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জরুুভ থেকে ফাাঁচায জনয ঘলু প্রদান েযায হুেভু েী? 

প্রশ্ন: 

 ধভমীয় থোন প্রতিষ্ঠান মতদ িাগুি যোকযয জুরুভ থেকে তনষৃ্কতি 
াওয়ায রকযয ঘুল প্রদান েকয িাকর িা তে জাকয়ম কফ? 

প্রশ্নোযী- অতপপ অর অদনান 

 

উত্তযঃ  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 حامدا ومصليا ومسلما

ঘুল থদয়া থনয়া উবয়আ াযাভ এফং রানিকমাগ্য যাধ। াতদক দািা 
গ্রীিা উবকয়য উয রানি েযা কয়কে।   

 –الراشي واملرتشي".  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عمرو، قال: لعن رسول هللا عن عبد هللا بن 
قال اإلمام الرتمذي رمحو هللا: ىذا حديث حسن  1337سنن الرتمذي 

، قال احملقق شعيب 2313، سنن ابن ماجة 3580صحيح. سنن أيب داود 
  .األرنؤوط رمحو هللا: إسناده قوي

“অব্দুল্লা আফকন অভয যাতদয়াল্লাহু অনহু কি ফতণমি, তিতন ফকরন, 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআত ওয়াাল্লাভ ঘুলদািা ও গ্রীিা উবয়কেআ 
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রানি েকযকেন।” –ুনাকন তিযতভতম: ১৩৩৭, ুনাকন অফু দাউদ: 
৩৫৮০, ুনাকন আফকন ভাজা: ২৩১৩ 

ফয জুরভু থেকে ফাাঁচায জনয ফা তনকজয প্রায তধোয অদাকয়য 
জনয এোন্ত ফাধয কর ঘুল থদয়ায ফো অকে। একি ঘুলদািা 
গুনাগ্ায কফ না; ঘুল গ্রীিা ফমাফস্থায় গুনাগ্ায কফ। থদখুন, 
ভাঅতরভু ুনান-খাত্তাতফ: ৪/১৬১, অরভুাল্লা: ৮/১১৮ 

ুিযাং থোন ধভমীয় প্রতিষ্ঠান ঘুল না তদকর মতদ ফাস্তকফআ িাগুি 
যোকযয জুরুকভয তোয য়, িাকর িাকদয জনয ঘুল থদয়া নাজাকয়জ 
কফ না।  

তফতবন্ন অায ও াতদকয অকরাকে আভাভ অফু ফেয জাা য. 
(৩৭০ ত.) ফকরন, 

ووجو آخر من الرشوة، وىو الذي يرشو السلطان لدفع ظلمو عنو، فهذه 
فهذا الذي رخص فيو … الرشوة حمرمة على آخذىا غري حمظورة على معطيها 

مبا يدفعو إىل من يريد ظلمو أو انتهاك السلف إمنا ىو يف دفع الظلم عن نفسو 
 ، دار الكتب العلمية542-541\2أحكام القرآن –عرضو. 

ঘুল প্রদাকনয অকযেতি বফধ থযত্র র, জুরুভ থেকে ফাাঁচায জনয 
ােকে ঘুল থদয়া। এ ধযকনয ঘুল; গ্রণোযীয জনয থনয়া াযাভ, 
প্রদানোযীয জনয তনতলদ্ধ নয়। … ারাকপ াতরতন জুরভু থেকে ফাাঁচায 
জনয ঘলু থদয়ায এ থযত্রতি জাকয়ম ফকরকেন, মখন থেউ িায ওয 
জুরুভ েযকি চাকে ফা ম্ভ্রভাতন েযকি চাকে। –অোভুর েুযঅন: 
২/৫৪১-৫৪২ 

পািাওয়াকয় াভীকি এককে, 
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دفع املال للسلطان اجلائر لدفع الظلم عن  نفسو ومالو والستخراج حق لو 
 6/423رد احملتار:  -افع اىـ  ليس برشوة يعين يف حق الد

“জাতরভ াকেয জুরুভ কি তনজ জান-ভার ফাাঁচাকনায জনয এফং 
তনজ তধোয অদাকয়য রকযয জাতরভ ােকে ম্পদ প্রদান েযা 

দািায জনয ঘুল ফকর গ্ণয কফ না।” –পািাওয়া াভী: ৬/৪২৩ 

 فقط، وهللا تعاىل أعلم ابلصواب

অফু ভুাম্মাদ অব্দলু্লা অরভাতদ (উতপয়া অনহু) 

১০-০৮-১৪৪২ ত. 

২৪-০৩-২০২১ আং 


