েরে িায় িপম করে ছেরল ছদয়, অতঃিে তা িুনোয় েক্ষণ করে। (আিু দাউদ, হাদীস নং 

৩৫৩৯; নাসাঈ, হাদীস নং ৩৬৯০; ইিন মাজাহ, হাদীস নং ২৩৭৭। আলিানী সহীহ আিু দাউরদ হাপদসপিরক সহীহ 

িরলরেন।) 

আে আিপন ছি িরলরেন, ‘আপম এমন ছকারনা কাজ কেরত চাই না, িাে কােরণ আমাে পিতা কিরে পচপন্তত 

োকরি’। এ িযািারে মাসআলা হরে, িপেিারেে কমিকাণ্ড মৃত িযপক্তরদে জানা না জানাে পিষয়পি োরয়ি তো 

অদৃশয সংিারদে অন্তেুিক্ত, িা দলীল োড়া প্রমাপণত হয় না। 

শাইে ইিন িাি েহ.-ছক পজজ্ঞাসা কো হরয়পেল: মৃত িযপক্তো পক তারদে জীপিত আত্মীয় স্বজরনে আমল সম্পরকি 

জারন? 

পতপন উত্তে ছদন: এে সিরক্ষ শেী‘আরতে প্রমাণ আরে িরল আমাে জানা ছনই। (শাইে ইিন িারিে োতাওয়া 

সমগ্র: ১৩/১৭০) 

িেং মানুরষে উপচৎ আল্লাহে সন্তুপষ্ট অজিরনে জনয ইিাদাত কো ও গুনাহ ছেরক পিেত োকা। আল্লাহ োরলা 

জারনন। 
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